
เครื%องมือที%ช่วยเราในการอ่านพระคัมภีร์ 

บางครั 'งเมื+อเราอ่านพระคมัภีร์ อาจจะมีบางส่วนที+ยากที+เราไม่เข้าใจ 

เหมือนกบัครั 'งแรกที+เปิดแผนที+ออกมาดแูละพยายามที+จะทําความ

เข้าใจมนั เหมือนครั 'งแรกที+ผมเปิดแผนที+ด ูก็ไม่เข้าใจเลยว่าเส้นแต่ละ

เส้นและสญัลกัษณ์แต่ละอนัมนัคืออะไร  ตแต่ว่าหลงัจากมีคนมาบอกว่าเส้นนี 'เส้นนั 'นหมายความว่าอะไร เส้นสี

ฟ้าคือแม่นํ 'านะ และสญัญลกัษณ์แบบนี 'คือเมือง และแบบนี 'คือภูเขา ก็เริ+มทําให้เข้าใจมากขึ 'น  แผนที+จาก

สวรรค์ที+พระเจ้าทรงประทานให้เราพระคมัภีร์ก็เช่นเดียวกนั  ที+เมื+ออ่านแล้วเราก็สบัสนและไม่เข้าใจ ถ้าเราไม่รู้

วิธีที+จะอ่าน “สญัลกัษณ์” ต่างๆในพระคมัภีร์   วนันี 'เราอยากจะช่วยให้พี+น้องทกุคนเข้าใจเทคนิคในการที+จะได้

ประโยชนจ์ากพระคมัภีร์ที+สดุ โดยเราจะมุ่งเน้นใน W เรื+องนี ' คือ 

1. ภาพรวมของพระคมัภีร์ 

2. แตล่ะส่วนของพระคมัภีร์และเป้าหมายในการเขียน 

3. คําถามที+จะช่วยเราให้เข้าใจในสิ+งเรากําลงัอ่านจากพระคมัภีร์ 

 

8.ภาพใหญ่ของพระคัมภีร์  เมื+อเราอ่านแผนที+สิ+งที+สําคญัมากๆคือเราต้องรู้ว่าแผนที+นี 'คือแผนที+อะไร เพื+อที+

เราจะเข้าใจภาพรวมของแผนที+ เชน่เดียวกบัความจริงในพระคมัภีร์ เมื+อเราอ่านพระคมัภีร์เราจําเป็นต้องเข้าใจ

ภาพรวมของพระคมัภีร์  

พระคมัภีร์ตั 'งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์มีทั 'งหมด YY เล่ม ที+บอกเล่าเรื+องราวของพระเจ้าและแผนการของพระองค์

สําหรับมนุษยชาตทิุกคน เป็นจดหมายรักจากพระบิดาที+รักของเราบนสวรรค์  บอกเล่าเรื+องราวอนัแสนยาวนาน

ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาที+ที+มีต่อครอบครัวของพระองค์ที+ต้องการให้เราได้อยู่ด้วยกนัตลอดไปเป็น

นิตย์ อย่างไร  และรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก ดงันั 'นเมื+อพระเจ้าเป็นคนสร้างโลกใบนี 'และมนุษย์ พระองคจ์ึง

ทรงต้องการให้มนุษย์ทุกชนชาติ ทกุเผ่าพนัธ์ุ และทุกภาษามาเป็นครอบครัวเดียวกนัที+พระองค์จะได้รักและพวก

เขาจะได้มีอิสระในรักที+จะรักพระองคต์อบ 

 

พระคมัภีร์เริ+มต้นด้วยการบอกเล่าเรื+องราวว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกนี 'อย่างสมบูรณ์แบบและปราศจากความ

บาปไว้อย่างไรในครั 'งแรก จากนั 'นศตัรูของพระเจ้าคือซาตาน ก็ล่อลวงมนุษยใ์ห้ไม่เชื+อฟังพระเจ้าแตเ่ชื+อฟัง

ซาตานแทน  พระเจ้าไม่ได้ทรงยอมแพ้ในแผนการที+พระองค์จะทรงสร้างครอบครัวร่วมกบัมนษุย์ผู้ซึ+งเลือกที+จะ

รักพระองค์ และได้ทรงสญัญาว่าจะมีผู้ช่วยผู้หนึ+งซึ+งจะมารื 'อฟื'นความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษญ์กบัพระเจ้าอีกครั 'ง 

