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มีจดหมายพิเศษสาหรับท่ าน
วันนี้มีจดหมายที่มีค่าที่สุดฉบับหนึ่งถึงท่าน
เนื่องจากเป็ นจดหมายที่ยาว และมีความหนามาก ดังนั้นท่านจะอ่านให้จบภายในวันนี้ยอ่ ม
เป็ นไปไม่ได้
จดหมายฉบับนี้ส่งถึงท่านโดยเฉพาะ จากต่างประเทศอันแสนไกล มาจาก อังกฤษ หรื อ
ออสเตรเลียอย่างนั้นหรื อ?
ไกลกว่านั้นอีก
มาจากดินแดนนอกโลกเราใช่ไหม?
จากที่ไกลกว่านั้นอีก
มาจากดวงจันทร์ หรื อจากดาวศุกร์ ดาวอังคาร หรื อจากดาวเหนือหรื อ?
เปล่า มาจากที่ไกลยิง่ กว่านั้นอีก
ถ้าอย่างนั้นจดหมายฉบับนี้มาจากไหน?
จดหมายฉบับนี้มาจากประเทศซึ่ งไม่มีราตรี กาล จากที่ซ่ ึ งไม่จาเป็ นจะต้องมีแพทย์ หรื อ
โรงพยาบาล หรื อสุ สาน มาจากสถานที่ที่มีการจัดเลี้ยงฉลอง อย่างไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
จดหมายฉบับนี้มาจากประเทศบรมสุ ขเกษม
มาจากเมืองอะไร?
จากกรุ งเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์
จากถนนอะไร?
ถนนทอง
บ้านล่ะ?
บ้านของพระบิดาซึ่งเต็มไปด้วยคฤหาสน์หลายหลัง
แล้วใครเป็ นผูส้ ่ ง?
พระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพ ผูซ้ ่ ึ งทรงรู ้จกั ท่านและรักท่าน
พระองค์ทรงยอมสละเวลาอันยาวนาน
ในการเขียนจดหมายอันมหัศจรรย์ฉบับนี้ถึงท่าน
พระองค์ทรงรู ้แม้ที่อยูข่ องท่าน และจดหมายฉบับนี้ได้ส่งมายังท่านเป็ นการส่ วนตัว
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จดหมายอันทรงคุณค่ า
ครั้งหนึ่งมีผเู ้ ขียนจดหมายถึงข้าพเจ้าฉบับหนึ่งยาวถึง 20 หน้า นี่เป็ นเรื่ องจริ ง แต่จดหมายที่ท่าน
ได้รับฉบับนี้มีความหนาถึง 2337 หน้า
บางทีท่านอาจจะทราบแล้วว่า จดหมายฉบับนี้ คือ
พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์
พระคริสตธรรมคัมภีร์มาจากสวรรค์หรื อ?
ใช่ แน่นอนทีเดียว
ท่านอาจกล่าวว่า “ไม่จริ งที่วา่ พระคริสตธรรมคัมภีร์ มาจากสวรรค์ มนุษย์ต่างหากเป็ นผูเ้ ขียน
ขึ้น แล้วพิมพ์ในประเทศไทยหรื ออเมริ กา หรื ออังกฤษ หรื อประเทศใด ๆ ทัว่ โลก และส่ งออกเผยแพร่
ทางสมาคมพระคริ สตธรรมต่าง ๆ” ที่ท่านว่านั้นก็ถูก แต่สมาคมพระคริ สตธรรมนาข้อความต่าง ๆ มา
จากไหน?”
นามาจากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็ นประเทศที่ผเู้ ขียนอาศัย
เมื่อพระคริสตธรรมคัมภีร์มาจากประเทศอิสราเอลก็ไม่ใช่มาจากสวรรค์ มิใช่หรื อ?
นักบริ หารธุ รกิจผูห้ นึ่ง บอกข้อความของจดหมายแก่เลขานุการของเขาในที่ทางาน เลขาฯ ผูน้ ้ นั
บันทึกคาพูดที่นายเขาสั่งทุกคา ภายหลังจากที่เธอพิมพ์จดหมายฉบับนี้เสร็ จ นักธุ รกิจผูน้ ้ นั จึงเซ็นชื่ อ
แล้วจดหมายก็ถูกส่ งออกไป ขอถามท่านว่า ใครกันแน่เป็ นผูเ้ ขียนจดหมายฉบับนี้ นักบริ หารธุ รกิจ หรื อ
เลขานุการของเขา?
ผูท้ ี่ไม่ไตร่ ตรองให้ดีจะพูดว่า “เลขานุการ” เป็ นผูเ้ ขียน แต่ส่วนผูท้ ี่คิดอย่างรอบคอบแล้วจะ
ทราบว่า นักบริ หารธุ รกิจ ผูบ้ อกข้อความให้พิมพ์จดหมายนัน่ เองเป็ นผูเ้ ขียนเลขานุการเพียงแต่เขียน
ตามที่นายสั่งเท่านั้น
พระคริสตธรรมคัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน ผูเ้ ขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ ได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของ
พระเจ้า ในขณะที่เขากาลังเขียนอยู่ ด้วยเหตุน้ ี พระคริสตธรรมคัมภีร์ จึงไม่ใช่จดหมายที่มาจากบุคคลที่
เขียนขึ้น แต่ความจริ งมาจากพระเจ้า ผูส้ ่ งตรงมายังเรา และยังท่านด้วย ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์รับเอา
พระสุ รเสี ยงของพระเจ้า ไว้ในจิตใจแล้วจึงเขียนขึ้น
ท่านจะเข้าใจดียงิ่ ขึ้น ถ้าท่านเปรี ยบเทียบกับการเล่นดนตรี เสี ยงดนตรี อนั ไพเราะเกิดขึ้นจาก
ระนาดได้อย่างไร? มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักดนตรี เล่นเท่านั้น ทานองเดียวกัน พระเจ้าได้ทรงระบาย
ลมหายใจเข้าสู่ ผรู ้ ับใช้ของพระองค์
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ลมหายใจของพระเจ้า และพระสุ รเสี ยงของพระองค์ที่เข้าสู่ จิตใจของเขา คือลมหายใจแห่ง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และผูเ้ ขียน พระคริสตธรรมคัมภีร์ ได้รับข้อความต่าง ๆ ในลักษณะเช่นนี้
เหมือนกัน คือ ลมหายใจของพระองค์ได้ซึมซาบเข้าสู่ จิตใจของเขา เขาจึงเขียนโดยการดลใจของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์
เรากล่าวได้วา่ “พระเจ้าทรงประสิ ทธิ์ ประสาทให้เขาเขียน” นัน่ เอง
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เสี ยงแปลกประหลาดจากเครื่องบันทึกเสี ยง
เพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งเป็ นนักดนตรี และสามารถเล่นดนตรี ได้หลายชนิด ครั้งหนึ่งเขา
แสดงสิ่ งแปลกประหลาดน่าสนใจ โดยใช้เครื่ องบันทึกเสี ยงของเขา
เขาบอกว่า “ครั้งแรกผมใช้ปี่อัดเป็ นเสี ยงโซปราโน (เสี ยงสู ง) ต่อมาผมอัดซ้ าลงบนเทปอัน
เดียวกันด้วยเสี ยงแอลโท (เสี ยงสู งอันดับ 2) โดยไม่ได้ลบเสี ยงที่อดั ครั้งแรก โดยวิธีเดียวกันนี้ผมได้
อัดเสี ยงเครื่ องดนตรี อื่น ๆ ทับลงไปอีก จนถึงที่เสี ยงต่าสุ ด คือ เสี ยงเบสส์ ตอนนี้มีเสี ยงเครื่ องดนตรี รวม
8 ชนิดอัดลงในเทปม้วนนี้ คุณอยากฟังเสี ยงที่อดั ไหม?” ครั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ฟังเสี ยงของวงดนตรี ที่ดี
เยีย่ มวงหนึ่ง
พอฟังเสร็ จ ข้าพเจ้าข้องใจจึงถามว่า “นี่เป็ นวงดนตรี วงใด?”
เขาหัวเราะและพูดว่า “นัน่ เป็ นการเล่นของผมคนเดียวเท่านั้น” มันเป็ นวงดนตรี ที่สมบูรณ์
ทีเดียว ซึ่ งเป็ นเพียงบุคคลคนเดียวเล่นเครื่ องดนตรี หลายชนิดในเวลาเดียวกัน
“นี่นะ” เขากล่าว “ผมรู้จกั บางคนที่ประสบความสาเร็ จในการอัดเสี ยงดนตรี ถึง 30 ชนิด ลงไป
ในเทปม้วนเดียว เป็ นเสี ยงดนตรี อนั ไพเราะจากวงดนตรี วงใหญ่เชียวละ โดยใช้เครื่ องดนตรี หลายชนิด
แต่มีนกั ดนตรี เพียงคนเดียวเท่านั้น ศิลปิ นผูน้ ้ ีได้ระบายลมหายใจของเขาเข้าสู่ เครื่ องดนตรี หลายชนิด
เหล่านั้น” พระคริสตธรรมคัมภีร์ ก็เช่นเดียวกัน เขียนขึ้นโดยนักเขียนต่าง ๆ กันถึง 40 คน เหมือนเครื่ อง
ดนตรี 40 ชิ้น แต่ท้ งั หมดนั้นมีชีวติ ชีวาขึ้นได้ ก็เพราะศิลปิ นผูย้ งิ่ ใหญ่ คือพระเจ้านัน่ เอง พระองค์ทรง
ระบายลมปราณ ซึ่งเป็ นเหมือนวิญญาณที่มีชีวิต เครื่ องดนตรี คือผูร้ ับใช้ของพระองค์ 40 คนนั้น
นี่เป็ นความอัศจรรย์ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ พระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ใช่เสี ยงมนุษย์ แต่เป็ น
พระสุ รเสี ยงของพระเจ้าต่างหาก
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จดหมายฉบับนีบ้ รรจุสิ่งต่ อไปนี้
ถนนและหมายเลขทีอ่ ยู่
พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “เรารู ้จกั ที่อยูข่ องเจ้า” (วิวรณ์ 2:13)
“เมื่อข้าพระองค์นงั่ ลงและลุกขึ้น พระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้า
พระองค์ได้แต่ไกล พระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์ และการนอนของข้าพระองค์ และทรงคุน้ เคยกับ
ทางทั้งสิ้ นของข้าพระองค์” (สดุดี 139:2,3)
มีที่อยูอ่ ื่นใดที่ดีกว่านี้ไหม?
ไม่มี เพราะนี่ เป็ นที่อยูส่ ่ วนตัวที่ดีที่สุดของท่าน ไม่ใช่ที่อยูส่ าหรับร่ างกายของท่าน แต่เป็ นที่อยู่
สาหรับจิตใจของท่านต่างหาก

ชื่อของท่ าน
พระคริสตธรรมคัมภีร์ เรี ยกท่านว่าเป็ นคนบาป (โรม 5:8)
ท่านต้องถูกพิพากษาเช่นเดียวกับคนบาปทุกคน
มนุษย์ทวั่ พิภพกลายเป็ นคนบาปต่อพระพักตร์ พระองค์ (โรม 3:9-12)
สิ่ งที่ออกมาจากภายในมนุษย์ สิ่ งนั้นแหละกระทาให้มนุ ษย์เป็ นมลทิน เพราะว่าจากภายใน
มนุษย์คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชัว่ ร้าย การล่วงประเวณี การลักขโมย การฆ่าคน ฯลฯ (มาระโก 7:2022)
สิ่ งเหล่านี้บ่งไว้ถูกต้องแล้วใช่ไหม?
นัน่ เป็ นชื่ อของท่าน หมายถึงสภาพจิตใจของท่านนัน่ เอง

คาตัดสิ นของผู้พพิ ากษา
จดหมายของพระเจ้าเป็ นคาพิพากษาไหม? ถูกต้องทีเดียวข้อนี้รู้สึกว่าน่ากลัว แต่ก็เป็ นความจริ ง
พระองค์ทรงรอบรู ้ถึงสิ่ งอธรรมทั้งสิ้ นที่ท่านกระทา เนื่ องจากความผิดบาปทั้งหลายของท่าน
ท่านจึงถูกตัดสิ นจองจา และที่คุมขังของพระเจ้านั้นคือบึงไฟ ที่ไม่มีวนั สู ญสิ้ น ลองคิดดูเถิดว่า มันเป็ น
สิ่ งที่น่าสยดสยองเพียงไร
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ท่านทราบหรื อไม่วา่ ท่านกาลังเดินทางไปสู่ ที่คุมขังแห่งนั้นแล้ว และท่านต้องรับการตัดสิ น
เช่นนั้น? แต่ถา้ ผูใ้ ดสารภาพว่าตนเป็ นผูห้ ลงผิด และเป็ นคนผิดบาปต่อพระพักตร์ พระเจ้าอย่างจริ งใจ
แล้ว ผูน้ ้ นั จะได้รับการอภัยโทษนี่เป็ นข่าวดีอนั ประเสริ ฐสาหรับผูน้ ้ นั

