ปฐมกาล (Genesis)
ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม หนังสือปฐมกาลอาจเปนหนังสือที่เราคุนเคยมากที่สุดเลมหนึ่ง
ซึ่งเราจะพบเรื่องการสรางโลก น้ําทวมโลก เรือของโนอาห การถวายอิสอัค และเรื่องราวที่นาสนใจอื่นๆ
อีกจํานวนมากในหนังสือเลมนี้ จนอาจจะทําใหเราติดใจอยูกบั เรื่องเลาเหลานี้และไมไดอานหนังสือพระ
คัมภีรเลมอื่น ๆ
เราไมทราบวาใครคือผูประพันธหนังสือปฐมกาล
จากธรรมประเพณีเราเชื่อวาเปนกฎหมาย
โมเสส (Torah) แตนักวิชาการบางทานก็อางวาความเขาใจดังกลาวไมใชขอเท็จจริง สิ่งที่สําคัญกวานั้นก็
คือ หนังสือปฐมกาลไดจัดลําดับเรื่องราวทั้งหมดในพระคัมภีร เริ่มตนตั้งแตแรกเริ่ม เราไมสามารถยอน
เวลาไปกอนจักรวาลได แตหนังสือปฐมกาลครอบคลุมเรื่องราวกอนประวัติศาสตร อยางเปนระเบียบ และ
ดําเนินเรื่องไปจนถึงสมัยบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอล ยุคอัยกาและเชื้อสายของเขา
หนังสือปฐมกาลเหมือนหนังสือเลมอื่น ๆ ในหมวดปญจบรรพ ซึ่งบันทึกเรื่องราวผานทางธรรม
ประเพณีโดยการบอกเลาตอกันมา
และเปนความเชื่อที่ยึดถืออยางเหนียวแนนนานนับศตวรรษธรรม
ประเพณีเหลานี้ไดถูกบันทึกไวประมาณศตวรรษที่ 10 ก.ค.ศ. และสิ้นสุดราวศตวรรษที่ 6 ก.ค.ศ.

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ปฐมกาล (ภาษาฮีบรู Bereshith แปลวา เมื่อแรกเริ่ม)
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด (อาจแตงโดยหลายทาน)
ชวงเวลา
ประมาณ 10-6 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-11:32
ตนกําเนิดของโลกและมนุษยชาติ
12:1-50:26 เรื่องชุดเกี่ยวกับบรรพบุรุษ
สาระสําคัญ การสราง บาป การสํานึกผิด พันธสัญญา และความรักมั่นคงของพระเจา

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
หนังสือปฐมกาลแบงออกเปน 2 ภาค
ภาคแรก (ตั้งแตบทที่ 1-11) เปนเรื่องเกี่ยวกับยุคกอนประวัติศาสตรของโลก คริสตชนสมัยแรก
อานและตีความหนังสือปฐมกาลตามตัวอักษร พวกเขาเชื่อวาพระเจาทรงสรางโลกภายใน 7 วันจริง ๆ
ตามที่บรรยายไวในหนังสือปฐมกาล บทที่ 1 การตีความในลักษณะนี้บิดเบือนจุดประสงคหลักของตัวบท
อันที่จริงหนังสือปฐมกาลนําเสนอในลักษณะตํานานธรรม ซึ่งมีจุดมุงหมายจะอธิบายความจริงทางดาน
เทววิทยาที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย ความตาย เรื่องเพศ ความรัก ความซื่อสัตย และเรื่องอื่น ๆ มากกวา
ผูอานพระคัมภีรไมควรสับสนกับการใชคําวา “ตํานาน” วาเปนเรื่องจริงหรือไม เพราะความจริง
นั้นไดฝกรากลึกอยูในตํานาน หนังสือปฐมกาลบอกเลาเรื่องราวของชาวอิสราเอลในลักษณะภาพรวมของ
การสรางโลก เมื่อมีเรื่องราวกอนประวัติศาสตรปรากฏออกมา หนังสือปฐมกาลก็เผยเรื่องราวของชนชาติ
อิสราเอลเปนลําดับตอมา
1

ภาคสอง (บทที่ 12-50) เปนประวัติศาสตรในยุคอัยกา เรื่องราวของบรรดาบรรพบุรุษของชน
ชาติยิว เริ่มจากอับราฮัมและการตอบสนองการเรียกของพระเปนเจาโดยออกจากบานเกิด ทานไดมอบ
ความเชื่อและความไวใจทั้งหมดแดพระเปนเจา เรื่องราวของบรรพบุรุษเผยใหเห็นถึงพระพรที่เต็มเปยม
ของพวกเขา เรื่องราวเหลานี้ประกอบไปดวยความจริงที่เกี่ยวของกับความเชื่อของพวกเขาตอพระเปน
เจา ตัวอยางเชน พระเจาสามารถทําใหนางซาราหที่เปนหมันสามารถใหกําเนิดบุตร บอยครั้งความเชื่อก็
ตองมีการทดสอบ ในเรื่องของอับราฮัมและการถวายอิสอัค คนโกงอาจเปนเครื่องมือในการทําตามพระ
ประสงคของพระเจา ในเรื่องยาโคบและเอซาว ความไมชอบธรรมทําใหเปนความชอบธรรม ในเรื่องของ
โยเซฟ เรื่องราวเหลานีไ้ ดอธิบายตนกําเนิดของชื่อและประเพณี รายละเอียดหลายอยางหายสาบสูญไป
ตามกาลเวลา และอาจจะทําใหรูสึกแปลกๆ อยูบาง ถึงกระนั้นเรื่องราวของยุคอัยกาในหนังสือปฐมกาลก็
เปนพื้นฐานสําหรับประวัติศาสตรของชาวอิสราเอล และกลาวถึงในหนังสือพระคัมภีรเลมอื่นในภาคพันธ
สัญญาเดิม

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือปฐมกาลมีเรื่องเลาที่สนุกในพระคัมภีร และเรื่องราวเหลานี้เปนแรงบันดาลใจแกบรรดา
ศิลปน จิตรกร นักรอง ผูผ ลิตภาพยนตร และบุคคลอื่น ๆ โดยเฉพาะพระคัมภีรส ําหรับเด็กนําเรื่องเลา
เหลานี้มาเลาใหมพรอมกับภาพประกอบที่สวยงาม
หนังสือปฐมกาลเปนหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของพระเจาและเรื่องราวของความเชื่อ เราไมควร
ตีความหมายของคําวา “เรื่องเลา” อยางผิดๆ ซึ่งหมายถึงการตีความตามตัวอักษร และไมควรปกใจเชื่อ
วาขอมูลบางอยางในหนังสือปฐมกาลจะมาจากเหตุการณในประวัติศาสตร เราควรรับประโยชนสูงสุดใน
การอานหนังสือปฐมกาลโดยการแสวงหาความหมายทางศาสนา มากกวาการอธิบายตามหลักเหตุผล
หนังสือปฐมกาลเปนหนังสือเลมแรกในพระคัมภีร เพื่อจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางพระเปน
เจากับมนุษยตั้งแตในอดีตและยังคงดําเนินอยูเ รื่อยมา

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ปฐก. 1:1 - 2:3 ซึ่งเปนเรื่องเลาเกี่ยวกับการสราง
ทีไ่ ดบรรยายวาพระเจาทรงสราง
จักรวาลอยางไรในหนึ่งสัปดาห มิไดหมายถึงขอมูลทางวิทยาศาสตร
เมื่ออานจบแลว ลองหลับตาและจินตนาการนึกภาพตามที่อาน และอธิบายวาเห็นอะไร มี
ความรูสึกตอเรื่องเลาเหลานี้อยางไร
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อพยพ (Exodus)
ชื่อหนังสือมาจากคําภาษากรีก “Exodos” แปลวา “การเดินทาง” หรือ “การออกมา” สวนชื่อใน
ภาษาฮีบรูใชคําแรกของประโยคเปนชื่อหนังสือ “ตอไปนี้เปนชื่อของชาวอิสราเอลซึ่งไปอียิปตกับยาโคบ”
สาระสําคัญของหนังสือเลมนี้เกี่ยวกับการไดรับอิสรภาพ และชัยชนะของพระเปนเจาทีท่ รงปลดปลอยชาว
อิสราเอล พนจากความทุกขยากจากการเปนทาสในอียิปต
หนังสืออพยพมีลักษณะเหมือนหนังสือเลมอื่นๆ ในหมวดปญจบรรพ หนังสืออพยพเขียนโดยใช
เวลายาวนานตั้งแตศตวรรษที่ 10 ถึงศตวรรษที่ 7 ก.ค.ศ. หนังสืออพยพไดอธิบายถึงเหตุการณชวง
ประมาณป 1,250 ก.ค.ศ. ผูเขียนพระคัมภีรไดรวบรวมเรื่องราวของหนังสือมาโดยตลอด มีโมเสสเปนตัว
เอกศูนยกลางของเรื่องและเปนแรงบันดาลใจของหนังสือ แตโมเสสไมใชผูเขียนหนังสือเลมนี้ เรื่องราว
เกี่ยวกับภัยพิบัติ 10 ประการ การอพยพ บัญญัติ 10 ประการ และการทําพันธสัญญาระหวางพระเจากับ
ชาวอิสราเอล เปนแรงบันดาลใจ

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ อพยพ (ภาษาฮีบรู : Shemoth แปลวา “ชื่อ”)
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด
ชวงเวลา
ประมาณศตวรรษที่ 10-7 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-22
ความทุกขยากของชาวอิสราเอลในประเทศอียิปต
2:1 - 7:7
เรื่องราวของโมเสส
7:8 - 12:32 การตอสูกับกษัตริยฟาโรห
12:33 - 15:21 การอพยพออกจากประเทศอียิปต
15:22 - 18:27 ประสบการณในถิ่นทุรกันดาร
19:1 - 40:38 ประสบการณที่ภูเขาซีนาย
สาระสําคัญ พันธสัญญา กฎหมายของพระเจา การถูกปลดปลอยจากการเปนทาส การเสด็จ
ผานของทูตสวรรคและการเดินทางขามทะเลทราย โมเสสและอาโรน

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
หนังสืออพยพประกอบดวยเนื้อหา 6 ภาค ดังนี้
ภาคหนึ่ง อารัมภบท (1:1-22) เปนการวางเนื้อหาสําหรับเรื่องราวตางๆ ตลอดทัง้ เลม ชาว
อิสราเอลอยูภายใตการปกครองของฟาโรหราเมเสสที่ 2 พวกเขาถูกกดขี่ขมเหง และตองการใหมีคนมา
ชวยพวกเขาใหไดรับอิสรภาพ
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ภาคสอง (2:1 - 7:7) เปนการเลาถึงผูนําที่พระเจาทรงเลือกคือ โมเสส ชีวิตของโมเสสเปนชีวิตที่
นาพิศวง แตดวยไหวพริบที่ชาญฉลาดของมารดา ทําใหโมเสสรอดพนจากบัญชาของฟาโรหที่สั่งประหาร
บุตรชายชาวอิสราเอลทุกคน และโมเสสไดเติบโตเปนคนกลาหาญ
ภาคสาม (7:8 - 12:32) เปนการบรรยายถึงการตอสูระหวางโมเสสกับกษัตริยฟ าโรห สวนสําคัญ
ของเหตุการณอยูทภี่ ัยพิบัติ 10 ประการที่พระเจาทรงลงโทษชาวอียิปต ภัยพิบัตปิ ระการสุดทายคือการ
สังหารบุตรหัวปของชาวอียิปต ซึ่งทําใหฟาโรหยอมปลอยชาวอิสราเอลออกไป แตก็บังเกิดความเสียดาย
ในเวลาตอมา
ภาคสี่ (12:33 - 15:21) เปนเรื่องราวการเดินทางออกจากประเทศอียิปต และเนนถึงเรื่อง
พิธีกรรมปสกา (การผาน) พระเจาไดชวยอิสราเอลใหรอดพนจากความโดยของทูตสวรรคซึ่งสังหารบุตร
หัวปชาวอียิปต และกลาวถึงเหตุการณหลังจากการอพยพในบทที่ 14
ภาคหา (15:22 - 18:27) เปนการเลาถึงประสบการณในถิ่นทุรกันดาร ชาวอิสราเอลโอดครวญ
ถึงความยากลําบากที่ตนตองเผชิญเมื่อไดรับอิสรภาพแลว พวกเขาคิดถึงทีอ่ ียิปตแมจะลําบากอยางไร
อยางนอยพวกเขาก็ยังไดรับอาหารสามมื้อ แตพระเจาทรงประทานมานนา นกคุม และน้ําในทะเลทราย
เพื่อเลี้ยงดูพวกเขาในถิ่นทุรกันดาร
ภาคหก (19:1 - 40:38) แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของเหตุการณที่เกิดขึ้น เมื่อชาวอิสราเอล
ตั้งกระโจมรอบๆ ภูเขาของพระเจา ซึ่งถูกเรียกเปนสองชื่อ คือภูเขาซีนายหรือภูเขาโฮเร็บ จุดสําคัญของ
เหตุการณคือการทําพันธสัญญาระหวางพระเจากับชาวอิสราเอล (24:3-8) พระเจาตกลงที่จะเปนพระ
เจาของพวกเขาและพวกเขาตกลงที่จะเปนประชากรของพระองค การตกลงตามเงื่อนไขที่จะนอมรับคําสั่ง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “10 ขอ” ที่เราทราบดีคือ พระบัญญัติ 10 ประการ (20:1-17) เนื้อหาสวนใหญยังคง
เกี่ยวของกับเรื่องพิธีกรรม กฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ที่ใชการปกครองชาวอิสราเอล
พระนามศักดิ์สิทธิข์ องพระเจา
พระนามของพระเจาคืออะไร? หนังสืออพยพบทที่ 3 ขอ 14 ไดตอบคําถามนี้คือ “เราคือเรา
เปน” ในภาษาฮีบรูไดใชคําที่ไมอาจกลาวถึงไดคือ คําวา YHWH ถูกเรียกวากลุมอักษร 4 ตัว
เพราะวาพระนามของพระเจาศักดิ์สิทธิ์ จึงมีการใชคําอื่นแทนอยางใหเกียรติ คือคําวา “Adonai”
(เจานาย) ในการเรียกพระเจา การถอดความที่ดีที่สุดของคําวา YHWH ในภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
คือ “ยาหเวห (Yahweh)” มีความเขาใจผิดในการใชชื่อ ยะโฮวาห “Jehovah” เพื่อออกเสียงสําหรับ
ตัวอักษร 4 ตัว ในหนังสือโตราหมีชื่ออยางอื่นที่เรียกพระเจา คือ El หรือ Elohim ซึ่งชาวคานาอันใน
สมัยโบราณใชเรียกพระเจา และชาวยิวกลุมหนึ่งที่เขียนธรรมประเพณี “E” ก็ไดนํามาใชในการเขียน
หนังสือในหมวดปญจบรรพ
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คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
คําวา “อพยพ” ไดกลายเปนสัญลักษณของการเดินทางจากการถูกกดขี่สูอิสรภาพ การเผยแสดง
ในหนังสือเลมนี้ไดเปดมุมมองกวางขึ้น ทั้งยังเปนสัญลักษณและตัวแทนของผูถูกเอาเปรียบที่มีชัยชนะ
เหนือศัตรูอยางนาอัศจรรย โมเสสและพี่นองของเขา ไดแกอาโรนพี่ชายและมีเรียมพี่สาว แมวาพวกเขา
จะเปนผูกลาที่มีขอบกพรองอยูบาง สุดทายพวกเขาก็ไดไปถึงจุดหมาย คือการเปนผูนําประชากรของพระ
เจาใหไดรับอิสรภาพ เนื้อหาสวนใหญของหนังสือเลมนี้อยูทกี่ ารริเริ่มของพระเจาที่มตี อมนุษย หนังสือ
อพยพทําใหเราเห็นภาพลักษณของพระเจาในดานที่ทําใหเกิดความทุกขยาก เขมงวด และขอเรียกรอง
ตางๆ จํานวนมากดวย พันธสัญญาที่พระเจาทรงทํากับโมเสสเปนการกระทําที่สําคัญที่สุด ในหนังสือ
อพยพพระเจาไดพิสูจนใหเห็นถึงความซื่อสัตยของพระองค และประชากรของพระเจาก็ตองรับผิดชอบใน
สวนของพวกเขาดวย พันธสัญญามีเงื่อนไขและบทลงโทษ ชวงเวลาแหงความลมเหลวของชาวอิสราเอล
ที่ดําเนินชีวิตไมดีตามที่พวกเขาควรจะทํา ทําใหเกิดการกระทําบาป การลงโทษ การใหอภัยและการคืนดี
กัน ซึ่งดําเนินตอไปเรื่อยๆ ในพระคัมภีร เนื้อหาตางๆ ในหนังสืออพยพจะถูกกลาวถึงซ้ําอีกหลายครั้งใน
ธรรมประเพณีของพระคัมภีร

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน อพย. 3:1–6 เปนเรื่องราวที่พระเจาทรงเรียกโมเสส ใหเปนผูนําชาวอิสราเอลออกมาจาก
ประเทศอียิปต ทําไมพระเจาจึงปรากฏแกโมเสสในรูปพุมไมไมไหมไฟ ทําไมโมเสสจึงมีความกลัว โมเสส
ไดทําอะไรที่แสดงถึงลักษณะของผูนําที่เขมแข็ง?
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เลวีนิติ (Leviticus)
คริสตชนหลายคนพบวาการอานหนังสือเลวีนิตเิ ปนสิ่งทีน่ าเบื่อแมวาจะเปนหนังสือที่สั้นที่สุด
ในปญจบรรพ
บางคนอาจจะคิดวาหนังสือเลวีนิตเิ ปนหนังสือที่รวบรวมกฎหมายเกาแกของชาวยิว
มากกวาจะเปนพระวาจาของพระเจาสําหรับยุคปจจุบัน ทุกวันนี้แมแตชาวยิวบางคนก็เห็นวากฏบางสวน
ของหนังสือเลวีนิตินั้นลาสมัย อยางไรก็ตามความคิดดังกลาวเปนความเขาใจผิด คําสั่งสอนโดยทั่วไปที่
สงเสริมความศักดิ์สิทธิ์ในระหวางประชากรของพระเจาที่ปรากฎในหนังสือเลวีนิติยังคงเปนขอความที่
เหมาะสมและเปนสากลอยูเสมอ
ชื่อหนังสือนี้ในภาษากรีก (leuitikon) มีความหมายถึงชนเลวีเผาสงฆ ตามความเปนจริงแลว
เนื้อหาในหนังสือสวนใหญไมไดเกี่ยวกับสมณะตระกูลเลวีมากนักสมณะ แตดูเหมือนจะสนใจในเรื่องที่
สมณะมีความสนใจมากกวา โดยสาระแลวหนังสือเลมนี้เปนการผสมผสานเรื่องเลาและกฎเกณฑเกีย่ วกับ
การปฏิบัติพิธีกรรมตางๆ ของชาวอิสราเอล วันฉลองและการฉลองจํานวนมากถูกบันทึกในหนังสือเลวี
นิตินี้เชนกัน ชาวอิสราเอลนํากฎตาง ๆ เหลานี้มาใชตัดสินความสําเร็จและความลมเหลวของพฤติกรรม
ตามมาตรฐานอยางแทจริง กฎหมายเปนเครื่องมือที่จะตัดสินวาอิสราเอลตามคําเรียกรองของพระเจาใหมี
ความศักดิ์สิทธิ์หรือเปลา นี่คือจุดมุงหมายสําคัญของหนังสือเลวีนิติ

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ เลวีนิติ (ภาษาฮีบรู “Wayyiqra” แปลวา “และพระองคทรงเรียก”)
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตเปนงานเขียนจากธรรมประเพณีสงฆ “P” ของอิสราเอล
ชวงเวลา
ประมาณศตวรรษที่ 6 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-7:38
กฎเกณฑเกี่ยวกับการถวายบูชา
8:1-10:20
การแตงตั้งสมณะ
11:1-16:34 กฎเกณฑเกี่ยวกับสิง่ ที่ทําใหเปนมลทินและไมเปนมลทิน
17:1-26:46 กฎแหงความศักดิ์สิทธิ์
27:1-34
กฎเกี่ยวกับการถวายแดพระเจา
สาระสําคัญ: ความศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ และการนอมรับกฎของพระเจา

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
โครงสรางของหนังสือเปนเหมือนกับชุดของกฎหมายตาง ๆ ที่พระเจาไดประทานใหแกโมเสส ณ
กระโจมนัดพบ (1:1)
ภาคแรก (1:1-7:38) บรรยายถึงชนิดของเครื่องบูชาตางๆ ที่ตองถวายแดพระเจา ศาสนาใน
พันธสัญญาเดิมเต็มไปดวยพิธีกรรมของการบูชาและการถวาย การถวายแตละอยางเปนการปฏิบัติหนาที่
ที่แตกตางกัน ซึ่งหนังสือเลวีนิติไดรวบรวมและรักษาไว
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ภาคสอง (8:1-10:20) ประกอบดวยการบรรยายถึงการอภิเษกหรือการแตงตั้งอาโรนและบุตร
ของทานใหเปนสมณะ ประกอบดวยพิธีชําระลาง การสวมอาภรณที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ อุปกรณที่
เกี่ยวกับพิธีกรรมและการเจิมดวยน้ํามัน อาโรนและบุตรของทานเปนที่ยอมรับวาเปนสงฆ ผูซึ่งไดรับ
มอบหมายหนาที่ในพิธีกรรมและการถวายบูชา
ภาคสาม (11:1-16:34) อธิบายอยางชัดเจนถึงกฎตางๆ ในการรักษาความบริสุทธิ์ในชุมชน กฎ
เกาแกเหลานี้เปนกฎเกี่ยวกับมลทินทางกายภาพและของเหลวที่ออกมาจากรางกาย กฎตาง ๆ ในสวนนี้
แนะนําวาจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่มีมลทินเหลานี้อยางไร เพื่อจะไดรักษาใหคงความบริสุทธิ์สําหรับพิธีกรรม
ภาคสี่ (17:1-26:46) กฎแหงความศักดิ์สิทธิ์ เปนหัวใจสําคัญของหนังสือเลมนี้ ความศักดิ์สิทธิ์
หมายถึงการแยกไวตางหาก ความศักดิ์สิทธิ์เปนคุณลักษณะของพระเจา ซึ่งพระองคประทานใหชาว
อิสราเอลเพื่อเปนลักษณะเดนของชนชาตินี้ ในสวนนี้ไดบรรยายถึงวิถีชีวิตของชาวยิวในหลายลักษณะซึ่ง
เสริมความศักดิ์สิทธิ์ เชน การเฉลิมฉลองทางศาสนาและวันฉลองตาง ๆ
ภาคหา (27:1-34) ในหนังสือเลมนี้ไดสรุปดวยคําสั่งสุดทายวาดวยวิธีการถวายตาง ๆ

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือเลวีนิติเปนการรวบรวมกฎเกณฑตางๆ จากหลายชวงเวลา กฎบางกฎอาจเปนผลมาจาก
ประสบการณที่เขาไดรับ ตัวอยางเชน กฎหามกินเนื้อสุกร เปนผลเนื่องมาจากโรครายแรงจากเนื้อสุกรที่
ไมไดทําใหสกุ กอน กฎอื่น ๆ เชน การฉลองปศักดิ์สิทธิ์ (Jubilee) เปนวิธีการเผื่อแผแบงปนใหเกิดความ
เสมอภาคในสังคม เมื่อมีความแตกตางกันมากระหวางคนรวยและคนจน อยางไรก็ตาม กฎตาง ๆ ถูก
มองวาเปนกฎของพระเจา เพื่อจะชวยใหประชากรปราศจากมลทินทางพิธีกรรม บริสุทธิแ์ ละไมบริสุทธิ์
เปนมลทินหรือไมเปนมลทิน เปนเรื่องหลักที่กลาวถึงในหนังสือเลวีนิตินี้ เมื่อบุคคลหนึ่งไดทําตนเปน
มลทินดวยการกระทําหนึ่ง ๆ บุคคลนั้นจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อที่จะทําใหความสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชนและกับพระเจากลับคืนมา นี่คือหนาที่ในการรักษาศักดิ์ศรีและความซื่อสัตย
ประเด็นสําคัญของหนังสือเลวีนิติคือความศักดิ์สิทธิ์ พระเจาคือพระผูศักดิ์สิทธิเ์ ที่ยงแท สวน
ประชากรของพระองคนั้นศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความสัมพันธกับพระเจา “ทานทั้งหลายจงเปนผูศักดิ์สิทธิ์
เพราะเราพระยาหเวห พระเจาของทานเปนผูศักดิส์ ิทธิ”์ (19:2 ; 20:26) ความคิดนี้เปนพื้นฐานของความ
เชื่อเรื่องการถวายเครื่องบูชาที่ชัดเจนมากในหนังสือเลวีนิติ การถวายเครื่องเผาบูชาซึ่งเปนการเผาเครื่อง
บูชาทั้งหมด เปนการถวายทั้งหมดแดพระเจา เมื่อประชากรสามารถแยกตัวเองจากวัตถุปจจัยของโลกนี้
ได และถวายบูชาแดพระเจาโดยไมคิดที่จะเอาคืน พวกเขาจึงสามารถรักษาความศักดิ์สิทธิ์ ความ
ศักดิส์ ิทธิ์ของพระเจาเปนธรรมล้ําลึกแตกตางจากเรามนุษย แตพระเจายังทรงตองการแผความศักดิ์สิทธิ์
ของพระองคแกผูที่ทรงเรียกใหมีสวนในความรัก ไมวาเราจะเขาใจในรายละเอียดและวัตถุประสงคของกฎ
ตาง ๆ ในหนังสือนี้หรือไม เปาหมายของหนังสือเลมนี้คือการนําเราเขาใกลชิดกับพระเจาผูประทานชีวิต
ใหเรา

แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
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ใหอาน ลนต. 19:1-4 ดูวาขอความนี้มีความคลายคลึงกับสวนอื่นในพันธสัญญาเดิมหรือไม (และ
เปรียบเทียบกับใน อพย 20:1-2 แลวจะทําใหนึกถึงรูปแบบของความคิดเกี่ยวกับกฎนี)้
ทําไมบัญญัติ
พื้นฐานนี้จึงปรากฏในหนังสือตาง ๆ ในรูปแบบที่แตกตางกัน?
กฎเกณฑเหลานี้ยังสามารถนํามา
ประยุกตไดในปจจุบันหรือไม?
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หนังสือกันดารวิถี (Numbers)
ชื่อภาษากรีกของหนังสือเลมนี้คือ “arithmoi” หมายถึง การสํารวจจํานวนประชากรของชนชาติ
อิสราเอล เพื่อตองการทราบจํานวนของแตละเผา เรื่องราวในหนังสือเลมนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 13 - 12
ก.ค.ศ.
เปนชวงเวลาของการเรรอนในถิ่นทุรกันดารของชาวอิสราเอล หลังจากไดรับอิสรภาพจาก
ประเทศอียิปต ถิ่นทุรกันดารเปนสัญลักษณของการทดสอบ ชาวอิสราเอลไดรับการทดสอบความเชื่อผาน
ทางความลําบากตาง ๆ ทําใหพวกเขาหวนคิดถึงชวงเวลาที่สุขสบาย เมื่อครั้งตกเปนทาสในประเทศ
อียิปต
หนังสือเลมนี้กลาวถึงตัวเลขของประชากรจํานวนมาก แตสิ่งที่ควรจําไวก็คือตัวเลขในภาษาฮีบรู
นั้นมักจะใชเปนสัญลักษณ ไมไดมีความหมายตรงตามตัวอักษรเสมอไป ยกตัวอยางเชน จํานวนตัวเลข
40 ป ในถิ่นทุรกันดาร หมายถึง ชวงเวลายาวนาน เลขสัญลักษณเชนนี้ พบบอย ๆ ในเรื่องเลาหลาย ๆ
เรื่อง (โนอาห โมเสส เอลียาห พระเยซูเจา) บางครั้งเลขสัญลักษณ มีจํานวนมากเกินความจริง แต
สาระสําคัญไมไดอยูที่การตีความหมายตรงตามตัวอักษรของจํานวนนั้น ๆ ในกรณีที่เปนจํานวนตัวเลข
ของอายุมาก ๆ ที่พูดเกินความจริงในพันธสัญญาเดิม (โมเสส อาโรน เมธูเสลาห) ก็เพื่อตองการบอกถึง
ปรีชาญาณที่เปยมลนของพวกเขา

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ กันดารวิถี (ภาษาฮีบรู “Bemidbar” หมายถึง “ในถิ่นทุรกันดาร”)
ผูเ ขียน
ไมทราบ แตตามธรรมประเพณีอางวาเปนผลงานของโมเสส
ชวงเวลา
ประมาณศตวรรษที่ 10 – 6 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-10:10
การเตรียมตัวออกจากภูเขาซีนาย
10:11-21:35 การเดินทางจากภูเขาซีนายสูที่ราบโมอับ
22:1-36:13 การเตรียมตัวเพื่อรับชัยชนะ
สาระสําคัญ : การทดสอบความเชื่อ ความทุกขยากในการเดินทาง การถูกทดลองและความลําบากของ
การเปนผูนํา

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
หนังสือกันดารวิถี แบงออกเปน 3 ภาคใหญ ๆ ดังนี้
ภาคที่หนึ่ง (1:1-10:10) เลาเรื่องราวการเตรียมตัวเดินทางของชาวอิสราเอลจากภูเขาซีนายไปสู
ดินแดนพันธสัญญา พระเจาสั่งใหโมเสสสํารวจสํามะโนประชากร สําหรับกองทหารใหรวมรวมชายหนุม
แลวแบงออกเปนสวน ๆ นอกจากนั้นยังกลาวถึงพิธีกรรมและกฎตาง ๆ ไวอยางละเอียด
ภาคทีส่ อง (10:11-21:35) เปนการเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในระหวางการเดินทางในถิ่น
ทุรกันดารจากภูเขาซีนายถึงที่ราบโมอับ
ความเชื่อของชาวอิสราเอลไดรับการทดสอบอยางหนักจาก
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ความลําบากในการเดินทาง พวกเขาทั้งขมขูแ ละขัดขืน โมเสส อาโรน และมีเรียม ไดพยายามอยางมาก
ในการชวยใหพวกเขากลับเขาสูสภาวะปกติ การเสียชีวิตของมีเรียมและมรณภาพของอาโรน (20:1, 28)
และพระเจาตรัสกับโมเสสวาเขาจะไมไดเขาไปในแผนดินแหงพันธสัญญา (20:12)
ภาคทีส่ าม (22:1-36:13) เลาถึงเหตุการณที่เกิดระหวางการตั้งคายของชาวอิสราเอลในที่ราบโม
อับ พระเจาไดเปดเผยวาโยชูวาจะเปนผูนําสืบตอจากโมเสส (24:12-14) ชัยชนะครั้งแรกอาศัยการอวย
พรและพละกําลังจากพระเจา แสดงใหชาวอิสราเอลเห็นวาพวกเขาจะสามารถปราบชาวคานาอันและได
ครอบครองแผนดินแหงพันธสัญญา

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
แมชื่อเรียกในภาษากรีกของหนังสือกันดารวิถี จะมีความหมายเกี่ยวของกับจํานวนประชากรก็
ตาม แตเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสํารวจสํามะโนประชากรมีเพียงสวนนอยเทานั้น เพราะเนื้อหาสวนใหญได
กลาวถึงเรื่องราวการเดินทางควบคูไปกับการทดสอบ และความยากลําบากตาง ๆ หลายครั้งประชากรที่
พระเจาเลือกสรรไดแสดงออกถึงความไมเชื่อฟงพระเจา พวกเขาตอวาโมเสสและอาโรน ผูนําที่ไดรับ
แตงตั้งจากพระเจา พวกเขาบนวาสภาพแวดลอมทีย่ ากลําบากในระหวางการเดินทาง ถิ่นทุรกันดารจึง
กลายเปนภาพลักษณของการทดสอบและการทดลองความเชื่อ

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน กดว. 6:22-27 ซึ่งเปนคําอวยพรที่รูจักกันดีสามารถจําไดงาย และมีความหมายสําหรับ
มอบใหแกเพื่อนหรือญาติพี่นอง ลองใชอวยพรใหแกกันในโอกาสสําคัญ ๆ ทานคิดวาคําอวยพรนี้มี
ความหมายอะไร?
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เฉลยธรรมบัญญัติ (Deuteronomy)
ชื่อหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตมิ าจากคําภาษากรีก แปลวา “กฎหมายฉบับที่สอง” ลักษณะของ
หนังสือเปนการพรรณนา
เพราะหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตเิ พิ่มเรื่องราวที่เปนเนื้อหาประกอบไปดวย
กฎหมายสําคัญของพันธสัญญาเดิมเขาไปโดยเฉพาะที่มีอยูใ นหนังสืออพยพ สวนชื่อในภาษาฮีบรูมาจาก
ประโยคแรกของหนังสือ “...ตอจากนี้เปนถอยคําที่โมเสสกลาวปราศรัย...”
เนื้อหาในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ เปนการกลาวถึงคําสอนมีจุดหมายที่จะบันทึกสุดทายของ
โมเสส ตอชนชาติอิสราเอลกอนที่จะเขาสูแผนดินพันธสัญญา หนังสือเฉลยธรรมบัญญัตเิ หมือนกับ
หนังสือเลมอื่นๆ ในหมวดปญจบรรพ คือไมใชโมเสสเพียงคนเดียวที่เปนผูเขียนแตยังมีผูเขียนอื่นๆ ที่อยู
ในชวงเวลานั้นดวย หนังสือไดเขียนเสร็จลงในชวง ศตวรรษที่ 8 ก.ค.ศ. นักวิชาการหลายทานเชื่อวา
หนังสือถูกคนพบในพระวิหารในรัชสมัยกษัตริยโยสิยาห (2พกษ 2:1-13) ซึ่งไดถูกปรับปรุงแกไขใหมใน
แผนดินยูดาหและถือเปนกฎขอปฏิบัตทิ างศาสนาของชาวยิวนับตั้งแตนั้นมา

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ (ภาษาฮีบรู “Debarim” แปลวา “ถอยคํา”)
ผูเ ขียน
ไมทราบชื่อ แตอางวาเปนผลงานของโมเสส
ชวงเวลา
ประมาณ ศตวรรษที่ 8 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1 - 4:43
เหตุการณบนที่ราบโมอับ และการกลาวปราศรัยครั้งที่หนึ่งของโมเสส
4:44 - 28:68 การกลาวปราศรัยครั้งทีส่ องของโมเสส และบัญญัติ 10 ประการ
29:1 - 30:20 การกลาวปราศรัยครั้งทีส่ ามของโมเสส
31:1 - 34:12 ผูรับหนาทีต่ อจากโมเสสคือโยชูวา และมรณกรรมของโมเสส
สาระสําคัญ : การเลือกสรรของพระเจา กฎและความยุตธิ รรม พันธสัญญา ความรักมั่นคงของพระเจา
การเลือกหนทางการดําเนินชีวิต

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
เรื่องราวตลอดทั้งเลมของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตกิ ลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นบนที่ราบโมอับ ที่
ชาวอิสราเอลไดตั้งคายใกลๆ กับแผนดินพระสัญญาที่กําลังจะเขาไป การแบงเนื้อหาหลักของหนังสือแบง
โดยใชการรวบรวมคําปราศรัยของโมเสสตอชาวอิสราเอล
สวนแรก (1:1-4:43) กลาวถึงการเอาชนะกษัตริยตางชาติที่อยูรอบๆ แผนดินพระสัญญา
หลังจากนั้นเปนการกลาวคําปราศรัยครั้งแรกของโมเสส ที่กระตุนชาวอิสราเอลใหเชื่อฟงพระเจา
คําปราศรัยครั้งที่ 2 (4:44 - 28:68) เปนสวนที่ยาวที่สุด ประกอบไปดวยเนื้อหาเกี่ยวกับบัญญัติ
10 ประการ อีกรูปแบบหนึ่ง (เทียบ ฉธบ 5:1-21 และ อพย 20:1-21) ซึ่งเริ่มดวยบทภาวนาที่ศักดิ์สิทธิ์
ของศาสนายูดาห คือ บท “ชาวอิสราเอลเอย จงฟงเถิด” (6:4-9) มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายเปนการกลาว
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สลับกันระหวางคําอวยพรและคําสาปแชง ทุกชีวิตถูกกําหนดดวยคําอวยพรและคําสาปแชงเหลานี้ นี่เปน
ลักษณะของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ ที่ปรากฎความจริงอยางชัดเจนปราศจากสิ่งคลุมเครือใดๆ
คําปราศรัยครั้งที่ 3 ของโมเสส เปนสวนที่สั้นมาก (29:1-30:20) ซึ่งกลาวถึงการรื้อฟนพันธ
สัญญาบนที่ราบโมอับ เรียกรองชาวอิสราเอลใหซื่อสัตยตอพันธสัญญานั้น สวนพระเจาพระองคทรง
ซื่อสัตยตอพระสัญญาเสมอ และสรุปดวยคําเตือนใหชาวอิสราเอลเลือกหนทางแหงชีวิตมากกวาหนทาง
แหงความตาย
สวนสุดทายของหนังสือ (31:1 - 34:12) กลาวถึงโมเสสขณะที่เขามีอายุ 120 ป และไดตัดสินใจ
เลือกผูสืบตําแหนงตอจากทาน นั่นคือโยชูวาบุตรของนูน จากนั้นโมเสสไดกลาวบทภาวนาที่ยืดยาวใหพร
ครั้งสุดทายแกชาวอิสราเอล และไดสิ้นชีวิตบนภูเขาเนโบ หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติปดทายดวยคํายืนยัน
ซึ่งเปนการประเมินชีวิตของโมเสสตามธรรมประเพณี “ตั้งแตนั้นมา ไมเคยมีประกาศกคนใดเกิดขึ้นใน
อิสราเอลเหมือนโมเสส ที่พระยาหเวหทรงรูจักเปนการสวนตัว” (34:10)

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
เฉลยธรรมบัญญัติเปนหนังสือที่มคี วามหมายอยางมาก และไมควรเขาใจเพียงแตวามีเนื้อหาเปน
กฎหมายเทานั้น เพราะหนังสือเลมนี้เปนการเรียกรองใหดําเนินชีวิตอยางถูกตองตอสายพระเนตรของ
พระเจา ในพันธสัญญาใหมมีการอางถึงหนังสือเลมนีห้ ลายครั้ง และพระเยซูเจาไดอางถึงบทภาวนา
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว (shema มก 12:29-30) เปนการสรุปพระบัญญัติที่สําคัญที่สุด คือ รักพระเจาและรัก
เพื่อนพี่นอง หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเปนหนังสือทีก่ ระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเนื้อหาตลอดทั้งเลม
เต็มไปดวยคําเตือนที่ชัดเจนและหนักแนน แมจะมีการกลาวถึงความลมเหลวและความออนแอของชาว
อิสราเอลที่มีอยูเสมอ แตความรักมั่นคงของพระเจาก็ฉายแสงอยูในความมืดมิด
หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติยังประกอบไปดวย ขอความที่เรียกรองใหมีการไตรตรองในหลายเรื่อง
ตัวอยางเชน เหตุผลที่พระเจาเลือกชาวยิวใหเปนประชากรที่ทรงเลือกสรร (7:7-8) วาไมไดขึ้นอยูกับ
จํานวน ความสามารถ หรือความเขมแข็ง เหตุผลเดียวเทานั้นก็คือความรัก “พระยาหเวหทรงมีความ
ผูกพันกับทานและเลือกสรรทาน” (7:7) ธรรมล้ําลึกของการเลือกสรรของพระเจาเปนสิ่งที่เรียบงายแต
ลึกซึ้ง และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติก็ไดอธิบายดวยถอยคําที่ลึกซึ้งกินใจ แมวาธรรมชาติซึ่งมีสองขั้วที่
กลาวถึงในหนังสือบางครั้งอาจทําใหเรากังวล แตเราควรระลึกวาพลังแหงการเลือกในชีวิตของเราและ
บอยครั้งความรักเรียกรองใหเราเลือกสิ่งที่ยากกวา

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ฉธบ. 30:11-20 ขอความนี้บรรยายถึงทางเลือกที่พระเจาประทานใหประชากรของ
พระองค ทานไดเลือกทางเลือกนี้หรือยัง? ทานจะอธิบายเปรียบทางสูชีวิตกับทางสูหนทางแหงความตาย
ไดอยางไร? ใหยกตัวอยางจากประสบการณชีวิตของทาน มีการเปรียบเทียบหนทางที่พระเจาใหชาว
อิสราเอลเลือกทํานั้นเปนอยางไร?
จะเปรียบเทียบกับทางเลือกที่พระเจาประทานใหแกชาวอิสราเอล
อยางไร?
12
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โยชูวา (Joshua)
หนังสือโยชูวา เปนหนังสือเลมแรกในกลุม “หนังสือประวัติศาสตร” ของพันธสัญญาเดิม หนังสือ
โยชูวาไดบันทึกประวัติศาสตรวาชนชาติอิสราเอลเขายึดครองแผนดินที่พระเจาทรงสัญญาไวกับบรรพ
บุรุษของพวกเขาอยางไร รูปแบบลักษณะของโยชูวา คือ เปนผูชวยและรับหนาที่สืบตอจากโมเสส โยชู
วาเปนผูนําทางทหารที่ยิ่งใหญ และยืนหยัดมั่นคงในการเชื่อฟงพระเจา ทั้งยังพยายามนําประชากรให
ดําเนินชีวิตไปยังจุดหมายมุงหมายปลายทาง
หนังสือเลมนี้ถูกเขียนขึ้นราวศตวรรษที่ 7 หรือ 6 ก.ค.ศ. ในฐานะเปนสวนหนึ่งของชุดหนังสือ
ประวัติศาสตร ซึ่งนักวิชาการเรียกวา “ประวัติศาสตรเฉลยธรรมบัญญัต”ิ (Deuteronomic History)
อันประกอบไปดวยหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติจนถึงหนังสือพงศกษัตริยฉบับที่ 2

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ โยชูวา
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด
ชวงเวลา
ประมาณ ศตวรรษที่ 7-6 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-12:24
การเขายึดครองแผนดินพันธสัญญา
13:1-22:34 การกําหนดแบงดินแดน
23:1-24:33 การรื้อฟนพันธสัญญาและมรณกรรมของโยชูวา
สาระสําคัญ แผนดินพันธสัญญา การปกปองและความซื่อสัตยของพระยาหเวห
การรื้อฟนพันธสัญญา

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
เราสามารถแบงหนังสือโยชูวาอกเปน 3 ภาค ดังนี้
ภาคที่หนึ่ง (1:1-12:24) บันทึกเรื่องราวการนํากําลังทหารจํานวนมากเขาครอบครอง แผนดิน
แหงพันธสัญญา เริ่มตนดวยเหตุการณสําคัญทีด่ ินแดนเทือกเขาเมืองเชฟาลาห พระเจาทรงประทานชัย
ชนะใหชาวอิสราเอลมีตอชาวอาโมไรต ตอชาวคานาอัน และตอแผนดินตาง ๆ ทั้งหมด(12:8) โยชูวา
ไดนําประชาชนและกําลังทหารเขาสูรบอีกหลายตอหลายครั้ง มีชัยชนะถึง 31 ครั้งในการสูรบกับบรรดา
กษัตริยทั้งหลาย (12:9-24) และบางเรื่องราวก็ไดกลาวถึงรายละเอียดตาง ๆ เชนการรบที่มีชื่อเสียงใน
เมืองเยรีโค (6:1-21)
ภาคทีส่ อง (13:1 – 22:34) บรรยายเรื่องการแบงแผนดินใหแกเผาทั้ง 12 ของอิสราเอล แตละ
เผาไดรับดินแดนตามสวนแบงที่ชัดเจน ภูมิประเทศที่นาสนใจ คือ สถานที่ตั้งของเมืองหลบภัย (บทที่
20) ซึ่งพวกเขาเหลานั้นสามารถหลบภัยจากผูที่จะมาลางแคนได
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ภาคทีส่ าม (23:1 – 24:33) คําเตือนใจในวาระสุดทายของโยชูวา การรื้อฟนพันธสัญญากับพระ
ยาหเวหที่เมืองเชเคม และเรื่องราวมรณกรรมของโยชูวาเมื่อมีอายุ 110 ป

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
สงครามคือบทลงโทษตามหลักเกณฑในพันธสัญญาเดิม ในหนังสือโยชูวาดูเหมือนวาพระเจาทรง
สั่งใหทําสงคราม ยิ่งกวานั้นดูเหมือนวาผูใดก็ตามที่เขามาขัดขวามีการฆาทําลายชีวิต เพื่อประชาชนที่อยู
ในหนทางแหงการเลือกสรรของพรเจา พวกเราควรระลึกวาความคิดเกี่ยวกับ “สงครามศักดิ์สิทธิ”์ ในพันธ
สัญญาเดิม เปนเรื่องธรรมชาติของวัฒนธรรมของพวกเขา เพราะชวงเวลาของคนในสมัยโบราณเหลานั้น
การดําเนินชีวิตใหอยูรอด คือ กุญแจแหงความเปนจริง การดําเนินชีวิตจําเปนตองรอบคอบอยางที่สุดใน
การปกปองครอบครัว เผาพันธุ และชนชาติของตน
หนังสือโยชูวาเปนการบันทึกพันธสัญญา ระหวางพระยาหเวหและชนชาติอิสราเอล ในพันธ
สัญญาศักดิ์สิทธิ์นี้ พระยาหเวหมีบทบาทเปนพระเจาแหงการปกปอง ชาวอิสราเอลตองเชื่อฟง การนํา
ของพระเจา ความทาทายที่ยิ่งใหญของโยชูวา คือ การพิทักษรักษาชาวอิสราเอลใหทําสิ่งใดก็ตามเพื่อมุง
สูพระประสงคของพระเจา สงครามศักดิส์ ิทธิ์ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเนนตัวบุคคลที่ไดรับผลประโยชนและ
ทรัพยสินที่ยึดมาได แตเนนถึงการปกปองสังคมสวนรวมของชนชาติอิสราอล จุดสําคัญที่สุดของหนังสือ
เลมนี้ คือ พระเจายังทรงสัตยซื่อตอพันธสัญญา พระเจาทรงประทานชัยชนะในชวงเวลาที่สําคัญ ในทาง
กลับกันประชาชนตองรักษา ฟนฟูคํามั่นสัญญาเหลานั้น และซื่อสัตยตอพระเจาเสมอ ดังนั้น พวกเราควร
อานหนังสือโยชูวาไมเพียงแตในแสงสวางของศีลธรรมสมัยใหมของเราเทานั้น แตตองตระหนักถึงความ
รักมั่นคงของพระเจาดวย

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ยชว. 5:13-15 ทานสังเกตลักษณะที่คลายกันของการปรากฏองคของพระเจาตอโมเสสใน
(อพย 3:1-6) หรือไม? มีความแตกตางอะไรบาง?
ทานคิดวาขอความในเรื่องราวกอนการลมสลายของเมืองเยริโคมีความหมายอยางไร? พระเจา
ทรงประทานชัยชนะใหแกทานบางหรือไม?
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ผูวินิจฉัย (Judges)
ผูวินิจฉัย เปนชื่อที่ใชกับวีรชนชายและหญิงผูสืบทอดอํานาจผูนําชนเผาอิสราเอลตอจากโยชูวา
คําวา “วินิจฉัย” มิไดเกี่ยวของกับเรื่องการพิพากษาตัดสินคดีความมากเทากับการ เปนผูนําทางทหาร
หรือผูปกครองซึ่งไดรับพระพรพิเศษในการวินิจฉัยอันชาญฉลาด
หนังสือผูวินิจฉัยเปนสวนหนึ่งของ
ประวัติศาสตรตามแนวคิดของผูเขียนหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ ที่เริ่มตั้งแตมรณกรรมของโยชูวา จนถึง
ยุคสมัยกอนการปกครองในระบอบกษัตริย ซึ่งเปนชวงเวลาประมาณ ป 1100-1000 ก.ค.ศ. ภาคแรกของ
หนังสือเลมนี้ไดกลาวซ้ําถึงเนื้อหาที่กลาวมาแลวในหนังสือโยชูวา เชน เรื่องมรณกรรมของโยชูวา (2:610) เปนตน
นักวิชาการสวนใหญ ลงความเห็นวาผูประพันธที่ไมอาจระบุชื่อไดนั้นเปนผูเขียนหนังสือประเภท
ประวัติศาสตรเฉลยธรรมบัญญัติ ซึ่งอยูในชวงราวศตวรรษที่ 7 - 6 ก.ค.ศ.

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ผูวินิจฉัย
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด
ชวงเวลา
ประมาณ ศตวรรษที่ 7-6 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-3:6
การตั้งรกราก และการไมเชื่อฟงของชาวอิสราเอล
3:7-16 :31
เรื่องราวของผูวินิจฉัย
17:1-21:25 เรื่องราวอื่นๆ
สาระสําคัญ ความซื่อสัตย และไมซื่อสัตยในชีวิต ผูนําที่ไดรับพระพรพิเศษของอิสราเอล

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
เราสามารถแบงหนังสือผูวินิจฉัยออกเปน 3 ภาคใหญ คือ
ภาคที่หนึ่ง (1:1-3:6) ไดกลาวย้ําถึงเนื้อหาบางตอนจากหนังสือโยชูวาและการตัง้ ถิ่นฐานใน
แผนดินพันธสัญญา หนังสือผูวินิจฉัยย้ําใหเห็นวาวา ชาวอิสราเอลมักจะไมซื่อสัตยตอพระเจา แตพระเจา
จะทรงซื่อสัตยตอพวกเขา พระองคจึงประทานผูนําซึ่งไดรับพระพรพิเศษใหมาชวยพวกเขา “แลวพระ
ยาหเวหประทานผูวินิจฉัยหลายทาน มาชวยเขาใหพนจากเงื้อมมือของผูรุกราน” (2:16)
ภาคทีส่ อง (3:7-16:31) บรรยายถึงกิจการของผูวินิจฉัย ซึ่งบางทานเรารูจ ักนอยมาก ทีเดียว
(เชน โอทนีเอล เอฮูด ชัมการ) แตบางทานก็เปนผูที่เรารูจักดี (เชน เดโบราห กิเดโอนเยฟธาห และแซม
สัน) ผูวินิจฉัยเหลานี้ไดชวยคนในเผาอิสราเอลใหรอดพนจากหายนะในแตละสถานการณ โดยการนํา
พวกเขาใหกลับไปหาพระยาเวหและกระทําในสิ่งที่ชอบธรรม เรื่องราวของเดโบราห (บทที่ 4-5) แซมสัน
และเดลิลาห (บทที่ 16) เปนเรื่องที่เราคุนเคยกันมากที่สุดในหนังสือผูวินิจฉัย
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ภาคทีส่ าม (17:1-21:25) เปนเรื่องที่ถูกนํามารวมเขาไวดวยกัน ทั้งเรื่องการอพยพของชนเผา
ดาน และสงครามภายในที่เกิดขึ้นระหวางเผาเบนยามินกับเผาอื่นๆ

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือผูวินิจฉัยแสดงใหเห็นวาการสรางชาติใหเปนหนึ่งเดียวกันจากเผาทั้ง 12 ที่มีความ
แตกตางกันนั้นไมใชเรื่องงาย กระบวนการสรางชาติอิสราเอลนั้นมิไดดําเนินไปไดอยางราบรื่น มีการ
โตแยงกันอยางหลีกเลี่ยงไมได การอิจฉาริษยากัน และมักจะมีปญหาเรื่องการไมเชือ่ ฟง และความดื้อดึง
ของประชาชน การลอลวงใหชาวอิสราเอลทําบาปมีอยูเสมอ และปญหาหนึ่ง ซึ่งกอกวนพวกเขามาโดย
ตลอด คือ การลอลวงใหนับถือรูปปฎิมา “เขาลืมพระยาหเวหพระเจาของตน ไปรับใชพระบาอัลและพวก
พระอัทเชโรท” (3:7) หนังสือผูวินิจฉัยไดแสดงใหเห็นรูปแบบวัฏจักรของบาป – การลงโทษ - การชวยให
รอดพน อยูต ลอดในหนังสือพันธสัญญาเดิม การนอกใจพระเจาของชาวอิสราเอลนํามาสูการลงโทษ การ
ลงโทษทําใหชาวอิสราเอลวอนขอความชวยเหลือจากพระเจา และพระเจาไดสงผูกอบกูมาชวยพวกเขาให
รอดพน คือผูวินิจฉัยซ้ําไปซ้ํามาเชนนี้ ทําใหเกิดความพยายามที่จะรวมตัวกันเปนชาติขึ้น หนังสือผู
วินิจฉัยไดสรุปเนื้อหาตอนทาย โดยใหขอสังเกตถึงผูนําทางการเมืองในระดับตอไปวา “ในสมัยนั้นชาว
อิสราเอลยังไมมีกษัตริยปกครอง แตละคนจึงทําตามใจของตน” (21:25)

แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอาน วนฉ. 16:1-31 เรื่องราวในตอนนี้คอนขางยาวเมื่อเทียบกับเรื่องในตอนอื่นๆ แตเปน
เรื่องราวที่นาทึ่ง อานเขาใจงาย นั่นคือเรื่องของแซมสันและนางเดลิลาห ทานรูสึกอยางไรในตอนทายของ
หนังสือเลมนี้? ในความคิดของทาน ทานคิดวาแซมสันเปนวีรชนสําหรับชาวอิสราเอลหรือไม? เรื่องราว
ในตอนนี้บอกความเปนผูนํา และคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับผูนําไววาอยางไร?
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นางรูธ (Ruth)
หนังสือนางรูธมีลักษณะเปนเรื่องสั้น แตก็มีหนาที่ที่สําคัญถึงสองประการคือ 1) เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงการชวยใหรอดพนของพระเจาที่มีตอมนุษยทุกคน 2) เพื่อแสดงใหเห็นถึงลําดับวงศวานของกษัตริยดา
วิดผูปกครองที่ยิ่งใหญที่สุดของอิสราเอล หนังสือนางรูธถูกวางไวอยางเหมาะสมระหวางหนังสือผูวินิจฉัย
และหนังสือซามูเอลฉบับทีห่ นึ่ง เพื่อเปนการเชื่อมโยงหนังสือสองเลมเขาไวดวยกัน
แมเราจะไมทราบแนชัดวาผูเขียนเปนใคร แตนักวิชาการสวนใหญเชื่อกันวาหนังสือนี้ถูกเขียนขึ้น
ระหวางศตวรรษที่ 10-8 ก.ค.ศ.

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ นางรูธ
ผูเขียน
ไมทราบแนชัด
ชวงเวลา
ประมาณศตวรรษที่ 10-8 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1 – 22
นางรูธและนาโอมี
2:1 – 4:22 นางรูธและโบอาส
สาระสําคัญ การชวยใหรอดพนของพระเจาที่มีสําหรับมนุษยทุกคน ความรัก
งานของพระเจาในประวัติศาสตร

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
นางรูธเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตลอดทั้งเรื่องซึ่งสามารถแบงออกไดเปนสองภาคดังนี้
ภาคแรก (1:1-22) นางรูธกับนางนาโอมี นางรูธเปนลูกสะใภชาวโมอับของนางนาโอมีผูเปนหญิง
หมายชาวอิสราเอลซึ่งเดินทางกลับมาที่เบธเลเฮม หลังจากที่สามีและลูกชายทั้ง 2 คนของนางเสียชีวิตใน
แผนดินโมอับ ถึงแมวานางรูธจะเปนชาวตางชาติแตนางยังคงติดตามนางนาโอมีผูเปนแมสามีและไดละ
ทิ้งดินแดนของตนมาอยูร ับใชนางนาโอมีตอไป อยูมาวันหนึ่ง นางนาโอมีวางแผนการจับคูใหกับนางรูธ
โดยไดเตรียมการใหนางรูธพบกับโบอาส ผูซึ่งเปนญาติที่มั่งคั่งของนาโอมีในอิสราเอล
ภาคสอง (2:1-4:22) ไดบรรยายถึงโบอาสตกหลุมรักนางรูธไดอยางไร และนําไปสูการแตงงาน
กัน โบอาสไดยกยองความออนโยนในการดูแลเอาใจใสของนางรูธที่มีตอนางนาโอมี และปกปองฐานะ
ของนางตอหนาผูอาวุโสชาวอิสราเอล พวกเขาใหกําเนิดบุตรชายคนหนึ่งชื่อโอเบดผูซึ่งตอมาจะเปนบิดา
ของเจสซี ผูเปนบิดาของกษัตริยด าวิด ลําดับวงศวานของกษัตริย ดาวิดก็ไดสถาปนาขึ้น

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
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หนังสือนางรูธเปนเรื่องเลาที่โรแมนติก แสดงความรูสึกของนางรูธที่มีตอนางนาโอมี แมนาโอมีจะ
พยายามชักจูงใหนางรูธพํานักอยูที่แผนดินโมอับ สวนหนึ่งของขอความไดกลายเปนสาระสําคัญของพิธี
สมรส
“เพราะแมจะไปไหนฉันจะไปดวย และแมจะอาศัยอยูที่ไหนฉันก็จะอยูที่นั่นดวย ญาติของแมจะ
เปนญาติของฉัน และพระเจาของแมก็จะเปนพระเจาของฉัน แมตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่น และจะขอให
ฝงฉันไวที่นั่นดวย (1:16-17)”
ถึงแมวาเนื้อเรื่องทีส่ ําคัญของหนังสือจะไมใชเรื่องของความรัก แตเปนเรื่องเกี่ยวกับการชวยให
รอดพนของพระเจาที่มีตอคนตางชาติและตอคนแปลกหนา ซึ่งเปนการรวบรวมเขามามากกวาจะเปนการ
แยกออกไป ทําใหเปนสังคมที่แนนแฟนและเปนตัวอยางที่มีอยูในพระคัมภีร ความคิดที่เปนสากลนี้ทําให
เกิดความตระหนักในใจ ในพระวรสารนักบุญมัทธิวไดยกยองนางรูธผูซึ่งแมจะเปนตางชาติแตก็มีบทบาท
สําคัญในประวัติศาสตรชาติอิสราเอล นางรูธเปนเพียงผูหญิง 1 ใน 5 คนที่มีบันทึกไวในลําดับวงศวาน
ของพระเยซู ผูสืบเชื้อสายมาจากกษัตริยดาวิด (มธ 1:5) เธอเปนคนตางชาติหรือเปนผูที่ถูกกลาวหาวามี
มลทิน สิ่งนี้ทําใหเราเห็นวาสําหรับพระเจาแลวทุกสิ่งสามารถเปนไปได

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน นรธ. 2:8-12 โบอาสกลาวยกยองการเสียสละอยางมากในชีวิตของนางรูธ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเปนคนแปลกหนาในดินแดนของคนตางชาติ ขอความนี้บอกกับเราวาควรจะปฏิบัติอยางไร
ตอคนตางชาติ ทานเคยมีประสบการณในการอาศัยอยูในที่หางไกลบางไหม ทานรูสึกอยางไร? ทานคิด
วาทัศนคติของพระเจาที่มีตอคนตางชาติเปนอยางไร?

หนังสือสําหรับวันฉลอง (The Festival Scrolls)
หนังสือนางรูธเปนหนังสือ 1 ใน 5 เลมของพระคัมภีรภาษาฮีบรูที่ชาวยิวใชในเทศกาลฉลอง
หนังสือเหลานี้ถูกเรียกวา Megilloth “แมกกิลลอธ” คือ มวนหนังสือ 5 มวน ซึ่งใชอานในวันฉลอง 5 วัน
ดังนี้
ชื่อหนังสือ
วันฉลอง
นางรูธ (Ruth)
วันเปนเตกอสเต (Pentecost)
เพลงซาโลมอน (Song of Songs)
เทศกาลปสกา (Passover)
ปญญาจารย (Ecclesiastes)
เทศกาลอยูเพิง (Tabernacles)
เพลงคร่ําครวญ (Lamentation)
วันระลึกถึงการทําลายกรุงเยรูซาเล็ม
(Ninth of Ab)
เอสเธอร (Esther)
วันฉลองปูริม (Purim)

ซามูเอลฉบับที่ 1 (1 Samuel)
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เราควรจะอานหนังสือซามูเอลทั้งสองฉบับดวยกัน ในตนฉบับภาษาฮีบรูนั้นเปนฉบับเดียวกัน แต
เมื่อมีการแปลเปนภาษากรีกก็ถูกแยกออกจากกัน และจัดเขาสารบบพระคัมภีรของคริสตชน
เชนเดียวกับหนังสือพงศกษัตริยทั้งสองเลม ซึ่งเปนหนังสือประเภทที่เกี่ยวกับวงศวานของกษัตริย
บุคคลที่ปรากฎในหนังสือซามูเอลฉบับที่หนึ่ง มีสามทาน คือ ประกาศกซามูเอล กษัตริยซาอูล
และกษัตริยดาวิด เรื่องราวหลายเรื่องอาจมีตนกําเนิดตางกันแตในหนังสือชุดประวัติศาสตรเฉลยธรรม
บัญญัติไดรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับกษัตริยเขาไวดวยกัน และชวงเวลาการเขียนนาจะสิ้นสุดลงราวศตวรรษที่
6 ก.ค.ศ.

