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บทที่ 1 เริ่มต้ นอย่ างไร?
ปั จจุบนั นี้คนส่ วนมากไม่สนใจใยดีที่จะรู ้เรื่ องราวในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เขามัวแต่สาละวน
วุน่ วายอยูก่ บั การแสวงหาความสุ ขให้กบั ตนเองไปวันหนึ่ ง ๆ จนไม่มีเวลาที่จะคิดคานึงถึงชีวติ นิรันดร์
ภายหน้า ถึงบั้นปลายแห่งชี วติ ของเขา เมื่อมีใครกล่าวถึงเรื่ องราวในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เขาจะไม่
สนใจ เขาเคยได้ยนิ ได้ฟังมาว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่รวบรวมเอาตานานและนิทาน
ปรัมปราเข้าไว้ดว้ ยกัน จึงทาให้เข้าใจผิดคิดไปว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์คงไม่มีคุณค่าอันใดต่อเขาเลย
บางคนก็เพียรพยายามอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์เอาเสี ยจริ ง แต่แล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจ และบางทีตวั ท่าน
เองอาจจะถามว่า “ข้าพเจ้าจะศึกษาพระคัมภีร์ไปทาไมกัน?”
แท้จริ งแล้ว
มีเหตุผลเป็ นอันมากที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าการศึกษาพระคัมภีร์เป็ นการได้กาไร
สู งสุ ดในชีวติ แต่ในที่น้ ี ข้าพเจ้าจะขอให้เหตุผลแต่เพียงประการเดียวคือ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ น
พระวจนะของอันศักดิ์สิทธิ์ ของพระเจ้า ซึ่ งมีฤทธิ์ อานาจที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูท้ ี่ได้ยนิ ได้
ฟังและรับเข้าไว้ในจิตใจให้จาเริ ญขึ้น ไม่วา่ ผูน้ ้ นั จะอยูใ่ นสังคมแบบไหน ที่ใดที่พระกิตติคุณของ
พระเจ้าได้รับการประกาศออกไป และมีผเู้ ชื่อฟังและปฏิบตั ิตาม จะพบว่า ชีวติ ของผูใ้ หญ่หรื อเด็กที่นนั่
จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างชนิดที่เรี ยกว่า “จากหน้ามือเป็ นหลังมือ” ทีเดียว และสังคมนั้นจะถูก
ยกระดับขึ้นเป็ นสังคมที่กอปรไปด้วยศีลธรรมและมนุษยธรรม ตัวอย่าง ๆ หนึ่งที่จะให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงชีวติ ดังกล่าวมานี้
เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในประวัติศาสตร์
ซึ่ งเป็ นต้นเค้าของ
วรรณกรรมอันลือชื่อเรื่ องหนึ่ง
เรื่ องมีอยูว่ า่ ในปี ค.ศ. 1888 ทหารเรื ออังกฤษหมู่หนึ่งถูกส่ งไปอยูท่ ี่เกาะแห่งหนึ่งแถบทะเลใต้
(มหาสมุทรแปซิ ฟิกตอนใต้) หลังจากที่อยูบ่ นเกาะแห่งนั้นนาน 6 เดือน กัปตันได้ตดั สิ นใจที่จะออก
เดินทางต่อไป แต่พวกลูกเรื อขัดขืนไม่ยอมปฏิบตั ิตามคาสัง่ และรวมหัวกันกบฎต่อกัปตัน โดยปล่อย
กัปตันกับลูกเรื อบางคนที่ไม่ยอมร่ วมมือด้วย
ลงเรื อเล็กลอยไปในทะเลแต่ต่อมาพวกกบฎก็ถูกคณะ
เจ้าหน้าที่จากอังกฤษ ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งให้สืบหาตัวผูก้ ระทาผิดมาลงโทษ จับกุม กบฎที่ถูกจับมี
ด้วยกันทั้งสิ้ น 14 คน ในจานวนนี้ 9 คน ถูกเนรเทศไปอยูย่ งั เกาะอีกแห่งหนึ่ง ที่เกาะแห่ งนั้น พวกกบฎ 9
คนนี้ได้จดั ตั้งอาณานิคมแห่งใหม่ข้ ึน
สารานุกรม บริ ตานิกา บันทึกไว้วา่ จิตใจคนเหล่านั้นเสื่ อมทรามลงอย่างรวดเร็ วมากและ
โหดร้ายอย่างที่สุด แทบจะเรี ยกได้วา่ ทุกคนตกนรกแล้วทั้งเป็ น พวกเขาได้เรี ยนรู ้วธิ ี ทาเหล้าโดยใช้
ผลิตผลธรรมชาติบนเกาะนั้น ไม่ชา้ พวกเขาที่ติดเหล้ากันจนงอมแงม ทะเลาะวิวาท และใช้กาลัง
ประทุษร้ายกันและกันอย่างรุ นแรง ผลที่สุดกบฎทุกคนก็เสี ยชีวติ คงเหลืออยูแ่ ต่อเล็กซานเดอร์ สมิธ
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เพียงคนเดียว สมิธได้อาศัยอยูก่ บั หญิงเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นลูกผสม ครั้นแล้ว เหตุการณ์อนั มหัศจรรย์ก็
บังเกิดขึ้น สมิธได้เดินไปที่ชายหาด และพบพระคริ สตธรรมคัมภีร์เล่มหนึ่ง อยูใ่ นหี บของกลาสี เรื อ สมิธ
ได้อ่านและเชื่ อจากนั้นเขาได้เรี ยกผูห้ ญิงและเด็ก ๆ ให้มารวมกัน และสอนพวกเขาให้รู้เรื่ องราวใน
พระวจนะของพระเจ้า
ยีส่ ิ บปี ต่อมา เรื อของชาวอเมริ กนั ลาหนึ่งได้แวะไปยังเกาะแห่งนั้น และได้พบสังคมคริ สเตียนที่
นัน่ และยังได้พบอีกว่า บนเกาะแห่งนั้นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีอาชญากรรม ไม่มีคนที่สภาพจิตผิดปกติ
ไม่มีคนที่ไม่รู้หนังสื อ และไม่มีคนขี้เหล้าเมายา มาตรฐานทางศีลธรรมของคนที่นนั่ สู งมาก จนไม่
จาเป็ นต้องตรากฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับขึ้นใช้ เสมือนหนึ่งว่าแกะแห่งนั้นเป็ นสวรรค์นอ้ ย ๆ
สถานหนึ่งทีเดียว
อะไรล่ะที่นาความเปลี่ยนแปลงอันมหัศจรรย์มาสู่ เกาะแห่งนี้?
มิใช่
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เพียงเล่มเดียวหรื อ?
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวติ ของท่านได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนื้ อหา
ของเรื่ อง “วิธีศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างถูกวิธี” เรื่ องนี้ จึงเป็ นเนื้อหาสาระที่สาคัญยิง่ และมี
คุณค่าต่อชี วติ มากที่สุด แต่การที่มีชีวติ ของท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์ เดชแห่งพระกิตติคุณ
นั้น ท่านจะต้องเชื่ อฟังพระบัญชาของพระองค์ ตามที่ได้ตรัสสัง่ ไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ถ้าท่านยัง
ไม่ได้รับความรอด ท่านจะต้องกล้าเผชิ ญกับความจริ งที่วา่ ท่านเป็ นคนบาปและพระเยซูคริ ตส์ได้ทรง
สิ้ นพระชนม์เพื่อท่าน และสารภาพว่า ท่านเป็ นคนผิดบาป และกาลังจะจมดิ่งไปสู่ ความพินาศ จงเชื่อ
ไว้วางใจองค์พระเยซูคริ สตเจ้า แล้วพระเจ้าจะทรงโปรดยกความผิดบาปทั้งสิ้ นของท่าน และจะทรง
กระทาการมหัศจรรย์ในตัวท่าน แล้วท่านจึงจะสามารถศึกษาพระคัมภีร์ได้ โดยมีจิตใจพร้อมที่จะ
ยอมรับว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นพระดารัสของพระเจ้า และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนของ
พระองค์

