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ขยายเขตแดนให้กว้างไกล 
พระคัมภีร์กับคริสเตียน 

วันที่เทศนา : 25 กุมภาพันธ์ 2018 
 

ข้อพระคัมภีร์  
“ขณะท่ีคนช่ัวและคนหลอกลวงจะเสื่อมทรามลง ท้ังล่อลวงคนอ่ืนและถูกคนอ่ืนล่อลวง แต่ส่วน
ท่านจงด าเนินต่อไปในสิ่งท่ีท่านได้เรียนรู้และได้เช่ือมั่น เพราะท่านรู้จักคนเหล่าน้ันท่ีท่านเรียนรู้
จากเขา และรู้ว่าตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้รูพ้ระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถท าให้ท่านมปัีญญาท่ี
จะมาถึงความรอดได้โดยความเช่ือในพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระ
เจ้า และเป็นประโยชน์ในการสั่งสอน การวา่กลา่วตักเตือน การแก้ไขข้อบกพร่อง และการฝึกฝน

ในความชอบธรรม เพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พรกัพร้อมส าหรับการดีทุกอย่าง”  
(2 ทิโมธี 3: 13 – 17) 

 “while evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. 
But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from 

whom you learned it and how from childhood you have been acquainted with the sacred 
writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus.  All 

Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and 
for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good 

work.” (2 Timothy 3: 13 – 17) 
 
 ค ำว่ำ คัมภีร์ ในภำษำอังกฤษ Bible ท่ีมีรำกศัพท์ แปลว่ำ “หนังสือ” เมื่อเรำใส่ค ำว่ำ 
“Holy” ท่ีมีรำกศัพท์ หมำยถึง “แตกต่ำง” หรือ “ไม่เหมือน” ดังน้ัน พระคัมภีร์จึงหมำยถึง 
หนังสือท่ีไม่เหมือนหนังสือท่ัวไป ... เป็นหนังสือมหัศจรรย์ เป็นหนังสือแห่งชีวิตท่ีไม่มีวัน
ล้ำสมัยเป็นหนังสือท่ีมีอิทธพล มีกำรแปลเป็นภำษำต่ำงๆ มำกท่ีสุดในโลก ขำยดีท่ีสุดในโลก มี
คนอ่ำนมำกท่ีสุดในโลก คนรับกำรเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังจำกฟังและอ่ำนหนังสือเล่มนี้มำกท่ีสุด
ในโลก 
 พระคัมภีร์มีท้ังสิ้น 66 เล่ม แบ่งเป็นสองภำค คือภำคพันธสัญญำเดิม 39 เล่ม เป็นเรื่องรำว
เกี่ยวกับกำรงำนของพระเจ้ำก่อนพระเยซูบังเกิด และภำคพันธสัญญำใหม่ 27 เล่ม กล่ำวถึงชีวิต
พระเยซูคริสต์รวมท้ังค ำสอนของพระองค์ ผ่ำนทำงพระองค์เองและสำวกของพระองค์ 
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I. วัตถุประสงค์ 
• ท าให้เกิดปัญญาน าไปสู่ความรอดโดยความเชื่อในพระเยซู: 
“และรู้ว่าตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้รู้พระคมัภีร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถท าให้ท่านมีปัญญาท่ีจะ

มาถึงความรอดได้โดยความเช่ือในพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 3: 15) 
“... and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are 

able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus.” (2 Timothy 3: 15) 
 
• เป็นประโยชน์ในการสั่งสอน การว่ากล่าวตักเตือน แก้ไขข้อบกพร่อง ฝึกฝนในความชอบ

ธรรม 
“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสั่งสอน การวา่กลา่ว

ตักเตือน การแก้ไขข้อบกพร่อง และการฝึกฝนในความชอบธรรม” (2 ทิโมธี 3: 16) 
“All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, 

and for training in righteousness,” (2 Timothy 3: 16) 
 
• เตรียมคริสเตียนให้มีชิวิตพร้อมที่จะท าการดีในทุกด้าน น ำไปสู่กำรถวำยเกียรติแก่พระ

เจ้ำในท่ีสูงสุด 
“เพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พรักพร้อมส าหรับการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3: 17) 

“that the man of God may be complete, equipped for every good work.” (2 Timothy 3: 17) 
 

II. ท่าทีและการปฏิบัติต่อพระคัมภีร์ 
• เป็นธรรมบัญญัติ – ธรรมนูญชีวิต สำวกของพระองค์ต้องให้ควำมส ำคัญและคุณค่ำด้วย

กำร อ่ำน ท่อง ศึกษำ ใคร่ครวญ และยึดเป็นหลักในกำรด ำเนินชีวิต 
“อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัติน้ีห่างจากปากของเจ้า จงใคร่ครวญท้ังกลางวันและกลางคนื เพื่อเจ้า