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ซามูเอลฉบับที่ 1
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด
ชวงเวลา
ประมาณศตวรรษที่ 6 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-7:17
เรื่องราวของซามูเอล
8:1-15:35
การสถาปนาระบอบกษัตริยในอิสราเอล
16:1-31-:13 เริ่มราชวงศกษัตริยดาวิด
สาระสําคัญ ประกาศกและกษัตริย การเลือกของพระเจา ผูส นับสนุนและตอตานระบอบกษัตริย ซาอู
ลและดาวิด

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
เราสามารถแบงหนังสือซามูเอลฉบับที่ 1 ออกเปน 3 ภาค ไดแก
ภาคที่ 1 (1:1-7:17) เปนเรื่องราวของประกาศกซามูเอล บุตรของเอลีกับนางฮันนา ซึ่งกําเนิดมา
จากอัศจรรยของพระเจา บิดามารดาของทานจึงถวายทานแดพระเปนเจา ใหรับใชพระพระองค หลังจาก
ซามูเอลไดรับเจิมเปนประกาศกแลว ก็ไดมีสวนในการสถาปนากษัตริย 2 องคแรกคือ ซาอูลกับดาวิด ซา
มูเอลไดเตือนประชากรอยางจริงจังถึงอันตรายของการมีกษัตริยเหมือนชนชาติอื่นๆ (8:6) แตพวกเขาไม
เชื่อฟงและไมยอมรับคําตักเตือนของพระเจาที่ผานทางประกาศก
ภาคที่ 2 (8:1-15-35) บรรยายถึงจุดเริ่มตนระบอบกษัตริยของชนชาติอิสราเอล ที่เริ่มดวยความ
ลังเลใจ ประกาศกซามูเอลไดเจิมซาอูลเปนกษัตริยองคแรก (10:1) แตเสียใจในภายหลัง (15:11) เพราะ
ซาอูลไมไดปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจา จึงนําไปสูการมีผูนําคนใหมที่หนุมกวาและกลาหาญกวามา
เปนกษัตริยของชาวอิสราเอล
ภาคที่ 3 (16:1-31:13) บรรยายการครองราชยของกษัตริยดาวิด ซึ่งเปนเด็กหนุมทีไ่ มมีใคร
คาดคิดวาจะเปนกษัตริย เขาเปนเด็กหนุมหนาตาดีและมีพรสวรรคดานดนตรี ที่ไดรับเลือกใหเปนผูนํา
ของชาวอิสราเอล เขาไดเผชิญหนาและเอาชนะโกลิอัททหารผูนาเกรงขามชาวฟลิสเตีย หนังสือเลมนี้ยัง
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ไดกลาวถึงเรื่องราวและมิตรภาพระหวางดาวิดกับโจนาธานบุตรชายของกษัตริยซาอูลและความอิจฉาที่
ซาอูลมีตอดาวิด เพราะดาวิดไดมาแทนที่ของตน และยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับดาวิดกับซาอูลแทรกอยูอีก
จํานวนมาก ที่สุดจบลงที่การสูรบกับพวกฟลิสเตีย และความโศกเศราเพราะความตายของซาอูลกับ
บุตรชายที่ภูเขากิลโบอาใกลกับหุบเขายิสเรเอล

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
การสนใจในระบอบกษัตริยของมนุษยมิไดทําใหขาวสารของพระเจาดอยความสําคัญลง หลังจาก
ยุคของผูวินิจฉัยจบลง ชาวอิสราเอลตองการผูนําของตนที่เหมือนกับชาติอื่น เขาเชื่อวาระบอบกษัตริยจะ
ทําใหเกิดการพัฒนาทางสังคม แตพวกเขาก็พบพระหัตถของพระเจาที่โอบอุม เขาอยูเสมอโดยผานทาง
ประกาศก กษัตริยอาจจะเปนผูนําทางการเมืองหลังยุคของผูวินิจฉัย แตประกาศกยังคงมีพระพรพิเศษ
และมีหนาที่คลายกับผูวินิจฉัย กษัตริยทั้งหลายตองเชื่อฟงคําของบรรดาประกาศก เพราะเขาพูดในพระ
นามของพระเจา บางครั้งตองใชการเกลี้ยกลอม บางครัง้ ตองชวยเหลือ และบางครั้งก็ตองทาทายกษัตริย
ใหทําตามพระประสงคของพระเจาอยางจริงจัง เรื่องราวที่บันทึกเหลานี้นาสนใจอยางยิ่ง ทําใหเราเห็นวา
พระเจาประทับอยูกับประชากรของพระองค ทามกลางความบกพรองตามประสามนุษย

แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอาน 1 ซมอ 18:12-16 และอธิบายวาพระคัมภีรตอนนี้มีความเชื่อมโยงระหวางพระเจาและ
มนุษยอยางร? ทานมีประสบการณหรือเคยไดยินเรื่องที่มีลักษณะคลายกับสถานการณเชนนี้บางหรือไม?
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ซามูเอลฉบับที่ 2 ( 2 Samuel)
หนังสือซามูเอลฉบับที่ 2 เปนเรื่องราวที่ตอเนื่องกับหนังสือ ซามูเอลฉบับที่ 1 ซึ่งเริ่มดวยความ
โศกเศราเสียใจของกษัตริยดาวิดที่มีตอการสิ้นพระชนมของกษัตริยซาอูล และพระราชโอรสของพระองค
นอกจากจะมีประกาศกนาธันและกษัตริยด าวิดที่มีบทบาทสําคัญในหนังสือเลมนี้แลวยังมีบุคคลอื่นที่มี
บทบาทในการสถาปนาระบบกษัตริยในอิสราเอล ดาวิดเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในหนังสือเลมนี้และไม
ปรากฏชื่อของประกาศกซามูเอลในเรื่อง
งานเขียนสิ้นสุดลงราวศตวรรษที่ 6 ก.ค.ศ. เมื่อมีการนําหนังสือซามูเอลฉบับที่ 2 ตอเนื่องจาก
ฉบับที่ 1 ในงานเขียนชุดประวัติศาสตรเฉลยธรรมบัญญัติ

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ หนังสือซามูเอลฉบับที่ 2
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด
ชวงเวลา
ประมาณ ศตวรรษที่ 6 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-12:31
รัชสมัยของกษัตริยดาวิดและพันธสัญญาของราชวงศดาวิด
13:1-20:26 อับซาโลมกอการกบฏและสงครามกลางเมือง
21:1-24:25 พระดํารัสและพระราชกรณียกิจของดาวิด
สาระสําคัญ
คําทํานายและการเปนกษัตริย พันธสัญญาของราชวงศดาวิด ความออนแอของมนุษย
และพระฤทธานุภาพของพระเจา

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
เราสามารถแบงหนังสือซามูเอลฉบับที่สองออกเปน 3 ภาค ดังนี้
ภาคที่หนึ่ง (1:1-12:31) เริ่มตนดวยการขึ้นเปนกษัตริยของดาวิด พระองคทรงมีปรีชาฉลาด
หลักแหลมในการเลือกกรุงเยรูซาเล็ม ใหเปนเมืองหลวงของอาณาจักรซึ่งตั้งอยูระหวางเขตแดนทางเหนือ
และใต พันธสัญญาของพระเจาที่กระทําตอดาวิด ในบทที่ 7 มีความสําคัญตอการกอตั้งราชวงศดาวิด ซึ่ง
พระเมสสิยาหผูเปนความหวังของชาวอิสราเอลจะถือกําเนิดจากราชวงศนี้ เรื่องราวการครองราชยของ
กษัตริยดาวิดไมไดมีในแงบวกทั้งหมด พระองคทรงประพฤติผิดประเวณีกับนางบัทเชบา และวางแผน
ฆาตกรรมสามีของนาง (11:1-12:15) ดาวิดอาจจะเปนกษัตริยที่ดีเลิศของอิสราเอลแตก็เหมือนผูนําคนอืน่
ที่มีขอบกพรองอยางมหันต
ภาคทีส่ อง (13:1-20:26) เปนเรื่องราวการกบฏของอับซาโลโอรสของดาวิดและตอมากลายเปน
สงครามกลางเมือง
อับซาโลมก็มีความผิดบกพรองในตัวเองเหมือนบิดา
เขาเปนผูที่สงางาม
ทะเยอทะยาน ลึกลับ และขาดความอดทน อับซาโลมพยายามกอรัฐประหารตอตานพระราชบิดาแตก็ถูก
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สังหารกอนที่จะปฎิวัติสําเร็จ ความเศราโศกเสียใจและอาลัยถึงโอรสของดาวิดเปนตอนสะเทือนใจมาก
ที่สุดตอนหนึ่งในพระคัมภีร (19:1-8)
ภาคทีส่ าม (21:1-24:25) ไดประมวลพระราชกรณียกิจและพระราชดํารัสของดาวิด ที่ทรงมี
ชื่อเสียงในการเปนนักดนตรีผูมีพรสวรรค หนังสือซามูเอลฉบับที่ 2 ไดบันทึกบทเพลงเพื่อชนรุนหลังใน
บทที่ 22 และบันทึกรายชื่อผูนํากองทัพของดาวิด ตราบชวงระหวางการครองราชยของพระองคในบทที่
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คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
เราสามารถกลาวถึงหนังสือซามูเอลฉบับที่ 2 วาเปน “คําสัญญาและอันตรายของราชวงศ”
หนังสือไดแสดงใหเห็นทั้งความยิ่งใหญและความโงเขลาของบรรดาผูนํา ที่ปรากฎในการวางแผนชั่วราย
ความทรยศ ผิดประเวณี ฆาตกรรม ความทะเยอทะยาน ความหยิ่งยโส จองหอง การกบฏและ ความไม
สมบูรณและออนแอของมนุษย ทําไมจึงปรากฎเรื่องราวดังกลาวอยางชัดเจนในประวัติศาสตรชวงนี้
การเปนกษัตริยมีภาระมากมายอยางแนนอน การปกครองแบบเจานายและโครงสรางของสังคม
นั้นมีขอบเขต แทที่จริงเราตองการใหผูนําทําใหการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนไปอยางราบรื่น หนังสือซา
มูเอลฉบับที่ 2 แสดงใหเราเห็นถึงพระหัตถของพระเจาในการพัฒนาสังคมตามธรรมชาติ ขณะที่บางครั้ง
เปนการยากที่จะตระหนักถึงพระประสงคของพระเจาทีส่ ําเร็จไป แมบาปของมนุษยทําใหสิ่งนั้นคลุมเครือ
ก็ตาม การเลาซ้ําเรื่องราวของชาติอิสราเอลทําใหระลึกถึงรากฐานความเปนมนุษยของพวกเขา และทําให
พบวาพระเจาทรงนําความโงเขลาเหลานั้นมารับใชแผนการอันล้ําลึกและยิ่งใหญของพระองคไดอยางไร
เราก็มีลักษณะคลายกับบรรพบุรุษเหลานีท้ ี่ตองทุกขทรมานจากการถูกประจญและความออนแอ
เชนเดียวกัน แตพระประสงคของพระเจาก็ถูกทําใหสําเร็จไป

แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอา น 2 ซมอ. 12:1-6 ซึ่งเปนเรื่องราวที่ประกาศกนาธันเผชิญหนากับกษัตริยดาวิดซึ่งผิด
ประเวณีกับนางบัทเชบา ทานคิดอยางไรกับเรื่องนี้? คําเปรียบเทียบของประกาศกนาธันมีผลอยางไรตอ
เรื่องนี้?
ทานสามารถยกตัวอยางเหตุการณในชีวิตของทานที่ถูกประณามโดยคําพูดของตนเองได
หรือไม? หรือประสบการณของผูอื่นที่ถูกประณามโดยคําพูดของเขาเอง?
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พงศกษัตริยฉบับที่ 1 (1King)
ในพระคัมภีรภ าษาฮีบรูนั้นไดรวมหนังสือ ซามูเอลฉบับที่ 1, 2 และ หนังสือพงศกษัตริยฉบับที่
1, 2 เปนเลมเดียวกัน แตเมื่อนํามาแปลเปนภาษากรีกจึงแยกออกจากกัน ที่จริงแลวพระคัมภีรทั้งสี่ ฉบับ
คือ ซามูเอลฉบับที่ 1 ถึง พงศกษัตริยฉบับที่ 2 มีชื่อเรียกวา “พงศกษัตริย” เพราะทั้งสี่ฉบับกลาวถึง
ประวัติศาสตรราชวงศของอิสราเอล แตสารบบพระคัมภีรข องคริสตชนก็รับเอารูปแบบที่แยกเปนเลมๆ
เหมือนภาษากรีก
หนังสือพงศกษัตริยฉบับที่ 1 ไดสรุปเรื่องราวของกษัตริยดาวิด จากหนังสือซามูเอลฉบับที่ 2 ซึ่ง
เปนบั้นปลายพระชนมชีพของกษัตริยดาวิด
ซาโลมอนขึ้นครองราชยเปนกษัตริยส ืบตอมา และเมื่อ
กษัตริยซาโลมอนสิ้นพระชนม ราชอาณาจักรถูกแบงออกเปน 2 สวน ตอจากนั้นหนังสือไดบันทึกพระ
ชนมชีพของบรรดากษัตริยทั้ง 2 อาณาจักรคือ อิสราเอลและยูดาห เปนชวงเวลาประมาณ 960 - 850
ก.ค.ศ. หนังสือเลมนีเ้ ปนสวนหนึ่งของหนังสือประวัติศาสตรเฉลยธรรมบัญญัติ นักวิชาการลงความเห็นวา
นาจะบันทึกในชวงศตวรรษที่ 6 ก.ค.ศ. ตามตนฉบับเดิมเรียกหนังสือเลมนี้วา “หนังสือแหงพระราชกิจ
ของกษัตริยซาโลมอน” (11:41) และ “บันทึกราชกิจของกษัตริยอิสราเอลพระองคอื่น” (14:19)
ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ พงศกษัตริยฉ บับที่ 1
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด
ชวงเวลา
ประมาณศตวรรษที่ 6 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-11:43
การครองราชยของกษัตริยซาโลมอน
12:1-22:53 อาณาจักรแตกออกเปน2อาณาจักร
สาระสําคัญ: การเปนกษัตริยและคําพยากรณ พระวิหาร ปรีชาญาณของซาโลมอน
การเมืองและศาสนาของสองอาณาจักร

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
เราสามารถแบงหนังสือพงศกษัตริยฉ บับที่ 1 ออกเปน 2 ภาคใหญ ๆ ดังนี้
ภาคที่หนึ่ง (1:1–11:43) บรรยายถึงการสิน้ พระชนมของกษัตริยดาวิด การขึ้นครองราชยของ
กษัตริยซาโลมอน และเครื่องหมายแหงความสําเร็จตลอด 40 ป ของกษัตริยซาโลมอน ชื่อเสียงเรือ่ งพระ
ปรีชาญาณ เชน เรื่องเลาการตัดสินผูหญิง 2 คน ที่อางตนเปนมารดาของลูก (3:16-28) และพระราชินี
แหงเชบาที่ไดมาเยือนกรุงเยรูซาเล็ม (บทที่ 10) การสรางพระวิหารถวายแดพระยาหเวห ซึ่งกษัตริยดา
วิดพระราชบิดาปรารถนาจะสรางพระวิหารถวายแดพระยาหเวห แตประกาศกนาธันก็นําคําของพระยาห
เวหมาบอกกษัตริยดาวิดวา กษัตริยซาโลมอนจะเปนผูส รางถวายเกียรติแดพระเจา (2ซมอ 7)
นอกจากนี้กลาวถึงความออนแอของกษัตริย (บทที่ 11) และซาโลมอนก็ประพฤติผิดตอพระเจาดังเชน
พระราชบิดา
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ภาคทีส่ อง (12:1 - 22:53) เริ่มการปกครองของเรโหโบอัม ราชโอรสของกษัตริยซาโลมอน เมื่อ
ความเสื่อมทรามกระหน่ําเขามา พระองคไมสามารถรั้งอาณาจักรใหเปนปกแผนไวได เผาของอาณาจักร
เหนือตองการใหเยโรโบอัมเปนกษัตริย ขณะที่เรโหโบอัมเปนกษัตริยของอาณาจักรยูดาห เยโรโบอัมเคย
เปนทหารรับใชของซาโลมอน แตซาโลมอนไมพอพระทัยในเยโรโบอัม จึงเนรเทศไปอียิปตเปนระยะเวลา
หนึ่ง เรื่องราวที่เหลือไดกลาวถึงพระราชกรณียกิจของบรรดากษัตริยทั้งสองอาณาจักร และคําตัดสิน
กษัตริยตามพระราชกรณียกิจของพระองค
อยางไรก็ตาม มิไดมีเพียงเรื่องราวของกษัตริยเ ทานั้น แตมีเรื่องราวของประกาศกปรากฏมาเปน
ระยะ ๆ เชน เอลียาห ชาวทิชบี (ในบทที่ 17) เอลียาหเปนผูมีบทบาทสําคัญในเรื่องชุด 4 เรื่อง ที่แสดงให
เห็นวาประกาศกทําหนาที่นําบรรดากษัตริยไปตามพระประสงคของพระเจา

เรื่องชุดของประกาศกเอลียาห
เรื่องชุดทั้ง 4 เรื่องที่ปรากฎในหนังสือพงศกษัตริยแสดงใหเห็นถึง ภาพลักษณที่ทรงอํานาจของ
ประกาศกเอลียาห และเอลีชา ผูสืบตําแหนง ซึ่งประกาศกทั้งสองเปนภาพพจนทปี่ รากฎใหเห็นกอน
บรรดาประกาศกทั้งหลาย
เรื่องชุดที่ 1 (1พกษ 16:29-19:18) อัศจรรยของเอลียาห และราชินีเยเซเบลผูชั่วราย
เรื่องชุดที่ 2 (1พกษ 21:1-29) สวนองุนของนาโบท
เรื่องชุดที่ 3 (2พกษ 1:2-17) เอลียาหกับกษัตริยอาหัสยาห
เรื่องชุดที่ 4 (1พกษ 19:19-21, 2พกษ 2:1-18) เอลียาหและเอลีชา
เรื่องราวเหลานี้มีอิทธิพลตอชาวยิวในการรอคอยพระเมสสิอาห โดยเฉพาะเรื่องการขึ้นสูสวรรค
พรอมรถเพลิงของเอลียาห (2พกษ2:11, มลค4:5) และยังมีอิทธิพลอยางมากในหนังสือพันธสัญญาใหม
เรื่องอัศจรรยของพระเยซูเจา

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ในการอานหนังสือประเภทประวัติศาสตร ผูอานอาจจะสับสนเรื่องชื่อของบุคคล ดังนั้นการจดจํา
ภาพใหญภาพหนึ่งของเรื่องราวในประวัติศาสตรเปนวิธีที่ชวยใหจํางายขึ้น หนังสือพงศกษัตริยตองการ
แสดงใหเห็นวามิติทางศาสนาสัมพันธกับความเปนจริงในสังคมและการเมืองอยางไร บรรดากษัตริยทุก
พระองคจะถูกประเมินวาประพฤติดีหรือไมดี ผูประพันธตัดสินวา บรรดากษัตริยของอาณาจักรเหนือนั้น
เปนกษัตริยที่ไมดี ขณะที่เฮเซคียาหและโยสิยาห กษัตริยข องอาณาจักรยูดาหนั้นเปนกษัตริยที่ดี การ
กําหนดเกณฑเชนนี้เปนประโยชนตอบรรดาประกาศก
เพราะพวกเขาทําหนาที่ชวยกษัตริยในเรื่อง
ศีลธรรมและตักเตือนประชากรที่หลงทาง ในประวัติศาสตรเราจะพบวาอาณาจักรทางการเมืองไมมีชัย
ชนะที่แทจริง เพราะอาณาจักรนั้นจะถูกทําลายโดยอาณาจักรที่มีความเขมแข็งมากกวา การเลาเรื่อง
ประวัติศาสตรนั้นมีสวนชวยใหชนรุนหลังไดตระหนักถึงศีลธรรมในการดําเนินชีวิต
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แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอาน 1 พกษ. 17:17-24 ทานคุนเคยเรื่องราวตาง ๆ เหลานี้ไหม นักบุญลูกาไดอางในพระวร
สาร (ลก 4:26) และพระเยซูเจาทรงทําอัศจรรยเชนเดียวกัน (ลก 7:11-17) ทําไมเอลียาหจึงเปนทีช่ อบพอ
ของผูที่ไมใชชาวยิว? อธิบายเรื่องพระหรรษทานของพระเจาที่ทําใหทานตองประหลาดใจผานทางใคร
หรือสถานที่ใด?
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พงศกษัตริยฉบับที่ 2 (2 Kings)
หนังสือพงศกษัตริยฉบับที่ 2 เปนเรื่องราวที่ตอเนื่องจากการแบงอาณาจักร ระยะเวลาที่หนังสือนี้
กลาวถึงอยูระหวางประมาณป 850-587 ก.ค.ศ. ที่มาของหนังสือนี้เหมือนกับหนังสือพงศกษัตริยฉบับที่ 1

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ พงศกษัตริยฉ บับที่ 2
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด
ชวงเวลา
ประมาณศตวรรษที่ 6 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-17:41
อาณาจักรที่แบงแยกแลว การลมสลายของอาณาจักรเหนือ อิสราเอล
18:1-25:30 บรรดากษัตริย และการลมสลายของอาณาจักรใต ยูดาห
สาระสําคัญ : บรรดากษัตริยและประกาศก การถือรูปปฏิมา การไมเชื่อฟงพระเจาและผลที่ตามมาของ
การกระทําทั้งสองนี้ ความเกี่ยวพันระหวางศาสนาและการเมือง

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
หนังสือเลมนี้แบงออกเปน 2 ภาคใหญ ดังนี้
ภาคแรก (1:1-17:41) บรรยายถึงประวัติศาสตรตอจากอาณาจักรที่แบงแยกแลว ในขณะที่
ประกาศกเอลียาหมีบทบาทสําคัญในหนังสือพงศกษัตริยฉบับที่ 1 ประกาศกเอลีชาผูสืบตอจากทานก็เปน
ประกาศกคนสําคัญในหนังสือพงศกษัตริยฉบับที่ 2 หลังจากที่ประกาศกเอลียาหไดเขาสูสวรรคดวยรถ
มาเพลิงแลว เอลีชาก็หยิบเอาเสื้อคลุมของประกาศกเอลียาหนั้นไว ในภาคนี้ยังเลาถึงประวัติศาสตรผูนํา
ของอาณาจักรทั้งสองควบคูกันไป จุดสําคัญของภาคนี้คือการลมสลายของอาณาจักรอิสราเอลทางเหนือ
(16:5-6) ชาวอัสซีเรียไดเขายึดอิสราเอลในป 722 ก.ค.ศ. และกวาดตอนชาวอิสราเอลไปเปนทาสในอัส
ซีเรีย ดังนั้นจึงเหลือเพียงอาณาจักรใต เผายูดาหเทานั้น
ภาคที่สอง (18:1-25:30) ไดเลาถึงบรรดากษัตริยแหงยูดาหและเหตุการณที่นําไปสูการทําลาย
กรุงเยรูซาเล็มโดยชาวบาบิโลน ตามความคิดของผูเขียนมีกษัตริย 2 พระองคเปนกษัตริยที่ดี คือ เฮเซคี
ยาห และโยสิยาห ผูเขียนไดกลาวถึงความเครงครัดในศาสนาของกษัตริยเฮเซคียาหวาพระองคเปนผูที่
รับฟงประกาศก (อิสยาหบุตรของอามอส) และปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจา (บทที่ 19-20) กษัตริย
โยสิยาหเปนผูปฏิรูปศาสนกิจและไดขจัดการนับถือรูปปฏิมาซึ่งเขามาปะปนกับการปฏิบัติศาสนาของยู
ดาห (บทที่ 23) บรรดากษัตริยที่เหลือไดรับการประเมินในดานลบเพราะไดดําเนิน ชีวิตตามหนทางของ
พระองคเอง
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คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือพงศกษัต ริยฉบับที่ 2 มีมุมมองที่ส อดคลองกับหนัง สือพงศกษัตริยฉบับที่ 1 บรรดา
กษัตริยและประกาศกถูกมองพรอมๆ กันไป กษัตริยและประกาศกมีบทบาทที่แตกตางกัน แตตางก็ไดรับ
พระบัญชาจากพระเจา แมจะมีมุมมองที่ตางกัน บรรดากษัตริยจําเปนตองสงเสริมศาสนาในชีวิตของชาว
อิสราเอลอยางแทจริง การตัดสินใจของบรรดากษัตริยจะตองมีความไววางใจตอพระเจา สวนบรรดา
ประกาศกตองทําใหมั่นใจไดวาพระวาจาของพระเจาจะไมถูกละเลยจากการปฏิบัติ ในประวัติศาสตรได
บันทึกวากษัตริยหลายพระองคประสบความลมเหลวในหนาที่ของตน บอยครั้งที่บรรดากษัตริยไดตั้งใจที่
จะเขาไปเกี่ยวพันกับเรื่องอันตรายซึ่งตองจบลงดวยหายนะ หนังสือพงศกษัตริยฉบับที่ 2 ไดใหเหตุผล
ของการลมสลายของอาณาจักรเหนือวา “เหตุการณนี้เกิดขึ้น เพราะชาวอิส ราเอลไดทําบาปตอพระ
ยาเวห พระเจาของตน” (17:7) ความบอบช้ําทางจิตใจที่อาณาจักรใตถูกทําลายใน 135 ปตอมานั้น ตาม
ความเขาใจของชาวยิวเปนการตีสอนอีกหนหนึ่งในเรื่องความสัมพันธของพวกเขากับพระเจา หนังสือ
พงศกษัตริยเปนเหมือนทหารยามรักษาบรรดาผูมีความเชื่อ เตือนใหร ะวัง นโยบายทางการเมืองที่จ ะ
กระทบตอศาสนาในทางลบ

แบบฝกปฏิบัติ
ใหอาน 2 พกษ. 23:1-3 ขอความนี้กลาวถึงการรื้อฟนพันธสัญญาที่ไดริเริ่มโดยกษัตริยโยสิยาห
เนื่องจากมีการคนพบหนังสือเลมหนึ่งในหมวดปญจบรรพ (หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ) ในพระวิหาร ทาน
มีพันธสัญญากับพระเจาหรือไม ? ทานสามารถคิดถึงวิธีที่จะรื้อฟนพันธสัญญานั้นไดหรือไม ?
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พงศาวดารฉบับที่ 1 (1 Chronicles)
ในพระคัมภีรฉบับภาษาฮีบรู หนังสือพงศาวดารทั้ง 2 ฉบับเปนเลมเดียวกัน และไดถูกเรียกตาม
เรื่องที่รวบรวมวา “กิจการแหงยุค” หมายถึง บันทึกประวัติศาสตรของชนชาติอิสราเอล เชนเดียวกับที่
พระคัมภีรฉบับภาษากรีกไดแยกหนังสือซามูเอล และพงศกษัตริยออกเปน 2 ฉบับ เรียกวา “สวนที่ขาด
หายไป” ซึ่งมีความหมายวา หนังสือพงศาวดารเปนสวนที่เพิ่มเติมจากหนังสือพงศกษัตริย อยางไรก็ตาม
ในมุมมองของการกวาดตอนหลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย เปนสิ่งจําเปนที่เรียกรองใหมีคําอธิบาย
สําหรับหายนะที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น พระเจาจะทอดทิ้งประชากรเลือกสรรของพระองคไดอยางไร พระเจา
จะหันหลัง ใหกับพระสัญ ญาที่ไ ดใหไ วแกดาวิดวาเขาและบรรพบุรุษจะปกครองตลอดไปเปน นิต ยไ ด
อยางไร (2ซมอ :12-13)
การตอบคําถามเหลานี้เปน การสรางผลงานที่ไดนําประวัติ ศาสตรมาบอกเลาใหมอีกครั้ง ดวย
ความคิดทางเทววิทยาที่ชัดเจน หนังสือพงศาวดารเปนสวนหนึ่งของงานเขียนเลมใหญที่รวบรวมหนังสือ
เอสรา และเนหะมียดวย ผูเขียนหนังสือเลมนี้ไมนาจะเปนคน ๆ เดียว แตเปนกลุมของผูสอนกฎหมายยิว
ซึ่งนาจะเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 4 ก.ค.ศ. พวกเขาไดทบทวนประวัติศาสตรของประชากรซึ่งพวกเขารูจักดี
และพยายามหาหนทางอันชาญฉลาดที่จะอธิบายวาไดเกิดอะไรขึ้นอีกครั้ง เนื้อหาสวนใหญในหนังสือ
พงศาวดารใชคําซ้ํากับหนังสือพันธสัญญาเดิม โดยเฉพาะจากหนังสือซามูเอลและพงศกษัตริย แตมี
มุมมองที่แตกตางกัน

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ พงศาวดารฉบับที่ 1 (ภาษาฮีบรู : Divre hayammin แปลวา “กิจการแหงยุค”
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตเรียกวา ผูเรียบเรียงหนังสือพงศาวดาร
ชวงเวลา
ประมาณ ศตวรรษที่ 4 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-9:44 ลําดับวงศตระกูลบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลจากอาดัมจนถึงซาอูล
10:1-29:30 การขึ้นครองราชยของกษัตริยดาวิด
สาระสําคัญ งานของบรรดาสมณะและชนเลวี ความศักดิ์สิทธิ์ของยูดาห บาป
และผลที่ตามมา ความทาทายของการเปนผูนํา

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Contect)
หนังสือประกอบดวย 2 สวนใหญๆ
สวนแรก (1:1-9:44) ประกอบดวยเรื่องลําดับวงศตระกูลจากสมัยอาดัมจนถึงสมัยกษัตริยซาอูล
ดวยรายชื่ออันยืดยาว ทั้งความรุงเรืองและตกต่ํา
สวนที่สอง (10:1-29:30) เริ่มตนดวยมรณกรรมของกษัตริยซาอูล และราชโอรสของพระองค
การเจิมและตั้งดาวิดขึ้นเปนกษัตริยปกครองเหนืออิสราเอล การตัดสินโศกนาฏกรรมในเรื่องความตาย
ของซาอูลชวยใหสามารถเขาใจมุมมองของหนังสือพงศาวดาร คือ “ซาอูลจึงสิ้น พระชนมดวยความไม
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ซื่อสัตยของพระองค พระองคมิไ ดซื่อสัต ยตอพระเจาในเรื่องที่พระองคมิไ ดรักษาพระบัญ ชาของพระ
เจา….” (10:13) การตัดสินบรรดากษัตริยวาเปนที่โปรดปรานหรือไมนั้นอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตย
ตอพระเจาแหงอิสราเอล หนังสือเลมนี้มีจุดประสงคที่จะอุทิศใหแกคุณงามความดีของกษัตริยดาวิด สรุป
ลงดวยเรื่องการขึ้นสูบัลลังกของกษัตริยซาโลมอน เราจึงเขาใจไดงายๆ วาหนังสือพงศาวดารไดประเมิน
กษัตริยดาวิดในแงบวก

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
มุมมองของหนังสือพงศาวดารเปนการเลาซ้ํา และขยายความประวัติศาสตรต ามแนวหนังสือ
เฉลยธรรมบัญญัติ แตไดพัฒนามุมมองใหกวางขึ้ น กษัตริยจะถูกตัดสินดวยมาตรวัดของความซื่อสัตย
และความไมซื่อสัต ยตอพระเจา เราเห็นพัฒนาการในการใชมาตรการนี้ในประวัติศาสตรของอิสราเอล
ตลอดเวลาที่ผานมา ดังนั้น รูปแบบนี้จึงไดใหคําตอบตอสถานการณที่ยากลําบากของชาวยิวหลังจาก
การลมสลายของอาณาจักรทั้งสอง วาทําไมพระเจาจึงไดกระทําอยางรุนแรงเชนนี้ เพราะบอยครั้ง บรรดา
ผูนําลมเหลวในการรักษาพันธสัญญาตอพระเจา การประเมินคุณคาในแงบวกตอดาวิดและซาโลมอน ราช
โอรสของพระองค อยูบนพื้นฐานของการจัดใหมีการนมัสการในกรุงเยรูซาเล็ม และการสรางพระวิหาร
ดังนั้น เมื่ออานหนังสือพงศาวดาร เราจึงตองเก็บรักษามุมมองนี้ไวในใจ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจเปน
อะไรที่เขาใจไดไมยากในพยานหลักฐานทางประวัติศาสตร มุมมองทางศาสนาดังกลาวจึงเปนมาตรการ
ในการวัดการประสบความสําเร็จ

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน 1 พศด 29:10-19 นี่เปนคําภาวนาสรรเสริมพระเจาของดาวิดในชวงบั้นปลายของชีวิต ได
บรรยายถึงอารมณ ความรูสึก บรรจุไวในบทภาวนานี้ ทานอาจจะแตงบทภาวนาสักบทหนึ่งสําหรับชวง
บั้นปลายของชีวิตของทาน ทานจะแตงในบริบทอะไร?
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พงศาวดารฉบับที่ 2 (2 Chronicles)
หนังสือพงศาวดารฉบับที่ 2 ไดหยิบยกเรื่องราวการเสด็จขึ้นครองราชยของกษัตริยซาโลมอนและ
เลาประวัติศาสตรทั้งสิ้นของการแบงแยกอาณาจักรจนกระทั่งถึงการเนรเทศไปยังกรุงบาบิโลน และชวง
ของการฟนฟูในสมัยของกษัตริยไซรัส แหงเปอรเซีย ในราวป 960 จนถึง ป 539 ก.ค.ศ หนังสือเลมนี้จบ
ลงโดยการกลาวถึง พระราชกฤษฏีกาของพระเจาไซรัส ที่ใหอิส รภาพแกบรรดาผูถูกเนรเทศ นํา ไปสู
เรื่องราวในหนังสือเอสรา

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ พงศาวดารฉบับที่ 2
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตเรียกวาผูเรียบเรียงหนังสือพงศาวดาร
ชวงเวลา
ประมาณศตวรรษที่ 4 ก.ค.ศ
โครงสราง
1:1 – 9:31
รัชสมัยของกษัตริยซาโลมอน
10:1-36:23 ประวัติศาสตรของอาณาจักรที่แบงแยกจนถึงการถูกเนรเทศไป
ยังกรุงบาบิโลน
สาระสําคัญ : ความสําเร็จของกษัตริยซาโลมอน พระวิหาร ความซื่อสัตย และความไม
ซื่อสัตยตอพระเจา การเนรเทศ และสาเหตุของการถูกเนรเทศ

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
หนังสือเลมนี้ถูกแบงออกเปน 2 ภาคใหญๆ
ภาคแรก (1:1-9:31) ไดกลาวโดยยอเกี่ยวกับการปกครองในรัชสมัยของซาโลมอน ซึ่งประเด็น
สําคัญคือพระวิหาร แตก็กลาวถึงปรีชาญาณของซาโลมอนดวยเชนกัน
ภาคที่ส อง (10:1-36:23) จะเปน ภาคที่ ยาวกวาซึ่ง บัน ทึกประวัติศาสตรของบรรดากษัต ริย
หลังจากซาโลมอน หนังสือพงศาวดารฉบับที่ 2 ใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการแบงแยกการปกครองของ
กษัตริยทั้งสองอาณาจักร เปนการนําเสนอเหตุการณตามความจริง จริงๆแลว เหตุการณเหลานั้นตองการ
เนนถึงความไมซื่อสัตยของบรรดาผูนํา ความพยายามปฏิรูปของกษั ตริยเฮเซคียาห มนัสเสห และโยสิ
ยาห ไดถูกประเมินในแงที่ดี หนังสือสรุปลงดวยอิสรภาพ ที่ถูกประกาศโดยกษัตริยไซรัสแหงเปอรเซีย
เมื่อทรงอนุญาตใหชาวยิวกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม สรางเมือง พระวิหาร และชีวิตความเปนอยูขึ้นใหมอีก
ครั้ง
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คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือเลมนี้มีมุมมองเหมือนกับหนังสือพงศาวดารฉบับที่ 1 คือ บรรดาผูปกครองถูกตัดสินตาม
มาตรการพื้นฐานของความซื่อสัต ย และความไมซื่อสัตยตอพระบัญ ชาของพระเจา นาสนใจที่หนังสือ
พงศาวดารประเมิน กษัต ริยมนัส เสหใ นแง บวก ในขณะที่ห นัง สือพงศกษัต ริยไดมองวาพระองคไ มมี
คุณสมบัติเพียงพอ (เทียบ 2พศด 33:18-20 และ 2พกษ 21:17-18) หนังสือพงศาวดารกลาวถึงบาปของ
พระองคในเรื่องรูปเคารพ แตก็ไดอางวาพระเจาทรงใหอภัย ผูประพันธพระคัมภีรทั้งหลายอาจมีมุมมองที่
แตกตางกันอยางชัดเจนได กุญแจที่ทําใหเราเขาใจหนังสือพงศาวดาร พบไดในคําอธิบายในเรื่องการ
เนรเทศ
“พระยาหเวห พระเจาแหง บรรพบุรุษ ของเขาทรงใชใหทูตของพระองคมาอยางไมหยุดยั้ง
เพราะพระองคทรงมีพระทัยกรุณาตอประชากรของพระองค และตอที่ประทับของพระองค แต
เขาทั้งหลายเยาะเยยทูตของพระเจาอยูเสมอ และดูหมิ่นพระวจนะของพระองค จนพระพิโรธ
ของพระเจาพลุงขึ้นตอประชากรของพระองคจนแกไมไหว” (36:15-16)
ขอความตอนนี้นับเปนการสรุปสาระสําคัญของหนังสือพงศาวดาร พระเจาทรงอดทน แตไม
ตลอดไป เราสามารถเห็นไดจากประวัติศาสตรของบรรดาบรรพบุรุษของเราในดานความเชื่อ ความดื้อรั้น
ของมนุษยอันนาโงเขลานําไปสูหายนะ พวกเราจึงถูกทาทายใหรักษาความซื่อสัตยนี้ตอไป

แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอาน 2 พศด. 34:1-7 ขอความดังกลาวใหมุมมองตอกษัตริยโยสิยาห ผูทรงพระเยาวนี้อยางไร
โยสิยาหไดทําอะไรซึ่งเปนสิ่งที่ดีบาง
ทานสามารถคิดถึงรูปเคารพในยุคสมัยใหมสง ผลถึง ความซื่อสัต ยตอพระเจา ไดห รือไม ? เรา
สามารถกําจัดสิ่งเหลานี้ใหออกไปจากชีวิตของเราไดอยางไร?
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เอสรา (Ezra)
ในพระคัมภีรฉบับภาษาฮีบรูนั้น หนังสือ “เอสรา” และ “เนหะมีย” ถูกรวมเปนเลมเดียวกัน ตาม
ธรรมประเพณีของชาวยิว นักวิชาการเชื่อวาหนังสือเหลานี้เปนผลงานของผูเขียน “พงศาวดาร” ซึ่งเราไม
ทราบแนชัด แตชื่อ “เอสรา” ในภาษาฮีบรูหมายถึง “การชวยเหลือ” ไดถูกอางถึงในพระคัมภีรใ นฐานะเปน
ชื่อของหนังสือ ในชวงเวลาหลังจากที่กษัตริยไซรัสไดปลอยชาวยิวออกจากแดนเนรเทศ อาจจะเปนชวง
ปลายศตวรรษที่ 5 หรือตนศตวรรษที่ 4 ก.ค.ศ. ตรงกับเวลาที่กษัตริยอารทาเซอรซีส (อสร7:1) เราไมพบ
ขอมูลทางประวัติศาสตรมากนักเกี่ยวกับเอสรา เขาอยูใ นตระกูลสงฆ ตามธรรมประเพณียิวถือวาเอสรา
เปนประกาศก และอางวาเขาเปนผูเขียนพระคัมภีรภาษาฮีบรู

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ เอสรา
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตใหเกียรติกับเอสราวาเปนผูเขียน
ชวงเวลา
ราวปลายศตวรรษที่ 5 – ตนศตวรรษที่ 4 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1 – 6:22
การบูรณะเยรูซาเล็ม
7:1 – 10:44 ภารกิจของเอสราผูเปนคัมภีราจารย
สาระสําคัญ การบูรณะและซอมแซมพระวิหาร การแตงงานกับคนตางชาติ

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
เราสามารถแบงหนังสือเอสราออกเปน 2 สวน
สวนแรก (1:11 – 6:22) ไดสรุปความทาทายที่จะบูรณะกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารขึ้นเสียใหม
เมื่อครั้งกษัตริยไซรัสไดอนุญาตใหชาวยิวเดินทางออกจากบาบิโลน กลับไปสูบ านเกิดเมืองนอนของตน
ไซรัสทรงปกครองบาบิโลนและทรงพระกรุณาตอชาวตางชาติ
ชื่อของเอสรารวมอยูในบรรดาเชลยที่
กลับมา(บทที2่ ) และไดมีการประเมินความยากลําบากในการบูรณะ และโดยเฉพาะอยางยิ่งตองพบกับ
การตอตาน (บทที่ 4)
สวนที่สอง (7:10–10:44) บรรยายถึงภารกิจของเอสรา ผูเปนบุคคลทางศาสนาซึ่งมีหนาที่หลัก
คือการใหกําลังใจในการบูรณะพระวิหาร และสถาปนาวิถีชีวิต ของชาวยิวขึ้นใหมในเยรูซาเล็ม ความ
ยากลําบากประการหนึ่งคือ “การแตงงานกับคนตางศาสนา” (บทที่ 9 – 10) ในระหวางชวงเวลาแหงการ
เนรเทศ ชาวยิว จํานวนมากไดมี ภรรยาต างชาติ ชาวยิว ที่แตง งานกับคนตางศาสนาเหลา นี้ไ ดกลั บ
กลายเปนปญหา และมีขอโตเถียงกันอยางมากในหมูชาวยิว โดยเฉพาะหัวหนาสงฆที่มีความเลื่ อมใส
ศรัทธานั้น มีมุมมองวาการแตงงานเชน นี้ เปนการลดคุณคาที่สืบตอกันมา ที่สุดภรรยาและลูก ๆ ของ
ชาวตางชาติก็ถูกสงตัวออกไป
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คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือเลมนี้ไดบรรจุทั้งหัวขอที่เปนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาคปฏิบัติเอสราไดพบกับความ
ทาทายอยางยิ่งใหญในการพยายามบูรณะพระวิหาร ซึ่งเปนหัวใจของศาสนายิว ดวยสถานการณที่จํากัด
รวมถึงการแตงงานกับคนตางชาติดวย
สวนเรื่องที่เปนทฤษฎี
กลาวถึงความพยายามในการฟนฟูประชาชนใหมคี วามรักและความ
เคารพในธรรมประเพณีทางศาสนา ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะสําเร็จหลังจากชวงเวลาแหงการเนรเทศที่มีการ
รับเอาวัฒนธรรมตางชาติ
แตเอสราตระหนักถึงการเรียกที่มั่นคงของพระเจา
เขายังคงกระตุนให
ประชาชนสนใจในการสรางความเชื่อของพวกเขาเอง ดวยการภาวนา การอดอาหาร การภาวนาออน
วอน และการวางแผนที่ปฏิบัติไดอยางจริงจัง เอสราไดแสดงใหเห็นวาความมุงมั่นจะนําไปสูความสําเร็จ

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน อสร. 7:7-10 เอสราปรารถนาที่จะศึกษาและสอนโตราหในดินแดนของตนเอง ทานไดมี
สวนรวมในความกระตือรือรนของเอสราตอพระวาจาของพระเจาหรือไม?
ทานพบความยากลําบากอะไรในการดําเนินชีวิตเชนนี้?

34

เนหะมีย (Nehemiah)
หนังสือเนหะมียเปนเรื่องตอเนื่องกับหนังสือเอสรา เนหะมียเปนผูปกครองดินแดนยูดาหที่ไดรับ
การฟนฟูขึ้นใหม ทานเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของมากที่สุดในการสรางกําแพงเยรูซาเล็มและพระวิหารขึ้น
ใหมอีกครั้งหนึ่ง หนังสือเลมนี้ถูกเขียนขึ้นในรูปแบบของบุรุษที่หนึ่งราวกับวาเปนหนังสืออัตชีวประวัติ
บรรดานักวิชาการตั้งขอสงสัยวาเนหะมียเปนผูเขียนหนังสือเลมนี้ดวยตัวเอง ยิ่งกวานั้นนาจะเปนไปได
วาหนังสือเลมนี้เปนผลงานของผูเรียบเรียงหนังสือพงศาวดารซึ่งเขียนขึ้นในปลายศตวรรษที่ 5 หรือตน
ศตวรรษที่ 4 ก.ค.ศ. ซึ่งเปนการยากที่จะระบุวาเนหะมียทํางานในชวงเวลาของอารทาเซอรซิสกษัตริย
แหงเปอรเซียพระองคใดกันแน (2:1)
มีความความเกี่ยวของกันระหวางเอสราและเนหะมีย
คนหนึ่งเปนผูนําทางศาสนาสวนอีกคน
หนึ่งเปนผูนําทางดานการเมือง ถึงแมกระนั้นทานทั้งสองมีมุมมองที่เหมือนกันในเรื่องการสรางเยรูซาเล็ม
ขึ้นใหม

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ เนหะมีย
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตยกยองใหเปนผลงานของเนหะมียบุตรของฮาคาลียาห
ชวงเวลา
ประมาณปลายศตวรรษที่ 5 หรือตนศตวรรษที4่ ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1 – 7:73
งานของเนหะมียในการสรางกรุงเยรูซาเล็มขึน้ ใหม
8:1 – 10:39 การเรียกสูความนอบนอม
11:1 – 13:31 การฟนฟูโครงสรางทางสังคมและศาสนาของเยรูซาเล็ม
สาระสําคัญ การสถาปนาเยรูซาเล็มขึ้นใหม การแตงงานกับชนตางชาติ
การรื้อฟนความเชื่อฟงตอธรรมบัญญัติ

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
หนังสือเนหะมียสามารถแบงออกเปนสามภาคดวยกัน
ภาคแรก (1:1–7:73) บรรยายถึงการเปนผูปกครองยูดาหคนแรกของเนหะมีย และภารกิจของ
ทานในการสรางนครเยรูซาเล็มขึ้นใหม โดยสิ่งที่สําคัญที่สุด ทานไดสรางกําแพงเมืองขึ้นใหมเพื่อปองกัน
ศัตรู งานครั้งนี้สําเร็จไดทั้ง ๆ ที่มีสถานการณตึงเครียด บทสรุปของภาคนี้เปนรายชื่อของบรรดาผูที่กลับ
จากแดนเนรเทศ และใหความสําคัญเปนพิเศษกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการนมัสการพระวิหาร
ภาคสอง (8:1–10:39) เปนเหมือนชวงคั่นกลางของหนังสือเลมนี้ เอสราเปนผูจุดความสนใจหลัก
ทานไดเรียกประชาชนมารวมกันเพื่อรื้อฟนพันธสัญญาขึ้นใหม เฉลิมฉลองเทศกาลอยูเพิง และใหพวก
เขาสารภาพบาปของตน พวกเขาเองมีพันธะในการดูแลพระวิหารและเชื่อฟงตอธรรมประเพณีตาง ๆ
ของชาวยิว
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ภาคสุดทาย (11:1–13:31) กลาวถึงการจัดระเบียบขึ้นใหมอีกครั้งในสังคมชาวยิวหลังการกลับ
จากเนรเทศ
มีการรวบรวมรายชื่อของบรรดาสมณะและชนเผาเลวีซึ่งมีหนาที่ในการดูแลพระวิหาร
ปญหาเรื่องการแตงงานกับชนตางชาติปรากฏมาอีกครั้งในชวงนี้ เชนเดียวกับในหนังสือเอสรา เนหะมีย
ไดอธิบายปญหานี้ในฐานะที่คนตางชาติมีอิทธิพลทําใหเอกลักษณของชนชาติยิวตองมัวหมองไป

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
เนหะมียทํางานรวมกับเอสรา เนหะมียไดสงเสริมใหมีการชําระธรรมประเพณีของชาวยิวเพื่อ
รักษาเอกลักษณของเผาพันธุท ี่บริสุทธิ์ เราจะพบทัศนคติในเรื่องการตอตานการรวมประเพณีของชนชาติ
อื่นกับสวนตางๆ ของธรรมประเพณีชาวยิว รวมไปถึงหนังสือประกาศกอิสยาหที่สองซึ่งสนับสนุน
ธรรมชาติสากลของประวัติศาสตรแหงความรอด อยางไรก็ตาม เราตองศึกษาหนังสือเนหะมียในบริบทที่
เกี่ยวกับเหตุการณหลังจากความบอบช้ําทางจิตใจ อันเนื่องมา จากการเนรเทศ จึงจะทําใหเราสามารถ
เขาใจความปรารถนาที่ตองการสงเสริมความบริสุทธิ์ของเอกลักษณความเปนชาติยิวได การเนรเทศครั้ง
นี้เกือบทําลายมรดกของประชาชนชาวยิวไป
โชคดีที่บรรดาธรรมาจารยและสมณะไดเก็บรักษาและ
รวบรวมธรรมประเพณีตางๆ เอาไวสําหรับอนุชนรุนหลัง คําถามก็คือทําอยางไรจะคงรักษาความเชื่อฟง
อยางซื่อสัตยของพวกเขาไดโดยไมแสดงความไมอดทนตอพวกเขา

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน นหม. 8:13-18 ซึ่งมีเนื้อหาถึงการรื้อฟนเทศกาลอยูเพิง ชาวยิวจะระลึกถึงการเดินทาง
ในถิ่นทุรกันดารหลังจากอพยพ ทานมีประสบการณฉลองเทศกาลทางศาสนาอยางกระตือรือรนหรือไม?
ทําไมเราตองเฉลิมฉลองเทศกาลทางศาสนา? การฉลองนั้นมีสิ่งที่ควบคูกับเอกลักษณที่แทจริงของเรา
หรือเปลา?
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โทบิต (Tobit)
โทบิต จัดเปนหนังสือในสารบบที่สองของพันธสัญญาเดิม แมวาจะรวมอยูในหนังสือประเภท
ประวัติศาสตรก็ตาม จริงๆ แลวเปนเรื่องที่แตงขึ้นราวศตวรรษที่ 8 ก.ค.ศ. เพื่อนําเสนอบุคคลที่มีความ
เชื่อในพระเจาทามกลางชาวยิวผูมีใจศรัทธา เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากอาณาจักรเหนือของอิสราเอลตกอยู
ภายใตการปกครองของอัสซีเรีย หนังสือเลมนี้เกี่ยวของกับสองคน คือ โทบิต บุตรของโทบิยาห และซา
ราห บุตรสาวของรากุเอล โทบิตเปนคนเผานัฟทาลีถูกสงไปเปนเชลยที่นินะเวห เมืองหลวงของอัสซีเรีย
สวนซาราหอาศัยอยูที่มีเดีย และถูกปศาจกลั่นแกลงใหสามีของนางทั้งเจ็ดคนตองตายในคืนแตงงาน พระ
เจาไดสงอัครเทวดาราฟาเอล ซึ่งปลอมตัวมาเพื่อชวยชาวยิวผูมใี จศรัทธาที่อยูน อกแผนดินยิว เราไม
ทราบแนชัดถึงผูเขียนและเวลาที่เขียน

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ โทบิต
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด
ชวงเวลา
อาจเปนชวงประมาณศตวรรษที่ 2 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-3:16
สภาพของโทบิตและซาราห
4:1-6:18
การเดินทางของโทบิยาหและราฟาเอล
7:1-10:13
การแตงงานระหวางโทบิยาหกับซาราห และการรักษาซาราห
11:1-12:22 การเดินทางกลับบานและการรักษาโทบิต
13:1-14:15 คําภาวนาขอบพระคุณของโทบิต และปรีชาญาณของพระเจา
สาระสําคัญ บุคคลที่มีความเชื่อ พระเจาอยูเบื้องหลังผูนําสาร และพลังของการภาวนา

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
เราสามารถแบงหนังสือเลมนี้ออกเปน 5 ตอน
ตอนที่หนึ่ง (1:1-3:16) ไดใหภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลหลัก และสภาพทีพ่ วกเขาตอง
เผชิญ โทบิตตาบอดดวยเหตุบังเอิญขณะที่พยายามหลบหนีชาวอัสซีเรีย ที่พบวาเขาไดทําผิดกฎในการ
ชวยฝงศพชาวยิวที่ตายแลว ภายหลังเขายากจนลง ซาราหถูกตามลาโดยปศาจ และถูกกลาวหาวาไดฆา
สามีทั้งเจ็ดคนของนาง พระเจาทรงรับฟงคําภาวนาและทรงสงอัครเทวดาราฟาเอลปลอมตัวมาเปนญาติ
เพื่อชวยโทบิยาหบุตรของโทบิต แกไขปญหาในสถานการณเหลานี้
ตอนที่สอง (4:1-6:18) เปนคําสั่งของโทบิตแกโทบิยาห ใหเดินทางไปมีเดีย เพื่อนําเงินทีโ่ ทบิต
ฝากเพื่อนของเขาไวกลับคืนมา ราฟาแอลนําโทบิยาหตลอดการเดินทางและชวนใหเขาพักที่บานของซา
ราห ซึ่งเปนญาติกับโทบิยาห
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ตอนที่สาม (7:1-10:13) ทั้งสองแตงงานกันตามคําแนะนําของราฟาแอล และโทบิยาหกช็ วยให
ซาราหพนจากปศาจ
ตอนที่สี่ (11:1-12:22) โทบิยาหนําซาราหกลับบานพรอมกับเขา และนําเงินกลับมาคืนแกบิดา
ราฟาเอลใหคําแนะนําในการรักษาอาการตาบอดของบิดา และอัศจรรยก็เปนจริง
ตอนที่หา (13:1-14:15) เรื่องราวก็เผยออกมา ราฟาเอลไดแสดงตนวาเปนผูนําสารของพระเจา
โทบิตภาวนาดวยบทภาวนาที่ยืดยาวเพื่อขอบพระคุณ และใหคําแนะนําแกบุตรชายและหลานกอนที่เขา
จะสิ้นใจ

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือโทบิตมีจุดมุงหมายใหอานและเขาใจในภาพรวมทั้งหมด
ซึ่งเปนเรื่องราวทีเ่ กี่ยวกับ
ศีลธรรมในการดําเนินชีวิต ลักษณะคลายกับวรรณกรรมแบบปรีชาญาณในพันธสัญญาเดิม เพื่อดํารง
รักษาเอกลักษณ ยึดมั่นในธรรมประเพณี รักษาความซื่อสัตยตอพระเจา และทุกอยางในชีวิตก็จะดี แต
เดิมหนังสือโทบิตเขียนขึ้นเพื่อชาวยิวที่อยูนอกแผนดินอิสราเอล ดวยความมุงหวังวาพวกเขาจะไมดําเนิน
ชีวิตหางจากพระเจา
การรักษาเอกลักษณของยิวทีอ่ ยูก ระจัดกระจายออกไปนั้นไมใชเรื่องงาย พวกเขาตองพบกับ
ความทาทายหลายประการ โดยเฉพาะวัฒนธรรมของคนตางศาสนาที่อยูรอบดาน หนังสือโทบิตยังมี
ความหวังวา สักวันหนึ่งชาวยิวจะกลับมาอยูร วมกันอีกครั้งที่กรุงเยรูซาเล็ม(13:15-17) หนังสือโทบิตเปน
การสงเสริมความภูมิใจในความเปนยิว ขณะเดียวกันก็เปนเรื่องเลาที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลิน
เราสามารถพบเรื่องการปลอมตัวของทูตสวรรคในวรรณกรรมโบราณ และยังคงไดรับความนิยม
ใชมาถึงทุกวันนี้ บางทีคนแปลกหนาที่อยูกับทานหรือญาติของทาน อาจจะเปนทูตสวรรคของพระเจาที่
คอยชวยเหลือทาน

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ทบต. 3:11-15 ซึ่งเปนคําภาวนาของซาราหตอพระเจาในความทุกขยากของนาง ทาน
เคยรูสึกเหมือนซาราหไหม? ทานภาวนาอยางไรในชวงเวลาแหงความทุกข? ทานเชื่อไหมวาพระเจาทรง
ไดยินและตอบในการภาวนา?
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ยูดิธ (Judith)
หนังสือยูดิธเปนหนังสือพระคัมภีรส ารบบที่สองของพันธสัญญาเดิม ซึ่งไดกลาวถึงเรื่องราวของ
หญิงหมายชาวยิวคนหนึ่ง ที่พยายามรักษาบานเกิดเมืองนอนของตนใหพนจากการรุกรานของอัสซีเรีย
โดยการสังหารแมทัพของอัสซีเรียชื่อ “โฮโลเฟอรเนส” หนังสือกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลา
ศตวรรษที่ 8 ก.ค.ศ. เปนชวงเวลาของอาณาจักรอัสซีเรียเรืองอํานาจ แตก็มีรายละเอียดบางประการที่
ยังสับสนในการอางขอมูลบางประเด็น
ซึ่งเปนชวงเวลาหลังจากอาณาจักรบาบิโลนและอาณาจักร
เปอรเซีย เชน กษัตริยเ นบูคัดเนสซา เปนชาวบาบิโลน ไมใชชาวอัสซีเรีย
หนังสือยูดิธเปนเรื่องเลาที่มีเจตนาเฉพาะ ซึ่งถูกปรับใหเขากับสถานการณที่ชาวยิวถูกกดขี่ขม
เหง “ยูดิธ” ในภาษาฮีบรู หมายถึง “ชาวยิว” และหนังสือนีเ้ ปนการเตรียมชาวยิวสําหรับวีรสตรีคนอื่น ๆ
ที่จะตามมา เชน รูธ เอสเธอรและมีเรียม เราไมทราบแนชัดวาใครคือผูเขียน แตอยางไรก็ตามสามารถ
กลาวถึงชวงเวลาเขียนไดวาอยูในชวงราวศตวรรษที่ 2 ก.ค.ศ. ซึ่งใกลเคียงกับชวงเวลาของพวกมัคคาบี

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ยูดิธ
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด
ชวงเวลา
ประมาณศตวรรษที่ 2 ก.ค.ศ.
โครงสราง:
1:1 - 7:32
ชาวอัสซีเรียลอมโจมตีชาวอิสราเอล
8:1 – 13:20 เรื่องราวของยูดิธและโฮโลเฟอรเนส
14:1 – 16:25 การรบชนะชาวอัสซีเรีย
สาระสําคัญ : การชวยใหรอดของพระเจาในชวงเวลาแหงความทุกขยาก
ความเขมแข็งและไหวพริบในการเผชิญหนากับปรปกษ พลังของการภาวนา

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
หนังสือยูดิธแบงเปน 3 ภาคใหญ ๆ คือ
ภาคที่ 1 (1:1 – 7:32) อธิบายถึงสภาพแวดลอมทั่ว ๆ ไป และการรุกรานของชาวอัสซีเรีย ทุก
เมืองที่อยูรอบ ๆ ตางรองขอสันติ มีเพียงแตยูดาหเทานั้นที่ปฏิเสธ กษัตริยอัสซีเรียจึงสั่งใหโฮโลเฟอร
เนสแมทัพของตนไปลอมโจมตียดู าห เมืองเบธูเลียซึ่งเปนเมืองของยูดิธนั้นถูกลอม ชาวอิสราเอลจึงสวด
ภาวนาออนวอนพระเจาใหทรงชวยเหลือ

ภาคที่ 2 (8:1–13:20) กลาวถึงยูดิธวาสามารถเอาชนะโฮโลเฟอรเนสไดอยางไร บรรยายถึง
ความไมมีมลทิน ความเครงครัดในศาสนา ความงดงามและคุณธรรมของนาง และเลาวายูดิธปราศรัย
กับบรรดาผูอาวุโสของเมืองใหมีใจกลาหาญที่จะปกปองอิสราเอลอยางไร นางสวดภาวนาตอพระเจาให
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พระองคทรงชวยเหลือในสิ่งที่จะกระทํา และวางแผนที่จะทําใหโฮโลเฟอรเนสวางใจในตัวของนาง นาง
ยอมตกเปนเชลยของชาวอัสซีเรีย หลัง จากนั้นความงามของยูดิธทําใหโฮโลเฟอรเนสหลงไหล โฮโล
เฟอรเนสจัดงานเลี้ยงขึ้นเพื่อวางแผนที่จะรวมหลับนอนกับนาง หลังจากงานเลี้ยงเสร็จแลวยูดิธอยูกับ
โฮโลเฟอรเนสในกระโจมแคสองคน ยูดิธไดตัดหัวโฮโลเฟอรเนสซึ่งนอนหลับไหลอยูบนเตียงเพราะความ
มึนเมาและเอาหัวของเขาใสในถุงอาหารที่นํามาดวยแลวนํากลับไปยังเมืองของนาง
ภาคที่ 3 (14:1–16:25) บรรดาทหารอัสซีเรียหลบหนีกระเจิดกระเจิงเมื่อพบวาแมทัพของพวก
เขาถูกตัดศีรษะแลว ชาวอิสราเอลรอดตายอยางเหลือเชื่อ และประชาชนตางมีความชื่นชมยินดี ยูดิธ
สวดภาวนาสุดทายเพื่อขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจา ในตอนทายไดบรรยายถึงความตายอันทรง
เกียรติของยูดิธ เมื่อนางมีอายุได 105 ป

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
เรื่องราวของยูดิธไดกอใหเกิดภาพหลายภาพในประวัติศาสตร การสังหารโฮโลเฟอรเนสโดยการ
จูโจมของหญิงสาวเปนเนื้อหาสาระใหญสําหรับผูเขียน จุดประสงคหลักของเรื่องนี้คือ สภาพทีถ่ ูกกดขี่ขม
เหง และเรียกรองความไววางใจในพระเจารวมถึงไหวพริบของมนุษยที่จะจัดการกับเรื่องนั้น ๆ ความ
เปนวีรสตรีของยูดิธในวัฒนธรรมยิวที่ยกยองผูชายอยูเหนือผูหญิงคือประเด็นสําคัญ
เรื่องราวนี้ไดให
รูปแบบของบทบาทสําหรับบางคนในชวงเวลาที่ถูกกดขี่ขมเหงและไดยืนยันถึงความสามารถที่จะชวยให
รอดของพระเจาในชวงเวลาที่ยากลําบากโดยอาศัยผูที่สังคมมองวาเปนผูเล็กนอยที่สุด ในอีกแงหนึ่งนั้น
เราอาจจะกลาวถึงเรื่องของยูดิธวาเปนการเลาเรื่องของดาวิดกับโกลิอทั ในรูปแบบของสตรี ผูที่เปนเบี้ย
ลางสามารถที่จะมีชัยชนะเหนือศัตรูไดก็โดยอาศัยความเชื่อและปรีชาญาณ ในสารบบพระคัมภีรจัดให
หนังสือยูดิธอยูรวมกับหนังสือหมวดประวัติศาสตรอื่น ๆ เพราะวาเรื่องราวของยูดิธเกิดขึ้นในชวงเวลา
ของอาณาจักรอัสซีเรียเรืองอํานาจ เรื่องราวของยูดิธนี้มาพรอมกับเรื่องราวของวีรบุรุษอื่น ๆ ที่ตามมา
ภายหลังอยางเชน เอสเธอรและมัคคาบี

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ยดธ 13:1-10 ทานประทับใจการกระทําของยูดิธในเรื่องใดมากที่สุด?
ขอความจากพระคัมภีรตอนดังกลาวเปนการยอมใหเกิดการฆาตกรรมใชหรือไม?
ทานจะตัดสินใจอยางไรหากตองเผชิญสถานการณที่เลวรายเหมือนยูดิธ?
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เอสเธอร ( Esther)
หนังสือเลมนี้มสี ิ่งที่นาแปลกใจเนื่องจากประวัติศาสตรทยี่ ุงยากและสับสนของตัวบท
นั่นคือ
หนังสือเลมนี้ปรากฎออกเปนสองสํานวน สํานวนแรกนั้นพบไดในพระคัมภีรภ าษาฮีบรู อีกสํานวนหนึ่ง
เปนฉบับภาษากรีก (ฉบับ เจ็ดสิบ) ซึ่งมีขอ ความของสารบบที่สองเพิ่มเขามา ดังนั้น พระคัมภีร
ภาษาอังกฤษบางฉบับ จึงเพิ่มขอความในสวนของสารบบที่สองเขาไปในฉบับภาษาฮีบรู ขอความที่
เพิ่มเติมเขาไปนั้นเปนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา เนื่องจากในฉบับดั้งเดิมไมมีการกลาวถึงพระเจา ทานไม
ตองกังวลใจถาหนังสือพระคัมภีรที่ทานมีอยูนั้นมีโครงสรางแตกตางจากโครงสรางที่นําเสนอนี้ เพราะพระ
คัมภีรบางฉบับก็จัดพิมพเฉพาะฉบับภาษาฮีบรูซึ่งสั้นกวา ในขณะที่บางฉบับก็ไดจัดพิมพฉบับภาษากรีก
ซึ่งมีขอความสวนเพิ่มเติมที่ยาวกวา (แตพระศาสนจักรคาทอลิกรับรองขอความที่เพิ่มตามฉบับภาษากรี
กวาเปนการดลใจเชนเดียวกัน=ผูแปล)
หนังสือเอสเธอรเปนเรื่องราววีรสตรีชาวยิวอีกคนหนึ่ง ซึ่งนางไดกลายเปนพระราชินีของกษัตริย
อาหสุเอรัสแหงเปอรเซีย (กษัตริยเซอรซีสที่ 1 ตามประวัติศาสตร) หนังสือไดบันทึกเหตุการณที่พระนาง
และโมรเดคัยซึ่งเปนลุงไดทําอยางไรในการทําลายแผนการของฮามาน
ที่ปรึกษาของกษัตริยใ นการ
ทําลายลางชาวยิว หนังสือนี้อาจจะถูกเขียนขึ้นในยุคที่เปอรเซียเรืองอํานาจ ราวปลายศตวรรษที่ 4 หรือ
ตนศตวรรษที่ 3 เรื่องราวในหนังสือเอสเธอรไดใหเหตุผลในการฉลองปูริมของชาวยิว (9:18-28)

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ เอสเธอร
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด
ชวงเวลา
ประมาณศตวรรษที่ 4 – 3 ก.ค.ศ.
โครงสราง
(พรอมกับสวนเพิ่มเติมจากพระคัมภีรฉบับภาษากรีก,A-F)
A & B+1:1-3:15 แผนการทําลายลางชาวยิว
4:1-7:10+ C & D ชัยชนะตอฮามานผูติดทําลายลางชาวยิวและความกาวหนาของ
โมรเดคัย
8:1-17+E
เอสเธอรชวยเหลือชาวยิว
9:1-10:3+F
ศัตรูถูกทําใหพายแพและการเริ่มฉลองปูริม
สาระสําคัญ : การฉลองเทศกาลปูริม ความกลาหาญในการเผชิญความลําบากยากแคนตางๆ
การหลีกเลี่ยงอิทธิพลโนมนาวจิตใจจากคนตางศาสนา
ไหวพริบของมนุษยและการแทรกองคเขามาชวยเหลือของพระเจา
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โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
หนังสือเลมนีถ้ ูกทําใหซับซอนขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มฉบับแปลภาษากรีกเขามาอีก 6 ขอ โดยมี
การใชพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-F กํากับหนาขอพรอมกับรักษามาตรฐานจํานวนบท (ดูคําอธิบาย
เพิ่มเติม) เราสามารถศึกษาหนังสือเอสเธอรจากการแบงออกเปน 4 ภาค ดังนี้
ภาคแรก (สวนที่เพิ่มเติมเขามา A&B และ 1:1-3:15) อธิบายเกี่ยวกับแผนการในการตอตาน
ชาวยิว โมรเดคัยลุงของเอสเธอรเปดโปงแผนการลอบปลงพระชนม เขาไดรับพระราชทานรางวัลอันเปน
เหตุใหฮามานที่ปรึกษากษัตริย เกิดความอิจฉาและหาทางกําจัดชาวยิว ในขณะเดียวกันเอสเธอรหญิง
สาวผูงดงามที่กุมความลับวาตนเปนชาวยิว ความงดงามของนางอยูเหนือสตรีอื่นใดทั้งหมดในพระราชวัง
นางจึงไดเปนพระราชินี แตกษัตริยก ็ไดดําเนินการกวาดลางชาวยิวตามแผนการของฮามาน
ภาคสอง (4:1-7:10 รวมกับขอ C&D) แสดงใหเห็นวาเอสเธอรและลุงไดจัดการชวยเหลือชาวยิ
วอยางไร เขาทั้งสองไดภาวนาวอนขอพระเจาใหทรงชวยเหลือ (ขอ C) เขาทั้งสองไดเปนที่ยอมรับของ
กษัตริยและไดรับเกียรติในงานเลี้ยง ทําใหแผนการของฮามานถูกขัดขวางและโมรเดคัยไดรับการยกยอง
ภาคสาม (8:1-17+E) ไดบันทึกวาเอสเธอรไดทําอยางไรในการเขามาแทรกแซงกษัตริย จนทํา
ใหพระองคมีบัญชาใหชาวยิวพนขอกลาวหา และเปดโปงแผนการอันชั่วรายของฮามาน
ภาคสุดทาย (9:1-10:3+F) กลาวถึงการทําลายลางผูที่คิดรายตอชาวยิว และการสถาปนาวัน
ฉลองปูริม เนื้อหาในพระคัมภีรไดอธิบายวา ชื่อของการฉลองปูริมนั้นมาจากคําวา “ฉลาก” (ปูริม) ที่ทํา
ขึ้นเพื่อจะทําลายชาวยิว แตชาวยิวก็ไดทําสิ่งตรงขามนั่นคือทําลายลางผูคิดรายตอชาวยิว
คําอธิบายสวนเพิ่มเติมในเอสเธอร
สวนเพิ่มเติมจากฉบับภาษากรีก (ฉบับ 70) ไดระบุบทและขอ โดยกําหนดเปนตัวอักษรดังนี้
A = 11:2-12:6
D = 15:1-16
B = 13:1-7
E = 16:1-24
C = 13:8-14:19
F = 10:4-11:1

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
เอสเธอรเปนเรื่องเลาที่ทําใหเห็นเรื่องความบริสุทธิ์ วีรกรรมของสตรีผูงดงาม ที่อาศัยความ
เฉลียวฉลาดในการปกปองประชาชนของตน เราจึงสามารถเขาใจไดวาทําไมพระคัมภีรฉบับดั้งเดิมใน
ภาษาฮีบรู (ซึ่งสั้นกวา) จึงถูกแปลมาเปนภาษากรีก ทั้งนี้ก็เพราะในฉบับภาษาฮีรูนั้นกลาวถึงพระเจา
นอย แตใหน้ําหนักกับความเฉลียวฉลาดของมนุษยเทานั้น สวนที่เพิ่มเขามาของหนังสือจึงทําใหบทบาท
ทั้งสองคือ ทั้งของพระเจาและมนุษยถูกกลาวถึง คือ มีการนําคําภาวนาตอพระเจาในกิจการที่พระองค
ทรงกระทํามาใสเพิ่มไว ดังนั้นพระคัมภีรตอนนีจ้ ึงอยูในสารบบ เอสเธอรไดเปนพยานยืนยันถึงความ
เฉลียวฉลาดของมนุษยและพระเมตตาของพระเจา
เปนอีกครั้งหนึ่งที่มีวีรสตรีทไี่ มคาดคิดมาเปนผู
ชวยเหลือชาวยิว สําหรับชาวยิวที่ตองอาศัยอยูน อกแผนดินยิว พระคัมภีรไดตกั เตือนถึงอิทธิพลของคน
ตางศาสนาซึ่งเปนอันตราย และอาจจะทําลายเอกลักษณและความเปนอยูของชาวยิว
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แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน อสธ. 14:11-19 (สวนของภาคเพิ่มเติม C)
ทานจะสามารถพบเอกลักษณใดบางจากการภาวนาของเอสเธอร?
ทานพบหลักฐานใดที่ยึดถือความสามารถของมนุษยพรอมกับความเชื่อและการไววางใจในพระ
เจาหรือไม?

