
 

 

บทประกาศความเช่ือของอารล์ิงตนั 

เกี่ยวกับการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์  

 

สว่นน ำ 

เรายนืยนัวา่หนังสอื 66 เลม่ในพระครสิตธรรมคมัภรีซ์ ึง่ตน้ฉบบัเขยีนเป็นภาษาฮบีร ูอาราเมค และ
กรกี เป็นพระวจนะของพระเจา้ทีถู่กบนัทกึไว ้ดงัน้ันตน้ฉบบัหนังสอืเหลา่นีจ้งึไม่มขีอ้ผดิพลาดและทุก

สิง่ทีห่นังสอืเหล่านีก้ล่าวถงึก็ไม่ผดิพลาด แมว้า่ตน้ฉบบัหนังสอืเหลา่นีอ้าจไม่เหลอือยู่ แตพ่ระวจนะ

ของพระเจา้ถูกรกัษาไวอ้ย่าง อย่างเหนือธรรมชาตใินส าเนาฉบบัตา่งๆ ทีม่อียู่มากมายในปัจจุบนั 

เรายนืยนัเชน่น้ันเน่ืองจากพระครสิตธรรมคมัภรีเ์ป็นพระวจนะของพระเจา้ทีไ่รข้อ้บกพรอ่ง และ
เน่ืองจากพระเจา้ไดส้รา้งความคดิของมนุษยเ์ชน่เดยีวกบัทีไ่ดส้รา้งภาษา ดงัน้ันความหมายของ

พระวจนะของพระเจา้จงึสามารถสือ่ออกไปอย่างสตัยซ์ ือ่ในทุกภาษาผ่านการแปลพระคมัภรี ์

เรายนืยนัวา่โครงสรา้งไวยากรณแ์ละความหมายของค าหรอืวล ีมคีวามแตกตา่งกนัจากภาษาหน่ึงไป
อกีภาษาหน่ึง ดงัน้ันผูแ้ปลตอ้งเขา้ใจความแตกตา่งดา้นภาษาศาสตร ์เพือ่ทีจ่ะสามารถสือ่สารความ

จรงิของพระเจา้ได ้อย่างถูกตอ้งและอย่างชดัเจนดงัทีภ่าษาตน้ฉบบัสือ่สารไดอ้ย่างชดัเจน 

เรายนืยนัวา่พระครสิตธรรมคมัภรีเ์ป็นของพระเจา้ และ “โดยมทีีป่รกึษามาก ก็มคีวามปลอดภยั” 

(สภุาษิต 11:14) ดงัน้ันเราหนุนใจใหอ้งคก์รทีแ่ปลพระครสิตธรรมคมัภรีแ์ละสมาคมพระครสิตธรรม

ตา่งๆ ท าใหพ้ระครสิตธรรมคมัภรีฉ์บบัแปลของตนเองสามารถเขา้ถงึไดแ้บบออนไลน ์เพือ่ทีทุ่กคนจะ
ไดร้บัประโยชนจ์ากงานของพวกเขาและเพือ่ทีพ่วกเขาจะไดร้บัค าตชิมทีเ่ป็นประโยชนส์ าหรบัการ

ปรบัปรงุการแปลในอนาคต 

  



 

เรายนืยนัวา่ การท าใหก้ระจา่งแจง้ของพระวญิญาณบรสิทุธิจ์ าเป็นตอ่การเขา้ใจพระวจนะของพระเจา้
อย่างถูกตอ้ง (1 โครนิธ ์2:14) มากกวา่น้ัน พระเจา้ทรงใหค้รสิตจกัร “เป็นหลกัและเป็นรากฐานแห่ง

ความจรงิ” (1 ทโิมธ ี3:15) ดงัน้ัน ครสิตจกัรจงึมคีวามรบัผดิชอบจากพระเจา้ในการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของการแปลพระวจนะของพระองค ์ทัง้ครสิตจกัรทอ้งถิน่และครสิตจกัรสากลมคีวามรูท้ีม่ี

