พระคัมภีร์คือแผนที0ของเรา
พี#น้องเคยหลงทางกันบ้ างไหมครับ ? ในสมัยก่อนต่อนที#เรายังไม่มี GPS ถ้ าเราจะ
เดินทางไปเที#ยวที#ไหนเราก็ต้องมีแผนที# เพราะถ้ าเราเลี Dยวผิดหรื อไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรื อเปล่าแผนที#ก็จะสามารถช่วยเราได้
พระบิดาที#รักของเราก็ได้ ทรงประทานแผนที#ที#ดีที#สดุ ให้ กบั เราทุกคน นัน# ก็คือ พระคัมภีร์ พระคัมภีร์นําทางเรามากๆในการที#จะ
ช่วยให้ เรารู้วา่ เราจะต้ องทําอะไร เราจะต้ องไปที#ไหน และเราเชื#อในอะไร และพระคัมภีร์ยงั ช่วยบอกเราให้ ร้ ูวา่ ชีวิตของเราพระ
เจ้ าได้ ทรงออกแบบและทรงมีแผนการสําหรับชีวิตเรา แผนการสําหรับการที#เราจะมีความสัมพันธ์กบั พระองค์ และ
ความสัมพันธ์กบั คนอื#นในโลกใบนี Dอย่างไร แผนที#ล้าสมัยตลอดเวลา เมื#อมีการสร้ างถนนใหม่ และใช้ ไม่ได้ เพราะโลกมันเปลีย# น
ตลอดเวลา แต่พระคัมภีร์แผนที#ของพระเจ้ าไม่เคยล้ าสมัยหรื อใช้ ไม่ได้ แล้ ว เพราะแผนที#นี Dได้ รับการดลใจจากพระเจ้ าเพื#อ
แนะนําการดําเนินชีวิตให้ กบั เรา
2 ทิโมธี 3:16-17 พระคัมภีร์ทกุ ตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ ไข

สิง# ผิด และการอบรมในความชอบธรรม เพื#อคนของพระเจ้ าจะมีความสามารถและพรักพร้ อมเพื#อการดีทกุ อย่าง
แล้ วพระคัมภีร์บอกยังไงเกี#ยวกับชีวิตของเราในวันนี D ?
(พระคัมภีร์ช่วยนําเราในการดําเนินชีวต
ิ ประจําวัน)
2 เปโตร 1:3-4 ฤทธิQเดชของพระเจ้ าได้ ให้ ทกุ สิง# แก่เรา ที#จําเป็ นต่อชีวิตและต่อการดําเนินตามทางพระเจ้ า โดยการรู้ จกั พระองค์

ผู้ได้ ทรงเรี ยกเราด้ วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง 4โดยสิง# เหล่านี Dพระองค์จงึ ได้ ประทานพระสัญญาอันลํ Dาค่าและ
ยิ#งใหญ่แก่เรา …
สดุดี 119 :105 พระวจนะของพระองค์เป็ นตะเกียงแก่เท้ าของข้ าพระองค์
และเป็ นความสว่างแก่ทางของข้ าพระองค์
พระคัมภีร์ให้ สติปัญญาแก่ เราในทุกๆเรืC อง
•

การเลี Dยงดูลกู (สุภาษิต 22:6, เอเฟซัส 6:1-4)

•

ชีวิตสมรส (ปฐมกาล1:27-28, เอเฟซัส 4:2-3, เอเฟซัส 5:25)

•

การทําธุรกิจ (เฉลยธรรมบัญญัติ 25:14-16, เลวีนิต1ิ 9:13)

•

การเงิน (สุภาษิต 13:11, 12:22, 20:10)

•

ความสัมพันธ์ (เอเฟซัส 4:2, 4:26, ยากอบ 1:19, สุภาษิต 17:27)

•

เรื# องเพศ (สุภาษิต 5:18-12, เพลงซาโลมอน 7:10-12, มัทธิว19:4-5)

•

ความบริ สทุ ธิQ (1 เธสะโลนิกา 4:3, 1 โคริ นธ์ 6:18)

พระคัมภีร์เป็ นคําตอบสําหรั บคําถามยากๆในชีวติ
•

โรคภัยไข้ เจ็บ (มัทธิว 9:35, ยากอบ 5:14-15, สดุดี 41:3, อิสยาห์ 53:5, 3 ยอห์น 1:1-2, ยากอบ 5:14-15)

•

ความทุกข์ยากลําบาก (อิสยาห์ 43:2, ยากอบ 1:12, โยบ, สดุดี 34:19, โรม 5:3-4)

•

ความตาย (วิวรณ์ 21:4, 1 เธสะโลนิกา 4:14, ปั ญญาจารย์ 12:7, ฮีบรู 9:27, 1 โคริ นธ์15:26)

•

สงคราม (สดุดี 55:21, มัทธิว 26:52, ยากอบ 4:1-3, สดุดี 46:9, อิสยาห์ 2:4, Micah 4:3)

•

รักร่วมเพศ (เลวีนิติ 18:22, 1 โคริ นธ์ 6:9-11)

•

อนาคต (มัทธิว 24, 1 เธสะโลนิกา 5, I ทิโมธี 4:1-5, วิวรณ์)

พระคัมภีร์เป็ นคําตอบสําหรั บคําถามสําคัญในเรืC องโลกฝ่ ายวิญาณ
•

เราจะต่อสู้กบั อํานาจแห่งความมืดได้ อย่างไร (เอเฟซัส 6:10-20, โรม 12:21,)

•

เราจะพบความยุตธิ รรมและการปกป้องจากความชัว# ร้ ายได้ อย่างไร (2 เธสะโลนิกา 3:3, สดุดี 91:9-10, สดุดี
91:14-16, สดุดี 118:6-7)