มัคคาบีฉบับที่ 1 (1 Maccabees)
หนังสือมัคคาบีฉบับที่หนึ่ง เปนประวัติศาสตรเกี่ยวกับการกอกบฏของกลุมมัคคาบี ซึ่งอยูในชวง
ระยะเวลาจากป 175 ถึงป 132 ก.ค.ศ. ชื่อหนังสือมาจากสมญานามของผูนําคนหนึ่ง คือ ยูดาส มัคคาบี
แปลวา “คอน” แตวาพวกเขามักถูกเรียกวา ราชวงศฮาสโมเนียนมากกวา พวกเขาตอสูกับราชวงศเซเลว
ซิด ที่สืบราชสมบัติตอจากกษัตริยอ เล็กซานเดอรมหาราช (1:1-9) เราไมทราบวาผูเขียนคือใคร แต
หนังสือถูกเขียนขึ้นประมาณป 100 ก.ค.ศ.หรือหลังจากนั้นไมนานนัก
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ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ มัคคาบีฉบับที่ 1
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด
ชวงเวลา
ประมาณป 100 ก.ค.ศ.
โครงสราง :
1:1-64
อันทิโอคัสที่ 4 เอปฟาเนส และการลบหลูตอพระวิหาร
2:1-70
มัทธาธีอัสเริ่มตนการกอกบฏ
3:1-9:22
ยูดาส มัคคาบีนําการกอกบฏ
9:23-13:30 โยนาธานนําการกอกบฏ
13:31-16:24 อิสรภาพ และการนําของฮาสโมเนียน
สาระสําคัญ วีรกรรมในการเผชิญหนากับความยากลําบาก ความไววางใจในพระเจา

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
เราสามารถศึกษาหนังสือมัคคาบีฉบับที่ 1 โดยแบงเปน 6 ภาค ดังนี้
ภาคแรก (1:1-64) กลาวถึงเสนทางการกอกบฏของชาวยิวกับราชวงศเซเลวซิด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความเกลียดชังตออันทิโอคัสที่ 4 บอยครั้งชื่อของเขาถูกลอเลียนเปน เอปมาเนส (คนบา) แทนที่
เรียกจะสมญานามของพระองควา เอปฟาเนส (ผูแสดงองคในความรุงเรือง) กลาวถึงพฤติกรรมทีร่ ุนแรง
ของอันทิโอคัส การหลบหลูพระวิหารที่สรางขึ้นใหมในเยรูซาเล็ม และคนตางศาสนา
ภาคสอง (2:1-70) เริม่ ดวยการกอกบฏ ภายใตการนําของของมัทธาธิอัสและบุตรชายของเขา
มัทธาธีอัสมาจากตระกูลสมณะที่มีความศรัทธาแรงกลา ไดพยายามตอบโตกับผูนิยมวัฒนธรรมกรีกใน
สังคมชาวยิวอยางรุนแรง
ภาคสาม (3:1-9:22) หลังจากมัทธาธีอัสเสียชีวิต บุตรชายของเขายูดาสไดนําการกบฏตอมา ยู
ดาสผูไดรับสมญานามวา มัคคาบี แปลวา “คอน” ซึ่งมาจากกลยุทธการตอสูที่รุนแรงของเขา และชื่อนี้ได
ถูกใชตอมากับพี่นองและตระกูลของเขาดวย
ภาคสี่ (9:23-13:30) ภายหลังจากการเสียชีวิตของยูดาสในสงคราม นองชายของเขาคือ โย
นาธาน เปนผูนําชาวยิวคนตอมา คุณงามความดีตาง ๆ ของเขา กลาวถึงในภาคนี้ จนกระทั่งพี่ชายอีกคน
ของโยนาธานคือ ซีโมน สืบชวงเปนผูนําคนถัดไป
.
ภาคสุดทาย (13:31-16:24) บรรยายถึงอิสรภาพของชาวยิวและการปกครองของฮาสโมเนียน
ภายใตการนําของซีโมนผูซึ่งชาวยิวไดยกยองเขาใหเปนมหาสมณะ หนังสือไดจบลงที่บุตรชายของซีโมน
คือ ยอหน ฮีรกัน ขึ้นสืบตําแหนงตอ เนื่องจากซีโมนถูกลอบสังหาร
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คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ผูอานบางทานจะพบวาเปนการยากที่จะเขาใจบริบททางศาสนา ทามกลางประวัติศาสตรของโลก
ที่กลาวถึงในหนังสือมัคคาบีฉบับที่ 1 เราตองพิจารณาเรื่องนีอ้ ยางลึกซึ้งมากกวาที่จะมองอยางผิวเผิน
ในขณะที่หนังสือเลมนี้ใหขอมูลทางประวัติศาสตรสําคัญ ในระยะเวลาเวลาทีค่ รอบคลุมชวงนั้น และบันทึก
การตอสูของชาวยิวจากอิทธิพลของคนตางศาสนา ตางชาติที่คุกคามตอความเชื่อของพวกเขา ราชวงศ
เซเลวซิดสนับสนุนวัฒนธรรมกรีก และชาวยิวหลายคนก็หลงไหลวัฒนธรรมนี้ อยางไรก็ตาม ชาวยิวบาง
คนปฏิเสธความคิด “สมัยใหม” ของสังคมกรีก กลุมของมัคคาบีจํานวนมากยังคงมีความตองการรักษา
ธรรมประเพณีเดิม ๆ ของพวกเขาที่ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด พวกเขาตอสูและเต็มใจสละชีพเพื่อรักษา
อุดมการณนี้ หนังสือไดบรรยายพฤติกรรมของพวกเขาซึ่งไมธรรมดาจากทัศนะมนุษยทั่วไป จึงทําใหเรารู
ทราบถึงความเชื่อในพระเจาของพวกเขาตามที่พระองคทรงสัญญาไววาจะชวยพวกเขาตอตานศัตรู
อยางไร ทายที่สุดไดสอนใหเราไววางใจในพระเจาและกลาหาญในการปกปองความเชื่อของตน

แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอาน 1 มคบ. 3:1-9 บทเพลงนี้ไดกลาวอะไรเกี่ยวกับยูดาส ?
ทานคิดวาเปนความจริงหรือไม? โดยทั่วไปวีรบุรุษมักถูกจดจําไวอยางไร ?
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มัคคาบีฉบับที่ 2 (2 Maccabees)
หนังสือมัคคาบีฉบับที่ 2 มีความเปนเอกภาพนอยกวาหนังสือมัคคาบีฉบับที่ 1 แตไดนําเอา
ประวัติศาสตรของชาวยิวในสมัยราชวงศฮัสโมเนียน ซึ่งครอบคลุมชวงเวลาประมาณ 20 ป ระหวางป
180 ถึง 160 ก.ค.ศ. เราไมทราบแนชัดวาใครคือผูเขียน แตไดอางถึงผูสรุปหนังสือประวัติศาสตร 5 เลม
ของชาวยิว โดยเจสันแหงไซรีน (2:23) หนังสือเลมนีถ้ ูกเขียนขึ้นหลังจากหนังสือมัคคาบีฉบับที่ 1 ในชวง
ประมาณ 100 ป ก.ค.ศ. หรือหลังจากนั้นไมนาน แมวาหนังสือเลมนี้จะครอบคลุมเหตุการณบางอยางที่
คลายกับหนังสือมัคคาบีฉบับที่ 1 แตนักวิชาการสวนใหญลงความเห็นวาขอมูลทางประวัติศาสตรที่บันทึก
นั้นมีความเชื่อถือไดนอย

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ มัคคาบีฉบับที่ 2
ผูเขียน
ไมทราบแนชัด แตอางวาเปนเจสันแหงไซรีนผูเรียบเรียงประวัติศาสตร 5 เลม
เขียนเมื่อ
ประมาณ 100 ป ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-2:18
จดหมายถึงชาวยิวในอียิปต
2:19-10:9
กลุมมัคคาบีผูปฎิวัติและชําระพระวิหาร
10:10-15:39 ความเปนผูนําของยูดาสและชัยชนะเหนือนิคาโนร
สาระสําคัญ วีรกรรมในการเผชิญหนากับความยากลําบาก ความวางใจในพระเจา
การยกยองมรณสักขี และรางวัลสําหรับผูชอบธรรม

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
เราสามารถแบงหนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 2 ออกเปน 3 ภาค
ภาคแรก (1:1–2:18) บันทึกจดหมาย 2 ฉบับ ที่สงถึงชาวยิวในประเทศอียิปต จากผูที่อยูในกรุง
เยรูซาเล็ม ในจดหมายนี้ไดบันทึกคําตักเตือนคําสอนเกี่ยวกับการฉลองเทศกาลอยูเพิง และวันฮานุกกาห
ภาคสอง (2:19–10:9) ไดแนะนําถึงเนื้อหาของหนังสือและบทนําที่มาจากผูเรียบเรียง (2:19 32) เขาไดอธิบายถึงวิธีการและจุดมุงหมายในการเดินทางเพื่อจะบันทึกเหตุการณหลาย อยาง ในชวง
เวลาที่กลาวถึง สิ่งที่ควรจะจดจํามากที่สุดในภาคนี้คือ เรื่องราวของการเปนมรณสักขี โดยเฉพาะอยางยิง
ชีวิตของชายชราคนหนึ่งคือ เอเลอาซาร (6:18-31) และพี่นอง 7 คน รวมทั้งมารดาของพวกเขาดวย
(7:1-42) ประเด็นสําคัญอยูที่การชําระพระวิหาร หลังจากการสิ้นพระชนมอันทิโอคัส เอปฟาเนส
(Antiochus Epiphanes)
ภาคสาม (10:10-15:39) ไดบันทึกเกี่ยวกับการกระทําหลายอยาง ที่กลาหาญของยูดาส และชัย
ชนะครั้งสุดทายของเขาที่มีเหนือนิคาโนร บทสงทายนี้ (15:38-39) เปนการรวมเรื่องราวการขอโทษ “ถา
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เรื่องที่เขียนขึ้นดีและตรงจุด ก็เปนไปตามที่ขาพเจาตองการ แตถาเขียนไมดี มีคานอย ขาพเจาทําไดดี
ที่สุดแลว”

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
แมจะมีคําขอโทษของผูเขียนปรากฎอยูในตอนทาย แตหนังสือมัคคาบีฉบับที่ 2 ก็เปนหนังสือที่
ไดรับการดลใจ เพราะวาเรื่องราวของมรณสักขี โดยเฉพาะคริสตชนในยุคแรกๆ ตองเผชิญกับการเปน
มรณสักขีของตนเอง และอาจจะไดรับการดลใจจากมรณสักขีชาวยิว พวกเขาไดอดทนเพื่อรักษาและยึด
มั่นในความเชื่อของเขา ทัศนะที่นาสนใจในหนังสือมัคคาบีฉบับที่ 2 นี้ คือความคิดวา พวกเขาจะไดรับ
รางวัลนิรันดรสําหรับความอดทนในโลกนี้ ความคิดดังกลาวเปนภาพลักษณลวงหนาของคําสอนเรื่องชีวิต
หลังความตายของคริสตชน ซึ่งปรากฎในลัทธิยูดาห (Judaism) ในบริบทของความเชื่อเชนนี้มีอุปสรรค
ในการที่จะรักษาความเชื่อของพวกเขา ในทามกลางความไมเปนธรรมของคนตางศาสนา ในยุคนิยม
วัฒนธรรมกรีก หนังสือมัคคาบีฉบับที่ 2 เปนหนังสือที่ใหกําลังใจและแรงบันดาลใจแกชาวยิว ในการ
จะตองเผชิญหนากับโอกาสเพื่อรักษาความเชือ่ ดวยความกลาหาญ เพราะพระเจาจะเจาจะประทานชัย
ชนะที่ยิ่งใหญใหกับพวกเขา

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน 2 มคบ. 6:18-31 แลว คุณตอบสนองถึงการเอาใจใสในเรื่องของการทรมานและการตาย
ของเอเลอาซาร (Eleazar) อยางไร? ทานคิดวาเขาเปนวีรบุรุษหรือเปนสิ่งที่โงเขลา? ทานจะใชเรื่องนี้
อธิบายเกี่ยวกับความเชื่อไดอยางไร?
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อิสยาห (Isaiah)
หนังสือประกาศกอิสยาห เปนหนังสือที่ยาวมากเลมหนึ่งในพระคัมภีรภ าษาฮีบรู ซึ่งมีอิทธิพล
อยางมากในประวัติของการอธิบายความพระคัมภีรและเทววิทยา
อิสยาหเปนผูไดรบั การศึกษาและมีตําแหนงเปนที่ปรึกษาสูงสุดของกษัตริยแหงยูดาห
ทาน
ประกาศทั้งในเยรูซาเล็ม และรอบๆ เยรูซาเล็มเปนเวลาถึง 40 ป ทานแตงงานกับประกาศกหญิง (8:3)
และชื่อของบรรดาบุตรของทานก็เปนสัญลักษณที่ทานใชในการทํานาย (7:3; 8:3) “เชอาร-ยาชูบ” แปลวา
สวนที่เหลืออยูจะกลับมา และ “มาเฮอร-ชาลีล-หัชบัส” แปลวา ของที่ถูกริบไปรวดเร็ว
ตามความจริงแลวหนังสือประกาศกอิสยาหนั้นเปนหนังสือที่รวมหนังสือ 3 เลมไวดวยกัน สวนที่
1 (บทที่ 1-39) เริ่มตนในศตวรรษ ที่ 8 ซึ่งเปนที่มาของชื่อหนังสือประกาศกอิสยาห สวนประกาศกทีไ่ มมี
ระบุชื่ออีก 2 ทาน ในสมัยหลังนั้นมีเพียงถอยคําของทานบันทึกในหนังสือเทานั้น
อิสยาหที่ 2 (บทที่ 40-55) เปนประกาศกในแดนเนรเทศ หลังประกาศกอิสยาหแหงเยรูซาเล็ม
ประมาณ 200 ป (ราวๆ ป 540 ก.ค.ศ.) ถอยคําของทานมุงไปยังคําสัญญาในการฟน ฟูอาณาจักรยูดาห
และเยรูซาเล็มหลังจากการอพยพจากบาบิโลน
อิสยาหที่ 3 (บทที่ 56-66) งานเขียนชิ้นนี้เปนงานที่มาภายหลังในชวงที่กําลังบูรณะกรุง
เยรูซาเล็ม เราไมสามารถระบุเอกลักษณที่แทจริงของงานเขียนชิ้นนีไ้ ด
เราอาจจะเกิดความสงสัยวา ทําไม ขอความของประกาศก 2 ทานที่มาภายหลังนั้นถูกรวมเขาไว
กับผลงานของประกาศกอิสยาห คําตอบก็คือ ทั้งผูเขียนและผูอานพบวาลักษณะของงานเขียนนั้นอยูใน
แนวเดียวกันกับประกาศกอิสยาห แมวาชวงเวลาของทั้งสามทานจะแตกตางกัน แตก็มีประเด็นและ
สาระสําคัญในแนวเดียวกัน

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ประกาศกอิสยาห
ผูเ ขียน
อิสยาห บุตรของอาโมส หรืออิสยาหแหงเยรูซาเล็ม
ชวงเวลา
ประมาณ 740 ปก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-39:8
การเรียกเพื่อความซื่อสัตย
40:1-55:13 ประกาศกแหงการฟนฟู (อิสยาหที่สอง)
56:-66:24
ประกาศกแหงการพิสูจน (อิสยาหทสี่ าม)
สาระสําคัญ พระเจาผูศักดิ์สิทธิ์แหงอิสราเอล ความรอดที่เปนสากล ความไววางใจในพระเจา
ศิโยนเปนที่ประทับของพระเจา ความหวัง พระเจาเปนนายชุมพาบาล

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
โครงสรางหลักๆ ทั้งสามภาคของหนังสือประกาศกอิสยาห สะทอนใหเห็นถึงประกาศกทั้งสาม
ทาน และสถานการณในประวัติศาสตรแตละชวง ดังนี้
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ภาคที่หนึ่ง (1-39) เปนผลงานของอิสยาหแหงเยรูซาเล็ม ซึ่งมีชีวิตอยูชวงกลาง ศตวรรษที่ 8
ก.ค.ศ. ยุคทีอ่ ัสซีเรียเรืองอํานาจ ระหวางที่ทานทําหนาที่ประกาศกทานไดเตือนบรรดากษัตริยแหงยูดาห
และตอตานการทําสัมพันธไมตรีตอตางชาติ
เพื่อปกปองยูดาหใหพนจากการครอบครองของอัสซีเรีย
ทานประกาศกอิสยาหไดพยายามอยางยิ่งที่จะเรียกรองใหประชาชนและบรรดาผูนํามีความไววางใจใน
พระเจา “ถาทานไมมั่นคงในความเชื่อ ทานทั้งหมดจะคงอยูไมได” (อสย7:9) คําเตือนของอิสยาหไมไดรับ
ความสนใจ ดังที่พระเจาตรัสวาถอยคําของประกาศกจะตกแกคนหูหนวก อิสยาหพยายามเนนถึงความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา (คําที่เราพบบอยๆ คือ “พระเจาผูศักดิ์สิทธิ์แหงอิสราเอล”) แมอิสยาหจะเตือนถึง
การลมสลายที่จะมาถึงของยูดาห ทั้งนี้เพราะประชาชนทั้งหมดขาดความวางใจในพระเจา ที่สุดประกาศก
อิสยาหก็ไดชี้ใหเห็นถึงนิมิตแหงความหวัง “ในวันนั้น อิสราเอลจะมีชีวิตอยูในความสวาง ความยุติธรรม
จะถูกสถาปนาขึ้น และอิสราเอลจะเปนดังเครื่องมือนําประชาชาติทั้งหลายมาสูพระเจา” (ดู อสย 9:1-17)
ภาคที่สอง (บทที่ 40-55) ถอยคําของประกาศกอิสยาหที่สองถูกหยิบยกขึ้นมาและใชกับ
ชวงเวลาในสมัยของทาน
นั่นคือเปนถอยคําที่บอกแกชาวอิสราเอลที่อยูในแดนเนรเทศในบาบิโลน
ถอยคําของประกาศกกลาวถึงการฟนฟูเยรูซาเล็มขึ้นใหม ดังดอกไมที่เบงบานในทะเลทราย พระเจาจะ
ทรงสรางหนทางสูความรอดพน ในทะเลทรายแหงความยากลําบาก และจะทรงกลาวคําปลอบโยน
ประชากรของพระองค (อสย40) ความโดดเดนของอิสยาหที่สองอยูที่ “เพลงถึงผูร ับใชของพระยาหเวห”
ทั้งสี่บท ซึ่งเปนธรรมล้ําลึกของผูที่ยอมทุกขทนเพื่อแบกรับบาปของผูอื่น และพวกเขาจะกลับมาเปน
ประชากรที่ซื่อสัตยตอพระเจา (ดู บทที่ 42,49,50 และ 52-53) เราไมทราบวาเอกลักษณที่แทจริงของ
ผูรับใชตามความของประกาศกอิสยาหที่ 2 นั้นคืออะไร แตคริสตชนใชเพลงดังกลาวหมายถึงพระเยซูเจา
อยูเสมอๆ ถอยคําเหลานั้นไดใหความหมายที่สมบูรณของผูที่ “กําเนิดในความออนแอ และแบกรับบาป
ของมนุษย” (อสย53:4)
ภาคที่สาม (56-66) มีความคลายคลึงกับอิสยาหที่ 2 แตสะทอนใหเห็นถึงชวงเวลาหลังการฟนฟู
เยรูซาเล็ม (โดยการใชชื่อ “ศิโยน” เปนเครื่องหมาย) ที่สําคัญอิสยาหที่ 3 ไดใหความคิดเรื่องการสรางของ
พระเจาอีกครั้ง (“ฟาใหม และ แผนดินใหม” 65:17) และใหประชากรดําเนินชีวิตอยูบนหนทางแหง
ความชอบธรรม ยุติธรรม และสันตินิมิตอันยิ่งใหญของ อิสยาห (61:1-4) ซึ่งเกี่ยวกับเสรีภาพของเชลย
การผูกมัดจิตใจที่หมดหวังและเศราเสียใจ ขาวดีของผูถ ูกกดขี่จะไดรับการเปดเผย ชาวยิวในถิ่นเนรเทศ
จะกลับจากบาบิโลน เพื่อฟนฟูชีวิตใหมในดินแดนของตน

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือประกาศกอิสยาหมีลักษณะคลายคลึงกับหนังสือประกาศกเลมอื่นๆ กลาวคือ บันทึกคํา
ทํานายจํานวนมาก ซึ่งเปนประโยชนในสถานการณที่มีหลากหลาย จึงไมตองสงสัยเลยวา ถอยคําจาก
หนังสือประกาศกอิสยาหนั้นจึงถูกอางถึงในพันธสัญญาใหมมากที่สุด ทั้งนี้เพราะบรรดา คริสตชนในสมัย
แรกเริ่มพบวาขอความเหลานั้นมีความเหมาะสม ที่พวกเขาจะสามารถเขาใจถึงพระเยซูเจาได ตอนที่มี
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ชื่อเสียงมาก คือ อิมมานูเอล (อสย7:14) ซึ่งอาจจะกลาวถึงกษัตริยอาหัส ผูสืบราชบัลลังก แตความหมาย
ที่ลึกซึ้งกวานั้นก็คือ การทํานายถึงกําเนิดของพระแมสสิยาห
(ดู มธ1:23)
เราสามารถกลาวไดเชนเดียวกับถอยคําอื่นๆของประกาศกอิสยาห ที่ใหเกียรติแกราชวงศของดา
วิด (ดู อสย 9:6-7 และ 11:1-9) การเรียกของอิสยาห (อสย 6:1-8) เปนเนื้อหาที่ทําใหเกิดแรงบันดาลใจ
และเปรียบเทียบความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจากับความบาปของมนุษยชาติ และยังแสดงใหเห็นวาพระเจา
ทรงสามารถชําระเราจากบาปที่เรากระทําได ดังที่ประกาศกสามารถทําพันธกิจที่เปนไปไมไดใหสําเร็จลง
ประชากรอาจจะปฏิเสธที่จะฟงถอยคําของประกาศก แตการประกาศของทานก็ยังมีความหมาย และ
หนังสือประกาศกอิสยาหก็ไดเปนเครื่องมือของพระเจาแหงความหวัง แมชาวอิสราเอลจะตองเผชิญกับ
ความทุกขยาก มีความโนมเอียงที่จะไวใจในมนุษยมากกวาพระเจา แตฤทธานุภาพของพระเจาก็มีชัย
เหนือสิ่งเหลานี้ เรื่องเปรียบเทียบสองเรื่องที่เราพบในหนังสือเลมนี้คือ อิสยาหไดมองพระเจาดุจดัง “แม”
ผูปฏิบัติตอลูกอยางนุมนวล (46:3-4;49:15) และดุจผูเลี้ยงแกะที่เฝาเลี้ยงดูฝูงแกะของตนอยางออนโยน

แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอาน อสย. 55:6-11 ขอความใดในเนื้อหานี้ที่กลาวถึงฤทธานุภาพของพระเจา ถอยคําดังกลาว
มีผลตอชีวิตของเธอหรือไม?

เยเรมีย (Jeremiah)
หนังสือประกาศกเยเรมีย เปนหนังสือที่มีความยาวที่สุดในหนังสือประกาศกของพระคัมภีรภาค
พันธสัญญาเดิม ประกาศกเยเรมียเกิดมาในตระกูลสงฆ จากหมูบานอานาโธท แผนดินของเผาเบนยา
มิน เยเรมียกลายเปนตนแบบของประกาศกผูท นทุกขทรมาน ทั้งในธรรมประเพณีของชาวยิวและของ
บรรดาคริสตชน ถอยคําของทานนําไปสูการถูกละเลย เยยหยัน และถูกจองจํา ทานไดพิสูจนใหเห็นวา
การทําหนาที่ประกาศกนั้นเปนภารกิจที่ไมงาย
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เราทราบขอมูลสวนตัวของเยเรมียท ี่คอนขางจะสมบูรณ เนื่องจากเลขาสวนตัวของทาน คือ
ประกาศกบารุค ไดบันทึกไว เยเรมียไ ดรับการเรียกจากพระเจาใหเปนประกาศกตั้งแตยังหนุม (1:4-10)
และทานไดปฏิบัติภารกิจนานกวา 40 ปในฐานะประกาศก ซึ่งแสดงใหเห็นวาทานเปนประกาศกผูยิ่งใหญ
ในศตวรรษที่ 7 ก.ค.ศ. ในชวงที่บาบิโลนเรืองอํานาจและคุกคามเอกราชของยูดาห เยเรมียไมไดรับการ
ยอมรับจากประชาชน เพราะเขาตักเตือนประชาชนที่ไปนมัสการพระเจายังพระวิหารอันเปฯการปฏิบัติ
เพียงแตภายนอกเทานั้น (ดู ยรม 7:1-7) ทานไดตักเตือนประชาชนใหกลับใจ ใหหยุดการนมัสการและ
เคารพพระเจาแบบไรสาระ ในสายตาของเยเรมียแ มแตการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เริ่มโดยกษัตริยโยสิ
ยาห ในป 609 ก.ค.ศ. ก็ยังไมเพียงพอ ถาหากไมแปลี่ยนแปลงหายนะก็จะมาถึง เยเรมียก ระตุนเตือนให
มีความวางใจในพระเจาและใหเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ประกาศกเยเรมีย
ผูเ ขียน
เยเรมีย บุตรของฮิลคียาห
ชวงเวลา
ป 627-585 ก.ค.ศ.
โครงสรางของเนื้อหา
1:1-25 :38
เรื่องเลาเกี่ยวกับอัตชีวประวัติและการทํานาย
26 :1-45 :5 เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวประวัติ
46 :1-51:64 การทํานายในการตอตาน
52:1-34 กรุงเยรูซาเล็มลมสลาย
สาระสําคัญ
ประกาศกผูทนทุกขทรมาน พลังอํานาจของพระวาจาของพระเจา
การกลับใจภายใน การลงโทษดวยความยุติธรรม พันธสัญญาใหม

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
เราสามารถแบงหนังสือประกาศกเยเรมียอ อกเปนสีภ่ าคใหญๆ ดังนี้
ภาคแรก (บทที่ 1-25) เนื้อหาสวนใหญจะเกี่ยวกับอัตชีวประวัติ การเรียกเยเรมีย (1:4-10)
ซึ่งมีสวนคลายกับการเรียกโมเสส (อพย 3:1 - 4:17) ทานไดปฏิเสธพระเจาวาทานยังเปนเด็กและไม
สามารถประกาศพระวาจาของพระเจาได แตพระเจาทรงตอบวา พระองคมิไดทรงสนพระทัยตอการ
ปฏิเสธครั้งแรกของทานและทรงรับรองกับเยเรมียว า พระองคจะทรงจัดคําพูดที่เยเรมียต องประกาศและ
ไมมีขอโตแยงใดตอการเรียกใหเปนประกาศก ตลอดการทําหนาที่ประกาศกของเยเรมีหทานใชถอยคําที่
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เห็นไดจริง และยกตัวอยางที่เปนรูปธรรม เชน เรื่องตนมะเดื่อที่ดีและเลว (24:1-10) และถวยเหลาองุน
แหงพระพิโรธ (25:15-19)
ภาคที่สอง (บทที่ 26-45) ยังคงมีการบรรยายประวัติของเยเรมีย
คําทํานายของเยเรมีย
เกี่ยวกับพระวิหารและการถูกเนรเทศไปยังกรุงบาบิโลน
แตไมมีใครสนใจและเชื่อคําทํานายของทาน
ทานตองทนทุกขทรมานอยางยิ่งเพื่อพระวาจาของพระเจา ถูกจองจําและโยนลงไปในถ้ําสิงโต (37:11 38:6)
ภาคทีส่ าม (บทที่ 46-51) เปนการรวบรวมคําทํานายของเยเรมียเขาดวยกัน ซึ่งเปนการ
ประกาศพระยุติธรรมตอชาติทเี่ ปนศัตรูของชาวอิสราเอล
ภาคที่สี่ (บทที่ 52) ภาคนี้ไมเปนสวนหนึ่งของตนฉบับ จริงๆ แลวเปนการคัดลอกมาจาก
หนังสือภาคประวัติศาสตร (2พกษ 24:18 – 25:30) ที่บรรยายเหตุการณลมสลายของกรุงเยรูซาเล็มใน
ป 587 ก.ค.ศ. อยางละเอียด

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือประกาศกเยเรมียเ ปนหนังสือที่มีความยาวมาก
จึงเปนการยากที่จะสรุปยอเนื้อหา
ประกาศกเยเรมียเ ปนประกาศกที่ตองทนทุกขทรมาน บางครั้งชาวอิสราเอลก็ทํารายประกาศกของพวก
เขาเอง ถอยคําของทานไมไดรับการยอมรับจากประชาชน ทานตองยอมทุกขทรมานอยางมากเพื่อยืนยัน
ความซื่อสัตยตอการไดรับเรียกใหมาเปนประกาศก ชาวอิสราเอลไมคาดคิดวาพวกเขาจะตองเปนเชลยที่
บาบิโลน ซึ่งเปนประสบการณที่ทําใหพวกเขาชอกช้ําเจ็บปวดอยางแทจริง อยางไรก็ตาม เราไมควร
คิดถึงประกาศกเยเรมียเ ฉพาะในแงที่เศราหมองเทานั้น มีสองมุมมองตอถอยคําของทานที่มีคาควรจดจํา
ไดแก พลังอํานาจในถอยคําของทาน บทเทศนในพระวิหาร (บทที่ 7) แสดงใหเราเห็นถึงความกลาหาญ
ของทานประกาศก ที่กลาวอยางตรงไปตรงมาไมออมคอม
อีกมุมมองหนึ่งคือ การประกาศของทานเปนถอยคําที่ทําใหเกิดความหวังในการกอบกูของพระ
เจา โดยเฉพาะเรื่องพันธสัญญาใหม (31:31-34) เปนภาพลักษณใหมอันทรงพลังที่พระเจาจะทรงเขามา
มีบทบาทตอชีวิตของประชากรของพระองค ทามกลางการถูกเนรเทศนั้นชาวอิสราเอลอาจจะคิดถึงพันธ
สัญญาใหมเปนดังความฝน ซึ่งเปนความหวังอยางลมๆ แลงๆ และเกือบจะเปนไปไมได แตประกาศก
เยเรมีหก็กลาวเตือนพวกเขาใหเขาใจถึงแกนแทของพันธสัญญา วาพระเจาจะไมจารึกลงบนศิลาแตเพียง
ภายนอก แตพระองคจะทรงจารึกพันธสัญญาลงในจิตใจของพวกเขา
การทํานายของประกาศกเยเรมีหจ ึงเปนความคิดรวบยอดของพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม ที่
นักบุญลูกาไดบันทึกพันธกิจของพระเยซูเจาใน (ลก 22:20) คริสตชนเชื่อวาคําทํานายของเยเรมียไ ด
สําเร็จสมบูรณในองคพระคริสตเจา จดหมายถึงชาวฮีบรูชวยใหเห็นภาพนี้ไดชัดเจนขึ้น จากการอางถึง
ถอยคําของประกาศกเยเรมียใ น (ฮบ 8:8-13) เราจึงสามารถกลาวไดวาถอยคําของประกาศกเยเรมียม ี
อิทธิพลมาถึงสมัยของพวกเรา

แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
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ใหอาน ยรม. 31:31-34 ภาพลักษณใดของพระเจาในพระคัมภีรตอนนี้ทสี่ ะกิดใจทาน? ทาน
เขาใจถอยคําของประกาศกเยเรมียใ หบริบทชีวิตของทานอยางไร?
ทานสามารถอธิบายการเริ่มตนใหมของพระเจาในตัวทานไดหรือไม?

เอเสเคียล (Ezekiel)
เอเสเคียลเปนประกาศกทานหนึ่ง ที่มีความประหลาดมากที่สุดในบรรดาประกาศกของภาคพันธ
สัญญาเดิม การอานหนังสือเลมนี้นําเราเขาสูโลกที่แปลกไปกวาหนังสือพระคัมภีรเลมอื่นๆ เอเสเคียลเปน
ประกาศกที่ใหภาพพจนในการประกาศมากที่สุด หนังสือของทานบันทึกนิมิตหลายประการ บางนิมิตดู
แปลกประหลาดจนบางคนสงสัยวาเอเสเคียลมีจิตปกติหรือไม แตเอเสเคียลมีจิตปกติดรี วมทั้งขอความ
ของทานดวย ความแปลกประหลาดนี้เองสอดคลองกับรูปแบบงานเขียนโดยใชสัญลักษณในหนังสือเลมนี้
เอเสเคียลเปนบุตรของบุซี และเปนประกาศกในชวงเนรเทศ ประมาณป 598 ก.ค.ศ. ถึง 571
ก.ค.ศ. ทานประกาศในบาบิโลน (ถูกเรียกวา แผนดินของชาวคาลเดียน ใน 1:3) ที่ซึ่งประชาชนชาวยู
ดาหถูกเนรเทศหลังการลมสลายของกรุงเยรูซาเลมในป 587 ก.ค.ศ. เอเสเคียลมาจากตระกูลสงฆและ
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อาจจะถูกนําตัวไปบาบิโลนชวงตนป 598 ก.ค.ศ. เมื่อพวกบาบิโลนกวาดตอนผูมีความรูดีบางสวนไป
แนน อนวาในชวงเนรเทศประชากรชาวอิสราเอลไมมีพระวิหารและรูปแบบของการนมัส การอีกตอไป
ดังนั้น ศูน ยร วมทางศาสนาของพวกเขาจึง เปลี่ยนมาเปนการเนนพระวาจาของพระเจา ซึ่ง เนื้อหาใน
ประกาศกเอเสเคียลยืน ยัน ในจุดนี้ดี อยางไรก็ ต าม คําพูดของเอเสเคียลไมเปน เพียงการพูดหรือคํา
พยากรณเทานั้น แตเปนภาพนิมิตรเกี่ยวกับแผนการของพระเปนเจาที่มีตอประชากรเลือกสรร

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ประกาศกเอเสเคียล
ผูเ ขียน
เอเสเคียล บุตรของบุชี
ชวงเวลา
598-571 กคศ.
โครงสราง
1:1-24:27
คําพยากรณแรก
25:1-32:32 คําประณามคนตางชาติ
33:1-33
ความหายนะในกรุงเยรูซาเลม
34:1-39:29 การสถาปนาอิสราเอลขึ้นใหม
40:1-48:35 พระวิหารใหมและประชากรใหม
สาระสําคัญ ความชั่วรายและการสํานึกผิด การทําลายและการฟนฟู
ความหวังแหงอวสานตกาล พระเจาทรงเปนพระชุมพาบาล
โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
เราสามารถแบงหนังสือประกาศกเอเสเคียลออกเปน 5 ภาค ดังนี้
ภาคแรก (บทที่ 1-24) บันทึกคําพยากรณแรก รวมทั้งการเรียกเอเสเคียลเปนประกาศกโดยพระ
เปนเจา (1:1-3:11) ผลที่ตามมาทันที คือ ทานถูกนําเขาสูโลกที่แปลกประหลาดของสรรพสิ่งในสวรรคทั้ง
ภาพและเสียง
ภาคที่สอง บันทึกคําพยากรณพิพากษาลงโทษประชาชาติ (บทที่ 25-32) คลายกับคําพยากรณ
ของประกาศกอื่นๆ ซึ่งประกาศการพิพากษาลงโทษบรรดาศัตรูของอิสราเอลและยูดาห
ภาคที่สาม พูดถึงความหายนะที่กําลังจะมาถึง (บทที่ 33)
ภาคทีส่ ี่ (บทที่ 34-39) กลาวถึงความหวัง การฟนฟู และการสถาปนาขึ้นใหม
ภาคสุดทาย (บทที่ 40-48) พรรณนาถึงรายละเอียดอยางวิจิตรงดงามของพระวิหารหลังใหม
และกลุมประชากรใหม ซึ่งพระเปนเจาจะทรงสรางขึ้นอีกครั้งเมื่อการเนรเทศสิ้นสุดลง

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ความทาทายอันยิ่งใหญที่สุดในการเขาใจหนังสือประกาศกเอเสเคียล คือ การรูจักวรรณกรรม
ประเภทวิวรณ หนังสือประกาศกเลมนี้บันทึกถอยคําแหงความหวังซึ่งพระเปนเจาสงไปยังบรรดาผูถูก
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เนรเทศโดยผานทางเอเสเคียล ในสถานการณทยี่ ากลําบากที่สุดของพวกเขา พระเปนเจาตรัสผานทางเอ
เสเคียลวาพวกเขาจะไดรับการฟนฟูขึ้นใหม จากตอนตนของหนังสือเลมนีเ้ อเสเคียลแสดงตนเองวาเปนผู
พูดในพระนามของพระเจา
พระเจาตรัสแกเอเสเคียลใหรับประทานพระวาจาซึ่งถูกบันทึกไวบนมวน
กระดาษ (3:1-3) พระวาจากลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตของเอเสเคียล รสของมันหวานเหมือนน้ําผึ้ง แต
กลับเปนขาวสารที่มีรสเปรี้ยวอยางแทจริง ประชนชนดื้อรั้นและไมรับฟงพระวาจาของพระเปนเจา (3:79) สังเกตวา พระเปนเจาระบุหลายครั้งวา เอเสเคียลเปน “บุตรแหงมนุษย” ซึ่งถูกแปลใน NRSV วา
“สิ่งมีชีวิตที่ตายได” ในภาษาฮีบรูมีความหมายวา “มนุษย” ในหนังสือประกาศกเอเสเคียลเนนความ
ออนแอตามธรรมชาติมนุษยของเอเสเคียลเปรียบเทียบกับฤทธานุภาพของพระเจา
มนุษยกลายเปน
เครื่องมือสําหรับพระวาจาของพระเปนเจาจะมีความหมายอยางไร คําวา“บุตรมนุษย” ในสมัยตอมาได
กลายเปนรูปแบบของคําที่แสดงถึงพระเมสสิยาหของชาวยิว หนังสือพระวรสารไดแสดงภาพพระเยซูเจา
ที่กลาวถึงพระองคเองวาทรงเปน “บุตรแหงมนุษย” ในลักษณะที่แตกตางจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล
(เชน มธ 8:20, 9:6)
ครั้งแลวครั้งเลาที่เอเสเคียลพรรณนาถึง การถูกยกขึ้นโดยพระจิตของพระเปนเจา (เชน อํานาจ
การสรางของพระเปนเจา) ไปสูอาณาจักรสวรรคที่ซึ่งเขาไดเปนพยานถึงภาพที่ไมนาเชื่อ บรรดาทูต
สวรรค (เรียกวา เครูบิม) วงลอที่หมุนอยู บรรดาสิ่งสรางเชิงสัญลักษณ และภาพนิมิตจํานวนมากของการ
โจมตีและการทําลายกรุงเยรูซาเล็มเปนเนื้อหาสวนใหญของเอเสเคียล เอเสเคียลเปน “ยาม” ของพระ
เปนเจา (3:17, 33:1-9) ผูซึ่งใหคําตักเตือนของพระเปนเจาสู กรุงเยรูซาเล็ มเพราะความบาปของ
ประชาชน (4:1-17, 33:21) เอเสเคียลใหภาพอันหลากหลายของการทําลาย เชน ดาบที่ใชอยางมีดโกน
ของชางตัดผม (5:1) และเถาองุนทีถ่ ูกโยนสูกองไฟ (15:1-8)
นอกจากนั้น ยังมีภาพลักษณอันนาพิศวงเกี่ยวกับความหวังดวย เปาหมายของการลงโทษของ
พระเปนเจาตอประชาชนแหงยูดาหไมใชการทําลายพวกเขาอยางสิ้นซาก แตเพื่อรับรองการสํานึกผิดของ
พวกเขา (33:10-11) เนื่องจากผูเลี้ยงแกะตามธรรมประเพณีของอิสราเอลไดแก บรรดากษัตริยและผูนํา
ทางศาสนาลมเหลวทั้งหมด พระเปนเจายืนยันวาจะทรงเปนผูนําประชากรเอง (34:1-31) ภาพลักษณ
แหงความหวังที่ชัดเจนมากที่สุดในเอเสเคียล คือ หุบเขาแหงกระดูกแหง (37:1-14) พระจิตของพระเปน
เจานําเอเสเคียลไปยังหุบเขาแหงการทําลาย ภาพของพระดูกแหง หมายถึง ประชากรอิสราเอล ที่นั่นเอ
เสเคียลเห็นการฟนคืนใหมอยางนาอัศจรรยของบรรดากระดูก รางกายและกลามเนื้อปรากฏขึ้นอีก และ
พระเปนเจาทรงเปาลมแหงชีวิตไปยังสิ่งเหลานั้น กระดูกแหงความตายกลับมีชีวิต เปนเครื่องหมายถึง
การฟนฟูอยางสมบูรณของประชากรเลือกสรรของพระเปนเจา
ภาพลักษณนี้มีความสําคัญตอธรรม
ประเพณีของคริสตชนในภายหลัง ในฐานะเปนเครื่องหมายของการกลับคืนชีพ แผนงานการสรางพระ
วิหารหลังใหมในบทที่ 40-48 เปนการยืนยันวา พระเปนเจาจะทรงสถาปนาพระวิหารที่แทจริงและการ
นมัสการที่มีความหมายและงดงามกวาชวงกอนการเนรเทศ

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
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ใหอาน อสค. 37:1-4 เรื่องกระดูกแหง อะไรคือความเหมือนและความตางที่ทานเห็น ระหวาง
เรื่องนี้กับความเชื่อของคริสตชนในเรื่องการกลับคืนชีพของผูตาย?
ทานเคยลิ้มรสพลังแหงการฟนฟูของพระเปนเจาในชีวิตของทานหรือไม?

โฮเชยา (Hosea)
ประกาศกโฮเชยาเปนหนึ่งในสี่ประกาศกที่ยิ่งใหญในชวงศตวรรษที่ 8 ก.ค.ศ. ทานเปนประกาศก
รวมสมัยกับประกาศกอิสยาห มีคาห และอาโมส ทานไดทํานายถึงอาณาจักรอิสราเอลหรืออาณาจักร
เหนือ ในชวงที่อัสซีเรียเรืองอํานาจและเปนภัยคุกคามตออาณาจักรอิสราเอลดวย ขณะเดียวกันชาว
อิสราเอลกําลังเผชิญกับการถูกลอลวงอยางหนักใหละทิ้งธรรมประเพณีตาง ๆ โฮเชยาไดเตือนประชาชน
ใหยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ ยิ่งกวานั้น ทานยังย้ําวาพระเจาทรงเปนผูที่ซื่อสัตยมั่นคงตอพันธสัญญา
อยางที่สุด แมประชากรที่พระองคทรงเลือกนั้นจะทรยศตอพระองคก็ตาม
สิ่งทีโ่ ดดเดนที่สุดในหนังสือเลมนีก้ ็คือ การที่โฮเชยาไดใชประสบการณการแตงงานของทานเอง
เปนสัญลักษณแทนความสัมพันธระหวางพระเจากับชาวอิสราเอล ทานไดเทียบเคียงประสบการณอันนี้
ของทานกับพันธสัญญาระหวางพระเจากับชาวอิสราเอล เพื่อแสดงวาพระเจาทรงความรักมั่นคงในพระ
สัญญาอยางไมเสื่อมคลาย

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ
ผูเ ขียน

ประกาศกโฮเชยา
โฮเชยา บุตรของเบเออรี
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ชวงเวลา
ราวป 750-735 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-3:5
เรื่องราวชีวิตครอบครัวของประกาศกโฮเชยา
4:1-14:9
คําทํานายถึงการพิพากษาและความรอดพน
สาระสําคัญ พันธสัญญา ความซื่อสัตยมั่นคงของพระเจา การนับถือรูปเคารพ,
การแตงงานเปนดั่งสัญลักษณของความรักที่ซื่อสัตยตอพันธสัญญา

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
หนังสือเลมนี้แบงออกเปน 2 สวน โดยที่เนื้อหาทั้งสองสวนนี้มีความยาวแตกตางกัน
สวนแรก (1:1-3:5) เปนชีวประวัติและเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณของโฮเชยากับภรรยาของ
ทาน คือนางโกเมอร ซึ่งพระเจาไดบญ
ั ชาใหทานไปแตงงานกับหญิงแพศยา (1:2-3) แมวานางจะไม
ซื่อสัตยตอทาน แตทั้งสองก็ไดมีบุตรดวยกัน 3 คน แตละคนตางก็ไดรับชื่อที่เปนสัญลักษณ พวกเขาได
ตั้งชื่อบุตรคนแรกซึ่งเปนชายวา ยีสเรเอล (1:4-5) เปนชื่อที่ชวยใหจําถึงหุบเขาที่ซึ่งไดเกิดการตอสูอยาง
นองเลือดขึ้นได โฮเชยาใชเปนสัญลักษณแหงความพายแพของชาวอิสราเอลที่ใกลจะเกิดขึ้น คนตอมา
เปนลูกสาว มีชื่อวา โลรุหะมาห (1:6-7) มีความหมายวา “ไมไดรับความเมตตา” แสดงถึงสถานการณที่
หากวาชาวอิสราเอลละทิ้งความเชื่อที่มีตอพระยาหเวหก็จะไมไดรับความเมตตาจากพระองค สวนลูกคน
สุดทองเปนลูกชาย ชื่อวา โลอัมมี แปลวา “ไมใชประชากรของเรา” (1:8-9) ลูกคนนี้เปนสัญลักษณถึง
การยกเลิกความสัมพันธทางพันธสัญญาที่มีตอกันระหวางพระเจากับชาวอิสราเอล อันจะทําใหพวกเขา
ไมไดเปนประชากรของพระเจาอีกตอไป แตภาพลักษณอันเลวรายเหลานี้จะถูกทําในสิ่งกลับกัน ครั้น
เมื่อพระเจาไดทรงตัดสินพระทัยที่จะริเริ่มความสัมพันธ(ความรัก)กับชาวอิสราเอลขึ้นใหม แมพวกเขาจะ
ไมซื่อสัตยตอพระองคก็ตาม (2:14-23)
สวนที่สอง (4:1-14:9) เปนคําทํานายที่มีเนื้อหาสลับกันระหวางคําพิพากษาและการชวยใหรอด
พน
ในสวนนี้ไดกลาวถึงชีวิตของโฮเชยาและความสัมพันธในความรักของทานนอยกวาที่กลาวไวใน
เนื้อหาของสวนแรก แตก็ไมไดทําใหความเขมขนของเนื้อหาลดลง โฮเชยาไดใชภาษาที่แรงมากเพื่อ
โนมนาวใหประชากรอิสราเอลคงความซื่อสัตยตอพระยาหเวหเพื่อจะไดรอดพนจากหายนะ

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
สิ่งที่เปนสวนประกอบที่เดนชัดที่สุดของหนังสือประกาศกโฮเชยา คือ การแตงงานที่
ถูกใชเปนสัญลักษณเปรียบไดกับการทําพันธสัญญากับพระเจา การเปรียบเทียบเชนนี้มีอิทธิพลตอผูฟง
อยางมาก อยางไรก็ตาม หนังสือเลมนี้อาจเปนอันตรายสําหรับผูฟงหัวสมัยใหม กลาวคือ จาก
ประสบการณที่ภรรยาไมซื่อสัตยตอทานก็ไมไดเปนการประณามผูหญิงที่ขาดความซื่อสัตยเพราะวาเปน
ผูหญิง ราวกับวาผูชายไมเคยและจะไมทําเชนนั้นอยางเด็ดขาด ขณะเดียวกัน พระเจาไดถูกแทนให
เปนดั่งผูชายที่เสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกภรรยาไรความซื่อสัตยทรยศ (ชาวอิสราเอล) อันที่จริงแลว
ประเด็นของเรื่องนี้อยูทกี่ ารที่พระเจาทรงเปนผูที่รักษาพันธสัญญาแมวาชาวอิสราเอลจะไมซื่อสัตยก็ตาม
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และภาพพจนที่ภรรยาของโฮเชยาไมซื่อสัตยนั้นไมไดเปนเพียงแคการบรรยายถึงการมีชูเทานั้น แตยังใช
เปนสัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงการที่ชาวอิสราเอลหันไปประกอบคารวะกิจของพวกคนตางศาสนาอัน
เกี่ยวพันกับโสเภณีในพิธีกรรมอีกดวย
ซึ่งถือเปนปญหาเกาแกในประวัติศาสตรชาวอิสราเอลก็วาได
คือการหวนกลับไปในหนทางเกา ๆ ตามแบบของคนตางศาสนา โฮเชยาจึงไดประณามการประกอบกิจ
นี้อยางรุนแรง โดยการใชการแตงงานของทานเปนดั่งสัญลักษณของพวกเขาทั้งหลาย

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ฮชย. 2:14-23 ถอยคําเกลี้ยกลอมของพระเจา และความพยายามที่จะใหชาวอิสราเอล
กลับมาซื่อสัตยตอพระองค ถอยคําดังกลาวแสดงวาพระเจาทรงแสวงหาทานอยางไร และพระเจาเคยพูด
กับจิตใจของทานอยางนี้หรือไม?
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โยเอล (Joel)
เราไมทราบเรื่องราวของประกาศกโยเอลมากนัก ทราบเพียงวาทานเปนบุตรเปธุเอล แมเนื้อหา
ในหนังสือสะทอนเหตุการณชวงหลังเนรเทศ แตก็ไมสามารถระบุเวลาและสถานที่ของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
รวมทั้งเวลาที่เขียนดวย
ประกาศกโยเอลนําเสนอเรื่องชุดของภาพลักษณ อันทรงพลังเพื่อการไตรตรอง บางภาพก็เปน
แบบวิวรณ เชน เรื่องวันพิพากษา (1:15) ไฟเผาผลาญของพระเจา (1:19;2:3) และการเรียกสูออมพระ
หัตถของพระเจา (3:9) นอกนั้นยังมีอีกหลายตอนที่พูดถึงสิ่งที่ประชากรของพระเจาตองปฏิบัติโดยเฉพาะ
เรื่องการเรียกใหมนุษยกลับใจดวยวิธีปฏิบัติในรูปแบบตาง ๆ (2:1-16) ภาพลักษณทั้งสองนี้แสดงใหเห็น
วาประกาศกโยเอลไดกระทําเชนเดียวกับประกาศกอื่นๆ ในธรรมประเพณี

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ประกาศกโยเอล
ผูเ ขียน
โยเอล บุตรของเปธุเอล
ชวงเวลา
ไมทราบแนชัด อาจจะเปนชวงประมาณ ป 500 - 350 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1 - 2:27
การเรียกใหกลับใจและภาวนา
2:28 - 3:8
พระจิตของพระเจา
3:9 - 21
สงครามศักดิ์สิทธิ์
สาระสําคัญ การกลับใจ การพิพากษา พระจิตของพระเจา

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
เราสามารถแบงหนังสือประกาศกโยเอลออกเปน 3 ภาค ดังนี้
ภาคแรกเริ่มตนดวยความเศราโศก ที่มตี อการลมสลายของแผนดิน (1:2-12) ภาพเหตุการณ
ดังกลาวตรงกับชวงเวลาหลังจากที่ชาวยิวถูกเนรเทศไปบาบิโลนและไดกลับมา เนื้อหาในพระคัมภีรก็
ดําเนินไปอยางรวดเร็วจนกระทัง่ ถึงการเรียกรองใหกลับใจ ประกาศกโยเอลเรียกรองประชากรของพระ
เจาใหกลับใจดวยการอดอาหาร สวมเสื้อกระสอบและนอนบนกองขี้เถา (1:13-14) ซึ่งเปนเครื่องหมายถึง
การกลับใจ ในภาคแรกนี้จะเนนไปที่การเรียกใหประชากรของพระเจาเกิดการกลับใจ อันประกอบไปดวย
การสํานึกถึงความบาปผิดของตน พยายามแกไขและมุงมั่นจะประพฤติในสิ่งที่ดี
ภาคสอง (2:28-3:8) พระเจาทรงสัญญาจะประทานพระจิตเจามาเหนือประชากร ซึ่งจะมีผลทํา
ใหพวกเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา ทั้งคนหนุม คนชรา ชายและหญิง แมแตบรรดาคนรับใช โดยจะ
มีเครื่องหมายจากสวรรค (2:30-31) รับรองปรากฏการณดังกลาว และจะเปนผลจากการบูรณะอาณาจักร
ยูดาหและกรุงเยรูซาเล็ม
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ภาคสุดทาย โยเอลประกาศเรียกใหเตรียมตัวตอสูกับอํานาจของความชั่วราย (3:9-12) เปนการ
ลงโทษของพระเจาตอผูที่เปนศัตรูของประชากรเลือกสรร โดยเผชิญหนากันในสงครามศักดิ์สทิ ธิ์

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือประกาศกโยเอลเปนหนังสือพระคัมภีรเลมหนึ่งที่เปนตัวอยางใหเห็นวา
บางครั้งการ
อธิบายความหมายพระคัมภีรก็เปนเรื่องยาก โดยเฉพาะภาคที่สาม การเรียกประชากรเลือกสรรของพระ
เจาใหเตรียมตัวสูสงครามศักดิ์สิทธิ์ (3:9-10) เราจะอธิบายขอความ “จงตีผาลไถนาใหเปนดาบ และดัด
ตะขอใหเปนทวน” (3:10) วาอยางไร ขอความเหลานี้ขัดแยงกับประกาศกอิสยาหและประกาศกมีคาห
(ดู อสย 2:4 และ มคา 4:3) แตแทจริงแลวเราตองอานถอยคําเหลานีอ้ ยางรอบคอบ
ขอแรก เราตองเขาใจบริบททางประวัตศิ าสตรที่แตกตางกันของถอยคําเลานั้น กลาวคือ หนังสือ
ประกาศกอิสยาหและประกาศกมีคาห ถูกเขียนในศตวรรษที่ 8 ก.ค.ศ. ซึ่งมิไดเผชิญสถานการณ
เชนเดียวกับประกาศกโยเอล ในศตวรรษที่ 6 หรือ 5 ก.ค.ศ.
ขอสอง แมวาจะมีถอยคําที่คลายกัน แตน้ําเสียงของผูพูดตางกัน คําพยากรณของประกาศกอิส
ยาหและมีคาห เปนคําทํานายถึงเหตุการณในอนาคตที่เต็มไปดวยสันติสุขและความกลมกลืน ขณะที่
ถอยคําของโยเอลเปนการเรียกสูการตอสูกับอํานาจของความชั่วรายในหุบเขาของโยซาฟท
ซึ่งเปน
สัญลักษณของการพิพากษา ทามกลางความสิ้นหวังหลังจากการกลับมาจากแดนเนรเทศ ประชากรของ
พระเจาตองการไดยินถอยคําที่ใหกําลังใจ และการเรียกที่ใหความหวังที่จะมีพลังในการดําเนินชีวิต พระ
เจาทรงจัดถอยคําผานทางประกาศกในแตละยุคแตละสมัย เพื่อใหตรงกับความตองการของประชากร
ตามแตละสถานการณ แมถอยดังกลาวอาจจะใชไมไดในสมัยของเราแตก็เปนการแสดงใหเห็นถึงความรัก
มั่นคงของพระเจาที่มีตอเราเสมอมา
คริสตชนสามารถเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อมีการนําเอาถอยคําจากหนังสือประกาศกโยเอล
(2:12-18) มาใชในพิธีกรรมวันพุธรับเถา ในการเริ่มเขาสูเทศกาลมหาพรตเพื่อเรียกรองใหสํานึกผิดและ
สวดภาวนา
แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ยอล. 2:12-18 เสียงเรียกใหกลับใจดังกองในชีวิตของทานอยางไร?
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อาโมส (Amos)
หนังสือประกาศกอาโมสเปนหนังสือประเภทประกาศกฉบับสั้นๆ และเปนหนังสือเลมแรกสุดของ
ประกาศกดั้งเดิมในหนังสือพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม อาโมส เปนคนเลี้ยงแกะจากเมืองเทโคอา
(1:1;7:14) อยูทางตอนใตของอาณาจักรยูดาห พระเจาทรงบัญชาอาโมสไปเผยพระวจนะที่อาณาจักร
เหนือคืออาณาจักรอิสราเอล
คําที่สามารถสรุปถอยคําของประกาศกอาโมส คือ “ความยุติธรรมทางสังคม” ถอยคําของ
ประกาศกอาโมสที่มีมากกวาประกาศกอื่นๆ ก็คือ การปฏิรูปสังคม เนื่องจากชวงเวลาที่อาโมสทําหนาที่
ประกาศกนั้น เปนชวงที่บานเมืองมีความสงบสุข มีความมั่นคงทางการเมืองและความปลอดภัยทาง
เศรษฐกิจ จึงเกิดชองวางระหวางคนรวยกับคนจนมากขึ้นในสังคม ผูที่มฐี านะปานกลางทําการคาขายก็
หาผลประโยชนเขาตนเองและเอารัดเอาเปรียบลูกคา อาโมสจึงไดออกมาประณามพวกเขาซึ่งกดขี่คน
ออนแอและเอารัดเอาเปรียบคนขัดสน (2:6 ,4:1) โกงและขายผลผลิตที่ไมดี (8:4-6) รับสินบนและ
สนับสนุนความอยุติธรรม (5:12) อาโมสมีรายการเกี่ยวกับบาปของประชาชาติทั้งหลาย แตทานไดกลาว
พระวจนะเปนพิเศษสําหรับชาวอิสราเอลดวย “ในบรรดาตระกูลทั้งสิ้นในโลกนี้ เจาเทานั้นที่เราเลือกไว
ดังนั้นเราจึงจะลงโทษเจาเพราะความผิดบาปทั้งสิ้นของเจา” (3:2) อาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวาอิสราเอล
ในฐานะเปนชนชาติที่เลือกสรร พวกเขาไมมีสิทธิพิเศษแตจะตองมีความรับผิดชอบดานศีลธรรมที่สูงกวา
ชนชาติอื่นๆ

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ประกาศกอาโมส
ผูเ ขียน
อาโมส แหงเทโคอา
ชวงเวลา
ประมาณ ป 750 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-2:16
คําทํานายถึงประชาชาติ
3:1-6:14
พระวจนะและความทุกขยากลําบาก
7:1-9:8
นิมิตตางๆ
9:9-15
บทสงทาย
สาระสําคัญ ความยุติธรรมทางสังคมและความรับผิดชอบดานจริยธรรม การพิพากษา
วันของพระเจา

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
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เราสามารถแบงหนังสืออาโมสออกเปน 4 ภาค
ภาคที่หนึ่ง (1:1-2:16) เปน การรวบรวมคํ าพยากรณต อคนตา งชาติ ตา งศาสนาที่อ ยูร อบๆ
อิสราเอล และยังรวบรวมถอยคําพิพากษาชนชาติอิสราเอลและยูดาหในความบาปผิดที่พวกเขาไดกระทํา
ดวย คําพยากรณถึงชนตางชาติทําใหทราบวากฎศีลธรรมของพระเจาไมเพียงแตตองปฏิบัติกันในชนชาติ
ที่เลือกสรรเทานั้น แตเปนกฎสําหรับทุกชนชาติ อาโมสไดใชภาพลักษณของไฟเปนเครื่องหมายแสดงถึง
การพิพากษาของพระเจาตอนานาชาติ และเครื่องหมายซึ่งอาณาจักรอัสซีเรียทําลายดินแดนแถบนี้ดวย
นาสังเกตวามีการใชวลีซ้ําๆเกี่ยวกับการพิพากษาหลายตอน เชน “เราจะไมกลับคําของเรา” “แมเจาไม
กลับมาหาเรา” “ในวันนั้น” เปนการยากเล็กนอยที่จะเขาใจหนังสือประกาศกเลมนี้
ภาคทีส่ อง (3:1- 6:14) ในภาคนี้มีการใชคําที่หลากหลายและมีการประกาศถึงหายนะของชาว
อิสราเอล อาโมสไดกลาวถึงแตละกรณี ที่ชาวอิสราเอลไดละเมิดพระบัญญัติของพระเจา ซึ่งปรากฎอยู
จํานวนมาก
ภาคทีส่ าม (7:1-9:8) บันทึกเกี่ยวกับนิมิตตางๆ พระเจาไดประทานนิมิตเหลานั้นใหแกอาโมส
เพื่อเปนเครื่องหมายถึงชะตากรรมของชาวอิสราเอล (ตั๊กแตน, ไฟที่เผาทั้งทะเลและแผนดิน, สายดิ่งกับ
กําแพง, กระจาดผลไมฤดูรอน)
ภาคทีส่ ี่ (9:9-15) บทสงทาย พูดถึงนิมิตเกี่ยวกับความหวัง วาอิสราเอลจะไดรับการฟนฟูขึ้น
ใหม ผูเรียบเรียงพระคัมภีรมักจะใหเนื้อหาในเรื่องจบลงดวยดี

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือประกาศกอาโมสมีมุมมองที่เตือนสติเกี่ยวกับความรับผิดชอบในดานศีลธรรมอยางชัดเจน
ทั้งชาวยิวและชาวคริสตก็เคารพในถอยคําของทานเกี่ยวกับเรื่องสังคม เปนที่ยอมรับกันวาบทสงทายเปน
บทที่เพิ่มเขามาในภายหลัง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัตอิ ยางมีความหวังมากกวาการนิ่งเฉย ดวยเหตุ
นี้เราสามารถสรุปคําเทศนสอนหลักๆ ของประกาศกอาโมสไดวา เปนการพิพากษาทุกคนที่ไมปฏิบัติตาม
ความเชื่อในศาสนาของตนซึ่งมีวิถีการดําเนินชีวิตตามจริยธรรม อาโมสเตือนวา วันแหงการพิพากษาจะ
มาถึง หรือ วันของพระเจาจะเปนวันพิพากษาและความมืด (5:18,20) ทานเตือนถึงการหลบภัยโดยการ
ปฏิบัติศาสนกิจเพียงอยางเดียวและการถวายเครื่องบูชาแดพระเจาไมเพียงพอ (5:21-25) เราตองปฏิบัติ
ในสิ่งที่เราประกาศ
“แมวาเจาจะถวายเครื่องบูชาแกเรา จงใหความยุติธรรมหลั่งไหลลงอยางน้ํา...”
(5:24) ไมมีการแบงแยกระหวางพระบัญชาของพระเจาและการกระทําของมนุษย และระหวางศาสนากับ
ความรับผิดชอบทางสังคม
ผูอานบางทานอาจไมคอยสบายใจในคาเทศนสอนของประกาศกอาโมสที่คอนขางจะถูกบรรยาย
ออกไปในแงลบของพระ ทานไดใหความสําคัญของคําประกาศนั้นอยูที่การพิพากษามากกวาความรอด
พน แตเนื้อหาก็มีถอยคําการพูดทบทวนซึ่งเกี่ยวกับการกลับใจ (5:4,6,14) ดูเหมือนวาอาโมสจะยึดเอา
กลุมที่เหลือของอิสราเอล ซึ่งยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ จะไมทุกขยากลําบากจากการทําลายของศัตรู
(3:12;5:3) ใหเรายอมรับวานิมิตของประกาศกอาโมสเปนการตักเตือนที่นากลัว สําหรับผูที่ไมมีความ
ยุติธรรมในชีวิตนี้
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แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอาน อมส. 5:21-27 ทานจะนําพระวาจาตอนนีม้ าประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร?

