
แกน่แท ้02 

พระค าของพระเจา้ 

พระคมัภรีม์าจากแรงดลใจเบ้ืองบน 

คุณเคยสงสยัไหมวา่พระคมัภรีม์าจากไหน ทโิมธี 2 กลา่ววา่ "ขอ้พระ

ค าท ัง้สิ้นไดร้บัแรงดลใจจากพระเจา้" ผูเ้ขยีนพระคมัภรีเ์ลม่ต่างๆ 

ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากพระเจา้ เช่นเดยีวกบัผูป้ระพนัธเ์พลง หรอื

จติรกรวาดภาพ พระเจา้ทราบความส าคญัในการบนัทกึ

ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาลูกๆ ของพระองค ์เพราะพระองคท์ราบว่า

เป็นสิง่ส  าคญัทีช่นรุ่นหลงัจะไดอ้่านเรื่องราวตามทีเ่กดิขึ้นจรงิ  

แน่นอนวา่ค าสญัญามากมายทีพ่ระเจา้บนัทกึไวใ้หลู้กๆ ของพระองค ์

และมหศัจรรยท์ีพ่ระเจา้ท าขึ้นในสมยัพระคมัภรีโ์ดยตลอด ยงัคง

มอบแรงบนัดาลและเสรมิสรา้งศรทัธาในพระเจา้ผูท้รงพระชนม ์

พระองคย์งัคงท ามหศัจรรยต่์อไป ท ัง้ทีย่ิง่ใหญ่และเลก็นอ้ย ในชวีติ

ผูค้นของพระองคท์กุวนันี้! 

พระคมัภรีเ์ต็มไปดว้ยค าแนะน าและค าปรกึษาเกี่ยวกบัแนวทางการติดตามแผนทีพ่ระเจา้วางไวใ้หช้วีติเราในปจัจบุนั 

ในพระคมัภรีม์คี าพยากรณจ์ านวนมากทีเ่ป็นจรงิ และยงัมคี าพยากรณอ์กีมากมายทีจ่ะเป็นจริง ซึง่ช่วยใหเ้ราทราบวา่ควรเตรียมตวั

รบัมอืกบัอนาคตอย่างไรบา้ง 

เรามีพระคมัภรีไ์ดอ้ย่างไร 

มคี าแปลพระคมัภรีเ์ป็นหลายภาษา มากกวา่หนงัสอืเลม่อืน่ใดในโลก อย่างไรก็ตาม การแปลสมยัแรกๆ ตอ้งอาศยัการเสยีสละอย่าง

มาก กวา่จะมขีึ้นได ้หลายคนตอ้งยอมเสีย่งและเอาชวีติเขา้แลกกบัการแปลพระคมัภรี ์ 

ความเป็นมาของพระคมัภรีฉ์บบัภาษาองักฤษ 

ต่อไปนี้เป็นขอ้ควรรูท้ีน่่าสนใจเกี่ยวกบัความเป็นมาของพระคมัภรีไ์บเบิ้ลฉบบัภาษาองักฤษ  

ร่างพระคมัภรีช์ดุแรก เขยีนดว้ยมอื โดย จอหน์ ไวคลฟิฟ์ ในทศวรรษปี ค.ศ. 1380 ทา่นเป็นศาสตราจารย ์

นกัปราชญ ์และนกัศาสนศาสตร ์ทีม่หาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ ทา่นมชีื่อเสยีงท ัว่ยุโรป เนื่องจากทา่นไมเ่หน็ดว้ยกบั

การส ัง่สอนของโบสถน์ิกายคาทอลกิ ทา่นเชื่อวา่ค าส ัง่สอนของนิกายดงักลา่วขดักบัพระคมัภรี ์ดว้ยการสนบัหนุน

จากหลายคน ไวคลฟิฟ์คดัลอกขอ้พระคมัภรีอ์อกมาเป็นภาษาองักฤษเป็นจ านวนมาก  

แก่นแท้ 02: พระค าของพระเจ้า



หนึ่งในศิษยข์องไวคลฟิฟ์ มนีามวา่ จอหน์ ฮสั ซึง่เป็นผูส้ง่เสรมิแนวคิดของไวคลฟิฟ์ ทีว่า่ผูค้นควรไดร้บัอนุญาต

ใหอ้่านพระคมัภรีใ์นภาษาของตน ... ฮสัถกูเผาท ัง้เป็น ในปี ค.ศ. 1415 โดยทีผู่ป้ระหารชวีติใชพ้ระคมัภรีฉ์บบั

ของไวคลฟิฟ์เป็นชนวนจดุไฟ ถอ้ยค าสุดทา้ยของ จอหน์ ฮสั มใีจความวา่ "อกีหนึ่งรอ้ยปี พระเจา้จะส่งชายผู ้

หนึ่งมาท าการปฏรูิป ซึง่จะไมม่ใีครหกัหา้มได”้ 

เกอืบหนึ่งรอ้ยปีต่อมา ในปี ค.ศ.1517 มารต์นิ ลูเทอร ์น าญตัต ิ95 ขอ้ (ประกอบดว้ยประเดน็[ขอ้โตแ้ยง้]ทางศาสนา และ[ความมิ

ชอบอืน่ๆ]ของนิกายโรมนัคาทอลกิ  95 ขอ้) ไปตดิไวท้ีป่ระตูหนา้โบสถใ์นเมอืงวติเทนบูรก์  

ในปี ค.ศ. 1496 จอหน์ โคเลต ซึง่เป็นศาสตราจารยท์ีอ่อกซฟ์อรด์อกีทา่นหนึ่ง และเป็นบตุรชายของ

นายกเทศมนตรกีรุงลอนดอน อ่านพระคมัภรีใ์หมเ่ป็นภาษากรกี และเริ่มแปลเป็นภาษาองักฤษใหน้กัเรยีนที่

มหาวทิยาลยัไดอ้่าน ต่อมาทา่นก็เริ่มแปลใหบ้คุคลท ัว่ไป ทีโ่บสถเ์ซนตเ์ปาโลในกรุงลอนดอน ทกุคนมคีวามหวิ

กระหายพระค าของพระเจา้ ในภาษาทีต่นเองเขา้ใจได ้ในช่วงเวลาหกเดอืน มผูีค้นจ านวน 20000 คน ทีอ่ยู่

ภายในโบสถ ์สว่นขา้งนอกโบสถก์็มคีนจ านวนเทา่กนัซึง่พยายามเขา้ไปขา้งใน! 

โคเลตโชคดทีีม่อี  านาจ และมเีพือ่นในต าแหน่งสูงๆ เขาจงึหลกีเลีย่งการถกูประหารชวีติไปไดอ้ย่างน่าทึง่  

มารต์นิ ลูเทอร ์แปลพระคมัภรีใ์หมเ่ป็นภาษาเยอรมนัคร ัง้แรก จากพระคมัภรีใ์หมฉ่บบัภาษากรกี-ลาตนิ 

ของอริาสมสั ในปี ค.ศ.1516 และจดัพมิพอ์อกมาในเดอืนกนัยายน ค.ศ.1522 ในปี ค.ศ. 1530 เขาแปลพระ

คมัภรีท์ ัง้เลม่เป็นภาษาเยอรมนั  

ทนิเดลเป็นคนแรกทีพ่มิพพ์ระคมัภรีใ์หมเ่ป็นภาษาองักฤษ ทนิเดลพูดไดแ้ปดภาษาอย่างคลอ่งแคลว่ จนกลา่ว

กนัวา่ ... ภาษาใดภาษาหนึ่ง[อาจเป็น]ภาษาแมข่องเขา 

วลิเลีย่ม ทนิเดล ตอ้งการพมิพพ์ระคมัภรีใ์หมเ่ป็นภาษาองักฤษ คร ัง้แรกในประวตัศิาสตร ์ทนิเดลตอ้ง

หลบหนีไปจากองักฤษ เนื่องจากมขี่าวลอืวา่เขาเริ่มโครงการแปลพระคมัภรีแ์ลว้ ซึง่ท  าใหผู้ส้อบสวนและนกั

ลา่เงนิรางวลัคอยตดิตามทนิเดล เพือ่จบักมุเขาและขดัขวางโครงการนี้ พระเจา้บนัดาลใหพ้วกนัน้เสยีแผน 

ในปี ค.ศ. 1525-1526 พระคมัภรีใ์หมข่องทนิเดล เป็นพระคมัภรีเ์ลม่แรกในภาษาองักฤษ  

หนงัสอืดงักลา่วถูกน าไปเผาทนัททีีท่างการริบมาได ้แต่ก็มฉีบบัอืน่ๆ ทีเ่ลด็ลอดเขา้มาถงึหอ้งบรรทมของ

