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หนังสือแห่งการอศัจรรย์ของพระเจ้า 

พระคมัภีร์คือหนงัสือท่ีเตม็ไปดว้ยสุดยอดถอ้ยค า   เป็นหนงัสือท่ีมีอายมุากท่ีสุด  คนอ่านมากท่ีสุด คน
ท่องจ ามากท่ีสุด  น่าเช่ือถือท่ีสุด   มีอิทธิพลต่อมนุษยสู์งสุด   พระคมัภีร์คือส่ิงเดียวท่ีบนัทึกถึงตน้ก าเนิดของ
มนุษยแ์ละโลกของเรา  พระคมัภีร์ไดบ้นัทึกประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ  การส าแดงเร่ืองแผนการไถ่ของ
พระเจา้ และยงัพูดถึงแง่มุมต่างๆ ของชีวติและชีวติหลงัความตาย   พระคมัภีร์คือหนงัสือเล่มแรกของโลกท่ี
ถูกตีพิมพ ์ 

เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่พระคมัภีร์คือถอ้ยค าของพระเจา้? 

พระเจา้พูดกบัเราในหลายๆ ช่องทาง  (ไมเ้ทา้ของโมเสส), สัญลกัษณ์ (เสาเมฆและเสาไฟ) ความฝัน (โย
เซฟ, ฟาโรห์) การพูดคุยแบบตวัต่อตวั (กบัโมเสส)  นิมิต, ก าเนิดของพระเยซู, การตอบค าอธิษฐาน, 
ธรรมชาติ, สามญัส านึก และวธีิอ่ืนๆ อีกมากมาย   พระเจา้ทรงท าใหพ้ระวจนะของพระพระองคเ์กิดข้ึนจริง  

มีเพียงพระคมัภีร์เท่านั้นท่ีแน่นอนและเช่ือถือได ้  ไม่มีส่ิงใดสามารถแทนท่ีพระคมัภีร์ได ้  พระเจา้ทรง 
พิสูจน์พระวจนะของพระองคด์ว้ยวธีิพิเศษ 2 วธีิคือ  ดว้ยการอศัจรรย ์และ ค าพยากรณ์ท่ีความส าเร็จ  พระ
คมัภีร์คือถอ้ยค าของพระเจา้ถึงมนุษยไ์ม่เหมือนหนงัสือเล่มใดๆ ท่ีมนุษยเ์ขียนข้ึนมา 

พระคมัภีร์คือการเปิดเผยพิเศษโดยพระเจา้ทรงฤทธ์ิผูส้ร้างโลก   เป็นการส าแดงสติปัญญาอนัล ้าเลิศและ 
ความดีงามของพระเจา้ผูท้รงปรารถนาจะส าแดงน ้าพระทยัของพระองคต่์อเราผา่นทางการทรงสร้างของ
พระองค ์  ตลอดหลายชัว่อายุคนมนุษยเ์ช่ือในเร่ืองเหนือธรรมชาติ    หลายๆ ศาสนาจะมี  “คมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิ”  
แต่หนงัสือเหล่านั้นไม่สามารถช่วยแกปั้ญหาใดๆ ใหก้บัมนุษยไ์ดเ้ลย 

พระวจนะของพระเจา้เปิดเผยให้เราเห็นวา่แทจ้ริงแลว้ พระเจา้  ความรอด  และชีวตินิรันดร์ นั้นเป็นเช่น
ไร  พระคมัภีร์ไดบ้นัทึกถึงฤทธ์ิอ านาจ, สติปัญญา และความรักของพระเจา้ไว ้    พระวจนะของพระองคเ์ป็น 
โคมส าหรับยา่งกา้วของเรา  เป็นแสงสวา่งส่องทางของเรา    ถา้เราอ่านพระคมัภีร์เราจะฉลาด ถา้เราปฏิบติั
ตามค าสอนของพระคมัภีร์เราจะท าส่ิงท่ีถูก  พระค าของพระเจา้จะยงัคงอยูแ่มส้วรรคแ์ละโลกจะดบัสูญไป 

 

เร่ืองราวสุดยิง่ใหญ่ 

พระคมัภีร์เขียนข้ึนเพื่อใหเ้รารู้จกัทางท่ีจะไปหาพระเจา้และรู้วา่ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงชอบ  เพื่อเราจะสามารถ
ท าใหพ้ระประสงคข์องพระเจา้ส าเร็จและเราจะไดอ้ยูก่บัพระเจา้ตลอดไปเป็นนิตย ์ 
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ผูเ้ผยพระวจนะกล่าวถอ้ยค าซ่ึงมาจากพระเจา้ตามท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจเขา  (2 เปโตร 1:21)  
พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ และเป็นประโยชน์ในการสั่งสอน การวา่กล่าวตกัเตือน การ
แกไ้ขขอ้บกพร่อง และการฝึกฝนในความชอบธรรม  (2 ทิโมธี 3:16)     

นกัวชิาการหลายต่อหลายคน ไดท้  าการพิสูจน์แลว้และพบวา่พระคมัภีร์คือความจริง   ยิง่คน้พบขอ้ความ
เก่าๆ ยิง่ท  าใหต้ระหนกัชดัวา่ พระคมัภีร์นั้นจริงแทแ้น่นอน    สดุดี 12:6 พระด ารัสขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นั้น
ไม่มีขอ้บกพร่องดัง่เงิน ท่ีถลุงใหบ้ริสุทธ์ิในเบา้หลอมดัง่ทองท่ีหลอมเจด็คร้ัง 

วนัหน่ึงในยเูดีย  พระเยซูไดป้รากฎพระองคท์่ามกลางฝงูชนเพื่อเขา้รับบพัติศมาจากยอห์น   ยอห์นเห็น
พระเยซูเสด็จมาทางเขาจึงกล่าววา่ “จงดูพระเมษโปดกของพระเจา้ ผูท้รงรับบาปของโลกไป! (ยอห์น 1:29) 

ประเด็นส าคญัทางประวติัศาสตร์ไดมุ้่งไปท่ีจุดสูงสุดแห่งแผนการไถ่ของพระเจา้   เร่ิมแรกมนุษยถู์ก
สร้าง ข้ึนตามพระฉายของพระเจา้  พระองคท์รงใหเ้ขาอยูใ่นสวนเอเดน  บาปยงัไม่มีพลงัท าอะไรมนุษยไ์ด้
เพราะ เขาพูดคุยกบัพระเจา้ทุกวนั   แต่อาดมัและเอวาไม่เช่ือฟังพระเจา้ความบาปและความตายจึงเขา้มาใน
โลกน้ี  ทางเดียวท่ีจะช่วยเราใหร้อดพน้จากการถูกพิพากษาไดคื้อโดยการหลัง่โลหิตของพระคริสตเ์ท่านั้น  

ในสมยัพระคมัภีร์เดิมแสดงใหเ้ห็นถึงการชดใชห้น้ีบาปผา่นทาง ปุโรหิต, พลบัพลา, แท่นบูชา และ
เคร่ืองบูชาไถ่บาป    ปัสกาแรกก่อนท่ีชาวยวิจะออกจากอียิปตคื์อภาพท่ีแสดงให้เห็นการไถ่อยา่งเตม็รูปแบบ
ท่ีจะมาถึง   “เม่ือเรามองเห็นเลือดนั้นเราจะผา่นเจา้ไป” (อพยพ 12:13) “ถา้ไม่มี การหลัง่เลือดก็ไม่มีการอภยั
บาป” (ฮีบรู 9:22)  

ปฐมกาล 22 ไดพู้ดถึงเร่ืองราวการไถ่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   พระเจา้บอกใหอ้บัราฮมัน าอิสอคับุตรชาย
มาถวายเป็นเคร่ืองบูชา   อบัราฮมัเช่ือฟังในส่ิงท่ีพระเจา้บอก   พระเจา้จึงตรัสกบัเขาวา่ “อยา่แตะตอ้งเด็กนั้น
หรือกระท าอะไรเขาเลย”  ลูกชายของอบัราฮมัไดรั้บการช่วยใหร้อดพน้ความตาย  แต่ยอห์นบพัติศมากล่าว
วา่  พระบุตรของพระเจา้ไม่ไดรั้บการช่วยใหพ้น้จากความตาย  แต่ทรงตอ้งตายเพื่อชดใชค้วามบาปของโลก
น้ี    

เม่ือพระคริสตท์รงตายท่ีไมก้างเขนท่ีนัน่พระเจา้ไดท้รงส าแดงความรักท่ียิง่ใหญ่ของพระองคเ์พื่อมวล
มนุษยชาติ 

เร่ืองแผนการไถ่ของพระเจา้ท่ีบนัทึกไวใ้นปฐมกาล บทท่ี 1 ถึงววิรณ์ บทท่ี 22  คือเร่ืองเล่าท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด  
พระเจา้ทรงสร้างมนุษยต์ามพระฉายของพระองค ์พระเจา้ทรงสร้างสวนให้เขาอยู ่ พูดคุยกบัเขาเหมือนเพื่อน  
แต่เม่ือมนุษยล์ม้ลงในความบาปพระเจา้ไดท้รงเตรียมแผนการไถ่ไวใ้หเ้ขาแลว้   แผนการไถ่ทั้งหมดถูก
บนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์   
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ศึกษาพระคมัภร์ีอย่างไรดี 

บางคนปฏิเสธท่ีจะอ่านพระคมัภีร์เพียงเพราะเป็นหนงัสือเล่มหนาๆ  แต่จริงๆ แลว้ถา้เราจะอ่านพระ
คมัภีร์ ตั้งแต่หนา้แรกจนหนา้สุดทา้ยจะใชเ้วลาเพียง 70 ชัว่โมงเท่านั้นเอง   หนงัสือบางเล่มในพระคมัภีร์ใช้
เวลา อ่านเพียงไม่ก่ีนาที  และเน้ือหาบางส่วนยงัเป็นบทกวีอนัโด่งดงัอีกดว้ย    โอะ๊ โอ  งั้นเราคงตอ้งหนัมา
อ่าน พระคมัภีร์กนัแลว้สินะ   

พระคมัภีร์ประกอบไปดว้ยหนงัสือ 66 เล่ม  แต่ละเล่มก็จะแยกเป็นบทๆ  เราสามารถฝึกอ่านจากบทหน่ึง 
ไปยงัอีกบทหน่ึง  และพฒันาการอ่านจากเล่มหน่ึงไล่ไปถึงอีกเล่มหน่ึง   การใชเ้วลาสงบๆ ในแต่ละวนัเพื่อ
อ่านพระคมัภีร์จะสร้างความสดใหม่ใหแ้ก่ร่างกาย จิตใจ และจิตวญิญาณของเราเป็นอยา่งมาก   

เราสามารถอ่านพระคมัภีร์หน่ึงเล่มจบภายในหน่ึงปีได ้    เร่ิมโดยการอ่านเพียงวนัละ 3 บทในวนัจนัทร์ 
ถึงวนัเสาร์  และวนัอาทิตยว์นัเดียวอ่านเพิ่มข้ึนเป็น 5 บท   โดยสามารถเลือก 2 บทจากพระคมัภีร์เดิมและ 3 
บทจากพระคมัภีร์ใหม่   ท่ีส าคญัคือเม่ืออ่านพระคมัภีร์ให้เราเปิดใจของเรา  เปิดความคิดของเราเพื่อจะรับฟัง 
ส่ิงท่ีพระเจา้จะตรัสกบัเราผา่นทางพระค าตอนท่ีเราอ่าน   พระคมัภีร์คือคลงัสมบติัท่ีไม่มีวนัหมด 

ศึกษาทั้งที  เราควรศึกษาพระคมัภีร์ทั้งเล่ม   เร่ิมจากจดจ าช่ือหนงัสือแต่ละเล่มในพระคมัภีร์ใหไ้ดเ้พื่อ
เวลาเปิดหา เราจะหาเจอไดอ้ยา่งรวดเร็ว  หวัใจส าคญัของพระคมัภีร์พูดถึงเร่ืองการไถ่   แผนการของพระเจา้
คือเพื่อใหเ้ราจะรับความรอด  บาปมีลกัษณะอยา่งไร?    โทษของความบาปคืออะไร?   เราจะรับการยกโทษ
บาปไดอ้ยา่งไร?  พระเจา้ ทรงรักเราแมว้า่เราจะไม่เช่ือฟังก็ตาม  พระคมัภีร์พูดถึงงานของผูเ้ผยพระวจนะ, 
ปุโรหิต, กษตัริย ์และ การคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ คริสตจกัรและการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์
และการสถาปนา อาณาจกัรแห่งสันติสุขของพระองคบ์นโลกใบน้ี   

เม่ือเราอ่านพระคมัภีร์ทั้งเล่มแลว้เราสามารถใชห้ลากหลายวธีิเพื่อศึกษาพระคมัภีร์ได ้  ไม่วา่จะเป็น 
ศึกษาเป็นเล่มๆ, ทีละบท, หวัขอ้, เป็นค าๆ   โดยใหเ้ขียนใจความส าคญัของแต่ละบทไวท่ี้ดา้นขา้ง ของพระ
คมัภีร์   ตวัอยา่งเช่น สดุดี 23 และ ยอห์น 10 ทั้งสองเล่มพูดถึง ผูเ้ล้ียงแกะ, ปฐมกาล 22 พูดถึงอบัราฮมัถวาย
อิสอคัเป็นเคร่ืองบูชา, ปฐมกาล 24 พูดถึงการหาเจา้สาวใหอิ้สอคั เป็นตน้   หนา้ 10-29 ใหใ้จความส าคญั 
หนงัสือต่างๆ ในพระคมัภีร์ 

ศึกษาจากชีวติของบุคคลในพระคมัภีร์  หนา้ 30-37 ใหภ้าพรวมของบุคคลท่ีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ ทั้ง
ชายและหญิง   

ศึกษาพระสัญญาของพระเจา้ท่ีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์,  ศึกษาเก่ียวกบัการเผยพระวจนะเร่ืองการไถ่ท่ี
บนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์เดิม  การเผยพระวจนะนั้นส าเร็จสมบูรณ์โดยพระเยซูคริสต ์   
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ขณะท่ีเราศึกษาพระคมัภีร์พระวญิญาณจะช่วยใหเ้รารู้จกัพระค าของพระเจา้ลึกยิง่ข้ึน   ทั้งยงัช่วยน าเรา
ไปสู่ ความจริงทั้งมวล  (ยอห์น 16:13)   จากนั้นใหเ้รา “อ่าน, เรียนรู้, ใคร่ครวญความจริงท่ีไดอ่้านไปเพื่อ
พระค า ท่ีเราอ่านนั้นจะน าไปสู่การประพฤติตามพระวจนะของพระเจา้   

เม่ือศึกษาพระคมัภีร์ใหเ้ราอธิษฐานตามพระธรรมสดุดี 119:18-19 ท่ีกล่าววา่  “ขอทรงเปิดตาของขา้
พระองค ์เพื่อขา้พระองคจ์ะเห็นส่ิงมหศัจรรยท์ั้งหลายในบทบญัญติัของพระองค ์ ขา้พระองคเ์ป็นคนแปลก
หนา้ ในโลกน้ี  ขออยา่ทรงซ่อนพระบญัชาไวจ้ากขา้พระองค”์   

 

เรามีพระคมัภร์ีได้อย่างไร? 