1. สิ่ งจาเป็ นอันดับแรกก็คือ การเกิดใหม่
ท่านจะไม่สามารถเข้าใจคาพูดฝ่ ายจิตวิญญาณ ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้เลย หากท่านยัง
ไม่ได้บงั เกิดใหม่โดยฤทธิ์ เดชของพระเจ้า พระเยซูได้ทรงให้ความกระจ่างในข้อนี้แก่นิโคเดโมว่า “...ถ้า
ผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่ ผูน้ ้ นั จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:3) ด้วยเหตุน้ ี ก่อนที่ท่านจะ
เริ่ มต้นศึกษาพระคัมภีร์อย่างเอาจริ งเอาจัง ท่านควรจะถามตัวท่านเองก่อนว่า “ข้าพเจ้าบังเกิดใหม่แล้ว
หรื อยัง?”
การที่ท่านเกิดความสนใจที่จะศึกษานั้น แสดงว่า พระเจ้ากาลังตรัสกับท่าน โดยผ่านทาง
พระวจนะของพระองค์และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่เพียงการสนใจเท่านั้นยังไม่พอ ท่านจะต้องปฏิบตั ิ
ตามด้วย ท่านจะต้องสารภาพความผิดบาปของท่านเชื่อไว้วางใจพระเยซูคริ สต์เจ้า และต้อนรับพระองค์
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เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน เมื่อท่านกระทาดังนี้แล้ว พระเจ้าก็จะประทานชี วติ ใหม่ให้แก่ท่าน และ
จะทรงโปรดให้ท่านมีสัมพันธภาพใหม่กบั พระองค์
ก. ชีวติ ใหม่
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ให้ความกระจ่างแก่เราว่า การบังเกิดใหม่ หมายความว่าถึงการรับชีวิต
ใหม่จากพระเจ้า
อาจารย์เปาโลเปรี ยบเทียบคริ สเตียนว่า
เป็ น
“คนที่ได้รับการสร้างใหม่”
(2 โคริ นธ์ 5:17) และอาจารย์เปโตรก็กล่าวด้วยว่า ผูท้ ี่เชื่ อไว้วางใจพระเยซูคริ สต์ คือ “ผูท้ ี่จะได้รับส่ วน
ในสภาพของพระองค์” (2 เปโตร 1:4) การที่ผทู ้ ี่ยงั ไม่ได้รับความรอดไม่สามารถเข้าใจ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้น้ นั เป็ นเพราะว่าเขายังอยู่ “ฝ่ ายเนื้อหนัง” นัน่ หมายถึงว่า เขาเกิดมาในสภาพ
ของคนผิดคนบาป และ “ตายแล้วในการละเมิดและการบาป” (เอเฟซัส 2:1) พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้
เปิ ดเผยให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า “คนทั้งหลายที่อยูฝ่ ่ ายเนื้อหนัง ก็ปักใจในสิ่ งซึ่ งเป็ นของ ของเนื้ อหนัง...
เหตุวา่ ใจซึ่ งปั กอยูก่ บั เนื้อหนังนั้นเป็ นศัตรู ต่อพระเจ้า หาได้อยูใ่ ต้บงั คับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่ และ
ที่จริ งจะอยูใ่ ต้บงั คับธรรมบัญญัติน้ นั ไม่ได้” (โรม 8:5,7) มนุษย์ที่ยงั ไม่ได้บงั เกิดใหม่น้ นั จะไม่สามารถ
เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้เลย
“แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่ งเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็น
ว่าเป็ นสิ่ งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่ งเหล่านั้นได้ ก็ตอ้ งสังเกตวิญญาณ แต่
มนุษย์ฝ่ายวิญญาณ วิจยั สิ่ งสารพัดได้....”
(1 โคริ นธ์ 2:14,15)
เนื่องจากมนุษย์ตกอยูใ่ นสภาพมืดบอด และตายฝ่ ายจิตวิญญาณมาแต่กาเนิด ดังนั้น การที่มนุษย์
จะสามารถเข้าใจความจริ งฝ่ ายจิตวิญญาณของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่เขาจะต้องรับ
ชีวติ ใหม่ดว้ ยการกลับใจบังเกิดใหม่เสี ยก่อน คนที่ยงั ไม่ได้รับความรอด อาจจะยกย่องพระคริ สตธรรม
คัมภีร์วา่ เป็ นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าและใช้ถอ้ ยคาได้สละสลวยเป็ นพิเศษ และอาจจะประหลาดใจที่
พบว่า ข้อความในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ ทุกประการ แต่เขาจะไม่ได้รับความ
ประเล้าประโลมใจ พลังใจ และความชื่นชมยินดีจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์เลย ตรงกันข้ามกับผูท้ ี่ได้รับ
ความรอดโดยความเชื่ อไว้วางใจพระเยซูคริ สต์ แม้วา่ เขาจะเป็ นคนธรรมดาสามัญ ไร้การศึกษา แต่เขา
กลับได้รับความช่วยเหลือและพระพรอย่างไม่ขาดสายจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่า
เขาได้รับชีวิตใหม่แล้วนัน่ เอง นอกจากนั้น เขายังจะรู ้สึกว่า หากขาดพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็ น
อาหารฝ่ ายจิตวิญญาณของเขา ชีวติ ใหม่ที่เขาได้รับจะไม่เจริ ญ ชีวติ ใหม่น้ นั จะต้องได้รับการบารุ งเลี้ยง
ด้วยพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งเปรี ยบเสมือนน้ านม (1 เปโตร 2:2, ฮีบรู 5:13) และอาหารแข็ง
(ฮีบรู
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5:14) จงจาไว้ให้ดีวา่ หากท่านยังไม่ได้รับชีวติ ใหม่จากพระเจ้าชีวิตของท่านก็จะไม่มีวนั ได้รับพระพร
จากพระวจนะของพระองค์ได้เลย
ข. สั มพันธภาพใหม่
สิ่ งที่สองซึ่ งเกิดขึ้น เมื่อผูห้ นึ่งผูใ้ ดต้อนรับพระเยซูคริ สต์และกลับใจบังเกิดใหม่กค็ ือ ผูน้ ้ นั มี
สัมพันธภาพใหม่กบั พระเจ้า คนที่ยงั ไม่ได้กลับใจบังเกิดใหม่อาจจะเชื่อว่า พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ และ
ทรงเป็ นผูส้ ร้างและผูค้ ้ าจุนโลก แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยงั ไม่รู้จกั กับพระองค์ในฐานะ “พระบิดาแห่งฟ้ า
สวรรค์” การต้อนรับพระเยซูคริ สต์ จะมีผลให้ผทู้ ี่ตอ้ นรับนั้นมีฐานะเป็ นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว
ของพระเจ้า และด้วยเหตุผลอันนี้ท่านยอห์นจึงได้เปรี ยบคริ สเตียนว่าเป็ น “บุตรน้อย” การบังเกิดใหม่
เข้าสู่ ครอบครัวของพระเจ้านี่เอง ที่ทาให้คริ สเตียนมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า และอาจารย์เปาโลได้
เปิ ดเผยให้เราเห็นว่าในฐานะที่เราเป็ นบุตรของพระองค์นี่เอง
ทาให้เราสามารถเแหงนหน้าขึ้นดู
พระพักตร์ ของพระเจ้า และร้องเรี ยกพระองค์วา่ “อับบา” (คือพระบิดา) ได้ (โรม 8:15)
มิตรที่รัก ท่านอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ในฐานะที่เป็ นพระดารัสจากพระบิดาแห่งฟ้ าสวรรค์
โดยเชื่ อแน่วา่ พระองค์กาลังทอดพระเนตรดูท่านด้วยความรัก ในขณะที่ท่านกาลังอ่านอยูห่ รื อเปล่า?
โปรดจาไว้วา่ ท่านเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงรักและโปรดปรานที่สุดคนหนึ่ง และพระองค์ทรงดีพระทัยเป็ นอัน
มาก เมื่อทอดพระเนตรเห็นท่านกาลังอ่านหนังสื อซึ่ งเป็ นพระดารัสของพระองค์ ความแน่ใจเช่นนี้ จะทา
ให้พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่น่าสนใจและมีชีวติ ชีวามากยิง่ ขึ้น และท่านจะอ่านอย่างใจจดใจ
จ่อราวกับว่า เป็ นจดหมายรักทีเดียว
สาหรับคนที่ยงั ไม่ได้บงั เกิดใหม่ เขาจะมองเห็นได้ก็แต่เพียงว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ น
หนังสื อที่รวบรวมเอาคาพรรณาทางประวัติศาสตร์ และคาสอนเกี่ยวกับพระเจ้าเข้าไว้อย่างโง่ ๆ แต่
สาหรับคริ สเตียนแล้ว กลับพบว่า หนังสื อเล่มนี้เป็ นแหล่งกาเนิดของความปลอบประโลมใจ พลังใจ
และความชื่นชมยินดี อันไม่รู้ที่สิ้นสุ ด เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าขอย้าอีกครั้งหนึ่งถึงความสาคัญ ที่ท่าน
จะต้องปฏิบตั ิตามสิ่ งที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระวจนะของพระองค์ โดยผ่านทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หาก
ท่านยังไม่ยอมสารภาพว่าท่านเป็ นคนผิดคนบาป และยังไม่ไว้วางใจพระเยซูคริ สต์ ท่านก็ไม่มีวนั ที่จะ
ได้รับการนาเข้าไปสู่ ความจริ งอันยิง่ ใหญ่แห่งพระวจนะของพระเจ้าได้เลย
ท่านจะต้องศรัทธาใน
พระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระเจ้า และเชื่อว่าพระองค์ทรงนาความรอดมาให้ท่าน และในวินาทีที่ท่าน
เชื่อไว้วางใจพระองค์อย่างสมบูรณ์
พระเจ้าจะประทานชีวิตใหม่ให้แก่ท่านและท่านจะมี
สัมพันธภาพใหม่กบั พระองค์
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2. ต้ องพร้ อมทีจ่ ะยอมรับและเต็มใจทีจ่ ะปฏิบัติตาม
ท่านจะต้องอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ด้วยใจที่เชื่ อว่าเป็ นพระวจนะของพระเจ้า ก่อนที่ท่านจะ
เริ่ มลงมือศึกษา ท่านจะต้องเชื่อว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นพระดารัสของพระเจ้า สิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ อีก
ประการหนึ่ง สาหรับการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็คือ จะต้องมีทศั นคติที่ถูกต้องต่อพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ (หากท่านเป็ นคริ สเตียนที่เพิง่ กลับใจใหม่ ท่านอาจจะยังไม่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องการ
ดลใจของพระเจ้าก็ได้) ท่านจาต้องเริ่ มศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ด้วยความแน่ใจว่าพระเจ้าตรัสผ่าน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ และท่านต้องพร้อมที่จะเชื่อข้อความในหนังสื อเล่มนี้ และเต็มใจที่จะปฏิบตั ิตาม
คาสั่งสอนอย่างสม่าเสมอ
ก. ยอมรับ
ตอนแรกท่านอาจจะประหลาดใจในบางสิ่ งบางอย่างที่ท่านอ่านพบ ในพระคริ สตธรรมคัมภร์
ท่านจะพบเรื่ องราวบางเรื่ องซึ่ งอาจจะเชื่ อได้ยาก คาสอนบางเรื่ องก็ดูเหมือนว่าจะขัดกับความรู ้สึกนึกคิด
ของท่านในทุกประการ แต่อย่างไรก็ตาม อย่ายอมให้อุปสรรคเหล่านี้รบกวนท่าน หรื อทาให้ความ
พยายามในอันที่จะศึกษาหาความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าต้องลดถอยไป เมื่อท่านสงสัยเรื่ องราว
หรื อข้อความตอนหนึ่งตอนใด ในพระคัมภีร์หรื อหากว่า ท่านรู ้สึกสับสนวุน่ วาย เพราะข้อความใน
พระคัมภีร์ดูเหมือนว่าจะขัดกันเอง อย่าเพิง่ เลิกล้มความตั้งใจของท่านเสี ยแต่ในทางตรงกันข้าม ก็ไม่เป็ น
การสมควรที่ท่านจะทุ่มเทกาลังกายกาลังใจของท่านทั้งหมด ในอันที่จะพยายามแก้ปัญหาทุกข้อที่ท่าน
ประสบอยูด่ ว้ ยตัวของท่านเอง ในฐานะที่ท่านเป็ นคริ สเตียนใหม่ ท่านไม่ควรที่จะนาความคิดของท่าน
เข้าไปเกี่ยวข้องกับรายละเอียดทางศาสนศาสตร์ มากเกินไป จนทาให้พระเจ้าไม่สามารถตรัสกับจิตใจ
ของท่านโดยผ่านทางพระคัมภีร์ได้อีกต่อไป อาจารย์เปาโลได้ตกั เตือนคริ สเตียนในสมัยของท่านมิให้
เกี่ยวข้องกับรายละเอียดที่สามารถโต้แย้งได้ และปั ญหาที่ทาให้สับสนว่า
“จงหลีกเลี่ยงจากปั ญหาโฉดเขลาที่เถียงกัน จากการลาดับวงศ์ตระกูล และการเถียง และการ
ทะเลาะกันเรื่ องธรรมบัญญัติ เพราะว่าการอย่างนั้นไร้ประโยชน์และไม่เป็ นเรื่ องราว” (ทิตสั 3:9)
ถ้าท่านเข้าหาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ยใจถ่อมแล้ว ท่านก็จะเต็มใจที่จะยอมรับทุกสิ่ งทุกอย่าง
ที่กล่าวไว้ในนั้น แม้วา่ ท่านจะไม่สามารถเข้าใจได้อย่างครบถ้วนก็ตาม ท่านควรจะระลึกไว้เสมอว่า การ
ที่ท่านไม่สามารถหาคาตอบในปั ญหาใดปั ญหาหนึ่งได้น้ นั มิได้หมายความว่าปั ญหาที่ท่านประสบอยู่
นั้นไม่มีทางที่จะแก้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านระลึกไว้ดว้ ยว่า ไม่มีใครที่จะสามารถรู ้แจ้งเห็นจริ ง
ไปเสี ยทุกอย่าง จงแน่ใจเถิดว่าเมื่อท่านมีความรู ้ในพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น ท่านก็จะสามารถเข้าใจ
บางสิ่ งบางอย่างที่ท่านสงสัยอยูเ่ ดี๋ยวนี้ได้อย่างแจ่มกระจ่าง และเมื่อท่านเจริ ญเติบโตขึ้นในพระคุณ และ
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ความรักขององค์พระเยซูคริ สต์ ท่านก็จะหมดกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ซ่ ึ งท่าน
ไม่สามารถอธิ บายได้ทนั ที สามัคคีธรรมของท่านกับพระเยซูคริ สต์เจ้าจะนาสันติสุข ความเข้มแข็ง มาสู่
ท่าน และนอกจากนี้ยงั จะทาให้เกิดความมัน่ ใจว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็ นความจริ งทุกประการ
ถึงแม้วา่ ท่านยังไม่สามารถจะเข้าใจได้อย่างครบถ้วนก็ตาม สิ่ งที่ท่านยังไม่เข้าใจอยูน่ ้ นั ท่านสามารถจะ
ยอมรับได้โดยความเชื่อ และบารุ งเลี้ยงจิตวิญญาณของท่าน ด้วยการอ่านและศึกษาพระวจนะของ
พระเจ้าต่อไป โดยไม่หยุดยั้ง
ข้อที่ควรระวังก็คือ อย่ายอมให้ผทู ้ ี่เรี ยกตัวเองเป็ นครู สอนพระคริ สตธรรมคัมภีร์และอ้างว่าตนรู้
ความจริ งในพระคัมภีร์อย่างดีเยีย่ ม นาท่านออกจากการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่ถูกต้องไปสู่ การ
ถกเถียงกันในเรื่ องตานานของชาติยวิ เรื่ องลาดับวงศ์ตระกูล หรื อเรื่ องอื่นใดทานองนี้ ซึ่ งไม่สามารถช่วย
ให้จิตวิญญาณเจริ ญขึ้นได้เลย เพราะการที่ท่านจะบารุ งเลี้ยงจิตวิญญาณและชีวติ ใหม่ของท่าน ย่อม
สาคัญกว่าการที่ท่านจะเพิ่มความรอบรู ้ให้แก่สมองของท่าน พญามารซาตานอยากเห็นคริ สเตียนทุ่มเท
ชีวติ จิตใจให้กบั ข้อความในพระคัมภีร์ ตอนที่เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว มีความสาคัญน้อยกว่าตอนอื่น
และวกวนอยูก่ บั รายละเอียดต่าง ๆ ซึ่ งไม่มีประโยชน์อนั ใดในการที่จะดาเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้า
การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกวิธี จะทาให้ท่านรักองค์พระเยซูคริ สตเจ้ามากยิง่ ขึ้น ทาให้ท่านมี
ความสัมพันธ์กบั พระองค์ ในทางที่ถูกต้องมากยิง่ ขึ้นและทาให้ท่านเป็ นเหมือนกับพระองค์มากยิง่ ขึ้น
ในเรื่ องการประพฤติปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่น
ท่านจงอย่าได้ละสายตาไปจากความจริ งที่วา่
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นพระดารัสของพระเจ้าซึ่ งมีคุณค่าในการบารุ งเลี้ยงจิตวิญญาณของท่าน
ข. การเชื่อฟัง
สิ่ งจาเป็ นอีกประการหนึ่งที่จะทาให้การศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์มีความหมาย และมีผลใน
การเปลี่ยนแปลงชีวติ จิตใจของท่าน ก็คือ การเชื่อฟัง ท่านต้องเต็มใจที่จะเชื่อฟังทั้งข้อห้ามมิให้ปฏิบตั ิ
และข้อแนะนาให้ปฏิบตั ิ ท่านจะต้องมีความตั้งใจจริ งที่จะปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนของพระองค์ทุกข้อ ท่าน
จะต้องทุ่มเทชี วติ จิตใจให้กบั การศึกษาอย่างแท้จริ งทุกด้าน คือทั้งด้านความตั้งใจ ความคิด และอารมณ์
พระเยซูคริ สต์ตรัสด้วยพระองค์เองว่า การที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดจะเข้าใจเรื่ องราวฝ่ ายจิตวิญญาณได้อย่างดีน้ นั เขา
ผูน้ ้ นั จะต้องเต็มใจที่จะปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
“ถ้าผูใ้ ดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ ผูน้ ้ นั ก็จะรู ้วา่ คาสอนนั้นมาจากพระเจ้า
หรื อว่าเราพูดตามใจชอบของเราเอง” (ยอห์น 7:17)
หลักเกณฑ์ฝ่ายจิตวิญญาณข้อนี้ ใช้ได้กบั ทุกคนที่ประสงค์จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้า แต่
สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่เชื่อนั้นเขาจะต้องยอมรับว่า เขาเป็ นคนผิดบาปและขาดการถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า
และเขาจะต้องยอมรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดด้วยความเชื่อเสี ยก่อน และหลังจากที่เป็ น
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คริ สเตียนแล้ว
เขาก็ยงั คงต้องเชื่ อฟังและทาตามความจริ งของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ยใจรักและ
ศรัทธา การเชื่อฟังจะทาให้เขาพร้อมที่จะรับความรู้ความเข้าใจจากพระเจ้ามากยิง่ ขึ้น และจะทาให้เขา
เจริ ญเติบโตขึ้นในพระคุณ และสง่าราศีของพระองค์ นอกจากนั้นเขายังคงจะได้รับประสบการณ์
เกี่ยวกับฤทธิ์ อานาจของพระวจนะของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวติ ของเขา
พี่นอ้ งคริ สเตียนที่รัก พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ท่านได้รับความเข้มแข้ง และได้รับการ
ประเล้าประโลมจากพระวจนะของพระองค์ ท่านอย่าอิจฉาคนที่ได้รับความชื่ นชมยินดีจากพระเจ้า และ
ดาเนินชี วติ อยูอ่ ย่างผูม้ ีชยั ด้วยคิดว่าพวกเขามีสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ท่านมี พี่นอ้ งที่รัก พระเจ้า
มิได้ทรงเลือกที่รักมักที่ชงั เมื่อท่านวางใจในพระเยซูคริ สต์ พระองค์ก็จะประทานชี วติ ใหม่ให้แก่ท่าน
และจะประทานสิ ทธิ ให้ท่านเป็ นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์ พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้ท่านมี
อุปนิสัยใจคอ เหมือนดัง่ พระลักษณะของพระบุตรของพระองค์มากขึ้นเรื่ อย ๆ ขอให้ท่านอ่าน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เพื่อเป็ นอาหารบารุ งเลี้ยงจิตวิญญาณ ถ่อมใจลงยอมเชื่อสิ่ งที่ท่านยังไม่เข้าใจ และ
ปฏิบตั ิตามคาสั่งและคาแนะนาของพระเจ้าที่มายังท่าน มิใช่เพราะจาใจต้องปฏิบตั ิ แต่ดว้ ยความรักที่
ท่านมีต่อพระเยซูคริ สต์ พระองค์ได้ตรัสไว้วา่ “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของ
เรา” (ยอห์น 14:15)
โปรดจาไว้เสมอว่า การศึกษาพระคัมภีร์น้ นั มิได้มีจุดมุ่งหมายให้ท่านนาเอาวิชาความรู ้ไปใช้
เป็ นบันไดก้าวไปสู่ ตาแหน่งครู ผสู ้ อนพระคัมภีร์ในโบสถ์ของท่าน แต่อย่างไรก็ตาม นัน่ มิได้หมายความ
ว่า ท่านจะไม่สามารถเป็ นครู ผสู ้ อน แน่นอน สักวันหนึ่งพระเจ้าคงใช้ท่านให้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนี้
ด้วยความยินยอมพร้อมใจของสมาชิกคนอื่น ๆ ในโบสถ์ของท่าน แต่ความปรารถนาในจิตใจของท่าน
จะต้องสอดคล้องกันกับความปรารถนาของพระเยซูคริ สตเจ้า หากท่านจะศึกษาพระคัมภีร์ดว้ ยใจถ่อม
ด้วยใจเชื่อ และตั้งใจปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนทุกประการ ท่านก็จะจาเริ ญขึ้นในพระคุณและความรู ้ขององค์
พระเยซูคริ สตเจ้า ความผิดบาปต่าง ๆ ซึ่ งเกิดจากเนื้อหนัง และแรงจูงใจฝ่ ายโลก จะไม่มีอานาจเหนื อ
ชีวติ ของท่าน และพระลักษณะของพระเยซูคริ สต์จะฉายรัศมีออกจากตัวท่าน ไปยังคนที่อยูร่ อบข้าง
หากท่านยังไม่เคยต้อนรับองค์พระเยซูคริ สต์ ข้าพเจ้าขอให้ความมัน่ ใจแก่ท่านว่า ท่านก็สามารถ
รู ้จกั กับพระเจ้าได้เช่นกัน และเป็ นไปได้ที่ท่านจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรอดของพระองค์ แต่
ท่านจะต้องเริ่ มต้นให้ถูกทาง ท่านจะต้องบอกกับพระเจ้าว่า ท่านเป็ นคนบาป และท่านต้องเชื่ อว่า
พระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่ความผิดบาปของท่าน อธิ ษฐานทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยท่าน
ให้รอดพ้นจากความผิดบาปนั้น ถ้าท่านกระทาดังนี้ พระเจ้าก็จะทรงโปรดยกโทษความผิดบาปของท่าน
และจะสร้างชีวติ ใหม่ข้ ึนภายในตัวท่าน
และแล้วพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะกลายมาเป็ นหนังสื อที่มี
ความหมายต่อชีวิตของท่าน และท่านจะสามารถมีประสบการณ์เกี่ยวกับฤทธิ์ เดชแห่ งการเปลี่ยนแปลง
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ชีวติ ของ พระคัมภีร์ในชีวติ ประจาวันของท่าน เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่ ขอเชิญชวนท่านให้กระทาสิ่ ง
นี้เป็ นอันดับแรก คือจงเชื่ อไว้วางใจองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า แล้วท่านจะได้รับความรอด
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บทที่ 2 จะรับความช่ วยเหลือได้ จากทีไ่ หน?
ในปั จจุบนั นี้ ข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าได้รับการเผยแผ่ไปสู่ สาธารณชนด้วยวิธีการต่าง ๆ
มากมายหลายวิธี นับตั้งแต่การเป็ นพยานส่ วนตัว การแจกใบปลิว การประกาศทางหน้าหนังสื อพิมพ์
ทางวิทยุ และแม้แต่ทางโทรทัศน์ ดังนั้นท่านอาจจะเป็ นผูห้ นึ่งที่กลับใจมาเป็ นคริ สเตียน ด้วยการอ่าน
ใบปลิว หรื อโดยการเป็ นพยานส่ วนตัวของใครคนหนึ่งที่ท่านพบ หรื อโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังที่กล่าวไว้
ข้างต้น ท่านรู ้วา่ ท่านควรจะต้องศึกษาพระคัมภีร์ และบางทีท่านอาจเริ่ มลงมือศึกษาไปบ้างแล้วก็ได้ แต่
ท่านก็ยงั รู ้สึกว่าจาเป็ นที่จะต้องมีผสู ้ อน ใครเล่าที่จะเป็ นผูส้ อนพระคัมภีร์ให้แก่ท่าน? ท่านควรจะเข้า
ร่ วมประชุมที่โบสถ์แห่งไหน? ท่านควรจะอ่านหนังสื อเล่มไหนก่อน?
ในบทนี้เราจะแสดงให้เห็นถึง
ทางที่ท่านจะได้รับความช่วยเหลือในการศึกษา
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ สิ่ งแรกทีเดียวที่จะต้องทาก็คือ ท่านจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ขั้นที่สอง
ท่านจะต้องขอความช่วยเหลือ จากบุคคลผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อนพระวจนะของพระเจ้า
และในบทนี้เราจะชี้ให้ท่านเห็นถึงความแตกต่างระหว่างผูส้ อนแท้ และผูส้ อนเท็จ

1. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เราไม่ควรเริ่ มต้นศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ โดยปราศจากการขอความช่วยเหลืออย่างจริ งใจ
จากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่งเป็ นผูป้ ระพันธ์พระวจนะของพระเจ้าที่แท้จริ งอาจารย์เปโตรได้เตือนใจเรา
ในเรื่ องนี้เช่นกัน ท่านกล่าวว่า “ด้วยว่าคาพยากรณ์น้ นั เมื่อก่อนไม่ได้เป็ นมาตามน้ าใจมนุษย์ แต่วา่
มนุษย์ได้กล่าวคาซึ่ งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงดลใจให้กล่าวนั้น” (2 เปโตร 1:21)
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงดลใจให้มนุษย์เขียนพระคัมภีร์ข้ ึน และพระวิญญาณองค์เดียวกันนี้
นี่แหละที่สถิตอยูใ่ นจิตใจของคริ สเตียนทุกคน และพระราชกิจของพระองค์ก็คือ นาเราให้เข้าถึงความ
จริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้า แต่พระองค์จะทรงสามารถกระทาดังนั้นได้ ก็ต่อเมื่อเราได้ทุ่มเทกาลัง
กายและความสามารถควบคุมตัวเองในการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ซึ่ งจะต้องศึกษาอย่างเป็ น
ระเบียบแบบแผน และละเอียดถี่ถว้ น
ก. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงทาอะไรเพือ่ ท่าน
เนื่องจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีพระนามอีกพระนามหนึ่งว่า “พระวิญญาณแห่งความจริ ง” เรา
จึงย่อมแน่ใจได้วา่ พระองค์จะทรงนาผูท้ ี่พระองค์สถิตอยูด่ ว้ ยนั้นไปสู่ ความเข้าใจที่ถูกต้องและพระองค์
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จะทรงพิทกั ษ์รักษาผูน้ ้ นั ไว้ให้พน้ จากผูส้ อนเทียมเท็จ ท่านยอห์น ได้อา้ งถึงสิ่ งนี้ ในคราวที่ทา่ นเขียน
จดหมายเตือนคริ สเตียนยุคแรกมิให้เชื่อฟังผูส้ อนเทียมเท็จ ท่านได้ให้ความแน่ใจแก่เขาเหล่านั้นว่า
“ท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากองค์ผบู ้ ริ สุทธิ์ แล้วและท่านทุกคนก็มีความรู ้ ข้าพเจ้าเขียน
จดหมายถึงท่านทั้งหลายมิใช่เพราะท่านไม่รู้สัจจะ...ผูใ้ ดที่ปฏิเสธพระบุตร ผูน้ ้ นั ก็ไม่มีพระบิดา ผูใ้ ดที่
รับพระบุตร ผูน้ ้ นั ก็มีพระบิดาด้วย...และฝ่ ายท่านทั้งหลาย การเจิมซึ่ งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์
นั้นดารงอยูก่ บั ท่าน และไม่จาเป็ นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุก
สิ่ งและเป็ นความจริ ง และมิใช่ความเท็จ การเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใด ท่านจงตั้งมัน่ คงอยู่
กับพระองค์อย่างนั้น” (1 ยอห์น 2:20,23,27)
โปรดสังเกตให้ดี ท่านยอห์นกาลังบอกกับคริ สเตียนเหล่านั้นว่า ไม่มีผใู ้ ดจะสามารถล่อลวงเขา
เหล่านั้นให้หลงไปจากความจริ งพื้นฐานแห่งข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าได้ เพราะเขาเหล่านั้นได้รับการ
“เจิม” จากพระเยซูคริ สต์แล้ว และข้อความตอนนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับความจริ งซึ่ งได้สาแดงโดย คาตรัส
ขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้าที่วา่ “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริ งจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนาท่าน
ทั้งหลายไปสู่ ความจริ งทั้งมวล...” (ยอห์น 16:13) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงใช้พระวจนะของพระเจ้า
เป็ นเครื่ องมือ ในอันที่จะนาบุตรของพระเจ้าทุกคนให้เข้าถึงความแน่ใจว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นทุกสิ่ ง
ทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงอ้างไว้ และพระองค์ทรงสิ้ พระชนม์เพื่อไถ่คนผิดบาปจริ ง ๆ ทรงฟื้ นคืน
พระชนม์ข้ ึนมาจริ ง ๆ เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์จริ ง ๆ และจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน
พี่นอ้ งคริ สเตียนที่รัก ในการศึกษาพระคัมภีร์น้ นั
ถึงแม้วา่ ท่านอาจจะไม่ใช่ผทู ้ ี่มีพ้นื ฐาน
การศึกษาอยูใ่ นระดับสู ง แต่ขา้ พเจ้าก็สามารถที่จะให้ความแน่ใจแก่ท่านได้วา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะ
ทรงสาแดงให้ท่านทราบถึงความจริ งอันประเสริ ฐมากมายหลายประการในพระวจนะของพระเจ้าพร้อม
ทั้งหลักต่าง ๆ อันจะทาให้ความเชื่อของท่านมัน่ คงยิง่ ขึ้น ทาให้ความชื่นชมยินดีของท่านเพิ่มมากขึ้น
และจะทาให้ท่านสามารถดาเนินชีวติ คริ สเตียนอย่างผูม้ ีชยั อย่างไรก็ตาม ในการที่จะรับสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้
ท่านจะต้องศึกษาพระคัมภีร์ดว้ ยใจถ่อม โดยพึ่งฤทธิ์ เดชของพระองค์
ข. สิ่ งทีพ่ ระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ ทรงทาเพือ่ ท่ าน
แต่ถึงอย่างไรก็ดี พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในด้านการสอนนั้น ก็หาใช่เป็ นการใช้
ฤทธิ์ เดชของพระองค์ในอันที่จะรวบรัดตัดความ ทาให้พระคัมภีร์ทุกข้อง่ายเข้า พระองค์ไม่ทรงมี
พระประสงค์ ที่จะให้ท่านเป็ นนักปราชญ์ทางพระคัมภีร์เพราะเหตุที่ท่านเพียงแต่อธิ ษฐาน ขอการนาจาก
พระองค์เท่านั้นเท่าที่ปรากฏกันมา หลายคนที่เริ่ มลงมือศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มักจะพูดว่า
พระวิญญาณของพระเจ้าได้ช่วยเขาให้สามารถตีความหมาย พระคริ สตธรรมคัมภีร์บางตอนได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งตัวเขาเองคิดว่าข้อความตอนนั้น ไม่มีใครอื่นที่จะสามารถอธิ บายได้ดีเหมือนเขา แต่สิ่งที่เขา
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บอกว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสาแดงให้เขานี้ มักจะขัดกันเองอยูเ่ สมอ คือคนหนึ่งเข้าใจไปอย่างหนึ่ง
แต่อีกคนหนึ่งกลับเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่เป็ นเรื่ องเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็ นการแน่นอนว่าจะต้องมี
ใครคนหนึ่งเข้าใจผิดหรื อมิฉะนั้นก็เข้าใจผิดทั้งคู่ เช่นกัน บางครั้งคริ สเตียนที่เพิ่งกลับใจใหม่ก็เข้าใจผิด
คิดว่า การที่ตนอธิ ษฐานขอการนาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั ตนจะสามารถตีความพระคัมภีร์ได้อย่าง
ไม่ผดิ พลาด ดังนั้นเมื่อมีใครคนหนึ่ง ซึ่ งมีความรู ้เกี่ยวกับภาษาดั้งเดิมของพระคัมภีร์ และมีความเข้าใจ
ในจุดมุ่งหมายโดยตลอดของพระคัมภีร์ มาบอกให้คนเหล่านั้นทราบว่า เขาได้มองข้ามความสาคัญของ
“ไวยากรณ์” และเนื้อหาสาระบางประการคนเหล่านั้นก็จะ “หัวเสี ย” และจะยังคงยืนยันว่า “แต่
พระวิญญาณได้ตรัสกับข้าพเจ้าเช่นนี้ ” แน่นอนทีเดียว เขาเหล่านั้นกาลังลืมไปว่า พระเจ้าประทาน
พระคัมภีร์แก่เราเป็ นภาษามนุษย์ ซึ่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงดลใจให้ผเู ้ ขียนเป็ นผูเ้ ลือกใช้คาในการ
เขียนข้อความนั้น และเขาคงจะลืมไปว่า การที่พระองค์ทรงกระทาเช่นนั้น ก็โดยหวังที่จะให้เราทั้งหลาย
เข้าใจสิ่ งที่ผเู ้ ขียนได้เขียนขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์และหลักตรรกวิทยา อันเป็ นยอมรับกัน
โดยทัว่ ไป หากว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะเปิ ดเผยพระองค์เองทางเสี ยงกระซิ บ หรื อโดยทางการ
อิทธิ ฤทธิ์ อื่น ๆ พระองค์ก็คงไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องประทานพระวจนะของพระองค์ที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรให้แก่เรา เห็นหรื อยังละว่าพระองค์ทรงทราบดีวา่ เราทั้งหลายจาเป็ นที่จะต้องมีหนังสื อต้นตาหรับ
สักเล่มหนึ่ง เพื่อเราจะได้สารวจดูน้ าพระทัยของพระองค์และใช้เป็ นเครื่ องวัด “ค่าตัว” ของผูท้ ี่กล่าวอ้าง
ว่าเป็ น “กระบอกเสี ยง” ของพระเจ้าได้อย่างดี ดังนั้น การศึกษาพระวจนะของพระเจ้า จึงจาต้องศึกษา
กันในแบบปกติธรรมดา และผูท้ ี่ศึกษาก็จาต้องเอาใจใส่ กบั เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่อง
กับข้อความในพระคัมภีร์ตอนนั้น และจะต้องเอาใจใส่ กบั ความหมายที่แน่นอนของคาที่ใช้ในข้อความ
ตอนนั้นด้วย
คริ สเตียนทุกคนจึงควรอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริ สุทธ์ทรงกระทาให้
ความจริ ง
อันประเสริ ฐแห่งพระวจนะของพระเจ้าบังเกิดผลและมีคุณค่าในชีวติ ของเขา
แต่เขาไม่ควรหวังว่า
พระวิญญาณจะทรงช่วยให้เขา สามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้อง แทนที่จะศึกษาพระคัมภีร์ตาม
แบบวิธีที่ถูกที่ควรคือ ศึกษาอย่างมีระเบียบแบบแผนเป็ นไปตามขั้นตอน และละเอียดถี่ถว้ น

2. งานของผู้ทไี่ ด้ รับของประทานจากพระเจ้ า
นอกจากท่านจะพึ่งพาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว ท่านจาต้องจาไว้ดว้ ยว่า ท่านต้องการความ
ช่วยเหลือจากผูร้ ับใช้พระเจ้าที่ได้รับของประทานจากพระเจ้าด้วยเช่นกัน พระคริ สตธรรมใหม่ได้เน้นว่า
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงแต่งตั้งบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ให้เป็ นผูส้ อนพระวจนะของพระเจ้า แก่
บรรดาผูเ้ ชื่ อพึ่งพระองค์ นอกจากนี้ก็ยงั ได้ช้ ีให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผูส้ อนที่เชื่อถือได้ กับ

17

ผูส้ อนเทียมเท็จ และแนะนาว่า คริ สเตียนควรจะมีท่าทีอย่างไรต่อคนเหล่านั้น ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้ง
ให้เป็ นผูอ้ ธิบายพระวจนะของพระองค์
ก. ผู้สอนทีพ่ ระเจ้ าทรงแต่ งตั้ง
ในพระธรรมกิจการนั้น มีอยูห่ ลายตอนที่แสดงถึงตัวอย่างของคนที่พระเจ้าทรงใช้ให้สอนความ
จริ งในพระคริ สตธรรมคัมภีร์แก่คนอื่น ตอนหนึ่งก็คือ ตอนที่ขนั ทีชาวอายธิ โอบกาลังอ่านพระธรรม
อิสยาห์บทที่ 53 แต่ไม่เข้าใจ จนกระทัง่ ฟิ ลิปได้ช้ ีแจงแสดงเหตุให้เขารู ้วา่ ข้อความตอนนั้นกล่างถึง
พระเยซูคริ สต์ (กิจการ 8:26-40) และอีกตอนหนึ่งก็คือ ตอนที่แสดงให้เห็นว่า อะพอลโล ผูม้ ีของ
ประทานในด้านการพูดจาจะต้องได้รับการอบรมจากพริ ซคิลลากับอาคูลาก่อน จึงจะสามารถเทศนา
พระวจนะของพระเจ้าให้เกิดผลได้ (กิจการ 18:24-28) อัครสาวกเปาโลได้กล่าวว่า ในบรรดาของ
ประทานที่พระเยซูคริ สต์ผซู ้ ่ ึ งขึ้นไปอยูบ่ นสวรรค์กบั พระเจ้าแล้ว ได้ประทานให้แก่คริ สตจักรนั้นก็คือ
การเป็ นศิษยาภิบาลและอาจารย์ (เอเฟซัส 4:11) นอกจากนี้ท่านยังได้ช้ ีให้เห็นถึงความสาคัญของการ
สอนพระคัมภีร์ ท่านบอกทิโมธี วา่ “จงมอบคาสอนเหล่านั้น ซึ่ งท่านได้ยนิ จากข้าพเจ้าต่อหน้าพยาน
หลายคนไว้กบั คนที่ซื่อสัตย์ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย” (2 ทิโมธี 2:2)
ฉะนั้น เราต้องจาไว้วา่ พระเจ้าได้ทรงให้ของประทานแก่ผทู ้ ี่พระองค์ทรงเลือกไว้ เพื่อเป็ น
ผูส้ อนในคริ สตจักร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ องค์เดียวกัน ที่สถิตอยูภ่ ายในจิตวิญญาณของท่าน ทรง
สอนท่านให้มีใจปรารถนาที่จะปฏิบตั ิตามความจริ งในพระวจนะของพระเจ้า และป้ องกันท่านไว้มิให้
ทาบาป ทรงเป็ นผูแ้ ต่งตั้งบุคคลเหล่านั้น เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ดียงิ่ ขึ้น เหตุ
ฉะนั้น อย่าได้พยายามที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ คริ สเตียนที่เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่าย
จิตวิญญาณทุกคน ต่างก็เปิ ดอกเปิ ดใจว่า เขาได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากคาเทศนาที่เขาได้ฟัง และ
จากหนังสื อต่าง ๆ ที่เขาได้อ่าน ในเรื่ องนี้ขา้ พเจ้าต้องขอยอมรับว่า ข้าพเจ้าเองก็เป็ นหนี้บิดาของข้าพเจ้า
และอาจารย์สอนพระคัมภีร์คนอื่น ๆ อีกหลายคน ใช่ พระเจ้าทรงจัดหาศิษยาภิบาล และอาจารย์ให้แก่
คริ สตจักร และคริ สเตียนคนใดก็ตามที่ปฏิเสธไม่ยอมฟังคนเหล่านั้น ก็เท่ากับว่าคริ สเตียนคนนั้นเป็ นผู ้
หยุดยั้งความเจริ ญฝ่ ายจิตวิญญาณของตัวเองเสี ย
ข. ลักษณะของผู้สอนที่เชื่ อถือได้
คาถามที่คริ สเตียนใหม่มกั จะถามกันอยูเ่ สมอ
ในยามที่เขากาลังมองหาผูท้ ี่มาเป็ นครู สอน
พระคัมภีร์ ก็คือ “ข้าพเจ้าจะรู ้ได้อย่างไร ครู คนไหนก็ขา้ พเจ้าเชื่ อถือได้?” แน่นอนท่านย่อมไม่อาจที่จะ
เชื่อ ผูท้ ี่กาลังสอนความจริ งของพระเจ้าอยูโ่ ดยเหตุที่เขาเพียงพูดว่า เขานัน่ แหละเป็ นผูส้ อนที่เชื่ อถือได้
ทั้งนี้ก็เพราะว่า คนที่พดู ด้วยความมัน่ ใจที่สุดเช่นนี้อาจจะเป็ นผูน้ าความยุง่ ยากมาสู่ ท่านก็เป็ นได้ เราควร
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จะขอบพระคุณพระเจ้าที่พระวจนะของพระองค์ ได้บอกให้เรารู ้ถึงข้อแตกต่างระหว่างผูส้ อนแท้กบั
ผูส้ อนเทียมเท็จ พระคัมภีร์บอกเราว่า ผูท้ ี่เป็ นปฏิปักษ์ต่อข่าวประเสริ ฐนั้น จะไม่ยอมรับหลักเกี่ยวกับ
พระเยซูคริ สต์อย่างครบถ้วน และจะปฏิเสธการรับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อแต่เพียงอย่าง
เดียว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เขาจะไม่รับรู ้วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ และเขาจะ
เสนอวิธีการบางอย่างอันเป็ นกฎเกณฑ์ที่จะต้องกระทาให้ได้มาซึ่ งความรอด
ท่านอัครสาวกยอห์น ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของผูท้ ี่เป็ นปฏิปักษ์ของพระคริ สต์ อันเป็ น
ลักษณะของผูส้ อนเทียมเท็จเช่นกัน ท่านได้เขียนไว้วา่
“ใคร่ เล่าเป็ นผูท้ ี่พูดมุสา ไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็ นผูท้ ี่ปฏิเสธว่า พระเยซูมิใช่พระคริ สต์ ผูใ้ ดที่ปฏิเสธ
พระบิดาและพระบุตร... ผูน้ ้ นั ก็ไม่มีพระบิดา ผูใ้ ดที่รับพระบุตร ผูน้ ้ นั ก็มีพระบิดาด้วย”
(1 ยอห์น 2: 22, 23)
ขอให้สังเกตดูวา่ ทูตของซาตานนั้นจะ “ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร” นัน่ ก็หมายความว่า
พระบิดาและพระบุตรมิได้เป็ นองค์เดียวกันและมีฐานะเท่าเทียมกันในองค์ตรี เอกานุภาพของพระเจ้า นี่
แหละที่เป็ นหลักคาสอนโดยย่อของผูส้ อนเทียมเท็จในสมัยของท่านยอห์น พวกนั้นกล่าวว่า เขาเชื่ อ
พระเจ้าพระบิดา และเชื่ อว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นผูท้ ี่ถือกาเนิดมาแต่พระเจ้า แต่พวกเขาปฏิเสธความจริ ง
ที่วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ นอกจากนั้นพวกเขายังปฏิเสธการสิ้ นพระชนม์ของ
พระองค์เพื่อเราทั้งหลาย และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย พญามารซาตานชอบทา
ให้ความเข้าใจของเราไขว้เขวไป โดยการใช้ผทู ้ ี่แกล้งทาตัวเป็ นผูเ้ คร่ งศาสนา ให้นาทฤษฎีต่าง ๆ มา
อธิ บายเพื่อให้เห็นไปว่า พระเยซูคริ สต์มีฐานะต่ากว่าพระเจ้า หรื อมิฉะนั้นก็ช้ ีให้เห็นไปว่า การ
สิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์น้ นั ไม่เป็ นความจริ ง ด้วยเหตุน้ ีเอง
ลัทธิ ทางศาสนาที่ผดิ ๆ จึงเกิดขึ้นมามากมายตลอดประวัติของคริ สตจักร อันเป็ นผลให้คนในสมัยนั้น ๆ
และคนรุ่ นหลังมีท่าทีที่ผดิ ๆ ต่อองค์พระเยซูคริ สต์และพระราชกิจของพระองค์ แต่สาหรับผูส้ อนที่
พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นนั้น จะไม่มีวนั หันเหความศรัทธาของเขาออกจากความจริ งที่วา่ พระเยซูคริ สต์
ทรงเป็ นพระเจ้าอย่างแท้จริ ง เขาเหล่านั้นมองดูพระองค์ดว้ ยความอัศจรรย์ใจและยาเกรงอยูเ่ สมอ และ
พูดเหมือนกับโธมาว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์” (ยอห์น 20:28)
พวกเขาจะไม่สงสัยเรื่ องการฟื้ นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริ สต์ ท่านควรหาผูส้ อนพระคัมภีร์ที่มี
ลักษณะเช่นนั้นคือ ผูท้ ี่มีความศรัทธาแน่วแน่ และประกาศความศรัทธาของเขาออกมาแจ่มแจ้งว่า
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ และยืนยันว่า พระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์ และทรงฟื้ น
คืนพระชนม์ข้ ึนมาจากอุโมงค์ฝังศพและเสด็จสู่ สวรรค์ในร่ างกายมนุษย์อนั ประกอบด้วยสง่าราศี
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ผูส้ อนเทียมเท็จจะปฏิเสธไม่ยอมรับหลักที่วา่ เรา “รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ” อันเป็ น
หลักที่นบั ว่าเป็ นหัวใจของพระกิตติคุณ ท่านควรจะหลีกเลี่ยงเสี ยจากบุคคลผูก้ ล่าวว่า ท่านจะต้องเข้าพิธี
ศีลบัพติศมาเพื่อท่านจะรอดได้ หรื อผูท้ ี่ประกาศว่าท่านจะต้องถือวันเทศกาลปั สกา หรื อรักษาวันสะบา
โต ใครก็ตามที่เพิม่ พิธีกรรมทางศาสนาเข้าไปใน “หลักความเชื่อ” เพื่อจะให้พิธีกรรมนั้นเป็ นวิถีทางที่
จะนาไปสู่ ความรอด ผูน้ ้ นั ไม่ใช่เป็ นทูตของพระเจ้า ขอท่านได้โปรดสดับฟังคาเตือนของอาจารย์เปาโล
“เหตุฉะนั้นอย่าให้ผใู ้ ดพิพากษาปรักปราท่านในเรื่ องการกินการดื่ม
ในเรื่ องเทศกาลวันต้น
เดือน หรื อวันสะบาโตสิ่ งเหล่านี้เป็ นเพียงเงาของเหตุการณ์ที่จะมีมาในภายหลัง แต่กายนั้นเป็ นของ
พระคริ สต์” (โคโลสี 2:16, 17)
ท่านยอห์นก็ได้ต่อต้านการเพิ่มพิธีกรรมต่าง ๆ เข้าไปในพระกิตติคุณด้วยเช่นกัน โดยท่านได้
บอกคริ สเตียนในสมัยของท่าน ให้ปฏิบตั ิตามความจริ งที่เขาได้ยนิ มาแต่แรกนั้นต่อไป
“ฝ่ ายท่านทั้งหลาย จงให้ขอ้ ความที่ท่านได้ยนิ มาตั้งแต่ ต้นนั้นดารงอยูก่ บั ท่านเถิด ถ้าข้อความที่
ท่านได้ยนิ ตั้งแต่ตน้ นั้นดารงอยูก่ บั ท่าน ท่านก็ต้ งั มัน่ อยูใ่ นพระบุตรและพระบิดาด้วย” (1 ยอห์น 2:24)
ถ้าท่านอ่านพระธรรมกิจการ และจดหมายฝากของอัครสาวกเปาโล ท่านจะพบว่า พระธรรม
เหล่านั้นกล่าวถึงความรอดโดยความเชื่อแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อขันทีชาวอายธิ โอบได้ฟังฟิ ลิปปี
อธิ บายข้อความในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 จบแล้วก็ขอรับบัพติศมา ฟิ ลิปตอบเขาว่า “ถ้าท่านเต็มใจ
เชื่อท่านก็รับได้” (กิจการ 8:37) และอีกตอนหนึ่งคือ ตอนที่นายคุกชาวฟิ ลิปปี ตัวสัน่ เข้ามาหาเปาโลกับ
ซีลาและถามว่า “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทาอย่างไรจึงจะรอดได้” เขาทั้งสองตอบว่า “จงเชื่อวางใจใน
พระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้ ทั้งครอบครัวของท่านด้วย” (กิจการ 16:30, 31)
อีกสองสามปี ต่อมา ท่านอาจารย์เปาโล ก็ได้เขียนจดหมายด้วยความปรี ดาปราโมทย์วา่
“เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็ นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทาง
พระเยซูคริ สตเจ้าของเรา” (โรม 5:1)
คนที่เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริ งจะเชื่อในความเป็ นพระเจ้า และความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของ
พระเยซูคริ สต์ และจะยอมรับการสิ้ นพระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ เขาจะประกาศ
อย่างเปิ ดเผยว่า เขาเชื่อในเรื่ องความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่ อ และไม่มีกิจกรรมอื่นใดที่ตอ้ ง
กระทาเพื่อจะให้ได้มาซึ่งความรอด
ค. ท่ าทีทถี่ ูกต้ องต่ อผู้สอน
บัดนี้ เราก็มาถึงปั ญหาที่วา่ “ข้าพเจ้าควรจะมีทา่ ทีอย่างไร ต่อคนของพระเจ้า ซึ่ งได้รับของ
ประทานให้เป็ นครู ผสู้ อนพระคัมภีร์” แน่นอนทีเดียว เราจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับคนเหล่านั้น
และอธิ ษฐานเผือ่ เขาอยูเ่ สมอ อาจารย์เปาโลได้ช้ ีแจงให้เห็นว่า เกียรติยศย่อมเป็ นคนทั้งหลายผูซ้ ่ ึ งพระเจ้า
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ได้ทรงแต่งตั้งให้เป็ นผูน้ าในคริ สตจักร และเสริ มว่า “โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ กครองที่เทศนาและสั่ง
สอน” (1 ทิโมธี 5:17) แต่นี่มิได้หมายความว่า ครู สอนพระคัมภีร์จะ “ล้ม” ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สาหรับ
ครู ผสู ้ อนที่มีใจสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าทั้งหลาย ซึ่ งมีความเห็นพ้องต้องกันทุกประการในหลักความเชื่อมูล
ฐาน ก็อาจจะมีความเห็นผิดแผกแตกต่างกันบ้าง ในเรื่ องการตีความหมายของพระวจนะของพระเจ้าบาง
ตอน ในกรณี เช่นนี้ ท่านก็ควรศึกษาพระคัมภีร์ตอนนั้นด้วยตัวของท่านเอง โดยเริ่ มพิจารณาข้อ
พระคัมภีร์ตอนนั้นอย่างพิถีพิถนั ด้วยการอ่านจากพระคัมภีร์ฉบับแปลต่าง ๆ จากนั้นก็พยายามหา
หนังสื ออธิบายพระคัมภีร์ที่เชื่อถือได้มาอ่าน โดยใช้ศพั ท์สัมพันธ์ของพระคัมภีร์ประกอบ และเมื่อท่าน
สามารถลงความเห็นในเรื่ องนั้นได้แล้ว ท่านก็ควรที่จะเข้าร่ วมในคริ สตจักรที่ท่านเห็นว่า สอนถูกต้อง
ตรงตามพระคัมภีร์ แต่ท่านไม่ควรเพ่งเล็งผูส้ อนคนหนึ่งคนใดว่า เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าหรื อ
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเพียงเพราะว่า ผูน้ ้ นั ไม่เห็นด้วยกับท่านในรายละเอียดตอนใดตอนหนึ่งของ
พระคัมภีร์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องเล็กน้อยเท่านั้น ท่านจงระลึกไว้เสมอว่า ปั ญหาความขัดแย้งในทางความคิดเห็น
ของบรรดาผูอ้ ุทิศตัวรับใช้พระเจ้า ปรากฎมาแล้ว นับตั้งแต่คริ สตจักรสมัยเริ่ มแรก
หากท่านศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ด้วยท่าทีที่ยอมรับและด้วยใจที่อ่อนน้อมยอมเชื่ อฟัง ท่าน
ก็จะพบว่า ท่านกาลังจาเริ ญขึ้นในพระคุณและความรู ้ของพระเยซูคริ สต์ ท่านจะมีอุปนิสัยและความคิด
สอดคล้องต้องกัน กับพระลักษณะแห่งพระบุตรของพระเจ้ามากยิง่ ขึ้นทุกที และสิ่ งนี้แหละที่เป็ น
พระประสงค์อย่างย่อ ๆ ของพระเจ้าสาหรับชี วติ ของท่าน
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บทที่ 3 การตีความพระวจนะของพระเจ้ าตามตัวอักษร
บางครั้ง คนบางคนถูกมารล่อลวงให้ละทิ้งความพยายามในอันที่จะเข้าใจพระคัมภีร์ เพราะดู
เหมือนว่า ทุกครั้งที่เขาได้รับคาอธิ บายข้อความในพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่ง มาอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็
กลับมีความคิดเห็นในข้อพระคัมภีร์ตอนนั้น ไปอีกอย่างหนึ่ง ซึ่ งผิดแผกแตกต่างไปจากคาอธิ บายที่เขา
ได้รับมาในตอนแรก เมื่อเป็ นเช่นนี้ จึงทาให้เขาเริ่ มสงสัยว่า “มีใครบ้างไหม ที่สามารถแน่ใจว่า
พระคัมภีร์สอนไว้อย่างไร?” มีแน่เพราะพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราเข้าใจพระวจนะของพระองค์
มิฉะนั้น พระองค์ก็คงจะไม่ประทานพระวจนะของพระองค์มาให้แก่เราเป็ นแน่ และหากว่าพระองค์ทรง
ประสงค์ให้เรารู้ความหมายของพระวจนะของพระองค์โดยการ “เดา” ก็ไม่มีประโยชน์อนั ใดที่พระองค์
จะทรงสาแดงพระทัยของพระองค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เราสามารถรู ้ดว้ ยความแน่ใจว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่าอย่างไร แต่ก่อนที่เราจะสามารถ
ตีความหมายพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้องนั้น เราจะต้องอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์เหมือนกับวรรณกรรม
อันทรงคุณค่าเล่มอื่น ๆ พระคัมภีร์ไม่ได้เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาลึกลับ หรื อภาษาของชาวสวรรค์ ซึ่ง
จะต้องถอดความโดยผูท้ ี่มีคาถาอาคมบางอย่าง แต่พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่เกิดขึ้นจากน้ ามือของบุคคล
กลุ่มหนึ่ง ซึ่ งได้บนั ทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง ๆ แล้วถ่ายทอดไปสู่ สาธารณชน โดยใช้ภาษาที่
สาธารณชนอาจเข้าใจได้ ด้วยเหตุน้ ีเอง เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เราจึงต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์ทาง
ไวยากรณ์ และหลักตรรกวิทยาอันเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปด้วย และด้วยวิธีน้ ีเอง จะทาให้เราสามารถ
ตีความพระคริ สตธรรมคัมภีร์ตามตัวอักษรได้

