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บทที ่1 เร่ิมต้นอย่างไร? 

ปัจจุบนัน้ีคนส่วนมากไม่สนใจใยดีท่ีจะรู้เร่ืองราวในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เขามวัแต่สาละวน
วุน่วายอยูก่บัการแสวงหาความสุขใหก้บัตนเองไปวนัหน่ึง ๆ จนไม่มีเวลาท่ีจะคิดค านึงถึงชีวตินิรันดร์
ภายหนา้ ถึงบั้นปลายแห่งชีวติของเขา เม่ือมีใครกล่าวถึงเร่ืองราวในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เขาจะไม่
สนใจ เขาเคยไดย้นิไดฟั้งมาวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีรวบรวมเอาต านานและนิทาน
ปรัมปราเขา้ไวด้ว้ยกนั จึงท าใหเ้ขา้ใจผดิคิดไปวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์คงไม่มีคุณค่าอนัใดต่อเขาเลย 
บางคนก็เพียรพยายามอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์เอาเสียจริง แต่แลว้ก็ไม่ค่อยจะเขา้ใจ และบางทีตวัท่าน
เองอาจจะถามวา่ “ขา้พเจา้จะศึกษาพระคมัภีร์ไปท าไมกนั?” 

แทจ้ริงแลว้ มีเหตุผลเป็นอนัมากท่ีจะพิสูจน์ให้เห็นวา่การศึกษาพระคมัภีร์เป็นการไดก้ าไร
สูงสุดในชีวติ แต่ในท่ีน้ี ขา้พเจา้จะขอให้เหตุผลแต่เพียงประการเดียวคือ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็น 
พระวจนะของอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้ ซ่ึงมีฤทธ์ิอ านาจท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงชีวิตของผูท่ี้ไดย้นิได้
ฟังและรับเขา้ไวใ้นจิตใจใหจ้  าเริญข้ึน ไม่วา่ผูน้ั้นจะอยูใ่นสังคมแบบไหน ท่ีใดท่ีพระกิตติคุณของ     
พระเจา้ไดรั้บการประกาศออกไป และมีผูเ้ช่ือฟังและปฏิบติัตาม จะพบวา่ ชีวติของผูใ้หญ่หรือเด็กท่ีนัน่
จะไดรั้บการเปล่ียนแปลงอยา่งชนิดท่ีเรียกวา่ “จากหนา้มือเป็นหลงัมือ” ทีเดียว และสังคมนั้นจะถูก
ยกระดบัข้ึนเป็นสังคมท่ีกอปรไปดว้ยศีลธรรมและมนุษยธรรม ตวัอยา่ง ๆ หน่ึงท่ีจะใหเ้ห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงชีวติดงักล่าวมาน้ี เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในประวติัศาสตร์ ซ่ึงเป็นตน้เคา้ของ
วรรณกรรมอนัลือช่ือเร่ืองหน่ึง  

เร่ืองมีอยูว่า่ ในปี ค.ศ. 1888 ทหารเรือองักฤษหมู่หน่ึงถูกส่งไปอยูท่ี่เกาะแห่งหน่ึงแถบทะเลใต ้
(มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต)้ หลงัจากท่ีอยูบ่นเกาะแห่งนั้นนาน 6 เดือน กปัตนัไดต้ดัสินใจท่ีจะออก
เดินทางต่อไป แต่พวกลูกเรือขดัขืนไม่ยอมปฏิบติัตามค าสั่ง และรวมหวักนักบฎต่อกปัตนั โดยปล่อย
กปัตนักบัลูกเรือบางคนท่ีไม่ยอมร่วมมือดว้ย ลงเรือเล็กลอยไปในทะเลแต่ต่อมาพวกกบฎก็ถูกคณะ
เจา้หนา้ท่ีจากองักฤษ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งใหสื้บหาตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษ จบักุม กบฎท่ีถูกจบัมี
ดว้ยกนัทั้งส้ิน 14 คน ในจ านวนน้ี 9 คน ถูกเนรเทศไปอยูย่งัเกาะอีกแห่งหน่ึง ท่ีเกาะแห่งนั้น พวกกบฎ 9 
คนน้ีไดจ้ดัตั้งอาณานิคมแห่งใหม่ข้ึน 

สารานุกรม บริตานิกา บนัทึกไวว้า่ จิตใจคนเหล่านั้นเส่ือมทรามลงอยา่งรวดเร็วมากและ
โหดร้ายอยา่งท่ีสุด แทบจะเรียกไดว้า่ทุกคนตกนรกแลว้ทั้งเป็น พวกเขาไดเ้รียนรู้วธีิท าเหลา้โดยใช้
ผลิตผลธรรมชาติบนเกาะนั้น ไม่ชา้พวกเขาท่ีติดเหลา้กนัจนงอมแงม ทะเลาะววิาท และใชก้ าลงั
ประทุษร้ายกนัและกนัอยา่งรุนแรง ผลท่ีสุดกบฎทุกคนก็เสียชีวติ คงเหลืออยูแ่ต่อเล็กซานเดอร์ สมิธ 
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เพียงคนเดียว สมิธไดอ้าศยัอยูก่บัหญิงเหล่านั้น ซ่ึงเป็นลูกผสม คร้ันแลว้ เหตุการณ์อนัมหศัจรรยก์็
บงัเกิดข้ึน สมิธไดเ้ดินไปท่ีชายหาด และพบพระคริสตธรรมคมัภีร์เล่มหน่ึง อยูใ่นหีบของกลาสีเรือ สมิธ
ไดอ่้านและเช่ือจากนั้นเขาไดเ้รียกผูห้ญิงและเด็ก ๆ ให้มารวมกนั และสอนพวกเขาใหรู้้เร่ืองราวใน  
พระวจนะของพระเจา้ 

ยีสิ่บปีต่อมา เรือของชาวอเมริกนัล าหน่ึงไดแ้วะไปยงัเกาะแห่งนั้น และไดพ้บสังคมคริสเตียนท่ี
นัน่ และยงัไดพ้บอีกวา่ บนเกาะแห่งนั้นไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็ ไม่มีอาชญากรรม ไม่มีคนท่ีสภาพจิตผดิปกติ 
ไม่มีคนท่ีไม่รู้หนงัสือ และไม่มีคนข้ีเหลา้เมายา มาตรฐานทางศีลธรรมของคนท่ีนัน่สูงมาก จนไม่
จ  าเป็นตอ้งตรากฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัข้ึนใช ้ เสมือนหน่ึงวา่แกะแห่งนั้นเป็นสวรรคน์อ้ย ๆ 
สถานหน่ึงทีเดียว อะไรล่ะท่ีน าความเปล่ียนแปลงอนัมหศัจรรยม์าสู่เกาะแห่งน้ี? มิใช่                        
พระคริสตธรรมคมัภีร์เพียงเล่มเดียวหรือ? 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ สามารถเปล่ียนแปลงชีวติของท่านไดเ้ช่นเดียวกนั เพราะฉะนั้นเน้ือหา
ของเร่ือง “วธีิศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งถูกวธีิ” เร่ืองน้ี จึงเป็นเน้ือหาสาระท่ีส าคญัยิง่ และมี
คุณค่าต่อชีวติมากท่ีสุด แต่การท่ีมีชีวติของท่านจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงโดยฤทธ์ิเดชแห่งพระกิตติคุณ
นั้น ท่านจะตอ้งเช่ือฟังพระบญัชาของพระองค ์ ตามท่ีไดต้รัสสั่งไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ ถา้ท่านยงั
ไม่ไดรั้บความรอด ท่านจะตอ้งกลา้เผชิญกบัความจริงท่ีวา่ ท่านเป็นคนบาปและพระเยซูคริตส์ไดท้รง
ส้ินพระชนมเ์พื่อท่าน และสารภาพวา่ ท่านเป็นคนผิดบาป และก าลงัจะจมด่ิงไปสู่ความพินาศ จงเช่ือ
ไวว้างใจองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ แลว้พระเจา้จะทรงโปรดยกความผดิบาปทั้งส้ินของท่าน และจะทรง
กระท าการมหศัจรรยใ์นตวัท่าน แลว้ท่านจึงจะสามารถศึกษาพระคมัภีร์ได ้ โดยมีจิตใจพร้อมท่ีจะ
ยอมรับวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นพระด ารัสของพระเจา้ และยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามค าสั่งสอนของ
พระองค ์

1. ส่ิงจ าเป็นอนัดับแรกกค็ือ การเกดิใหม่ 

ท่านจะไม่สามารถเขา้ใจค าพูดฝ่ายจิตวิญญาณ ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดเ้ลย หากท่านยงั
ไม่ไดบ้งัเกิดใหม่โดยฤทธ์ิเดชของพระเจา้ พระเยซูไดท้รงใหค้วามกระจ่างในขอ้น้ีแก่นิโคเดโมวา่ “...ถา้
ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ ผูน้ั้นจะเห็นแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได”้ (ยอห์น 3:3) ดว้ยเหตุน้ี ก่อนท่ีท่านจะ
เร่ิมตน้ศึกษาพระคมัภีร์อยา่งเอาจริงเอาจงั ทา่นควรจะถามตวัท่านเองก่อนวา่ “ขา้พเจา้บงัเกิดใหม่แลว้
หรือยงั?” 

การท่ีท่านเกิดความสนใจท่ีจะศึกษานั้น แสดงวา่ พระเจา้ก าลงัตรัสกบัท่าน โดยผา่นทาง     
พระวจนะของพระองคแ์ละพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แต่เพียงการสนใจเท่านั้นยงัไม่พอ ท่านจะตอ้งปฏิบติั
ตามดว้ย ท่านจะตอ้งสารภาพความผดิบาปของท่านเช่ือไวว้างใจพระเยซูคริสตเ์จา้ และตอ้นรับพระองค์
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เป็นพระผูช่้วยให้รอดของท่าน เม่ือท่านกระท าดงัน้ีแลว้ พระเจา้ก็จะประทานชีวติใหม่ใหแ้ก่ท่าน และ
จะทรงโปรดใหท้่านมีสัมพนัธภาพใหม่กบัพระองค ์

ก. ชีวติใหม่ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดใ้ห้ความกระจ่างแก่เราวา่ การบงัเกิดใหม่ หมายความวา่ถึงการรับชีวิต
ใหม่จากพระเจา้ อาจารยเ์ปาโลเปรียบเทียบคริสเตียนวา่ เป็น “คนท่ีไดรั้บการสร้างใหม่”                       
(2 โครินธ์ 5:17) และอาจารยเ์ปโตรก็กล่าวดว้ยวา่ ผูท่ี้เช่ือไวว้างใจพระเยซูคริสต ์ คือ “ผูท่ี้จะไดรั้บส่วน
ในสภาพของพระองค”์ (2 เปโตร 1:4) การท่ีผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บความรอดไม่สามารถเขา้ใจ                      
พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดน้ั้น เป็นเพราะวา่เขายงัอยู ่ “ฝ่ายเน้ือหนงั” นัน่หมายถึงวา่ เขาเกิดมาในสภาพ
ของคนผดิคนบาป และ “ตายแลว้ในการละเมิดและการบาป” (เอเฟซสั 2:1) พระคริสตธรรมคมัภีร์ได้
เปิดเผยใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัวา่ “คนทั้งหลายท่ีอยูฝ่่ายเน้ือหนงั ก็ปักใจในส่ิงซ่ึงเป็นของ ของเน้ือหนงั...
เหตุวา่ใจซ่ึงปักอยูก่บัเน้ือหนงันั้นเป็นศตัรูต่อพระเจา้ หาไดอ้ยูใ่ตบ้งัคบัธรรมบญัญติัของพระเจา้ไม่ และ
ท่ีจริงจะอยูใ่ตบ้งัคบัธรรมบญัญติันั้นไม่ได”้ (โรม 8:5,7) มนุษยท่ี์ยงัไม่ไดบ้งัเกิดใหม่นั้น จะไม่สามารถ
เขา้ใจพระวจนะของพระเจา้ไดเ้ลย 

“แต่มนุษยธ์รรมดาจะรับส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจา้ไม่ได ้ เพราะเขาเห็น
วา่เป็นส่ิงโง่เขลา และเขาไม่สามารถเขา้ใจได ้ เพราะวา่จะเขา้ใจส่ิงเหล่านั้นได ้ก็ตอ้งสังเกตวญิญาณ แต่
มนุษยฝ่์ายวญิญาณ วจิยัส่ิงสารพดัได.้...” 

(1 โครินธ์ 2:14,15) 
เน่ืองจากมนุษยต์กอยูใ่นสภาพมืดบอด และตายฝ่ายจิตวิญญาณมาแต่ก าเนิด ดงันั้น การท่ีมนุษย์

จะสามารถเขา้ใจความจริงฝ่ายจิตวญิญาณของพระคริสตธรรมคมัภีร์ได ้จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีเขาจะตอ้งรับ
ชีวติใหม่ดว้ยการกลบัใจบงัเกิดใหม่เสียก่อน คนท่ียงัไม่ไดรั้บความรอด อาจจะยกยอ่งพระคริสตธรรม
คมัภีร์วา่เป็นวรรณกรรมท่ีทรงคุณค่าและใชถ้อ้ยค าไดส้ละสลวยเป็นพิเศษ และอาจจะประหลาดใจท่ี
พบวา่ ขอ้ความในพระคริสตธรรมคมัภีร์ถูกตอ้งตามประวติัศาสตร์ทุกประการ แต่เขาจะไม่ไดรั้บความ
ประเลา้ประโลมใจ พลงัใจ และความช่ืนชมยนิดีจากพระคริสตธรรมคมัภีร์เลย ตรงกนัขา้มกบัผูท่ี้ไดรั้บ
ความรอดโดยความเช่ือไวว้างใจพระเยซูคริสต ์ แมว้า่เขาจะเป็นคนธรรมดาสามญั ไร้การศึกษา แต่เขา
กลบัไดรั้บความช่วยเหลือและพระพรอยา่งไม่ขาดสายจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่
เขาไดรั้บชีวิตใหม่แลว้นัน่เอง นอกจากนั้น เขายงัจะรู้สึกวา่ หากขาดพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงเป็น
อาหารฝ่ายจิตวิญญาณของเขา ชีวติใหม่ท่ีเขาไดรั้บจะไม่เจริญ ชีวติใหม่นั้นจะตอ้งไดรั้บการบ ารุงเล้ียง
ดว้ยพระวจนะของพระเจา้ ซ่ึงเปรียบเสมือนน ้านม (1 เปโตร 2:2, ฮีบรู 5:13) และอาหารแขง็          (ฮีบรู 



 10 

5:14) จงจ าไวใ้หดี้วา่ หากท่านยงัไม่ไดรั้บชีวติใหม่จากพระเจา้ชีวิตของท่านก็จะไม่มีวนัไดรั้บพระพร
จากพระวจนะของพระองคไ์ดเ้ลย 

ข. สัมพนัธภาพใหม่ 

ส่ิงท่ีสองซ่ึงเกิดข้ึน เม่ือผูห้น่ึงผูใ้ดตอ้นรับพระเยซูคริสตแ์ละกลบัใจบงัเกิดใหม่ก็คือ ผูน้ั้นมี
สัมพนัธภาพใหม่กบัพระเจา้ คนท่ียงัไม่ไดก้ลบัใจบงัเกิดใหม่อาจจะเช่ือวา่ พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยู ่และ
ทรงเป็นผูส้ร้างและผูค้  ้าจุนโลก แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยงัไม่รู้จกักบัพระองคใ์นฐานะ “พระบิดาแห่งฟ้า
สวรรค”์ การตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ จะมีผลใหผู้ท่ี้ตอ้นรับนั้นมีฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัว
ของพระเจา้ และดว้ยเหตุผลอนัน้ีท่านยอห์นจึงไดเ้ปรียบคริสเตียนวา่เป็น “บุตรนอ้ย” การบงัเกิดใหม่
เขา้สู่ครอบครัวของพระเจา้น่ีเอง ท่ีท าใหค้ริสเตียนมีสัมพนัธภาพกบัพระเจา้ และอาจารยเ์ปาโลได้
เปิดเผยใหเ้ราเห็นวา่ในฐานะท่ีเราเป็นบุตรของพระองคน่ี์เอง ท าใหเ้ราสามารถเแหงนหนา้ข้ึนดู        
พระพกัตร์ของพระเจา้ และร้องเรียกพระองคว์า่ “อบับา” (คือพระบิดา) ได ้(โรม 8:15) 

มิตรท่ีรัก ท่านอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ในฐานะท่ีเป็นพระด ารัสจากพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค ์
โดยเช่ือแน่วา่พระองคก์ าลงัทอดพระเนตรดูท่านดว้ยความรัก ในขณะท่ีท่านก าลงัอ่านอยูห่รือเปล่า? 
โปรดจ าไวว้า่ท่านเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงรักและโปรดปรานท่ีสุดคนหน่ึง และพระองคท์รงดีพระทยัเป็นอนั
มาก เม่ือทอดพระเนตรเห็นท่านก าลงัอ่านหนงัสือซ่ึงเป็นพระด ารัสของพระองค ์ความแน่ใจเช่นน้ี จะท า
ใหพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีน่าสนใจและมีชีวติชีวามากยิง่ข้ึน และท่านจะอ่านอยา่งใจจดใจ
จ่อราวกบัวา่ เป็นจดหมายรักทีเดียว 

ส าหรับคนท่ียงัไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ เขาจะมองเห็นไดก้็แต่เพียงวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็น
หนงัสือท่ีรวบรวมเอาค าพรรณาทางประวติัศาสตร์ และค าสอนเก่ียวกบัพระเจา้เขา้ไวอ้ยา่งโง่ ๆ แต่
ส าหรับคริสเตียนแลว้ กลบัพบวา่ หนงัสือเล่มน้ีเป็นแหล่งก าเนิดของความปลอบประโลมใจ พลงัใจ 
และความช่ืนชมยนิดี อนัไม่รู้ท่ีส้ินสุด เพราะฉะนั้น ขา้พเจา้ขอย  ้าอีกคร้ังหน่ึงถึงความส าคญั ท่ีท่าน
จะตอ้งปฏิบติัตามส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสไวใ้นพระวจนะของพระองค ์ โดยผา่นทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ หาก
ท่านยงัไม่ยอมสารภาพวา่ท่านเป็นคนผดิคนบาป และยงัไม่ไวว้างใจพระเยซูคริสต ์ ท่านก็ไม่มีวนัท่ีจะ
ไดรั้บการน าเขา้ไปสู่ความจริงอนัยิง่ใหญ่แห่งพระวจนะของพระเจา้ไดเ้ลย ท่านจะตอ้งศรัทธาใน     
พระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้ และเช่ือวา่พระองคท์รงน าความรอดมาใหท้่าน และในวนิาทีท่ีท่าน
เช่ือไวว้างใจพระองคอ์ยา่งสมบูรณ์ พระเจา้จะประทานชีวิตใหม่ใหแ้ก่ท่านและท่านจะมี           
สัมพนัธภาพใหม่กบัพระองค ์
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2. ต้องพร้อมทีจ่ะยอมรับและเต็มใจทีจ่ะปฏบิัติตาม 

ท่านจะตอ้งอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ ดว้ยใจท่ีเช่ือวา่เป็นพระวจนะของพระเจา้ ก่อนท่ีท่านจะ
เร่ิมลงมือศึกษา ท่านจะตอ้งเช่ือวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นพระด ารัสของพระเจา้ ส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่อีก
ประการหน่ึง ส าหรับการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็คือ จะตอ้งมีทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อพระคริสตธรรม
คมัภีร์ (หากท่านเป็นคริสเตียนท่ีเพิ่งกลบัใจใหม่ ท่านอาจจะยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการ
ดลใจของพระเจา้ก็ได)้ ท่านจ าตอ้งเร่ิมศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ ดว้ยความแน่ใจวา่พระเจา้ตรัสผา่น
พระคริสตธรรมคมัภีร์ และท่านตอ้งพร้อมท่ีจะเช่ือขอ้ความในหนงัสือเล่มน้ี และเตม็ใจท่ีจะปฏิบติัตาม
ค าสั่งสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

