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พระคาของพระเจ้า
พระคัมภีรม์ าจากแรงดลใจเบื้องบน
คุณเคยสงสัยไหมว่าพระคัมภีรม์ าจากไหน ทิโมธี 2 กล่าวว่า "ข้อพระ
คาทัง้ สิ้นได้รบั แรงดลใจจากพระเจ้า" ผูเ้ ขียนพระคัมภีรเ์ ล่มต่างๆ
ได้รบั แรงบันดาลใจจากพระเจ้า เช่นเดียวกับผูป้ ระพันธ์เพลง หรือ
จิตรกรวาดภาพ พระเจ้าทราบความสาคัญในการบันทึก
ประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาลูกๆ ของพระองค์ เพราะพระองค์ทราบว่า
เป็ นสิง่ สาคัญทีช่ นรุ่นหลังจะได้อ่านเรื่องราวตามทีเ่ กิดขึ้นจริง
แน่นอนว่าคาสัญญามากมายทีพ่ ระเจ้าบันทึกไว้ให้ลูกๆ ของพระองค์
และมหัศจรรย์ทพ่ี ระเจ้าทาขึ้นในสมัยพระคัมภีรโ์ ดยตลอด ยังคง
มอบแรงบันดาลและเสริมสร้างศรัทธาในพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์
พระองค์ยงั คงทามหัศจรรย์ต่อไป ทัง้ ทีย่ ง่ิ ใหญ่และเล็กน้อย ในชีวติ
ผูค้ นของพระองค์ทกุ วันนี้!
พระคัมภีรเ์ ต็มไปด้วยคาแนะนาและคาปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการติดตามแผนทีพ่ ระเจ้าวางไว้ให้ชวี ติ เราในปัจจุบนั
ในพระคัมภีรม์ คี าพยากรณ์จานวนมากทีเ่ ป็ นจริง และยังมีคาพยากรณ์อกี มากมายทีจ่ ะเป็ นจริง ซึง่ ช่วยให้เราทราบว่าควรเตรียมตัว
รับมือกับอนาคตอย่างไรบ้าง
เรามีพระคัมภีรไ์ ด้อย่างไร
มีคาแปลพระคัมภีรเ์ ป็ นหลายภาษา มากกว่าหนังสือเล่มอืน่ ใดในโลก อย่างไรก็ตาม การแปลสมัยแรกๆ ต้องอาศัยการเสียสละอย่าง
มาก กว่าจะมีข้นึ ได้ หลายคนต้องยอมเสีย่ งและเอาชีวติ เข้าแลกกับการแปลพระคัมภีร ์
ความเป็ นมาของพระคัมภีรฉ์ บับภาษาอังกฤษ
ต่อไปนี้เป็ นข้อควรรูท้ น่ี ่าสนใจเกี่ยวกับความเป็ นมาของพระคัมภีรไ์ บเบิ้ลฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างพระคัมภีรช์ ดุ แรก เขียนด้วยมือ โดย จอห์น ไวคลิฟฟ์ ในทศวรรษปี ค.ศ. 1380 ท่านเป็ นศาสตราจารย์
นักปราชญ์ และนักศาสนศาสตร์ ทีม่ หาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ท่านมีช่อื เสียงทัวยุ
่ โรป เนื่องจากท่านไม่เห็นด้วยกับ
การสังสอนของโบสถ์
่
นิกายคาทอลิก ท่านเชื่อว่าคาสังสอนของนิ
่
กายดังกล่าวขัดกับพระคัมภีร ์ ด้วยการสนับหนุน
จากหลายคน ไวคลิฟฟ์ คดั ลอกข้อพระคัมภีรอ์ อกมาเป็ นภาษาอังกฤษเป็ นจานวนมาก

หนึ่งในศิษย์ของไวคลิฟฟ์ มีนามว่า จอห์น ฮัส ซึง่ เป็ นผูส้ ง่ เสริมแนวคิดของไวคลิฟฟ์ ทีว่ า่ ผูค้ นควรได้รบั อนุญาต
ให้อ่านพระคัมภีรใ์ นภาษาของตน ... ฮัสถูกเผาทัง้ เป็ น ในปี ค.ศ. 1415 โดยทีผ่ ูป้ ระหารชีวติ ใช้พระคัมภีรฉ์ บับ
ของไวคลิฟฟ์ เป็ นชนวนจุดไฟ ถ้อยคาสุดท้ายของ จอห์น ฮัส มีใจความว่า "อีกหนึ่งร้อยปี พระเจ้าจะส่งชายผู ้
หนึ่งมาทาการปฏิรูป ซึง่ จะไม่มใี ครหักห้ามได้”
เกือบหนึ่งร้อยปี ต่อมา ในปี ค.ศ.1517 มาร์ตนิ ลูเทอร์ นาญัตติ 95 ข้อ (ประกอบด้วยประเด็น[ข้อโต้แย้ง]ทางศาสนา และ[ความมิ
ชอบอืน่ ๆ]ของนิกายโรมันคาทอลิก 95 ข้อ) ไปติดไว้ทป่ี ระตูหน้าโบสถ์ในเมืองวิตเทนบูรก์
ในปี ค.ศ. 1496 จอห์น โคเลต ซึง่ เป็ นศาสตราจารย์ทอ่ี อกซ์ฟอร์ดอีกท่านหนึ่ง และเป็ นบุตรชายของ
นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน อ่านพระคัมภีรใ์ หม่เป็ นภาษากรีก และเริ่มแปลเป็ นภาษาอังกฤษให้นกั เรียนที่
มหาวิทยาลัยได้อ่าน ต่อมาท่านก็เริ่มแปลให้บคุ คลทัว่ ไป ทีโ่ บสถ์เซนต์เปาโลในกรุงลอนดอน ทุกคนมีความหิว
กระหายพระคาของพระเจ้า ในภาษาทีต่ นเองเข้าใจได้ ในช่วงเวลาหกเดือน มีผูค้ นจานวน 20000 คน ทีอ่ ยู่
ภายในโบสถ์ ส่วนข้างนอกโบสถ์ก็มคี นจานวนเท่ากันซึง่ พยายามเข้าไปข้างใน!
โคเลตโชคดีทม่ี อี านาจ และมีเพือ่ นในตาแหน่งสู งๆ เขาจึงหลีกเลีย่ งการถูกประหารชีวติ ไปได้อย่างน่าทึง่
มาร์ตนิ ลูเทอร์ แปลพระคัมภีรใ์ หม่เป็ นภาษาเยอรมันครัง้ แรก จากพระคัมภีรใ์ หม่ฉบับภาษากรีก-ลาติน
ของอิราสมัส ในปี ค.ศ.1516 และจัดพิมพ์ออกมาในเดือนกันยายน ค.ศ.1522 ในปี ค.ศ. 1530 เขาแปลพระ
คัมภีรท์ งั้ เล่มเป็ นภาษาเยอรมัน
ทินเดลเป็ นคนแรกทีพ่ มิ พ์พระคัมภีรใ์ หม่เป็ นภาษาอังกฤษ ทินเดลพูดได้แปดภาษาอย่างคล่องแคล่ว จนกล่าว
กันว่า ... ภาษาใดภาษาหนึ่ง[อาจเป็ น]ภาษาแม่ของเขา
วิลเลีย่ ม ทินเดล ต้องการพิมพ์พระคัมภีรใ์ หม่เป็ นภาษาอังกฤษ ครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ ทินเดลต้อง
หลบหนีไปจากอังกฤษ เนื่องจากมีข่าวลือว่าเขาเริ่มโครงการแปลพระคัมภีรแ์ ล ้ว ซึง่ ทาให้ผูส้ อบสวนและนัก
ล่าเงินรางวัลคอยติดตามทินเดล เพือ่ จับกุมเขาและขัดขวางโครงการนี้ พระเจ้าบันดาลให้พวกนัน้ เสียแผน
ในปี ค.ศ. 1525-1526 พระคัมภีรใ์ หม่ของทินเดล เป็ นพระคัมภีรเ์ ล่มแรกในภาษาอังกฤษ
หนังสือดังกล่าวถูกนาไปเผาทันทีทท่ี างการริบมาได้ แต่ก็มฉี บับอืน่ ๆ ทีเ่ ล็ดลอดเข้ามาถึงห้องบรรทมของ
กษัตริยเ์ ฮนรี่ท่ี 8 ยิง่ กษัตริยแ์ ละบิชอพต่อต้านการแจกจ่ายพระคัมภีร ์ ประชาชนทัวไปก็
่ ยง่ิ สนใจมากขึ้น ฝ่ ายโบสถ์อา้ งว่าหนังสือ
ดังกล่าวเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดนับไม่ถว้ น และนาไปเผานับร้อยเล่ม ผูใ้ ดทีม่ หี นังสือต้องห้ามของทินเดล ก็เสีย่ งกับการถูกประหาร
ชีวติ
ในทีส่ ุดทินเดลถูกจับตัวได้ เขาถูกหักหลังโดยชายอังกฤษทีเ่ ขารูจ้ กั ทินเดลถูกคุมขัง 500 วัน ก่อนถูกเผาทัง้ เป็ น ในปี ค.ศ.1536
ถ้อยคาสุดท้ายของทินเดล คือ "โปรดเปิ ดตาของกษัตริยอ์ งั กฤษด้วยเถิดพระองค์"
คาอธิษฐานนี้ได้รบั คาตอบสามปี ต่อมา ... เมือ่ กษัตริยเ์ ฮนรี่อนุญาต แม้กระทัง่ สนับสนุนการจัดพิมพ์พระคัมภีรภ์ าษาอังกฤษ