พระคมัภีร์คือของขวญัท่ีล ้าค่าท่ีสุดในโลก  ขายดีท่ีสุดในร้านหนงัสือ  ค  าวา่ “พระคมัภีร์” มาจากค าภาษา
กรีก biblion  ซ่ึงมีความหมายวา่   “หนงัสือ”    ส าหรับคนจ านวนมากถา้เขาตอ้งเลือกหนงัสือสักหน่ึงเล่ม     
พระ  คมัภีร์  คือหนงัสือท่ีพวกเขาจะเลือกอ่าน 

เรามีสุดยอดหนงัสือน้ีไดอ้ยา่งไรกนั?  มนัไม่ไดห้ล่นตุบ้มาจากสวรรคใ์นสภาพท่ีถูกตีพิมพม์าอยา่ง
สวยงาม  ในความเป็นจริงคือ พระคมัภีร์มาจากพระเจา้   พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดด้ลใจคนเหล่าน้ีใหพู้ดส่ิง
ท่ีมาจาก พระเจา้” 2 เปโตร 1:21 (ฉบบัอ่านเขา้ใจง่าย)   เราเรียกส่ิงน้ีวา่ การดลใจจากพระเจา้ “พระเจา้-ลม
หายใจ”   

แต่เร่ิมแรกมนุษยไ์ม่ไดมี้พระคมัภีร์เป็นเล่มๆ   พวกเขาใชก้ารจดจ าผา่นทางพอ่เล่าส่ิงท่่ีพระเจา้ตรัสให้
ลูกฟัง  ไม่วา่จะเป็นเร่ืองราวอนัน่าต่ืนเตน้ท่ีสวนเอเดน, น ้ าท่วมโลก, ชาวฮีบรูถูกปลดปล่อยจากการเป็นทาส
ท่ีอียปิต ์ เร่ืองราวเหล่าน้ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น    เร่ืองราวบนโลกยงัผา่นไปไม่นานในขณะท่ีช่วงชีวติของ
มนุษยผ์า่น ไปรุ่นแลว้รุ่นเล่า  

เม่ือเวลาผา่นไปมนุษยเ์รียนรู้จกัการเขียน  การเขียนแรกคือการเขียนบนหินและแผน่ดินเหนียว  จากนั้น
ก็ พฒันามาเป็นการเขียนบนแผน่ปาปิรัสซ่ึงท ามาจากพืชท่ีปลูกตามลุ่มน ้าไนล ์ ซ่ึงชาวอียปิต,์ กรีก และ 
โรมนั   นิยมใชท้  าหนงัสือมว้น 

การบนัทึกส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสกบับรรพบุรุษจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมากเพราะจะท าใหเ้ราไม่ลืมเร่ืองราว
เหล่า นั้นเม่ือเวลาผา่นไป 

ในพระคมัภีร์พระเจา้ทรงตรัสถึงส่ิงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดบนโลกใบน้ี   แมส่ิ้งต่างๆ จะดบัสูญไปแต่ถอ้ยค าของ 
พระเจา้จะยงัคงอยู ่  รวมถึงความรัก, น ้าพระทยัและ แผนการของพระเจา้ท่ีจะใหเ้ราไดอ้ยูก่บัพระองค ์
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ตลอดไปดว้ย   ดงันั้นถอ้ยค าและค าพยากรณ์ของพระเจา้จึงไดถู้กบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์  พวกเขาจึงได้
บนัทึกส่ิงเหล่า น้ีไวอ้ยา่งดีและคงไวซ่ึ้งความถูกตอ้งท่ีสุดเพื่อใหเ้ราไม่เขา้ใจหรือยดึถือพระเจา้ในทางท่ีผิดๆ 

พระคมัภีร์แบ่งเป็นสองส่วนดว้ยกนั  เน่ืองดว้ยการบนัทึกส่ิงท่ีพระเจา้เปิดเผยนั้นอยูใ่นสองช่วงเวลา การ
เปิดเผยแรกเกิดข้ึนในยคุของชาวฮีบรู  เราเรียกวา่ “พนัธสัญญาเดิม”  ช่วงท่ีสองเกิดในยคุของพระเยซู และ
คริสตจกัรของพระองค ์ เราเรียกวา่ “พนัธสัญญาใหม่” 

ภาษาดั้งเดมิ 

ตน้ฉบบัของพระคมัภีร์ถูกเขียนข้ึนโดยใช ้3 ภาษาดว้ยกนัคือ ฮีบรู, อารามิก และ กรีก     พระคมัภีร์เดิม 
ส่วนใหญ่ถูกเขียนในภาษาฮีบรู  และพระคมัภีร์ใหม่ถูกเขียนข้ึนในภาษากรีก และภาษาอารามิกท่ีปรากฎ 
เพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้น 

ฮีบรู     พระคมัภีร์เดิมถูกเขียนข้ึนในภาษาฮีบรู  ซ่ึงเป็นภาษาของชาวยวิในสมยันั้น  ภาษาฮีบรูถูก
เรียกวา่ภาษาเซมิติก เพราะมีรากฐานมาจากชาวเชมซ่ึงเป็นลูกหลานของโนอาห์ซ่ึงมีถ่ินฐานอยูท่ี่ทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนฝ่ังตะวนัตก  แม่น ้าเฟรทสและไทกริสอยูท่างทิศตะวนัออกของเทืองเขาอาร์มาเนียตอนเหนือ
และชายฝ่ังของประเทศอาระเบียทางตอนใตพู้ดภาษาฮีบรู 

ฮีบรู 

พระคมัภีร์เดิมของชาวยวิถูกเขียนข้ึนเป็นร้อยแกว้ดว้ยภาษากวท่ีีสวยงาม เขา้ใจง่าย อธิบายชดัเจน  เป็น
บนัทึกประวติัศาสตร์และความรักของพระเจา้  พระคมัภีร์เดิมถูกเขียนข้ึนโดยคนหลายรุ่นอายแุละ ถูกเขียน
ในหลายๆ ประเทศ 

 

อารามิก 
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อารามิก    พระคมัภีร์บางเล่ม เช่น เอสรา 4:8-6:18; 7:12-26, ดาเนียล 2:4-7:28, เยเรมีย ์10:11 ถูกเขียน
ข้ึน 
ในภาษาอารามิก  ในสมยัของพระเยซูคริสตผ์ูค้นในปาเลสไตน์ใชภ้าษาอารามิก  พระเยซูอาจใชภ้าษา
อารามิกดว้ยเช่นกนั   

กรีก     หนงัสือทุกเล่มในพระคมัภีร์ใหม่ถูกเขียนข้ึนในภาษากรีกแมว้า่ตน้ฉบบัของพระธรรมมทัธิวอาจ
เขียนดว้ยภาษาฮีบรู    ภาษากรีกในพระคมัภีร์ใหม่คือภาษาท่ีใชท้ัว่ๆไปและยงัเป็นท่ีนิยมไปทัว่ตะวนัออก
ใกล ้  เน่ืองดว้ย กษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราชซ่ึงอยูก่่อนพระเยซูถึง 300 ปี    

 
กรีก 

พระคมัภีร์เดิมท่ีเขียนในภาษาฮีบรูไดรั้บการแปลเป็นภาษากรีกท่ีเมืองอเล็กซานเดรีย (285-246 ก.ค.ศ.)  
เพื่อเก็บไวใ้นหอ้งหนงัสือส าหรับชาวกรีกท่ีพูดภาษายวิซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ เซปตวัจินท ์ (จากภาษาละติน 
-70)  คาดวา่มี นกัวชิาการจ านวน 72 คนร่วมกนัแปลพระคมัภีร์ฉบบัน้ี 

 

พระคมัภร์ีโบราณ 

อยา่งท่ีเรารู้กนัวา่พระคมัภีร์ถูกเขียนข้ึนสองภาษา คือ พระคมัภีร์เดิมเขียนในภาษาฮีบรู และพระคมัภีร์
ใหม ่เขียนในภาษากรีก 

ตน้ฉบบัพระคมัภีร์ท่ีเขียนข้ึนฉบบัแรกนั้นไม่มีแลว้   เพราะพวกเขาเขียนบนกระดาษปาปิรัสและบน
วสัดุ ท่ีเน่าเป่ือยได ้  เม่ือเวลาผา่นไปวสัดุเหล่าน้ีก็ถูกท าลายไปตามกาลเวลา    แต่ส าเนาตน้ฉบบัท่ีคดัลอกไว้
ยงัคงถูกคน้พบอยูเ่ร่ือยๆ 

ในปี คศ. 1947  หนงัสือมว้นของอิสยาห์ไดถู้กคน้พบในถ ้าเกลือท่ีอยูใ่กลท้ะเลตาย  ขณะท่ีคน้พบปรากฎ
วา่ หนงัสือมว้นน้ีถูกห่อหุม้ดว้ยเรซ่ิน  ผูเ้ช่ียวชาญสันนิษฐานวา่หนงัสือน้ีถูกเขียนข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 1 
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ก่อน คริสตศกัราช  ถือวา่เป็นตน้ฉบบัพระคมัภีร์ภาษาฮีบรูท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัขอ้ความในพระคมัภีร์ท่ี
เรา อ่านในปัจจุบนัปรากฎวา่เน้ือความต่างๆ นั้นไม่แตกต่างกนัเลย  

   DEAD SEA SCROLL OF THE BOOK OF ISAIAH 

พระคมัภีร์เดิมเป็นภาษาฮีบรูนั้นส่วนใหญ่ใชใ้นวหิารและธรรมศาลา  ส่วนพระคมัภีร์ใหม่เป็นภาษากรีก 
เพราะในสมยัของพระเยซูคริสตแ์ละอคัรทูตนั้นชาวยวิใชภ้าษากรีกในชีวติประจ าวนั 

 

CODEX SINAITICUS (BRITISH MUSEUM)  

เม่ือศาสนาคริสตถู์กเผยแผไ่ปทัว่จกัรวรรด์ิโรมนัท าใหผู้ค้นอยากเรียนรู้ถอ้ยค าของพระเจา้ในภาษาของ
ตนเอง  ซ่ึงภาษาละตินคือภาษาท่ีคนใชใ้นจกัรวรรด์ิโรมนัท าใหมี้การแปลเป็นภาษาละติน     ท่านบิชอปแห่ง
โรมได ้มอบหมายใหเ้จอโรมซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญไดท้ าการปรับปรุง แกไ้ข และท าการจดัแปลใหม่ใหดี้ข้ึน 

 

CODEX ALEXANDRINUS (BRITISH MUSEUM)  

ดงันั้น เจอโรมจึงไดย้า้ยไปอยูท่ี่ปาเลสไตน์ท่ีซ่ึงสภาพแวดลอ้มไดส้ร้างแรงบนัดาลใจใหง้านเขียนของ
เขาเป็นอยา่งมาก   เขาไดเ้ร่ิมแปลพระคมัภีร์จากภาษากรีกเป็นภาษาละติน จากนั้นก็ไดแ้ปลพระคมัภีร์เดิม 
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จากภาษาฮีบรูเป็นภาษาละตินดว้ย  เขาใชเ้วลาทั้งส้ิน 25 ปีในการแปลงานช้ินน้ีใหส้ าเร็จ  (ประมาณ คศ. 
383-410)  งานแปลของเขาส าเร็จเป็นอยา่งดีจนกลายมาเป็นพระคมัภีร์ท่ีใชก้นัอยูใ่นทวีปยโุรป 

ตน้ฉบบัพระคมัภีร์ในภาษาฮีบรูก็ไม่หลงเหลืออยูเ่ช่นกนั  เพราะชาวยวิมีกฎหมายและประเพณีวา่ ส าเนา 
พระคมัภีร์ท่ีช ารุดหรือมีขอ้บกพร่องจะตอ้งถูกฝังไว ้   ตน้ฉบบัพระคมัภีร์ฉบบัท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดนั้นมาจากช่วง
ศตวรรษท่ี 10  นกัวชิาการชาวยวิไดใ้ชค้วามระมดัระวงัอยา่งมากในการคดัลอกขอ้ความในพระคมัภีร์ จาก
ศตวรรษก่อนหนา้  ซ่ึงช่วงศตวรรษท่ี 6 ถึงศตวรรษท่ี 10 จะมีความต่างดา้นภาษาอยูเ่ล็กนอ้ย  นกัวชิาการ ได้
แนะน าส่ิงท่ีตอ้งสังเกตไม่วา่จะเป็นจุดสระหรือการออกเสียงในภาษาฮีบรูท่ีอยูใ่นพระคมัภีร์เดิมท่ีเราเรียกวา่
ขอ้ความ มาโซเรติก 

 

CODEX VATICANUS (VATICAN LIBRARY) 

ตน้ฉบบัพระคมัภีร์ในภาษากรีกนั้นยงัคงมีอยู ่ ดูไดจ้ากตวัอยา่งท่ีอยูด่า้นบน  พระคมัภีร์และเน้ือหา
บางส่วน ในพระคมัภีร์ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกวา่ 2,530 ภาษา  รวมถึงภาษาไทยดว้ย 
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หนังสือเล่มต่างๆ ในพระคมัภร์ี ใจความส าคญั 

ปฐมกาล 

หวัเร่ือง  ความหมายของช่ือหนงัสือคือ  “การเร่ิมตน้” 

ผูเ้ขียน  หนงัสือเล่มแรกท่ีโมเสสเขียนจากทั้งหมด 5 เล่ม 

ช่วงเวลา  อดมัมนุษยค์นแรกถึงการเสียชีวติของโยเซฟในประเทศอียิปต ์

อธิบายถึงการก าเนิดของโลก, มนุษยชาติ, ความบาป, การไถ่บาป และชนชาติฮีบรู  หนงัสือปฐมกาลได ้

บนัทึกเร่ืองราวของคนท่ีมีช่ือเสียงหลายคน  ไม่วา่จะเป็น อดมั, เอโนค, โนอาห์, อบัราฮมั, ยาโคบ, โยเซฟ  

และยงัไดพู้ดถึงการถูกทดลองของมนุษย,์ โศกนาฎกรรมระหวา่งคาอินและอาเบล รวมถึงน ้าท่วมโลกดว้ย 

อพยพ 

หวัเร่ือง  ในภาษากรีกช่ือหนงัสือมีความหมายวา่ “ออกไป” 

ผูเ้ขียน  โมเสส 

ช่วงเวลา ประมาณช่วงเร่ิมตน้ 1290  ปี กคศ. ครอบคลุมระยะเวลาเกือบ 150 ปี  นบัตั้งแต่การตายของ

โยเซฟจนถึงการสร้างพลบัพลา 

อธิบายถึงการเป็นทาสของอิสราเอลในประเทศอียปิตแ์ละการช่วยกูข้องพระเจา้  การเดินทางผา่นทะเลแดง 

และถ่ินทุรกนัดารสู่ภูเขาซีนาย, การสร้างพลบัพลาของโมเสส, รวมถึงบญัญติั 10 ประการ 

เลวนิีติ 

หวัเร่ือง  กฎหมายของเลวแีละปุโรหิต 

ผูเ้ขียน  โมเสส 

ช่วงเวลา การอพยพ 

กล่าวถึงขอ้พึงปฏิบติัของปุโรหิตชาวเลวท่ีีอยูใ่นศาสนาฮีบรู  ซ่ึงขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ีไดส้ร้างความเขม้แขง็ ฝ่าย

วญิญาณใหก้บัประชาชน   และแสดงใหเ้ห็นวา่ควรนมสัการพระเจา้อยา่งไร 

กนัดารวถิี 

หวัเร่ือง  พูดถึง “การนบัจ านวน” (การส ารวจประชากร) ของอิสราเอล 

ผูเ้ขียน  โมเสส 

ช่วงเวลา ประวติัความเป็นมาของอิสราเอลตั้งแต่ปีท่ีสองหลงัจากออกจากประเทศอียปิตจ์นถึงเขต 

แดนคานาอนั 



11 

บนัทึกเหตุการณ์ ท่ีส าคญัและน่าสนใจเก่ียวกบัชนรุ่นใหม่ของอิสราเอล  รวมถึงการเดินทางผา่นถ่ิน 

ทุรกนัดารและการครอบครองดินแดนจอร์แดนดา้นตะวนัออกเพื่อน าสู่การยดึดินแดนแห่งพระสัญญา 

เฉลยธรรมบัญญตัิ 

หวัเร่ือง  ในภาษากรีกมีความหมายวา่ “กฎหมายท่ีสอง” 

ผูเ้ขียน  โมเสส 

ช่วงเวลา ส้ินสุดการเดินทางผา่นถ่ินทุรกนัดารของอิสราเอล   

ก่อนท่ีโมเสสจะเสียชีวติท่านไดก้ล่าวถึง 3 ส่ิงท่ีส าคญัแก่อิสราเอลและไดแ้ต่งตั้งให้โยชูวาน าชนชาติ

อิสราเอลต่อจากท่าน  ส่ิงท่ีโมเสสไดก้ล่าว แก่อิสราเอลคือ พระพร, การตายของโมเสส, และค าเตือนให้เช่ือ

ฟังพระบญัญติัของพระเจา้  และโทษของการไม่เช่ือฟัง 

โยชูวา 

หวัเร่ือง  ชีวติของโยชูวา 

ผูเ้ขียน  โยชูวา 

ช่วงเวลา การยดึดินแดนพนัธสัญญา  (ประมาณ 1,250 ปี ก.ค.ศ.) 