จะปฏิบัติตามทุกสิ่งท่ีเขียนไว้อย่างเคร่งครัด แล้วเจ้าจะประสบความส าเร็จและความ
เจริญรุ่งเรือง” (โยชูวำ 1: 8) 

“This Book of the Law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and 
night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will 

make your way prosperous, and then you will have good success.” (Joshua 1: 8) 
 



3 

“... “ถ้าท่านยึดมั่นในค าสอนของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆ” (ยอห์น 8: 31) 
“… If you abide in my word, you are truly my disciples,” (John 8: 31) 

 

III. พระพรจากพระคัมภีร์ 
• ช าระชีวิตให้สะอาดอยู่เสมอ 
“คนหนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? ก็โดยการด าเนินชีวิตตามพระวจนะ

ของพระองค์” (สดุดี 119: 9) 
“How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word.”  

(Psalm 119: 9) 
 

“เพื่อทรงท าให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการช าระด้วยน้ าผ่านทางพระวจนะ” (เอเฟซัส 5: 26) 
“that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word,” 

(Ephesians 5: 26) 
 
• เป็นอาหารธ ารงชีวิต 
“มนุษย์ไม่อาจด ารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ด ารงชีวิตด้วยทุกถ้อยค าจากพระโอษฐ์

ของพระเจ้า” (มัทธิว 4: 4) 
“"'Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.” 

(Matthew 4: 4) 
 

“หากท่านช้ีแจงสิ่งเหล่าน้ีแก่พวกพี่น้อง ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ท่ีดีของพระเยซูคริสต์ซึ่งเติบโตขึ้น
ในความจริงแห่งความเช่ือและหลกัค าสอนอันดีท่ีท่านยึดถือปฏิบัติตาม” (1 ทิโมธี 4: 6) 

“If you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being 
trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed.”  

(1Timothy 4: 6) 
 
 
 
 



4 

• สร้างและเพ่ิมพูนความเชื่อ 
“ฉะน้ันความเช่ือจึงเกิดขึ้นจากการได้ยินเรื่องราวนั้น และเรื่องราวท่ีได้ยินน้ันคือพระวจนะของ

พระคริสต์” (โรม 10: 17) 
“So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.” (Romans 10: 17) 

 
“ท่ีเมืองลิสตรามีชายขาพิการคนหน่ึงน่ังอยู่ เขาเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิด ไม่เคยเดินเลย คนน้ันน่ังฟัง
เปาโลพูด เปาโลมองตรงไปท่ีเขาเห็นว่าเขามีความเช่ือท่ีจะได้รับการรกัษาให้หายได้ จงึร้องว่า 

“จงลุกขึ้นยืน!” คนน้ันก็กระโดดขึ้นยืนและเริ่มเดินไป” (กิจกำร 14: 8 – 10) 
“Now at Lystra there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth 

and had never walked.  He listened to Paul speaking. And Paul, looking intently at him and 
seeing that he had faith to be made well, said in a loud voice, "Stand upright on your feet." 

And he sprang up and began walking.” (Acts 14: 8 – 10) 
 
• เป็นอาวุธต่อสู้ซาตานและการล่อลวง 
“จงสวมหมวกเกราะแห่งความรอด และถือดาบแห่งพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า” 

(เอเฟซัส 6: 17) 
“and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God,” 

(Ephesians 6: 17) 
 
• เป็นความสว่างส่องทางเดินในโลก 

“การเปิดเผยพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ท าให้คนรู้น้อยมีความเข้าใจ” (สดุดี 119: 130) 
“The unfolding of your words gives light; it imparts understanding to the simple.”  

(Psalm 119: 130) 
 

“ดังน้ันพวกเราจึงมั่นใจในถ้อยค าของผู้เผยพระวจนะมากยิ่งขึ้น จะเป็นการดีถ้าพวกท่านเอาใจ
ใส่ถ้อยค าเหล่าน้ีซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างส่องในท่ีมืดจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าและดาวแห่งรุ่งอรุณจะ

ปรากฏขึ้นในใจท่าน” (2 เปโตร 1: 19) 
“And we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay 

attention as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in 
your hearts,” (2 Peter 1: 19) 
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สรุป 
 ผู้ท่ีห่ำงไกลพระคัมภีร์เหมือนโลกท่ีก ำลังโคจรออกนอกวงโคจรของดวงอำทิตย์ ในท่ีสุด
ตกอยู่ในควำมมืดและเย็นตำยในท่ีสุด 
 
 
 
 


