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ข้อมูลเก่ียวกบั THIRD MILLENNIUM MINISTRIES 

Third Millennium Ministries (ผู้รบัใช้แหง่สหสัวรรษทีส่าม) เป็นพนัธกิจประกาศข่าวประเสริฐ
ของคริสเตียนโดยไม่หวงัผลก าไร เพื่อ: 

ให้การศึกษาด้านพระคมัภีร์แก่ผู้ต้องการศึกษาท ั่วโลก โดยไม่คดิคา่ใช้จา่ย 

เป้าหมายของเราคือการให้การศกึษาด้านคริสต์ศาสนาโดยไม่คดิคา่ใช้จ่ายให้แก่ศษิยาภิบาลและ
ผู้น าคริสเตียนมากมายรอบโลก ทีย่งัขาดการฝึกฝนอย่างเพียงพอส าหรบัการรบัใช้ เราจะบรรลุ
เป้าหมายดงักล่าวน้ีโดยการผลิตและเผยแพร่หลกัสูตรศาสนศาสตร์รูปแบบใหม่ ระบบมลัตมิเิดีย 
ไปท ั่วโลก โดยใช้ภาษาองักฤษ อาหรบั จีนกลาง รสัเซีย และสเปน นอกจากนั้น หลกัสูตรของเรายงั
ถูกแปลไปอีกกว่า 12 ภาษา โดยผ่านองค์กรคูม่ิตร หลกัสูตรน้ีประกอบด้วยสือ่วีดีทศัน์ทีเ่น้นภาพ 
เอกสารค าสอน และข้อมูลต่าง ๆ ทางอนิเทอร์เน็ต และถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้โดยโรงเรียน กลุ่ม 
หรือบุคคล ท ัง้ในระบบออนไลน์และในกลุ่มผู้ร่วมศกึษา  

ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา เราได้พฒันาวิธีการที่จะใช้เงินทุนอย่างคุ้มคา่ในการผลิตบทเรียนมลัตมิีเดีย
ทีไ่ด้รบัรางวลั ซึ่งมีเน้ือหาและคุณภาพทีด่ีทีสุ่ด เราใช้นกัเขียนและบรรณาธิการทีเ่ป็นนกัการศกึษา
ทีผ่่านการฝึกอบรมด้าน ศาสนศาสตร์อย่างดี และใช้นกัแปลทีเ่ป็นเจ้าของภาษาเป้าหมายผู้มีความ
เข้าใจด้านศาสนศาสตร์ บทเรียนของเราน าเสนอแนวคดิอนัลึกซึ้งของศาสตราจารย์จากวิทยาลยั
พระคริสต์ธรรม และจากศษิยาภิบาลจากทุกมุมโลก ยิ่งกว่านั้น เรายงัใช้นกัออกแบบกราฟิก นกั
วาดภาพประกอบ และผู้ผลิตทีย่ึดม ั่นในมาตรฐานสูงสุดของการผลิต และใช้อุปกรณ์และเทคนิคต่าง 
ๆ ทีท่นัสมยั 

เพื่อทีจ่ะบรรลุเป้าหมายของการเผยแพร่ Third Millennium ได้สรา้งพนัธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กบั
คริสตจกัร วิทยาลยัพระคริสต์ธรรม โรงเรียนสอนพระคมัภีร์ มิชชนันารี สถานีวิทยุคริสเตียน ผู้
ให้บริการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม และองค์กรอืน่ ๆ. สมัพนัธภาพดงักล่าวได้น าไปสู่การเผยแพร่
บทเรียนทางวีดีโอจ านวนนบัไม่ถ้วน สู่ผู้น า ศษิยาภิบาล และนกัเรียนพระคมัภีร์ในท้องถิ่น. และ
เว็บไซต์ของเราก็เป็นช่องทางเผยแพร่และจดัหาสือ่ประกอบบทเรียนเพิ่มเตมิ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกบั
วิธีการเร่ิมต้นชุมชนแห่งการเรียนรูข้องตนเอง. 

Third Millennium Ministries ถือว่าเป็นบริษทัประเภท 501(c) (3) ตามข้อบงัคบัของ
กรมสรรพากรแห่งสหรฐัอเมริกา เราพึ่งพาเงินบริจาคทีส่ามารถลดหย่อนภาษีได้ ทีค่ริสตจกัร 
มูลนิธิ ธุรกิจ และบุคคลต่าง ๆ ถวายให้ด้วยความอารี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัพนัธกิจ
ของเรา และศกึษาว่าจะมีส่วนร่วมกบัพนัธกิจนั้นได้อย่างไร โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตข์องเรา 
www.thirdmill.org.  
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บทน า 
 
ทุกคนที่เคยน าคนกลุ่มใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นคริสตจกัร หรือ องค์กรใด ๆ ย่อมรู้ว่าเป็นเร่ืองส าคญัย่ิงที่ตอ้งมีเป้าหมายสูงสุดส าหรับ

กลุ่ม และตอ้งวางนโยบายพ้ืนฐานบางประการ แต่เม่ือเวลาผ่านไป ก็จ าเป็นที่จะตอ้งรับมือกบัโอกาสและความทา้ทายเฉพาะดา้นที่ผ่านเขา้
มาเช่นกนั 

 
ในโลกยุคโบราณที่กล่าวถึงในพระคมัภีร์ พระมหากษตัริย์ต่างมีจุดมุ่งหมายในการเสริมความแข็งแกร่ง และการขยายอาณาจกัร 

ซ่ึงพวกเขาไดว้างนโยบายรากฐานโดยผ่านสนธิสัญญาระหว่างชาติ แต่กษตัริยเ์หล่าน้ีก็ด าเนินการกบัโอกาสและความทา้ทายเฉพาะดา้นที่
อาณาจกัรของเขาเผชิญ ซ่ึงเราเห็นไดจ้ากบนัทึกพระราชสาส์นในหลากหลายลกัษณะ โดยบางลกัษณะน้ันถูกแสดงอยู่ในพิพิธภณัฑ์ใน
ปัจจุบนั 

 
จึงไม่น่าแปลกใจส าหรับชาวอิสราเอลโบราณที่พระเจา้ของอิสราเอล กษตัริยแ์ห่งการทรงสร้างทั้งปวง ไดท้รงกระท าส่ิง

เดียวกนั จุดมุ่งหมายของพระองค์ก็เพ่ือเสริมความเขม้แข็งและขยายแผ่นดินของพระองค์ในโลกน้ี และพระองค์ไดส้ถาปนานโยบาย
พ้ืนฐานของแผ่นดินของพระองค์โดยผ่านพนัธสัญญาต่าง ๆ แต่พระเจา้ก็ด าเนินการกบัโอกาสและความทา้ทายเฉพาะดา้นที่แผ่นดินของ
พระองคไ์ดเ้ผชิญ โดยผ่านราชสาส์นอนัหลากหลาย และบางฉบบัเราก็พบว่าอยู่ในสารบบพนัธสัญญาเดิม 

 
น่ีเป็นบทเรียนที่ส่ีในชุด “อาณาจกัร พนัธสัญญา และสารบบพนัธสัญญาเดิม” ในบทเรียนน้ี เราจะเน้นที่ “สารบบพนัธสัญญา

เดิม” ค าว่า “สารบบ” ถูกแปลมาจากค าภาษากรีกโบราณ ผ่านภาษาละติน [และภาษาองักฤษ] มีความหมายว่า “มาตรฐาน” หรือ 
“มาตรการ” และในบทเรียนน้ี เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์เล่มต่าง ๆ ถูกเขียนข้ึนในฐานะมาตรฐานการปกครองของพระเจา้ส าหรับคนของ
พระองค์ทุกยุคทุกสมัยอย่างไร 

 
ผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมทุกคนเช่ือว่าพระเจา้ก าลงัขยายแผ่นดินของพระองค์จากสวรรค์ไปสู่สุดปลายแผ่นดินโลก พวกเขาเช่ือว่า

พระเจา้ปกครองแผ่นดินของพระองค์โดยผ่านนโยบายพ้ืนฐานที่พระองค์สถาปนาไวใ้นชุดพนัธสัญญาหลกั พระเจา้กระท าพนัธสัญญาใน
ยุคของอาดมั โนอาห์ อบัราฮมั โมเสส ดาวิด รวมทั้งในพนัธสัญญาฉบบัใหม่ที่บรรดาผูเ้ผยพระวจนะไดพ้ยากรณ์ว่าจะมาถึงในอนาคต 
เท่าที่เราทราบ เม่ือพระเจา้กระท าพนัธสัญญากบัอาดมั โนอาห์ และอบัราฮมั เวลาน้ันยงัไม่มีพระคมัภีร์เล่มใดถูกเขียนข้ึน แต่เม่ืออิสราเอล
เติบโตข้ึนเป็นอาณาจกัรในยุคของโมเสสและดาวิด พระเจา้ก็ไดน้ านโยบายแห่งพนัธสัญญาของพระองค์มาใชก้บัชีวิตประชากรของ
พระองค์ โดยผ่านพระวจนะเล่มต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิม พระวจนะเหล่าน้ีถูกออกแบบมาให้ใชก้บัอิสราเอลยุคโบราณเป็นอนัดบัแรก แต่
ก็ถูกออกแบบมาให้เป็นสารบบหรือมาตรฐานแห่งความเช่ือและการด าเนินชีวิตส าหรับคนของพระเจา้ทุกชัว่อายุคนดว้ยเช่นกนั 

 
เราจะพิเคราะห์สารบบพนัธสัญญาเดิมในบทเรียนน้ีโดยส ารวจกลยุทธ์หลกัสามประการที่คนของพระเจา้ใชเ้พ่ือประยุกต์พระ

วาทะที่พระองค์ตรัสในสมยัโบราณมาใชก้บัชีวิตของพวกเขา แรกสุด เราจะศึกษาพนัธสัญญาเดิมในฐานะกระจกเงาที่สะทอ้นให้เห็น
ประเด็นเฉพาะหรือหัวขอ้อนัหลากหลาย ถดัมา เราจะพิจารณาพนัธสัญญาเดิมในฐานะหน้าต่างสู่ประวติัศาสตร์ และสุดทา้ย เราจะส ารวจ
พนัธสัญญาเดิมในฐานะชุดภาพแสดงเชิงวรรณกรรมที่เน้นมุมมองบางประการส าหรับคนของพระเจา้ สามกลยุทธ์น้ีไม่สามารถแยกออก
จากกนัไดเ้ลยและตอ้งพ่ึงพากนัและกนั แต่เพ่ือจุดประสงค์ของบทเรียนน้ี เราจะส ารวจแต่ละกลยุทธ์แยกจากกนั โดบเร่ิมดว้ยการศึกษาว่า
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พนัธสัญญาเดิมเป็นเหมือนกระจกอย่างไร 

สารบบฐานะกระจกเงา 

เคยสังเกตหรือไม่ว่าเม่ือท่านอ่านหนังสือร่วมกบักลุ่มเพ่ือน ท่านมีความสนใจในบางประเด็น ที่แตกต่างจากความสนใจของ
เพ่ือนคนอื่น? หนังสือน้ันอาจกล่าวถึงหัวขอ้ต่าง ๆ มากมาย แต่เราทุกคนมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจกบัส่ิงที่ส าคญัที่สุดกบัเราเป็นพิเศษ 
เช่นเดียวกนั เม่ือคนของพระเจา้ไดน้ าพนัธสัญญาเดิมมาใชใ้นชีวิต ผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมไดก้ล่าวถึงหลกัศาสนศาสตร์ประเด็น นโยบาย
แห่งพนัธสัญญาของพระเจา้เพ่ือใชก้บัคนของพระองค์โดยผ่านพระวจนะเล่มต่าง ๆ ที่พวกเขาไดเ้ขียนข้ึน และเม่ือเราศึกษาพนัธสัญญาเดิม 
เราก็สามารถเน้นประเด็นเฉพาะใด ๆ ก็ตามที่ส าคญัส าหรับชีวิตของเรา 

เม่ือเราศึกษาสารบบพนัธสัญญาเดิม
เสมือนหน่ึงเป็นกระจกเงา เราก็เน้นความสนใจหลกั
ในส่ิงที่พนัธสัญญาเดิมกล่าวถึงเกี่ยวกบัความห่วงใย
และค าถามต่าง ๆ ของเรา แมว้่าประเด็นเฉพาะ
เหล่าน้ันอาจเป็นแง่มุมรอง หรือแง่มุมย่อยของพระ
คมัภีร์ก็ตาม เราเรียกกลยุทธ์น้ีว่า “การวิเคราะห์
ประเด็นเฉพาะ” เน่ืองจากเรามองหาวิธีที่พนัธสัญญา
เดิมสะทอ้นประเด็นเฉพาะ หรือหัวขอ้ที่ส าคญัต่อเรา 
ในขณะที่เราพยายามจะสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ 

เพ่ือเขา้ใจว่าสารบบพนัธสัญญาเดิมท า
หน้าที่เป็นกระจกเงา สะทอ้น และวิเคราะห์ประเด็น
เฉพาะอย่างไร เราจะดูในสองประเด็นคือ หน่ึง 

รากฐานหรือความชอบธรรมส าหรับกลยุทธ์น้ี และ สอง จุดเน้นของกลยุทธ์น้ี โดยเร่ิมที่รากฐานของการวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะ 

รากฐาน 

ไม่ว่าเราจะตระหนักหรือไม่ก็ตาม เม่ือเราอ่านพนัธสัญญาเดิม ก็เป็นไปไม่ไดเ้ลยที่เราจะแยกตวัออกจากการจดัล าดบั
ความส าคญัต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์ของเราไดอ้ย่างส้ินเชิง เรามองไปที่พนัธสัญญาเดิมในฐานะราชโองการของพระเจา้ต่อคนของ
พระองค ์ดงัน้ัน ในระดบัใดระดบัหน่ึง เราก็ศึกษาพระวจนะเหล่าน้ีดว้ยความหวงัเสมอที่จะพบว่าพระคมัภีร์ก าหนดเกี่ยวกบัประเด็นส าคญั
ต่อเราไวอ้ย่างไร แต่ส่ิงที่เรามกัปฏิบติัน้ีก็น าไปสู่ค าถามที่ว่า “น่ีคือส่ิงที่ถูกตอ้งหรือไม่?” ถูกตอ้งหรือที่จะอ่านพนัธสัญญาเดิมโดยนึกถึง
เฉพาะส่ิงที่เราสนใจ? 

มีอย่างน้อยสองปัจจยัที่ท  าหน้าที่เป็นรากฐานส าหรับการเขา้มาศึกษาพนัธสัญญาเดิมในฐานะกระจกเงาที่สะทอ้นความสนใจ
ของเรา คือ 1) คุณลกัษณะของพระคมัภีร์เองสนับสนุนแนวทางน้ี; และ 2) ตวัอย่างมากมายในพระคมัภีร์ยืนยนัแนวทางน้ี ให้เราพิจารณา
ก่อนว่าคุณลกัษณะของพระคมัภีร์สนับสนุนการวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะอย่างไร 

ใน “การวเิคราะหป์ระเด็นเฉพาะ” เรามองว่าพนัธสญัญา
เดมิคอืกระจกทีส่ะทอ้นความห่วงใยและค าถามต่าง ๆ ของ

เรา 
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คุณลกัษณะของพระคมัภีร์ 

เช่นเดียวกบัหนังสือส่วนใหญ่ที่ถูกเขียนข้ึนอย่างดีและมีเน้ือหายาวอย่างมีนัยยะส าคญั หนังสือเล่มต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิม
ประกอบดว้ยองค์ประกอบเล็ก ๆ มากมายที่รวมเขา้ดว้ยกนัเป็นส่วนย่อยต่าง ๆ ส่วนย่อยเหล่าน้ีก็รวมกนัเป็นตอนที่ใหญ่ข้ึน และตอนที่
ใหญ่ข้ึนเหล่าน้ีก็ประกอบกนัเป็นหนังสือที่สมบูรณ์ ในตวัของแต่ละระดบัน้ีเองมีคุณประโยชน์ส าหรับส าหรับเรา เราจึงควรรู้สึกเป็นอิสระ
อย่างเต็มที่ ที่จะใส่ใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นระดบัใดก็ตาม 

น่าเสียดายที่คริสเตียนเจตนาดีมากมายมกัมีความคิดแคบเกินไปเกี่ยวกบัความหมายของขอ้ความในพนัธสัญญาเดิม พวกเขาท า
ตวัประหน่ึงว่าเน้ือหาทุกตอนน าเสนอค าสอนที่บางเฉียบเหมือนล าแสงเลเซอร์ และมีหนทางเดียวเท่าน้ันที่จะสรุปเน้ือหาค าสอนน้ันอย่าง
เหมาะสม แต่ในความเป็นจริง แทนที่จะเหมือนล าแสงเลเซอร์ ก็จะใกลเ้คียงกว่าถ้าจะเปรียบความส าคญัของเน้ือหาในพระคมัภีร์กบัล าแสง
ที่กระจายกวา้งข้ึนอย่างชา้ ๆ ประเด็นเฉพาะก็ส าคญัย่ิงและมีเน้ือหาที่ให้ความชดัแจง้เกี่ยวกบัประเด็นน้ัน ๆ มีบางประเด็นเฉพาะที่โดดเด่น
มาก และก็มีขอ้ความอื่น ที่สนับสนุนท าให้ประเด็นน้ัน ๆ โดดเด่นชดัเจนข้ึนอีก ท าให้กลายเป็นประเด็นส าคญัมากข้ึนในพระคมัภีร์ และ
หัวขอ้อื่นอาจเป็นประเด็นเฉพาะ “ย่อย” ที่ถูกกล่าวถึงราวกบัว่าอยู่ภายใตล้ าแสงทีอ่่อนกว่า การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะ ตระหนักถึง
ความส าคญัของขอ้ความทุกระดบัในพระคมัภีร์ และมกัมุ่งความสนใจไปที่หัวขอ้รองหรือหัวขอ้ย่อยดว้ย ที่จริงแลว้ หัวขอ้ย่อยมกั
กลายเป็นประเด็นหลกัของการศึกษาในระบบการวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะ 

เพ่ือให้ตวัอย่างที่เขา้ใจง่ายส าหรับส่ิงที่เราก าลงักล่าวถึง ให้เราดูปฐมกาล 1:1 ขอ้แรกในพระคมัภีร์ ซ่ึงกล่าวว่า: 

ในปฐมกาล พระเจา้ทรงสร้างทุกส่ิงในฟ้าสวรรค์และโลก (ปฐมกำล 1:1) 

ทีน้ี ถา้เราถามตวัเองว่า “ขอ้พระคมัภีร์น้ีสอนอย่างไร?” เม่ือเห็นคร้ังแรก เราคงคิดว่าค าตอบช่างง่ายดายย่ิงนัก: ปฐมกาล 1:1 
บอกเราว่าพระเจา้ทรงสร้างโลกน้ี พวกเราส่วนใหญ่คงเห็นพอ้งว่าขอ้สรุปดงักล่าวเหมาะสมแลว้ แต่แมว้่าขอ้ความสรุปน้ีจะเป็นจริงก็ตาม 
ถา้เราจ ากดัตนเองให้อยู่แต่เพียงในหัวขอ้ศูนยก์ลางน้ี เราก็จะมองขา้มประเด็นเฉพาะอีกมากมายที่ขอ้น้ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้ความตอนน้ีดว้ย 

เพียงแค่ไม่กี่ค  าน้ี ก็มีประเด็นเฉพาะหรือสาระส าคญัมากเพียงใด? จริง ๆ แลว้ มีมากมายหลายประเด็นทีเดียว นอกจากความจริง
ที่ว่าพระเจา้ทรงสร้างโลกน้ี ขอ้น้ียงักล่าวถึงประเด็นเฉพาะทางศาสนศาสตร์ เช่น “มีพระเจา้จริง” และ “พระเจา้ด ารงอยู่ก่อนการทรงสร้าง” 
ขอ้น้ียงับอกเราดว้ยว่าพระเจา้ทรงฤทธานุภาพเพียงพอที่จะสร้าง และพระเจา้คู่ควรที่จะไดรั้บการยอมรับในฐานะพระผูส้ร้าง 

ปฐมกาล 1:1 ยงับอกเราเกี่ยวกบัการทรงสร้างดว้ยว่า มีขบวนการในการทรงสร้าง และเวลาที่ทุกส่ิงถูกสร้างข้ึน ขอ้น้ีเปิดเผยว่า
การทรงสร้างน้ันหาไดเ้พียงพอในตวัของมนัเองไม่ แต่ตอ้งพ่ึงพาพระเจา้เพ่ือการด ารงอยู่ได ้และขอ้น้ีก็อธิบายว่าสวรรค์น้ันเป็นมิติหน่ึง
ของการทรงสร้าง และโลกน้ีก็เป็นมิติหน่ึงของการทรงสร้างเช่นกนั ขอ้น้ีขอ้เดียวไดสั้มผสัถึงประเด็นเหล่าน้ี และประเด็นย่อยอื่นอีก
มากมาย ซ่ึงเราก็มีความชอบธรรมที่จะมุ่งความสนใจไปที่ประเด็นใดประเด็นหน่ึงก็ได ้

ถา้พระคมัภีร์เพียงขอ้เดียว เช่นปฐมกาล 1:1 มีหัวขอ้มากมายเช่นน้ี ลองจินตนาการว่าขอ้ความที่ยาวกว่าน้ีจะมีประเด็นย่อยอื่น 
ๆ มากมายเพียงใด ขอ้ความยาว ๆ ที่มีนัยส าคญัในพนัธสัญญาเดิมเกี่ยวพนักบัประเด็นย่อยมากมาย ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความสนใจและ
ประสบการณ์ของเราเองแต่ละคน แน่นอน เราตอ้งระวงัที่จะไม่น าความคิดของเราใส่เขา้ไปในพระคมัภีร์ แต่ถา้ขอ้ความในพนัธสัญญาเดิม
กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ทั้งอย่างชดัแจง้และอย่างมีนัย ก็เหมาะสมทีเดียวที่เราจะได้ประโยชน์จากประเด็นเฉพาะเหล่าน้ี 
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เรายงัสามารถเขา้ใจรากฐานส าหรับการมองพนัธสัญญาเดิมในฐานะกระจกเงา โดยดูตวัอย่างการวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะใน
พระคมัภีร์ ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ซ่ึงได้รับการดลใจจากพระเจา้ รวมถึงตวับุคคลที่มีบทบาทในพระคมัภีร์ มกัดึงความสนใจไปยงัประเด็นที่
ค่อนขา้งส าคญัรองลงไปในขอ้ความในพนัธสัญญาเดิม 

ตวัอย่างในพระคมัภีร์ 

ให้เราพิจารณาหน่ึงตวัอย่าง จากฮีบรู 11:32-34: 

“...กิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด ซามูเอล และบรรดาผูเ้ผยพระวจนะต่างๆ ผูซ่ึ้งโดยทางความเช่ือไดพิ้ชิต 
อาณาจกัรต่างๆ ไดใ้ห้ความยุติธรรม และไดรั้บส่ิงซ่ึงทรงสัญญาไว ้ผูไ้ดปิ้ดปากสิงห์ ไดด้บัเปลวไฟร้อนแรง 
และไดแ้คลว้คลาดจากคมดาบ ผูซ่ึ้งความอ่อนแอของเขากลบัเป็นความเขม้แข็ง 
และผูไ้ดก้ลายเป็นคนแข็งกลา้ในการสงคราม และไดไ้ล่ล่ากองทพัจากต่างแดน” (ฮีบรู 11:32-34) 

ทุกคนที่คุน้เคยกบัเร่ืองราวของเยฟธาห์และแซมสันในพระคมัภีร์ผูว้ินิจฉัย รู้ว่าพระธรรมเล่มน้ีมิไดน้ าเสนอสองคนน้ีดว้ยความ
ช่ืนชมเสมอกนั แต่แทจ้ริงแลว้ ผูเ้ขียนไดเ้น้น และดึงความสนใจของผูอ้่านไปยงัความลม้เหลวทางศีลธรรมของผูน้ าอิสราเอลใน
ประวติัศาสตร์ช่วงน้ี ซ่ึงรวมถึงเยฟธาห์และแซมสันดว้ย ผูเ้ขียนไดเ้น้นความลม้เหลวของทั้งสองเพ่ือแสดงให้เห็นว่าพวกผูว้ินิจฉัยไม่
สามารถน าคนของพระเจา้ไดดี้เพียงพอ 