คณุคา่และตรงประเด็น (เชน่ ความรูใ้นภาษาตน้ฉบบั ภาษาแปล หรอืครสิตศ์าสนศาสตร)์ ซึง่เป็น

ประโยชนต์อ่การแปลพระครสิตธรรมคมัภรีอ์ย่างสตัยซ์ ือ่เมือ่ผูเ้ช ือ่ท างานรว่มกนัดว้ยความถ่อมใจใน

ฐานะของกายเดยีวทีเ่ป็นหน่ึงเดยีวกนัโดยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์พระครสิตธรรมคมัภรีฉ์บบัแปลต่างๆ 

ควรจดัท าขึน้ในลกัษณะทีพ่ระครสิตธรรมคมัภรีฉ์บบัแปลเหล่าน้ันแสดงถงึการส าแดงพระองคข์อง
พระเจา้ ใหเ้กยีรตคิรสิตจกัรทอ้งถิน่ทีจ่ะใชพ้ระครสิตธรรมคมัภรีฉ์บบัแปลน้ัน และรกัษาความผูกพนั

แห่งสนัตขิองครสิตจกัรสากล 

จากค ายนืยนันี ้เราขอเสนอหลกัการดงัต่อไปนีเ้พือ่ตอบสนองปัญหาบางประการทีเ่กดิขึน้ในการแปล

พระครสิตธรรมคมัภรีบ์างฉบบัในปัจจุบนั 

 

หลกักำรที ่1 

ผูแ้ปลไม่ควรแปลโดยใชแ้นวทางทีแ่สดงถงึการยอมรบัอย่างชดัแจง้หรอืโดยนัยเกีย่วกบัศาสนศาสตร ์

ของศาสนาอืน่ๆ  หากแนวทางน้ันน าไปสูก่ารสูญเสยีความหมาย บรบิท และแนวคดิทาง

ครสิตศ์าสนศาสตรท์ีป่รากฏในขอ้ความในภาษาตน้ฉบบั 

● ยกตวัอย่างเชน่ ไม่ควรน าวลแีรกในค าประกาศความเช ือ่ของศาสนาอสิลาม ( ٱهلل إِٰلهَاإِّلا َلا  ไม่มี

พระเจา้อืน่นอกจากอลัลอฮ/์พระเจา้) มาใชใ้นการแปลพระครสิตธรรมคมัภรีเ์ป็นภาษาใดๆ 

เน่ืองจากวลนีีเ้ป็นวลเีฉพาะของศาสนาอสิลามทีน่ าไปสูค่วามหมายโดยตรงและโดยนัยแบบ

อสิลามซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัความเขา้ใจทีส่ตัยซ์ ือ่ต่อขอ้ความในพระครสิตธรรมคมัภรี ์ ส าหรบั

ชาวมุสลมิ วลแีรกของค าประกาศความเช ือ่นีน้ าไปสูว่ลทีีส่องทีก่ลา่ววา่ “และมุฮมัมดัเป็น 

ศาสนทูตของอลัลอฮ/์พระเจา้” สิง่นีแ้สดงถงึแนวคดิของศาสนาอสิลามเกีย่วกบัพระเจา้ทีม่ี

องคเ์ดยีวแบบเบ็ดเสรจ็ซ ึง่เป็นการปฏเิสธเร ือ่งตรเีอกานุภาพ  ในทางตรงกนัขา้ม ค าสอนของ

พระครสิตธรรมคมัภรีเ์กีย่วกบัพระเจา้องคเ์ดยีวน้ันสอนวา่ไม่มพีระเจา้อืน่ใดนอกจากองค ์

พระผูเ้ป็นเจา้ ซึง่หมายถงึ พระยาหเ์วห ์พระเจา้ผูท้รงสตัยซ์ ือ่ของอสิราเอล ผูท้รงเป็นพระบดิา 

พระบุตร และพระวญิญาณบรสิทุธิ ์(เชน่ 1 พงศก์ษตัรยิ ์18:39, สดดุ ี18:31, 1 โครนิธ ์

8:4-6, เอเฟซสั 4:4-6) 