ก. ยอมรับ 

ตอนแรกท่านอาจจะประหลาดใจในบางส่ิงบางอยา่งท่ีท่านอ่านพบ ในพระคริสตธรรมคมัภร์ 
ท่านจะพบเร่ืองราวบางเร่ืองซ่ึงอาจจะเช่ือไดย้าก ค าสอนบางเร่ืองก็ดูเหมือนวา่จะขดักบัความรู้สึกนึกคิด
ของทา่นในทุกประการ แต่อยา่งไรก็ตาม อยา่ยอมให้อุปสรรคเหล่าน้ีรบกวนท่าน หรือท าให้ความ
พยายามในอนัท่ีจะศึกษาหาความเขา้ใจพระวจนะของพระเจา้ตอ้งลดถอยไป เม่ือท่านสงสัยเร่ืองราว 
หรือขอ้ความตอนหน่ึงตอนใด ในพระคมัภีร์หรือหากวา่ ท่านรู้สึกสับสนวุน่วาย เพราะขอ้ความใน       
พระคมัภีร์ดูเหมือนวา่จะขดักนัเอง อยา่เพิ่งเลิกลม้ความตั้งใจของท่านเสียแต่ในทางตรงกนัขา้ม ก็ไม่เป็น
การสมควรท่ีท่านจะทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจของท่านทั้งหมด ในอนัท่ีจะพยายามแกปั้ญหาทุกขอ้ท่ีท่าน
ประสบอยูด่ว้ยตวัของท่านเอง ในฐานะท่ีท่านเป็นคริสเตียนใหม่ ท่านไม่ควรท่ีจะน าความคิดของท่าน
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดทางศาสนศาสตร์มากเกินไป จนท าใหพ้ระเจา้ไม่สามารถตรัสกบัจิตใจ
ของท่านโดยผา่นทางพระคมัภีร์ไดอี้กต่อไป อาจารยเ์ปาโลไดต้กัเตือนคริสเตียนในสมยัของท่านมิให้
เก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดท่ีสามารถโตแ้ยง้ได ้และปัญหาท่ีท าใหส้ับสนวา่ 

“จงหลีกเล่ียงจากปัญหาโฉดเขลาท่ีเถียงกนั จากการล าดบัวงศต์ระกลู และการเถียง และการ
ทะเลาะกนัเร่ืองธรรมบญัญติั เพราะวา่การอยา่งนั้นไร้ประโยชน์และไม่เป็นเร่ืองราว” (ทิตสั 3:9) 

ถา้ท่านเขา้หาพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยใจถ่อมแลว้ ท่านก็จะเตม็ใจท่ีจะยอมรับทุกส่ิงทุกอยา่ง
ท่ีกล่าวไวใ้นนั้น แมว้า่ท่านจะไม่สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งครบถว้นก็ตาม ท่านควรจะระลึกไวเ้สมอวา่ การ
ท่ีท่านไม่สามารถหาค าตอบในปัญหาใดปัญหาหน่ึงไดน้ั้น มิไดห้มายความวา่ปัญหาท่ีท่านประสบอยู่
นั้นไม่มีทางท่ีจะแกไ้ด ้ แต่อยา่งไรก็ตาม ขอใหท้่านระลึกไวด้ว้ยวา่ ไม่มีใครท่ีจะสามารถรู้แจง้เห็นจริง
ไปเสียทุกอยา่ง จงแน่ใจเถิดวา่เม่ือท่านมีความรู้ในพระวจนะของพระเจา้มากข้ึน ท่านก็จะสามารถเขา้ใจ
บางส่ิงบางอยา่งท่ีท่านสงสัยอยูเ่ด๋ียวน้ีไดอ้ยา่งแจ่มกระจ่าง และเม่ือท่านเจริญเติบโตข้ึนในพระคุณ และ
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ความรักขององคพ์ระเยซูคริสต ์ท่านก็จะหมดกงัวลเก่ียวกบัรายละเอียดในพระคริสตธรรมคมัภีร์ซ่ึงท่าน
ไม่สามารถอธิบายไดท้นัที สามคัคีธรรมของท่านกบัพระเยซูคริสตเ์จา้จะน าสันติสุข ความเขม้แขง็ มาสู่
ท่าน และนอกจากน้ียงัจะท าใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ พระวจนะของพระเจา้นั้นเป็นความจริงทุกประการ 
ถึงแมว้า่ทา่นยงัไม่สามารถจะเขา้ใจไดอ้ยา่งครบถว้นก็ตาม ส่ิงท่ีท่านยงัไม่เขา้ใจอยูน่ั้น ท่านสามารถจะ
ยอมรับไดโ้ดยความเช่ือ และบ ารุงเล้ียงจิตวญิญาณของท่าน ดว้ยการอ่านและศึกษาพระวจนะของ    
พระเจา้ต่อไป โดยไม่หยดุย ั้ง 

ขอ้ท่ีควรระวงัก็คือ อยา่ยอมใหผู้ท่ี้เรียกตวัเองเป็นครูสอนพระคริสตธรรมคมัภีร์และอา้งวา่ตนรู้
ความจริงในพระคมัภีร์อยา่งดีเยีย่ม น าท่านออกจากการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีถูกตอ้งไปสู่การ
ถกเถียงกนัในเร่ืองต านานของชาติยวิ เร่ืองล าดบัวงศต์ระกลู หรือเร่ืองอ่ืนใดท านองน้ี ซ่ึงไม่สามารถช่วย
ใหจิ้ตวิญญาณเจริญข้ึนไดเ้ลย เพราะการท่ีท่านจะบ ารุงเล้ียงจิตวญิญาณและชีวติใหม่ของท่าน ยอ่ม
ส าคญักวา่การท่ีท่านจะเพิ่มความรอบรู้ใหแ้ก่สมองของท่าน พญามารซาตานอยากเห็นคริสเตียนทุ่มเท
ชีวติจิตใจใหก้บัขอ้ความในพระคมัภีร์ ตอนท่ีเม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ มีความส าคญันอ้ยกวา่ตอนอ่ืน 
และวกวนอยูก่บัรายละเอียดต่าง ๆ ซ่ึงไม่มีประโยชน์อนัใดในการท่ีจะด าเนินชีวิตใกลชิ้ดกบัพระเจา้ 
การศึกษาพระวจนะของพระเจา้อยา่งถูกวธีิ จะท าใหท้่านรักองคพ์ระเยซูคริสตเจา้มากยิง่ข้ึน ท าใหท้่านมี
ความสัมพนัธ์กบัพระองค ์ ในทางท่ีถูกตอ้งมากยิง่ข้ึนและท าใหท้่านเป็นเหมือนกบัพระองคม์ากยิง่ข้ึน 
ในเร่ืองการประพฤติปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืน ท่านจงอยา่ไดล้ะสายตาไปจากความจริงท่ีวา่                              
พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นพระด ารัสของพระเจา้ซ่ึงมีคุณค่าในการบ ารุงเล้ียงจิตวิญญาณของท่าน 

ข. การเช่ือฟัง 

ส่ิงจ าเป็นอีกประการหน่ึงท่ีจะท าใหก้ารศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์มีความหมาย และมีผลใน
การเปล่ียนแปลงชีวติจิตใจของท่าน ก็คือ การเช่ือฟัง ท่านตอ้งเตม็ใจท่ีจะเช่ือฟังทั้งขอ้หา้มมิใหป้ฏิบติั 
และขอ้แนะน าใหป้ฏิบติั ท่านจะตอ้งมีความตั้งใจจริงท่ีจะปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระองคทุ์กขอ้ ท่าน
จะตอ้งทุ่มเทชีวติจิตใจใหก้บัการศึกษาอยา่งแทจ้ริงทุกดา้น คือทั้งดา้นความตั้งใจ ความคิด และอารมณ์ 
พระเยซูคริสตต์รัสดว้ยพระองคเ์องวา่ การท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะเขา้ใจเร่ืองราวฝ่ายจิตวิญญาณไดอ้ยา่งดีนั้น เขา
ผูน้ั้นจะตอ้งเตม็ใจท่ีจะปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระเจา้ 

“ถา้ผูใ้ดตั้งใจประพฤติตามพระประสงคข์องพระองค ์ ผูน้ั้นก็จะรู้วา่ ค  าสอนนั้นมาจากพระเจา้ 
หรือวา่เราพดูตามใจชอบของเราเอง” (ยอห์น 7:17) 

หลกัเกณฑฝ่์ายจิตวญิญาณขอ้น้ี ใชไ้ดก้บัทุกคนท่ีประสงคจ์ะศึกษาพระวจนะของพระเจา้ แต่
ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่เช่ือนั้นเขาจะตอ้งยอมรับวา่ เขาเป็นคนผดิบาปและขาดการถวายเกียรติยศแด่พระเจา้ 
และเขาจะตอ้งยอมรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดดว้ยความเช่ือเสียก่อน และหลงัจากท่ีเป็น 
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คริสเตียนแลว้ เขาก็ยงัคงตอ้งเช่ือฟังและท าตามความจริงของพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยใจรักและ
ศรัทธา การเช่ือฟังจะท าใหเ้ขาพร้อมท่ีจะรับความรู้ความเขา้ใจจากพระเจา้มากยิง่ข้ึน และจะท าใหเ้ขา
เจริญเติบโตข้ึนในพระคุณ และสง่าราศีของพระองค ์ นอกจากนั้นเขายงัคงจะไดรั้บประสบการณ์ 
เก่ียวกบัฤทธ์ิอ านาจของพระวจนะของพระเจา้ในการเปล่ียนแปลงชีวติของเขา 

พี่นอ้งคริสเตียนท่ีรัก พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หท้่านไดรั้บความเขม้แขง้ และไดรั้บการ
ประเลา้ประโลมจากพระวจนะของพระองค ์ ท่านอยา่อิจฉาคนท่ีไดรั้บความช่ืนชมยนิดีจากพระเจา้ และ
ด าเนินชีวติอยูอ่ยา่งผูมี้ชยั ดว้ยคิดวา่พวกเขามีส่ิงท่ีพระเจา้ไม่ทรงประสงคใ์หท้่านมี พี่นอ้งท่ีรัก พระเจา้
มิไดท้รงเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั เม่ือท่านวางใจในพระเยซูคริสต ์ พระองคก์็จะประทานชีวติใหม่ใหแ้ก่ท่าน 
และจะประทานสิทธิใหท้่านเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค ์ พระองคท์รงประสงคท่ี์จะใหท้่านมี
อุปนิสัยใจคอ เหมือนดัง่พระลกัษณะของพระบุตรของพระองคม์ากข้ึนเร่ือย ๆ ขอใหท้่านอ่าน          
พระคริสตธรรมคมัภีร์เพื่อเป็นอาหารบ ารุงเล้ียงจิตวิญญาณ ถ่อมใจลงยอมเช่ือส่ิงท่ีท่านยงัไม่เขา้ใจ และ
ปฏิบติัตามค าสั่งและค าแนะน าของพระเจา้ท่ีมายงัท่าน มิใช่เพราะจ าใจตอ้งปฏิบติั แต่ดว้ยความรักท่ี
ท่านมีต่อพระเยซูคริสต ์พระองคไ์ดต้รัสไวว้า่ “ถา้ท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบญัญติัของ
เรา” (ยอห์น 14:15) 

โปรดจ าไวเ้สมอวา่ การศึกษาพระคมัภีร์นั้น มิไดมี้จุดมุ่งหมายใหท้่านน าเอาวชิาความรู้ไปใช้
เป็นบนัไดกา้วไปสู่ต าแหน่งครูผูส้อนพระคมัภีร์ในโบสถ์ของท่าน แต่อยา่งไรก็ตาม นัน่มิไดห้มายความ
วา่ ท่านจะไม่สามารถเป็นครูผูส้อน แน่นอน สักวนัหน่ึงพระเจา้คงใชท้่านใหท้ าหนา้ท่ีในต าแหน่งน้ี 
ดว้ยความยนิยอมพร้อมใจของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในโบสถข์องท่าน แต่ความปรารถนาในจิตใจของท่าน 
จะตอ้งสอดคลอ้งกนักบัความปรารถนาของพระเยซูคริสตเจา้ หากท่านจะศึกษาพระคมัภีร์ดว้ยใจถ่อม 
ดว้ยใจเช่ือ และตั้งใจปฏิบติัตามค าสั่งสอนทุกประการ ท่านก็จะจ าเริญข้ึนในพระคุณและความรู้ขององค์
พระเยซูคริสตเจา้ ความผดิบาปต่าง ๆ ซ่ึงเกิดจากเน้ือหนงั และแรงจูงใจฝ่ายโลก จะไม่มีอ านาจเหนือ
ชีวติของท่าน และพระลกัษณะของพระเยซูคริสตจ์ะฉายรัศมีออกจากตวัท่าน ไปยงัคนท่ีอยูร่อบขา้ง 

หากท่านยงัไม่เคยตอ้นรับองคพ์ระเยซูคริสต ์ขา้พเจา้ขอใหค้วามมัน่ใจแก่ท่านวา่ ท่านก็สามารถ
รู้จกักบัพระเจา้ไดเ้ช่นกนั และเป็นไปไดท่ี้ท่านจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความรอดของพระองค ์ แต่
ท่านจะตอ้งเร่ิมตน้ใหถู้กทาง ท่านจะตอ้งบอกกบัพระเจา้วา่ ท่านเป็นคนบาป และท่านตอ้งเช่ือวา่        
พระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่ความผดิบาปของท่าน อธิษฐานทูลขอใหพ้ระองคท์รงช่วยท่าน
ใหร้อดพน้จากความผิดบาปนั้น ถา้ท่านกระท าดงัน้ี พระเจา้ก็จะทรงโปรดยกโทษความผดิบาปของท่าน 
และจะสร้างชีวติใหม่ข้ึนภายในตวัท่าน และแลว้พระคริสตธรรมคมัภีร์จะกลายมาเป็นหนงัสือท่ีมี
ความหมายต่อชีวิตของท่าน และท่านจะสามารถมีประสบการณ์เก่ียวกบัฤทธ์ิเดชแห่งการเปล่ียนแปลง
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ชีวติของ พระคมัภีร์ในชีวติประจ าวนัของท่าน เพราะฉะนั้นขา้พเจา้จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านใหก้ระท าส่ิง
น้ีเป็นอนัดบัแรก คือจงเช่ือไวว้างใจองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ แลว้ท่านจะไดรั้บความรอด 
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บทที ่2 จะรับความช่วยเหลอืได้จากทีไ่หน? 

ในปัจจุบนัน้ี ข่าวประเสริฐของพระเจา้ไดรั้บการเผยแผไ่ปสู่สาธารณชนดว้ยวธีิการต่าง ๆ 
มากมายหลายวธีิ นบัตั้งแต่การเป็นพยานส่วนตวั การแจกใบปลิว การประกาศทางหนา้หนงัสือพิมพ ์
ทางวทิย ุ และแมแ้ต่ทางโทรทศัน์ ดงันั้นท่านอาจจะเป็นผูห้น่ึงท่ีกลบัใจมาเป็นคริสเตียน ดว้ยการอ่าน
ใบปลิว หรือโดยการเป็นพยานส่วนตวัของใครคนหน่ึงท่ีท่านพบ หรือโดยวธีิหน่ึงวธีิใด ดงัท่ีกล่าวไว้
ขา้งตน้ ท่านรู้วา่ท่านควรจะตอ้งศึกษาพระคมัภีร์ และบางทีท่านอาจเร่ิมลงมือศึกษาไปบา้งแลว้ก็ได ้ แต่
ท่านก็ยงัรู้สึกวา่จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูส้อน ใครเล่าท่ีจะเป็นผูส้อนพระคมัภีร์ใหแ้ก่ท่าน? ท่านควรจะเขา้
ร่วมประชุมท่ีโบสถแ์ห่งไหน? ท่านควรจะอ่านหนงัสือเล่มไหนก่อน? 

ในบทน้ีเราจะแสดงใหเ้ห็นถึง ทางท่ีท่านจะไดรั้บความช่วยเหลือในการศึกษา                     
พระคริสตธรรมคมัภีร์ ส่ิงแรกทีเดียวท่ีจะตอ้งท าก็คือ ท่านจะตอ้งพึ่งพาพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ขั้นท่ีสอง
ท่านจะตอ้งขอความช่วยเหลือ จากบุคคลผูซ่ึ้งพระเจา้ทรงแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อนพระวจนะของพระเจา้ 
และในบทน้ีเราจะช้ีใหท้่านเห็นถึงความแตกต่างระหวา่งผูส้อนแท ้และผูส้อนเทจ็ 

1. พระราชกจิของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

เราไม่ควรเร่ิมตน้ศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ โดยปราศจากการขอความช่วยเหลืออยา่งจริงใจ 
จากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นผูป้ระพนัธ์พระวจนะของพระเจา้ท่ีแทจ้ริงอาจารยเ์ปโตรไดเ้ตือนใจเรา
ในเร่ืองน้ีเช่นกนั ท่านกล่าววา่ “ดว้ยวา่ค าพยากรณ์นั้น เม่ือก่อนไม่ไดเ้ป็นมาตามน ้ าใจมนุษย ์ แต่วา่
มนุษยไ์ดก้ล่าวค าซ่ึงมาจากพระเจา้ ตามท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจใหก้ล่าวนั้น” (2 เปโตร 1:21) 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ไดท้รงดลใจใหม้นุษยเ์ขียนพระคมัภีร์ข้ึน และพระวญิญาณองคเ์ดียวกนัน้ี
น่ีแหละท่ีสถิตอยูใ่นจิตใจของคริสเตียนทุกคน และพระราชกิจของพระองคก์็คือ น าเราใหเ้ขา้ถึงความ
จริงแห่งพระวจนะของพระเจา้ แต่พระองคจ์ะทรงสามารถกระท าดงันั้นได ้ ก็ต่อเม่ือเราไดทุ้่มเทก าลงั
กายและความสามารถควบคุมตวัเองในการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงจะตอ้งศึกษาอยา่งเป็น
ระเบียบแบบแผน และละเอียดถ่ีถว้น 

ก. พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงท าอะไรเพือ่ท่าน 

เน่ืองจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิมีพระนามอีกพระนามหน่ึงวา่ “พระวญิญาณแห่งความจริง” เรา
จึงยอ่มแน่ใจไดว้า่ พระองคจ์ะทรงน าผูท่ี้พระองคส์ถิตอยูด่ว้ยนั้นไปสู่ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและพระองค์
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จะทรงพิทกัษรั์กษาผูน้ั้นไวใ้หพ้น้จากผูส้อนเทียมเทจ็ ท่านยอห์น ไดอ้า้งถึงส่ิงน้ี ในคราวท่ีท่านเขียน
จดหมายเตือนคริสเตียนยคุแรกมิใหเ้ช่ือฟังผูส้อนเทียมเท็จ ท่านไดใ้หค้วามแน่ใจแก่เขาเหล่านั้นวา่  

“ท่านทั้งหลายไดรั้บการทรงเจิมจากองคผ์ูบ้ริสุทธ์ิแลว้และท่านทุกคนก็มีความรู้ ขา้พเจา้เขียน
จดหมายถึงท่านทั้งหลายมิใช่เพราะท่านไม่รู้สัจจะ...ผูใ้ดท่ีปฏิเสธพระบุตร ผูน้ั้นก็ไม่มีพระบิดา ผูใ้ดท่ี
รับพระบุตร ผูน้ั้นก็มีพระบิดาดว้ย...และฝ่ายท่านทั้งหลาย การเจิมซ่ึงท่านทั้งหลายไดรั้บจากพระองค์
นั้นด ารงอยูก่บัท่าน และไม่จ  าเป็นตอ้งมีใครสอนท่านทั้งหลายเพราะวา่การเจิมนั้นไดส้อนท่านให้รู้ทุก
ส่ิงและเป็นความจริง และมิใช่ความเทจ็ การเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแลว้อยา่งใด ท่านจงตั้งมัน่คงอยู่
กบัพระองคอ์ยา่งนั้น” (1 ยอห์น 2:20,23,27) 

