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ประวัติความเป็ นมา
ของหนังสือต่างๆ
ในพระคัมภีร ์
โดย
ดร. จอห์น ไรส์
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ประวัติความเป็ นมาของหนังสือปฐมกาล
หนั งสื อปฐมกาล เป็ นหนั งสื อเล่ มแรกในห้ าเล่ มที โมเสส
เขียน ห้ าเล่ มนี! เราเรียกกันว่ า เพ็นทะทู ก (อพย '(:(; กดว ,':';
พบญ ,/:0) คนต่ างๆที เขี ยนพระคั มภี ร์ ใหม่ บอกว่ าโมเสสเป็ นผู้
เขียนหนังสือห้ าเล่ มแรกของพระคัมภีร์เดิม (มก /':'9; ลก ':'';
::/(; '(:';, ((; ยน /:/;, (:; ;:/0)
หนั ง สื อปฐมกาลเริ ม ต้ น ก่ อ นมี ม นุ ษย์ ที สามารถเป็ นพยาน
หรื อบั นทึกประวั ติศาสตร์ น! ั นได้ คือเริ มต้ นเมื อพระเจ้ าทรงเนรมิ ต
สร้ างฟ้ าและแผ่ นดิน เพราะฉะนั! นหนังสือเล่ มแรกของพระคัมภีร์เป็ น
หนั งสื อที อัศจรรย์ ที ได้ รั บจากพระเจ้ า และที ถู กต้ องในทุ กประการ
พระคั มภี ร์ ประเสริ ฐยิ งกว่ าหนั งสื อเล่ มอื นๆทุ กเล่ ม แม้ ว่าเป็ นหนั ง
สื อเกี ยวกั บศาสนาหรื อประวั ติ ศาสตร์ ก ็ตาม พระคั มภี ร์ น! ั นคล้ อง
จองกัน อัศจรรย์ ไม่ มีความผิดพลาด และจะอยู่ เป็ นนิตย์
พระเยซู คริ สต์ ทรงอ้ างถึ งหนั งสื อปฐมกาล (มธ /0:(-I;
'(:,;-,0; มก /9:(-0; ลก //:(0-:/; /;:'I-'0, ,'; ยน
/::; ;:'/-',; J:((-:I) และพระเยซูตรัสว่ าโมเสสเป็ นผู้ ทีเขียน
หนังสือปฐมกาล (มธ /0:J; มก /9:,; ยน ;:'/)
ในหนั ง สื อ ปฐมกาลนี! เราพบรากฐานสํา หรั บความจริ งทุ ก
อย่ างซึ งอยู่ ในพระคั มภี ร์ ใหม่ เช่ นการที มนุ ษย์ ทาํ บาป การไถ่ บาป
ด้ วยโลหิ ต ความรอดโดย ความเชื อ พระเจ้ าที ทรงตอบคําอธิษฐาน
การเสด็จมาของพระผู้ ช่วยให้ รอด และ "เชื! อสาย" ของหญิง (ซึ งเล็ง
ถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์โดยสาวพรหมจารี)
เรารั บว่ าการลําดับวัน เดื อน ปี ทีอยู่ ในหนั งสือปฐมกาลนั! น
ได้ รั บการดลใจจากพระเจ้ า หนั งสื อเล่ มแรกในพระคั มภี ร์ น! ี บั นทึก
เรื องนํา! ท่วมโลกที ทาํ ลายทุ กคนในโลกนี! นอกจากครอบครั วเดียว นํา!
ท่ วมนั! นได้ ล้ างเมื องทั! งหลาย และการพั ฒนาของเมื องเหล่ านั! นไป
จากพื! นแผ่ นดิ น นํา! ท่ วมโลกนั! นเป็ นเหตุ ที มี กระดู กสั ตว์ (fossil)
และถ่ านหิ นเป็ นชั! นๆอยู่ ใต้ ดิ น และนํา! ท่ วมนั! นทํา ให้ แผ่ นดิ นโลก
มีการเปลี ยนแปลงทัวไป
ทฤษฎีแกรฟ์ เวลเฮาว์สัน อ้ างว่ าหนังสือปฐมกาล (และทั!งห้ า
เล่ มแรกของพระคั มภี ร์เดิ มด้ วย) มาจากธรรมเนี ยมต่ างๆและแหล่ ง
อื นๆ แต่ ทฤษฎี น! ี ถู กปฏิ เสธโดยความจริ งที อยู่ ในหนั งสื อปฐมกาล
ทฤษฎี น! ี ถู กสําแดงว่ าเป็ นความคิ ดอย่ างโง่ เขลาของคนทีไม่ เชื อในพระ
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เจ้ า ซึ งพวกนี! "แกล้ งลืม" (' ปต ,:,-;) เรื องของการเนรมิตสร้ าง
โลกของพระเจ้ า และเรื องนํา! ท่ วมโลกที ได้ สอนไว้ ในพระวจนะเล่ มนี!
ทีได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า
ประวัติความเป็ นมาของหนังสืออพยพ
หนั งสื อเล่ มนี! เป็ นเล่ มที สองในห้ าเล่ มที โมเสสเขี ยนขึ! น ห้ า
เล่ มนี! เราเรียกกันว่ า เพ็นทะทู ก คําว่ า "อพยพ" หมายความว่ า "ออก
ไป" ในหนังสือปฐมกาล บทที /'-:9 เราพบเรื องเกี ยวกับอับราฮัม
พร้ อมกับบุตร หลาน กับเหลนของตน พระเจ้ าทรงทําพันธสัญญาไว้
กับอับราฮัมว่ า โดยเชื! อสายของอับราฮัม (ซึ งคือพระเยซูคริสต์) ทุ ก
ประเทศในโลกนี! จะได้ รั บพระพร หนั งสื ออพยพนี! บั นทึ กเรื องการที
ชนชาติอิสราเอลถู กปล่ อยจากประเทศอียิปต์ การพ้ นจากการเป็ นทาส
ของเขา และการรวบรวมชนชาติน! ี ให้ เป็ นประเทศ คือประเทศอิสราเอล พระเจ้ าทรงรั บประเทศนี! เป็ นประเทศพิ เศษ และทรงประทาน
พิธีต่างๆแห่ งพระราชบัญญัติ ซึ งจารึกไว้ ในชี วิตของทุ กคนในประเทศ
นี! พิธี ต่างๆเหล่ านี! เล็งถึงพระคริสต์และความรอดโดยความเชื อ พิธี
ต่ างๆเหล่ านี! (รวมทั!งเครื องบูชา พวกปุโรหิ ต และคําพยากรณ์) ได้
เล็งถึงพระเยซู
หนังสือโรม 0:(-: ได้ กล่ าวถึงชนชาติอิสราเอลนี! ว่า "พวก
เขาเป็ นคนอิ สราเอล ได้ รั บการทรงให้ เป็ นบุ ตรของพระเจ้ าและสง่ า
ราศี และบรรดาพั นธสั ญญา และการทรงประทานพระราชบั ญญั ติ
และการปรนนิบัติพระเจ้ าและพระสัญญาทั!งหลาย ทั!งบรรพบุรุษก็เป็ น
ของเขาด้ วย และพระคริสต์กไ็ ด้ ทรงถือกําเนิดตามเนื! อหนังในเชื! อชาติ
ของเขา พระองค์ผ้ ู ทรงอยู่ เหนือสารพัด ผู้ ซึ งพระเจ้ าจะทรงโปรดอวย
พระพรเป็ นนิตย์ เอเมน"
การลําดั บวั น เดื อน ปี ของอาจารย์ เจมส์ อั สชู ร์ ว่ าพวก
อิสราเอลอพยพจากประเทศอียิปต์ในปี ก่ อน ค.ศ. /(0/ พิธี ต่างๆ
แห่ งพระราชบัญญัติ (เช่ น เครื องบูชา เทศกาล วันสะบาโต และพิธี
สุ หนัต) ที พูดถึงในหนั งสื ออพยพนี! ไม่ ได้ เป็ นคําสั งสําหรับพวกเรา
ในสมั ยนี! "แต่ บรรดาเหตุ การณ์เหล่ านี! จึ งได้ บังเกิดแก่ เขาเพื อเป็ นตัว
อย่ าง และได้ บันทึกไว้ เพื อเตือนสติเราทั!งหลาย ผู้ ซึ งกําลังอยู่ ในกาล
สุดปลายของแผ่ นดินโลก" (/ คร /9://)
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ประวัติความเป็ นมาของหนังสือเลวีนิติ
คําว่ า เวลีนิติ หมายความว่ า "สิ งทีเกี ยวข้ องกับเลวี" เล่ มนี!
เป็ นเล่ มที สามในห้ าเล่ มที โมเสสเขี ยนขึ! นโดยได้ รั บการดลใจจากพระ
เจ้ า ห้ าเล่ มนี! เราเรียกกันว่ า เพ็นทะทู ก เล่ มนี! มีการอธิบายถึงหน้ าที
พิ ธี การรั บใช้ และเทศกาลต่ างๆของพวกฮี บรู สิ งเหล่ านี! เป็ นการ
เปรี ยบเทียบถึ งความจริ งซึ งปรากฏชั ดในพระคั มภี ร์ ใหม่ เวลาเรา
ศึ กษาเกี ยวกั บสิ งเหล่ านี! เราจะเข้ าใจว่ าสิ งเหล่ านี! ได้ เปรี ยบเที ยบกั บ
พระเยซู คริ สต์ มี แต่ พระเจ้ าองค์ เดี ยวที สามารถตั! งการเปรี ยบเทียบ
แบบนี! ข! ึ นมา ซึ งเปรียบเทียบอย่ างสวยงามถึงพระเยซูเจ้ า
ในหนังสือ อพยพ พระเจ้ าตรัสกับโมเสส "จากภูเขา" พระเจ้ า
ทรงปรากฏในลักษณะเป็ นเปลวไฟ พระสุรเสียงของพระเจ้ ามีลักษณะ
เป็ นฟ้ าร้ อง และประชาชนกลัวพระองค์ แต่ ในหนังสือเลวีนิติน! ี พระ
เจ้ าปรากฏอยู่ ในที บริ สุ ทธิ[ ที สุ ด และตรั สกั บประชาชนจากพลั บพลา
คือจากพระที นั งกรุ ณาซึ งอยู่ ในทีบริสุ ทธิ[ ทีสุ ดแห่ งพลั บพลานั! น พระ
เจ้ าทรงเป็ นพระเจ้ าแห่ งพระคุณ
ทั!งในสมัยนี! และในสมัยนั! น คือสมัย '999 ปี ก่ อนพระเยซู
ประสูติในโลกนี! พระเจ้ าทรงเปิ ดเผยถึงพระเมตตากรุณาของพระองค์
โดยพระเยซู คริ สต์ และก่ อนนั! นด้ วยโดยใช้ เครื องหมายและแบบ
ต่ างๆซึ งเปรียบเทียบถึงพระเยซูน! ั น
พวกเลวี มาจากตระกู ลเลวี ซึ งพวกนี! ได้ ใช้ ชี วิตเป็ นปุ โรหิ ต
และนมั สการพระเจ้ า หนั งสื อเลวี นิ ติ น! ี ได้ เปิ ดเผยถึ งพระราชบั ญญั ติ
ต่ างๆเกี ยวกับการรับใช้ น! ี ในเล่ มนี! คําทีสาํ คัญคือ "ความบริสุทธิ[ " ซึ ง
เราเจอ J; ครั! ง คํานี! เล็งถึงการแยกตั! งไว้ ฝ่ายพิธีซึ งเปรียบเทียบกับ
การแยกตั! งไว้ ฝ่ายจิตวิญญาณ
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือกันดารวิถี
เล่ มนี! เป็ นเล่ มที สี ในห้ าเล่ มที โมเสสเขี ยนขึ! น ห้ าเล่ มนี! เรา
เรียกกันว่ า เพ็นทะทู ก เล่ มนี! เรียกว่ า "กันดารวิถี" เพราะว่ าการนับ
จํานวนคนของอิสราเอลได้ บันทึกไว้ ในเล่ มนี! อีกชื อหนึ งสําหรับเล่ มนี!
ก็คือ "หนังสือเกี ยวกับการเดินทาง" เพราะว่ าเล่ มนี! เริ มต้ นเมื อประชาชนอิ สราเอลอยู่ ที ภู เขาซี นาย แล้ วสิ! นสุ ดลงเมื อพวกเขาตั! งค่ ายที
เขตแดนฝ่ ายเหนื อของประเทศโมอั บที แม่ นาํ! จอร์ แดน และตอนนั! น
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ชาวอิ สราเอลกํา ลั งวางแผนที จะข้ ามแม่ นาํ! จอร์ แดนแล้ วเข้ าไปอยู่ ใน
แผ่ นดิ นที พระเจ้ าทรงสัญญาไว้ กั บพวกเขา ตามประวั ติ ศาสตร์เล่ มนี!
ต่ อจากหนังสืออพยพ แล้ วหนังสือเลวี นิติซึ งเกี ยวกับพระราชบัญญัติ
ของพระเจ้ า อยู่ ระหว่ างสองเล่ มนี!
มีอยู่ สองบททีบันทึกจํานวนคนของอิสราเอล คือบทที / และ
'I
ที เหลื อบั นทึ กการเดิ นทางของชนชาติ อิ สราเอลจากภู เขา
ซีนายไปถึงแม่ นาํ! จอร์แดน
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือพระราชบัญญัติ
เล่ มนี! เป็ นเล่ มที ห้ าในห้ าเล่ มที โมเสสเขี ยนขึ! น ห้ าเล่ มนี! เรา
เรี ยกกั นว่ า เพ็นทะทู ก เล่ มนี! ได้ บั นทึ กพระบั ญญั ติ สิ บประการของ
พระเจ้ าไว้ เป็ นครั! งทีสอง คือครั! งแรกอยู่ ในหนังสืออพยพ บทที '9
และครั! งทีสองอยู่ ในหนังสือพระราชบัญญัติ บทที : หนังสือพระราช
บั ญญั ติ ส่ วนใหญ่ ไ ด้ บั นทึ กและอธิ บายข้ อกล่ าวจากหนั ง สื อ อพยพ
หนังสือเลวีนิติ และหนังสือกันดารวิถีซาํ!
เล่ มนี! บั นทึกการปรึ กษาของโมเสส และวิ จารณ์ ถึ งการเดิ น
ทางของชาวอิสราเอลและคําสั งของพระเจ้ าต่ ออิสราเอล หนั งสือพระ
ราชบั ญญั ติ กล่ าวถึ งตอนที พระเจ้ าทรงทําสั ญญาไมตรี ไว้ กั บอิ สราเอล
เป็ นครั! งที สองที ราบของโมอั บซึ งเกิ ดขึ! นก่ อนที อิ สราเอลจะเข้ าแผ่ น
ดินทีพระเจ้ าทรงสัญญาไว้ โมเสส ซึ งตอนนี! อายุ /'9 ปี ได้ กล่ าวคํา
อําลาแก่ ประชาชน ชี วิตของโมเสสได้ ประสบความสําเร็จอย่ างดี เขา
อาศัยอยู่ ในพระราชวังของกษัตริย์ฟาโรห์ เป็ นเวลา (9 ปี แล้ วเขาอาศัยอยู่ ทีแผ่ นดินมีเดียนเป็ นเวลา (9 ปี และอีก (9 ปี เขานําพวกอิสราเอลในป่ าซีนาย คือเขาได้ นาํ สามล้ านคนให้ ย้ายจากประเทศอี ยิปต์
ไปยังแผ่ นดินอิสราเอล
พระคั มภี ร์ ใหม่ อ้ างถึ งหนั งสื อพระราชบั ญญั ติ มากกว่ า J9
ครั! ง
"บางข้ อในหนั งสื อพระราชบั ญญัติ แสดงความหมายอย่ างลึ ก
ซึ! งดีกว่ าคําเขียนของเดมอสแตนีส์ ซีซีโร พิท หรือเวบเสตอร์" (จาก
Halley's Bible Handbook, หน้ า /:9)
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หน้ า 2534
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือโยชู วา
หนังสือเล่ มนี! ได้ รับชื อจากผู้ นาํ ของอิสราเอล คือโยชู วา บุตร
นู น โยชู วาเป็ นผู้ นาํ ของชาวอิสราเอลหลังจากทีโมเสสได้ เสียชี วิต เล่ ม
นี! เกี ยวกั บการที ชนชาติ อิ สราเอลได้ ชนะแผ่ นดิ นที พระเจ้ าทรงสั ญญา
ไว้ แก่ เขา เพื อพระเจ้ าจะทรงช่ วยเหลือชาวอิสราเอล พระองค์ต้องการ
สองสิ งจากพวกเขา คือเขาต้ องมีความเชื อในพระเจ้ า และเขาต้ องเชื อ
ฟั งพระเจ้ า แล้ วพระเยโฮวาห์ ได้ ต่ อสู้ เพื อเขา และโดยพระหั ตถ์ อั น
ทรงฤทธิ[ ของพระองค์ พวกเขาได้ ชนะแผ่ นดินนั! น
ตามลําดับวัน เดือน ปี ของอาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชู ร์ ระยะ
เวลาทีโยชู วาเป็ นผู้ นาํ ของประเทศอิสราเอลนั! น คือ 'I ปี โยชู วาเป็ น
ผู้ นาํ ตั! งแต่ ปีก่ อน ค.ศ. /(:/ ตอนนั! นโยชู วากับคาเลบเป็ นคนมีอายุ
มากทีสุดในชาวอิสราเอล ทั!งสองคนนี! มีอายุประมาณ J9 ปี
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือผู ว้ ินิจฉัย
หลังจากโยชู วาเสียชี วิตไปแล้ ว พระเจ้ าทรงใช้ พวกผู้ วินิ จฉั ย
ให้ นาํ ประเทศอิ สราเอลต่ อไป คื อทรงใช้ ผ้ ู ชายสิ บสองคนกั บผู้ หญิ ง
หนึ งคน ซึ งทั!งสิบสามคนนี! อยู่ ใกล้ ชิดกับพระเจ้ า พวกนี! ครอบครอง
เพื อพระเจ้ า และส่ วนมากเขาสามารถช่ วยชาวอิสราเอลให้ พ้นจากการ
กดขี ผู้ วินิจฉัยคนสุดท้ ายคือซามู เอล ซึ งซามู เอลนั! นเป็ นมหาปุโรหิ ต
ด้ วย "หนั งสื อเล่ มนี! บั นทึกเจ็ดครั! งที อิ สราเอลทิ! งพระเจ้ า เจ็ดครั! งที
อิสราเอลอยู่ ใต้ อาํ นาจของประเทศเจ็ดประเทศที ไม่ ร้ ู จักพระเจ้ า และ
เจ็ ดครั! งที พระเจ้ าทรงช่ วยอิ ส ราเอลให้ พ้ นจากอํา นาจของประเทศ
เหล่ านั! น" (จากคํานํา ถึ งหนั งสื อผู้ วิ นิ จฉั ยของอ.สโควฟิ ลด์ ) เล่ มนี!