แมก้ระน้ัน ก็มีรายงานเร่ืองราวของเยฟธาห์และแซมสันในหนังสือผูว้ินิจฉัยซ่ึงขอ้มูลเชิงบวก แต่เป็นประเด็นเล็ก ๆ บุรุษทั้ง
สองไดมี้ชยัชนะเหนือศตัรูของพระเจา้เม่ือทั้งสองหันกลบัมาหาพระเจา้ดว้ยความเช่ือ ดงัน้ัน ผูเ้ขียนฮีบรูจึงดึงเอาความส าเร็จในดา้นบวก
ของบุคคลทั้งสองมากล่าวถึงเม่ือมองหาตวัอย่างแห่งความเช่ือในพนัธสัญญาเดิม แต่แมจ้ะเน้นประเด็นย่อยเหล่าน้ีที่ส าคญัส าหรับท่าน 
ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูก็ยงัคงสัตยซ่ื์อต่อเน้ือหาในพระธรรมผูว้ินิจฉัย 

ผู้เขียนพันธสัญญำใหม่สำมำรถอ้ำงอิงถึงรำยละเอียดเล็ก ๆ ในพันธสัญญำเดิมและขยำยควำมเพื่อประยุกต์ประเด็น
เหล่ำนั้นได้ ตรำบใดท่ีผู้เขียนคงสัตย์ซ่ือต่อข้อควำมนั้น ๆ พระเยซูได้กล่ำวอ้ำงอย่ำงน่ำท่ึง พระองค์ตรัสว่ำ แม้แต่
อักษรหนึ่งหรือจุด ๆ หน่ึงในพระวจนะของพระเจ้ำก็จะไม่สูญไปก่อนท่ีพระบัญญัติของพระเจ้ำจะส ำเร็จเป็นจริง 
และหนึ่งในประเด็นท่ีเรำสำมำรถอนุมำนจำกข้อควำมนี้ก็คือ ทุกส่วนของพระวจนะ ท้ังส่วนใหญ่ หรือส่วนย่อย 
ได้รับกำรดลใจจำกพระเจ้ำ มีควำมหมำย มีคุณค่ำ และมีจุดประสงค์ และแท้จริงแล้ว เรำก็ได้เห็นตัวอย่ำงเช่นน้ี
มำกมำยในพันธสัญญำใหม่ โดยผู้เขียนพันธสัญญำใหม่อ้ำงอิงกลับไปถึงเหตุกำรณ์และค ำสอนในพันธสัญญำเดิม 
เพื่อหยิบยกแม้กระท่ังประเด็นเล็กน้อยขึ้นมำเพื่อประยุกต์ใช้ ในบทท่ี 11 ผู้เขียนพระวจนะฮีบรูได้ไล่เรียงถึงวิสุทธิ
ชนหลำยท่ำนในพันธสัญญำเดิมและกล่ำวถึงประสบกำรณ์เฉพำะของแต่ละท่ำนเพื่อน ำเสนอหลักกำรท่ัวไปท่ี
ประยุกต์ใช้ได้กับผู้เช่ือท้ังปวงทุกหนแห่ง เมื่อพิจำรณำถึงภำพใหญ่แห่งควำมหวังของพวกเขำในข่ำวประเสริฐ  

—ศำสนำจำรย์เควิน แลบบี 

เม่ือเราไดเ้ห็นรากฐานหรือความชอบธรรมในการมองว่าพนัธสัญญาเดิมเป็นเหมือนกระจกเงาแลว้ เราจะมุ่งความสนใจไปที่
จุดเน้นของกลยุทธ์น้ี 
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จุดเนน้ 

ความสนใจพนัธสัญญาเดิมของเราแตกต่างกนั ในแต่ละบุคคล แต่ละเวลา และแต่ละสถานที่ ดว้ยเหตุน้ี เม่ือเราใช้พนัธสัญญา
เดิมในสถานะกระจกเงา เราจึงสามารถเน้นประเด็นต่าง ๆ อย่างหลากหลาย การวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะที่มีความหลากหลายน้ีปรากฏอยู่
ในการตีความของชาวยิวโบราณในขอ้เขียนต่าง ๆ ที่พบในถ ้าคุมรานหรือทะเลตาย [Dead Sea] ในขอ้เขียนของชาวฮีบรูยุคแรก และใน
หนังสือทลัมูด [คมัภีร์ธรรมบญัญติัของชาวยิว] เช่นกนั แมจ้ะมีความหลากหลายในการตีความพนัธสัญญาเดิมโดยคริสเตียนในทุก
ศตวรรษ แต่ก็มีบางหัวขอ้ที่เด่นชดัอย่างแทจ้ริงเม่ือเราศึกษาพระคมัภีร์โดยผ่านการวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะ  

เม่ือเราพิจารณาจุดเน้นของการวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะ เราจะเร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาจุดเน้นในดา้นหลกัค าสอนทางศาสนศาสตร์ 
ตามดว้ยจุดเน้นในตวัอย่างต่าง ๆ และประการที่สาม คือความสนใจดา้นความจ าเป็นส่วนบุคคล จุดเน้นที่แพร่หลายที่สุดน่าจะเป็นการ
แยกแยะว่าขอ้ความในพนัธสัญญาเดิมกล่าวอย่างไรเกี่ยวกบัหลกัค าสอนทางศาสนาศาสตร์ 

หลกัค าสอน 

เป็นเวลาหลายพนัปี พนัธสัญญาเดิมถูกมองว่าเป็นแหล่งค าสอน มีสิทธิอ านาจ เช่ือถือได ้เช่น นักศาสนศาสตร์คริสเตียนมกัน า
การวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะมาใช ้โดยการตั้งค าถามอนัสืบเน่ืองมาจากหัวขอ้ทางศาสนศาสตร์เชิงระบบ เม่ือเราศึกษาขอ้ความในพนัธ
สัญญาเดิมและตั้งค าถามว่า “พระคมัภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของพระเจา้? กล่าวอย่างไรเกี่ยวกบัสภาพของมนุษยชาติ? กล่าว
อย่างไรเกี่ยวกบัหลกัค าสอนเร่ืองความรอด หรือหลกัค าสอนเร่ืองการพิพากษาความบาป?” บางทที่านอาจเคยเห็นพระคมัภีร์ที่จดัเรียง
ขอ้ความต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิมตามหัวขอ้เหล่าน้ี หรือหัวขอ้ที่คลา้ยคลึงกนั ประเด็นเฉพาะแบบน้ีอาจไม่ใช่จุดเน้นหลกัของขอ้ความที่
ก าลงัศึกษาอยู่ ไม่ว่าเกี่ยวขอ้งอย่างชดัเจนหรือโดยนัยยะแฝง เราก็สามารถคน้หาค าตอบส าหรับค าถามดั้งเดิมมากมายที่เกี่ยวขอ้งกบัเราได ้

การวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะดา้นหลกัค าสอนมกักระท าดว้ยวิธีการหาขอ้ความสนับสนุน โดยอา้งอิงอย่างรวดเร็วถึงขอ้ความ
เฉพาะในพนัธสัญญาเดิมที่สนับสนุนค าสอนขอ้น้ีหรือขอ้น้ัน แทบทุกคร้ังที่เราอ่านหนังสือเกี่ยวกบัศาสนศาสตร์เชิงระบบ การประกาศ
ความเช่ือ หรือขอ้ความดา้นหลกัค าสอนอย่างเป็นทางการของคริสตจกัร เราจะพบว่ามีขอ้ความจากพนัธสัญญาเดิมมากมายที่ถูกอา้งอิงเพ่ือ
สนับสนุนมุมมองหลกัค าสอนต่าง ๆ 

น่าเสียดายที่บางคร้ัง นักศาสนศาสตร์บางคนใชข้อ้ความในพนัธสัญญาเดิมผิดพลาดไปมาก จนนักตีความหลายคนถึงกบั
ปฏิเสธกระบวนการพิสูจน์ขอ้ความไปดว้ย แต่เม่ือขอ้ความใดขอ้ความหน่ึงเกี่ยวข้องกบัประเด็นที่ก าลงัศึกษา การพิสูจน์ขอ้ความก็เป็น
วิธีการที่ถูกตอ้งและรวดเร็วในการเน้นประเด็นพระคมัภีร์ แมจ้ะเป็นประเด็นเฉพาะย่อย ๆ ก็ตาม 

นอกจากการเน้นหลกัค าสอนแลว้ อีกรูปแบบหน่ึงของการวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะที่แพร่หลาย คือ การเน้นไปที่ตวัอย่างทาง
ศีลธรรม โดยหลายคร้ังเรามองหาบุคคลในพนัธสัญญาเดิมเพ่ือศึกษาเป็นแบบอย่างทั้งทางดี และทางลบ  

ตวัอย่าง 
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เพ่ือเป็นตวัอย่าง ลองพิจารณาเร่ืองของดาวิดและโกลิอทั ใน 1 ซามูเอล 17 ที่เราต่างรู้จกักนัดี ตลอดหลายศตวรรษ บรรดา ศิษ
ยาภิบาลทั้งหลาย ต่างยกดาวิดเป็นตวัอย่างให้ผูเ้ช่ือเลียนแบบ เรามกัไดยิ้นถึงเร่ืองที่ดาวิดถูกเชิดชูเพราะท่านปฏิเสธที่จะสวมชุดเกราะของ
ซาอูล เพราะท่านเช่ือมัน่ในฤทธานุภาพของพระเจา้ และเพราะท่านเอาชนะโกลิอัทได ้ทศันคติ ค าพูด และการกระท าของดาวิดจึงถูกมอง
ว่าเป็นแบบอย่างส าหรับผูเ้ช่ือทั้งปวงที่จะกระท าตามเม่ือพวกเขาเผชิญกบัความทา้ทายฝ่ายจิตวิญญาณของตนเอง 

 
น่าเศร้าที่ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา นักตีความหลายคนยืนยนัว่าการใช้ดาวิดใน 1 ซามูเอล 17 เป็นตวัอย่างเชิงศีลธรรมน้ัน

ไม่เหมาะสม พวกเขาแยง้ว่าขอ้ความตอนน้ีในหนังสือซามูเอลถูกเขียนข้ึนเพ่ืออธิบายว่าเหตุใดราชวงศ์ดาวิดจึงมาแทนที่ราชวงศ์ซาอูลใน
ฐานะราชวงศ์ถาวรของอิสราเอล นักตีความเหล่าน้ีจึงสรุปว่า ชยัชนะของดาวิดเหนือโกลิอทัควรท าให้คริสเตียนนึกถึงเฉพาะพระคริสต์
บุตรผูย่ิ้งใหญ่ของดาวิด และชยัชนะในบั้นปลายของพระองค์เหนือความชัว่ร้ายเท่าน้ัน จริงอยู่ น่ีคือประเด็นเฉพาะที่เด่นชัด แต่ไม่ใช่ค า
สอนเดียวที่เราไดรั้บจากขอ้ความน้ี ความเช่ือวางใจของดาวิดในสถานการณ์ขณะน้ันเป็นส่ิงที่ผูเ้ช่ือทุกคนควรเอาเป็นแบบอย่างได ้ใน
ท านองเดียวกบัที่พนัธสัญญาใหม่เรียกให้เราดูพระคริสต์เป็นแบบอย่าง 

 
พนัธสัญญาเดิมน้ันเต็มดว้ยตวัอย่างที่เราจะท าตามหรือปฏิเสธ และการค้นหาตวัอย่างเหล่าน้ีก็เป็นวิธีที่ชอบธรรมในการขุดค้น

ค าสอนอนัเช่ือถือไดข้องพนัธสัญญาเดิมให้ลึกซ้ึงมากข้ึนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะ 
 
นอกเหนือจากหลกัค าสอนทางศาสนาศาสตร์และตวัอย่างในพระคมัภีร์ จุดเน้นที่แพร่หลายและชอบธรรมประเด็นที่สามของ

การวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะ คือการอ่านเชิงภาวนาเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นส่วนบุคคล การวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะช่วยเราวินิจฉัยว่า
ขอ้ความในพนัธสัญญาเดิมสอนเราอย่างไรเกี่ยวกบัประเด็นต่าง ๆ ที่ผูเ้ช่ือแต่ละคนไดป้ระสบในชีวิตส่วนตวั 
 

ความจ าเป็นส่วนบุคคล 
 

เราไดยิ้นบทเรียนต่าง ๆ จากพนัธสัญญาเดิมเกี่ยวกบัเร่ืองการเป็นบิดา หรือมารดาที่ดีไดอ้ย่างไร จะประสบความส าเร็จในการ
ท างานไดอ้ย่างไร จะนมสัการพระเจา้อย่างไร หรือจะรับมือกบัความล าบากต่าง  ๆดา้นอารมณ์ไดอ้ย่างไร เรามกัศึกษาขอ้ความจากพนัธ
สัญญาเดิม โดยผ่านการวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะต่าง ๆ และประยุกต์ใชใ้นการรับมือกบัความกงัวลส่วนตวั แมว้่าเร่ืองเหล่าน้ีอาจเป็นเพียง
ลกัษณะปลีกย่อยเท่าน้ัน แต่การส ารวจว่าพนัธสัญญาเดิมจดัการกบัเร่ืองเหล่าน้ีอย่างไรก็ยงัเป็นส่ิงส าคญัส าหรับเรา 

 
เช่น เป็นการถูกตอ้งแลว้ที่ผูรั้บใชไ้ดเ้ตือนบรรดาผูเ้ป็นบิดาเกี่ยวกบัความลม้เหลวของดาวิดในฐานะบิดาคนหน่ึง หรือการหยิบ

ยกหลกัการแห่งความอุตสาหะมาจากเร่ืองที่ยาโคบไดต้ั้งใจท างานหนักถึง 14 ปีเพ่ือให้ไดแ้ต่งงานกบัภรรยาที่รัก ศิษยาภิบาลมองเร่ืองเมลคี
เซเดคและอบัราฮมั เพ่ืออธิบายให้เห็นถึงองค์ประกอบแห่งการนมสัการ และพวกเขามองไปที่การต่อสู้ดา้นอารมณ์ของเอลียาห์ หลงัจาก
เหตุการณ์บนภูเขาคารเมล เพ่ือแนะน าผูเ้ช่ือที่เผชิญภาวะซึมเศร้าฝ่ายจิตวิญญาณ 

 
ข้ำพเจ้ำมองว่ำพระคัมภีร์คือแนวทำงท่ีเช่ือถือได้ส ำหรับชีวิตด้ำนจริยธรรมของเรำ เหตุผลหลักก็คือ พระคัมภีร์
กล่ำวถึงสภำวกำรณ์ต่ำง ๆ เก่ียวกับคนท่ีล้มเหลว แต่ก็ได้รับกำรฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ รวมท้ังคนท่ีล้มเหลวและไม่ได้รับกำร
ฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ด้วย เพื่อช่วยเรำให้เข้ำใจว่ำพระเจ้ำสถิตอยู่ท่ีนี่เพื่ออภัยให้เรำ และเมื่อพระองค์ฟ้ืนฟูเรำขึ้นใหม่ เรำก็
สำมำรถด ำเนินชีวิตแห่งชัยชนะด้วยพระคุณของพระเจ้ำ … ดังนั้น ส ำหรับข้ำพเจ้ำแล้ว พระคัมภีร์ คือ แนวทำงท่ี
เช่ือถือได้อย่ำงยิ่ง ส ำหรับชีวิตด้ำนจริยธรรมของเรำ เรำต้องไม่ใช้พระคัมภีร์ในทำงผิด เหตุผลหลักก็คือ สภำวกำรณ์
ต่ำง ๆ ท่ีคนล้มเหลวนั้น มีไว้เพื่อให้เรำเรียนรู้และไม่กระท ำพฤติกรรมนั้นซ ้ำอีก ตรงกันข้ำม เรำต้องเรียนรู้จำก
พฤติกรรมนั้น เพื่อจะได้ทรำบว่ำเรำมักพ่ำยแพ้ต่อควำมบำปในด้ำนใดบ้ำง เรำมักล้มเหลวในด้ำนใด เพื่อปกป้องตัว
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เรำเองโดยผ่ำนฤทธำนุภำพของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ โดยกำรขอให้พระคริสต์ทรงน ำเรำ เพื่อพระเจ้ำจะเป็นเอก
เสมอในชีวิตของเรำ 

—ดร. อำฌิฌ คริสปำล 

การใชพ้นัธสัญญาเดิมในฐานะกระจกเงาโดยผ่านวิธีการวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะน้ันมีหลายรูปแบบ และกลยุทธ์น้ีมีคุณค่าย่ิง 
จนเราตอ้งไม่มองขา้มได ้เม่ือเราส ารวจสารบบพนัธสัญญาเดิม จึงเป็นการถูกตอ้งที่จะใส่ใจกบัทุกประเด็นเฉพาะที่พระคมัภีร์เล่มต่าง ๆ 
น าเสนอ แมจ้ะเป็นประเด็นย่อย ๆ ก็ตาม 

เม่ือเราไดเ้ห็นวิธีการที่ใชศ้ึกษาสารบบพนัธสัญญาเดิมในฐานะกระจกเงาแลว้ เราก็พร้อมที่จะศึกษากลยุทธ์หลกัที่สองที่คนของพระ
เจา้ไดน้ ามาใช ้น่ันคือ การศึกษาสารบบพนัธสัญญาเดิมในฐานะหน้าต่างแห่งประวติัศาสตร์ 

สารบบในฐานะหนา้ต่าง 

คร้ังแลว้คร้ังเล่า ผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสัญญาเดิมเตือนอิสราเอลว่า ในการปรนนิบติัพระเจา้อย่างสัตย์ซ่ือน้ัน พวกเขา
จ าเป็นตอ้งระลึกถึงส่ิงที่พระเจา้ไดก้ระท าเพ่ือพวกเขาในอดีตเสมอ เพ่ือเป็นการตอบสนองค าเตือนน้ี บรรดาคนที่สัตยซ่ื์อในอิสราเอลและ
คริสตจกัรไดถ้ือเสมอมาว่าพนัธสัญญาเดิมเป็นหน้าต่างสู่ประวติัศาสตร์ ความศรัทธาตามพระคมัภีร์มิไดห้ยัง่รากในเทพนิยาย การโฆษณา
ชวนเช่ือทางการเมือง หรือปรัชญาอนัเป็นนามธรรม หากแต่หยัง่รากอยู่ในความจริงที่ว่าพระเจา้ไดป้ฏิบติัพนัธกิจในประวติัศาสตร์ และ
ดว้ยความจริงที่ว่าพระคัมภีร์เป็นบนัทึกเหตุการณ์ที่พระเจา้ไดก้ระท าน้ัน ซ่ึงเช่ือถือได ้บ่อยคร้ัง พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดด้ลใจผูเ้ขียนพนัธ
สัญญาเดิมให้สะทอ้นกิจการของพระเจา้ในประวติัศาสตร์ ดว้ยเหตุน้ี การวิเคราะห์พระวจนะในพนัธสัญญาเดิมเชิงประวติัศาสตร์จึงเป็น
กลยุทธ์ส าคญัย่ิงในการท าความเขา้ใจ และการประยุกต์ใชพ้นัธสัญญาเดิมกบัชีวิตของเรา 

ใน “การวเิคราะหเ์ชงิประวตัศิาสตร”์ เรามองพนัธสญัญาเดมิในฐานะหนา้ตา่งสู่ประวตัศิาสตร ์
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เม่ือเราอ่านหนังสือทัว่ ๆ ไป ที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอดีตแลว้ย่อมเป็นธรรมชาติที่ความสนใจของเราจะหันไปสู่เหตุการณ์
ทางประวติัศาสตร์ที่ถูกบรรยายน้ัน ๆ จากประสบการณ์ของเราเอง บางคร้ังเราก็หมกมุ่นอยู่กบัประวติัศาสตร์จนไม่ไดนึ้กถึงประเด็น
เฉพาะที่เกิดข้ึนน้ัน แต่กลบัมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านหนังสือเล่มน้ันและจินตนาการว่าส่ิงต่าง ๆ ที่ถูกบรรยายน้ันควรจะเป็นอย่างไร 

 
ในท านองเดียวกนั สารบบพนัธสัญญาเดิมบรรยายโลกน้ีตามที่ไดด้ ารงอยู่นานมาแลว้ และคนของพระเจา้ไดย้อมจ านนต่อพระ

ราชอ านาจของพระองคท์ี่มีเหนือชีวิตพวกเขา โดยพวกเขาถือพนัธสัญญาเดิมว่าเป็นหน้าต่างที่ช่วยให้เขาสามารถมองเขา้ไปในโลกใบน้ัน
ได ้เราจะกล่าวถึงกลยุทธ์น้ีในฐานะ “การวิเคราะห์เชิงประวติัศาสตร์” เน่ืองจากการเน้นเหตุการณ์ในอดีต และเน้นส่ิงที่พนัธสัญญาเดิม
กล่าวถึงเก่ียวกบัเหตุการณ์เหล่าน้ัน 

 
การส ารวจ วิเคราะห์สารบบพนัธสัญญาเดิมเชิงประวติัศาสตร์ อีกคร้ังหน่ึง เราจะมองไปที่สองประเด็น คือ หน่ึง รากฐานหรือ

ความชอบธรรมที่จะศึกษาพนัธสัญญาเดิมในฐานะหน้าต่างสู่ประวติัศาสตร์ และสอง จุดเน้นของกลยุทธ์น้ี ให้เราเร่ิมตน้ที่รากฐานส าหรับ
การวิเคราะห์พระคมัภีร์ในพนัธสัญญาเดิมเชิงประวติัศาสตร์ก่อน  

 
 

รากฐาน 
 

เป็นเร่ืองไม่คาดคิดว่าตลอดเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา และในปัจจุบนั มีนักโบราณคดีและนักประวติัศาสตร์มากมายต่างอา้ง
ว่าไม่มีใครสักคนที่รู้จกัใชเ้หตุผล จะเช่ือว่าสารบบพนัธสัญญาเดิมน้ันเช่ือถือไดเ้ชิงประวติัศาสตร์ ในมุมมองของพวกเขา สารบบน้ีแทบไม่
ต่างไปจากเร่ืองแต่งทางศาสนา ที่สอน ช้ีน าศีลธรรมดา้นจิตวิญญาณ ความกงัขาเกี่ยวกบัความน่าเช่ือถือของบนัทึกเชิงประวติัศาสตร์ใน
พนัธสัญญาเดิมน้ีแพร่หลายอย่างกวา้งขวาง และยาวนานย่ิง กระทัง่ส่งผลกระทบต่อคริสเตียนที่เช่ือข่าวประเสริฐจ านวนหน่ึงดว้ย โดย
บางส่วนถึงกบัเลิกมองพนัธสัญญาเดิมในฐานะหน้าต่างสู่ประวติัศาสตร์ 

 
มีเหตุผลมากมายใชส้ าหรับการวิเคราะห์พนัธสัญญาเดิมเชิงประวติัศาสตร์ แต่เพ่ือความต่อเน่ือง เราจะจ ากดัไวท้ี่สองประเด็นที่

เราไดก้ล่าวถึงก่อนหน้าน้ีแลว้ คือ หน่ึง ลกัษณะของพระคมัภีร์เอง และสอง ตวัอย่างในพระคมัภีร์ ให้เราเร่ิมดว้ยการพิจารณาว่าลกัษณะ
ของพระคมัภีร์ไดใ้ห้รากฐานอนัมัน่คงส าหรับการวิเคราะห์เชิงประวติัศาสตร์ในแนวทางใดบา้ง 

 
 

ลกัษณะของพระคมัภีร์ 
 

ให้เราฟังค าของเปาโลที่เราต่างรู้จกักนัดี ใน 2 ทิโมธี 3:16: 
 

พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ และเป็นประโยชน์ในการส่ังสอน การว่ากล่าวตกัเตือน 
การแกไ้ขขอ้บกพร่อง และการฝึกฝนในความชอบธรรม 
(2 ทิโมธี 3:16) 

 
ตามค าสอนของพระเยซู อคัรทูต และผูเ้ผยพระวจนะของพระองค์ในศตวรรษแรก คริสเตียนประกาศยืนยนัว่าพนัธสัญญาเดิม

