
กลมุกบฏทีล่อืชือ่ไดจมเรอืบาวนตีข้ององักฤษ และสิน้
สดุลงดวยการตัง้รกรากอยกูบัหญงิพืน้เมอืงบนเกาะพทิเครน ซึง่
ตัง้อยโูดดเดีย่วในมหาสมทุรแปซฟิคตอนใต ทัง้กลมุมกีะลาสเีรอื
ชาวองักฤษเกาคน ชายชาวตาฮติหิกคน หญงิชาวตาฮติสิบิคน
และหญงิสาวอายสุบิหาหนึง่คน กะลาสเีรอืคนหนึง่รจูกัวธิหีมกั
สรุา ซึง่ตอมาไดกลายเปนสาเหตกุารดืม่สรุาเมามายและปญหา
การชกตอยของชาวเกาะกลมุนี ้ทัง้ชายหญงิทีร่นุแรงมากขึน้

หลงัจากนัน้ไมนาน อเลก็ซานเดอร สมธิ ตนแบบของชาย
ทัง้หมดทีร่อดชวีติมาถงึเกาะนี ้ ไดเริม่อานพระครสิตธรรมคมัภรี
ทีเ่ขาหยบิจากลิน้ชกับนเรอืและสอนคนอืน่ๆ ในทีส่ดุไมเพยีงแต
ชวีติของเขาเทานัน้ทีเ่ปลีย่นไป ทกุชวีติบนเกาะแหงนีไ้ดเปลีย่น
ตามเขาเชนกัน

ชาวเกาะแยกตวัจากโลกภายนอกอยางสิน้เชงิ จนกระทัง่
ป ค.ศ. 1808 เรอืโทปาซของอเมรกิามาเยอืนเกาะแหงนัน้ ลกู
เรอืพบวาสงัคมบนเกาะมแีตความเจรญิรงุเรอืง ไมมเีหลา ไมมี
เรือนจำ ไมมีคดีอาชญากรรม แนนอนวาพระคัมภีรไดเปลี่ยน
สภาพนรกบนเกาะนี้ ใหกลายเปนแผนดินโลกตนแบบตาม
พระทยัของพระเจาจวบจนทกุวนันี้

พระเจายังทรงตรัสกับมนุษยทุกชาติทุกภาษาผานทาง
หนาหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีรอยูหรือไม? พระองคยังทรง
ทำเชนนัน้แนนอน ขณะทีก่ำลงัเขยีนบทเรยีนอยนูี ้ผมไดเหลอืบ
ไป เหน็กระดาษคำตอบของนกัเรยีนในชัน้เรยีนพระครสิตธรรมคมัภรี
คนหนึ่ง เขียนเปนบรรทัดสุดทายวา “ฉันเดินทางผิด ฉันเปน
นกัโทษประหารในคกุรฐัยทูาร แตหลงัจากทีฉ่นัศกึษาพระครสิต
ธรรมคมัภรี เดีย๋วนีช้วีติฉนัมจีดุมงุหมายและฉนัพบรกัใหม”

พระคริสตธรรมคัมภีรมีอานุภาพในการเปลี่ยนชีวิตความ
เปนอยขูองชาวโลกไดจรงิ ใครกต็ามเมือ่เริม่ศกึษาพระธรรมอยาง
จรงิจงั ชวีติความเปนอยขูองเขาจะเปลีย่นจากหนามอืเปนหลงั
มืออยางแนนอน

1. พระเจาตรสักบัเราดวยพระครสิตธรรมคมัภรี
หลงัจากพระเจาทรงสรางอาดมัและเอวา ชายหญงิคแูรก

ของโลก พระองคทรงสนทนากบัเขาแบบสองตอสอง แตหลงัจาก
ทีเ่ขาทัง้คทูำบาปแลว เมือ่พระเจาเสดจ็มาเยีย่ม เกดิอะไรขึน้กบั
พวกเขา?

