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เมื่อใกลจะถึงปใหม หลายคนก็มักจะนึกถึงสิ่งที่ตั้งใจจะทําในปใหม หรือที่มักจะเรียกกัน
วา New Year resolution สิง่เหลานัน้มักจะเปนสิง่ท่ีทําใหชวีติดขึีน้หรือประสบความสาํเร็จมาก
ขึ้น ในยุคนี้ที่ทุกสิ่งเคลื่อนไปอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่พุงพรวด 
ทุกชีวิตบนโลกนี้ก็จําเปนตองปรับตัวใหทันดวย ในอดีต ผูท่ีประสบความสําเร็จคือผูท่ีมีความ

สามารถ หรือที่เรียกวา คนเกง แตในยุคนี้ ความสามารถเปนสิ่ง
ท่ีไมเพียงพอหากตองการจะประสบความสําเร็จ หากแตจะตอง
ปรบัตวัใหทันกบัความเปลีย่นแปลงและตรงกบัความตองการดวย  
เพราะทางเลอืกมมีาก ใครกต็ามท่ีชาหรอืไมยอมปรบัเปลีย่นกอ็าจ
จะไมเปนที่ตองการและถูกทิ้งไวขางหลัง  

อยางไรก็ตาม การปรับตัวไมใชการยอมเปนหรือยอมทําทุก
อยางแมจะตองท้ิงหลกัการ สาระ หรอืตวัตนท่ีแทจรงิ  เปาโลยอม
เปนคนทุกประเภท แตทานไมไดท้ิงจุดยืนทางความเช่ือหรือเปา

หมายที่จะประกาศความรักของพระคริสต  ในความเปนจริง ทานเพียงแตปรับภาพลักษณ รูป
แบบ และยุทธวิธีในการทํางานใหเหมาะสมกับบริบทและกลุมเปาหมาย โดยที่เนื้อในยังคงเดิม 
(1 คร.9:19-23)  

ในการปรบัตวั เราอาจจะตองเรยีนรูทักษะใหมๆ  หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารทํางาน ท้ังนี ้เพือ่
ใหบรรลเุปาประสงคท่ีไดตัง้ไว แนนอนในการปรบัตวั เราอาจตองทําสิง่ท่ีไมเคยทําหรอืไมเคยชิน 
ซ่ึงเราอาจจะสงสยัวา เราจะทําไดหรอืไม อันท่ีจรงิ เราจะตองไมลมืวา ในชวีติของเราตัง้แตเดก็
จนโต เราทุกคนก็ตองปรับตัวกับเรื่องตางๆ อยูแลวไมมากก็นอย และเมื่อเวลาผานไป สิ่งที่ไม
คุนชินก็กลับกลายเปนสิ่งสามัญสําหรับเรา นั่นหมายความวา เราทุกคนมีความสามารถในการ
ปรับตัวไดมากกวาที่เราคิด

ขอพระเจาทรงโปรดอวยพระพรทานตลอดป 2023 ใหเปนปแหงการเกิดผลมากในทุกสิ่ง
ที่ทานกระทํา ใหแผนการและนํ้าพระทัยของพระเจาสําเร็จในชีวิตของทาน

ประกิจ ตรีทศายุธ
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¾พระคัมภีรภาษาเดิมคือภาษาฮีบรู พระนามเฉพาะของพระเจาประกอบดวยตัวอักษรฮีบรู 
4 ตัว ไดแก (โยด) (เฮ) (วาว) (เฮ) รวมกันเปน หรือเขียนทับศัพทเปนภาษา
อังกฤษไดวา YHWH ซึ่งนักวิชาการเรียกกันวา เททราแกรมมาทอน (Tetragrammaton) ซึ่ง
เปนคํากรีก แปลตรงตัววา อักษรสี่ตัว 

ในอดีต พระคริสตธรรมคัมภีรฉบับตางๆ มีแนวทางการแปลพระนามนี้อยูสองแนวทาง
หลักไดแก

การทับศัพท โดยยึดเอาตามการสะกดที่ปรากฏในสําเนาโบราณ เชน “ยะโฮวา” หรือ “เย
โฮวาห” หรือในภาษาอังกฤษวา “Jehovah” ฉบับที่มักจะแปลตามแนวทางนี้ไดแก ฉบับ 1940 
ฉบับ 1971 ASV เปนตน

