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บทที่ 3
การแปลพระคัมภีรตางๆ

จุดประสงค
เมือ่ศึกษาบทนี้จบลงคุณจะสามารถ:
*   ใหชือ่ภาษา 3 ภาษา ซึ่งพระคัมภีรเขียนขึ้น
*   ใหนยิามคํ าวา “พระคัมภีรฉบับตาง ๆ”
*   อธบิายความแตกตางระหวางฉบับแปลและฉบับตีความหมายของพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“องคพระผูเปนเจาประทานพระวจนะ พวกผูหญิงที่นํ าขาวดีก็เปนพวกใหญโต”

สดุดี 68.11

คํ านํ า
บทนีก้ลาวถงึภาษาเดิมที่พระคัมภีรเขียนขึ้นและอธิบายวาพระคัมภีรถูกแปลเปนภาษาอื่น ๆ ได

อยางไร คุณจะรูถึงความแตกตางระหวางฉบับแปลและฉบับตีความพระคัมภีร มีตัวอยางจากฉบับแปลตาง
ๆ ใหดวย

3 ภาษา
เดมินัน้พระคัมภีรเขียนดวยภาษา 3 ภาษา
พนัธสญัญาเดมิสวนใหญเขียนในภาษาฮีบรู นอกจากบางสวนของหนังสือดาเนียลและเนหะมีย

ซึง่เขยีนดวยภาษอาราบิก พันธสัญญาใหมเขียนดวยภาษากรีก
ตนฉบบัด้ังเดิมของพระคัมภีรไมมีอยูในปจจุบัน มีตนฉบับดี ๆ ที่เปนสํ าเนาของฉบับด้ังเดิมฉบับ

ตาง ๆ ของพระคัมภีรในการแปลจากสํ าเนาเหลานี้ออกมาอีกที
ต้ังแตระยะแรก ๆ คนเห็นความจํ าเปนในการแปลพระคัมภีร เพื่อใหทุกคนไดอานดวยภาษาของตน

เอง
ไมมฉีบับแปลใดที่สมบูรณทุกประการ เพราะวาไมมีภาษา 2 ภาษาใดที่เหมือนกันทุกอยาง คํ าบาง

คํ าที่ใชในพระคัมภีรไมปรากฏมีในภาษาอื่น
ตัวอยางเชน มชีาวเผาอินเดียนในเอควาดอร อเมริกาใต เรียกวา ออคาอินเดียน เมื่อมิชชั่นนารีเขา

ไปใหม ๆ คนเหลานี้ไมรูจักการเขียนหรือการอาน จึงไมมีคํ าในภาษาของเขาสํ าหรับคํ าวา “เขียน” หรือ
“หนงัสอื” ชาวออคาอินเดียนมีประเพณีการแกะสลักเครื่องหมายประจํ าตัวไวบนทรัพยสมบัติของเขา ใน
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เมือ่ไมมคํี าในภาษาของเขาสํ าหรับคํ าวา “หนังสือที่เขียน” “การเขียน” หรือ “หนังสือ” เมื่อมีการแปลพระ
คัมภีรสํ าหรบัเขาจึงเรียกวา “การแกะสลักของพระเจา” แสดงวานี่เปนบางอยางที่เปนของพระเจา

ตัวอยางนีแ้สดงใหเห็นความยากลํ าบากที่ประสบในการแปลพระคัมภีรเปนภาษาตางๆ

การแปลและการตีความ
มกีารแปลพระคัมภีรฉบับตาง ๆ ในปจจุบัน คํ าวา Version หมายถงึพระคัมภีรที่แปลดวยภาษาที่

ตางจากภาษาที่เขียนพระวจนะของพระเจา แตเดิมมีการแปล 2 ชนิดใหญ ๆ คือ การแปลและการตีความ

การแปล
การแปลเปนความพยายามที่จะแสดงออกซึ่งสิ่งที่ภาษากรีก ฮีบรูและอาระบิคเขียนไว เปนการ

แปลตามตวัอกัษรที่ใกลเคียงภาษาเดิมที่สุด ในแตละคํ าในพระคัมภีรเปนการแปลคํ าตอคํ า การเพิ่มเติม จะ
ท ําเฉพาะเทาที่จํ าเปนเพื่อใหผูอานเขาใจความหมาย

การตีความ
การตคีวามไมต้ังใจที่จะแปลคํ าตอคํ า แตแปลความคิดตอความคิด การตีความเปนการนํ าเอา

ความหมายของค ํามากลาวอีกครั้งหนึ่งโดยผูเขียนฉบับตีความ ฉบับตีความเราจะอานและเขาใจไดงายกวา
เพราะวาเขยีนดวยศัพทและไวยากรณที่ทันสมัยกวา แตไมใชการแปลที่ถูกตองแนนอนของพระวจนะของ
พระเจา

