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ส
TBS’s Friends เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ 

และรู้จักใช้พระคัมภีร์
To give every Thai a Bible to use and the skills to use it.ฉบับที่ 2  กันยายน 2022 สมาคมพระคริสตธรรมไทย

สวัสดีครับ เพื่อนของ TBS ทุกท่าน  
เราก�าลังอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่วิปริตโดยแท้  กว่าสองปีที่ผ่านมา 

โลกท้ังใบต้องเผชิญกบัวกิฤตโรคระบาดท่ีน�าไปสูว่กิฤตเศรษฐกจิ  พอเราเริม่มีความหวังว่า อาจ
จะได้เห็นแสงสว่างลิบๆ ที่ปลายถ�้า ก็ต้องมาพบกับข่าวเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน
ท่ีท�าให้ราคาน�า้มันสงูขึน้เป็นประวติัการณ์ ส่งผลกระทบต่อค่าขนส่ง และค่าสนิค้าอุปโภคบรโิภค  
เป็นการซ�้าเติมเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่าก�าลังจะฟื้นตัวให้ย�่าแย่ลงไปอีก  ขณะที่รายได้ขาดหาย

ไป รายจ่ายกลบัเพ่ิมข้ึนจากค่าครองชพีท่ีถบีตวัข้ึนอย่าง
รวดเร็ว  หลายคนอดไม่ได้ที่จะตั้งค�าถามว่า จะมีอะไร
ที่จะแย่ไปกว่านี้อีกหรือไม่

เมื่อกว่าสองพันปีท่ีแล้ว อัครทูตยอห์นได้รับการ
ส�าแดงจากพระเจ้าถึงภัยพิบัติต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบ
ไปทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นภัยด้านสุขภาพ ภัยธรรมชาติ ภัย
การเมือง หรือภัยเศรษฐกิจ  หากเราเชื่อว่า ยอห์นได้
พูดถึงกลียุคท่ีจะเกิดข้ึนในภายภาคหน้าก่อนท่ีพระเยซู
จะเสดจ็กลบัมา  สิง่ท่ีเกดิข้ึนรอบตวัเราในขณะนีก้ค็งจะ

ท�าให้เราอดสงสยัไม่ได้ว่า เราก�าลงัก้าวเข้าสูก่ลยีคุแล้วหรอืไม่ แม้เราจะไม่รูว่้า พระเยซูจะเสดจ็
กลบัมาเม่ือไร  สิง่ท่ีเกดิข้ึนรอบข้างเรากค็งจะเชิญชวนให้เราต้องด�าเนนิชีวติราวกบัว่า พระองค์
จะเสด็จกลับมาเร็วๆ นี้ หรือไม่ก็ในชั่วชีวิตของเรา

ในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนเช่นนี้ สัจธรรมประการหน่ึงท่ีเท่ียงแท้แน่นอนคือ พระเจ้ายัง
ทรงพระชนม์อยู่ และพระวจนะพระองค์ยังคงเป็นจริงและมีชีวิต  ไม่มีสิ่งใดที่จะเล็ดลอดสาย
พระเนตรพระเจ้าไปได้ ไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นได้หากพระองค์ไม่อนุญาต แม้ในความคิดเรา สิ่ง
นั้นจะดูเหมือนไม่ดีหรือไม่น่าอภิรมย์ พระเจ้าทรงมีเหตุผลที่ดีไม่ว่าเราจะเข้าใจเหตุผลนั้นหรือ
ไม่ก็ตาม ความวางใจพระองค์ผู้ทรงเป็นความม่ันคงจึงเป็นสิ่งส�าคัญย่ิงและควรอยู่เหนือความ
วางใจมนุษย์หรือสถานการณ์รอบข้างที่พร้อมจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