โอบาดีย (Obadiah)
หนังสือประกาศกโอบาดียเ ปนหนังสือที่สั้นที่สุดในพระคัมภีรภ าษาฮีบรู มีเพียง 21 ขอเทานั้น
สําหรับเนื้อหานั้นบรรยายถึงภาพนิมิตที่พระเจาจะทรงพิพากษาลงโทษเมืองเอโดม ซึ่งเปนเมืองที่อยูทาง
ตะวันออกเฉียงใตของยูดาห นาจะเปนชวงเวลาที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย (ป 587 ก.ค.ศ.)
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การแสดงอารมณความรูสึกตางๆ ในหนังสือเลมนี้ มีลักษณะคลายคลึงกับหนังสือประกาศกเยเร
มียในบางสวน เชน (ยรม 49:7-10,17) เอโดมไดชวยเหลือชาวบาบิโลนทําลายกรุงเยรูซาเล็ม หรืออยาง
นอยอาจถือโอกาสยึดครองพื้นทีซ่ ึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนของยูดาห ความเจ็บปวดของการกระทําครั้งนี้ เปน
เพราะชาวเอโดมเคยมีความสัมพันธในอดีตกับชาวอิสราเอลผานทางเอซาว (ปฐก 25:30;36:1) ไมมีใครรู
วาประกาศกโอบาดียเ ปนใครในพระคัมภีร เพราะวามีบุคคลสวนหนึ่งที่มีชื่อเหมือนๆ กัน ซึ่งชื่อนี้มี
ความหมายวา “ผูรับใชของพระยาเวห” ซึ่งเปนการกลาวถึงลักษณะเฉพาะของตัวเขาเอง

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ประกาศกโอบาดีย
ผูเ ขียน
โอบาดีห
ชวงเวลา
ประมาณป 587 ก.ค.ศ.
โครงสราง
ขอที1่ -14
คําทํานายตอตานเอโดม ความภูมิใจของเอโดม และความอวดดีจะจบ
ลงโดยถูกทําลาย
ขอที1่ 5-16
คําทํานายตอตานบรรดาประชาชาติ
ขอที1่ 7-21
ชัยชนะของตระกูลยาโคบ พระเจาจะสถาปนาไวที่ภูเขาศิโยนจะเปนที่
ประทับอยูของพระเจาและผูเนรเทศจะกลับมาอยางมีชัย
สาระสําคัญ การนําความยุติธรรม ชัยชนะที่ยิ่งใหญของประชากรของพระเจา

โครงสรางและเนือ้ หา (Structure and Content)
หนังสือเลมนี้ไมมีคํานําสําหรับอธิบายเนื้อหาของคําพยากรณ แตเริ่มตนดวยวลีวา “นิมิตของ
ประกาศกโอบาดีย”
หนังสือเลมเล็กๆ เลมนี้สามารถแบงออกเปน 3 สวน
สวนแรก(1-14) เปนคําทํานายตอตานเอโดม ผูพยากรณเตือนชาวเอโดมทีห่ ยิ่งและจองหอง
ความจองหองของเขาจะจบลงดวยการทําลาย ประกาศกรองออกมาวา “แมเจาเหินขึ้นไปสูงเหมือนนก
อินทรี แมวารังของเจาอยูในหมูดวงดาวทั้งหลาย เราจะฉุดเจาลงมาจากที่นนั่ พระเจาตรัสดังนี้แหละ” (4)
สวนที่สอง (15-16) ประกาศกเห็นภาพนิมิตในวันหนึ่ง (ระลึกถึงวันขององคพระผูเปนเจา จาก
ประกาศกอาโมส) ซึ่งเปนวันที่พระเจาจะไมลงโทษเอโดมเทานั้น เพราะการปฏิบัติไมดีตอประชากรที่พระ
เจาทรงเลือกสรรไว แตจะลงโทษบรรดาชนชาติทั้งหลายดวย
สวนสุดทาย (17-21) กลาวถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญของชาวอิสราเอล พระเจาจะสถาปนาไวที่ภเู ขาศิ
โยนเปนที่ประทับของพระเจา และผูเนรเทศจะกลับมาอยางมีชัย

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
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หนังสือโอบาดียเ ปนหนังสือทั่วๆไป ที่ไมถือวาเปนหนังสือหมวดประกาศกที่สําคัญนัก แมจะขาด
ความนาดึงดูดเหมือนหนังสือประกาศกเลมอื่นๆ แตก็ไมควรผลักใสเพื่อลืมเสีย ถอยคําของประกาศกเปน
แนวทางที่สําคัญสําหรับคนตางชาติ เพื่อชี้บอกวากฎของพระเจานั้นเปนกฎหมายสูงสุด ที่สามารถนําไป
ประยุกตใชได แมบริเวณประเทศรอบๆ อิสราเอล โอบาดียเ ปนพยานวาถอยคําของพระเจาเปนสากล ที่
ทําใหเกิดความรับผิดชอบและเชื่อถือได

แบบฝกปฏิบตั ิ (Exercise)
ใหอาน อบด. 1:10-14 ซึ่งบรรยายถึงเหตุการณในระหวางที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย สังเกตการ
ใชคําวา “พี่นอง” ที่มีอยูตลอดเรื่อง ทานเคยมีประสบการณความรูสึกถึงการถูกทรยศจากญาติใกลชิดและ
เพื่อนสนิทบางไหม? และเรื่องนี้ไดบอกอะไรกับเราในสถานการณเชนนั้น?

โยนาห (Jonah)
ตามธรรมประเพณีห นัง สือโยนาหถือวาอยูใ นหมวดประกาศกนอย มีคําถามจํานวนมากว า
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือประกาศกหรือไม เราควรที่จะเขาใจหนังสือเลมนี้ในฐานะเรื่ องราวที่มีลักษณะ
เปนสัญลักษณ บรรดาผูเชี่ยวชาญไดคนควาไมพบวาโยนาหเปนประกาศก มีชีวิตอยูจริง หนังสือเลมนี้ได
แสดงใหเราเห็นถึงเรื่องราวที่สมมติขึ้นอยางมีคุณภาพ หลายตอนมีสาระที่ชวนขบขันเปนแนวคิดทั้งหมด
ของประกาศกองคหนึ่งที่ไดขึ้นไปบนเรือเพื่อหลบหนีจากพระเจา จากนั้นเขาก็ไดถูกโยนลงทะเล ถูกกลืน
โดยปลามหึมา และทายที่สุดภารกิจเสร็จสิ้น ประชาชนชาวนีนะเวหพากันกลับใจ และพระเจาทรงเปลี่ยน
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พระทัยไมลงโทษ เรื่องราวทั้งหมดนี้ทําใหผูฟงซึ่งเปนชาวยิวดั้งเดิมขําขัน โดยเรื่องราวไดถูกนํามาเลาซ้ํา
ไปซ้ํามาครั้งแลวครั้งเลา
เราไมสามารถทราบไดแนนอนวาหนังสือเลมนี้ถูกเขียนขึ้นเวลาใด บางทีอาจจะเขียนขึ้นหลังการ
เนรเทศ แตก็เปนเพียงการศึกษาอยางคราวๆ เรื่องราวเหลานี้ไดถูกเลาอยางกลมกลืน และมีลักษณะ
เปนวรรณกรรม ซึ่งไมใชเปนเพียงเพื่อความบันเทิงเทานั้น แตยังไดรับการดลใจจากพระจิตเจาดวย
เชนกัน

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ
ผูเ ขียน
ชวงเวลา
โครงสราง
1:1-17
2:1-10
3:1-10
4:1-11
สาระสําคัญ

ประกาศกโยนาห
ไมทราบแนชัด อาจจะเปนโยนาหบุตรอามิททัย ซึ่งเปนประกาศกคนหนึ่ง
ไมทราบ อาจจะเปนชวงหลังการเนรเทศ ราว ๆ ศตวรรษที่ 5 ก.ค.ศ.
การหลบหนีพระเจาของโยนาห
การอธิษฐานขอความชวยเหลือของโยนาห
การกลับใจของชาวนีนะเวห
การตอบของโยนาห และพระกรุณาของพระเจา
การสํานึกผิด หนาที่ของประกาศกเปนงานที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
และพระเมตตาของพระเปนเจาที่ทรงมีตอทุกชนชาติ

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
แนวความคิดของเรื่องราวของโยนาหเปนเสมือนฉากเวทีเล็กๆ 4 ฉาก และแตละบท
ประกอบดวย 1 ฉาก
ฉากทีห่ นึ่ง (บทที่ 1) แสดงใหเราเห็นถึงการที่โยนาหหลบหนีใหพนจากพระดํารัสของพระเจาที่
จะใหเขาไปประกาศใหประชาชนชาวนีนะเวหกลับใจ เราตองระลึกเสมอวานีนะเวหนั้นเปนเมืองหลวง
เกาแกของอาณาจักรอัสซีเรีย ซึ่งเคยทําลายอาณาจักรเหนือของอิสราเอลในศตวรรษที่ 8 ก.ค.ศ. งานนี้
ถือวาเปนงานที่เรียกรองความกลาหาญเด็ดเดี่ยวของประกาศกชาวยิวที่ตองไปประกาศการกลับใจแกใจ
กลางกองทัพของศัตรู แตพระเจาก็ไดลงโทษประกาศกโยนาหโดยการใหเขาตกอยูในทองปลาใหญ (ไม
จําเปนที่จะตองเปนปลาวาฬ)
ฉากทีส่ อง (บทที่ 2) ระหวางที่โยนาหอยูในทองปลาใหญ ทานไดภาวนาออนวอนจากใจใหพระ
เจาทรงชวยเหลือ พระเจาจึงบัญชาใหปลานั้นสํารอกโยนาหไวบนแผนดินแหง
ฉากทีส่ าม (บทที่ 3) สําหรับฉากนี้ก็แสดงใหเราเห็นวาทายที่สุดโยนาหก็ไดทําตามพระบัญชา
ของพระเจาที่ไดตรัสกับทาน ทานไดไปยังนีนะเวห นครใหญ ปาวรองใหชาวเมืองนั้นไดกลับใจ ทั่วทั้ง
เมืองไดพากันสวมผาแหงการกลับใจ (กระสอบ) ตั้งแตผูใหญที่สุด (กษัตริย) จนถึงผูนอยที่สุด (รวมทั้ง
บรรดาสัตวตางๆ ดวย) จากการกลับใจนี้พระเจาจึงทรงเปลี่ยนพระทัยที่จะทําลายเมืองนีนะเวห
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ฉากสุดทาย (บทที่ 4) ฉากสุดทายนี้ไดนําเราใหพบกับการเผชิญหนากันระหวางพระยาหเวห
กับโยนาหอีกครั้ง โยนาหแสดงความไมพอใจอยางยิ่งในพระกรุณาของพระยาเวห ทานจึงไดออกไปนั่ง
อยูบนเนินเขา เพื่อรอคอยกํามะถันไฟใหญมาทําลายนครนีนะเวห แตทานก็ตองผิดหวัง พระยาหเวหก็
ทรงทําใหความโกรธของทานเบาบางลง และพระยาหเวหก็ทรงเตือนทานใหสํานึกวา “ไมสมควรหรือที่
เราจะหวงเมืองนีนะเวหนครใหญนั้น ซึ่งมีพลเมืองมากกวาหนึ่งแสนสองหมื่นคน ผูไมทราบวาขางไหนมือ
ขวาขางไหนมือซาย และมีสัตวเลี้ยงเปนอันมากดวย” (4:11)

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
เราอาจพบคําอธิบายที่หลากหลายจากเรื่องของโยนาห คําสอนพื้นฐาน คือ พระเมตตารักของ
พระเปนเจาไมมีพรมแดน ความปรารถนาของเราที่จะเห็นถึงความยุติธรรมในการที่จะลงโทษคนชั่ว แต
ไมสอดคลองกับพระเมตตารักของพระเปนเจา หนังสือเลมนี้เปนเหมือนการไตรตรอง บทรําพึงที่นาขบ
ขําของความยากลําบากในการเปนประกาศก ซึ่งเปนสิ่งที่ไมงายเลย บอยๆ ครั้งที่บรรดาประกาศกไมใช
บุคคลที่ดื้อดึงเสมอไปแตจริงจังและเขมงวด บรรดาประกาศกมักกลาวถึงความตกต่ําในการถือพระ
บัญญัติของพระเจา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประกาศถึงเรื่องการตัดสินของพระเจา ซึ่งเปนปฏิปกษกับ
คนที่ห ยิ่ง จองหอง แตทานไม ส ามารถหลบหนีจ ากการเรี ยกของพระเจาได ดัง บทกวีของ Francis
Thompson ที่วา “คนชั่วชาของอาณาจักรสวรรค” (The Hound of Heaven) พระองคไดทรงเสด็จลง
มาตามหาเราและทําใหเรานั้นกลาที่จะเผชิญกับความออนแอและความไมมั่นคงในชีวิต ถาหากเราเขาใจ
วาหนังสือโยนาหเปนหนังสือที่เปนเสมือนเรื่องเปรียบเทียบเราจะไดคนพบความสวยงาม ความร่ํารวย
อยางลนเหลือจากการรําพึง ไตรตรอง แมแตบุคคลที่ไดชื่อวาชั่วชาเลวทรามก็อาจจะกลับมามีสติ และ
กลับใจในที่สุด

มีคาห( Micah)
ประกาศกมีคาหเปนประกาศกองคสดุ ทายของประกาศกใหญในศตวรรษที่ 8 ก.ค.ศ.ประกาศกมี
คาหมาจากครอบครัวสามัญชนของหมูบานเล็กๆ เมืองโมเรเชท ประกาศกมีคาหเปนประกาศกในชวง
ใกลเคียงกับ อิสยาห และอาโมส ถอยคําของทานกลาวอยางตรงไปตรงมาถึงบรรดาผูมีอํานาจ ทั้งผูนํา
ทางการเมืองและทางศาสนา และถึงผูที่ประพฤติผิดความยุติธรรม เยเรมียกลาวถึงประกาศกมีคาหผู
ทํานายแกกษัตริยเฮเซคียาหวาวันหนึ่งยูดาหจะถูกทําลาย
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ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ประกาศกมีคาห
ผูเ ขียน
มีคาหแหงโมเรเชท
ชวงเวลา
ป 725 ก.ค.ศ
โครงสราง
1:1
บทนํา
1:2-5:15
คําทํานายครั้งแรกถึงความยุติธรรมและความรอดพน
6:1-7:17
คําทํานายครั้งที่สองถึงความยุติธรรมและความรอดพน
7:18-20
คําภาวนาถึงความซื่อสัตยของพระเจา
สาระสําคัญ การตัดสินที่ยุติธรรม ความเชื่อของผูรอคอยพระเจา ความรักมั่นคงของพระเจา

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
หลังจากคํานําสั้นๆ เกี่ยวกับประกาศกและชวงเวลาของทาน เนื้อหาของหนังสือประกาศกมีคาห
ไดแบงออกเปนคําทํานายสองชุด (1:2-5:15; 6:1-7:17) ซึ่งเปนสาระสําคัญที่มีความคลายคลึงกันมาก
สลับกันระหวางคําพิพากษาและความรอดพน ในทํานองเดียวกันประกาศกมีคาหคร่ําครวญถึงความทุกข
ยากลําบากในความเจ็บปวยของสังคมและประเทศชาติทานอธิบายถึงความอยุติธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ และทานตอตานการไววางใจในมนุษย เพราะวาพวกเขาไมซื่อสัตย ตรงกันขามทานเชื่อพระเจาวา
พระองคจะทําใหชาวอิสราเอลและยูดาหไดรับชัยชนะตอศัตรูของพวกเขา แมวาชาวอัสซีเรียจะไดรับชัย
ชนะ (ดังที่ไดปกครองเหนือชาวอิสราเอลสองสามปหลังจากนั้น) จนกระทั่งพระเจาไดยกประชากรขึ้นอีก
ครั้งและชวยใหพวกเขารอดพน
ลักษณะหนึ่งของการคร่ําครวญของประกาศกมีคาห
เปนรูปแบบของการฟองรองตอการกอ
อาชญากรรม พระเจาพอพระทัยที่จะประทับอยูในสิ่งสราง (ภูเขาและเนินเขา) นี่คือ รูปแบบการประพันธ
ของประกาศก เรียกวา การรองขอ (ในภาษาฮีบรูใชคําวา “ริบ”) เปนภาพที่กําลังเคลื่อนไหว
“โอประชากรของเรา เราไดกระทําอะไรแกเจา
เราไดใหเจาออนเพลียเมื่อใด จงตอบมา” (มคา 6:1-5)
หนังสือรวบรวมบทบัญญัติบทภาวนาตอพระเจา (7:18-20) คําสรรเสริญพระเจาผูทรงซื่อสัตย
และฤทธานุภาพของพระเจาที่จะไมโกรธประชากรของพระองค

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
วรรณกรรมของประกาศกมีขอความทีส่ ลับกันระหวางการตัดสินและความรอดพนเหมือนกับอา
โมส ประกาศกมีคาหกังวลเกี่ยวกับสภาพสังคมที่อยุติธรรม (บทที่ 2 และ7) ในแสงสวางแหงสถานการณ
นี้ ประกาศกเปนแบบอยางใหเราในการตอบสนองพระประสงคของพระเจา ซึ่งเปนอะไรมากกวาบูชาที่
วางเปลา สิ่งทีส่ ําคัญกวานั้นคือความประพฤติที่ดี
มนุษยเอย พระเจาทรงสําแดงแกเจาแลววาอะไรดี
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และพระเจาทรงมีพระประสงคอะไรจากเจา
นอกจากใหกระทําความยุติธรรมและรักสัจกรุณา
และดําเนินชีวิตดวยความถอมใจไปกับพระเจาของเจา
ทานสามารถคิดถึงขอความสั้นๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบดานศีลธรรมในสายพระเนตรของพระ
เจาไดดีกวาถอยคําของประกาศกมีคาหหรือไม
ขอความทีม่ ีความไพเราะมากขอความหนึ่งของประกาศกมีคาห (4:1-4) และยังพบไดใน(อสย
2:2-4) ซึ่งเปนขอความที่เราคุนเคยเปนอยางดี ซึ่งกลาวถึงการสถาปนาภูเขาของพระเจาขึ้นใหม เวลา
แหงสันติของประชาชาติทั่วสากล คํากลาวเหลานี้มีความคลายคลึงกันซึ่งอาจทําใหเราสงสัยวาประกาศก
ไดเลียนแบบคําพูดจากประกาศกอีกทานหนึ่งหรือไม
อยางไรก็ตามคําทํานายของประกาศกยังคงให
ภาพลักษณที่งดงามของโลกแหงสันติภาพ

แบบฝกปฏิบัต(ิ Exercise)
ใหอาน มคา. 4:1-4 อาศัยจินตนาการของทานนึกถึงภาพของประกาศกในการพยามยามสราง
สันติภาพในอนาคต ภาพนี้จะเปนจริงไดหรือไม?
ทานสามารถทําในบทบาทใดเพื่อใหภาพนี้เปนความจริง ?
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นาฮูม (Nahum)
นาฮูมเปนประกาศกที่มีใจมุงมั่นเด็ดเดี่ยว ทานเปนคนเดียวที่จดจอในการทําลายลาง อัสซีเรีย
ศัตรูของอิสราเอลและยูดาห ทานเปนประกาศกในชวงป 620 ก.ค.ศ. อาณาจักรอัสซีเรียถูกพระเจา
ทําลายและสิ่งที่นาฮูมประกาศสอนเปนจริงในป 612 ก.ค.ศ. เมื่อบาบิโลนยึดครองอัสซีเรีย
เราทราบเกี่ยวกับนาฮูม แหงเอลโคชเพียงเล็กนอยเทานั้น หนังสือเริ่มดวยปริศนาและภาพนิมิต
(1:1) นาฮูมใหความมั่นใจในคําพูดของทานวา พระเจาจะทรงแกแคนและเขาตอสูกับอัสซีเรีย โดยมีเมือง
นินะเวหเปนสัญลักษณดังกลาว
]

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ประกาศกนาฮูม
ผูเ ขียน
นาฮูม แหงเอลโคช
ชวงเวลา
ป 620 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1
บทนํา
1:2-11
คําประพันธการลางแคนของพระเจา
1:12-15
ความหวังของยูดาห
2:1-3:19
อัสซีเรียถูกทําลาย
สาระสําคัญ พระเจาเปนผูทําลายลางตอสูกับพวกศัตรูแทนประชากรของพระองคที่ทรงเลือกสรร
การลมสลายของนินะเวห

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
เราสามารถแบงหนังสือนาฮูมออกเปนสามสวน
สวนแรก เปนการเริ่มของหนังสือเปนบทโคลงที่ใชวิธีกลบทอักษรเริ่มตนในแตละวลี (1:2-11)
เปนบทโคลงที่ไมสมบูรณที่กลาวถึงพระเจาจะทรงเปนผูแกแคนแทนให แมวาพระเจาจะทรงพิโรธชา พระ
ผูสูงสุดจะทรงกระทําการแกแคนพวกศัตรูเพราะพระเจาทรงสรรพานุภาพ
สวนที่สอง (1:12-15) เปนการพยากรณถึงคําสัญญาที่ยูดาหจะไมตองกลัวศัตรูอีกตอไป
สวนสุดทาย (2:1-3:19) เปนสวนที่ขยายการพยากรณที่ทํานายลวงหนาถึงการที่อัสซีเรียจะถูก
ทําลาย เปนการบรรยายรายละเอียดที่ประกาศกถูกไลออกจากเมืองนินะเวห (2:3-9; 3:2-3,13-15)

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
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อัสซีเรียเปนอาณาจักรที่นากลัว โหดราย อํามหิตที่สุดในสมัยกอน และคําพูดตอตานที่รุนแรง
ของประกาศกที่มีตอชาวอัสซีเรียเปนสิ่งที่มีเหตุผลเพียงพอเมื่ออัสซีเรียทําลายอิสราเอลในป 721 ก.ค.ศ.
เปนความเจ็บปวดทีจ่ ดจําไวนานถึงศตวรรษตอมาเมื่ออัสซีเรียหมดอํานาจลง
เทววิทยาในพันธสัญญาเดิม พระเจาคือผูที่กระทําการลางแคน และหมายถึงพระเจาผูสูงสุดทรง
ทําการปกปองประชากรที่ทรงเลือกสรร ผูลางแคนคือพระเจา (ไมใชพวกเรา) เพราะการลางแคนของ
พระเจาเปนขอตอรองสวนหนึ่งในพันธสัญญที่มีตอกัน ฉะนั้น เราเชื่อพระเจา “พระเจาแหงการอิจฉาและ
การแกแคน” (1:2) เพื่อเปนการยืนยันวาพระเจาทรงปรารถนาที่จะปกปองประชากรที่ทรงเลือกสรร

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน นฮม. 1:2-5 มีการบรรยายถึงเหตุการณหรือความคิดเห็นตรงกันกับความเขาใจของทาน
ที่มีตอพระเจาเปนอยางไร?
ทานสามารถพบภาพลักษณในถอยคําเหลานี้เพื่อประยุกตถึงพระเจาไดหรือไม?

ฮับ้ ากุก (Habakkuk)
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ในหนังสือประกาศกฮั้บากุก มีขอความที่บอกเราวาทานเปนประกาศกอยู 2 ครั้ง (1:1, 3:1) เรามี
ขอมูลสวนตัวของทานประกาศกฮับ้ ากุกนอยมาก เชนเดียวกับประกาศกนอยทานอื่นๆ ของอิสราเอล ซึ่ง
เราไมคอยรูจักชีวประวัติของพวกทาน
เรารูวาทานประกาศกฮับ้ ากุกทําหนาที่เปนประกาศกกอนการ
เนรเทศ ระหวางป 608 - 598 ก.ค.ศ. ในสมัยใกลเคียงกับประกาศกนาฮูมและเศฟนยาห เผยพระวจนะ
ตอตานอัสซีเรียโดยตรง สวนคําทํานายของฮับ้ ากุกมีลักษณะทั่วๆ ไปมากกวา จึงตางจากประกาศก
ขางตนทั้งสองทานนั้น ประกาศกฮาบากุกประกาศพระวจนะใหกําลังใจประชากรของพระเปนเจา ในยาม
ที่ตองเผชิญกับความสับสนผันผวนทางการเมือง และความทุกขยากทีด่ ูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นจนมิอาจจะ
ทนทานอยูได ประกาศกจะใหความหวังอยูเสมอ ทานประกาศพระวาจาในชวงที่อัสซีเรียใกลหมดอํานาจ
และขณะที่บาบิโลนเริ่มมีอํานาจขึ้นมา (1:6) เนื้อหาที่ฮาบากุกประกาศเปนหลักนั้นเกี่ยวของกับคําถาม
ที่วา “ทําไมพระเจาทรงอนุญาตใหความชั่วรายเกิดขึ้น ในขณะที่ประชากรของพระองคตางรองทุกขเพื่อ
ขอความชวยเหลือ”

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ประกาศกฮับ้ ากุก
ผูเ ขียน
ฮับ้ ากุก
ชวงเวลา
ป 608 - 598 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1
บทนํา
1:2-2:1
คํารองตอพระเจาของประกาศกฮาบากุก
2:2-20
คําตอบจากพระเจา
3:1-19
คําอธิษฐานของประกาศกฮับ้ ากุก
สาระสําคัญ ปญหาเรื่องความชั่วราย อํานาจของพระเจา ความเชื่อในชวงเวลาวิกฤติการณ

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
หนังสือเลมนี้แบงออกเปน 3 ภาค หลังจากชื่อหนังสือ (1:1)
ภาคแรก เปนคํารองของประกาศกที่ทูลตอพระเจา (1:2-2:1) ทานเริ่มดวยการคร่ําครวญแกมบน
ตอพระเจาวา “ขาแตพระเจา ขาพระองคจะรองทุกขนานสักเทาใด และพระองคมิไดทรงฟงหรือขา
พระองคจะรองทูลตอพระองควา “ทารุณ พระเจาขา” และพระองคก็ไมทรงชวย” (1:2) พระองคอยูไหน
เมื่อเราตองการพระองค พระเจาขา? แตในตอนสุดทายของภาคนี้จบลงดวยประโยคที่แสดงถึงการอดทน
รอคอยดวยความหวังกระหายวา พระเจาจะตรัสตอบคําขอรองของทานวาอยางไร (2:1)
ภาคสอง ประกอบดวยคําตอบรับจากพระเจา (2:2-20) พระองคแสดงใหประกาศกเห็นนิมิต เพื่อ
บอกแกประชาชน (2:3) คําแนะนําที่อยูในนิมิตเปนคําแนะนําพื้นฐานในพระคัมภีร คือใหซื่อสัตยมั่นคงใน
ศีลธรรมและเปนผูชอบธรรมเฉพาะพระพักตรพระเจา
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ภาคสาม เปนคําอธิษฐานภาวนาของทานประกาศก (3:1-19) ซึ่งเปนบทเพลงอธิษฐานฉลองชัย
ชนะของพระยาหเวห เปนคําบอกทํานองที่ใชในการขับรองระหวางศาสนพิธีในพระวิหาร คลอเสียงไปกับ
เครื่องดนตรี (3:19) มีลักษณะบางสวนคลายกับเพลงสดุดบี างบท บทภาวนานี้เยินยอพระเจาผูทรงสรร
พานุภาพ ผูซึ่งควบคุมแมแตความรุนแรงของธรรมชาติ

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือฮับ้ ากุก มีลักษณะคอนขางคลายคลึงกับวรรณกรรมปรีชาญาณของอิสราเอล ฮับ้ ากุกมี
คําถามเหมือนกับผูมีปรีชาญาณวา ทําไมพระเจาอนุญาตใหมีความชั่วรายเกิดขึ้นและเหตุใดผูชอบธรรม
จึงไดรับความทุกขทั้งที่เปนผูชอบธรรม ทานประกาศกรองทูลวา “คนอธรรมลอมรอบคนชอบธรรมไว
ดังนั้น ความยุติธรรมจึงปรากฏอยางวิปลาส” (1:4) คําอธิษฐานภาวนาของฮาบากุกแสดงใหเห็นวา ทาน
ประกาศกยอมศิโรราบตอความยิ่งใหญของพระเจา แมวาเราไมสามารถเขาใจพระประสงคของพระองค
ในตอนสุดทายของหนังสือ ทานประกาศกกลาวยืนยันใหยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ (3:17-19) นักบุญ
เปาโลนําเอาความคิดดังกลาวของประกาศกฮาบากุกใสไวในจดหมายของทาน (2:4) และพัฒนาความ
เขาใจเรื่องการทําใหเปนผูชอบธรรมโดยอาศัยความเชื่อ (รม 1:17)

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ฮบก. 3:17-19 มีวิธีการใดจึงจะใหคําอธิษฐานภาวนาของทานประกาศกฮับ้ ากุกเขาถึง
แกนแทของธรรมชาติของความเชื่อของเราได?

เศฟนยาห (Zephaniah)
เศฟนยาห บุตรของคูชี เปนประกาศกเล็กอีกทานหนึ่งซึ่งเปนที่รูจักนอยมาก ทานเผยพระวจนะ
ของพระเจาในอาณาจักรยูดาห ประมาณป 640-622 ก.ค.ศ. ซึ่งเปนชวงที่อาณาจักรอัสซีเรียอยูในยุค
เสื่อมโทรม
โดยการรําลึกถึงถอยคําของอาโมส เศฟนยาหไดพูดถึง “วันอันยิ่งใหญของพระเจา” อยูใกลแลว
เมื่อพระเจาจะทรงทําการพิพากษา(1:7,14) เศฟนยาหมีชีวิตอยูในสมัยของกษัตริยโยสิยาหซึ่งเปนผูที่ทํา
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การปฏิรูปศาสนา ทําลายการนมัส การพระเท็จเทียมที่กําลัง จะเขามาในอาณาจักรยูดาห เศฟน ยาห
ประณามผูที่นมัสการพระเท็จเทียมเหลานั้นเชนกัน (1:4-6)

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ประกาศกเศฟนยาห
ผูเ ขียน
เศฟนยาห บุตรของคูชี
ชวงเวลา
ประมาณป 640-622 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1
บทนํา
1:2-18
การพิพากษาตอยูดาห
2:1-3:7
การพิพากษาตอศัตรูของอิสราเอล และเยรูซาเล็ม
3:8-20
การชําระชนชาติและความชื่นชมยินดีของการฟนฟูประชากรเลือกสรร
สาระสําคัญ
วันอันยิ่งใหญของการพิพากษาของพระเจา ความชื่นชมยินดีในพระเมตตาของพระเจา

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
หนังสือเลมนี้ประกอบดวยคําพยากรณที่มุงเนนไปที่อาณาจักรยูดาห และบรรดาศัตรูของยูดาห
หลังจากบทนํา ในสวนแรก เปนการประนามถึงการประกอบพิธีนมัสการพระเท็จเทียมซึ่งทําใหประชากร
เหินหางจากพระเจา และเตือนใหรูวาวันพิพากษาใกลมาถึงแลว ในสวนที่สอง มุงไปที่ผูที่คุกคามชาติ
อิสราเอลในอดีต เขาเหลานั้นจะไดรับการพิพากษา โดยประกาศกไดสรุปถึงกรุงเยรูซาเล็มที่ถูกคุกคาม
นั้นมีสาเหตุมาจาก
เธอไมยอมฟงเสียงใดๆ และไมยอมรับการตีสอนใดๆ
เธอไมวางใจในพระเจา และเธอไมเขามาใกลพระเจาของเธอ (3:2)
ในสวนสุดทายมีลักษณะเปนการบันทึกอยางชัดเจน การลงโทษของชนชาติจะถูกยกไป โดย
อาศัยการนําของประกาศก
ที่ประกาศบทเพลงแหงความชื่นชมยินดี
เมื่อพระเจาจะทรงรื้อฟน
ความสัมพันธระหวางพระองคกับชนชาติที่ไดรับเลือกสรรอีกครั้งหนึ่ง

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ถึงแมวา เศฟนยาหจะไมไดเปนผูประกาศในฐานะประกาศกใหญ หนังสือเลมนี้ไดพิสูจนถึงการ
ดลใจในประวัติศาสตร ตอนที่มีชื่อเสียงในเรื่องการพิพากษา ซึ่งในการแปลฉบับภาษาลาติน ที่วา “Dies
irae, dies illa” ไดเปนแรงบันดาลใจให Mozart ประพันธบทเพลงที่มีความสงางาม โดยมีชื่อที่เหมือนกับ
บท เรกวีแอม (requiem) แสดงใหเห็นถึงความตึงเครียดระหวางวันอันนาหวาดกลัวของการพิพากษาที่
กําลังมาถึง และคําสัญญาซื่อตรง ที่จะนํามาสูการไตรตรองทั้งผูตีความศาสนายิว และศาสนาคริสต ทั้ง
สองตั้งอยูในสวนของขอความของพระเจา ถอยคําของเศฟนยาหเองไดอธิบายอยางนาเกรงขามวา
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“วันนั้น วันแหงพระพิโรธ เปนวันแหงความทุกขใจและวันระทม
เปนวันพินาศและวันเริศราง เปนวันแหงความมืดและความมืดครึ้ม
เปนวันที่มีเมฆและความมืดทึบ เปนวันที่มีเสียงเขาสัตว และ
วันโหรองตอเมืองทั้งหลายที่มีสันปราการและตอปอมสูง” (1:15-16)
“โอ บุตรแหงศิโยนเอย จงรองเพลงเสียงดัง โอ อิสราเอลเอย จงโหรองเถิด
จงเปรมปรีและลิงโลดดวยเต็มใจของเจา เถิดนะ บุตรีแหงเยรูซาเล็ม
พระเจาทรงเลิกลมการพิพากษาลงโทษเจาแลว
พระองคทรงขับไลศัตรูของเจาออกไปแลว
กษัตริยแหงอิสราเอลคือ พระเจา ทรงอยูทามกลางเจา
เจาจะไมกลัวภัยพิบัติอีกตอไป” (3:14-15)

แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอาน ศฟย. 3:11-13 ขอความนี้กลาวถึงการถอมตนเฉพาะพระพักตรพระเจา
ความถอมตนมีความสัมพันธอยางไรกับบาปของอิสราเอลในการนับถือพระเท็จเทียม?
ทานเห็นความเกี่ยวของกับชีวิตของทานหรือไม?

ฮักกัย (Haggai)
ไมบอยครัง้ นักที่เราจะทราบวันเวลาที่ชัดเจนเมื่อศึกษาพระคัมภีร
เหมือนในหนังสือของ
ประกาศกฮักกัย ฮักกัยเปนประกาศกในชวงเวลากลับจากการเนรเทศในวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 19
ธันวาคม ป 520 ก.ค.ศ. เราทราบวันเวลาที่ชัดเจนไดอยางไร
ความจริงทางประวัติศาสตรกค็ ือ
หลังจากที่กษัตริยแหงเปอรเซียและผูสืบตําแหนงแทนได
อนุญาตใหชาวยิวกลับมายังบานเมืองของตนไดอยางอิสระ
ซึ่งอยูในชวงเวลาของประกาศกฮักกัย
ผูนําชาวยิวในขณะนั้นมีศูนยกลางอยู 2 รูปแบบ คือ ผูวาราชการชื่อวา เศรุบาเบล และมหาสมณะที่ชื่อ
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วา โยชูวา คําตักเตือนของประกาศกมีจุดมุงหมายอยูที่พวกเขาโดยตรง แตยังหมายถึงกลุมของชาวยิว
ที่อยูใ นเมืองยูดาหอีกดวย
คําทํานายของประกาศกฮักกัยเกี่ยวของกับความจริงสองประการคือ
ประการที่ 1 การกระตุนใหกลุมแรกที่กลับมาจากการเนรเทศมีความหวังในคําทํานาย โดยมีจุด
ศูนยกลางอยูที่การสรางพระวิหารขึ้นใหม ซึ่งชาวเปอรเชียไดชวยเหลือในทางการเงิน และบํารุงน้ําใจ
พวกเขาอยางอิสระ แตความทาทายก็คือ การเผชิญหนาเมื่อครั้งถูกเนรเทศ เมื่อเขากลับมาอยูที่บาน
ใหญโตของเขา แตเมืองและพระวิหารอยูในสภาพปรักหักพังไมมีใครสนใจ อาชีพของพวกเขาจะไดรับ
การดลบันดาลใหดีขึ้นจากสิ่งที่เปนอยูในขณะนี้
พระวจนะของพระเจามาถึงฮักกัยวา สิ่งแรกที่ตอง
ทําก็คือการสรางพระวิหารขึ้นใหมเปนเพียงสิ่งเดียวเทานั้น ที่จะทําใหทุกอยางสมบูรณ
ประการที่ 2 การตักเตือนใหบรรดาผูนําทั้งหลายและประชาชนอยาไดละทิ้งพระเปนเจา ถา
ตองการใหพระเจาอวยพร
พระเจาจะบันดาลใหเกิดความเจริญรุงเรืองเหมือนแตกอน (2:5) แตวา
ประชาชนทั้งหลายจะตองซื่อสัตยตอพระเจา

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ประกาศกฮักกัย
ผูเ ขียน
ฮักกัย
ชวงเวลา
วันที่ 28 สิงหาคม ถึง วันที่ 19 ธันวาคม ปที่ 520 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-2:9
การฟนฟูพระวิหารขึ้นใหม
2:10-19
คําตักเตือนและพันธสัญญา
2:20-23
คําสัญญาตอเศรุบาแบล
สาระสําคัญ จงมีความหวังในพระเจา การบูรณะพระวิหาร

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
เราสามารถแบงเนื้อหาในหนังสือออกเปนสามตอน
ตอนทีห่ นึ่ง (1:1-2:9) อุทิศใหกับงานสรางพระวิหาร คําของประกาศกฮักกัยซึ่งเราคุนเคยที่ได
ตอวาชาวยิวในสมัยของทาน “เจากินแตเจาจะไมอิ่ม เจาดื่ม แตเจาจะไมหายอยาก....”(1:6) ปญหาอยู
ที่วาประชาชนมัวแตสรางบานของตัวเองมากกวาที่จะสรางพระวิหาร พวกเขาสนใจแตความเปนอยูของ
พวกเขาเองแตไมไดสนใจพระเจา ประกาศกอักกัยไดเรียกประชาชนมาสําหรับทํางานนี้ พระเจาตรัสวา
สงาราศีของพระนิเวศหลังนี้จะยิ่งกวาครั้งเดิม เราจะทําใหเกิดความสมบูรณในสถานที่นี้ (2:9)
ตอนที่สอง (2:10-19) เปนการตําหนิประชาชนที่ไมซื่อสัตยตอพระเจาไมรักษาพันธสัญญา แต
พระเจาก็ไดทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอยางสําหรับการกลับมาของพวกเขา
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ตอนสุดทาย (2:20-23) เปนถอยคําของพระเจาที่ประทานใหแกเศรุบาแบลผูวาราชการของ
เมืองยูดาห ผูที่พระเจาไดเลือกสรรทาน เพื่อมาทํางานของพระเจา เขาจะตองไววางใจในพระเจา

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ถอยคําของประกาศกอักกัยเปนถอยคําที่เขาใจไดงาย เราถูกชักจูงใหไขวเขวในความเชื่อได
อยางงายดายในทุกยุคทุกสมัย การไมมีพระเปนเจาเปนจุดศูนยกลางในการดําเนินชีวิต จนลืมไปวาพระ
เปนเจาเปนอันดับแรกในชีวิต ของเรา เราสามารถจิน ตนาการไดอยางดีวา หลัง จากที่กลับจากการ
เนรเทศ ชาวยิวไดพยายามสรางบานเรือนของตนหลังจากที่ถูกทําลายลงโดยพวกบาบิโลน ประกาศก
ฮักกัยตักเตือนใหชาวยิวมีความหวังในพระเจา และพระเจาควรที่จะเปนสิ่งแรกที่อยูในจิตใจของพวกเขา
ในทุกๆ เหตุการณของชีวิตและในทุกๆ ที่ที่เขาอยู มหาสมณะและประชาชนทั้งหลายเอย จงละทิ้งความ
โศกเศราของทาน แตจงมีความกลาหาญเถิด (2:4)

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ฮกก. 1:2-6 พระเจาจะเปนความตองการแรกในชีวิตของทานไดอยางไร?

เศคาริยาห (Zechariah)
เศคาริยาหเปนประกาศกรวมสมัยกับประกาศกฮักกัย
มีสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตร
เหมือนกัน เศคาริยาหประกาศในชวงหลังเนรเทศเมื่อยูดาหกําลังฟนฟูโดยคําอนุญาตของพระเจากรุง
เปอรเซีย คําพยากรณของประกาศกเศคาริยาหเปนภาพนิมิตและมีสัญลักษณซึ่งแตกตางจากประกาศก
ฮักกัย
หนังสือประกาศกเศคาริยาหเปนการรวบรวมผลงานสองฉบับเขาไวดวยกัน อันประกอบไปดวย
ถอยคําของประกาศกเศคาริยาหและผลงานของผูเขียนนิรนาม โดยในฉบับแรก (บทที่ 1-8) เศคาริยาห
เปนผูเขียน และฉบับที่สอง (บทที่ 9-14) เปนผลงานของอีกทานหนึ่ง นักวิชาการสวนใหญลงความเห็น
วาสวนที่สองนั้นมีเนื้อหาและรูปแบบวรรณกรรมที่ตางกันอยางเห็นไดชัด โดยเรียกวาเปน “เศคาริยาหที่
สอง”
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกตาง
บทที่ 1-8
เปนการเขียนแบบรอยแกว
เขียนในลักษณะเปนภาพนิมิต
กลาวถึงการสรางวิหารใหม
มีความหวังในราชวงศกษัตริยดาวิด
กลาวถึงเศรุบบาเบล
กรุงเยรูซาเล็มเปนศูนยกลาง

บทที่ 9-14
เปนการเขียนแบบรอยกรอง,บทกวี
ไมมีภาพนิมิตและเขาใจไดงาย
การสรางวิหารไมใชประเด็นหลัก
ไมกลาวถึงราชกษัตริยก ษัตริยดาวิดเลย
ไมกลาวถึงเศรุบบาเบลเลย
ยูดาหทั้งหมดเปนศูนยกลาง

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ประกาศกเศคาริยาห
ผูเ ขียน
เศคาริยาห บุตรของเบเรคิยาห
ชวงเวลา
ป 520 -518 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-8:23
ภาพนิมิตของการสรางวิหารใหม
9:1-11:17
คําทํานายเรื่องการตัดสินและนายชุมพาบาล
12:1-14:21 คําทํานายเรื่องชัยชนะ
สาระสําคัญ การสรางวิหารใหม การตัดสินศัตรูของอิสราเอล นายชุมพาบาลที่แทและเท็จเทียม

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
เราสามารถแบงเนื้อหาของหนังสือประกาศกเศคาริยาหออกเปน 3 ภาค ดังนี้
ภาคหนึ่ง (บทที่ 1-8) กลาวถึงภาพนิมิตแปดประการ และแทรกดวยถอยคําและคําทํานายตางๆ
ภาพนิมิตเปนสัญลักษณถึงการกอตัง้ ของนครเยรูซาเล็มและพระวิหารใหมเชน ภาพนิมิตของชายคนหนึ่ง
พรอมกับเชือกวัด (2:1-5) ซึ่งหมายถึงความกวางยาวของพระวิหารเยรูซาเล็มที่จะสรางขึ้นมาใหม
เชนเดียวกับภาพนิมิตเห็นตนมะกอก (4:11-14) หมายถึงบุคคลสองคนที่ไดรับการเจิมดวยน้ํามัน (เศรุบ
บาเบล และ โยชูวา ปุโรหิต) ทั้งสอง ทานนี้จะดูแลการบูรณะนครเยรูซาเล็ม
ภาคสอง (บทที่ 9-14) เต็มไปดวยคํานายและถอยคําของประกาศกที่ผูเขียนพันธสัญญาใหม
นํามาใชหมายถึงพระเยซูเจา และกลาวถึงการเสด็จมาของกษัตริยผูไถกูที่มีใจสุภาพ และทํานายถึงบุคคล
ผูซึ่งจะเปนนายชุมพาบาลที่แทจริงของประชากร (11:14-17) แตวานายชุมพาบาลนั้นจะถูกฆาตาย คํา
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พยากรณเปนภาพความหวัง และคริสตชนเห็นวาสําเร็จลุลวงไปในพระคริสตเจา ชาวยิวที่กลับมาจากการ
เนรเทศเขาใจวาหมายถึงคําสัญญาของพระเจาที่ฟนฟูเขาและเอาใจใสพวกเขา
ภาคสาม (12:1-14:21) กลาวถึงชัยชนะของพระเจา ในวันสุดทายชาวอิสราเอลจะมีชัยชนะและ
ศัตรูทั้งหลายจะพายแพไป
ลักษณะของหนังสือประกาศกเศคาริยาหมวี ิธกี ารเขียนที่แตกตางจากวรรณกรรมประกาศกทั่วไป
ภาพนิมิต สัญลักษณ ซึ่งใกลเคียงกับวรรณกรรมวิวรณ อันเปนวรรณกรรมแหงความหวังของผูถูก
เนรเทศและสิ้นหวัง

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือประกาศกเศคาริยาห นําเสนอ 2 ประเด็นที่รวมเขาดวยกัน คือ ความหวังและคําเตือนอยาง
รุนแรง ซึง่ เปนคําพูดที่ใหกําลังใจวา อีกไมนานก็จะหลุดพนจากการเนรเทศ (2:6-13) รวมทั้งตําหนิ
ประชาชนที่ไมรักษาพระบัญญัติของพระเจา ซึ่งเปนเหตุของการพายแพตอบาบิโลน (7:8-14) การที่
อธิบายเปนสัญลักษณหรือภาพนิมิต ทําใหยากตอการตีความ แตก็เปนขาวดีที่พระเจาจะฟนฟูนคร
เยรูซาเล็มขึ้นใหม และภาคทีส่ อง ก็ใหความหวังวาสักวันหนึ่ง (13:2), (14:1) พระเจาจะมีชัยชนะเหนือ
ความชั่ว แมหนังสือทั้งสองภาคนี้เขียนดวยประกาศกสองทาน และในสองชวงเวลาที่ตางกัน แตก็มี
จุดมุงหมายเดียวกันทีค่ วามวางใจในพระพลานุภาพของพระเจา

แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอาน ศคย. 5:1-4 ทานคิดวามวนหนังสือพระคัมภีรห มายถึงอะไร?
ทานคิดวาหมายถึงเครื่องหมายของการตัดสินหรือเครื่องหมายแหงความหวัง?

มาลาคี (Malachi)
หนังสือประกาศกมาลาคีเปนหนังสือเลมสุดทายของ “หนังสือประกาศกนอย 12 องค”และยังเปน
หนังสือเลมสุดทายในพระคัมภีรภาษาฮีบรูดวย ชื่อหนังสือแสดงถึงการทําหนาที่ ภาษาฮีบรู คําวา
“Malachi” หมายถึง “ผูสงสารของเรา” อาจจะเปนตัวแทนของความเขาใจ ที่วาหนังสืออยูในธรรม
ประเพณีของผูสงสารของพระเจา (ประกาศก)
เปนการยากที่จะระบุเวลาประพันธของหนังสือเลมนี้ ซึ่งเริ่มในชวงเวลาการอพยพจากบาบิโลน
หลัง จากการฟน ฟูพระวิหารไดมีการบูช าพระเจาอยางผิดๆ เปน ชวงสุดทายของพัน ธสัญ ญาเดิมซึ่ง
กลายเปนขอมูลสําคัญตอนักพระคัมภีร โดยไดเขียนไวในตอนสุดทายอยางมีความหวัง “ดูเถิด! เราจะสง
ประกาศกเอลียาห มายังเจากอนวันแหงพระเจาคือวันที่ยิ่งใหญและนาสะพรึงกลัว...ดังนั้นหาไม เราจะมา
โจมตีแผนดินนั้นดวยคําสาปแชง” (4:5-6) ตามที่ (2พกษ 2:11) เอลียาหไดขึ้นสวรรคโดยรถมาเพลิงและ
หวังวาความรุงโรจนของทานจะกลับมาและคอยๆ พัฒนาขึ้นในศาสนายิว ตอมานักพระคัมภีรไดบันทึกไว
อยางมีความหวังในหนังสือประกาศกมาลาคี ดังนั้นคําสุดทายในพระคัมภีรภาษาฮีบรู ไมมีใครไดรับการ
พิพากษา (ดู 4:1-4) เปนการรอคอยการกลับมาของประกาศกเอลียาห จึง งถูกหยิบยกขึ้น มาในพัน ธ
สัญญาใหมดวยการกลาวถึง ผูเตรียมการทางของพระเยซูเจา นั่นคือความคาดหวังในประกาศกเอลียาห
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แนนอนทีเดียวในพระคัมภีรของชาวคริสต ไดกลาวถึงงผูมากอนพระเยซูเจา คือ นักบุญยอหน บัปติสต
ซึ่งเหมือนกับประกาศกเอลียาห ดังนั้นสิ่งที่ไดยินในการบันทึกครั้งสุดทายในพันธสัญญาเดิมคือ การจะ
ปรากฏมาอีกครั้งในพันธสัญญาใหม

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ประกาศกมาลาคี
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด อาจจะถูกเขียนขึ้นภายหลังการอพยพ
ชวงเวลา
ไมทราบแนชัด
โครงสราง
1: 1-2:17
ความไมรับผิดชอบของบรรดาบุโรหิตและชนชาติอิสราเอล
3:1-4:4
พันธสัญญาของผูสงสารและวันพิพากษา
4:5-6
เอลียาหจะกลับมา
สาระสําคัญ การบูชาที่แทจริง การมาของวันพิพากษา ความรับผิดของบรรดาผูนําสมณะ เอลียาห
จะกลับมา

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
สวนแรกของหนังสือประกาศกมาลาคีเริ่มตนดวยคําพูดที่หนักแนนของพระเจา พระองคตรัสวา
“เราไดรักเจาทั้งหลาย” (1:2) ทันใดนั้นความผิดหวังในบรรดาผูที่พระเจาทรงเลือกก็ไดกลับมาอีก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาลาคีไดประณามพฤติกรรมที่ไมรับผิดชอบของบรรดาปุโรหิต (1:6-2:9)
สวนทีส่ อง (3:1-4:4) เปนพันธสัญญาที่พระเจาจะมาในการพิพากษา มาลาคีไดกลาวโทษถึง
ความไมเอาไหนของประชาชน ทีไ่ มใชชีวิตตามคําสั่งสอนของประกาศก การเอาใจใสลูกกําพรา หญิง
หมาย ผูถูกขมเหงและคนแปลกหนา มาลาคียังคงเรียกรองใหประชาชนกลับใจ “เจาจงกลับมาหาเราและ
เราจะกลับมาหาเจาทั้งหลาย” พระเจาตรัสดังนี้ (3:7)
สวนที่สาม เปนเสียงตักเตือนของการพิพากษาที่มิไดลดนอยลง แตผูเขียนก็ทําใหนุมนวลลงโดย
การเพิ่มเติมเรื่องการกลับมาอีกครั้งของประกาศกเอลียาห (4:5-6)

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ขอสังเกตสองประการที่เดนชัดเกี่ยวกับหนังสือประกาศกมาลาคี ประการแรกคือการกลาวโทษ
บรรดาสมณะซึ่งเปนผูนําในชวงเวลานั้น โดยเฉพาะบรรดาบุโรหิต แมวาพระเจาทรงใหฟนฟูพระวิหาร
และการถวายเครื่องเผาบูชา
ซึ่งเปนหนาที่สําคัญของบรรดาปุโรหิตที่ไมไดกระทําอยางสมบูรณและ
ซื่อสัตย ผูที่เปนที่นาเคารพมากที่สุดกลับเปนผูทไี่ ววางใจไดนอยที่สุด “โอ บางคนในทามกลางพวกทาน
จะปดประตูพระวิหาร ดังนั้นพวกทานจะไมไดจุดไฟในพระแทนของเรา” (2:10)
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ประการที่สอง คือ ความตองการความซื่อสัตยตอพันธสัญญา มาลาคีไดพูดถึงการแตงงานและ
การหยาราง (2:14-16) ซึ่งเหมือนกับความสัมพันธระหวางพระเจากับประชากรของพระองค ประกาศก
ไดไดเตือนประชาชนไมใหละทิ้งความเชื่อในพระเจา

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน มลค. 3:5-10 คําวา “Rob God” หมายถึงอะไร?
ทานจะสามารถยกตัวอยางถึงคนในยุคปจจุบันวาทําอยางไร?

เพลงคร่ําครวญ (Lamentations)
หนังสือเพลงคร่ําครวญเปนชื่อที่เหมาะสมอยางยิ่ง เปนหนังสือที่รวบรวมบทกวีนิพนธที่มีลักษณะ
คร่ําครวญถึงชะตากรรมอันเลวราย ซึ่งเกิดขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มในชวงเวลาของการถูกเนรเทศ ตามธรรม
ประเพณีไดถูกจัดไวในหมวดหนังสือประกาศก ซึ่งมีรูปแบบคลายกับบทเพลงสดุดีบางบท ความหมาย
ของการคร่ําครวญของเรากับความหมายของพระคัมภีรนั้นตางกัน เรามีแนวโนมใชในความหมายของ
การบนวา รองทุกข เราคร่ําครวญ รองไหตอชะตากรรม บนวาตอความโชครายของเรา ตอวาอยางโกรธ
เคืองในการเปนเหยื่อแหงชะตากรรมอันเลวราย
ในพระคัมภีร การคร่ําครวญไมใชการรองทุกขเทานั้น แตเปนการกระทําของความเชื่อ ซึ่ง
ประชากรไดแสดงออกจากใจของพวกเขาตอพระเจา และวอนขอพระเมตตาจากพระองค การคร่ําครวญ
ไมใชการกลาวถึงชะตากรรมอันเลวราย แตไดวางใจในพระหัตถของพระเจาและสรุปดวยการสรรเสริญ
ความยิ่งใหญของพระเจา พระปรีชาญาณ พระฤทธานุภาพ ซึ่งอยูเหนือความสามารถที่จะรับรูไดของ
มนุษย ผูเขียนและเวลาในการเขียนของหนังสือเพลงคร่ําครวญนั้นไมสามารถรูได แมจะมีบางทานยกให
เปนผลงานของเยเรมียก ็ตาม
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ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ เพลงคร่ําครวญ
ผูเ ขียน ไ
ไมทราบแนชัด ตามธรรมประเพณีเชื่อวาเปนผลงานของเยเรมีย
โดยการเขียนของบารุค
ชวงเวลา
ศตวรรษที่ 6 ก.ค.ศ. หลังการทําลายกรุงเยรูซาเล็ม
โครงสราง
1:1-2:22
คร่ําครวญถึงชะตากรรมของกรุงเยรูซาเล็ม
3:1-4:22
ความมั่นคงตลอดนิรันดรของพระเจา
5:1-22
การออนวอนขอพระเมตตา
สาระสําคัญ การลงโทษที่เปนธรรมสําหรับบาป การคร่ําครวญและการวอนขอพระเมตตา
ความซื่อสัตยมั่นคงของพระเจา

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
หนังสือบทกวีนี้ประกอบดวยการบรรยายที่ยืดยาวถึงความทุกขยากตาง ๆ ทีป่ ระชากรทนทุกข
ขณะที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลายและตองถูกเนรเทศ ซึ่งสามารถแบงหนังสือออกเปนสามสวน ดังนี้
สวนแรก (1:1-2:22) บรรยายถึงสภาพที่เลวรายของชีวิตขณะถูกเนรเทศ และสรุปดวยการ
แนะนําไมใหหยุดที่จะถวายความรูสึกตาง ๆ แดพระเจา
“จิตใจของเขาทั้งหลายรองทูลพระเจาวา โอ กําแพงของธิดาแหงเยรูซาเล็มเอย จงหลั่งน้ําตาให
ไหลอาบทั้งกลางวันและกลางคืนดุจน้ําในลําธาร เจาอยาไดหยุดหยอนเลย อยาใหน้ําตาแหงจากลูกตา
เลย” (2:18)
สวนที่สอง (3:1-4:22) เปลี่ยนมุมมองออกไป แมจะมีความทุกขยากอยูมากในจิตใจของผูคร่ํา
ครวญ อยางไรก็ตามความซื่อสัตยตอพระเจายังฉายแสงอยางชัดเจน (ตัวอยางเชน 3:22-24) แมใน
ทามกลางความทุกขยากลําบาก
คําภาวนาแหงการสรรเสริญพระเจายังคงออกจากริมฝปากของผูที่
อดทน
สวนที่สาม (5:1-22) เปนการวอนขอพระเมตตา ชวนใหรําลึกถึงบทเพลงสดุดีแหงการคร่ําครวญ
“ขาแตพระเจา ขอทรงระลึกวามีอะไรตกถึงขาพระองค ดูเถิด ขอทรงพิจารณาความอดสูของขาพระองค”
(5:1) ผูคร่ําครวญไดบรรยายตอไปถึงสภาพที่เลวราย พรอมกับการออนวอนในตอนทาย ขอใหทรงฟนฟู
ใหกลับสูสภาพเดิมหากพระองคไมทรงละทิ้งประชากรของพระองค

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ตอนตนของหนังสือเลมนีไ้ ดบรรยายถึงสถานการณของกรุงเยรูซาเล็มอยางสะเทือนอารมณ “กรุง
ที่คับคั่งดวยพลเมืองมาอางวางอยูไดหนอ” (1:1) ชาวยิวตองทนทุกขอยางหนักในชีวิตเปนเวลานานตอ
การเบียดเบียน ประวัติศาสตรทนี่ าเศรานี้ไดขยายออกจากแนวคิดตอตานยิวไปถึงความโหดรายในกา
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การเขนฆาลางเผาพันธุ ในระหวางสงครามโลกครั้งทีส่ อง (ชาวยิวเรียกวา Shoah) หนังสือเพลงคร่ํา
ครวญบันทึกเปนหลักฐานถึงความทุกขทรมานของประชากรทามกลางสงคราม
ถาเราไมสามารถเขาถึงประเด็นความเจ็บปวดของการเบียดเบียนในขั้นที่หนักหนาเชนนี้
ใน
ระดับสวนตัว หลายคนรูถึงความเจ็บปวดของการสูญเสีย ความกดดัน ความกังวล หรือความเจ็บปวย
หลายคนเคยพบวาตนเองตกอยูในสถานการณที่ไดแตเพียงรองออกมาวา “พระเจาขา เหตุใดตองเกิดกับ
ขาพเจา พระองคหลงลืมขาพระองคแลวหรือ” เพื่อจะเขาถึงโลกของความทุกขระทม คือตองสามารถรูสึก
ถึงความเจ็บปวดและความทุกขทรมาน ไมใชการปฏิเสธและไมใชการหลงชอบที่จะทรมานตน ความ
เศราโศกที่แทจริงอยูบนพื้นฐานของการรูคุณคาในสวนลึกของความทุกขทรมานของมนุษยที่ไมหลงผิด
หรือพรากไปจากความเชื่อในพระเจา

แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอาน พคค. 5:19-22 ทานสามารถพบรองรอยของความเชื่อของผูพูดขอความตอนนี้หรือไม?
ทานสามารถเทใจของทานใหแกพระเจาในชวงเวลาแหงความยุงยากในวิธีที่แสดงออกวาทาน
ยังคงเชื่อมั่นในพระเจาไดหรือไม ทานคิดวาการปฏิบัติตามเรื่องนี้งายหรือไม?

บารุค
บารุคเปนเลขานุการของประกาศกเยเรมีย เลขานุการไดรับการฝกฝนใหมีความเชี่ยวชาญใน
ดานการอานและการเขียน ประกาศกหลายทานไดจางเลขานุการเพื่อบันทึกคําพยากรณตาง ๆ หนังสือ
บารุคเขียนขึ้นโดยนิรนามหรือเขียนขึ้นในชวงเวลาที่ชาวยิวถูกเนรเทศในกรุงบาบิโลน เปนหนึ่งในหนังสือ
ชุดขอเขียนแนวผสมผสาน
ที่กําหนดขึ้นมาในสมัยหลัง
ดูเหมือนวาหนังสือเลมนี้จะเขียนในสมัย
เดียวกับมัคคาบี ระหวาง ป 200-60 ก.ค.ศ.

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ
ผูเ ขียน

หนังสือบารุค
ไมทราบแนชัด แตสันนิษฐานวา เปนผลงานของบารุค บุตรของเนริยาห
เลขานุการและผูรวมงานกับเยเรมีย
ประมาณ ป 200 – 60 ก.ค.ศ.

