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มจีดหมายพเิศษส าหรับท่าน 

วนัน้ีมีจดหมายท่ีมีค่าท่ีสุดฉบบัหน่ึงถึงท่าน 
เน่ืองจากเป็นจดหมายท่ียาว และมีความหนามาก ดงันั้นท่านจะอ่านใหจ้บภายในวนัน้ียอ่ม

เป็นไปไม่ได ้
จดหมายฉบบัน้ีส่งถึงท่านโดยเฉพาะ จากต่างประเทศอนัแสนไกล มาจาก องักฤษ หรือ

ออสเตรเลียอยา่งนั้นหรือ? 
ไกลกวา่นั้นอีก 
มาจากดินแดนนอกโลกเราใช่ไหม? 
จากท่ีไกลกวา่นั้นอีก 
มาจากดวงจนัทร์ หรือจากดาวศุกร์ ดาวองัคาร หรือจากดาวเหนือหรือ? 
เปล่า มาจากท่ีไกลยิง่กวา่นั้นอีก 
ถา้อยา่งนั้นจดหมายฉบบัน้ีมาจากไหน? 
จดหมายฉบบัน้ีมาจากประเทศซ่ึงไม่มีราตรีกาล จากท่ีซ่ึงไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีแพทย ์ หรือ

โรงพยาบาล หรือสุสาน มาจากสถานท่ีท่ีมีการจดัเล้ียงฉลอง อยา่งไม่มีวนัส้ินสุด 
จดหมายฉบบัน้ีมาจากประเทศบรมสุขเกษม 
มาจากเมืองอะไร? 
จากกรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค ์
จากถนนอะไร? 
ถนนทอง 
บา้นล่ะ? 
บา้นของพระบิดาซ่ึงเตม็ไปดว้ยคฤหาสน์หลายหลงั 
แลว้ใครเป็นผูส่้ง? 
พระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ ผูซ่ึ้งทรงรู้จกัท่านและรักท่าน 
พระองคท์รงยอมสละเวลาอนัยาวนาน ในการเขียนจดหมายอนัมหศัจรรยฉ์บบัน้ีถึงท่าน 

พระองคท์รงรู้แมท่ี้อยูข่องท่าน และจดหมายฉบบัน้ีไดส่้งมายงัท่านเป็นการส่วนตวั 
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จดหมายอนัทรงคุณค่า 

คร้ังหน่ึงมีผูเ้ขียนจดหมายถึงขา้พเจา้ฉบบัหน่ึงยาวถึง 20 หนา้ น่ีเป็นเร่ืองจริง แต่จดหมายท่ีท่าน
ไดรั้บฉบบัน้ีมีความหนาถึง 2337 หนา้ 

บางทีท่านอาจจะทราบแลว้วา่ จดหมายฉบบัน้ี คือ  
พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ 
พระคริสตธรรมคัมภีร์มาจากสวรรคห์รือ? 
ใช่ แน่นอนทีเดียว 
ท่านอาจกล่าววา่ “ไม่จริงท่ีวา่ พระคริสตธรรมคัมภีร์ มาจากสวรรค ์ มนุษยต่์างหากเป็นผูเ้ขียน

ข้ึน แลว้พิมพใ์นประเทศไทยหรืออเมริกา หรือองักฤษ หรือประเทศใด ๆ ทัว่โลก และส่งออกเผยแพร่
ทางสมาคมพระคริสตธรรมต่าง ๆ” ท่ีท่านวา่นั้นก็ถูก แต่สมาคมพระคริสตธรรมน าขอ้ความต่าง ๆ มา
จากไหน?” 

น ามาจากประเทศอิสราเอล ซ่ึงเป็นประเทศท่ีผูเ้ขียนอาศยั 
เม่ือพระคริสตธรรมคัมภีร์มาจากประเทศอิสราเอลก็ไม่ใช่มาจากสวรรค ์มิใช่หรือ? 
นกับริหารธุรกิจผูห้น่ึง บอกขอ้ความของจดหมายแก่เลขานุการของเขาในท่ีท างาน เลขาฯ ผูน้ั้น

บนัทึกค าพดูท่ีนายเขาสั่งทุกค า ภายหลงัจากท่ีเธอพิมพจ์ดหมายฉบบัน้ีเสร็จ นกัธุรกิจผูน้ั้นจึงเซ็นช่ือ 
แลว้จดหมายก็ถูกส่งออกไป ขอถามท่านวา่ ใครกนัแน่เป็นผูเ้ขียนจดหมายฉบบัน้ี นกับริหารธุรกิจ หรือ
เลขานุการของเขา? 

ผูท่ี้ไม่ไตร่ตรองใหดี้จะพดูวา่ “เลขานุการ” เป็นผูเ้ขียน แต่ส่วนผูท่ี้คิดอยา่งรอบคอบแลว้จะ
ทราบวา่ นกับริหารธุรกิจ ผูบ้อกขอ้ความใหพ้ิมพจ์ดหมายนัน่เองเป็นผูเ้ขียนเลขานุการเพียงแต่เขียน
ตามท่ีนายสั่งเท่านั้น 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ก็เช่นเดียวกนั ผูเ้ขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ ไดย้นิพระสุรเสียงของ   
พระเจา้ ในขณะท่ีเขาก าลงัเขียนอยู ่ดว้ยเหตุน้ี พระคริสตธรรมคัมภีร์ จึงไม่ใช่จดหมายท่ีมาจากบุคคลท่ี
เขียนข้ึน แต่ความจริงมาจากพระเจา้ ผูส่้งตรงมายงัเรา และยงัท่านดว้ย ผูเ้ขียนพระคมัภีร์รับเอา          
พระสุรเสียงของพระเจา้ ไวใ้นจิตใจแลว้จึงเขียนข้ึน 

ท่านจะเขา้ใจดียิง่ข้ึน ถา้ท่านเปรียบเทียบกบัการเล่นดนตรี เสียงดนตรีอนัไพเราะเกิดข้ึนจาก
ระนาดไดอ้ยา่งไร? มนัจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือนกัดนตรีเล่นเท่านั้น ท านองเดียวกนั พระเจา้ไดท้รงระบาย
ลมหายใจเขา้สู่ผูรั้บใชข้องพระองค ์ 
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ลมหายใจของพระเจา้ และพระสุรเสียงของพระองคท่ี์เขา้สู่จิตใจของเขา คือลมหายใจแห่ง   
พระวญิญาณบริสุทธ์ิและผูเ้ขียน พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไดรั้บขอ้ความต่าง ๆ ในลกัษณะเช่นน้ี
เหมือนกนั คือ ลมหายใจของพระองคไ์ดซึ้มซาบเขา้สู่จิตใจของเขา เขาจึงเขียนโดยการดลใจของ      
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

เรากล่าวไดว้า่ “พระเจา้ทรงประสิทธ์ิประสาทใหเ้ขาเขียน” นัน่เอง 
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เสียงแปลกประหลาดจากเคร่ืองบนัทกึเสียง 

เพื่อนของขา้พเจา้คนหน่ึงเป็นนกัดนตรี และสามารถเล่นดนตรี ไดห้ลายชนิด คร้ังหน่ึงเขา
แสดงส่ิงแปลกประหลาดน่าสนใจ โดยใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงของเขา 

เขาบอกวา่ “คร้ังแรกผมใชป่ี้อดัเป็นเสียงโซปราโน (เสียงสูง) ต่อมาผมอดัซ ้ าลงบนเทปอนั
เดียวกนัดว้ยเสียงแอลโท (เสียงสูงอนัดบั 2) โดยไม่ไดล้บเสียงท่ีอดัคร้ังแรก โดยวธีิเดียวกนัน้ีผมได้
อดัเสียงเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ทบัลงไปอีก จนถึงท่ีเสียงต ่าสุด คือ เสียงเบสส์ ตอนน้ีมีเสียงเคร่ืองดนตรีรวม 
8 ชนิดอดัลงในเทปมว้นน้ี คุณอยากฟังเสียงท่ีอดัไหม?” คร้ันแลว้ขา้พเจา้ก็ไดฟั้งเสียงของวงดนตรีท่ีดี
เยีย่มวงหน่ึง  

พอฟังเสร็จ ขา้พเจา้ขอ้งใจจึงถามวา่ “น่ีเป็นวงดนตรีวงใด?” 
เขาหวัเราะและพดูวา่ “นัน่เป็นการเล่นของผมคนเดียวเท่านั้น” มนัเป็นวงดนตรีท่ีสมบูรณ์

ทีเดียว ซ่ึงเป็นเพียงบุคคลคนเดียวเล่นเคร่ืองดนตรีหลายชนิดในเวลาเดียวกนั 
“น่ีนะ” เขากล่าว “ผมรู้จกับางคนท่ีประสบความส าเร็จในการอดัเสียงดนตรีถึง 30 ชนิด ลงไป

ในเทปมว้นเดียว เป็นเสียงดนตรีอนัไพเราะจากวงดนตรีวงใหญ่เชียวละ โดยใชเ้คร่ืองดนตรีหลายชนิด 
แต่มีนกัดนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้น ศิลปินผูน้ี้ไดร้ะบายลมหายใจของเขาเขา้สู่เคร่ืองดนตรีหลายชนิด
เหล่านั้น” พระคริสตธรรมคัมภีร์ ก็เช่นเดียวกนั เขียนข้ึนโดยนกัเขียนต่าง ๆ กนัถึง 40 คน เหมือนเคร่ือง
ดนตรี 40 ช้ิน แต่ทั้งหมดนั้นมีชีวติชีวาข้ึนได ้ ก็เพราะศิลปินผูย้ิง่ใหญ่ คือพระเจา้นัน่เอง พระองคท์รง
ระบายลมปราณ ซ่ึงเป็นเหมือนวญิญาณท่ีมีชีวิต เคร่ืองดนตรี คือผูรั้บใชข้องพระองค ์40 คนนั้น 

น่ีเป็นความอศัจรรยข์องพระคริสตธรรมคัมภีร์ พระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ใช่เสียงมนุษย ์แต่เป็น
พระสุรเสียงของพระเจา้ต่างหาก 
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จดหมายฉบับนีบ้รรจุส่ิงต่อไปนี ้

ถนนและหมายเลขทีอ่ยู่ 

พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าววา่ “เรารู้จกัท่ีอยูข่องเจา้” (ววิรณ์ 2:13) 
“เม่ือขา้พระองคน์ัง่ลงและลุกข้ึน พระองคท์รงทราบ พระองคท์รงประจกัษใ์นความคิดของขา้

พระองคไ์ดแ้ต่ไกล พระองคท์รงคน้วถีิของขา้พระองค ์และการนอนของขา้พระองค ์และทรงคุน้เคยกบั
ทางทั้งส้ินของขา้พระองค”์ (สดุดี 139:2,3) 

มีท่ีอยูอ่ื่นใดท่ีดีกวา่น้ีไหม? 
ไม่มี เพราะน่ีเป็นท่ีอยูส่่วนตวัท่ีดีท่ีสุดของท่าน ไม่ใช่ท่ีอยูส่ าหรับร่างกายของท่าน แต่เป็นท่ีอยู่

ส าหรับจิตใจของท่านต่างหาก 

ช่ือของท่าน 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ เรียกท่านวา่เป็นคนบาป (โรม 5:8) 
ท่านตอ้งถูกพิพากษาเช่นเดียวกบัคนบาปทุกคน 
มนุษยท์ัว่พิภพกลายเป็นคนบาปต่อพระพกัตร์พระองค ์(โรม 3:9-12) 
ส่ิงท่ีออกมาจากภายในมนุษย ์ ส่ิงนั้นแหละกระท าใหม้นุษยเ์ป็นมลทิน เพราะวา่จากภายใน

มนุษยคื์อจากใจมนุษย ์มีความคิดชัว่ร้าย การล่วงประเวณี การลกัขโมย การฆ่าคน ฯลฯ (มาระโก 7:20-
22) 

ส่ิงเหล่าน้ีบ่งไวถู้กตอ้งแลว้ใช่ไหม? 
นัน่เป็นช่ือของท่าน หมายถึงสภาพจิตใจของท่านนัน่เอง 

ค าตัดสินของผู้พพิากษา 

จดหมายของพระเจา้เป็นค าพิพากษาไหม? ถูกตอ้งทีเดียวขอ้น้ีรู้สึกวา่น่ากลวั แต่ก็เป็นความจริง 
พระองคท์รงรอบรู้ถึงส่ิงอธรรมทั้งส้ินท่ีท่านกระท า เน่ืองจากความผดิบาปทั้งหลายของท่าน 

ท่านจึงถูกตดัสินจองจ า และท่ีคุมขงัของพระเจา้นั้นคือบึงไฟ ท่ีไม่มีวนัสูญส้ิน ลองคิดดูเถิดวา่ มนัเป็น
ส่ิงท่ีน่าสยดสยองเพียงไร 
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ท่านทราบหรือไม่วา่ ท่านก าลงัเดินทางไปสู่ท่ีคุมขงัแห่งนั้นแลว้ และท่านตอ้งรับการตดัสิน
เช่นนั้น? แต่ถา้ผูใ้ดสารภาพวา่ตนเป็นผูห้ลงผดิ และเป็นคนผดิบาปต่อพระพกัตร์พระเจา้อยา่งจริงใจ
แลว้ ผูน้ั้นจะไดรั้บการอภยัโทษน่ีเป็นข่าวดีอนัประเสริฐส าหรับผูน้ั้น 

พระคุณและความรอด 

พระคริสตท์รงถูกตรึงบนไมก้างเขน จนส้ินพระชนมเ์พราะฝีมือของมนุษย ์ขณะท่ีพระบุตรของ
พระเจา้ก าลงัทรงถูกตรึงอยูน่ั้น พระเจา้ทรงลงโทษพระองค ์ เพราะพระองคท์รงมีความผดิหรือ? ไม่ใช่ 
แน่นอน พระองคท์รงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิ หาท่ีต าหนิสักนิดไม่มีเลย 

ถา้งั้นท าไมพระเจา้จึงทรงทอดทิ้ง? ท าไมพระองคจึ์งตอ้งส้ินพระชนม?์ พระองคท์รงตอ้งท า
เช่นนั้นก็เพื่อจะช่วยท่านใหไ้ดรั้บความรอดพน้บาป พระเจา้ทรงวางความผดิบาปทั้งส้ินของเรา บน   
พระเยซูคริสตเจา้ 

“การลงโทษ เพื่อให้เกิดความสุขแก่พวกเรา ไปตกอยูก่บัเขาผูน้ั้น” (อิสยาห์ 53:5) 

ค าสัญญากว่า 1,000 ประการ 

หวัขอ้ส าคญัของพระคริสตธรรมคัมภีร์มีดงัน้ี 
1) ท่านเป็นคนชัว่จ  าเป็นท่ีพระเจา้ตอ้งลงโทษท่าน 
2) พระเจา้ทรงเป็นความรัก (1 ยอห์น 4:8) และประสงคจ์ะยกโทษความผดิบาปของท่าน 

พระองคท์รงสามารถท าเช่นน้ีได ้ เพราะมีผูห้น่ึงคือพระเยซูคริสตเจา้ พระบุตรของพระองค ์ ไดท้รงยอม
แบกโทษบาป และทรงช าระหน้ีดว้ยพระองคเ์องแทนเรา น่ีเป็นความจริงส าหรับผูห้น่ึงผูใ้ดท่ียอม
สารภาพบาปดว้ยความจริงใจต่อพระพกัตร์พระเจา้ และเช่ือวา่พระเยซูองคพ์ระผูช่้วยใหร้อด ไดท้รงตาย
เพื่อไถ่โทษบาปของเขาบนไมก้างเขนแลว้ 

ความมัน่คัง่แห่งพระสัญญากวา่ 1,000 ประการน้ี จะตกเป็นของผูท่ี้ยอมรับพระองคด์ว้ยความ
เตม็ใจ 
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ท่านล่ะ มีค าตอบหรือยงัส าหรับจดหมายจากสวรรคฉ์บบัน้ี? 