กษตัรยิเ์ฮนรี่ที ่8 ยิง่กษตัรยิแ์ละบชิอพต่อตา้นการแจกจ่ายพระคมัภรี ์ประชาชนท ัว่ไปก็ยิง่สนใจมากขึ้น ฝ่ายโบสถอ์า้งวา่หนงัสอื

ดงักลา่วเต็มไปดว้ยขอ้ผดิพลาดนบัไมถ่ว้น และน าไปเผานบัรอ้ยเลม่ ผูใ้ดทีม่หีนงัสอืตอ้งหา้มของทนิเดล ก็เสีย่งกบัการถกูประหาร

ชวีติ   

ในทีสุ่ดทนิเดลถกูจบัตวัได ้เขาถกูหกัหลงัโดยชายองักฤษทีเ่ขารูจ้กั ทนิเดลถกูคุมขงั 500 วนั ก่อนถกูเผาท ัง้เป็น ในปี ค.ศ.1536 

ถอ้ยค าสุดทา้ยของทนิเดล คือ "โปรดเปิดตาของกษตัริยอ์งักฤษดว้ยเถดิพระองค"์  

ค าอธิษฐานนี้ไดร้บัค าตอบสามปีต่อมา ... เมือ่กษตัรยิเ์ฮนรี่อนุญาต แมก้ระท ัง่สนบัสนุนการจดัพมิพพ์ระคมัภรีภ์าษาองักฤษ  



การจดัระเบียบพระคมัภรี ์

ในพระคมัภรีป์ระกอบดว้ยหนงัสอื 66 เลม่ พระเจา้บนัดาลใจบคุคลราว 40 คน ในการ

เขยีนพระคมัภรี ์ต่อไปนี้เป็นรายชื่อผูป้ระพนัธพ์ระคมัภรี ์ 

ในพระคมัภรีเ์ดมิ: 

เชื่อกนัวา่โมเสสเป็นผูป้ระพนัธห์นงัสอืหา้เลม่แรกในพระคมัภรีเ์ดมิ ไดแ้ก่ ปฐมกาล 

อพยพ เลวนีิต ิกนัดารวถิ ีและพระราชบญัญตัิ หนงัสอืหา้เลม่นี้ เรยีกวา่ Pentateuch 

หนงัสอืดงักลา่วครอบคลุม่ช่วงเวลาตัง้แต่การสรา้งโลกไปจนถงึการเสยีชวีติของโมเสส

เอง ตอนทา้ยหนงัสอืพระราชบญัญตัิ เป็นไปไดว้า่ผูป้ระพนัธอ์กีทา่นหนึ่งเขยีนหนงัสอื

เลม่นัน้ต่อจนจบ  

สว่นหนงัสอืโยชูวา ผูว้นิิจฉยั และนางรูธ เป็นเอกสารทางประวตัศิาสตร ์ซึง่เขยีนก่อนรชั

สมยัของกษตัรยิด์าวดิ หรอืในขณะเดยีวกนัก็เป็นได ้หนงัสอืดงักลา่วคงเขยีนโดยนกัประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นนกับวชในสมยันัน้ 

หนงัสอืเพลงสดุดเีขยีนโดยกษตัริยด์าวดิ โมเสส ซาโลมอน บตุรของโคราห ์อาสาฟ และเอธาน ชาวเอสราห ์นอกจากนี้เพลงสดุดบีาง

บทมผูีป้ระพนัธน์ิรนาม  

สุภาษติ ปญัญาจารย ์และเพลงของซาโลมอน เขยีนโดยซาโลมอน นอกจากสุภาษติ บทที ่30 และ 31 ซึง่เขยีนโดยอากวั และเลเมล 

บางคนกลา่ววา่สองนามนี้เป็นเพยีงนามปากกาของซาโลมอน เป็นทีป่ระจกัษช์ดัวา่ซาโลมอนเรยีบเรยีงหนงัสอืสุภาษติ แต่อาจจะไมไ่ด ้

เป็นผูเ้ขยีนท ัง้หมด  

อสิยาห ์เอเสเคียล ดาเนียล โฮเซยา โยเอล อาโมส โอบาดยี ์โยนาห ์มคีาห ์นาฮูม ฮาบากกุ เศฟนัยาห ์ฮกักยั เศคารยิาห ์และ

มาลาคี เป็นผูพ้ยากรณท์ีเ่ขยีนหนงัสอืในนามของตนเอง 

สว่นผูเ้ขยีนหนงัสอืซามเูอล พงศก์ษตัรยิ ์เอสเธอร ์และโยบ เป็นผูป้ระพนัธน์ิรนาม 

เยเรมยีเ์ขยีนหนงัสอืเยเรมยี ์และเพลงคร า่ครวญ 

เอสราเป็นผูเ้ขยีนหนงัสอืเอสรา และอาจเป็นไดว้า่ทา่นเขยีนหนงัสอืพงศาวดารดว้ย 

เนหะมยีเ์ขยีนหนงัสอืเนหะมยี ์

สว่นในพระคมัภรีใ์หม่ 

มทัธิว มาระโก ลูกา และยอหน์ เขยีนหนงัสอืพระกติตคิุณ ลูกาเป็นผูเ้ขยีนหนงัสอืกจิการ 

เปาโลเป็นผูเ้ขยีนสาร ไดแ้ก่  โรม โครนิธ ์กาลาเทยี เอเฟซสั ฟีลปิปี โคโลส ี1 เธสะโลนิกา 2 เธสะโลนกิา 1 ทโิมธี 2 ทโิมธี ทติสั 



และฟีเลโมน เชื่อกนัวา่ฮบีรูเขยีนโดยเปาโล แต่โดยท ัว่ไปแลว้ถอืวา่ถูกเขยีนโดยผูป้ระพนัธน์ิรนาม 

อคัรสาวกเปโตรเป็นผูเ้ขยีนหนงัสอืเปโตรท ัง้สองเลม่ 

อคัรสาวกยอหน์เป็นผูเ้ขยีนยอหน์ท ัง้สามเลม่ และหนงัสอืววิรณด์ว้ย 

สว่นหนงัสอืยากอบเชื่อกนัวา่เขยีนขึ้นโดยยากอบ นอ้งชายของพระเยซู  

ยูดาสเขยีนโดยยูดาส 

เป็นคนจ านวนรวมท ัง้สิ้น 40 คน ตามทีเ่ราทราบวา่ไดร้บัการเจมิจากพระเจา้ ในการเขยีนหนงัสอืทีป่ระกอบกนัเป็นพระคมัภรี ์ 

ท าไมถงึตอ้งอา่นพระคมัภรี ์

คุณเคยคิดไหมวา่ท าไมถงึส าคญัทีค่รสิเตยีนควรจะอ่านพระคมัภรี ์และเขา้ใจพระค าของพระเจา้ พระค าของพระเจา้มปีระโยชนต่์อ

คุณอย่างไร เหตผุลหลายประการทีเ่ราควรจะอ่านพระค าของพระเจา้ ต่อไปนี้เป็นเหตผุลบางสว่น 

1) พระค าช้ีแนะน าทาง 

เพลงสดีดี 119:105 พระวจนะของพระองคเ์ป็นโคมส าหรบัเทา้ของขา้ 

และเป็นความสวา่งแก่สอ่งทางใหข้า้ 

พระค าเป็นเหมอืนไฟฉายแรงสูง ซึง่ช่วยใหเ้รามองเหน็เสน้ทางของพระเจา้

ไดช้ดัเจนขึ้น เพือ่เราจะไดเ้ลอืกเสน้ทางทีถู่กตอ้งในชวีติ และทราบว่าควร

จะด าเนินไปในทางใด 

พระค าช่วยใหเ้ราเชื่อมโยงกบัพระเจา้ และช่วยใหเ้รามุง่ไปในทางทีถ่กูที่

ควร 

โคมไฟซ่ือสตัย ์

บาทหลวงผูห้นึ่งไปยงัหมูบ่า้นหา่งไกลในชนบทเพือ่จดัการประชมุ เขาจ าเป็นตอ้งเดนิทางกลบับา้นตอนดกึในคืนนัน้ ชาวบา้นคน

หนึ่งมอบโคมไฟใหแ้ก่เขา บาทหลวงไมเ่คยเหน็อะไรแบบนี้มาก่อน จงึเอ่ยขึ้นมาวา่ "อกีไมน่านไฟคงดบั"  

"มนัจะสอ่งทางใหท้า่นจนถงึบา้น" ชาวบา้นกลา่วตอบ 

"ลมคงพดัไฟดบั" บาทหลวงกลา่ว 

"มนัจะสอ่งทางใหท้า่นจนถงึบา้น" เขาตอบอกีครัง้ 

"ถา้ฝนตกละ่" 



"มนัจะสอ่งทางใหท้า่นจนถงึบา้น" ชาวบา้นตอบเป็นคร ัง้ทีส่าม ถงึแมว้า่ทา่นจะวติกกงัวล โคมไฟจะสอ่งทางทา่นจนถงึบา้นจริงๆ 

