พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่ าอย่ างไร
อธิบายและสรุปข้ อความต่ าง ๆ เกีย่ วกับหลักคาสอน
ทีส่ าคัญของพระคริสตธรรมคัมภีร์
อย่ างละเอียดครบถ้ วน

โดย อาร์ . เอ. ทอร์ รี่ย์
อดีตผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัยพระคริ สตธรรม ชิคำโก
ผูเ้ ขียน
“วิธีศึกษำพระคัมภีร์” ใน “คู่มือหัวข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์”
“ควำมสำคัญและคุณค่ำของกำรศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์”

กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์
28/2 ซอยประชำอุทิศ ถนนปฏิพทั ธ์
พระนคร,4
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“จงไปเปิ ดคำสอนและคำพยำนดูซิ ถ้ำเขำพูดไม่ตรงกับคำสอนนี้ ก็ไม่มีแสงรุ่ งอรุ ณแห่ง
ควำมหวังในพวกเขำเลย” อิสยำห์ 8:20
“....ผูใ้ ดมีคำโอวำทของเรำ ให้เขำพูดคำโอวำทของเรำนั้น โดยควำมสัตย์เถิด ฟำงจะเป็ นอะไร
แก่เมล็ดข้ำวเล่ำ พระเยโฮวำห์ได้ตรัส....” เยเรมีย ์ 23:28,29
“ข้ำพเจ้ำจะคอยฟังคำตรัสแห่ งพระเยโฮวำห์เจ้ำ....” สดุดี 85:8

จัดพิมพ์ โดยได้ รับอนุญาตจาก
เฟลมมิง่ รีเวลล์ -นิวยอร์ ค
By the kind permission of
Fleming Revell Company,New York
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คาแนะนาในการใช้ ตาราเล่ มนี้
ในกำรจัดเตรี ยมตำรำเล่มนี้ ข้ำพเจ้ำได้ใช้เวลำศึกษำและค้นคว้ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์มำเป็ น
เวลำหลำยปี และได้ใช้ทดสอบกับนักศึกษำในชั้นต่ำง ๆ หลำยชั้น ซึ่ งมีนกั ศึกษำนิกำยต่ำง ๆ ศึกษำ
ร่ วมกัน ถึงสำมสิ บหกนิกำย แต่อย่ำงไรก็ตำม ตำรำเล่มนี้ไม่ได้อธิ บำยหัวข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุก
หัวข้ออย่ำงครบถ้วน ด้วยว่ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั มีควำมหมำยลึกซึ้ งกว้ำงขวำงมำก กำรค้นคว้ำ
ขุมทรัพย์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ยอ่ มไม่มีที่สิ้นสุ ด
เนื้อหำสำคัญต่ำง ๆ รวมทั้งข้อพระคัมภีร์ในตำรำเล่มนี้ ข้ำพเจ้ำได้ตรวจไตร่ ตรองอย่ำงละเอียด
ถี่ถว้ นที่สุด
เพื่อให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตำมควำมหมำยในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เท่ำที่จะทำได้
จุดมุ่งหมำยประกำรแรก ก็คือ ควำมถูกต้องของเนื้ อหำทุกประโยค ดังนั้นจึงอำจขำดควำมสละสลวยไป
บ้ำง เมื่อวิเครำะห์ถึงข้อใด จึงยกเอำข้อนั้น ๆ มำอ้ำงไว้ก่อนข้อเสนอทุกครั้ง เช่นเดียวกับวิธีกำรของ
วิทยำศำสตร์ สมัยใหม่ ซึ่ งเมื่ออธิ บำยถึงเรื่ องใด ก็มกั แยกแยะหำเหตุผลมำอธิ บำยอย่ำงถี่ถว้ นก่อนที่จะ
สรุ ปควำมเสมอ ตำรำเล่มนี้ แม้จะไม่มีภำษำฮีบรู หรื อภำษำกรี ก อันเป็ นภำษำเดิมของพระคริ สตธรรม
คัมภีร์อยูด่ ว้ ยก็ตำม แต่ไม่ได้คน้ คว้ำฉบับภำษำเดิมอย่ำงละเอียดถี่ถว้ น ก่อนที่จะลงมือเขียน
ข้อเสนอบำงข้อ อำจเป็ นของใหม่ และเป็ นที่สะดุดตำสะดุดใจแก่ผศู ้ ึกษำบ้ำง แต่อย่ำงไรก็ตำม
ข้อเสนอเหล่ำนี้ เป็ นข้อสรุ ปควำมของข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งเป็ นที่มำแห่งข้อเสนอนัน่ เอง
ข้ำพเจ้ำหวังว่ำตำรำเล่มนี้คงจะประทับใจ และอำนวยประโยชน์ให้แก่ผศู ้ ึกษำ ทั้งผูท้ ี่เชื่ อและผูท้ ี่
ไม่เชื่อว่ำ พระเจ้ำเป็ นผูป้ ระสิ ทธิ์ ประสำทพระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้ วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในกำรพิจำรณำ
ว่ำ พระเจ้ำทรงเป็ นผูป้ ระสิ ทธิ์ ประสำทพระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้ จริ งหรื อไม่ ก็โดยค้นเรื่ องรำวในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ดูวำ่ ประสำนกันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยตลอดหรื อไม่ แม้วำ่ จะมีผเู ้ ขียนหลำย
ท่ำน หลำยวรรณะก็ตำม ข้ำพเจ้ำมัน่ ใจว่ำ มีผปู ้ ระพันธ์คนเดียวที่ทรงดลใจผูเ้ ขียนเหล่ำนั้น คือองค์พระผู ้
เป็ นเจ้ำนัน่ เอง ควำมรู ้สึกของข้ำพเจ้ำในเรื่ องนี้ยงิ่ แน่ใจมำกขึ้น เมื่อข้ำพเจ้ำศึกษำค้นคว้ำพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ เพื่อเตรี ยมตำรำเล่มนี้
วิธีใช้ที่เหมำะที่สุดก็คือ
ให้ใช้เป็ นตำรำเรี ยนหลักศำสนศำสตร์ในวิทยำลัยพระคริ สตธรรม
เพรำะได้จดั แบ่งบทตอนต่ำง ๆ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอในด้ำนควำมคิดเห็นไว้อีกด้วย นอกจำกนี้ยงั เหมำะ
สำหรับใช้ในกำรนมัสกำรเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำประจำวัน ภำยในครอบครัวคริ สเตียน ที่ตอ้ งกำรศึกษำเรื่ อง
พระเจ้ำอย่ำงมีระเบียบแบบแผน หวังว่ำตำรำเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์อย่ำงยิง่ แก่ผทู ้ ี่ศึกษำพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ดว้ ยตนเองด้วย
จุดมุ่งหมำยสำคัญประกำรหนึ่งของตำรำเล่มนี้ ก็เพื่ออธิ บำยเรื่ องรำวต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์อย่ำงมีระเบียบ แต่กระนั้นก็มิได้ทำให้รสพระธรรมเสี ยไปแต่ประกำรใด มีผศู ้ ึกษำพระคริ สต
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ธรรมคัมภีร์เป็ นจำนวนมำก ที่ได้ศึกษำโดยปรำศจำกกำรค้นคว้ำและไตร่ ตรองอย่ำงจริ งจัง กำรใช้ตำรำ
เล่มนี้จะช่วยให้กำรศึกษำมีระเบียบแบบแผนถูกต้องยิง่ ขึ้น
ข้ำพเจ้ำได้รับจดหมำยหลำยฉบับ จำกกลุ่มคริ สเตียนที่ต่ำง ๆ ที่ไม่มีคริ สตจักร และจำก
สมำชิกสคิสตจักรต่ำงๆ ที่ได้ขอบทเรี ยนสำหรับใช้ในกำรศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เพื่อให้มีควำม
เข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้ง ข้ำพเจ้ำหวังว่ำตำรำเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ผศู ้ ึกษำทั้งสองจำพวกนี้ไม่มำกก็นอ้ ย
ทั้งเป็ นคู่มือชี้ แนวทำงให้แก่ผทู ้ ี่ไม่สำมำรถไปโบสถ์ได้ดว้ ยจะได้ศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ยตนเอง
หรื อร่ วมกับพวกพ้องได้
กำรศึกษำบทเรี ยนทุกบทในตำรำเล่มนี้ ผูศ้ ึกษำควรไตร่ ตรองพิจำรณำข้อพระคัมภีร์ให้ถี่ถว้ น
เสี ยก่อน แล้วจึงดูบทควำมในข้อเสนอทั้งนี้ เพื่อจะทำให้ผศู ้ ึกษำสำมำรถตีปัญหำได้ดว้ ยตนเอง และเพื่อ
ก่อให้เกิดควำมซำบซึ้ งในคุณค่ำของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดียงิ่ ขึ้น
อาร์ .เอ.ทอร์ รี่ย์
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คานาของผู้พมิ พ์
พูดกันตำมควำมจริ งแล้ว พระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่ใช่หนังสื อหำกแต่เป็ นคลังหนังสื อ ตำมที่
ท่ำนเซอร์ โทมำส เบรำน์ ได้กล่ำวไว้เมื่อสำมร้อยปี แล้ว ผูเ้ ขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์มีท้ งั กษัตริ ย ์
รัฐบุรุษคนสำคัญ นักศึกษำ ชำวพื้นเมือง ชำวประมง และผูเ้ ลี้ยงแกะ ซึ่ งได้เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ไว้เป็ นสำมภำษำ ส่ วนใหญ่เป็ นภำษำฮีบรู และภำษำกรี ก มีส่วนน้อยที่เป็ นภำษำอำรเมก กว่ำจะเขียนพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์เสร็ จ ก็ตอ้ งใช้เวลำถึงสิ บห้ำศตวรรษ ซึ่ งเป็ นช่วงเวลำแห่งกำรผันผวนของชนชำติต่ำง
ๆ ตระกูลเล็ก ๆ ได้เจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นจนเป็ นประเทศใหญ่และในที่สุดก็ได้เสื่ อมสู ญไปและประเทศอื่น ๆ
เจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นมำแทน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เปรี ยบเสมือนเรื อ ที่แล่นฝ่ ำคลื่นลมข้ำมทะเลแห่งศตวรรษเหล่ำนี้ แต่
กลำงลำเรื อนั้นมีผยู ้ ืนอยูต่ ลอดเวลำ คือ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำและพระผูช้ ่วยให้รอดของปวงมนุษย์น้ นั เอง
ในตำรำเล่มนี้ ดร.ทอร์ รี่ย ์ ได้ช้ ีแนวทำงไปสู่ เหมืองแร่ แห่งคำสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ผู ้
ที่สนใจรับพระพรฝ่ ำยจิตวิญญำณจะสำมำรถค้นพบได้โดยง่ำยและสะดวกสบำย ดร.ทอร์ รี่ย ์ ได้นำคน
นับพัน ให้เข้ำถึงควำมรู้และสติปัญญำมำแล้ว ซึ่งผูพ้ ิมพ์มนั่ ใจว่ำ ตำรำเล่มนี้จะมีคุณค่ำพอที่จะทวีจำนวน
คนเหล่ำนั้นให้มำกยิง่ ขึ้น
ผู้พมิ พ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
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บทที่ 1 พระเจ้ าทรงเป็ นพระวิญญาณ
1. ความจริงทีว่ ่ า พระเจ้ าทรงเป็ นพระวิญญาณ
ยอห์น.4:24 – พระเจ้ำเป็ นพระวิญญำณ และผูท้ ี่จะนมัสกำรพระองค์ตอ้ งนมัสกำรโดยจิต
วิญญำณและควำมจริ ง
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเจ้ำทรงเป็ นพระวิญญำณ
ถาม วิญญำณคืออะไร
ตอบ ลูกำ.24:39- “จงดูมือของเรำและเท้ำของเรำว่ำ เป็ นเรำเองจงคลำตัวเรำดู เพรำะว่ำผีไม่มี
เนื้อและกระดูกเหมือนท่ำนเห็นเรำมีอยูน่ ้ นั ” วิญญำณคือ องค์ประกอบที่มองเห็นด้วยตำไม่ได้ กำรที่พดู
ว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นพระวิญญำณก็หมำยควำมว่ำ พระเจ้ำทรงมีตวั มีตน แต่ไม่ประจักษ์แก่ตำ (เทียบ เฉลย
ธรรมบัญญัติ.4:15-18)
ถาม ถ้ำอย่ำงนั้น ปฐมกำล.1:27 หมำยควำมว่ำอย่ำงไร ที่วำ่ “พระเจ้ำจึงทรงสร้ำงมนุษย์ข้ ึน ตาม
แบบฉายาของพระองค์ ”
คำตอบปั ญหำนี้ปรำกฏชัดเจนในข้อต่อไปนี้
โคโลสี .3:10- และได้สวมมนุ ษย์ใหม่ที่กำลังทรงสร้ำงขึ้นใหม่ในควำมรู้ ตำมแบบพระฉำยำของ
พระองค์ ผูไ้ ด้ทรงสร้ำงขึ้นนั้น
เอเฟซัส.4:23,24- และให้วญ
ิ ญำณจิตของท่ำนทั้งหลำยตั้งขึ้นใหม่ และให้ท่ำนสวมมนุษย์ใหม่
ซึ่งทรงสร้ำงขึ้นใหม่ตำยแบบอย่ำงพระเจ้ำในควำมชอบธรรมและควำมบริ สุทธิ์ แห่งควำมจริ ง
โคโลสี .1:15- พระองค์เป็ นแบบพระฉำยำของพระเจ้ำผูซ้ ่ ึ งไม่ประจักษ์แก่ตำนั้นได้ทรงบังเกิด
ก่อนสรรพสัตว์ท้ งั ปวง (เทียบ 1 ทิโมธี .1:17)
คำว่ำ “พระฉำย” “ฉำยำ” และ “แบบอย่ำง” ไม่ได้หมำยถึงรู ปร่ ำงหรื อสิ่ งที่เห็นได้ดว้ ยตำ แต่
หมำยถึง สติปัญญำ และคุณธรรม เช่น “ในควำมรู้” “ควำมชอบธรรม” และ “ควำมบริ สุทธิ์ แห่งควำม
จริ ง”

2 การปรากฏของพระวิญญาณทีเ่ ห็นได้ ด้วยตา
ยอห์น.1:32- ยอห์นยังเป็ นพยำนว่ำ “เรำได้เห็นพระวิญญำณเสด็จจำกฟ้ ำ ดัง่ นกพิรำบสถิตอยู่
บนพระองค์”
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ฮีบรู .1:7- ส่ วนพวกทูตสวรรค์ พระองค์ตรัสว่ำ พระองค์จะทรงบันดำลพวกทูตของพระองค์ให้
เป็ นประดุจลม และทรงบันดำลผูร้ ับใช้ของพระองค์ให้เป็ นดุจเปลวเพลิง
ข้ อเสนอทีส่ อง วิญญำณอำจปรำกฏให้เห็นได้ดว้ ยตำ

3. การปรากฏของพระเจ้ า ทีเ่ ห็นได้ ด้วยตา
อพยพ.24:9,10- ครั้งนั้นโมเสสได้ข้ ึนไปกับอำโรน นำดำบ อะบีฮู และผูเ้ ฒ่ำชำติอิสรำเอลเจ็ด
สิ บคน เขำทั้งหลำยได้เห็นพระเจ้ำของชนชำติอิสรำเอลและพื้นที่รองพระบำทเป็ นดุจแก้วไพฑูรย์สุกใส
เหมือนท้องฟ้ ำ
ข้ อเสนอทีส่ าม ในอดีตพระเจ้ำทรงปรำกฏให้เห็นได้ดว้ ยตำ

4. ในปรากฏการณ์ ของพระเจ้ าเหล่านี้ มีอะไรทีเ่ ห็นได้ บ้าง
ยอห์น.1:18- ไม่มีใครเห็นพระเจ้ำเลย พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้ำผูท้ รงสถิตอยูใ่ นทรวงของ
พระบิดำ ท่ำนองค์น้ นั ได้สำแดงพระองค์แล้ว
อพยพ. 33:18-23- โมเสสจึงกรำบทูลว่ำ “ขอทรงโปรดสำแดงสง่ำรำศีของพระองค์แก่ขำ้ พเจ้ำ
เถิด” พระองค์จึงตรัสตอบว่ำ “เรำจะบันดำลให้คุณควำมดีของเรำประจักษ์แจ้งต่อหน้ำเจ้ำ และเรำจะ
ประกำศนำมพระเยโฮวำห์ให้ประจักษ์แจ้งต่อหน้ำเจ้ำ เรำประสงค์จะโปรดปรำนผูใ้ ด เรำก็จะโปรด
ปรำนผูน้ ้ นั และเรำประสงค์จะเมตตำแก่ผใู ้ ดเรำจะเมตตำแก่ผนู ้ ้ นั ” พระองค์จึงตรัสอีกว่ำ “เจ้ำจะเห็น
หน้ำของเรำไม่ได้ เพรำะว่ำไม่มีมนุษย์ผใู ้ ด ที่ได้เห็นหน้ำของเรำแล้ว และยังจะมีชีวติ อยูไ่ ด้” พระเยโฮ
วำห์ตรัสอีกว่ำ “นี่แหละยังมีที่แห่งหนึ่งซึ่ งอยูใ่ กล้เรำ เจ้ำจงไปยืนอยูบ่ นศิลำนั้น แล้วขณะเมื่อรัศมีของ
เรำกำลังผ่ำนไป เรำจะซ่อนเจ้ำไว้ในช่องศิลำ และจะบังเจ้ำไว้ดว้ ยมือเรำ กว่ำเรำจะผ่ำนไป เมื่อเรำเอำมือ
ของเรำออกแล้ว เจ้ำก็จะได้เห็นหลังของเรำ แต่หน้ำเรำ เจ้ำจะมิได้เห็นเลย”
ข้ อเสนอทีส่ ี่ ปรำกฏกำรณ์ของพระเจ้ำเหล่ำนี้ ไม่ใช่กำรปรำกฏพระองค์เอง คือ พระเจ้ำที่เห็นด้วยตำ
ไม่ได้น้ นั แต่เป็ นกำรสำแดงพระองค์ให้มนุษย์เห็น
ถาม มีขอ้ ขัดแย้งหรื อเปล่ำระหว่ำง อพยพ.24:9,10- (“ครั้งนั้นโมเสสได้ข้ ึนไปกับอำโรน นำดำบ
อะบีฮู และผูเ้ ฒ่ำชำติอิสรำเอลเจ็ดสิ บคน เขำทั้งหลำยได้เห็นพระเจ้ำของชนชำติอิสรำเอล...”) อิสยำห์.
6:1- ”ในปี ที่กษัตริ ยอ์ ูซียำสิ้ นพระชนม์ ข้ำพเจ้ำได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ประทับเหนือพระที่นงั่ สู งเด่น
และชำยฉลองพระองค์แผ่ไปเต็มพระวิหำร”) และใน ยอห์น.1:18- (“ไม่มีใครได้เห็นพระเจ้ำเลย พระ
บุตรองค์เดียวของพระเจ้ำ ผูท้ รงสถิตอยูใ่ นทรวงของพระบิดำ ท่ำนองค์น้ นั ได้สำแดงพระองค์แล้ว”)
ตอบ ไม่มีอะไรขัดแย้งกันเลย ยกตัวอย่ำงเช่น คนเห็นเงำตนเองในกระจก อำจพูดได้วำ่ “ข้ำพเจ้ำ
ได้เห็นใบหน้ำของข้ำพเจ้ำเองแล้ว แต่ก็เป็ นควำมจริ งอีกแง่หนึ่งว่ำ “ข้ำพเจ้ำไม่เคยเห็นใบหน้ำของ
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ข้ำพเจ้ำเลย” (ที่เห็นในกระจกนั้นเป็ นเพียงรู ปสะท้อนของตัวเองเท่ำนั้น) ทำนองเดียวกันคนที่เห็นกำร
ปรำกฏของพระเจ้ำ อำจพูดได้วำ่ เขำได้เห็นพระเจ้ำ แต่ไม่มีมนุษย์คนใด ได้เห็นพระเจ้ำอย่ำงที่พระองค์
ทรงเป็ นอยูอ่ ย่ำงแท้จริ ง ดังนั้นจึงเป็ นควำมจริ งที่วำ่ “ไม่มีใครได้เห็นพระเจ้ำเลย”
หัวข้อกำรปรำกฏของพระเจ้ำนี้ ยังมีเรื่ อง “ทูตของพระเยโฮวำห์” ร่ วมอยูด่ ว้ ย ภำษำเดิมของพระ
คัมภีร์ได้แสดงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงคำว่ำ “ทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ำ” กับคำว่ำ “ทูตของพระเจ้ำ” ไว้
ปฐมกำล.16:7-11,13- ทูตพระเยโฮวำห์ได้มำพบหญิงนั้นที่บ่อน้ ำริ มป่ ำ ข้ำงทำงจะไปเมืองชูร์
พูดว่ำ “ฮำกำร์หญิงคนใช้ของนำงซำรำยย เจ้ำไปไหนมำ” เขำตอบว่ำ “ข้ำพเจ้ำหนีมำให้พน้ หน้ำนำงซำ
รำยยนำยของข้ำพเจ้ำ” ทูตพระเยโฮวำห์จึงสั่งว่ำ “จงกลับไปหำนำยผูห้ ญิงของเจ้ำ และจงยอมตัวอยูใ่ ต้
บังคับของเขำเถิด” ทูตพระเยโฮวำห์ได้กล่ำยแก่หญิงนั้นว่ำ “เรำคงจะให้พงศ์พนั ธุ์ของเจ้ำทวีมำกขึ้น จน
นับไม่ถว้ น นำงได้กล่ำวแก่หญิงนั้นว่ำ “เรำคงจะให้พงศ์พนั ธุ์ของเจ้ำทวีมำกขึ้น จนนับไม่ถว้ น นำงฮำ
กำร์ จึงออก พระนำมพระเยโฮวำห์ ผูต้ รัสแก่ตนว่ำ “พระองค์ทรงเห็นข้ำพเจ้ำ” และพูดว่ำ “พระองค์ผู้
ทอดพระเนตรเห็นข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้เห็นพระองค์ที่นี่ดว้ ยหรื อ”
“ทูตพระเยโฮวำห์” ในข้อ 10 เป็ นองค์เดียวกับพระเยโฮวำห์ในข้อ 13
ปฐมกำล. 21:17,18- ฝ่ ำยพระเจ้ำทรงฟังเสี ยงเด็กนั้น ทูตของพระองค์ จึงเรี ยกฮำกำร์ จำกฟ้ ำว่ำ
“ฮำกำร์เอ๋ ย เจ้ำเป็ นอย่ำงไร อย่ำกลัวเลย ด้วยพระเจ้ำได้ยนิ เสี ยงของเด็กนั้นแล้ว จงลุกขึ้นไปอุม้ เด็กนั้น
ไว้ ด้วยเรำจะโปรดให้เขำเป็ นตระกูลใหญ่”
ปฐมกำล.22:11,12- ทูตของพระเยโฮวำห์ก็เรี ยกอับรำฮัมจำกฟ้ ำว่ำ “อับรำฮัมเอ๋ ย” อับรำฮัมทูล
ว่ำ “ข้ำพเจ้ำอยูน่ ้ ีพระเจ้ำข้ำ” พระเจ้ำจึงตรัสว่ำ “เจ้ำอย่ำทำอันตรำยแด่ลูกชำยนั้นเลย เพรำะเดี๋ยวนี้ เรำรู ้วำ่
เจ้ำเกรงกลัวพระเจ้ำ ด้วยเจ้ำมิได้ห่วงลูกคนเดียวของเจ้ำไว้จำกเรำ”
“ทูตของพระเยโฮวำห์” ในข้อ 11 นี้ เป็ นองค์เดียวกับพระเจ้ำในข้อ 12
ผูว้ นิ ิจฉัย.2:1,2- ฝ่ ำยทูตพระเยโฮวำห์ ขึ้นไปจำกกำลิลีถึงตำบลโบคิม จึงตรัสว่ำ “เรำ นำเจ้ำ
ทั้งหลำยออกมำจำกแผ่นดินอียปิ ต์ให้เข้ำมำยังแผ่นดิน ซึ่ งเรำได้ปฏิญำณไว้แก่ปู่ย่ำตำยำยของเจ้ำ เรำได้
สัญญำไว้แล้วว่ำ คำสัญญำไมตรี เจ้ำ เรำจะไม่หกั เสี ยสื บ ๆ ไปเป็ นนิรันดร์ ส่ วนเจ้ำทั้งปวงอยูท่ ำสัญญำ
ไมตรี กบั ชำวแผ่นดินนี้ แท่นบูชำของเขำเหล่ำนั้น จงทำลำยเสี ย แต่เจ้ำมิได้ฟังเสี ยงของเรำเจ้ำทำอย่ำงนี้
ทำไมเล่ำ”
ในที่น้ ีคำว่ำ “ทูตพระเยโฮวำห์” และ “เรำ” หมำยถึงพระเยโฮวำห์โดยตรง (ดู ผูว้ นิ ิจฉัย.6:1114,19-24 โดยเฉพำะข้อ 14)
อีกตอนหนึ่งที่น่ำสังเกตคือ
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ปฐมกำล.18:1,2,9,10,13,14,16- พระเยโฮวำห์ได้ทรงปรำกฏแก่อบั รำฮัม ที่ตน้ สนใหญ่
ตำบลมัมเร เมื่อท่ำนนัง่ อยูท่ ี่ประตูทบั อำศัย เวลำแดดร้อน อับรำฮัมก็เงยหน้ำขึ้นแลดูเห็น บุรุษสำมคน
ยืนอยูต่ รงหน้ำ เมื่อได้เห็นก็วงิ่ ออกไปจำกประตูทบั อำศัยต้อนรับน้อมกำยลงที่ดิน ท่ำนจึงถำมอับรำฮัม
ว่ำ “ซำรำยภรรยำของเจ้ำอยูท่ ี่ไหน” อับรำฮัมทูลว่ำ “อยูใ่ นทับอำศัย” ท่ำนจึงว่ำ “เรำคงจะกลับมำหำเจ้ำ
ตำมกำลอำยุแห่งชีวติ และนี่แน่ะ นำงซำรำยภรรยำของเจ้ำจะมีบุตรชำย” ส่ วนนำงซำรำยซึ่ งอยูท่ ี่ประตู
ทับอำศัยข้ำงท่ำนก็ได้ยนิ แต่ พระเยโฮวำห์ตรัสแก่อบั รำฮัมว่ำ “ทำไมซำรำยจึงหัวเรำะอยู่ และคิดในใจ
ว่ำ ตนแก่มำกแล้ว จะมีบุตรจริ งหรื อ สิ่ งใดที่ยำกเหลือกำลังพระเยโฮวำห์มีหรื อ เรำจะกลับมำหำเจ้ำตำม
กำลกำหนดแห่งชีวติ และนำงซำรำยจะมีบุตรชำย” ท่ำนเหล่ำนั้นก็ลุกขึ้นจำกที่นนั่ แล้วมองไปทำง
เมืองโสโดม อับรำฮัมก็ไปส่ งท่ำนตำมทำง
ในข้อพระคัมภีร์เหล่ำนี้ องค์หนึ่งในสำมองค์น้ นั คือพระเยโฮวำห์ ใน 19:1 กล่ำวว่ำ มีทูตสอง
องค์เท่ำนั้นมำที่เมืองโสโดม องค์หนึ่งคงอยูก่ บั อับรำฮัม อีกสององค์ได้ไปถึงเมืองโสโดม องค์ที่คงอยู่
กับอับรำฮัมคือผูใ้ ดเมื่ออ่ำนต่อไปจึงจะรู ้
ปฐมกำล.18:17-21- พระเยโฮวำห์ทรงดำริ วำ่ “เรำจะปิ ดเหตุกำรณ์ที่เรำจะกระทำ มิให้อบั รำฮัมรู้
หรื อ ด้วยอับรำฮัมคงจะเป็ นประเทศใหญ่ มีกำลังมำก และบรรดำชนประเทศทัว่ โลกจะได้ควำมสุ ข
เพรำะเขำ ด้วยเรำรู้จกั อับรำฮัมอย่ำงสนิทดำริ จะให้เขำปกครองลูกหลำนครอบครัวต่อไป ให้รักษำทำง
พระเยโฮวำห์โดยสัตย์ซื่อและชอบธรรม เพื่อพระองค์จะได้พระรำชทำนให้เขำตำมคำที่พระองค์ได้ตรัส
ไว้ถึงเขำนั้น” แล้ว พระเยโฮวำห์ตรัสว่ำ “เพรำะเสี ยงร้องของชำวเมืองโสโดมและเมืองโกโมรำห์มำก
และเพรำะกำรบำปผิดของเรำรุ นแรงนัก เรำจะลงไปตรวจดูวำ่ คนทั้งหลำยได้กระทำเหมือนเสี ยงร้องที่
เรำ ได้ยนิ นั้นสิ้ นหรื อไม่ ถ้ำหำไม่เรำก็จะได้รู้”
และในข้อ 22 เรำอ่ำนพบว่ำ “อับรำฮัมยังยืนอยูต่ ่อพระพักตร์ พระเยโฮวำห์” นี่แสดงให้เห็น
ชัดเจนว่ำ องค์ที่คงอยูก่ บั อับรำฮัมคือพระเยโฮวำห์ ซึ่ งทรงปรำกฏในรู ปร่ ำงมนุษย์ ข้อ 33 กล่ำวต่อไปอีก
ว่ำ “เมื่อพระเยโฮวำห์ตรัสแก่อบั รำฮัมเสร็ จแล้ว พระองค์จึงเสด็จไป” (ดู 19:27 ด้วย)
ข้ อเสนอทีห่ ้ า ทูตของพระเยโฮวำห์เล็งถึงพระเยโฮวำห์ คือกำรปรำกฏของพระองค์ที่เห็นได้ดว้ ยตำ
ถาม “ทูตของพระเยโฮวำห์” คือผูใ้ ด
ผูว้ นิ ิจฉัย.13:18- ทูตพระเยโฮวำห์ตรัสแก่มำโนอำห์วำ่ “เหตุไรจึงถำมชื่อเรำ ด้วยเห็นเป็ นควำม
ลึกลับ (มหัศจรรย์) หรื อ” เทียบ อิสยำห์.9:6- ด้วยว่ำจะมีบุตรคนหนึ่งเกิดขึ้นในพวกเรำ คือทรงประทำน
บุตรคนหนึ่งให้แก่พวกเรำ และท่ำนได้แบกกำรปกครองไว้เหนื อบ่ำของท่ำน และเขำจะขนำนนำมของ
ท่ำนว่ำ ที่ปรึ กษำ มหัศจรรย์ พระเจ้ำทรงอำนุ ภำพ พระบิดำองค์ถำวร และองค์สันติรำช”
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ในภำษำฮีบรู (ภำษำเดิมของพระคัมภีร์เดิม) คำว่ำ “มหัศจรรย์” นั้น เล็งถึง “ทูตของพระเยโฮ
วำห์” ซึ่งเป็ นพระนำมของพระเยโฮวำห์คล้ำยกับคำที่อิสยำห์ได้ใช้ ซึ่ งเป็ นพระนำมขององค์พระคริ สต์ที่
จะเสด็จมำ
มำลำคี.3:1- พระเยโฮวำห์จอมพลโยธำตรัสว่ำ “ดูนะ เรำจะใช้ทูตของเรำออกไปและเขำจะ
จัดแจงหนทำงไว้ล่วงหน้ำเรำ และพระเยโฮวำห์ที่เจ้ำทั้งหลำยถำมถึงนั้น จะเสด็จมำยังวิหำรของ
พระองค์โดยเร็ วพลัน ทูตนั้นก็คือ ทูตตำมควำมที่บ่งไว้ในสันถวไมตรี ซ่ ึ งเจ้ำทั้งหลำยพึงพอใจนั้น...”
ตอบ ทูตของพระเยโฮวำห์คือพระบุตรของพระเจ้ำ ก่อนรับชำติเป็ นมนุษย์ (ดู ยอห์น. 8:56“อับรำฮัมบิดำของท่ำนทั้งหลำยชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเรำ ท่ำนได้เห็นแล้วและมีควำมยินดี”)
“ทูตของพระเยโฮวำห์” ไม่ได้ปรำกฏอีก หลังจำกกำรประสู ติของพระเยซูคริ สต์ มีตอนอื่น ๆ
บำงตอนซึ่งมีบำงคนเข้ำใจผิดและตีควำมหมำยผิด ๆ เช่น มัทธิว.1:20,28:2,ลูกำ.2:9,กิจกำรอัครทูต.8:26,
12:7,23
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บทที่ 2 เอกภาพของพระเจ้ า
1. ความจริงว่ าด้ วยเอกภาพของพระเจ้ า
เฉลยธรรมบัญญัติ.4:35- พระองค์ได้ทรงสำแดงให้ปรำกฏแก่เจ้ำ เพื่อเจ้ำจะได้รู้วำ่ พระเยโฮวำห์
เป็ นพระเจ้ำ นอกจำกพระองค์หำมีพระเจ้ำอื่นไม่เลย
เฉลยธรรมบัญญัติ.6:4- ดูกร พวกอิสรำเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเรำ เป็ นเอกพระ
เยโฮวำห์
อิสยำห์.43:10- พระเยโฮวำห์ตรัสว่ำ “เจ้ำทั้งหลำยเป็ นพยำนของเรำ และเป็ นผูร้ ับใช้ของเรำที่
เรำได้เลือกสรรไว้ เพื่อเจ้ำทั้งหลำยจะได้รู้จกั และเชื่อถือเรำ และจะได้เข้ำใจว่ำ เรำคือพระองค์ผนู ้ ้ นั ไม่มี
พระเจ้ำเกิดขึ้นก่อนเรำ และภำยหลังเรำก็จะไม่มีดุจกัน”
อิสยำห์.44:6- พระเยโฮวำห์กษัตริ ยข์ องชนชำติอิสรำเอล และผูช้ ่วยให้รอดของเขำคือพระเยโฮ
วำห์จอมพลโยธำตรัสว่ำ “เรำเป็ นเบื้องต้น และเรำเป็ นเบื้องปลำย และนอกจำกเรำไม่มีเลย”
อิสยำห์.45:5- เรำคือ เยโฮวำห์ และไม่มีพระอื่นอีกแล้ว นอกจำกเรำไม่มีพระเจ้ำองค์อื่นอีก เรำ
จะคำดเจียระบำดให้เจ้ำ แม้วำ่ เจ้ำไม่รู้จกั เรำ (ดูขอ้ 14,18ด้วย)
1 ทิโมธี .2:5- เพรำะว่ำมีพระเจ้ำองค์เดียว และมีคนกลำงแต่ผเู ้ ดียว ระหว่ำงพระเจ้ำกับมนุษย์ คือ
พระเยซูคริ สต์ผทู้ รงสภำพเป็ นมนุษย์
มำระโก.10:18- พระเยซูตรัสถำมคนนั้นว่ำ “ท่ำนเรี ยกเรำว่ำประเสริ ฐทำไม ไม่มีใครประเสริ ฐ
เว้นแต่พระเจ้ำองค์เดียว”
มำระโก.12:29- พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่ำ “พระบัญญัติที่เป็ นเอกเป็ นใหญ่กว่ำบัญญัติท้ งั
ปวงนั้นคือว่ำ ดูก่อนพวกอิสรำเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเรำเป็ นพระเจ้ำองค์เดียว....”
ข้ อเสนอ พระเจ้ำของเรำเป็ นพระเจ้ำองค์เดียว และไม่มีพระเจ้ำองค์อื่นนอกจำกพระองค์

2. ลักษณะเอกภาพของพระเจ้ า
ถาม มีหลำยองค์ร่วมในพระเจ้ำองค์เดียวนี้หรื อ
ตอบ (1) ในภำษำฮีบรู คำที่แปลว่ำ “เอก” หรื อ “องค์เดียว” หมำยถึงกำรร่ วมเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ไม่ได้หมำยถึงสภำพโดดเดียว
ปฐมกำล.2:24- เพรำะเหตุน้ นั ผูช้ ำยจึงจะละบิดำมำรดำของตน ไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยำและเขำ
ทั้งสองจะเป็ นเนื้อหนังอันเดียวกัน
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ในพระคริ สตธรรมใหม่ คำว่ำ “อันเดียว” หรื อ “อันหนึ่งอันเดียวกันก็มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน
คือกำรร่ วมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1 โคริ นธ์.12:13- เพรำะว่ำถึงเรำเป็ นพวกยิวก็ดี เป็ นพวกกรี กก็ดี เป็ นทำสก็ดี หรื อมิใช่ทำสก็ดี
เรำทั้งหลำยได้รับบัพติศมำแต่พระวิญญำณองค์เดียว เข้ำเป็ นกำยอันเดียว
ยอห์น 17:22,23- เกียรติซ่ ึ งพระองค์ได้ทรงประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ให้แก่เขำ เพื่อเขำจะ
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนพระองค์กบั ข้ำพเจ้ำ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น ข้ำพเจ้ำอยูใ่ นเขำ และ
พระองค์อยูใ่ นข้ำพเจ้ำ เพื่อเขำจะสำเร็ จโดยบริ บูรณ์ในกำรเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นได้ เพื่อโลกนี้จะ
ได้รู้วำ่ พระองค์ได้ทรงใช้ขำ้ พเจ้ำมำ และได้ทรงรักเขำเหล่ำนั้นเหมือนได้ทรงรักข้ำพเจ้ำ
กำลำเทีย.3:28เพรำะว่ำเมื่อท่ำนทั้งหลำยเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันกับพระคริ สต์น้ นั จะเป็ น
พวกยิวหรื อพวกกรี กก็ไม่ได้ จะเป็ นทำสหรื อเป็ นไทก็ไม่ได้ จะเป็ นชำยหรื อหญิงก็ไม่ได้
(2) ในพระคัมภีร์เดิมคำที่ใช้แทนคำว่ำ “พระเจ้ำ” นั้นแสดงจำนวนมำกกว่ำหนึ่ง (พหูพจน์)
(3) พระเจ้ำทรงใช้สรรพนำมที่เป็ นพหูพจน์ เมื่อตรัสเกี่ยวกับพระองค์เอง
ปฐมกำล.1:26- พระเจ้ำทรงดำริ วำ่ “จงให้เรำสร้ำงมนุษย์ตำมแบบฉำยำของเรำ...”
ปฐมกำล.11:7- ให้เรำลงไป ทำให้ภำษำของเขำวุน่ วำยต่ำงกันไป อย่ำให้เขำพูดเข้ำใจกันได้
ปฐมกำล.6:8- และข้ำพเจ้ำได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเยโฮวำห์ตรัสว่ำ “เรำ จะใช้ผใู้ ดไป และ
ผูใ้ ดจะไปแทนเรำ” และข้ำพเจ้ำจึงกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำอยูท่ ี่นี่ ทรงใช้ขำ้ พเจ้ำเถิด”
(4) เศคำริ ยำห์.2:10,11- เยโฮวำห์ตรัสว่ำ “โอ้บุตรี แห่งศิโยน จงร้องเพลงยินดี เพรำะนี่แน่ะเรำ
มำ และเรำจะอำศัยอยูใ่ นท่ำมกลำงท่ำน ณ วันนั้นจะมีเมืองเป็ นอันมำก มำเข้ำฝักฝ่ ำยข้ำงพระเยโฮวำห์
และจะเป็ นสำหรับชนเมืองแห่งเรำ และเรำจะตั้งอยูใ่ นท่ำมกลำงท่ำนแห่งเขำทั้งหลำย และท่ำนจะได้
รู้สึกนึกว่ำ พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยได้ใช้เรำให้มำถึงท่ำน”
ในที่น้ ีพระเยโฮวำห์เจ้ำตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองว่ำ พระองค์เป็ นผูส้ ่ งพระองค์เองให้เสด็จลงมำ
(5) “ทูตของพระเยโฮวำห์” (ดูบทที่ 1) หมำยถึงพระเยโฮวำห์ และในเวลำเดียวกัน มิได้หมำยถึง
องค์พระเยโฮวำห์โดยตรง
(6) ยอห์น.1:1- “เมื่อเดิมนั้นพระวำทะเป็ นอยูแ่ ล้ว และพระวำทะนั้นได้อยูก่ บั พระเจ้ำ และพระ
วำทะนั้น เป็ นพระเจ้ำ”
(7) ต่อไปเรำจะเห็นว่ำ พระบิดำเจ้ำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มีสภำพเป็ นพระเจ้ำ แต่
มีควำมเป็ นอยูต่ ่ำงกัน (ดู มัทธิว. 3:16,17,28:19,2 โคริ นธ์.13:14)
ถาม พระเจ้ำทรงเป็ นตรี เอกกำนุภำพ และเอกกำนุภำพ ในเวลำเดียวกันได้อย่ำงไร?
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ตอบ นัยหนึ่งพระเจ้ำจะเป็ นสำม และเป็ นหนึ่งในเวลำเดียวกันไม่ได้แต่อีกนัยหนึ่งทรงเป็ นได้
เรำตอบคำถำมนี้ให้จะแจ้งและจุใจไม่ได้ เพรำะ (1) พระเจ้ำทรงเป็ นพระวิญญำณ เรื่ อง “จำนวน” หรื อ
“เลข” เป็ นของโลกมนุษย์เรำนี้โดยตรง และเป็ นกำรเหลือวิสัย ที่เรำจะเข้ำใจเรื่ องพระเจ้ำโดยควำมคิด
ของมนุษย์ (2) พระเจ้ำทรงสภำพที่ไม่มีควำมจำกัดแต่มนุ ษย์มีควำมจำกัด “พระเจ้ำสถิตอยูใ่ นควำมสว่ำง
ที่มนุษย์คนใดจะเข้ำไปถึงไม่ได้” กำรอธิบำยเรื่ องพระเจ้ำในลักษณะตรี เอกำนุภำพ และเอกำนุภำพด้วย
หลักปรัชญำของมนุษย์น้ นั ไม่ค่อยได้ผลสำเร็ จ เพรำะเป็ นกำรเอำควำมไม่จำกัด มำบรรจุในควำมจำกัด
แห่งควำมคิดของมนุษย์ เรำรู ้อย่ำงเดียวว่ำ มีพระเจ้ำองค์เดียว และพระเจ้ำองค์เดียวนี้ ทรงบันดำลให้
มนุษย์รู้จกั พระองค์ในสภำพเป็ นสำมพระภำค คือ พระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ยอหน์.14:16- เรำจะขอพระบิดำและพระองค์ทรงประทำน ผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่งแก่ท่ำน เพื่อจะอยูก่ บั
ท่ำนเป็ นนิ ตย์
มำระโก.1:10,11- เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมำจำกน้ ำ ในทันใดนั้นก็เห็นท้องฟ้ ำแหวกออก และ
พระวิญญำณลงมำบนพระองค์ดุจนกพิรำบ แล้วมีพระสุ รเสี ยงตรัสจำกฟ้ ำว่ำ “ท่ำนเป็ นบุตรที่รักของเรำ
เรำชอบใจท่ำนมำก”
สรุ ปหลักคำสอนในข้อพระธรรมข้ำงบนนี้
มีพระเจ้ำแต่พระองค์เดียว ซึ่ งดำรงสภำพอยูเ่ ป็ นนิตย์นิรันดร์ และทรงสำมำรถสำแดงพระองค์
เองแก่มนุษย์ เป็ นสำมพระภำค คือ พระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์
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บทที่ 3 พระเจ้ าทรงเป็ นอยู่นิรันดร์
1. พระเจ้ าทรงเป็ นอยู่นิรันดร์
ปฐมกำล.21:33- อับรำฮัมก็ปลูกต้นไม้แทมริ สก์ไว้ที่เบเออร์ เชบำ และนมัสกำรออกพระนำม
พระเยโฮวำห์ พระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์ที่น้ นั
อิสยำห์.40:28- เจ้ำไม่ได้รู้หรื อ เจ้ำยังไม่ได้ยนิ หรื อว่ำ พระเยโฮวำห์ทรงเป็ นพระเจ้ำที่ทรงพระ
ชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์ พระองค์เป็ นผูท้ รงสร้ำงกระทัง่ สุ ดปลำยแผ่นดินโลก พระองค์มิได้ทรงอิดโรยและอ่อน
เปลี้ย ไม่มีผใู ้ ดหยัง่ รู ้ถึงพระปั ญญำของพระองค์ได้
ฮำบำกุก.1:12- โอ้ พระเยโฮวำห์ พระเจ้ำของข้ำพเจ้ำ ผูบ้ ริ สุทธิ์ ของข้ำพเจ้ำพระองค์มิทรงดำรง
อยูต่ ้ งั แต่ตน้ อดีตกำลมำหรื อ ข้ำพเจ้ำทั้งหลำยจะหำได้ตำยไม่ โอ้ พระเยโฮวำห์ พระองค์ได้กำหนดตั้งเขำ
ทั้งหลำยไว้เพื่อกำรพิพำกษำ โอ้พระเจ้ำทรงฤทธิ์ ที่สุด พระองค์ได้ยกเขำทั้งหลำยตั้งขึ้น เพื่อจะปรับโทษ
สดุดี 90:2,4 ก่อนภูเขำทั้งหลำยได้บงั เกิดขึ้น และก่อนพระองค์ได้ทรงสร้ำงแผ่นดินกับพิภพ
โลก พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำอยู่ ตั้งแต่อดีตกำลจนตลอดอนำคตกำล เพรำะในพระเนตรของพระองค์
พันปี ก็เหมือนเวลำวำนนี้ที่ล่วงไปแล้ว และเหมือนยำมเดียวในเวลำกลำงคืน
สดุดี.102:24-27- ข้ำพเจ้ำได้ทูลว่ำ ข้ำแต่พระเจ้ำของข้ำพเจ้ำ ขออย่ำทรงพำข้ำพเจ้ำไปเสี ยใน
เวลำกลำงอำยุของข้ำพเจ้ำ พระพรรษำของพระองค์ยงั่ ยืนอยูต่ ลอดบรรดำชัว่ อำยุของมนุษย์ เมื่อเดิม
พระองค์ได้ทรงตั้งรำกแห่งแผ่นดินโลกไว้ และฟ้ ำสวรรค์เป็ นพระหัตถ์กิจของพระองค์ สิ่ งเหล่ำนั้นจะ
เสื่ อมสู ญไป แต่พระองค์ทรงดำรงยัง่ ยืนอยูจ่ ริ ง พระเจ้ำค่ะ สิ่ งสำรพัดเหล่ำนั้นจะเก่ำไปดุจเสื้ อผ้ำ
พระองค์คงจะทรงผลัดเปลี่ยนสิ่ งเหล่ำนั้นเหมือนเปลี่ยนเสื้ อ แต่พระองค์ไม่ทรงแปรปรวนไป และพระ
พรรษำของพระองค์ไม่รู้สิ้นสุ ดเลย (ดู อิสยำห์.57:15,โรม.1:20,ปฐมกำล 1:1, ยอห์น.1:1)
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเจ้ำทรงเป็ นอยูเ่ ป็ นนิตย์นิรันดร์ ควำมเป็ นอยูข่ องพระเจ้ำไม่มีตน้ และไม่มีปลำย พระ
เจ้ำทรงเป็ นอยูแ่ ล้วในอดีต ทรงเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และจะทรงเป็ นอยูใ่ นอนำคต (เทียบ อพยพ.1:43)
พระองค์คือ “เรำผูเ้ ป็ น” คือพระเยโฮวำห์

2. พระเจ้ าไม่ ทรงเปลีย่ นแปลง
มำลำคี.3:6- แม้นเรำเยโฮวำห์ ไม่กลับกลอก...
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ยำกอบ.1:17- ของประทำนอันดีทุกอย่ำง และของประทำนอันเลิศทุกอย่ำง ย่อมมำแต่เบื้องบน
และลงมำจำกพระบิดำ ผูท้ รงบันดำลให้มีดวงสว่ำง ในพระบิดำนั้นไม่มีกำรแปรปรวนไป หรื อ ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลง เช่นเงำที่ทอดออกไปด้วยอำกำรหมุนเวียน
1 ซำมูเอล.15:29- อนึ่งที่พ่ งึ แห่งชำติอิสรำเอล ไม่ทรงแปรปำกหลำกคำ หรื อมีพระทัยหันหวน
ด้วยพระองค์มิใช่มนุษย์ที่จะกลับกลำยได้ (ดู ฮีบรู .6:17,กันดำรวิถี.23:19)
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเจ้ำทรงแปรปรวนไม่ได้ พระดำริ พระประสงค์และพระนิสัยของพระองค์ ไม่
เปลี่ยนแปลงตลอดกำล
ค้ าน โยนำห์.3:10- “ครั้นพระเจ้ำได้ทรงเห็นกำรกระทำของเขำ ที่เขำได้กลับไม่ประพฤติในทำง
ชัว่ ต่อไป พระเจ้ำก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตำมซึ่ งพระองค์ได้ทรงตรัสไว้วำ่ จะทรงกระทำแก่เขำนั้น
และพระองค์ก็มิได้ทรงกระทำ” ข้อพระคัมภีร์น้ ีกล่ำวว่ำ พระเจ้ำทรงกลับพระทัย
ตอบ พระนิสัยของพระเจ้ำทรงเป็ นอยูเ่ ช่นเดิม พระเจ้ำทรงเกลียดชังควำมผิดบำปอย่ำงไม่รู้จกั
สิ้ นสุ ด และพระประสงค์ของพระองค์ที่จะพิพำกษำลงโทษผูท้ ี่ทำผิดบำปก็ไม่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อชำวนี
นะเวห์ได้กลับใจไม่ทำผิดบำปอีกต่อไป จึงจำเป็ นที่พระเจ้ำจะต้องทรงกลับพระทัยใจกำรลงโทษชำวนี
นะเวห์ ถ้ำหำกว่ำพระเจ้ำไม่ทรงเปลี่ยนแปลง และยังทรงเกลียดชังควำมผิดบำปและทรงรักควำมชอบ
ธรรม เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้วพระเจ้ำก็จำต้องทรงกลับพระทัย เมื่อคนกลับใจจำกทำงบำปทำงชัว่ พระองค์ก็
จะทรงอภัยบำป พระนิสัยของพระเจ้ำก็ยงั คงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง แต่กำรเกี่ยวข้องกับมนุษย์จะต้อง
เปลี่ยนไป เมื่อมนุษย์ชอบกระทำบำปได้กลับใจและเกลี ยดชังควำมผิดบำป มนุษย์จึงเป็ นที่พอพระทัย
พระเจ้ำ ผูท้ รงรักควำมสัจธรรมเสมอไป
ค้ าน ปฐมกำล.6:6- “พระองค์จึงทรงกลับหวนพระทัยโทมนัส ถึงกำรที่ได้สร้ำงมนุษย์ไว้บน
แผ่นดิน” ในที่น้ ีไม่ได้บอกเลยว่ำพระเจ้ำทรงกลับหวนพระทัยในกำรเนรมิตสร้ำงมนุ ษย์เท่ำนั้น แต่บอก
ว่ำ ควำมชัว่ ของมนุษย์ทำให้พระเจ้ำทรงโทมนัสพระทัย
ตอบ (1) ควำมชัว่ ช้ำของมนุ ษย์น้ นั ใหญ่หลวงนัก และน่ำเกลียดชังกำรทรงสร้ำงมนุษย์จึงทำให้
พระเจ้ำทรงโทมนัสพระทัยมำก ในที่น้ ีไม่ได้บอกว่ำ พระเจ้ำทรงเสี ยพระทัยในกำรที่ทรงสร้ำงมนุษย์ข้ ึน
แต่บอกว่ำ พระเจ้ำทรงเศร้ำพระทัยเพรำะได้สร้ำงมนุษย์ข้ ึนมำแล้ว หลำยสิ่ งหลำยอย่ำงที่เรำได้กระทำไป
แล้ว ก็ได้ทำให้เรำเกิดควำมเสี ยใจ แต่เมื่อพิจำรณำให้ดีแล้ว เรำไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนสิ่ งที่เรำได้กระทำ
มำแล้วนั้น (2) กำรที่วำ่ พระเจ้ำทรงกลับพระทัยในกำรที่ทรงเนรมิตมนุษย์ข้ ึน ก็หมำยควำมว่ำ พระเจ้ำ
ทรงหันกลับจำกกำรสร้ำงมนุ ษย์ข้ ึน (ดัง ข้อ 7 ได้แสดงไว้อย่ำงชัดเจน) แล้วกลับทำลำยมนุษย์เสี ย กำร
ทำลำยมนุษย์ก็จำเป็ นเนื่องด้วยควำมผิดบำปของมนุษย์ พระเจ้ำผูบ้ ริ สุทธิ์ ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง จึง
จำเป็ นต้องทำลำยมนุษย์ผหู้ ลงกระทำบำป
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3. พระเจ้ าทรงดารงอยู่ด้วยพระองค์ เอง
ยอห์น.5:26- เพรำะว่ำพระบิดำมีชีวติ ในพระองค์เอง....
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเจ้ำทรงมีพระชนม์อยูใ่ นพระองค์เอง พระเจ้ำทรงเป็ นอยูด่ ว้ ยพระองค์เอง พระเจ้ำ
ทรงดำรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิ ตย์นิรันดร์ แต่กระนั้นยังทรงดำรงพระชนม์อยู่ โดยพระองค์เอง (ดู กิจกำร
อัครทูต 17:24-28)
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บทที่ 4 พระเจ้ าทรงสถิตอยู่ทวั่ ทุกหนทุกแห่ ง
1. พระเจ้ าทรงสถิตอยู่ทุกแห่ ง
สดุดี.139:7-10- ข้ำพเจ้ำจะไปที่ไหนให้พน้ จำกพระวิญญำณของพระองค์ จะหนีไปแห่งใดให้
พ้นจำกพระพักตร์ ของพระองค์ ถ้ำแม้นข้ำพเจ้ำจะขึ้นไปถึงสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่น้ นั ถ้ำข้ำพเจ้ำจะปูที่
นอนไว้ในเมืองผี ดูเถิด พระองค์สถิตอยูท่ ี่นนั่ ถ้ำข้ำพเจ้ำจะเอำปี กของแสงอรุ ณ และใส่ บินไปอยูท่ ี่สุด
ปลำยมหำสมุทร แม้ ณ ที่น้ นั พระหัตถ์ของพระองค์จะทรงนำข้ำพเจ้ำ และพระหัตถ์เบื้องขวำของ
พระองค์จะทรงยึดข้ำพเจ้ำไว้
เยเรมีย.์ 23:23,24- “เรำมิใช่พระเจ้ำอยูใ่ กล้มือ และไม่เป็ นพระเจ้ำห่ำงไกลหรื อ” พระเยโฮวำห์ได้
ตรัส “จะมีผใู ้ ดอำจซ่อนตัวในที่ลบั ที่เรำจะไม่เห็นตัวเขำได้หรื อ” พระเยโฮวำห์ได้ตรัส “เรำได้ให้เห็น
สวรรค์ และแผ่นดินโลก เต็มด้วยองค์เรำไม่ใช่หรื อ” พระเยโฮวำห์ตรัส
กิจกำรอัครทูต.17:24-28- พระเจ้ำซึ่ งทรงสร้ำงโลกกับสิ่ งทั้งปวงที่มีอยูใ่ นโลก พระองค์เป็ น
เจ้ำของสวรรค์และแผ่นดินโลก จึงมิได้ทรงสถิตอยูใ่ นโบสถ์ซ่ ึ งมือมนุษย์ได้กระทำไว้ กำรที่มนุษย์
ปฏิบตั ินมัสกำรพระองค์น้ นั จะหมำยว่ำ พระเจ้ำต้องประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่ งใดจำกเขำก็หำมิได้ ด้วยว่ำ
พระองค์เป็ นผูไ้ ด้ทรงโปรดประทำนชีวติ และลมหำยใจ และสิ่ งสำรพัดแก่คนทั้งปวงต่ำงหำก พระองค์
ได้ทรงสร้ำงมนุษย์ทุกประเทศสื บสำยโลหิ ตอันเดียวกัน ให้อยูท่ วั่ พิภพโลก และได้ทรงกำหนดเวลำและ
เขตแดนที่อยูใ่ ห้เขำ เพื่อเขำจะได้แสวงหำพระเจ้ำ และหำกเขำจะคลำหำก็จะได้พบพระองค์ ด้วย
พระองค์มิทรงอยูห่ ่ำงไกลจำกเรำทุกคนเลย ด้วยว่ำเรำมีชีวติ และไหวตัว และเป็ นพระองค์มิทรงอยู่
ห่ำงไกลจำกเรำทุกคนเลย ด้วยว่ำเรำมีชีวิต และไหวตัว และเป็ นอยูใ่ นพระองค์ เช่นบำงคนในพวกท่ำน
เอง ที่เป็ นผูแ้ ต่งบทกลอนได้กล่ำวว่ำ “เรำทั้งหลำยเป็ นเชื้อสำยของพระองค์” (ดู อิสยำห์.57:15)
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเจ้ำทรงสถิตอยูท่ ุกแห่ง พระเจ้ำทรงสถิตอยูท่ วั่ จักรวำลและยังทรงอยูใ่ กล้มนุษย์ทุก
คน มนุษย์ทุกคนมีชีวติ และไหวตัวและเป็ นอยูใ่ นพระองค์

2. พระเจ้ าทรงสถิตอยู่ทุกแห่ ง แต่ การสถิตนั้นมีความแตกต่ างกัน
ยอห์น14:28- ท่ำนทั้งหลำยได้ยนิ แล้วซึ่ งเรำได้กล่ำวแก่ท่ำนว่ำ เรำจะไป แล้วจะกลับมำหำท่ำน
ถ้ำท่ำนทั้งหลำยได้รักเรำ ท่ำนคงจะได้มีใจชื่นชม เพรำะเรำจะไปหำพระบิดำ เหตุวำ่ พระบิดำเป็ นใหญ่
กว่ำเรำ
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ยอห์น.20:17- พระเยซูตรัสแก่มำเรี ยว่ำ “อย่ำยึดหน่วงเรำไว้ เพรำะเรำยังไม่ได้ข้ ึนไปหำพระบิดำ
ของเรำ แต่จงไปหำพี่นอ้ งของเรำบอกเขำว่ำ เรำจะขึ้นไปหำพระบิดำของเรำ และพระบิดำของท่ำน
ทั้งหลำย และจะไปหำพระเจ้ำของเรำ และพระเจ้ำของท่ำนทั้งหลำย
เอเฟซัส.1:20- ซึ่ งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริ สต์ ครั้งเมื่อทรงบันดำลให้พระองค์เป็ น
ขึ้นมำจำกตำย และให้สถิตเบื้องขวำพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์สถำน
วิวรณ์.21:23,10,22,23- ข้ำพเจ้ำได้เห็นเมืองบริ สุทธิ์ คือเมืองเยรู ซำเล็มใหม่เลื่อนลอยมำจำก
สวรรค์แต่พระเจ้ำ ทรงจัดเตรี ยมไว้แล้ว เหมือนอย่ำงเจ้ำสำวตกแต่งตัวไว้สำหรับสำมี ข้ำพเจ้ำได้ยนิ เสี ยง
ดังมำจำกพระที่นงั่ ว่ำ “จงดูเถิด พลับพลำของพระเจ้ำก็อยูก่ บั มนุษย์แล้ว พระองค์จะสถิตอยูก่ บั เขำ เขำจะ
เป็ นพลเมืองของพระองค์ พระเจ้ำเองจะดำรงอยูก่ บั เขำ และจะทรงเป็ นพระเจ้ำของเขำ” ท่ำนได้นำ
ข้ำพเจ้ำโดยพระวิญญำณขึ้นไปบนภูเขำสู งใหญ่ และได้สำแดงให้ขำ้ พเจ้ำเห็นเมืองใหญ่น้ นั คือเมือง
เยรู ซำเล็มอันบริ สุทธิ์ กำลังลอยลงมำจำกสวรรค์แต่พระเจ้ำข้ำพเจ้ำไม่ได้เห็นมีพระวิหำรในเมืองนั้นเลย
ด้วยพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้ำผูท้ รงมหิ ทธิ ฤทธิ์ ทุกประกำร กับพระเมษโปดกนั้นทรงเป็ นพระวิหำรในเมือง
นั้น เมืองนั้นไม่ตอ้ งกำรดวงอำทิตย์ และดวงจันทร์ ส่องสว่ำง เพรำะว่ำพระรัศมีของพระเจ้ำได้ทรงส่ อง
สว่ำง และพระเมษโปดกนั้นทรงเป็ นดวงประทีปในเมืองนั้น
วิวรณ์.22:1,3- ท่ำนได้ช้ ีให้ขำ้ พเจ้ำเห็นแม่น้ ำแห่งชีวติ ใสดุจแก้วไหลออกมำจำกพระที่นงั่ ของ
พระเจ้ำ และพระที่นงั่ ของพระเมษโปดก และจะไม่มีกำรสำปแช่งใด ๆ ต่อไปอีกเลย แต่พระที่นงั่ ของ
พระเจ้ำและของพระเมษโปดกนั้น จะตั้งอยูท่ ี่นนั่ และบรรดำผูท้ ำสของพระองค์จะปรนนิบตั ิพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ อง กำรสถิตอยูข่ องพระเจ้ำ ณ ที่บำงแห่ง ก็ไม่เหมือนกำรสถิตของพระองค์ ณ ที่อื่น
อิสยำห์. 66:1- พระเยโฮวำห์ได้ตรัสว่ำดังนี้ “ท้องฟ้ ำเป็ นพระที่นงั่ ของเรำและพิภพเป็ นม้ำวำง
เท้ำของเรำ ถ้ำกระนั้นแล้วเจ้ำจะสร้ำงบ้ำนเป็ นรู ปร่ ำงอย่ำงไหนให้เรำอยู่ และที่ทำงอย่ำงใดให้เป็ นที่
ประทับของเรำ” กำรสถิตของพระเจ้ำในที่บำงแห่งก็ครบบริ บูรณ์ ยิง่ กว่ำในที่แห่งอื่น “สวรรค์” เป็ น
สถำนที่ซ่ ึ งพระเจ้ำประทับอยู่ ณ ปั จจุบนั และพระรัศมีของพระเจ้ำก็สำแดงออกมำอย่ำงยิง่ เฉพำะในที่
นัน่
สังเกตดู มำระโก.1:9-11- ครำวนั้น พระเยซูได้เสด็จมำจำกบ้ำนนำซำเร็ ธ แขวงกำลิลี และได้รับ
บัพติศมำจำกยอห์นในแม่น้ ำจอร์ เดน
เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมำจำกน้ ำในทันใดนั้นก็ทรงเห็นท้องฟ้ ำ
แหวกออก และพระวิญญำณลงมำบนพระองค์ดุจนกพิรำบ แล้วมีพระสุ รเสี ยงตรัสจำกฟ้ ำว่ำ “ท่ำนเป็ น
บุตรที่รักของเรำ เรำชอบใจท่ำนมำก”
พระเจ้ำพระบิดำทรงปรำกฏให้ประจักษ์ในสวรรค์เป็ นพิเศษ พระเจ้ำพระบุตรทรงปรำกฏให้
เห็นโดยเฉพำะในโลกนี้ (ดู ยอห์น.3:13 และพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม และ “ทูตของพระเยโฮวำห์” ในพระ
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คัมภีร์เดิม) เดี๋ยวนี้พระเจ้ำพระบุตรประทับอยูใ่ นสวรรค์ (กิจกำรอัครทูต.7:56, เอเฟซัส.1:20 และข้ออื่น
ๆ อีกหลำยข้อ) พระเจ้ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสถิตอยูท่ วั่ ทุกหนทุกแห่ง
(ก) ในธรรมชำติ (ปฐมกำล.1:2,สดุดี.104:30,)
(ข) กับผูเ้ ชื่ อทุกคน (ยอห์น.14:16,17 , โรม.8:9)
(ค) กับผูท้ ี่ไม่เชื่อ (ยอห์น.16:7-11)
พระบิดำและพระบุตรทรงอำศัยอยูใ่ นผูเ้ ชื่อ โดยทำงพระวิญญำณ (ยอห์น.14:17,19,20,23) (ดู
มัทธิว. 28:19,20 ด้วย)
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บทที่ 5 พระลักษณะของพระเจ้ า
เรำได้เรี ยนแล้วว่ำพระเจ้ำทรงสถิตอยูท่ วั่ ทุกหนทุกแห่ง นี่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ พระเจ้ำทรงเป็ น
ทุกสิ่ งและทุกสิ่ งเป็ นพระเจ้ำ เช่นลัทธิ ที่ถือว่ำพระเจ้ำทรงอยูท่ วั่ ทุกหนทุกแห่ง พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเป็ นจักรวำล
และจักรวำลเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้ำ และยังถือว่ำพระเจ้ำไม่ทรงมีควำมเป็ นอยู่ นอกจำกควำมเกี่ยวข้องกับ
สรรพสิ่ งที่พระองค์เนรมิตสร้ำงขึ้นนั้น เพื่อไม่ให้เกิดควำมคิดผิดเช่นนี้ จำเป็ นต้องพิจำรณำดูพระ
ลักษณะของพระเจ้ำ

1. พระเจ้ าทรงเป็ นพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่
เยเรมีย.์ 10:10-16- แต่พระเยโฮวำห์เป็ นพระเจ้ำเที่ยงแท้ถำวร เป็ นพระเจ้ำทรงชีวติ อยูแ่ ละเป็ น
กษัตริ ยท์ ี่จะอยูต่ ่อไปในภำคหน้ำไม่รู้สิ้น
แผ่นดินโลกจะต้องสะเทือนสะท้ำนด้วยควำมพิโรธของ
พระองค์ และเมืองทั้งปวงจะทนทำนควำมแค้นของพระองค์มิได้ พวกเจ้ำจงบอกแก่เขำทั้งปวงดังนี้ พวก
พระที่ไม่ได้สร้ำงท้องฟ้ ำและแผ่นดินโลก พระเหล่ำนี้จะต้องฉิ บหำยจำกแผ่นดินโลก และจำกที่ใต้ฟ้ำ
เหล่ำนี้ พระเยโฮวำห์ได้สร้ำงแผ่นดินโลกโดยฤทธิ์ เดชของพระองค์ พระองค์ได้ต้ งั พิภพนี้ดว้ ยปั ญญำ
ของพระองค์ และได้ขึงท้องฟ้ ำแผ่ออกโดยพระสติ เมื่อพระองค์แผดเสี ยงออกก็เกิดมีน้ ำในท้องฟ้ ำ
มำกมำย และพระองค์ก็ได้กระทำให้หมอกทั้งปวงขึ้น แต่ปลำยแผ่นดินโลก และได้กระทำให้มีฟ้ำแลบ
มำด้วยน้ ำฝน และได้พำลมออกจำกคลังของพระองค์ มนุ ษย์ทุกตัวคนชัว่ ร้ำยไป หำมีควำมรู ้ไม่ ผูช้ ่ำงทำ
รู ปเคำรพ ทุกตัวคนก็ฟุ้งซ่ำนไป เพรำะรู ปเคำรพแกะนั้น ด้วยว่ำรู ปเคำรพหล่อของตัว เป็ นควำมมุสำ
และในรู ปเคำรพเหล่ำนั้นไม่มีลมหำยใจในมัน มันเป็ นควำมเปล่ำ และเป็ นกิจธุ ระของควำมผิดต่ำง ๆ ใน
เวลำที่จะเยีย่ มลงโทษ เขำจะต้องฉิ บหำยเสี ยหมด แต่ผทู ้ ี่เป็ นส่ วนของตระกูลยำโคบก็ไม่เหมือนรู ป
เคำรพเหล่ำนั้น เพรำะพระองค์เป็ นผูส้ ร้ำงสรรพสิ่ งทั้งปวง และพวกอิสรำเอลเป็ นตระกูลแห่งมรดกของ
พระองค์ ชื่อของพระองค์ชื่อพระเยโฮวำห์ เป็ นเจ้ำของพลโยธำทั้งปวง
(จงสังเกตข้อ 39 โดยเฉพำะ 5,8,9) ในที่น้ ีเรำเห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระเจ้ำและรู ปเคำรพ
รู ปเคำรพเป็ นแต่สิ่งของ มันไม่มีชีวติ ไม่ได้พดู เดินเองไม่ได้ ทำชัว่ ไม่ได้ หรื อทำดีก็ไม่ได้ดว้ ย แต่พระเย
โฮวำห์ทรงมีสติปัญญำยิง่ กว่ำคนทั้งปวงที่มีปัญญำ พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่ ทรงเป็ น
พระมหำกษัตริ ยน์ ิรันดร์ “แผ่นดินโลกจะต้องสะเทือนสะท้ำนด้วยควำมพิโรธของพระองค์ และเมืองทั้ง
ปวงจะทนทำนควำมแค้นของพระองค์มิได้”
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กิจกำรของอัครทูต.14:15- ดูก่อนท่ำนทั้งหลำย เหตุไฉนจึงทำกำรอย่ำงนี้ เรำเป็ นคนธรรมดำ
เช่นเดียวกันกับท่ำนทั้งหลำย และมำกล่ำวสั่งสอนให้ท่ำนกลับจำกกำรซึ่ งหำประโยชน์มิได้ ให้มำหำ
พระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่ ซึ่ งได้ทรงสร้ำงฟ้ ำและแผ่นดินและทะเลและสิ่ งสำรพัดซึ่ งมีอยูใ่ นเหล่ำนั้น
1 เธสะโลนิกำ.1:9- ที่เรำได้เข้ำมำหำท่ำนทั้งหลำยนั้นเป็ นอย่ำงไร และกล่ำวถึงกำรที่ท่ำน
ทั้งหลำย ได้ละทิง้ รู ปเคำรพกลับมำหำพระเจ้ำ เพื่อปฏิบตั ิพระเจ้ำเที่ยงแท้ผทู ้ รงพระชนม์อยู่
2 พงศำวดำร.16:9- ด้วยพระเยโฮวำห์ทรงทอดพระเนตรไปทัว่ พิภพโลก เพื่อจะสำแดงว่ำ
พระองค์ทรงฤทธำนุภำพสถิตอยูก่ บั คนทั้งปวง ที่มีใจซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อพระองค์
เพลงสดุดี.94:9,10- พระองค์ผทู ้ รงสร้ำงหู พระองค์จะไม่ทรงยินหรื อ พระองค์ผทู ้ รงสร้ำงตำ
พระองค์จะไม่ทรงเห็นหรื อ พระองค์ผทู ้ รงตีสอนชนประเทศทั้งปวงพระองค์จะไม่ลงพระอำชญำหรื อ
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเจ้ าทรงเป็ นพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่ พระเจ้ำทรงได้ยนิ ทรงทอดพระเนตรดู ทรงมี
ควำมรู ้สึก ทรงตั้งพระทัยทรงกระทำพระรำชกิจ ทรงมีลกั ษณะต่ำง ๆ เหมือนบุคคลผูม้ ีชีวติ เรำ
จำเป็ นต้องเข้ำใจว่ำ มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระเจ้ำกับสรรพสิ่ ง ที่พระองค์ทรงเนรมิตขึ้นนั้น
หมายเหตุ กำรมีสภำพเป็ นบุคคลนั้นย่อมมีควำมรู ้ ควำมรู ้สึก และควำมตั้งใจกำรมีรูปร่ ำงก็ไม่
เหมือนสภำพเป็ นบุคคล (บุคลิกลักษณะ)

2. การเกีย่ วข้ องของพระเจ้ ากับกิจการอัครทูตของมนุษย์
โยชูวำ.3:10- โยชูวำจึงประกำศว่ำ “โดยเหตุน้ ี จะได้รู้วำ่ พระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์ได้สถิตอยู่
ท่ำมกลำงท่ำนทั้งหลำย และพระองค์จะทรงขับไล่พวกคำนำอัน พวกฮิตไทต์ พวกฮีไวต์ และพวกเปริ ศ
ซี คนเกอร์กำซี คนอำโมไรต์ และคนเยบุส ต่อหน้ำท่ำนไม่ได้ละเว้นเลย”
ดำเนียล.6:20-22,26,27- พอเสด็จมำใกล้ถ้ ำที่ดำเนียลอยูน่ ้ นั ก็ได้ทรงร้องเรี ยกด้วยน้ ำเสี ยง
ละห้อย ตรัสแก่ดำเนียลว่ำ “โอ้โอ๋ อำเนียล ทำสของพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่ พระเจ้ำของเจ้ำซึ่ งเจ้ำได้
ปฏิบตั ิอยูเ่ นื องนิตย์น้ นั สำมำรถช่วยเจ้ำให้พน้ สิ งห์ภยั ไหม” ฝ่ ำยดำเนียลได้ทูลกษัตริ ยว์ ำ่ “ข้ำแต่รำชำ ขอ
ทรงพระเจริ ญเป็ นนิตย์เถิด พระเจ้ำของข้ำพเจ้ำได้ทรงใช้ทูตของพระองค์มำเปิ ดปำกสิ งห์น้ นั ไว้ มันจึง
หำได้ทำร้ำยแก่ขำ้ พเจ้ำไม่ เพรำะว่ำต่อพระพักตร์ พระองค์น้ นั ไม่ประจักษ์วำ่ ข้ำพเจ้ำได้ทำอะไรผิดไป
ข้ำแต่รำชัน และต่อพักตร์ ของฝ่ ำพระบำทด้วย ข้ำพเจ้ำก็หำได้ทำร้ำยต่อสิ่ งใดไม่” “เรำขอประกำศให้คน
ทั้งหลำยในทุกรัฐแห่งอำณำจักรของเรำว่ำให้แสดงควำมเคำรพยำเกรงต่อพระพักตร์ พระเจ้ำของดำเนียล
เพรำะพระองค์น้ นั เป็ นพระเจ้ำทรงพระชนม์อยู่ และเสมอต้นเสมอปลำยอยูเ่ ป็ นนิตย์ อำณำจักรของ
พระองค์น้ นั มิได้ล่มจม และรัชกำลของพระองค์ไม่มีวนั สิ้ นสุ ดลง องค์น้ นั ได้ช่วยชีวติ ให้รอดและได้ช่วย
ให้พน้ ภัย ได้ทรงกระทำกำรเป็ นนิมิตและอัศจรรย์ในฟ้ ำสวรรค์และบนแผ่นดินโลก เป็ นองค์น้ นั ที่ได้
ช่วยดำเนียลให้รอดจำกอำนำจสิ งห์”
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1 ทิโมธี .4:10- เรำจึงทำกำรและตะเกียกตะกำย เพรำะว่ำเรำมีควำมหวังในพระเจ้ำผูท้ รงพระ
ชนม์อยู่ ผูเ้ ป็ นที่รอดของคนทั้งปวง ของคนทั้งหลำยที่เชื่ อเป็ นพิเศษ
ฮีบรู .10:28-31- ฝ่ ำยคนที่ได้ประมำทต่อพระบัญญัติของโมเสส ถ้ำมีพยำนสองสำมปำกก็จะถึง
ตำย ปรำศจำกควำมเมตตำ ส่ วนคนที่เหยียดหยำมพระบุตรของพระเจ้ำ และถือว่ำพระโลหิ ตแห่งคำ
สัญญำไมตรี ซึ่ งเป็ นที่ชำระตัวให้บริ สุทธิ์ น้ นั เป็ นมลทิน และประมำทต่อพระวิญญำณผูป้ ระกอบด้วย
พระคุณ ท่ำนทั้งหลำยคิดเห็นว่ำ คนเหล่ำนั้นควรจะถูกปรับโทษมำกยิง่ กว่ำนั้นสักเท่ำใด ด้วยว่ำเรำรู ้รัก
พระองค์ผไู ้ ด้ตรัสว่ำ กำรแก้แค้นนั้นเป็ นพนักงำนของเรำ เรำเองจะตอบแทนและอีกแห่งหนึ่งว่ำ องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะทรงพิพำกษำพลไพร่ ของพระองค์ ซึ่ งจะตกเข้ำไปในพระหัตถ์ของพระเจ้ำผูท้ รงพระ
ชนม์อยูน่ ้ นั ก็เป็ นกำรน่ำกลัว
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเจ้ำทรงสนพระทัยต่อกำรงำนของมนุษย์ในปั จจุบนั และทรงร่ วมมือกับมนุษย์ พระ
เจ้ำทรงเตรี ยมทำงให้คนของพระองค์และทรงนำเขำทั้งหลำย ทรงช่วยให้พน้ ภัย ทรงช่วยให้รอดและ
ทรงลงโทษด้วย
มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระเจ้ำแห่งพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และพระเจ้ำแห่งลัทธิ ที่ถือว่ำพระเจ้ำ
ไม่ทรงมีควำมเป็ นอยู่ นอกจำกมีควำมเกี่ยวข้องกับสรรพสิ่ งที่พระองค์เนรมิตสร้ำงขึ้นนั้น (แพนทีอิสท์)
และมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระเจ้ำแห่งพระคริ สตธรรมคัมภีร์และพระเจ้ำลัทธิ อีดิสท์ ผูถ้ ือว่ำ พระเจ้ำ
สร้ำงโลกแล้วก็ปล่อยให้โคจรไปเองแต่พระเจ้ำเที่ยงแท้ก็สนพระทัยในควำมเป็ นอยูป่ ั จจุบนั ของมนุษย์
และจักรวำล

3. พระเจ้ าผู้ทรงเนรมิต
ปฐมกำล.1:1- เมื่อเดิมพระเจ้ำได้เนรมิตสร้ำงฟ้ ำและดิน
ยอห์น.1:1-3- เมื่อเดิมนั้นพระวำทะเป็ นแล้ว และพระวำทะนั้นได้อยูก่ บั พระเจ้ำและพระวำทะ
นั้นเป็ นของพระเจ้ำ เมื่อเดิมพระองค์น้ นั ได้อยูก่ บั พระเจ้ำ พระองค์ได้ทรงสร้ำงสรรพสิ่ งทั้งปวง และสิ่ ง
ทั้งปวงที่เป็ นขึ้นแล้วนั้น ไม่มีสักสิ่ งเดียวที่เป็ นขึ้นนอกเหนื อพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเจ้ำทรงเป็ นผูเ้ นรมิตสิ่ งสำรพัด

4. การเกีย่ วข้ องในปัจจุบันระหว่ างพระเจ้ ากับโลกทีพ่ ระองค์ ทรงเนรมิตไว้ น้ัน
เพลงสดุดี.104:27-30- บรรดำสัตว์เหล่ำนั้นคอยท่ำพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงประทำนอำหำร
ตำมเวลำ สัตว์เหล่ำนั้นได้รับตำมที่พระองค์ทรงประทำน เมื่อพระองค์ทรงแบพระหัตถ์มนั ก็อิ่มด้วยของ
ดี ขณะพระองค์ทรงเมินพระพักตร์ มนั ก็เดือดร้อนขณะพระองค์ทรงดับลมหำยใจมันก็ตำย แล้วกลับเป็ น
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ผงคลีดินอีก พระองค์ทรงประทำนพระวิญญำณของพระองค์สร้ำง แล้วสัตว์ก็เป็ นขึ้น และพระองค์ทรง
กระทำพื้นแผ่นดินโลกขึ้นใหม่
อิสยำห์ 45:5-7- เรำคือเยโฮวำห์ และไม่มีพระอื่นอีกแล้ว นอกจำกเรำไม่มีพระเจ้ำองค์อื่นอีก
เพรำะจะคำดเจียระบำดให้เจ้ำ แม้วำ่ เจ้ำยังไม่รู้จกั เรำ เพื่อคนทั้งหลำยที่อยูท่ ิศตะวันออกและทิศตะวันตก
จะได้รู้วำ่ นอกจำกเรำแล้วไม่มีพระเจ้ำอื่นอีกเลยเรำคือเยโฮวำห์ และไม่มีพระอื่นอีกแล้ว เรำเป็ นผูส้ ร้ำง
ควำมสว่ำงและควำมมืด เรำเป็ นผูก้ ระทำให้เกิดควำมสุ ข และก่อให้เกิดควำมทุกข์ เรำเยโฮวำห์เป็ นผูท้ ี่
ทรงกระทำกำรนี้ท้ งั สิ้ น
เพลงสดุดี.75:6,7- เพรำะกำรที่เขยิบเลื่อนขึ้นนั้นมิได้มำจำกทิศตะวันออก หรื อทิศตะวันตก
หรื อทิศใต้ แต่พระเจ้ำเป็ นตุลำกำร พระองค์ทรงถอนนั้นและทรงโปรดเลื่อนคนนี้ข้ ึน
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเจ้ำเป็ นผูท้ รงบำรุ ง ทรงปกครอง ทรงพิทกั ษ์รักษำโลกที่พระองค์ทรงเนรมิตไว้น้ นั
ประวัติศำสตร์ของโลกในปั จจุบนั อยูท่ ี่พระเจ้ำ

5. การพิทกั ษ์ รักษา และการปกครองของพระเจ้ า ไม่ มขี อบเขตจากัด
(1) มัทธิว.6:26,28-30- จงดูฝงู นกในอำกำศ มันมิได้หว่ำน มิได้เกี่ยว มิได้ส่ ำสมไว้ในยุง้ ฉำง แต่
พระบิดำของท่ำนทั้งหลำยผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่ำนทั้งหลำยมิประเสริ ฐยิ่งกว่ำฝูงนกอีกหรื อ
ท่ำนกระวนกระวำยถึงเครื่ องนุ่งห่มทำไม จงดูดอกไม้ที่ทุ่งนำ มันงอกขึ้นอย่ำงไร มันไม่ทำงำน มันไม่
ปั่ นด้ำยเหนื่ อย แต่เรำบอกท่ำนทั้งหลำยว่ำ กษัตริ ยซ์ ำโลมอน เมื่อบริ บูรณ์ดว้ ยสง่ำรำศี ก็มิได้ทรงเครื่ อง
งำมเท่ำดอกไม้น้ ี ดอกหนึ่ง แม้วำ่ พระเจ้ำทรงตกแต่งหญ้ำที่ทุ่งนำอย่ำงนั้นซึ่ งเป็ นอยูว่ นั นี้และรุ่ งขึ้นต้อง
ทิ้งในเตำไฟ โอ ผูท้ ี่มีควำมเชื่ อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่ำนมำกยิง่ กว่ำนั้นหรื อ
มัทธิว.10:29,30- นกกระจำบสองตัวเขำขำยสำมสตำงค์มิใช่หรื อ และนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึง
ดินนอกจำกพระบิดำของท่ำนพอพระทัยก็มิได้ ถึงผมของท่ำนก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น
ข้ อเสนอทีห่ ้ า กำรพิทกั ษ์รักษำและกำรปกครองของพระเจ้ำ แผ่ไปถึงมนุษย์ท้ งั หลำย
(2) ปฐมกำล.39:21- แต่วำ่ พระเยโฮวำห์ทรงสถิตอยูด่ ว้ ย ได้ทรงโปรดบันดำลให้นำยผูค้ ุมเมตตำ
ปรำนีแก่โยเซฟ
ดำเนียล.1:9- ถึงมำตรว่ำพระเจ้ำได้ทรงโปรดให้ดำเนียล เป็ นที่ชอบพอรักใคร่ ของเจ้ำกรมวัง
1 พงศ์กษัตริ ย.์ 19:5-7- เมื่อท่ำนนอนหลับอยูใ่ ต้ตน้ ระเห็ม นี่แน่ะ มีทูตสวรรค์มำถูกต้องท่ำน
แล้วว่ำ “จงลุกขึ้นรับประทำนอำหำรเถิด” เมื่อท่ำนแลดูก็เห็นขนมปั งปิ้ งอยูบ่ นถ่ำนไฟ และขวดน้ ำที่
ศีรษะ ท่ำนก็ได้กินและดื่มแล้วก็นอนลงอีก ทูตแห่งพระเยโฮวำห์มำอีกเป็ นครั้งที่สอง ถูกต้องท่ำนแล้ว
ว่ำ “จงลุกขึ้นและรับประทำนเถิด เพรำะทำงเดินนั้นเหลือกำลังท่ำน”
ข้ อเสนอทีห่ ก กำรพิทกั ษ์รักษำ กำรคุม้ ครอง และกำรปกครองของพระเจ้ำ แผ่ไปถึงทุกคนเป็ นส่ วนตัว
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(3) มัทธิว.10:29,30- นกกระจำบสองตัวเขำขำยสำมสตำงค์มิใช่หรอ และนกนั้นแม้สักตัวเดียว
จะตกลงถึงดิน นอกจำกพระบิดำของท่ำนพอพระทัยก็มิได้ ถึงผมของท่ำนก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด กำรพิทกั ษ์รักษำ กำรคุม้ ครองและกำรปกครองของพระเจ้ำ แผ่ไปถึงสิ่ งเล็กน้อยที่สุดด้วย
(4) เพลงสดุดี.76:10- ควำมโทโสของมนุษย์จะกลับเป็ นควำมสรรเสริ ญแก่พระองค์เป็ นแท้ และ
ควำมโทโสที่นอกเหนือไปกว่ำนั้นพระองค์จะทรงปรำบปรำมเสี ย
ปฐมกำล.50:20- พวกท่ำนได้คิดทำร้ำยแก่เรำจริ ง แต่ฝ่ำยพระเจ้ำทรงพระดำริ ให้เกิดผลดีอย่ำงที่
บังเกิดในวันนี้แล้ว คือช่วยชี วติ มนุษย์เป็ นอันมำกให้รอด (และ โรม.9:17,19)
กิจกำรอัครทูต.2:22,23- ดูก่อนท่ำนทั้งหลำยชำติอิสรำเอล จงฟังถ้อยคำเหล่ำนี้ เถิด คือ พระเยซู
ชำวนำซำเร็ ธ
เป็ นผูท้ ี่พระเจ้ำทรงโปรดชี้แจงให้ท่ำนทั้งหลำยทรำบแล้วโดยอิทธิ ฤทธิ์ กำรอัศจรรย์
และศุภนิมิตต่ำง ๆ ซึ่งพระเจ้ำได้ทรงกระทำโดยพระองค์น้ นั ท่ำมกลำงท่ำนทั้งหลำยเหมือนท่ำนทรำบ
อยูแ่ ล้ว พระเยซูน้ ีถูกมอบไว้ตำมซึ่ งพระเจ้ำได้ทรงดำริ แน่นอนล่วงหน้ำไว้ก่อนแล้ว ท่ำนทั้งหลำยได้ให้
คนใจอำมหิ ตจับพระองค์ไปตรึ งที่กำงเขน และประหำรเสี ย
โยบ 1:12- พระเยโฮวำห์จึงตรัสแก่ซำตำนว่ำ “เอำเถอะ ทรัพย์สินทั้งหมดที่เขำมีอยูก่ ็อยูใ่ น
อำนำจของเจ้ำแล้ว จะทำอะไรก็ทำได้ แต่ตวั เขำอย่ำได้แตะต้องเป็ นอันขำด” ดังนั้นซำตำนก็ทูลลำและ
ออกไปจำกพระพักตร์พระโฮวำห์
โยบ 2:6- พระเยโฮวำห์จึงตรัสแก่ซำตำนว่ำ “นี่แน่ะ เขำก็อยูใ่ นอำนำจของเจ้ำแล้วจะทำอะไรก็
ทำได้ แต่อย่ำให้เป็ นอันตรำยแก่ชีวติ ของเขำ”
ลูกำ.22:3- ฝ่ ำยซำตำนเข้ำดลใจยิวที่เรี ยกว่ำ อิศคำริ โอทที่นบั ในสำวกสิ บสองคนนั้น
ข้ อเสนอทีแ่ ปด กำรควบคุมและกำรปกครองของพระเจ้ำ แผ่ไปถึงแผนกำรชัว่ และกิจกำรอัครทูตของคน
ชัว่ และของพญำมำรซำตำน พระเจ้ำทรงกระทำให้สิ่งเหล่ำนี้ เป็ นที่ถวำยพระเกียรติและเกิดผลดีแก่คน
ของพระองค์
(เทียบ โรม.8:28- ฝ่ ำยเรำทั้งหลำยรู ้แล้วว่ำ พระเจ้ำทรงร่ วมมือกับคนทั้งหลำยที่รักพระองค์ คือ
คนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ตำมพระดำริ ของพระองค์ ให้บงั เกิดผลอันดีในทุกสิ่ ง)
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บทที่ 6 พระเจ้ าทรงมีอานาจเหนือทุกสิ่ งทุกอย่ าง
1. ความจริงทีว่ ่ าพระเจ้ าทรงมีอานาจทุกอย่ าง
โยบ 42:2- ข้ำพเจ้ำทรำบแล้วว่ำพระองค์ทรงกระทำอะไรได้สำรพัด และไม่มีอะไรจะมำ
ขัดขวำงพระดำริ ของพระองค์น้ นั ได้เลย
ปฐมกำล.18:14- สิ่ งใดที่ยำกเหลือกำลังพระเยโฮวำห์มีหรื อ....
มัทธิว.19:26- ฝ่ ำยพระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสำวกและตรัสว่ำ “ฝ่ ำยมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะ
ทำได้ แต่พระเจ้ำทรงกระทำได้สำรพัด”
ข้ อเสนอที่หนึ่ง พระเจ้ำทรงสำมำรถกระทำได้ทุกอย่ำง ไม่มีอะไรที่เกินควำมสำมำรถของพระเจ้ำ ทุก
อย่ำงเป็ นไปได้โดยพระองค์ พระเจ้ำทรงฤทธำนุภำพทุกอย่ำง
(1) ปฐมกำล.1:3- พระเจ้ำจึงตรัสให้เกิดมีควำมสว่ำง ควำมสว่ำงก็เกิดขึ้น
เพลงสดุดี.33:6-9- พระเยโฮวำห์ได้ทรงสร้ำงท้องฟ้ ำด้วยคำตรัส ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์
หมู่ดำวทั้งปวงก็เกิดขึ้น พระองค์ทรงประมวลน้ ำทะเลไว้เป็ นกองทรงรวบรวมมหำสมุทรอันลึกไว้ดุจอยู่
ในคลัง ให้บรรดำมนุษย์ทวั่ พิภพยำเกรงพระเยโฮวำห์ ให้ชำวแผ่นดินโลกทัว่ ไปเกรงกลัวพระองค์
เพรำะพระองค์ตรัสแล้วก็เป็ นไปตำมตรัสนั้น พระองค์ทรงสัง่ แล้วก็ยงั่ ยืนมัน่ คงอยู่
เพลงสดุดี.107:25-29- ด้วยพระองค์ตรัสสั่งแล้ว ลมพำยุกบ็ งั เกิดขึ้น และลมนั้นกระทำให้คลื่น
ใหญ่เกิดขึ้นที่ทะเล คนเหล่ำนั้นก็ถูกซัดขึ้นถึงท้องฟ้ ำ แล้วก็ทรุ ดต่ำลงยังที่ลึก จิตใจของเขำก็ละลำยไป
เพรำะควำมทุกข์ เขำทั้งหลำยถูกม้วนไปม้วนมำและขมำเหมือนคนเมำเหล้ำ และบรรดำสติปัญญำของ
เขำก็สิ้นไป ขณะนั้น เขำร้องทูลพระเยโฮวำห์เพรำะควำมทุกข์ของตน และพระองค์ทรงนำให้พน้ จำก
กำรทุกข์ยำกทั้งหลำยของเขำ พระองค์ทรงบันดำลให้ลมพำยุสงบลง เพื่อว่ำคลื่นใหญ่จะเงียบไป
เนหะมีย.์ 1:3-6- พระเยโฮวำห์ทรงอดพระโทโสไว้นำน แม้วำ่ พระองค์ทรงฤทธำนุภำพยิง่ ใหญ่
และจะไม่ทรงละเว้นลงโทษคนบำปใด ๆ เลย พระมรรคำของพระเยโฮวำห์อยูใ่ นพำยุเพชรหึ ง และใน
พำยุฝนอันแรงกล้ำ เมฆทั้งหลำยก็เป็ นเหมือนฝนฟุ้ งที่พระบำทของพระองค์ พระองค์ทรงปิ ดทำงห้วงน้ ำ
และมันก็แห้งแล้งไป ทั้งแม่น้ ำทั้งหลำยก็แห้งแล้งไปด้วย ภูเขำบำซำนและคำระเม็ลก็แห้งไป และควำม
สดชื่นแห่งภูเขำลำบะโน้นก็เหื อดหำยไป เนื่ องจำกพระองค์เสด็จไป ภูเขำก็สั่นสะท้ำน และเนินเขำก็ยอ่ ย
ยับหำยไป พื้นแผ่นดินก็ปั่นป่ วนไปต่อพระพักตร์ ของพระองค์ ทั้งพิภพและอะไร ๆ ที่อยูบ่ นพิภพนั้น
ใครจะต้ำนทำนพระพิโรธของพระองค์ได้ ใครจะทนควำมกริ้ วอันแรงกล้ำของพระองค์ได้ ควำมกริ้ ว
ของพระองค์น้ นั เทออกมำดุจไฟ และศิลำก็แตกออกเป็ นชิ้น ๆ โดยพระองค์
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ธรรมชำติอยูใ่ ต้พระประสงค์ และพระดำรัสของพระเจ้ำอย่ำงเด็ดขำด
(2) ยำกอบ.4:12-15- พระองค์ผทู ้ รงตั้งพระบัญญัติ และเป็ นผูพ้ ิพำกษำมีแต่องค์เดียว คือ
พระองค์ซ่ ึ งอำจช่วยให้รอดและอำจทำลำยเสี ยได้ แต่ท่ำนคือผูใ้ ดเล่ำที่จะตัดสิ นเพื่อนบ้ำนของท่ำน นี่
แน่ะท่ำนทั้งหลำยที่เคยว่ำ “วันนี้หรื อพรุ่ งนี้เรำจะเข้ำไปในเมืองนั้นและจะอยูท่ ี่นนั่ ปี หนึ่ ง และจะค้ำขำย
เอำกำไร” แต่วำ่ ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้วำ่ จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในพรุ่ งนี้ ชีวติ ของท่ำนเป็ นอะไรเล่ำ ก็เป็ น
เหมือนหมอกที่ปรำกฏอยูแ่ ต่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็หำยไป ฝ่ ำยท่ำนทั้งหลำยควรจะว่ำ “ถ้ำเป็ นตำมชอบ
พระทัยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เรำก็มีชีวติ อยู่ ทั้งจะกระทำสิ่ งนี้ หรื อสิ่ งนั้น”
มนุษย์ท้ งั หลำยอยูใ่ ต้พระประสงค์ และพระดำรัสของพระเจ้ำ อย่ำงเด็ดขำด
หมำยเหตุ มนุษย์ทุกคนที่ยนิ ดีทำตำมน้ ำพระทัย และพระดำรัสของพระเจ้ำย่อมมีควำมสุ ข
(3) ฮีบรู .1:13-14- แต่ทูตสวรรค์องค์ไหนเล่ำ ที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขำในเวลำใดว่ำ จงนัง่ เบื้อง
ขวำหัตถ์ของเรำ กว่ำเรำจะปรำบศัตรู ของท่ำนลงใต้เท้ำท่ำน ทูตสวรรค์ท้ งั ปวงนั้น เป็ นวิญญำณสำหรับ
ไว้ปรนนิบตั ิ ซึ่ งได้รับใช้มำปรนนิบตั ิคนเหล่ำนั้นที่จะรับควำมรอดเป็ นมรดกมิใช่หรื อ
ทูตสวรรค์อยูใ่ ต้พระประสงค์และพระดำรัสของพระเจ้ำ
(4) โยบ.1:12- พระเยโฮวำห์จึงตรัสแก่ซำตำนว่ำ “เอำเถอะทรัพย์สินทั้งหมดที่เขำมีอยูก่ ็อยูใ่ น
อำนำจของเจ้ำแล้ว จะทำอะไรก็ทำได้ แต่ตวั เขำอย่ำได้แตะต้องเป็ นอันขำด” ดังนั้นซำตำนก็ทูลลำและ
ออกไปจำกพระพักตร์พระเยโฮวำห์
โยบ.2:6- พระเยโฮวำห์ตรัสแก่ซำตำนว่ำ “นี่แน่ะ เขำก็อยูใ่ นอำนำจของเจ้ำแล้วจะทำอะไรก็ทำ
ได้ แต่อย่ำให้เป็ นอันตรำยแก่ชีวติ ของเขำ”
พญำมำรซำตำนอยูใ่ ต้พระประสงค์ และพระดำรัสของพระเจ้ำอย่ำงเด็ดขำด

2. การใช้ อานาจของพระเจ้ า จากัดอยู่โดยพระประสงค์ ของพระองค์
อิสยำห์.49:1,2- นี่แน่ะ พระหัตถ์ของพระเยโฮวำห์ไม่ส้ นั เกินที่จะช่วยให้รอดได้ และพระกรรณ์
ของพระองค์ไม่ตึงเกินที่จะยินได้ แต่ควำำมอสัตย์อธรรมของเจ้ำต่ำงหำก ที่เป็ นเครื่ องกีดกั้นระหว่ำงเจ้ำ
กับพระเจ้ำของเจ้ำ และควำมผิดทั้งหลำยของเจ้ำได้บงั พระพักตร์ ของพระองค์ไว้จำกเจ้ำ พระองค์จึงยิน
เจ้ำไม่ได้
ข้ อเสนอทีส่ อง กำรใช้อำนำจของพระเจ้ำ จำกัดอยูโ่ ดยพระประสงค์อนั เต็มไปด้วยสติปัญญำ ควำม
บริ สุทธิ์ และควำมรักของพระองค์ พระเจ้ำทรงสำมำรถกระทำอะไรได้ทุกอย่ำง แต่จะทรงกระทำตำม
พระสติปัญญำและควำมบริ สุทธิ์ และควำมรักของพระองค์เท่ำนั้น
ถาม เหตุไรพระเจ้ำไม่ทรงทำลำยพญำมำรซำตำนเสี ย
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ตอบ กำรทำลำยพญำมำรซำตำนเดี๋ยวนี้ จะไม่เป็ นกำรใช้สติปัญญำเพรำะว่ำกำรใส่ ร้ำยของพญำ
มำรทำให้โครงกำรส่ วนหนึ่งของพระเจ้ำสำเร็ จ
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บทที่ 7 พระเจ้ าทรงเป็ นสั พพัญญู
1. ความจริงทีว่ ่ าพระเจ้ าทรงรอบรู้ ทุกสิ่ งทุกอย่ าง
1 ยอห์น.3:20- แม้วำ่ ใจของเรำเองปรับโทษตัวเรำ พระเจ้ำก็ยงั ทรงเป็ นใหญ่กว่ำใจของเรำและ
ยังทรงทรำบสำรพัดทุกสิ่ ง
โยบ.37:16- ท่ำนทรำบหรื อว่ำเมฆทั้งหลำยนั้นลอยเลื่อนอยูไ่ ด้อย่ำงไร อันเป็ นรำชกิจมหัศจรรย์
แห่งพระองค์ผทู ้ รงไว้ซ่ ึ งสัพพญญู
เพลงสดุดี.147:5- พระเจ้ำของพวกข้ำพเจ้ำเป็ นใหญ่ และทรงฤทธำนุภำพอย่ำงยิง่ พระองค์ทรง
สัพญญู
ข้ อเสนอ พระเจ้ำทรงทรำบสำรพัดทุกสิ่ ง พระองค์ “ทรงไว้ซ่ ึงสัพพัญญู” (ควำมรู ้ของพระองค์ไม่มี
ขอบเขตจำกัด)

2. พระเจ้ าทรงทราบอะไรบ้ าง
(1) สุ ภำษิต.15:3- พระเนตรของพระเยโฮวำห์อยูท่ วั่ ทุกแห่ ง เฝ้ ำดูท้ งั คนชัว่ และคนดี