1. คาจากัดความของคาว่ า “การตีความตามตัวอักษร”
การตีความหมายตัวอักษร เป็ นหลักมูลฐานของการศึกษาพระคัมภีร์ โดยถือว่า ทุกบททุกตอน
จะต้องตีความหมายตรงตามที่กล่าวไว้ เว้นแต่เนื้ อเรื่ องหรื อถ้อยคาในตอนนั้น ๆ จะแสดงให้เห็นเป็ น
อย่างอื่น บางคนได้ให้จากัดความโดยใช้คาพูดอันรัดกุมและคมคายว่า “ถ้าตัวอักษรให้ความหมายที่ดีอยู่
แล้ว จงอย่าได้ขวนขวายหาความหมายอื่นอีก ด้วยเกรงว่าผลที่ออกมาจะไร้ความหมาย” บิดาของข้าพเจ้า
ได้อธิ บายหลักอันนี้ โดยอ้างพระธรรมอิสยาห์ 11:6-9 ซึ่ งเป็ นตอนที่กล่าวถึง วาระที่ธรรมชาติของสรรพ
สิ่ งจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้ นเชิง
นี่คือคาอธิบายของบิดาข้าพเจ้า
“พระธรรมตอนนี้ แสดงความหมายแจ่มชัดอยูใ่ นตัวแล้วว่า
หมายความถึงสมัยที่พระเยซูจะทรงปกครองเหนือแผ่นดินโลก และสถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์
แต่อย่างไรก็ดี ผูต้ ีความหมายพระวจนะบางคนอาจจะตีความคาว่า “สุ นขั ป่ า” หมายถึงสิ่ งหนึ่ง ส่ วน “ลูก
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แกะ” หมายถึงอีกสิ่ งหนึ่ง และ “สิ งโต” หมายถึงอีกสิ่ งหนึ่ง บางคนอาจจะบอกกับเราว่า ข้อความตอนนี้
หมายถึง วันหนึ่งวันใดที่จะมาถึงในภายหน้า สุ นขั ป่ าหมายถึงนิกายหรื อคณะของศาสนาคริ สเตียน ซึ่ง
จะปรองดองและรวมเข้าเป็ นพวกเดียวกันกับคณะนิกายอื่น แต่เมื่อเราเริ่ มต้นตีความหมาย โดย
“คาดคะเน” ในลักษณะเช่นนี้ อาจจะดีหรื อเลวก็ได้ สมมุติวา่ ข้าพเจ้าจะใช้วธิ ี น้ ี ข้าพเจ้าก็ยอ่ มจะกล่าว
อ้างได้วา่ สุ นขั ป่ าคือประเทศสหรัฐอเมริ กา สิ งโต คืออังกฤษ หมี คือรัสเซี ย แล้วก็เลยสรุ ปเอาว่า
ข้อความตอนนี้สอนว่า ประเทศทั้งสามนี้จะทาความปรองดองกันอย่างแท้จริ ง นี้แหละเป็ นความไม่
แน่นอนของการตีความพระวจนะของพระเจ้าตามความเข้าใจ “ฝ่ ายวิญญาณ”
บิดาของข้าพเจ้าสรุ ปว่า “เป็ นการง่ายสักเพียงใดที่เราจะเชื่อตามตัวอักษรว่า เมื่อพระเยซูคริ สต์
เสด็จมา และราชอาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นนั้น แม้แต่สัตว์ก็จะอยูด่ ว้ ยกันอย่างสันติ
สัตว์ร้ายจะกลับกลายเป็ นสัตว์เชื่องและสรรพสัตว์จะอยูร่ ่ วมกันอย่างปลอดภัย”
ตามที่ขา้ พเจ้าได้กล่าวไว้ต้ งั แต่ตน้ นั้น ถ้อยคาในพระคัมภีร์หรื ออรรถาธิ บาย จะช่วยให้ผทู ้ ี่ศึกษา
พระคัมภีร์รู้วา่ เมื่อใดเขาจะต้องตีความตามสามัญสานึก ตัวอย่างเช่น ในพระธรรมมัทธิ ว 23:14 องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงติเตียนพวกฟาริ สีวา่ “ด้วยพวกเจ้าริ บเอาเรื อนของหญิงหม้าย” ถึงตอนนี้พวก
เขาทุกคนคงจะเห็นพ้องต้องกันว่า ไม้และตะปูที่ประกอบกันขึ้นเป็ นเรื อนแล้วนั้น ย่อมไม่สามารถ
จาแนกแยกแยะเพื่อจะริ บเอาไปได้ และด้วยเหตุน้ ี เอง เราจึงรู ้วา่ องค์พระเยซูคริ สต์กาลังตรัสโดยอุปมา
เพราะว่าคนเหล่านั้นกาลังจะเพิ่มความมัง่ คัง่ ทางการเงินให้กบั ตนเอง ด้วยการขูดรี ดเอาจากหญิงหม้าย
จาไว้ให้ดีวา่ จะต้องตีความทุกบททุกตอนตามตัวอักษรก่อน ต่อเมื่อตัวอักษรนั้นไม่อาจให้ความหมายที่
แท้จริ งได้นนั่ แหละ จึงอาจจะตีความเป็ นอย่างอื่นได้

2. การตีความตามตัวอักษรและคาพยากรณ์
นักศึกษาพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการตีความตามตัวอักษร แต่ในจานวนนี้ ก็มีบาง
คนที่ไม่ยอมนาวิธีน้ ีไปใช้ในการตีความคาพยากรณ์ในพระวจนะของพระเจ้า โดยยืนยันว่า คาพยากรณ์
หลายเรื่ องที่พยากรณ์เกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลนั้น จะไม่มีทางสาเร็ จครบถ้วนได้เลย เพราะชนชาติน้ ีไม่
ยอมรับพระเยซูคริ สต์ เมื่อเป็ นเช่นนั้น คาพยากรณ์ที่วา่ อาณาจักรอิสราเอล จะได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่
ในดินแดนปาเลสไตน์ โดยอยูภ่ ายใต้การปกครองของพระเยซูคริ สต์ ก็จะต้องตีความหมาย “ฝ่ ายจิต
วิญญาณ” ซึ่ งเล็งถึงคริ สตจักร แต่อย่างไรก็ดี เมื่อคนหนึ่งคนใดยืนยันเช่นนี้ ก็เท่ากับว่า เขาผูน้ ้ นั กระทา
ให้ขอ้ ความส่ วนใหญ่ในพระคัมภีร์ที่เป็ นคาพยากรณ์ตอ้ งเกือบจะไร้ความหมายไปทีเดียว ซึ่ งนับว่าเป็ น
การไม่ตอ้ งถูกต้องเพราะการตีตามตัวอักษรนั้น จะต้องตีความไปในทางที่มีผลไม่ใช่ตีความหมายไป
ในทางที่ไร้ผลและไม่มีคุณค่าอันใดต่อเราเลย อย่างไรก็ตาม ปั ญหาเช่นนี้ จะไม่เกิดขึ้น หากว่าผูท้ ี่ตีความ
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พระคัมภีร์ระลึกถึงกฎธรรมดา ๆ สองกฎนี้ไว้เสมอ คือ “กฎช่องว่าง” และ “กฎแห่งเหตุการณ์ที่ซอ้ นกัน
อยู”่
“กฎช่องว่าง” คือหลักที่อธิ บายว่า ผูพ้ ยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมนั้น บางครั้งก็มองเห็นเหตุการณ์
ในอนาคตสองเหตุการณ์หรื อมากกว่านั้น โดยไม่รู้วา่ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นห่างกันกี่ศตวรรษ การ
พยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลนั้น เปรี ยบเสมือนคน ๆ หนึ่งกาลังมองไปที่ภูเขาสอง
ลูกซึ่ งอยูใ่ นระยะไกลมาก และเห็นว่ายอดเขาทั้งสองนั้นชนกันโดยไม่ทราบว่าแท้ที่จริ งแล้วในระหว่าง
เขาทั้งสองนั้นมีหุบเขาคัน่ อยู่ ด้วยเหตุผลอันเดียวกันนี้ เอง ที่อาจอธิ บายว่า เหตุใดคาพยากรณ์ใน
พระคัมภีร์เดิมหลายตอน จึงมักจะกล่าวถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริ สต์ และการเสด็จกลับมา
ของพระองค์ โดยไม่พดู ถึงช่องว่างระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์น้ ีที่เรี ยกว่า “ยุคของคริ สตจักร”
ตัวอย่าง ๆ หนึ่งปรากฎในพระธรรมลูกา 4:17-20 ซึ่งนายแพทย์ลูกาได้แสดงให้เห็นภาพองค์พระเยซู
คริ สต์กาลังอ่าน พระธรรมอิสยาห์บทที่ 61 ในธรรมศาลาของชาวยิว พระองค์ทรงอ่านข้อแรก และ
บางส่ วนของข้อที่สอง พระองค์ทรงหยุดอยูแ่ ค่ วลีที่วา่ “เพื่อประกาศปี แห่งความโปรดปรานของพระผู ้
เป็ นเจ้า” โดยไม่ทรงอ่านคาว่า “วันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้า” (ดูลูกา 4:17-19 เทียบกับอิสยาห์บทที่
61) ส่ วนที่เกี่ยวกับวันแห่งการแก้แค้นนั้นจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าพระเยซูคริ สต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีก แต่
อิสยาห์ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างแจ่มชัดถึงช่วงเวลาระหว่าง การเสด็จมาครั้งแรกกับการเสด็จมาครั้ง
ที่สองของพระเยซูคริ สต์
“กฎแห่งเหตุการณ์ที่ซอ้ นกันอยู”่ กฎนี้ก็มีลกั ษณะคล้าย ๆ กับ “กฎช่องว่าง” ต่างกันตรงที่วา่
ศาสดาพยากรณ์น้ นั ในบางครั้ง ก็ดูเหมือนกับว่ากาลังพยากรณ์เหตุการณ์แต่เพียงเหตุการณ์เดียว แต่ที่จริ ง
แล้วเขากาลังพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริ ง ๆ สองเหตุการณ์ โดยเหตุการณ์แรกจะเกิดขึ้นก่อน
แต่จะไม่ทาให้คาพยากรณ์สาเร็ จครบถ้วน และยังจะเป็ นเครื่ องบ่งบอกให้รู้วา่ เหตุการณ์ที่สองก็จะต้อง
สาเร็ จสมจริ ง ในเวลาต่อมาเช่นกัน ตัวอย่างเรื่ องนี้ปรากฎในพระธรรมกิจการบทที่ 2 อันเป็ นตอนที่
อาจารย์เปโตรประกาศว่า
การที่พระเจ้าทรงเทฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ลงมาใน
วันเพนเตคอสต์น้ นั เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมจริ ง ตามคาพยากรณ์ซ่ ึ งได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าประมาณ
800 ปี ท่านกล่าวว่า
“เหตุการณ์น้ ี เกิดขึ้นตามคาซึ่ งโยเอล ผูเ้ ผยพระวจนะได้กล่าวไว้วา่ “พระเจ้าตรัสว่าในวาระ
สุ ดท้าย เราจะเทฤทธิ์ เดชแห่ งพระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ท้ งั ปวง บุตราบุตรี ของท่าน
ทั้งหลายจะกล่าวคาพยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิ มิตและคนแก่จะฝันเห็น ในคราวนั้นเราจะเท
ฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของเราบนทาสทาสี ของเรา และคนเหล่านั้นจะกล่าวคาพยากรณ์ เรา
จะสาแดงการอัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและนิมิตที่แผ่นดินเบื้องล่าง เป็ นเลือด ไฟ และไอควัน ดวง
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อาทิตย์จะมืดไป และดวงจันทร์จะกลับเป็ นเลือดก่อนถึงวันใหญ่น้ นั คือวันใหญ่ยงิ่ ของพระเจ้า” (กิจการ
2:16-20)
เราสังเกตได้ทนั ทีวา่
คาพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมนั้น
ไม่ได้สาเร็ จสมบูรณ์ทุกแง่ใน
วันเพนเตคอสต์ เพราะว่าดวงอาทิตย์ก็ยงั ไม่ได้มืดไป ทั้งดวงจันทร์ ก็ยงั มิได้กลับเป็ นสี เลือด ดังนี้ จึงเห็น
ได้วา่ การเทฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นเหตุการณ์ที่สาเร็ จสมจริ งตามคาพยากรณ์ของโยเอล
แต่เพียงบางส่ วน อันเป็ นเครื่ องบ่งบอกให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า คือ การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านจิตวิญญาณของชนชาติอิสราเอลเอง และสัญญาณอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จ
มาครั้งที่สอง
เหตุฉะนั้นเมื่อท่านอ่านคาพยากรณ์ในพระคัมภีร์ ท่านก็ควรจะแยกว่า ส่ วนไหนที่สาเร็ จ
สมบูรณ์แล้ว และส่ วนไหนที่จะสาเร็ จในอนาคต การนาเอา “กฎช่องว่าง” และ “กฎแห่งเหตุการณ์ที่
ซ้อนกันอยู”่ ไปใช้อย่างระมัดระวัง จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าใจข้อความอันเป็ นคาพยากรณ์ของ
พระคัมภีร์ได้อย่างแจ่มชัดยิง่ ขึ้น