การแปลเปนพระนามทั่วไป เชน “องคพระผูเปนเจา” หรือ “องคเจานาย” หรือในภาษา
อังกฤษวา “The Lord” ฉบับที่มักจะแปลตามแนวทางนี้ไดแก ฉบับประชานิยม ฉบับอมตธรรม 
ESV KJV NKJV NASB NIV GNB CEV เปนตน

คําถามหนึ่งที่คนสงสัยคือ พระนามนี้ควรจะออกเสียงวา “เยโฮวาห” หรือ “ยาหเวห” กัน
แน เพื่อท่ีจะตอบคําถามนี้ เราจะตองยอนไปดูประวัติศาสตรของการออกเสียงเรียกพระนาม
พระเจา
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เนื่องจากชาวยิวตั้งแตสมัยโบราณถือวา
พระนามเฉพาะของพระเจาเปนพระนาม
บริสุทธิ์และไมควรที่จะเอยถึง ดังนั้น เวลา
กลาวถึงพระเจา ชาวยิวจึงนิยมใชคําวา

(เขียนทับศัพทไดวา อานวา 
อโดนาย) แปลวา “องคเจานาย” หรือ “The Lord” แตเมื่อตองอานพระคัมภีรในที่ชุมนุมชนก็
ไมอาจหลีกเลี่ยงพระนามเฉพาะของพระเจาในพระคัมภีรได ดวยเหตุนี้ พวกอาลักษณจึงมี
ธรรมเนียมปฏิบัติในการนําเอาตัวอักษร (YHWH) และสระของคําวา  ( )
มารวมกัน กลายเปนคําวา ( ) ดังท่ีปรากฏในสําเนาพระคัมภีรโบราณ เพื่อ
เปนการบงบอกใหทราบวา เมื่อตองอานพระนามนี้ ใหอานออกเสียงเลียนคําวา อโดนาย แทน

ดวยเหตุนี้ “เยโฮวาห” จึงไมใชพระนามเฉพาะที่แทจริง ขณะเดียวกัน หากแปล
(YHWH) ใหเปนพระนามทั่วไปวา “องคเจานาย” หรือ “องคพระผูเปนเจา” ก็มีขอคํานึงอีกเชน
กนั เพราะในพระธรรมบางตอนมีท้ังคาํวา (YHWH) และ ( ) ปรากฏอยู
ดวยกัน (เชน สดด.8:2; 16:2; 68:21 และตอนอื่นๆ อีกมากมาย) อีกทั้งคริสเตียนไมไดยึดถือ
ตามธรรมเนยีมยวิวาพระนามเฉพาะของพระเจานัน้ไมสามารถเอยถงึได ดวยเหตนุี ้พระครสิต
ธรรมคัมภีรไทยฉบับมาตรฐานจึงแปลพระนาม (YHWH) วา “พระยาหเวห” เพื่อใหผู
อานเขาใจไดอยางชัดเจน

ทั้งนี้ ในสวนของเสียงสระในพระนาม “ยาหเวห” แมนักวิชาการสวนใหญในปจจุบันคอน
ขางจะเห็นตรงกันในเรื่องนี้ แตก็ยังคงมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมอยูเชนกัน โดยเสียงสระของ
พยางคแรกคือ “ยาห” คอนขางมีความแนชัดจากหลักฐานภายในพระคัมภีรเอง นั่นคือ ช่ือ
บุคคลตางๆ ในพระคัมภีรซึ่งมีความหมายเกี่ยวของกับพระเจา (เชน เอลียาห โยสิยาห เศคาริ
ยาห ฯลฯ) ในขณะที่เสียงสระของพยางคหลังคือ “เวห” นั้นมีขอสนับสนุนจากธรรมเนียมที่สืบ

ตอกันมาของชาวยิวและคริสตจักรยุคแรก ในปจจุบันจึงพอสรุปไดวาพระนาม
เฉพาะ (YHWH) นั้นนาจะอานออกเสียงวา “ยาหเวห”

