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ภาคที่ 3 : การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค 
บทที่ 9 

ศึกษาพระคัมภีรโดยพระคัมภีร 
 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลวคุณจะสามารถ 
-   รูจักสัญลักษณของพระวจนะของพระเจาที่ใชในพระคัมภีร 
-   ศึกษาพระวจนะโดยใชพระคัมภีร 
-   รูแหลงทีม่าของพระวจนะ 
- แยกแยะระหวางน้ํานมและอาหารแข็งของพระวจนะ 
 

ขอพระคัมภีรสําคัญ 
“ขอเปดตาขาพระองค เพือ่ขาพระองคจะเห็นสิ่งมหศัจรรยจากพระธรรมของพระ 

องค”             สดุดี 119.18 
 

คํานํา 
พระคัมภีรกลาวถงึพระวจนะของพระเจาไวหลายอยาง ทางที่ดีที่สุดในการเริ่มตนศึกษาพระคัมภีร

คือ เรียนรูวาพระคัมภีรกลาวถงึตนเองอยางไร ในบทนี้คุณจะรูสัญลักษณของพระวจนะของพระเจาซึง่ใหไว
ในพระคัมภีรและรูความจริงพิเศษเกีย่วกบัพระวจนะดังทีเ่ปดเผยโดยพระคัมภีรเอง 

โดยปกติในหลักสูตรการศึกษา เมื่อเราอางถึงขอพระคัมภีรเราจะเขียนขอความไวใหดวยเพื่อ
ประหยัดเวลา แตในที่นีเ้ราไมเขียนเนื่องจากมวีัตถุประสงคที่จะใหคุณเคยชินกับการใชพระคัมภีร เราเขียน
แตขออางอิง เมื่อคุณศึกษาก็ใหเปดดูในพระคัมภีร ถาคุณไมรูวาหนงัสือเลมนัน้ ๆ อยูหนาไหนก็ใหดูที่
สารบัญ ซึ่งจะบอกหนาซึง่หนังสือนั้นเริ่มตนไวให เมื่อคุณเปดตามนัน้จะพบบทที ่1  ใหหาบทที่คุณตองการ
และขอที่ตองการ 

 
ตัวอยาง                สดุดี  119:89 
 
   ชื่อหนงัสือ              เลขบท               เลขขอ 
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แหลงที่มาของพระวจนะ 

แหลงที่มาของพระคัมภีร คือ พระเจาพระองคเอง 
อาน สดุดี 68.11  ยืนยันวาพระเจาเปนแหลงของพระวจนะ 
1 เธสะโลนกิา 2.13 อธิบายวา พระวจนะเปนถอยคาํของพระเจาและแหลงที่มาไมใชจากมนุษย 

เมื่อพระเยซูตรัสระหวางการรับใชของพระองคในโลกนี ้ พระองคทาํใหชัดเจนวา แหลงที่มาของถอยคําของ
พระองคคือ  พระเจา 

ดู  ยอหน 14.10 และ 24,  17.8  และ 14 และ  3.34 
 

ประวัติของพระวจนะ 
พระคัมภีรเปดเผยประวัติของตนเองเพื่อตอบคําถามที่วา “พระวจนะมีมานานเพยีงไร” และ “ใคร

เปนคนแรกที่เขียนพระวจนะของพระเจา”  อาน ฮีบรู 11.3  ขอนี้เปดเผยวาโลกซึ่งเราอยูนีถู้กสรางโดย
ถอยคําของพระเจา 

อานปฐมกาล บทที่ 1  ในพระคัมภีรของคุณซึ่งกลาวถึงการทรงสรางแลวคุณจะพบวาขอความนี้
เปนความจริง พระเจาตรัสแลวโลกกเ็กิดขึ้น  คุณอานมากกวานี้ไดใน 2 เปโตร 3.5-7 

ฮีบรู  1.3 กลาววา พระองคผดุงโลกและสรรพสิ่งไวโดยอํานาจของถอยคําของพระองค 
สดุดี 33.6  กลาววา สวรรคถูกสรางขึน้โดยถอยคําของพระเจา 
พระเจาเปนนรัินดร พระองคไมมีจุดเริ่มตนและจุดจบ โดยทีพ่ระเจาไมถกูแยกจากถอยคําของ

พระองค (พระองคเปนพระวาทะ) ดังนั้นถอยคําของพระองคจึงไมมีจุดเริ่มตนและไมมีจุดจบเหมือนพระเจา 
ถอยคําของพระองคคงอยูตลอดไป 

การบันทึกถอยคําของพระเจาโดยมนุษยเปนครั้งแรกพบใน อพยพ 20.1-17 อานขอความนี้ในพระ
คัมภีร  นี่เปนการบันทึกครั้งแรกที่พระเจาดลใจใหมนษุย (โมเสส) เขียนถอยคําของพระองคลงไว 