 



 

หลกักำรที ่2 

เพราะว่าคนทุกคนในทุกวฒันธรรมตอ้งการรูจ้กัความจรงิของพระเจา้อย่างสมบูรณ ์การแปล

พระครสิตธรรมคมัภรีไ์ม่ควรหลกีเลีย่งการต่อตา้นบาปหรอืสิง่ทีไ่ม่ถูกตอ้งในกลุม่ผูเ้ช ือ่และผูไ้ม่เช ือ่
ดงัทีข่อ้ความในภาษาตน้ฉบบัไดต้อ่ตา้น 

● ตวัอย่าง หากมชีาวฮนิดไูม่พอใจค าสัง่ของพ่อของบุตรนอ้ยหลงหายทีว่่า “จงรบีไปเอาลกูววัตวั

ทีอ่ว้นพมีาฆ่า” (ลกูา 15:22-23) ผูแ้ปลไม่สามารถหลกีเลีย่งสิง่นีโ้ดยการใหพ่้อใชค้ าสัง่ทัว่ไป

ในการเตรยีมโตะ๊อาหารในงานเลีย้งฉลองและตดัสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูววัออกไป เพราะการท า

เชน่น้ันเป็นการตดัหลกัฐานส าคญัทีพ่ระเยซไูม่ไดถ้อืวา่การฆ่าลูกววัเป็นบาป ซ ึง่ผูค้น
จ าเป็นตอ้งรูค้วามจรงินีเ้พือ่ทีจ่ะมคีวามคดิทีส่อดคลอ้งกบัพระครสิตธรรมคมัภรี ์

● ในท านองเดยีวกนั ถงึแมว้่าผูท้ีนั่บถอืรปูเคารพไม่พอใจการโตแ้ยง้อย่างรุนแรงของอสิยาหเ์พือ่

ตอ่ตา้นรูปเคารพในพระธรรมอสิยาห ์44:9-20 ผูแ้ปลไม่ควรท าใหน้ ้าเสยีงของอสิยาหนุ่์มนวล

ลง เพราะน ้าเสยีงทีร่นุแรงน้ันเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ความทีพ่ระเจา้ทรงดลใจเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่

พระเจา้ทรงเกลยีดชงัการนับถอืรปูเคารพ 

 

หลกักำรที ่3 

พระวญิญาณบรสิทุธิไ์ดท้รงถกัทอเสน้ใยแห่งความจรงิเขา้ดว้ยกนัอย่างประณีตโดยมคี าส าคญัหลาย

ค าทีเ่ช ือ่มโยงกนัในพระครสิตธรรมคมัภรีห์ลายตอนเพือ่น าไปสู่ความหมายในภาพรวม ผูแ้ปลควร
พยายามอย่างดทีีสุ่ดในโดยรกัษาความสม ่าเสมอในการแปลค าส าคญัเหล่านีเ้พือ่ใหพ้ระครสิตธรรม

คมัภรีฉ์บบัแปลยงัคงมคีวามหมายทีถู่กถกัทอเอาไวม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้

● ตวัอย่างเชน่ ค ากรกี κύριος (“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”) ไม่ควรแปลแตกต่างกนัตามความเห็น

ของผูแ้ปล วา่ค าน้ันกลา่วถงึพระเจา้พระบดิาหรอืพระเจา้พระบุตร  ดงัน้ันการแปล κύριος 

เป็น “อลัลอฮ/์พระเจา้” เมือ่กลา่วถงึพระเจา้พระบดิา (เชน่ 1 เปโตร 3:12; ด ูสดดุ ี34:15-

16) แตแ่ปลค านีเ้ป็น “เจา้นาย” หรอื “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” เมือ่กลา่วถงึพระเยซ ู(เชน่ 1 เปโตร 

3:14-15; ด ูอสิยาห ์8:12-13) เป็นการบดบงัความเท่าเทยีมกนัของพระเยซกูบัพระบดิา 

เพราะแทจ้รงิแลว้พระบดิาและพระบุตรเป็นเจา้นายอย่างเท่าเทยีมกนั เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เท่า