ข้ อเสนอที่หนึ่ง พระเจ้ำทรงเห็นทุก ๆ อย่ำงที่บงั เกิดขึ้นในสถำนที่ทุก ๆ แห่ง และทรงเฝ้ ำดูท้งั คนดี
และคนชัว่
(2) เพลงสดุดี.147:4- พระองค์ทรงนับดวงดำว และทรงตั้งชื่อให้ดวงดำวทั้งปวง มัทธิ ว .10:29นกกระจำบสองตัวเขำขำยสำมสตำงค์มิใช่หรื อ และนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดิน นอกจำกพระ
บิดำของท่ำนพอพระทัยก็มิได้
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเจ้ำทรงทรำบทุกอย่ำงในธรรมชำติ เช่นดวงดำวทุกดวง และนกกระจำบทุก ๆ ตัว
(3) เพลงสดุดี.33:13-15- พระเยโฮวำห์ทรงทอดพระเนตรแต่สวรรค์ พระองค์ก็ทรงดูมนุษย์ท้ งั
ปวง พระองค์ทรงเพ่งดูจำกที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ ทรงแลเห็นชำวพิภพโลก พระองค์เป็ นผูท้ รงสร้ำงใจ
เขำทั้งหลำย และทรงพิจำรณำดูกิจกำรอัครทูตทั้งปวงของเขำ
สุ ภำษิต.5:21- ด้วยว่ำทำงประพฤติท้ งั หลำยของมนุษย์ ย่อมประจักษ์แจ้งต่อพระเนตรของพระเย
โฮวำห์ และพระองค์ทรงวิจำรณ์วถิ ีทำงทั้งหลำยของเรำ
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเจ้ำทรงดูแลมนุษย์ท้งั ปวง และทรงพิจำรณำดูกิจกำรอัครทูตทั้งปวงของเขำ ทำง
ประพฤติท้ งั หลำยของมนุษย์ยอ่ มประจักษ์แจ้งต่อพระเนตรของพระองค์
และพระองค์ทรงวิจำรณ์
วิถีทำงทั้งหลำยของเขำ
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(4) เพลงสดุดี.139:2,3- ซึ่ งข้ำพเจ้ำนัง่ ลงหรื อลุกขึ้นนั้น พระองค์ทรงทรำบหมดและควำมคิด
ของข้ำพเจ้ำ พระองค์ทรงทรำบแต่ไกล พระองค์ทรงพิจำรณำดูทำงเดินของข้ำพเจ้ำและที่นอนของ
ข้ำพเจ้ำ ทำงประพฤติของข้ำพเจ้ำนั้นพระองค์ทรงทรำบทั้งสิ้ น
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเจ้ำทรงทรำบกำรประพฤติท้งั หลำยของมนุษย์ทุกคนและทรงทรำบประสบกำรณ์ทุก
อย่ำงของเขำ
(5) เพลงสดุดี.139:4- ข้ำแต่พระเยโฮวำห์ ถ้อยคำที่ลิ้นของข้ำพเจ้ำ ไม่มีสักคำเดียวที่พระองค์ไม่
ทรงทรำบ
ข้ อเสนอที่ห้า พระเจ้ำทรงทรำบคำพูดทั้งหมดของมนุษย์ทุกคน
(6) อพยพ.3:7- พระเยโฮวำห์จึงตรัสว่ำ “แท้จริ งเรำได้เห็นควำมทุกข์ ของพวกพลไพร่ ของเรำที่
อยูป่ ระเทศอียปิ ต์ เรำได้ยินเสี ยงร้องของเขำเพรำะกำรกระทำของนำยงำนนั้น เรำรู ้ถึงควำมทุกข์โศกของ
เขำ
ข้ อเสนอที่หก พระเจ้ำทรงทรำบควำมทุกข์ท้งั หมดของมนุษย์ทุกคน
บำงครั้งดูประหนึ่งว่ำ พระเจ้ำจะไม่ทรงทรำบควำมทุกข์ของเรำ ชนชำติอิสรำเอลคงจะคิด
เช่นเดียวกับเรำว่ำ พระเจ้ำไม่ทรงทรำบควำมทุกข์โศกของเรำ แต่ควำมจริ งพระองค์ทรงทรำบและใน
เวลำต่อมำพระองค์ได้ทรงพิสูจน์วำ่ พระองค์ได้ทรงทรำบอยูแ่ ล้ว
(7) เพลงสดุดี.139:1,2- ข้ำแต่พระเยโฮวำห์ พระองค์ทรงพิจำรณำและทรงทรำบข้ำพเจ้ำแล้ว ซึ่ง
ข้ำพเจ้ำนัง่ ลงหรื อลุกขึ้นนั้นพระองค์ทรงทรำบหมด และควำมคิดของข้ำพเจ้ำพระองค์ทรงทรำบแต่ไกล
1 พงศำวดำร.28:1,2- ซำโลมอนบุตรชำยของเรำเอ๋ ย จงรู ้จกั พระเจ้ำแห่งพระบิดำของเจ้ำ จง
ปฏิบตั ิพระเจ้ำนั้นด้วยสิ้ นสุ ดจิต และด้วยเต็มใจของเจ้ำ ด้วยว่ำพระเยโฮวำห์ทรงตรวจพิจำรณำจิตใจทุก
ดวง และทรงทรำบบรรดำควำมคิดมุ่งหมำย ถ้ำเจ้ำแสวงหำพระองค์ ๆ จะทรงโปรดให้เจ้ำประสบ
พระองค์ ถ้ำเจ้ำละทิ้งพระองค์ ๆ จะทรงละทิ้งเจ้ำเป็ นนิตย์
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเจ้ำทรงทรำบบรรดำควำมคิดมุ่งหมำย ของมนุษย์พระองค์ทรงทรำบควำมคิดของ
เรำแต่ไกล
(3) มัทธิว.10:23,30- นกกระจำบสองตัวเขำขำยสำมสตำงค์มิใช่หรื อ และนกนั้นแม้สักตัวเดียว
จะตกลงถึงดิน นอกจำกพระบิดำของท่ำนพอพระทัยก็มิได้ ถึงผมของท่ำนก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น
ข้ อเสนอที่แปด ควำมรอบรู้ของพระเจ้ำแผ่ไป ถึงสิ่ งเล็กสิ่ งน้อยที่สุดด้วย
(9) อิสยำห์.46:9,10- จงระลึกถึงเหตุกำรณ์ที่ล่วงไปแล้วในกำลก่อน เรำเป็ นพระเจ้ำและไม่มี
ผูใ้ ดเสมอเหมือนเรำ เรำเป็ นผูบ้ อกเล่ำตั้งแต่ตน้ ว่ำจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนปลำยและบอกเล่ำสิ่ งซึ่ งยังไม่
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เกิดขึ้นไว้ต้ งั แต่เวลำโบรำณ เรำเป็ นผูก้ ล่ำวว่ำ โครงกำรของเรำจะยัง่ ยืน และเรำจะทำตำมควำมประสงค์
ของเรำทุกประกำร
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า พระเจ้ำทรงทรำบทุกสิ่ งตั้งแต่ดึกดำบรรพ์วำ่ จะมีอะไรเกิดขึ้นทุกสมัย จนกระทัง่ ตลอด
นิรันดร์
(เทียบ 1 เปโตร.1:20- แท้จริ งพระเจ้ำได้ทรงดำริ พระคริ สต์น้ นั ไว้ก่อนแรกทรงสร้ำงโลก แต่
พระคริ สต์ได้ทรงปรำกฏขึ้นในเวลำที่สุดนี้ เพรำะเห็นแก่ท่ำนทั้งหลำย ดูมำระโก.13:32 ด้วย)
(10) มัทธิ ว.20:17-19- เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซำเล็ม ก็พำเหล่ำสำวกสิ บสองคนไปถึง
ที่สงัด แล้วตรัสแก่เขำตำมทำงว่ำ “นี่แน่ะ เรำทั้งหลำยขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซำเล็ม และบุตรมนุ ษย์จะต้องถูก
มอบไว้กบั พวกปุโรหิ ตใหญ่และพวกอำลักษณ์เขำจะปรับโทษท่ำนถึงชีวติ และจะมอบท่ำนไว้กบั คน
ต่ำงประเทศ ในเยำะเย้ยเฆี่ยนตีและให้ตรึ งไว้ที่กำงเขน และวันที่สำมท่ำนจึงจะเป็ นขึ้นมำใหม่”
อพยพ.3:19- เรำรู ้แล้วว่ำกษัตริ ยป์ ระเทศอียปิ ต์ จะไม่ยอมให้เจ้ำทั้งหลำยไปเว้นแต่จะถูกบังคับ
ตัวหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์
กิจกำรของอัครทูต.3:17,18- พี่นอ้ งทั้งหลำย ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำท่ำนทั้งหลำยได้ทำกำรนั้นเพรำะ
ไม่มีควำมรู ้ ทั้งคณะขุนนำงของท่ำนก็ได้กระทำเหมือนกันด้วย แต่วำ่ เหตุกำรณ์เหล่ำนั้น ซึ่ งพระเจ้ำได้
ทรงประกำศไว้ล่วงหน้ำ โดยปำกของศำสดำพยำกรณ์ท้ งั หลำยว่ำ พระคริ สต์ของพระองค์ตอ้ งทนทุกข์
ทรมำน พระองค์จึงทรงให้สำเร็ จตำมเหตุเหล่ำนั้น
2 พงศ์กษัตริ ย.์ 7:1,2- ครั้งนั้นเอลีชำกล่ำวว่ำ จงฟังคำแห่งพระเยโฮวำห์เถิด พระเยโฮวำห์ได้ตรัส
ดังนี้วำ่ พรุ่ งนี้ประมำณเวลำนี้รำคำแป้ งละเอียดจะซื้ อขำยกันถังละเซ็กไกละหนึ่ง และลูกเดือยสองถึงต่อ
เซ็กไกละหนึ่ง ที่ประตูกรุ งสะมำเรี ย ขุนนำงผูพ้ ยุงกษัตริ ยค์ นหนึ่งจึงตอบคนแห่งพระเจ้ำว่ำ ถ้ำพระเยโฮ
วำห์จะเปิ ดช่องฟ้ ำกำรนั้นจะเป็ นไปได้หรื อ เอลีชำตอบว่ำ นี่แน่ะ เจ้ำจะเห็นด้วยตำ แต่เจ้ำจะไม่ได้กิน
เพลงสดุดี.41:9- แม้สหำยสนิท ซึ่งเป็ นที่ไว้ใจของข้ำพเจ้ำเอง และได้รับประทำนอำหำรของ
ข้ำพเจ้ำ แล้วก็ยงั ทรยศยกส้นเท้ำขึ้นให้ขำ้ พเจ้ำ
กำลำเทีย.1:15,16- แต่เมื่อเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้ำ ผูไ้ ด้ทรงสรรข้ำพเจ้ำไว้แต่ครรภ์มำรดำของ
ข้ำพเจ้ำ และได้ทรงเรี ยกข้ำพเจ้ำโดยพระคุณของพระองค์ เพื่อเอำตั้งของข้ำพเจ้ำเป็ นที่สำแดงพระบุตร
ของพระองค์ เพื่อจะให้ขำ้ พเจ้ำประกำศพระบุตรนั้นแก่ชนต่ำงชำติ ในทันใดนั้นข้ำพเจ้ำมิได้ปรึ กษำกัน
กับเลือดเนื้ อ
1 เปโตร.1:2- ซึ่งทรงเลือกไว้แล้ว ตำมที่พระบิดำเจ้ำได้ทรงล่วงรู ้ไว้ก่อนโดยพระวิญญำณได้
ทรงชำระให้บงั เกิดควำมนบนอบเชื่อฟัง
และให้รับกำรประพรมด้วยพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์
ขอให้พระคุณและสันติสุขบังเกิดทวีคุณแก่ท่ำนทั้งหลำยเถิด
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ข้ อเสนอทีส่ ิ บ พระเจ้ำทรงทรำบตั้งแต่เริ่ มแรกว่ำ มนุษย์แต่ละคนจะกระทำอย่ำงไร
(11) เอเฟซัส. 1:4-12- พระองค์ได้ทรงโปรด ให้เรำรู้ควำมลับลึกในพระทัยของพระองค์ตำมซึ่ง
ชอบอำรมณ์ของพระองค์ ที่พระองค์ทรงดำริ ไว้ ประสงค์เมื่อเวลำกำหนดครบบริ บูรณ์แล้ว พระองค์จะ
ทรงรวบรวมสิ่ งสำรพัดซึ่ งมีอยูใ่ นสวรรค์ก็ดี และที่แผ่นดินโลกก็ดีไว้ให้พระคริ สต์เป็ นประมุข ใน
พระองค์น้ นั เรำซึ่ งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้จึงได้เป็ นผูร้ ับมรดกตำมพระดำริ ของพระองค์ ผูท้ รงกระทำ
สิ่ งสำรพัดตำมที่ได้ทรงตริ ตรองไว้ สมกับน้ ำพระทัยพระองค์ เพื่อเรำผูไ้ ด้หวังใจในพระคริ สต์เมื่อเดิมจะ
ได้เป็ นที่สรรเสริ ญว่ำรำศีของพระองค์
เอเฟซัส.3:4-9- และโดยคำเหล่ำนั้น เมื่อท่ำนอ่ำนแล้ว จึงจะเข้ำใจถึงควำมรู ้ของข้ำพเจ้ำในข้อ
ลับลึกของพระคริ สต์ได้ ซึ่ งในสมัยก่อน ๆ ไม่ได้ทรงโปรดสำแดงแก่มนุษย์ เหมือนอย่ำงบัดนี้ทรงโปรด
สำแดงแก่พวกอัครสำวกอันบริ สุทธิ์ และแก่พวกศำสดำพยำกรณ์ทำงพระวิญญำณ คือว่ำพวกต่ำงชำติ
นั้นจะเป็ นผูร้ ับมรดกร่ วมกัน และเป็ นอวัยวะของกำยอันเดียวกัน และเข้ำส่ วนรับคำสัญญำในพระเยซู
คริ สต์โดยกิตติคุณนั้น ข้ำพเจ้ำได้ถูกตั้งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิในกิตติคุณนั้นตำมพระคุณ ซึ่งเป็ นของประทำนของ
พระเจ้ำ ซึ่ งทรงโปรดประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำโดยฤทธิ์ ของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำนั้น พระคุณนี้ทรงโปรด
ประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำ ผูเ้ ป็ นคนเล็กกว่ำคนเล็กที่สุดในบรรดำสิ ทธิ ชนทั้งหมด ให้ประกำศควำมมัง่ คัง่ อัน
สมบูรณ์ของพระคริ สต์ซ่ ึ งจะหำที่สุดไม่ได้แก่พวกต่ำงชำติ และให้คนทั้วปวงเห็นชัดถึงข้อลับลึกซึ่ง
ตั้งแต่แรกสร้ำงโลก ทรงปิ ดบังไว้กบั พระเจ้ำผูท้ รงสร้ำงสำรพัดทั้งปวง
โคโลสี .1:25,26- ข้ำพเจ้ำได้ถูกตั้งให้เป็ นผูป้ ฏิบตั ิคริ สตจักรนั้น ตำมซึ่ งพระเจ้ำได้ทรงโปรด
มอบธุ ระให้ขำ้ พเจ้ำเพรำะท่ำนทั้งหลำย เพื่อจะได้กล่ำวคำของพระเจ้ำให้สำเร็ จ คือข้อควำมลับลึกซึ่ง
ทรงปิ ดซ่อนไว้มำหลำยยุคหลำยชัว่ อำยุ
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเอ็ด พระเจ้ำทรงทรำบโครงกำรของพระองค์ ตลอดทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์
มำแล้ว และยังทรงทรำบส่ วนเกี่ยวข้องของมนุษย์ แต่ละคนในโครงกำรนั้น
ไม่มีกำรหวนคิดสำหรับพระเจ้ำ เรำน่ำจะร้องออกมำว่ำ “โอพระปัญญำและควำมรู้ของพระเจ้ำ
มีอเนกอนันต์มำกเท่ำใด พระดำริ ของพระองค์เหลือที่จะเข้ำใจได้ และทำงทั้งหลำยของพระองค์เหลือที่
จะสื บเสำะได้” (โรม.11:33)
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บทที่ 8 พระเจ้ าทรงเป็ นองค์ บริสุทธิ์
1. ความจริงทีว่ ่ าพระเจ้ าทรงเป็ นองค์ บริสุทธิ์
อิสยำห์.6:3- และต่ำงก็ร้องโต้ตอบกันว่ำ พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยเป็ นบริ สุทธิ์ เป็ น
บริ สุทธิ์ เป็ นบริ สุทธิ์ พระรัศมีแห่งพระองค์ปกทัว่ พิภพโลก
โยชูวำ.24:19- โยชูวำจึงกล่ำวแก่พลไพร่ วำ่ ท่ำนจะปฏิบตั ิพระเยโฮวำห์ไม่ได้ดว้ ยว่ำพระอันทรง
เป็ นพระเจ้ำอันบริ สุทธิ์ พระองค์เป็ นพระเจ้ำหึ งหวง จงไม่ยกควำมชัว่ และควำมผิดของท่ำน
เพลงสดุดี.22:3- ฝ่ ำยพระองค์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ทรงสถิตอยูเ่ หนื อคำเพลงสรรเสริ ญของพวก
อิสรำเอล
เพลงสดุดี.99:59- ท่ำนทั้งหลำยจงยกยอพระเยโฮวำห์ พระเจ้ำของพวกเรำ และจงน้อมกำยลง
นมัสกำรที่รองพระบำทของพระองค์ พระองค์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ท่ำนทั้งปวงจะยกยอพระเยโฮวำห์พระ
เจ้ำของพวกเรำ และจงน้อมกำยลงนมัสกำรที่ภูเขำอันบริ สุทธิ์ ของพระองค์ เพรำะพระเยโฮวำห์พระ
เจ้ำของพวกเรำเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
อิสยำห์.5:16- แต่พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำ จะต้องถูกเทิดเพรำะควำมยุติธรรมของพระองค์
และพระเจ้ำองค์บริ สุทธิ์ ทรงสำแดงพระอุปนิสัยของพระองค์ให้ปรำกฎโดยควำมชอบธรรม
ยอห์น.17:11- ข้ำพเจ้ำจะไม่อยูใ่ นโลกนี้ต่อไป แต่เขำเหล่ำนั้นยังอยูใ่ นโลกนี้ ข้ำพเจ้ำจะไปหำ
พระองค์ โอ้พระบิดำผูบ้ ริ สุทธิ์ ขอพระองค์ทรงพิทกั ษ์รักษำคนเหล่ำนั้นที่พระองค์ทรงประทำนแก่
ข้ำพเจ้ำไว้ในนำมของพระองค์ เพื่อเขำจะเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ เช่นข้ำพเจ้ำกับพระองค์
1 เปโตร.1:15,16- แต่พระองค์ผไู ้ ด้ทรงเรี ยกท่ำนทั้งหลำยนั้นบริ สุทธิ์ ฉนั ใด ท่ำนทั้งหลำยจงเป็ น
คนบริ สุทธิ์ในบรรดำกำรประพฤติทุกอย่ำงด้วยฉันนั้น เพรำะว่ำมีคำเขียนไว้แล้วว่ำ ท่ำนทั้งหลำยจงเป็ น
คนบริ สุทธิ์ เพรำะเรำเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
ข้ อเสนอที่หนึ่ง พระเจ้ำทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ พระองค์ทรงบริ สุทธิ์ที่สุด
ในพระธรรมอิสยำห์มีประมำณสำมสิ บครั้ง ที่กล่ำวไว้วำ่ พระเจ้ำทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และในพระ
ธรรมเยเรมีย ์ พระธรรมเอเศเคียล และในพระธรรมอื่น ๆ ด้วย ในพระคริ สตธรรมใหม่ก็กล่ำวว่ำ พระ
บุตรของพระเจ้ำทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ (1 ยอห์น.2:20) องค์ที่สำมในตรี เอกกำนุภำพของพระเจ้ำเรี ยกว่ำ พระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ควำมบริ สุทธิ์ เป็ นพระลักษณะสำคัญของพระเจ้ำ
อิสยำห์.57:15- ท่ำนผูใ้ หญ่ยงิ่ และเป็ นผูท้ ี่เทิดทูนไว้ ผูป้ ระทับอยูบ่ นพระที่นงั่ เนืองนิจ และทรง
พระนำมว่ำองค์บริ สุทธิ์ ตรัสดังนี้วำ่ “เรำดำรงอยูใ่ นที่สูงและที่บริ สุทธิ์ แต่ก็ดำรงอยูก่ บั คนที่ช้ ำใจเพรำะ
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บำป มีจิตน้อมถ่อมลงด้วย เพื่อจะชูดวงจิตของผูท้ ี่มีจิตน้อมถ่อมลง ชูดวงใจของคนที่ช้ ำใจเพรำะบำป”
(พระนำม “องค์บริ สุทธิ์ ” หมำยถึงพระลักษณะ และควำมเป็ นอยูข่ องพระองค์)

2. ความบริสุทธิ์น้ันหมายความว่ าอะไร
เลวีนิติ.11:43-54- ท่ำนทั้งหลำยอย่ำได้ทำตัวให้เป็ นของน่ำเกลียด ด้วยสัตว์เลื้อยคลำนตัวใดตัว
หนึ่ง และอย่ำทำให้ตวั เป็ นมลทินด้วยสัตว์เหล่ำนั้นเลย เพรำะเรำเป็ นพระเยโฮวำห์พระเจ้ำของท่ำน
ทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำยจงระวังตัวและเป็ นคนบริ สุทธิ์ เพรำะเรำเป็ นบริ สุทธิ์ และท่ำนทั้งหลำยอย่ำได้
กระทำตัวให้เป็ นมลทิน ด้วยสัตว์ที่เลื้อยคลำนไปบนแผ่นดินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เพรำะเรำเป็ นพระเยโฮ
วำห์ผทู ้ ี่ได้พำท่ำนทั้งหลำยออกมำจำกแผ่นดินประเทศอียิปต์ เรำเป็ นพระเจ้ำของท่ำนทั้งหลำย เหตุฉะนี้
ท่ำนทั้งหลำยจงเป็ นคนบริ สุทธิ์
เฉลยธรรมบัญญัติ.23:14- เพรำะพระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเจ้ำ เสด็จดำเนินในท่ำมกลำงค่ำย
กองทัพ จะทรงช่วยเจ้ำทั้งหลำย และจงทรงมอบศัตรู ของเจ้ำไว้ต่อหน้ำเจ้ำทั้งหลำยเหตุฉะนี้ค่ำยกองทัพ
ของเจ้ำต้องเป็ นที่บริ สุทธิ์ เพื่อพระองค์จะไม่ได้ทรงเห็นสิ่ งของอันโสโครกในเจ้ำ และเสด็จกลับไปเสี ย
จำกเจ้ำทั้งหลำย
ข้ อเสนอทีส่ อง ควำมบริ สุทธิ์หมำยควำมว่ำ ปรำศจำกมลทิน “พระเจ้ำทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์” หมำยควำม
ว่ำ พระเจ้ำทรงสะอำดหมดจด ไม่ด่ำงพร้อยประกำรใด ๆ เลย
1 ยอห์น.1:5- นี่แหละเป็ นข้อควำมที่เรำได้ยนิ จำกพระองค์ และแสดงแก่ท่ำนทั้งหลำย คือว่ำ
พระเจ้ำเป็ นควำมสว่ำง และควำมมืดในพระองค์ไม่มีเลย
หมำยเหตุ ระเบียบแบบแผนของโมเสสในกำรชำระตัวให้สะอำดบริ สุทธิ์ ก็ดี กำรแยกพลับพลำ
ออกเป็ นห้องก็ดี กำรแบ่งแยกพวกเลวี พวกปุโรหิ ตและมหำปุโรหิ ตไว้ ซึ่ งมีระเบียบในกำรเข้ำเฝ้ ำพระ
เจ้ำตำมเงื่อนไขที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก็ดี กำรนำเครื่ องบูชำมำถวำยสักกกำระบูชำเพือ่ คืนดีกบั พระเจ้ำ
ก็ดี คำแนะนำของพระเจ้ำแก่โมเสสใน อพยพ.3:5 และแก่โยชูวำใน โยชูวำ.5:15 ก็ดี กำรลงโทษอุซียำใน
2 พงศำวดำร.26:16-23 ก็ดี และมีระเบียบเคร่ งครัดในกำรห้ำมมิให้เข้ำไปใกล้ภูเขำซี นำยในขณะที่พระเย
โฮวำห์เสด็จมำก็ดี กำรพินำศของโครำ ดำธำนและอะบีรำมใน กันดำรวิถี.16:1-13 ก็ดี และกระทำลำยนำ
ดำบกับอะบีฮูใน เลวีนิติ.10:1-3 ก็ดี เรื่ องรำวต่ำง ๆ เหล่ำนี้ มีจุดประสงค์ที่จะสั่งสอน เน้น และให้ร้อน
ระอุอยูใ่ นจิตใจของประชำกรชำติอิสรำเอล
ให้ทรำบมูลฐำนสำคัญของควำมบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำว่ำ
พระองค์ทรงเป็ นองค์บริ สุทธิ์ มีควำมบริ สุทธิ์ เหลือที่จะเข้ำใกล้ได้ ควำมจริ งที่วำ่ พระเจ้ำทรงเป็ นองค์
บริ สุทธิ์ เป็ นมูลฐำนสำคัญแห่งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ และของศำสนำยิวและศำสนำคริ สต์
เช่นเดียวกัน
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3. พระเจ้ าทรงสาแดงความบริสุทธิ์ของพระองค์ อย่ างไร
(1) ฮำบำกุก.1:13- พระเนตรของพระองค์อนั บริ สุทธิ์ จะแลดูกำรชัว่ และจะพินิจเห็นตำม ควำม
เบียดเบียนประทุษร้ำยก็ไม่ได้ เหตุไฉนพระองค์จึงทรงทอดพระเนตรดูคนผูก้ ระทำคดโกง และนิ่งเงียบ
เสี ยเมื่อคนบำปนั้นกัดกินคนดี คนชอบธรรมยิง่ กว่ำตัว
อิสยำห์. 6:5-6 พระเยโฮวำห์ทรงเห็นมนุษย์กระทำควำมชัว่ มำกทวีข้ ึนบนแผ่นดิน และทรงเห็น
ว่ำควำมคิดนึกในใจของเขำล้วนเป็ นควำมชัว่ เสมอไป พระองค์จึงทรงกลับหวนพระทัยโทมนัส ถึงกำร
ที่ได้สร้ำงมนุษย์ไว้บนแผ่นดิน
เฉลยธรรมบัญญัติ.25:16- ด้วยบรรดำผูซ้ ่ ึ งกระทำดังนั้น คือบรรดำซึ่ งประพฤติไม่ซื่อสัตย์ ก็เป็ น
ที่เกลียดชังแก่พระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเจ้ำ
สุ ภำษิต.15:9,26-ทำงของคนชัว่ เป็ นที่สะอิดสะเอียนแด่พระเยโฮวำห์...โครงกำรชัว่ เป็ นที่
สะอิดสะเอียนแด่พระเยโฮวำห์
ข้ อเสนอทีส่ าม ควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำ ปรำกฏในกำรทรงเกลียดชังควำมบำป
(2) สุ ภำษิต.15:9- ....แต่พระองค์ก็ทรงรักผูท้ ี่ติดตำมควำมชอบธรรม
เลวีนิติ.19:2- จงกล่ำวแก่พวกอิสรำเอลทั้งปวงว่ำแก่เขำทั้งหลำยว่ำ เจ้ำทั้งหลำยต้องเป็ นบริ สุทธิ์
เพรำะเรำคือเยโฮวำห์พระเจ้ำของเจ้ำเป็ นบริ สุทธิ์
เลวีนิติ.20:26- เจ้ำทั้งหลำยจงเป็ นคนบริ สุทธิ์ ต่อเรำ เพรำะเรำเยโฮวำห์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และเรำได้
แยกเจ้ำออกจำกชนประเทศอื่น ให้เป็ นพลเมืองของเรำ
ข้ อเสนอทีส่ ี่ ควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำปรำกฏ ในกำรมีควำมยินดีในควำมชอบธรรมและควำมบริ สุทธิ์
(3) โยบ.34:10- เหตุฉะนี้ท่ำนทั้งหลำยผูท้ รงไว้ซ่ ึ งควำมรู ้ ขอฟังข้ำฯ เถิดพระเจ้ำจะทรงกระทำ
กำรชัว่ นั้นเป็ นไปไม่ได้ และท่ำนผูท้ รงฤทธิ์ จะทรงกระทำผิดก็เป็ นไปไม่ได้เลย
ข้ อเสนอที่ห้า ควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำปรำกฏในกำรที่พระองค์ไม่ทรงทำชัว่ หรื อทำบำป แต่ประกำร
ใดเลย
(4) อิสยำห์. 59:1,2-นี่แน่ะ พระหัตถ์ของพระเยโฮวำห์ไม่ส้ นั เกินที่จะช่วยให้รอดได้และพระ
กรรณของพระองค์ไม่ตึงเกินที่จะยินได้
แต่ควำมอสัตว์อธรรมของเจ้ำต่ำงหำกที่เป็ นเครื่ องกีดกั้น
ระหว่ำงเจ้ำกับพระเจ้ำของเจ้ำ และควำมผิดทั้งหลำยของเจ้ำ ได้บงั พระพักตร์ ของพระองค์ไว้จำกเจ้ำ
พระองค์จึงยินเจ้ำไม่ได้
ข้ อเสนอที่หก ควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำ ปรำกฏในกำรแยกคนบำปให้อยูห่ ่ำงไกลจำกพระองค์
นี่แหละคือควำมจำเป็ นแห่งกำรไถ่โทษบำป ก่อนที่คนบำปจะเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำได้ ดังที่ปรำกฏ
อย่ำงชัดเจน ในข้อพระธรรมต่อไปนี้
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เอเฟซัส.2:13- แต่บดั นี้ทำ่ นทั้งหลำยอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ ซึ่งเมื่อก่อนอยูไ่ กล แต่ได้เข้ำมำใกล้
แล้วโดยพระโลหิ ตของพระคริ สต์น้ นั
ฮีบรู .10:9,10- แล้วพระองค์จึงตรัสว่ำ “ดูเถิด ข้ำพเจ้ำมำเพื่อจะให้น้ ำพระทัยของพระองค์สำเร็ จ”
พระองค์ทรงยกเลิกเครื่ องบูชำเดิมนั้นเสี ยแล้ว เพื่อพระองค์จะได้ทรงตั้งเครื่ องบูชำซึ่ งมำภำยหลังนั้นให้
ถำวร ก็โดยน้ ำพระทัยนั้นเองที่เรำทั้งหลำยได้ถูกชำระให้บริ สุทธิ์ แล้ว คือกำรถวำยพระกำยของพระเยซู
คริ สต์ แต่ครั้งเดียวเท่ำนั้น
ยอห์น.14:6- พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “เรำเป็ นทำงนั้น เป็ นควำมจริ ง และเป็ นชี วติ ไม่มีผใู ้ ดมำถึง
พระบิดำ เว้นไว้มำทำงเรำ”
รำกฐำนแห่งกำรเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำต้องขึ้นอยูท่ ี่กำรสละโลหิ ต หลักคำสอนแห่งกำรไถ่โทษบำปที่
ขำดรำกฐำนนี้ยอ่ มไม่มีเหตุผล กำรที่วำ่ “ถ้ำไม่มีโลหิ ตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีกำรยกบำป” เป็ นเหตุผล
สำคัญและเป็ นประกำรแรก เนื่องด้วยพระเจ้ำทรงเป็ นองค์บริ สุทธิ์ และควำมบำปของมนุษย์ตอ้ งรับกำร
ชำระก่อน ที่จะมีสำมัคคีธรรมระหว่ำงมนุษย์กบั พระเจ้ำ
(5) อพยพ.34:6,7- พระเยโฮวำห์ได้เสด็จผ่ำนไปข้ำงหน้ำท่ำน มีพระสุ รเสี ยงประกำศว่ำ “พระเย
โฮวำห์ ๆ พระเจ้ำผูท้ รงเมตตำกรุ ณำ ผูท้ รงอดพระทัยได้นำน และบริ บูรณ์ดว้ ยควำมดีและควำมจริ ง ผู้
ทรงเมตตำต่อมนุษย์ถึงหลำยพันชัว่ อำยุคน ผูท้ รงโปรดยกควำมชัว่ กำรล่วงละเมิด และบำปของเขำ แต่
ไม่ทรงเมตตำผูเ้ จตนำประพฤติชวั่ และให้สืบเนื่องโทษจำกบิดำถึงลูกหลำน จงถึงสำมที่ชวั่ อำยุคน
ปฐมกำล.6:5-7- พระเยโฮวำห์ทรงเห็นมนุษย์กระทำควำมชัว่ มำกทวีข้ ึน บทแผ่นดินและทรง
เห็นว่ำควำมคิดนึกในใจของเขำ ล้วนเป็ นควำมชัว่ เสมอไป พระองค์จึงทรงกลับหวนพระทัยโทมนัส ถึง
กำรที่ได้สร้ำงมนุษย์ไว้บนแผ่นดิน จึงตรัสว่ำ “เรำจะทำลำยมนุษย์ ที่เรำได้สร้ำงไว้ให้สูญสิ้ นไปจำก
แผ่นดิน ทั้งมนุษย์และสัตว์กบั สรรพสัตว์ที่เลื้อยคลำนและนกที่อำกำศด้วย เพรำะว่ำเรำเสี ยดำยในกำรที่
เรำได้สร้ำงมนุษย์ไว้น้ นั ”
เพลงสดุดี.5:4-6- เพรำะพระองค์เป็ นพระเจ้ำที่ไม่พอพระทัยในควำมชัว่ กำรชัว่ ร้ำยจะอยูก่ บั
พระองค์ไม่ได้ คนเย่อหยิง่ จะยืนอยูเ่ ฉพำะพระเนตรของพระองค์ไม่ได้ พระองค์ทรงเกลียดชังบรรดำคน
ที่กระทำควำมชัว่ พระองค์ก็จะทรงทำลำยคนพูดมุสำเสี ยพระองค์ทรงเกลียดคนหน้ำเลือดและคนคด
โกง
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด ควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำปรำกฏ ในกำรลงโทษคนผิดบำป
พระเจ้ำมิได้ทรงลงโทษคนบำป เพื่อให้คนบำปกลับเป็ นคนดีข้ ึนเท่ำนั้น พระเจ้ำทรงเป็ นองค์
บริ สุทธิ์ พระเจ้ำจึงทรงเกลียดชังควำมบำป ควำมบริ สุทธิ์ ของพระองค์และกำรเกลียดชังควำมบำป เป็ น
พระลักษณะของพระเจ้ำ พระลักษณะสองประกำรนี้ก็เช่นเดียวกันกับพระลักษณะอื่น ๆ ของพระองค์
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คือว่ำพระองค์จำเป็ นต้องสำแดงให้มนุษย์เข้ำใจ พระพิโรธของพระเจ้ำจำเป็ นต้องลงโทษควำมผิดบำป
(ดู อิสยำห์.53:6- “เรำทั้งหลำยได้หลงทำงไปเสี ยแล้วเช่นเดียวกับแกะ เรำต่ำงคนก็หนั ไปตำมทำงของ
ตนเองและพระเยโฮวำห์ทรงให้บำปผิดทั้งหมดของพวกเรำตกอยูก่ บั เขำผูน้ ้ นั ” คำว่ำ “ตกอยูก่ บั ” ใน
ภำษำฮีบรู มีควำมหมำยว่ำ “กระทบอย่ำงรุ นแรง”) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรลงโทษบำปของพระเจ้ำ ที่
ปรำศจำกกำรไตร่ ตรองว่ำพระเจ้ำทรงเกลียดชังควำมผิดบำปแล้ว ควำมคิดเห็นเช่นนี้ ผดิ หลักพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ และยังแสดงกำรหมิ่นประมำทพระเจ้ำ เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นองค์บริ สุทธิ์ ทรงบริ สุทธิ์
ที่สุด และทรงเกลียดชังควำมผิดบำปมำกที่สุด เรำเข้ำใจเพียงเล็กน้อยว่ำ พระเจ้ำทรงเกลียดชังควำมบำป
แค่ไหน บำงครั้งเรำเห็นสิ่ งที่ผดิ ที่ทำให้เรำเดือดร้อนมำก ควำมเกลียดชังควำมผิดบำปของพระเจ้ำผู ้
บริ สุทธิ์ ที่สุดต่อสิ่ งเล็กน้อยที่ผดิ นั้น ก็ใหญ่ยงิ่ กว่ำควำมขุ่นเคืองของเรำต่อสิ่ งที่ผดิ มำก พระเจ้ำทรงเป็ น
ควำมรักก็จริ งแต่ควำมรักของพระเจ้ำนั้น มิได้มองข้ำมผูท้ ี่ทำผิดศีลธรรมพระองค์ ดังที่มีนกั ศำสนำ
ศำสตร์ บำงคนอยำกจะให้เรำคิดนั้น “เพรำะว่ำพระเจ้ำของเรำเป็ นเพลิงที่ไหม้คุอยู”่ (ฮีบรู .12:29) เรำจะ
ไม่เคยเข้ำใจควำมรักของพระเจ้ำที่ทรงมีต่อคนบำป จนกระทัง่ เรำสังเกตเห็นพระพิโรธของพระเจ้ำที่มี
ต่อควำมบำปว่ำเป็ นดุจเปลวเพลิงที่กำลังไหม้คุอยู่
(6) ยอห์น.3:16- เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงรักโลก จนได้ประทำนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่วำงใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินำศ แต่มีชีวติ นิรันดร์
1 เปโตร.3:18- ด้วยว่ำพระคริ สต์ก็ตอ้ งทรงทนทุกข์ทรมำนมำครั้งเดียว เพรำะควำมผิดด้วย
เหมือนกัน คือพระองค์ผชู ้ อบธรรมเพื่อผูไ้ ม่ชอบธรรม เพื่อจะได้นำเรำทั้งหลำยไปถึงพระเจ้ำ พระองค์
จึงได้มรณำในเนื้ อหนัง แต่ทรงชีวติ เป็ นขึ้นในวิญญำณ
ข้ อเสนอที่แปด ควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำปรำกฏในกำรที่พระองค์ประทำนเครื่ องสักกำรบูชำอันเลิศ
เพื่อช่วยมนุษย์ให้พน้ บำป ถึงซึ่ งควำมบริ สุทธิ์ กำรสิ้ นพระชนม์ของพระคริ สต์ไม่ใช่เพียงแต่สำแดง
ควำมรักของพระเจ้ำเท่ำนั้น แต่สำแดงควำมบริ สุทธิ์ ของพระองค์ดว้ ย

4. การสรุปหลักคาสอนว่ า พระเจ้ าทรงเป็ นองค์ บริสุทธิ์
(1) ฮีบรู .12:28,29- เหตุฉะนั้น เมื่อเรำได้แผ่นดินที่หวำดหวัน่ ไหวไม่ได้มำแล้ว ก็ให้เรำ
ขอบพระคุณ
เพื่อเรำจะได้ปฏิบตั ิพระเจ้ำตำมชอบพระทัยของพระองค์ดว้ ยควำมเคำรพและยำเกรง
เพรำะว่ำพระเจ้ำของเรำเป็ นเพลิงที่ไหม้คุอยู่
อพยพ.3:4,5- ครั้นพระเยโฮวำห์ทรงทอดพระเนตรเห็นโมเสสแวะเข้ำไปดู พระองค์จึงตรัส
ออกมำจำกพุม่ ไม้น้ นั ว่ำ “โมเสส ๆ เอ๋ ย” แล้วโมเสสทูลตอบว่ำ “ข้ำพเจ้ำอยูท่ ี่นี่”พระองค์จึงตรัสว่ำ “อย่ำ
เข้ำมำใกล้ที่นี่เลย จงถอดรองเท้ำของเจ้ำออกเสี ยเถิดเพรำะว่ำที่ซ่ ึ งเจ้ำยืนอยูน่ ้ ี เป็ นที่บริ สุทธิ์
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อิสยำห์.6:1-3- ในปี ที่กษัตริ ยอ์ ุสซียำห์สิ้นพระชนม์ ข้ำพเจ้ำได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำประทับ
เหนื อพระที่นงั่ สู งเด่น และชำยฉลองพระองค์แผ่ไปเต็มพระวิหำร เหนื อพระองค์น้ นั มีเสรำฟิ มยืนอยู่
ต่ำงรู ปมีหกปี ก มีสองปี กปกหน้ำ และมีสองปี กปกเท้ำและมีสองปี กสำหรับบิน และต่ำงก็ร้องโต้ตอบ
กันว่ำ “พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำย เป็ นบริ สุทธิ์ เป็ นบริ สุทธิ์ เป็ นบริ สุทธิ์ พระรัศมีแห่งพระองค์
ปกทัว่ พิภพโลก”
เรำต้องเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำด้วยควำมเคำรพยำเกรง แม้เหล่ำเทวทูตเสรำฟิ มผูบ้ ริ สุทธิ์ น้ นั ยังใช้ปีกบัง
หน้ำและเท้ำ ขณะที่เฝ้ ำอยูเ่ ฉพำะพระพักตร์ ของพระเจ้ำ เทวทูตเหล่ำนั้นมีปีกหกปี กสี่ ปีกสำหรับ
นมัสกำรพระเจ้ำ และมีแต่สองปี กสำหรับใช้ปรนนิบตั ิพระเจ้ำ
(2) อิสยำห์. 6:5,6- แล้วข้ำพเจ้ำได้กล่ำวว่ำ “วิบตั ิแก่ขำ้ พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้สิ้นสุ ดลงไปเสี ยแล้ว
เพรำะข้ำพเจ้ำเป็ นคนผูม้ ีริมฝี ปำกไม่สะอำด
และข้ำพเจ้ำได้อำศัยอยูท่ ่ำมกลำงมนุษย์ที่มีริมฝี ปำกไม่
สะอำด เพรำะตำของข้ำพเจ้ำได้เห็นกษัตริ ย ์ คือ พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำ ในขณะนั้นเสรำฟิ มรู ปหนึ่ง
บินมำยังข้ำพเจ้ำ มือถือหิ นร้อนแดงซึ่ งใช้คีมหยิบมำจำกแท่นบูชำ
แสงผุดผ่องขำวสะอำดแห่งควำมบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำ เปิ ดเผยควำมมืดทึบแห่งควำมบำปของเรำ
(เทียบ โยบ.42:56- แต่ก่อนข้ำฯ ได้ยนิ ถึงเรื่ องพระองค์ดว้ ยหู ฟังเรื่ องรำวมำแต่บดั นี้ ขำ้ ฯ เห็น
พระองค์ดว้ ยตำของข้ำแล้ว เพรำะฉะนั้นข้ำฯ จึงชังตัวของข้ำฯ เองอย่ำงยิง่ และกลับใจรับผิดด้วยอำกำร
เกลือกลงในฝุ่ นและขี้เถ้ำ)
ถ้ำใครคิดว่ำตนเป็ นคนดี ผูน้ ้ นั ไม่เคยได้พบพระเจ้ำเลย ไม่มีอะไรจะทำลำยกำรเห็นว่ำ ตนเป็ น
คนดีคนชอบธรรมแล้ว มำกกว่ำกำรมองเห็นพระเจ้ำ อย่ำงที่พระองค์ทรงเป็ นอยูอ่ ย่ำงแท้จริ งนั้น ในกำร
ชัดชวนคนที่ถือตัวว่ำเป็ นคนชอบธรรมแล้ว ให้มำเชื่อพระเจ้ำ เรำควรพยำยำมให้เขำทรำบถึงควำม
บริ สุทธิ์ ของพระองค์เท่ำที่เรำจะทำได้
(3) ฮีบรู .9:22- และตำมพระบัญญัติน้ นั ....ทุกสิ่ งถูกชำระด้วยโลหิ ต และถ้ำไม่พบโลหิ ตไหล
ออกแล้ว ก็จะไม่มีกำรยกบำป
ไม่มีกำรอภัยบำปโดยปรำศจำกกำรตำยไถ่บำป ควำมบำปต้องรับกำรชำระหรื อปิ ดคลุมไว้ให้
พ้นจำกพระพักตร์ อนั บริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำ และไม่มีอะไรจะปลกคลุมหรื อชำระบำปได้ นอกจำกโลหิ ต
(4) โรม. 5:8- แต่ฝ่ำยพระเจ้ำได้ทรงสำแดงควำมรักของพระองค์ แก่เรำทั้งหลำยคือขณะเมื่อเรำ
ทั้งหลำยยังเป็ นคนบำป พระคริ สต์ได้ทรงยอมตำยแทนเรำ
ควำมรักอันประเสริ ฐของพระเจ้ำนั้น สุ ดที่จะอธิ บำยได้ คงไม่แปลกอะไรหำกว่ำมีพระชนิดที่
ไม่บริ สุทธิ์ พระแบบนั้นอำจจะรักมนุษย์ผไู ้ ม่บริ สุทธิ์ ได้ แต่พระเจ้ำเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ที่สุด ทรงพระนำมว่ำ
“องค์บริ สุทธิ์ ” แต่ก็ทรงรักคนเรำซึ่ งเต็มไปด้วยควำมผิดบำป อันนี้แหละเป็ นควำมมหัศจรรย์ลึกซึ้ ง เป็ น
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ควำมมหัศจรรย์อยูต่ ลอดนิ รันดร์ มีขอ้ ลึกลับอยูห่ ลำยประกำรสอนไว้ในพระคัมภีร์ แต่ไม่มีขอ้ ลึกลับใด
ยิง่ กว่ำควำมรักของพระเจ้ำ
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บทที่ 9 ความรักของพระเจ้ า
1. ความจริงทีว่ ่ าพระเจ้ าทรงเป็ นความรัก
1 ยอห์น.4:8,16- ผูท้ ี่ไม่รักก็ไม่รู้จกั พระเจ้ำ เพรำะว่ำ พระเจ้ำทรงเป็ นควำมรัก และเรำทั้งหลำย
ได้รู้และได้เชื่ อควำมรักนั้น ซึ่ งพระเจ้ำได้ทรงรักเรำ พระเจ้ำทรงเป็ นควำมรัก และผูท้ ี่อยูใ่ นควำมรักก็ได้
อำศัยในพระเจ้ำ และพระเจ้ำสถิตอยูใ่ นผูน้ ้ นั

ข้ อเสนอที่หนึ่ง พระเจ้ำทรงเป็ นควำมรัก ไม่ใช่เพียงแต่รักเท่ำนั้น แต่พระเจ้ำทรงเป็ นควำมรัก ควำมรัก
เป็ นพระลักษณะแท้ของพระเจ้ำพระเจ้ำทรงเป็ นบ่อเกิดแห่ งควำมรักทั้งหมด
1 ยอห์น.4:7- ดูก่อนพวกที่รัก ให้เรำทั้งหลำยรักซึ่ งกันและกัน เพรำะว่ำควำมรักเป็ นมำจำกพระ
เจ้ำ และทุกคนที่รักก็บงั เกิดมำจำกพระเจ้ำ และรู ้จกั พระเจ้ำ
ถาม ควำมรักคืออะไร

ตอบ 1 ยอห์น.3:16,17- เช่นนี้แหละเรำรู้จกั ควำมรัก คือว่ำเพรำะพระองค์ได้ทรงยอมวำงชีวติ
ของพระองค์ลงเพื่อเรำทั้งหลำย และเรำทั้งหลำยควรจะวำงชีวติ ของเรำลงเพื่อพวกพี่นอ้ ง คนใดที่มี
ทรัพย์สมบัติในโลกนี้
และเห็นพี่นอ้ งของตนขัดสนแล้วและกระทำใจแข็งกระด้ำงไม่สงเครำะห์เขำ
ควำมรักของพระเจ้ำจะอยูใ่ นคนนั้นอย่ำงไรได้
มัทธิว.5:44,45- ฝ่ ำยเรำบอกท่ำนว่ำ จงรักศัตรู และอวยพรแก่ผทู ้ ี่แช่งด่ำท่ำนจงทำคุณแก่ผทู ้ ี่
เกลียดชังท่ำน และจงขอพรให้แก่ผทู ้ ี่ประทุษร้ำยเคี่ยวเข็ญท่ำน เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะเป็ นบุตรของพระ
บิดำของท่ำนผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์ เพรำะว่ำพระองค์ทรงบันดำลให้ดวงอำทิตย์ข้ ึนส่ องสว่ำงแก่คนดีและคนชัว่
และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม
ควำมรักคือควำมปรำรถนำที่จะให้ผทู ้ ี่ตนรักนั้น มีควำมชื่ นชมยินดีและอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข

2. พระเจ้ าทรงรักผู้ใด
(1) มัทธิ ว.3:17- และมีพระสุ รเสี ยงตรัสจำกฟ้ ำว่ำ “ท่ำนนี้เป็ นบุตรที่รักของเรำ เรำชอบใจท่ำน
มำก”
มัทธิว.17:5- เปโตรทูลยังไม่ทนั ขำดคำ ก็บงั เกิดมีเมฆสุ กใส่ มำคลุมเขำไว้ แล้วมีพระสุ รเสี ยง
ออกมำจำกเมฆนั้นว่ำ “ท่ำนนี้ เป็ นบุตรที่รักของเรำ เรำชอบใจท่ำนนี้มำก จงเชื่ อฟังท่ำนเถิด”
ลูกำ.20:13- ฝ่ ำยเจ้ำของสวนองุ่นจึงว่ำ “เรำจะทำอย่ำงไรดี เรำจะใช้บุตรที่รักของเรำไป เมื่อเขำ
เห็นบุตรนั้น เขำจะเกรงกลัวกระมัง”
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ข้ อเสนอทีส่ อง พระเจ้ำทรงรักพระบุตรของพระองค์ พระบุตรของพระเจ้ำทรงเป็ นเป้ ำแรก และเป็ น
เป้ ำถำวร แห่งควำมรักของพระเจ้ำเป็ นนิ ตย์
ยอห์น.17:24- พระบิดำเจ้ำข้ำ ข้ำพเจ้ำจะใคร่ ให้คนเหล่ำนั้น ที่พระองค์ทรงประทำนให้ขำ้ พเจ้ำ
อยูก่ บั ข้ำพเจ้ำในที่ที่ขำ้ พเจ้ำอยูน่ ้ นั เพื่อเขำจะได้เห็นสง่ำรำศีของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งพระองค์ได้ทรงประทำนแก่
ข้ำพเจ้ำ เพรำะพระองค์ได้ทรงรักข้ำพเจ้ำก่อนสร้ำงโลก
ถ้ำพระเจ้ำทรงเป็ นควำมรักนิ รันดร์ ควำมรักนั้นจะต้องมีเป้ ำถำวรนิ รันดร์ ฉะนั้นจึงต้องมี
มำกกว่ำหนึ่งพระภำคในองค์พระเจ้ำ เป้ ำนิรันดร์ แห่งควำมรักของพระเจ้ำ คือพระบุตรองค์ถำวร ผูท้ รง
พระชนม์อยูน่ ิ รันดร์
(2) ยอห์น.16:27- ด้วยว่ำพระบิดำเองทรงรักท่ำน เพรำะท่ำนได้รักเรำและได้เชื่อว่ำ เรำได้มำ
จำกพระบิดำ
ยอห์น.14:21,23- ผูท้ ี่มีบญั ญัติของเรำ และประพฤติตำมบัญญัติน้ นั ผูน้ ้ นั แหละรักเรำ และผูท้ ี่รัก
เรำพระบิดำของเรำจะทรงรักผูน้ ้ นั และเรำจะรักเขำและจะสำแดงตัวของเรำเองให้ปรำกฏแก่เขำพระเยซู
ตรัสตอบเขำว่ำ ถ้ำผูใ้ ดรักเรำ ผูน้ ้ นั จะประพฤติตำมคำของเรำ และพระบิดำจะทรงรักเขำ แล้วพระบิดำ
กับเรำจะมำหำเขำและจะสถิตอยูก่ บั เขำ”
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเจ้ำทรงรักคนเหล่ำนี้ที่ร่วมสัมพันธ์กบั พระบุตร โดยควำมเชื่อและควำมรัก
พระเจ้ำทรงรักมนุษย์ทุกคน แต่พระเจ้ำทรงมีควำมรักพิเศษโดยเฉพำะ เพื่อคนเหล่ำนั้นที่อยูใ่ น
พระคริ สต์
ยอห์น.17:23- ข้ำพเจ้ำอยูใ่ นเขำและพระองค์อยูใ่ นข้ำพเจ้ำ เพื่อเขำจะสำเร็ จโดยบริ บูรณ์ในกำร
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นได้ เพื่อโลกนี้จะได้รู้วำ่ พระองค์ได้ทรงใช้ขำ้ พเจ้ำมำ และได้ทรงรักเขำ
เหล่ำนั้น เหมือนได้ทรงรักข้ำพเจ้ำ
พระเจ้ำทรงมีควำมรักสำหรับคนที่อยูใ่ นพระคริ สต์ ซึ่ งเป็ นควำมรักอย่ำงเดียวกับที่พระเจ้ำทรง
มีต่อพระเยซูคริ สต์ แน่นอนควำมรักของพระเจ้ำสำหรับคนที่อยูใ่ นพระคริ สต์ ก็เป็ นเหตุให้เขำเกิดควำม
รักต่อพระคริ สต์ (1 ยอห์น.4:19- “เรำทั้งหลำยเกิดควำมรัก ก็เพรำะพระองค์ได้ทรงรักเรำก่อน”)
(3) ยอห์น.3:16- เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงรักโลก จนได้ประทำนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่วำงใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินำศ แต่มีชีวติ นิรันดร์
1 ทิโมธี .2:4-.....ผูม้ ีพระทัยประสงค์ให้คนทั้งปวงถึงที่รอด และให้รู้จกั ควำมจริ ง
2 เปโตร.3:9- องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ไม่ได้ทรงเฉื่ อยช้ำในคำสัญญำของพระองค์เหมือนบำงคนคิด
ว่ำช้ำนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพรำะเห็นแก่ท่ำนทั้งหลำยเป็ นช้ำนำน ไม่ทรงประสงค์จะ
ให้คนหนึ่งคนใดพินำศเลย แต่ทรงปรำรถนำจะให้คนทั้งปวงกลับใจเสี ยใหม่
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ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเจ้ำทรงรักโลก ทรงรักมนุษย์ทุกชำติทุกภำษำ และทรงรักทุกคน ๆ คนเป็ นรำยบุคคล
(4) โรม.5:6-8- เพรำะว่ำเมื่อเรำทั้งหลำยยังขำดกำลังอยู่ พระคริ สต์ได้ทรงตำยแทนคนบำปใน
เวลำอันเหมำะ ด้วยว่ำไม่ใคร่ จะมีใครตำยแทนคนตรง แต่ชะรอยมีบำงคนอำจจะตำยแทนคนใจดีกระมัง
แต่ฝ่ำยพระเจ้ำได้ทรงสำแดงควำมรักของพระองค์แก่เรำทั้งหลำย คือขณะเมื่อเรำทั้งหลำยยังเป็ นคนบำป
พระคริ สต์ได้ทรงยอมตำยแทนเรำ
เอเฟซัส.2:4,5- แต่พระเจ้ำผูป้ ระกอบด้วยพระกรุ ณำอันอุดม เพรำะเหตุควำมรักใหญ่หลวง ซึ่ ง
พระองค์ทรงรักเรำนั้น ถึงแม้เรำตำยแล้วในกำรบำป พระองค์ยงั ทรงบันดำลให้เรำมีชีวติ เป็ นขึ้นมำกับ
พระคริ สต์ (ซึ่ งท่ำนทั้งหลำยรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ)
เอเสเคียล.33:11- พระเยโฮวำห์พระเจ้ำตรัสว่ำ “เรำมีชีวิตฉันใด เรำมิได้ชอบพระทัยในควำม
ตำยแห่งคนชัว่ ฉันนั้น แต่ (ชอบพระทัย) จะให้คนชัว่ กลับเสี ยจำกทำงของเขำและมีชีวิต เจ้ำทั้งหลำยจง
กลับเสี ย จงกลับเสี ยจำกทำงชัว่ ทั้งหลำยของเจ้ำ เหตุไฉนเจ้ำจึงจะตำย โอ้เรื อนอิสรำเอล”
ข้ อเสนอที่ห้า พระเจ้ำทรงรักคนบำป คนอธรรม และคนที่ตำยแล้วในควำมบำป
ควำมรักของพระเจ้ำที่ทรงมีต่อคนบำป ไม่เหมือนกับควำมรักของพระองค์ ต่อคนที่อยูใ่ นพระ
คริ สต์ (ยอห์น.14:21,23 , 17:23,โรม.8:30-39) แต่กระนั้นพระเจ้ำทรงมีควำมสนพระทัยเป็ นพิเศษ ต่อคน
ที่ยงั ไม่กลับใจ (ลูกำ.15:7,10- “เรำบอกท่ำนทั้งหลำยว่ำเช่นนั้นแหละจะมีควำมยินดีในสวรรค์ เพรำะคน
บำปคนเดียวที่กลับใจเสี ยใหม่ มำกกว่ำคนชอบธรรมเก้ำสิ บเก้ำคนที่ไม่ตอ้ งกำรกลับใจเสี ยใหม่ เช่นนั้น
แหละ เรำบอกท่ำนทั้งหลำยว่ำ จะมีควำมยินดีในพวกทูตของพระเจ้ำ เพรำะคนบำปคนเดียวที่กลับใจ
เสี ยใหม่”) เรำเข้ำใจข้อนี้ได้เมื่อเรำเปรี ยบเทียบควำมของบิดำต่อบุตรสองคน คนหนึ่งเชื่อฟังบิดำ และอีก
คนหนึ่งเสเพลไม่ยอมฟังคำบิดำ

3. พระเจ้ าทรงสาแดงความรักของพระองค์ อย่ างไร
(1) อิสยำห์.48:14,20,21- เจ้ำทั้งหมดจงชุมนุมกันและคอยฟังเถอะ ใครในพวกเจ้ำเล่ำที่ได้
ทำนำยสิ่ งเหล่ำนี้ไว้ล่วงหน้ำ เพรำะพระเยโฮวำห์ทรงรักเขำผูน้ ้ นั เขำผูน้ ้ นั จะกระทำต่อประเทศบำบิโลน
ตำมชอบใจของเขำ และเขำจะเหยียดแขนออกกระทำแก่พวกเคลเดีย จงออกไปจำกประเทศบำบิโลน จง
หนีออกไปจำกเมืองเคลเดีย จงส่ งเสี ยงตะโกนบอกด้วยควำมยินดี ประกำศเรื่ องนี้ จะส่ งคำประกำศ
ออกไปจนกระทัง่ ปลำยพิภพโลก ว่ำดังนี้ “พระเยโฮวำห์ได้ทรงไถ่ยำโคบผูร้ ับใช้ของพระองค์ไว้แล้ว”
เขำมิได้กระหำยน้ ำ เมื่อพระองค์ทรงนำเขำไปตลอดป่ ำทรำย พระองค์ได้ทรงกระทำน้ ำให้พุออกมำจำก
หิ นให้เขำดื่ม พระองค์ทรงตีหินให้แตก แล้วน้ ำพุก็พงุ่ ออกมำ
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เฉลยธรรมบัญญัติ.32:9-12- เพรำะสมบัติของพระเยโฮวำห์ คือไพร่ พลของพระองค์ ยำโคบก็
เป็ นส่ วนกรรมสิ ทธิ์ ของพระองค์เอง พระองค์ได้ทรงพบปะเขำในที่ร้ำงเปล่ำและในที่ป่ำดงอันเปลี่ยว
เปล่ำที่มีสัตว์ป่ำร้องอยู่ พระองค์ได้ทรงห้อมล้อมเขำไว้ ได้ทรงสอนเขำ และได้รักษำเขำไว้ดงั ดวงพระ
เนตรของพระองค์ นกอินทรี คุย้ กวนรังของมันกำงปี กออกรับชูลูกพำไปนั้นฉันใด พระเยโฮวำห์ได้ทรง
นำเขำไปฉันนั้น และหำมีพระของชำวต่ำงประเทศอยูก่ บั เขำไม่
เฉลยธรรมบัญญัติ.33:3,12- แท้จริ ง พระองค์ทรงรักไพร่ พล คนบริ สุทธิ์ ท้ งั ปวงอยูใ่ นพระหัตถ์
ของพระองค์ และเขำทั้งหลำยได้นงั่ ลงใกล้พระบำทพระองค์ และจะรับถ้อยคำของพระองค์ ท่ำนได้
กล่ำวถึงเบนยำมินว่ำ ผูท้ ี่รักของพระเยโฮวำห์จะอยูก่ บั พระองค์เป็ นสุ ข และพระเยโฮวำห์จะทรงป้ องกัน
เขำไว้วนั ยังค่ำ และพระองค์จะทรงสถิตอยูห่ ว่ำงบ่ำของเขำ
ข้ อเสนอที่หนึ่ง พระเจ้ำทรงสำแดงควำมรัก โดยกำรตอบสนองควำมจำเป็ นและประทำนควำมสุ ขต่อผู้
ที่พระองค์ทรงรักนั้น และโดยกำรป้ องกันเขำไว้จำกควำมชัว่ ทุกอย่ำง
(2) ฮีบรู .12:6-11- เพรำะว่ำพระองค์ทรงรักผูใ้ ด พระองค์จึงทรงตีสอนผูน้ ้ นั และพระองค์ทรง
รับคนใดเป็ นบุตร พระองค์ก็ทรงเฆี่ยนตีผนู ้ ้ นั ที่ท่ำนทั้งหลำยต้องทนนั้น ก็เพรำะกำรตีสอน พระเจ้ำทรง
กระทำท่ำนแก่เหมือนท่ำนเป็ นบุตร ด้วยว่ำมีบุตรคนใดเล่ำที่บิดำไม่ได้ตีสอนเขำบ้ำง แต่ถำ้ ท่ำนทั้งหลำย
ไม่ได้ถูกตีสอนเหมือนคนทั้งปวงต้องทนเอำนั้น ท่ำนก็ไม่ได้เป็ นบุตร แต่เป็ นเหมือนลูกไม่มีพอ่ อีก
ประกำรหนึ่งเรำทั้งหลำยได้มีบิดำตำมเนื้ อหนังที่ได้ตีสอนเรำ และเรำจึงได้นบั ถือบิดำนั้น ยิง่ กว่ำนั้นอีก
เรำควรจะได้ยำเกรงนบนอบต่อบิดำแห่งวิญญำณจิต และจำเริ ญชีวิตมิใช่หรื อ ฝ่ ำยบิดำเหล่ำนั้นได้ตีสอน
เรำน้อยวัน ตำมควำมเห็นดีเห็นชอบของเขำนั้น แต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเรำประสงค์จะให้เป็ น
ประโยชน์แก่เรำ เพื่อเรำจะได้เข้ำส่ วนในควำมบริ สุทธิ์ ของพระองค์ กำรตีสอนทุกอย่ำงเมื่อกำลังถูกอยู่
นั้นไม่เป็ นกำรชื่นใจเลย แต่เป็ นกำรเศร้ำใจ แต่ภำยหลังก็กระทำให้เกิดผลเป็ นควำมสุ ขสำรำญ แก่
บรรดำคนที่ตอ้ งทนอยูน่ ้ นั คือควำมชอบธรรมนั้นเอง
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเจ้ำทรงสำแดงควำมรักโดยกำรตีสอน ผูท้ ี่พระองค์ทรงรัก เพื่อกำรตีสอนนั้นจะเกิด
ประโยชน์ คือผลแห่งควำมชอบธรรม
(3) อิสยำห์.63:9- ไม่ใช่เป็ นทูตหรื อทูตสวรรค์ แต่พระองค์เองที่ได้ช่วยให้เขำรอดพระองค์ได้
ทรงไถ่เขำไว้ เพรำะพระองค์ทรงรักและสงสำรเขำ พระองค์ได้อุม้ และแบกเขำไปตลอดเวลำครั้งกำล
โบรำณ
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเจ้ำทรงสำแดงควำมรัก โดยพระองค์ทรงโทมนัสเมื่อคนที่พระองค์ทรงรักนั้นมี
ควำมทุกข์ แม้ควำมทุกข์น้ นั จะบังเกิดแต่ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง
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(4) อิสยำห์.49:15,16- หญิงจะลืมลูกกำลังดูดนมอยู่ และมิได้เมตตำแก่บุตรอันเกิดมำจำกครรภ์
ของตนได้หรื อ ถึงแม้วำ่ มำรดำจะลืมได้ เรำก็จะไม่ลืมเจ้ำเลย ดูเถอะเรำได้สักรู ปเจ้ำไว้บนฝ่ ำมือของเรำ
กำแพงเมืองของเจ้ำปรำกฏแก่ตำเรำอยูเ่ สมอไป
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเจ้ำทรงสำแดงควำมรัก โดยไม่ทรงลืมผูท้ ี่พระองค์ทรงรักเลย บำงครั้งดูเหมือนว่ำ
พระองค์ได้ทรงลืม แต่พระองค์ไม่เคยลืมเลย
(5) 1 ยอห์น.4:9,10- ในข้อนี้ แหละควำมรักของพระเจ้ำ จึงได้ปรำกฏเกี่ยวกับเรำทั้งหลำย คือว่ำ
พระเจ้ำได้ทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ำมำในโลก เพื่อเรำทั้งหลำยจะได้ชีวติ โดยพระบุตร
นั้น ในข้อนี้แหละเป็ นควำมรัก ไม่ใช่ที่เรำได้รักพระเจ้ำ แต่ที่พระองค์ได้ทรงรักเรำ และได้ทรงใช้พระ
บุตรของพระองค์เป็ นผูท้ รงระงับพระพิโรธเพรำะควำมบำปของเรำ
ยอห์น.3:16- เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงรักโลก จนได้ประทำนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อ
ทุกคนที่วำงใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินำศ แต่มีชีวติ นิรันดร์
ข้ อเสนอที่ห้า พระเจ้ำทรงสำแดงควำมรัก โดยกำรเสี ยสละใหญ่ยง่ิ ที่สุดที่สำมำรถกระทำได้ เพื่อผูท้ ี่
พระองค์ทรงรัก คือประทำนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้มำตำยแทนเรำ
กำรเสี ยสละเป็ นเครื่ องวัดควำมรัก กำรประทำนพระเยซูคริ สต์เป็ นเครื่ องวัดควำมรักของพระ
เจ้ำ (เทียบ ปฐมกำล.22:12- “พระเจ้ำจึงตรัสว่ำ เจ้ำอย่ำทำอันตรำยแก่ลูกชำยนั้นเลย เพรำะเดี๋ยวนี้ เรำรู ้วำ่
เจ้ำเกรงกลัวพระเจ้ำ พระเจ้ำมิได้หวงลูกคนเดียวของเจ้ำไว้จำกเรำ”)
(6) อิสยำห์.38:17- นี่แน่ะ ที่ขำ้ พเจ้ำมีควำมขมขื่นใหญ่หลวง ก็เพื่อควำมสงบสุ ขของข้ำพเจ้ำ
นัน่ เอง และพระองค์ได้ทรงฉุ ดข้ำพเจ้ำไว้ ไม่ให้ตกลงไปในหลุมแห่งควำมพินำศ เพรำะพระองค์ทรง
เหวีย่ งบำปทั้งหมดของข้ำพเจ้ำไปข้ำงหลังพระองค์เสี ยแล้ว อิสยำห์.55:7- และคนอธรรมละทิ้งควำมคิด
ของตนและให้เขำกลับมำหำพระเยโฮวำห์เพื่อพระองค์จะได้ทรงเมตตำแก่เขำ และให้เขำกลับมำหำ
พระเจ้ำ เพรำะพระองค์จะทรงให้อภัยแก่เขำที่เขำทำบำปทั้งปวง

ข้ อเสนอที่หก พระเจ้ำทรงสำแดงควำมรัก โดยกำรอภัยบำป
(7) เอเฟซัส.2:4-8- แต่พระเจ้ำผูป้ ระกอบด้วยพระกรุ ณำอันอุดม เพรำะเหตุควำมรักอันใหญ่
หลวง ซึ่ งพระองค์ทรงรักเรำนั้น ถึงแม้เรำตำยแล้วในกำรบำป พระองค์ยงั ทรงบันดำลให้เรำมีชีวิตเป็ น
ขึ้นมำกับพระคริ สต์ (ซึ่ งท่ำนทั้งหลำยรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ) และพระองค์ได้ทรงบันดำลให้เป็ น
ขึ้นมำกับพระองค์ และได้ทรงสำแดงเรำนัง่ ในสวรรค์สถำนกับพระเยซูคริ สต์ เพื่อในอนำคตนั้น
พระองค์จะได้ทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อนั อุดมเหลือล้น ในกำรซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตำเรำใน
พระเยซูคริ สต์ ด้วยว่ำซึ่ งท่ำนทั้งหลำยรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพรำะควำมเชื่ อ และมิใช่แต่ตวั ท่ำน
ทั้งหลำยเอง แต่พระเจ้ำทรงประทำนให้
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ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเจ้ำทรงสำแดงควำมรัก (1) โดยกำรประทำนชีวติ แก่คนที่ตำยแล้วในควำมบำป (2)
โดยกำรบันดำลให้เขำเป็ นขึ้นมำกับพระเยซูคริ สต์ (3) ในกำรทรงให้เขำนัง่ ในสวรรค์สถำบันพระคริ สต์
(4) ในกำรสำแดงพระคุณของพระองค์อนั อุดมเหลือล้น ซึ่ งพระองค์ได้ทรงเมตตำเรำในพระเยซูคริ สต์
พระเจ้ำเพิ่งทรงเริ่ มกระทำงำนสำหรับเรำ ควำมรักอันครบบริ บูรณ์ของพระเจ้ำยังไม่ได้ปรำกฏ
เต็มที่เลย ควำมรักของพระเจ้ำเพียงเริ่ มปรำกฏออก “ดูก่อนพวกที่รัก บัดนี้ เรำทั้งหลำยเป็ นบุตรของพระ
เจ้ำและยังไม่ปรำกฏว่ำ ต่อไปเบื้องหน้ำนั้นเรำจะเป็ นอย่ำงไร เรำรู ้แล้วว่ำ เมื่อพระองค์จะเสด็จมำปรำกฏ
เรำทั้งหลำยจะเป็ นเหมือนพระองค์ เพรำะว่ำพระองค์ทรงเป็ นอย่ำงไร เรำจะเห็นพระองค์อย่ำงนั้น” (1
ยอห์น.3:2)
(8) 1 ยอห์น.3:1- จงดูเถิด พระบิดำทรงโปรดประทำนควำมรักแก่เรำทั้งหลำยเพียงไร ที่เรำจะ
ได้ชื่อว่ำเป็ นบุตรของพระเจ้ำ และเรำก็เหมือนอย่ำงนั้นแหละ เหตุฉะนั้นโลกจึงไม่ได้รู้จกั เรำทั้งหลำย
เพรำะเขำไม่ได้รู้จกั พระองค์
ข้ อเสนอที่แปด พระเจ้ำทรงสำแดงควำมรัก โดยให้เรำได้ชื่อว่ำ “เป็ นบุตรของพระเจ้ำ”
(9) เศฟันยำห์.3:17- พระเยโฮวำห์พระเจ้ำของท่ำน ก็สถิตอยูใ่ นท่ำมกลำงท่ำน พระองค์
ประกอบด้วยฤทธิ์ อนั ยิง่ ก็จะช่วยให้รอด พระองค์จะชอบพระทัยในท่ำนด้วยควำมยินดี พระองค์จะทรง
นิ่งอยูใ่ นควำมรักของพระองค์ พระองค์จะอภิรมย์ในท่ำนด้วยเสี ยงร้องยินดี
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า พระเจ้ำทรงสำแดงควำมรักโดยพระองค์ทรงชื่นชมยินดีต่อผูท้ ี่รักควำมรอด
(เทียบ ลูกำ.15:23,24-จงเอำลูกวัวอ้วนพีมำฆ่ำเลี้ยงกันเพื่อควำมรื่ นเริ งยินดีเถิด เพรำะว่ำลูกของ
เรำคนนี้ตำยแล้วแต่กลับเป็ นอีก หำยไปแล้วแต่ได้พบกันอีก เขำทั้งหลำยต่ำงก็มีควำมโสมนัสยินดี)
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บทที่ 10 ความชอบธรรมหรือความยุตธิ รรมของพระเจ้ า
คำว่ำ “ชอบธรรม” “ยุติธรรม” “สัตย์ธรรม” หรื อ “ทรงธรรม” ในภำษำกรี กและภำษำฮีบรู มี
ควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน ทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคริ สตธรรมใหม่

1. ความจริงทีว่ ่ าพระเจ้ าเป็ นผู้ยุติธรรม
เอสรำ.9:15- โอ้พระเยโฮวำห์ พระเจ้ำแห่งพวกอิสรำเอล พระองค์เป็ นผูช้ อบธรรม
เพลงสดุดี.116:5- พระเยโฮวำห์ทรงประกอบไปด้วยพระกรุ ณำและยุติธรรม พระเจ้ำของพวก
ข้ำพเจ้ำมีพระทัยเมตตำ
เพลงสดุดี.119:137- ข้ำแต่พระเยโฮวำห์ พระองค์สัตย์ซื่อ และข้อพิพำกษำของพระองค์ยตุ ิธรรม
เยเรมีย.์ 12:1- โอ้พระเยโฮวำห์ เมื่อข้ำพเจ้ำกำลังอ้อนวอนถึงพระองค์ พระองค์เป็ นสัตย์ธรรมอยู่
ยอห์น.17:25- โอพระบิดำผูท้ รงธรรม โลกนี้หำได้รู้จกั พระองค์ไม่ แต่ขำ้ พเจ้ำได้รู้จกั พระองค์
และคนเหล่ำนี้ได้รู้วำ่ พระองค์ได้ทรงใช้ขำ้ พเจ้ำมำ
ข้ อเสนอที่หนึ่ง พระเจ้ำทรงเป็ นผูช้ อบธรรม หรื อยุติธรรม

2. ความชอบธรรมคืออะไร
เอเสเคียล.18:5- แต่ถำ้ มีคนชอบธรรม และประพฤติควำมชอบธรรมและกำรสัตย์ซื่อ
เศฟันยำห์.3:5- พระเยโฮวำห์ผชู ้ อบธรรมดำรงอยูใ่ นท่ำมกลำงนั้น พระองค์หำได้กระทำอสัตย์
อธรรมไม่ รุ่ งเช้ำทุกวัน ๆ พระองค์นำควำมพิพำกษำตัดสิ นของพระองค์ออกมำให้สว่ำงมิได้ขำดสักเวลำ
แต่คนอธรรมมิได้รู้จกั ควำมละอำยเลย
กำรที่เป็ นผูช้ อบธรรมหรื อยุติธรรม ย่อมนำผูน้ ้ นั ไปสู่ กำรกระทำที่ถูกเสมอ
ในภำษำฮีบรู คำว่ำ “ชอบธรรม” ตำมควำมหมำยของนิรุกติศำสตร์ (หรื อที่มำของหลักภำษำ)
หมำยควำมว่ำ “ถูกต้อง” หรื อ “ชื่อตรง” ควำมหมำยในภำษำกรี ก คือว่ำ “ธรรมเนียม” หรื อ “วิธีใช้” คือ
ให้ถูกต้องตำม “ธรรมเนียม”
ควำมชอบธรรมหรื อควำมยุติธรรมของพระเจ้ำเป็ นพระลักษณะของพระองค์ผูซ้ ่ ึงยุติธรรมเสมอ
ควำมยุติธรรมของพระเจ้ำไม่เฉพำะกำรลงโทษเท่ำนั้น นี่เป็ นแต่เพียงแง่เดียว และไม่ใช่แง่ที่สำคัญที่สุด
ในพระคัมภีร์
ส่ วนควำมบริ สุทธิ์ น้ นั ดูเหมือนว่ำเป็ นลักษณะของพระเจ้ำที่เกี่ยวกับพระองค์เอง แต่ควำมชอบ
ธรรม หรื อควำมยุติธรรม เป็ นพระลักษณะของพระองค์ซ่ ึ งปรำกฏโดยกำรเกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่น
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3. พระเจ้ าทรงสาแดงความชอบธรรม หรือความยุติธรรมของพระองค์ อย่ างไร
(1) เพลงสดุดี.11:4-7- พระเยโฮวำห์ทรงสถิตอยูใ่ นพระวิหำร อันบริ สุทธิ์ ของพระองค์พระที่นงั่
ของพระองค์ประดิษฐำนอยูใ่ นสวรรค์พระเนตรของพระองค์ทรงเพ่งดู และทรงพิจำณำดูมนุษย์ พระเย
โฮวำห์ทรงทดลองดูคนชอบธรรม แต่พระทัยของพระองค์ทรงเกลียดชังคนชัว่ ที่นิยมในกำรร้ำยพระองค์
จะทรงบันดำลให้บ่วงแร้วตกทับคนดุจฝนไฟกำมะถันกับลมพำยุอนั เผำร้อนจะเป็ นส่ วนของเขำ เพรำะ
พระเยโฮวำห์เป็ นผูท้ รงธรรม พระองค์ทรงรักควำมชอบธรรม ผูท้ ี่ซื่อตรงจะได้แลเห็นพระพักตร์
พระองค์
ข้ อเสนอที่หนึ่ง พระเจ้ำทรงสำแดงควำมชอบธรรม ในกำรที่พระองค์ทรงรักควำมชอบธรรม และทรง
เกลียดชังควำมผิดบำป
(2) อพยพ.9:23-27- โมเสสก็ชูไม้เท้ำขึ้นในอำกำศ แล้วพระเยโฮวำห์ได้ทรงบันดำลให้มีฟ้ำร้อง
มีลูกเห็บและไฟฟ้ ำตกลงมำบนพื้นดิน กับได้บนั ดำลให้ลูกเห็บตกทัว่ ประเทศอียปิ ต์ ลูกเห็บกับไฟฟ้ ำตก
ลงมำพร้อมกันเป็ นที่ทรมำนยิง่ นัก กำรเช่นนี้ไม่เคยมีในประเทศอียปิ ต์แต่แรกตั้งเป็ นประเทศมำ สิ่ ง
สำรพัดที่อยูใ่ นทุ่งนำทัว่ อำณำเขตประเทศอียปิ ต์ ลูกเห็บได้ทำลำยเสี ยสิ้ น ทั้งมนุษย์และสัตว์กบั ต้นผัก
และต้นไม้ทุกอย่ำงก็หกั โค่นล้มลง เว้นไว้แต่เมืองโฆเซ็น ที่ชำติอิสรำเอลอยูน่ ้ นั หำมีลูกเห็บไม่ กษัตริ ย ์
ฟำโรห์จึงรับสัง่ ให้โมเสสและอำโรนมำเฝ้ ำ แล้วว่ำ “ในครั้งนี้เรำก็ได้ผดิ แล้ว พระเยโฮวำห์เป็ นผูซ้ ื่ อตรง
แต่เรำกับพลเมืองของเรำได้ทำผิด”
2 พงศำวดำร.12:5,6- เชไมอำห์ผพู้ ยำกรณ์จึงมำเฝ้ ำกษัตริ ยเ์ รโหโบอัม เจ้ำนำยแผ่นดินยูดำห์ ซึ่ง
ได้หนีชิชกั มำรวบรวมกันอยูท่ ี่กรุ งเยรู ซำเล็ม บอกแก่คนทั้งปวงว่ำ พระเยโฮวำห์ทรงตรัสดังนี้ วำ่ “เจ้ำ
ทั้งหลำยได้ละทิ้งเรำเสี ย เรำจึงได้ละทิ้งพวกเจ้ำไว้ในมือชิชกั ด้วย” ฝ่ ำยกษัตริ ยก์ บั เจ้ำนำยทั้งปวงในพวก
อิสรำเอล ได้ถ่อมใจลงกล่ำวว่ำ “พระเยโฮวำห์เป็ นชอบธรรม”
ดำเนียล.9:12,14- พระองค์ได้ทรงยืนคำของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่ำขำนพวกข้ำพเจ้ำ
และว่ำขำนพวกตุลำกำรผูไ้ ด้พิจำรณำพิพำกษำข้ำพเจ้ำ โดยได้ทรงให้เกิดควำมทุกข์โศกเศร้ำอย่ำงใหญ่
หลวงตกมำต้องข้ำพเจ้ำ อย่ำงที่ยงั มิได้เคยกระทำแก่ใครที่อยูภ่ ำยใต้ทอ้ งฟ้ ำ เหมือนอย่ำงได้กระทำแก่
เยรู ซำเล็ม เหตุฉะนี้พระเยโฮวำห์ได้ทรงเฝ้ ำดูควำมชัว่ นั้นแล้ว ได้ให้มนั ตกมำต้องพวกข้ำพเจ้ำด้วยว่ำ
พระเยโฮวำห์พระเจ้ำของพวกข้ำพเจ้ำ ทรงแสดงควำมสัตย์ธรรมให้ปรำกฏอยูใ่ นบรรดำพระรำชกิจที่
ทรงประกอบ และพวกข้ำพเจ้ำได้ฟังพระดำรัสเรี ยกของพระองค์ไม่
วิวรณ์.16:56- และข้ำพเจ้ำได้ยนิ ทูตสวรรค์ ที่มีฤทธิ์ ครอบงำน้ ำทั้งหลำยร้องว่ำ “พระองค์เจ้ำข้ำ
ผูท้ รงสภำพอยูบ่ ดั นี้ ผูไ้ ด้สภำพอยูใ่ นกำลก่อน และทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ พระองค์ทรงเป็ นผูช้ อบธรรม
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เพรำะพระองค์ได้ทรงพิพำกษำเหตุกำรณ์เหล่ำนั้น ด้วยว่ำเขำทั้งหลำยได้กระทำให้โลหิ ตของพวกสิ ทธิ
ชน และของผูพ้ ยำกรณ์ไหลออก และพระองค์ได้ประทำนโลหิ ตให้เขำดื่ม เขำสมด้วยกรรมนั้นแล้ว”
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเจ้ำทรงสำแดงควำมชอบธรรม โดยกำรลงโทษคนบำปตำมควำมผิดของเขำ
(3) 2 ทิโมธี .4:8- ตั้งแต่น้ ีไป มีมงกุฎแห่งควำมชอบธรรมเก็บไว้สำหรับข้ำพเจ้ำซึ่ งองค์พระผู ้
เป็ นเจ้ำผูพ้ ิพำกษำอันชอบธรรม จะทรงประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำในกำลวันนั้นและไม่ใช่แก่ขำ้ พเจ้ำคนเดียว
แต่จะทรงประทำนแก่คนทั้งปวงที่มีใจรักยินดี ในกำรที่พระองค์จะเสด็จมำปรำกฏนั้น
1 พงศ์กษัตริ ย.์ 8:32- เมื่อนั้นขอพระองค์ทรงโปรดสดับฟังในมหำสวรรค์ และทรงพิพำกษำทำส
ของพระองค์ ปรับโทษแก่ผทู ้ ี่ชวั่ ร้ำย ให้ผลชัว่ ของเขำตกบนศีรษะของเขำ และให้ผสู้ ัตย์ซื่อพ้นไปเสี ย
จะให้เขำเป็ นไปตำมควำมสัตย์ซื่อของเขำ
เพลงสดุดี.7:9-11- ขอให้ควำมชัว่ ร้ำยของคนชัว่ เสื่ อมสู ญไป แต่ให้คนชอบธรรมยัง่ ยืนอยูด่ ว้ ย
พระเจ้ำผูท้ รงเที่ยงธรรมทรงสอบสวนจิตใจ โล่ของข้ำพเจ้ำอยูก่ บั พระเจ้ำพระผูท้ รงช่วยคนซื่ อตรงให้
รอด พระเจ้ำเป็ นตุลำกำรเที่ยงตรง และพระเจ้ำทรงพระพิโรธคนชัว่ ทุกขณะ
ฮีบรู .6:10- เพรำะว่ำพระเจ้ำไม่ใช่อธรรมที่จะทรงลืมกำรงำนของท่ำน และควำมรักที่ท่ำนได้
สำแดงต่อพระนำมของพระองค์ ในกำรที่ท่ำนได้ปรนนิบตั ิสิทธิ ชนนั้น และยังกำลังปรนนิบตั ิอยู่
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเจ้ำทรงสำแดงควำมชอบธรรมของพระองค์ ในกำรประทำนบำเหน็จแก่ผชู้ อบ
ธรรม ตำมควำมสัตย์ธรรมของเขำ
(4) เพลงสดุดี.98:1-3- ท่ำนทั้งหลำยจงร้องเพลงบทใหม่ถวำยพระเยโฮวำห์ เพรำะพระองค์ได้
ทรงกระทำกำรอัศจรรย์มำกหลำย
พระหัตถ์เบื้องขวำและพระพำหุ อนั บริ สุทธิ์ ของพระองค์ได้ทรง
กระทำให้รอด พระเยโฮวำห์ได้ทรงสำแดงควำมรอดของพระองค์ให้ประจักษ์ ได้ทรงกระทำให้
ควำมชอบธรรมของพระองค์ปรำกฏแจ้งต่อตำชนประเทศทั้งปวง พระองค์ได้ทรงระลึกถึงพระกรุ ณำ
คุณ และควำมสัตย์จริ งของพระองค์ต่อวงศ์อิสรำเอล บรรดำคนที่สุดปลำยแผ่นดินโลกได้เห็นควำมรอด
ซึ่ งมำแต่พระเจ้ำของพวกเรำ
เพลงสดุดี.103:6- พระเยโฮวำห์ทรงกระทำกำรสัตย์ธรรม และทรงพิพำกษำแก้แค้นแทนคนที่
ถูกข่มเหง
เพลงสดุดี.129:1-4- ให้พวกอิสรำเอลกล่ำวว่ำ ตั้งแต่หนุ่ม ๆ มำเขำได้ข่มเหงพวกข้ำพเจ้ำหลำย
หนแล้ว เขำได้ข่มเหงพวกข้ำพเจ้ำแล้วหลำยครั้งตั้งแต่หนุ่ม ๆ มำ ถึงเช่นนั้นก็ดี เขำมิได้ชนะพวกข้ำพเจ้ำ
เลย ผูไ้ ถทั้งหลำยได้ไถบนหลังข้ำพเจ้ำเขำได้กระทำให้รอยไถนั้นยำวไป พระเยโฮวำห์เป็ นผูช้ อบธรรม
พระองค์ทรงตัดเชือกของคนชัว่ ให้ขำดเสี ย
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2 เธสะโลนิกำ. 1:6,7- เพรำะว่ำเป็ นกำรยุติธรรมแล้ว ซึ่ งพระเจ้ำทรงเอำควำมยำกลำบำกไปตอบ
แทนให้กบั คนเหล่ำนั้นที่ก่อควำมยำกลำบำกให้กบั ท่ำนทั้งหลำย และจะทรงบันดำลให้ท่ำนทั้งหลำย ที่
ถูกควำมยำกลำบำกนั้น ได้รับควำมบรรเทำด้วยกันกับเรำ เมื่อพระเยซูเจ้ำจะเสด็จมำจำกสวรรค์ ปรำกฏ
พร้อมหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์ผมู ้ ีฤทธิ์ ดงั เปลวเพลิง
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเจ้ำทรงสำแดงควำมชอบธรรมของพระองค์ โดยกำรพิทกั ษ์รักษำพลไพร่ ของ
พระองค์ ให้พน้ จำกเงื้อมมือศัตรู
ในกำรอภิปรำยของนักศำสนศำสตร์ สมัยใหม่ เรำมักได้ยินถึงกำรถกเถียงเรื่ องควำมชอบธรรม
ของพระเจ้ำในกำรลงโทษคนบำป แต่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวถึงควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ ในกำร
พิทกั ษ์รักษำพลไพร่ ของพระองค์มำกกว่ำทำงอื่น สมัยนี้มกั ใช้ในทำงที่วำ่ เป็ นพระลักษณะของพระเจ้ำที่
คนบำปควรยำเกรงพระเจ้ำ ด้วยควำมกลัวจนตัวสั่นแต่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ กล่ำวไว้วำ่ เป็ นพระ
ลักษณะของพระเจ้ำซึ่ งควรให้พลไพร่ ของพระองค์ มีควำมชื่นชนยินดีและควำมมัน่ ใจ เช่น
เพลงสดุดี.96:11-13- ให้ฟ้ำสวรรค์ชื่นชม ให้แผ่นดินโลกยินดี ให้ทะเลกับสรรพสิ่ งที่มีอยูใ่ น
ทะเลนั้นคะนองเสี ยง ให้ทุ่งนำกับสิ่ งทั้งปวงที่มีอยูใ่ นทุ่งนำนั้น ชื่ นชมยินดีขณะนั้นต้นไม้ท้ งั ปวงที่ป่ำคง
จะออกเสี ยงแสดงควำมยินดี ต่อพระพักตร์ พระเยโฮวำห์ดว้ ยพระองค์เสด็จมำ พระองค์เสด็จมำจะทรง
พิพำกษำโลก พระองค์จะทรงพิพำกษำพิภพโลกโดยยุติธรรม จะทรงพิพำกษำชนประเทศทั้งปวงด้วย
ควำมสัตย์ซื่อของพระองค์
เยเรมีย.์ 9:24- “แต่ให้ผทู ้ ี่อวด ๆ ด้วยตัวเข้ำใจและรู ้จกั เรำว่ำ เป็ นพระเยโฮวำห์ผทู ้ ี่ได้ทรงควำม
เมตตำประกอบด้วยควำมรัก และทรงควำมปั ญญำ และควำมสัตย์ธรรมในแผ่นดินโลก เพรำะในควำม
เหล่ำนี้เรำได้ยนิ ดี” พระเยโฮวำห์ได้ตรัสว่ำ
เพลงสดุดี.116:5,6- พระเยโฮวำห์ทรงประกอบไปด้วยพระกรุ ณำและยุติธรรม พระเจ้ำของพวก
ข้ำพเจ้ำมีพระทัยเมตตำ นะพระเจ้ำค่ะ พระเยโฮวำห์ทรงบำรุ งรักษำผูม้ ีปัญญำน้อย เมื่อข้ำพเจ้ำถ่อมตัวลง
แล้ว พระองค์ทรงอุปถัมภ์ขำ้ พเจ้ำไว้
เพลงสดุดี.145:14-19- พระเยโฮวำห์ทรงประคองสรรพสัตว์และสรรพสิ่ ง ที่จวนจะล้มลง และ
ทรงยกบรรดำคนที่ถ่อมตัวลงให้ยนื ขึ้นตรง ตำแห่งสรรพสัตว์ที่คอยท่ำพระองค์อยู่ พระองค์ทรง
ประทำนอำหำรตำมเวลำ พระองค์ทรงแบพระหัตถ์ประทำนแก่สรรพสัตว์ที่มีชีวติ อยู่ ให้อิ่มตำมควำม
ประสงค์ พระเยโฮวำห์ทรงสัตย์ซื่อในบรรดำมรรคำของพระองค์ และพระรำชกิจทั้งปวงของพระองค์
ประกอบไปด้วยพระกรุ ณำ พระเยโฮวำห์ทรงสถิตอยูใ่ กล้คนทั้งปวงที่ทูลต่อพระองค์ คือคนที่ทูล
พระองค์ดว้ ยใจสัตย์ซื่อ พระองค์จะทรงโปรดตำมควำมปรำรถนำของคนทั้งหลำยที่เกรงกลัวพระองค์
พระองค์จะทรงสดับฟังคำร้องทุกข์ของเขำ และจะทรงช่วยเขำให้รอดด้วย
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วิวรณ์.15:3- และเขำทั้งหลำยร้องบทเพลงของโมเสสผูท้ ำสของพระเจ้ำ กับบทเพลงของพระ
เมษโปดกนั้นว่ำ “ข้ำแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำผูเ้ ป็ นพระเจ้ำที่ทรงฤทธำนุภำพทุกประกำร กิจกำรอัครทูตของ
พระองค์ทรงใหญ่โตและน่ำหัศจรรย์นกั ข้ำแต่พระองค์ผเู ้ ป็ นมหำกษัตริ ยแ์ ห่งประเทศทั้งปวง วิธีกำร
ทั้งหลำยของพระองค์ทรงเป็ นอันยุติธรรมและแท้จริ ง
บำงครั้งพระคัมภีร์กล่ำวถึงควำมยุติธรรมของพระเจ้ำ ในกำรลงโทษคนบำป ในกำรช่วยพล
ไพร่ ของพระองค์ให้รอดพ้นจำกมือศัตรู หรื อในกำรแก้แค้นแทนพลไพร่ ของพระองค์ เช่น
2 เธสะโลนิกำ.1:6,7- เพรำะว่ำเป็ นกำรยุติธรรมแล้ว ซึ่ งพระเจ้ำจะทรงเอำควำมยำกลำบำกไป
ตอบแทนให้กบั คนเหล่ำนั้น ที่ก่อควำมยำกลำบำกให้กบั ท่ำนทั้งหลำย และจะทรงบันดำลให้ท่ำน
ทั้งหลำย ที่ถูกควำมยำกลำบำกนั้น ได้รับควำมบรรเทำด้วยกันกับเรำ เมื่อพระเยซู เจ้ำจะเสด็จมำจำก
สวรรค์ ปรำกฏพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์ ผูม้ ีฤทธิ์ ดงั เปลวเพลิง
วิวรณ์.19:1,2- ภำยหลังเหตุกำรณ์เหล่ำนี้ ขำ้ พเจ้ำได้ยนิ เสี ยงดัง ดุจเสี ยงประชุมชนเป็ นอันมำกใน
สวรรค์ร้องว่ำ “ฮำเลลูยำ ควำมรอด และสง่ำรำศี และเกียรติยศและฤทธิ์ เดช จงมีแด่พระเจ้ำของเรำ
เพรำะว่ำควำมพิพำกษำของพระองค์แท้จริ งและยุติธรรม ด้วยว่ำพระองค์ได้ทรงพิพำกษำลงโทษหญิง
เพศยำคนสำคัญนั้น ที่ได้กระทำให้แผ่นดินโลกชัว่ ไปด้วยกำรล่วงประเวณี ของเขำ และพระองค์ได้ทรง
แก้แค้นผูห้ ญิงนั้น เป็ นกำรทดแทนโลหิ ตแห่งผูท้ ำสของพระองค์”
วิวรณ์.16:4-6- และทูตสวรรค์องค์ที่สำมได้เอำขันของตน เทลงที่แม่น้ ำลำธำรทั้งปวงและน้ ำ
เหล่ำนั้นก็กลำยเป็ นเลือด และข้ำพเจ้ำได้ยนิ ทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์ ครอบงำน้ ำทั้งหลำยร้องว่ำ “พระองค์เจ้ำ
ข้ำ ผูท้ รงสภำพอยูบ่ ดั นี้ ผูไ้ ด้ทรงสภำพอยูใ่ นกำลก่อนและทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ พระองค์ทรงเป็ นผูช้ อบ
ธรรม เพรำะพระองค์ได้ทรงพิพำกษำเหตุกำรณ์เหล่ำนั้น ด้วยว่ำเขำทั้งหลำยได้กระทำให้โลหิ ตของพวก
สิ ทธิ ชน และของผูพ้ ยำกรณ์ไหลออก และพระองค์ได้ประทำนโลหิ ตให้เขำดื่มเขำสมด้วยกรรมนั้น
แล้ว”
ในที่น้ ีช้ ีให้เห็นกำรแก้แค้นแทนพลไพร่ ของพระเจ้ำ แทนที่จะชี้ให้เห็นควำมทุกข์ของคนชัว่
(5) เนหะมีย.์ 9:7,8- พระองค์เป็ นพระเยโฮวำห์พระเจ้ำผูท้ รงเลือกท่ำนอับรำม และทรงนำ
ออกมำจำกเมืองอุระในแผ่นดินเอเซ็ค
กับได้ทรงประทำนนำมให้วำ่ อับรำฮัมเมื่อได้ทรงทดลองนั้น
พระองค์ทรงเห็นว่ำท่ำนมีใจสัตย์ซื่อ จึงได้ทรงทำสัญญำได้กบั ท่ำนจะทรงพระรำชทำนแผ่นดินชำวคำ
นำอัน แผ่นดินพวกฮิธธี พวกอะโมรี พวกฟะรี ซี พวกยะบุศ และพวกฆีระคำซี ให้แก่พงศ์พนั ธ์ของท่ำน
พระองค์ได้ทรงกระทำตำมคำสัญญำนั้นแล้วทุกประกำร ด้วยว่ำพระองค์เป็ นผูช้ อบธรรม
ข้ อเสนอที่ห้า พระเจ้ำทรงสำแดงควำมชอบธรรม โดยกำรรักษำพระสัญญำของพระองค์
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(6) โรม.3:25,26- พระเจ้ำได้ทรงตั้งพระเยซูน้ นั ไว้ ให้ปรำกฏเป็ นที่ระงับพระพิโรธเพรำะควำม
เชื่อโดยพระโลหิ ตของพระองค์ เพื่อจะได้สำแดงควำมชอบธรรมของพระองค์ ในกำรที่พระองค์ได้ทรง
อดกลั้นพระทัยไว้ และได้ทรงยกควำมผิดที่ล่วงไปแล้วนั้น และจะได้สำแดงควำมชอบธรรมของ
พระองค์ในปั จจุบนั นี้ เพื่อจะได้ปรำกฏว่ำพระองค์เป็ นผูช้ อบธรรม และยังทรงโปรดแก่คนที่เชื่อพระเยซู
ให้เป็ นผูช้ อบธรรมด้วย

ข้ อเสนอที่หก พระเจ้ำทรงแสดงควำมชอบธรรม (1) ในกำรอภัยบำปโดยประทำนพระผูไ้ ถ่โทษแทน
(2) ในกำรทรงนับว่ำ ผูท้ ี่เชื่อในพระผูไ้ ถ่โทษนั้น เป็ นคนชอบธรรม
(7) 1 ยอห์น.1:9- ถ้ำเรำสำรภำพควำมผิดของเรำ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรง
โปรดยกบำปของเรำ และจะทรงชำระเรำให้พน้ จำกอธรรมทั้งสิ้ น
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเจ้ำทรงสำแดงควำมชอบธรรม โดยกำรอภัยบำปให้ผเู้ ชื่อ ในเมื่อผูเ้ ชื่อยอมรับ
สำรภำพบำป

57

บทที่ 11 ความเมตตาหรือพระกรุ ณาธิคุณของพระเจ้ า
“เมตตำ” หรื อ “กรุ ณำ” ในภำษำฮีบรู มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน ในภำษำกรี กแห่งพระคัมภีร์
ใหม่มีควำมหมำยว่ำ “เอ็นดู” หรื อ “โปรดปรำน” เช่น โรม.9:15- “เรำจะใคร่ เอ็นดูผใู ้ ดเรำจะเอ็นดูผนู ้ ้ นั
และเรำใคร่ โปรดปรำนผูใ้ ด เรำจะโปรดปรำนผูน้ ้ นั ”

1. ความจริงทีว่ ่ าพระเจ้ าทรงเมตตากรุณา
เพลงสดุดี.103:8- พระเยโฮวำห์พระเมตตำกรุ ณำ พระองค์ทรงพระพิโรธช้ำ ๆ และทรงพระ
เมตตำบริ บูรณ์
เฉลยธรรมบัญญัติ.4:31- พระองค์จะไม่ละทิ้งเจ้ำ ไม่ทำลำยเจ้ำ และจะไม่ลืมสำคัญสัญญำไมตรี
ซึ่ งพระองค์ได้ทรงปฏิญำณไว้แก่ปู่ย่ำตำยำยของเจ้ำ
เพรำะพระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเจ้ำเป็ นพระเจ้ำ
ประกอบไปด้วยควำมเมตตำ
เพลงสดุดี.62:12- ข้ำแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ พระกรุ ณำคุณก็สิทธิ์ ขำดอยูท่ ี่พระองค์ดว้ ย
เพลงสดุดี.145:8- พระเยโฮวำห์ประกอบไปด้วยพระเมตตำกรุ ณำ พระองค์ทรงพระพิโรธช้ำ ๆ
และพระกรุ ณำคุณของพระองค์ใหญ่หลวง
เพลงสดุดี.86:15- ข้ำแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ พระองค์เป็ นพระเจ้ำผูป้ ระกอบไปด้วยพระเมตตำ
กรุ ณำ ทรงพระพิโรธช้ำ ๆ ควำมกรุ ณำคุณและควำมสัตย์จริ งมีเหลือล้น
ข้ อเสนอ พระเจ้ำทรงเมตตำ ทรงพระกรุ ณำเหลือล้น

2. พระเจ้ าทรงสาแดงพระเมตตาแก่ใคร
(1) โรม.9:15,18- เพรำะว่ำพระองค์ได้ตรัสแก่โมเสสว่ำ “เรำจะรักใคร่ เอ็นดูผใู ้ ดเรำจะเอ็นดูผู้
นั้น และเรำจะใคร่ โปรดปรำนผูใ้ ด เรำจะโปรดปรำนผูน้ ้ นั ” เหตุฉะนั้นพระองค์จะใคร่ เอ็นดูผใู ้ ด จึงทรง
เอ็นดูผนู ้ ้ นั และจะใคร่ ให้ผใู ้ ดมีใจแข็งกระด้ำง ก็จะทรงให้ผนู ้ ้ นั มีใจแข็งกระด้ำง
ข้ อเสนอที่หนึ่ง พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำต่อผูท้ ี่พระองค์พอพระทัยพระองค์ทรงมีอำนำจสิ ทธิ์ขำด
ในกำรสำแดงพระเมตตำ
พระเจ้ำทรงมีอำนำจสิ ทธิ์ ขำด ในกำรสำแดงพระเมตตำกรุ ณำไม่มีใครที่จะบัญชำให้พระองค์
สำแดงพระเมตตำแก่ผทู ้ ี่ยนิ ยอมให้พระองค์สำแดงพระเมตตำ (ดู 2เปโตร.3:9- “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำไม่ได้
ทรงเฉื่ อยช้ำในคำสัญญำของพระองค์ เหมือนบำงคนคิดว่ำช้ำนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้
เพรำะเห็นแก่ท่ำนทั้งหลำยเป็ นช้ำนำน”)
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(2) เฉลยธรรมบัญญัติ.7:9- เหตุฉะนี้ เจ้ำทั้งหลำยจงรู ้วำ่ พระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเจ้ำ พระองค์
เป็ นพระเจ้ำเป็ นพระเจ้ำผูซ้ ื่ อสัตย์ ผูท้ รงรักษำคำสัญญำไมตรี พระกรุ ณำคุณแก่คนทั้งหลำยที่รักพระองค์
และผูท้ ี่รักบัญญัติของพระองค์จนถึงพันชัว่ อำยุคน
อพยพ.20:6- แต่แสดงควำมกรุ ณำแก่ผทู ้ ี่รักเรำ และรักษำบัญญัติของเรำ ถึงหลำยพันชัว่ อำยุ
เพลงสดุดี.103:11,17- ด้วยฟ้ ำสวรรค์สูงจำกพื้นดินมำกเท่ำใด พระองค์ทรงพระกรุ ณำแก่คนที่
ยำเกรงพระองค์มำกเท่ำนั้น แต่วำ่ พระกรุ ณำแห่งพระเยโฮวำห์ แก่คนที่ยำเกรงพระองค์น้ นั ก็มงั่ คงอยู่
ตั้งแต่อดีตกำลตลอดอนำคตกำล และควำมชอบธรรมของพระองค์ คงถำวรแก่ลูกหลำนสื บ ๆ ไป
พงศำวดำร.6:14- ....ข้ำแต่พระเยโฮวำห์ พระเจ้ำแห่งพวกอิสรำเอลในสวรรค์ก็ดี ที่พิภพโลกนี้ก็
ดี พระเจ้ำอื่นเหมือนพระองค์ไม่มี พระองค์ผทู ้ รงรักษำคำสัญญำ และทรงพระกรุ ณำคุณต่อทำสของ
พระองค์ ที่ดำเนินต่อพระพักตร์ พระองค์ดว้ ยใจสุ จริ ต
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำ ต่อคนที่เกรงกลัวหรื อรักพระองค์ คือผูร้ ับใช้ของ
พระองค์ ที่ดำเนินต่อพระพักตร์ พระองค์ดว้ ยใจบริ สุทธิ์
ในพระคัมภีร์ “ควำมเกรงกลัวพระเจ้ำ” และ “ควำมรักต่อพระเจ้ำ” มีควำมหมำยคล้ำยกัน (เทียบ
สุ ภำษิต.8:13,16:6 กับ 1 ยอห์น.5:3) ข้อเหล่ำนี้กล่ำวถึงควำมรู ้สึกต่อพระเจ้ำในทัศนะต่ำงกัน
(3) สุ ภำษิต.28:13- คนที่ปกปิ ดควำมบำปของตัวไว้จะไม่เจริ ญ แต่คนที่รับสำรภำพและละทิ้ง
กำรผิดของตนเสี ยจะประสบควำมเมตตำ
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำต่อทุก ๆ คน ที่ยอมรับสำรภำพบำป และละทิ้งบำปของ
ตน
(4) เพลงสดุดี.32:10- คนชัว่ ย่อมมีควำมทุกข์ต่ำง ๆ แต่ฝ่ำยผูท้ ี่วำงใจในพระเยโฮวำห์พระกรุ ณำ
จะแวดล้อมเขำไว้
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำ ต่อผูท้ ี่วำงใจพระองค์ “พระกรุ ณำจะแวดล้อมเขำไว้”
(5) เพลงสดุดี.86:5- ข้ำแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ พระองค์ทรงประกอบไปด้วยพระคุณพร้อมที่จะ
ทรงยกควำมผิด และทรงพระกรุ ณำคุณเหลือล้น แก่บรรดำผูท้ ี่ร้องทูลพระองค์
ข้ อเสนอที่ห้า พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำ ต่อทุกคนที่ทูลร้องขอต่อพระองค์
(ดู โรม.10:12,13- “เหตุวำ่ พวกยิวและพวกกรี กหำได้ทรงถือว่ำต่ำงกันไม่ ด้วยว่ำองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำองค์เดียว เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของคนทั้งปวง และทรงโปรดอย่ำงบริ บูรณ์แก่คนทั้งปวง ที่ทูลขอ
พระองค์เพรำะว่ำทุกคนที่จะร้องออกพระนำมขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำก็จะรอด”)
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(6) อิสยำห์.49:13- โอ้ ท้องฟ้ ำ จงร้องเพลง โอ้แผ่นดินโลก จงโห่ร้องยินดี โอ้ภูเขำทั้งหลำย จง
เปล่งเสี ยงออกร้องเพลงเถิด เพรำะพระเยโฮวำห์ได้ทรงเล้ำโลมพลเมืองของพระองค์ และจะทรงเมตตำ
แก่ผทู ้ ี่มีควำมทุกข์ยำก
ข้ อเสนอที่หก พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำ ต่อพลไพร่ ของพระองค์ที่กำลังประสบควำมทุกข์
โศกเศร้ำ