น้ันมาจากพระเจา้ โดยไดรั้บการดลใจ หรือ “ผ่านลมปราณของพระเจา้” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสอนน้ี คริสเตียนจึงมีพนัธะที่จะศึกษาพนัธ
สัญญาเดิมดว้ยความยึดมัน่ว่าทุกส่ิงที่พระคมัภีร์กล่าวอา้งน้ันเป็นความจริง 
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2 ทิโมธี 3:16 ผูกพันเรำในฐำนะผู้เช่ือท่ีจะอ่ำนพระธรรมในพันธสัญญำเดิม และข้อควำมกล่ำวอ้ำงเชิง
ประวัติศำสตร์ในพระคัมภีร์เหล่ำนั้นว่ำเป็นควำมจริง เหตุผลก็คือ 2 ทิโมธี 3:16 ซึง่เป็นพระวจนพระเจ้ำได้กล่ำวชัด
ว่ำ ข้อท่ีเรำอ่ำน หรือพระวจนะของพระเจ้ำนั้นมำจำกลมปรำณของพระองค์ ดงันั้น พระเจ้ำผู้สมบูรณ์แบบจึงเป็น
ท่ีมำของพระวจนะท่ีสมบูรณ์แบบ ซึ่งปรำศจำกข้อผิดพลำด โดยกำรดลใจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เรำจึงเช่ือว่ำ
พระคัมภีร์ไม่ผิดพลำด ดงันั้น ด้วยควำมเช่ือเบ้ืองต้นน้ี เรำจึงแน่ใจว่ำ ประเด็นต่ำง ๆ ทำงประวัติศำสตร์ท่ีพระ
คัมภีร์กล่ำวถึงนั้นเป็นควำมจริง 

 —ศำสนำจำรย์เควิน แลบบี 
 

เหมือนกบัที่ความเช่ือในพนัธสัญญาใหม่ตั้งอยู่บนรากฐานของส่ิงที่พระเจา้กระท าตลอดประวติัศาสตร์โดยผ่านพระคริสต์ ค า
สอนทั้งปวงในพนัธสัญญาเดิมก็ตั้งอยู่บนรากฐานของส่ิงที่พระเจา้กระท าในประวติัศาสตร์ยุคก่อนพระคริสต์ ดว้ยเหตุน้ี ผูติ้ดตามพระ
คริสต์ที่สัตยซ่ื์อจึงประกาศยืนยนัว่าทุกค ากล่าวอา้งเชิงประวติัศาสตร์ในพนัธสัญญาเดิม เป็นเหตุการณ์จริงทางประวติัศาสตร์ เม่ือพนัธ
สัญญาเดิมบนัทึกว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดข้ึน จึงเป็นค ากล่าวดว้ยพระราชอ านาจของพระเจา้เอง เราจึงมัน่ใจไดว้่าส่ิงน้ันเกิดข้ึนแลว้จริง 
ๆ 

 
แต่ก็มีขอ้คดัคา้นหลายรูปแบบที่ถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือต่อตา้นมุมมองน้ี เช่น นักวิชาการหลายคนยืนยนัว่าพระคมัภีร์น้ันเลือก

กล่าวถึงบางเหตุการณ์เฉพาะ จึงไม่สามารถเช่ือถือได ้จริงอยู่ที่บนัทึกทางประวติัศาสตร์ในพนัธสัญญาเดิมน้ันมีลกัษณะการคดัสรรอย่าง
สูง โดยส่ิงที่ถูกกล่าวถึงมีน้อยกว่าส่ิงที่ถูกละไวอ้ย่างมาก แต่ส่ิงน้ีไม่ควรท าให้เราแปลกใจเลย คุณคงจ าไดว้่าอคัรทูตยอห์น ไดก้ล่าว
เกี่ยวกบัชีวิตของพระเยซ ูในยอห์น 21:25 ว่า  
 

“พระเยซูไดท้รงกระท าส่ิงอื่นๆ อีกมากมายหลายอย่าง ถา้จะเขียนไวท้ั้งหมดขา้พเจา้คิดว่าแมโ้ลกทั้งโลกก็ไม่มีที่พอ 
ส าหรับหนังสือที่จะเขียนข้ึนน้ัน” (ยอห์น 21:25) 

 
หากเป็นจริงที่ว่าทั้งโลกก็ไม่สามารถบรรจุหนังสือทุกเล่มที่รายงานทุกส่ิงเก่ียวกบัชีวิตของพระเยซูได ้เราก็ควรยอมรับว่าพนัธ

สัญญาเดิมเป็นรายงานเพียงแค่เส้ียวเล็ก ๆ ของเหตุการณ์อนันับไม่ถว้นที่เกิดข้ึนในยุคพนัธสัญญาเดิม แมก้ระน้ัน ลกัษณะการคดัสรรน้ีก็
ไม่กระทบต่อความจริงของส่ิงที่พระคมัภีร์รายงานเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 

 
นักตีความพระคมัภีร์ช่างสงสัยยงัต่อตา้นความน่าเช่ือถือเชิงประวติัศาสตร์ของพนัธสัญญาเดิม เน่ืองจากมีการกล่าวถึง

เหตุการณ์เหนือธรรมชาติต่าง ๆ พระเจา้และพระวิญญาณต่างมีบทบาทส าคญัต่อการบนัทึกพนัธสัญญาเดิม และความจริงขอ้น้ีมกัถูกปฎิ
เสธโดยนักตีความแนวธรรมชาตินิยมสมัยใหม่ แต่ส่ิงน้ีไม่ควรรบกวนเรา เน่ืองจากความศรัทธาของคริสเตียน คือความศรัทธาในส่ิงเหนือ
ธรรมชาติตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงส้ินสุด ใครก็ตามที่ติดตามพระคริสต์ในฐานะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นข้ึนจากความตาย ไม่ควรมีปัญหาใด ๆ ที่
จะเช่ือว่าเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่พนัธสัญญาเดิมไดก้ล่าวถึงน้ันเป็นเร่ืองจริง  

 
ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำเป็นเร่ืองส ำคัญยิ่ง ท่ีคนต้องเข้ำใจและเช่ือว่ำเหตุกำรณ์เหนือธรรมชำติท่ีถูกบรรยำยในพระคัมภีร์นั้น
น่ำเช่ือถือ เน่ืองจำกเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นยืนยันควำมน่ำเช่ือถือของตัวพระคัมภีร์เอง ตำมท่ีเปำโลกล่ำวไว้ใน 1 โครินธ์ 
15 ถ้ำพระคริสต์ไม่ได้ถูกท ำให้เป็นขึ้นมำจำกควำมตำย ควำมเช่ือของเรำก็สูญเปล่ำ และเรำก็จะยังคงจมอยู่ในควำม
บำป ท ำนองเดียวกัน ถ้ำกำรอพยพไม่ได้เกิดขึ้น ถ้ำกำรกลับมำจำกกำรถูกกวำดไปเป็นเชลยไม่ได้เกิดขึ้น ถ้ำส่ิง
เหล่ำนั้นไม่เป็นควำมจริงตำมท่ีผู้เขียนพระคัมภีร์ได้บรรยำยไว้ ถ้ำพระคริสต์มิได้เป็นขึ้นมำจำกควำมตำยจริง ๆ 
รำกฐำนควำมเช่ือแท้ของเรำก็ถูกบ่อนท ำลำย ถ้ำเหตุกำรณ์เหล่ำนี้มิได้เกิดขึ้นตำมท่ีถูกบันทึกไว้อย่ำงแท้จริง ก็แสดง
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ว่ำพระคัมภีร์เองก็ไม่น่ำเช่ือถือเลย และถ้ำพระคัมภีร์เองไม่น่ำเช่ือถือ เรำก็ไม่มีภำพท่ีถูกต้องแม่นย ำว่ำพระเจ้ำก ำลัง
เปิดเผยส่ิงใดต่อคนของพระองค์ ดังนั้น เหตุกำรณ์เหนือธรรมชำติจึงเป็นกุญแจส ำคัญของควำมน่ำเช่ือถือในกำร
เปิดเผยท่ีเรำได้รับจำกพระเจ้ำ 

—ดร. จิม จอร์แดน 
 

บางทีการคดัคา้นอย่างรุนแรงที่สุดต่อความจริงทางประวติัศาสตร์ของพนัธสัญญาเดิมน้ันมาจากการคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์
สมยัใหม่ นักโบราณคดีที่ไดรั้บความนับถืออย่างสูงและนักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ไดช้ี้ไปที่หลกัฐานซ่ึงพวกเขาเช่ือว่าสามารถหักลา้งความ
น่าเช่ือถือของพนัธสัญญาเดิมได ้เช่น นักธรณีวิทยาตั้งค าถามเก่ียวกบัเร่ืองราวการทรงสร้าง และการที่น ้าท่วมโลกในสมยัของโนอาห์ นัก
โบราณคดีไดห้ยิบยกหลกัฐานต่อสู้กบัเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์มากมายที่พระคมัภีร์น าเสนอ 

 
เราตอ้งยอมรับว่าบางคร้ังก็ยากที่จะเขา้ใจความสอดคลอ้งระหว่างค ากล่าวอา้งทางประวติัศาสตร์ในพนัธสัญญาเดิมและงานวิจยั

ทางวิทยาศาสตร์ แต่ที่ส าคญัคือ เราตอ้งรู้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ี เหตุใดจึงมีความขัดแยง้กนัระหว่างพนัธสัญญาเดิม และวิทยาศาสตร์
สมยัใหม่? อย่างน้อย มีสามเหตุผลว่าเหตุใดพนัธสัญญาเดิมอาจดูเหมือนขดัแยง้กับหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ 

 
ประการแรก บางคร้ังนักวิทยาศาสตร์ก็เขา้ใจผิดในหลกัฐานที่สนับสนุนค ากล่าวอา้งของเขาในการต่อสู้กบัพระคมัภีร์ จริงอยู่ 

เราควรเห็นคุณค่าของโบราณคดีและศาสตร์อื่น ๆ แต่นักวิทยาศาสตร์ก็มีขอ้ผิดพลาดดว้ยเช่นกนั ขอ้สรุปของพวกเขาย่อมตอ้งถูกแกไ้ขโดย
งานวิจยัเพ่ิมเติมหลงัจากน้ันเสมอ เช่น ในอดีต นักวิชาการมากมายยืนยนัว่าพนัธสัญญาเดิมน้ันผิดพลาดเม่ืออา้งอิงถึงชาวฮิตไทต์ เน่ืองจาก
ไม่มีหลกัฐานอื่น สนับสนุนขอ้อา้ง นอกเหนือจากที่พระคมัภีร์ไดยื้นยนัว่ามีชาวฮิตไทต์ แต่ในศตวรรษที่แลว้ นักโบราณคดีกลบัไดค้น้พบ
วฒันธรรมของชาวฮิตไทต์ แทจ้ริงแลว้ งานเขียนของชาวฮิตไทต์ไดส่้งผลให้เกิดการเรียนรู้พนัธสัญญาเดิมอย่างมากมาย ท านองเดียวกนั 
ประมาณหน่ึงศตวรรษที่ผ่านมา มีความเห็นเชิงวิชาการที่ยอมรับกนัว่า วนัเวลาของการอพยพ และการยึดครองดินแดนซ่ึงบนัทึกในพนัธ
สัญญาเดิมน้ันข้ึนเร็วเกินไปมาก แต่ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ขอ้มูลทางโบราณคดีถูกน ามาประเมินใหม่ และมีการเสนอขอ้โต้แยง้อนั

หนักแน่น แมก้ระทัง่โดยผูไ้ม่เช่ือก็ตอ้งยอมรับ
ขอ้เท็จจริงที่สอดคลอ้งกบับนัทึกในพระคมัภีร์ ตวัอย่างน้ี
และอีกมากมายเตือนให้เราเขา้ใจในความจริงที่ว่า เม่ือ
พนัธสัญญาเดิมไม่ไดส้อดคลอ้งกบัหลกัฐานทาง
วิทยาศาสตร์ อาจเป็นเพราะนักวิทยาศาสตร์เองที่ประเมิน
หลกัฐานของพวกเขาผิดพลาดก็ได ้ 

 
 
เหตุผลที่สอง ที่ดูเหมือนว่างานวิจยัทาง

วิทยาศาสตร์ขดัแยง้กบับนัทึกในพระคมัภีร์ ก็คือ นัก
ตีความพระคมัภีร์เขา้ใจพนัธสัญญาเดิมผิดไปเอง 
ตวัอย่างคลาสสิกของการถกเถียงในลกัษณะน้ีก็คือ การ

ต่อสู้ระหว่างกาลิเลโอ และผูมี้อ  านาจของศาสนจกัรในช่วงใกลต้น้ศตวรรษที่ 17 กาลิเลโอโตแ้ยง้ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์แต่ศาสนจกัร
เถียงโดยใชพ้ระคมัภีร์เป็นพ้ืนฐานว่าดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก ซ่ึงประเด็นที่เป็นศูนยก์ลางของขอ้ถกเถียงน้ีพบในโยชูวา 10:13  
 

ดงัน้ันดวงอาทิตยก็์หยุดน่ิง และดวงจันทร์หยุดโคจร ตราบจนชนชาติน้ันแกแ้คน้ศัตรูราบคาบ 
ดงัที่มีบนัทึกไวใ้นหนังสือของยาชาร์ ดวงอาทิตยค์า้งอยู่กลางทอ้งฟ้า และไม่ไดต้กดินเป็นเวลาหน่ึงวนัเต็ม  
(โยชูวำ 10:13) 

การต่อสูร้ะหว่างกาลเิลโอกบัศาสนจกัร 
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เป็นเวลาหลายศตวรรษ ที่ศาสนจกัรได้

ตีความขอ้น้ีว่าหมายถึงการที่ดวงอาทิตยห์ยุดโคจร
รอบโลกจริง ๆ เป็นระยะเวลาหน่ึง และพวกเขา
ปฏิเสธความเป็นไปไดว้่ามีระบบสุริยะ แต่ใน
ปัจจุบนั การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไดยื้นยนัอย่าง
ชดัเจนว่า เวลากลางวนัและเวลากลางคืน คือปัจจยั
ของการที่โลกหมุนรอบแกนของตวัเองขณะที่
โคจรรอบดวงอาทิตยด์ว้ย ผลก็คือ คริสเตียนส่วน
ใหญ่ในปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนมุมมองในการตีความโย
ชูวา 10:13 เราสามารถมัน่ใจไดว้่า เวลากลางวนั
น้ันถูกยืดออกไปอย่างอศัจรรยโ์ดยวิธีใดวิธีหน่ึง
เพ่ือโยชูวา แต่ตอนน้ีเราจะท าความเขา้ใจกบัขอ้น้ีและขอ้อื่น ๆ อีกมากมายที่คลา้ยคลึงกนัในฐานะที่ถูกกล่าวถึงโดยใชภ้าษาธรรมดาในการ
บรรยายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามที่เกิดข้ึน ซ่ึงคลา้ยกบัเม่ือเรากล่าวว่า “ดวงอาทิตยข้ึ์น” และ “ดวงอาทิตยต์ก” ในโลกปัจจุบนั หลกัฐานอนั
หนักแน่นทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ว่ามีระบบสุริยะไม่ไดท้  าให้เราตอ้งปฏิเสธความน่าเช่ือถือทางประวติัศาสตร์ในพนัธสัญญาเดิม แต่ได้
ช่วยเราให้แกไ้ขวิธีการตีความขอ้ความส่วนน้ีในพนัธสัญญาเดิมให้ชดัเจนด่ีข้ึน 

 
เหตุผลที่สาม ที่ว่าเหตุใดหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และพระคมัภีร์บางคร้ังดูเหมือนไม่สอดคลอ้งกนั ก็คือ เราอาจเขา้ใจทั้งสอง

ส่ิงผิดไป นักวิทยาศาสตร์และนักตีความพระคมัภีร์ต่างมีแนวโน้มที่จะผิดพลาดได้ ดงัน้ัน เราจึงตอ้งเปิดใจพิจารณาความเป็นไปไดเ้สมอว่า 
การคน้ควา้เพ่ิมเติมจะแสดงหลกัฐานให้เห็นว่าทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักตีความพระคมัภีร์อาจมีความเขา้ใจผิดก็ได ้

 
เม่ือวิเคราะห์พนัธสัญญาเดิมเชิงประวติัศาสตร์ เราตอ้งระลึกเสมอว่า ความแตกต่างอนัดูเหมือนไม่สอดคลอ้งระหว่าง

ประวติัศาสตร์จริง ๆ และบนัทึกในพนัธสัญญาเดิมน้ัน อาจทางคลี่คลายอย่างชดัแจง้ไดเ้ลย การศึกษาทุกแขนงจะน าเสนอส่ิงที่ทา้ทายความ
ไวว้างใจของเราตลอดไปเกี่ยวกบัความน่าเช่ือถือเชิงประวติัศาสตร์ในพนัธสัญญาเดิม และเราก็ไม่ควรจะคาดหวงัที่จะไขปัญหาเกี่ยวกบั
ความทา้ทายทั้งหมดน้ันได ้เราอาจเขา้ใจไดใ้นระดบัหน่ึง และอาจเสนอการแกปั้ญหาที่สมเหตุสมผล แต่ก็ยงัคงไม่สามารถมาถึงจุดที่เราจะ
ขจดัขอ้สงสัยดา้นประวติัศาสตร์ไดห้มดส้ิน แต่ไม่ว่าจะมีความขดัแยง้อย่างไรระหว่างมุมมองทางวิทยาศาสตร์และบนัทึกประวติัศาสตร์ใน
พนัธสัญญาเดิม ประชากรผูสั้ตยซ่ื์อของพระเจา้ควรกระท าตามส่ิงที่พระคริสต์ อคัรทูต และผูเ้ผยพระวจนะของพระองค์ในศตวรรษแรก
สอนเราเกี่ยวกบัพระคัมภีร์ การดลใจของพระเจา้ให้เขียนพนัธสัญญาเดิมไดส้ถาปนาความสัตยจ์ริงทางประวติัศาสตร์ของพนัธสัญญาเดิม
เอง และดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นการถูกตอ้งที่เราจะศึกษาพนัธสัญญาเดิมในฐานะหน้าต่างสู่ประวติัศาสตร์ 

 
เราไดเ้ห็นแลว้ว่าลกัษณะของพระคมัภีร์สนับสนุนการวิเคราะห์เชิงประวติัศาสตร์อย่างไร จากน้ีเราจะศึกษารากฐาน หรือ

ความชอบธรรมประการที่สองในการใชว้ิธีน้ีเพ่ือศึกษาพนัธสัญญาเดิม น่ันคือ ตวัอย่างในพระคมัภีร์ 
 
 

ตวัอย่างในพระคมัภีร์ 
 

ในพระคมัภีร์มีตวัอย่างของผูเ้ขียนพระคมัภีร์ และบุคคลผูน้่าเช่ือถือ ไดป้ระกาศยืนยนัความถูกตอ้งทางประวติัศาสตร์ของพนัธ
สัญญาเดิม ตลอดพระคมัภีร์ทั้งเล่ม ไม่มีแมแ้ต่คร้ังเดียวที่ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ตั้งค าถามกบัความน่าเช่ือถือทางประวติัศาสตร์ของพนัธสัญญา
เดิม เพ่ือเป็นตวัอย่าง ลองพิจารณาวิธีที่ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ไดอ้าศยัขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ในพนัธสัญญาเดิมใชบ้รรยายล าดบัวงศ์ตระกูล

“ดวงอาทติยก์็หยุดน่ิงอยู่กลางทอ้งฟ้า”  
(โยชวูา 10:13) 
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ต่าง ๆ ดงัที่เราเห็นในหนังสือพงศาวดาร 1:1-4  
 
ผูเ้ขียนเร่ิมตน้ล าดบัวงศ์ตระกูลดงัน้ี: 

 
อาดมั เสท เอโนช เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค โนอาห์ บุตรของโนอาห์ ไดแ้ก่ เชม ฮาม 
และยาเฟท (1 พงศำวดำร 1:1-4) 

 
ส าหรับคริสเตียนสมยัใหม่ จะเห็นว่าผูเ้ขียนหนังสือพงศาวดารไดก้ระท าบางอย่างที่โดดเด่นมาก ผูเ้ขียนถือว่า ห้าบทแรกของ

หนังสือปฐมกาลเป็นประวติัศาสตร์ที่เช่ือถือได ้โดยกล่าวถึงบุรุษ 13 คนจากบทแรก ๆ ของหนังสือปฐมกาล คนสมยัปัจจุบนัส่วนใหญ่มอง
ว่าบทแรก ๆ น้ีเป็นเพียงต านานหรือเร่ืองแต่ง แต่ผูเ้ขียนพงศาวดารแสดงความมัน่ใจเต็มที่ในความน่าเช่ือถือทางประวติัศาสตร์ของหนังสือ
ปฐมกาล แมก้ระทัง่ในบทตน้ ๆ ท่านก็ใชป้ฐมกาลในการอา้งอิง และเราจะเห็นว่าผูเ้ขียนมัน่ใจความถูกตอ้งเชิงประวติัศาสตร์ของพนัธ
สัญญาเดิมอีกหลายเล่ม ในฐานะหน้าต่างสู่ประวติัศาสตร์อนัถูกตอ้ง 

 
ท านองเดียวกนั ลองพิจารณาบนัทึกค าพูดของสเตเฟน โดยลูกา ในกิจการ 7 ซ่ึงไดใ้ชข้อ้ความหลากหลายส่วนจากพนัธสัญญา

เดิม สเตเฟนกล่าวถึง อบัราฮมั อิสอคั ยาโคบ โยเซฟ โมเสส อาโรน โยชูวา ดาวิด และโซโลมอน ในฐานะบุคคลในประวติัศาสตร์ ท่าน
ยืนยนัว่าเร่ืองราวเก่ียวกบัคนเหล่าน้ีตามที่บนัทึกในพนัธสัญญาเดิมน้ันเป็นขอ้มูลความจริง ในมุมมองของสเตเฟน ประวติัศาสตร์ที่รายงาน
ในพนัธสัญญาเดิมน้ันเป็นความจริง และบนัทึกทางประวติัศาสตร์น้ันท าหน้าที่เป็นรากฐานส าหรับศาสนศาสตร์ของท่าน เม่ือท่านเรียก
เพ่ือนร่วมชาติชาวยิวให้กลบัใจใหม่และวางใจในพระคริสต์ 

 
ผู้เขียนพระคัมภีร์ต่ำงเช่ือมั่นคงในรำชกิจของพระเจ้ำในประวัติศำสตร์ ดังนั้น ตั้งแต่หน้ำแรก ๆ ของพันธสัญญำ
เดิม เช่น เฉลยธรรมบัญญัติ 26 เรำเห็นว่ำกำรนมัสกำรของอิสรำเอลหยั่งรำกอยู่กับรำชกิจท่ีพระเจ้ำได้กระท ำ พระ
คัมภีร์บอกเรำว่ำ ชำวอิสรำเอลจะต้องน ำเคร่ืองบูชำมำในกำรนมัสกำร และต้องกล่ำวว่ำ “บิดำของข้ำพระองค์ [อับรำ
ฮัม] เป็นชำวอำรัมผู้เร่ร่อนไป” เมื่อเป็นดังนี้ ส่วนหนึ่งของกำรท่ีคนของพระเจ้ำนมัสกำรพระองค์จึงมีกำรกล่ำวย ้ำ
ถึงข้อเท็จจริงทำงประวัติศำสตร์เสมอ เพื่อกล่ำวซ ้ำให้จ ำได้ว่ำพระเจ้ำได้กระท ำส่ิงใดในประวัติศำสตร์ เรำได้เห็น
กำรเขียนลักษณะนี้ในกรณีของเปำโลด้วย เมื่อท่ำนก ำลังเทศนำท่ีเมืองอันทิโอกในปิสิเดีย ในธรรมศำลำท่ีนั่น ท่ำน
ก ำลังกล่ำวถึงรำชกิจของพระเจ้ำท่ำมกลำงคนของพระเจ้ำ ท่ำนเร่ิมต้นด้วยกำรกล่ำวถึงกำรอพยพ จำกนั้นก็ไปสู่ยุค
ของผู้วินิจฉัย และเปำโลกล่ำวว่ำพระเจ้ำได้ยกชูผู้น ำต่ำง ๆ ขึ้น และท่ำนใช้ประเด็นเฉพำะดังนี้ว่ำ ด้วยพระหัตถ์อัน
ทรงฤทธ์ิของพระองค์ พระเจ้ำทรงยกชูบุตรของดำวิด และได้ท ำให้พระบุตรนั้นเป็นขึ้นจำกควำมตำย ดังนั้น 
กิจกำรของพระเจ้ำในประวัติศำสตร์ และกำรใช้พระคัมภีร์เพื่อยืนยันกิจกำรนั้น และกำรอำศัยรำยงำนในพระคัมภร์ี
ส ำหรับกิจกำรนั้น ก็เป็นส่ิงท่ีผู้เขียนพระคัมภีร์ทุกคนได้ท ำเสมอมำ 

—ดร. เกรกอรี อำร์ เพร์รี 
 

เม่ือเห็นรากฐานการใชส้ารบบพนัธสัญญาเดิมในฐานะหน้าต่างสู่ประวติัศาสตร์แลว้ ต่อไปเราควรใส่ใจประเด็นที่สอง น่ันคือ 
จุดเน้นของกลวิธีตีความน้ีคืออะไร? เป้าหมายของการวิเคราะห์หนังสือในพนัธสัญญาเดิมเชิงประวติัศาสตร์คืออะไร? 