โยชูวาไดพู้ดถึงการเขา้สู่เมืองคานาอนั, การยดึดินแดน, การแบ่งเผา่ของชนชาติอิสราเอล และก่อตั้งชนชาติ  

พระเจา้ทรงรักษาพระสัญญาท่ีใหไ้วก้บัชนชาติของพระองค ์  สุดทา้ยพูดถึงการเสียชีวติของโยชูวา 

ผู้วนิิจฉัย 

หวัเร่ือง  เร่ืองราวของชนชาติอิสราเอลภายใตผู้ว้นิิจฉยั 15 คน 

ผูเ้ขียน  โยชูวาและซามูเอล 

ช่วงเวลา การตายของโยชูวาสู่ช่วงเวลาของอิสราเอลภายใตก้ารปกครองของ “ซาอูล” กษตัริยอ์งค์

แรก 

เป็นเร่ืองราวประวติัศาสตร์ความขดัแยง้ภายในประเทศและสงครามกบัคานาอนัประเทศเพื่อนบา้น  และยงั

บนัทึกถึงความสัตยซ่ื์อ, ชอบธรรม และความรักมัน่คงของพระเจา้ 

นางรูธ 

หวัเร่ือง  เร่ืองราวชีวติของนางรูธ  

ผูเ้ขียน  อาจจะเป็น ซามูเอล 

ช่วงเวลา ยคุผูว้นิิจฉยั 
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เป็นหน่ึงในเร่ืองราวอนัแสนงดงามท่ีถูกบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ท่ีแสดงให้เห็นวา่ในช่วงเวลาท่ีมืดมนท่ีสุดยงั 

คงมีคนท่ีรักและพร้อมรับใชพ้ระเจา้อยู ่   โบอาสคือตน้แบบของชายผูม้ ัง่คัง่ร ่ ารวย  รูธคือตวัแทนของความ 

พอเพียง, อดทน ,และมีความเช่ือในพระเจา้เท่ียงแท ้ นาโอมีคือหญิงท่ียึดถือความเช่ือจนถึงท่ีสุด 

1 ซามูเอล 

หวัเร่ือง  ยคุผูว้นิิจฉยัและซามูเอลปุโรหิต 

ผูเ้ขียน  ไม่ทราบแน่ชดั 

ช่วงเวลา ยคุของผูว้นิิจฉยัจะส้ินสุดลง อาณาจกัรอิสราเอลก าเนิดข้ึนภายใตก้ารน าของซาอูล 

(ประมาณ 1020-925 ปี กคศ.)  

บนัทึกขอ้ปฏิบติัดา้นการเมืองและศาสนาเพิ่มเติมโดยกษตัริยแ์ละผูเ้ผยพระวจนะ  เป็นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียว 

ขอ้งกบัสามบุคคลส าคญั  ซามูเอลผูว้นิิจฉยัคนสุดทา้ย, ซาอูลกษตัริยอ์งคแ์รกของอิสราเอล  และดาวดิ 

กษตัริยอ์งคท่ี์สองและยิง่ใหญ่ท่ีสุดของอิสราเอล 

2 ซามูเอล 

หวัเร่ือง  บนัทึกเร่ืองราวของซามูเอลต่อจากเล่มท่ีหน่ึง 

ผูเ้ขียน  ไม่ทราบแน่ชดั 

ช่วงเวลา การครอบบลัลงักข์องดาวดิ (ประมาณ 1000-961 ปี ก.ค.ศ.) 

กล่าวถึงการข้ึนครองราชยข์องกษตัริยด์าวดิ  การต่อสู้เพื่อยึดดินแดนและทรงเป็นห่วงความเช่ือของ

ประชาชน, ความบาปและผลของบาป  ในบทท่ี 9 พูดถึงความเมตตาของกษตัริยด์าวดิท่ีมีต่อ เมฟีโบเชทห

ลานชายของซาอูล   ในบทท่ี 12 นาธนัใชค้  าอุปมาเร่ืองลูกแกะเพื่อต าหนิดาวิด 

1 พงษ์กษัตริย์ 

หวัเร่ือง  ประวติัศาสตร์กษตัริยข์องชาวฮีบรู  

ผูเ้ขียน  ไม่ปรากฎแน่ชดั 

ช่วงเวลา การข้ึนครองราชยข์องซาโลมอนและยคุสมยัของพระองค ์  

เร่ืองราวการพฒันาประเทศภายใตก้ารปกครองระบอบกษตัริย ์ อิสราเอลคือประเทศแรกท่ีแตกออกเป็นสอง

อาณาจกัร   เป็นหนงัสือท่ีพูดถึงความมัง่คัง่ ฤทธ์ิอ านาจและสติปัญญาของซาโลมอน  พูดถึงการสร้าง พระ

วหิาร, การมาเยอืนของราชินีแห่งเชบา และการกบฎของชนสิบเผา่ภายใตก้ารน าของเรโหโบอมั  การปรากฎ

ตวัของผูเ้ผยพระวจนะเอลียาห์ (บทท่ี 17-21) 
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2 พงษ์กษัตริย์ 

หวัเร่ือง  เร่ืองราวต่อจาก 1 พงษก์ษตัริย ์

ผูเ้ขียน  ไม่ทราบแน่ชดั 

ช่วงเวลา ประวติัศาสตร์ของอิสราเอลและยดูาห์จนถึงช่วงเป็นเชลย   

(อาณาจกัรแตกประมาณ 925-  586 ปี ก.ค.ศ.) 

พูดถึงการล่มสลายของอิสราเอลและยดูาห์  ประวติัศาสตร์ของอิสราเอลนั้นเก่ียวเน่ืองดว้ยผูป้กครองท่ีชัว่ร้าย 

และคนบาปท่ีน าพวกเขาสู่การเป็นทาส  ยงัพูดถึงผูเ้ผยพระวจนะผูย้ิง่ใหญ่สองคนนัน่คือ เอลียาห์ และเอลีชา 

ในช่วงรัชสมยักษตัริยโ์ยอาส  ในบทท่ี 11 และ 12 กษตัริยเ์ฮเซคียาห์ 18-20 โยสิยาห์ 22-23 

1 พงศาวดาร 

หวัเร่ือง  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามล าดบัเวลา 

ผูเ้ขียน  อาจรวบรวมและแกไ้ขโดยเอสรา 

ช่วงเวลา ช่วงเวลาเดียวกบัหน่ึงสือพงษก์ษตัริย ์  

คลา้ยกบัหนงัสือซามูเอลและพงศก์ษตัริย ์ มีเน้ือหาบางส่วนท่ีคลา้ยกนั   แตกต่างกนัตรงท่ีหนงัสือซามูเอล 

และพงศก์ษตัริยพ์ูดถึงทั้งสองอาณาจกัร   ในขณะท่ีพงศาวดารพูดถึงเฉพาะอาณาจกัรยดูาห์  กษตัริยด์าวดิคือ 

บุคคลหลกัของเร่ือง 

2 พงศาวดาร 

หวัเร่ือง  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามล าดบัเวลา 

ผูเ้ขียน  อาจรวบรวมและแกไ้ขโดยเอสรา 

ช่วงเวลา ต่อเน่ืองจากหนงัสือ 1 พงศาวดาร  

2 พงศาวดารมีเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกบัหนงัสือพงษก์ษตัริย ์ ประเด็นส าคญัอยูท่ี่การครองราชยข์องกษตัริยใ์น

อาณาจกัรยูดาห์โดยเร่ิมตน้จากซาโลมอน  ยดูาห์ท าผดิหลายต่อหลายคร้ังแต่มีการปฏิรูปศาสนาเพียงไม่ก่ีคร้ัง 

เอสรา 

หวัเร่ือง  เร่ืองราวของเอสรา 

ผูเ้ขียน  อาจรวบรวมและแกไ้ขโดยเอสรา 

ช่วงเวลา ประวติัศาสตร์ของชาวยวิท่ีต่อจากพงศาวดาร (การเป็นเชลยในบาบิโลน ประมาณ 586-516 

ปี ก.ค.ศ.) 
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เน้ือหาเก่ียวกบัช่วงส าคญัของประวติัศาสตร์ชาวยวิโบราณ -การกลบัสู่แควน้ยเูดียหลงัจากการถูกตอ้นไป

เป็นเชลยท่ีบาบิโลนเป็นเวลาถึง 70 ปี  บทท่ี 1-6 เศรุบบาเบลน าชาวฮีบรูกลุ่มแรกกลบัไปยงัเยรูซาเล็ม  บทท่ี 

7-10 หกสิบปีหลงัจากนั้น เอสราไดน้ ากลุ่มท่ีสองเดินทางกลบัอิสราเอล 

เนหะมีย์ 

หวัเร่ือง  เร่ืองราวของเนหะมีย ์

ผูเ้ขียน  อาจจะเป็นเนหะมีย ์และมีเอสราช่วยเขียน 

ช่วงเวลา เร่ืองราวต่อจากหนงัสือเนหะมีย ์ ประวติัศาสตร์ของพระคมัภีร์ส้ินสุดท่ีหนงัสือเล่มน้ี  

(ประมาณ 420 ปี ก.ค.ศ.) 

บทท่ี 1-7 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการสร้างก าแพงรอบเยรูซาเล็ม  บทท่ี 8-13 พูดถึงชีวติแห่งความเช่ือของคนใน

ชาติ  หนงัสือเล่มน้ีเป็นประวติัของเนหะมีย ์ความปรารถนาท่ีจะฟ้ืนฟูกรุงเยรูซาเล็มข้ึนใหม่, หนา้ท่ี และ

เพื่อนร่วมงาน และการส ารวจส ามะโนประชากร  ในบทท่ี 8 พูดถึงการอ่านและสอนพระบญัญติัของพระเจา้ 

เอสเธอร์ 

หวัเร่ือง  เร่ืองราวของเอสเธอร์  หญิงชาวยวิท่ีกลายเป็นราชินีของกษตัริยเ์ปอร์เซีย 

ผูเ้ขียน  ไม่ปรากฎแน่ชดั 

ช่วงเวลา ยคุของเนหะมียแ์ละเอสรา 

เร่ืองราวอนัน่าทึง งดงาม และเป่ียมดว้ยพลงั  ในบทท่ี 1 และ 2 เร่ืองราวการเฉลิมฉลองของกษตัริย ์อาหสุ

เอรัส    บทท่ี 3-7 พูดถึงเอสเธอร์   บทท่ี 8-10 พูดถึงเทศกาลปูริม  เร่ืองราวในหนงัสือน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ พระ

เจา้ทรงเฝ้าดูชาวยวิท่ีตอ้งเป็นเชลยอยูเ่สมอ    ทรงช่วยเขาใหร้อดพน้จากการถูกประหารเพราะความ กลา้

หาญและความซ่ือสัตยข์องราชินีเอสเธอร์  

โยบ 

หวัเร่ือง  เร่ืองราวของโยบ 

ผูเ้ขียน  ไม่ทราบแน่ชดั 

ช่วงเวลา เหตุการณ์ในหนงัสือเล่มท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเกิดข้ึนก่อนการเร่ิมตน้ของชนชาติยวิ 

หน่ึงในหนงัสือบทกวท่ีียอดเยีย่มเล่มหน่ึงของโลก  พูดถึงความล ้าลึกแห่งการทุกขท์นของมนุษยท่ี์ช่ือวา่ โยบ 

บุคคลท่ีนบัวา่เป็นคนชอบธรรมแต่ตอ้งสูญเสียครอบครัว สุขภาพ และทรัพยสิ์นเงินทองทั้งหมด  มีเพื่อน 
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สามคนมาช่วยปลอบใจโยบ   โดยการถกเถียงกนัเร่ืองความทุกขย์ากของเขา  สุดทา้ยโยบกลบัสู่ความสุข 

และความมัง่คัง่อีกคร้ังอยา่งงดงาม 

สดุด ี

หวัเร่ือง  “สดุดี” หมายถึง “เพลง”  เป็นกวนิีพนธ์ท่ีใชข้ึ้นตน้การเล่นเพลง 

ผูเ้ขียน  ส่วนมากถูกเขียนโดย ดาวิด 

ช่วงเวลา หนงัสือสดุดีทั้ง 150 ถูกรวบรวมไวใ้นหนงัสือเพลงเพื่อใชใ้นวหิารหลงัท่ีสอง  น่าจะใช้

เวลาเขียนทั้งส้ิน 1,000 ปีข้ึนไป 

หนงัสือสดุดีจะท าให้เราไดส้ัมผสักบัประสบการณ์และความหวงัของผูค้น  เป็นบทเพลงท่ีร้องสรรเสริญ

พระเจา้ และยงัพูดถึงประวติัศาสตร์ของฮีบรูและส่ิงท่ีพระเจา้ทรงท างานกบัพวกเขา   บทท่ีโด่งดงัคือ 1 , 8, 

19, 22-24, 27, 34, 37, 40, 42, 46, 51, 71, 90, 91, 103, 104, 119, 139  ซ่ึงเราเรียกวา่ “เพลงสรรเสริญพระเมส

สิยาห์” 

สุภาษิต 

หวัเร่ือง  ขอ้คิดดา้นศีลธรรมและศาสนา 

ผูเ้ขียน  ซาโลมอนคือผูเ้ขียนหรือเรียบเรียงหลกั  

ช่วงเวลา สุภาษิตท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเขียนข้ึนตอนตน้ศตวรรษท่ี 8 

เป็นงานเขียนท่ีรวบรวมสติปัญญาของคนหลายยคุหลายวยัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัลูกหลาน    แนวการ 

เขียนเป็นแบบพอ่สอนลูกชาย  พอ่ท่ีไม่ไดเ้นน้ใหลู้กมีแค่คุณธรรมเท่านั้นแต่ลูกควรจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจา้  

ในหนงัสือไดเ้ปรียบเทียบระหวา่งสติปัญญาและความโง่เขลา  ความชอบธรรมและความบาป 

ปัญญาจารย์ 

หวัเร่ือง  ภาษากรีก หมายความวา่ “นกัเทศน์” 

ผูเ้ขียน  ซาโลมอน 

ช่วงเวลา เขียนในช่วงปลายรัชสมยัของซาโลมอน (ประมาณ 930 ปี ก.ค.ศ.) 

พูดถึงหากไม่มีพระเจา้ความมัง่คัง่และความสุขท่ีไดรั้บก็เป็นส่ิงท่ีไม่มีค่าอะไร   ค าวา่ “อนิจจงั” ถูกใชถึ้ง 38 

คร้ัง   ปัญหาของมนุษยคื์อการไขวค่วา้หาความสุข   แต่สติปัญญาท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่ความย  าเกรงพระเจา้ 
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เพลงซาโลมอน 

หวัเร่ือง  เรียกอีกช่ือวา่ “เพลงแห่งเพลง” มีความหมายวา่ “สุดยอดเพลง” 

ผูเ้ขียน  ซาโลมอน (1:1) 

ช่วงเวลา สร้างพระวหิาร 

บทสนทนาระหวา่งกษตัริยก์บัเจา้สาวของพระองค ์  อธิบายถึงความรักท่ีบริสุทธ์ิระหวา่งผูช้ายและภรรยา  

แสดงใหเ้ห็นความงดงามและความศกัด์ิสิทธ์ิของความรักและการแต่งงาน  ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึง 

ความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อประชากรของพระองคท่ี์ถูกถ่ายทอดทางพระบุตรของพระองคท่ี์สละชีวติเพื่อ 

เจา้สาวคือคริสตจกัร 

อสิยาห์ 

หวัเร่ือง  ผูเ้ผยพระวจนะท่ียิง่ใหญ่ของอิสราเอล 

ผูเ้ขียน  อิสยาห์ 

ช่วงเวลา ระหวา่งการครองราชยข์องกษตัริยส่ี์พระองคใ์นยดูาห์ (ประมาณ 750-700 ปี ก.ค.ศ.) 