โปรดสังเกตใหดี้ ท่านยอห์นก าลงับอกกบัคริสเตียนเหล่านั้นวา่ ไม่มีผูใ้ดจะสามารถล่อลวงเขา
เหล่านั้นใหห้ลงไปจากความจริงพื้นฐานแห่งข่าวประเสริฐของพระเจา้ได ้ เพราะเขาเหล่านั้นไดรั้บการ 
“เจิม” จากพระเยซูคริสตแ์ลว้ และขอ้ความตอนน้ีก็ไม่ผิดอะไรกบัความจริงซ่ึงไดส้ าแดงโดย ค าตรัส
ขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ท่ีวา่ “เม่ือพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแลว้ พระองคจ์ะน าท่าน
ทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล...” (ยอห์น 16:13) พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงใชพ้ระวจนะของพระเจา้
เป็นเคร่ืองมือ ในอนัท่ีจะน าบุตรของพระเจา้ทุกคนใหเ้ขา้ถึงความแน่ใจวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นทุกส่ิง
ทุกอยา่งตามท่ีพระองคท์รงอา้งไว ้ และพระองคท์รงส้ิพระชนมเ์พื่อไถ่คนผดิบาปจริง ๆ ทรงฟ้ืนคืน   
พระชนมข้ึ์นมาจริง ๆ เสด็จข้ึนสู่สวรรคจ์ริง ๆ และจะเสด็จกลบัมาอีกคร้ังหน่ึงอยา่งแน่นอน 

พี่นอ้งคริสเตียนท่ีรัก ในการศึกษาพระคมัภีร์นั้น ถึงแมว้า่ท่านอาจจะไม่ใช่ผูท่ี้มีพื้นฐาน
การศึกษาอยูใ่นระดบัสูง แต่ขา้พเจา้ก็สามารถท่ีจะใหค้วามแน่ใจแก่ท่านไดว้า่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิ จะ
ทรงส าแดงใหท้่านทราบถึงความจริงอนัประเสริฐมากมายหลายประการในพระวจนะของพระเจา้พร้อม
ทั้งหลกัต่าง ๆ อนัจะท าให้ความเช่ือของท่านมัน่คงยิง่ข้ึน ท าใหค้วามช่ืนชมยินดีของท่านเพิ่มมากข้ึน 
และจะท าใหท้่านสามารถด าเนินชีวติคริสเตียนอยา่งผูมี้ชยั อยา่งไรก็ตาม ในการท่ีจะรับส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี 
ท่านจะตอ้งศึกษาพระคมัภีร์ดว้ยใจถ่อม โดยพึ่งฤทธ์ิเดชของพระองค ์

ข. ส่ิงทีพ่ระวญิญาณบริสุทธ์ิจะไม่ทรงท าเพือ่ท่าน 

แต่ถึงอยา่งไรก็ดี พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในดา้นการสอนนั้น ก็หาใช่เป็นการใช้
ฤทธ์ิเดชของพระองคใ์นอนัท่ีจะรวบรัดตดัความ ท าให้พระคมัภีร์ทุกขอ้ง่ายเขา้ พระองคไ์ม่ทรงมี      
พระประสงค ์ท่ีจะใหท้่านเป็นนกัปราชญท์างพระคมัภีร์เพราะเหตุท่ีท่านเพียงแต่อธิษฐาน ขอการน าจาก
พระองคเ์ท่านั้นเทา่ท่ีปรากฏกนัมา หลายคนท่ีเร่ิมลงมือศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ มกัจะพดูวา่       
พระวญิญาณของพระเจา้ไดช่้วยเขาใหส้ามารถตีความหมาย พระคริสตธรรมคมัภีร์บางตอนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ซ่ึงตวัเขาเองคิดวา่ขอ้ความตอนนั้น ไม่มีใครอ่ืนท่ีจะสามารถอธิบายไดดี้เหมือนเขา แต่ส่ิงท่ีเขา
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บอกวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงส าแดงใหเ้ขาน้ี มกัจะขดักนัเองอยูเ่สมอ คือคนหน่ึงเขา้ใจไปอยา่งหน่ึง
แต่อีกคนหน่ึงกลบัเขา้ใจไปอีกอยา่งหน่ึง ทั้ง ๆ ท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนั ดงันั้นจึงเป็นการแน่นอนวา่จะตอ้งมี
ใครคนหน่ึงเขา้ใจผิดหรือมิฉะนั้นก็เขา้ใจผดิทั้งคู่ เช่นกนั บางคร้ังคริสเตียนท่ีเพิ่งกลบัใจใหม่ก็เขา้ใจผดิ
คิดวา่ การท่ีตนอธิษฐานขอการน าจากพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้น ตนจะสามารถตีความพระคมัภีร์ไดอ้ยา่ง
ไม่ผดิพลาด ดงันั้นเม่ือมีใครคนหน่ึง ซ่ึงมีความรู้เก่ียวกบัภาษาดั้งเดิมของพระคมัภีร์ และมีความเขา้ใจ
ในจุดมุ่งหมายโดยตลอดของพระคมัภีร์ มาบอกใหค้นเหล่านั้นทราบวา่ เขาไดม้องขา้มความส าคญัของ 
“ไวยากรณ์” และเน้ือหาสาระบางประการคนเหล่านั้นก็จะ “หวัเสีย” และจะยงัคงยนืยนัวา่ “แต่         
พระวญิญาณไดต้รัสกบัขา้พเจา้เช่นน้ี” แน่นอนทีเดียว เขาเหล่านั้นก าลงัลืมไปวา่ พระเจา้ประทาน    
พระคมัภีร์แก่เราเป็นภาษามนุษย ์ ซ่ึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจใหผู้เ้ขียนเป็นผูเ้ลือกใชค้  าในการ
เขียนขอ้ความนั้น และเขาคงจะลืมไปวา่ การท่ีพระองคท์รงกระท าเช่นนั้น ก็โดยหวงัท่ีจะใหเ้ราทั้งหลาย
เขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียนข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑท์างไวยากรณ์และหลกัตรรกวทิยา อนัเป็นยอมรับกนั
โดยทัว่ไป หากวา่พระเจา้ทรงมีพระประสงคจ์ะเปิดเผยพระองคเ์องทางเสียงกระซิบ หรือโดยทางการ
อิทธิฤทธ์ิอ่ืน ๆ พระองคก์็คงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งประทานพระวจนะของพระองคท่ี์เป็นลายลกัษณ์
อกัษรใหแ้ก่เรา เห็นหรือยงัละวา่พระองคท์รงทราบดีวา่ เราทั้งหลายจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหนงัสือตน้ต าหรับ
สักเล่มหน่ึง เพื่อเราจะไดส้ ารวจดูน ้าพระทยัของพระองคแ์ละใชเ้ป็นเคร่ืองวดั “ค่าตวั” ของผูท่ี้กล่าวอา้ง
วา่เป็น “กระบอกเสียง” ของพระเจา้ไดอ้ยา่งดี ดงันั้น การศึกษาพระวจนะของพระเจา้ จึงจ าตอ้งศึกษา
กนัในแบบปกติธรรมดา และผูท่ี้ศึกษาก็จ  าตอ้งเอาใจใส่กบัเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ อนัเก่ียวเน่ือง
กบัขอ้ความในพระคมัภีร์ตอนนั้น และจะตอ้งเอาใจใส่กบัความหมายท่ีแน่นอนของค าท่ีใชใ้นขอ้ความ
ตอนนั้นดว้ย 

คริสเตียนทุกคนจึงควรอธิษฐานขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ทรงกระท าให ้ ความจริง              
อนัประเสริฐแห่งพระวจนะของพระเจา้บงัเกิดผลและมีคุณค่าในชีวติของเขา แต่เขาไม่ควรหวงัวา่      
พระวญิญาณจะทรงช่วยใหเ้ขา สามารถเขา้ใจพระคมัภีร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แทนท่ีจะศึกษาพระคมัภีร์ตาม
แบบวธีิท่ีถูกท่ีควรคือ ศึกษาอยา่งมีระเบียบแบบแผนเป็นไปตามขั้นตอน และละเอียดถ่ีถว้น 

2. งานของผู้ทีไ่ด้รับของประทานจากพระเจ้า 

นอกจากท่านจะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้ ท่านจ าตอ้งจ าไวด้ว้ยวา่ ท่านตอ้งการความ
ช่วยเหลือจากผูรั้บใชพ้ระเจา้ท่ีไดรั้บของประทานจากพระเจา้ดว้ยเช่นกนั พระคริสตธรรมใหม่ไดเ้นน้วา่ 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงแต่งตั้งบุคคลท่ีพระเจา้ทรงเลือกไวใ้หเ้ป็นผูส้อนพระวจนะของพระเจา้ แก่
บรรดาผูเ้ช่ือพึ่งพระองค ์ นอกจากน้ีก็ยงัไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่งผูส้อนท่ีเช่ือถือได ้ กบั
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ผูส้อนเทียมเท็จ และแนะน าวา่ คริสเตียนควรจะมีท่าทีอยา่งไรต่อคนเหล่านั้น ผูซ่ึ้งพระเจา้ไดท้รงแต่งตั้ง
ใหเ้ป็นผูอ้ธิบายพระวจนะของพระองค์ 

ก. ผู้สอนทีพ่ระเจ้าทรงแต่งตั้ง 

ในพระธรรมกิจการนั้น มีอยูห่ลายตอนท่ีแสดงถึงตวัอยา่งของคนท่ีพระเจา้ทรงใชใ้หส้อนความ
จริงในพระคริสตธรรมคมัภีร์แก่คนอ่ืน ตอนหน่ึงก็คือ ตอนท่ีขนัทีชาวอายธิโอบก าลงัอ่านพระธรรม  
อิสยาห์บทท่ี 53 แต่ไม่เขา้ใจ จนกระทัง่ฟิลิปไดช้ี้แจงแสดงเหตุให้เขารู้วา่ ขอ้ความตอนนั้นกล่างถึง       
พระเยซูคริสต ์ (กิจการ 8:26-40) และอีกตอนหน่ึงก็คือ ตอนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ อะพอลโล ผูมี้ของ
ประทานในดา้นการพดูจ าจะตอ้งไดรั้บการอบรมจากพริซคิลลากบัอาคูลาก่อน จึงจะสามารถเทศนา
พระวจนะของพระเจา้ให้เกิดผลได ้ (กิจการ 18:24-28) อคัรสาวกเปาโลไดก้ล่าววา่ ในบรรดาของ
ประทานท่ีพระเยซูคริสตผ์ูซ่ึ้งข้ึนไปอยูบ่นสวรรคก์บัพระเจา้แลว้ ไดป้ระทานใหแ้ก่คริสตจกัรนั้นก็คือ 
การเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย ์ (เอเฟซสั 4:11) นอกจากน้ีท่านยงัไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการ
สอนพระคมัภีร์ ท่านบอกทิโมธีวา่ “จงมอบค าสอนเหล่านั้น ซ่ึงท่านไดย้นิจากขา้พเจา้ต่อหนา้พยาน
หลายคนไวก้บัคนท่ีซ่ือสัตย ์ท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” (2 ทิโมธี 2:2) 

ฉะนั้น เราตอ้งจ าไวว้า่ พระเจา้ไดท้รงใหข้องประทานแก่ผูท่ี้พระองคท์รงเลือกไว ้ เพื่อเป็น
ผูส้อนในคริสตจกัร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิองคเ์ดียวกนั ท่ีสถิตอยูภ่ายในจิตวิญญาณของท่าน ทรง
สอนท่านใหมี้ใจปรารถนาท่ีจะปฏิบติัตามความจริงในพระวจนะของพระเจา้ และป้องกนัท่านไวมิ้ให้
ท าบาป ทรงเป็นผูแ้ต่งตั้งบุคคลเหล่านั้น เพื่อช่วยใหท้่านเขา้ใจพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดดี้ยิง่ข้ึน เหตุ
ฉะนั้น อยา่ไดพ้ยายามท่ีจะปฏิเสธไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย ์ คริสเตียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ฝ่าย
จิตวิญญาณทุกคน ต่างก็เปิดอกเปิดใจวา่ เขาไดรั้บประโยชน์อยา่งมหาศาลจากค าเทศนาท่ีเขาไดฟั้ง และ
จากหนงัสือต่าง ๆ ท่ีเขาไดอ่้าน ในเร่ืองน้ีขา้พเจา้ตอ้งขอยอมรับวา่ ขา้พเจา้เองก็เป็นหน้ีบิดาของขา้พเจา้ 
และอาจารยส์อนพระคมัภีร์คนอ่ืน ๆ อีกหลายคน ใช่ พระเจา้ทรงจดัหาศิษยาภิบาล และอาจารยใ์หแ้ก่
คริสตจกัร และคริสเตียนคนใดก็ตามท่ีปฏิเสธไม่ยอมฟังคนเหล่านั้น ก็เท่ากบัวา่คริสเตียนคนนั้นเป็นผู ้
หยดุย ั้งความเจริญฝ่ายจิตวิญญาณของตวัเองเสีย 

ข. ลกัษณะของผู้สอนที่เช่ือถือได้ 

ค าถามท่ีคริสเตียนใหม่มกัจะถามกนัอยูเ่สมอ ในยามท่ีเขาก าลงัมองหาผูท่ี้มาเป็นครูสอน     
พระคมัภีร์ ก็คือ “ขา้พเจา้จะรู้ไดอ้ยา่งไร ครูคนไหนก็ขา้พเจา้เช่ือถือได?้” แน่นอนท่านยอ่มไม่อาจท่ีจะ
เช่ือ ผูท่ี้ก  าลงัสอนความจริงของพระเจา้อยูโ่ดยเหตุท่ีเขาเพียงพดูวา่ เขานัน่แหละเป็นผูส้อนท่ีเช่ือถือได้
ทั้งน้ีก็เพราะวา่ คนท่ีพดูดว้ยความมัน่ใจท่ีสุดเช่นน้ีอาจจะเป็นผูน้ าความยุง่ยากมาสู่ท่านก็เป็นได ้ เราควร
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จะขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระวจนะของพระองค ์ ไดบ้อกใหเ้รารู้ถึงขอ้แตกต่างระหวา่งผูส้อนแทก้บั
ผูส้อนเทียมเท็จ พระคมัภีร์บอกเราวา่ ผูท่ี้เป็นปฏิปักษต่์อข่าวประเสริฐนั้น จะไม่ยอมรับหลกัเก่ียวกบั
พระเยซูคริสตอ์ยา่งครบถว้น และจะปฏิเสธการรับความรอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือแต่เพียงอยา่ง
เดียว กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ เขาจะไม่รับรู้วา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นทั้งพระเจา้และมนุษย ์ และเขาจะ
เสนอวธีิการบางอยา่งอนัเป็นกฎเกณฑท่ี์จะตอ้งกระท าใหไ้ดม้าซ่ึงความรอด 

ท่านอคัรสาวกยอห์น ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของผูท่ี้เป็นปฏิปักษข์องพระคริสต ์ อนัเป็น
ลกัษณะของผูส้อนเทียมเทจ็เช่นกนั ท่านไดเ้ขียนไวว้า่ 

“ใคร่เล่าเป็นผูท่ี้พูดมุสา ไม่ใช่ใครอ่ืน แต่เป็นผูท่ี้ปฏิเสธวา่ พระเยซูมิใช่พระคริสต ์ผูใ้ดท่ีปฏิเสธ
พระบิดาและพระบุตร... ผูน้ั้นก็ไม่มีพระบิดา ผูใ้ดท่ีรับพระบุตร ผูน้ั้นก็มีพระบิดาดว้ย”  

(1 ยอห์น 2: 22, 23) 
ขอใหส้ังเกตดูวา่ ทูตของซาตานนั้นจะ “ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร” นัน่ก็หมายความวา่ 

พระบิดาและพระบุตรมิไดเ้ป็นองคเ์ดียวกนัและมีฐานะเท่าเทียมกนัในองคต์รีเอกานุภาพของพระเจา้ น่ี
แหละท่ีเป็นหลกัค าสอนโดยยอ่ของผูส้อนเทียมเทจ็ในสมยัของท่านยอห์น พวกนั้นกล่าววา่ เขาเช่ือ     
พระเจา้พระบิดา และเช่ือวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นผูท่ี้ถือก าเนิดมาแต่พระเจา้ แต่พวกเขาปฏิเสธความจริง
ท่ีวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นทั้งพระเจา้และมนุษย ์  นอกจากนั้นพวกเขายงัปฏิเสธการส้ินพระชนมข์อง
พระองคเ์พื่อเราทั้งหลาย และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคเ์พื่อเราทั้งหลาย พญามารซาตานชอบท า
ใหค้วามเขา้ใจของเราไขวเ้ขวไป โดยการใชผู้ท่ี้แกลง้ท าตวัเป็นผูเ้คร่งศาสนา ใหน้ าทฤษฎีต่าง ๆ มา
อธิบายเพื่อใหเ้ห็นไปวา่ พระเยซูคริสตมี์ฐานะต ่ากวา่พระเจา้ หรือมิฉะนั้นก็ช้ีใหเ้ห็นไปวา่ การ
ส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคน์ั้น ไม่เป็นความจริง ดว้ยเหตุน้ีเอง 
ลทัธิทางศาสนาท่ีผดิ ๆ จึงเกิดข้ึนมามากมายตลอดประวติัของคริสตจกัร อนัเป็นผลให้คนในสมยันั้น ๆ 
และคนรุ่นหลงัมีท่าทีท่ีผดิ ๆ ต่อองคพ์ระเยซูคริสตแ์ละพระราชกิจของพระองค ์ แต่ส าหรับผูส้อนท่ี 
พระเจา้ทรงแต่งตั้งข้ึนนั้น จะไม่มีวนัหนัเหความศรัทธาของเขาออกจากความจริงท่ีวา่ พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นพระเจา้อยา่งแทจ้ริง เขาเหล่านั้นมองดูพระองคด์ว้ยความอศัจรรยใ์จและย  าเกรงอยูเ่สมอ และ
พดูเหมือนกบัโธมาวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองค ์ และพระเจา้ของขา้พระองค์” (ยอห์น 20:28) 
พวกเขาจะไม่สงสัยเร่ืองการฟ้ืนคืนพระชนมข์ององคพ์ระเยซูคริสต ์ ท่านควรหาผูส้อนพระคมัภีร์ท่ีมี
ลกัษณะเช่นนั้นคือ ผูท่ี้มีความศรัทธาแน่วแน่ และประกาศความศรัทธาของเขาออกมาแจ่มแจง้วา่     
พระเยซูคริสตท์รงเป็นทั้งพระเจา้และมนุษย ์ และยนืยนัวา่ พระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนม ์ และทรงฟ้ืน
คืนพระชนมข้ึ์นมาจากอุโมงคฝั์งศพและเสด็จสู่สวรรคใ์นร่างกายมนุษยอ์นัประกอบดว้ยสง่าราศี 
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ผูส้อนเทียมเท็จจะปฏิเสธไม่ยอมรับหลกัท่ีวา่ เรา “รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ” อนัเป็น
หลกัท่ีนบัวา่เป็นหวัใจของพระกิตติคุณ ท่านควรจะหลีกเล่ียงเสียจากบุคคลผูก้ล่าววา่ ท่านจะตอ้งเขา้พิธี
ศีลบพัติศมาเพื่อท่านจะรอดได ้ หรือผูท่ี้ประกาศวา่ท่านจะตอ้งถือวนัเทศกาลปัสกา หรือรักษาวนัสะบา
โต ใครก็ตามท่ีเพิ่มพิธีกรรมทางศาสนาเขา้ไปใน “หลกัความเช่ือ” เพื่อจะใหพ้ิธีกรรมนั้นเป็นวถีิทางท่ี
จะน าไปสู่ความรอด ผูน้ั้นไม่ใช่เป็นทูตของพระเจา้ ขอท่านไดโ้ปรดสดบัฟังค าเตือนของอาจารยเ์ปาโล 

“เหตุฉะนั้นอยา่ใหผู้ใ้ดพิพากษาปรักปร าท่านในเร่ืองการกินการด่ืม ในเร่ืองเทศกาลวนัตน้
เดือน หรือวนัสะบาโตส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ท่ีจะมีมาในภายหลงั แต่กายนั้นเป็นของ      
พระคริสต”์ (โคโลสี 2:16, 17) 

ท่านยอห์นก็ไดต่้อตา้นการเพิ่มพิธีกรรมต่าง ๆ เขา้ไปในพระกิตติคุณดว้ยเช่นกนั โดยท่านได้
บอกคริสเตียนในสมยัของท่าน ใหป้ฏิบติัตามความจริงท่ีเขาไดย้นิมาแต่แรกนั้นต่อไป 