3. พระเจ้ าทรงสาแดงพระเมตตาอย่ างไร
(1) อพยพ.34:7-...ผูท้ รงเมตตำต่อมนุษย์ถึงหลำยพันชัว่ อำยุคน ผูท้ รงโปรดยกควำมชัว่ กำรล่วง
ละเมิด และบำปของเขำ แต่ไม่ทรงเมตตำผูเ้ จตนำประพฤติชวั่ และให้สืบเนื่องโทษจำกบิดำถึงลูกหลำน
จงถึงสำมสี่ ชวั่ อำยุคน
อิสยำห์.55:7- และคนอธรรมละทิง้ ควำมคิดของตน และให้เขำกลับมำหำพระเยโฮวำห์ เพื่อ
พระองค์จะได้ทรงเมตตำแก่เขำ และให้เขำกลับมำหำพระเจ้ำ เพรำะพระองค์จะทรงให้อภัยแก่เขำที่เขำ
ทำบำปทั้งปวง
โยนำห์.4:2- และได้อธิ ษฐำนต่อพระเยโฮวำห์วำ่ ข้ำแต่พระเยโฮวำห์ ข้ำพเจ้ำขอทูลพระองค์วำ่
ข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้เมื่อข้ำพเจ้ำอยูใ่ นเมืองของข้ำพเจ้ำว่ำ จะเป็ นอย่ำงนี้มิใช่หรื อ เพรำะฉะนั้นข้ำพเจ้ำจึง
ได้รีบหนีไปยังเมืองธำระซิศเพรำะข้ำพเจ้ำรู ้วำ่
พระองค์เป็ นพระเจ้ำผูป้ ระกอบได้ดว้ ยพระมหำ
กรุ ณำธิคุณและควำมเมตตำปรำนีไม่ใคร่ ทรงกริ้ วโกรธ สมบูรณ์ไปด้วยควำมเมตตำอำรี รัก พร้อมที่จะ
เปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษผูใ้ ด
เยเรมีย.์ 3:12- เจ้ำจงไปประกำศถ้อยคำเหล่ำนี้ตรงฝ่ ำยเหนื อ และบอกว่ำ ดุจพวกอิสรำเอลที่มกั
ถอยหลังนั้น จงกลับเสี ยเถิด พระเยโฮวำห์ได้ตรัส และเรำจะไม่กระทำให้ควำมพิโรธของเรำตกเหนือ
พวกเจ้ำ เพรำะเรำประกอบด้วยควำมเมตตำ พระเยโฮวำห์ได้ตรัส เรำจะไม่เก็บ (ควำมโกรธ) เป็ นนิ ตย์
มีคำห์.7:18- ใครเล่ำเป็ นพระเจ้ำเสมอเหมือนกับพระองค์ ผูท้ รงยกโทษโปรดบำปและทรงมอง
เลยควำมผิดบำปของหน่วยเดนเลือก แห่งสมบัติตกทอดของพระองค์ พระองค์ไม่ทรงถือโกรธไว้เสมอ
ไป เพรำะพระองค์ทรงปลื้มพระทัยในควำมเมตตำกรุ ณำ
เพลงสดุดี.51:1- ข้ำแต่พระเจ้ำ ขอพระองค์ทรงเมตตำแก่ขำ้ พเจ้ำให้สมกับพระกรุ ณำคุณของ
พระองค์ ขอทรงลบล้ำงกำรล่วงละเมิดของข้ำพเจ้ำตำมพระทัยบริ บูรณ์ดว้ ยพระเมตตำปรำนีอนั อ่อน
ละมุนของพระองค์
กันดำรวิถี.14:18-20- พระเยโฮวำห์อดทนไว้นำน ประกอบด้วยควำมเมตตำ ทรงโปรดยกโทษ
ควำมบำปแลกควำมผิดของเขำ แต่ผปู ้ ระพฤติชวั่ นั้น จะโปรดให้พน้ โทษก็หำมิได้ พระองค์ทรงปรับ
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โทษบิดำถึงลูกหลำนต่อ ๆ ลงมำจนถึงสำมชัว่ สี่ ชวั่ ข้ำพเจ้ำอ้อนวอนขอพระองค์ได้ทรงโปรดยกโทษ
กำรบำปของคนเหล่ำนี้ ตำมควำมเมตตำกรุ ณำอันใหญ่ของพระองค์ เหมือนอย่ำงพระองค์ได้ทรงโปรด
แก่เขำทั้งหลำย ตั้งแต่ออกมำจำกประเทศอียปิ ต์จนถึงบัดนี้ และพระเยโฮวำห์ตรัสว่ำ เรำได้ยกโทษนั้น
ตำมคำของเจ้ำ
ข้ อเสนอที่หนึ่ง พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำ ในกำรยกโทษบำปในเมื่อคนที่ทำบำปนั้น ยอมสำรภำพ
และทิ้งบำปของตน
กำรทรงสำแดงพระเมตตำของพระเจ้ำ เป็ นรำกฐำนแห่งกำรสำแดงของพระองค์หลำยข้อหลำย
ประกำร แต่อย่ำงไรก็ตำมในพระคัมภีร์พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำโดยเฉพำะ ในเมื่อมีมลทินเพรำะ
ควำมผิดบำป
(2) เนหะมีย.์ 9:16-18,26,27,30,31- แต่เขำทั้งกับปู่ ย่ำตำยำยของพวกข้ำพเจ้ำได้ทำคอแข็ง
ประพฤติตนในทำงโอหัง หำได้เชื่อฟังประพฤติตำมพระบัญญัติของพระองค์ไม่ ทั้งได้ประพฤติเป็ นคน
ใจดื้อดึงไม่อ่อนน้อม มิได้ระลึกถึงกำรอัศจรรย์อิทธิ ฤทธิ์ พระองค์ ได้ทรงกระทำในท่ำมกลำงเขำ และใน
ครำวกบฏนั้นเขำได้ทำใจคอแข็ง ตั้งคนหนึ่งขึ้นเป็ นนำยนำกลับไปสู่ ทำงที่เป็ นทำสนั้นอีก แต่พระองค์
ทรงเป็ นพระเจ้ำประกอบด้วยควำมเมตตำกรุ ณำ ทรงอดกลั้นพระทัยไว้โดยพระมหำกรุ ณำอันใหญ่ยงิ่ ยัง
ทรงโปรดยกโทษ หำได้ละทิ้งเขำไม่ แท้จริ งเมื่อเขำได้หล่อรู ปวัวไว้สำหรับตัวนั้นและได้กล่ำวว่ำ นี่
แหละ เป็ นพระเจ้ำที่นำพวกเจ้ำขึ้นมำจำกเมืองอียปิ ต์ และได้กระทำกำรล่วงละเมิดเป็ นใหญ่ต่ำง ๆ (ดูขอ้
19-25ด้วย) แต่ถึงกระนั้นเขำยังไม่อ่อนน้อมเชื่ อฟัง ขืนคิดกบฏต่อพระองค์ ได้บ่ำยหน้ำไปจำกพระ
บัญญัติของพระองค์
กับได้ฆ่ำพวกผูท้ ำนำยของพระองค์ที่ได้หำ้ มปรำมชักชวนเขำให้กลับหันหำ
พระองค์น้ นั และเขำได้กระทำเป็ นกำรชัว่ ร้ำยกำจมำก เหตุฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงมอบเขำไว้ในมือ
พวกศัตรู ที่ย่ำยีข่มขี่เขำ ในเวลำที่เขำได้ควำมเดือดร้อนนั้น เมื่อเขำได้ร้องทูลขอพระองค์ ๆ ยังได้ทรง
สดับฟังแต่สวรรค์ และทรงโปรดตำมควำมเมตตำกรุ ณำของพระองค์ ทรงประทำนให้มีผอู ้ นุเครำะห์
ช่วยไถ่เขำให้พน้ มือศัตรู ท้ งั ปวง แต่พระองค์ทรงอดกลั้นพระทัยไว้หลำยปี ได้สั่งสอนห้ำมปรำมเขำโดย
ประทำนให้วิญญำณของพระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นพวกผูท้ ำนำย แต่เขำไม่เงี่ยหูฟังเลย เหตุน้ นั พระองค์จึง
ทรงมอบพวกเขำไว้ในมือชำวชนต่ำงประเทศ
ถึงกระนั้นโดยควำมเมตตำกรุ ณำอันใหญ่หลวงของ
พระองค์ยงั ไม่ทรงล้ำงผลำญหรื อละเขำเสี ยให้สิ้นเชิง ด้วยว่ำพระองค์เป็ นพระเจ้ำอันประกอบไปด้วย
ควำมเมตตำและกรุ ณำ

ข้ อเสนอทีส่ อง พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำ โดยกำรอดกลั้นพระทัยไว้นำนต่อคนบำป เมื่อเขำ
ทั้งหลำยทำใจแข็งกระด้ำง และไม่ยอมเลิกกระทำบำป
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(เทียบ 2 เปโตร.3:9- “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำไม่ได้ทรงเฉื่ อยช้ำในคำสัญญำของพระองค์ เหมือนบำง
คนคิดว่ำช้ำนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพรำะเห็นแก่ท่ำนทั้งหลำยเป็ นช้ำนำน ไม่ทรง
ประสงค์จะให้คนหนึ่งคนใดพินำศเลย แต่ทรงปรำรถนำจะให้คนทั้งปวงกลับใจเสี ยใหม่”)
(3) เพลงสดุดี.6:1-4- ข้ำแต่พระเยโฮวำห์ ขออย่ำทรงตักเตือนข้ำพเจ้ำด้วยควำมพิโรธขออย่ำทรงโบยตี
ข้ำพเจ้ำอย่ำงกรำดเกรี้ ยว ข้ำแต่พระเยโฮวำห์ขอทรงพระกรุ ณำแก่ขำ้ พเจ้ำด้วยข้ำพเจ้ำมีใจเหี่ ยวแห้งไป
ข้ำแต่พระเยโฮวำห์ ขอทรงโปรดรักษำข้ำพเจ้ำให้หำยเพรำะกระดูกของข้ำพเจ้ำปวดร้ำวอยู่ จิตใจของ
ข้ำพเจ้ำเป็ นทุกข์หนักด้วย ข้ำแต่พระเยโฮวำห์ พระองค์ก็จะทรงให้เวลำช้ำไปนำนสักเท่ำใด ข้ำแต่พระเย
โฮวำห์ ขอพระองค์ทรงโปรดเสด็จกลับมำช่วยจิตข้ำพเจ้ำให้รอด ขอโปรดให้ขำ้ พเจ้ำรอด เพรำะเห็นแก่
พระกรุ ณำคุณของพระองค์เถิด
ฟี ลิปปี .2:27- จริ งอยูเ่ ขำได้ป่วยเกือบจะตำย แต่พระเจ้ำได้ทรงพระกรุ ณำโปรดเขำและไม่ใช่
โปรดเขำคนเดียว แต่โปรดข้ำพเจ้ำด้วย เพื่อไม่ให้ขำ้ พเจ้ำมีควำมทุกข์ซอ้ นทุกข์
อพยพ.15:13- พระองค์ได้ทรงพระกรุ ณำนำหน้ำพลไพร่ ซึ่ งพระเจ้ำได้ทรงไถ่ไว้พระองค์ได้
ทรงพำเขำมำถึงที่สถิตอันบริ สุทธิ์ ของพระองค์โดยเดชำนุภำพของพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำในกำรบำบัดโรค บำบัดทุกข์และช่วยให้พน้ จำกกำรกดขี่
ข่มเหง
(4) เพลงสดุดี.21:7- ด้วยกษัตริ ยไ์ ด้วำงใจในพระเยโฮวำห์ และโดยพระเดชพระคุณของผูใ้ หญ่
ยิง่ สู งสุ ด ท่ำนจะไม่หวัน่ ไหว

ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำ โดยกำรป้ องกันผูท้ ี่ไว้วำงใจพระองค์
(5) เพลงสดุดี.59:16- ฝ่ ำยข้ำพเจ้ำจะร้องเพลงสรรเสริ ญ ฤทธิ์ เดชของพระองค์เป็ นแน่ พอเวลำ
รุ่ งเช้ำ ข้ำพเจ้ำจะเปล่งเสี ยงร้องสรรเสริ ญ พระกรุ ณำคุณของพระองค์เพรำะพระองค์เป็ นป้ อมอันสู งของ
ข้ำพเจ้ำ เป็ นที่พ่ ึงพำนักในเวลำทุกข์ยำกของข้ำข้ำพเจ้ำ

ข้ อเสนอที่ห้า พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำ โดยกำรปกป้ องและเป็ นที่ล้ ีภยั ในยำมทุกข์
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บทที่ 12 ความสั ตย์ ซื่อของพระเจ้ า
1. ความจริงทีว่ ่ าพระเจ้ าทรงสั ตย์ ซื่อ
เฉลยธรรมบัญญัติ.7:9- เหตุฉะนั้นเจ้ำทั้งหลำยจงรู ้วำ่ พระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเจ้ำ พระองค์เป็ น
พระเจ้ำ เป็ นพระเจ้ำผูส้ ัตย์ซื่อ ผูท้ รงรักษำคำสัญญำไมตรี พระกรุ ณำคุณแก่คนทั้งหลำยที่รักพระองค์
และผูท้ ี่รักษำบัญญัติของพระองค์จนถึงพันชัว่ อำยุคน
เฉลยธรรมบัญญัติ.32:4- พระองค์เป็ นศิลำ กิจกำรอัครทูตของพระองค์ดีรอบคอบ เพรำะกำรทั้ง
ปวงของพระองค์ยตุ ิธรรม พระองค์เป็ นพระเจ้ำแห่งควำมจริ งปรำศจำกควำมอสัตย์ เป็ นผูช้ อบธรรมและ
ซื่อสัตย์
อิสยำห์.49:7- พระเยโฮวำห์ พระมหำไถ่และองค์บริ สุทธิ์ ของชนชำติอิสรำเอล ตรัสแก่ผทู ้ ี่ถูก
คนทั้งหลำยดูหมิ่นและเป็ นที่รังเกียจแก่ประชำชน และผูเ้ ป็ นทำสของพวกเจ้ำนำยว่ำ “บรรดำกษัตริ ยก์ ็
จะเห็นแล้วลุกขึ้นยืน บรรดำเจ้ำนำยก็จะโค้งตัวลงให้เจ้ำเพรำะเห็นแก่พระเยโฮวำห์ผทู ้ รงสัตย์ธรรม คือ
องค์บริ สุทธิ์ ของชนชำติอิสรำเอลผูไ้ ด้ทรงเลือกเจ้ำไว้”
1 โคริ นธ์.1:9- พระเจ้ำทรงสัตย์ซื่อ ผูไ้ ด้ทรงเรี ยกท่ำนทั้งหลำยให้สมำคมสนิทกับพระบุตรของ
พระองค์ คือพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ
1 โคริ นธ์.10:13- ไม่มีกำรทดลองอะไรมำถึงท่ำนทั้งหลำย เว้นไว้แต่กำรทดลองซึ่ งเคยมีแก่
มนุษย์ท้ งั ปวง แต่พระเจ้ำทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทรงยอมให้ท่ำนถูกทดลองเกินที่จะทนได้ และเมื่อ
ทรงยอมให้ท่ำนถูกทดลองนั้น จะทรงโปรดให้มีทำงที่จะหลีกเลี่ยงได้ดว้ ย เมื่อท่ำนทั้งหลำยจะมีกำลัง
ทนได้
1 เธสะโลนิกำ.5:24- พระองค์ผทู ้ รงเรี ยกท่ำนทั้งหลำยนั้นสัตย์ซื่อ และพระองค์จะทรงยัง
ควำมสำเร็ จให้ดว้ ย
2 เธสะโลนิกำ.3:3- แต่วำ่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำทรงเป็ นผูส้ ัตย์ซื่อ จะทรงตั้งท่ำนทั้งหลำยให้มนั่ คง
อยู่ และทรงป้ องกันท่ำนไว้ให้พน้ จำกกำรชัว่ ร้ำย
1 ยอห์น.1:9- ถ้ำเรำสำรภำพควำมผิดของเรำ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรด
ยกบำปโทษของเรำ และจะทรงชำระเรำ ให้พน้ จำกอธรรมทั้งสิ้ น
ข้ อเสนอ พระเจ้ำทรงเป็ นผูส้ ัตย์ซื่อ
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2. “ความสั ตย์ ซื่อ” ในทีน่ หี้ มายถึงว่ าอะไร
1. ตำมหลักนิรุกติศำสตร์ ในภำษำฮีบรู คำที่แปลว่ำ “สัตย์ซื่อ” หรื อ “ซื่อสัตย์” ในพระคัมภีร์เดิม
มีควำมหมำยว่ำ “ค้ ำจุน” “สนับสนุน” หรื อ “อุปถัมภ์” เหตุฉะนั้นคำว่ำ “สัตย์ซื่อ” หมำยถึงผูท้ ี่พ่ ึงอำศัย
ได้ศพั ท์ภำษำกรี กตำมที่ใช้ในพระคัมภีร์ใหม่ หมำยถึงผูท้ ี่ไว้วำงใจได้
2. วิธีใช้ เพลงสดุดี.119:86- “ข้อบัญญัติท้ งั ปวงของพระองค์เป็ นควำมสัตย์ซื่อ....”สุ ภำษิต.14:5“พยำนที่สัตย์ซื่อจะไม่มุสำ แต่พยำนเท็จก็พดู มุสำ” มัทธิ ว.24:45,46- “ใครเป็ นบ่ำวสัตย์ซื่อและฉลำด ที่
นำยได้ต้ งั ไว้เป็ นผูใ้ หญ่ในครอบครัว สำหรับแจกอำหำรตำมเวลำ เมื่อนำยมำพบเขำกระทำอยูอ่ ย่ำงนั้น
บ่ำวผูน้ ้ นั ก็จะเป็ นสุ ข” มัทธิ ว.25:21,23- “นำยจึงตอบว่ำ ดีแล้ว เจ้ำเป็ นบ่ำวซื่ อตรงดี เจ้ำสัตย์ซื่อในของ
เล็กน้อย เรำจะตั้งเจ้ำให้ดูแลของมำก เจ้ำจงร่ วมควำมยินดีกบั นำยเถิด นำยจึงตอบว่ำดีแล้ว เจ้ำเป็ นบ่ำว
ซื่ อตรงดี เจ้ำสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เรำจะตั้งเจ้ำให้ดูแลของมำก เจ้ำจงร่ วมควำมยินดีกบั นำยเถิด”
1 ทิโมธี .1:15- “คำนี้เป็ นคำสัตย์จริ ง และสมควรที่คนทั้งปวงจะรับเอำไว้ คือว่ำพระเยซูคริ สต์ได้
เสด็จเข้ำมำในโลก เพื่อจะได้ทรงช่วยคนบำปให้รอด และในพวกคนบำปนั้น ข้ำพเจ้ำเป็ นตัวเอก”
วิวรณ์.2:15- “พระองค์ผปู้ ระทับบนพระที่นงั่ นั้นจึงตรัสว่ำ “จงดูเถิด เรำกำลังสร้ำงสิ่ งสำรพัด
ขึ้นใหม่” และพระองค์ได้ตรัสแก่ขำ้ พเจ้ำว่ำ “จงจำรึ กไว้เถิด เพรำะว่ำถ้อยคำเหล่ำนี้ เป็ นคำสุ จริ ตและสัตย์
จริ ง”
วิธีใช้คำ “สัตย์ซื่อ” ในพระคัมภีร์ก็มีควำมหมำยตำมหลักนิรุกติศำสตร์ ควำมจะชัดเจนขึ้นเมื่อ
เรำศึกษำต่อไปว่ำ พระเจ้ำทรงสำแดงควำมสัตย์ซื่อของพระองค์อย่ำงไร เพรำะฉะนั้นข้อเสนอที่วำ่ “พระ
เจ้ำทรงเป็ นผูส้ ัตย์ซื่อ” นั้นหมำยควำมว่ำ พระเจ้ำทรงเป็ นผูท้ ี่เรำไว้วำงใจหรื อพึงอำศัยได้อย่ำงแน่นอน
3.ควำมสัตย์ซื่อของพระเจ้ำไม่มีขอบเขตจำกัด
(1) เพลงคร่ ำครวญ.3:23- ควำมเมตตำกรุ ณำนั้นมีมำใหม่ทุก ๆ เช้ำ ควำมสัตย์ธรรมของพระองค์
ก็ยงิ่ ใหญ่ไพศำล
ข้ อเสนอที่หนึ่ง ควำมสัตย์ซื่อของพระเจ้ำยิง่ ใหญ่ไพศำล
(2) เพลงสดุดี.36:5- ข้ำแต่พระเยโฮวำห์ พระกรุ ณำของพระองค์อยูใ่ นสวรรค์ และควำมสัตย์ซื่อ
ของพระองค์สูงเสมอฟ้ ำ
ข้ อเสนอทีส่ อง ควำมสัตย์ซื่อของพระเจ้ำ แผ่ไปถึงท้องฟ้ ำและสวรรค์ (เทียบ เพลงสดุดี.89:2- “ด้วย
ข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้แล้วว่ำ ควำมเมตตำจะต้องเจริ ญขึ้นเป็ นนิตย์ พระองค์จะทรงตั้งควำมสัตย์ซื่อของ
พระองค์ไว้ในสวรรค์ช้ นั ฟ้ ำทีเดียว”)
(3) เพลงสดุดี.33:4- เพรำะพระคำของพระเยโฮวำห์ซื่อตรง และบรรดำกิจกำรอัครทูตของ
พระองค์ลว้ นไปด้วยควำมสัตย์จริ ง
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ข้ อเสนอทีส่ าม พระเจ้ำทรงกระทำพระรำชกิจของพระองค์ ด้วยควำมสัตย์ซื่อ
4. พระเจ้ าทรงสาแดงความสั ตย์ ซื่อของพระองค์ อย่ างไร
(1) ฮีบรู .10:23:36:37- ควำมหวังที่เรำทั้งหลำยประกำศตัวรับไว้แล้วนั้น ให้เรำถือไว้ให้มนั่ คง
อย่ำให้ยงิ่ หย่อน ๆ ไป เพรำะว่ำพระองค์ผไู ้ ด้ทรงสัญญำนั้นสัตย์ซื่อด้วยว่ำท่ำนทั้งหลำยต้องกำรควำม
เพียร เพื่อว่ำครั้นท่ำนกระทำให้น้ ำพระทัยของพระเจ้ำสำเร็ จแล้ว ท่ำนจะได้รับตำมคำทรงสัญญำ ด้วยอีก
ประเดี๋ยวหนึ่งพระองค์ผเู ้ สด็จมำจะเสด็จมำแล้ว และจะไม่เนิ่นช้ำ
เฉลยธรรมบัญญัติ.7:9- เหตุฉะนั้นเจ้ำทั้งหลำยจงรู ้วำ่ พระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเจ้ำ พระองค์เป็ น
พระเจ้ำผูซ้ ื่อสัตย์ผทู้ รงรักษำคำสัญญำไมตรี พระกรุ ณำคุณแก่คนทั้งหลำยที่รักพระองค์ และรักษำพระ
บัญญัติของพระองค์จนถึงพันชัว่ อำยุคน
เทียบ 1 พงศ์กษัตริ ย.์ 8:23,24,56- และพระองค์ทูลว่ำ “โอ้พระเยโฮวำห์พระเจ้ำของอิสรำเอล ไม่
มีพระเจ้ำอื่นเหมือนพระองค์ ในข้ำงบนคือท้องฟ้ ำ หรื อข้ำงใต้คือบนแผ่นดิน ผูไ้ ด้ทรงรักษำคำสัญญำ
และพระกรุ ณำไว้กบั ทำสทั้งหลำยของพระองค์ผดู ้ ำเนิ นเฉพำะพระองค์ดว้ ยสุ ดใจของตน ซึ่ งพระองค์ได้
ทรงสัญญำไว้กบั ดำวิดบิดำของข้ำพเจ้ำผูท้ ำสของพระองค์ พระองค์ก็ทรงปกป้ องรักษำไว้ พระองค์ได้
ตรัสด้วยพระโอษฐ์ พระองค์ก็ให้สำเร็ จด้วยพระหัตถ์เหมือนอย่ำงวันนี้ จงสรรเสริ ญพระเยโฮวำห์ผไู้ ด้
ทรงให้พวกอิสรำเอลพลไพร่ ของพระองค์มีที่หยุดพักตำมสรรพสิ่ งที่พระองค์ได้ทรงสัญญำไว้แล้ว ใน
สรรพสิ่ งที่พระองค์ได้ทรงสัญญำไว้โดยโมเสสผูท้ ำสของพระองค์ มิได้ขำดคำเดียวเลย
เพลงสดุดี.89:33,34- แต่วำ่ ควำมกรุ ณำของเรำจะไม่งดจำกท่ำนเสี ยทีเดียว และควำมสัตย์ซื่อ
ของเรำ ๆ จะไม่ให้ขำดไป เรำจะไม่หกั คำสัญญำของเรำ หรื อวจนะที่ออกจำกริ มฝี ปำกของเรำแล้ว เรำจะ
ไม่เปลี่ยนแปลงเลย
เพลงสดุดี.119:89,90- ข้ำแต่พระเยโฮวำห์ พระวจนะของพระองค์ดำรงอยูใ่ นสวรรค์ตลอด
อนำคตกำล ควำมสัตย์ซื่อของพระองค์ต้ งั ถำวรอยูท่ ุก ๆ ชัว่ อำยุ พระองค์ได้ทรงประดิษฐำนแผ่นดินโลก
ไว้ให้ต้ งั มัน่ คงอยู่

ข้ อเสนอที่หนึ่ง

พระเจ้ำทรงสำแดงควำมสัตย์ซื่อ โดยกำรรักษำพระสัญญำและข้อปฏิญำณของ
พระองค์ พระเจ้ำทรงกระทำตำมที่พระองค์ตรัสออกจำกพระโอษฐ์ของพระองค์ให้สำเร็ จ ทุกข้อทุก
ประกำร ไม่วำ่ มนุษย์จะกระทำสิ่ งใด
(2) 1 เปโตร.4:19- เหตุฉะนั้น ให้คนทั้งหลำยที่ทนควำมทุกข์ยำกตำมชอบพระทัยพระเจ้ำ ฝำก
วิญญำณจิตของตนไว้กบั พระองค์ ด้วยกำรประพฤติดี เหมือนหนึ่งฝำกไว้กบั พระองค์ผทู ้ รงสร้ำงอันสัตย์
ซื่อ
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เพลงสดุดี 89:20-26 เรำได้พบดำวิดผูท้ ำสของเรำ เรำได้เจิมท่ำนไว้แล้วด้วยน้ ำมันอันบริ สุทธิ์
ของเรำ มือของเรำจะประคับประคองท่ำนเป็ นเนืองนิตย์ และแขนของเรำจะชูกำลังของท่ำนไว้ดว้ ย พวก
ศัตรู จะไม่ทำร้ำยท่ำน หรื อคนอสัตย์อธรรมจะไม่เบียดเบียน เรำจะตีพวกศัตรู ให้ลม้ ลงตรงหน้ำท่ำน และ
จะประหำรคนทั้งปวงที่เกลียดชังท่ำน แต่ควำมสัตย์ซื่อและพระกรุ ณำคุณของเรำจะดำรงอยูก่ บั ท่ำน และ
สิ งห์ของท่ำนจะถูกสถำปนำขึ้นในนำมของเรำ เรำจะตั้งมือของท่ำนไว้เหนือทะเล และมือขวำท่ำนไว้
เหนื อแม่น้ ำต่ำง ๆ ท่ำนจะร้องทูลเรำว่ำ “พระองค์เป็ นพระบิดำของข้ำพเจ้ำเป็ นพระเจ้ำของข้ำพเจ้ำ และ
เป็ นศิลำที่ขำ้ พเจ้ำได้ควำมรอด”
สดุดีบทนี้อำจเรี ยกไว้วำ่ เป็ นบทสดุดีแห่งสัจจธรรม (ดูขอ้ ที่ 1)
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเจ้ำทรงสำแดงควำมสัตย์ซื่อโดยป้ องกันผูร้ ับใช้ของพระองค์ในยำมทุกข์ ยำมถูก
ทดลอง และยำมยุง่ ยำก
(3) เพลงคร่ ำครวญ.3:22,23- เป็ นเพรำะพระกรุ ณำคุณของพระเยโอวำห์ พวกข้ำพเจ้ำจึงยังไม่ได้
ถูกเผำผลำญเสี ยให้สูญไปทีเดียว เป็ นเพรำะควำมเมตตำแห่งพระเยโฮวำห์วำ่ ไม่มีขำดตอน ควำมเมตตำ
กรุ ณำนั้นมีมำใหม่ทุก ๆ เช้ำ ควำมสัตย์ธรรมของพระองค์ก็ยงิ่ ใหญ่ไพศำล
(เทียบ เยเรมีย.์ 51:5- ด้วยว่ำพวกอิสรำเอลและยะฮูดำมิได้ตอ้ งทิง้ จำกพระเจ้ำของตัว คือพระเย
โฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำย มำตรว่ำประเทศของเขำทั้งหลำยเต็มด้วยควำมผิดต่อผูบ้ ริ สุทธิ์ องค์เดียว
แห่งพวกอิสรำเอล
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเจ้ำทรงสำแดงควำมสัตย์ซื่อในกำรอุปถัมภ์พลไพร่ ของพระองค์ ในกำรช่วยเขำให้
พ้นมือพวกศัตรู แม้วำ่ เขำทั้งหลำยไม่สัตย์ซื่อต่อพระองค์
2 ทิโมธี .21:3-.....ถ้ำเรำไร้ควำมสัตย์ พระองค์ก็คงยังสัตย์ซื่ออยูน่ ้ นั เอง เพรำะพระองค์จะปฏิเสธ
พระองค์เองไม่ได้
1 ซำมูเอล12:20-22- ซำมูเอลกล่ำวแก่ชนนิกรว่ำ อย่ำวิตกไปเลย แม้วำ่ ได้กระทำควำมชัว่ ต่ำง ๆ
เหล่ำนี้แล้ว อย่ำงไร ๆ ก็ดี อย่ำได้หนั หลีกไปจำกกำรติดตำมพระเยโฮวำห์ แต่จงปฏิบตั ิพระองค์ดว้ ย
สิ้ นสุ ดใจของท่ำน อย่ำหันไปตำมทำงซึ่ งเป็ นเปล่ำ อันหำประโยชน์พึงมิได้ เพรำะสิ่ งเหล่ำนั้นหำมีแก่น
สำรไม่ ด้วยพระเยโฮวำห์ทรงเห็นแก่พระนำมอันเลิศของพระองค์ คงจะไม่ละทิ้งพลไพร่ ของพระองค์
แต่ประสงค์จะให้ท่ำนทั้งหลำยเป็ นไพร่ พลของพระองค์
ควำมปลอดภัยของเรำอยูท่ ี่ควำมสัตย์ซื่อของพระเจ้ำ ไม่ใช่ที่ควำมสัตย์ซื่อของเรำเอง
(4) 1 โคริ นธ์.10:13- ไม่มีกำรทดลองอะไรมำถึงท่ำนทั้งหลำย เว้นไว้แต่กำรทดลองซึ่ งเคยมีแก่
มนุษย์ท้ งั ปวง แต่พระเจ้ำทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทรงยอมให้ท่ำนถูกทดลองเกินที่จะทนได้ และเมื่อ
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ทรงยอมให้ท่ำนถูกทดลองนั้น จะทรงโปรดให้มีทำงที่จะหลีกเลี่ยงได้ดว้ ย เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะมีกำลัง
ทนได้
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเจ้ำทรงสำแดงควำมสัตย์ซื่อในกำรที่ไม่ได้ให้บุตรของพระองค์รักกำรทดลองเกินที่
สำมำรถทนได้ แต่ทรงโปรดให้มีทำงหลีกเลี่ยง เพื่อจะสำมำรถทนกำรทดลองได้
(5) 2 เธสะโลนิกำ.3:3- แต่วำ่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำทำงเป็ นผูส้ ัตย์ซื่อ จะทรงตั้งท่ำนทั้งหลำยให้
มัน่ คงอยู่ และทรงป้ องกันท่ำนไว้ให้พน้ จำกกำรชัว่ ร้ำย
1 โคริ นธ์.1:8,9- และพระองค์จะทรงบันดำลให้ท่ำนทั้งหลำย ตั้งมัน่ คงจนถึงที่สุดเพื่อท่ำน
ทั้งหลำยจะพ้นจำกกำรถูกติในวันของพระเยซูคริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ พระเจ้ำทรงสัตย์ซื่อ ผูไ้ ด้
ทรงเรี ยกท่ำนทั้งหลำย ให้สมำคมสนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
เรำ
1 เธสะโลนิกำ.5:23,24- และขอให้องค์พระเจ้ำแห่งสันติสุขนั้นเอง ทรงบันดำลให้ท่ำนทั้งหลำย
เป็ นคนบริ สุทธิ์ หมดจด และทรงรักษำทั้งวิญญำณจิตและกำยของท่ำนไว้ให้ปรำศจำกติเตียนไว้ จนถึง
พระเยซูคริ สตเจ้ำของเรำจะเสด็จมำ พระองค์ผทู ้ รงเรี ยกท่ำนทั้งหลำยนั้นสัตย์ซื่อ และพระองค์จะทรงยัง
ควำมสำเร็ จให้ดว้ ย
ข้ อเสนอที่ห้า พระเจ้ำทรงสำแดงควำมสัตย์ซื่อในกำรยืนยัน และแต่งตั้งผูท้ ี่พระองค์ทรงเรี ยกนั้นใน
กำรป้ องกันเขำไว้ให้พน้ จำกกำรชัว่ ร้ำย ในกำรชำระเขำให้บริ สุทธิ์ หมดจด และในกำรรักษำเขำไว้ท้ งั
วิญญำณจิตและกำยให้ปรำศจำกติเตียน
จนกระทัง่ พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมำควำมมัน่ ใจแห่งบุตร
ทั้งหลำยของพระเจ้ำเกี่ยวกับอนำคตของเขำ พึงอยูก่ บั ควำมสัตย์ซื่อของพระเจ้ำ
เทียบ ยอห์น.10:28,29- เรำให้ชีวติ นิรันดร์ แก่แกะนั้น แกะนั้นจะมิได้พินำศเลยเป็ นนิตย์ และจะ
ไม่มีผใู ้ ดชิงแกะนั้นไปจำกมือของเรำได้ พระบิดำของเรำที่ประทำนแกะนั้นแก่เรำ เป็ นใหญ่กว่ำสำรพัด
ทั้งปวง และไม่มีผใู ้ ดอำจชิงแกะนั้นจำกพระหัตถ์พระบิดำของเรำได้
(6) เพลงสดุดี.119:75- ข้ำแต่พระเยโอวำห์ขำ้ พเจ้ำรู ้แล้วว่ำข้อพิพำกษำของพระองค์เป็ นยุติธรรม
และพระองค์ได้ทรงกระทำให้ขำ้ พเจ้ำมีควำมทุกข์โดยสุ จริ ต
ข้ อเสนอที่หก พระเจ้ำทรงสำแดงควำมสัตย์ซื่อ ในกำรทรงตีสอนบุตรของพระองค์ เมื่อเขำหลงไปจำก
พระองค์
เทียบ ฮีบรู .12:5,6- อย่ำประมำทต่อกำรตีสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ และอย่ำระอำใจเมื่อ
พระองค์ทรงติเตียนท่ำนนั้น เพรำะว่ำพระองค์ทรงรักผูใ้ ด พระองค์จึงทรงตีสอนผูน้ ้ นั และพระองค์ทรง
รับคนใดเป็ นบุตร พระองค์ก็ทรงเฆี่ยนตีผนู ้ ้ นั
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(7) 1 ยอห์น.1:9- ถ้ำเรำสำรภำพบำปผิดของเรำ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรง
โปรดยกบำปโทษของเรำ และจะทรงชำระเรำให้พน้ จำกอธรรมทั้งสิ้ น
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเจ้ำทรงสำแดงควำมสัตย์ซื่อของพระองค์ ในกำรอภัยโทษให้บุตรของพระองค์เมื่อ
เขำสำรภำพบำป
ควำมมัน่ ใจของเรำว่ำพระเจ้ำทรงอภัยโทษให้เรำ เมื่อรับสำรภำพขึ้นอยูก่ บั ควำมจริ งของพระเจ้ำ
สองประกำรที่เรำรู ้แล้ว คือว่ำ พระเจ้ำทรงไว้ซ่ ึ งควำมยุติธรรมและพระเจ้ำทรงสัตย์ซื่อ หำกเรำสงสัยว่ำ
พระเจ้ำทรงไม่อภัยโทษให้เรำในเมื่อเรำสำรภำพบำปนั้น ก็เท่ำกับว่ำเรำสงสัยควำมยุติธรรมและควำม
สัตย์ซื่อของพระองค์ ทั้งสงสัยควำมสัตย์จริ งของพระองค์ นี่ไม่ใช่กำรถ่อมตัว แต่เป็ นกำรอวดต่ำงหำก
(8) เพลงสดุดี.143:1,2- ข้ำแต่พระเยโฮวำห์ขอทรงสดับคำอธิ ษฐำนของข้ำพเจ้ำ และทรงเงี่ยพระ
กรรณฟังคำทูลวิงวอนของข้ำพเจ้ำ ขอทรงตอบข้ำพเจ้ำตำมควำมสัตย์ซื่อและตำมควำมชอบธรรมของ
พระองค์ ขออย่ำทรงตัดสิ นผูท้ ำสของพระองค์ เพรำะบรรดำมนุษย์ที่มีชีวติ อยู่ หำมีผใู ้ ดจะสัตย์ธรรมต่อ
คลองพระเนตรของพระองค์ไม่
ข้ อเสนอที่แปด พระเจ้ำทรงสำแดงควำมสัตย์ซื่อ ในกำรตอบคำอธิษฐำนของบุตรของพระองค์
ควำมยุติธรรม ควำมเมตตำ และควำมสัตย์ซื่อของพระเจ้ำจะเดินเป็ นแนวทำงเดียวกัน และเป็ น
ประกันว่ำพระองค์จะทรงช่วยพลไพร่ ของพระองค์ ให้รอดพ้นจำกมือศัตรู จะทรงป้ องกันไว้ และจะ
ประทำนควำมรอดพ้นบำปให้ครบบริ บูรณ์แก่เขำเป็ นนิตย์
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พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่ าอย่ างไร

ภาคที่ 2

พระเยซู คริสต์
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บทที่ 1 พระเยซู คริสต์ ทรงเป็ นพระเจ้ า
1. พระนามของพระองค์
(1) ลูกำ.22:70- คนทั้งปวงจึงถำมว่ำ “ท่ำนเป็ นบุตรของพระเจ้ำหรื อ” พระองค์ตรัสแก่เขำว่ำ
“เรำเป็ นตำมที่ท่ำนทั้งหลำยว่ำนั้นแหละ”
ยอห์น.1:49- นะธันเอลทูลตอบพระองค์วำ่ “รับบี พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้ำ...”
“พระบุตรของพระเจ้ำ” “บุตรของพระเจ้ำ” พระนำมเหล่ำนี้ปรำกฏถึงสี่ สิบครั้งในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ นอกนั้นยังมีคำที่คล้ำย ๆ กัน เช่น “พระบุตรของพระองค์” “บุตรของเรำ” พระนำมเหล่ำนี้
หมำยถึงพระคริ สต์โดยตรง ดู ยอห์น.5:18- “เหตุฉะนั้นพวกยิวยิง่ แสวงหำโอกำส ที่จะฆ่ำพระองค์เสี ย
มิใช่เพรำะได้ล่วงกฎวัยสะบำโตสิ่ งเดียว แต่ได้เรี ยกพระเจ้ำว่ำเป็ นบิดำของตนด้วย คือได้ กระทำตัวให้
เสมอกับพระเจ้ำ
(2) ยอห์น.1:18- ไม่มีใครเห็นพระเจ้ำเลย พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้ำผูท้ รงสถิตอยูใ่ นพระ
ทรวงของพระบิดำ ท่ำนองค์น้ นั ให้สำแดงพระองค์แล้ว
“พระบุตรองค์เดียวของพระองค์” พระนำมนี้ปรำกฏถึงห้ำครั้งซึ่ งเป็ นหลักฐำนยืนยันว่ำพระเยซู
คริ สต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ำแต่มิได้มีควำมหมำยเช่นเดียวกับสภำวะกำรเป็ น บุตรพระเจ้ำของ
มนุษย์ทวั่ ไป เทียบ มำระโก.12:6- “เจ้ำของสวนยังมีบุตรชำยที่รักคนหนึ่ง จึงใช้บุตรนั้นไปเป็ นครั้งที่สุด
พูดว่ำ เขำคงจะเคำรพบุตรของเรำ” ในข้อ 2 ถึง 5 พระเยซูเองตรัสถึงบรรดำศำสดำพยำกรณ์ ซึ่งเป็ นคน
รับใช้ของพระเจ้ำ แต่ในข้อที่ 6 นี้ ตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองว่ำ เป็ นบุตรที่รัก
(3) วิวรณ์.1:17- ครั้นข้ำพเจ้ำได้เห็นพระองค์ ข้ำพเจ้ำก็ลม้ ลงแทบพระบำทของพระองค์เหมือน
คนตำยแล้ว พระองค์จึงเหยียดพระหัตถ์เบื้องขวำ ออกถูกต้องข้ำพเจ้ำแล้วตรัสว่ำ “อย่ำกลัวเลย เรำเป็ น
เบื้องต้น และเป็ นเบื้องปลำย”
“เบื้องต้นและเบื้องปลำย” (เทียบ อิสยำห์.41:4- “ใครหนอได้กระทำกำรนี้ให้สำเร็ จ และ
ประกำศถึงชัว่ อำยุคนในเบื้องหน้ำให้รู้ล่วงหน้ำแต่เริ่ มแรก เรำโยชูวำ คือผูน้ ้ นั เป็ นผูด้ ำรงอยูใ่ นเวลำแรก
เดิม และในเวลำสุ ดปลำย” อิสยำห์ 44:6 “พระเยโฮวำห์กษัตริ ยข์ องชนชำติอิสรำเอล และผูช้ ่วยให้รอด
ของเขำ คือ พระเยโฮวำห์จอมพลโยธำ ตรัสว่ำ เรำเป็ นเบื้องต้น และเรำเป็ นเบื้องปลำย และนอกจำกเรำ
ไม่มีเลย” สองข้อนี้แสดงว่ำ “พระเยโฮวำห์” “พระเยโฮวำห์จอมพลโยธำ” ทรงเป็ น “เบื้องต้นและเบื้อง
ปลำย”
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(4) วิวรณ์.22:12,13,16- จงดูเถิด เรำจะมำโดยเร็ วพลัน และบำเหน็จของเรำจะอยูก่ บั เรำ เรำจะ
ให้แก่ทุกคนตำมกำรที่เขำประพฤติน้ นั เรำคืออัลฟำและโอเมกำ เป็ นเบื้องต้นและเป็ นเบื้องปลำย เป็ นผู้
เริ่ มต้นและเป็ นผูส้ ุ ดท้ำย.....เรำคือเยซูได้ใช้ทูตสวรรค์ของเรำไปให้เป็ นพยำน สำแดงเหตุกำรณ์เหล่ำนี้
แก่คริ สตจักรทั้งหลำย เรำเป็ นรำกเหง้ำและเป็ นเชื้ อสำยของดำวิด และเป็ นดำวประจำรุ่ งอันรุ่ งเรื องสุ กใส
ประการแรก “อัลฟำและโอเมกำ”
ประการทีส่ อง “เบื้องต้นและเบื้องปลำย”
เทียบ วิวรณ์.1:8- “องค์พระเจ้ำผูท้ รงเป็ นอยูเ่ ดี๋ยวนี้ ผูไ้ ด้ทรงเป็ นอยูใ่ นกำลก่อน และผูจ้ ะทรง
เป็ นอยูเ่ บื้องหน้ำนั้น และทรงมีมหิ ธิฤทธิ์ ทุกประกำร กล่ำวว่ำ “เรำเป็ นอัลฟำและโอเมกำ” ในที่น้ ีแสดง
ว่ำ พระเจ้ำทรงเป็ นอัลฟำและโอเมกำ
(5) กิจกำรของอัครทูต.3:14- แต่ท่ำนทั้งหลำยได้ปฏิเสธพระองค์ซ่ ึ งเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และชอบ
ธรรมและได้ขอให้ปล่อยผูเ้ ฒ่ำให้แก่ท่ำนทั้งหลำย
ผูบ้ ริ สุทธิ์ ” ในโฮเชยำ.11:9- (“เรำจะไม่ลงอำชญำตำมควำมพิโรธอันแรงกล้ำของเรำ เรำจะไม่
ประหำรเอ็ฟรำยิมอีก ด้วยว่ำเรำเป็ นพระเจ้ำและมิใช่เป็ นมนุษย์ เรำเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ท่ำมกลำงพวกเจ้ำ และ
เรำจะไม่มำผลำญเจ้ำ”) “ผูบ้ ริ สุทธิ์” ในข้อนี้ และอีกหลำยข้อหมำยถึงพระเจ้ำ
(6) เอเฟซัส.4:1- เหตุฉะนั้น ข้ำพเจ้ำผูท้ ี่ถูกเจ้ำจอง เพรำะเห็นแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจึงวิงวอนท่ำน
ทั้งหลำยให้ประพฤติสมกับที่ท่ำนทั้งหลำยทรงถูกเรี ยกแล้วนั้น
ฟี ลิปปี .2:11- และเพื่อลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับว่ำ พระเยซูคริ สต์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำคือถวำย
เกียรติยศแก่พระเจ้ำพระบิดำ
เอเฟซัส.4:5- มีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำองค์เดียว ควำมเชื่ ออย่ำงเดียว บัพติศมำอันเดียว (เทียบ ยอห์น.
20:28,ฮีบรู .1:10)
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” หมำยถึง พระคริ สต์ ในข้อพระคัมภีร์เหล่ำนี้และอีกหลำยข้อ เช่นเดียวกับที่
หมำยถึงพระเจ้ำในข้ออื่น ๆ อีกหลำยข้อด้วย
(7) ลูกำ.2:11- คือว่ำในวันนี้ พระผูช้ ่วยให้รอดของท่ำนทั้งหลำย คือพระคริ สต์เจ้ำ มำบังเกิดที่
เมืองดำวิด
กิจกำรของอัครทูต.4:26-33- กษัตริ ยท์ ้ งั หลำยในแผ่นดินโลกได้ต้ งั ตน และเจ้ำนำยทั้งหลำย
ประชุมพร้อมกันต่อสู ้พระเจ้ำ และต่อสู ้พระคริ สต์ของพระองค์.....อัครสำวกจึงประกอบด้วยฤทธิ์ เดช
ใหญ่ยงิ่ และได้เป็ นพยำนว่ำพระเยซูเจ้ำ ได้ทรงคืนพระชนม์แล้วและพระคุณอันใหญ่ยงิ่ ได้อยูก่ บั เขำทุก
คน
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“พระเยซูคริ สตเจ้ำ” อัครสำวกของพระเยซูได้เชื่ อมัน่ ว่ำ พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ำ จึงเรี ยก
พระองค์ดว้ ยพระนำมนี้ ถ้ำคนใดสงสัยในข้อควำมเหล่ำนี้ ขอให้อ่ำนพระธรรมที่ท่ำนอัครสำวกได้เขียน
ไว้ จะเห็นได้วำ่ อัครสำวกเรี ยกพระเยซูวำ่ เป็ นพระเจ้ำเสมอ (เทียบกิจกำรของอัครทูต 9:17)
พึงสังเกต มัทธิว 22:43-45, ฮีบรู .1:8
(8) กิจกำรของอัครทูต.10:36- เรื่ องนั้นพระองค์ได้ทรงฝำกไว้กบั อิสรำเอล คือกำรประกำศข่ำว
ควำมสุ ขโดยพระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ป็ นพระเจ้ำของคนทั้งปวง
“พระเจ้ำของคนทั้งปวง”
(9) 1 โคริ นธ์.2:8- และซึ่ งไม่มีผคู ้ รอบครองใด ๆ ในโลกนี้ ได้รู้จกั พระปั ญญำนั้นเพรำะว่ำถ้ำเขำ
รู้แล้ว เขำจะมิได้เอำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ผูท้ รงรัศมีตรึ งไว้ที่กำงเขน
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ผูท้ รงรัศมี”
ใน เพลงสดุดี.24:8-10- “พระบรมมหำกษัตริ ย ์ ผูท้ รงรัศมีน้ นั เป็ นผูใ้ ด คือพระเยโฮวำห์ทรง
มหิทธิ ฤทธิ์ พระเยโฮวำห์ทรงฤทธิ์ ในกำรสงครำม แน่ะประตูท้ งั หลำยจงเปิ ดเผยขึ้น และบำนประตูที่
มัน่ คงเป็ นนิ ตย์เผยขึ้นเถิด พระบรมมหำกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงรัศมี จึงจะเสด็จเข้ำมำพระบรมมหำกษัตริ ย ์ ผูท้ รง
รัศมีน้ นั เป็ นผูใ้ ด คือพระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำพระองค์เป็ นพระบรมมหำกษัตริ ย ์ ผูท้ รงรัศมี”พระเยโฮ
วำห์ทรงเป็ นพระบรมมหำกษัตริ ย ์ ผูท้ รงรัศมี
(10) อิสยำห์. 9:6- ด้วยว่ำจะมีบุตรคนหนึ่งเกิดขึ้นในพวกเรำ คือทรงประทำนบุตรำคนหนึ่ง
ให้แก่พวกเรำ และท่ำนจะได้แบกกำรปกครองไว้เหนือบ่ำของท่ำน และเขำจะขนำนนำมของท่ำนว่ำ ที่
ปรึ กษำมหัศจรรย์ พระเจ้ำทรงอำนุภำพ พระบิดำองค์ถำวร และองค์สันติรำช
“ที่ปรึ กษำมหัศจรรย์” “พระเจ้ำทรงอำนุภำพ” “พระบิดำองค์ถำวร”
(11) ฮีบรู .1:8- แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่ำ “พระเจ้ำข้ำ พระที่นงั่ ของพระองค์อยูช่ วั่
กับป์ ชัว่ กัลป์ ทัณฑกรแห่งแผ่นดินของพระองค์ ก็เป็ นทัณฑกรยุติธรรม”
“พระเจ้ำ”
ยอห์น 20:28- โธมำทูลตอบพระองค์วำ่ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ของข้ำพเจ้ำและพระเจ้ำของ
ข้ำพเจ้ำ” โธมำได้เรี ยกพระเยซูวำ่ “พระเจ้ำของข้ำพเจ้ำ” และพระองค์ได้ทรงต่อว่ำโธมำ ที่ไม่ได้ทรงเชื่ อ
พระองค์ก่อน
(12) มัทธิ ว.1:23- นี่แน่ะสำวพรหมจำรี คนหนึ่งจะมีครรภ์ และจะคลอดบุตรชำยและเขำจะเรี ยก
นำมของท่ำนว่ำ “อิมำนุเอล” แปลว่ำ “พระเจ้ำอยูก่ บั เรำ”
“พระเจ้ำอยูก่ บั เรำ”

72

(13) ทิตสั . 2:13- ให้คอยท่ำรับควำมหวังใจอันให้มีสุข และกำรสำแดงสง่ำรำศีของพระเจ้ำใหญ่
ยิง่ คือ พระเยซูคริ สตเจ้ำ ผูช้ ่วยให้รอดของเรำนั้น
“พระเจ้ำใหญ่ยงิ่ ”
ข้ อเสนอ มีพระนำมหลำยพระนำมที่ปรำกฏอยูใ่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ซ่ ึ งแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ำ พระนำมเหล่ำนี้บำงพระนำม ใช้ซ้ ำกันหลำยครั้ง ในข้อพระธรรมนับเป็ น
ร้อย ๆ ข้อ

2. คุณสมบัติวเิ ศษของพระองค์
(1) ทรงมีอำนำจเหนื อทุกอย่ำง
(ก) ลูกำ.4:39- พระองค์ทรงยืนอยูข่ ำ้ งคนเจ็บ ทรงห้ำมไข้ ไข้ก็หำยเป็ นปกติและบัดเดี๋ยวนั้น แม่
ยำยของซี โมนก็ลุกขึ้นปรนนิ บตั ิเขำทั้งหลำย
พระเยซูทรงมีอำนำจเหนือโรคร้ำย เชื้อโรคทุกอย่ำงอยูใ่ ต้บงั คับบัญชำของพระองค์
(ข) ลูกำ.3:14,15- แล้วพระองค์เสด็จเข้ำไปใกล้ถูกต้องโลง คนหำมศพนั้นก็หยุดยืนอยู่ พระองค์
จึงตรัสว่ำ “ชำยหนุ่มเอ๋ ย เรำสั่งเจ้ำให้ลุกขึ้นเถิด” คนที่ตำยนั้นก็ลุกขึ้นนัง่ พูด พระองค์จึงมอบชำยหนุ่ม
ให้แก่มำรดำของเขำ
ลูกำ.8:54,55- คนทั้งปวงก็หวั เรำะเยำะพระองค์ เพรำะเขำรู ้วำ่ เด็กนั้นตำยแล้วพระองค์จึงทรง
จับมือเด็กนั้นตรัสว่ำ “ลูกเอ๋ ย จงลุกขึ้นเถิด” แล้ววิญญำณจิตก็กลับเข้ำในเด็กนั้น เขำลุกขึ้นทันที
พระองค์จึงตรัสสัง่ ให้เอำอำหำรมำให้เขำกินบ้ำง
ยอห์น.5:25- เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ คงมีเวลำหนึ่งแหละ ที่จริ งเวลำนั้นก็ถึงแล้ว คือ
เมื่อผูท้ ี่ตำยแล้ว จะได้ยนิ สำเนียงพระบุตรของพระเจ้ำ และผูท้ ี่ได้ยนิ นั้นจะมีชีวิต
พระบุตรของพระเจ้ำทรงมีอำนำจเหนือควำมตำย ควำมตำยอยูใ่ ต้บงั คับบัญชำพระองค์
(ค) มัทธิ ว.8:26,27- พระองค์จึงตรัสแก่เขำว่ำ “โอ คนมีควำมเชื่อน้อย เจ้ำกลัวทำไม” แล้ว
พระองค์ทรงลุกขึ้นห้ำมลมและทะเล คลื่นก็สงบเงียบทันที ฝ่ ำยคนเหล่ำนั้นก็อศั จรรย์ใจ พูดกันว่ำ “ท่ำน
นี้เป็ นคนอย่ำงไรหนอ จนชั้นลมทะเลก็ฟังท่ำน”
พระเยซูทรงมีอำนำจเหนือคลื่นลมทะเล ลมทะเลอยูใ่ ต้บงั คับบัญชำของพระองค์
(ง) มัทธิ ว.8:16- ครั้นพลบลง เขำพำคนเป็ นอันมำกมำหำพระองค์ พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วย
คำตรัส และบรรดำคนเจ็บป่ วย พระองค์ได้ทรงรักษำให้หำย
ลูกำ.4:35,36,41- พระเยซูจึงตรัสห้ำมว่ำ “จงนิ่งเสี ย และออกมำจำกเขำเถิดเมื่อผีน้ นั ได้กระทำ
เขำให้ลม้ ลงท่ำมกลำงประชุมชน แล้วก็ออกมำจำกเขำ มิได้ทำอันตรำยเขำเลย คนทั้งปวงก็ประหลำดใจ
นัก พูดกันว่ำ “คำของท่ำนเป็ นอย่ำงไรหนอเพรำะว่ำท่ำนได้บงั คับผีโครก ด้วยอำชญำและด้วยอำนำจมัน
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ก็ออกมำ” ผีกอ็ อกมำจำกคนหลำยคนด้วยร้องว่ำ “ท่ำนเป็ นพระบุตรของพระเจ้ำ” ฝ่ ำยพระองค์ก็ทรง
ห้ำมมิให้มนั พูด เพรำะว่ำมันรู ้แล้วว่ำพระองค์เป็ นพระคริ สต์
พระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระเจ้ำ ทรงมีฤทธิ์ อำนำจเหนื อผีร้ำยบรรดำผีร้ำยอยูใ่ ต้บงั คับบัญชำ
ของพระองค์
(7) เอเฟซัส.1:20-23- ครั้นเมื่อทรงบันดำลให้พระองค์เป็ นขึ้นมำจำกตำย และให้สถิตเบื้องขวำ
พระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์สถำน ซึ่ งสู งยิง่ เหนื อกำรปกครอง เหนืออำนำจ เหนือฤทธิ์ เหนือ
อำนุภำพ และเหนือนำมชื่ อทั้วปวงที่เขำเอ่ยขึ้น มิใช่ในสมัยนี้เท่ำนั้น แต่ในอนำคตด้วย พระองค์ได้ทรง
ปรำบสิ่ งสำรพัดทั้งปวง ลงไว้ใต้พระบำทของพระองค์ และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็ นประมุข เหนือสิ่ ง
สำรพัดแห่งคริ สตจักร ซึ่ งเป็ นพระกำยของพระองค์ คือซึ่ งเต็มบริ บูรณ์ดว้ ยพระองค์ ผูส้ ถิตอยูท่ วั่ ทุกแห่ง
ทุกตำบล
พระเยซูคริ สต์ทรงอยูเ่ หนือกำรปกครอง เหนื อฤทธิ์ อำนำจ และอำนุภำพใด ๆ ทั้งสิ้ น และเหนือ
นำมอื่นใดไม่ใช่เฉพำะในโลกนี้ แต่ตลอดไปในอนำคต ทุก ๆ สิ่ งทุก ๆ อย่ำงอยูใ่ ต้บงั คับบัญชำของ
พระองค์ท้ งั บรรดำทูตสวรรค์และผีปีศำจทั้งหลำย อยูใ่ ต้อำนำจของพระองค์
(ฉ) ฮีบรู .1:3- พระบุตรนั้นเป็ นแสงแห่งสง่ำรำศีของพระองค์ และเป็ นแบบพระฉำยำของ
พระองค์น้ นั เองทีเดียว และทรงทะนุบำรุ งสรรพสิ่ งไว้ดว้ ยคำตรัสอันทรงฤทธิ์ ของพระองค์ เมื่อพระองค์
ได้ทรงชำระควำมบำปของเรำเสร็ จแล้ว ก็ได้ประทับข้ำงขวำพระหัตถ์ผทู ้ รงเดชำนุภำพเบื้องบน
พระบุตรของพระเจ้ำเป็ นผูท้ รงทะนุบำรุ งสรรพสิ่ งไว้ ด้วยคำตรัสอันทรงฤทธิ์ ของพระองค์
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้ำ ทรงมีอำนำจเหนื อทุกอย่ำง
(2)ทรงเป็ นสัพพัญญู
(ก) ยอห์น.9:16,19- พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “ไปเรี ยกผัวของเจ้ำมำนี่เถิด ผูห้ ญิงนั้นจึงทูลตอบว่ำ
“ดิฉนั ไม่มีผวั ” พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “เจ้ำว่ำถูกแล้วว่ำผัวไม่มี เพรำะว่ำเจ้ำมีผวั ห้ำคนแล้ว แต่ที่เจ้ำมีอยู่
เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ผวั ของเจ้ำ ที่เจ้ำว่ำนั้นก็จริ ง” ผูห้ ญิงนั้นทูลพระองค์วำ่ “ท่ำนเจ้ำค่ะ ดิฉนั เห็นว่ำท่ำนเป็ นผู ้
ทำนำย”
พระเยซูทรงทรำบชีวิตของมนุษย์ทุกคน แม้กระทัง่ ควำมลับส่ วนตัวก็ตำม
(ข) มำระโก.2:8- ในทันใดนั้น เมื่อพระเยซูทรงทรำบในพระทัยว่ำ เขำคิดในใจอย่ำงนั้น
พระองค์จึงตรัสแก่เขำว่ำ “เหตุไฉนท่ำนทั้งหลำยคิดในใจอย่ำงนี้เล่ำ”
ลูกำ.5:22- แต่เมื่อพระเยซูทรงทรำบควำมคิดของเขำ พระองค์จึงตรัสแก่เขำว่ำ “ท่ำนทั้งหลำย
คิดอะไรในใจ”
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ยอห์น.2:29,25- แต่พระเยซูมิได้ไว้พระทัยในคนเหล่ำนั้น เพรำะว่ำพระองค์ทรงรู ้จกั เขำทุกคน
และพระองค์ไม่ตอ้ งกำรให้ผใู ้ ดชี้แจงถึงเรื่ องมนุษย์ ด้วยว่ำพระองค์ทรงทรำบทุกสิ่ งซึ่ งมีในมนุษย์ (ดู
กิจกำรของอัครทูต 1:24 ด้วย)
พระเยซูทรงทรำบควำมคิดอันเร้นลับ ภำยในใจของมนุษย์ พระองค์ทรงรู้จกั มนุษย์ทุกคน และ
พระองค์ทรงทรำบทุกสิ่ งที่มีอยูใ่ นมนุษย์
ใน 2 พงศำวดำร 6:30- “เมื่อนั้นขอพระองค์ทรงสดับฟังแต่สวรรค์ซ่ ึ งเป็ นที่สถิตของพระองค์
และทรงพระกรุ ณำโปรดยกโทษเสี ย ให้แก่ทุกคนตำมกำรประพฤติของตนทุกประกำร ดุจพระองค์ทรง
ทรำบสันดำนใจของคนนั้น ด้วยพระองค์ผเู ้ ดียวทรงทรำบใจมนุษย์ชำติ” เยเรมีย.์ 1:79,10- “จิตใจ
(มนุษย์) เป็ นโกงเกินบรรดำทุกสิ่ ง และเป็ นชัว่ ร้ำยกำจนัก ใครจะรู ้จกั ใจนั้นเล่ำ เรำคือพระเยโฮวำห์ได้
พิจำรณำจิตใจ (มนุษย์) เรำได้ไล่เลียงวิญญำณทั้งปวง จนชั้นที่จะตัดสิ นให้ทุกคน ๆ ตำมทำงทั้งปวงของ
ตัว และตำมกำรประพฤติท้ งั หลำยของตัว” พระเจ้ำเท่ำนั้นที่ทรงทรำบจิตใจมนุษย์
(ค) ยอห์น.6:64- แต่วำ่ ในพวกท่ำนมีบำงคนที่จะไม่เชื่ อ เพรำะพระเยซูทรงทรำบแต่เดิมว่ำเป็ น
ผูใ้ ดที่มิได้เชื่อ และเป็ นผูใ้ ดที่จะมอบพระองค์ไว้
พระเยซูทรงทรำบตั้งแต่แรกว่ำ ยูดำอิศกำริ โอดจะเป็ นผูท้ รยศต่อพระองค์ และไม่เพียงแต่ทรง
ทรำบ เฉพำะควำมคิดของมนุษย์ในปั จจุบนั เท่ำนั้น แต่ยงั ทรงทรำบล่วงหน้ำ ถึงกำรตัดสิ นใจของมนุษย์
ในอนำคตด้วย
(ง) ยอห์น.1:48- นะธันเอลทูลพระองค์วำ่ “พระองค์รู้จกั ข้ำพเจ้ำที่ไหน” พระเยซูทรงตอบว่ำ
“ก่อนที่ฟิลิปได้เรี ยกท่ำน เมื่อท่ำนอยูใ่ ต้ตน้ มะเดื่อนั้น เรำได้เห็นท่ำน”
พระเยซูทรงทรำบกำรกระทำของมนุษย์ ไม่วำ่ อยูห่ ่ำงไกลเพียงใด
(จ) ลูกำ.22:10-12- พระองค์ตรัสตอบเขำว่ำ “นี่แหละ เมื่อท่ำนจะเข้ำไปในเมือง ก็จะมีชำยคน
หนึ่งถือหม้อน้ ำมำพบท่ำน เขำจะเข้ำในเรื อนไหน จงตำมเขำไปในเรื อนนั้น จงพูดกับเจ้ำของเรื อนว่ำ
“ท่ำนอำจำรย์ให้ถำมท่ำนว่ำ ห้องรับแขกที่เรำจะกินปั สกำกับเหล่ำสำวกของเรำได้น้ นั อยูท่ ี่ไหน เจ้ำของ
เรื อนนั้นจะชี้ให้ท่ำนเห็นห้องใหญ่ช้ นั บน ที่ตกแต่งไว้แล้ว จงจัดเตรี ยมที่นนั่ เถิด”
ยอห์น.13:1-เมื่อก่อนกำรเลี้ยงปั ญญำ พระเยซูทรงทรำบว่ำ เวลำมำถึงแล้ว ที่พระองค์จะออก
จำกโลกไปยังพระบิดำ พระองค์ทรงรักพวกศิษย์ของพระองค์ซ่ ึ งอยูใ่ นโลกนี้แล้ว พระองค์ยงั ทรงรักเขำ
จนถึงที่สุด
ลูกำ 5:4-6 เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็ จแล้ว จึงตรัสแก่ซีโมนว่ำ “จงถอยออกไปที่น้ ำลึกหย่อน
อวนลงจับปลำ” ซี โมนทูลตอบพระองค์วำ่ “อำจำรย์เจ้ำข้ำ ข้ำพเจ้ำทั้งหลำยทอดอวนคืนยังรุ่ งไม่ได้อะไร
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เลย แต่ขำ้ พเจ้ำจะหย่อนอวนลงตำมคำของพระองค์” เมื่อเขำหย่อนลงแล้ว ก็ลอ้ มปลำไว้เป็ นอันมำก จน
อวนของเขำกำลังขำดอยู่
พระเยซูทรงทรำบอนำคต มิใช่เพียงแต่เฉพำะกิจกำรอัครทูตของพระเจ้ำเท่ำนั้น แต่พระองค์ยงั
ทรงทรำบถึงกำรกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ของมนุษย์และแม้กระทัง่ ถึงปลำในทะเล
หมำยเหตุ ข้อทั้งหมดที่กล่ำวแล้วนี้ หำกพิจำรณำทีละข้ออย่ำงถี่ถว้ นแล้ว ก็พอจะทำให้เรำเข้ำใจ
ได้วำ่ พระเจ้ำผูท้ รงเป็ นสัพพัญญู ได้เปิ ดเผยให้พระเยซูทรงทรำบสิ่ งเหล่ำนี้
(ฉ) ยอห์น.21:17- พระองค์ตรัสถำมเขำครั้งที่สำมว่ำ “ซี โมนบุตรยอห์นเอ๋ ย ท่ำนเป็ นมิตรกับเรำ
หรื อ” เปโตรก็เป็ นทุกข์ในใจ เพรำะพระองค์ทรงถำมเขำครั้งที่สำมว่ำ “ท่ำนเป็ นมิตรกับเรำหรื อ” เขำทูล
ตอบพระองค์วำ่ “พระองค์เจ้ำข้ำ พระองค์ทรงทรำบสำรพัดทุกสิ่ ง พระองค์ทรงทรำบว่ำข้ำพเจ้ำเป็ นมิตร
กับพระองค์” พระเยซูจึงตรัสแก่เขำว่ำ “จงเลี้ยงแกะของเรำเถิด”
ยอห์น 16:30- ครำวนี้ขำ้ พเจ้ำทั้งหลำยรู ้แน่วำ่ พระองค์ทรงทรำบสำรพัดทั้งสิ้ นและไม่ตอ้ งกำร
ให้ผใู ้ ดทูลถำมพระองค์ เหตุฉะนั้น ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำพระองค์ได้มำจำกพระเจ้ำ
โคโลสี .2:3- คลังสติปัญญำและควำมรู ้ทุกอย่ำงทรงปิ ดซ่อนไว้ในพระองค์น้ นั
พระเยซูทรงรอบรู้ทุก ๆ สิ่ งทุกอย่ำง สติปัญญำทั้งหมดถูกซ่อนอยูใ่ นพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ทรงรอบรู ้ทุกสิ่ งทุกอย่ำง
หมำยเหตุ ต่อไปเมื่อเรำศึกษำควำมเป็ นมนุษย์ของพระเยซูคริ สต์ เรำจะเห็นว่ำเมื่อพระเยซูคริ สต์
เสด็จมำรับสภำพเป็ นมนุษย์ พระองค์ทรงสมัครพระทัยที่จะสละกำรใช้ควำมรอบรู้ของพระองค์ (เทียบ
มำระโก.11:12-14,ฟี ลิปปี .2:7)
(3) ทรงสถิตอยูท่ วั่ ทุกหนทุกแห่ง
(ก) มัทธิว.18:20- ด้วยว่ำมีสองคนประชุมกันที่ไหน ๆ ในนำมของเรำ เรำจะอยูท่ ่ำมกลำงเขำที่
นัน่
พระเยซูคริ สต์ทรงสถิตอยูท่ ุก ๆ แห่ง ไม่วำ่ แห่งใดที่มีสองสำมคนประชุมกันในพระนำมของ
พระองค์ พระองค์ทรงสถิตอยูก่ บั คนเหล่ำนั้น
(ข) มัทธิว.28:20- ....สอนเขำให้ถือรักษำสิ่ งสำรพัด ซึ่ งเรำได้สั่งพวกท่ำนไว้ นี่แหละเรำจะอยู่
กับท่ำนทั้งหลำยเสมอไปเป็ นนิตย์กว่ำจะสิ้ นโลก
พระเยซูคริ สต์ทรงสถิตอยูก่ บั ทุก ๆ คน ที่ออกไปประกำศพระกิตติคุณไม่วำ่ จะอยูใ่ นแห่งใดใน
โลกนี้
(ค) ยอห์น.3:13- ไม่มีผใู ้ ดได้ข้ ึนไปยังสวรรค์ เว้นไว้ท่ำนที่ลงมำจำกสวรรค์ คือบุตรมนุษย์ผู้
สถิตในสวรรค์น้ นั
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พระเยซูคริ สต์ทรงประทับอยูใ่ นสวรรค์
(ง) ยอห์น.14:20- ในวันนั้นท่ำนทั้งหลำยจะรู ้วำ่ เรำอยูใ่ นพระบิดำ และท่ำนทั้งหลำยอยูใ่ นเรำ
และเรำอยูใ่ นท่ำนทั้งหลำย
2 โคริ นธ์.13:5- ท่ำนทั้งหลำยจงพิจำรณำดูตวั ของท่ำนเองว่ำ ท่ำนตั้งอยูใ่ นควำมเชื่ อหรื อไม่ จง
ชันสู ตรดูตวั ของท่ำนเองเถิด ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรื อว่ำ พระเยซูคริ สต์สถิตอยูใ่ นท่ำนทั้งหลำย เว้นไว้ท่ำน
จะทำกำรชันสู ตรไม่ได้
พระเยซูคริ สต์สถิตอยูใ่ นผูเ้ ชื่ อแต่ละคน
(จ) เอเฟซัส.1:23-.... ซึ่ งเป็ นพระกำยของพระองค์คือ ซึ่ งเต็มบริ บูรณ์ดว้ ยพระองค์ผสู ้ ถิตอยูท่ วั่
ทุกแห่งทุกตำบล
พระเยซูคริ สต์ทรงสถิตอยูท่ วั่ ทุกหนทุกแห่ง
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ทรงสถิตอยูท่ ุกแห่ง
(4) ทรงเป็ นอยูน่ ิรันดร์
ยอห์น.1:1- เมื่อเดิมนั้นพระวำทะเป็ นอยูแ่ ล้ว และพระวำทะนั้นได้อยูก่ บั พระเจ้ำ และพระวำทะ
นั้นเป็ นพระเจ้ำ
มีคำห์ 5:2 แต่ท่ำนบ้ำนเบ็ธเลเฮ็มเอฟรำธำ ซึ่ งเป็ นแต่หน่วยชนหมู่นอ้ ยในหมู่บำ้ นจำนวนพันคน
แห่งบะฮูดำ จะมีผหู ้ นึ่งแทนเรำออกมำจำกท่ำน ซึ่ งจะเป็ นกษัตริ ยค์ รองอิสรำเอล อันสื บเนื่องมำแต่กำล
ดึกดำบรรพ์ จำกดั้งเดิมโน้น
โคโลสี .1:17- และพระองค์ทรงเป็ นอยูก่ ่อนสรรพสิ่ งนั้น สรรพสิ่ งจึงดำรงคงอยูไ่ ด้โดยพระองค์
อิสยำห์ 9:6 ด้วยว่ำจะมีบุตรคนหนึ่งเกิดขึ้นในพวกเรำ คือทรงประทำนบุตรคนหนึ่งให้แก่พวก
เรำ และท่ำนได้แบกกำรปกครองไว้เหนื อบ่ำของท่ำน และเขำจะขนำนนำมของท่ำนว่ำ ที่ปรึ กษำ
มหัศจรรย์ พระเจ้ำทรงอำนุภำพ พระบิดำองค์ถำวรและองค์สันติรำช
ยอห์น.17:5- เดี๋ยวนี้พระบิดำเจ้ำข้ำ ขอโปรดให้ขำ้ พเจ้ำมีเกียรติยศจำเพำะพระพักตร์ พระองค์
คือเกียรติยศซึ่ งข้ำพเจัำได้มีกบั พระองค์ ในกำลเมื่อโลกนี้ยงั ไม่มี (ดู ยอห์น.6:62 ด้วย)
ยอห์น.8:58 พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ เรำเป็ นอยูก่ ่อนอับรำฮัมเกิด
อีก
1 ยอห์น1:1- ซึ่ งได้ทรงเป็ นผูอ้ ยูแ่ ต่เดิมนั้น ซึ่ งเรำได้ยนิ ซึ่ งเรำได้เห็นด้วยตำ ซึ่ งเรำได้พินิจดู
และมือของเรำได้ถูกต้อง ซึ่ งเกี่ยวกับพระวำทะอันทรงชีวิตอยู่
ฮีบรู .13:8- พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นอยูอ่ ย่ำงเดียวกัน ในเวลำวำนนี้ และเวลำวันนี้ และสื บ ๆ ไป
เป็ นนิจกำล
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ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระบุตรของพระเจ้ำทรงเป็ นอยูน่ ิ รันดร์
(5) ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง
ฮีบรู .13:8- พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นอยูอ่ ย่ำงเดียวกัน ในเวลำวำนนี้ และเวลำวันนี้และสื บไปเป็ น
นิจกำล
ฮีบรู .1:12- และพระองค์จะทรงพับสิ่ งเหล่ำนั้นไว้เหมือนผ้ำห่ม ก็ดุจผ้ำห่ม และสิ่ งเหล่ำนั้นจะ
แปลงเปลี่ยนไป แต่พระองค์อย่ำงไรก็อย่ำงนั้น วัน เดือน และปี ทั้งหลำยของพระองค์จะไม่รู้สิ้น
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระเยซูคริ สต์ทรงไม่เปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงเป็ นอยูน่ ิรันดร์ และไม่ทรงแปรปรวน
ตลอดกำล
(6) ฟี ลิปปี .2:6- พระองค์น้ นั ทรงสภำพของพระเจ้ำ แต่มิได้ทรงถือว่ำ กำรที่เท่ำเทียมกับพระเจ้ำ
นั้นเป็ นกำรที่ตอ้ งสงวนไว้
ข้ อเสนอทีห่ ก พระเยซูคริ สต์ทรงสภำพเป็ นพระเจ้ำ ก่อนเสด็จลงมำรับสภำพเป็ นมนุษย์
(7) โคโลสี .2:9- เพรำะว่ำในพระองค์น้ นั สภำพของพระเจ้ำทรงดำรงอยูเ่ ต็มบริ บูรณ์
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด ควำมครบบริ บูรณ์ของพระเจ้ำ ทรงอยูใ่ นพระคริ สต์
สรุ ปข้อเสนอ พระเยซูคริ สต์ทรงมีพระลักษณะของพระเจ้ำ และทรงมีสภำพเป็ นพระเจ้ำอย่ำงครบ
บริ บูรณ์

3. พระราชกิจของพระองค์
(1) ทรงเนรมิตสร้ำงสิ่ งทั้งปวง
ฮีบรู .1:10- และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเจ้ำข้ำ เมื่อเดิมพระองค์ได้วำงรำกแผ่นดินโลกและฟ้ ำสวรรค์
เป็ นหัตถกิจของพระองค์
ยอห์น.1:3- พระองค์ได้ทรงสร้ำงสรรพสิ่ งทั้งปวง และสิ่ งทั้งปวงที่เป็ นขึ้นแล้วนั้นไม่มีสักสิ่ ง
เดียว ที่เป็ นขึ้นนอกเหนื อพระองค์
โคโลสี .1:16- เพรำะว่ำพระองค์ได้ทรงสร้ำงสรรพสิ่ ง ในท้องฟ้ ำก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี สิ่ งซึ่ ง
ประจักษ์แก่ตำและซึ่ งไม่ประจักษ์แก่ตำ จะเป็ นพระที่นงั่ หรื อเป็ นอำนุภำพหรื อเป็ นผูม้ ีบรรดำศักดิ์หรื อผู ้
มีฤทธิ์ ก็ดี พระองค์ได้ทรงสร้ำงสรรพสิ่ งนั้น และทรงสร้ำงไว้สำหรับพระองค์
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระบุตรของพระเจ้ำ พระวำทะนิรันดร์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ทรงเป็ นผูเ้ นรมิตสรรพสิ่ งทั้ง
ปวง
(2) ทรงเป็ นผูท้ ะนุบำรุ ง
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ฮีบรู .1:3- พระบุตรนั้นเป็ นแสงสว่ำงแห่งสง่ำรำศีของพระองค์ และเป็ นแบบพระฉำยำของ
พระองค์น้ นั เองทีเดียว และทรงทะนุบำรุ งสรรพสิ่ งไว้ดว้ ยคำตรัส อันทรงฤทธิ์ ของพระองค์ เมื่อพระองค์
ได้ทรงชำระควำมบำปของเรำสร็ จแล้ว ก็ได้ประทับข้ำงขวำพระหัตถ์ผทู ้ รงเดชำนุ ภำพเบื้องบน
ข้ อเสนอทีส่ อง พระบุตรของพระเจ้ำ ทรงเป็ นผูท้ ำนุบำรุ งสรรพสิ่ ง
(3) ทรงยกโทษบำป
มำระโก.2:5-11- เมื่อพระเยซูทรงเห็นควำมเชื่อของเขำ พระองค์จึงตรัสแก่คนง่อยนั้นว่ำ “ลูก
เอ๋ ย ควำมผิดของเจ้ำทรงโปรดยกเสี ยแล้ว” แต่มีพวกอำลักษณ์ลำงคนนัง่ ที่นนั่ และเขำคิดในใจว่ำ “คนนี้
พูดหมิ่นประมำทเช่นนี้ทำไมเล่ำ ใครจะยกควำมผิดได้เว้นแต่พระเจ้ำองค์เดียว” ในทันใดนั้น เมื่อพระ
เยซูทรงทรำบในพระทัยว่ำ เขำคิดในใจอย่ำงนั้น พระองค์จึงตรัสแก่เขำว่ำ “เหตุไหน ท่ำนทั้งหลำยมำคิด
ในใจอย่ำงนี้เล่ำ ซึ่ งจะว่ำกับคนง่อยว่ำ ควำมผิดของเจ้ำโปรดยกเสี ยแล้ว หรื อจะว่ำ จะยกที่นอนเดินไป
เถิด ข้ำงไหนจะง่ำยกว่ำกัน แต่วำ่ เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้รู้วำ่ บุตรมนุษย์มีอำนำจจะโปรดยกโทษใน
แผ่นดินโลกได้” พระองค์จึงตรัสแก่คนง่อย....ลูกำ.7:48- พระองค์จึงตรัสแก่ผหู ้ ญิงนั้นว่ำ “ควำมผิดบำป
ของเจ้ำโปรดยกเสี ยแล้ว”
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ทรงมีอำนำจ ที่จะโปรดยกโทษบำปในแผ่นดินโลก
หมำยเหตุ พระเยซูทรงสอนว่ำ ควำมบำปนั้นเป็ นกำรกระทำผิดต่อพระองค์โดยตรง (ดู ลูกำ.
7:40-47- ฝ่ ำยพระเยซูตรัสตอบเขำว่ำ “ซี โมนเอ๋ ย เรำมีอะไรจะพูดกับท่ำนบ้ำง” เขำทูลว่ำ “อำจำรย์เจ้ำข้ำ
จงพูดไปเถิด” พระองค์จึงตรัสว่ำ “เจ้ำหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้ สองคน คนหนึ่งเป็ นหนี้ เงินห้ำร้อยบำท อีกคน
หนึ่งเป็ นหนี้เงินห้ำสิ บบำทเมื่อเขำไม่มีอะไรจะใช้หนี้แล้ว ท่ำนจึงโปรดยกหนี้ให้เขำทั้งสอง ในสองคน
นั้นคนไหนจะรักนำยมำกกว่ำ” ซี โมนจึงทูลตอบว่ำ “ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ คนที่นำยได้โปรดยกหนี้ให้มำกก็
เป็ นคนที่รักนำยมำก” พระองค์จึงตรัสแก่เขำว่ำ “ท่ำนพูดถูกแล้ว” พระองค์จึงเหลียวหลังดูผหู ้ ญิงนั้น
และตรัสแก่ซีโมนว่ำ “ท่ำนเห็นผูห้ ญิงนี้หรื อ เรำได้เข้ำมำในบ้ำนของท่ำน ท่ำนมิได้ให้น้ ำล้ำงเท้ำของเรำ
แต่หญิงนี้ได้เอำน้ ำตำชำระเท้ำของเรำและได้เอำผมของตนเช็ด ท่ำนมิได้จูบเรำ แต่ผหู ้ ญิงนี้ ต้ งั แต่เข้ำมำ
มิได้หยุดจูบเท้ำของเรำมำก ท่ำนมิได้เอำน้ ำมันชะโลมศีรษะของเรำ แต่ผหู ้ ญิงนี้ได้เอำน้ ำมันหอมชะโลม
เท้ำของเรำ เหตุฉะนั้นเรำบอกท่ำนว่ำควำมผิดบำปของหญิงนี้ซ่ ึ งมีมำก ได้โปรดยกเสี ยแล้ว เพรำะเขำรัก
มำก แต่ผทู ้ ี่ได้รับควำมยกโทษน้อย ผูน้ ้ นั ก็รักน้อย)
พระเยซูทรงเรี ยกทั้งซี โมนและผูห้ ญิงคนนั้นว่ำ
เป็ นคนบำปและตรัสว่ำทั้งสองคนเป็ นหนี้
พระองค์
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(เทียบ เพลงสดุดี.51:4- ข้ำพเจ้ำได้กระทำผิดต่อพระองค์ ต่อพระองค์ผเู ้ ดียวและได้กระทำชัว่ ต่อ
พระเนตรของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้เป็ นยุติธรรมเมื่อทรงตรัสและเพื่อจะได้เป็ นชอบธรรมเมื่อ
พระองค์ทรงพิพำกษำ)
(4) ทรงโปรดให้คนตำยฟื้ นคืนชีพ
ยอห์น.6:39,44- ควำมประสงค์ของพระบิดำ ที่ทรงใช้เรำมำนั้น คือให้เรำรักษำสำรพัดซึ่ ง
พระองค์ได้ทรงมอบไว้กบั เรำ มิให้หำยไปสักสิ่ งเดียว แต่ให้เป็ นขึ้นมำในวันที่สุด ไม่มีผใู ้ ดจะมำถึงเรำ
ได้ เว้นไว้พระบิดำผูท้ รงใช้เรำมำ จะชักนำเขำ และเรำจะให้ผนู ้ ้ นั เป็ นขึ้นมำในวันที่สุด
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์ทรงโปรดคนตำยให้ฟ้ื นคืนชีพ
ถาม เอลียำกับเอลีชำได้ทำให้คนตำยฟื้ นคืนชีพมิใช่หรื อ เปล่ำเลยพระเจ้ำทรงโปรดให้คนตำย
ฟื้ นขึ้น เป็ นกำรตอบคำอธิ ษฐำนของท่ำนทั้งสองแต่พระเยซูคริ สต์จะทรงทำให้คนตำยฟื้ น ด้วยคำตรัส
ของพระองค์เองเมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงสภำพเป็ นมนุษย์ พระองค์ทรงทำให้คนตำยฟื้ นคืนชีพโดยกำร
อธิษฐำน (ยอห์น 11:41- เขำจึงยกศิลำออกเสี ย ฝ่ ำยพระเยซูทรงแหงนพระเนตรตรัสว่ำ “โอพระบิดำ
ข้ำพเจ้ำขอบพระคุณพระองค์ เพรำะพระองค์ได้ทรงฟังข้ำพเจ้ำ”)
(5) ทรงเปลี่ยนร่ ำงของมนุษย์
ฟี ลิปปี .3:21- พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกำยอันต่ำต้อยของเรำให้ใหม่ข้ ึนให้เป็ นเหมือนอย่ำง
กำยของพระองค์อนั ทรงสง่ำรำศี ด้วยฤทธิ์ ซ่ ึ งพระองค์ทรงอำจปรำบสิ่ งสำรพัดใต้อำนำจของพระองค์
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระเยซูคริ สต์จะทรงเปลี่ยนร่ ำงกำยอันต่ำต้อยของเรำให้มีสง่ำรำศีข้ ึน เหมือนพระกำยของ
พระองค์
(6) ทรงเป็ นผูพ้ ิพำกษำ
2 ทิโมธี .4:1- ข้ำพเจ้ำกำชับท่ำนจำเพำะพระเจ้ำ และจำเพำะพระเยซูคริ สต์เจ้ำผูท้ รงพิพำกษำทั้ง
คนเป็ นและคนตำย โดยอ้ำงกำรที่พระองค์จะเสด็จมำปรำกฏและอ้ำงแผ่นดินของพระองค์
ข้ อเสนอทีห่ ก พระเยซูคริ สต์จะทรงเป็ นผูพ้ ิพำกษำทั้งคนเป็ นและคนตำย
หมำยเหตุ พระเยซูทรงเน้นว่ำกำรพิพำกษำนั้น พระเจ้ำทรงเป็ นผูม้ อบให้โดยตรง
ยอห์น 5:22,23 เพรำะว่ำพระบิดำมิได้ทรงพิพำกษำผูใ้ ด แต่กำรพิพำกษำทั้งสิ้ นพระองค์ได้ทรง
มอบไว้แก่พระบุตร เพื่อจะให้คนทั้งปวงนับถือพระบุตรเหมือนที่ได้นบั ถือพระบิดำ ผูท้ ี่มิได้นบั ถือพระ
บุตร ก็มิได้นบั ถือพระบิดำที่ทรงใช้พระบุตรนั้นมำ
(7) ทรงโปรดประทำนชีวติ นิรันดร์
ยอห์น.10:28- เรำให้ชีวติ นิ รันดร์ แก่แกะนั้น แกะนั้นจะมิได้พินำศเลยเป็ นนิ ตย์และจะไม่มีผใู้ ด
ชิงแกะนั้น ไปจำกมือของเรำได้
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ยอห์น.17:2- เหมือนพระองค์ได้ทรงประทำนให้พระบุตรมีอำนำจ เหมือนเนื้อหนังทั้งสิ้ น เพื่อ
พระบุตรจะให้ชีวติ นิ รันดร์ แก่บรรดำคนที่พระองค์ทรงประทำนแก่พระบุตรนั้น
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูป้ ระทำนชีวิตนิรันดร์
สรุ ปข้ อเสนอ พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวยืนยัน ถึงพระรำชกิจของพระเยซูคริ สต์ ไว้อย่ำง
ชัดเจนเจ็ดประกำร

4.ข้ อความทีอ่ ้างถึงพระเยโฮวาห์ ในพระคัมภีร์เดิมนั้น หมายถึงพระเจ้ า แต่ ในพระคัมภีร์ใหม่
หมายถึงพระเยซูคริสต์
(1) เพลงสดุดี.102:24-27- ข้ำพเจ้ำได้ทูลว่ำ ข้ำแต่พระเจ้ำของข้ำพเจ้ำ ขออย่ำทรงพำข้ำพเจ้ำไป
เสี ยในเวลำกลำงอำยุของข้ำพเจ้ำ พระพรรษำของพระองค์ยงั่ ยืนอยูต่ ลอดบรรดำชัว่ อำยุของมนุษย์ เมื่อ
เดิมพระองค์ได้ทรงตั้งรำกแห่งแผ่นดินโลกไว้ และฟ้ ำสวรรค์เป็ นพระหัตถกิจของพระองค์ สิ่ งเหล่ำนั้น
จะเสื่ อมสู ญไป แต่พระองค์ทรงดำรงยัง่ ยืนอยูจ่ ริ ง พระเจ้ำค่ะ สิ่ งสำรพัดเหล่ำนั้นจะเก่ำไปดุจเสื้ อผ้ำ
พระองค์จะทรงผลัดเปลี่ยนสิ่ งเหล่ำนั้นเหมือนเปลี่ยนเสื้ อ แต่พระองค์ไม่ทรงแปรปรวนไป และพระ
พรรษำของพระองค์ไม่รู้สิ้นสุ ดเลย
ตำม ฮีบรู .1:10-12- “และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เจ้ำข้ำ เมื่อเดิ มพระองค์ได้วำงรำกแผ่นดินโลก และ
ฟ้ ำสวรรค์เป็ นหัตถกิจของพระองค์สิ่งเหล่ำนั้นจะวินำศไป แต่พระองค์ดำรงอยู่ และสิ่ งเหล่ำนั้นจะเก่ำแก่
ไปเหมือนผ้ำผ่อน และพระองค์จะทรงพับสิ่ งเหล่ำนั้นไว้เหมือนผ้ำห่ม ก็ดุจผ้ำห่ม และสิ่ งเหล่ำนั้นจะ
แปลงเปลี่ยนไป แต่พระองค์อย่ำงไรก็อย่ำงนั้น วัน เดือน และปี ทั้งหลำยของพระองค์จะไม่รู้สิ้น”
ข้อควำมเหล่ำนี้อำ้ งถึงพระเยซูคริ สต์โดยตรง
(2) อิสยำห์.40:3,4- มีเสี ยงผูห้ นึ่งว่ำ จงเตรี ยมทำงของพระเยโฮวำห์ในป่ ำจงปรับทำงหลวงในป่ ำ
ทรำยให้รำบเรี ยบ สำหรับพระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเรำ หุ บเขำทุกแห่งจะถูกถมขึ้นให้สูง และภูเขำและ
เนินเขำทุกแห่ง จะถูกปรำบให้ต่ำลง ที่แห่งใดที่ไม่สม่ำเสมอ จะถูกปรำบให้เสมอและที่ขรุ ขระก็จะถูก
ทำให้รำบเตียน
ใน มัทธิว.3:3, ลูกำ.1:68,69,76- “จงสรรเสริ ญพระเจ้ำของพวกอิสรำเอล ด้วยว่ำพระองค์ได้ทรง
เยีย่ มเยียนและช่วยไถ่พลเมืองของพระองค์ และได้ทรงประทำนผูม้ ีฤทธิ์ มำ ในวงศ์ของดำวิดผูท้ ำสของ
พระองค์ ให้เป็ นที่รอดแก่เรำ ท่ำนทำรกเอ๋ ย เขำจะเรี ยกท่ำนว่ำเป็ นศำสดำพยำกรณ์ของผูส้ ู งสุ ด เพรำะว่ำ
ท่ำนจะนำหน้ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำและจัดเตรี ยมมรรคำของพระองค์ไว้” องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำในที่น้ ีหมำยถึง
พระเยซู ซึ่งผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำได้เป็ นผูน้ ำทำง และจัดเตรี ยมทำงไว้ให้พระองค์
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(3) เยเรมีย.์ 11:20- แต่วำ่ โอ้พระเยโฮวำห์เจ้ำของพลโยธำทั้งหลำย ผูท้ ี่ได้พิพำกษำโดยควำม
สัตย์ธรรมและได้ไล่เลียงเครื่ องในแลหัวใจ ขอให้ขำ้ พเจ้ำเห็นควำมพิโรธของพระองค์ดว้ ยว่ำ ข้ำพเจ้ำได้
บอกควำมของข้ำพเจ้ำให้แก่พระองค์แล้ว
เยเรมีย.์ 17:10- เรำคือพระเยโฮวำห์ได้พิจำรณำจิตใจ (มนุ ษย์) เรำได้ไล่เลียงวิญญำณทั้งปวง จน
ชั้นที่จะตัดสิ นให้ทุก ๆ คนตำมทำงทั้งปวงของตัว และตำมกำรประพฤติท้ งั หลำยของตัว
ตำม วิวรณ์.2:23- “และลูกทั้งหลำยของหญิงนั้น เรำจะประหำรเสี ยให้ตำย และคริ สตจักร
ทั้งหลำยจะได้รู้วำ่ เรำเป็ นผูพ้ ินิจจิตและใจ และเรำจะอำนวยให้เจ้ำทั้งหลำยทุกคนตำมกำรประพฤติของ
เจ้ำ” พระเยซูทรงเป็ นผูก้ ระทำตำมที่พระคัมภีร์กล่ำวไว้วำ่ พระเยโฮวำห์ทรงกระทำนั้น
(4) อิสยำห์.60:19- จะไม่ตอ้ งมีดวงอำทิตย์ เป็ นดวงสว่ำงของเจ้ำในเวลำกลำงวันอีกต่อไป และ
ไม่ตอ้ งมีดวงจันทร์ เป็ นดวงสว่ำงในเวลำกลำงคืนให้เจ้ำอีกต่อไป แต่พระเยโฮวำห์จะเป็ นแสงสว่ำงอัน
ไม่รู้ดบั ให้เจ้ำ และพระเจ้ำของเจ้ำจะเป็ นสง่ำรำศีของเจ้ำ (อ่ำน เศคำริ ยำห์.2:5 ด้วย)
ข้อควำมนี้หมำยถึงพระเยซู ตำม ลูกำ.2:32- “เป็ นสว่ำงส่ องแสงแก่ชำวต่ำงประเทศ และเป็ นสง่ำ
รำศีของพวกอิสรำเอล พลเมืองของพระองค์”
(5) อิสยำห์.6:11,10- ในปี ที่กษัตริ ยอ์ ุซียำสิ้ นพระชนม์ ข้ำพเจ้ำได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำประทับ
เหนื อพระที่นงั่ สู งเด่น และชำยฉลองพระองค์แผ่ไปเต็มพระวิหำรและต่ำงก็ร้องโต้ตอบกันว่ำ “พระเยโฮ
วำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำย เป็ นบริ สุทธิ์ เป็ นบริ สุทธิ์ เป็ นบริ สุทธิ์ พระรัศมีแห่งพระองค์ปกทัว่ พิภพโลก
จงไปทำให้ใจของพลเมืองนั้นให้มึนชำไป และจงกระทำให้หูของเขำตึงไป และจงป้ ำยตำของเขำให้ปิด
เกรงว่ำเมื่อเห็นกับตำของเขำและยินกับหู และเข้ำใจด้วยใจของเขำ เขำจะกลับใจเสี ยใหม่ และเขำจะถูก
รักษำให้หำย”
(เทียบ ยอห์น.12:37-41- แต่ถึงหำกว่ำ พระองค์ได้ทรงกระทำกำรอัศจรรย์มำกอย่ำงนั้น ต่อหน้ำ
เขำ ๆ ก็ยงั ไม่เชื่อถือในพระองค์ เพื่อคำของอิสยำห์ศำสดำพยำกรณ์จะสำเร็ จ ซึ่ งท่ำนได้กล่ำวไว้วำ่
“พระองค์เจ้ำข้ำ ใครได้เชื่ อถ้อยคำของข้ำพเจ้ำ และอำนุภำพของพระองค์ได้ปรำกฏแก่ผใู้ ด” เหตุฉะนั้น
เขำเชื่อไม่ได้ เพรำะว่ำอิสยำห์ได้กล่ำวอีกว่ำ “พระองค์ได้ทรงกระทำตำมเขำให้บอด และยังใจเขำให้แข็ง
กระด้ำงไปกลัวเกลือกว่ำ เขำจะเห็นด้วยและเข้ำใจ แล้วจะกลับใจเสี ยใหม่ และเรำจะได้รักษำเขำให้
หำย” อิสยำห์ได้กล่ำวอย่ำงนั้น เพรำะว่ำท่ำนได้เห็นรัศมีของพระองค์และได้ทำนำยถึงพระองค์)
ในพระคัมภีร์เดิม อิสยำห์บอกว่ำ ท่ำนได้เห็นรัศมีของพระเยโฮวำห์ แต่ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ใหม่ ยอห์นบอกว่ำ อิสยำห์ได้เห็นพระรัศมีของพระเยซูคริ สต์อย่ำงนั้น ซึ่ งแสดงให้เห็นแล้วว่ำ
พระเยโฮวำห์กบั พระคริ สต์น้ นั เป็ นพระเจ้ำองค์เดียวกัน

82

(6) อิสยำห์.8:13,14- พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำนั้นแหละ ที่เจ้ำทั้งหลำยยกย่องว่ำเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
และพระองค์น้ นั แหละที่เจ้ำนับถือและเกรงกลัว และพระองค์เป็ นที่ปลอดภัย แต่สำหรับผูท้ ี่ไม่เชื่ อฟัง
พระองค์จะเป็ นก้อนหิ นสำหรับที่จะให้เขำสะดุดและเป็ นศิลำสำหรับจะให้ตระกูลทั้งสองของพวก
อิสรำเอลล้มลง และเป็ นบ่วงแร้วและเครื่ องดักของพลเมืองแห่งกรุ งเยรู ซำเล็ม (เทียบ 1 เปโตร.2:7,8พระองค์น้ นั เป็ นผูป้ ระเสริ ฐ แก่ท่ำนทั้งหลำยที่เชื่ออยู่ แต่สำหรับคนทั้งหลำยก็ไม่เชื่อนั้น ก็เป็ นศิลำที่ผู ้
ก่อนั้นได้ปฏิเสธไม่รับไว้ แต่วำ่ ศิลำนั้นถูกประดิษฐำนขึ้นมำเป็ นหัวมุมแล้ว และเป็ นก้อนหิ นที่ทำให้
สะดุดล้ม และเป็ นศิลำที่ทำให้ขดั เคืองใจ เพรำะว่ำเขำได้สะดุดด้วยพระคำของพระเจ้ำ เพรำะเขำไม่เชื่ อ
ฟัง และคนเหล่ำนั้นก็ถูกจัดไว้สำหรับเหตุกำรณ์น้ นั )
ในพระคัมภีร์เดิม พระเยโฮวำห์ทรงเป็ นศิลำสะดุด ฯลฯ แต่ใจพระคริ สตธรรมใหม่ พระเยซู
คริ สต์ทรงเป็ นหิ นสะดุด
(7) อิสยำห์.8:12,13- ที่พลเมืองพวกนี้พำกันเรี ยกว่ำ “คิดกบฏ” เจ้ำอย่ำไปเรี ยก และอย่ำไปกลัว
หรื อตระหนักตกใจ ในสิ่ งที่เขำพำกันกลัว พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำนั้นแหละ ที่เจ้ำทั้งหลำยยกย่องว่ำ
เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และพระองค์น้ นั แหละที่เจ้ำนับถือและเกรงกลัว (เทียบ 1 เปโตร.3:14,15- แต่ถำ้ ท่ำน
ทั้งหลำยต้องถูกกำรร้ำยเพรำะเหตุประพฤติกำรชอบธรรม ท่ำนก็เป็ นสุ ข อย่ำกลัวคำขู่ของเขำ และอย่ำ
คิดวิตกเลย แต่ในใจของท่ำน จงเคำรพพระคริ สต์ ถือเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ จงเตรี ยมใจไว้ให้พร้อม เพื่อ
จะสำมำรถตอบแก่ทุกคนที่ถำมท่ำนว่ำ ท่ำนมีควำมหวังใจเช่นนี้ดว้ ยเหตุผลประกำรใด แต่วำ่ จงตอบด้วย
ใจสุ ภำพ และด้วยใจยำเกรง)
(8) กันดำรวิถี.21:6,7- และพระเยโฮวำห์ก็บนั ดำลให้ฝงู พิษอันร้ำย ดุจไฟ มำกัดพวกอิสรำเอล
พวกอิสรำเอลก็ถึงแก่ควำมตำยเป็ นอันมำก เหตุฉะนี้ คนทั้งปวงนั้นมำหำโมเสสพูดว่ำ ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย
กระทำผิดแล้ว เพรำะข้ำพเจ้ำได้พดู ต่อสู ้พระเยโฮวำห์ และพูดต่อสู ้ท่ำนด้วย ขอท่ำนได้ออ้ นวอนพระเย
โฮวำห์ ให้พระองค์เอำฝูงงูน้ ี ไปเสี ยจำกข้ำพเจ้ำ โมเสสก็ออ้ นวอนพระเจ้ำเพรำะคนทั้งปวง (เทียบ 1 โค
ริ นธ์.10:9 อย่ำให้เรำลองดีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เหมือนบำงคนในพวกเขำได้กระทำ แล้วตำยด้วยงูร้ำย)
(9) เพลงสดุดี.23:1- พระเยโฮวำห์เป็ นผูท้ รงบำรุ งเลี้ยงข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจะไม่ขดั สน อิสยำห์.
40:10,11- ดูเถิด พระเยโฮวำห์เจ้ำจะเสด็จมำดุจผูม้ ีอำนำจ และพระองค์จะทรงได้แผ่นดินมำปกครองด้วย
พระพำหุ ของพระองค์.... ดูเถิด พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์ ดุจผูเ้ ลี้ยงแกะ พระองค์จะทรง
อุม้ ลูกแกะไว้ในพระพำหุ และจะกอดไว้ในพระทรวง และตัวแม่ลูกอ่อน พระองค์จะทรงค่อย ๆ ต้อนไป
ด้วยพระทัยเอ็นดู (เทียบ ยอห์น.10:11-เรำเป็ นผูเ้ ลี้ยงอันดี ผูเ้ ลี้ยงอันดีน้ นั ย่อมสละชีวติ ของตนเพื่อฝูง
แกะ)
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ในพระคัมภีร์เดิม พระเยโฮวำห์ทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ดี และในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่น้ นั ผูเ้ ลี้ยง
ที่ดีหมำยถึง พระเยซูคริ สต์
(10) เอเสเคียล.34:11,12,18- ด้วยว่ำพระเยโฮวำห์เจ้ำตรัสดังนี้วำ่ นี่แน่ะ ตัวเรำจะสื บเสำะฝูงแกะ
ของเรำ และแสวงหำฝูงแกะนั้นดุจคนเลี้ยงแกะอันแสวงหำฝูงแกะของเรำ ในวันที่เขำอยูใ่ นท่ำมกลำง
แกะของเขำที่กระจัดกระจำยไปนั้น ดังนั้นแหละเรำจะแสวงหำฝูงแกะของเรำ และจะหยิบแกะทั้งหลำย
จำกตำบลทั้งปวงที่ได้กระจัดกระจำยไปในวันมีเมฆและมืดมัวไป ที่เจ้ำกินในทุ่งนำอันดี เจ้ำทั้งหลำย
เห็นว่ำเป็ นกำรเล็กน้อยหรื อ จึงเหยียบย่ำที่เหลือในทุ่งนำทั้งหลำยด้วยเท้ำของเจ้ำ และที่เจ้ำทั้งหลำยกิน
น้ ำอันลึก และทำน้ ำที่เหลือนั้นให้ข่นุ ด้วยเท้ำของเจ้ำ (เทียบ ลูกำ.19:10- เพรำะว่ำ บุตรมนุษย์ได้มำเพื่อ
จะแสวงหำและช่วยผูท้ ี่หลงหำยไปให้รอด)
ในพระคัมภีร์เดิม พระเยโฮวำห์เป็ นผูต้ ิดตำมหำ และช่วยผูท้ ี่หลงหำย แต่ในพระคัมภีร์ใหม่
หมำยถึงพระเยซูคริ สต์
(11) คำว่ำ “พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” ในพระคัมภีร์เดิมนั้นย่อมเล็งถึงพระเยโฮวำห์เสมอ เว้นแต่จะมี
ควำมหมำยอย่ำงอื่นก็ตอ้ งมีคำอธิ บำยกำกับไว้เสมอ ส่ วนคำว่ำ “พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” ในพระคัมภีร์ใหม่ ย่อม
หมำยถึง พระเยซูคริ สต์เว้นแต่ขอ้ พระคัมภีร์ตอนนั้น ๆ จะอธิ บำยเป็ นอย่ำงอื่นถึง
ข้ อเสนอ ข้อควำมในพระคัมภีร์เดิม ซึ่ งหมำยถึงพระเยโฮวำห์โดยตรงในพระคัมภีร์ใหม่ขอ้ ควำม
เหล่ำนั้น หมำยถึงพระเยซูคริ สต์ หลักคำสอนเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์ในพระคัมภีร์ใหม่ กับหลักคำสอน
เกี่ยวกับพระเยโฮวำห์ในพระคัมภีร์เดิม ก็เป็ นหลักคำสอนอันเดียวกัน