บุรุษเรืองนามกล่าวว่า: 

“ถา้ขา้พเจา้ถูกจ าคุก และไดรั้บอนุญาตใหน้ าหนงัสือเขา้ไปไดเ้ล่มเดียว ขา้พเจา้จะเลือกเอา    
พระคริสตธรรมคัมภีร์” 

เกอเต้ จินตกวเีอกชาวเยอรมัน 
“พระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ใช่ของโบราณ และก็ไม่ใช่ของสมยัใหม่ แต่เป็นของนิรันดร์”     

มาร์ติน ลูเธอร์ 
เซอร์ วอลเตอร์ สก๊อต นกัประพนัธ์เรืองนามชาวองักฤษ แต่งหนงัสืออนัมีช่ือไปทัว่โลกหลาย

เล่ม ไดบ้อกบุตรชายหวัปีก่อนท่ีท่านจะส้ินชีวติบนเตียงนอนวา่ “ช่วยเอาหนงัสือใหที้” 
บุตรชายถามวา่ “หนงัสืออะไรครับ” สก๊อตตอบวา่ “หนงัสือก็มีเล่มเดียว คือ พระคมัภีร์ ไงเล่า” 
 

 
สเปอร์เจียนอ่าน พระคริสตธรรมคมัภีร์ ร้อยคร้ัง แลว้ กล่าววา่ “เม่ือขา้พเจา้

อ่านพระคมัภีร์คร้ังท่ีร้อย ก็พบวา่ พระคมัภีร์มีคุณค่ากวา่คร้ังแรกเป็นอนัมาก” 
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พระคริสตธรรมคมัภีร์ตกทอดมาถึงเราได้อย่างไร? 

เม่ือ 5,000 พนัปีท่ีแลว้ มนุษยเ์ราไม่ไดเ้ขียนจดหมายดว้ยหมึก กระดาษ หรือดว้ยตวัหนงัสือเช่น
ทุกวนัน้ีในเวลานั้นเขาใชส้ัญลกัษณ์แทน (อกัษรรูปล่ิม) แต่ละพยางคก์็มีสัญลกัษณ์ของตวัเอง 

 
 
 
 

อกัษร อสีซิเรียโบราณและบาบิโลเนียโบราณ (อกัษรลิม่) 
สามบรรทดันีม้ีใจความว่า : เนบูคัดเนสซาร์ โอรสองค์โต 
ของเบโบโปลาซ-ซาร์ เข้าเป็นกษัตริย์แห่งบาร์บิโลน 

 
สัญลกัษณ์เหล่าน้ีอาจท ามาจาก แม่พิมพท่ี์เป็นหินหรือแม่พิมพดิ์นเหนียวก็ได ้ แลว้น าไปเผา

ภายหลงั  
นกัโบราณคดีไดค้น้พบแผน่ดินเหนียวนบัพนั ๆ แผน่ และเสาหินจ านวนมากท่ีเป็นแบบพิมพ์

ของตวัอกัษรโบราณจากเมืองโบราณหลายเมือง ซ่ึงฝังจมอยูใ่ตท้ะเลทรายเป็นเวลาอนัยาวนาน 
ชาวอียปีตไ์ดคิ้ดคน้วธีิการเขียนอีกวธีิหน่ึง ซ่ึงเรียกกนัวา่อกัษรอียปีตโ์บราณ (Hieroglyphics) 

ปรากฏใหเ้ห็นในปิระมิดเป็นจ านวนมาก 
หลงัจากใชค้วามพยายามอยา่งยิง่ยวด นกัโบราณคดีสามารถอ่านภาษาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

มนุษยชาติได ้
 
 

ตัวหนังสืออยีีปต์โบราณ 
 
 
 
หลายศตวรรษต่อมา นอกจากมนุษยจ์ะใชดิ้นเหนียว หิน และไม ้ กระดาษซ่ึงท ามาจากเยือ่ไม้

ปาปิรัสกถู็กน ามาใชใ้นการเขียน ต่อมาก็มีการใชแ้ผน่หนงับาง ๆ ท่ีท าจากหนงัสัตว ์
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คร้ังแรก ๆ มนุษยเ์ขียนบนกระดาษปาปิรัสและแผน่หนงัแลว้มว้นไว ้ เพราะในระยะนั้นเขายงั
ไม่รู้วธีิท่ีจะน ามารวมเป็นเล่มอยา่งทุกวนัน้ี 

โมเสสเป็นคนแรกท่ีเขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ เราอ่านพบหลายคร้ัง ท่ีพระเจา้ตรัสสั่งให้
โมเสสเขียนส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนไวใ้นหนงัสือมว้น ชนชาติอิสราเอลไดรั้บสิทธิพิเศษจากพระเจา้ ใหเ้ป็นผูเ้ก็บ
รักษาพระธรรมต่าง ๆ ไวอ้ยา่งระมดัระวงั 

พระคมัภีร์เดิมเขียนเสร็จสมบูรณ์ ก่อนพระเยซูคริสตเ์สด็จมาบงัเกิด 400 ปี โดยเขียนเป็นภาษา
ฮีบรู (มีบางส่วนของพระธรรมเอษราและดาเนียล เขียนดว้ยภาษาอาราเมอิค) 

พระคริสตธรรมใหม่เขียนข้ึนหลงัจากพระเยซูคริสตเ์จา้ส้ินพระชนมแ์ลว้ โดยเขียนเป็นภาษา
กรีก เพราะในระยะนั้นภาษากรีกเป็นภาษาท่ีนิยมใชอ้ยูท่ ัว่ไป 

ประมาณร้อยปี หลงัจากพระเยซูคริสตส้ิ์นพระชนม ์ พระคริสตธรรมใหม่ก็เขียนเสร็จบริบูรณ์ 
โมเสสมีชีวติอยูก่่อนพระเยซูคริสตถึ์ง 1,500 ปี ดงันั้นเราจึงกล่าวไดว้า่ พระคริสตธรรมคัมภีร์ เขียนข้ึน
ในช่วงระยะเวลามากกวา่ 1,600 ปี ในช่วงระยะเวลาน้ีมีหนงัสืออ่ืน ๆ ไดถู้กเขียนข้ึนเหมือนกนั แต่มิใช่
เป็นหนงัสือของพระเจา้ เรารู้ไดอ้ยา่งไร? ผูท่ี้เช่ือในพระเจา้จะรู้ไดโ้ดยการน าของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ของพระองคว์า่ หนงัสือเล่มใดมาจากพระเจา้ และรู้ไดโ้ดยการรับสติปัญญาจากพระเจา้วา่ พระธรรม
เล่มนั้นเป็นพระด ารัสของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 

ยอ้นหลงัไปในอดีตราว 500 ปีท่ีแลว้มา การคน้พบวธีิการพมิพ์ไดเ้ปล่ียนแปลงโลกไปอยา่ง
มากมาย ในคร้ังกระโนน้ หากใครอยากมีพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นของตนเอง เขาตอ้งลอกเอา 

แต่ไม่ใช่วา่ทุกคนจะเขียนหนงัสือเป็นทั้งหมด ดงันั้นผูท่ี้อยากไดแ้ต่เขียนหนงัสือไม่เป็น ตอ้ง
จา้งใหผู้อ่ื้นลอกให ้ ซ่ึงตอ้งใชท้ั้งเวลาและเงินจ านวนมาก กวา่จะไดเ้ป็นเจา้ของพระคริสตธรรมคัมภีร์
สักฉบบัหน่ึง  

คร้ังแรกผูล้อกตอ้งซ้ือตน้ฉบบัมา (หมายถึงฉบบัท่ีเขียนดว้ยมือ) แลว้ลอกตามตน้ฉบบัอยา่ง
ระมดัระวงั ในขณะท่ีลอกนั้นอาจมีการผดิพลาดเกิดข้ึนได ้ ดงันั้นส่ิงท่ีจ  าเป็นก็คือเขาจะพยายามซ้ือ
ตน้ฉบบัท่ีเก่าแก่ท่ีสุด เพราะยิง่ไดต้น้ฉบบัท่ีเก่าแก่เท่าใด ขอ้ผดิพลาดก็ยอ่มมีนอ้ยลงเท่านั้น 

 

ท่ามกลางอนัตราย 

กลางทะเลทรายอนัเวิง้วา้งคืนนั้นวงัเวงชอบกล หมาไนหอนรับกนัเป็นทอด ๆ คร้ังแลว้คร้ังเล่า 
กองคาราวานกองหน่ึงก าลงัเคล่ือนผา่นพุม่ไมเ้ต้ีย ๆ เพื่อเดินทางขา้มเนินทรายขา้งหนา้ คาราวานกองน้ีมี
หวัหนา้ชาวอาหรับ 2 คน เป็นผูค้วบคุม แต่ละคนมีปืนไวป้้องกนัตวั คนละ 2 กระบอก เพราะในระยะ
นั้นชนเผา่ปีโดวนิก าลงัรบพุง่กนัอยู ่และมีชาวยโุรปผูห้น่ึงติดตามไปดว้ย 
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ทนัใดนั้นก็มีเสียงปืนดงัข้ึน กองคาราวานไดล้ ้าเขา้ไปอยูใ่นบริเวณท่ีมีการรบพุง่กนั เป็นเสียง
ปืนเล็กยาว พวกเขาพากนักระโดดลงจากหลงัอูฐ ฉวยปืนเตรียมพร้อมท่ีจะป้องกนัตวั ชาวยโุรปผูน้ั้นก็
กระตุกปืนของเขาออกมาเตรียมพร้อมไวเ้ช่นกนั 

พวกเขาตอ้งพากนัคลานคืบหนา้ไปเร่ือย ๆ จนพน้เขตรบพุง่กนั แลว้ก็รีบข้ึนข่ีอูฐแลว้ควบไป
ขา้งหนา้ออกจากบริเวณนั้นอยา่งรวดเร็ว 

ชาวยโุรปผูน้ี้ คือ เคาน์ วอน ทิชเชนดอร์ฟ จากเมืองไลป์ซิก เยอรมนันี เขาก าลงัเดินทางผจญภยั
แสวงโชคในทะเลทรายท่ีไม่ปลอดภยัของแหลมซีนายแห่งน้ีกระนั้นหรือ? 

ไม่ใช่ เขามีความตั้งใจอยา่งเดียวเท่านั้นคือ ตอ้งการไปใหถึ้งวหิารแห่งภูเขาซีนาย เขาก าลงั
เดินทางสู่อิสราเอลกบักองคาราวานจากอียปีตก์องน้ี เพราะเขารู้วา่มีตน้ฉบบัเก่าแก่ของพระคัมภีร์เดิม 
ซ่ึงไดเ้ขียนข้ึนเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแลว้ และตน้ฉบบัอนัเก่าแก่ของพระคริสตธรรมใหม่เป็นร้อย ๆ 
ฉบบั ซ่ึงเขียนข้ึนในศตวรรษท่ี 4 หลงัพระเยซูคริสตส้ิ์น พระชนมอ์ยูใ่นวิหารนั้น ทิชเชนดอร์ฟเคยศึกษา
คน้ควา้ตน้ฉบบัเหล่านั้นทั้งหมดแลว้ แต่เขาก าลงัคน้หาอีกฉบบัหน่ึงท่ีเก่าแก่กวา่นั้นอีก ฉบบัซ่ึงบ่งวา่
เป็นฉบบัท่ีใกลเ้คียงกบัฉบบัท่ีเขียนข้ึน โดยอคัรสาวกของพระเยซูเขาเพียงแต่ตอ้งการจะตรวจสอบค า
ซ่ึงไมค่่อยส าคญัเท่าใดนกั แต่วา่เขาตอ้งการความแน่ใจจริง ๆ เขาจะไม่พอใจเลยจนกวา่จะพบตน้ฉบบั
นั้น 

ในท่ีสุดเขาก็ไปถึงวหิารแห่งเขาซีนายนั้น และถูกส่งข้ึนไปทางรอก เพื่อจะเขา้สู่ทางเขา้ขา้งบน
ซ่ึงจงใจสร้างไวสู้งส าหรับกนัคนแปลกหนา้ เขาไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นท่ามกลางนกับวชท่ีนัน่ และรับ
อนุญาตใหค้น้หาตน้ฉบบัท่ีตอ้งการในห้องสมุดอนักวา้งใหญ่ได ้

เวลาผา่นไปหลายสัปดาห์ เขาไม่พบส่ิงท่ีเขาตอ้งการเลย การเดินทางอนัยาวนานคร้ังน้ีจะไร้ผล
แลว้หรือ? 