การจัดระเบียบพระคัมภีร ์
ในพระคัมภีรป์ ระกอบด้วยหนังสือ 66 เล่ม พระเจ้าบันดาลใจบุคคลราว 40 คน ในการ
เขียนพระคัมภีร ์ ต่อไปนี้เป็ นรายชื่อผูป้ ระพันธ์พระคัมภีร ์
ในพระคัมภีรเ์ ดิม:
เชื่อกันว่าโมเสสเป็ นผูป้ ระพันธ์หนังสือห้าเล่มแรกในพระคัมภีรเ์ ดิม ได้แก่ ปฐมกาล
อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และพระราชบัญญัติ หนังสือห้าเล่มนี้เรียกว่า Pentateuch
หนังสือดังกล่าวครอบคลุม่ ช่วงเวลาตัง้ แต่การสร้างโลกไปจนถึงการเสียชีวติ ของโมเสส
เอง ตอนท้ายหนังสือพระราชบัญญัติ เป็ นไปได้วา่ ผูป้ ระพันธ์อกี ท่านหนึ่งเขียนหนังสือ
เล่มนัน้ ต่อจนจบ
ส่วนหนังสือโยชูวา ผูว้ นิ ิจฉัย และนางรูธ เป็ นเอกสารทางประวัตศิ าสตร์ ซึง่ เขียนก่อนรัช
สมัยของกษัตริยด์ าวิด หรือในขณะเดียวกันก็เป็ นได้ หนังสือดังกล่าวคงเขียนโดยนักประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ป็ นนักบวชในสมัยนัน้
หนังสือเพลงสดุดเี ขียนโดยกษัตริยด์ าวิด โมเสส ซาโลมอน บุตรของโคราห์ อาสาฟ และเอธาน ชาวเอสราห์ นอกจากนี้เพลงสดุดบี าง
บทมีผูป้ ระพันธ์นิรนาม
สุภาษิต ปัญญาจารย์ และเพลงของซาโลมอน เขียนโดยซาโลมอน นอกจากสุภาษิต บทที่ 30 และ 31 ซึง่ เขียนโดยอากัว และเลเมล
บางคนกล่าวว่าสองนามนี้เป็ นเพียงนามปากกาของซาโลมอน เป็ นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่าซาโลมอนเรียบเรียงหนังสือสุภาษิต แต่อาจจะไม่ได้
เป็ นผูเ้ ขียนทัง้ หมด
อิสยาห์ เอเสเคียล ดาเนียล โฮเซยา โยเอล อาโมส โอบาดีย ์ โยนาห์ มีคาห์ นาฮูม ฮาบากุก เศฟันยาห์ ฮักกัย เศคาริยาห์ และ
มาลาคี เป็ นผูพ้ ยากรณ์ทเ่ี ขียนหนังสือในนามของตนเอง
ส่วนผูเ้ ขียนหนังสือซามูเอล พงศ์กษัตริย ์ เอสเธอร์ และโยบ เป็ นผูป้ ระพันธ์นิรนาม
เยเรมียเ์ ขียนหนังสือเยเรมีย ์ และเพลงครา่ ครวญ
เอสราเป็ นผูเ้ ขียนหนังสือเอสรา และอาจเป็ นได้วา่ ท่านเขียนหนังสือพงศาวดารด้วย
เนหะมียเ์ ขียนหนังสือเนหะมีย ์
ส่วนในพระคัมภีรใ์ หม่
มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น เขียนหนังสือพระกิตติคุณ ลูกาเป็ นผูเ้ ขียนหนังสือกิจการ
เปาโลเป็ นผูเ้ ขียนสาร ได้แก่ โรม โครินธ์ กาลาเทีย เอเฟซัส ฟี ลปิ ปี โคโลสี 1 เธสะโลนิกา 2 เธสะโลนิกา 1 ทิโมธี 2 ทิโมธี ทิตสั

และฟี เลโมน เชื่อกันว่าฮีบรูเขียนโดยเปาโล แต่โดยทัวไปแล
่
ว้ ถือว่าถูกเขียนโดยผูป้ ระพันธ์นิรนาม
อัครสาวกเปโตรเป็ นผูเ้ ขียนหนังสือเปโตรทัง้ สองเล่ม
อัครสาวกยอห์นเป็ นผูเ้ ขียนยอห์นทัง้ สามเล่ม และหนังสือวิวรณ์ดว้ ย
ส่วนหนังสือยากอบเชื่อกันว่าเขียนขึ้นโดยยากอบ น้องชายของพระเยซู
ยูดาสเขียนโดยยูดาส
เป็ นคนจานวนรวมทัง้ สิ้น 40 คน ตามทีเ่ ราทราบว่าได้รบั การเจิมจากพระเจ้า ในการเขียนหนังสือทีป่ ระกอบกันเป็ นพระคัมภีร ์
ทาไมถึงต้องอ่านพระคัมภีร ์
คุณเคยคิดไหมว่าทาไมถึงสาคัญทีค่ ริสเตียนควรจะอ่านพระคัมภีร ์ และเข้าใจพระคาของพระเจ้า พระคาของพระเจ้ามีประโยชน์ต่อ
คุณอย่างไร เหตุผลหลายประการทีเ่ ราควรจะอ่านพระคาของพระเจ้า ต่อไปนี้เป็ นเหตุผลบางส่วน
1) พระคาชี้แนะนาทาง
เพลงสดีดี 119:105 พระวจนะของพระองค์เป็ นโคมสาหรับเท้าของข้า
และเป็ นความสว่างแก่สอ่ งทางให้ขา้
พระคาเป็ นเหมือนไฟฉายแรงสู ง ซึง่ ช่วยให้เรามองเห็นเส้นทางของพระเจ้า
ได้ชดั เจนขึ้น เพือ่ เราจะได้เลือกเส้นทางทีถ่ ูกต้องในชีวติ และทราบว่าควร
จะดาเนินไปในทางใด
พระคาช่วยให้เราเชื่อมโยงกับพระเจ้า และช่วยให้เรามุง่ ไปในทางทีถ่ กู ที่
ควร
โคมไฟซื่อสัตย์
บาทหลวงผูห้ นึ่งไปยังหมูบ่ า้ นห่างไกลในชนบทเพือ่ จัดการประชุม เขาจาเป็ นต้องเดินทางกลับบ้านตอนดึกในคืนนัน้ ชาวบ้านคน
หนึ่งมอบโคมไฟให้แก่เขา บาทหลวงไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน จึงเอ่ยขึ้นมาว่า "อีกไม่นานไฟคงดับ"
"มันจะส่องทางให้ทา่ นจนถึงบ้าน" ชาวบ้านกล่าวตอบ
"ลมคงพัดไฟดับ" บาทหลวงกล่าว
"มันจะส่องทางให้ทา่ นจนถึงบ้าน" เขาตอบอีกครัง้
"ถ้าฝนตกล่ะ"