อานยอหน บทที่ 1 ในพระคัมภีร สังเกตดูขอ 1-5 และ 14  ขอความนี้กลาวถงึพระเยซูวาเปน “พระ
วาทะ หรือ ถอยคํา” เปดเผยวา พระวาทะ (พระเยซ)ู อยูกับพระเจาและเปนพระเจาตั้งแตตน ยนืยนัสวน
ของพระเจาและถอยคําของพระองคในการทรงสรางโลก 

พระเยซทูรงเปนอยูกับพระบดิามาตลอด แตในขอ 14  บอกวา พระวาทะ (พระเยซ)ู กลายเปนเนื้อ
หนงัและมาอยูในโลกในรูปของมนุษย ขอ 11-12 บอกวา พระองคถูกปฏิเสธโดยคนของพระองคเอง  แตคน
ที่รับพระองคกส็ามารถกลายเปนบุตรของพระเจาได 
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หนังสือ แผนมวนและหิน 
พระวจนะของพระเจาถูกเขียนในหลายรูปแบบตลอดหลายปที่ผานมา เขียนบนหนิโดยโมเสส 

(อพยพ 20.1-17) และบนหนิใหญเมื่ออิสราเอลเขาสูแผนดินแหงพระสัญญา (เฉลยธรรมบัญญัติ 27.1-8) 
พระวจนะของพระเจาถูกเขียนบนหนังสือ (เฉลยธรรมบัญญัติ 31.24-26) และบนแผนมวน (เยเร

มีย 36.2) แผนมวนเปนกระดาษแผนยาว มีดามไมที่ปลายแตละขาง  เมื่อคุณกําลังอานหรือเขียนใน
กระดาษมวนคุณเริ่มที่ปลายขางหนึง่และคลายมวนกระดาษไปเรื่อย ๆ  

พระเจาทรงดลใจเพลงในพระวจนะดวย ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 31.19-22 ดาวิดเขียนพระวจนะในรูป
ของโคลงกลอนซึ่งมักเปนเพลง  หนังสือสดุดีเปนการนมสัการและหนังสือบทเพลงของพระคัมภีร 

 
การดลใจของพระคัมภีร 

ส่ิงสําคัญที่สุดซึ่งพระคัมภีรเปดเผยก็คือ พระคัมภีรเปนหนงัสือที่ไดรับการดลใจจากพระเจาพระ
วิญญาณบริสุทธิ์  

พระเจาโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรัสแกคนของพระเจาใหเขียนขอความของ
พระองค 

ดู 2 ทิโมธ ี 3.16-17 ในพระคัมภีร ขอความเหลานี้ยนืยนัวา พระวจนะของพระเจาไดรับการดลใจ
และยังบอกดวยวา มีประโยชนใน 4 ดาน  ที่สําคัญของชีวิตคริสเตียนคือ ในการสอน การตักเตือนวากลาว 
การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทางธรรม 

ขอความเหลานี้แสดงจุดประสงคหลกัของพระวจนะ ซึง่เกิดผลในคนของพระเจาใหเปนผูที่สมบูรณ
พรอมและเตรียมพรอมสําหรับงานดทีุกอยาง 

 
ถอยคํานิรันดร 

ในโลกธรรมชาติของเรา หนังสือมากมายหลายเลมมคุีณคาเฉพาะในชวงเวลาหนึ่ง เชน หนงัสือ
เกี่ยวกับขบวนการทางแพทยอาจใชไดสัก 2-3 ป เมื่อมียาชนิดที่ดีกวาหรือวิธีการรักษาที่ดีกวา พัฒนาขึ้นมา 
หนงัสือดังกลาวก็ลาสมัยใชไมไดตอไป 

พระวจนะของพระเจาเปนนรัินดร หมายความวา ถอยคําของพระองคใชไดในทุกเวลา ใชไดในอดีต 
ในปจจุบันและในอนาคต ดู สดุดี 119.89 

อาน 1 เปโตร 1.23  ขอความนี้เปดเผยวาพระวจนะของพระเจาไมใชเพียงแตดํารงอยูเสมอ แตยงัมี
ชีวิตอยูตลอดไปดวย พระเจาทรงเปนอยูและทรงเปนตลอดมา เราปรนนิบัติพระเจาผูทรงพระชนมอยู พระ
เจาไมทรงแยกจากถอยคําของพระองค เพราะเหตุวาพระเจามีชวีติ ถอยคําของพระองคก็มีชวีิตและใชได
สําหรับทุกเวลา 

อานอิสยาห 40.8 ขอนี้ยืนยันวาพระวจนะของพระเจาจะคงอยูเสมอไมสูญหายไปเหมือนสิง่ตางๆ 
ที่อยูรอบเราในโลกธรรมชาติ 
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การแบง 2 ประเภท 
พระคัมภีรกลาวถงึ การแบง 2 ประเภทของพระวจนะ คือ อาหารน้าํนมและอาหารแข็ง 
อาหารน้ํานม คือ ความจรงิพื้นฐานที่เขาใจงาย ๆ 
อาหารแข็ง คือ พระวจนะที่สอนลึกลงไปซึ่งนาํความเจริญเติบโตฝายวิญญาณมาสูเรา คุณอานดู