ในสวน “การศกึษาตอไป” ในบทนี้เราไดใหตัวอยางการแปลภาษาอังกฤษหลายฉบับ เพื่อใหคุณ
เปรียบเทยีบ ซึ่งจะใหแงคิดเกี่ยวกับความแตกตางของฉบับแปลและฉบับตีความ

การเลือกพระคัมภีรเพ่ือศึกษา
จดุประสงคของหลักสูตรนี้และการศึกษาพระคัมภีรโดยทั่วไป เราแนะนํ าใหใชฉบับคิงเจมส โดยมี

เหตุผลหลายประการ

ประการแรก
ฉบับคิง เจมส เปนการแปลที่ถูกตองมาก เพราะพระคัมภีรตองใชเพื่อการศึกษาอยางเอาจริงเอาจัง

ฉบับตีความไมมีการแปลคํ าตอคํ าที่แนนอน

ประการที่สอง
มอุีปกรณในการศึกษาใหใชมากสํ าหรับฉบับคิง เจมส (อุปกรณการศึกษาจะอธิบายในบทที่ 4 ของ

คูมือนี้) มี Concordances, Dictionaries, Commentaries หลายเลมที่อธิบายเนื้อหาของคิง เจมส

ประการที่สาม
ฉบับคิง เจมส ในปจจุบันมีการแปลมากที่สุด หมายถึงวาแปลเปนภาษามากกวาฉบับอ่ืน ๆ
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ต้ังแตหลกัสูตรของฮารเวสไทมฯ ไดใชทั่วโลก เราก็ไดเลือกฉบับแปลพระคัมภีรฉบับนี้ เพราะมีใชใน
หลายภาษา จ ําเปนที่คุณตองมีพระคัมภีรในภาษาของคุณเอง เพื่อจะเขาใจและคิดในภาษานั้น ๆ

ฉบับที่มีตัวอักษรสีแดง
ฉบับแปลหลายฉบับมีตัวพิมพอักษรสีแดง ซึ่งพิมพคํ าตรัสของพระเยซู สวนที่เหลือในเลมเปนตัว

พมิพสีดํ า ถาคณุสามารถหาตัวพิมพสีแดงไดในภาษาของคุณ เราแนะนํ าใหหามาใช ส่ิงที่พระเยซูสอนเปน
ส่ิงส ําคญัทีเ่ราเนนในการฝกอบรมของฮารเวสไทมฯ  ตัวพิมพสีแดงเปนคํ าสอนของพระองค

บทสรุป
แผนภูมติอไปนี้สรุปวา ฉบับแปลตาง ๆ ของพระคัมภีรไดพัฒนาไปอยางไร

พระคัมภีร
ไดรับการดลใจจากพระเจา

เปดเผยตอคนของพระเจาซึ่งเขียนพระวจนะของพระองคใน
ภาษากรีก  ฮีบรู  อาราบิค

แปลออกมาเปนภาษาตางๆ ซ่ึงมีผลใหเกิดการแปลที่ตรงตัว
และการตีความหมายฉบับตางๆ ของพระคัมภีร
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ชื่อ                                                             

แบบฝกหัดบทที่ 3

1. เขยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. คํ าวา “Version” หมายถึงอะไร ?
                                                                                                                                               

3. อะไรคอืความแตกตางระหวางฉบับการแปลและฉบับตีความของพระคัมภีร
                                                                                                                                               

4. ในหลักสูตรนี้เราใชฉบับแปลฉบับใดของพระคัมภีร
                                                                                                                                               

5. เหตุใดจึงไมมีการแปลพระคัมภีรฉบับใดเลยที่สมบูรณ ?
                                                                                                                                               

6. อะไรคือภาษา 3 ภาษาที่พระคัมภีรเร่ิมเขียน ?
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คํ าตอบแบบฝกหัด บทที่ 3

1. “องคพระผูเปนเจาประทานพระวจนะ พวกผูหญงิทีน่ ําขาวดีก็เปนพวกใหญโต”  สดุดี 68.11
2. Version คือ พระคมัภีรที่เขียนในภาษาตางๆ จากภาษาเดิมที่ใชเขียนพระวจนะของพระเจา
3. การแปล คือ การแปลคํ าตอคํ าของภาษากรีก ฮีบรู และอาราบิค การตีความไมไดแปลคํ าตอคํ า แต

แปลความคิดตอความคิด
4. ฉบับ คิง เจมส
5. เพราะวาไมมภีาษา 2 ภาษาใดๆ ที่เหมือนกันทุกประการ ดังนั้นความแตกตางก็เกิดขึ้นไดเมื่อมีการ

แปล
6. ฮบีรู อาราบิค และกรีก