พระคุณและความรอด
พระคริ สต์ทรงถูกตรึ งบนไม้กางเขน จนสิ้ นพระชนม์เพราะฝี มือของมนุษย์ ขณะที่พระบุตรของ
พระเจ้ากาลังทรงถูกตรึ งอยูน่ ้ นั พระเจ้าทรงลงโทษพระองค์ เพราะพระองค์ทรงมีความผิดหรื อ? ไม่ใช่
แน่นอน พระองค์ทรงเป็ นองค์บริ สุทธิ์ หาที่ตาหนิสักนิดไม่มีเลย
ถ้างั้นทาไมพระเจ้าจึงทรงทอดทิ้ง? ทาไมพระองค์จึงต้องสิ้ นพระชนม์? พระองค์ทรงต้องทา
เช่นนั้นก็เพื่อจะช่วยท่านให้ได้รับความรอดพ้นบาป พระเจ้าทรงวางความผิดบาปทั้งสิ้ นของเรา บน
พระเยซูคริ สตเจ้า
“การลงโทษ เพื่อให้เกิดความสุ ขแก่พวกเรา ไปตกอยูก่ บั เขาผูน้ ้ นั ” (อิสยาห์ 53:5)

คาสั ญญากว่ า 1,000 ประการ
หัวข้อสาคัญของพระคริสตธรรมคัมภีร์มีดงั นี้
1) ท่านเป็ นคนชัว่ จาเป็ นที่พระเจ้าต้องลงโทษท่าน
2) พระเจ้าทรงเป็ นความรัก (1 ยอห์น 4:8) และประสงค์จะยกโทษความผิดบาปของท่าน
พระองค์ทรงสามารถทาเช่นนี้ได้ เพราะมีผหู ้ นึ่งคือพระเยซูคริ สตเจ้า พระบุตรของพระองค์ ได้ทรงยอม
แบกโทษบาป และทรงชาระหนี้ดว้ ยพระองค์เองแทนเรา นี่เป็ นความจริ งสาหรับผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่ยอม
สารภาพบาปด้วยความจริ งใจต่อพระพักตร์ พระเจ้า และเชื่ อว่าพระเยซูองค์พระผูช้ ่วยให้รอด ได้ทรงตาย
เพื่อไถ่โทษบาปของเขาบนไม้กางเขนแล้ว
ความมัน่ คัง่ แห่งพระสัญญากว่า 1,000 ประการนี้ จะตกเป็ นของผูท้ ี่ยอมรับพระองค์ดว้ ยความ
เต็มใจ
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ท่านล่ะ มีคาตอบหรื อยังสาหรับจดหมายจากสวรรค์ฉบับนี้?

บุรุษเรืองนามกล่าวว่ า:
“ถ้าข้าพเจ้าถูกจาคุก และได้รับอนุญาตให้นาหนังสื อเข้าไปได้เล่มเดียว ข้าพเจ้าจะเลือกเอา
พระคริสตธรรมคัมภีร์”
เกอเต้ จินตกวีเอกชาวเยอรมัน
“พระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ใช่ของโบราณ และก็ไม่ใช่ของสมัยใหม่ แต่เป็ นของนิรันดร์ ”
มาร์ ติน ลูเธอร์
เซอร์ วอลเตอร์ สก๊อต นักประพันธ์เรื องนามชาวอังกฤษ แต่งหนังสื ออันมีชื่อไปทัว่ โลกหลาย
เล่ม ได้บอกบุตรชายหัวปี ก่อนที่ท่านจะสิ้ นชีวติ บนเตียงนอนว่า “ช่วยเอาหนังสื อให้ที”
บุตรชายถามว่า “หนังสื ออะไรครับ” สก๊อตตอบว่า “หนังสื อก็มีเล่มเดียว คือ พระคัมภีร์ ไงเล่า”
สเปอร์ เจียนอ่าน พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ร้อยครั้ง แล้ว กล่าวว่า “เมื่อข้าพเจ้า
อ่านพระคัมภีร์ครั้งที่ร้อย ก็พบว่า พระคัมภีร์มีคุณค่ากว่าครั้งแรกเป็ นอันมาก”

9

พระคริสตธรรมคัมภีร์ตกทอดมาถึงเราได้ อย่ างไร?
เมื่อ 5,000 พันปี ที่แล้ว มนุษย์เราไม่ได้เขียนจดหมายด้วยหมึก กระดาษ หรื อด้วยตัวหนังสื อเช่น
ทุกวันนี้ในเวลานั้นเขาใช้สัญลักษณ์แทน (อักษรรู ปลิ่ม) แต่ละพยางค์ก็มีสัญลักษณ์ของตัวเอง

อักษร อีสซิเรียโบราณและบาบิโลเนียโบราณ (อักษรลิม่ )
สามบรรทัดนีม้ ีใจความว่า : เนบูคัดเนสซาร์ โอรสองค์ โต
ของเบโบโปลาซ-ซาร์ เข้ าเป็ นกษัตริย์แห่ งบาร์ บิโลน
สัญลักษณ์เหล่านี้อาจทามาจาก แม่พิมพ์ที่เป็ นหิ นหรื อแม่พิมพ์ดินเหนียวก็ได้ แล้วนาไปเผา
ภายหลัง
นักโบราณคดีได้คน้ พบแผ่นดินเหนียวนับพัน ๆ แผ่น และเสาหิ นจานวนมากที่เป็ นแบบพิมพ์
ของตัวอักษรโบราณจากเมืองโบราณหลายเมือง ซึ่ งฝังจมอยูใ่ ต้ทะเลทรายเป็ นเวลาอันยาวนาน
ชาวอียปี ต์ได้คิดค้นวิธีการเขียนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่ งเรี ยกกันว่าอักษรอียปี ต์โบราณ (Hieroglyphics)
ปรากฏให้เห็นในปิ ระมิดเป็ นจานวนมาก
หลังจากใช้ความพยายามอย่างยิง่ ยวด
นักโบราณคดีสามารถอ่านภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของ
มนุษยชาติได้

ตัวหนังสื ออียีปต์ โบราณ

หลายศตวรรษต่อมา นอกจากมนุษย์จะใช้ดินเหนียว หิ น และไม้ กระดาษซึ่ งทามาจากเยือ่ ไม้
ปาปิ รัสก็ถูกนามาใช้ในการเขียน ต่อมาก็มีการใช้แผ่นหนังบาง ๆ ที่ทาจากหนังสัตว์
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ครั้งแรก ๆ มนุษย์เขียนบนกระดาษปาปิ รัสและแผ่นหนังแล้วม้วนไว้ เพราะในระยะนั้นเขายัง
ไม่รู้วธิ ี ที่จะนามารวมเป็ นเล่มอย่างทุกวันนี้
โมเสสเป็ นคนแรกที่เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ เราอ่านพบหลายครั้ง ที่พระเจ้าตรัสสั่งให้
โมเสสเขียนสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นไว้ในหนังสื อม้วน ชนชาติอิสราเอลได้รับสิ ทธิ พิเศษจากพระเจ้า ให้เป็ นผูเ้ ก็บ
รักษาพระธรรมต่าง ๆ ไว้อย่างระมัดระวัง
พระคัมภีร์เดิมเขียนเสร็ จสมบูรณ์ ก่อนพระเยซูคริ สต์เสด็จมาบังเกิด 400 ปี โดยเขียนเป็ นภาษา
ฮีบรู (มีบางส่ วนของพระธรรมเอษราและดาเนียล เขียนด้วยภาษาอาราเมอิค)
พระคริ สตธรรมใหม่เขียนขึ้นหลังจากพระเยซูคริ สต์เจ้าสิ้ นพระชนม์แล้ว โดยเขียนเป็ นภาษา
กรี ก เพราะในระยะนั้นภาษากรี กเป็ นภาษาที่นิยมใช้อยูท่ วั่ ไป
ประมาณร้อยปี หลังจากพระเยซูคริ สต์สิ้นพระชนม์ พระคริ สตธรรมใหม่ก็เขียนเสร็ จบริ บูรณ์
โมเสสมีชีวติ อยูก่ ่อนพระเยซูคริ สต์ถึง 1,500 ปี ดังนั้นเราจึงกล่าวได้วา่ พระคริสตธรรมคัมภีร์ เขียนขึ้น
ในช่วงระยะเวลามากกว่า 1,600 ปี ในช่วงระยะเวลานี้มีหนังสื ออื่น ๆ ได้ถูกเขียนขึ้นเหมือนกัน แต่มิใช่
เป็ นหนังสื อของพระเจ้า เรารู ้ได้อย่างไร? ผูท้ ี่เชื่ อในพระเจ้าจะรู ้ได้โดยการนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ของพระองค์วา่ หนังสื อเล่มใดมาจากพระเจ้า และรู ้ได้โดยการรับสติปัญญาจากพระเจ้าว่า พระธรรม
เล่มนั้นเป็ นพระดารัสของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
ย้อนหลังไปในอดีตราว 500 ปี ที่แล้วมา การค้นพบวิธีการพิมพ์ ได้เปลี่ยนแปลงโลกไปอย่าง
มากมาย ในครั้งกระโน้น หากใครอยากมีพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็ นของตนเอง เขาต้องลอกเอา
แต่ไม่ใช่วา่ ทุกคนจะเขียนหนังสื อเป็ นทั้งหมด ดังนั้นผูท้ ี่อยากได้แต่เขียนหนังสื อไม่เป็ น ต้อง
จ้างให้ผอู ้ ื่นลอกให้ ซึ่ งต้องใช้ท้ งั เวลาและเงินจานวนมาก กว่าจะได้เป็ นเจ้าของพระคริสตธรรมคัมภีร์
สักฉบับหนึ่ง
ครั้งแรกผูล้ อกต้องซื้ อต้นฉบับมา (หมายถึงฉบับที่เขียนด้วยมือ) แล้วลอกตามต้นฉบับอย่าง
ระมัดระวัง ในขณะที่ลอกนั้นอาจมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ดังนั้นสิ่ งที่จาเป็ นก็คือเขาจะพยายามซื้ อ
ต้นฉบับที่เก่าแก่ที่สุด เพราะยิง่ ได้ตน้ ฉบับที่เก่าแก่เท่าใด ข้อผิดพลาดก็ยอ่ มมีนอ้ ยลงเท่านั้น

ท่ ามกลางอันตราย
กลางทะเลทรายอันเวิง้ ว้างคืนนั้นวังเวงชอบกล หมาไนหอนรับกันเป็ นทอด ๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า
กองคาราวานกองหนึ่งกาลังเคลื่อนผ่านพุม่ ไม้เตี้ย ๆ เพื่อเดินทางข้ามเนิ นทรายข้างหน้า คาราวานกองนี้มี
หัวหน้าชาวอาหรับ 2 คน เป็ นผูค้ วบคุม แต่ละคนมีปืนไว้ป้องกันตัว คนละ 2 กระบอก เพราะในระยะ
นั้นชนเผ่าปี โดวินกาลังรบพุง่ กันอยู่ และมีชาวยุโรปผูห้ นึ่งติดตามไปด้วย
11

