
พระคัมภร์ีคือแผนที0ของเรา 

พี#น้องเคยหลงทางกนับ้างไหมครับ ?  ในสมยัก่อนตอ่นที#เรายงัไมมี่ GPS ถ้าเราจะ

เดนิทางไปเที#ยวที#ไหนเราก็ต้องมีแผนที# เพราะถ้าเราเลี Dยวผิดหรือไมแ่นใ่จวา่มาถกูทางหรือเปลา่แผนที#ก็จะสามารถชว่ยเราได้  

พระบดิาที#รักของเราก็ได้ทรงประทานแผนที#ที#ดีที#สดุให้กบัเราทกุคน นั#นก็คือ พระคมัภีร์   พระคมัภีร์นําทางเรามากๆในการที#จะ

ชว่ยให้เรารู้วา่เราจะต้องทําอะไร เราจะต้องไปที#ไหน และเราเชื#อในอะไร และพระคมัภีร์ยงัชว่ยบอกเราให้รู้วา่ชีวิตของเราพระ

เจ้าได้ทรงออกแบบและทรงมีแผนการสาํหรับชีวิตเรา แผนการสาํหรับการที#เราจะมีความสมัพนัธ์กบัพระองค์ และ

ความสมัพนัธ์กบัคนอื#นในโลกใบนี Dอยา่งไร  แผนที#ล้าสมยัตลอดเวลา เมื#อมีการสร้างถนนใหม ่และใช้ไมไ่ด้เพราะโลกมนัเปลี#ยน

ตลอดเวลา   แตพ่ระคมัภีร์แผนที#ของพระเจ้าไมเ่คยล้าสมยัหรือใช้ไมไ่ด้แล้ว เพราะแผนที#นี Dได้รับการดลใจจากพระเจ้าเพื#อ

แนะนําการดําเนินชีวิตให้กบัเรา   

2 ทิโมธี 3:16-17 พระคมัภีร์ทกุตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนวา่กลา่ว การแก้ไข

สิ#งผิด และการอบรมในความชอบธรรม เพื#อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื#อการดีทกุอยา่ง 

แล้วพระคมัภีร์บอกยงัไงเกี#ยวกบัชีวิตของเราในวนันี D ? 

(พระคัมภร์ีช่วยนําเราในการดาํเนินชีวติประจาํวัน) 

2 เปโตร 1:3-4 ฤทธิQเดชของพระเจ้าได้ให้ทกุสิ#งแก่เรา ที#จําเป็นตอ่ชีวิตและตอ่การดําเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จกัพระองค์ 

ผู้ ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสริิและคณุธรรมของพระองค์เอง 4โดยสิ#งเหลา่นี Dพระองค์จงึได้ประทานพระสญัญาอนัลํ Dาคา่และ

ยิ#งใหญ่แก่เรา … 

สดดุี 119 :105 พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ 

และเป็นความสวา่งแก่ทางของข้าพระองค์ 

พระคัมภร์ีให้สตปัิญญาแก่เราในทกุๆเรืCอง 

• การเลี Dยงดลูกู (สภุาษิต 22:6, เอเฟซสั 6:1-4) 

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

• การทําธรุกิจ (เฉลยธรรมบญัญตั ิ25:14-16, เลวีนิต1ิ9:13) 

• การเงิน (สภุาษิต 13:11, 12:22, 20:10)  

• ความสมัพนัธ์ (เอเฟซสั 4:2, 4:26, ยากอบ 1:19, สภุาษิต 17:27) 

• เรื#องเพศ (สภุาษิต 5:18-12, เพลงซาโลมอน 7:10-12, มทัธิว19:4-5) 

• ความบริสทุธิQ (1 เธสะโลนิกา 4:3, 1 โครินธ์ 6:18) 

 

 

 



พระคัมภร์ีเป็นคาํตอบสาํหรับคาํถามยากๆในชีวติ 

• โรคภยัไข้เจ็บ (มทัธิว 9:35, ยากอบ 5:14-15, สดดุี 41:3, อิสยาห์ 53:5, 3 ยอห์น 1:1-2, ยากอบ 5:14-15) 

• ความทกุข์ยากลาํบาก (อิสยาห์ 43:2, ยากอบ 1:12, โยบ, สดดุี 34:19, โรม 5:3-4) 

• ความตาย (วิวรณ์ 21:4, 1 เธสะโลนิกา 4:14, ปัญญาจารย์ 12:7, ฮีบรู 9:27, 1 โครินธ์15:26) 

• สงคราม (สดดุี 55:21, มทัธิว 26:52, ยากอบ 4:1-3, สดดุี 46:9, อิสยาห์ 2:4, Micah 4:3) 

• รักร่วมเพศ (เลวีนิต ิ18:22, 1 โครินธ์ 6:9-11) 

• อนาคต (มทัธิว 24, 1 เธสะโลนิกา 5, I ทิโมธี 4:1-5, ววิรณ์) 

 

พระคัมภร์ีเป็นคาํตอบสาํหรับคาํถามสาํคัญในเรืCองโลกฝ่ายวญิาณ 

• เราจะตอ่สู้กบัอํานาจแหง่ความมืดได้อยา่งไร (เอเฟซสั 6:10-20, โรม 12:21,) 

• เราจะพบความยตุธิรรมและการปกปอ้งจากความชั#วร้ายได้อยา่งไร (2 เธสะโลนิกา 3:3, สดดุี 91:9-10, สดดุี 