พระค าของพระเจา้เป็นดุจโคมไฟในมอืของเราทกุคน จะเกดิอะไรขึ้น ถา้หากฝนตก ถา้ลมพดัละ่ ถา้หากคุณถอืโคมไฟไวสู้งๆ 

ถงึแมว้า่คุณจะวติกกงัวล มนัจะส่องทางใหคุ้ณจนถงึบา้น 

ผูป้ระพนัธนิ์รนาม 

ผูค้นในประวตัศิาสตรโ์ดยตลอด หนัมาอ่านพระคมัภรีเ์ป็น “หนงัสอืน าทาง” พระคมัภรีเ์ป็นรากฐานของศรทัธามาหลายชัว่อายุคน ท ัง้

สามญัชนและราชวงศ ์บณัฑติและผูย้ากไร ้ต่างก็ยอมรบันบัถอื โดยมเีวลาเป็นบททดสอบ ต่อไปนี้เป็นความเหน็ทีน่่าสนใจจากผูม้ี

ชื่อเสยีง เกี่ยวกบัความหมายของพระคมัภรี ์ 

เซอร ์ไอแซค นิวตนั นักวิทยาศาสตรช์าวองักฤษ ผูซ่ึ้งคิดคน้ทฤษฎีแรงโนม้ถว่งและกฎการเคลื่อนที่ ปี ค.ศ. 1642-1727  

ผลส าเร็จทางวทิยาศาสตรข์องนิวตนัเป็นทีเ่ลือ่งลอื แต่สิง่ทีไ่มค่่อยเป็นทีรู่ก้นัมากนกัก็คือ ทา่นใชเ้วลาศึกษาพระคมัภรีม์ากกวา่ทีใ่ช ้

เวลาสอ่งกลอ้งดูดาว  

“ในพระคมัภรีบ์ง่บอกถงึความเทีย่งแทแ้น่นอน ยิง่กวา่ประวตัศิาสตรท์างโลกใดๆ ทีไ่รแ้ก่นสาร การคน้พบท ัง้สิ้นของขา้พเจา้ เป็นผล

มาจากค าอธิษฐาน ขา้พเจา้อาจสอ่งกลอ้งมองดูอวกาศทีห่า่งไกลออกไปหลายลา้นไมล ์แต่เมือ่ขา้พเจา้เขา้ไปไปอธิษฐานในหอ้งนอน 

ขา้พเจา้กใ็กลช้ดิกบัพระเจา้และสวรรค ์ยิง่กวา่การสอ่งกลอ้งดูดาวใดๆ ในโลก” 

แม่อธิการเทเรซา ชาวอลัเบเนีย ผูก้อ่ต ัง้คณะธรรมทูตแหง่เมตตาธรรม ผูไ้ดร้บัความเคารพนบัถอืทัว่โลก เน่ืองจากการงานที่

เสยีสละเพื่ออนุเคราะหผู์ย้ากไร ้ปี ค.ศ. 1910-1997 กลา่วว่า 

“คุณจะแปลกใจทีท่ราบวา่ชมุชนยากไรท้ีสุ่ดในเมอืงหลายแห่งทีเ่ราพกัอาศยัและท างานอยู่นัน้ เมือ่เราไดใ้กลช้ดิกบัผูค้นทีพ่กัอยู่ใน

กระตอ๊บ สิง่แรกทีเ่ขาขอ ไมใ่ช่อาหารหรอืเครื่องนุ่งหม่ ถงึแมว้า่บอ่ยครัง้เขาอดอยากและไมม่เีสือ่ผา้ใส่ แต่เขาขอใหเ้ราสอนพระค าแก่

เขา ทกุคนหวิกระหายทีจ่ะไดร้บัฟงัพระค าของพระเจา้” 

อมิมานูเอล คานต ์นกัปราชญช์าวเยอรมนั ปี ค.ศ.1724-1804 กลา่วว่า 

“การทีพ่ระคมัภรีเ์ป็นหนงัสอืส าหรบัสามญัชนนัน้สง่ผลประโยชนใ์หญ่หลวงทีสุ่ดต่อมนุษยชาต ิทกุครัง้ทีม่กีารพยายามดูหมิน่พระ

คมัภรี ์ก็เทา่กบัเป็นการกระท าผดิต่อมวลมนุษย”์ 

แพตทริค เฮนรี่ ผูม้ีสว่นส าคญัในการปฏวิตัิของอเมริกา ปี ค.ศ.1736-1799 กลา่วว่า 

“หนงัสอืทกุเลม่ทีเ่คยจดัพมิพข์ึ้นมา ถงึแมน้ ามารวมกนัหมด ก็ไมเ่ทยีบเทา่พระคมัภรี”์  

อบัราฮมั ลนิคอลน์ ประธานาธิบดีของสหรฐั คนที่ 16 ปี ค.ศ.1809-1865 กลา่ววา่: 

“ขา้พเจา้ไดร้บัประโยชนจ์ากการอ่านพระคมัภรี ์ขอใหน้ าสาระท ัง้หมดในพระคมัภรีม์าเสรมิสรา้งศรทัธาใหส้มดุล แลว้คุณจะด าเนิน

ชวีติและจบชวีติลงดว้ยการประกอบคุณความด ีพระคมัภรีเ์ป็นหนงัสอืดเีลศิทีพ่ระเจา้ประทานแก่มนุษย”์ 

ชารล์ส ์ดิคเกนส ์ผูป้ระพนัธช์าวองักฤษ ปี ค.ศ.1812-1870 กลา่ววา่: 

“พระคมัภรีใ์หมเ่ป็นหนงัสอืช ัน้ยอดเทา่ทีเ่คยมมีาในโลก และจะเป็นเช่นนัน้สบืไป” 



โซเรน เคริกการด์ นกัปราชญ ์นกัศาสนศาสตร ์และจติวิทยา ชาวเดนมารค์ ปี ค.ศ.1813-1855 กลา่ววา่: 

“เมือ่คุณอ่านพระค าของพระเจา้ คุณตอ้งพร า่บอกตวัเองวา่ “นี่พูดกบัตวัฉนัเอง นี่เกี่ยวกบัตวัฉนัเอง”  

อลัเฟรด ลอรด์ เทนนิสนั กวชีาวองักฤษ ปี ค.ศ.1809-1892 กลา่ววา่:  

“การอ่านพระคมัภรีเ์ป็นการศึกษาในตวั” 

เจมส ์แมคคอช ปี ค.ศ.1811-1894 นกัปราชญผู์โ้ดดเด่น ประธานมหาวิทยาลยัพรินซต์นั   ปี ค.ศ.1868-1888 กลา่วว่า:  

“หนงัสอืทีค่วรอ่านไมค่วรเป็นหนงัสอืทีไ่มจ่  าเป็นตอ้งไตร่ตรอง แต่ควรเป็นหนงัสอืทีท่  าใหคุ้ณคิดใคร่ครวญ ไมม่หีนงัสอือืน่ใดในโลก

เทยีบเทา่พระคมัภรี”์ 

บิลลี่ เกรแฮม ผูป้ระกาศชาวอเมริกนั ปี ค.ศ.1918- 

“พระค าของพระเจา้ทีฝ่งัอยู่ในใจเป็นเสยีงทีเ่ก็บกดไมอ่ยู่” 

จอรจ์ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรฐัอเมริกา ปี ค.ศ.1732-1799 กลา่วว่า: 

“เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะปกครองโลกอย่างเทีย่งธรรม โดยปราศจากพระเจา้ หรอืพระคมัภรี”์ 

จอหน์ ควินซี อดมัส ์ประธานาธิบดีคนท่ี 6 ของสหรฐัอเมริกา ปี ค.ศ.1767-1848 กลา่ววา่:  

“ขา้พเจา้เลือ่มใสในพระคมัภรีม์าก ยิง่ลูกๆ อ่านพระคมัภรีต์ ัง้แต่เยาวว์ยั ขา้พเจา้ก็ยิง่เชื่อมนัวา่เขาจะบ าเพญ็ประโยชนต่์อประเทศชาต ิ

และเป็นพลเมอืงทีน่่าเชื่อถอืของสงัคม ขา้พเจา้อ่านพระคมัภรีต์ลอดท ัง้เลม่ปีละครัง้ จนเป็นนิสยั” 

แดเนียล เว็บสเตอร ์รฐับรุุษชาวอเมริกนั ปี ค.ศ.1782-1852 กลา่ววา่: 

“ถา้หากขา้พเจา้จะแนะน าสิง่ใดในความคิดหรอืแนวทางของขา้พเจา้ ขอบอกวา่เป็นเพราะบดิามาราไดเ้ลี้ยงดูใหข้า้พเจา้รกัขอ้พระ

คมัภรีต์ ัง้แต่เยาวว์ยั” 

จอหน์ รสัคิน นกัวิพากษศิ์ลป์ และนกัคิดทางสงัคมวิทยา ชาวองักฤษ ปี ค.ศ.1819-1900 กลา่วว่า:  

“คุณความดใีดๆ ในงานเขยีนของขา้พเจา้ มาจากการทีคุ่ณแมอ่่านพระคมัภรีใ์หข้า้พเจา้ฟงัทุกวนัสมยัทีย่งัเดก็ และใหข้า้พเจา้ทอ่งขอ้

พระคมัภรีต์อนหนึ่งจนจ าขึ้นใจ เป็นประจ าทกุวนั” 

ฮอเรส กริลี่ บรรณาธิการหนงัสอืพมิพช์าวอเมริกนั ผูก้อ่ต ัง้พรรค Liberal Republican เป็นนกัปฏิรูปและนักการเมือง ปี ค.ศ.