ไดเกี่ยวกับการแบงนี้ ใน ฮีบรู 5.13-14 และ  1 เปโตร 2.2 
 

เปาหมายของพระวจนะ 
พระคัมภีรเปดเผยจุดประสงคหลายประการของพระวจนะ จุดประสงค คือ เปาหมายนัน่เอง 
พระเจาประทานพระวจนะเพื่อใหสําเร็จจดุประสงคเฉพาะอยาง ตามพระคัมภีร จุดประสงคบาง

ประการมีดังนี ้
พระวจนะนําความเชื่อในขอความขาวประเสริฐ กิจการ 4.4 
ชําระเรา ยอหน 15.3,  เอเฟซัส 5.26 
ถาเราไดยนิและเชื่อ กน็ําชีวตินิรันดรมาให ยอหน 5.24 
เปนพืน้ฐานสาํหรับการพพิากษานิรันดร ยอหน 12.48 
วิญญาณสกปรกถูกไลออกไปโดยพระวจนะ มทัธิว 8.16, ลูกา 4.36 
หมายสําคัญอศัจรรยติดตามการเทศนาพระวจนะ และทาํใหคนแนใจในความจริงของพระกิตติคุณ 
มาระโก 16.20 
ใหความแนใจในความรอด  1 ยอหน 1.2-6 
เราบังเกิดใหมโดยพระวจนะ  1 เปโตร 1.23, สดุดี 119.41 
พระวจนะบนัทึกความจริงแหงพระวจนะ 1 ยอหน 5.7 
เราไดรับการชําระโดยพระวจนะ  สดุดี 130.5, 119.49, 81 
มีการรักษาในพระวจนะ  สดุดี 107.20 
ปองกันเราจากทางแหงผูทาํลาย สดุดี 17.4 
เปนวิญญาณและชีวิตแกเรา  ยอหน 6.63 
นําความชืน่ชมยินดีมาให  เยเรมีย 15.16 
ความเชื่อเพิ่มข้ึนโดยพระวจนะ  โรม 10.17 
นําการปลอบโยน   1 เธสะโลนิกา 4.18,  สดุดี 119.50,52 
ใหอาหารฝายวิญญาณ  1 ทิโมธ ี4.6 
นําคําอธิษฐานที่ไดรับคําตอบ  ยอหน 15.7 
เปนกุญแจไปสูความสาํเร็จ  โยชวูา 1.8 
ถาเราไดยนิและกระทาํตามเราก็ไดรับพระพร   ลูกา 11.28 
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มีประโยชนในการสอน การตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดีและการอบรมในทางธรรม   
2 ทิโมธี 3.16-17 
นําพระพรมาใหเมื่อมีผูกระทาํตามและนําการสาปแชงมาสูเมื่อไมกระทําตาม เฉลยธรรมบัญญัติ 
28 
เปนอาวุธในเวลาถูกลอลวง  มัทธวิ 4 
ทําใหวิญญาณของคนกลับใจ  สดุดี 19.7 
ทําใหคนธรรมดาฉลาดขึ้น   สดุดี 19.7 
ทําใหเราตาสวาง   สดุดี 19.8 
เตือนเรา  สดุดี 19.11 
การรักษาพระวจนะนาํบําเหน็จมาให  สดุดี 19.11 
เปนทางไปสูสวรรค  ววิรณ 22.14 
นําพระพรแหงการเดินในทางชอบธรรม สดุดี 119.1-3 
ทําใหเราฉลาดกวาศัตรูของเรา ครูและบรรพบุรุษของเรา สดุดี 119.98-104 
สงวนชีวิตของเรา  สดุดี 119.28 
เปนพืน้ฐานของความเมตตาของพระเจาตอเรา สดุดี 119.58 
นําความยนิดมีาให  สดุดี 119.92 
ใหความเขาใจที่งาย ๆ  สดุดี  119.130, 169,  104 
นําการปลดปลอยมาให  สดุดี  119.170 

ทําใหจุดประสงคสําเร็จ 
เราเหน็แลววามีจุดประสงคหลายประการสําหรับพระวจนะของพระเจา พระคัมภีรสอนวา พระ

วจนะจะทําใหจุดประสงคซึ่งมีอยูนัน้สําเร็จ 
อานอิสยาห 55.11 ที่นี่พระเจาตรัสวา พระวจนะของพระองคจะไมกลับมาเปลา ๆ หมายถึงวา 

พระเจาไมไดใหคําสัญญาทีว่างเปลา ส่ิงทีพ่ระองคตรัสจะเกิดขึ้น ทกุคําในพระคัมภีรถูกเขียนไวเพื่อ
จุดประสงคหนึ่ง และจุดประสงคนัน้จะตองสําเร็จ 