ทันใดนั้นก็มีเสี ยงปื นดังขึ้น กองคาราวานได้ล้ าเข้าไปอยูใ่ นบริ เวณที่มีการรบพุง่ กัน เป็ นเสี ยง
ปื นเล็กยาว พวกเขาพากันกระโดดลงจากหลังอูฐ ฉวยปื นเตรี ยมพร้อมที่จะป้ องกันตัว ชาวยุโรปผูน้ ้ นั ก็
กระตุกปื นของเขาออกมาเตรี ยมพร้อมไว้เช่นกัน
พวกเขาต้องพากันคลานคืบหน้าไปเรื่ อย ๆ จนพ้นเขตรบพุง่ กัน แล้วก็รีบขึ้นขี่อูฐแล้วควบไป
ข้างหน้าออกจากบริ เวณนั้นอย่างรวดเร็ ว
ชาวยุโรปผูน้ ้ ี คือ เคาน์ วอน ทิชเชนดอร์ ฟ จากเมืองไลป์ ซิ ก เยอรมันนี เขากาลังเดินทางผจญภัย
แสวงโชคในทะเลทรายที่ไม่ปลอดภัยของแหลมซี นายแห่ งนี้กระนั้นหรื อ?
ไม่ใช่ เขามีความตั้งใจอย่างเดียวเท่านั้นคือ ต้องการไปให้ถึงวิหารแห่งภูเขาซี นาย เขากาลัง
เดินทางสู่ อิสราเอลกับกองคาราวานจากอียปี ต์กองนี้ เพราะเขารู ้วา่ มีตน้ ฉบับเก่าแก่ของพระคัมภีร์เดิม
ซึ่ งได้เขียนขึ้นเป็ นเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว และต้นฉบับอันเก่าแก่ของพระคริสตธรรมใหม่ เป็ นร้อย ๆ
ฉบับ ซึ่ งเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 4 หลังพระเยซูคริ สต์สิ้น พระชนม์อยูใ่ นวิหารนั้น ทิชเชนดอร์ ฟเคยศึกษา
ค้นคว้าต้นฉบับเหล่านั้นทั้งหมดแล้ว แต่เขากาลังค้นหาอีกฉบับหนึ่งที่เก่าแก่กว่านั้นอีก ฉบับซึ่ งบ่งว่า
เป็ นฉบับที่ใกล้เคียงกับฉบับที่เขียนขึ้น โดยอัครสาวกของพระเยซูเขาเพียงแต่ตอ้ งการจะตรวจสอบคา
ซึ่ งไม่ค่อยสาคัญเท่าใดนัก แต่วา่ เขาต้องการความแน่ใจจริ ง ๆ เขาจะไม่พอใจเลยจนกว่าจะพบต้นฉบับ
นั้น
ในที่สุดเขาก็ไปถึงวิหารแห่งเขาซี นายนั้น และถูกส่ งขึ้นไปทางรอก เพื่อจะเข้าสู่ ทางเข้าข้างบน
ซึ่ งจงใจสร้างไว้สูงสาหรับกันคนแปลกหน้า เขาได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นท่ามกลางนักบวชที่นนั่ และรับ
อนุญาตให้คน้ หาต้นฉบับที่ตอ้ งการในห้องสมุดอันกว้างใหญ่ได้
เวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ เขาไม่พบสิ่ งที่เขาต้องการเลย การเดินทางอันยาวนานครั้งนี้ จะไร้ผล
แล้วหรื อ?
ครั้นแล้ว ก่อนเวลาที่เขาจะกลับประเทศเล็กน้อย เขาได้พบแผ่นหนังหลายแผ่นในตะกร้าทิ้ง
ขยะ แผ่นหนังเหล่านั้นเขียนด้วยตัวหนังสื ออย่างบรรจง และมีความถูกต้องกว่าฉบับอื่น ๆ ที่เขาเคยเห็น
มา ต้นฉบับชุดนี้มีความเก่าแก่มาก ซึ่ งคงเขียนขึ้นหลังจากอัครสาวกของพระคริ สต์สิ้นชีวติ เล็กน้อย
เท่านั้น ซึ่ งอาจจะคัดลอกมาจากต้นฉบับอันแท้ของผูเ้ ขียนพระคัมภีร์โดยตรงก็ได้
ในการมาครั้งหลังคือในปี 1859 หลังจากใช้ความอดทนและความพยายามเป็ นอย่างมาก เขาก็
พบส่ วนที่ขาดไปของฉบับที่เขาพบครั้งก่อนอีก 346 หน้า ในอุโมงค์แห่งหนึ่ง ซึ่ งนับเป็ นพระพรแก่เขา
อย่างมาก
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ทิชเชนดอร์ ฟ สามารถเก็บทุกสิ่ งที่เขาทาลงไปนั้นไว้เป็ นของส่ วนตัวก็ได้ แต่เขาไม่ทา งานที่
เด่นที่สุดในชีวิตของเขาคือ การตีพิมพ์ขอ้ ความเหล่านี้ ออกเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ซึ่ งเรี ยกฉบับนี้วา่
“คอเดกซ์ซีเนติคศั ” เพราะเขาค้นพบที่แหลมซีนาย
เดี๋ยวนี้ผลงานที่เขาค้นพบยังตั้งแสดงอยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติองั กฤษที่กรุ งลอนดอน
การแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ เป็ นงานที่ลาบากยิง่ ข้อความภาษากรี ก และภาษาอาราเมอิคใน
พระคริ สตธรรมใหม่เขียนติด ๆ กันโดยไม่มีเครื่ องหมายวรรคตอนใด ๆ เลยด้วยเหตุน้ ี เองจึงทาให้เป็ น
การยากที่จะตัดสิ นใจว่า ที่ใดเป็ นต้นประโยคใหม่ ยิง่ กว่านั้นในภาคภาษาฮีบรู ไม่มีสาระ (เช่น สระแอ, อี
, เอ) มีแต่พยัญชนะเท่านั้น (เช่น ตัว บ,ด,ท) ซึ่ งหากท่านจะอ่านก็ตอ้ งหาสระเติมลงไปเอง
ปฐมกาล 1:1 ซึ่ งไม่มีสระเลยแม้แต่ตวั เดียว อาจเทียบเป็ นภาษาไทยได้ดงั นี้
(นปฐมกลพรจทรงนรมตรสรงฟลผนดน)
ท่านอ่านได้ไหม? ในภาษาฮีบรู ก็เป็ นทานองนี้ เช่นกัน “ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้ า
และแผ่นดิน”
เรารู ้สึกเป็ นหนี้บุญคุณนักปราชญ์ต่าง ๆ ที่ได้พยายามค้นหาต้นฉบับเก่าแก่และแปลออกมา
โดยเฉพาะ มาร์ ติน ลูเธอร์ ผูย้ ิ่งใหญ่ในอดีตได้ทาการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับที่มีชื่อเสี ยงมาก
ตั้งแต่สมัยนั้นเป็ นต้นมา ก็มีนกั ปราชญ์จานวนมากได้แปลให้ถูกต้องยิง่ ขึ้นจนเป็ นพระคัมภีร์
ฉบับปั จจุบนั นี้

ถา้ แห่ งคัมราน
ในปี 1974 เด็กเลี้ยงแกะ ชาวอาหรับผูห้ นึ่งได้หลงทางเข้าไปในบริ เวณใกล้เขตทะเลทราย เขา
สังเกตเห็นว่าระหว่างก้อนหิ นใหญ่ ๆ ใกล้กบั สิ่ งปรักหักพังของเมืองคัมราน มีอุโมงค์แห่งหนึ่งซ่อนอยู่
เขาจึงคลานเข้าไปในอุโมงค์น้ นั มันคล้ายกับว่าเป็ นอุโมงค์ที่ยงั ไม่มีใครค้นพบเลย เขาเห็นโอ่งดินหลาย
ใบซึ่งมีมว้ นหนังบรรจุอยูภ่ ายใน

13

ข้ อความทางซ้ ายมือเป็ นข้ อพระธรรมยอห์ น บทที่ 1:1-10 ในภาษากรีกเทียบกับภาษาไทยทาง
ขวามือ ตัวหนังสื อภาษากรีกเหล่านีม้ ีขนาดราวครึ่งหนึ่งของฉบับจริง
ภายหลังจากนั้นความจริ งได้เปิ ดเผยออกมาว่า ม้วนหนังอันประมาณค่ามิได้เหล่านั้น ได้ถูก
ซุ กซ่อนไว้เมื่อหลายศตวรรษล่วงมาแล้ว เพื่อป้ องกันการรุ กทาลายในระหว่างสงคราม
เด็กเลี้ยงแกะผูน้ ้ นั ได้นาม้วนหนังออกมาด้วย ม้วนหนึ่งเขา
ประหลาดใจเมื่อพบว่า นักโบราณคดี ให้ความสนใจกับข้อความในม้วน
หนังนั้นมาก
หลังจากนั้น ก็มีการค้นหาม้วนหนังเหล่านั้นอย่างขนานใหญ่ท้ งั
ชาวอาหรับ และผูท้ รงความรู ้ท้ งั หลาย
ปี ต่อ ๆ มาม้วนหนังสื ออันทรงค่าเหล่านั้นได้ถูกค้นพบเป็ น
จานวนมาก ราคาของม้วนหนังสื อนับล้าน ๆ บาท การค้นพบม้วนหนัง
ในเขตทะเลทรายครั้งนี้ ทาให้วงการผูท้ รงคุณวุฒิต่าง ๆ ทัว่ โลก พากัน
ตื่นตัวมาก แม้กระทัง่ ทุกวันนี้ ก็ยงั มีการแปลข้อความเหล่านั้นอยู่
ม้วนพระธรรมอิสยาห์นบั ว่าเป็ นม้วนที่มีความสาคัญมากที่สุด
สาหรับเรา เดี๋ยวนี้เก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยในกรุ งเยรู ซาเล็ม
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จากการใช้เครื่ องคานวณอายุเก๊กเกอร์ (เครื่ องมือทางนิ วเคลียร์ ฟิสิ กส์) พบว่าม้วนพระธรรม
อิสยาห์แห่งคัมราน เขียนขึ้นก่อนพระเยซูคริ สต์เสด็จมาบังเกิด 70 ปี
ผูท้ รงความรู ้หลายท่าน ที่คิดว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์น้ นั เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดมากมาย พบว่า
ความคิดเช่นนั้นไม่เป็ นจริ งเลย พวกเขาพากันคิดว่าม้วนหนังเหล่านี้คงจะเป็ นข้อพิสูจน์ได้วา่ พระธรรม
อิสยาห์เชื่อถือไม่ได้ แต่หลังจากการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถว้ น ผลที่เกิดขึ้นเป็ นอย่างไร?
ผูอ้ ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกคนมีความยินดี เมื่อทราบว่า คาจารึ กโบราณเหล่านั้นเป็ นข้อ
พิสูจน์อีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็ นความจริ ง เป็ นความเที่ยงตรงที่สอดคล้อง
กัน ทั้งด้านวาจาและตัวอักษร
พระวจนะของพระเจ้าคือ ศิลาที่ไม่รู้เคลื่อนไหว
“ฟ้ าและดินจะล่วงไป แต่ถอ้ ยคาของเราจะสู ญไปก็หามิได้เลย” (มัทธิว 24:35)

พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อทีแ่ ปลเป็ นภาษาต่ าง ๆ มากทีส่ ุ ด
ในโลกนี้มีภาษามาตรฐานและภาษาถิ่นกว่า 2,000 ภาษา ได้มีการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์
ออกเป็ นภาษาต่าง ๆ แล้วมากกว่า 1,500 ภาษา แต่ละภาษาต่อไปนี้เป็ นข้อความในพระธรรม ยอห์น 3:
16 ซึ่ งเราถือว่าเป็ น “แก่น” หรื อ “หัวใจ” ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ในที่น้ ีท่านจะเห็นว่า พระเจ้าทรง
รักเราจนได้ประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อมิให้แม้สักคนหนึ่งต้องพินาศ แต่ให้ได้รับความรอด

ภาษาไทย
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศ แต่มีชีวติ นิรันดร์

ภาษาอังกฤษ
For God so loved the world that He gave His only begotten son that whosoever believeth in
Him should not perish but have everlasting life.
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ภาษากรีก

ภาษาเฮ็บราย (ฮีบรู )

ภาษาจีน

16

ภาษาฮีนดี

ภาษารัสเซีย

ภาษาญี่ปุ่น
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ภาษาอาราบิค
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การทาความสะอาด
ห้องนอนของเขารกเหลือเกิน ตามฝาผนังติดเต็มไปด้วยรู ปที่ไม่น่าดูและไม่เหมาะสม
วันหนึ่งลุงของเขาซึ่ งเป็ นจิตรกร ได้มาเยีย่ มเขาและได้เห็นสภาพห้องของเขา แม้วา่ ลุงของเขา
จะอึดอัดใจต่อภาพที่ได้พบเห็น แต่ลุงของเขาก็ไม่ได้พดู อะไร ไม่กี่วนั ต่อมา ลุงของเขาได้ส่งรู ปที่
สวยงามมากซึ่ งเป็ นผลงานของตัวเองไปให้แก่เขา การที่เขาจะติดรู ปภาพของลุงที่ฝาผนังห้องนอนของ
เขา เขาจาเป็ นต้องถอดเอาภาพที่ติดอยูเ่ ดิมนั้นออก ตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นมาดูเหมือนว่าห้องของเขาดู
สะอาดตาขึ้น วันแล้วนั เล่า เขาดึงเอารู ปที่ไม่น่าดูที่ติดอยูเ่ ดิม ซึ่ งไม่เข้ากับรู ปที่ลุงของเขาส่ งมาให้ ออกที
ละภาพ ๆ จนหมดสิ้ น
เช่นเดียวกัน ถ้าหากท่านเริ่ มอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ จิตใจของท่านก็จะค่อย ๆ สะอาดขึ้น
ท่านอาจจะมีรูปภาพที่ไม่น่าดูติดไว้ตามฝาผนังห้องนอนของท่าน หิ้งหนังสื อของท่านอาจเต็มไปด้วย
หนังสื อที่น่ารังเกียจ แต่สิ่งที่ร้ายยิง่ กว่านั้นก็คือ จิตใจของท่านมีบางสิ่ งบางอย่างที่ฝังแน่นอยู่ ซึ่ งจาต้อง
ขจัดออกไป
พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนไว้วา่ :
“ถ้าแม้คนหนึ่งคนใดอยูใ่ นพระคริ สต์ คนนั้นเป็ นคนถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่ งสารพัดที่เก่า ๆ ก็ได้
ล่วงไป นี่แน่ะ กลายเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น” (2 โคริ นธ์ 5:17) “...มีอีกหลายคนที่ทาเล่ห์กล ได้เอาตาราของ
ตนมาเผาเสี ยต่อหน้าคนทั้งปวง ตาราเหล่านั้นคิดเป็ นราคาเงินถึงห้าหมื่นบาท คาของพระเจ้าก็ศกั ดิ์สิทธิ์
ยิง่ ขึ้น มีชยั ชนะ” (กิจการ 19:19, 20) เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราแล้ว เรา
ก็จะกลายเป็ นคนใหม่
กีช่ ั่วโมง ท่านต้องใช้เวลากี่ชวั่ โมงในการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์จนจบทั้งเล่ม? พระคัมภีร์
กอปรด้วย 1,189 บท และ 31,000 ข้อ ตามปกติตอ้ งใช้เวลาราว 38 ชัว่ โมง ในการอ่านพระคัมภีร์เดิม
และ 11 ชัว่ โมง สาหรับพระคริ สตธรรมใหม่ รวมเวลา 49 ชัว่ โมง สาหรับทั้ง 2 ภาค ถ้าหากอ่านออก
เสี ยง คงจะกินเวลาราว 70 ชัว่ โมง 40 นาที ถ้าอ่านวันละ 4 บท ท่านสามารถอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์
จบทั้ง 2 ภาค ภายใน 1 ปี (365 วัน)
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พระคริสตธรรมคัมภีร์
หนังสื อทีน่ ่ าสนใจทีส่ ุ ดในโลก
คุณแม่ครับ อย่าหยุด อ่านต่อไปเถอะ กาลังสนุกโปรดอ่านให้จบครับคุณแม่ ใช่ เจ้าหนู แน่นอน
ทีเดียวเรื่ องราวในพระคริสตธรรมคัมภีร์ตรึ งใจเสมอ เช่น โยเซฟถูกพี่นอ้ งแท้ ๆ ของตนเกลียดชัง เขา
ถูกโยนลงไปในบ่อน้ า แต่ภายหลังถูกนาขึ้นมาขายให้เป็ นทาส แก่พอ่ ค้าชาวอียปี ต์ในอียปี ต์ เขาถูกจาคุก
โดยปราศจากความผิด และในตอนท้าย เขาได้กลายเป็ นผูป้ กครองที่ยงิ่ ใหญ่ของอียีปต์ รองลงมาจาก
กษัตริ ยฟ์ าโรห์ ขณะที่ดารงตาแหน่งระหว่างการขาดแคลนอาหารอย่างหนัก เขาได้ช่วยเหลือครอบครัว
ของเขาและประเทศอียปี ต์ท้ งั ประเทศให้รอดพ้นจากความอดอยาก พระคัมภีร์กอปรด้ วยเรื่ องราวอันตรึ ง
ใจมากมาย
ให้เราคิดถึงเรื่ องราวของดาเนียลและเพื่อนทั้ง 3 คนของเขา ผูซ้ ่ ึ งไม่ยอมทาความเคารพให้แก่รูป
ปั้ นของกษัตริ ยแ์ ละภายหลังถูกจับโยนลงไปในเตาไปอันร้อนยิง่ แต่น่าอัศจรรย์ พวกเขารอดออกมาได้
โดยไม่ได้รับอันตรายแม้แต่นอ้ ย พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่ ตรึ งใจที่สุด