1811-1872 กลา่ววา่:  

“เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะกดขีผู่ท้ีอ่่านพระคมัภรีใ์หต้กเป็นทาส ไมว่า่จะเป็นทางจติใจหรอืทางสงัคม หลกัการในพระคมัภรีเ์ป็นรากฐานความ

อสิระของมวลมนุษย”์ 

จอช แมคโดเวล ผูป้ระพนัธค์ริสเตียน ปี ค.ศ.1939- 

“หลงัจากหมายม ัน่ทีจ่ะหกัลา้งหลกัความเชื่อครสิเตยีนทางเชาวนป์ญัญา แต่ท าไมส่  าเร็จ ผมสรุปไดว้า่พระคมัภรีเ์ป็นจรงิ และพระเยซู

ครสิตเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้” 



เอม่ี แกรนท ์ นกัรอ้ง ผูแ้ต่งเพลง นกัดนตรี และนกัแสดง ชาวอเมริกนั ปี ค.ศ.1960- 

“ฉนัไดร้บัการอบรมบม่นิสยัทีบ่า้น จากพระคมัภรี ์และหวิกระหายทีจ่ะอ่านพระคมัภรี”์ 

เคิรก์ คาเมรอน นักแสดงชาวอเมริกนั ปี ค.ศ.1970- 

“ฝงัจติใจในพระคมัภรี ์เป็นประจ าทกุวนั เพราะเป็นอาหารหลอ่เลี้ยงจติใจ แลว้ก็แบง่ปนักบัผูอ้ืน่” 

คาเมรอน ดแิอซ นกัแสดงชาวอเมริกนั ปี ค.ศ.1972- 

“บทพากยก็์เหมอืนพระคมัภรีต่์อนกัแสดง คุณตอ้งพกพาตดิตวั ทบทวนครัง้แลว้คร ัง้เลา่ และอ่านแต่ละบท” 

 

เฮเลน เคลเลอร ์นกัเขียน นกัเคลื่อนไหวทางการเมือง และผูบ้รรยาย ชาวอเมริกนั ปี ค.ศ.1880-1968 กลา่วว่า:  

“ถา้หากเราไมห่นัไปพึง่พระคมัภรี ์ท ัง้ในยามทีร่าบรื่น และยามทีย่ากล  าบาก เราก็ไมส่ามารถตอบรบัค าปลอบโยนจากพระคมัภรี ์

เพราะวา่เราขาดความสงบทางใจ คือความสมดุลระหวา่งแสงสวา่งกบัความมดื  

แบรี่ ไวท ์โปรดิวเซอรเ์พลง นกัรอ้ง และผูแ้ต่งเพลง ชาวอเมริกนั ปี ค.ศ.1944-2003 กลา่วว่า:  

“เมือ่ผมทุม่เท ผมจะทุม่เทหมดชวีติจติใจ ผมอ่านพระคมัภรีจ์นจ าไดข้ึ้นใจ” 

2) พระค าชะลา้ง 

เหตผุลทีด่อีกีประการหนึ่งก็คือ การอ่านพระค าช่วยชะลา้งความคิดจติใจ พระเยซูกลา่วในยอหน์ 15:3 วา่ “ทา่นไดร้บัการชะลา้งให ้

สะอาดแลว้ ดว้ยถอ้ยค าทีเ่ราไดก้ลา่วแก่ทา่น” แต่พระค าชะลา้งคุณไดอ้ย่างไร 

ชารล์ส ์อาร ์สวนิดอลล ์เปรยีบเทยีบไวอ้ย่างน่าสนใจ ดงันี้ 

สะอาดหมดจด 

เมือ่ลูกของเราสีค่นยงัเลก็ เรามกัจะไปพกัรอ้น ดว้ยการไปตัง้ค่ายพกัแรมกนั เรามรีถทีพ่ว่งกบัรถยนต ์ซึง่เราขบัไปยงัค่ายพกัแรม

หลายแหง่ ค่ายพกัแรมแห่งหนึ่งทีเ่ราโปรดปรานอยู่ในอทุยาน มแีมน่ า้ไหลผ่าน น า้ในแมน่ า้ใสสะอาด เราไปวา่ยน า้ และลอ่งน า้โดยใช ้

ยางรถ มกีอ้นหนิธรรมชาตเิรยีงรายอยู่บนฝัง่ตรงขา้มในแมน่ า้ เราผลดักนักระโดดจากกอ้นหนิลงไปในน า้ สนุกจรงิๆ! 

ลูกๆ โตกนัหมดแลว้ แต่ความทรงจ าของการไปพกัแรม ยงัไมล่มืเลอืนจากความคิดเรา แมน่ า้เป็นประโยชนต่์อเรา เพราะเมือ่เราวา่ย

น า้ทกุวนั เราไมจ่  าเป็นตอ้งอาบน า้ ผมจ าไดว้า่เราเอาสบูไ่ปดว้ย ตอนทีเ่ดนิไปยงัแมน่ า้ หลงัจากวา่ยน า้สกัสองช ัว่โมงตอนบา่ย เราก็จะ

สะอาดสะอา้น เมือ่เราคลานเขา้ไปในถงุนอน เรากห็ลบัสบาย  

หนึ่งในคุณประโยชนม์ากมายของน า้ คือการทีน่ า้เป็นสิง่ชะลา้ง น า้ไม่เพยีงแต่ชะลา้งร่างกายภายนอก แต่ชะลา้งภายในดว้ย ใน

จดหมายฉบบัแรกของเปาโลทีเ่ขยีนถงึเพือ่นมติรในเอเฟซสั เปาโลบอกใหเ้ขาระลกึถงึการทีพ่ระเยซูทุม่เทใหก้บัเหลา่ผูม้คีวามเชื่อ ใน

เอเฟซสั 5:25–26 กลา่ววา่ “พระครสิตท์รงรกัเหลา่ผูม้คีวามเชื่อ และทรงประทานพระองคเ์องเพือ่เขา เพือ่พระองคจ์ะไดท้รงแยกเขา

ไว ้และชะลา้งเขาใหบ้ริสุทธิ์ ดว้ยน า้จากพระค า” 



น า้สะอาดชะลา้งร่างกายเราใหส้ดชื่นฉนัใด พระค าของพระเจา้ก็ชะลา้งสว่นลกึในจติใจเรา รวมท ัง้ความคิด เจตนารมณ ์และจติส านึก

ของเรา เมือ่เราซมึซบัไว ้และปฏบิตัติามความจรงิในพระค า 

ชารล์ส ์อาร.์ สวนิดอลล ์

3) เป็นตวักระตุน้ศรทัธา  

โรม 10:17 กลา่ววา่ ฉะนัน้ความศรทัธาเกดิขึ้นก็เพราะการไดย้นิ คือการไดย้นิไดฟ้งัพระค าของพระเจา้ 

ยิง่คุณอ่านพระค า ศรทัธาทีม่ใีนพระเจา้ก็ยิง่เพิม่พูน พระค าเป็นอาหารหลอ่เลี้ยงวญิญาณ ยิ่งคุณซมึซบัไวใ้นชวีติจติใจ วญิญาณของ

คุณก็จะยิง่สมบูรณ์แขง็แรง  

มารต์นิ ลูเทอร ์กลา่วถงึความศรทัธาไวว้า่ “ศรทัธาไมไ่ดม้าจากผลส าเร็จ แต่เป็นของก านลั โดยมาจากการรบัฟงัและการศึกษาพระ

ค า” 

4) เติมเต็มดว้ยความยินดี 

เยเรมีย ์15:16 กลา่ววา่ เมือ่พบพระค าของพระองคแ์ลว้ ขา้ก็ดืม่กนิ พระค าน ามาซึง่ความชื่นบานและความปีตยินิดใีนจติใจขา้ 