สัญลักษณของพระวจนะ 
พระคัมภีรใชสัญลักษณหลายประการ เพือ่อธิบายพระวจนะ สัญลักษณคือ ส่ิงหนึ่งที่ใชแทนอีกสิ่ง

หนึง่ เชน ดาวแตละดวงในธงของสหรัฐอเมริกา ก็แทนรัฐหนึง่รัฐใน 50 รัฐซึ่งรวมกนัเปนชาตินัน้ เรากลาวได
วาดาวเปนสญัลักษณของรัฐหนึง่รัฐ 

สัญลักษณที่ใชในพระคัมภีรเพื่ออธิบายพระวจนะมีดังตอไปนี้ ดูขอความแตละขอและอานในพระ
คัมภีรของคุณ 

กระจกเงา : ยากอบ 1.23-27  
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“เพราะวาถาผูใดฟงพระวจนะ และไมไดประพฤติตามผูนั้นก็เปนเหมือนคนที่ดูหนา
ของตัวในกระจกเงา เพราะวาเมื่อดูตัวเองแลวกไ็ปและกล็ืมในทันทีนั้นวาตัวเองเปน
อยางไร แตผูที่พิจารณาดูในวสิุทธิบัญญัติ ซ่ึงเปนพระบัญญัติแหงเสรีภาพ และตั้งอยู
ในพระบัญญติันั้น มิไดเปนผูฟงแลวกห็ลงลืม แตเปนผูที่ประพฤติตาม ผูนั้นก็จะไดรับ
ความสขุเพราะการประพฤติของตน ถาผูใดเขาใจวาตัวเปนคนมีธัมมะและมิไดสงบ
ปากคําแตหลอกลวงตวัเอง ธัมมะของผูนั้นก็ไมมีประโยชน ธัมมะที่บรสิทุธิ์ไรมลทิน
ตอพระพักตรพระเจาและพระบิดานัน้คือ การเยีย่มเยียนเด็กกําพราและหญิงมายทีม่ี
ความทุกขรอนและการรักษาตัวใหพนจากราคีของโลก” 
เมื่อคุณมองดใูนกระจกเงาในโลกธรรมชาติ มนัก็สะทอนหนาตาของคุณ เมื่อเรามองดูในพระวจนะ

ก็เหมือนกระจกเงา พระคัมภีรสะทอนสภาพที่แทจริงฝายจิตวิญญาณ 
 

โคม : สดุดี 119.105 
แสงสวาง : สดุดี 119: 105, 130  สุภาษิต 6:23 
ทั้งโคมและแสงสวางชวยนําทางเรา ทําใหเราเหน็ภาพในความมืด พระวจนะของพระเจาใหการนาํ

ทางฝายวิญญาณ ชวยใหเราพบทางออกจากความมืดของบาป 
ทั้งฝนและน้าํเปนสิ่งทําใหสดชื่น พระวจนะเปรียบเทยีบฝนและน้ํา เพราะทําใหเราสดชืน่ฝาย

วิญญาณ 
 

อาหาร : เยเรมีย 15:16,  1 เปโตร 2.1-2,  1 โครินธ 3.1-2,  ฮีบรู  5.12-14 
พระคัมภีรเปรียบไดกับอาหาร อาหารดบัความหิวตามธรรมชาติ  พระคัมภีรดับความหิวฝาย

วิญญาณ อาหารทาํใหเราเติบโตตามธรรมชาติ พระคัมภีรใหเราเติบโตฝายวิญญาณ 
บางสวนของพระคัมภีรถูกเรียกวาอาหารน้าํนม เพราะวาเขาใจงาย สวนอืน่ถูกเรยีกวาอาหารแข็ง 

เพราะขอความยากแกการเขาใจ 
พระเจาตองการใหเรากาวหนาจากน้ํานมไปสูอาหารแข็ง การเรียนรูทีจ่ะศึกษาพระคัมภีร จะชวย

ใหคุณทําจุดประสงคนี้ใหสําเร็จ 
 

ไฟ : เยเรมยี 23.29,  20.9 
ในโลกปกติของเรา ไฟใชเพื่อทําใหโลหะมีคาบริสุทธิ ์ไฟจะเผาไหมสารตางๆ ที่ไมบริสุทธิ์ พระวจนะ

ของพระเจาเปนเหมือนไฟในชีวิตคริสเตียน ที่จะเผาไหมทกุสิ่งที่ไมบริสุทธิ์ในความคิด คําพดูและการ
กระทํา 

ฆอน : เยเรมีย 23.29 
ฆอนสามารถทําใหหนิแตกเปนชิ้นๆ พระวจนะสามารถทาํใหหัวใจที่แข็งกระดางดวยบาปแตก