อิสยาห์, เยเรมีย,์ เอเสเคียล และดาเนียล  ถูกเรียกวา่หนงัสือผูเ้ผยพระวจนะใหญ่เน่ืองดว้ยขนาดของหนงัสือ

ของพวกเขา   หนงัสืออิสยาห์ประกอบดว้ยค าพยากรณ์, ค าเทศนา, บทสรรเสริญ, เร่ืองเล่า และ อตัชีวประวติั  

ในบทท่ี 40-66  ผูเ้ขียนไดใ้ห้ค  าหนุนใจแก่อิสราเอลท่ีเป็นเชลย  พระเจา้ทรงยิง่ใหญ่สูงสุด  ไม่มีส่ิงใด

ขดัขวางการฟ้ืนฟูของพระองคไ์ด ้ 

เยเรมีย์ 

หวัเร่ือง  เยเรมียเ์ผยพระวจนะแก่ยดูาห์เมืองท่ีล่มสลายและการฟ้ืนคืนสภาพดี 

ผูเ้ขียน  เยเรมีย ์

ช่วงเวลา ช่วงเวลาแห่งความยากล าบากของอาณาจกัรยดูาห์  ตั้งแต่โยสิยาห์จนถึงยคุท่ีถูกกวาดตอ้น 

ไปเป็นเชลย (ประมาณ 625-565 ปี ก.ค.ศ.) 

เยเรมีย ์ “ผูพ้ยากรณ์เจา้น ้าตา”  ผูซ่ึ้งอุทิศตนเพื่อประชาชนแต่กลบัไดรั้บการดูหม่ินเป็นการตอบแทน  เขา

ร้องไหใ้หก้บัความตกต ่าฝ่ายวญิญาณของชาวยวิ, ค าท านายเร่ืองการเป็นเชลยในบาลิโลนและการฟ้ืนคืน ให้

กลบัสู่สภาพดี  เยเรมียย์งัมีชีวติอยูเ่ม่ือพระเจา้ทรงพิพากษายดูาห์  และเยเรมียย์งัไดอ้า้งถึงอาณาจกัรของ พระ

เมสสิยาห์ท่ีจะมาในอนาคตดว้ย 
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เพลงคร ่าครวญ 

หวัเร่ือง  ผลจากค าท านายของเยเรมีย ์

ผูเ้ขียน  เยเรมีย ์  

ช่วงเวลา หลางจากอิสราเอลถูกกวาดตอ้นไปเป็นเชลย 

เยเรมียโ์ศกเศร้าคร ่ าครวญถึงภาพท่ีน่าเศร้าของอิสราเอล  พระเจา้ทรงท าลายกรุงเยรูซาเล็มและพระวหิาร 

เยเรมียแ์สดงใหทุ้กคนเห็นวา่เหตุใดพระเจา้จึงอนุญาตใหเ้ยรูซาเล็มอยูใ่นสภาพท่ีตกต ่าเช่นน้ี   ตอนทา้ยจบ

ดว้ยค าอธิษฐานขอพระเมตตาของพระเจา้ 

เอเสเคียล 

หวัเร่ือง  เร่ืองราวของเอเสเคียล 

ผูเ้ขียน  เอเสเคียล  ผูเ้ผยพระวจนะพลดัถ่ินแห่งอิสราเอล 

ช่วงเวลา เอเสเคียลใชชี้วติอยูท่่ามกลางชาวยวิท่ีถูกเนบูคสัเนสซาร์กวาดตอ้นไป  

(ประมาณ 586 ปี ก.ค.ศ.) 

มีค าท านายอยู ่3 เร่ือง คือ การล่มสลายของยดูาห์และเยรูซาเล็ม,  การพิพากษา  7 ประเทศและเมืองต่างๆ,  

การกลบัคืนสู่สภาพดีของอิสราเอล    นิมิตท่ีเขาไดรั้บนั้นแปลกประหลาดและยงัมีภาพค าอุปมาอุปมยัท่ียาก 

จะเขา้ใจแต่ค าสอนท่ีอยูใ่นหนงัสือกลบัชดัเจน     

ดาเนียล 

หวัเร่ือง   เร่ืองราวของดาเนียล 

ผูเ้ขียน  ดาเนียล 

ช่วงเวลา กษตัริยเ์นบูคสัเนสซาร์ไดก้วาดตอ้นดาเนียลไปเป็นเชลย  แมเ้ป็นเชลยแต่เขาด ารงต าแหน่ง 

สูงในรัฐบาล  (ช่วงเวลาถูกกวาดตอ้นไปบาบิโลน ประมาณ 586-516 ปี ก.ค.ศ.) 

เร่ืองราวเก่ียวกบัการถูกกวาดตอ้นไปเป็นเชลยของดาเนียลและเพื่อนอีกสามคน  พวกเขาจงรักภกัดีต่อความ 

เช่ือของเขาและเขาไดรั้บการสนบัสนุนจากกษตัริย ์   ความฝันของกษตัริยแ์สดงใหเ้ห็นถึงความล่มสลาย 

และรุ่งเรืองของอาณาจกัร 4 แห่ง ไดแ้ก่ บาลิโลน, เปอร์เซีย, กรีซ และโรม   อาณาจกัรท่ีจะมาทา้ยสุดคือ 

อาณาจกัรของพระเจา้ 
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โฮเชยา 

หวัเร่ือง  เร่ืองราวของผูเ้ขียน 

ผูเ้ขียน  โฮเชยาผูเ้ผยพระวจนะอาณาจกัรเหนือ 

ช่วงเวลา หลงัจากรัชสมยัของเยโรโบอมัท่ีสองและการล่มสลายของอาณาจกัรเหนือ   มีหนงัสืออีก 

12 เล่ม เรียกวา่ผูเ้ผยพระวจนะนอ้ยเหตุท่ีเรียกเช่นนั้นเพราะจ านวนหนา้หนงัสือสั้นกวา่ผูเ้ผยพระวจนะใหญ  

โฮเชยามีความหนกัใจต่ออิสราเอลท่ีถึงวาระตอ้งชดใชค้วามบาปเน่ืองดว้ยประชากรหนัหนีจากพระเจา้และ

พระวจนะของพระองค ์  ผูป้กครองประเทศก็กลายเป็นฆาตรกรและผูท้  าผดิศีลธรรมเสียเอง   ปุโรหิต 

กลายเป็นผูป้ฏิบติัศาสนกิจท่ีน่าอบัอายโดยการหนัไปกราบไหวรู้ปเคารพ    ผูน้  าหนัไปขอความช่วยเหลือ 

จากอสัซีเรียและอียปิตแ์ต่ไม่เคยหนัไปพึ่งพาพระเจา้เลย 

โยเอล 

หวัเร่ือง  เร่ืองราวของผูเ้ขียน 

ผูเ้ขียน  โยเอล  ผูเ้ผยพระวจนะแห่งยูดาห์ 

ช่วงเวลา ประมาณ 825 ปี ก.ค.ศ. โยอาชข้ึนปกครองยดูาห์   ยดูาห์ถูกลงโทษโดยฝงูตัก๊แตน   

ประชาชนพร้อมใจกนัอดอาหารและอธิษฐาน    โยเอลไดพู้ดถึงการพิพากษาสุดทา้ยของประชาชาติก่อน ท่ี

พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเทลงมา  บรรดาผูเ้ช่ือจะไดรั้บบ าเหน็จและผูท้  าผดิจะถูกลงโทษ 

อาโมส 

หวัเร่ือง  เร่ืองราวของผูเ้ขียน  ช่ือของเขาหมายความวา่ “ภาระหนกั” 

ผูเ้ขียน  อาโมส  ผูเ้ล้ียงแกะจากเมืองเล็กๆ ของยดูาห์ 

ช่วงเวลา ก่อนโฮเชยา (ประมาณ 786-746 ปี  ก.ค.ศ.) 

อิสราเอลอยูภ่ายใตก้ารปกครองของเยโรโบอมัซ่ึงมีทั้งอ านาจ  ความมัง่คัง่ การทุจริต และการกดข่ีข่มเหง   

อาโมสถูกส่งใหไ้ปประกาศเตือนเร่ืองความอยติุธรรมทางสังคมและการพิพากษาท่ีจะมาถึงเน่ืองดว้ยความ

บาปของพวกเขา 

โอบาดีห์ 

หวัเร่ือง  จากผูเ้ผยพระวจนะ  ช่ือของเขามีความหมายวา่ “ผูรั้บใชข้องพระเยโฮวาห์” 

ผูเ้ขียน  หน่ึงในผูเ้ผยพระวจนะนอ้ย 

ช่วงเวลา อาจเป็นหน่ึงในช่วงท่ีถูกกวาดตอ้นไปเป็นเชลย 
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โอบาดีห์คือหนงัสือท่ีสั้นท่ีสุดในพระคมัภีร์เดิม  มีเพียงบทเดียวเท่านั้น  และพูดถึงประเด็นเดียวคือ การ

ท าลายลา้งเอโดมอยา่งส้ินซาก    เอโดมคือลูกหลานของเอซาว ผูซ่ึ้งเป็นศตัรูกบัอิสราเอลตั้งแต่นานมาแลว้  

พระเจา้ทรงต่อสู้ผูท่ี้ตั้งตนข้ึนขดัขวางบุตรของพระองค ์

โยนาห์ 

หวัเร่ือง  เร่ืองราวของโยนาห์ 

ผูเ้ขียน  ไม่ปรากฎแน่ชดั 

ช่วงเวลา โยนาห์มีชีวิตอยูใ่นช่วงรัชสมยัของเยโรโบอมัท่ีสอง 

โยนาห์ถูกเรียกใหเ้ป็นผูป้ระกาศท่ีเมืองนีนะเวห์เมืองหลวงของประเทศอสัซีเรียเพื่อเตือนใหค้นกลบัใจใหม่    

ชาวอสัซีเรียคือศตัรูของเขา   โยนาห์พยายามจะหนีเม่ือถูกเรียก   แต่มีปลาตวัใหญ่ไดก้ลืนเขาเขา้ไปท าให้เขา 

กลบัใจใหม่และเช่ือฟังพระเจา้ จึงเดินทางไปเล่าถึงพระเมตตาของพระเจา้ใหค้นในเมืองนีนะเวห์ฟัง 

มีคาห์ 

หวัเร่ือง  ผูเ้ผยพระวจนะท่ีช่ือของเขามีความหมายวา่ “ใครเป็นเหมือนพระเยโฮวาห์” 

ผูเ้ขียน  ชาวเมืองโมเรเชทแห่งยดูาห์ 

ช่วงเวลา การพยากรณ์ท่ีไดรั้บในช่วง 50 ปี  ตั้งแต่ช่วงตน้รัชกาลโยธามจนถึงช่วงปลายของ 

เฮเซคียาห์ 

มีคาห์เตือนยดูาห์และอิสราเอลวา่การพิพากษาท่ีจะมาถึงนั้นเป็นเพราะพวกเขาไม่เช่ือฟังพระสัญญาของพระ 

เจา้  แต่เขาก็ไดใ้หข้อ้ความแห่งความหวงัไวว้า่  หลงัการท่ีทั้งสองประเทศถูกท าลายแลว้นั้นจะมีการบูรณะ 

ใหม่เกิดข้ึน  มีคาห์ไดท้  านายไวว้า่พระเยซูคริสตจ์ะบงัเกิดในเบธเลเฮม (5:2)  บทท่ี 6:8  พูดถึงนิยามของ 

ศาสนาท่ีแทจ้ริง 

นาฮูม 

หวัเร่ือง  ผูเ้ผยพระวจนะซ่ึงช่ือเขามีความหมายวา่ “ผูเ้ลา้โลมใจ” 

ผูเ้ขียน  ชาวเมืองเอลโขช  ซ่ึงอยูใ่นหมู่บา้นในแควน้กาลิลี 

ช่วงเวลา นาฮูมเผยพระวจนะในช่วงรัชสมยัของเฮเซคียาห์ 

นาฮูมไดเ้ผยพระวจนะถึงการท าลายลา้งเมืองนีนะเวห์    โยนาห์ไดเ้คยมาเตือนชาวเมืองน้ีใหก้ลบัใจใหม่   

ประชาชนไดพ้ากนักลบัใจแต่หลงัจากนั้นก็หนักลบัไปนบัถือรูปเคารพเหมือนเก่า  นาฮูมจึงไดถู้กส่งไปบอก

ข่าวเมืองน้ีวา่ พระเจา้จะท าลายเมืองน้ี 
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ฮาบากุก 

หวัเร่ือง  ผูเ้ผยพระวจนะซ่ึงช่ือเขามีความหมายวา่ “คนท่ีถูกสวมกอด” 

ผูเ้ขียน  ไม่ปรากฎชดั 

ช่วงเวลา ประมาณ 600 ปี ก.ค.ศ. 

ฮาบากุกไดเ้ห็นพระเจา้ทรงใชค้นเคลเดียเพื่อพิพากษาและท าลายเมืองนีนะเวห์  ทั้งๆ ท่ีคนเคลเดียเป็นคนท่ี

ชัว่ร้ายมาก   พระเจา้ใชค้นเช่นนั้นไดอ้ยา่งไร?  ค าตอบของผูเ้ผยพระวจนะคือ “คนชอบธรรมจะด ารง ชีวติอยู่

ดว้ยความซ่ือสัตย”์  ฮาบากุก 2:4  

เศฟันยาห์ 

หวัเร่ือง  ผูเ้ผยพระวจนะเศฟันยาห์ผูซ่ึ้งช่ือมีความหมายวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงหลบซ่อน” 

ผูเ้ขียน  เศฟันยาห์อาจเป็นโหลนของกษตัริยเ์ฮเซคียาห์ผูย้ิง่ใหญ่ 

ช่วงเวลา เขาเผยพระวจนะในรัชสมยัของโยสิยาห์ 

เศฟันยาห์ประกาศวา่พระเจา้จะทรงลงโทษบรรดาประชาชาติรวมถึงยดูาห์ดว้ยหากพวกเขายงัคงต่อตา้นพระ

บญัญติัของพระเจา้    พระเจา้ทรงปรารถนาท่ีจะช่วยคนของพระองคเ์สมอ  หลงัจากท่ีพิพากษาแลว้จะมี 

สวรรคแ์ละโลกใหม่บงัเกิด 

ฮักกยั 

หวัเร่ือง  เร่ืองราวจากผูเ้ผยพระวจนะ 

ผูเ้ขียน  ผูเ้ผยพระวจนะคนน้ีกลบัมาจากการถูกกวาดตอ้นไปเป็นเชลยท่ีเศรุบบาเบล 

ช่วงเวลา หลงัจากชาวยวิเดินทางกลบัมายงัอิสราเอล (ประมาณ 536 ปี ก.ค.ศ.)  