5. พระนามของพระเจ้ าพระบิดา และพระเยซูคริสต์ พระบุตรเป็ นคู่กนั เสมอ
2 โคริ นธ์.13:14- ขอให้พระคุณของพระเยซูคริ สตเจ้ำ ควำมรักแห่งพระเจ้ำ และควำมสนิทสนม
กับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดำรงอยูก่ บั ท่ำนทั้งหลำยเถิด
มัทธิว.28:19- เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำย จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสำวกให้รับบัพ
ติศมำในนำมแห่งพระบิดำและพระบุตรและพระวิญญำณบริ สุทธิ์
1 เธสะโลนิกำ.3:11- ขอองค์พระบิดำเจ้ำเองและพระเยซูคริ สตเจ้ำของเรำ ทรงนำทำงเรำไปถึง
ท่ำนทั้งหลำย
1 โคริ นธ์.3:4,5- ของประทำนนั้นมีต่ำง ๆ แต่พระวิญญำณนั้นมีองค์เดียว กำรปรนนิบตั ิมีต่ำง ๆ
แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำมีองค์เดียว อำกำรที่กระทำไปนั้นมีต่ำง ๆ แต่เนื่ องมำจำกพระเจ้ำองค์เดียวที่ทรง
กระทำสำรพัดให้ทุกคน
ทิตสั .3:4,5- แต่วำ่ เมื่อพระเจ้ำผูเ้ ป็ นที่รอดของเรำทรงพระกรุ ณำโปรด และประทำนควำมรักแก่
มนุษย์ให้ปรำกฏแล้ว พระองค์ได้ทรงช่วยเรำให้รอด โดยชำระให้เรำมีใจบังเกิดใหม่ และโดยพระ
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วิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสร้ำงขึ้นใหม่....(เทียบ ทิตสั .2:13- ให้คอยท่ำรับควำมหวังใจอันให้มีสุข และกำร
สำแดงสง่ำรำศีของพระเจ้ำใหญ่ยงิ่ คือพระเยซูคริ สต์เจ้ำผูช้ ่วยให้รอดของเรำนั้น)
โรม.1:7- ขอให้พระคุณและสันติสุข ซึ่งมำจำกพระเจ้ำพระบิดำของเรำทั้งหลำยและจำกพระ
เยซูคริ สต์เจ้ำ จงได้แก่บรรดำคนซึ่ งอยูใ่ นกรุ งโรม ที่พระเจ้ำทรงรักและทรงเรี ยกให้เป็ นสิ ทธิ ชน (มีหลำย
ครั้งในจดหมำยฝำกของอำจำรย์เปำโลซึ่ งเขียนไว้ทำนองเดียวกันนี้)
ยำกอบ.1:1- ยำกอบทำสของพระเจ้ำและของพระเยซูคริ สต์เจ้ำ คำนับมำยังชำติยิวสิ บสอง
ตระกูลที่กระจัดกระจำยอยูน่ ้ นั
ยอห์น.14:23- พระเยซูตรัสตอบเขำว่ำ “ถ้ำผูใ้ ดรักเรำ ผูน้ ้ นั จะประพฤติตำมคำของเรำ และพระ
บิดำจะทรงรักเขำ แล้วพระบิดำกับเรำจะมำหำเขำ และจะสถิตอยูก่ บั เขำ”
“เรำ” เล็งถึง พระเจ้ำและพระเยซู
2 เปโตร.1:1- ซีโมน เปโตร ทำสและอัครสำวกของพระเยซูคริ สต์ ฝำกจดหมำยมำยังท่ำน
ทั้งหลำยที่ได้รับควำมเชื่ ออันประเสริ ฐเช่นเรำ ตำมควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ และ ของพระเยซูคริ สต์
เจ้ำผูเ้ ป็ นที่รอดของเรำทั้งหลำย
โคโลสี .2:2- และเพรำะคนทั้งปวงที่ยงั ไม่ได้เห็นใบหน้ำของข้ำพเจ้ำ เพื่อเขำทั้งหลำยจะได้ควำม
ชูใจ คือเข้ำติดสนิทกันในควำมรัก จนถึงควำมอุดมบริ บูรณ์แห่งควำมเข้ำใจเพื่อเขำจะได้รู้ขอ้ ลับลึกของ
พระเจ้ำ คือพระคริ สต์
ยอห์น.17:3- นี่แหละเป็ นชีวิตนิรันดร์คือให้เขำรู้จกั พระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้ำเที่ยงแท้องค์เดียว และ
รู้จกั ผูท้ ี่พระองค์ทรงใช้มำคือพระเยซูคริ สต์
ยอห์น.14:1- อย่ำให้ใจท่ำนทั้งหลำยวิตกเลย ท่ำนวำงใจในพระเจ้ำจงวำงใจในเรำด้วย (เทียบ
เยเรมีย.์ 17:5,7- พระเยโฮวำห์ได้ตรัสดังนี้วำ่ “ผูใ้ ดได้วำงใจในคนผูใ้ ด และได้กระทำเนื้อให้เป็ นแขน
สำหรับตัว และมีใจออกห่ำงจำกพระเยโฮวำห์ผนู ้ ้ นั จะได้ตอ้ งแช่ง ควำมสุ ขมำกหลำยจะมีแก่คนนั้นผูไ้ ด้
วำงใจในพระเยโฮวำห์ และที่พระเยโฮวำห์ได้เป็ นที่วำงใจของตัว”)
วิวรณ์.7:10- และคนทั้งหลำยนั้นร้องเสี ยงดังว่ำ “ควำมรอดมีอยูท่ ี่พระเจ้ำของเรำผูป้ ระทับบน
พระที่นงั่ และที่พระเมษโปดกนั้น”
วิวรณ์.5:13- และสรรพสัตว์และสรรพสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้ำงแล้ว อันอยูใ่ นสวรรค์ก็ดี อยูใ่ น
แผ่นดินโลกก็ดี ที่ใต้แผ่นดินก็ดี ในมหำสมุทรก็ดี และสำรพัดซึ่ งอยูใ่ นที่เหล่ำนั้น ข้ำพเจ้ำได้ยนิ ร้องว่ำ
“จงถวำยคำสดุดี และยศศักดิ์และรัศมีภำพและฤทธิ์ เดชแด่พระองค์ผปู ้ ระทับบนพระที่นงั่ นั้น และแด่
พระเมษโปดกนั้นสื บ ๆ ไป เป็ นนิตย์”
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ข้ อเสนอ พระนำมของพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระนำมควบคู่ไปกับพระนำมของพระเจ้ำพระบิดำ ซึ่ งปรำกฏ
ในพระคัมภีร์หลำยตอน และพระนำมที่ควบคู่กนั ไปเช่นนั้น จะหมำยถึงผูอ้ ื่นไม่ได้ เว้นแต่พระเจ้ำองค์
เดียวเท่ำนั้น

6. พระเยซูคริสต์ สมควรทีจ่ ะได้ รับการเคารพนมัสการ
(1) มัทธิว.28:9- พระเยซูได้เสด็จมำพบกับเขำและตรัสว่ำ “จงจำเริ ญเถิด” หญิงเหล่ำนั้นก็มำ
กอดพระบำทนมัสกำรพระองค์
ลูกำ.24:52- เขำทั้งหลำยจึง (กรำบลงนมัสกำรพระองค์แล้ว) กลับไปยังกรุ งเยรู ซำเล็ม มีควำม
ยินดีเป็ นอันมำก
มัทธิว. 14:33- เขำทั้งหลำยที่อยูใ่ นเรื อจึงมำกรำบไหว้พระองค์ทูลว่ำ “แท้จริ งพระองค์เป็ นบุตร
ของพระเจ้ำ” (เทียบ กิจกำรของอัครทูต.10:25,26- ครั้นเปโตรเข้ำไป โกระเนเลียวก็ตอ้ นรับเปโตรและ
หมอบที่เท้ำกรำบไหว้ท่ำน ฝ่ ำยเปโตรจึงจับตัวโกระเนเลียวให้ลุกขึ้นและกล่ำวว่ำ “จงยืนขึ้นเถิด ข้ำพเจ้ำ
เองก็เป็ นมนุษย์เหมือนกัน”)
วิวรณ์.22:8,9- ข้ำพเจ้ำคือยอห์นได้เห็นและได้ยนิ เหตุกำรณ์เหล่ำนี้ และครั้นข้ำพเจ้ำได้ยนิ และ
เห็นแล้ว ข้ำพเจ้ำจึงน้อมตัวลงจะกรำบไหว้แทบเท้ำทูตสวรรค์ ที่สำแดงเหตุกำรณ์เหล่ำนี้แก่ขำ้ พเจ้ำ ท่ำน
จึงห้ำมข้ำพเจ้ำว่ำ “อย่ำไหว้เลย” ข้ำพเจ้ำกับท่ำนเป็ นเพื่อนทำสด้วยกัน และข้ำพเจ้ำเป็ นแต่พวกพี่นอ้ ง
ของท่ำนคือพวกผูพ้ ยำกรณ์และแต่พวกที่ถือรักษำถ้อยคำในหนังสื อเล่มนี้ จงนมัสกำรพระเจ้ำเถิด”
มัทธิว.4:9,10- แล้วได้ทูลพระองค์วำ่ “ถ้ำท่ำนจะกรำบไหว้เรำ เรำจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่ำนี้แก่
ท่ำน” พระเยซูจึงตรัสตอบว่ำ “อ้ำยซำตำน จงไปเสี ยให้พน้ เพรำะมีคำเขียนไว้วำ่ จงกรำบไหว้พระองค์ผู้
เป็ นพระเจ้ำของตน และปฏิบตั ิพระองค์ผเู้ ดียว”
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูทรงยอมรับกำรนมัสกำร แต่สำมัญชนและเทวทูตได้ปฏิเสธไม่ยอมรับ ทั้งตกใจ
กลัว
ถาม คำว่ำ “กรำบไหว้นมัสกำร” ในข้อเหล่ำนี้หมำยถึงกำรแสดงควำมเคำรพต่อมนุษย์ที่มี
ตำแหน่งสู งมิใช่หรื อ
ตอบ ถูกแล้ว แต่เรำไม่ได้กรำบไหว้นมัสกำรมนุษย์ ดังที่นมัสกำรพระเจ้ำ ซึ่งจะเห็นได้จำกกำร
ที่เปโตรและทูตสวรรค์ ได้คดั ค้ำน มิให้มนุษย์กรำบไหว้ท่ำน
(2) 1 กธ.1:2- คำนับมำยังคริ สตจักรของพระเจ้ำ ซึ่ งอยูท่ ี่เมืองโคริ นธ์คือเหล่ำสมำชิก ผูท้ ี่ถวำย
ตัวไว้แล้วในพระเยซูคริ สต์ และซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกให้เป็ นสิ ทธิ ชน กับคนทั้งปวงทุกตำบล ที่
อธิษฐำนออกพระนำมพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเขำและของเรำด้วย”
86

2 โคริ นธ์.12:8,9- เรื่ องหนำมนั้น ข้ำพเจ้ำได้อธิ ษฐำนองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำถึงสำมครั้งให้มนั หลุด
ออกไปจำกข้ำพเจ้ำ พระองค์จึงตรัสแก่ขำ้ พเจ้ำว่ำ “ควำมกรุ ณำคุณของเรำมีพอสำหรับเจ้ำแล้ว เพรำะโดย
ควำมอ่อนแอของเจ้ำ เดชของเรำจึงปรำกฏมีฤทธิ์ ข้ ึนเต็มขนำด” เหตุฉะนั้นข้ำพเจ้ำจึงภูมิใจในควำม
อ่อนแอของข้ำพเจ้ำ เพื่อฤทธิ์ เดชของพระคริ สต์จะได้สถิตอยูใ่ นข้ำพเจ้ำ
กิจกำรของอัครทูต.7:59- เขำจึงเอำหินขว้ำงซะเตฟำโนเมื่อกำลังอ้อนวอนพระเจ้ำอยูว่ ำ่ “โอ้พระ
เยซูองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของข้ำพเจ้ำขอทรงโปรดรับจิตวิญญำณของข้ำพเจ้ำด้วย”
ข้ อเสนอทีส่ อง กำรอธิ ษฐำนนั้น ต้องอธิ ษฐำนขอต่อพระคริ สต์
(3) เพลงสดุดี.45:11- พระบรมมหำกษัตริ ยน์ ้ นั จึงจะพอพระทัยด้วยควำมงดงำมของเธอ ด้วย
พระองค์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเธอ จงน้อมตัวลงกรำบไหว้พระองค์
ยอห์น.5:23- เพื่อจะให้คนทั้งปวงนับถือพระบุตร เหมือนที่ได้นบั ถือพระบิดำผูท้ ี่มิได้นบั ถือ
พระบุตร ก็มิได้นบั ถือพระบิดำที่ทรงใช้พระบุตรนั้นมำ (เทียบ วิวรณ์.5:8,9,12,13- ครั้นทรงรับหนังสื อ
นั้นแล้ว สัตว์ท้ งั สี่ กบั ผูป้ กครองยีส่ ิ บสี่ คนนั้นก็กรำบลงเฉพำะพระเมษโปดก และผูป้ กครองทุกคนถือ
พิณและถือขันทองคำมีเครื่ องหอมเต็ม คือคำอธิษฐำนของสิ ทธิ ชนทั้งปวง และเขำทั้งหลำยร้องเพลง
เป็ นคำเพลงใหม่วำ่ “พระองค์เป็ นผูส้ มควรจะทรงรับหนังสื อ และแกะตรำหนังสื อนั้นออก เพรำะว่ำ
พระองค์ถูกฆ่ำเสี ยแล้ว และโดยพระโลหิตของพระองค์ได้ทรงไถ่เรำทั้งหลำยจำกทุกตระกูลและทุก
ภำษำและทุกชำติ และทุกประเทศถวำยแต่พระเจ้ำ” ....และทูตเหล่ำนั้นร้องเสี ยงดังว่ำ “พระเมษโปดกที่
ถูกฆ่ำเสี ยแล้วนั้น เป็ นผูส้ มควรจะทรงรับอำนำจ ทรัพย์สมบัติ ปั ญญำ ฤทธิ์ เดช ยศศักดิ์ รัศมีภำพ และคำ
สดุดี และสรรพสัตว์ และสรรพสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้ำงแล้วอันอยูใ่ นสวรรค์ก็ดี และอยูใ่ นแผ่นดินโลกก็
ดีที่ใต้แผ่นดินก็ดี ในมหำสมุทรก็ดี และสำรพัดซึ่ งอยูใ่ นที่เหล่ำนั้น” ข้ำพเจ้ำได้ยนิ ร้องว่ำ “จงถวำยคำ
สดุดีและยศศักดิ์และรัศมีภำพและฤทธิ์ เดชแด่พระองค์ผปู ้ ระทับบนพระที่นงั่ นั้น และแด่พระเมษโปดก
นั้นสื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์”
ข้ อเสนอทีส่ าม
เป็ นน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำ
ที่จะให้มนุษย์ถวำยเกียรติยศแก่พระบุตร
เช่นเดียวกับถวำยเกียรติยศแก่พระองค์เอง
(4) ฮีบรู .1:6- และอีกครั้งหนึ่งมีพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปี นั้น เข้ำมำในโลกก็ตรัสว่ำ ให้
บรรดำพวกทูตทั้งสิ้ นของพระเจ้ำกรำบไหว้ท่ำน
ฟี ลิปปี .2:10,11- เพื่อทุกหัวเข่ำในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี ใต้พ้นื แผ่นดินโลกก็ดี จะได้
คุกเข่ำกรำบลงนมัสกำรในพระนำมแห่งพระเยซูน้ นั และเพื่อลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับว่ำพระเยซูคริ สต์ เป็ น
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ คือถวำยเกียรติยศแก่พระเจ้ำพระบิดำ (เทียบ อิสยำห์.45:23,24-....คือว่ำทุกเข่ำจะ
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คุกเข่ำลงนอบน้อมและทุกลิ้นจะกล่ำวคำสัตย์ปฏิญำณว่ำ “ควำมชอบธรรมและอำนุ ภำพมีอยูใ่ นพระเย
โฮวำห์เท่ำนั้น”...)
ข้ อเสนอทีส่ ี่
มนุษย์และทูตสวรรค์ตอ้ งกรำบไหว้นมัสกำรพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระเจ้ำ
เช่นเดียวกับที่กรำบไหว้นมัสกำรพระเจ้ำ
สรุ ปข้ อเสนอ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูท้ ี่ทูตวรรค์ และมนุษย์พำกันนมัสกำร เช่นเดียวกับที่
นมัสกำรพระเจ้ำพระบิดำ

สรุปหลักคาสอนในข้ อพระธรรมข้ างบนนี้
โดยกำรใช้พระนำมหลำยพระนำมของพระเจ้ำ โดยกำรแสดงพระลักษณะหลำยประกำรว่ำ
พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ำ โดยกำรยืนยันถึงพระรำชกิจของพระองค์หลำยประกำร โดยกำรอ้ำงข้อควำม
ในพระคัมภีร์เดิมเกี่ยวกับพระเยโฮวำห์เจ้ำ ซึ่ งในพระคัมภีร์ใหม่หมำยถึงพระเยซูคริ สต์โดยตรง โดยกำร
ใช้พระนำมพระเยซูเป็ นคู่กนั ไปกับนำมของพระบิดำเจ้ำ ซึ่ งจะหมำยถึงผูอ้ ื่นไม่ได้ เว้นแต่พระเจ้ำองค์
เดียวเท่ำนั้น และโดยคำสอนอย่ำงชัดเจนว่ำ พระเยซูคริ สต์ ได้รับกำรนมัสกำรเหมือนกับที่พระเจ้ำพระ
บิดำได้รับกำรนมัสกำร โดยกำรยืนยันอย่ำงแน่นอนและชัดเจนนี้ พระดำรัสของพระเจ้ำได้กล่ำวไว้อย่ำง
ชัดเจนว่ำ พระเยซูคริ สต์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำด้วย
หมำยเหตุ ใครก็ตำมที่ปฏิเสธไม่ยอมรับว่ำ พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและเป็ นองค์พระผู ้
เป็ นเจ้ำของเขำ ผูน้ ้ นั ก็ทำผิดอย่ำงใหญ่หลวง ในกำรปฏิเสธพระเจ้ำคิดว่ำเขำเป็ นคนดีเพรำะเขำไม่เป็ นคน
ลักขโมยใคร หรื อไม่เคยฆ่ำคน หรื อไม่เคยฉ้อโกงผูใ้ ด เขำมักถำมว่ำ “ถ้ำอย่ำงนั้นผมได้ทำผิดทำบำป
ด้วยข้อใด” เรำจึงตอบว่ำ “คุณได้ทำผิดบำปอย่ำงใหญ่ซ่ ึ งควรถูกแช่งสำป เพรำะได้ปฏิเสธพระเจ้ำ”
สมมุติวำ่ ผูถ้ ำมสงสัย หรื อปฏิเสธว่ำพระเยซูไม่ใช่พระเจ้ำ นัน่ ก็ไม่ได้เปลี่ยนควำมจริ ง และไม่ได้ทำให้
ควำมผิดของเขำลดหย่อนลงเลย กำรตั้งปั ญหำหรื อกำรปฏิเสธควำมจริ ง ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงควำมจริ ง
ไปเลย สมมุติวำ่ คนหนึ่งปฏิเสธคุณงำมควำมดีของคนดีคนหนึ่งซึ่งสมควรได้รับกำรเคำรพนับถือ นัน่ ก็
ไม่ได้เปลี่ยนควำมเป็ นจริ งเลย แต่กลับจะทำให้ผตู ้ ้ งั ปั ญหำนั้น มีควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท ดังนั้นกำร
ปฏิเสธควำมจริ งที่พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ำ จึงมิได้เปลี่ยนควำมจริ งอย่ำงใดเลย แต่กลับทำให้ผู้
ปฏิเสธนั้นมีควำมผิดในกำรหมิ่นประมำทอย่ำงใหญ่หลวง
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บทที่ 2 พระบุตรทรงอยู่ใต้ พระบัญชาของพระบิดา
(1) ยอห์น.14:28-ท่ำนทั้งหลำยได้ยนิ แล้ว ซึ่ งเรำได้กล่ำวแก่ทำ่ นว่ำ เรำจะไปแล้วจะกลับมำหำ
ท่ำน ถ้ำท่ำนทั้งหลำยได้รักเรำ ท่ำนคงจะได้มีใจชื่นชม เพรำะเรำจะไปหำพระบิดำ เพรำะว่ำพระบิดำเป็ น
ใหญ่กว่ำเรำ
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเจ้ำพระบิดำทรงเป็ นใหญ่กว่ำพระเยซูพระบุตร
(2) ฮีบรู .1:5- เพรำะว่ำใครเล่ำในพวกทูตสวรรค์น้ นั ที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขำเวลำใดว่ำ “ท่ำน
เป็ นบุตรของเรำ วันนี้เรำเป็ นบิดำของท่ำนแล้ว” และยังตรัสอีกว่ำ “เรำจะเป็ นบิดำของท่ำน และท่ำนจะ
เป็ นบุตรของเรำ”
ยอห์น.3:16- เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงรักโลก จนได้ประทำนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อ
ทุกคนที่วำงใจในพระบุตรนั้น จะมิได้พินำศ แต่มีชีวติ นิรันดร์
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเจ้ำทรงเป็ นพระบิดำของพระเยซูคริ สต์
ถาม กำรที่พระเจ้ำทรงมีพระบุตรนั้นเล็งถึงปฐมกำล แห่งพระวำทะนิรันดร์ หรื อ หมำยถึงกำร
ประสู ติของพระเยซู
ตอบ เพลงสดุดี.2:7- เรำจะประกำศพระดำริ ที่พระเยโฮวำห์ได้ตรัสแก่เรำว่ำ ท่ำนเป็ นบุตรของ
เรำ เรำได้ให้กำเนิ ดท่ำนในวันนี้เป็ นพระบุตร” (อ่ำนข้อ 1,2,6,8 ด้วย) ลูกำ 1:35- ทูตสวรรค์จึงตอบนำง
ว่ำ “พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะเสด็จลงมำบนเธอ และฤทธิ์ เดชของผูส้ ู งสุ ดจะสวมทับเธอ เหตุฉะนั้นองค์
บริ สุทธิ์ ที่จะบังเกิดนัน่ จะได้นำมว่ำเป็ นบุตรของพระเจ้ำ”
(3) ยอห์น.6:57- พระบิดำผูท้ รงพระชนม์ได้ทรงใช้เรำมำ และเรำมีชีวติ เพรำะพระบิดำนั้นฉันใด
ผูท้ ี่ได้กินเรำ ผูน้ ้ นั จะมีชีวติ เพรำะเรำฉันนั้น
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ทรงพระชนม์อยูก่ ็เพรำะพระบิดำเจ้ำ
(4) ยอห์น.5:19- พระเยซูจึงตรัสตอบเขำว่ำ “เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ พระบุตรจะ
กระทำสิ่ งใดแต่ลำพังตนเองไม่ได้ เว้นไว้ซ่ ึ งได้เห็นพระบิดำทรงกระทำด้วยว่ำสิ่ งทั้งปวงซึ่ งพระบิดำได้
ทรงกระทำ สิ่ งเหล่ำนั้นพระบุตรจึงกระทำด้วยเหมือนกัน
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระบุตรจะทรงกระทำสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดโดยไม่พ่ ึงพระเจ้ำไม่ได้
(5) ยอห์น.6:29- พระเยซูตรัสว่ำ “กำรของพระเจ้ำนั้นคือที่จะวำงใจในท่ำน ที่พระองค์ทรงใช้มำ
นั้น”
ยอห์น.8:29,42- พระองค์ที่ทรงใช้เรำมำก็สถิตอยูก่ บั เรำ พระบิดำมิได้ละเรำไว้ผเู ้ ดียว เพรำะว่ำ
เรำทำตำมชอบพระทัยของพระองค์เสมอ พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “ถ้ำพระเจ้ำเป็ นพระบิดำของท่ำน
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ทั้งหลำยแล้ว ท่ำนคงจะได้รักเรำ เพรำะว่ำเรำได้มำจำกพระเจ้ำและมำที่นี่ เรำมิได้มำโดยลำพังเรำเอง แต่
พระองค์น้ นั ได้ทรงใช้เรำมำ”
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระบิดำเจ้ำทรงใช้พระเยซูคริ สต์มำ
(6) ยอห์น.10:18- ....ไม่มีผใู ้ ดชิงเอำชีวิตนั้นจำกเรำ แต่เรำสละชีวติ นั้นโดยใจสมัครของเรำเอง
เรำมีสิทธิ ที่จะสละชีวติ นั้น และมีสิทธิ ที่จะรับเอำคืนอีก สิ ทธิ น้ นั เรำได้รับมำจำกพระบิดำของเรำ
ข้ อเสนอทีห่ ก พระเยซูคริ สต์ทรงรับสิ ทธิ จำกพระบิดำ และทรงอยูใ่ ต้อำนำจและใต้คำสั่งของพระบิดำ
(7) ยอห์น.13:3- พระเยซูทรงทรำบว่ำพระบิดำ ได้ทรงยกสิ่ งทั้งปวงให้อยูใ่ นพระหัตถ์ของ
พระองค์ และพระองค์ได้มำจำกพระเจ้ำ และจะไปยังพระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเยซูคริ สต์ทรงรับอำนำจของพระองค์เองจำกพระบิดำเจ้ำ
(8) ยอห์น.8:26,40- เรำมีขอ้ ควำมเป็ นอันมำกที่จะกล่ำว และพิพำกษำท่ำนทั้งหลำย แต่พระองค์
ที่ทรงใช้เรำมำเป็ นผูจ้ ริ ง และสิ่ งซึ่ งเรำได้ยนิ จำกพระองค์น้ นั สิ่ งนั้นเรำกล่ำวแก่โลก แต่บดั นี้ท่ำน
ทั้งหลำยแสวงหำโอกำสที่จะฆ่ำเรำเสี ย ผูเ้ ป็ นคนที่ได้บอกท่ำนทั้งหลำยถึงควำมจริ ง ที่เรำได้ยนิ จำกพระ
เจ้ำ กำรเช่นนั้นอับรำฮัมมิได้กระทำ
ข้ อเสนอทีแ่ ปด พระเยซูคริ สต์ทรงรับถ้อยคำจำกพระบิดำเจ้ำ
(9) ยอห์น.5:36- แต่เรำมีพยำนใหญ่กว่ำยอห์นอีก เพรำะว่ำกำรซึ่ งพระบิดำทรงประทำนแก่เรำ
เพื่อจะให้สำเร็ จ กำรนั้นเองซึ่ งเรำกำลังกระทำอยู่ เป็ นพยำนถึงเรำว่ำ พระบิดำได้ทรงใช้เรำมำ
ยอห์น.14:10- ท่ำนไม่เชื่อหรื อว่ำเรำอยูใ่ นพระบิดำ และพระบิดำอยูใ่ นเรำ คำซึ่ งเรำกล่ำวแก่
ท่ำนทั้งหลำย เรำมิได้กล่ำวโดยลำพังเอง แต่พระบิดำที่อยูใ่ นเรำพระองค์ทรงกระทำกิจกำรของพระองค์
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า พระบิดำทรงมอบภำรกิจให้พระเยซูคริ สต์กระทำ แต่เป็ นพระบิดำผูท้ รงอยูใ่ นพระองค์ ผู ้
ได้ทรงกระทำพระรำชกิจนั้นให้สำเร็ จ
(10) ลูกำ.22:29- .....และพระบิดำได้ทรงจัดเตรี ยมแผ่นดิน มอบให้แก่เรำอย่ำงไร เรำก็จดั เตรี ยม
มอบให้แก่ท่ำนทั้งหลำยเหมือนกัน
ข้ อเสนอทีส่ ิ บ พระบิดำทรงมอบแผ่นดินให้พระเยซูคริ สต์
(11) 1 โคริ นธ์.15:24- ต่อจำกนั้นจะเป็ นวำระที่สุด บัดนั้นพระคริ สต์จะทรงมอบแผ่นดินไว้แก่
พระบิดำพระเจ้ำ....(และข้อต่อไป)
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเอ็ด พระเยซูคริ สต์จะทรงมอบแผ่นดินของพระองค์ให้แก่พระบิดำเจ้ำในที่สุด
(12) 1 โคริ นธ์.15:27,28- ด้วยว่ำพระองค์ทรงปรำบสิ่ งสำรพัด ลงใต้พระบำทของพระองค์แล้ว
แต่เมื่อพระองค์ตรัสว่ำสิ่ งสำรพัดอยูใ่ ต้พระองค์น้ นั ก็แจ้งชัดอยูว่ ำ่ ยกเว้นเสี ยแต่พระเจ้ำ ผูท้ รงปรำบสิ่ ง
สำรพัดให้อยูใ่ ต้พระองค์แล้ว ครั้นเมื่อสิ่ งสำรพัดถูกปรำบให้อยูใ่ ต้พระองค์แล้ว เมื่อนั้นพระบุตรก็จะอยู่
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ใต้พระเจ้ำผูท้ รงปรำบสิ่ งสำรพัดให้อยูใ่ ต้พระองค์น้ นั
เพือ่ พระเจ้ำจะได้ทรงเป็ นเอกเป็ นใหญ่ในสิ่ ง
สำรพัดทั้งปวง
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสอง พระเยซูคริ สต์เองทรงอยูใ่ ต้พระบัญชำของพระบิดำเพื่อพระเจ้ำจะทรงเป็ นเอกเป็ น
ใหญ่
(13) 1 โคริ นธ์.11:3- แต่ขำ้ พเจ้ำใคร่ ให้ท่ำนทั้งหลำยเข้ำใจว่ำ พระคริ สต์เป็ นศีรษะของชำยทุก
คน และชำยเป็ นศีรษะของหญิง และพระเจ้ำเป็ นศีรษะของพระคริ สต์
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสาม พระบิดำเจ้ำทรงเป็ นศีรษะของพระคริ สต์ เช่นเดียวกับพระคริ สต์ทรงเป็ นศีรษะของ
ชำยทุกคน และชำยทุกคนเป็ นศีรษะของสตรี
(14) ฮีบรู .7:25- เหตุฉะนั้น พระองค์จะทรงสำมำรถช่วยคนทั้งปวง ที่มำหำพระเจ้ำทำงพระองค์
นั้น ให้ได้รับควำมรอดโดยไม่มีอะไรขีดขั้น เพรำะว่ำพระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิ ตย์ เพื่อจะได้ช่วย
เสนอให้คนเหล่ำนั้น
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสี่ มนุษย์เข้ำหำพระเจ้ำโดยทำงพระคริ สต์ เป้ ำหมำยสู งสุ ดของมนุษย์คือพระเจ้ำ ไม่ใช่พระ
คริ สต์ และพระเยซูคริ สต์เป็ นทำงที่จะเข้ำถึงพระบิดำ (ยอห์น.14:6- พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “เรำเป็ นทำง
นั้น เป็ นควำมจริ ง และเป็ นชี วติ ไม่มีผใู ้ ดมำถึงพระบิดำเว้นไว้มำทำงเรำ”)
(14) ยอห์น.20:17- พระเยซูตรัสแก่มำเรี ยว่ำ “...เรำจะขึ้นไปหำ....พระเจ้ำของเรำ....”
ข้ อเสนอทีส่ ิ บห้ า พระบิดำเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำของพระเยซูคริ สต์
สรุ ปข้ อเสนอ พระเยซูคริ สต์ทรงอยูใ่ ต้พระบัญชำของพระบิดำเจ้ำ และจะเป็ นอยูเ่ ช่นนั้นเป็ น
นิตย์นิรันดร์ พระบิดำเจ้ำเปรี ยบเหมือนแหล่งน้ ำและพระเยซูคริ สต์เปรี ยบเหมือนทำงน้ ำ ที่ไหลออกจำก
แหล่งน้ ำ สภำพของพระเจ้ำทรงดำรงอยูเ่ ต็มบริ บูรณ์ในองค์พระเยซูคริ สต์
(ดู โคโลสี .2:9) พระเจ้ำพระบิดำเป็ นทรงแหล่งแห่งสง่ำรำศี พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นแสงแห่งสง่ำ
รำศีของพระองค์ (ดู ฮีบรู .1:3)
ข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุกข้อ ที่อำ้ งมำนี้หมำยถึงพระเยซูคริ สต์หลังจำกเสด็จมำรับสภำพเป็ น
มนุษย์ มิได้หมำยถึงพระวำทะที่ทรงเป็ นอยูต่ ้ งั แต่เดิมนั้น
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บทที่ 3 ความเป็ นมนุษย์ ของพระเยซูคริสต์
1. พระองค์ ทรงสภาพเป็ นมนุษย์
(1) 1 ทิโมธี .2:5- เพรำะว่ำมีพระเจ้ำองค์เดียว และมีคนกลำงแต่ผเู ้ ดียวระหว่ำงพระเจ้ำมนุษย์ คือ
พระเยซูคริ สต์ผทู้ รงสภำพเป็ นมนุษย์
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง แม้พระเยซูคริ สต์จะเสด็จสู่ สวรรค์แล้วก็ตำม พระองค์ก็ยงั มีสภำพเป็ นมนุษย์
(2) ลูกำ.19:10- เพรำะว่ำบุตรมนุษย์ได้มำเพื่อจะแสวงหำ และช่วยผูท้ ี่หลงหำยไปให้รอด
ข้ อเสนอทีส่ อง พระคัมภีร์อำ้ งถึงพระเยซูคริ สต์วำ่ เป็ น “บุตรมนุษย์” ถึง 77 ครั้ง สะเตฟำโนพูดถึงพระ
เยซูวำ่ เป็ นบุตรมนุษย์ ขณะที่เห็นพระองค์ประทับอยูใ่ นสวรรค์ เบื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ (กิจกำร
อัครทูต.7:55)

2. พระองค์ ทรงมีร่างกายเยีย่ งมนุษย์
(1) ยอห์น.1:14- พระวำทะนั้นได้บงั เกิดเป็ นเนื้อหนัง และได้อำศัยอยูก่ บั เรำ และเรำได้เห็นสง่ำ
รำศีของพระองค์ เหมือนสง่ำรำศีซ่ ึ งบุตรองค์เดียวได้จำกพระบิดำบริ บูรณ์ไปด้วยคุณและควำมจริ ง
ฮีบรู .2:14- เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้งหลำยมีส่วนในเนื้อและเลือดอยูแ่ ล้ว พระองค์ก็ได้ทรงรับเนื้ อ
และเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยควำมตำย พระองค์จะได้ทรงทำลำยผูน้ ้ นั ที่มีอำนำจแห่งควำมตำย คือมำร
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระวำทะนิรันดร์ ได้บงั เกิดเป็ นเนื้ อหนัง คือรับเลือดและเนื้ออย่ำงมนุษย์ทุกประกำร
พระเยซูทรงมีพระกำยเป็ นมนุษย์จริ ง ๆ
หมำยเหตุขอ้ 1 กำรปฏิเสธ ไม่ยอมรับว่ำพระคริ สต์ทรงมีร่ำงกำยเยีย่ งมนุษย์น้ นั หมำยควำมว่ำ
เป็ นกำรทรยศต่อพระองค์
1 ยอห์น.4:2,3- เช่นนี้แหละท่ำนทั้งหลำยจะได้รู้จกั พระวิญญำณของพระเจ้ำ คือว่ำวิญญำณทั้ง
ปวงที่ยอมรับเชื่ อว่ำ พระเยซูคริ สต์เสด็จมำรับชำติเป็ นมนุษย์แล้ว พระวิญญำณนั้นก็เป็ นมำจำกพระเจ้ำ
และวิญญำณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่ อพระเยซูคริ สต์แล้ว วิญญำณนั้นไม่ได้มำจำกพระเจ้ำ นัน่ แหละเป็ น
วิญญำณที่ทรยศต่อพระคริ สต์ ซึ่ งท่ำนทั้งหลำยได้ยนิ ว่ำจะมำ และบัดนี้อยูใ่ นโลกแล้ว
หมำยเหตุขอ้ 2 บำงครั้งรัศมีของพระเจ้ำได้ปรำกฏออกจำกพระกำยของพระเยซูและได้จำแลง
พระกำยของพระองค์ (มัทธิ ว.17:2)
(2) ลูกำ.24:39- จงดูมือของเรำและเท้ำของเรำว่ำเป็ นเรำเอง จงคลำตัวเรำดูเพรำะว่ำผีไม่มีเนื้อ
และกระดูก เหมือนท่ำนเห็นเรำมีอยูน่ ้ นั
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ยอห์น.20:27- แล้วพระองค์ตรัสแก่โธมัสว่ำ “จงเอำนิ้วของท่ำนแยงดูฝ่ำมือของเรำและเอำมือ
ของท่ำนแยงเข้ำไปในสี ขำ้ งข้องเรำ อย่ำงสงสัยเลย แต่จงเชื่ อเถิด”
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ยงั ทรงมีร่ำงกำยเป็ นมนุษย์จริ ง ๆ หลังจำกที่เสด็จฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว
(3) กิจกำรของอัครทูต.7:55,56- ฝ่ ำยสะเตฟำโนประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้เขม้นดู
สวรรค์รัศมีของพระเจ้ำ และพระเยซูทรงยืนอยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระองค์แล้วท่ำนได้กล่ำวว่ำ “นี่
แน่ะ ข้ำพเจ้ำเห็นท้องฟ้ ำแหวกเป็ นช่อง และบุตรมนุษย์ยนื อยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ”
วิวรณ์.5:6- และท่ำมกลำงสัตว์ท้ งั สี่ น้ นั และท่ำมกลำงพวกผูป้ กครอง ข้ำพเจ้ำแลเห็นพระเมษ
โปดกยืนอยูด่ ูเหมือนถูกฆ่ำเสี ยแล้ว ซึ่ งมีเขำเจ็ดเขำ มีตำเจ็ดดวง คือวิญญำณทั้งเจ็ดของพระเจ้ำที่ถูกรับใช้
ออกไปทัว่ แผ่นดินโลก
มัทธิว.26:24- พระเยซูตรัสตอบว่ำ “ท่ำนว่ำถูกแล้ว และยิง่ กว่ำนั้นอีกเรำบอกท่ำนทั้งหลำยว่ำใน
เวลำเบื้องหน้ำ ท่ำนทั้งหลำยจะได้เห็นบุตรมนุษย์ นัง่ อยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของผูท้ รงฤทธำนุภำพ และ
เสด็จมำบนเมฆฟ้ ำ”
ข้ อเสนอทีส่ าม ในสวรรค์พระเยซูคริ สต์ก็ยงั ทรงมีร่ำงกำยแบบมนุษย์แต่ประกอบด้วยรัศมี พระเยซูจะ
เสด็จกลับมำยังโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง ในสภำพ “บุตรมนุษย์”
หมำยเหตุ ในวำระที่พระเยซูเสด็จกลับมำครั้งที่สอง ร่ ำงกำยของคริ สเตียนจะได้รับกำร
เปลี่ยนแปลง ให้มีรัศมีเหมือนพระกำยของพระเยซูคริ สต์ (ฟี ลิปปี .3:21)

3. พระองค์ ทรงสื บเชื้อสายจากมนุษย์
(1) ลูกำ.2:7- นำงจึงประสู ติบุตรชำยหัวปี เอำผ้ำอ้อมพันและวำงไว้รำงหญ้ำเพรำะว่ำไม่มีที่วำ่ ง
ในโรงแรม
กิจกำรของอัครทูต.2:30- ท่ำนเป็ นศำสดำพยำกรณ์ และได้ทรำบว่ำ พระเจ้ำได้ตรัสสัญญำไว้แก่
ท่ำนด้วยคำปฏิญำณว่ำ พระองค์จะทรงประทำนผูห้ นึ่งในวงศ์ตระกูลของท่ำน ให้ประทับพระที่นงั่ ของ
ท่ำน
กิจกำรของอัครทูต.13:23- พระเจ้ำได้ทรงโปรดให้ผชู ้ ่วยให้รอด คือพระเยซู เกิดขึ้นแก่ชำติ
อิสรำเอลจำกเผ่ำพันธุ์ของดำวิดนั้น ตำมคำปฏิญำณของพระองค์
โรม.1:3- ว่ำด้วยพระบุตรของพระองค์ ผูบ้ งั เกิดในเชื้ อวงศ์ของดำวิดฝ่ ำยเนื้ อหนัง
กำลำเทีย.4:4- แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว พระเจ้ำจึงทรงใช้พระบุตรของพระองค์มำ ให้ประสู ติแต่
สตรี และบังเกิดใต้พระบัญญัติ
ฮีบรู .7:14- เพรำะว่ำปรำกฏประจักษ์แล้วว่ำ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำได้ทรงสื บมำจำก ตระกูล
ยะฮูดำ โมเสสไม่ได้วำ่ จะมีปุโรหิ ตมำจำกตระกูลนั้นเลย
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ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงมีมำรดำเป็ นมนุษย์ และบรรพบุรุษของพระองค์เป็ นมนุษย์ พระองค์
ทรงเป็ นบุตรของนำงมำเรี ย และทรงสื บตระกูลมำจำกดำวิด
นำงมำเรี ย เป็ นมำรดำของพระเยซูคริ สต์ เช่นเดียวกับที่พระเจ้ำทรงเป็ นพระบิดำของพระองค์

4. พระองค์ ทรงมีความจากัดเยีย่ งมนุษย์
(1) จำกัดทำงกำย
(ก) ยอห์น.4:6- บ่อน้ ำของยำโคบก็อยูท่ ี่นนั่ พระเยซูดำเนิ นทำงเหนื่ อยจึงทรงนัง่ ลงที่บ่อนั้น เป็ น
เวลำประมำณเที่ยง
พระเยซูคริ สต์ ทรงรู้จกั เหน็ดเหนื่อย เทียบ อิสยำห์.40:28- “เจ้ำไม่ได้รู้หรื อ เจ้ำยังไม่ได้ยนิ หรื อ
ว่ำ พระเยโฮวำห์ทรงเป็ นพระเจ้ำที่ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิจ พระองค์เป็ นผูท้ รงสร้ำงกระทัง่ สุ ดปลำย
แผ่นดินโลกพระองค์มิได้ทรงอิดโรย และอ่อนเปลี้ย ไม่มีผใู ้ ดหยัง่ รู ้ถึงพระปั ญญำของพระองค์ได้”
(ข) มัทธิ ว.8:24- เวลำนั้น ก็เกิดพำยุใหญ่ที่ทะเลจนคลื่นซัดท่วมเรื อ แต่พระองค์บรรทมหลับอยู่
พระเยซูคริ สต์บรรทมหลับ เทียบ เพลงสดุดี.121:4,5- “จงดูเถอะผูท้ ี่ทรงรักษำพวกอิสรำเอลไว้
นั้น จะไม่ทรงเคลิ้มหรื อม่อยหลับไป พระเยโฮวำห์เป็ นผูบ้ ำรุ งรักษำท่ำนไว้ พระเยโฮวำห์เป็ นร่ มเงำอยูท่ ี่
มือขวำของท่ำน”
(ค) มัทธิ ว.21:18- ครั้นเวลำเช้ำเมื่อเสด็จกลับไปยังกรุ งอีกก็ทรงหิ วพระกระยำหำร
พระเยซูคริ สต์ทรงรู้จกั หิ ว
(ง) ยอห์น.19:28- ภำยหลังนั้นพระเยซูทรงทรำบว่ำสิ่ งทั้งปวงสำเร็ จแล้ว เพื่อพระคัมภีร์ที่เขียน
ไว้น้ นั จะสำเร็ จ พระองค์จึงตรัสว่ำ “เรำกระหำยน้ ำ”
พระเยซูคริ สต์ทรงกระหำยน้ ำ
(จ) ลูกำ 22:44 เมื่อพระองค์ทรงเป็ นทุกข์มำกนัก พระองค์ก็ยงิ่ ปลงพระทัยอธิ ษฐำน เสโทของ
พระองค์เป็ นเหมือนโลหิต ไหลหยดลงถึงดินเป็ นเม็ดใหญ่
พระเยซูคริ สต์ ทรงทนทุกข์ทรมำน
(ฉ) 1 โคริ นธ์.15:3- ด้วยว่ำข้อควำมอันสำคัญที่สุด ซึ่ งข้ำพเจ้ำรับไว้แล้วนั้น ข้ำพเจ้ำได้ประกำศ
แก่ท่ำนทั้งหลำย คือว่ำพระคริ สต์ได้วำยพระชนม์ เพรำะควำมผิดของเรำทั้งหลำยตำมคัมภีร์ที่เขียนไว้
แล้วนั้น
พระเยซูคริ สต์ทรงวำยพระชนม์
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงรู ้จกั เหน็ดเหนื่อย ทรงหิ ว ทรงกระหำยน้ ำ ทรงทนทุกข์
ทรมำน และทรงวำยพระชนม์ เหล่ำนี้คือควำมจำกัดทำงเนื้อหนัง
(2) จำกัดทำงสติปัญญำ
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(ก) ลูกำ.2:52- พระเยซูกไ็ ด้จำเริ ญขึ้นในฝ่ ำยสติปัญญำ ในฝ่ ำยร่ ำงกำย และเป็ นที่ชอบจำเพำะ
พระเจ้ำ และต่อหน้ำคนทั้งปวงด้วย
พระเยซูคริ สต์ทรงเจริ ญเติบโตทำงกำย และสติปัญญำ และเป็ นที่ชอบจำเพำะพระเจ้ำและมนุษย์
พระเยซูทรงอยูใ่ นสภำพจำกัด ทั้งร่ ำงกำย สมอง และควำมเจริ ญในศีลธรรม
(ข) มำระโก.11:13- พอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อเทศต้นหนึ่งแต่ไกลมีใบ จึงเสด็จเข้ำไปดูวำ่
จะมีผลหรื อไม่ ครั้นมำถึงต้นนั้นแล้ว ไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่ำนั้นเพรำะว่ำฤดูผลมะเดื่อเทศยังไม่ถึง
มำระโก.13:32- แต่วนั นั้นโมงนั้นไม่มีผใู ้ ดรู ้ ถึงทูตสวรรค์หรื อพระบุตรก็ไม่รู้ รู ้แต่พระบิดำองค์
เดียว
ข้ อเสนอทีส่ อง ควำมรู ้ของพระเยซูคริ สต์อยูใ่ นขอบเขตจำกัด (เทียบ ลูกำ. 2:52)
หมำยเหตุขอ้ 1 พระเยซูคริ สต์ทรงจำกัดควำมรู ้ของพระองค์ โดยพระองค์เอง (เทียบ ฟี ลิปปี .
2:58)
หมำยเหตุขอ้ 2 ยอห์น.3:34- เหตุวำ่ พระองค์ที่พระเจ้ำได้ทรงใช้มำนั้น ก็ทรงกล่ำวคำของพระ
เจ้ำ เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงประทำนวิญญำณ แก่พระองค์โดยไม่จำกัด พระเยซูทรงได้รับกำรดลบันดำล
จำกพระเจ้ำอย่ำงบริ บูรณ์ ดังนั้น คำสั่งสอนของพระองค์จึงเป็ น “คำของพระเจ้ำ”
หมำยเหตุขอ้ 3 ควำมเป็ นพระเจ้ำภำยในของพระเยซูปรำกฏบ่อยครั้ง (อ่ำนดูขอ้ ควำมในบทที่ 1)
แต่โดยที่พระองค์ ทรงสภำพเป็ นมนุษย์อย่ำงแท้จริ ง พระสติปัญญำของพระองค์จึงต้องมีขอบเขตจำกัด
(ข) ฮีบรู .4:15- เพรำะว่ำเรำมิได้มีมหำปุโรหิ ต ที่จะร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์กบั เรำไม่ได้แต่พระองค์ได้
ทรงถูกทดลอง เหมือนอย่ำงเรำทุกประกำร ถึงกระนั้นก็ยงั ปรำศจำกควำมบำป
ฮีบรู .2:18- ด้วยว่ำเพรำะพระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมำน โดยถูกทดลองนั้นพระองค์จึงสำมำรถ
สงเครำะห์ช่วยคนทั้งหลำยที่ถูกทดลองนั้นได้
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ทรงถูกทดลอง พระองค์ทรงอยูภ่ ำยในขอบเขตจำกัดของศีลธรรม
หมำยเหตุขอ้ 1 ตัณหำของเนื้ อหนัง ไม่ใช่ส่วนจำเป็ นของธรรมชำติแห่งกำรเป็ นมนุษย์ พระเจ้ำ
มิได้ทรงสร้ำงมนุษย์ให้เป็ นเช่นนั้น แต่เกิดขึ้นเนื่ องจำกควำมบำป
หมำยเหตุขอ้ 2 ฮีบรู .2:14- เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้งหลำย มีส่วนในเนื้ อและเลือดอยูแ่ ล้ว พระองค์
ก็ได้ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยควำมตำยพระองค์จะได้ทรงทำลำยผูน้ ้ นั ที่มีอำนำจแห่ง
ควำมตำยคือมำร
ฟี ลิปปี .2:5-8- ท่ำนทั้งหลำยจงมีน้ ำใจอย่ำงนี้ เหมือนอย่ำงที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงมีดว้ ย
พระองค์น้ นั ทรงสภำพของพระเจ้ำ แต่มิได้ทรงถือว่ำกำรที่เท่ำเทียมกับพระเจ้ำนั้นเป็ นกำรที่ตอ้ งสงวน
ไว้ แต่ได้ยอมสละ แล้วรับสภำพอย่ำงทำส อุบตั ิมีรูปกำยเหมือนมนุษย์ และครั้นทรงปรำกฏเป็ นรู ปกำย
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มนุษย์แล้ว พระองค์ได้ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงควำมมรณำ กระทัง่ ควำมมรณำที่กำงเขน
นั้น
พระเยซูคริ สต์ทรงให้พระองค์เองอยูภ่ ำยใต้ควำมจำกัด ในด้ำนศีลธรรม โดยควำมสมัครพระทัย
กำรที่พระองค์ทรงทำเช่นนั้นก็เพื่อช่วยมนุษย์ ผูอ้ ยูใ่ ต้ควำมจำกัดของศีลธรรมให้รอดพ้นบำป เนื่องด้วย
ควำมรักอันใหญ่หลวงของพระองค์
หมำยเหตุ 3 พระองค์ทรงถูกทดลอง ถึงกระนั้นก็ปรำศจำกควำมบำป
สรุ ปข้ อเสนอ เนื่องจำกพระเยซูคริ สต์ทรงสภำพเป็ นมนุ ษย์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงอยูภ่ ำยในขอบเขต
จำกัดทั้งพระสติปัญญำ และศีลธรรม
(3) จำกัดฤทธิ์ อำนำจ
(ก) มำระโก.1:35- ครั้นเวลำเช้ำมืดพระองค์ได้ทรงตื่นขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงัด และทรง
อธิ ษฐำนที่นนั่
ยอห์น.6:15- เพรำะพระเยซูทรงทรำบว่ำเขำจะมำจับพระองค์ ไปตั้งให้เป็ นกษัตริ ยพ์ ระองค์
เสด็จไปยังภูเขำอีกแต่พระองค์เดียว (เทียบ มัทธิ ว.14:23- และเพื่อให้คนเหล่ำนั้นไปหมดแล้ว พระองค์
เสด็จขึ้นไปบนภูเขำที่สงัดเพื่อจะอธิ ษฐำน ครั้นพลบค่ำแล้วพระองค์ยงั ทรงอยูท่ ี่นนั่ ผูเ้ ดียว
ลูกำ.22:41-45- แล้วพระองค์ดำเนินไปจำกเขำไกลประมำณขว้ำงหิ นตก และทรงคุกเข่ำลง
อธิ ษฐำนว่ำ “พระบิดำเจ้ำข้ำ ถ้ำพระองค์พอพระทัย ขอให้จอกนี้ เลื่อนพ้นไปจำกข้ำพเจ้ำ แต่ขออย่ำให้
เป็ นไปตำมใจข้ำพเจ้ำ ขอให้เป็ นไปตำมพระทัยของพระองค์เถิด” (ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมำปรำกฏแก่
พระองค์ช่วยชูกำลังของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเป็ นทุกข์มำกนัก พระองค์ก็ยงิ่ ปลงพระทัยอธิ ษฐำน
เสโทของพระองค์เป็ นเหมือนโลหิ ตไหลหยดลงถึงดินเป็ นเม็ดใหญ่) เมื่อทรงอธิ ษฐำนเสร็ จและลุกขึ้น
แล้ว พระองค์เสด็จมำถึงเหล่ำสำวก พบเขำนอนหลับอยูด่ ว้ ยกำลังทุกข์โศก
ฮีบรู .5:7- ฝ่ ำยพระคริ สต์น้ นั ขณะเมื่อพระองค์ดำรงอยูใ่ นเนื้อหนัง พระองค์ได้ถวำยคำอธิ ษฐำน
และคำวิงวอน ด้วยทรงพระกันแสงมำกมำย และน้ ำพระเนตรไหล คือถวำยแก่พระเจ้ำผูท้ รงฤทธิ์ อำจที่
จะช่วยพระองค์น้ นั ให้พน้ จำกควำมตำยได้และพระเจ้ำได้ทรงฟังเพรำะพระองค์น้ นั ได้ยำเกรง
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำน(ซึ่ งปรำกฏในพระคริ สตธรรมใหม่ถึง 25 ครั้ง) พระเยซูทรง
ได้รับฤทธิ์ อำนำจจำกพระเจ้ำ เพื่อกระทำพระรำชกิจของพระองค์ และเพื่อให้มีชยั ชนะโดยกำรอธิ ษฐำน
เช่นเดียวกับมนุษย์คนอื่น ๆ พระองค์ทรงอยูภ่ ำยใต้ของเขตจำกัดของสภำพเป็ นมนุษย์ เกี่ยวกับควำม
ประสงค์ของพระองค์
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(ข) กิจกำรของอัครทูต.10:38-....คือเรื่ องพระเยซูชำวนำซำเร็ ธ ว่ำพระเจ้ำได้ชโลมพระองค์ โดย
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ และโดยฤทธำนุภำพอย่ำงไร และพระเยซูได้เสด็จไปกระทำคุณ และรักษำบรรดำ
คนซึ่ งถูกมำรเบียดเบียน เพรำะว่ำพระเจ้ำได้ทรงสถิตอยูก่ บั พระองค์
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ทรงได้รับฤทธิ์ อำนำจ สำหรับดำเนินพระรำชกิจของพระองค์เอง มิใช่โดย
กำรที่พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ แต่โดยกำรทรงชโลมด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระองค์ทรงอยูภ่ ำยใต้
ขอบเขตจำกัดของมนุษย์ อันเกี่ยวกับอำนำจของพระองค์
ยอห์น.14:12- เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ ผูท้ ี่วำงใจในเรำ กิจกำรอัครทูตซึ่ งเรำกระทำนั้น
เขำจะกระทำด้วย และเขำจะกระทำกำรใหญ่กว่ำนั้นอีก เพรำะเรำไปถึงพระบิดำของเรำ
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ทรงอยูภ่ ำยใต้ขอบเขตจำกัด ในกำรใช้อำนำจ เมื่อพระองค์ทรงพระชนม์
อยูใ่ นโลกนี้
สรุ ปข้ อเสนอ พระเยซูคริ สต์ทรงอยูภ่ ำยใต้ขอบเขตจำกัด แห่งสภำพของมนุษย์ในกำรรับและ
บริ หำรอำนำจ เมื่อพระองค์ทรงพระชนม์อยูใ่ นโลกนี้

4. พระองค์ ทรงสภาพเป็ นมนุษย์ ในการเกีย่ วข้ องกับพระเจ้ า
ยอห์น.20:17- พระเยซูตรัสแก่มำเรี ยว่ำ “อย่ำยึดหน่วงเรำไว้ เพรำะเรำยังไม่ได้ข้ ึนไปหำพระบิดำ
ของเรำ แต่เรำไปหำพี่นอ้ งของเรำบอกเขำว่ำเรำจะขึ้นไปหำพระบิดำของเรำ และพระบิดำของท่ำน
ทั้งหลำย และจะไปหำพระเจ้ำของเรำ และพระเจ้ำของท่ำนทั้งหลำย”
ข้อเสนอ พระเยซูคริ สต์ทรงเรี ยกพระบิดำว่ำ “พระเจ้ำของเรำ”
พระเยซูคริ สต์ ทรงมีฐำนะเป็ นมนุษย์ในกำรเกี่ยวข้องกับพระเจ้ำ

5. พระองค์ ทรงสภาพเหมือนมนุษย์ ในทุกสิ่ ง
ฮีบรู .2:17- เหตุฉะนั้นก็สมควรอยูแ่ ล้วที่พระองค์จะทรงถูกตกแต่ง ให้เหมือนอย่ำงพวกพี่นอ้ ง
ในทุกสิ่ ง เพื่อพระองค์จะได้เป็ นมหำปุโรหิ ต ประกอบด้วยควำมเมตตำและควำมสัตย์ซื่อ ในกำรทุก
อย่ำงซึ่ งเกี่ยวกับพระเจ้ำ เพื่อจะได้ถวำยสักกำรบูชำเพรำะควำมผิดแห่งพลเมือง
ข้ อเสนอ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น “เหมือนอย่ำงพี่นอ้ งในทุกสิ่ ง” คือทรงอยูใ่ นภำยใต้ขอบเขตจำกัดทำง
กำย ทำงสมอง ทำงศีลธรรม ซึ่ งเป็ นสิ่ งจำเป็ นในกำรดำรงชีวติ มนุษย์
สรุ ปข้ อเสนอ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นมนุษย์ทุกด้ำน (ฟี ลิปปี .2:5-8 , 2 โคริ นธ์.8:9) พระเยซูทรงมีส่วน
ร่ วมกับมนุษย์ เพื่อมนุษย์จะมีส่วนร่ วมกับพระเจ้ำ

97

2 เปโตร1:4“ด้วยเหตุเหล่ำนั้น พระองค์จึงได้ทรงประทำนคำสัญญำอันใหญ่ยงิ่ เลิศประเสริ ฐ
เพื่อโดยเหตุเหล่ำนี้ เมื่อท่ำนทั้งหลำยพ้นแล้วจำกกำรรำคะที่มีอยูใ่ นโลกนี้ ท่ำนจะได้รับส่ วนในสภำพ
ของพระองค์
ถาม หลักคำสอนแห่งพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เกี่ยวกับกำรที่พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ำอย่ำง
แท้จริ ง และหลักคำสอน แห่ งพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เกี่ยวกับที่พระเยซูคริ สต์ทรงสภำพเป็ นมนุษย์อย่ำง
แท้จริ งนั้นจะทำให้สอดคล้องกันได้อย่ำงไร
ตอบ นี่ไม่ใช่หน้ำที่สำคัญของเรำ หน้ำที่ประกำรแรกของเรำก็คือต้องค้นคว้ำหำควำมหมำยอัน
แท้จริ งของข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ตำมหลักไวยำกรณ์ ถ้ำเรำทำให้ขอ้ ควำมเหล่ำนั้นสอดคล้องกันได้
ก็เป็ นกำรดี แต่ถำ้ ทำไม่ได้ ก็จงทิ้งไว้จนกว่ำจะมีควำมรู ้เพิ่มเติม ซึ่ งจะทำให้เรำเข้ำใจดีข้ ึนว่ำจะสำมำรถ
ทำให้สอดคล้องกันได้อย่ำงไร กำรตีควำมหมำยของหลักคำสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั ถ้ำเรำ
จะต้องทำให้ทุกข้อกลมกลืนกันกับข้ออื่น ๆ ทุกข้อในพระคัมภีร์ ก็จะเป็ นเหตุให้เกิดควำมหำยนะอย่ำง
ใหญ่หลวง และทำให้ควำมหมำยของหลักคำสอนเขวไป หน้ำที่ของเรำคือต้องค้นหำควำมหมำยของข้อ
พระคัมภีร์ตำมอักขระวิธี คือตำมหลักไวยำกรณ์ ตำมวิธีใช้คำแต่ละคำ โปรดจำไว้วำ่ หลักควำมจริ งสอง
หลัก ซึ่ งแต่ก่อนดูประหนึ่งว่ำคัดค้ำนกัน แต่เมื่อเรำได้ควำมรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเหล่ำนี้ แล้ว เรำจะเข้ำใจ
ได้วำ่ หลักทั้งสองนั้นช่ำงประสำนกลมกลืนกันดียงิ่ นักสิ่ งที่ดูประหนึ่งว่ำคัดค้ำนกันสำหรับเรำนั้น ถ้ำ
พิจำรณำในแง่ที่สติปัญญำของพระเจ้ำไม่มีที่สิ้นสุ ด และสักวันหนึ่ง เมื่อพระเจ้ำประทำนควำมรู ้ควำม
เข้ำใจให้แก่เรำแล้ว เรำจะเข้ำใจได้วำ่ หลักคำสอนเหล่ำนั้น สอดคล้องกันอย่ำงสนิททีเดียว พระคริ สต์
ธรรมคัมภีร์สอนหลักควำมจริ งสอนประกำรนี้ เคียงคู่กนั ไป โดยไม่มีขอ้ แม้ คือว่ำ พระเยซูคริ สต์ ทรง
เป็ นพระเจ้ำและยังทรงเป็ นมนุษย์
มัทธิว.8:24-26- เวลำนั้นก็เกิดพำยุใหญ่ที่ทะเลคลื่นซัดท่วมเรื อ แต่พระองค์บรรทมหลับอยู่ และ
พวกศิษย์ได้มำปลุกพระองค์ทูลว่ำ “พระองค์เจ้ำข้ำ ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเถิด ข้ำพเจ้ำกำลังจะพินำศ
อยูแ่ ล้ว” พระองค์จึงตรัสแก่เขำว่ำ “โอคนมีควำมเชื่อน้อย เจ้ำกลัวทำไม” แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ำม
และทะเลคลื่นก็สงบเงียบทันที
ลูกำ.3:21,22- อยูม่ ำเมื่อคนทั้งปวงได้รับบัพติศมำแล้ว และพระเยซูทรงรับบัพติศมำด้วย ขณะ
เมื่อกำลังอธิ ษฐำนอยู่ ท้องฟ้ ำก็แหวกออกเป็ นช่อง และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงรู ปสัณฐำนเหมือน
นกพิรำบได้ลงมำบนพระองค์ และมีพระสุ รเสี ยงมำจำกฟ้ ำว่ำ “ท่ำนเป็ นบุตรที่รักของเรำ เรำชอบใจท่ำน
มำก”
ยอห์น.11:38,43,44- พระเยซูทรงเป็ นทุกข์ในพระทัยอีก จึงเสด็จมำถึงอุโมงค์ฝังศพ อุโมงค์ฝัง
ศพนั้นเป็ นถ้ ำ มีศิลำวำงปิ ดปำกไว้ เมื่อพระองค์ได้ตรัสอย่ำงนั้นแล้วจึงเปล่งเสี ยงดังว่ำ “ลำซำรัสเอ๋ ย จง
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ออกมำเถิด” ผูต้ ำยนั้นจึงออกมำทั้งผ้ำพันมือและเท้ำ และมีผำ้ ปิ ดหน้ำอยูด่ ว้ ย พระเยซูตรัสแก่เขำ
ทั้งหลำยว่ำ “จงแก้ปล่อยให้เขำไปเถิด”
ลูกำ 9:28,29,35 ภำยหลังพระองค์ได้ตรัสคำเหล่ำนั้นประมำณแปดวัน พระองค์จึงพำเปโตร
ยอห์น และยำกอบ ขึ้นไปบนภูเขำเพื่อจะอธิ ษฐำน เมื่อพระองค์กำลังอธิ ษฐำนอยู่ วรรณพระพักตร์ ของ
พระองค์ก็เปลี่ยนไป และฉลองพระองค์ก็ขำวเป็ นมันระยับ มีพระสุ รเสี ยงออกมำจำกเมฆนั้นว่ำ “ผูน้ ้ ีเป็ น
บุตรของเรำ เป็ นผูถ้ ูกเลือกสรรไว้ จงฟังท่ำนเถิด”
มัทธิว.16:16,17,21- ซี โมนเปโตรทูลตอบว่ำ “พระองค์เป็ นพระคริ สต์บุตรของพระเจ้ำผูท้ รง
พระชนม์อยู”่ พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “ซี โมนบุตรโยนำเอ๋ ย ท่ำนก็เป็ นสุ ข เพรำะว่ำเนื้ อและโลหิ ตมิได้แจ้ง
ควำมนี้แก่ท่ำน แต่พระบิดำของเรำผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์ทรงแจ้งให้ทรำบ ตั้งแต่เวลำนั้นมำ พระเยซูตรัสแก่
พวกสำวกของพระองค์วำ่ พระองค์จะต้องเสด็จไปกรุ งเยรู ซำเล็ม เพื่อจะรับควำมทนทุกข์ทรมำนต่ำง ๆ
อย่ำงสำหัสจำกผูเ้ ฒ่ำและพวกปุโรหิ ตใหญ่ และพวกอำลักษณ์ จนต้องถึงแก่ประหำรชีวติ แต่ในวันที่
สำมพระองค์จะเป็ นขึ้นมำใหม่
ฮีบรู .1:6- และอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปี นั้น เข้ำมำในโลกก็ตรัสว่ำ ให้
บรรดำพวกทูตทั้งสิ้ นของพระเจ้ำกรำบไหว้ท่ำน (เทียบ ฮีบรู .2:18- ด้วยว่ำเพรำะพระองค์ได้ทรงทนทุกข์
ทรมำนโดยถูกทดลองนั้น พระองค์จึงสำมำรถสงเครำะห์ช่วยคนทั้งหลำย ที่ถูกทดลองนั้นได้)
ฮีบรู .4:14,15- เหตุฉะนั้นเมื่อเรำมีมหำปุโรหิ ตผูเ้ ป็ นใหญ่ที่ผำ่ นท้องฟ้ ำไปแล้ว คือพระเยซูพระ
บุตรของพระเจ้ำ ก็ให้เรำทั้งหลำยยึดควำมที่เรำได้รับเชื่ อนั้นไว้ให้มนั่ คง เพรำะว่ำ เรำมิได้มีมหำปุโรหิ ต
ที่จะร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์กบั เรำไม่ได้ แต่พระองค์ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่ำงเรำทุกประกำร ถึงกระนั้นก็
ยังปรำศจำกควำมบำป
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บทที่ 4 พระลักษณะของพระเยซูคริสต์
1. ความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์
(1) ควำมจริ งที่วำ่ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
กิจกำรของอัครทูต 4:27,30- แท้จริ งในเมืองนี้ ทั้งเฮโรดและปนเตียว ปี ลำต กับจำพวก
ต่ำงประเทศ และพวกอิสรำเอลได้ประชุมกันต่อสู้พระเยซู พระบุตรผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระองค์ซ่ ึงทรงชโลม
ไว้แล้ว เมื่อพระองค์ได้ทรงเยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษำโรคทั้งหลำย และได้โปรดให้นิมิตกับ
กำรอัศจรรย์บงั เกิดขึ้นโดยพระนำมแห่งพระเยซูพระบุตรผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระองค์
มำระโก.1:24- และมันร้องอึงว่ำ “พระเยูชำวนำซำเร็ ธ เรำกับท่ำนมีอะไรเกี่ยวข้องกัน ท่ำนมำ
ทำลำยพวกเรำหรื อ เรำรู ้วำ่ ท่ำนเป็ นผูใ้ ด ท่ำนเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำ”
ลูกำ.4:34- เอ๊ะ พระเยซูชำวนำซำเร็ ธ เรำกับท่ำนมีอะไรเกี่ยวข้องกัน ท่ำนมำทำลำยพวกเรำหรื อ
เรำรู ้วำ่ ท่ำนเป็ นผูใ้ ด ท่ำนเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำ
กิจกำรอัครทูต.3:14- แต่ท่ำนทั้งหลำยได้ปฏิเสธพระองค์ ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และชอบธรรมและ
ได้ขอให้ปล่อยผูฆ้ ่ำคนให้แก่ท่ำนทั้งหลำย
1 ยอห์น.2:20- และท่ำนทั้งหลำยได้รับกำรอภิเษกจำก พระองค์ผบู ้ ริ สุทธิ์ น้ นั และท่ำนทุกคนก็รู้
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงบริ สุทธิ์ ทรงบริ สุทธิ์ ที่สุด พระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
หมำยเหตุ ในพระคัมภีร์เดิม พระเยโฮวำห์เจ้ำทรงเป็ น “ผูบ้ ริ สุทธิ์ แห่งชนชำติอิสรำเอล” พระ
นำมนี้ปรำกฏในพระธรรมอิสยำห์สำมสิ บครั้ง (ดูภำคพระเจ้ำ บทที่ 8 “ควำมบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำ”)
(2) “บริ สุทธิ์ ” หมำยควำมว่ำอะไร
เลวีนิติ.11:43-45 ท่ำนทั้งหลำยอย่ำได้ทำตัวให้เป็ นของน่ำเกลียด ด้วยสัตว์ที่เลื้อยคลำนตัวใดตัว
หนึ่ง และอย่ำทำตัวให้เป็ นมลทินด้วยสัตว์เหล่ำนี้เลย เพรำะเรำเป็ นพระเยโฮวำห์พระเจ้ำของท่ำน
ทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำยจงระวังตัวและเป็ นคนบริ สุทธิ์ เพรำะเรำเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และท่ำนทั้งหลำยอย่ำได้
กระทำตัวให้เป็ นมลทิน ด้วยสัตว์ที่เลื้อยคลำนไปบนแผ่นดินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เพรำะเรำเป็ นเยโฮวำห์ผู ้
ที่ได้พำท่ำนทั้งหลำยออกมำจำกแผ่นดินประเทศอียปิ ต์ เรำเป็ นพระเจ้ำของท่ำนทั้งหลำย เหตุฉะนี้ท่ำน
ทั้งหลำยจงเป็ นคนบริ สุทธิ์
เฉลยธรรมบัญญัติ.23:14- เพรำะพระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเจ้ำ เสด็จดำเนินในท่ำมกลำงค่ำย
กองทัพ จะทรงช่วยเจ้ำทั้งหลำย และจะทรงมอบศัตรู ของเจ้ำไว้ต่อหน้ำเจ้ำทั้งหลำยเหตุฉะนี้ค่ำยกองทัพ
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ของเจ้ำต้องเป็ นที่บริ สุทธิ์ เพื่อพระองค์จะไม่ได้ทรงเห็นสิ่ งของอันโสโครกในเจ้ำ และเสด็จกลับไปเสี ย
จำกเจ้ำทั้งหลำย
“บริ สุทธิ์ ” หมำยควำมว่ำปรำศจำกมลทิน กำรที่จะพูดว่ำ พระเยซูคริ สต์ทรงบริ สุทธิ์ ที่สุด ก็
หมำยควำมว่ำพระองค์ทรงบริ สุทธิ์ อย่ำงแท้จริ งปรำศจำกด่ำงพร้อยใด ๆ ทั้งสิ้ น (เทียบ 1 ยอห์น.3:3“และทุกคนที่ได้รับควำมหวังใจจำกพระองค์อย่ำงนี้ได้ชำระตนให้บริ สุทธิ์ เหมือนอย่ำงพระองค์ทรง
เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ”)
สังเกตดูวำ่ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้อำ้ งถึงควำมบริ สุทธิ์ แท้ของพระคริ สต์หลำยประกำร
ฮีบรู .7:26- ด้วยว่ำมหำปุโรหิ ตอย่ำงนั้นเหมำะแก่เรำ คือ เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ปรำศจำกอุบำย ไม่มี
มลทิน ต่ำงจำกคนบำปทั้งปวง และถูกตั้งไว้ให้สูงกว่ำฟ้ ำสวรรค์
ฮีบรู .9:14- มำกยิง่ กว่ำนั้นสักเท่ำไร พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ผปู ้ ระกอบด้วยพระวิญญำณนิ
รันดร์ ได้ทรงถวำยพระองค์เองแก่พระเจ้ำ เป็ นเครื่ องบูชำอันปรำศจำกตำหนิ จะได้ทรงชำระใจวินิจฉัย
ผิดและชอบของท่ำนทั้งหลำย ให้พน้ จำกกำรประพฤติที่ตำยแล้ว เพื่อจะได้ปฏิบตั ิพระเจ้ำทรงพระชนม์
อยู่
1 เปโตร.1:19- แต่ทรงไถ่ดว้ ยโลหิ ตอันมีรำคำมำก คือพระโลหิ ตของพระคริ สต์เหมือนเลือด
ของลูกแกะที่ปรำศจำกพิกำรและด่ำงพร้อย
1 ยอห์น.3:5- และท่ำนทั้งหลำยรู ้แล้วว่ำ พระองค์ได้ทรงปรำกฏ เพื่อจะได้โปรดนำบำปของเรำ
ไปและบำปในพระองค์ไม่มีเลย
2 โคริ นธ์. 5:21- เพรำะว่ำพระเจ้ำได้ทรงกระทำให้พระองค์น้ นั ผูไ้ ม่มีควำมผิดเป็ นควำมผิด
เพรำะเห็นแก่เรำ เพื่อเรำจะได้เป็ นควำมชอบธรรมของพระเจ้ำโดยพระองค์
ฮีบรู .4:15- เพรำะว่ำเรำมิได้มีมหำปุโรหิ ตที่จะร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์กบั เรำไม่ได้ แต่พระองค์ได้ทรง
ถูกทดลองเหมือนอย่ำงเรำทุกประกำร ถึงกระนั้นก็ยงั ปรำศจำกควำมบำป
1 ยอห์น.3:3- และทุกคนที่ได้รับควำมหวังใจจำกพระองค์อย่ำงนี้ ก็ได้ชำระตนให้บริ สุทธิ์
เหมือนอย่ำงพระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
ข้ อเสนอทีส่ อง ในพระคัมภีร์มีหลำยข้อ ที่ช้ ีให้เรำเห็นอย่ำงชัดเจนว่ำพระคริ สต์ทรงบริ สุทธิ์ ที่สุด ใน
ธรรมชำติไม่มีอะไรที่จะเปรี ยบกับควำมบริ สุทธิ์ น้ นั ได้ เว้นแต่ควำมสว่ำง
1 ยอห์น.1:5- นี่แหละเป็ นข้อควำมที่เรำได้ยนิ จำกพระองค์ และแสดงแก่ท่ำนทั้งหลำย คือว่ำ
พระเจ้ำเป็ นควำมสว่ำง และควำมมืดในพระองค์ไม่มีเลย (เทียบ ยอห์น 8:12- อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัส
แก่เขำทั้งหลำยว่ำ “เรำเป็ นควำมสว่ำงของโลกผูท้ ี่ตำมเรำมำจะมิได้เดินในควำมมืด แต่จะมีควำมสว่ำง
แห่งชีวติ ”)
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แสงสว่ำงจ้ำที่กรำดส่ องลงมำให้เห็นพระสง่ำรำศี ในพระพักตร์ และในฉลองพระองค์ของพระ
เยซู ขณะที่พระองค์ทรงจำแลงพระกำยบนภูเขำแสดงถึงควำมบริ สุทธิ์ ภำยใจของพระเยซูอย่ำงชัดเจน
(มัทธิว.17:2,ลูกำ.9:29)
(3) ควำมบริ สุทธิ์ ของพระเยซูคริ สต์สำแดงออกมำอย่ำงไร
(ก) ฮีบรู .1:9- พระองค์ได้ทรงรักควำมชอบธรรม และได้เกลียดชังกำรอธรรมเหตุฉะนั้นพระเจ้ำ
คือพระเจ้ำของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ ด้วยน้ ำมันแห่งควำมยินดี เกินกว่ำพระสหำยทั้งปวงของ
พระองค์
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง ควำมบริ สุทธิ์ ของพระเยซูคริ สต์ปรำกฏออกมำ ในกำรที่พระองค์ทรงรักควำมชอบธรรม
และทรงเกลียดชังควำมผิดบำป
หำกจะรักควำมชอบธรรมก็ตอ้ งเกลียดควำมบำป หรื อกำรเกลียดควำมบำปอย่ำงเดียวหำเป็ น
กำรเพียงพอไม่ แต่ตอ้ งมีควำมรักควำมชอบธรรมด้วย บำงคนอ้ำงตัวว่ำเป็ นเขำเป็ นคนชอบธรรม แต่ดู
เหมือนว่ำเขำไม่เกลียดชังควำมชัว่ ร้ำยเลย เขำเข้มแข็งในกำรเทิดทูนสิ่ งที่ถูกที่ควร แต่เขำไม่เข้มแข็งใน
กำรที่จะปฏิเสธควำมชัว่ และบำงคนยืนยันว่ำ เขำเกลียดควำมบำป แต่ดูเหมือนว่ำไม่รักควำมชอบธรรม
เสี ยเลย เขำเข้มแข็งในกำรตำหนิควำมชัว่ แต่ไม่เข้มแข็งในกำรเทิดทูนควำมดีควำมชอบ ควำมบริ สุทธิ์
ของพระเยซูคริ สต์ครบบริ บูรณ์ทุกประกำร คือ พระองค์ทรงรักควำมชอบธรรมและเกลียดชังควำมบำป
คือ ไม่มีด่ำงพร้อยทั้งสองด้ำนพระองค์ทรงรักควำมชอบธรรมและทรงเกลียดควำมบำป
(ข) 1 เปโตร.2:22- พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบำปประกำรใด และอุบำยในพระโอษฐ์ของ
พระองค์ก็ไม่มี
ยอห์น.8:29- พระองค์ที่ทรงใช้เรำมำก็สถิตอยูก่ บั เรำ พระบิดำได้ละทิ้งเรำไว้ผเู ้ ดียวเพรำะว่ำเรำ
ทำตำมชอบพระทัยพระองค์เสมอ
มัทธิว.17:5- เปโตรทูลยังไม่ทนั ขำดคำก็บงั เกิดมีเมฆสุ กใสมำคลุมเขำไว้ แล้วมีพระสุ รเสี ยง
ออกมำจำกเมฆนั้นว่ำ “ท่ำนนี้เป็ นบุตรที่รักของเรำ เรำชอบใจท่ำนนี้มำกจงเชื่ อฟังท่ำนเถิด” (เทียบ ยอห์
น.12:49- เพรำะเรำมิได้กล่ำวโดยลำพังตัวเรำเองแต่ซ่ ึ งเรำกล่ำวและสั่งสอนนั้น พระบิดำที่ทรงใช้เรำมำ
ได้บญั ชำไว้แก่เรำ)
ข้ อเสนอทีส่ อง ควำมบริ สุทธิ์ ของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ โดยกำรกระทำและคำตรัสของพระเยซูเอง
พระเยซูไม่เคยทำควำมบำปใด ๆ หรื อกล่ำวเท็จแต่ประกำรใด และพระองค์ทรงทำให้พระเจ้ำพอพระทัย
เสมอ ทั้งในกำรกระทำและคำตรัส
พระเยซูมิได้ทรงสำแดงควำมบริ สุทธิ์ เพียงในกำรละเว้นกระทำผิดหรื อพูดผิดเท่ำนั้น พระเยซู
ทรงสำแดงควำมบริ สุทธิ์ ของพระองค์ โดยกำรกระทำและโดยคำตรัสในทุกสิ่ งที่พระเจ้ำพอพระทัย กำร
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กระทำและคำตรัสของพระองค์ทุกสิ่ ง ล้วนแต่ถูกต้อง ควำมบริ สุทธิ์ ที่สมบูรณ์น้ นั ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั กำร
ละเว้นกำรกระทำผิดเท่ำนั้น แต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั กำรกระทำทุกสิ่ งที่ถูกต้องด้วย
(ค) ฮีบรู .4:15- เพรำะว่ำเรำมิได้มีมหำปุโรหิ ตที่จะร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์กบั เรำไม่ได้แต่พระองค์ได้
ทรงถูกทดลองเหมือนอย่ำงเรำทุกประกำร ถึงกระนั้นก็ยงั ปรำศจำกควำมบำป
ข้ อเสนอทีส่ าม ควำมบริ สุทธิ์ ของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรมีชยั ต่อกำรทดลองทุกครั้ง มิใช่โดย
กำรละเว้นจำกควำมชัว่ เท่ำนั้น แต่เป็ นควำมบริ สุทธิ์ ชนิดที่ตอ้ งประสบกับควำมชัว่ และมีชยั ต่อควำมชัว่
นั้นทุกครั้งด้วย
(ง) คำเทศนำบนภูเขำของพระเยซู (มัทธิว.5-7) โดยเฉพำะ มัทธิว.5:48- เหตุฉะนี้ท่ำนทั้งหลำย
จงเป็ นผูด้ ีรอบคอบ เหมือนอย่ำงพระบิดำของท่ำนผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์น้ นั เป็ นผูด้ ีรอบคอบ
ข้ อเสนอทีส่ ี่ ควำำมบริ สุทธิ์ ของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ให้กำรบัญชำให้สำวกของพระองค์ทุกคนเป็ น
ผูด้ ีรอบคอบ ไม่ให้เกี่ยวข้องกับควำมชัว่
(จ) มัทธิว. 23:13- วิบตั ิแก่เจ้ำ พวกอำลักษณ์และพวกฟำริ สี คนหน้ำซื่ อใจคดเพรำะพวกเจ้ำปิ ด
เมืองสวรรค์ไว้จำกมนุษย์ ถึงแม้พวกเจ้ำเอง เจ้ำก็ไม่เข้ำไป และเมื่อคนอื่นจะเข้ำไป พวกเจ้ำก็ขดั ขวำงไว้
มัทธิว.16:23- พระองค์จึงหันพระพักตร์ ตรัสแก่เปโตรว่ำ “ซำตำน จงถอยไปข้ำงหลังเรำ เจ้ำเป็ น
เหมือนก้อนหิ นที่ให้เรำสะดุด เจ้ำมิได้คิดตำมพระดำริ ของพระเจ้ำแต่ตำมควำมคิดของมนุษย์”
ยอห์น.4:17,18- ....ผูห้ ญิงนั้นจึงทูลตอบว่ำ “ดิฉนั ไม่มีผวั ”พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “เจ้ำว่ำถูกแล้ว
ว่ำผัวไม่มี เพรำะว่ำเจ้ำมีผวั ห้ำคนแล้ว แต่ที่เจ้ำมีอยูเ่ ดี๋ยวนี้ ก็ไม่ใช่ผวั ของเจ้ำ ที่เจ้ำว่ำนั้นก็จริ ง”
มัทธิว.23:33- โอพวกชำติงูร้ำย เจ้ำจะพ้นจำกกำรปรับโทษในนรกอย่ำงไรได้
ข้ อเสนอทีห่ ้ า ควำมบริ สุทธิ์ ของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรว่ำกล่ำวตักเตือนคนบำปอย่ำงรุ นแรง
(ฉ) 1 เปโตร.2:24- พระองค์เองได้ทรงรับแบกควำมบำปของเรำในพระกำยของพระองค์ที่
ต้นไม้น้ นั เพื่อเมื่อเรำทั้งหลำยตำยฝ่ ำยกำรบำปแล้ว เรำจะได้มีชีวติ อยูฝ่ ่ ำยกำรชอบธรรม ด้วยรอยซึ่ง
พระองค์ได้ถูกเฆี่ยนนั้น เป็ นเหตุที่รักษำท่ำนทั้งหลำยให้หำยแล้ว
1 เปโตร.3:18- ด้วยว่ำพระคริ สต์ก็ตอ้ งทรงทนทุกข์ทรมำนมำครั้งเดียว เพรำะควำมผิดด้วย
เหมือนกัน คือพระองค์ผชู ้ อบธรรมเพื่อผูไ้ ม่ชอบธรรม เพื่อจะได้นำเรำทั้งหลำยไปถึงพระเจ้ำ พระองค์
จึงได้มรณำในเนื้ อหนังแต่ทรงชีวติ เป็ นขึ้นในวิญญำณ
2 โคริ นธ์.5:21- เพรำะว่ำพระเจ้ำได้ทรงกระทำให้พระองค์น้ นั ผูไ้ ม่มีควำมผิด เป็ นควำมผิด
เพรำะเห็นแก่เรำ เพื่อเรำจะได้เป็ นควำมชอบธรรมของพระเจ้ำโดยพระองค์ (เทียบ ยอห์น.10:17,18- เหตุ
ฉะนั้น พระบิดำทรงรักเรำ เพรำะเรำสละชีวติ ของเรำเพื่อจะรับเอำชีวิตนั้นอีก ไม่มีผใู ้ ดชิงเอำชีวิตนั้น
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จำกเรำ แต่เรำสละชีวติ นั้นโดยใจสมัครของเรำเอง เรำมีสิทธิ ที่จะสละชีวติ นั้น และมีสิทธิ ที่จะรับเอำคืน
อีก สิ ทธิ น้ นั เรำได้รับมำจำกพระบิดำของเรำ)
ฟี ลิปปี .2:6-8- พระองค์น้ นั ทรงสภำพของพระเจ้ำ แต่มิได้ทรงถือว่ำกำรที่เท่ำเทียมกับพระเจ้ำ
นั้น เป็ นกำรที่ตอ้ งสงวนไว้ แต่ได้ยอมสละแล้วรับสภำพอย่ำงทำส อุบตั ิมีรูปกำยเหมือนมนุษย์ และครั้น
ทรงปรำกฏเป็ นรู ปกำยมนุษย์แล้ว พระองค์ได้ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงควำมมรณำ กระทัง่
ควำมมรณำที่กำงเขนนั้น
กำลำเทีย.3:13- พระคริ สต์ได้ทรงไถ่เรำให้พน้ ควำมแช่งสำบแห่งพระบัญญัติ โดยที่พระองค์
ทรงยอมถูกแช่งสำปเพื่อเรำ เพรำะมีคำเขียนไว้แล้วว่ำ ทุกคนที่ตอ้ งถูกแขวนไว้บนต้นไม้ ก็ถูกแช่งสำป
แล้ว
ข้ อเสนอทีห่ ก ควำมบริ สุทธิ์ ของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรเสี ยสละอย่ำงใหญ่หลวงที่สุด ที่
พระองค์ทรงสำมำรถกระทำได้ คือในกำรพลีพระชนม์ของพระองค์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้พน้ จำกควำมบำป
ที่พระองค์ทรงเกลียดนั้น เข้ำสู่ ควำมชอบธรรมที่พระองค์ทรงรัก
ข้อนี้แหละเป็ นกำรสำแดงควำมบริ สุทธิ์ ที่สูงเด่นที่สุด พระเยซูทรงเกลียดชังควำมบำป และ
พระองค์ทรงรักควำมชอบธรรมมำก จนกระทัง่ พระองค์ทรงสมัครพระทัยยอมตำย พระองค์ทรงสละ
สง่ำรำศีของพระองค์ทรงรับสภำพเป็ นมนุษย์ และทรงยอมตำยอย่ำงโจร และถูกแยกจำกพระเจ้ำ เพื่อ
ช่ วยคนอื่นให้ พ้นจากการทาบาป พระเยซูทรงเต็มพระทัยเสี ยสละทุกอย่ำงเพื่อทำลำยควำมบำป
(ช) มัทธิว.25:31,32,41- เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จด้วยรัศมีภำพของพระองค์กบั ทั้งหมู่ทูตสวรรค์
เมื่อนั้นพระองค์จะทรงนัง่ บนพระที่นงั่ อันรุ่ งเรื องของพระองค์บรรดำชนชำติต่ำง ๆ จะประชุมพร้อมกัน
ต่อพระพักตร์ พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกเขำทั้งหลำยออกจำกกัน เหมือนอย่ำงผูเ้ ลี้ยงแกะแยกแกะ
ออกจำกแพะ พระองค์จึงตรัสแก่บรรดำผูท้ ี่อยูเ่ บื้องซ้ำยว่ำ “เจ้ำทั้งหลำยผูต้ อ้ งแช่งสำป จนถอนไปจำก
เรำเข้ำไปอยูใ่ นไฟซึ่ งไหม่อยูเ่ ป็ นนิตย์ ซึ่ งเตรี ยมไว้สำหรับมำรและพรรคพวกของมันนั้น”
2 เธสะโลนิกำ.1:7-9- และจะทรงบันดำลให้ท่ำนทั้งหลำย ที่ถูกควำมยำกลำบำกนั้น ได้รับควำม
บรรเทำด้วยกันกับเรำ เมื่อพระเยซูเจ้ำจะเสด็จมำจำกสวรรค์ ปรำกฏพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์
ผูม้ ีฤทธิ์ ดงั เปลวเพลิง และทรงสนองโทษแก่คนเหล่ำนั้นที่ไม่รู้จกั พระเจ้ำ และไม่เชื่อฟังกิตติคุณของ
พระเยซูเจ้ำของเรำ คนเหล่ำนั้นจะรับโทษคือควำมพินำศนิรันดร์ พ้นออกไปจำกพระพักตร์ พระเจ้ำและ
จำกรัศมีเดชของพระองค์
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด ควำมบริ สุทธิ์ ของพระเยซูคริ สต์จะปรำกฏในกำรลงโทษอย่ำงหนักแก่คนที่ปฏิเสธ ไม่
ยอมทิง้ ควำมบำปของตน
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พระเยซูคริ สต์ทรงยอมสิ้ นพระชนม์เพื่อจะแยกมนุษย์ ซึ่งพระองค์ทรงรัก จำกควำมบำปซึ่ง
พระองค์ทรงเกลียดชัง หำกว่ำมนุษย์ปฏิเสธไม่ยอมแยกตัวออกจำกควำมบำป พระเยซูก็ทรงปล่อยเขำให้
เลือกทำบำปและควำมพินำศจะติดตำมมำ มนุษย์ชอบพูดถึงควำมบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำและควำมรักของ
พระเยซู แต่พระเยซูทรงบริ สุทธิ์ เหมือนพระเจ้ำทีเดียวและพระเจ้ำทรงมีควำมรักเช่นเดียวกับพระเยซู
(ยอห์น.3:16,เอเฟซัส.2:4,5) ทั้งนี้ก็เพรำะ พระเยซูกบั พระเจ้ำทรงเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ยอห์น.10:30)
ให้เรำจำไว้วำ่ พระผูช้ ่วยให้รอดของเรำ ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ข้อนี้ เป็ นประกำรแรก ถ้ำเรำไม่เข้ำ
ใจควำมบริ สุทธิ์ ของพระองค์อย่ำงเพียงพอ เรำจะเข้ำในควำมรักของพระองค์ไม่ได้
(4) พยำนผูย้ นื ยันควำมบริ สุทธิ์ ของพระเยซูคริ สต์
(ก) กิจกำรอัครทูต.3:14- แต่ท่ำนทั้งหลำยได้ปฏิเสธพระองค์ ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และชอบธรรม
และได้ขอให้ปล่อยผูฆ้ ่ำคนให้แก่ท่ำนทั้งหลำย-เปโตร
(ข) 1 ยอห์น.3:5- และท่ำนทั้งหลำยรู ้แล้วว่ำ พระองค์ได้ทรงปรำกฏเพื่อจะได้โปรดนำบำปของ
เรำไป และบำปในพระองค์ไม่มีเลย-ยอห์น
(ค) 2 โคริ นธ์.5:21- เพรำะว่ำพระเจ้ำได้ทรงกระทำให้พระองค์น้ นั ผูไ้ ม่มีควำมผิดเป็ นควำมผิด
เพรำะเห็นแก่เรำ เพื่อเรำจะได้เป็ นควำมชอบธรรมของพระเจ้ำโดยพระองค์- เปำโล
(ง) กิจกำรอัครทูต.4:27- แท้จริ งในเมืองนี้ ทั้งโฮโรด และปนเตียว ปี ลำตกับจำพวกต่ำงประเทศ
และพวกอิสรำเอลได้ประชุมกันต่อสู ้พระเยซู พระบุตรผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระองค์ซ่ ึ งทรงชโลมไว้แล้ว –
บรรดำสำวกพร้อมกัน
(จ) กิจกำรอัครทูต.22:14- ท่ำนจึงกล่ำวว่ำ “พระเจ้ำแห่งบรรพบุรุษของเรำได้ทรงเลือกท่ำนไว้
ประสงค์จะให้ท่ำนรู ้จกั น้ ำพระทัยของพระองค์ให้ท่ำนเห็นพระองค์ผชู ้ อบธรรมนั้น และให้ได้ยนิ พระสุ
รเสี ยงจำกพระโอษฐ์ของพระองค์” – อะนำเนีย
(ฉ) ลูกำ.23:41- และเรำก็สมกับโทษนั้นจริ ง เพรำะเรำได้รับโทษสมกับกำรที่เรำได้กระทำ แต่
ท่ำนผูน้ ้ ีหำได้กระทำผิดประกำรใดไม่ – โจรที่กำลังตำย
(ช) ลูกำ.23:47- ฝ่ ำยนำยร้อยเมื่อเห็นเหตุกำรณ์ซ่ ึ งเป็ นไปนั้น จึงสรรเสริ ญพระเจ้ำว่ำ “แท้จริ ง
ท่ำนผูน้ ้ ีเป็ นคนชอบธรรม” – นำยร้อยทหำรโรมัน
(ซ) มัทธิว.27:19- ขณะเมื่อปี ลำตนัง่ อยูบ่ นบันลังก์ ภรรยำของท่ำนได้ใช้คนมำเรี ยนว่ำ “อย่ำทำ
อะไรแก่คนชอบธรรมนั้นเลย ด้วยว่ำวันนี้ฉนั ไม่สบำยใจมำก เพรำะได้ฝันถึงผูน้ ้ นั ” – ภรรยำของปี ลำต
(ฌ) ยอห์น.18:38- ปี ลำตจึงถำมพระองค์วำ่ “ควำมจริ งคืออะไรเล่ำ” ครั้นถำมอย่ำงนั้นแล้ว ท่ำน
จึงออกไปหำพวกยูดำอีก บอกเขำว่ำ “เรำไม่เห็นคนนั้นมีควำมผิด”
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ยอห์น.19:4,6- ปี ลำตจึงออกไปอีกกล่ำวแก่คนเหล่ำนั้นว่ำ “นี่แน่ะ เรำพำคนนี้ ออกมำให้ทำ่ น
ทั้งหลำย เพื่อท่ำนจะรู ้วำ่ เรำไม่ได้เห็นควำมผิดสิ่ งใดในเขำเลยเมื่อพวกปุโรหิ ตใหญ่และเจ้ำหน้ำที่ได้
เห็นพระองค์ เขำทั้งหลำยจึงร้องว่ำ “ตรึ งเขำที่กำงเขนเสี ย ตรึ งเขำที่กำงเขนเสี ย” ปี ลำตจึงกล่ำวแก่เขำว่ำ
“ท่ำนทั้งหลำยจงเอำเขำไปตรึ งที่กำงเขนเถิด เพรำะว่ำเรำไม่ได้เห็นควำมผิดในเขำเลย” - ปี ลำตเองสำม
ครั้ง
(ญ) มัทธิว.27:3,4- ขณะนั้นยูดำผูม้ อบพระองค์ เมื่อเห็นว่ำพระองค์ตอ้ งปรับโทษ ก็กลับใจนำ
เงินสำมสิ บแผ่นนั้น มำคืนให้แก่พวกปุโรหิ ตใหญ่และผูเ้ ฒ่ำแก่วำ่ “ข้ำพเจ้ำได้ผิดแล้วที่ได้มอบโลหิ ตซึ่ง
ปรำศจำกรำคี” – ยูดำอิศกำริ โอด
(ฎ) มำระโก.1:23,24- ในทันใดนั้นมีคนหนึ่งในธรรมศำลำมีผโี สโครกประจำตัวอยูแ่ ละมันร้อง
อึงว่ำ “พระเยซูชำวนำซำเร็ ธ เรำกับท่ำนมีอะไรเกี่ยวข้องกัน ท่ำนมำทำลำยพวกเรำหรื อ เรำรู ้วำ่ ท่ำนเป็ น
ผูใ้ ด ท่ำนเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำ” – ผีโสโครก
(ฏ) ยอห์น.8:46- ใครในพวกท่ำนยืนยันว่ำ เรำได้ทำผิด ถ้ำเรำพูดควำมจริ งเหตุไฉนท่ำนจึงไม่
เชื่อเรำ
ยอห์น.14:30- ตั้งแต่น้ ีไปเรำจะไม่สนทนำกับท่ำนทั้งหลำย เพรำะว่ำผูค้ รองโลกจะมำ ผูน้ ้ นั ไม่มี
สิ ทธิ อะไรเหนือเรำ- พระเยซูพระองค์เอง
(ฐ) ยอห์น.16:8,10- เมื่อพระองค์น้ นั มำแล้ว พระองค์จะบันดำลให้โลกรู ้สึกถึงควำมผิด ถึง
ควำมชอบธรรม และถึงควำมพิพำกษำควำมผิดนั้น เพรำะเขำไม่วำงใจในเรำ ควำมชอบธรรม เพรำะเรำ
ไปหำพระบิดำของเรำ และท่ำนทั้งหลำยจะไม่เห็นเรำอีก – พระวิญญำณบริ สุทธิ์
(ฑ) ฮีบรู .1:8-9- แต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่ำ พระเจ้ำข้ำ พระที่นงั่ ของพระองค์อยูช่ วั่
กัปป์ ชัว่ กัลป์ ทัณฑกรแห่งแผ่นดินของพระองค์ก็เป็ นทัณฑกรยุติธรรมพระองค์ได้ทรงรักควำมชอบ
ธรรม และได้ทรงเกลียดชังกำรอธรรม เหตุฉะนั้นพระเจ้ำ คือพระเจ้ำของพระองค์ ได้ทรงเจิมพระองค์
ไว้ดว้ ยน้ ำมันแห่งควำมยินดีเกินกว่ำพระสหำยทั้งปวงของพระองค์
มัทธิว.17:5- เปโตรทูลยังไม่ทนั ขำดคำ ก็บงั เกิดมีเมฆสุ กใสมำคลุมเขำไว้ แล้วมีพระสุ รเสี ยง
ออกมำจำกเมฆนั้นว่ำ “ท่ำนนี้เป็ นบุตรที่รักของเรำ เรำชอบใจท่ำนนี้มำก จงเชื่ อฟังท่ำนเถิด” - พระเจ้ำ
พระบิดำ