"มันจะส่องทางให้ทา่ นจนถึงบ้าน" ชาวบ้านตอบเป็ นครัง้ ทีส่ าม ถึงแม้วา่ ท่านจะวิตกกังวล โคมไฟจะส่องทางท่านจนถึงบ้านจริงๆ
พระคาของพระเจ้าเป็ นดุจโคมไฟในมือของเราทุกคน จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากฝนตก ถ้าลมพัดล่ะ ถ้าหากคุณถือโคมไฟไว้สูงๆ
ถึงแม้วา่ คุณจะวิตกกังวล มันจะส่องทางให้คุณจนถึงบ้าน
ผูป้ ระพันธ์นิรนาม
ผูค้ นในประวัตศิ าสตร์โดยตลอด หันมาอ่านพระคัมภีรเ์ ป็ น “หนังสือนาทาง” พระคัมภีรเ์ ป็ นรากฐานของศรัทธามาหลายชัว่ อายุคน ทัง้
สามัญชนและราชวงศ์ บัณฑิตและผูย้ ากไร้ ต่างก็ยอมรับนับถือ โดยมีเวลาเป็ นบททดสอบ ต่อไปนี้เป็ นความเห็นทีน่ ่าสนใจจากผูม้ ี
ชื่อเสียง เกี่ยวกับความหมายของพระคัมภีร ์
เซอร์ ไอแซค นิ วตัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผูซ้ ่ึงคิดค้นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงและกฎการเคลื่อนที่ ปี ค.ศ. 1642-1727
ผลสาเร็จทางวิทยาศาสตร์ของนิวตันเป็ นทีเ่ ลือ่ งลือ แต่สง่ิ ทีไ่ ม่ค่อยเป็ นทีร่ ูก้ นั มากนักก็คือ ท่านใช้เวลาศึกษาพระคัมภีรม์ ากกว่าทีใ่ ช้
เวลาส่องกล้องดูดาว
“ในพระคัมภีรบ์ ง่ บอกถึงความเทีย่ งแท้แน่นอน ยิง่ กว่าประวัตศิ าสตร์ทางโลกใดๆ ทีไ่ ร้แก่นสาร การค้นพบทัง้ สิ้นของข้าพเจ้า เป็ นผล
มาจากคาอธิษฐาน ข้าพเจ้าอาจส่องกล้องมองดูอวกาศทีห่ า่ งไกลออกไปหลายล ้านไมล์ แต่เมือ่ ข้าพเจ้าเข้าไปไปอธิษฐานในห้องนอน
ข้าพเจ้าก็ใกล ้ชิดกับพระเจ้าและสวรรค์ ยิง่ กว่าการส่องกล้องดูดาวใดๆ ในโลก”
แม่อธิการเทเรซา ชาวอัลเบเนี ย ผูก้ อ่ ตัง้ คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ผูไ้ ด้รบั ความเคารพนับถือทัว่ โลก เนื่ องจากการงานที่
เสียสละเพื่ออนุ เคราะห์ผูย้ ากไร้ ปี ค.ศ. 1910-1997 กล่าวว่า
“คุณจะแปลกใจทีท่ ราบว่าชุมชนยากไร้ทส่ี ุดในเมืองหลายแห่งทีเ่ ราพักอาศัยและทางานอยู่นนั้ เมือ่ เราได้ใกล ้ชิดกับผูค้ นทีพ่ กั อยู่ใน
กระต๊อบ สิง่ แรกทีเ่ ขาขอ ไม่ใช่อาหารหรือเครื่องนุ่งห่ม ถึงแม้วา่ บ่อยครัง้ เขาอดอยากและไม่มเี สือ่ ผ้าใส่ แต่เขาขอให้เราสอนพระคาแก่
เขา ทุกคนหิวกระหายทีจ่ ะได้รบั ฟังพระคาของพระเจ้า”
อิมมานู เอล คานต์ นักปราชญ์ชาวเยอรมัน ปี ค.ศ.1724-1804 กล่าวว่า
“การทีพ่ ระคัมภีรเ์ ป็ นหนังสือสาหรับสามัญชนนัน้ ส่งผลประโยชน์ใหญ่หลวงทีส่ ุดต่อมนุษยชาติ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารพยายามดูหมิน่ พระ
คัมภีร ์ ก็เท่ากับเป็ นการกระทาผิดต่อมวลมนุษย์”
แพตทริค เฮนรี่ ผูม้ ีสว่ นสาคัญในการปฏิวตั ิของอเมริกา ปี ค.ศ.1736-1799 กล่าวว่า
“หนังสือทุกเล่มทีเ่ คยจัดพิมพ์ข้นึ มา ถึงแม้นามารวมกันหมด ก็ไม่เทียบเท่าพระคัมภีร”์
อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีของสหรัฐ คนที่ 16 ปี ค.ศ.1809-1865 กล่าวว่า:
“ข้าพเจ้าได้รบั ประโยชน์จากการอ่านพระคัมภีร ์ ขอให้นาสาระทัง้ หมดในพระคัมภีรม์ าเสริมสร้างศรัทธาให้สมดุล แล ้วคุณจะดาเนิน
ชีวติ และจบชีวติ ลงด้วยการประกอบคุณความดี พระคัมภีรเ์ ป็ นหนังสือดีเลิศทีพ่ ระเจ้าประทานแก่มนุษย์”
ชาร์ลส์ ดิคเกนส์ ผูป้ ระพันธ์ชาวอังกฤษ ปี ค.ศ.1812-1870 กล่าวว่า:
“พระคัมภีรใ์ หม่เป็ นหนังสือชัน้ ยอดเท่าทีเ่ คยมีมาในโลก และจะเป็ นเช่นนัน้ สืบไป”

โซเรน เคริกการ์ด นักปราชญ์ นักศาสนศาสตร์ และจิตวิทยา ชาวเดนมาร์ค ปี ค.ศ.1813-1855 กล่าวว่า:
“เมือ่ คุณอ่านพระคาของพระเจ้า คุณต้องพรา่ บอกตัวเองว่า “นี่พูดกับตัวฉันเอง นี่เกี่ยวกับตัวฉันเอง”
อัลเฟรด ลอร์ด เทนนิ สนั กวีชาวอังกฤษ ปี ค.ศ.1809-1892 กล่าวว่า:
“การอ่านพระคัมภีรเ์ ป็ นการศึกษาในตัว”
เจมส์ แมคคอช ปี ค.ศ.1811-1894 นักปราชญ์ผูโ้ ดดเด่น ประธานมหาวิทยาลัยพรินซ์ตนั ปี ค.ศ.1868-1888 กล่าวว่า:
“หนังสือทีค่ วรอ่านไม่ควรเป็ นหนังสือทีไ่ ม่จาเป็ นต้องไตร่ตรอง แต่ควรเป็ นหนังสือทีท่ าให้คุณคิดใคร่ครวญ ไม่มหี นังสืออืน่ ใดในโลก
เทียบเท่าพระคัมภีร”์
บิลลี่ เกรแฮม ผูป้ ระกาศชาวอเมริกนั ปี ค.ศ.1918“พระคาของพระเจ้าทีฝ่ งั อยู่ในใจเป็ นเสียงทีเ่ ก็บกดไม่อยู่”
จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1732-1799 กล่าวว่า:
“เป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะปกครองโลกอย่างเทีย่ งธรรม โดยปราศจากพระเจ้า หรือพระคัมภีร”์
จอห์น ควินซี อดัมส์ ประธานาธิบดีคนที่ 6 ของสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1767-1848 กล่าวว่า:
“ข้าพเจ้าเลือ่ มใสในพระคัมภีรม์ าก ยิง่ ลูกๆ อ่านพระคัมภีรต์ งั้ แต่เยาว์วยั ข้าพเจ้าก็ยง่ิ เชื่อมันว่าเขาจะบาเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และเป็ นพลเมืองทีน่ ่าเชื่อถือของสังคม ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีรต์ ลอดทัง้ เล่มปี ละครัง้ จนเป็ นนิสยั ”
แดเนี ยล เว็บสเตอร์ รัฐบุรุษชาวอเมริกนั ปี ค.ศ.1782-1852 กล่าวว่า:
“ถ้าหากข้าพเจ้าจะแนะนาสิง่ ใดในความคิดหรือแนวทางของข้าพเจ้า ขอบอกว่าเป็ นเพราะบิดามาราได้เลี้ยงดูให้ขา้ พเจ้ารักข้อพระ
คัมภีรต์ งั้ แต่เยาว์วยั ”
จอห์น รัสคิน นักวิพากษ์ศิลป์ และนักคิดทางสังคมวิทยา ชาวอังกฤษ ปี ค.ศ.1819-1900 กล่าวว่า:
“คุณความดีใดๆ ในงานเขียนของข้าพเจ้า มาจากการทีค่ ุณแม่อ่านพระคัมภีรใ์ ห้ขา้ พเจ้าฟังทุกวันสมัยทีย่ งั เด็ก และให้ขา้ พเจ้าท่องข้อ
พระคัมภีรต์ อนหนึ่งจนจาขึ้นใจ เป็ นประจาทุกวัน”
ฮอเรส กริล่ี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกนั ผูก้ อ่ ตัง้ พรรค Liberal Republican เป็ นนักปฏิรูปและนักการเมือง ปี ค.ศ.
1811-1872 กล่าวว่า:
“เป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะกดขีผ่ ูท้ อ่ี ่านพระคัมภีรใ์ ห้ตกเป็ นทาส ไม่วา่ จะเป็ นทางจิตใจหรือทางสังคม หลักการในพระคัมภีรเ์ ป็ นรากฐานความ
อิสระของมวลมนุษย์”
จอช แมคโดเวล ผูป้ ระพันธ์คริสเตียน ปี ค.ศ.1939“หลังจากหมายมันที
่ จ่ ะหักล้างหลักความเชื่อคริสเตียนทางเชาวน์ปญั ญา แต่ทาไม่สาเร็จ ผมสรุปได้วา่ พระคัมภีรเ์ ป็ นจริง และพระเยซู
คริสต์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า”