ถา้หากรูส้กึทอ้แท ้หรอืขาดความยนิด ีการอ่านพระค าจะช่วยเป็นแรงกระตุน้ใหแ้ก่คุณ 

5) มอบสนัติสุข  

เพลงสดุดี 119:165 กลา่ววา่ บคุคลทีร่กัพระบญัญตั ิ(พระค า) มสีนัตสุิขใหญ่ยิ่ง ไมม่สีิง่ใดท าใหเ้ขาสะดุดใจ 

เมือ่ความคิดของคุณจดจ่ออยู่ทีพ่ระค า คุณจะมสีนัตสุิขยิง่ขึ้น แมว้า่จะอยู่ทา่มกลางความยากล  าบากหรือความทา้ทาย  

6) มอบความเขา้ใจ 

เพลงสดุดี 119:130 กลา่ววา่ การกา้วไปสู่พระค าของพระองคใ์หค้วามสวา่ง ท ัง้ใหค้วามเขา้ใจแก่คนรูน้อ้ย 

เมือ่อ่านพระค าแลว้ ก็จะเกดิความเขา้ใจ ถา้หากคุณรูส้กึสบัสน หรอืไมท่ราบวา่ควรจะท าอย่างไรด ีพระค าจะมอบความกระจ่างในใจ

คุณ  

7) เปลี่ยนชีวิต 

นกัลว้งกระเป๋า  

เรื่องนี้ เกดิขึ้นในทีป่ระชมุ เมือ่ผูค้นเลา่เรื่องราวสกัขพียาน ชายผูห้นึ่งลกุขึ้น ถอืพระคมัภรีใ์นมอื “เรื่องของผม ไมเ่หมอืนคนอืน่ ผม

เคยเป็นนกัลว้งกระเป๋า วนัหนึ่งผมเหน็ชายคนหนึ่งกระเป๋ากางเกงตุงๆ “กระเป๋าสตางคแ์น่เลย” ผมคิด ไมน่านนกัสิง่นัน้ก็มาอยู่ใน

กระเป๋าของผม แต่เมือ่ผมเอาออกมาดู ผมเหน็วา่เป็นหนงัสอื ผมขวา้งไปทีม่มุหอ้งอย่างขุ่นเคือง ต่อมาผมเกดิอยากรูอ้ยากเหน็ และ

เริ่มอ่านหนงัสอืเลม่นัน้ อกีไมก่ี่วนัต่อมา ผมรบัพระเยซูครสิตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด 



เมือ่ไดฟ้งัเรื่องดงักลา่ว อาสาสมคัรของสมาคมพระคมัภรีค์นหนึ่งเกดิความสนใจขึ้นมา หลงัการประชมุชายผูน้ ัน้ขอดูพระคมัภรีเ์ลม่

ดงักลา่ว ซึง่เป็นเลม่เดยีวกนักบัทีเ่ขาทีเ่คยพกตดิตวัเป็นเวลาหลายปี เป็นพระคมัภรีท์ีเ่ขาคิดวา่ท าหาย นี่เป็นบทพสูิจนว์า่พระค ามี

พลงัเปลีย่นชวีติของผูค้น  

ผูป้ระพนัธนิ์รนาม 

สุดล ้าค่า! 

ดงัทีเ่หน็แลว้วา่ พระค าสุดล  า้ค่า ทวา่งา่ยมากทีจ่ะเกดิความเคยชนิ โดยไมต่ระหนกัถงึคุณค่าของพระค าทีอ่ยู่ในมอืเรา 

รูปภาพสวยๆ  

มสีตรผูีไ้มรู่อ้โิหน่อเิหน่ ซึง่ใชช้วีติสว่นใหญ่อยู่ในชนบททีห่า่งไกลออกไป บนเนินเขาในประเทศสก็อตแลนด ์เธอยากจนมาก จน

สมาชกิทีโ่บสถต์อ้งช่วยจ่ายค่าเช่าบา้นแทนเธอ 

วนัหนึ่งเมือ่ศิษยาภบิาลผูโ้อบออ้มอาร ีน าเงนิค่าเช่าบา้นมาใหเ้ธอ เขากลา่ววา่ "คุณแมค็คินทรคิ คุณคงไมข่ดัขอ้งถา้ผมขอถามอะไร

หน่อย เพือ่นๆ ทีช่่วยจ่ายค่าเช่าใหคุ้ณไมเ่ขา้ใจวา่ท าไมลูกชายไมช่่วยสง่เสยีคุณ ผมเขา้ใจวา่เขาไดง้านต าแหน่งดมีากทีอ่อสเตรเลยี 

เขาเป็นคนด ีและรกัคุณมากไมใ่ช่หรอื"  

"โอ ้ใช่แลว้" ผูเ้ป็นแมต่อบ "เขาไมเ่คยลมืฉนัเลย ทกุอาทติยเ์ขาเขยีนจดหมายถงึฉนั บ่งบอกความรกัอย่างทีสุ่ด ฉนัจะเอาจดหมาย

เขามาใหดู้"  

ศิษยาภบิาลอยากทราบอะไรเกี่ยวกบัลูกชายคนนี้มากยิง่ขึ้น เพราะท ัง้ๆ ทีเ่ขารกัแมข่องเขามาก แต่กลบัทิ้งเธอไวโ้ดยไมใ่หก้ารส่งเสยี 

ศิษยาภบิาลขอดูจดหมายทีเ่ขาสง่มา ในไมช่า้หญงิผูน้ ัน้ก็กลบัมาพรอ้มดว้ยหอ่กระดาษสองหอ่ "นี่เป็นจดหมายของเขา" เธอกลา่ว

ขณะทีย่ืน่หอ่หนึ่งใหศิ้ษยาภบิาล "พรอ้มดว้ยจดหมายทุกฉบบั เขาก็สง่ภาพสวยๆ มาใหฉ้นัเสมอ มนัใสซ่องไดพ้อดเีลย นี่แสดงให ้

เหน็วา่เขานึกถงึฉนั" 

ศิษยาภบิาลอยากรูอ้ยากเหน็มากยิ่งขึ้นอกี เขาสง่ภาพมากบัจดหมายทกุฉบบั "ผมขอดูหน่อยไดไ้หมครบั" 

"ไดส้"ิ เธอตอบ "บา้งเป็นรูปศีรษะคน บา้งเป็นรูปคนขีม่า้ บา้งก็เป็นภาพ

พระราชา ดูส ินี่เป็นภาพพระราชาแหง่องักฤษ ทรงพระเจรญิ!"  

"ลูกชายของคณุจงเจรญิ!" ศิษยาภบิาลกลา่วดว้ยความตื่นเตน้ดใีจ "เพือ่นรกั 

คุณทราบไหมวา่คุณรวยแลว้ ภาพเหลา่นี้ เป็นเงนิธนบตัร! คุณมทีรพัยส์มบตัอิยู่

ทีน่ี่! คิดดูสวิา่คุณตอ้งทกุขท์รมานและขดัสนยากไร ้ท ัง้ๆ ทีใ่นบา้นของคุณมี

ทรพัยส์มบตัอิยู่ตลอดเวลา แต่คุณคิดวา่เป็นเพยีงภาพสวยๆ!" 

เวอรจ์เินีย  บรานท ์ เบริก์ ในเรือ่ง ล  าธารทีไ่มรู่เ้หอืดแหง้ 



ครสิเตยีนมสีทิธิ์ไดร้บัความม ัง่คัง่ทางวญิญาณ โดยผ่านพระค าของพระเจา้ แต่น่าเสยีดายทีบ่างคร ัง้เราใชช้วีติอย่างยากไรใ้นทาง

วญิญาณ เพราะเราไมเ่ลง็เหน็คุณค่าทีแ่ทจ้ริงของพระค า  

ไดวท ์แอล. มดูี้ กลา่ววา่ “ผมไมเ่คยเหน็ครสิเตยีนผูใ้ดทีเ่ป็นประโยชนต่์อสงัคม โดยทีไ่มศึ่กษาพระคมัภรี ์ถา้หากใครมองขา้มพระ

คมัภรี ์พระวญิญาณบรสุิทธิ์ก็ช่วยไดไ้มม่ากนกั เราจ าเป็นตอ้งมพีระค า” 

เคลด็ลบัน าไปสูช่วีติทีด่ ีมคีวามหมาย และบรรลเุป้าหมาย ก็คือการอ่านพระค า และด าเนินชวีติตามนัน้  

ใบส ัง่ยาสุดยอด 

หญงิเจา้อารมณผู์ก้ระวนกระวายใจไปหาแพทยผู์ม้ชีื่อเสยีง ดร.โฮวารด์ เอ. เคลลยี ์ความกงัวลในชวีติคุกคามสุขภาพทางร่างกายของ

เธอ ท ัง้ยงัท  าใหเ้ธอขาดเหตผุล เธอเลา่อาการใหแ้พทยฟ์งั แลว้ก็ตอ้งประหลาดใจเมือ่แพทยอ์อกใบส ัง่ยาใหว้า่ 

“คุณตอ้งอ่านพระคมัภรีใ์หม้ากขึ้น!” 