 
 

จุดเนน้ 
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กล่าวอย่างกวา้ง ๆ แลว้ การใชพ้นัธสัญญาเดิมในฐานะหน้าต่างสู่ประวติัศาสตร์ก็มีเป้าหมายเดียวกนักบัแนวทางอื่น ๆ ที่ใช้
ศึกษาพระคมัภีร์ ผูศ้รัทธาก็แสวงหาเพ่ือรู้ถึงพระประสงค์ของมหากษตัริยเ์บื้องบน แต่การวิเคราะห์เชิงประวติัศาสตร์มีแนวทางค่อนขา้ง
เฉพาะตวัในการคน้พบส่ิงที่พระเจา้ไดส่ื้อสารกบัคนของพระองค์ รูปแบบพ้ืนฐานที่สุดในการวิเคราะห์พนัธสัญญาเดิมเชิงประวติัศาสตร์ ก็
คือการประกอบโครงสร้างใหม่ ดว้ยการใช้พนัธสัญญาเดิม พร้อมกบัหลกัฐานอื่น ๆ เพ่ือระบุส่ิงที่เกิดข้ึนจริงในอดีต แต่การวิเคราะห์เชิง
ประวติัศาสตร์ก็มีรูปแบบทางศาสนศาสตร์อย่างเด่นชดัเช่นกนั พนัธสัญญาเดิมถูกใชใ้นฐานะหน้าต่างสู่ประวติัศาสตร์ เพ่ือคน้พบกิจการ 
และพระวจนะของพระเจา้ในอดีต แลว้จากน้ันก็เพ่ือประยุกต์นัยยะส าคญัดา้นศาสนศาสตร์เขา้กบัชีวิตของคนของพระเจา้ 

 
ในศตวรรษที่แลว้ การวิเคราะห์เชิงประวติัศาสตร์ดา้นศาสนศาสตร์ซ่ึงเป็นที่นิยม และรู้จกักนัในช่ือ “ศาสนศาสตร์พระคมัภีร์” 

ค าว่า “ศาสนศาสตร์พระคมัภีร์” สามารถหมายถึงวิธีการต่าง ๆ มากมายที่ใชศ้ึกษาพระคมัภีร์ แต่เราจะเน้นรูปแบบหน่ึงของศาสนศาสตร์
พระคมัภีร์ที่แพร่หลายท่ามกลางคริสเตียนที่ยึดมั่นในข่าวประเสริฐ 

 
รูปแบบศาสนศาสตร์พระคมัภีร์อนัโดดเด่นน้ี โดยทัว่ไปแลว้เน้นที่สองขั้นตอนหลกั ๆ คือ หน่ึง นักศาสนาศาสตร์พระคมัภีร์ได้

สร้างส่ิงที่เราอาจเรียกว่า “ภาพเหตุการณ์เฉพาะยุค” ของยุคต่าง ๆ ในประวติัศาสตร์ และสอง พวกเขาส ารวจส่ิงที่เราอาจเรียกว่า “การตาม
สืบเหตุการณ์ขา้มยุค” โดยไล่เรียงตามประวติัศาสตร์ในพนัธสัญญาเดิม สองขั้นตอนน้ีเช่ือมโยงกนัในหลายรูปแบบ แต่เพ่ือวตัถุประสงค์
ของเรา เราจะศึกษาแต่ละขั้นตอนแยกจากกนั โดยเร่ิมที่การสร้าง “ภาพเหตุการณ์เฉพาะยุค” 

 
 

ภาพเหตุการณ์เฉพาะยุค 
 

ค าว่า “เฉพาะยุค” หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายในก าหนดช่วงเวลาหน่ึง นักศาสนศาสตร์พระคมัภีร์สร้าง “ภาพเหตุการณ์
เฉพาะยุค” โดยเน้นที่ช่วงเวลาหน่ึงของประวติัศาสตร์ในพระคมัภีร์ จากน้ันก็สรุปโครงข่ายอนัซับซ้อนของกิจการ และพระวจนะของพระ
เจา้ที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ัน ขอ้สรุปเหล่าน้ีก าหนดช่วงเวลาต่าง ๆ ในประวติัศาสตร์ตามพระคัมภีร์ว่า เป็นหน่วยหรือเส้ียวเวลาอนัเกิดข้ึน
ในช่วงเดียวกนั 

 
เราตอ้งระลึกเสมอว่าประวติัศาสตร์ในพนัธสัญญาเดิมน้ันไหลไปเหมือนแม่น ้า ประวติัศาสตร์น้ีมิไดถู้กแบ่งเป็นช่วง ๆ อย่าง

ชดัเจน ดงัน้ัน การสร้าง “ภาพเหตุการณ์เฉพาะยุค” ส าหรับประวติัศาสตร์ในพนัธสัญญาเดิมจึงค่อนขา้งเป็นการสมมติเสมอ เหมือนกบัที่

เราสามารถแบ่งพระคมัภรีเ์ป็นส่วนต่าง ๆ โดยใชห้ลายแนวทาง 

ประวตัศิาสตร ์
ยุคเร ิม่แรก 

ประวตัศิาสตร ์
ชนชาต ิ
อสิราเอล 

พนัธสญัญา 
ใหม่ 

พนัธสญัญาสากล พนัธสญัญากบัชนชาต ิ
 

พนัธสญัญาฉบบัใหม ่
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การตดัแบ่งแม่น ้าที่ไหลอยู่เป็นช่วง ๆ ก็คือการสมมติ กระน้ันก็มีประโยชน์ที่จะกล่าวถึงช่วงต่าง ๆ ของแม่น ้า และในท านองเดียวกนั ก็เป็น
ประโยชน์ที่จะแบ่งประวติัศาสตร์ในพนัธสัญญาเดิมออกเป็นช่วงเวลา และสรุปส่ิงที่พระเจา้ไดก้ระท าและกล่าวไวใ้นช่วงน้ัน เราสามารถ
ท าเช่นน้ีในหลายแนวทาง 

 
คุณคงจ าไดว้่า ในบทเรียนก่อนหน้าน้ี เกี่ยวกบัเร่ืองแผ่นดินพระเจา้ เราไดพู้ดเกี่ยวกบัประวติัศาสตร์ยุคแรกเร่ิม ประวติัศาสตร์

ของชนชาติอิสราเอล และประวติัศาสตร์พนัธสัญญาใหม่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต การไดรั้บรู้ว่าพระเจา้ตรัส และกระท าส่ิงใดใน
ประวติัศาสตร์แต่ละช่วงน้ีช่วยเราให้เขา้ใจหลายส่ิงเก่ียวกบัแผ่นดินของพระเจา้ไดดี้ข้ึน 

 
แต่คุณคงจ าไดเ้ช่นกนัว่าในบทเรียนของเราเกี่ยวกบัพนัธสัญญาของพระเจา้ เราได้แบ่งประวติัศาสตร์พระคัมภีร์ออกเป็น

ช่วงเวลาตามพนัธสัญญา เรากล่าวถึงพนัธสัญญาสากลของพระเจา้ พนัธสัญญาของพระเจา้กบัชนชาติอิสราเอล และพนัธสัญญาฉบบัใหม่
ในอนาคตของพระเจา้ แลว้เราไดศ้ึกษาต่อไปโดยการแบ่งสามยุคใหญ่ ๆ น้ีออกเป็นช่วงเวลาที่ส้ันลง พนัธสัญญาสากลครอบคลุมยุคแห่ง
พนัธสัญญาของพระเจา้กบัอาดมั (พนัธสัญญารากฐาน) และพนัธสัญญาของพระเจา้กบัโนอาห์ (พนัธสัญญาแห่งเสถียรภาพ) จากน้ัน เรา
แบ่งช่วงเวลาของพนัธสัญญากบัชนชาติออกเป็นยุคของอบัราฮมั (พนัธสัญญาแห่งการเลือกสรร และพระสัญญากบัอิสราเอล) ยุคของ
โมเสส (พนัธสัญญาแห่งพระบญัญติั) และยุคของดาวิด (พนัธสัญญาแห่งความเป็นกษตัริย)์ แลว้เราก็ไดแ้บ่งยุคของพนัธสัญญาฉบบัใหม่ 
(พนัธสัญญาแห่งความส าเร็จเป็นจริง) ออกเป็นหลายช่วงเช่นกนั ไดแ้ก่ การเปิดตัว การกา้วหน้า และการส าเร็จบริบูรณ์ การแบ่งเช่นน้ีช่วย
ให้เราจ าแนกนโยบายพ้ืนฐานของแผ่นดินของพระเจา้ที่ทรงสถาปนาผ่านพนัธสัญญาต่าง ๆ แต่การแบ่งทางประวติัศาสตร์เช่นน้ีเป็นเพียง
แค่สองในหลายวิธีของการสร้าง “ภาพเหตุการณ์เฉพาะยุค” ส าหรับประวติัศาสตร์ในพนัธสัญญาเดิม 

 
ตอัย่างเช่น บทที่ 7 ของ “ค ำประกำศควำมเช่ือเวสท์มินส์เตอร์” ไดก้ล่าวถึงยุค “พนัธสัญญาแห่งราชกิจ” ช่วงเวลาก่อนอาดมัท า

บาป และ “พนัธสัญญาแห่งพระคุณ” ซ่ึงครอบคลุมประวติัศาสตร์ทั้งหมดที่เหลือของพระคมัภีร์ รวมถึงพนัธสัญญาใหม่ดว้ย ค าประกาศน้ี
ยงักล่าวถึงการแบ่งที่ส าคญัในยุคพนัธสัญญาแห่งพระคุณ คือระหว่างช่วงเวลาที่อยู่ “ภายใตพ้ระบญัญติั” ซ่ึงหมายถึงยุคพนัธสัญญาเดิม 
และช่งเวลาที่อยู่ “ภายใตข้่าวประเสริฐ” ซ่ึงหมายถึงพนัธสัญญาใหม่ 
 

ค าประกาศความเชือ่เวสทม์ินสเ์ตอร ์แบ่งพระคมัภรีอ์อกเป็นสองยุค  
คอืยุคพนัธสญัญาแห่งการกระท า และยุคพนัธสญัญาแห่งพระคุณ 

พนัธสญัญา  
แห่งการกระท า 

 

พนัธสญัญาแห่งพระคุณ 
 ภายใตพ้ระบญัญตั ิ

 
ภายใตข้่าวประเสรฐิ 
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ในศตวรรษที่แลว้ นักศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ผูเ้ป็นที่นับถืออย่างกวา้งขวาง คือ เกยีร์ฮาร์ดสั โวส แห่งวิทยาลยัศาสนศาสตร์พ

รินซ์ตนั ไดแ้บ่งพนัธสัญญาเดิมโดยใช้เกณฑ์อื่น ๆ แทนที่จะเน้นที่พนัธสัญญาต่าง ๆ ท่านระบุช่วงเวลาต่าง ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงดา้น
รูปแบบและเน้ือหาของการเปิดเผยของพระเจา้ ท่านพูดถึงยุคก่อนพนัธกิจการทรงไถ่ ก่อนการลม้ลงของมนุษย;์ ยุคแรกของพนัธกิจการ
ทรงไถ่ จากการลม้ลงไปถึงการที่อาดมัและเอวาถูกขบัออกจากสวน ช่วงเวลาระหว่างการถูกขบัออกจากสวนจนถึงน ้าท่วมในยุคของโน
อาห์ ช่วงเวลาหลงัน ้าท่วมไปจนถึงยุคของอคัรปิตา ยุคของอคัรปิตา ยุคของโมเสส และยุคแห่งผูเ้ผยพระวจนะภายหลงัโมเสส และแน่นอน 
ในฐานะคริสเตียน ท่านไดเ้พ่ิมยุคแห่งพนัธสัญญาใหม่เขา้ไปดว้ย 

 
คราวน้ี เม่ือไดร้ะบุช่วงเวลาแลว้ งานของนักศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ก็คือ การเน้นไปที่โครงข่ายเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ที่

เปิดเผยพระเจา้ และพระประสงค์ของพระองค์ในช่วงเวลาน้ัน ๆ แน่นอน ช่วงใดก็ตามในประวติัศาสตร์ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดข้ึนต่าง
เช่ือมโยงกนั แต่พระคมัภีร์เน้นบางเหตุการณ์มากกว่าเหตุการณ์อื่น ดงัน้ัน โดยทัว่ไปแลว้ นักศาสนศาสตร์พระคมัภีร์จึงเน้นเหตุการณ์ที่มี
โครงสร้าง หรือเป็นศูนยก์ลางของประวติัศาสตร์ในพระคมัภีร์ 

 
ตวัอย่างเช่น เม่ือเน้นที่เส้ียวหน่ึงของประวติัศาสตร์ในพนัธสัญญาเดิมที่มกัรู้จกักนัในช่ือ “ช่วงเวลาแห่งพระสัญญา” (สมยัของ

อคัรปิตาของอิสราเอล คืออบัราฮมั อิสอคั และยาโคบ) นักศาสนศาสตร์พระคมัภีร์มกัสังเกตเห็นว่าพระเจา้เปิดเผยพระองค์เองในช่วงเวลา
น้ีโดยใชค้ าตรัส นิมิต และความฝันเป็นหลกั พวกเขายงัสังเกตดว้ยว่าการเน้นที่ชาติพนัธ์ุน้ันแคบลง โดยมุ่งไปที่ลูกหลานของอบัราฮมั 
อิสอคั และยาโคบ พวกเขาไดเ้ห็นว่าอคัรปิตานมสัการพระเจา้ที่แท่นบูชาหลายแห่ง พวกเขาไดบ้รรยายถึงพระสัญญาว่าจะให้อคัรปิตามี
ลูกหลานมากมาย แลว้พวกเขาก็ไดส้ังเกตเห็นความส าคญัของพระสัญญาที่จะประทานแผ่นดินแก่บิดาแห่งชนชาติ การสังเกตในลกัษณะน้ี 
คือความพยายามในการบรรยายลกัษณะของยุคอคัรปิตาในภาพรวม โดยการระบุเหตุการณ์ที่เป็นโครงสร้างประวติัศาสตร์ และมีบทบาท
หลกัตลอดทั้งกรอบเวลาน้ัน 

 
หรือเมื่อนักศาสนศาสตร์พระคมัภีร์เลือกที่จะเน้น “ยุคแห่งพระบญัญติั” (ช่วงเวลาที่โมเสสน าอิสราเอลตลอดการอพยพ ไปสู่

การยึดครองแผ่นดินพระสัญญา) พวกเขามกัเน้นเป็นหลกัว่าพระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองค์เองผ่านบญัญติัของโมเสสอย่างไร พวกเขายงัสังเกต
ดว้ยว่าจุดเน้นดา้นกลุ่มชนแคบ ๆ ของอิสราเอล ได ้ขยายสู้การเน้นทั้งชนชาติอย่างไร พวกเขาบรรยายว่าพลบัพลาน้ันถูกก่อสร้างอย่างไร 
และถูกใชเ้ป็นจุดศูนยก์ลางของการนมสัการอย่างไร พวกเขารับรู้ว่าอิสราเอลเติบโตข้ึนจนมีจ านวนมหาศาล แลว้พวกเขาแสดงให้เห็นว่า
พระเจา้น าอิสราเอลเขา้สู่การครอบครองแผ่นดินพระสัญญาไดอ้ย่างไร เหตุการณ์ประเภทน้ีเป็นลกัษณะส าคญัของยุคโมเสสในภาพรวม 
และท าให้เราเห็นภาพของยุคน้ีในประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ 

 
นักศำสนศำสตร์มักพูดถึงกำรแบ่งแผนกำรของพระเจ้ำออกเป็นยุค และสมัยต่ำง ๆ ในพันธสัญญำใหม่ เรำเห็นหลำย
ตัวอย่ำงท่ีแสดงให้เห็นว่ำพันธสัญญำใหม่แบ่งพันธสัญญำเดิมออกอย่ำงไร คุณลองนึกถึงล ำดับวงศ์ตระกูลในพระ
กิตติคุณมัทธิว ซึ่งเร่ิมต้นท่ีอับรำฮัม และผ่ำนมำทำงดำวิด ล ำดับวงศ์ตระกูลนี้ด ำเนินผ่ำนประวัติศำสตร์ในพันธ
สัญญำเดิม จำกอับรำฮัม มำถึงดำวิด จำกดำวิดมำถงึกำรถูกกวำดไปเป็นเชลย จำกกำรถูกกวำดไปเป็นเชลยมำถึง
พระคริสต์ นี่เป็นวิธีหนึ่งท่ีพระคัมภีร์แบ่งประวัติศำสตร์ในพันธสัญญำเดิม และพันธสัญญำใหม่ยังท ำกำรแบ่งอีก
หลำยวิธี คุณลองนึกถึงเปำโลในโรม 5 และ 1 โครินธ์ 15 คุณสำมำรถกล่ำวถึงอำดัม และพระคริสต์ ก่อนพระบัญญัติ
และหลังพระบัญญัติ เรำจึงเห็นว่ำพันธสัญญำใหม่แสดงให้เห็นกำรกระท ำเช่นน้ีหลำยวิธีด้วยกัน 

—ดร. สตีเฟน เจ เวลลัม 
 

เม่ือไดผ้ลลพัธ์ของ “ภาพเหตุการณ์เฉพาะยุค” แลว้ นักศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ก็มักจะกา้วไปสู่ขั้นตอนที่สอง ซ่ึงเราอาจเรียกว่า 
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“การตามสืบเหตุการณ์ขา้มยุค” 
 
 

การตามสืบเหตุการณ์ขา้มยุค 
 

ค าว่า “ขา้มยุค” หมายความว่า “ผ่านเวลา” หมายถึงส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดพ้ฒันา หรือเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ผา่นไป ดงัน้ัน “การ
ตามสืบเหตุการณ์ขา้มยุค” จึงเน้นที่วิธีที่ราชกิจและพระวจนะของพระเจา้เช่ือมโยงกนัผ่านกาลเวลา จากยุคหน่ึงไปยงัอีกยุคหน่ึง  

 
เราสามารถสรุปกระบวนการของการก าหนด “การตามสืบเหตุการณ์ขา้มยุค” ตามแนวทางดงัน้ี เม่ือเราเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่

มีบทบาทในแต่ละยุคของประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ เรารับรู้ว่าเหตุการณ์เหล่าน้ันมีความสอดคลอ้ง หรือสัมพนัธ์กนัระหว่างยุคหน่ึง และอีก
ยุคหน่ึงหรือไม่ นักศาสนศาสตร์พระคมัภีร์สังเกตเห็นความเช่ือมโยงเหล่าน้ี และสามาถสะทอ้นพฒันาการของความเช่ือยุคพนัธสัญญาเดิม
ได ้ 

 
ลกัษณะหน่ึงที่ยากที่สุด แต่เต็มดว้ยประโยชน์ในการตีความพนัธสัญญาเดิม คือ การที่พนัธสัญญาเดิมมิไดบ้รรยายเพียงแค่ยุค

เดียวในประวติัศาสตร์ แต่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลาหลายพนัปี เม่ือเราเรียนรู้ส่ิงที่พระเจา้ไดก้ระท า และตรัสตลอดช่วงเวลา
ยาวนานในประวติัศาสตร์น้ี ก็ชดัเจนมาก แมก้ระทัง่คนที่อ่านเพียงผิวเผิน ก็รู้ว่าการเปิดเผยของพระเจา้เป็นตวัแทนของพฒันาการหลาย
ลกัษณะทางศาสนศาสตร์ 

 
ส่ิงที่พระเจา้เปิดเผยในยุคพนัธสัญญากบัอาดมั มิไดเ้พียงแค่ถูกกล่าวซ ้าในยุคของพนัธสัญญากบัโนอาห์ การเปิดเผยของพระ

เจา้ในยุคพนัธสัญญากบัอบัราฮมั มิไดเ้ป็นเพียงแค่การกล่าวซ ้าส่ิงที่ถูกเปิดเผยก่อนหน้าน้ัน ส่ิงน้ีเป็นจริงเช่นกันส าหรับยุคพนัธสัญญากบั
โมเสส และพนัธสัญญากบัดาวิด การเปิดเผยของพระเจา้ในยุคพนัธสัญญาฉบบัใหม่ก็ไปไกลเกินกว่าพนัธสัญญากบัดาวิดเช่นกนั 

 
แต่การเปิดเผยของพระเจา้ในยุคต่าง ๆ น้ีหาไดข้ดัแยง้กนัเองไม่ การเปิดเผยในยุคต่อมาน้ันทั้งครอบคลุม และต่อยอดจากยุค

ก่อนหน้า ความแตกต่างในยุคสมยัที่ต่างกนับ่งบอกถึงพฒันาการที่สมบูรณ์ข้ึน หรือการเติบโตของชีวิตตามธรรมชาติ ความเช่ือในยุคพนัธ
สัญญาเดิม เดิบโตข้ึนเหมือนเมล็ดพนัธ์ุที่เติบโตข้ึนเป็นตน้กลา้ จากน้ันก็เป็นตน้ไมอ้่อน ก่อนที่จะโตเต็มวยั การบรรยายพฒันาการเช่นน้ีใน
ประวติัศาสตร์พนัธสัญญาเดิม ก็คือกระบวนการที่เราเรียกว่า “การตามสืบเหตุการณ์ขา้มยุค” เพ่ือให้เห็นภาพความหมายน้ี ลองพิจารณามิติ
หน่ึงของส่ิงที่พนัธสัญญาพระเจา้ที่มีกบัอบัราฮมัไดเ้น้นย ้า เราจะดูที่พระสัญญาของพระเจา้ที่จะประทานแผ่นดินคานาอนัแก่อบัราฮมั ซ่ึง
เราอ่านพบในปฐมกาล 15:18 ว่า: 
 

ในวนัน้ันองค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท าพนัธสัญญากบัอบัรามว่า “เราจะมอบดินแดนน้ีแก่ลูกหลานของเจา้ 
ตั้งแต่ล าน ้าแห่งอียิปต์จดแม่น ้าใหญ่ คือ ยูเฟรติส” (ปฐมกำล 15:18) 

 
ตามขอ้ความน้ี พระเจา้สัญญากบัอบัราฮมัว่าจะประทานแผ่นดินคานาอนัแก่ลูกหลานของท่าน เหตุการณ์น้ีเป็นศูนยก์ลาง เป็น

เหตุการณ์เฉพาะยุค เป็นภาพชดัที่อคัรปิตาทุกยุคสมยัจดจ าไดอ้ย่างดี  
 
แต่เพ่ือให้เขา้ใจนัยยะส าคญัของพระสัญญาที่พระเจา้กระท ากบัอบัราฮมัในประวติัศาสตร์พนัธสัญญาเดิม เราตอ้งส ารวจ

ช่วงเวลาอื่น ๆ ดว้ย ส่ิงที่เราตอ้งถามก็คือ “มีเหตุการณ์ใดก่อนหน้าน้ันที่เป็นภูมิหลงัของพระสัญญาน้ี ที่จะประทานแผ่นดินคานาอนั?” 
และ “เหตุการณ์ต่าง ๆ หลงัจากน้ันท าให้นัยยะส าคญัของพระสัญญาน้ีเป็นที่ประจกัษ์อย่างไร?” ก่อนอื่น ให้เราพิจารณายุคแรกสุดของ
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ประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ น่ันคือ ประวติัศาสตร์ยุคแรกเร่ิม ซ่ึงครอบคลุมพนัธสัญญาของพระเจา้กบัอาดมั และโนอาห์ ตามที่เราไดเ้ห็นใน
บทเรียนก่อนหน้าน้ี ในช่วงเวลาของอาดมั พระเจา้ไดส้ถาปนามนุษยชาติในฐานะปุโรหิตหลวงของพระองค์ก่อน แลว้จึงบญัชาให้พวกเขา
ปกครองเหนือทั้งโลกน้ี ตามที่เราอ่านพบในปฐมกาล 1:28: 

 
พระเจา้ทรงอวยพรพวกเขาและตรัสว่า “จงมีลูกเต็มบา้นมีหลานเต็มเมือง และทวีจ านวนข้ึนจนเต็มโลก 
และจงมีอ านาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองปลาในทะเล นกในอากาศ และสัตวท์ีเ่ลื้อยคลาน” (ปฐมกำล 1:28) 