3. การตีความตามตัวอักษรและระบบสั ญลักษณ์
กฎที่วา่ เราต้องตีความพระวจนะของพระเจ้าตามตัวอักษรนั้น มิได้หมายความว่า เราปฏิเสธ
ระบบสัญลักษณ์ท้ งั สิ้ นที่ใช้อยูใ่ นพระคัมภีร์ และมิได้หมายความว่าการใช้สัญลักษณ์จะทาให้การศึกษา
พระคัมภีร์มีความยุง่ ยากสาหรับเรา ตัวอย่างเช่น ในพระธรรมดาเนียลบทที่ 2 บันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับ
ความฝันของกษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์ และบอกแก่เราว่าความฝันนั้นหมายความว่าอย่างไร กษัตริ ยอ์ งค์น้ ี
ลืมความฝันของพระองค์ไปแล้ว แต่พระเจ้าทรงโปรดให้ดาเนียลสามารถทูลถึงสิ่ งที่พระองค์ทรงฝัน
เห็นพร้อมทั้งคาแก้ฝัน ดาเนียลได้พรรณาถึงปฏิมากรยักษ์ซ่ ึงมีเศียรเป็ นทองคา อกและแขนเป็ นเงิน ท้อง
และโคนขาเป็ นทองสัมฤทธิ์ และขาเป็ นเหล็ก เขาได้กระตุน้ ความทรงจาขององค์ราชาอีกครั้งหนึ่ง โดย
กล่าวว่าปฏิมากรรู ปนั้นได้ถูกหิ นก้อนใหญ่กระแทกจนแตกทาลาย และหลังจากนั้นก็อธิ บายว่า ทองคา
เงิน ทองสัมฤทธิ์ และเหล็ก ซึ่ งประกอบกันเป็ นปฏิมากรนั้น เป็ นเครื่ องหมายเล็งถึงประเทศมหาอานาจ
ทั้ง 4 คือ บาบิโลน เปอร์ เซี ย กรี ซ และโรม ดังนี้จึงเห็นได้วา่ การตีความตามตัวอักษรไม่ได้ปฏิเสธระบบ
สัญลักษณ์ของปฏิมากรของกษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์ ตรงกันข้ามกลับใช้ปฏิมากรองค์น้ ีเป็ นสัญลักษณ์
แสดงถึงประเทศ 4 ประเทศ ซึ่ งมีอยูจ่ ริ งในประวัติศาสตร์
บางคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่า การที่เรายอมรับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพระธรรมดาเนียลบทที่ 2
นั้น ก็ไม่ผดิ อะไรกันกับการที่จะตีความหมายว่า สุ นขั ป่ า สิ งโต และหมีในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 11
หมายถึงประเทศ 3 ประเทศ ซึ่ งมีอยูจ่ ริ งแต่ขอบอกว่า ข้อสังเกตอันนี้ไม่สมเหตุสมผล จาไว้ให้ดี เราได้
กล่าวมาแล้วว่าถ้อยคา ซึ่ งมีความหมายอยูใ่ นตัวหรื ออรรถาธิ บายนั้น จะช่วยให้ผทู ้ ี่ศึกษาพระคัมภีร์มี
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สามัญสานึกที่จะรู ้วา่ เมื่อใดจะต้องตีความหมายโดยนัยใด ถ้อยคาของพระธรรมอิสยาห์บทที่ 11 ได้ให้
ความหมายโดยตัวอักษรดีอยูแ่ ล้วว่า สัตว์ต่าง ๆ ในยุคพันปี นั้นจะเปลี่ยนแปลงสันดานเดิมไปเป็ นอัน
มาก จนกระทัง่ สัตว์เหล่านั้นจะไม่ทาร้ายกัน แต่บางภาพอย่างเช่นภาพที่กษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์ได้สุบิน
เห็นนั้น จะไม่มีความหมายอันใดเลย หากว่าส่ วนประกอบของภาพนั้นมิได้แสดงความหมายเป็ นอย่าง
อื่น และยิง่ กว่านั้น ในบทเดียวกันนั้นเอง ได้อรรถาธิ บายให้เรารู ้วา่ ภาพนั้นหมายถึงอะไร
การใช้สัญลักษณ์และคาอุปมานี้เป็ นวิธีการที่ใช้ได้ผลและสมเหตุสมผล ในอันที่จะนาผูอ้ ่าน
หรื อผูฟ้ ังให้เข้าถึงความจริ งพระลักษณะและพระราชกิจขององค์พระเยซูคริ สต์น้ นั
ไม่สามารถที่จะ
อรรถาธิ บายให้สละสลวยและถูกต้องได้ดีไปกว่าการใช้คาว่า “ผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดี” หรื อ “ลูกแกะของ
พระเจ้า” แต่กระนั้นเราก็รู้วา่ พระองค์ไม่ได้เป็ น “ผูเ้ ลี้ยงแกะ” หรื อ “ลูกแกะ จริ ง ๆ ดังที่ถอ้ ยคาว่าไว้ การ
เสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ในฐานะจอมกษัตริ ยแ์ ละจอมเจ้านาย
ซึ่ งได้แสดงภาพให้เห็นอย่าง
เด่นชัดในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 19 อันเป็ นตอนที่ท่านยอห์นเห็นพระองค์ทรงม้าขาวและติดตามมาด้วย
พลโยธาแห่งสวรรค์ แน่นอนที่สุด ข้อความตอนนี้เป็ นการแสดงความจริ งโดยนัยด้วยการวาดภาพและ
สัญลักษณ์ ในกรณี เช่นนี้ การตีความหมายเช่นนี้ จะไม่ทาให้ความจริ งของเรื่ องนี้เปลี่ยนไปได้เลย
เพราะว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะไม่เสด็จกลับมาบนหลังม้าขาวดังที่ตวั อักษรว่าไว้ แต่จะเสด็จกลับมาอย่าง
มหาราชผูท้ รงอานาจยิง่ นาหน้าพลไพร่ อนั ทรงศักดิ์ของพระองค์ ผูท้ ี่มีระดับสติปัญญาอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ย่อมจะรู ้วา่ พระเยซูคริ สต์ในร่ างกายอันทรงสง่าราศีของพระองค์ ย่อมสามารถที่จะเดินทางด้วยอัตรา
ความเร็ วเหนือความเร็ วของยานพาหนะทุกชนิดที่มนุษย์สร้างขึ้น และแน่นอนทีเดียวพระองค์จะไม่ทรง
ขี่หลังม้าผ่านอวกาศเข้ามายังโลก เพราะสัตว์อย่างม้านั้นย่อมไม่เหมาะสมสาหรับการเดินทางในอวกาศ
เหตุฉะนั้น อย่าให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดกล่าวอ้างอย่างโง่ ๆ ว่าการยอมรับสัญลักษณ์ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์น้ นั เป็ นสิ่ งเดียวกันกับการให้ความหมายพระคัมภีร์ในด้าน “วิญญาณ” วิธีการแสดงความจริ งใจ
โดยนัยสัญลักษณ์น้ นั ดาเนินตามกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์และหลักตรรกวิทยา อันเป็ นที่ยอมรับกัน
โดยทัว่ ไป แต่การให้ความหมายพระคัมภีร์ในด้าน “วิญญาณ” นั้น มองข้ามความหมายที่ปรากฏให้เห็น
อย่างเด่นชัด (ตามตัวอักษร) กลับตีความเลยเถิดไปเป็ นอย่างอื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่ผเู ้ ขียนซึ่งได้รับการดลใจจาก
พระเจ้า ก็หาได้มีเจตนาที่จะให้เป็ นเช่นนั้นไม่

4. การตีความตามตัวอักษรและ “แบบเล็งถึง”
การตีความหมายพระคัมภีร์ตามตัวอักษรก็ยอมรับ “แบบเล็งถึง” ด้วยเช่นกัน “แบบเล็งถึง” คือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยพระคัมภีร์เดิม
อันเป็ นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความจริ งที่ได้เปิ ดเผยอย่างสมบูรณ์แล้วในพระคริ สตธรรมใหม่ (ซึ่ งเป็ น
การช่วยให้ความหมายตามตัวอักษรของพระคริ สตธรรมใหม่ชดั เจนยิง่ ขึ้น) ตัวอย่างเช่น พระเยซูตรัสว่า
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ประสบการณ์ของโยนาห์น้ นั เป็ นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความจริ งที่วา่ พระองค์จะต้องถูกฝังในอุโมงค์
และจะฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมา (มัทธิ ว 12:40) และพระองค์ยงั ทรงชี้ให้เห็นอีกด้วยว่า งูทองสัมฤทธิ์ ดงั ที่
ปรากฎในกันดารวิถี บทที่ 21 นั้น เป็ นภาพแสดงถึง การตายลักษณะที่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานของพระองค์
เพื่อคนผิดคนบาปทั้งหลาย (ยอห์น 3:14) พระธรรมหลายเล่มในพระคัมภีร์ใหม่ได้เปิ ดเผยให้เห็นว่า การ
เสี ยสละและการถวายในยุคพระคัมภีร์เดิมนั้น
เป็ นภาพเล็งถึงการสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนของ
พระเยซูคริ สต์ เมื่อตอนที่อาจารย์เปาโลกล่าวว่า เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ของชนชาติอิสราเอล “ได้
บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็ นตัวอย่างและบันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลาย...” (1 ทิโมธี 10: 11) นั้น คาพูดของ
ท่านตอนนี้ให้ความหมายของคาว่า “แบบเล็งถึง” ได้ดีทีเดียว คือหมายความว่า พระคัมภีร์เดิมนั้นบรรจุ
เนื้อหาสาระมากมาย ซึ่ งเป็ นเงาแห่งความจริ งในพระคริ สตธรรมใหม่
อาจารย์สอนพระคัมภีร์ผมู ้ ีประสบการณ์จะไม่ละเลยต่อ “แบบเล็งถึง” แต่เขาจะใช้ “แบบเล็ง
ถึง” ให้เป็ นประโยชน์ในการสอนพระคริ สตธรรมใหม่ ในทางที่จะช่วยให้คาสอนของเขามีชีวติ ชีวาและ
น่าสนใจยิง่ ขึ้น แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเขานาเอา “แบบเล็งถึง” มาใช้น้ นั เขาจะระมัดระวังเป็ นอย่างดีเพื่อว่า
เขาจะไม่ได้มองข้ามความจริ งทางประวัติศาสตร์ และจะได้ไม่ใช้จินตนาการของเขาเอง ในอันที่จะสร้าง
หลักใหม่ข้ ึนบน “แบบเล็งถึง” เหล่านั้น เขาจะใช้พระคริ สตธรรมใหม่ซ่ ึ งได้เปิ ดเผยความจริ งไว้อย่างแจ่
มกระจ่างแล้ว เป็ นบรรทัดฐานแห่งความเชื่อในการสอนของเขา และจะใช้ “แบบเล็งถึง” ใน
พระ
คัมภีร์เดิมเป็ นภาพพจน์ และเป็ นตัวอย่าง ในการที่จะช่วยให้เข้าใจได้ดียงิ่ ขึ้น การสอนเช่นนี้ไม่เพียงแต่
จะทาให้เกิดความคิดเกี่ยวกับหลักในพระคริ สตธรรมใหม่ที่ถูกต้องมากยิง่ ขึ้นเท่านั้น แต่ยงั จะเป็ นการ
เพิ่มเติมพยานหลักฐาน ให้กบั เรื่ องราวที่เกี่ยวกับสภาวะเหนือธรรมชาติของพระเจ้าของ
พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ ได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
สุ ดท้ายของบทนี้ ข้าพเจ้าใคร่ จะกล่าวย้าด้วยความมัน่ ใจและด้วยใจอันซื่ อสัตย์วา่ หากทุก ๆ คน
จะยอมรับหลักการตีความตามตัวอักษรแล้ว
ความยุง่ ยากเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับความหมายของ
พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ก็จะหมดสิ้ นไป คาพยากรณ์ต่าง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะเป็ นเครื่ องช่วย
เสริ มและสร้างกาลังใจให้กบั ทุกคน สัญลักษณ์ต่าง ๆ จะมีบทบาทและมีความหมายมากยิง่ ขึ้น และ
“แบบเล็งถึง” ต่าง ๆ จะมีคุณค่าและมีความหมายในทางจิตวิญญาณมากยิง่ ขึ้นด้วย จงจาคากล่าวนี้ไว้ให้
ดี คือ “ถ้าตัวอักษรให้ความหมายที่ดีอยูแ่ ล้ว จงอย่าได้ขวนขวายหาความหมายอื่นอีก ด้วยเกรงว่าผลที่
ออกมาจะไร้ความหมาย”
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บทที่ 4 การใช้ พระวจนะแห่ งความจริงอย่ างถูกต้ อง
ข้อพระธรรมข้อหนึ่ง
ซึ่ งมักจะยกขึ้นเป็ นข้อหนุนใจให้ศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็คือ
คาแนะนาของอาจารย์เปาโลที่วา่ “จงอุตส่ าห์สาแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว เป็ นคนงานที่ไม่ตอ้ งอาย ใช้
พระวจนะแห่งความจริ งอย่างถูกต้อง” (2 ทิโมธี 2:15) ถ้อยคาเหล่านี้ตกั เตือนให้คริ สเตียนแสวงหาน้ า
พระทัยของพระเจ้าด้วยความอุตสาหะ และใช้พระวจนะของพระองค์ดุจดังช่างแกะสลักผูช้ านาญงานใช้
เครื่ องมือของเขา นายช่างจาต้องรู ้อย่างแท้จริ งว่า จะใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการประกอบกิจการงาน
ของเขาอย่างไรและเมื่อใด นักศึกษาพระคริ สตธรรมก็จาต้องรู ้ดว้ ยว่า จะนาพระวจนะของพระเจ้ามา
ใช้ได้ในสถานการ์ เช่นใด
และจะใช้อย่าไร
เขาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ของพระคัมภีร์ และเขาต้องสามารถรู ้สิ่งที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผยไม่วา่ จะเกี่ยวกับตัวของเขา
เอง หรื อเกี่ยวกับความรอดของพระองค์ พระองค์ทรงเปิ ดเผยพระองค์ตามลาดับขั้น ซึ่งผูศ้ ึกษาจะต้องรู้
ถึงลาดับขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย เขาต้องเข้าใจถึงวิถีทางที่พระเจ้าได้ทรงสาแดงพระองค์เองแก่ผคู ้ น
ซึ่ งมีชีวติ อยูก่ ่อนหน้าที่พระคัมภีร์จะได้รับการจารึ กไว้ และวิถีทางที่พระองค์ทรงโปรดให้มนุษย์รับ
ความรอด ก่อนหน้าที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จเข้ามาในโลก ทั้งเขาจะต้องรู ้ดว้ ยว่า ทาไมพวกเราจึงไม่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ในพระคัมภีร์เดิมบางข้ออีกต่อไป
และทาไมเราจึงไม่ตอ้ งอยูใ่ ต้บทบัญญัติของ
โมเสส
ไม่มีผใู ้ ดสามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง เว้นเสี ยแต่เขาผูน้ ้ นั จะตระหนักแน่
ว่า พระเจ้าได้ทรงสาแดงพระองค์เองอย่างเป็ นลาดับ ในลาดับขั้นที่แตกต่างกันออกไปเจ็ดลาดับด้วยกัน
ซึ่ งเราเรี ยกกันว่า “ยุค” อันมีอยูด่ ว้ ยกัน 7 ยุค ดังนี้คือ

1. ยุคแห่ งความบริสุทธิ์หรือไร้ เดียงสา
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เริ่ มต้นด้วยเรื่ องราวของการเนรมิตสร้าง และบอกแก่เราว่า พระเจ้าทรง
สร้างมนุษย์คู่แรกคืออาดัมและเอวาขึ้น ตามพระฉายาของพระองค์ เขาทั้สองอาศัยอยูใ่ นเอเดน รู ้จกั
พระเจ้าติดต่อสัมพันธ์กบั พระองค์ และมีความบริ สุทธิ์ ท้ งั ในความคิด การกระทา และคาพูดอย่างไรก็
ตาม ความบริ สุทธิ์ ปราศจากบาปของเขานั้น มิได้เป็ นผลมาจากความสมัครใจของเขาเอง และดังนั้นเขา
จึงจาต้องได้รับการทดสอบ พระเจ้าทรงบอกกับเขาทั้งสองว่า เขาทั้งสองสามารถกินผลไม้ของต้นไม้ทุก
ต้นในสวนนั้นได้ เว้นแต่ตน้ ไม้แห่งความสานึกในความดีความชัว่ เท่านั้นที่เขาจะกินไม่ได้ และแล้ว
พญามารซาตาน ซึ่ งเป็ นทูตสวรรค์ที่มีบรรดาศักดิ์สูงยิง่ ผูซ้ ่ ึ งได้กระทาความผิดบาปและตั้งตัวเป็ นศัตรู
ของพระเจ้า ได้ล่อลวงมนุษย์ผไู ้ ร้เดียงสาคู่น้ นั โดยการชักชวนคนทั้งสองให้กินผลของต้นไม้ ที่พระองค์
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ทรงห้ามไว้และผลก็คือ บรรพบุรุษคูแ่ รกของเรายอมอ่อนน้อมเชื่อฟังพญามารซาตานแต่โดยดี ดังนั้น
พระเจ้าจึงทรงขับไล่เขาทั้งสองออกไปจากสวนเอเดน ลงโทษเขาทั้งสองให้ตอ้ งตาย และทรงสาปแช่ง
โลกนี้ หากว่าเขาทั้งสองยืนหยัดมัน่ คงอยูใ่ นการทดลองครั้งนั้น เขาทั้งสองก็จะผ่านจากฐานะที่ไร้
เดียงสาเข้าไปสู่ ความบริ สุทธิ์ ที่มนั่ คงถาวร และเขาทั้งสองจะสามารถรู ้วา่ อะไรดี อะไรชัว่ ด้วยการทา
ชอบได้เช่นกันแต่เขากลับได้รับความรู ้อนั นี้ดว้ ยการทาผิด และทาให้ชีวติ จิตใจของเขาเป็ นมลทินไป เขา
ทั้งสองถูกตัดขาดจากพระเจ้า และการตัดขาดนี่แหละที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์เรี ยกว่า “ความตายฝ่ ายจิต
วิญญาณ” และผลแห่งการไม่เชื่อฟังของคนทั้งสองนี่ เอง มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ จึงเป็ นคนผิดคน
บาป ซึ่ งตายแล้วฝ่ ายจิตวิญญาณ และจะต้องตายฝ่ ายร่ างกายด้วย