“ฝ่ายท่านทั้งหลาย จงใหข้อ้ความท่ีท่านไดย้นิมาตั้งแต่ ตน้นั้นด ารงอยูก่บัท่านเถิด ถา้ขอ้ความท่ี
ท่านไดย้นิตั้งแต่ตน้นั้นด ารงอยูก่บัท่าน ท่านก็ตั้งมัน่อยูใ่นพระบุตรและพระบิดาดว้ย” (1 ยอห์น 2:24) 

ถา้ท่านอ่านพระธรรมกิจการ และจดหมายฝากของอคัรสาวกเปาโล ท่านจะพบวา่ พระธรรม
เหล่านั้นกล่าวถึงความรอดโดยความเช่ือแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น เม่ือขนัทีชาวอายธิโอบไดฟั้งฟิลิปปี
อธิบายขอ้ความในพระธรรมอิสยาห์บทท่ี 53 จบแลว้ก็ขอรับบพัติศมา ฟิลิปตอบเขาวา่ “ถา้ท่านเตม็ใจ
เช่ือท่านก็รับได”้ (กิจการ 8:37) และอีกตอนหน่ึงคือ ตอนท่ีนายคุกชาวฟิลิปปี ตวัสั่นเขา้มาหาเปาโลกบั
ซีลาและถามวา่ “ท่านเจา้ขา้ ขา้พเจา้จะตอ้งท าอยา่งไรจึงจะรอดได”้ เขาทั้งสองตอบวา่ “จงเช่ือวางใจใน
พระเยซูเจา้ และท่านจะรอดได ้ทั้งครอบครัวของท่านดว้ย” (กิจการ 16:30, 31) 

อีกสองสามปีต่อมา ท่านอาจารยเ์ปาโล ก็ไดเ้ขียนจดหมายดว้ยความปรีดาปราโมทยว์า่  
“เหตุฉะนั้น เม่ือเราไดเ้ป็นคนชอบธรรมเพราะความเช่ือแลว้ เราจึงมีสันติสุขในพระเจา้ทาง  

พระเยซูคริสตเจา้ของเรา” (โรม 5:1) 
คนท่ีเช่ือพระเจา้อยา่งแทจ้ริงจะเช่ือในความเป็นพระเจา้ และความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ของ 

พระเยซูคริสต ์ และจะยอมรับการส้ินพระชนมแ์ละการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์ เขาจะประกาศ
อยา่งเปิดเผยวา่ เขาเช่ือในเร่ืองความรอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และไม่มีกิจกรรมอ่ืนใดท่ีตอ้ง
กระท าเพื่อจะใหไ้ดม้าซ่ึงความรอด 

ค. ท่าทีทีถู่กต้องต่อผู้สอน 

บดัน้ี เราก็มาถึงปัญหาท่ีวา่ “ขา้พเจา้ควรจะมีท่าทีอยา่งไร ต่อคนของพระเจา้ ซ่ึงไดรั้บของ
ประทานใหเ้ป็นครูผูส้อนพระคมัภีร์” แน่นอนทีเดียว เราจะตอ้งขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับคนเหล่านั้น
และอธิษฐานเผือ่เขาอยูเ่สมอ อาจารยเ์ปาโลไดช้ี้แจงใหเ้ห็นวา่ เกียรติยศยอ่มเป็นคนทั้งหลายผูซ่ึ้งพระเจา้
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ไดท้รงแต่งตั้งใหเ้ป็นผูน้ าในคริสตจกัร และเสริมวา่ “โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูป้กครองท่ีเทศนาและสั่ง
สอน” (1 ทิโมธี 5:17) แต่น่ีมิไดห้มายความวา่ ครูสอนพระคมัภีร์จะ “ลม้” ไม่ได ้อยา่งไรก็ตาม ส าหรับ
ครูผูส้อนท่ีมีใจสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ทั้งหลาย ซ่ึงมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัทุกประการในหลกัความเช่ือมูล
ฐาน ก็อาจจะมีความเห็นผดิแผกแตกต่างกนับา้ง ในเร่ืองการตีความหมายของพระวจนะของพระเจา้บาง
ตอน ในกรณีเช่นน้ี ท่านก็ควรศึกษาพระคมัภีร์ตอนนั้นดว้ยตวัของท่านเอง โดยเร่ิมพิจารณาขอ้         
พระคมัภีร์ตอนนั้นอยา่งพิถีพิถนั ดว้ยการอ่านจากพระคมัภีร์ฉบบัแปลต่าง ๆ จากนั้นก็พยายามหา
หนงัสืออธิบายพระคมัภีร์ท่ีเช่ือถือไดม้าอ่าน โดยใชศ้พัทส์ัมพนัธ์ของพระคมัภีร์ประกอบ และเม่ือท่าน
สามารถลงความเห็นในเร่ืองนั้นไดแ้ลว้ ท่านก็ควรท่ีจะเขา้ร่วมในคริสตจกัรท่ีท่านเห็นวา่ สอนถูกตอ้ง
ตรงตามพระคมัภีร์ แต่ท่านไม่ควรเพง่เล็งผูส้อนคนหน่ึงคนใดวา่ เขาไม่ซ่ือสัตยต่์อพระเจา้หรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเพียงเพราะวา่ ผูน้ั้นไม่เห็นดว้ยกบัท่านในรายละเอียดตอนใดตอนหน่ึงของ      
พระคมัภีร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองเล็กนอ้ยเท่านั้น ท่านจงระลึกไวเ้สมอวา่ ปัญหาความขดัแยง้ในทางความคิดเห็น
ของบรรดาผูอุ้ทิศตวัรับใชพ้ระเจา้ ปรากฎมาแลว้ นบัตั้งแต่คริสตจกัรสมยัเร่ิมแรก 

หากท่านศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ ดว้ยท่าทีท่ียอมรับและดว้ยใจท่ีอ่อนนอ้มยอมเช่ือฟัง ท่าน
ก็จะพบวา่ ท่านก าลงัจ าเริญข้ึนในพระคุณและความรู้ของพระเยซูคริสต ์ ท่านจะมีอุปนิสัยและความคิด
สอดคลอ้งตอ้งกนั กบัพระลกัษณะแห่งพระบุตรของพระเจา้มากยิง่ข้ึนทุกที และส่ิงน้ีแหละท่ีเป็น     
พระประสงคอ์ยา่งยอ่ ๆ ของพระเจา้ส าหรับชีวติของท่าน 
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บทที ่3 การตีความพระวจนะของพระเจ้าตามตัวอกัษร 

บางคร้ัง คนบางคนถูกมารล่อลวงใหล้ะทิ้งความพยายามในอนัท่ีจะเขา้ใจพระคมัภีร์ เพราะดู
เหมือนวา่ ทุกคร้ังท่ีเขาไดรั้บค าอธิบายขอ้ความในพระคมัภีร์ตอนใดตอนหน่ึง มาอยา่งหน่ึงอีกคนหน่ึงก็
กลบัมีความคิดเห็นในขอ้พระคมัภีร์ตอนนั้น ไปอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงผดิแผกแตกต่างไปจากค าอธิบายท่ีเขา
ไดรั้บมาในตอนแรก เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงท าใหเ้ขาเร่ิมสงสัยวา่ “มีใครบา้งไหม ท่ีสามารถแน่ใจวา่         
พระคมัภีร์สอนไวอ้ยา่งไร?” มีแน่เพราะพระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หเ้ราเขา้ใจพระวจนะของพระองค ์
มิฉะนั้น พระองคก์็คงจะไม่ประทานพระวจนะของพระองคม์าใหแ้ก่เราเป็นแน่ และหากวา่พระองคท์รง
ประสงคใ์หเ้รารู้ความหมายของพระวจนะของพระองคโ์ดยการ “เดา” ก็ไม่มีประโยชน์อนัใดท่ีพระองค์
จะทรงส าแดงพระทยัของพระองคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เราสามารถรู้ดว้ยความแน่ใจวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่อยา่งไร แต่ก่อนท่ีเราจะสามารถ
ตีความหมายพระคมัภีร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งนั้น เราจะตอ้งอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์เหมือนกบัวรรณกรรม
อนัทรงคุณค่าเล่มอ่ืน ๆ พระคมัภีร์ไม่ไดเ้ขียนข้ึนโดยใชภ้าษาลึกลบั หรือภาษาของชาวสวรรค ์ ซ่ึง
จะตอ้งถอดความโดยผูท่ี้มีคาถาอาคมบางอยา่ง แต่พระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีเกิดข้ึนจากน ้ามือของบุคคล
กลุ่มหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ แลว้ถ่ายทอดไปสู่สาธารณชน โดยใชภ้าษาท่ี
สาธารณชนอาจเขา้ใจได ้ ดว้ยเหตุน้ีเอง เม่ือเราศึกษาพระคมัภีร์เราจึงตอ้งศึกษาถึงหลกัเกณฑท์าง
ไวยากรณ์ และหลกัตรรกวทิยาอนัเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปดว้ย และดว้ยวธีิน้ีเอง จะท าใหเ้ราสามารถ
ตีความพระคริสตธรรมคมัภีร์ตามตวัอกัษรได้ 

1. ค าจ ากดัความของค าว่า “การตีความตามตัวอกัษร” 

การตีความหมายตวัอกัษร เป็นหลกัมูลฐานของการศึกษาพระคมัภีร์ โดยถือวา่ ทุกบททุกตอน
จะตอ้งตีความหมายตรงตามท่ีกล่าวไว ้ เวน้แต่เน้ือเร่ืองหรือถอ้ยค าในตอนนั้น ๆ จะแสดงใหเ้ห็นเป็น
อยา่งอ่ืน บางคนไดใ้หจ้  ากดัความโดยใชค้  าพดูอนัรัดกุมและคมคายวา่ “ถา้ตวัอกัษรให้ความหมายท่ีดีอยู่
แลว้ จงอยา่ไดข้วนขวายหาความหมายอ่ืนอีก ดว้ยเกรงวา่ผลท่ีออกมาจะไร้ความหมาย” บิดาของขา้พเจา้ 
ไดอ้ธิบายหลกัอนัน้ีโดยอา้งพระธรรมอิสยาห์ 11:6-9 ซ่ึงเป็นตอนท่ีกล่าวถึง วาระท่ีธรรมชาติของสรรพ
ส่ิงจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ินเชิง 

น่ีคือค าอธิบายของบิดาขา้พเจา้ “พระธรรมตอนน้ีแสดงความหมายแจ่มชดัอยูใ่นตวัแลว้วา่ 
หมายความถึงสมยัท่ีพระเยซูจะทรงปกครองเหนือแผน่ดินโลก และสถาปนาราชอาณาจกัรของพระองค ์
แต่อยา่งไรก็ดี ผูตี้ความหมายพระวจนะบางคนอาจจะตีความค าวา่ “สุนขัป่า” หมายถึงส่ิงหน่ึง ส่วน “ลูก
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แกะ” หมายถึงอีกส่ิงหน่ึง และ “สิงโต” หมายถึงอีกส่ิงหน่ึง บางคนอาจจะบอกกบัเราวา่ ขอ้ความตอนน้ี
หมายถึง วนัหน่ึงวนัใดท่ีจะมาถึงในภายหนา้ สุนขัป่าหมายถึงนิกายหรือคณะของศาสนาคริสเตียน ซ่ึง
จะปรองดองและรวมเขา้เป็นพวกเดียวกนักบัคณะนิกายอ่ืน แต่เม่ือเราเร่ิมตน้ตีความหมาย โดย 
“คาดคะเน” ในลกัษณะเช่นน้ี อาจจะดีหรือเลวก็ได ้ สมมุติวา่ ขา้พเจา้จะใชว้ธีิน้ี ขา้พเจา้ก็ยอ่มจะกล่าว
อา้งไดว้า่ สุนขัป่าคือประเทศสหรัฐอเมริกา สิงโต คือองักฤษ หมี คือรัสเซีย แลว้ก็เลยสรุปเอาวา่
ขอ้ความตอนน้ีสอนวา่ ประเทศทั้งสามน้ีจะท าความปรองดองกนัอยา่งแทจ้ริง น้ีแหละเป็นความไม่
แน่นอนของการตีความพระวจนะของพระเจา้ตามความเขา้ใจ “ฝ่ายวญิญาณ” 

บิดาของขา้พเจา้สรุปวา่ “เป็นการง่ายสักเพียงใดท่ีเราจะเช่ือตามตวัอกัษรวา่ เม่ือพระเยซูคริสต์
เสด็จมา และราชอาณาจกัรของพระองคไ์ดรั้บการสถาปนาข้ึนนั้น แมแ้ต่สัตวก์็จะอยูด่ว้ยกนัอยา่งสันติ 
สัตวร้์ายจะกลบักลายเป็นสัตวเ์ช่ืองและสรรพสัตวจ์ะอยูร่่วมกนัอยา่งปลอดภยั” 

ตามท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวต้ั้งแต่ตน้นั้น ถอ้ยค าในพระคมัภีร์หรืออรรถาธิบาย จะช่วยใหผู้ท่ี้ศึกษา
พระคมัภีร์รู้วา่ เม่ือใดเขาจะตอ้งตีความตามสามญัส านึก ตวัอยา่งเช่น ในพระธรรมมทัธิว 23:14 องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรงติเตียนพวกฟาริสีวา่ “ดว้ยพวกเจา้ริบเอาเรือนของหญิงหมา้ย” ถึงตอนน้ีพวก
เขาทุกคนคงจะเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ ไมแ้ละตะปูท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นเรือนแลว้นั้น ยอ่มไม่สามารถ
จ าแนกแยกแยะเพื่อจะริบเอาไปได ้ และดว้ยเหตุน้ีเอง เราจึงรู้วา่ องคพ์ระเยซูคริสตก์ าลงัตรัสโดยอุปมา 
เพราะวา่คนเหล่านั้นก าลงัจะเพิ่มความมัง่คัง่ทางการเงินให้กบัตนเอง ดว้ยการขดูรีดเอาจากหญิงหมา้ย 
จ าไวใ้หดี้วา่ จะตอ้งตีความทุกบททุกตอนตามตวัอกัษรก่อน ต่อเม่ือตวัอกัษรนั้นไม่อาจใหค้วามหมายท่ี
แทจ้ริงไดน้ัน่แหละ จึงอาจจะตีความเป็นอยา่งอ่ืนได ้

2. การตีความตามตัวอกัษรและค าพยากรณ์ 

นกัศึกษาพระคมัภีร์ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัหลกัการตีความตามตวัอกัษร แต่ในจ านวนน้ี ก็มีบาง
คนท่ีไม่ยอมน าวธีิน้ีไปใชใ้นการตีความค าพยากรณ์ในพระวจนะของพระเจา้ โดยยนืยนัวา่ ค  าพยากรณ์
หลายเร่ืองท่ีพยากรณ์เก่ียวกบัชนชาติอิสราเอลนั้น จะไม่มีทางส าเร็จครบถว้นไดเ้ลย เพราะชนชาติน้ีไม่
ยอมรับพระเยซูคริสต ์เม่ือเป็นเช่นนั้น ค าพยากรณ์ท่ีวา่อาณาจกัรอิสราเอล จะไดรั้บการสถาปนาข้ึนใหม่
ในดินแดนปาเลสไตน์ โดยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพระเยซูคริสต ์ ก็จะตอ้งตีความหมาย “ฝ่ายจิต
วญิญาณ” ซ่ึงเล็งถึงคริสตจกัร แต่อยา่งไรก็ดี เม่ือคนหน่ึงคนใดยนืยนัเช่นน้ี ก็เท่ากบัวา่ เขาผูน้ั้นกระท า
ใหข้อ้ความส่วนใหญ่ในพระคมัภีร์ท่ีเป็นค าพยากรณ์ตอ้งเกือบจะไร้ความหมายไปทีเดียว ซ่ึงนบัวา่เป็น
การไม่ตอ้งถูกตอ้งเพราะการตีตามตวัอกัษรนั้น จะตอ้งตีความไปในทางท่ีมีผลไม่ใช่ตีความหมายไป
ในทางท่ีไร้ผลและไม่มีคุณค่าอนัใดต่อเราเลย อยา่งไรก็ตาม ปัญหาเช่นน้ีจะไม่เกิดข้ึน หากวา่ผูท่ี้ตีความ
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พระคมัภีร์ระลึกถึงกฎธรรมดา ๆ สองกฎน้ีไวเ้สมอ คือ “กฎช่องวา่ง” และ “กฎแห่งเหตุการณ์ท่ีซอ้นกนั
อยู”่ 

“กฎช่องวา่ง” คือหลกัท่ีอธิบายวา่ ผูพ้ยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิมนั้น บางคร้ังก็มองเห็นเหตุการณ์
ในอนาคตสองเหตุการณ์หรือมากกวา่นั้น โดยไม่รู้วา่ เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนห่างกนัก่ีศตวรรษ การ
พยากรณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัไกลนั้น เปรียบเสมือนคน ๆ หน่ึงก าลงัมองไปท่ีภูเขาสอง
ลูกซ่ึงอยูใ่นระยะไกลมาก และเห็นวา่ยอดเขาทั้งสองนั้นชนกนัโดยไม่ทราบวา่แทท่ี้จริงแลว้ในระหวา่ง
เขาทั้งสองนั้นมีหุบเขาคัน่อยู ่ ดว้ยเหตุผลอนัเดียวกนัน้ีเอง ท่ีอาจอธิบายวา่ เหตุใดค าพยากรณ์ใน       
พระคมัภีร์เดิมหลายตอน จึงมกัจะกล่าวถึงการเสด็จมาคร้ังแรกของพระเยซูคริสต ์ และการเสด็จกลบัมา
ของพระองค ์ โดยไม่พดูถึงช่องวา่งระหวา่งเหตุการณ์สองเหตุการณ์น้ีท่ีเรียกวา่ “ยคุของคริสตจกัร” 
ตวัอยา่ง ๆ หน่ึงปรากฎในพระธรรมลูกา 4:17-20 ซ่ึงนายแพทยลู์กาไดแ้สดงใหเ้ห็นภาพองคพ์ระเยซู
คริสตก์ าลงัอ่าน พระธรรมอิสยาห์บทท่ี 61 ในธรรมศาลาของชาวยวิ พระองคท์รงอ่านขอ้แรก และ
บางส่วนของขอ้ท่ีสอง พระองคท์รงหยดุอยูแ่ค่ วลีท่ีวา่ “เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระผู ้
เป็นเจา้” โดยไม่ทรงอ่านค าวา่ “วนัแห่งการแกแ้คน้ของพระเจา้” (ดูลูกา 4:17-19 เทียบกบัอิสยาห์บทท่ี 
61) ส่วนท่ีเก่ียวกบัวนัแห่งการแกแ้คน้นั้นจะไม่เกิดข้ึนจนกวา่พระเยซูคริสตเ์จา้จะเสด็จกลบัมาอีก แต่
อิสยาห์ไม่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งแจ่มชดัถึงช่วงเวลาระหวา่ง การเสด็จมาคร้ังแรกกบัการเสด็จมาคร้ัง
ท่ีสองของพระเยซูคริสต ์

“กฎแห่งเหตุการณ์ท่ีซอ้นกนัอยู”่ กฎน้ีก็มีลกัษณะคลา้ย ๆ กบั “กฎช่องวา่ง” ต่างกนัตรงท่ีวา่ 
ศาสดาพยากรณ์นั้นในบางคร้ัง ก็ดูเหมือนกบัวา่ก าลงัพยากรณ์เหตุการณ์แต่เพียงเหตุการณ์เดียว แต่ท่ีจริง
แลว้เขาก าลงัพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนจริง ๆ สองเหตุการณ์ โดยเหตุการณ์แรกจะเกิดข้ึนก่อน
แต่จะไม่ท าใหค้  าพยากรณ์ส าเร็จครบถว้น และยงัจะเป็นเคร่ืองบ่งบอกใหรู้้วา่ เหตุการณ์ท่ีสองก็จะตอ้ง
ส าเร็จสมจริง ในเวลาต่อมาเช่นกนั ตวัอยา่งเร่ืองน้ีปรากฎในพระธรรมกิจการบทท่ี 2 อนัเป็นตอนท่ี
อาจารยเ์ปโตรประกาศวา่ การท่ีพระเจา้ทรงเทฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ลงมาใน                    
วนัเพนเตคอสตน์ั้นเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนสมจริง ตามค าพยากรณ์ซ่ึงไดพ้ยากรณ์ไวล่้วงหนา้ประมาณ 
800 ปี ท่านกล่าววา่ 

“เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนตามค าซ่ึงโยเอล ผูเ้ผยพระวจนะไดก้ล่าวไวว้า่ “พระเจา้ตรัสวา่ในวาระ
สุดทา้ย เราจะเทฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษยท์ั้งปวง บุตราบุตรีของท่าน
ทั้งหลายจะกล่าวค าพยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตและคนแก่จะฝันเห็น ในคราวนั้นเราจะเท
ฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิของเราบนทาสทาสีของเรา และคนเหล่านั้นจะกล่าวค าพยากรณ์ เรา
จะส าแดงการอศัจรรยใ์นอากาศเบ้ืองบนและนิมิตท่ีแผน่ดินเบ้ืองล่าง เป็นเลือด ไฟ และไอควนั ดวง
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อาทิตยจ์ะมืดไป และดวงจนัทร์จะกลบัเป็นเลือดก่อนถึงวนัใหญ่นั้น คือวนัใหญ่ยิง่ของพระเจา้”  (กิจการ 
2:16-20) 

เราสังเกตไดท้นัทีวา่ ค  าพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิมนั้น ไม่ไดส้ าเร็จสมบูรณ์ทุกแง่ใน               
วนัเพนเตคอสต ์ เพราะวา่ดวงอาทิตยก์็ยงัไม่ไดมื้ดไป ทั้งดวงจนัทร์ก็ยงัมิไดก้ลบัเป็นสีเลือด ดงัน้ีจึงเห็น
ไดว้า่ การเทฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นเหตุการณ์ท่ีส าเร็จสมจริงตามค าพยากรณ์ของโยเอล 
แต่เพียงบางส่วน อนัเป็นเคร่ืองบ่งบอกใหรู้้ถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในภายหนา้ คือ การเปล่ียนแปลง
ทางดา้นจิตวญิญาณของชนชาติอิสราเอลเอง และสัญญาณอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จ
มาคร้ังท่ีสอง 

เหตุฉะนั้นเม่ือท่านอ่านค าพยากรณ์ในพระคมัภีร์ ท่านก็ควรจะแยกวา่ ส่วนไหนท่ีส าเร็จ
สมบูรณ์แลว้ และส่วนไหนท่ีจะส าเร็จในอนาคต การน าเอา “กฎช่องวา่ง” และ “กฎแห่งเหตุการณ์ท่ี
ซอ้นกนัอยู”่ ไปใชอ้ยา่งระมดัระวงั จะช่วยใหท้่านสามารถเขา้ใจขอ้ความอนัเป็นค าพยากรณ์ของ     
พระคมัภีร์ไดอ้ยา่งแจ่มชดัยิง่ข้ึน 

3. การตีความตามตัวอกัษรและระบบสัญลกัษณ์ 

กฎท่ีวา่ เราตอ้งตีความพระวจนะของพระเจา้ตามตวัอกัษรนั้น มิไดห้มายความวา่ เราปฏิเสธ
ระบบสัญลกัษณ์ทั้งส้ินท่ีใชอ้ยูใ่นพระคมัภีร์ และมิไดห้มายความวา่การใชส้ัญลกัษณ์จะท าใหก้ารศึกษา
พระคมัภีร์มีความยุง่ยากส าหรับเรา ตวัอยา่งเช่น ในพระธรรมดาเนียลบทท่ี 2 บนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบั
ความฝันของกษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์ และบอกแก่เราวา่ความฝันนั้นหมายความวา่อยา่งไร กษตัริยอ์งคน้ี์
ลืมความฝันของพระองคไ์ปแลว้ แต่พระเจา้ทรงโปรดใหด้าเนียลสามารถทูลถึงส่ิงท่ีพระองคท์รงฝัน
เห็นพร้อมทั้งค  าแกฝั้น ดาเนียลไดพ้รรณาถึงปฏิมากรยกัษซ่ึ์งมีเศียรเป็นทองค า อกและแขนเป็นเงิน ทอ้ง 
และโคนขาเป็นทองสัมฤทธ์ิ และขาเป็นเหล็ก เขาไดก้ระตุน้ความทรงจ าขององคร์าชาอีกคร้ังหน่ึง โดย
กล่าววา่ปฏิมากรรูปนั้นไดถู้กหินกอ้นใหญ่กระแทกจนแตกท าลาย และหลงัจากนั้นก็อธิบายวา่ ทองค า 
เงิน ทองสัมฤทธ์ิ และเหล็ก ซ่ึงประกอบกนัเป็นปฏิมากรนั้น เป็นเคร่ืองหมายเล็งถึงประเทศมหาอ านาจ
ทั้ง 4 คือ บาบิโลน เปอร์เซีย กรีซ และโรม ดงัน้ีจึงเห็นไดว้า่ การตีความตามตวัอกัษรไม่ไดป้ฏิเสธระบบ
สัญลกัษณ์ของปฏิมากรของกษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์ ตรงกนัขา้มกลบัใชป้ฏิมากรองคน้ี์เป็นสัญลกัษณ์
แสดงถึงประเทศ 4 ประเทศ ซ่ึงมีอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ 

บางคนอาจจะตั้งขอ้สังเกตวา่ การท่ีเรายอมรับสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในพระธรรมดาเนียลบทท่ี 2 
นั้น ก็ไม่ผดิอะไรกนักบัการท่ีจะตีความหมายวา่ สุนขัป่า สิงโต และหมีในพระธรรมอิสยาห์บทท่ี 11 
หมายถึงประเทศ 3 ประเทศ ซ่ึงมีอยูจ่ริงแต่ขอบอกวา่ ขอ้สังเกตอนัน้ีไม่สมเหตุสมผล จ าไวใ้หดี้ เราได้
กล่าวมาแลว้วา่ถอ้ยค า ซ่ึงมีความหมายอยูใ่นตวัหรืออรรถาธิบายนั้น จะช่วยใหผู้ท่ี้ศึกษาพระคมัภีร์มี
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สามญัส านึกท่ีจะรู้วา่ เม่ือใดจะตอ้งตีความหมายโดยนยัใด ถอ้ยค าของพระธรรมอิสยาห์บทท่ี 11 ไดใ้ห้
ความหมายโดยตวัอกัษรดีอยูแ่ลว้วา่ สัตวต่์าง ๆ ในยคุพนัปีนั้นจะเปล่ียนแปลงสันดานเดิมไปเป็นอนั
มาก จนกระทัง่สัตวเ์หล่านั้นจะไม่ท าร้ายกนั แต่บางภาพอยา่งเช่นภาพท่ีกษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์ไดสุ้บิน
เห็นนั้น จะไม่มีความหมายอนัใดเลย หากวา่ส่วนประกอบของภาพนั้นมิไดแ้สดงความหมายเป็นอยา่ง
อ่ืน และยิง่กวา่นั้น ในบทเดียวกนันั้นเอง ไดอ้รรถาธิบายใหเ้รารู้วา่ภาพนั้นหมายถึงอะไร 

การใชส้ัญลกัษณ์และค าอุปมาน้ีเป็นวธีิการท่ีใชไ้ดผ้ลและสมเหตุสมผล ในอนัท่ีจะน าผูอ่้าน
หรือผูฟั้งใหเ้ขา้ถึงความจริงพระลกัษณะและพระราชกิจขององคพ์ระเยซูคริสตน์ั้น ไม่สามารถท่ีจะ
อรรถาธิบายใหส้ละสลวยและถูกตอ้งไดดี้ไปกวา่การใชค้  าวา่ “ผูเ้ล้ียงแกะท่ีดี” หรือ “ลูกแกะของ        
พระเจา้” แต่กระนั้นเราก็รู้วา่พระองคไ์ม่ไดเ้ป็น “ผูเ้ล้ียงแกะ” หรือ “ลูกแกะ จริง ๆ ดงัท่ีถอ้ยค าวา่ไว ้การ
เสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสตใ์นฐานะจอมกษตัริยแ์ละจอมเจา้นาย ซ่ึงไดแ้สดงภาพใหเ้ห็นอยา่ง
เด่นชดัในพระธรรมววิรณ์บทท่ี 19 อนัเป็นตอนท่ีท่านยอห์นเห็นพระองคท์รงมา้ขาวและติดตามมาดว้ย
พลโยธาแห่งสวรรค ์ แน่นอนท่ีสุด ขอ้ความตอนน้ีเป็นการแสดงความจริงโดยนยัดว้ยการวาดภาพและ
สัญลกัษณ์ ในกรณีเช่นน้ี การตีความหมายเช่นน้ี จะไม่ท าใหค้วามจริงของเร่ืองน้ีเปล่ียนไปไดเ้ลย 
เพราะวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะไม่เสด็จกลบัมาบนหลงัมา้ขาวดงัท่ีตวัอกัษรวา่ไว ้ แต่จะเสด็จกลบัมาอยา่ง
มหาราชผูท้รงอ านาจยิง่ น าหนา้พลไพร่อนัทรงศกัด์ิของพระองค ์ ผูท่ี้มีระดบัสติปัญญาอยูใ่นเกณฑป์กติ
ยอ่มจะรู้วา่ พระเยซูคริสตใ์นร่างกายอนัทรงสง่าราศีของพระองค ์ ยอ่มสามารถท่ีจะเดินทางดว้ยอตัรา
ความเร็วเหนือความเร็วของยานพาหนะทุกชนิดท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และแน่นอนทีเดียวพระองคจ์ะไม่ทรง
ข่ีหลงัมา้ผา่นอวกาศเขา้มายงัโลก เพราะสัตวอ์ยา่งมา้นั้นยอ่มไม่เหมาะสมส าหรับการเดินทางในอวกาศ 

เหตุฉะนั้น อยา่ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดกล่าวอา้งอยา่งโง่ ๆ วา่การยอมรับสัญลกัษณ์ในพระคริสตธรรม
คมัภีร์นั้น เป็นส่ิงเดียวกนักบัการใหค้วามหมายพระคมัภีร์ในดา้น “วญิญาณ” วธีิการแสดงความจริงใจ
โดยนยัสัญลกัษณ์นั้น ด าเนินตามกฎเกณฑท์างไวยากรณ์และหลกัตรรกวทิยา อนัเป็นท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไป แต่การใหค้วามหมายพระคมัภีร์ในดา้น “วญิญาณ” นั้น มองขา้มความหมายท่ีปรากฏใหเ้ห็น
อยา่งเด่นชดั (ตามตวัอกัษร) กลบัตีความเลยเถิดไปเป็นอยา่งอ่ืน ๆ ทั้ง ๆ ท่ีผูเ้ขียนซ่ึงไดรั้บการดลใจจาก
พระเจา้ ก็หาไดมี้เจตนาท่ีจะใหเ้ป็นเช่นนั้นไม่ 

4. การตีความตามตัวอกัษรและ “แบบเลง็ถึง” 

การตีความหมายพระคมัภีร์ตามตวัอกัษรก็ยอมรับ “แบบเล็งถึง” ดว้ยเช่นกนั “แบบเล็งถึง” คือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา และเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ในสมยัพระคมัภีร์เดิม 
อนัเป็นภาพสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจริงท่ีไดเ้ปิดเผยอยา่งสมบูรณ์แลว้ในพระคริสตธรรมใหม่ (ซ่ึงเป็น
การช่วยใหค้วามหมายตามตวัอกัษรของพระคริสตธรรมใหม่ชดัเจนยิง่ข้ึน) ตวัอยา่งเช่น พระเยซูตรัสวา่ 
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ประสบการณ์ของโยนาห์นั้นเป็นภาพสะทอ้นให้เห็นถึงความจริงท่ีวา่ พระองคจ์ะตอ้งถูกฝังในอุโมงค์
และจะฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมา (มทัธิว 12:40) และพระองคย์งัทรงช้ีใหเ้ห็นอีกดว้ยวา่ งูทองสัมฤทธ์ิดงัท่ี
ปรากฎในกนัดารวถีิ บทท่ี 21 นั้น เป็นภาพแสดงถึง การตายลกัษณะท่ีตอ้งทนทุกขท์รมานของพระองค ์
เพื่อคนผิดคนบาปทั้งหลาย (ยอห์น 3:14) พระธรรมหลายเล่มในพระคมัภีร์ใหม่ไดเ้ปิดเผยใหเ้ห็นวา่ การ
เสียสละและการถวายในยคุพระคมัภีร์เดิมนั้น เป็นภาพเล็งถึงการส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนของ      
พระเยซูคริสต ์ เม่ือตอนท่ีอาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล “ได้
บงัเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตวัอยา่งและบนัทึกไวเ้พื่อเตือนสติเราทั้งหลาย...” (1 ทิโมธี 10: 11) นั้น ค าพดูของ
ท่านตอนน้ีใหค้วามหมายของค าวา่ “แบบเล็งถึง” ไดดี้ทีเดียว คือหมายความวา่ พระคมัภีร์เดิมนั้นบรรจุ
เน้ือหาสาระมากมาย ซ่ึงเป็นเงาแห่งความจริงในพระคริสตธรรมใหม่ 

อาจารยส์อนพระคมัภีร์ผูมี้ประสบการณ์จะไม่ละเลยต่อ “แบบเล็งถึง” แต่เขาจะใช ้ “แบบเล็ง
ถึง” ใหเ้ป็นประโยชน์ในการสอนพระคริสตธรรมใหม่ ในทางท่ีจะช่วยใหค้  าสอนของเขามีชีวติชีวาและ
น่าสนใจยิง่ข้ึน แต่อยา่งไรก็ดี เม่ือเขาน าเอา “แบบเล็งถึง” มาใชน้ั้น เขาจะระมดัระวงัเป็นอยา่งดีเพื่อวา่
เขาจะไม่ไดม้องขา้มความจริงทางประวติัศาสตร์ และจะไดไ้ม่ใชจิ้นตนาการของเขาเอง ในอนัท่ีจะสร้าง
หลกัใหม่ข้ึนบน “แบบเล็งถึง” เหล่านั้น เขาจะใชพ้ระคริสตธรรมใหม่ซ่ึงไดเ้ปิดเผยความจริงไวอ้ยา่งแจ่
มกระจ่างแลว้ เป็นบรรทดัฐานแห่งความเช่ือในการสอนของเขา และจะใช ้“แบบเล็งถึง” ใน        พระ
คมัภีร์เดิมเป็นภาพพจน์ และเป็นตวัอยา่ง ในการท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจไดดี้ยิง่ข้ึน การสอนเช่นน้ีไม่เพียงแต่
จะท าใหเ้กิดความคิดเก่ียวกบัหลกัในพระคริสตธรรมใหม่ท่ีถูกตอ้งมากยิง่ข้ึนเท่านั้น แต่ยงัจะเป็นการ
เพิ่มเติมพยานหลกัฐาน ใหก้บัเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัสภาวะเหนือธรรมชาติของพระเจา้ของ       พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ ไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

สุดทา้ยของบทน้ี ขา้พเจา้ใคร่จะกล่าวย  ้าดว้ยความมัน่ใจและดว้ยใจอนัซ่ือสัตยว์า่ หากทุก ๆ คน
จะยอมรับหลกัการตีความตามตวัอกัษรแลว้ ความยุง่ยากเกือบทั้งหมดเก่ียวกบัความหมายของ          
พระคริสตธ์รรมคมัภีร์ก็จะหมดส้ินไป ค าพยากรณ์ต่าง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์จะเป็นเคร่ืองช่วย
เสริมและสร้างก าลงัใจใหก้บัทุกคน สัญลกัษณ์ต่าง ๆ จะมีบทบาทและมีความหมายมากยิง่ข้ึน และ 
“แบบเล็งถึง” ต่าง ๆ จะมีคุณค่าและมีความหมายในทางจิตวิญญาณมากยิง่ข้ึนดว้ย จงจ าค ากล่าวน้ีไวใ้ห้
ดี คือ “ถา้ตวัอกัษรใหค้วามหมายท่ีดีอยูแ่ลว้ จงอยา่ไดข้วนขวายหาความหมายอ่ืนอีก ดว้ยเกรงวา่ผลท่ี
ออกมาจะไร้ความหมาย” 
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บทที ่4 การใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง 

ขอ้พระธรรมขอ้หน่ึง ซ่ึงมกัจะยกข้ึนเป็นขอ้หนุนใจใหศึ้กษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็คือ 
ค าแนะน าของอาจารยเ์ปาโลท่ีวา่ “จงอุตส่าห์ส าแดงตนวา่ไดท้รงพิสูจน์แลว้ เป็นคนงานท่ีไม่ตอ้งอาย ใช้
พระวจนะแห่งความจริงอยา่งถูกตอ้ง” (2 ทิโมธี 2:15) ถอ้ยค าเหล่าน้ีตกัเตือนใหค้ริสเตียนแสวงหาน ้า
พระทยัของพระเจา้ดว้ยความอุตสาหะ และใชพ้ระวจนะของพระองคดุ์จดงัช่างแกะสลกัผูช้  านาญงานใช้
เคร่ืองมือของเขา นายช่างจ าตอ้งรู้อยา่งแทจ้ริงวา่ จะใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบกิจการงาน
ของเขาอยา่งไรและเม่ือใด นกัศึกษาพระคริสตธรรมก็จ  าตอ้งรู้ดว้ยวา่ จะน าพระวจนะของพระเจา้มา
ใชไ้ดใ้นสถานการ์เช่นใด และจะใชอ้ยา่ไร เขาจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ของพระคมัภีร์ และเขาตอ้งสามารถรู้ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเปิดเผยไม่วา่จะเก่ียวกบัตวัของเขา
เอง หรือเก่ียวกบัความรอดของพระองค ์ พระองคท์รงเปิดเผยพระองคต์ามล าดบัขั้น ซ่ึงผูศึ้กษาจะตอ้งรู้
ถึงล าดบัขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านั้นดว้ย เขาตอ้งเขา้ใจถึงวถีิทางท่ีพระเจา้ไดท้รงส าแดงพระองคเ์องแก่ผูค้น 
ซ่ึงมีชีวติอยูก่่อนหนา้ท่ีพระคมัภีร์จะไดรั้บการจารึกไว ้ และวถีิทางท่ีพระองคท์รงโปรดใหม้นุษยรั์บ
ความรอด ก่อนหนา้ท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จเขา้มาในโลก ทั้งเขาจะตอ้งรู้ดว้ยวา่ ท าไมพวกเราจึงไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎเกณฑใ์นพระคมัภีร์เดิมบางขอ้อีกต่อไป และท าไมเราจึงไม่ตอ้งอยูใ่ตบ้ทบญัญติัของ
โมเสส 

ไม่มีผูใ้ดสามารถเขา้ใจพระวจนะของพระเจา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง เวน้เสียแต่เขาผูน้ั้นจะตระหนกัแน่
วา่ พระเจา้ไดท้รงส าแดงพระองคเ์องอยา่งเป็นล าดบั ในล าดบัขั้นท่ีแตกต่างกนัออกไปเจด็ล าดบัดว้ยกนั 
ซ่ึงเราเรียกกนัวา่ “ยคุ” อนัมีอยูด่ว้ยกนั 7 ยคุ ดงัน้ีคือ 