 
ในช่วงเวลาน้ี มนุษยชาติยงัมิไดก้ระท าบาป และการปกครองเหนือโลกน้ีก็น่าจะค่อนขา้งง่ายดาย แต่ความบาปไดแ้ทรกซ้อน

กระบวนการปกครองน้ัน โดยท าให้ความพยายามของมนุษยชาติยากล าบากและเจบ็ปวด โดยพระเจา้เองไดต้รัสแก่อาดมัในปฐมกาล 3:17-
19: 
 

“...แผ่นดินจึงถูกสาปแช่งเพราะเจา้ เจา้จะหาเลี้ยงชีพจากแผ่นดินดว้ยความล าบากตรากตร า ตลอดชีวิตของเจา้ 
ตน้หนามน้อยใหญ่จะงอกข้ึนมาบนแผ่นดิน และเจา้จะกินพืชพนัธ์ุจากทอ้งทุ่ง เจา้จะท ามาหากิน อาบเหง่ือต่างน ้า 
ตราบจนเจา้กลบัคืนสู่ดิน...” (ปฐมกำล 3:17-19) 

 
อย่างไรก็ดี แมม้นุษย์ตกสู่ความบาปแลว้ แต่พระเจา้ก็ยงัคาดหวงัให้พวกเขาพยายามปกครองเหนือโลกน้ีต่อไป แมก้ระทัง่

หลงัจากความชัว่ร้ายของมนุษยชาติเลวร้ายถึงขนาดพระเจา้ไดท้  าลายโลกน้ีในยุคของโนอาห์ พระเจา้ก็ยงัคงไวซ่ึ้งพระบญัชาให้ขยาย
แผ่นดินของพระองค์ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก พระเจา้บญัชาโนอาห์ในปฐมกาล 9:1 ทนัททีี่น ้าท่วมน้ันยุติลง ดงัน้ี: 
 

จงมีลูกดกทวีมากข้ึนจนเต็มแผ่นดิน (ปฐมกำล 9:1)  
 

การรู้ภูมิหลงัเช่นน้ีช่วยให้เราเขา้ใจว่า พระสัญญาของพระเจา้ที่จะประทานแผ่นดินแก่อบัราฮมัน้ัน เป็นอีกกา้วหน่ึงสู่การ
กระท าให้การทรงเรียกมนุษยใ์นการท าหน้าที่ปกครองส าเร็จเป็นจริง ในยุคแรกเร่ิม พระเจา้เรียกผูเ้ป็นพระฉายของพระองค์ให้สร้าง
แผ่นดินของพระองค์บนโลกน้ีโดยการปกครองเหนือโลกแห่งความสูญเปล่าและความบาป การปกครองเช่นน้ีเด่นชัดข้ึนเม่ือพระเจา้เรียก
อบัราฮมัและลูกหลานของท่านให้เขา้ยึดครองแผ่นดินคานาอนั ซ่ึงพระเจา้ไดส้ัญญาไว ้กา้วแห่งการท าให้ส าเร็จในยุคของอคัรปิตาน้ีก็หา
ไดเ้ป็นที่ส้ินสุดในตวัเองไม่ พระสัญญาที่จะประทานแผ่นดินแก่อคัรปิตาก็เป็นอีกกา้วหน่ึงสู่การกระท าให้ส าเร็จเป็นจริงที่ย่ิงใหญ่ข้ึนใน
อนาคต ดงัที่พระเจา้สัญญาแก่อบัราฮมัในปฐมกาล 22:18 ว่า: 
 

ทุกประชาชาติทัว่โลกจะไดรั้บพรผ่านทางเช้ือสายของเจา้ เพราะเจา้ไดเ้ช่ือฟังเรา” (ปฐมกำล 22:18) 
 

ขอ้น้ีเตือนความจ าเราว่า พระเจา้ประทานแผ่นดินพระสัญญาให้เป็นที่มัน่ แก่อบัราฮมัและลูกหลานของท่าน โดยเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการที่พวกเขาจะน าครอบครัวทั้งส้ินในโลกมาสู่พระพรแห่งการทรงไถ่และการปกครองเหนือโลกน้ี ดว้ยการถวายเกียรติแด่พระเจา้ 
ตามที่พระองคไ์ดก้ าหนดไวส้ าหรับมนุษยชาติแต่แรก 

 
ดว้ยเหตุน้ี การสืบคน้ขา้มยุคเพ่ือศึกษาการปกครองของมนุษยชาติจึงตอ้งเคลื่อนไปขา้งหน้าสู่สมยัพนัธสัญญาของพระเจา้กบั

โมเสส ในยุคน้ี พระเจา้สถาปนาอิสราเอลในแผ่นดินพระสัญญาในฐานะบา้นเกิดของชนชาติน้ี น่ีคือการต่อยอดพระสัญญาที่มีกบัอคัรปิตา 
โดยการมอบแผ่นดินแก่อิสราเอลในการยึดครองของโยชูวา ตามที่พระเจา้ตรัสแก่โยชูวาในโยชูวา 1:6: 
 

“จงเขม้แข็งและกลา้หาญเถิด เพราะเจา้จะน าประชากรเหล่าน้ีเขา้ไปครอบครองดินแดนซ่ึงเรา 
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ปฏิญาณไวก้บับรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้พวกเขา” (โยชูวำ 1:6) 
 

การทรงเรียกดั้งเดิมของพระเจา้ที่ให้มนุษยชาติมีอ านาจปกครอง และพระสัญญาที่พระเจา้จะประทานแผ่นดินแก่อบัราฮมั ก็ถูก
ต่อยอดเม่ืออิสราเอลเขา้ยึดครองแผ่นดินพระสัญญา 

 
การที่อิสราเอลครอบครองแผ่นดินในยุคแห่งการอพยพ และการพิชิตน้ันก็ถูกต่อยอดต่อไปในสมยัของพนัธสัญญากบัดาวิด น่ี

เป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลยึดแผ่นดินจากศตัรู และเติบโตข้ึนเป็นจกัรวรรดิที่ย่ิงใหญ่ การยึดครองแผ่นดินอย่างมัน่คงโดยราชวงศ์ดาวิดก็เป็น
อีกกา้วหน่ึงที่ในการสร้างความเป็นปึกแผ่น ซ่ึงเป็นการขยายต่อจากการยึดครองแผ่นดินในช่วงแรก แต่ความเป็นจริงต่าง ๆ ในช่วงยุค
จกัรวรรดิน้ีก็มีความคาดหมายถึงวนัหน่ึงในอนาคต คือ วนัที่การปกครองอย่างชอบธรรมโดยราชวงศ์ดาวิดจะไปถึงซ่ึงการปกครองเหนือ
ทั้งโลกน้ี ซ่ึงไดถู้กกล่าวถึงในสดุดี 72:8-17: 
 

ขอให้ท่านครอบครองจากทะเลฟากหน่ึงจดทะเลอีกฟากหน่ึง จากแม่น ้าน้ันจนสุดโลก... 
ขอให้เหล่ากษตัริยม์าน้อมค านับท่าน ประชาชาติทั้งปวงจะมาปรนนิบติัท่าน... 
มวลประชาชาติจะไดรั้บพรเพราะท่าน และพวกเขาจะเรียกท่านว่าผูไ้ดรั้บพระพร (สดุดี 72:8-17) 

 
ความหวงัในยุคพนัธสัญญากบัดาวิดก็คือ ราชวงศ์ของดาวิดจะพิสูจน์ตนเองว่าสัตยซ่ื์อต่อพระผูเ้ป็นเจา้ และแผ่นดินของพระเจา้

จะขยายออกไป เพ่ือน ามาซ่ึงการทรงไถ่และการปกครองเหนือทั้งโลกน้ี 
 
น่าเศร้าที่ความหวงัอนัย่ิงใหญ่ในราชวงศ์ดาวิดน้ีพงัทลายไปในยุคของการถูกกวาดไปเป็นเชลย และลม้เหลวในการฟ้ืนฟู 

แทนที่จะเป็นเวลาแห่งการต่อยอดให้ส าเร็จเป็นจริง กลบักลายเป็นเวลาแห่งความลม้เหลวอย่างส้ินเชิง ยุคน้ีกลายเป็นความตกต ่าอย่างน่า
อนาถของการปกครองเหนือโลกน้ีโดยคนของพระเจา้ การพิพากษาของพระเจา้จึงมาถึงคนของพระองค์ และพระองค์ไดเ้นรเทศทั้ง
อาณาจกัรตอนเหนือ และตอนใตอ้อกจากแผ่นดิน 

 
แต่ย่ิงกว่าน้ัน ดว้ยพระเมตตา พระเจา้ไดน้ าชาวอิสราเอลกลุ่มหน่ึงกลบัมายงัแผ่นดินแห่งพระสัญญา พระองค์ได้ยกชูเศรุบบา

เบล ลูกหลานของดาวิด ให้เป็นผูป้กครองของคนของพระองค์ และมอบชัยชนะอันย่ิงใหญ่แก่ท่านเหนือชนชาติต่าง ๆ ในโลก ตามที่เรา
อ่านพบในฮกักยั 2:7-9: 

 
เราจะเขย่ามวลประชาชาติ และส่ิงที่ประชาชาติทั้งหลายพึง ปรารถนาจะหลัง่ไหลมา 
และเราจะท าให้นิเวศน้ีเป่ียมดว้ย สง่าราศี... สง่าราศีของนิเวศปัจจุบนัจะรุ่งโรจน์กว่าสง่าราศีของนิเวศเดิม... 
และเราจะให้สันติสุขแก่สถานที่น้ี... (ฮักกัย 2:7-9) 

 
ถา้หากอิสราเอลไดส้ัตยซ่ื์อตลอดมา พระพรแห่งการทรงไถ่ที่ผ่านมาทางการปกครองโดยราชวงศ์ดาวิดก็ไดข้ยายออกไปทัว่

โลกแลว้ แต่คร้ังแลว้คร้ังเล่า ชาวอิสราเอลที่กลบัมายงัแผ่นดินกลบักบฏต่อพระเจ้า ท าให้ขอ้เสนอแห่งพระพร และการขยายแผ่นดินไม่
เกิดผลแมแ้ต่น้อย แทจ้ริงแลว้ การฟ้ืนฟูน้ันกลบักลายเป็นความลม้เหลวอย่างน่าอนาถ 

 
ณ จุดน้ีเอง นักศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ที่เป็นคริสเตียนจึงหันไปสนใจระยะสุดทา้ยของประวติัศาสตร์ในพระคมัภีร์ จุดสูงสุด

ของประวติัศาสตร์ในพนัธสัญญาฉบบัใหม่ ซ่ึงให้ความมัน่ใจผูเ้ช่ือว่าพระเจา้ปฏิบติัราชกิจผ่านพระคริสต์ เพ่ือแกไ้ขความลม้เหลวที่
น าไปสู่การถูกกวาดไปเป็นเชลย รวมทั้งการฟ้ืนฟูอนัไม่เกิดผล และเพ่ือท าให้การปกครองเหนือโลกน้ีโดยมนุษยชาติที่ไดรั้บการไถ่ส าเร็จ
เป็นจริง พระเยซูเสด็จมาเพ่ือถอดถอนค าสาปแห่งการถูกกวาดไปเป็นเชลย เพ่ือน ามาซ่ึงเสรีภาพ และการไถ่จากบาป เพ่ือผูท้ี่ติดตาม
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พระองค์จะปกครองเหนือโลกน้ีร่วมกบัพระองค์ ตามที่พระเยซูตรัสไวใ้นวิวรณ์ 2:26: 
 

ผูใ้ดมีชยัชนะ และท าส่ิงที่เราประสงค์จนถึงที่สุด เราจะให้ผูน้ั้นมีสิทธิอ านาจเหนือประชาชาติต่าง ๆ (วิวรณ์ 2:26) 
 
 

เรำจ ำเป็นต้องย้อนกลับไปท ำควำมเข้ำใจประวัติศำสตร์คริสตจักร และประวัติศำสตร์ท่ีผ่ำนมำว่ำพระเจ้ำได้กระท ำ
รำชกิจตลอดมำอย่ำงไรบ้ำง แม้แต่กำรท่ีพระเจ้ำได้เลือกอับรำฮัมเมื่อกว่ำ 2,000 ปีก่อนคริสตกำล และกำรท่ีพระเจ้ำ
ประสงค์จะประทำนพระพรแก่โลกนี้ โดยกำรเลือกชำยผู้หนึ่ง เป็นทำงผ่ำนพระพรสู่ท้ังโลก พระเจ้ำทรงกระท ำ
เช่นน้ันกับอับรำฮัม โดยกำรสร้ำงสัมพันธภำพกับท่ำน แต่งตั้งท่ำนขึ้น และแสดงให้ท่ำนเห็นว่ำกำรได้รับพระคุณท้ัง 
ๆ ท่ีไม่คู่ควรแม้แต่น้อยนั้นเป็นอย่ำงไร จำกนั้นพระองค์ก็ท ำงำนผ่ำนท่ำน ผ่ำนครอบครัวของท่ำน ในสัมพันธภำพ
แห่งพันธสัญญำ เพื่อท่ีว่ำ เมื่อพระคริสต์เสด็จมำ จะมิใช่เพื่อชำวยิว มิใช่เพื่ออับรำฮัมและลูกหลำนของท่ำนเท่ำนั้น 
แต่เพื่อท้ังโลกจะเข้ำใจว่ำนี่คือพระเจ้ำของคนท้ังโลก นี่คือวิธีท่ีพระองค์สำนสัมพันธ์กับมนุษย์ และเมื่อพระเยซู
เสด็จมำ พระองค์ท ำให้ควำมหวังและพระสัญญำท้ังปวงนั้นส ำเร็จเป็นจริง ถึงขนำดท่ีว่ำพันธสัญญำใหม่กล่ำวว่ำอับ
รำฮัมก็ก ำลังรอคอยวันน้ัน และอับรำฮัมก็ยังคงรอให้พันธสัญญำนั้นไปถึงซึ่งควำมบริบูรณ์ เมื่อท่ำนจะถูกชุบให้คืน
ชีพ พร้อมกับผู้เช่ือท้ังปวงท่ัวโลก 

—ดร. เคลย์ ควอร์เทอร์แมน 
 

ตวัอย่างสังเขปน้ีเป็นเพียงหน่ึงในหลายวิธี ที่ใชใ้นการตามสืบเหตุการณ์ขา้มยุคตามบนัทึกประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ ซ่ึงช่วยให้
เราเขา้ใจพนัธสัญญาเดิมไดแ้จ่มชดั ลึกซ้ึงมากข้ึน การมองประวติัศาสตร์ผ่านบนัทึกในพนัธสัญญาเดิมน้ันเป็นวิธีส าคญัย่ิงต่อการพิจารณา
ถึงความส าคญัของสารบบพนัธสัญญาเดิม 

 
เราไดเ้ห็นภาพคร่าว ๆ แลว้ว่าจะรับพระค าของกษตัริยข์องเราอย่างไรเม่ือเราเขา้ศึกษาสารบบพนัธสัญญาเดิมในฐานะกระจก

เงา และหน้าต่าง ต่อไปเราควรให้ความสนใจกบัการมองสารบบพนัธสัญญาเดิมในฐานะรูปภาพ คือภาพชุดทางวรรณกรรม 
 

 

สารบบในฐานะรูปภาพ 
 

คนที่คุน้เคยกบัพนัธสัญญาเดิม รู้ดีว่าน่ีไม่ใช่บนัทึกที่แยกตามหัวขอ้ และไม่ใช่บนัทึกเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ตามล าดบัเวลา
ดว้ย ตามที่เราไดก้ล่าวแลว้ในบทเรียนน้ี พนัธสัญญาเดิมเป็นแหล่งความรู้อนัเช่ือถือได ้เป็นประเด็นเฉพาะทุกประเภท และเป็นบนัทึก
ประวติัศาสตร์ตามความเป็นจริง แต่เบื้องตน้เราตอ้งเขา้ใจก่อนว่า สารบบพนัธสัญญาเดิมคือ ชุดงานวรรณกรรม หรือเรียกว่าห้องสมุดที่มี

หนังสือมากมายก็ได ้เราจะไดเ้ห็นว่า ผูเ้ขียนไดเ้ขียน
เน้ือหา และโครงสร้างของพระวจนะแต่ละเล่ม เพ่ือ
สอนชาวอิสราเอลโบราณให้ต่อยอดแผ่นดินของพระ
เจา้ดว้ยการยอมจ านนต่อนโยบายของพนัธสัญญา
พระเจา้ในแนวทางเฉพาะต่าง ๆ ดว้ยเหตุน้ี ประชากร
ผูส้ัตยซ่ื์อของพระเจา้ตลอดทุกยุคทุกสมยัจึงได้รับ
ความหยัง่รู้มากมายเก่ียวกบันัยยะส าคญัของพระ
วจนะแต่ละเล่มในพนัธสัญญาเดิม ดว้ยการศึกษา

ใน “วรรณกรรมวเิคราะห”์ เรามองพนัธสญัญาเดมิในฐานะ
รูปภาพหรอืภาพชดุทางวรรณกรรม 
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หนังสือเหล่าน้ันในฐานะรูปภาพ หรือภาพแสดงทางวรรณกรรม 
 
การศึกษาสารบบพนัธสัญญาเดิมในลกัษณะน้ี ก็เหมือนการไปชมพิพิธภณัฑ์ศิลปะ ถา้คุณเคยไปพิพิธภณัฑ์ หรือชมการแสดง

ทศันศิลป์ คุณก็จะรู้ว่าเป็นเร่ืองปกติที่จะไดยิ้นผูเ้ช่ียวชาญ หรือแมก้ระทัง่ผูช้มท่านอื่น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัแนวทางที่ศิลปินใช้
แสง สี เส้น รูปทรง และเน้ืองาน ซ่ึงบ่อยคร้ังเขาก็จะกล่าวละเอียดว่าองค์ประกอบทางศิลปะเหล่าน้ีเปิดเผยถึงส่ิงที่ศิลปินก าลงัพยายามจะ 
“ส่ือสาร” อย่างไรบา้ง ศิลปินน้ันมีจุดประสงค์เกี่ยวกบัศาสนาหรือเกี่ยวกบัการเมือง? ศิลปินก าลงัเทิดทูนอุดมคติบางอย่าง หรือก าลงัเปิด
โปงความชัว่ร้าย หรือความอยุติธรรมบางอย่าง? ซ่ึงกล่าวไดไ้ม่หมด 

 
เพ่ือตอบค าถามลกัษณะน้ี นักวิพากษ์ศิลปะมกัพิจารณาลงลึกย่ิงกว่าส่ิงที่ปรากฏเป็นรูปภาพบนผืนผา้ใบ พวกเขาตั้งค าถาม เช่น 

“ศิลปินเหล่าน้ีเป็นใคร?” “ประสบการณ์ของศิลปินมีอทิธิพลต่องานศิลปะของเขาอย่างไร?” และเขายงัถามอีก เช่น “งานศิลปะน้ีถูกสร้าง
ข้ึนเพ่ือใคร?” “ศิลปินออกแบบงานศิลปะอย่างไรเพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อความเช่ือ การกระท า และอารมณ์ของผูอ้ื่น?” เป็นตน้ 

 
ในแนวทางคลา้ยคลึงกนั เราสามารถกล่าวถึงการศึกษาพนัธสัญญาเดิมเล่มต่าง ๆ ในฐานะรูปภาพ เรามิไดพิ้จารณาเพียงแค่ส่ิงที่

ปรากฏบนหน้าหนังสือในพนัธสัญญาเดิมเท่าน้ัน แต่เรายงัเน้นไปที่ชีวิตของผูเ้ขียนพระวจนะในพนัธสัญญาเดิม รวมทั้งความใส่ใจของ
พวกเขาที่มีต่อความจ าเป็นของกลุ่มผูรั้บสารดั้งเดิม เราเรียกกลยุทธ์น้ีว่า “วรรณกรรมวิเคราะห์” เน่ืองจากไดเ้น้นวิธีการที่ผูเ้ขียนพระคมัภีร์
ออกแบบหนังสือของพวกเขาให้ส่งผลกระทบต่อความเช่ือ การกระท า และอารมณ์ของคนของพระเจา้ ซ่ึงเป็นผูอ้่านกลุ่มแรกของพวกเขา 

 
เพ่ือส ารวจว่าเราจะศึกษาพนัธสัญญาเดิมในฐานะรูปภาพโดยผ่านวิธี “วรรณกรรมวิเคราะห์” ไดอ้ย่างไร เราจะยึดแนวทางที่เคย

ใชก่้อนหน้าน้ีคือ หน่ึง เราจะกล่าวถึงรากฐานหรือความชอบธรรมในการเขา้มาศึกษาพนัธสัญญาเดิมดว้ยแนวทางน้ี สอง เราจะมองที่
จุดเน้นของกลยุทธ์น้ี ให้เราเร่ิมที่การศึกษารากฐานของวรรณกรรมวิเคราะห์ 

 
 

รากฐาน 
 

มีหลายวิธีที่จะพิจารณาวรรณกรรมวิเคราะห์ เราจะจ ากดัอยู่ที่สองปัจจยัเช่นเดิมคือ หน่ึง ลกัษณะเฉพาะตวัของพระคัมภีร์เอง 
และสอง ตวัอย่างของผูเ้ขียนพระคมัภีร์และบุคคลที่เช่ือถือได้ ให้เราพิจารณาก่อนว่าลกัษณะเฉพาะของพนัธสัญญาเดิมบ่งบอกถึงคุณค่า
ของการศึกษาหนังสือเล่มต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิมในฐานะภาพทางวรรณกรรมอย่างไร 

 
 

ลกัษณะเฉพาะของพระคมัภีร์ 
 

วรรณกรรมวิเคราะห์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของอย่างน้อยสามลกัษณะเฉพาะที่ชดัเจนของสารบบพนัธสัญญาเดิม ประการแรก สา
รบบน้ีมาถึงเราในรูปแบบหนังสือ หรือหน่วยวรรณกรรม พนัธสัญญาเดิมคือ การรวบรวมหนังสือ หรือมว้นหนังสือที่ถูกเขียนข้ึนอย่างง
เป็นอิสระจากกนัในช่วงระยะเวลากว่า 1,000 ปี เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นของอสิราเอลโบราณ ถา้เราดูสารบญัของพระคมัภีร์ฉบบั
ปัจจุบนัอย่างรวดเร็ว เราจะเห็นว่าพนัธสัญญาเดิมประกอบดว้ยหนังสือ 39 เล่ม ผูเ้รียนพระคมัภีร์ส่วนใหญ่คุน้เคยกบัธรรมเนียมการจดัเรียง
รายช่ือหนังสือในพนัธสัญญาเดิม แต่เราควรกล่าวถึงลกัษณะต่าง ๆ ของหน่วยวรรณกรรมเหล่าน้ี 

 
ก่อนอื่น เราตอ้งไม่ยึดติดกบัช่ือของหนังสือต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิมมากเกินไป เน่ืองจากช่ือเหล่าน้ีมิใช่ช่ือดั้งเดิม บางช่ือมา
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จากธรรมเนียมชาวยิวอนัเก่าแก่กว่า และบางช่ือมาจากตน้ฉบบัเซปตวัเจนต์ พนัธสัญญาเดิมฉบบัภาษากรีกโบราณ และบางช่ือในพระ
คมัภีร์สมยัปัจจุบนัของเรามาจากธรรมเนียมคริสเตียนที่เกิดข้ึนต่อมาภายหลัง 

 
เราควรกล่าวถึงดว้ยว่าหนังสือ 1, 2 ซามูเอล 1, 2 พงศ์กษตัริย ์และ 1, 2 พงศาวดาร โดยดั้งเดิมแลว้เป็นหนังสือเพียงสามเล่ม คือ 

ซามูเอล พงศ์กษตัริย ์และ พงศาวดาร ในท านองเดียวกนั นักตีความหลายคนโตแ้ยง้ว่า โดยดั้งเดิมแลว้ เอสรา และ เนหะมียก็์มาจาก
หนังสือเล่มเดียวกนั เม่ือเราอ่านพนัธสัญญาเดิมจากมุมมองดา้นวรรณกรรมวิเคราะห์ เราก็ตอ้งการพิจารณาหน่วยต่าง ๆ ของสารบบน้ีใน
รูปแบบที่ถูกน าเสนอมาแต่ดั้งเดิม 