เอมี่ แกรนท์ นักร้อง ผูแ้ ต่งเพลง นักดนตรี และนักแสดง ชาวอเมริกนั ปี ค.ศ.1960“ฉันได้รบั การอบรมบ่มนิสยั ทีบ่ า้ น จากพระคัมภีร ์ และหิวกระหายทีจ่ ะอ่านพระคัมภีร”์
เคิรก์ คาเมรอน นักแสดงชาวอเมริกนั ปี ค.ศ.1970“ฝังจิตใจในพระคัมภีร ์ เป็ นประจาทุกวัน เพราะเป็ นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจ แลว้ ก็แบ่งปันกับผูอ้ น่ื ”
คาเมรอน ดิแอซ นักแสดงชาวอเมริกนั ปี ค.ศ.1972“บทพากย์ก็เหมือนพระคัมภีรต์ ่อนักแสดง คุณต้องพกพาติดตัว ทบทวนครัง้ แล ้วครัง้ เล่า และอ่านแต่ละบท”
เฮเลน เคลเลอร์ นักเขียน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง และผูบ้ รรยาย ชาวอเมริกนั ปี ค.ศ.1880-1968 กล่าวว่า:
“ถ้าหากเราไม่หนั ไปพึง่ พระคัมภีร ์ ทัง้ ในยามทีร่ าบรื่น และยามทีย่ ากลาบาก เราก็ไม่สามารถตอบรับคาปลอบโยนจากพระคัมภีร ์
เพราะว่าเราขาดความสงบทางใจ คือความสมดุลระหว่างแสงสว่างกับความมืด
แบรี่ ไวท์ โปรดิวเซอร์เพลง นักร้อง และผูแ้ ต่งเพลง ชาวอเมริกนั ปี ค.ศ.1944-2003 กล่าวว่า:
“เมือ่ ผมทุม่ เท ผมจะทุม่ เทหมดชีวติ จิตใจ ผมอ่านพระคัมภีรจ์ นจาได้ข้นึ ใจ”
2) พระคาชะล้าง
เหตุผลทีด่ อี กี ประการหนึ่งก็คือ การอ่านพระคาช่วยชะล ้างความคิดจิตใจ พระเยซูกล่าวในยอห์น 15:3 ว่า “ท่านได้รบั การชะล ้างให้
สะอาดแล ้ว ด้วยถ้อยคาทีเ่ ราได้กล่าวแก่ทา่ น” แต่พระคาชะล ้างคุณได้อย่างไร
ชาร์ลส์ อาร์ สวินดอลล์ เปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
สะอาดหมดจด
เมือ่ ลูกของเราสีค่ นยังเล็ก เรามักจะไปพักร้อน ด้วยการไปตัง้ ค่ายพักแรมกัน เรามีรถทีพ่ ว่ งกับรถยนต์ ซึง่ เราขับไปยังค่ายพักแรม
หลายแห่ง ค่ายพักแรมแห่งหนึ่งทีเ่ ราโปรดปรานอยู่ในอุทยาน มีแม่นา้ ไหลผ่าน นา้ ในแม่นา้ ใสสะอาด เราไปว่ายนา้ และล่องนา้ โดยใช้
ยางรถ มีกอ้ นหินธรรมชาติเรียงรายอยู่บนฝัง่ ตรงข้ามในแม่นา้ เราผลัดกันกระโดดจากก้อนหินลงไปในนา้ สนุกจริงๆ!
ลูกๆ โตกันหมดแล ้ว แต่ความทรงจาของการไปพักแรม ยังไม่ลมื เลือนจากความคิดเรา แม่นา้ เป็ นประโยชน์ต่อเรา เพราะเมือ่ เราว่าย
นา้ ทุกวัน เราไม่จาเป็ นต้องอาบนา้ ผมจาได้วา่ เราเอาสบูไ่ ปด้วย ตอนทีเ่ ดินไปยังแม่นา้ หลังจากว่ายนา้ สักสองชัว่ โมงตอนบ่าย เราก็จะ
สะอาดสะอ้าน เมือ่ เราคลานเข้าไปในถุงนอน เราก็หลับสบาย
หนึ่งในคุณประโยชน์มากมายของนา้ คือการทีน่ า้ เป็ นสิง่ ชะล ้าง นา้ ไม่เพียงแต่ชะล ้างร่างกายภายนอก แต่ชะล ้างภายในด้วย ใน
จดหมายฉบับแรกของเปาโลทีเ่ ขียนถึงเพือ่ นมิตรในเอเฟซัส เปาโลบอกให้เขาระลึกถึงการทีพ่ ระเยซูทมุ่ เทให้กบั เหล่าผูม้ คี วามเชื่อ ใน
เอเฟซัส 5:25–26 กล่าวว่า “พระคริสต์ทรงรักเหล่าผูม้ คี วามเชื่อ และทรงประทานพระองค์เองเพือ่ เขา เพือ่ พระองค์จะได้ทรงแยกเขา
ไว้ และชะล ้างเขาให้บริสุทธิ์ ด้วยนา้ จากพระคา”

นา้ สะอาดชะล ้างร่างกายเราให้สดชื่นฉันใด พระคาของพระเจ้าก็ชะล ้างส่วนลึกในจิตใจเรา รวมทัง้ ความคิด เจตนารมณ์ และจิตสานึก
ของเรา เมือ่ เราซึมซับไว้ และปฏิบตั ติ ามความจริงในพระคา
ชาร์ลส์ อาร์. สวินดอลล์
3) เป็ นตัวกระตุน้ ศรัทธา
โรม 10:17 กล่าวว่า ฉะนัน้ ความศรัทธาเกิดขึ้นก็เพราะการได้ยนิ คือการได้ยนิ ได้ฟงั พระคาของพระเจ้า
ยิง่ คุณอ่านพระคา ศรัทธาทีม่ ใี นพระเจ้าก็ยง่ิ เพิม่ พูน พระคาเป็ นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณ ยิ่งคุณซึมซับไว้ในชีวติ จิตใจ วิญญาณของ
คุณก็จะยิง่ สมบูรณ์แข็งแรง
มาร์ตนิ ลูเทอร์ กล่าวถึงความศรัทธาไว้วา่ “ศรัทธาไม่ได้มาจากผลสาเร็จ แต่เป็ นของกานัล โดยมาจากการรับฟังและการศึกษาพระ
คา”
4) เติมเต็มด้วยความยินดี
เยเรมีย ์ 15:16 กล่าวว่า เมือ่ พบพระคาของพระองค์แลว้ ข้าก็ดม่ื กิน พระคานามาซึง่ ความชื่นบานและความปี ตยิ นิ ดีในจิตใจข้า
ถ้าหากรูส้ กึ ท้อแท้ หรือขาดความยินดี การอ่านพระคาจะช่วยเป็ นแรงกระตุน้ ให้แก่คุณ
5) มอบสันติสุข
เพลงสดุดี 119:165 กล่าวว่า บุคคลทีร่ กั พระบัญญัติ (พระคา) มีสนั ติสุขใหญ่ย่งิ ไม่มสี ง่ิ ใดทาให้เขาสะดุดใจ
เมือ่ ความคิดของคุณจดจ่ออยู่ทพ่ี ระคา คุณจะมีสนั ติสุขยิง่ ขึ้น แม้วา่ จะอยู่ทา่ มกลางความยากลาบากหรือความท้าทาย
6) มอบความเข้าใจ
เพลงสดุดี 119:130 กล่าวว่า การก้าวไปสู ่พระคาของพระองค์ให้ความสว่าง ทัง้ ให้ความเข้าใจแก่คนรูน้ อ้ ย
เมือ่ อ่านพระคาแล ้ว ก็จะเกิดความเข้าใจ ถ้าหากคุณรูส้ กึ สับสน หรือไม่ทราบว่าควรจะทาอย่างไรดี พระคาจะมอบความกระจ่างในใจ
คุณ
7) เปลี่ยนชีวิต
นักล้วงกระเป๋ า
เรื่องนี้เกิดขึ้นในทีป่ ระชุม เมือ่ ผูค้ นเล่าเรื่องราวสักขีพยาน ชายผูห้ นึ่งลุกขึ้น ถือพระคัมภีรใ์ นมือ “เรื่องของผม ไม่เหมือนคนอืน่ ผม
เคยเป็ นนักล้วงกระเป๋ า วันหนึ่งผมเห็นชายคนหนึ่งกระเป๋ ากางเกงตุงๆ “กระเป๋ าสตางค์แน่เลย” ผมคิด ไม่นานนักสิง่ นัน้ ก็มาอยู่ใน
กระเป๋ าของผม แต่เมือ่ ผมเอาออกมาดู ผมเห็นว่าเป็ นหนังสือ ผมขว้างไปทีม่ มุ ห้องอย่างขุ่นเคือง ต่อมาผมเกิดอยากรูอ้ ยากเห็น และ
เริ่มอ่านหนังสือเล่มนัน้ อีกไม่ก่วี นั ต่อมา ผมรับพระเยซูคริสต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด

เมือ่ ได้ฟงั เรื่องดังกล่าว อาสาสมัครของสมาคมพระคัมภีรค์ นหนึ่งเกิดความสนใจขึ้นมา หลังการประชุมชายผูน้ นั้ ขอดูพระคัมภีรเ์ ล่ม
ดังกล่าว ซึง่ เป็ นเล่มเดียวกันกับทีเ่ ขาทีเ่ คยพกติดตัวเป็ นเวลาหลายปี เป็ นพระคัมภีรท์ เ่ี ขาคิดว่าทาหาย นี่เป็ นบทพิสูจน์วา่ พระคามี
พลังเปลีย่ นชีวติ ของผูค้ น
ผูป้ ระพันธ์นิรนาม
สุดล้าค่า!
ดังทีเ่ ห็นแล ้วว่า พระคาสุดลา้ ค่า ทว่าง่ายมากทีจ่ ะเกิดความเคยชิน โดยไม่ตระหนักถึงคุณค่าของพระคาทีอ่ ยู่ในมือเรา
รูปภาพสวยๆ
มีสตรีผูไ้ ม่รูอ้ โิ หน่อเิ หน่ ซึง่ ใช้ชวี ติ ส่วนใหญ่อยู่ในชนบททีห่ า่ งไกลออกไป บนเนินเขาในประเทศสก็อตแลนด์ เธอยากจนมาก จน
สมาชิกทีโ่ บสถ์ตอ้ งช่วยจ่ายค่าเช่าบ้านแทนเธอ
วันหนึ่งเมือ่ ศิษยาภิบาลผูโ้ อบอ้อมอารี นาเงินค่าเช่าบ้านมาให้เธอ เขากล่าวว่า "คุณแม็คคินทริค คุณคงไม่ขดั ข้องถ้าผมขอถามอะไร
หน่อย เพือ่ นๆ ทีช่ ่วยจ่ายค่าเช่าให้คุณไม่เข้าใจว่าทาไมลูกชายไม่ช่วยส่งเสียคุณ ผมเข้าใจว่าเขาได้งานตาแหน่งดีมากทีอ่ อสเตรเลีย
เขาเป็ นคนดี และรักคุณมากไม่ใช่หรือ"
"โอ้ ใช่แล ้ว" ผูเ้ ป็ นแม่ตอบ "เขาไม่เคยลืมฉันเลย ทุกอาทิตย์เขาเขียนจดหมายถึงฉัน บ่งบอกความรักอย่างทีส่ ุด ฉันจะเอาจดหมาย
เขามาให้ดู"
ศิษยาภิบาลอยากทราบอะไรเกี่ยวกับลูกชายคนนี้มากยิง่ ขึ้น เพราะทัง้ ๆ ทีเ่ ขารักแม่ของเขามาก แต่ กลับทิ้งเธอไว้โดยไม่ให้การส่งเสีย
ศิษยาภิบาลขอดูจดหมายทีเ่ ขาส่งมา ในไม่ชา้ หญิงผูน้ นั้ ก็กลับมาพร้อมด้วยห่อกระดาษสองห่อ "นี่เป็ นจดหมายของเขา" เธอกล่าว
ขณะทีย่ น่ื ห่อหนึ่งให้ศิษยาภิบาล "พร้อมด้วยจดหมายทุกฉบับ เขาก็สง่ ภาพสวยๆ มาให้ฉนั เสมอ มันใส่ซองได้พอดีเลย นี่แสดงให้
เห็นว่าเขานึกถึงฉัน"
ศิษยาภิบาลอยากรูอ้ ยากเห็นมากยิ่งขึ้นอีก เขาส่งภาพมากับจดหมายทุกฉบับ "ผมขอดูหน่อยได้ไหมครับ"
"ได้ส"ิ เธอตอบ "บ้างเป็ นรูปศีรษะคน บ้างเป็ นรูปคนขีม่ า้ บ้างก็เป็ นภาพ
พระราชา ดูสิ นี่เป็ นภาพพระราชาแห่งอังกฤษ ทรงพระเจริญ!"
"ลูกชายของคุณจงเจริญ!" ศิษยาภิบาลกล่าวด้วยความตื่นเต้นดีใจ "เพือ่ นรัก
คุณทราบไหมว่าคุณรวยแล ้ว ภาพเหล่านี้เป็ นเงินธนบัตร! คุณมีทรัพย์สมบัตอิ ยู่
ทีน่ ่ี! คิดดูสวิ า่ คุณต้องทุกข์ทรมานและขัดสนยากไร้ ทัง้ ๆ ทีใ่ นบ้านของคุณมี
ทรัพย์สมบัตอิ ยู่ตลอดเวลา แต่คุณคิดว่าเป็ นเพียงภาพสวยๆ!"
เวอร์จเิ นีย บรานท์ เบิรก์ ในเรือ่ ง ลาธารทีไ่ ม่รูเ้ หือดแห้ง