ชวงเวลา
โครงสราง :
1:1-3:8
คําชี้แจงของการเนรเทศ
3:9-4:4
บทประพันธสรรเสริญปรีชาญาณ
4:5-5:9
บทประพันธการปลอบโยนและความหวัง
6:1-73
จดหมายของเยเรมีย
สาระสําคัญ การลงโทษที่ยุติธรรม ความทุกขทรมาน ปรีชาญาณแท ความหวัง
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โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
โครงสรางของหนังสือบารุค แบงออกเปน 4 ภาค ดังนี้
ภาคที่หนึ่ง เปนรอยแกวที่กลาวถึงมวนหนังสือที่ใชอานในระหวางการถูกเนรเทศของชาวยิวที่
กรุงบาบิโลน และสงมวนหนังสือนี้มาที่กรุงเยรูซาเล็มสําหรับอานในการประชุมประกอบพิธีกรรม (1:33:8) หนังสือยังบรรจุจดหมายที่เขียนถึงชาวยิวที่เหลืออยูและอพยพกลับมากรุงเยรูซาเล็ม เนื้อหาพูดถึง
ความหายนะของกรุงเยรูซาเล็ม และใหความหมายของการเนรเทศ วาเปนการตัดสินลงโทษที่ยุติธรรม
ของพระเจาตอชาวอิสราเอลเนื่องมาจากบาปของพวกเขา
ภาคทีส่ อง
(3:9-4:4)
เปนบทประพันธประเภทวรรณกรรมปรีชาญาณที่มีความยาวกวา
ประกาศกคนอื่น ๆ เนื้อหากลาวสรรเสริญปรีชาญาณแทคือธรรมบัญญัติ
ภาคทีส่ าม (4:5-5:9) เปนคําพยากรณการปลอบใจและความหวัง ที่สัญญาปลอบโยนกรุง
เยรูซาเล็ม วาวันหนึ่งบรรดาผูถูกเนรเทศจะกลับมา
ภาคสุดทาย (6:1-73) สวนนี้พบในพระคัมภีรเลมอื่นซึ่งไมใชของบารุค เหมือนกับเปนสวนที่
แยกตางหากสวนหนึ่งของหนังสือนอกสารบบของพันธสัญญาเดิม เนื้อหาเปน จดหมายของเยเรมีย
เขียนเพื่อใหกําลังใจชาวยิวที่ถูกเนรเทศทานยังกลาวถึงการตัดสินลงโทษตอเทวรูป ตาง ๆ ของบาบิโลน
ชี้ใหเห็นวาเทวรูปเหลานั้นไมมีฤทธิ์อํานาจใดเลยในสายพระเนตรของพระเจา (ในพระคัมภีรฉบับ “เจ็ด
สิบ” หรือ Septuaginta หรือ LXX จัด จดหมายของเยเรมีย ไวเปนหนังสืออีกเลมหนึ่ง โดยแทรกระหวาง
“เยเรมีย” และ “เพลงคร่ําครวญ”)

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือบารุคไมไดจัดวาเปนหนังสือที่สําคัญในสารบบพระคัมภีร โปรแตสแตนทไมยอมรับ ถือวา
เปนหนังสือนอกสารบบ
สวนคาทอลิกแมจะยอมรับวาเปนหนังสือที่ไดรับการดลใจแตก็ไมไดให
ความสําคัญมากนัก โครงสรางของเนื้อหาทําใหเรารูจักรูปแบบของการเขียนจดหมายสื่อสารในสมัยกอน
ทําใหเราตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทเลขานุการเชน บารุค หากไมมีเลขานุการเราอาจจะไมมี
ขอเขียนตาง ๆ ในพระคัมภีรก็ได เพราะหนังสือหลายเลมในพระคัมภีร ถูกเขียนขึ้นในชวงเวลาของการ
เนรเทศ ในหนังสือบารุคเราพอจะทราบถึงธรรมเนียมปฏิบัติดานพิธีกรรมที่ริเริ่มขึ้นในสมัยนั้น เชน “ขอ
ทานไดอานมวนหนังสือที่สงมานี้ใหคนทั้งปวงที่มาในพระนิเวศน ณ วันฉลองและวันประชุมฟง” (1:14)

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน บรค. 2:6-10 ทานคิดวาถอยคํานี้ตองการบอกอะไร?
ถอยคําดังกลาวมีผลกระทบตอจิตใจทานอยางไร
และหากเปรียบเทียบกับความรูสึกของ
ประชากรที่ถูกเนรเทศ เมือ่ พวกเขาไดยินคํากลาวนี้พวกเขาจะรูสึกอยางไร?
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ดาเนียล (Daniel)
หนังสือดาเนียล แมจะไมไดจัดอยูในหมวดของประกาศก แตตามธรรมประเพณีโบราณไดให
ความสําคัญที่แตกตางกันดังนี้คือ ในพระคัมภีรภาษาฮีบรูจัดหนังสือดาเนียลอยูในหมวดขอเขียนไมใช
กลุมประกาศก สวนในพระคัมภีรที่แปลเปนภาษากรีก ฉบับเจ็ดสิบ LXX (และฉบับแปลภาษาอังกฤษ
สวนใหญ) จัดดาเนียลเปนหนึ่งในสี่ของประกาศกใหญ แทจริงแลวหนังสือเลมนี้เปนตัวอยางฉบับตนๆ
ของวรรณกรรมแบบวิวรณ (Apocalyptic) ในพระสัญญาเดิม
บริบททางประวัติศาสตรของหนังสือเลมนี้ เกิดขึ้นในรัชสมัยของกษัตริยอันทิโอคัสที4่ เอปฟานิส
กษัตริยที่โหดเหี้ยมในราชวงศเซลูสิดซึ่งไดเบียดเบียนชาวยิวใน ศตวรรษที่ 2 ก.ค.ศ. (ปกครอง 175 164 กคศ.) หนังสือดาเนียลเปนหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณของชัยชนะของพระเจาที่อยูเหนือ
ผูเบียดเบียน คือ อันทิโอคัส
เนื้อหายังสะทอนถึงพระเจาผูทรงสงวีรบุรุษมาชวยเพื่อเอาชนะการ
เบียดเบียน

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ หนังสือดาเนียล
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตอางวาเปนของวีรบุรุษของชาวยิวที่ชื่อ “ดาเนียล”
ชวงเวลา
ป 167-164 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-6:28
ประสบการณของดาเนียลในบาบิโลน
7:1-12:13
ความฝนและภาพนิมิตของดาเนียล
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13:1-14:42 เรื่องเลาอื่นๆ เกี่ยวกับดาเนียล
สาระสําคัญ: ความกลาหาญภายใตความกดดัน ความฝน ชัยชนะของพระเจา

โครงสรางและเนือ้ หาสําคัญ (Structure and Content)
เราสามารถแบงหนังสือดาเนียลออกเปน 3 ภาค ดังนี้
ภาคที่หนึ่ง (1:1-6:28) เนื้อหากลาวถึงวีรบุรุษในระหวางที่ตกเปนทาสในบาบิโลน ดาเนียลเปนที่
รูจักในฐานะ “ผูปรีชาฉลาด” เปนผูทํานายความฝน (ดนล 2:19) เขาสามารถทํานายฝนใหกษัตริยแหงบา
บิโลนและเปนที่ชื่นชอบของกษัตริย แตเมื่อกษัตริยรับสั่งใหชาวยิว กราบไหวบูชาเทวรูปทองสัมฤทธิ์บาง
คนปฏิเสธไมยอมทําตาม กษัตริยจึงสั่งใหโยนพวกเขาลงไปในกองไฟ แตพวกเขาก็รอดชีวิตดวยอัศจรรย
และอดทนตอความทุกขทรมาน สรรเสริญพระเจาดวยบทภาวนา (โปรแตสแตนทคิดวา 3:24-90 เปนบท
ภาวนาของเอสราและบทเพลงของชาวยิวสามคนซึ่งเปนหนังสือสารบบที่สองและโปรแตสแตนทแยก
หนังสือเลมนี้ออกจากหนังสือดาเนียล) ตอมาดาเนียลไดถูกนําไปไวในถ้ําสิงโต (ดนล 6:16-24) แตก็
ไมไดรับอันตรายแตอยางใด
ภาคที่สอง (7:1-12:13) กลาวถึงเรื่องวีรกรรมของดาเนียล และการทํานายฝนของดาเนียลใน
รูปแบบตางๆ ภาพนิมิตที่ดาเนียลเห็น แมเปนสัญลักษณที่ลึกลับแตก็เขาใจไดอยางชัดเจนวาพระเจาได
ทรงแทรกองคเขามาเพื่อใหความหวังแกประชากรของพระองค
ภาคสุดทาย (13:1-14:42) เปนการผนวกสวนที่เพิ่มเขามา สําหรับพระคัมภีรของโปร
แตสแตนทไดแยกบทเหลานี้ไวหนังสือสารบบที่สองโดยใชชื่อวา ซูซานนา (Susanna) และเบลและมังกร
(Bel and the Dragon)

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
เรื่องราวของดาเนียลในถ้ําสิงโตกลายเปนอุปมาของผูรอดชีวิตจากการถูกทรมานและการทดสอบ
ทั้งหมดเปนวรรณกรรมแบบวิวรณ (Apocalyptic) ภาพลักษณที่สําคัญที่สุดของหนังสือคือความหวัง ซึ่ง
เปนเรื่องราวเกี่ยวกับวีระบุรุษ ความอดทน และความหวังที่เต็มเปยม การที่ดาเนียลสามารถเอาชนะ
ความยากลําบากไดนั้น เปนเพราะทานมีความเชื่อในพระเจา
นักตีความหลายคนชอบอานหนัง สือดาเนียลแลวสรางจิน ตนาการของตนขึ้น เขาเห็น สัต วใ น
หนังสือ ภาพของสัตวการทํานายความฝนที่อัศจรรยโดยเฉพาะอยางยิ่งชวงสุดทายของหนังสือที่ทํานาย
ถึงการสิ้นสุดของเวลาหรืออวสานกาล ในชวงของสงครามเย็น ชาวอเมริกันหลายคนเห็นวาหนังสือเลมนี้
กับหนังสือวิวรณ ตองการทํานายถึงลัทธิคอมมิวนิสตและสหภาพโซเวียต กอนเขาสูปค.ศ. 2000 หลาย
คนไดเห็นวาคําทํานายในหนังสือดาเนียลและหนังสือวรรณกรรมแบบวิวรณเลมอื่นๆ กลาวถึงจุดจบของ
โลก ซึ่งเปนการเขาใจผิดเกี่ยวกับธรรมชาติของหนังสือ หนังสือดาเนียลไมไดมองโลกในแง ราย แตมอง
เหตุการณตางๆ ในแงดีที่กลาวถึงพระเจาผูยิ่งใหญที่มีชัยชนะเหนืออํานาจของความชั่วราย และสามารถ
ประยุกตใชไ ดกับทุกสมัย สาระสําคัญของหนังสือเลมนี้ไ มไดอยูที่รายละเอียด แตตองมองดูภาพรวม
ทั้งหมด อยาไดกังวลกับรายละเอียด แตจงรักษาความเชื่อของทานแมอยูในความยากลําบาก เพราะพระ
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เจาทรงสงวีรบุรุษและนักฝนมาใหเสมอในทุกยุคทุกสมัยจะชวยเหลือผูมีความเชื่อ ปรีช าญาณยอมแยก
บุรุษแทออกจากคนฉอฉล

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ดนล. 6:14-24 เราสามารถกลาวถึงดาเนียลเมื่ออยูในถ้ําสิงโตไดอยางไร?
ทานเคยมีเรื่องหนักใจที่ไมเปนธรรมอื่นๆ อีกไหม? ทานรอดชีวิตไดอยางไร และพระเจาตรัสกับ
ทานอยางไรในเรื่องนี?้

โยบ (Job)
เราทุกคนรูจักโยบเปนอยางดี เขาเปนเหมือนตนแบบ ของ “ความโชคราย” ภาพลักษณของเขาผู
ซึ่งทุกสิ่งทุกอยางผิดไปหมด แตในที่สุดพระเจาทรงมอบความยินดีใหเขา และฟนฟูเขาสูความรุงเรือง
จริง ๆ แลวโยบก็คือเราทุกคนนั่นเอง และไมวาโยบจะเปนบุคคลที่มีตัวตนจริง ๆ หรือเปนสิ่งที่บท
ประพันธแตงขึ้นมา จุดมุงหมายคือ รูปแบบของตัวอยางประสบการณของมนุษย
เมืองอูส เปนดินแดนที่ไมมีใครรูจัก แตเปนไปไดวาเปนตัวแทนของเมืองเอโดม ดังนั้นโยบไมใช
ชาวอิสราเอล เขาจึงเปนรูปแบบที่ชัดเจนในความเปนยิวและคริสตชน ที่บรรยายถึงปญหาเรื่องความทุกข
ทรมานที่มมี านาน พวกเราจะอธิบายความจริงไดอยางไรวาบางครั้งสิ่งชั่วรายเกิดขึ้นกับคนดี และ
บางครั้งสิ่งดีเกิดขึน้ กับคนชั่ว ปญหานี้ คือ ปญหาเทคนิคเฉพาะที่เรียกวา “Theodicy” ปญหาความมีอยู
ของความชั่วรายในโลก ความเชื่อของเรานั้นสิ่งสรางถูกสรางดวยความดีของพระเจา
เราไมทราบชวงเวลาและผูประพันธหนังสือโยบ
บางทีอาจจะเขียนขึ้นหลังจากการเนรเทศ
(ศตวรรษที่ 6 – 4 ก.ค.ศ.) ที่ดูเหมือนวาจะใกลเคียงมากที่สุด ภาษาดั้งเดิมที่ใชในการประพันธมีความ
เปนเอกลักษณเฉพาะ ซึ่งไดรวมคําประพันธทั้งรอยแกวและรอยกรอง ในรูปแบบการเลาเรื่อง แตไมมีการ
เปรียบเทียบกับบทประพันธโบราณอื่น ๆ

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ โยบ
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด
ชวงเวลา
ไมทราบแนชัด แตอาจเปนชวง ประมาณ ศตวรรษที่ 6 - 4 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1–2:3
บทนํา
3:1-42 :6
บทกวีสนทนาระหวางโยบและเพื่อนๆ
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42:7-17
บทสรุป
สาระสําคัญ ความทุกขทรมาน การตอบแทนของพระเจา ความเชื่อ ธรรมล้ําลึกของพระเจา

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
โครงสรางของหนังสือโยบ เปนเหมือนแซนดวชิ ที่มีบทสนทนาและเนื้อหาที่สําคัญอยูตรงกลาง
ระหวางบทนําและบทลงทาย ซึ่งพบทั้ง 3 ภาคดังนี้
ภาคที่หนึ่ง (1:1–2:3) เปนบทนําที่จัดเตรียมเนื้อหาสาระสําหรับเนื้อเรื่อง ซึ่งบรรยายถึงชีวิตแหง
พระพรที่เต็มเปยมของโยบ และการวางเงื่อนไขของซาตานตอพระเจาวาโยบควรจะถูกทดสอบความเชื่อ
ที่แทจริงของเขา โดยพระเจาทรงอนุญาตใหซาตานลงมาทดสอบเขา
ภาคทีส่ อง (3:1-42:6) เปนสวนที่มีเนื้อหาจํานวนมาก ประกอบไปดวย เรื่องราวบทสนทนาที่
บรรยายถึงความพยายามทีจ่ ะเขาใจของโยบวา เกิดอะไรขึ้นกับเขาและทําไม เพื่อนสามคนของโยบ (เอลี
ฟส บิลดัด โศฟาร) พยายามที่จะอธิบายดวยตัวพวกเขาเองแตการใหคําตอบแตละประการไมเปนที่นา
พอใจ (บทที่ 3-31) จากนั้นมีบุรุษคนหนึ่งชื่อ “เอลีฮ”ู ปรากฏมา และใหคําอธิบายแกโยบ แตเขาก็ให
คําตอบที่ยังไมดีไปกวากัน (บทที่ 32-37) สําหรับในสวนตรงกลางของภาคทีส่ องนี้เปนบทประพันธที่
สะทอนถึงพระปรีชาญาณสุดหยั่งถึงของพระเจา (บทที่ 28)
ภาคทีส่ าม (42:7-17) พระเจาไดตรัสกับโยบ “ออกมาจากลมพายุ” หนังสือเลมนี้มีบทสรุปสั้นใน
ตอนทาย ที่บรรยายการตอบสนองของพระเจาแกโยบใหไดรับความรุงเรือง และเรื่องราวในหนังสือก็จบ
ลงดวยประโยคเหลานี้
“หลังจากนี้ โยบดํารงชีพอยู 140 ป และเห็นลูก ๆ หลาน ๆ ของเขาถึง 4 ชั่วอายุคน และโยบได
สิ้นใจลงในวัยแกชรา และใชวันเวลาอยางเต็มเปยม” (โยบ 42:16-17)

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
เรื่องราวดุจเทพนิยายของโยบ ไมไดหมายถึงการคิดอยางแปลกประหลาด ในทางกลับกัน โยบ
ตอสูกับคําถามที่ไมสิ้นสุดของความทุกขทรมานในโลก หนังสือนี้เปนที่ตองการของประชาชนจํานวนมาก
ในประวัติศาสตร ทั้งผูที่มีความเชื่อและไมมี เปนการชี้ใหเห็นถึงความเพียงพอตอการเปนอยูทั่วไป เปน
การดําเนินไปอยางไมมีที่สิ้นสุดของอรรถาธิบายและการสรุปหนังสือที่โยบพยายามพิจารณาอยางลึกซึ้ง
แมวาเมื่อพิจารณาบทนําและบทสรุปจะพบวาหนังสือนี้จะมีความสอดคลองกันทั้งหมด แตผูอาน
ก็อาจจะเกิดความสับสนเมื่ออานสวนการสนทนาในภาคที่สอง คําอธิบายของบรรดาเพื่อนๆ ของโยบที่จะ
หาคําตอบจากเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นอาจทําใหเราสับสนได แตนั่นคือการสรุปความเชื่อพวกเขา ที่เปน
ธรรมประเพณีของปรีชาญาณ ถาความทุกขทรมานเกิดขึ้นกับทาน เปนเพราะทานทําบาปหรือไมเชนนั้น
ก็พอแมของทานทําบาป ความทุกขทรมานตามมาดวยความชั่วชาเลวทราม ความชอบธรรมไมทุกข
ทรมาน มุมมองดังกลาวเปนความคิดในวรรณกรรมปรีชาญาณ แตหนังสือโยบเปนความพยายามที่จะ
มองใหสูงไปกวานั้น
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ดังนั้น อะไรคือคําตอบของโยบ สําหรับปญหาทั้งมวล นักตีความมีความเห็นแตกตางกันออกไป
นักตีความชาวยิวอาจจะวิเคราะหในมุมมองหนึ่ง ขณะที่คาทอลิกก็วิเคราะหอีกมุมมองหนึ่ง แทจริงแลวไม
มีการยืนยันถึงคําตอบของปญหาเรื่องความชั่วรายในหนังสือโยบ ในที่สุดพระเจาก็ทรงปรากฏมานําให
โยบยอนกลับไปสูจุดสําคัญที่เกิดขึ้น
แผนการของพระเจายังคงเปนรหัสธรรมล้ําลึกสําหรับความเปน
มนุษยของเรา การไมคํานึงถึงโชคชะตาของทานนั้น จะทําใหทานยังคงมีความเชื่อตอไปหรือไม วิธีการ
งายๆ เหมือนคํากลาวของโยบที่วา “ขาพเจามาจากครรภมารดาตัวเปลา และขาพเจาจะกลับไปตัวเปลา
พระเจาทรงประทานทุกสิ่ง พระเจาเอาทุกสิ่งไปเสีย สาธุการแดพระนามของพระองค” (1:21) ความ
ยุติธรรมอาจจะยังไมไดเกิดขึ้นเสมอไปบนโลกนี้
แตเรามีความเชื่อเพียงพอหรือไมที่จะรอคอยความ
ยุติธรรมตอไป

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน โยบ 38:1-11 โยบทําอยางไรกับการกระทําของพระเจาในปญหาของเขา? บทความนี้
บอกทานถึงความนาเกรงขามในสายพระเนตรของความยิ่งใหญของพระเจาไดอยางไรบาง?
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เพลงสดุดี
หนังสือเพลงสดุดีอาจจะเปนหนังสือที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในหนังสือพันธสัญญาเดิม เปนหนังสือ
เพียงเลมเดียวในพระคัมภีรที่พระวาจาของพระเจามาถึงเราดวยถอยคําเปรียเทียบ
เพื่อนําเราไปหา
พระองค บทเพลงสดุดเี ปนบทเพลงสรรเสริญ บทขับรอง และบทภาวนา ซึ่งสวนใหญแลว มีเจตนาเพื่อใช
ประกอบการขับรองกับเครื่องดนตรี (ตัวอยางเชน คําแนะนําสําหรับ “หัวหนานักขับรอง” ในบทเพลงสดุดี
ที่ 12, 54 และ 76 เปนตน) ธรรมประเพณีดงั้ เดิมถือวา ดาวิดเปนผูประพันธบทเพลงสดุดีไวมากที่สุด
และถือวาเปนผลงานของทานดวย ดาวิดเปนผูมีพรสวรรคในเรื่องดนตรี (1ซมอ.16:18,23) อยางไรก็ตาม
บทเพลงสรรเสริญเหลานี้ไดแสดงใหเห็นวา นาจะมีผูประพันธอยูหลายคนในหลายยุคในประวัติศาสตร
ของอิสราเอล ซึ่งบางบทอาจจะเปนการดัดแปลงมาจากเพลงสรรเสริญของชาวคานาอันในสมัยโบราณ

ขอมูลสําคัญ
ชื่อเรื่อง
ผูเ ขียน

หนังสือเพลงสดุดี (มีชื่อในภาษาอีบรูวา Tehillim แปลวา “เพลงสรรเสริญ”
ไมทราบแนชัด แตนาจะมีผูประพันธหลายคน ซึ่งในบุคคลเหลานี้
กษัตริยดาวิดเปนผูที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ไมทราบแนชัด

ชวงเวลา
โครงสราง
บทเพลงสดุดีที่ 1-41
หนังสือเลมที่ 1
บทเพลงสดุดีที่ 42-72
หนังสือเลมที่ 2
บทเพลงสดุดีที่ 73-89
หนังสือเลมที่ 3
บทเพลงสดุดีที่ 90-106
หนังสือเลมที่ 4
บทเพลงสดุดีที่ 107-150
หนังสือเลมที่ 5
สาระสําคัญ : ความโศกเศรา การสรรเสริญ การขอบพระคุณ การเปนทุกขเสียใจ
ความยินดี คําออนวอนในบทเพลงสดุดีตางๆ

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
โครงสรางของหนังสือเลมนี้ถูกแบงไวอยางสมจริง เปน 5 ชุด หรือ 5 เลม เพื่อใหคลายกับ
หนังสือ 5 เลมแรกในพระคัมภีร เราจึงไมสามารถสรุปเนื้อหาหนังสือแตละเลมจากการแบงทั้ง 5 ชุดได
เนื่องจากสาระสําคัญของหนังสือแตละเรื่องมีความแตกตางกันมาก แมวาโดยทั่วไปจะมีสาระสําคัญในแต
ละตอนของหนังสืออยูแลว แตการแบงหัวขออยางกวางๆ เชนนี้ ทําใหเราไมเห็นรูปแบบการแบงหนังสือ
เพลงสดุดีที่แทจริง ในความเปนจริงหนังสือเพลงสดุดีนั้นเปนการรวบรวมบทเพลงสดุดเี รื่องยอยๆ ซึ่งเปน
ที่แพรหลายและไมมีความเกี่ยวของกันเลย กอนจะถูกนํามารวมเขาไวในตอนสุดทาย (ยกตัวอยางเชน
บทเพลงสดุดีของโคราห ในสดุดีที่ 42;44-49 ;84-85; 87-88 และบทเพลงสดุดีของอาสาฟ ในสดุดีที่ 7383)
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ชนิดของบทเพลงสดุดี
บทเพลงสรรเสริญ
บทเพลงขอบพระคุณ
บทเพลงแสดงความไววางใจ
บทเพลงแสดงความโศกเศรา
บทเพลงคําออนวอน
บทเพลงของศิโยน
บทเพลงเกี่ยวกับกษัตริย
บทเพลงประเภทปรีชาญาณ

ตัวอยาง
บทเพลงสดุดีที่ 34,100,104
บทเพลงสดุดีที่ 30,75,105
บทเพลงสดุดีที่ 23,91,131
บทเพลงสดุดีที่ 22,69,137
บทเพลงสดุดีที่ 54,74,80
บทเพลงสดุดีที่ 48,84,122
บทเพลงสดุดีที่ 2,72,110
บทเพลงสดุดีที่ 1,32,112

การสรุปหนังสือเพลงสดุดีในแตละสวนนั้น ไดมีจําแนกประเภทของบทเพลงสดุดีอยางคราวๆใน
ตารางดานบนแลว ควรจําไวเสมอวาบทเพลงสดุดีเปนหนังสือที่ถูกจัดไวอยางหลวมๆ และนํามาวางตอๆ
กัน นอกจากนี้ บทเพลงสดุดีบางบทยังแสดงใหเห็นถึงลักษณะการผสมผสานกันของวรรณกรรมดวย

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
โดยสวนใหญแลว ทุกคนจะรูจักกับบทเพลงสดุดหี รืออาจจะมีบางบทที่เราชื่นชอบมากเปนพิเศษ
ในงานปลงศพ เรามักจะใชบทเพลงสดุดีที่ 23 “พระเปนเจาทรงนายชุมพาบาล…” หรือแมแตบุคคลที่
ไมใชนักบวช แตมีความสํานึกผิดถึงสิ่งที่ตนเองไดกระทํา อาจจะใชบทเพลงสดุดีที่ 51 “โปรดเมตตาเรา
เทอญ, พระเจาขา” บทเพลงสดุดีที่ 51 นี้ เปนบทภาวนาที่แสดงถึงความทุกขเสียใจที่ไดทําบาป ซึ่งระบุ
ไววาเปน “บทเพลงสดุดีของกษัตริยดาวิด เมื่อประกาศกนาธันเขาเฝาหลังจากที่ตนทําบาปกับนางบัธเช
บา”
อยางไรก็ตาม เรายังสามารถพบกับอารมณ ความรูสึกตางๆ ของมนุษยไดในหนังสือเลมนี้ ชาว
อิสราเอลไดเรียบเรียงบทเพลงสดุดีเหลานี้ในสถานการณแวดลอมทีต่ างกัน ซึ่งบอยครั้ง พวกเขาหวังวา
จะชวยเพิม่ อรรถรสใหกับพิธีกรรม นั่นคือบทเพลงสดุดเี หลานี้จะสะทอนถึงการนมัสการพระเจาในพระ
วิหารของชาวยิว (ยกตัวอยางเชน บทเพลงสดุดีที่ 24,150) บทเพลงสดุดีบางบทสั้น (สดุดีที่ 134 มี 3
ขอ) บางบทก็ยาว (สดุดีที่ 119 มี 176 ขอ) บางบทเปนการพูดตามเอกลักษณของตน (สดุดีที่ 34)
ในขณะที่บางบทเปนการเปลงเสียงของที่ชุมนุม (สดุดีที่ 137) เราสามารถเขาใจไดอยางงายๆ บทเพลง
สดุดีเหลานี้มีผลอยางไรตอการภาวนา ตอชีวิตประจําวันของชาวยิวและตอบรรดาคริสตชน พระเยซูเจา
เองก็ภาวนาดวยบทเพลงสดุดี หรือใชบางสวนในชวงพระมหาทรมานของพระองค (มก.15:34;27:46)
แมวาจะไมคํานึงถึงรูปแบบ ทานก็จะพบวา การภาวนาเปนการแสดงออกถึงความรูสึกที่แทจริงในโอกาส
ตางๆ ยิ่งไปกวานั้น ในหนังสือพระคัมภีรเลมอื่นๆ ก็ใชบทเพลงสดุดีในการสวดภาวนาเชนกัน
จํานวนบทของหนังสือเพลงสดุดี
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ทานอาจจะสังเกตไดวา มีจํานวนบทเพลงสดุดีที่แตกตางกันในหนังสือพระคัมภีร ดวยเหตุนี้เอง
จึงทําใหเกิดความยากลําบากที่จะคนหาบทเพลงสดุดีตามที่เราตองการได ตารางขางลางนี้ไดแบงบท
เพลงสดุดีออกเปนบทๆ เพื่อความสะดวกในการคนหา อีกทั้งยังชวยในการอธิบายดวยวาจํานวนที่
ซับซอนกันนั้น เปนเพราะการกําหนดหมายเลขเพลงสดุดีตามฉบับภาษาอีบรู ซึ่งแตกตางกันเล็กนอยกับ
หมายเลขตามฉบับภาษากรีก (ตามการแปลเปนภาษาลาตินของนักบุญเยโรม) พระคัมภีรภาษากรีกได
รวมบทที่ 9 -10 และบทที่ 114-115 เขาไวดวยกัน แตไดแยกบทเพลงสดุดีที่ 116 และ 147 เปนสองสวน
และดวยความเคารพในตัวบทดัง้ เดิมของภาษาฮีบรู นักพระคัมภีรบางทานจึงพิมพจํานวนหมายเลขที่
แตกตางกันนี้ไวในวงเล็บดวย
พระคัมภีรฉบับภาษาฮีบรู
บทเพลงสดุดีที่ 1-8
บทเพลงสดุดีที่ 9-10
บทเพลงสดุดีที่ 11-113
บทเพลงสดุดีที่ 114-115
บทเพลงสดุดีที่ 116
บทเพลงสดุดีที่ 117-146
บทเพลงสดุดีที่ 147
บทเพลงสดุดีที่ 148-150

พระคัมภีรภ าษากรีกฉบับ 70
บทเพลงสดุดีที่ 1-8
บทเพลงสดุดีที่ 9
บทเพลงสดุดีที่ 10-112
บทเพลงสดุดีที่ 113
บทเพลงสดุดีที่ 114-115
บทเพลงสดุดีที่ 116-145
บทเพลงสดุดีที่ 146-147
บทเพลงสดุดีที่ 148-150
บทเพลงสดุดีที่ 151

อัลเลลูยา
เพลงสดุดีประเภทคําสรรเสริญและคําขอบพระคุณจํานวนมากใชคําภาษาอีบรูวา “อัลเลลูยา”
เปนคําผสมระหวางคํากริยา hallel (“ รองเพลงสรรเสริญ”) กับคําวา Yah (เปนชื่อยอของพระเจานามวา
ยาเวห) คําวา “อัลเลลูยา” จึงมีความหมายวา “จงสรรเสริญพระเจา” หรือ “จงรองเพลงสรรเสริญ
พระยาเวห” เปนคําบทกลอนที่ใชในการขับรอง

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน สดด. 136 คิดวาประเภทของบทสดุดีนี้เหมาะสมหรือไม?
ถาทานจะเรียบเรียงบทเพลงสดุดีที่คลายกันนี้ขึ้นมาใหม ประเด็นใดบางทีท่ านจะนํามาเพื่อใช
ขอบพระคุณพระเจาในเพลงสดุดี?

สุภาษิต (Proverbs)
ธรรมประเพณีดั้งเดิมถือวา กษัตริยดาวิดเปนผูประพันธเพลงสดุดี จึงถือเอาวากษัตริยซาโลมอน
ผูเปนโอรสเปนผูประพันธหนังสือสุภาษิต กษัตริยซาโลมอนทรงไดรับความนับถือวาเปนผูมีปรีชายิ่งใหญ
ที่สุด (1พกษ 1-3) ดังนั้นจึงเปนเรื่องธรรมดาที่มีการกลาวอางเชนนั้น
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ตามความเปนจริงนั้นหนังสือสุภาษิตเปนหนังสือที่รวบรวมขอเขียนเกี่ยวกับปรีชาญาณตางๆ
จากหลายๆ แหลงที่มีอยูในศตวรรษที่ 13 - 7 ก.ค.ศ. เชนเดียวกับหนังสือเพลงสดุดี หนังสือสุภาษิตเปน
หนังสือที่ยอมาจากหนังสือเลมอื่นๆ สวนใหญแลวในทุกๆ วัฒนธรรมมักจะมีสํานวนสุภาษิตซึ่งเปนคํา
สั้นๆ แตเปนคํากลาวที่มใี จความลึกซึ้งกินใจที่รวบรวมปรีชาญาณ สุภาษิตบางสํานวนเปนภาษาฮีบรู
โดยเฉพาะ แตก็มีสุภาษิตอื่นๆ ที่มีปรีชาญาณที่ยิ่งใหญเหมือนกัน เชน สุภาษิตอียิปตโบราณ ถอยคําของ
ผูมีปรีชาอาเมน-เอม-โอฟส (เทียบ สภษ 22:17-24:34)
ชาวยิวไดนําเอาคําแนะนําที่มีปรีชาถายทอดตอกัน มาจากพอแมไ ปสูลูกหลาน โดยไมคํานึง
แหลงที่มาของสํานวนสุภาษิตตางๆ เพื่ออบรมสั่งสอนใหเปนผูชอบธรรม มีขอสังเกตวาถึงแมเนื้อหาที่มี
การเขียนนี้มักจะเปนคําแนะนําสั่งสอนของพอที่มีตอลูกชาย ซึ่งผูหญิงและเด็กผูหญิงไมไดถูกกลาวถึง ก็
เพราะวาเหตุผลทางมาตรฐานทางสังคมของชาวยิวนั่นเอง แตสุภาษิตหลายสํานวนสามารถประยุกตใช
ไดกับทั้งสองเพศ (ขอสังเกต สภษ 6:20 กลาวถึงความเชื่อฟงตอบิดาและมารดา)

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ สุภาษิต (ภาษาฮีบรู Mishle แปลวา สุภาษิต หรือ ถอยคําปริศนา)
ผูเขียน
ไมทราบแนชัด แตสุภาษิตสวนใหญอางถึงกษัตริยซาโลมอน
ชวงเวลา
ประมาณ ศตวรรษที่ 13 - 7 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-9:18
หญิงผูมีปรีชาและคําสั่งสอน
10:1-22:16 สุภาษิตของกษัตริยซาโลมอน
22:17-24:34 ถอยคําของผูมีปรีชา
25:1-29:27 สุภาษิตเพิ่มเติมของกษัตริยซาโลมอน
30:1-14
ถอยคําของอากูร บุตรของยาเคห
31:1-9
ถอยคําของเลมูเอล พระราชาแหงเมืองมัสสา
31:10-31
บทประพันธชมสรรเสริญยอดหญิงที่เปนภรรยา
สาระสําคัญ ความยําเกรงตอพระเจา ความซื่อสัตย ความมั่นคง การควบคุมตนเอง ความรัก
ความรอบคอบ ความมีวินัย และอื่นๆ

โครงสรางและเนื้อหา (Structure and Content)
หนังสือสุภาษิตนี้สามารถแบงออกไดเปน 7 ตอน ดังนี้
ตอนแรก(1:1-9:18) มีลักษณะเปนบทนําของวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณ “ผูหญิงที่มีปรีชา
ญาณ” ปรากฏออกมาควบคูกับพระเจาผูแสดงตนเปนความจริงและน้ําใจอิสระที่สอนแนะนําเด็กหนุมให
เติบโตเปนผูใหญที่ดี
ตอนที่สอง(10:1-22:16) เปนการรวบรวมสุภาษิตตางๆ ที่กลาวอางถึงกษัตริยซาโลมอน
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ตอนที่สาม(22:17-24:34) แสดงออกมาเปนคําพูดของผูมีปรีชา คลายกับปรีชาญาณทั่วไปที่มี
อยูในสมัยโบราณ
ตอนที่สี่ (25:1-29:27) สุภาษิตเพิ่มเติมของกษัตริยซาโลมอน
ตอนที่หาถึงตอนที่หกเปนการรวบรวมจากผูมีปรีชา 2 ทาน คือ ถอยคําของอากูร บุตรของ
ยาเคห และถอยคําของเลมูเอล พระราชาแหงเมืองมัสสา (เทียบ 30:1-14;31:1-9)
ตอนที่เจ็ด หนังสือสุภาษิตจบดวยบทประพันธอันสวยงามกลาวชมสรรเสริญยอดหญิงที่เปน
ภรรยา (31:10-31) ผูซึ่งเปนตนแบบที่ดีมากของหญิงผูมีปรีชา
บางครั้ง เหตุผ ลของการแบง ออกเปน ตอนๆ นี้ดูเหมือนเปน การซ้ําของคําพูดหรือความคิดที่
สําคัญ สํานวนที่ติดปากนี้เปนการเชื่อมโยงกันระหวางสุภาษิตตางๆ ที่มีอยูดั้งเดิมเขากับคําพูดที่เป น
อิสระที่ไดถูกรวบรวมเขาไวในรูปแบบที่เหมาะสมกวา

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนัง สือสุภาษิ ต ไมใ ชห นัง สื อที่จ ะอานตั้ ง แตตน จนจบ แต เปน การรวบรวมสํา นวนคําพูดที่ มี
ลักษณะเฉพาะของตน การที่นําเอาแตละสํานวนมาใชจะเปนการดีกวา มีตัวอยางจํานวนมากที่สุภาษิตมี
ลักษณะเฉพาะซึ่งควรอานและไตรตรองจากแตละสํานวน มีหลายสํานวนที่มีความขัดแยงกัน แตก็ไดรับ
การยอมรับไวในการรวบรวมตลอดชวงเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร สภาพแวดลอมมีสวนอยาง
มากทําใหสํานวนสุภาษิตมีความแตกตางกัน
หนั ง สื อ สุ ภ าษิ ต ได ร วบรวมข อ เขี ย นทางปรี ช าญาณที่ ไ ด มี ก ารทบทวนไตร ต รองมาแล ว
ภาพลักษณของผูหญิงผูมีปรีชาไดเชื้อเชิญใหทุกคนจะไดฟงคําแนะนําสั่งสอนของนาง ผูนอยควรที่จะ
แสวงหาปรีชาญาณที่ถูกตอง พวกเขาควรจะหลีกเลี่ยงจากหลุมพรางอันตราย การผจญลอลวงของความ
ชั่วราย และเรียนรูที่จะเคารพยําเกรงตอพระเจา (1:7)
มาตรฐานคุ ณ ค าของมนุษ ยคื อ เปน ผูมี ความซื่ อสั ต ย ดํา รงอยูใ นความจริ ง มีค วามซื่อ ตรง
พากเพียรในการทํางาน มีความสุภาพถอมตน รูจักควบคุมตนเอง ดําเนินชีวิตเปนตัวอยาง และปกปอง
ความเปนมนุษยที่แทจริง มนุษยจึงเปน ภาพสะทอนถึงเจตนาของพระเจาในการสรางจักรวาลอยางมี
ระเบียบ ความหยิ่งจองหองของมนุษยและความบาปตางๆ ไดเขาไปแทรกแซงระเบียบของสิ่งสรางที่ดี
งาม ปรีชาญาณของพระเจาจะปกปองมนุษยใหอยูในหนทางที่ถูกตองและทําใหชีวิตของมนุษยเปนที่พอ
พระทัยของพระเจา ความดีจะทําใหมีความเจริญรุงเรือง สวนความเลวจะทําใหเกิดความลมเหลว (10:2425;11:8;12:2, และอื่นๆ) บางครั้งก็มีสิ่งที่ขัดแยงกับประสบการณของเรา เมื่อความชั่วรายเกิดขึ้นกับคนดี
สุภาษิตไมไ ดใ หคิดถึงปญ หาในดานนี้ตรงๆ แตก็มีหนังสือปรีช าญาณอื่น ๆ บางในพระคัมภีรที่สนใจ
ปญหาในดานนี้ เชน หนังสือโยบ หนังสือเพลงคร่ําครวญ

แบบฝกปฏิบตั ิ (Exercise)
ใหอาน สภษ. 6:6-11 ผูเขียนไดใหผูอานไดศึกษาเกี่ยวกับมด เราสามารถเรียนรูอะไรไดบางจาก
ลักษณะนิสัยของมด?
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ทําไมพระประสงคของพระเจาจึงสําคัญสําหรับมนุษย?

ความยําเกรงพระเจาคืออะไร
ความยําเกรงพระเจาแทรกอยูในวรรณกรรมปรีชาญาณตางๆ
แตอาจจะเปนสิ่งที่ไมคุนเคย
สําหรับเรา ประเด็นพื้นฐานในปรีชาญาณนั่นคือ ความยําเกรงพระเจาซึ่งมีอยูในตนขอของปรีชาญาณ
ทั้งหมด (สภษ 1:7; 9:10; Job 28:28; Sir 1:14) ความยําเกรงนี้ไมไดหมายถึงสิ่งที่ทําใหรูสึกตระหนก
ตกใจ แตความยําเกรงนี้หมายถึงการทําใหรูสึกเกรงขาม การเคารพนับถืออยางเหมาะสม เปนความรูสึก
ของมนุษยที่มีตอการประทับอยูของพระเจา ในทํานองเดียวกัน ความคิดนี้หมายถึงการรูจักสถานะของ
“ผูสราง” ที่มีความสัมพันธกับ “สิ่งสราง” เปนความรูสึกที่ถูกเจือปนดวยความกลัวเมื่อมนุษยเผชิญกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่เหนือธรรมชาตินี้มีผลตอทาทีของมนุษยตอการเคารพยําเกรง
ตอพระเจา
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ปญญาจารย
ชื่อทางการที่พระศาสนจักรใชเรียกหนังสือเลมนี้คือ Ecclesiastes (ปญญาจารย) ควรระวังอยาจํา
สับสนกับ Ecclesiasticus (บุตรสิรา) ซึ่งอยูในหมวดขอเขียนประเภทปรีชาญาณ หนังสือปญญาจารยหรือ
คําปราศรัยของ Qoheleth ถือวาเปนหนังสือแปลกที่สุดเลมหนึ่งในพระคัมภีร เพราะมีเนื้อหาเต็มไปดวย
ขอสงสัยตางๆ และมุมมองที่ทาทายตอความเชื่อ
ชื่อหนังสือยังคงเปนปญหาอยู (จาก ekklesia ในภาษากรีก หมายถึง การชุมนุม และ gahal ใน
ภาษาฮีบรู หมายถึงการรวบรวม) ซึ่งอาจจะหมายถึงการรวบรวมคําปราศรัยของอาจารยหรือผูเทศนสอน
คนใดคนหนึ่งไวดวยกัน ชวงเวลาที่เขียนหนังสือเลมนี้ก็ยากที่ระบุอยางชัดเจน อาจจะเปนกอนสมัยถูก
เนรเทศ เพราะมีความคลายกับหนังสือประเภทปรีชาญาณที่รวบรวมขึ้นสมัยนั้นมากทีเดียว การตั้งชื่อ
หนังสือวา ปญญาจารย และเรียกเปน โอรสของดาวิด (1:1) หรือ กษัตริยที่กรุงเยรูซาเล็ม เปนการอาง
ถึงซาโลมอน แตลีลาแบบนี้แตกตางจากปรีชาญาณที่มีชื่อเสียงของซาโลมอน จึงไมสามารถสรุปไดวาใคร
เปนผูเขียน หนังสือปญญาจารยมองระบอบกษัตริยใ นแงลบ เอกลักษณผูเขียนก็ยังคงเปนเรื่องลึกลับ

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ

ปญญาจารย (ไทย,ใชแบบอนุโลม)
ผูปราศรัยตอประชาชนที่มาประชุม(กรีก) ถอยคําของ Qoheleth (ฮีบรู)
Qoheleth, ปญญาจารย /ครู ผูเทศนสอน
ประมาณป 300 - 250 ก.ค.ศ.

ผูเ ขียน
ชวงเวลา
โครงสราง
1:1 – 11
บทนํา
1:12 – 6:9
คําแนะนําในการดําเนินชีวิต
6:10 – 11:6 บทสรุป
11:7 – 12:8 สุภาษิตเมื่อสูงอายุ
12:9 – 14
บทสรุปเพิ่มเติม
สาระสําคัญ ความไรสาระของชีวิตมนุษย ความออนแอของมนุษย ความหยิ่งยโส การงาน

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
ลีลาการเขียนหนังสือเลมนี้เปนการไตรตรองประสบการณสวนตัวของผูอาวุโสคนหนึ่งจากการ
มองดูชีวิตของตนเองในอดีตวาเปนเรื่องนาหดหูเพราะความซ้ําซากจําเจ หลังจากบทนํา (1:1-12) ปญญา
จารยไดสาธยายถึงความพยายามที่จะเขาใจชีวติ มนุษย และไดใหขอแนะนําในการดําเนินชีวิต(1:12-6:9)
เปนแบบแงลบ คือ “ไมมีอะไรใหม” มีขอสรุปในบทตอๆไป (6:10-11:6) ในที่สุด ผูเขียนไดเพิ่มบทสุภาษิต
ขอไตรตรองชีวิตที่สัมพันธกันของคนหนุมและคนชรา (11:7-12:8) ตอนทายของหนังสือไดสรุปชีวิตของ
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ปญญาจารยโดยการบันทึกของอีกผูหนึ่ง
การสอนความจริงอยางชัดเจน

ไดยกยองสรรเสริญถึงปรีชาญาณและความพยามของทานใน

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือเลมนีไ้ มควรอานในขณะที่มีความรูสึกหดหูหรือขณะอยูในความเศราโศกเสียใจ ความ
สงสัยของปญญาจารยนั้น ไมสามารถขจัดความโศกเศราได แตอยางไรก็ตามก็ไดนําเสนอการไตรตรอง
ชีวิตดานศาสนาไวมากดวยเชนกัน ทานมองวา ชีวิตเปนเรื่องซ้ําซาก วกวน และบนคร่ําครวญวา “ไมมี
อะไรใหมภายใตดวงอาทิตยน”ี้ (1:9;2:11) และชีวิตนั้นเปนเหมือนการวิ่งไลตามลม (2:26;อางอิง
1:2,14;3:19;12:8) การแสวงสิ่งตางๆเปนเรื่องไรประโยชนและเสียเวลา ปญญาจารยไดใหทางออก
สําหรับผูที่มองโลกในแงดีเกินไป แตก็ไมใชพวกมองโลกในแงลบแบบสุดโตง ยังมีเรื่องของศรัทธาเขามา
เกี่ยวของดวย ชีวิตมนุษยเปนเพียงสิ่งเล็กนอยเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญของพระเจา ปญหาของปญญา
จารยคือ มนุษยไมสามารถรับรูแผนการทั้งหมดของพระเจาได เราตองยอมจํานนตอพลังที่ยิ่งใหญกวาเรา
แมแตปรีชาญาณก็เปนเรื่องโงเขลาถาไมระมัดระวัง

แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอาน ปญจ. 3:1-8 บทกวีที่มีชื่อเสียงบทหนึ่งที่กลาวถึงความแตกตางของฤดูกาลในชีวิตมนุษย
จากบทกวีนี้ทานสามารถระบุไดหรือไมวาผูเขียนมีทัศนคติตอชีวิตเชนไร?
ทานคิดวาเปนเรื่องที่นายินดีหรือทําใหเปนทุกข?

เพลงซาโลมอน (Song of Songs)
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หนังสือเลมนี้เปนที่รูจักในชื่อที่ตางกัน บางก็ถูกเรียกวาบทเพลงแหงบทเพลง บทเพลงสดุดีแหง
บทเพลงสดุดี
หรือบทเพลงของซาโลมอน
ทั้งสองชื่อแรกมีความแตกตางในการถอดความจาก
ภาษาอังกฤษเชนเดียวกับภาษาฮีบรู ในการอธิบายบางอยางวาบทเพลงแหงบทเพลงหรือหนังสือแหง
หนังสือ เปนวิธีที่ใชในภาษาฮีบรูเพื่อบอกถึงความสูงสุดหรือความยิ่งใหญสุดในเปาหมายของสิ่งนั้นซึ่งไม
มีสิ่งใดเหมือน และชื่อเรื่องสุดทายเปนการบอกวาผูประพันธเปนผูอยูในธรรมประเพณีโบราณและถูก
เขาใจวาเปนซาโลมอน เชน เดียวกับวรรณกรรมปรีชาญาณ ดูเหมือนวาซาโลมอนไมใชผูประพันธที่
แทจริง แตเขาเปนรูปแบบและแรงบันดาลใจถึงคนรักในอุดมคติ
หนังสือเลมนี้มีลักษณะพิเศษในหนังสือพระคัมภีร ไดยกยองความงดงามของรางกายและเพศ
ของมนุษย หนังสือนี้มีความยากลําบากในการติดตามชวงเวลาซึ่งไมไดถูกบันทึก แตมีความพิเศษใน
ลําดับบทสนทนาและบทประพันธระหวางคนรักกันสองคน ผูหญิงกับผูชาย ทั้งสองหลงรักกันและกัน มี
ทอนรับพรอมกันในการนําเสนอความรัก ตนกําเนิดของหนังสืออาจจะเปนบทประพันธความรักทางโลก
สมัยโบราณที่อยูใกลตะวันออก แตถูกรักษาไวในพระคัมภีร ทําใหเรามั่นใจวามีความหมายที่ลึกซึ้งแฝง
อยู

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ เพลงซาโลมอน บทเพลงแหงบทเพลง(หรือบทเพลงสดุดีแหงบทเพลงสุดดี)
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตมีบางธรรมประเพณีอางวาเปนซาโลมอน
ชวงเวลา
ไมทราบแนชัด
โครงสราง
1:1-3:11
การไตรตรองถึงความรักของมนุษย
4:1-8 : 14
การสนทนาถึงความรักของมนุษย
สาระสําคัญ ความงดงามและเสนหทางเพศของมนุษย ความงดงามของรางกาย
และการแตงงานเปนเครื่องหมายความรักของพระเจา

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
ตามหลักการแลวควรมีวิธีการแปลทีร่ ะบุอยางชัดเจนถึงน้ําเสียงในบทประพันธ มีบทแปลจํานวน
นอยมากที่จะระบุดังนี้ บทเพลงนี้เปนการรวบรวมเพลงรักตางๆ เขาไวดวยกัน และเนนไปที่งานวิวาห
ของซาโลมอนกับเจาสาว
เพื่อใหเขาใจงายยิ่งขึ้น จึงสามารถแบงโครงสรางออกเปน 2 สวน
สวนแรก (1:1-3:11) เปนการไตรตรองความงดงามของความรักแบบมนุษย การแตงงานมี
ภาพลักษณที่ไมชัดเจนนัก
แตธรรมประเพณีไดตีความตัวบทเปนการยกยองการแตงงานเปนเหมือน
ความสัมพันธของพันธสัญญา
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สวนทีส่ อง (4:1-8:14) บันทึกการสนทนาระหวางเจาบาวและเจาสาว มีทอนรับพรอมกันของ
บรรดาผูหญิงเพื่อนของเจาบาว บทเพลงบางตอนมีแสดงออกมาชัดเจนถึงความงดงามฝายรางกายของ
เจาบาวเจาสาว และบางบทเพลงพูดถึงความรักในลักษณะที่แตกตางกัน
ผูอานสมัยใหมอาจจะมีปญหาในการเขาใจภาษาบางตอนของบทเพลงที่ใสจินตนาการเขาไปเปน
อยางมาก ชื่อของผลไม และดอกไมตางๆ (ผลทับทิม ตนปาลม ตนมะเดื่อ กุหลาบแหงชาโรน ฯลฯ)
อาหาร และเครื่องเทศจากตางประเทศ (ผลแอปเปล ลูกเกด เคก ดอกไมสีมวง อบเชย) และสัตวชนิด
ตางๆ (กวาง เสือดาว กวางผา ) เราคงพยายามที่จะพรรณาอยางประณีตลึกซึ้งถึงความสวยงามของคนที่
เรารักดวยภาษาแหงบทกลอน เจาบาวปรารถนาพรรณาผมของสตรีดุจฝูงแกะ (4:1) ลําคอของเธอดุจ
“ปอมของดาวิด” (4:4) ถาคุนเคยกับการใชภาพลักษณกจ็ ะทําใหเขาใจความหมายไดงายขึ้น เปาหมาย
ของคนรักมุงไปในรายละเอียดที่ยิ่งใหญสําหรับความงดงามทางรางกายทั้งของเขาและเธอ มิไดเปนการ
ลดความงดงามของมนุษยใหอยูในระดับรางกาย คูรักตางชื่นชมในบุคลิกลักษณะและทาทีภายในของคน
รัก ตัวบทยังใหสิ่งที่นาประทับใจตอคนรักและคูรัก ผูเปนคูสัญญาหลงรักกันและกัน

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
รูปแบบสองประการของการตีความหนังสือเลมนี้ประกอบดวยลักษณะทางวรรณกรรมตาม
ตัวอักษร และลักษณะการเทียบเคียง ซึ่งไมมีความขัดแยงกัน ในวรรณกรรมนี้ ตัวบทไดยกยองความ
สวยงามดึงดูดทางเพศของมนุษย ซึ่งเราสามารถพบมุมมองนี้ไดในสวนอื่นๆของพระคัมภีร (ปฐก2:4-25;
สภษ 5:15-19; 30:18-19) ไมมีตัวบทไหนที่จะสวยงาม และโดยผานทางบทกลอนที่แสดงออกถึงความ
เปนจริงนี้ ในตัวบทไดยกบริบทของการแตงงาน ยองยองความสวยงามดึงดูดทางรางกายเปนสวนที่อา ง
สาระสําคัญวาเรื่องเพศของมนุษยเปนสิ่งที่ดี ในความเชื่อมุมมองสมัยใหมนี้อาจไมตรงกันกับยุคโบราณที่
มองเรื่องเพศเปนสิ่งไมดี
นักตีความหลายทานมีความซาบซึ้งในตัวบทเหลานี้เสมอๆ
บรรดารับบี
ตีความหมาย
ความสัมพันธของความรักหมายถึง พันธสัญญาที่พระเจาทรงมีตอชาวอิสราเอลดุจดังเจาบาว ประกาศก
บางทานก็ใชภาพลักษณดังกลาวเชนเดียวกัน เชน ประกาศกโอเชยา (ฮชย 2:14-23) คริสชนตนอาจ
ตีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น วาเปนความสัมพันธของพระคริสตเจากับพระศาสนจักร มุมมองดังกลาวไมมี
ความขัดแยงกันแตชวยทําใหเขาใจความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน พซม. 2:10-15 ใครเปนผูพูดในขอความนี้? ใครเปนเปาหมายแหงความรักของผูพ ูด?
ทานมีเขาใจอยางไรเกี่ยวกับพระพรในเรื่องเพศจากมุมมองแหงความเชื่อนี?้

ปรีชาญาณ (Wisdom)
ปรีชาญาณของซาโลมอนอาจจะเปนคําที่เราคุนเคยเมื่อกลาวถึงหนังสือปรีชาญาณ
ซึ่งเปน
ขอเขียนอีกสวนหนึ่งที่รวบรวมมาจากหนังสือสุภาษิตและปรีชาญาณ ชาวยิวที่ใชภาษากรีกคนหนึ่งได
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รวบรวบเอาไวโดยใชชื่อผูเขียนวา กษัตริยซาโลมอน ซึ่งแตงในป 100 - 28 ก.ค.ศ. อาจจะเขียนในอเล็ก
ซานเดรีย ประเทศอียิปต
ลักษณะการบันทึกหนังสือเลมนี้ แตกตางจากหนังสือปรีชาญาณอื่น ๆ แมจะเขียนจากมุมมอง
ของชาวยิว แตผูประพันธไดสอดแทรกความคิดของกรีกในคําสอนของตนเอง ผลปรากฏวาไมเพียงเปน
การเขียนตามประเพณีชาวยิวเทานั้น แตยังผนวกใหเขากับชาวยิวทีใ่ ชภาษากรีกนอกแผนดินอิสราเอล
อีกดวย และภาพลักษณที่ปรากฏออกมาดูเหมือนเปนความคิดของคริสตชนดวยซึ่งพิสูจนได เชน ชีวิต
นิรันดรหลังความตายในบทที่ 1 - 5 แตความคิดนี้ไมปรากฏในศาสนายิวจนกระทั่งชวงทายๆ ในพันธ
สัญญาเดิม กอนพระเยซูเจาทรงบังเกิดเพียงเล็กนอย

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ปรีชาญาณ
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตผูเขียนรูจักภาษากรีกอยางดี และใชชื่อวากษัตริยซาโลมอน
ชวงเวลา
ประมาณ 100-28 ก.ค.ศ.
โครงสราง
1:1-6:21
ปรีชาญาณและชีวิตอมตะ
6:22-11:1
ซาโลมอนและปรีชาญาณ
11:2-19:22 อธิบายถึงการเนรเทศ
สาระสําคัญ ชีวิตอมตะและรางวัลของผูชอบธรรม ปรีชาญาณ ผูหญิง
ความเขลาของมนุษยและปรีชาญาณของพระเจา พระเจาผูปลดปลอย

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
เราสามารถแบงหนังสือเลมนี้ออกเปน 3 ภาค
ภาคที่หนึ่ง (1:1-6:21) สอนถึงชีวิตอมตะที่พระเจาประทานแกผูที่ซื่อสัตยตอ พระองคและผูที่ถูก
ทรมานอยางอยุติธรรมในชีวิต
ภาคทีส่ อง (6:22-11:1) กลาวถึงกษัตริยซาโลมอน เปนผูสอนถึงปรีชาญาณ ขณะเดียวกันก็
กลาวถึงปรีชาญาณที่มาจากพระจิตของพระเจา (7:22-25) แตก็สามารถพบไดเชนกันวา พระพรนี้ พระ
เจาก็ประทานใหผูที่แสวงหาพระองคดวย
ภาคทีส่ าม (11:2-19:22) อธิบายถึงพระยาหเวหพระเจาแหงอิสราเอล เปนพระเจาที่ปลดปลอย
ใหเปนอิสระ กิจการยิ่งใหญที่สุดในการชวยใหเปนอิสระคือ การอพยพ (ออกจากประเทศอียิปต) เมื่อพระ
เจาปลดปลอยอิสราเอลออกจากการเปนทาสในประเทศอียิปตไปสูดินแดนอิสรภาพในแผนดินแหงพันธ
สัญญา ผูประพันธชี้ใหเห็นถึงปรีชาญาณเปนแสงสวางที่นําทางประชากรตลอดประวัติศาสตรนี้ และได
กลาวถึงคําตักเตือนใหระวังถึงอันตรายในการนับถือพระเท็จเทียมที่มีผลตอชีวิตอิสราเอลใน
ประวัติศาสตร พระเจาผูเดียวทรงเปนศูนยกลางแหงการนมัสการและความรักของพวกเขา
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คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ปรีชาญาณมีเจตนาที่จะพูดกับบรรดาผูปกครองบนโลกนี้ (1:1) ผูประพันธจงใจชี้ใหเห็นถึง
เอกลักษณของซาโลมอนที่แนะนํา สั่งสอนบรรดากษัตริยประเทศอื่นถึงปรีชาญาณอันแทจริง ผูฟงคือทุก
คนที่แสวงหาการดํารงชีวิตอยางชอบธรรมตามปรีชาญาณของพระเจา หนังสือเลมนี้กลาวถึงความเขาใจ
ของมนุษยเกี่ยวกับความตาย เชน การจากไปนั้นดูเหมือนเปนการจากตลอดไป แตแทจริงนําไปสูชีวิต
นิรันดร (3:1-9) เหมือนโลหะที่ถูกทดสอบดวยไฟ ความทุกขทรมานทําใหคนนั้นเขมแข็ง (3:5-6)
อีกมุมมองหนึ่งที่นาสนใจเกี่ยวกับปรีชาญาณคือ การเชื่อมตอประวัติศาสตรแหงความรอดเขากับ
สภาพแวดลอมตาง ๆ ของการประพันธปรีชาญาณ เปนรูปแบบการเขียนของชาวยิวสมัยหลัง แตก็มี
ความนาสนใจสําหรับปจจุบันนี้
ปรีชาญาณคือพระหัตถขวาของพระเจาที่นําชาวอิสราเอลตลอด
ประวัติศาสตรทั้งหมด รวมถึงการอพยพออกจากประเทศอียิปตดวย (บทที่ 10-11) จงแสวงหาหญิงที่มี
ปรีชาญาณ เปนการแสวงหาความรูที่แทจริง เปนลักษณะผูหญิงที่เตือนใหระลึกวา แตละคนตองแสวงหา
ความรู การทําตัวใหวางเปลาเพื่อจะเรียนรูสิ่งที่ยิ่งใหญกวาซึ่งประยุกตเขากับชีวิตปจจุบันได ในชวงที่
รูสึกมั่นใจและเปนอิสระ จงระลึกถึงขอบเขตจํากัดของเราซึ่งมิใชเรื่องงาย คริสตชนจึงไดรวบรวมความคิด
ยอดเยี่ยมนี้จากหนังสือของชาวยิวซึ่งสามารถนํามาเปนหลักในการดํารงชีวิตคริสตชนได

แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอาน ปชญ. 5:15-20 ทานพบภาพลักษณของพระเจาอยางไรจากขอความนี้?
ทานคิดวาเปนการปลอบประโลมใจ เปนความลึกลับหรือทําใหเบิกบานใจ?
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บุตรสิรา (The wisdom of Ben Sira (Sirach)
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่มีความยาวที่สุดในวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณของพระคัมภีร (มี
51 บท) โปรแตสแตนทถือวาหนังสือเลมนี้อยูนอกสารบบพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม แตคาทอลิกได
เคารพนับถือหนังสือเลมนี้เพราะมีคําแนะนําอบรมสั่งสอนสําหรับการปฏิบัติจํานวนมาก หนังสือฉบับนี้ไม
ปรากฏอยูใ นพระคัมภีรภาษาฮีบรู แตปรากฏเฉพาะในพระคัมภรฉบับเจ็ดสิบ (Septuagint)ซึ่งมีชื่อใน
ภาษากรีกวา Ecclesiasticus (อยาสับสนกับคําวา Ecclesiastes) Ecclesiasticus (คําแปลฉบับภาษา
ละติน ) หมายถึง หนัง สือ ของพระศาสนจักร ชื่อนี้ เปน พยานไดวาหนัง สือเลมนี้ถูกใชบ อยๆในธรรม
ประเพณีของพระศาสนจักรคาทอลิก
หนังสือฉบับนี้แตกตางจากหนังสือฉบับอื่นๆในพระคัมภีร เพราะเรารูจักชื่อผูนิพนธหนังสือของ
พระศาสนจักร (Ecclesiasticus) ชื่อผูนิพนธปรากฏอยูในคํานําซึ่งเขียนโดยหลานของผูนิพนธเอง คํานํา
บอกเราวา เยซู บุตรสิราเปนนักปราชญทานหนึ่งซึ่งไดใชปรีชาญาณในการเขียนหนังสือเลมนี้ เพื่อใชสั่ง
สอนเยาวชนในเยรูซาเล็มประมาณป 180 ก.ค.ศ. หลานของผูนิพนธไดแปลงานเขียนของทานเปนภาษา
กรีก สําหรับชาวยิวที่พูดภาษากรีกที่เมืองอเล็กซานเดรียในอียิปตราวป 132 ก.ค.ศ.

