เครื%องมือที%ช่วยเราในการอ่ านพระคัมภีร์
บางครัง' เมื+อเราอ่านพระคัมภีร์ อาจจะมีบางส่วนที+ยากที+เราไม่เข้ าใจ
เหมือนกับครัง' แรกที+เปิดแผนที+ออกมาดูและพยายามทีจ+ ะทําความ
เข้ าใจมัน เหมือนครัง' แรกที+ผมเปิ ดแผนที+ดู ก็ไม่เข้ าใจเลยว่าเส้ นแต่ละ
เส้ นและสัญลักษณ์แต่ละอันมันคืออะไร ตแต่ว่าหลังจากมีคนมาบอกว่าเส้นนี 'เส้ นนันหมายความว่
'
าอะไร เส้ นสี
ฟ้าคือแม่นํ 'านะ และสัญญลักษณ์แบบนี 'คือเมือง และแบบนี 'คือภูเขา ก็เริ+มทําให้เข้ าใจมากขึ 'น แผนที+จาก
สวรรค์ที+พระเจ้ าทรงประทานให้ เราพระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน ที+เมื+ออ่านแล้ วเราก็สบั สนและไม่เข้ าใจ ถ้ าเราไม่ร้ ู
วิธีที+จะอ่าน “สัญลักษณ์” ต่างๆในพระคัมภีร์ วันนี 'เราอยากจะช่วยให้พี+น้องทุกคนเข้ าใจเทคนิคในการที+จะได้
ประโยชน์จากพระคัมภีร์ที+สดุ โดยเราจะมุ่งเน้นใน W เรื+องนี ' คือ
1.
2.
3.

ภาพรวมของพระคัมภีร์
แต่ละส่วนของพระคัมภีร์และเป้าหมายในการเขียน
คําถามที+จะช่วยเราให้เข้ าใจในสิ+งเรากําลังอ่านจากพระคัมภีร์

8.ภาพใหญ่ ของพระคัมภีร์ เมื+อเราอ่านแผนที+สงิ+ ที+สําคัญมากๆคือเราต้ องรู้ว่าแผนที+นี 'คือแผนที+อะไร เพื+อที+
เราจะเข้ าใจภาพรวมของแผนที+ เช่นเดียวกับความจริงในพระคัมภีร์ เมื+อเราอ่านพระคัมภีร์เราจําเป็ นต้ องเข้ าใจ
ภาพรวมของพระคัมภีร์
พระคัมภีร์ตั 'งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์มที งหมด
ั'
YY เล่ม ทีบ+ อกเล่าเรื+องราวของพระเจ้ าและแผนการของพระองค์
สําหรับมนุษยชาติทุกคน เป็นจดหมายรักจากพระบิดาที+รกั ของเราบนสวรรค์ บอกเล่าเรื+องราวอันแสนยาวนาน
ถึงพระประสงค์ของพระเจ้ าพระบิดาทีท+ ี+มีต่อครอบครัวของพระองค์ทตี+ ้ องการให้ เราได้ อยู่ด้วยกันตลอดไปเป็น
นิตย์ อย่างไร และรู้ว่าพระเจ้ าทรงเป็นความรัก ดังนันเมื
' +อพระเจ้ าเป็ นคนสร้ างโลกใบนี 'และมนุษย์ พระองค์จึง
ทรงต้ องการให้ มนุษย์ทุกชนชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ และทุกภาษามาเป็ นครอบครัวเดียวกันที+พระองค์จะได้ รักและพวก
เขาจะได้ มีอิสระในรักทีจ+ ะรักพระองค์ตอบ
พระคัมภีร์เริ+มต้ นด้ วยการบอกเล่าเรื+องราวว่าพระเจ้ าได้ ทรงสร้ างโลกนี 'อย่างสมบูรณ์แบบและปราศจากความ
บาปไว้ อย่างไรในครัง' แรก จากนันศั
' ตรูของพระเจ้ าคือซาตาน ก็ล่อลวงมนุษย์ให้ ไม่เชื+อฟังพระเจ้ าแต่เชื+อฟัง
ซาตานแทน พระเจ้ าไม่ได้ ทรงยอมแพ้ ในแผนการที+พระองค์จะทรงสร้ างครอบครัวร่วมกับมนุษย์ผ้ซู ึ+งเลือกที+จะ
รักพระองค์ และได้ ทรงสัญญาว่าจะมีผ้ชู ่วยผู้หนึ+งซึ+งจะมารือ' ฟื น' ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษญ์กบั พระเจ้ าอีกครัง'
มากกว่า 4,000 ปี ตั 'งแต่ที+มนุษย์ได้ทําบาปครัง' แรกต่อพระเจ้ า พระองค์ก็ได้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์มาตามพระสัญญาของพระองค์ที+ทรงให้ ไว้ กบั มนุษย์ ทรงจัดเตรียมหนทางทีจ+ ะให้ ทกุ คนได้ กลับมามี
ความสัมพันธ์กบั พระองค์ ในวันที+พระเยซูพระบุตรของพระองค์ได้ ประสูตรออกมาเป็ นวันเริ+มต้นของจุดจบของ