ฮกักยักล่าวต าหนิคนของพระเจา้ท่ีในเวลาน้ีพระเจา้ทรงน าเขากลบัสู่แผน่ดินแลว้แต่พวกเขากลบัละเลยท่ีจะ

สร้างพระนิเวศของพระเจา้   พวกเขามวัแต่สนใจในเร่ืองของตวัเอง    ฮกักยัเผยพระวจนะเร่ืองพระเยซูคริสต ์

และอาณาจกัรของพระองค ์

เศคาริยาห์ 

หวัเร่ือง  ผูเ้ผยพระวจนะซ่ึงช่ือเขามีความหมายวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงระลึกถึง” 

ผูเ้ขียน  ผูเ้ผยพระวจนะคนท่ี 11 ในจ านวนผูเ้ผยนอ้ย 

ช่วงเวลา สองเดือนหลงัจากฮกักยัเผยพระวจนะ 
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เศคาริยาห์และฮกักยัไดห้นุนใจผูท่ี้กลบัมาจากการถูกกวาดตอ้นไปเป็นเชลยใหร่้วมกนัสร้างพระวหิารข้ึนมา 

ใหม ่   ผลท่ีไดคื้อทุกคนทุ่มเทสร้างพระวหิารจนแลว้เสร็จภายในเวลา 4 ปี   ฮกักยัยงัเผยพระวจนะเก่ียวกบั 

การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์และวนัขา้งหนา้ท่ีดีกวา่ 

มาลาคี 

หวัเร่ือง  ผูเ้ผยพระวจนะท่ีช่ือเขามีความหมายวา่  “ผูส่้งข่าวของเรา”   

ผูเ้ขียน  ไม่มีใครรู้ 

ช่วงเวลา มาลาคีคือผูเ้ผยพระวจนะคนของสุดทา้ยของพระคมัภีร์เดิมซ่ึงมีชีวติอยูใ่นช่วง 400 ปีก.ค.ศ. 

พระเจา้ทรงตรัสกบัชาวยวิซ่ึงเป็นประชากรของพระองคไ์ม่ใหห้นัไปนบัถือรูปเคารพ   มาลาคีไดท้  านายถึง 

ยอห์น บพัติศมาผูซ่ึ้งจะมาเพื่อเตรียมทางใหก้บัพระผูช่้วยใหร้อดและไดต้ าหนิปุโรหิตท่ีละเลยงาน   

มัทธิว 

หวัเร่ือง  ผูเ้ขียนคืออคัรทูตมทัธิว 

ผูเ้ขียน  ก่อนท่ีเขาจะติดตามพระเยซู  เขาเป็นคนเก็บภาษี  ชาวฮีบรูเรียกเขาวา่ เลวี 

ช่วงเวลา เขียนท่ียเูดียประมาณปี ค.ศ. 60 

เร่ืองราวชีวติของพระเยซูจากมุมมองของผูเ้ช่ือชาวยวิ  จุดมุ่งหมายในการเขียนคือเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ พระ

เยซูทรงท าใหค้  าท านายในพระคมัภีร์เดิมส าเร็จสมบูรณ์     เม่ือไล่เรียงล าดบัวงศแ์ลว้พระเยซูคือเช้ือสายของ

กษตัริยด์าวดิซ่ึงเป็นลูกหลานของอบัราฮมัตน้ตระกูลของชนชาติฮีบรู    ในฐานะกษตัริยพ์ระเยซูไดป้ระกาศ

เก่ียวกบัอาณาจกัรสวรรค ์ บทบญัญติั  ผูเ้ช่ือ  และบ าเหน็จท่ีจะไดรั้บ 

มาระโก 

หวัเร่ือง  มาระโกผูร่้วมงานของเปาโลกบัการเดินทางเป็นมิชชนันารีคร้ังแรก 

ผูเ้ขียน  เปโตรอาจเป็นผูใ้หข้อ้มูลกบัมาระโกในการเขียน 

ช่วงเวลา มาระโกเขียนในเมืองโรม  

มาระโกคือพระกิตติคุณเล่มท่ีสั้นท่ีสุด    การเขียนเตม็ไปดว้ยพลงั    ค  าวา่ “ทนัใดนั้น” ถูกใชถึ้ง 35 คร้ัง  

มาระโกพูดถึงพระราชกิจส าคญัของพระเยซูในขณะท่ีพระองคท์รงอยูบ่นโลกน้ี   และมีหลายแง่มุมท่ีบนัทึก

ไวใ้นพระธรรมมาระโกแต่ไม่มีในพระธรรมมทัธิวและพระธรรมลูกา 
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ลูกา  

หวัเร่ือง  ลูกา  “แพทยเ์พื่อนรัก” 

ผูเ้ขียน  เพื่อนสนิทท่ีร่วมเดินทางกบัเปาโล 

ช่วงเวลา อาจเขียนท่ีเมืองซีซารียา ประมาณปี ค.ศ 63  

น่ีคือพระกิตติคุณเล่มท่ียาวท่ีสุดในทั้งหมด 4 เล่ม  และยงัเขียนเพื่อคนต่างชาติ (ไม่ใช่ชาวยวิ)  ผูเ้ขียนไดพู้ด

ถึงประเพณีของชาวยวิ   ในหลายๆ แห่งใชภ้าษากรีกแทนช่ือในภาษาฮีบรู  ลูกาคน้ล าดบัวงศข์องพระเยซูไล่

ไปจนถึงอดมั   เป็นพระกิตติคุณท่ีพูดถึงพระเยซูคริสตคื์อพระผูช่้วยใหร้อดของทั้งคนยิวและคนต่างชาติ     

ลูกาเขียนถึงพระเยซูคริสตโ์ดยเนน้ถึงการเป็นบุตรมนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบ     

ยอห์น 

หวัเร่ือง  ยอห์น 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตของพระเยซูคริสต์ 

ช่วงเวลา เขียนท่ีเอเฟซสัประมาณปี ค.ศ 98 

วตัถุประสงคใ์นการเขียนพระธรรมเล่มน้ีปรากฎชดัอยูใ่น บทท่ี 20:30-31    พระเจา้ทรงสภาพเน้ือหนงัและ 

มีชีวติอยูท่่ามกลางเราเพื่อน าความรอดมายงัเรา      พระกิตติคุณเล่มน้ีไม่ไดบ้นัทึกการประสูติหรือประวติั 

ของพระเยซูไว ้ แต่มุ่งเนน้ท่ีค าสอนของพระเยซู     ใจความส าคญัอยูท่ี่ขอ้เดียวคือ  ยอห์น 3:16 

กจิการของอคัรทูต 

หวัเร่ือง  กิจการของอคัรทูตหลงัจากการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซูคริสต ์

ผูเ้ขียน  ลูกา 

ช่วงเวลา ยคุของอคัรทูตจนถึงประมาณปี ค.ศ. 63 

บนัทึกการเผยแพร่ของศาสนาคริสตน์บัตั้งแต่วนัท่ีพระเยซูส้ินพระชนมจ์นถึงวนัท่ีเปาโลส้ินชีวติ   การเขียน 

เร่ิมตน้ท่ีเยรูซาเล็ม บทท่ี 1-7  และขยายไปยงัยเูดียและสะมาเรีย บทท่ี 8:1-12  จนถึงสุดปลายแผน่ดินโลก 

8:13  เปโตรและเปาโลคือบุคคลเด่นของเร่ือง 

โรม 

หวัเร่ือง  เขียนถึงคริสเตียนในกรุงโรม 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปาโล 

ช่วงเวลา เขียนจากเมืองโครินธ์ระหวา่งสามเดือนท่ีอยูใ่นกรีซ 
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เปาโลหวงัวา่จะไดไ้ปเยีย่มคริสเตียนในกรุงโรม     เขาไดส้อนชาวโรมเร่ืองความเช่ือของคริสเตียน  รวมถึง

การไถ่บาป, ความชอบธรรม และความรอดท่ีไดรั้บโดยความเช่ือในพระเยซูคริสตซ่ึ์งเป็น ซ่ึงทุกคนท่ีเช่ือจะ

สามารถรับได ้  เปาโลยงัสอนขอ้ควรปฏิบติัในการด าเนินชีวติคริสเตียน  

1 โครินธ์ 

หวัเร่ือง  คริสตจกัรเมืองโครินธ์ในกรีซ 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปาโล 

ช่วงเวลา เขียนในเมืองเอเซฟัส ประมาณปี ค.ศ. 57  

ในการเดินทางเป็นมิชชนันารีคร้ังท่ีสองของเปาโลเขาไดก่้อตั้งคริสตจกัรท่ีมีความเขม้แขง็ในเมืองโครินธ์ข้ึน  

หลงัจากท่ีเขาไดไ้ปจากเมืองโครินธ์ ไดเ้กิดปัญหาท่ีรุนแรงข้ึนในคริสตจกัร  เขาจึงไดเ้ขียนจดหมายไป

ตกัเตือน และใหค้ าแนะน า   เปาโลประกาศข่าวประเสริฐดว้ยฤทธ์ิเดชและสติปัญญาท่ีมาจากพระเจา้    มีการ

แตกแยก แบ่งพรรคแบ่งพวกกนัภายในคริสตจกัร    มีการร้องขอใหส้อนหลกัค าสอนท่ีถูกตอ้ง    มีการ

ประพฤติผดิ ศีลธรรม และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัตนอีกมากมาย   จดหมายฉบบัแรกน้ี เขียนเก่ียวกบั 

ความรัก ไวอ้ยา่งงดงาม  อยูใ่นบทท่ี 13 

2 โครินธ์ 

หวัเร่ือง  จดหมายฉบบัท่ีสองเขียนโดยเปาโลถึงคริสตจกัรเมืองโครินธ์ 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปาโล 

ช่วงเวลา เขียนท่ีเดิมในเมืองมาซีโดเนีย  ไม่ห่างจากฉบบัแรก 

ประชาชนในเมืองโครินธ์ตอบสนองต่อจดหมายฉบบัแรกของเปาโลอยา่งดี    ปัญหาหลายๆ อยา่งไดรั้บการ 

แกไ้ขและฝ่ายวญิญาณก็ไดรั้บการฟ้ืนก าลงั    จดหมายฉบบัท่ีสองเปาโลเขียนเพื่อแสดงความช่ืนชมยนิดี

เน่ืองจากงานพนัธกิจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐท่ีท าอยูแ่ละวงิวอนให้ร่วมกนัถวายเพื่อคนยากจนใน

เยรูซาเล็ม     เปาโลไดพ้ิสูจน์ใหพ้วกเขาไดเ้ห็นสิทธิอ านาจของเขาในฐานะอคัรทูตและไดส้ าแดงความรักท่ี

เขามีต่อคริสตจกัรใหป้ระจกัษช์ดั 

กาลาเทยี 

หวัเร่ือง  คริสตจกัรในกาลาเทียแควน้เอเชียไมเนอร์ 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปาโล 

ช่วงเวลา เขียนในเมืองเอเฟซสั ประมาณปี ค.ศ 54 
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เปาโลเขียนจดหมายถึงชาวยวิท่ีเคร่งครัดผูซ่ึ้งเป็นศตัรูต่อข่าวประเสริฐ  พวกเขามีความสงสัยเก่ียวกบั สิทธิ

อ านาจในตวัเปาโล   และยนืยนัวา่คริสเตียนท่ีไม่ใช่ชาวยวิตอ้งปฏิบติัตามหลกัศาสนาของชาวยวิอยา่งเคร่ง 

ครัด   ในจดหมายฉบบัน้ีเปาโลเปรียบเทียบระหวา่งการเป็นทาสกบัการมีอิสระเหนือกฎบญัญติั 

เอเฟซัส 

หวัเร่ือง  คริสตจกัรในเมืองเอเฟซสั 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปาโล 

ช่วงเวลา เขียนในกรุงโรมประมาณปี ค.ศ 60 

เปาโลไดไ้ปเยีย่มคริสตจกัรท่ีเอเฟซสัและไดก่้อตั้งคริสตจกัรข้ึนท่ีนัน่   คริสเตียนท่ีเคยนบัถือศาสนายวิ 

(ชาวยวิ) มกัแยกตวัเองออกจากคริสเตียนท่ีไม่ใช่ชาวยวิ (คริสเตียนชาวต่างชาติ)   จดหมายเอเฟซสัมุ่งเนน้ท่ี 

ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัของคริสเตียนและพูดถึงแก่นแทแ้ละจุดมุ่งหมายหลกัของคริสตจกัร 

ฟีลปิปี 

หวัเร่ือง  คริสตจกัรในเมืองฟีลิปปี 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปาโล 

ช่วงเวลา อาจจะเขียนในกรุงโรมประมาณปี ค.ศ 60 

วตัถุประสงคข์องเปาโลในการเขียนจดหมายฉบบัน้ีคือเพื่อกะตุน้ใหค้ริสเตียนรุดหนา้ไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่ 

(3:12-16)   เปาโลแสดงความห่วงใยอยา่งลึกซ้ึงต่อคริสเตียนในเมืองฟีลิปปีและส่ิงดีๆ ท่ีไดรั้บจากการถูกจ า 

คุกท่ีกรุงโรม   เปาโลอธิบายถึงชีวติท่ีควรค่าแก่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์  หวัใจของอคัรทูตไดรั้บ

การเติมเตม็ดว้ยสันติสุขและความช่ืนชมยนิดีจากพระเจา้ 

โคโลสี 

หวัเร่ือง  เมืองโคโลสีซ่ึงอยูใ่นแควน้เอเชียไมเนอร์ 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปาโล 

ช่วงเวลา เขียนจากกรุงโรมประมาณปี ค.ศ. 60 

คริสตจกัรในเมืองโคโลสีมีปัญหาเร่ืองการสอนเทจ็   จดหมายฉบบัน้ีกล่าวถึงความยิง่ใหญ่ของพระเจา้และ 

ความเป็นบุคคลของพระองค์  เปาโลไดพู้ดถึงความเช่ือของชาวโคโลสี จากนั้นก็อธิบายวา่ส่ิงเหล่าน้ีควรก่อ 

เกิดข้ึนในตวัเราเพื่อสะทอ้นถึงพระเจา้ 
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1 เธสะโลนิกา 

หวัเร่ือง  คริสตจกัรในเมืองเธสะโลนิกา 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปาโล 

ช่วงเวลา อาจเป็นจดหมายฉบบัแรกๆ ของเปาโลท่ีเขียนข้ึนในเมืองโครินธ์ประมาณปี ค.ศ. 49-54 

เปาโลส่งทิโมธีไปหนุนใจและเสริมสร้างคริสตจกัรน้ี   ทิโมธีเป็นคนรายงานใหเ้ปาโลผูเ้ขียนจดหมายฉบบัน้ี   

สามบทแรกอธิบายวา่คริสตจกัรไดรั้บข่าวประเสริฐไดอ้ยา่งไร    สองบทสุดทา้ยพูดถึงเร่ืองศีลธรรม หลกัขอ้

เช่ือ และการปฏิบติัตน   เปาโลไดใ้หค้วามหวงักบัคริสเตียนผูเ้ช่ือเร่ืองการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์

2 เธสะโลนิกา 

หวัเร่ือง  จดหมายฉบบัท่ีสองถึงคริสตจกัรเธสะโลนิกา 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปาโล 

ช่วงเวลา เขียนท่ีเมืองโครินธ์ช่วงไม่ก่ีเดือนก่อนท่ีจะเขียนจดหมาย 1 โครินธ์ 

เปาโลช้ีแจงเก่ียวกบัเร่ืองการเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต ์ และผูเ้ช่ือควรประพฤติตนอยา่งไร 

ในแต่ละวนั 

1 ทโิมธี 

หวัเร่ือง  จดหมายถึงทิโมธี สาวกของเปาโล 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปาโล 

ช่วงเวลา ทิโมธีไดรั้บการฝึกฝนเร่ืองงานพนัธกิจคริสเตียน 

ทิโมธีคือผูรั้บใชห้นุ่มไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัการกบัผูส้อนเทียมเทจ็และวธีิเป็นผูรั้บใชท่ี้ดีของพระเยซูคริสต ์ 

เปาโลขอร้องใหทิ้โมธีปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีดีในตวัเองมากข้ึนเพื่อเขาจะบรรลุหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใน

คริสตจกัร 

2 ทโิมธี 

หวัเร่ือง  จดหมายฉบบัท่ีสองถึงทิโมธี 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปาโล 

ช่วงเวลา อาจจะเขียนท่ีกรุงโรมประมาณปี ค.ศ. 60 
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เปาโลเขียนจดหมายฉบบัท่ีสองถึงทิโมธีเพื่อนผูรั้บใช้ในขณะท่ีเขาถูกจ าคุกอยูใ่นกรุงโรมและใกลจ้ะเสียชีวติ  