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ ปรีชาญาณของบุตรสิรา(สิรัค) หรือ หนังสือของพระศาสนาจักร
ผูเ ขียน
เยซู บุตรสิรา (สิรัค)
ชวงเวลา
ประมาณ 180 -132 ก.ค.ศ.
โครงสราง
ไมมีเลขขอ บทนํา โดย หลานของบุตรสิรา
1:1-43:33
ปรีชาญาณและผูมีปรีชา
44:1-50:21 คํายกยองบรรพบุรุษ
50:22-29
บทสรุป
51:1-30
ภาคผนวก
สาระสําคัญ ปรีชาญาณที่แทจริง หนาที่ของบิดามารดาและบุตร ความมัธยัสถ ความตาย
มิตรภาพ บรรพบุรษุ

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
เคาโครงและลั กษณะคําประพั น ธของหนั ง สือ เลมนี้ ห ลากหลายอย างมาก เพราะวามี ความ
แตกตางของธรรมประเพณีตนฉบับ เราแบงหนังสือนี้ออกเปน 5 ภาค
ภาคแรกเปน คํานํา ซึ่งไมไ ดบรรจุเลขขอ คํานําไดแนะนําจุดประสงคของหนั ง สือและความ
ยากลําบากของการแปล ที่นาสนใจก็คือในคํานํามีการพูดถึงการแบง พระคัมภีรภาษาฮีบรูออกเปน 3
หมวด โดยไดกลาวถึงหนังสือบทบัญญัติ ประกาศก และหนังสือที่เหลืออื่นๆ
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ภาคที่สอง เปนภาคที่ยาวที่สุด(บทที่ 1-43) เปนการรวบรวมสุภาษิตตางๆโดยเฉพาะ ภาคนี้มี
คําสอนสําคัญในเรื่องตางๆ ซึ่งมักจะอยูในความสนใจของประชาชนในขณะนั้น บุตรสิราไดเนนเรื่องการ
เรียนรูถึงวิถีทางที่ถูกตองเหมาะสมและพฤติกรรมที่ดีตางๆ เพราะหนังสือนี้มุงสอนไปที่เด็กและเยาวชน
เปนอันดับแรก
ภาคที่สาม (44:1-50:21) เปนโคลงยืดยาวที่ยกยองสรรเสริญวีรบุรุษคนสําคัญของอิสราเอล ทํา
ใหหนังสือนี้แตกตางจากหนังสืออื่นๆ ในวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณ โดยปกติวรรณกรรมประเภท
ปรีชาญาณจะกลาวถึงประวัติศาสตรแหงความรอดพนของอิสราเอลเพียงเล็กนอยเทานั้น แตบุตรสิราให
ความสําคัญตอการรําลึกถึงประวัติศาสตรของพวกเขา และเลาถึงการกระทําอันนาพิศวงที่บรรพุบุรุษของ
พวกเขาไดกระทําโดยอาศัยการนําของพระเจา รายชื่อของบรรดาวีรบุรุษนั้นถูกคัดสรร แตก็มีบุคคล
จํานวนมากซึ่งมีชื่อเสียงและเปนที่ชื่นชมที่เราจะตองรูจัก(อับราฮัม, โมเสส, ดาวิด, ซาโลมอน, ฯลฯ)
ภาคที่สี่ เปนบทสรุปที่มีแตเดิมของหนังสือ (50:22-29) เปนการอวยพร โดยผูแปลปรารถนาให
ผูอานไดรับพรจากปรีชาญาณของหนังสือนี้
ภาคที่หา เปนภาคผนวกไดเพิ่มเติมเขามาภายหลัง (บทที่ 51) ซึ่งประกอบดวยคําภาวนาแหง
การสรรเสริญและโมทนาคุณพระเจาของบุตรสิรา และบทกวีที่กลาวถึงความยอดเยี่ยมของปรีชาญาณ

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือบุต รสิร าเหมือนกับวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณอื่น ซึ่งไมควรอานแบบวรรณกรรม
ทั่วไปเพื่อใหไ ดจํานวนหนามากๆ แตควรอานครั้ง ละนอยๆ และไตรต รองมากๆ เพราะสุภาษิต ได
พรรณนาคําแนะนําของผูมีปรีชาตอการหลอเลี้ยงชีวิต โดยอาศัยการกระทําอันชอบธรรมที่สอดคลองกับ
พระประสงคของพระเจา หนังสือนี้แสดงถึงปรีชาญาณที่สืบทอดตอกันมา มีหนทางที่ถูกตองและหนทาง
ที่ผิดไวสําหรับเดิน ความชอบธรรมจะนําความรุงเรืองมาให สวนความชั่วรายจะนําไปสูหายนะ ทัศนะนี้
อาจถูกพิจารณาในเวลานั้นวาเปนแบบอนุรักษนิยมซึ่งสนับสนุนภาษิตที่เปนความจริงและที่ไดใชมาแลว
เพื่อที่จะปลูกฝงใหเกิดการเชื่อฟง มุมมองนี้เขาใจไดในบริบทที่บุตรสิราอาศัยและทํางานอยู ในเวลานั้น
ราชวงศเซเลวซิดปกครองปาเลสไตน พวกเขายังคงสนับสนุนการใชวัฒนธรรมกรีกและคานิยมของชาว
กรีกตอจากกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ซึ่งดึงดูดใจเยาวชนที่เยรูเล็ม บุตรสิรารูสึกวาพวกเยาวชน
ตองทวนกระแส หนังสือของทานไดสรุปยอคําสอนของนักปราชญจากอดีตอันยาวนาน เพื่อค้ําชูคานิยมที่
สืบตอกันมาในสังคมและความเชื่อของพวกเขา
หนังสือนี้เริ่มตนดวยการสรรเสริญปรีชาญาณ “ความยําเกรงพระเจา เปนบอเกิดแหงปรีชาญาณ”
(1:14) จากนั้น ก็กลาวถึง หนาที่ตอพระเจา (บทที่ 2) และหนาที่ตอบิดามารดา (บทที่ 3) แลวก็เปน
คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติมากมาย สิ่งที่นาสนใจเปนพิเศษ คือคํายืนยันของบุตรสิราวามนุษยตองมี
ความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง(15:11-20) อยางเชนในสังคมของพวกเรา ที่คนเรามักจะคอย
หาผูที่จะมารับความผิด คําสอนเหลานี้เปนเครื่องเตือนความจําที่มีพลังตอการเลือกอยางเสรีที่พระเจา
มอบไวใหแกมนุษย
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แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอาน บสร. 30:14-17 คําแนะนําของบุตรสิราที่เกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยและความมั่งคั่งใน
ทรัพยสมบัติ เปรียบเทียบกับคานิยมของทานแลวเปนอยางไร ? ทานเห็นดวยหรือไม? คําแนะนําของเขา
มีความหมายทั้งตอเยาวชนและคนชราใชหรือไม ?
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มัทธิว (Matthew)
พระวรสารนักบุญมัทธิวเปนพระวรสารที่ชื่นชอบของพระศาสนจักรในสมัยแรกเริ่ม มีการนํามา
อางที่สุด และเปนประโยชนสําหรับใชในการสอนคําสอนเนื่องจากมีชุดคําสอนจํานวนมากหลายตอน จาก
พระวรสารนักบุญมัทธิวเราไดรับรูปแบบของความสุขแทจ และการอธิษฐานภาวนาขององคพระผูเปนเจา
ซึ่งใครที่ปฏิบัติตามก็ถือวาเปนคริสตชนไปโดยปริยาย
แตเดิมนั้นเชื่อกันวาพระวรสารนักบุญมัทธิวเปนพระวรสารที่เกาแกที่สุด เพราะคิดวาผูน ิพนธ คือ
นักบุญมัทธิว คนเก็บภาษี (มธ 9:9, เทียบ มก 2:14 และ ลก 5:27) แตนักวิชาการสมัยใหมสงสัยถึง
เอกลักษณเฉพาะของทาน ชื่อหนังสือของพระวรสารทุกฉบับเขียนขึ้นในชวงศตวรรษที่ 2 ผูนิพนธที่
ชื่อมัทธิวดูเหมือนวาจะเปนคริสตชนชาวยิว เขามองโลกดวยสายตาของชาวยิว และใหความสนใจอยาง
ที่สุดในเรื่องความสําเร็จสมบูรณของกฎบัญญัติ และความตองการที่จะนําชีวิตทางศาสนาถวายแดพระ
เจา พระวรสารนักบุญมัทธิวยากที่จะระบุสถานที่เริ่มแรกที่ชัดเจน พระวรสารแสดงหลักฐานความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับศาลาธรรมของชาวยิว (การกลาวถึง “ศาลาธรรมของพวกเขา”) ในชวงเวลาที่
คริสตศาสนากําลังเริ่มตนและถูกมองวาเปนศาสนาที่แตกตาง สถานการณดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นในชุมชน
เมือง เชน ที่อันทิโอกในซีเรีย

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ พระวรสารตามคําเลาของนักบุญมัทธิว
ผูน ิพนธ
ไมทราบแนชัด แตตามธรรมประเพณีระบุวาเปนมัทธิวคนเก็บภาษี
ชวงเวลา
ประมาณ ค.ศ 85
โครงสราง
1:1-4:16
ตนกําเนิดของพระเยซูเจา
4:17-11:1
การเริ่มตนพระภารกิจ
11:2-16:20 การตอตานที่เริ่มทวีมากขึ้น
16:21-28:20 การรับทรมาน ความตาย และการกลับคืนพระชนมชีพ
ประเด็นสําคัญ ความชอบธรรม คําทํานายของประกาศก และความสําเร็จของคําทํานาย
การตัดสินพิพากษา เอมมานูเอล พระเยซูเจาแบบอยางของพระบุตร
ผูเปยมดวยความเชื่อฟงและความซื่อสัตยตอพระเจา

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
หลายคนบันทึกวา พระวรสารนักบุญมัทธิวมีลักษณะพิเศษในการใชคําเปรียบเทียบ ในพระวร
สารมีความเปนสัดสวนอยางเปนระเบียบ ตัวอยางเชน เรื่องการบังเกิด (บทที่ 1-2) เทียบเคียงกับเรื่อง
พระทรมาน การกลับคืนพระชนมชีพ (บทที่ 26-28) ทั้งสองเรื่องใชการวาดฝน และคําศัพทที่ยกยองพระ
เยซูเปน “เอมมานูเอล” “พระเจาสถิตกับเรา” (1:33) ซึ่งไดถูกกลาวซ้ําอีกครั้งในคําสัญญาของพระเยซูเจา
ผูกลับคืนพระชนมชีพวาจะอยูกับบรรดาศิษยตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ (28:20) สิ่งที่ไมควรมองขามใน
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พระวรสารฉบับนี้คือ “การเลาเรื่อง” เรื่องราวของพระเยซูเจา พระเมสสิยาห และบุตรพระเจาผูนอบนอม
เชื่อฟง และซื่อสัตย
ภาคแรกของพระวรสาร
(1:1-4:16)
ไดวางคุณลักษณะเฉพาะของพระเยซูเจาในบริบท
ประวัติศาสตรของอิสราเอล พระเยซูเจาเปนความสําเร็จของคําสัญญาผานทางบรรดาประกาศก ทรงเปน
พระคริสตเชื้อสายของกษัตริยดาวิดทีซ่ ื่อสัตยและเชื่อฟงตอพระประสงคของพระเจา ไมเหมือนกับชาว
อิสราเอลดั้งเดิม
ภาคที่สอง (4:17-11:1) เริ่มดวยภารกิจการประกาศเทศนาในแควนกาลิลี การเทศนาใหกลับใจ
ของพระองคไดยกเรื่องของยอหน ผูทําพิธีลาง (4:17 เทียบ 3:2) แตในไมชาคําสอนอันมีลักษณะพิเศษ
ของพระองคก็อยูเหนือกวาคําสอนของยอหน บทเทศนบนภูเขาที่สําคัญ (บทที่ 5-7) แสดงวาพระเยซูเจา
ทรงเปนพระเมสสิยาหในพระวาจา ซึ่งเปนหนึ่งในหาคําปราศรัยที่แทรกอยูตลอดพระวรสาร (บทที่ 57,10,13,18,23-25) แตละตอนจบลงดวยวลีซ้ําๆกันที่วา (“และเมื่อพระเยซูเจาตรัสถอยคําเหลานี้เสร็จ
แลว...”) ตอมาพระเยซูเจาแสดงวาพระองคเปนพระเมสซียาหในกิจการดวยอัศจรรยตางๆ ที่ยิ่งใหญ (บท
ที่ 8-9) หลังจากที่พระองคทรงดํารัสสอนบรรดาศิษยถึงความหมายของการเปนศิษย (บทที่ 10)
ภาคที่สาม (11:2-16:20) การตอตานของพวกฟาริสที ี่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นตอการทีพ่ ระเยซู
เจาทรงดําเนินภารกิจในการประกาศเทศนา การสั่งสอนและการรักษาโรค
ภาคที่สี่ (16:21-28:20) แสดงถึงความเปนศัตรูไดทวีขึ้นจนนําไปสูการกระทําที่ตอตานพระเยซู
เจา การแสดงอยางประชดประชันถึงความสําเร็จสมบูรณในการทําตามพระประสงค แมกระทั่งการนอม
รับความตายบนไมกางเขน
การกลับคืนพระชนมชีพไดปลดปลอยพระเยซูผูปรากฏแกบรรดาศิษยใน
แควนกาลิลี การสงพวกเขาใหออกไป และประกาศพระวรสารแกทุกคน (28:16-20)

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
มีปญหาหลายประการในการตีความพระวรสารนักบุญมัทธิว ถาผูน ิพนธพระวรสารเปนคริสตชน
ชาวยิวคนหนึ่ง ทําไมพระวรสารยกยองสรรเสริญคนตางศาสนาที่มีความเชื่อ และเตรียมไปสูภารกิจตอ
โลกของคนตางศาสนา เชนเดียวกัน ผูนิพนธชาวยิวจะใชภาษาที่ดูเปนศัตรูบรรยายถึงบรรดาผูนําชาวยิว
วาเปนคนหนาซื่อใจคด และเหมือนหลุมศพทาสีขาวไดอยางไร มัทธิวจะยึดมั่นวาพระเยซูเจามิไดมาเพื่อ
ลบลาง แตมาเพื่อปรับปรุงใหสมบูรณไดอยางไร (5:17) และยังแสดงการสนับสนุนวากฎบัญญัติที่พระเยซู
เจานํามานั้นสมบูรณกวากฎบัญญัติของโมเสส (“ทานไดยินคํากลาว แตเรากลาวแกทานทั้งหลายวา…”)
ความขัดแยงอยางชัดเจนที่มีมากมายในพระวรสารฉบับนี้ การแกไขปญหานีไ้ มใชเรื่องงาย ความ
ขัดแยงบางอยางอาจเหมาะสมแกการรักษาไวซึ่งธรรมประเพณีอันหลากหลายจากชวงเวลาที่แตกตางกัน
ความขัดแยงอื่นๆ ยังอยูในระดับของการแกไขเรียบเรียง ในขณะที่ทานอานพระวรสารของนักบุญมัทธิว
ใหมุงความสนใจไปที่ความตอเนื่องของเรื่องราว เฝาสังเกตการพัฒนาความตึงเครียดระหวางพระเยซูเจา
และศัตรูของพระองค
การเติบโตของประสบการณความเชื่อของบรรดาศิษย ใหเราฟงการสอนที่
ตอเนื่องกันเปนชุดอยางยืดยาวราวกับวาทานไดนํามาประยุกตใชกับตัวเอง
คําสอนทางศีลธรรมของ
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พระวรสารนี้เปนสิ่งที่สามารถนํามาใชไดตลอดทุกยุคทุกสมัย ขณะที่เราอานเกี่ยวกับคําสั่งสอนของพระ
เยซูเจาตอบรรดาศิษยในคําปราศรัยที่ยิ่งใหญทั้งหาชุด ราวกับวาเรากําลังฟงอยูในเวลานั้นดวย

แบบฝกปฎิบัติ (Exercise)
ใหอาน มธ. 5:1-12 เรื่องความสุขแท ทานเขาใจเรื่องนี้อยางไร ในฐานะเปนความคิดที่ดู
เหมือนวาเปนไปไมได เปนเปาหมายที่จะตองทําใหสําเร็จ เปนคําอวยพรแกผูที่ทนทุกข หรือเปน
เครื่องหมายของพระอาณาจักรพระเจาที่จะมาถึง ทําไมทานจึงคิดเชนนั้น?

มาระโก (Mark)
พระวรสารนักบุญมาระโกเปนพระวรสารที่สั้นที่สุดในบรรดาพระวรสารทั้งสี่เลม
ตามธรรม
ประเพณีโบราณถือวาผูเขียนเปนเพื่อนรวมเดินทางกับเปโตร และเขียนที่กรุงโรม ไมมตี ัวบทที่บงบอกวา
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ผูเขียนเปนเพื่อนรวมงานของพระเยซู แตมีสิ่งทีบ่ งบอกวาผูเขียนหรือหมูคณะของเขาเปนคนตางศาสนา
เพราะถือวาเปนเรื่องปกติในสมัยของชาวยิวที่ขอเขียนถูกนํามาแปล
การกลาวอยางรวบรัดของพระวรสารนี้สงผลกระทบในตัวเอง พระวรสารไดกลาวถึงเรื่องราวของ
พระเยซูเจาทีไ่ มยาวนักในแตละตอน เหตุการณเกิดขึ้นอยางรวดเร็วแบบเหตุการณตอเหตุการณ มาระโก
ชอบใชคําวา “ทันทีหลังจากนั้น” สิ่งนี้หรือสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น มีเพียงตอนเดียวทีย่ าวคือเรื่องนิทาน
เปรียบเทียบ “ผูหวาน” (บทที่4) อีกดานหนึ่งนั้นมาระโกบรรยายถึงพระเยซูเจาในฐานะผูทําอัศจรรย และ
ผูขับไลปศาจ ในกิจการเหลานี้ พระองคไดแสดงพระองคเองวาทรงเปน “อาจารยผูยิ่งใหญ” (1:22,27)

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก
ผูน ิพนธ
ไมปรากฎชื่อผูแตง, ตามธรรมประเพณีบอกวาเปนเพื่อนรวมงานของเปโตร
ชวงเวลา
ประมาณป ค.ศ.66 - 70
โครงสราง
1:1-8:26
ภารกิจของพระเยซูเจาที่กาลิลี
8:27-16:8
พระทรมาน การสิ้นพระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพ
16:9-20
บทสงทาย
สาระสําคัญ : สถานภาพที่ซอนเรนของพระเยซูเจา ความเชื่อและความกลัว กางเขน
ศิษยที่แทจริง

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
พระวรสารนักบุญมาระโกนี้สามารถแบงไดเปน 2 ภาค
ภาคแรก (1:1-8:26) แสดงสถานภาพของพระเยซูเจาตอผูอาน พระองคเปนบุตรของพระเจา
(1:1) ผูซึ่งมาอยางผูทรงอํานาจ แตทรงพอพระทัยรับทุกขทรมาน ในการกระทําอันทรงอํานาจและใช
อุปมาของพระองค
เปดเผยถึงพระอาณาจักรของพระเจา
ปญหาคือแมแตบรรดาศิษยก็ไมเขาใจ
คุณลักษณะเดนของมาระโก คือ การเลาเรื่องพระเยซูเจาในลักษณะของมนุษย ทําใหพวกเขาไมรูถึง
สถานภาพของพระเยซูเจา ซึ่งยังคงเปนความลับ แมหลังจากไดเห็นการอัศจรรยตางๆ พวกเขายังถามวา
“ทานผูนี้เปนใครหนอ เขามีอํานาจเชนนี้ไดอยางไร” (4:14) มีเพียงปศาจเทานั้นที่รองตะโกนถึง
สถานภาพของพระองคอยางถูกตอง
ภาคที่สอง (8:27-16:8) กลาวถึงธรรมชาติแทของพระเยซูเจาชัดเจนขึ้น เมื่อพระเยซูทรงสั่ง
สอนบรรดาศิษย พระองคพยายามอธิบายความหมายของการเปนศิษย แตพวกเขายังคงเขาใจพระองค
ผิด การเปนบุตรของพระเจาไมไดหมายถึงสิทธิพิเศษ แตเปนความตั้งใจมอบชีวิตของตนเพื่อผูอื่น ใน
การเพงมองที่ไมกางเขนของพระคริสตเจาเทานั้นจะทําใหรูความหมายของภารกิจของพระเยซูเจาอยาง
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ชัดเจน นายรอยทหารตางชาติคนหนึ่งไดยอมรับถึงสถานภาพแทจริงของพระเยซูเจาวา “ใชชายคนนี้เปน
พระบุตรพระเจาแนทีเดียว” (15:39)
ในสวนสุดทาย (16:9-20) เปนการเพิ่มมาทีหลัง กลาวถึงการปรากฏพระองคหลังจากกลับคืน
พระชนมชีพ

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
คุณลักษณะที่เดนชัดของมาระโกคือการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติของการเปนศิษย ทานอาจจะ
สะดุดกับภาพที่มาระโกนําเสนอในการเปนศิษย แมพวกเขาจะมีสิทธิพิเศษในการประทับอยูของพระเยซู
เจา พวกเขาเปนกลุมแรก “ที่ไมมีความชัดเจนในความคิดเรื่องการเปนศิษย” หลายตอหลายครั้งที่พระ
เยซูเจาย้ําเตือนใหพวกเขาเขาใจถึงแกนแทในการเปนศิษย แมหลังจากการทวีขนมปง พวกเขาก็ยังไม
เขาใจรวมทั้งการสอนที่ยืดยาวเกี่ยวกับบรรดาศิษยที่จะตองทุกขทรมาน (8:22-10:52) พวกเขาก็ยัง
โตเถียงกันวาใครจะมีตําแหนงที่ดีที่สุดในงานเลี้ยงแหงพระอาณาจักรสวรรค แตพระเยซูไมเคยเลิกที่จะ
กลาวแกพวกเขาตอไป เรื่องราวที่พระคูหาวางเปลาตองการบอกกับบรรดาศิษยโดยตรง (16:7) พวกเขา
ถูกสงกลับไปยังกาลิลีที่ซึ่งภารกิจของพระเยซูเจาไดเริ่มขึ้นที่นั่น
ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของพระวรสารมาระโกคือ ในตอนสุดทาย ที่จบลงอยางสะดุดใน
16:8 “เขาออกจากที่นนั่ และไมไดบอกเรื่องนี้แกใครเพราะกลัว” ที่ชัดเจนตอคริสตชนสมัยแรกเพราะการ
เลือกที่จะจบแบบคริสตชนสมัยแรก เปนความตั้งใจที่จะจบอยางนั้น ผูอานรูวาบางคนไดกลับไปเลาเรื่อง
การกลับคืนชีพและเรื่องพระคูหาวางเปลา มิเชนนั้นแลวเราก็คงจะไมใชคริสตชน การจบแบบนี้ทําให
ผูอานอยากรูเรื่องทูตสวรรค ที่พระคูหาวางเปลา “จงไปที่กาลิลีและทานจะพบพระองคผูทรงกลับคืนพระ
ชนมชีพ” นั่นคือจงกระทําภารกิจ พระองคจะสถิตอยูที่นั่น ความเชื่อของเราไมอยูที่พระคูหาวางเปลา แต
อยูในพระองคผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระองคผูไมปรากฏในรูปเนื้อหนังอีกตอไป
แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน มก. 10:46-52 ทําไมบาทีเมอัสคนตาบอดจึงดีกวาศิษยที่พระเยซูทรงเลือก? สําหรับทาน
เลือกอยูตรงไหนของเรื่องนี?้

ลูกา (Luke)
พระวรสารของนักบุญลูกา เปนสวนแรกของหนังสือสองฉบับ จากผูเขียนคนเดียวกับหนังสือ
กิจการอัครสาวก บอยครั้งมีการศึกษาพระวรสารของนักบุญลูกาพรอมกับพระวรสารของนักบุญมัทธิว
และมาระโก เพราะมีความเหมือนกัน
ศิลปนหลายยุคหลายสมัยไดรับแรงบันดาลใจจากพระวรสารของนักบุญลูกา เชน ภาพเทวทูต
แจงสารแกแมพระ (1:26-38) แมพระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ (1:39-45) ลูกลางผลาญ(บิดาผูใจดี)
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(15:11-32) เรื่องราวที่เอมมาอูส (24:13-32) ทั้งหมดนี้มาจากพระวรสารของนักบุญลูกา บทภาวนาที่
สําคัญ ๆ หลายบทก็มาจากพระวรสารเลมนี้ดวย เชน บทเพลงสรรเสริญของแมพระ (1:46-55) บทเพลง
ของเศคาริยาห (1:68-79) และบทเพลงของสิเมโอน (2:29-32) พระวรสารของนักบุญลูกาจึงเปนเหมือน
คลังภาพความคิดของคริสตชน
พระวรสารนักบุญลูกา เปนพระวรสารฉบับเดียวที่ใหเหตุผลสําหรับงานเขียนชิ้นใหมของทาน
ในอารัมภบท (1:1-4) แสดงถึงความพยายามไตรตรองที่จะนําเสนอพระเยซูเจาและศาสนาคริสต ใน
บริบทของประวัติศาสตรที่กวางมากขึ้น นาสังเกตดวยวาบทนํานี้ทําใหเห็นไดวาผูเขียนเปนคริสตชนรุนที่
สอง เพราะเขาตองอาศัยประจักษพยานและศาสนบริกรแหงพระวาจามากกวาที่จะระบุถึงตนวาเปนผู
เดียวที่เปนผูบันทึกเรื่องราว (1:2) ผูที่ทานเขียนถึงอาจเปนกลุมคนตางศาสนา บางแนวคิดเสนอวา
พระวรสารนักบุญลูกานี้เปนคําแกตาง หรืออีกนัยหนึ่งคือ เขาอาจจะพยายามปกปองคริสตศาสนาใน
สายตาของชาวโรมันวา คริสตชนไมเปนอันตรายตออาณาจักรโรมัน พระวรสารนักบุญลูกายังไดนําเสนอ
การอธิบายเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ทและเครื่องหมายตางๆ ของพระองคในอีกแงหนึง่

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา
ผูน ิพนธ
ไมทราบ แตธรรมประเพณีถือวาผูเขียนเปนผูรวมงานของนักบุญเปาโล
ชวงเวลา
ประมาณ ค.ศ. 85
โครงสราง
1:1–4
อารัมภบท
1:5–9:50
พันธกิจที่กาลิลี
9:51– 19:51 เรื่องเลาการเดินทาง
19:28–21:38 พันธกิจที่เยรูซาเล็ม
22:1–24:53 พระทรมาน การสิ้นพระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพ
สาระสําคัญ พระเยซูเจาพระผูกอบกู การภาวนา การใหอภัย บทบาทของสตรี พระจิตเจา

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
พระวรสารนักบุญลูกาสามารถแบงออกไดเปน 5 ภาค
อารัมภบท (1:1-4) ไดกําหนดบริบท และการเทียบเคียงคลายคลึงกันกับอรัมภบทในหนังสือ
กิจการอัครสาวก (กจ.1:1-5) ลูกาเขียนถึงเธโอฟลัสเพื่อบันทึกเรื่องราวที่ซื่อตรง เธโอฟลัส (ภาษากรีก
แปลวา คนรักของพระเจา) เราไมทราบวาเปนใคร นาจะเปนไปไดวา ทานเปนบุคคลที่เพิ่งจะกลับใจไดไม
นาน นักวิชาการบางทานมีความเห็นวาเปนชื่อทางวรรณกรรม ที่สะทอนความคิดของหมูคณะของลูกา
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เพื่อชี้ใหเห็นวาลูกาตองการเรียบเรียงเหตุการณและเรื่องราวเกี่ยวพระเยซูเจาตามความเขาใจของตน ใน
ขณะเดียวกันก็ยอมรับวาคนอื่นๆ ก็ไดทําเชนเดียวกัน
ภาคทีส่ อง (1:5-9:50) เชนเดียวกับมัทธิว ลูกาไดบอกเลาถึงเอกลักษณของพระเยซูเจา ตน
กําเนิดของพระองค เชนเดียวกับที่มัทธิวไดทํา และบรรยายถึงพระภารกิจในแควนกาลิลี ภาระหนาที่
ของพระองคไดถูกประกาศอยางชัดเจนที่ศาลาธรรมในเมืองนาซาเร็ธ เมื่อพระองคกลาวอางถึงหนังสือ
ประกาศกอิสยาห (อสย 61:1-2) “พระจิตของพระเจาทรงอยูเหนือขาพเจา…” (4:18-19) พระเยซูเจามา
เพื่อทําภารกิจ การเทศนสอน การรักษาโรค และทําใหเกิดการคืนดีกันเสมอๆ
ภาคทีส่ าม ลูกาไดวางเรือ่ งราวเกี่ยวการเดินทาง (9:51-19:27) ใน 9:51 พระเยซูเจาทรงตั้ง
พระทัยแนวแนจะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มอยางประกาศก เมืองอันเปนชาตากรรมของพระองค ในหลายๆ
บท พระเยซูเจาอยูในหนทางสูกรุงเยรูซาเล็ม ขณะดําเนินตามทาง พระองคทรงตรัสสอนบรรดาศิษยของ
พระองคเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจา และความสําเร็จสมบูรณในภารกิจของพระองค ภาคนี้
บอยครั้งมักถูกเรียกวาเปนการบรรยายถึงการเดินทาง
ภาคที่สี่ (19:28-21:38) เมื่อพระเยซูเจาทรงประทับอยูในกรุงเยรูซาเล็ม ลูกาใหความสําคัญกับ
พระภารกิจของพระเยซูเจาที่นั่น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเหตุการณสูงสุดที่จะเกิดขึ้นที่นั่น
ภาคสุดทาย (22:1-24:53) บรรยายถึงพระทรมาน ความตาย และการกลับคืนพระชนมชีพ
ในขณะที่หลายๆ สวนมีความคลายคลึงกันกับของนักบุญมาระโกและมัทธิว ลูกาไดบันทึกรายละเอียดๆ
ตางที่เปนเอกลักษณเฉพาะที่ไมเหมือนใครไวดวย พระเยซูเจาปรากฏตอหนาเฮโรด และปลาต เพื่อ
ประกาศวาพระองคไรความผิด (23:4,15) แมในขณะถูกพิพากษา พระองคยังไดทําใหทั้งเฮโรด และปลา
ตซึ่งแตกอนเปนศัตรูกันกลับเปนเพื่อนกัน (23:12) และยังแสดงออกถึงการใหอภัยแกผูถูกประหารพรอม
กับพระองคอีกดวย (23:34) พระเยซูเจายังใหคําคําสัญญาถึงสวรรคแกโจรที่กลับใจ (23:42-43) พระ
ภารกิจแหงพระเมตตากรุณาของพระองคแสดงถึงความไมมีขอบเขตตั้งแตเริ่มตนจนจบ

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ความเขาใจพระวรสารนักบุญลูกาในภาพรวมนั้นหมายถึงวาตองเขาใจชีวิต พันธกิจ การ
สิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา แมกระทั่งจุดเริ่มตนของพระศาสนจักร ก็เปน
สวนหนึ่งของแผนการอันยิ่งใหญของพระเจา โดยการนําของพระจิต
ทุก ๆ สิ่งในพระวรสารของนักบุญลูกา เกิดขึ้นภายใตการนําของพระจิตเจา พระเยซูเจากระทํา
ภารกิจของพระองคสําเร็จ เพราะพระองคเต็มเปยมไปดวยพระจิต พระเยซูเจายังทรงไดรับพละกําลังจาก
การภาวนา พระองคสอนบรรดาศิษยของพระองคเกี่ยวกับการภาวนา และความจําเปนของการภาวนา
พระองคยังคงสอนเรื่องการคืนดีและการใหอภัยวาเปนเครื่องหมายถึงอาณาจักรของพระเจา บอยครั้ง ลู
กาแสดงใหเห็นวาพระเยซูเจาประทับที่โตะอาหารกับคนหลากหลายประเภท พระเยซูเจาสําหรับลูกาเปน
ผูที่ชอบออกงานสังคม เวลามื้ออาหารเปนเหตุการณทางสังคมและเปนเวลาสําหรับการเยียวยารักษา
111

พระองครับประทานอาหารแมกระทั่งกับคนตางชาติ คนเก็บภาษี คนที่อยูชายขอบของสังคม ดังเชนการ
ปฎิบัติตัวที่ไมดีในสายตาของผูชอบธรรมในทางศาสนา แสดงใหเห็นถึงพลังอํานาจการเยียวยารักษาของ
พระเจาไดแผขยายไปอยางไร
พระเยซูเจาของลูกาไดบัญชาบรรดาศิษยดวยขอความที่เรียกรองการ
ปฏิบัติที่ยาก นั่นคือ ความจําเปนที่จะตองใหอภัยแมกระทั่งศัตรูของตนเอง

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ลก. 15:11–32 สัก 2 – 3 ครั้ง ในแตละครั้งใหนําตัวทานเองเขาไปอยูในเหตุการณนั้น ใน
บทบาทตาง ๆ เชน ลูกลางผลาญ ลูกชายคนโต บิดา ในแตละบทบาทนั้นเปลี่ยนความเขาใจของทานตอ
พระวรสารตอนนี้หรือไม?

ยอหน (John)
จากจุดเริ่มตนของพระวรสารฉบับนี้อยูเหนือพระวรสารอีกสามฉบับ การเริ่มตนที่ยิ่งใหญของ
พระวรสารฉบับนี้แสดงเบื้องหลังเหตุการณมิติดานจักรวาล พระวจนาตถนิรันดรของพระเจาทรงรับเอา
กายและเสด็จมาประทับทามกลางประชากรของพระองค สวนที่เหลืออื่น ๆของพระวรสารฉบั บนี้แสดง
ถึงเรื่องราวของพระสิริรุงโรจนทั้งหมด
ในสมัยแรก ๆ ของคริสตศาสนา บรรดาผูมีความเชื่อไดรับรองเอกลักษณเฉพาะของพระวรสาร
ฉบับนี้ ซึ่งจริงๆ แลว มีปญหาอยูมากในการยอมรับพระวรสารฉบับนี้ เพราะบางคนเห็นวามีอันตรายอัน
อาจจะเกิดขึ้นได กลาวคือพระวรสารฉบับนี้อาจนําบางคนไปสูการสอนผิดความเชื่อในการปฏิเสธเรื่อง
การรับเอาธรรมชาติมนุษ ย ความคิดเรื่องพระเจาจะกลายเปนมนุษยคนหนึ่งเหมือนกับเรา ในเวลา
เดียวกันพระวรสารฉบับนี้อาจทําใหเนนการสอนของคริสตชนในเรื่องธรรมชาติฝายโลกมากจนเกินไป
เปนความโชคดีอยางมากที่ถึงแมวาคริสตชนบางคนจะตีความเนื้อหาของพระวรสารฉบับนี้อยางผิด ๆ
แตพระศาสนจักรยังคงเก็บรักษาพระวรสารฉบับนี้ไวในสารบบพระคัมภีร
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ธรรมประเพณีโบราณถือวา พระวรสารฉบับนี้เขียนขึ้นโดยผูหนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน
ของพระเยซูเจา คือ ยอหนบุตรของเศเบดี ทานถูกระบุวาเปน “ศิษยที่ทรงรัก” ซึ่งเปนผูที่ไมไดถูก
กลาวถึงในพระวรสารฉบับนี้ (ดู 19:26; 21:20, 24) บรรดานักวิชาการไดใหเหตุผลที่ชวนใหสงสัยในการ
ระบุชื่อเชนนี้ พระวรสารฉบับนี้ไดแสดงเครื่องหมายหลายอยางซึ่งแสดงวาถูกรวบรวมขึ้นในสมัยหลังใน
ประวัติศาสตรของคริสตศาสนา นั่นคือเกือบปลายศตวรรษที่หนึ่ง
ศิษยที่ทรงรักอาจเปนจริงตามที่
ปรากฏทางประวัติศาสตร ซึ่งเปนผูติดตามพระเยซูเจา และอาจเปนการเขียนของผูที่แฝงตัวอยูเบื้องหลัง
พระวรสารนี้เพราะวาทานเปนบุคคลสําคัญในกลุมที่มาจากธรรมประเพณีของยอหน แตทานเองไมใชผู
เรียบเรียงพระวรสารฉบับนี้ ไมวาผูเขียนจะเปนใครก็ตาม แตทานก็มีพรสวรรคในการเขียนเรื่องราว
เพราะพระวรสารฉบับนี้บรรจุเรื่องราวที่ควรคาแกการจดจําเกี่ยวกับพระเยซูเจามากที่สุด

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน
ผูน ิพนธ
ไมทราบแนชัด แตตามธรรมประเพณีระบุวาเปน ยอหน บุตรของเศเบดี
ชวงเวลา
ประมาณ ป ค.ศ. 90 – 100
โครงสราง
1:1 – 51
อารัมภบท
2:1 – 12:50 หนังสือแหงเครื่องหมาย
13:1 – 20:31 หนังสือแหงพระสิริรุงโรจน
21:1 – 25
บทสงทาย
สาระสําคัญ พระวจนาตถทรงรับเอากาย แสงสวางและความมืด ความจริงและความเท็จ
เครื่องหมายและพระสิริรุงโรจน ปงทรงชีวิต ผูเลี้ยงแกะที่ดี เถาองุนและกิ่งกาน

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
โครงสรางใหญของพระวรสารนักบุญยอหน ซึ่งประกอบดวยสองภาคหลัก คือ “หนังสือแหง
เครื่องหมาย” และ “หนังสือแหงพระสิริรุงโรจน” ซึ่งถูกหอหุมดวยอารัมภบทและบทสงทาย พระวรสาร
ฉบับนี้เริ่มตนดวยอารัมภบทที่เปนบทกวีและการแนะนําทางประวัติศาสตร (1:1-51) ซึ่งบรรยายในมิติ
ดานจักรวาลวา “พระวจนาตถนิรันดรทรงรับเอากาย” และทรงเสด็จมาประทับอยูในโลกอยางไรและ
ยอหน บัปติสตไดเตรียมรับการเสด็จมาของพระองคครั้งนี้อยางไร
ภาคแรก ในพระวรสารฉบับนี้ คือ หนังสือแหงเครื่องหมาย (2:1–12:51) แสดงใหเห็นวาพระเยซู
เจาทรงเปดเผยพระองคเองอยางไร
และความสัมพันธของพระองคกับพระบิดาเปนอยางไรโดยอาศัย
เรื่องราวของเครื่องหมายตาง ๆ ซึ่งมีผลตอผูที่ฟงพระองคในสองทาง คือ เครื่องหมายตาง ๆ เหลานี้นํา
ประชาชนบางคนใหมีความเชื่อ แตก็ไดทําใหคนอีกหลายคนกลายเปนศัตรูกับพระเยซูเจาโดยตรง
ภาคที่สอง (13:1–20:30) บรรยายวาพระเยซูเจาทรงรับพระสิริรุงโรจนจากพระบิดาเจาสวรรค
ของพระองคโดยการเชื่อฟงของพระองคแมกระทั่งยอมรับความตายอยางไร พระสิริรุงโรจนนี้ถูกทํานาย
ลวงหนาแลวในสวนแรกของพระวรสารและไดสําเร็จในสวนที่สองนี้เอง โดยอาศัยพระสิริรุงโรจนนี้ พระ
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เยซูเจาทรงยอมรับความตายของพระองคบนไมกางเขน เปรียบเหมือนผูเลี้ยงแกะที่ดีที่สละชีวิตของตน
เพื่อฝูงแกะ เพื่อที่จะเอาชีวิตนั้นคืนมาอีก (10:11, 17-18) ผูที่อานดวยความละเอียดจะสังเกตไดวา
พระวรสารนักบุญยอหนใน (20:30-31) เปนเหมือนกับบทสรุปของพระวรสารเลมนี้ บรรดานักวิชาการ
เชื่อวาแทที่จริงแลวบทสงทาย (บทที่ 21) นั้นถูกเพิ่มเติมเขามาในภายหลังซึ่งมาจากธรรมประเพณียอหน
และไดตกี รอบเรื่อง “ศิษยที่พระเยซูเจาทรงรัก” ในฐานะที่เปนศิษยตัวอยาง ขณะเดียวกันก็ยอมรับความ
เดนชัดของเปโตรมากกวาคนอื่นในทามกลางบรรดาศิษยของพระเยซูเจา

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
นกอินทรียเปนสัญลักษณโบราณสําหรับพระวรสารของนักบุญยอหน
ซึ่งก็เหมาะสมอยางยิ่ง
พระวรสารฉบับนีโ้ บยบินสูงเหมือนนกอินทรีย เพื่อจะอานพระวรสารของนักบุญยอหนผูอานจะตองเขา
ไปในโลกที่แตกตางอีกโลกหนึ่ง ซึ่งสาระสําคัญตาง ๆ ถูกกลาวซ้ําแลวซ้ําอีกแตในลักษณะการวนสูงขึ้น
เรื่อย ๆ ดุจดังนกอินทรียขณะที่ลาเหยื่อ พระวรสารฉบับนี้บินวนเวียนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งผูอานอยูสูงเทาใด
ยิ่งจะเขาใจสิ่งที่พระวรสารตองการหมายถึงมากเทานั้น
คําสอนที่สําคัญที่สุดที่อยูในพระวรสารของนักบุญยอหน คือ พระเยซูเจาทรงเปนพระวจนาตถผู
ทรงรับเอากาย เพื่อทรงแสดงใหเราเห็นหนทางที่จะมุงไปสูพระบิดา (1:1-3,10-14) พระองคเสด็จจาก
สวรรคมาในกาลเวลา แตเมื่อเสด็จสูสวรรคนั้นทรงกลับไปดวยพระสิริรุงโรจนของพระเจา เราสามารถ
เห็นภาพนี้ไดจากแผนผัง
พระวจนาตถทรงดํารงอยู
แลวกับพระเจา

พระวจนาตถเสด็จกลับไปหา
พระบิดาในพระสิริรุงโรจน

พระวจนาตถทรงรับเอากายและทรงอยูในโลก

เหมือนกับเรื่องราวคลี่คลายออก ยอหนบรรยายเรื่องราวการพบกันของบุคคลตางๆ กับพระเยซู
เจา เนื่องจากพระเยซูเจาไดกระทําเครื่องหมายตาง ๆ เพื่อพิสูจนจุดเริ่มตนแทจริงของพระองค บรรดา
ประชาชนนั้นทั้งถูกดึงใหเขามาหาพระองคหรือถูกขับไลไปโดยพระองค พวกเขาตองตัดสินใจที่จะเชือ่
และติดตามพระองคในความเปนศิษยของพระองค บทบาทตาง ๆ ที่ควรจดจําคือ เรื่องอาจารยสอน
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กฎหมายของชาวยิว (นิโคเดมัส, 3:1-21) เรื่องหญิงชาวสะมาเรีย (4:1-42) เรื่องชายอัมพาต(5:1-18)
เรื่องชายตาบอดแตกําเนิด(9:1-41) และเรื่องของลาซารัส (11:1-44)
ลักษณะภายนอกประการหนึ่งคือ เรื่องราวตาง ๆ เหลานี้เปนการพบกันธรรมดาๆ แตนาสังเกต
วาเรื่องราวของแตละคนนั้นถูกเขียนดวยบทสนทนาทั้ง สองฝายและฝายเดียว ซึ่งพูดถึงประเด็นทาง
ศาสนาที่ลึกซึ้ง เนื้อหานั้นทําใหเกิดความซับซอนที่ลึกซึ้ง ดังเชน เรื่องราวของนิโคเดมัสและหญิงชาว
สะมาเรียกลาวถึงความลึกซึ้งของศีลลางบาป เรื่องของชายตาบอดแตกําเนิดกลาวถึงการกลับใจ การ
ออกจากความมืดบอดสูแสงสวางและการมองเห็น และเรื่องราวของลาซารัสกลาวถึงการกลับคืนชีพและ
ชีวิตนิรันดร ผูอานสามารถคนพบความเขาใจใหมที่ลึกซึ้ง ถึงแกนแทในการดําเนินชีวิตคริสตชนไดโดย
การอานเรื่องราวเหลานี้อยางละเอียดรอบคอบ

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ยน. 9:1-41 ทานประทับใจสัญลักษณอะไรมากที่สุดในเรื่องนี้?
จงใชจินตนาการของทานคิดวาทานอยากจะเปนบทบาทของใคร?
และบทบาทนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงทําใหทานพัฒนาความเชื่อไดหรือไม?
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กิจการอัครสาวก (The Acts of the Apostles)
กิจการอัครสาวก บรรยายเรื่องการกําเนิดและการเติบโตของกลุมคริสตชน ซึ่งไมเหมือนกับ
หนังสือเลมใดในพันธสัญญาใหม คอนขางชัดเจนวาผูเขียนหนังสือเลมนี้เปนบุคคลเดียวกันกับผูเขียน
พระวรสารฉบับที่สามซึ่งกลาวถึงในอารัมภบท ที่เขียนถึงเธโอฟลัสเชนเดียว กับในงานเขียนชิ้นแรก
จุดประสงคของหนังสือเลมนีก้ ช็ ัดเจนวา ลูกาตองการบรรยายถึงความเขาใจของเขาวา ศาสนาคริสตได
กลายมาเปนทุกจังหวะชีวิตในการติดตามพระเยซูเจา ผูทรงสิ้นพระชนมและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
เปนเหมือนกับการสานตอในกิจการอัครสาวก
ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ กิจการอัครสาวก
ผูเ ขียน
ผูนิพนธพระวรสารลูกา ผูไดชื่อวาลูกา
ชวงเวลา
ประมาณป 80-90
โครงสราง
1:1-5
อารัมภบท
1:6-8:3
พันธกิจในเยรูซาเล็ม
8:4-9:43
พันธกิจในยูเดียและสะมาเรีย
10:1-28:31 พันธกิจตอคนตางศาสนาจนสุดปลายแผนดินโลก
สาระสําคัญ พระจิตเจา การเติบโตของพระศาสนจักร การเทศนสอนของอัครสาวก
และการเปนพยานในพระคริสตเจา

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
หนังสือกิจการอัครสาวกสามารถกําหนดโครงสรางอยางงายๆ
ตามหลักฐานการอางอิงทาง
ภูมิศาสตรที่สําคัญๆ กิจการ 1:8 บรรยายถึงคําสั่งของพระเยซูเจาผูกลับคืนพระชนมชีพแกอัครสาวกวา
“จงเปนพยานถึงเรา ในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรีย จนถึงสุดปลายแผนดิน” รูปแบบ
พื้นฐานของหนังสือดําเนินตามภูมิศาสตรแบบเดียวกันกับที่มีอยูท ั่วไปในพระวรสาร
หลังจากอารัมภบท (1:1-5) แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางกิจการฯ กับ พระวรสารของลูกา
เริ่มตนดวยการประกาศขาวดีในเยรูซาเล็ม (1:6-8:3) ดําเนินตอไปในแควนยูเดีย และแควนสะมาเรีย
(8:4-9:43) และทายที่สุดแพรขยายไปยังโรม (10:1-28:31) เมื่อโรมเปนศูนยกลางของจักวรรดิ์ (ถนนทุก
สายมุงสูโรม) โรมเปนสัญลักษณที่รูจักกันดีวาเปน “สุดปลายแผนดินโลก” ดังนั้น กิจการฯแสดงใหเห็นวา
พระสัญญาของพระเยซูเจาผูกลับคืนชีพ ประสบผลสําเร็จในการเติบโตของพระศาสนจักร
ดังหนังสือเลมใหญและซับซอนไดบรรจุเรื่องราวมากมาย สิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งที่สังเกตไดคือการ
ทํางานของพระจิตตลอดหนังสือทั้งเลม พระเยซูเจาในกิจการเรียกพระจิตเจาวา “พันธสัญญาของพระ
บิดา” (กจ 1:4; ดู ลก 24:49) พระจิตเปนบุคคลหนึ่งอยูรวมในพระพลานุภาพของพระเจา ที่ประทับอยูใน
งานของพระศาสนจักรและยังคงประทับอยางตอเนื่องของพระคริสตเจาผูกลับชีพในกลุมคริสตชน สําหรับ
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ลูกกาทุกสิ่งเกิดขึ้นและเชื่อมโยงไปถึงธรรมล้ําลึกของพระจิตที่กระทําทามกลางคริสตชน ซึ่งพวกเขาได
ประกาศขาวดีนี้ไปทั่วโลก

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ในแงหนึ่ง หนังสือเลมนี้มีชื่อเรียกที่ผิด ที่จริงควรจะเรียกวา “กิจการของเปโตรและเปาโล” พวก
เขาเปนเพียงสองคนที่ปรากฏในหนังสือ เปโตรอยูในบทที่ 2-12 และเปาโลในบทที่ 13-28 อัครสาวกได
ถูกกลาวถึงอยูบาง แตไมไดรับความสนใจเหมือนกับเปโตรและเปาโล จากมุมมองของลูกาทั้งสองเปน
แกนแทของความสามารถรวมกลุมคริสตชนเขาเปนศาสนาของโลก แมวาทั้งสองมีความบกพรอง คน
หนึ่งปฏิเสธพระเยซูเจา และอีกคนหนึ่งเปนผูเบียดเบียนพระศาสนจักร พวกเขากลายเปนกุญแจสําคัญใน
การประกาศขาวดีแหงพระวรสาร
ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ธรรมชาติของกิจการอัครสาวกในฐานะประวัติศาสตร หนังสือ
กิ จ การฯ ดํ า เนิ น เรื่ อ งเหมื อ นกั บ หนั ง สื อ ประวั ติ ศ าสตร แต เ ราจะต อ งระมั ด ระวั ง ที่ จ ะเข า ใจว า
ประวัติศาสตรนี้ไ ดถูกนําเสนออยางไร ลูกาบอกเรื่องราวของพระศาสนจักรในวิถีทางที่เขาตองการให
เขาใจ เชนเดียวกับวิธีการเลาพระวรสารของเขา ซึ่งมีแงมุมทางเทววิทยาในตัวเอง ไมมีเจตนาใหผูอาน
ตองอานอยางที่เปน ประวัติศาสตรสมัยใหม เพราะฉะนั้นผูตีความตองอานกิจการฯ อยางระมัดระวัง
สําหรับขอมูลที่อางถึงเปาโล ตัวอยางและเปรียบเทียบขอมูลที่เราไดจากจดหมายของเปาโลเอง บางครั้งมี
มุมมองที่คอนขางจะแตกตางกัน ไมสามารถเขาใจไดอยางถูกตองดวยมุมมองทางประวัติศาสตรเพียง
อยางเดียว กิจการเหมือนกับหนัง สือในพัน ธสัญ ญาใหม คือ เปน หนัง สือเกี่ยวกับความเชื่อ เราเขาใจ
เกีย่ วกับการกําเนิดของพระศาสนจักร เปนดังอัศจรรยที่พระหรรษทานของพระเจา เปนรูปเปนรางดวย
การรวมมือและการทํางานอยางหนักของอัครสาวก และผูสืบตําแหนงผานทางกาลเวลา

พระจิตเจาคือใคร
สําหรับคริสตชน พระจิตเจาเปนบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ แตบอยครั้ง เรามักจะลืมวา
ความเขาใจนี้เกิดขึ้นผานทางปตาจารยของพระศาสนจักรในเวลาหลายศตวรรษ ภาพลักษณของพระจิต
ทางธรรมประเพณี ไมไดเปนบุคคล แตอยูในรูปของลม ลมหายใจ ไฟ นกพิราบ พระจิตในพันธสัญญา
เดิม ไดใหภาพเปนพลานุภาพ สัมผัสไมได ไมอาจเขาใจได เปนภาพของพระเจาที่ไมสามารถสัมผัสได
พระจิตปรากฏในการสราง เปนลมแรงกลาที่พักอยูเหนือน้ํา (ปฐก 1:2) พระจิตเปนผูดลใจประกาศกใน
การประกาศพระวาจาของพระเจา และประทานลมหายใจใหมแกอิสราเอล (อสค 37:14) ในธรรม
ประเพณีของปรีชาญาณ พระจิตถูกเสนอในปรีชาญาณของสตรี (ปชญ 1:5-7;7:24-25) และเปนธรรมล้ํา
ลึกการประทับอยูของพระเจา
ในพันธสัญญาใหม ลูกาและกิจการใหภาพลักษณของพระเจาวาทรงเปนพลังของพระเจา ในการ
ทําใหแผนการแหงความรอดสําเร็จตามพระประสงคของพระเจา (ลก 1:35) ในลมและไฟสามารถเปนจุด
กําเนิดของพระศาสนจักร (กจ 2:1-4) พระจิตปรากฏในหนังสือเลมอื่นดวย แตมีเพียงมัทธิวเทานั้นที่พระ
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ตรีเอกภาพเขามาในพิธีลาง (มธ 3:16; มก 1:10; ลก 3:22) พระวรสารของยอหน นําเสนอภาพของพระ
จิตเปนพระผูชวย ผูแนะนํา ผูใหคําปรึกษา ผูปกปองคริสตชนในเวลาที่ยากลําบากและเปนผูบรรเทาใจใน
เมื่อพระเยซูเจาเสด็จสูสวรรคแลว (ยน 14:16-17,26) โดยสรุป ความเขาใจเรื่องพระจิตเจาในพระคัมภีร
พระจิตเปนเสมือนภาพหลากหลายของพระเจา ทรงพลานุภาพ การสรางและธรรมล้ําลึกการประทับอยู
ของพระเจา และเปนประกันวาแผนการของพระเจาจะบรรลุผลสําเร็จในที่สุด

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน กจ. 2:1-13 เรื่องวันเปตเตกอสเต เปนภาพชัดเจนของลม ไฟ และการปรากฏของพระจิต
เจา อะไรทําใหอัครสาวกกลาหาญ และเข็มแขงในการประกาศขาวดี? อะไรเปนสวนสําคัญของเรื่องที่
กลาวถึงพันธกิจสากลของพระศาสนจักร? และทานสามารถมีสวนรวมในการประกาศขาวดีไดอยางไร?
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โรม (Romans)
จดหมายถึงชาวโรมเปนผลงานการประพันธที่ยิ่งใหญที่สุดของนักบุญเปาโล เพราะเปนจดหมาย
ที่ไดบอกเกี่ยวกับเทววิทยาของทานมากที่สุด และมีอิทธิพลตอความคิดของคริสตชนจํานวนมาก ทั้งตอ
ความคิดของนักบุญออกัสติน มารติน ลูเธอร จอหน คาลวินและคารล บารธ จดหมายถึงชาวโรมนั้นมี
รูปแบบเปนทางการมากกวาจดหมายฉบับอื่นๆ ของทาน
จุดประสงคแรกของนักบุญเปาโลคือ ตองการจะแนะนําตัวทานเองตอกลุมที่ทานไมเคยพบและไม
รูจัก เพียงแตไดยินกิตติศัพทเทานั้น โดยอาศัยการแนะนําตัวนี้ ทานใหทัศนคติและมุมมองตามความ
เขาใจของทานเกี่ยวกับความเชื่อของคริสตชน ซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกับประสบการณของกลุมชาวโรมทีม่ ี
คนตางศาสนาเปนสวนใหญ โดยการเขียนจดหมายนีท้ านไดใหผลงานชิ้นเอกเกี่ยวกับเครื่องหมายและ
ความสําคัญของพระเยซูคริสตเจาสําหรับโลก
นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโรมจากเมืองโครินธ ประมาณป ค.ศ. 57-58 ซึ่งเปน
จดหมายฉบับสุดทายของทาน
ทานไดชี้แนะแนวทางตอคริสตชนในโรมซึ่งตามธรรมประเพณีบอกวา
ความเชื่อของคริสตชนแหงนีเ้ ริ่มจากการเทศนสอนของนักบุญเปโตรและเพื่อนรวมงานของทาน

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม
ผูเ ขียน
นักบุญเปาโล
ชวงเวลา
ค.ศ. 57-58
โครงสราง
1:1-7
คําทักทาย
1:8-15
การขอบพระคุณ
1:16 – 11:36 เนื้อหาจดหมาย
12:1 – 15:33 คําแนะนําดานจริยธรรม
16:1 – 27
คําลงทาย
สาระสําคัญ ความชอบธรรมอาศัยความเชื่อ เสรีภาพของคริสตชน กฎธรรมบัญญัติอยู
ใตพระคริสตเจา พระจิตเจา พระคริสตเจาอาดัมคนใหม
หายนะของชาวอิสราเอล

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
แมวาจดหมายถึงชาวโรมจะมีลักษณะเปนทางการ
แตก็แบงสวนอยางดีตามแบบจดหมาย
ธรรมดา ดังที่เราไดเห็นในจดหมาย ไดแก คําทักทาย (1:1-7) คําขอบพระคุณ (1:8-15), เนื้อหาของ
จดหมาย (1:16-11:36) ซึ่งมีคําปราศรัยของนักบุญเปาโลมากกวาจดหมายฉบับอื่นๆ ทานเริ่มดวยการ
วิเคราะหโลกของคนตางศาสนาและโลกของชาวยิว (บทที่ 2 และ3) ซึ่งมีทั้งขาวดีและไมดี ขาวที่ไมดี
คือ ทั้งสองโลกนั้นลวนมีความชั่วรายพอ ๆ กัน และตองการความรอดพน นี่คือความเปนจริงของบาปที่มี
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อยูมาก และขาวดี คือ พระเจาทรงสงพระเยซูคริสตมาเปนพระผูไ ถสําหรับโลกทั้งของชาวยิวและคนตาง
ศาสนาเพื่อใหทุกคนไดรอดพน โดยปราศจากคาตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น แตกุญแจสําคัญสําหรับความ
รอดก็คือ ความเชื่อ ความไววางใจในพระเมตตาของพระเจา โดยมีอับราฮัมเปนรูปแบบของความเชื่อ
(บทที่ 4) นักบุญเปาโลเปรียบเทียบพระคริสตเจากับอาดัมคนแรก (บทที่ 5) และทานบอกวาจําเปนที่
จะตองละจากการปฏิบัติตามกฎของธรรมบัญญัติและสวมใสชีวิตใหมในพระคริสตเจา (บทที่ 6-7)
หลังจากกลาวถึงเรื่องชีวิตในพระจิตเจาในบทที่ 8 แลว นักบุญเปาโลไดกลาวถึงเรื่องที่ยืดยาว
และซับซอนเกี่ยวกับคําถามที่วาชาวอิสราเอลจะรอดพนไดอยางไร เมื่อพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับวาพระ
เยซูคือพระคริสตเจา (บทที่ 9-11) นักบุญเปาโลอธิบายอยางงายๆ วา พระเมตตากรุณาของพระเจาจะ
สวมกอดพวกเขาในวาระสุดทาย พวกเขาจะถูกนํามารวมอยูดวยกันอาศัยตัวอยางของคนตางศาสนา
คําแนะนําทางจริยธรรมในจดหมายถึงชาวโรมนั้นมีอยูทั่วๆ ไปในจดหมาย เหมือนกับจดหมาย
ของนักบุญเปาโลฉบับอื่นๆ แตตอนทีส่ ามารถระบุไดชัดเจนคือ บทที่ 12:1 – 15:33 ซึ่งไดแนะนําใหกลุม
คริสตชนมีความรักกันและกัน ไมตัดสินผูอื่น นักบุญเปาโลยอมรับวาทานเขียน “คอนขางรุนแรง” (15:15)
แตทานทําใหฐานะที่เปนศาสนบริกรของพระเยซูคริสตเจา
ในบทที่ 16 ซึ่งเปนบทสุดทายของจดหมาย มีการลงทายที่ยืดยาวซึ่งเปนรายชื่อบุคคลที่ทาน
กลาวทักทาย ในเอกสารโบราณไมมีบทที่ 16 หากผูอานสังเกตอยางดีก็จะพบวาบทที่ 15:30-33 มี
เนื้อหาที่เปนบทสรุปอยูแลว หรือวามีใครบางคนไดเพิ่มบทที่ 16 เขามาภายหลัง ซึ่งก็มีความเปนไปได
แตไมมีใครทราบชัดเจน อาจจะเกิดคําถามตอมาวานักบุญเปาโลรูจักคนเหลานั้นไดอยางไร ในเมื่อทาน
มิไดตั้งกลุมคริสตชนที่โรมและทานก็ยังไมเคยพบดวยซ้ํา
ถึงแมวาเนื้อหาในบทที่ 16 จะไมใชตนฉบับของจดหมายถึงชาวโรมก็ตาม แตก็มีความเปนไปได
วาเปนเนื้อหาของกลุมของเปาโล เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสและความหวงใยอยางมากของนักบุญ
เปาโลตอบางคนในกลุมคริสตชน

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ถาทานปรารถนาที่จะทําความคุนเคยกับจดหมายของนักบุญเปาโล บทจดหมายถึงชาวโรมคง
ไมสามารถที่จะทําใหความปรารถนาของทานหายไปโดยฉับพลัน หลังจากไดอานจดหมายของนักบุญ
เปาโลแลว ทานควรจะอานจดหมายฉบับอื่นที่มีลักษณะเชิงปฏิบัติมากกวา และไมเปนทฤษฏีมากนัก
เชน จดหมายถึงชาวฟลิปป หรือจดหมายถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่ง แมแตนักบุญเปาโลเองก็ทราบวา
ไมควรใหอาหารที่แข็งแกเด็กทารก จนกวาพวกเขาจะพรอมที่จะรับ (1คร 3:2)
สวนที่เต็มไปดวยเนื้อหาของบทจดหมายถึงชาวโรมนั้น นักบุญเปาโลกลาวถึงเรื่องความชอบ
ธรรมอาศัยความเชื่อเทานั้น และนี่เองเปนความแตกตางระหวางคาทอลิกและโปรเตสแตนท ความคิด
ของคาทอลิกคือเราสามารถไดรับความรอดพนไดโดยการทํากิจการดี ขณะที่โปรเตสแตนทคิดวา ความ
รอดพนเปนพระหรรษทานของพระเจาเทานั้นซึ่งไมไดเรียกรองอะไรนอกเหนือจากนี้ ความคิดทั้งสอง
ประการนี้ยังไมถูกตองเสียทีเดียวเพราะขาดบางมิติไป จดหมายถึงชาวโรมสอนวา ความชอบธรรมโดย
อาศัยความเชื่อนั้นเปนพระหรรษทานที่ใหเปลาจากพระเจา
แตนักบุญเปาโลยังยืนยันดวยวาเราตอง
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ดําเนินชีวิตในความเชื่อโดยการทํากิจการที่ดีดวย เสรีภาพที่แทจริงของคริสตชนไมไดเปนการอนุญาต
ใหทําอะไรก็ไดตามใจปรารถนา
แตเสรีภาพเปนการกระทําตามพระประสงคของพระเจาอยางอิสระ
เพราะวาการทําดังนั้นเปนสิ่งที่ถูกตอง นักบุญเปาโลแนะนําพวกเราให “ดํารงชีวิตอยูในพระเยซูคริสตเจา”
(13:14) และชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลง
แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน รม. 7:14 – 25 และสังเกตวามีการใชสรรพนามวา “ขาพเจา” ในตอนนี้ กี่ครั้ง?
บุคคลนี้คือใคร นักบุญเปาโลเองหรือวานักบุญเปาโลพูดสําหรับมนุษยทุกคน?
คําของนักบุญเปาโลตรงกับประการณความขัดแยงภายในและความไมสามารถที่จะเลือกของ
ทานหรือไม?
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1 โครินธ (1 Corinthians)
นักบุญเปาโลเขียนจดหมายหลายฉบับถึงกลุมคริสตชนที่ทานตั้งขึ้นในเมืองโครินธ แตมีเพียงสอง
ฉบับเทานั้น ที่อยูในสารบบพระคัมภีร นักบุญเปาโลรักกลุมคริสตชนที่นี่มาก และเปนที่ที่ทานไดดูแลเอา
ใจใสเปนพิเศษในแควนอาคยา (ปจจุบันคือกรีก) แตทานเริ่มกังวลใจเมื่อไดยินขาววา ลึกๆ แลวกลุม
คริสตชนที่นมี่ ีการแตกแยกกัน จุดประสงคแรกของการเขียนจดหมายก็เพื่อสมานความสัมพันธและให
ชาวโครินธมุงไปยังแกนสําคัญของชีวิตคริสตชน
นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโครินธฉบับที่หนึ่งประมาณป ค.ศ.56 ที่เมืองเอเฟซัสในเขต
อาเซียนอย เนื้อหาในจดหมายไดตอบคําถาม ซึ่งทานไดรับการบอกเลาจากคนในครอบครัวของคะโลเอ
(Chloe’s) (1:11) และโดยทางจดหมายจากชาวโครินธเองดวยเพื่อตองการขอแนะนําหลายประการ (7:1)
ในจดหมายฉบับนี้เราพบภาพของนักบุญเปาโลในฐานะผูอภิบาลที่ดีที่สุด นักบุญเปาโลไดตําหนิพวกเขา
เรื่องบาปที่เขาทํา และใหคําแนะนําพวกเขาอยางออนโยนเพื่อใหกิจการแหงความรักแบบคริสตชนไดรับ
การปฏิบัติ

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ ฉบับที่ 1
ผูเ ขียน
นักบุญเปาโล
ชวงเวลา
ปค.ศ. 56
โครงสราง
1:1-3
คําทักทาย
1:4-9
คําขอบคุณ
1:10เนื้อหาจดหมาย
15:58
คําแนะนําดานจริยธรรม
16:1-18
คําอําลา
สาระสําคัญ ความเปนหนึ่งเดียวและความหลากหลาย พระกายทิพยของพระคริสตเจา
ฤทธิ์กุศลของคริสตชน เพศและการแตงงาน อาหารค่ําเมื้อสุดทายของพระเยซูเจา
ความรัก การกลับคืนชีพ

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
ในจดหมายฉบับนี้ เราจะไมพบโครงสรางที่ชัดเจน หลังจากคําทักทาย (1:1-3) และคําขอบคุณ
(1:4-9) นักบุญเปาโลก็กลาวถึงความกังวล ซึ่งอาจเปนการตอบคําถามที่ไดรับจากคนในครอบครัวคะโลเอ
(Chloe’s) เรื่องความแตกแยกที่เกิดขึ้นในกลุมของพวกเขา เนื้อหาของจดหมายกลาวถึงหลายเรื่อง ไดแก
เรื่องปรีชาญาณ พันธกิจอัครสาวก เพศ บทบัญญัติของคริสตชน การแตงงานและครอบครัว การถือโสด
ของถวายแดรูปปฏิมา การประกอบพิธีอาหารค่ํามื้อสุดทาย การกลับคืนชีพ และอื่นๆ ทําใหเราพบสิ่งที่
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นักบุญเปาโลเปนหวงและเปนกังวลก็คือ ความแตกแยกในพระกายทิพยคือพระศาสนจักร คริสตชนทุก
คนมีสวนรวมในความเชื่อ ไมสําคัญวาเขาเปนใคร การเปนคริสตชนคือการเจริญชีวิตเปนหมูคณะใหม
คําสอนดานจริยธรรมในบทจดหมายของทานนักบุญเปาโล ไดกระจายอยูต ามที่ตางๆ ของ
จดหมาย แตกอนคําอําลา (16:19-24) นักบุญเปาโลไดเสนอหลักปฏิบัติ ซึ่งรวมไปถึงการขอรองให
ชวยเหลือพระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม (16:1-4) และแผนการเดินทางของนักบุญเปาโลเอง (16:5-9)
นักบุญเปาโลไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทการเปนผูอภิบาลของทานในดานปฏิบตั ิแมในขณะที่มีความ
ขัดแยงกันอยูก็ตาม

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ภาพลักษณที่สําคัญของนักบุญเปาโลที่เขียนจดหมายถึงชาวโครินธฉบับนี้ คือ พระศาสนจักร
เปนพระกายของพระคริสตเจา เราควรคํานึงถึงเสมอวา คําวาพระศาสนจักรที่นักบุญเปาโลใช (ภาษากรีก
Ekklesia) หมายถึงหมูคณะทองถิ่น ตอมาไดเพิ่มความหมายดานเทววิทยาที่กวางออกไป จึงใช
ภาพลักษณของรางกายมนุษย (ภาษากรีก Soma) เพื่ออธิบายถึงความเปนหนึ่งเดียวและความแตกตาง
ในพระศาสนจักร ดังเชนรางกายที่ประกอบดวยอวัยวะหลายสวนแตมีรางกายเดียว พระศาสนจักรก็
เชนกัน (12:1-31) ทุกๆ สวนของรางกายก็ทําตามหนาที่ของมันเพื่อใหสุขภาพแข็งแรง นักบุญเปาโลได
ประยุกตภาพลักษณนี้กับพระศาสนจักร
พระจิตเจาทําใหทุกคนเปนหนึ่งเดียวกันและเคารพความ
แตกตางของแตละบุคคล
สําหรับนักบุญเปาโล เทววิทยาเรื่องนีเ้ หมาะสําหรับคริสตชนที่เมืองโครินธ พวกเขาแตกแยก
กันเอง บางคนอยากเปนใหญและลืมรากเหงาของตนเอง (1:10-17) นักบุญเปาโลยืนยันวาในพระคริสต
เจาจะแบงแยกไมได นาเสียดายที่ประวัติศาสตรของพระศาสนจักร ตองเผชิญกับความแตกแยก
เหมือนกับการแบงพระกายของพระคริสตเจาออกเปนสวนๆ ถอยคําของนักบุญเปาโลยังทาทายพวกเรา
อยูทุกวันนี้

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน 1 คร. 13:1-13 ความรักที่ยิ่งใหญในบทนี้ใชอานบอยในพิธสี มรส
ทานจะประยุกตใชในชีวิตอยางไร แมวาทานจะแตงงานหรือเปนโสดก็ตาม?
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2 โครินธ ( 2 Corinthians)
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธฉบับทีส่ อง ดูเหมือนวาเปนเอกสารที่ประกอบกันขึ้นมา
ซึ่งนําจดหมายตางกันหลายๆ ฉบับของนักบุญเปาโลมารวมไวในจดหมายฉบับเดียวในสารบบพระคัมภีร
จดหมายฉบับนี้มีความตอเนื่องกันนอยกวาเมื่อเทียบกับฉบับที่หนึ่ง แตเราก็พบความสัมพันธของเปาโล
กับกลุมคริสตชนที่โครินธ ซึ่งเปนความสัมพันธที่มั่นคง ดานหนึ่งเปนความรักและความเลื่อมใสแกกัน
อีกดานหนึ่งเปนความขัดแยงกันเองของชาวโครินธ ที่เปาโลเบื่อหนายกับพฤติกรรมของพวกเขาซึ่งไม
สนใจในคําแนะนํา ผูทํางานอภิบาลคงจะมีความรูสึกคลายกันในสถานการณดังกลาว
เปาโลอาจจะเขียนสวนหลักๆ ของจดหมายฉบับนี้ ประมาณป ค.ศ.57 จากมาเซโดเนีย สวน
หนึ่งของจดหมายมีความเปนสวนตัวอยางมาก เปาโลพยายามปกปองตัวเองการโจมตีเรื่องสวนตัวและ
งานศาสนบริการในฐานะอัครสาวกของทาน (10:1-11:33)

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายของนักบุญเปาโล ถึงชาวโครินธ ฉบับที่ 2
ผูเ ขียน
นักบุญเปาโล
ชวง
ค.ศ. 57
โครงสราง
1:1-2
คําทักทาย
1:3-11
การขอบพระคุณ
2:12-12:21 เนื้อหาจดหมาย
13:1-10
คําแนะนําดานจริยธรรม
13:11-13
ปดทาย
สาระสําคัญ หนาที่อัครสาวกและการรับใชที่แทจริง ทรัพยสมบัติในภาชนะดินเผา
การสรางใหม การคืนดี