คริสเตียนมีสทิ ธิ์ได้รบั ความมัง่ คัง่ ทางวิญญาณ โดยผ่านพระคาของพระเจ้า แต่น่าเสียดายทีบ่ างครัง้ เราใช้ชวี ติ อย่างยากไร้ในทาง
วิญญาณ เพราะเราไม่เล็งเห็นคุณค่าทีแ่ ท้จริงของพระคา
ไดวท์ แอล. มูด้ ี กล่าวว่า “ผมไม่เคยเห็นคริสเตียนผูใ้ ดทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยทีไ่ ม่ศึกษาพระคัมภีร ์ ถ้าหากใครมองข้ามพระ
คัมภีร ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ช่วยได้ไม่มากนัก เราจาเป็ นต้องมีพระคา”
เคล็ดลับนาไปสูช่ วี ติ ทีด่ ี มีความหมาย และบรรลุเป้ าหมาย ก็คือการอ่านพระคา และดาเนินชีวติ ตามนัน้
ใบสัง่ ยาสุดยอด
หญิงเจ้าอารมณ์ผูก้ ระวนกระวายใจไปหาแพทย์ผูม้ ชี ่อื เสียง ดร.โฮวาร์ด เอ. เคลลีย ์ ความกังวลในชีวติ คุกคามสุขภาพทางร่างกายของ
เธอ ทัง้ ยังทาให้เธอขาดเหตุผล เธอเล่าอาการให้แพทย์ฟงั แล ้วก็ตอ้ งประหลาดใจเมือ่ แพทย์ออกใบสังยาให้
่ วา่
“คุณต้องอ่านพระคัมภีรใ์ ห้มากขึ้น!”
“แต่คุณหมอคะ” เธอกล่าวอย่างงุนงง
“กลับบ้านไปอ่านพระคัมภีร ์ วันละหนึ่งชัว่ โมง” นายแพทย์ย่งิ ใหญ่ผูใ้ จดีกล่าว
กาชับ “แล ้วอีกเดือนหนึ่งกลับมาหาผม”
ตอนแรกหญิงผูน้ นั้ นึกโกรธขึ้ง แต่เธอคิดคานึงด้วยความสานึกผิดว่าเธอ
ละเลยการอ่านพระคาเป็ นประจาทุกวัน เธอละเลย “ทีเ่ ร้นลับของพระผูส้ ูงสุด”
ซึง่ เคยเชื่อมสัมพันธ์กบั พระองค์ เมือ่ หันกลับมาหาพระเจ้า และพระคา ความ
ชื่นชมยินดีในความรอดก็กลับคืนมา เมือ่ เธอมาพบนายแพทย์หนึ่งเดือนต่อมา
เขากล่าวว่า “ผมเห็นแล้วว่าคุณทาตามทีผ่ มบอก คุณเป็ นคนไข้ทเ่ี ชื่อฟัง คุณ
คิดว่ายังต้องการยาหรือเปล่า”
“ไม่ค่ะคุณหมอ ฉันรูส้ กึ เป็ นคนละคนเลย คุณหมอทราบได้อย่างไรว่าฉันต้องการอะไร”
นายแพทย์หยิบพระคัมภีรเ์ ล่มเก่าทีก่ าเครื่องหมายไว้เยอะแยะขึ้นมา และกล่าวว่า “ถ้าหากผมละเลยการอ่านพระคาเป็ นประจาทุกวัน
ผมก็คงไม่เพียงหมดความชื่นชมยินดี แต่ผมคงหมดพละกาลังและทักษะด้วย ... อาการของคุณไม่ตอ้ งใช้ยาหรอก แต่ตอ้ งการ
แหล่งทีม่ าของสันติสุขและพละกาลังทีเ่ หนือลา้ ความคิดของคุณเอง เมือ่ ลองทาตามใบสัง่ ดังกล่าว ก็จะเห็นผลน่าอัศจรรย์ใจ !”
“สัมพันธภาพกับพระเจ้า: พระคา” Good Thots เล่ม 2
แบ่งปัน!
คุณไม่เพียงต้องการพระคาเป็ นส่วนตัว เพือ่ รับการอวยพรและคาสัญญาทีห่ ยิบยืน่ ให้ โดยสัมผัสชีวติ อันอุดมของคริสเตียนเท่านัน้
แต่การทีค่ ุณแบ่งปันพระคากับผูอ้ ่นื ก็สาคัญด้วย เมือ่ เป็ นพยาน คุณอาจพบปะกับผูท้ ซ่ี กั ถามว่าพระคัมภีรเ์ ป็ นความจริงหรือไม่ เขา
อาจกล่าวว่าพระคัมภีรเ์ ขียนโดยมนุษย์ แล้วมนุษย์ก็ทาผิดพลาด ดังนัน้ เรามันใจได้
่ อย่างไรว่าพระคัมภีรเ์ ป็ นจริง เขาอาจโต้แย้งว่า
พระคัมภีรโ์ บรา่ โบราณ นามาปรับใช้ไม่ได้กบั โลกปัจจุบนั และวิถชี วี ติ ในสมัยนี้ มีคาตอบหลากหลายต่อคาถามนัน้ คุณอาจใช้เวลา
ตลอดชีวติ เพือ่ ศึกษาบทพิสูจน์วา่ พระคัมภีรว์ า่ เป็ นจริง แต่คาตอบทีด่ ที ส่ี ุดก็เป็ นคาตอบทีง่ า่ ยทีส่ ุด “ฉันทราบได้อย่างไรว่าพระคัมภีร ์

เป็ นจริง ก็เพราะได้ผล” วิธีเดียวทีค่ ุณจะตอบเช่นนัน้ ได้ ก็ดว้ ยการทีค่ ุณลองใช้ในชีวติ ของตัวเอง และพบว่าเป็ นจริง เมือ่ คุณแบ่งปัน
พระคากับผูอ้ น่ื คุณก็จะบอกเล่าจากประสบการณ์ ซึง่ มักจะน่าเชื่อถือมากกว่า
สัง่ สมไว้!
เมือ่ เราท่องพระคา พระคาก็จะกลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ จิตใจเรา และจะส่งผลอย่างมหาศาล จะช่วยเสริมสร้างศรัทธา เมือ่ นึกถึงข้อ
พระคัมภีรท์ ท่ี อ่ งจาไว้ โดยมอบแนวทางและกาลังใจแก่เรา ในยามจาเป็ น
เมือ่ จอมปี ศาจต่อต้านศรัทธาของเรา โดยพยายามทาให้เราสงสัยข้องใจความรักของพระเจ้า และการทีพ่ ระองค์สถิตอยู่ในชีวติ เรา
การทีเ่ รามีพระคาฝังอยู่ในใจจะช่วยให้เราสานึกว่าเสียงทีเ่ ราได้ยนิ นัน้ เป็ นเสียงของพระเจ้า หรือของจอมปี ศาจ
กษัตริยเ์ ดวิดกล่าวว่า:
เพลงสดุดี 119:11 ข้าพระองค์ได้สงั ่ สมพระคาไว้ในใจของ เพือ่ ข้าจะได้ไม่ทาบาปต่อพระองค์
การมีพระคาในใจจะช่วยให้เราใกล้ชดิ พระเยซูยง่ิ ขึ้น และตัดสินใจเลือกทางทีถ่ กู
บ่อยครัง้ พระองค์จะช่วยให้เรานึกถึงพระคาบางส่วน เพือ่ มอบคาตอบหรือทางแก้ปญั หา พระองค์ใช้พระคาทีเ่ ราฝังไว้ในใจเพือ่ มอบ
แนวทางทีเ่ ราต้องการ
เมือ่ ความคิดจิตใจเติมเต็มด้วยพระคา ก็เป็ นการยากทีจ่ อมปี ศาจจะแทรกเข้ามาก่อกวนให้มองในแง่ลบ และรูส้ กึ หดหูเ่ กี่ยวกับชีวติ
เรา
สวมใส่ไว้!
ต่อไปนี้เป็ นคาอธิบายทีน่ ่าสนใจโดย เอ็ม เอส โลนเดส เกี่ยวกับเกราะคุม้ กันทางวิญญาณทีเ่ ราควรจะสวมใส่เป็ นประจาทุกวัน
เรากาลังต่อสู ก้ บั ใคร เราต้องการอะไรบ้างเพือ่ ปกป้ องตัวเอง
เรากาลังต่อสู ก้ บั จอมปี ศาจ คือซาตาน เราไม่ได้ต่อสูก้ บั มนุษย์ดว้ ยกัน แต่เราต่อสูก่ บั อานาจมืดในโลกนี้ คือซาตานและภูตผีของมัน
การปกป้ องทีเ่ ราต้องการก็คือเกราะคุม้ กันของพระเจ้า
เกราะคุม้ กันของพระเจ้าคืออะไร เรานามาสวมใส่ได้อย่างไร มาดูแต่ละชิ้นส่วนกันดีกว่า
เข็มขัดแห่งความจริง คือการยืนหยัดด้วยใจแน่วแน่ในความจริง และใช้ชวี ติ ตามแนวทางความจริงจากพระคาของพระเจ้า
เสื้อเกราะแห่งความชอบธรรม คือการดาเนินชีวติ กับพระเจ้าด้วยความซือ่ ตรง และใช้ชวี ติ ตามมาตรฐานของพระองค์
รองเท้า คือการตัง้ มัน่ และเตรียมพร้อม
โล่แห่งศรัทธา คือการยืนหยัดด้วยใจแน่วแน่ในความศรัทธา โล่น้ จี ะดับลูกศรเพลิงของซาตาน