“แลวชายและภรรยาของเขาไดยินเสียงพระเจาเสด็จ
ดำเนนิอยใูนสวน เขาทัง้สองไดหลบไปซอนตวัอยใูนหมตูนไมใน
สวนนัน้”  ปฐมกาล 3:8

บาปเสีย้มสอนไมใหมนษุยตดิตามกบัพระเจาแบบสองตอ
สอง

พระ
ครสิต
ธรรม
คมัภรี
เชือ่

ถอืได
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หลงัจากทีโ่ลกแปดเปอนไปดวยบาป   พระเจาทรงตดิตอ
กบัมนษุยชาตอิยางไร?

“แทจรงิพระเจามไิดทรงกระทำอะไรเลย โดยมไิดเปดเผย
ความลี้ลับใหแกผูรับใชของพระองค คือผูเผยพระวจนะ”
อาโมส  3:7

แมในชวงชวีติทีม่ดืมนของเรา   พระเจากย็งัทรงสถติอยู
กบัเราเสมอ พระองคทรงใหคำตอบแกชวีติทีย่ิง่ใหญของเรา
ผานทางผเูผยพระวจนะหรอืบคุคลทีพ่ระเจาทรงโปรดใหเขยีน
เรือ่งราวของพระองค

2. ใครเปนผเูขยีนพระครสิตธรรมคมัภรี?
ขณะทีบ่รรดาผเูผยพระวจนะยงัมชีวีติอย ูเขาจะประกาศ

ขาวของพระเจาดวยการพดูหรอืเขยีน เมือ่พวกเขาเสยีชวีติไป
งานเขยีนเหลานัน้ยงัคงอย ูพระเจาทรงใหมกีารรวบรวม งาน
เขยีนเหลานัน้ไวเปนรปูเลมเรยีกวา พระครสิตธรรมคมัภรี

เราจะเชื่อถือการเขียนของบรรดาผูเผยพระวจนะได
อยางไร?

“ทานทั้งหลายตองเขาใจขอนี้กอน คือผูหนึ่งผูใดจะตี
ความหมายคำของผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเอาเองไมได
เพราะวาคำของผเูผยพระวจนะนัน้ ไมไดมาจากความประสงค
ของมนุษยเลย แตมนุษยกลาวคำซึ่งมาจากพระเจา ตามที่
พระวญิญาณบรสิทุธิท์รงดลใจเขา” 2 เปโตร 1:20, 21

ผูเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรไมไดเขียนขาวสารขึ้นเอง
ตามความคดิหรอืตามความตองการของพวกเขา แตไดรบัการ
ดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา พระคริสตธรรม
คมัภรีเปนหนงัสอืทีพ่ระเจาทรงเปนเจาของ

ในพระคริสตธรรมคัมภีรพระเจาตรัสถึงพระองคและ
พระประสงคเพือ่เผาพนัธมุนษุยเปนการประมวลความคดิของ
พระองคในอดตี เปดเผยอนาคต และบอกถงึวธิกีารแกปญหา
ความชัว่รายจนกระทัง่การพบสนัตสิขุบนโลกของเรา

พระครสิตธรรมคมัภรีทัง้เลมเปนขาวสารจากพระเจา?
“พระคมัภรีทกุตอนไดรบัการดลใจจากพระเจาและเปน

ประโยชนในการสอน การตักเตือนวากลาว การแกไขสิ่งผิด
และการอบรมในความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจาจะมี
ความสามารถและพรักพรอมเพื่อการดีทุกอยาง”  2 ทิโมธี
3:16, 17

พระคมัภรีอนัศกัดิส์ทิธิม์ผีลตอมนษุยอยางลกึซึง้เพราะ
พระครสิตธรรมคมัภรี  “ทัง้เลม” เปน “ลมปราณของพระเจา”
เปนชิน้งานทีเ่กดิจากการดลใจ   เปนหนงัสอืของพระเจา   เปน
ขาวสารโดยตรงจากพระองคซึง่ทำใหบรรดาผเูผยพระวจนะได
เห็นหรือไดยินเปนภาษามนุษย

หากทานอยากรูเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมด ขอให
อานพระคมัภรีศกัดิส์ทิธิเ์ลมนีช้วีติของทานจะเปลีย่น   เมือ่ทาน
อานดวยแรงอธษิฐานมากเทาใด ทานกจ็ะยิง่พบสนัตสิขุในใจ
ทานมากเทานั้น

เชนเดยีวกนั หากทานอญัเชญิพระวญิญาณบรสิทุธิม์า
ประทบัขณะเมือ่อานพระคมัภรี  ทานจะไดรบัการดลใจใหเขา
ใจการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีรซึ่งจะสงผลทำใหชีวิตของ
ทานเปลี่ยนไป เหมือนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให
ผเูผยพระวจนะเขยีนพระคมัภรี

3. ความเปนหนึง่เดยีวของพระคมัภรี
ในความเปนจรงิแลวพระครสิตธรรมคมัภรีเปนหองสมดุ

ของหนงัสอืจำนวน 66 เลม พระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ 39 เลม
เขยีนขึน้ในชวงเวลาประมาณป 1450 ถงึ 400 กอน ครสิตกาล
และพันธสัญญาใหมอีก 27 เลม เขียนขึ้นระหวางปคริสต
ศกัราช 50 ถงึ 100

ผูเผยพระวจนะโมเสสเริ่มเขียนหนังสือหาเลมแรกของ
พระครสิตธรรมคมัภรี ชวง 1400 ป กอนครสิตกาล อคัรสาวก
ยอหนเขียนพระธรรมวิวรณซึ่งเปนเลมสุดทายในพระคริสต
ธรรมคมัภรีราวปครสิตศกัราช 95 ดงันัน้การเขยีนทัง้หมดใช
เวลาประมาณ 1500 ป ในการเขยีนพระครสิตธรรมคมัภรีทัง้
หมดและมผีเูผยพระวจนะอยางนอยอกีสามสบิแปดคน ทีม่วีถิี
ชีวิตแตกตางกันที่ผูไดรับการดลใจใหเขียนหนังสือแตละเลม
ขึน้มา บางคนเปนนกัธรุกจิทำการคา คนเลีย้งแกะ ชาวประมง
ทหาร แพทย ผูนำศาสนา กษัตริย ซึ่งมีวัฒนธรรมและหลัก
ปรชัญาทีแ่ตกตางกนัอยางสิน้เชงิ

นีค่อืเรือ่งราวทีม่หศัจรรยหนงัสอื 66 เลม หรอืบทเรยีน
1,189 บท หรอืพระธรรม 31,173 ขอ จากหลากหลายคนเขยีน
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แตมเีนือ้หากลมกลนืกนัอยางสมบรูณแบบทีไ่ดรบัการรวมเลม
เปนพระคมัภรีและมกีารใชสบืตอกนัมาจวบจนปจจบุนั

สมมติมีชายคนหนึ่งเคาะประตูและเขามาในบานตาม
คำเชญิของทาน เขาวางแผนหนิออนรปูรางแปลกแตกตางกนั
ทีพ่ืน้หองนัง่เลน จากนัน้เดนิออกไปอยางเงยีบๆ ตอมามคีนอกี
ประมาณ 40 คน ทยอยเดนิตามเขามาทลีะคน และทำอยาง
เดียวกับคนแรก ดวยการเรียงแผนหินออนตามหมายเลขที่
กำกบัไว