สลายได และทําใหอยูในพระหัตถของพระเจาได 
 

มีดสองคม  :  ฮีบรู 4.12 
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มีดสองคมเปนมีดคมทีห่มอใชเพื่อผาตัด เพื่อทาํลายความเจ็บไข พระวจนะมีหนาที่ผาตัดทาง
วิญญาณชวยแกไขความเจบ็ปวยฝายวิญญาณ นาํเอาความผิดปกตแิละการติดเชื้อโรคไปจากชวีิตของเรา 

ดาบ  :   เอเฟซัส 6.17 
ดาบในโลกปกติใชเปนอาวุธ พระวจนะเปนดาบฝายวิญญาณ เปนอาวุธใชตอสูกับศัตรูฝาย

วิญญาณคือซาตาน 
 

ยา :  สดุดี 119.25 
เชนเดียวกับยาในโลกปกตินาํการรักษามาสูรางกายที่เจบ็ปวย พระวจนะทาํงานเปนยาเพื่อรักษา

ความเจ็บปวยฝายวิญญาณ 
 

เมล็ดพืช  : มทัธิว 13.1-23,  มาระโก 4.1-20, ลูกา 8.4-15,  1 เปโตร 1.23, ยากอบ 1.18 
พระวจนะเปนเหมือนเมล็ดพชื เมื่อปลูกลงในหัวใจของเรา ถาพบพื้นดินดีก็จะเติบโตและผลิตผล

ฝายวิญญาณในชีวิตของเรา 
 

น้ําผึง้  :  สดุดี  119.10 
น้ําผึง้เปนของหวานในโลกธรรมชาติ เปรียบพระวจนะเหมือนน้าํผึ้ง เพราะวาเปนของหวานฝาย

วิญญาณ การศึกษาพระวจนะนาํความหวานฝายวิญญาณมาสูชวีิตของเรา 
 

ทอง  :   สดุดี 19.9-10 
ในโลกธรรมชาติ ทองเปนโลหะทีม่ีคุณคามากที่สุดชนิดหนึ่ง พระคัมภีรเปรียบเทียบกับทอง 

เนื่องจากคุณคาฝายวิญญาณ 
 

การอธิบายพระวจนะ 
เราไดใหสัญลักษณของพระวจนะ ส่ิงเหลานี้ใชอธิบายพระวจนะในวธิีตาง ๆ กัน นอกจาก

สัญลักษณแลว พระคมัภีรใหคําอธิบายอืน่ ๆ ของพระวจนะ นัน่คือ 
 
วิญญาณแหงชีวิต  .  ยอหน 6.63 
ถอยคําแหงชีวตินิรันดร  . ยอหน  6.68 
มีคุณคา  .  1 ซามูเอล 3.1 
บริสุทธิ์  .  สุภาษิต 30.5,  สดุดี 12.6, 19.7,  119.140 
ความจริง  .  ยอหน 17.17,  โคโลสี  1.5,  สดุดี 119.142 
จริงตั้งแตตน  .  สดุดี 119.160 
ทดลองแลว  .  สดุดี 18.3 
ถูกตอง  . สดุดี 33.4,  19.8,  119.75 
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ถอยคําแหงชีวติ  .  1 ยอหน 1.1,  ฟลิปป 2.6 
ถอยคําแหงความรอด  .  กิจการ 13.20 
ถอยคําแหงความเชื่อ  .  โรม 10.8 
สมบูรณ  .  สดุดี 119.7 
เปนที่ปรึกษา  .   สดุดี 119.24 
สัตยซื่อ  .  สดุดี 119.86 
ต้ังมั่น  .  สดุดี 119.89 
เปนมรดก  .  สดุดี 119.111 
ถอยคําแหงความชอบธรรม   .  สดุดี  119.123 
ความชอบธรรมและสัตยซื่อมาก  .  สดุดี  119.138 
ชอบธรรม  .  สดุดี 119.137 
ยินดี .  สดุดี 119.143 
 

การตอบสนองตอพระวจนะ 
กอนทีจ่ะฟง อานหรือศึกษาพระวจนะของพระเจา พระคมัภีรสอนวามนุษยตอบสนองตอพระวจนะ