ฤทธิ]อํานาจของมารซานตาน พระเยซูทรงดําเนินชีวิตที+สมบูรณ์แบบ รักษาคนเจ็บคนป่ วยและขับผีร้ายวิญาณ
ชัว+ และสอนเกีย+ วกับอาณาจักรของพระเจ้ า จากนันพระองค์
'
ก็ทรงสิ 'นพระชนม์บนไม้ กางเขน และหลังจากนัน' W
วันพระองค์ก็ทรงเป็นขึ 'นมาจากความตาย มีชยั ชนะเหนือความบาป ชัยชนะเหนือมารซาตาน และชัยชนะเหนือ
ความตาย การสิ 'นพระชนม์และการฟื น' คืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เป็ นการเปิ ดประตูให้ มนุษย์ทุกคนและทุก
ชนชาติได้ กลับมามีความสัมพันธ์กบั พระเจ้ าและทําให้ พระประสงค์อนั ยิ+งใหญ่ของพระองค์สําเร็จในที+สดุ คือที+
พระองค์จะมีครอบครัวทีม+ ีอิสระภาพในการทีจ+ ะรักพระองค์
>.ส่ วนประกอบของพระคัมภีร์
พันธสัญญาเดิม
ส่วนแรกของพระคัมภีร์เราเรียกพันธสัญญาเดิม ซึง+ เรื+องราวจะเกีย+ วกับการที+พระเจ้ าทรงสัญญากับประชากร
ของพระองค์ว่าพระองค์จะทรงประทานพระผู้ช่วยให้ รอดมาให้ กบั ทุกคน จากนันพระองค์
'
ทรงนําประชากรคน
อิสราเอลชนชาติผ้ซู ึ+งพระผู้ช่วยให้ รอดตามทีท+ รงสัญญาไว้ จะเกิดจากชนชาตินี ' พันธสัญญาเดิมเดิมยังบอกเรา
เกี+ยวกับการที+พระเจ้ าทรงประทานกฎบัญญัตใิ ห้กบั คนอิสราเอล แต่คนอิสราเอลไม่สามารถที+จะรักษาและทํา
ตามได้ แต่พระเจ้ าก็ยงั อดทนและสัตย์ซื+อกับคนอิสราเอลและในความรักของพระองค์ นอกจากนันพระองค์
'
ยงั
ทรงแสดงให้ เห็นว่าพระผู้ช่วยให้ รอดมีลกั ษณะอย่างไรและมาเพื+อทําอะไรให้ สําเร็จ วิธีการง่ายๆทีจ+ ะแบ่งพันธ
สัญญาเดิมให้ ย่อยลงอีกคือแบ่งเป็น
•
•

กฎบัญญัติ - 5 เล่มแรกของพระคัมภีร์
ผู้เผยพระวจนะ – ส่วนที+เหลือทังหมดในพั
'
นธสัญญาเดิม

พันธสัญญาใหม่
พันธสัญญาใหม่แสดงเรื+องราวเกี+ยวกับพระสัญญาที+สําเร็จของพระเจ้ าในการประสูตรของพระผู้ช่วยให้ รอดพระ
เยซูคริสต์ พันธสัญญาใหม่บอกเล่าเรื+องราวการประสูตร ชีวิต พันธกิจ การสิ 'นพระชนม์และการฟื น' คืนพระชนม์
ของพระเยซูคริสต์ แล้ วก็ต่อไปถึงการถือกําเนิดของคริสตจักรและอธิบายถึงพระสัญญาของพระเจ้ าจะทํางาน
เป็ นจริงในชีวิตเราได้ อย่างไร และยังพูดถึงพระสัญญาที+ยงิ+ ใหญ่ที+กําลังจะเกิดขึ 'นคือการที+มารซาตานจะถูก
กําจัดไปจากโลกและพระเจ้ าจะทรงกลับมาอยู่กบั ครอบครัวของพระองค์บนโลกใบนี '
วิธีการง่ายๆที+จะแบ่งพันธสัญญาใหม่ให้ ย่อยลงอีกคือแบ่งเป็ น
•
•
•