2. ความรักของพระเยซูต่อพระเจ้ าพระบิดา
(1) ควำมจริ งเกี่ยวกับควำมรักของพระองค์
ยอห์น.14:31- แต่เพื่อโลกจะได้รู้วำ่ เรำรักพระบิดำ และพระบิดำได้ตรัสสั่งเรำอย่ำงไร เรำจึง
กระทำอย่ำงนั้น จงลุกขึ้น ให้เรำทั้งหลำยไปจำกที่นี่เถิด
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ข้ อเสนอ พระเยซูคริ สต์ทรงรักพระบิดำเจ้ำ
พระเยซูทรงมีพระประสงค์ให้ชำวโลกรู ้วำ่ พระองค์ทรงรักพระบิดำของพระองค์ ถ้ำใครจะถำม
ว่ำ อะไรเป็ นเคล็ดลับของพระเยซู พระองค์จะทรงตอบว่ำ “เรำรักพระบิดำของเรำ” ถ้ำเรำอยำกจะทรำบ
ว่ำ กำรรักพระเจ้ำที่บริ สุทธิ์ และสมบูรณ์น้ นั คืออะไร เรำก็ตอ้ งมองดูที่องค์พระเยซูคริ สต์
(2) ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อพระบิดำนั้น ได้ปรำกฏอย่ำงไร
(ก) ยอห์น.14:21- ผูท้ ี่มีบญั ญัติของเรำ และประพฤติตำมบัญญัติน้ นั ผูน้ ้ นั แหละรักเรำ และผูท้ ี่
รักเรำ พระบิดำของเรำจะทรงรักผูน้ ้ นั และเรำจะรักเขำ และจะสำแดงตัวของเรำเองให้ปรำกฏแก่เขำ
ยอห์น.15:10- ถ้ำท่ำนทั้งหลำยประพฤติตำมบัญญัติของเรำ ท่ำนจะตั้งมัน่ คงอยูใ่ นควำมรักของ
เรำ เหมือนเรำได้ประพฤติตำมพระบัญญัติของพระบิดำ และตั้งมัน่ คงอยูใ่ นควำมรักของพระองค์
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ที่มีต่อพระบิดำนั้น ได้ปรำกฏในกำรปฏิบตั ิตำมพระบัญญัติ
ของพระบิดำทุกประกำร (เทียบ 1 ยอห์น.5:1,2)
หมำยเหตุขอ้ 1 ยอห์น.6:38- เพรำะว่ำเรำได้ลงมำจำกสวรรค์ มิใช่เพื่อจะทำตำมควำมประสงค์
ของเรำเอง แต่เพื่อจะทำตำมควำมประสงค์ของพระองค์ที่ทรงใช้เรำมำ
แม้วำ่ พระเยซูจะต้องทรงสละสง่ำรำศีแห่งสวรรค์ ลงมำสู่ ควำมอับอำยในโลกนี้ พระองค์ก็
ไม่ได้ลงั เลพระทัย ในกำรเชื่อฟังทำตำมน้ ำพระทัยของพระบิดำ
หมำยเหตุขอ้ 2 ฟี ลิปปี .2:8- และครั้นทรงปรำกฏเป็ นรู ปกำยมนุษย์แล้ว พระองค์ได้ทรงถ่อม
พระองค์ลง ยอมเชื่ อจนถึงควำมมรณำ กระทัง่ ควำมมรณำที่กำงเขนนั้น
แม้วำ่ จะต้องพระชนม์บนไม้กำงเขน พระเยซูก็มิได้ทรงลังเลพระทัยในกำรทำตำมน้ ำพระทัย
ของพระบิดำ
เทียบ ยอห์น .10:15,17,18- เหมือนพระบิดำทรงรู้จกั เรำ และเรำรู้จกั พระบิดำและชีวติ ของเรำ ๆ
สละเพื่อฝูงแกะนั้น เหตุฉะนั้นพระบิดำทรงรักเรำ เพรำะเรำสละชีวติ ของเรำเพื่อจะรักเอำชีวติ นั้นอีก ไม่
มีผใู ้ ดชิงเอำชีวิตนั้นจำกเรำ แต่เรำสละชีวติ นั้นโดยในสมัครของเรำเอง เรำมีสิทธิ ที่จะสละชีวติ นั้น และ
มีสิทธิ ที่จะรับเอำคืนอีกสิ ทธิ น้ นั เรำได้รับมำจำกพระบิดำของเรำ
กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู เป็ นโดยกำรสมัครพระทัยอย่ำงแท้จริ ง พระเยซูทรงตั้งพระทัย
ดำเนินสู่ เป้ ำแห่งกำรสิ้ นพระชนม์
ลูกำ.9:51- ครั้นจวนเวลำที่พระองค์จะถูกรับขึ้นไป พระองค์ทรงตั้งพระพักตร์ แน่วไปยังกรุ ง
เยรู ซำเล็ม
ไม่ใช่เฉพำะกำรเดินทำงครั้งสุ ดท้ำยที่ “พระองค์ทรงตั้งพระพักตร์ แน่วไปยังกรุ งเยรู ซำเล็ม”
ตั้งแต่เริ่ มแรกที่พระองค์ทรงรับสภำพเป็ นมนุษย์ พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะไปสู่ ไม้กำงเขน
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ชำวยูดำยที่ยนื อยูข่ ำ้ ง ๆ อุโมงค์ฝังศพของลำซำรัส และได้เห็นพระเยซูกนั แสง คนพวกนั้นได้พดู กันว่ำ
“ดูเถิดพระองค์ทรงรักเขำมำกยิง่ นัก” (คือ รักลำซำรัส ยอห์น.11:36) ทำนองเดียวกัน เรำยืนอยูท่ ี่ไม้
กำงเขน เห็นพระเยซูทรงทนทุกข์ทรมำน ก็ร้องออกมำว่ำ “ดูเถิด พระองค์ทรงรักพระบิดำมำกเพียงใด”
(ข) ยอห์น.8:55- ท่ำนทั้งหลำยยังไม่ได้รู้จกั พระองค์ แต่เรำรู ้จกั พระองค์ ถ้ำเรำจะว่ำเรำไม่รู้จกั
พระองค์ เรำจะเป็ นคนมุสำเหมือนท่ำนทั้งหลำย แต่เรำรู ้จกั พระองค์และเรำก็ประพฤติตำมคำของ
พระองค์
ข้ อเสนอทีส่ อง ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อพระบิดำเจ้ำ ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ทรงรักษำ และทำ
ตำมพระคำของพระบิดำเจ้ำ อย่ำงรอบคอบทุกประกำร
กำรรักษำพระคำของพระเจ้ำ มีควำมหมำยยิง่ กว่ำกำรเชื่อฟั งทำตำมพระบัญชำของพระองค์ ใคร
ๆ ก็อำจเชื่อฟังพระบัญชำได้โดยไม่มีควำมจงรัก แต่เรำย่อมรักษำทรัพย์สมบัติ ที่มีคุณค่ำและประเสริ ฐ
แก่เรำพระเยซูก็ทรงปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน พระคำของพระบิดำเจ้ำเป็ นสิ่ งประเสริ ฐที่สุดสำหรับพระเยซู
พระองค์ทรงรักษำพระคำนั้นไว้ เช่นเดียวกับที่มนุษย์รักษำคำและเพชรนิลจินดำของตน กำรเทิดทูนพระ
คำของพระบิดำนี้ เป็ นสัญลักษณ์พิเศษ แห่งควำมรักของพระเยซูที่มีต่อพระบิดำ นักวิจำรณ์ที่ตำหนิพระ
คัมภีร์อำ้ งว่ำเขำรักพระเจ้ำ แต่เขำแสดงควำมรักต่อพระเจ้ำโดยกำรตำหนิพระคัมภีร์หรื อ เขำเหล่ำนั้น
พร้อมที่จะตัดทิ้งพระวจนะอันประเสริ ฐของพระเจ้ำตอนหนึ่งตอนใด ในเมื่อคนหนึ่ งคนใดมีขอ้ โต้แย้ง
กับข้อพระธรรมตอนนั้น ๆ
(ค) มัทธิว.26:39,42- แล้วทรงพระดำเนินไปจำกเขำหน่อยหนึ่ง ก็ทอดพระกำยและซบพระ
พักตร์ ลงอธิ ษฐำนว่ำ “โอ พระบิดำของข้ำพเจ้ำ ถ้ำเป็ นได้ขอให้จอกนี้เลื่อนพ้นไปจำกข้ำพเจ้ำเถิด แต่
อย่ำงไรก็ดี อย่ำให้เป็ นไปตำมใจปรำรถนำของข้ำพเจ้ำ แต่ให้เป็ นไปตำมพระทัยของพระองค์” พระองค์
จึงเสด็จไปอธิ ษฐำนครั้งที่สองอีกว่ำ “โอ พระบิดำของข้ำพเจ้ำ ถ้ำจอกนี้ เคลื่อนไปจำกข้ำพเจ้ำไม่ได้ และ
ข้ำพเจ้ำจำต้องดื่มแล้ว ก็ให้เป็ นไปตำมน้ ำพระทัยของพระองค์”
ข้ อเสนอทีส่ าม ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อพระบิดำ ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ทรงอ่อนน้อมต่อ
พระบิดำ โดยไม่แปรปรวน แม้วำ่ น้ ำพระทัยของพระบิดำ จะกระทำให้พระองค์ตอ้ งปวดร้ำวพระทัย
เพียงใดก็ตำม
(ง) เพลงสดุดี.40:8- ข้ำแต่พระเจ้ำของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำยินดีที่จะประพฤติตำมน้ ำพระทัยของ
พระองค์ แท้จริ งพระบัญญัติของพระองค์อยูใ่ นใจของข้ำพเจ้ำ
ข้ อเสนอทีส่ ี่ ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อพระบิดำได้ปรำกฏ ในกำรมีควำมยินดีที่จะกระทำตำมน้ ำ
พระทัยของพระบิดำ น้ ำพระทัยของพระบิดำในที่น้ ี หมำยถึงกำรเสี ยสละพระชนม์ของพระเยซูเอง
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หมำยเหตุขอ้ 1 ลูกำ.2:49- พระเยซูจึงตอบว่ำ “ท่ำนเที่ยวหำฉันทำไม ท่ำนยังไม่ทรำบหรื อว่ำ
ฉันจะต้องอยูใ่ นรำชฐำนแห่งพระบิดำของฉัน” ควำมยินดีในกำรทำตำมน้ ำพระทัยของพระบิดำ ได้
ปรำกฏในวัยเยำว์ของพระเยซูเช่นกัน
หมำยเหตุขอ้ 2 ยอห์น.4:34- พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “อำหำรของเรำ คือที่จะกระทำตำมพระทัย
ของพระองค์ผทู้ รงใช้เรำมำ และให้กำรของพระองค์สำเร็ จ” กำรทำตำมน้ ำพระทัยของพระบิดำเจ้ำ และ
กำรกระทำกำรของพระบิดำให้สำเร็ จ เป็ นอำหำรของพระเยซูคริ สต์ เพรำะพระเยซูถือว่ำกำรเหล่ำนั้น
สำคัญยิง่ กว่ำอำหำรประจำวันของพระองค์
(จ) ยอห์น.8:29- พระองค์ที่ทรงใช้เรำมำก็สถิตอยูก่ บั เรำ พระบิดำมิได้ละเรำไว้ผเู ้ ดียว เพรำะว่ำ
เรำทำตำมชอบพระทัยพระองค์เสมอ
ข้ อเสนอทีห่ ้ า ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อพระบิดำ ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ทรงทำทุกสิ่ ง ให้เป็ นที่
พอพระทัยพระบิดำเสมอ
กำรทำเช่นนี้ นับว่ำยิง่ กว่ำกำรเชื่ อฟังทำตำมคำสั่ง ที่เรำเข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้งแล้ว บุตรอำจทำตำม
คำสั่งของบิดำทุกประกำร แต่สำหรับบุตรที่มีควำมรักภักดีต่อบิดำอย่ำงแท้จริ ง จะไม่เพียงคอยรับคำสั่ง
เท่ำนั้น แต่จะทำทุกสิ่ งที่คิดว่ำบิดำประสงค์จะให้ตนทำ ทำนองเดียวกัน พระเยซูคริ สต์ทรงอุตสำหะใน
กำรแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ และพระองค์ทรงปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยนั้นอย่ำงสม่ำเสมอ
(ฉ) ยอห์น.5:30- เรำทำสิ่ งใดแต่ลำพังเรำเองไม่ได้ เรำได้ยนิ อย่ำงไร เรำจึงพิพำกษำอย่ำงนั้น
และกำรพิพำกษำของเรำนั้นก็ยตุ ิธรรม เพรำะว่ำเรำมิได้อุตส่ ำห์กระทำตำมควำมประสงค์ของเรำเอง แต่
ตำมควำมประสงค์ของพระบิดำผูท้ รงใช้เรำมำ
ข้ อเสนอทีห่ ก ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อพระบิดำ ได้ปรำกฏในกำรแสวงหำน้ ำพระทัยของพระบิดำ
กำรทำให้น้ ำพระทัยพระบิดำสำเร็ จนั้น เป็ นจุดมุ่งหมำยประกำรเดียวของพระเยซู มนุ ษย์คน้ หำ
เงินทอง ควำมสนุกสนำน เกียรติยศหรื อควำมสำเร็ จเพื่อตนเองฉันใด พระเยซูคริ สต์ก็แสวงหำหนทำง ที่
จะทำให้น้ ำพระทัยของพระบิดำสำเร็ จฉันนั้น
(ช) ยอห์น.5:34,41- เรำมิได้รับคำพยำนจำกมนุษย์ แต่เรำกล่ำวสิ่ งเหล่ำนี้เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้
รอด เรำไม่รับยศศักดิ์จำกมนุ ษย์ (เทียบ 44)
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อพระบิดำ ได้ปรำกฏในกำรรับคำพยำน และยศศักดิ์จำกพระ
บิดำเท่ำนั้น
ยอห์น.17:4- ข้ำพเจ้ำได้กระทำกำร ซึ่งพระองค์ทรงประทำนให้ขำ้ พเจ้ำกระทำนั้นสำเร็ จแล้ว
ข้ อเสนอทีแ่ ปด ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อพระบิดำ ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ ได้ทรงกระทำพระ
รำชกิจ ซึ่ งพระบิดำได้ประทำนให้พระองค์กระทำนั้นสำเร็ จ
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หมำยเหตุ พระรำชกิจนั้นสำเร็ จเมื่อใด (ยอห์น.19:30- เมื่อพระเยซูทรงรับน้ ำองุ่นเปรี้ ยวแล้ว
พระองค์จึงตรัสว่ำ “สำเร็ จแล้ว” และทรงก้มพระเศียรลงจิตวิญญำณ) พระรำชกิจนั้นสำเร็ จบนไม้
กำงเขน กำรที่พระเยซูทรงยอมสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน ก็เพรำะควำมรักต่อพระเจ้ำ มำกกว่ำควำมรัก
ต่อมนุษย์ เรำอำจพูดถึงควำมรักของพระเจ้ำที่มีต่อมนุษย์โดยทำงพระเยซูคริ สต์ ข้อนี้ เป็ นควำมจริ ง แต่ก็
เป็ นควำมจริ งเช่นเดียวกันว่ำ กำรเชื่อฟังทำตำมน้ ำพระทัยของพระบิดำ ผูท้ ี่พระเยซู ทรงรักอย่ำงสู งสุ ด
นั้น เป็ นต้นเหตุที่แท้จริ งแห่งกำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์เพื่อมนุษย์
(ฌ) ยอห์น.7:18- ผูใ้ ดพูดตำมลำพังใจของตนเอง ผูน้ ้ นั ย่อมแสวงหำยศศักดิ์สำหรับตนเอง แต่ผู ้
ที่แสวงหำยศศักดิ์สำหรับพระองค์ที่ทรงใช้ตนมำ ผูน้ ้ นั แหละเป็ นคนจริ งไม่มีอธรรมเลย
ยอห์น.17:4- ข้ำพเจ้ำได้ถวำยเกียรติยศแก่พระองค์ในโลก เพรำะข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรซึ่ ง
พระองค์ทรงประทำนให้ขำ้ พเจ้ำกระทำนั้นสำเร็ จแล้ว
ยอห์น.17:1- เมื่อพระเยซูได้ตรัสคำเหล่ำนั้นแล้ว พระองค์จึงแหนพระเนตรดูฟ้ำตรัสว่ำ พระ
บิดำเจ้ำข้ำ เวลำก็มำถึงแล้ว ขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์มีเกียรติยศ เพื่อพระบุตรจะถวำยเกียรติยศ
แก่พระองค์”
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อพระบิดำได้ปรำกฏ ในกำรถวำยพระเกียรติยศต่อพระบิดำ
เท่ำนั้น
กำรเทิดพระเกียรติของพระบิดำเจ้ำ
เป็ นพระประสงค์ใหญ่ยงิ่ อันดับแรกของพระเยซูคริ สต์
โครงกำรของพระองค์ กำรอธิษฐำน กำรกระทำ กำรทนทุกข์ทรมำน และกำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์
ก็เพื่อถวำยพระเกียรติแก่พระบิดำเท่ำนั้น พระเยซูทรงสอนว่ำ พระบัญญัติสำคัญประกำรแรกคือ “จงรัก
พระเจ้ำของเจ้ำด้วยสิ้ นสุ ดใจ สุ ดจิต สุ ดควำมคิดของเจ้ำ และด้วยสิ้ นสุ ดกำลังของเจ้ำ” (มัทธิว.22:37,38)
กำรดำรงพระชนม์ของพระเยซู เป็ นปรำกฏกำรณ์สูงสุ ด แห่งพระบัญญัติขอ้ นี้

3. ความรักของพระเยซูคริสต์ ต่อมนุษย์
(1) ในท่ำมกลำงมนุษย์ พระเยซูทรงรักใครบ้ำง
(ก) เอเฟซัส.5:25- ฝ่ ำยสำมีจงรักภรรยำของตน เหมือนอย่ำงพระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักรด้วย
และได้ทรงประทำนพระองค์เองเพื่อคริ สตจักรนั้น
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงรักคริ สตจักร
พระเยซูคริ สต์ทรงรักคริ สตจักรด้วยควำมรักพิเศษ คนใจบุญอำจรักมนุษย์ดว้ ยกัน แต่ถำ้ เขำเป็ น
มนุษย์ที่แท้จริ ง เขำจะต้องมีใจรักภรรยำของเขำยิง่ กว่ำรักหญิงอื่นใดในโลก ทำนองเดียวกันพระเยซู
คริ สต์ทรงรักคริ สตจักรเปรี ยบเหมือนเจ้ำสำวของพระองค์ เรำจะต้องระมัดระวังเสมอ ในกำรศึกษำข้อ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ที่เกี่ยวกับควำมรักของพระคริ สต์คือต้องสังเกตว่ำ เป็ นควำมรักของพระองค์ต่อ
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มนุษย์ทวั่ ๆ ไป หรื อเป็ นควำมรักโดยเฉพำะแก่คนของพระองค์ เช่น ต่อคริ สตจักรซึ่ งเป็ นกำยและเป็ น
เจ้ำสำวของพระองค์เป็ นต้น
(ข) เอเฟซัส.5:2- และจงประพฤติในควำมรัก เหมือนพระคริ สต์ได้ทรงรักท่ำนและทรง
ประทำนพระองค์เองเพื่อท่ำน เป็ นเครื่ องบรรณำกำร และเป็ นเครื่ องบูชำถวำยแก่พระเจ้ำ เป็ นสุ คนธรส
อันหอมหวำน
กำลำเทีย 2:20 – ข้ำพเจ้ำถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว และไม่ใช่ขำ้ พเจ้ำเองที่ยงั มีชีวิตเป็ นอยู่ แต่
พระคริ สต์ต่ำงหำกทรงมีชีวิตเป็ นอยูใ่ นข้ำพเจ้ำ และชีวิตข้ำพเจ้ำมีอยูใ่ นเนื้อหนังเดี๋ยวนี้ ข้ำพเจ้ำมีอยูโ่ ดย
ศรัทธำ คือศรัทธำในพระบุตรของพระเจ้ำผูไ้ ด้ทรงรักข้ำพเจ้ำ และได้ประทำนพระองค์เองเพื่อข้ำพเจ้ำ
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ทรงรักทุกคนที่เชื่อพระองค์ เป็ นรำยบุคคล พระเยซูทรงรักคริ สตจักรเป็ น
ส่ วนรวม และยังทรงรักผูเ้ ชื่ อพระองค์ แต่ละคนอีกด้วย
(ค) ยอห์น.13:1- เมื่อก่อนกำรเลี้ยงปั สกำ พระเยซูทรงทรำบว่ำเวลำมำถึงแล้ว ที่พระองค์จะออก
จำกโลกไปยังพระบิดำ พระองค์ทรงรักพวกศิษย์ของพระองค์ซ่ ึ งอยูใ่ นโลกนี้แล้ว พระองค์ยงั ทรงรักเขำ
จนถึงที่สุด
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ทรงรักของพระองค์ ซึ่ งอยูใ่ นโลกนี้สมัยเมื่อพระเยซูประทับอยูใ่ นโลก
ไม่ใช่วำ่ ทุกคนเป็ นคนของพระองค์สมัยนี้ก็เช่นเดียวกัน
ถาม ใครเป็ นคนของพระองค์
ยอห์น.17:2,9,12- เหมือนพระองค์ได้ทรงประทำนให้พระบุตร มีอำนำจเหนื อเนื้อหนังทั้งสิ้ น
เพื่อพระบุตรจะให้ชีวิตนิ รันดร์ แก่บรรดำคนที่พระองค์ทรงประทำนแก่พระบุตรนั้น ข้ำพเจ้ำอธิ ษฐำน
เพื่อเขำ ข้ำพเจ้ำมิได้อธิษฐำนเพื่อโลก แต่เพื่อคนเหล่ำนั้นที่พระองค์ทรงประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำก็ได้
พิทกั ษ์รักษำเขำไว้ในนำมของพระองค์ คือ พวกที่พระองค์ได้ทรงประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำ และข้ำพเจ้ำได้
ป้ องกันเขำไว้ และมิได้ให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดเสี ยไป เว้นแต่ลูกของควำมพินำศเพื่อพระคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วจะ
สำเร็ จ
คนของพระเยซูคริ สต์ คือคนเหล่ำนั้น ที่พระบิดำได้โปรดประทำนให้แก่พระองค์ กำรพิสูจน์วำ่
ใครเป็ นคนที่พระเจ้ำทรงเลือกสรรนั้น ก็คือคนเหล่ำนั้นที่มำหำพระเยซูคริ สต์ (ยอห์น.6:37- “สำรพัดที่
พระบิดำได้ทรงประทำนแก่เรำ จะมำหำเรำ และผูท้ ี่มำหำเรำ เรำจะไม่ทิง้ เลย”)
ผูท้ ี่พระเจ้ำทรงโปรดปรำน และประทำนให้แก่พระคริ สต์ คือผูท้ ี่มำหำพระคริ สต์น้ นั พระองค์
ทรงรักเป็ นพิเศษ (ยอห์น.13:1) พระองค์ทรงดูแลรักษำ และป้ องกันไว้เป็ นพิเศษ เพื่อมิให้ผใู ้ ดพินำศเลย
(ยอห์น.17:12- “เมื่อข้ำพเจ้ำยังอยูด่ ว้ ยคนเหล่ำนั้น ข้ำพเจ้ำก็ได้พิทกั ษ์รักษำเขำไว้ ในนำมของพระองค์
คือพวกที่พระองค์ได้ทรงประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำและข้ำพเจ้ำได้ป้องกันเขำไว้ และมิได้ให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดเสี ยไป
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เว้นแต่ลูกของควำมพินำศ เพื่อพระคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วจะสำเร็ จ” และ ยอห์น.18:9 “เพื่อถ้อยคำซึ่งพระ
เยซูตรัสไว้แล้วว่ำ ในคนเหล่ำนั้น ที่พระองค์ได้ทรงประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำ จะไม่เสี ยไปสักคนเดียว จะ
สำเร็ จ”)
(ง) ยอห์น.14:21- ผูท้ ี่มีบญั ญัติของเรำ และประพฤติตำมบัญญัติน้ นั ผูน้ ้ นั แหละรักเรำและผูท้ ี่รัก
เรำพระบิดำของเรำจะทรงรักผูน้ ้ นั และเรำจะรักเขำ และจะสำแดงตัวของเรำเอง ให้ปรำกฏแก่เขำ
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์ทรงรักผูท้ ี่มีพระบัญญัติของพระองค์ และรักษำพระบัญญัติน้ นั ไว้
พระเยซูคริ สต์ทรงมีควำมรักพิเศษ สำหรับศิษย์ที่เชื่อฟังพระองค์ พระองค์ทรงปรำกฏแก่เขำ
โดยที่มิได้ปรำกฏแก่ชำวโลก
หมายเหตุข้อ 1 ยอห์น.15:10- ถ้ำท่ำนทั้งหลำยประพฤติตำมบัญญัติของเรำ ท่ำนจะตั้งมัน่ คงอยู่
ในควำมรักของเรำ เหมือนเรำได้ประพฤติตำมพระบัญญัติของพระบิดำ และตั้งมัน่ คงอยูใ่ นควำมรักของ
พระองค์ คนเหล่ำนั้นที่รักษำพระบัญญัติของพระองค์ ก็อยูใ่ นควำมรักของพระองค์ เรำอำจหลงไปจำก
ควำมรักของพระเจ้ำโดยกำรไม่เชื่อฟัง
หมายเหตุข้อ 2 มำระโก.3:35- ด้วยว่ำผูใ้ ดจะประพฤติตำมน้ ำพระทัยพระเจ้ำผูน้ ้ นั แหละเป็ นพี่
น้องชำยหญิงของเรำ และมำรดำของเรำ ผูท้ ี่ทำตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำก็เป็ นพี่นอ้ งกับพระคริ สต์อย่ำง
ใกล้ชิด บุคคลหนึ่งอำจรักมนุษย์ท้ งั หลำยได้ แต่กระนั้นก็ยงั มีควำมรักพิเศษ ต่อพี่นอ้ งชำยหญิงและบิดำ
มำรดำของตนอีกด้วย ใครก็ตำมที่ทำตำมน้ ำพระทัยของพระองค์ พระเยซูคริ สต์ทรงมีควำมรักเช่นนั้นต่อ
ผูน้ ้ นั
หมายเหตุข้อ 3 ยอห์น.15:9- พระบิดำได้ทรงรักเรำฉันใด เรำก็รักท่ำนฉันนั้น ท่ำนทั้งหลำยจง
ตั้งมัน่ คงอยูใ่ นควำมรักของเรำ (อ่ำนข้อ 10 ด้วย) ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อผูท้ ี่รักษำพระบัญญัติของ
พระองค์ ก็เป็ นดุจควำมรักอันเดียวกันกับที่พระบิดำทรงมีต่อพระบุตร
(จ) มัทธิว.9:13- ท่ำนทั้งหลำยจงไปเรี ยนข้อนี้ให้เข้ำใจ ซึ่ งว่ำ เรำประสงค์ควำมเมตตำ และ
เครื่ องบูชำเรำไม่ประสงค์ ด้วยว่ำเรำมิได้มำเพื่อจะเรี ยกคนชอบธรรมแต่มำเรี ยกคนบำป
ลูกำ.19:10- เพรำะว่ำบุตรมนุษย์ได้มำ เพื่อจะแสวงหำ และช่วยผูท้ ี่หลงทำงไปให้รอด
โรม.5:6,8- เพรำะว่ำเมื่อเรำทั้งหลำยยังขำดกำลังอยู่ พระคริ สต์ได้ทรงตำยแทนคนบำป ในเวลำ
อันเหมำะ แต่ฝ่ำยพระเจ้ำได้ทรงสำแดงควำมรักของพระองค์ แก่เรำทั้งหลำย คือ ขณะเมื่อเรำทั้งหลำยยัง
เป็ นคนบำป พระคริ สต์ได้ทรงยอมตำยแทนเรำ
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระเยซูคริ สต์ทรงรักคนบำป คือคนที่ “หลงหำย”
พระเยซูคริ สต์ทรงรักคนบำปหนำที่สุด เช่นเดียวกับที่ทรงรักสิ ทธิ ชนผูบ้ ริ สุทธิ์ ที่สุด พระองค์
ทรงสงสำรคนบำป แต่ทรงพอพระทัยในศิษย์ที่เชื่อฟังพระองค์ สภำพของคนบำปทำให้พระองค์สงสำร
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และเมตตำ แต่พระองค์ทรงชื่ นชนยินดีกบั ศิษย์ของพระองค์ พระเยซูทรงรักทั้งสองฝ่ ำยในคำอุปมำเรื่ อง
แกะหลงหำย เรำจะเห็นว่ำ พระองค์ทรงสนพระทัยต่อผูท้ ี่มีควำมจำเป็ น และต้องกำรให้พระองค์ทรง
ช่วยเหลือ
(ฉ) ลูกำ.23:34- ฝ่ ำยพระเยซูจึงทรงอธิ ษฐำนว่ำ “โอพระบิดำเจ้ำข้ำ ขอโปรดยกโทษเขำ
เพรำะว่ำเขำไม่รู้วำ่ เขำทำอะไร”
ข้ อเสนอทีห่ ก พระเยซูคริ สต์ทรงรักศัตรู ของพระองค์
(ช) ยอห์น. 19:25-27- ฝ่ ำยมำรดำและน้ำสำวของพระองค์ กับมำเรี ยภรรยำของเกลวปำ และมำ
เรี ยชำวมัฆดำลำ ยืนอยูร่ ิ มกำงเขนของพระเยซู เมื่อพระเยซู ทรงเห็นมำรดำของพระองค์ และสำวกคนนั้น
ที่พระองค์ทรงรัก ยืนอยูใ่ กล้พระองค์จึงตรัสแก่มำรดำของพระองค์วำ่ “ท่ำนสุ ภำพสตรี จงดูบุตรของ
ท่ำนเถิด” แล้วพระองค์จึงตรัสแก่สำวกคนนั้นว่ำ “จงดูมำรดำของท่ำนเถิด” ตั้งแต่น้ นั มำสำวกคนนั้น จึง
รับมำรดำของพระองค์ มำอยูใ่ นบ้ำนของตน
1 โคริ นธ์.15:7- ภำยหลังพระองค์ทรงปรำกฏแก่ยำกอบอีก...(เทียบ ยอห์น.7:5- ด้วยว่ำพวกพี่
น้องของพระองค์มิได้เชื่อถือในพระองค์)
ดูเหมือนพระเยซูมิได้สำแดงพระองค์ให้ผทู ้ ี่ไม่เชื่ อเห็น
หลังจำกที่ทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว
นอกจำกยำกอบ น้องชำยของพระองค์
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเยซูคริ สต์ทรงรักพี่นอ้ งของพระองค์ พระองค์ทรงรักและสนพระทัยกับผูท้ ี่เป็ นญำติผู้
ที่เป็ นญำติฝ่ำยเนื้ อหนังของพระองค์ คริ สต์ศำสนำสอนมิให้เพิกเฉยต่อญำติพี่นอ้ ง แต่สอนให้มีกำร
ผูกพันยิง่ ขึ้น
(ช) มำระโก.10:13-16- ขณะนั้นเขำพำเด็กเล็ก ๆ มำหำพระองค์ เพื่อจะให้พระองค์ทรงจับต้อง
ตัวเด็กนั้น แต่เหล่ำสำวกก็ห้ำมปรำมไว้ เมื่อพระเยซูทรงเห็นดังนั้นก็เคือง จึงตรัสแก่เหล่ำสำวกว่ำ “จง
ยอมให้เด็กเล็ก ๆ เข้ำมำหำเรำ อย่ำห้ำมเขำเลย เพรำะว่ำชำวแผ่นดินของพระเจ้ำย่อมเป็ นคนอย่ำงนั้น เรำ
บอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ ผูห้ นึ่งผูใ้ ดมิได้รับแผ่นดินของพระเจ้ำเหมือนเด็กเล็กๆ ผูน้ ้ นั จะเข้ำใน
แผ่นดินนั้นไม่ได้ แล้วพระองค์ทรงอุม้ เด็กเล็ก ๆ เหล่ำนั้น วำงพระหัตถ์บนเขำและทรงอวยพรให้
ข้ อเสนอทีแ่ ปด พระเยซูคริ สต์ทรงรักเด็กๆ พระองค์ทรงสนพระทัยและดูแลเด็กเป็ นพิเศษ
มัทธิว.18:3,6,10- พระองค์ จึงทรงเรี ยกเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง ให้มำยืนท่ำมกลำงเขำแล้วตรัสว่ำ
“เรำกล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ ถ้ำพวกท่ำนไม่กลับใจเป็ นเหมือนเด็กเล็ก ๆ ท่ำนจะเข้ำไปใน
แผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย แต่ผใู ้ ดจะนำผูเ้ ล็กน้อยเหล่ำนี้คนหนึ่งที่เชื่ อในเรำให้หลงผิด ถ้ำได้เอำหิ นโม่
ก้อนใหญ่ผกู คอผูน้ ้ นั ถ่วงเสี ยที่ทะเลลึกก็ดีกว่ำ จงระวังให้ดี อย่ำดูหมิ่นผูเ้ ล็กน้อย เหล่ำนี้สักคนหนึ่ง ด้วย
เรำกล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำยว่ำ ทูตของเขำเฝ้ ำอยูเ่ สมอ ต่อพระพักตร์พระบิดำของเรำผูส้ ถิตในสวรรค์
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บุคคลใดที่ไม่มีควำมรักต่อเด็กเป็ นพิเศษ บุคคลผูน้ ้ นั ย่อมไม่เหมือนพระคริ สต์
(ฌ) ยอห์น.11:5- ฝ่ ำยพระเยซูทรงรักมำธำ กับน้องสำวของเขำ และลำซำรัส (มำระโก.10:21)
ยอห์น.19:26- เมื่อพระเยซูทรงเห็นมำรดำของพระองค์ และสำวกคนนั้นที่พระองค์ทรงรัก ยืน
อยูใ่ กล้ พระองค์จึงตรัสแก่มำรดำของพระองค์วำ่ “ท่ำนสุ ภำพสตรี จงดูบุตรของท่ำนเถิด”
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า พระเยซูคริ สต์ทรงมีควำมรักพิเศษต่อคนบำงคนโดยเฉพำะ
พระเยซูคริ สต์ทรงมีควำมรักต่อมนุษย์ทุกคน โดยไม่มีควำมจำกัด แต่พระองค์ทรงมีควำมรัก
พิเศษสำหรับคริ สตจักร ซึ่ งเป็ นเจ้ำสำวและพระกำยของพระองค์ และสำหรับทุกคนที่เป็ นอวัยวะแห่ง
พระกำยนั้น นอกจำกนั้นพระองค์ทรงมีควำมรักยิง่ ต่อผูท้ ี่รักษำพระบัญญัติ และยินดีทำตำมน้ ำพระทัย
ของพระองค์ ใครก็ตำมที่ยอมเปิ ดจิตเปิ ดใจรับควำมเชื่อและควำมรักของพระองค์ออกกว้ำงขึ้นเท่ำใด
พระองค์ก็ทรงรักมำกยิง่ ขึ้นเท่ำนั้น
(2) ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อมนุษย์ ปรำกฏอย่ำงไร
(ก) 2 โคริ นธ์. 8:9- เพรำะว่ำท่ำนทั้งหลำยรู ้จกั พระกรุ ณำ ของพระเยซูคริ สต์เจ้ำของเรำว่ำ ครั้น
พระองค์มงั่ คัง่ อยูแ่ ล้ว พระองค์ยงั ทรงยอมเป็ นคนยำกจน เพรำะเห็นแก่ท่ำนทั้งหลำย เพื่อท่ำนทั้งหลำย
จะได้เป็ นคนมัง่ มี เนื่ องจำกควำมยำกจนของพระองค์
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อมนุษย์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงยอมเป็ นผูย้ ำกจน
เพื่อเรำจะได้เป็ นคนมัง่ มี
พระองค์ทรงเสี ยสละอย่ำงใหญ่หลวง พระองค์ทรงยอมรับสภำพต่ำต้อยเพียงไรก็ปรำกฏในฟี
ลิปปี .2:6-8 “พระองค์น้ นั ทรงสภำพของพระเจ้ำ แต่มิได้ทรงถือว่ำ กำรที่เท่ำเทียบกับพระเจ้ำนั้น เป็ นกำร
ที่ตอ้ งสงวนไว้ แต่ได้ยอมสละแล้วรับสภำพอย่ำงทำส อุบตั ิมีรูปกำยเหมือนมนุษย์ และครั้นทรงปรำกฏ
เป็ นรู ปกำยมนุษย์แล้ว พระองค์ได้ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงควำมมรณำ กระทัง่ ควำมมรณำ
ที่กำงเขนนั้น” ควำมมัง่ คัง่ ที่เรำได้รับจำกกำรที่พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลง รับสภำพอันต่ำต้อยนั้น
ปรำกฏใน โรม.8:16,17- “ฝ่ ำยพระวิญญำณนั้นเป็ นพยำนรวมกับจิตใจของเรำทั้งหลำยว่ำ เรำทั้งหลำย
เป็ นบุตรของพระเจ้ำ และถ้ำเรำทั้งหลำยเป็ นบุตรแล้ว เรำจึงเป็ นทำยำท คือผูร้ ับมรดกของพระเจ้ำ และ
ถ้ำเรำทั้งหลำยเป็ นบุตรแล้ว เรำจึงเป็ นทำยำท คือผูร้ ับมรดกของพระเจ้ำและเป็ นทำยำทด้วยกันกับพระ
คริ สต์ หำกเรำทั้งหลำยทนทุกข์ทรมำนด้วยกันกับพระองค์ เพื่อเรำทั้งหลำยจะได้สง่ำรำศีดว้ ยกันกับ
พระองค์ดว้ ย”
(ข) เอเฟซัส.5:2- และจงประพฤติในควำมรัก เหมือนพระคริ สต์ได้ทรงรักท่ำน และทรง
ประทำนพระองค์เองเพื่อท่ำน เป็ นเครื่ องบรรณำกำร และเป็ นเครื่ องบูชำถวำยแก่พระเจ้ำ เป็ นสุ คนธรส
อันหอมหวำน
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กำลำเทีย.2:20- ข้ำพเจ้ำถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว และไม่ใช่ขำ้ พเจ้ำเองที่ยงั มีชีวิตเป็ นอยู่ แต่
พระคริ สต์ต่ำงหำกทรงมีชีวิตเป็ นอยูใ่ นข้ำพเจ้ำ และชีวติ ซึ่ งข้ำพเจ้ำมีอยูใ่ นเมืองเดี๋ยวนี้ ข้ำพเจ้ำมีอยูโ่ ดย
ศรัทธำ คือศรัทธำในพระบุตรของพระเจ้ำผูใ้ ดทรงรักข้ำพเจ้ำ และได้ทรงประทำนพระองค์เองเพื่ อ
ข้ำพเจ้ำ
1 ยอห์น.3:16- เช่นนี้แหละเรำรู ้จกั ควำมรักคือ ว่ำ เพรำะพระองค์ได้ทรงยอมวำงชีวติ ของ
พระองค์ลง เพื่อเรำทั้งหลำย และเรำทั้งหลำยควรจะวำงชีวติ ของเรำเอง เพื่อพวกพี่นอ้ ง
ยอห์น.15:13- ควำมรักใหญ่กว่ำนี้ไม่มี คือว่ำซึ่ งผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะสละชีวติ ของตัว เพื่อมิตรสหำย
ของตน
ข้ อเสนอทีส่ อง ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อเรำได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงสละพระชนม์ของ
พระองค์เองเพื่อเรำ ทรงยอมวำยพระชนม์ของพระองค์เองเพื่อเรำ
ควำมรักของพระองค์เป็ นควำมรักที่เสี ยสละ พระเยซูทรงเสี ยสละตั้งแต่ทรงประสู ติในโรงวัว
จนกระทัง่ ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กำงเขน และกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์น้ นั เป็ นกำรเสี ยสละที่
สู งสุ ด กำรที่พระเยซูทรงถ่อมพระองค์อุบตั ิในร่ ำงกำยมนุษย์ นับได้วำ่ เป็ นกำรเสี ยสละอย่ำงใหญ่หลวง
และมีควำมหมำยอย่ำงลึกซึ้ ง (ฟี ลิปปี .2:6,7)
(ค) ลูกำ.7:48- พระองค์จึงตรัสแก่ผหู ้ ญิงนั้นว่ำ “ควำมผิดบำปของเจ้ำ โปรดยกเสี ยแล้ว”
ข้ อเสนอทีส่ าม ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ ต่อคนบำปหนำที่สุดได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ทรงอภัย
โทษให้เขำ เมื่อเขำเหล่ำนั้นกลับใจเชื่อพระองค์
(ง) วิวรณ์.1:5- และจำกพระเยซูคริ สต์ผทู้ รงเป็ นพยำนอันสัตย์ซื่อ และทรงเป็ นผูแ้ รกในจำพวก
คนที่ได้ตำยไปแล้ว ซึ่ งได้กลับเป็ นขึ้นมำ และผูท้ รงครอบครองกษัตริ ยท์ ้ งั ปวงบนพื้นโลก จงถวำยพระ
เกียรติยศ และไอศวรรยำนุภำพ แด่พระองค์น้ นั สื บ ๆ ไปเป็ นนิ ตย์ ผูไ้ ด้ทรงรักเรำทั้งหลำย และได้ทรง
ปลดเปลื้องบำปของเรำด้วยพระโลหิ ตของพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ ี่ ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อเรำปรำกฏ ในกำรชำระล้ำงบำปของเรำ โดยพระโลหิตของ
พระองค์เอง
(จ) ลูกำ.15:4-7- พระองค์ตรัสคำเปรี ยบให้เขำฟังดังต่อไปนี้วำ่ “ในพวกท่ำนมีคนใดที่มีแกะร้อย
ตัว และตัวหนึ่งหำยไป จะไม่ละเก้ำสิ บตัวนั้นไว้ในป่ ำและไปเที่ยวหำตัวที่หำยไปนั้นจนกว่ำจะได้พบ
หรื อ เมื่อพบแล้วเขำก็ยกขึ้นใส่ บ่ำแบกมำด้วยควำมยินดี เมื่อมำถึงบ้ำนแล้ว จึงเชิญพวกมิตรสหำย และ
เพื่อนบ้ำน ให้มำพร้อมกันพูดกับเขำว่ำ จงยินดีกบั ข้ำพเจ้ำ เพรำะข้ำพเจ้ำได้พบแกะของข้ำพเจ้ำที่หำยไป
นั้น เรำบอกท่ำนทั้งหลำยว่ำ เช่นนั้นแหละ จะมีควำมยินดีในสวรรค์ เพรำะคนบำปคนเดียวที่กลับใจเสี ย
ใหม่ มำกกว่ำคนชอบธรรมเก้ำสิ บเก้ำคน ที่ไม่ตอ้ งกำรกลับใจเสี ยใหม่”
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ข้ อเสนอทีห่ ้ า ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อผูท้ ี่ “หลงหำย” นั้น ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ (ก) ทรง
ออกติดตำมหำจนพบ (ข) ทรงชื่นชมยินดีเมื่อพบแล้ว (ค) ทรงยกขึ้นใส่ บ่ำแบกกลับมำ (ง) ทรงนำกลับ
บ้ำนโดยปลอดภัย
(ฉ) ยอห์น.10:4- เมื่อต้อนแกะของท่ำนออกแล้วก็เดินนำหน้ำ และฝูงแกะก็ตำมท่ำนไป เพรำะ
รู ้จกั เสี ยงของท่ำน
อิสยำห์.40:11- พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์ดุจผูเ้ ลี้ยงแกะ พระองค์จะทรงอุม้ ลูก
แกะไว้ในพระพำหุ และจะกอดไว้ในพระทรวง และตัวแม่ลูกอ่อนพระองค์จะทรงค่อย ๆ ต้อนไปด้วย
พระทัยเอ็นดู
ข้ อเสนอทีห่ ก ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อ “ฝูงแกะ” ของพระองค์ได้ปรำกฏ ในกำรเฝ้ ำดูแลทุก ๆ ตัว
อย่ำงระมัดระวัง
(ช) มัทธิว.8:17- คำของอิสยำห์ศำสดำพยำกรณ์ก็สำเร็ จ ซึ่ งว่ำ บรรดำควำมทุกข์ภยั ไข้เจ็บของ
เรำ ท่ำนได้ทรงรับเอำเอง
ข้อเสนอที่เจ็ด ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อมนุษย์ได้ปรำกฎ ในกำรที่พระองค์ทรงรับเอำ
ควำมทุกข์ภยั ไข้เจ็บของเรำไป
(ซ) มัทธิว 14:14 เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจำกเรื อ ก็ทรงเห็นประชำชนเป็ นอันมำกพระองค์มี
พระทัยเมตตำเขำ จึงได้ทรงรักษำคนป่ วยให้หำย
ข้ อเสนอทีแ่ ปด ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อมนุษย์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงเมตตำเขำ และ
รักษำโรคของเขำให้หำย
(ฌ) มัทธิว.15:32- ฝ่ ำยพระเยซูทรงเรี ยกพวกสำวกของพระองค์มำตรัสว่ำ “เรำมีใจเมตตำคน
เหล่ำนี้ ด้วยเขำค้ำงอยูก่ บั เรำได้สำมวันแล้ว และเดี๋ยวนี้ เขำไม่มีอะไรกินเรำไม่พอใจให้เขำไปเมื่อยังอด
อำหำรอยู่ กลัวว่ำเขำจะหิ วโหยตำมทำง”
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อมนุษย์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงเมตตำเขำ โดย
ประทำนสิ่ งที่จำเป็ นสำหรับร่ ำงกำยให้เขำ
เทียบ ฮีบรู .13:8- พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นอยูอ่ ย่ำงเดียวกันในเวลำวำนนี้ และเวลำวันนี้ และสื บ ๆ
ไปเป็ นนิจ
(ญ) วิวรณ์.3:19- เรำรักผูใ้ ด เรำก็วำ่ กล่ำวและเฆี่ยนสอนผูน้ ้ นั เหตุฉะนั้นจงมีใจกระตือรื อร้น
และกลับใจเสี ยใหม่
ข้ อเสนอทีส่ ิ บ ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อมนุษย์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงตีสอนเขำ เพื่อให้เขำ
กลับใจใหม่
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(ฎ) ยอห์น.14:18- เรำจะไม่ละทิ้งท่ำนทั้งหลำยไว้เป็ นลูกกำพร้ำ เรำจะมำหำท่ำน
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเอ็ด ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ ต่อสำวกของพระองค์ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ไม่ได้
ทรงทอดทิ้งเขำไว้ พระองค์เองเสด็จมำประทับอยูก่ บั เขำ
(ฏ) ยอห์น.11:33-36- เมื่อพระเยซูทรงเห็นมำเรี ยร้องไห้ และพวกยูดำยที่มำกับเขำร้องไห้ดว้ ย
พระองค์ทรงคร่ ำครวญร้อนพระทัย และตรัสถำมว่ำ “ได้เอำศพไปไว้ที่ไหน” เขำทูลว่ำ “พระองค์เจ้ำข้ำ
เชิญเสด็จมำดูเถิด” ฝ่ ำยพระเยซูก็กนั แสงส่ วนพวกยูดำยจึงว่ำ “ดูเถิด พระองค์ทรงรักเขำมำกยิง่ นัก”
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสอง ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่ทรงร่ วมทุกข์กบั ศิษย์ของพระองค์
หมำยเหตุ พระองค์ทรงทรำบว่ำ ควำมทุกข์โศกนั้นเป็ นเพียงควำมทุกข์ประเดี๋ยวเดียว และในไม่
ช้ำควำมทุกข์น้ นั ๆ ก็จะกลำยเป็ นควำมยินดี แต่กระนั้นเขำก็มีควำมทุกข์อย่ำงแท้จริ ง และพระเยซูทรง
ร่ วมทุกข์กบั เขำอย่ำงแท้จริ ง
(ฐ) ยอห์น.14:1- อย่ำให้ใจท่ำนทั้งหลำยวิตกเลย ท่ำนวำงใจในพระเจ้ำ จงวำงใจในเรำด้วย
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสาม ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อสำวกของพระองค์ได้ปรำกฏ ในกำรเล้ำโลมเขำในเวลำ
ที่เขำมีควำมทุกข์โศกไม่สบำยใจ
จุดประสงค์ของ ยอห์น.14 ตลอดทั้งบท ก็เพื่อเล้ำโลมสำวก (ดูขอ้ 1 และ 27)
(ฑ) ยอห์น.14:27- เรำมอบควำมสุ ขไว้เแก่ท่ำนทั้งหลำย ควำมสุ ขของเรำ เรำให้แก่ท่ำน เรำ
ให้แก่ท่ำนไม่เหมือนโลกให้ อย่ำให้ใจของท่ำนเป็ นทุกข์ อย่ำกลัวเลย
ยอห์น.15:11- สิ่ งเหล่ำนั้นเรำได้บอกท่ำนทั้งหลำยแล้ว เพื่อควำมยินดีของเรำจะได้อยูใ่ นท่ำน
และควำมยินดีของท่ำนจะบริ บูรณ์
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสี่ ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อสำวกของพระองค์ ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ประทำน
ควำมสุ ข และควำมยินดีของพระองค์ให้แก่เขำ
(ฒ) มำระโก.3:5- เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรดูรอบด้วยพระพิโรธ มีพระทัยเป็ นทุกข์ เพรำะใจ
เขำแข็งกระด้ำงนัก พระองค์จึงตรัสแก่คนมือลีบนั้นว่ำ “จงเหยียดมือออกเถิด” เขำก็เหยียดออก และมือ
นั้นก็หำยเป็ นปกติ
ข้ อเสนอทีส่ ิ บห้ า ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อมนุษย์ ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ทรงโทมมนัส เพรำะ
ควำมใจแข็งกระด้ำงของเขำ
กำรที่เขำทำใจแข้งกระด้ำงนั้น เป็ นกำรน่ำอับอำยอย่ำงยิง่ และได้ทำให้พระเยซูทรงพิโรธ และ
เป็ นทุกข์พระทัยด้วย ขอพระเจ้ำโปรดประทำนควำมรู ้สึกเช่นนี้แก่เรำ ควำมผิดบำปที่รุนแรงที่สุด จะทำ
ให้เรำโกรธแค้นและมีควำมทุกข์ใจด้วย
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(ณ) ลูกำ.22:32- แต่เรำได้อธิ ษฐำนเผื่อตัวท่ำน เพื่อควำมเชื่อของท่ำนจะไม่ได้ขำด และเมื่อท่ำน
ได้หนั กลับแล้ว จงชูกำลังพี่นอ้ งทั้งหลำยของท่ำน
ยอห์น.17:15- ข้ำพเจ้ำมิได้ขอพระองค์ให้เอำเขำไปจำกโลก แต่ให้ป้องกันรักษำเขำไว้ให้พน้
ควำมชัว่
ลูกำ.23:34- ฝ่ ำยพระเยซูจึงทรงอธิ ษฐำนว่ำ “โอ พระบิดำเจ้ำข้ำ ขอโปรดยกโทษเขำเพรำะว่ำ
เขำไม่รู้วำ่ เขำทำอะไร” เขำก็เอำฉลองพระองค์จบั สลำกแบ่งปั นกัน
ข้ อเสนอทีส่ ิ บหก ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ ต่อสำวกของพระองค์และต่อศัตรู ของพระองค์ได้ปรำกฏ
ในกำรที่พระองค์ทรงอธิษฐำนเพื่อเขำ
นี่เป็ นกำรสำแดงควำมรักที่สำคัญยิง่
(ด) ลูกำ.24:38-40- พระองค์จึงตรัสแก่เขำว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยตกใจกลัวตื่นเต้นไปทำไม เหตุไฉน
ควำมคิดสนเท่ห์จึงบังเกิดขึ้นในใจของท่ำนทั้งหลำยเล่ำ จงดูมือของเรำและเท้ำของเรำว่ำเป็ นเรำเอง จง
คลำตัวเรำดู เพรำะว่ำผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่ำนเห็นเรำอยูน่ ้ นั เมื่อตรัสอย่ำงนั้นแล้ว พระองค์ก็
สำแดงพระหัตถ์และพระบำทให้เขำเห็น
ยอห์น.20:24-29- ฝ่ ำยโธมำที่เรี ยกว่ำดิดุโม คนหนึ่งในสำวกสิ บสองคนนั้น ไม่ได้อยูก่ บั เขำ เมื่อ
พระเยซูเสด็จเข้ำมำ สำวกอื่น ๆ จึงบอกโธมำว่ำ “เรำได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแล้ว” โธมำจึงตอบเขำว่ำ
“ถ้ำเรำไม่ได้เห็นรอยตะปู ที่ฝ่ำพระหัตถ์ของพระองค์ และมิได้เอำนิ้วมือของเรำแยงเข้ำที่รอยตะปูน้ นั
และมิได้เอำมือของเรำแยงเข้ำไปในสี ขำ้ งของพระองค์แล้ว เรำจะไม่เชื่ อ” ครั้นล่วงไปแปดวันแล้ว เหล่ำ
สำวกชุมนุมกันอยูข่ ำ้ งในอีก และโธมำก็อยูก่ บั เขำด้วย ถึงแม้ประตูที่ปิดแล้ว พระเยซูยงั เสด็จเข้ำมำยืน
อยูท่ ่ำมกลำงเขำตรัสว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจงเป็ นสุ ขเถิด” แล้วพระองค์ตรัสแก่โธมำว่ำ “จงเอำนิ้วของท่ำน
แยงดูฝ่ำมือของเรำ และเอำมือของท่ำนแยงเข้ำไปในสี ขำ้ งของเรำ อย่ำสงสัยเลย แต่จงเชื่อเถิด” โธมำทูล
ตอบพระองค์วำ่ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของข้ำพเจ้ำ และพระเจ้ำของข้ำพเจ้ำ ” พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “โธมำ
เอ๋ ย เพรำะท่ำนได้เห็นเรำท่ำนจึงเชื่ อ ผูท้ ี่มิได้เห็นเรำแต่ได้เชื่อก็เป็ นสุ ข”
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเจ็ด ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อผูท้ ี่ไม่เชื่ อ แต่ยงั สงสัยได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรง
อดกลั้นพระทัยต่อควำมสงสัยและควำมดื้อดึงที่ปรำศจำกเหตุผลของเขำ
(ต) มำระโก.16:7- แต่จงไปบอกเหล่ำสำวกของพระองค์ และโดยเฉพำะเปโตรว่ำ พระองค์เสด็จ
ไปยังแคว้นกำลิลีก่อนท่ำนทั้งหลำย และท่ำนทั้งหลำยเห็นพระองค์ที่นนั่ เหมือนพระองค์ตรัสไว้แก่พวก
ท่ำนแล้ว
ข้ อเสนอทีส่ ิ บแปด ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อสำวก ที่อ่อนในควำมเชื่ อ ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์
ทรงอดกลั้นพระทัย และมีพระเมตตำ เมื่อเขำได้หลงทำผิดในกำรปฏิเสธพระองค์
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(ถ) โรม.8:37- แต่วำ่ ในเหตุกำรณ์ท้ งั ปวงเหล่ำนั้น เรำทั้งหลำยมีชยั ชนะเหลือล้น โดยพระองค์ผู ้
ได้ทรงรักเรำทั้งหลำย
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเก้า ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อผูท้ ี่เชื่ อพระองค์ ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ได้ประทำน
ควำมมีชยั อย่ำงเหลือล้น ต่อควำมยุง่ ยำกทุกประกำรแก่เขำ
(ท) ยอห์น.19:26,27- เมื่อพระเยซูทรงเห็นมำรดำของพระองค์ และสำวกคนนั้นที่พระองค์ทรง
รักยืนอยูใ่ กล้ พระองค์จึงตรัสแก่มำรดำของพระองค์วำ่ “ท่ำนสุ ภำพสตรี จงดูบุตรของท่ำนเถิด” แล้ว
พระองค์จึงตรัสแก่สำวกคนนั้นว่ำ “จงดูมำรดำของท่ำนเถิด” ตั้งแต่เวลำนั้นมำสำวกคนนั้นจึงรับมำรดำ
ของพระองค์มำอยูท่ ี่บำ้ นของตน
ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บ ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ (ก) ทรงลืมควำมทุกข์ทรมำน
ของพระองค์เอง เพรำะเห็นแก่ควำมทุกข์ของคนอื่น (ข) ทรงมอบหน้ำที่ในกำรรับผิดชอบ ดูแลมำรดำ
ของพระองค์ ให้แก่สำวกที่พระองค์ทรงรักนั้น
(ธ) ยอห์น.13:1-5- เมื่อก่อนกำรเลี้ยงปั ศกำ พระเยซูทรงทรำบว่ำ เวลำมำถึงแล้วที่พระองค์จะ
ออกจำกโลกไปยังพระบิดำ พระองค์ทรงรักพวกศิษย์ของพระองค์ ซึ่ งอยูใ่ นโลกนี้แล้ว พระองค์ยงั ทรง
รักเขำจนถึงที่สุด ขณะเมื่อนัง่ รับประทำนอำหำรอยูม่ ำรได้เข้ำดลใจยูดำอิศกำริ โอด บุตรของซี โมนให้
มอบพระองค์ไว้ พระเยซูทรงทรำบว่ำ พระบิดำได้ทรงยกสิ่ งทั้งปวงให้อยูใ่ นพระหัตถ์ของพระองค์ และ
พระองค์ได้มำจำกพระเจ้ำ และจะไปยังพระเจ้ำ แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นจำกกำรรับประทำนอำหำรและ
ถอนฉลองพระองค์ช้ นั นอกวำงไว้ จึงทรงหยิบเอำผ้ำเช็ดตัวคำดเอวของพระองค์แล้วพระองค์จึงเอำน้ ำเท
ในอ่ำง แล้วทรงล้ำงเท้ำของเหล่ำสำวก และเช็ดด้วยผ้ำที่คำดเอวไว้น้ นั
ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บเอ็ด ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อมนุษย์ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิเขำใน
หน้ำที่ต่ำต้อยที่สุด
สำหรับบุคคลที่เรำรักนั้น แม้วำ่ จะต้องรับใช้เขำด้วยงำนที่ต่ำต้อยก็ยอ่ มทำได้ง่ำย มำรดำย่อมทำ
ได้สำรพัดสำหรับบุตรของตน
(เว้นแต่ผทู ้ ี่ร่ ำรวยก็อำจจ้ำงบุคคลอื่นให้ทำหน้ำที่เหล่ำนั้นแทนก็ได้)
นับว่ำเป็ นควำมรักอันประเสริ ญยิง่ ที่พระบุตรของพระเจ้ำผูท้ รงทรำบว่ำ พระบิดำได้ยกสิ่ งทั้งปวง ให้อยู่
ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์มำจำกพระเจ้ำ และจะไปยังพระเจ้ำ แม้กระนั้นก็ยงั ทรงยอมปฏิบตั ิ
สำวกของพระองค์ดว้ ยกำรอันต่ำต้อยและยูดำอิศกำริ โอดก็อยูท่ ี่นนั่ ด้วย พญำมำรได้ดลใจเขำให้มอบ
พระองค์ไว้ (ข้อ 5,10,11)
(น) ยอห์น.15:15- เรำไม่เรี ยกท่ำนทั้งหลำยว่ำบ่ำวแล้ว เพรำะบ่ำวไม่รู้วำ่ นำยทำอะไร แต่เรำ
เรี ยกท่ำนว่ำมิตรสหำย เพรำะว่ำสิ่ งสำรพัด ซึ่ งเรำได้ยนิ จำกพระบิดำของเรำ ๆ ได้สำแดงแก่ท่ำนแล้ว
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ข้อเสนอที่ยสี่ ิ บสอง ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ ต่อมิตรสหำยของพระองค์ ปรำกฏในกำรที่พระองค์ทรง
เปิ ดเผยให้เขำทรำบสิ่ งสำรพัดที่พระองค์ได้ทรงรับทรำบจำกพระบิดำ
เมื่อค้นพบควำมจริ งที่ยงิ่ ใหญ่แล้ว ท่ำนจะทำอย่ำงไร ท่ำนคงมีควำมกระตือรื อร้นที่จะบอกแก่
คนที่ท่ำนรัก มิใช่หรื อ พระเยซูก็ทรงเช่นเดียวกัน พระองค์ทรงรับอะไรจำกพระบิดำแล้ว พระองค์ก็
เสนอให้เรำทรำบด้วย เพรำะพระองค์ทรงรักเรำมำก
(บ) ยอห์น.10:3- นำยประตูจึงเปิ ดให้แก่ท่ำนนั้น และฝูงแกะย่อมฟังเสี ยงของท่ำนและท่ำนเรี ยก
แกะของท่ำนตำมชื่ อ และนำออกไป
ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บสาม ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อ “ลูกแกะ” ของพระองค์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์
ทรงรู้จกั ชื่อของ “ลูกแกะ” เป็ นรำยตัว
นี่ดูเหมือนเป็ นเรื่ องเล็กน้อยเท่ำนั้น แต่ควำมจริ งแล้วเป็ นเรื่ องสำคัญยิง่ เพรำะเป็ นกำรสำแดง
ควำมรักที่อ่อนโยน ของพระผูช้ ่วยให้รอด ต่อคนของพระองค์ พระเยซูทรงเรี ยกชื่อของคนของพระองค์
โดยลักษณะพิเศษ (เทียบ ยอห์น.20:16)
(ป) ยอห์น.17:12- เมื่อข้ำพเจ้ำยังอยูด่ ว้ ยคนเหล่ำนั้น ข้ำพเจ้ำก็ได้พิทกั ษ์รักษำเขำไว้ในนำมของ
พระองค์ คือพวกที่พระองค์ได้ทรงประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำ และข้ำพเจ้ำได้ป้องกันเขำไว้ และมิได้ให้ผหู ้ นึ่ง
ผูใ้ ดเสี ยไป เว้นแต่ลูกแห่งควำมพินำศเพื่อพระคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วจะสำเร็ จ
ยอห์น.18:8,9- พระเยซูตรัสตอบเขำว่ำ “เรำบอกท่ำนแล้วว่ำ เรำคือผูน้ ้ นั เหตุฉะนั้นถ้ำท่ำน
แสวงหำเรำ จงปล่อยให้คนเหล่ำนี้ไปเถิด” เพื่อถ้อยคำซึ่ งพระเยซูตรัสไว้แล้วว่ำ “ในคนเหล่ำนั้น ที่
พระองค์ได้ทรงประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำจะไม่เสี ยไปสักคนเดียว” จะสำเร็ จ
โรม.8:35-39- ใครผูใ้ ดจะให้เรำทั้งหลำยขำดจำกควำมรักของพระคริ สต์เล่ำ จะเป็ นกำร
ยำกลำบำก หรื อควำมทุกข์ในใจหรื อกำรเคี่ยวเข็ญ หรื อกำรกันดำรอำหำรหรื อกำรเปลือยกำย หรื อกำร
ถูกโพยภัย หรื อกำรถูกคมดำบหรื อ เหมือนมีคำเขียนไว้แล้วว่ำ เพรำะเหตุพระองค์ เรำทั้งหลำยถูกฆ่ำเสี ย
สิ้ นวันยังค่ำ เขำถือว่ำ เรำเหมือนฝูงแกะสำหรับจะเอำไว้ฆ่ำ แต่วำ่ ในเหตุกำรณ์ท้ งั ปวงเหล่ำนั้น เรำ
ทั้งหลำยมีชยั ชนะเหลือล้น โดยพระองค์ผไู้ ด้ทรงรักเรำทั้งหลำย เหตุวำ่ ข้ำพเจ้ำเชื่อมัน่ คงว่ำ แม้ควำมตำย
หรื อชี วติ หรื อทูตสวรรค์หรื อผูท้ ี่บรรดำศักดิ์ หรื อสิ่ งซึ่ งมีอยูเ่ ดี๋ยวนี้ หรื อสิ่ งซึ่ งจะเป็ นมำภำยหน้ำ หรื อ
ฤทธิ์ เดชทั้งหลำย หรื อควำมสู ง หรื อควำมลึก หรื อสิ่ งใด ๆ อื่นที่ทรงสร้ำงแล้ว จะไม่อำจกระทำให้เรำ
ทั้งหลำยขำดจำกควำมรักของพระเจ้ำซึ่งมีอยูในพระคริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำทั้งหลำย
ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บสี่ ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ ต่อคนของพระองค์ปรำกฏในกำรที่พระเยซูทรงพิทกั ษ์
รักษำเขำไว้ ไม่ให้หลงหำยไปแม้แต่คนเดียว
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(ผ) กิจกำรอัครทูต.9:5- เซำโลจึงทูลถำมว่ำ “พระองค์เป็ นผูใ้ ด” พระองค์ตรัสแล้ว “เรำคือเยซู
ซึ่ งเจ้ำข่มเหงนั้น”
มัทธิ ว.25:37-40-41-45- เวลำนั้นบรรดำผูช้ อบธรรมจะกรำบทูลว่ำ พระองค์เจ้ำข้ำ ที่ขำ้ พเจ้ำเห็น
พระองค์ทรงอยำกพระกระยำหำร หรื อทรงกระหำยน้ ำ และได้จดั มำถวำยแก่พระองค์ แต่เมื่อไร ที่
ข้ำพเจ้ำได้เห็นพระองค์ทรงเป็ นแขกแปลกหน้ำ และได้ตอ้ นรับไว้หรื อเปลือยพระกำย และได้สวมฉลอง
พระองค์ให้แต่เมื่อไร ที่ขำ้ พเจ้ำเห็นพระองค์ทรงประชวรหรื อต้องจำอยูใ่ นพันธนำกำร และได้มำเฝ้ ำ
พระองค์น้ นั แต่เมื่อไร แล้วพระมหำกษัตริ ยจ์ ะตรัสแก่เขำว่ำ “เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ ซึ่ งท่ำนได้
กระทำแก่ผเู ้ ล็กน้อยที่สุดคนหนึ่ง ในพวกพี่นอ้ งของเรำนี้ ก็เหมือนท่ำนได้กระทำแก่เรำด้วย” พระองค์จึง
ตรัสแก่บรรดำผูท้ ี่อยูเ่ บื้องซ้ำยว่ำ “เจ้ำทั้งหลำยผูต้ อ้ งแช่งสำป จงถอยไปจำกเรำ เข้ำไปอยูใ่ นไฟซึ่ งไหม้
อยูเ่ ป็ นนิ ตย์ ซึ่ งเตรี ยมไว้สำหรับมำรและพรรคพวกของมันนั้น เพรำะว่ำเมื่อเรำอยำกอำหำรเจ้ำก็มิได้ให้
เรำกิน เรำกระหำยน้ ำเจ้ำก็มิได้ให้เรำดื่ม เรำเป็ นแขกแปลกหน้ำเจ้ำก็ไม่ได้ตอ้ นรับเรำไว้ เรำเปลือยกำย
เจ้ำก็มิได้ให้เสื้ อผ้ำเรำนุ่งห่ม เรำเจ็บและต้องจำอยูใ่ นพันธนำกำรเจ้ำก็ไม่ได้เยีย่ มเรำ” เขำทั้งหลำยจะทูล
ว่ำ “พระองค์เจ้ำข้ำ ที่ขำ้ พเจ้ำได้เห็นพระองค์ทรงอยำกเสวยพระกระยำหำร หรื อทรงกระหำยน้ ำ หรื อ
ทรงเป็ นแขกแปลกหน้ำและเปลือยพระกำย หรื อทรงประชวร และต้องจำอยูใ่ นพันธนำกำร และข้ำพเจ้ำ
มิได้ปรนนิบตั ิพระองค์น้ นั แต่เมื่อไร” เมื่อนั้นพระองค์จะตรัสแก่เขำว่ำ “เรำบอกเจ้ำทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ
ซึ่งเจ้ำมิได้กระทำแก่ผเู ้ ล็กน้อยที่สุดสักคนหนึ่ง ในพวกนี้ เจ้ำก็มิได้กระทำแก่เรำด้วย”
ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บห้ า ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อสำวกของพระองค์ปรำกฏในกำรที่พระองค์ทรงร่ วม
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเขำ หำกผูห้ นึ่งผูใ้ ดกระทำต่อผูเ้ ล็กน้อยที่สุดของพระองค์ ก็เท่ำกับว่ำ ได้
กระทำต่อพระองค์ดว้ ยเหมือนกัน
(ฝ) เอเฟซัส.5:31,32- เพรำะเหตุน้ ี ผชู ้ ำยจึงจะละบิดำมำรดำของตน ไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยำของ
ตน และเขำทั้งสองจะเป็ นเนื้ ออันหนึ่งอันเดียวกัน ข้อนี้เป็ นข้อลึกลับมำก แต่วำ่ ข้ำพเจ้ำพูดถึงพระคริ สต์
และคริ สตจักร
ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บหก ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อคริ สตจักรได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ทรงละพระบิดำ
เจ้ำในสวรรค์ มำผูกพันอยูก่ บั คริ สตจักรของพระองค์ เพื่อว่ำพระองค์กบั คริ สตจักรจะเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันข้อนี้เป็ นข้อลึกลับจริ ง ๆ
(พ) ยอห์น.14:21-23- ผูม้ ีบญั ญัติของเรำ และประพฤติตำมบัญญัติ ผูน้ ้ นั แหละรักเรำ และผูท้ ี่รัก
เรำ พระบิดำของเรำจะทรงรักผูน้ ้ นั และเรำจะรักเขำ และจะสำแดงตัวของเรำเอง ให้ปรำกฏแก่เขำ ยูดำ
มิใช่ยดู ำอิศกำริ โอด จึงทูลพระองค์วำ่ “พระองค์เจ้ำข้ำ เป็ นเรื่ องอะไร ที่พระองค์จะสำแดงพระองค์เอง
ให้ปรำกฏแก่ขำ้ พเจ้ำทั้งหลำย แต่ไม่ให้ปรำกฏแก่โลก” พระเยซูตรัสตอบเขำว่ำ “ถ้ำผูใ้ ดรักเรำ ผูน้ ้ นั จะ
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ประพฤติตำมคำของเรำ และพระบิดำจะทรงรักเขำ แล้วพระบิดำกับเรำจะมำหำเขำ และจะสถิตอยูก่ บั
เขำ”
ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บเจ็ด ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อผูท้ ี่รักษำบทบัญญัติของพระองค์ ปรำกฏในกำรที่พระ
เยซูทรงสำแดงเองแก่เขำและสถิตอยูก่ บั เขำ
(ฟ) ยอห์น.14:2- ในปรำสำทของพระบิดำของเรำ มีที่อยูห่ ลำยแห่ง ถ้ำไม่มีเรำคงได้บอกท่ำน
แล้ว เพรำะเรำไปจัดแจงที่สำหรับท่ำนทั้งหลำย
ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บแปด ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อสำวกของพระองค์ได้ปรำกฏแล้ว ในกำรที่พระองค์
ได้เสด็จไปเตรี ยมที่สำหรับเรำ
(ภ) ยอห์น.14:3- ถ้ำเรำไปจัดแจงที่สำหรับท่ำนแล้ว เรำจะมำอีก รับท่ำนให้ไปอยูก่ บั เรำ เพื่อเรำ
อยูท่ ี่ไหน ท่ำนทั้งหลำยจะอยูท่ ี่นนั่ ด้วย
ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บเก้า ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ ต่อสำวกของพระองค์จะปรำกฏ ในกำรที่พระเยซูจะเสด็จ
กลับมำรับเรำ ให้ไปอยูก่ บั พระองค์ เพื่อเรำจะไม่จำกกันอีกนิรันดร์
(เทียบ) 1 เธสะโลนิกำ.4:16,18- ด้วยว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะเสด็จมำจำกสวรรค์ดว้ ยเสี ยงกู่กอ้ ง
ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรสังข์ของพระเจ้ำ และคนทั้งหลำยที่ตำยแล้วในพระคริ สต์จะ
เป็ นขึ้นมำก่อน ภำยหลังนั้นเรำผูย้ งั เป็ นอยู่ และคอยอยูจ่ ะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่ำนั้น และ
จะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำในท้องฟ้ ำอย่ำงนั้นแหละ เรำจึงจะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเเจ้ำเป็ นนิตย์)
หมายเหตุข้อ 1 พระเยซูจะเสด็จมำด้วยพระองค์เอง “เรำจะมำอีก...” พระองค์จะไม่ส่งผูแ้ ทน
หรื อ ผูส้ ื่ อข่ำวแทนพระองค์
หมายเหตุข้อ 2 พระองค์จะมำรับเรำให้ไปอยูก่ บั พระองค์ ไม่ใช่เพียงแต่ไปอยูส่ วรรค์เท่ำนั้น
พระองค์ทรงรักและปรำรถนำอย่ำงยิง่ ที่จะให้เรำอยูด่ ว้ ย เรำรักพระองค์ไม่เหมือนที่พระองค์ทรงรักเรำ
สวรรค์จะเป็ นสถำนที่วำ้ เหว่สำหรับพระเยซู จนกว่ำเรำจะไปอยูก่ บั พระองค์ ณ ที่แห่ งนั้น พระองค์ทรง
รอคอยวำระนั้น แล้วจะไม่มีวนั จำกกันไปอีกเลย
(ม) เอเฟซัส.5:25-27- ฝ่ ำยสำมีจงรักภรรยำของตน เหมือนอย่ำงพระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักร
ด้วย และได้ทรงประทำนพระองค์เอง เพื่อคริ สตจักรนั้น เพื่อจะได้ทรงกันคริ สตจักรนั้นไว้โดยที่ได้ทรง
ชำระด้วยน้ ำและพระคำ เพื่อพระองค์จะได้คริ สตจักรซึ่ งมีสง่ำรำศี ไม่มีตำหนิ รอยย่น หรื อมลทินอื่น ๆ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเลย แต่บริ สุทธิ์ และปรำศจำกตำหนิ
ข้ อเสนอทีส่ ามสิ บ ควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อคริ สตจักรได้ปรำกฏในอดีต ในกำรที่พระองค์ได้
ประทำนพระองค์เองเพื่อคริ สตจักร และปรำกฏในปัจจุบนั ในกำรที่พระองค์ทรงชำระคริ สตจักร ด้วย
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น้ ำและพระคำ และจะปรำกฏในอนำคต ในกำรที่พระเยซูจะทรงรักคริ สตจักรซึ่ งมีสง่ำรำสี ไม่มีตำหนิ
รอยย่น หรื อมลทินอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเลย แต่บริ สุทธิ์ และปรำศจำกตำหนิ

4. ความรักของพระเยซูคริสต์ ต่อดวงวิญญาณของมนุษย์
(1) ลูกำ.19:10- เพรำะว่ำบุตรมนุษย์ได้มำเพื่อจะแสวงหำ และช่วยผูท้ ี่หลงหำยไปให้รอด
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง บุตรมนุษย์ได้เสด็จมำเพื่อแสวงหำและช่วยคนที่ “หลงหำย”
นี่เป็ นเป้ ำใหญ่ยงิ่ แห่งกำรเสด็จมำของพระเยซูคริ สต์ พระเยซูมิได้เสด็จมำเพื่อรับเกียรติยศ หรื อ
ทรัพย์สมบัติ หรื ออำณำจักรในโลกนี้พระองค์ทรงสละรำชสมบัติยงิ่ ใหญ่มหำศำลไว้ในสวรรค์ ซึ่ งมีค่ำ
และประเสริ ฐกว่ำทรัพย์สมบัติในโลกนี้ เพื่อช่วยผูท้ ี่ “หลงหำย” ดวงวิญญำณแม้ของผูเ้ ดียวก็สูงค่ำกว่ำ
ทั้งโลก ในสำยพระเนตรของพระองค์ วิญญำณของมนุ ษย์แต่ละคนมีค่ำมำกกว่ำสรรพสิ่ งทั้งโลก ดวง
วิญญำณของนักปรำชญ์หรื อคนชอบธรรม หรื อคนป่ ำเถื่อน หรื อของคนที่สังคมรังเกียจล้วนมีค่ำเท่ำกัน
ในสำยพระเนตรของพระเยซูคริ สต์
(2) ยอห์น.4:6,7-10- บ่อน้ ำของยำโคบก็อยูท่ ี่นนั่ พระเยซู ดำเนินทำงเหนื่ อยจึงทรงนัง่ ลงที่บ่อน้ ำ
เป็ นเวลำประมำณเที่ยง มีผหู้ ญิงคนหนึ่งชำติสะมำเรี ยมำตักน้ ำพระเยซูจึงตรัสแก่เขำว่ำ “ขอน้ ำให้เรำกิน
บ้ำง.....” พระเยซูตรัสตอบเขำว่ำ “ถ้ำเจ้ำได้รู้จกั ของประทำนแห่งพระเจ้ำ และได้รู้วำ่ คือผูใ้ ดที่วำ่ ขอน้ ำ
ให้เรำกินนั้น เจ้ำจะได้ขอจำกท่ำนผูน้ ้ นั และท่ำนผูน้ ้ นั จะได้ให้น้ ำประกอบด้วยชีวติ แก่เจ้ำ”
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ทรงแสวงหำโอกำส ที่จะช่วยดึงจิตวิญญำณที่กำลังพินำศ ให้รอดอยูเ่ สมอ
เรำจะเห็นได้ใน ยอห์น.9:35- “พระเยซูทรงได้ยนิ ว่ำ เขำได้ไล่คนนั้นเสี ยแล้ว เมื่อพระองค์ทรง
พบเขำ จึงตรัสแก่เขำว่ำ “เจ้ำเชื่อถือในพระบุตรของพระเจ้ำหรื อ” และใน มำระโก.2:4,5- “เมื่อเขำเข้ำไป
ให้ถึงพระองค์ไม่ได้ เพรำะคนมำก เขำจึงรื้ อดำดฟ้ ำหลังคำตึกที่พระองค์อยูน่ ้ นั และเมื่อรื้ อแล้ว เขำเอำที่
นอนที่คนง่อยกำลังนอนอยูน่ ้ นั หย่อนลงเมื่อพระเยซูทรงเห็นควำมเชื่ อของเขำ พระองค์จึงตรัสแก่คน
ง่อยนั้นว่ำ “ลูกเอ๋ ย ควำมผิดของเจ้ำทรงโปรดยกเสี ยแล้ว” “พระองค์ทำกำรอัศจรรย์เพื่อที่จะเข้ำถึงดวง
วิญญำณของมนุษย์” (สต๊อกเกอร์ ) ดังนั้นเรำจึงควรจะพยำยำมทุกวิถีทำง เพื่อที่จะช่วยนำดวงวิญญำณให้
มำถึงพระเยซู
(3) ลูกำ.15:4- ในพวกท่ำนมีคนใดที่มีแกะร้อยตัว และตัวหนึ่งหำยไป จะไม่ละเก้ำสิ บตัวนั้นไว้
ในป่ ำ และไปเที่ยวหำตัวที่หำยไปนั้น จนกว่ำจะได้พบหรื อ
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ทรงติดตำมหำวิญญำณที่ “หลงหำย”
พระเยซูไม่เพียงแต่คอยเฝ้ ำและฉวยโอกำส เมื่อคน “หลงทำง” ได้ผำ่ นมำทำงพระองค์เท่ำนั้น
แต่พระองค์ยงั ทรงแสวงหำโอกำส ที่จะไปพบบุคคลเหล่ำนั้น พระองค์ไม่เพียงแต่ตอ้ นรับ เมื่อเขำมำหำ
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พระองค์ หำกแต่ยงั ทรงออกติดตำมค้นหำเขำ ควำมรักต่อจิตวิญญำณย่อมปรำกฏในกำรออกค้นหำผูท้ ี่
หลงหำย
(4) ยอห์น.4:32-34- พระองค์ตรัสแก่เขำว่ำ “เรำมีอำหำรกินที่ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้” พวกศิษย์จึงพูด
กันว่ำ “มีผใู้ ดเอำอำหำรมำเชิญพระองค์เสวยแล้วหรื อ” พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “อำหำรของเรำ คือที่จะ
กระทำตำมพระทัยของพระองค์ ผูท้ รงใช้เรำมำ และให้กำรของพระองค์สำเร็ จ ”
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์ทรงมีควำมยินดีและทรงพอพระทัย ในกำรช่วยจิตวิญญำณที่ “หลงหำย” ให้
รอด
ในกำรช่วยจิตวิญญำณนั้น พระเยซูทรงลืมควำมอ่อนเพลีย ควำมหิ วกระหำย พระองค์ทรงมี
ควำมยินดี และทรงรับควำมสดชื่นจำกกำรนี้ มำระโก.3:20,21- “พระองค์จึงเข้ำไปในเรื อน และ
ประชำชนก็มำประชุมกันอีก จนจะรับประทำนอำหำรไม่ได้ เมื่อวงศ์ญำติของพระองค์ได้ยนิ เหตุกำรณ์
นั้น เขำก็ออกไปเพื่อจะจับพระองค์ไว้ ด้วยเขำว่ำ “พระองค์เสี ยจริ งแล้ว” พระเยซูทรงสนพระทัยกับงำน
นี้ จนกระทัง่ ทรงลืมใส่ พระทัยเกี่ยวกับสุ ขภำพของพระองค์
(5) ลูกำ.15:5-7- เมื่อพบแล้วเขำก็ยกขึ้นใส่ บ่ำแบกมำด้วยควำมยินดี เมื่อมำถึงบ้ำนจึงเชิญพวก
มิตรสหำย และเพื่อนบ้ำนให้มำพร้อมกับพูดกับเขำว่ำ จงยินดีกบั ข้ำพเจ้ำ เพรำะข้ำพเจ้ำได้พบแกะของ
ข้ำพเจ้ำที่หำยไปนั้น เรำบอกท่ำนทั้งหลำยว่ำ เช่นนั้นแหละ จะมีควำมยินดีในสวรรค์ เพรำะคนบำปคน
เดียวที่กลับใจเสี ยใหม่มำกกว่ำคนชอบธรรมเก้ำสิ บเก้ำคน ที่ไม่ตอ้ งกำรกลับใจเสี ยใหม่
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระเยซูคริ สต์ทรงชื่นชมยินดีอย่ำงยิง่ เมื่อพบดวงวิญญำณที่ได้หลงหำย
ผูเ้ ลี้ยงแกะมีควำมยินดีเมื่อได้พบแกะที่หลงหำย สตรี มีควำมยินดีเมื่อได้พบเหรี ยญเงินที่หำยไป
จำกสำยสร้อยแต่งงำน นักขุดทองมีควำมยินดีเมื่อขุดได้ทอง และพ่อค้ำที่คน้ หำไข่มุกมีควำมยินดีเมื่อพบ
ไข่มุกที่มีรำคำมำกฉันใด พระเยซูก็ทรงมีควำมยินดีเมื่อพบดวงวิญญำณที่ “หลงหำย” แม้เพียงดวงเดียว
ฉันนั้น และยิง่ มำกกว่ำนั้นเสี ยอีก
(6) ยอห์น.5:40- แต่ท่ำนทั้งหลำยไม่ยอมมำหำเรำ เพื่อจะได้ชีวติ
ลูกำ.19:41,42- ครั้นพระองค์เสด็จมำใกล้เห็นเมืองแล้ว ก็กนั แสงสงสำรเมืองนั้นว่ำ “โอ ถ้ำเจ้ำ
คือเจ้ำเอง ได้รู้ในกำลวันนี้วำ่ สิ่ งอะไรจะให้ควำมสุ ข แต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นบังซ่อนไว้จำกสำยตำของเจ้ำแล้ว”
มัทธิว.23:37- โอ เยรู ซำเล็ม ๆ ที่ได้ฆ่ำบรรดำศำสดำพยำกรณ์ และเอำหิ นขว้ำงผูท้ ี่รับใช้มำหำ
เจ้ำ เรำใคร่ จะรวบรวมมูลของเจ้ำไว้เนือง ๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยูใ่ ต้ปีกของมัน แต่เจ้ำไม่ยอม
ข้ อเสนอทีห่ ก พระเยซูทรงโทมนัสอย่ำงยิง่ เมื่อจิตวิญญำณที่หลงหำยไม่ยอมกลับใจใหม่รับควำมรอด
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หญิงที่ถูกขโมยเครื่ องเพชรและหญิงที่สูญเสี ยบุตร ก็ยงั มีควำมทุกข์โศกไม่เท่ำกับที่พระเยซู
คริ สต์ทรงมี เนื่ องด้วยมนุษย์ไม่ยอมกลับใจใหม่ เรำไม่สำมำรถที่จะพรรณนำถึงควำมทุกข์ที่พระเยซู
ได้รับ เมื่อมนุษย์ไม่ยอมกลับใจใหม่ รับชีวติ จำกพระองค์
(7) ยอห์น.10:11- เรำเป็ นผูเ้ ลี้ยงอันดี ผูเ้ ลี้ยงอันดีน้ นั ย่อมสละชีวติ ของตนเพื่อฝูงแกะ
มัทธิว.20:28- แม้วำ่ บุตรมนุ ษย์ก็ดี มิได้มำเพื่อให้เขำปรนนิบตั ิ แต่ท่ำนมำเพื่อจะปรนนิบตั ิเขำ
และประทำนชีวติ ของท่ำนให้เป็ นค่ำไถ่คนเป็ นอันมำก
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเยซูคริ สต์ทรงพอพระทัยที่จะพลีพระชนม์เพื่อช่วยจิตวิญญำณมนุษย์ให้รอด

5. พระมหากรุณาธิคุณของพระเยซูคริสต์
(1) จุดมุ่งหมำยแห่งพระกรุ ณำธิ คุณของพระเยซูคริ สต์
(ก) มำระโก.6:34- ครั้นพระเยซูเสด็จมำถึงแล้ว ก็ได้เห็นประชำชนหมู่ใหญ่ พระองค์ก็ทรงพระ
กรุ ณำแก่เขำ เพรำะว่ำเขำเป็ นเหมือนฝูงแกะไม่มีผเู ้ ลี้ยง พระองค์จึงสั่งสอนเขำ เป็ นหลำยข้อหลำย
ประกำร
มัทธิว.9:36- แต่เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชำชน ก็ทรงพระกรุ ณำเขำด้วยเขำอิดโรยกระจัด
กระจำยไปดุจฝูงแกะไม่มีผเู ้ ลี้ยง
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงมีพระทัยเมตตำต่อประชำชน ที่อิดโรย และกระจัดกระจำยไปดุจฝูง
แกะที่ไม่มีผเู ้ ลี้ยง
หำกพระเยซูจะเสด็จเข้ำมำในประเทศไทย หรื อกรุ งเทพฯ พระองค์จะทรงรู ้สึกอย่ำงไรต่อ
ประชำชนนับล้ำน ที่กระเจิดกระเจิงไป เปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระเยซูกบั พวกฟำริ สี ยอห์น.
7:48,49- “มีผใู ้ ดในพวกขุนนำงและพวกฟำริ สี ที่ได้เชื่อถือคนนั้นบ้ำงหรื อ แต่วำ่ ประชำชนนี้ ที่ไม่รู้จกั
พระบัญญัติก็ตอ้ งถูกแช่งอยูแ่ ล้ว” เรำเองเล่ำเป็ นเหมือนพระเยซู หรื อเป็ นเหมือนพวกฟำริ สี?
(ข) มำระโก.8:2......เรำมีใจเมตตำคนเหล่ำนี้ เพรำะเขำค้ำงอยูก่ บั เรำได้สำมวันแล้ว และเดี๋ยวนี้
เขำจึงไม่มีอะไรกิน
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ทรงมีพระทัยเมตตำ ต่อประชำชนที่กำลังหิ วโหย
พระองค์ทรงเมตตำมนุษย์ ทั้งผูท้ ี่มีควำมต้องกำรฝ่ ำยวิญญำณจิต และผูท้ ี่มีควำมต้องกำรฝ่ ำย
ร่ ำงกำย
(ค) มัทธิว.14:14- เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจำกเรื อ ก็ทรงเห็นประชำชนเป็ นอันมำกพระองค์มี
พระทัยเมตตำเขำ จึงได้รักษำคนป่ วยให้หำย
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ทรงมีพระทัยเมตตำต่อประชำชนทัว่ ไป
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กำรที่พระเยซูทรงมีพระทัยเมตตำต่อฝูงชน
ได้กล่ำวไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ถึงห้ำครั้ง
เมื่อใดก็ตำมที่พระเยซูทอดพระเนตรเห็นประชำชนพระองค์ก็ทรงมีพระทัยเมตตำต่อเขำ สภำพของฝูง
ชนที่เต็มไปด้วยควำมทุกข์ควำมเจ็บปวด และควำมผิดบำป เป็ นที่น่ำสมเพศต่อพระองค์ยงิ่ นัก เมื่อท่ำน
มองดูฝงู ชน ท่ำนเองรู ้สึกอย่ำงไรบ้ำง จำกข้อพระธรรมนี้จะเห็นได้วำ่ พระเยซูทรงมีพระทัยเมตตำ ต่อคน
ป่ วยเป็ นพิเศษ
(ง) มัทธิว.20:34- พระเยซูมีพระทัยเมตตำก็ถูกต้องตำเขำ ในทันใดนั้นตำเขำก็เห็นได้ และเขำทั้ง
สองได้ติดตำมพระองค์ไป
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์ทรงมีพระทัยเมตตำ ต่อคนตำบอด
(จ) มำระโก.9:22,25....และผีก็ทำให้เด็กตกในไฟ และในน้ ำบ่อย ๆ หมำยจะฆ่ำเสี ยให้ตำย แต่
ถ้ำพระองค์สำมำรถช่วยได้ ขอพระองค์โปรดกรุ ณำเถิด เมื่อพระเยซูทรงเห็นประชำชนกำลังวิง่ เข้ำมำ
พระองค์ทรงตวำดผีโสโครกนั้นว่ำ “อ้ำยผีใบ้หูหนวก เรำสัง่ เอ็งให้ออกจำกเขำเถิด อย่ำได้กลับเข้ำสิ งเขำ
อีกเลย”
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระเยซูคริ สต์ทรงมีพระทัยเมตตำ ต่อคนที่ถูกผีสิงและตกอยูใ่ ต้อำนำจของผีโสโครก
ในรำยสุ ดท้ำยที่กล่ำวถึง ปรำกฏว่ำชำยคนนั้นเป็ นที่รังเกียจและดูหมิ่นของสังคม แต่พระเยซู
ทรงมีพระทัยเมตตำต่อเขำ
(ฉ) มำระโก.1:40,41- มีคนหนึ่งเป็ นโรคเรื้ อนมำหำพระองค์ คุกเข่ำวิงวอนทูลพระองค์วำ่ “ถ้ำ
พระองค์พอพระทัยจะโปรดให้ขำ้ พเจ้ำหำยสะอำด พระองค์ก็ทรงกระทำได้ พระเยซู จึงทรงพระกรุ ณำ
เหยียดพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้น ตรัสแก่เขำว่ำ “เรำพอใจแล้ว จงหำยโรคและสะอำดเถิด”
ข้ อเสนอทีห่ ก พระเยซูคริ สต์ทรงมีพระทัยเมตตำ ต่อคนเป็ นโรคเรื้ อนชำวโลก แม้กระทัง่ คนเคร่ งศำสนำ
ในสมัยนั้น ก็พำกันรังเกียจและดูหมิ่นคนเป็ นโรคเรื้ อน แต่พระเยซูทรงต้อนรับด้วยพระมหำกรุ ณำธิคุณ
ชำวโลกถอยจำกคนเป็ นโรคเรื้ อน แต่พระเยซูทรงเข้ำใกล้
(ช) ลูกำ.7:12,13- เมื่อมำใกล้ประตูเมืองนั้น นี่แน่ะ มีคนหำมศพชำยหนุ่มคนหนึ่งมำ มำรดำเขำ
เป็ นหม้ำยมีลูกคนเดียว
และชำวเมืองเป็ นอันมำกมำกับหญิงนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นมำรดำนั้น
พระองค์ทรงเมตตำกรุ ณำเขำ และตรัสว่ำ “อย่ำร้องไห้เลย”
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเยซูคริ สต์ทรงมีพระทัยเมตตำ ต่อผูท้ ี่อยูใ่ นควำมทุกข์โศก เนื่องด้วยต้องสู ญเสี ย
บุคคลที่ตนรัก
นี่เป็ นเหตุกำรณ์เพียงแห่งเดียวเท่ำนั้น ที่บนั ทึกไว้วำ่ พระเยซูเสด็จไปพบคนกำลังแห่ศพ เรำจึง
ทรำบว่ำพระเยซูทรงรู ้สึกอย่ำงไรต่อผูท้ ี่ไว้ทุกข์ส่วนท่ำนเล่ำ มีควำมรู ้สึกอย่ำงไร ต่อผูท้ ี่กำลังอยูใ่ นควำม
ทุกข์โศกเช่นนี้
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(ช) ลูกำ.15:20- แล้วเขำก็ลุกไปหำบิดำของตน แต่เมื่อเขำยังอยูแ่ ต่ไกล บิดำแลเห็นเขำก็มีควำม
เมตตำ จึงวิง่ ออกไปกอดคอจูบเขำมำก (เทียบข้อ 1,2 ครั้งนั้นบรรดำคนเก็บภำษี และพวกคนบำปเข้ำมำ
ใกล้เพื่อจะฟังพระองค์ ฝ่ ำยพวกฟำริ สีและพวกอำลักษณ์บ่นว่ำ “คนนี้ตอ้ นรับคนบำปและกินด้วยกันกับ
เขำ”)
ข้ อเสนอทีแ่ ปด พระเยซูคริ สต์ทรงมีพระทัยเมตตำ ต่อคนผิดบำปคนที่ “หลงหำย” และคนที่ตำยแล้วฝ่ ำย
จิตวิญญำณ
(ฌ) มำระโก.3:5 – เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรดูรอบด้วยพระพิโรธ มีพระทัยเป็ นทุกข์ เพรำะใจ
เขำแข็งกระด้ำงนัก พระองค์จึงตรัสแก่คนมือลีบนั้นว่ำ “จงเหยียดมือออกเถิด” เขำก็เหยียดออก และมือ
นั้นก็หำยเป็ นปกติ
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า พระเยซูคริ สต์ทรงมีพระทัยเมตตำ ต่อคนที่เป็ นทุกข์ประสบเครำะห์ร้ำย หรื อไร้เกียรติ
พระเยซูคริ สต์มิได้ทรงกระทำพระรำชกิจของพระองค์ เนื่องด้วยหน้ำที่หำกแต่ทรงมีพระทัย
เมตตำ ต่อผูท้ ี่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือ และรักษำไว้พระองค์ไม่เพียงแต่เสี ยสละเวลำในกำรทำพระรำช
กิจแห่งพระเมตตำ แต่ยงั ได้ทรงใช้อำนำจและควำมบำกบัน่ ของพระองค์ ควำมปวดร้ำวของมนุษย์
กลำยเป็ นควำมปวดร้ำวของพระองค์ ควำมผิดบำปและควำมเจ็บปวดของมนุษย์ ก็กลำยเป็ นของ
พระองค์ดว้ ย เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรดูควำมทุกข์ ควำมเจ็บปวด และควำมผิดบำปของมนุษย์
พระองค์ทรงมีพระทัยปวดร้ำวไปด้วย (ยอห์น.11:33- “เมื่อพระเยซูทรงเห็นมำเรี ยร้องไห้ และพวกดูดำย
ที่มำกับเขำร้องไห้ดว้ ย พระองค์ทรงคร่ ำครวญร้อนพระทัย”)
นี่แหละเป็ นเคล็ดลับสำคัญยิง่ แห่งอำนำจของพระเยซู เมื่อเรำร่ วมทุกข์กบั ผูใ้ ด เรำจึงสำมำรถ
เล้ำโลมผูน้ ้ นั ได้ เพรำะควำมทุกข์ของเขำกลำยเป็ นควำมทุกข์ของเรำ ควำมต้องกำรของเขำกลำยเป็ น
ควำมต้องกำรของเรำ ควำมผิดของเขำกลำยเป็ นควำมผิดของเรำ จึงทำให้เรำสำมำรถช่วยเหลือเขำได้ (2
โคริ นธ์.5:21- “เพรำะว่ำพระเจ้ำได้กระทำให้พระองค์น้ นั ผูไ้ ม่มีควำมผิด เป็ นควำมผิด เพรำะเห็นแก่เรำ
เพื่อเรำจะได้เป็ นควำมชอบธรรมของพระเจ้ำโดยพระองค์”)
กำรที่จะมีควำมสำมำรถช่วยคนอื่นได้น้ นั ต้องลงทุนอย่ำงมำกมำยแต่ผทู ้ ี่ไม่เต็มใจสละควำมสุ ข
สบำยของตน และไม่ยอมแบกภำระหนักด้ำนจิตใจ คือภำระแห่งควำมผิดบำป ควำมทุกข์ ควำมอับอำย
ของโลก ผูน้ ้ นั จะเป็ นผูช้ ่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจำกบำปไม่ได้อย่ำงแน่นอน มนุษย์จะรอดด้วยถ้อยคำอัน
เร่ ำร้อนไม่ได้ เว้นแต่ดว้ ยจิตใจที่ปวดร้ำว
(2) วิถีทำงที่พระเยซูคริ สต์ ทรงสำแดงพระมหำกรุ ณำธิคุณของพระองค์
(ก) ลูกำ.10:33-36- แต่ชำวสะมำเรี ยคนหนึ่งเมื่อเดินทำงมำถึงคนนั้น ครั้นเห็นแล้วก็มีใจเมตตำ
เข้ำไปหำเขำเอำผ้ำพันบำดแผลให้ เอำน้ ำมันกับน้ ำองุ่นเทใส่ บำดแผลนั้น แล้วให้เขำขึ้นขี่สัตว์ของตนเอง
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พำมำถึงโรงแรมแห่งหนึ่ง และรักษำพยำบำลเขำไว้ วันรุ่ งขึ้นเมื่อจะไป เขำก็เอำเงินสองบำทมอบให้
เจ้ำของโรงแรมบอกว่ำ “จงรักษำเขำไว้เถิด และเงินที่จะเสี ยเกินนี้ เมื่อกลับมำฉันจะใช้ให้” ในสำมคน
นั้นท่ำนคิดเห็นว่ำคนไหนเป็ นเพื่อนบ้ำนที่แท้จริ งของคนที่ถูกปล้นนั้น
เมื่อพิจำรณำดูแล้ว ภำพของชำวสะมำเรี ยผูแ้ สวงควำมเมตตำผูน้ ้ นั ก็เปรี ยบเสมือนพระเยซูคริ สต์
โดยแท้
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเมตตำกรุ ณำของพระเยซูคริ สต์ มิได้ปรำกฏเพียงโดยควำมรู ้สึกหรื อถ้อยคำเท่ำนั้น
แต่โดยกำรกระทำด้วยกำรเสี ยสละและกำรปฏิบตั ิอย่ำงครบถ้วน ต่อผูท้ ี่พระองค์ทรงเมตตำกรุ ณำนั้น
(ข) มำระโก.6:34- ครั้นพระเยซูเสด็จมำถึงแล้ว ก็ได้เห็นประชำชนหมู่ใหญ่ พระองค์ทรงพระ
กรุ ณำแก่เขำ เพรำะว่ำเขำเป็ นเหมือนฝูงแกะไม่มีผเู ้ ลี้ยง พระองค์จึงสั่งสอนเขำเป็ นหลำยข้อหลำย
ประกำร
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเมตตำกรุ ณำของพระเยซูคริ สต์ ต่อคนที่ไม่มีผเู ้ ลี้ยง ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ทรง
อดทนสั่งสอนเขำเหล่ำนั้น ในเมื่อพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่ อยและเป็ นทุกข์ในพระทัย
พระองค์ทรงสัง่ สอนเขำก่อนที่จะทรงเลี้ยงเขำ เหตุไรจึงทำเช่นนั้นกำรสำแดงพระเมตตำกรุ ณำ
เช่นนี้ เป็ นตัวอย่ำงอันดีเลิศที่เรำควรจะเอำอย่ำง จงเอำใจใส่ ต่อเด็กคนหนึ่งที่ปรำศจำกผูเ้ ลี้ยงดู ถ้ำหำกว่ำ
ท่ำนไม่รู้จะทำอะไรดีกว่ำนี้
(ค) มัทธิว.14:14- เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจำกเรื อ ก็ทรงเห็นประชำชนเป็ นอันมำก พระองค์มี
พระทัยเมตตำเขำ จึงได้ทรงรักษำคนป่ วยให้หำย
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเมตตำกรุ ณำของพระเยซูคริ สต์ ต่อคนที่ไม่มีผเู ้ ลี้ยง ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ทรง
รักษำคนป่ วยให้หำย
(ง) มัทธิว.15:32- ฝ่ ำยพระเยซูทรงเรี ยกพวกสำวกของพระองค์มำตรัสว่ำ “เรำมีใจเมตตำคน
เหล่ำนี้ ด้วยเขำค้ำงอยูก่ บั เรำได้สำมวันแล้ว และเดี๋ยวนี้ เขำไม่มีอะไรกิน (ดูขอ้ ต่อไปด้วย)
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเมตตำกรุ ณำของพระเยซูคริ สต์ ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ทรงเลี้ยงคนที่หิวโหย
(จ) มัทธิ ว.20:32-34- พระเยซูจึงหยุด ยืนอยู่ เรี ยกเขำมำและตรัสว่ำ “เจ้ำทั้งสองจะใคร่ ให้เรำทำ
อะไรแก่เจ้ำ” เขำทูลว่ำ “พระองค์เจ้ำข้ำ ขอให้ตำของข้ำพเจ้ำเห็นได้” พระเยซูทรงมีพระทัยเมตตำก็
ถูกต้องตำเขำ ในทันใดนั้นตำเขำก็เห็นได้และเขำทั้งสองได้ติดตำมพระองค์ไป
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระเมตตำกรุ ณำของพระเยซูคริ สต์ ได้ปรำกฏ (ก) ในกำรคอยฟังคนตำบอดสองคน
ในขณะที่พระองค์ทรงมีพระรำชกิจด่วน (ข) ในกำรทรงรักษำตำของชำยสองคนนั้นให้หำยบอด
(ฉ) มำระโก.5:8- เพรำะพระองค์ได้ตรัสแก่มนั ว่ำ “อ้ำยผีโสโครก จงออกมำจำกคนนั้นเถิด”
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มำระโก.9:25- เมื่อพระเยซูทรงเห็นประชำชนกำลังวิง่ เข้ำมำ พระองค์ทรงตวำดผีโสโครกนั้นว่ำ
“อ้ำยผีใบ้หูหนวก เรำสั่งเอ็งให้ออกจำกเขำเถิด อย่ำได้กลับเข้ำสิ งเขำอีกเลย”
ข้ อเสนอทีห่ ก พระเมตตำกรุ ณำของพระเยซูคริ สต์ ได้ปรำกฏในกำรขับไล่ผสี ิ งที่ได้เข้ำสิ งมนุษย์
(ช) มำระโก.1:41- พระเยซูจึงทรงพระกรุ ณำ เหยียดพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้น ตรัสแก่เขำว่ำ “เรำ
พอใจแล้ว จงหำยโรคและสะอำดเถิด”
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเมตตำกรุ ณำของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ (ก) ในกำรที่ทรงยื่นพระหัตถ์แตะต้องคน
เป็ นโรคเรื้ อน (เป็ นเวลำหลำยปี ที่ชำยคนเป็ นโรคเรื้ อนคนนั้น ไม่ได้รับกำรแตะต้องจำกมือที่ปรำศจำก
โรคเรื้ อน หรื อกำรแสดงควำมรักจำกผูใ้ ดเลย สมัยนี้คนที่ผดิ ศีลธรรมก็ตอ้ งกำรช่วยเหลือจำกผูบ้ ริ สุทธิ์
และเปี่ ยมไปด้วยควำมรักเช่นเดียวกัน (ข) ในกำรบำบัดโรคเรื้ อนของชำยคนนั้น
(ซ) ลูกำ.7:12-14- เมื่อมำใกล้ประตูเมืองนั้น นี่แน่ะ มีคนหำมศพชำยหนุ่มคนหนึ่งมำ มำรดำเขำ
เป็ นหม้ำยมีลูกคนเดียว และชำวเมืองเป็ นอันมำกมำกับหญิงนั้น เมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นมำรดำนั้น
พระองค์ทรงเมตตำกรุ ณำเขำและตรัสว่ำ “อย่ำร้องไห้เลย” แล้วพระองค์เสด็จเข้ำไปใกล้ ถูกต้องโลง คน
หำมศพนั้นก็หยุดยืนอยู่ พระองค์จึงตรัสว่ำ “ชำยหนุ่มเอ๋ ย เรำสัง่ เจ้ำให้ลุกขึ้นเถิด
ข้ อเสนอทีแ่ ปด พระเมตตำกรุ ณำของพระเยซูคริ สต์ ได้ปรำกฏ
(ก) ในกำรสั่งให้ผมู ้ ีควำมทุกข์ให้หยุดร้องไห้ (ข) ในกำรประทำนผูท้ ี่เป็ นที่รัก ซึ่ งสู ญเสี ยไปแล้ว คืน
ให้แก่ผทู ้ ุกข์โศกนั้น
(ฌ) ลูกำ.7:48,50- พระองค์จึงตรัสแก่ผหู ้ ญิงนั้นว่ำ “ควำมผิดบำปของเจ้ำโปรดยกเสี ยแล้ว”
พระองค์จึงตรัสแก่ผหู ้ ญิงนั้นว่ำ “ควำมเชื่อของเจ้ำได้ทำให้เจ้ำรอด จงไปเป็ นสุ ขเถิด
ยอห์น.6:37- สำรพัดที่พระบิดำได้ทรงประทำนแก่เรำ จะมำหำเรำ และผูท้ ี่มำหำเรำเรำจะไม่ทิ้ง
เลย
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า พระเมตตำกรุ ณำของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรต้อนรับ และอภัยโทษคนบำป และ
ในกำรสั่งให้ไปเป็ นสุ ข
เมื่อเรำพิจำรณำดูขอ้ เหล่ำนี้ ให้เรำจำ ฮีบรู .13:8 ไว้ – “พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นอยูอ่ ย่ำงเดียวกัน
ในเวลำวำนนี้ และเวลำวันนี้ และสื บ ๆ ไปเป็ นนิจกำล” และ 1 ยอห์น.2:6- “ผูใ้ ดว่ำตนอยูใ่ นพระองค์ ผู ้
นั้นก็ควรประพฤติ ตำมที่พระองค์ทรงประพฤติน้ นั ”