กลับบ้ านเถอะลูก !แม่ คถิ ถึง
หญิงสาวคนหนึ่งได้ไปยังเมือง ๆ หนึ่งที่เต็มไปด้วยอาชญากร ในตอนแรก ๆ หล่อนรู ้สึก
เพลิดเพลินสนุกสนาน แต่ต่อ ๆ มาก็ตอ้ งประสบความทุกข์ใจอย่างหนัก
หล่อนมัว่ สุ มสนุกสนานอยูก่ บั เพื่อนชาย และเพื่อนหญิง แต่ในส่ วนลึกของจิตใจ หล่อนคิดถึง
บ้านเป็ นที่สุด
ตลอดเวลาที่หญิงสาวผูน้ ้ ี จากบ้านไป คุณแม่ของหล่อนเฝ้ ารอคอยการกลับมาของหล่อน คุณแม่
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ของหล่อนต้องการที่จะไปหาหล่อน ต้องการไปดูวา่ หล่อนมีความเป็ นอยูอ่ ย่างไร แต่ไม่ทราบว่าจะหา
หล่อนได้ที่ไหน แต่ดว้ ยความรักของแม่ที่มีต่อลูก ก็ยอ่ มจะหาหนทางพบลูกจนได้ คุณแม่ของหล่อน
ตั้งใจที่จะเขียนจดหมายไปถึงหล่อน แต่จะส่ งไปที่ไหน? เป็ นเวลาหลายปี ที่คุณแม่ของหล่อนว่าจ้างคน
ให้ไปสื บหาหล่อน แต่ก็ลม้ เหลว ในที่สุดคุณแม่ของหล่อนก็ได้ทาโปสเตอร์ เล็ก ๆ ขึ้นมาเป็ นจานวน
มาก ส่ วนบนของโปสเตอร์ เป็ นรู ปของคุณแม่ของหล่อน ที่มีใบหน้าแสดงถึงความทุกข์โศก ใต้ภาพเป็ น
คาประกาศสั้น ๆ มีใจความว่า “กลับบ้านเถอะลูก!” แม่คิดถึง!” แล้วคุณแม่ของหล่อนก็ให้คนเอา
โปสเตอร์ เหล่านั้นไปติดตามบาร์ ต่าง ๆ ทัว่ ทั้งเมืองที่หล่อนอาศัยอยู่ การใช้วธิ ี น้ ีจะประโยชน์หรื อไม่?
หล่อนจะพบเห็นโปสเตอร์ น้ ี ไหม? ถ้าหากหล่อนอ่านพบ หล่อนจะทาตามหรื อไม่?
ภายนอกมืดและเงียบสงัด แต่ภายในบาร์ อบอวลไปด้วยเสี ยงดนตรี อนั เร่ าร้อน หญิงสาวคนหนึ่ง
ซึ่งมีชีวติ อันระทมขมขื่น ได้พาร่ างของตัวเองออกมาจากบาร์ แห่งนั้น ทันใดนั้น หล่อนต้องชะงักเหมือน
ถูกฟ้ าผ่า เพราะหล่อนเห็นโปสเตอร์ ที่มีภาพของหญิงชราคนหนึ่ง ใต้ภาพนั้น มีขอ้ ความว่า “กลับบ้าน
เถอะลูก! แม่คิดถึง!”
หล่อนร้องเรี ยก “แม่” เสี ยงหลง
อีกไม่กี่ชวั่ โมงต่อมาหล่อนก็กลับถึงบ้าน คาเพียงไม่กี่คา แต่ลว้ นเป็ นคาที่เชิญชวนให้กลับบ้าน
พระเจ้าก็เชิ ญชวนท่านเช่นเดียวกัน “กลับบ้านเถอะ! ผูซ้ ่ ึ งรักท่านกาลังรอคอยท่านอยู!่ ”

พระธรรมสดุดี บทที่ 23
บทเพลงสดุดีบทนี้เป็ นบทเพลงสาหรับคนหนุ่มคนสาว ไม่เพียงเพื่อคนหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ยงั
เพื่อคนสู งอายุดว้ ย โดยเฉพาะผูท้ ี่ใกล้จะสิ้ นอายุขยั ของชีวติ “แม้ขา้ พระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงา
มัจจุราช....พระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์”

หนังสื อสาหรับโลก
เขียนโดยผูเ้ ขียน 40 คน
ผูแ้ ปลนับเป็ นร้อย ๆ
บริ ษทั จัดพิมพ์เป็ นพัน ๆ
ผูอ้ ่านนับล้าน ๆ คนทัว่ โลก
พระเจ้าทรงเลี้ยงดูขา้ พเจ้าดุจเลี้ยงแกะ
ข้าพเจ้าจะไม่ขดั สน
พระองค์ทรงกระทาให้ขา้ พเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าอันเขียวสด
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พระองค์ทรงนาข้าพเจ้าเข้าไปริ มน้ าแดนสงบ
ทรงฟื้ นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม
เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
แม้ขา้ พระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช
ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใด ๆ
เพราะพระองค์ททรงสถิตกับข้าพระองค์
คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์
พระองค์ทรงเตรี ยมสารับให้ขา้ พระองค์
ต่อหน้าต่อตาข้าพระองค์
พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ดว้ ยน้ ามัน
ขันน้ าของพระองค์ก็ลน้ อยู่
แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมัน่ คง จะติดตามข้าพเจ้าไป
ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจะอยูใ่ นพระนิ เวศน์ของพระเจ้าสื บไปเป็ นนิ ตย์
พระธรรมสดุดี บทที่ 23
ในปี 1534 เมื่อมาร์ ติน ลูเธอร์ ได้จดั พิมพ์พระคัมภีร์เป็ นภาษาเยอรมันนั้น มีพระคัมภีร์แปลเป็ น
ภาษาต่าง ๆ ราว 14 ภาษาด้วยกัน ในปี 1600 มีพระคัมภีร์แปลเพิ่มอีกรวมเป็ น 40 ภาษา ในปี 1700 มี
เพียง 52 ภาษา หลังจากช่วงเวลานั้นต่อมา ได้มีการจัดตั้งสมาคมเผยแพร่ พระกิตติคุณจานวนมากใน
ยุโรป ผูท้ ี่ออกไปประกาศพระวจนะของพระเจ้าในส่ วนต่าง ๆ ของโลก ต้องการที่จะมีพระคัมภีร์เป็ น
ภาษาของชาวพื้นเมือง ที่พวกเขาเข้าไปเผยแพร่ เหตุน้ ีเอง จึงทาให้นกั ภาษาศาสตร์ หลายคนเริ่ มแปล
พระคัมภีร์เป็ นภาษาต่าง ๆ ได้มีการแปลพระคัมภีร์เป็ นภาษาอินเดียนแดงเผ่าหนึ่งในทวีปอเมริ กาเหนือ
ต่อมามีพระคัมภีร์เป็ นภาษาเอธิ โอเปี ยน ภาษาทมิฬ ชาวเอสกิโมในเกาะกรี นแลนด์มีพระคัมภีร์ของ
ตนเองในปี 1744
นักแปลบางคนอาจจะใช้เวลาแปลพระคัมภีร์ เป็ นภาษาหนึ่งเสร็ จภายใน 3 ปี แต่บางภาษาอาจ
ใช้เวลาตลอดชีวิตของเขา เพราะบางภาษานั้นยากมาก
ไม่มีผใู ้ ด ในโลกจะจาได้ท้ งั หมดว่า พระคัมภีร์แปลออกเป็ นภาษาอะไรบ้าง เช่น ภาษา
เปอร์เซียน จีน สันสกฤต ฮินดู โอมีอิน โปเนริ โฮเอน ฯลฯ
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ในปี 1800 มีพระคัมภีร์แปลเป็ นภาษาต่าง ๆ 75 ภาษา ปี 1900 มี 567 ภาษา ปี 1953 ยอดรวม
ทั้งหมดที่ได้แปลมาตั้งแต่เริ่ มแรกเป็ น 1167 ภาษา เดี๋ยวนี้มีพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ที่แปลเป็ นภาษาต่าง ๆ
กว่า 1,500 ภาษาแล้ว

ใครมีอานาจทีจ่ ะกล่าวเช่ นนี?้
“พระเยโฮวาห์ตรัสว่า” ข้อความประโยคนี้ไม่มีในหนังสื อเล่มใดในโลกเลย นอกจากพระคัมภีร์
เท่านั้น ประโยคสั้น ๆ ที่กล่าวข้างต้น เราพบในพระคัมภีร์นบั เป็ นร้อย ๆ ครั้ง แม้แต่ในพระธรรมมาลาคี
ซึ่ งเป็ นพระธรรมสั้น ๆ ก็มีคา “พระเยโฮวาห์ตรัสว่า” ถึง 24 ครั้ง และ “พระเยโฮวาห์แห่งจอมทัพตรัส
ว่า” ถึง 22 ครั้งด้วยกัน พระคริสตธรรมคัมภีร์ ยืนยันอย่างแน่นอนว่า เป็ นพระดารัสของพระเจ้า หากว่า
ไม่เป็ นจริ งแล้วพระคริสตธรรมคัมภีร์ คงเป็ นหนังสื อที่โกหกหลอกลวงที่สุด ตอนนี้ ท่านต้องตัดสิ นใจ
ได้วา่ เป็ นหนังสื อที่มาจากพระเจ้า 100 % หรื อว่าเป็ นหนังสื อเหลวไหลที่สุดในโลก

ท่ านเคยกินยาเบื่อหนูไหม?
เราทุกคนก็ทราบกันดีแล้วว่า ยาเบื่อหนูเป็ นอันตรายผูท้ ี่กล่าวว่า “คุณลองกินดูก่อนซิ แล้วคุณจะ
รู ้วา่ มันเป็ นพิษอย่างไร” เป็ นคนที่โง่เขลาเหมือนกับคนที่กล่าวว่า จะต้องอ่านหนังสื อที่ไม่ดี เพื่อให้รู้วา่
มันไม่ดีอย่างไร

คาแนะนาทีด่ ี : จงอย่ ากินยาเบื่อหนู
อย่านาเอาหนังสื อที่เลวเข้ามาในบ้าน แต่จงอ่านหนังสื อที่ดี จงอ่านหนังสื อเกี่ยวกับบุคคลที่
ประสบความสาเร็ จในชี วติ วีรบุรุษและวีรสตรี แห่งความเชื่อ และอ่านให้รู้วา่ คนเหล่านี้ พูดเกี่ยวกับ
พระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างไร แต่วา่ อย่าให้หนังสื อที่ดีเหล่านี้มีความสาคัญเท่ากับพระคัมภีร์เราจะต้อง
ให้พระคัมภีร์มีความสาคัญเป็ นอันดับหนึ่งในชีวิต

จดหมายรัก
ในวันเกิดของเจ้าหญิงองค์หนึ่ง องค์หญิงได้ทรงรับห่อของขวัญกลม ๆ จากคู่หมั้นของพระนาง
เมื่อทรงเปิ ดห่อของขวัญนั้นออก พบว่าเป็ นลูกปื นใหญ่โบราณ พระนางไม่ทรงพอพระทัย ปาลูกปื น
ใหญ่โบราณนั้นไปที่มุมห้องแต่มีอะไรเกิดขึ้นหรื อ? เปลือกนอกของลูกปื นแตกออกเผยให้เห็นลูกบอล
สี เงิน องค์หญิงทรงหยิบขึ้นมาทันทีและขณะที่ทรงพลิกมันบนพระหัตถ์ และกดดู ปรากฏว่ามีกล่องสี
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ทองโผล่ออกมาจากลูกบอลสี เงินนั้น ทรงเปิ ดกล่องดูก็พบแหวนเพชรวางอยูบ่ นกามะหยีส่ ี ดา และมี
ข้อความสั้น ๆ สอดไว้ดว้ ย ความว่า “เพราะหม่อมรักองค์หญิง”
มีหลายคนคิดว่า เขาไม่ชอบพระคัมภีร์เลย ข้อความในพระคัมภีร์แปลก อ่านเข้าใจยาก แต่
สาหรับผูท้ ี่ศึกษาค้นคว้าอย่างจริ งใจ จะพบกับสิ่ งสวยงามใหม่อนั นิ รันดร์ และผลที่สุดเขาก็จะเข้าใจใน
พระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไม่มีขอ้ กังขาเลย “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักท่าน”