“แต่คุณหมอคะ” เธอกลา่วอย่างงนุงง 

“กลบับา้นไปอ่านพระคมัภรี ์วนัละหนึ่งช ัว่โมง” นายแพทยย์ิ่งใหญ่ผูใ้จดกีลา่ว

ก าชบั “แลว้อกีเดอืนหนึ่งกลบัมาหาผม” 

ตอนแรกหญงิผูน้ ัน้นึกโกรธขึ้ง แต่เธอคิดค านึงดว้ยความส านึกผดิวา่เธอ

ละเลยการอ่านพระค าเป็นประจ าทุกวนั เธอละเลย “ทีเ่รน้ลบัของพระผูสู้งสุด” 

ซึง่เคยเชื่อมสมัพนัธก์บัพระองค ์เมือ่หนักลบัมาหาพระเจา้ และพระค า ความ

ชื่นชมยนิดใีนความรอดก็กลบัคืนมา เมือ่เธอมาพบนายแพทยห์นึ่งเดอืนต่อมา 

เขากลา่ววา่ “ผมเหน็แลว้วา่คุณท าตามทีผ่มบอก คุณเป็นคนไขท้ีเ่ชื่อฟงั คุณ

คิดวา่ยงัตอ้งการยาหรอืเปลา่” 

“ไมค่่ะคุณหมอ ฉนัรูส้กึเป็นคนละคนเลย คุณหมอทราบไดอ้ย่างไรว่าฉนัตอ้งการอะไร” 

นายแพทยห์ยบิพระคมัภรีเ์ลม่เก่าทีก่าเครื่องหมายไวเ้ยอะแยะขึ้นมา และกลา่ววา่ “ถา้หากผมละเลยการอ่านพระค าเป็นประจ าทกุวนั 

ผมก็คงไมเ่พยีงหมดความชื่นชมยนิด ีแต่ผมคงหมดพละก าลงัและทกัษะดว้ย ... อาการของคุณไมต่อ้งใชย้าหรอก แต่ตอ้งการ

แหลง่ทีม่าของสนัติสุขและพละก าลงัทีเ่หนือล  า้ความคิดของคุณเอง เมือ่ลองท าตามใบส ัง่ดงักลา่ว ก็จะเหน็ผลน่าอศัจรรยใ์จ!” 

“สมัพนัธภาพกบัพระเจา้: พระค า” Good Thots เลม่ 2 

แบ่งปนั! 

คุณไมเ่พยีงตอ้งการพระค าเป็นสว่นตวั เพือ่รบัการอวยพรและค าสญัญาทีห่ยบิยืน่ให ้โดยสมัผสัชวีติอนัอดุมของครสิเตยีนเทา่นัน้ 

แต่การทีคุ่ณแบง่ปนัพระค ากบัผูอ้ื่น ก็ส  าคญัดว้ย เมือ่เป็นพยาน คุณอาจพบปะกบัผูท้ีซ่กัถามวา่พระคมัภรีเ์ป็นความจรงิหรอืไม ่เขา

อาจกลา่ววา่พระคมัภรีเ์ขยีนโดยมนุษย ์แลว้มนุษยก์็ท  าผดิพลาด ดงันัน้เราม ัน่ใจไดอ้ย่างไรวา่พระคมัภรีเ์ป็นจรงิ เขาอาจโตแ้ยง้วา่

พระคมัภรีโ์บร า่โบราณ น ามาปรบัใชไ้มไ่ดก้บัโลกปจัจุบนัและวถิชีวีติในสมยันี้ มคี าตอบหลากหลายต่อค าถามนัน้ คุณอาจใชเ้วลา

ตลอดชวีติเพือ่ศึกษาบทพสูิจนว์า่พระคมัภรีว์า่เป็นจรงิ แต่ค าตอบทีด่ทีีสุ่ดก็เป็นค าตอบทีง่า่ยทีสุ่ด “ฉนัทราบไดอ้ย่างไรวา่พระคมัภรี์



เป็นจรงิ ก็เพราะไดผ้ล” วธิีเดยีวทีคุ่ณจะตอบเช่นนัน้ได ้ก็ดว้ยการทีคุ่ณลองใชใ้นชวีติของตวัเอง และพบวา่เป็นจริง เมือ่คุณแบง่ปนั

พระค ากบัผูอ้ืน่ คุณก็จะบอกเลา่จากประสบการณ ์ซึง่มกัจะน่าเชื่อถอืมากกวา่  

ส ัง่สมไว!้ 

เมือ่เราทอ่งพระค า พระค ากจ็ะกลายเป็นสว่นหนึ่งในชวีติจติใจเรา และจะสง่ผลอย่างมหาศาล จะช่วยเสรมิสรา้งศรทัธา เมือ่นึกถงึขอ้

พระคมัภรีท์ีท่อ่งจ าไว ้โดยมอบแนวทางและก าลงัใจแก่เรา ในยามจ าเป็น 

เมือ่จอมปีศาจต่อตา้นศรทัธาของเรา โดยพยายามท าใหเ้ราสงสยัขอ้งใจความรกัของพระเจา้ และการทีพ่ระองคส์ถติอยู่ในชวีติเรา 

การทีเ่รามพีระค าฝงัอยู่ในใจจะช่วยใหเ้ราส  านึกวา่เสยีงทีเ่ราไดย้นินัน้ เป็นเสยีงของพระเจา้ หรอืของจอมปีศาจ  

กษตัรยิเ์ดวดิกลา่ววา่:  

เพลงสดุดี 119:11 ขา้พระองคไ์ดส้ ัง่สมพระค าไวใ้นใจของ เพือ่ขา้จะไดไ้มท่  าบาปต่อพระองค ์

การมพีระค าในใจจะช่วยใหเ้ราใกลช้ดิพระเยซูยิง่ขึ้น และตดัสนิใจเลอืกทางทีถ่กู 

บอ่ยครัง้พระองคจ์ะช่วยใหเ้รานึกถงึพระค าบางสว่น เพือ่มอบค าตอบหรอืทางแกป้ญัหา พระองคใ์ชพ้ระค าทีเ่ราฝงัไวใ้นใจเพือ่มอบ

แนวทางทีเ่ราตอ้งการ  

เมือ่ความคิดจติใจเตมิเต็มดว้ยพระค า ก็เป็นการยากทีจ่อมปีศาจจะแทรกเขา้มาก่อกวนใหม้องในแงล่บ และรูส้กึหดหูเ่กี่ยวกบัชวีติ

เรา 

สวมใสไ่ว!้ 

ต่อไปนี้เป็นค าอธิบายทีน่่าสนใจโดย เอม็ เอส โลนเดส เกี่ยวกบัเกราะคุม้กนัทางวญิญาณทีเ่ราควรจะสวมใสเ่ป็นประจ าทุกวนั 

เราก าลงัต่อสูก้บัใคร เราตอ้งการอะไรบา้งเพือ่ปกป้องตวัเอง 

เราก าลงัต่อสูก้บัจอมปีศาจ คือซาตาน เราไมไ่ดต่้อสูก้บัมนุษยด์ว้ยกนั แต่เราต่อสูก่บัอ านาจมดืในโลกนี้ คือซาตานและภูตผขีองมนั 

การปกป้องทีเ่ราตอ้งการก็คือเกราะคุม้กนัของพระเจา้  

เกราะคุม้กนัของพระเจา้คืออะไร เราน ามาสวมใสไ่ดอ้ย่างไร มาดูแต่ละชิ้นสว่นกนัดกีวา่ 

เขม็ขดัแหง่ความจริง คือการยนืหยดัดว้ยใจแน่วแน่ในความจรงิ และใชช้วีติตามแนวทางความจริงจากพระค าของพระเจา้ 

เสื้อเกราะแหง่ความชอบธรรม คือการด าเนินชวีติกบัพระเจา้ดว้ยความซือ่ตรง และใชช้วีติตามมาตรฐานของพระองค ์ 

รองเทา้ คือการตัง้ม ัน่ และเตรยีมพรอ้ม  

โลแ่หง่ศรทัธา คือการยนืหยดัดว้ยใจแน่วแน่ในความศรทัธา โลน่ี้จะดบัลูกศรเพลงิของซาตาน 



หมวกเหลก็แห่งความรอด คือสว่นทีจ่ะปกป้องความคิดของเรา ซาตานมกัจะโจมตคีวามคิดเรามากกวา่ทีอ่ืน่ เราตอ้งม ัน่ใจในความ