หมวกเหล็กแห่งความรอด คือส่วนทีจ่ ะปกป้ องความคิดของเรา ซาตานมักจะโจมตีความคิดเรามากกว่าทีอ่ น่ื เราต้องมันใจในความ
่
รอด โดยไม่สงสัยข้องใจ
ชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านี้จะช่วยปกป้ องเรา และเราต้องสวมใส่ทกุ วัน
มีเกราะคุม้ กันอีกอย่างทีเ่ ราต้องนามาใช้ ส่วนนี้ไม่ได้มไี ว้ปกป้ อง แต่มไี ว้เพือ่ ต่อสูร้ ุกไล่
ดาบแห่งพระวิญญาณ คือพระคาของพระเจ้า
เราไม่สามารถโจมตีพญามาร ถ้าหากเราไม่ทราบพระคาของพระเจ้า นี่เป็ นส่วนสาคัญทีช่ ่วยให้เราใช้ดาบอย่างมีประสิทธิผล และช่วย
ให้เกราะคุม้ กันส่วนอืน่ ๆ ปกป้ องเราได้ ไม่มที หารคนใดออกรบโดยถืออาวุธทีใ่ ช้ไม่ได้ หรือมีเครื่องคุม้ กันทีไ่ ม่ได้ผล เราก็ไม่ควรทา
เช่นนัน้ กุญแจสาคัญคือการเรียนรูพ้ ระคาของพระเจ้า และฝังไว้ในจิตใจ เมือ่ นัน้ คุณก็สวมใส่เกราะคุม้ กันของพระเจ้าได้อย่างมันใจ
่
เอ็ม เอส โลนเดส
ลงมือทา!
นอกจากการอ่านแลว้ มีอกี สิง่ หนึ่งทีเ่ ราต้องทาซึง่ สาคัญมาก เมือ่ เราอ่านแล ้ว ก็
ต้องปฏิบตั ติ าม นี่กเ็ หมือนคาสัญญาระหว่างคุณกับพระองค์ คุณทาส่วนของคุณ
และปฏิบตั ติ ามพระคา แล ้วพระองค์ก็จะทาส่วนของพระองค์ และมอบสิทธิพเิ ศษ
ต่างๆ ทีส่ ญั ญาไว้ในพระคา
นี่เองอัครสาวกยากอบจึงกล่าวว่า “แต่ทา่ นจงเป็ นคนทีป่ ระพฤติตามพระคา ไม่ใช่
เป็ นเพียงผูฟ้ งั เท่านัน้ ” (ยากอบ 1:22) ยากอบกล่าวต่อไปว่าถ้าหากใครรับฟังพระ
คา แต่ไม่ได้นาไปประพฤติปฏิบตั ิ ก็เหมือนคนทีส่ อ่ งกระจก เขาอาจจะเห็นว่า
ตัวเองเป็ นคนประเภทใด (จากการศึกษาพระคา) ว่าตนเองมีความอดทน ความ
กรุณา ความเคารพ ความใจกว้าง ฯลฯ แต่เมือ่ เดินไปจากกระจกบานนัน้ เขาก็จะ
ลืมว่าเขาเป็ นใคร แต่ถา้ หากเขามองดูกระจกแห่งพระคา และภาพสะท้อนของพระคานัน้ เขาจะได้รบั พรในทุกสิง่ ทีเ่ ขาทา (ยากอบ
1:23-25)
แม้แต่ก่อนหน้าสมัยของยากอบ พระองค์ได้บอกผูค้ นของพระองค์ให้ปฏิบตั ติ ามพระคา ดูซวิ า่ พระองค์บอกอะไรกับโยชูวา เมือ่ เขา
ดารงตาแหน่งผูน้ าของอิสราเอล หลังจากทีโ่ มเสสเสียชีวติ
โยชูวา 1:8 อย่าให้หนังสือพระบัญญัตนิ ้ ี (คือพระคาสาหรับผูค้ นของพระองค์ในสมัยนัน้ ) ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึก
ตรองตามนัน้ ทัง้ กลางวันและกลางคืน เพือ่ เจ้าจะได้ระวังทีจ่ ะกระทาตามข้อความทีเ่ ขียนไว้ทกุ ประการ แล ้วเจ้าจะมีความจาเริญ และ
เจ้าจะสาเร็จผลเป็ นอย่างดี

พระเจ้าบอกโยชูวาว่าเขาและชนชาติอสิ ราเอลควรเตือนใจตนเองบ่อยๆ ว่าพระคากล่าวว่าอย่างไร และควรทาตามทีเ่ ขียนไว้ในพระคา
เพราะนัน่ เป็ นสิง่ ทีท่ าให้เขาอยู่ดกี นิ ดีและประสบความสาเร็จ คริสเตียนในปัจจุบนั ก็เช่นกัน เราต้องทามากกว่าเพียงการรับฟังพระคา
เราต้องทาตามเหมือนกัน
ลูกา 6:46-49 เหตุไฉนท่านเรียกเราว่า `พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า' แต่ไม่กระทาตามทีเ่ ราบอก ทุกคนทีม่ าหาเรา รับฟังคาของเรา
และกระทาตามคานัน้ เราจะแจ้งให้ทา่ นรูว้ า่ เขาเปรียบเหมือนผูใ้ ด เขาเปรียบเหมือนคนหนึ่งทีส่ ร้างเรือน เขาขุดลึกลงไป แล ้วตัง้ ราก
บนศิลา เมือ่ นา้ มาท่วม กระแสนา้ ไหลเชี่ยวมาปะทะ แต่ทาให้เรือนนัน้ หวันไหวไม่
่
ได้ เพราะได้ตงั้ รากบนศิลา ส่วนคนทีไ่ ด้ยนิ และ
มิได้กระทาตาม เปรียบเหมือนคนหนึ่งทีส่ ร้างเรือนบนดิน ไม่ก่อราก เมือ่ กระแสนา้ ไหลเชี่ยวมาปะทะ เรือนนัน้ ก็พงั ทลายลงทันที
ความพินาศของเรือนนัน้ ก็ใหญ่ยง่ิ นัก
คุณต้องการมีบา้ นประเภทใดมากกว่า
ศึกษา!
ต่อไปนี้เป็ นคาอธิบายของ ชาร์ลส แฮดดอน สเปอร์เจียน ผูป้ ระกาศทีม่ ชี ่อื เสียง ว่าการศึกษาพระคานัน้ เป็ นอย่างไร

“สืบเสาะพระคา” ยอห์น 5:39
คาว่า สืบเสาะ ในภาษากรีก หมายถึงการค้นหาอย่างถีถ่ ว้ น ใกล ้ชิด และกระตือรือร้น เช่นเดียวกับคนทีม่ องหาทองคา หรือนักล่าสัตว์
เราต้องไม่พอใจกับการอ่านพระคาแค่บทสองบทอย่างคร่าวๆ แต่เราต้องนาเทียนไขแห่งพระวิญญาณมาส่องดูความหมายทีซ่ อ่ นเร้น
ในพระคา การอ่านพระคัมภีรต์ อ้ งอาศัยการศึกษาอย่างถีถ่ ว้ น สาหรับคนอ่อนวัยก็มนี า้ นม แต่ก็มเี นื้อเต็มคาสาหรับคนทีเ่ ติบใหญ่แลว้
ผูท้ อ่ี ่านพระคาอย่างคร่าวๆ จะไม่ได้รบั ประโยชน์ เราต้องขุดค้นหาขุมทรัพย์ทซ่ี อ่ นอยู่
ความหมันเพี
่ ยรเป็ นกุญแจไขรหัสของพระคา มีขอ้ เรียกร้องให้เราสืบเสาะหาความหมายข้อพระคัมภีร ์ นี่เป็ นข้อเขียนของพระเจ้า
ผูใ้ ดทีไ่ ม่เห็นคุณค่าพระคา ก็ไม่เห็นคุณค่าพระเจ้าผูท้ จ่ี ารึกไว้ พระคาจะส่งผลตอบแทนการสืบเสาะ พระเจ้าไม่ได้ขอให้เราฝัดร่อน
ข้าวเปลือกเป็ นภูเขาเลากา เพือ่ จะได้เมล็ดข้าวแค่หยิบมือ ทว่าพระคัมภีรเ์ ปรียบได้กบั ข้าวทีฝ่ ดั ร่อนแลว้ เราเพียงแต่เปิ ดยุง้ ฉางก็เจอ
แล ้ว
ผูท้ ศ่ี ึกษาพระคัมภีรจ์ ะค่อยๆ เติบโต มีสง่ิ น่าอัศจรรย์ใจนานับประการ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนให้ดวงตาทีส่ บื เสาะส่องแวววาว
ด้วยความลับทีเ่ ผยออกมา ราวกับวิหารทีป่ ูพ้นื ด้วยทองคา หลังคาประดับทับทิม มรกต และอัญมณีลา้ ค่ามากมาย ประการท้ายสุด
ข้อพระคัมภีรเ์ ผยให้เห็นพระเยซู “นี่คือสิง่ ทีเ่ ป็ นสักขีพยานถึงเรา” สาหรับผูท้ อ่ี ่านพระคัมภีร ์ ไม่มจี ดุ ประสงค์อน่ื ใดทีท่ รงพลังเท่า
ความจริงว่า ผูท้ พ่ี บพระเยซูก็พบชีวติ สวรรค์ และทุกสิง่ ทุกอย่าง ผูท้ ส่ี บื เสาะพระคัมภีรแ์ ละค้นพบพระผูช้ ่วยให้รอด ก็จะได้รบั พร
ชาร์ลส สเปอร์เจียน Spurgeon's Morning and Evening Devotional, Ed. 3

อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างการอ่านพระคัมภีร ์ และการศึกษาอย่างจริงจัง เมือ่ ศึกษาอะไร คุณก็แสดงให้เห็นว่าคุณต้องการเรียนรู ้
มากขึ้น และเรียนรูท้ กุ สิง่ ทุกอย่างเท่าทีเ่ รียนได้ เมือ่ เราศึกษาพระคา เราต้องแสดงว่าเราหิวกระหายพระคา ต้องการเข้าใจพระคา และ
อยากนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน นัน่ เป็ นสิง่ ทีพ่ ระเจ้าพึงพอใจ
คุณเคยสงสัยไหมว่าทาไมบางคนอ่านพระคาครัง้ แล ้วครัง้ เล่า ในเมือ่ เขารอบรูด้ แี ล ้ว ทาไมการอ่านพระคาแตกต่างจากการอ่านหนังสือ
อืน่ ๆ
จดหมายรัก
มีเพือ่ นถามหญิงคนหนึ่งว่า “เธออธิบายได้ไหมว่าการอ่านพระคัมภีรเ์ ป็ นการอุทศิ เวลาให้แก่พระ
เจ้าอย่างไร”
“ได้สิ เช้าเมือ่ วานนี้ฉนั ได้รบั จดหมายจากคู่หมัน้ ฉันตกหลุมรักเขามานานแล้ว ฉันอ่านจดหมาย
ฉบับนัน้ ห้ารอบแล ้ว ฉันไม่ได้อ่านเพราะฉันไม่เข้าใจเนื้อหา หรือเพราะฉันอยากให้เขาประทับใจที่
ฉันอ่านจดหมายเขาบ่อยๆ ฉันไม่ได้ทาเพราะเป็ นหน้าที่ แต่ฉนั อ่านเพราะความเพลิดเพลิน ฉัน
อ่านเพราะฉันรักคนเขียน”
“การอ่านพระคัมภีรด์ ว้ ยทัศนคติและความต้องการอย่างเดียวกัน ก็เป็ นการอุทศิ เวลาให้แก่พระเจ้า
สาหรับผูอ้ ่านทีอ่ ่านด้วยทัศนคติเช่นนัน้ พระคัมภีรก์ ็เป็ นจดหมายรักต่อเขา”
สิ่งสาคัญอันดับแรกสุด
เรามาพูดคุยถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นในความคิดจิตใจ เมือ่ คุณใช้เวลาศึกษาและอ่านพระคา
"มีผูห้ ว่านคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืช เมือ่ เขาหว่าน เมล็ดพืชนัน้ ก็ตกตามหนทางบ้าง ถูกเหยียบยา่ และนกในอากาศมากินเสีย
บ้างก็ตกทีห่ นิ และเมือ่ งอกขึ้นแล้วก็เหีย่ วแห้งไปเพราะทีไ่ ม่ช้ นื บ้างก็ตกทีก่ ลางพงหนาม พงหนามก็งอกขึ้นมาปกคลุมเสีย
บ้างก็ตกทีด่ นิ ดี จึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่า"
ตามทาง ตามทางเดินส่วนใหญ่แลว้ เป็ นดินแข็ง ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์แทนคนทีม่ จี ติ ใจแข็งกระด้าง ก่อนทีเ่ มล็ดจะงอกในจิตใจเขา พญา
มารก็แย่งชิงไป ก่อนทีเ่ ขาจะเข้าใจ ยอมรับ หรือรับความรอดเสียอีก
พื้นทีม่ หี นิ เป็ นสัญลักษณ์แทนผูท้ ย่ี นิ ดีรบั พระคาไว้ แต่ชวี ติ จิตใจเขาไม่เอื้อให้พระคางอกงาม พระคาจึงเหีย่ วเฉาไปอย่างง่ายดาย
การเป็ นเหมือนพื้นทีม่ หี นิ เกิดขึ้นบ่อยครัง้ เมือ่ คุณอ่านอะไรและได้รบั แรงบันดาลใจทันที แต่มบี างอย่างเกิดขึ้น อาจเป็ นอะไรก็ได้ นับ
จากการเปลีย่ นแปลงในกิจวัตรประจาวันเล็กน้อย เรื่อยไปจนถึงการเปลีย่ นแปลงในชีวติ อย่างกลับตาลปัตร จนทาให้คุณละลืมสิง่ ที่
เพิง่ อ่านไป เหมือนการฟังเข้าหูซา้ ยทะลุออกหูขวา ก่อนทีพ่ ระคาจะมีโอกาสงอกงามในจิตใจ และส่งผลต่อความคิดและการกระทา
ของคุณ
พื้นทีม่ ขี วากหนามและวัชพืช เป็ นสัญลักษณ์แทนผูท้ อ่ี ่านพระคา เข้าใจ และเริ่มพยายามนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ แต่แล ้วก็ไขว้เขวไป
อย่างง่ายดาย กับความเป็ นไปหรือปัญหาในชีวติ ประจาวัน จนเขาตัดพระคาออกไปจากจิตใจและการกระทา ถ้าหากจอมปี ศาจไม่
สามารถทาให้คุณละลืมสิง่ ทีค่ ุณเรียนรูม้ า มันก็จะพยายามหาทางไม่ให้คุณนาไปใช้

ตัวอย่างเช่น คุณอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับความสาคัญของการมอบให้แก่ผูอ้ น่ื แล้วคุณก็นึกถึงบางสิง่ ทีท่ าได้ในวันนัน้ ซึง่ เป็ นการกระทา
ทีไ่ ม่เห็นแก่ตวั เช่น ช่วยคุณแม่ทาความสะอาดบ้านเมือ่ กลับจากโรงเรียน แต่แล ้วเพือ่ นส่งข้อความมาหา แล ้วคุณรูส้ กึ ว่าควรตอบ
ทันที คาตอบของคุณกลายเป็ นการสนทนาเต็มรูปแบบ โดยทีไ่ ม่ทนั รูต้ วั คุณเริ่มทาการบ้านช้า จึงไม่มเี วลาช่วยคุณแม่ทาความสะอาด
บ้าน บางทีอาจตัดสินใจช่วยคุณแม่ในวันต่อมา แต่วนั ต่อมาคุณรูส้ กึ เหน็ดเหนื่อย อยากมีเวลาเป็ นส่วนตัวบ้าง ในทีส่ ุดก็เข้านอน โดย
ไม่มโี อกาสปฏิบตั ิตามพระคาทีไ่ ด้อ่าน ไม่นานนัก คุณจะหงุดหงิดเมือ่ อ่านเกี่ยวกับสิง่ ทีต่ นทาได้ยาก คุณจึงไม่มคี วามสนใจในพระคา
นัน่ เป็ นเหมือนพื้นทีม่ ขี วากหนาม
สรุปได้วา่ นอกจากเราจะถือว่าพระคามาเป็ นอันดับแรก ก็จะมีบางสิง่ บางอย่างทีข่ วางกัน้ ระหว่างเรากับพระคาเสมอ
ถ้าหากคุณระลึกถึงข้อนี้ และให้ความสาคัญแก่พระคาในชีวติ คุณจะเล็งเห็นผลของพื้นประเภทสุดท้าย คือดินดี “เมล็ดซึง่ ตกทีด่ นิ ดี
ได้แก่คนทีไ่ ด้ยนิ พระวจนะด้วยใจซือ่ สัตย์ดี แล ้วก็จดจาไว้ จึงเกิดผลเป็ นความเพียร” (ลูกา 8:15)