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
หลังจากคําทักทาย (1:1-2) และการขอบพระคุณ (1:3-11) เปาโลเริ่มตนเรื่องสวนตัวเกี่ยวกับการ
เลื่อนเวลามาเยี่ยมเมืองโครินธ หลายๆ คนในกลุมคริสตชนแปลความหมายวาเปาโลไมอยูกับรองกับรอย
กลัวที่จะมาเยี่ยมพวกเขาและกลัวการเผชิญหนา
เปาโลกลาวถึงการเยี่ยมเยียนที่เต็มไปดวยความ
เจ็บปวด (2:1) ความสัมพันธของเขากับชาวโครินธจะกลับมาดีดังเดิมไดอยางไร
เนื้อหาในจดหมาย (2:12-12:21) เปาโลกลาวถึงตัวทานเองในฐานะของอัครสาวกและศาสนบริกร
เปาโลมีความกังวลถึงอัครสาวกเทียมที่กําลังปฏิบัติงานอยูในโครินธ พวกเขาทาทายอํานาจของเปาโล
ดวยการโจมตีอยางรุนแรง นักบุญเปาโลเขียนจดหมายเพื่อแกขอกลาวหา เพื่อปองกันความเสียหาย และ
รับรองตัวทานที่ไดรับการเรียกจากพระเยซูคริสตเจา ตองทุกขทรมานอยางมากเปนผูต่ําตอยกวาทุกคน
(บทที่ 11)
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ทั้งๆ ที่อยูในความตึงเครียดเชนนี้ เปาโลไดกลาวในจดหมายฉบับนี้โดยโนมนาวไปสูการคืนดี
ที่มาจากพระเยซูคริสตเจา (5:16-21) ขอขัดแยงของมนุษย การโตแยง การตอสู ไมสอดคลองกับการคืน
ดีที่พระเจาทําใหสําเร็จไปในพระเยซูคริสตเจา เปาโลสรุปจดหมายของทานดวยคําแนะนําในทางปฏิบตั ิ
(13:1-10) และลงทายดวยความปรารถนาดีตามรูปแบบที่ทานมักทําเมื่อเขียนจดหมาย (13:11-13)

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
จดหมายถึงชาวโครินธฉบับทีส่ อง มีความสัมพันธกับจดหมายถึงชาวโครินธฉบับทีห่ นึ่งอยาง
ชัดเจน สามารถกลาวไดวาเปนกลุมคริสตชนเดียวกัน แตในจดหมายถึงชาวโครินธฉบับที่ 2 มีการ
สลับกันระหวางเนื้อหาตอนทายและสวนที่กลาวถึงการคืนดี นักวิชาการไดนําเสนอลําดับการเยี่ยมเยียน
ของเปาโลที่โครินธ การเยี่ยมเยียนดวยความเจ็บปวดครั้งนี้เปนผลตอความรูสึกเปนทุกขใจและถูกเขาใจ
ผิด การเยี่ยมครั้งตอมาจึงเกิดความปรองดองกันในที่สุด ผลลัพธกค็ ือความเปนจริงของศาสนบริกรซึ่งมี
ทั้งความทุกขใจและความหวัง
ผูอานอาจพบความสับสนในจดหมายของนักบุญเปาโล เปนความเขาใจเกี่ยวกับการโออวดใน
องคพระเจา (บทที่ 11) บอยครั้งเปาโลภูมิใจถึงความสงางามดั่งนกยูง (11:17-29) ทานเยาะเยยฝายตรง
ขามในฐานะที่ทานเปนอัครสาวกชั้นพิเศษ (11:5) แมวาจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาก็ตามที เปาโลมองวา
เปนประสบการณที่ยิ่งใหญอยางมาก จากสิ่งที่ปรากฏเปาโลเชื่อวาทานไมไดโออวดตนเองแตโออวดใน
องคพระเจา
อะไรคือความหมายที่เปาโลตองการบอกในความแตกตางระหวางความออนแอที่แทจริง
และความเขมแข็งที่แทจริง ความอดทนในความทุกขทรมานไมใชความออนแอตามความคิดของเปาโล
แทจริงคือความเขมแข็ง (12:10) ซึ่งแสดงวาความสามารถของมนุษยที่จะมอบตอพระเจาตองมาเปน
อันดับหนึ่ง และมองเห็นคุณคาของตนเองเปนอันดับรองลงมา ดังนั้นเปาโลจึงไมสนับสนุนใหประชาชน
ออกไปเสาะหาความทุกขทรมาน เมื่อพวกเขาดําเนินชีวิตอยูในทางนี้เขาตองมั่นใจในพระหรรษทานของ
พระเจาเทานั้น และทําตามพระประสงคของพระองค (12:8)

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน 2 คร. 4:7-10 เปาโลใชภาพลักษณของภาชนะดินเผาที่แตกงายเปรียบเทียบ กับการ
เปนอัครสาวกของพระเยซูคริสตเจา
ทานเคยไดรับความทุกขทรมานเพราะความเชื่อหรือไม
เปาโลคิดวาความแตกแยกเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตในฐานะอัครสาวกของพระเยซูคริสต
เจาหรือไม

กาลาเทีย (Galatians)
จดหมายถึงชาวกาลาเทียมีสาระสําคัญทีค่ ลายคลึงกับจดหมายถึงชาวโรม จดหมายถึงชาวกา
ลาเทียเปนจดหมายฉบับแรกๆ ของนักบุญเปาโล เขียนขึ้นในราวป ค.ศ. 54 จากเมืองเอเฟซัส ใน
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จดหมายนั้นมีเรื่องราวความคิดพื้นฐานของศาสนาจํานวนมากซึ่งทานไดพัฒนาตอมาใหสมบูรณยิ่งขึ้นใน
จดหมายถึงชาวโรมในชวงสุดทายของชีวิตของทาน
นักวิชาการพบวาเปนการยากมากที่จะตัดสินวาจดหมายของนักบุญเปาโลนั้นเขียนถึงใครในกา
ลาเทียซึ่งมีอาณาเขตที่กวางใหญในเอเชียนอย (ตุรกีในปจจุปน) จึงไมแนใจนักวา เปาโลไดประกาศสอน
ที่ไหน อาจจะเปนที่ในชุมชนทางภาคเหนือหรือเปนที่ในตัวเมืองกาลาเทียทางภาคใต อยางไรก็ตาม เรา
พบวาเปาโลไมคอยพอใจกับชุมชนที่ทานตั้งขึ้น พวกเขาไดปลอยตัวเพื่อถูกชักนําไปโดยประกาศกปลอม
ผูตอตานเหลานี้กําลังประกาศสอนในสิ่งที่ตรงกันขามและพยายามบิดเบือนพระวรสาร ในบทจดหมาย
เปาโลทาทายพวกเขาดวยภาษาที่รุนแรงเพือ่ ใหพวกเขาปรับตัวในทางที่ดี

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย
ผูเ ขียน
นักบุญเปาโล
ชวงเวลา
ประมาณ ป ค.ศ. 54
โครงสราง
1:1-5
คําขึ้นตน
1:6-5:26
เนื้อหาจดหมาย
6:1-10
คําแนะนําดานจริยธรรม
6:11-18
คําลงทาย
สาระสําคัญ ขาวดี พระบัญญัติ อิสรภาพของคริสตชน ความเปนอัครสาวก

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
ในจดหมายถึงชาวกาลาเทียมีคําขึ้นตนที่เปนธรรมเนียมของเปาโล (1:1-5) แตนาสังเกตวาไมมี
การขอบพระคุณในจดหมาย เปาโลไดแสดงขอตักเตือนตอชาวกาลาเทียที่พวกเขาไดหลงลืมขาวดีแหง
พระวรสารที่เปาโลไดมอบใหพวกเขา ดูเหมือนวาเปาโลไมอยากจะกลาวคําขอบคุณสักเทาไหร
ในเนื้อหาของจดหมาย (1:6-5:26) กลาวถึงสิ่งที่นักบุญเปาโลเปนกังวล ประการแรกผูตอตาน
บางคนตั้งขอสงสัยในการเปนอัครสาวกของทาน ดังนั้นเปาโลจึงพยายามปกปองอํานาจของทานดวย
ความกลาหาญ ทานยืนยันวา ทานเองก็มีอํานาจอัครสาวกเชนเดียวกับผูนําคนอื่นเชน เปโตรและยากอบ
ทานไดยืนยันอีกวา เปโตรไดอนุญาตทานใหสามารถประกาศสอนแกคนตางศาสนาโดยไมตองเปนไป
ตามขอเรียกรองของกฎหมาย (2:10-14) จากนั้นทานไดกลาวถึง เปโตรที่ไมกลาและยอมแพตอชาวยิวที่
กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งพยายามยืนกรานใหคนตางศาสนาเขาสุหนัต ในสวนที่เหลือของจดหมายแสดงถึง
เรื่องราวของเปาโล เปาโลไดตําหนิชาวกาลาเทียที่หันตัวเองไปสูการเปนทาสตามกฎหมาย ในขณะที่
พวกเขาควรจะดําเนินชีวิตอยางอิสระตามคุณคาแหงพระวรสาร เปาโลโมโหเปนอยางมากสาปแชงผูที่
ตอตานทานใหตอนตัวเองมากกวาจะเรียกรองใหผูอื่นเขาสุหนัต (5:12) ทานไดใชภาพลักษณที่ซับซอน
ในพันธสัญญาเดิม คือเรื่องของนางซาราหและนางฮักการ (ดู ปฐก 21:8-21) เพื่ออธิบายความแตกตาง
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ระหวางการเปนทาสกับการเปนอิสระ (4:21-31) หลังจากคําแนะนําทางจริยธรรมแลว นักบุญเปาโลลง
ทายจดหมายตามแบบที่ทานมักจะทํา

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
กาลาเทียเปนจดหมายที่รวมเอาความรูสึกอันแรงกลากับความคิดในแนวศาสนา เปาโลไดรับ
ประสบการณการเรียกจากพระคริสตในการประกาศขาวดีแกคนตางศาสนา แตกระนั้นทานก็ไดรับการ
คุกคามในงานอภิบาล นอกเหนือจากนี้ ผูตอตานยังคงยืนยันถึงพิธีเขาสุหนัตซึ่งเปนองคประกอบอันหนึ่ง
ที่กันคนตางศาสนาจากการเขาสูศาสนายิว เปาโลสํานึกไดวาสิ่งนีไ้ มจําเปนสําหรับการเปนคริสตชน แต
ธรรมเนียมเกาก็ยังคงถือกันอยูโดยเมื่อสิ่งเหลานี้ยังคงเปนชีวิตจิตใจของใครบางคน
ขอความของเปาโลในกาลาเทียคอนขางจะรุนแรง อิสระของการเปนคริสตชนไดยกเลิกความ
จําเปนอันนอยนิดของกฎบัญญัติ พระคริสตไดเขามาแทนที่กฎบัญญัติ “พระคริสตเจาทรงปลดปลอยเรา
ใหเปนอิสระแลว ฉะนั้น จงยืนหยัดมั่นคงและอยาเขาเทียมแอกเปนทาสอีกเลย” (5:1) ทานไดตักเตือน
ชาวกาลาเทียไมใหถูกชักจูงโดยผูที่อางวาเปนประกาศก (1:8-9) พระวรสารไมสามารถแบงแยกออกไดมี
เพียงพระวาจาเดียวเทานั้น และเปาโลก็ไดประกาศอยางแทจริงเมื่อทานไดทําใหพวกเขากลับใจ ชาวกา
ลาเทียเปนหลักฐานในความมั่นคงของการยืนยันความเชื่ออันหนักแนนของเปาโลและไดแสดงถึงความ
มั่นคงของพระวรสาร วิถีทางอยางเกาของเนื้อหนังจะตองเนาเปอยไปและวิถีทางใหมของพระจิตเจาจะ
เกิดขึ้นใหม

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน กท. 5:22-26 ผลของพระจิตตามความคิดเห็นของนักบุญเปาโลหมายถึงอะไร? อะไรที่
เปนรูปแบบของการกระทําที่เปนการตอตานงานของพระจิต?
และรูปแบบของการกระทําใดที่เปนการสงเสริมงานของพระจิต?
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เอเฟซัส (Ephesians)
มีขอสงสัยเกี่ยวกับคําถามวาใครคือผูเขียนจดหมายถึงเอเฟซัส ผูเชี่ยวชาญบางคนเชื่อวานักบุญ
เปาโลเขียนดวยตนเอง ถาเปนดังนั้นทานก็อาจจะเขียนในชวงกลางป ค.ศ.60 แตเนื่องจากรูปแบบ
จดหมาย ภาษาและเนื้อหาของจดหมาย ทําใหนักวิชาการสวนใหญเชื่อวาจดหมายนี้ถูกเขียนชวงปลาย
ศตวรรษที่หนึ่ง โดยการอางชื่อเปาโลเทานั้น เพราะเอกสารโบราณบางฉบับไมมขี อความที่กลาวถึงผูรับที่
ระบุวา “ถึงชาวเอเฟซัส” จึงยังคงเปนปญหาอยูบางวาจดหมายนี้ตองการสงถึงใคร
แมวาจะมีคําถามหลายอยางในจดหมายถึงชาวเอเฟซัส
แตเนื้อหาในจดหมายยังคงมีความ
งดงามและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ดวยวิธีการเขียนตามแบบของเปาโลที่พัฒนาขึ้นและแตกตาง
ออกไป

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชา เอเฟซัส
ผูเ ขียน
นักบุญเปาโล หรือ ผูเขียนคนอื่นๆในสมัยตอมาที่ใชนามแฝงวาเปาโล
ชวงเวลา
ไมทราบแนชัด อาจจะเปนชวงประมาณป ค.ศ.80-100
โครงสราง
1:1-2
คําทักทาย
1:3-23
การขอบพระคุณ
2:1-3:21
เนื้อหาจดหมาย
4:1-6:20
คําแนะนําดานจริยธรรม
6:21-24
คําอําลา
ประโยคสําคัญ พระศาสนจักรเปนดังบานของพระเจา รางกายของพระคริสต
และเจาสาวของพระคริสต

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
แมจดหมายถึงชาวเอเฟซัสจะมีโครงสรางที่เหมือนกับจดหมายทั่วๆ ไปของเปาโล แตเนื้อหาที่
กลาวนั้นเปนอยางทั่วๆ ไปและมีความเปนสากลมากกวาจะระบุกลุมบุคคล หรือสถานการณเฉพาะ จึง
เปนปญหาวาทําไมนักวิชาการบางทานจึงตองการใหระบุวาเปนจดหมายถึงชาวเอเฟซัส ซึ่งมีขอความ
เพียงเล็กนอยเทานั้นที่กลาวถึงสถานการณเฉพาะทีอ่ าจจะทําใหระบุไดวาเปนเมืองเอเฟซัสในอาเซียนอย
ในชวงเวลาของเปาโล (ปจจุบันคือตุรกี)
ผูเขียนที่กลาวในจดหมายนั้น ถาเปนเปาโลซึ่งถูกจองจําอยูและเขียนจดหมายเพื่อใหคําแนะนํา
กลุมคริสตชน โดยตองการเนนย้ําวาพระศาสนจักรเปนรางกายของพระคริสตเจา พระคริสตเจาทรงเปน
ศรีษะของรางกาย (4:15-16) ดังโครงสรางของครอบครัวที่เปนพระศาสนจักรของพระเจา (5:21-6:9) ทุก
คนควรใชพระพรที่พระเจาประทานในการเสริมสรางรางกาย และสงเสริมความเปนหนึ่งเดียว (4:12) ที่
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สําคัญที่สุด
จดหมายถึงชาวเอเฟซัสกลาวถึงการกอตั้งกลุมคริสตชนของคนตางศาสนาที่ไมใชยิวเปน
ครอบครัวพิเศษแหงความเชื่อ (3:1-6) พระเปนเจาทรงสถาปนาพระศาสนจักรทางพระเยซูคริสตโดยทรง
สรางความเปนหนึ่งเดียวขึ้นใหม ซึ่งสมบูรณกวาของชาวอิสราเอล
สวนคําแนะนําดานจริยธรรม (4:1-6:20) ไดเนนย้ําเปนพิเศษถึงความจําเปนที่จะตองกําจัดการ
ลอลวงของคนตางศาสนาออกไป และอุทิศตนตอขอคําสอนแหงความเชื่ออยางลึกซึ้ง ดังทหารที่ตอสูกับ
ความชั่วรายและอดทนตอการโจมตีของปศาจ (6:10-17)

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
จดหมายถึงชาวเอเฟซัส ไดใหการไตรตรองทีง่ ดงามของธรรมชาติของพระศาสนจักร ทีส่ รางขึ้น
บนพื้นฐานความเขาใจอยางลึกซึ้งวาพระศาสนจักรเปนรางกายของพระคริสต โดยในจดหมายไดขยาย
ความคิดใหกวางขึ้น ซึ่งประกอบไปดวยภาพลักษณของความเปนหนึ่งเดียวกันระหวางชนตางศาสนาและ
ชาวยิวที่กลับมาเปนหนึ่งเดียวในครอบครัวของพระเจา ครอบครัวเปนความเขาใจในความหมายของโลก
อารยธรรมกรีกสมัยโรมัน สมาชิกของแตละครอบครัวมีบทบาทหนาที่ของแตละคนที่แตกตางกัน
เมื่ออานถึงบาทของสามีและภรรยา (5:21-33) ผูอานบางคนก็ตีความหมายนั้นผิดไป และเปน
การยากที่จะเขาใจขอความที่วา “ภรรยาจงอยูภายใตอํานาจของสามี” (5:22) มิใชการอนุญาตใหผูใด
ลวงเกินภรรยา หรือทําใหเธอเปนบริวาร ในจดหมายฉบับเดียวกันก็กลาวถึงทาสและเจานาย (6:5-9)
แลวเราจะยอมรับคําแนะนําที่มีคุณคาแหงความจริงนี้หรือไม เราตระหนักไดวาการเปนทาสนั้นเหมือนดัง
บาป ผูเขียนจดหมายถึงชาวเอเฟซัสไดแสดงทัศนะในเเรือ่ งนี้ อยางชัดเจนในสวนที่เปนโครงสรางของ
สังคม
แมเรื่องราวดังกลาวอาจจะเขาใจยากก็ตาม แตมิไดเปนการลดบทบาทของสตรีในสังคม คําสอน
หลักอยูที่ “ทานทั้งหลายจงทําตามแบบฉบับของพระเจา ประดุจบุตรสุดที่รักของพระองค จงดําเนินชีวิต
ในความรักดังที่พระคริสตเจาทรงรักเรา และทรงมอบพระองคเพื่อเรา..” (5:1) ขอความนีก้ ลาวถึงบทบาท
ของแตละคนทีค่ วรปฏิบัติ

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน อฟ. 3:14-21 ซึ่งเปนคําภาวนาของผูเขียน (เปาโล) สําหรับผูอาน
ใหภาวนาบทนี้อยางชาๆ และตั้งใจภาวนาแกผูที่เราคิดถึงในคําภาวนาเสมอๆ

ฟลิปป (Philippians)
ฟลิปป เปนเมืองที่ตั้งอยูทางชายฝงทะเลดานตะวันออกของแควนมาซิโดเนีย (ประเทศกรีซใน
ปจจุบัน) ชื่อเมืองนี้ตั้งขึ้นเพื่อเปนเกียรติแดกษัตริยฟลิปที่ 2 แหงมาซิโดเนีย ผูเปนพระราชบิดาของ
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กษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ฟลิปปเปนเมืองแรกในทวีปยุโรปที่ประชาชนไดกลับใจเขามาเปนคริสต
ชน นักบุญเปาโลไดเดินทางไปที่นนั่ ราวป ค.ศ.50 หลังจากที่ทานไดเห็นนิมิตวามีชาวมาซิโดเนียออน
วอนทานใหมาพบและเทศนสอน (กจ 16:9-10) ไมวาจะเปนเพราะวาฟลิปปเปนเมืองในยุโรปเมืองแรก
ของทาน หรือเพราะความตั้งใจเปนพิเศษที่เปาโลไดรับจากชาวฟลิปป (ฟป 4:14-15) เปาโลก็แสดง
ความออนโยนตอกลุมคริสตชนที่นี่เปนพิเศษ
เปาโลเขียนจดหมายนี้ขณะที่ถูกจองจํา (1:13) อาจเปนที่เอเฟซัส ราวป ค.ศ. 56 หรืออาจจะ
เขียนจากซีซารียา มาริติมา (ปาเลสไตน) สองสามปหลังจากนัน้ น้ําเสียงในจดหมายของทานแสดง
ความปติยินดีที่มีการตั้งกลุมคริสตชน

ขอมูลสําคัญ
ชื่อเรื่อง
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟลิปป
ผูเขียน
นักบุญเปาโล
ชวงเวลา
ประมาณ ค.ศ. 56
โครงสราง
1:1-2
คําขึ้นตน
1:3-11
คําขอบพระคุณ
1:12- 4:1
เนื้อหาจดหมาย
4:2-20
คําแนะนําดานจริยธรรม
4:21-23
คําลงทาย
สาระสําคัญ ความชื่นชมยินดี การทนทุกขทรมาน
การถอมองคและการไดรับเทิดทูนของพระคริสตเจา

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
คําขึ้นตน (1:1-2) คําขอบคุณ (1:3-11) เปนรูปแบบในการเขียนของนักบุญเปาโล คํา
ขอบพระคุณซึ่งเต็มเปยมไปดวยความออนโยนตอพี่นองชาวฟลิปป ซึ่งนักบุญเปาโลไดอธิบายถึงความ
ปรารถนาดีของทานตอพวกเขาทั้งหลาย ในเนื้อหาของจดหมายที่ไมยาวนัก (1:12-4:1) นักบุญเปาโลได
แนะนําเกี่ยวกับหลักคําสอนทางดานจริยธรรม พรอมกับใหขอมูลเกี่ยวกับเพื่อนรวมงานของทาน คือ ทิ
โมธีและเอฟปาโพรติอุส บอยครั้งที่เปาโลไดกลาวถึง ความชื่นชมยินดีในขณะที่ถูกจองจํา เปาโลมอง
การรับความทุกขทรมานวาเปนสวนหนึ่งของพระวรสารของพระเยซูเจา ประสบการณที่ทานไดรับจะไม
ทําลายความยินดีในการรักษาความเชื่อของทาน
คําแนะนําดานจริยธรรม (4:2-20) ทานไดขอรองสตรีสองทานในกลุมชาวฟลิปป ใหหยุดทะเลาะ
วิวาทกันและปรองดองกัน (4:2-3) ทานกระตุนเตือนชาวฟลิปปให “พิจารณาสิ่งเหลานี้ดวยการใครครวญ
และนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปปฏิบัต”ิ (4:9) นักบุญเปาโลไดสรุปสั้นๆ โดยใชคําที่คริสตชนในสมัยแรกใชเรียก
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ตนเองวาเปนนักบุญ คริสตชนยุคแรกอางตนเองวาเปนนักบุญ นั้นมิไดหมายความวาพวกเขาทั้งหลาย
สมบูรณพรอม แตเพื่อยืนยันวาพวกเขาไดถูกเลือกใหเปนผูติดตามพระเยซูคริสตเจา

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
จดหมายถึงชาวฟลิปปเปนจดหมายที่นาทึ่งฉบับหนึ่ง แมวานักบุญเปาโลถูกจองจําแตทานก็มี
ความยินดี และทานไดใหมุมมองพิเศษเกี่ยวกับพื้นฐานความเปนชาวยิวของทาน (3:4-6) ทั้งๆที่ทาน
ไดรับพระพรและมรดกฐานะที่เปนยิว แตทานกลับมองสิ่งเหลานี้วาเปนเหมือนกองขยะเมื่อเทียบกับสิ่งที่
ทานไดรับจากพระคริสตเจา (3:7-8) ทานสัญญาที่จะถือตามหนทางแหงชีวิตใหมไมวาจะเกิดอะไรขึ้น นี่
จึงเปนสาเหตุทที่ านสามารถทนตอความทุกขทรมานไดทุกอยาง
เนื้อหาของจดหมายที่มใี จความสําคัญที่สุดใน คือบทเพลงสรรเสริญพระคริสตเจา (2:5-11)
เปาโลรับเอารูปแบบเพลงสรรเสริญของคริสตชนสมัยแรกเริ่มและนํามาดัดแปลง โดยยกใหพระคริสตเจา
เปนรูปแบบของมนุษย เราตองมีทัศนคติเกี่ยวกับพระคริสตที่เปนของเราเอง แมพระองคจะมีพระ
ธรรมชาติพระเจา พระองคมิไดทรงใชอํานาจเหลานั้น แตสละพระองคเองเยี่ยงทาสและรับเอาความตาย
แมความตายบนไมกางเขน ความถอมองคนี้เองทําใหพระองคทานไดรับการเทิดทูนตลอดนิรันดร ไมมี
เพลงสรรเสริญใดในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมจะยิ่งใหญกวาเพลงสดุดีบทนี้
นักบุญเปาโลไดใช
เพลงสรรเสริญบทนี้เพื่อสอนชาวฟลิปป เกี่ยวกับพันธะที่พวกเขาจะตองปฏิบัติอยูตลอดเวลา

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ฟป. 4:4-7 ทําไมนักบุญเปาโลแนะนําผูอานใหมีความยินดีในพระเจาเสมอ?
ทานคิดวาเปนการงายหรือไมที่จะทําตามคําแนะนําของนักบุญเปาโล?
มีวิธีใดบางที่ทานจะสามารถปรับปรุงและทําตามวิสัยทัศนของนักบุญเปาโล

โคโลสี (Colossians)
จดหมายถึงชาวโคโลสีนี้ใชชื่อนักบุญเปาโลเปนผูเขียน
ซึ่งอาจเปนไปไดที่เปาโลเปนผูเขียน
จดหมายฉบับนี้ อยางไรก็ตามนักวิชาการสวนใหญคิดวาไมใชผลงานของเปาโล ภาษาและลักษณะการ
เขียนในจดหมายฉบับนี้แตกตางจากบรรดาจดหมายที่เขียนโดยเปาโลอยูม าก หากเปาโลเปนผูเขียนก็
อาจจะเขียนในชวงตนป ค.ศ.60 แตถาเปนผลงานของใครคนหนึ่งที่ไมใชเปาโลก็อาจจะเขียนในป ค.ศ.80
โคโลสีเปนเมืองหนึ่งในหุบเขาไลคัส ในเอเชียนอย (ประเทศตุรกีในปจจุบัน) เปาโลไมไดกอตั้ง
กลุมคริสตชนนี้ ผูกอตั้งกลุมคริสตชนเมืองโคโลสี คือ เอปาฟรัส ชาวเมืองโคโลสี ซึ่งถูกกลาวถึงใน
จดหมายวาเปนเพื่อนคนหนึ่งของเปาโล (4:12) เนื้อหาในจดหมายถึงชาวโคโลสีมีความสัมพันธกับจด
หมายถึงชาวเอเฟซัสที่กลาวถึงการยกยองพระคริสตเจาและพระศาสนจักร
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ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตอางวาเปนนักบุญเปาโล
ชวงเวลา
ประมาณป ค.ศ. 80-90
โครงสราง
1:1-2
คําขึ้นตน
1:3-8
คําขอบพระคุณ
1:9-3:17
เนื้อหาจดหมาย
3:18-4:6
คําแนะนําดานจริยธรรม
4:7-18
คําลงทาย
สาระสําคัญ พระคริสตเจาผูยิ่งใหญในจักรวาล พระคริสตเจาทรงเปนศีรษะแหงพระกายทิพย

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
แมวาเปาโลไมไดเขียนจดหมายฉบับนี้ ผูเขียนนิรนามสามารถเลียนแบบวิธีการเขียนของเปาโล
ไดอยางดี และเขาแนะนําตนเองวาเปนเปาโล จดหมายเริ่มตนดวยการทักทาย (1:1-2) และบท
ขอบพระคุณ (1:3-8) เนื้อหาของจดหมาย (1:9-3:17) กลาวถึงความหวงใยบางประการซึ่งเปาโลทราบ
จากเอปาฟรัสในขณะที่ทานถูกจําคุก แนวความคิดของคนตางศาสนาไดแทรกซึมเขามาสูกลุมคริสตชน
เมืองโคโลสี (2:16-19) เปาโลเนนย้ําวา ศูนยรวมความเชื่อของพวกเขาตองอยูที่พระเยซูคริสตเจา เปาโล
ใชบทเพลงแหงการสรรเสริญแดพระคริสตเจา (1:15-19) เพื่อสอนถึงพระธรรมชาติอันสูงสงของพระองค
และเตือนพวกเขาถึงความรับผิดชอบในการดําเนินชีวิตใหมแหงความเชื่อที่พวกเขาไดรับมาจากพระ
คริสตเจา (3:12-17)
คําแนะนําดานจริยธรรม (3:18-4:6) สั่งสอนชาวโคโลสีเกี่ยวกับธรรมชาติของการเปนสมาชิกใน
ครอบครัวของพระเจา สมาชิกแตละคนมีหนาที่อยางชัดเจน ภรรยา สามี บุตร เจานายและทาส สมาชิก
ทุกคนตองชวยเหลือกันเพื่อคงไวซึ่งความกลมกลืนและสันติสุข โครงสรางเชนนี้ไมไดลดทอนศักดิ์ศรีแหง
ความเปนมนุษยของพวกเขา เปาโลยืนยันวาทุกคนเปนหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจา และพระคริสตเจา
สถิตอยูในพวกเขาทุกคน (3:11) คําลงทาย (4:7-18) เปนคําทักทายที่กลาวถึงผูรวมงานบางคนของเปา
โล

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
บทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสีบรรจุขอปลีกยอยมากมายซึ่งเหมาะสําหรับการ
ไตรตรอง เหมือนกับบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส ที่เนนถึงแผนการอันล้ําลึกของพระเปน
เจา ที่เปดเผยพระเยซูคริสตเจาในฐานะพระผูชวยใหรอดสากล ในพระองคทุกสิ่งกลับมีชีวิต ในพระองค
ทุกสิ่งจะพบกับความหมายสูงสุด ถอยคําเหลานี้ดูธรรมดาสําหรับคริสตชน แตอาจเปนถอยคําที่หยิ่งยโส
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และโออวดเกินจริงสําหรับคนตางศาสนา เปาหมายของจดหมายถึงชาวโคโลสี คือ สงเสริมความ
กลมกลืนในกลุมคริสตชน โดยการเตือนใหพวกเขาซื่อสัตยตอหนาที่ของตนในกลุมคริสตชนและตอคน
ตางศาสนา “จงคิดถึงแตสงที่อยูเบื้องบน อยาพะวงถึงสิ่งของบนแผนดิน” (3:1-2) การรักษาความสมดุล
จะทําใหเราสามารถคงความซื่อสัตยและยอมใหแผนการอันล้ําลึกของพระเปนเจาปรากฏตอหนาพวกเรา

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน คส. 1:15-20 นี่คือบทเพลงแหงที่คริสตชนสมัยแรกใชสรรเสริญพระคริสตเจาผูสรางสรรพ
สิ่ง จากขอความนี้ ทานพบภาพลักษณใดของพระคริสตเจา?
มีการอางถึงอํานาจใจดของพระคริสตเจา?
ภาพลักษณนี้สอดคลองกับพระคริสตเจาตามที่ทานรูจักหรือไม?
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1 เธสะโลนิกา (1 Thessalonians)
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่ง นับวาเปนจดหมายฉบับแรกสุดของ
นักบุญเปาโล อันที่จริงแลว ตองถือวาเปนเอกสารฉบับแรกสุดที่ถูกเขียนขึ้นในพันธสัญญาใหม นักบุญ
เปาโลไดไปที่เมืองเธสะโลนิกาที่ตั้งอยูในแควนมาซิโดเนีย (เมืองเธสะโลนิกิ ของประเทศกรีซในปจจุบัน)
หลังจากที่ทานถูกขับไลออกมาจากเมืองฟลิปป (ดู กจ 16:39-17:1) ทานไดเขียนจดหมายฉบับนี้จาก
เมืองโครินธในป ค.ศ.50-51 เมื่อทานทราบขาววาชาวเมืองเธสะโลนิกาตองการคําแนะนําบางประการ
ตามที่หนังสือกิจการอัครสาวก (กจ 17:2) กลาวถึงนักบุญเปาโลวาไดมาอาศัยอยูที่เมืองเธสะโลนิ
กาเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น กอนที่ศัตรูของทานจะผลักดันใหทานตองออกจากเมือง ซึ่งทานตอง
เดินทางตอไปยังเมืองเอเธนส
แมวาจดหมายฉบับนี้จะไมไดแสดงสาระคําสอนที่สําคัญของทาน ถึง
กระนั้น เนื้อหาของตัวจดหมายก็เต็มไปดวยอารมณความรูสึกแหงการขอบพระคุณพระเจาสําหรับกลุม
คริสตชนชาวเมืองเธสะโลนิกา และเปนคําเตือนที่ออนโยนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของพวกเขาที่ควรจะ
สะทอนความเปนคริสตชนออกมา

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่ 1
ผูเ ขียน
นักบุญเปาโล
ชวงเวลา
ค.ศ. 50-51
โครงสราง
1:1
คําทักทาย
1:2 -10
คําขอบพระคุณ
2:1-3 :13
เนื้อหาจดหมาย
4:1-5 :22
คําแนะนําดานจริยธรรม
5:23 - 28
คําลงทาย
สาระสําคัญ การขอบพระคุณพระเจา การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสตเจา

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
จดหมายฉบับนี้มีรูปแบบเหมือนกับจดหมายฉบับอื่น ๆ สวนใหญของนักบุญเปาโล ที่เริ่มดวยคํา
ทักทาย (1:1) และคําขอบคุณ (1:2-10) ใหสังเกตวานักบุญเปาโลไดกลาวในคําทักทายถึงผูรวมงานสอง
คนของทาน คนแรกคือ สิลวานัส (เปนชื่อในภาษาลาติน ซึ่งก็คือ สิลาส ในภาษากรีก) และอีกคนหนึ่งคือ
ทิโมธี ทั้งสองเปนผูรวมเขียนจดหมายของทาน (1:1) ซึ่งหมายความวาจดหมายของนักบุญเปาโลไมได
ถูกเขียนโดยตัวทานเองเสมอไป
สิ่งที่นาแปลกใจในจดหมายฉบับนี้มี คือมีการขอบพระคุณพระเจาอีกครั้งหนึ่ง (2:13-16)
นักวิชาการบางทานคิดวา สวนของการขอบพระคุณที่นี้นาจะถูกเพิ่มเขามาโดยผูเขียนอีกคนหนึ่ง บางที
อาจชี้ใหเห็นถึงความรูสึกของนักบุญเปาโลที่ตองการขอบพระคุณพระเจาสําหรับความมั่นคงในความเชื่อ
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ของกลุมคริสตชนชาวเมืองเธสะโลนิกา จุดมุงเนนอันดับแรกของเนื้อหาในจดหมายฉบับนี้ (2:1-3:13) ก็
คือการสงเสริมใหกําลังใจชาวเธสะโลนิกาใหมั่นคงในความเชื่อแมวาบางครั้งจะมีการทาทายปรากฏให
เห็นบาง ในสวนคําแนะนําดานจริยธรรมนั้น (4:1-5:22) ไดมุงไปยังปญหาเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่
สองของพระคริสตเจา ซึ่งชาวเธสะโลนิกาเปนกังวลเกี่ยวกับคําสัญญาของพระคริสตเจาที่จะเสด็จกลับมา
อีกครั้งหนึ่ง ทําใหพวกเขาบางคนตองพิจารณาและทําความเขาใจในรายละเอียดของคําสัญญาดังกลาว
บางคนก็หวงใยบรรดาญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว พวกเขาจะเปนอยางไรหากไมไดอยูรวมรับการเสด็จ
กลับมาของพระคริสตเจา นักบุญเปาโลไดใหคําตอบวาพวกเขาไมควรวุนวายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยให
มั่นใจวาพวกเขาเหลานั้นไดอยูในออมพระหัตถของพระเจา สิ่งที่พวกเขาควรทําคือ ดําเนินชีวิตให
เหมือนกับบรรดาบุตรแหงความสวางและกระทํากิจการตางๆ ของพวกเขาดวยความมั่นคงในความเชื่อ
จากนั้นเปนคําลงทายของจดหมายซึ่งนักบุญเปาโลไดจบลงตามรูปแบบปกติของทาน (5:23-28)

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ลักษณะประการหนึ่งที่โดดเดนของจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่ง คือการ
ใหกําลังใจ นักบุญเปาโลไดใหกําลังใจกลุมคริสตชนชาวเมืองนี้ ในจดหมายมีวลีที่นักบุญเปาโลกลาวซ้ํา
ไปซ้ํามา อาทิเชน “อยางที่พวกทานรู” “อยางที่พวกทานไดรูแลว” หรือ “อยางที่พวกทานกําลังกระทํา
อยู” จดหมายฉบับนี้จึงนับวาเปนจดหมายเพื่อการอภิบาลอยางแทจริง หมายความวานักบุญเปาโลได
วางตนเปนผูอภิบาลผูซึ่งคอยสงเสริมและใหกําลังใจในสิ่งที่เห็นวาคริสตชนกลุมนี้ทําไดดีอยูแลว และทา
ทายใหพวกเขากาวหนาตอไป นักบุญเปาโลเปรียบตัวทานเองวาเปนดั่งมารดาที่ออนโยน (2:7) และเปน
ดั่งบิดาที่เปนหวงเปนใยตอบรรดาบุตรของทานเอง (2:11)
ประเด็นปญหาประการหนึ่งคือดูเหมือนวามีคริสตชนบางคนที่นี่ ไมยอมกระทํากิจการของตน
อยางดีตามที่ควรจะเปน
นักบุญเปาโลไดเตือนใหพวกเขานึกถึงตัวทานที่ตองทํางานหาเลี้ยงตนเอง
ตามปกติ แมวาทานจะทําหนาที่เปนศาสนบริกรอยูแลวเพื่อจะไมเปนภาระแกพวกเขา (2:9) ทานยัง
เตือนผูที่เกียจครานใหทํางานอีกดวย (5:14) สําหรับนักบุญเปาโลความเชื่อนั้นไมไดเปนเพียงแคการนั่ง
รอรับรางวัลเทานั้น แตความเชื่อนั้นเรียกรองการออกแรงอยางมากเพือ่ ที่จะถือตามขอบังคับทางศีลธรรม
ของตนดวยความเชื่อ

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน 1 ธส. 4:9-12 ถอยคําดังกลาวทําใหทานประทับใจในการดูแลชาวเธสะโลนิกาของนักบุญ
เปาโลอยางไร?
คําแนะนําดังกลาวมีความไพเราะหรือไม?
ทานสามารถประยุกตใชในชีวิตของทานไดอยางไร?
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2 เธสะโลนิกา (2 Thessalonians)
นักวิชาการยังมีความคิดที่ตางกันอยูสองประการ ในปญหาเรื่องผูเขียนจดหมายถึงชาวเธสะโลนิ
กาฉบับที่สอง นั่นคือเปาโลเปนผูเขียนเองหรือบุคคลอื่นเขียนในนามของเปาโล ถาเปาโลเปนผูเขียนเอง
อาจะเขียนประมาณป ค.ศ.51-52 แตถาบุคคลอื่นเขียนขึ้นหลังจากสมัยของเปาโล ก็ไมสามารถระบุไดวา
ใครเปนผูเขียนและเขียนขึ้นเมื่อไหร บางครั้งผูอานอาจจะคิดวาเปาโลเปนผูเขียนเพราะทานคุนเคยกับ
ชาวเธสะโลนิกาดี แตบางครั้งก็อาจจะมีความคิดวาเปาโลมิไดมีความตั้งใจที่จะเขียนถึงชาวเธสะโลนิกา
เลย
ลักษณะสํานวนการเขียนมีความแตกตางจากเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่งอยางมาก และการกลาวถึง
วันที่พระคริสตเจาจะเสด็จมาก็มีความแตกตางเชนกัน จากสองเหตุผลที่สําคัญนี้เองจึงเกิดคําถามวาใคร
เปนผูเขียน เนื้อความในเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่งแสดงถึงความคุนเคย ความอบอุนและเปนสวนตัว แต
ในเธสะโลนิกาฉบับทที่สองมิไดแสดงถึงความอบอุน คุนเคยเปนการสวนตัวเลย จากเหตุผลของความ
แตกตางที่กลาวมานี้ เปนไปไดหรือไมที่เปาโลจะเขียนจดหมายฉบับที่สองนี้ถึงชาวเธสะโลนิกา ถึงแมจะ
ไมมีคําตอบที่แนชัดแตขอใหเรายึดเอาคําสอนที่มีคุณคาจากจดหมายฉบับนี้

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตอางวานักบุญเปาโลเปนผูเขียน
ชวงเวลา
ประมาณปลายคริสตศษวรรษที่หนึ่ง
โครงสราง
1:1-2
คําทักทาย
1:3-12
การขอบพระคุณพระเจา
2:1–3:5
เนื้อหา
3:6-15
การสั่งสอนดานจริยธรรม
3:16-18
คําลงทาย
สาระสําคัญ การเสด็จกลับมาพิพากษาของพระคริสตเจา การทํางานเพื่อเลี้ยงชีพ
การยืนหยัดมั่นคงตอไป

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
จดหมายเริ่มตนดวยการทักทายอยางเปนทางการ (1:1-2) และการขอบพระคุณพระเจา (1:3-12)
เมื่อเปรียบเทียบกับเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่ง จะพบวาการขอบพระคุณนั้นสั้นกวามากเนื้อหาของจดหมาย
(2:1-3:5) ไดตอบคําถามวันที่พระคริสตเจาจะเสด็จมาพิพากษา ในวันนั้นมนุษยผูชวั่ รายจะไดรับความ
พินาศ (2:1-12) และในทางตรงกันขามขอความในจดหมายไดเตือนใหเรายืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ
ตอไป
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คําแนะนําดานจริยธรรม (3:6-15) ไดเนนยําเกี่ยวกับการทํางาน ในเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่ง เปาโล
ย้ําเตือนพวกเขาใหเห็นวา ทานทํางานก็เพื่อเลี้ยงชีพและเพื่อจะไดไมเปนภาระแกผอู ื่น ทานเตือนพวก
เขาทุกคนใหยึดถือทานเปนแบบอยาง “ผูใดไมอยากทํางานก็อยากิน” (3:10-12) สุดทาย “คําทักทายนี้
เขียนดวยมือ” (3:17) ทําใหพบวาผูเขียนนั้นพยายามอยางยิ่งที่จะแสดงใหเห็นวาเปาโลเปนผูเขียน

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
จดหมายฉบับนี้ไมมีลักษณะที่แสดงความคุนเคยเปนสวนตัวเหมือนในเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่ง ซึ่ง
อาจจะสะทอนชวงเวลาของกลุมคริสตชนสมัยหลังจากนั้นที่ถูกกดขี่ วรรณกรรมประเภทวิวรณไดปรากฎ
ขึ้นอีกครั้งในสถานการณดังกลาว การแยกกันระหวางพระเจาและปศาจปรากฎชัดที่สุดในจดหมายฉบับนี้
กองทัพของความชั่วรายที่อยูภายนอกกําลังจะคืบคานเขามาทําลายพวกเขา ในสถานการณเชนนี้พวก
เขาตองยืนหยัดมั่นคงตลอดไปในความเชื่อ การเลียนแบบชีวิตของนักบุญเปาโลก็มีความสําคัญในการ
ดําเนินชีวิตของพวกเขา จดหมายทําใหเห็นภาพที่ปรากฏชัดถึงสถานการณที่พวกเขาจะตองรักษาธรรม
ประเพณีของบรรพบุรุษที่ปฏิบัติสืบตอกันมา “พี่นองทั้งหลายจงยืนหยัดมั่นคงและยึดถือธรรมประเพณีที่
ทานเรียนรูมาทั้งดวยวาจาและดวยจดหมายของเรา” (2:15)

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน 2 ธส. 2:13-15 “กลุมแรกที่ไดรับความรอดพน” หมายความวาอะไร?
ขอความนี้ตองการกลาวถึงใคร?
การเปนกลุมแรกนี้ไดรับสิทธิพิเศษอะไร และมีความทาทายอะไร?

1 ทิโมธี (1 Timothy)
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับทีห่ นึ่ง เปนผลงานที่รวมกันไวเรียกวา “จดหมายงาน
อภิบาล” (The pastoral Epistles) ไดแก จดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่งและสอง และถึงทิตัส
การตั้งชื่อเหลานี้ไดมาจากผูแตงนิรนามซึ่งไดใชชื่อของเปาโล และไดรับเรียกวา “ผูอภิบาล” (pastor
ชุมพาบาล) เพราะหนาที่ศาสนบริการตางๆ เหลานี้ถูกบันทึกไวในจดหมายทั้งสามเลมดวย นักวิชาการ
ไดพิจารณาจดหมายทั้งสามฉบับถึงการใชนามแฝง การเขียนขึ้นภายหลังการใชชื่อของเปาโล พวกเขามี
จุดประสงคที่จะแสดงใหเห็นวาเปาโลเขียนถึงผูรวมงานของทาน
จดหมายถึงทั้งทิโมธีและทิตัสตางก็
เกี่ยวกับศาสนบริการดานงานอภิบาลของพวกเขา
ทิโมธีเปน “บุตรที่รักและซื่อสัตยของเปาโลในองคพระผูเปนเจา” (1คร. 14:17) ผูซึ่งเปาโลใหเขา
เขาสุหนัตเพราะบรรพบุรุษของเขาเปนยิวและคนตางชาติผสมกัน บอยครั้งทิโมธีมีพันธกิจเหมือนกับเปน
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ผูสงขาวสารของเปาโล ดวยการสงจดหมายหรือ รายงานดวยปากเปลาทั้งขาวทีถ่ ูกสงไปและกลับระหวาง
เปาโลกับกลุมคริสชนบางกลุม
เหตุผลเบือ้ งตนของนักวิชาการที่ตัดสินวาจดหมายเหลานี้เปนการใชชื่อเปาโลไดแก ภาษาและ
สถานการณที่ปรากฏในหนังสือ ในสมัยปจจุบันพระศาสนจักรไดแตงตั้งหนาที่ดานศาสนบริกรไวอยางดี
มากกวาชวงเวลาที่ปรากฏในบทจดหมายของเปาโล จดหมายเหลานี้เปนหลักฐานของการพัฒนาอยาง
เปนระบบมากขึ้นของพระศาสนจักรในชวงศตวรรษทีห่ นึ่ง

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตอางวาเปนเปาโล
ชวงเวลา
ประมาณ ปลายคริสตศตวรรษที่ 1
โครงสราง
1:1–2
คําทักทาย
1:3–6:19
เนื้อหาในจดหมาย
6:20–22
คําลงทาย
สาระสําคัญ บทบาทหนาที่ของศาสนบริกรในพระศาสนจักร การปกปองความเชื่อ

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับทีห่ นึ่ง เปนรูปแบบของจดหมายที่ชัดเจนมาก แมวาจะ
ไมรับการยอมรับวาเปนขอเขียนของเปาโลก็ตาม คําทักทาย (1:1-2) ตามแบบที่เปาโลมักจะทํา แตในตัว
บทของจดหมายบงบอกถึงลักษณะที่เปนทางการและมีหลักการมากกวาที่พบในจดหมายฉบับอื่นๆ ของ
นักบุญเปาโล จุดสําคัญก็คือเปนจดหมายที่ปองปองคําสอนที่ถูกตองและตักเตือนเรื่องคําสอนผิดๆ
ในจดหมายกลาวถึงบทบาทที่ตางกันของกลุมคริสตชน ซึ่งกําหนดใหผูที่จะเปนพระสังฆราชและ
พระสงฆ (ผูอาวุโส) (Greek : Episkopoi and Prebyteroi) และสังฆานุกร (Greek diakonoi) ในปจจุบัน
เราไมสับสนกับบทบาทหนาที่เหลานี้ แตในสมัยของจดหมายนี้พวกเขาเปนผูนําที่มีหนาที่แตกตางกัน ใน
แตละภาคของจดหมายฉบับนี้เปนการสั่งสอนเกี่ยวหนาทีข่ องผูอภิบาล (3:1-13;5:17-23) จดหมายฉบับนี้
ยังกลาวถึงความจําเปนที่จะชวยบรรดาแมหมายและบอกเปนนัยวาแมหมายอาวุโสเหลานี้ไดแตงตั้ง
หนาที่ศาสนบริกรในกลุมคริสตชนดวย (5:3-16) คําลงทาย (6:20-22) เปนการตักเตือนโดยสรุป
สําหรับทิโมธีใหปกปองความเชื่อจนถึงที่สุด

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
เนื้อหาเกี่ยวกับงานอภิบาลของจดหมายฉบับนี้ ในคําแนะนําในการปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับทิโมธี
ความทาทายที่ยิ่งใหญของเขาคือ การปกปองความเชื่อที่ไดรับมา และนําไปสั่งสอนคนอื่น (6:20) บางคน
ไดสูญเสียความเชื่อของตนเอง (1:19) การผจญที่ยิ่งใหญคือการฟงหรือจากคําแนะนําของมนุษยดวยกัน
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เองมากกวากระทําตามบัญญัติของพระเจา นอกจากนี้ ในบางตอนของจดหมายฉบับนี้ ยังสะทอนถึงการ
กอตั้งกลุมคริสตชนมากกวา การกระจายกันอยูทั่วๆไป สังคมหลายแหงไดเกิดขึ้นจากการอยูรวมกันและ
ในการอยูรวมกันนั้นพวกเขาก็มีกฎระเบียบรวมกันเพื่อรักษาความสงบสุข
ทุกคนตางก็มีหนาที่ของ
ตนเองที่จะตองบรรลุถึงความสําเร็จ
คริสตชนบรรลุถึงความสําเร็จไดโดยอาศัยการปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเองอยางดี ประการแรกคือการปฏิบัติตามความเชื่ออยางถูกตองและการปฏิบัติตอคนอื่นดวยความ
เคารพเหมือนหนึ่งวาเปนพี่สาวและนองชายในพระคริสตเจา (5:1-2) กฎระเบียบในจดหมายฉบับนี้ไมได
มีจุดประสงคเพื่อผลประโยชนสวนตัวแตเพื่อการปกครองอยางเหมาะสมของบรรดาศาสน
บริกรของ
พระศาสนจักรซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของพวกเขา สิ่งเหลานี้ ไมเพียงหมายถึงการปกครองตัวเอง
ของพระศาสนจักรที่สอดคลองในจดหมายของเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่หนึ่ง เทานั้น แตเรายังรักษาไวซึ่ง
ใจความที่คลายกันคือ การพยายามที่จะสงเสริมความเชื่อและความเปนหนึ่งเดียวกันในความรัก

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน 1 ทธ. 1:11-16 ซึ่งกลาวถึงผูอาวุโสวา ผูอภิบาลที่มีปรีชาฉลาดกวาไดใหคําแนะนําแกผู
ที่หนุมกวา และมีประสบการณนอยกวา ทานจะรูสึกอยางไรกับคําแนะนํานี้ซึ่งมาถึงทาน?
ทานจะไดรับกําลังใจ ความทาทาย หรือ ผิดหวังจากขอความนี?้
คําแนะนํานี้ยังประยุกตใชกับปจจุบันไดหรือไม ?

2 ทิโมธี ( 2 Timothy)
จดหมายถึงทิโมธีฉบับที่สองมีลักษณะเชนเดียวกับทิโมธีฉบับที่หนึ่ง ซึ่งกลาวถึง ผูรวมงานหนุม
คนหนึ่งของเปาโล คือทิโมธีนั่นเอง เปาโลไดเชิญชวนเขาใหเปนผูเลี้ยงแกะที่ดีของคริสตชน ทิโมธีฉบับที่
สองนาจะเขียนกอนฉบับที่หนึ่ง เพราะการเลาเรื่องราวตางๆ นั้นไมคอยปะติดปะตอกันเทาไรนัก ดังที่เรา
เราสามารถพบไดในคําทักทายสวนตัวของเปาโล (4:9-15)

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ
ผูเขียน

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2
ไมทราบแนชัด แตอางวาเปนนักบุญเปาโล
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ชวงเวลา
ปลายคริสตศตวรรษที่ 1
โครงสราง
1:1-2
คําทักทาย
1:3-7
คําขอบคุณ
1:8-3: 17
เนื้อหาจดหมาย
4:1-18
คําแนะนําดานจริยธรรม
4:19-22
คําลงทาย
สาระสําคัญ คําสอน การยืนหยัดในความเชื่อและปฏิบัติหนาที่ศาสนบริกร

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
จดหมายฉบับนี้เปนการถายทอดรูปแบบขอเขียนของเปาโล การทักทาย (1:1-2) และการ
ขอบพระคุณ (1:3-7) Ffpใชถอยคําออนโยนที่แสดงถึงความสัมพันธใกลชิดของเปาโลตอทิโมธี เปาโลถูก
จําคุกและปรารถนาจะพบกับเพื่อนของทานอีกครัง้ หนึ่ง
เนื้อหาของจดหมาย (1:8-3:17) มีความเกี่ยวของกันกับเนื้อหาหลายตอนที่พบไดใน
ทิโมธี
ฉบับที่หนึ่ง การยึดมั่นในคําสอนซึ่งไมมีการโตแยงทางปรัชญา เปนงานชิ้นสําคัญมากของเปาโล ใน
จดหมายไดเปรียบเทียบการรักษาพระวรสารดังเชนนักกีฬาที่เตรียมตัวพรอมที่จะแขงขัน “ขาพเจาได
ตอสูมาอยางดีแลว ขาพเจาไดวิ่งมาถึงเสนชัยแลว ขาพเจาไดรักษาความเชื่อไวแลว (1:5;4:7) คุณงาม
ความดีจะไดรับการสรรเสริญ สวนความชั่วรายนั้นเปนสิ่งทีจ่ ะตองหลีกเลี่ยง (3:2-5;2:22;4:5)
คําแนะนําดานจริยธรรม (4:1-18) เปาโลกลาวถึงอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึ้นจากบางคนที่คิดราย
และอยูฝายตรงขาม และการอยูอยางโดดเดี่ยวในคุกของทาน แตทานไดแสดงออกถึงความมั่นใจและ
ความเชื่อมั่นของทาน วาพระเจาจะทรงนําทานสูอาณาจักรสวรรคอยางปลอดภัย คําลงทาย (4:19-22)
กลาวถึงเพื่อนรวมงานสองสามคนของเปาโล และบางคนที่รวมเดินทางกับทานที่โครินธ

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ธรรมชาติของคําแนะนําในจดหมายฉบับนี้ มีบทสอนจํานวนมากที่นําไปไตรตรองไดทุกสมัย ใน
ยุคสุดทายนั้นจะมีชวงเวลาแหงความยุงยากเกิดขึ้น (3:2-5) ทําใหการเตือนทิโมธีเปนผลเพื่อรักษาคํามั่น
สัญญา ทานเองแมจะพบกับความยากลําบากใดๆ (4:5) ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง และไมตอง
กังวลถึงความชั่วรายที่จะมาแอบแฝงอยูในจิตใจของผูอื่น ผูอภิบาลที่ดีตองไมทอเพราะความลมเหลวใน
การทํางาน
ขอความที่สําคัญในจดหมายเลมนี้เกี่ยวของกับธรรมชาติของพระคัมภีร (3:16-17) พระวาจา
เหลานี้มีอิทธิพลเปนพิเศษ บรรดาผูที่ทําหนาที่ตีความหมายพระวาจา มีการนําขอความเหลานี้เพื่อพิสจู น
เกี่ยวกับการดลใจศักดิ์สิทธิ์ในพระคัมภีร และไดรับคํายืนยันวาพระคัมภีรเ ขียนขึ้นโดยไดรับการดลใจ
จากพระเจา แตไมสามารถบอกไดวาดลใจ “อยางไร?” เพื่อยืนยันถึงธรรมชาติของการดลใจมีความเปน
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สากลตอคริสตชนทุกคน นั่นคือไมมีตัวบทใดในพระคัมภีรที่จะไมสามารถเชื่อมตอและอางถึงพระคัมภีร
ฉบับอื่นๆ ทั้งดานประวัติศาสตรหรือหลักเกณฑวิทยาศาสตร แสดงวาเนื้อหาพระคัมภีรไมมีขอผิดพลาด
ใดๆ

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน 2 ทธ. 4:6-8 ขอความนี้แสดงถึงคําพูดของคน ๆ หนึ่งที่ภารกิจใกลจะสําเร็จใชหรือไม?
ทานคิดวาเปาโลเหน็ดเหนื่อยจากการกระทําภารกิจประกาศขาวดีหรือไม?
ทานจะอธิบายความรูสึกของเปาโลไดอยางไร?
ทานเคยมีความรูสึกอยางนั้นหรือไม?
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ทิตสั (Titus)
ทิตัสไดเปนผูรวมงานชาวตางชาติอีกคนหนึ่งของนักบุญเปาโล บทจดหมายฉบับนี้เปนจดหมาย
ฉบับที่สาม ในจดหมายอภิบาล ที่ถือวานักบุญเปาโลเปนผูเขียนถึงทิตัสที่เปนตัวแทนดูแลกลุมคริสตชนที่
เกาะครีต ทิตัสเปนพระสังฆราชที่ปกครองพระศาสนจักร และแตงตั้งผูนําอื่นๆ ในกลุมคริสตชน
ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิตัส
ผูเขียน
ไมทราบแนชัด แตอางวาเปนนักบุญเปาโล
ชวงเวลา
หลังจากศตวรรษแรก
โครงสราง
1:1-4
คําทักทาย
1:5 - 3:11
เนื้อหา
3:12 -15
คําอําลาและคําอวยพร
สาระสําคัญ คําสั่งสอน การดูแลจัดการคริสตชนของศาสนบริกร

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
จดหมายฉบับสั้นๆ นี้ประเด็นคลายกับจดหมายสองฉบับ คือ 1-2 ทิโมธี คือเรื่องเกี่ยวกับ การ
ดูแลพระศาสนจักรทองถิ่น การยึดมั่นในคําสอนของกลุมคริสตชน และชีวิตคริสตชนที่ดี หลังจากคํา
ขึ้นตน (1:1-4) ก็เปนเนื้อหาของจดหมายที่กลาวถึงการตอบโตผูสอนผิดๆ การยึดถือของชาวยิวและผูที่
เขาสุหนัต (1:10) อันกอใหเกิดปญหาบางประการขึ้นในกลุมพวกเขา และจดหมายฉบับนี้ก็ไดแนะนําทิตัส
ใหปฏิบัติหนาที่อยางชาญฉลาดและถูกตอง จากนั้นนักบุญเปาโลก็แจกแจงถึงคุณสมบัติของผูที่จะเปน
ผูนํากลุมคริสตชน (1:6-9) อีกทั้งจดหมายฉบับนี้ยังกลาวถึงการจะสอนกลุมคนวัยตางๆ เฉพาะบุคคลได
อยางไร ผูส ูงอายุ คนหนุมสาว และทาส (2:1-10) ไมมีผูใดมีสิทธิพิเศษ เขาเหลานั้นจะตองอยูใตอํานาจ
และเชื่อฟงผูมีอํานาจ พรอมที่จะทําความดีทุกประการ (3:1) ยิ่งกวานั้นจดหมายฉบับนี้ก็จบลงดวยคํา
อําลาและการอวยพร (3:12-15) นักบุญเปาโลไดกลาวถึงผูรวมงานของทาน และย้ําใหทุกคนอุทิศตน
อยางเต็มที่ในกิจการที่ดี

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ความสัมพันธของบทจดหมายถึงทิตัสกับจดหมายเกี่ยวกับงานอภิบาลฉบับอื่นๆ
มีความ
คลายคลึงกันมาก อีกทั้งยังแสดงออกถึงเหตุการณในชีวิตที่เหมือนๆ กัน ซึ่งพระศาสนจักรไดแผขยาย
บทบาทของผูนําที่จะชวยใหคริสตชนไดยึดถือชีวิตฝายจิตและดําเนินตามหลักศีลธรรมใหเปนศูนยกลาง
ในการดําเนินชีวิต ทิตัสยังไดเนนถึงพระหรรษทานของพระเจาผูทรงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคริสตชน
(2:11-12) นักบุญเปาโลเองไดยอมรับวา “ครั้งหนึ่งพวกเราไดเปนคนโง ไมเชื่อฟง และปรารถนาในทาง
ชั่วราย แตการปรากฏองคของพระคริสตเจาไดทรงเปลี่ยนแปลงสิ่งเหลานั้นทั้งหมด” (3:3-7) ผลที่ตามมา
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คือ กลุมคริสตชนไดมีความรับผิดชอบตอโลกและทุกๆ คนในชุมชนดวย นักบุญเปาโลไดกําชับใหทิตัส
ไดเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต ใหพวกเขาในการปฏิบัติหนาที่ของตนอยางดี ดังคํากลาวที่วา “การ
กระทําดังกวาคําพูดมากมาย”

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ทต. 2:11-14 อะไรคือทัศนคติที่ขอความนี้บอกทานเกี่ยวกับชีวิตคริสตชน?
ทานจะอธิบายถึงสิ่งเหลานี้อยางไร?
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ฟเลโมน (Philemon)
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟเลโมนฉบับเล็กๆ นี้มีลักษณะเปนจดหมายสวนตัวมากกวาการสั่ง
สอนเทววิทยาของนักบุญเปาโล ทานตั้งใจเขียนถึงฟเลโมนตั้งแตตน เรื่องโอเนสิมัสผูซึ่งเคยเปนทาสและ
หนีจากนาย มีการกลาวถึงกลุมคริสตชนของฟเลโมนอยูบาง
การระบุชวงเวลาของจดหมายไมสามารถทําไดงายนัก แตนาจะเปนจดหมายฉบับสุดทายของ
นักบุญเปาโล ซึ่งอาจถูกเขียนขึ้นตนทศวรรษที่ 6 ในระหวางที่ถูกคุมขังในกรุงโรม ถึงแมวาจดหมายฉบับ
นี้จะใชภาษาอยางงาย
แตเราก็ไมควรมองขามใจความสําคัญของจดหมายและขอแนะนําของนักบุญ
เปาโลถึงฟเลโมนยังสามารถปฏิบัติไดจนถึงทุกวันนี้

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟเลโมน
ผูเขียน
นักบุญเปาโล
ชวงเวลา
ราวๆ ค.ศ 60-63 ระหวางเปาโลติดคุกครั้งแรกที่กรุงโรม
โครงสราง
ขอที่ 1-3
คําขึ้นตน
ขอที่ 4-5
การขอบพระคุณ
ขอที่ 8-20
เนื้อหาจดหมาย
ขอที่ 21-22 คําแนะนําดานจริยธรรม
ขอที่ 23-25 คําลงทาย
สาระสําคัญ ความเชื่อของคริสตชนกอใหเกิดความสัมพันธของหมูคณะ

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
นักบุญเปาโลใชคําขึ้นตนตามแบบของทาน (1-3) และการขอบพระคุณ (4-7) แลวจึงเขาสู
ใจความสําคัญในตัวจดหมาย (8-20) นักบุญเปาโลออนวอนตอฟเลโมนใหรับโอนีซีมัส ซึ่งหนีออกมาใน
ฐานะทาส และรับเขาคืนในฐานะเปนเพื่อนคริสตชนดวยกัน นักบุญเปาโลไดพบกับโอนีซีมัสขณะที่ถูก
จําคุกอยู (10) เปาโลมีศิลปะในการตอรองกับฟเลโมนเพื่อใหรวมมือในคําขอรองของทานโดยชวนใหคิด
วาเขาเคยเปนหนี้ และคิดถึงความกรุณาที่เปาโลมีตอเขา (19) ในตอนทายของคําแนะนํา (21-22) เปาโล
แสดงความหวังวาฟเลโมนจะยอมทําตามที่เปาโลขอรองยิ่งกวานั้น ยอมทําตามที่ความเชื่อเรียกรองอีก
ดวย (23) ตอนจบของจดหมาย เปาโลกลาวถึงผูรวมงานบางคนของทานซึ่งสงความคิดถึงมายังฟเลโมน
ดวย
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คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
จดหมายของนักบุญเปาโลฉบับนี้เปนการปฏิวัตทิ าสหรือ? จดหมายฉบับนี้มิไดเปนการโจมตี
สถานภาพการเปนทาสตามที่เราคิดหรือหวัง ในสมัยของนักบุญเปาโลการเปนทาสนั้นเปนสิ่งที่ยอมรับกัน
ไดในสังคมโดยทั่วไป ทาสเปนทรัพยสมบัติโดยถูกตอง ฟเลโมนสามารถลงโทษทาสโอนีซีมัส หรือขาย
ใหกับคนอื่นๆ แตเปาโลยืนกรานวาพระเยซูเจาทรงเปลี่ยนความสัมพันธโดยทางศีลลางบาป โอนีซีมสั จึง
กลายเปน “พี่นอง” ของฟเลโมน โอนีซีมัสไดรับการตอนรับและปฏิบัติเชนเดียวสมาชิกในกลุมคริสตชน
“สิ่งยิ่งใหญมาจากสิ่งเล็กนอย” คํากลาวนี้ใชกับจดหมายถึงฟเลโมน ลึกๆ แลวเปนการพิสูจนวา
คริสตศาสนาไดเปลี่ยนแปลงอยางไรเมื่อคริสตชนไดยืนยันความเชื่อของตน

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
จดหมายถึงฟเลโมนทั้งหมด(สั้นๆ) ถาทานเองมีบทบาทหนาที่เชนเดียวกับฟเลโมน โอเนสิมัส
และเปาโล แตละบทบาทหนาที่จะรูสึกอยางไร?
ทานจะรูสึกถึงธรรมชาติการปฏิวัติของจดหมายหรือไม?
อะไร คือ รูปแบบของความเชื่อทีท่ านสามารถตระหนักได ?
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ฮีบรู (Hebrews)
จดหมายถึงชาวฮีบรูเปนเปนผลงานฉบับหนึ่งที่มีความงดงามและมีความขัดแยงกันในพันธ
สัญญาใหม แมจะถูกเรียกวาเปนจดหมายแตก็ไมมีรูปแบบวรรณกรรมที่ชัดเจน ธรรมประเพณีโบราณ
หลายสายตั้งขอสมมุติฐานวานักบุญเปาโลเปนผูเขียน
แตไมมีการระบุชื่อผูเขียนหรือกลาวถึงผูรับที่
ชัดเจน และเมื่อเปรียบเทียบกับจดหมายที่นักบุญเปาโลเขียนแลวก็พบวาไมมีความคลายคลึงกัน
ในเนื้อหาใจความนั้นเกี่ยวของกับชาวยิว
ซึ่งอาจจะถูกเขียนขึ้นกอนพระวิหารถูกทําลายในป
ค.ศ.70 แตกใ็ หเกียรติสูงสุดกับภาพลักษณของพระคริสตเจาในชวงปลายศตวรรษที่หนึ่ง นักวิชาการ
ยังคงมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน ทั้งเนื้อหาและตนกําเนิดของหนังสือเลมนี้
ชื่อหนังสือ จดหมายถึงชาวฮีบรู
ผูเขียน
ไมทราบแนชัด แตชวงหนึ่งเคยเชื่อกันวาเปนนักบุญเปาโล
ชวงเวลา
ประมาณป ค.ศ. 60
โครงสราง
1:1-4
อารัมภบท
1:5-2:18
ยกยองตําแหนงบุตรพระเจา
3:1-10:39
พระเยซูเจาทรงเปนมหาสมณะ
11:1-12:29 แบบฉบับของความเชื่อ
13:1-19
คําแนะนําดานจริยธรรม
13:20-25
บทสงทาย
สาระสําคัญ พระเยซูเจามหาสมณะ พระเยซูเจาทรงยิ่งใหญเหนือทุกสิง่
ความเชื่อของบรรพบุรุษ

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
จดหมายถึงชาวฮีบรูฉบับนี้ไมไดเริ่มตนตามรูปแบบจดหมายแตมีการสรุปและลงทายแบบ
จดหมาย คําลงทายของหนังสือฉบับนี้ใหคําอธิบายที่ดีที่สุดวาเปน “เปนขาวสารแหงการใหกําลังใจ”
(13:22) อาจเปนคําเทศนสอนหรือขอเขียนที่ใหกําลังใจกลุมคริสตชนในความเชื่อของพวกเขา แมจะเปน
การคาดคะเนวาเปนจดหมายแตก็มีความเหมาะสมเพราะชื่อจดหมายนีถ้ ูกใชในพันธสัญญาใหมดวย
ในบทนํา (1:1-4) ใหคําอธิบายกวางๆ ถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตเจาในบริบทของ
ประวัติศาสตรชาวยิวและการเปรียบเทียบพระบุตรกับทูตสวรรค (1:5-2:18) พระเยซูเจาทรงยิ่งใหญกวา
บรรดาทูตสวรรค และไดเปรียบเทียบพระเยซูเจากับโมเสสและบุคคลอื่นๆ ผานทางจดหมาย ประเด็น
สําคัญที่เปนเอกลักษณของจดหมายฉบับนี้คือการกลาวถึง
พระเยซูเปนมหาสมณะ
(3.1-10.39)
ภาพลักษณนี้แสดงใหเห็นวามีพื้นฐานมากจากยิวเพราะ สมณะผูสูงสุดเปนบุคคลสําคัญในศาสนาตาม
ประวัติศาสตรของชาวยิว และมหาสมณะเพียงผูเดียวเทานั้นที่สามารถเขาไปยังอภิสุทธิสถานชั้นในสุด
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ของพระวิหาร ที่ซึ่งพระเจาทรงประทับ จดหมายถึงชาวฮีบรูไดประยุกตภาพลักษณของมหาสมณะกับ
พระเยซูเจา ที่ทรงยิ่งใหญกวาสมณะใดๆ ในประวัติศาสตรเพราะพระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจา
แมพระองคจะสูงสงเพียงใดแตก็ทรงยอมถอมองคลงมา พระองคทรงเปนมหาสมณะผูถวายบูชาและทรง
เปนเครื่องบูชาเพื่อชดชายบาปของมวลมนุษย
สวนที่กลาวถึงแบบอยางของความเชื่อ (11:1-12:29) ไดสรรเสริญความเชื่อของบรรพบุรุษของ
ชาวยิว อาแบล อับราฮัมและโมเสส และคนอื่นๆ ทั้งๆที่มีกลุมคนที่เปนพยานเหลานี้แลว (12:11) แตพระ
เจาทรงมีแผนการที่ดีกวานั้นนั่นคือ การไถบาปในพระคริสตเจา จดหมายสรุปลงทายดวยคําตักเตือน เรง
เราใหดําเนินในทางที่ดี (13:1-19) คําอวยพร(13:20-25) ซึ่งเกือบจะเหมือนคําลงทายของจดหมายนักบุญ
เปาโลโดยเฉพาะการกลาวถึงทิโมธี(13:23)

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
จดหมายถึงชาวฮีบรูเปนจดหมายที่เขาใจไมงายนักหากปราศจากความรูเ กี่ยวกับเบื้องหลังของ
พันธสัญญาเดิม และไมเขาใจเรื่องธรรมชาติของการนมัสการของชาวยิวในพันธสัญญาใหม ผูอานควร
กลับมาศึกษาเรื่องราวที่กลาวถึงนั้นจากหนังสือพันธสัญญาเดิมดวย จดหมายฉบับนี้มีจุดมุงหมายสอง
ประการ คือ หนึ่งพยายามอธิบายเปรียบเทียบพระคริสตเจากับบุคคลสําคัญในพันธสัญญาเดิม เปนการ
แสดง “เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา” พระคริสตเจาทรงแทนที่จุดศูนยกลางของการนมัสการในพันธ
สัญญาเดิมที่ใชสัตวบูชาในพระวิหาร จุดประสงคที่สองคือ จดหมายไดใหบัญญัติอยางเขมแข็งของการ
ตักเตือนในดานจริยธรรมเพื่อใหกําลังใจกับผูอาน ใหพวกเขามีกําลังใจและความเขาใจในพระเยซูเจาและ
งานที่พระเจาทรงกระทําผานทางพระบุตร ในจดหมายไดแนะนํา และสนับสนุนใหเขาดําเนินชีวิตใน
หนทางแหงความเชื่อและกาวหนาตามหนทางแหงความเชื่ออาศัยตัวอยางจากประวัติศาสตรในพันธ
สัญญาเดิม จดหมายถึงชาวฮีบรูใชวิธีการเขียนที่ซับซอนของผูอธิบายพระคัมภีรชาวยิว ซึ่งอาจจะเปน
เรื่องยากสําหรับผูศึกษาใหมๆ จะเขาใจ ควรคอยๆ ศึกษาและมองมุมกวางเกี่ยวกับความหมายของการ
เรียกพระเยซูเจาวาเปนมหาสมณะ

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ฮบ. 4:14-16 ภาพของพระคริสตเจาผูเปนมหาสมณะเกี่ยวของกับทานอยางไร?
ทานเขาใจและยืนยันไดอยางไรวาพระคริสตเจาเปนมนุษยเหมือนเราเวนแตบาป?
ทานคิดวาถอยคําดังกลาวเปนการปลอบประโลมใจหรือไม?
ทานคิดวาผูประพันธจดหมายฉบับนี้จะเขาใจความคิดรวบยอดนี้อยางไร?