ข้ อพิสูจน์ ทดี่ ีทสี่ ุ ด
ใกล้สะพาน มีหญิงคนหนึ่งนัง่ ขายผลไม้อยู่ เวลาใดที่ไม่มีคนมาซื้ อผลไม้ เธอจะเอาพระคัมภีร์ที่
ทรงคุณค่าสาหรับเธอขึ้นมาอ่านเสมอ ๆ
ครั้งหนึ่งลูกค้าคนหนึ่งถามเธอว่า “ผมเห็นคุณอ่านหนังสื ออยูต่ ลอดเวลา มันเป็ นหนังสื ออะไร
กัน?”
“โอ้ พระคัมภีร์ค่ะ พระวจนะของพระเจ้า”
“ทาไมคุณถึงรู ้วา่ เป็ นพระวจนะของพระเจ้า ใครบอกคุณหรื อ?”
เธอตอบว่า “ก็พระองค์เองตรัสบอก”
“พระเจ้าบอกคุณเป็ นส่ วนตัวเช่นนั้นหรื อ?”
ครั้งแรกเธอรู ้สึกอายนิด ๆ ที่ถูกถามว่า ทาไมพระคัมภีร์จึงเป็ นพระ
วจนะของพระเจ้า แต่ครั้นแล้วเธอมองขึ้นไปที่ทอ้ งฟ้ า ชี้ที่ดวงอาทิตย์พดู ว่า
“คุณพิสูจน์ได้ไหมว่านัน่ คือดวงอาทิตย์?”
“พิสูจน์วา่ นัน่ คือดวงอาทิตย์น่ะหรื อ” เขาถาม “ง่ายนิดเดียว ข้อพิสูจน์ที่
ดีที่สุดก็คือ มันให้ความสว่างและความอบอุ่นแก่ผม”
“จริ งทีเดียว” หญิงนั้นกล่าว “ข้อพิสูจน์ที่วา่ พระคัมภีร์เป็ นพระวจนะ
ของพระเจ้า ก็คือทาให้ดิฉนั ได้รับความสว่างและความอบอุ่นในจิตใจ”

ไม่ มขี ้ อขัดแย้ งในพระคริสตธรรมคัมภีร์
ไม่มีเหตุผลใด ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านวิทยาศาสตร์ โบราณคดี ฟิ สิ กส์ ธรณี วทิ ยา หรื อดารา
ศาสตร์ที่ขดั แย้งกับพระคริสตธรรมคัมภีร์ ไม่มีเลย
นี้เป็ นความจริ งหรื อ เป็ นไปได้ไหม?
เป็ นไปได้ พระเจ้าผูท้ รงเนรมิตสร้างจักรวาล และผูท้ รงไว้ซ่ ึ งสติปัญญาจะตรัสขัดแย้งกันเอง
หรื อ?
เปล่าเลย พระคริสตธรรมคัมภีร์ สมบูรณ์ทุกอย่าง
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ทองคาที่บริ สุทธิ์ ไม่ตอ้ งเอาไปชุบอีก ทับทิมสี สวยงามก็ไม่ตอ้ งนาไประบายสี เพิ่มฉันใด ไม่มี
สิ่ งใดในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่จะต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์เพิ่มเติมฉันนั้น ท่านไม่ตอ้ งไปจุดตะเกียง
เพื่อจะส่ องดูดวงอาทิตย์ และดวงอาทิตย์ไม่ตอ้ งไปหาข้อพิสูจน์ดว้ ยว่า นัน่ คือดวงอาทิตย์
พระคริสตธรรมคัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน เป็ นพระวจนะของพระเจ้าโดยตรง
พระคัมภีร์ในฝาผนัง
ประมาณ 100 ปี ก่อนการสร้างอุโมงค์เซนต์ กอตทาร์ ด คนเดินทางที่ตอ้ งการจะข้ามจาก
ประเทศอิตาลีไปยังสวิตเซอร์ แลนด์หรื อจากสวิตเซอร์แลนด์มายังอิตาลี จะต้องเดินข้ามทางที่เซนต์ กอต
ทาร์ด ซึ่ งทาให้เสี ยเวลาในการเดินทางเป็ นอย่างมาก
ในครั้งนั้นประชาชนจะเดินทางกันไปเป็ นกลุ่ม ครั้งหนึ่งมีช่างก่ออิฐกลุ่มหนึ่ง ได้เดินทางจาก
เมืองลูการ์ โนในอิตาลีไปยังภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เพราะพวกเขาทราบว่าที่นนั่ ค่าแรงดีกว่าใน
อิตาลี ในกลุ่มนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ อ อันโตนิโอ เขาได้สนทนากับสุ ภาพสตรี สูงอายุผหู ้ นึ่ง ถึง
เรื่ องราวของพระเยซูคริ สตเจ้า อันโตนิโอ ไม่ตอ้ งการฟังเรื่ องที่สุภาพสตรี น้ นั เล่า เขาพูดว่า “เรามีพระแม่
มาเรี ยและหลวงพ่อก็นบั ว่าเพียงพอแล้ว”
ดังนั้นสุ ภาพสตรี ผนู ้ ้ นั จึงมอบพระคริสตธรรมคัมภีร์ หุ ้มปกหนังสวยงามแก่อนั โตนิ โอเป็ นที่
ระลึก เขารับไว้แต่ไม่เคยอ่านเลย
เมื่อเดินทางถึงเขตก่อสร้างในเมืองกลารัส เขาได้รับมอบหมายให้ช่วยสร้างบ้านขนาดใหญ่หลัง
หนึ่ง ขณะทางาน เขาและผูร้ ่ วมงานต่างก็พดู หยาบคาย วันหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่ามีช่องว่างแห่งหนึ่งลืม
ใส่ อิฐ ทันใดนั้นเขาคิดถึงพระคัมภีร์ในกระเป๋ า และพูดกับเพื่อนร่ วมงาน “ชัปส์ ผมเกิดความคิดแล้วล่ะ
ผมจะเอาพระคัมภีร์ใส่ ไว้ตรงที่ลืมใส่ อิฐนี่แหละ” เขาเอาพระคัมภีร์ใส่ ในช่องว่างได้ค่อนข้างยาก เพราะ
มีขนาดไม่เท่ากับช่องว่างนั้น ปกจึงขาดเสี ยเล็กน้อย “ดูนี่ ผมฉาบปูนปิ ดไว้แล้ว ดูซิวา่ มารจะเอา
พระคัมภีร์ออกไปได้ไหม?” สองสามอาทิตย์ต่อมา อันโตนิ โอก็ได้เดินทางข้ามภูเขากลับไปยังบ้านใน
อิตาลี
ในวันที่ 10 พฤษภาคม ปี 1861 เกิดไฟไหม้ใหญ่ในเมืองกลารัส บ้านเรื อนราว 490 หลังถูกไฟ
ไหม้หมดเมืองถูกทาลายและจะต้องสร้างใหม่
หัวหน้าช่างก่อสร้างคนหนึ่ง จากภาคเหนื อของอิตาลี ชื่ อ โยฮันนัส ได้รับมอบหมายให้เป็ น
ผูส้ ารวจเฉพาะบ้านสร้างใหม่ที่ถูกไหม้เป็ นบางส่ วนเท่านั้น โยฮันนัสได้ใช้คอ้ นเคาะบนฝาผนังบ้านหลัง
นั้น ทันใดนั้น ปูนที่ฉาบได้หลุดออก เขาแปลกใจมากที่พบหนังสื อเล่มหนึ่งซ่อนไว้ในนั้น เขาเอา
หนังสื อนั้นออกมา โดยอุทานขึ้นว่า “พระคัมภีร์ มาอยูท่ ี่นี่ได้อย่างไร? แปลกมาก”
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ในเวลาว่างโยฮันนัสจะอ่านพระคัมภีร์อย่างตั้งอกตั้งใจ เขาไม่เข้าใจข้อความหลาย ๆ อย่างใน
พระคัมภีร์ แต่จากพระกิตติคุณทั้งสี่ และบทเพลงสดุดี เขาก็ได้เรี ยนรู ้ที่จะอธิ ษฐาน และรู ้วา่ หากว่าผูใ้ ด
สัตย์ซื่อ พระเจ้าจะช่วยเหลือผูน้ ้ นั
จากนั้นไม่นานเขารู ้สึกตัวว่าเขาเองเป็ นคนบาป แต่พระเจ้าทรงรักเขา และด้วยความเชื่อใน
พระเยซูคริ สต์ เขาจึงได้รับการยกโทษบาป เมื่อเขาเดินทางกลับไปบ้านของเขา เขาก็ได้บอกคนทัว่ ไปว่า
เขาได้รับความรอดแล้ว
อีกไม่กี่เดือนต่อมา ในเวลาว่าง โยฮันนัสจะเอากระเป๋ าที่มีพระคัมภีร์บรรจุอยูเ่ ต็ม ออกไปยัง
หมู่บา้ นใกล้เคียงเพื่อประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์
วันหนึ่ง โยฮันนัสได้เข้าไปในเขตที่อนั โตนิ โออาศัยอยู่ เขาได้เปิ ดแผงขายพระคัมภีร์ในตลาด
นัด อันโตนิโอเดินเล่นผ่านมาเห็นพอดี เขาหยุดและพูดว่า “โอ้ พระคัมภีร์หรื อ ผมไม่ตอ้ งการเลย ถ้าผม
อยากได้สักเล่ม ผมจะกลับไปเอาเล่มที่ผมใส่ ไว้ในฝาผนังที่เมืองกลารัสดีกว่า ผมจะแปลกใจ หากว่ามาร
ตนไหนสามารถเอาพระคัมภีร์เล่มนั้นออกมาได้”
โยฮันนัสมองอันโตนิ โออย่างเคร่ งขรึ ม ทันใดนั้นก็รู้วา่ อันโตนิโอหมายถึงอะไร เขาพูดขึ้น
“เดี๋ยว พ่อหนุ่ม คุณอย่าเยาะเย้ยผมนะ คุณจะคิดอย่างไรถ้าผมจะให้คุณดูพระคัมภีร์เล่มนั้น”
“ผมไม่เชื่อเลย เป็ นไปไม่ได้” อันโตนิโอตอบ “ผมจาได้ดีเพราะผมทาเครื่ องหมายไว้ และขอย้า
ว่าแม้แต่พญามารซาตานเองก็ไม่สามารถจะเอาพระคัมภีร์เล่มนั้นออกมาจากผนังนั้นได้”
โยฮันนัสเอาพระคัมภีร์เล่มนั้นขึ้นมาพร้อมกับกล่าวว่า “คุณจาเครื่ องหมายนั้นได้ไหม?” อันโต
นิโอนิ่งอึ้ง เมื่อเห็นพระคัมภีร์เล่มเดียวกับที่เขาใส่ ไว้ในฝาผนัง
“คุณเห็นไหม นี่ไม่ใช่งานของพญามารซาตาน แต่เป็ นงานของพระเจ้า แต่พระองค์ทรงทาเช่นนี้
เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่า พระองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงต้องการช่วยคุณให้ได้รับความรอด”
จิตใจแข็งกระด้างต่อต้านพระเจ้า ของอันโนติโอเริ่ มสาแดงออกมา เขาพยายามเก็บซ่อนมันไว้
ในใจ ครั้นแล้วเขาก็ตะโกนบอกเพื่อน ๆ ว่า “มานี่ เพื่อน ๆ มาจัดการกับแผงพระคัมภีร์ของผูใ้ จบุญคนนี้
ซิ ”
ภายใน 2 นาทีเท่านั้นแผงพระคัมภีร์ของโยฮันนัสก็ถูกพลิกคว่า เขาถูกตบตี อันโตนิ โอกับเพื่อน
หลบหนีไปขณะที่กลุ่มชนเริ่ มห้อมล้อมเข้ามาดูเหตุการณ์
ตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นมา อันโตนิโอยิง่ มีใจต่อต้านพระเจ้ามากขึ้น
วันหนึ่งอันโตนิ โอดื่มเหล้าเมาในขณะทางาน เขาพลัดตกมาจากตึกก่อสร้างสู งจากพื้นดินถึง 56
ฟุต ได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกนาส่ งโรงพยาบาลอย่างรี บด่วน เมื่อโยฮันนัสทราบข่าวนี้ ก็ส่งช่อ
ดอกไม้ไปแสดงความเสี ยใจ และไปเยีย่ มอันโตนิโอภายหลัง แต่จิตใจที่เกลียดพระเจ้าของอันโตนิ โอยัง
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กรุ่ นอยู่ แม้วา่ โยฮันนัสจะแสดงความรักต่อเขาก็ตาม โยฮันนัสไปเยีย่ มเยียนเขาทุกสัปดาห์ ในไม้ชา้
อันโตนิ โอก็เริ่ มอ่านพระคัมภีร์ ครั้งแรกเขาอ่านเพราะไม่มีอะไรทา แต่ต่อมาเขาอ่านด้วยความสนใจเอง
ครั้งหนึ่งเขาอ่านในพระธรรมฮีบรู บทที่ 12 ว่า “บุตรชายของเราเอ๋ ย อย่าละเลยต่อการตีสอน
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ตีสอนนั้น”
ข้อพระธรรมนี้ ช่างเหมาะเจาะกับสภาพของอันโตนิ โอ เขาอ่านพระวจนะของพระเจ้าต่อไป
เรื่ อย ๆ พระวจนะของพระเจ้าซึ่งสามารถกระทาให้แม้กระทัง่ หิ นผาแตกสลายได้ ก็ซึมซาบเข้าสู่ จิตใจ
ของเขา เขาได้สานึกถึงความผิดบาป และสารภาพผิดต่อพระองค์ และยังได้เชื่อถือในพระราชกิจของ
พระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขนด้วย จิตวิญญาณของเขาได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระเจ้า แต่ทว่าขาของเขายัง
เป็ นอัมพาตอยู่ เขาจึงไม่สามารจะทางานช่างอิฐต่อไปได้ แต่เขาได้พบงานใหม่ที่เหมาะสม ภายหลังเขา
ได้แต่งงานกับบุตรสาวของโยฮันนัส และอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุ ข เขามีพอ่ ตา ซึ่ งเวลาเดียวกันเป็ น
เพื่อนที่ดีที่สุดของเขา เดี๋ยวนี้อนั โตนิโอ ได้จากเราไปอยูก่ บั พระเจ้าในสวรรค์แล้ว พระคัมภีร์เล่มที่เขา
เคยซ่อนไว้ในฝาผนังนั้น ลูกหลานของเขาได้เก็บรักษาไว้ประดุจขุมทรัพย์อนั ทรงค่า
พระคัมภีร์ในก้อนขนมปัง
จอห์น ฮัสส์ อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นผูพ้ ยากรณ์ และผูแ้ ก้ไขสถานการณ์ คาพยานอันแจ่มชัดของเขา
ทาให้ผคู้ นหลายพันคนเข้าใจว่าคาสอนใดเป็ นคาสอนเท็จ
และเข้าใจถึงพระราชกิจของพระคริ สต์ที่
สาเร็ จบนไม้กางเขน แต่เขาประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าในประเทศของตนอยูไ่ ม่นาน เขาก็ถูกเผา
ทั้งเป็ นบนเสาหลัก และคริ สเตียนอื่นอีกจานวนมากก็ถูกฆ่าตาย ในเวลานั้นได้มีการค้นหาพระคัมภีร์
อย่างขนานใหญ่ทวั่ ทุกแห่งเพื่อนามาทาลายเสี ย
สุ ภาพสตรี ผรู้ ักพระวจนะของพระเจ้ายิง่ ผูห้ นึ่ง ยืนอยูห่ น้าเตาอบขณะกาลังอบขนมปั งอยูพ่ อดี
เมื่อได้ข่าวว่ามีพนักงานค้นหาพระคัมภีร์กาลังเข้ามาในหมู่บา้ น เพื่อจับผูม้ ีพระคัมภีร์อยูใ่ นครอบครอง
เธอนาพระคัมภีร์มาอย่างรวดเร็ ว จัดการห่อและซ่อนไว้ในก้อนขนมปั ง ใส่ ลงไปในเตาอบพร้อมกับ
ขนมปังที่เหลือ หลังจากนั้นสักครู่ บา้ นของเธอก็ถูกค้นทุกซอกทุกมุม ตั้งแต่ช้ นั ล่างจรดห้องเพดานแต่ไม่
พบพระคัมภีร์เลย
เมื่อผูค้ น้ หาจากไปแล้ว ขนมปั งก็อบเสร็ จ เธอได้นาพระคัมภีร์ออกมาจากเตาอบด้วยร้อนระอุ
นั้นด้วย แต่น่าประหลาด พระคัมภีร์ยงั อยูใ่ นสภาพดีดงั เดิม เช่นเดียวกับชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก
(ในพระธรรมดาเนียล) ซึ่ งถูกจับโยนลงไปในเตาไฟอันร้อนระอุ โดยคาสั่งของเนบูคดั เนสซาร์ แต่รอด
ออกมาโดยไม่มีรอยผิดปกติอนั ใดเลย
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ผูส้ ื บสกุลของสุ ภาพสตรี ผกู ้ ล้าหาญนี้ ได้เก็บรักษาพระคัมภีร์เล่มนั้นไว้ดุจมรดกอันล้ าค่า ผูร้ ับ
มรดกคนสุ ดท้ายชื่อ เชโบลโบลด์ ชาวโบฮิเมียโดยกาเนิด ผูอ้ าศัยอยูท่ ี่มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริ กา ได้
เก็บรักษาพระคัมภีร์เล่มนั้นไว้อย่างดี และเห็นความสาคัญของพระคัมภีร์เล่มนั้นอย่างยิง่
พระคริสตธรรมคัมภีร์ทมี่ ีรอยลูกปื น
“นัน่ น่าละอายเหลือเกิน” คนหนึ่งกล่าวขึ้น “ไม่มีใครเขายิงปื นใส่ พระคัมภีร์ และก็ไม่สมควร
ทาด้วย”
“แต่ผมว่านี่ เป็ นเหตุการณที่อศั จรรย์มาก” ทหารผูน้ ้ นั กล่าว “เพราะว่าพระคัมภีร์เล่มนี้ แหละได้
ช่วยชีวติ ผมไว้ ขณะนั้นผมอยูแ่ ถวหน้า เราต้องคลานคืบหน้าผ่านสนามเพลาะไปเรื่ อย ๆ ทันใดนั้นผม
รู้สึกเจ็บแปลบที่อกอะไรเกิดขึ้นคุณรู ้ไหม? ตามธรรมดาผมชอบพกพระคัมภีร์ติดตัวเสมอ ถ้าไม่ใช่
พระคัมภีร์เล่มนี้ กระสุ นปื นข้าศึกคงทะลุถึงหัวใจผมพอดี ผมบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่นานก็หาย
ผมสรรเสริ ญพระเจ้าเพราะพระกรุ ณาคุณของพระองค์ครั้งนั้น”
“พระคัมภีร์เล่มนี้ได้ช่วยชีวติ ผมถึงสองครั้ง ครั้งแรก คือชี้ทางให้ผมได้รู้จกั กับพระผูช้ ่วยให้
รอด ครั้งที่สองคือช่วยให้ผมรอดตายจากกระสุ นปื นลูกนั้น”