เมือ่คนสดุทายเดนิออกไป ทานตองประหลาดใจทีเ่หน็
รปูแกะสลกัหนิออนงามสงาตัง้อย ู  ตอมาทานทราบอกีวาสวน
ใหญ   “ชางแกะสลกัเหลานัน้” ไมเคยพบหนากนัมากอน   พวก
เขามาจากที่ตางๆ กัน บางมาจากอเมริกาใต จีน รัสเซีย
แอฟรกิา และประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก แลวทานจะสรปุวาอยางไร?
เสมอืนหนึง่วามคีนวางแปลนรปูแกะสลกัหนิออนนัน้ไวอยาง
เรยีบงาย และแจกจายชิน้งานใหแตละคนแกะสลกัเฉพาะสวน
ของตนใหถกูตอง

พระครสิตธรรมคมัภรีเปรยีบเสมอืนการนำขาวสารทีแ่ต
ละคนไดรบัมาปะตดิปะตอกลายเปนเลมเดยีวกนั   เหมอืนการ
ปนรปูแกะสลกัหนิออนทีส่มบรูณแบบ ซึง่พระเจาทรงวางแผน
เตรยีมไวลวงหนาแลว การรวมเลมพระวจนะอนันาอศัจรรยนี้
เปนหลกัฐานอยางดวีา ถงึแมมนษุยเปนผเูขยีน แตการเขยีน
ของเขาลวนเกดิจากการดลใจของพระเจา

4. ทานสามารถเชือ่มัน่ในพระคมัภรีได
(1) การเกบ็รกัษาพระคมัภรีใหคงอยจูนถงึปจจบุนัเปน

เรือ่งนาอศัจรรยใจ ในยคุแรก พระครสิตธรรมคมัภรีตนฉบบั
ทัง้เลมเปนลายมอืเขยีน และใชเวลานานกวาจะมกีารตพีมิพ
มีการคัดลอกและแจกจายสำเนาตนฉบับที่เปนลายมือเขียน
จวบจนปจจุบันสำเนาฉบับทั้งเลม หรือบางสวนที่เขียนดวย
ลายมอืยงัมใีหเหน็หลายพนัชดุ

ในป ค.ศ. 1947  มกีารคนพบพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
ภาษาฮีบรูซึ่งมีอายุยอนอดีตไปตั้งแต 150 ถึง 200 ป กอน
คริสตกาล ณ บริเวณใกลทะเลเด็ดซี (ทะเลตาย) เปนที่นา
ประหลาดใจที่มวนหนังสืออายุราวสองพันปมีเนื้อหาความ
จรงิตรงกบัเนือ้หาในพระครสิตธรรมคมัภรีพนัธสญัญาเดมิที่
จัดพิมพในปจจุบัน นับเปนหลักฐานอันทรงพลังที่บอกวา
พระวจนะของพระเจาเปนทีน่าเชือ่ถอืเพยีงใด

การเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรพันธสัญญาใหมของ
อคัรสาวกในยคุแรก มกัเขยีนเปนจดหมายสงไปยงัครสิตจกัร
ตามเมืองตางๆ ที่ตั้งขึ้นหลังการสิ้นพระชนมและฟนคืนพระ
ชนมของพระเยซ ูไดมกีารเปดการแสดงพระครสิตธรรมคมัภรี
พนัสญัญาใหมซึง่เปนลายมอืเขยีนทัง้เลมหรอืบางบทรวมกนั
มากกวา 4,500 ฉบับ ในพพิธิภณัฑและหองสมดุใหญๆ  ใน
ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา บางฉบับมีการบันทึกไวตั้งแต
สมยัครสิตศตวรรษทีส่อง หากเราเปรยีบเทยีบตนฉบบัคดัลอก

ลายมือเขียนในยุคแรกๆ เหลานี้กับพระคริสตธรรมคมัภรีใน
ยคุปจจบุนั จะเหน็วาพระธรรมพนัธสญัญาใหมยงัคงใจความ
สำคัญๆ ไวเหมือนเมื่อครั้งที่เขียนในครั้งแรกอยางไมเปลี่ยน
แปลง