พรรณนาถึ งสภาพของอิ สราเอลว่ า
"ในสมั ยนั! นไม่ มี กษั ตริ ย์ใน
อิ สราเอล ทุ กคนทํา ตามอะไรก็ตามที ถู กต้ องในสายตาของตนเอง"
('/:':) สมัยนั! นประชาชนไม่ แสวงหาพระเจ้ าและไร้ ศีลธรรม
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชู ร์ บอกว่ าระยะเวลาของหนังสือเล่ ม
นี! คือ ,9: ปี
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หน้ า 2535
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือนางรู ธ
หนั งสื อเล่ มนี! ได้ รั บชื อจากวี รสตรี ของเรื องนี! คื อนางรู ธ
หนังสือนางรูธเล่ าเรื องเกี ยวกับครอบครัวหนึ งในอิสราเอล ซึ งเรื องนี!
เกิดขึ! นในสมัยของพวกผู้ วินิจฉัย เรื องนี! เป็ นเรื องทีสวยงามและสําคัญ
เพราะว่ านางรู ธ ซึ งเป็ นชาวโมอั บ ได้ เป็ นทวดของกษั ตริ ย์ดาวิ ด
เพราะฉะนั! นเขาเป็ นบรรพบุ รุ ษของพระเยซู คริ สต์ เหมื อนอย่ างนาง
ราหั บ (ซึ งแต่ ก่อนเป็ นหญิงแพศยา) เป็ นคนต่ างชาติและเป็ นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์เช่ นกัน
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชู ร์ บอกว่ าระยะเวลาของหนังสือเล่ ม
นี! คือ /9 ปี
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ . ซามู เอล
หนังสือเล่ มนี! ได้ บันทึกชี วิตของซามู เอล ซึ งเป็ นผู้ วินิจฉัยคน
สุดท้ าย และได้ บันทึกการเริ มต้ นของอาณาจั กรอิสราเอลโดยกษัตริ ย์
ซาอู ลเป็ นผู้ นํา ซามู เอลเป็ นศาสดาพยากรณ์ คนแรกที เรี ยกกั นว่ า
ศาสดาพยากรณ์เขียน แต่ บทที ': ของเล่ มนี! กล่ าวถึงความตายของ
ซามู เอล หนั งสื อทัลมั ดได้ กล่ าวว่ าซามู เอลเป็ นผู้ เขี ยนหนั งสื อเล่ มนี!
ซึ งเขาอาจจะเขียนบทที / ถึง '( เท่านั! น หนังสือ / พงศาวดาร
'0:'0 พูดถึง "หนังสือของซามู เอลผู้ ทาํ นาย" เพราะฉะนั! นซามู เอล
ได้ เขียนบางส่ วนของพระคัมภีร์ ซามู เอลเกิดในตระกู ลเลวี (/ พศด
I:,,-,J) เล่ มนี! บั นทึกประวั ติ ศาสตร์ ของชาวอิ สราเอลตั! งแต่ สมั ย
ของผู้ วินิจฉัยจนถึงการตั! งซาอูลเป็ นกษัตริ ย์ ในเล่ มนี! เราได้ พบดาวิด
ซึ งพร้ อมกับอับราฮัมกับโมเสส เป็ นคนสําคัญมากในพระคัมภีร์เดิม
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ 0 ซามู เอล
หนั งสื อเล่ มนี! ต่ อจากหนั งสื อ / ซามู เอล ทั! งสองเล่ มนี!
สามารถร่ วมเป็ นเล่ มเดี ยวกั นได้ และได้ รั บชื อจากศาสดาพยากรณ์
ซามู เอล หนังสือ / ซามู เอล '::/ ได้ บันทึกความตายของซามู เอล
เพราะฉะนั! นเราคาดว่ าซามู เอลไม่ ได้ เป็ นคนเดียวที เขี ยนทั! งสองเล่ มนี!
หนังสือ / พงศาวดาร '0:'0 สอนว่ าศาสดาพยากรณ์กาดและนาธัน
ได้ เขียนประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ดาวิด ซึ งสองเล่ มนั! นดูเหมือนว่ าได้
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หน้ า 2536
รั บการดลใจจากพระเจ้ า ดั งนั! นเราเชื อว่ ากาดกั บนาธั นได้ เขี ยนต่ อ
จากซามู เอลจนเรื องนี! สาํ เร็จ หนังสือ / ซามู เอล '':: ได้ กล่ าวถึง
กาด ซึ งเป็ นผู้ ทํานายหรื อศาสดาพยากรณ์ และกล่ าวถึ งเขาอี กครั! ง
หนึ งในบทสุดท้ ายของหนังสือ ' ซามู เอล และหนังสือ ' ซามู เอลได้
พูดถึงนาธันหลายครั! ง
เล่ มนี! อาจจะมีชื ออีกว่ า "หนังสือของกษัตริย์ดาวิด" เพราะว่ า
ส่ วนมากได้ กล่ าวถึ งการครอบครอง ความบาป และการลงโทษของ
ดาวิด แต่ สาํ คัญทีสุดคือว่ า เล่ มนี! เป็ นพระวจนะของพระเจ้ า ทุ กๆคํา
ได้ บันทึ กไว้ ตามที พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ[ ทรงดลใจผู้ เขี ยน (' ปต
1:21)
เล่ มนี! กล่ าวถึงการตั! งอาณาจั กรของกษัตริย์ดาวิด ครั! งแรกที
เมืองเฮโบรนเพื อปกครองเหนือยูดาห์ และครั! งทีสองทีกรุงเยรูซาเล็ม
เพื อปกครองเหนื ออิ สราเอลทั! งหมด ในเล่ มนี! เราเห็ นความเข้ มแข็ง
และความอ่ อนกําลังฝ่ ายจิตวิญญาณของดาวิด และเราได้ พบพระสัญญาของพระเจ้ าต่ อดาวิ ดว่ า พระเยซู คริ สต์ จะตั! งอาณาจั กรตลอดไป
เป็ นนิ ตย์ บนบัลลังก์ของดาวิ ด เล่ มนี! กล่ าวถึ งสมัยปกครองของดาวิ ด
เกือบทั!งหมด
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ . พงศ์กษัตริ ย ์
เราไม่ ร้ ู ว่าใครเขียนหนังสือเล่ มนี! หนังสือ / พงศ์กษัตริย์พูด
ถึ งความตายของกษั ตริ ย์ดาวิ ด การปกครองของกษั ตริ ย์ซาโลมอน
การทีซาโลมอนนมัสการรูปเคารพต่ างประเทศ และการแบ่ งอิสราเอล
เป็ นสองอาณาจั กรในสมั ยของกษั ตริ ย์เรโหโบอั ม เล่ มนี! บั นทึกประวั ติ ศาสตร์ ของกษั ตริ ย์ท! ั งหลายของยู ดาห์ จนถึ งกษั ตริ ย์ เยโฮรั ม และ
ประวัติศาสตร์ ของกษัตริ ย์ท! ั งหลายของอิ สราเอลจนถึงกษั ตริ ย์อาหั สยาห์ เป้ าหมายของหนังสือ / และ ' พงศ์กษัตริย์ คือบันทึกประวัติ
ศาสตร์ ของอิ สราเอลตั! งแต่ สมั ยที อิ สราเอลเจริ ญมากที สุ ด จนถึ งการ
สิ! นสุดลงของประเทศนั! น หั วเรื องของสองเล่ มนี! คือว่ า พระเจ้ าจะทรง
อวยพระพรกษั ตริ ย์ และประชาชนเมื อเขารั กษาพั นธสั ญญาของพระ
องค์ ไว้ และพระเจ้ าจะทรงลงโทษผู้ ที ไม่ เชื อฟั งพระราชบั ญญั ติ ของ
พระองค์ หนังสือ / พงศ์ กษัตริย์บันทึกชี วิตของอาหั บและเอลียาห์
ด้ วย
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชู ร์ บอกว่ าระยะเวลาของหนังสือเล่ ม

68_preface.pub
page 8

Sunday, April 17, 2016 21:48

หน้ า 2537
นี! คือ //J ปี
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ 0 พงศ์กษัตริ ย ์
หนั งสือ ' พงศ์ กษัตริย์บันทึกประวัติ ศาสตร์ของยูดาห์ และ
อิ สราเอลต่ อจากหนังสื อ / พงศ์กษัตริ ย์ จนถึ งสมั ยที ท! ั งสองอาณา
จักรนี! สิ! นสุดลงและประชาชนเป็ นเชลย เล่ มนี! ได้ บันทึกการทีเอลียาห์
ขึ! นสวรรค์โดยพายุ และการรับใช้ กับการอัศจรรย์ของเอลีชา ในสมัยนี!
ศาสดาพยากรณ์สองคน คืออาโมสและโฮเชยา ได้ พยากรณ์ในอิสราเอล และในยูดาห์ พระเจ้ าทรงใช้ ศาสดาพยากรณ์หลายคน คือโอบาดีย์
โยเอล อิสยาห์ มีคาห์ นาฮูม ฮาบากุ ก เศฟั นยาห์ และเยเรมีย์
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชู ร์ บอกว่ าระยะเวลาของหนังสือเล่ ม
นี! คือ ,9J ปี
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ . พงศาวดาร
เราไม่ ร้ ู ว่าใครเขียนหนังสือเล่ มนี! แต่ ตามธรรมเนียมของพวก
ยิว เอสราเป็ นผู้ เขียน หนังสือ / และ ' พงศาวดารรวมเป็ นเล่ มเดียว
ในพระคัมภี ร์ของพวกยิว ทั! งสองเล่ มนี! บันทึกประวัติศาสตร์ของอิสราเอลสมัยเดียวกันกับหนังสือ / และ ' ซามู เอล และหนังสือ / และ
' พงศ์กษัตริย์ คือตั! งแต่ ความตายของซาอูล จนถึงเวลาทีอิสราเอล
กับยูดาห์ เป็ นเชลย บางเรื องที อยู่ ในหนั งสือซามู เอลและพงศ์กษั ตริย์
ก็อยู่ ในทั!งสองเล่ มนี! และบางเรื องไม่ อยู่ บทที / ถึง 0 ของเล่ มนี! ส่วน
ใหญ่ เป็ นลําดับวงศ์ อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชู ร์ บอกว่ าระยะเวลาของ
หนังสือเล่ มนี! คือ (/ ปี
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ 0 พงศาวดาร
หนั งสื อ ' พงศาวดารนี! พรรณนาการปกครองของกษั ตริ ย์
ซาโลมอนและอีก /; รัชกาล อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชู ร์ บอกว่ าระยะ
เวลาของหนั งสื อเล่ มนี! คื อ ('; ปี เล่ มนี! บั นทึกประวั ติ ศาสตร์ ของ
อิสราเอลจนถึงเวลาทีเขาเป็ นเชลย
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ประวัติความเป็ นมาของหนังสือเอสรา
มี อยู่ หกเล่ มในพระคั มภี ร์ เดิ มที เขี ยนขึ! นหลั งจากยู ดาห์ กลั บ
มาจากการเป็ นเชลยที กรุ งบาบิ โลน คื อเอสรา เนหะมี ย์ เอสเธอร์
ฮักกัย เศคาริยาห์ และมาลาคี
ในปี ก่ อนค.ศ. :,I กษัตริย์ไซรัสของบาบิโลนสั งพวกยิวทีมี
ความประสงค์ให้ กลับไปยั งแผ่ นดินอิสราเอล และสร้ างพระวิ หารของ
พระเจ้ าขึ! นมาใหม่ พวกยิ วหลายคนได้ กลั บไปยั งแผ่ นดิ นอิ สราเอล
และสร้ างพระวิ หารขึ! นมาใหม่ โดยผู้ นํา คื อเศรุ บบาเบลซึ งเป็ นเจ้ า
เมืองและเอสราซึ งเป็ นอาลักษณ์ หลังจากนั! นเนหะมีย์นาํ อีกพวกหนึ ง
กลับไปแล้ วสร้ างกําแพงกรุ งเยรูซาเล็มขึ! นมา และได้ ต! ั งพวกยิ วนั! นให้
เป็ นประเทศอีก
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชู ร์ บอกว่ าระยะเวลาของหนังสือเล่ ม
นี! คือ J9 ปี
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือเนหะมีย ์
หนั งสื อเล่ มนี! บั นทึ กประวั ติ ศาสตร์ ของการสร้ างกําแพงกรุ ง
เยรูซาเล็มขึ! นมา หลังจากเศรุ บบาเบลกั บพวกยิ วสร้ างพระวิ หารใหม่
เสร็จแล้ ว อีกประมาณ 09 ปี ต่ อมา เนหะมีย์ได้ รับอนุ ญาตจากกษัตริย์
ให้ กลั บไปสร้ างกําแพงกรุ งเยรู ซาเล็ม ให้ ตั! งกรุ งเยรู ซาเล็มนั! นเป็ น
เมืองหลวง และให้ ต! ั งอิสราเอลเป็ นประเทศอีก ครั! งนี! เนหะมีย์ได้ นาํ
พวกยิวอีกพวกหนึ ง ซึ งมีจาํ นวนคนมากกว่ าพวกยิวในสมัยของเอสรา
ให้ กลั บไปด้ วย กําแพงกรุ งเยรูซาเล็มนั! นได้ ถู กทําลายมากกว่ า /99
ปี ก่ อนเวลานั! น ในตอนที ยูดาห์ ถู กนําไปยั งบาบิ โลนให้ เป็ นเชลย ('
พศด ,I:/0)
ทีบอกว่ ามากกว่ า /99 ปี นั! น ก็คือใน ' พศด ,I:'/ อิสราเอลอยู่ ทีบาบิ โลนเป็ นเวลา ;9 ปี แล้ ว แล้ วต้ องบวกสมัยรัชการสาม
สมัย คือกษัตริย์ไซรัส กษัตริย์ดาริอัส และกษัตริย์อาหสุเอรัส (อสร
(::-J) แล้ วบวกอี ก '9 ปี ในรั ชการของกษั ตริ ย์ อารทาเซอร์ ซี ส
(นหม ':/) เอสราได้ ข! ึ นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม /( ปี ก่ อนเนหะมีย์ (ให้
เปรียบเอสรา ;:; กับเนหะมีย์ ':/)
เนหะมีย์ไปทีกรุงเยรูซาเล็มในปี ก่ อนค.ศ. ((I อาร์ชบิชอบ
เจมส์ อาชชู ร์ บอกว่ าระยะเวลาของหนังสือเล่ มนี! คือ // ปี
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"ระยะเวลาของสองเล่ มนี! คือเอสรา กับเนหะมี ย์ ประมาณ
หนึ งศตวรรษ เพราะว่ าเรื องของเอสราเริ มต้ นในปี แรกของกษั ตริ ย์
ไซรัส ในปี ก่ อนค.ศ. :,J และเรื องของเนหะมีย์ส! ิ นสุดลงหลังจากปี ที
,' ของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส ในปี ก่ อนค.ศ. (,'" (จาก Topical
Index and Digest of the Bible, โดยมอนเซอร์)
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือเอสเธอร์
ในประเทศเปอร์ เซีย พวกยิ วซึ งเป็ นเชลยที นั น เกือบถู กทํา
ลายหมด เรื องที สวยงามนี! ได้ เล่ าให้ ทราบว่ าพระเจ้ าทรงช่ วยเขาให้
รอดพ้ นได้ อย่ างไร คือเรื องเกี ยวกับนางเอสเธอร์กับโมรเดคัย
เรื องนี! เกิ ดขึ! นหลั งจากเศรุ บบาเบลกั บพวกเขาขึ! นไปยั งกรุ ง
เยรูซาเล็ม และก่ อนเอสรากับเนหะมีย์ได้ รับอนุ ญาตจากกษัตริย์ให้ ไป
ยังแผ่ นดินอิสราเอล เรื องนี! เกิดขึ! นทีประเทศเปอร์เซีย กษัตริย์ไซรัส
และกษัตริย์ดาริอัสที / ได้ เสียชี วิตไปแล้ ว กษัตริย์อาหสุเอรัส บุตร
ชายของดาริอัสที / กําลังปกครองอยู่ กษัตริย์อาหสุเอรัสนี! บางคน
คิ ดว่ าเป็ น เซอร์ ซี ส และบางคนคิ ดว่ าเป็ น ดาริ อั ส ไฮส์ ทาสพี ส
กษั ตริ ย์ อาหสุ เอรั สเป็ นผู้ กดขี ที มั กมากในกาม โลเล และโหดร้ าย
ทหารเรื อของท่านซึ งมีจาํ นวนมากได้ แพ้ ทหารเรื อของประเทศกรีซซึ ง
มีจาํ นวนน้ อยทีเมืองซาลามิส ในปี ก่ อนค.ศ. (J9 เอสราพูดถึงท่าน
ในหนังสื อเอสรา (:I บุ ตรชายของอาหสุ เอรัส คื ออารทารเซอร์ ซีส
ได้ ปกครองต่ อจากบิดา พระเจ้ าได้ พูดถึ งอารทารเซอร์ ซีสนี! ในบทสุ ด
ท้ ายของหนังสือเอสราและในหนังสือเนหะมีย์
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือโยบ
หนั ง สื อ โยบอาจจะเป็ นหนั ง สื อ เก่ า แก่ ที สุ ด ในพระคั มภี ร์
เพราะว่ าหนังสือโยบไม่ ได้ กล่ าวถึงประเทศอิสราเอล แผ่ นดินคานาอัน
พระราชบัญญัติของโมเสส พวกศาสดาพยากรณ์ พระสัญญาของพระ
เจ้ า วันสะบาโต พิธีสุหนัต และเวลาทีพระเจ้ าทรงนําพวกอิสราเอลให้
ออกจากประเทศอียิปต์ เพราะฉะนั! นเราเชื อว่ าหนังสือโยบถู กเขียนขึ! น
ก่ อนเพ็นทะทู ก
หนั งสื อโยบไม่ ใช่ เรื องสมมุ ติแต่ เกี ยวกั บคนหนึ งทีเคยอยู่ บน
โลกนี! โยบเป็ นคนที พระเจ้ าถื อว่ าเป็ นคนที ดี มากเท่ ากั บโนอาห์ และ
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หน้ า 2540
ดาเนียล (อสค /(:/(, '9) เขาเป็ นคนมั งมี และเป็ นคนชอบธรรมที
อยู่ ในตําบลอูส
หนั งสื อโยบนี! ซึ งเป็ นบทกวี ได้ อธิ บายละเอี ยดถึ งปั ญหาของ
คนชอบธรรม เล่ มนี! พรรณนาการทีโยบสอบถามพระเจ้ าหลั งจากโยบ
เกิ ดภั ยหลายอย่ างในชี วิตของเขา ซึ งโยบถามพระเจ้ าว่ า ทําไมคน
ชอบธรรมจะต้ องมีปัญหา คําถามนี! เป็ นปั ญหาสําหรับมนุ ษย์เราทุ กคน
(โยบ /:J)
ระยะเวลาของหนั งสื อโยบนี! เป็ นประมาณ / ปี หรื ออาจจะ
น้ อยกว่ า / ปี
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือสดุ ดี
หนังสือสดุดีประกอบด้ วยบทเพลงและบทกวี /:9 บท เล่ ม
อื นๆในพระคั มภี ร์ ได้ ถู กเขี ยนขึ! นในลั กษณะเป็ นเล่ มเดี ยว แล้ วหลั ง
จากนั! นคนที มี ความปรารถนาดี ได้ แบ่ งเล่ มเหล่ านั! นเป็ นบท และข้ อ
ต่ างๆเพื อจะช่ วยให้ ใช้ เล่ มเหล่ านั! นอย่ างสะดวกขึ! น
ถึ งแม้ ว่าเราเรี ยกเล่ มนี! ว่ า "เพลงสดุ ดี ของดาวิ ด" กษั ตริ ย์
ดาวิ ดไม่ ได้ เขี ยนทุ กๆบทในหนั งสื อสดุ ดี น! ี อาสาฟได้ เขี ยนบทเพลง
/' บท (:9; ;,-J,) เอธานได้ เขียนบทเพลงหนึ งบท (J0) โมเสส
ได้ เขี ยนบทเพลงบทเดี ยว (09) และบทเพลงบางบทเราไม่ ร้ ู ว่าใคร
เป็ นผู้ เขียน แต่ กษัตริย์ดาวิดได้ เขียนบทเพลงส่ วนใหญ่
วิธีแต่ งบทกวีของพวกฮีบรูเป็ นดังนี! เขาใช้ คาํ สัมผัส ประโยค
คู่ ประโยคซํา! และประโยคทีมีความหมายตรงกันข้ าม บทเพลงส่ วน
ใหญ่ เป็ นคําอธิ ษฐานและคําสรรเสริ ญ แต่ บางบทเป็ นคําพยากรณ์ มี
คําพยากรณ์หลายข้ อเกี ยวกับพระเยซูคริสต์ (สดด '; ''; I0:J-0
ให้ เปรียบกับ ลก '(:':-'I)
บทเพลงทุ กบทมาจากพระเจ้ า ไม่ ใช่ มาจากมนุ ษย์ทีเขี ยนขึ! น
พระเจ้ าทรงดลใจผู้ เขียนและเขาเขียนตามการดลใจนั! น หนั งสื อสดุ ดี
นี! มั งคั งด้ วยเรื องการถวายตัวต่ อพระเจ้ า การอธิษฐาน การสรรเสริญ
พระเจ้ า การแนะนํา และการช่ วยเหลือ คริสเตียนควรท่องจําบทเพลง
บางบททั!งหมด และบางข้ อจากบทเพลงอื น ๆ