คาของพระคัมภีร์ทขี่ ายไป
หลังจากที่สามีได้สิ้นชีวติ ลง นางลินเนอร์ ตอ้ งพบกับปั ญหาต่าง ๆ หลายอย่าง เธอจาต้องขาย
เครื่ องประดับและเครื่ องเพชรพลอยแก่คนซื้ อของเก่า เพราะปั ญหาทางเศรษฐกิจบีบบังคับ วันหนึ่งเธอ
ต้องจาใจขายพระคัมภีร์หุม้ ปกอันสวยงามซึ่ งเป็ นมรดกของตระกูลที่เธอได้รับเมื่อตอนแต่งงาน ในอดีต
เธอได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าเสมอ และได้รับการหนุ นใจอย่างมาก แต่บดั นี้ เธอไม่ได้อ่านพระคัมภีร์
เล่ย คืนหนึ่งเมื่อเธออยูค่ นเดียว ขณะที่ลูกทุกคนหลับหมด ความคิดต่าง ๆ ประดังเข้ามาหาเธอจนไม่
สามารถพักผ่อนได้ บางทีอาจเป็ นเพราะเธอได้ขายพระคัมภีร์อนั มีค่าเล่มนั้นโดยง่ายก็ได้ ขณะที่
ความคิดต่าง ๆ รบกวนเธอมากยิง่ ขึ้น เธอออกจากบ้านตรงไปยังร้านของคนซื้ อของเก่าเพื่อซื้ อ
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พระคัมภีร์คืน แต่เมื่อเธอมองผ่านกระจกเข้าไปในร้านเธอได้เห็นชาย 4 คนกาลังยืนอยูร่ อบโต๊ะ และ
คุณลีไวคนซื้ อของเก่ากาลังอ่านหนังสื อเล่มหนึ่ง ซึ่ งเธอจาได้วา่ เป็ นพระคัมภีร์ของเธอเอง มันคล้ายกับ
ว่าชายเหล่านั้นกาลังเยาะเย้ยข้อความต่าง ๆ ในพระคัมภีร์เล่มนั้นอยู่ แต่ชายเหล่านั้นเงียบลง เมื่อวิไลเริ่ ม
อ่านข้อพระธรรมที่เกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระเยซูคริ สต์ เมื่อลีไวอ่านถึงตอนที่พระเยซูทรง
เศร้าพระทัยอย่างมาก ขณะทรงอธิ ษฐานในสวนเกทเสมนีน้ นั คล้ายกับว่าเขาจะร้องไห้ออกมา เขา
สะเทือนใจมาก น้ าตาได้ไหลลงอาบแก้มของเขา ชายทั้งสี่ น้ นั ได้พากันเดินออกจากบ้านไปอย่างเงียบ ๆ
โดยไม่ล่าลาเขาเลย
และนางลินเนอร์ ล่ะ? เธอเศร้าใจมากที่ชายเหล่านั้นได้เยาะเย้ยพระคัมภีร์ของเธอ เธอร้องไห้
จิตใจเธอตาหนิตวั เองที่ขายพระคัมภีร์ไป เธอเคยได้ยนิ เรื่ องการทนทุกข์ทรมานของพระเยซูคริ สต์เพื่อ
ไถ่บาปของเธอ และเมื่อเธอได้ยนิ อีกครั้งหนึ่งในวันนั้น เธอจึงกลับบ้านร้องไห้อธิษฐาน และสารภาพ
ผิดต่อพระเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดที่เธอได้ลืมเสี ย
ในตอนเช้าวันต่อมาเธอรู ้สึกสดชื่น และปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง เธอรู ้สึกว่าเดี๋ยวนี้ความผิดบาป
ของเธอได้หลุดพ้นไปแล้ว ต่อนี้ไปเธอจะดาเนิ นชีวติ เคียงข้างองค์พระผูช้ ่วยให้รอดตลอดไป เธอได้รีบ
รุ ดไปยังร้านของลีไวเพื่อซื้ อพระคัมภีร์คืน เธอแปลกใจที่เห็นลีไวยังอยูท่ ี่เดิมตรงหน้า พระคัมภีร์ที่เปิ ด
อยู่ เขาไม่สามารถหันเหความสนใจไปจากพระคัมภีร์ได้เลย เขาได้อ่านต่อไปถึงเรื่ องการทนทุกข์
ทรมานของพระคริ สต์ และรู ้วา่ พระองค์ทรงอธิ ษฐานก่อนสิ้ นพระชนม์วา่ “โอ พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรด
อภัยให้แก่เขา เพราะว่าเขาไม่รู้วา่ เขาทาอะไร” (ลูกา 23:34)
เขาได้อ่านพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดีวา่ “เขาผูน้ ้ นั ถูกเจ็บเป็ นบาดแผลก็เพราะ
การล่วงละเมิดของพวกเรา และถูกฟกช้ าก็เพราะความอสัตย์อธรรมของพวกเรา” ลีไวรู้สึกเศร้าใจมากที่
พระองค์ผบู ้ ริ สุทธิ์ ตอ้ งสิ้ นพระชนม์เพื่อเขา เมื่อคืนที่แล้วเขายังเยาะเย้ยพระองค์อยู่ แต่เดี๋ยวนี้เขากล่าวว่า
“โอพระเยซูคริ สต์แห่งนาซาเร็ ธพระองค์ทรงเป็ นพระเมสิ ยาห์ที่แท้จริ งของเรา คือพระผูช้ ่วยให้รอดซึ่ ง
พระเจ้าทรงสัญญาจะส่ งมาช่วยเรา”
นางลินเนอร์ เข้าไปพบเขา เธอหยุดยืนนิ่งตรงประตูที่เปิ ดกว้าง เมื่อลีไวพูดว่า “สวัสดีครับคุณ
ผูห้ ญิง ผมได้พบขุมทรัพย์ในหนังสื อของคุณแล้ว รู ้ไหมขุมทรัพย์ที่มีค่ากว่าสิ่ งทั้งหมดในโลก” นางลิน
เนอร์ ก็บอกเขาเหมือนกันว่า
คืนที่แล้วเธอได้กา้ วพ้นออกจากความมืดเข้าสู่ ความสว่างแห่งชีวติ แล้ว
เช่นเดียวกัน นางลินเนอร์ ได้รับพระคัมภีร์กลับคืน ส่ วนลีไวได้ซ้ื อพระคัมภีร์เล่มใหม่ ต่อมาไม่นาน
ภรรยาของลีไวก็พบสันติสุขในพระเจ้า และทั้งสองก็ได้รับศีลบัพติศมา
เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องจริ งเล่าโดย ยาโคบ ออกัสท์ ฮอสไมสเตอร์ ผูป้ ระกาศพระกิตติคุณแก่ชาวยิวใน
เมืองสตราสเบอร์ ก ก่อนที่เขาจะสิ้ นชีวติ ไปอยูก่ บั พระเจ้าในสวรรค์
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พระคริสตธรรมคัมภีร์ลอยนา้
ขณะที่ขา้ ราชการชาวญี่ปุ่นผูห้ นึ่ง กาลังแล่นเรื อผ่านท่าเรื อนางาซากิ เขาสังเกตเห็นว่ามีหนังสื อ
เล็ก ๆ เล่มหนึ่งลอยน้ าอยู่ เขานามาทาปกใหม่ และพบว่าในหนังสื อเล่มนั้นมีแต่ตวั อักษรที่แปลก
สาหรับเขา เขาเที่ยวถามคนโน้นคนนี้ เพื่อจะเรี ยนรู ้ขอ้ ความในหนังสื อเล่มนั้น แต่ไม่เคยประสบ
ผลสาเร็ จเลย
ในที่สุดมีพอ่ ค้าชาวจีนคนหนึ่ ง ซึ่ งรู ้จกั ภาษาอังกฤษอยูบ่ า้ ง ได้บอกเขาว่าหนังสื อเล่มนั้นคือ
“หนังสื อเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์” เป็ นหนังสื อของชาวต่างชาติ และได้แปลเป็ นภาษาจีนด้วย ข้าราชการ
ญี่ปุ่นคนนั้นรู ้ภาษาจีนบ้างเล็กน้อย เขาได้ขอร้องให้ชาวจีนผูน้ ้ นั หาหนังสื อที่แปลเป็ นภาษาจีนให้ดว้ ย
ทันทีที่เขาได้รับพระคริ สตธรรมใหม่ฉบับภาษาจีน เขาตั้งหน้าอ่านเรื่ องราวอย่างสนใจ ซึ่ งเป็ นการเรี ยน
ภาษาจีนไปในตัว ในการทาเช่นนั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงทางานในจิตใจของเขา แม้วา่ เขาจะไม่รู้
หลังจากอ่านจบ เขากลับกลายเป็ นคนใหม่ที่มีความสุ ข ที่ได้รู้จกั พระเยซูคริ สต์ ในฐานะพระผูช้ ่วยให้
รอดของเขา ญี่ปุ่นในสมัยนั้น ห้ามการประกาศศาสนาอื่น ๆ เพื่อจะดารงไว้ซ่ ึงศาสนาเดิม
แต่สาหรับข้าราชการญี่ปุ่นคนนั้น เขาไม่สามารถเก็บเรื่ องราวของพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาไว้
ได้ เขาได้บอกแก่ครอบครัวและเพื่อนสนิทบางคนและได้ศึกษาพระคัมภีร์ดว้ ยกัน ไม่นานนักความรัก
ของพระเยซูคริ สต์ก็เริ่ มทางานในจิตใจของบุคคลเหล่านั้น หลังจากนั้นต่อมา ทางการได้ให้เสรี ภาพใน
การนับถือศาสนามากขึ้น และแม้แต่ในเมืองนางาซากิก็มีมิชชัน่ นารี เข้าไปทาการ ตอนนี้ขา้ ราชการญี่ปุ่น
ผูน้ ้ นั สามารถพูดคุยเรื่ องของ “หนังสื อพระเยซูคริ สต์” และความเชื่อของเขาได้อย่างอิสระ
เขาเป็ นชาวญี่ปุ่นคนแรก ๆ คนหนึ่งที่ได้รับเชื่ อพระเจ้าอย่างเปิ ดเผย กิจการงานของเขาเป็ น
พยานที่ไม่รู้จกั เสื่ อมสู ญ ซึ่ งสิ่ งทั้งหมดนี้ ก็เนื่ องมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ลอยน้ าเล่มน้อย ๆ ที่เขา
พบในท่าเรื อเมืองนางาซากินนั่ เอง
เป็ นความจริ ง พระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์ อานาจสามารถช่วยบุคคลที่เชื่อให้รอดพ้นจากบาป
ได้