รอด โดยไมส่งสยัขอ้งใจ  

ชิ้นสว่นต่างๆ เหลา่นี้จะช่วยปกป้องเรา และเราตอ้งสวมใส่ทกุวนั  

มเีกราะคุม้กนัอกีอย่างทีเ่ราตอ้งน ามาใช ้สว่นนี้ไมไ่ดม้ไีวป้กป้อง แต่มไีวเ้พือ่ต่อสูรุ้กไล ่ 

ดาบแห่งพระวญิญาณ คือพระค าของพระเจา้  

เราไมส่ามารถโจมตพีญามาร ถา้หากเราไมท่ราบพระค าของพระเจา้ นี่เป็นสว่นส าคญัทีช่่วยใหเ้ราใชด้าบอย่างมปีระสทิธิผล และช่วย

ใหเ้กราะคุม้กนัสว่นอืน่ๆ  ปกป้องเราได ้ไมม่ทีหารคนใดออกรบโดยถอือาวุธทีใ่ชไ้มไ่ด ้หรอืมเีครื่องคุม้กนัทีไ่มไ่ดผ้ล เราก็ไมค่วรท า

เช่นนัน้ กญุแจส าคญัคือการเรยีนรูพ้ระค าของพระเจา้ และฝงัไวใ้นจติใจ เมือ่นัน้คุณก็สวมใสเ่กราะคุม้กนัของพระเจา้ไดอ้ย่างม ัน่ใจ  

เอม็ เอส โลนเดส 

ลงมือท า! 

นอกจากการอ่านแลว้ มอีกีสิง่หนึ่งทีเ่ราตอ้งท าซึง่ส  าคญัมาก เมือ่เราอ่านแลว้ ก็

ตอ้งปฏบิตัติาม นี่กเ็หมอืนค าสญัญาระหวา่งคุณกบัพระองค ์คุณท าสว่นของคุณ

และปฏบิตัติามพระค า แลว้พระองคก์็จะท าสว่นของพระองค ์และมอบสทิธิพเิศษ

ต่างๆ ทีส่ญัญาไวใ้นพระค า  

นี่เองอคัรสาวกยากอบจงึกลา่ววา่ “แต่ทา่นจงเป็นคนทีป่ระพฤติตามพระค า ไมใ่ช่

เป็นเพยีงผูฟ้งัเทา่นัน้” (ยากอบ 1:22) ยากอบกลา่วต่อไปวา่ถา้หากใครรบัฟงัพระ

ค า แต่ไมไ่ดน้ าไปประพฤตปิฏบิตั ิก็เหมอืนคนทีส่อ่งกระจก เขาอาจจะเหน็วา่

ตวัเองเป็นคนประเภทใด (จากการศึกษาพระค า) วา่ตนเองมคีวามอดทน ความ

กรุณา ความเคารพ ความใจกวา้ง ฯลฯ แต่เมือ่เดนิไปจากกระจกบานนัน้ เขาก็จะ

ลมืวา่เขาเป็นใคร แต่ถา้หากเขามองดูกระจกแหง่พระค า และภาพสะทอ้นของพระค านัน้ เขาจะไดร้บัพรในทกุสิง่ทีเ่ขาท า (ยากอบ 

1:23-25) 

แมแ้ต่ก่อนหนา้สมยัของยากอบ พระองคไ์ดบ้อกผูค้นของพระองคใ์หป้ฏบิตัติามพระค า ดูซวิา่พระองคบ์อกอะไรกบัโยชูวา เมือ่เขา

ด ารงต าแหน่งผูน้ าของอสิราเอล หลงัจากทีโ่มเสสเสยีชวีติ 

โยชูวา 1:8 อย่าใหห้นงัสอืพระบญัญตันิี้  (คือพระค าส  าหรบัผูค้นของพระองคใ์นสมยันัน้) หา่งเหนิไปจากปากของเจา้ แต่เจา้จงตรึก

ตรองตามนัน้ ท ัง้กลางวนัและกลางคืน เพือ่เจา้จะไดร้ะวงัทีจ่ะกระท าตามขอ้ความทีเ่ขยีนไวท้กุประการ แลว้เจา้จะมคีวามจ าเรญิ และ

เจา้จะส าเร็จผลเป็นอย่างด ี



พระเจา้บอกโยชูวาวา่เขาและชนชาตอิสิราเอลควรเตอืนใจตนเองบอ่ยๆ วา่พระค ากลา่ววา่อย่างไร และควรท าตามทีเ่ขยีนไวใ้นพระค า 

เพราะนัน่เป็นสิง่ทีท่  าใหเ้ขาอยู่ดกีนิดแีละประสบความส าเร็จ ครสิเตยีนในปจัจบุนัก็เช่นกนั เราตอ้งท ามากกวา่เพยีงการรบัฟงัพระค า 

เราตอ้งท าตามเหมอืนกนั  

ลูกา 6:46-49 เหตไุฉนทา่นเรยีกเราวา่ `พระองคเ์จา้ขา้ พระองคเ์จา้ขา้' แต่ไมก่ระท าตามทีเ่ราบอก ทกุคนทีม่าหาเรา รบัฟงัค าของเรา 

และกระท าตามค านัน้ เราจะแจง้ใหท้า่นรูว้า่ เขาเปรยีบเหมอืนผูใ้ด เขาเปรยีบเหมอืนคนหนึ่งทีส่รา้งเรอืน เขาขดุลกึลงไป แลว้ตัง้ราก

บนศิลา เมือ่น า้มาทว่ม กระแสน า้ไหลเชี่ยวมาปะทะ แต่ท าใหเ้รอืนนัน้หว ัน่ไหวไม่ได ้เพราะไดต้ ัง้รากบนศิลา สว่นคนทีไ่ดย้นิ และ

มไิดก้ระท าตาม เปรยีบเหมอืนคนหนึ่งทีส่รา้งเรอืนบนดนิ ไมก่่อราก เมือ่กระแสน า้ไหลเชี่ยวมาปะทะ เรอืนนัน้ก็พงัทลายลงทนัท ี

ความพนิาศของเรอืนนัน้ก็ใหญ่ยิง่นกั 

คุณตอ้งการมบีา้นประเภทใดมากกวา่ 

ศึกษา! 

ต่อไปนี้เป็นค าอธิบายของ ชารล์ส แฮดดอน สเปอรเ์จยีน ผูป้ระกาศทีม่ชีื่อเสยีง วา่การศึกษาพระค านัน้เป็นอย่างไร  

 

“สบืเสาะพระค า” ยอหน์ 5:39 

ค าวา่ สบืเสาะ ในภาษากรกี หมายถงึการคน้หาอย่างถีถ่ว้น ใกลช้ดิ และกระตอืรอืรน้ เช่นเดยีวกบัคนทีม่องหาทองค า หรอืนกัลา่สตัว ์

เราตอ้งไมพ่อใจกบัการอ่านพระค าแค่บทสองบทอยา่งคร่าวๆ แต่เราตอ้งน าเทยีนไขแหง่พระวญิญาณมาสอ่งดูความหมายทีซ่อ่นเรน้

ในพระค า การอ่านพระคมัภรีต์อ้งอาศยัการศึกษาอย่างถีถ่ว้น ส าหรบัคนอ่อนวยัก็มนี า้นม แต่ก็มเีนื้อเต็มค าส  าหรบัคนทีเ่ติบใหญ่แลว้ 

ผูท้ีอ่่านพระค าอย่างคร่าวๆ จะไมไ่ดร้บัประโยชน ์เราตอ้งขดุคน้หาขมุทรพัยท์ีซ่อ่นอยู่ 

ความหม ัน่เพยีรเป็นกญุแจไขรหสัของพระค า มขีอ้เรยีกรอ้งใหเ้ราสบืเสาะหาความหมายขอ้พระคมัภรี ์นี่เป็นขอ้เขยีนของพระเจา้ 

ผูใ้ดทีไ่มเ่หน็คุณค่าพระค า ก็ไมเ่หน็คุณค่าพระเจา้ผูท้ีจ่ารกึไว ้พระค าจะสง่ผลตอบแทนการสบืเสาะ พระเจา้ไมไ่ดข้อใหเ้ราฝดัร่อน

ขา้วเปลอืกเป็นภูเขาเลากา เพือ่จะไดเ้มลด็ขา้วแค่หยบิมอื ทวา่พระคมัภรีเ์ปรยีบไดก้บัขา้วทีฝ่ดัร่อนแลว้ เราเพยีงแต่เปิดยุง้ฉางก็เจอ

แลว้ 

ผูท้ีศึ่กษาพระคมัภรีจ์ะค่อยๆ เตบิโต มสีิง่น่าอศัจรรยใ์จนานบัประการ พระวญิญาณบริสุทธิ์จะสอนใหด้วงตาทีส่บืเสาะสอ่งแวววาว