เขาปรารถนาท่ีจะไดพ้บทิโมธีแต่ท าไม่ไดจึ้งไดใ้หค้  าแนะน าผา่นทางจดหมาย    เปาโลไดส้ั่งสอนและหนุน

ใจศิษยาภิบาลหนุ่มใหมุ้่งท างานพนัธกิจของเขาให้ดี   จดหมายฉบบัน้ีคือบนัทึกสุดทา้ยของอคัรทูตเปาโล  

ทติัส 

หวัเร่ือง  ช่ือคนท่ีระบุในจดหมาย 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปาโล 

ช่วงเวลา อาจจะเขียนท่ีครีตช่วงท่ีเปาโลยงัมีชีวติอยู ่

หนงัสือเล่มน้ีไดใ้ห้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการ, วนิยั, หลกัขอ้เช่ือท่ีถูกตอ้ง    และยงัพูดถึงแผนการแห่ง 

ความรอดและค าแนะน าส าหรับการด าเนินชีวติคริสเตียนอีกดว้ย 

ฟิเลโมน 

หวัเร่ือง  เขียนถึงสมาชิกในคริสตจกัรโคโลสี 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปาโล 

ช่วงเวลา เขียนในกรุงโรม 

เป็นจดหมายฉบบัเดียวของเปาโลท่ีเขียนเป็นการส่วนตวัถึงฟีเลโมน  ฟีเลโมนเป็นชาวโคโลสีมีฐานะ มัง่คัง่

ร ่ ารวย  เปาโลเป็นคนน าเขารับเช่ือ    เปาโลเขียนจดหมายถึงฟีเลโมนเร่ืองทาสของเขาท่ีช่ือ โอเนสิมสัซ่ึงหนี

ไปจากบา้นของฟีเลโมน   เปาโลไดช้กัชวนให้โอเนสิมสักลบัไปหานายของเขาและ ร้องขอใหฟี้เลโมนตอ้น 

รับทาสคนน้ีกลบัไปไม่ใช่ในฐานะทาสแต่ในฐานะพี่นอ้งในพระคริสต ์ 

ฮีบรู 

หวัเร่ือง  เขียนถึงคริสเตียนชาวฮีบรู 

ผูเ้ขียน  อาจจะเป็น เปาโล 

ช่วงเวลา อาจเป็นช่วงท่ีเยรูซาเล็มอยูภ่ายใตก้ารปกครองของโรมประมาณปี ค.ศ. 70 

ผูเ้ขียนตอ้งการช้ีให้เห็นวา่พนัธสัญญาใหม่นั้นดีกวา่ส่ิงท่ีพระเจา้ท ากบัโมเสส   ค  าวา่ “ดีกวา่” ปรากฎหลาย

ต่อหลายคร้ัง  เช่นเดียวกบัการเปรียบเทียบเร่ือง เก่า และ ใหม่   ชาวฮีบรูตอ้งเผชิญกบัการทดลอง หลายต่อ

หลายคร้ังและก าลงัตกอยูใ่นอนัตรายเม่ือตอ้งกลบัมาท่ียดูาย    ผูเ้ขียนไดเ้ตือนใหพ้วกเขารู้วา่ เคร่ืองบูชาและ

การเสียสละตามบทบญัญติัคือสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงพระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นมหาปุโรหิต ท่ีเสียสละสูงสุดเพื่อ

ความบาปของเรา 
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ยากอบ 

หวัเร่ือง  ตามเช่ือผูเ้ขียน 

ผูเ้ขียน  ดูเหมือนจะเป็นยากอบ นอ้งชายของพระเยซู 

ช่วงเวลา ช่วงท่ีชาวยงิถูกข่มเหง 

ยากอบเป็นผูน้ าคริสตจกัรในเยรูซาเล็ม     จดหมายของเขาเนน้ท่ีความเป็นพระเจา้และการเช่ือฟังพระค า 

ของพระเจา้    ความเช่ือของคริสเตียนไม่ใช่แค่หลกัศาสนาท่ีสอนส่ิงดีเท่านั้น  แต่มุ่งใหเ้ราสามารถ ประพฤติ

ในส่ิงท่ีดีได ้

1 เปโตร 

หวัเร่ือง  ตามเช่ือผูเ้ขียน 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปโตร 

ช่วงเวลา จดหมายถึงชาวฮีบรูและชาวต่างชาติท่ีกลบัใจในเอเชียไมเนอร์ 

เปโตรหนุนใจคนท่ีทนทุกขต่์อการทดลองและถูกข่มเหงใหมี้ความอดทน   เขาช้ีให้ดูพระเยซูคริสตผ์ูเ้ป็น 

แบบอยา่งในการทนทุกข ์  ใหเ้รายดึถือหนา้ท่ีของคริสเตียนท่ีพึงปฏิบติั 

2 เปโตร 

หวัเร่ือง  ตามเช่ือผูเ้ขียน 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตเปโตร 

ช่วงเวลา ต่อจากจดหมายฉบบัแรก 

บดัน้ี  ชายชราท่ีช่ือวา่เปโตรคาดหวงัท่ีจะตายเพราะความเช่ือของเขา    เขาตกัเตือนคริสตจกัรวา่จะมีอาจารย์

เทจ็ ท่ีสอนผดิสอนส่ิงท่ีต่อตา้นกบัหลกัความจริงแห่งข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสตซ่ึ์งมีจ านวนเพิ่มข้ึน

เร่ือยๆ   เปโตรหนุนใจให้ คริสเตียนมุ่งความสนใจไปท่ีการเสร็จกลบัมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสตซ่ึ์งเป็น

ความหวงัและบ าเหน็จของ เรา    
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1 ยอห์น 

หวัเร่ือง  ตามเช่ือผูเ้ขียน 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตยอห์น 

ช่วงเวลา อาจเขียนจากเมืองเอเฟซสัในช่วงปลายศตวรรษแรก 

ยอห์นเขียนพระกิตติคุณยอห์นและจดหมายทั้งสามฉบบัน้ี  ในพระกิตติคุณนั้นเขากล่าววา่ พระเยซูคือ พระ

คริสต ์  และในจดหมายทั้งสามฉบบัเขาก็บอกวา่พระเยซูคือพระเมสสิยาห์เช่นกนั    ส่ิงน้ีเช่ือมโยงกบัชีวติ

ของเราคือ เราสามารถแสดงความรักท่ีพระบิดามีต่อพระบุตรไดโ้ดยการท่ีเรารักคนอ่ืน 

2 ยอห์น 

หวัเร่ือง  ตามเช่ือผูเ้ขียน 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตยอห์น 

ช่วงเวลา เขียนท่ีเอเฟซสัในช่วงปลายของชีวติยอห์น 

จดหมายฉบบัน้ีส่งถึงคริสตจกัรหรือคนท่ีเขาไปเยีย่มเยยีน  ยอห์นยกยอ่งผูเ้ช่ือท่ีเดินอยูใ่นความจริงดว้ย 

ความรักและการเช่ือฟังพระเยซู   และไดก้ล่าวตกัเตือนผุเ้ช่ือใหร้ะวงัครูสอนเทียมเทจ็ 

 

3 ยอห์น 

หวัเร่ือง  ตามเช่ือผูเ้ขียน 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตยอห์น 

ช่วงเวลา ดูเหมือนวา่เขียนช่วงสุดทา้ยของชีวติยอห์น   ตอนปลายศตวรรษท่ี 1   

ประเด็นส าคญัของจดหมายฉบบัน้ีคือ การตอ้นรับผูรั้บใช ้   เน้ือความในจดหมายพูดถึงสามคน กายอสั ขอ้ 

1-6  ดิโอเตรเฟส ผูน้ าคริสตจกัรในเอเชียไมเนอร์ ขอ้ 7-10  เดเมตริอสั แบบอยา่งท่ีดีของสมาชิกคริสตจกัร 

ขอ้ 12 

ยูดาห์ 

หวัเร่ือง  ช่ือผูเ้ขียน 

ผูเ้ขียน  อาจจะเป็นยดูาห์ นอ้งชายของยากอบ 

ช่วงเวลา เขียนประมาณปี ค.ศ. 60  ถึงคริสตจกัรทางตะวนัออกของยเูดีย 

หนงัสือเล่มน้ีมีเพียงบทเดียว  ไดเ้ขียนเตือนผูเ้ช่ือถึงอนัตรายของครูสอนเทียมเทจ็และคนนอกรีต   คนท่ี

วางใจในพระคริสตผ์ูน้ั้นจะไดรั้บความรอด 
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ววิรณ์ 

หวัเร่ือง  ค าภาษากรีกมีความหมายวา่ “การเปิดเผยจากพระเจา้” 

ผูเ้ขียน  อคัรทูตยอห์น 

ช่วงเวลา เขียนประมาณปี ค.ศ.95  บนเกาะปัทมอสท่ีซ่ึงรัฐบาลโรมนัไดข้บัไล่ยอห์น  ยอห์นไดรั้บ

นิมิตส าหรับอนาคต 

หนงัสือของพระเจา้จบดว้ยหนงัสือค าท านายเล่มเดียวในพระคมัภีร์ใหม่  คริสเตียนถูกข่มเหงภายใตก้าร 

ปกครองของรัฐบาลโรมนั     อคัรทูตยอห์นอธิบายถึงการท าลายลา้งโลกโดยการใชภ้าษาท่ีเตม็ไปดว้ย 

สัญลกัษณ์และนิมิตนอกจากน้ีเขายงัใชค้  าท่ีช่วยปลอบใจและท าใหรู้้สึกมัน่ใจดว้ยรายละเอียดบางอยา่ง มี

ความลึกลบัซบัซอ้นแต่เป้าหมายของค าสอนนั้นชดัเจน   คริสเตียนจะมีชยัชนะเหนือศตัรูและพระเจา้จะทรง

ครอบครองอยูเ่หนือโลกใบน้ีดว้ยความชอบธรรมและสันติสุข 
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บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในพระคมัภีร์ 

พระคมัภีร์เดิม 

เอโนค      พระคมัภีร์กล่าววา่เอโนค “เดินไปกบัพระเจา้”  จนกระทัง่พระเจา้ทรงรับเขาข้ึนสู่สวรรคโ์ดยไม่

เจอความตาย  เอโนคเป็นพ่อของเมธูเสลาห์ผูซ่ึ้งมีชีวติอยูบ่นโลกน้ีนานท่ีสุด  เอโนคคือคนท่ีพระเจา้ทรงพอ

พระทยั  เร่ืองราวของชีวิตเอโนคอยูใ่นพระคมัภีร์เดิม  (ปฐมกาล 5:24 )  หรือใน ฮีบรู 11:5  ยดูา 14-15 

โนอาห์      โนอาห์ไดรั้บการเตือนจากพระเจา้เร่ืองน ้าจะท่วมเพื่อลงโทษผูค้นเพราะความผดิบาปของพวกเขา  

ดว้ยความเช่ือเขาจึงต่อเรือ   เรือนั้นช่วยรอดชีวิตคนในครอบครัวและสัตวป์ระเภทละ 2 ตวัเพื่อเร่ิมตน้ชีวติ

ใหม ่ โนอาห์ไดส้ร้างแทนบูชาข้ึนคร้ังแรกและสายรุ้งจะเป็นสัญญาวา่โลกน้ีจะไม่ถูกท าลายดว้ยน ้าอีก  ปฐม

กาล 6:8-22, 8:1-9:17 

อบัราฮัม      ชายชาวฮีบรูท่ีมีชีวติอยูใ่นช่วงประมาณ 2,000 ปี ก.ค.ศ.  พระเจา้ทรงทดสอบความเช่ือของเขา

โดยการขอใหเ้ขาน าลูกชายมาถวายเป็นเคร่ืองบูชา  เม่ือพระเจา้เห็นวา่อบัราฮมัเช่ือฟังในส่ิงท่ีพระเจา้บอก  

พระองคท์รงช่วยชีวติอิสอคัไวแ้ละไดเ้ตรียมลูกแกะไวใ้หเ้ขาถวายเคร่ืองบูชาแทน  ทั้งชาวยวิและ คริสเตียน

ถือวา่ อบัรามหรืออบัราฮมั  “เพื่อนของพระเจา้”  คือพอ่ฝ่ายวญิญาณของพวกเขา  ปฐมกาล 11:26-25:18 

ซาราห์      ในฐานะภรรยาของอบัราฮมันางคือแม่ของประชาชาติ     เธอมีเช้ือสายของชาวฮีบรู   อิสอคัเกิด

เม่ือเธอมีอายมุากแลว้   ซาราห์เป็นหญิงท่ีสวยมากแต่บางคร้ังเธอก็ใจร้อนและโมโหร้าย  ความเช่ือของเธอ

ไดรั้บการยกยอ่งในพระคมัภีร์ใหม่  (ฮีบรู 11:11)  ส าหรับอา้งอิง ดู ปฐมกาล 12:11; 15:4; 16:2, 5, 6; 17:15, 

16; 18:12-15; 21:10-12 

อสิอคั      อบัราฮมั, อิสอคั และยาโคบคือผูก่้อตั้งชนชาติยิว    เขาคือเช้ือสายของพระเยซูคริสต ์  อิสอคัคือ

เด็กท่ีพระเจา้ทรงสัญญาวา่จะประทานใหก้บัอบัราฮมัและซาราห์  เขาเกิดตอนท่ีทั้งสองคนมีอายมุากแลว้  

อิสอคัเป็นผูเ้ล้ียงแกะและเป็นหน่ึงชายผูย้ิง่ใหญ่ของชนชาติของเขา  ปฐมกาล 22-26 

เรเบคาห์      คือแม่ของเอซาวและยาโคบ  แต่ความโปรดปรานยาโคบท าให้ตดัสินใจผิดพลาดอยา่งใหญ่

หลวงจนก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวข้ึน   เร่ืองราวการหมั้นหมายและการแต่งงานของอิสอคัและเรเบคาห์

นั้นคือหน่ึงในเร่ืองท่ีแสนงดงามในพระคมัภีร์  ปฐมกาล 24:16-65; 27:15-17 
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ยาโคบ      คนท่ีหลอกพี่ชายตวัเองเพื่อจะเอาสิทธ์ิบุตรหวัปีดว้ยถัว่แดงเพียงถว้ยเดียว    ยาโคบเป็นคนเจา้เล่ห์ 

ข้ีโกง  แต่ท างานหนกั  หลงัจากท่ีเขาคืนดีกบัพี่ชายของเขาแลว้พระเจา้ทรงเปล่ียนช่ือเขาจาก ยาโคบ “โกง” 

เป็น อิสราเอล “เจา้ชายของพระเจา้”  ชนชาติฮีบรูเรียกเขาวา่ “บุตรหลานของอิสราเอล”  ปฐมกาล 25-37        

เอซาว      ในฐานะเด็กหนุ่มคนหน่ึงเอซาวขายสิทธิบุตรหวัปีของเขาใหก้บันอ้งชายดว้ยถัว่แดงถว้ยเดียว  เขา

ตอ้งสูญเสียมรดกท่ีพึงจะไดรั้บ  ในพระคมัภีร์ใหม่เขาคือความหมายของค าวา่ ผิดท านองคลองธรรม และจิต 

วญิญาณตกต ่า  เช้ือสายของเขาต่อมาคือพวกเอโดมซ่ึงเป็นศตัรูของอิสราเอล  ปฐมกาล 25-27  ฮีบรู 12:16 

โยเซฟ      ในฐานะเด็กผูช้ายคนหน่ึงเขาเป็นคนท่ีชอบฝันและส่ิงท่ีฝันก็เกิดข้ึนจริงเสมอ   พี่ๆ ท าร้ายเขาดว้ย

การขายเขาใหเ้ป็นทาสในอียิปต ์ เขายงัคงเช่ือมัน่ในพระเจา้และพระเจา้ไดย้กเขาข้ึนใหมี้ต าแหน่งรองจาก 