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ประวัติความเป็ นมาของหนังสือสุภาษิต
หนังสือสุภาษิต เหมือนอย่ างทุ กเล่ มในพระคัมภีร์ ได้ รับการ
ดลใจจากพระเจ้ า เล่ มนี! เริ มขึ! นด้ วยคําว่ า "สุภาษิตของซาโลมอน" ซึ ง
อาจจะหมายความว่ าซาโลมอนรวบรวมสุ ภาษิ ตหลายข้ อ และไม่ ได้
เขี ยนขึ! นเองทั! งหมด แต่ ซาโลมอนเป็ นผู้ ที เขียนสุภาษิตเหล่ านี! ส่ วน
ใหญ่ ทีเราเห็นในสุภาษิต /:/ และ '::/ และให้ เปรียบกับ / พกษ
(:'0-,' สองบทสุดท้ ายถู กเขียนขึ! นโดยผู้ อื น ตามทีกล่ าวไว้ ในสอง
บทนั! น
"คนของเฮเซคี ยาห์ " ได้ รวบรวมสุ ภาษิตต่ างๆในบทที ':'0 แต่ ยังเรียกสุภาษิตนั! นว่ า "สุภาษิตของซาโลมอน" อากู ร์เป็ นผู้ ที
เขียนบทที ,9 และกษัตริย์เลมู เอลเป็ นผู้ ทีเขียนบทที ,/ แต่ ข้อ /9,/ ของบทสุดท้ ายมีหัวเรื องทีต่างกันกับข้ อ /-0 ของบทนั! น และผู้
เขียนอาจจะตั! งใจให้ สองหั วเรื องนี! อยู่ คนละบท
หนังสือสุภาษิตเป็ น "คําแห่ งสติปัญญา" คือเป็ นคําแนะนําที
รวบรัด มีค่ามาก และได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า ซึ งสามารถช่ วยทุ ก
คนได้ หนังสือสุภาษิตนี! เป็ นสุภาษิตตามหลักจรรยาทีชัดเกี ยวกับชี วิต
ประจําวันของคนทัวไป
อ.มาร์ทิน ลูเตอร์ เรียกหนังสือสุภาษิตว่ า "หนังสือแห่ งการ
ประพฤติดี" อ.คอลริดจ์ เรียกเล่ มนี! ว่า "คู่ มือทีดีทีสุดสําหรับรัฐบุรุษ"
อ.ดีน แสตนลี เรียกหนังสือนี! ว่า "ปรัชญาแห่ งชี วิตประจําวัน" อ.อังกัส
ได้ กล่ าวว่ า "หนั งสื อสุ ภาษิ ตเป็ นหนั งสื อสําหรั บจรรยาประจํา วั น
เหมื อนอย่ างหนั งสื อสดุ ดี เป็ นหนั งสื อสํา หรั บการสรรเสริ ญพระเจ้ า"
อ.บริดจิ ส อธิบายว่ า "เล่ มอื นๆในพระคัมภี ร์ยกย่ องตําแหน่ งสูงของ
เรา และหนั งสื อสุ ภาษิ ตสอนว่ าเราควรประพฤติ อย่ างไรในตําแหน่ ง
นั! น" อ.โอทินเจอร์ บอกว่ า "หนังสือสุภาษิตอธิบายชี วิตของพระเยซู
ชั ดมาก" (จาก Christian Workers Commentary, โดยอ.เจมส์ เกรย์)
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือปั ญญาจารย์
ผู้ ที เขี ยนเล่ มนี! คื อกษั ตริ ย์ ซาโลมอน (/:/, /') หนั งสื อ
ปั ญญาจารย์บันทึกการชั ก เหตุผลของผู้ ทีมี สติปัญญา ซึ งการบั นทึก
นั! นได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า บางครั! งพระคัมภีร์อ้างคําพูดของซาตานและบางครั! งได้ อ้างคําพูดของมนุ ษย์ พระคัมภีร์ได้ อ้างและบันทึก
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หน้ า 2542
อย่ างถู กต้ องตามคํา พู ดนั! น แต่ ไม่ ได้ สนั บสนุ นให้ เราประพฤติ ตาม
กิริยาท่าทางและการประพฤติทุกอย่ างทีอยู่ ในพระคัมภีร์น! ั น
ดร. เจมส์ เอม เกรย์ กล่ าวว่ า "พระคัมภีร์ได้ รับการดลใจ
จากพระเจ้ าได้ อย่ างไร? คํา ตอบคื อว่ า ไม่ ใช่ คาํ พู ดหรื อกิ จการของ
มนุ ษย์ ที ได้ รั บการดลใจจากพระเจ้ า แต่ การบั นทึกต่ างหากที ได้ รั บ
การดลใจนั! น ไม่ ใช้ ว่าคําพู ดทุ กคําที บันทึกไว้ ในพระคั มภีร์ เป็ นความ
จริง แต่ ได้ บันทึกคําพูดนั! นไว้ อย่ างถู กต้ อง อย่ างนั! นแหละจึงเรียกการ
บันทึกนั! นว่ าพระวจนะของพระเจ้ า คือพระเจ้ าบันดาลให้ เขียนว่ า คน
หนึ งมีความรู้ สึกอย่ างไร หรือเขาพูดอะไร ซึ งการบันทึกถึงความรู้ สึก
และคําพู ดของเขานั! นเป็ นการบั นทึกโดยพระเจ้ าเป็ นผู้ นํา ซึ งเป็ น
ความหมายของการดลใจจากพระเจ้ า" (จาก Christian Worker's
Commentary, โดย เจมส์ เอม เกรย์, หน้ า ',,)
เราไม่ ควรคิ ดว่ าคําพูดทุ กคําของซาโลมอนจะถู กต้ องเหมื อน
ทีเราไม่ ควรคิดว่ าคําพูดของกามาลิเอลในกิจการ ::,(-,0 ถู กต้ อง
หรือคําพูดของหุ ชัยใน ' ซามู เอล /;:;-/: ถู กต้ อง ถึงแม้ ว่าทั!ง
กามาลิเอลและหุ ชัยเป็ นผู้ ทีมีสติปัญญา พระคัมภีร์ไม่ ได้ สอนว่ าคําพูด
ของเขาได้ รั บการดลใจจากพระเจ้ า แต่ พระคั มภี ร์ น! ั นเพียงแต่ บันทึก
คําพูดของเขาไว้ อย่ างถู กต้ อง
หนั งสื อปั ญญาจารย์ น! ี บั นทึกการใช้ เหตุ ผลของมนุ ษย์ ผ้ ู หนึ ง
ทีอยู่ "ใต้ ดวงอาทิตย์" (/:,; '://, ''; (:,, ;; ::/,; I:/, /';
J:/:; 0:I, 0, /,; /9::) ในเล่ มนี! มี "ถ้ อยคําของปั ญญาจารย์" คือ
ซาโลมอนได้ กล่ าวถึ งสิ งที ท่ านเห็น ความคิ ดในใจของท่ าน และการ
สรุ ปของท่ าน คํากล่ าวหลายข้ อประกอบด้ วยสติ ปัญญาจริ ง แต่ ไม่ มี
มนุ ษย์ ผ้ ู ใดโดยพึ งสติ ปัญญาและความรู้ ของตัวเองและไม่ พึ งการเปิ ด
เผยจากพระเจ้ า สามารถกล่ าวถู กต้ องเสมอ ปั ญญาจารย์ /:/ ประกาศว่ าคําเหล่ านี! เป็ นคําของซาโลมอน
ช่ วยอ่ านเล่ มนี! ทั! งหมดโดยนึ กถึ งสิ งเหล่ านี! แล้ วจะได้ ร้ ู ว่ า
กิจการดีทีสุดของมนุ ษย์ สติปัญญาของมนุ ษย์ และความดีของมนุ ษย์
ทั! งสิ! นก็อนิ จจั ง ถ้ าหากว่ าเราพึ งในสิ งเหล่ านั! นและไม่ พึ งในพระเจ้ า
เราทุ กคนต้ อ งให้ สติ ปั ญญาจากพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ[ นํา ชี วิ ตของเรา
และเราต้ องให้ ความชอบธรรมของพระเยซูคริ สต์ประทานสิ งสารพั ดที
เราต้ องการ
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ประวัติความเป็ นมาของหนังสือเพลงซาโลมอน
พอถึ งสมั ยของเอสรา พวกยิวยอมรั บว่ าหนั งสื อเพลงซาโลมอนเป็ นหนังสือที ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นส่ วนหนึ งของ
พระคั มภี ร์ โจซี ฟัสนั บว่ าเล่ มนี! ได้ รั บการดลใจจากพระเจ้ าและเป็ น
ส่ วนหนึ งของเซปทู เจต์
กษัตริย์ซาโลมอนแต่ งบทเพลง /99: บท (/ พกษ (:,')
แต่ เพลงเดี ยวที ได้ รั บการดลใจจากพระเจ้ าและยั งอยู่ คื อ "เพลงของ
ซาโลมอน" ซึ งอาจจะถู กเขียนขึ! นในช่ วงแรกในชี วิตของท่าน พระเจ้ า
ทรงใช้ มนุ ษย์ ที อ่ อนกําลั งให้ สอนบทเรี ยนฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณ ในเล่ มนี!
กษัตริย์ซาโลมอนเปรียบกับพระเยซูคริสต์ ซึ งใหญ่ กว่ าซาโลมอน (มธ
/':(') เล่ มนี! ไม่ ได้ เป็ นประวัติศาสตร์ เรื องทีบรรยาย หรือเรื องจริง
จากชี วิตของซาโลมอน แต่ เป็ นเรื องเปรี ยบหลายเรื อง มัทธิว เฮ็นรี
กล่ าวว่ า "เล่ มนี! เป็ นคําอุปมา ซึ งทําให้ คนทีไม่ รักพระเจ้ าเข้ าใจเรื อง
เกี ยวกั บพระเจ้ ายากขึ! น แต่ สาํ หรั บคนที รั กพระเจ้ านั! นเรื องเกี ยว
กับพระเจ้ าชั ดขึ! นและชื นใจ"
เพื อให้ มนุ ษย์ เข้ าใจถึ งเรื องความรั กและความสามั คคี ธรรม
ของพระเจ้ า พระองค์ต้ องใช้ เรื องจากชี วิตประจําวั นนี! เป็ นการเปรี ยบ
เทียบ เพราะฉะนั! นพระเจ้ าทรงเปรียบกับเจ้ าบ่ าว อิสราเอลเปรียบกับ
เจ้ าสาว คื อเป็ นเจ้ าสาวของพระเจ้ า ในพระคั มภี ร์ ใหม่ พระเยซู ทรง
เปรียบกับเจ้ าบ่ าว (มธ '':/; '::/-/,; ลก ::,:) อ.เปาโลต้ อง
การให้ พวกคริสเตียนเป็ นพรหมจารี บริสุทธิ[ ซึ งถวายแด่ พระคริสต์ ('
คร //:')
ในเล่ มนี! เราเห็ น พระเจ้ าเปรี ยบกั บพระบิ ดาแห่ งความรั ก
ปุโรหิ ต ผู้ เลี! ยง และกษัตริย์
จงอ่ านหนั งสื อเพลงซาโลมอนด้ วยความอ่ อนน้ อม ขอพระ
วิญญาณบริ สุทธิ[ ทรงช่ วยให้ เข้ าใกล้ ชิ ดกับพระองค์ หนังสื อสดุ ดี (:
มีตัวอย่ างคล้ ายกับเล่ มนี!
ประวัติความเป็ นมาของหนังสืออิ สยาห์
อิสยาห์ เป็ นบุตรชายของอามอส (/:/; ':/; /,:/; '9:';
,;:') พระเจ้ า ซึ งเลือกเขาไว้ ก่อนทีเขาเกิด ได้ ทาํ ให้ เขาเป็ น "ลูกศร
ขั ดมั น" ((0:') เขารั บใช้ พระเจ้ าในรั ชกาลของกษั ตริ ย์ อุ สซี ยาห์
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หน้ า 2544
โยธาม อาหั ส และเฮเซคียาห์
อิ สยาห์ ได้ ประกาศพระคําของพระเจ้ า และได้ เตือนยูดาห์ ว่า
พระเจ้ าจะทรงทําลายเขาเพราะเหตุความบาปของเขา พระคั มภีร์ใหม่
ได้ อ้างถึ งหนั งสืออิ สยาห์ ประมาณ '9 ครั! ง หนั งสืออิ สยาห์ ยาวกว่ า
หนั งสือพยากรณ์อื นๆ และมีคาํ พยากรณ์ถึงพระเยซูสมบู รณ์กว่ าเล่ ม
อื นๆหนังสืออิสยาห์ ได้ พยากรณ์ถึง "ความทุ กข์ทรมานของพระคริสต์
และถึงสง่ าราศีทีจะมาภายหลัง" (/ ปต /://) หนังสืออิสยาห์ มีคาํ
สอนเรื อ งความรอดและการไถ่ บาปมากกว่ าเล่ มอื น ๆในพระคั มภี ร์
เดิม
การใช้ ภาษาในหนั งสื ออิ สยาห์ ไพเราะกว่ าเล่ มอื นๆในพระ
คัมภีร์ บางส่ วนของเพลง Messiah ของจอรจ์ เฟรเดอร์ริก แฮนดัล
มาจากเล่ มนี! โดยตรง
อาจารย์บางคนทีไม่ เชื อพระเจ้ าอ้ างว่ าอิสยาห์ เขียนบทที /(9 แต่ มีอีก / หรือ ' คนทีได้ เขียนบทที (/-II ความคิดนี! ไม่ ได้ มา
จากหนังสืออิสยาห์ หรือจากข้ อมู ลใดๆแห่ งประวัติศาสตร์ พระคัมภีร์
ใหม่ ได้ อ้างถึงข้ อความจากบทที (/-II เป็ นเวลา J ครั! ง และทุ กครั! ง
ได้ ใช้ คาํ ว่ า "ตามที อิ สยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล่ าวไว้ " "อิ สยาห์ ได้
กล่ าวอีกว่ า" หรือ "อิสยาห์ กล้ ากล่ าวว่ า" เมื อพระเยซูคริสต์อยู่ บนโลก
นี! พระองค์ได้ รับรองว่ าหนังสืออิสยาห์ ท! ังเล่ มเป็ นพระคําของพระเจ้ า
พระเยซูได้ อ้างข้ อความจากบทที I/ ข้ อ /-' แล้ วตรัสว่ า อิสยาห์
เป็ นผู้ เขียนไม่ ใช่ คนหนึ งในสมัยพวกมัคคาบี หรือหลังสมั ยนั! น หลัง
จากพระเยซู ทรงเป็ นขึ! นมาจากความตาย พวกอั ครสาวกได้ อ้ างข้ อ
ความต่ างๆจากเล่ มนี! เมื อเขาประกาศ ซึ งแสดงว่ าหนั งสืออิสยาห์ เป็ น
พระคําของพระเยโฮวาห์ ถ้ าผู้ ใดจะเชื อว่ าอีก / หรือ ' คนได้ ช่วยกัน
เขี ยนหนั งสื ออิ สยาห์ เขาจะต้ องกล่ าวว่ า "ข้ าพเจ้ าไม่ เชื อพระคั มภี ร์
เพราะฉะนั! นข้ าพเจ้ าจะหาวิ ธี อ้ างว่ าพระคั มภี ร์ ไม่ เป็ นพระวจนะของ
พระเจ้ า" พระเยซูตรัสว่ า "โอ คนเขลา และมีใจเฉื อยในการเชื อบรรดาคําซึ งพวกศาสดาพยากรณ์ได้ กล่ าวไว้ น! ั น" (ลก '(:':) คริสเตียน
ไม่ ควรให้ เกียรติคนใดทีพระเยซูทรงเรียกว่ าเป็ นคนเขลา
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชู ร์ บอกว่ าการรับใช้ ของอิสยาห์ ได้ ใช้
เวลา (/ ปี
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ประวัติความเป็ นมาของหนังสือเยเรมีย ์
หนั งสือเซปทู เจต์ หนั งสือทัลมั ด โจซีฟัส และทาร์กั ม ได้
กล่ าวว่ าเยเรมีย์เป็ นผู้ เขียนเล่ มนี! การรับใช้ ของอิสยาห์ อยู่ ก่อนการรับ
ใช้ ของเยเรมีย์เป็ นเวลา I9 ปี เยเรมีย์พยากรณ์เป็ นเวลา (9 ปี ในรัช
การของกษั ตริ ย์โยสิ ยาห์ เยโฮอาหาส เยโฮยาคิ ม เยโฮยาคี น และ
เศเดคียาห์ เยเรมีย์รั บใช้ พระเจ้ าในสมัยเดียวกั นกับผู้ พยากรณ์นาฮูม
ฮาบากุ ก และเศฟั นยาห์
เยเรมี ย์ ได้ เห็ น การสิ! นสุ ด ลงของกษั ต ริ ย์ อ งค์ สุ ด ท้ ายของ
ยูดาห์ ได้ เห็นการทําลายพระวิหารและกรุงเยรูซาเล็ม และได้ เห็นพวก
ยูดาห์ ถูกนําไปเป็ นเชลยในกรุงบาบิโลน ในสมัยของเยเรมีย์ความบาป
เจริ ญขึ! นและพวกยู ดาห์ ได้ ถู กพระเจ้ าพิ พากษาอย่ างมากมาย ไม่ มี
เวลาสงบในสมัยเยเรมีย์
เพราะเหตุ ว่ า เยเรมี ย์ ไ ด้ พยากรณ์ ถึ งการที อิ สราเอลจะเป็ น
เชลยและมีความโศกเศร้ าถึงเรื องความบาปของเขา เขาได้ ถูกเรี ยกว่ า
"ผู้ พยากรณ์ทีร้องไห้ " (The Weeping Prophet) หนังสือเยเรมีย์น! ี ได้
พรรณนาถึ งการประกาศของเยเรมี ย์ในตอนที เขาขอร้ องให้ ยูดาห์ กลับ
มาหาพระเจ้ าก่ อนทีเขาจะต้ องเป็ นเชลยในกรุงบาบิโลน
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือบทเพลงครํา6 ครวญ
ทั! งห้ าบทของหนั งสื อบทเพลงครํา ครวญเป็ นเพลงครํา ครวญ
หรื อเพลงแห่ งความทุ กข์ ซึ งเขี ยนขึ! นเกี ยวกั บการทําลายประเทศ
ยูดาห์ การทีอิสราเอลถู กนําไปเป็ นเชลยในบาบิโลน และการทีเยเรมีย์
ติดคุกอย่ างไม่ ยุติธรรม ความทุ กข์ ของเยเรมี ย์เป็ นความทุ กข์ที ได้ รับ
การดลใจจากพระเจ้ า เยเรมีย์รักยูดาห์ เหมือนอย่ างบิดารักลูก และ
ภรรยารั กสามี ของตน บทเพลงครํา ครวญนี! พู ดถึ งพระเมตตากรุ ณา
ของพระเจ้ าด้ วย (,:''-',)
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือเอเสเคียล
คําว่ า "ข้ าพเจ้ าอยู่ " และ "ข้ าพเจ้ าได้ เห็น" ในข้ อ / พิสูจน์ว่า
เอเสเคี ยลเป็ นผู้ เขี ยนเล่ มนี! เอเสเคี ยลเป็ นทั! งปุ โรหิ ตและศาสดา
พยากรณ์ ในเวลาที อิสราเอลเป็ นเชลย เอเสเคียลอยู่ ที เทลอาบิ บริ ม
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แม่ นาํ! เคบาร์ ในบาบิ โลนในระหว่ างพวกเชลย เขาสมรสแล้ ว และมี
บ้ านส่ วนตัว ทั!งเอเสเคียลกับดาเนียลถู กกวาดไปเป็ นเชลยในบาบิโลน
ในปี ก่ อน ค.ศ. :0; พร้ อมกับกษัตริย์เยโฮยาคีน (' พกษ '(:///I; อสค /:') เพราะฉะนั! นเขาพยากรณ์ทีกรุงบาบิโลนเท่านั! น เขา
อยู่ สมัยเดียวกันกับดาเนียลและเยเรมีย์ และเขาทํางานในรัชกาลหลวง
ของบาบิ โลน เอเสเคียลได้ เรี ยนรู้ มากจากเยเรมีย์ซึ งอยู่ กั บชาวยูดาห์
ที เหลื อในคานาอั นและประเทศอี ยิปต์ เอเสเคี ยลพยากรณ์เกี ยวกั บ
พวกยูดาห์ และพวกอิสราเอล (ภาคเหนือ) ด้ วย พระเจ้ าเรียกเอเสเคียลว่ า "บุตรแห่ งมนุ ษย์" ซึ งหมายความว่ า คําพยากรณ์ของเขาสําหรั บเราทุ กคน เขาพยากรณ์เกี ยวกั บการที อิ สราเอลจะกลั บไปอยู่ ใน
คานาอันอีก เกี ยวกับเวลาแห่ งความทุ กข์ลาํ บาก ; ปี การสงครามที
หุ บเขาอารมาเกดโดน การกลั บใจเสี ยใหม่ ของอิ สราเอล และอาณา
จักร /999 ปี ของพระเยซู
ดู เหมื อนว่ าเป้ าหมายแห่ งการพยากรณ์ ของเอเสเคี ยลคื อให้
หนุ นใจพวกยู ดาห์ ในตอนที เขาเป็ นเชลยในบาบิ โลน และให้ เขามอง
ล่ วงหน้ าถึงเวลาทีเขาจะกลับไปอยู่ ทีคานาอันอีก
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชู ร์ บอกว่ าระยะเวลาของหนังสือเล่ ม
นี! คือ '/ ปี
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือดาเนียล
เมื อดาเนียลยังเป็ นหนุ่ ม เขาถู กนําไปยังบาบิโลนให้ เป็ นเชลย
พร้ อมกับพวกยิว ในรัชสมัยของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ ดาเนียลเกิด
อยู่ ในเชื! อวงศ์ ของกษั ตริ ย์ยูดาห์ มี รู ปร่ างดี และมี ความรู้ ลึ กซึ! ง
เพราะฉะนั! นชาวบาบิ โลนให้ เขาเรี ยนภาษาของเขาและเตรี ยมเขาไว้
เพื อทํา งานในรั ฐบาลของบาบิ โลน เขาได้ ทาํ งานในรั ฐบาลและเขี ยน
เล่ มนี! ในรั ชสมั ยของเนบู คั ดเนสซาร์ เนโบไนดั ส เบลซั สซาร์ ไซรั ส
และดาริอัส แห่ งประเทศบาบิโลน และประเทศมีเดียเปอร์เซีย
เล่ มนี! บั นทึกชี วิตของดาเนี ยลในราชวั งแห่ งบาบิ โลน และ
ราชกิจต่ างๆของกษัตริย์เหล่ านี!