คร้ันแลว้ ก่อนเวลาท่ีเขาจะกลบัประเทศเล็กนอ้ย เขาไดพ้บแผน่หนงัหลายแผน่ในตะกร้าทิ้ง
ขยะ แผน่หนงัเหล่านั้นเขียนดว้ยตวัหนงัสืออยา่งบรรจง และมีความถูกตอ้งกวา่ฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีเขาเคยเห็น
มา ตน้ฉบบัชุดน้ีมีความเก่าแก่มาก ซ่ึงคงเขียนข้ึนหลงัจากอคัรสาวกของพระคริสตส้ิ์นชีวติเล็กนอ้ย
เท่านั้น ซ่ึงอาจจะคดัลอกมาจากตน้ฉบบัอนัแทข้องผูเ้ขียนพระคมัภีร์โดยตรงก็ได ้

ในการมาคร้ังหลงัคือในปี 1859 หลงัจากใชค้วามอดทนและความพยายามเป็นอยา่งมาก เขาก็
พบส่วนท่ีขาดไปของฉบบัท่ีเขาพบคร้ังก่อนอีก 346 หนา้ ในอุโมงคแ์ห่งหน่ึง ซ่ึงนบัเป็นพระพรแก่เขา
อยา่งมาก 
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ทิชเชนดอร์ฟ สามารถเก็บทุกส่ิงท่ีเขาท าลงไปนั้นไวเ้ป็นของส่วนตวัก็ได ้ แต่เขาไม่ท า งานท่ี
เด่นท่ีสุดในชีวิตของเขาคือ การตีพิมพข์อ้ความเหล่าน้ีออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซ่ึงเรียกฉบบัน้ีวา่  
“คอเดกซ์ซีเนติคศั” เพราะเขาคน้พบท่ีแหลมซีนาย 

เด๋ียวน้ีผลงานท่ีเขาคน้พบยงัตั้งแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติองักฤษท่ีกรุงลอนดอน 
การแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ เป็นงานท่ีล าบากยิง่ขอ้ความภาษากรีก และภาษาอาราเมอิคใน

พระคริสตธรรมใหม่เขียนติด ๆ กนัโดยไม่มีเคร่ืองหมายวรรคตอนใด ๆ เลยดว้ยเหตุน้ีเองจึงท าให้เป็น
การยากท่ีจะตดัสินใจวา่ ท่ีใดเป็นตน้ประโยคใหม่ ยิง่กวา่นั้นในภาคภาษาฮีบรูไม่มีสาระ (เช่น สระแอ, อี
, เอ) มีแต่พยญัชนะเท่านั้น (เช่น ตวั บ,ด,ท) ซ่ึงหากท่านจะอ่านก็ตอ้งหาสระเติมลงไปเอง 

ปฐมกาล 1:1 ซ่ึงไม่มีสระเลยแมแ้ต่ตวัเดียว อาจเทียบเป็นภาษาไทยไดด้งัน้ี 
(นปฐมกลพรจทรงนรมตรสรงฟลผนดน) 
ท่านอ่านไดไ้หม? ในภาษาฮีบรูก็เป็นท านองน้ี เช่นกนั “ในปฐมกาลพระเจา้ทรงเนรมิตสร้างฟ้า

และแผน่ดิน” 
เรารู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณนกัปราชญต่์าง ๆ ท่ีไดพ้ยายามคน้หาตน้ฉบบัเก่าแก่และแปลออกมา 

โดยเฉพาะ มาร์ติน ลูเธอร์ ผูย้ิ่งใหญ่ในอดีตไดท้  าการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบบัท่ีมีช่ือเสียงมาก 
ตั้งแต่สมยันั้นเป็นตน้มา ก็มีนกัปราชญจ์ านวนมากไดแ้ปลใหถู้กตอ้งยิง่ข้ึนจนเป็นพระคมัภีร์

ฉบบัปัจจุบนัน้ี 

ถ า้แห่งคมัราน 

ในปี 1974 เด็กเล้ียงแกะ ชาวอาหรับผูห้น่ึงไดห้ลงทางเขา้ไปในบริเวณใกลเ้ขตทะเลทราย เขา
สังเกตเห็นวา่ระหวา่งกอ้นหินใหญ่ ๆ ใกลก้บัส่ิงปรักหกัพงัของเมืองคมัราน มีอุโมงคแ์ห่งหน่ึงซ่อนอยู ่
เขาจึงคลานเขา้ไปในอุโมงคน์ั้น มนัคลา้ยกบัวา่เป็นอุโมงคท่ี์ยงัไม่มีใครคน้พบเลย เขาเห็นโอ่งดินหลาย
ใบซ่ึงมีมว้นหนงับรรจุอยูภ่ายใน 
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ข้อความทางซ้ายมือเป็นข้อพระธรรมยอห์น บทที่ 1:1-10 ในภาษากรีกเทยีบกบัภาษาไทยทาง

ขวามือ ตัวหนังสือภาษากรีกเหล่านีม้ีขนาดราวคร่ึงหน่ึงของฉบับจริง 
ภายหลงัจากนั้นความจริงไดเ้ปิดเผยออกมาวา่ มว้นหนงัอนัประมาณค่ามิไดเ้หล่านั้น ไดถู้ก    

ซุกซ่อนไวเ้ม่ือหลายศตวรรษล่วงมาแลว้ เพื่อป้องกนัการรุกท าลายในระหวา่งสงคราม 
เด็กเล้ียงแกะผูน้ั้น ไดน้ ามว้นหนงัออกมาดว้ย มว้นหน่ึงเขา

ประหลาดใจเม่ือพบวา่ นกัโบราณคดี ใหค้วามสนใจกบัขอ้ความในมว้น
หนงันั้นมาก 

หลงัจากนั้น ก็มีการคน้หามว้นหนงัเหล่านั้นอยา่งขนานใหญ่ทั้ง
ชาวอาหรับ และผูท้รงความรู้ทั้งหลาย 

ปีต่อ ๆ มามว้นหนงัสืออนัทรงค่าเหล่านั้นไดถู้กคน้พบเป็น
จ านวนมาก ราคาของมว้นหนงัสือนบัลา้น ๆ บาท การคน้พบมว้นหนงั
ในเขตทะเลทรายคร้ังน้ี ท าใหว้งการผูท้รงคุณวุฒิต่าง ๆ ทัว่โลก พากนั
ต่ืนตวัมาก แมก้ระทัง่ทุกวนัน้ี ก็ยงัมีการแปลขอ้ความเหล่านั้นอยู ่ 

มว้นพระธรรมอิสยาห์นบัวา่เป็นมว้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด
ส าหรับเรา เด๋ียวน้ีเก็บไวท่ี้มหาวทิยาลยัในกรุงเยรูซาเล็ม 
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จากการใชเ้คร่ืองค านวณอายเุก๊กเกอร์ (เคร่ืองมือทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์) พบวา่มว้นพระธรรม    
อิสยาห์แห่งคมัราน เขียนข้ึนก่อนพระเยซูคริสตเ์สด็จมาบงัเกิด 70 ปี 

ผูท้รงความรู้หลายท่าน ท่ีคิดวา่พระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นเตม็ไปดว้ยขอ้ผิดพลาดมากมาย พบวา่
ความคิดเช่นนั้นไม่เป็นจริงเลย พวกเขาพากนัคิดวา่มว้นหนงัเหล่าน้ีคงจะเป็นขอ้พิสูจน์ไดว้า่พระธรรม
อิสยาห์เช่ือถือไม่ได ้แต่หลงัจากการทดสอบอยา่งละเอียดถ่ีถว้น ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งไร? 

ผูอ่้านพระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกคนมีความยนิดี เม่ือทราบวา่ ค าจารึกโบราณเหล่านั้นเป็นขอ้
พิสูจน์อีกอยา่งหน่ึงท่ียืนยนัวา่ พระวจนะของพระเจา้นั้นเป็นความจริง เป็นความเท่ียงตรงท่ีสอดคลอ้ง
กนั ทั้งดา้นวาจาและตวัอกัษร 

พระวจนะของพระเจา้คือ ศิลาท่ีไม่รู้เคล่ือนไหว 
“ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถอ้ยค าของเราจะสูญไปก็หามิไดเ้ลย” (มทัธิว 24:35) 
 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนังสือทีแ่ปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากทีสุ่ด 

ในโลกน้ีมีภาษามาตรฐานและภาษาถ่ินกวา่ 2,000 ภาษา ไดมี้การแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์
ออกเป็นภาษาต่าง ๆ แลว้มากกวา่ 1,500 ภาษา แต่ละภาษาต่อไปน้ีเป็นขอ้ความในพระธรรม ยอห์น 3: 
16 ซ่ึงเราถือวา่เป็น “แก่น” หรือ “หวัใจ” ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ในท่ีน้ีท่านจะเห็นวา่ พระเจา้ทรง
รักเราจนไดป้ระทานพระบุตรของพระองคเ์พื่อมิใหแ้มส้ักคนหน่ึงตอ้งพินาศ แต่ใหไ้ดรั้บความรอด 

ภาษาไทย 

เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจ
ในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์ 

ภาษาองักฤษ 

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 
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ภาษาฮีนด ี

 

 
 

ภาษารัสเซีย 

 

 
 

ภาษาญี่ปุ่ น 
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ภาษาอาราบิค 
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การท าความสะอาด 

หอ้งนอนของเขารกเหลือเกิน ตามฝาผนงัติดเตม็ไปดว้ยรูปท่ีไม่น่าดูและไม่เหมาะสม 
วนัหน่ึงลุงของเขาซ่ึงเป็นจิตรกร ไดม้าเยีย่มเขาและไดเ้ห็นสภาพหอ้งของเขา แมว้า่ลุงของเขา

จะอึดอดัใจต่อภาพท่ีไดพ้บเห็น แต่ลุงของเขาก็ไม่ไดพ้ดูอะไร ไม่ก่ีวนัต่อมา ลุงของเขาไดส่้งรูปท่ี
สวยงามมากซ่ึงเป็นผลงานของตวัเองไปใหแ้ก่เขา การท่ีเขาจะติดรูปภาพของลุงท่ีฝาผนงัหอ้งนอนของ
เขา เขาจ าเป็นตอ้งถอดเอาภาพท่ีติดอยูเ่ดิมนั้นออก ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มาดูเหมือนวา่หอ้งของเขาดู
สะอาดตาข้ึน วนัแลว้นัเล่า เขาดึงเอารูปท่ีไม่น่าดูท่ีติดอยูเ่ดิม ซ่ึงไม่เขา้กบัรูปท่ีลุงของเขาส่งมาให ้ออกที
ละภาพ ๆ จนหมดส้ิน 

เช่นเดียวกนั ถา้หากท่านเร่ิมอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ จิตใจของท่านก็จะค่อย ๆ สะอาดข้ึน 
ท่านอาจจะมีรูปภาพท่ีไม่น่าดูติดไวต้ามฝาผนงัห้องนอนของท่าน ห้ิงหนงัสือของท่านอาจเตม็ไปดว้ย
หนงัสือท่ีน่ารังเกียจ แต่ส่ิงท่ีร้ายยิง่กวา่นั้นก็คือ จิตใจของท่านมีบางส่ิงบางอยา่งท่ีฝังแน่นอยู ่ ซ่ึงจ าตอ้ง
ขจดัออกไป 

พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนไวว้า่: 
“ถา้แมค้นหน่ึงคนใดอยูใ่นพระคริสต ์ คนนั้นเป็นคนถูกสร้างใหม่แลว้ ส่ิงสารพดัท่ีเก่า ๆ ก็ได้

ล่วงไป น่ีแน่ะ กลายเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17) “...มีอีกหลายคนท่ีท าเล่ห์กล ไดเ้อาต าราของ
ตนมาเผาเสียต่อหนา้คนทั้งปวง ต าราเหล่านั้นคิดเป็นราคาเงินถึงหา้หม่ืนบาท ค าของพระเจา้ก็ศกัด์ิสิทธ์ิ
ยิง่ข้ึน มีชยัชนะ” (กิจการ 19:19, 20) เม่ือเราตอ้นรับพระเยซูคริสต ์เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเราแลว้ เรา
ก็จะกลายเป็นคนใหม่ 

กีช่ั่วโมง ท่านตอ้งใชเ้วลาก่ีชัว่โมงในการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์จนจบทั้งเล่ม? พระคมัภีร์
กอปรดว้ย 1,189 บท และ 31,000 ขอ้ ตามปกติตอ้งใชเ้วลาราว 38 ชัว่โมง ในการอ่านพระคมัภีร์เดิม 
และ 11 ชัว่โมง ส าหรับพระคริสตธรรมใหม่ รวมเวลา 49 ชัว่โมง ส าหรับทั้ง 2 ภาค ถา้หากอ่านออก
เสียง คงจะกินเวลาราว 70 ชัว่โมง 40 นาที ถา้อ่านวนัละ 4 บท ท่านสามารถอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
จบทั้ง 2 ภาค ภายใน 1 ปี (365 วนั) 



 21 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ 

หนังสือทีน่่าสนใจทีสุ่ดในโลก 

คุณแม่ครับ อยา่หยดุ อ่านต่อไปเถอะ ก าลงัสนุกโปรดอ่านใหจ้บครับคุณแม่ ใช่ เจา้หนู แน่นอน
ทีเดียวเร่ืองราวในพระคริสตธรรมคัมภีร์ตรึงใจเสมอ เช่น โยเซฟถูกพี่นอ้งแท ้ ๆ ของตนเกลียดชงั เขา
ถูกโยนลงไปในบ่อน ้า แต่ภายหลงัถูกน าข้ึนมาขายใหเ้ป็นทาส แก่พอ่คา้ชาวอียปีตใ์นอียปีต ์ เขาถูกจ าคุก
โดยปราศจากความผดิ และในตอนทา้ย เขาไดก้ลายเป็นผูป้กครองท่ียิง่ใหญ่ของอียีปต ์ รองลงมาจาก
กษตัริยฟ์าโรห์ ขณะท่ีด ารงต าแหน่งระหวา่งการขาดแคลนอาหารอยา่งหนกั เขาไดช่้วยเหลือครอบครัว
ของเขาและประเทศอียปีตท์ั้งประเทศใหร้อดพน้จากความอดอยาก พระคัมภีร์กอปรด้วยเร่ืองราวอันตรึง
ใจมากมาย 