อยางไรก็ตาม หากในอนาคตมีการคนพบความรูความเขาใจใหมๆ 
เพิ่มข้ึนอีกเกี่ยวกับภาษาและบริบทดั้งเดิม

ของพระคัมภีร นั่นก็จะเปนเครื่องชวย
ประกอบการพจิารณาและแกไขคาํ

แปลพระคริสตธรรมคัมภีรใน
อนาคตตอไป 

ตอกันมาของชาวยิวและคริสตจักรยุคแรก ในปจจุบันจึงพอสรุปไดวาพระนาม
เฉพาะ (YHWH) นั้นนาจะอานออกเสียงวา “ยาหเวห”

อยางไรก็ตาม หากในอนาคตมีการคนพบความรูความเขาใจใหมๆ 
เพิ่มข้ึนอีกเกี่ยวกับภาษาและบริบทดั้งเดิม
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TTBS ขอเชิญชวนนองๆ และผูสนใจ ท่ีมีอายุตั้งแต 10 ปข้ึนไป เขารวมกิจกรรมการ      
คัดลอกพระคัมภีร อาลักษณจิ๋ว และอาลักษณผูใหญ ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรมที่ TBS ไดดําเนิน
มาอยางตอเนื่อง และปนี้เปนปท่ี 4 เพื่อเสริมสรางจิตวิญญาณ และพัฒนาตนเองดานความ   
คิดสรางสรรค โดยปนี้จะใชพระธรรมลูกา บทท่ี 1-8 (ฉบับมาตรฐาน) ในการคัดลอกฯ            
รับทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเขารวมกิจกรรมไดตั้งแตวันท่ี 1-31 มีนาคม 2023 ทาง 
www.thai.bible

ÍÒÅÑ¡É³�¨ÔëÇ áÅÐÍÒÅÑ¡É³�¼ÙŒãËÞ‹

ÍÒÅÑ¡É³�¨ÔëÇ
ÍÒÅÑ¡É³�¼ÙŒãËÞ‹
ÃÐ´Ñº»ÃÐà·È »‚ 2023

พระธรรม
ลูกา
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Ê¹Ø¡¡Ñº¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ�
à©ÅÂ Ê¹Ø¡¡Ñº¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ� 
1  7 เดือน (1 ซมอ.6:1) 
2ชาวเมืองยาเบชกเิลอาด (1 ซมอ.11:1-11; 31:8-13) โดยแมจะอยูคนละฝงของแมนํา้จอรแดน

กบัคนเผาเบนยามนิซึ่งเปนเผาของซาอลู แตกม็คีวามเกีย่วของเปนเครือญาตกิบัคนเผาเบนยามนิ 
คอนขางมากจากเหตุการณใน วนฉ.21:8-25 ดูคําอธิบายเพิ่มเติมไดใน พระคริสตธรรมคัมภีร
ฉบับศึกษาพระธรรม 1-2 ซามูเอล 
3 หุชยั (2 ซมอ.15:32-37; 17:14) ทานนาจะเปนสหายผูอาวโุสของดาวดิ และเปนคนที่มเีกยีรติ

และเปนที่รูจกัดีในราชสาํนกั ดคูาํอธบิายเพิม่เตมิไดใน พระคริสตธรรมคัมภรีฉบับศกึษา พระธรรม 
1-2 ซามูเอล 
4 สดด.22:1 และนี่เปนถอยคําที่พระเยซูคริสตทรงยกมาอธิษฐานบนไมกางเขน เนื่องจาก

ประสบการณของผูเขียนสดุดีบทนี้และของพระองคนั้นคลายคลึงกัน (มธ.27:46; มก.15:34) ดูคํา
อธิบายเพิ่มเติมไดใน พระคริสตธรรมคัมภีรฉบับศึกษา พระธรรมสดุดี เพลงซาโลมอน 
5 อิสยาห (อสย.6:1-3) นักวิชาการบางคนคิดวา เสราฟมอาจมีรูปรางคลายงู มีปก 6 ปก ดูคํา