ของพระเจา เราจะตองใหพระวจนะตกในดนิดีในหัวใจของเรา มาระโก 4, ลูกา 8, มัทธิว 13 
 
เราตองฟงพระวจนะและกระทําตามเพื่อทีจ่ะฉลาด  ยอหน 12.47 
เราตองรักษาพระวจนะ  ยอหน 14.28 
เราตองวางใจในพระเยซูคริสตถาพระวจนะของพระเจาฝงอยูในเรา ยอหน 5.31 
ถาเราดํารงอยูในถอยคําของพระองค เรากไ็ดชื่อวาเปนสาวกของพระองค ยอหน 8.31 
เราไมเพียงแตอยูเพื่ออาหารฝายรางกาย เราจะตองมีอาหารฝายวิญญาณคือ พระวจนะของพระ
เจา    มทัธิว 4.4,  ลูกา 4.4,  เฉลยธรรมบญัญัติ 8.3 
เราตองสรรเสริญพระวจนะของพระองค   สดุดี 56.4-10 
เราตองขอบพระคุณสําหรับพระวจนะ   สดุดี  119.62 
เราตองยกยองพระวจนะเทากับพระนามของพระองค  สดุดี 138.2 
เราจะฟงถอยคําของพระองคในหัวใจของเรา   ยากอบ 1.21 
เราจะตองขออภัยบาปเพื่อที่จะพระวจนะของพระเจาจะฝงอยูในเรา   1 ยอหน 1.10 
เราตองปรารถนาน้ํานมของพระวจนะ  1 เปโตร 2.2 
เราตองใหพระวจนะฝงอยูในเราอยางบริบูรณ   โคโลสี  3.16 
เราตองแยกแยะพระวจนะของพระเจาอยางถกูตอง   2  ิทิโมธ ี2.5 
เราจะตองศึกษาคนควาพระวจนะในพระคัมภีร  ยอหน 5.39,  กิจการ 17.11 
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เราตองประกาศพระวจนะของพระองค   สดุดี  119.26-27 
เราตองเลือกพระวจนะของพระองค  สดุดี 119.30 
เราจะตองยึดมั่นในพระวจนะของพระองค  สดุดี  119.31 
เราจะตองดําเนินชวีิตตามวถิีทางพระวจนะ  สดุดี 119.32 
เราจะตองรักษาพระวจนะ  สดุดี 119.33 
เราจะตองกระทําตาม  สดุดี 119.34 
เราจะตองยนิดีในพระวจนะ  สดุดี 119.35,70,77,143,174 
เราจะตองเอียงหวัใจของเราเขาหาพระวจนะ  สดุดี 119.36 
เราจะตองปรารถนาที่จะใหพระวจนะตั้งมัน่ในชีวิตของเรา  สดุดี 119.38 
เราจะตองมีความปรารถนาอยากไดพระวจนะ  สดุดี  119.40 
เราจะใชพระวจนะที่จะตอบผูอ่ืน  สดุดี 119.42 
เราจะตองมีความหวงัในพระวจนะ   สดุดี 119.43 
เราตองรักษาพระวจนะไวตลอดไป   สดุดี 119.44 
เราจะตองแสวงหาพระบัญญัติของพระองค  สดุดี  119.45 
เราจะตองเต็มใจที่จะพูดพระวจนะตอหนาผูนํา   สดุดี 119.46 
เราจะตองใครครวญภาวนาพระวจนะ   สดุดี 119.48,78,118 
เราจะตองไมเอนเอียงไปจากพระวจนะ   สดุดี  119.52 
เราจะตองดําเนินตามคําสอนของพระวจนะ  สดุดี 119.52 
เราจะตองดําเนินชวีิตตามคาํสอนของพระวจนะ  สดุดี 119.59 
เราจะตองไมชกัชาที่จะรักษาพระวจนะ   สดุดี  119.60 
เราจะตองไมลืมพระวจนะ  สดุดี 119.61,83,93,153,176 
เราตองเลือกเพื่อนที่เกรงกลวัพระวจนะและรักษาพระวจนะ  สดุดี 119.63 
เราจะตองเชื่อพระวจนะ    สดุดี 119.66 
เราตองรักษาพระวจนะดวยจิตใจทั้งหมดของเรา  สดุดี  119.69 
เราตองใหคุณคาพระวจนะมากกวาทองและเงนิ  สดุดี 119.72 
เราตองปรารถนาที่จะเรียนรู สดุดี  119.73 
เราตองมีความหวงัในพระวจนะ สดุดี 119.74,81 
เราตองหาการเลาโลมจากพระวจนะ  สดุดี 119.76,82 
เราตองปรารถนาพระวจนะที่จะใหเปลี่ยนจิตใจของเรา  สดุดี 119.80 
เราจะตองไมละเลยพระวจนะ  สดุดี  119.87 
เราจะตองแสวงหาพระวจนะ  สดุดี  119.94 
เราตองพิจารณาพระวจนะ  สดุดี 119.95 
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เราจะตองเชื่อในพระวจนะ  สดุดี  119.95 
เราตองเชื่อในพระวจนะ  สดุดี  119.128 
เราตองปรารถนาอยากไดพระวจนะ  สดุดี 119.131 
เราตองใหยางเทาของเรามัน่คงอยูในพระวจนะ  สดุดี  119.133 
เราตองเศราใจเมื่อพระวจนะของพระเจาไมไดรับการใหเกียรติ  สดุดี 119.136,158 
เราตองยนือยูดวยความกลวัในพระวจนะของพระเจา สดุดี 119.161 
เราตองรักษาพระวจนะ  สดุดี  119.163,165,167 
ล้ินของเราควรพูดพระวจนะของพระเจา   สดุดี 119.172 
 

ความรับผิดชอบตอพระวจนะ 
นอกเหนือจากมีการตอบสนองที่ถกูตองตอพระวจนะของพระเจาแลว มนษุยควรจะมีความ