91:14-16, สดดุี 118:6-7) 

• แสดงให้เราเหน็วา่พระเจ้าทรงชว่ยเราจากความบาป อํานาจมืดและวิญญาณชั#วได้อยา่งไร (โคโลส ี1:13–14 , โรม 
6:8-11) 

• สอนเราให้เข้าใจวา่พระเจ้าชว่ยเราให้รอดโดยพระคณุได้อยา่งไร (กิจการ 4:12, โรม 10:10, เอเฟซสั 2:8-9, โรม 
5:10) 

 

พระคัมภร์ียังช่วยให้เรามีความเข้าใจทีCชัดเจนมากขึ Oนว่าเราจะมีความสัมพนัธ์กับพระเจ้าได้อย่างไร 

• รื DอฟืDนจิตวิญญาณของเราใหม ่(อิสยาห์ `a:ca-ce, มทัธิว ee:fg, เยเรมีย์ ce:fh, f โครินธ์ `:ei) 

• ความเชื#อ ความศรัทธา (โรม ea:ej, f โครินธ์h:j, ฮีบรู ee:e-i, มทัธิว fe:fe, ยากอบ e:h) 

• อธิษฐาน (เอเฟซสั i:ek, e ยอห์น e`:eh, มทัธิว i:g-ec, ยากอบ e:h-k, ฟีลปิปี `:i, Mark 11:23-24, ฮีบรู ee:i, 

สภุาษิต c:h-i, f ทิโมธี `:j) 

• รู้จกัความรักของพระเจ้า (e ยอห์น `:j-ee, โรม k:cj-cg, โรม h:k, อิสยาห์ h`:ea, กาลาเทีย f:fa, เศฟันยาห์ c:ej, 
e ยอห์น c:e) 

• รู้จกันํ Dาพระทยัของพระเจ้า เยเรมีย์ fg:ee, สดดุี eeg:eah, สภุาษิต c:h-i, e เธสะโลนิกาh:ei-ek) 

• เปลี#ยนมมุมองความคดิและวิธีการดําเนินชีวิตของเราใหม ่(โรม ef:e-f, ฟีลปิปี f:h, f โครินธ์ h:ej) 

จําได้ไหมครับที#เราได้พดูถงึในตอนแรกวา่พระคมัภีร์เป็นเหมือนแผนที#  เคลด็ลบัที#เราจะไมห่ลงทางในเส้นทางชีวิตนี Dก็คือให้เรา

เปิดดแูผนที#บอ่ยๆ เพื#อเราจะมั#นใจวา่เรากําลงัไปในเส้นทางที#ถกูต้อง  บางคนรู้สกึวา่พระคมัภีร์เป็นเรื#องที#สบัสนและเข้าใจยาก 



ก็เลยไมไ่ด้เปิดอา่นบอ่ยๆ ก็เหมือนเราเปิดแผนที#แล้วสบัสนไมเ่ข้าใจวา่ตอนนี Dเราอยูต่รงไหนและกําลงัพยายามจะไปที#ไหน

หรือไมรู้่วา่เส้นทางที#ดีที#สดุคืออะไร ก็เลยตดัสนิใจที#จะไมเ่ปิดแผนที#และหาทางไปด้วยตวัเอง !!!  แผนที#ก็อยูต่รงหน้าแตจ่ะมี

ประโยชน์ก็ตอ่เมื#อเราเปิดดมูนั  พระคมัภีร์ก็เหมือนกบัแผนที#ที#ทําหน้าที#นําทางชีวิตเรา แตพ่ระคมัภีร์จะมีประโยชน์ก็ตอ่เมื#อเรา

เปิดอา่นบอ่ยๆ  ขา่วดีก็คือพระเจ้าได้ทรงสญัญากบัเราไว้แล้ววา่พระองค์จะไมท่รงให้เราแคแ่ผนที#เทา่นั Dน แตเ่รายงัมีพระ

วิญญาณบริสทุธิQผู้ซึ#งเขียนแผนที#นี Dให้ไปกบัเราด้วย ถ้าเมื#อไหร่ที#เรารู้สกึสบัสนไมเ่ข้าใจ เราสามารถขอให้พระองค์สาํแดงและ

ชว่ยให้เราเข้าใจได้  เรายงัสามารถเรียนรู้ทกัษะที#จะชว่ยให้เราอา่นแผนที#ชีวิต พระคมัภีร์นี Dให้เข้าได้อยา่งชดัเจนได้ 

ให้เรากลบัไปที# f ทิโมธี c:ei-ej พระคมัภีร์ทกุตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนวา่

กลา่ว การแก้ไขสิ#งผิด และการอบรมในความชอบธรรม เพื#อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื#อการดีทกุอยา่ง  

 

เพราะเรารู้วา่ข้อพระคมัภีร์ทกุตอนมาจากพระเจ้า เป็นความจริง เชื#อถือได้และเรายอมให้ถ้อยคําในพระคมัภีร์สอนเรา เตือนสติ

เรา แก้ไขสิ#งผิดในชีวิตเรา และอบรมเรา เพื#อเราจะมีความสามารถทําในสิ#งที#พระเจ้าทรงเรียกเราไปทําได้ 

คุยกัน : เราสามารถหาคําแนะนําในการดําเนินชีวิตได้จากที#ไหน ? พระคมัภีร์มีประโยชน์อยา่งไร หรือสง่ผลกระทบกบัชีวิตเรา

อยา่งไร ? 