6. การอธิษฐานของพระเยซูคริสต์
(1) ควำมจริ งเกี่ยวกับกำรอธิ ษฐำนของพระองค์
ฮีบรู 5:7.- ฝ่ ำยพระคริ สต์น้ นั ขณะเมื่อพระองค์ดำรงอยูใ่ นเนื้ อหนัง พระองค์ได้ถวำยคำ
อธิ ษฐำนและคำวิงวอน ด้วยทรงพระกันแสงมำกมำย และน้ ำพระเนตรไหลคือ ถวำยแก่พระเจ้ำผูท้ รง
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ฤทธิ์ อำจที่จะช่วยพระองค์น้ นั ให้พน้ จำกควำมตำยได้ และพระเจ้ำได้ทรงฟัง เพรำะพระองค์น้ นั ได้ยำ
เกรง
ข้ อเสนอ เมื่อพระเยซูคริ สต์ยงั ประทับอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ทรงอธิ ษฐำน และวิงวอนพระเจ้ำแทนมนุษย์
ทั้งหลำย พระองค์ทรงเป็ นนักอธิ ษฐำน
คำว่ำ “อธิษฐำน” ที่เกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์ ปรำกฏในพระคริ สตธรรมคัมถีร์ไม่นอ้ ยกว่ำยีส่ ิ บห้ำ
ครั้ง และยังมีอีกหลำยข้อ ที่กล่ำวถึงกำรอธิ ษฐำนของพระองค์ โดยไม่ได้บนั ทึกถ้อยคำของพระองค์ไว้
เลยพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่ม ทั้งพระธรรมมัทธิ ว มำระโก ลูกำ และยอห์น ได้กล่ำวถึงกำรอธิ ษฐำนของพระ
เยซู พระรำชประวัติของพระเยซูคริ สต์มีลกั ษณะพิเศษหลำยประกำร แต่ไม่มีอะไรเด่นไปกว่ำ กำร
อธิ ษฐำนของพระองค์เลย หัวข้อต่อไปนี้แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ พระองค์ทรงเป็ นนักอธิษฐำน
(2) พระเยซูคริ สต์ทรงอธิษฐำนเมื่อใด
(ก) ลูกำ.6:12- ครำวนั้นพระองค์เสด็จขึ้นภูเขำเพื่อจะอธิ ษฐำน และได้อธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำตลอด
คืนยังรุ่ ง
ข้อเสนอที่หนึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำนกลำงคืน บำงครั้งทรงอธิ ษฐำนตลอดคืน
เหตุใดจึงทรงอธิ ษฐำนกลำงคืน ก็เพื่อจะสนทนำปรำศรัยกับพระเจ้ำตำมลำพังโดยไม่มีสิ่งใด
รบกวน
(ข) มำระโก.1:35- ครั้นเวลำเช้ำมืดพระองค์ได้ทรงตื่นขึ้น เสด็จออกไปยังที่สงัดและทรง
อธิ ษฐำนที่นนั่
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ทรงตื่นขึ้นอธิ ษฐำนแต่เช้ำตรู่
สำเหตุที่พระองค์ทรงกระทำเช่นนี้ มีสองประกำรคือ เพื่อจะได้อยูก่ บั พระเจ้ำตำมลำพัง และเพื่อ
จะทรงเตรี ยมตัวสำหรับทำพระรำชกิจของพระองค์ในวันนั้น
(ค) ลูกำ.3:21,22- อยูม่ ำเมื่อคนทั้งปวงได้รับบัพติศมำแล้ว และพระเยซูทรงรับบัพติศมำด้วย
ขณะเมื่อกำลังอธิ ษฐำนอยู่ ท้องฟ้ ำก็แหวกออกเป็ นช่อง และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงรู ปสัญฐำนเหมือน
นกพิรำบ ได้ลงมำบนพระองค์ และมีพระสุ รเสี ยงมำจำกฟ้ ำว่ำ “ท่ำนที่เป็ นบุตรที่รักของเรำ เรำชอบใจ
ท่ำนมำ”
มำระโก.1:35,38- ครั้นเวลำเช้ำมืด พระองค์ได้ทรงตื่นขึ้น เสด็จออกไปยังที่สงัดและทรง
อธิ ษฐำนที่นนั่ พระองค์ตรัสแก่เขำว่ำ “ให้เรำทั้งหลำยเข้ำไปในบ้ำนเมืองใกล้เคียง เพื่อเรำจะได้เทศนำที่
นัน่ ด้วย ที่เรำได้มำก็เพรำะเหตุน้ นั เอง”
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ลูกำ.6:12,13- ครำวนั้นพระองค์เสด็จขึ้นภูเขำเพื่อจะอธิ ษฐำน และได้อธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำตลอด
คืนยังรุ่ ง ครั้นรุ่ งเช้ำแล้วพระองค์ทรงเรี ยกหมู่ศิษย์ของพระองค์ แล้วทรงเลือกสิ บสองคนออกจำกหมู่
ศิษย์น้ นั ที่พระองค์ทรงให้ชื่อว่ำอัครสำวก
ลูกำ. 9:18,21,22- เมื่อพระองค์กำลังอธิ ษฐำนอยูต่ ่ำงหำก เหล่ำสำวกอยูก่ บั พระองค์จึงกำชับสัง่
เขำมิให้บอกควำมนี้ แก่ผใู ้ ด และตรัสว่ำ “บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมำนหลำยประกำร และพวกผูเ้ ฒ่ำ
พวกปุโรหิ ต และพวกอำลักษณ์จะละทิ้งและฆ่ำท่ำนเสี ย และวันที่สำมท่ำนจะเป็ นขึ้นใหม่
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำน ก่อนที่จะรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก่อนทรง
เริ่ มทำพระรำชกิจของพระองค์ ก่อนออกไปสั่งสอนทุกครั้ง ก่อนเลือกอัครสำวก 12 คน ก่อนที่พระองค์
บอกสำวกว่ำ พระองค์จะต้องสิ้ นพระชนม์ในไม่ชำ้ และก่อนเหตุกำรณ์สำคัญทุกครั้ง พระองค์ทรง
เตรี ยมพร้อมสำหรับเหตุกำรณ์สำคัญโดยกำรจัดเวลำไว้สำหรับอธิษฐำน
(ง) มัทธิว.14:23- และเมื่อให้คนเหล่ำนั้นไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขำที่สงัด เพื่อ
จะอธิ ษฐำน ครั้นพลบค่ำแล้ว พระองค์ยงั ทรงอยูท่ ี่นนั่ ผูเ้ ดียว
ยอห์น.6:15- เพรำะพระเยซูทรงทรำบว่ำ เขำจะมำจับพระองค์ไปตั้งให้เป็ นกษัตริ ยพ์ ระองค์จึง
เสด็จไปยังภูเขำอีกแต่พระองค์เดียว
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์ทรงอธิษฐำน หลังจำกที่พระองค์ทรงมีชยั ในพระรำชกิจที่ทรงปฏิบตั ิ และ
หลังจำกกำรเผชิ ญกับเหตุกำรณ์ร้ำยต่ำง ๆ
ที่พระองค์ทรงทำเช่นนั้น (ก) ก็เพื่อระดมพระกำลัง เพรำะกำรกระทำกำรอิทธิ ฤทธิ์ มหัศจรรย์
นั้น ได้ใช้พลังในพระกำยของพระองค์อย่ำงมำกมำย (เทียบ มำระโก.5:30) (ข) ก็เพื่อมิให้เกิดควำม
ภำคภูมิหรื อควำมพอใจในผลสำเร็ จของพระองค์ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นมนุษย์อย่ำงแท้จริ ง และทรง
เผชิญกับกำรทดลองทุกอย่ำงเช่นเดียวกับเรำ
พระองค์ได้ต่อสู ้กบั กำรทดลองด้วยเครื่ องอำวุธชนิ ด
เดียวกับมนุษย์ คือ ด้วยพระวจนะของพระเจ้ำ และด้วยกำรอธิ ษฐำน ตำมปกติเรำมักจะอธิ ษฐำน ก่อนที่
จะเผชิญกับเหตุกำรณ์สำคัญ ๆ ในชีวติ ของเรำ หำกเรำอธิ ษฐำนทั้งภำยหลังจำกที่เรำได้ประสบกับ
เหตุกำรณ์สำคัญ ๆ นั้นแล้ว เรำก็จะได้รับผลสำเร็ จยิง่ ขึ้น แต่แทนที่เรำจะทำเช่นนั้น เรำก็มกั ภูมิใจหรื อ
อ่อนเพลียก่อนจึงไม่ได้ผลเท่ำที่ควร
(จ) มัทธิว.14:19- แล้วพระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่ำนั้นนัง่ ลงที่หญ้ำ เมื่อได้รับขนมปั งห้ำอัน กับ
ปลำสองตัวนั้นแล้ว พระองค์ทรงเงยพระพักตร์ดูฟ้ำขอพร และหักส่ งให้แก่พวกสำวก พวกสำวกก็แจก
ให้แก่คนทั้งปวง
ลูกำ.24:30- ต่อมำเมื่อพระองค์ทรงนัง่ รับประทำนอำหำรกับเขำ พระองค์ทรงหยิบขนมปั ง
โมทนำขอบพระคุณ แล้วหักส่ งให้เขำ
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ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำน ก่อนเสวยพระกระยำหำร
พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำนเกี่ยวกับกิจประจำวันทุกอย่ำง เหล่ำสำวกของพระองค์ หรื อแม้แต่ผู ้
ที่ยงั ไม่ทรำบว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ ต่ำงได้สังเกตเห็นว่ำ พระองค์ทรงอธิ ษฐำน ก่อนเสวยพระ
กระยำหำรทุกครั้ง (ลูกำ.24:30,31) ในกำรเกี่ยวข้องกับสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ เรำโดยมำกมักลืมอธิ ษฐำน แต่
พระเยซูทรงอธิ ษฐำนควบคู่กบั ไป กับกำรดำรงพระชนม์ทุก ๆ ขั้น โดยไม่มีกำรเว้น
(ฉ) ลูกำ.5:15,16- แต่กิตติศพั ท์ของพระองค์ยงิ่ เลื่องลือไป และประชำชนเป็ นอันมำกมำชุมนุม
กันเพื่อจะฟังพระองค์ และให้พระองค์รักษำโรคต่ำง ๆ ของเขำให้หำย แต่พระองค์เสด็จออกไปในที่
สงัดและทรงอธิษฐำน
ข้ อเสนอทีห่ ก เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงมีพระรำชกิจมำกมำย พระองค์ได้เสด็จออกไปอธิ ษฐำนในที่สงัด
โดยลำพัง
บำงคนมีธุระยุง่ มำก จนไม่มีเวลำอธิ ษฐำน แต่เท่ำที่เรำทรำบ พระเยซูยงิ่ มีภำรกิจมำกเท่ำใด
พระองค์ก็ทรงอธิ ษฐำนมำกขึ้นเท่ำนั้น บำงครั้งพระเยซูไม่มีเวลำพอที่จะเสวยพระกระยำหำร (มำระโก.
3:20) บำงครั้งพระองค์ไม่มีเวลำพักผ่อนหรื อบรรทมได้เลย (มำระโก.6:31,33,46) แต่กระนั้น พระองค์ก็
ทรงจัดเวลำไว้อธิ ษฐำนเสมอ พระเยซูทรงมีภำรกิจมำกขึ้นเท่ำใด พระองค์ก็ทรงใช้เวลำอธิ ษฐำนมำกขึ้น
เท่ำนั้น ผูร้ ับใช้พระเจ้ำที่สำคัญ ๆ ผูซ้ ่ ึ งได้รับควำมสำเร็ จหลำยท่ำนเช่น มำร์ ติน ลูเธอร์ อำดำม คลำร์ ก ก็
ได้เรี ยนเคล็ดลับนี้จำกพระเยซูคริ สต์ แต่มีหลำยคนที่ไม่ได้รับผลสำเร็ จ เนื่องด้วยขำดเคล็ดลับนี้ และ
ปล่อยให้กำรงำนแย่งเอำเวลำอธิ ษฐำนไปจนหมดสิ้ น
(ช) มำระโก.6:31,33-35,46- แล้วพระองค์ตรัสแก่เขำว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจงไปหำที่สงัดหยุดพัก
หำยเหนื่ อยสักหน่อยหนึ่ง เพรำะว่ำมีคนไปมำเป็ นอันมำก จนไม่มีเวลำว่ำงจะรับประทำนอำหำรได้”
เมื่อคนทั้งปวงได้เห็นพระองค์กบั สำวกไปนั้นมีหลำยคนรู ้จกั พระองค์ จึงพำกับออกจำกบ้ำนเมืองทั้ง
ปวงไปถึงก่อน ครั้นพระเยซูเสด็จมำถึงแล้ว ก็ได้เห็นประชำชนหมู่ใหญ่ พระองค์ก็ทรงพระกรุ ณำแก่เขำ
เพรำะว่ำเขำเป็ นเหมือนฝูงแกะไม่มีผเู ้ ลี้ยง พระองค์จึงสั่งสอนเขำเป็ นหลำยข้อหลำยประกำร เมื่อเวลำ
ล่วงไปเกือบจะหมดวันแล้ว เหล่ำสำวกมำทูลว่ำ “ที่นี่กนั ดำรอำหำรนัก และบัดนี้เวลำก็ล่วงไปเกือบจะ
หมดวันแล้ว....” เมื่อให้ประชำชนไปหมดแล้ว พระองค์ได้เสด็จขึ้นภูเขำเพื่อจะอธิ ษฐำนที่นนั่
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำน เมื่อทรงอ่อนเพลีย
พระเยซูทรงเฝ้ ำระวังอธิษฐำนในเวลำกลำงคืนดังที่ปรำกฏ ใน มำระโก.6:46 หลังจำกที่พระเยซู
มีธุกิจมำก จนไปไม่มีเวลำเสวยพระกระยำหำรและในเวลำนั้นพระเยซูทรงพำสำวกของพระองค์ ไป
พักผ่อนเพียงชัว่ ครำว แต่ก็ไม่เป็ นไปตำมพระประสงค์ เพรำะมีฝงู ชนเข้ำมำห้อมล้อมพระองค์ไว้ และ
ตลอดวันนั้น พระเยซูได้ทรงสั่งสอนและรักษำโรคต่ำง ๆ ให้แก่ประชำชน หลังจำกวันอันแสนยุง่ และ
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เหน็ดเหนื่ อยนั้น พระองค์ได้ใช้เวลำอธิ ษฐำนตลอดคืน ซึ่ งเป็ นวิธีที่ได้รับพลังจำกพระเจ้ำดีกว่ำกำรนอน
หลับพักผ่อนเสี ยอีก มีบำงครั้งที่เรำเหนื่อยมำกเกินไปจนนอนไม่หลับ และเป็ นกำรไร้ประโยชน์ที่ตอ้ ง
นอนพลิกไปพลิกมำบนที่นอนตั้งหลำย ๆ ชัว่ โมง เหตุไรเรำจึงไม่ลุกขึ้นอธิ ษฐำน หำกเรำกลับไปนอน
อีกครั้ง ก็จะหลับสบำย
(ซ) มัทธิว.26:36- แล้วพระเยซูทรงพำสำวกมำยังตำบลหนึ่ง เรี ยกว่ำเฆ็ธเซมำเนแล้วรับสั่งว่ำ
“จงนัง่ อยูท่ ี่นี่ ขณะเมื่อเรำจะไปอธิ ษฐำนที่โน่น”
ลูกำ.22:39-41- ฝ่ ำยพระองค์เสด็จออกไปยังภูเขำมะกอกเทศตำมเคย และเหล่ำสำวกของ
พระองค์กต็ ำมพระองค์ไป เมื่อมำถึงที่นนั่ แล้ว พระองค์ตรัสแก่เขำทั้งหลำยว่ำ “จงอธิษฐำนเพื่อมิให้เข้ำ
ในกำรทดลอง” แล้วพระองค์ดำเนินไปจำกเขำไกลประมำณขว้ำงหิ นตก และทรงคุกเข่ำลงอธิ ษฐำน
ข้ อเสนอทีแ่ ปด พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำน ก่อนที่จะเผชิ ญกำรทดลองทุกครั้ง
พระเยซูทรงเตรี ยมไว้เพื่อเผชิ ญกับกำรทดลอง และพระเยซูทรงมีชยั ชนะต่อกำรทดลองทุกครั้ง
สำวกของพระเยซูง่วงและหลับ ทั้ง ๆ ที่พระเยซูทรงเตือนล่วงหน้ำให้อธิ ษฐำน เพื่อคอยระวังกำรทดลอง
ที่จะมำจู่โจม พระเยซูทรงมีชยั ชนะในขณะที่สำวกพ่ำยแพ้ พระเยซูทรงเงียบขรึ มสุ ภำพในวำระที่เผชิ ญ
กับกำรพิพำกษำของปี ลำต และถูกตรึ งบนไม้กำงเขนนี่ เป็ นผลแห่งกำรที่พระองค์ทรงอธิ ษฐำนอยูต่ ลอด
คืน ในสวนเฆ็ธเซมำเน
(ฌ) ลูกำ.23:34,46- ฝ่ ำยพระเยซูจึงทรงอธิ ษฐำนว่ำ “โอ พระบิดำเจ้ำข้ำ ขอโปรดยกโทษเขำ
เพรำะว่ำเขำไม่รู้วำ่ เขำทำอะไร” เขำก็เอำฉลองพระองค์จบั สลำกแบ่งปั นกัน พระเยซูทรงร้องเสี ยงดัง
แล้วตรัสว่ำ “พระบิดำเจ้ำข้ำ ข้ำพเจ้ำฝำกวิญญำณจิตของข้ำพเจ้ำไว้ในพระหัถต์ของพระองค์” ทรงตรัส
อย่ำงนั้นแล้วจึงปลงพระชนม์
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำน ในวำระสุ ดท้ำยก่อนสิ้ นพระชนม์
คำตรัสสุ ดท้ำยของพระเยซูคือคำอธิษฐำน
พระชนมำยุของพระเยซูประกอบไปด้วยกำร
อธิ ษฐำน และขั้นสุ ดท้ำยก็จบลงด้วยกำรอธิ ษฐำนซึ่ งเป็ นกำรเหมำะสมอย่ำงยิง่
(3) สถำนที่ที่พระเยซูคริ สต์ทรงอธิษฐำน
(ก) มัทธิว.14:23- พระเยซูตรัสสั่งพวกสำวกให้ลงเรื อข้ำมฟำกไปก่อน และเมื่อให้คนเหล่ำนั้น
ไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขำที่สงัดเพื่อจะอธิ ษฐำน ครั้นพลบค่ำแล้ว พระองค์ยงั ทรงอยูท่ ี่
นัน่ ผูเ้ ดียว
มำระโก.6:46- เมื่อให้ประชำชนไปหมดแล้ว พระองค์ได้เสด็จขึ้นภูเขำเพื่อจะอธิ ษฐำนที่นนั่
ลูกำ.6:12- ครำวนั้นพระองค์เสด็จขึ้นภูเขำเพื่อจะอธิ ษฐำน และได้อธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำตลอดคืน
ยังรุ่ ง
133

ยอห์น.6:15- เพรำะพระเยซูทรงทรำบว่ำ เขำจะมำจับพระองค์ ไปตั้งให้เป็ นกษัตริ ยพ์ ระองค์จึง
เสด็จไปยังภูเขำอีกแต่พระองค์เดียว
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์เสด็จขึ้นไปบนภูเขำตำมลำพัง เพื่อจะทรงอธิ ษฐำนที่นนั่
พระรำชประวัติของพระเยซูในพระธรรมกิตติคุณทั้งสี่ ได้กล่ำวถึงกำรที่พระเยซูเสด็จขึ้นไปบน
ภูเขำเพื่ออธิษฐำน และดังที่กล่ำวไว้ในพระธรรม ลูกำ.22:39 ว่ำ- “ฝ่ ำยพระองค์เสด็จออกไปยังภูเขำ
มะกอกเทศ ตำมเคย...” (สต๊อกเกอร์ ได้เขียนไว้วำ่ “เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ำไปในเมืองใดเมืองหนึ่งพระองค์
จะต้องทรงทรำบเสี ยก่อนว่ำ
ระยะทำงจำกตัวเมืองไปยังภูเขำที่ใกล้ที่สุดอยูต่ รงไหน
คล้ำยกับ
นักท่องเที่ยว ซึ่ งมักถำมถึงสถำนที่สำคัญและโรมแรมชั้นดีที่สุดว่ำ มีที่ไหนบ้ำง”)
(ข) มำระโก.1:35- ครั้นเวลำเช้ำมืด พระองค์ได้ทรงตื่นขึ้น เสด็จออกไปยังที่สงัดและทรง
อธิ ษฐำนที่นนั่
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จออกไปยังที่สงัดเงียบ เพื่ออธิ ษฐำนที่นนั่
หำกจะพิจำรณำในแง่หนึ่งแล้ว เรำอำจจะหำสถำนที่เงียบสงัด ท่ำมกลำงย่ำนที่เต็มไปด้วยฝูงชน
ได้ แต่ถำ้ เรำจะทำตำมแบบของพระเยซูคริ สต์ได้ โดยหำสถำนที่สงบเงียบ ปรำศจำกสิ่ งรบกวน เพื่อเฝ้ ำ
พระเจ้ำตำมลำพังแล้ว ก็จะเป็ นกำรดียงิ่ หำกท่ำนไม่เคยคุกเข่ำลงอธิ ษฐำนในที่สงัดเงียบอยูต่ ำมลำพังกับ
พระเจ้ำในป่ ำ หรื อใต้ร่มไม้เวลำกลำงคืน ภำยใต้แสงจันทร์ หรื อแสงดำว ก็นบั ว่ำท่ำนขำดพระพรอย่ำงที่
จะหำคำอธิบำยไม่ได้ บุตรของพระเจ้ำทุกคนควรได้รับพระพรจำกกำรอธิ ษฐำนในที่สงัดเงียบเช่นนั้น
(4) บุคคลที่พระเยซูคริ สต์ทรงร่ วมอธิ ษฐำนด้วย
(ก) มัทธิว.14:23- พระเยซูตรัสสัง่ พวกสำวกให้ลงเรื อข้ำมฟำกไปก่อน และเมื่อให้คนเหล่ำนั้น
ไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขำที่สงัด เพื่อจะอธิ ษฐำนครั้นพลบค่ำแล้ว พระองค์ยงั ทรงอยูท่ ี่
นัน่ ผูเ้ ดียว
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำน ตำมลำพังพระองค์แต่ผเู ้ ดียว
(ข) ลูกำ.9:28- ภำยหลังพระองค์ได้ตรัสคำเหล่ำนั้นประมำณแปดวัน พระองค์จึงพำเปโตร
ยอห์น และยำกอบขึ้นไปบนภูเขำเพื่อจะอธิ ษฐำน
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำน ด้วยกันกับสำวกที่สนิทเพียงไม่กี่คน
(ค) ลูกำ.9:18- เมื่อพระองค์กำลังอธิ ษฐำนอยูต่ ่ำงหำก เหล่ำสำวกอยูก่ บั พระองค์ พระองค์จึง
ตรัสถำมเขำว่ำ “คนทั้งหลำยพูดกันว่ำเรำเป็ นผูใ้ ด”
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ทรงอธิษฐำนพร้อม ๆ กับอัครสำวกทุกคน อัครสำวกเป็ นเสมือน
ครอบครัวของพระเยซู และกำรอธิ ษฐำนนั้นเป็ นเสมือนกำรอธิ ษฐำนประจำครอบครัว
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(ง) มัทธิว.14:19- แล้วพระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่ำนั้นนัง่ ลงที่หญ้ำ เมื่อได้รับขนมปั งห้ำอันกับ
ปลำสองตัวนั้นแล้ว พระองค์ทรงเงยพระพักตร์ ดูฟ้ำขอพร และหักส่ งให้แก่สำวก พวกสำวกก็แจกให้แก่
คนทั้งปวง
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำนท่ำมกลำงฝูงชน
บำงคนแย้งว่ำข้อพระธรรมมัทธิ ว 6:6 ที่วำ่ – “ฝ่ ำยท่ำนเมื่ออธิ ษฐำนจงเข้ำในห้องชั้นใน และเมื่อ
ปิ ดประตูแล้ว จงอธิ ษฐำนขอจำกพระบิดำของท่ำนผูอ้ ยูใ่ นที่ลบั ลี้ และพระบิดำของท่ำนผูอ้ ยูใ่ นที่ลบั ลี้จะ
ทรงโปรดประทำนแก่ท่ำน” หมำยควำมว่ำ เรำควรอธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำในที่ลบั ลี้อย่ำงเดียวเท่ำนั้น เรำก็
จะเห็นได้จำกแบบอย่ำงของพระเยซูวำ่ พระองค์ทรงอธิษฐำนในที่เปิ ดเผยด้วย
(5) ผูท้ ี่พระเยซูคริ สต์ทรงอธิษฐำนเผื่อ
(ก) ยอห์น.12:28- “โอ พระบิดำ ขอให้พระนำมของพระองค์มีเกียรติยศ” ขณะนั้นมีพระสุ รเสี ยง
ออกมำจำกฟ้ ำว่ำ “เรำได้ให้มีเกียรติยศแล้ว และจะให้มีเกียรติยศอีก”
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำนขอให้พระนำมของพระเจ้ำมีเกียรติยศ
พระเยซูทรงถือว่ำ พระเจ้ำทรงสนพระทัยต่อคำอธิษฐำนของพระองค์พระเยซูทรงสอนสำวก
ให้เทิดพระนำมของพระเจ้ำไว้เป็ นอันดับสู งสุ ดในแบบอย่ำงคำอธิ ษฐำนของพระองค์ (มัทธิว.6:9)
(ข) ยอห์น.17:1- เมื่อพระเยซูได้ตรัสคำเหล่ำนั้นแล้ว พระองค์จึงแหงนพระเนตรดูฟ้ำตรัสว่ำ
“พระบิดำเจ้ำข้ำ เวลำก็มำถึงแล้ว ขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์มีเกียรติยศ เพื่อพระบุตรจะถวำย
เกียรติยศแก่พระองค์”
ฮีบรู .5:7- ฝ่ ำยพระคริ สต์น้ นั ขณะเมื่อพระองค์ดำรงอยูใ่ นเนื้อหนัง พระองค์ได้ถวำยคำอธิ ษฐำน
และคำวิงวอนด้วยพระกันแสงมำกมำย และน้ ำพระเนตรไหล คือถวำยแก่พระเจ้ำผูท้ รงฤทธิ์ อำจที่จะ
ช่วยพระองค์น้ นั ให้พน้ จำกควำมตำยได้ และพระเจ้ำได้ทรงฟัง เพรำะพระองค์น้ นั ได้ยำเกรง
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ทรงอธิษฐำน เพื่อพระองค์เอง
กำรอธิ ษฐำนเพื่อพระองค์เองเช่นนี้ ไม่ใช่เป็ นกำรอธิ ษฐำนด้วยเห็นแก่ตนเอง พระองค์ทรง
อธิ ษฐำนทูลขอต่อองค์พระบิดำ เพื่อประทำนพระเกรี ยรติยศแก่พระองค์ เพื่อที่พระองค์จะได้ถวำยพระ
เกียรติยศนั้นแก่พระบิดำอีก พระเยซูทรงอธิ ษฐำน ขอให้พน้ จำกกำรถูกปลงพระชนม์ก่อนเวลำกำหนด
เพื่อจะได้กระทำพระรำชกิจของพระบิดำเจ้ำ ที่ได้มอบหมำยให้พระองค์กระทำ ให้เป็ นผลสำเร็ จ ดังนั้น
กำรอธิ ษฐำนของพระเยซูคริ สต์ เพื่อพระองค์เอง จึงไม่ใช่กำรเห็นแก่ตวั กำรอธิ ษฐำนขอเพื่อตนเองอย่ำง
สัตย์ซื่อ ไม่ใช่กำรเห็นแก่ตวั
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(ค) ยอห์น.14:16,17- เรำจะขอพระบิดำ และพระองค์จะทรงประทำนผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่งแก่ท่ำน
เพื่อจะอยูก่ บั ท่ำนเป็ นนิ ตย์ คือพระวิญญำณแห่งควำมจริ ง ผูน้ ้ นั โลกรับไม่ได้ เพรำะไม่เห็นและไม่รู้จกั
พระองค์ ท่ำนทั้งหลำยรู ้จกั พระองค์ เพรำะว่ำพระองค์อำศัยอยูก่ บั ท่ำนและอยูภ่ ำยในท่ำน
ยอห์น.17:9,20- ข้ำพเจ้ำอธิ ษฐำนเพื่อเขำ ข้ำพเจ้ำมิได้อธิ ษฐำนเพื่อโลก แต่เพื่อคนเหล่ำนั้น ที่
พระองค์ทรงประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำแล้ว ด้วยว่ำเขำเป็ นคนของพระองค์ขำ้ พเจ้ำมิได้อธิ ษฐำนเพื่อคนเหล่ำนี้
พวกเดียว แต่เพื่อคนทั้งหลำยที่วำงใจในข้ำพเจ้ำเพรำะคำของเขำ
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำนเพื่อคนทั้งหลำยของพระองค์คนของพระเยซู คือคนที่พระ
บิดำเจ้ำได้ประทำนให้พระองค์ และพระองค์ทรงอธิ ษฐำนเผือ่ คนเหล่ำนั้นเป็ นพิเศษ แม้เดี๋ยวนี้พระเยซู
ยังทรงเป็ นตัวแทน และทรงทูลอ้อนวอนพระเจ้ำสำหรับเขำเหล่ำนั้น
ฮีบรู .7:25- เหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงสำมำรถช่วยคนทั้งปวงที่มำหำพระเจ้ำทำงพระองค์น้ นั ให้
ได้รับควำมรอดโดยไม่มีอะไรขีดคัน่ เพรำะว่ำพระองค์ทรงพระชนม์
โรม.8:34- ....ใครเล่ำจะเป็ นผูป้ รับโทษอีก ก็คือพระเยซูคริ สต์ที่สิ้นพระชนม์แล้วนัน่ แหละ และ
ยิง่ กว่ำนั้นอีกได้ทรงคืนพระชนม์ ทรงสถิตอยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ และทรงอธิ ษฐำนขอเพื่อ
เรำทั้งหลำยด้วย
1 ยอห์น.2:1- ดูก่อนลูกเล็ก ๆ ของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเขียนข้อควำมเหล่ำนี้ ฝำกมำยังท่ำนทั้งหลำย
เพื่อท่ำนจะไม่ได้หลงกระทำผิด และถ้ำผูใ้ ดหลงกระทำผิด เรำก็มีพระองค์ผชู ้ ่วยเหลือสถิตอยูก่ บั พระ
บิดำ คือพระเยซูคริ สต์ผเู ้ ที่ยงธรรมนั้น
(ง) ลูกำ.22:31,32- ซีโมน ๆ เอ๋ ย นี่แหละ ซำตำนได้ขอพวกท่ำนไว้ เพื่อจะฝัดร่ อนเหมือนฝัดข้ำว
สำลี แต่เรำได้อธิ ษฐำนเผือ่ ตัวท่ำน เพื่อควำมเชื่ อของท่ำนจะไม่ได้ขำด และเมื่อท่ำนได้หนั กลับแล้ว จงชู
กำลังพี่นอ้ งทั้งหลำยของท่ำน
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์ทรงอธิษฐำน เผือ่ เปโตรและสำวกของพระองค์เป็ นรำยบุคคล
พระเยซูมิได้เพียงทรงอธิษฐำนเพื่อผูเ้ ชื่ อเป็ นส่ วนรวม แต่พระองค์ทรงอธิ ษฐำนสำหรับผูเ้ ชื่อ
เป็ นรำยบุคคลอีกด้วย
1 ยอห์น.2:1- ดูก่อนลูกเล็ก ๆ ของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเขียนข้อควำมเหล่ำนี้ ฝำกมำยังท่ำนทั้งหลำย
เพื่อท่ำนจะไม่ได้หลงกระทำผิด และถ้ำผูใ้ ดหลงกระทำผิด เรำก็มีพระองค์ผชู ้ ่วยเหลือเหลือสถิตอยูก่ บั
พระบิดำ คือพระเยซูคริ สต์ผเู ้ ที่ยงธรรมนั้น
(จ) ลูกำ.23:34- ฝ่ ำยพระเยซูจึงทรงอธิ ษฐำนว่ำ “โอ พระบิดำเจ้ำข้ำ ขอโปรดยกโทษเขำ
เพรำะว่ำเขำไม่รู้วำ่ เขำทำอะไร” เขำก็เอำฉลองพระองค์จบั สลำกแบ่งปั นกัน
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำน เผือ่ ศัตรู ของพระองค์
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(6) วิธีแห่งกำรอธิ ษฐำนของพระเยซูคริ สต์
(ก) ยอห์น.17:1- เมื่อพระเยซูได้ตรัสคำเหล่ำนั้นแล้ว พระองค์จึงแหงนพระเนตรดูฟ้ำตรัสว่ำ
“พระบิดำเจ้ำข้ำ เวลำก็มำถึงแล้ว ขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์มีเกียรติยศ เพื่อพระบุตรจะถวำย
เกียรติยศแก่พระองค์”
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงอธิษฐำน เพื่อพระเกียรติยศของพระเจ้ำ เป็ นอันดับแรก (เทียบยำกอบ.
4:3,มัทธิว.6:9)
(ข) มัทธิว.26:42- พระองค์จึงเสด็จไปอธิ ษฐำนครั้งที่สองอีกว่ำ “โอ พระบิดำของข้ำพเจ้ำ ถ้ำ
จอกนี้เคลื่อนไปจำกข้ำพเจ้ำไม่ได้ และข้ำพเจ้ำต้องดื่มแล้ว ก็ให้เป็ นไปตำมน้ ำพระทัยของพระองค์”
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำนด้วยอำกำรอ่อนน้อม ต่อน้ ำพระทัยของพระบิดำเจ้ำ
พระเยซูคริ สต์มิได้ทรงลังเลพระทัยในกำรอธิษฐำน เพรำะพระองค์ทรงทรำบพระประสงค์ของ
พระเจ้ำ (เทียบ ยอห์น.11:41,42- “ฝ่ ำยพระเยซูทรงแหงนพระเนตรตรัสว่ำ “โอ พระบิดำ ข้ำพเจ้ำ
ขอบพระคุณพระองค์เพรำะพระองค์ได้ทรงฟังข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำรู ้อยูว่ ำ่ พระองค์ได้ทรงฟังข้ำพเจ้ำอยู่
เสมอ แต่ขำ้ พเจ้ำกล่ำวอย่ำงนี้ เพรำะเห็นแก่ประชำชนที่ยนื อยูท่ ี่นี่ เพื่อเขำจะเชื่อว่ำ พระองค์ได้ทรงใช้ขำ้
ข้ำพเจ้ำมำ”)
(ค) ลูกำ.22:41- แล้วพระองค์ดำเนินไปจำกเขำไกลประมำณขว้ำงหิ นตก และทรงคุกเข่ำลง
อธิษฐำน
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูทรงคุกเข่ำลงอธิ ษฐำน
(ง) มัทธิว.26:39- แล้วทรงพระดำเนิ นไปจำกเขำหน่อยหนึ่ง ก็ทอดพระกำยและซบพระพักตร์
ลง อธิ ษฐำนว่ำ “โอ พระบิดำของข้ำพเจ้ำ ถ้ำเป็ นไปได้ ขอให้จอกนี้ เลื่อนพ้นไปจำกข้ำพเจ้ำเถิด แต่
อย่ำงไรก็ดี อย่ำให้เป็ นไปตำมในปรำรถนำของข้ำพเจ้ำ แต่ให้เป็ นไปตำมพระทัยของพระองค์”
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์ทรงซบพระพักตร์ ลง อธิ ษฐำนต่อพระบิดำเจ้ำ
ถ้ำพระบุตรพระเจ้ำ ผูท้ รงปรำศจำกควำมบำป ยังคุกเข่ำลงอธิ ษฐำน และยังซบพระพักตร์ ลงต่อ
องค์พระบิดำเจ้ำแล้ว เรำซึ่ งเป็ นมนุษย์ผมู ้ ีบำปควรจะทำอย่ำงไร
(จ) มัทธิว.14:19- แล้วพระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่ำนั้นนัง่ ลงที่หญ้ำ เมื่อได้รับขนมปั งห้ำอัน กับ
ปลำสองตัวนั้นแล้ว พระองค์ทรงเงยพระพักตร์ ดูฟ้ำขอพร และหักส่ งให้แก่พวกสำวก พวกสำวกก็แจก
ให้แก่คนทั้งปวง
ยอห์น.17:1- เมื่อพระเยซูได้ตรัสคำเหล่ำนั้นแล้ว พระองค์จึงแหงนพระเนตรดูฟ้ำตรัสว่ำ “พระ
บิดำเจ้ำข้ำ เวลำก็มำถึงแล้ว ขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์มีเกียรติยศ เพื่อพระบุตรจะถวำยเกียรติยศ
แก่พระองค์”
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ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระเยซูคริ สต์ทรงอธิษฐำน ด้วยกำรลืมพระเนตรมองดูพระบิดำเจ้ำ
เป็ นกำรดีที่เรำจะหลับตำอธิษฐำน เสมือนหนึ่งตัดโลกออกไปชัว่ ครำวแต่บำงครั้งก็เป็ นกำรดีที่
ลืมตำมองดูพระพักตร์ ของพระเจ้ำ เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงกระทำนั้น
(ฉ) ลูกำ.22:44- เมื่อพระองค์ทรงเป็ นทุกข์มำกนัก พระองค์ก็ยงิ่ ปลงพระทัยอธิ ษฐำน เสโทของ
พระองค์เป็ นเหมือนโลหิ ต ไหลหยดลงถึงดินเป็ นเม็ดใหญ่
ข้ อเสนอทีห่ ก พระเยซูคริ สต์ทรงอธิษฐำนด้วยใจจริ ง
(ช) ฮีบรู .5:7- ฝ่ ำยพระคริ สต์น้ นั ขณะเมื่อพระองค์ดำรงอยูใ่ นเนื้ อหนัง พระองค์ได้ถวำยคำ
อธิ ษฐำนและคำวิงวอน ด้วยทรงพระกันแสงมำกมำย และน้ ำพระเนตรไหล คือถวำยแก่พระเจ้ำผูท้ รง
ฤทธิ์ อำจที่จะช่วยพระองค์น้ นั ให้พน้ จำกควำมตำยได้และพระเจ้ำได้ทรงฟัง เพรำะพระองค์น้ นั ได้ยำ
เกรง
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเยซูคริ สต์ทรงอธิษฐำน “ด้วยทรงพระกันแสงมำกมำย และน้ ำพระเนตรไหล
คำว่ำ “กันแสง” ในที่น้ ีมีควำมหมำยในลักษณะที่วำ่ พระเยซูทรงกันแสงเสี ยงดัง บำงคนคิดว่ำ
กำรอธิษฐำนเงียบ ๆ เป็ นกำรแสดงควำมเชื่อที่มนั่ คงว่ำ ซึ่ งเป็ นกำรไว้วำงใจเยีย่ งเด็ก ทั้งนี้อำจเป็ นเพรำะ
เขำไม่รู้วธิ ี อธิ ษฐำน โดยให้พระวิญญำณสวมทับ และกำรเงียบขรึ มของเขำ อำจมำจำกจิตใจที่เฉยเมย
แทนที่จะมำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพรำะว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงอธิ ษฐำนด้วย “ควำมคร่ ำครวญ
ซึ่งเหลือที่จะอธิบำยได้” (โรม.8:26) จงระวังอย่ำเข้ำใจผิด ควำมเฉยเมยไม่ใช่ “ควำมสงบแห่งควำมเชื่ อ”
หำกว่ำควำมเชื่อของเรำเป็ นเพียงกำรสงบอำรมณ์เท่ำนั้น และไม่มีกำรต่อสู ้ในกำรอธิ ษฐำนแล้ว ควำม
เชื่อเช่นนั้น ก็ไม่เหมือนควำมเชื่อของพระคริ สต์ อีกประกำรหนึ่ง “กำรคร่ ำครวญ” หรื อ “ร้องไห้” หรื อ
“ร้องออกเสี ยงดัง” หำกกระทำโดยเนื้ อหนังเท่ำนั้น และไม่ใช่จำกใจจริ งแล้ว กำรอธิ ษฐำนเช่นนั้น ก็ยงิ่
ไม่เหมือนกำรอธิ ษฐำนของพระคริ สต์
(ซ) ลูกำ.6:12- ครำวนั้นพระองค์เสด็จขึ้นภูเขำ เพื่อจะอธิ ษฐำน และได้อธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำ
ตลอดคืนยังรุ่ ง
ข้ อเสนอทีแ่ ปด พระเยซูคริ สต์ทรงใช้เวลำมำกมำยในกำรอธิษฐำนบำงครั้งทรงอธิ ษฐำนตลอดคืน
กำรใช้เวลำในกำรอธิ ษฐำน ย่อมมีค่ำมำก โดยกำรใช้เครื่ องจักรในสมัยใหม่ มนุษย์สำมำรถผลิต
สิ่ งต่ำง ๆ ภำยในหนึ่งนำทีได้ มำกกว่ำสมัยก่อน ซึ่ งต้องใช้เวลำหลำย ๆ ชัว่ โมง แต่ก็ยงั ไม่มีเครื่ องจักร
ชนิดใดที่สำมำรถทำให้กำรอธิ ษฐำนเร็ วขึ้นได้
(ฌ) มัทธิว.26:44- จึงทรงละเขำไว้ เสด็จไปอธิ ษฐำนครั้งที่สำม เหมือนครำวก่อน ๆ อีก
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐำนวิงวอน ถึงสำมครั้งเพื่อเรื่ องเดียว
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เมื่อเรำอ่ำนดูพระรำชประวัติของพระเยซูคริ สต์ ตำมที่บนั ทึกไว้แล้วเรำคงเข้ำใจว่ำ กำรที่เรำ
ไม่ได้รับคำตอบทันที เมื่ออธิ ษฐำนเพียงครั้งเดียวมิได้หมำยควำมว่ำ เรำอ่อนในควำมเชื่ อ
(ญ) ยอห์น.11:41,42- เขำจึงยกศิลำออกเสี ย ฝ่ ำยพระเยซูทรงแหงนพระเนตรตรัสว่ำ “โอ พระ
บิดำ ข้ำพเจ้ำขอบพระคุณพระองค์ เพรำะพระองค์ก็ได้ทรงฟังข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำรู ้อยูว่ ำ่ พระองค์ได้ทรงฟัง
ข้ำพเจ้ำเสมอ แต่ขำ้ พเจ้ำกล่ำวอย่ำงนี้เพรำะเห็นแก่ประชำชนที่ยนื อยูท่ ี่นี่ เพื่อเขำจะเชื่อว่ำพระองค์ได้
ทรงใช้ขำ้ พเจ้ำมำ”
ข้ อเสนอทีส่ ิ บ พระเยซูคริ สต์อธิษฐำน (ก) ด้วยกำรขอบพระคุณ (เทียบ ฟี ลิปปี .4:6) ในกรณี เช่นนี้
พระองค์ทรงขอบพระคุณโดยควำมเชื่อ ก่อนที่จะได้รับคำตอบ (ข) ด้วยควำมเชื่อ พระองค์ทรงเชื่อว่ำจะ
ทรงได้รับตำมที่ทูลขอจำกพระบิดำนั้น แม้วำ่ ยังไม่สำมำรถพิสูจน์ได้
(เทียบ 1 ยอห์น.5:14,15- และนี่แหละเป็ นควำมกล้ำ ที่เรำทั้งหลำยมีอยูใ่ นกำรที่จะติดต่อกับ
พระองค์ คือว่ำถ้ำเรำทูลขอสิ่ งใดตำมชอบพระทัยของพระองค์ พระองค์จะทรงโปรดฟั งเรำ และถ้ำเรำรู้
แล้วว่ำ พระองค์ทรงฟังเรำ เรำทูลขอสิ่ งใด ๆ เรำจึงรู ้วำ่ เรำได้รับตำมที่เรำทูลขอจำกพระองค์น้ นั และ
มำระโก.11:24- เหตุฉะนั้นเรำบอกท่ำนทั้งหลำยว่ำ ขณะเมื่อท่ำนจะอธิ ษฐำนขอพระเจ้ำนั้น ท่ำนจะ
ปรำรถนำสิ่ งใด จงเชื่อว่ำได้รับ และท่ำนคงจะได้สิ่งนั้น)
(7) ผลแห่งกำรอธิษฐำนของพระเยซูคริ สต์
ยอห์น.11:41,42- ฝ่ ำยพระเยซูทรงแหงนพระเนตร ตรัสว่ำ “โอ พระบิดำข้ำพเจ้ำขอบพระคุณ
พระองค์ เพรำะพระองค์ได้ทรงฟังข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำรู ้อยูว่ ำ่ พระองค์ได้ทรงฟังข้ำพเจ้ำอยูเ่ สมอ แต่ขำ้ พเจ้ำ
กล่ำวอย่ำงนี้ เพรำะเห็นแก่ประชำชนที่ยนื อยูท่ ี่นี่ เพื่อเขำจะเชื่อว่ำพระองค์ได้ทรงใช้ขำ้ พเจ้ำมำ” (เทียบ 1
ยอห์น.5:15 และถ้ำเรำรู ้แล้วพระองค์ทรงฟังเรำ เรำทูลขอสิ่ งใด ๆ เรำจึงรู ้วำ่ เรำได้รับตำมที่เรำได้ทูลขอ
จำกพระองค์น้ นั )
ข้ อเสนอ พระบิดำเจ้ำทรงสดับฟังคำอธิ ษฐำนของพระเยซูคริ สต์เสมอ เหตุฉะนั้นพระเยซูจึงทรงได้รับ
ตำมที่พระองค์ทูลขอเสมอ
พระรำชกิจใด ๆ ที่พระเยซูคริ สต์ทรงไม่สำมำรถกระทำให้สำเร็ จได้ดว้ ยวิธีอื่น ๆ แล้ว พระองค์
ก็จะทรงกระทำให้สำเร็ จได้ดว้ ยกำรอธิ ษฐำน เมื่อคำตักเตือนและคำสั่งสอนไร้ผล พระองค์ก็ทรงช่วย
เปโตรด้วยกำรอธิษฐำนพระองค์ทรงชนะกำรทดลอง ทรงทำกำรอัศจรรย์ ทรงชนะควำมตำยทรงถวำย
พระเกียรติยศต่อพระเจ้ำ และทรงกระทำพระรำชกิจที่พระเจ้ำมอบหมำยให้พระองค์กระทำนั้น ให้
สำเร็ จโดยกำรอธิ ษฐำน

7. ความอ่อนสุ ภาพของพระเยซูคริสต์
(1) ควำมจริ งที่วำ่ พระเยซูคริ สต์ทรงอ่อนสุ ภำพ
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มัทธิว.11:29- จงเอำแอกของเรำแบกไว้ แล้วเรี ยนจำกเรำ เพรำะว่ำใจเรำอ่อนสุ ภำพ และท่ำน
ทั้งหลำยจะได้ควำมสุ ขสำรำญในใจของตน
2 โคริ นธ์.10:1- ฝ่ ำยข้ำพเจ้ำขอวิงวอนท่ำนทั้งหลำยเป็ นส่ วนตัว โดยเห็นแก่ควำมอ่อนสุ ภำพ
และควำมหงิมเสงี่ยมของพระคริ สต์ ข้ำพเจ้ำคือเปำโล ซึ่ ง (ท่ำนพูดว่ำ) เป็ นคนสุ ภำพถ่อมตนเมื่ออยูก่ บั
ท่ำนทั้งหลำย แต่เมื่ออยูต่ ่ำงหำกก็เป็ นคนใจกล้ำ
มัทธิว.21:5- จงบอกบุตรี แห่ งซี โอนว่ำ “นี่แน่ะ กษัตริ ยข์ องท่ำนทรงแม่ลำกับลูกของมัน เสด็จ
มำหำท่ำนโดยพระทัยอ่อนสุ ภำพ”
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงสุ ภำพอ่อนโยน
ถาม ควำมอ่อนสุ ภำพคืออะไร
1 โคริ นธ์.4:21- ท่ำนทั้งหลำยจะปรำรถนำอย่ำงไร จะให้ขำ้ พเจ้ำถือไม้เรี ยวมำหำท่ำนหรื อ หรื อ
จะให้ขำ้ พเจ้ำมำด้วยควำมรัก และด้วยควำมอ่อนสุ ภำพ
2 โคริ นธ์.10:1- ฝ่ ำยข้ำพเจ้ำขอวิงวอนท่ำนทั้งหลำยเป็ นส่ วนตัว โดยเห็นแก่ควำมอ่อนสุ ภำพ
และควำมหงิมเหงี่ยมของพระคริ สต์ ข้ำพเจ้ำคือเปำโล ซึ่ ง (ท่ำนพูดว่ำ) เป็ นคนสุ ภำพถ่อมตัวเมื่ออยูก่ บั
ท่ำนทั้งหลำย แต่เมื่ออยูต่ ่ำงหำกก็เป็ นคนใจกล้ำ
กำลำเทีย.6:1- ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลำย แม้จบั คนใดที่พลำดพลั้งกระทำผิดประกำรใดได้ท่ำน
ทั้งหลำยที่อยูฝ่ ่ ำยวิญญำณจิต จงช่วยคนนั้นด้วยใจอ่อนสุ ภำพ ให้กลับตั้งตัวใหม่ได้อีก โดยคิดถึงตัวเอง
เกรงว่ำท่ำนจะถูกชักชวนให้หลงกระทำผิดด้วย
2 ทิโมธี .2:24,25- ฝ่ ำยผูร้ ับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ต้องไม่เป็ นคนวิวำทกัน แต่ตอ้ งเป็ นคนใจ
อ่อนสุ ภำพต่อคนทั้งปวง และต้องเป็ นคนเหมำะที่จะเป็ นครู และมีควำมเพียร และสอนคนที่ต่อสู ้เขำด้วย
ใจเย็น ๆ เพื่อพระเจ้ำจะได้ทรงโปรดให้เขำกลับใจเสี ยใหม่ รับเชื่ อควำมจริ งกระมัง
ทิตสั .3:2- อย่ำให้เขำพูดใส่ ร้ำยแก่คนใดเลย อย่ำให้เป็ นคนมักทะเลำะวิวำทกัน แต่ให้มีใจละมุน
ละม่อม สำแดงควำมสุ ภำพทุกอย่ำงแก่คนทั้งปวง
ตอบ ควำมสุ ภำพอ่อนโยน เป็ นท่ำทีแห่งจิตใจ ซึ่ งตรงกันข้ำมกับควำมรุ นแรง และกำรต่อสู ้ คือ
กำรแสดงควำมสุ ภำพอ่อนโยน ในกำรเกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่น ในพระคัมภีร์ ควำมสุ ภำพอ่อนโยนในกำร
เกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่น มิได้หมำยควำมถึงกำรยอมจำนนต่อควำมอยุติธรรม หรื อกำรถูกทำร้ำย แต่หมำยควำม
ถึงควำมอ่อนสุ ภำพ ในกำรเกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ และในกำรแก้ไขควำมผิดพลำดของเขำเป็ นส่ วน
ใหญ่
(2) พระเยซูคริ สต์ทรงสำแดง ควำมอ่อนสุ ภำพอย่ำงไร
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(ก) มัทธิว.12:20- ไม้ออ้ ช้ ำแล้วท่ำนจะไม่หกั ไส้ตะเกียงเป็ นควันจวนดับแล้วท่ำนจะไม่ดบั กว่ำ
ท่ำนจะได้นำควำมชอบธรรมให้มีชยั ชนะ
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง ควำมสุ ภำพอ่อนโยนของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ไม่ทรงหักไม้ออ้ ที่
ช้ ำแล้ว หรื อดับตะเกียงที่จวบดับแล้ว
พระเยซูคริ สต์ทรงจัดกำรกับจิตใจ ที่ชอกช้ ำด้วยควำมสุ ภำพอ่อนโยนและทรงให้กำลังใจ แก่ผทู ้ ี่
ท้อแท้หมดอำลัยในชีวติ
(ข) ลูกำ.7:38,48,50- เขำจึงถือผอบศิลำมีน้ ำมันหอม มำยืนอยูข่ ำ้ งหลังใกล้พระบำทของ
พระองค์ ร้องไห้น้ ำตำไหลชำระพระบำท เอำผมเช็ด จูบพระบำทของพระองค์มำก และเอำน้ ำมันนั้น
ชโลม พระองค์จึงตรัสแก่ผหู ้ ญิงนั้นว่ำ “ควำมผิดบำปของเจ้ำโปรดยกเสี ยแล้ว” พระองค์จึงตรัสแก่
ผูห้ ญิงนั้นว่ำ “ควำมเชื่อของเจ้ำได้ทำให้เจ้ำรอด จงไปเป็ นสุ ขเถิด”
ข้ อเสนอทีส่ อง ควำมสุ ภำพอ่อนโยนของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ได้สั่งให้คนบำปที่
ได้กลับใจใหม่วำ่ พระองค์ทรงอภัยให้แก่เขำแล้ว และให้ไปเป็ นสุ ข
(ค) มำระโก.5:33,34- ฝ่ ำยผูห้ ญิงนั้นก็กลัวจนตัวสัน่ เพรำะรู ้เรื่ องที่เป็ นแก่ตวั นั้นจึงมำกรำบลง
ทูลแจ้งแก่พระองค์ทุกสิ่ งตำมจริ ง พระองค์จึงตรัสแก่ผหู ้ ญิงนั้นว่ำ “ลูกเอ๋ ย ควำมเชื่อของเจ้ำได้ทำให้ตวั
รอด จงไปเป็ นสุ ขและหำยโรคเถิด”
ข้ อเสนอทีส่ าม ควำมสุ ภำพอ่อนโยนของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ตรัสอย่ำงอ่อนโยน
แก่ผทู ้ ี่เจ็บป่ วย ที่ได้พยำยำมรับพระพรโดยไม่ให้ใครรู ้ ว่ำ “ลูกเอ๋ ย ควำมเชื่อของเจ้ำได้ทำให้ตวั รอด จง
ไปเป็ นสุ ขและหำยโรคเถิด”
(ง) ยอห์น.20:29- พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “โธมำเอ๋ ย เพรำะท่ำนได้เห็นเรำท่ำนจึงเชื่อ ผูท้ ี่มิได้เห็น
เรำแต่ได้เชื่ อก็เป็ นสุ ข”
ข้ อเสนอทีส่ ี่ ควำมสุ ภำพอ่อนโยนของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงต่อว่ำโธมำอย่ำง
สุ ภำพ ในกำรที่เขำดื้อดึงไม่ยอมเชื่อพระองค์
(จ) ยอห์น.21:15-17- เมื่อรับประทำนอำหำรแล้ว พระเยซูจึงตรัสแก่ซีโมนเปโตรว่ำ “ซีโมน
บุตรยอห์นเอ๋ ย ท่ำนรักเรำมำกกว่ำคนเหล่ำนี้หรื อ” เขำทูลตอบพระองค์วำ่ “จริ งอยูพ่ ระองค์เจ้ำข้ำ
พระองค์ทรงทรำบว่ำข้ำพเจ้ำเป็ นมิตรกับพระองค์” พระองค์จึงตรัสสั่งเขำว่ำ “จงเลี้ยงลูกแกะของเรำ
เถิด” พระองค์จึงตรัสถำมเปโตรครั้งที่สองว่ำ “ซี โมนบุตรยอห์นเอ๋ ย ท่ำนรักเรำหรื อ” เปโตรทูลตอบ
พระองค์วำ่ “จริ งอยูพ่ ระองค์เจ้ำข้ำ พระองค์ทรงทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็ นมิตรกับพระองค์” พระองค์จึงตรัส
สั่งเขำว่ำ “จงเลี้ยงรักษำแกะของเรำเถิด” พระองค์ตรัสถำมเขำครั้งที่สำมว่ำ “ซี โมนบุตรยอห์นเอ๋ ย ท่ำน
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เป็ นมิตรกับเรำหรื อ” เขำทูลตอบพระองค์วำ่ “พระองค์เจ้ำข้ำ พระองค์ทรงทรำบสำรพัดทุกสิ่ ง พระองค์
ทรงทรำบว่ำข้ำพเจ้ำเป็ นมิตรกับพระองค์” พระเยซูจึงตรัสแก่เขำว่ำ “จงเลี้ยงแกะเรำเถิด”
ข้ อเสนอทีห่ ้ า ควำมสุ ภำพอ่อนโยนของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงต่อว่ำเปโตรอย่ำง
สุ ภำพ เนื่องด้วยเปโตรมัน่ ใจในตัวเองเกินไป และในที่สุดก็ได้ปฏิเสธ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเขำถึงสำม
ครั้ง
(ฉ) ยอห์น.13:21,27- ครั้นพระเยซูตรัสอย่ำงนั้นแล้ว พระองค์เป็ นทุกข์ในพระทัย และตรัสเป็ น
คำพยำนว่ำ “เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ ในพวกท่ำนมีผหู ้ นึ่งจะมอบเรำไว้” เมื่อยูดำกินอำหำรนั้น
แล้ว ซำตำนจึงเข้ำสิ งอยูใ่ นใจของเขำ พระเยซูจึงตรัสแก่เขำว่ำ “ท่ำนจะกระทำอะไรก็จงกระทำโดยเร็ ว
เถิด”
ข้ อเสนอทีห่ ก ควำมสุ ภำพอ่อนโยนของพระเยซูคริ สต์ไปปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงเตือนยูดำอิศกำริ
โอด ผูท้ รยศต่อพระองค์
(ช) ลูกำ.23:34- ฝ่ ำยพระเยซูจึงทรงอธิ ษฐำนว่ำ “โอ พระบิดำเจ้ำข้ำ ขอโปรดยกโทษเขำ
เพรำะว่ำเขำไม่รู้วำ่ เขำทำอะไร” เขำก็เอำฉลองพระองค์จบั สลำกแบ่งปั นกัน
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด ควำมสุ ภำพอ่อนโยนของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงอธิ ษฐำนเผื่อ ผูท้ ี่
ปลงพระชนม์พระองค์

8. การถ่ อมพระทัยของพระเยซูคริสต์
(1) ควำมจริ งที่วำ่ พระเยซูคริ สต์ทรงถ่อมพระทัย
มัทธิว.11:29- จงเอำแอกของเรำแบกไว้ แล้วเรี ยนจำกเรำ เพรำะว่ำใจเรำอ่อนสุ ภำพ และท่ำน
ทั้งหลำยจะได้ควำมสุ ขสำรำญในใจของตน
ฟี ลิปปี .2:8- และครั้นทรงปรำกฏเป็ นรู ปกำยมนุษย์แล้ว พระองค์ได้ทรงถ่อมพระทัยลง
ข้ อเสนอ พระเยซูคริ สต์ทรงมีพระทัยอ่อนโยน ทรงถ่อมพระทัย
(2) พระเยซูคริ สต์ทรงถ่อมพระทัยอย่ำงไร
(ก) ยอห์น.8:50- แต่เรำมิได้แสวงหำยศศักดิ์สำหรับเรำเอง
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง กำรถ่อมพระทัยของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์มิได้แสวงหำยศศักดิ์เพื่อ
พระองค์เอง
(ข) อิสยำห์.42:2- ท่ำนจะไม่ประกำศเสี ยงดัง หรื อตะโกน หรื อส่ งเสี ยงให้ได้ยนิ ในถนนหนทำง
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ข้ อเสนอทีส่ อง กำรถ่อมพระทัยของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงหลีกเลี่ยงกำรหำ
ชื่อเสี ยง และกำรยกย่องสรรเสริ ญผูท้ ี่อำ้ งตัวว่ำเป็ นศิษย์ของพระเยซูคริ สต์หลำยคน ได้แสวงหำชื่อเสี ยง
แต่พระองค์ทรงหลีกเลี่ยง พระองค์ทรงกำชับผูท้ ี่พระองค์ทรงช่วยเหลือมิให้บอกแก่ผใู ้ ด
(ค) มัทธิว.9:10- เมื่อพระองค์ประทับเสวยพระกระยำหำรอยูใ่ นเรื อน มีพวกเก็บภำษีและเหล่ำ
คนบำปเป็ นอันมำก เข้ำมำนัง่ รับประทำนกับพระองค์ และพวกศิษย์ของพระองค์
ลูกำ.15:1,2- ครั้งนั้นบรรดำคนเก็บภำษี และพวกคนบำปเข้ำมำใกล้ เพื่อจะฟังพระองค์ ฝ่ ำย
พวกฟำริ สีและพวกอำลักษณ์บ่นว่ำ “คนนี้ตอ้ นรับคนบำปและกินด้วยกันกับเขำ”
ข้ อเสนอทีส่ าม กำรถ่อมพระทัยของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงเกี่ยวข้อง กับผูท้ ี่
สังคมรังเกียจ
(ง) อิสยำห์.50:5,6- พระเยโฮวำห์เจ้ำได้ทรงเปิ ดหูขำ้ พเจ้ำ และข้ำพเจ้ำไม่ได้ขดั ขืน ข้ำพเจ้ำไม่ได้
หันหลังให้ ข้ำพเจ้ำหันหลังให้กบั ผูเ้ ฆี่ยนตี และให้แก้มแก่คนที่ถอนเครำ ข้ำพเจ้ำมิได้ซ่อนหน้ำให้พน้
จำกควำมหยำบหยำม และกำรถ่มน้ ำลำย
ฮีบรู .12:3- ด้วยว่ำท่ำนทั้งหลำยจงพินิจคิดถึงพระองค์ ผูไ้ ด้ทรงทนเอำกำรติเตียนนิ นทำแห่งคน
บำป ต่อพระองค์มำกเท่ำใด เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะไม่อ่อนระอำใจ
ข้ อเสนอทีส่ ี่ กำรถ่อมพระทัยของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงอดกลั้นพระทัยในกำร
ถูกทำร้ำย อย่ำงไร้ควำมยุติธรรม
(จ) อิสยำห์.53:7- เขำถูกข่มขี่ แต่ขณะเมื่อกำลังถูกทรมำน เขำก็หำได้ปริ ปำกไม่เหมือนดังแกะที่
ถูกนำไปฆ่ำ เหมือนอย่ำงแกะตัวเมียไม่อำ้ ปำกร้องต่อหน้ำคนตัดขนฉันใด เขำผูน้ ้ นั ก็ไม่ปริ ปำกฉันนั้น
ข้ อเสนอทีห่ ้ า กำรถ่อมพระทัยของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงสงบเงียบ เมื่อถูกทำ
ร้ำยอย่ำงไร้ควำมยุติธรรม
(ฉ) 1 เปโตร.2:23- ครั้นเขำกล่ำวคำหยำบคำยต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้กล่ำวคำหยำบคำยตอบ
แทนเลย เมื่อพระองค์ได้ทรงทนเอำกำรร้ำยเช่นนั้น พระองค์ไม่ได้ข่ตู วำด แต่ทรงฝำกควำมของพระองค์
ไว้แก่พระเจ้ำ ผูท้ รงพิพำกษำโดยชอบธรรม
มัทธิว.26:60-63- ถึงแม้มีพยำนเท็จหลำยคนแต่หลักฐำนยังไม่พอ ภำยหลังมีสองคนมำเบิกว่ำ
“คนนี้ได้วำ่ เรำสำมำรถจะทำลำยโบสถ์ของพระเจ้ำ และจะสร้ำงขึ้นใหม่ในสำมวัน” มหำปุโรหิตจึงลุก
ขึ้นถำมพระองค์วำ่ “เจ้ำไม่ตอบอะไรหรื อ ซึ่ งคนเหล่ำนี้เป็ นพยำนปรักปรำเจ้ำ” พระเยซูก็ทรงนิ่งอยู่ มหำ
ปุโรหิ ตจึงว่ำ “เรำให้เจ้ำสำบำนต่อพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่ ให้บอกเรำว่ำ เจ้ำเป็ นพระคริ สต์บุตรของ
พระเจ้ำหรื อไม่”
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ลูกำ.23:8-10- เมื่อเฮโรดได้เห็นพระเยซู ก็มีควำมยินดีมำก ด้วยนำนมำแล้วท่ำนอยำกจะพบ
พระองค์ เพรำะได้ยนิ ถึงพระองค์หลำยประกำร และหวังว่ำคงจะได้เห็นพระองค์ทำกำรอัศจรรย์บำ้ ง
ท่ำนจึงซักถำมพระองค์เป็ นหลำยข้อ แต่พระองค์หำได้ทรงตอบประกำรใดไม่ ฝ่ ำยพวกปุโรหิ ตและพวก
อำลักษณ์ ก็ยนื ขึ้นฟ้ องแข็งแรงมำก
ข้ อเสนอทีห่ ก กำรถ่อมพระทัยของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏในกำรที่พระองค์ทรงสงบเงียบ ต่อกำรใส่
ร้ำยของพยำนเท็จต่ำง ๆ
พระเยซูมิได้ทรงป้ องกันพระนำมอันประเสริ ฐของพระองค์เอง พระองค์ทรงมอบภำรกิจไว้กบั
พระเจ้ำ พระองค์ “ได้ทรงฝำกควำมของพระองค์ไว้แก่พระเจ้ำ ผูท้ รงพิพำกษำโดยชอบธรรม” (1 เปโตร.
2:23) และพระเจ้ำ “ได้ทรงประทำนพระนำมอันใหญ่ยงิ่ เหนือนำมชื่อทั้งปวงให้แก่พระองค์ (ฟี ลิปปี .
2:9)
(ช) มัทธิว.20:28- แม้วำ่ บุตรมนุษย์ก็ดี มิได้มำเพื่อให้เขำปรนนิบตั ิ แต่ท่ำนมำเพื่อจะปรนนิบตั ิ
เขำ และประทำนชีวติ ของท่ำนให้เป็ นค่ำไถ่คนเป็ นอันมำก
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด กำรถ่อมพระทัยของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์เสด็จมำรับใช้ประชำชน
ไม่ใช่เสด็จมำให้ประชำชนปรนนิบตั ิพระองค์
(ซ) ยอห์น.13:4,5- แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นจำกกำรรับประทำนอำหำร และถอดฉลองพระองค์
ชั้นนอกวำงไว้ จึงทรงหยิบเอำผ้ำเช็ดตัวคำดเอวของพระองค์ แล้วพระองค์จึงเอำน้ ำเทในอ่ำง แล้วทรง
ล้ำงเท้ำของเหล่ำสำวกและเช็ดด้วยผ้ำที่คำดเอวไว้น้ นั
ข้ อเสนอทีแ่ ปด กำรถ่อมพระทัยของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงรับใช้ผอู้ ื่นในงำนอัน
ต่ำต้อย
(ฌ) ฟี ลิปปี .2:6,7- พระองค์น้ นั ทรงสภำพของพระเจ้ำ แต่มิได้ทรงถือว่ำกำรที่เท่ำเทียมกับพระ
เจ้ำนั้น เป็ นกำรที่ตอ้ งสงวนไว้ แต่ได้ยอมสละ แล้วรับสภำพอย่ำงทำสอุบตั ิมีรูปกำยเหมือนมนุษย์
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า กำรถ่อมพระทัยของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรงเลือกรับใช้งำนที่ต่ำ
ที่สุดเยีย่ งทำส แทนที่จะทรงเลือกตำแหน่งสู งสุ ด เพื่อจะได้รับกำรยกย่องสรรเสริ ญเยีย่ งพระเจ้ำ
(ญ) ฟี ลิปปี .2:8- และครั้นทรงปรำกฏเป็ นรู ปมนุษย์แล้ว พระองค์ได้ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอม
เชื่อฟังจนถึงควำมมรณำกระทัง่ ควำมมรณำที่กำงเขนนั้น
ข้ อเสนอทีส่ ิ บ กำรถ่อมพระทัยของพระเยซูคริ สต์ได้ปรำกฏ ในกำรที่พระองค์ทรง “ถ่อมพระองค์ลง”
ยอมเชื่อฟังจนถึงควำมมรณำกระทัง่ ควำมมรณำที่กำงเขนนั้น”
(โดยเหตุน้ ี อำจำรย์เปำโลจึงสั่งให้เรำ “มีน้ ำใจอย่ำงนี้ เหมือนอย่ำงที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงมี
ด้วย” –ฟี ลิปปี .2:5)
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บทที่ 5 การสิ้นพระชนม์ ของพระเยซูคริสต์
1. ความสาคัญแห่ งการสิ้นพระชนม์ ของพระเยซูคริสต์
(1) ฟี ลิปปี .2:8- และครั้นทรงปรำกฏเป็ นรู ปกำยมนุษย์แล้ว พระองค์ได้ทรงถ่อมพระองค์ลง
ยอมเชื่อฟังจนถึงควำมมรณำ กระทัง่ ควำมมรณำที่กำงเขนนั้น
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระคริ สตธรรมใหม่ได้กล่ำวถึงกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์โดยตรง มำกกว่ำ
ร้อยเจ็ดสิ บห้ำครั้ง นอกจำกนั้นพระคัมภีร์เดิมก็ยงั มีคำพยำกรณ์ หรื อข้อเล็งถึงกำรสิ้ นพระชนม์ของพระ
เยซูคริ สต์หลำยข้อ
(2) ฮีบรู .2:14- เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้งหลำย มีส่วนในเนื้ อและเลือดอยูแ่ ล้ว พระองค์ก็ได้ทรงรับ
เนื้อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยควำมตำย พระองค์จะได้ทรงทำลำยผูน้ ้ นั ที่มีอำนำจแห่งควำมตำย คือ
มำร
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ทรงรับสภำพเนื้อและเลือด เพื่อที่จะทรงสิ้ นพระชนม์
กำรที่พระเยซูทรงรับสภำพเป็ นมนุษย์
ก็เพื่อจะได้สิ้นพระชนม์
กำรที่พระเยซูคริ สต์
สิ้ นพระชนม์ มิใช่เป็ นเพียงเพรำะพระองค์ได้ทรงรับสภำพเป็ นมนุษย์ แต่เป็ นจุดมุ่งหมำยใหญ่หลวง
แห่งกำรรับสภำพเป็ นมนุษย์พระองค์ทรงรับสภำพเป็ นมนุษย์ ก็เพื่อที่จะได้สิ้นพระชนม์ในสภำพมนุษย์
แทนมนุษย์
(3) มัทธิว.20:28- แม้วำ่ บุตรมนุษย์ก็ดี มิได้มำเพื่อให้เขำปรนนิบตั ิ แต่ท่ำนมำเพื่อจะปรนนิบตั ิ
เขำ และประทำนชีวติ ของท่ำน ให้เป็ นค่ำไถ่คนเป็ นอันมำก
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จเข้ำมำในโลก เพื่อทรงสิ้ นพระชนม์เป็ นค่ำไถ่คนเป็ นอันมำก
(4) ลูกำ.9:30,31- นี่แน่ะมีสองคนสนทนำอยูก่ บั พระองค์ คือ โมเสสและเอลียำห์ผมู้ ำปรำกฏ
ด้วยรัศมี และกล่ำวถึงควำมมรณำของพระองค์ ซึ่ งจะสำเร็ จในกรุ งเยรู ซำเล็ม
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์ทรงสนทนำกับโมเสสและเอลียำห์ ถึงเรื่ องกำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์เอง
เมื่อท่ำนทั้งสองได้ปรำกฏด้วยรัศมีภำพ พร้อมกันกับพระองค์
(5) 1 เปโตร.1:11- และสื บค้นหำเวลำ ซึ่ งพระวิญญำณของพระคริ สต์ผสู ้ ถิตอยูใ่ นเขำ ได้ทรง
สำแดงนั้น จะเป็ นเมื่อใดหรื อเวลำอย่ำงไร เมื่อพระวิญญำณนั้น ได้ตรัสพยำกรณ์ถึงควำมทุกข์ทรมำน
ของพระคริ สต์ และถึงสง่ำรำศี ที่จะมำภำยหลังควำมทุกข์ทรมำนนั้น
ข้ อเสนอทีห่ ้ า บรรดำศำสดำพยำกรณ์แห่งพระคัมภีร์เดิม มีควำมสนใจและได้คน้ คว้ำคำพยำกรณ์เกี่ยวกับ
กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์อย่ำงจริ งจัง
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(6) 1 เปโตร.1:12- ก็ทรงโปรดสำแดงให้พวกผูพ้ ยำกรณ์น้ นั ทรำบว่ำที่ท่ำนเหล่ำนั้นได้ปรนนิบตั ิ
ในเหตุกำรณ์ท้ งั ปวงนั้น ก็มิใช่สำหรับพวกเขำเอง แต่สำหรับเรำทั้งหลำย บัดนี้คนเหล่ำนี้ ที่ประกำศ
กิตติคุณแก่ท่ำนทั้งหลำย ก็ได้กล่ำวสิ่ งเหล่ำนั้นแก่ท่ำนแล้ว โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่ทรงโปรด
ประทำนลงมำจำกสวรรค์ และพวกทูตสวรรค์มีควำมปรำรถนำ จะพิจำรณำดูในเหตุกำรณ์เหล่ำนี้
ข้ อเสนอทีห่ ก บรรดำทูตสวรรค์ต่ำงมีควำมสนใจ และค้นคว้ำเกี่ยวกับกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู
คริ สต์
(7) วิวรณ์.5:8-12- ครั้นทรงรับหนังสื อนั้นแล้ว สัตว์ท้ งั สี่ กบั ผูป้ กครองยีส่ ิ บสี่ คนนั้น ก็กรำบลง
เฉพำะพระเมษโปดก และผูป้ กครองทุกคนถือพิณและถือขันทองคำมีเครื่ องหอมเต็ม คือคำอธิษฐำนของ
สิ ทธิ ชนทั้งปวง และเขำทั้งหลำยร้องเพลงเป็ นคำเพลงใหม่วำ่ “พระองค์เป็ นผูส้ มควรจะทรงรับหนังสื อ
และแกะตรำหนังสื อนั้นออก เพรำะว่ำพระองค์ถูกฆ่ำเสี ยแล้ว และโดยพระโลหิ ตของพระองค์ได้ทรงไถ่
เรำทั้งหลำยจำกทุกตระกูล และทุกภำษำและทุกชำติ และทุกประเทศถวำยแด่ของพระเจ้ำ และพระองค์
ได้ทรงโปรดให้เขำเป็ นอำณำจักร และเป็ นปุโรหิ ตของพระเจ้ำ และเขำจะครอบครองแผ่นดินโลก และ
ข้ำพเจ้ำได้แลดู และได้ยนิ เสี ยงทูตสวรรค์เป็ นอันมำกล้อมรอบพระที่นงั่ กับสัตว์และผูป้ กครองทั้งหลำย
นั้น ถ้ำจะนับประมำณทูตเหล่ำนั้นได้ จะเป็ นหมื่นคุณหมื่น และพันหลำยพันคูณกัน และทูตเหล่ำนั้นจะ
ร้องเสี ยงว่ำ “พระเมษโปดกที่ถูกฆ่ำเสี ยแล้วนั้น เป็ นผูส้ มควรจะทรงรับอำนำจ ทรัพย์สมบัติ ปั ญญำ ฤทธิ์
เดช ยศศักดิ์ รัศมีภำพ และคำสดุดี”
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นจุดรวมแห่งบทเพลงสวรรค์
(8) 1 โคริ นธ์.15:1,3,4- ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลำย ข้ำพเจ้ำใคร่ ให้ท่ำนระลึกถึงกิตติคุณ ที่ขำ้ พเจ้ำได้
เคยประกำศไว้ แก่ท่ำนทั้งหลำยแล้ว ซึ่ งท่ำนได้ยอมรับไว้แล้วด้วย อันจะเป็ นฐำนซึ่ งท่ำนทั้งหลำยยืนอยู่
ด้วยว่ำข้อควำมอันสำคัญที่สุดซึ่ งข้ำพเจ้ำรับไว้แล้วนั้น ข้ำพเจ้ำได้ประกำศแก่ท่ำนทั้งหลำย คือว่ำพระ
คริ สต์ได้วำยพระชนม์เพรำะควำมผิดของเรำทั้งหลำย ตำมคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้น และทรงถูกฝังไว้
แล้ววันที่สำม พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมำใหม่ตำมคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้น
ข้ อเสนอทีแ่ ปด กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นหลักควำมจริ งที่สำคัญข้อหนึ่ ง ในหลักสำคัญ
สองข้อแห่งพระกิตติคุณ
(เทียบ 1 โคริ นธ์.11:26- เพรำะว่ำเมื่อท่ำนทั้งหลำยกินขนมปั งนี้ และดื่มจำกจอกนี้เวลำใด ท่ำนก็
ประกำศกำรวำยพระชนม์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ กว่ำพระองค์จะเสด็จมำ 1 โคริ นธ์.2:2 – เพรำะข้ำพเจ้ำ
ตั้งใจว่ำ จะไม่แสดงควำมรู ้เรื่ องใด ๆ ในระหว่ำงพวกท่ำนเลย เว้นแต่เรื่ องพระเยซูคริ สต์ และกำรที่
พระองค์ถูกตรึ งไว้ที่ไม้กำงเขนนั้น)
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ควำมสำคัญแห่งกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
ปรำกฏเด่นชัดยิง่ ขึ้นเมื่อเรำพิจำรณำ
จุดประสงค์ และผลแห่งกำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์กำรเทศนำสมัยใหม่ ซึ่ งเน้นกำรดำเนินพระชนม์
ชีพของพระเยซูในโลกนี้เท่ำนั้น ที่เป็ นตัวอย่ำงสำหรับเรำนั้น ย่อมผิดหลักพระคริ สตธรรมคัมภีร์

2.จุดประสงค์ แห่ งการสิ้นพระชนม์ ของพระเยซูคริสต์ หรือเหตุใดพระเยซูคริสต์ จึง
สิ้นพระชนม์
(1) อิสยำห์.53:5- เขำผูน้ ้ นั ถูกเจ็บเป็ นบำดแผล ก็เพรำะกำรล่วงละเมิดของพวกเรำ และถูกฟกช้ ำ
ก็เพรำะควำมอสัตย์อธรรมของพวกเรำ กำรลงโทษเพื่อให้เกิดควำมสุ ขแก่พวกเรำไปตกอยูก่ บั เขำผูน้ ้ นั
และที่พวกเรำหำยเป็ นปกติได้ ก็เพรำะรอยแผลเฆี่ยนของเขำผูน้ ้ นั
คำว่ำ “ถูกเจ็บเป็ นบำดแผล” ใน อิสยำห์.53:5 ในภำษำฮีบรู มีควำมหมำยเดียวกันกับคำว่ำ “ถูก
แทงทะลุ” ใน อิสยำห์.51:9อิสยำห์.53:8,11,12- เขำเสื อกไสผูน้ ้ นั ไปเสี ยโดยไม่เป็ นธรรม และมีใครใส่ ใจในโชคชะตำของ
คนนั้นเล่ำ ว่ำเขำได้ถูกฉุ ดคร่ ำไปจำกเมืองมนุษย์อย่ำงไร หรื อว่ำเพรำะควำมล่วงละเมิดของพวกเรำ เขำผู ้
นั้นจึงได้ถูกโบยตีให้ถึงตำย เขำจะเห็นผลแห่งกำรยอมทนควำมเจ็บปวดรวดร้ำวของเขำ และอิ่มใจเนื่ อง
ด้วยกำรทนทุกข์ทรมำนของเขำ ผูร้ ับใช้ของเรำ คือผูช้ อบธรรมนั้น จะนำควำมชอบธรรมมำสู่ คนเป็ นอัน
มำก และจะรับเอำควำมผิดบำปของคนทั้งปวงแบกไป เพรำะฉะนั้นเรำจะปั นทรัพย์เชลยแบ่งให้แก่คนที่
มีอำนุภำพ เพรำะว่ำผูน้ ้ นั ได้ยอมสละเลือด จนกระทัง่ หยดสุ ดท้ำยและถูกนับเข้ำอยูใ่ นจำพวกผูล้ ่วง
ละเมิด ในขณะที่เขำแบกควำมผิดบำปของคนทั้งหลำยและได้เสนอควำมแทนคนล่วงละเมิดเหล่ำนั้น
1.เปโตร.3:18- ด้วยว่ำพระคริ สต์ตอ้ งทรงทนทุกข์ทรมำนมำครั้งเดียว เพรำะควำมผิดด้วย
เหมือนกัน คือ พระองค์ผชู ้ อบธรรมเพื่อผูไ้ ม่ชอบธรรม เพื่อจะได้นำเรำทั้งหลำยไปถึงพระเจ้ำ พระองค์
จึงได้มรณำในเนื้ อหนัง แต่ทรงชีวติ เป็ นขึ้นในวิญญำณ
โรม.4:25- คือพระเยซูน้ นั ผูต้ อ้ งทรงมอบไว้แล้ว เพรำะควำมผิดของเรำทั้งปวง และได้ทรงเป็ น
ขึ้นมำจำกควำมตำย เพื่อจะให้เรำเป็ นคนชอบธรรม
1 โคริ นธ์ 15:3- ด้วยว่ำข้อควำมอันสำคัญที่สุด ซึ่ งข้ำพเจ้ำรับไว้แล้วนั้น ข้ำพเจ้ำได้ประกำศแก่
ท่ำนทั้งหลำย คือว่ำพระคริ สต์ได้วำยพระชนม์ เพรำะควำมผิดของเรำทั้งหลำย ตำมคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้ว
นั้น
1 เปโตร.2:24- พระองค์เองได้ทรงรับแบกควำมำบำปของเรำ ในพระกำยของพระองค์ที่ตน้ ไม้
นั้น เพื่อเมื่อเรำทั้งหลำยตำยฝ่ ำยกำรบำปแล้ว เรำจะได้มีชีวติ อยูฝ่ ่ ำยกำรชอบธรรม ด้วยรอยซึ่ งพระองค์
ได้ถูกเฆี่ยนนั้น ก็เป็ นเหตุที่รักษำท่ำนทั้งหลำยให้หำยแล้ว
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ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์เนื่ องด้วยควำมคิดบำปของผูอ้ ื่น เป็ นต้นว่ำ (ก)
ควำมผิดบำปเป็ นเหตุให้พระองค์ตอ้ งสิ้ นพระชนม์ (ข) ควำมผิดบำปที่พระองค์ทรงแบกไว้เมื่อทรง
สิ้ นพระชนม์น้ นั
มิใช่เป็ นของพระองค์
หำกแต่เป็ นควำมผิดบำปของผูอ้ ื่นพระเยซูคริ สต์ทรง
สิ้ นพระชนม์เพื่อผูอ้ ื่น คือว่ำ พระองค์ผชู ้ อบธรรมผูส้ มควรมีชีวติ อยู่ ได้สิ้นพระชนม์แทนคนอธรรม ผูท้ ี่
สมควรจะต้องตำย
(2) มัทธิว.20:28- แม้วำ่ บุตรมนุษย์ก็ดี มิได้มำเพื่อให้เขำปรนนิบตั ิ แต่ท่ำนมำเพื่อจะปรนนิบตั ิ
เขำ และประทำนชีวติ ของท่ำนให้เป็ นค่ำไถ่คนเป็ นอันมำก
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ได้ประทำนชีวติ ของพระองค์ เป็ นค่ำไถ่คือว่ำกำรสิ้ นพระชนม์ของ
พระองค์ เป็ นค่ำไถ่ให้คนอื่นพ้นจำกควำมตำย
(3) อิสยำห์.53:10- ถึงกระนั้นพระเยโฮวำห์ก็ยงั ทรงพอพระทัย ที่จะให้ผนู ้ ้ นั ฟกช้ ำและเจ็บปวด
เพื่อว่ำเมื่อผูน้ ้ นั พลีชีวติ ให้เป็ นเครื่ องบูชำไถ่บำป เขำจะได้เห็นเผ่ำพันธุ์ของเขำ เขำจะได้มีอำยุยนื ยำว
และควำมโปรดปรำนแห่งพระเยโฮวำห์จะรุ่ งเรื องอยูใ่ นมือของผูน้ ้ นั
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ทรงพลีพระชนม์ เป็ นเครื่ องสักกำรบูชำไถ่มนุษย์ให้พน้ จำกบำป กำรที่คน
บำปได้รับกำรไถ่ ก็โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์เท่ำนั้น (ดู เลวีนิติ.6:6,7)
เทียบ ฮีบรู .9:22- และตำมพระบัญญัติน้ นั ข้ำพเจ้ำเกือบจะพูดได้วำ่ ทุกสิ่ งถูกชำระด้วยโลหิต
และถ้ำไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีกำรยกบำป ฮีบรู .9:28 พระคริ สต์จึงต้องถวำยพระองค์เอง เป็ น
เครื่ องบูชำหนหนึ่ง เพื่อจะได้ทรงรับเอำควำมบำปของคนเป็ นอันมำก แล้วพระองค์จะทรงปรำกฏครั้งที่
สองปรำศจำกควำมบำปแก่บรรดำคนที่คอยพระองค์ ให้เขำถึงควำมรอดฉันนั้น (เทียบ อิสยำห์.53:12)
(4) 1 ยอห์น.4:10- ในข้อนี้แหละเป็ นควำมรัก ไม่ใช่ที่เรำได้รักพระเจ้ำ แต่ที่พระองค์ได้ทรงรัก
เรำ และได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์ เป็ นผูท้ รงระงับพระพิโรธเพรำะควำมบำปของเรำ
โรม.3:25- พระเจ้ำได้ทรงตั้งพระเยซูน้ นั ไว้ ให้ปรำกฏเป็ นที่ระงับพระพิโรธ เพรำะควำมเชื่อ
โดยพระโลหิตของพระองค์ เพื่อจะได้สำแดงควำมชอบธรรมของพระองค์ในกำรที่พระองค์ได้ทรงอด
กลั้นพระทัยไว้ และได้ทรงยกควำมผิดที่ล่วงไปแล้วนั้น
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น ผูร้ ะงับพระพิโรธของพระเจ้ำ เพรำะควำมผิดบำปของเรำ พระเจ้ำได้
ทรงใช้พระเยซูให้เป็ นผูร้ ะงับพระพิโรธโดยพระโลหิ ตของพระองค์ คือว่ำโดยกำรหลัง่ พระโลหิ ตหรื อ
กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู พระองค์จึงจะทรงสำมำรถระงับพระพิโรธของพระเจ้ำ ซึ่ งมีต่อเรำผูเ้ ป็ น
คนบำปได้
พระเจ้ำทรงเป็ นองค์บริ สุทธิ์ และทรงเกลียดชังควำมผิดบำป ควำมบริ สุทธิ์ ของพระองค์ และ
กำรที่พระองค์ทรงเกลียดชังควำมบำปนั้น ต้องปรำกฏออกมำ พระองค์ตอ้ งพิโรธคนบำป หรื อผูท้ ี่เป็ น
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ตัวแทนคนบำปตำมกฎหมำยของพระเจ้ำ อิสยำห์.53:6- “เรำทั้งหลำยได้หลงทำงไปเสี ยแล้ว เช่นเดียวกับ
แกะ เรำต่ำงคนก็หนั ไปตำมทำงของตนเอง และพระเยโฮวำห์ทรงให้บำปผิดทั้งหมดของพวกเรำ ตกอยู่
กับเขำผูน้ ้ นั ” (คำที่แปลว่ำ “ตกอยูก่ บั ” หมำยควำมว่ำ “กระทบอย่ำงรุ นแรง”) และ อิสยำห์.5:38- “เขำ
เสื อกไสผูน้ ้ นั ไปเสี ยโดยไม่เป็ นธรรม และมีใครใส่ ใจในโชคชะตำของคนนั้นเล่ำ ว่ำเขำได้ถูกฉุ ดคร่ ำไป
จำกเมืองมนุษย์อย่ำงไรหรื อว่ำเพรำะควำมล่วงละเมิดของพวกเรำ เขำผูน้ ้ นั จึงได้ถูกโบยตีให้ถึงตำย” กำร
โบยตีที่ผอู ้ ื่นสมควรจะได้รับ ตกอยูท่ ี่พระองค์ ฉะนั้นพระองค์จึง “ถูกฉุดคร่ ำไปจำกเมืองมนุษย์” กำร
สิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เป็ นเหตุแรก ที่เรี ยกร้องให้ ควำมบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำปรำกฏออกมำ
(5) กำลำเทีย.3:10,13- เพรำะว่ำคนทั้งหลำยซึ่ งพึ่งกำรประพฤติตำมพระบัญญัติถูกแช่งสำปแล้ว
เพรำะมีคำเขียนไว้แล้วว่ำ ทุกคนที่มิได้ประพฤติตำมทุกข้อ ซึ่ งเขียนไว้ในหนังสื อพระบัญญัติน้ นั ก็ถูก
แช่งสำปอยูแ่ ล้ว พระคริ สต์ได้ทรงไถ่เรำให้พน้ ควำมแช่งสำปแห่งพระบัญญัติโดยที่พระองค์ทรงยอมถูก
แช่งสำปเพื่อเรำ เพรำะมีคำเขียนไว้แล้วว่ำ ทุกคนที่ตอ้ งถูกแขวนไว้บนต้นไม้ ก็ถูกแช่งสำปแล้ว
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่เรำให้พน้ จำกกำรแช่งสำปแห่งพระบัญญัติ โดยที่
พระองค์ทรงรับเอำคำแช่งสำปนั้นไว้ แต่ผเู ้ ดียว
(6) 1 โคริ นธ์.5:7-....ด้วยว่ำพระคริ สต์ ผูเ้ ป็ นปั สกำของเรำทั้งหลำย ได้ถูกฆ่ำบูชำเสี ยแล้ว (เทียบ
อพยพ.12:13,23- แต่เลือดที่ทำไว้ตำมเรื อนที่เจ้ำทั้งหลำยอยูน่ ้ นั จะเป็ นหมำยสำคัญสำหรับเจ้ำ เมื่อเรำ
เห็นเลือดนั้น เรำจะเน้นเจ้ำทั้งหลำยไว้ มหำภัยนั้นจะไม่บงั เกิดแก่เจ้ำ ขณะเมื่อเรำจะผลำญประเทศอียปิ ต์
นั้น....เมื่อพระองค์ทรงเห็นเลือด ที่พรมไว้ที่กรอบข้ำงบน และกรอบข้ำง ๆ พระองค์จะทรงผ่ำนเว้น
ประตูน้ นั ไม่ยอมให้ผปู ้ ระหำรเข้ำไปในเรื อนของเจ้ำ)
ข้ อเสนอทีห่ ก พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ เป็ นเครื่ องสักกำรบูชำ “ปั สกำ” เพือ่ ว่ำกำรหลัง่ พระ
โลหิ ตของพระองค์ จะได้เป็ นกำรรับโทษแทนเรำ เพื่อพระเจ้ำจะทรงเว้นผ่ำนเรำไป และไม่ทรงลงโทษ
เรำ
(7) กำลำเทีย 4:4,5- แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว พระเจ้ำจึงทรงใช้พระบุตรของพระองค์มำ ให้
ประสู ติแต่สตรี และบังเกิดใต้พระบัญญัติ เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่ำนั้นซึ่ งอยูใ่ ต้พระบัญญัติ เพื่อเรำจะได้
กลับคืนเข้ำตำแหน่งเป็ นบุตร
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ เพื่อไถ่ผทู ้ ี่อยูใ่ ต้พระบัญญัติ เพื่อว่ำเรำจะได้มีสิทธิ เป็ น
บุตรของพระเจ้ำ
(8) กำลำเทีย.1:4- พระเยซูน้ นั ได้ทรงประทำนพระองค์เอง เพรำะควำมบำปของเรำทั้งหลำย
เพื่อจะช่วยเรำให้พน้ จำกโลกปั จจุบนั อันชัว่ นี้ ตำมชอบพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำของเรำ
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ข้ อเสนอทีแ่ ปด พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ เพื่อช่วยเรำให้พน้ จำกควำมผิดบำปในโลกปัจจุบนั
อันชัว่ นี้
เรำเป็ นทำสของควำมผิดบำปและพระบัญญัติในยุคปั จจับนั นี้ แต่โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระ
เยซูคริ สต์ เรำได้หลุดพ้นจำกกำรเป็ นทำสในยุคปัจจุบนั และกลำยเป็ นพลเมืองของสวรรค์ และเป็ นบุตร
ของพระเจ้ำ (ฟี ลิปปี .3:20) (เทียบ กำลำเทีย.4:3-5,7-9,5:1)
(9) 1 เปโตร.3:18- ด้วยว่ำพระคริ สต์ก็ตอ้ งทรงทนทุกข์ทรมำนมำครั้งเดียว เพรำะควำมผิดด้วย
เหมือนกัน คือพระองค์ผชู ้ อบธรรมเพื่อผูไ้ ม่ชอบธรรม เพื่อจะได้นำเรำทั้งหลำยไปถึงพระเจ้ำ พระองค์
จึงได้มรณำในเนื้ อหนัง แต่ทรงชีวติ เป็ นขึ้นในวิญญำณ
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ เพื่อนำเรำทั้งหลำยไปถึงพระเจ้ำ
กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์ ได้ขจัด “เหวลึก” ที่คนั่ ระหว่ำงมนุษย์ผเู ้ ป็ นคนบำปกับพระ
เจ้ำผูบ้ ริ สุทธิ์
(10) ยอห์น.12:24- เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ ถ้ำเมล็ดข้ำวไม่ได้ตกลงในดินและเปื่ อยเน่ำ
ไป ก็จะอยูเ่ ป็ นเมล็ดเดียวแต่ถำ้ เปื่ อยเน่ำไปแล้วจะงอกขึ้นเกิดผลมำก
ข้ อเสนอทีส่ ิ บ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ เพื่อพระองค์จะได้เกิดผลมำก โดยกำรสิ้ นพระชนม์
ของพระองค์ จึงเกิดเผ่ำพันธุ์ใหม่คือบุตรของพระเจ้ำ
(11) โรม.14:9- ด้วยว่ำเพรำะเหตุน้ นั เอง พระคริ สต์จึงได้ทรงปลงพระชนม์และได้ทรงคืนพระ
ชนม์อีก เพื่อจะได้เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ของคนตำยและคนเป็ น
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเอ็ด พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ และทรงฟื้ นคืนพระชนม์อีก เพื่อพระองค์จะได้
ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของคนตำยและคนเป็ น

3. พระเยซูคริสต์ ทรงสิ้นพระชนม์ เพือ่ ใคร
(1) โรม.8:32- พระองค์ผมู ้ ิได้ทรงเสี ยดำยพระบุตรเดียวของพระองค์ แต่ได้ทรงโปรดประทำน
พระบุตรนั้น เพื่อประโยชน์แก่เรำทั้งหลำย ถ้ำเช่นนั้นแล้วพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทำนสิ่ งสำรพัด
ให้เรำทั้งหลำยด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรื อ
เอเฟซัส.5:2- และจงประพฤติในควำมรัก เหมือนพระคริ สต์ได้ทรงรักท่ำน และทรงประทำน
พระองค์เองเพื่อท่ำน เป็ นเครื่ องบรรณำกำร และเป็ นเครื่ องบูชำถวำยแก่พระเจ้ำ เป็ นสุ คนธรสอันหอม
หวำน
ทิตสั .2:14- ผูไ้ ด้ทรง โปรดประทำนพระองค์เองเพื่อเรำ ประสงค์จะไถ่เรำให้พน้ จำกกำรอธรรม
ทุกอย่ำง และทรงชำระเรำให้เป็ นคนบริ สุทธิ์ สำหรับเป็ นคนของพระองค์เอง คือ เป็ นคนที่มีใจร้อนรน
กระทำกำรดี
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1 โคริ นธ์.5:7- เหตุฉะนั้นจงชำระเชื้อเก่ำออกเสี ย เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้เป็ นก้อนใหม่ที่ไม่มี
เชื้อเลย ตัวอย่ำงพระคริ สต์ผเู ้ ป็ นปั สกำของเรำทั้งหลำย ได้ถูกฆ่ำบูชำเสี ยแล้ว
2 โคริ นธ์.5:21- เพรำะว่ำพระเจ้ำ ได้ทรงกระทำให้พระองค์น้ นั ผูไ้ ม่มีควำมผิดเป็ นควำมผิด
เพรำะเห็นแก่เรำ เพื่อเรำจะได้เป็ นควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ โดยพระองค์
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ “เพื่อเรำทั้งหลำย” คือเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระเยซู
คริ สต์
เรำจะเห็นว่ำ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ เพื่อมนุษย์ท้ งั หลำยแต่ท้ งั นี้หมำยควำมว่ำ
พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์ เพื่อผูท้ ี่ยอมรับพระพรแห่งกำรสิ้ นพระชนม์น้ นั เพื่อตนเองโดยควำมเชื่อ
โดยเฉพำะเท่ำนั้น (1 ทิโมธี .4:10- “โดยเห็นแก่สิ่งนี้เอง เรำจึงทำกำรและตะเกียกตะกำย เพรำะว่ำเรำมี
ควำมหวังใจพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่ ผูเ้ ป็ นที่รอดของคนทั้งปวงของคนทั้งหลำยที่เชื่ อเป็ นพิเศษ) นี่คือ
ควำมจริ งแห่งหลักคำสอนในสมัยโบรำณที่วำ่ พระเยซูคริ สต์ไม่ได้ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อมนุษย์ทุกคน
หำกแต่เพื่อผูเ้ ชื่ อโดยเฉพำะ
(2) เอเฟซัส.5:25-27- ฝ่ ำยสำมีจงรักภรรยำของตน เหมือนอย่ำงพระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักร
ด้วย และได้ประทำนพระองค์เองเพื่อคริ สตจักรนั้น เพื่อจะได้ทรงกันคริ สตจักรนั้นไว้ โดยที่ได้ทรง
ชำระด้วยน้ ำและพระบิดำ เพื่อพระองค์จะได้ทรงกันคริ สตจักรนั้นไว้ โดยที่ได้ทรงชำระด้วยน้ ำและพระ
คำ เพื่อพระองค์จะได้คริ สตจักรซึ่ งมีสง่ำรำศี ไม่มีตำหนิ รอยย่น หรื อมลทินอื่น ๆ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเลย
แต่บริ สุทธิ์ และปรำศจำกตำหนิ
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ได้ประทำนพระองค์เอง เพื่อคริ สตจักร
พระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อมนุษย์ทุกคนก็จริ งอยู่ แต่โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ แล้ว พระองค์
ทรงเห็นแก่ “เจ้ำสำว” ของพระองค์ ซึ่ งทรงไถ่ไว้เพื่อพระองค์เอง และกำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ก็
เพื่อเจ้ำสำวของพระองค์โดนเฉพำะ
(3) กำลำเทีย.2:20- ข้ำพเจ้ำถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว และไม่ใช่ขำ้ พเจ้ำเองที่มีชีวติ เป็ นอยู่ แต่
พระคริ สต์ต่ำงหำกทรงมีชีวิตเป็ นอยูใ่ นข้ำพเจ้ำ และชีวิตซึ่ งข้ำพเจ้ำมีอยูใ่ นเนื้ อหนังเดี๋ยวนี้ ข้ำพเจ้ำมีอยู่
โดยศรัทธำในพระบุตรของพระเจ้ำผูไ้ ด้ทรงรักข้ำพเจ้ำ และได้ประทำนพระองค์เองเพื่อข้ำพเจ้ำ
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ได้ประทำนพระองค์เอง เพื่อผูเ้ ชื่ อเป็ นส่ วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อคริ สตจักรเป็ น
ส่ วนรวมโดยเฉพำะเท่ำนั้น แต่เพื่อทุกคนที่มีส่วนในพระกำย ดังนั้นผูเ้ ชื่ อแต่ละคนย่อมพูดได้วำ่
“พระองค์ทรงรักข้ำพเจ้ำ และได้ประทำนพระองค์เองเพื่อข้ำพเจ้ำ”
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(4) โรม.14:15- แต่ถำ้ พี่นอ้ งของท่ำนหมองใจ เพรำะอำหำรที่ท่ำนกิน ท่ำนก็ไม่ได้ประพฤติตำม
ควำมรักเสี ยแล้ว พระคริ สต์ทรงปลงพระชนม์แล้วเพื่อคนใด อย่ำให้คนนั้นพินำศ เพรำะเรื่ องอำหำรของ
ท่ำน
1 โคริ นธ์.8:11 และพี่นอ้ งที่อ่อนใจในควำมเชื่อนั้น ซึ่ งพระคริ สต์ได้ทรงยอมถวำยพระชนม์เพื่อ
เขำนั้น จะพินำศเพรำะเหตุควำมรู ้ของท่ำน
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ เพื่อพี่นอ้ งที่อ่อนในควำมเชื่ อ
พระเยซูคริ สต์มิได้สิ้นพระชนม์ เพื่อคริ สเตียนที่เข้มแข็งเท่ำนั้น แต่เพื่อคริ สเตียนที่อ่อนแอด้วย
เพรำะคนเหล่ำนั้นเป็ นคนในครอบครัวของพระองค์ ถ้ำเรำจะจำข้อนี้ไว้ เรำก็จะมีควำมอดทนต่อคริ ส
เตียนอ่อนแอที่ไม่ค่อยเจริ ญเติบโตในชีวติ คริ สเตียน เขำอำจจะเป็ นคริ สเตียนที่อ่อนแอแต่เขำก็เป็ น “พี่
น้องที่อ่อนในควำมเชื่ อ” ซึ่ งพระคริ สต์ได้ทรงถวำยพระชนม์เพื่อเขำเหล่ำนั้นเช่นเดียวกัน
(5) มัทธิว.20:28- แม้วำ่ บุตรมนุษย์ก็ดี มิได้มำเพื่อให้เขำปรนนิบตั ิ แต่ท่ำนมำเพื่อจะปรนนิบตั ิ
เขำ และประทำนชีวติ ของท่ำน ให้เป็ นค่ำไถ่คนเป็ นอันมำก
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ ก็เพื่อคนเป็ นอันมำกมิใช่เพื่อคนเป็ นจำนวนน้อย
(6) วิวรณ์.5:9-....พระองค์เป็ นผูส้ มควรจะทรงรับหนังสื อ และแกะตรำหนังสื อนั้นออก
เพรำะว่ำพระองค์ถูกฆ่ำเสี ยแล้วและโดยพระโลหิ ตของพระองค์ได้ทรงไถ่เรำทั้งหลำยออกจำกทุก
ตระกูล และทุกภำษำ และทุกชำติ และทุกประเทศ ถวำยแด่พระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีห่ ก พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ เพื่อมนุษย์ทุกตระกูล ทุกภำษำ ทุกชำติ และทุก
ประเทศ
นี่แหละเป็ นมูลฐำนในกำรเผยแพร่ พระกิตติคุณทัว่ โลก และเป็ นข้อเรี ยกร้องที่จะต้องรี บทำโดย
ด่วน “ให้ขำ้ พเจ้ำไปหำดวงใจของคนในทวีปอำฟริ กำจำกตระกูลนั้น ๆ ที่พระเยซูคริ สต์ทรง
สิ้ นพระชนม์เพื่อเขำ”
(7) ยอห์น.1:29- ล่วงไปวันหนึ่ง ยอห์นได้เห็นพระเยซูเสด็จมำหำตน จึงกล่ำวว่ำ “ดูแน่ะ พระ
เมษโปดกของพระเจ้ำ ผูท้ รงรับควำมผิดบำปของโลกไป”
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ เพื่อคนทั้งโลก
พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำกรุ ณำแก่โลกได้ เนื่ องด้วยกำรสิ้ นพระชนม์พระเยซูคริ สต์เพื่อคน
ทั้งโลก กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์แต่ผเู ้ ดียว ก็เพียงพอสำหรับมวลชนทัว่ โลก และสำมำรถ
เกิดผลเต็มที่แก่คนที่เชื่ อในพระองค์ นอกจำกนั้นยังเกิดผลแก่ทวั่ โลกด้วย (1 ยอห์น.2:2,1 โคริ นธ์.15:22)
นัยหนึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นประมุขของคริ สตจักร (เอเฟซัส 1:22) และทรงพลีพระชนม์ ในฐำนะที่
ทรงเป็ นประมุขของคริ สตจักรและเพื่อคริ สตจักรด้วย อีกนัยหนึ่ง พระองค์ทรงเป็ นประมุขของมนุษย์
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ทุกตระกูลทัว่ โลก กล่ำวคือทรงเป็ นอำดัมคนที่สอง และทรงสิ้ นพระชนม์ในฐำนะที่เป็ นประมุขของคน
ทุกตระกูลทัว่ โลก และเพื่อมนุษย์ท้ งั ปวง (1โคริ นธ์.15:22,45)
(8) 1 ทิโมธี 2:6-....ผูท้ รงประทำนพระองค์เอง เป็ นค่ำไถ่สำหรับคนทั้งปวงข้อนี้ได้มีพยำนใน
เวลำ อันเหมำะ
ข้ อเสนอทีแ่ ปด พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ เป็ นค่ำไถ่มนุษย์ท้ งั ปวง
พระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อมนุษย์ท้ งั ปวง ทรงเป็ นค่ำไถ่สำหรับทุกคน พระองค์ทรง
กำหนดควำมรอดไว้ให้ทุกคน ด้วยพระมหำกรุ ณำธิ คุณจึงประกำศให้ทุกคนทรำบได้ พระเยซูคริ สต์ทรง
ใช้หนี้บำปให้มนุษย์ทุกคนแล้ว มนุษย์ทุกคนได้รับกำรอภัยโทษบำปแล้ว มนุษย์ตอ้ งรับเอำด้วยควำมเชื่อ
เท่ำนั้น กำรอภัยบำปนั้น จึงจะเป็ นของเขำเป็ นส่ วนตัว
(9) ฮีบรู .2:9- แต่วำ่ เรำเห็นผูห้ นึ่ง ซึ่ งบังเกิดต่ำกว่ำทูตสวรรค์อยูช่ วั่ ครำวหนึ่งคือพระเยซู และ
เพรำะพระองค์ได้ทรงรับทุกข์ทรมำนจนถึงควำมตำย ก็ได้ทรงรับสง่ำรำศีและยศศักดิ์เป็ นมงกุฎ เพื่อโดย
พระคุณของพระเจ้ำ พระองค์จะได้ทรงชิมควำมตำยเผือ่ มนุษย์ทุกคน
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า พระเยซูคริ สต์ได้ทรงชิมควำมตำย เพื่อมนุษย์ทุกคน
พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อมนุษย์เป็ นส่ วนรวม และยังทรงสิ้ นพระชนม์ สำหรับแต่
ละคนในทุกชำติทุกภำษำ พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำกรุ ณำ และประทำนควำมรอดแก่มนุษย์ทุกคน
เนื่องด้วยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
(10) 1 เปโตร.3:18- ด้วยว่ำพระคริ สต์ก็ตอ้ งทรงทนทุกข์ทรมำนมำครั้งเดียวเพรำะควำมผิดด้วย
เหมือนกัน คือ พระองค์ผชู ้ อบธรรมเพื่อผูไ้ ม่ชอบธรรม เพื่อจะได้นำเรำทั้งหลำยไปถึงพระเจ้ำ พระองค์
จึงได้มรณำในเนื้ อหนัง แต่ทรงชีวติ เป็ นขึ้นในวิญญำณ
ข้ อเสนอทีส่ ิ บ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ เพื่อผูไ้ ม่ชอบธรรม
(11) โรม.5:6,8- เพรำะว่ำเมื่อเรำทั้งหลำยยังขำดกำลังอยู่ พระคริ สต์ได้ทรงตำยแทนควำมบำป
ในเวลำอันเหมำะ แต่ฝ่ำยพระเจ้ำได้ทรงสำแดงควำมรักของพระองค์แก่เรำทั้งหลำย คือขณะเมื่อเรำ
ทั้งหลำยเป็ นคนบำป พระคริ สต์ได้ทรงยอมตำยแทนเรำ
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเอ็ด พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ เพื่อคนบำป