1. ยคุแห่งความบริสุทธ์ิหรือไร้เดียงสา 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ เร่ิมตน้ดว้ยเร่ืองราวของการเนรมิตสร้าง และบอกแก่เราวา่ พระเจา้ทรง
สร้างมนุษยคู์่แรกคืออาดมัและเอวาข้ึน ตามพระฉายาของพระองค ์ เขาทั้สองอาศยัอยูใ่นเอเดน รู้จกั  
พระเจา้ติดต่อสัมพนัธ์กบัพระองค ์ และมีความบริสุทธ์ิทั้งในความคิด การกระท า และค าพดูอยา่งไรก็
ตาม ความบริสุทธ์ิปราศจากบาปของเขานั้น มิไดเ้ป็นผลมาจากความสมคัรใจของเขาเอง และดงันั้นเขา
จึงจ าตอ้งไดรั้บการทดสอบ พระเจา้ทรงบอกกบัเขาทั้งสองวา่ เขาทั้งสองสามารถกินผลไมข้องตน้ไมทุ้ก
ตน้ในสวนนั้นได ้ เวน้แต่ตน้ไมแ้ห่งความส านึกในความดีความชัว่เท่านั้นท่ีเขาจะกินไม่ได ้ และแลว้
พญามารซาตาน ซ่ึงเป็นทูตสวรรคท่ี์มีบรรดาศกัด์ิสูงยิง่ ผูซ่ึ้งไดก้ระท าความผดิบาปและตั้งตวัเป็นศตัรู
ของพระเจา้ ไดล่้อลวงมนุษยผ์ูไ้ร้เดียงสาคู่นั้น โดยการชกัชวนคนทั้งสองใหกิ้นผลของตน้ไม ้ท่ีพระองค์
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ทรงหา้มไวแ้ละผลก็คือ บรรพบุรุษคู่แรกของเรายอมอ่อนนอ้มเช่ือฟังพญามารซาตานแต่โดยดี ดงันั้น
พระเจา้จึงทรงขบัไล่เขาทั้งสองออกไปจากสวนเอเดน ลงโทษเขาทั้งสองให้ตอ้งตาย และทรงสาปแช่ง
โลกน้ี หากวา่เขาทั้งสองยนืหยดัมัน่คงอยูใ่นการทดลองคร้ังนั้น เขาทั้งสองก็จะผา่นจากฐานะท่ีไร้
เดียงสาเขา้ไปสู่ความบริสุทธ์ิท่ีมัน่คงถาวร และเขาทั้งสองจะสามารถรู้วา่อะไรดี อะไรชัว่ ดว้ยการท า
ชอบไดเ้ช่นกนัแต่เขากลบัไดรั้บความรู้อนัน้ีดว้ยการท าผิด และท าใหชี้วติจิตใจของเขาเป็นมลทินไป เขา
ทั้งสองถูกตดัขาดจากพระเจา้ และการตดัขาดน่ีแหละท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์เรียกวา่ “ความตายฝ่ายจิต
วญิญาณ” และผลแห่งการไม่เช่ือฟังของคนทั้งสองน่ีเอง มนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมาในโลกน้ีจึงเป็นคนผดิคน
บาป ซ่ึงตายแลว้ฝ่ายจิตวญิญาณ และจะตอ้งตายฝ่ายร่างกายดว้ย 

2. ยคุแห่งจิตส านึกผดิและชอบ หรือมโนธรรม 

ยคุจิตส านึกผดิชอบ เร่ิมเกิดข้ึน หลงัจากท่ีอาดมัและเอวาถูกขบัไล่ออกจากสวนเอเดน เขาทั้ง
สองตอ้งรับผดิชอบในทางศีลธรรม พระเจา้ไดท้รงสอนเขาถึงเร่ืองการเสียสละโลหิตเม่ือพระองคท์รง
คลุมร่างกายของเขาทั้งสองไวด้ว้ยหนงัสัตวห์ลงัจากท่ีเขาทั้งสองไดก้ระท าบาป และไดท้รงสัญญาไวว้า่ 
ในวนัหน่ึงขา้งหนา้พงศพ์นัธ์ุของหญิง (พระคริสต)์ จะบดขยี้พญามารซาตานจนส้ินทราก อาดมัและ    
เอวา และลูกหลานของเขาทุกคน จึงมัน่ใจวา่ความผดิบาปของพวกเขา จะไดรั้บการอภยัโดยการถวาย
เคร่ืองสักการะบูชา (สละโลหิต) และพระองคจ์ะทรงจดัเตรียมพระผูไ้ถ่บาปใหแ้ก่พวกเขา ดูเหมือนวา่
พระเจา้มิไดส้อนเขามากกวา่น้ี แต่พระองคท์รงส าแดงใหพ้วกเขาทราบถึงน ้าพระทยัของพระองคใ์น
ลกัษณะง่าย ๆ โดยผา่นทางจิตส านึกผดิชอบของเขาและธรรมชาติ อีกหลายปีต่อมา ความผดิบาปของ
มนุษยชาติกลบัเพิ่มมากข้ึน จึงเป็นท่ีเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัวา่ล าพงัการรู้ความจริง และเสียงกระตุน้เตือน
ของมโนธรรม (จิตส านึกผิดชอบ) นั้น ไม่สามารถน ามนุษยใ์หเ้ขา้ถึงชีวติท่ีมีสันติสุขฝ่ายจิตวญิญาณ 
และมีชยัชนะเหนือความผิดบาปได ้ มนุษยชาติเร่ิมกบฏต่อพระเจา้มากยิง่ข้ึนทุกที จนพระองคจ์  าตอ้ง
ท าลายมนุษยทุ์กคน ยกเวน้โนอาห์และครอบครัวของเขา ในน ้าท่วมคร้ังยิง่ใหญ่ท่ีสุดคร้ังนั้น 

3. ยคุแห่งผู้มอี านาจปกครองหมู่มนุษย์ 

ยคุท่ีสามซ่ึงเราเรียกวา่ ยคุแห่งผูมี้อ  านาจปกครองหมู่มนุษยน์ั้น เร่ิมตน้ข้ึนทนัทีหลงัจากน ้าท่วม
ใหญ่ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพระเจา้ทรงส าแดงเก่ียวกบัการสละโลหิต เพื่อไถ่โทษบาปการเสด็จมาของพระผู ้
ไถ่โทษบาป และความรับผิดชอบในทางศีลธรรมนั้น ยงัคงเป็นท่ียอมรับของโนอาห์และผูสื้บสกุลของ
เขาต่อไป ในพระธรรมเยเนซิศ (ปฐมกาล) บทท่ี 9 ช้ีใหเ้ห็นวา่พระเจา้ไดท้รงตั้งผูมี้อ  านาจปกครองข้ึน 
เพื่อลงโทษผูก้ระท าผิดและทรงก าหนดโทษประหารชีวิตไว ้ ส าหรับผูท่ี้กระท าผิดฐานฆ่าคนดว้ย 
นอกจากน้ีพระองคย์งัทรงโปรดใหม้นุษยมี์สิทธิท่ีจะกินเน้ือสัตวไ์ด ้ แต่หา้มมิใหบ้ริโภคเลือดเป็นอาหาร 
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ทรงสัญญาวา่ จะทรงธ ารงไวซ่ึ้งฤดูกาลตามธรรมชาติ และทรงประกาศวา่น ้าจะไม่ท่วมท าลายลา้งโลก
อีก 

ยคุแห่งผูมี้อ  านาจปกครองหมู่มนุษย ์ ก็เช่นเดียวกนักบัยคุอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ กล่าวคือ ส้ินสุด
ลงเพราะความผดิบาปของมนุษยท่ี์ทวมีากยิง่ข้ึน และเพราะความชัว่ร้ายเลวทรามของมนุษยน่ี์เอง ท่ีท า
ใหม้นุษยเ์ลือกทางเดินใหม่ใหก้บัตวัเอง นัน่คือ ทางแห่งการกบฏและการกดข่ีข่มเหง ในเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวกบัหอบาเบลคร้ังกระโนน้ (ปฐมกาล 11:1-9) มนุษยไ์ดร้วมหวักบฏต่อพระเจา้ โดยไม่ยอม
นมสัการพระองคผ์ูท้รงเป็นพระเจา้เท่ียงแทแ้ต่เพียงพระองคเ์ดียว และผูป้กครองท่ีมีอ านาจมากอาทิเช่น 
นิมโรด เป็นตน้ (ปฐมกาล 10:8-10) ไดส้ถาปนาอาณาจกัรท่ีเขม้แขง็ข้ึน โดยหวงัท่ีจะรุกรานเอา
อาณาจกัรอ่ืน ๆ มาเป็นทาสเชลยของตน ดว้ยเหตุน้ีเองพระเจา้จึงทรงส าแดงวา่ มนุษยผ์ูมี้ความผดิบาป
ไม่สามารถท่ีจะไวว้างใจผูมี้อ  านาจปกครองซ่ึงเป็นมนุษยผ์ูมี้ความผดิบาปเช่นกนัได ้ ซ่ึงหากวา่พระองค์
ไมท่รงโปรดเตรียมวถีิทางอ่ืน ๆ ใหแ้ก่มนุษยแ์ลว้ ก็จะไม่มีมนุษยส์ักคนเดียวเลยท่ีจะไดรั้บความรอด 
อารยธรรมอนัยิง่ใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในอียปิต ์ คาลเดีย และฮารานนั้น ตอนแรก ๆ ก็ออกจะเป็นไปตาม
แผนการอนัสูงส่งท่ีพระเจา้ไดว้างไวแ้ต่นาน ๆ เขา้ก็กลบัเส่ือมโทรมลงไปทุกที จนถึงกบัมีการสร้างรูป
เคารพกนัอยา่งขนานใหญ่ และมีการกดข่ีข่มเหงอยา่งไร้มนุษยธรรม เพราะเหตุความผิดบาปของมนุษย์
น่ีเอง มนุษยจึ์งมิไดรั้บความไวว้างใจใหป้กครองมนุษยด์ว้ยกนั และพระเจา้ทรงโปรดเปิดเผยแผนการ
ของพระองค ์ตามล าดบัขั้นท่ีพระองคท์รงจดัเตรียมไว ้

4. ยคุแห่งพระสัญญา 

พระเจา้ทรงเร่ิมตน้แผนการใหม่ทั้งหมด กบัอบัราฮมั (ปฐมกาล บทท่ี 12) ก่อนหนา้นั้น พระเจา้
ทรงส าแดงพระองคแ์ก่มนุษยเ์ป็นคร้ังคราว แต่มาบดัน้ี พระองคท์รงเลือกชายคนหน่ึงใหเ้ป็นผูรั้บการ
เปิดเผยของพระองคโ์ดยเฉพาะ อนัประกอบดว้ยค าสัญญาท่ีวา่ จะทรงอวยพระพรแก่เขาและเช้ือสาย
ของเขาเพราะเหตุนั้น ยคุใหม่น้ีจึงเรียกวา่ ยคุแห่งพระสัญญาอยา่งไรก็ตาม ความรักของพระเจา้ก็ยงัหา
ไดเ้ปล่ียนแปลงไม่ พระองคย์งัคงรักประชาชาติ บนพื้นพิภพอยูเ่ช่นเดิม และจะยงัคงรักพวกเขาต่อไป 
ประชาชนเหล่านั้นยงัคงรู้ถึงพระเจา้ เช่นเดียวกบัในยคุก่อนคือ โดยเสียงแห่งมโนธรรม ความจริงท่ีเขา
เรียนรู้จากธรรมชาติ และกฎขอ้บงัคบัของผูมี้อ  านาจปกครองหมู่มนุษยเ์ฉพาะท่ีพระองคท์รงเลือกสรร
แต่งตั้งไว ้ พระเจา้ไดท้รงเลือกอบัราฮมั อิสอคั และยากอบ เพื่อวา่แสงสวา่งแห่งความจริงของพระองค ์
จะผา่นทางคนเหล่านั้นไปสู่มนุษยชาติทั้งมวล 

พระสัญญาท่ีพระเจา้ไดท้รงใหไ้วก้บัอบัราฮมั ในแง่ต่าง ๆ นั้นเกิดข้ึนสมจริงทุกประการ 
พระองคท์รงให้ความแน่ใจแก่อบัราฮมัวา่ ท่านจะมีลูกหลานเป็นอนัมาก และทรงสัญญาวา่ จะใหท้่าน
และพงศพ์นัธ์ุของท่านไดรั้บแผน่ดินคานาอนัเป็นมรดกสืบไปจนชัว่นิรันดร์ และทรงบอกกบัอบัราฮมั



 31 

วา่ โดยทางเช้ือสายของท่าน (พระคริสต)์ “ทัว่ทุกประชาชาติบนพื้นโลกจะไดรั้บพระพร”                    
(ดูปฐมกาล 12:1-3, 17:7, 8, 22:18) ในระยะเวลาราว 400 ปีต่อมา พงศพ์นัธ์ุของอบัราฮมั อิสอคัและ  
ยากอบ ไดท้วจี  านวนข้ึนอยา่งมากมายมหาศาลในประเทศอียปิต ์และพระเจา้ไดท้รงช่วยกูพ้วกเขาใหพ้น้
จากความเป็นทาสโดยการส าแดงความมหศัจรรยอ์นัยิง่ใหญ่นานาประการ แต่แลว้ เพราะความไม่เช่ือ
ฟัง พวกเขากลบัตอ้งร่อนเร่พเนจรอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร เป็นเวลานานถึง 40 ปี 

ในยคุท่ีส่ีน้ีก็เช่นเดียวกนักบัยุคก่อน ๆ คือความผดิบาปของมนุษยไ์ดแ้ผข่ยายวงเขตออกไป
อยา่งกวา้งขวาง และถึงแมว้า่มนุษยใ์นยคุน้ีจะมีใจศรัทธาอยูบ่า้ง และพยายามท่ีจะช าระตนใหบ้ริสุทธ์ิ 
โดยการประกอบพิธีกรรมแบบง่าย ๆ ก็ตาม แต่ยคุแห่งพระสัญญาก็ไม่อาจท่ีจะแกปั้ญหาความผดิบาป 
ในส่วนลึกแห่งจิตใจของมนุษยไ์ด ้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองยนืยนัใหรู้้วา่มนุษยไ์ม่มีความสามารถ ท่ีจะ
ปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระเจา้ไดแ้มจ้นกระทัง่วา่ พระองคจ์ะไดท้รงสงเคราะห์ช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลาก็ตามที เพราะเหตุน้ีเองท่ียคุต่อไปคือ ยคุแห่งพระบญัญติัจึงจ าเป็นตอ้งคืบคลานเขา้มาแทนท่ี 

5. ยคุแห่งพระบัญญัต ิ

เม่ือชนชาติอิสราเอลไดอ้อกมาจากประเทศอียปิต ์ และก าลงัเดินทางมุ่งหนา้ไปสู่แผน่ดินคานา
อนั ณ ทะเลทรายซีนาย พระเจา้ไดท้รงโปรดประทานพระบญัญติัแก่พวกเขา ในลกัษณะท่ีทรงสง่าราศี
และน่าเกรงขามยิง่ ประกอบดว้ยฟ้าร้องฟ้าแลบภูเขาสะทอ้นหวัน่ไหว และเสียงแตรดงัสนัน่            
(อพยพ 19:16-19) ยคุใหม่น้ีก าหนดเวลานานถึง 1,500 ปี และมาส้ินสุดลงตรงท่ีการส้ินพระชนมข์อง
องค ์     พระเยซูคริสต ์ ซ่ึงมีความมหศัจรรยท่ี์ยิง่ใหญ่หลายประการเกิดข้ึนเช่นกนั คือ เกิดแผน่ดินไหว 
ศิลาแตกออกจากกนั และม่านในพระวหิารขาดออกเป็นสองท่อน (มทัธิว 27:50-56) ตลอดระยะเวลา
ของยคุแห่งพระบญัญติัน้ี ประชาชนส่วนใหญ่ไดด้ าเนินชีวติอยูภ่ายใตก้ฎแห่งมโนธรรมและภายใตก้าร
ปกครองของผูมี้อ  านาจ แต่อยา่งไรก็ตาม ส าหรับชนชาติอิสราเอลนั้น ด าเนินชีวิตอยูภ่ายใตก้ฎหมายพล
เรือนและระเบียบพิธีทางศาสนา ซ่ึงไดร้วบรวมไวเ้ป็นระบบประกอบดว้ยรายละเอียดต่าง ๆ มากมาย 
ทางแห่งความรอดก็คือ การเช่ือฟังเท่านั้น ซ่ึงแสดงออกโดยการปฏิบติัตามกฎเกณฑต่์าง ๆ ของ         
พระบญัญติั   พระเจา้ไดท้รงก าหนดขอ้หา้มท่ีหยมุหยมิและบทลงโทษท่ีรุนแรง ส าหรับการล่วงละเมิด
ไวท้ั้งน้ีก็โดยทรงประสงคท่ี์จะใหช้นชาติอิสราเอลเขา้ใจถึงพระประสงคอ์นัสูงยิง่ของพระองค ์ ในเร่ือง
ความบริสุทธ์ิ แต่แลว้มนุษยผ์ูเ้ป็นคนบาปก็ประสบกบัความลม้เหลว ในอนัท่ีจะเรียนรู้ถึงบทเรียนท่ี
พระองคท์รงตั้งพระทยัไว ้

พระคมัภีร์ใหม่ไดช้ี้แจงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัวา่ พระบญัญติัหาไดแ้ยกขาดออกจากพระสัญญา
ของพระเจา้ท่ีทรงใหไ้วก้บัอบัราฮมั ดงัจะเห็นไดจ้ากค าพูดของอาจารยเ์ปาโลวา่ “ท่ีเพิ่มธรรมบญัญติัไว้
ก็เพื่อบาปจะปรากฏเป็นความละเมิด จนกวา่พงศพ์นัธ์ุท่ีไดรั้บพระสัญญานั้นจะมาถึง” (กาลาเทีย 3:19) 
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พระเจา้ไดป้ระทานกฎหมายของโมเสส ก็เพื่อจะใหม้นุษยไ์ดรู้้วา่อะไรคือความผิดบาป (โรม 3:20) และ
เพื่อใหม้นุษยไ์ดส้ านึกวา่ เขาไม่มีความสามารถท่ีจะหลุดพน้จากความผดิบาปไดด้ว้ยตวัเอง อาจารย์
เปาโลพดูถึงพระบญัญติัวา่ เปรียบเสมือนอาจารยใ์หญ่ (กาลาเทีย 3:24) ส่วนท่านยากอบวา่
เปรียบเสมือน “กระจก” (ยากอบ 1:23-25) พระบญัญติัไดเ้ปิดเผย ใหม้นุษยเ์ห็นถึงการขยายตวัของ
ความผดิบาปของเขา บอกให้เขารู้ถึงความจ าเป็นท่ีเขาจะตอ้งละทิ้งและหนัหลงัใหก้บัความผดิบาป และ
สอนเขาให้รู้วา่ ความรอดนั้นอาจไดม้าโดยเพียงแต่การถ่อมใจลง ยอมรับพระเมตตากรุณาของพระเจา้ท่ี
ไดท้รงโปรดยกโทษความผดิบาปใหแ้ก่มนุษย ์นอกจากน้ีพระบญัญติัยงัไดใ้หข้อ้พิสูจน์ท่ีแน่นอนวา่ ไม่
มีมนุษยค์นใดท่ีจะสามารถช่วยตนเองใหร้อดไดด้ว้ยการกระท า 

ยคุแห่งพระบญัญติัไดส้รุปลงตรงท่ีการส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ พระบญัญติัซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นระบบจ าตอ้งถึงจุดจบอยา่งส้ินเชิง ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากสภาพของพระบญัญติัเองเพราะไม่มี
ใครสักคนท่ี จะสามารถถือรักษาพระบญัญติัไว ้ และโดยล าพงัแต่การถวายเคร่ืองสัตวบูชานั้น ก็ไม่
สามารถท่ีจะปลดเปล้ืองความผดิบาปของมนุษย ์ ไดอ้ยา่งแทจ้ริงยิง่ไปกวา่นั้น ชนชาติอิสราเอลเกือบ
ทั้งหมดก็ไม่อาจท่ีจะเขา้ใจความจริงฝ่ายจิตวญิญาณท่ีแฝงอยู ่ คือแทนท่ีพวกเขาจะมองเห็นถึงความไม่
สามารถของเขา ในอนัท่ีจะช่วยตวัเองใหร้อดพน้จากความผดิบาป และตอ้งพึ่งพระคุณของพระเจา้ เขา
เหล่านั้นกลบัใชพ้ระบญัญติัเป็นบรรทดัฐาน ในการท่ีจะประกอบกิจต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรอด 