มากกว่า 4,000 ปีตั 'งแต่ที+มนุษย์ได้ทําบาปครั 'งแรกต่อพระเจ้า พระองค์ก็ได้ทรงส่งพระบตุรองค์เดยีวของ

พระองค์มาตามพระสญัญาของพระองคท์ี+ทรงให้ไว้กบัมนษุย์  ทรงจดัเตรียมหนทางที+จะให้ทกุคนได้กลบัมามี

ความสมัพนัธ์กบัพระองค์  ในวนัที+พระเยซพูระบุตรของพระองค์ได้ประสตูรออกมาเป็นวนัเริ+มต้นของจุดจบของ



ฤทธิ]อํานาจของมารซานตาน พระเยซูทรงดําเนนิชีวิตที+สมบูรณ์แบบ รักษาคนเจ็บคนป่วยและขบัผีร้ายวิญาณ

ชั+วและสอนเกี+ยวกบัอาณาจกัรของพระเจ้า  จากนั 'นพระองค์ก็ทรงสิ 'นพระชนม์บนไม้กางเขน และหลงัจากนั 'น W 

วนัพระองค์ก็ทรงเป็นขึ 'นมาจากความตาย มีชยัชนะเหนือความบาป ชยัชนะเหนือมารซาตาน และชยัชนะเหนือ

ความตาย การสิ 'นพระชนม์และการฟื'นคืนพระชนม์ของพระเยซคูริสต์เป็นการเปิดประตใูห้มนุษย์ทุกคนและทุก

ชนชาติได้กลบัมามีความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าและทําให้พระประสงค์อนัยิ+งใหญ่ของพระองค์สําเร็จในที+สดุคือที+

พระองค์จะมีครอบครัวที+มีอิสระภาพในการที+จะรักพระองค ์ 

 

 >.ส่วนประกอบของพระคัมภีร์ 

พันธสัญญาเดมิ 

ส่วนแรกของพระคมัภีร์เราเรียกพนัธสญัญาเดิม  ซึ+งเรื+องราวจะเกี+ยวกบัการที+พระเจ้าทรงสญัญากบัประชากร

ของพระองค์ว่าพระองค์จะทรงประทานพระผู้ช่วยให้รอดมาให้กบัทุกคน  จากนั 'นพระองค์ทรงนําประชากรคน

อิสราเอลชนชาติผู้ซึ+งพระผู้ช่วยให้รอดตามที+ทรงสญัญาไว้จะเกดิจากชนชาตินี '  พนัธสญัญาเดิมเดิมยงับอกเรา

เกี+ยวกบัการที+พระเจ้าทรงประทานกฎบญัญัตใิห้กบัคนอิสราเอล แต่คนอิสราเอลไม่สามารถที+จะรักษาและทํา

ตามได้ แต่พระเจ้ากย็งัอดทนและสตัยซ์ื+อกบัคนอิสราเอลและในความรักของพระองค์  นอกจากนั 'นพระองคย์งั

ทรงแสดงให้เห็นว่าพระผู้ช่วยให้รอดมีลกัษณะอย่างไรและมาเพื+อทําอะไรให้สําเร็จ  วิธีการง่ายๆที+จะแบ่งพนัธ

สญัญาเดิมให้ย่อยลงอีกคือแบ่งเป็น  

• กฎบญัญัติ - 5 เล่มแรกของพระคมัภีร์ 

• ผู้เผยพระวจนะ – ส่วนที+เหลือทั 'งหมดในพนัธสญัญาเดิม 

พันธสัญญาใหม่ 

พนัธสญัญาใหม่แสดงเรื+องราวเกี+ยวกบัพระสญัญาที+สําเร็จของพระเจ้าในการประสตูรของพระผู้ช่วยให้รอดพระ

เยซคูริสต์  พนัธสญัญาใหม่บอกเล่าเรื+องราวการประสตูร ชีวิต พนัธกจิ การสิ 'นพระชนม์และการฟื'นคนืพระชนม์

ของพระเยซคูริสต์  แล้วก็ต่อไปถึงการถือกําเนดิของคริสตจกัรและอธิบายถงึพระสญัญาของพระเจ้าจะทํางาน

เป็นจริงในชีวิตเราได้อย่างไร  และยงัพดูถึงพระสญัญาที+ยิ+งใหญท่ี+กําลงัจะเกิดขึ 'นคือการที+มารซาตานจะถูก

กําจดัไปจากโลกและพระเจ้าจะทรงกลบัมาอยู่กบัครอบครัวของพระองค์บนโลกใบนี ' 