4. ผลแห่ งการสิ้นพระชนม์ ของพระคริสต์
(1) เกี่ยวกับมนุษย์ทวั่ ไป
(ก) ยอห์น.12:32,33- ถ้ำเรำถูกยกขึ้นจำกแผ่นดินแล้ว เรำจะชักชวนคนทั้งปวงให้มำหำเรำ
พระองค์ตรัสอย่ำงนั้นเป็ นที่สำแดงว่ำ พระองค์จะสิ้ นพระชนม์อย่ำงไร
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นเหตุให้คนทั้งปวงกลับมำหำพระองค์
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กำรสิ้ นพระชนม์ของพระคริ สต์ เปรี ยบเสมือนแม่เหล็กมหึ มำ ที่ดึงดูดจิตใจของคนทัว่ โลก ให้
เข้ำมำหำพระองค์ มีหลำยคนปฏิเสธไม่ยอมเข้ำหำพระองค์ ซึ่ งจะเป็ นเหตุให้เขำต้องพินำศ (ยอห์น.5:40)
แต่พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงถูกตรึ งไว้ที่ไม้กำงเขน ทรงชักชวน และดึงดูดมนุษย์ให้เข้ำมำหำพระองค์
(ข) 1 ยอห์น.2:2- และพระองค์น้ นั เป็ นผูท้ รงระงับพระพิโรธ เพรำะควำมบำปของพวกเรำ และ
ไม่ใช่ของพวกเรำพวกเดียว แต่วำ่ ของมนุษย์โลกทั้งสิ้ นด้วย
ข้ อเสนอทีส่ อง กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นกำรระงับพระพิโรธของพระเจ้ำ เพื่อมนุษย์โลก
กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์ เป็ นมูลฐำนแห่งกำรสำแดงพระเมตตำกรุ ณำของพระเจ้ำแก่
คนทัว่ โลก พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำกรุ ณำแก่คนหนึ่งคนใดได้ ก็เนื่องด้วยกำรสิ้ นพระชนม์ของ
พระเยซูคริ สต์เท่ำนั้น
ถาม ถ้ำเช่นนั้น พระเจ้ำทรงสำแดงพระเมตตำกรุ ณำต่อมนุ ษย์ ก่อนสมัยที่พระเยซูคริ สต์เสด็จลง
มำรับสภำเป็ นมนุษย์ได้อย่ำงไร
ตอบ วิวรณ์.13:8- “และบรรดำคนที่อำศัยแผ่นดินโลก จะบูชำสัตว์ร้ำยนั้น เว้นไว้คนทั้งปวงที่มี
ชื่อจดไว้ ในสมุดทะเบียนประจำชีพ ตั้งแต่แรกทรงสร้ำงโลก คือสมุดของพระเมษโปดก ที่ถูกฆ่ำเสี ย
นั้น”
กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์
เป็ นควำมจริ งอันนิรันดร์ ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ
พระองค์ทรงวำงโครงกำรนั้นไว้ ตั้งแต่แรกสร้ำงโลก
หมายเหตุ กำรระงับพระพิโรธของพระเยซูคริ สต์ เพื่อผูท้ ี่เชื่อพระองค์ ก็แตกต่ำงจำกที่ทรง
กระทำเพื่อมนุษย์ทวั่ ไป 1 ยอห์น.2:2- “คือพระเยซูคริ สตผูเ้ ที่ยงธรรมนั้นและพระองค์น้ นั เป็ นผูท้ รง
ระงับพระพิโรธ เพรำะควำมบำปของพวกเรำ และไม่ใช่พวกเรำพวกเดียว แต่วำ่ ของมนุษย์โลกทั้งสิ้ น
ด้วย” กำรระงับพระพิโรธของพระเยซู สำเร็ จผลสำหรับมนุษย์ทวั่ โลก แต่เกิดผลสมบูรณ์ก็เฉพำะผูท้ ี่เชื่อ
(เทียบ 1 ทิโมธี .4:10 – “โดยเห็นแก่สิ่งนี้เอง เรำจึงทำกำรและตะเกียกตะกำย เพรำะว่ำเรำมีควำมหวังใน
พระเจ้ำ ผูท้ รงพระชนม์อยู่ ผูเ้ ป็ นที่รอดของคนทั้งปวง และของคนทั้งหลำยที่เชื่อเป็ นพิเศษ” โรม 3:25“พระเจ้ำได้ทรงตั้งพระเยซูน้ นั ไว้ให้ปรำกฏ เป็ นที่ระงับพระพิโรธเพรำะควำมเชื่อโดยพระโลหิตของ
พระองค์ เพื่อจะได้สำแดงควำมชอบธรรมของพระองค์ในกำรที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ และ
ได้ทรงยกควำมผิดที่ล่วงไปแล้วนั้น”)
(ค) ยอห์น.1:29- ล่วงไปวันหนึ่ง ยอห์นได้เห็นพระเยซูเสด็จมำหำตน จึงกล่ำวว่ำ “ดูแน่ะ พระ
เมษโปดกของพระเจ้ำ ผูท้ รงรับควำมผิดบำปของโลกไป”
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ได้ทรงยกโทษบำปของโลก โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์
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กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์ เป็ นกำรยกโทษบำปของโลกและเป็ นกำรแผ้วถำงทำงไปสู่
พระเจ้ำ เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงอภัยโทษบำป และประทำนชีวติ ให้แก่ทุกคน
(ง) โรม.5:18- เหตุฉะนั้นกำรปรับโทษได้มำถึงคนทั้งปวง เพรำะควำมผิดครั้งเดียวฉันใดพระ
กรุ ณำก็มำถึงคนทั้งปวง ทำให้เป็ นผูช้ อบธรรม และให้มีชีวติ จำเริ ญ เพรำะกำรชอบธรรมครั้งเดียวฉันนั้น
1 โคริ นธ์ 15:21,22 เพรำะว่ำควำมตำยได้อุบตั ิข้ ึน เนื่องด้วยมนุษย์เป็ นเหตุฉนั ใดกำรเป็ นขึ้นมำ
จำกตำยนั้น ก็ได้อุบตั ิข้ ึนเนื่ องด้วยมนุษย์เป็ นเหตุฉนั นั้น ด้วยว่ำคนทั้งปวงได้ตำย เพรำะเกี่ยวเนื่องกับอำ
ดำมฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวติ คืนใหม่เพรำะเกี่ยวเนื่องกับพระคริ สต์ฉนั นั้น
ข้ อเสนอทีส่ ี่ โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ มนุษย์ทุกคนจึงจะฟื้ นจำกควำมตำย
กำรฟื้ นขึ้นจำกควำมตำยนั้น อยูท่ ี่กำรตัดสิ นใจของมนุษย์ทุกคน เกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์วำ่ จะ
ฟื้ นขึ้นมำสู่ ชีวติ นิ รันดร์ หรื อจะฟื้ นคืนมำสู่ กำรปรับโทษ และควำมอับอำยเป็ นนิตย์ (ยอห์น.5:28,29, ดำ
เนียล.12:2)
(2) เกี่ยวกับผูเ้ ชื่ อ
(ก) อิสยำห์.53:10- ถึงกระนั้นพระเยโฮวำห์ก็ยงั ทรงพอพระทัย ที่จะให้ผนู ้ ้ นั ฟกช้ ำและเจ็บปวด
เพื่อว่ำเมื่อผูน้ ้ นั พลีชีวติ ให้เป็ นเครื่ องบูชำไถ่บำป เขำจะได้เห็นเผ่ำพันธุ์ของเขำ เขำจะได้มีอำยุยนื ยำว
และควำมโปรดปรำนแห่งพระเยโฮวำห์จะรุ่ งเรื องอยูใ่ นเมืองของผูน้ ้ นั
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง โดยเหตุที่พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นเครื่ องสักกำรบูชำไถ่โทษบำป คือโดยกำรสิ้ นพระชนม์
ของพระองค์ จึงทำให้เกิดเผ่ำพันธุ์ใหม่ทำงวิญญำณจิต
เผ่ำพันธุ์ซ่ ึ งเป็ นบุตรของพระเจ้ำ เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ (เทียบ
ยอห์น.12:24) เผ่ำพันธุ์ทำงจิตวิญญำณนี้ เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ และจะทำให้
พระเยซูคริ สต์ทรงเห็น “ผลแห่งกำรยอมทนควำมเจ็บปวดรวดร้ำวของพระองค์” พระองค์จึงจะทรงพอ
พระทัย (อิสยำห์.53:11)
(ข) ฮีบรู .9:26- มิฉะนั้นพระองค์คงต้องทนทุกข์ทรมำนบ่อย ๆ ตั้งแต่สร้ำงโลกมำ แต่วำ่ เดี๋ยวนี้
พระองค์ได้ทรงปรำกฏในเวลำที่สุดนี้ครั้งเดียว เพื่อจะได้กำจัดควำมบำปได้โดยถวำยพระองค์เอง เป็ น
เครื่ องบูชำ
ข้ อเสนอทีส่ อง โดยเหตุที่พระเยซูคริ สต์เอง ทรงเป็ นเครื่ องสักกำรบูชำไถ่โทษบำป พระองค์จึงทรง
ทำลำยบำป (ข้อควำมในพระคัมภีร์ที่กล่ำวอ้ำงถึงในข้อนี้ แสดงว่ำเป็ นควำมผิดบำปของผูเ้ ชื่อ)
(ค) กำลำเทีย.3:13- พระคริ สต์ได้ทรงไถ่เรำ ให้พน้ ควำมแช่งสำปแห่งพระบัญญัติโดยที่
พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสำปเพื่อเรำ เพรำะมีคำเขียนไว้แล้วว่ำ ทุกคนที่ตอ้ งถูกแขวนไว้บนต้นไม้ ก็ถูก
แช่งสำปแล้ว
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ข้ อเสนอทีส่ าม โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ชื่อในพระองค์จึงพ้นกำรสำปแช่งแห่งพระ
บัญญัติ
โทษแห่งกำรละเมิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้ำนั้น พระเยซูได้ทรงใช้หนี้ให้หมดสิ้ นแล้ว พระ
บัญญัติน้ นั ไม่มีอำนำจ ปรักปรำโทษของผูเ้ ชื่ อได้อีกต่อไป
(ง) โคโลสี .2:14- พระองค์ได้ทรงฉี กสำรกรมธรรม์ ซึ่ งได้แต่งไว้ในบัญญัติต่ำง ๆ ซึ่งเป็ นที่
ขัดขวำงและต่อสู ้เรำ และได้ทรงหยิบเอำไปเสี ยให้พน้ โดยทรงตรึ งไว้ที่กำงเขนนั้น
ข้ อเสนอทีส่ ี่ โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ บนไม้กำงเขนพระองค์ได้ “ทรงฉีก” และได้ทรง
“หยิบเอำไปเสี ยให้พน้ ” และได้ทรง “ตรึ ง” สำรกรมธรรม์ที่ขดั ขวำง และต่อสู ้เรำ (คือพระบัญญัติ) ไว้ที่
กำงเขนนั้น
ไม่เพียงเป็ นกำรยกเลิกกำรแช่งสำปแห่งพระบัญญัติเท่ำนั้น แต่พระบัญญัติเองก็ถูกทำลำย โดย
กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์ดว้ ย พระเยซูคริ สตว์ได้ทรงจัดกำร กับข้อเรี ยกร้องของพระบัญญัติ
ทุกประกำร พระองค์ได้ทรงกระทำให้พระบัญญัติสำเร็ จ และได้ทรงยกเลิกพระบัญญัติเสี ยแล้ว
เทียบ โรม.7:1-4,6- ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลำย ท่ำนไม่รู้หรื อ (ด้วยเรำพูดกับคนที่รู้จกั พระบัญญัติ
แล้ว) ว่ำ พระบัญญัติน้ นั มีอำนำจเหนือมนุษย์ เฉพำะในเวลำที่ยงั มีชีวติ อยู่ เพรำะว่ำผูห้ ญิงจึงพ้นจำกกฎ
นั้น เหตุฉะนั้นเมื่อสำมียงั มีชีวติ อยู่ แต่ถำ้ ผูห้ ญิงนั้นไปหลับนอนกับชำยอื่น เขำก็ได้ชื่อว่ำเป็ นหญิงล่วง
ประเวณี แต่วำ่ ถ้ำสำมีตำยแล้วเขำก็พน้ จำกประเพณี สำมีภรรยำนั้น แม้วำ่ เขำไปแต่งงำนกับชำยอื่น ก็หำ
ผิดประเวณี ไม่ เช่นนั้นแหละ พี่นอ้ งทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำยได้ตำยแต่พระบัญญัติ โดยพระกำยของพระ
คริ สต์ เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้เข้ำอยูก่ บั ผูอ้ ื่น คือพระองค์น้ นั ที่ทรงเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยแล้ว เพื่อเรำ
ทั้งหลำยจะได้เกิดผลถวำยพระเจ้ำ แต่บดั นี้เรำได้พน้ จำกพระบัญญัติ คือได้ตำยแก่พระบัญญัติที่ได้บงั คับ
เรำเมื่อก่อน เพื่อเรำทั้งหลำยจะได้ประพฤติใหม่ ตำมลักษณะพระวิญญำณ มิใช่ตำมตัวอักษรในพระ
บัญญัติเก่ำ
(จ) เอเฟซัส.2:14-16- เพรำะว่ำพระองค์น้ นั เป็ นสันติสุขของเรำ ผูไ้ ด้ทรงกระทำให้ท้ งั สองฝ่ ำย
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทรงรื้ อฝำกกั้นซึ่ งอยูร่ ะหว่ำงเขำเสี ยแล้วและได้ทรงกำจัด กำรซึ่ งเป็ น
ปฏิปักษ์กนั ในเนื้อหนังของพระองค์ คือกฎของพระบัญญัติซ่ ึ งให้ถือศีลต่ำงๆ นั้น เพื่อจะกระทำให้ท้ งั
สองฝ่ ำยเป็ นคนใหม่คนเดียวในพระองค์ เช่นนั้นแหละจึงกระทำให้เกิดสันติสุข และเพื่อพระองค์จะทรง
กระทำให้ท้ งั สองพวกเป็ นไมตรี กบั พระเจ้ำ ในกำยอันเดียวกันโดยกำงเขนนั้น ด้วยว่ำพระองค์ได้ทรง
ทำลำยกำร ซึ่งเป็ นปฏิปักษ์กนั โดยกำงเขนนั้น
ข้ อเสนอทีห่ ้ า โดยกำรสิ้ นพระชนม์พระเยซูคริ สต์จึงทรง “รื้ อฝำกั้น” ระหว่ำงชนชำติยดู ำกับชนต่ำงชำติ
เสี ย
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พระบัญญัติได้แยกชนชำติยดู ำออกจำกชนต่ำงชำติ แต่โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
ในเนื้อหนัง ชำติกรี ก หรื อชำติอื่นๆ เพรำะทุกคนรวมเป็ นอันเดียวกันในพระคริ สต์ (กำลำเทีย.3:28)
พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์กระทำให้ชนทุกชำติร่วมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(ฉ) กำลำเทีย.4:3-5- ฝ่ ำยเรำก็เหมือนกัน เมื่อเป็ นเด็กอยู่ เรำก็เป็ นทำส อยูใ่ ต้บงั คับโลกธรรม แต่
เมื่อครบกำหนดแล้ว พระเจ้ำจึงทรงใช้พระบุตรของพระองค์มำให้ประสู ติแต่สตรี และบังเกิดใต้พระ
บัญญัติ เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่ำนั้นซึ่ งอยูใ่ ต้พระบัญญัติ เพื่อเรำจะได้กลับคืนเข้ำตำแหน่งเป็ นบุตร (เทียบ
กำลำเทีย.3:31 พระคริ สต์ได้ทรงไถ่เรำให้พน้ ควำมแช่งสำปแห่งพระบัญญัติ โดยที่พระองค์ทรงยอมถูก
แช่งสำปเพื่อเรำ เพรำะมีคำเขียนไว้แล้วว่ำ ทุกคนที่ตอ้ งถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ถูกแช่งสำปแล้ว”
ข้ อเสนอทีห่ ก โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ชนชำติยดู ำยที่รับเชื่อพระเยซู ได้รับกำรไถ่โทษ
จำกกำรตกอยูใ่ นอำนำจของพระบัญญัติ พระเจ้ำทรงรับเขำไว้เป็ นบุตรของพระองค์
(ช) เอเฟซัส.2:11-13,19- เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงระลึกว่ำ เมื่อก่อนท่ำนเป็ นพวกต่ำงชำติตำม
เนื้อหนัง และพวกที่รับพิธีสุหนัตในเนื้อหนัง ซึ่ งกระทำด้วยมือเคยเรี ยกท่ำนว่ำ เป็ นพวกที่มิได้รับพิธี
สุ หนัต จงระลึกว่ำ ครั้งนั้นท่ำนทั้งหลำยเป็ นคนอยูห่ ่ำงจำกพระคริ สต์ ขำดจำกกำรเป็ นพลเมืองของชน
ชำติอิสรำเอล และไม่มีส่วนในคำสัญญำซึ่ งทรงสัญญำไว้น้ นั ไม่มีหวัง และอยูใ่ นโลกปรำศจำกพระเจ้ำ
แต่บดั นี้ท่ำนทั้งหลำยอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งเมื่อก่อนอยูไ่ กล แต่ได้เข้ำมำใกล้แล้ว โดยพระโลหิ ตของ
พระคริ สต์น้ นั เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยไม่ได้เป็ นแขกบ้ำนแขกเมืองต่อไป แต่วำ่ เป็ นพลเมืองเดียวกันกับ
สิ ทธิ ชน และเป็ นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ชนต่ำงชำติซ่ ึ งเมื่อก่อนอยูไ่ กล ขำดจำกกำรเป็ น
พลเมืองของชนชำติอิสรำเอลและไม่มีส่วนในพระสัญญำ....ไม่มีที่หวัง และอยูใ่ นโลกโดยปรำศจำก
พระเจ้ำ ได้เข้ำมำใกล้แล้ว เป็ นพลเมืองเดียวกันกับสิ ทธิ ชน และเป็ นเชื้ อพระวงศ์พระเจ้ำ
(ซ) โรม.5:10- ด้วยว่ำถ้ำเมื่อเรำทั้งหลำยเป็ นศัตรู เรำได้กลับเป็ นไมตรี กนั กับพระเจ้ำ โดยควำม
ตำยแห่งพระบุตรของพระองค์ ครั้นเรำกลับเป็ นไมตรี แล้ว เรำจะรอดโดยชีวิตของพระองค์แน่ยงิ่ กว่ำนั้น
อีกมำก
ข้ อเสนอทีแ่ ปด โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระบุตรของพระเจ้ำ ผูเ้ ชื่ อซึ่ งแต่ก่อนเป็ นคนบำป ก็คืนดีกบั
พระเจ้ำ
กำรเป็ นศัตรู ต่อพระเจ้ำได้สิ้นสุ ดแล้ว เพรำะพระเยซูคริ สต์ ได้ทรงทำคนบำปให้คืนดีกบั พระเจ้ำ โลพระ
โลหิ ตของพระองค์ พระเยซูได้ทรงสมำนไตรี ระหว่ำงพระเจ้ำผูเ้ ชื่ อ
(โคโลสี .1:20-22- และโดยพระองค์น้ นั ให้สิ่งสำรพัดกลับคืนดีกบั พระองค์ โดยที่พระองค์ ได้
ทรงกระทำให้มีมิตรสภำพ ด้วยพระโลหิ ตแห่งกำงแขนของพระองค์แล้วคือโดยพระองค์น้ นั แม้เป็ นสิ่ ง
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ในแผ่นดินโลกก็ดี หรื อสิ่ งในท้องฟ้ ำก็ดี และท่ำนทั้งหลำยซึ่ งเมื่อก่อนไม่ถูกกัน และเป็ นศัตรู ในใจ โดย
กำรชัว่ ต่ำงๆ บัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกบั พระองค์ ในพระกำยเนื้อหนังของพระองค์ โดยควำม
ตำย เพื่อจะได้ถวำยท่ำนทั้งหลำยจำเพำะพระองค์ ให้เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ พน้ จำกตำหนิ และปรำศจำกที่จะติได้
(ฌ) เอเฟซัส.1:7- ในพระองค์น้ นั เรำได้รับกำรไถ่ โดยพระโลหิ ตของพระองค์ และได้รับอภัย
โทษในควำมผิดของเรำ โดยพระกรุ ณำอันอุดมของพระองค์
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า โดยพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ผเู ้ ชื่ อได้รับกำรไถ่แล้ว คือกำรอภัยโทษบำปของเขำ
กำรอภัยโทษไม่ใช่สิ่งที่จะต้องแสวงหำ เพรำะว่ำเรำได้รับแล้ว ด้วยควำมเชื่ อ โดยพระโลหิ ต
ของพระเยซูคริ สต์
(ญ) 1 ยอห์น.1:7- แต่ถำ้ เรำดำเนินอยูใ่ นควำมสว่ำง เหมือนอย่ำงพระองค์สถิตอยูใ่ นควำมสว่ำง
เรำก็ร่วมสำมัคคีธรรมซึ่ งกันและกัน และพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์ ได้ทรง
ชำระเรำทั้งหลำยให้ปรำศจำกบำปทั้งสิ้ น
ข้ อเสนอทีส่ ิ บ พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ได้ชำระ (และกำลังชำระอยูเ่ สมอ) บุคคลอยูใ่ นควำมสว่ำง
ให้พน้ จำกควำมผิดบำป
ถาม ข้อนี้หมำยควำมว่ำ พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ได้ชำระให้พน้ มลทิน ซึ่ งควำมผิดบำปได้
นำมำสู่ คนผิดบำป หรื อชำระให้พน้ จำกควำมผิดบำปโดยตรง
เลวีนิติ.16:30- เพรำะในวันนั้นปุโรหิ ตจะกระทำไถ่โทษท่ำนทั้งหลำย จะชำระท่ำนทั้งหลำยให้
เป็ นสะอำด ปรำศจำกกำรบำปที่ท่ำนทั้งหลำยได้กระทำต่อพระพักตร์ พระเยโฮวำห์
เลวีนิติ.14:19,31- ปุโรหิ ตจะถวำยบูชำไถ่โทษ เพรำะคนที่จะเป็ นสะอำดปรำศจำกมลทินนั้น
และภำยหลังปุโรหิ ตจึงจะฆ่ำสัตว์สำหรับเผำบูชำ ตัวหนึ่งเอำเป็ นเครื่ องบูชำไถ่โทษ และอีกตัวหนึ่งเป็ น
เครื่ องบูชำถวำยกับเครื่ องกระยำหำร ของเหล่ำนี้ปุโรหิ ตจะบูชำถวำยต่อพระพักตร์ พระเยโฮวำห์ไถ่โทษ
คนที่จะเป็ นสะอำด
เยเรมีย.์ 33:8- และเรำจะชำระเขำทั้งปวงให้ปรำศจำกกำรชัว่ ของเรำ ที่เขำทัว่ ปวงได้ทำผิดต่อเรำ
และเรำจะยกแต่บรรดำบำปโทษ ของเขำทั้งปวง ที่เขำทำบำปและที่เขำได้ทำผิดเรำนั้น
สดุดี.51:7- ขอทรงชำระข้ำพเจ้ำด้วยต้นหุสบ แล้วข้ำพเจ้ำจะสะอำด ขอทรงฟอกล้ำงข้ำพเจ้ำ
และข้ำพเจ้ำจะขำวกว่ำหิ มะ
วิวรณ์.1:5- และจำกพระเยซูคริ สต์ผทู้ รงเป็ นพยำนอันสัตย์ซื่อ และทรงเป็ นผูแ้ รกในจำพวกคน
ที่ตำยไปแล้ว ซึ่ งได้กลับเป็ นขึ้นมำ และผูท้ รงครอบครองกษัตริ ยท์ ้ งั ปวงบนพื้นโลก จงถวำยพระ
เกียรติยศและไอศวรรยำนุภำพแด่พระองค์น้ นั สื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์ ผูไ้ ด้ทรงรักเรำทั้งหลำย และได้ทรง
ปลดเปลื้องบำปของเรำ ด้วยพระโลหิ ตของพระองค์
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วิวรณ์.7:14- ข้ำพเจ้ำจึงตอบท่ำนว่ำ “ท่ำนเจ้ำข้ำ ท่ำนก็ทรำบแล้ว ท่ำนจึงบอกข้ำพเจ้ำว่ำ “คน
เหล่ำนั้นคือคนที่มำจำกควำมทุกข์เวทนำมำกยิง่ และได้ลำ้ งชำระเสื้ อผ้ำให้ขำว ในพระโลหิ ตของพระ
เมษโปดกนั้น”
ฮีบรู .9:22,23- และตำมพระบัญญัติน้ นั ข้ำพเจ้ำเกือบจะพูดได้วำ่ ทุกสิ่ งถูกชำระด้วยโลหิ ต และ
ถ้ำไม่มีโลหิ ตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีกำรยกบำป เหตุฉะนั้นจำเป็ นที่จะต้องชำระตัว อย่ำงซึ่ งได้มำจำก
แบบในฟ้ ำสวรรค์ โดยใช้เครื่ องบูชำอย่ำงนี้ แต่วำ่ แบบในสวรรค์น้ นั เอง ต้องชำระโดยบูชำอันประเสริ ฐ
กว่ำบูชำเหล่ำนั้น
เอเฟซัส.1:7- ในพระองค์น้ นั เรำได้รับกำรไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ และได้รับอภัยโทษ
ในควำมผิดของเรำ โดยพระกรุ ณำอันอุดมของพระองค์
โรม.3:25- พระเจ้ำได้ทรงตั้งพระเยซูน้ นั ไว้ ให้ปรำกฏเป็ นที่ระงับพระพิโรธเพรำะควำมเชื่อ
โดยพระโลหิตของพระองค์ เพื่อจะได้สำแดงควำมชอบธรรมของพระองค์ ในกำรที่พระองค์ได้ทรงอด
กลั้นพระทัยไว้ และได้ทรงยกควำมผิดที่ล่วงไปแล้วนั้น
โรม.5:9- เดี๋ยวนี้ เมื่อเรำเป็ นคนชอบธรรมแล้ว โดยโลหิ ตของพระองค์เรำก็จะพ้นจำกพระพิโรธ
ของพระเจ้ำโดยพระองค์ แน่ยงิ่ กว่ำนั้นอีก
มัทธิว.26:28- ด้วยนี่เป็ นโลหิ ตแห่งคำสัญญำของเรำ ซึ่ งต้องเทออก เพื่อไถ่โทษคนเป็ นอันมำก
ตอบ ข้อเหล่ำนี้ให้เห็นอย่ำงแจ้งชัดว่ำ กำรชำระโดยโลหิ ตในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คือกำร
ชำระให้พน้ มลทิน โดยพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ ทุกคนที่เดินในควำมสว่ำง ก็ได้รับกำรชำระล้ำง
ตลอดเวลำ ทุกชัว่ โมงทุกนำที ให้พน้ จำกมลทินแห่งควำมผิดบำป เขำไม่ตอ้ งแบกความผิดบาปอีกต่อไป
แม้วำ่ ยังมีบำปเหลืออยู่ในจิตของเขาก็ตาม พระคริ สต์ผทู ้ รงพระชนม์อยู่ และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะ
ทรงจัดกำรกับบำปที่เหลืออยูน่ ้ นั
(ฏ) โรม.5:9- เดี๋ยวนี้เมื่อเรำเป็ นคนชอบธรรมแล้ว โดยพระโลหิ ตของพระองค์ เรำก็พน้ จำกพระ
พิโรธของพระเจ้ำโดยพระองค์ แน่ยงิ่ กว่ำนั้นอีก
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเอ็ด โดยพระโลหิตของพระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ชื่อจึงเป็ นผูช้ อบธรรม
ถาม กำรอภัยโทษบำป และกำรโปรดให้เป็ นผูช้ อบธรรม แตกต่ำงกันอย่ำงไร
ตอบ กำรอภัยโทษบำปเป็ นกำรยกเอำควำมผิดบำปไปเสี ย แต่กำรนับว่ำเป็ นผูช้ อบธรรม เป็ น
กำรประทำนควำมชอบธรรม กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นกำรแลกเปลี่ยนฐำนะระหว่ำง
พระเยซูคริ สต์กบั ผูเ้ ชื่ อ ในกำรสิ้ นพระชนม์ พระองค์ทรงถูกปรับโทษแทนเรำ เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
ฉะนั้น เรำจึงได้รับกำรต้อนรับ เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำแทนพระองค์ (2 โคริ นธ์.5:21- “เพรำะว่ำพระ
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เจ้ำได้ทรงกระทำให้พระองค์น้ นั
ผูไ้ ม่มีควำมผิดเป็ นควำมผิดเพรำะเห็นแก่เรำ เพื่อเรำจะได้เป็ น
ควำมชอบธรรมของพระเจ้ำโดยพระองค์”)
(ฏ) โรม.8:33,34- ใครผูใ้ ดจะอำจฟ้ องคนเหล่ำนั้น ที่พระเจ้ำได้ทรงเลือกไว้พระเจ้ำได้ทรงโปรด
ให้พน้ โทษแล้ว ใครเล่ำจะเป็ นผูป้ รับโทษอีก ก็คือพระเยซูคริ สต์ที่สิ้นพระชนม์แล้วนัน่ แหละ และ
ยิง่ กว่ำนั้นอีก ได้ทรงคืนพระชนม์ทรงสถิตอยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ และทรงอธิ ษฐำนขอเพื่อ
เรำทั้งหลำยด้วย
ข้อเสนอที่สิบสอง เนื่องด้วยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์ จึงไม่มีผใู ้ ดจะปรับโทษ หรื อฟ้ องผูท้ ี่
เชื่อในพระคริ สต์ได้
ไม่มีกำรปรับโทษแก่คนที่เชื่ อพระเยซูคริ สต์อีกเลย เพรำะกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
ได้ชำระทุกอย่ำงเรี ยบร้อยแล้ว
โรม.8:1-3 เหตุฉะนั้นกำรปรับโทษไม่มีแก่คนทั้งหลำย ที่อยูใ่ นพระเยซูคริ สต์เพรำะว่ำกฏของ
พระวิญญำณแห่งชี วติ ในพระคริ สต์ ได้กระทำให้ขำ้ พเจ้ำพ้นจำกกฎของควำมผิดและของควำมตำยด้วย
สิ่ งซึ่ งพระบัญญัติน้ นั ทำไม่ได้ เพรำะเนื้ อหนังทำให้อ่อนกำลังเสี ย พระเจ้ำจึงทรงใช้พระบุตรของ
พระองค์ มำรับสภำพในรู ปกำยเนื้อหนังอย่ำงที่ผดิ แล้ว และเป็ นสักกำรระบูชำเพื่อควำมผิดนั้น พระองค์
จึงได้ทรงปรับโทษควำมผิดที่อยูใ่ นเนื้ อหนัง
(ฐ) กิจกำรอัครทูต.20:28- เพรำะฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงระวังตัวให้ดี และจงรักษำฝูงแกะ ที่พระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงได้ต้ งั ท่ำนไว้เป็ นผูด้ ูแล และเพื่อจะได้บำรุ งเลี้ยงคริ สตจักรของพระเจ้ำ ที่พระองค์
ทรงได้ดว้ ยพระโลหิตของพระองค์เอง
1 โคริ นธ์.6:20 – ด้วยว่ำได้ทรงไถ่ท่ำนทั้งหลำยไว้แล้วตำมรำคำ เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจง
ถวำยเกียรติยศแก่พระเจ้ำ ด้วยร่ ำงกำยของท่ำน
วิวรณ์ 5:9,10 และเขำทั้งหลำยร้องเพลง เป็ นคำเพลงใหม่วำ่ พระองค์เป็ นผูส้ มควรจะทรงรับ
หนังสื อ และแกะตรำหนังสื อนั้นออก เพรำะว่ำพระองค์ถูกฆ่ำเสี ยแล้ว และโดยพระโลหิ ตของพระองค์
ได้ทรงไถ่เรำทั้งหลำย ออกจำกทุกตระกูลและทุกภำษำ และทุกชำติ และทุกประเทศถวำยแด่พระเจ้ำ
และพระองค์ได้ทรงโปรดให้เขำเป็ นอำณำจักร และเป็ นปุโรหิตของพระเจ้ำ และเขำจะครอบครอง
แผ่นดินโลก
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสาม พระเยซู คริ สต์ได้ทรงไถ่คริ สตจักร และผูเ้ ชื่อแต่ละคน โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของ
พระองค์ เดี๋ยวนี้เขำเป็ นคนของพระเจ้ำแล้ว
เรำเป็ นคนของพระเจ้ำ ดังนั้นพญำมำรก็ดี หรื อโลกก็ดี หรื อตัวเรำเองก็ดี ไม่มีสิทธิ์ ในตัวเรำอีก
ต่อไป พระเจ้ำทรงดูแลรักษำคนของพระองค์เอง
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(เทียบ 1 เปโตร.2:9- แต่ท่ำนทั้งหลำยเป็ นตระกูลที่ทรงเลือกไว้ เป็ นพวกปุโรหิ ตหลวง เป็ น
ประเทศอันบริ สุทธิ์ เป็ นพลไพร่ ของพระเจ้ำเอง เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้สำแดงพระบำรมีคุณของ
พระองค์ ผูไ้ ด้ทรงเรี ยกท่ำนทั้งหลำย ให้ออกมำจำกควำมมืด เข้ำในสว่ำงอันมหัศจรรย์ของพระองค์)
(ฑ) ฮีบรู .10:10 ก็โดยน้ ำพระทัยนั้นเอง ที่เรำทั้งหลำยได้ถูกชำระให้บริ บูรณ์แล้ว คือกำรถวำย
พระกำยของพระเยซูคริ สต์ แต่ครั้งเดียวเท่ำนั้น
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสี่ โดยกำรที่พระเยซูคริ สต์ทรงถวำยพระองค์เองเพื่อเรำผูท้ ี่เชื่อในพระองค์ จึงได้รับกำร
ชำระให้บริ สุทธิ์ โดยพระองค์
คนที่เชื่อพระเยซูคริ สต์ทุกคน ๆ คน ได้รับกำรชำระให้บริ สุทธิ์ กำรที่พระเยซูคริ สต์ทรงถวำย
พระองค์เอง ได้แยกเขำไว้เพื่อพระเจ้ำ พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ได้แยกคนที่เชื่อพระเจ้ำออกจำก
ชำวโลก (เทียบ อพยพ.11:7 กับ อพยพ.12:13) กำรแยกระหว่ำงเรำกับชำวโลก ซึ่ งเป็ นอยูแ่ ล้วนั้น เนื่อง
ด้วยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เรำต้องสำแดงออกในกำรดำเนิ นชีวติ ประจำวันของเรำ
(ฒ) ฮีบรู .10:14- เพรำะว่ำโดยกำรทรงถวำยบูชำหนเดียว พระองค์ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลำย
ที่ถูกชำระแล้ว ถึงที่สำเร็ จเป็ นนิตย์
ข้ อเสนอทีส่ ิ บห้ า โดยกำรถวำยเครื่ องสักกำรบูชำหนเดียว คือกำรถวำยพระชนม์ของพระองค์เองพระเยซู
คริ สต์ได้ทรงชำระเรำให้เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ นิรันดร์
ผูเ้ ชื่ อทั้งหลำยได้รับกำรชำระเป็ นนิตย์
โดยกำร
สิ้ นพระชนม์ของพระคริ สต์
ถาม กำรที่ผเู้ ชื่อได้รับกำรชำระเป็ นนิ ตย์น้ นั หมำยควำมว่ำอะไร?
ตอบ ฮีบรู .10:1,2- “โดยเหตุที่พระบัญญัติน้ นั ได้เป็ นแต่เงำของสิ่ งดี ที่จะมำภำยหน้ำ มิใช่ตวั
จริ งแห่งของสิ่ งนั้นทีเดียว พระบัญญัติน้ นั จะใช้เครื่ องบูชำที่เขำถวำยทุกปี ๆ เสมอมำ กระทำให้ผถู้ วำย
สักกำระบูชำนั้นถึงที่สำเร็ จไม่ได้ ถ้ำหำไม่ เขำคงได้หยุดจำกกำรถวำยเครื่ องบูชำนั้นแล้วมิใช่หรื อ
เพรำะว่ำผูถ้ วำยเครื่ องบูชำนั้น เมื่อได้ถูกชำระให้บริ สุทธิ์ ครั้งหนึ่งแล้ว คงจะมิได้รู้สึกตัวว่ำได้ทำบำป
ต่อไป” เขำได้รับกำรชำระให้บริ สุทธิ์ เฉพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ ไม่ใช่วำ่ เขำเป็ นผูม้ ีควำมชอบธรรมครบ
สมบูรณ์ โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ชื่อได้รับกำรชำระ ให้ปรำศจำกมลทินเป็ นนิตย์ผเู้ ชื่อ
ไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับควำมผิดบำปอีกต่อไป เพรำะพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ ได้กระทำให้เขำพ้นจำก
มลทินแห่งควำมผิดบำป โดยกำรถวำยพระชนม์ของพระองค์เอง พระเยซูได้ทรงจัดกำรกับควำมผิดบำป
ของผูเ้ ชื่ อเรี ยบร้อยแล้ว โดยกำรถวำยพระองค์เองครั้งเดียว
(ณ) ฮีบรู .9:14- มำกยิง่ กว่ำนั้นสักเท่ำไร พระโลหิ ตของพระคริ สต์ ผูป้ ระกอบด้วยพระวิญญำณ
นิรันดร์ ได้ทรงถวำยพระองค์เองแก่พระเจ้ำ เป็ นเครื่ องบูชำอันปรำศจำกตำหนิ จะได้ทรงชำระใจวินิจฉัย
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ผิดและชอบของท่ำนทั้งหลำย ให้พน้ จำกกำรประพฤติที่ตำยแล้ว เพื่อจะได้ปฏิบตั ิพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์
อยู่
ข้ อเสนอทีส่ ิ บหก พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ ชำระใจวินิจฉัยผิดและชอบของผูเ้ ชื่อ ให้พน้ จำกกำร
ประพฤติที่ตำยแล้ว เพื่อปฏิบตั ิพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่
พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ ไม่เพียงแต่ชำระใจวินิจฉัยผิดและชอบของผูเ้ ชื่อ ให้พน้ จำกภำระ
มลทินแห่งบำปเท่ำนั้น แต่ยงั ช่วยให้หลุดพ้นจำกภำระ ในกำรพยำยำมช่วยตัวเองให้พน้ บำป และทำให้
พระเจ้ำทรงพอพระทัย คือจำกกำรประพฤติที่ตำยแล้ว กำรถวำยสักกำรบูชำไถ่บำปของพระเยซู ได้ครบ
บริ บูรณ์แล้ว และบัดนี้ผเู ้ ชื่ อจึงมีใจวินิจฉัยผิดและชอบ เป็ นอิสระจำกมลทินแห่งควำมผิดบำป จำกภำระ
แห่งกำรกระทำที่ไม่สมบูรณ์ของตนเองอีกต่อไป ผูเ้ ชื่อจึงสำมำรถปฏิบตั ิพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยูโ่ ดย
อิสระ และรับสิ ทธิเป็ นบุตรของพระเจ้ำ
(เทียบ โรม.8:15- เหตุวำ่ ท่ำนทั้งหลำยมิได้รับนิสัยอย่ำงทำสถึงควำมกลัวอีก แต่ท่ำนทั้งหลำย
ได้รับนิสัยอย่ำงบุตร ซึ่ งให้เรำทั้งหลำยร้องเรี ยกพระเจ้ำว่ำ “อับบำ” คือพระบิดำ)
ปั จจุบนั นี้มีหลำยคนที่เรี ยกตนเองว่ำคริ สเตียน แต่ไม่ยอมให้พระโลหิตของพระคริ สต์ชำระใจ
วินิจฉัยผิดและชอบของตน ให้พน้ จำก “กำรประพฤติที่ตำยแล้ว” พวกนี้ยงั มุ่งแสวงหำหนทำงชำระบำป
ของตน โดยกำรกระทำของตนเอง เพื่อให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำ ซึ่ งควำมจริ งเรำไม่จำต้องทำสิ่ งใดอีก
แล้ว เพรำะพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ ได้กระทำให้เรำเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำเป็ นนิตย์อยูแ่ ล้ว
(2 โคริ นธ์.5:21- เพรำะว่ำพระเจ้ำได้ทรงกระทำให้พระองค์น้ นั ผูไ้ ม่มีควำมผิดเป็ นควำมผิด
เพรำะเห็นแก่เรำ เพื่อเรำจะได้เป็ นควำมชอบธรรมของพระเจ้ำโดยพระองค์ โรม.3:21,22- แต่เดี๋ยวนี้
ควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ ก็ปรำกฏนอกจำกกำรประพฤติตำมพระบัญญัติ พระบัญญัติกบั เหล่ำศำสดำ
พยำกรณ์ก็เป็ นพยำนอยู่ คือ ควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ ซึ่ งประทำนแก่คนทั้งปวง โดยควำมเชื่อที่เขำ
ได้เชื่อในพระเยซูคริ สต์ เพรำะว่ำไม่ทรงเห็นว่ำคนทั้งหลำยต่ำงกัน)
มีมนุษย์อยูส่ ำมจำพวก (1) ผูท้ ี่ไม่สำนึกถึงภำระของควำมผิดบำปเลย เขำรักควำมผิดบำป (2) ผู้
ที่รู้สึกนึกบำป และแสวงหำหนทำงที่จะพ้นจำกภำระบำป ด้วยกำรกระทำของตนเอง คือ “กำรประพฤติ
ที่ตำยแล้ว” เพื่อที่จะทำให้พระเจ้ำพอพระทัย ซึ่ งควำมจริ งแล้ว ไม่มีควำมสุ ขอย่ำงแท้จริ งใด ๆ เกิดขึ้น
จำกกำรกระทำเหล่ำนี้ เลย เพรำะไม่ใช่ควำมรักที่แท้จริ ง หรื อกำรปฏิบตั ิพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งเลย (3) ผูท้ ี่
เชื่อพระคริ สต์และเชื่ อในกำรไถ่โทษโดยพระโลหิ ตของพระองค์ รู ้และเข้ำใจว่ำ โดยกำรสิ้ นพระชนม์
พระเยซูคริ สต์ได้ทรงชำระโทษบำปของเขำเป็ นนิตย์นิรันดร์ ดงั นั้น เขำจึงมีใจวินิจฉัยผิดและชอบ ที่
ได้รับกำรชำระจำกควำมผิดบำปและจำกกำรประพฤติที่ตำยแล้ว จิตใจของเขำเต็มไปด้วยควำมรักพระ
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เจ้ำ และเขำก็ปฏิบตั ิพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยูโ่ ดยอิสระ ด้วยควำมรักที่เกิดควำมเชื่อ โดยพระโลหิ ตที่ได้
ชำระล้ำง และทำให้เขำเป็ นคนดีรอบคอบ
(ค) ฮีบรู .10:19,20- เหตุฉะนั้นพี่นอ้ งทั้งหลำย เรำจึงมีใจกล้ำที่จะเข้ำไปในที่บริ สุทธิ์ โดยพระ
โลหิ ตของพระเยซู ตำมทำงใหม่และเป็ นทำงที่มีชีวติ ซึ่ งพระองค์ได้ทรงเปิ ดออกสำหรับเรำทั้งหลำย
โดยพระวิสูตรนั้น คือพระกำยของพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเจ็ด โดยพระโลหิ ตของพระคริ สต์ เนื่องด้วยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ ผูท้ ี่เชื่อพระเยซู
จึงมีใจกล้ำที่จะเข้ำไปในที่บริ สุทธิ์ คือเข้ำเฝ้ ำเฉพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ
ควำมจริ งพระเจ้ำทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และข้ำพเจ้ำเป็ นคนบำป แต่โดยที่พระเยซูคริ สต์ทรงถวำย
พระองค์เอง “ครั้งเดียว” ข้ำพเจ้ำจึงได้รับกำรชำระอย่ำงครบบริ บูรณ์ โดยซึ่ งพระโลหิ ตซึ่ งเป็ นของ
ประเสริ ฐที่สุดสำหรับพระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจึงสำมำรถเข้ำถึงพระที่นงั่ ของพระเจ้ำโดยใจกล้ำ โอ พระโลหิ ต
อันประเสริ ฐ ช่ำงอัศจรรย์ยงิ่ นัก
(ต) วิวรณ์.22:14- คนทั้งหลำยที่ชำระเครื่ องนุ่งห่มของตนก็เป็ นสุ ข เพื่อเขำจะมีสิทธิ์ ที่จะมำถึง
ต้นไม้แห่งชีวิต และเพื่อจะได้เข้ำไปในเมืองนั้นโดยทำงประตู
(เทียบ วิวรณ์ 7:14 ข้ำพเจ้ำจึงตอบท่ำนว่ำ “ท่ำนเจ้ำข้ำ ท่ำนก็ทรำบแล้ว” ท่ำนจึงบอกข้ำพเจ้ำว่ำ “คน
เหล่ำนั้นคือคนที่มำจำกควำมทุกขเวทนำมำกยิง่ และได้ลำ้ งชำระเสื้ อผ้ำให้ขำว ในพระโลหิ ตของพระ
เมษโปดกนั้น”)
ข้ อเสนอทีส่ ิ บแปด เนื่องด้วยฤทธิ์ อำนำจ แห่งพระโลหิ ตของพระองค์ในกำรชำระ ผูท้ ี่ชำระเสื้ อผ้ำของ
เขำให้ขำวในพระโลหิ ตนั้น จึงมีสิทธิ์ เข้ำไปถึงต้นไม้แห่งชีวติ และเข้ำไปในเมืองสวรรค์ทำงประตู
(เทียบ ปฐมกำล.3:22-24- แล้วพระเยโฮวำห์เจ้ำตรัสว่ำ “ดูเถิด มนุษย์กลำยเป็ นเช่นผูห้ นึ่งใน
พวกเรำ ในกำรที่รู้จกั ควำมดีและชัว่ แล้ว บัดนี้เกรงว่ำเขำจะยืน่ มือหยิบผลไม้ที่ให้ชีวติ เจริ ญกินเข้ำไป ทำ
ให้อำยุยนื อยูเ่ ป็ นนิตย์ เหตุฉะนั้น พระเยโฮวำห์เจ้ำจึงทรงขับไล่เขำออกเสี ยจำกสวนเอเดน ให้ไปทำมำ
หำกินในที่ดินที่ตวั เอำกำเนิ ดมำนั้น เมื่อไล่ชำยนั้นออกไปแล้ว พระองค์ทรงตั้งคะรู บีมไว้ขำ้ งทิศ
ตะวันออกแห่งสวนเอเดน และตั้งกระบี่เพลิงอันมีเปลววับวำบไว้รอบทุกทิศ เพื่อจะคอยรักษำทำงที่จะ
เข้ำไปถึงต้นไม้ ที่ให้ชีวติ เจริ ญนั้น)
(ถ) 1 เธสะโลนิกำ.5:20- ผูไ้ ด้ทรงวำยพระชนม์เพื่อเรำ เพื่อว่ำถึงเรำจะตื่นอยูก่ ็ดี หรื อหลับก็ดี
เรำจะได้มีชีวิตอยูก่ บั พระองค์
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเก้ า เนื่ องด้วยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ชื่อจึงมีสิทธิ ที่จะมีชีวติ อยูก่ บั พระองค์
(ท) วิวรณ์.7:14,15- ข้ำพเจ้ำจึงตอบท่ำนว่ำ “ท่ำนเจ้ำข้ำ ท่ำนก็ทรำบแล้ว” ท่ำนจึงบอกข้ำพเจ้ำว่ำ
“คนเหล่ำนั้น คือคนที่มำจำกควำมทุกข์เวทนำมำกยิง่ และได้ลำ้ งชำระเสื้ อผ้ำให้ขำวในโลหิ ตของพระ
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เมษโปดกนั้น” เพรำะเหตุน้ นั เขำทั้งหลำยจึงอยูต่ รงหน้ำพระที่นงั่ ของพระเจ้ำ และปรนนิบตั ิพระองค์ใน
พระวิหำรของพระองค์ท้ งั กลำงวันและกลำงคืน และพระองค์ผปู ้ ระทับบนพระที่นงั่
จะทรงกำง
พลับพลำคลุมเขำไว้
ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บ เนื่องด้วยฤทธิ์ อำนำจ แห่งพระโลหิ ตของพระองค์ในกำรชำระ ผูท้ ี่ชำระเสื้ อผ้ำของเขำให้
ขำวในพระโลหิ ตนั้น จึงได้อยูต่ ่อหน้ำพระที่นงั่ ของพระเจ้ำ
โดยกำรที่พระเยซูคริ สต์ทรงถูกตรึ งที่ไม้กำงเขน พระองค์ได้ทรงเปิ ดทำงให้คนอื่นเข้ำเฝ้ ำพระ
เจ้ำ ต่อหน้ำพระที่นงั่ ของพระองค์
หมายเหตุ คนเหล่ำนี้ ดูเหมือนว่ำ เป็ นผูท้ ี่ทนทุกข์เวทนำ เนื่องด้วยควำมเชื่ อส่ วนเรำจะอยูบ่ น
พระที่นงั่ กับพระเจ้ำ ไม่ใช่เพียงจะอยูต่ ่อหน้ำพระที่นงั่ เท่ำนั้น
วิวรณ์.3:21- ผูใ้ ดมีชยั ชนะ เรำจะให้ผนู ้ ้ นั นัง่ ลงกับเรำที่พระที่นงั่ ของเรำ เหมือนเรำมีชยั ชนะ
แล้ว และนัง่ ลงกับพระบิดำของเรำ ที่พระที่นงั่ ของพระองค์
(ธ) ฮีบรู 9:15 เพรำะเหตุน้ ี พระองค์จึงทรงเป็ นคนกลำงแห่งคำสัญญำไมตรี ใหม่ เพื่อเมื่อมีผู ้
หนึ่งตำยสำหรับที่จะไถ่ควำมผิด ของคนที่ได้ละเมิดต่อคำสัญญำไมตรี เดิมนั้นแล้ว คนทั้งหลำยที่ถูก
เรี ยกแล้วนั้น จะได้รับมรดกนิรันดร์ ตำมคำสัญญำ
ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บเอ็ด เนื่องด้วยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระคริ สต์ เพื่อไถ่โทษแห่งกำรล่วงละเมิดต่อพันธ
สัญญำเดิม ผูท้ ี่พระเจ้ำทรงเลือกสรรไว้ จะได้รับมรดกนิรันดร์ ตำมพระสัญญำ
(น) โรม.6:3,6,8- ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรื อว่ำเรำทั้งหลำยที่ได้รับบัพติศมำ เข้ำส่ วนในพระเยซู
คริ สต์ได้รับบัพติศมำนั้นเข้ำส่ วนในควำมตำยของพระองค์ เรำทั้งหลำยรู ้แล้วว่ำ มนุษย์เก่ำของเรำนั้น ได้
ตรึ งไว้กบั พระองค์แล้ว เพื่อตัวบำปจะสู ญสิ้ นไป เพื่อเรำจะไม่เป็ นทำสของบำปนั้นต่อไป แต่ถำ้ เรำตำย
อยูก่ บั พระคริ สต์แล้ว เรำเชื่อว่ำเรำจะเป็ นอยูก่ บั พระองค์ดว้ ย
กำลำเทีย.2:20- ข้ำพเจ้ำถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว และไม่ใช่ขำ้ พเจ้ำเองที่ยงั มีชีวิตอยู่ แต่พระ
คริ สต์ต่ำงหำก ทรงมีชีวติ เป็ นอยูใ่ นข้ำพเจ้ำ และชีวิตซึ่ งข้ำพเจ้ำมีอยูใ่ นเนื้อหนังเดี๋ยวนี้ ข้ำพเจ้ำมีอยูโ่ ดย
ศรัทธำในพระบุตรของพระเจ้ำผูไ้ ด้ทรงรักข้ำพเจ้ำ และได้ประทำนพระองค์เองเพื่อข้ำพเจ้ำ
กำลำเทีย.6:14- แต่ขอให้กำรอวดนั้นอยูห่ ่ำงไกลจำกข้ำพเจ้ำ เว้นเสี ยแต่กำรอวดเครื่ องกำรเขน
ของพระเยซูคริ สต์เจ้ำของเรำ โดยกำงเขนนั้น โลกนี้ ตรึ งไว้แล้วสำหรับข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำก็ตรึ งไว้แล้ว
สำหรับโลก
2 โคริ นธ์.5:14- เพรำะว่ำควำมรักของพระคริ สต์ได้บงั คับเรำอยู่ เพรำะเรำได้คิดเห็นอย่ำงนี้ คือ
ว่ำมีผหู ้ นึ่งได้ตำยเพื่อคนทั้งปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงนั้นจึงตำยเสี ยแล้ว
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ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บสอง เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์น้ นั เรำทั้งหลำยก็ได้ตำยแล้วเช่นเดียวกัน เมื่อ
พระเยซูทรงถูกตรึ ง เรำก็ถูกตรึ งพร้อมกับพระองค์ และ “มนุษย์เก่ำ” ของเรำ ก็ได้ถูกตรึ งไว้ที่กำงเขนนั้น
นี่แหละคือฐำนะที่แท้จริ งของเรำ อันเนื่องด้วยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระคริ สต์
ชีวติ คริ สเตียนของเรำ ต้องสำแดงควำมจริ งข้อนี้ เนื่ องด้วยข้ำพเจ้ำถูกตรึ งไว้ ข้ำพเจ้ำควรจะเห็น
ตัวเองที่ไม้กำงเขน ซึ่ งเป็ นที่ถูกแช่งสำปและข้ำพเจ้ำควรพยำยำม ที่จะไม่อยูเ่ พื่อตัวเองอีกต่อไป แต่ควร
ให้พระเยซูคริ สต์อยูใ่ นข้ำพเจ้ำ และเนื่องด้วย “มนุษย์เก่ำ” ของข้ำพเจ้ำได้ถูกตรึ งไว้แล้ว ข้ำพเจ้ำควรจะ
ถือว่ำ ตัวข้ำพเจ้ำเองได้ตำยต่อควำมผิดบำปแล้ว แต่มีชีวิตอยูเ่ พื่อพระเจ้ำโดยพระเยซูคริ สต์ (โรม.6:11) มี
น้อยคนที่จะยอมมองเห็นตนเองในฐำนะนี้ ข้อนี้ เป็ นเหตุใหญ่ที่ทำให้พระคริ สต์ผทู ้ รงคืนพระชนม์น้ นั
ไม่ทรงสำมำรถที่จะดำรงพระชนม์ของพระองค์ ที่ฟ้ื นคืนนั้น ในตัวเรำได้อย่ำงสมบูรณ์ เรำต้องตำยกับ
พระคริ สต์เสี ยก่อนจึงจะมีชีวิตอยูก่ บั พระองค์ได้
(บ) 1 เปโตร.2:21- ด้วยท่ำนทั้งหลำยถูกทรงเรี ยกไว้ สำหรับเหตุกำรณ์น้ นั เพรำะว่ำพระคริ สต์
ได้ทรงรับทนทุกข์ทรมำน เพื่อท่ำนทั้งหลำยให้เป็ นแบบอย่ำงแก่ท่ำน เพื่อท่ำนจะได้ตำมรอยพระบำท
ของพระองค์
มัทธิว.16:24- ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสแก่เหล่ำสำวกของพระองค์วำ่ “ถ้ำผูใ้ ดจะใคร่ ตำมเรำมำ
ให้ผนู ้ ้ นั เอำชนะตัวเอง และรับกำงเขนของตน แบกตำมเรำมำ”
ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บสาม โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ พระองค์จึงทรงให้แบบอย่ำงแก่เรำ เพื่อเรำ
จะได้เจริ ญตำมรอยพระบำทของพระองค์
ข้อนี้ไม่ใช่พระประสงค์ใหญ่แห่งกำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ ตำมที่หลำยคนคิดนั้น แต่เป็ น
ผลที่ติดตำมมำ
(ดู 1 เปโตร.1:18,19- โดยรู ้วำ่ ไม่ได้ทรงไถ่ท่ำนทั้งหลำย ออกจำกกำรประพฤติตำมควำมโง่ ซึ่ ง
ท่ำนได้เรี ยนมำจำกบรรพบุรุษนั้น ด้วยสิ่ งของที่จะเปื่ อยเน่ำไปคือเงินและทอง แต่ทรงไถ่ดว้ ยโลหิ ตอันมี
รำคำมำก คือพระโลหิ ตของพระคริ สต์เหมือนเลือดของลูกแกะ ที่ปรำศจำกพิกำรและด่ำงพร้อย)
(ป) โรม.8:32- พระองค์ผมู ้ ิได้ทรงเสี ยดำยพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ แต่ได้ทรงโปรด
ประทำนพระบุตรนั้น เพื่อประโยชน์แก่เรำทั้งหลำย ถ้ำเช่นนั้นแล้วพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทำนสิ่ ง
สำรพัด ให้เรำทั้งหลำยด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรื อ
ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บสี่ โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระบุตรของพระเจ้ำพระองค์จึงทรงรับรองว่ำ พระองค์จะ
ทรงโปรดประทำนสิ่ งสำรพัดให้แก่เรำทั้งหลำย
(ผ) ฮีบรู .2:14,15- เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้งหลำย มีส่วนในเนื้ อและเลือดอยูแ่ ล้ว พระองค์ก็ได้
ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยควำมตำย พระองค์จะได้ทรงทำลำยผูน้ ้ นั ที่มีอำนำจแห่งควำม
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ตำยคือมำร และจะได้ทรงช่วยเขำเหล่ำนั้นให้พน้ จำกที่เคยเป็ นทำสตลอดอำยุของเขำ เพรำะเหตุกลัว
ควำมตำย
ข้ อเสนอทีย่ สี่ ิ บห้ า กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ได้ช่วยผูท้ ี่เคยเป็ นทำสตลอดชี วติ ของเขำ เพรำะ
เหตุกลัวควำมตำย ให้พน้ จำกควำมกลัวนั้น
(ข้อนี้ อำจรวมอยูใ่ นเรื่ อง “จุดประสงค์แห่งกำรสิ้ นพระชนม์ของพระคริ สต์”)
(3) เกี่ยวกับมำรและอำนำจแห่งควำมมืด
(ก) ยอห์น.12:31- บัดนี้เป็ นเวลำพิพำกษำโลกนี้ เดี๋ยวนี้ผคู ้ รองโลกจะต้องถูกกำจัดเสี ยภำยนอก
(ดู,ข้อ 27,28,32,33)
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง เนื่องด้วยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ พญำมำรจะถูกกำจัดเสี ย
เนื่องด้วยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ พญำมำรผูแ้ ย่งชิงอำนำจจะถูกขับไล่ออกในที่สุด
(ข) ฮีบรู .2:14- เหตุฉะนั้น ครั้นบุตรทั้งหลำยมีส่วนในเนื้ อและเลือดอยูแ่ ล้วพระองค์ก็ได้ทรงรับ
เนื้อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยควำมตำย พระองค์จะได้ทรงทำลำยผูน้ ้ นั ที่มีอำนำจแห่งควำมตำยคือ
มำร
ข้ อเสนอทีส่ อง โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ อำนำจของพญำมำรได้ถูกทำลำยอย่ำงสิ้ นเชิง
กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์ ได้ทำลำยอำนำจของพญำมำรต่อจำกนั้นพญำมำรจึงไม่มี
อำนำจแห่งควำมตำย เหนื อผูท้ ี่ยอมรับว่ำพระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อเขำ
(ค) โคโลสี .2:14,15- พระองค์ได้ทรงฉี กสำรกรมธรรม์ ซึ่ งได้แต่งไว้ในบัญญัติต่ำง ๆ ซึ่งเป็ นที่
ขัดขวำงและต่อสู ้เรำ และได้ทรงหยิบเอำไปเสี ยให้พน้ โดยทรงตรึ งไว้ที่กำงเขนนั้น พระองค์ได้ทรง
ทำลำยผูม้ ีบรรดำศักดิ์และผูม้ ีฤทธิ์ พระองค์ได้ทรงประจำนเขำ และเอำชัยชนะต่อเขำได้โดยกำงเขนนั้น
ข้ อเสนอทีส่ าม
โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
ที่ไม้กำงเขนพระเจ้ำได้ทรงทำลำยผูม้ ี
บรรดำศักดิ์ และผูม้ ีฤทธิ์ และได้ประจำนเขำ
ผูม้ ีฤทธิ์ และผูม้ ีบรรดำศักดิ์น้ นั ได้อธิ บำยไว้ใน เอเฟซัส. 6:12 ว่ำเป็ นใคร “แต่ต่อสู ้กบั ผูม้ ี
บรรดำศักดิ์ และต่อสู ้กบั ผูม้ ีอำนำจ และต่อสู ้กบั ผูค้ รอบครองในโมหะควำมมืดแห่งโลกนี้ และต่อสู ้กบั
บรรดำวิญญำณอันชัว่ ในสถำนอำกำศ” ที่ไม้กำงเขนของพระเยซู พระเจ้ำได้ต่อสู ้กบั พญำมำร และ
พระองค์ได้รับชัยชนะอย่ำงเด็ดขำด ขณะที่ดูเหมือนว่ำพญำมำรกำลังมีชยั ขณะนั้นแหละเป็ นวำระที่
พญำมำรพ่ำยแพ้อย่ำงย่อยยับทีเดียว ฉะนั้นพญำมำรจึงเป็ นศัตรู ผพู ้ ำ่ ยต่อพระเจ้ำ ที่ไม้กำงเขนพระเจ้ำทรง
ฉลองควำมมีชยั เหนื อพญำมำร ควำมหมำยแห่งกำรต่อสู ้ และชัยชนะที่ไม้กำงเขนของพระองค์น้ นั
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำ จะเป็ นข้อไตร่ ตรองในสวรรค์ตลอดกำล เรำจะรู ้สึกอัศจรรย์ ถึงสติปัญญำอันไม่มีที่สุด
ของพระเจ้ำเป็ นนิตย์
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(4) เกี่ยวกับโลกและจักรกำล
โคโลสี .1:19,20- ด้วยว่ำเป็ นกำรที่ชอบพระทัย (พระบิดำ) ให้ควำมบริ บูรณ์ท้ งั สิ้ นมีอยูใ่ น
พระองค์ และโดยพระองค์น้ นั ให้สิ่งสำรพัดกลับคืนดีกบั พระองค์ โดยที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้มี
มิตรภำพด้วยพระโลหิ ตแห่งกำงเขนของพระองค์แล้ว คือโดยพระองค์น้ นั แม้เป็ นสิ่ งในแผ่นดินโลกก็ดี
หรื อสิ่ งในท้องฟ้ ำก็ดี
ข้ อเสนอ โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ โลกและจักรวำลทั้งหมด คือสิ่ งสำรพัด....แม้เป็ นสิ่ งใน
แผ่นดินโลกก็ดี หรื อสิ่ งในท้องฟ้ ำก็ดี-ได้กลับคืนดีกบั พระเจ้ำ
ควำมผิดบำปได้กระทำให้โลกและจักรวำลหลงไปจำกพระเจ้ำ (โรม.8:20,ปฐมกำล.3:18) และ
ไม่ใช่มีผลเฉพำะในโลกนี้เท่ำนั้น ควำมผิดบำปยังได้ทำให้แผ่นดินสวรรค์ ต้องเปรอะเปื้ อนอีกด้วย (เอเฟ
ซัส.6:12,ฮีบรู .9:23,24) กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ได้ชำระรอยเปรอะเปื้ อนแห่งควำมผิดบำป
ให้หมดสิ้ นไป มหำปุโรหิ ตได้นำโลหิ ตแห่งกำรสักกำรบูชำเข้ำไปในที่บริ สุทธิ์ ที่สุด ซึ่ งเป็ นแบบอย่ำง
แห่งสวรรค์ พระคริ สต์ได้ทรงนำเอำพระโลหิ ตที่ดีกว่ำเข้ำไปในสวรรค์ เพื่อชำระให้ปรำศจำกรอยด่ำง
พร้อย “สิ่ งสำรพัดแม้เป็ นของในแผ่นดินโลกก็ดี หรื อสิ่ งในท้องฟ้ ำก็ดี” บัดนี้ได้คืนดีกบั พระเจ้ำแล้ว
“สรรพสิ่ งนั้นได้รอดจำกอำนำจแห่งควำมเสื่ อมเสี ย และได้เข้ำในสง่ำรำศี แห่งบุตรทั้งหลำยของพระ
เจ้ำ” (โรม.8:21) “เรำจึงคอยท่ำท้องฟ้ ำอำกำศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ซึ่ งจะเป็ นที่ ๆ ควำมชอบธรรม
จะดำรงอยู”่ (2 เปโตร.3:13)
กำรไถ่คนบำปของพระเยซูคริ สต์น้ นั กว้ำงขวำงมำก ยิง่ กว่ำหลักปรัชญำของมนุษย์จะสำมำรถ
เข้ำใจได้ เรำเพียงแต่เริ่ มต้นเข้ำใจเท่ำนั้นว่ำพระโลหิ ตซึ่ งไหลที่ไม้กำงเขนนั้น หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
ควำมผิดบำปเป็ นสิ่ งที่ชวั่ ร้ำยกำจนัก และได้ทำลำยยิง่ กว่ำที่เรำเคยคิด แต่พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ มี
ฤทธิ์ อำนำจและมีควำมสำมำรถอย่ำงบริ บูรณ์เป็ นนิตย์ถำวร เหลือที่เรำจะทรำบได้
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บทที่ 6 การฟื้ นคืนพระชนม์ ของพระเยซูคริสต์
1. ความจริงเกีย่ วกับการฟื้ นคืนพระชนม์
(1) 2 ทิโมธี .2:8 – ท่ำนจงระลึกถึงพระเยซูคริ สต์ ผูไ้ ด้ทรงเป็ นขึ้นมำจำกตำย และทรงเป็ น
พงศ์พนั ธุ์ของดำวิด ตำมกิตติคุณของข้ำพเจ้ำนั้น
1 โคริ นธ์.15:4- แล้ววันที่สำมพระองค์ทรงเป็ นขึ้นมำใหม่ ตำมคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้น (และอีก
หลำยข้อ)
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์
กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นควำมจริ งที่สำคัญที่สุดในประวัติศำสตร์ คริ สเตียน
เป็ นหลักฐำนมัน่ คงแห่งคริ สต์ศำสนำ ซึ่ งทำให้ผทู ้ ี่ไม่เชื่อถือ และผูท้ ี่สงสัยต้องพ่ำยแพ้ ถ้ำจะยืนยันกำร
ฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์ ตำมที่ปรำกฏในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ว่ำเป็ นกำรแน่นอนตำม
ประวัติศำสตร์ ได้แล้ว ข้ออ้ำง คำสอน และหลักควำมจริ งของคริ สต์ศำสนำย่อมมีรำกฐำนที่มนั่ คงถำวร
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับควำมจริ ง แห่งข้อควำมในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มีสำมประกำร คือ
ประการแรก ข้อพิสูนจ์ภำยนอก เกี่ยวกับควำมจริ งแห่งพระประวัติของพระเยซูคริ สต์ ในพระ
กิตติคุณทั้งสี่ เล่ม
ข้อโต้แย้งประกำรแรกนี้ เรำไม่จำเป็ นจะต้องยกมำอ้ำงในที่น้ ี เพรำะข้ออ้ำงอื่น ๆ มีเพียงพออยู่
แล้ว
ประการที่สอง ข้อพิสูจน์ภำยใน เกี่ยวกับควำมจริ งแห่งกำรฟื้ นคืนพระชนม์
มีผบู้ นั ทึกเหตุกำรณ์ เรื่ องกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูถึงสี่ คน สมมุติวำ่ เรำไม่มีหนทำงใด
นอกจำกพระคัมภีร์ ที่จะทำให้เรำทรำบว่ำใครเป็ นผูบ้ นั ทึกพระประวัติของพระเยซูทงั่ สี่ เล่มนั้น และ
สมมติวำ่ เรำไม่มีอะไร เว้นแต่พระกิตติคุณทัง่ สี่ เล่มนี้ ที่จะใช้ในกำรพิสูจน์วำ่ เป็ นควำมจริ งหรื อไม่
(ก) โดยกำรเปรี ยบเทียบเรื่ องกำรฟื้ นคืนพระชนม์ จำกพระธรรมทั้งสี่ อย่ำงละเอียดถี่ถว้ น เรำจะ
เห็นได้วำ่ ผูบ้ นั ทึกทั้งสี่ ได้เขียนไปตำมทัศนะของตน โดยไม่พ่ งึ พำอำศัยกัน ซึ่ งพิสูจน์ได้โดยที่ขอ้ ควำม
แตกต่ำงกันทั้งสี่ เล่ม เรำจะเห็นได้วำ่ ข้อควำมทั้งสี่ เล่มประสำนกลมกลืนกันอย่ำงดี แต่เรำต้องค้นคว้ำ
และไตร่ ตรองอย่ำงละเอียดจึงจะเข้ำใจ ถ้ำศึกษำอย่ำงผิวเผินจะพบว่ำ ข้อควำมเหล่ำนี้ดูเหมือนจะไม่
ตรงกัน และขัดแย้งกัน แต่ขอ้ ควำมที่ประสำนกันเหล่ำนี้ หำใช่เป็ นไปในลักษณะที่ผเู ้ ขียนทั้งสี่ ได้
ร่ วมกันเขียนไม่ เพรำะถ้ำเป็ นเช่นนั้นแล้ว เพียงแต่เรำศึกษำอย่ำงผิวเผิน ก็จะเห็นว่ำข้อควำมประสำนกัน
โดยตลอด และถ้ำจะมีขอ้ ขัดแย็งก็ตอ้ งศึกษำอย่ำงละเอียดถี่ถว้ นจึงจะพบ แต่ตำมควำมจริ งกำรขัดแย้งกัน
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นั้น เป็ นเพียงผิวเผินเท่ำนั้น และกำรประสำนกันที่แท้จริ ง ได้คน้ พบโดยกำรศึกษำอย่ำงถี่ถว้ นเป็ นระยะ
เวลำนำน เป็ นกำรประสำนกันชนิดที่ผเู ้ ป็ นพยำนได้เล่ำตำมที่ตนได้พบเห็นอย่ำงซื่ อสัตย์ และทำให้
บันทึกเหตุกำรณ์กำรฟื้ นคืนพระชนม์ สอดคล้องกันและครบบริ บูรณ์
(ข) อีกประกำรหนึ่งที่น่ำสังเกต เกี่ยวกับข้อควำมที่บนั ทึกไว้ในพระกิตติคุณทั้งสี่ ก็คือ ทำให้เรำ
เข้ำใจว่ำ ผูบ้ นั ทึกทั้งสี่ ท่ำนนี้ เป็ นผูร้ ู้เห็นเป็ นประจักษ์พยำนด้วยตำของตนเอง กำรที่รู้เห็นด้วยตำเอง กับ
กำรที่คนอื่นเห็นและมำบอกเล่ำให้ฟัง ย่อมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน หำกจะศึกษำเรื่ องกำรฟื้ นคืนพระ
ชนม์ในพระประวัติของพระเยซูอย่ำงถี่ถว้ นแล้ว จะพบว่ำผูเ้ ขียนเป็ นผูร้ ู ้เห็นด้วยตำของตนเอง มิใช่เป็ น
เรื่ องที่คนอื่นบอกเล่ำ
(ค) ประกำรที่สำม เรำสังเกตได้วำ่ ผูเ้ ขียน ๆ ตรงไปตรงมำอย่ำงง่ำย ๆ เช่นเดียวกับพยำนที่กำลัง
ตอบข้อซักถำม เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่ได้พบเห็นอย่ำงซื่ อ ๆ ตรงไปตรงมำ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม หรื อตกแต่ง
คำพูดแต่ประกำรใด กำรเป็ นพยำนเช่นนี้มีน้ ำหนัก เป็ นที่เชื่อถือได้ และทำให้แน่ใจว่ำ ผูพ้ ดู ๆ ตำมควำม
เป็ นจริ ง ประจักษ์พยำนเช่นนี้จะมีน้ ำหนักเพิ่มขึ้น หำกมีพยำนยืนยันหลำยคนเล่ำเรื่ องอย่ำงเดียวกัน อำจ
มีขอ้ ปลีกย่อยตำมทัศนะของตน ทำนองเดียวกัน ผูบ้ นั ทึกเรื่ องกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ก็
ได้เขียนตำมทัศนะของตนเท่ำที่ตนรู ้เห็นอย่ำงตรงไปตรงมำด้วยคำพูดที่ง่ำย ๆ
(ง) อีกประกำรหนึ่งที่น่ำสังเกตคือ ถ้อยคำ วลี และข้อปลีกย่อยต่ำง ๆ ซึ่ งพยำนไม่ได้ต้ งั ใจว่ำจะ
ให้เป็ นหลักฐำน แต่ปรำกฏว่ำมีอิทธิ พลในกำรเป็ นพยำนได้ดียงิ่ กว่ำคำพยำนโดยตรงเสี ยอีก เพรำะเป็ น
กำรยืนยันถึงควำมจริ งทีเดียว เรื่ องรำวพระกิตติคุณเต็มไปด้วยหลักฐำนแบบนี้
(2) ลูกำ.24:16- แต่ตำเขำฟำงไป และจำพระองค์ไม่ได้
ในข้อนี้และข้ออื่น ๆ พระคริ สตธรรมใหม่ได้บอกเรำให้ทรำบว่ำ สำวกของพระองค์ไม่สำมำรถ
จำพระองค์ได้ในทันที ที่พระองค์ทรงปรำกฏแก่เขำหลังจำกที่ฟ้ื นคืนพระชนม์แล้ว ไม่มีควำมจำเป็ นที่
จะเล่ำเหตุกำรณ์ เช่นนี้ และอัครสำวกก็มิได้อธิ บำยให้เรำทรำบด้วยว่ำ เหตุใดสำวกจึงจำพระองค์ไม่ได้
แต่ที่ได้บนั ทึกไว้ก็เพรำะว่ำ เป็ นเรื่ องจริ งที่เกิดขึ้น และได้เล่ำไปตำมควำมจริ ง หำกว่ำเป็ นเรื่ องที่อุป
โหลก เสแสร้งปั้ นแต่งขึ้นแล้วอัครสำวกจะไม่เล่ำไว้เช่นนั้นเลย
(3) 1 โคริ นธ์.15:5-8- แล้วพระองค์ทรงปรำกฏแก่เกฟำ ภำยหลังทรงปรำกฏแก่อคั รสำวกสอง
คนนั้น ภำยหลังพระองค์ทรงปรำกฏแก่พวกพี่นอ้ งกว่ำห้ำร้อยคนในครำวเดียว ซึ่ งส่ วนมำกยังอยูจ่ นถึง
ทุกวันนี้ แต่บำงคนก็ล่วงลับไปแล้วภำยหลังพระองค์ทรงปรำกฏแก่ยำกอบอีก แล้วทรงปรำกฏแก่อคั ร
สำวกทั้งหมดภำยหลังที่สุดพระองค์ทรงปรำกฏแก่ขำ้ พเจ้ำด้วย เหมือนอย่ำงเด็กคลอดก่อนกำหนด
ข้อพระคัมภีร์เหล่ำนี้ และข้ออื่น ๆ ก็ช้ ีให้เห็นว่ำ พระเยซูทรงปรำกฏแก่ศิษย์ของพระองค์เท่ำนั้น
เว้นแต่นอ้ งชำยของพระองค์ผเู้ ดียว เหตุไรจึงเสนอเรื่ องเช่นนี้ ก็เพรำะว่ำเรื่ องรำวเกิดขึ้นเช่นนั้นจริ ง หำก
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ว่ำเรื่ องรำวกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู เป็ นเรื่ องเสแสร้งปั้ นแต่งขึ้นแล้วก็คงจะได้กล่ำวอ้ำงไว้วำ่
พระองค์ได้ทรงปรำกฏ และทำควำมประหลำดใจให้แก่บุคคลอื่นบ้ำงเป็ นแน่ อย่ำงน้อยก็คงทรงปรำกฏ
และทำควำมงงงันเล่ำให้แก่ศตั รู ของพระองค์
(4) พระธรรมทั้งสี่ อำ้ งว่ำ พระเยซูทรงปรำกฏเป็ นครั้งครำวเท่ำนั้น
(5) ยอห์น.20:17- พระเยซูตรัสแก่มำเรี ยว่ำ”อย่ำยึดหน่วงเรำไว้ เพรำะเรำยังไม่ได้ข้ ึนไปหำพระ
บิดำของเรำ แต่จงไปหำพี่นอ้ งของเรำ บอกเขำว่ำเรำจะขึ้นไปหำพระบิดำของเรำ และพระบิดำของท่ำน
ทั้งหลำย และจะไปหำพระเจ้ำของเรำ และพระเจ้ำของท่ำนทั้งหลำย
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้อธิ บำยไว้วำ่ เหตุใดพระเยซูจึงห้ำมมำเรี ยว่ำ “อย่ำยึดหน่วงเรำไว้” นัก
กำรศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่อธิ บำยข้อควำมอย่ำงละเอียด ก็ไม่สำมำรถอธิ บำยได้เป็ นเวลำหลำย
ร้อยปี แล้วว่ำ เหตุใดจึงเช่นนั้น จึงต้องสรุ ปเอำว่ำ ก็เพรำะว่ำเรื่ องรำวได้เกิดขึ้นเช่นนั้น
(6) ยอห์น.19:34- แต่ทหำรคนหนึ่งเอำทวนแทงสี ขำ้ งของพระองค์ และมีน้ ำกับโลหิ ตไหลออก
จำกแผลนั้น
เหตุใดจึงเล่ำเรื่ องนี้ แพทย์ทำงกำยวิภำคสมัยใหม่อธิ บำยว่ำ พระเยซูทรงทนทุกข์ทรมำนมำกจึง
เป็ นเช่นนั้น ภำษำที่นิยมกันทัว่ ไปเรี ยกว่ำ “อกหัก” ข้อควำมอื่น ๆ ที่บนั ทึกไว้ เช่น กำรที่พระองค์ทรง
เปล่งเสี ยงดังก็เป็ นข้อพิสูจน์ได้เช่นเดียวกัน แต่ยอห์นไม่มีควำมรู ้เกี่ยวกับวิชำแพทย์ทำงกำยวิภำคเลย
เหตุใดยอห์นจึงแทรกข้อควำมอันซับซ้อน ซึ่ งกว่ำจะอธิ บำยควำมหมำยนี้ได้ ก็ตอ้ งใช้เวลำนับเป็ น
ศตวรรษ ทั้งนี้ก็เป็ นเพรำะยอห์นได้เห็นและบันทึกเหตุกำรณ์เหล่ำนี้ไว้ตำมควำมจริ ง
(7) ยอห์น.20:24,25- ฝ่ ำยโธมำที่เรี ยกว่ำดิดุโม คนหนึ่งในสำวกสิ บสองคนนั้นไม่ได้อยูก่ บั เขำ
เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ำมำ สำวกอื่น ๆ จึงบอกโธมำว่ำ “เรำได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแล้ว” โธมำจึงตอบว่ำ
“ถ้ำเรำไม่ได้เห็นรอยตำปูที่ฝ่ำพระหัตถ์ของพระองค์ และมิได้เอำนิ้วมือของเรำแยงเข้ำที่รอยตำปูน้ นั
และมิได้เอำมือของเรำแยงเข้ำไปในสี ขำ้ งของพระองค์แล้ว เรำจะไม่เชื่อ”
ข้อนี้เป็ นควำมจริ งเกี่ยวกับมนุษย์ทวั่ ไป และก็สอดคล้องกับที่เล่ำถึงโธมำในข้ออื่น ๆ ด้วย แต่
กำรที่จะบอกว่ำ ยอห์นได้เสแสร้งปั้ นแต่งขึ้นนั้น ย่อมเหลือควำมสำมำรถของเขำอย่ำงแน่นอน
(8) ยอห์น.20:4-6- เขำทั้งสองก็วงิ่ พร้อมกัน แต่สำวกนั้นวิ่งเร็ วกว่ำเปโตรมำถึงอุโมงค์ก่อน เขำ
จึงก้มลงมองดูเห็นผ้ำป่ ำนวำงอยู่ แต่ยงั ไม่ได้เข้ำไป ฝ่ ำยซี โมนเปโตร ตำมเขำมำภำยหลัง จึงเข้ำไปใน
อุโมงค์เห็นผ้ำป่ ำนวำงอยู่
ข้อนี้ก็เป็ นควำมจริ งเกี่ยวกับลักษณะของมนุษย์ทวั่ ไปด้วย ยอห์นเป็ นคนหนุ่มกว่ำเปโตร จึงวิง่
เร็ วกว่ำเปโตร แต่พอถึงอุโมงค์ก่อนก็ยงั รี รออยูแ่ ต่เปโตรซึ่ งมีอำวุโสกว่ำ ได้วงิ่ กระหื ดกระหอบติดตำม
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ยอห์นมำ และตรงเข้ำไปในอุโมงค์ทนั ที หำกว่ำเรื่ องรำวไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง ๆ แล้ว ใครเล่ำจะเสแสร้งปั้ น
แต่งขึ้นได้เช่นนี้
(9) ยอห์น.21:7- สำวกคนนั้นที่พระเยซูทรงรักจึงบอกเปโตรว่ำ “เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” เมื่อเป
โตรได้ยนิ ว่ำ เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เขำจึงหยิบเสื้ อชั้นนอกมำสวมเพรำะตัวเปล่ำอยู่ แล้วกระโดดลงใน
ทะเล
ข้อนี้ก็แสดงควำมจริ งเช่นเดียวกัน ยอห์นเป็ นคนมีไหวพริ บดี เข้ำใจต่อเหตุกำรณ์ได้รวดเร็ ว เขำ
เป็ นคนแรกที่จำพระเยซูได้ หลังจำกที่พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ ส่ วนเปโตรเป็ นคนใจเร็ ว มีควำม
จงรักภักดีต่อพระเยซูอย่ำงยิง่ แต่ขำดกำรไตร่ ตรอง ทันทีที่รู้วำ่ พระเยซูเป็ นใครก็กระโดดลงไปในน้ ำ
และว่ำยน้ ำเข้ำสู่ ฝั่ง เพื่อจะไปหำพระองค์ เรื่ องเช่นนี้จะเป็ นเรื่ องที่เสแสร้งแต่งขึ้นได้อย่ำงไร
(10) ยอห์น.20:15- พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “สตรี เอ๋ ย ร้องไห้ทำไม มำหำผูใ้ ด” มำเรี ยสำคัญกว่ำ
เป็ นคนเฝ้ ำสวน จึงพูดกับพระองค์วำ่ “นำยเจ้ำคะ ถ้ำท่ำนได้เอำพระองค์ไป ขอบอกดิฉนั ให้รู้วำ่ ท่ำนเอำ
พระองค์ไปไว้ที่ไหน และดิฉนั จะรับพระองค์ไป”
ข้อนี้ยอ่ มเกินควำมสำมำรถของมนุษย์ ไม่วำ่ สมัยนี้หรื อสมัยใด ในกำรที่จะเสกสรรขึ้น มำเรี ย
หญิงผูน้ ้ นั เปี่ ยมไปด้วยควำมรัก นำงลืมตัวว่ำเป็ นเพียงหญิงผูอ้ ่อนแอ นำงร้องถำมว่ำ “นำยเจ้ำคะ ถ้ำท่ำน
ได้เอำพระองค์ไป ขอบอกดิฉนั ให้รู้วำ่ ท่ำนเอำพระองค์ไปไว้ที่ไหน และดิฉนั จะรับพระองค์ไป” กำรที่
นำงจะรับพระศพไปจริ ง ๆ นั้น ย่อมเหลือกำลังที่จะทำได้ แต่ควำมรักของนำงไม่ยอมพ่ำยแพ้ต่อ
อุปสรรค เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องแต่งขึ้นหรื อ
(11) มำระโก.16:7- แต่จงไปบอกเหล่ำสำวกของพระองค์ และโดยเฉพำะเปโตรว่ำ พระองค์
เสด็จไปยังแขวงกำลิลีก่อนท่ำนทั้งหลำย และท่ำนทั้งหลำยจะเห็นพระองค์ที่นนั่ เหมือนพระองค์ตรัสไว้
แก่พวกท่ำนแล้ว
เหตุใดพระองค์จึงตรัสถึงเปโตรเฉพำะ ไม่มีคำอธิ บำยใด ๆ ที่จะตอบปั ญหำนี้ได้ แต่กำร
ไตร่ ตรองจะทำให้ทรำบได้วำ่ กำรที่พระองค์ตรัสเช่นนี้ ก็เพรำะพระองค์ทรงสำแดงควำมรักต่อเปโตร
ซึ่ งได้ปฏิเสธพระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเขำถึงสำมครั้ง และคงนึกว่ำพระองค์มิได้หมำยถึงตัวเขำเอง เรื่ องเช่นนี้จะ
เป็ นเรื่ องที่แต่งขึ้นอย่ำงนั้นหรื อ
(12) ยอห์น.20:27-29- แล้วพระองค์ตรัสแก่โธมำว่ำ “จงเอำนิ้วของท่ำนแยงดูฝ่ำมือของเรำ และ
เอำมือของท่ำนแยงเข้ำไปในสี ขำ้ งของเรำ อย่ำสงสัยเลย แต่จงเชื่ อเถิด” โธมำทูลตอบพระองค์วำ่ “องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของข้ำพเจ้ำ และพระเจ้ำของข้ำพเจ้ำ” พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “โธมำเอ๋ ย เพรำะท่ำนได้เห็น
เรำ ท่ำนจึงเชื่ อผูท้ ี่มิได้เห็นเรำแต่ได้เชื่ อก็เป็ นสุ ข”
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ควำมประพฤติของโธมำก็เป็ นปกติวสิ ัยของมนุษย์ทวั่ ไป และกำรว่ำกล่ำวของพระองค์ ก็สมกับ
พระลักษณะของพระองค์ ข้อนี้เกินกว่ำที่จะอ้ำงว่ำ นักแต่งนิยำยได้แต่งเรื่ องนี้ข้ ึนดีเช่นนั้น
(13) ยอห์น.21:21,22- เปโตรเห็นคนนั้นแล้ว เขำจึงทูลถำมพระเยซูวำ่ “พระองค์เจ้ำข้ำ จะเป็ น
อย่ำงไรแก่คนนี้” พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “ถ้ำเรำจะใคร่ ให้เขำคอยจนเรำมำนั้น จะเป็ นธุ ระอะไรแก่ท่ำน
เล่ำ ท่ำนจงตำมเรำมำเถิด”
ข้อนี้เป็ นคำกล่ำว ซึ่ งสมกับพระลักษณะของพระเยซู
(เทียบ ลูกำ.13:23,24- มีคนหนึ่งที่ทูลถำมพระองค์วำ่ “พระองค์เจ้ำข้ำ คนที่รอดนั้นน้อยหรื อ”
พระองค์ตรัสแก่เขำทั้งหลำยว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจงเร่ งรี บเข้ำไปทำงประตูคบั แคบ เพรำะเรำบอกท่ำน
ทั้งหลำยว่ำ คนเป็ นอันมำกจะพยำยำมเข้ำไปแต่จะเข้ำไม่ได้”)
พระเยซูไม่เคยทรงตอบคำถำม ของผูเ้ พียงแต่อยำกรู ้อยำกเห็นเท่ำนั้น แต่พระองค์ทรงชี้ให้ผทู้ ี่
ถำมปัญหำ ทรำบถึงหน้ำที่ปัจจุบนั ของตน
(14) ยอห์น.21:14-17- เมื่อรับประทำนอำหำรแล้ว พระเยซูจึงตรัสแก่ซีโมนเปโตรว่ำ “ซีโมน
บุตรยอห์นเอ๋ ย ท่ำนรักเรำมำกกว่ำคนเหล่ำนี้หรื อ” เขำทูลตอบพระองค์วำ่ “จริ งอยูพ่ ระองค์เจ้ำข้ำ
พระองค์ทรงทรำบว่ำข้ำพเจ้ำเป็ นมิตรกับพระองค์” พระองค์จึงตรัสสัง่ เขำว่ำ “จงเลี้ยงลูกแกะของเรำ
เถิด” พระองค์จึงตรัสถำมเปโตรครั้งที่สองว่ำ “ซี โมนบุตรยอห์นเอ๋ ย ท่ำนรักเรำหรื อ” เปโตรทูลตอบ
พระองค์ “จริ งอยู่ พระองค์เจ้ำข้ำ พระองค์ทรงทรำบว่ำข้ำพเจ้ำเป็ นมิตรกับพระองค์” พระองค์จึงตรัสสัง่
เขำว่ำ “จงเลี้ยงรักษำแกะของเรำเถิด” พระองค์ตรัสถำมเขำครั้งที่สำมว่ำ “ซี โมนบุตรยอห์นเอ๋ ย ท่ำนเป็ น
มิตรกับเรำหรื อ” เปโตรก็เป็ นทุกข์ในใจ เพรำะพระองค์ทรงถำมเขำครั้งที่สำมว่ำ “ท่ำนเป็ นมิตรกับเรำ
หรื อ” เขำทูลตอบพระองค์วำ่ “พระองค์เจ้ำข้ำพระองค์ทรงทรำบสำรพัดทุกสิ่ งพระองค์ทรงทรำบว่ำ
ข้ำพเจ้ำเป็ นมิตรกับพระองค์” พระเยซูจึงตรัสแก่เขำว่ำ “จงเลี้ยงแกะของเรำเถิด”
ไม่มีคำอธิ บำยว่ำ เหตุใจพระเยซูจึงตรัสถำมเปโตรถึงสำมครั้ง หรื อเพรำะเหตุใดเปโตรจึงเป็ น
ทุกข์ ที่พระองค์ตรัสถำมเขำถึงสำมครั้ง เรำต้องอ่ำนข้อเหล่ำนี้หลำย ๆ ครั้ง โดยนึกถึงกำรที่เปโตรได้
ปฏิเสธพระองค์ถึงสำมครั้ง เรำจึงจะเข้ำใจได้วำ่ เหตุใดพระเยซูจึงถำมเปโตรถึงสำมครั้งแต่ผเู ้ ขียนเรื่ องนี้
มิได้บอกไว้วำ่ เพรำะเหตุไรจึงถำมเช่นนั้น หำกว่ำเป็ นเรื่ องที่แต่งขึ้นแล้ว คงจะต้องบอกไว้อย่ำงชัดเจน
ว่ำ เหตุใดพระเยซูจึงตรัสถำมเช่นนั้น ผูเ้ ขียนเรื่ องนี้เพียงแต่รำยงำนเรื่ องรำวที่เกิดขึ้นจริ ง ๆ เท่ำนั้น
ควำมเหมำะสมแห่งทรงปรำกฏของพระเยซูแก่บุคคลต่ำง ๆ ภำยหลังจำกที่ทรงฟื้ นคืนพระชนม์
แล้ว
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แก่นางมาเรีย
(15) ยอห์น.20:16- พระเยซูตรัสว่ำ “มำเรี ยเอ๋ ย” มำเรี ยก็หนั มำทูลพระองค์วำ่ “รับโบนี” ซึ่ง
แปลว่ำ อำจำรย์”
นี่แสดงให้เห็นถึงภำพที่เต็มไปด้วยควำมสุ ภำพอ่อนโยน มำเรี ยจำพระเยซูไม่ได้ แต่เมื่อพระองค์
ตรัสแก่เธอว่ำ “มำเรี ยเอ๋ ย” มำเรี ยจำพระสุ รเสี ยงของพระองค์ได้ เพรำะว่ำไม่เคยมีใครพูดกับเธอเช่นนี้มำ
ก่อนเลย เธอจึงน้อมกำยลงกรำบที่พระบำทของพระองค์ และพยำยำมจะกอดพระบำทของพระองค์ไว้
พลำงร้องว่ำ “รับโบนี ” เรื่ องนี้จะเป็ นเรื่ องแต่งขึ้นเช่นนั้นหรื อ

แก่สาวกสองคน
ลูกำ.24:30,31- ต่อมำเมื่อพระองค์ทรงนัง่ รับประทำนอำหำรกับเขำ พระองค์ทรงหยิบขนมปั ง
โมทนำขอบพระคุณ แล้วหักส่ งให้เขำ ตำของเขำก็หำยฟำง และเขำก็รู้จกั พระองค์ แล้วพระองค์ก็
อันตรธำนไปจำกเขำ
เหตุใดสำวกทั้งสองจึงรู ้จกั พระเยซู จนกระทัง่ พระเยซูทรงหักขนมปั ง ท่ำนลูกำไม่ได้อธิ บำยไว้
แต่เรำก็สำมำรถตีควำมหมำยได้วำ่ อำกำรที่พระเยซูทรงหักขนมปั งและขอบพระคุณพระเจ้ำ ก่อน
รับประทำนอำหำรนั้นเอง ที่ทำให้สำวกทั้งสองจำพระองค์ได้ เพรำะผิดแผกไปจำกกิริยำท่ำทำงของคน
อื่น ๆ เรื่ องเช่นนี้ จะเป็ นเรื่ องที่แต่งขึ้นหรื อ

แก่โธมา
ยอห์น.20:25-28- สำวกอื่น ๆ จึงบอกโธมำว่ำ “เรำได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแล้ว” โธมำจึงตอบ
เขำว่ำ “ถ้ำเรำไม่ได้เห็นรอบตำปูที่ฝ่ำพระหัตถ์ของพระองค์และมิได้เอำนิ้วมือของเรำแยงเข้ำที่รอยตำปู
นั้น และมิได้เอำมือของเรำแยงเข้ำไปในสี ขำ้ งของพระองค์แล้ว เรำจะไม่เชื่อ” ครั้นล่วงไปแปดวันแล้ว
เหล่ำสำวกชุมนุมกันอยูข่ ำ้ งในอีก และโธมำก็อยูก่ บั เขำด้วย ถึงแม้ประตูปิดแล้ว พระเยซูยงั เสด็จเข้ำมำ
ยืนอยูท่ ่ำมกลำงเขำ ตรัสว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจงเป็ นสุ ขเถิด” แล้วพระองค์ตรัสแก่โธมำว่ำ “จงเอำนิ้วของ
ท่ำนแยงดูฝ่ำมือของเรำ และเอำมือของท่ำนแยงเข้ำไปในสี ขำ้ งของเรำ อย่ำสงสัยเลย แต่จงเชื่ อเถิด”

แก่ยอห์ นและเปโตร
ยอห์น.21:5-7- พระเยซูจึงตรัสถำมเขำว่ำ “ลูกเอ๋ ย มีอะไรกินบ้ำงหรื อ” เขำทูลตอบว่ำ “ไม่มี”
พระองค์จึงตรัสสั่งเขำว่ำ “จงทอดอวนลงข้ำงขวำเรื อเถิดและจะได้ปลำ” เขำจึงทอดลง ติดปลำเป็ นอัน
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มำก จนลำกอวนขึ้นไม่ได้ สำวกคนนั้นที่พระเยซูทรงรักจึงบอกเปโตรว่ำ “เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” เมื่อ
โปโตรได้ยินว่ำเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เขำจึงหยิบเสื้ อชั้นนอกมำสวม เพรำะตัวเปล่ำอยู่ แล้วกระโดด
ทะเล
พระเยซูทรงปรำกฏแก่โธมำ ซึ่ งเป็ นนักสงสัย โดยให้โอกำสพิสูจน์ดว้ ยตนเอง แต่ทรงปรำกฏแก่ยอห์น
และเปโตร โดยแสดงอิทธิ ฤทธิ์ ในกำรบันดำลให้เขำทั้งสองจับปลำได้มำกมำย
(16) ยอห์น.20:7- และผ้ำพันพระเศียรของพระองค์ มิได้วำงอยูก่ บั ผ้ำอื่นแต่พบั วำงไว้ต่ำงหำก
น่ำประหลำดเหลือเกินที่ผเู ้ ขียนได้แทรกข้อปลีกย่อยเช่นนี้ ไว้ โดยไม่ได้อธิ บำยไว้เลยว่ำ เหตุใดจึงเป็ น
เช่นนั้น แต่ขอ้ ปลีกย่อยที่ไม่มีคำอธิ บำยไว้น้ ี มีควำมสำคัญอย่ำงลึกซึ้ งทีเดียว ในวำระสำคัญยิง่ นั้นพระ
เจ้ำทรงระบำยลมหำยใจให้แก่พระศพของพระเยซู พระเยซูจึงฟื้ นคืนพระชนม์ และทรงมีชยั ต่อควำม
ตำยและพญำมำร พระเยซูมิได้ตื่นเต้นประกำรใด ทรงอยูใ่ นอำกำรสงบ ซึ่ งเป็ นพระลักษณะของ
พระองค์ตลอดพระชนม์ พระเยซูไม่ทรงรี บร้อน หรื อไร้ระเบียบ แต่ทรงพับผ้ำที่พระเศียรไว้อย่ำง
เรี ยบร้อย เรื่ องเช่นนี้ เป็ นเรื่ องที่เสแสร้งแต่งขึ้นเช่นนั้นหรื อ
ข้อควำมเหล่ำนี้เป็ นเพียงข้อปลีกย่อยเท่ำนั้น แต่ขอ้ ปลีกย่อยนี้เองมีควำมสำคัญต่อเรื่ องนี้มำก
ข้อปลีกย่อยเหล่ำนี้ เป็ นเครื่ องชี้ให้เห็นว่ำเป็ นเรื่ องจริ ง หรื อเป็ นเรื่ องแสแสร้งแต่งขึ้น เรื่ องที่แต่งขึ้นโดย
ไม่มีควำมจริ ง กับเรื่ องรำวที่เป็ นจริ ง แตกต่ำงกับอยูท่ ี่ขอ้ ปลีกย่อยนี้นนั่ เอง ยิง่ ตรวจสอบเรื่ องพระกิตติ
คุณมำกเท่ำใด ก็ยงิ่ ประทับใจว่ำเป็ นควำมจริ งมำกขึ้นเท่ำนั้น ผูเ้ ขียนได้เขียนขึ้นอย่ำงตรงไปตรงมำตำม
ควำมจริ ง ซึ่ งละเอียดเกินกว่ำที่จะเสแสร้งแต่งขึ้นได้
ประการที่สาม กรณี แวดล้อมเป็ นพยำนยืนยันถึงกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
ในทำงประวัติศำสตร์ ก็มีหลักฐำนว่ำ กำรที่พระเยซูคริ สต์ ทรงฟื้ นคืนพระชนม์น้ นั เป็ นควำม
จริ งอย่ำงปรำศจำกข้อสงสัยเพรำะ
(1) ควำมจริ งแห่งกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นหลักคำสอนในประวัติศำสตร์ ของ
คริ สตจักรสมัยแรก
(ก) เหตุใดอัครสำวกจึงใช้เรื่ องกำรฟื้ นคืนพระชนม์ เป็ นหลักใหญ่แห่งคำสั่งสอนของเขำ หำก
ว่ำเขำไม่ได้พิสูจน์อย่ำงละเอียดถี่ถว้ นและไม่ได้เชื่ออย่ำงเข้มแข็งจริ ง ๆ
(ข) ถ้ำหำกว่ำพระเยซู มิได้ทรงฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำยจริ ง ๆ ก็จะต้องมีหลักฐำนบำงประกำรว่ำ
พระเยซูไม่ได้ฟ้ื นคืนพระชนม์เลย พวกอัครสำวกได้ประกำศต่อหน้ำผูท้ ี่ปลงพระชนม์พระองค์ ในเมือง
ที่พระเยซูทรงถูกตรึ งนั้นเองว่ำ พระองค์ได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ และไม่มีใครหำหลักฐำนใด ๆ มำ
พิสูจน์ได้วำ่ ไม่เป็ นควำมจริ ง มีขอ้ คัดค้ำนประกำรเดียวเท่ำนั้น ซึ่ งอ้ำงว่ำทหำรที่เฝ้ ำอุโมงค์ที่เก็บพระศพ
พระเยซูน้ นั หลับยำม และอัครสำวกของพระองค์จึงได้ลกั เอำพระศพไป แต่หำกว่ำอัครสำวกของ
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พระองค์ได้ลกั พระศพของพระเยซูไปจริ ง ๆ อัครสำวกก็ยอ่ มรู ้ควำมจริ งในเรื่ องนี้ แต่กำรที่อคั รสำวก
ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงทำงจิตใจและเอำกัปกิริยำอย่ำงใหญ่หลวงนั้น ย่อมได้มีเหตุผลเพียงพอ
(2) กำรเปลี่ยนวันนมัสกำร ซึ่ งเป็ นโดยควำมเห็นชอบของอัครสำวกไม่ใช่เป็ นไปโดยกำรบังคับ
หรื อกำรประกำศล่วงหน้ำ แต่เป็ นโดยกำรตกลงเห็นชอบต้องกันด้วยควำมสมัครใจ ตำมที่จำรึ กไว้ใน
พระคริ สตธรรมใหม่ปรำกฏว่ำ บรรดำสำวกได้มำประชุมพร้อมกันในวันต้นของสัปดำห์
กิจกำรอัครทูต.20:7- ในวันอำทิตย์เมื่อเรำทั้งหลำยประชุมกันทำพิธีหกั ขนมปั ง เปำโลก็กล่ำวสั่ง
สอนเขำ เพรำะว่ำวันรุ่ งขึ้นจะลำไปจำกเขำแล้ว ท่ำนได้กล่ำวยึดยำวไปจนเที่ยงคืน
1 โคริ นธ์.16:2- ทุกวันอำทิตย์ให้พวกท่ำนทุกคน เก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้ไว้บำ้ งเพื่อจะไม่ตอ้ ง
เก็บเรี่ ยไรเมื่อข้ำพเจ้ำมำ
(3) กำรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของอัครสำวก ซึ่งหมดหวัง และท้อใจอย่ำงที่สุด ให้กลับ
เปลี่ยนเป็ นคนกล้ำหำญ อย่ำงที่ไม่มีอะไรทำให้หวัน่ ไหวตกใจกลัวได้เลย (เช่น เปโตร ใน กิจกำรอัคร
ทูต.4:19,20,5:29 และยำกอบน้องชำยของพระเยซู) กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วและใหญ่หลวงเช่นนี้
จำต้องมีหนทำงที่จะอธิ บำยได้ แต่ก็ไม่มีอะไร เว้นแต่กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูเท่ำนั้น ที่สำมำรถ
อธิบำยได้
ควำมจริ งเหล่ำนี้ประทับใจและสมบูรณ์พอ จึงทำให้พวกนักศึกษำชำวยูดำยและคนที่ไม่เชื่อต้อง
ยอมรับว่ำ อัครสำวกได้เชื่ อในกำรฟื้ นคืนพระชนม์พระเยซู นักศึกษำเบำร์ เองก็ยอมรับควำมจริ งในเรื่ อง
นี้ สเตรำส์กล่ำวว่ำ “ในข้อนี้ตอ้ งยอมรับว่ำอัครสำวกเชื่ อมัน่ คงว่ำ พระเยซูได้ฟ้ื นคืนพระชนม์มำจำก
ควำมตำย” เชนเคลกล่ำวว่ำ “เป็ นควำมจริ งที่โต้แย้งไม่ได้วำ่ ในเช้ำตรู่ วนั แรกของสัปดำห์ หลังจำกที่พระ
เยซูถูกตรึ งที่ไม้กำงเขนแล้ว อุโมงค์บรรจุพระศพพระเยซูน้ นั ก็วำ่ งเปล่ำอยู”่ ควำมจริ งอีกประกำรหนึ่ง
เกี่ยวกับกำรที่บรรดำอัครสำวกและศิษย์ของพระองค์ เชื่อมัน่ ว่ำ พวกเขำได้เห็นพระเยซูจริ ง ๆ หลังจำกที่
พระเยซูทรงถูกตรึ งแล้ว คือกำรที่ผทู ้ ี่ยดึ เหตุผลยอมรับเช่นนี้ ย่อมเป็ นผลเสี ยแก่เขำ
ปั ญหำจึงมีวำ่ เหตุใดจึงมีควำมแน่ใจและเชื่ อเช่นนี้ รี แนนพยำยำมตอบปั ญหำนี้ โดยบอกว่ำ
“ควำมเผ็ดร้อนของหญิงเพ้อคลัง่ (คือนำงมำเรี ยชำวมัฆดำลำ) ได้ทำให้โลกมีพระเจ้ำที่ฟ้ื นมำจำกควำม
ตำย” แต่เรำคัดค้ำนว่ำ “ควำมเผ็ดร้อนของหญิงเพ้อคลัง่ ” ไม่มีน้ ำหนักพอที่จะทำเช่นนั้นได้ ยังมีมทั ธิ ว
และโธมำซึ่ งเป็ นอัครสำวก ที่ยงั ต้องกำรควำมแน่ใจเรื่ องนี้ และยังมีเปำโลกผูท้ ี่ยงั ไม่ได้กลับใจใหม่ ซึ่ ง
กำรที่ทำให้เขำกลับใจเชื่อ จำต้องมีเหตุผลและน้ ำหนักเหนือว่ำ ควำม “เพ้อคลัง่ ” ของสตรี ผนู ้ ้ นั อย่ำง
แน่นอน กำรที่จะทำให้นกั สงสัย และคนเก็บภำษีชำวยูดำยที่ไม่เชื่อ และศัตรู ที่ดุร้ำยดื้อดึง มีควำมแน่ใจ
ว่ำ พระเยซูได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ ย่อมต้องอำศัยเหตุผลพลังฤทธิ์ ของพระเจ้ำ มำกกว่ำควำมบ้ำคลัง่ เพ้อ
ฝันของหญิงผูน้ ้ นั คนเดียวเท่ำนั้น
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สเตรำส์ พยำยำมให้เหตุผล โดยถำมว่ำ อำจเป็ นกำรเห็นพระเยซูในควำมฝันกระมัง เรำขอตอบ
ให้ทรำบว่ำ “เมื่อสำวกไม่มีควำมเชื่อถือกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ ควำมฝันของสำวกก็จะไม่มี
เหตุผลอะไรเลย และหำกเป็ นควำมฝันแล้ว กำรที่จะฝันเห็นเหมือนกันทุกคน ย่อมป็ นไปไม่ได้ สำวกทั้ง
สิ บเอ็ดคนก็ยอ่ มฝันแตกต่ำงกันอย่ำงแน่นอน ยิง่ กว่ำนั้น คนทั้งห้ำร้อยคน ก็ยงิ่ ฝันต่ำงกันยิง่ ขึ้น” (1 โค
ริ นธ์.15:6)
อีกประกำรหนึ่ง ที่มีคนชอบอ้ำง ว่ำพระเยซูมิได้ทรงสิ้ นพระชนม์จริ ง ๆ (เพียงแต่สลบเท่ำนั้น)
เขำกล่ำวว่ำพระเยซูถูกตรึ งบนไม้กำงเขนไม่นำนพอที่จะทำให้พระองค์สิ้นพระชนม์ และได้อำ้ งถึงเรื่ อง
ในประวัติศำสตร์ ซึ่ งเขียนโดย โยซี ฟัสว่ำ เคยมีคนถูกตรึ งบนไม้กำงเขน ครั้นเมื่อเอำลงมำจำกไม้
กำงเขนแล้ว ก็ยงั มีชีวติ อยู่ ต่อมำเมื่อได้รับกำรรักษำพยำบำล ก็ได้หำกเป็ นปกติ เรำขอตอบว่ำ (1) โปรด
จำเรื่ องรำวและเหตุกำรณ์ ก่อนที่พระเยซูทรงถูกตรึ งว่ำ มีอะไรเกิดขึ้นบ้ำง พระองค์ทรงถูกทรมำนอย่ำง
ทำรุ ณทำงฝ่ ำยเนื้ อหนังเพียงใด จงจำเรื่ องน้ ำและโลหิ ตและกำรที่พระเยซูทรงอกหักอย่ำงแท้จริ ง (2) ศัตรู
ของพระองค์ได้กระทำทุกอย่ำงเพื่อให้แน่ใจว่ำ พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์แล้วจริ ง ๆ (ยอห์น.19:34) (3)
ถ้ำพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนม์จริ ง ๆ พระองค์ตอ้ งอ่อนเพลียและฟกช้ ำอย่ำงมำก และต้องอยูใ่ นสภำพที่
น่ำสังเวชที่สุด เช่นเดียวกับชำยที่กล่ำวถึงนั้น แต่กำรที่พระองค์ทรงปรำกฏแก่บุคคลอื่น ๆ โดยที่ไม่มี
อำกำรอ่อนเพลียแต่อย่ำงใด ย่อมเป็ นกำรน่ำแปลกอย่ำงยิง่ (4) บรรดำอัครสำวกของพระเยซูจะต้องรู ้ดีวำ่
เขำได้ช่วยรักษำพยำบำลพระองค์อย่ำงไรบ้ำง ถ้ำเป็ นเช่นนั้น กำรเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของอัครสำวก
เกิดขึ้นได้อย่ำงไร (5) ปั ญหำทำงศีลธรรม เป็ นข้อที่ยงุ่ ยำกที่สุดถ้ำหำกว่ำพระเยซูเพียงแต่สลบไสลไป
และได้รับกำรพยำบำลให้ฟ้ื นขึ้นมำอีก และพระเยซูตรัสว่ำ พระองค์ทรงฟื้ นขึ้นมำใหม่ หำกว่ำกำรนั้น
ไม่เป็ นควำมจริ งแล้ว พระเยซูคริ สต์ก็ตอ้ งเป็ นผูห้ ลอกลวง และพูดกำรเท็จ และคริ สต์ศำสนำก็คงต้อง
ตั้งขึ้นบนรำกฐำนแห่งควำมเท็จ ควำมหลอกลวง แต่เป็ นกำรเหลือวิสัยที่จะเชื่ อว่ำคริ สต์ศำสนำ ซึ่ งมีคำ
สอนประเสริ ฐแห่งควำมจริ ง ควำมรัก ควำมบริ สุทธิ์ จะตั้งอยูบ่ นรำกฐำนแห่งควำมฉ้อโกงหลอกลวง ผู ้
ที่มีใจเป็ นธรรมย่อมเชื่ อไม่ได้วำ่ พระเยซูทรงเป็ นคนหลอกลวง และศำสนำของพระองค์ ตั้งอยูบ่ น
รำกฐำนแห่งควำมหลอกลวง
เรำได้กำจัดข้อสมมุติทุกประกำรที่อำจเป็ นไปได้ออกหมดแล้ว เว้นไว้แต่ประกำรเดียว คือว่ำ
พระเยซูทรงฟื้ นขึ้นมำจำกตำยในวันที่สำมจริ งหรื อ คนที่พยำยำมปฏิเสธควำมจริ งนี้ ก็ไม่อำจพิสูจน์ได้
ว่ำข้อสมมุติของเขำซึ่ งพยำยำมชี้ให้เห็นว่ำ พระเยซูมิได้ทรงฟื้ นขึ้นจำกสิ้ นพระชนม์ของเขำซึ่งพยำยำม
ชี้ให้เห็นว่ำ พระเยซูมิได้ทรงฟื้ นขึ้นจำกกำรสิ้ นพระชนม์ในวันที่สำมนั้นเป็ นควำมจริ ง นอกจำกนั้น
ตำมที่คนเหล่ำนั้นยอมรับว่ำ อัครสำวกเชื่อมัน่ ว่ำพระเยซูทรงฟื้ นจำกควำมตำยจริ ง ๆ อัครสำวกต้องมี
หลักฐำนจึงเชื่ อมัน่ เช่นนั้น ในกำรบันทึกเรื่ องกำรฟื้ นขึ้นของพระเยซูคริ สต์อคั รสำวกก็อำ้ งหลักฐำนแห่ง
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ควำมจริ งเหล่ำนี้ และไม่ได้เสแสร้งแต่งขึ้นดังข้อสมมุติต่ำง ๆ และหำกเป็ นควำมจริ งตำมที่บนั ทึกไว้ใน
พระกิตติคุณแล้วไซร้ กำรที่จะหลีกเลี่ยงควำมจริ งแห่งกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์น้ นั ย่อม
เป็ นไปไม่ได้
เรำมีหลักฐำนยืนยันข้อหลำยประกำรว่ำ พระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมำจำกควำมตำย
จริ ง ๆ เมื่อเรำแยกพยำนหลักฐำนเหล่ำนี้พิจำรณำทีละข้อ ก็ยงั พบว่ำ เรื่ องกำรฟื้ นจำกควำมตำยของพระ
เยซูน้ นั เป็ นเรื่ องจริ ง ไม่ใช่เรื่ องสมมุติหรื อแต่งขึ้น และเมื่อรวมเหตุผลต่ำง ๆ แห่งควำมจริ งแล้ว จะทำให้
ผูท้ ี่มีใจจริ งเชื่อกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ โดยหมดข้อสงสัย
มีขอ้ โต้แย้งเพียงประกำรเดียว ที่มีน้ ำหนักพอที่จะแย้งหลักคำสอนที่วำ่ พระเยซูทรงฟื้ นขึ้นมำ
จำกควำมตำย คือ ไม่มีขอ้ พิสูจน์ใด ๆ พิสูจน์ได้วำ่ มีผใู ้ ดอื่นที่ได้ฟ้ื นขึ้นจำกควำมตำย สำหรับข้อคัดค้ำน
นี้ เรำสำมำรถตอบได้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ แม้จะไม่เคยมีผใู ้ ดฟื้ นคืนชีพจำกควำมตำยมำก่อนก็ตำมแต่กระนั้น
พระชนม์ชีพของพระเยซู ก็ผดิ ไปจำกชีวติ ของบุคคลอื่น พระลักษณะ และพระรำชกิจของพระเยซูก็ผดิ
แปลกไปจำกผูอ้ ื่น และไม่มีใครสักคนเดียวที่เหมือนพระองค์ ฉะนั้นเรำจึงไม่ควรแปลกใจต่อกำรฟื้ นคืน
พระชนม์ของพระองค์เลย ควรถือว่ำกำรนี้ยอ่ มเป็ นไปลักษณะพิเศษทีเดียว
2. ควำมสำคัญแห่งกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระคริ สตธรรมใหม่ ได้อำ้ งถึงกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูโดยตรง มำกกว่ำร้อย
ครั้ง
(2) กิจกำรอัครทูต.1:21,22- เหตุฉะนั้นบรรดำคนทั้งหลำย ซึ่ งได้เป็ นพวกเดียวกันกับเรำเสมอ
ทุกเวลำ ที่พระเยซูเจ้ำได้เสด็จเข้ำมำ และออกไปกับเรำ คือตั้งแต่บพั ติศมำของยอห์น จนถึงวันนั้นที่
พระองค์ถูกรับขึ้นไปจำกเรำ เรำจะต้องตั้งคนหนึ่งไว้ให้เป็ นพยำนกับเรำว่ำ พระองค์ได้ทรงคืนพระชนม์
แล้ว
กิจกำรอัครทูต.2:24,29-32- พระองค์น้ นั พระเจ้ำได้ทรงบันดำลให้คืนพระชนม์ ด้วยทรงเปลื้อง
ปลดเครื่ องจำจองแห่งควำมตำยเสี ย เพรำะว่ำควำมตำยจะครอบงำพระองค์ไว้ก็หำมิได้.... ท่ำนพี่นอ้ ง
ทั้งหลำยเอ๋ ย ข้ำพเจ้ำมีใจกล้ำกล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำย ถึงดำวิดบรรพบุรุษของเรำว่ำ ท่ำนต้องสิ้ นพระชนม์
แล้วถูกฝังไว้ และอุโมงค์ฝังศพของท่ำนยังอยูก่ บั เรำจนถึงทุกวันนี้ ท่ำนเป็ นศำสดำพยำกรณ์ และได้
ทรำบว่ำพระเจ้ำได้ตรัสสัญญำไว้แก่ท่ำนด้วยคำปฏิญำณว่ำ
พระองค์จะทรงประทำนผูห้ นึ่งในวงศ์
ตระกูลของท่ำนให้ประทับบนพระที่นงั่ ของท่ำน กษัตริ ยด์ ำวิดก็ล่วงรู ้เหตุน้ ีก่อน จึงกล่ำวถึงกลำงคืน
พระชนม์ของพระคริ สต์วำ่ วิญญำณจิตของพระองค์ไม่ตอ้ งละไว้ในเมืองผีท้ งั พระมังสะของพระองค์ก็
ไม่เปื่ อยเน่ำไป พระเยซูน้ ี พระเจ้ำได้ทรงบันดำลให้คืนพระชนม์แล้ว ข้ำพเจ้ำทั้งหลำยเป็ นพยำนด้วย
เหตุกำรณ์น้ ี
177