ในห้วงเวลาแห่งความยากล�าบากที่เราก�าลังเผชิญอยู่นี้ จงยึดฉวยพระวจนะพระเจ้าไว้ให้
มั่น  ยามใดที่ท่านหวาดหวั่นหรือวิตกกังวล จงใคร่ครวญถ้อยค�าแห่งชีวิต และระลึกถึงพระวา
ทะของพระองค์เสมอ พระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงแต่มีฤทธิ์เดช แต่ยังน�ามาซึ่งการหนุนจิต
ชูใจ และเป็นความหวังใจให้กับผู้เชื่อทุกเวลา  ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ 

จากใจเลขาธิการ
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คุณรู้หรือไม ่
ท�าไมจึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงส�านวนแปลพระคัมภีร์

เหตุผลเหล่านี้ท�าให้เห็นได้ว่า การแก้ไขหรือปรับปรุงค�าแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์
ไทยจะต้องเกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่างแน่นอน และจะเป็นงานที่ไม่รู้จักจบสิ้น หรือจะสิ้นสุด
ลงก็ต่อเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแล้วเท่านั้น

ท้ังนี้ TBS ยังคงยินดีท่ีจะปรนนิบัติรับใช้คนไทยผ่านพันธกิจการแปลและจัดท�า      
พระครสิตธรรมคมัภร์ีไทย รวมถงึการจดัท�าพระครสิตธรรมคมัภร์ีฉบับศกึษาเพือ่ให้ผูอ่้าน
มีความรู้เกี่ยวกับบริบทเบ้ืองหลังพระคริสตธรรมคัมภีร์และเข้าใจความหมายของเนื้อหา
พระธรรมแต่ละตอนมากยิ่งขึ้น ตามความมุ่งหมายของ TBS ที่ว่า “เพื่อให้คนไทยทุกคน
มีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์” 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาฮีบรู อาราเมค และกรีก และได้ถูกแปล
เป็นภาษาไทยครั้งแรกเมื่อกว่า 200 ปีที่แล้ว โดยมิชชันนารีชาวตะวันตก ทั้งนี้ พระคริสต
ธรรมคัมภีร์ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ (ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่) ที่จัดท�าโดย 
TBS มีอยู่ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ 1940 ฉบับ 1971 ฉบับประชานิยม และฉบับมาตรฐาน  
2011 นอกจากนี้ TBS ก็ก�าลังแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษามือไทยด้วย

บางคนอาจจะตั้งค�าถามว่า เหตุใดจึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงส�านวนแปลหลายครั้ง 
ภารกิจดังกล่าวนั้นน่าจะเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมี
การจดัพิมพ์พระครสิตธรรมคมัภร์ีฉบับมาตรฐานเมือ่ไม่นานมานี ้แต่ในความเป็นจรงิ เม่ือ
เวลาผ่านไป การแก้ไขปรับปรุงค�าแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็ยังคงจ�าเป็นต้องท�ากันอีก
ด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ คือ
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เหตุผลด้านภาษา - ทุกภาษาในโลกรวมท้ังภาษาไทยล้วนแล้วแต่มีวิวัฒนาการ และ
เปลีย่นแปลงไปตามบรบิทผูใ้ช้ภาษาอยู่เสมอ จงึต้องมีการแก้ไขการใช้ภาษาท่ีล้าสมยั หรอื
ส�านวนที่สามัญในยุคหนึ่ง แต่เข้าใจยากในปัจจุบัน
เหตุผลด้านสังคม - สภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ท�าให้ต้องค�านึงถึง
ความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่านหรือผู้ฟัง ซ่ึงอาจไม่คุ้นเคยกับบริบทเบ้ืองหลังของผู้คนใน     
พระคริสตธรรมคัมภีร์ เช่น วัฒนธรรม ค่านิยม ฯลฯ หรือโลกทัศน์ของคนเหล่านั้นเกี่ยว
กับบางประเด็นในสังคม เช่น เพศ เชื้อชาติ ชนชั้น ฯลฯ อันจะส่งผลต่อการเลือกใช้ค�าที่
เหมาะสมต่อผู้อ่านและสื่อความหมายที่ตรงตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมของผู้เขียน
เหตผุลด้านวชิาการ - ทุกวนัน้ียงัคงมีการค้นพบข้อมลูใหม่อยู่เร่ือยๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัภาษา
เดิม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนศาสตร์ ฯลฯ ท�าให้ความรู้ความเข้าใจที่ส่งผลต่อการ
แปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้น 
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สสนุกดีและมีสาระ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ คือ กิจกรรม
แข่งขนัตอบค�าถามจากพระคมัภร์ี ส�าหรบัเยาวชนท่ัวประเทศไทย มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนรกัการอ่านพระคมัภร์ี จดัมาแล้ว
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 21 ปี  