ทกุวนันีม้กีารแปลพระครสิตธรรมคมัภรีบางบทหรอืทัง้เลม
เปนภาษาพื้นเมืองและภาษาตางๆ มากกวา 2,060 ภาษา
นับเปนหนังสือขายดีที่สุดในโลก ซึ่งมียอดจำหนายรวมกัน
มากกวา 150 ลานเลม

(2) ความถกูตองแมนยำทางประวตัศิาสตรของพระครสิต
ธรรมคัมภีรเปนเรื่องนาทึ่ง นักโบราณคดียืนยันหนักแนนวา
พระคริสตธรรมคัมภีรนั้นถูกตอง นักประวัติศาสตรคนพบ
แผนจารึกดินและอนุสาวรียหินซึ่งไขปริศนาของชื่อ สถานที่
และเหตกุารณตางๆ ไดเปนอยางด ี  ซึง่กอนหนานีเ้ราสามารถ
รไูดจากพระครสิตธรรมคมัภรีเทานัน้

มตีวัอยางในพระธรรมปฐมกาล 11:31 อบัราฮมัและ
ครอบครวัของเขา “เดนิทาง ออกจากเมอืงเออรของ
ชาวเคลเดยี จะเขาไปใน(แผนดนิ)คานาอนั” และ
เพราะมเีพยีงพระครสิตธรรมคมัภรีเทานัน้ทีก่ลาว
ถงึเมอืงเออร ในขณะทีน่กัวชิาการมัน่ใจวาไม
เคยมีชื่อเมืองเออรมากอน จนกระทั่งนัก
โบราณคดพีบวาทีฐ่านของเสาหอคอยโบสถ
ในอริกัตอนใต มเีขยีนชือ่เมอืงเออรเปนตวั
อกัษรรปูลิม่ของชาวบาบโิลนโบราณ ตอ
มามกีารเปดเผยวาในสมยันัน้เมอืงเออร
เปนเมืองหลวงที่มีความเจริญรุงเรือง
มาก แตนกัประวตัศิาสตรมไิดตระหนกั
ถงึความโดดเดนของเมอืงนี ้  จงึมเีพยีง
พระครสิตธรรมคมัภรีเทานัน้ทีย่งัคงชือ่
เมืองนี้อยูจน กระทั่งนักโบราณคดีได
ใชพลัว่ไขความจรงิแทในเรือ่งนี ้  เมอืง
เออรเปนเพยีงหนึง่ในตวัอยางอกีมาก
มายที่นักโบราณคดียืนยันความถูก
ตองของพระครสิตธรรมคมัภรี

(3) คำทำนายที่ แมนยำใน
พระคริสตธรรมคัมภีรเกิดขึ้นจริง
แสดงวาทานสามารถเชือ่ถอืได   พระ
คริสตธรรมคัมภีรทำนายเหตุการณ
ในอนาคตไดอยางแมนยำ ซึง่เกดิขึน้
จริงตอหนาตอตาเราในปจจุบัน
ทานสามารถตรวจสอบคำทำนายที่
ตืน่เตนเหลานีไ้ดในบทตอไป

บทที ่2 พระครสิตธรรมคมัภรีเชือ่ถอืได  - 11
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5. วธิเีขาใจพระครสิตธรรมคมัภรี
ขณะทีอ่านพระธรรมของพระเจา ใหยดึหลกัสำคญัเหลา

นี้ไวในใจ
(1) ศึกษาพระคัมภีรดวยจิตอธิษฐาน หากทานเขาถึง

พระครสิตธรรมคมัภรีดวยหวัใจและจติใจทีเ่ปดกวางโดยการ
อธษิฐาน ทานจะไดตดิตอกบัพระเยซเูปนการสวนตวั (ยอหน
16:13-14)

(2) อานพระธรรมทุกวัน การศึกษาพระคริสตธรรม
คมัภรีทกุวนัเปนกญุแจสำคญัทำใหเกดิพลงัในการดำเนนิชวีติ
(โรม 1:16)