วิธีการง่ายๆที+จะแบ่งพนัธสญัญาใหม่ให้ย่อยลงอีกคือแบ่งเป็น 

• พระกิตติคณุ – บอกเรื+องราวเรื+องราวของพระเยซูคริสต ์

• กิจการ – บอกเรื+องราวเกี+ยวกบัการถือกําเนดิของคริสตจกัร 

• จดหมายฝากถึงคริสตจกัร – อธิบายเกี+ยวกบัพระสญัญาของพระเจ้าจะทํางานในชีวิตของผู้เชื+อได้

อย่างไร 



• วิวรณ์ – ตอนที+สําคญัที+สดุของเรื+องราวของพระเจ้า เมื+อพระองค์จะทรงรื 'อถอนอํานาจของมารซาตาน

และความบาปออกจากโลกใบนี 'และพระองค์จะกลบัมาอยู่กบัประชากรของพระองค์ผู้ซึ+งจะเป็น

ครอบครัวของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตยน์ิรันดร์ 

เมื+อเรารู้ในแต่ละส่วนของพระคมัภีร์และเข้าใจว่าแต่ละส่วนเขียนขึ 'นเพื+ออะไรก็จะช่วยให้เราเข้าใจเมื+อเราอ่าน

พระคมัภีร์มากขึ 'นและช่วยให้เราเห็นภาพรวมทั 'งหมดของพระคมัภีร์ 

 

3. คําถามที%จะช่วยเราให้เข้าใจในสิ%งเรากาํลังอ่านจากพระคัมภีร์ 

หลงัจากที+เราได้เรียนรู้มาแล้ว 2 ข้อ ตอนนี 'เราก็รู้มากขึ 'นว่าเรากําลงัมองหาอะไรเมื+อเราอ่านพระคมัภีร์และ

ตอนนี 'เรากพ็ร้อมที+จะสงัเกตสิุ+งที+อยูใ่นพระคมัภีร์  ให้เราถามตวัเองด้วยคําถามเหล่านี ' 

• พระคมัภีร์เล่มที+เรากําลงัอ่านถูกเขียนด้วยเป้าหมายอะไร และอยู่ตรงส่วนไหนในเรื+องราวของพระเจ้า

ทั 'งหมด พนัธสญัญาเดิมหรือพนัธสญัญาใหม่ 

• ข้อพระคมัภีร์ที+เรากําลงัอ่านนั 'นแสดงให้เราเหน็อะไรเกี+ยวกบั พระเจ้า พระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริ

สทุธ์หรือแผนการของพระองค ์

• ข้อพระคมัภีร์ที+เรากําลงัอ่านกําลงัแสดงให้เราเห็นอะไรเกี+ยวกบัมนุษย ์เกี+ยวกบัผู้เชื+อ และเกี+ยวกบั

คริสตจกัร 

• อะไรคือสิ+งที+พระเจ้าต้องการให้เราเชื+อ หรือ ทําตามจากข้อพระคมัภีร์ที+อ่าน 

• การเปลี+ยนแปลงอะไรที+เราต้องมีในชีวิตหรืออะไรที+เราจําเป็นต้องลงมือทํา 

• ใครคือคนที+เราอยากจะแบ่งปันสิ+งที+เราได้อ่านจากพระคมัภีร์ตอนนี 'ให้ฟัง 

มนัเหมือนจะมีหลายคําถาม แตจ่ริงๆแล้วถ้าเราเริ+มถามคาํถามเหล่านี 'จะมีคําถามเพิ+มขึ 'นอีกหลายข้อ และเรา

อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าปกตใินการตอบคําถามเหล่านั 'น  ถ้าพระวิญญาณบริสทุธิ]ทรงนําเราให้จดจ่ออยู่ใน

ข้อไหนหรือตอนไหนในพระคมัภีร์ยาวนานมากกว่าปกติ ให้เราใช้เวลาต่อไป เพราะสิ+งที+สําคญัที+สดุคือการฟังว่า

พระวิญญาณบริสทุธ์พดูอะไรกบัเราและให้เราใช้เวลาพดูคยุกบัคนเขียนพระคมัภีร์ซึ+งก็คือพระวิญญาณบริสทุธ์

พระวิญญาณบริสทุธิ]จะทรงเป็นเหมือนครู ที+จะทรงนําเราในข้อพระคมัภีร์ที+เราจดจ่อเป็นพิเศษนั 'น มีหลายๆคน

ที+มีประสบการณ์แบบนี 'บอกว่ามนัเหมือนตวัหนงัสือพุ่งออกจากจากพระคมัภีร์ หรือเหมือนข้อพระคมัภีร์นั 'นถูก