เพราะเหตุ ว่าพวก "นั กศึ กษา" หลายคนไม่ ยอมรั บว่ าคํา
พยากรณ์ของดาเนียลได้ สาํ เร็จแล้ ว (คือคําพยากรณ์น! ี ได้ รับการดลใจ
จากพระเจ้ า) พวกนั กศึ กษานี! จึ งอ้ างว่ าคนอื นมาแต่ งคํา พยากรณ์ น! ี
หลั งจากเรื องที พยากรณ์ น! ั นสําเร็จแล้ ว ความคิ ดนี! เป็ นการทึกทัก
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อย่ างโง่ เขลาของพวกทีไม่ เชื อในพระเจ้ า หนังสื อดาเนี ยลวางพื! นฐาน
แห่ งคําพยากรณ์ในพระคัมภีร์ทีดีซึ งได้ อธิบายต่ อในหนังสือวิวรณ์
ดาเนียลซื อสัตย์ต่อพระเจ้ าของเขา พระเจ้ าจึงประทานความ
รู้ และสติ ปัญญาให้ แก่ เขา เขาตี ความหมายของความฟั นของกษั ตริ ย์
เนบูคัดเนสซาร์เลยได้ รับตําแหน่ งสูงในรัชอาณาจักรนั! น พระเจ้ ากําลัง
เตรียมดาเนียลไว้ เพื อจะรับใช้ พระเจ้ าในเป้ าหมายอย่ างสูง
ส่ วนสุ ดท้ ายของเล่ มนี! พยากรณ์ถึ งการเปลี ยนแปลงฝ่ ายการ
เมือง คือการเสด็จมาครั! งแรกของพระเมสสิยาห์ การสร้ างกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารขึ! นมาใหม่ และการเสด็จกลับมาครั! งทีสองของพระ
เมสสิยาห์
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชู ร์ บอกว่ าระยะเวลาของหนังสือเล่ ม
นี! คือ ;, ปี
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือโฮเชยา
โฮเชยาอยู่ ก่อนสมัยทีอิสราเอลหรือยูดาห์ เป็ นเชลย เขาอยู่ ใน
สมั ยเดี ยวกั นกั บอาโมส อิ สยาห์ และมี คาห์ แห่ งยู ดาห์ เยเรมี ย์เป็ น
ผู้ พยากรณ์ทีร้องไห้ แห่ งยูดาห์ (อาณาจักรใต้ ) ฉันใด โฮเชยาเป็ นผู้
พยากรณ์แห่ งการพิพากษาในอิสราเอล (อาณาจักรเหนือ) ฉันนั! น ดัง
นั! นเขาพยากรณ์ก่อนสมัยของเยเรมีย์ เอเสเคียล และดาเนียล หนังสือ
โฮเชยาอยู่ หลังหนังสือของทั!งสามคนนี! เพราะว่ าโฮเชยาเป็ นทีเราเรียก
ว่ าผู้ พยากรณ์น้อย เขาพยากรณ์ในสมัยเดียวกันกับ ' พกษ และ '
พศด โฮเชยาพยากรณ์ ในสมั ยเดี ยวกั นกั บที อิ สราเอล (อาณาจั กร
เหนื อ) ถู กนําไปเป็ นเชลยครั! งแรก (' พกษ /(-/;, โดยเฉพาะ
17:4-6)
เล่ มนี! มี คาํ ว่ ากล่ าวตั กเตื อนเรื องความบาปของชาวอิ สราเอล
พร้ อมด้ วยคําพยากรณ์ถึงการกลับมารวบรวมของชนชาติของพระเจ้ า
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชู ร์ บอกว่ ากิจการต่ างๆทีกล่ าวถึงใน
หนังสือเล่ มนี! ได้ ใช้ เวลาประมาณ I9 ปี
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือโยเอล
ผู้ เขียนหนังสือเล่ มนี! คือ โยเอล
เกี ยวกั บโยเอลเองเรารู้ เพี ยงแต่ ว่ าเขาเป็ นบุ ตรของเปธุ เอล
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และเขาพยากรณ์ในยูดาห์ ประมาณปี ก่ อน ค.ศ. J99 เขาพยากรณ์ใน
สมัยเดียวกันกับเอลีชา ซึ งเป็ นก่ อนสมัยทีอิสราเอลเป็ นเชลย และอาจ
จะเป็ นในสมัยเดียวกันกับกษัตริย์โยอาช เพราะเหตุว่าหนังสือ เล่ มนี!
ไม่ ได้ ออกชื อของกษั ตริย์ ไม่ ว่าเป็ นภาคเหนื อหรือภาคใต้ กต็ าม เขา
อาจจะเขี ยนเล่ มนี! ขึ! นในประเทศยู ดาห์ ในตอนที เยโฮดาห์ (ผู้ เป็ น
ปุโรหิ ต) ครอบครองแทนโยอาช ซึ งยังเป็ นเด็กอยู่ (' พศด '(:/)
เขาเขียนถึงเรื องภัยพิบัติแห่ งตั{ กแตนร่ วมกับฝนแล้ ง และได้
เปรี ยบเทียบเรื องนี! กั บการพิ พากษาใน "วั นแห่ งพระเยโฮวาห์ " เขา
เขี ยนถึ งการบุ กรุกแห่ งอิสราเอล การฟื! นฟูในวันเพ็นเทคศเต จนถึง
ช่ วง "วันสุดท้ าย" แห่ งพระคัมภีร์ใหม่ (':'J-,/; กจ ':/(-'/)
และอาณาจักร /999 ปี ของพระเยซู
ประวัติความเป็ นมาของหนังสืออาโมส
ผู้ เขี ยนหนั งสื อเล่ มนี! คื อ "อาโมสผู้ อยู่ ในหมู่ ผ้ ู เลี! ยงแกะใน
เมืองเทโคอา" (/:/) อาโมส (ปี ก่ อน ค.ส. ;;I-;I,) พยากรณ์และ
เขียนก่ อนผู้ พยากรณ์โยเอลในอาณาจักรเหนือในสมัยกษัตริย์เยโรโบอัมที ' เขาอยู่ สมั ยเดียวกันกับโฮเชยา และอาจจะอยู่ สมัยเดียวกัน
กับอิสยาห์ (/:/) เขาพยากรณ์ว่าประเทศซีเรีย ไทระ อัมโมน โมอับ
กั บอิ สราเอลจะถู กพิ พากษาลงโทษ เขาพยากรณ์ว่าภั ยพิ บัติ จะมาใน
สมัย "วันแห่ งพระเยโฮวาห์ " แล้ วหลังจากนั! นจะตั! งอาณาจักร /999
ปี ของพระเยซู
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือโอบาดีห์
เราไม่ ร้ ู ว่ าโอบาดี ห์ เป็ นผู้ ใด หรื อว่ าเขาพยากรณ์ที ไหนหรื อ
เมื อไร เราไม่ ร้ ู ว่าบิดาของเขาชื ออะไร ชื อ โอบาดีห์ หมายความว่ า
"ผู้ นมัสการ" หรือ "ผู้ รับใช้ ของพระเยโฮวาห์ " เขาอาจจะเป็ นโอบาดีห์
ทีกล่ าวถึงใน / พกษ /J:,; / พศด 0:/I; J:,J; ';:/0 เขาอาจจะ
อยู่ ทีประเทศยูดาห์ (/://)
เล่ ม นี! มี คาํ พยากรณ์ แห่ งการพิ พากษาต่ อ ประเทศเอโดม
(/:I, J, /0, '/) เป้ าหมายของเล่ มนี! คือเพื อแสดงว่ าเอโดมจะต้ อง
ถู กพิ พากษาเพราะเหตุ เขาข่ มเหงชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม นี อาจจะเกิ ดขึ! น
ในช่ วงเวลาเดียวกันกับ ' พกษ J และ ' พศด '/ (ประมาณปี ก่ อน
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ค.ศ. J99) หนังสื อ เยเรมีย์ (0:;-'' มี คาํ พยากรณ์เช่ นกันต่ อ
เอโดม
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือโยนาห์
โยนาห์ เกิดทีเมืองกัทเฮเฟอร์แคว้ นกาลิลี ตระกู ลเศบูลุน ใน
อาณาจั กรเหนื อ เขารั บใช้ ในสมั ยกษั ตริย์เยโรโบอั มที ' (' พกษ
/(:',-':) โยนาห์ เป็ นบุตรอามิททัย (/:/; ' พกษ /(:',-':)
หนั งสื อโยนาห์ ได้ รั บการดู ถู กจากผู้ สงสั ยและคนที ไม่ เชื อใน
พระเจ้ ามากกว่ าเล่ มอื นๆในพระคั มภีร์ แต่ เล่ มนี! ได้ รั บการพิ สู จน์ ว่า
เป็ นความจริงมากกว่ าเล่ มอื นๆในพระคั มภีร์ เดิม และประวั ติศาสตร์
รับรองว่ าโยนาห์ คนนี! มีจริง
พระเยซูได้ อ้างถึงเรื องของโยนาห์ ว่าเป็ นความจริงในเมื อพระ
องค์ ทรงเปรี ยบเที ยบเรื องนี! กั บการถู กฝั งไว้ และการเป็ นขึ! นมาจาก
ความตายของพระองค์เอง (มธ /':,0-(/) เพราะเหตุว่าพระเยซูได้
เชื อว่ าเรื องนี! เป็ นความจริง คนใดๆทีปฏิเสธเรื องนี! กเ็ ป็ นคนชั ว พระ
เจ้ าแห่ งพระคัมภีร์ น! ี ทรงสามารถช่ วยโยนาห์ ให้ พ้นจากปลาวาฬ และ
ทรงสามารถช่ วยพระเยซูให้ เป็ นขึ! นมาจากความตายได้ เช่ นกัน
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือมีคาห์
มีคาห์ เป็ นชาวเมืองโมเรเชทแห่ งประเทศยูดาห์ (/:/() เรา
ไม่ ทราบเกี ยวกับครอบครัวหรือประวัติของเขา แต่ เราทราบว่ าเขาเป็ น
ชาวเมืองโมเรเชท (/:/; ยรม 'I:/J) ตามข้ อที / เราเห็นว่ ามีคาห์
อยู่ สมัยเดียวกันกับอิสยาห์ (อสย /:/) และเขาพยากรณ์ในรัชสมัย
กษัตริย์โยธาม อาหั ส และเฮเซคียาห์ ใน (:/-J มีคาห์ ได้ พยากรณ์
ถึ งการรวบรวมและความรอดของอิ สราเอลและถึ งอาณาจั กร /999
ปี ของพระเยซู ด้วยคําอั นไพเราะมาก เขาได้ พยากรณ์ถึ งการที อิ สราเอลจะเป็ นเชลย การบุกรุกแห่ งกรุงเยรูซาเล็ม การบังเกิดของพระเยซู
ทีหมู่ บ้านเบธเลเฮม (::') และอาณาจักร /999 ปี ของพระเยซู ใน
มธ /9:,:-,I พระเยซูได้ อ้างข้ อความจากหนังสือมีคาห์
หนังสือเล่ มนี! มีอยู่ , ภาค แล้ วแต่ ละภาคได้ เริ มต้ นด้ วยคําว่ า
"จงฟั ง"
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หน้ า 2550
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือนาฮู ม
ผู้ พยากรณ์น! ี มี ชื อว่ า "นาฮู มชาวเมื องเอลโขช" (/:/) ดู
เหมื อนว่ าเขามาจากแคว้ นกาลิ ลี เราคิ ดว่ าเมื องแห่ งหนึ งในแคว้ น
กาลิลีได้ ปกปั กรักษาชื อของนาฮูมไว้ คือเมืองกับเรนาอูม ซึ งชื อเมือง
นี! หมายความว่ า "หมู่ บ้านของนาฮูม" (ภาษาอีบรูเรียกว่ า คาฟาร์ นาฮูม)
หั วเรื องของหนั งสื อเล่ มนี! คือการพยากรณ์ถึ งการทําลายกรุ ง
นีนะเวห์ ผู้ พยากรณ์น! ี ได้ เขียนไว้ ในปี ก่ อน ค.ศ. ;/, ประมาณ ;9
ปี หลั งจากการประกาศของโยนาห์ ซึ งได้ นาํ ชาวนีนะเวห์ ให้ มีการฟื! นฟู
ใหญ่ แต่ หลังจากสมัยของโยนาห์ ชาวเมืองนี! ได้ กลับไปทําความบาป
และไหว้ รูปเคารพอีก เพราะฉะนั! นอีกประมาณ /99 ปี หลังจากสมัย
ของนาฮู ม เมื องนี! จะต้ องถู กทําลาย คําพยากรณ์ น! ี ได้ สาํ เร็จเมื อ
กษั ตริ ย์ นาโปโพลาส์ ซาร์ และไซอาซาร์ รี สได้ ทาํ ลายกรุ งนี นะเวห์ ประมาณปี ก่ อน ค.ศ. I99
คําพยากรณ์ของนาฮูมเป็ นบทกวีที ไพเราะมาก หั วเรื องก็คือ
"ภาระเกี ยวข้ องกั บนครนี นะเวห์ " คื อการทําลายของเมื องและอาณา
จักรนี! เพราะเหตุชาวอัสซีเรียได้ ข่มเหงพวกอิสราเอล
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือฮาบากุก
เรารู้ ไม่ มากเกี ยวกับผู้ พยากรณ์ฮาบากุ ก เราไม่ ร้ ู ว่าเขาเกิ ดที
ไหน มาจากตระกู ลอะไร หรือพยากรณ์ปีไหน ชื อของเขาอยู่ ในเล่ มนี!