นี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆ ท่ีได้รับพระพรจากการแข่งขันตอบ
ค�าถามจากพระธรรมดาเนียลในปีที่แล้ว

“จากการอ่านพระธรรมดาเนยีล เราได้เห็นตวัอย่างการยืนหยัดในความ

เช่ือของดาเนียลในถ�้าสิงโต แม้ดาเนียลจะเจอเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายใน

ชีวิต ดาเนียลก็ยังคงยึดมั่นต่อพระเจ้า ยังคงเชื่อและอธิษฐานร้องทูล

ต่อพระเจ้า สามารถน�ามาใช้ในชีวิต ถึงแม้หนูจะเจอเหตุการณ์หรือ

ปัญหาต่างๆ หนกูจ็ะอธษิฐานให้พระเจ้าช่วยและให้พระเจ้าทรงน�าค่ะ”

ด.ญ.มารียาห์ ทิพย์ด้วง คริสตจักรนครเชียงใหม่

“จากการอ่านพระธรรมดาเนียล น้องอิมได้เห็นตัวอย่างของดาเนียล

ในการยึดม่ันกับพระเจ้า ในการเช่ือม่ันในพระเจ้า ตอนท่ีน้องอิมอยู่

โรงเรียนจะมีคริสเตียนอยู่แค่ไม่กี่คน บางทีน้องอิมก็โดนล้อ แต่น้อง

อิมไม่โกรธเลย น้องอิมได้อธิษฐานต่อพระเจ้า และในเวลาที่น้องอิมมี

ปัญหา น้องอิมก็จะฝากไว้กับพระเจ้าค่ะ”

ด.ญ.พรปวิณี ทิพย์ด้วง คริสตจักรนครเชียงใหม่

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 
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1. ในพระธรรมโยชูวา เมื่อผู้สอดแนมเมืองเยรีโคทั้ง 2 คนได้ซ่อนตัวในบ้านของราหับแล้ว 
 พวกเขาไปซ่อนตัวที่ไหนต่ออีก?

2. ผู้วินิจฉัยเยฟธาร์มีบุตรทั้งหมดกี่คน?
3. นาโอมีกับนางรูธอยู่ด้วยกันที่เบธเลเฮมตั้งแต่เมื่อไรจนถึงเมื่อไร?
4. ในสมัยกลับจากการเป็นเชลยท่ีบาบิโลน มีผู้เผยพระวจนะคนใดท่ีท�างานร่วมกับเศรุบ
 บาเบล?
5. โมรเดคัยเป็นคนยิวจากเผ่าใด?  ดูเฉลยหน้า 6

ส�าหรับปีนี้เป็นการทดสอบความรู้จากพระธรรมเยเรมีย์บทท่ี 
1-26 รอบแรกซึ่งเป็นรอบทดสอบความรู้ (Pre-test) ได้สิ้นสุดลงแล้ว
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา TBS ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมการ
แข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2022 ทางออนไลน์ เปิดรับ
สมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2022 ทาง www.thai.bible 

สนุกกับพระคัมภีร์?
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สนุกกับพระคัมภีร์ ต่อจากหน้า 5  ค�าตอบ 1  ที่ภูเขา เป็นเวลา 3 วัน (ยชว.2:16, 22-23)         
2 คนเดียว เป็นบุตรหญิง (วนฉ.11:34)  3  ตั้งแต่ต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาร์เลย์ (นรธ.1:22) จนถึงสิ้น
ฤดูเกี่ยวข้าวบาร์เลย์และข้าวสาลี (นรธ.2:23) คือตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมจนถึงช่วง
ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ดูค�าอธิบายเพิ่มเติมได้ใน พระคริสต

ธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา พระธรรมโยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ  4  ฮักกัยและเศคาริยาห์ (อสร.5:1-2)              
5 เผ่าเบนยามิน (อสธ.2:5) โดยค�าว่า “ยิว” ถูกใช้เรียกคนอิสราเอลโดยรวมทั้งหมดตั้งแต่สมัยตก
เป็นเชลยที่บาบิโลนเป็นต้นมา ดูค�าอธิบายเพิ่มเติมได้ใน พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา พระธรรมเอสรา 

เนหะมีย์ เอสเธอร ์

สุดยอดโปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์ ค้นหาค�าศัพท์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีฟังก์ชันเปรียบ
เทียบพระคัมภีร์ต่างส�านวนแปลแบบข้อต่อข้อ สามารถศึกษารากศัพท์ภาษากรีกและฮีบรู จัด
วางรูปแบบหน้าจอได้อย่างอิสระ และสร้างบันทึกของคุณเองส�าหรับการค้นคว้าเพื่อเตรียมบท
เรียนหรือค�าเทศนา นอกจากนี้ หากต้องการดาวน์โหลดพระคัมภีร์ แผนที่ สารานุกรม หรือ
หนังสืออ่ืนๆ เพิ่ม ก็ท�าได้ตามท่ีต้องการ และเนื้อหาท่ีติดต้ังแล้วยังสามารถใช้งานแบบออฟ
ไลน์ได้ด้วย เสมือนยกห้องสมุดมาไว้ที่หน้าจอ ในราคาเพียง 600 บาทเท่านั้น  เหมาะส�าหรับ
ศิษยาภิบาล ครูรวีวารศึกษา ครูค�าสอน และผู้ชื่นชอบการศึกษาพระคัมภีร์ทุกคน

และหากคุณต้องการพระคัมภีร์ฉบับศึกษาในรูปแบบดิจิทัลส�าหรับใช้งานคู่กับโปรแกรม 
theWord นี้ TBS ก็มีจ�าหน่ายเช่นกัน รวม 13 พระธรรม (โยบ สุภาษิต ปัญญาจารย์ เอสรา     
เนหะมีย์ เอสเธอร์ สดุดี เพลงซาโลมอน อิสยาห์ เยเรมีย์ เพลงคร�่าครวญ เอเสเคียล และ    
ดาเนียล) ราคา 1,200 บาท 

ระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้ : Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32bit & 64bit)

“โปรแกรม theWord เป็นโปรแกรมสุดยอดที่ใช้ในการศึกษาพระคัมภีร์ ทุกชั้นเรียนที่ผมสอน ผม
แนะน�าให้นักศึกษาทุกคนใช้”

ศจ.ดร.สตีฟ เทเลอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา พระคริสตธรรมกรุงเทพ

theWord
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“theWord เป็นห้องสมดุ คลงัความรูส้�าหรบัผูร้กัพระวจนะ โปรแกรมหนึง่เดยีวในภาษาไทย มีพระ
คัมภีร์หลายฉบับแปล ไทย อังกฤษ ฮีบรู กรีก มีศัพทานุกรม ศัพท์ศาสนศาสตร์ พระคัมภีร์ฉบับ
ศึกษาชุดใหม่เขียนโดยคนไทย อรรถประโยชน์เกินคุ้มจริงๆ”   

ศจ.ดร.สุรเชษฐ์ อินสม คณะศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 

“ผมใช้โปรแกรม theWord มาเกอืบ 10 ปี เป็นซอฟต์แวร์ภาษาไทยท่ีช่วยผมมากในเรือ่งการค้นคว้า 
เตรียมเทศนา งานสอนและงานรับใช้  ลองใช้ดูแล้วจะติดใจ สามารถเข้าถึงได้เพียงคลิกเดียว”

คุณริยงค์ กิตติผล รองประธานกรรมการบริหาร นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง

ขอเชิญมาร่วมงาน 

TBS Fair 2022
8 ตุลาคม 2022 | 9:00 -12:00 น.

ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก)
อาคาร PS Tower ชั้น 24 | ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

ในงานท่านจะได้พบกับ
รายการ Share the Love Forward (live) ในหัวข้อ “คิดว่าแพ้แต่กลับชนะ”

บทเพลงไพเราะจากศิลปินยอดนิยม
ร้านจ�าหน่ายพระคัมภีร์ หนังสือ และของที่ระลึกในราคาลดสูงสุดถึง 50%

สมาชิก TBS จะได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนน
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอ�านวยการชุดใหม่ของ TBS

 และร่วมฟังรายงานผลการด�าเนินงานของ TBS
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้างาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2279-8341

เปิดรับลงทะเบียนเพ่ือร่วมงานต้ังแต่วันน้ีถึง 30 กันยายน 2022 เพ่ือจัดเตรียมสถานท่ีและอาหาร แจ้ง ช่ือ-นามสกุล 
ทาง โทรศัพท์ 0-2279-8341 โทรสาร 0-2616-0517 อีเมล tbs@thaibible.or.th ไลน์ thaibible.line
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ผลิตโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย 319/52-55 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2279-8341 โทรสาร 
0-2616-0517 สาขาเชียงใหม่ 11/1 ถ.เชียงใหม่-ล�าพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-240-543 โทรสาร 053-240-396 
เว็บไซต์ : www.thai.bible เฟซบุ๊ก : สมาคมพระคริสตธรรมไทย อินสตาแกรม : thai.bible อีเมล : tbs@thaibible.or.th

  TBS  เป็นมากกว่าร้านขายพระคัมภีร์...

       TBS  แปลพระคัมภีร์เป็นภาษาไทย ภาษาถิ่น และภาษามือ

  TBS  ผลิตและจ�าหน่ายพระคัมภีร์และวรรณกรรมคริสเตียน

       TBS  สนับสนุนพระคัมภีร์บนแอปพลิเคชันที่ทุกคนใช้ได้ฟรี

       TBS  แจกพระคัมภีร์ให้ผู้ด้อยโอกาส

 TBS  จัดสัมมนาพระคัมภีร์และอบรมในหัวข้อที่เสริมสร้างชีวิต

              TBS  จัดแข่งขันพระคัมภีร์ส�าหรับเยาวชนมานานกว่า 20 ปี

         TBS  ผลิตวิดีโอคลิปที่เป็นประโยชน์และเผยแพร่บน Social Media

 TBS  ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และชนกลุ่มน้อยที่เป็นผู้อพยพ

             และอื่นๆ อีกมากมายที่ TBS ฝันที่จะท�า...

ข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรือ่ง เพือ่ให้
เหน็ว่าโดยการตรากตร�างานแบบเดียวกนันี้ เราตอ้ง
ช่วยพวกท่ีมีก�าลังน้อย และระลึกถึงพระวจนะของ
พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า ตามท่ีพระองค์ตรัสว่า 
‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ’ ” 

กจ.20:35 (ThSV11)

พันธกิจ TBS

รายรับ-รายจ่าย ประจ�าปี 2022
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2022

รายรับ 9,721,105 บาท
รายจ่าย  9,933,060 บาท
รายรับน้อยกว่ารายจ่าย 211,955 บาท

แต่โครงการเหล่านี้จะเกิดขึ้นและส�าเร็จได้ก็ต่อเมื่อ...
มีผู้ที่ร่วมสานฝันกับเรา
เราอยากให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TBS 
และท�าให้ฝันของเราเป็นจริงร่วมกัน

โดยการถวายทรัพย์ผ่านบัญช ี“สมาคมพระคริสตธรรมไทย” 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ เลขที่บัญชี 138-0-86415-5
หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาส่ง “หลักฐานใบโอนเงินสนับสนุนพันธกิจสมาคมฯ” 
มาทาง โทรสาร 0-2616-0517, อีเมล tbs@thaibible.or.th หรือ ไลน์ @thai.bible

“ขอเชิญร่วมสนับสนุนพันธกิจกับเรา”
ถวายออนไลน์