เทยีมกนั และเป็นพระเจา้เท่าเทยีมกนั 

  



 

● ในท านองเดยีวกนั ค าวา่ “พระบุตรของพระเจา้” “พระบดิา” และ “พระบุตร” เมือ่ใชก้ลา่วถงึ
พระเจา้ ควรแปลโดยใชค้ าศพัทเ์ดยีวกนัทีแ่สดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งพ่อกบัลูก การเพิม่ค า

อืน่ทีป่รบัเปลีย่นความสมัพนัธร์ะหวา่งพ่อลกู (เชน่ “บุตรฝ่ายวญิญาณ”) หรอื ใชค้ าศพัทท์ี่

ไม่เนน้ความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อลกู (เชน่ “พระเมสยิาห”์ “ผูเ้ป็นทีร่กั” “เจา้ชาย” หรอื “ผู ้

พทิกัษ”์) ย่อมท าใหส้ญูเสยีความหมายทีพ่ระเจา้ตอ้งการ ค าศพัทท์ีแ่สดงอย่างชดัแจง้ถงึ

ความสมัพนัธข์องพ่อกบัลูกน้ันมคีวามจ าเป็นตอ่ผูอ้า่นเพือ่เช ือ่มโยงแนวคดิหลกัเขา้ดว้ยกนั 

เชน่ พระเยซทูรงเป็นทายาทตามธรรมชาตอิงคเ์ดยีวแห่งแผ่นดนิของพระเจา้ ทรงมี

ความสมัพนัธก์บัพระบดิาอย่างเป็นเอกลกัษณ ์ทรงเป็นพระฉายาของพระบดิา และเป็นบุตร
หวัปีเหนือทุกสิง่ทีท่รงสรา้ง (มทัธวิ 21:37-38, ฮบีรู 1:2-3, โคโลส ี1:13-18) ค าศพัทเ์หล่านี้

ยงัจ าเป็นตอ่ผูอ้า่นเพือ่จะเขา้ใจการทีพ่ระเจา้ทรงรบัผูเ้ช ือ่เป็นลกูของพระองค ์(ยอหน์ 1:12-

13, โรม 8:14-29, กาลาเทยี 4:1-7) การทีอ่บัราฮมัถวายอสิอคัเป็นเคร ือ่งบูชา (ปฐมกาล 

22:1-18) อปุมาเร ือ่งสวนองุ่นและคนเชา่ (มทัธวิ 21:33-46, ฯลฯ) พ่อในอุปมาเร ือ่งบุตรหลง

หาย (ลกูา 15:11-32) และเร ือ่งส าคญัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกนัในพระครสิตธรรมคมัภรี ์ สว่นการ

อธบิายความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นซึง่อาจเกดิขึน้จากการใชศ้พัทค์ าเดยีวกนัน้ัน ควรกระท า

ผ่านการสอนเพิม่เตมิ หรอื ผ่านทางขอ้ความทีเ่พิม่เตมิเขา้ไป เชน่ ค าน าของพระธรรมแต่ละ

เลม่ เชงิอรรถ หรอือภธิานศพัท ์

 

บทสรุป 

ในบทสรุปนี ้เรายนืยนัวา่พระครสิตธรรมคมัภรีแ์ละหนังสอืหรอืสือ่ทีม่พีระครสิตธรรมคมัภรีเ์ป็น

พืน้ฐาน ควรเป็นไปตามทีห่ลกัการทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ ซ ึง่หากไม่เป็นไปตามหลกัการเหลา่นี ้เราขอ

แนะน าใหม้กีารแกไ้ข 

เราผูไ้ดล้งนาม จะอทุศิตนท าตามหลกัการเหลา่นีต้ลอดการแปลพระครสิตธรรมคมัภรีข์องพวกเรา 
และเราเรยีกรอ้งใหผู้แ้ปลทุกคนและองคก์รทีแ่ปลพระครสิตธรรมคมัภรีท์กุองคก์รปฏบิตัเิชน่เดยีวกนั 