สองครั! ง (/:/; ,:/) ดูเหมือนว่ าเขาพยากรณ์ก่อนทีกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ บุกรุกกรุงเยรูซาเล็มในปี ก่ อน ค.ศ. I9: เล่ มนี! ส่ วนมาก
เป็ นการว่ ากล่ าวต่ อชนชาติยูดาห์ แต่ บทสุดท้ ายเป็ นการอธิษฐานและ
เพลงสดุดีทีสวยงามมาก
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือเศฟั นยาห์
ผู้ เขี ยนหนังสือเล่ มนี! คือ เศฟั นยาห์ ทีได้ ประกาศในปี ก่ อน
ค.ศ. I': ในสมัยกษัตริย์โยสียาห์ และเยเรมีย์ (/:/; ยรม /:/) ผู้
พยากรณ์น! ี ได้ บอกเกี ยวกับเชื! อวงศ์ของตนถึงชั วอายุทีสี เขาคือ "เศฟั นยาห์ บุตรชายคูชี ผู้ เป็ นบุตรชายเกดาลิยาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายอามาริ-
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ยาห์ ผู้ เป็ นราชโอรสของเฮเซคี ยาห์ " และเขาพยากรณ์ "ในรั ชกาล
โยสิยาห์ ราชโอรสของอาโมน กษัตริย์ของยูดาห์ " (/:/)
เขากล่ าวว่ าการทําลายของกรุงเยรูซาเล็มโดยกรุงบาบิโลนซึ ง
จะเกิดขึ! นในอนาคตเป็ น "วันแห่ งพระเยโฮวาห์ " อันเล็ก ซึ งได้ เปรียบ
เทียบกับ "วันขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ า" อันแท้ ซึ งก็คือการเสด็จกลับมา
ของพระเยซูและการสงครามทีอารมาเกดโดน
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือฮักกัย
ฮั กกั ยพยากรณ์หลั งจากชาวอิ สราเอลได้ กลั บมาจากบาบิโลน
โดยเศรุ บบาเบลเป็ นผู้ นําเอสราได้ พูดถึ งฮั กกั ยใน ::/ และ I:/(
จากข้ อ ความเหล่ านี! เราได้ เห็ นว่ าการประกาศของเขาได้ เกิ ดผลและ
พวกอิสราเอลได้ สร้ างพระวิหารให้ เสร็จ หั วเรื องของเล่ มนี! คือ การตก
แต่ งพระวิ หารและการถวายทรัพย์ ที ต้ องใช้ ในการตกแต่ งนั! น เขาอยู่
สมัยเดียวกันกับเศคาริยาห์ และมาลาคี (/:/)
หนังสือฮักกัยมีอยู่ : ภาค และแต่ ละภาคเริ มต้ นด้ วยคําว่ า
"พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาโดยทางฮั กกั ย" (/:/; /:,; ':/;
2:10; 2:20)
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือเศคาริ ยาห์
หนังสื อเล่ มนี! ได้ ชื อจากผู้ เขียนคื อ เศคาริ ยาห์ ซึ งเป็ นบุ ตร
เบเรคิ ยาห์ ซึ งเป็ นบุ ตรอิ ดโด (/:/) เขาอยู่ ในเชื! อวงศ์ ของปุ โรหิ ต
ตามหนั งสื อเอสรา ::/ และ I:/( เศคาริ ยาห์ ได้ รั บใช้ พร้ อมกั บ
ฮักกัยในการฟื! นฟูแห่ งการสร้ างพระวิหาร และเขาได้ พยากรณ์ ในปี
ก่ อน ค.ศ. :'9 และ :/J (/:/, ;; ;:/) ทั!งเขากับฮักกัยได้ ประกาศถึงเรื องการนมัสการและความบาปทั!งหลายแห่ งชาติอิสราเอล
เครื อ งหมายต่ างๆซึ งเศคาริ ยาห์ ได้ ใช้ ในการพยากรณ์ มี คาํ
อธิ บายในเล่ มอื นๆในพระคั มภี ร์ เขาได้ พยากรณ์ ถึ งตอนที พระเยซู
ทรงลูกลาเข้ าไปในกรุงเยรูซาเล็ม (0:0) การทีพระเยซูทรงเป็ น "กิ ง"
แห่ งราชวงศ์ของดาวิด (อสย //:/-:) และการปรากฏของพระเยซู
ต่ อพวกยิวในตอนทีพวกยิ วนั! นจะได้ รั บความรอด เขาได้ พยากรณ์ถึง
รอยตะปูในพระหั ตถ์ของพระเยซู การรวบรวมของอิสราเอล การทีผ้ ู
ทรยศต่ อพระคริสต์จะสู้ รบกับกรุงเยรูซาเล็ม การทีพระเยซูจะทรงช่ วย
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กรุงเยรูซาเล็มให้ พ้นจากการสู้ รบนั! น และถึงอาณาจักร /999 ปี ของ
พระเยซู
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือมาลาคี
มาลาคี เป็ นศาสดาพยากรณ์คนสุดท้ ายในพระคัมภีร์ เดิม ชื อ
ว่ า มาลาคี หมายความว่ า "ผู้ ส่งข่ าวของเรา" มาลาคี ซึ งเป็ นศาสดา
พยากรณ์ เขี ยนคนสุ ดท้ าย ได้ เขี ยนในสมั ยเดี ยวกั นกั บเอสราและ
เนหะมี ย์ หนั งสื อมาลาคี ได้ เขี ยนไว้ หลั งจากอิ สราเอลเป็ นเชลยใน
บาบิ โลนเช่ นเดี ยวกั บหนั งสื อฮั กกั ยและหนั งสื อเศคาริ ยาห์ หลั งจาก
หนังสือมาลาคีได้ เขียนไว้ น! ั นไม่ มีพระวจนะของพระเจ้ าไปถึงอิสราเอล
เป็ นเวลา (99 ปี คือจนถึงสมัยของพระเยซู มาลาคีได้ เตือนเกี ยวกับ
ความบาปของพวกปุโรหิ ต ความบาปภายในครอบครัว และความบาป
ของคนที ขโมยจากพระเจ้ าโดยไม่ ถวาย /9 % ของรายได้ และเงิ น
ถวายอื นๆ และมาลาคีได้ กล่ าวถึ งการเสด็จกลับมาของพระเยซู และ
"วันแห่ งพระเยโฮวาห์ "
เวลาและเหตุการณ์ต่างๆในประวัติของอิสราเอลตั! งแต่ เวลาที
เขากลับมาจากบาบิโลนจนถึงสมัยของมาลาคี
ปี ก่อนค.ศ. กิจการ
536
ตามคําสั งของไซรัส ชาวอิสราเอล :9999 คนกลับไป
โดยเศรุบบาเบลเป็ นผู้ นาํ (อสร /-')
534
ได้ วางรากแห่ งพระวิหารใหม่ (อสร ,) แต่ ได้ ถูกบังคับ
ให้ หยุดสร้ างพระวิหาร
520
การประกาศของฮักกัยและเศคาริยาห์ ได้ สร้ าง
พระวิหารต่ อ (อสร :; ฮกก /::)
516
การสร้ างพระวิหารเสร็จ (อสร I:/:) เพียงแต่ '9 ปี
ตั! งแต่ ชาวอิสราเอล :9999 คนกลับไป
457
ชาวอิสราเอลอีก /J99 คนกลับไป โดยเอสราเป็ นผู้ นาํ
(ไม่ ได้ นับพวกภรรยา ลูกๆและคนใช้ ) (อสร ;)
445
ตามคําสั งของกษัตริย์เนหะมีย์ได้ กลับไปยังกรุง
เยรูซาเล็มเพื อจะสร้ างกําแพงเมืองอีก (นหม ')
430
เนหะมีย์ได้ กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มอีก หลังจากทีไป
เยี ยมกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส (นหม /,:I-;)
มาลาคีได้ พยากรณ์หลังจากเวลานี!
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(รายการนี! จาก Explore the Book, โดย เจ ซิดโล แบกซ์เตอร์, เล่ มที
( หน้ า ':0-'I9)
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือมัทธิว
เป็ นที เชื อกั นโดยทั วไปว่ า "มัทธิ วคนเก็บภาษี" เป็ นผู้ เขี ยน
ข่ าวประเสริฐเล่ มนี! มาระโก และลูกา ได้ เรียกท่านว่ า เลวี มาระโกได้
เรี ยกบิ ดาของท่ านว่ า อั ลเฟอั ส คนเก็บภาษี คื อผู้ ที เก็บรวบรวมเงิ น
ภาษี ซึ งโดยปกติแล้ วจะทําการขูดรีดอย่ างไม่ เป็ นธรรม มักจะเป็ นคน
รํา รวยและเป็ นที เกลี ยดชั งของพวกยิวตลอดมา และแม้ ภายหลั งการ
สิ! นพระชนม์ และการฟื! นคืนพระชนม์ของพระคริสต์แล้ ว ท่านผู้ น! ี กย็ ัง
คงเรียกตัวของท่านเองว่ า "มัทธิวคนเก็บภาษี"
หนั งสื อของมั ทธิ วมี ชื อเรื องว่ า "ข่ าวประเสริ ฐของพระเยซู
คริ สต์ เรี ยบเรี ยงโดยท่ านมั ทธิ ว" หนั งสื อทุ กเล่ มในพระคั มภี ร์ เป็ น
พระวจนะของพระเจ้ า แต่ หนั งสื อสี เล่ มแรกของพระคั มภี ร์ ใหม่ ซึ ง
บอกเราให้ ทราบเกี ยวกั บชี วิต การสิ! นพระชนม์ และการฟื! นคื นพระ
ชนม์ของพระเยซู คริ สต์ น! ั น เราเรี ยกชื อเฉพาะว่ า "ข่ าวประเสริ ฐของ
พระเยซู " ข่ าวประเสริ ฐโดยมั ทธิ วเล่ มนี! เองได้ แสดงให้ เห็นว่ าพระ
เยซูเป็ นกษัตริย์
ที ว่ า มั ทธิ วและลู ก าได้ ลอกเลี ยนแบบจากมาระโกนั! นเป็ น
ความคิ ดที ไม่ มี มู ลความจริ ง และเป็ นวิ ธี ของผู้ ที ไม่ เชื อในพระเจ้ า
โดยพยายามใช้ เหตุผลว่ า ข่ าวประเสริฐทั! งสามเล่ มแรกนี! มีข้อความที
คล้ ายคลึ งกั น พวกเขาจึ งไม่ ยอมรั บว่ าเป็ นข้ อความที ได้ รั บการทรง
ดลใจมาจากพระเจ้ า แต่ ถึงอย่ างไรก็ตามไม่ เคยมีหลักฐานว่ าข่ าวประเสริ ฐทั! งสามเล่ มนี! เป็ นคําพู ดและความคิ ดของมนุ ษย์ หรื อได้ ลอก
เลี ยนแบบมาจากต้ นฉบั บใดๆ และในหนั งสื อมัทธิวบทที ( ข้ อ (
พระเยซูทรงตรัสไว้ ว่า "พระวจนะทุ กคําออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระ
เจ้ า"
ข่ าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เรียบเรียงโดยมัทธิ วเล่ มนี! นั! น
ได้ รับการเขี ยนขึ! นก่ อนหน้ าการทําลายล้ างกรุงเยรูซาเล็ม อาจจะเป็ น
ราวๆ ปี ค.ศ. ,; และเป็ นที ยอมรับกั นโดยทัวไปว่ าเป็ นหนังสื อข่ าว
ประเสริ ฐเล่ มแรกซึ งเขี ยนขึ! นเพื อชาวยิ วเป็ นหลักใหญ่ คําอุ ปมาและ
คําสอนบางส่ วนมุ่ งเล็งถึ งชาวยิ วและผู้ นําของพวกเขา หนั งสื อเล่ มนี!
ได้ รวบรวมลําดับวงศ์ของ "พระเยซูคริสต์ ผู้ ทรงเป็ นบุตรของดาวิด ผู้

68_preface.pub
page 25

Sunday, April 17, 2016 21:48

หน้ า 2554
ทรงเป็ นบุ ตรของอั บราฮั ม" และได้ ยกย่ องพระเยซู ว่าเป็ น "กษั ตริ ย์
ของชนชาติยิว" (':') และลําดับวงศ์ของพระองค์กท็ าํ ให้ พระองค์มี
สิทธิอย่ างกษัตริย์ในฐานะทีทรงเป็ นบุตรทีโยเซฟเลี! ยงดูมา (/:/I)
ในระหว่ างหนั งสื อข่ าวประเสริ ฐด้ วยกั นแล้ ว หนั งสื อมั ทธิ ว
ได้ ให้ รายงานอย่ างละเอี ยดที สุ ดเกี ยวกั บการเทศนาบนภูเขาและการ
สนทนาธรรมบนภูเขามะกอกเทศ
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือมาระโก
ผู้ เขียนหนังสือเล่ มนี! คือ มาระโก ซึ งเชื อว่ าเป็ น "ลูกชายของ
น้ องสาวบารนาบัส" (คส (:/9) มาระโกได้ เดินทางไปประกาศเทียว
แรกที เมื องอั นทิโอกพร้ อมกั บอั ครสาวกเปาโลกั บบารนาบั ส และได้
ละท่ านทั! งสองไว้ ที เมื องเปอร์ กา ซึ งเปาโลไม่ เห็นด้ วย เปาโลจึ งไม่
ยอมให้ มาระโกไปพร้ อมกับท่านอีก (กจ /,::, /,; /::,;-,0)
แต่ ภายหลั งมาระโกได้ หันมารั บใช้ พระเจ้ าอี กและอยู่ กั บเปโตรในกรุ ง
บาบิโลนในปี ค.ศ. I9 (/ ปต ::/,) หลังจากนั! นอีกประมาณ ( หรือ
: ปี มาระโกได้ อยู่ กับเปาโลในกรุงโรม (คส (:/9; ฟม /:'() แต่
เปโตรไม่ ได้ อยู่ ทีกรุงโรม
หลายคนที ไม่ เชื อในพระคั มภี ร์ พู ดว่ าหนั งสื อมาระโกได้ ถู ก
เขียนขึ! นเป็ นเล่ มแรก ก่ อนเล่ มอื นในสี เล่ มทีเรียกกันว่ า "ข่ าวประเสริฐ
ของพระเยซู" และเขาอ้ างว่ าหนังสือมาระโกนี! ได้ ถูกคัดลอกมาจากอีก
เล่ มหนึ งทีเขาเรียกว่ า "เล่ ม Q" (ซึ งไม่ มีใครเคยได้ พบ "เล่ ม Q" นี! )
ที ได้ มาจากคําบอกเล่ าต่ อกั นมา คื อจากเรื องราวต่ างๆที อั ครสาวก
เปโตรเล่ าให้ มาระโกฟั ง และเขาอ้ างว่ าหนั งสือมั ทธิวและหนั งสือลู กา
ได้ รั บการลอกเลี ยนแบบมาจากหนั งสื อมาระโก แต่ ความคิ ดเหล่ านี!