2. ยุคแห่ งจิตสานึกผิดและชอบ หรือมโนธรรม
ยุคจิตสานึกผิดชอบ เริ่ มเกิดขึ้น หลังจากที่อาดัมและเอวาถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดน เขาทั้ง
สองต้องรับผิดชอบในทางศีลธรรม พระเจ้าได้ทรงสอนเขาถึงเรื่ องการเสี ยสละโลหิตเมื่อพระองค์ทรง
คลุมร่ างกายของเขาทั้งสองไว้ดว้ ยหนังสัตว์หลังจากที่เขาทั้งสองได้กระทาบาป และได้ทรงสัญญาไว้วา่
ในวันหนึ่งข้างหน้าพงศ์พนั ธุ์ของหญิง (พระคริ สต์) จะบดขยี้พญามารซาตานจนสิ้ นทราก อาดัมและ
เอวา และลูกหลานของเขาทุกคน จึงมัน่ ใจว่าความผิดบาปของพวกเขา จะได้รับการอภัยโดยการถวาย
เครื่ องสักการะบูชา (สละโลหิต) และพระองค์จะทรงจัดเตรี ยมพระผูไ้ ถ่บาปให้แก่พวกเขา ดูเหมือนว่า
พระเจ้ามิได้สอนเขามากกว่านี้ แต่พระองค์ทรงสาแดงให้พวกเขาทราบถึงน้ าพระทัยของพระองค์ใน
ลักษณะง่าย ๆ โดยผ่านทางจิตสานึกผิดชอบของเขาและธรรมชาติ อีกหลายปี ต่อมา ความผิดบาปของ
มนุษยชาติกลับเพิ่มมากขึ้น จึงเป็ นที่เห็นได้อย่างเด่นชัดว่าลาพังการรู้ความจริ ง และเสี ยงกระตุน้ เตือน
ของมโนธรรม (จิตสานึกผิดชอบ) นั้น ไม่สามารถนามนุษย์ให้เข้าถึงชีวติ ที่มีสันติสุขฝ่ ายจิตวิญญาณ
และมีชยั ชนะเหนือความผิดบาปได้ มนุษยชาติเริ่ มกบฏต่อพระเจ้ามากยิง่ ขึ้นทุกที จนพระองค์จาต้อง
ทาลายมนุษย์ทุกคน ยกเว้นโนอาห์และครอบครัวของเขา ในน้ าท่วมครั้งยิง่ ใหญ่ที่สุดครั้งนั้น

3. ยุคแห่ งผู้มอี านาจปกครองหมู่มนุษย์
ยุคที่สามซึ่ งเราเรี ยกว่า ยุคแห่ งผูม้ ีอานาจปกครองหมู่มนุษย์น้ นั เริ่ มต้นขึ้นทันทีหลังจากน้ าท่วม
ใหญ่ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสาแดงเกี่ยวกับการสละโลหิ ต เพื่อไถ่โทษบาปการเสด็จมาของพระผู ้
ไถ่โทษบาป และความรับผิดชอบในทางศีลธรรมนั้น ยังคงเป็ นที่ยอมรับของโนอาห์และผูส้ ื บสกุลของ
เขาต่อไป ในพระธรรมเยเนซิศ (ปฐมกาล) บทที่ 9 ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งผูม้ ีอานาจปกครองขึ้น
เพื่อลงโทษผูก้ ระทาผิดและทรงกาหนดโทษประหารชีวิตไว้
สาหรับผูท้ ี่กระทาผิดฐานฆ่าคนด้วย
นอกจากนี้พระองค์ยงั ทรงโปรดให้มนุษย์มีสิทธิ ที่จะกินเนื้ อสัตว์ได้ แต่หา้ มมิให้บริ โภคเลือดเป็ นอาหาร
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ทรงสัญญาว่า จะทรงธารงไว้ซ่ ึ งฤดูกาลตามธรรมชาติ และทรงประกาศว่าน้ าจะไม่ท่วมทาลายล้างโลก
อีก
ยุคแห่งผูม้ ีอานาจปกครองหมู่มนุษย์ ก็เช่นเดียวกันกับยุคอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ สิ้ นสุ ด
ลงเพราะความผิดบาปของมนุษย์ที่ทวีมากยิง่ ขึ้น และเพราะความชัว่ ร้ายเลวทรามของมนุษย์นี่เอง ที่ทา
ให้มนุษย์เลือกทางเดินใหม่ให้กบั ตัวเอง นัน่ คือ ทางแห่ งการกบฏและการกดขี่ข่มเหง ในเหตุการณ์ที่
เกี่ยวกับหอบาเบลครั้งกระโน้น (ปฐมกาล 11:1-9) มนุษย์ได้รวมหัวกบฏต่อพระเจ้า โดยไม่ยอม
นมัสการพระองค์ผทู ้ รงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียว และผูป้ กครองที่มีอานาจมากอาทิเช่น
นิมโรด เป็ นต้น (ปฐมกาล 10:8-10) ได้สถาปนาอาณาจักรที่เข้มแข็งขึ้น โดยหวังที่จะรุ กรานเอา
อาณาจักรอื่น ๆ มาเป็ นทาสเชลยของตน ด้วยเหตุน้ ี เองพระเจ้าจึงทรงสาแดงว่า มนุษย์ผมู ้ ีความผิดบาป
ไม่สามารถที่จะไว้วางใจผูม้ ีอานาจปกครองซึ่ งเป็ นมนุษย์ผมู ้ ีความผิดบาปเช่นกันได้ ซึ่ งหากว่าพระองค์
ไม่ทรงโปรดเตรี ยมวิถีทางอื่น ๆ ให้แก่มนุษย์แล้ว ก็จะไม่มีมนุษย์สักคนเดียวเลยที่จะได้รับความรอด
อารยธรรมอันยิง่ ใหญ่ที่เกิดขึ้นในอียปิ ต์ คาลเดีย และฮารานนั้น ตอนแรก ๆ ก็ออกจะเป็ นไปตาม
แผนการอันสู งส่ งที่พระเจ้าได้วางไว้แต่นาน ๆ เข้าก็กลับเสื่ อมโทรมลงไปทุกที จนถึงกับมีการสร้างรู ป
เคารพกันอย่างขนานใหญ่ และมีการกดขี่ข่มเหงอย่างไร้มนุษยธรรม เพราะเหตุความผิดบาปของมนุษย์
นี่เอง มนุษย์จึงมิได้รับความไว้วางใจให้ปกครองมนุษย์ดว้ ยกัน และพระเจ้าทรงโปรดเปิ ดเผยแผนการ
ของพระองค์ ตามลาดับขั้นที่พระองค์ทรงจัดเตรี ยมไว้

4. ยุคแห่ งพระสั ญญา
พระเจ้าทรงเริ่ มต้นแผนการใหม่ท้ งั หมด กับอับราฮัม (ปฐมกาล บทที่ 12) ก่อนหน้านั้น พระเจ้า
ทรงสาแดงพระองค์แก่มนุษย์เป็ นครั้งคราว แต่มาบัดนี้ พระองค์ทรงเลือกชายคนหนึ่ งให้เป็ นผูร้ ับการ
เปิ ดเผยของพระองค์โดยเฉพาะ อันประกอบด้วยคาสัญญาที่วา่ จะทรงอวยพระพรแก่เขาและเชื้อสาย
ของเขาเพราะเหตุน้ นั ยุคใหม่น้ ีจึงเรี ยกว่า ยุคแห่งพระสัญญาอย่างไรก็ตาม ความรักของพระเจ้าก็ยงั หา
ได้เปลี่ยนแปลงไม่ พระองค์ยงั คงรักประชาชาติ บนพื้นพิภพอยูเ่ ช่นเดิม และจะยังคงรักพวกเขาต่อไป
ประชาชนเหล่านั้นยังคงรู ้ถึงพระเจ้า เช่นเดียวกับในยุคก่อนคือ โดยเสี ยงแห่งมโนธรรม ความจริ งที่เขา
เรี ยนรู้จากธรรมชาติ และกฎข้อบังคับของผูม้ ีอานาจปกครองหมู่มนุษย์เฉพาะที่พระองค์ทรงเลือกสรร
แต่งตั้งไว้ พระเจ้าได้ทรงเลือกอับราฮัม อิสอัค และยากอบ เพื่อว่าแสงสว่างแห่งความจริ งของพระองค์
จะผ่านทางคนเหล่านั้นไปสู่ มนุษยชาติท้ งั มวล
พระสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงให้ไว้กบั อับราฮัม ในแง่ต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นสมจริ งทุกประการ
พระองค์ทรงให้ความแน่ใจแก่อบั ราฮัมว่า ท่านจะมีลูกหลานเป็ นอันมาก และทรงสัญญาว่า จะให้ท่าน
และพงศ์พนั ธุ์ของท่านได้รับแผ่นดินคานาอันเป็ นมรดกสื บไปจนชัว่ นิ รันดร์ และทรงบอกกับอับราฮัม
30

ว่า โดยทางเชื้อสายของท่าน (พระคริ สต์) “ทัว่ ทุกประชาชาติบนพื้นโลกจะได้รับพระพร”
(ดูปฐมกาล 12:1-3, 17:7, 8, 22:18) ในระยะเวลาราว 400 ปี ต่อมา พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม อิสอัคและ
ยากอบ ได้ทวีจานวนขึ้นอย่างมากมายมหาศาลในประเทศอียปิ ต์ และพระเจ้าได้ทรงช่วยกูพ้ วกเขาให้พน้
จากความเป็ นทาสโดยการสาแดงความมหัศจรรย์อนั ยิง่ ใหญ่นานาประการ แต่แล้ว เพราะความไม่เชื่อ
ฟัง พวกเขากลับต้องร่ อนเร่ พเนจรอยูใ่ นถิ่นทุรกันดาร เป็ นเวลานานถึง 40 ปี
ในยุคที่สี่น้ ีก็เช่นเดียวกันกับยุคก่อน ๆ คือความผิดบาปของมนุษย์ได้แผ่ขยายวงเขตออกไป
อย่างกว้างขวาง และถึงแม้วา่ มนุษย์ในยุคนี้จะมีใจศรัทธาอยูบ่ า้ ง และพยายามที่จะชาระตนให้บริ สุทธิ์
โดยการประกอบพิธีกรรมแบบง่าย ๆ ก็ตาม แต่ยคุ แห่งพระสัญญาก็ไม่อาจที่จะแก้ปัญหาความผิดบาป
ในส่ วนลึกแห่งจิตใจของมนุ ษย์ได้ สิ่ งเหล่านี้เป็ นเครื่ องยืนยันให้รู้วา่ มนุษย์ไม่มีความสามารถ ที่จะ
ปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้าได้แม้จนกระทัง่ ว่า
พระองค์จะได้ทรงสงเคราะห์ช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลาก็ตามที เพราะเหตุน้ ีเองที่ยคุ ต่อไปคือ ยุคแห่งพระบัญญัติจึงจาเป็ นต้องคืบคลานเข้ามาแทนที่

5. ยุคแห่ งพระบัญญัติ
เมื่อชนชาติอิสราเอลได้ออกมาจากประเทศอียปิ ต์ และกาลังเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ แผ่นดินคานา
อัน ณ ทะเลทรายซี นาย พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระบัญญัติแก่พวกเขา ในลักษณะที่ทรงสง่าราศี
และน่าเกรงขามยิง่
ประกอบด้วยฟ้ าร้องฟ้ าแลบภูเขาสะท้อนหวัน่ ไหว
และเสี ยงแตรดังสนัน่
(อพยพ 19:16-19) ยุคใหม่น้ ีกาหนดเวลานานถึง 1,500 ปี และมาสิ้ นสุ ดลงตรงที่การสิ้ นพระชนม์ของ
องค์ พระเยซูคริ สต์ ซึ่ งมีความมหัศจรรย์ที่ยงิ่ ใหญ่หลายประการเกิดขึ้นเช่นกัน คือ เกิดแผ่นดินไหว
ศิลาแตกออกจากกัน และม่านในพระวิหารขาดออกเป็ นสองท่อน (มัทธิ ว 27:50-56) ตลอดระยะเวลา
ของยุคแห่งพระบัญญัติน้ ี ประชาชนส่ วนใหญ่ได้ดาเนินชีวติ อยูภ่ ายใต้กฎแห่งมโนธรรมและภายใต้การ
ปกครองของผูม้ ีอานาจ แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับชนชาติอิสราเอลนั้น ดาเนินชีวิตอยูภ่ ายใต้กฎหมายพล
เรื อนและระเบียบพิธีทางศาสนา ซึ่ งได้รวบรวมไว้เป็ นระบบประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ มากมาย
ทางแห่งความรอดก็คือ การเชื่ อฟังเท่านั้น ซึ่ งแสดงออกโดยการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
พระบัญญัติ พระเจ้าได้ทรงกาหนดข้อห้ามที่หยุมหยิมและบทลงโทษที่รุนแรง สาหรับการล่วงละเมิด
ไว้ท้ งั นี้ก็โดยทรงประสงค์ที่จะให้ชนชาติอิสราเอลเข้าใจถึงพระประสงค์อนั สู งยิง่ ของพระองค์ ในเรื่ อง
ความบริ สุทธิ์ แต่แล้วมนุษย์ผเู ้ ป็ นคนบาปก็ประสบกับความล้มเหลว ในอันที่จะเรี ยนรู้ถึงบทเรี ยนที่
พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้
พระคัมภีร์ใหม่ได้ช้ ี แจงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า พระบัญญัติหาได้แยกขาดออกจากพระสัญญา
ของพระเจ้าที่ทรงให้ไว้กบั อับราฮัม ดังจะเห็นได้จากคาพูดของอาจารย์เปาโลว่า “ที่เพิม่ ธรรมบัญญัติไว้
ก็เพื่อบาปจะปรากฏเป็ นความละเมิด จนกว่าพงศ์พนั ธุ์ที่ได้รับพระสัญญานั้นจะมาถึง” (กาลาเทีย 3:19)
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พระเจ้าได้ประทานกฎหมายของโมเสส ก็เพื่อจะให้มนุษย์ได้รู้วา่ อะไรคือความผิดบาป (โรม 3:20) และ
เพื่อให้มนุษย์ได้สานึกว่า เขาไม่มีความสามารถที่จะหลุดพ้นจากความผิดบาปได้ดว้ ยตัวเอง อาจารย์
เปาโลพูดถึงพระบัญญัติวา่ เปรี ยบเสมือนอาจารย์ใหญ่ (กาลาเทีย 3:24) ส่ วนท่านยากอบว่า
เปรี ยบเสมือน “กระจก” (ยากอบ 1:23-25) พระบัญญัติได้เปิ ดเผย ให้มนุษย์เห็นถึงการขยายตัวของ
ความผิดบาปของเขา บอกให้เขารู ้ถึงความจาเป็ นที่เขาจะต้องละทิ้งและหันหลังให้กบั ความผิดบาป และ
สอนเขาให้รู้วา่ ความรอดนั้นอาจได้มาโดยเพียงแต่การถ่อมใจลง ยอมรับพระเมตตากรุ ณาของพระเจ้าที่
ได้ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปให้แก่มนุษย์ นอกจากนี้ พระบัญญัติยงั ได้ให้ขอ้ พิสูจน์ที่แน่นอนว่า ไม่
มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถช่วยตนเองให้รอดได้ดว้ ยการกระทา
ยุคแห่งพระบัญญัติได้สรุ ปลงตรงที่การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
พระบัญญัติซ่ ึงมี
ลักษณะเป็ นระบบจาต้องถึงจุดจบอย่างสิ้ นเชิง ทั้งนี้ก็เนื่ องมาจากสภาพของพระบัญญัติเองเพราะไม่มี
ใครสักคนที่ จะสามารถถือรักษาพระบัญญัติไว้ และโดยลาพังแต่การถวายเครื่ องสัตวบูชานั้น ก็ไม่
สามารถที่จะปลดเปลื้องความผิดบาปของมนุษย์ ได้อย่างแท้จริ งยิง่ ไปกว่านั้น ชนชาติอิสราเอลเกือบ
ทั้งหมดก็ไม่อาจที่จะเข้าใจความจริ งฝ่ ายจิตวิญญาณที่แฝงอยู่ คือแทนที่พวกเขาจะมองเห็นถึงความไม่
สามารถของเขา ในอันที่จะช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความผิดบาป และต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้า เขา
เหล่านั้นกลับใช้พระบัญญัติเป็ นบรรทัดฐาน ในการที่จะประกอบกิจต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรอด

6. ยุคแห่ งพระคุณ
แต่ในที่สุด พระเจ้าได้เสด็จเข้ามายังโลกมนุษย์ในโดยทางองค์พระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงดารง
พระชนม์อยูใ่ นโลกด้วยการเชื่อฟังพระบัญญัติอย่างครบบริ บูรณ์ และแล้วได้ทรงสละพระชนม์ชีพของ
พระองค์เองเป็ นเครื่ องสักการะบูชา เพื่อไถ่ความผิดบาป ยุคแห่งพระคุณซึ่ งเข้ามาแทนที่พระบัญญัติน้ นั
ได้เริ่ มต้นขึ้นเมื่อพระเยซูคริ สต์ได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระบิดา “สาเร็ จแล้ว” อันเป็ นการสาแดง
ให้มนุษย์ทุกคนได้รู้วา่ ตั้งแต่น้ ีไป เขาไม่จาต้องมีชีวิตอยูด่ ว้ ยการเชื่อฟังบทบัญญัติของโมเสสอีกแล้ว
ทั้งเป็ นการสาแดงให้รู้วา่ ไม่มีพิธีกรรมใด หรื อระบบระเบียบใด ๆ ที่สามารถจะให้หลักประกันที่มนั่ คง
ว่า เมื่อเขาปฏิบตั ิตามแล้วจะได้รับความรอด แต่อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ของพระเจ้า ก็ยงั คงมีผลใช้ได้อยูจ่ นถึงทุกวันนี้ ผูท้ ี่เชื่ อในพระคริ สต์หาได้ดาเนิ นชี วติ โดยปราศจาก
กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ และกระทาความผิดบาป แต่โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งสถิตอยูภ่ ายในจิตใจของเขา
ได้ช่วยให้เขาสามารถดาเนินชีวติ อยูใ่ นทางแห่งความชอบธรรม เขาทราบว่าการกระทาดีต่าง ๆ ของเขา
นั้น หาได้มีส่วนช่วยให้เขาได้รับความรอดไม่ เพราะเขารู ้แน่แก่ใจและชื่นชมในความจริ งที่วา่
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“ด้วยว่าซึ่ งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวเราทั้งหลาย
กระทาเอง แต่พระเจ้าประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทาก็หามิได้เพื่อมิให้คนใดอวดได้”
(เอเฟซัส 2:8, 9)
ในระหว่างยุคนี้ พระเจ้ากาลังทรงสร้างคริ สตจักรของพระองค์ อันประกอบด้วยคนทุกคนที่มี
ความเชื่อในพระเยซูคริ สต์ ยุคแห่งพระคุณนี้ จะสิ้ นสุ ดลง เมื่อองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าจะทรงบันดาลให้ผทู ้ ี่
เชื่อพระองค์อย่างแท้จริ ง ซึ่ งตายไปแล้วคืนชีวติ ขึ้นมา และเปลี่ยนแปลงร่ างกายของผูเ้ ชื่อที่ยงั มีให้ชีวติ
กลายเป็ น “กายทิพย์” ในทันที (1 เธสะโลนิกา 4:13-18)

7. ยุคแห่ งราชอาณาจักร
พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ ต่อชนชาติอิสราเอล ซึ่ งเป็ นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้อีกครั้ง
หนึ่ง ชนชาติอิสราเอลจะกลับใจใหม่ และพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถสถาปนา
อาณาจักรของพวกเขาขึ้น เหนื อดินแดนปาเลสไตน์ตลอดช่วงเวลาที่เรี ยกว่า “ความทุกข์ลาบากครั้ง
ยิง่ ใหญ่” (ดาเนียล 12:1, มัทธิว 24:21) พระเยซูคริ สต์จะทรงปกครองโลกด้วยความเที่ยงธรรมใน
ลักษณะ “พ่อปกครองลูก” โดยจะทรงถือเอากรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นศูนย์กลางในการปกครอง (เยเรมีย ์ 23:5,
6, อิสยาห์ 32:1, ลูกา 1:32) ประชาชาติท้ งั มวลจะประสบแต่สันติสุขและความมัน่ คัง่ (อิสยาห์ 2:2-4)
และธรรมชาติของสรรพสิ่ งจะได้รับการเปลี่ยนเปลงไปในทางที่ดี (อิสยาห์ 11:6-9, 35:1, 2)
ในยุคพันปี ก็เช่นเดียวกันกับในยุคก่อน ๆ ความรอดจะเป็ นสิ่ งที่ได้มาโดยพระคุณของพระเจ้า
เพราะความเชื่ อเท่านั้นด้วยเหตุน้ ีเองจึงมิได้หมายความว่า
ผูท้ ี่เกิดในระหว่างนี้จะเป็ นผูท้ ี่เชื่อพระเจ้า
อย่างแท้จริ ง จะมีหลายคนที่ดูเหมือนว่าเป็ นผูเ้ ชื่ อฟังพระเจ้า แต่เมื่อถึงที่สุดปลายแห่งยุคพันปี เขาจะ
ร่ วมมือกับพญามารซาตานและวิญญาณชัว่ ที่เป็ นสมุนของมัน ซึ่ งจะพยายามเป็ นครั้งสุ ดท้ายในอันที่จะ
เอาชนะพระคริ สต์ และพระราชอาณาจักรของพระองค์ ไฟจากฟ้ าสวรรค์จะทาลายพวกกบฏเหล่านี้
พญามารซาตานจะถูกจับเหวี่ยงลงไปในบึงไฟ แผ่นดินโลกจะถูกกวาดล้าง และพระที่นงั่ ใหญ่สีขาวแห่ง
การพิพากษาจะได้รับการตั้งขึ้น (วิวรณ์ 20: 7-15) ณ จุดนี้เองที่ “เวลา” จะสิ้ นสุ ดลง ความเป็ นอมตะจะ
เริ่ มขึ้น และมนุษย์ทุกคนจะไปอยูไ่ ม่ในสวรรค์ก็ในนรก
หากปราศจากความรู ้เรื่ องยุคต่าง ๆ แล้ว ก็ไม่มีผใู ้ ดเลยที่จะสามารถเข้าใจถึงพระวจนะของ
พระเจ้าได้ ผูใ้ ดที่สามารถเข้าใจถึงพระวจนะของพระเจ้าได้ ผูน้ ้ นั จะต้องรู ้ถึงความแตกต่างอย่างเห็นได้
ชัดระหว่างอิสราเอลและคริ สตจักร อิสราเอลเป็ นประชาชาติของพระเจ้าในโลกนี้ ซึ่ งพระองค์ทรงมี
แผนการให้ครอบครองโลกนี้ ในยุคพันปี แต่ส่วนคริ สตจักรนั้นเป็ นประชาชาติแห่งสวรรค์ ถ้าท่านรู ้ชดั
ในเรื่ องนี้ ท่านก็จะเข้าใจว่าเหตุใดท่านจึงไม่ตอ้ งผูกพันที่จะถือรักษาเทศกาลปัสกา หรื อวันสะบาโตของ
ชาวยิว นอกจากนี้ ท่านยังจะสามารถจาแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่างพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทรง
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ให้ไว้กบั ชาติอิสราเอล กับพระสัญญาที่ได้ทรงให้ไว้กบั คริ สตจักรได้ดว้ ย แต่ท่านก็จะต้องเข้าใจถึงความ
เป็ นเอกภาพอันเลิศของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ยเช่นกัน เพราะในแต่ละยุคนั้น พระเจ้าได้ทรงโปรดให้
มนุษย์รอดโดยพระคุณ พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเอกภาพอันนี้ คือ คงไว้ซ่ ึ งกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมขั้น
พื้นฐานแต่ส่วนความรอดนั้นไม่วา่ จะเป็ นยุคใดสมัยใด ย่อมได้มาโดยพระคุณเพราะความเชื่อเท่านั้น
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บทที่ 5 ปฏิบตั ิตามพระวจนะแห่ งความจริงอย่ างถูกต้ อง
ทหารเรื อหนุ่มคนหนึ่ง ได้กลับใจมาเชื่อพระเยซูคริ สต์ระหว่างปฏิบตั ิการรบในสงครามโลก
ครั้งที่สอง และหลังจากนั้นไม่นานก็ถูกส่ งให้ปฏิบตั ิการรบ ยังสถานที่ซ่ ึ งเขาไม่สามารถจะรับความ
ช่วยเหลือฝ่ ายจิตวิญญาณ จากคริ สเตียนผูม้ ีประสบการณ์ในพระคริ สต์ได้ เขาจาต้องศึกษาพระคัมภีร์
ด้วยตัวเอง แต่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมแผนการล่วงหน้าไว้แล้ว สาหรับเรื่ องนี้โดยก่อนหน้านั้นมีคน ๆ
หนึ่ง ได้มอบหนังสื ออธิ บายพระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้แก่เขาเล่มหนึ่ง และได้บอกให้เขารู้ถึงวิธีที่จะใช้
หนังสื อเล่มนั้น เมื่อว่างจากการรบ เขาจะศึกษาพระคริ สตธรรมใหม่ทุกวัน ๆ ละบท หลังจากอ่าน
พระธรรมบทนั้น 3 เที่ยวแล้วเขาก็จะปิ ดพระคัมภีร์ของเขา และเรี ยบเรี ยงสิ่ งที่เขาได้อ่านโดยใช้คาพูด
ของตัวเอง และแล้วเขาก็จะนาเอาสิ่ งที่เขาได้เขียนไว้น้ นั ไปเปรี ยบเทียบกับข้อความในพระคัมภีร์ เพื่อดู
ว่าเขาเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนั้นมากน้อยเพียงใด ขั้นต่อไป เขาเขียนว่าข้อความตอนนี้มีความหมาย
สาหรับชีวติ ประจาวันของเขาอย่างไรที่สุดเขาจะสรุ ป ด้วยการกางแผ่นกระดาษที่เขาเขียนขั้นนั้นออก
แล้วอธิ ษฐานทูลต่อพระเจ้า ขอให้พระองค์ทรงโปรดให้ความจริ งเหล่านั้นเกิดผลอย่างแท้จริ งในชีวิต
ของเขา ทหารเรื อหนุ่มผูน้ ้ ีได้เจริ ญก้าวหน้าฝ่ ายจิตวิญญาณอย่างรวดเร็ ว และในปั จจุบนั เป็ นผูร้ ับใช้ของ
พระคริ สต์ที่เกิดผลมากคนหนึ่ง
ใช่วา่ ทุกคนจาเป็ นจะต้องดาเนินตามแบบอย่าง ข้างบนนี้ แต่คริ สเตียนทุกคนควรจะแบ่งเวลาไว้
เพื่อศึกษาพระคัมภีร์อย่างพินิจพิเคราะห์ ทั้งในทางคาสั่งและคาสอนว่า พระคัมภีร์มีความสัมพันธ์กบั
ชีวติ ของเราอย่างไร
และข้อความในพระคัมภีร์สามารถให้ความมัน่ ใจแก่เราในเรื่ องการอภัยโทษ
ความผิดบาป สามารถชาระล้างความคิด และจิตใจของเราให้สะอาดปราศจากบาปและช่วยให้เรามี
กาลังใจเข้มแข็ง พร้อมที่จะเผชิญกับการทดสอบและการล่อลวงของพญามาร ผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรู ได้
เตือนใจเราว่า
“พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตาย และทรงพลานุภาพอยูเ่ สมอ คมยิง่ กว่าดาบสองคมใด ๆ และ
สามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย” (ฮีบรู 4:12)
เมื่อเราศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างถูกวิธี พระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็จะแทรกซึ มหยัง่ ลึกลง
ไปในทุกซอกทุกมุมของร่ างกาย ความคิด และจิตวิญญาณของเรา และจะนาความคิดส่ วนลึกของเรามา
สู่ แสงสว่างแห่งความจริ ง พระคัมภีร์จะบ่งบอกให้รู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้า และพระเมตตากรุ ณา
ของพระองค์ที่ได้ทรงจัดเตรี ยมทุกสิ่ งทุกอย่างที่วา่ นี้ไว้สาหรับเรา และสาแดงให้เรารู ้ถึงวิธีที่จะนาเอา
“ยารักษาโรค” ที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมไว้มาใช้ แต่ก่อนอื่นเราจะต้องรู ้ถึงวิธีที่จะศึกษาพระวจนะของ
พระองค์อย่างถูกวิธีเสี ยก่อน และในบทเรี ยนบทก่อน ๆ ของเราในหนังสื อเล่มนี้ก็ได้ช้ ีแจงแสดงเหตุไว้
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แล้วว่า เราจะต้องตีความในพระคัมภีร์ดว้ ยใจเชื่อ แสวงหาการนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดว้ ยใจถ่อม
เชื่อฟังคาสั่งของพระคัมภีร์ ตีความตามตัวอักษร และสานึกถึงความแตกต่างระหว่างยุคต่าง ๆ ใน
การศึกษาต่อไปนี้ เราจะมุ่งศึกษาถึงวิธีที่จะนาพระวจนะของพระเจ้ามาใช้และอธิบายกฎที่สาคัญสองกฎ
นี้คือ กฎแห่งการตีความพระคัมภีร์เป็ นสามนัย และกฎการตีความโดยถือเอาพระคริ สต์เป็ นศูนย์กลาง
ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั หมด

1. การตีความพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็ นสามนัย
หากท่านประสงค์ที่จะให้พระวจนะของพระเจ้า เป็ นเครื่ องชาระล้างจิตใจ และเป็ นอาหารบารุ ง
เลี้ยงจิตวิญญาณของท่านแล้ว ท่านจะก็ตอ้ งคานึงถึงสิ่ งที่เราเรี ยกว่า “การตีความพระคัมภีร์เป็ นสามนัย”
นัยทั้งสามนี้ซ่ ึ งเชื่อมโยงไปถึงความจริ งฝ่ ายจิตวิญญาณ พอสรุ ปได้ดงั นี้คือ
1. พระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุกตอน อาจตีความหมายได้ทางเดียวเท่านั้น
2. พระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุกตอน อาจนาไปใช้ได้หลายทาง
3. พระคริ สตธรรมคัมภีร์หลายตอน มีคาพยากรณ์รวมอยูด่ ว้ ย
ท่านควรจะเริ่ มต้นศึกษาพระคัมภีร์ โดยการตีความตามตัวอักษร แต่ท่านไม่ควรยุติจนกว่าท่าน
จะนาความจริ งเหล่านั้นมาใช้ให้เป็ นผลในชีวติ จิตใจของท่านแล้ว หากท่านพอใจอยูแ่ ค่ความหมายขั้น
พื้นฐาน โดยไม่ยอมนาเอาความจริ งในพระวจนะของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตประจาวันของท่าน ความ
กระตือรื้ อร้นฝ่ ายจิตวิญญาณของท่านก็จะค่อย ๆ เหื อดหายไป และท่านจะไม่สามารถช่วยเหลือให้ผอู ้ ื่น
ได้รับสิ่ งที่เขาต้องการได้ การศึกษาพระคัมภีร์ โดยไม่เต็มใจที่จะนาเอาความจริ งในพระวจนะของ
พระองค์ไปใช้ในชีวติ เป็ นส่ วนตัวนั้น จริ งอยู่ อาจทาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า
แต่จะไม่ช่วยให้เกิดความว่องไว ในการสังเกตความจริ งฝ่ ายวิญญาณเลย หากท่านไม่เอาใจใส่ ต่อคา
เตือนอันนี้ ท่านอาจจะเป็ นผูห้ นึ่งที่โต้เถียง และคัดค้านในเรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
และคนอื่นอาจตาหนิติเตียนพระนามของพระเยซู เพราะท่านก็เป็ นได้
หากท่านตีความหมายของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ โดยไม่ยอมนาเอาความจริ งทางพระวจนะของ
พระเจ้ามาใช้ในการดาเนินชีวติ แล้ว ท่านก็ไม่มีทางที่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องได้เลย
และท่านจะเป็ นคริ สเตียนที่ “เจริ ญลง” หรื ออาจจะเป็ น “คริ สเตียนปลอม” ก็วา่ ได้ ที่ถูกนั้น เริ่ มแรกท่าน
ควรจะแสวงหาความหมายของพระคัมภีร์ทุกตอนตามตัวอักษร ต่อจากนั้นมองหาความจริ งโดยนัยที่
แฝงอยูใ่ นสัญลักษณ์ แล้วจึงนาเอาความจริ งนั้นมาปฏิบตั ิในชีวติ
นัยที่สามของการตีความตามกฎนี้ เรี ยกว่า “เปิ ดเผยคาพยากรณ์” ซึ่ งหมายความว่า พระคัมภีร์
หลายตอน นอกจากจะสามารถตีความหมายตามตัวอักษรและนาไปใช้ได้ในหลายทางแล้ว ยังจะมีคาที่
พยากรณ์ถึงเหตุการณ์อนั ยิง่ ใหญ่หรื อบุคคลที่ยงิ่ ใหญ่ในอนาคตปรากฎเป็ นนัยอยูด่ ว้ ย
นัยที่เป็ นคา
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พยากรณ์น้ ีเองจะเป็ นนัยที่สาคัญมากก็จริ ง แต่ก็จะต้องไม่ยอมให้นยั อันนี้เข้าไปแทรกแซงหรื อขัดขวาง
การตีความหมายข้อความตอนนั้น
บิดาของข้าพเจ้าได้แสดง ให้เห็นภาพของกฎการตีความเป็ นสามนัย โดยยกเอาพุม่ ไม้ที่ลุกเป็ น
ไฟในพระธรรมอพยพบทที่ 3 ขึ้นมาเป็ นตัวอย่างอธิ บายถึงเรื่ องนี้ ท่านได้กล่าวว่า “ถ้าจะตีความกันแล้ว
พุม่ ไม้ที่ลุกเป็ นไฟนั้นก็ยอ่ มจะหมายถึง
ความทุกข์ยากลาบากที่อิสราเอลบุตรของพระเจ้าได้รับใน
ประเทศอียปิ ต์ ส่ วนที่จะนาเอามาใช้น้ นั ก็ยงั เป็ นความจริ งเช่นกันคือว่า ประชากรของพระเจ้าทุกคน ใน
ทุกยุคสมัยจะต้องประสบกับความทุกข์ยากลาบากและปั ญหายุง่ ยากต่าง ๆ แต่จะไม่พา่ ยแพ้ต่อสิ่ ง
เหล่านั้น และประการสุ ดท้าย คือการสาแดงในลักษณะคาพยากรณ์น้ นั พุม่ ไม้ที่ลุกเป็ นไฟนี้ก็คือ คามัน่
สัญญาที่พระเจ้าได้ทรงให้ไว้กบั ชนชาติอิสราเอลว่า แม้ชนชาติอิสราเอลจะต้องกระจัดกระจายไปอยูใ่ น
ประเทศต่าง ๆ และได้รับความทุกข์ยากลาบากนานาประการ พวกเขาก็จะไม่ถูกทาลายจนหมดสิ้ นไป
แต่ในวันหนึ่งข้างหน้า จะกลับคืนสู่ ดินแดนที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเขาอีกครั้งหนึ่ง และจะเพาะปลูกพืชผัก
ได้ผลเป็ นอันมาก”
สิ่ งเหล่านี้แหละ ที่ขา้ พเจ้าหมายถึงกฎการตีความหมายเป็ นสามนัย ซึ่ งข้าพเจ้ามีความปรารถนา
เป็ นอย่างยิง่ ที่จะให้ท่านนาเอาไปใช้ดูบา้ ง จงลองดูกบั ตอนใดตอนหนึ่ง หรื อหลายตอนก็ได้ใน
พระวจนะของพระเจ้า แล้วท่านก็จะเป็ นผูห้ นึ่งที่มีความมัง่ คัง่ ฝ่ ายจิตวิญญาณอย่างมหาศาล

2. การตีความพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยถือเอาพระคริสต์ เป็ นศู นย์ กลาง
กฎสาคัญอีกกฎหนึ่ง
ที่จะช่วยให้ผศู ้ ึกษาพระคัมภีร์สามารถเข้าใจพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้
อย่างแจ่มกระจ่างและถูกต้องก็คือ กฎการตีความโดยถือเอาพระคริ สต์เป็ นศูนย์กลาง ซึ่ งหมายความว่า
ใจความของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั หมดคือ พระคริ สต์ ถูกต้องทีเดียว พระวจนะของพระเจ้าบอกให้
เรารู ้ถึงเรื่ องการเนรมิตสร้าง ได้ให้เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับแผนการไถ่โทษบาปของพระเจ้า
ชี้แจงถึงความจริ งอันงดงามและน่าชื่นชมต่าง ๆ บ่งบอกถึงคาตักเตือนและคาแนะนาต่าง ๆ และพรรณา
ถึงคาพยากรณ์อนั ยิง่ ใหญ่ ซึ่ งจะไม่ลบเลือนไปจนกว่าจะสาเร็ จสมบูรณ์ แต่ใจความที่แท้จริ งของ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั หมดก็คือพระเยซูคริ สต์นนั่ เอง
ประโยคที่วา่ พระคริ สต์เป็ นผูส้ ร้างสรรพสิ่ งทั้งในสวรรค์และที่แผ่นดินโลก (ยอห์น 1:3-10,
โคโลสี 1:16) ย่อมจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็ นศูนย์กลางของพระคริ สต์ในพระวจนะของพระเจ้าได้
เป็ นอย่างดีวา่ สรรพสิ่ งที่พระคริ สต์ได้ทรงสร้างขึ้นนั้นมีจุดหมายและความหมายอยูใ่ นพระองค์ โคโลสี
1:16) และพระองค์ทรงรวมสากลจักรวาลทั้งสิ้ นเข้าไว้ดว้ ยกัน และธารงไว้ดว้ ยพระวจนะอันทรงฤทธิ์
ของพระองค์ (โคโลสี 1:17, ฮีบรู 1:3) นอกจากนั้น องค์พระเยซูคริ สต์เองก็ได้ทรงยืนยันเรื่ องนี้ไว้
เช่นกัน เมื่อพระองค์ตรัสว่า พระวจนะของพระเจ้าทั้งสิ้ นนั้น “เป็ นพยานให้แก่เรา” (ยอห์น 5:39) และ
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ในตอนที่พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมา และปรากฏพระกายแก่สาวกสองคนที่กาลังจะเดินทาง ไป
ยังหมู่บา้ นเอมมาอูพระคัมภีร์ได้บอกแก่เราว่า “พระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้
เขาฟัง เริ่ มตั้งแต่โมเสสและบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ” (ลูกา 24:27) พระคริ สต์คือพงศ์พนั ธุ์ของหญิงซึ่ง
พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ในสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:15) และเป็ นเชื้อสายของอับราฮัม ผูท้ ี่จะทาให้ทวั่
โลกได้รับพระพร
พระองค์ทรงเป็ นแบบอย่างในการทนทุกข์ยากลาบากและสง่าราศีของมนุษย์
เช่นเดียวกับโยเซฟและโมเสส นอกจากนี้แล้ว เรื่ องราวเกี่ยวกับพวกปุโรหิ ตชั้นผูใ้ หญ่ของชาวยิว และ
พิธีถวายเครื่ องบูชาที่กระทาในพลับพลาและในพระวิหารของชาวยิว ก็เป็ นการแสดงนัยถึง ความเป็ น
ศูนย์กลางของพระคริ สต์ดว้ ยเช่นกัน
พระองค์ทรงเป็ นจอมพลโยธาของพระเจ้าผูไ้ ด้ทรงปรากฎแก่
โยชูวาห์ (โยชูวาห์ 5:15) และทรงเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยที่โยบปรารถนา (โยบ 9:33)
หากท่านจะดูในพระคัมภีร์เดิม ท่านก็จะพบหลักฐานอีกมากมายที่อา้ งอิงถึงพระเยซูคริ สต์ และ
พระราชกิจในการไถ่โทษบาปมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น ความเมตตากรุ ณาของกษัตริ ยด์ าวิดที่มีต่อ มะฟี โบ
เซธ บุตรของโยนาธานซึ่ งได้บนั ทึกไว้ในพระธรรม 2 ซามูเอลบทที่ 9 นั้น มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่แสดง
ให้เห็นถึงความรอด ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมไว้ในพระคริ สต์ตามกฎแห่งความยุติธรรม ที่กษัตริ ย ์
หลายพระองค์ในสมัยนั้นยึดถือ สมาชิกในตระกูลของกษัตริ ยซ์ าอูลแต่ละคนจะต้องได้รับโทษถึงตาย
แต่กษัตริ ยด์ าวิดได้ทรงสาแดงพระเมตตากรุ ณาของพระองค์โดยทรงโปรดยกโทษให้มะฟิ โบเซธ และ
บารุ งเลี้ยงเขาเป็ นอย่างดี (ดู 2 ซามูเอล 9) ถ้าเราจะนาเรื่ องราวตอนนี้ไปปรับให้เข้ากับเรื่ องราวของ
พระเยซูคริ สต์แล้ว ก็จะเห็นได้วา่ พระเจ้าทรงมีอานาจโดยชอบธรรม ที่จะตัดสิ นลงโทษเราแต่ละคน
อย่างรุ นแรง แต่องค์พระเยซู คริ สตเจ้าได้ทรงไถ่โทษความผิดบาปทั้งสิ้ นของเราแล้ว และบัดนี้ พระที่นงั่
ของพระเจ้าจึงเป็ นพระที่นงั่ แห่งพระเมตตากรุ ณา สาหรับทุกคนที่เชื่อไว้วางใจพระเยซูคริ สต์ และการที่
มะฟี โบเซ็ธเป็ นง่อย ซึ่ งเนื่องมาจากความผิดบาปของผูอ้ ื่นนั้น อาจจะเป็ นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความไร้
ที่หวัง และขาดที่พ่ ึงของมนุษย์ อันเป็ นผลของความผิดบาปที่อาดัมได้ทาไว้เช่นกัน หรื อจะดูอีกแง่หนึ่ง
การที่ดาวิดแสวงหามะฟี โบเซ็ธนั้น ก็เป็ นภาพที่เล็งถึงการที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมาเพื่อที่จะ “แสวงหา
และช่วยผูท้ ี่หลงหายไปให้รอด”
จากตัวอย่างข้างบนนี้ เราสามารถที่จะตีความไปในแง่อื่น โดยเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นจุด
ศูนย์กลางได้อีกหลายแง่ทีเดียว ขณะที่ท่านกาลังอ่านพระคัมภีร์อยูน่ ้ นั ท่านจะอัศจรรย์ใจเมื่อพบว่ามี
หลักฐานมากมายหลายอย่าง ที่อา้ งถึงพระเยซูคริ สต์และความรอดของพระองค์ แม้แต่ในเรื่ องต่าง ๆ
เหล่านั้น ซึ่ งในตอนแรก ๆ ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีความหมายอะไร
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูท้ ี่ผมี ารซาตานเกลียดชังมากที่สุด และเป็ นเป้ าหมายแห่งแผนการอัน
ชัว่ ร้ายของมัน นับตั้งแต่เวลาที่พระเจ้าได้ทรงสัญญากับอาดัมและเอวา “พงศ์พนั ธุ์ของหญิง” (พระเยซู
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คริ สต์) จะขยี้หวั ของซาตาน (ปฐมกาล 3:15) เป้ าหมายของมันก็คือทาลายพระองค์อย่างสิ้ นเชิง ตลอด
สมัยของพระคัมภีร์เดิม มันได้แสวงหาทางที่จะโค่นล้มแผนการไถ่โทษบาปของพระเจ้า ในตอนแรกมัน
และลูกสมุนของมันพยายามที่จะทาให้มนุษย์ ตกอยูใ่ นสภาพชัว่ ร้ายเลวทรามอย่างที่สุด เพื่อว่าพระเจ้า
จะได้สิ้นความอดกลั้นพระทัย และทาลายมนุษย์ชาติท้ งั มวลเสี ย แต่พระเจ้าได้ทรงสงวนโนอาห์และ
ครอบครัวของเขาไว้ และต่อมาทรงเลือกอับราฮัม พวกผีพญามารก็เข้าโจมตีพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม คือ
ชนชาติอิสราเอลอีก โดยพยายามทาลายล้าง ตระกูลที่พระเยซูคริ สต์จะทรงเสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์
เมื่อพระเยซูทรงบังเกิดในโลกนี้
พญามารได้บงั คับให้เฮโรดทาลายทารกที่เป็ นชายทุกคนในเมือง
เบธเลเฮ็ม ซึ่ งมีอายุต้ งั แต่สองขวบลงมา ตลอดระยะเวลาที่พระเยซูคริ สต์ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์
ในโลกนี้ พญามารซาตานได้พยายามอย่างสุ ดกาลังในอันที่จะชักนาให้พระองค์กระทาบาป และเมื่อมัน
ประสบความล้มเหลว มันก็พยายามหาทางอื่น ๆ ในอันที่จะหน่วงเหนี่ยวพระองค์ไว้มิให้เสด็จไปสู่
กางเขน หากท่านสังเกตถึงเรื่ องการสู ้รบระหว่างพระเยซูคริ สต์กบั งานของพญามารซึ่ งขัดขวางการชาระ
ล้างบาปของมนุษย์ ข้อความหลายตอนในพระวจนะของพระเจ้า จะมีความหมายอย่างแท้จริ งในชีวิต
จิตใจของท่าน
ข้าพเจ้าเองเชื่ อว่า การตีความหมายของพระคัมภีร์โดยถือเอาพระคริ สต์เป็ นศูนย์กลางนี้สาคัญ
มาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่ ที่จะยกคาพูดของบิดาของข้าพเจ้ามากล่าวไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย ท่านกล่าวว่า “แม้แต่
ในตอนที่เป็ นเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ที่น่าเบื่อที่สุดสาหรับบางคน
หรื อในตอนที่กล่าวถึงลาดับ
วงศ์วานซึ่ งหลายคนไม่ชอบศึกษา ท่านก็ยงั จะพบองค์พระเยซูคริ สต์ได้ เรามักจะกระโดดข้ามชื่อยาก ๆ
เหล่านั้นไปอย่างรวดเร็ ว โดยหารู ้ไม่วา่ ชื่อเหล่านั้นหลายชื่อ มีการสาแดงอันเลิศประเสริ ฐสุ ดของ
พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นผูร้ วมแห่งความน่ารักทั้งมวล บรรจุอยูใ่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ต้ งั แต่หน้าแรก
ถึงหน้าสุ ดท้าย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสาแดงให้เห็นถึงพระเยซูคริ สต์
พระบุตรของพระเจ้า
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงงามเลิศประเสริ ฐสุ ด และสมบูรณ์แบบอย่างหาที่สุดมิได้ ดังนั้นภาษา
มนุษย์ไม่อาจสาแดงคุณธรรม คุณสมบัติ และพระคุณทั้งมวลของพระองค์ให้ปรากฎได้อย่างสมบูรณ์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงใช้คาอุปมา “แบบเล็งถึง” และภาพพจน์ในการที่จะแจกแจงแสดงให้เห็นถึง
ความดีงามของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งต่าง ๆ มากมายหลายร้อยชื่อในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ก็ใช้ใน
ความหมายที่เล็งถึงพระผูช้ ่วยให้รอดคือองค์พระเยซูคริ สต์ นอกจากนี้หวั ข้อที่เขียนในลักษณะพรรณา
โวหารแต่ละข้อนั้น ก็ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะอันงดงาม หาที่เปรี ยบและหาที่สิ้นสุ ดมิได้ของ
พระองค์”
“พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเปรี ยบเทียบว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นมนุษย์คนที่สอง เป็ นอาดัมคน
สุ ดท้าย เป็ นพระบุตรของพระเจ้า เป็ นบุตรมนุษย์ เป็ นพระบุตรสุ ดที่รักของพระบิดา เป็ นผูแ้ รกที่ได้ฟ้ื น
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ขึ้นมาจากความตาย เป็ นมหากษัตริ ยเ์ หนื อกษัตริ ยท์ ้ งั ปวง เป็ นจอมเจ้านาย เป็ นผูเ้ บิกทางความรอดเป็ น
ศีรษะของคริ สตจักร เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของอิสราเอล เป็ นกษัตริ ยข์ องชนชาติยวิ อิสยาห์ได้ประกาศ
แก่เราว่า พระนามของพระองค์น้ นั จะได้รับการเรี ยกขานว่าเป็ น ที่ปรึ กษามหัศจรรย์ พระเจ้าผูท้ รง
มหิทธิฤทธ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช (อิสยาห์ 9:6) ในลักษณะที่เป็ นอุปมา พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ทรงเป็ นเปรี ยบเทียบว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น พระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจ้า และเป็ น
สิ งโตแห่งตระกูลยูดาในด้านสถาปั ตยกรรม พระองค์ตรัสถึงองค์พระเยซูคริ สต์วา่ ทรงเป็ นพลับพลา
ใหญ่กว่าและสมบูรณ์แบบกว่าที่ปรากฏในพระคัมภีร์เดิม ทรงเป็ นแท่นบูชาของพระเจ้า และทรงเป็ น
วิหารที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุ ษย์ ในสาขาวิศวกรรม ทรงเรี ยกพระเยซูวา่ ทรงเป็ นศิลามุมเอก ทรงเป็ น
ศิลาแห่งยุคต่าง ๆ เป็ นหัวมุม และเป็ นศิลารากฐาน ในทางดาราศาสตร์ พระองค์ทรงเป็ นดวงอาทิตย์แห่ง
ความชอบธรรม
เป็ นดาวประจารุ่ งอันสดใส
นอกจากนี้ยงั เรี ยกพระองค์วา่ เป็ นศาสดาพยากรณ์
มหาปุโรหิตกษัตริ ย ์ ทูตของพระเจ้า อาหารทิพย์แห่งชีวิต ประตู น้ าประกอบด้วยชี วติ พระวจนะของ
พระเจ้า และผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดีเลิศและยิง่ ใหญ่เหนื อผูเ้ ลี้ยงแกะทั้งปวง เราจะหยุดที่ตรงไหน? พระองค์ทรง
เป็ นอัลฟาและโอเมก้า ทรงเป็ นเบื้องต้นและเบื้องปลาย ทรงเป็ นปฐมและอวสาน พระองค์ทรงเป็ นที่
รวมแห่งความงามของความน่ารักทั้งมวล”
จากที่กล่าวมานี้ ข้าพเจ้าแน่ใจว่า ท่านคงจะเห็นแล้วว่า ทุกภาพและทุกพจน์ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์น้ นั เล็งถึงพระเยซูคริ สต์ไม่โดยตรงก็โดยปริ ยาย เมื่อความจริ งอันนี้เข้าไปฝังอยูใ่ นจิตใจของท่าน
ชีวติ ของท่านทั้งหมดจะกลับกลายเป็ นชีวติ ที่มีพระคริ สต์เป็ นศูนย์กลาง และท่านจะพบกับพระองค์ใน
ทุกที่ทุกแห่งตลอดทั้งวัน พระพักตร์ ของพระองค์จะลอยเด่นอยูต่ รงหน้าท่านในขณะที่ทางาน เล่น
อธิ ษฐาน พักผ่อน
พี่นอ้ งคริ สเตียนที่รัก ข้าพเจ้าใคร่ จะชักชวนให้ท่านศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างจริ งจังสัก
ครั้งหนึ่ง ท่านจงเริ่ มต้นศึกษาด้วยใจถ่อม และเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้าซึ่ งไม่มี
ข้อบกพร่ องเลยแม้แต่นอ้ ย หากท่านไม่เข้าใจ ก็จงขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และคนที่
พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อนพระวจนะของพระองค์ จงตีความหมายพระคัมภีร์ตามตัวอักษร ร้จกั
ยุคต่าง ๆ เชื่อฟังคาบัญชา เชื่อมัน่ ในพระสัญญาต่าง ๆ และจงอธิ ษฐานทูลต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ขอให้พระองค์ทรงโปรดนาชี วติ ของท่าน ให้มีพระลักษณะของพระเยซูคริ สต์มากยิง่ ขึ้นเรื่ อย ๆ ถ้าท่าน
ทาเช่นนี้ ข้าพเจ้าก็กล้าที่จะรับรองกับท่านได้อย่างเต็มปากว่า ท่านจะต้องเป็ นผูห้ นึ่งที่มีความรู ้ความเข้า
ใจความจริ งฝ่ ายจิตวิญญาณเป็ นอย่างดี ท่านจะมีชยั ชนะเหนือความผิดความบาปทั้งมวล และท่านจะมี
ความชื่นชมยินดีและสันติสุข ซึ่ งคนที่อยูร่ อบตัวท่านยังหาไม่พบ แน่นอน ท่านจะเป็ นผูห้ นึ่งที่ประสบ
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ความสาเร็ จอย่างใหญ่หลวงในการเป็ นพยาน นาคนอื่น ๆ มาเชื่อพระองค์ ผูไ้ ด้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวติ
จิตใจของท่าน และประทานความหวังใหม่ให้แก่ท่าน
หากท่านยังไม่ได้ตอ้ นรับองค์พระเยซูคริ สต์ ท่านจะไม่สามารถเข้าใจพระคริ สตธรรมคัมภีร์
อย่างแท้จริ งได้เลย ท่านจึงต้องเชื่ อพระองค์ ต้อนรับพระองค์ในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน
สารภาพความผิดบาปของท่าน เชื่ อว่าพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของท่าน และแล้วจง
อธิษฐานทูลเชิญพระองค์ให้เสด็จเข้ามาประทับในชีวิตจิตใจของท่าน พระองค์กาลังทรงรอคอยที่จะ
ประทานความรอดให้แก่ท่าน
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ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่ างถูกวิธี
....พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์เป็ นพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ ของพระเจ้า ซึ่ งมีฤทธิ์ อานาจที่จะปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงชีวติ ของผูท้ ี่ได้ยนิ ได้ฟัง และรับเข้าไว้ในจิตใจให้จาเริ ญขึ้น ไม่วา่ ผูน้ ้ นั จะอยูใ่ นสังคมแบบ
ไหน ที่ใดที่พระกิตติคุณของพระเจ้าได้รับการประกาศออกไป และมีผเู ้ ชื่อฟังและปฏิบตั ิตามจะพบว่า
ชีวติ ของผูใ้ หญ่หรื อเด็กที่นนั่ จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างชนิดที่เรี ยกว่า “จากหน้ามือเป็ นหลังมือ”
ทีเดียว และสังคมนั้นจะถูกยกระดับขึ้นเป็ นสังคมที่กอปรไปด้วยศีลธรรมและมนุษยธรรม...
เริ่ มต้นอย่างไร?
จะรับความช่วยเหลือจากที่ไหน?
การตีความพระวจนะของพระเจ้าตามตัวอักษร
การใช้พระวจนะแห่งความจริ งอย่างถูกต้อง
ปฏิบตั ิตามพระวจนะแห่งความจริ งอย่างถูกต้อง
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