ไฮไลท์ไว้ให้เราเลย  นี+คือส่วนนึงของการที+พระเจ้าทรงนําเราในการอ่านพระคมัภีร์    เมื+อเรารู้สึกว่าพระ

วิญญาณบริสทุธิ]พดูกบัเรา ให้เราช้าลงและถามว่าพระองค์อยากพดูอะไรกบัเรา  บางครั 'งแม้ว่าเราทําทกุอย่าง

ครบหมดแล้วแต่กย็งัมีบางส่วนนพระคมัภีร์ที+ยงัยากที+จะเข้าใจอยู่ เราก็สามารถที+จะถามจากพี+น้องคนที+เรารู้จกั

และเชื+อใจได้ด้วยเหมือนกนั    

 



สดุท้ายขอให้เราจําไว้ว่า พระวจนะของพระเจ้าจะทรงนําให้เราเกิดการเชื+อฟังเสมอ ทั 'งทําให้เราเกิดความเชื+อ

หรือให้เราทําบางอย่างที+มนัแตกต่างในชีวิตหลงัจากอ่านพระคมัภีร์แล้ว นี+คือสิ+งที+แสดงว่าพระวจนะของพระ

เจ้าอยู่ในชีวิตเราแล้ว 

 

 แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเทา่นั 'น มิฉะนั 'นจะเป็นการหลอกตวัเอง เพราะถ้าใคร

เป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤตติาม ผู้นั 'นก็เป็นเหมือนคนที+ดหูน้าของตนเองในกระจกเงา 

เพราะว่าเมื+อเห็นแล้วกจ็ากไป และลืมในทนัทีว่าตนเองเป็นอย่างไร แต่ผู้ที+พินจิพิจารณาธรรมบญัญัติอนั

สมบูรณ์แบบซึ+งเป็นธรรมบญัญตัิแห่งเสรีภาพและตั 'งมั+นในธรรมบญัญัตินั 'น ไม่ได้เป็นผู้ที+ฟังแล้วก็ลืม แตเ่ป็นผู้ที+

ประพฤติตาม ผู้นั 'นจะได้รับความสขุในการประพฤติของตน 

          ยากอบ 1:22-25 

ให้พระวจะของพระเจ้านําเราพบกบัผู้เขียนที+แท้จริงของพระคมัภีร์ และเมื+อเราพบพระองค์ จะนําให้เราไปสู่การ

อธิษฐาน  ขอให้พระวจนะของพระเจ้าทํางานในชีวิตของเรา เปลี+ยนวิธีการคิดและวิธีการดําเนินชีวิตของเรา 

 

อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี ' แตจ่งรับการเปลี+ยนแปลงจิตใจ แล้วอปุนิสยัของท่านจึงจะเปลี+ยนใหม่ เพื+อ

ท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที+ชอบพระทยั และอะไรดียอดเยี+ยม 

          โรม 12:2 

เมื+อเราอ่านพระคมัภีร์และค้นพบสิ+งดีๆที+อยู่ข้างใน เราควรที+จะแบ่งปันสิ+งที+เราได้รับออกไป เหมือนเราอยากจะ

บอกข่าวดีให้กบัคนอื+นๆที+อยู่ในชีวิตของเรา เราควรที+จะถามตวัเองว่าใครบ้างที+เราน่าจะแบ่งปันสิ+งที+เราได้

เรียนรู้จากพระคมัภีร์บ้าง เมื+อคิดได้แล้วไปหาเค้าและเล่าให้เค้าฟัง  

 

ทบทวน 

เราจะเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าได้มากขึ 'นได้อย่างไร  

ก) ขอพระวิญญาณบริสทุธิ]ที+จะเปิดให้เราเข้าใจและสอนเราเกี+ยวกบัความจริงของพระคมัภีร์ 

ข) เมื+อเราอ่านพระคมัภีร์ ให้ถามคําถามในสิ+งที+เรากําลงัอ่าน 

ค) อธิษฐานจากความจริงอยูใ่นพระคมัภีร์กลบัไปหาพระเจ้า 

ง) สงัเกตสิุ+งที+เราอ่านจากพระคมัภีร์ 

จ) ตั 'งใจที+จะเอาความจริงที+ได้จากพระคมัภีร์มาใช้ในชีวิต 

ฉ) แบ่งปันเรื+องราวจากพระคมัภีร์ให้คนอื+นได้ฟัง 