ใหเ้ราคิดถึงเร่ืองราวของดาเนียลและเพื่อนทั้ง 3 คนของเขา ผูซ่ึ้งไม่ยอมท าความเคารพใหแ้ก่รูป
ป้ันของกษตัริยแ์ละภายหลงัถูกจบัโยนลงไปในเตาไปอนัร้อนยิง่ แต่น่าอศัจรรย ์ พวกเขารอดออกมาได้
โดยไม่ไดรั้บอนัตรายแมแ้ต่นอ้ย พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือท่ีตรึงใจท่ีสุด 

 

 

 

กลบับ้านเถอะลูก !แม่คถิถึง 

หญิงสาวคนหน่ึงไดไ้ปยงัเมือง ๆ หน่ึงท่ีเตม็ไปดว้ยอาชญากร ในตอนแรก ๆ หล่อนรู้สึก
เพลิดเพลินสนุกสนาน แต่ต่อ ๆ มาก็ตอ้งประสบความทุกขใ์จอยา่งหนกั 

หล่อนมัว่สุมสนุกสนานอยูก่บัเพื่อนชาย และเพื่อนหญิง แต่ในส่วนลึกของจิตใจ หล่อนคิดถึง
บา้นเป็นท่ีสุด 

ตลอดเวลาท่ีหญิงสาวผูน้ี้จากบา้นไป คุณแม่ของหล่อนเฝ้ารอคอยการกลบัมาของหล่อน คุณแม่
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ของหล่อนตอ้งการท่ีจะไปหาหล่อน ตอ้งการไปดูวา่หล่อนมีความเป็นอยูอ่ยา่งไร แต่ไม่ทราบวา่จะหา
หล่อนไดท่ี้ไหน แต่ดว้ยความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก ก็ยอ่มจะหาหนทางพบลูกจนได ้ คุณแม่ของหล่อน
ตั้งใจท่ีจะเขียนจดหมายไปถึงหล่อน แต่จะส่งไปท่ีไหน? เป็นเวลาหลายปีท่ีคุณแม่ของหล่อนวา่จา้งคน
ใหไ้ปสืบหาหล่อน แต่ก็ลม้เหลว ในท่ีสุดคุณแม่ของหล่อนก็ไดท้  าโปสเตอร์เล็ก ๆ ข้ึนมาเป็นจ านวน
มาก ส่วนบนของโปสเตอร์เป็นรูปของคุณแม่ของหล่อน ท่ีมีใบหนา้แสดงถึงความทุกขโ์ศก ใตภ้าพเป็น
ค าประกาศสั้น ๆ มีใจความวา่ “กลบับา้นเถอะลูก!” แม่คิดถึง!” แลว้คุณแม่ของหล่อนก็ใหค้นเอา
โปสเตอร์เหล่านั้นไปติดตามบาร์ต่าง ๆ ทัว่ทั้งเมืองท่ีหล่อนอาศยัอยู ่ การใชว้ธีิน้ีจะประโยชน์หรือไม่? 
หล่อนจะพบเห็นโปสเตอร์น้ีไหม? ถา้หากหล่อนอ่านพบ หล่อนจะท าตามหรือไม่? 

ภายนอกมืดและเงียบสงดั แต่ภายในบาร์อบอวลไปดว้ยเสียงดนตรีอนัเร่าร้อน หญิงสาวคนหน่ึง
ซ่ึงมีชีวติอนัระทมขมข่ืน ไดพ้าร่างของตวัเองออกมาจากบาร์แห่งนั้น ทนัใดนั้น หล่อนตอ้งชะงกัเหมือน
ถูกฟ้าผา่ เพราะหล่อนเห็นโปสเตอร์ท่ีมีภาพของหญิงชราคนหน่ึง ใตภ้าพนั้น มีขอ้ความวา่ “กลบับา้น
เถอะลูก! แม่คิดถึง!” 

หล่อนร้องเรียก “แม่” เสียงหลง 
อีกไม่ก่ีชัว่โมงต่อมาหล่อนก็กลบัถึงบา้น ค าเพียงไม่ก่ีค  า แต่ลว้นเป็นค าท่ีเชิญชวนใหก้ลบับา้น 
พระเจา้ก็เชิญชวนท่านเช่นเดียวกนั  “กลบับา้นเถอะ! ผูซ่ึ้งรักท่านก าลงัรอคอยท่านอยู!่” 

พระธรรมสดุดี บทที ่23 

บทเพลงสดุดีบทน้ีเป็นบทเพลงส าหรับคนหนุ่มคนสาว ไม่เพียงเพื่อคนหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ยงั
เพื่อคนสูงอายดุว้ย โดยเฉพาะผูท่ี้ใกลจ้ะส้ินอายขุยัของชีวติ “แมข้า้พระองคจ์ะเดินไปตามหุบเขาเงา
มจัจุราช....พระองคท์รงสถิตกบัขา้พระองค”์ 

หนังสือส าหรับโลก 

เขียนโดยผูเ้ขียน 40 คน  
ผูแ้ปลนบัเป็นร้อย ๆ 
บริษทัจดัพิมพเ์ป็นพนั ๆ  
ผูอ่้านนบัลา้น ๆ คนทัว่โลก  
 
พระเจา้ทรงเล้ียงดูขา้พเจา้ดุจเล้ียงแกะ 
ขา้พเจา้จะไม่ขดัสน 
พระองคท์รงกระท าใหข้า้พเจา้นอนลงในทุ่งหญา้อนัเขียวสด 
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พระองคท์รงน าขา้พเจา้เขา้ไปริมน ้าแดนสงบ 
ทรงฟ้ืนจิตวญิญาณของขา้พเจา้ 
พระองคท์รงน าขา้พเจา้ไปในทางชอบธรรม 
เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค ์
แมข้า้พระองคจ์ะเดินไปตามหุบเขาเงามจัจุราช 
ขา้พระองคไ์ม่กลวัอนัตรายใด ๆ 
เพราะพระองคท์ทรงสถิตกบัขา้พระองค ์
คทาและธารพระกรของพระองคเ์ลา้โลมขา้พระองค์ 
พระองคท์รงเตรียมส ารับให้ขา้พระองค์ 
ต่อหนา้ต่อตาขา้พระองค ์
พระองคท์รงเจิมศีรษะขา้พระองคด์ว้ยน ้ามนั 
ขนัน ้าของพระองคก์็ลน้อยู ่
แน่ทีเดียวท่ีความดีและความรักมัน่คง จะติดตามขา้พเจา้ไป 
ตลอดวนัคืนชีวิตของขา้พเจา้ 
และขา้พเจา้จะอยูใ่นพระนิเวศน์ของพระเจา้สืบไปเป็นนิตย ์
พระธรรมสดุดี บทท่ี 23 
ในปี 1534 เม่ือมาร์ติน ลูเธอร์ ไดจ้ดัพิมพพ์ระคมัภีร์เป็นภาษาเยอรมนันั้น มีพระคมัภีร์แปลเป็น

ภาษาต่าง ๆ ราว 14 ภาษาดว้ยกนั ในปี 1600 มีพระคมัภีร์แปลเพิ่มอีกรวมเป็น 40 ภาษา ในปี 1700 มี
เพียง 52 ภาษา หลงัจากช่วงเวลานั้นต่อมา ไดมี้การจดัตั้งสมาคมเผยแพร่พระกิตติคุณจ านวนมากใน
ยโุรป ผูท่ี้ออกไปประกาศพระวจนะของพระเจา้ในส่วนต่าง ๆ ของโลก ตอ้งการท่ีจะมีพระคมัภีร์เป็น
ภาษาของชาวพื้นเมือง ท่ีพวกเขาเขา้ไปเผยแพร่ เหตุน้ีเอง จึงท าใหน้กัภาษาศาสตร์หลายคนเร่ิมแปล  
พระคมัภีร์เป็นภาษาต่าง ๆ ไดมี้การแปลพระคมัภีร์เป็นภาษาอินเดียนแดงเผา่หน่ึงในทวปีอเมริกาเหนือ 
ต่อมามีพระคมัภีร์เป็นภาษาเอธิโอเปียน ภาษาทมิฬ ชาวเอสกิโมในเกาะกรีนแลนดมี์พระคมัภีร์ของ
ตนเองในปี 1744 

นกัแปลบางคนอาจจะใชเ้วลาแปลพระคมัภีร์ เป็นภาษาหน่ึงเสร็จภายใน 3 ปี แต่บางภาษาอาจ
ใชเ้วลาตลอดชีวิตของเขา เพราะบางภาษานั้นยากมาก 

ไม่มีผูใ้ด ในโลกจะจ าไดท้ั้งหมดวา่ พระคมัภีร์แปลออกเป็นภาษาอะไรบา้ง เช่น ภาษา
เปอร์เซียน จีน สันสกฤต ฮินดู โอมีอิน โปเนริ โฮเอน ฯลฯ 
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ในปี 1800 มีพระคมัภีร์แปลเป็นภาษาต่าง ๆ 75 ภาษา ปี 1900 มี 567 ภาษา ปี 1953 ยอดรวม
ทั้งหมดท่ีไดแ้ปลมาตั้งแต่เร่ิมแรกเป็น 1167 ภาษา เด๋ียวน้ีมีพระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่ีแปลเป็นภาษาต่าง ๆ 
กวา่ 1,500 ภาษาแลว้ 

ใครมอี านาจทีจ่ะกล่าวเช่นนี?้ 

“พระเยโฮวาห์ตรัสวา่” ขอ้ความประโยคน้ีไม่มีในหนงัสือเล่มใดในโลกเลย นอกจากพระคมัภีร์
เท่านั้น ประโยคสั้น ๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ เราพบในพระคมัภีร์นบัเป็นร้อย ๆ คร้ัง แมแ้ต่ในพระธรรมมาลาคี 
ซ่ึงเป็นพระธรรมสั้น ๆ ก็มีค  า “พระเยโฮวาห์ตรัสวา่” ถึง 24 คร้ัง และ “พระเยโฮวาห์แห่งจอมทพัตรัส
วา่” ถึง 22 คร้ังดว้ยกนั พระคริสตธรรมคัมภีร์ ยนืยนัอยา่งแน่นอนวา่ เป็นพระด ารัสของพระเจา้ หากวา่
ไม่เป็นจริงแลว้พระคริสตธรรมคัมภีร์ คงเป็นหนงัสือท่ีโกหกหลอกลวงท่ีสุด ตอนน้ีท่านตอ้งตดัสินใจ
ไดว้า่ เป็นหนงัสือท่ีมาจากพระเจา้ 100 % หรือวา่เป็นหนงัสือเหลวไหลท่ีสุดในโลก 

ท่านเคยกนิยาเบ่ือหนูไหม? 

เราทุกคนก็ทราบกนัดีแลว้วา่ ยาเบ่ือหนูเป็นอนัตรายผูท่ี้กล่าววา่ “คุณลองกินดูก่อนซิแลว้คุณจะ
รู้วา่มนัเป็นพิษอยา่งไร” เป็นคนท่ีโง่เขลาเหมือนกบัคนท่ีกล่าววา่ จะตอ้งอ่านหนงัสือท่ีไม่ดี เพื่อให้รู้วา่
มนัไม่ดีอยา่งไร 

ค าแนะน าทีด่ี : จงอย่ากนิยาเบ่ือหนู 

อยา่น าเอาหนงัสือท่ีเลวเขา้มาในบา้น แต่จงอ่านหนงัสือท่ีดี จงอ่านหนงัสือเก่ียวกบับุคคลท่ี
ประสบความส าเร็จในชีวติ วรีบุรุษและวีรสตรีแห่งความเช่ือ และอ่านให้รู้วา่คนเหล่าน้ี พดูเก่ียวกบั  
พระคริสตธรรมคัมภีร์อยา่งไร แต่วา่อยา่ใหห้นงัสือท่ีดีเหล่าน้ีมีความส าคญัเท่ากบัพระคัมภีร์เราจะตอ้ง
ใหพ้ระคมัภีร์มีความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึงในชีวิต 

จดหมายรัก 

ในวนัเกิดของเจา้หญิงองคห์น่ึง องคห์ญิงไดท้รงรับห่อของขวญักลม ๆ จากคู่หมั้นของพระนาง 
เม่ือทรงเปิดห่อของขวญันั้นออก พบวา่เป็นลูกปืนใหญ่โบราณ พระนางไม่ทรงพอพระทยั ปาลูกปืน
ใหญ่โบราณนั้นไปท่ีมุมหอ้งแต่มีอะไรเกิดข้ึนหรือ? เปลือกนอกของลูกปืนแตกออกเผยใหเ้ห็นลูกบอล
สีเงิน องคห์ญิงทรงหยบิข้ึนมาทนัทีและขณะท่ีทรงพลิกมนับนพระหตัถ ์ และกดดู ปรากฏวา่มีกล่องสี
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ทองโผล่ออกมาจากลูกบอลสีเงินนั้น ทรงเปิดกล่องดูก็พบแหวนเพชรวางอยูบ่นก ามะหยีสี่ด า และมี
ขอ้ความสั้น ๆ สอดไวด้ว้ย ความวา่ “เพราะหม่อมรักองคห์ญิง” 

มีหลายคนคิดวา่ เขาไม่ชอบพระคมัภีร์เลย ขอ้ความในพระคมัภีร์แปลก อ่านเขา้ใจยาก แต่
ส าหรับผูท่ี้ศึกษาคน้ควา้อยา่งจริงใจ จะพบกบัส่ิงสวยงามใหม่อนันิรันดร์ และผลท่ีสุดเขาก็จะเขา้ใจใน
พระวจนะของพระเจา้ไดอ้ยา่งไม่มีขอ้กงัขาเลย “เพราะวา่พระเจา้ทรงรักท่าน” 

ข้อพสูิจน์ทีด่ีทีสุ่ด 

ใกลส้ะพาน มีหญิงคนหน่ึงนัง่ขายผลไมอ้ยู ่เวลาใดท่ีไม่มีคนมาซ้ือผลไม ้เธอจะเอาพระคมัภีร์ท่ี
ทรงคุณค่าส าหรับเธอข้ึนมาอ่านเสมอ ๆ  

คร้ังหน่ึงลูกคา้คนหน่ึงถามเธอวา่ “ผมเห็นคุณอ่านหนงัสืออยูต่ลอดเวลา มนัเป็นหนงัสืออะไร
กนั?” 