ยากอบ (James)
แมในพันธสัญญาใหมจะเรียกหนังสือเลมนี้วาเปนจดหมาย แตก็เปนอีกหนึ่งตัวอยางที่แตกตาง
ของแบบวรรณกรรมที่เปนจดหมาย โดยทั่วไปนักวิชาการยอมรับวาจดหมายนี้ไมไดเขียนโดยยากอบ
นองชายขององคพระผูเปนเจาแนๆ (มก.6:3, มธ.13:55, และ กท.1:19) แตเปนจดหมายที่ผูเขียนอางชื่อ
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ของยากอบ ซึ่งถูกเขียนขึ้นชวงปลายคริสตศตวรรษทีห่ นึ่ง โดยเขียนถึงกลุมคริสตชนชาวยิว ถาจดหมาย
นี้เขียนโดยยากอบ ที่เปนญาติของพระเยซูเจาจริง จดหมายนี้ก็ขาดรายละเอียดเรื่องความสัมพันธใน
ฐานะญาติ หรือแมแตเรื่องราวชีวิตของยากอบเองก็ผิดไปจากปกติอยางมาก

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายของนักบุญยากอบ
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตอางวาเปนยากอบ นองชายขององคพระผูเปนเจา
ชวงเวลา
ประมาณป ค.ศ.90-100
โครงสราง
1:1
คําทักทาย
1:2-18
ความทุกขยากและการทดลอง
1:19-5:12
คําแนะนําและคําตักเตือน
5:13-20
คําแนะนําสําหรับการอธิษฐานภาวนา
สาระสําคัญ ความเชื่อและกิจการที่ดี คนร่ํารวยและคนยากจน ปรีชาญาณแท
การอธิษฐานภาวนา

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
จดหมายนี้ขึ้นตนดวยคําทักทายที่สั้นมากและมีลักษณะเปนการทักทายทั่วๆ
ไป
(1:1)
นักวิชาการตางไมแนใจวา “ตระกูลทั้งสิบสองตระกูลที่กระจายอยูท ั่วโลก” เปนใคร แนนอนวาตระกูลทั้ง
สิบสองตระกูลของอิสราเอลเปนสัญลักษณของกลุมคริสตชนสมัยแรกๆ ในฐานะเปนภาพลวงหนาของ
อิสราเอลใหม การกระจัดกระจายหรือผูที่กระจัดกระจายหมายถึงชาวยิวที่ตองอพยพไปอยูตามที่ตางๆ
ทั่วโลก อันเปนผลมาจากสมัยเนรเทศที่บาบิโลน ในจดหมายของนักบุญยากอบ อาจเปนการกลาวอาง
ถึงคริสตชนที่กระจัดกระจายอาศัยอยูทั่วจักรวรรดิโรมัน เปนการงายที่จะอางวาคริสตชนทั่วไปมีฐานะเปน
ผูสืบทอดของชาวอิสราเอล
ภาคแรก (1:2-18) อธิบายเรื่องความทุกขยากและการทดลองเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคริสตชนได
อยางไร ความคิดหลักๆ ของจดหมาย (1:19-5:12) คือเรื่องของศีลธรรม จริยธรรมและคําตักเตือน ซึ่ง
ความคิดหลายอยางมีความคลายคลึงกับในวรรณกรรมปรีชาญาณของชาวยิว เราอาจกลาวไดวาเปน
สามัญสํานึกพื้นฐานทางศีลธรรม เชน กลาวถึงการแบงปนทรัพยสิน การเอาใจใสตอคนยากจน การไม
เลือกที่รักมักที่ชังทั้งในคําพูดและการปฏิบัติ (วาจาและกิจการ) การไมใสรายผูอื่นดวยคําพูด การ
แสวงหาปรีชาญาณแท และเรื่องอื่นๆ หลายครั้งมีการยกตัวอยางประกอบกับความคิดหลัก ความคิด
เหลานี้นําไปสูภาคสุดทายของหนังสือ (5:13-20) ซึ่งยากอบเสนอตัวอยางมากมายเพือ่ ประกอบใหเห็น
ความสําคัญของการอธิษฐานภาวนา ทานแนะนําใหภาวนาในสภาพแวดลอมทุกแบบ ทานสรุปดวย
แบบอยางที่เต็มไปดวยความหวัง ถาทานใดหลงผิดไปจากความจริงและอีกคนหนึ่งนําเขากลับมา จงรูไว
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เถิดวา ผูที่ชวยคนบาปใหกลับมาจากทางผิด ก็จะชวยวิญญาณของตนใหรอดพนจากความตาย และจะ
ไดรับการอภัยบาปทั้งมวล การกระทําเชนนี้เรียกไดวาเปนกิจการแหงพระพร

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
หนังสือเลมนี้เปนที่โตเถียงกันในการแปลความหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง มารติน ลูเธอร ตี
คุณคาหนังสือเลมนี้ต่ํามาก ทานเรียกจดหมายนี้วา “จดหมายที่ไมมีคุณคา” และทานเห็นวาจดหมายนี้มี
คุณคานอยจึงจัดวางไวเปนหนังสือเลมสุดทายในพันธสัญญาใหม เพราะในจดหมายไมมีการกลาวถึงพระ
คริสตเจาและไมพูดถึงเรื่องความรอดพน บางคนคิดวาเปนจดหมายที่เปนแบบคริสตชนนอยกวาจดหมาย
ของนักบุญเปาโลและจดหมายอื่นๆ ในพันธสัญญาใหม สําหรับบางคนอุปสรรคใหญยิ่งกวานั้นคือ
สมมุติฐานที่วาเปนคําสอนที่ตรงขามกับการสอนของนักบุญเปาโลเรื่องความเชื่อเทานั้นที่จําเปนสําหรับ
ความรอดพน
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนักวิชาการตางรับรองวาคําสอนที่ตรงขามกันระหวางความเชื่อกับการ
ทํากิจการที่ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งเปาโลและยากอบตางแนใจวา ความเชื่อที่แสดงออกในคําพูดและการปฏิบัติ
ในชีวิตตองมีความสอดคลองกัน ในทางปฏิบัติยากอบแนะนําคริสตชนวา การทํากิจการดีไมใชเพื่อที่จะ
เปนผูสมควรไดรับความรอดพน (เพราะนั่นเปนพระหรรษทานที่พระเจาจะประทานใหเราโดยเสรี) แต
ตองเจริญชีวิตโดยการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตามที่เรามีความเชื่อ ดังนั้นวาจาและกิจการตองเปน
สิ่งที่ปฏิบัติควบคูกันไปเสมอ

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน ยก. 2:14-26 นี่เปนขอความยอดเยี่ยมในพันธสัญญาใหม ที่กลาวถึงความสัมพันธกัน
ระหวางความเชื่อกับการกระทําความดี ทานพบวาความเชื่อและการกระทําความดีเปนมาตรการที่ชวย
ตัดสินความเชื่อของทานหรือไม? ถาใช ทานมีเหตุผลอะไร?
และถาไมใช ทําไมจึงเปนเชนนั้น?

1 เปโตร (1 Peter)
นักวิชาการมีความเห็นเกี่ยวกับจดหมายนี้เปนสองกลุม คือ เปนจดหมายที่ใชนามแฝง ที่เขียนใน
นามของเปโตรในชวงศตวรรษแรก หรือเปนจดหมายที่มาจากเปโตรจริงๆ ในชวงแรกๆ (ประมาณป ค.ศ.
60) จดหมายนี้ดูเหมือนวาจะเปนจดหมายของเปโตรจริง ที่เปนเหมือนบทเทศนหรือ คําแนะนําในเรื่อง
ธรรมชาติของศีลลางบาป และเรื่องอื่นๆ คือ เรื่องการเบียดเบียนในกลุมคริสตชน ซึ่งการเบียดเบียนจะไม
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เกิดขึ้นจนกระทั่งในชวงปลายของศตวรรษ และนี่ก็เปนหลักฐานถึงชวงเวลาของจดหมาย และเขาใจ
โครงสรางของพระศาสนจักร (คํากลาวของผูอภิบาล 5:1) ที่สะทอนใหเห็นถึงชวงเวลาที่พระศาสนจักรมี
โครงสรางที่แนนอน

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตอางวาเปนของนักบุญเปโตร
ชวงเวลา
ปลายคริสตศตวรรษที่หนึ่ง
โครงสราง
1:1-2
คําอวยพร
1:3-4:11
เนื้อหาของจดหมาย
5:1-11
คําแนะนําดานจริยธรรม
5:12-12
คําลงทาย
สาระสําคัญ ศีลลางบาป คริสตชนในโลกปจจุบัน ความอดทนภายใตการถูกเบียดเบียน

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
คําอวยพร (1:1-2) ระบุถึงผูรับจดหมายที่เปนกลุมคริสตชนที่กระจัดกระจายอยูในเขตเอเชียไม
เนอร เนื้อหาของจดหมาย (1:3-4:11) สั่งสอนในเรื่องความเขาใจถึงศีลลางบาปของคริสตชนที่
เปรียบเสมือน
“การเกิดใหม”
ผลของศีลลางบาปนั้นประกอบไปดวยความรับผิดชอบมากมาย
เชนเดียวกับ การไดรับสิทธิพิเศษที่จะไดรับพระพรอันอุดมจากพระเจา เนื้อหาที่ยาวที่สุดเปนคําแนะนํา
ในเรื่อง การดําเนินชีวิตของคริสตชนทามกลางความเกลียดชังจากคนรอบขาง (2:11-3:12) ซึ่งรวมไปถึง
คําแนะนําของจดหมายอื่นๆ ในพันธสัญญาใหม โดยเฉพาะการเปนครอบครัวเดียวกับพระเจา (เชน
จดหมายอภิบาล) ขอความตามตัวอักษรของจดหมาย หมายถึงการแนะนําทางดานศีลธรรม ที่ถูกทําให
กระจัดกระจายไป แตมีศีลธรรมในบางสวน (5:1-11) ที่ใหคําแนะนําเปนพิเศษสําหรับผูนําคริสตชน (ที่
เรียกวา สมณะ) และสวนอื่นๆ ของกลุมคริสตชน
ภาพลักษณสุดทายคือ ศัตรูของทานคอยวนเวียนอยูรอบๆ ดุจสิงหคํารามคอยหาคนที่มันจะกัด
กินได(5:8-11) คําแนะนําคือ “จงตอสูกับมันดวยใจมั่นคงในความเชื่อ” เปนเสียงที่กึกกองอยูในหูของ
คริสตชนในทุกยุคทุกสมัย คําลงทาย (5:12-14) เปนการกลาวถึง “บุคคลที่ไดรับเลือกที่บาบิโลน” อยาง
ลึกลับ สําหรับคริสตชนในชวงปลายศตวรรษ บาบิโลนไดกลายมาเปนความคุนเคยกับอาณาจักรโรมัน
คือศัตรูที่เบียดเบียนพวกเขาอยางไรความปราณี

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
การทําความเขาใจจดหมายฉบับนี้อยางเกิดประโยชนคือ การรับจดหมายนี้วาเปนคําแนะนําถึง
ความหมายของศีลลางบาป และผลสําเร็จของคริสตชนโดยผานทางศีลลางบาป ศีลลางบาปเปนการนําผู
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หนึ่งใหเขามาเปนคริสตชน ชําระนิสัยในการโอนเอียงสูบาป เปลี่ยนความทุกขใหเปนการมีสวนรวมใน
พระทรมาน การสิ้นพระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา ศีลลางบาปนําการไถกู
มาให และนํามาซึ่งความรับผิดชอบในชีวิตที่จะดํารงชีวิตอยางมีศีลธรรม ใหความเคารพตอผูที่มีอํานาจ
และผูอื่น จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับแรกนี้ เปนการเตือนคริสตชนเกี่ยวกับอันตรายตอการอยูรวมกับ
โลก ซึ่งไมใชเรื่องงายที่จะเปนพยานถึงฤทธิ์กุศลของคริสชน โดยสวนใหญพบวาเปนการยากที่จะ
หลีกเลี่ยงจากการถูกลอลวงจากความตองการฝายโลก ในชวงเวลาของพวกเรามีอันตรายไมนอย บางที
การลอลวงในยุคใหมนี้อาจจะรายแรงกวาในบทจดหมายของเปโตรฉบับทีห่ นึ่ง คําแนะนําในจดหมายนั้น
ยังสามารถใชไดกับเราทุกๆ วัน ซึ่งเปนรากฐานของคริสตชนมาแลวหลายศตวรรษ

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน 1 ปต. 1:3-9 “ทองคําที่ถูกทดสอบดวยไฟ” หมายความวาอยางไร?
ทานเคยตกอยูในสถานการณที่เปนทุกขทรมานบางหรือไม?
ทานเขาใจขอความในขอที่ 8 อยางไร?
ทานสามารถอธิบายถึงสิ่งที่ “ไมเห็น” และเชื่อในชีวิตของทานเองไดหรือไม?
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2 เปโตร (2 Peter)
จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่สอง เปนหนังสือถูกเขียนขึ้นเปนเลมสุดทายในพันธสัญญาใหม
นักวิชาการสวนใหญยอมรับวาเปนจดหมายที่เขียนขึ้นโดยอางชื่อของนักบุญเปโตรเทานั้น
แตก็ได
สะทอนความจริงในชวงตนศตวรรษที่สอง ไดเปนอยางดี ในตอนหนึ่งที่พบที่เกี่ยวกับผูสอนผิด (2:118) มีความคลายคลึงเหมือนคัดลอกมาจากบทจดหมายของนักบุญยูดาห จดหมายฉบับนี้เปนการอางชื่อ
ผูเขียน ซึ่งมีลักษณะเปนคําแนะนําที่เขียนในรูปแบบจดหมายอยางหลวมๆ คริสตชนในสมัยแรกๆ จึงเกิด
ความสงสัยในหลักฐานที่บงบอกวาจดหมายฉบับนี้มาจากอัครสาวกเปโตร ดังนั้นการรับหนังสือฉบับนี้เขา
ในสารบบของพันธสัญญาใหมจึงมีความยุงยากอยูบาง

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 2
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตอางวานักบุญเปโตรเปนผูเขียน
ชวงเวลา
ประมาณตนศตวรรษทีส่ อง
โครงสราง
1:1-2
คําทักทาย
1:3-3:16
เนื้อหาจดหมาย
3:17-18
คําลงทาย
สาระสําคัญ การรอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสตเจา อันตรายของผูสอนผิดความเชื่อ

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
คําทักทาย (1:1-2) เปนคํากลาวทั่วๆไป “ถึงทานทั้งหลายที่รับความเชื่อล้ําคาเทาเทียมกับ
เรา” เนื้อหาของจดหมายกลาวถึง (1:3-3:16) ประการแรกคําแนะนําของคุณธรรมแบบคริสตชน (1:321) ตอจากนั้นเปนคําเตือนคริสตชนเกีย่ วกับผูสอนผิดความเชื่อ ที่สามารถทําใหเราเชื่อผิดๆ และทําลาย
ชีวิตหมูคณะของกลุมคริสตชน (2:1-22)
และประการสุดทายคือ การตอบคําถามที่วา พระเยซูเจาจะเสด็จมาอยางรุงโรจนเมื่อใด (3:116) ความคาดหวังนี้คือ การรูถึงวันสุดทายที่แนนอน การสด็จมากลับมาอยางรุงโรจนของพระเยซูคริสต
เจา ความหมายในภาษากรีก คือ “กําลังมา” คริสตชนในเวลานั้นไดแสดงความคิดเหลานี้ออกมา และ
กลาวถึงพระเยซูเจาวาจะเสด็จกลับมาอยางรุงโรจน เพื่อการพิพากษาในวาระสุดทาย เมื่อเวลาผานไป
และพระเยซูเจายังไมเสด็จมา พวกเขาก็เกิดความกังวลใจ จดหมายฉบับนี้เตือนผูอานวาเวลาในสายพระ
เนตรของพระเจาตางจากความเขาใจของมนุษย และรหัสธรรมแหงการกอบกูเปนสิ่งที่มนุษยไมอาจเขาใจ
ตามธรรมชาติของตน ผูอานไดรับคําแนะนําใหอดทนและมั่นคงในความเชื่อ เพื่อวันที่พระคริสตเจาจะ
เสด็จมานั้นจะมาอยางไมคาดคิด
จดหมายลงทาย (3:17-18) ดวยการเนนใหดําเนินชีวิตอยางกระตือรือรนและมั่นคงในความเชื่อ
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คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 2 แมจะไมเปนหนังสือที่นาสนใจมากนักในพันธสัญญาใหม
แตมีคําแนะนํา
คําตักเตือนที่เปนเครื่องหมายแสดงถึงความสําคัญและบทบาทของจดหมายในพันธ
สัญญาใหม ความจริงหลากหลายที่แตกตางกันสามารถทาทายความเชื่อของคริสตชน สิ่งที่เปนเรื่อง
ภายในและไมสามารถเขาใจไดวาคําสอนของพระเยซูเจาถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค
หมายถึงอะไร สวนเรื่องภายนอกอื่นๆ ก็เหมือนกับผูท ี่เยาะเยยบรรดาผูมีความเชื่อ หรือพยายามที่จะ
บิดเบือนคําสอนของคริสตชน เพื่อใหบรรดาผูมีความเชื่อเกิดความสงสัยและไมมั่นคงในความเชื่อนั้น
จดหมายฉบับนี้จึงตองการใหกําลังใจแกผูที่ตองเผชิญปญหาเหลานั้น ไมใหสูญเสียความหวัง และมั่นคง
ในความเชื่อและพยายามที่จะแสวงหาความเขาใจจากผูที่สอนและถายทอดความเชื่อ ที่สําคัญที่สุดคือไม
ควรตีความคําสอนในพันธสัญญาใหมอยางแคบๆ เชนเรื่องวันสุดทาย (ในบทที่ 3) จงอดทนและพระเจา
จะเปดเผยในวันเวลาที่เหมาะสม

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน 2 ปต. 3:15-16 ขอความนี้พูดถึงความยากลําบากของการเขาใจบางสิ่งอยางในจดหมาย
ของเปาโล บางคนอาจจะบิดเบือนและเขาใจผิด ทานเคยมีความรูสึกเชนเดียวกันนี้เมื่ออานพระคัมภีร
หรือไม?
ทานคิดวาการเขาใจความหมายของพระคัมภีรเปนเรื่องยากหรือไม?
คําแนะนําในจดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่สอง คืออะไร?

1 ยอหน (1 John)
เมื่อสังเกตโครงสรางของจดหมายของนักบุญยอหนฉบับที่ 1 ในขอมูลสําคัญ จะพบวาจดหมาย
ฉบับนี้ไมมีลักษณะเปนจดหมายอยางเดนชัด แตการจะจําแนกรูปแบบวรรณกรรมของจดหมายฉบับนี้ก็
เปนเรื่องยาก การเรียกจดหมายฉบับนี้วาคําแนะนําหรือบทความอาจจะเหมาะสมกวา
ผูเขียนจดหมายนี้อาจจะมีความคิดเหมือนกับผูเขียนพระวรสารนักบุญยอหน
แตเปนไปไดวา
อาจจะเปนคนหนึ่งในกลุมของยอหน ซึ่งเขียนจดหมายฉบับนีห้ ลังจากการเขียนพระวรสาร โดยมี
จุดประสงคเพื่อตองการแกความคิดเห็นทีผ่ ิดๆ เกี่ยวกับพระเยซูเจา ในหลายหัวขอจะพบวามีกลาวอยูใ น
พระวรสารของนักบุญยอหน

ขอมูลสําคัญ
ชื่อเรื่อง
ผูเ ขียน

จดหมายของนักบุญยอหนฉบับที่หนึ่ง
ไมทราบแนชัด อาจจะเปนบางคนในกลุมของยอหน
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ชวงเวลา
ประมาณป ค.ศ. 100
โครงสราง
1:1-4
บทนํา
1:5-3:10
พระเจาคือความสวาง เราเปนบุตรแหงความวาง
3:11-5:12
พระเจาคือความรัก เราตองรักกันและกัน
5:13-21
บทสงทาย
สาระสําคัญ ความรัก ความสวาง ความจริง

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
บทนํา (1:1-4) เปนคําแนะนําจดหมายพรอมกับการเปนพยานผูเขียนจะอธิบาย “สิ่งที่เราไดยิน
สิ่งที่เราไดเห็นดวยตา” (1:1) เกี่ยวกับ “พระวาจาทรงชีวิต” (พระเยซูเจา) สวนสําคัญสวนแรกของ
จดหมาย (1:5-3:10) จะใหขอสังเกตวา พระเจาคือองคแหงแสงสวาง ซึ่งเปนการมองพวกเราเองวา
เปนบุตรแหงความสวางดวย แตจะไมเห็นแสงสวาง ถายังใชชีวิตอยูในความมืด (2:9) บุตรแหงความ
สวางทีม่ ีชีวิตอยูในความสวางก็จะสะทอนความจริงออกมา จดหมายยังอธิบายวาบางคนก็ออกจากกลุม
(2:19) และกลายเปนคนจรจัดเพราะพวกเขาปฏิเสธวาพระเยซูเจาไมเปนพระคริสต
สวนทีส่ องของจดหมาย (3:11-5:12) เกี่ยวกับความรักเปนบทบัญญัติที่สําคัญที่สุดของพระเยซูเจา
คือ จงรักซึ่งกันและกัน เพราะวาพระเจาเปนองคแหงความรัก และเราเปนบุตรของพระเจา ชีวิตเราจึง
ควรสะทอนความรักออกมา เราไมสามารถเรียกหาความรัก ในขณะที่เรายังเกลียดเพื่อนพี่นองอยู (4:20)
ในบทสรุป(5:13-20) เตือนใจผูอานใหภาวนาเพื่อคนบาปที่หลงผิด พระเมตตาของพระเจาจะสัมผัสเขา
โดยทางพระเยซูเจา

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
เชนเดียวกับพระวสารของยอหน ภาษาของจดหมายของยอหนฉบับที่หนึ่ง ดูธรรมดาแตมี
ความหมายลึกซึ้ง เรื่องพื้นฐาน เชน ความรัก ความสวาง บาป ความจริง เปนสิ่งที่ทําซ้ําไปซ้ํามา
บางคนอาจรูสึกวา เขารูสึกเจ็บปวดจากการออกไปของสมาชิกบางคน ความจําเปนที่ตองเตือนสอนเรื่อง
ความรักตอกันสําคัญยิ่งในสถานการณเชนนี้ การเปดเผยความจริงมักจะออกมาจากการกระทําที่หลงผิด
แตจดหมายฉบับนี้ก็ยังยืนยันวาเราตองรักกันเหมือนดังที่พระเจารักเรา
บางครั้งจดหมายใชภาษาที
เฉียบขาดวา “ใครที่เกลียดชังพี่นองคือฆาตกร” (3:15) จดหมายฉบับนี้เหมือนกับพระวรสารที่เชื่อมโยง
ไปสูการปฏิบัติอนั ประเสริฐ ความรักไมเพียงแตเปนสิ่งเครงครัดทางศาสนาเทานัน้ แตยังปนการเชิญชวน
ใหคิดถึงธรรมประเพณีทสี่ ืบตอกันมาดวย (2:24)

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน 1 ยน. 3:16-22 ทานจะทําพันธกิจแหงความรักใหเปนจริงไดอยางไร?
อะไรที่ทําใหทานมีความมั่นใจวาจะดําเนินชีวิตตามพันธกิจนี้ได?
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ทานสามารถอธิบายวิธที ี่จะชวยใหพันธกิจนี้ดําเนินไปไดอยางไร?

2 ยอหน (2 John)
เอกสารฉบับนี้ไมเหมือนกับ 1 ยอหน เพราะมีลักษณะเปนจดหมายมากกวา แตก็มีขอสงสัยวา
ใครคือ “มารดาและบุตรที่ไดรับการเลือกสรร” และใครคือ “บุตรแหงสตรีที่ไดรับเลือก” ผูที่ตองการสง
จดหมายถึงนั้น อาจจะเปนคริสตชนที่มีสวนรวมในธรรมประเพณีของกลุมยอหน
เราไมทราบวาผูเขียนคือใคร เพียงแตอางวาเขาเปน “ผูอาวุโส” นักพระคัมภีรยังสงสัยวา 2
และ 3 ยอหน ซึ่งเขียนโดยสมาชิกในกลุมของยอหน ไมใชเปนคนเดียวกับผูเขียนพระวรสาร หรือ 1
ยอหน แตเรียกวา “ยอหน ผูอาวุโส” แตจดหมายก็ปรากฏเดนชัดวาเปนของธรรมประเพณีกลุมยอหน
ทั้งน้ําเสียงและความยาวของจดหมายก็เหมือนกัน

ขอมูลสําคัญ
ชื่อเรื่อง
จดหมายของนักบุญยอหนฉบับที่ 2
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด อาจจะเปนบางคนในกลุมของยอหน
ชวงเวลา
ประมาณป ค.ศ.100
โครงสราง
ขอที่ 1-3
บทนํา
ขอที่ 4-11
เนื้อหา
ขอที่ 12-13 บทสรุป
สาระสําคัญ ความจริงและความรัก

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
ในบทนํา (1-3) และบทสรุป (12-13) เนื้อหาสาระในจดหมาย (4-11) ชึ่งเกี่ยวของกับผูหลอกลวง
ที่เขามาในโลก พวกเขาปฏิเสธการเปนมนุษยที่แทจริงของพระเยซูเจา (7) ความคิดนอกรีตในยุคแรกๆ
ที่ปรากฏซ้ําบอยๆ
ในกลุมคริสตชน เนื้อหาในจดหมายเปนการตักเตือนใหมั่นคงในความจริงตอ
บทบัญญัติแหงความรักที่คุนเคยในกลุมคริสตชน ผูเขียนไดแนะนําใหปกปองและตอตานคนที่ไมยึดมั่น
ตอความจริงตามที่เขาถูกสอนมา

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
คริสตชนจํานวนมากกลัววาอันตรายที่ยิ่งใหญที่สุดตอความซื่อสัตยคือการปฏิเสธวาพระเยซูเจา
เปนพระเจาผูศักดิ์สิทธิ์ พระบุตรของพระเจา จริงๆ แลวการปฏิเสธนี้เปนอันตรายทามกลางผูที่สงสัย
ความเชื่อทางศาสนา แตอันตรายก็มาจากอีกฝายหนึ่ง คือการปฏิเสธวาพระเยซูเจาเปนมนุษยที่แทจริง
กลุมของยอหนตองเผชิญกับสิ่งที่เปนความจริงทั้งสองฝายนี้ ความเชื่อของคริสตชนโดยเฉพาะอยางยิ่งที่
แสดงออกทางในบัญญัติทางศาสนา เชน บทบัญญัติของสาวกพระเยซูคริสตเจา ที่แสดงออกมาเปนบท
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สัญลักษณอัครสาวก (บทขาพเจาเชื่อฯ) พระเยซูเจาทรงเปนทั้งมนุษยและพระเจา นี่คือสาระสําคัญของ
ขอความเชื่อในคริสตศาสนา แมจะเปนสิ่งที่เขาใจไดยากก็ตาม จดหมายของนักบุญยอหนฉบับที่สองนี้
ไดยืนยันถึงความสําคัญที่จะรักษาไวใหคงอยูในหมูคริสตชน

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน 2 ยน. ขอ 4-6 “การเดินในความจริง” หมายความวาอยางไร?
บัญญัติที่เราคุนเคยทีผ่ ูอาวุโสเขียนนั้นคืออะไร?
ทานจะสามารถประยุกตในชีวิตไดอยางไร?

3 ยอหน (3 John)
จดหมายของนักบุญยอหนฉบับที่ 3 มีลักษณะเชนเดียวกันกับ 2 ยอหน เปนจดหมายที่เขียน
สําหรับพวกที่ใชภาษากรีกในสมัยโรมัน ซึ่งระบุชื่อผูรับคือ “กายอัสเพื่อนที่รัก” ซึ่งไมมีใครรูจักวาเปนใคร
แตเปนสมาชิกที่ร่ํารวยของกลุมคริสตชน เนื้อหาในจดหมายไดเขียนเตือน กายอัสใหคงความซื่อสัตย
และประณามผูนําคริสตชนที่เปนคูแขง ซึ่งไมเต็มใจยอมรับอํานาจของผูอ าวุโส

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายของนักบุญยอหนฉบับที่ 3
ผูเ ขียน
ไมทราบแนชัด แตอาจจะเปนบางคนในกลุมของยอหน
ชวงเวลา
ประมาณป ค.ศ.100
โครงสราง
ขอที่ 1
คําเริ่มตน
ขอที่ 2-12
เนื้อหาจดหมาย
ขอที่ 13-15 คําลงทาย
สาระสําคัญ ความเอื้อเฟอเผื่อแผของคริสตชน ความเคารพตอผูมีอํานาจ

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
เปนหนังสือที่สั้นที่สุดของพันธสัญญาใหม บทนํายอๆ และบทสรุปที่ไดมาตรฐาน เนื้อหาสาระ
ของจดหมาย (2-12) ผูอาวุโสเหมือนวาไดแสดงความปติยินดีตอขาวสารที่เขาไดรับมาวากายอัสและกลุม
ของเขายังคงซื่อสัตยตอคําสอนที่เขาไดรับมา แตดิโอเตรเฟสผูนําของอีกกลุมหนึ่งไดสรางความเดือดรอน
เขาไดเลาลือกันถึงผูมีอํานาจเหนือกวาและปฏิเสธที่จะยอมรับผูที่ถูกสงไปใหเขาเพื่อฟนฟูระเบียบใหม
จดหมายสนับสนุนกายอัสและผูติดตามเขาใหมั่นคงและ “เลียนแบบสิ่งที่ดีงาม” มากกวาที่จะตกอยูใน
ความชั่วชา ผูเขียนยังยกยองเดเมตริอัสซึ่งเปนผูนําจดหมายฉบับนี้ไปสูจุดหมายปลายทาง
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คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
กลุมของยอหนเปนกลุมที่มีประสบการณมานาน ไดสะทอนในจดหมายของยอหนในยุคแรกๆ ใน
3 ยอหน มีตัวอยางจดหมายสวนตัวที่เขียนอยางมีสาระนําไปปฏิบัติได อํานาจของคูแขง ความนาเศราใจ
จากผลที่เกิดในธรรมประเพณีของกลุมคริสตชนคือความไมเปนหนึ่งเดียวกัน (ความแตกแยก) เปาโลได
เขียนเรื่องนี้ถึงชาวโครินธ และพันธสัญญาใหมเองก็มีตัวอยางความขัดแยงและความแตกแยกในกลุม
คริสตชนตอเรื่องปลีกยอยเกี่ยวกับความเชื่อ จดหมายฉบับนี้มีลักษณะพิเศษ แสดงใหเห็นวาทุกคนมี
อํานาจในการชวยรักษาหมูคณะไวใหเปนหนึ่งเดียวกัน การพิจารณาวาใครเปนผูถูกตองทามกลางความ
ขัดแยงนั้นไมใชเรื่องงาย คําแนะนําของผูอาวุโสคือใหมีการพิจารณาอยางรอบคอบ ความจริงจะพิสูจน
ตัวเอง มนุษยตองตัดสินตามบัญญัติแหงความรักของพระเยซูเจาดวยการกระทํามิใชเพียงคําพูด

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอานจดหมายทั้งหมด ทานเคยมีประสบการณเปนคูแขงกับผูนําหรือผูมีอํานาจหรือไม?
ทานจัดการประสบการณนั้นอยางไร?
ทานเห็นดวยหรือไมในคําแนะนําของผูอ าวุโสตอกายอัส เพราะเหตุใด?
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ยูดา ( Jude)
จดหมายสั้นๆ ฉบับนี้เปนหนึ่งใน “จดหมายทั่วไป” ไมทราบวาเขียนถึงกลุมใด ไมทราบวาใคร
เปนผูเขียน สวนใหญนักวิชาการมีความเห็นวาเปนการเขียนจดหมายที่ใชชื่อแทน และมีความเปนไป
ไดมากวาถูกเขียนขึ้นตอนปลายศตรรษที่หนึ่ง ราว ป ค.ศ 80-90 ยูดาคนนี้นาจะเปนญาติของพระเยซูเจา
มากกวาจะเปนหนึ่งในบรรดาอัครสาวก 12 คน (มก.6:3) และ (มธ. 13:55) จดหมายฉบับนีม้ ีลักษณะ
คลายกับเปโตรฉบับที่สอง (เปนพิเศษ 2 เปโตร 2:1-18) ดังนั้นนักวิชาการบางคนจึงใหความเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธทางวรรณกรรมของจดหมายสองฉบับนี้

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ จดหมายของนักบุญยูดา
ผูเขียน
ไมทราบแนชัด แตอางวาเปนยูดานองชายของยากอบญาติของพระเยซูเจา
ชวงเวลา
ปลายคริสตศตรรษที่ 1
โครงสราง
ขอที่ 1-2
คําขึ้นตน
ขอที่ 3-16
เนื้อหา
ขอที่ 17-23 คําสอนดานจริยธรรม
ขอที่ 24-25 สรุป
สาระสําคัญ ตักเตือนใหระวังผูสอนผิด

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
จดหมายของนักบุญยูดาไดใชรูปแบบจดหมายในพันธสัญญาใหม คําขึ้นตน (ขอ1-2) กลาวถึง
เจตนาของผูเขียนถึงการเขียนที่ยืดยาวเกี่ยวกับประวัติศาสตรแหงความรอด ผูเขียนไดยินเสียงของผูเปน
ตนเหตุแหงความทุกขยากลําบากที่กําลังรบกวนกลุมคริสตชน สาระของจดหมายฉบับนี้เขียนเพื่อเชิญ
ชวนใหกลุมคริสตชนที่มีความเชื่อรอคอยอยางมีความหวัง และกลาวถึงเหตุการณในพันธสัญญาเดิมซึ่ง
มีรูปแบบและตัวอยางในการรับมือกับผูที่เปนตนเหตุของความยุงยากและความแตกแยก (ขอ 3-16) สวน
คําแนะนําดานจริยธรรม (ขอ 17-23) เปนคําแนะนําใหจดจําคําสอนของอัครสาวกทีส่ งเสริมใหพวกเขา
แสดงความเมตตาตอผูทหี่ วั่นไหวในความเชื่อ คําลงทาย (ขอ 24-25) เปนบทภาวนาเพื่อผูอานซึ่งนําไปสู
การสรรเสริญพระเปนเจา

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
การจดหมายฉบับนี้อยางยอๆ อาจทําใหไมพบเบื้องหลังในพันธสัญญาเดิมที่ปรากฏอยู ในนั้น
เนื้อหาในจดหมายนี้ไดแสดงความหวยใยตอกลุมคริสตชนที่ตองเผชิญปญหาเรื่องความแตกแยก ยูดา
เขียนใหคําแนะนํา คําปลอบโยน และใหกําลังใจในการเผชิญสถานการณเชนนี้ ซึ่งคําแนะนําที่ดีที่สุดมีอยู
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ในพันธสัญญาเดิม การตัดสินของพระเจาจะมีตอผูที่ไมยึดมั่นในคําสั่งสอนของพระองค เปนการทาทาย
ใหรักษาความเชื่อในพระเจาทามกลางความออนแอและการถูกเบียดเบียน (ขอ 19-20)

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
อาน (ยด ขอ 24-25) เปนตัวอยางการแสดงความเชื่อที่ดีมากของคริสตชน ในการสรรเสริญพระ
สิริรุงโรจนของพระเจา สวดภาวนาชาๆ ในใจ และสรรเสริญพระเจา?
มีชวงเวลาใดในชีวิตของทาน ที่คําภาวนาเหลานี้ถูกนํามาใชเพื่อสรรเสริญพระเจาบาง?

วิวรณ (Revelation)
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“วิวรณของยอหน” หรือ “การเปดเผยของยอหน” เปนหนังสือที่ไดรับความนิยมตลอดกาลไมวา
จะเปนในอดีตหรือปจจุบัน เปนหนังสือเลมสุดทายของพันธสัญญาใหมและของพระคัมภีร เนื้อหากลาวถึง
วาระสุดทาย เชน อวสานกาล หนังสือวิวรณเปนวรรณกรรมประเภทวิวรณ ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับ
หนังสือประกาศกดาเนียลในพันธสัญญาเดิม วิวรณ มีรากศัพทมาจากภาษากรีก (apokalypsis) ซึ่ง
แปลวา “การเปดเผย”
เชื่อกันวายอหนแหงปทมอสเปนผูเขียนหนังสือวิวรณ นักวิชาการบางทานวาเปนคนเดียวกับ
ยอหนผูนิพนธพระวรสารฉบับทีส่ ี่ บางก็วาเปนยอหนผูอาวุโส ซึ่งเขียนจดหมายของยอหน แตนักวิชาการ
หลายทานไมเห็นดวยกับขอสันนิษฐานนี้ ถึงแมวาผลงานของทานจะมีความคลายคลึงกับวรรณกรรมของ
นักบุญยอหน แทจริงยอหนแหงปทมอสเปนประกาศกชาวคริสตที่ไดเขียนหนังสือเพื่อเปนแรงบันดาลใจ
และความหวังใหกับคริสตชนที่ถูกเบียดเบียน

ขอมูลสําคัญ
ชื่อหนังสือ วิวรณ
ผูเ ขียน
ยอหนแหงปทมอส
ชวงเวลา
ประมาณ ป ค.ศ. 90-100
โครงสราง
1:1-3
อารัมภบท
1:4-3:22
จดหมายถึงพระศาสนจักรทั้งเจ็ด
4:1-5:14
ลูกแกะของพระเจา
6:1-16:21
ตราผลึกทั้งเจ็ดดวง แตรเจ็ดคัน ขันทั้งเจ็ด
17:1-20:15 การลงโทษบาบิโลน
21:1-22:5
สิ่งสรางใหม
22:6-2
บทสงทาย
สาระสําคัญ พระคริสตลูกแกะของพระเจา ชัยชนะของพระเจาตอซาตาน นครเยรูซาเล็มใหม

โครงสรางและเนื้อหาสําคัญ (Structure and Content)
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ภาษาของวรรณกรรมประเภทวิวรณเปนภาษาที่ใชสัญลักษณ ตัวเลขก็เปนสัญลักษณที่สําคัญ
อันหนึ่ง เลขเจ็ดเปนเลขที่แสดงถึงความสมบูรณ ครบครัน จะสังเกตไดวาเลขเจ็ดปรากฏในวิวรณ
บอยครั้ง โดยเฉพาะโครงสรางของหนังสือเลมนี้แบงออกเปน 7 ตอน
อารัมภบท (1:1-3) แนะตัวผูประพันธ ยอหนเรียกผลงานของเขาวา “การเผยแสดง” ของ
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในไมชา เหมือนวรรณกรรมวิวรณอื่น ๆ การเผยแสดงนี้เขียนขึ้นเพื่อมุงชี้ถึง
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในเวลาไมชาของชวงเวลาในขณะนั้น ไมใชสําหรับเหตุการณไกลตัว อยางเชนสอง
พันปขางหนา
หนังสือเลมนี้ถูกรวมเขาในสารบบพระคัมภีรเพื่อยืนยันวาเนื้อหาในหนังสือฉบับนี้ยังมี
ความหมายในปจจุบัน
ตอนทีส่ อง (1:4-3:22) ประกอบไปดวยจดหมายที่ผูเขียนเขียนถึงพระศาสนจักรทั้งเจ็ดแหงใน
เอเชียนอย จดหมายแตละฉบับมีเอกลักษณเฉพาะสําหรับสถานการณของแตละแหง
ตอนทีส่ าม (4:1-5:14) เปนการกลาวถึงพระคริสตในภาพลักษณของ “ลูกแกะของพระเจา” ลูก
แกะของพระเจาจะถูกนําไปเปนเครื่องบูชายัญ เพื่อรับพระสิริรุงโรจนของพระบิดาเจา
ตอนที่สี่ (6:1-16:21) เปนการกลาวถึงภาพลักษณของชัยชนะของพระเจาที่มีตอความชั่วราย
โดยใชสัตวดุรายเปนเครื่องหมายของความชั่วราย
ตอนที่หา
(17:1-20:15) หนังสือวิวรณไดกลาวถึงสงครามในจักรวาลซึ่งความชั่วรายจะถูก
ทําลายอยางแนนอน
ตอนที่หก (21:1-22:5) หลังจากชัยชนะ พระเปนเจาจะทรงสรางฟาใหม แผนดินใหม การมีอยู
ของสิ่งเกาก็ไมคูควรกับฟาใหมและแผนดินใหม จึงจําเปนตองมีการสรางใหม นครเยรูซาเล็ม เปน
ศูนยกลางของการสรางใหม แตจะเปนเมืองที่ไมมีพระวิหาร พระเจาจะทรงเปนพระวิหารเดียว “นครนี้จะ
ไมตองการดวงอาทิตยหรือดวงจันทรเพื่อสองสวาง เพราะพระสิริรุงโรจนของพระเจาสองสวางเหนือนคร
และลูกแกะของพระเจา ทรงเปนตะเกียงของนคร” (21:23)
บทสงทาย (22:6-2) ยอหนเปนพยานยืนยันแกทุกคนที่ไดยินถอยคําแหงการประกาศพระวาจา
และจบลงดวยบทภาวนาและความหวัง “มารานา ธา” (Maranatha) “เชิญเสด็จมาเถิดพระเจาขา”

คําอธิบายโดยสังเขป (Interpretation)
ตามที่ไดเกริ่นไวขางตน “หนังสือวิวรณของนักบุญยอหน” ประสบปญหาในการตีความมาตั้งแต
สมัยอดีตกาล บอยครั้งถูกตีความและเขาใจตามตัวอักษร ซึ่งไมถูกตองตามหลักการแปลวรรณกรรม
ประเภทนี้ สิ่งที่ตองคํานึงอีกประการหนึ่งคือ ความคิดหลักหรือการเผยแสดงหลักในหนังสือวิวรณมีเพียง
เรื่องเดียว ไมใชการเผยแสดงหลายเรื่อง (Revelations) นั้นก็คือ “ในที่สุดพระเปนเจาก็มีชัยโดยเด็ดขาด
เหนือความชั่วรายทั้งปวง”
หนังสือวิวรณเขียนโดยมีจุดประสงคที่จะสรางความหวังใหกับคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนในสมัย
จักรพรรดิโรมันซึ่งเปนเวลาเดียวกับที่หนังสือเลมนี้ถือกําเนิดมา ลักษณะของวรรณกรรมวิวรณก็คือการ
ใชภาษาสัญลักษณ ซึ่งทําใหผทู ี่ไมคุนเคยหลงประเด็นจากความหมายที่แทจริง ตัวอยางของภาษา
สัญลักษณคือ เมืองบาบิโลน เปนสัญลักษณของนครแหงความชั่วราย (เวลานั้นคือจักรวรรดิโรมัน สัตว
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รายเจ็ดหัว หมายถึงจักรพรรดิโรมันที่เบียดเบียนพระศาสนจักร เลข 666 เปนสัญลักษณที่แสดงถึงที่สุด
ของความชั่ว (เลขตอง 3 เปนวิธีที่ชาวยิวใชบอกถึงที่สุดของบางอยาง สวนเลขที่สมบูรณคือเลข 7)
เครื่องหมายเหลานี้เปนธรรมชาติของหนังสือวิวรณ
ผูเขียนตองการใหกําลังใจและมั่นคงในความเชื่อ
ทามกลางการถูกเบียดเบียน
หนังสือวิวรณยังใชไดอยางมีประสิทธิผลในปจจุบันเฉกเชนในอดีต โดยตองรักษาเนื้อหาและ
มุมมองที่ถูกตอง และเปนหนังสือที่มีความเหมาะสมเพื่อจะเปนบทสรุปสําหรับพระคัมภีรทั้งหมด

แบบฝกปฏิบัติ (Exercise)
ใหอาน วว. 21:1-4 ซึ่งกลาวถึงฟาใหมและแผนดินใหม ทานเคยคิดอยากใหภาพนิมิตนี้เปนจริง
หรือไม?
ทานจะประยุกตขอความเหลานี้มาใชในชีวิตจริงอยางไร?
ทานจะเขาใจและอธิบายขอความนี้ใหเปนถอยคําแหงความหวังไดอยางไร?

วันฉลองของชาวยิว
ในพระคัมภีรมักจะมีการกลาวถึงงานฉลองตางๆ ของชาวยิว ทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธ
สัญญาใหม พระเยซูเจาก็เองก็มีสวนรวมในวันฉลองตางๆ ดวย และบางวันฉลองที่สําคัญของชาวยิวนั้น
คริสตชนก็รับเอามาและพัฒนาความหมายทางเทววิทยาเพิ่มขึ้น
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วันฉลอง
วันสับบาโต
(Sabbath)

ชื่อที่เรียกอีก
อยางหนึ่ง
Shabbat

ปแหงการหยุดพัก
(Sabbatical year)

ปแหงการเปาเขาสัตว
(Jubilee Year)

เทศกาลปสกา
(Passover)

เทศกาลกินขนม
ปงไรเชื้อ
(Pesach)

วันเปนเตกอสเต

Shavout

คําอธิบาย
เปนวันฉลองประจําสัปดาห ในพระ
คัมภีรพระเจาทรงทํางานหกวัน
และใหอีกหนึ่งวันเปนวันพักผอน
สําหรับชาวยิวนั้นวันสับบาโตคือ
วันเสาร แตคริสตชนไดเปลี่ยนมา
เปนวันอาทิตยเพื่อระลึกถึงการ
กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซู
เจา
ทุกๆ ปที่เจ็ด จะไมทําการ
เพาะปลูกบนผืนดินนั้น เพื่อให
หยุดพัก และปลอยใหพืชผลบนตน
เปนอาหารสําหรับคนยากจนและ
สัตวทงั้ หลาย
เปนการเฉลิมฉลองปที่หาสิบ
(หลังจากการฉลองปที่เจ็ดครบเจ็ด
ครั้งแลว) เพื่อเปนการปลอยทาส
ใหเปนอิสระและกลับไปยังดินแดน
ของตน เปนการทําใหสังคมเกิด
ความเทาเทียมกันระหวางคนจน
และคนรวย
เปนงานฉลองของชาวยิวเพื่อระลึก
ถึงการผานของทูตสวรรค ที่มา
สังหารบุตรหัวปชาวอียิปต และ
เหตุการณขามทะเลแดงไปสู
อิสรภาพ งานฉลองนี้อยูในชวงฤดู
ใบไมผลิ (มี.ค. – เม.ย.) คริสตชน
นําเอาเทศกาลนี้มาประยุกตและ
เพิ่มความหมายทางเทววิทยาเรื่อง
พระทรมาน การสิ้นพระชนม และ
การกลับคืนพระชนมชีพของพระ
เยซูเจา
เปนการฉลองวันที่หาสิบ หลังจาก
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พระคัมภีรที่
เกี่ยวของ
ปฐก 2:1-3
อพย 20:8-11;
31:12-17
ลนต 23:3
มธ 12:1-8
ลก 6:1-11
ยน 5:1-10
อพย 23:10-11
ลนต 25:1-7
ฉธบ 15:1-11

ลนต 25:8-17

อพย 12:1-13:10
กดว 9:1-14
2พกษ 23:21-23
2พศด 35:18-19
อสร 6:19-22
มก 14:12-16
มธ 26:17-19
ลก 22:1, 7:13
ยน 2:23 ; 13:1
18:28,39
อพย 34:22

งานฉลองปสกา ซึ่งจะอยูในชวง
เดือน พ.ค. – มิ.ย. โดยมีตน
กําเนิดมาจากการฉลองพืชผล และ
ตอมาก็เปนการระลึกถึงกฎหมาย
โตราหที่พระเจาประทานใหแก
โมเสสที่ภูเขาซีนาย สําหรับคริสต
ชน ไดประยุกตเปนวันฉลองพระ
จิตเจาเสด็จลงมา
วันขึ้นปใหม
Rosh Hashanah ฉลองในชวงเก็บเกี่ยว (ก.ย. –
ฉลองปใหม
ต.ค.) เพื่อเริ่มตนปใหมดวยการ
อวยพรและเปาแตร
วันชําระมลทิน
Yom Kippur
ฉลองการใหอภัยบาปในปที่ผานมา
ซึ่งกระทําในเวลาสิบวัน หลังจาก
การฉลองปใหม มีพิธชี ําระบาป
ซึ่งปลดปลอยบาป และสิ่งชั่วราย
ใหหางไกลจากมนุษย
เทศกาลอยูเพิง
Booths
เปนการระลึกถึงพระหัตถอันทรง
(Tabernacles)
อํานาจของพระเจาที่ปกปองชาว
อิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งพวก
เขาอาศัยอยูในเตนท
กลาง
ทะเลทราย และเปนการฉลองนาน
ถึงแปดวัน
ชวงปลายเดือน
กันยายน หรือตนเดือนตุลาคม
ระหวางที่มีการเก็บเกี่ยว
วันฮันนุกกาห
ฉลองแสงสวาง ฉลองการชําระพระวิหารซึ่งเริ่มตน
(Hannukkah)
ในสมัยของกลุมมัคคาเบียน โดย
เปนการฉลองแปดวัน ในเดือน
พฤศจิกายนหรือธันวาคม
เทศกาลปูริม (Purim) Lots
เปนการฉลองเล็กๆ เพื่อระลึกถึง
อิสรภาพของชาวยิวจาก
แผนการณทําลายชาวยิวของ พวก
เปอรเซีย โดยพระนางเอสเธอร
และโมเดคัย
วันระลึกถึงการลม
งานฉลองเล็กๆ เพื่อระลึกถึงการ
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ลนต 23:15-22
กดว 28:26-31
ฉธบ 16:9-10
ทบต 2:1
2มคบ 12:32
1คร 16:8
กจ 2:1-13
ลนต 24:23-25
กดว 29:1-6
ลนต16:1-34;
23:2632
กดว 29:7-11
ฮบ 8:9
ลนต 23:33-44
กดว 29:12-40
ฉธบ 16:13-15
นหม 8:13-18
ยน 7:2,10-11

1มคบ 4:36-61;
2มคบ 10:1-9

อสธ 9:18-32

หนังสือเพลงคร่ํา

สลายของกรุง
เยรูซาเล็ม
(Ninth of Ab)

ลมสลายของพระวิหารและกรุง
ครวญ
เยรูซาเล็มโดยพวกบาบิโลนในป
587 ก.ค.ศ. และโดยพวกโรมันใน
ป ค.ศ.70

ชวงเวลาสําคัญในประวัติศาสตรที่สัมพันธกับพระคัมภีร
ชวงเวลา
ประมาณป 2000-1750 ยุคอัยกา
ก.ค.ศ.

เหตุการณ
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หนังสือพระคัมภีร
ปฐก 12-50

ประมาณป 1250 ก.ค. การอยพย
ศ.
1200 - 1020 ก.ค.ศ. ยุคผูวินิจฉัย
1020 – 922 ก.ค.ศ.
การรวมแตละเผาเปนชาติอิสราเอล
ซาอูล ดาวิด ซาโลมอน
“ยุคทอง”
922 – 721 ก.ค.ศ.
การแบงอาณาจักรเหนือ – ใต
อิสราเอล (สะมาเรีย) และยูดาห (เยรูซาเล็ม)
721 - 587 ก.ค.ศ.
อาณาจักรยูดาห
อัสซีเรียเรืองอํานาจ
บาบิโลนเรืองอํานาจ
587 – 539 ก.ค.ศ.
การเนรเทศไปบาบิโลน
539 – 333 ก.ค.ศ.
เปอรเซียเรืองอํานาจ
การกลับมาสรางพระวิหารภายใตการนําของ
เอสราและเนหะมีห
333 – 63 ก.ค.ศ.
ยุคกรีกเรืองอํานาจ
333 – 300 ก.ค.ศ. พระเจาเอล็กซานเดอรมหาราช
300 – 200 ก.ค.ศ. การปกครองของพวกปโตเลมี
200 – 175 ก.ค.ศ. การปกครองของพวกเซเลวซิด
175 – 135 ก.ค.ศ. พวกมัคคาบีทําการตอตาน
134 – 63 ก.ค.ศ. การปกครองของพวกฮัสโมเนียน
63 – 4 ก.ค.ศ.
อาณาจักรโรมเรืองอํานาจ
37 – 4 ก.ค.ศ.
เฮโรด มหาราชปกครองชาวยิว
6 – 4 ก.ค.ศ.
พระเยซูเจาทรงประสูติ (กอนเฮโรดมหาราช
สิ้นพระชนม)
4 ก.ค.ศ. – ค.ศ.34
โอรสของเฮโรดมหาราช ปกครองชาวยิว
ค.ศ.27 - 30
พระเยซูเจาเริ่มออกเทศนา
การสิ้นพระชนม และกลับคืนพระชนมชีพ
ค.ศ.30 - 63
เปาโลทําพันธกิจ
ค.ศ.66 - 70
ค.ศ.70
ค.ศ.70 - 100

ชาวยิวกอการจราจล
กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย
ชวงที่มีการเขียนพระธรรมใหมมากที่สุด
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อพย
ยชว, วนฉ
1,2 ซมอ
1 พกษ
1 พศด
2 พกษ
2 พศด
2 พกษ
2 พศด
ยรม 39-44,52
สดด137
อสร
นหม
1มคบ
2มคบ

รม, 1-2คร, กท, ฟป,
1ธส, ฟม

มก, มธ, ลก, ยน, กจ
อฟ, คส, 2ธส, 1-2ทธ

ค.ศ.71 - 132
ค.ศ.132 - 135

ทต, ฮบ, ยก, 1ปต,
1-3ยน, ยด, วว
ชาวโรมันปกครองชาวยิว โดยจักรพรรดิ์หลาย 2ปต
พระองค
ชาวยิวกอการจราจลครัง้ ที่สอง

ชื่อและอักษรยอของหนังสือพระคัมภีร
ภาคพันธสัญญาเดิม
1. ปฐมกาล
2. อยพย
3. เลวีนิติ

ปฐก
อพย
ลนต

Genesis
Exodus
Leviticus
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4. กันดารวิถี
5. เฉลยธรรมบัญญัติ
6. โยชูวา
7. ผูวินิจฉัย
8. นางรูธ
9. ซามูเอล ฉบับที่ 1
10. ซามูเอล ฉบับที่ 2
11. พงศกษัตริย ฉบับที่ 1
12. พงศกษัตริย ฉบับที่ 2
13. พงศาวดาร ฉบับที่ 1
14. พงศาวดาร ฉบับที่ 2
15. เอสรา
16. เนหะมีห
17. โทบิต
18. ยูดิธ
19. เอสเธอร
20. มัคคาบี ฉบับที่ 1
21. มัคคาบี ฉบับที่ 2
22. โยบ
23. เพลงสดุดี
24. สุภาษิต
25. ปญญาจารย
26. เพลงซาโลมอน

กดว
ฉธบ
ยชว
วจฉ
นรธ
1ซมอ
2ซมอ
1พกษ
2พกษ
1พศด
2พศด
อสร
นหม
ทบต
ยดธ
อสธ
1มคบ
2มคบ
โยบ
สดด
สภษ
ปญจ
พซม

27. ปรีชาญาณ
28. บุตรสิรา
29. อิสยาห
30. เยเรมีห
31. เพลงคร่ําครวญ
32. บารุค
33. เอเสเคียล
34. ดาเนียล
35. โฮเชยา
36. โยเอล
37. อาโมส

ปชญ
บสร
อสย
ยรม
พคค
บรค
อสค
ดนล
ฮชย
ยอล
อมส

Numbers
Deuteronomy
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chronicles
2 Chronicles
Ezra
Nehemiah
Tobit
Judith
Esther
1 Maccabees
2 Maccabees
Job
Psalms
Proverbs
Qohelet, Ecclesiastes
Song of Salomon, Song of Songs,
Canticle of Canticles
Wisdom
Ben-sira(ch), Ecclesiasticus
Isaiah
Jeremiah
Lementation
Baruch
Ezechiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
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38. โอบาดีห
39. โยนาห
40. มีคาห
41. นาฮูม
42. ฮาบากุก
43. เศฟนยาห
44. ฮักกัย
45. เศคาริยาห
46. มาลาคี
ภาคพันธสัญญาใหม
1. มัทธิว
2. มาระโก
3. ลูกา
4. ยอหน
5. กิจการอัครสาวก
6. โรม
7. โครินธ ฉบับที่ 1
8. โครินธ ฉบับที่ 2
9. กาลาเทีย
10. เอเฟซัส
11. ฟลิปป
12. โคโลสี
13. เธสะโลนิกา ฉบับที่ 1
14. เธสะโลนิกา ฉบับที่ 2
15. ทิโมธี ฉบับที่ 1
16. ทิโมธี ฉบับที่ 2
17. ทิตัส
18. ฟเลโมน
19. ฮีบรู
20. ยากอบ
21. เปโตร ฉบับที่ 1
22. เปโตร ฉบับที่ 2
23. ยอหน ฉบับที่ 1

อบด
ยนา
มคา
นฮม
ฮบก
ศฟย
ฮกก
ศคย
มลค

Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Sephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi

มธ
มก
ลก
ยน
กจ
รม
1คร
2คร
กท
อฟ
ฟป
คส
1ธส
2ธส
1ทธ
2ทธ
ทต
ฟม
ฮบ
ยก
1ปต
2ปต
1ยน

Matthew
Mark
Luke
John
Acts of the Apostles
Romans
1Corinthians
2Corinthians
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1Thessalonians
2Thessalonians
1Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrew
James
1Peter
2 Peter
1John
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24. ยอหน ฉบับที่ 2
25. ยอหน ฉบับที่ 3
26. ยูดา
27. วิวรณ

2ยน
3ยน
ยด
วว

2John
3John
Jude
Revelation
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