หนึ่งแผ่ นจากพระคัมภีร์
มีผคู้ นจานวนมากมาย หลายล้านคนได้รับพระพรทางพระคริ สตธรรมคัมภีร์ หลายครั้งที่
เนื้อความในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เพียงหน้าเดียว หรื อไม่ก็เพียงบรรทัดเดียว เป็ นเสมือนเมล็ดพืชที่ทา
ให้บุคคลเหล่านั้นเกิดผลนับร้อยเท่า
ในเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งในประเทศเยอรมัน ครั้งหนึ่ งมีการขายเลหลังเครื่ องเรื อน และมี
พระคัมภีร์เก่า ๆ ขนาดใหญ่เล่มหนึ่งรวมอยูด่ ว้ ย แต่ไม่มีใครสนใจ พ่อค้าขายของปลีกผูห้ นึ่งจึงซื้ อไว้
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ด้วยเงินเพียงไม่กี่สตางค์ พ่อค้าคนนั้นนาพระคัมภีร์มาฉี กห่อของขาย เขามิได้คิดเลยว่าแผ่นกระดาษห่ อ
ของเหล่านั้นจะมีค่ามหาศาล พระเจ้าตรัสว่า “คาของเราซึ่ งออกไปจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่ เรา
โดยไร้ผล” (อิสยาห์ 55:11)
ในเมืองนี้ มีชายผูห้ นึ่งซึ่ งต้องทนทุกข์เพราะความคิดที่วา่ เขาเป็ นฆาตกรนั้นเฝ้ าหลอกหลอนอยู่
ทุกเมื่อเชื่อวันและคืน เขาไม่สามารถพักผ่อนได้เลย หลายครั้งเขาคิดถึงและได้ยนิ แต่คาว่า “ฆาตกร ๆ”
หรื อเห็นคาเหล่านั้นลอยเด่นอยูต่ รงหน้าหลอกหลอนเสมอ วันหนึ่งเขาให้บุตรชายไปซื้ อของ ผูข้ ายได้
ฉี กเอาพระคัมภีร์เก่า ๆ นั้นห่อของให้ เขาได้เห็นข้อความพระธรรมฮีบรู 9:22 จากกระดาษห่อของว่า
“ถ้าไม่มีโลหิ ตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย”
ครั้งแรกเขาอ่านแล้วไม่เข้าใจ แต่การอภัยบาปนี่ เองที่เขาแสวงหานัก เขาอยากอ่านต่อไปอีก จึง
ให้บุตรชายไปซื้ อของอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้พ่อค้าคนนั้นได้ฉีกพระคัมภีร์ถึงพระธรรมยอห์นฉบับต้นแล้ว
เมื่อเขาได้อ่านพระธรรมตอนนั้นแล้ว ภาระที่ทาให้เขาต้องทนทุกข์ถูกยกออกจากจิตใจของเขาเสี ยแล้ว
กระดาษแผ่นนี้ มีคาเขียนไว้วา่ “.......พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์ก็ชาระเรา
ทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้ น” และมีคาเขียนไว้อีกว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์
ซื่ อ และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชาระเราให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น” (1
ยอห์น 1:7-10)
พระวจนะของพระเจ้านี้เป็ นแสงสว่างส่ องเข้าสู่ จิตใจที่มืดมิดของเขา
และเขายังรู ้อีกว่า
พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สตเจ้าที่หลัง่ ออกบนไม้กางเขนนั้น สามารถชาระบาปทั้งหมดของผูท้ ี่สารภาพ
บาปของตนต่อพระเจ้า สาหรับเขาก็เช่นกัน เขาได้พบสันติสุขที่เที่ยงแท้สาหรับจิตใจของเขาแล้ว แม้
พระวจนะของพระเจ้าเพียงแผ่นเดียวจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ก็สามารถชี้ทางมนุษย์ให้รับสันติสุขจาก
พระเจ้าได้
พระคัมภีร์จากเรืออับปาง
ใกล้กบั ชายฝั่งประเทศสเปน เรื อเยอรมันลาหนึ่งได้จมลงคราวเกิดพายุใหญ่ครั้งหนึ่ง 2-3 วัน
ต่อมาซากเรื อบางส่ วนและเสื้ อผ้าของพวกลูกเรื อถูกพัดเข้าสู่ ฝั่ง ในเสื้ อตัวหนึ่งมีพระคริ สตธรรมใหม่มี
ข้อความเขียนไว้วา่
“มาร์ คศั รอทมานน์, โคล์คไวส 12, ฮัมเบอร์ ก อ่านครั้งแรก เมื่อลอตเต พี่สาวขอร้อง อ่านครั้งที่
สอง เพราะกลัวการพิพากษาของพระเจ้า อ่านครั้งที่สาม และครั้งต่อ ๆ มา เพราะรักพระเยซูคริ สต์
พระผูช้ ่วยให้รอดของผม”
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พระคัมภีร์จากหน้ าต่ างรถไฟ
“ขว้างหนังสื อเล่มนั้นออกหน้าต่างไปสิ ”
เมื่อขึ้นรถไฟ ทหารหนุ่ม ๆ ชอบใช้เวลาส่ วนใหญ่ผอ่ นคลายอารมณ์ดว้ ยการเล่าเรื่ องหรื อทาใน
สิ่ งที่ขา ๆ เสมอ แล้วก็พากันหัวเราะครึ กครื้ น และโดยเฉพาะตอนที่พวกเขาพากันขึ้นรถไฟครั้งหนึ่ง มี
ทหารใหม่ผหู ้ นึ่งนัง่ อ่านพระคัมภีร์อยูร่ ิ มหน้าต่าง
“เราจะเล่นตลกกับ พ่อทหารเคร่ งศาสนาคนนั้นนะ โดยโยนคัมภีร์ของเขาออกหน้าต่างไปคงจะ
ดี”
ไม่ถึง 2 นาที พระคัมภีร์ก็ถูกเหวีย่ งออกจากรถไฟไป
ทหารหนุ่มผูน้ ้ นั โกรธไหม? ไม่โกรธ เพราะมีนายที่บอกว่า “เราสุ ภาพและใจอ่อนน้อม”
(มัทธิว 11:29) เขารู ้สึกเสี ยใจแต่เขาเก็บไว้เงียบ ๆ 2-3 วันต่อมาทหารหนุ่มได้รับห่อของซึ่ งมีพระคัมภีร์
บรรจุอยู่ พร้อมกันนั้นยังมีจดหมายที่น่าสนใจมากฉบับที่หนึ่งสอดมาด้วย
พนักงานรถไฟ ได้พบพระคัมภีร์ที่ถูกขว้างไปเล่มนั้นและได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเจ้าจาก
การอ่าน เขากลัวเพราะบาปของเขามาก แต่เมื่ออ่านข่าวประเสริ ฐนั้น เขาก็ได้พบพระผูช้ ่วยให้รอดที่
แท้จริ งของเขา เดี๋ยวนี้ทหารหนุ่มผูน้ ้ นั เข้าใจดีวา่ เพราะเหตุใด เขาจึงต้องถูกแยกจากพระคัมภีร์ของเขา
เป็ นเวลา 2-3 วัน และรู ้วา่ มารก็ได้พา่ ยแพ้อีกครั้งหนึ่ง
พระคัมภีร์ทถี่ ูกฉีก
เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส คนแจกหนังสื อของพระเจ้าผูห้ นึ่งได้มอบพระคัมภีร์เป็ น
ของขวัญแก่ครอบครัวหนึ่ง หัวหน้าครอบครัวรับไว้ และฉี กพระคัมภีร์ออกเสี ย 12 แผ่น เผาไฟทิ้งทันที
คนแจกหนังสื อจากไปด้วยความผิดหวัง
ไม่กี่ปีต่อมา เขาได้เข้ามาในถิ่นนี้อีก และได้ไปยังบ้านของครอบครัวนั้นด้วย ในระหว่าง
สงครามโลก ครอบครัวนี้ได้สูญเสี ยบุตรชายคนหนึ่งในสงคราม สิ่ งของของบุตรชายเพิ่งส่ งมาถึง ใน
จานวนสมบัติของบุตรชายที่ส่งมามีพระคัมภีร์อยูด่ ว้ ย คนแจกหนังสื อหยิบพระคัมภีร์เล่มนั้นขึ้นมา และ
สังเกตได้วา่ เป็ นเล่มเดียวกับที่เขามอบให้แก่ครอบครัวนี้เมื่อ 2-3 ปี มาแล้ว ทหารผูจ้ ากไปได้จารึ กไว้
ด้านหลังของพระคัมภีร์เล่มนั้นว่า
“ตอนแรกผมไม่ชอบ และเยาะเย้ย แต่ในที่สุดก็เชื่อ เพราะพระคัมภีร์เล่มนี้ ผมจึงรอดบาป”
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ขุมทรัพย์ ที่ยงิ่ ใหญ่ ทสี่ ุ ดของโลก คือ
ข่ าวประเสริฐแห่ งพระคริสตธรรมคัมภีร์
“การที่ได้บนั ทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์
พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมีชีวติ โดยพระนามของพระองค์” (ยอห์น 20:31)
พระเจ้าได้เขียนจดหมายถึงท่าน และกาลังรอคาตอบจากท่านอยู่

จดหมายของท่ าน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นจดหมายส่ วนตัว
เขียนขึ้นเพื่อท่าน
คาเตือนสอนทั้งปวงเพื่อท่าน
พระเยซูคริ สต์สิ้นพระชนม์ก็เพื่อท่าน และพระองค์ทรงเสนอพระองค์เอง เพื่อเป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดส่ วนตัวของท่าน
หากท่านต้องการไปสวรรค์ ท่านต้องต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน

เชื่อพระองค์
เจ้าชายในประเทศทางตะวันออกไกลพระองค์หนึ่ง ทรงตัดสิ นใจให้ประหารนักโทษ ก่อนการ
ประหารเล็กน้อย นักโทษประหารผูน้ ้ นั ถูกถามว่า ต้องการอะไรเป็ นครั้งสุ ดท้าย
สิ่ งเดียวที่เขาต้องการ คือน้ าถ้วยหนึ่ง เมื่อเอาน้ ามาให้ มือของเขาสั่นจนแทบจะถือถ้วยน้ าไม่ได้
เจ้าชายจึงตรัสกับนักโทษว่า “ไม่ตอ้ งตัวสั่น ชีวิตของเธอจะปลอดภัยจนกระทัง่ เธอดื่มน้ าจน
หมดถ้วย”
เขาเชื่อถ้อยคาของเจ้าชายทันที จึงเทน้ าลงพื้นจนหมด เพื่อกันไม่ให้ผใู ้ ดเอาน้ านั้นคืนใส่ ถว้ ยได้
อีก ชีวติ ของเขาจึงรอดจากความตาย
มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะเชื่อพระเจ้าได้เช่นกันเดียวกัน แต่เราเชื่ อพระวจนะของพระองค์ได้
มากกว่าที่จะเชื่อถ้อยคาของเจ้าชาย เสี ยอีก
ไม่ สามารถจะเข้ าใจได้ หรือ?
“พระคัมภีร์ไม่มีความหมายสาหรับผมเลย” สุ รศักดิ์พดู กับศักดา “มีหลายสิ่ งหลายอย่างใน
พระคัมภีร์ที่ผมไม่เข้าใจ”
ศักดาคิดหาเหตุผลสักครู่ หนึ่ง เขารู ้ดีวา่ สุ รศักดิ์หาข้อแก้ตวั
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เมื่อวานนี้เองสุ รศักดิ์ขโมยมะม่วงในสวนของเพื่อนบ้าน ดังนั้นศักดาจึงเอ่ยว่า “มีสิ่งหนึ่งใน
พระคัมภีร์ที่ท่านเข้าใจได้”
“สิ่ งนั้นคืออะไร?”
“อย่าลักขโมย”
คาตอบของศักดา เปรี ยบเสมือนลูกศรที่แทงทะลุเข้าไปในจิตใจของสุ รศักดิ์ เขาคิดถึงมะม่วงที่
ขโมยมาเมื่อวานนี้ แล้วก็เดินเลี่ยงออกไปอย่างเงียบ ๆ
พระคัมภีร์เล่ มทีเ่ ล็กทีส่ ุ ดในโลก
พระคัมภีร์เล่มเล็กที่สุดที่เคยพิมพ์มามีความยาวเท่ากับก้านไม้ขีด คือยาว 1 ¾ นิ้ว กว้าง 1 ¼ นิ้ว
และหนา 13/16 นิ้ว พระคัมภีร์ขนาดจิ๋วเล่มนี้พิมพ์ในประเทศอังกฤษ มีท้ งั หมด 878 หน้า ภายในเล่มยัง
มีรูปภาพอีกมากด้วย ถ้าใช้แว่นขยายส่ องดู จะอ่านได้อย่างสบาย ๆ พระคัมภีร์เล่มนี้ มีน้ าหนักราว 20
กรัมเท่านั้น

คนทีไ่ ม่ อธิษฐาน
ชาวนาผูห้ นึ่งได้รับเชิ ญไปในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง เขานัง่ ร่ วมโต๊ะกับแขกที่มีชื่อเสี ยง ก่อนการ
รับประทานอาหาร ไม่มีใครอธิ ษฐานนอกจากชาวนาผูน้ ้ นั
ซึ่ งประสานมืออธิ ษฐานขอบพระคุณ
พระบิดาในสวรรค์อย่างเงียบ แขกจากในเมืองค่อนข้างหยิง่ ผูห้ นึ่งพูดเยาะเย้ยชาวนาผูน้ ้ นั ว่า
“เป็ นไงเพื่อน ในชนบท พวกคุณทุกคนยังอธิ ษฐานอยูห่ รื อ?”
“ไม่ ผมไม่ขอยืนยัน” ชาวนาตอบ
“อ้าว ยังงั้นก็มีแต่พวกโบราณและหัวคร่ าครึ เท่านั้นซิ นะที่อธิ ษฐาน” แขกผูน้ ้ นั พูดอย่างแสดงชัย
ชนะ
“นัน่ ก็ไม่ใช่เหมือนกัน” ชาวนาตอบ “นี่นะ ในคอกหมูผม มีแม่หมูอยูต่ วั หนึ่ง มีลูก 4 ตัว และ
มันก็ไม่เคยอธิ ษฐานเลย สัตว์เท่านั้นที่ไม่รู้จกั อธิ ษฐาน มนุษย์ทุกคนควรขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับ
อาหารอันบริ บูรณ์”
จากเวลานั้นมา แขกผูน้ ้ นั ก็นงั่ เงียบกริ บ
ข้ อแนะนา
การนาพระคริสตธรรมคัมภีร์ติดตัวเสมอนั้น เป็ นสิ่ งที่ควรทา เพราะท่านสามารถจะอ่าน
พระวจนะของพระเจ้าเวลาใด สถานที่ใดก็ได้ หากโอกาสอานวย (กิจการ 8:28, เอเฟซัส 5:16)
ควรอ่านพระคัมภีร์อย่างไรดี?
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มีขอ้ เสนอแนะแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการอ่านพระคัมภีร์ดว้ ยใจยินดี และเพื่อคุณค่าต่อชีวติ ของตัว คือ
1. ซื้ อพระคัมภีร์ที่พิมพ์อย่างดีและชัดเจน
2. ใช้เวลา 15 นาที ทุกวัน เข้าใกล้ชิดกับพระเจ้า แต่ละวันมี 1440 นาที อุทิศให้แก่พระเจ้า
เสี ย 15 นาที ไม่นานท่านจะพบว่า ท่านต้องการเวลามากกว่า 15 นาที เสี ยอีก (กิจการ
17: 11)
3. เวลาที่เข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นช่วงไหนของวันไม่สาคัญ ขอแนะนาว่า ตอนเช้าตรู่ และตอน
เย็น ๆ เป็ นเวลาที่เหมาะที่สุด ตอนเช้า ๆ จิตใจของท่านปลอดโปร่ งดีนกั (สดุดี 3:5,
4:8)
4. อ่านพระคัมภีร์ดว้ ยความเอาใจใส่ ไม่รีบร้อน อย่าข้ามหน้าหนึ่งหน้าใดไป แต่
ไตร่ ตรองถึงข้อความที่อ่าน
5. ขณะอ่านพระคัมภีร์ อธิ ษฐานให้พระเจ้าทรงช่วยให้เกิดความสว่างในจิตใจ ไม่มีใคร
สามารถอธิบายพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้ดีไปกว่าผูเ้ ขียนขึ้น (มัทธิ ว 11:25)
6. ขณะอ่านพระคัมภีร์ ให้พระเจ้าตรัสในจิตใจท่าน อ่านคล้ายกับว่าพระคัมภีร์เขียนขึ้น
เพื่อท่านเป็ นส่ วนตัว พระคัมภีร์คือ ข่ าวประเสริฐของพระเจ้ าสาหรับท่าน หากมีคา
เตือน ท่านควรคิดว่าเป็ นคาเตือนสาหรับท่านเอง หากพบพระสัญญา ก็คิดว่าเป็ น
พระสัญญาสาหรับท่านเอง
7. จะดียงิ่ หากมีดินสอหรื อปากกาลูกลื่นไว้ขีดเส้นใต้ขอ้ พระธรรมที่ท่านรู ้สึกประทับ ซึ่ง
จะช่วยให้ท่านอ่านได้ง่ายขึ้น ทาเครื่ องหมายข้อที่เน้นเสมอ ๆ เช่น ความผิดบาป การ
อภัยโทษ ไม้กางเขน ความเสี ยใจ ความรักของพระเจ้า ฯลฯ
8. หลังจากอ่านเสร็ จแล้ว เข้าเฝ้ าพระเจ้าโดยการอธิ ษฐาน
9. อ่านพระคัมภีร์ตลอดเล่ม แต่ละครั้งอ่านให้จบตอนหนึ่ง ๆ เมื่ออ่านจบแล้ว เริ่ มอ่านจาก
ต้นอีก ยิง่ อ่านเท่าใดพระคัมภีร์จะยิง่ มีคุณค่าต่อชีวติ ของท่านเท่านั้น
10. ท่องจาข้อพระธรรมที่มีความสาคัญเป็ นพิเศษต่อท่านการทาเช่นนั้น
จะทาให้ท่าน
ได้รับพระพรอันเหลือคณานับในอนาคต (สดุดี 119:11)

36

พระคัมภีร์เปรียบเสมือน
อาหาร
“นี่เป็ นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ผทู ้ ี่บริ โภคแล้ว ไม่ตาย” (ยอห์น 6:50)

ไฟ
“พระเจ้าตรัสว่า ถ้อยคาของเราไม่เหมือนไฟหรื อ” เยเรมีย ์ 23:29

โคม
“พระวจนะของพระองค์ เป็ นโคมสาหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็ นความสว่างแก่มรคาของ
ข้าพระองค์” (สดุดี 119:105)

นา้ นม
“เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ านมฝ่ ายวิญญาณอันบริ สุทธิ์ เพื่อโดยน้ านมนั้น จะทา
ให้ท่านทั้งหลายเจริ ญขึ้นสู่ ความรอด” (1 เปโตร 2:2)

นา้ ผึง้
“หวานยิง่ กว่าน้ าผึ้ง ที่หยดจากรวง” (สดุดี 19:10)
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ทองคา
“น่าปรารถนากว่าทองคา ยิง่ กว่าทองนพคุณมากนัก” (สดุดี 19:10)

กระจก
“......ผูน้ ้ นั ก็เหมือนคนที่ดูหน้าของตัว ในกระจกเงา....” ยากอบ 1:23-25

ฆ้ อน
“....พระเจ้าตรัสว่าถ้อยคาของเรา......เหมือนค้อนที่ทุบหิ นให้แตกเป็ นชิ้น ๆ” (เยเรมีย ์ 23:29)

ดาบ
“.....จงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า” เอเฟซัส 6:17, ฮีบรู 4:12
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เปิ ดพระคัมภีร์ของท่ าน
หากท่านต้องการสันติสุข โรม 5:1, 2 ยอห์นบทที่ 14
หากความต้องการของท่านได้รับการตอบสนอง สดุดี 33, 1 ทิโมธี 6, ยากอบ 2:1-17
หากกาลังเริ่ มงานใหม่ สดุดี 1, สุ ภาษิต 16
หากต้องการเข้ากับผูอ้ ื่นได้ โรม 12
หากมีความกังวลใจเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของท่าน สดุดี 121, อิสยาห์ 40
หากเกิดความท้อถอย สดุดี 23, 42, 43
หากมีความทุกข์ลาบากมากขึ้น 2 ทิโมธี 3, ฮีบรู 13
หากเพื่อนฝูงจากไป มัทธิว 5, 1 โคริ นธ์ 13
หากการทดลองกล้ ากราย สดุดี 15,19,139, มัทธิว 4, ยากอบ 1
หากทุกสิ่ งทุกอย่างดูเหมือนหนักอึ้งเกินไป สดุดี 34,71
หากนอนไม่หลับ สดุดี 4, 56, 130
หากมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน มัทธิ ว 18, เอเฟซัส 4, ยากอบ 4
หากกลายเป็ นคนเหน็ดเหนื่ อย สดุดี 75:1-7, มัทธิว 11:28-30
หากต้องการการอภัยโทษ ลูกา 15, ฟิ เลโมน
หากป่ วยหรื อเจ็บปวด สดุดี 6, 39, 41, 67, อิสยาห์ 26
หากความเชื่ออ่อนแอลง สดุดี 126, 146, ฮีบรู 11
หากเหมือนว่าพระเจ้าทรงละทิ้งท่าน สดุดี 25,125, 138, ลูกา 10
หากดูรู้สึกโดดเดี่ยว และไม่ปลอดภัย สดุดี 27,91, ลูกา 8
หากกลัวความตาย ยอห์น 11, 17, 20, 2 โคริ นธ์ 5
หากกระทาบาป สดุดี 51, อิสยาห์ 53, ยอห์น 3, 1 ยอห์น 1

ท่ านไม่ เชื่อพระคริสตธรรมคัมภีร์หรือ?
ท่านมีความรู ้ดี จนไม่ตอ้ งเชื่ อพระคัมภีร์หรื อ?
ท่านบอกว่า ท่านมีความคิดและข้อพิสูจน์ของตนเอง ที่สามารถลบล้างความเชื่อในพระคัมภีร์
เอาละ ข้าพเจ้าขอท้าทายท่าน ขอให้ท่านเขียนชื่อที่อยูข่ องบุคคล 5 คน ซึ่ งเมื่อก่อนเคยเป็ นคน
เลวและสิ้ นหวัง แต่บดั นี้ได้กลายมาเป็ นบุคคลที่มีความสุ ขความยินดี โดยการเชื่ อในเหตุผลและข้อ
พิสูจน์ของท่าน ถ้าหากท่านเขียนชื่อได้ 1 ชื่อ ข้าพเจ้าหรื อคริ สเตียนคนอื่น ๆ ก็จะสามารถเขียนได้ 10
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ถึง 50 ชื่อซึ่ งเป็ นบุคคลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งครั้งหนึ่งเขาเคย
เป็ นคนขี้เหล้า เป็ นคนไร้ค่าในสายตาของมนุษย์ เป็ นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า แต่บดั นี้เขามีความสุ ขอย่าง
แท้จริ ง และมีความยินดีอย่างเหลือที่จะอธิ บายได้”
ชีวติ ของคนจานวนล้าน ๆ คน ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้ นเชิง โดยทางพระคริ สตธรรม
คัมภีร์

พระคัมภีร์กล่าวว่ า
“ท่านอาจอ่านพระคัมภีร์เจ็ดครั้ง
หรื อเจ็ดสิ บคูณเจ็ด
และแม้กระนั้น จิตใจของท่านก็มิอาจรับความเปี่ ยมล้นจากสวรรค์ที่มีอยูใ่ นพระคัมภีร์ให้หมด
ได้”
ยิง่ ท่านค้นหาเท่าใด
ท่านยิง่ จะพบ
ยิง่ ท่านอ่านมากเท่าใด
ท่านยิง่ จะเรี ยนรู ้พระทัยที่เปี่ ยมไปด้วยความรักของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
เจ. แคทส์
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