เป็ นความคิดทีไร้ สาระ เพราะว่ าหนังสือมาระโกนี! และพระคัมภีร์ท! ัง
หมด "ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเจ้ า" (มธ (:() และ "ได้ รับการ
ดลใจจากพระเจ้ า" (' ทธ ,:/I) ทุ กคนที เขียนส่ วนหนึ งของพระ
คัมภีร์รวมทั!งมาระโกนั! น ได้ เขียน "สิ งทีตาไม่ เห็น หู ไม่ ได้ ยิน และไม่
เคยได้ เข้ าไปในใจมนุ ษย์" (/ คร ':0) เพราะว่ าทุ กข้ อทีได้ เขียนไว้
นั! นก็เขี ยนโดยได้ รั บการดลใจจากพระวิ ญญาณของพระเจ้ า มาระโก
เขี ยนถึ งสิ งที ท่ านเห็นด้ วยตาของท่ านเอง ไม่ ใช่ สิ งที เปโตรได้ เล่ าให้
ท่านฟั ง คําทีน่าสังเกตในหนังสือมาระโกก็คือ "ในทันใดนั! น"
ข่ าวประเสริ ฐของพระเยซู คริ สต์ เรี ยบเรี ยงโดยมาระโกนั! นทํา
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ให้ เราเห็นพระลั กษณะของพระเยซูในสภาพของผู้ รั บใช้ ของพระเยโฮวาห์
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือลู กา
ผู้ เขี ยนหนั งสื อเล่ มนี! คื อ ลู กา ซึ งเป็ น "แพทย์ที รั ก" (คส
(:/() ท่ านเป็ นชาวยิ วและได้ เดิ นทางกั บเปาโลบ่ อยๆในการเที ยว
ประกาศ และได้ อยู่ กับเปาโลเมื อท่านติดคุกทีกรุงโรม
หลายคนที ปฏิเสธพระคั มภี ร์ ซึ งไม่ เชื อเรื องพระคั มภีร์ เป็ น
หนั งสื อที ได้ รั บการดลใจจากพระเจ้ า ได้ ให้ ความเห็นว่ าหนั งสื อลู กา
กับหนังสือมัทธิวได้ ลอกเลียนแบบมาจากหนังสือมาระโก และเขาอ้ าง
ว่ าหนังสือมาระโกได้ เขียนลอกมาจากอีกเล่ มหนึ งทีเรียกว่ า "เล่ ม Q"
ซึ งเป็ นคําที มนุ ษย์ เล่ าต่ อกั นมา แต่ ความคิ ดนี! ขั ดแย้ งกั บคํากล่ าวใน
หนั งสือลู กา /:, ที ว่าท่านลู กาได้ เขียนด้ วยความมั นใจและได้ รับสิ ง
ทีได้ เขียนไว้ น! ั นจาก "เบื! องบน"
หนังสือ "ข่ าวประเสริฐของพระเยซู" ทั!งสามเล่ มแรกนอกจาก
หนั งสื อลู กานี! ได้ เขี ยนไว้ ก่ อนกรุ งเยรู ซาเล็มถู กทําลายในปี ค.ศ. ;9
หนั งสื อลู กาได้ รั บการเขี ยนไว้ ก่ อนหนั งสื อกิ จการ (ลก /:,; กจ
/://) และเป็ นที แน่ นอนว่ าหนั งสื อลู กาไม่ ได้ ลอกเลี ยนแบบมาจาก
หนั งสื ออื นๆ และไม่ ได้ มาจากการสื บหาหรื อจากสิ งที คนอื นได้ เห็น
ด้ วยตาของท่ านเอง
ถึ งแม้ ว่าหนั งสื อมั ทธิ วมี จาํ นวนบทมากกว่ า
หนังสือลูกาก็ตาม หนังสือลูกาก็เป็ น "ข่ าวประเสริฐของพระเยซู" ที
ยาวทีสุด
ข่ าวประเสริ ฐของพระเยซู คริ สต์ เรี ยบเรี ยงโดยท่ านลู กานี! ได้
แสดงให้ เราเห็นพระเยซู ในพระลั กษณะของ "บุ ตรมนุ ษย์ " ซึ งเป็ น
ฐานะของพระเยซู ที ลู กาชอบมากที สุ ด หนั งสื อลู กาเน้ นถึ งการประกอบด้ วยฤทธิ[ เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ[ มากกว่ า "ข่ าวประเสริฐของ
พระเยซู" อีกสามเล่ ม (ลก /:/:, (/, I;; ,:''; (:/, /(; //:/,;
'(:(0) หนั งสื อมั ทธิ วพู ดถึ งพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ[ /' ครั! ง และ
หนั งสื อมาระโกพู ดถึ งพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ[ ไม่ กี ครั! ง แต่ หนั งสื อลู กา
พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ[ /; ครั! ง หนังสือลูกาเน้ นถึงการอธิษฐาน
ด้ วย หนั งสื อลู กาเขี ยนไว้ สาํ หรั บชาวกรี ก หนั งสื อมั ทธิ วเขี ยนไว้
สําหรับชาวยิว หนังสือมาระโกเขียนไว้ สาํ หรับชาวโรม
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ประวัติความเป็ นมาของหนังสือยอห์น
ยอห์ น ผู้ เขี ยนข่ าวประเสริ ฐนี! เป็ นบุตรชายของเศเบดี และ
สะโลเมและเป็ นน้ องชายของยากอบ ท่านเป็ นคนหนึ งในสามทีมีความ
สั มพั นธ์ ใกล้ ชิ ดกั บพระเยซู คื อเปโตรและยากอบ ท่ านเป็ นสาวกที
พระเยซู ทรงรั ก ยอห์ นได้ กล่ าวถึ งตนเองว่ าท่ านเป็ นสาวกที เอนตั ว
ลงที พระทรวงของพระเยซู เป็ นสาวกนั! นผู้ ที พระเยซู ทรงรั กและเป็ น
ผู้ ทีพระเยซูทรงให้ เลี! ยงดูมารดาของพระองค์
ยอห์ นได้ เขี ยนข่ าวประเสริ ฐนี! ขึ! นภายหลั งข่ าวประเสริ ฐของ
มัทธิว มาระโก และลูกา อาจเป็ นประมาณปี ค.ศ. 09
ท่ านได้ เขียนหนังสื อในพระคัมภี ร์ใหม่ ไว้ ห้ าเล่ มคือ หนังสือ
ยอห์ น จดหมายสามฉบับและหนังสื อวิวรณ์ ยากอบพี ชายของยอห์ น
ได้ ถูกกษัตริย์เฮโรดฆ่ าตาย (กิจการ บทที /') หนังสืออ้ างอิงหลาย
เล่ มในคริ สตจั กรของเหล่ าบรรพบุ รุ ษระบุ ว่า ต่ อมายอห์ นได้ ไปเผย
แพร่ พระวจนะในเมื องเอเฟซัสและได้ นาํ นางมารี ย์ไปกั บท่านด้ วย ใน
สมั ยการปกครองของจั กรพรรดิ โดมิ เธี ยน ท่ านได้ ถู กเนรเทศไปที
เกาะปั ทมอสและที นั นเองท่ านได้ เขี ยนหนั งสื อวิ วรณ์ ข! ึ น ท่ านได้ รั บ
การปลดปล่ อยประมาณช่ วงสมั ยที จั กรพรรดิ เทรจั นทร์ เริ มครองราช
ในปี ค.ศ. 0J
เราเชื อว่ า ถ้ อยคําทีเขียนในข่ าวประเสริฐของยอห์ นตลอดทั!ง
เล่ มนั! นได้ รับการดลใจจากพระเจ้ าอย่ างแท้ จริง ยอห์ นได้ กล่ าวอ้ างไว้
ว่ า ท่านได้ เขียนในลักษณะเป็ นคําพูดยาวๆ ชนิดคําต่ อคําจากพระเยซู
และคนอื นๆพระเจ้ าเป็ นผู้ ทรงประทานคํา ยอห์ นเป็ นแต่ ผ้ ู บันทึกคํา
เหล่ านั! น
เป้ าหมายเบื! องต้ นของข่ าวประเสริฐแห่ งหนังสือยอห์ น ก็เพื อ
ที จะพิ สู จน์ ว่ า พระเยซู เป็ นพระคริ สต์ พระบุ ตรของพระเจ้ า (ยน
'9:,/) หนังสือยอห์ นนี! ได้ มุ่ งไปทีคาํ ตรัสของพระเยซูมากกว่ ากิจการ
ของพระองค์ เกื อบจะครึ งหนึ งของข่ าวประเสริ ฐแห่ งหนั งสื อยอห์ น
เป็ นคําตรัสโดยตรงจากพระเยซู
โครงการแห่ งความรอดได้ รั บการกล่ าวถึ งมากและชั ดเจนที
สุ ดในข่ าวประเสริ ฐของยอห์ นมากกว่ าที อื นๆในพระคั มภี ร์ (ยน
/:/'; ,:/:-/I, /J, ,I; ::'(; I:,;, (9, (;) ทุ กคนทีจะเอา
ชนะวิ ญญาณจิ ตทั! งหลายเพื อพระคริ สต์ จะต้ องเน้ นถึ งความรอดเช่ น
กั น ผู้ ใดที วางใจในองค์ พระคริ สต์ และยอมพึ งในพระองค์ สาํ หรั บ
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ความรอด ผู้ น! ั นจะได้ รั บการบั งเกิดใหม่ เป็ นบุ ตรของพระเจ้ าและได้
รับชี วิตนิรันดร์
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือกิจการ
คนทั วไปเชื อกันว่ าผู้ เขียนหนั งสือกิ จการก็คื อ "ลูกา แพทย์
ทีรัก" (คส (:/() จะเห็นได้ ชัดว่ าหนังสือกิจการนี! เป็ นหนังสือเล่ มต่ อ
จากข่ าวประเสริ ฐของลู กา และมาจากผู้ เขี ยนคนเดี ยวกั น ลู กาเป็ น
เพื อนเดินทางของเปาโล (กจ /I:/'; '9::) จากหนังสือ ' ทิโมธี
(:// เราได้ พบว่ าท่านได้ อยู่ กับเปาโลในกรุงโรม ในหนังสือฟี เลโมน
/:'( ลูกาได้ ฝากคํานับมาในจดหมายของเปาโลไปยังฟี เลโมน
หนั งสื อกิ จการได้ รั บการเขี ยนขึ! นในช่ วงเวลาที เปาโลได้ รั บ
การปล่ อยตัวจากคุกครั! งแรกทีกรุงโรม (กจ 'J:,9) (ปี ค.ศ. I,)
หนั งสื อเล่ มนี! ครอบคลุ มระยะเวลาจากการฟื! นคื นพระชนม์ ของพระ
เยซู จนถึ งช่ วงเวลาสองปี แรกที เปาโลถู กคุ มขังอยู่ ในคุ กเป็ นครั! งแรก
ทีกรุงโรม ดังนั! นจึงครอบคลุมระยะเวลาประมาณ ,, ถึง ,: ปี
โดยทั วไปแล้ ว หนั งสื อเล่ มนี! แบ่ งแยกออกเป็ นสองส่ วน
ใหญ่ ๆคือ ในบทที /-/' กล่ าวถึงเปโตรเป็ นส่ วนใหญ่ มีกรุงเยรูซาเล็มเป็ นศูนย์กลาง และข่ าวประเสริฐได้ ประกาศแก่ ชนชาติยิวเป็ นหลัก
ในบทที /,-'J กล่ าวถึงเปาโลเป็ นส่ วนใหญ่ มีเมืองอันทิโอก เป็ น
ศูนย์กลางสําหรั บงานเผยแพร่ พระวจนะของพระเจ้ าไปยังต่ างประเทศ
และข่ าวประเสริฐประกาศแก่ คนต่ างชาติมากกว่ าชนชาติยิว
ในส่ วนแรก บทที I และ ; กล่ าวถึงการรับใช้ ของสเทเฟน
เพียงสั! นๆแต่ ได้ รับใช้ พระเจ้ าอย่ างน่ าอัศจรรย์ใจ บทที J เกี ยวกับ
การรับใช้ พระเจ้ าของฟี ลิป และบทที 0 ได้ บันทึกการกลับใจเสียใหม่
ของเปาโลไว้ และได้ บรรยายถึงโครเนลิอัสคนต่ างชาติ ทีเมืองซีซารียา
และอานาเนีย ทีดามัสกัส อย่ างไรก็ตาม ใน /' บทแรก จุ ดสําคัญที
กล่ าวถึงก็คือเปโตรและกรุงเยรูซาเล็มและชนชาติยิว
ในบทที /,-'J เมืองอั นทิโอกเป็ นเพียงแต่ สถานที ต! ั งต้ น
เท่านั! น เรื องราวจะเริ มต้ นดําเนินจากเปาโลและบารนาบัส แล้ วก็เป็ น
เรื องของเปาโลกับสิลาส ไปทีเกาะครีต ไปทีเมืองกาลาเทีย และแคว้ น
ซิ ลี เซี ย เข้ าไปในแคว้ นมาซิ โดเนี ย ไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ม ไปที เมื อง
ซีซารียา และในทีสุดได้ ผจญกับเรืออับปาง และแล่ นเรือไปจนถึงกรุง
โรม ในเรื องจะกล่ าวถึงเปาโลอยู่ ตลอดเวลา และท่านจะมุ่ งไปหาชาว
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ยิ วก่ อนเสมอถ้ าท่ านสามารถจะทํา ได้ แต่ การรั บใช้ พระเจ้ านั! นส่ วน
ใหญ่ ท่านจะประกาศท่ามกลางชาวต่ างชาติ
ในหนังสือกิ จการแห่ งอัครสาวกนี! นายแพทย์ ลูกา ได้ แสดง
ประวั ติ ศาสตร์ ของคริ สเตี ยนชนชาติ ยิ วในคริ สตจั กรหลายแห่ ง และ
ประวั ติ ศาสตร์ ของคริ สเตี ยนชาวต่ างชาติ แก่ เรา ในหนั งสือข่ าวประเสริ ฐของลูกา ท่ านได้ เล่ าถึงสิ งต่ างๆของพระราชกิจตอนต้ นของพระ
เยซู และการทรงสั งสอนจนกระทั งถึ งการเสด็จขึ! นสู่ สวรรค์ ของพระ
องค์ ในหนังสือกิจการ ท่านเขียนเกี ยวกับสิ งทีพระเยซูทรงกระทําและ
ทรงสั งสอนสื บต่ อไปโดยผ่ านทางพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ[ และโดยผ่ าน
ทางเหล่ าอัครสาวกและคริสตจักร
สาระสํา คั ญของเรื องก็คื อการเผยแพร่ ข่ าวประเสริ ฐออกไป
ทั วโลกโดยฤทธิ[ อาํ นาจแห่ งพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ[ โดยทางภูมิ ศาสตร์
แล้ ว ส่ วนทีได้ รับข่ าวประเสริฐตามลําดับก่ อน-หลังจะเป็ นดังนี! กรุง
เยรูซาเล็ม แคว้ นยูเดีย แคว้ นสะมาเรีย และจนถึงทีสุดปลายแผ่ นดิน
โลก
ลู กาได้ เขี ยนข่ าวประเสริ ฐของท่ าน และหนั งสื อกิ จการใน
ลักษณะที ว่าเป็ นผู้ พูดแทนให้ กับเปาโลหรือเปล่ า ไม่ ใช่ อย่ างแน่ นอน
พระคัมภีร์ไม่ ได้ มีข้อบ่ งชี! ว่ าท่านได้ ทาํ เช่ นนั! น ท่านลูกาได้ รับความเข้ า
ใจจากเบื! องบนอย่ างสมบูรณ์ในสิ งที ท่านได้ เขี ยนนั! น และมี เพียงทาง
เดี ยวเท่ านั! นที ท่ านจะทําให้ พระคั มภี ร์ สาํ เร็จลงได้ อย่ างบริ บูรณ์ก ็โดย
การรั บถ้ อยคํามาจากพระเจ้ าด้ วยการทรงดลใจของพระองค์เอง สิ งที
ท่านลูกาเขียนขึ! นนั! น ท่านได้ รับมาจากพระเจ้ าโดยตรงไม่ ใช่ ได้ มาจาก
เปาโล หรือมิใช่ ได้ มาจากการจดจําเหตุการณ์โดยตัวของท่านเอง และ
ก็ไม่ ใช่ ได้ มาจากคําพยานของผู้ เห็นเหตุการณ์ใด ๆทั!งสิ! น (ลก /:,4)
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือโรม
จดหมายของเปาโล อาจเขียนขึ! นตามลําดับดังต่ อไปนี! / และ
' เธสะโลนิกา / และ ' โครินธ์ กาลาเทีย โรม ฟี เลโมน โคโลสี
เอเฟซัส ฟี ลิปปี / ทิโมธี ทิตัสและ ' ทิโมธี (เปาโลอาจเป็ นผู้ เขียน
หนังสือฮีบรูด้วย แม้ หนังสือเล่ มนั! นไม่ ได้ บอกชื อของผู้ เขียนก็ตาม)
แต่ ในพระคัมภีร์ใหม่ หนังสือเหล่ านี! ไม่ ได้ เรียงตามลําดับนี!
เปาโลเกิ ดที เมื องทาร์ ซั ส (ประเทศตรุ กี ) ท่ านได้ เรี ยน
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ศาสนาศาสตร์จากอาจารย์กามาลิเอลทีกรุงเยรูซาเล็ม เมื อสเทเฟนถู ก
หิ นขว้ างจนตายเปาโลได้ อยู่ ที นั นด้ วย เปาโลรั บเชื อขณะที ท่ านกําลั ง
เดินทางไปยังเมืองดามัสกัส ท่านได้ อยู่ ทีประเทศอาระเบียเป็ นเวลา ,
ปี ท่ านทํางานที เมื องทาร์ซั สและได้ กลายเป็ นมิชชั นนารี ที ยิ งใหญ่ ใน
การประกาศแก่ คนต่ าง ชาติ เปาโลเคยนับถือศาสนายิว มีการศึกษา
จากชาวกรีก (เป็ นพวกแสวงหาความรู้ ) และ เป็ นชนชาติโรมัน พระ
เจ้ าได้ ทรงจั ดเตรี ยมเปาโลไว้ พร้ อมสําหรั บงานใหญ่ และการทุ กข์
ทรมานในชี วิตของท่าน
ในครั! งสุดท้ ายทีเปาโลไปเยี ยมเมืองโครินธ์ (ปี ค.ศ. :;-:J)
ท่ านได้ เขี ยนจดหมายฉบั บนี! ไปถึ ง ชาวโรมั น และส่ งคํา คํา นั บมาจาก
อาควิ ลลาและปริ สสิ ลลา ซึ งเปาโลเคยทําเต็นท์ด้ วยกั นกั บเขา (รม
/I:,-:; กจ /J:,) เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี! หลังจากทีท่านได้ รับ
เงินถวายจากชาวโครินธ์ ซึ งส่ งไปถึงวิสุทธิชนทียากจนทีกรุงเยรูซาเล็ม
(/ คร /I:/-,) และขณะทีท่านกําลังจะส่ งเงินถวายนี! ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม (รม /::':-';) ผู้ ส่งจดหมายฉบับนี! อาจจะเป็ นฟอยเบซึ ง
มาจากเคนเครี ยที อยู่ ใกล้ เมื องโคริ นธ์ เปาโลมี แผนการที จะเดิ นทาง
ไปกรุงโรม (ซึ งสมัยนั! นมีประชาชนประมาณ J99,999 คน) และเห็น
ว่ าท่ านได้ คาํ นั บพวกคริสเตียนหลายๆคนโดยได้ เอ่ ยชื อเป็ นรายบุคคล
แต่ ให้ สังเกตว่ าเปาโลไม่ ได้ คาํ นับเปโตร ในบทที /I เพราะว่ าเปโตร
ไม่ เคยไปกรุงโรม
หนั งสื อโรมเป็ นหนั งสื อเล่ มหนึ งในพระคั มภี ร์ ใหม่ ที เน้ นถึ ง
คําสอนหลั กคือ ความบาป ความรอดโดยพระคุ ณ ความชอบธรรม
ความรอดเป็ นนิตย์ และความมั นใจในความรอด บทที /'-/: พูด
ถึงหน้ าทีของคริสเตียน และในบทที /I เปาโลคํานับพวกคริสเตียนที
กรุงโรม
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ . โคริ นธ์
เปาโลได้ ประกาศทีเมืองโครินธ์เป็ นเวลา /J เดือน และได้
ตั! งคริสตจักรทีนั น ท่านได้ ไปเยี ยมพวกเขา "เป็ นครั! งทีสาม" (' คร
/,:/) เปาโลได้ เขี ยนหนั งสื อ / โคริ นธ์ จากเมื องเอเฟซั สในต้ นปี
ค.ศ. :; ก่ อนเทศกาลเพ็นเทคศเต (/ คร /I:J)
เมืองโครินธ์อยู่ ทางทิศตะวันตกจากกรุงเอเธนส์ประมาณ J9
กิโลเมตร ในสมัยเปาโล เมืองโครินธ์มีพลเมืองประมาณ (99,999
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คน และเป็ นเมืองอั นดับที ( ในอาณาจักรโรมันและเป็ นศูนย์กลาง
สําหรั บการนมั สการรู ปเคารพ หลั งจากที เปาโลไปตั! งคริ สตจั กร ที
เมืองโครินธ์แล้ ว ท่านได้ ไปอยู่ ทีเมืองเอเฟซัสเป็ นเวลา ' หรือ , ปี
ขณะทีเปาโลอยู่ ทีเมืองเอเฟซัส มีผ้ ู อาวุโสบางคนจากคริสตจั กรเมื องโคริ นธ์ ได้ ไปหาท่ าน และเล่ าให้ ท่ านฟั งถึ งปั ญหาต่ างๆที
เกิดขึ! นในคริสตจักรทีเมืองโครินธ์
จดหมายฉบั บนี! ส่ วนใหญ่ เกี ยวกั บปั ญหาในชี วิ ตคริ สเตี ยน
และปั ญหาในคริ สตจั กรท้ องถิ นคื อ การแตกแยกกั น การฟ้ องกั นที
ศาล การรั บประทานอาหารที ถวายแก่ รู ปเคารพแล้ ว การรั บพิ ธี
มหาสนิ ท ผู้ สอนเท็จ การสมรสและการหย่ าร้ างกั น การพู ดภาษา
ต่ างๆและการเป็ นขึ! นมาจากความตาย
จดหมายฉบับนี! มีสาระทีสาํ คัญ , ประการคือ คําสอนว่ าพระ
คัมภีร์ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า (':0-/() คําสอนเกี ยวกับความ
รัก (/,) และคําสอนเกี ยวกับการเป็ นขึ! นมา จากความตาย (/:)
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ 0 โคริ นธ์
ผู้ ที เขี ยนจดหมายฉบั บนี! คื อเปาโล เขี ยนในปี ค.ศ. :; ใน
จดหมายฉบั บที ' ซึ งเขี ยนถึ งคริ สตจั กรในเมื องโคริ นธ์ น! ี เปาโลมี
ความชื นชมยิ นดี เพราะคนที เคยประพฤติ ผิ ดประเวณี นั! นได้ กลั บใจ
ใหม่ แล้ ว เปาโลพู ดถึงความกระวนกระวายและความทุ กข์ ใจของท่ าน
และว่ าท่ านได้ รั บความบรรเทาใจเมื อทิตั สไปหาท่ าน เปาโลอ้ างอี ก
ครั! งว่ าท่ านเป็ นอั ครสาวกของพระเยซู คริ สต์ และบอกให้ คริ สตจั กร
เตรียมพร้ อมทีจะต้ อนรับท่านเมื อท่านจะไปเยี ยมเยียน เขาในไม่ ช้านี!