รับผิดชอบตอพระวจนะของพระเจา  
คริสตจักรในสมัยแรกมีความรับผิดชอบตอพระวจนะของพระเจา เขาไปทุกหนทุกแหงประกาศพระ

วจนะของพระเจา  (กิจการ 8.4, 13.49,  12.24)  เขาขอตอพระเจาและไดรับความกลาหาญที่จะพูดพระ
วจนะ  (กิจการ 4.29,31) 

พระวจนะของพระเจาเพิ่มพนูไปในโลก เพราะวาความพยายามของเขา (กิจการ 6.7,  19.20) พระ
คัมภีรเปดเผยวาเราจะตองเทศนาพระวจนะทัว่ไปในโลกนี้  มทัธวิ 16.15 ,  ลูกา 24.47,  มาระโก 16.15 ถา
เราไดรับคําสอนในพระวจนะของพระเจา เราจะมีความรับผิดชอบที่จะสอนผูอ่ืน  กาลาเทยี  6.6 

 
เราจะตองเทศนาพระวจนะ   2 ทิโมธ ี4.2 
เราจะตองพูดพระวจนะโดยปราศจากความกลัว  ฟลิปป  1.4 
พระเจาใสพระวจนะของพระองคในเราเพือ่ที่จะสามารถพูดพระวจนะแกผูอ่ืนได   
เฉลยธรรมบญัญัติ 18.18-19,  อิสยาห 51.16,  เยเรมีย 1.9, 3.12,  5.14, 26.12,  เอเสเคียล 2.6-7 
เราจะตองไมพูดคําของเราเอง เราจะตองพูดพระวจนะ  อิสยาห 58.13 
เราจะตองไมละอายตอพระวจนะ  มาระโก  8.38 
เราจะตองสอนพระวจนะใหแกลูกหลานของเรา  เฉลยธรรมบัญญัติ  6.6-9 
 

คําเตือนในพระวจนะ 
พระเจาใหคําเตือนหลายอยาง หลายประการเดียวกับพระวจนะของพระองค 
การขมเหงมาถึงเพราะวาพระวจนะไดถูกประกาศออกไป  มาระโก  4.7 
คนบางคนจะถูกฆาเพราะวาการเปนพยานถึงพระวจนะของพระเจา ววิรณ 6.9, 20.4 
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ถาเราไมระมัดระวังพระวจนะจะไมมีประสิทธิภาพในชวีติของเราเนื่องจากประเพณขีองมนุษย
มาระโก  7.13 

เราอาจบิดเบอืนพระวจนะของพระเจาได  เยเรมีย  23.36 
เราอาจทําใหพระวจนะของพระเจาเสื่อมไปได  2 โครินธ 2.17 
เราอาจใชพระวจนะของพระเจาอยางหลอกลวง  2 โครินธ 4.2 
พระคัมภีรเตือนเราไมใหฟงทุกคําที่เราไดยิน  สุภาษิต 14.15  หมายความวาทุกคนที่อางวาพูดพระ

วจนะของพระเจาไมไดทําเชนนัน้จริงๆ 
มีครูเทียมเท็จที่ไมไดสอนพระวจนะอยางแทจริงของพระเจา (ยูดา 1) เราถูกสอนใหถอนตัวของเรา

ออกจากคนเหลานี ้ 1 ทิโมธี 6.3-5 
ครูเทียมเท็จไมไดพูดพระวจนะที่แทจริงของพระเจา  เขาพูดจากคําของเขาเอง เขาพูดสิ่งเหลานี้

ดวยคือ คําพูดเท็จ เยเรมีย 29.23 
คําพูดไรสาระ  เอเฟซัส 5.6 
คําพูดหลอกลวง  โคโลส ี2.4 
คําพูดยกยอ  1 เธสะโลนิกา 2.5 
คําพูดที่สับสนไรสาระ  1 ทิโมธี 6.21 
คําพูดตลบตะแลง 2 เปโตร 2.3 
คําพูดโออวดตัว   2 เปโตร 2.18,  ยูดา 16 
คําพูดชั่วราย  2 ยอหน 10 
 
กลาวโดยสรุปพระคัมภีรใหคําเตือนสุดทายไวที่เกี่ยวกับพระวจนะใน วิวรณ 22.18-19 
“ขาพเจาเตือนทุกคนที่ไดยินคําพยากรณในหนงัสือนี้วา ถาผูใดจะเพิ่มเติมคําไปใน 

หนังสือนี้ พระเจาก็จะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่เขยีนในหนังสือเลมนี้แกผูนั้น และถาผูใดตัด
ขอความออกจากหนังสอืพยากรณนีพ้ระเจาก็จะทรงเอาสวนแบงของผูนัน้ที่มีอยูในตนไม
แหงชีวิตและที่มีอยูในวสิทุธินครนั้น ซ่ึงบรรยายไวในหนังสือเลมนี้ไปเสีย” 
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ชื่อ      