“โอ ้พระคมัภีร์ค่ะ พระวจนะของพระเจา้” 
“ท าไมคุณถึงรู้วา่เป็นพระวจนะของพระเจา้ ใครบอกคุณหรือ?” 
เธอตอบวา่ “ก็พระองคเ์องตรัสบอก” 
“พระเจา้บอกคุณเป็นส่วนตวัเช่นนั้นหรือ?” 
คร้ังแรกเธอรู้สึกอายนิด ๆ ท่ีถูกถามวา่ ท าไมพระคมัภีร์จึงเป็นพระ

วจนะของพระเจา้ แต่คร้ันแลว้เธอมองข้ึนไปท่ีทอ้งฟ้า ช้ีท่ีดวงอาทิตยพ์ดูวา่  
 “คุณพิสูจน์ไดไ้หมวา่นัน่คือดวงอาทิตย?์” 
“พิสูจน์วา่นัน่คือดวงอาทิตยน่์ะหรือ” เขาถาม “ง่ายนิดเดียว ขอ้พิสูจน์ท่ี

ดีท่ีสุดก็คือ มนัใหค้วามสวา่งและความอบอุ่นแก่ผม” 
“จริงทีเดียว” หญิงนั้นกล่าว “ขอ้พิสูจน์ท่ีวา่พระคมัภีร์เป็นพระวจนะ

ของพระเจา้ ก็คือท าใหดิ้ฉนัไดรั้บความสวา่งและความอบอุ่นในจิตใจ” 

ไม่มข้ีอขดัแย้งในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ไม่มีเหตุผลใด ไม่วา่จะเป็นทางดา้นวทิยาศาสตร์ โบราณคดี ฟิสิกส์ ธรณีวทิยา หรือดารา
ศาสตร์ท่ีขดัแยง้กบัพระคริสตธรรมคัมภีร์ ไม่มีเลย 

น้ีเป็นความจริงหรือ เป็นไปไดไ้หม? 
เป็นไปได ้ พระเจา้ผูท้รงเนรมิตสร้างจกัรวาล และผูท้รงไวซ่ึ้งสติปัญญาจะตรัสขดัแยง้กนัเอง

หรือ? 
เปล่าเลย พระคริสตธรรมคัมภีร์ สมบูรณ์ทุกอยา่ง 
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ทองค าท่ีบริสุทธ์ิไม่ตอ้งเอาไปชุบอีก ทบัทิมสีสวยงามกไ็ม่ตอ้งน าไประบายสีเพิ่มฉนัใด ไม่มี
ส่ิงใดในพระคริสตธรรมคัมภีร์ท่ีจะตอ้งหาหลกัฐานมาพิสูจน์เพิ่มเติมฉนันั้น ท่านไม่ตอ้งไปจุดตะเกียง
เพื่อจะส่องดูดวงอาทิตย ์และดวงอาทิตยไ์ม่ตอ้งไปหาขอ้พิสูจน์ดว้ยวา่ นัน่คือดวงอาทิตย ์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ก็เช่นเดียวกนั เป็นพระวจนะของพระเจา้โดยตรง 

พระคัมภีร์ในฝาผนัง 

ประมาณ 100 ปี ก่อนการสร้างอุโมงคเ์ซนต ์ กอตทาร์ด คนเดินทางท่ีตอ้งการจะขา้มจาก
ประเทศอิตาลีไปยงัสวติเซอร์แลนดห์รือจากสวติเซอร์แลนดม์ายงัอิตาลี จะตอ้งเดินขา้มทางท่ีเซนต ์กอต
ทาร์ด ซ่ึงท าใหเ้สียเวลาในการเดินทางเป็นอยา่งมาก 

ในคร้ังนั้นประชาชนจะเดินทางกนัไปเป็นกลุ่ม คร้ังหน่ึงมีช่างก่ออิฐกลุ่มหน่ึง ไดเ้ดินทางจาก
เมืองลูการ์โนในอิตาลีไปยงัภาคกลางของสวติเซอร์แลนด์ เพราะพวกเขาทราบวา่ท่ีนัน่ค่าแรงดีกวา่ใน
อิตาลี ในกลุ่มนั้นมีชายหนุ่มคนหน่ึงช่ือ อนัโตนิโอ เขาไดส้นทนากบัสุภาพสตรีสูงอายผุูห้น่ึง ถึง
เร่ืองราวของพระเยซูคริสตเจา้ อนัโตนิโอ ไม่ตอ้งการฟังเร่ืองท่ีสุภาพสตรีนั้นเล่า เขาพดูวา่ “เรามีพระแม่
มาเรียและหลวงพอ่ก็นบัวา่เพียงพอแลว้” 

ดงันั้นสุภาพสตรีผูน้ั้นจึงมอบพระคริสตธรรมคัมภีร์ หุ้มปกหนงัสวยงามแก่อนัโตนิโอเป็นท่ี
ระลึก เขารับไวแ้ต่ไม่เคยอ่านเลย  

เม่ือเดินทางถึงเขตก่อสร้างในเมืองกลารัส เขาไดรั้บมอบหมายใหช่้วยสร้างบา้นขนาดใหญ่หลงั
หน่ึง ขณะท างาน เขาและผูร่้วมงานต่างก็พดูหยาบคาย วนัหน่ึงเขาสังเกตเห็นวา่มีช่องวา่งแห่งหน่ึงลืม
ใส่อิฐ ทนัใดนั้นเขาคิดถึงพระคมัภีร์ในกระเป๋า และพดูกบัเพื่อนร่วมงาน “ชปัส์ ผมเกิดความคิดแลว้ล่ะ 
ผมจะเอาพระคมัภีร์ใส่ไวต้รงท่ีลืมใส่อิฐน่ีแหละ” เขาเอาพระคมัภีร์ใส่ในช่องวา่งไดค้่อนขา้งยาก เพราะ
มีขนาดไม่เท่ากบัช่องวา่งนั้น ปกจึงขาดเสียเล็กนอ้ย “ดูน่ี ผมฉาบปูนปิดไวแ้ลว้ ดูซิวา่มารจะเอา        
พระคมัภีร์ออกไปไดไ้หม?” สองสามอาทิตยต่์อมา อนัโตนิโอก็ไดเ้ดินทางขา้มภูเขากลบัไปยงับา้นใน
อิตาลี 

ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม ปี 1861 เกิดไฟไหมใ้หญ่ในเมืองกลารัส บา้นเรือนราว 490 หลงัถูกไฟ
ไหมห้มดเมืองถูกท าลายและจะตอ้งสร้างใหม่ 

หวัหนา้ช่างก่อสร้างคนหน่ึง จากภาคเหนือของอิตาลี ช่ือ โยฮนันสั ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็น
ผูส้ ารวจเฉพาะบา้นสร้างใหม่ท่ีถูกไหมเ้ป็นบางส่วนเท่านั้น โยฮนันสัไดใ้ชค้อ้นเคาะบนฝาผนงับา้นหลงั
นั้น ทนัใดนั้น ปูนท่ีฉาบไดห้ลุดออก เขาแปลกใจมากท่ีพบหนงัสือเล่มหน่ึงซ่อนไวใ้นนั้น เขาเอา
หนงัสือนั้นออกมา โดยอุทานข้ึนวา่ “พระคมัภีร์ มาอยูท่ี่น่ีไดอ้ยา่งไร? แปลกมาก” 
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ในเวลาวา่งโยฮนันสัจะอ่านพระคมัภีร์อยา่งตั้งอกตั้งใจ เขาไม่เขา้ใจขอ้ความหลาย ๆ อยา่งใน
พระคมัภีร์ แต่จากพระกิตติคุณทั้งส่ีและบทเพลงสดุดี เขาก็ไดเ้รียนรู้ท่ีจะอธิษฐาน และรู้วา่หากวา่ผูใ้ด
สัตยซ่ื์อ พระเจา้จะช่วยเหลือผูน้ั้น  

จากนั้นไม่นานเขารู้สึกตวัวา่เขาเองเป็นคนบาป แต่พระเจา้ทรงรักเขา และดว้ยความเช่ือใน  
พระเยซูคริสต ์เขาจึงไดรั้บการยกโทษบาป เม่ือเขาเดินทางกลบัไปบา้นของเขา เขาก็ไดบ้อกคนทัว่ไปวา่
เขาไดรั้บความรอดแลว้  

อีกไม่ก่ีเดือนต่อมา ในเวลาวา่ง โยฮนันสัจะเอากระเป๋าท่ีมีพระคมัภีร์บรรจุอยูเ่ตม็ ออกไปยงั
หมู่บา้นใกลเ้คียงเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์

วนัหน่ึง โยฮนันสัไดเ้ขา้ไปในเขตท่ีอนัโตนิโออาศยัอยู ่ เขาไดเ้ปิดแผงขายพระคมัภีร์ในตลาด
นดั อนัโตนิโอเดินเล่นผา่นมาเห็นพอดี เขาหยดุและพดูวา่ “โอ ้พระคมัภีร์หรือ ผมไม่ตอ้งการเลย ถา้ผม
อยากไดส้ักเล่ม ผมจะกลบัไปเอาเล่มท่ีผมใส่ไวใ้นฝาผนงัท่ีเมืองกลารัสดีกวา่ ผมจะแปลกใจ หากวา่มาร
ตนไหนสามารถเอาพระคมัภีร์เล่มนั้นออกมาได”้ 

โยฮนันสัมองอนัโตนิโออยา่งเคร่งขรึม ทนัใดนั้นก็รู้วา่อนัโตนิโอหมายถึงอะไร เขาพดูข้ึน 
“เด๋ียว พอ่หนุ่ม คุณอยา่เยาะเยย้ผมนะ คุณจะคิดอยา่งไรถา้ผมจะใหคุ้ณดูพระคมัภีร์เล่มนั้น” 

“ผมไม่เช่ือเลย เป็นไปไม่ได”้ อนัโตนิโอตอบ “ผมจ าไดดี้เพราะผมท าเคร่ืองหมายไว ้และขอย  ้า
วา่แมแ้ต่พญามารซาตานเองก็ไม่สามารถจะเอาพระคมัภีร์เล่มนั้นออกมาจากผนงันั้นได”้ 

โยฮนันสัเอาพระคมัภีร์เล่มนั้นข้ึนมาพร้อมกบักล่าววา่ “คุณจ าเคร่ืองหมายนั้นไดไ้หม?” อนัโต
นิโอน่ิงอ้ึง เม่ือเห็นพระคมัภีร์เล่มเดียวกบัท่ีเขาใส่ไวใ้นฝาผนงั 

“คุณเห็นไหม น่ีไม่ใช่งานของพญามารซาตาน แต่เป็นงานของพระเจา้ แต่พระองคท์รงท าเช่นน้ี
เพื่อแสดงใหคุ้ณเห็นวา่ พระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู ่พระองคท์รงตอ้งการช่วยคุณใหไ้ดรั้บความรอด” 

จิตใจแขง็กระดา้งต่อตา้นพระเจา้ ของอนัโนติโอเร่ิมส าแดงออกมา เขาพยายามเก็บซ่อนมนัไว้
ในใจ คร้ันแลว้เขาก็ตะโกนบอกเพื่อน ๆ วา่ “มาน่ี เพื่อน ๆ มาจดัการกบัแผงพระคมัภีร์ของผูใ้จบุญคนน้ี
ซิ” 

ภายใน 2 นาทีเท่านั้นแผงพระคมัภีร์ของโยฮนันสัก็ถูกพลิกคว  ่า เขาถูกตบตี อนัโตนิโอกบัเพื่อน
หลบหนีไปขณะท่ีกลุ่มชนเร่ิมหอ้มลอ้มเขา้มาดูเหตุการณ์ 

ตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา อนัโตนิโอยิง่มีใจต่อตา้นพระเจา้มากข้ึน 
วนัหน่ึงอนัโตนิโอด่ืมเหลา้เมาในขณะท างาน เขาพลดัตกมาจากตึกก่อสร้างสูงจากพื้นดินถึง 56 

ฟุต ไดรั้บบาดเจบ็สาหสั และถูกน าส่งโรงพยาบาลอยา่งรีบด่วน เม่ือโยฮนันสัทราบข่าวน้ี ก็ส่งช่อ
ดอกไมไ้ปแสดงความเสียใจ และไปเยีย่มอนัโตนิโอภายหลงั แต่จิตใจท่ีเกลียดพระเจา้ของอนัโตนิโอยงั
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กรุ่นอยู ่ แมว้า่โยฮนันสัจะแสดงความรักต่อเขาก็ตาม โยฮนันสัไปเยีย่มเยยีนเขาทุกสัปดาห์ ในไมช้า้
อนัโตนิโอก็เร่ิมอ่านพระคมัภีร์ คร้ังแรกเขาอ่านเพราะไม่มีอะไรท า แต่ต่อมาเขาอ่านดว้ยความสนใจเอง 

คร้ังหน่ึงเขาอ่านในพระธรรมฮีบรู บทท่ี 12 วา่ “บุตรชายของเราเอ๋ย อยา่ละเลยต่อการตีสอน
ของพระผูเ้ป็นเจา้ และอยา่ทอ้ถอยในเม่ือพระองคตี์สอนนั้น” 

ขอ้พระธรรมน้ี ช่างเหมาะเจาะกบัสภาพของอนัโตนิโอ เขาอ่านพระวจนะของพระเจา้ต่อไป
เร่ือย ๆ พระวจนะของพระเจา้ซ่ึงสามารถกระท าใหแ้มก้ระทัง่หินผาแตกสลายได ้ กซึ็มซาบเขา้สู่จิตใจ
ของเขา เขาไดส้ านึกถึงความผดิบาป และสารภาพผดิต่อพระองค ์ และยงัไดเ้ช่ือถือในพระราชกิจของ
พระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขนดว้ย จิตวิญญาณของเขาไดรั้บการหล่อเล้ียงจากพระเจา้ แต่ทวา่ขาของเขายงั
เป็นอมัพาตอยู ่ เขาจึงไม่สามารจะท างานช่างอิฐต่อไปได ้ แต่เขาไดพ้บงานใหม่ท่ีเหมาะสม ภายหลงัเขา
ไดแ้ต่งงานกบับุตรสาวของโยฮนันสั และอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข เขามีพอ่ตา ซ่ึงเวลาเดียวกนัเป็น
เพื่อนท่ีดีท่ีสุดของเขา เด๋ียวน้ีอนัโตนิโอ ไดจ้ากเราไปอยูก่บัพระเจา้ในสวรรคแ์ลว้ พระคมัภีร์เล่มท่ีเขา
เคยซ่อนไวใ้นฝาผนงันั้น ลูกหลานของเขาไดเ้ก็บรักษาไวป้ระดุจขมุทรัพยอ์นัทรงค่า 