(3) ขณะที่อานพระคริสตธรรมคัมภีร จงฟงในสิ่งที่
พระธรรมเขยีน ดวยการตัง้คำถามวา ผเูขยีนพระครสิตธรรม
คัมภีรตองการที่จะบอกอะไร? ความหมายแกนแทของ
พระธรรมที่เราเขาใจสามารถนำมาปรับใชในชีวิตประจำวัน
ของเราไดอยางไร

(4) ศกึษาพระธรรมตามหวัขอเรือ่ง  ดวยการเปรยีบเทยีบ
พระธรรมดวยพระธรรม พระเยซูทรงใชวีธีนี้ในการพิสูจนวา
พระองคคอืพระเมสสยิาห

“เริม่ตนตัง้แตโมเสสและบรรดาผเูผยพระวจนะทัง้หมด
แลวพระองคทรงอธิบายพระคัมภีรที่เล็งถึงพระองคทุกขอให
เขาฟง”  ลกูา 24:27

การหยิบยกพระธรรมทุกขอที่เกี่ยวของกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะมาอธิบาย จะทำใหเรามีมุมมองหลายมิติที่
สมบรูณ

(5) ศึกษาธรรมเพื่อใหมีพลังในการดำเนินชีวิตเพื่อ
พระครสิต พระวจนะของพระเจาใน ฮบีร ู4:12 กลาววา คมยิง่
กวาดาบสองคมใดๆ นั่นใหความหมายมากยิ่งกวาทุกคำใน
กระดาษทัง้แผน   พระวจนะเปนอาวธุทีม่ชีวีติอยใูนมอืเราเพือ่
ใชตอสกูบัการทดลองใจใหทำบาป

(6) สนทนากับพระเจาผานทางพระธรรมของพระองค
ผทูีเ่ขาใจพระครสิตธรรมคมัภรีอยางถองแท จะเตม็ใจประพฤติ
ตามทีพ่ระคมัธรรมสอนไว (ยอหน 7:17) เพราะสิง่นีไ้มไดมา
จากความคดิของมนษุยหรอืมาจากคำสอนของครสิตจกัแหง
ใดแหงหนึ่ง

6. พระคริสตธรรมคัมภีรสามารถเปลี่ยนชีวิตของ
ทานได

“การคลีค่ลายพระวจนะของพระองคใหความสวาง ทัง้ให
ความเขาใจแกคนรนูอย”  สดดุ ี119:130

การศกึษาพระครสิตธรรมคมัภรีกอใหเกดิ  “ความเขาใจ”
ทีเ่ขมแขง็สามารถทำใหทานเอาชนะอปุนสิยัทีไ่มด ีและพฒันา
ชีวิตใหเปนคนที่สมบูรณแบบทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ
ศลีธรรมและจติวญิญาณ

พระครสิตธรรมคมัภรีจะสมัผสัถงึความรสูกึในหวัใจของ
มนษุย ไมวาจะเปนเรือ่งการกำเนดิชวีติ ความรกัการแตงงาน
ความเปนพอเปนแมและความตาย โดยลกัษณะของพระธรรม
สามารถรักษาบาดแผลสวนที่ลึกที่สุด ความบาปและการ
ทนทุกขทรมานของมนุษย

พระวจนะของพระเจาไมไดเปนเพยีง
หนังสือเพื่อเผาพันธุใดเผาพันธุหนึ่ง หรือ
คนอายรุนุใดรนุหนึง่โดยเฉพาะ  ประชาชาติ
ใดประชาชาติหนึ่งหรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเทานั้น
ถึงแมมีการเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรจากคนในตะวันออก
แตก็เหมาะกับประชาชนในซีกโลกตะวันตกดวยเชนกัน
พระคริสตธรรมคัมภีรเขาถึงกระทอมธรรมดาจนถึงคฤหาสน
ผมูัง่คัง่ เดก็ๆ หลงรกันทิานเรือ่งราวตืน่เตนในพระธรรม   ความ
เปนพระเอกในพระครสิตธรรมคมัภรีเปนแรงบนัดาลใจใหแก
เยาวชน คนเจ็บปวย ผูมีชีวิตโดดเดี่ยวและคนชราเพราะวา
พระครสิตธรรมคมัภรีคอยปลอบใจ ใหความหวงัทีจ่ะมชีวีติทีด่ขีึน้