กษตัริยฟ์าโรห์  ในช่วงวลาท่ีเกิดการกนัดารอาหารเขากลายเป็นคนท่ีช่วยกูค้รอบครัวของเขา     เม่ือพี่ๆ ท่ีเคย

ท าร้ายเขาเขา้มาเพื่อขออาหารกบัเขา    เขาท าดีตอบแทนความร้าย   เขาเป็นคนชอบธรรมและมีจิตใจดี   มี

หวัใจเพื่อรับใชพ้ระเจา้และคนของพระองค ์ ปฐมกาล 37-50 

โมเสส      ถูกเรียกวา่เป็นคนท่ีถ่อมตนท่ีสุดในโลก  แมว้า่เขาเป็นหน่ึงในบุคคลท่ียิง่ใหญ่ของโลก    เขาไดอ้ยู่

ในพระราชวงัของอียปิต ์ แต่โมเสสเลือกท่ีจะอยูฝ่่่ายทาสชาวฮีบรูและกลายมาเป็นผูน้ าและผูช่้วยของพวกเขา  

พระเจา้ทรงใหฤ้ทธ์ิอ านาจกบัเขาในการท าการอศัจรรย ์ ดูไดจ้ากพระธรรม  เฉลยธรรมบญัญติั 34:10  ตั้งแต่ 

นั้นมาไม่มีผูเ้ผยพระวจนะคนใดในอิสราเอลเสมอเหมือนโมเสสผูซ่ึ้งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงรู้จกัหนา้ต่อหนา้  

อพยพ  2:11-15; 3:10-12; 34:29-35 

มิเรียม      เป็นพี่สาวของโมเสสและอาโรน  เธอเฝ้าดูทารกนอ้ยโมเสสท่ีริมแม่น ้าไนล ์ เธอช่วยแม่ดูแล

โมเสสเม่ือเขาอยูใ่นพระราชวงัของฟาโรห์   เธอกลายมาเป็นผูน้ าหญิงและผูเ้ผยพระวจนะของอิสราเอล  เม่ือ

โมเสสน าชนชาติอิสราเอลออกจากอียปิตข์า้มทะเลแดงอยา่งปลอดภยั  เธอคือคนท่ีน าการเฉลิมฉลองดว้ย

เพลงท่ีแสนไพเราะ  อพยพ 2:4-7; 15:20, 21    

ราหับ      โยชูวาไดส่้งสายลบัสองคนไปสอดแนมคานาอนัก่อนท่ีชาวฮีบรูจะทลายเยรีโค  ราหบัไดย้นิ

เร่ืองราวของพระเจา้เท่ียงแทข้องอิสราเอลเธอจึงใหท่ี้ซ่อนและช่วยเหลือพวกเขา   ต่อมาเม่ือเมืองของเธอถูก

ท าลายเธอไดรั้บรางวลัเน่ืองดว้ยความเช่ือของเธอ  ราหบัและครอบครัวจึงรอดพน้จากการถูกท าลายในคร้ัง

นั้น  เพียงเพราะเชือกสีแดงเขม้ท่ีผกูไวท่ี้หนา้ต่างบา้นคือสัญญาณท่ีบอกใหรู้้วา่ปลอดภยั  ทั้งความเช่ือและส่ิง

ท่ีราหบัท าไดรั้บการยกยอ่งในพระคมัภีร์ใหม่  (ฮีบรู  11:31,  ยากอบ 2:25, โยชูวา 2:1) 
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เดโบราห์      เดโบราห์มีนิสัย กลา้หาญ ชดัเจน ตรงไปตรงมา  เป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ีรักประเทศของเธอ  เม่ือ

อิสราเอลตกอยูใ่นอนัตรายเดโบราห์เรียกพวกเขาใหลุ้กข้ึนต่อสู้    เดโบราห์สร้างแรงบนัดาลใจให้พวกเขา

และน าเขาจนไดรั้บชยัชนะ   เดโบราห์ฉลองชยัชนะดว้ยบทเพลงท่ีไพเราะ  ผูว้นิิจฉยั 4-5 

กเิดโอน      ผูว้นิิจฉยัคนท่ีหา้ของอิสราเอล   พระเจา้ทรงเรียกกิเดโอนเพื่อใหช่้วยประชากรของพระองคจ์าก

เง้ือมมือของคนมีเดียน   ตอนแรกกิเดโอนไม่มัน่ใจในศกัยภาพของตวัเองเลย  สุดทา้ยเขากลายเป็นผูน้ าท่ี 

กลา้หาญและชนะสงครามในหลายต่อหลายคร้ัง  ผูว้ินิจฉยั 6:15 - 8:23 

แซมสัน      มีร่างกายท่ีแขง็แกร่งแต่มีใจท่ีอ่อนแอ   แซมสันเป็นผูว้ินิจฉยัของอิสราเอลผูซ่ึ้งชนะในสนามรบ

มามากมาย  แต่เขากลบัแพผู้ห้ญิงท่ีช่ือเดลิลาห์  ผมยาวของเขาคือสัญลกัษณ์แห่งค ามัน่สัญญาแห่งความเช่ือ   

แต่ในท่ีสุดคนฟีลิสเตียไดจ้บัเขาไว ้ เม่ือเขาตาบอด พละก าลงัของแซมสันคืนกลบัมา เขาไดดึ้งเสาพระวหิาร

ของพระดาโกนท าใหว้หิารถล่มทบัศตัรูของเขา  วา่กนัวา่ตอนท่ีเขาก าลงัตายเขาท าลายศตัรูมากกวา่ตอนท่ีเขา

มีชีวติอยูเ่สียอีก  ผูว้ินิจฉยั 13-16 

รูธ      ผูห้ญิงท่ีเป่ียมดว้ยความงามและความรัก  รูธตอ้งเลือกระหวา่งอยูท่ี่บา้นเกิดหรือไปกบัแม่สามีท่ีต่าง

แดน รูธเลือกท่ีจะตามนาโอมีไป   ขณะท่ีเธอก าลงัเก็บรวงขา้วสาลีท่ีนาของโบอาสเธอไดเ้ก็บหวัใจของเขา

ไปดว้ย  สุดทา้ยรูธก็กลายมาเป็นภรรยาของโบอาส  รูธคือบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์  เร่ืองราวของเธออยู่

ในพระธรรมรูธในพระคมัภีร์เดิม 

ฮันนาห์      ตวัอยา่งของความเป็นแม่   ฮนันาห์อธิษฐานของลูกชายและพระเจา้ก็ประทานซามูเอลใหแ้ก่เธอ    

และซามูเอลคือผูเ้ผยพระวจนะผูย้ิง่ใหญ่ของอิสราเอล   ฮนันาห์ถวายลูกชายของเธอแด่พระเจา้ ตั้งแต่เขายงั

เป็นเด็กๆ ใหเ้ขาคอยรับใชแ้ละดูแลพระวหิาร  เธอตดัเส้ือคลุมสวยๆ ใหเ้ขาทุกปี  ฮนันาห์สรรเสริญพระเจา้

ดว้ยบทเพลงท่ีไพเราะ  1 ซามูเอล 1:20 -  2:19 

ซามูเอล      คือหนึงในผูเ้ผยพระวจนะท่ียิง่ใหญ่ของอิสราเอล   ตอนเป็นเด็กฮนันาห์แม่ของเขาไดน้ าเขามา

ถวายแด่พระเจา้ให้เขารับใชใ้นพระวหิาร   ซามูเอลส าแดงพระเจา้ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนผา่นตวัเขา   ในฐานะ

มนุษยเ์ขา เช่ือฟังพระเจา้และรักคนอ่ืน  เขาเจิมตั้งกษตัริยส์องคนของอิสราเอล องคแ์รกคือ ซาอูล องคท่ี์สอง

คือ ดาวดิ  ในพระคมัภีร์เดิมมีเร่ืองของสองคนน้ีอยูใ่น 1,2 ซามูเอล 

ดาวดิ      กษตัริยอ์งคท่ี์สองของอิสราเอลซ่ึงมีของประทานในการเล่นดนตรีและแต่งกลอน  เขาแต่งหลายๆ 

บทในพระธรรมสดุดี  เขาไดฆ่้ายกัใหญ่ช่ือวา่ โกลิอทั  พระเจา้ทรงเรียกเขาวา่  “ดวงใจของพระเจา้”   แต่มี
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บางคร้ังท่ีดาวดิพา่ยแพต่้อการทดลองและทอ้แทใ้จ  แต่เขาก็หนัไปขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ 1 ซามูเอล 

16 - 2 ซามูเอล 

ซาโลมอน      บุตรชายของดาวดิกษตัริยแ์ห่งอิสราเอล   เม่ือพระเจา้ทรงบอกใหเ้ขาเลือกระหวา่งสติปัญญา

หรือความมัง่คัง่  เขาเลือก สติปัญญา   พระเจา้แถมความมัง่คัง่ใหก้บัซาโลมอนดว้ย   ซาโลมอนขยาย

อาณาจกัรของเขาและสร้างพระวเิวศน์ และพระราชวงัในเยรูซาเล็ม   ซาโลมอนอธิษฐานขอส่ิงท่ียิง่ใหญ่

ท่ีสุด นัน่คือ สติปัญญาและใชม้นัอยา่งชาญฉลาด  1 พงษก์ษตัริย ์3:3-11-7   

เอลยีาห์      ผูเ้ผยพระวจนะท่ีมีฤทธ์ิอ านาจสูงสุดคนหน่ึงของฮีบรู  ผูซ่ึ้งอธิษฐานขอฝนจากพระเจา้  เอลียาห์

เผชิญหนา้กบัผูเ้ผยพระวจนะของพระบาอลัท่ีภูเขาคารเมล    พระเจา้ทรงเตรียมอาหารใหเ้อลียาห์ดว้ยวธีิท่ี

พิเศษกวา่ ปกติคือมาทาง อีกา, แป้งและน ้ามนัของหญิงม่าย และผา่นทางทูตสวรรค ์ เอลียาห์ไม่ไดพ้บความ

ตายแต่มีรถมา้มารับเขาข้ึนสู่สวรรค ์ 1 พงษก์ษตัริย ์17 - 2 พงษก์ษตัริย ์2 

เอลชีา      การเจิมของเอลียาห์ก็ตกทอดมาถึงเอลีชา  เขาคือผูเ้ผยพระวจนะท่ีมีความกลา้หาญ  เอลีชาท าการ

อศัจรรยม์ากมาย   ไม่วา่จะเป็นท าใหเ้ด็กชายฟ้ืนคืนชีวิต, รักษานายร้อยชาวซีเรียจากโรคเร้ือน  เอลีชาได้

ท านายวา่จะ เกิดความกนัดารอาหารเป็นเวลา 7 ปี  เร่ืองราวของเขาอยูใ่นพระธรรม 1,2 พงษก์ษตัริย ์

เอสเธอร์      หญิงสาวชาวยวิแสนสวยคนน้ีกลายเป็นราชินีแห่งเปอร์เซีย  เม่ือชาวยวิก าลงัตกอยูใ่นอนัตราย

จากการถูกท าลายเธอเส่ียงชีวติของเธอเพื่อหาทางช่วยเหลือ   งานฉลองท่ีชาวยวิจดัข้ึนทุกปีเรียกวา่ เทศกาล 

ปูริม นั้นยงัคงจดัอยูเ่พื่อเป็นเกียรติแด่หญิงท่ียิง่ใหญ่คนน้ี 

อสิยาห์      ผูเ้ผยพระวจนะของอิสราเอลคนน้ีช่ือมีความหมายวา่ “พระเยโฮวาห์ทรงเป็นความรอด”   ไม่ค่อย

มีใครรู้จกัประวติัส่วนตวัเขาสักเท่าไหร่  ในพระธรรมอิสยาห์บทท่ี 53 มีค  าพยากรณ์ท่ีน่าท่ึงมากเก่ียวกบั 

พระเมสสิยาห์  บทท่ี 40 จนถึงบทสุดทา้ยพูดถึงภาพท่ีสวยงามเก่ียวกบัโลกอนาคต  อิสยาห์ถูกกล่าวถึงอยู่

บ่อยๆ ในพระคมัภีร์ใหม่ อิสยาห์ 1:1; 6:1-8 มทัธิว 4:14-16 

เยเรมีย์      เขาคือผูเ้ผยพระวจนะคนส าคญัของฮีบรู  ผูค้ร ่ าครวญใหก้บัความโศกเศร้าของชนชาติของตน  

พระเจา้ เรียกเขาใหเ้ป็นผูเ้ผยพระวจนะตอนท่ีเขายงัเป็นหนุ่มๆ  และไดป้ระทานสติปัญญาและความเขม้แขง็

ใหก้บังานท่ีเขาท า    ชนชาติของเยเรมียเ์ขา้ใจผิดและท าร้ายเขาและจบัเขาเขา้คุก  เขาท านายถึงช่วงเวลาท่ีจะ

ถูกจองจ าในบาบิโลนนานถึง 70 ปีและจะไดรั้บการปลดปล่อย  อ่านเร่ืองราวของเยเรมียไ์ดใ้นพระธรรม เยเร

มีย ์3:6; 20:2; 21:3; 36:1-32; 37:13-21; 38:6-28; 43:1-7 
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พระคมัภีร์ใหม่ 

มารีย์   หญิงพรหมจารียซ่ึ์งเป็นแม่ของพระเยซู 

ไดรั้บเกียรติอยา่งสูงท่ามกลางหญิงทั้งหมด  ทูตสวรรคม์าประกาศวา่พระเจา้ทรงเลือกเธอใหน้ าพระผูช่้วยให้

รอดมาสู่โลกน้ี   มารียเ์ฉลิมฉลองการก าเนิดของพระเยซูดว้ยเพลงสรรเสริญท่ีไพเราะ   มารียอ์ยูก่บัพระเยซู

เม่ือพระองคท์รงท าการอศัจรรยค์ร้ังแรก  นัน่คือ การเปล่ียนน ้าใหเ้ป็นน ้าองุ่น  เธอไดเ้ห็นบุตรชายของเธอ

ตายบนไมก้างเขน  และเป็น 1 ใน 120 คนท่ีร่วมกนัอธิษฐานก่อนวนัเพน็เทคอสต ์ ลูกา 1:26-55; 2:34, 35, 

41-52  ยอห์น 2:3-5; 19:25 

โยเซฟ      สามีของมารีย ์ มารดาของพระเยซู  โยเซฟเป็นช่างไมแ้ละเป็นคนชอบธรรม  เม่ือทูตสวรรคม์า

เตือนเขาเร่ืองอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน  เขาจึงพามารียแ์ละพระเยซูหนีไปท่ีอียปิต ์ จากนั้นจึงค่อยกลบัมาท่ีบา้น

เกิดท่ีนาซาเร็ธ  พระเยซูทรงเติบโตข้ึนท่ีนาซาเร็ธ   เม่ือพระเยซูอายไุด ้12 ปีโยเซฟพาพระเยซูไปท่ีพระวหิาร

ในเยรูซาเล็ม  เรารู้เร่ืองราวของโยเซฟไม่เยอะ  ไม่รู้ดว้ยซ ้ าวา่เสียชีวติเม่ือไหร่  รู้แต่เขาคือวรีบุรุษใน

ประวติัศาสตร์  มทัธิว 1:18-25; 2:1, 3-15  ลูกา  2:19-23, 41 

ยอห์น บัพติศมา      เขาคือคนท่ีพระคมัภีร์เดิมท านายวา่จะเป็นผูเ้ตรียมทางใหก้บัพระคริสต ์ แม่ของเขาช่ือ

วา่ อลิซาเบธ ซ่ึงเป็นญาติกบัมารียแ์ม่ของพระเยซู  พอ่ของยอห์นช่ือเศคาริยาห์เป็นปุโรหิต  ยอห์นเป็นนกั

เทศผูย้ิง่ใหญ่  พระเยซูมาหาเขาเพื่อรับบพัติศมา   ยอห์นถูกฆ่าเพื่อประณามกษตัริยเ์ฮโรด   พระเยซูพูดถึง

ยอห์นวา่ “ ไม่มีคนไหนยิง่ใหญ่กวา่ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา” มทัธิว 11:11, 3:4-7; 11:11; 14:1-12 มาระโก 1:5-7 

ลูกา 7:24-28.   