พระคัมภีร์ในก้อนขนมปัง 

จอห์น ฮสัส์ อาจเรียกไดว้า่เป็นผูพ้ยากรณ์ และผูแ้กไ้ขสถานการณ์ ค าพยานอนัแจ่มชดัของเขา
ท าใหผู้ค้นหลายพนัคนเขา้ใจวา่ค าสอนใดเป็นค าสอนเทจ็ และเขา้ใจถึงพระราชกิจของพระคริสตท่ี์
ส าเร็จบนไมก้างเขน แต่เขาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจา้ในประเทศของตนอยูไ่ม่นาน เขาก็ถูกเผา
ทั้งเป็นบนเสาหลกั และคริสเตียนอ่ืนอีกจ านวนมากก็ถูกฆ่าตาย ในเวลานั้นไดมี้การคน้หาพระคมัภีร์
อยา่งขนานใหญ่ทัว่ทุกแห่งเพื่อน ามาท าลายเสีย 

สุภาพสตรีผูรั้กพระวจนะของพระเจา้ยิง่ผูห้น่ึง ยนือยูห่นา้เตาอบขณะก าลงัอบขนมปังอยูพ่อดี 
เม่ือไดข้่าววา่มีพนกังานคน้หาพระคมัภีร์ก าลงัเขา้มาในหมู่บา้น เพื่อจบัผูมี้พระคมัภีร์อยูใ่นครอบครอง 
เธอน าพระคมัภีร์มาอยา่งรวดเร็ว จดัการห่อและซ่อนไวใ้นกอ้นขนมปัง ใส่ลงไปในเตาอบพร้อมกบั
ขนมปังท่ีเหลือ หลงัจากนั้นสักครู่บา้นของเธอก็ถูกคน้ทุกซอกทุกมุม ตั้งแต่ชั้นล่างจรดหอ้งเพดานแต่ไม่
พบพระคมัภีร์เลย 

เม่ือผูค้น้หาจากไปแลว้ ขนมปังก็อบเสร็จ เธอไดน้ าพระคมัภีร์ออกมาจากเตาอบดว้ยร้อนระอุ
นั้นดว้ย แต่น่าประหลาด พระคมัภีร์ยงัอยูใ่นสภาพดีดงัเดิม เช่นเดียวกบัชดัรัค เมชาค และเอเบดเนโก 
(ในพระธรรมดาเนียล) ซ่ึงถูกจบัโยนลงไปในเตาไฟอนัร้อนระอุ โดยค าสั่งของเนบูคดัเนสซาร์ แต่รอด
ออกมาโดยไม่มีรอยผดิปกติอนัใดเลย 
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ผูสื้บสกุลของสุภาพสตรีผูก้ลา้หาญน้ี ไดเ้ก็บรักษาพระคมัภีร์เล่มนั้นไวดุ้จมรดกอนัล ้าค่า ผูรั้บ
มรดกคนสุดทา้ยช่ือ เชโบลโบลด ์ ชาวโบฮิเมียโดยก าเนิด ผูอ้าศยัอยูท่ี่มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ได้
เก็บรักษาพระคมัภีร์เล่มนั้นไวอ้ยา่งดี และเห็นความส าคญัของพระคมัภีร์เล่มนั้นอยา่งยิง่ 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ทีม่ีรอยลูกปืน 

“นัน่น่าละอายเหลือเกิน” คนหน่ึงกล่าวข้ึน “ไม่มีใครเขายงิปืนใส่พระคมัภีร์ และก็ไม่สมควร
ท าดว้ย” 

“แต่ผมวา่น่ีเป็นเหตุการณท่ีอศัจรรยม์าก” ทหารผูน้ั้นกล่าว “เพราะวา่พระคมัภีร์เล่มน้ีแหละได้
ช่วยชีวติผมไว ้ ขณะนั้นผมอยูแ่ถวหนา้ เราตอ้งคลานคืบหนา้ผา่นสนามเพลาะไปเร่ือย ๆ ทนัใดนั้นผม
รู้สึกเจบ็แปลบท่ีอกอะไรเกิดข้ึนคุณรู้ไหม? ตามธรรมดาผมชอบพกพระคมัภีร์ติดตวัเสมอ ถา้ไม่ใช่  
พระคมัภีร์เล่มน้ี กระสุนปืนขา้ศึกคงทะลุถึงหวัใจผมพอดี ผมบาดเจบ็เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ไม่นานก็หาย 
ผมสรรเสริญพระเจา้เพราะพระกรุณาคุณของพระองคค์ร้ังนั้น” 

“พระคมัภีร์เล่มน้ีไดช่้วยชีวติผมถึงสองคร้ัง คร้ังแรก คือช้ีทางใหผ้มไดรู้้จกักบัพระผูช่้วยให้
รอด คร้ังท่ีสองคือช่วยใหผ้มรอดตายจากกระสุนปืนลูกนั้น” 

 

 

 

 

ค าของพระคมัภีร์ทีข่ายไป 

หลงัจากท่ีสามีไดส้ิ้นชีวติลง นางลินเนอร์ตอ้งพบกบัปัญหาต่าง ๆ หลายอยา่ง เธอจ าตอ้งขาย
เคร่ืองประดบัและเคร่ืองเพชรพลอยแก่คนซ้ือของเก่า เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจบีบบงัคบั วนัหน่ึงเธอ
ตอ้งจ าใจขายพระคมัภีร์หุม้ปกอนัสวยงามซ่ึงเป็นมรดกของตระกลูท่ีเธอไดรั้บเม่ือตอนแต่งงาน ในอดีต
เธอไดอ่้านพระวจนะของพระเจา้เสมอ และไดรั้บการหนุนใจอยา่งมาก แต่บดัน้ีเธอไม่ไดอ่้านพระคมัภีร์
เล่ย คืนหน่ึงเม่ือเธออยูค่นเดียว ขณะท่ีลูกทุกคนหลบัหมด ความคิดต่าง ๆ ประดงัเขา้มาหาเธอจนไม่
สามารถพกัผอ่นได ้ บางทีอาจเป็นเพราะเธอไดข้ายพระคมัภีร์อนัมีค่าเล่มนั้นโดยง่ายก็ได ้ ขณะท่ี
ความคิดต่าง ๆ รบกวนเธอมากยิง่ข้ึน เธอออกจากบา้นตรงไปยงัร้านของคนซ้ือของเก่าเพื่อซ้ือ          
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พระคมัภีร์คืน แต่เม่ือเธอมองผา่นกระจกเขา้ไปในร้านเธอไดเ้ห็นชาย 4 คนก าลงัยนือยูร่อบโตะ๊ และ 
คุณลีไวคนซ้ือของเก่าก าลงัอ่านหนงัสือเล่มหน่ึง ซ่ึงเธอจ าไดว้า่เป็นพระคมัภีร์ของเธอเอง มนัคลา้ยกบั
วา่ชายเหล่านั้นก าลงัเยาะเยย้ขอ้ความต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เล่มนั้นอยู ่แต่ชายเหล่านั้นเงียบลง เม่ือวไิลเร่ิม
อ่านขอ้พระธรรมท่ีเก่ียวกบัการทนทุกขท์รมานของพระเยซูคริสต ์ เม่ือลีไวอ่านถึงตอนท่ีพระเยซูทรง
เศร้าพระทยัอยา่งมาก ขณะทรงอธิษฐานในสวนเกทเสมนีนั้น คลา้ยกบัวา่เขาจะร้องไหอ้อกมา เขา
สะเทือนใจมาก น ้าตาไดไ้หลลงอาบแกม้ของเขา ชายทั้งส่ีนั้นไดพ้ากนัเดินออกจากบา้นไปอยา่งเงียบ ๆ 
โดยไม่ล ่าลาเขาเลย 

และนางลินเนอร์ล่ะ? เธอเศร้าใจมากท่ีชายเหล่านั้นไดเ้ยาะเยย้พระคมัภีร์ของเธอ เธอร้องไห้ 
จิตใจเธอต าหนิตวัเองท่ีขายพระคมัภีร์ไป เธอเคยไดย้นิเร่ืองการทนทุกขท์รมานของพระเยซูคริสตเ์พื่อ
ไถ่บาปของเธอ และเม่ือเธอไดย้นิอีกคร้ังหน่ึงในวนันั้น เธอจึงกลบับา้นร้องไห้อธิษฐาน และสารภาพ
ผดิต่อพระเจา้และพระผูช่้วยใหร้อดท่ีเธอไดลื้มเสีย 

ในตอนเชา้วนัต่อมาเธอรู้สึกสดช่ืน และปลอดภยัอีกคร้ังหน่ึง เธอรู้สึกวา่เด๋ียวน้ีความผดิบาป
ของเธอไดห้ลุดพน้ไปแลว้ ต่อน้ีไปเธอจะด าเนินชีวติเคียงขา้งองคพ์ระผูช่้วยให้รอดตลอดไป เธอไดรี้บ
รุดไปยงัร้านของลีไวเพื่อซ้ือพระคมัภีร์คืน เธอแปลกใจท่ีเห็นลีไวยงัอยูท่ี่เดิมตรงหนา้ พระคมัภีร์ท่ีเปิด
อยู ่ เขาไม่สามารถหนัเหความสนใจไปจากพระคมัภีร์ไดเ้ลย เขาไดอ่้านต่อไปถึงเร่ืองการทนทุกข์
ทรมานของพระคริสต ์และรู้วา่พระองคท์รงอธิษฐานก่อนส้ินพระชนมว์า่ “โอ พระบิดาเจา้ขา้ ขอโปรด
อภยัใหแ้ก่เขา เพราะวา่เขาไม่รู้วา่เขาท าอะไร” (ลูกา 23:34) 

เขาไดอ่้านพระธรรมอิสยาห์บทท่ี 53 ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่ “เขาผูน้ั้นถูกเจบ็เป็นบาดแผลก็เพราะ
การล่วงละเมิดของพวกเรา และถูกฟกช ้าก็เพราะความอสัตยอ์ธรรมของพวกเรา” ลีไวรู้สึกเศร้าใจมากท่ี
พระองคผ์ูบ้ริสุทธ์ิตอ้งส้ินพระชนมเ์พื่อเขา เม่ือคืนท่ีแลว้เขายงัเยาะเยย้พระองคอ์ยู ่ แต่เด๋ียวน้ีเขากล่าววา่ 
“โอพระเยซูคริสตแ์ห่งนาซาเร็ธพระองคท์รงเป็นพระเมสิยาห์ท่ีแทจ้ริงของเรา คือพระผูช่้วยใหร้อดซ่ึง
พระเจา้ทรงสัญญาจะส่งมาช่วยเรา” 

นางลินเนอร์ เขา้ไปพบเขา เธอหยดุยนืน่ิงตรงประตูท่ีเปิดกวา้ง เม่ือลีไวพดูวา่ “สวสัดีครับคุณ
ผูห้ญิง ผมไดพ้บขมุทรัพยใ์นหนงัสือของคุณแลว้ รู้ไหมขุมทรัพยท่ี์มีค่ากวา่ส่ิงทั้งหมดในโลก” นางลิน
เนอร์ก็บอกเขาเหมือนกนัวา่ คืนท่ีแลว้เธอไดก้า้วพน้ออกจากความมืดเขา้สู่ความสวา่งแห่งชีวติแลว้
เช่นเดียวกนั นางลินเนอร์ไดรั้บพระคมัภีร์กลบัคืน ส่วนลีไวไดซ้ื้อพระคมัภีร์เล่มใหม่ ต่อมาไม่นาน
ภรรยาของลีไวก็พบสันติสุขในพระเจา้ และทั้งสองก็ไดรั้บศีลบพัติศมา 

เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองจริงเล่าโดย ยาโคบ ออกสัท ์ ฮอสไมสเตอร์ ผูป้ระกาศพระกิตติคุณแก่ชาวยวิใน
เมืองสตราสเบอร์ก ก่อนท่ีเขาจะส้ินชีวติไปอยูก่บัพระเจา้ในสวรรค ์
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พระคริสตธรรมคมัภีร์ลอยน า้ 

ขณะท่ีขา้ราชการชาวญ่ีปุ่นผูห้น่ึง ก าลงัแล่นเรือผา่นท่าเรือนางาซากิ เขาสังเกตเห็นวา่มีหนงัสือ
เล็ก ๆ เล่มหน่ึงลอยน ้าอยู ่ เขาน ามาท าปกใหม่ และพบวา่ในหนงัสือเล่มนั้นมีแต่ตวัอกัษรท่ีแปลก 
ส าหรับเขา เขาเท่ียวถามคนโนน้คนน้ี เพื่อจะเรียนรู้ขอ้ความในหนงัสือเล่มนั้น แต่ไม่เคยประสบ
ผลส าเร็จเลย 