บททดสอบตนเอง บทที่ 9 
 

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคญัจากความทรงจํา 
            

            
2. จงใหชื่อของสญัลักษณอยางนอยที่สุด 5 สัญลักษณ ที่ใชในพระคัมภีรที่เปนตวัแทนพระวจนะของ

พระเจา 
            
           
           
            

3. จุดประสงคหลายประการสําหรับพระวจนะของพระเจาไดใหไวในบทนี ้จงเขียนมาใหดู 3 ประการ 
            

           
            

4. เหตุใดเราจึงไมเชื่อทุก ๆ คําที่เราไดยิน 
             
5. มีคําเตือนอะไรที่ใหไวแกผูทีเ่พิ่มเขาไปในพระวจนะของพระเจา 
             
6. มีคําเตือนอะไรที่ใหไวแกผูทีน่ําสิง่ที่เขียนไวในพระวจนะของพระเจาออกไป 
             
7. ใครเปนแหลงที่มาพระวจนะ 
             
8. พระเยซูไดตรัสพระวจนะของผูใด 
             
9. เนื้อหาในพระคัมภีรแบงออกเปน 2 ประการคืออะไร ? 
            

            
10. ตามบันทึกพระคัมภีรใครเปนมนษุยผูแรกที่ไดเขียนพระวจนะของพระเจาไวตามการทรงนาํของ

พระองค 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 9 
 

1. “ขอเบิกตาขาพระองคเพื่อขาพระองคจะเห็นสิง่มหัศจรรยจากพระคําของพระองค”  สดุดี 119:18 
2. เปนโคม  กระจกเงา  แสงสวาง  อาหาร ไฟ   
3. จงดูจุดประสงคที่ใหไวในบทเรียน 
4. ทุกคนที่อางวาไดพูดพระวจนะของพระเจาไมไดทําอยางนี้จริง เพราะมีครูเทียมเท็จหลายคน  
5. พระเจาจะเพิม่ภัยพิบัติที่เขยีนไวในพระวจนะ  ววิรณ 22.18-19 
6. สวนของเขาจะถูกนําออกไปจากหนงัสือแหงชวีิตและออกไปจากวิสุทธนครและจากสิง่ที่เขียนไวใน

พระวจนะ  ววิรณ 22.18-19 
7. พระเจา 
8. พระวจนะของพระเจา 
9. อาหารนมและอาหารแข็ง 
10. โมเสส 
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เพ่ือการศึกษาตอไปดวยตนเอง 
สําหรับการศึกษาตอไปในบททัง้หมดในพระคัมภีร สดุดี 119  ไดพูดไวมากที่สุดเกีย่วกับพระวจนะ

ของพระเจา จงอานใหทั่วทัง้บทนี้ ซึง่เปนบททีย่าวที่สุดในพระคัมภีร มีคําแตกตางกันหลายคําที่ใชอางถึง
พระวจนะของพระเจาแตละครั้งที่ใชในสดดีุ 119  ก็จะเพิ่มความรูของเราเกี่ยวกับพระวจนะของพระองค 

 
จงขีดเสนใตคําตอไปนี้ทุกครั้งที่ปรากฎอยูในบทนี้ 

พระวจนะ  พระวจนะทัง้หลาย  คําตัดสินหรือคําพพิากษา  บัญญัติ  กฎเกณฑ  กฎบัญญัติ คําสั่ง  
วิถีทางของพระองค  คําพยานของพระองค 

หลังจากคุณไดขีดเสนใตการใชคําเหลานี้ใน สดุดี 119  จงหนักลับไปและอานบทนีอี้กทีหนึง่ 
จงสรางแผนผงัเพื่อที่จะสรุปการศึกษาของคุณ   ทําตามแผนผังที่ไดใหไวสําหรับคุณขางลางนี ้
ใสขอแตละขอที่บรรจุคําเหลานี้ลงไปและกส็รุปวา ขอตางๆ นี้สอนอะไรเกี่ยวกับพระวจนะพระเจา 

 
ทําตามแผนผงัดังตอไปนี ้

 
ขอที่      สรุป 
1    เราไดรับพระพรถาเราดาํเนนิตามพระบัญญัติของพระองค 
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สําหรับการศึกษาตอไป 
มีขอความหลายแหงในพระคัมภีรที่ยืนยนัถึงการดลใจแหงพระวจนะของพระเจา จงเปดดูขอความ

ดังกลาวและสรุปขอความนัน้ ๆ 
 
ขอพระคัมภีร    สรุป 
ฮีบรู 1.1 
1 เธสะโลนิกา 2.13 
2 ทิโมธี 3.16 
1 โครินธ 24.37 
1 โครินธ 2.7-13 
กาลาเทีย 1.11, 12, 16, 20 
เอเฟซัส 3.1-10 
1 เปโตร 1.10, 11, 21 
2 เปโตร 3.16 
 

 
 
 