เพราะพระเจาทรงกระทำราชกิจของพระองคผาน
พระครสิตธรรมคมัภรี จงึทำใหพระธรรมมอีานภุาพมากมาย
สามารถเปลีย่นจติมนษุยทีห่ยาบกระดาง ใหเปนออนโยนและ
เตมิเตม็ดวยรกั เราจงึเหน็พระครสิตธรรมคมัภรีเปลีย่นโจรและ
คนตดิยาเสพตดิ กลายเปนนกัเทศนผปูระกาศศาสนาอยางเอา
จรงิเอาจงั

เราเห็นพระคริสตธรรมคัมภีรเปลี่ยนคนโกหก คนโกง
มาเปนครูที่ถือความสัตยซื่อเปนที่ตั้ง นอกจากนี้เรายังเห็น
พระครสิตธรรมคมัภรียบัยัง่ผทูีจ่ะฆาตวัตาย ใหมชีวีติเริม่ตน
ใหมดวยความหวัง พระคริสตธรรมคัมภีรโปรยความรักทาม
กลางศัตรู พระวจนะเปลี่ยนความเยอหยิ่งเปนคนออนนอม
ถอมตน เปลี่ยนความเห็นแกตัวเปนความเมตตา ทำใหเรา
เขมแข็งบนความออนแอ หนุนใจบนความสิ้นหวัง ปลอบ
ประโลมใจบนความโศกเศรา ใหคำแนะนำบนความไมแน
นอน พบความผอนคลายบนความเหนือ่ยใจ พระครสิตธรรม
คัมภีรแสดงใหชายหญิงเห็นถึงวิธีการใชชีวิตอยางกลาหาญ
และเผชญิความตายอยางไมเกรงกลวั

พระครสิตธรรมคมัภรีหนงัสอืของพระเจาสามารถเปลีย่น
ชวีติของทาน หากทานยงัคงศกึษาบทเรยีน พบแลว อยาง
ตอเนื่องทานจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ

ทำไมตองเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรใหเรา? พระเยซู
ตรสัวา

“แตการทีบ่นัทกึเหตกุารณเหลานีไ้ว กเ็พือ่พวกทานจะได
เชือ่วา พระเยซเูปนพระครสิตพระบตุรของพระเจา และเมือ่
มีความเชื่อแลวทานก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค”
ยอหน 20:31

เหตุผลยิ่งใหญที่สุดที่เราควรคุนเคยกับพระคัมภีร
ศักดิ์สิทธิ์คือ การที่หนังสือเลมนี้อัดแนนไปดวยเรื่องราวของ
พระเยซคูรสิต และความมัน่ใจในชวีตินรินัดร  เมือ่ดพูระครสิต
ผานทางพระคริสตธรรมคัมภีรทั้งเลม ในที่สุดหนังสือเลมนี้
จะเปลี่ยนชีวิตของเรา ใหเหมือนพระฉายาของพระองคมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ดวยเหตุนี้ทำไมไมเริ่มคนหาฤทธานุภาพจาก
พระธรรมของพระองคใหพบเสยีตัง้แตตอนนี ้เพือ่ทานจะมชีวีติ
ทีเ่หมอืนพระฉายาขององคพระเยซมูากขึน้?