ดว้ยความลบัทีเ่ผยออกมา ราวกบัวหิารทีปู่พื้นดว้ยทองค า หลงัคาประดบัทบัทมิ มรกต และอญัมณีล  า้ค่ามากมาย ประการทา้ยสุด 

ขอ้พระคมัภรีเ์ผยใหเ้หน็พระเยซู “นี่คือสิง่ทีเ่ป็นสกัขพียานถงึเรา” ส  าหรบัผูท้ีอ่่านพระคมัภรี ์ไมม่จีดุประสงคอ์ืน่ใดทีท่รงพลงัเทา่

ความจรงิวา่ ผูท้ีพ่บพระเยซูก็พบชีวติ สวรรค ์และทุกสิง่ทกุอย่าง ผูท้ีส่บืเสาะพระคมัภรีแ์ละคน้พบพระผูช่้วยใหร้อด ก็จะไดร้บัพร 

ชารล์ส สเปอรเ์จยีน Spurgeon's Morning and Evening Devotional, Ed. 3 



อะไรคือขอ้แตกต่างระหวา่งการอ่านพระคมัภรี ์และการศึกษาอย่างจรงิจงั เมือ่ศึกษาอะไร คุณก็แสดงใหเ้หน็วา่คุณตอ้งการเรยีนรู ้

มากขึ้น และเรยีนรูท้กุสิง่ทกุอย่างเทา่ทีเ่รยีนได ้เมือ่เราศึกษาพระค า เราตอ้งแสดงวา่เราหวิกระหายพระค า ตอ้งการเขา้ใจพระค า และ

อยากน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั นัน่เป็นสิง่ทีพ่ระเจา้พงึพอใจ 

คุณเคยสงสยัไหมวา่ท าไมบางคนอ่านพระค าคร ัง้แลว้คร ัง้เลา่ ในเมือ่เขารอบรูด้แีลว้ ท าไมการอ่านพระค าแตกต่างจากการอ่านหนงัสอื

อืน่ๆ  

จดหมายรกั 

มเีพือ่นถามหญงิคนหนึ่งวา่ “เธออธิบายไดไ้หมวา่การอ่านพระคมัภรีเ์ป็นการอทุศิเวลาใหแ้ก่พระ

เจา้อย่างไร” 

“ไดส้ ิเชา้เมือ่วานนี้ฉนัไดร้บัจดหมายจากคู่หม ัน้ ฉนัตกหลมุรกัเขามานานแลว้ ฉนัอ่านจดหมาย

ฉบบันัน้หา้รอบแลว้ ฉนัไมไ่ดอ้่านเพราะฉนัไมเ่ขา้ใจเนื้อหา หรอืเพราะฉนัอยากใหเ้ขาประทบัใจที่

ฉนัอ่านจดหมายเขาบอ่ยๆ ฉนัไมไ่ดท้  าเพราะเป็นหนา้ที ่แต่ฉนัอ่านเพราะความเพลดิเพลนิ ฉนั

อ่านเพราะฉนัรกัคนเขยีน”  

“การอ่านพระคมัภรีด์ว้ยทศันคตแิละความตอ้งการอย่างเดยีวกนั ก็เป็นการอทุศิเวลาใหแ้ก่พระเจา้ 

ส  าหรบัผูอ้่านทีอ่่านดว้ยทศันคตเิช่นนัน้ พระคมัภรีก์็เป็นจดหมายรกัต่อเขา” 

สิ่งส าคญัอนัดบัแรกสุด 

เรามาพูดคุยถงึสิง่ทีเ่กดิขึ้นในความคิดจติใจ เมือ่คุณใชเ้วลาศึกษาและอ่านพระค า  

"มผูีห้วา่นคนหนึ่งออกไปหวา่นเมลด็พชื เมือ่เขาหวา่น เมลด็พชืนัน้กต็กตามหนทางบา้ง ถกูเหยยีบย า่ และนกในอากาศมากนิเสยี 

บา้งก็ตกทีห่นิ และเมือ่งอกขึ้นแลว้ก็เหีย่วแหง้ไปเพราะทีไ่มช่ื้น บา้งก็ตกทีก่ลางพงหนาม พงหนามก็งอกขึ้นมาปกคลมุเสยี 

บา้งก็ตกทีด่นิด ีจงึงอกขึ้นเกดิผลรอ้ยเทา่" 

ตามทาง ตามทางเดนิสว่นใหญ่แลว้เป็นดนิแขง็ ซึง่เป็นสญัลกัษณแ์ทนคนทีม่จีติใจแขง็กระดา้ง ก่อนทีเ่มลด็จะงอกในจติใจเขา พญา

มารก็แย่งชงิไป ก่อนทีเ่ขาจะเขา้ใจ ยอมรบั หรอืรบัความรอดเสยีอกี 

พื้นทีม่หีนิ เป็นสญัลกัษณแ์ทนผูท้ีย่นิดรีบัพระค าไว ้แต่ชวีติจติใจเขาไมเ่อื้อใหพ้ระค างอกงาม พระค าจงึเหีย่วเฉาไปอย่างงา่ยดาย 

การเป็นเหมอืนพื้นทีม่หีนิเกดิขึ้นบ่อยครัง้ เมือ่คุณอ่านอะไรและไดร้บัแรงบนัดาลใจทนัท ีแต่มบีางอย่างเกดิขึ้น อาจเป็นอะไรก็ได ้นบั

จากการเปลีย่นแปลงในกจิวตัรประจ าวนัเลก็นอ้ย เรื่อยไปจนถงึการเปลีย่นแปลงในชวีติอย่างกลบัตาลปตัร จนท าใหคุ้ณละลมืสิง่ที่

เพิง่อ่านไป เหมอืนการฟงัเขา้หูซา้ยทะลอุอกหูขวา ก่อนทีพ่ระค าจะมโีอกาสงอกงามในจติใจ และส่งผลต่อความคิดและการกระท า

ของคุณ  

พื้นทีม่ขีวากหนามและวชัพชื เป็นสญัลกัษณ์แทนผูท้ีอ่่านพระค า เขา้ใจ และเริ่มพยายามน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติ แต่แลว้ก็ไขวเ้ขวไป

อย่างงา่ยดาย กบัความเป็นไปหรอืปญัหาในชวีติประจ าวนั จนเขาตดัพระค าออกไปจากจติใจและการกระท า ถา้หากจอมปีศาจไม่

สามารถท าใหคุ้ณละลมืสิง่ทีคุ่ณเรียนรูม้า มนัก็จะพยายามหาทางไมใ่หคุ้ณน าไปใช ้ 



ตวัอย่างเช่น คุณอ่านเรื่องราวเกี่ยวกบัความส าคญัของการมอบใหแ้ก่ผูอ้ืน่ แลว้คุณก็นึกถงึบางสิง่ทีท่  าไดใ้นวนันัน้ ซึง่เป็นการกระท า

ทีไ่มเ่หน็แก่ตวั เช่น ช่วยคุณแมท่  าความสะอาดบา้นเมือ่กลบัจากโรงเรยีน แต่แลว้เพือ่นสง่ขอ้ความมาหา แลว้คุณรูส้กึวา่ควรตอบ

ทนัท ีค าตอบของคุณกลายเป็นการสนทนาเต็มรูปแบบ โดยทีไ่มท่นัรูต้วั คุณเริ่มท าการบา้นชา้ จงึไมม่เีวลาช่วยคุณแมท่  าความสะอาด

บา้น บางทอีาจตดัสนิใจช่วยคุณแมใ่นวนัต่อมา แต่วนัต่อมาคุณรูส้กึเหน็ดเหนื่อย อยากมเีวลาเป็นสว่นตวับา้ง ในทีสุ่ดก็เขา้นอน โดย

ไมม่โีอกาสปฏบิตัิตามพระค าทีไ่ดอ้่าน ไมน่านนกั คุณจะหงดุหงดิเมือ่อ่านเกี่ยวกบัสิง่ทีต่นท าไดย้าก คุณจงึไมม่คีวามสนใจในพระค า 

นัน่เป็นเหมอืนพื้นทีม่ขีวากหนาม  

สรุปไดว้า่ นอกจากเราจะถอืวา่พระค ามาเป็นอนัดบัแรก ก็จะมบีางสิง่บางอย่างทีข่วางกัน้ระหวา่งเรากบัพระค าเสมอ  

ถา้หากคุณระลกึถงึขอ้นี้ และใหค้วามส าคญัแก่พระค าในชวีติ คุณจะเลง็เหน็ผลของพื้นประเภทสุดทา้ย คือดินดี “เมลด็ซึง่ตกทีด่นิด ี

ไดแ้ก่คนทีไ่ดย้นิพระวจนะดว้ยใจซือ่สตัยด์ ีแลว้ก็จดจ าไว ้จงึเกดิผลเป็นความเพยีร” (ลูกา 8:15) 