 
และเม่ือเราพิจารณาสารบบพนัธสัญญาเดิม ก็ส าคญัเช่นกนัที่เราจะไม่ยึดติด หรือพ่ึงพาล าดบัหนังสือเล่มต่าง ๆ มากเกินไป 

เพราะล าดบัหนังสือเหล่าน้ีในพนัธสัญญาเดิมไดเ้ปลี่ยนแปลงมาตลอดประวติัศาสตร์ 
 
ยอ้นกลบัไปถึงสมยัของโจเซฟัส [นักประวติัศาสตร์ชาวยิวสมัยที่อยู่ภายใตก้ารปกครองของโรม] ในศตวรรษที่ 1 ชุมชนชาวยิว

ไดแ้บ่งพนัธสัญญาเดิมออกเป็นสามส่วนหลกั คือ 1) ธรรมบญัญติั หรือโทราห์ (ּתֹוָרה) ในภาษาฮีบรู 2) ผูเ้ผยพระวจนะ หรือนาบิ'อิม 
ในภาษาฮีบรู น่ีคอืเหตุผลที่ผ่านมาตลอดหลายศตวรรษ ชุมชนชาวยิวได้ (ְכתּוִבים) ในภาษาฮบีรู และ 3) งานเขียน หรือเคทูวิม (ְנִבִאים)
เรียกพระคมัภีร์ภาษาฮีบรูของพวกเขาว่า “ทานัค” (Tanakh) โดย “T” หมายถึงธรรมบญัญติัของโมเสส หรือเบญจบรรณ, “N” หมายถึงผู ้
เผยพระวจนะ, และ “K” หมายถึงงานเขียน พนัธสัญญาใหม่สะทอ้นถึงธรรมเนียมน้ีดว้ยวิธีของตนเอง โดยบางคร้ังเรียกพนัธสัญญาเดิมทั้ง
เล่มว่า “ธรรมบญัญติัและผูเ้ผยพระวจนะ” หรือ “ธรรมบญัญติั ผูเ้ผยพระวจนะ และสดุดี” ซ่ึงเป็นหนังสือเล่มแรกในประเภทงานเขียน 

 
แต่โดยทัว่ไปแลว้ คริสตจกัรไดเ้รียบเรียงหนังสือต่าง ๆ ในสารบบพนัธสัญญาเดิมตามฉบบัเซปตวัเจน้ต์ พนัธสัญญาเดิมฉบบั

ภาษากรีก แทนที่จะยึดตาม “ทานัค” โดยปกติเราจึงเรียกว่า ธรรมบญัญติั (หรือเบญจบรรณ) หนังสือทางประวติัศาสตร์ (โยชูวา ถึงเอส
เธอร์) หนังสือบทกวี (โยบ ถึง เพลงซาโลมอน) และผูเ้ผยพระวจนะ (อิสยาห์ ถึง มาลาคี) 

 
ความแตกต่างในการเรียงล าดบัหนังสือในสารบบพนัธสัญญาเดิมน้ีเปิดเผยถึงบางส่ิงที่ส าคญัย่ิงต่อการศึกษาพนัธสัญญาเดิมเชิง

วรรณกรรม โดยดั้งเดิมแลว้ หนังสือต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิมเป็นงานวรรณกรรมที่เป็นอิสระจากกนัค่อนขา้งมาก ดงัน้ัน เม่ือเราศึกษา
สารบบพนัธสัญญาเดิมในฐานะรูปภาพ ส่ิงแรก เราจึงตอ้งเน้นความเขา้ใจหนังสือแต่ละเล่มในฐานะหน่วยวรรณกรรม เราดูหนังสือปฐม
กาล ในฐานะปฐมกาล หนังสือที่มีการออกแบบ และประเด็นดา้นศาสนศาสตร์เป็นของตนเอง ตามดว้ยหนังสืออพยพในฐานะหนังสือ
อพยพ และเล่มอื่น ๆ ในแนวทางเดียวกนั 

 
หน่วยวรรณกรรมพื้นฐำนในพระคัมภีร์โดยภำพรวมแล้ว... ซึง่คุณอำจเห็นข้อยกเว้นบ้ำง เช่น หนังสือสดุดี ท่ีเป็น
บทกวี แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว หน่วยวรรณกรรมพื้นฐำนของพระคัมภีร์ก็คือหนังสือในพระคัมภีร์ ซึ่งโดยพื้นฐำน
แล้ว ผู้เขียนก็วำงแผนและเขียนขึ้นเป็นหนังสือ และนั่นหมำยควำมว่ำบริบทของแต่ละตอนมิได้จ ำกัดอยู่เพียงแค่
ข้อควำมท่ีน ำหน้ำ และตำมหลังติดกันเท่ำนั้น ซึ่งแน่นอนบริบทประชิดแบบนี้ก็ส ำคัญ และส ำคัญมำกด้วย แต่จริง ๆ 
แล้วส ำคัญท่ีเรำจะต้องสังเกตว่ำข้อควำมนั้นท ำหน้ำท่ีอย่ำงไร หรือมีบทบำทอย่ำงไรในหนังสือท้ังเล่ม แม้ว่ำ
ข้อควำมนั้นจะเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งก็ตำม 

—ดร. เดวิด อำร์ บำวเออร์ 
 

ลกัษณะที่สองของพนัธสัญญาเดิมที่บ่งบอกถึงความส าคญัของวรรณกรรมวิเคราะห์ ก็คือการที่หนังสือในพนัธสัญญาเดิมได้
แสดงภาพ คุณลกัษณะทางวรรณกรรมอนัวิจิตรซับซ้อน จากประสบการณ์ทัว่ไป เราทุกคนรู้ว่างานเขียนบางประเภทน้ันใส่ใจกบัลกัษณะ
ทางวรรณศิลป์มากกว่าประเภทอื่น ตวัอย่างเช่น คงเป็นเร่ืองแปลกมากที่ไดเ้ห็นบญัชีซ้ือของ ถูกเขียนดว้ยภาษาที่ร้อนแรงเหมือนบทกวี 
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หรือบนัทึกขอ้ความเร่งด่วนก็มกัจะไม่ไดถู้กออกแบบให้ละเอียดเหมือนนวนิยายที่ซับซ้อน เม่ือเราอ่านงานเขียนที่ไม่ซับซ้อน ปกติเราก็ไม่
จ าเป็นตอ้งใส่ใจกบัคุณลกัษณะทางวรรณกรรมน้ัน ๆ มากนัก แต่เม่ือเราอ่านนวนิยายหรือบทกวีที่สลบัซับซ้อนแลว้เราตอ้งการหยัง่รู้อย่าง
ลึกซ้ึง เราก็ตอ้งใส่ใจกบัเทคนิคทางวรรณกรรมที่ผูเ้ขียนใช้ดว้ย 

 
ตามที่ปรากฏ นักโบราณคดีไดค้น้พบหลกัฐานงานเขียนหลากหลายประเภทจากวฒันธรรมอื่น ๆ ในสมยัพระคมัภีร์ เรามี

จดหมาย รายช่ือ หลกัฐานการช าระเงิน และเอกสารอื่นที่ไม่ไดแ้สดงถึงความซับซ้อนเชิงวรรณกรรมมากนัก แต่เราก็มีงานวรรณกรรมที่
ซับซ้อนอย่างน่าพิศวงจากตะวนัออกยุคโบราณ ในวฒันธรรมย่ิงใหญ่สมัยพระคมัภีร์ดว้ย มีเทพนิยาย และต านานอนัวิจิตร เอกสารทาง
กฎหมายที่ซับซ้อน และต าราพิธีกรรมที่ละเอียดซับซ้อน เหล่าน้ีคืองานวรรณกรรมที่ถูกออกแบบดว้ยความใส่ใจย่ิง 

 
ไม่ตอ้งสงสัยแมแ้ต่น้อยว่า หนังสือพนัธสัญญาเดิมก็นับว่า เป็นงานวรรณกรรมอนัวิจิตรที่สุดที่เรารู้จกัจากโลกยุคโบราณ โดย

มาตรฐานส่วนใหญ่ หนังสือในพนัธสัญญาเดิมเทียบเท่าหรือเหนือกว่าคุณลกัษณะทางศิลปะของวรรณกรรมย่ิงใหญ่ที่สุดของวฒันธรรม
อนัรุ่งเรืองในโลกโบราณ การเขา้ใจคุณลกัษณะทางวรรณกรรมอนัวิจิตรของหนังสือในพนัธสัญญาเดิม ช่วยให้เราสามารถหยัง่รู้ว่าผูเ้ขียน
พนัธสัญญาเดิมใชว้ิธีใดที่จะให้งานเขียนมีอิทธิพลต่อชีวิตผูรั้บสารของเขา 

 
เหตุผลที่สาม ที่เราควรน าวรรณกรรมวิเคราะห์มาใชก้บัพนัธสัญญาเดิม เป็นเพราะความหลากหลายเชิงวรรณกรรมของพนัธ

สัญญาเดิมเอง สารบบพนัธสัญญาเดิมมิไดเ้ป็นเหมือนแผ่นดินราบเรียบที่มีงานเขียนเพียงประเภทเดียวในทุกหน้า แต่เป็นดงัภูมิทศัน์
หลากหลาย ประกอบดว้ยภูเขา แม่น ้า ทะเลสาบ ที่ราบอุดมสมบูรณ์ ทะเลทราย และมหาสมุทร จะว่าไปแลว้ หนังสือต่าง ๆ ในพนัธสัญญา
เดิมเป็นตวัแทนของวรรณกรรมหลากหลายชนิดรวมกนั  

 
หนังสือบางเล่มในพนัธสัญญาเดิมมีลกัษณะส าคญัในการเล่าเหตุการณ์ เช่น ปฐมกาล โยชูวา ผูว้ินิจฉัย และนางรูธ หนังสือ

เหล่าน้ียงัประกอบดว้ยล าดบัวงศ์ตระกูลโดยสังเขป มีรายช่ือ บทกวี รวมทั้งค าสอนดา้นการนมสัการและดา้นสังคม หนังสือเล่มอื่นใน
สารบบพนัธสัญญาเดิมก็มีลกัษณะร้อยกรองเป็นหลกั เช่น สดุดี โยบ และหนังสือผูเ้ผยพระวจนะหลายเล่ม และก็มีเล่มอื่น ๆ ที่มีลกัษณะ
ร้อยแกว้ที่มีลีลาการเขียนล ้าลึก เช่น ปัญญาจารย ์และมาลาคี นอกเหนือจากน้ี สุนทรพจน์ก็เป็นลกัษณะเด่นของหนังสือเฉลยธรรมบญัญติั 

 
การตระหนักว่าหนังสือเล่มต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิมถูกเขียนข้ึนหลากหลายประเภทต่างกนัน้ัน เป็นเร่ืองส าคญัย่ิง เน่ืองจากแต่

ละประเภทก็มีวิธีของตวัเองในการสร้างอิทธิพลต่อผูรั้บสารน้ัน ๆ กฎหมายตอ้งถูกอ่านในฐานะกฎหมาย สุนทรพจน์ตอ้งถูกอ่านในฐานะ
สุนทรพจน์ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ตอ้งถูกอ่านในฐานะเร่ืองราว บทกวีในฐานะบทกวี สุภาษิตในฐานะสุภาษิต นิมิตในฐานะนิมิต 
และค าพยากรณ์ในฐานะค าพยากรณ์ เพ่ือคน้พบว่าโดยดั้งเดิมแลว้ หนังสือในพนัธสัญญาเดิมถูกออกแบบให้มีอิทธิพลต่อชีวิตคนของพระ
เจา้อย่างไร เราจึงตอ้งพิจารณาลกัษณะเด่นของหนังสือแต่ละเล่มในพนัธสัญญาเดิม ซ่ึงอีกทางหน่ึงก็คือ คุณลกัษณะการเขียนของพระ
คมัภีร์เองเปิดเผยให้เห็นเร่ืองความส าคญัของวรรณกรรมวิเคราะห์ 

 
กำรเข้ำใจประเภทวรรณกรรมของพระธรรมเล่มต่ำง ๆ ในพระคัมภร์ี ท่ีเรำก ำลังศกึษำเป็นเร่ืองส ำคัญยิ่ง เพรำะจะ
ช่วยเรำให้ตีควำมอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ช่วยให้เรำสำมำรถต้ังค ำถำมเก่ียวกับข้อควำมนั้น ๆ ได้ตรงประเด็น 
ประเภทวรรณกรรม โดยหลักใหญ่ แบ่งกว้ำง ๆ เป็นร้อยกรอง บทบรรยำยเหตุกำรณ์ และพระบัญญัติ ควำมเข้ำใจนี้
ช่วยก ำหนดส่ิงท่ีเรำควรคำดหวัง และช่วยในกำรตั้งค ำถำมเก่ียวกับข้อควำมท่ีเรำอ่ำน ถ้ำเป็นร้อยกรอง เรำก็จะตั้ง
ค ำถำมต่ำงจำกกรณีท่ีเป็นข้อควำมบรรยำยเหตุกำรณ์ โดยปกติแล้ว บทกวีไม่ได้พยำยำมบรรยำยรำยละเอียดอย่ำง
เฉพำะเจำะจงว่ำเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ว่ำเร่ืองนั้นเกิดขึ้นอย่ำงไร บทกวีมักบรรยำยโดยใช้ภำษำภำพพจน์ท่ี
เข้มข้นกว่ำ โดยใช้กำรอุปมำ หรือภำพพจน์เป็นหลัก ดังนั้น จึงต้องตีควำมวรรณกรรมแต่ละประเภท ด้วยแนวทำง
ท่ีแตกต่ำงกัน 
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—ดร. จิม จอร์แดน 
 

นอกเหนือจากลกัษณะของพระคมัภีร์เองแลว้ วรรณกรรมวิเคราะห์ก็ยงัอยู่บนพ้ืนฐานของตวัอย่างในพระคมัภีร์ ไดแ้ก่ตวัอย่าง
ของผูเ้ขียนพระคมัภีร์ และบุคคลที่เช่ือถือไดอ้ื่น ๆ ที่ยึดถือสารบบพนัธสัญญาเดิมในแนวทางน้ี 

 

ตวัอย่างในพระคมัภีร์ 
ทุกคร้ังที่ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ หรือบุคคลในพระคมัภีร์หยิบยกพนัธสัญญาเดิมมาใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ของผูเ้ขียนที่มีต่อ

ผูรั้บสาร พวกเขาก็ใชว้รรณกรรมวิเคราะห์ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น พระเยซูเน้นวรรณกรรมวิเคราะห์เม่ือพระองค์กล่าวถึงส่ิงที่
โมเสสเขียนไวเ้กี่ยวกบัการหย่าร้างในเฉลยธรรมบญัญติั 24:1 ในมาระโก 10:4 ฟาริสีบางคนทา้ทายมุมมองของพระเยซูเร่ืองการหย่าร้าง 
โดยกล่าวถอ้ยค าดงัน้ี: 
 

พวกเขาทูลว่า “โมเสสอนุญาตให้ผูช้ายเขียนหนังสือหย่าและส่งภรรยาไป” (มำระโก 10:4) 
 

ในสมยัพระเยซู ฟาริสีบางคนไดตี้ความว่า เฉลยธรรมบญัญติั 24:1 สอนว่าผูช้ายสามารถหย่าผูห้ญิงไดด้ว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม 
ตราบใดที่เขามอบหนังสือรับรองการหย่าแก่ผูห้ญิง แต่พระเยซูไดแ้กไ้ขการตีความผิด ๆ น้ีโดยอ่านขอ้ความน้ีในบริบทของจุดประสงค์
ของโมเสส [ผูส่้งสารดั้งเดิม] และเง่ือนไขของผูรั้บสารดั้งเดิมของท่าน ในมาระโก 10:5 พระเยซูตรัสว่า: 
 

พระเยซูตรัสว่า “เพราะพวกท่านใจแข็งกระดา้งโมเสสจึงเขียนบทบญัญติัขอ้น้ีให้ (มำระโก 10:5) 
 

พระเยซูช้ีให้เห็นว่าโมเสสไดอ้นุญาตให้มีการหย่าร้าง เพราะท่านตอ้งยอมโอนอ่อนตามจิตใจอนัแข็งกระดา้งของชาวอิสราเอล
ต่างหาก 

 
เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของเราในที่น้ี ส าคญัที่เราจะตระหนักว่าพระเยซูไม่ยอมยกขอ้ความในเฉลยธรรมบญัญติั 24 ออกจาก

บริบททางประวติัศาสตร์ พระองค์พิเคราะห์ขอ้ความน้ีอย่างสอดคลอ้งกบัส่ิงที่พระองค์รู้เก่ียวกบัโมเสสในฐานะผูเ้ขียนและชาวอิสราเอล
โบราณในฐานะผูรั้บสารของท่าน พวกฟาริสีลม้เหลวที่จะพิจารณาเจตนาของโมเสสที่มีต่อผูอ้่านที่จิตใจแข็งกระดา้ง แต่พระเยซูรู้
ความส าคญัของปัจจยัเหล่าน้ีและสรุปอย่างถูกตอ้งว่าขอ้บงัคบัของโมเสสน้ัน จริง ๆ แลว้เป็นการยอมโอนอ่อนให้กบัความบาป หาใช่อุดม
คติไม่ 

 
อีกตวัอย่างหน่ึงของวรรณกรรมวิเคราะห์ ปรากฏในกาลาเทีย 4:22-24 ให้เราฟังส่ิงที่เปาโลเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวของคน

ต่อไปน้ีในพนัธสัญญาเดิม คือ ซาราห์ภรรยาของอบัราฮมั อิสอคับุตรชายของเธอ และฮาการ์สาวใชข้องซาราห์ กบัอิชมาเอลบุตรชายของ
ฮาการ์: 
 

เพราะมีเขียนไวว้่าอบัราฮมัมีบุตรชายสองคน คนหน่ึงเกิดจากหญิงที่เป็นทาส 
อีกคนเกิดจากหญิงที่เป็นไท บุตรจากหญิงที่เป็นทาสเกิดตามปกติธรรมดา 
ส่วนบุตรจากหญิงที่เป็นไทเกิดตามพระสัญญา 
เร่ืองน้ีถือเป็นการเปรียบเทียบได ้หญิงทั้งสองหมายถึงสองพนัธสัญญา... (กำลำเทีย 4:22-24) 

 
ในขอ้ 24 เปาโลกล่าวถึงปฏิสัมพนัธ์ของอบัราฮมัต่อซาราห์ กบั อิสอคั และต่อฮาการ์ กบัอิชมาเอล ว่า “อาจตีความไดเ้ชิง
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อุปไมย” เพราะสตรีทั้งสองเป็นตวัแทนของ “สองพนัธสัญญา” กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ เปาโลเขา้ใจว่าเร่ืองราวของปฏิสัมพนัธ์ที่ อบัราฮมัมี
กบัซาราห์ และฮาการ์น้ัน ถูกเขียนข้ึนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะส าหรับชาวอิสราเอล ซ่ึงเป็นผูอ้่านหนังสือปฐมกาลกลุ่มดั้งเดิม 

 
บนัทึกในปฐมกาลท าให้เห็นชดัเจนว่า อบัราฮมัเผชิญกบัสองทางเลือกในการมีสัมพนัธภาพกบัพระเจา้ ทางเลือกหน่ึง คือซา

ราห์ และอิสอคั อีกทางเลือกหน่ึง คือฮาการ์ และอิชมาเอล ในดา้นหน่ึง อบัราฮมัสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ เม่ือท่านพ่ึงพา พระองค์ว่าจะรักษาพระ
สัญญาในการประทานบุตรชายมาทาง ซาราห์ หนทางแห่งการพ่ึงพาพระเจา้ และพระสัญญาของพระองค์น้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ก็เป็นหนทาง
สู่พระพรของพระเจา้ แต่ในอีกดา้นหน่ึง อบัราฮมัก็ไม่สัตยซ่ื์อต่อพระเจา้เม่ือท่านพ่ึงพาความพยายามของตนเอง ที่จะมีบุตรโดยผ่านฮาการ์ 

สาวใชช้าวอียิปต์ เส้นทางแห่งการพ่ึงพาความพยายามของ
ตนเองเป็นผลให้พระเจา้พิพากษาอบัราฮมั 

 
เม่ือโมเสสเขียนเกี่ยวกบัชีวิตของอบัราฮมั เพ่ือ

ผูอ้่านชาวอิสราเอลของท่าน ทา่นตระหนักอย่างลึกซ้ึงถึง
ความส าคญัของส่ิงที่อบัราฮมัเลือก โมเสสเล่าเร่ืองราว
เหล่าน้ีในปฐมกาลเพ่ือผูอ้่านชาวอิสราเอลจะเช่ือมโยงวิถี
ชีวิตทั้งสองแบบเขา้กบัยุคของพวกเขาเองได ้

 
ในดา้นหน่ึง โมเสสเขียนเกี่ยวกบัซาราห์ และฮา

การ์ เพ่ือเรียกร้องให้ผูรั้บสารดั้งเดิมของท่านพ่ึงพาพระเจา้
ที่จะกระท าให้พระสัญญาเร่ืองการประทานลูกหลาน

มากมายให้ยึดครองแผ่นดินพระสัญญาส าเร็จเป็นจริง การพ่ึงพาพระเจา้ และพระสัญญาของพระองค์น้ันเป็นเร่ืองยาก แต่น่ันคือ หนทาง
แห่งพระพร ในอีกดา้นหน่ึง โมเสสเรียกร้องชาวอิสราเอลไม่ให้พ่ึงพาความพยายามของมนุษย์โดยการโหยหาอดีตในอียิปต์ เช่นเดียวกบัที่
อบัราฮมัไดหั้นไปหาฮาการ์ สาวใชช้าวอียิปต์ การหันหลงักลบัไปจะส่งผลให้พระเจา้พิพากษาอิสราเอล 

 
เปาโลไดท้  าตามเร่ืองการเน้นจุดประสงค์ดั้งเดิมของโมเสส โดยการประยุกต์เร่ืองราวน้ีเขา้กบัสถานการณ์ของคริสตจกัรใน

เมืองกาลาเทีย ชาวกาลาเทียเผชิญกบัทางเลือกระหว่างข่าวประเสริฐแทจ้ากเปาโล และข่าวประเสริฐเทียมเท็จที่เขา้มาในคริสตจกัรโดยผ่าน
ตวัแทนจากกรุงเยรูซาเล็ม ข่าวประเสริฐแท ้ก็คือการที่ความรอดมาถึงทุกคน ผ่านการวางใจในพระสัญญาของพระเจา้ทางพระคริสต์ ข่าว
ประเสริฐเทียมเท็จท าให้คนหันเหไปจากความเช่ือในพระสัญญาพระเจา้ ไปพ่ึงพาความพยายามของมนุษยท์ี่จะปฏิบติัตามพระบญัญติัใน
ฐานะหนทางสู่ความรอด 

 
ตามค ากล่าวของเปาโลในพระธรรมกาลาเทีย ผูท้ี่ติดตามข่าวประเสริฐแทด้ว้ยความเช่ือในพระสัญญาของพระเจา้ก็เป็น

ลูกหลานของซาราห์ และเป็นทายาทแห่งพระสัญญา แต่ผูท้ี่ติดตามข่าวประเสริฐเทียมเท็จ ก็เป็นลูกหลานของฮาการ์ และมิไดเ้ป็นทายาท
ผูรั้บของประทานแห่งความรอด เปาโลกล่าวชดัเจนว่าข่าวประเสริฐแทแ้ห่งความเช่ือในพระสัญญาพระเจา้น าไปสู่พระพร และข่าว
ประเสริฐเทียมเท็จแห่งการท าตามพระบญัญติัก็มีแต่จะน าไปสู่การพิพากษา ความใส่ใจของเปาโลในเร่ืองวรรณกรรมวิเคราะห์ ตามแบบที่
โมเสสไดอ้อกแบบบนัทึกไวส้ าหรับผูรั้บสารกลุ่มดั้งเดิม ไดท้  าให้ท่านประยุกต์ปฐมกาลตามแนวทางที่เขา้กบัสถานการณ์ของคริสตจกัร
ในกาลาเทีย 

 
เราไดเ้ห็นรากฐานบางส่วนในการใชส้ารบบพนัธสัญญาเดิมในฐานะรูปภาพแลว้ ต่อไปเราควรใส่ใจกบัจุดเน้นของวรรณกรรม

วิเคราะห์ อะไร คือประเด็นหลกัที่ตอ้งค านึงถึงเม่ือใชก้ลยุทธ์น้ีกบัสารบบพนัธสัญญาเดิม 
 