ในท่ีสุดมีพอ่คา้ชาวจีนคนหน่ึง ซ่ึงรู้จกัภาษาองักฤษอยูบ่า้ง ไดบ้อกเขาวา่หนงัสือเล่มนั้นคือ 
“หนงัสือเก่ียวกบัพระเยซูคริสต”์ เป็นหนงัสือของชาวต่างชาติ และไดแ้ปลเป็นภาษาจีนดว้ย ขา้ราชการ
ญ่ีปุ่นคนนั้นรู้ภาษาจีนบา้งเล็กนอ้ย เขาไดข้อร้องใหช้าวจีนผูน้ั้นหาหนงัสือท่ีแปลเป็นภาษาจีนใหด้ว้ย 
ทนัทีท่ีเขาไดรั้บพระคริสตธรรมใหม่ฉบบัภาษาจีน เขาตั้งหนา้อ่านเร่ืองราวอยา่งสนใจ ซ่ึงเป็นการเรียน
ภาษาจีนไปในตวั ในการท าเช่นนั้น พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงท างานในจิตใจของเขา แมว้า่เขาจะไม่รู้ 
หลงัจากอ่านจบ เขากลบักลายเป็นคนใหม่ท่ีมีความสุข ท่ีไดรู้้จกัพระเยซูคริสต ์ ในฐานะพระผูช่้วยให้
รอดของเขา ญ่ีปุ่นในสมยันั้น หา้มการประกาศศาสนาอ่ืน ๆ เพื่อจะด ารงไวซ่ึ้งศาสนาเดิม 

แต่ส าหรับขา้ราชการญ่ีปุ่นคนนั้น เขาไม่สามารถเก็บเร่ืองราวของพระผูช่้วยใหร้อดของเขาไว้
ได ้ เขาไดบ้อกแก่ครอบครัวและเพื่อนสนิทบางคนและไดศึ้กษาพระคมัภีร์ดว้ยกนั ไม่นานนกัความรัก
ของพระเยซูคริสตก์็เร่ิมท างานในจิตใจของบุคคลเหล่านั้น หลงัจากนั้นต่อมา ทางการไดใ้หเ้สรีภาพใน
การนบัถือศาสนามากข้ึน และแมแ้ต่ในเมืองนางาซากิก็มีมิชชัน่นารีเขา้ไปท าการ ตอนน้ีขา้ราชการญ่ีปุ่น
ผูน้ั้นสามารถพดูคุยเร่ืองของ “หนงัสือพระเยซูคริสต”์ และความเช่ือของเขาไดอ้ยา่งอิสระ 

เขาเป็นชาวญ่ีปุ่นคนแรก ๆ คนหน่ึงท่ีไดรั้บเช่ือพระเจา้อยา่งเปิดเผย กิจการงานของเขาเป็น
พยานท่ีไม่รู้จกัเส่ือมสูญ ซ่ึงส่ิงทั้งหมดน้ี ก็เน่ืองมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ลอยน ้าเล่มนอ้ย ๆ ท่ีเขา
พบในท่าเรือเมืองนางาซากินัน่เอง  

เป็นความจริง พระวจนะของพระเจา้มีฤทธ์ิอ านาจสามารถช่วยบุคคลท่ีเช่ือใหร้อดพน้จากบาป
ได ้

หน่ึงแผ่นจากพระคมัภีร์ 

มีผูค้นจ านวนมากมาย หลายลา้นคนไดรั้บพระพรทางพระคริสตธรรมคมัภีร์ หลายคร้ังท่ี
เน้ือความในพระคริสตธรรมคมัภีร์เพียงหนา้เดียว หรือไม่ก็เพียงบรรทดัเดียว เป็นเสมือนเมล็ดพืชท่ีท า
ใหบุ้คคลเหล่านั้นเกิดผลนบัร้อยเท่า 

ในเมืองเล็ก ๆ เมืองหน่ึงในประเทศเยอรมนั คร้ังหน่ึงมีการขายเลหลงัเคร่ืองเรือน และมี       
พระคมัภีร์เก่า ๆ ขนาดใหญ่เล่มหน่ึงรวมอยูด่ว้ย แต่ไม่มีใครสนใจ พอ่คา้ขายของปลีกผูห้น่ึงจึงซ้ือไว้
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ดว้ยเงินเพียงไม่ก่ีสตางค ์ พ่อคา้คนนั้นน าพระคมัภีร์มาฉีกห่อของขาย เขามิไดคิ้ดเลยวา่แผน่กระดาษห่อ
ของเหล่านั้นจะมีค่ามหาศาล พระเจา้ตรัสวา่ “ค าของเราซ่ึงออกไปจากปากของเรา จะไม่กลบัมาสู่เรา
โดยไร้ผล” (อิสยาห์ 55:11) 

ในเมืองน้ี มีชายผูห้น่ึงซ่ึงตอ้งทนทุกขเ์พราะความคิดท่ีวา่ เขาเป็นฆาตกรนั้นเฝ้าหลอกหลอนอยู่
ทุกเม่ือเช่ือวนัและคืน เขาไม่สามารถพกัผอ่นไดเ้ลย หลายคร้ังเขาคิดถึงและไดย้นิแต่ค าวา่ “ฆาตกร ๆ” 
หรือเห็นค าเหล่านั้นลอยเด่นอยูต่รงหนา้หลอกหลอนเสมอ วนัหน่ึงเขาใหบุ้ตรชายไปซ้ือของ ผูข้ายได้
ฉีกเอาพระคมัภีร์เก่า ๆ นั้นห่อของให ้ เขาไดเ้ห็นขอ้ความพระธรรมฮีบรู 9:22 จากกระดาษห่อของวา่ 
“ถา้ไม่มีโลหิตไหลออกแลว้ ก็จะไม่มีการอภยับาปเลย” 

คร้ังแรกเขาอ่านแลว้ไม่เขา้ใจ แต่การอภยับาปน่ีเองท่ีเขาแสวงหานกั เขาอยากอ่านต่อไปอีก จึง
ใหบุ้ตรชายไปซ้ือของอีกคร้ังหน่ึง คราวน้ีพ่อคา้คนนั้นไดฉี้กพระคมัภีร์ถึงพระธรรมยอห์นฉบบัตน้แลว้ 
เม่ือเขาไดอ่้านพระธรรมตอนนั้นแลว้ ภาระท่ีท าใหเ้ขาตอ้งทนทุกขถู์กยกออกจากจิตใจของเขาเสียแลว้ 
กระดาษแผน่น้ี มีค  าเขียนไวว้า่ “.......พระโลหิตของพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระองคก์็ช าระเรา
ทั้งหลายใหป้ราศจากบาปทั้งส้ิน” และมีค าเขียนไวอี้กวา่ “ถา้เราสารภาพบาปของเราพระองคท์รงสัตย์
ซ่ือ และเท่ียงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากการอธรรมทั้งส้ิน” (1 
ยอห์น 1:7-10) 

พระวจนะของพระเจา้น้ีเป็นแสงสวา่งส่องเขา้สู่จิตใจท่ีมืดมิดของเขา และเขายงัรู้อีกวา่        
พระโลหิตของพระเยซูคริสตเจา้ท่ีหลัง่ออกบนไมก้างเขนนั้น สามารถช าระบาปทั้งหมดของผูท่ี้สารภาพ
บาปของตนต่อพระเจา้ ส าหรับเขาก็เช่นกนั เขาไดพ้บสันติสุขท่ีเท่ียงแทส้ าหรับจิตใจของเขาแลว้ แม้
พระวจนะของพระเจา้เพียงแผน่เดียวจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ ก็สามารถช้ีทางมนุษยใ์หรั้บสันติสุขจาก
พระเจา้ได ้

พระคัมภีร์จากเรืออบัปาง 

ใกลก้บัชายฝ่ังประเทศสเปน เรือเยอรมนัล าหน่ึงไดจ้มลงคราวเกิดพายใุหญ่คร้ังหน่ึง 2-3 วนั
ต่อมาซากเรือบางส่วนและเส้ือผา้ของพวกลูกเรือถูกพดัเขา้สู่ฝ่ัง ในเส้ือตวัหน่ึงมีพระคริสตธรรมใหม่มี
ขอ้ความเขียนไวว้า่  

“มาร์คศั รอทมานน์, โคลค์ไวส 12, ฮมัเบอร์ก อ่านคร้ังแรก เม่ือลอตเต พี่สาวขอร้อง อ่านคร้ังท่ี
สอง เพราะกลวัการพิพากษาของพระเจา้ อ่านคร้ังท่ีสาม และคร้ังต่อ ๆ มา เพราะรักพระเยซูคริสต์     
พระผูช่้วยใหร้อดของผม” 
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พระคัมภีร์จากหน้าต่างรถไฟ 

“ขวา้งหนงัสือเล่มนั้นออกหนา้ต่างไปสิ” 
เม่ือข้ึนรถไฟ ทหารหนุ่ม ๆ ชอบใชเ้วลาส่วนใหญ่ผอ่นคลายอารมณ์ดว้ยการเล่าเร่ืองหรือท าใน

ส่ิงท่ีข า ๆ เสมอ แลว้ก็พากนัหวัเราะครึกคร้ืน และโดยเฉพาะตอนท่ีพวกเขาพากนัข้ึนรถไฟคร้ังหน่ึง มี
ทหารใหม่ผูห้น่ึงนัง่อ่านพระคมัภีร์อยูริ่มหนา้ต่าง 

“เราจะเล่นตลกกบั พอ่ทหารเคร่งศาสนาคนนั้นนะ โดยโยนคมัภีร์ของเขาออกหนา้ต่างไปคงจะ
ดี” 

ไม่ถึง 2 นาที พระคมัภีร์ก็ถูกเหวีย่งออกจากรถไฟไป 
ทหารหนุ่มผูน้ั้นโกรธไหม? ไม่โกรธ เพราะมีนายท่ีบอกวา่ “เราสุภาพและใจอ่อนนอ้ม”  

(มทัธิว 11:29) เขารู้สึกเสียใจแต่เขาเก็บไวเ้งียบ ๆ 2-3 วนัต่อมาทหารหนุ่มไดรั้บห่อของซ่ึงมีพระคมัภีร์
บรรจุอยู ่พร้อมกนันั้นยงัมีจดหมายท่ีน่าสนใจมากฉบบัท่ีหน่ึงสอดมาดว้ย 

พนกังานรถไฟ ไดพ้บพระคมัภีร์ท่ีถูกขวา้งไปเล่มนั้นและไดย้นิพระสุรเสียงของพระเจา้จาก
การอ่าน เขากลวัเพราะบาปของเขามาก แต่เม่ืออ่านข่าวประเสริฐนั้น เขาก็ไดพ้บพระผูช่้วยใหร้อดท่ี
แทจ้ริงของเขา เด๋ียวน้ีทหารหนุ่มผูน้ั้นเขา้ใจดีวา่เพราะเหตุใด เขาจึงตอ้งถูกแยกจากพระคมัภีร์ของเขา
เป็นเวลา 2-3 วนั และรู้วา่มารก็ไดพ้า่ยแพอี้กคร้ังหน่ึง 

พระคัมภีร์ทีถู่กฉีก 

เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในประเทศฝร่ังเศส คนแจกหนงัสือของพระเจา้ผูห้น่ึงไดม้อบพระคมัภีร์เป็น
ของขวญัแก่ครอบครัวหน่ึง หวัหนา้ครอบครัวรับไว ้และฉีกพระคมัภีร์ออกเสีย 12 แผน่ เผาไฟทิ้งทนัที 
คนแจกหนงัสือจากไปดว้ยความผดิหวงั 

ไม่ก่ีปีต่อมา เขาไดเ้ขา้มาในถ่ินน้ีอีก และไดไ้ปยงับา้นของครอบครัวนั้นดว้ย ในระหวา่ง
สงครามโลก ครอบครัวน้ีไดสู้ญเสียบุตรชายคนหน่ึงในสงคราม ส่ิงของของบุตรชายเพิ่งส่งมาถึง ใน
จ านวนสมบติัของบุตรชายท่ีส่งมามีพระคมัภีร์อยูด่ว้ย คนแจกหนงัสือหยบิพระคมัภีร์เล่มนั้นข้ึนมา และ
สังเกตไดว้า่ เป็นเล่มเดียวกบัท่ีเขามอบใหแ้ก่ครอบครัวน้ีเม่ือ 2-3 ปีมาแลว้ ทหารผูจ้ากไปไดจ้ารึกไว้
ดา้นหลงัของพระคมัภีร์เล่มนั้นวา่ 

“ตอนแรกผมไม่ชอบ และเยาะเยย้ แต่ในท่ีสุดก็เช่ือ เพราะพระคมัภีร์เล่มน้ี ผมจึงรอดบาป” 
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ขุมทรัพย์ที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของโลก คือ  

ข่าวประเสริฐแห่งพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

“การท่ีไดบ้นัทึกเหตุการณ์เหล่าน้ีไว ้ ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะไดเ้ช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระคริสต ์
พระบุตรของพระเจา้ และเม่ือมีความเช่ือแลว้ ท่านก็จะมีชีวติโดยพระนามของพระองค”์ (ยอห์น 20:31) 

พระเจา้ไดเ้ขียนจดหมายถึงท่าน และก าลงัรอค าตอบจากท่านอยู ่

จดหมายของท่าน 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นจดหมายส่วนตวั 
เขียนข้ึนเพื่อท่าน 
ค าเตือนสอนทั้งปวงเพื่อท่าน 
พระเยซูคริสตส้ิ์นพระชนมก์็เพื่อท่าน และพระองคท์รงเสนอพระองคเ์อง เพื่อเป็นพระผูช่้วยให้

รอดส่วนตวัของท่าน 
หากท่านตอ้งการไปสวรรค ์ท่านตอ้งตอ้นรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของท่าน 

เช่ือพระองค์ 

เจา้ชายในประเทศทางตะวนัออกไกลพระองคห์น่ึง ทรงตดัสินใจใหป้ระหารนกัโทษ ก่อนการ
ประหารเล็กนอ้ย นกัโทษประหารผูน้ั้นถูกถามวา่ ตอ้งการอะไรเป็นคร้ังสุดทา้ย 

ส่ิงเดียวท่ีเขาตอ้งการ คือน ้าถว้ยหน่ึง เม่ือเอาน ้ามาให ้มือของเขาสั่นจนแทบจะถือถว้ยน ้ าไม่ได ้
เจา้ชายจึงตรัสกบันกัโทษวา่ “ไม่ตอ้งตวัสั่น ชีวิตของเธอจะปลอดภยัจนกระทัง่เธอด่ืมน ้าจน

หมดถว้ย” 
เขาเช่ือถอ้ยค าของเจา้ชายทนัที จึงเทน ้าลงพื้นจนหมด เพื่อกนัไม่ใหผู้ใ้ดเอาน ้านั้นคืนใส่ถว้ยได้

อีก ชีวติของเขาจึงรอดจากความตาย 
มนุษยทุ์กคนสามารถท่ีจะเช่ือพระเจา้ไดเ้ช่นกนัเดียวกนั แต่เราเช่ือพระวจนะของพระองคไ์ด้

มากกวา่ท่ีจะเช่ือถอ้ยค าของเจา้ชาย เสียอีก 

ไม่สามารถจะเข้าใจได้หรือ? 