พระกิตติคณ
ุ – บอกเรื+องราวเรื+องราวของพระเยซูคริสต์
กิจการ – บอกเรื+องราวเกีย+ วกับการถือกําเนิดของคริสตจักร
จดหมายฝากถึงคริสตจักร – อธิบายเกีย+ วกับพระสัญญาของพระเจ้ าจะทํางานในชีวิตของผู้เชื+อได้
อย่างไร

•

วิวรณ์ – ตอนที+สําคัญที+สดุ ของเรื+องราวของพระเจ้ า เมื+อพระองค์จะทรงรือ' ถอนอํานาจของมารซาตาน
และความบาปออกจากโลกใบนี 'และพระองค์จะกลับมาอยู่กบั ประชากรของพระองค์ผ้ซู ึ+งจะเป็ น
ครอบครัวของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์นิรันดร์

เมื+อเรารู้ในแต่ละส่วนของพระคัมภีร์และเข้ าใจว่าแต่ละส่วนเขียนขึ 'นเพื+ออะไรก็จะช่วยให้เราเข้ าใจเมื+อเราอ่าน
พระคัมภีร์มากขึ 'นและช่วยให้เราเห็นภาพรวมทังหมดของพระคั
'
มภีร์
3. คําถามที%จะช่ วยเราให้เข้ าใจในสิ%งเรากําลังอ่านจากพระคัมภีร์
หลังจากที+เราได้ เรียนรู้มาแล้ ว 2 ข้ อ ตอนนี 'เราก็ร้ ูมากขึ 'นว่าเรากําลังมองหาอะไรเมื+อเราอ่านพระคัมภีร์และ
ตอนนี 'เราก็พร้ อมที+จะสังเกตุสิ+งที+อยูใ่ นพระคัมภีร์ ให้ เราถามตัวเองด้ วยคําถามเหล่านี '
•
•
•
•
•
•

พระคัมภีร์เล่มทีเ+ รากําลังอ่านถูกเขียนด้ วยเป้าหมายอะไร และอยู่ตรงส่วนไหนในเรื+องราวของพระเจ้ า
ทังหมด
'
พันธสัญญาเดิมหรือพันธสัญญาใหม่
ข้ อพระคัมภีร์ทเี+ รากําลังอ่านนันแสดงให้
'
เราเห็นอะไรเกี+ยวกับ พระเจ้ า พระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริ
สุทธ์หรือแผนการของพระองค์
ข้ อพระคัมภีร์ทเี+ รากําลังอ่านกําลังแสดงให้เราเห็นอะไรเกีย+ วกับมนุษย์ เกีย+ วกับผู้เชื+อ และเกี+ยวกับ
คริสตจักร
อะไรคือสิ+งที+พระเจ้ าต้ องการให้เราเชื+อ หรือ ทําตามจากข้อพระคัมภีร์ที+อ่าน
การเปลี+ยนแปลงอะไรที+เราต้ องมีในชีวิตหรืออะไรที+เราจําเป็ นต้ องลงมือทํา
ใครคือคนที+เราอยากจะแบ่งปันสิ+งทีเ+ ราได้ อ่านจากพระคัมภีร์ตอนนี 'ให้ ฟัง

มันเหมือนจะมีหลายคําถาม แต่จริงๆแล้ วถ้ าเราเริ+มถามคําถามเหล่านี 'จะมีคําถามเพิ+มขึ 'นอีกหลายข้ อ และเรา
อาจจะต้ องใช้ เวลามากกว่าปกติในการตอบคําถามเหล่านัน' ถ้ าพระวิญญาณบริสทุ ธิท] รงนําเราให้จดจ่ออยู่ใน
ข้ อไหนหรือตอนไหนในพระคัมภีร์ยาวนานมากกว่าปกติ ให้ เราใช้ เวลาต่อไป เพราะสิง+ ที+สําคัญที+สดุ คือการฟังว่า
พระวิญญาณบริสทุ ธ์พดู อะไรกับเราและให้ เราใช้เวลาพูดคุยกับคนเขียนพระคัมภีร์ซึ+งก็คือพระวิญญาณบริสทุ ธ์
พระวิญญาณบริสทุ ธิจ] ะทรงเป็ นเหมือนครู ที+จะทรงนําเราในข้ อพระคัมภีร์ที+เราจดจ่อเป็ นพิเศษนัน' มีหลายๆคน
ที+มีประสบการณ์แบบนี 'บอกว่ามันเหมือนตัวหนังสือพุ่งออกจากจากพระคัมภีร์ หรือเหมือนข้ อพระคัมภีร์นนถู
ั' ก
ไฮไลท์ไว้ ให้ เราเลย นี+คือส่วนนึงของการที+พระเจ้ าทรงนําเราในการอ่านพระคัมภีร์ เมื+อเรารู้สึกว่าพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ]พดู กับเรา ให้ เราช้ าลงและถามว่าพระองค์อยากพูดอะไรกับเรา บางครัง' แม้ ว่าเราทําทุกอย่าง
ครบหมดแล้ วแต่กย็ งั มีบางส่วนนพระคัมภีร์ทยี+ งั ยากที+จะเข้ าใจอยู่ เราก็สามารถที+จะถามจากพี+น้องคนทีเ+ รารู้จกั
และเชื+อใจได้ ด้วยเหมือนกัน