อบัราฮมัสตัยซ์ ือ่ต่อพระเจา้ในแง่ของซาราห ์แต่ไม่สตัย ์
ซือ่ต่อพระเจา้ในแง่ของฮาการ ์
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จุดเนน้ 
 

คริสเตียนที่ยึดมัน่ในข่าวประเสริฐมกัอา้งถึง “อรรถกถาบนพ้ืนฐานของไวยากรณ์ และประวติัศาสตร์” ว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมใน
การตีความพระคมัภีร์ วิธีน้ีหมายความว่า ก่อนส่ิงอื่นใด อรรถกถา หรือการตีความน้ัน ตอ้งเน้นที่ไวยากรณ์ หรือรูปแบบของขอ้ความใน
พระคมัภีร์ แต่ขณะเดียวกนั อรรถกถาก็ตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของประวติัศาสตร์ดว้ย เม่ือกล่าวเช่นน้ี ความหมายก็คือ ตอ้งศึกษาไวยากรณ์ของ
ขอ้ความน้ันโดยสอดคลอ้งกบับริบททางประวติัศาสตร์ของผูเ้ขียน และกลุ่มผูรั้บสารดั้งเดิมน้ันดว้ย ปัจจยัเหล่าน้ีถูกทบทวนไม่มากก็น้อย
ในการน าแนวทางการวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะ และการวิเคราะห์เชิงประวติัศาสตร์มาใชด้ว้ยความรับผิดชอบ แต่ปัจจยัเหล่าน้ีมีความส าคญั
เป็นพิเศษในวรรณกรรมวิเคราะห์ 

 
เพ่ือให้เห็นจุดเน้นของวรรณกรรมวิเคราะห์ เราจะเน้นที่ประเด็นที่ตอ้งใส่ใจสามประการ คือ หน่ึง ผูเ้ขียน สอง กลุ่มผูรั้บสาร

ดั้งเดิม และ สาม เอกสาร หรือขอ้ความที่เราศึกษา ก่อนอื่น ให้เราค านึงถึงความส าคญัของการพิจารณาผูเ้ขียนหนังสือที่อยู่ในสารบบพนัธ
สัญญาเดิมก่อน 

 
 

ผูเ้ขียน 
 

ผูท้ี่ติดตามพระคริสต์เขา้ใจว่า พระเจา้ไดด้ลใจ และทรงน าการเขียนสารบบพนัธสัญญาเดิมทั้งฉบบั แต่เราไดเ้ห็นก่อนหน้าน้ี
จากบทเรียนชุดน้ีว่า การบนัดาลใจน้ันผ่านมาทางชีวิตผูเ้ขียน พระเจา้ใชภู้มิหลงั แนวความคิด ความรู้สึก และเจตนาของผูเ้ขียนที่พระองค์
ทรงเลือก เพ่ือเขียนหนังสือเล่มต่าง ๆ ในสารบบน้ีข้ึนมา ดงัน้ัน เราจึงควรใส่ใจกับแง่มุมความเป็นมนุษยน้ี์ดว้ยเม่ืออ่านพนัธสัญญาเดิม เรา
จะพิจารณามิติน้ีของวรรณกรรมวิเคราะห์ในสองดา้น ในดา้นหน่ึง เราควรตระหนักถึงอนัตรายหลายประการ และในอีกดา้นหน่ึง เราควร
เห็นประโยชน์มากมายของวิธีการศึกษาพนัธสัญญาเดิมน้ี 

 
มิติแรก เราเผชิญอนัตรายร้ายแรง หากเราสันนิษฐานเกี่ยวกบัมนุษยท์ี่เป็นผูเ้ขียนพระวจนะเล่มต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิมมาก

เกินไป ในอดีต นักตีความมากมายมีแนวโน้มที่จะเน้นไปที่ผูเ้ขียนในลกัษณะที่ท  าให้นักตีความเหล่าน้ันติดอยู่ในกบัดกัของการสันนิษฐาน
ดา้นจิตวิทยา และสังคมวิทยา ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนเพราะการที่พวกเขาทึกทกัเกินเหตุ มีความพยายามที่จะระบุตวัตนของผูเ้ขียน สถานการณ์ที่
ผูเ้ขียนเผชิญ และรายละเอียดดา้นแรงจูงใจทางศาสนศาสตร์ของผูเ้ขียนอย่างชดัเจนเด็ดขาด จริงอยู่ ประเด็นต่าง ๆ ในลกัษณะเหล่าน้ีส าคญั
ก็จริง แต่ถา้เรากา้วเกินขอบเขตความรู้ของเรา ก็สามารถท าให้เราพ่ึงพาการสันนิษฐานในการตีความมากเกินเหตุ การเน้นที่ผูเ้ขียนใน
ลกัษณะน้ีมากเกินไป อาจเรียกไดว้่าเป็น “ตรรกะวิบติัดา้นเจตนา” ซ่ึงให้น ้าหนักมากเกินกบัเร่ืองโครงสร้างเจตนาของผูเ้ขียน 

 
แต่ในมิติที่สอง การเน้นเร่ืองผูเ้ขียนพระคัมภีร์อย่างระมดัระวงั ดว้ยความรับผิดชอบ ท าให้เราไดป้ระโยชน์หลายประการ เรา

อาจไม่รู้มากเท่าที่เราอยากรู้เก่ียวกบัผูเ้ขียนเหล่าน้ัน แต่เรายงัสามารถจบัจุดส าคญัมากมายที่จะช่วยให้เราเขา้ใจงานเขียนของพวกเขา
เหล่าน้ันได ้เราสามารถหาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัตวัตน สถานการณ์ และแรงจูงใจพ้ืนฐานทางศาสนาศาสตร์ของพวกเขาไดห้ลากหลาย
ระดบั 

 
ข้อมูลเก่ียวกับผู้เขียนพระคัมภีร์ ช่วยได้มำกเมื่อเรำพยำยำมเข้ำใจควำมหมำยของพระวจนะเล่มนั้น ๆ นี่เป็น
เพรำะว่ำ พระวิญญำณบริสุทธ์ิ โดยแนวทำงท่ีพระเจ้ำผู้ทรงรำชอ ำนำจสูงสุดเท่ำนั้นท่ีจะกระท ำได้ พระองค์ทรงใช้
ปัจเจกบุคคล ตำมบุคลิกภำพของพวกเขำ ด้วยภูมิหลัง ด้วยประสบกำรณ์ของพวกเขำเอง ให้ประกำศพระวจนะอัน
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ไม่ผิดพลำดของพระองค์ และบ่อยคร้ัง เมื่อเรำท ำควำมเข้ำใจว่ำพระเจ้ำได้สร้ำงผู้เขียนท่ีเป็นมนุษย์ เพื่อเป็น
ส่ือกลำงท่ีจะกล่ำวพระวจนะของพระองค์แล้ว ก็ท ำให้เรำมีควำมเข้ำใจข้อควำมนั้น ๆ แจ่มชัด ลึกซึ้งมำกยิ่งขึ้น 
ข้ำพเจ้ำคิดถึงสดุดี 51 ซึง่เป็นตัวอย่ำงคลำสสิค สดุดีบทนี้เป็นเร่ืองเก่ียวกับกำรท่ีดำวิดได้ส ำนึกผิด และยอมรับใน
ควำมบำปอันเลวร้ำยของท่ำนเองท่ีท ำต่อทหำรผู้สัตย์ซ่ือ อย่ำงอุรียำห์ ด้วยกำรเอำนำงบัทเชบำ มำเป็นภรรยำตน 
และดำวิดได้สำรภำพบำปของตน สดุดีท้ังบทนี้จะมีชีวิตขึ้นมำ เมื่อเรำอ่ำนในฐำนะค ำสำรภำพของกษัตริย์ผู้เป็น
มนุษย์ท่ีตั้งใจท ำตำมน ้ำพระทัยพระเจ้ำ ก็ยงัได้ท ำบำปอย่ำงน่ำสลดใจ แต่ในท่ีสุด ท่ำนก็ได้รับกำรอภัยโทษจำกพระ
เจ้ำ 

—ดร. เดนนิส อี จอห์นสัน 
 

เพ่ืออธิบายความหมายเร่ืองน้ี ลองพิจารณาส่ิงที่เรารู้เก่ียวกบัผูเ้ขียนพระวจนะในพนัธสัญญาเดิมสองคน น่ันคือ ผูเ้ขียน 1, 2 
พงศ์กษตัริย ์และผูเ้ขียน 1, 2 พงศาวดาร เราไม่รู้แน่ชดัว่าผูเ้ขียนสองคนน้ีเป็นใคร เราไม่รู้จกัช่ือผูเ้ขียน หรือเวลาที่เขียนแน่ชัด แน่นอน เรา
ไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกบัแนวโน้มดา้นจิตวิทยาของพวกเขา ดงัน้ัน หากเราให้น ้าหนักประเด็นต่าง ๆ ที่ไม่รู้แน่ชดัน้ีอย่างมาก ในการ
ตีความหนังสือของพวกเขาก็จะเป็นการเส่ียงมาก เพราะจะท าให้การตีความน้ันมิไดต้ั้งอยู่บนส่ิงใดเลยนอกจากการสันนิษฐานเท่าน้ัน 

 
อย่างไรก็ตาม เวลาเดียวกนั เราก็สามารถสกดัขอ้มูลล ้าค่าเก่ียวกบัผูเ้ขียนสองคนน้ีได ้โดยดูจากแหล่งขอ้มูลในพนัธสัญญาเดิม

เอง เช่น เรารู้ว่าผูเ้ขียนพงศ์กษตัริย ์ไดเ้ขียนข้ึนในช่วงที่ชาวอิสราเอลถูกกวาดตอ้นไปเป็นเชลยยงับาบิโลน ฉากเหตุการณ์ทา้ย ๆ ของ 2 
พงศ์กษตัริย ์25:27-30 บ่งบอกชดัเจนว่าผูเ้ขียนน้ันเขียนในช่วงเวลาหลงัปี 562 ก่อน ค.ศ. หลงัจากเยโฮยาคีนถูกปล่อยตวัจากคุกในบาบิ
โลน แต่ผูเ้ขียนมิไดก้ล่าวถึงราชโองการส าคญัของไซรัส ในปี 538 ก่อน ค.ศ. เลย ซ่ึงเป็นราชโองการที่อนุญาตให้ชาวยิวกลบัไปสู่แผ่นดิน
พระสัญญา ดงัน้ัน จึงแทบจะแน่นอนว่าหนังสือพงศ์กษตัริยถ์ูกเขียนแลว้เสร็จก่อนชาวอิสราเอลถูกปล่อยจากการจองจ าในบาบิโลน 

 
ตรงกนัขา้ม ผูเ้ขียนพงศาวดาร หรือที่มกัเรียกว่า “นักพงศาวดาร” ถูกเขียนข้ึนหลงัอิสราเอลถูกปล่อยตวัจากการจองจ า เรารู้

เช่นน้ีเน่ืองจาก ท่ามกลางหลกัฐานอื่น ๆ ล าดบัวงศ์ตระกูลต่าง ๆ ใน 1 พงศาวดาร 9 ให้รายช่ือของผูท้ี่กลบัมาสู่แผ่นดินอิสราเอล ย่ิงกว่าน้ัน 
ผูเ้ขียนพงศาวดารยงัจบหนังสือของท่าน ใน 2 พงศาวดาร 36:22-23 ดว้ยราชโองการของไซรัส 

 
เรายงัรู้ดว้ยว่าผูเ้ขียนทั้งสองอยู่ในแวดวงชนชั้นสูงผูมี้การศึกษาของอิสราเอล ทั้งสองอา้งอิงขอ้มูลจากประชุมราชพงศาวดาร 

ซ่ึงผูน้ าของคนของพระเจา้เท่าน้ันที่จะเขา้ถึงได ้และผูเ้ขียนพงศาวดารยงัอา้งอิงถึงบนัทึกชุดค าพยากรณ์ ที่มิไดถู้กบรรจุไวใ้นพระคมัภีร์
ดว้ย 

 
เพียงการรับรู้ขอ้มูลความจริงเก่ียวกบัผูเ้ขียนไม่ก่ีประการน้ี ก็ช่วยให้เราเขา้ใจแรงจูงใจที่แตกต่างทางศาสนศาสตร์ทัว่ไปของ

ผูเ้ขียนไดแ้ลว้ นักตีความมากมายไดส้รุปอย่างถูกตอ้งว่าผูเ้ขียนพงศ์กษตัริยเ์น้นที่ความยุติธรรมของพระเจา้ที่ให้คนของพระองค์ถูกกวาด
ตอ้นไปเป็นเชลย และผูเ้ขียนยงัเน้นที่ความจ าเป็นที่ชาวอิสราเอลจะตอ้งกลบัใจใหม่ก่อนที่พวกเขาจะสามารถกลบัสู่แผ่นดินพระสัญญาอีก
ดว้ย 
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ในทางกลบักนั นักตีความมากมายก็ไดส้รุปอย่างถูกตอ้งว่าผูเ้ขียนพงศาวดารเน้นทีข่ั้นตอนเชิงปฏิบติัที่ชาวอิสราเอลจ าเป็นตอ้ง
กระท าหลงัจากกลบัสู่แผ่นดินพระสัญญาแลว้ เม่ือพวกเขาสร้างชาติข้ึนใหม่ ผูเ้ขียนไดเ้น้นเร่ืองพระพรที่ชาวอิสราเอลจะไดรั้บ เม่ือพวกเขา
เช่ือฟัง และการแช่งสาปเม่ือไม่เช่ือฟังอีกดว้ย  

 

มีหลายเร่ืองที่เรากล่าวเกี่ยวกบัความเช่ือ และความหวงัของผูเ้ขียนเหล่าน้ีได ้แต่ประเด็นส าคญัก็คือ เรารู้เกี่ยวกบัพวกเขามาก
พอที่จะวิเคราะห์วิธี และเทคนิคที่พวกเขาใชใ้นทางวรรณกรรม เพ่ือสร้างอิทธิพลต่อผูอ้่านดั้งเดิมของพวกเขาได ้ย่ิงเรามีขอ้มูลเกี่ยวกบั
ผูเ้ขียนพระคัมภีร์คนอื่น ๆ มากข้ึน การเน้นที่ผูเ้ขียนอย่างสม ่าเสมอ ก็จะเป็นประโยชน์พอสมควรในกระบวนการตีความของเรา 

 
นอกเหนือจากการเน้นที่ตวัผูเ้ขียนแลว้ การใชว้รรณกรรมวิเคราะห์กบัพนัธสัญญาเดิมอย่างรับผิดชอบ เราตอ้งพิจารณาผูรั้บสาร

ดั้งเดิมดว้ย ใครคือกลุ่มแรกที่ไดรั้บหนังสือในพนัธสัญญาเดิม? สถานการณ์ของพวกเขาเป็นอย่างไร? พวกเขาจะไดรั้บอิทธิพลจากหนังสือ
ในพระคมัภีร์เหล่าน้ีอย่างไร? 

 
 

กลุ่มผูร้ับสารดั้งเดิม 
 

การที่เราเน้นพิจารณาผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิม มีทั้งประโยชน์ และโทษฉันใด เราก็จ าเป็นตอ้งตระหนักถึงทั้งโทษ และประโยชน์
ของการเน้นที่ผูรั้บสารดั้งเดิมดว้ยฉันน้ัน ในดา้นหน่ึง จะเป็นอนัตราย หากตีความเกี่ยวกบัผูรั้บสาร โดยใชข้อ้สันนิษฐานมากเกินเหตุ โดย
อาจจินตนาการถึงตวัตนแทจ้ริงของผูรั้บสาร ดว้ยการสร้างรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกบัสถานการณ์ของผูรั้บสารข้ึนมาประกอบ 
สันนิษฐานเกี่ยวกบัสภาพทางจิตใจของผูรั้บสาร หรือไปไกลถึงขนาดจินตนาการจุดเด่น และจุดดอ้ยของผูรั้บสาร การเน้นที่ผูรั้บสารอย่าง
เกินเหตุในลกัษณะน้ีอาจเรียกไดว้่าเป็น “ตรรกะวิบติัดา้นความรู้สึก” 

 
ตรรกะวิบัติด้ำนควำมรู้สึกเกิดขึ้น เมื่อเรำพิจำรณำสภำพด้ำนจิตใจและอำรมณ์ของผู้อ่ำนและใช้ส่ิงนี้เป็นเหตุผล
หลัก ท ำให้ละเลยกำรพิจำรณำข้อควำมนั้นในด้ำนอ่ืน ๆ ตัวอย่ำงเช่น เรำสำมำรถรับรู้ เข้ำถึงบทคร ่ำครวญในสดุดี ท่ี
ถูกเขียนขึ้นเพื่อเห็นแก่ประชำกรท่ีถูกกวำดไปเป็นเชลย แต่ก็มิได้หมำยควำมว่ำบทคร ่ำครวญนี้ไม่สำมำรถส่ือส่ิงใด
กับเรำได้เลย หำกเรำไม่ได้อยู่ในสภำวะทำงจิตใจ หรือมีอำรมณ์เช่นเดียวกับประชำกรเหล่ำนั้น ฉะนั้น ข้อแรกก็คือ 

การเนน้ และพิจารณาถงึผูเ้ขยีน อย่างรบัผดิชอบเป็นประโยชนอ์ย่างมากในการตคีวามขอ้ความ
ทีเ่ราอ่าน 

พงศก์ษตัรยิ ์

การเนน้ และพจิารณา
ถงึผูเ้ขยีน อย่าง
รับผดิชอบเป็น

ประโยชน์อย่างมาก
ในการตคีวาม

ขอ้ความทีเ่ราอ่าน 

พงศาวดาร 
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ตรรกะวิบัติด้ำนควำมรู้สึก อำจน ำให้เรำเช่ือหรือยอมรับว่ำพระคัมภีร์มิได้กล่ำวไกลไปกว่ำสถำนกำรณ์ดั้งเดิม
เหล่ำนั้น ควำมเส่ียงใหญ่หลวงอีกประกำรเกิดขึ้น เมื่อเรำระบุสภำพจิตใจ และอำรมณ์ของผู้คนเวลำนั้นผิดไป เพรำะ
เรำอิงกับสภำพจิตใจและอำรมณ์ของเรำเอง จนท ำให้เรำใส่บำงส่ิงเข้ำไปในข้อควำมท่ีเรำอ่ำน หรือท ำให้เรำไม่
สำมำรถอ่ำนส่ิงท่ีอยู่ในข้อควำมนั้นได้ ผลก็คือ แท้จริงแล้วเรำก ำลังยัดเยียดสถำนกำรณ์ของเรำเองทับลงในข้อควำม
นั้น ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมำกในปัจจุบัน เน่ืองจำกเมื่อมองในแง่ของข้อควำม ผู้เขียน และผู้อ่ำนแล้ว ยุคของเรำก ำลังถูก
ครอบง ำด้วยกำรอ่ำนข้อควำมในแบบท่ีเรียกว่ำ “ยึดผู้อ่ำนเป็นศูนย์กลำง” [แต่จริง ๆ แล้ว] เรำจ ำเป็นต้องปล่อยให้
ผู้เขียนกล่ำวข้อควำมตำมเจตนำของเขำเอง และเรำจ ำเป็นต้องปล่อยให้ถ้อยค ำในข้อควำมนั้น รวมท้ังสถำนกำรณ์
ของผู้อ่ำน [ดั้งเดิม] น ำเรำเข้ำไปสู่ควำมเข้ำใจควำมหมำยท่ีแท้จริง 

—ศำสนำจำรย์ไมเคิล เจ กโลโด 
 

อย่างไรก็ตาม มีประโยชน์หลายประการที่เราไดจ้ากการพิจารณาผูอ้่านดั้งเดิมของหนังสือในพนัธสัญญาเดิม เรารู้ขอ้มูลอนัเป็น
ประโยชน์มากมาย เรามกัรู้ท  าเลที่ตั้งโดยทัว่ไปของพวกเขา และบ่อยคร้ัง เรารู้เกี่ยวกบัเหตุการณ์ส าคญัที่พวกเขาไดป้ระสบ เรารู้ดว้ยว่า 
เช่นเดียวกบักลุ่มคนส่วนใหญ่ บางคนก็สัตยซ่ื์อ และบางคนก็ไม่สัตยซ่ื์อต่อความรับผิดชอบภายใตพ้นัธสัญญาเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ 

 
ในประเด็นน้ี เราจะพิจารณาส่ิงที่เรารู้เก่ียวกบักลุ่มผูอ้่านหนังสือพงศ์กษตัริย ์และพงศาวดารดั้งเดิม ตวัอย่างเช่น เรารู้ว่าผูอ้่าน

หนังสือพงศ์กษตัริยถ์ูกกวาดไปเป็นเชลย จากประเด็นเน้นย ้าของหนังสือพงศ์กษัตริย ์อย่างน้อยผูรั้บสารกลุ่มดั้งเดิมบางคนจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการจูงใจให้เช่ือมัน่ว่าพระเจา้น้ันยุติธรรมในการส่งคนของพระองค์สู่การถูกกวาดไปเป็นเชลย และเรารู้ว่ากลุ่มผูรั้บสารบางคนตอ้ง
เขา้ใจว่าการส านึกผิดเป็นส่ิงจ าเป็น ก่อนที่อิสราเอลจะสามารถกลบัคืนสู่แผ่นดินพระสัญญาได ้

 
ตรงกนัขา้ม หนังสือพงศาวดารถูกเขียนข้ึนเพ่ือผูอ้่านที่ไดก้ลบัสู่แผ่นดินพระสัญญาแลว้ หนังสือเอสรา เนหะมีย ์และฮกักยั 

กล่าวชดัเจนว่า คนมากมายท่ามกลางผูท้ี่เดินทางกลบัมาน้ันลม้เหลวที่จะภกัดีต่อพระเจา้ ดว้ยเหตุน้ี พวกเขาจึงจ าเป็นตอ้งเติบโตข้ึนในการ
อุทิศชีวิตให้กบัการสร้างแผ่นดินของพระเจา้ข้ึนใหม่ในอิสราเอล เพียงแค่การรู้ขอ้มูลความจริงเหล่าน้ีเก่ียวกบัผูอ้่านดั้งเดิมของหนังสือพงศ์
กษตัริยแ์ละพงศาวดาร ก็ช่วยให้เราเขา้ใจภาพแสดงทางวรรณกรรมของหนังสือสองเล่มน้ีไดดี้ย่ิงข้ึน 

 
พระเจ้ำได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่กลุ่มผู้รับสำรดั้งเดิม นั่นคือ คนท่ีอยู่ ณ สถำนท่ี และเวลำใดเวลำหนึ่ง
โดยเฉพำะ นี่คือหนึ่งในหลำยส่ิงท่ีอัศจรรย์เก่ียวกับพระคัมภีร์ พระคัมภีร์มิได้เป็นแค่ชุดบทบัญญัติจำกเบ้ืองบน แต่
พระเจ้ำก ำลังตรัสกับประชำชนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพำะ ในบริบทเฉพำะ ดังนั้น เมื่อเรำรู้ว่ำพวกเขำเข้ำใจส่ิงท่ีก ำลังได้
ยิน หรือก ำลังได้รับจำกพระเจ้ำอย่ำงไร ก็ช่วยให้เรำรู้ว่ำข้อจ ำกัดควำมเข้ำใจของเรำคืออะไร หำกเรำก ำลังเข้ำใจพระ
คัมภีร์ในแนวทำงท่ีแตกต่ำงจำกท่ีผู้ฟังดั้งเดิมเข้ำใจอย่ำงมำก ก็แสดงว่ำมีบำงส่ิงไม่ถูกต้องแล้ว แน่นอน บริบทของ
ข้ำพเจ้ำเองจะท ำให้เกิดควำมแตกต่ำง แต่ข้ำพเจ้ำต้องเข้ำใจบริบทของข้ำพเจ้ำเองอย่ำงสอดคล้องกับบริบทของ
ผู้อ่ำนดั้งเดิม แล้วข้ำพเจ้ำก็จะรู้ว่ำ อะไร คือข้อจ ำกัดท่ีน่ำเป็นได้ในกำรตีควำมนั้น 

—ดร. จอห์น ออสวอลท์ 
 

เราไดพิ้จารณาประเด็นที่ว่า วรรณกรรมวิเคราะห์ เน้นเร่ืองผูเ้ขียนและผูอ้่านดั้งเดิมอย่างไรแลว้ ต่อไป เราควรศึกษาจุดเน้นที่
สาม ซ่ึงเป็นจุดเน้นหลกัของการใชว้รรณกรรมวิเคราะห์กบัพนัธสัญญาเดิม น่ันคือ ตวัเอกสารเอง 

 
 