12 - พบแลว



58 - แบบสอบถาม พบแลว บทที ่2

หนงัสอืโบราณทีน่าเชือ่ถอื
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่2 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตองตวัเลขดานซายมอืของกระดาษ
คำตอบ คอืตวัเลขตรงกบัแตละตอนในบทเรยีน พบแลว  ทีจ่ะชวยทานคนหาคำตอบของบทที ่2

อานบทเรยีน พบแลว แตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขดานซายมอืตรงกบัหวัขอในบทเรยีน จากนัน้ใหทำเครือ่งหมายวงกลม 
คำตอบ “ถ - ถกู” หรอื “ผ - ผดิ”

1. ถ. ผ. กอนความบาปเขามาในโลก พระเจาสนทนากบัอาดมัและเอวาสองตอสอง
ถ. ผ. หลงัจากความบาปเขามาในโลก พระเจาตรสัแกมนษุยผานทางผเูผยพระวจนะ

2 ถ. ผ. ถอยคำขาวสารของพระเจาทีต่รสัผานทางผเูผยพระวจนะไดรบัการรวบรวมเปนหนงัสอืเรยีกวา
พระครสิตธรรมคมัภรีหรอืพระคมัภรีไบเบลิ

ถ. ผ. ผเูผยพระวจนะผเูขยีนพระครสิตธรรมคมัภรีไดรบัการดลใจจากพระวญิญาณของพระเจา
ถ. ผ. พระครสิตธรรมคมัภรีเพยีงบางตอนเทานัน้ทีไ่ดรบัการดลใจจากพระวญิญาณของพระเจา
ถ. ผ. พลงัอำนาจของพระครสิตธรรมคมัภรีอยทูีค่วามเกาแกของหนงัสอืเลมนี้

3 ถ. ผ. พระครสิตธรรมคมัภรีเขยีนขึน้ระหวาง ค.ศ. 200 และ ค.ศ. 1500
ถ. ผ. เนือ้หาทีส่อดคลองกนัของพระครสิตธรรมคมัภรีเปนหลกัฐานวาพระเจาทรงดลใจผเูผยพระวจนะ

ใหเขียนหนังสือเลมนี้

4 ถ. ผ. ประวตัศิาสตรในพระครสิตธรรมคมัภรีไมถกูตอง
ถ. ผ. การทีค่ำพยากรณในพระครสิตธรรมคมัภรีสำเรจ็ตามนัน้ พสิจูนใหเหน็วาเปนหนงัสอืทีเ่ชือ่ถอืได

5. อานบทเรยีน พบแลว ตอนที ่5 จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาขอความถกูตอง
___ เพือ่ความเขาใจพระครสิตธรรมคมัภรีมากขึน้ เราจะตองศกึษาดวยการอธษิฐานอยางจรงิจงั
___ การเปรยีบเทยีบสิง่ทีพ่ระครสิตธรรมคมัภรีกลาวถงึแตละเรือ่ง แตละหวัขอ ทำใหเราไดเหน็มมุมองทีส่อดคลองกนั
___ ขณะทีศ่กึษาพระครสิตธรรมคมัภรี ควรใหพระครสิตธรรมตอบคำถามดวยตวัเอง
___ การศกึษาพระวจนะของพระเจา ชวยปกปองเราในการตอสกูบัความบาปและการทดลอง
___ เราควรยดึมัน่ในสิง่ทีเ่ชือ่ แมวาสิง่ทีเ่ชือ่จะขดัแยงกบัคำสอนของพระครสิตธรรมคมัภรีกต็าม

คำถามชวนคดิ
เมือ่ทราบดวีาพระครสิตธรรมคมัภรีเปลีย่นแปลงชวีติคนมากมาย และนำมาซึง่ความสขุ คำปลอบโยน คำแนะนำ ความรอดจาก
บาป และชวีตินรินัดรโดยทางพระเยซคูรสิต ทานปรารถนาจะคนหาชวีติใหมใหพบดวยการศกึษาสิง่ทีพ่ระครสิตธรรมคมัภรีมอบ
ใหแกทานหรือไม?
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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