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสราฟมไดใน พระคริสตธรรมคัมภีรฉบับศึกษา พระธรรมอิสยาห 
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1. ในสมัยของซามเูอล เมือ่คนอิสราเอลพายแพคนฟลสิเตยีและโดนยึดหีบพนัธสญัญาไป

นั้น หีบพันธสัญญาไปอยูในดินแดนของพวกฟลิสเตียนานเทาไร?
2. ชาวเมอืงใดท่ีซาอูลไดเคยชวยกูจากนาหาชคนอัมโมน และตอมาเม่ือซาอูลสิน้พระชนม

ก็เปนคนเพียงกลุมเดียวที่กลาไปนําพระศพของซาอูลกลับมาถวายพระเพลิง?
3. สหายของดาวิดคนใดท่ีดาวิดใชใหไปเปนสายลับในฝายอับซาโลมเพื่อคอยคัดคานคํา

ปรึกษาของอาหิโธเฟล?
4. “พระเจาขา พระเจาขา ไฉนทรงทอดทิ้งขาพระองคเสีย…” ถอยคํานี้ปรากฏอยูในพระ

ธรรมสดุดีบทและขอใด?
5. ใครคือผูที่เห็นเสราฟมในขณะท่ีอยูในพระวิหาร
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á¹Ð¹íÒÊÔ¹¤ŒÒ

บันทึกประวัติศาสตรเกี่ยวกับกษัตริยสวนใหญจะมีแตเรื่องราวของความสําเร็จ แตพระ
ธรรม 1-2 ซามูเอลนี้ บันทึกเรื่องราวของกษัตริยของอิสราเอลผูยิ่งใหญ ซึ่งดําเนินตามพระทัย
พระเจา แตกลับ ไมใชคนท่ีสมบูรณแบบ ทําบาปรายแรงหลายครัง้ แต

เม่ือกลับใจ พระเจาก็ทรงอวยพรจนยุคของทานเปน
ยุคทองของอิสราเอล

หนังสือเลมนี้จะชวยใหทานไดรับแรงบันดาลใจ 
และความรูความเขาใจเพิม่เตมินอกเหนือจากการอาน
พระคัมภีร ผานคําอธิบายในแตละขอ โดยนักวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิชาวไทย 

ÃËÑÊÊÔ¹¤ŒÒ 9786163391681 ¾ÃÐ¤ÃÔÊµ¸ÃÃÁ¤ÑÁÀÕÃ�©ºÑº
ÈÖ¡ÉÒ »ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÊÁÑÂàÃÔèÁµŒ¹ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔÊÃÒàÍÅ 1-2 «ÒÁÙàÍÅ »¡¡ÃÐ´ÒÉ

á¢ç§¾ÔÁ¾� 4 ÊÕ ¢¹Ò´ 16.2 X 23.4 «Á. ¨íÒ¹Ç¹ 230 Ë¹ŒÒ à¹×éÍã¹¾ÔÁ¾� 2 ÊÕ ¡ÃÐ´ÒÉ¶¹ÍÁ
ÊÒÂµÒ ÁÕË¹ŒÒá¼¹·Õèã¹¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ� ¾ÔÁ¾� 4 ÊÕ 5 Ë¹ŒÒ ÃÒ¤ÒàÅ‹ÁÅÐ 370 ºÒ· Ê¹ã¨ÊÑè§«×éÍ â·Ã. 094-493-3133 
äÅ¹� : tbsbookshop

6 TBS’s Friends 

บันทึกประวัติศาสตรเกี่ยวกับกษัตริยสวนใหญจะมีแตเรื่องราวของความสําเร็จ แตพระ

1-2 «ÒÁÙàÍÅ
¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ�©ºÑºÈÖ¡ÉÒ

á¢ç§¾ÔÁ¾� 4 ÊÕ ¢¹Ò´ 16.2 X 23.4 «Á. ¨íÒ¹Ç¹ 230 Ë¹ŒÒ à¹×éÍã¹¾ÔÁ¾� 2 ÊÕ ¡ÃÐ´ÒÉ¶¹ÍÁ

ธรรม 1-2 ซามูเอลนี้ บันทึกเรื่องราวของกษัตริยของอิสราเอลผูยิ่งใหญ ซึ่งดําเนินตามพระทัย
พระเจา แตกลับ