เอกสาร 
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เอกสารในพระคมัภีร์ เป็นจุดเน้นหลกัของวรรณกรรมวิเคราะห์ เน่ืองจากเอกสารเหล่าน้ีเป็นพระวจนะพระเจา้อนัเช่ือถือได้

อย่างสมบูรณ์ เราจึงตอ้งใส่ใจเป็นพิเศษกบัโทษ และประโยชน์ของการเน้นที่ตวัเอกสารเอง 
 
ในดา้นหน่ึง ก็เป็นอนัตรายย่ิงในการเน้นที่ตวัเอกสารเพียงอย่างเดียว น่าเสียดาย ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักตีความ

มากมายไดก้ าชบัว่าตวัขอ้ความของพระคมัภีร์เองเท่าน้ัน คือ ส่ิงที่เราจ าเป็นตอ้งใชใ้นการตีความ เพ่ือพยายามหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนที่
เราพบเม่ือพิจารณาเร่ืองผูเ้ขียน และผูอ้่านดั้งเดิม นักตีความเหล่าน้ีโตแ้ยง้ว่าเราตอ้งลดความสนใจเร่ืองผูเ้ขียน และผูอ้่านดั้งเดิม แต่ในความ
เป็นจริง น่ีไม่ใช่ทิศทางที่ดีนัก เอกสารเดียวกนั ไม่ว่าจะมาจากพระคมัภีร์หรือไม่ก็ตาม อาจมีความหมายแตกต่างกนัมาก ข้ึนอยู่กบัว่าใคร
เป็นผูเ้ขียน และเขียนให้ใครอ่าน เม่ือนักตีความพยายามใส่ใจในตวัเอกสารแต่เพียงอย่างเดียว และละเลยทั้งผูเ้ขียน และผูอ้่านดั้งเดิม เขาก็
ตกอยู่ในส่ิงที่เราอาจเรียกว่า “ตรรกะวิบติัดา้นสาระ” น่ันคือ การพ่ึงพาตวัเอกสารเองเพียงอย่างเดียว  

 
มีตรรกะวิบัติประเภทหนึ่งในกำรอ่ำนเอกสำร เช่นเอกสำรจำกพันธสัญญำเดิม เรียกว่ำ “ตรรกะวิบัติด้ำนสำระ” 
ควำมหมำยก็คือ เพื่อให้เข้ำใจควำมหมำย เรำจะพึ่งพำเพียงถ้อยค ำเท่ำนั้น เพรำะตวัถ้อยค ำเองได้บรรจุควำมหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว เอำล่ะ แนวคิดนี้ฟังดูดี โดยเฉพำะถ้ำคุณยกย่องพระคัมภีร์ และเช่ือว่ำถ้อยค ำในพระคัมภีร์เหล่ำนี้ 
ได้รับแรงบันดำลใจจำกพระเจ้ำ แต่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นตำมมำก็คือ แนวคิดนี้ตัดผู้เขียนและผู้อ่ำนออกไป แม้สำระ และ
ควำมหมำยของเอกสำร แม้จะอยู่ในถ้อยค ำของเอกสำรนั้น ๆ แล้ว แต่ก็ยังประกอบด้วยเจตนำของผู้เขียนท่ีมีต่อผู้ รับ
สำร หรือคนท่ีผู้เขียนเขียนถึงด้วย ดังนั้น ตรรกะวิบัติด้ำนสำระ ก็คือ กำรตัดท้ังผู้เขียน และผู้อ่ำนดั้งเดิมออกไป ซึ่ง
ถือว่ำวิบัติ ก็เพรำะสองประเด็นน้ีเป็นองค์ประกอบพื้นฐำนส ำคัญ เรำไม่ได้รู้มำกเท่ำท่ีเรำอยำกรู้เก่ียวกับผู้เขียน และ
ผู้อ่ำน แต่พระคัมภีร์ก็บรรจุถ้อยค ำเพียงพอท่ีจะบอกเรำว่ำ พระเจ้ำประทำนข้อมูลแก่เรำมำกพอ ท่ีจะตีควำมสำรนั้น
อย่ำงสัตย์ซ่ือ และเท่ียงธรรมได้ และบนพื้นฐำนน้ีเอง ผู้เขียน สำร และผู้อ่ำน ก็คือองค์ประกอบท่ีท ำให้ข้อเขียนน้ัน
มีควำมหมำยขึ้นมำ  

—ศำสนำจำรย์ไมเคิล เจ กโลโด 
 

ในทางกลบักนั มีประโยชน์มากมายที่เช่ือมโยงกบัการรู้ทุกส่ิงเท่าที่เราสามารถรู้เก่ียวกบัตวัเอกสารเอง ค าศพัท์ ไวยากรณ์ ภาษา
ภาพพจน์ โครงสร้างประโยค โครงเร่ือง บริบททางวรรณกรรม ประเภทวรรณกรรม และอื่น ๆ ลว้นเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการค้นพบ
ความหมายดั้งเดิม และการประยุกต์ใชพ้ระคมัภีร์ในสมัยปัจจุบนั ดงัน้ัน การท าความเขา้ใจขอ้ความที่อ่าน ให้มากเท่าที่จะท าไดใ้นทุก
แง่มุม จึงส าคญัอย่างย่ิงต่อการตีความพระคมัภีร์อย่างถูกตอ้ง เราไม่สามารถตีความพระคมัภีร์อย่างรับผิดชอบได ้โดยปราศจากการใส่ใจ
อย่างใกลชิ้ดต่อ ลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ ของเอกสารที่เราก าลงัศึกษาอยู่ 

 
แต่เราจะไดป้ระโยชน์สูงสุดเม่ือเราพิจารณาทุกขอ้ความโดยค านึงถึงผูเ้ขียนและผูอ้่านดั้งเดิมดว้ย เพ่ือให้เห็นตวัอย่างประโยชน์

ของการศึกษาขอ้ความในพนัธสัญญาเดิมอย่างรอบคอบในบริบทของผูเ้ขียน และผูรั้บสาร เราจะดูอย่างสังเขปที่รัชกาลของมนัสเสห์ ซ่ึง
พบไดใ้น 2 พงศาวดาร 33:1-20 เม่ือเราศึกษาขอ้ความน้ี เรามีขอ้ไดเ้ปรียบที่ยอดเย่ียมจากการที่มีเร่ืองราวคู่ขนานเก่ียวกบัรัชกาลของมนัส
เสห์ใน 2 พงศ์กษตัริย ์21:1-18 ดว้ย เม่ือผูเ้ขียนพงศาวดารออกแบบบนัทึกของท่าน ท่านคดัลอก เปลี่ยนแปลง เวน้บางส่วน และเพ่ิมบางจุด 
ให้แตกต่างจาก 2 พงศ์กษตัริย ์21 ในแนวทางที่เหมาะสมกบัเจตนาของท่านที่มีต่อผูรั้บสาร ให้เราดูว่าเร่ืองน้ีเป็นจริงอย่างไร โดยการศึกษา
เร่ืองราวน้ีใน 2 พงศ์กษตัริย ์21 ก่อน 

 
2 พงศ์กษตัริย ์21 แบ่งออกเป็นห้าส่วนลกัษณะสมมาตร คือ หน่ึง จากขอ้ 1 เร่ิมดว้ยรัชกาลของมนัสเสห์ สอง ขอ้ 2-9 ความบาป

ของมนัสเสห์ เพราะการบูชารูปเคารพ สาม ขอ้ 10-15 ค าพยากรณ์โทษทณัฑ์ที่มนสัเสห์จะไดรั้บ ส่ี ขอ้ 16 ความบาปเพ่ิมเติมของมนัสเสห์
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ในการใชค้วามรุนแรง และห้า ขอ้ 17-18 จบรัชกาลของมนัสเสห์ 
 
ตามเคา้โครงใน 2 พงศ์กษตัริย ์21 น้ี มนัสเสห์มีลกัษณะชัว่ร้ายตั้งแต่ตน้จนจบ เขาถูกแนะน าตวัในฐานะคนที่ท  าบาปหนัก 

ต่อไป ส่วนที่สองของบนัทึก ให้รายละเอียดว่าเขาท าอย่างไรที่ท  าให้พระวิหารเป็นมลทินดว้ยรูปเคารพ และน าประชากรให้กระท าส่ิงชัว่
ร้ายย่ิงกว่าที่ชาวคานาอนัเคยกระท า ส่วนที่สามของเน้ือเร่ือง น าไปสู่ค าพยากรณ์ถึงโทษทณัฑ์ส าหรับมนัสเสห์ ตามถอ้ยค าพยากรณ์น้ี 
ความบาปของมนัสเสห์น าไปสู่การที่เยรูซาเล็มจะถูกท าลายและประชากรถูกกวาดไปเป็นเชลย ส่วนที่ส่ีของเน้ือเร่ือง เพ่ิมเติมว่ามนัสเสห์
ไดท้  าให้เลือดของผูบ้ริสุทธ์ิไหลนองถนนในเยรูซาเล็ม และส่วนสุดทา้ยรายงานว่ามนัสเสห์เสียชีวิตและไดถู้กฝังไว ้

 
ตลอดขอ้ความใน 2 พงศ์กษตัริย ์21 ไม่มีลกัษณะดา้นบวกใด ๆ เกี่ยวกบัรัชกาลของมนัสเสห์เลย แต่บดัน้ี ลองเปรียบเทียบ

บนัทึกเกี่ยวกบัรัชกาลของมนัสเสห์ใน 2 พงศ์กษตัริย ์21 กบัเร่ืองราวคู่ขนานของเขาใน 2 พงศาวดาร 33 ผูเ้ขียนพงศาวดารมิไดข้ดัแยง้กบั 2 
พงศ์กษตัริย ์21 แต่เจตนาของผูเ้ขียน ต่อผูรั้บสารดั้งเดิมของท่านเอง น าท่านให้เล่าเร่ืองราวที่แตกต่างไปมาก 2 พงศาวดาร 33:1-20 แบ่ง
ออกเป็นห้าส่วนเช่นกนั แรกสุด ขอ้ 1 แนะน ารัชกาลของมนัสเสห์ ซ่ึงส่วนใหญ่คัดลอกโดยตรงจาก 2 พงศ์กษตัริย ์ส่วนที่สอง ในขอ้ 2-9 
เป็นเร่ืองราวการบูชารูปเคารพของมนัสเสห์ ซ่ึงแตกต่างเพียงเล็กน้อยจาก 2 พงศ์กษตัริย ์21:1-9 

 
มาถึงจุดน้ี บนัทึกของผูเ้ขียนพงศาวดารใกลเ้คียงกบับนัทึกใน 2 พงศ์กษตัริยอ์ย่างมาก ในทั้งสองบนัทึก มนัสเสห์ถูกน าเสนอ

ในฐานะผูท้ี่ท  าบาปอย่างเลวร้าย แต่ส่วนที่สาม ส่ี และห้าของ 2 พงศาวดาร 33 แตกต่างจาก 2 พงศ์กษตัริยอ์ย่างน่าทึ่ง ส่วนที่สามน้ันเวน้ค า
ประกาศของผูเ้ผยพระวจนะอย่างส้ินเชิง ที่กล่าวว่าชาวเมืองเยรูซาเล็มจะถูกกวาดไปเป็นเชลยเพราะความบาปของมนัสเสห์ แทนที่จะเป็น
เช่นน้ัน ในขอ้ 10-13 ผูเ้ขียนพงศาวดารบรรยายว่าตวัมนัสเสห์เองจะถูกกวาดไปเป็นเชลยที่บาบิโลนอย่างไร และย่ิงกว่าน้ัน ผูเ้ขียนยงั
รายงานว่ามนัสเสห์ส านึกในความบาปของตนในขณะที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย และไดรั้บการอภยัจากพระเจา้ จากน้ัน ในส่วนที่ส่ี แทนที่จะ
กล่าวถึงความรุนแรงที่มนัสเสห์กระท า ตามที่รายงานใน 2 พงศ์กษตัริย ์ผูเ้ขียนพงศาวดารรายงานในขอ้ 14-17 วา่ มนัสเสห์กลบัมายงั
เยรูซาเล็ม สร้างเมืองน้ันข้ึนใหม่ และร้ือฟ้ืนการนมสัการพระเจา้อย่างเหมาะสมในพระวิหาร และสุดทา้ย ใน 2 พงศาวดาร 33:18-20 การ
ส้ินสุดรัชกาลของมนัสเสห์ขยายความจาก 2 พงศ์กษตัริย ์โดยการอา้งอิงอีกคร้ังหน่ึงถึงค าอธิษฐานส านึกผิดของมนัสเสห์ เราควรอธิบาย
ความแตกต่างเหล่าน้ีระหว่างบนัทึกชีวิตของมนัสเสห์ใน 2 พงศ์กษตัริย ์และบนัทึกใน 2 พงศาวดารอย่างไร? เหตุใดสองเร่ืองราวน้ีจึง
แตกต่างกนัมาก? 

 
โดยสังเขปแลว้ ความแตกต่างดงักล่าวอธิบายไดด้ว้ยความจริงที่ว่าพงศ์กษตัริย์ และพงศาวดารถูกเขียนข้ึนโดยผูเ้ขียนคนละคน

และเพ่ือผูรั้บสารคนละกลุ่ม ผูเ้ขียนแต่ละคนออกแบบบนัทึกของตนเพ่ือส่งผลต่อชีวิตของผูรั้บสารของตนในแนวทางที่ต่างกนั ผูเ้ขียน
พงษ์กษตัริยมิ์ไดเ้ขียนเพ่ือเล่าเร่ืองราวอนัครบถว้น และเป็นรูปธรรมเกี่ยวกบัรัชกาลของมนัสเสห์ แต่เขียนเกี่ยวกบัความบาปอนัร้ายแรง
ของมนัสเสห์เพ่ืออธิบายหน่ึงในประเด็นส าคญัของหนังสือของท่าน น่ันคือ พระเจา้น้ันยุติธรรมในการพิพากษาเยรูซาเล็ม และส่งคนของ
พระองค์สู่การถูกกวาดไปเป็นเชลยเพราะมนัสเสห์ 

 
แต่ตามที่เราไดเ้ห็นแลว้ สถานการณ์ของผูเ้ขียนพงศาวดารน้ันแตกต่างไป ท่านเขียนประวติัศาสตร์ของท่าน หลงัการถูกกวาด

ไปเป็นเชลย เพ่ือพยายามจูงใจชุมชนที่ไดรั้บการฟ้ืนฟู และยงัคงประสบความล าบากให้เดินหน้าต่อไป เพ่ือปรนนิบติัพระเจา้อย่างสัตย์ซ่ือ 
ดว้ยเหตุน้ี ผูเ้ขียนพงศาวดารจึงเวน้ และเพ่ิมขอ้มูลความจริงเก่ียวกบัมนัสเสห์ให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ของท่าน ท่านฉายภาพให้เห็น
รายละเอียดจากชีวิตของมนัสเสห์ ซ่ึงขนานไปกบัรายละเอียดในชีวิตของผูอ้่านชาวอิสราเอลของท่าน มนัสเสห์ไดท้  าบาปอย่างร้ายแรง 
และพวกเขาก็ไดท้  าส่ิงเดียวกนั มนัสเสห์ถูกกวาดไปเป็นเชลยที่บาบิโลน และพวกเขาก็ถูกกวาดไปเป็นเชลยเช่นกนั มนัสเสห์ไดส้ านึกผิด 
และไดรั้บการอภยั พวกเขาก็เหมือนกนั และบางทีส่ิงที่ส าคญัที่สุดก็คือ ทนัทีที่มนัสเสห์ไดก้ลบัมายงัแผ่นดินพระสัญญา เขาไดส้ร้างกรุง
เยรูซาเล็มข้ึนใหม่ และฟ้ืนฟูการนมัสการอนัเหมาะสม และน่ีคือความทา้ทายอย่างชดัเจนที่ผูรั้บสารจากผูเ้ขียนพงศาวดารเผชิญในยุคของ
ท่าน ประเด็นหลกัของผูเ้ขียนพงศาวดารก็คือ ถา้กษตัริยผ์ูซ่ึ้งเป็นเหตุให้ยูดาห์ถูกกวาดไปเป็นเชลยยงัไดส้ร้าง และฟ้ืนฟูอาณาจกัรน้ันข้ึน
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ใหม่เม่ือเขากลบัมายงัแผ่นดิน แน่นอน ผูรั้บสารของผูเ้ขียนพงศาวดารเองก็ควรกระท าส่ิงเดียวกนัดว้ย 
 
การเปรียบเทียบระหว่างสองบนัทึกเก่ียวกบัรัชกาลของมนัสเสห์น้ีแสดงให้เห็นว่า เหตุใดจึงส าคญัอย่างย่ิงที่จะใช้หนังสือใน

พนัธสัญญาเดิมในฐานะรูปภาพ หรือภาพแสดงทางวรรณกรรม ในขณะที่ประเด็นเฉพาะที่เราสนใจ และบนัทึกประวติัศาสตร์ตามความ
เป็นจริงปรากฏในพนัธสัญญาเดิม เราก็ตอ้งระลึกถึงความจริงขอ้น้ีเสมอว่า ผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมออกแบบเน้ือหา และโครงสร้างของ
หนังสือที่เขียนเพ่ือเน้นแนวทางการด าเนินชีวิตส าหรับผูรั้บสารดั้งเดิมของพวกเขา การศึกษาเชิงวรรณกรรมในลกัษณะน้ีเปิดประตูสู่ความ
หยัง่รู้มากมายเก่ียวกบัพระวจนะในพนัธสัญญาเดิมส าหรับพวกเราในปัจจุบนั 

 
 

สรุป 
 

ในบทเรียนน้ี เราไดเ้ห็นว่าสารบบพนัธสัญญาเดิมตอบสนองความจ าเป็นของคนของพระเจา้ โดยการประยุกต์ส่ิงที่พวกเขาเช่ือ
เกี่ยวกบัแผ่นดิน และพนัธสัญญาของพระองค์เขา้กบัสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญอยู่ หนังสือในพนัธสัญญาเดิมท าเช่นน้ีในหลายแนวทาง 
เม่ือเราศึกษาสารบบพนัธสัญญาเดิมในฐานะกระจกเงา เราเห็นว่าหนังสือเหล่าน้ีสัมผสักบัประเด็นเฉพาะนับไม่ถว้นที่ส าคญัต่อเรา เม่ือเรา
ศึกษาสารบบน้ีในฐานะหน้าต่าง เราก็เห็นว่าหนังสือต่าง ๆ มอบมุมมองแทจ้ริงสู่ประวติัศาสตร์อย่างไร และเม่ือเราพิจารณาสารบบพนัธ
สัญญาเดิม ในฐานะชุดภาพ หรือภาพแสดงทางวรรณกรรม เราก็รับรู้ถึงบางทศันมิติเกี่ยวกบัประเด็นเฉพาะ และเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ทั้งปวงเหล่าน้ี 

 
ในฐานะผูติ้ดตามพระคริสต์อย่างสัตยซ่ื์อ เราตอ้งเรียนรู้ว่าจะศึกษาหนังสือในพนัธสัญญาเดิมอย่างไร ทั้งในฐานะกระจกเงาที่

ตอบสนองความสนใจ และความจ าเป็นของเรา ในฐานะหน้าต่างที่เปิดเผยราชกิจอนัทรงฤทธานุภาพของพระเจา้ในประวติัศาสตร์ และใน
ฐานะภาพแสดงทางวรรณกรรมที่เน้นหนทางเฉพาะในการปรนนิบติัพระเจา้ ซ่ึงคนของพระเจา้ควรยึดถือ หนังสือในสารบบพนัธสัญญา
เดิมน้ัน เบื้องตน้ถูกเขียนข้ึนส าหรับคนมากมายที่แตกต่างกนั ซ่ึงเผชิญกบัโอกาส และความทา้ทายสารพดัรูปแบบในโลกยุคโบราณ และ
ในฐานะที่เราเผชิญโอกาส และความทา้ทายคลา้ยคลึงกนัในชีวิตของเราในปัจจุบนั หนังสือในพนัธสัญญาเดิมจึงสอนเราเช่นกนัว่าเราจะ
ภกัดีต่อพนัธสัญญาของพระเจา้อย่างไร เพ่ือที่เราจะต่อยอดแผ่นดินของพระเจา้บนโลกน้ี จนกระทัง่พระคริสต์เสด็จกลบัมาดว้ยสง่าราศี 
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วิทยากร 
 

 
ดร. ริชำร์ด พแรตต์ จูเนียร์ เป็นผูร่้วมก่อตั้งและประธานของ องค์กร “พนัธกิจรับใชแ้ห่งสหัสวรรษที่สาม” (Third Millennium Ministries) 
ท่านด ารงต าแหน่งศาสตราจารยด์า้นพนัธสัญญาเดิม ที่วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) เป็นเวลากว่า 20 
ปี และเป็นประธานภาควิชาพนัธสัญญาเดิม ในฐานะผูรั้บใชท้ี่ไดรั้บการสถาปนา ดร. พแรตต์เดินทางอย่างกวา้งขวางเพ่ือประกาศข่าว
ประเสริฐและท าการสอนสอน ท่านศึกษาที่วิทยาลยัศาสนศาสตร์เวสท์มินสเตอร์ (Westminster Theological Seminary) ไดรั้บปริญญาศา
สนศาสตร์มหาบณัฑิตจากวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมยูเนียน (Union Theological Seminary) และส าเร็จการศึกษาระดบัศาสนศาสตรดุษฎี
บณัฑิตดา้นพนัธสัญญาเดิมศึกษาจากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) ดร. พแรตต์เป็นบรรณาธิการทัว่ไปของ “พระคมัภีร์ฉบบั
นานาชาติใหม่เพ่ือจิตวิญญาณแห่งปฏิรูปศึกษา” (NIV Spirit of the Reformation Study Bible) และเป็นหน่ึงในผูแ้ปล “พระคมัภีร์ฉบบัชีวิต
ใหม่” (New Living Translation) นอกจากน้ี ท่านยงัไดเ้ขียนบทความและหนังสืออีกมากมาย ซ่ึงรวมถึง “จงอธิษฐานดว้ยดวงตาที่เปิดอยู่” 
(Pray with Your Eyes Open) “ทุกความคิดใตค้วามควบคุม” (Every Thought Captive) “สร้างไวใ้ห้มีศกัด์ิศรี” (Designed for Dignity) 
“พระองค์ประทานเร่ืองราวแก่เรา” (He Gave Us Stories) “อรรถาธิบายส าหรับ 1 และ 2 พงศาวดาร” (Commentary on 1 & 2 Chronicles) 
และ “อรรถาธิบาย 1 และ 2 โครินธ์” 

 

 
ดร. เดวิด บำวเออร์ เป็นคณบดีคณะการตีความพระคริสต์ธรรมคมัภีร์ และด ารงต าแหน่งศาสตราจารยเ์กียรติยศ “ราล์ฟ วลัโด บีสัน” ดา้น
การศึกษาพระคริสต์ธรรมคมัภีร์เชิงอุปนัย ที่วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแอสบิวรี 
 
ดร. อำชิช คริสปำล เป็นผูอ้  านวยการสภากิจการต่างประเทศภูมิภาคเอเชีย 
 
ศำสนำจำรย์ ไมเคิล กโลโด เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระคริสต์ธรรมคมัภีร์ศึกษา ณ วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมปฏิรูป ในเมืองออร์แลนโด 
รัฐฟลอริดา 
 
ดร. เดนนิส จอห์นสัน เป็นคณบดีฝ่ายวิชาการ และศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์เชิงปฏิบติั ที่วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมเวสท์มินสเตอร์ 
แคลิฟอร์เนีย 
 
ดร. จิม จอร์แดน เป็นผูฝึ้กสอนระดบันานาชาติส าหรับองค์กรการฝึกอบรมผูน้ านานาชาติ 
 
ศำสนำจำรย์เควิน แลบบี เป็นศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจกัรวิลโลว ์ครีก ที่เมืองวินเทอร์ สปริงส์ มลรัฐฟลอริดา  
 
ดร. จอห์น ออสวอลท์ เป็นอาจารยรั์บเชิญผูท้รงคุณวุฒิดา้นพนัธสัญญาเดิม ที่วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแอสบิวรี 
 
ดร. เคลย์ ควอร์เทอร์แมน เป็นอธิการบดี วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมปฏิรูปอีแวนเจลิคอลแห่งยูเครน กระทัง่เกษียณอายุในปี ค.ศ. 2019 
 
ดร. สตีเฟน เวลลัม เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์คริสเตียน ที่วิทยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊บติสต์ 
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