•

แสดงให้ เราเห็นว่าพระเจ้ าทรงช่วยเราจากความบาป อํานาจมืดและวิญญาณชัว# ได้ อย่างไร (โคโลสี 1:13–14 , โรม
6:8-11)

•

สอนเราให้ เข้ าใจว่าพระเจ้ าช่วยเราให้ รอดโดยพระคุณได้ อย่างไร (กิจการ 4:12, โรม 10:10, เอเฟซัส 2:8-9, โรม
5:10)

พระคัมภีร์ยังช่ วยให้ เรามีความเข้ าใจทีCชัดเจนมากขึนO ว่ าเราจะมีความสัมพันธ์ กับพระเจ้ าได้ อย่ างไร
•

รื อD ฟื นD จิตวิญญาณของเราใหม่ (อิสยาห์ `a:ca-ce, มัทธิว ee:fg, เยเรมีย์ ce:fh, f โคริ นธ์ `:ei)

•

ความเชื#อ ความศรัทธา (โรม ea:ej, f โคริ นธ์h:j, ฮีบรู ee:e-i, มัทธิว fe:fe, ยากอบ e:h)

•

อธิษฐาน (เอเฟซัส i:ek, e ยอห์น e`:eh, มัทธิว i:g-ec, ยากอบ e:h-k, ฟี ลิปปี `:i, Mark 11:23-24, ฮีบรู ee:i,
สุภาษิต c:h-i, f ทิโมธี `:j)

•

รู้จกั ความรักของพระเจ้ า (e ยอห์น `:j-ee, โรม k:cj-cg, โรม h:k, อิสยาห์ h`:ea, กาลาเทีย f:fa, เศฟั นยาห์ c:ej,
e ยอห์น c:e)

•

รู้จกั นํ Dาพระทัยของพระเจ้ า เยเรมีย์ fg:ee, สดุดี eeg:eah, สุภาษิต c:h-i, e เธสะโลนิกาh:ei-ek)

•

เปลีย# นมุมมองความคิดและวิธีการดําเนินชีวิตของเราใหม่ (โรม ef:e-f, ฟี ลิปปี f:h, f โคริ นธ์ h:ej)

จําได้ ไหมครับที#เราได้ พดู ถึงในตอนแรกว่าพระคัมภีร์เป็ นเหมือนแผนที# เคล็ดลับที#เราจะไม่หลงทางในเส้ นทางชีวิตนี Dก็คือให้ เรา
เปิ ดดูแผนที#บอ่ ยๆ เพื#อเราจะมัน# ใจว่าเรากําลังไปในเส้ นทางที#ถกู ต้ อง บางคนรู้สกึ ว่าพระคัมภีร์เป็ นเรื# องที#สบั สนและเข้ าใจยาก

ก็เลยไม่ได้ เปิ ดอ่านบ่อยๆ ก็เหมือนเราเปิ ดแผนที#แล้ วสับสนไม่เข้ าใจว่าตอนนี Dเราอยูต่ รงไหนและกําลังพยายามจะไปที#ไหน
หรื อไม่ร้ ูวา่ เส้ นทางที#ดีที#สดุ คืออะไร ก็เลยตัดสินใจที#จะไม่เปิ ดแผนที#และหาทางไปด้ วยตัวเอง !!! แผนที#ก็อยูต่ รงหน้ าแต่จะมี
ประโยชน์ก็ตอ่ เมื#อเราเปิ ดดูมนั พระคัมภีร์ก็เหมือนกับแผนที#ที#ทําหน้ าที#นําทางชีวิตเรา แต่พระคัมภีร์จะมีประโยชน์ก็ตอ่ เมื#อเรา
เปิ ดอ่านบ่อยๆ ข่าวดีก็คือพระเจ้ าได้ ทรงสัญญากับเราไว้ แล้ วว่าพระองค์จะไม่ทรงให้ เราแค่แผนที#เท่านันD แต่เรายังมีพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิQผ้ ซู งึ# เขียนแผนที#นี Dให้ ไปกับเราด้ วย ถ้ าเมื#อไหร่ที#เรารู้สกึ สับสนไม่เข้ าใจ เราสามารถขอให้ พระองค์สาํ แดงและ
ช่วยให้ เราเข้ าใจได้ เรายังสามารถเรี ยนรู้ทกั ษะที#จะช่วยให้ เราอ่านแผนที#ชีวิต พระคัมภีร์นี Dให้ เข้ าได้ อย่างชัดเจนได้
ให้ เรากลับไปที# f ทิโมธี c:ei-ej พระคัมภีร์ทกุ ตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่า
กล่าว การแก้ ไขสิง# ผิด และการอบรมในความชอบธรรม เพื#อคนของพระเจ้ าจะมีความสามารถและพรักพร้ อมเพื#อการดีทกุ อย่าง
เพราะเรารู้วา่ ข้ อพระคัมภีร์ทกุ ตอนมาจากพระเจ้ า เป็ นความจริ ง เชื#อถือได้ และเรายอมให้ ถ้อยคําในพระคัมภีร์สอนเรา เตือนสติ
เรา แก้ ไขสิง# ผิดในชีวิตเรา และอบรมเรา เพื#อเราจะมีความสามารถทําในสิง# ที#พระเจ้ าทรงเรี ยกเราไปทําได้
คุยกัน : เราสามารถหาคําแนะนําในการดําเนินชีวิตได้ จากที#ไหน ? พระคัมภีร์มีประโยชน์อย่างไร หรื อส่งผลกระทบกับชีวิตเรา
อย่างไร ?