6. ยคุแห่งพระคุณ 

แต่ในท่ีสุด พระเจา้ไดเ้สด็จเขา้มายงัโลกมนุษยใ์นโดยทางองคพ์ระเยซูคริสต ์ ผูท้รงด ารง     
พระชนมอ์ยูใ่นโลกดว้ยการเช่ือฟังพระบญัญติัอยา่งครบบริบูรณ์ และแลว้ไดท้รงสละพระชนมชี์พของ
พระองคเ์องเป็นเคร่ืองสักการะบูชา เพื่อไถ่ความผดิบาป ยคุแห่งพระคุณซ่ึงเขา้มาแทนท่ีพระบญัญติันั้น
ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนเม่ือพระเยซูคริสตไ์ดท้รงปฏิบติัพระราชกิจของพระบิดา “ส าเร็จแลว้” อนัเป็นการส าแดง
ใหม้นุษยทุ์กคนไดรู้้วา่ ตั้งแต่น้ีไป เขาไม่จ  าตอ้งมีชีวิตอยูด่ว้ยการเช่ือฟังบทบญัญติัของโมเสสอีกแลว้ 
ทั้งเป็นการส าแดงให้รู้วา่ ไม่มีพิธีกรรมใด หรือระบบระเบียบใด ๆ ท่ีสามารถจะใหห้ลกัประกนัท่ีมัน่คง
วา่ เม่ือเขาปฏิบติัตามแลว้จะไดรั้บความรอด แต่อยา่งไรก็ตาม กฎเกณฑท์างศีลธรรมท่ีไม่เปล่ียนแปลง
ของพระเจา้ ก็ยงัคงมีผลใชไ้ดอ้ยูจ่นถึงทุกวนัน้ี ผูท่ี้เช่ือในพระคริสตห์าไดด้ าเนินชีวติโดยปราศจาก
กฎเกณฑข์อ้บงัคบั และกระท าความผดิบาป แต่โดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสถิตอยูภ่ายในจิตใจของเขา 
ไดช่้วยใหเ้ขาสามารถด าเนินชีวติอยูใ่นทางแห่งความชอบธรรม เขาทราบวา่การกระท าดีต่าง ๆ ของเขา
นั้น หาไดมี้ส่วนช่วยใหเ้ขาไดรั้บความรอดไม่ เพราะเขารู้แน่แก่ใจและช่ืนชมในความจริงท่ีวา่ 
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“ดว้ยวา่ซ่ึงเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ เพราะความเช่ือ และมิใช่โดยตวัเราทั้งหลาย
กระท าเอง แต่พระเจา้ประทานให ้ ความรอดนั้นจะเน่ืองดว้ยการกระท าก็หามิไดเ้พื่อมิใหค้นใดอวดได”้ 
(เอเฟซสั 2:8, 9) 

ในระหวา่งยคุน้ี พระเจา้ก าลงัทรงสร้างคริสตจกัรของพระองค ์ อนัประกอบดว้ยคนทุกคนท่ีมี
ความเช่ือในพระเยซูคริสต ์ยุคแห่งพระคุณน้ีจะส้ินสุดลง เม่ือองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้จะทรงบนัดาลใหผู้ท่ี้
เช่ือพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงตายไปแลว้คืนชีวติข้ึนมา และเปล่ียนแปลงร่างกายของผูเ้ช่ือท่ียงัมีใหชี้วติ
กลายเป็น “กายทิพย”์ ในทนัที (1 เธสะโลนิกา 4:13-18) 

7. ยคุแห่งราชอาณาจักร 

พระเจา้ทรงเอาพระทยัใส่ต่อชนชาติอิสราเอล ซ่ึงเป็นชนชาติท่ีพระองคท์รงเลือกสรรไวอี้กคร้ัง
หน่ึง ชนชาติอิสราเอลจะกลบัใจใหม่ และพระเจา้จะทรงช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถสถาปนา
อาณาจกัรของพวกเขาข้ึน เหนือดินแดนปาเลสไตน์ตลอดช่วงเวลาท่ีเรียกวา่ “ความทุกขล์ าบากคร้ัง
ยิง่ใหญ่” (ดาเนียล 12:1, มทัธิว 24:21) พระเยซูคริสตจ์ะทรงปกครองโลกดว้ยความเท่ียงธรรมใน
ลกัษณะ “พอ่ปกครองลูก” โดยจะทรงถือเอากรุงเยรูซาเล็มเป็นศูนยก์ลางในการปกครอง (เยเรมีย ์ 23:5, 
6, อิสยาห์ 32:1, ลูกา 1:32) ประชาชาติทั้งมวลจะประสบแต่สันติสุขและความมัน่คัง่ (อิสยาห์ 2:2-4) 
และธรรมชาติของสรรพส่ิงจะไดรั้บการเปล่ียนเปลงไปในทางท่ีดี (อิสยาห์ 11:6-9, 35:1, 2) 

ในยคุพนัปีก็เช่นเดียวกนักบัในยคุก่อน ๆ ความรอดจะเป็นส่ิงท่ีไดม้าโดยพระคุณของพระเจา้ 
เพราะความเช่ือเท่านั้นดว้ยเหตุน้ีเองจึงมิไดห้มายความวา่ ผูท่ี้เกิดในระหวา่งน้ีจะเป็นผูท่ี้เช่ือพระเจา้
อยา่งแทจ้ริง จะมีหลายคนท่ีดูเหมือนวา่เป็นผูเ้ช่ือฟังพระเจา้ แต่เม่ือถึงท่ีสุดปลายแห่งยคุพนัปี เขาจะ
ร่วมมือกบัพญามารซาตานและวญิญาณชัว่ท่ีเป็นสมุนของมนั ซ่ึงจะพยายามเป็นคร้ังสุดทา้ยในอนัท่ีจะ
เอาชนะพระคริสต ์ และพระราชอาณาจกัรของพระองค ์ ไฟจากฟ้าสวรรคจ์ะท าลายพวกกบฏเหล่าน้ี 
พญามารซาตานจะถูกจบัเหวี่ยงลงไปในบึงไฟ แผน่ดินโลกจะถูกกวาดลา้ง และพระท่ีนัง่ใหญ่สีขาวแห่ง
การพิพากษาจะไดรั้บการตั้งข้ึน (ววิรณ์ 20: 7-15) ณ จุดน้ีเองท่ี “เวลา” จะส้ินสุดลง ความเป็นอมตะจะ
เร่ิมข้ึน และมนุษยทุ์กคนจะไปอยูไ่ม่ในสวรรคก์็ในนรก 

หากปราศจากความรู้เร่ืองยคุต่าง ๆ แลว้ ก็ไม่มีผูใ้ดเลยท่ีจะสามารถเขา้ใจถึงพระวจนะของ  
พระเจา้ได ้ ผูใ้ดท่ีสามารถเขา้ใจถึงพระวจนะของพระเจา้ได ้ ผูน้ั้นจะตอ้งรู้ถึงความแตกต่างอยา่งเห็นได้
ชดัระหวา่งอิสราเอลและคริสตจกัร อิสราเอลเป็นประชาชาติของพระเจา้ในโลกน้ี ซ่ึงพระองคท์รงมี
แผนการใหค้รอบครองโลกน้ีในยคุพนัปี แต่ส่วนคริสตจกัรนั้นเป็นประชาชาติแห่งสวรรค ์ ถา้ท่านรู้ชดั
ในเร่ืองน้ี ท่านก็จะเขา้ใจวา่เหตุใดท่านจึงไม่ตอ้งผกูพนัท่ีจะถือรักษาเทศกาลปัสกา หรือวนัสะบาโตของ
ชาวยวิ นอกจากน้ี ท่านยงัจะสามารถจ าแนกแยกแยะความแตกต่างระหวา่งพระสัญญาท่ีพระเจา้ไดท้รง
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ใหไ้วก้บัชาติอิสราเอล กบัพระสัญญาท่ีไดท้รงใหไ้วก้บัคริสตจกัรไดด้ว้ย แต่ท่านก็จะตอ้งเขา้ใจถึงความ
เป็นเอกภาพอนัเลิศของพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยเช่นกนั เพราะในแต่ละยคุนั้น พระเจา้ไดท้รงโปรดให้
มนุษยร์อดโดยพระคุณ พระองคไ์ม่เคยเปล่ียนแปลงเอกภาพอนัน้ี คือ คงไวซ่ึ้งกฎเกณฑท์างศีลธรรมขั้น
พื้นฐานแต่ส่วนความรอดนั้นไม่วา่จะเป็นยคุใดสมยัใด ยอ่มไดม้าโดยพระคุณเพราะความเช่ือเท่านั้น 
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บทที ่5 ปฏิบตัิตามพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง 

ทหารเรือหนุ่มคนหน่ึง ไดก้ลบัใจมาเช่ือพระเยซูคริสตร์ะหวา่งปฏิบติัการรบในสงครามโลก
คร้ังท่ีสอง และหลงัจากนั้นไม่นานก็ถูกส่งใหป้ฏิบติัการรบ ยงัสถานท่ีซ่ึงเขาไม่สามารถจะรับความ
ช่วยเหลือฝ่ายจิตวญิญาณ จากคริสเตียนผูมี้ประสบการณ์ในพระคริสตไ์ด ้ เขาจ าตอ้งศึกษาพระคมัภีร์
ดว้ยตวัเอง แต่พระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมแผนการล่วงหนา้ไวแ้ลว้ ส าหรับเร่ืองน้ีโดยก่อนหนา้นั้นมีคน ๆ
หน่ึง ไดม้อบหนงัสืออธิบายพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหแ้ก่เขาเล่มหน่ึง และไดบ้อกใหเ้ขารู้ถึงวธีิท่ีจะใช้
หนงัสือเล่มนั้น  เม่ือวา่งจากการรบ เขาจะศึกษาพระคริสตธรรมใหม่ทุกวนั ๆ ละบท หลงัจากอ่าน   
พระธรรมบทนั้น 3 เท่ียวแลว้เขาก็จะปิดพระคมัภีร์ของเขา และเรียบเรียงส่ิงท่ีเขาไดอ่้านโดยใชค้  าพดู
ของตวัเอง และแลว้เขาก็จะน าเอาส่ิงท่ีเขาไดเ้ขียนไวน้ั้นไปเปรียบเทียบกบัขอ้ความในพระคมัภีร์ เพื่อดู
วา่เขาเขา้ใจพระคมัภีร์ตอนนั้นมากนอ้ยเพียงใด ขั้นต่อไป เขาเขียนวา่ขอ้ความตอนน้ีมีความหมาย
ส าหรับชีวติประจ าวนัของเขาอยา่งไรท่ีสุดเขาจะสรุป ดว้ยการกางแผน่กระดาษท่ีเขาเขียนขั้นนั้นออก
แลว้อธิษฐานทูลต่อพระเจา้ ขอใหพ้ระองคท์รงโปรดใหค้วามจริงเหล่านั้นเกิดผลอยา่งแทจ้ริงในชีวิต
ของเขา ทหารเรือหนุ่มผูน้ี้ไดเ้จริญกา้วหนา้ฝ่ายจิตวญิญาณอยา่งรวดเร็ว และในปัจจุบนัเป็นผูรั้บใชข้อง
พระคริสตท่ี์เกิดผลมากคนหน่ึง 

ใช่วา่ทุกคนจ าเป็นจะตอ้งด าเนินตามแบบอยา่ง ขา้งบนน้ีแต่คริสเตียนทุกคนควรจะแบ่งเวลาไว ้
เพื่อศึกษาพระคมัภีร์อยา่งพินิจพิเคราะห์ ทั้งในทางค าสั่งและค าสอนวา่ พระคมัภีร์มีความสัมพนัธ์กบั
ชีวติของเราอยา่งไร และขอ้ความในพระคมัภีร์สามารถใหค้วามมัน่ใจแก่เราในเร่ืองการอภยัโทษ
ความผดิบาป สามารถช าระลา้งความคิด และจิตใจของเราใหส้ะอาดปราศจากบาปและช่วยใหเ้รามี
ก าลงัใจเขม้แขง็ พร้อมท่ีจะเผชิญกบัการทดสอบและการล่อลวงของพญามาร ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูได้
เตือนใจเราวา่ 

“พระวจนะของพระเจา้นั้นไม่ตาย และทรงพลานุภาพอยูเ่สมอ คมยิง่กวา่ดาบสองคมใด ๆ และ
สามารถวนิิจฉยัความคิดและความมุ่งหมายในใจดว้ย” (ฮีบรู 4:12) 

เม่ือเราศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งถูกวธีิ พระคริสตธรรมคมัภีร์ก็จะแทรกซึมหยัง่ลึกลง
ไปในทุกซอกทุกมุมของร่างกาย ความคิด และจิตวญิญาณของเรา และจะน าความคิดส่วนลึกของเรามา
สู่แสงสวา่งแห่งความจริง พระคมัภีร์จะบ่งบอกใหรู้้ถึงพระลกัษณะของพระเจา้ และพระเมตตากรุณา
ของพระองคท่ี์ไดท้รงจดัเตรียมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีวา่น้ีไวส้ าหรับเรา และส าแดงใหเ้รารู้ถึงวธีิท่ีจะน าเอา 
“ยารักษาโรค” ท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมไวม้าใช ้ แต่ก่อนอ่ืนเราจะตอ้งรู้ถึงวธีิท่ีจะศึกษาพระวจนะของ
พระองคอ์ยา่งถูกวธีิเสียก่อน และในบทเรียนบทก่อน ๆ ของเราในหนงัสือเล่มน้ีก็ไดช้ี้แจงแสดงเหตุไว้
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แลว้วา่ เราจะตอ้งตีความในพระคมัภีร์ดว้ยใจเช่ือ แสวงหาการน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิดว้ยใจถ่อม 
เช่ือฟังค าสั่งของพระคมัภีร์ ตีความตามตวัอกัษร และส านึกถึงความแตกต่างระหวา่งยคุต่าง ๆ ใน
การศึกษาต่อไปน้ี เราจะมุ่งศึกษาถึงวธีิท่ีจะน าพระวจนะของพระเจา้มาใชแ้ละอธิบายกฎท่ีส าคญัสองกฎ
น้ีคือ กฎแห่งการตีความพระคมัภีร์เป็นสามนยั และกฎการตีความโดยถือเอาพระคริสตเ์ป็นศูนยก์ลาง
ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งหมด 

1. การตีความพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นสามนัย 

หากท่านประสงคท่ี์จะใหพ้ระวจนะของพระเจา้ เป็นเคร่ืองช าระลา้งจิตใจ และเป็นอาหารบ ารุง
เล้ียงจิตวญิญาณของท่านแลว้ ท่านจะก็ตอ้งค านึงถึงส่ิงท่ีเราเรียกวา่ “การตีความพระคมัภีร์เป็นสามนยั” 
นยัทั้งสามน้ีซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงความจริงฝ่ายจิตวิญญาณ พอสรุปไดด้งัน้ีคือ 

1. พระคริสตธรรมคมัภีร์ทุกตอน อาจตีความหมายไดท้างเดียวเท่านั้น 
2. พระคริสตธรรมคมัภีร์ทุกตอน อาจน าไปใชไ้ดห้ลายทาง 
3. พระคริสตธรรมคมัภีร์หลายตอน มีค าพยากรณ์รวมอยูด่ว้ย 
ท่านควรจะเร่ิมตน้ศึกษาพระคมัภีร์ โดยการตีความตามตวัอกัษร แต่ท่านไม่ควรยติุจนกวา่ท่าน

จะน าความจริงเหล่านั้นมาใชใ้หเ้ป็นผลในชีวติจิตใจของท่านแลว้ หากท่านพอใจอยูแ่ค่ความหมายขั้น
พื้นฐาน โดยไม่ยอมน าเอาความจริงในพระวจนะของพระเจา้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของท่าน ความ
กระตือร้ือร้นฝ่ายจิตวิญญาณของท่านก็จะค่อย ๆ เหือดหายไป และท่านจะไม่สามารถช่วยเหลือใหผู้อ่ื้น
ไดรั้บส่ิงท่ีเขาตอ้งการได ้ การศึกษาพระคมัภีร์ โดยไม่เตม็ใจท่ีจะน าเอาความจริงในพระวจนะของ
พระองคไ์ปใชใ้นชีวติเป็นส่วนตวันั้น จริงอยู ่ อาจท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในพระวจนะของพระเจา้ 
แต่จะไม่ช่วยใหเ้กิดความวอ่งไว ในการสังเกตความจริงฝ่ายวญิญาณเลย หากท่านไม่เอาใจใส่ต่อค า
เตือนอนัน้ี ท่านอาจจะเป็นผูห้น่ึงท่ีโตเ้ถียง และคดัคา้นในเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์
และคนอ่ืนอาจต าหนิติเตียนพระนามของพระเยซู เพราะท่านก็เป็นได ้

หากท่านตีความหมายของพระคริสตธรรมคมัภีร์ โดยไม่ยอมน าเอาความจริงทางพระวจนะของ
พระเจา้มาใชใ้นการด าเนินชีวติแลว้ ท่านก็ไม่มีทางท่ีเขา้ใจพระวจนะของพระเจา้อยา่งถูกตอ้งไดเ้ลย 
และท่านจะเป็นคริสเตียนท่ี “เจริญลง” หรืออาจจะเป็น “คริสเตียนปลอม” ก็วา่ได ้ท่ีถูกนั้น เร่ิมแรกท่าน
ควรจะแสวงหาความหมายของพระคมัภีร์ทุกตอนตามตวัอกัษร ต่อจากนั้นมองหาความจริงโดยนยัท่ี
แฝงอยูใ่นสัญลกัษณ์ แลว้จึงน าเอาความจริงนั้นมาปฏิบติัในชีวติ 

นยัท่ีสามของการตีความตามกฎน้ี เรียกวา่ “เปิดเผยค าพยากรณ์” ซ่ึงหมายความวา่ พระคมัภีร์
หลายตอน นอกจากจะสามารถตีความหมายตามตวัอกัษรและน าไปใชไ้ดใ้นหลายทางแลว้ ยงัจะมีค าท่ี
พยากรณ์ถึงเหตุการณ์อนัยิง่ใหญ่หรือบุคคลท่ียิง่ใหญ่ในอนาคตปรากฎเป็นนยัอยูด่ว้ย นยัท่ีเป็นค า
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พยากรณ์น้ีเองจะเป็นนยัท่ีส าคญัมากก็จริง แต่ก็จะตอ้งไม่ยอมใหน้ยัอนัน้ีเขา้ไปแทรกแซงหรือขดัขวาง 
การตีความหมายขอ้ความตอนนั้น 

บิดาของขา้พเจา้ไดแ้สดง ให้เห็นภาพของกฎการตีความเป็นสามนยั โดยยกเอาพุม่ไมท่ี้ลุกเป็น
ไฟในพระธรรมอพยพบทท่ี 3 ข้ึนมาเป็นตวัอยา่งอธิบายถึงเร่ืองน้ี ท่านไดก้ล่าววา่ “ถา้จะตีความกนัแลว้ 
พุม่ไมท่ี้ลุกเป็นไฟนั้นก็ยอ่มจะหมายถึง ความทุกขย์ากล าบากท่ีอิสราเอลบุตรของพระเจา้ไดรั้บใน
ประเทศอียปิต ์ ส่วนท่ีจะน าเอามาใชน้ั้นก็ยงัเป็นความจริงเช่นกนัคือวา่ ประชากรของพระเจา้ทุกคน ใน
ทุกยคุสมยัจะตอ้งประสบกบัความทุกขย์ากล าบากและปัญหายุง่ยากต่าง ๆ แต่จะไม่พา่ยแพต่้อส่ิง
เหล่านั้น และประการสุดทา้ย คือการส าแดงในลกัษณะค าพยากรณ์นั้น พุม่ไมท่ี้ลุกเป็นไฟน้ีก็คือ ค ามัน่
สัญญาท่ีพระเจา้ไดท้รงใหไ้วก้บัชนชาติอิสราเอลวา่ แมช้นชาติอิสราเอลจะตอ้งกระจดักระจายไปอยูใ่น
ประเทศต่าง ๆ และไดรั้บความทุกขย์ากล าบากนานาประการ พวกเขาก็จะไม่ถูกท าลายจนหมดส้ินไป
แต่ในวนัหน่ึงขา้งหนา้ จะกลบัคืนสู่ดินแดนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของเขาอีกคร้ังหน่ึง และจะเพาะปลูกพืชผกั 
ไดผ้ลเป็นอนัมาก” 

ส่ิงเหล่าน้ีแหละ ท่ีขา้พเจา้หมายถึงกฎการตีความหมายเป็นสามนยั ซ่ึงขา้พเจา้มีความปรารถนา
เป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหท้่านน าเอาไปใชดู้บา้ง จงลองดูกบัตอนใดตอนหน่ึง หรือหลายตอนก็ไดใ้น         
พระวจนะของพระเจา้ แลว้ท่านก็จะเป็นผูห้น่ึงท่ีมีความมัง่คัง่ฝ่ายจิตวิญญาณอยา่งมหาศาล 