ดูเหมือนว่ าทิตัสเป็ นผู้ ส่งจดหมายฉบับนี! ไปถึงเมืองโครินธ์
ในบทที J และ 0 มีคาํ สอนทีดีมากเกี ยวกับการถวายทรัพย์
ของคริสเตียน
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือกาลาเทีย
ผู้ ทีเขียนจดหมายฉบับนี! คือเปาโลเขียนในปี ค.ศ. :; เปาโล
ได้ ออกประกาศเที ยวแรกที เมื องอั นทิโอกในแคว้ นปิ สิ เดี ย เมื อง
อิ โคนิ ยู ม เมื องลิ สตรา เมื องเดอร์ บี เมื องปั มฟี เลี ย และเมื อง
อัททาลิ ยา มีหลายคนได้ รั บความรอดที เมืองเหล่ านั! น และเปาโลได้
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รั บใช้ ที นั นอี กในการประกาศเที ยวที สองและสามของท่าน แต่ มีพวก
ยิ วได้ ให้ พวกคริ สเตี ยนชาวกาลาเที ยถื อพิ ธี สุ หนั ตและพิ ธี ต่ างๆของ
โมเสสเข้ าในความเชื อของเขาด้ วย (กจ /::/) คําสอนทีผิดนี! ได้ ขยาย
ออกไปทั วแคว้ นนั! น และทําให้ พวกคริ สเตี ยนต้ องเข้ าส่ วนในศาสนา
ยิ ว ทําให้ พวกคริสเตี ยนที เคยรั บเชื อกับเปาโลได้ ละทิ! งท่ าน และได้
ปฏิเสธการเป็ นอัครสาวกแท้ ของท่ าน จดหมายฉบั บนี! เป็ นคําว่ ากล่ าว
จากเปาโลถึงคริสตจักรทั!งหลายทีแคว้ นกาลาเทีย (/:') เปาโลขอให้
เขากลั บไปเชื อข่ าวประเสริฐอันบริสุ ทธิ[ จดหมายฉบั บนี! ได้ อธิ บายถึ ง
ข้ อผิ ดพลาดในคํา สอนของพวกยิ ว และได้ ยกย่ องคํา สอนว่ าเราเป็ น
คนชอบธรรมโดยความเชื อ
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือเอเฟซัส
เปาโลเขี ยนจดหมายฉบั บนี! ในปี ค.ศ. I' ขณะทีท่ านติดคุก
อยู่ ที กรุ งโรม
ทีคิ กั สเป็ นผู้ ส่ งจดหมายฉบั บนี! ไปถึ งชาวเอเฟซั ส
(I:'9-'/) จดหมายอื นๆที เปาโลเขี ยนขณะที ท่ านติ ดคุ กอยู่ คื อ
ฟี ลิ ปปี โคโลสี และฟี เลโมน เปาโลเคยสั งสอนที เมื องเอเฟซั สเป็ น
เวลา , ปี ซึ งในเมืองนั! นมีวิหารและรูปของนางพระอารเทมิส (กจ
'9:,/)เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาของประชาชน
จดหมายฉบับนี! ได้ เน้ นถึงพระกายของพระคริสต์ คือ ทุ กคน
ที เชื อในพระเยซู คริ สต์ แต่ จดหมายถึ งชาวโคโลสี เน้ นถึ งศี รษะของ
พระกายนั! น คือ พระคริสต์ผ้ ู เป็ นศีรษะของคริสตจักร
เนื! อเรื องทีสาํ คัญในจดหมายฉบั บนี! กค็ ื อ ค่ าแห่ งการไถ่ บาป
ความรอดโดยความเชื อ ความเป็ นอั นหนึ งอันเดี ยวกันของพวกคริสเตี ยน การทําลายสิ งกี ดกั! นระหว่ างชาวยิ วกั บชาวต่ างชาติ และการ
เตรียมพร้ อมสําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือฟี ลิปปี
เปาโลเขี ยนจดหมายฉบั บนี! ในปี ค.ศ. I' ขณะทีท่ านติดคุก
อยู่ ทีกรุงโรม (/:/,; (:'') เปาโลมีความรักเป็ นพิเศษต่ อคริสเตียน
ที เมืองฟี ลิ ปปี (ซึ งอยู่ ในแคว้ นมาซิโดเนีย) เป็ นเมืองที ท่ านเคยติ ด
คุกอยู่ กับสิลาส จดหมายฉบับนี! เป็ นจดหมายแห่ งความรักทีมีต่อพวก
คริ สเตี ยนเมื องฟี ลิ ปปี เพราะพวกเขาเคยส่ งความช่ วยเหลื อให้ แก่
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เปาโลขณะทีท่านติดคุ กอยู่ พวกเขาเคยส่ งเงินและของใช้ ไปให้ เปาโล
โดยเอปาโฟรดิทัส ((:/9, /I-/J) โปรดสังเกตความรักของเปาโล
ต่ อพวกคริสเตียนทีนี (/:,, ;-J; ':/'; (:/) เปาโลได้ รับประสบการณ์แห่ งชั ยชนะขณะทีท่านติดคุกคื อ มีความยินดีในการขัดสนและ
ความหิ วกระหาย และมี ใจชื นชมยิ นดี เสมอ เปาโลได้ ขอให้ พวก
คริสเตียนทีเมืองฟี ลิปปี มีนิสัยเช่ นเดียวกับท่านในทุ กสถานการณ์ ใน
จดหมายฉบั บนี! พระเจ้ าทรงเปิ ดเผยผ่ านเปาโลเพื อให้ เราเห็ นว่ าเรา
"กระทําทุ กสิ งได้ โดยพระคริสต์" (ฟป (:/,)
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือโคโลสี
เปาโลเขี ยนจดหมายฉบั บนี! ในปี ค.ศ. I' ขณะทีท่ านติดคุก
อยู่ ที กรุ งโรม (/:'(; (:/J) ทีคิกั สเป็ นผู้ ส่ งจดหมายฉบั บนี! ไปถึ ง
ชาวโคโลสี ((:;-J) เป็ นไปได้ ว่าทีคิ กั สได้ ส่ งจดหมายฉบั บนี! และ
จดหมายถึงชาวเอเฟซั สในช่ วงเวลาเดียวกั น และโอเนสิ มั สไปกั บเขา
ด้ วย ((:0)
เปาโลเขี ยนจดหมายฉบั บนี! เพื อแก้ ไขปั ญหาบางอย่ า งใน
คริ สตจักรที เมื องโคโลสี เช่ น การไหว้ ทู ตสวรรค์ การตามพิธี กรรม
ต่ างๆของมนุ ษย์ เป็ นต้ น เปาโลต้ องการให้ คริสตจักรทีเมืองเลาดีเซีย
อ่ านจดหมายฉบั บนี! ด้ วย (':/; (:/I) เปาโลทราบถึ งปั ญหาใน
คริ สตจั กรนี! โดยเอปาฟรั สซึ งอยู่ ในกรุงโรมในเวลานั! น (/:;-J) ไม่
มี การบั นทึกว่ าเปาโลเคยไปที เมื องโคโลสี แต่ ถึ งกระนั! นท่ านก็ร้ ู จั ก
คริสเตียนบางคนทีนั น ในจดหมายฉบับนี! เปาโลเน้ นถึง ความเป็ นพระ
เจ้ าและความยิ งใหญ่ ของพระคริสต์ ความครบบริบูรณ์ของผู้ ที เชื อใน
พระองค์ และหน้ าทีต่างๆของครอบครัว รวมทั!งนายกับทาสด้ วย
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ . เธสะโลนิกา
เปาโล สิลาสและทิโมธี เขียนจดหมายฉบั บนี! ในปี ค.ศ. :'
และพวกคริ สเตียนทีเมืองเธสะโลนิกาก็ร้ ู จั กท่านทั!งสามนี! ด้ วย (/:/)
เปาโลเป็ นผู้ ก่อตั! งคริสตจักรทีเมืองเธสะโลนิกา (กจ /;:/-/9) เรา
รู้ ไม่ มากเกี ยวกับการประกาศของเปาโลในเมือง เธสะโลนิกา แต่ เรา
ทราบจากกิจการ /;:' ว่ าเปาโลได้ ประกาศอยู่ ทีนั นเป็ นเวลาไม่ น้อย
กว่ า , สัปดาห์ หรือ , วันสะบาโต จดหมายสองฉบับนี! (/ และ '

68_preface.pub
page 34

Sunday, April 17, 2016 21:48

หน้ า 2563
เธสะโลนิกา) ดูเหมือนว่ า เป็ นจดหมายฉบับแรกๆของเปาโลมีเหตุผล
บางอย่ างที ทาํ ให้ เราเชื อว่ าจดหมายสองฉบับนี! เขี ยนขึ! นในเวลาไม่ ห่ าง
กั นเท่ าไร และเขี ยนขึ! นขณะที เปาโล สิ ลาสและทิโมธี ยั งอยู่ ที เมื อง
โครินธ์ (กจ /J::) และเป็ นเวลาทีเปาโลพึ งออกมาจากเมืองเธสะโลนิกานั นเอง
ในขณะทีเปาโลอยู่ ทีเมืองเธสะโลนิกาไม่ นานเท่าไร ก็มีฝูงชน
ชุ มนุ มกันข่ มขู่ ท่าน และท่านได้ หนีไป (กจ /;:/-0) แต่ หลังจากนั! น
เปาโลได้ ส่งสิลาสและทิโมธี ให้ กลับไปทีนั นอีก (,:/-') และคริสตจักรทีดีกไ็ ด้ เกิดขึ! น
เป้ าหมายของจดหมายฉบับนี! ก็คื อ เพื อให้ พวกคริ สเตี ยนนี!
ได้ เข้ าใจถึ งความจริ งของการเสด็จกลั บมาครั! งที สองของพระเยซู และ
เพื อหนุ นใจเขาให้ มีการดําเนินชี วิตอย่ างบริสุทธิ[
โปรดสั งเกตว่ า ในตอนสุ ดท้ ายของแต่ ละบทได้ พู ดถึ งการ
เสด็จกลับมาของพระเยซู (/:0-/9; ':/0-'9; ,:/,; (:/(-/J;
5:23)
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ 0 เธสะโลนิกา
เปาโลได้ เขียนจดหมายฉบับที ' นี! ในปี ค.ศ. :, ภายหลังที
ท่ านเขี ยนจดหมายฉบั บแรกไม่ นาน ท่ านได้ ยินข่ าวว่ าพวกคริ สเตี ยน
ทีเมืองเธสะโลนิกาได้ เข้ าใจว่ า "วันของพระคริสต์" (':') หรือ "วัน
ขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ า" คือการเสด็จกลับมาครั! งที ' ของพระเยซูน! ั น
ใกล้ จะถึงแล้ ว และเปาโลต้ องการจะแก้ ไขคําสอนอื นๆที ผิ ดไป และ
ต้ องการจะอธิบายคําสอนอื นเพิ มเติม เปาโลบอกเขาว่ า เริ มแรกพระ
เยซู จะเสด็จมาในเมฆเพื อรั บพวกคริ สเตี ยนให้ ข! ึ นอยู่ บนสวรรค์ ก่ อน
และหลังจากนั! น "ลูกแห่ งความพินาศ" (':,) จะปรากฏขึ! น และต่ อ
ไป "คนนอกกฎหมาย" จะปรากฏในยุค ; ปี แห่ งความทุ กข์ยิ งใหญ่
แล้ ว เปาโลได้ ยินข่ าวว่ า บางคนที ชอบยุ่ งกั บธุ ระของคนอื นได้ กิ น
อาหารที โต๊ะของคริ สตจักร โดยไม่ ยอมทํางานหรือเขาประพฤติอย่ าง
ไม่ ถูกต้ อง เปาโลบอกเขาว่ า ถ้ าใครไม่ ยอมทํางานก็ อย่ าให้ เขากิน
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ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ . ทิโมธี
เปาโลได้ เขียนจดหมายฉบับนี! ในปี ค.ศ. I: ยูนิสมารดาของ
ทิโมธีเป็ นชาวยิว บิดาของท่านเป็ นชาวกรีก และโลอิส ยายของท่านก็
เป็ นคริสเตียนด้ วย (' ทธ /::)
ทิ โมธี ได้ รั บเชื อที เมื องลิ ส ตราโดยการประกาศของเปาโล
แล้ วทิโมธีได้ รับพิธีสุหนัตจากเปาโล (กจ /I:,) หลังจากนั! นเปาโล
ได้ พาทิโมธีร่วมทางไปประกาศกับท่านด้ วย
จดหมายสามฉบับของเปาโลคือ / และ ' ทิโมธี และทิตัส
ถู กเรี ยกโดยทั วไปว่ า "จดหมายสํา หรั บศิ ษยาภิ บาล" จดหมายสาม
ฉบั บนี! ได้ ชื อนั! นเพราะว่ าได้ เขี ยนถึ งผู้ รั บใช้ ของพระคริ สต์ ซึ งเป็ นผู้
เลี! ยงดูคนของพระเจ้ าในสถานทีต่างๆ จดหมายฉบับแรกจากเปาโลถึง
ทิ โมธี น! ี อาจจะเขี ยนขึ! นหลั งจากเปาโลออกจากเมื อ งเอเฟซั ส ไปยั ง
แคว้ นมาซิโดเนี ย (/:,; กจ '9:/) หรืออาจจะเขียนขึ! นหลังจากที
เปาโลได้ รั บการปลดปล่ อยจากคุ กที กรุ งโรม ทิโมธีอาจจะเป็ นศิษย์ที
สนิ ทที สุ ดกั บเปาโล เพราะเปาโลได้ เรี ยกท่ านว่ า "ผู้ เป็ นบุ ตรแท้ ของ
ข้ าพเจ้ า" (/:') ในจดหมายฉบับนี! เปาโลได้ สอนทิโมธีเกี ยวกับหน้ าที
ของศิษยาภิบาลของคริสตจักรท้ องถิ น คือ เกี ยวกับความสัมพันธ์กับ
คริสตจักรอื นๆและเกี ยวกับการสอนพวกคริสเตียน
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ 0 ทิโมธี
ในครั! งสุดท้ ายทีเปาโลติดคุกทีกรุงโรม (/:J, /I; ':0) และ
ในเวลาทีท่านใกล้ จะ ถู กประหารชี วิต ท่ านได้ เขี ยนจดหมายอําลาไป
ถึงทิโมธี และขอให้ ทิโมธีมาหาท่าน เพราะฉะนั! นจดหมายฉบับที '
ถึงทิโมธีน! ี เป็ นจดหมายฉบับสุดท้ ายของเปาโลทีอยู่ ในพระคัมภีร์
ในจดหมายฉบั บนี! เราได้ เห็ นความหวั งอั นชื นชมยิ นดี ของ
เปาโล ซึ งเป็ นจดหมายแห่ งชั ยชนะและเป็ นเสี ยงร้ องด้ วยความชื นชม
ยิ นดี ของผู้ ที มี ชั ยชนะแห่ งความตาย ได้ เน้ นถึ งความซื อสั ตย์ ในการ
รับใช้ พระเจ้ า ท่านได้ อธิบายถึงสิ งต่ างๆทีจะเกิดขึ! นในยุคนี! (บทที ,)
และพูดถึงการเตรียมพร้ อมที จะไปสวรรค์ ของท่ านด้ วย ซึ งเปาโลเชื อ
ว่ าจะสําเร็จอีกไม่ นาน เปาโลได้ สอนทิโมธีว่า ทิโมธี ควรจะรับใช้ พระ
เจ้ าอย่ างไรหลังจากทีท่านไปสวรรค์แล้ ว

68_preface.pub
page 36

Sunday, April 17, 2016 21:48

หน้ า 2565
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือทิตสั
เปาโลได้ เขี ยนจดหมายฉบั บนี! ในปี ค.ศ. I; ทิ ตั สเป็ นชาว
กรีกซึ งรับเชื อโดยเปาโล ทิตัสไปกรุงเยรูซาเล็มพร้ อมกับเปาโลในครั! ง
ที พวกคริ สเตี ยนได้ ปรึ กษากั นถึ งเรื องพระราชบั ญญั ติ ของโมเสสกั บ
ชาวต่ างชาติ เรารู้ ไม่ มากเกี ยวกับทิตัส นอกจากว่ าเปาโลให้ ท่านอยู่ ที
เกาะครีตเพื อจะช่ วยในการตั! งคริสตจักรทีนั น
จดหมายสั! นๆนี! ก็ เ หมื อ นอย่ า งจดหมายสองฉบั บที เปาโล
เขี ยนถึ งทิโมธี เปาโลไว้ ใจในทิตั สอย่ างมาก และเรี ยกท่ านว่ า "เป็ น
เพื อนร่ วมงานของข้ าพเจ้ า" (' คร J:',) ในเวลาทีเปาโลไม่ สบาย
และท้ อใจ ทิตั สได้ เดินทางจากเมื องโครินธ์มาเยี ยมเยี ยนท่ านซึ งเป็ น
การหนุ นใจท่านอย่ างมาก (' คร ':/,; ;:I, /,)
จดหมายฉบั บนี! มี คาํ สอนสํา หรั บผู้ รั บใช้ ครอบครั ว และ
ประชาชนทัวไป
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือฟี เลโมน
ในขณะทีเปาโลเป็ นนักโทษทีกรุงโรม ท่านได้ นาํ โอเนสิมัสให้
รับเชื อในพระเยซู โอเนสิมั สเป็ นทาสที หนีจากนายของเขาคื อ ฟี เลโมนไปยังกรุงโรม เปาโลเขียนถึงฟี เลโมนนายของโอเนสิมัส ขอให้ เขา
ยกโทษให้ โอเนสิ มัส และต้ อนรับเขาเหมือนอย่ างพี น้ องในพระคริสต์
และเปาโลบอกว่ าท่านยอมใช้ หนี! ท! ังหมดของโอเนสิมัสทีมีต่อฟี เลโมน
เปาโลมีความหวังว่ า ท่านจะได้ รับการปลดปล่ อยจากการติด
คุกครั! งแรกของท่านในกรุงโรม (/:'')
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือฮีบรู
เราไม่ ทราบว่ าใครเขี ยนหนังสื อฮี บรูน! ี แต่ คนส่ วนมากคิดว่ า
เปาโลเป็ นผู้ เขี ยน เราสามารถทราบได้ ว่าหนั งสื อเล่ มนี! เป็ นจดหมาย
ถึ งชาวฮี บรู เพราะว่ าตั! งแต่ ต้ นถึ งปลายมี การเปรี ยบเทียบความเชื อ
ของคริ สเตี ยนกั บพระคั มภี ร์ เดิ ม กั บเครื องบู ชาและพิ ธี ต่ างๆ ของ
ชาวฮีบรูซึ งเล็งไปถึงพระคริสต์ ข้ อแรกพูดถึงบรรพบุรุษ ซึ งหมายถึง
พวกบรรพบุรุษของชาวฮีบรู (ชาวยิว)
จดหมายฉบั บนี! ไม่ ได้ เขียนถึงคริ สตจั กรใดๆ (เช่ น โรม /
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และ ' โครินธ์ เอเฟซัส ฟี ลิปปี โคโลสี / และ ' เธสะโลนิกา) หรือ
ถึงพวกคริสตจักร (เช่ นกาลาเทีย) หรือถึงคนส่ วนตัว (เช่ น / และ '
ทิโมธี ทิตัส ฟี เลโมน ' และ , ยอห์ น) แต่ หนังสือฮีบรูน! ี เป็ นทีเรียก
กันว่ า "จดหมายทัวไป" ซึ งเขียนถึงชาวยิวทีกระจัดกระจายไป (เช่ น
หนังสือยากอบ (ยก /:/) ซึ งเขียนถึงชาวยิวด้ วย) แต่ จดหมายฉบับนี!