แอนดรูว์      แอนดรูวพ์าเปโตรนอ้งชายของเขาไปหาพระเยซูคริสต์   เขาเป็นชาวประมงโดยแทแ้ละเคยเป็น

สาวกของยอห์นบพัติศมา  แต่ตอนน้ีเขาคือ 1 ในสาวก 12 คนของพระเยซูคริสต ์ จากนั้นแอนดรูวก์็กลายเป็น

อคัรทูต     มทัธิว  4: 18-22  ยอห์น  1:35-41; 6:8, 9; 12:22 

เปโตร      เขาคือคนท่ีเก่งท่ีสุดในบรรดาสาวก   เปโตรกล่าวค าสารภาพท่ียิง่ใหญ่วา่ “พระองคท์รงเป็นพระ

คริสตพ์ระบุตรของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู"่   พระเยซูทรงเปิดเผยแผนการของพระองคเ์ร่ืองคริสตจกัรให้ 

เปโตรฟัง  เม่ือพระเยซูถูกทรยศเปโตรเขา้ไปตดัหูชายคนหน่ึง  จากนั้นก็ปฏิเสธพระเจา้ของเขาถึง 3 คร้ัง  ใน

วนัเพน็เทคอสตเ์ปโตรไดเ้ทศนาข่าวประเสริฐดว้ยฤทธ์ิอ านาจและเป็นผูน้ าคริสตจกัรท่ียิง่ใหญ่คนหน่ึง  

มทัธิว 14:28-33; 16:13-20; 26:69-75   ยอห์น 6:68  กิจการ 2:36; 4:19, 20; 5:28, 29, 40-42 
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อคัรทูต ยากอบ      เป็นชาวประมงบุตรชายของเศเบดีเป็นพี่ชายอคัรทูตยอห์น  เขาคือหน่ึงในสามของสาวก

ท่ีใกลชิ้ดพระเยซูท่ีสุด  สามคนนั้นคือ เปโตร, ยากอบ และยอห์น   พวกเขาไดเ้ห็นทรงจ าแลงพระกายของ

พระเยซูบนภูเ้ขา ไดเ้ห็นบุตรสาวของไยรัสฟ้ืนข้ึนมา  และไดอ้ยูร่่วมอธิษฐานในสวนเกทเสมนีกบัพระเยซู  

เขาไดเ้สียชีวติ เพราะเฮโรด อากริปปา  มทัธิว 4:21; 10:2; 17:1  กิจการ 1:13; 12:2   

อคัรทูต ยอห์น      ยอห์นเป็นชาวประมง แต่ตอนน้ีเขาเป็นผูติ้ดตามพระเยซู   ยอห์นและยากอบนอ้งชายถูก

เรียกวา่ “ลูกฟ้าร้อง”    ยอห์นอยูท่ี่กางเขนกบัพระเยซูและพระองคฝ์ากใหเ้ขาดูแลแม่ของพระองค ์ หลงัจากท่ี

พระเยซูฟ้ืนคืนพระชนม ์ ยอห์นและเปโตรเร่ิมตน้เทศนาข่าวประเสริฐ    รัฐบาลโรมนัไดเ้นรเทศใหย้อห์น

ไปอยูเ่กาะปัทมอส  เขามีชีวติอยูน่านกวา่อคัรสาวกคนอ่ืนๆ เขาเขียนพระกิตติคุณ ยอห์น และจดหมายฝาก 

1,2,3 ยอห์น และพรพธรรมวิวรณ์     มาระโก 3:17; 9:38; 10:35-37 ลูกา  9:54 ยอห์น 19:26, 27 

โธมัส      หรือท่ีรู้จกักนัดีวา่ “โธมสัผูส้งสัย”  เขาคือหน่ึงในสาวก 12 คน  โธมสัพูดกบัพระเยซูเม่ือทรง

ปรากฎกายคร้ังแรกหลงัจากท่ีฟ้ืนคืนพระชนม ์วา่  “ขา้พระองคจ์ะไม่เช่ือจนกวา่จะไดส้ัมผสัแผลของ

พระองค”์  พระเยซูทรงเช้ือเชิญใหเ้ขามาจบั  “พระเจา้ของขา้พระองค ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองค์”   

จากนั้น โธมสัก็เดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐท่ีอินเดีย  มทัธิว 10:3 ยอห์น 11:16; 14:5; 20:24-28 

ยูดาส อสิคาริโอท      ยดูาสสาวกท่ีทรยศพระเยซู  เขาไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นเหรัญญิกของเหล่าสาวก  แต่

เขากลบักลายเป็น ขโมยซะเอง   เขาบ่นเม่ือมารียแ์สดงความรักต่อพระเยซูดว้ยการเทน ้าหอมราคาแพงใส่

พระเยซู  เขามอบพระเยซูใหก้บัมหาปุโรหิตดว้ยเงินเพียง 30 เหรียญ  เขาวางเงินท่ีไดรั้บในพระวหิารแลว้

เดินออกไปแขวนคอ  มทัธิว 26:14-16; 27:3-10  ลูกา 22:47 ยอห์น 12:3-6 กิจการ 1:15-20 

มารีย์ มักดาลา      เธอคือเพื่อนของพระเยซู  เธอใชส่ิ้งท่ีเธอมีเพื่อสนบัสนุนงานรับใชข้องพระเยซู  เธออยูก่บั

พระเยซูเม่ือพระองคถู์กตรึงบนกางเขน, ถูกฝังในอุโมงค ์ และเป็นข้ึนจากความตาย  มารีย ์มกัดาลา คือคน

แรกท่ีไดเ้ห็นพระเยซู เป็นข้ึนมาและไดรี้บวิง่ไปบอกสาวก  เธอรักพระเยซูมากเพราะพระองคท์รงช่วยให้

เธอมีชีวติใหม ่ มาระโก 15:40, 41; 16:1-8; ลูกา 8:2; ยอห์น 19:25; 20:11-18 

นิโคเดมัส      ขนุนางชาวยวิท่ีมาหาพระเยซูในเวลากลางคืนเพราะกลวัท่ีจะมาอยา่งเปิดเผย  พระเยซูตรัสค า

ส าคญักบัเขาหากเขาตอ้งการรับความรอด  “เจา้ตอ้งบงัเกิดใหม่”  เม่ือพระเยซูถูกตรึงเขาก็มาอยูแ่ละน า

กฤษณาและมดยอบมามอบใหก้บัพระองคเ์พื่อแสดงความรักต่อพระองค ์ ยอห์น 3:1-21; 7:50, 51; 19:38-42.   
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มารีย์ พีส่าวของมารธา      มารียเ์ป็นเพื่อนรักและสาวกของพระเยซู  เธอรักท่ีจะนัง่แทบพระบาทเพื่อฟังค า

สอนของพระเยซู  เม่ือลาซารัสนอ้งชายของเธอตาย  เธอกล่าวถอ้ยค าท่ีแสดงถึงความเช่ือวา่  “ถา้พระองคอ์ยู่

ท่ีน่ี นอ้งชายของขา้พระองคจ์ะไม่ตาย”  เธอไดเ้ห็นการอศัจรรยต่์อหนา้ต่อตาของเธอ  นัน่คือ นอ้งชาย ของ

เธอฟ้ืนข้ึนจากความตาย  ลูกา 10:38-42 ยอห์น 11:17-44; 12:1-3 

มารธา      เป็นนอ้งสาวของมารียแ์ละลาซารัส  มารียอ์าศยัอยูท่ี่เบธานีใกล้ๆ  กรุงเยรูซาเล็ม  พระเยซูและ

สาวก มกัมาท่ีบา้นเธอบ่อยๆ   คร้ังหน่ึงพระเยซูพูดกบัมารธาวา่เธอวุน่วายอยูก่บัหลายส่ิงหลายอยา่ง  

นอ้งสาวของเธอไดเ้ลือกส่วนท่ีดีท่ีสุดนัน่คือการใชเ้วลากบัพระองค ์  เม่ือลาซารัสตาย มารธารีบวิง่มาหา

พระเยซู  พระองคท์รงท าใหเ้ขากลบัมีชีวติข้ึนอีก  มารธาจดังานเล้ียงใหญ่เพื่อเฉลิมฉลอง  ลูกา 10:38-42 

ยอห์น 11:1, 24, 27; 12:1-8  

ปอนติอสั ปีลาต      เขาเป็นขา้ราชการชาวโรมนัท่ีมีหนา้ท่ีตดัสินคดีของพระเยซู  ปีลาตยอมมอบพระเยซู

ใหก้บัชาวยวิเพื่อใหล้งโทษโดยการตรึงบนไมก้างเขน  ปีลาตลา้งมือเพื่อแสดงวา่เขาไม่มีความผดิในการตาย

ของพระเยซู  มทัธิว 27:15-26  ลูกา 23:7-25 ยอห์น 18:31 

บารนาบัส      เขาเป็นคนเลว ีอาศยัอยูท่ี่เกาะไซปรัสเขาเป็นคนแรกท่ีกลบัใจมาเป็นคริสเตียน  เขาเป็นเพื่อน

ร่วมงานของ เปาโลตอนท่ีเปาโลเดินทางเป็นมิชชนันารีคร้ังแรก      บารนาบสัเป็นคนท่ีมีฐานะร ่ ารวยแต่ได้

ขายทรัพยส์มบติัทั้งหมดแลว้ถวายทั้งเงินและตวัเองเพื่อรับใชพ้ระเจา้  เขาเป็นคนแนะน ากลุ่มคริสเตียนใน

กรุงเยรูซาเล็มให้รู้จกักบั เซาโลแห่งทาร์ซสั หลงัจากท่ีเซาโลกลบัใจใหม ่ พระธรรมกิจการ 11:24  กล่าวถึง

บารนาบสัไวว้า่  “บารนาบสัเป็นคนดี  เตม็ดว้ย พระวญิญาณบริสุทธ์ิและความเช่ือ”  กิจการ 4:36, 37; 9:26, 

27; 11:23-30; 13:2; 1 โครินธ์ 9:6 

สเทเฟน      เขาคือคริสเตียนคนแรกท่ีทุกขท์รมาน เสียชีวิตเพราะความเช่ือ   เขาคือหน่ึงในเจด็ท่ีถูกเลือกให้

ช่วยงานสาวกเพื่อใหส้าวกไดส้อนพระค าของพระเจา้   เขาถูกขนานนามวา่เป็นชายท่ีเต็มไปดว้ยความเช่ือ

และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ    ในพระธรรมกิจการฯ 7 บนัทึกวา่ เม่ือเขาเทศนาคนกลบัโกรธแคน้และเอาหิน

ขวา้งเขาจนเสียชีวติ  เซาโลแห่งทาร์ซสั ก็อยูใ่นเหตุการณ์นั้นและเห็นดีดว้ยกบัการกระท าดงักล่าว   สเทเฟน

ไดเ้ห็นนิมิตวา่พระเยซูทรงยืนข้ึนและฟ้าสวรรคก์็เปิดออก  กิจการ 6,7   

ยากอบ      “นอ้งชายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”   เร่ิมแรกยากอบบอกใหผู้เ้ช่ือรู้วา่พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ท่ี

พระเจา้ทรงสัญญาไว ้  แต่หลงัจากท่ีพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ (1 โครินธ์ 15:7)  เขาไดร่้วมกบัสาวก

และมาเป็นผูน้ าคริสตจกัรในเยรูซาเล็ม  เขากลายเป็นผูน้ าท่ีชาญฉลาดในกรุงเยรูซาเล็มหลายต่อหลายคนท่ี
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เขา้มา เพื่อขอค าแนะน าจากเขา  เขาคือผูเ้ขียนพระธรรมยากอบในพระคมัภีร์ใหม่   ยอห์น 7:5 กิจการ 1:12-

14; 15:12-21; 21:18.   

ฟีลปิ ผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ      ฟีลิปไดช่ื้อน้ีเพื่อจะไดต่้างจากอคัรทูตฟีลิป    ฟีลิปไดคื้อ 1 ใน 7 คนท่ีไดรั้บ

แต่งตั้งให้เป็นอคัรสาวกเพื่อรับใชใ้นคริสตจกัร  เขาเทศนาข่าวประเสริฐในสะมาเรีย  และไดอ้ธิบายความ 

หมายของข่าวประเสริฐใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเอธิโอเปียระดบัสูงของพระราชินีฟังโดยอา้งอิงค าเผยพระวจนะจาก

พระคมัภีร์เดิม  กิจการ 6:5; 8:5, 26, 35; 21:8 

เปาโล      อคัรทูตเปาโลช่ือเดิมวา่ เซาโลแห่งทารซสั   เขาเป็นคนแรกท่ีข่มเหงผูท่ี้เช่ือพระเยซูอยา่งรุนแรง   

เขาพบจุดหกัเหท่ีรุนแรงเพื่อน าสู่การกลบัใจใหม่ในระหวา่งท่ีเขาเดินทางผา่นเอเชียไมเนอร์เพื่อไปกรุงโรม   

เขากลบัใจอยา่งแทจ้ริงและไดก่้อตั้งคริสตจกัรทั้งยงัเขียนจดหมายฝากถึง 13 ฉบบัในพระคมัภีร์ใหม่   เปาโล

เสียชีวติใกล้ๆ  กรุงโรม  เปาโลผูเ้สียสละชีวติเพื่อพระผูช่้วยใหร้อดท่ีเขารักและรับใชอ้ยู ่ กิจการ 8:1-3; 9:1-

19; 13:1-3; 26:19, 20; กาลาเทีย 1:21; ฟีลิปปี 3:4-16.  

สิลาส      เขาเป็นเพื่อนร่วมงานของเปาโลในการเดินทางเป็นมิชชนันารีไปในท่ีต่างๆ  เขาถูกเรียกวา่พี่ชายผู ้

ซ่ือสัตย ์ เขาถูกจบัพร้อมกบัเปาโลท่ีเมืองฟีลิปปีท่ีนัน่เองท าใหพ้ศัดีรับเช่ือ   เราเจอเขาคร้ังสุดทา้ยในกรุงโรม

ขณะท่ีน าจดหมายจากเปาโลไปใหค้ริสตจกัรสักแห่งในเอเชียไมเนอร์  กิจการ 15:22, 40; 16:19; 17:4; 2 โค

รินธ์ 1:19; 1 เธสะโลนิกา 1:1; 1 เปโตร 5:12 

มาระโก      รู้จกักนัในช่ือ ยอห์น มาระโก  เขาคือเพื่อนร่วมงานของเปาโลและบารนาบสัในการเดินทางเป็น

มิชชนันารี  ในพระธรรมมาระโกไดเ้ขียนส่ิงท่ีพระเยซูท ามากกวา่ค าสอนของพระองค ์  เปโตรอาจเป็นคน

น าเขารับเช่ือ และเรียกเขาวา่ ลูกชาย   ตน้ฉบบับางเล่มกล่าวา่เขาใชชี้วติท าพนัธกิจอยูใ่นอียปิต ์  กิจการ 

12:12, 25; 13:13; 15:38;  โคโลสี 4:10; 2  ทิโมธี 4:11; 1 เปโตร 5:13.  

ทโิมธี  บุตรแห่งความเช่ือของเปาโล      ทิโมธีมีแม่ฝ่ายวญิญาณท่ีคอยสอนเร่ืองพระค าพระเจา้ใหก้บัเขาท่ี

บา้น  เขาร่วมเดินทางรับใชก้บัเปาโล ตอนท่ีเขายงัเป็นหนุ่ม  ต่อมาก็เป็นศิษยาภิบาลท่ีเอเฟซสั  เปาโลได้

เขียนจดหมายสองฉบบัถึงเขาเพื่อ ใหห้ลกัเกณฑใ์นการดูแลทั้งสองคริสตจกัรและการรับใชแ้ก่เขา  กิจการ 

16: 1-3; 2 ทิโมธี 1:5; 3:15. 
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