2. การตีความพระคริสตธรรมคมัภีร์โดยถือเอาพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง 

กฎส าคญัอีกกฎหน่ึง ท่ีจะช่วยใหผู้ศึ้กษาพระคมัภีร์สามารถเขา้ใจพระคริสตธรรมคมัภีร์ได้
อยา่งแจ่มกระจ่างและถูกตอ้งก็คือ กฎการตีความโดยถือเอาพระคริสตเ์ป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงหมายความวา่
ใจความของพระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งหมดคือ พระคริสต ์ ถูกตอ้งทีเดียว พระวจนะของพระเจา้บอกให้
เรารู้ถึงเร่ืองการเนรมิตสร้าง ไดใ้หเ้ร่ืองราวทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัแผนการไถ่โทษบาปของพระเจา้ 
ช้ีแจงถึงความจริงอนังดงามและน่าช่ืนชมต่าง ๆ บ่งบอกถึงค าตกัเตือนและค าแนะน าต่าง ๆ และพรรณา
ถึงค าพยากรณ์อนัยิง่ใหญ่ ซ่ึงจะไม่ลบเลือนไปจนกวา่จะส าเร็จสมบูรณ์ แต่ใจความท่ีแทจ้ริงของ       
พระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งหมดก็คือพระเยซูคริสตน์ัน่เอง 

ประโยคท่ีวา่ พระคริสตเ์ป็นผูส้ร้างสรรพส่ิงทั้งในสวรรคแ์ละท่ีแผน่ดินโลก (ยอห์น 1:3-10, 
โคโลสี 1:16) ยอ่มจะพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความเป็นศูนยก์ลางของพระคริสตใ์นพระวจนะของพระเจา้ได้
เป็นอยา่งดีวา่ สรรพส่ิงท่ีพระคริสตไ์ดท้รงสร้างข้ึนนั้นมีจุดหมายและความหมายอยูใ่นพระองค ์ โคโลสี 
1:16) และพระองคท์รงรวมสากลจกัรวาลทั้งส้ินเขา้ไวด้ว้ยกนั และธ ารงไวด้ว้ยพระวจนะอนัทรงฤทธ์ิ
ของพระองค ์ (โคโลสี 1:17, ฮีบรู 1:3) นอกจากนั้น องคพ์ระเยซูคริสตเ์องก็ไดท้รงยนืยนัเร่ืองน้ีไว้
เช่นกนั เม่ือพระองคต์รัสวา่ พระวจนะของพระเจา้ทั้งส้ินนั้น “เป็นพยานใหแ้ก่เรา” (ยอห์น 5:39) และ
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ในตอนท่ีพระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมา และปรากฏพระกายแก่สาวกสองคนท่ีก าลงัจะเดินทาง ไป
ยงัหมู่บา้นเอมมาอูพระคมัภีร์ไดบ้อกแก่เราวา่ “พระองคท์รงอธิบายพระคมัภีร์ท่ีเล็งถึงพระองคทุ์กขอ้ให้
เขาฟัง เร่ิมตั้งแต่โมเสสและบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ” (ลูกา 24:27) พระคริสตคื์อพงศพ์นัธ์ุของหญิงซ่ึง
พระเจา้ไดท้รงสัญญาไวใ้นสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:15) และเป็นเช้ือสายของอบัราฮมั ผูท่ี้จะท าใหท้ัว่
โลกไดรั้บพระพร พระองคท์รงเป็นแบบอยา่งในการทนทุกขย์ากล าบากและสง่าราศีของมนุษย์
เช่นเดียวกบัโยเซฟและโมเสส นอกจากน้ีแลว้ เร่ืองราวเก่ียวกบัพวกปุโรหิตชั้นผูใ้หญ่ของชาวยวิ และ
พิธีถวายเคร่ืองบูชาท่ีกระท าในพลบัพลาและในพระวหิารของชาวยวิ ก็เป็นการแสดงนยัถึง ความเป็น
ศูนยก์ลางของพระคริสตด์ว้ยเช่นกนั พระองคท์รงเป็นจอมพลโยธาของพระเจา้ผูไ้ดท้รงปรากฎแก่      
โยชูวาห์ (โยชูวาห์ 5:15) และทรงเป็นผูไ้กล่เกล่ียท่ีโยบปรารถนา (โยบ 9:33) 

หากท่านจะดูในพระคมัภีร์เดิม ท่านก็จะพบหลกัฐานอีกมากมายท่ีอา้งอิงถึงพระเยซูคริสต ์ และ
พระราชกิจในการไถ่โทษบาปมนุษย ์ยกตวัอยา่งเช่น ความเมตตากรุณาของกษตัริยด์าวดิท่ีมีต่อ มะฟีโบ
เซธ บุตรของโยนาธานซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นพระธรรม 2 ซามูเอลบทท่ี 9 นั้น มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงความรอด ท่ีพระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมไวใ้นพระคริสตต์ามกฎแห่งความยติุธรรม ท่ีกษตัริย์
หลายพระองคใ์นสมยันั้นยดึถือ สมาชิกในตระกลูของกษตัริยซ์าอูลแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บโทษถึงตาย 
แต่กษตัริยด์าวดิไดท้รงส าแดงพระเมตตากรุณาของพระองคโ์ดยทรงโปรดยกโทษใหม้ะฟิโบเซธ และ
บ ารุงเล้ียงเขาเป็นอยา่งดี (ดู 2 ซามูเอล 9) ถา้เราจะน าเร่ืองราวตอนน้ีไปปรับใหเ้ขา้กบัเร่ืองราวของ    
พระเยซูคริสตแ์ลว้ ก็จะเห็นไดว้า่ พระเจา้ทรงมีอ านาจโดยชอบธรรม ท่ีจะตดัสินลงโทษเราแต่ละคน
อยา่งรุนแรง แต่องคพ์ระเยซูคริสตเจา้ไดท้รงไถ่โทษความผดิบาปทั้งส้ินของเราแลว้ และบดัน้ี พระท่ีนัง่
ของพระเจา้จึงเป็นพระท่ีนัง่แห่งพระเมตตากรุณา ส าหรับทุกคนท่ีเช่ือไวว้างใจพระเยซูคริสต ์และการท่ี
มะฟีโบเซ็ธเป็นง่อย ซ่ึงเน่ืองมาจากความผดิบาปของผูอ่ื้นนั้น อาจจะเป็นภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความไร้
ท่ีหวงั และขาดท่ีพึ่งของมนุษย ์ อนัเป็นผลของความผดิบาปท่ีอาดมัไดท้  าไวเ้ช่นกนั หรือจะดูอีกแง่หน่ึง 
การท่ีดาวดิแสวงหามะฟีโบเซ็ธนั้น ก็เป็นภาพท่ีเล็งถึงการท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมาเพื่อท่ีจะ “แสวงหา
และช่วยผูท่ี้หลงหายไปใหร้อด” 

จากตวัอยา่งขา้งบนน้ี เราสามารถท่ีจะตีความไปในแง่อ่ืน โดยเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นจุด
ศูนยก์ลางไดอี้กหลายแง่ทีเดียว ขณะท่ีท่านก าลงัอ่านพระคมัภีร์อยูน่ั้น ท่านจะอศัจรรยใ์จเม่ือพบวา่มี
หลกัฐานมากมายหลายอยา่ง ท่ีอา้งถึงพระเยซูคริสตแ์ละความรอดของพระองค ์ แมแ้ต่ในเร่ืองต่าง ๆ 
เหล่านั้น ซ่ึงในตอนแรก ๆ ก็ดูเหมือนวา่จะไม่ค่อยมีความหมายอะไร 

พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูท่ี้ผมีารซาตานเกลียดชงัมากท่ีสุด และเป็นเป้าหมายแห่งแผนการอนั 
ชัว่ร้ายของมนั นบัตั้งแต่เวลาท่ีพระเจา้ไดท้รงสัญญากบัอาดมัและเอวา “พงศพ์นัธ์ุของหญิง” (พระเยซู
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คริสต)์ จะขยี้หวัของซาตาน (ปฐมกาล 3:15) เป้าหมายของมนัก็คือท าลายพระองคอ์ยา่งส้ินเชิง ตลอด
สมยัของพระคมัภีร์เดิม มนัไดแ้สวงหาทางท่ีจะโค่นลม้แผนการไถ่โทษบาปของพระเจา้ ในตอนแรกมนั
และลูกสมุนของมนัพยายามท่ีจะท าให้มนุษย ์ ตกอยูใ่นสภาพชัว่ร้ายเลวทรามอยา่งท่ีสุด เพื่อวา่พระเจา้
จะไดส้ิ้นความอดกลั้นพระทยั และท าลายมนุษยช์าติทั้งมวลเสีย แต่พระเจา้ไดท้รงสงวนโนอาห์และ
ครอบครัวของเขาไว ้ และต่อมาทรงเลือกอบัราฮมั พวกผีพญามารก็เขา้โจมตีพงศพ์นัธ์ุของอบัราฮมั คือ
ชนชาติอิสราเอลอีก โดยพยายามท าลายลา้ง ตระกลูท่ีพระเยซูคริสตจ์ะทรงเสด็จมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์
เม่ือพระเยซูทรงบงัเกิดในโลกน้ี พญามารไดบ้งัคบัใหเ้ฮโรดท าลายทารกท่ีเป็นชายทุกคนในเมือง       
เบธเลเฮม็ ซ่ึงมีอายตุั้งแต่สองขวบลงมา ตลอดระยะเวลาท่ีพระเยซูคริสตป์ฏิบติัพระราชกิจของพระองค์
ในโลกน้ี พญามารซาตานไดพ้ยายามอยา่งสุดก าลงัในอนัท่ีจะชกัน าใหพ้ระองคก์ระท าบาป และเม่ือมนั
ประสบความลม้เหลว มนัก็พยายามหาทางอ่ืน ๆ ในอนัท่ีจะหน่วงเหน่ียวพระองคไ์วมิ้ใหเ้สด็จไปสู่
กางเขน หากท่านสังเกตถึงเร่ืองการสู้รบระหวา่งพระเยซูคริสตก์บังานของพญามารซ่ึงขดัขวางการช าระ
ลา้งบาปของมนุษย ์ ขอ้ความหลายตอนในพระวจนะของพระเจา้ จะมีความหมายอยา่งแทจ้ริงในชีวิต
จิตใจของท่าน 

ขา้พเจา้เองเช่ือวา่ การตีความหมายของพระคมัภีร์โดยถือเอาพระคริสตเ์ป็นศูนยก์ลางน้ีส าคญั
มาก ดงันั้นขา้พเจา้จึงใคร่ท่ีจะยกค าพดูของบิดาของขา้พเจา้มากล่าวไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย ท่านกล่าววา่ “แมแ้ต่
ในตอนท่ีเป็นเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าเบ่ือท่ีสุดส าหรับบางคน หรือในตอนท่ีกล่าวถึงล าดบั    
วงศว์านซ่ึงหลายคนไม่ชอบศึกษา ท่านก็ยงัจะพบองคพ์ระเยซูคริสตไ์ด ้ เรามกัจะกระโดดขา้มช่ือยาก ๆ 
เหล่านั้นไปอยา่งรวดเร็ว โดยหารู้ไม่วา่ช่ือเหล่านั้นหลายช่ือ มีการส าแดงอนัเลิศประเสริฐสุดของ     
พระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นผูร้วมแห่งความน่ารักทั้งมวล บรรจุอยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ตั้งแต่หนา้แรก
ถึงหนา้สุดทา้ย พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงส าแดงใหเ้ห็นถึงพระเยซูคริสต ์ พระบุตรของพระเจา้          
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรงงามเลิศประเสริฐสุด และสมบูรณ์แบบอยา่งหาท่ีสุดมิได ้ ดงันั้นภาษา
มนุษยไ์ม่อาจส าแดงคุณธรรม คุณสมบติั และพระคุณทั้งมวลของพระองคใ์หป้รากฎไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงใชค้  าอุปมา “แบบเล็งถึง” และภาพพจน์ในการท่ีจะแจกแจงแสดงใหเ้ห็นถึง
ความดีงามของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงต่าง ๆ มากมายหลายร้อยช่ือในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ก็ใชใ้น
ความหมายท่ีเล็งถึงพระผูช่้วยใหร้อดคือองคพ์ระเยซูคริสต ์ นอกจากน้ีหวัขอ้ท่ีเขียนในลกัษณะพรรณา
โวหารแต่ละขอ้นั้น ก็ใชเ้พื่อแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะอนังดงาม หาท่ีเปรียบและหาท่ีส้ินสุดมิไดข้อง
พระองค”์ 

“พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเปรียบเทียบวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นมนุษยค์นท่ีสอง เป็นอาดมัคน
สุดทา้ย เป็นพระบุตรของพระเจา้ เป็นบุตรมนุษย ์ เป็นพระบุตรสุดท่ีรักของพระบิดา เป็นผูแ้รกท่ีไดฟ้ื้น
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ข้ึนมาจากความตาย เป็นมหากษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งปวง เป็นจอมเจา้นาย เป็นผูเ้บิกทางความรอดเป็น
ศีรษะของคริสตจกัร เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของอิสราเอล เป็นกษตัริยข์องชนชาติยวิ อิสยาห์ไดป้ระกาศ
แก่เราวา่ พระนามของพระองคน์ั้น จะไดรั้บการเรียกขานวา่เป็น ท่ีปรึกษามหศัจรรย ์ พระเจา้ผูท้รง
มหิทธิฤทธ์ พระบิดานิรันดร์ และองคส์ันติราช (อิสยาห์ 9:6) ในลกัษณะท่ีเป็นอุปมา พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิทรงเป็นเปรียบเทียบวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็น พระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจา้ และเป็น
สิงโตแห่งตระกลูยดูาในดา้นสถาปัตยกรรม พระองคต์รัสถึงองคพ์ระเยซูคริสตว์า่ทรงเป็นพลบัพลา
ใหญ่กวา่และสมบูรณ์แบบกวา่ท่ีปรากฏในพระคมัภีร์เดิม ทรงเป็นแท่นบูชาของพระเจา้ และทรงเป็น
วหิารท่ีไม่ไดส้ร้างดว้ยมือมนุษย ์ ในสาขาวศิวกรรม ทรงเรียกพระเยซูวา่ทรงเป็นศิลามุมเอก ทรงเป็น
ศิลาแห่งยคุต่าง ๆ เป็นหวัมุม และเป็นศิลารากฐาน ในทางดาราศาสตร์ พระองคท์รงเป็นดวงอาทิตยแ์ห่ง
ความชอบธรรม เป็นดาวประจ ารุ่งอนัสดใส นอกจากน้ียงัเรียกพระองคว์า่เป็นศาสดาพยากรณ์          
มหาปุโรหิตกษตัริย ์ ทูตของพระเจา้ อาหารทิพยแ์ห่งชีวิต ประตู น ้าประกอบดว้ยชีวติ พระวจนะของ
พระเจา้ และผูเ้ล้ียงแกะท่ีดีเลิศและยิง่ใหญ่เหนือผูเ้ล้ียงแกะทั้งปวง เราจะหยดุท่ีตรงไหน? พระองคท์รง
เป็นอลัฟาและโอเมกา้ ทรงเป็นเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลาย ทรงเป็นปฐมและอวสาน พระองคท์รงเป็นท่ี
รวมแห่งความงามของความน่ารักทั้งมวล” 

จากท่ีกล่าวมาน้ี ขา้พเจา้แน่ใจวา่ ท่านคงจะเห็นแลว้วา่ ทุกภาพและทุกพจน์ในพระคริสตธรรม
คมัภีร์นั้น เล็งถึงพระเยซูคริสตไ์ม่โดยตรงก็โดยปริยาย เม่ือความจริงอนัน้ีเขา้ไปฝังอยูใ่นจิตใจของท่าน 
ชีวติของท่านทั้งหมดจะกลบักลายเป็นชีวติท่ีมีพระคริสตเ์ป็นศูนยก์ลาง และท่านจะพบกบัพระองคใ์น
ทุกท่ีทุกแห่งตลอดทั้งวนั พระพกัตร์ของพระองคจ์ะลอยเด่นอยูต่รงหนา้ท่านในขณะท่ีท างาน เล่น 
อธิษฐาน พกัผอ่น 

พี่นอ้งคริสเตียนท่ีรัก ขา้พเจา้ใคร่จะชกัชวนใหท้่านศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งจริงจงัสัก
คร้ังหน่ึง ทา่นจงเร่ิมตน้ศึกษาดว้ยใจถ่อม และเช่ือวา่พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจา้ซ่ึงไม่มี
ขอ้บกพร่องเลยแมแ้ต่นอ้ย หากท่านไม่เขา้ใจ ก็จงขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิและคนท่ี
พระเจา้ไดท้รงแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อนพระวจนะของพระองค ์จงตีความหมายพระคมัภีร์ตามตวัอกัษร ร้จกั
ยคุต่าง ๆ เช่ือฟังค าบญัชา เช่ือมัน่ในพระสัญญาต่าง ๆ และจงอธิษฐานทูลต่อพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ขอใหพ้ระองคท์รงโปรดน าชีวติของท่าน ใหมี้พระลกัษณะของพระเยซูคริสตม์ากยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ ถา้ท่าน
ท าเช่นน้ี ขา้พเจา้ก็กลา้ท่ีจะรับรองกบัท่านไดอ้ยา่งเตม็ปากวา่ ท่านจะตอ้งเป็นผูห้น่ึงท่ีมีความรู้ความเขา้
ใจความจริงฝ่ายจิตวิญญาณเป็นอยา่งดี ท่านจะมีชยัชนะเหนือความผดิความบาปทั้งมวล และท่านจะมี
ความช่ืนชมยนิดีและสันติสุข ซ่ึงคนท่ีอยูร่อบตวัท่านยงัหาไม่พบ แน่นอน ท่านจะเป็นผูห้น่ึงท่ีประสบ
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ความส าเร็จอยา่งใหญ่หลวงในการเป็นพยาน น าคนอ่ืน ๆ มาเช่ือพระองค ์ ผูไ้ดท้รงเปล่ียนแปลงชีวติ
จิตใจของท่าน และประทานความหวงัใหม่ใหแ้ก่ท่าน 

หากท่านยงัไม่ไดต้อ้นรับองคพ์ระเยซูคริสต ์ ท่านจะไม่สามารถเขา้ใจพระคริสตธรรมคมัภีร์
อยา่งแทจ้ริงไดเ้ลย ท่านจึงตอ้งเช่ือพระองค ์ ตอ้นรับพระองคใ์นฐานะพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน 
สารภาพความผดิบาปของท่าน เช่ือวา่พระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่บาปของท่าน และแลว้จง
อธิษฐานทูลเชิญพระองคใ์ห้เสด็จเขา้มาประทบัในชีวิตจิตใจของท่าน พระองคก์ าลงัทรงรอคอยท่ีจะ
ประทานความรอดให้แก่ท่าน 
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ศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์อย่างถูกวธีิ 
....พระคริสตธ์รรมคมัภีร์เป็นพระวจนะอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้ ซ่ึงมีฤทธ์ิอ านาจท่ีจะปรับปรุง

เปล่ียนแปลงชีวติของผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้ง และรับเขา้ไวใ้นจิตใจใหจ้ าเริญข้ึน ไม่วา่ผูน้ั้นจะอยูใ่นสังคมแบบ
ไหน ท่ีใดท่ีพระกิตติคุณของพระเจา้ไดรั้บการประกาศออกไป และมีผูเ้ช่ือฟังและปฏิบติัตามจะพบวา่
ชีวติของผูใ้หญ่หรือเด็กท่ีนัน่จะไดรั้บการเปล่ียนแปลงอยา่งชนิดท่ีเรียกวา่ “จากหนา้มือเป็นหลงัมือ” 
ทีเดียว และสังคมนั้นจะถูกยกระดบัข้ึนเป็นสังคมท่ีกอปรไปดว้ยศีลธรรมและมนุษยธรรม... 

เร่ิมตน้อยา่งไร? 
จะรับความช่วยเหลือจากท่ีไหน? 
การตีความพระวจนะของพระเจา้ตามตวัอกัษร 
การใชพ้ระวจนะแห่งความจริงอยา่งถูกตอ้ง 
ปฏิบติัตามพระวจนะแห่งความจริงอยา่งถูกตอ้ง 