“พระคมัภีร์ไม่มีความหมายส าหรับผมเลย” สุรศกัด์ิพดูกบัศกัดา “มีหลายส่ิงหลายอยา่งใน    
พระคมัภีร์ท่ีผมไม่เขา้ใจ” 

ศกัดาคิดหาเหตุผลสักครู่หน่ึง เขารู้ดีวา่สุรศกัด์ิหาขอ้แกต้วั 
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เม่ือวานน้ีเองสุรศกัด์ิขโมยมะม่วงในสวนของเพื่อนบา้น ดงันั้นศกัดาจึงเอ่ยวา่ “มีส่ิงหน่ึงใน
พระคมัภีร์ท่ีท่านเขา้ใจได”้ 

“ส่ิงนั้นคืออะไร?” 
“อยา่ลกัขโมย” 
ค าตอบของศกัดา เปรียบเสมือนลูกศรท่ีแทงทะลุเขา้ไปในจิตใจของสุรศกัด์ิ เขาคิดถึงมะม่วงท่ี

ขโมยมาเม่ือวานน้ี แลว้ก็เดินเล่ียงออกไปอยา่งเงียบ ๆ  

พระคัมภีร์เล่มทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลก 

พระคมัภีร์เล่มเล็กท่ีสุดท่ีเคยพิมพม์ามีความยาวเท่ากบักา้นไมขี้ด คือยาว 1 ¾ น้ิว กวา้ง 1 ¼ น้ิว 
และหนา 13/16 น้ิว พระคมัภีร์ขนาดจ๋ิวเล่มน้ีพิมพใ์นประเทศองักฤษ มีทั้งหมด 878 หนา้ ภายในเล่มยงั
มีรูปภาพอีกมากดว้ย ถา้ใชแ้วน่ขยายส่องดู จะอ่านไดอ้ยา่งสบาย ๆ พระคมัภีร์เล่มน้ีมีน ้าหนกัราว 20 
กรัมเท่านั้น 

คนทีไ่ม่อธิษฐาน 

ชาวนาผูห้น่ึงไดรั้บเชิญไปในงานเล้ียงแห่งหน่ึง เขานัง่ร่วมโตะ๊กบัแขกท่ีมีช่ือเสียง ก่อนการ
รับประทานอาหาร ไม่มีใครอธิษฐานนอกจากชาวนาผูน้ั้น ซ่ึงประสานมืออธิษฐานขอบพระคุณ       
พระบิดาในสวรรคอ์ยา่งเงียบ แขกจากในเมืองค่อนขา้งหยิง่ผูห้น่ึงพดูเยาะเยย้ชาวนาผูน้ั้นวา่  

“เป็นไงเพื่อน ในชนบท พวกคุณทุกคนยงัอธิษฐานอยูห่รือ?” 
“ไม่ ผมไม่ขอยนืยนั” ชาวนาตอบ 
“อา้ว ยงังั้นก็มีแต่พวกโบราณและหวัคร ่ าครึเท่านั้นซินะท่ีอธิษฐาน” แขกผูน้ั้นพดูอยา่งแสดงชยั

ชนะ 
“นัน่ก็ไม่ใช่เหมือนกนั” ชาวนาตอบ “น่ีนะ ในคอกหมูผม มีแม่หมูอยูต่วัหน่ึง มีลูก 4 ตวั และ

มนัก็ไม่เคยอธิษฐานเลย สัตวเ์ท่านั้นท่ีไม่รู้จกัอธิษฐาน มนุษยทุ์กคนควรขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับ
อาหารอนับริบูรณ์” 

จากเวลานั้นมา แขกผูน้ั้นก็นัง่เงียบกริบ 

ข้อแนะน า 

การน าพระคริสตธรรมคัมภีร์ติดตวัเสมอนั้น เป็นส่ิงท่ีควรท า เพราะท่านสามารถจะอ่าน     
พระวจนะของพระเจา้เวลาใด สถานท่ีใดก็ได ้หากโอกาสอ านวย (กิจการ 8:28, เอเฟซสั 5:16) 

ควรอ่านพระคมัภีร์อยา่งไรดี? 
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มีขอ้เสนอแนะแก่ผูท่ี้ตอ้งการอ่านพระคมัภีร์ดว้ยใจยนิดี และเพื่อคุณค่าต่อชีวติของตวั คือ  
1. ซ้ือพระคมัภีร์ท่ีพิมพอ์ยา่งดีและชดัเจน 
2. ใชเ้วลา 15 นาที ทุกวนั เขา้ใกลชิ้ดกบัพระเจา้ แต่ละวนัมี 1440 นาที อุทิศใหแ้ก่พระเจา้

เสีย 15 นาที ไม่นานท่านจะพบวา่ ท่านตอ้งการเวลามากกวา่ 15 นาที เสียอีก (กิจการ 
17: 11) 

3. เวลาท่ีเขา้เฝ้าพระเจา้เป็นช่วงไหนของวนัไม่ส าคญั ขอแนะน าวา่ ตอนเชา้ตรู่และตอน
เยน็ ๆ เป็นเวลาท่ีเหมาะท่ีสุด ตอนเชา้ ๆ จิตใจของท่านปลอดโปร่งดีนกั (สดุดี 3:5, 
4:8) 

4. อ่านพระคมัภีร์ดว้ยความเอาใจใส่ ไม่รีบร้อน อยา่ขา้มหนา้หน่ึงหนา้ใดไป แต่
ไตร่ตรองถึงขอ้ความท่ีอ่าน 

5. ขณะอ่านพระคมัภีร์ อธิษฐานใหพ้ระเจา้ทรงช่วยใหเ้กิดความสวา่งในจิตใจ ไม่มีใคร
สามารถอธิบายพระคริสตธรรมคัมภีร์ไดดี้ไปกวา่ผูเ้ขียนข้ึน (มทัธิว 11:25) 

6. ขณะอ่านพระคมัภีร์ ใหพ้ระเจา้ตรัสในจิตใจท่าน อ่านคลา้ยกบัวา่พระคมัภีร์เขียนข้ึน
เพื่อท่านเป็นส่วนตวั พระคมัภีร์คือ ข่าวประเสริฐของพระเจ้าส าหรับท่าน หากมีค า
เตือน ท่านควรคิดวา่เป็นค าเตือนส าหรับท่านเอง หากพบพระสัญญา ก็คิดวา่เป็น    
พระสัญญาส าหรับท่านเอง 

7. จะดียิง่หากมีดินสอหรือปากกาลูกล่ืนไวขี้ดเส้นใตข้อ้พระธรรมท่ีท่านรู้สึกประทบั ซ่ึง
จะช่วยใหท้่านอ่านไดง่้ายข้ึน ท าเคร่ืองหมายขอ้ท่ีเนน้เสมอ ๆ เช่น ความผดิบาป การ
อภยัโทษ ไมก้างเขน ความเสียใจ ความรักของพระเจา้ ฯลฯ 

8. หลงัจากอ่านเสร็จแลว้ เขา้เฝ้าพระเจา้โดยการอธิษฐาน 
9. อ่านพระคมัภีร์ตลอดเล่ม แต่ละคร้ังอ่านใหจ้บตอนหน่ึง ๆ เม่ืออ่านจบแลว้ เร่ิมอ่านจาก

ตน้อีก ยิง่อ่านเท่าใดพระคมัภีร์จะยิง่มีคุณค่าต่อชีวติของท่านเท่านั้น 
10. ท่องจ าขอ้พระธรรมท่ีมีความส าคญัเป็นพิเศษต่อท่านการท าเช่นนั้น จะท าใหท้่าน

ไดรั้บพระพรอนัเหลือคณานบัในอนาคต (สดุดี 119:11) 
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พระคมัภีร์เปรียบเสมอืน 

 อาหาร 

“น่ีเป็นอาหารท่ีลงมาจากสวรรค ์เพื่อใหผู้ท่ี้บริโภคแลว้ ไม่ตาย” (ยอห์น 6:50) 

 ไฟ 

“พระเจา้ตรัสวา่ ถอ้ยค าของเราไม่เหมือนไฟหรือ” เยเรมีย ์23:29 

 โคม 

“พระวจนะของพระองค ์ เป็นโคมส าหรับเทา้ของขา้พระองค ์ และเป็นความสวา่งแก่มรคาของ
ขา้พระองค”์ (สดุดี 119:105) 

 น า้นม 

“เช่นเดียวกบัทารกแรกเกิด จงปรารถนาน ้านมฝ่ายวิญญาณอนับริสุทธ์ิ เพื่อโดยน ้านมนั้น จะท า
ใหท้่านทั้งหลายเจริญข้ึนสู่ความรอด” (1 เปโตร 2:2) 

 น า้ผึง้ 

“หวานยิง่กวา่น ้าผึ้ง ท่ีหยดจากรวง” (สดุดี 19:10) 
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 ทองค า 
“น่าปรารถนากวา่ทองค า ยิง่กวา่ทองนพคุณมากนกั” (สดุดี 19:10) 

 กระจก 

“......ผูน้ั้นก็เหมือนคนท่ีดูหนา้ของตวั ในกระจกเงา....” ยากอบ 1:23-25 

 ฆ้อน 

“....พระเจา้ตรัสวา่ถอ้ยค าของเรา......เหมือนคอ้นท่ีทุบหินใหแ้ตกเป็นช้ิน ๆ” (เยเรมีย ์23:29) 

 ดาบ 

“.....จงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจา้” เอเฟซสั 6:17, ฮีบรู 4:12 
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เปิดพระคมัภีร์ของท่าน 

หากท่านตอ้งการสันติสุข โรม 5:1, 2 ยอห์นบทท่ี 14 
หากความตอ้งการของท่านไดรั้บการตอบสนอง สดุดี 33, 1 ทิโมธี 6, ยากอบ 2:1-17 
หากก าลงัเร่ิมงานใหม่ สดุดี 1, สุภาษิต 16 
หากตอ้งการเขา้กบัผูอ่ื้นได ้โรม 12 
หากมีความกงัวลใจเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัวของท่าน สดุดี 121, อิสยาห์ 40 
หากเกิดความทอ้ถอย สดุดี 23, 42, 43 
หากมีความทุกขล์ าบากมากข้ึน 2 ทิโมธี 3, ฮีบรู 13 
หากเพื่อนฝงูจากไป มทัธิว 5, 1 โครินธ์ 13 
หากการทดลองกล ้ากราย  สดุดี 15,19,139, มทัธิว 4, ยากอบ 1 
หากทุกส่ิงทุกอยา่งดูเหมือนหนกัอ้ึงเกินไป สดุดี 34,71 
หากนอนไม่หลบั สดุดี 4, 56, 130 
หากมีการทะเลาะเบาะแวง้กนั มทัธิว 18, เอเฟซสั 4, ยากอบ 4 
หากกลายเป็นคนเหน็ดเหน่ือย สดุดี 75:1-7, มทัธิว 11:28-30 
หากตอ้งการการอภยัโทษ ลูกา 15, ฟิเลโมน 
หากป่วยหรือเจบ็ปวด สดุดี 6, 39, 41, 67, อิสยาห์ 26 
หากความเช่ืออ่อนแอลง สดุดี 126, 146, ฮีบรู 11 
หากเหมือนวา่พระเจา้ทรงละทิ้งท่าน สดุดี 25,125, 138, ลูกา 10 
หากดูรู้สึกโดดเด่ียว และไม่ปลอดภยั สดุดี 27,91, ลูกา 8 
หากกลวัความตาย ยอห์น 11, 17, 20, 2 โครินธ์ 5 
หากกระท าบาป สดุดี 51, อิสยาห์ 53, ยอห์น 3, 1 ยอห์น 1 

ท่านไม่เช่ือพระคริสตธรรมคมัภีร์หรือ? 

ท่านมีความรู้ดี จนไม่ตอ้งเช่ือพระคมัภีร์หรือ? 
ท่านบอกวา่ ท่านมีความคิดและขอ้พิสูจน์ของตนเอง ท่ีสามารถลบลา้งความเช่ือในพระคมัภีร์ 
เอาละ ขา้พเจา้ขอทา้ทายท่าน ขอใหท้่านเขียนช่ือท่ีอยูข่องบุคคล 5 คน ซ่ึงเม่ือก่อนเคยเป็นคน

เลวและส้ินหวงั แต่บดัน้ีไดก้ลายมาเป็นบุคคลท่ีมีความสุขความยนิดี โดยการเช่ือในเหตุผลและขอ้
พิสูจน์ของท่าน ถา้หากท่านเขียนช่ือได ้ 1 ช่ือ ขา้พเจา้หรือคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ก็จะสามารถเขียนได ้ 10 
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ถึง 50 ช่ือซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงโดยการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซ่ึงคร้ังหน่ึงเขาเคย
เป็นคนข้ีเหลา้ เป็นคนไร้ค่าในสายตาของมนุษย ์ เป็นคนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ แต่บดัน้ีเขามีความสุขอยา่ง
แทจ้ริง และมีความยนิดีอยา่งเหลือท่ีจะอธิบายได”้ 

 
ชีวติของคนจ านวนลา้น ๆ คน ไดรั้บการเปล่ียนแปลงอยา่งส้ินเชิง โดยทางพระคริสตธรรม

คัมภีร์ 

 

พระคมัภีร์กล่าวว่า 

“ท่านอาจอ่านพระคมัภีร์เจด็คร้ัง 
หรือเจด็สิบคูณเจด็ 
และแมก้ระนั้น จิตใจของท่านก็มิอาจรับความเป่ียมลน้จากสวรรคท่ี์มีอยูใ่นพระคมัภีร์ใหห้มด

ได”้ 
ยิง่ท่านคน้หาเท่าใด 
ท่านยิง่จะพบ 
ยิง่ท่านอ่านมากเท่าใด 
ท่านยิง่จะเรียนรู้พระทยัท่ีเป่ียมไปดว้ยความรักของพระเจา้มากข้ึนเท่านั้น 

เจ. แคทส์ 