สุดท้ ายขอให้เราจําไว้ ว่า พระวจนะของพระเจ้ าจะทรงนําให้ เราเกิดการเชื+อฟังเสมอ ทังทํ
' าให้เราเกิดความเชื+อ
หรือให้ เราทําบางอย่างที+มนั แตกต่างในชีวิตหลังจากอ่านพระคัมภีร์แล้ ว นี+คือสิ+งที+แสดงว่าพระวจนะของพระ
เจ้ าอยู่ในชีวติ เราแล้ ว
แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านัน' มิฉะนันจะเป็
'
นการหลอกตัวเอง เพราะถ้ าใคร
เป็ นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผ้ปู ระพฤติตาม ผู้นนก็
ั ' เป็นเหมือนคนที+ดหู น้ าของตนเองในกระจกเงา
เพราะว่าเมื+อเห็นแล้ วก็จากไป และลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไร แต่ผ้ ทู ี+พินจิ พิจารณาธรรมบัญญัติอนั
สมบูรณ์แบบซึ+งเป็ นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั 'งมัน+ ในธรรมบัญญัตินนั ' ไม่ได้ เป็ นผู้ที+ฟังแล้ วก็ลืม แต่เป็ นผู้ที+
ประพฤติตาม ผู้นนจะได้
ั'
รับความสุขในการประพฤติของตน
ยากอบ 1:22-25
ให้ พระวจะของพระเจ้ านําเราพบกับผู้เขียนที+แท้จริงของพระคัมภีร์ และเมื+อเราพบพระองค์ จะนําให้ เราไปสู่การ
อธิษฐาน ขอให้ พระวจนะของพระเจ้ าทํางานในชีวิตของเรา เปลี+ยนวิธีการคิดและวิธีการดําเนินชีวิตของเรา
อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี ' แต่จงรับการเปลีย+ นแปลงจิตใจ แล้ วอุปนิสยั ของท่านจึงจะเปลีย+ นใหม่ เพื+อ
ท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้ า จะได้ ร้ ูว่าอะไรดี อะไรเป็ นทีช+ อบพระทัย และอะไรดียอดเยี+ยม
โรม 12:2
เมื+อเราอ่านพระคัมภีร์และค้ นพบสิ+งดีๆที+อยู่ข้างใน เราควรที+จะแบ่งปันสิ+งที+เราได้ รับออกไป เหมือนเราอยากจะ
บอกข่าวดีให้ กบั คนอื+นๆที+อยู่ในชีวิตของเรา เราควรทีจ+ ะถามตัวเองว่าใครบ้ างที+เราน่าจะแบ่งปันสิ+งทีเ+ ราได้
เรียนรู้จากพระคัมภีร์บ้าง เมื+อคิดได้ แล้ วไปหาเค้ าและเล่าให้ เค้ าฟัง
ทบทวน
เราจะเข้ าใจในพระวจนะของพระเจ้ าได้ มากขึ 'นได้ อย่างไร
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)
ฉ)

ขอพระวิญญาณบริสทุ ธิ]ทจี+ ะเปิ ดให้ เราเข้ าใจและสอนเราเกี+ยวกับความจริงของพระคัมภีร์
เมื+อเราอ่านพระคัมภีร์ ให้ถามคําถามในสิ+งที+เรากําลังอ่าน
อธิษฐานจากความจริงอยูใ่ นพระคัมภีร์กลับไปหาพระเจ้ า
สังเกตุสิ+งที+เราอ่านจากพระคัมภีร์
ตั 'งใจที+จะเอาความจริงที+ได้ จากพระคัมภีร์มาใช้ในชีวิต
แบ่งปันเรื+องราวจากพระคัมภีร์ให้ คนอื+นได้ ฟัง