ก็เหมาะสําหรับคริสเตียนทุ กคน เพราะว่ าเราได้ เชื อและใช้ พระคัมภีร์
ทั!งเดิมและใหม่ เช่ นกัน
ชาวยิ วที ไม่ เชื อก็เกลี ยดเปาโล ชาวยิวที เชื อแล้ วในกรุงเยรู ซาเล็มก็มั กจะเชื อว่ าจะต้ องตามธรรมเนียมต่ างๆของศาสนายิ ว (กท
'://-/,) พวกคริสเตียนยิวบางคนได้ ไปสอนคําสอนผิดให้ แก่ ผ้ ู เชื อ
แล้ วในเมื องกาลาเทีย ดั งนั! นถ้ าเปาโลเขี ยนจดหมายฉบั บนี! ก็เป็ นการ
ดี ที ท่ านจะไม่ ให้ ชื อของท่ านปรากฏในจดหมายฉบั บนี! เรารู้ ว่ าจดหมายฉบั บนี! เขี ยนขึ! นที กรุ งโรมเพราะได้ เขี ยนว่ า "พวกพี น้ องที เป็ น
ชาวอิ ตาลี กฝ็ ากความคิ ดถึ งมายั งท่ านทั! งหลาย" (/,:'() ทิโมธี ซึ ง
ได้ ติดคุกพร้ อมกับเปาโล พึ งได้ รับการปล่ อยตัว (/,:',) และเปาโล
หวังว่ าอีกไม่ นานท่านจะได้ รับการปลดปล่ อยด้ วย (/,:/0) ดูเหมือน
ว่ าหนังสือ ' เปโตร ,:/:-/I ชี! ให้ เห็นว่ าเปาโลเป็ นผู้ เขียนหนังสือ
ฮีบรูน! ี เพราะว่ าเปโตรพูดถึ งวั นขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าและเรื องอื นๆ
ที เกี ยวข้ องกับชาวยิวซึ งท่ านว่ า "มีบางข้ อที เข้ าใจยาก" ซึ งเล็งถึงคํา
เขียนของเปาโล
หนั ง สื อ ฮี บรู เ ขี ยนก่ อ นการทํา ลายกรุ งเยรู ซ าเล็ มและพระ
วิหาร ซึ งเกิดขึ! นในปี ค.ศ. ;9 (/9:'-,; /,:/9-//)
หนังสือเล่ มนี! เน้ นว่ า พระเยซู ซึ งเป็ นมหาปุโรหิ ต เครื องบูชา
และพระผู้ ช่วยให้ รอดก็ประเสริฐกว่ าสิ งต่ างๆในสมัยของโมเสส
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือยากอบ
หนังสือยากอบนี! ได้ เขี ยนขึ! นในปี ค.ศ. (: ถึ งคริสเตี ยนชาว
ยิ วที กระจั ดกระจายไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ผู้ ที เขี ยนจดหมายฉบั บนี!
ไม่ ได้ เป็ นน้ องชายของยอห์ น (กจ /':/-') แต่ อาจจะเป็ น "ยากอบ
น้ องชายขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ า" (กท /:/0) ซึ งได้ พูดถึงยากอบใน
มัทธิว /,::: พร้ อมกับโยเสส ซีโมน และยูดาสหรือยูดาซึ งเป็ นผู้ ที
เขี ยนหนังสือยูดาส ยากอบเป็ นผู้ นาํ ในการประชุ มปรึ กษาที กรุงเยรู ซาเล็ม (กจ /::', /,-'/) ท่านได้ รับเชื อหลังจากทีพระเยซูถูกตรึง
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ไว้ บนกางเขน (ยน ;::)
หนั งสื อเล่ มนี! สอนถึ งเรื องความเชื อกั บการประพฤติ ความ
บาปของลิ! น และการรักษาให้ หายจากโรค โดยการอธิษฐาน
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ . เปโตร
เปโตรได้ เขียนจดหมายฉบับนี! ในระหว่ างปี ค.ศ. I9 และ ;9
จากกรุงบาบิโลน เปโตรเป็ น "อัครสาวกไปหาพวกทีถือพิธีเข้ าสุหนัต"
(กท ':;-J) เหมือนอย่ างเปาโลเป็ นอัครสาวกสําหรับพวกต่ างชาติ
เปาโลไปประกาศต่ อพวกต่ างชาติ ซึ งอยู่ ในประเทศกรี ซและกรุ งโรม
แต่ เปโตรไปประกาศทีกรุงบาบิโลน แล้ วได้ เขียนจดหมายสองฉบับนี!
จากทีนั น (::/,) กรุงบาบิโลนในทีน! ี ไม่ ได้ หมายถึงกรุงโรม ชื อของ
กรุ งบาบิ โลนนี! ได้ อยู่ ในทั! งพระคั มภี ร์ เดิ มและพระคั มภี ร์ ใหม่ มากกว่ า
';9 ครั! ง และไม่ ได้ หมายถึ งกรุงโรมจนกระทังยอห์ น ได้ ใช้ เป็ นคํา
เปรียบเทียบในหนังสือวิวรณ์ซึ งได้ เขียนขึ! นอีก ,9 ปี ต่ อมา ไม่ มีข้อ
พระคั มภี ร์ บอกว่ าเปโตรเคยไปที กรุ งโรมแต่ มี หลายข้ อที แสดงว่ าเขา
ไม่ เคยอยู่ ทีนั น ในโรมบทที /I เปาโลไม่ ได้ พูดถึงเปโตร แต่ ได้ พูดถึง
อี กหลายๆคนซึ งอยู่ ที กรุ งโรม และเปโตรไม่ ได้ อยู่ ที กรุ งโรมในตอน
ทีเปาโลถึงทีนั น (กจ 'J:/I-'() ไม่ มีจดหมายฉบับใดของเปาโลที
เขี ยนขึ! นขณะที ท่ านติ ดคุ กอยู่ ที กรุ งโรมที พู ดหรื อแสดงว่ าเปโตรเคย
อยู่ ในกรุงโรม ใน ' ทิโมธี (:// เปาโลเขียนว่ า "ลูกาคนเดียวเท่านั! น
ทีอยู่ กับข้ าพเจ้ า"
อันดรูว์ ซึ งเป็ นน้ องชายของเปโตร ได้ นาํ เปโตรไปถึงพระเยซู
(ยน /:(/-(') เปโตรเป็ นชาวประมงซึ งอยู่ ทีแคว้ นกาลิ ลีในตอนที
ท่านรับเชื อ และท่านกลายเป็ นคนแรกในพวกอัครสาวก /' คน พระ
เยซู ทรงตั! งคริ สตจั กรไว้ บนความเชื อของเปโตร ซึ งความเชื อนี! เป็ น
"ศิลา" ทีมั นคง และไม่ ได้ ต! ั งคริสตจักรไว้ บนเปโตร ซึ งชื อเปโตรหมาย
ความว่ า "หิ นเล็กๆ" ทีไม่ มั นคง (/ คร ,://)
เป้ าหมายของจดหมายฉบั บนี! คื อ แสดงว่ าความหวั งของ
คริ สเตียนเป็ นความหวั งอันมีชีวิตแห่ งมรดกซึ งไม่ ร้ ู เปื อยเน่ า ปราศจากมลทินและไม่ ร่วงโรย จดหมายฉบับนี! มีคาํ สั งและคําแนะนําหลาย
อย่ างทีจะช่ วยคริสเตียนใหม่ ๆให้ ต! ั งมั นคงในความเชื อ
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ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ 0 เปโตร
ซี โมนเปโตรได้ ลงนามว่ า ท่ า นเป็ นผู้ เขี ยนจดหมายฉบั บนี!
ท่านพูดถึงจดหมายฉบับแรกของท่ าน และขอให้ ผ้ ู อ่านทั!งหลายระลึก
ว่ า เปโตรได้ อยู่ กั บพระเยซู ใ นตอนที พระองค์ ได้ ทรงจํา แลงพระกาย
(/:/I-/J) จดหมายฉบั บนี! เขี ยนถึ งพวกคริ สเตี ยนที อยู่ ในแคว้ น
เอเชี ยน้ อย ในช่ วงที เปโตรคิ ดว่ าอี กไม่ นานท่านจะต้ องตาย (/:/()
จดหมายฉบับนี! เป็ นฉบับสุดท้ ายของเปโตร และมีคาํ แนะนําและคําสั ง
สอนสุ ดท้ ายสําหรั บเพื อนคริ สเตี ยนที รั กของท่ าน เปโตรขอให้ เขามี
ความเชื อ ความบริสุ ทธิ[ ความหวั งและขอให้ เขาเจริญขึ! นในพระคุณ
เราเชื อว่ าจดหมายทั!ง ' ฉบับนี! ได้ เขียนจากกรุงบาบิโลน ทีซึ งเปโตร
ได้ ประกาศพระคริ สต์ กั บพวกยิ วที ยังอยู่ ที นั นคื อพวกที ยังไม่ ได้ กลั บ
มาจากการเป็ นเชลยในกรุงบาบิโลน หลังจากกิจการ /::; พระคัมภีร์
ไม่ ได้ บอกว่ าเปโตรได้ กลั บมากรุ งเยรู ซาเล็มอี กเลย ไม่ มี บันทึกที น่ า
เชื อถือได้ ว่า เปโตรตายทีไหนหรืออย่ างไร
จดหมายฉบั บนี! พู ดถึ งความเชื อแท้ ที จะถู กทํา ลายในยุ คสุ ด
ท้ าย
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ . ยอห์น
คนส่ วนมากเชื อว่ าอัครสาวกยอห์ นเป็ นผู้ เขี ยนจดหมายฉบั บ
นี! รวมทั!งพวกบรรพบุรุษของคริสตจักรก็มีความเห็นพ้ องกันว่ ายอห์ น
เป็ นผู้ เขี ยน และการใช้ ภาษาของจดหมายฉบั บนี! ก็เหมื อนกั บการใช้
ภาษาในหนั งสื อยอห์ น จดหมายฉบั บนี! อาจจะเขี ยนขึ! นประมาณปี
ค.ศ. J: หรือ 09 จากเมืองเอเฟซัสซึ งเป็ นทีอาศัยของยอห์ น จดหมายฉบั บนี! เน้ นถึงความรักของคริสเตียน ความสัมพั นธ์ ระหว่ างเรา
กับพระบิดา และการดําเนินในความสว่ าง จดหมายฉบับนี! เตือนให้ เรา
ระวั งเกี ยวกับวิญญาณเท็จ และให้ เราแน่ ใจเกี ยวกับความรอดของเรา
จดหมายฉบับนี! ขอให้ เรานําวิญญาณของคนบาปมาถึงพระเจ้ า ผู้ ทรง
ประทานชี วิตนิรันดร์ให้ (::/,)
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ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ 0 ยอห์น
จดหมายฉบั บนี! เป็ นจดหมายส่ วนตั วสั! นๆจากอั ค รสาวก
ยอห์ นไปถึง "ท่านสุภาพสตรีทีทรงเลือกสรรไว้ " ฉบับทีสองนี! เขียนขึ! น
เพื อให้ เรารู้ ว่าเราควรจะประพฤติ อย่ างไรต่ อผู้ ที สอนเทียมเท็จ และ
มี คาํ เตื อนพิ เศษว่ าผู้ ที ไม่ เชื อคํา สอนในพระคั มภี ร์ เกี ยวกั บพระเยซู
คริ สต์ ก ็ยังไม่ ได้ ความรอด และคนเหล่ านั! นไม่ ควรได้ รั บการต้ อนรั บ
อย่ างคริสเตียน
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือ 9 ยอห์น
ฉบั บทีสามนี! เขียนโดยอัครสาวกยอห์ นไปถึงกายอัส ซึ งมี ชื อ
เสียงดีในการต้ อนรับแขก พวกบรรพบุรุษของคริสตจักรได้ เป็ นพยาน
ว่ าผู้ ทีเขียนฉบับที ' และ , นี! เป็ นอัครสาวกยอห์ น อาจารย์ เอซูเบียส
เข้ าใจว่ ายอห์ นได้ เขี ยนฉบั บที ' และ , หลั งจากที ท่ านได้ รั บการ
ปล่ อยจากเกาะปั ทมอส ซึ งหลังจากทีท่านได้ เขียนหนังสือวิวรณ์แล้ ว
ฉบั บนี! ได้ ยกย่ องกายอั สสําหรั บการประพฤติ แบบคริ สเตี ยน
ของเขาได้ เตื อนเขาถึ งเรื องดิ โอเตรเฟส (ซึ งเป็ นผู้ สอนผิ ดและผู้ ล่ อ
ลวงคนอื น) และได้ ยกย่ องผู้ ชายคนหนึ งชื อเดเมตริอัส
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือยู ดาส
ผู้ เขี ยนจดหมายฉบั บนี! คื อยู ดาสซึ งเป็ นน้ องชายของยากอบ
ท่ านทั! งสองเป็ นน้ องชายของพระเยซู เจ้ า คื อเป็ นบุ ตรชายของโยเซฟ
และมารี ย์ แต่ ท่ านทั! งสองได้ ถ่ อมใจลงและเรี ยกตั วเองว่ า "ผู้ รั บใช้
(ทาส) ของพระเยซูคริสต์"
ยูดาสได้ เตือนพวกคริสเตียนเกี ยวกับผู้ สอนเทียมเท็จเหมือน
กับจดหมายฉบับที ' ของเปโตรและขอให้ ผ้ ู อ่าน "ต่ อสู้ อย่ างจริงจัง
เพื อความเชื อ" โดยเตื อนเขาว่ า หลั งจากที พระเจ้ าทรงช่ วยพวก
อิ สราเอลให้ พ้ นจากการเป็ นทาสในประเทศอี ยิปต์ พระองค์ ได้ ทรง
ทําลายทุ กคนในพวกเขาที ไม่ เชื อ พระองค์ ได้ ทรงรั กษาคนบาปไว้ จน
กว่ าจะถึงเวลาพิพากษา พระองค์ได้ ทรงทําลายเมืองโสโดมและเมื อง
โกโมราห์ และพระองค์ จะทรงพิ พากษาคนที กล่ าวก้ าวร้ าวและ "คน
เพ้ อฝั นแต่ เรื องสกปรกโสโครกเหล่ านี! ได้ กระทํา ให้ เนื! อหนั งเป็ นมล
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ทิน" ยู ดาสได้ ใช้ คาํ พยากรณ์ของเอโนคเกี ยวกั บการครอบครองของ
พระคริสต์ (ในยุค /999 ปี ) และการพิพากษาของพระองค์ในเวลา
นั! น
ประวัติความเป็ นมาของหนังสือวิวรณ์
หนั ง สื อเล่ มนี! เป็ นเล่ มเดี ยวในพระคั มภี ร์ ซึ งเริ มต้ น และลง
ท้ ายว่ า ผู้ ทีอ่านและประพฤติ ตามคําสั งสอนทีเขียนไว้ ในหนังสือเล่ ม
นี! จะได้ รับพระพร
อั ครสาวกยอห์ นเป็ นผู้ เขียนหนังสือเล่ มนี! (/:() ในปี ค.ศ.
0: ขณะที ท่ านถู กเนรเทศไปอยู่ ที เกาะปั ทมอส (/:0) "วิ วรณ์ของ
พระเยซูคริสต์" นี! ได้ เขียนไปถึงคริสตจักรทั!ง ; แห่ งโดยผู้ นาํ ของแต่
ละแห่ ง (ทู ต) เพื อจะเข้ าใจหนังสือวิวรณ์ได้ อย่ างละเอียด เราควรอ่ าน
หนั งสื อดาเนี ยลก่ อน เพราะว่ าคํา พยากรณ์ ในหนั งสื อดาเนี ยลเป็ น
พื! นฐานสําหรับคําพยากรณ์ ในหนังสือวิวรณ์คาํ สั งสอนสําหรับคริสตจักรทั!ง ; นั! นก็เป็ นสําหรับสมัยนั! น (/://) แต่ คาํ พยากรณ์ส่วนมาก
ก็เป็ นสําหรั บอนาคต "เหตุ การณ์ซึ งจะเกิ ดขึ! นในภายหน้ า" (/:/0)
คําสั งสอนสําหรับคริสตจักรทั!ง ; นั! น ซึ งอยู่ ในบทที ' และ , ก็เป็ น
สําหรับคริสตจักรในเวลานั! นเอง คือคริสตจักรทั!ง ; นั! น ไม่ ได้ เปรียบ
เทียบกั บเวลา ; สมั ยของคริ สตจั กรซึ งจะต้ องสําเร็จก่ อนการเสด็จ
กลับมาของพระคริสต์ (ซึ งเป็ นคําสอนเท็จ) เพราะว่ าถ้ าเป็ นอย่ างนั! น
คําสอนของพระเยซูว่าพระองค์จะกลับมาอย่ างขโมย และเราควรคอย
ท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูตลอดนั! นก็จะผิดไป (มธ '(:,I; มก
/,:,'-,;) และคําตรัสทีว่า "ไม่ ใช่ ธุระของท่านทีจะรู้ เวลาและวาระ
ซึ งพระบิดาได้ ทรงกําหนดไว้ โดยสิทธิอาํ นาจของพระองค์" (กจ /:;)
ก็จะผิดไปเช่ นกัน แต่ ละคนทีต! ั งวันและเวลาสําหรับการเสด็จกลั บมา
ของพระเยซูกท็ าํ ผิดอย่ างมากมาย
เราควรจะพยายามตี ความหมายของหนังสือวิ วรณ์น! ี อย่ างตรง
ไปตรงมา หนั งสื อนี! พู ดถึ งการปรากฏของผู้ ต่ อต้ านพระคริ สต์ และ
ผู้ พยากรณ์เท็จ การทุ กข์ทรมานยิ งใหญ่ ซึ งเป็ นเวลา , ปี ครึ ง หรือ ('
เดื อน และการทีผ้ ู ต่อต้ านพระคริ สต์จะเป็ นผู้ นาํ ของโลกและต้ องการ
ให้ ทุกคนนมัสการเขาด้ วย หนังสื อนี! กล่ าวถึงการปกป้ องของพระเจ้ า
ต่ อประเทศอิสราเอล การเสด็จกลับมาของพระเยซูพร้ อมด้ วยสง่ าราศี
การสงครามที อารมาเกดโดน การครอบครองของพระเยซู ในโลกนี!
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เป็ นเวลา /999 ปี บนบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิ ด และการพิพากษา
ครั! งสุ ดท้ ายต่ อพวกคนที ไม่ เชื อที ตายไปแล้ ว ในที สุ ดพระเจ้ าจะ
ประทานกรุงเยรู ซาเล็มใหม่ ให้ มาอยู่ บนโลกนี! และพวกที รอดแล้ วจะ
ประสบความสุ ขนิ รั นดร์ กั บพระเจ้ าและพระคริ สต์ ('':/J-/0)
หนังสือนี! เป็ นหนังสือปิ ดท้ ายพระคัมภีร์ทาํ ให้ พระคัมภีร์เสร็จบริบูรณ์
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