ยุคทองของอิสราเอล

และความรูความเขาใจเพิม่เตมินอกเหนือจากการอาน
พระคัมภีร ผานคําอธิบายในแตละขอ โดยนักวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิชาวไทย 

ª‹Í§·Ò§ã¹¡ÒÃÊÑè§«×éÍ â·Ã. 094-493-3133 äÅ¹� : tbsbookshop
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TBS’s Friends 7

50ºÒ·

ÃÑºÊ‹Ç¹Å´

àÁ×èÍ«×éÍÊÔ¹¤ŒÒ·Õè¼ÅÔµâ´Â TBS

TBSFRIENDS50
«×éÍÊÔ¹¤ŒÒÁÙÅ¤‹Ò 300 ºÒ·¢Öé¹ä» 
1 â¤Œ´Å´ÃÒ¤Ò µ‹Í 1 ãºàÊÃç¨   
ãªŒÊÔ·¸Ôìä´ŒÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2023
ÊÑè§«×éÍ à¿«ºØ�¡ : thai.bible äÅ¹� : tbsbookshop

à¾ÕÂ§á¨Œ§â¤Œ´

พระครสิตธรรมคมัภรี์
ปกไวนลิ ขนาดกลาง

(14.5 ซม. X 21 ซม.)

ª‹Í§·Ò§ã¹¡ÒÃÊÑè§«×éÍ â·Ã. 094-493-3133 äÅ¹� : tbsbookshop

   ราคา

890.-
   ราคา

750.-

ฉบบั 1971
รหัสสินคา 9786163391285
พันธสัญญาเดิม และใหม
มีแผนที่

ฉบบัมาตรฐาน (ThSV)
รหัสสินคา 9786163391643
พันธสัญญาเดิม และใหม
มีบทนํา โครงรางเนื้อหา แผนที่ 
ภาพประกอบ

TBS’s Friends 7
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8 TBS’s Friends 

¼ÅÔµâ´Â ÊÁÒ¤Á¾ÃÐ¤ÃÔÊµ¸ÃÃÁä·Â 319/52-55 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2279-8341 โทรสาร 
0-2616-0517 ÊÒ¢ÒàªÕÂ§ãËÁ‹ 11/1 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 โทร. 053-240-543 โทรสาร 053-240-396

โดยการถวายทรัพยผานบัญช ี“สมาคมพระคริสตธรรมไทย”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ เลขที่บัญชี 138-0-86415-5
หากทานตองการใบเสร็จรับเงิน กรุณาสง “หลักฐานใบโอนเงินสนับสนุนพันธกิจสมาคมฯ” 
มาทาง โทรสาร 0-2616-0517, อีเมล tbs@thaibible.or.th หรือ ไลน @thai.bible

“¢ÍàªÔÞÃ‹ÇÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¾Ñ¹¸¡Ô¨¡ÑºàÃÒ”
¶ÇÒÂÍÍ¹äÅ¹�

 tbs@thaibible.or.th   www.thai.bible   thai.bible   thai.bible   thai.bible  @thai.bible

ขอขอบคุณ คริสตจักรพลังชีวิต (Alive Church) 

ที่สนับสนุนการผลิต TBS’s Friends ฉบับนี้

พี่นองท้ังหลาย เราอยากใหทานรูถึงพระคุณของพระเจาท่ีพระองค
ประทานแกคริสตจักรตางๆ ในแควนมาซิโดเนีย เพราะในขณะท่ีพวกเขา
เผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลําบากนั้น ความยินดีท่ีเต็มลน
และความยากจนอยางท่ีสุดของพวกเขาไดลนออกมาเปนใจกวางขวางยิ่ง 
เพราะขาพเจาเปนพยานไดวาพวกเขาถวายตามความสามารถ ท่ีจรงิกเ็กนิ
ความสามารถ และทําดวยความสมัครใจ

 2 โครินธ 8:1-3 (ฉบับมาตรฐาน)
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