กิจกำรอัครทูต.4:33 – อัครสำวกจึงประกอบด้วยฤทธิ์ เดชใหญ่ยงิ่ และได้เป็ นพยำนว่ำพระเยซู
เจ้ำได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว และพระคุณอันใหญ่ยงิ่ ได้อยูก่ บั เขำทุกคน
กิจกำรอัครทูต.17:18- จักปรำชญ์บำงคนในพวกเอปี กูเรี ยว และในพวกซะโตอิกได้มำพบกับ
ท่ำน บำงคนกล่ำวว่ำ “คนเก็บเดนควำมรู ้เล็ก ๆ น้อย ๆ อย่ำงนี้ จะใคร่ มำพูดอะไรให้เรำฟังอีกเล่ำ” บำง
คนกล่ำวว่ำ “ดูเหมือนเขำเป็ นคนนำพระต่ำงประเทศเข้ำมำ” เพรำะเปำโลได้ประกำศพระนำมพระเยซู
และกำรซึ่ งเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยนั้น
กิจกำรอัครทูต.23:6- ครั้นเปำโลเห็นว่ำผูท้ ี่อยูป่ ระชุมนั้น เป็ นพวกซำดูกำยส่ วนหนึ่งและพวกฟำ
ริ สีส่วนหนึ่ง ท่ำนจึงร้องขึ้นในพวกประชุมที่ปรึ กษำว่ำ “ดูก่อนท่ำนพี่นอ้ งทั้งหลำย ข้ำพเจ้ำเป็ นคนฟำริ สี
และเป็ นบุตรของคนฟำริ สี ที่ขำ้ พเจ้ำถูกพิพำกษำนั้น ก็เพรำะมีควำมหวังใจว่ำ คนทั้งหลำยจะเป็ นขึ้นมำ
จำกควำมตำย”
1 โคริ นธ์.15:15- และก็จะปรำกฏว่ำ เรำอ้ำงพยำนเท็จในกิจของพระเจ้ำ เพรำะเรำอ้ำงพยำนว่ำ
พระองค์ได้ทรงบันดำลให้พระคริ สต์คืนพระชนม์ แต่ถำ้ กำรเป็ นขึ้นมำจำกตำยไม่มีแล้ว พระองค์ก็หำได้
ทรงบันดำลให้พระคริ สต์คืนพระชนม์ไม่
ข้ อเสนอทีส่ อง กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นหลักที่สำคัญที่สุดที่อคั รสำวกยึดถือ ในกำร
เป็ นพยำน
กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดที่อคั รสำวกยึดถือในกำร
เทศนำสั่งสอน ยิง่ กว่ำนักเทศน์ในสมัยปั จจุบนั
(3) 1 โคริ นธ์.15:1,3,4- ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลำย ข้ำพเจ้ำใคร่ ให้ท่ำนระลึกถึงกิตติคุณที่ขำ้ พเจ้ำได้
เคยประกำศแก่ท่ำนทั้งหลำยแล้ว ซึ่ งท่ำนได้ยอมรับไว้แล้วด้วย อันจะเป็ นรำกฐำนซึ่ งท่ำนทั้งหลำยยืนอยู่
ด้วยว่ำข้อควำมอันสำคัญที่สุดซึ่ งข้ำพเจ้ำรับไว้แล้วนั้น ข้ำพเจ้ำได้ประกำศแก่ท่ำนทั้งหลำย คือว่ำพระ
คริ สต์ได้วำยพระชนม์เพรำะควำมผิดของเรำทั้งหลำย ตำมคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้น และทรงถูกฝังไว้
แล้ววันที่สำมพระองค์ทรงเป็ นขึ้นมำใหม่ ตำมคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้น
ข้ อเสนอทีส่ าม กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นรำกฐำนแห่งควำมจริ งที่สำคัญยิง่ ประกำร
หนึ่ง ในสองประกำรของพระกิตติคุณ
นักเทศน์ในปั จจุบนั มักเทศนำถึงเรื่ องกำรที่พระเยซูทรงถูกตรึ งที่กำงเขนเท่ำนั้น แต่อคั รสำวก
ได้เทศนำเรื่ องฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์คู่กนั ไปทั้งหลำยอย่ำง (2 ทิโมธี .2:8- “ท่ำนจงระลึกถึงพระ
เยซูคริ สต์ผไู ้ ด้ทรงเป็ นขึ้นมำจำกตำย และทรงเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของดำวิด ตำมกิตติคุณของข้ำพเจ้ำนั้น”)
ถ้ำพระเยซูคริ สต์มิได้ฟ้ื นคืนพระชนม์แล้ว กำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ก็เป็ นแต่เพียงกำรตำย
ของวีรบุรุษผูเ้ สี ยสละผูห้ นึ่งเท่ำนั้นเอง แต่เนื่องจำกกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์เป็ นเรื่ องจริ ง กำร
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สิ้ นพระชนม์ของพระองค์ จึงเป็ นกำรตำยเพื่อไถ่มนุษย์ให้พน้ จำกโทษควำมผิดบำป โดยพระบุตรของ
พระเจ้ำ เพรำะว่ำในกำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์น้ นั พระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระเจ้ำทรงเป็ นเครื่ อง
สักกำรบูชำไถ่โทษบำป เรำจึงมีหลักฐำนพอที่จะอ้ำงได้วำ่ ควำมผิดบำปที่เลวร้ำยที่สุดได้โปรดไถ่เสี ย
แล้ว ควำมผิดบำปของข้ำพเจ้ำอำจสู งเท่ำกับภูเขำ แต่กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์บนไม้กำงเขน ก็
เพียงพอที่จะชำระควำมผิดบำปของข้ำพเจ้ำทั้งหมด แม้วำ่ บำปนั้น จะสู งเท่ำสวรรค์ก็ตำม และมลทิน
แห่งควำมผิดบำปของข้ำพเจ้ำอำจลึกดังมหำสมุทร แต่กำรไถ่โทษแทนของพระเยซูสำมำรถลบล้ำงได้
หมดสิ้ น
(4) 1 โคริ นธ์.15:14,17- ถ้ำพระคริ สต์มิได้ทรงคืนพระชนม์ กำรเทศนำของเรำนั้นก็ไม่มีหลัก
ทั้งควำมเชื่อของท่ำนทั้งหลำยก็ไม่มีหลักด้วย และถ้ำพระคริ สต์ไม่ได้ทรงคืนพระชนม์ ควำมเชื่อของ
ท่ำนทั้งหลำยนั้นก็ไร้ประโยชน์ ท่ำนทั้งหลำยก็ยงั คงอยูใ่ นควำมบำปของตน
ข้ อเสนอทีส่ ี่ ถ้ำพิสูจน์ได้วำ่ กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ไม่เป็ นควำมจริ ง ควำมเชื่อของคริ ส
เตียนก็ไร้ประโยชน์
คำว่ำ “ไม่มีหลัก” และ “ไร้ประโยชน์” ในข้อพระธรรมข้ำงบนนี้ ในภำษำกรี กหมำยควำมว่ำ
“ว่ำงเปล่ำ” และ “ไร้อำนำจ”
แต่ตรงกันข้ำม ตำมที่เรำจะพิจำรณำต่อไป ภำยใต้หวั ข้อ “ผลแห่งกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระ
เยซูคริ สต์” ถ้ำพระเยซูคริ สต์ฟ้ื นคืนพระชนม์ข้ ึนมำจริ ง กำรเทศนำสัง่ สอนและควำมเชื่ อของคริ สเตียน ก็
ตั้งอยูบ่ นรำกฐำนแห่งควำมจริ ง และเป็ นปรำกำรที่มนั่ คงแข็งแรง ซึ่ งไม่มีใครโจมตีได้เลย
(5) โรม.10:9,10- คือว่ำถ้ำท่ำนจะรับด้วยปำกของท่ำนว่ำ พระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ และเชื่อ
ในใจว่ำ พระเจ้ำได้ทรงโปรดบันดำลให้พระองค์ เป็ นขึ้นมำจำกควำมตำย ท่ำนจะรอด ด้วยว่ำซึ่ งมีใจเชื่อ
ก็เป็ นกำรชอบธรรม และซึ่งรับด้วยปำกก็เป็ นที่รอด
ข้ อเสนอทีห่ ้ า หลักคำสอนแห่งกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์มีฤทธิ์ อำนำจที่จะช่วยทุกคน ที่
เชื่อมัน่ ในหลักคำสอนนั้น ให้รอดพ้นจำกควำมผิดบำป
(6) ฟี ลิปปี .3:8-10- แท้จริ งข้ำพเจ้ำถือว่ำสิ่ งสำรพัดเป็ นที่ไร้ประโยชน์ เพรำะเห็นแก่ควำม
ประเสริ ฐแห่งควำมรู ้ ถึงพระเยซูคริ สต์เจ้ำของข้ำพเจ้ำ เพรำะเหตุพระองค์น้ นั ข้ำพเจ้ำได้ยอมสละสิ่ ง
สำรพัด และถือว่ำสิ่ งเหล่ำนั้นเป็ นเหมือนหยำกเยือ่ เพื่อข้ำพเจ้ำจะได้พระคริ สต์ และจะได้ปรำกฏอยูใ่ น
พระองค์ คือควำมชอบธรรมที่ขำ้ พเจ้ำมีอยูน่ ้ นั มิได้มีโดยพระบัญญัติ แต่มีโดยควำมเชื่อในพระคริ สต์
คือ เป็ นควำมชอบธรรมซึ่ งมำแต่พระเจ้ำโดยควำมเชื่ อ เพื่อข้ำพเจ้ำจะได้รู้จกั พระองค์ และฤทธิ์ เดชซึ่ ง
เนื่องด้วยกำรที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์น้ นั และกำรร่ วมทุกข์กบั พระองค์ คือ ยอมตั้งอำรมณ์ตำม
เหมือนพระองค์
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ข้ อเสนอทีห่ ก กำรรู ้จกั ฤทธิ์ เดชแห่งกำรฟื้ นคืนพระชนม์ ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นยอดปรำรถนำของผูเ้ ชื่อ
ผูม้ ีไหวพริ บ และผูเ้ ชื่อเหล่ำนั้น ยอมเสี ยสละสิ่ งสำรพัดเพื่อจะได้รู้จกั ฤทธิ์ เดชนั้น
ควำมสำคัญแห่งกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ จะมีควำมสำคัญมำกยิง่ ขึ้น ในเมื่อเรำ
ศึกษำ “ผลแห่งกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์”

3. ลักษณะแห่ งการฟื้ นคืนพระชนม์ ของพระเยซูคริสต์
(1) กิจกำรอัครทูต.2:24,32- พระองค์น้ นั พระเจ้ำได้ทรงบันดำลให้คืนพระชนม์ ด้วยทรงเปลื้อง
ปลดเครื่ องจำจองแห่งควำมตำยเสี ย เพรำะว่ำควำมตำยจะครอบงำพระองค์ไว้ก็หำมิได้ พระเยซูน้ ีพระเจ้ำ
ได้ทรงบันดำลให้คืนพระชนม์แล้ว ข้ำพเจ้ำทั้งหลำยเป็ นพยำนด้วยเหตุกำรณ์น้ ี
กิจกำรอัครทูต.10:40- ในวันที่สำม พระเจ้ำได้ทรงบันดำลให้พระองค์น้ นั คืนพระชนม์ และให้
ปรำกฏแจ้ง
กิจกำรอัครทูต.13:30- แต่พระเจ้ำได้ทรงบันดำลให้พระองค์คืนพระชนม์
โรม.10:9- คือว่ำถ้ำท่ำนจะรับด้วยปำกของท่ำนว่ำ พระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำและเชื่อในใจ
ว่ำ พระเจ้ำได้ทรงโปรดบันดำล ให้พระองค์เป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยท่ำนจะรอด
โคโลสี .2:12- และได้ถูกฝังไว้กบั พระองค์ ในพิธีบตั ิศมำแล้ว และในพิธีน้ นั ท่ำนทั้งหลำยได้
เป็ นขึ้นมำกับพระองค์ โดยเชื่อกิจกำรอัครทูตของพระเจ้ำ ผูไ้ ด้ทรงบันดำลให้พระองค์เป็ นขึ้นมำจำกตำย
เอเฟซัส.1:19,20- และว่ำฤทธำนุภำพอันใหญ่หลวงของพระองค์ สำหรับเรำทั้งหลำยที่เชื่อ
เพียงไร ตำมพระกำลังและฤทธิ์ เดชของพระองค์ ซึ่ งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริ สต์ ครั้งเมื่อทรง
บันดำลให้พระองค์ ซึ่ งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริ สต์ ครั้งเมื่อทรงบันดำลให้พระองค์เป็ นขึ้นมำ
จำกตำย และให้สถิตเบื้องขวำพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์สถำน
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเจ้ำทรงบันดำลให้พระเยซูคริ สต์ฟ้ื นจำกควำมตำย ด้วยพละกำลังและฤทธิ์ เดชของ
พระองค์เอง
พระเยซูมิได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ดว้ ยพระองค์เอง
แต่เป็ นพระบิดำเจ้ำผูไ้ ด้ทรงสำแดงฤทธิ์
อำนำจ ในกำรปลดเปลื้องเครื่ องจำจองแห่งควำมตำยเสี ย พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์ โดยฤทธิ์ อำนำจ
ภำยนอก ไม่ใช่โดยชีวติ อันสมบูรณ์ภำยใน พระเยซูทรงวำยพระชนม์อย่ำงสิ้ นเชิง และฤทธิ์ อำนำจแห่ง
พระบิดำเจ้ำเท่ำนั้น ที่ทรงกระทำให้พระเยซูฟ้ื นคืนพระชนม์ได้
(2) ยอห์น.20:27 แล้วพระองค์ตรัสแก่โธมำว่ำ “จงเอำนิ้วของท่ำน แยงดูฝ่ำมือของเรำ และเอำ
มือของท่ำนแยงเข้ำไปในสี ขำ้ งของเรำ อย่ำสงสัยเลย แต่จงเชื่อเถิด”
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กิจกำร 10:40,41- ในวันที่สำม พระเจ้ำได้ทรงบันดำลให้พระองค์น้ นั คืนพระชนม์และให้
ปรำกฏแจ้ง ใช่วำ่ ปรำกฏแก่คนทัว่ ไป แต่ปรำกฏแก่เหล่ำพยำน ซึ่ งพระเจ้ำได้ทรงเลือกไว้แต่ก่อน คือ
ปรำกฏแก่เรำทั้งหลำยที่ได้รับประทำนและดื่มกับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงคืนพระชนม์แล้ว
ลูกำ 24:39 จงดูมือและเท้ำของเรำว่ำเป็ นเรำเอง จงคลำตัวเรำดู เพรำะว่ำผีไม่มีเนื้ อและกระดูก
เหมือนท่ำนเห็นเรำมีอยูน่ ้ นั
ลูกำ.24:15,18- และเมื่อเขำกำลังสนทนำไต่ถำมกันอยู่ พระเยซูก็เสด็จเข้ำมำใกล้ ดำเนินไปกับ
เขำ คนหนึ่งชื่อเกลวปำจึงทูลถำมพระองค์วำ่ “ท่ำนเป็ นแขกเมืองอำศัย ในกรุ งเยรู ซำเล็มแต่คนเดียวหรื อ
ที่ไม่รู้เหตุกำรณ์ท้ งั ปวงซึ่ งเป็ นไปในวันเหล่ำนี้ ”
ยอห์น.20:14,15- เมื่อมำเรี ยพูดอย่ำงนั้นแล้ว จึงหันตัวกลับ เห็นพระเยซูทรงยืนอยู่ และมิได้รู้วำ่
เป็ นองค์พระเยซู พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “สตรี เอ๋ ย ร้องไห้ทำไมมำหำผูใ้ ด” มำเรี ยสำคัญว่ำเป็ นคนเฝ้ ำสวน
จึงพูดกับพระองค์วำ่ “นำยเจ้ำคะ ถ้ำท่ำนได้เอำพระองค์ไป ขอบอกดิฉนั ให้รู้วำ่ ท่ำนเอำพระองค์ไปไว้ที่
ไหน และดิฉนั จะรับพระองค์ไป”
ข้ อเสนอทีส่ อง หลังกำรฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว พระเยซูคริ สต์ทรงดื่ม และเสวยพระกระยำหำร พระเยซู
ทรงมีพระหัตถ์พระบำททรงมีเนื้อและกระดูก ทรงมีลกั ษณะเยีย่ งมนุษย์ทุกประกำร
(3) ยอห์น.21:4,12- ครั้นรุ่ งเช้ำพระเยซูทรงยืนอยูท่ ี่ฝั่ง แต่เหล่ำสำวกมิได้รู้วำ่ เป็ นองค์พระเยซู
พระเยซูตรัสแก่เขำทั้งหลำยว่ำ “เชิญมำรับประทำนอำหำรเถิด” ในหมู่สำวกไม่มีใครอำจถำมพระองค์วำ่
“ท่ำนเป็ นผูใ้ ด” เพรำะเขำรู ้อยูว่ ำ่ เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
ข้ อเสนอทีส่ าม หลังจำกที่พระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้วพระกำยของพระองค์ก็ผดิ แปลกไป
จำกเมื่อก่อน ฉะนั้นอัครสำวกของพระองค์ จึงจำพระองค์ไม่ค่อยได้
(4) ยอห์น.20:19,26- เมื่อเวลำค่ำวันอำทิตย์น้ นั เมื่อประตูหอ้ งที่เหล่ำสำวกประชุมกันปิ ดแล้ว
เพรำะเขำกลัวพวกยูดำย พระเยซูจึงเสด็จเข้ำมำยืนอยูท่ ่ำมกลำงเขำ ตรัสว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจงเป็ นสุ ขเถิด”
ครั้นล่วงไปแปดวันแล้ว เหล่ำสำวกชุมนุมกันอยูข่ ำ้ งในอีก และโธมำก็อยูก่ บั เขำด้วย ถึงแม้ประตูปิดแล้ว
พระเยซูยงั เสด็จเข้ำมำยืนอยูท่ ่ำมกลำงเขำตรัสว่ำ “ท่ำนทั้งหลำย จงเป็ นสุ ขเถิด”
ลูกำ.24:31- ตำของเขำก็หำยฟำงและเขำก็รู้จกั พระองค์ แล้วพระองค์ก็อนั ตรธำนไปจำกเขำ
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระกำยของพระเยซูคริ สต์ หลังจำกที่ฟ้ื นคืนพระชนม์แล้ว เป็ นพระกำยทิพย์ แม้ในห้องซึ่ง
มีประตูหน้ำต่ำงปิ ดสนิทแล้ว พระองค์ก็ทรงสำมำรถปรำกฏ หรื อหำยลับไปจำกตำมนุษย์ได้ พระกำย
ของพระองค์มิได้อยูภ่ ำยใต้ควำมกำจัดเช่นร่ ำงกำยของมนุ ษย์
(5) ฟี ลิปปี .3:21- พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกำรอันต่ำต้อยของเรำ ให้ใหม่ข้ ึนให้เป็ นเหมือน
อย่ำงกำยของพระองค์ อันทรงสง่ำรำศีดว้ ยฤทธิ์ ซึ่ งพระองค์ทรงอำจปรำบสิ่ งสำรพัดลงใต้อำนำจของ
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พระองค์ (เทียบ 1 โคริ นธ์.15:42-50- ฝ่ ำยกำรซึ่ งจะเป็ นขึ้นมำจำกตำยนั้นก็เหมือนกัน เมื่อหว่ำนลงก็เป็ น
ของที่จะเปื่ อยเน่ำ ครั้นเมื่อเป็ นขึ้นมำแล้ว ก็จะหำรู ้เปื่ อยเน่ำไม่ เมื่อหว่ำนลงนั้นก็เป็ นที่ไร้ยศ ครั้นเมื่อ
เป็ นขึ้นมำแล้วก็จะมียศ เมื่อหว่ำนลงนั้นก็อ่อนกำลัง ครั้นเมื่อเป็ นขึ้นมำก็จะมีกำลังมำก เมื่อหว่ำนลงนั้น
เป็ นกำยธรรมดำ ครั้นเมื่อเป็ นขึ้นมำแล้วก็จะเป็ นกำยวิญญำณถ้ำกำยธรรมดำมี กำยวิญญำณก็คงมีดว้ ย
เหมือนมีคำเขียนไว้แล้วว่ำ ทรงสร้ำงมนุษย์คนเดิมคืออำดัมเป็ นผูม้ ีชีวิต แต่อำดัมผูซ้ ่ ึ งมำภำยหลังนั้นเป็ น
วิญญำณผูป้ ระสำทชีวติ ให้ แต่กำยซึ่ งเกิดก่อนนั้นหำใช่เป็ นกำยวิญญำณไม่ แต่เป็ นกำยธรรมดำแล้ว
ภำยหลังจึงเกิดมีกำยวิญญำณขึ้น มนุษย์เดิมนั้นกำเนิดจำกดินและเป็ นดิน มนุษย์ที่สองเสด็จมำจำก
สวรรค์ ผูซ้ ่ ึ งเกิดจำกดินเป็ นอย่ำงไร มนุษย์อย่ำงที่เกิดจำกดินก็เป็ นอย่ำงนั้น ผูซ้ ่ ึ งเสด็จมำจำกสวรรค์เป็ น
อย่ำงไร มนุษย์อย่ำงที่เกิดจำกสวรรค์กเ็ ป็ นอย่ำงนั้น และเมื่อเรำทั้งหลำยมีลกั ษณะสมกับดินมำแล้ว เรำก็
จะมีลกั ษณะสมกับสวรรค์เหมือนกันด้วย ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลำย ข้ำพเจ้ำกล่ำวดังนี้วำ่ เนื้อและเลือดจะมี
ส่ วนในแผ่นดินของพระเจ้ำไม่ได้ และสิ่ งซึ่ งเปื่ อยเน่ำจะมีส่วนในสิ่ งซึ่ งไม่รู้เปื่ อยเน่ำก็ไม่ได้)
ข้ อเสนอทีห่ ้ า หลังจำกกำรฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว พระเยซูคริ สต์ทรงมีพระกำยใหม่ ซึ่ งไม่รู้จกั เปื่ อยเน่ำ มี
สง่ำรำศี มีฤทธิ์ เดช เป็ นกำยวิญญำณที่เกิดจำกสวรรค์ มิใช่เนื้อและเลือด (เนื้ อและกระดูกไม่ใช่เนื้อและ
เลือด)

4. ผลแห่ งการพืน้ คืนพระชนม์ ของพระเยซูคริสต์
(1) 1 เปโตร.1:21- พระเจ้ำได้ทรงบันดำลให้พระองค์เป็ นขึ้นมำจำกตำย และได้ทรงประทำน
สง่ำรำศีให้แก่พระองค์ เพื่อควำมเชื่อ และควำมหวังใจของท่ำนทั้งหลำยจะได้ฝังอยูใ่ นพระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง โดยพระเยซู คริ สต์ มนุษย์จึงเชื่อพระเจ้ำ ผูไ้ ด้ทรงบันดำลให้พระองค์ฟ้ื นคืนพระชนม์
โดยกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์น้ ี เอง ควำมเชื่อของเรำจึงมีรำกฐำนมัน่ คง
มนุษย์ได้คน้ คว้ำหลักฐำนที่จะพิสูจน์วำ่ มีพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยูแ่ ละพิสูจน์ถึงพระลักษณะ
ของพระองค์ มนุษย์โต้แย้งข้อต่ำง ๆ เช่น ผูส้ ร้ำงโลกนี้ตอ้ งเป็ นผูม้ ีสติปัญญำปรำดเปรื่ องอย่ำงยิง่ โลก
และจักรวำลสำแดงให้เห็นถึงควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ดังนั้นจึงต้องมีผสู ้ ร้ำงที่เฉลียวฉลำดอย่ำงยิง่
หลักฐำนในทำงประวัติศำสตร์ ยนื ยันว่ำ มีพระหัตถ์ที่ทรงปั ญญำเป็ นเลิศคอยประคับประคองโลกไว้
และยังมีขอ้ โต้แย้งอีกประกำรหนึ่งคือว่ำ กำรที่พระองค์ทรงพระชนม์อยูแ่ ล้วนั้นย่อมเป็ นหลักฐำนยืนยัน
ว่ำ มีพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยูน่ นั่ เอง และกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ได้ช้ ีให้เห็นอย่ำง
ชัดเจนว่ำ พระเจ้ำทรงพระชนม์อยู่ และยังเน้นให้เห็นฤทธิ์ อำนำจ และควำมบริ สุทธิ์ ของพระองค์ ผูท้ รง
บันดำลให้พระเยซูคริ สต์ฟ้ื นคืนพระชนม์อีกด้วย แต่ตรงกันข้ำม หำกพระเยซูคริ สต์มิได้ฟ้ื นคืนพระชนม์
แล้ว ควำมเชื่อของเรำก็ไร้ผล หรื อเปล่ำประโยชน์ (1 โคริ นธ์.15:17- “และถ้ำพระคริ สต์ไม่ได้ทรงคืน
พระชนม์ ควำมเชื่ อของท่ำนทั้งหลำยนั้นก็ไร้ประโยชน์ท่ำนทั้งหลำยก็ยงั คงอยูใ่ นควำมบำปของตน”)
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ควำมเชื่อของข้ำพเจ้ำ ในพระเจ้ำแห่งพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั ไม่ใช่ควำมคิดที่ฟุ้งซ่ำน แต่เป็ นควำม
เชื่อ ที่ต้ งั อยูบ่ นรำกฐำนแห่งควำมจริ งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
(2) 1 เปโตร.1:3,4- จงสรรเสริ ญพระเจ้ำ คือพระบิดำแห่งพระเยซูคริ สต์เจ้ำของเรำ ผูไ้ ด้ทรงพระ
มหำกรุ ณำแก่เรำ โปรดให้เรำบังเกิดใหม่ ให้มีควำมหวังใจอันมีชีวิตอยู่ โดยทรงบันดำลให้พระเยซู
คริ สต์เป็ นขึ้นมำจำกตำยแล้ว คือได้โปรดให้รับมรดกซึ่ งไม่รู้เปื่ อยเน่ำอันปรำศจำกมลทิน และที่จะหำ
ร่ วงโรยไปไม่ ซึ่ งเตรี ยมไว้ในเมืองสวรรค์สำหรับท่ำนทั้งหลำย
ข้ อเสนอทีส่ อง โดยกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ชื่อได้บงั เกิดใหม่ มีควำมหวังใจอันมีชีวติ
อยู่ คือพระเจ้ำได้โปรดให้รับมรดกซึ่ งไม่รู้เปื่ อยเน่ำ อันปรำศจำกมลทิน และไม่มีกำรร่ วงโรยซึ่ งเตรี ยม
ไว้แล้วในเมืองสวรรค์
กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เป็ นควำมจริ งซึ่ งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทรงกระทำให้
บังเกิดชีวติ ใหม่ในดวงจิตของเรำ เรำจึงบังเกิดใหม่ มีควำมหวังใจอันมีชีวติ อยู่ และโปรดให้รับมรดก
ใหม่ซ่ ึ งไม่รู้เน่ำเปื่ อย (เทียบ โรม.10:9) โดยกำรเชื่อในกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์ และเชื่อว่ำ
พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์จึงเข้ำประทับอยูใ่ นตัวของเรำ กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
เป็ นรำกฐำนอันมัง่ คง แห่งควำมหวังในอนำคตของเรำ
(3) โรม.1:4- แต่ฝ่ำยพระวิญญำณแห่งควำมบริ สุทธิ์ ยังทรงชี้หมำยไว้วำ่ เป็ นบุตรของพระเจ้ำ
โดยฤทธำนุภำพ ด้วยทรงเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำย คือพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ
ข้ อเสนอทีส่ าม โดยกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ พระเจ้ำจึงทรงประกำศว่ำ พระองค์ทรงเป็ น
พระบุตรของพระเจ้ำโดยฤทธำนุภำพ
พระเยซูได้ทรงอ้ำงว่ำ พระองค์ทรงเป็ นบุตรองค์เดียวของพระเจ้ำและเป็ นที่รักของพระบิดำ
แม้แต่มหำศำสดำพยำกรณ์ก็ยงั เป็ นเพียงผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำเท่ำนั้น ผูร้ ับใช้พระเจ้ำอย่ำงซื่ อสัตย์คนอื่น ๆ
ก็เป็ นเพียงบ่ำวในสวรรค์ แต่แผ่นดินสวรรค์น้ นั เป็ นมรดกของพระเยซูเอง (มำระโก.12:6,7) พระเยซูกบั
พระเจ้ำทรงเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน “เพื่อที่จะให้คนทั้งปวงนับถือพระบุตร เหมือนที่ได้นบั ถือพระ
บิดำ” (ยอห์น.10:30,5:23) กำรที่พระเจ้ำได้ทรงบันดำลให้พระคริ สต์ฟ้ื นคืนพระชนม์ เป็ นกำร
ประทับตรำว่ำ ข้ออ้ำงนี้ เป็ นควำมจริ ง พระเจ้ำได้ทรงบันดำลให้มนุษย์บำงคนฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำย
โดยฤทธิ์ อำนำจของพระองค์ก็จริ งแต่คนเหล่ำนั้น ก็ไม่ได้อำ้ งสิ ทธิ ควำมเป็ นเป็ นบุตรของพระเจ้ำของตน
ก่อนตำย ส่ วนพระเยซูคริ สต์ได้ทรงอ้ำงสิ ทธิ พิเศษนั้น กำรที่พระองค์ทรงถูกตรึ งก็เพรำะกำรอ้ำงสิ ทธิ
พิเศษนั้น และพระเยซูทรงบอกล่วงหน้ำด้วยว่ำ พระเจ้ำจะทรงบันดำลให้พระองค์ฟ้ื นคืนพระชนม์ใน
วันที่สำม พระเจ้ำได้ทรงทำตำมที่พระเยซูคริ สต์ตรัสไว้น้ นั และโดยเหตุน้ ีจึงได้ทรงรับรองว่ำ คำอ้ำง
ของพระเยซูน้ นั เป็ นควำมจริ ง และได้ประกำศแก่คนทุกยุคทุกสมัย โดยวิธีที่จะทำให้มนุษย์น้ นั เป็ นควำม
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จริ ง และได้ประกำศแก่คนทุกยุคทุกสมัย โดยวิธีที่จะทำให้มนุษย์เชื่อว่ำพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของ
พระเจ้ำ ยิง่ กว่ำกำรที่พระสุ รเสี ยงที่ตรัสจำกสวรรค์วำ่ “พระเยซูคริ สต์เป็ นบุตรของเรำและทุกคนต้องนับ
ถือบุตรของเรำเช่นเดียวกับที่นบั ถือเรำ” กำรยอมรับว่ำพระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ เป็ นกำร
ยอมรับว่ำพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ำ
(4) กิจกำรอัครทูต.17:31- เพรำะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรง
พิพำกษำโลก ตำมควำมชอบธรรม โดยให้ท่ำนองค์น้ นั ซึ่ งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้เป็ นผูพ้ ิพำกษำ และ
ซึ่งพระเจ้ำทรงโปรดให้ท่ำนองค์น้ นั คืนพระชนม์ ก็เป็ นพยำนหลักฐำนให้คนทั้งปวงเชื่ อ
ข้ อเสนอทีส่ ี่ โดยกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ พระเจ้ำได้ทรงให้คนทั้งปวงมีควำมแน่ใจว่ำ
พระเจ้ำจะทรงพิพำกษำโลกด้วยควำมชอบธรรมโดยพระเยซูคริ สต์
พระเยซูคริ สต์ทรงอ้ำงว่ำ พระเจ้ำจะทรงพิพำกษำโลกโดยพระองค์เอง (ยอห์น.5:22,27-29) พระ
เจ้ำทรงประทับตรำไว้บนข้ออ้ำงนี้ โดยทรงบันดำลให้พระเยซูฟ้ื นขึ้นมำจำกควำมตำย ถ้ำหำกจะมีใคร
ถำมข้ำพเจ้ำว่ำ ข้ำพเจ้ำทรำบได้อย่ำงไรว่ำ จะมีวนั หนึ่งซึ่ งพระเจ้ำจะทรงพิพำกษำโลกโดยควำมยุติธรรม
ข้ำพเจ้ำก็ใคร่ จะตอบว่ำ เพรำะพระเยซูคริ สต์ได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ และควำมจริ งแห่งกำรฟื้ นคืนพระ
ชนม์ของพระเยซูคริ สต์ในอดีตนั้น ได้ช้ ีให้เห็นถึงกำรพิพำกษำในอนำคตอย่ำงไม่ผดิ พลำด กำรเชื่ อว่ำจะ
มีกำรพิพำกษำโลกในอนำคต ไม่ใช่เป็ นกำรเชื่อที่นกั ศำสนศำสตร์นึกเดำเอำเอง แต่เป็ นควำมจริ งที่
วำงใจได้เนื่ องด้วยกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
(5) โรม.4:25- คือพระเยซูน้ นั ผูต้ อ้ งทรงยอมมอบไว้แล้ว เพรำะควำมผิดของเรำทั้งปวง และได้
ทรงเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำย เพื่อจะให้เรำเป็ นคนชอบธรรม
ข้ อเสนอทีห่ ้ า โดยกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ชื่ อในพระองค์จึงเป็ นคนชอบธรรม คือว่ำ
พระเจ้ำทรงนับว่ำเป็ นคนชอบธรรม
(ก) พระเยซูคริ สต์ได้ประทำนพระชนม์ของพระองค์ เพื่อระงับพระพิโรธของพระเจ้ำสำหรับผู้
เชื่อพระองค์ พระองค์ทรงถูกมอบไว้เพรำะควำมผิดของเรำ และกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ เป็ น
เครื่ องหมำยว่ำพระเจ้ำได้ทรงรับกำรตำยไถ่โทษของพระองค์เพื่อเรำแล้ว โดยกำรทรงบันดำลให้พระเยซู
ฟื้ นขึ้นจำกควำมตำย พระเจ้ำทรงประกำศว่ำ พระองค์ได้ทรงรับกำรไถ่โทษโดยพระคริ สต์แล้ว กำรฟื้ น
คืนพระชนม์ของพระคริ สต์ก็เป็ นกำรประกำศควำมชอบธรรมของเรำด้วย สมมุติวำ่ ผูม้ ีหนึ่งผูใ้ ดยอม
รับผิดชอบแทนข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำก็ยอ่ มต้องทรำบว่ำ กำรทำเช่นนี้อีกฝ่ ำยหนึ่งจะยอมเห็นด้วยหรื อไม่ กำร
ที่พระเจ้ำทรงบันดำลให้พระเยซูคริ สต์ฟ้ื นคืนพระชนม์ พระองค์ทรงรับรองและทรงสำแดงว่ำ พระองค์
ทรงพอพระทัยในกำรตำยไถ่โทษของพระเยซูคริ สต์ โดยเหตุน้ ีเองข้ำพเจ้ำจึงเป็ นคนชอบธรรมในสำย
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พระเนตรของพระเจ้ำ ถ้ำเรำยังสงสัยในกำรที่พระเจ้ำทรงรับเองกำรไถ่โทษของพระเยซูคริ สต์แล้ว ให้
เรำดูอุโมงค์บรรจุพระศพของพระเยซูซ่ ึ งว่ำงเปล่ำอยู่ และมองดูพระเยซูคริ สต์ได้ฟ้ื นคืนพระชนม์แล้ว
(ข) พระคริ สต์ทรงเป็ นผูแ้ ทนของเรำ ในกำรตำยในกำรฟื้ นขึ้นจำกควำมตำย และในกำรเสด็จ
ขึ้นสู่ สวรรค์ และขณะนี้พระองค์ทรงประทับอยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระบิดำเจ้ำ ในฐำนะเป็ นตัวแทน
ของเรำด้วย (เอเฟซัส.2:5,6) เนื่องจำกพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูท้ ี่ได้รับเลือกสรร และเป็ นที่พอพระทัย
พระเจ้ำ เรำจึงเป็ นผูท้ ี่ได้รับกำรเลือกสรร และได้รับควำมชอบธรรมโดยพระองค์
(6) โรม.7:4- เช่นนั้นแหละพี่นอ้ งทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำยได้ตำยแก่พระบัญญัติโดยพระกำยของ
พระคริ สต์ เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้เข้ำอยูก่ บั ผูอ้ ื่น คือพระองค์น้ นั ที่ทรงเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยแล้ว เพื่อ
เรำทั้งหลำยจะได้เกิดผลถวำยพระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีห่ ก โดยกำรเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงฟื้ นคืนพระชนม์น้ นั ผูเ้ ชื่ อจึง
สำมำรถเกิดผลเพื่อพระเจ้ำ
กำรดำเนินชีวิตคริ สเตียนที่เกิดผล และที่พอพระทัยพระเจ้ำ ก็คือกำรสนิทสนมกับพระเยซู
คริ สต์ผทู ้ รงฟื้ นคืนพระชนม์ โดยกำรร่ วมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพระคริ สต์ผทู้ รงถูกตรึ งไว้ เรำจึงได้รับ
กำรอภัยโทษกำรไถ่บำป กำรชำระบริ สุทธิ์ และเป็ นผูด้ ีรอบคอบเฉพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ เหตุผล
ประกำรหนึ่งที่คริ สเตียนหลำยคนบังเกิดเพื่อพระเจ้ำน้อย ก็เพรำะคริ สเตียนเหล่ำนั้นรู ้จกั พระเยซูเพียง
เล็กน้อยเท่ำนั้น อำจำรย์ เปำโลบอกเรำว่ำ เรำได้ฟ้ื นคืนชีวิต ขึ้นมำพร้อมกับพระคริ สต์โดยควำมเชื่ อทั้งนี้
เป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำ ผูไ้ ด้ทรงบันดำลให้พระคริ สต์ฟ้ื นขึ้นมำจำกตำย (โคโลสี .2:12) เรำได้เป็ น
ขึ้นมำใหม่กบั พระคริ สต์ เพื่อดำเนินชีวิตใหม่ (โรม.6:4) กำรรับศีลบัพติศมำเป็ นเครื่ องหมำยแห่งควำม
จริ งในเรื่ องนี้ (โรม.6:3,4) เรำจะไม่ได้รับฤทธิ์ อำนำจแห่ งกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์จนกว่ำเรำ
จะฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำยพร้อมกับพระองค์ (ฟี ลิปปี .3:10,11) “พระองค์ผทู้ รงบันดำลให้พระคริ สต์เป็ น
ขึ้นมำจำกควำมตำยนั้นแล้ว จะทรงกระทำให้กำยที่ตำยแล้วของท่ำนทั้งหลำยเป็ นขึ้นมำใหม่โดยเดชพระ
วิญญำณของพระองค์ ซึ่ งอยูใ่ นท่ำนทั้งหลำย” (โรม.8:11) เมื่อเรำมีอำนำจแห่งกำรฟื้ นคืนพระชนม์ ใน
ชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณของเรำแล้ว อำนำจนั้นจะทำให้เรำมีชีวติ ใหม่ และเกิดผลเพื่อพระเจ้ำและเรำจะรู ้จกั
อำนำจนี้ โดยกำรเข้ำร่ วมกับพระองค์ผทู ้ รงฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำยแล้ว ท่ำนได้เข้ำร่ วมกับพระองค์ ผู ้
ทรงฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำยนั้นแล้วหรื อยัง นี่แหละเป็ นเคล็ดลับของกำรดำรงชีวติ อันบริ สุทธิ์ คือชีวติ
ใหม่ซ่ ึ งมีชยั ต่อควำมผิดบำป และเกิดผลเพื่อพระเจ้ำ
(7) โรม.5:9,10- เดี๋ยวนี้เมื่อเรำเป็ นคนชอบธรรมแล้ว โดยพระโลหิ ตของพระองค์ เรำก็จะพ้น
จำกควำมพิโรธของพระเจ้ำ โดยพระองค์แน่ยงิ่ กว่ำนั้นอีก ด้วยว่ำถ้ำเมื่อเรำทั้งหลำยยังเป็ นศัตรู เรำได้
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กลับเป็ นไมตรี กนั กับพระเจ้ำ โดยควำมตำยแห่งพระบุตรของพระองค์ ครั้นเรำกลับเป็ นไมตรี แล้ว เรำจะ
รอดโดยชีวิตของพระองค์แน่ยงิ่ กว่ำนั้นอีกมำก
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด โดยชีวิตของพระเยซูคริ สต์ บรรดำผูเ้ ชื่ อทั้งหลำยจะได้รับกำรรอดพ้นบำป
หมายเหตุข้อ 1 “ชีวติ ” ในที่น้ ีมิได้หมำยถึง “ชีวติ ” ของพระคริ สต์ก่อนกำรสิ้ นพระชนม์ แต่
หมำยถึง “ชีวติ ” ภำยหลังจำกกำรฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว (เทียบ ยอห์น.14:19- “อีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่
เห็นเรำ แต่ท่ำนทั้งหลำยจะเห็นเรำ เพรำะเรำเป็ นอยู่ ท่ำนทั้งหลำยจึงเป็ นอยูด่ ว้ ย”)
หมายเหตุข้อ 2 กำรรอดพ้นบำปในที่น้ ีมิได้หมำยถึง กำรพ้นจำกมลทินแห่งควำมผิดบำป เช่น
กำรอภัยโทษและกำรนับว่ำเป็ นผูช้ อบธรรม ดังได้กล่ำวมำแล้วในข้อ 9 ว่ำ ผูเ้ ชื่อได้รับควำมชอบธรรม
โดยพระโลหิ ตของพระองค์ แต่ในที่น้ ีหมำยถึงกำรรอดพ้นในอนำคต “เรำจะรอดโดยชีวติ ของพระองค์
...” เมื่อเปรี ยบเทียบข้อ 9 กับข้อ 10 แล้ว จะปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำข้อ 10 หมำยถึงกำรรอดพ้นจำกพระ
พิโรธที่จะมำถึงในอนำคต ชี วติ ของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งเป็ นผลแห่งกำรฟื้ นคืนพระชนม์ชีวติ นั้นแหละที่จะ
ให้เรำรอดพ้นพระพิโรธของพระเจ้ำ ชีวิตนี้ จะครบบริ บูรณ์ เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ (โคโลสี .
3:4,2 เธสะโลนิกำ.1:9,10)
(8) โรม.8:34- ใครเล่ำจะเป็ นผูป้ รับโทษอีกก็คือ พระเยซูคริ สต์ที่สิ้นพระชนม์แล้วนัน่ แหละ
และยิง่ กว่ำนั้นอีกได้ทรงคืนพระชนม์ ทรงสถิตอยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ และทรงอธิ ษฐำนขอ
เพื่อเรำทั้งหลำยด้วย
ฮีบรู .7:25- เหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงสำมำรถช่วยคนทั้งปวง ที่มำหำพระเจ้ำทรงพระองค์น้ นั
ให้ได้รับควำมรอด โดยไม่มีอะไรขีดคัน่ เพรำะว่ำพระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์ เพื่อจะได้ช่วยเสนอ
ควำมให้คนเหล่ำนั้น
ข้ อเสนอทีแ่ ปด โดยกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เรำจึงมีมหำปุโรหิ ตผูท้ รงพระชนม์อยู่
ประทับอยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ เพื่อทรงอธิษฐำนขอเพื่อเรำตลอดเวลำ เหตุฉะนั้นพระองค์จึง
ทรงสำมำรถช่วยคนทั้งปวง ที่มำหำพระองค์ให้ได้รับควำมรอด โดยไม่มีอะไรขีดคัน่
ขั้นต้นแห่งกำรรอดพ้นบำป คือควำมตำยไถ่โทษแทนของพระเยซูคริ สต์ ขั้นต่อไปคือกำรฟื้ น
คืนพระชนม์และกำรอธิ ษฐำนขอเพื่อเรำ เรำไม่เพียงแต่มีพระผูช้ ่วยผูซ้ ่ ึ งได้สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่เรำเท่ำนั้น
แต่เรำมีพระผูช้ ่วยผูไ้ ด้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ และได้นำพระโลหิ ตของพระองค์ ถวำยเฉพำะพระพักตร์
พระเจ้ำ ยังสถำนที่บริ สุทธิ์ ที่สุดนั้น พระองค์ผทู ้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิ ตย์ ทรงเป็ นผูเ้ สนอควำมใน
ควำมผิดพลำดของเรำทุกประกำร
1 ยอห์น.2:1- ดูก่อนลูกเล็กๆ ของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเขียนข้อควำมเหล่ำนี้ฝำกมำยังท่ำนทั้งหลำย
เพื่อท่ำนจะไม่ได้หลงกระทำผิด และถ้ำผูใ้ ดหลงกระทำผิด เรำก็มีพระองค์ผชู ้ ่วยเหลือ สถิตอยูก่ บั พระ
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บิดำ คือพระเยซูคริ สต์ผเู ้ ที่ยงธรรมนั้น (เทียบ ลูกำ.22:31,32- “ซีโมน ๆ เอ๋ ย นี่แหละซำตำนได้ขอพวก
ท่ำนไว้ เพื่อจะฝัดร่ อนเหมือนฝัดข้ำวสำลี แต่เรำได้อธิ ษฐำนเผือ่ ตัวท่ำน เพื่อควำมเชื่ อของท่ำนจะไม่ได้
ขำด และเมื่อท่ำนได้หนั กลับแล้ว จงชูกำลังพี่นอ้ งทั้งหลำยของท่ำน”)
ยอห์น.11:42- ข้ำพเจ้ำรู ้อยูว่ ำ่ พระองค์ได้ทรงฟังข้ำพเจ้ำอยูเ่ สมอ
ควำมมัน่ ใจตลอดกำลของเรำ อยูท่ ี่พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงกระทำภำรกิจของพระองค์ให้สำเร็ จ
อย่ำงสมบูรณ์เพื่อเรำและภำยในตัวเรำ
จงสังเกตคำชักชวนให้ผเู ้ ชื่อมีชีวติ แห่งควำมมีชยั ในพระธรรม โรม.8:33,34- “ใครผูใ้ ดจะอำจ
ฟ้ องคนเหล่ำนั้น ที่พระเจ้ำได้ทรงเลือกไว้พระเจ้ำได้ทรงโปรดให้พน้ โทษแล้ว ใครเล่ำจะเป็ นผูร้ ับโทษ
อีก ก็คือพระเยซูคริ สต์ที่สิ้นพระชนม์แล้วนัน่ แหละ และยิง่ กว่ำนั้นอีกได้ทรงคืนพระชนม์ ทรงสถิตอยู่
เบื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ และทรงอธิ ษฐำนขอเพื่อเรำทั้งหลำยด้วย”
(9) เอเฟซัส.1:18-20- และทรงบันดำลให้ตำใจของท่ำนเกิดสว่ำงขึ้น เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้รู้วำ่
ควำมหวังใจแห่งกำรทรงเลือกของพระองค์น้ นั เป็ นอย่ำงไร และว่ำมรดกของพระองค์สำหรับสิ ทธิ ชน มี
สง่ำรำศีอนั อุดมสมบูรณ์เพียงไร และว่ำฤทธำนุภำพอันใหญ่หลวงของพระองค์ สำหรับเรำทั้งหลำยที่
เชื่อมีเพียงไร ตำมพระกำลังพระฤทธิ์ เดชของพระองค์ ซึ่ งพระองค์ได้ทรงกระทำให้พระคริ สต์ ครั้งเมื่อ
ทรงบันดำลให้พระองค์เป็ นขึ้นมำจำกตำย และให้สถิตเบื้องขวำพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์สถำน
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ บแบบอย่ำง และข้อพิสูจน์ถึงฤทธำนุภำพอัน
ใหญ่หลวงของพระเจ้ำ สำหรับเรำทั้งหลำย
ถ้ำเรำอยำกรู ้และเข้ำใจว่ำ พระเจ้ำทรงสำมำรถกระทำอะไรภำยในตัวเรำ และสำหรับเรำแล้ว เรำ
ต้องพิจำรณำและไตร่ ตรองเกี่ยวกับกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ และขอให้พระเจ้ำประทำน
“วิญญำณจิตประกอบด้วยสติปัญญำ และให้ควำมรู้ถึงพระองค์ปรำกฏแจ้ง” (เอเฟซัส.1:17) ให้แก่เรำ
(10) 1 เธสะโลนิกำ.4:14- เพรำะถ้ำเรำเชื่ อว่ำพระเยซูวำยพระชนม์ และคืนพระชนม์แล้วฉันใด
โดยพระเยซูน้ นั พระเจ้ำจะทรงนำบรรดำคนที่ล่วงลับไปแล้ว ให้เข้ำมำกับพระองค์ฉนั นั้น
2 โคริ นธ์ .4:14- ด้วยเรำรู ้วำ่ พระองค์ผทู ้ รงบันดำลให้พระเยซูเจ้ำคืนพระชนม์ ยังจะทรงโปรด
ให้เรำเป็ นขึ้นมำโดยพระเยซู น้ นั และจะทรงพำเรำเข้ำมำเฝ้ ำพร้อมกันกับท่ำนทั้งหลำย
ข้ อเสนอทีส่ ิ บ กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เป็ นหลักประกันแห่งกำรฟื้ นคืนชี พของเรำ
เรำรู ้วำ่ พระเจ้ำจะทรงบันดำลให้เรำฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำย เพรำะว่ำพระเจ้ำได้ทรงบันดำลให้
พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำย และโดยเหตุที่เรำเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพระคริ สต์โดยควำมเชื่ อ
ฉะนั้นเมื่อพระเยซูได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว เรำก็ตอ้ งฟื้ นขึ้นจำกควำมตำยด้วย โรม.8:11- “ถ้ำพระ
วิญญำณของพระองค์ ผูท้ รงบันดำลให้พระคริ สต์เป็ นขึ้นมำจำกควำมตำย สถิตอยูใ่ นเรำทั้งหลำย
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พระองค์ผทู ้ รงบันดำลให้พระคริ สต์เป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยนั้นแล้ว จะทรงกระทำให้กำรที่ตำยแล้วของ
เรำทั้งหลำยเป็ นขึ้นมำใหม่ โดยเดชพระวิญญำณของพระองค์ ซึ่ งอยูใ่ นเรำทั้งหลำย” กำรฟื้ นคืนพระ
ชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ได้ทำลำยควำมกลัวตำยของผูเ้ ชื่อ (1 โคริ นธ์.15:55-57)
(11) กิจกำรอัครทูต.13:32,33- เรำนำข่ำวประเสริ ฐนี้ มำแจ้งแก่ท่ำนทั้งหลำยว่ำ คำสัญญำนั้นซึ่ ง
ทรงประทำนไว้แก่บรรพบุรุษของเรำ พระเจ้ำได้ทรงบันดำลให้สำเร็ จแก่เรำ ผูเ้ ป็ นลูกหลำนของคน
เหล่ำนั้น คือในกำรที่พระองค์ทรงบันดำลให้พระเยซูกลับคืนพระชนม์ เหมือนมีคำไว้ในพระคัมภีร์เพลง
สดุดีบทที่สองว่ำ “ท่ำนเป็ นบุตรของเรำ วันนี้เรำได้เป็ นบิดำของท่ำนแล้ว”
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเอ็ด กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ได้ทำให้คำสัญญำซึ่ งพระเจ้ำได้ให้แก่บรรพ
บุรุษของเรำนั้นสำเร็ จ
ถาม พระเจ้ำทรงสัญญำกับบรรพบุรุษของเรำไว้อย่ำงไร กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู จึง
เป็ นกำรทำให้คำสัญญำนั้นสำเร็ จ
ตอบ กิจกำรอัครทูต.3:25- “ท่ำนทั้งหลำยเป็ นลูกหลำนของศำสดำพยำกรณ์น้ นั และขอคำ
ปฏิญำณ ซึ่ งพระเจ้ำได้ทรงตั้งไว้แก่บรรพบุรุษของท่ำน คือได้ตรัสแก่อบั รำฮัมว่ำ ครอบครัวทั้วปวงทัว่
แผ่นดินโลก ได้ควำมสุ ขสำรำญโดยเผ่ำพันธุ์ของท่ำน” (เทียบ ปฐมกำล.22:18,26:4,12:3 , กำลำเทีย.3:16
, ปฐมกำล.3:15) พระเยซูฟ้ื นคืนพระชนม์ ทรงเป็ นเผ่ำพันธุ์ ซึ่ งจะทำให้นำนำชำติทวั่ โลกได้รับพระพร
โดยที่พระองค์ทรงช่วยเขำทั้งหลำยให้กลับจำกบำปของเขำ
กิจกำรอัครทูต.3:26- ครั้นพระเจ้ำได้ทรงโปรดให้พระรำชบุตรของพระองค์ เป็ นขึ้นแล้วจึงได้
ทรงใช้พระบุตรนั้นมำอวยพระพรให้แก่ท่ำนทั้งหลำยก่อน คือให้ท่ำนทั้งหลำยทุกคนกลับจำกบำปของ
ตน
ยิง่ กว่ำนั้น กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ยังเป็ นเนื้ อหนังแห่งพระสัญญำที่พระเจ้ำได้
ทรงให้ไว้แก่บรรพบุรุษของเรำอีกด้วย (กิจกำรอัครทูต.26:6-8 เปรี ยบเทียบกับ กิจกำรอัครทูต.23:6) พระ
เยซูผทู ้ รงฟื้ นคืนพระชนม์ และทรงเป็ นผลแรก แห่งกำรฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำยนั้น ทรงเป็ นผูก้ ระทำให้
พระสัญญำของพระเจ้ำสำเร็ จ กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นหลักประกันว่ำพระสัญญำ
ของพระเจ้ำทั้งหมดจะต้องสำเร็ จ
ประการแรก กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นกำรประกำศว่ำ พระองค์ทรงเป็ นพระ
บุตรของพระเจ้ำด้วยฤทธำนุ ภำพ ดังนั้นพระสัญญำทั้งหลำยแห่งพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่งพระเยซูทรง
รับรองนั้น (ลูกำ.24:44) จึงเป็ นพระดำรัสของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
ประการทีส่ อง กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นกำรสำแดงควำมสำมำรถของพระเจ้ำ
ในกำรที่จะทรงรักษำคำสัญญำของพระองค์
และยังสำแดงฤทธำนุภำพอันใหญ่หลวงของพระองค์
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สำหรับเรำทั้งหลำยอีกด้วย พระเจ้ำผูท้ รงรักษำคำสัญญำของพระองค์ ในกำรทรงบันดำลให้พระเยซูฟ้ื น
ขึ้นมำจำกควำมตำย จะทรงกระทำให้คำสัญญำทั้งหลำยของพระองค์สำเร็ จอย่ำงแน่นอน (เทียบ กิจกำร
อัครทูต.13:38,39) หำกเรำอยำกรู ้วำ่ คำสัญญำต่ำง ๆ ของพระเจ้ำเป็ นควำมจริ งในพระเยซูคริ สต์ ก็ขอให้
เรำตระหนักถึงกำรที่พระองค์ทรงรักษำคำสัญญำ และทำตำมพระดำรัสของพระองค์อย่ำงน่ำอัศจรรย์
โดยกำรบันดำลให้พระเยซูคริ สต์ฟ้ื นคืนพระชนม์ กำรนี้ยอ่ มเป็ นหลักประกันว่ำ พระสัญญำของพระเจ้ำ
จะสำเร็ จทุกประกำร ถ้ำท่ำนสงสัยพระสัญญำประกำรหนึ่งประกำรใดของพระเจ้ำว่ำเป็ นกำรเหลือวิสัย
แล้ว ก็ควรตระหนักว่ำพระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว ดังนั้นท่ำนย่อมมีขอ้ พิสูจน์ และแบบอย่ำงแห่ง
ฤทธำนุภำพอันใหญ่หลวงของพระเจ้ำสำหรับเรำทั้งหลำยที่เชื่อ
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บทที่ 7 การเสด็จขึน้ สู่ สวรรค์ ของพระเยซูคริสต์
1. ความจริงเกีย่ วกับการเสด็จขึน้ สู่ สวรรค์ ของพระเยซูคริสต์
(1) เอเฟซัส.4:8- เหตุฉะนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ำ ครั้นพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปที่สูง
พระองค์จึงทรงพำเอำเชลยนั้นไปเป็ นเชลยอีก และได้ประทำนของประทำนแก่มนุษย์
กิจกำรอัครทูต.1:9- เมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่ำนั้นแล้ว ในขณะที่เขำทั้งหลำยกำลังพินิจดูพระองค์
ก็ถูกรับขึ้นไป และมีเมฆคลุมพระองค์บงั ตำเขำไว้
ลูกำ.24:51- เมื่อทรงอวยพรอยูน่ ้ นั พระองค์จึงเสด็จจำกเขำขึ้นไปสู่ สวรรค์
ฮีบรู .10:12- ฝ่ ำยพระองค์น้ ี ครั้นทรงกระทำบูชำเพรำะควำมบำป เพียงหนเดียว ซึ่ งใช้ได้เป็ น
นิตย์ ก็เสด็จนัง่ เบื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์แล้ว พระเจ้ำได้ทรงรับพระองค์ไว้ในสวรรค์ ให้
ประทับเบื้องขวำพระหัตถ์ของพระองค์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่ำวถึงกำรเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซูคริ สต์อย่ำงน้อยสำมสิ บ
สำมครั้ง

2. ลักษณะแห่ งการเสด็จขึน้ สู่ สวรรค์ ของพระเยซูคริสต์
(1) ลูกำ.24:51- เมื่อทรงอวยพรอยูน่ ้ นั พระองค์จึงเสด็จจำกเขำขึ้นไปสู่ สวรรค์
กิจกำรอัครทูต.1:9- เมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่ำนั้นแล้ว ในขณะที่เขำทั้งหลำยกำลังพินิจดูพระองค์
ก็ถูกรับขึ้นไปและมีเมฆคลุมพระองค์บงั ตำเขำไว้
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ในขณะที่บรรดำสำวกกำลังเฝ้ ำดูพระองค์อยู่ และ
ทรงหำยลับไปจำกสำยตำของเขำ
(2) ยอห์น.17:5- เดี๋ยวนี้พระบิดำเจ้ำข้ำ ขอโปรดให้ขำ้ พเจ้ำมีเกียรติยศ จำเพำะพระพักตร์ ของ
พระองค์ คือเกียรติยศ ซึ่ งข้ำพเจ้ำได้มีกบั พระองค์ในกำลก่อนเมื่อโลกนี้ยงั ไม่มี
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ได้ทรงรับเกียรติยศ และสง่ำรำศีร่วมกับพระบิดำ ซึ่ งเป็ นเกียรติและสง่ำ
รำศี ที่พระองค์ได้ทรงมีกบั พระบิดำในกำลก่อนเมื่อโลกยังไม่มี
(3) ฮีบรู .7:26- ด้วยว่ำมหำปุโรหิ ตอย่ำงนั้นเหมำะแก่เรำ คือ เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ปรำศจำกอุบำย ไม่มี
มลทิน ต่ำงจำกคนบำปทั้งปวง และถูกตั้งไว้ให้สูงกว่ำฟ้ ำสวรรค์
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ ทรงอยู่เหนือสิ่ งใด ๆ ในสวรรค์ สถาน (เทียบ ฮีบรู .4:14 กับ เอเฟซัส.5:10)
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(4) เอเฟซัส.1:20- ....เมื่อทรงบันดำลให้พระองค์เป็ นขึ้นมำจำกตำยและให้สถิตเบื้องขวำพระ
หัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์สถำน
โคโลสี .3:1- ถ้ำเมื่อท่ำนทั้งหลำยถูกชุบ ให้เป็ นขึ้นมำด้วยกับพระคริ สต์แล้ว ก็จงแสวงหำสิ่ ง
เหล่ำนั้นซึ่ งอยูเ่ บื้องบน ที่พระคริ สต์สถิต คือประทับอยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีส่ ี่ เดี๋ยวนี้ พระเยซูคริ สต์ประทับอยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ
ถาม กำรประทับอยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ หมำยถึงสถำนที่หรื อฤทธิ์ อำนำจ
ตอบ กิจกำรอัครทูต.7:55,56- ฝ่ ำยซะเตฟำโน ประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้เขม้นดู
สวรรค์ เห็นรัศมีของพระเจ้ำ และพระเยซูทรงยืนอยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วท่ำนได้กล่ำวว่ำ
“นี่แน่ะ ข้ำพเจ้ำเห็นท้องฟ้ ำแหวกออกเป็ นช่อง และบุตรมนุษย์ยนื อยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ”
พระเจ้ำสถิตอยูท่ ุกหนทุกแห่ ง แต่กระนั้นก็ยงั มีสถำนที่บำงแห่ง ซึ่ งพระองค์ทรงปรำกฏ และสำแดงสง่ำ
รำศีของพระองค์เป็ นพิเศษ คือสถำนที่ซ่ ึ งพระองค์ประทับอยูโ่ ดยเฉพำะซึ่ งผิดจำกที่อื่น ๆ พระเยซูคริ สต์
ประทับอยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ ณ สถำนที่แห่งนั้น
(5) เอเฟซัส.1:21- ซึ่ งสู งยิง่ เหนือกำรปกครอง เหนื ออำนำจ เหนือฤทธิ์ เหนื ออำนุ ภำพ และ
เหนื อนำมชื่อทั้งปวง ที่เขำเอ่ยขึ้น มิใช่ในสมัยนี้เท่ำนั้น แต่ในอนำคตด้วย (เทียบ เอเฟซัส.6:12)
(6) กิจกำรอัครทูต.5:31- พระเจ้ำได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ ที่พระหัตถ์เบื้องขวำของพระองค์ให้เป็ น
พระองค์เจ้ำและผูช้ ่วยให้รอด เพื่อจะให้พลอิสรำเอลกลับใจเสี ยใหม่ และจะได้โปรดยกควำมผิดของเขำ
ข้ อเสนอทีห่ ก พระเจ้ำพระบิดำทรงตั้งพระเยซูคริ สต์ไว้ ที่พระหัตถ์เบื้องขวำของพระองค์ (เทียบ เอเฟ
ซัส.1:19,20)

3. จุดมุ่งหมายแห่ งการเสด็จขึน้ สู่ สวรรค์ ของพระเยซูคริสต์
(1) ยอห์น.17:1- เมื่อพระเยซูได้ตรัสคำเหล่ำนั้นแล้ว พระองค์จึงแหงนพระเนตรดูฟ้ำ ตรัสว่ำ
“พระบิดำเจ้ำข้ำ เวลำก็มำถึงแล้ว ขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์มีเกียรติยศ เพื่อพระบุตรจะถวำย
เกียรติยศแก่พระองค์”
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงได้รับสง่ำรำศี เพื่อพระองค์จะได้ทรงถวำยพระเกียรติแก่พระบิดำ
(2) กิจกำรอัครทูต.5:31- พระเจ้ำได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ ที่พระหัตถ์เบื้องขวำของพระองค์ให้เป็ น
พระองค์เจ้ำ และพระผูช้ ่วยให้รอด เพื่อจะให้พลอิสรำเอลกลับใจเสี ยใหม่และจะได้โปรดยกควำมผิด
ของเขำ
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ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์ประทับอยูท่ ี่พระหัตถ์เบื้องขวำของพระเจ้ำ เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็ น
พระองค์เจ้ำ และพระผูช้ ่วยให้รอด เพื่อจะให้ชนชำติอิสรำเอลกลับใจใหม่ และทรงโปรดยกควำมผิด
บำปของเขำเสี ย
พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ทรงมีอำนำจปกครองผูเ้ ชื่อ ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยของเขำ ทรง
ให้เขำกลับใจใหม่ และทรงอภัยโทษให้เขำ
(3) ฮีบรู .6:20- ที่ผนู้ ำหน้ำได้เสด็จเข้ำไปเผือ่ เรำแล้ว คือพระเยซูผทู้ รงเป็ นมหำปุโรหิ ตเป็ นนิตย์
ตำมอย่ำงมัลคีเซเด็ค
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ เพื่อทรงเป็ นผูน้ ำหน้ำเรำ
พระองค์เสด็จไปล่วงหน้ำ เพื่อเตรี ยมทำงและเปิ ดประตูสวรรค์ โดยกำรไถ่เรำให้พน้ จำกบำป
ด้วยพระโลหิ ตของพระองค์ และโดยกำรอธิษฐำนของเพื่อเรำ
(4) ยอห์น.14:2- ในปรำสำทของพระบิดำของเรำ มีที่อยูห่ ลำยแห่งถ้ำไม่มีเรำคงได้บอกท่ำนแล้ว
เพรำะเรำไปจัดแจงที่สำหรับท่ำนทั้งหลำย
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์เพื่อเตรี ยมสถำนที่ไว้ให้เรำ
ถาม พระเยซูคริ สต์ทรงเตรี ยมสถำนที่ไว้ให้เรำอย่ำงไร?
ตอบ ฮีบรู .9:21-24- “แล้วท่ำนได้เอำเลือดประพรมพลับพลำ กับทั้งบรรดำเครื่ องใช้ในกำร
ปฏิบตั ิน้ นั เช่นเดียวกัน และตำมพระบัญญัติน้ นั ข้ำพเจ้ำเกือบจะพูดได้วำ่ ทุกสิ่ งถูกชำระด้วยโลหิต และ
ถ้ำไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีกำรยกบำป เหตุฉะนั้นจำเป็ นที่จะต้องชำระตัวอย่ำง ซึ่ งได้มำจำก
แบบในฟ้ ำสวรรค์ โดยใช้เครื่ องบูชำอย่ำงนี้ แต่วำ่ แบบในสวรรค์น้ นั เอง ต้ องชาระโดยบูชาอันประเสริ ฐ
กว่ าบูชาเหล่ านั้น เพรำะว่ำพระคริ สต์ไม่ได้เสด็จเข้ำในที่บริ สุทธิ์ ซึ่ งมือมนุษย์ได้กระทำไว้ เป็ นตัวจำลอง
จำกแบบแท้น้ นั แต่ได้เสด็จเข้ำไปในสวรรค์น้ นั เอง และบัดนี้ทรงปรำกฏจำเพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ เพื่อ
เรำทั้งหลำย” สวรรค์ตอ้ งประพรมด้วยพระโลหิ ตของพระเยซู เพื่อให้เป็ นสถำนที่อยูอ่ นั เหมำะสม
สำหรับคนบำป ที่ได้รับกำรชำระด้วยพระโลหิ ตนั้น
(5) ฮีบรู .9:24- เพรำะว่ำพระคริ สต์ไม่ได้เสด็จเข้ำในที่บริ สุทธิ์ ซึ่ งมือมนุษย์ได้กระทำไว้เป็ นตัว
จำลองจำกแบบแท้น้ นั แต่ได้เสด็จเข้ำไปในสวรรค์น้ นั เอง และบัดนี้ทรงปรำกฏจำเพำะพระพักตร์ พระ
เจ้ำ เพื่อเรำทั้งหลำย
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ปรำกฏจำเพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ เพื่อทำหน้ำที่มหำ
ปุโรหิ ตแทนเรำ และเพื่อถวำยพระโลหิ ตแห่งกำรไถ่โทษ และเพื่อทรงอธิษฐำนขอแทนเรำ
มหำปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิม เป็ นเพียงแบบเล็งถึงพระองค์ผซู้ ่ ึงจะเสด็จมำในถำยหน้ำ
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(6) ฮีบรู .10:12,13- ฝ่ ำยพระองค์น้ ี ครั้นทรงกระทำบูชำ เพรำะควำมบำปเพียงหนเดียว ซึ่ งใช้ได้
เป็ นนิ ตย์ ก็เสด็จนัง่ เบื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ ตั้งแต่น้ ีไปพระองค์คอยอยู่ จงถึงบรรดำศัตรู ของ
พระองค์จะถูกปรำบลง เป็ นที่รองพระบำทของพระองค์
กิจกำรอัครทูต.2:34,35- เหตุวำ่ ท่ำนดำวิดยังไม่ได้ข้ ึนไปยังสวรรค์ แต่ท่ำนเองได้ตรัสว่ำพระเย
โฮวำห์เจ้ำได้ตรัสแก่พระองค์ ผูเ้ ป็ นพระเจ้ำของข้ำพเจ้ำว่ำ “จงนัง่ ข้ำงขวำของเรำ กว่ำเรำจะปรำบศัตรู
ทั้งหลำยของท่ำนให้อยูใ่ ต้พระบำทท่ำน”
กิจกำรอัครทูต.3:20,21- และเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้พระคริ สต์ ซึ่ งกำหนดไว้แล้ว มำเพื่อท่ำน
ทั้งหลำย คือพระเยซูพระองค์น้ นั สวรรค์จะต้องรับไว้ จนเวลำเมื่อสิ่ งสำรพัดจะตั้งขึ้นใหม่ ตำมซึ่ งพระ
เจ้ำได้ตรัสไว้ โดยปำกบรรดำศำสดำพยำกรณ์บริ สุทธิ์ ของพระองค์ ตั้งแต่กำลโบรำณมำ
ข้ อเสนอทีห่ ก พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ และประทับอยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ เพื่อทรง
รอคอยจนบรรดำศัตรู ของพระองค์ถูกปรำบลง และจนกระทัง่ สิ่ งสำรพัดจะได้ต้ งั ขึ้นใหม่ เมื่อเวลำนั้น
มำถึง พระองค์จะเสด็จมำปรำกฏ และบรรดำศัตรู ท้ งั หลำยของพระองค์ จะถูกปรำบลงเฉพำะพระพักตร์
ของพระองค์ อย่ำงรวดเร็ ว (ดูบทที่แปด “กำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์”)
(7) เอเฟซัส.4:10- พระองค์ผไู ้ ด้เสด็จลงไปนั้น ก็คือองค์เดียวกัน กับผูท้ ี่ได้เสด็จขึ้นไปยังที่สูง
เหนื อฟ้ ำสวรรค์ท้ งั ปวง เพื่อจะได้ดำรงอยูท่ วั่ ในสิ่ งสำรพัด
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จขึ้นสู งกว่ำฟ้ ำสวรรค์ เพื่อทรงดำรงอยูใ่ นสิ่ งสำรพัดทัว่ ทั้งปวง

4. ผลแห่ งการเสด็จขึน้ สู่ สวรรค์ ของพระคริสต์
(1) เอเฟซัส.1:18-20- และทรงบันดำลให้ตำใจของท่ำนเกิดควำมสว่ำงขึ้น เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะ
ได้รู้วำ่ ควำมหวังใจแห่งกำรทรงเลือกของพระองค์น้ นั เป็ นอย่ำงไร และว่ำมรดกของพระองค์สำหรับ
สิ ทธิ ชน มีสง่ำรำศีอนั อุดมสมบูรณ์เพียงไร และว่ำฤทธำนุภำพอันใหญ่หลวงของพระองค์ สำหรับเรำ
ทั้งหลำยที่เชื่อมีเพียงไร ตำมพระกำลังและฤทธิ์ เดชของพระองค์ ซึ่ งพระองค์ได้ทรงกระทำให้พระคริ สต์
ครั้นเมื่อทรงบันดำลให้พระองค์เป็ นขึ้นมำจำกตำย
และให้สถิตเบื้องขวำพระหัตถ์ของพระองค์ใน
สวรรค์สถำน
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง กำรเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซูคริ สต์ ก็เช่นเดียวกันกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์
คือ เป็ นกำรสำแดงฤทธำนุภำพอันใหญ่หลวงของพระเจ้ำ สำหรับเรำทั้งหลำยที่เชื่อ
(2) ฮีบรู .4:14-16- เหตุฉะนั้นเมื่อเรำมีมหำปุโรหิ ตผูเ้ ป็ นใหญ่ ที่ผำ่ นท้องฟ้ ำไปแล้ว คือพระเยซู
พระบุตรของพระเจ้ำ
ก็ให้เรำทั้งหลำยยึดควำมที่เรำได้รับเชื่ อนั้นไว้ให้มนั่ คง
เพรำะว่ำเรำได้มี
มหำปุโรหิ ตที่จะร่ วมทุกข์กบั เรำไม่ได้ แต่พระองค์ได้ทรงถูกทดลอง เหมือนอย่ำงเรำทุกประกำร ถึง
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กระนั้นก็ยงั ปรำศจำกควำมบำป เหตุฉะนั้นเรำทั้งหลำยจงมีใจกล้ำ เข้ำมำถึงพระที่นงั่ แห่งพระคุณ เพื่อ
เรำจะได้รับพระเมตตำ และจะได้พบพระคุณที่จะช่วยเรำในวำระที่ตอ้ งกำร
ข้ อเสนอทีส่ อง โดยกำรเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซูคริ สต์ เรำจึงมีมหำปุโรหิ ตผูเ้ ป็ นใหญ่ ที่ผำ่ น
ท้องฟ้ ำไปแล้ว และเรำจึงสำมำรถยึดหลักที่เรำได้เชื่อนั้นไว้ได้อย่ำงมัน่ คง และมีใจกล้ำที่จะเข้ำไปจนถึง
พระที่นงั่ แห่งพระคุณ
ถ้ำเรำยังชักช้ำหรื อเกรงกลัวในกำรเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำ ขอให้เรำจำไว้วำ่ พระผูช้ ่วยให้รอดของเรำได้
ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ และได้เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์แล้ว และยังทรง “ประทับอยูเ่ บื้องขวำพระที่นงั่ แห่งผูท้ รง
เดชำนุภำพในฟ้ ำสวรรค์” (ฮีบรู .8:1)
(3) กิจกำรอัครทูต.2:33- เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวำของพระเจ้ำ ได้ทรงตั้งพระองค์ข้ ึน
และครั้นพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จำกพระบิดำ ตำมคำทรงสัญญำ พระองค์ได้ทรงเทฤทธิ์
เดชนี้ลงมำ ตำมซึ่ งท่ำนทั้งหลำยได้ยนิ และได้เห็นแล้ว
ข้ อเสนอทีส่ าม เนื่ องด้วยกำรเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซูคริ สต์พระองค์จึงได้ทรงรับพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ จำกพระบิดำ ตำมพระสัญญำพระองค์จึงได้เทฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญำณของพระองค์ ลงมำสวม
ทับศิษย์ และบรรดำผูเ้ ชื่ อ ที่ทำตำมน้ ำพระทัยของพระบิดำ
พระเยซูคริ สต์ผเู ้ สด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ทรงเป็ นผูท้ ี่ให้รับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ (ยอห์น.
7:39,16:7,กิจกำรอัครทูต.1:5)
(4) ยอห์น.14:12- เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ ผูท้ ี่วำงใจในเรำ กิจกำรอัครทูตซึ่งเรำกระทำ
นั้น เขำจะกระทำด้วย และเขำจะกระทำกำรใหญ่กว่ำนั้นอีก เพรำะเรำไปถึงพระบิดำของเรำ
ข้ อเสนอทีส่ ี่ เนื่องด้วยกำรเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ของพระเยซู คริ สต์ผเู ้ ชื่ อในพระองค์ จึงสำมำรถกระทำกำร
ใหญ่กว่ำที่พระเยซูทรงกระทำเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงสภำพเป็ นมนุษย์
(5) ฮีบรู .2:9- แต่วำ่ เรำเห็นผูห้ นึ่ง ซึ่ งบังเกิดต่ำกว่ำทูตสวรรค์อยูช่ วั่ ครำวหนึ่งคือพระเยซู และ
เพรำะพระองค์ได้ทรงรับทนทุกข์ทรมำนจนถึงควำมตำย ก็ได้ทรงรับสง่ำรำศีและยศศักดิ์เป็ นมงกุฎ เพื่อ
โดยพระคุณของพระเจ้ำ พระองค์จะได้ชิมควำมตำยเผือ่ มนุษย์ทุกคน
ข้ อเสนอทีห่ ้ า เนื่องด้วยกำรเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซูคริ สต์พระองค์จึงได้รับยศศักดิ์และสง่ำรำศี
(6) ฮีบรู .1:3,4- พระบุตรนั้นเป็ นแสงแห่งสง่ำรำศีของพระองค์ และเป็ นแบบพระฉำยของ
พระองค์น้ นั เองทีเดียว และทรงทะนุบำรุ งสรรพสิ่ งไว้ ด้วยคำตรัสอันทรงฤทธิ์ ของพระองค์ เมื่อพระองค์
ได้ทรงชำระควำมบำปของเรำเสร็ จแล้วก็ได้ประทับข้ำงขวำพระหัตถ์ผทู ้ รงเดชำนุ ภำพเบื้องบน พระอค์
ทรงเป็ นผูเ้ ยีย่ มกว่ำพวกทูตสวรรค์มำก ด้วยว่ำพระองค์ได้ทรงรับพระนำมที่เยีย่ มกว่ำของพวกทูตนั้นเป็ น
มรดก
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ข้ อเสนอทีห่ ก เนื่องด้วยกำรเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ พระเยซูคริ สต์จึงทรงมีฐำนะสู ง เหนือกว่ำบรรดำทูต
สวรรค์ท้ งั ปวง
(7) ฟี ลิปปี .2:9- เพรำะเหตุน้ นั พระเจ้ำจึงได้ทรงยกพระองค์ข้ ึนถึงที่สุดด้วยและได้ทรงประทำน
พระนำมอันใหญ่ยงิ่ เหนือนำมชื่อทั้งปวง ให้แก่พระองค์
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด เนื่องด้วยกำรเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ พระเยซูคริ สต์จึงได้ทรงรับพระนำมอันใหญ่ยงิ่ เหนื อกว่ำ
นำมชื่อทั้งปวง
(8) 1 เปโตร.3:22- พระองค์ได้เสด็จเข้ำในสวรรค์แล้ว และสถิตอยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระ
เจ้ำ พวกทูตสวรรค์ และผูม้ ีอำนำจ และผูม้ ีฤทธิ์ เดชทั้งหลำยทรงมอบไว้ให้อยูใ่ ต้อำนำจของพระองค์แล้ว
ข้ อเสนอทีแ่ ปด เนื่ องด้วยกำรเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซูคริ สต์บรรดำทูตสวรรค์ผมู ้ ีอำนำจ และผูม้ ี
ฤทธิ์ เดชทั้งหลำย จึงต้องอยูใ่ ต้อำนำจของพระองค์
(9) เอเฟซัส.1:22- พระองค์ได้ทรงปรำบสิ่ งสำรพัดทั้งปวง ลงไว้ใต้พระบำทของพระองค์ และ
ได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็ นประมุข เหนือสิ่ งสำรพัดแห่งคริ สตจักร
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า เนื่องด้วยกำรเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซูคริ สต์
(ก) พระองค์จึงสำมำรถปรำบสิ่ งสำรพัด ลงใต้พระบำทของพระองค์
(ข) พระองค์จึงทรงเป็ นประมุข เหนื อสิ่ งสำรพัดแห่งคริ สตจักร
(10) ฟี ลิปปี .2:9-11- เพรำะเหตุน้ นั พระเจ้ำจึงได้ทรงยกพระองค์ข้ ึนถึงที่สุดด้วย และได้ทรง
ประทำนพระนำมอันใหญ่ยงิ่ เหนื อนำมชื่ อทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อทุกหัวเข่ำในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดิน
โลกก็ดี ใต้พ้ืนแผ่นดินโลกก็ดี จะได้คุกกรำบลงนมัสกำร ในพระนำมแห่งพระเยซูน้ นั และเพื่อลิ้นทุก
ลิ้นจะยอมรับว่ำ พระเยซูคริ สต์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ คือถวำยเกียรติยศแก่พระเจ้ำพระบิดำ
ข้ อเสนอทีส่ ิ บ เนื่ องด้วยกำรเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ของพระเยซูคริ สต์ในที่สุดทุกหัวเข่ำจะต้องยอมคุกลง
กรำบนมัสกำรพระองค์ และลิ้นทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่ำ พระเยซูคริ สต์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เพื่อเป็ น
กำรถวำยพระเกียรติต่อพระเจ้ำพระบิดำ โดยพระนำมของพระองค์
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บทที่ 8 การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
1. ความจริงเกีย่ วกับการเสด็จกลับมาของพระเยซู คริสต์
ยอห์น.14:3- ถ้ำเรำไปจัดแจงที่สำหรับท่ำนแล้ว เรำจะมำอีก รับท่ำนให้ไปอยูก่ บั เรำ เพื่อเรำอยูท่ ี่
ไหน ท่ำนทั้งหลำยจะอยูท่ ี่นนั่ ด้วย
ฮีบรู .9:28- พระคริ สต์จึงต้องถวำยพระองค์เองเป็ นเครื่ องบูชำหนหนึ่ง เพื่อจะได้ทรงรับเอำ
ควำมบำปของคนเป็ นอันมำก แล้วพระองค์จะทรงปรำกฏครั้งที่สองปรำศจำกควำมบำป แก่บรรดำคนที่
คอยพระองค์ ให้เขำถึงควำมรอดฉันนั้น
ฟี ลิปปี .3:20,21- ฝ่ ำยเรำเป็ นชำวแผ่นดินสวรรค์ เรำคอยท่ำผูช้ ่วยให้รอดจะเสด็จมำจำกสวรรค์ คือพระ
เยซูคริ สต์เจ้ำ พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกำยอันต่ำต้อยของเรำให้ใหม่ข้ ึน ให้เป็ นเหมือนอย่ำงกำยของ
พระองค์อนั ทรงสง่ำรำศีดว้ ยฤทธิ์ ซ่ ึ งพระองค์ทรงอำจปรำบสิ่ งสำรพัด ลงใต้อำนำจของพระองค์
1 เธสะโลนิกำ.4:16-17- ด้วยว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะเสด็จมำจำกสวรรค์ ด้วยเสี ยงคู่กอ้ ง ด้วย
สำเนียงของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรสังข์ของพระเจ้ำ และคนทั้งหลำยที่ตำยแล้วในพระคริ สต์จะเป็ น
ขึ้นมำก่อน ภำยหลังนั้นเรำผูย้ งั เป็ นอยู่ และคอยอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่ำนั้น และจะ
ได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำในท้องฟ้ ำอย่ำงนั้นแหละ เรำจะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเป็ นนิตย์
กิจกำรอัครทูต.3:19-21- เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงหันกลับมำตั้งใจเสี ยใหม่ เพื่อควำมผิดบำป
ของท่ำนจะได้ลบล้ำงเสี ย เพื่อเวลำชื่นใจยินดี จะได้มำจำกพระพักตร์พระเจ้ำและเพื่อพระองค์จะได้ทรง
ใช้พระคริ สต์ซ่ ึ งกำหนดไว้แล้ว มำเพื่อท่ำนทั้งหลำยคือพระเยซ พระองค์น้ นั สวรรค์จะต้อนรับไว้ จน
เวลำเมื่อสิ่ งสำรพัดจะตั้งขึ้นใหม่ตำมซึ่ งพระเจ้ำได้ตรัสไว้ โดยปำกบรรดำศำสดำพยำกรณ์บริ สุทธิ์ ของ
พระองค์ต้ งั แต่กำลโบรำณมำ
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำอีก
หมายเหตุข้อ 1 กำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ในที่น้ ี ไม่ได้หมำยถึงเวลำที่ผเู ้ ชื่อถึงเวลำที่ผู้
เชื่อถึงแก่ควำมตำย
(ก) พระองค์ไม่ได้เสด็จมำ “ด้วยเสี ยงกู่กอ้ ง” ฯลฯ เมื่อเวลำผูเ้ ชื่อถึงแก่ควำมตำย
(ข) พระองค์เสด็จมำรับเอำผูเ้ ชื่อขึ้นสู่ สวรรค์ ในขณะที่เขำยังมีชีวติ อยูห่ ำใช่ขณะที่เขำตำยไป
แล้วไม่ (ยอห์น.14:3 และ 1 เธสะโลนิกำ.4:16,17 หมำยถึงเหตุกำรณ์อนั เดียวกัน ทั้งสองข้อนี้ อำ้ งถึง
ควำมจริ งสำมประกำร ซึ่ งจะเกิดขึ้นเป็ นคู่กนั ไป คือ (1) คำตรัสของพระเยซูที่วำ่ “เรำจะมำอีก” เป็ นคู่กบั
ถ้อยคำของอำจำรย์เปำโลที่วำ่ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะเสด็จลงมำจำกสวรรค์ (2) คำตรัสของพระเยซูที่วำ่
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“รับท่ำนให้ไปอยูก่ บั เรำ” เป็ นคูก่ บั ถ้อยคำของอำจำรย์เปำโลที่วำ่ “จะถูกรับขึ้นไปบนเมฆและจะได้พบ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำในท้องฟ้ ำ” (3) คำตรัสของพระเยซูที่วำ่ “รับท่ำนให้ไปอยูก่ บั เรำ” เป็ นคู่กบั ถ้อยคำของ
อำจำรย์เปำโลที่วำ่ “อย่ำงนั้นแหละ เรำจะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเป็ นนิตย์” นี่แสดงว่ำพระเจ้ำได้ทรงดล
ใจ ให้อำจำรย์เปำโลบรรยำยคำตรัสของพระเยซู ฉะนั้นกำรที่จะกล่ำวว่ำ คำตรัสของพระเยซู หมำยถึง
กำรเสด็จมำเพื่อรับคนหนึ่งคนใดที่ตำยแล้ว จึงเป็ นไปไม่ได้)
(ค) ยอห์น.21:22- พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “ถ้ำเรำจะใคร่ ให้เขำคอยจนเรำมำนั้นจะเป็ นธุ ระอะไร
แก่ท่ำนเล่ำ ท่ำนจงตำมเรำมำเถิด” คำตรัสนี้ แสดงว่ำ กำรที่จะตีควำมว่ำกำรเสด็จมำของพระคริ สต์
หมำยถึงวำระแห่งควำมตำยนั้น เป็ นไปไม่ได้เด็ดขำด คำตรัสของพระเยซูที่วำ่ “ถ้ำเรำจะใคร่ ให้เขำคอย
จนเรำจะมำนั้น” ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำมีควำมหมำยว่ำ “ถ้ำเรำประสงค์จะให้เขำมีชีวิตอยูส่ ื บไป” ถ้ำจะ
หมำยควำมว่ำ พระเยซูคริ สต์เสด็จมำเมื่อผูเ้ ชื่อถึงแก่ควำมตำยแล้ว จะทำให้คำตรัสของพระเยซูเป็ นคำ
ตรัสที่น่ำขบขันดังนี้ “ถ้ำเรำจะใคร่ ให้เขำมีชีวติ อยูจ่ นกระทัง่ เขำตำย จะเป็ นธุ ระอะไรแก่ท่ำนเล่ำ”
หมายเหตุข้อ 2 “กำรเสด็จกลับมำ” ดังที่ได้อธิบำยไว้แล้ว มิได้หมำยถึงกำรเสด็จมำของพระ
คริ สต์ ในสภำพของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่ งนัยหนึ่งก็เป็ นกำรเสด็จมำของพระเยซูคริ สต์อย่ำงแท้จริ ง
ด้วยเหมือนกัน ดังที่ปรำกฏในพระธรรม ยอห์น.14:15-18,21-23- “ถ้ำท่ำนทั้งหลำยรักเรำ ท่ำนก็จะ
ประพฤติตำมบัญญัติของเรำ เรำจะขอพระบิดำ และพระองค์จะทรงประทำนผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่งแก่ท่ำนเพื่อ
จะอยูก่ บั ท่ำนเป็ นนิตย์ คือพระวิญญำณแห่งควำมจริ ง ผูน้ ้ นั โลกรับไม่ได้อำศัยอยูก่ บั ท่ำน และอยูภ่ ำยใน
ท่ำน เรำจะไม่ละทิ้งท่ำนทั้งหลำยไว้เป็ นลูกกำพร้ำเรำจะมำหำท่ำน ผูท้ ี่มีบญั ญัติของเรำ และประพฤติ
ตำมพระบัญญัติน้ นั ผูน้ ้ นั แหละรักเรำ และผูท้ ี่รักเรำ พระบิดำของเรำจะทรงรักผูน้ ้ นั และเรำจะรักเขำ
และจะสำแดงตัวของเรำเองให้ปรำกฏแก่เขำ” ยูดำมิใช่ยดู ำอิศกำโอด จึงทูลพระองค์วำ่ “พระองค์เจ้ำข้ำ
เป็ นเรื่ องอะไรที่พระองค์จะสำแดงพระองค์เอง ให้ปรำกฏแก่ขำ้ พเจ้ำทั้งหลำยแต่ไม่ให้ปรำกฏแก่โลก”
พระเยซูตรัสตอบเขำว่ำ “ถ้ำผูใ้ ดรักเรำ ผูน้ ้ นั จะประพฤติตำมคำของเรำ และพระบิดำจะทรงรักเขำ แล้ว
พระบิดำกับเรำจะมำหำเขำจะสถิตอยูก่ บั เขำ” และพระบิดำจะทรงรักเขำ แล้วพระบิดำกับเรำจะมำหำเขำ
จะสถิตอยูก่ บั เขำ” กำรเสด็จมำของพระคริ สต์ในที่น้ ี มิได้หมำยถึงกำรเสด็จกลับมำของพระองค์ ตำมข้อ
พระคัมภีร์ขำ้ งบนนี้
(ก) พระสัญญำเหล่ำนี้ เว้นแต่ขอ้ เดียว (ยอห์น.14:3) ได้ทรงสัญญำไว้ภำยหลังจำกกำรเสด็จมำ
ของพระวิญญำบริ สุทธิ์ และยังชี้ถึงกำรเสด็จมำของพระคริ สต์ในอนำคตอีกด้วย
(ข) พระเยซูคริ สต์ไม่ทรงรับเรำให้ข้ ึนไปอยูก่ บั พระองค์ ในขณะที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสด็จลง
มำ พระองค์เสด็จลงมำเพื่อประทับอยูก่ บั เรำ (ยอห์น.14:18,21,23) แต่เมื่อพระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ
(ดังที่อำ้ งไว้ใน ยอห์น.14:3, 1 เธสะโลนิกำ.4:16,17 ฯลฯ) นั้น พระองค์ทรงรับเรำให้ไปอยูก่ บั พระองค์
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(ค) เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จมำโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระองค์มิได้ “กระทำให้ร่ำงกำยอันต่ำ
ต้อยของเรำ เป็ นร่ ำงกำยที่มีสง่ำรำศีเหมือนพระกำยของพระองค์” (ฟี ลิปปี .3:20,21)
(ง) ในกำรเสด็จมำของพระเยซูคริ สต์ครั้งนี้ ไม่มีเสี ยงกู่ก่องหรื อสำเนียงของเทพบดีหรื อเสี ยง
แตรสังข์ของพระเจ้ำ หรื อกำรฟื้ นคืนชีพหรื อกำรรับขึ้นไปในเมฆ หรื อพูดอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ กำรเสด็จมำ
ครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูดงั ที่กล่ำวไว้วำ่ จะมีมำภำยหน้ำนั้น และก็ไม่
เหมือนกับกำรเสด็จกลับมำของพระคริ สต์ดงั นี้พระองค์เองและอัครสำวกได้อธิ บำยไว้อย่ำงชัดเจนแล้ว
หมายเหตุข้อ 3 กำรเสด็จกลับมำในข้อพระธรรมข้ำงบนนี้ มิได้หมำยถึงวำระที่กรุ งเยรู ซำเล็มถูก
ทำลำย หรื อนัยหนึ่งกำรทำลำยกรุ งเยรู ซำเล็มนั้นเป็ นกำรเล็งถึงกำรพิพำกษำโลกในบั้นปลำยของยุคนี้
ดังนั้นในพระธรรมมัทธิ วบทที่ 24 และมำระโกบทที่ 13 จึงได้อธิ บำยไว้วำ่ เหตุกำรณ์ท้ งั สองอย่ำงนั้น
เกี่ยวเนื่องกัน แต่กำรที่พระเจ้ำลงโทษกรุ งเยรู ซำเล็ม ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำ มิใช่เหตุกำรณ์ที่ขอ้ พระ
คัมภีร์ขำ้ งบนนี้หมำยถึง
(ก) ในกรณี น้ นั ผูท้ ี่ตำยแล้ว ในพระเยซูคริ สต์ มิได้ฟ้ื นขึ้นมำจำกตำย ผูเ้ ชื่ อที่ยงั มีชีวติ อยู่ ไม่ได้
ขึ้นไปพบพระองค์บนท้องฟ้ ำ และร่ ำงกำยของผูท้ ี่เชื่ อไม่ได้รับกำรเปลี่ยนแปลง
(ข) หลังจำกกำรที่กรุ งเยรู ซำเล็มถูกทำลำยแล้วหลำยปี ยอห์นก็ยงั เฝ้ ำรอคอยกำรเสด็จกลับมำ
ของพระเยซูคริ สต์ดว้ ยควำมหวัง (วิวรณ์.22:20) ดู ยอห์น.21:22,23 ด้วย ที่วำ่ -พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “ถ้ำ
เรำใคร่ ให้เขำคอยจนเรำมำนั้น จะเป็ นธุ ระอะไรแก่ท่ำนเล่ำ ท่ำนจงตำมเรำมำเถิด” เหตุฉะนั้น คำนี้ จึงลือ
ไปท่ำมกลำงพวกพี่นอ้ งว่ำ สำวกคนนั้นจะไม่ตำย ฝ่ ำยพระเยซูมิได้ตรัสแก่เขำว่ำ สำวกคนนั้นจะไม่ตำย
แต่ตรัสว่ำ “ถ้ำเรำจะใคร่ ให้เขำคอยเรำจนเรำมำนั้น จะเป็ นธุ ระอะไรแก่ท่ำนเล่ำ” ถ้อยคำเหล่ำนี้เขียนไว้
หลังจำกที่กรุ งเซรู ซำเล็มถูกทำลำยแล้วหลำยปี เหตุกำรณ์อื่นใด ซึ่ งได้เกิดขึ้นแล้วนั้น มิได้ทำให้คำ
ทำนำยของพระเยซูคริ สต์และอัครสำวก ซึ่ งได้ทำนำยไว้อย่ำงแจ่มแจ้งแล้วนั้นสำเร็ จ กำรเสด็จกลับมำ
ของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งพระคริ สตธรรมใหม่ได้กล่ำวถึงบ่อยครั้งว่ำ เป็ นควำมหวังที่ยงิ่ ใหญ่ของคริ สตจักร
นั้น ยังอยูใ่ นอนำคต

2. ความสาคัญของหลักคาสอน แห่ งการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระคริ สตธรรมใหม่ ได้กล่ำวถึงกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ถึง 318 ครั้ง ใน 260
บท ซึ่ งคิดเฉลี่ยแล้วระหว่ำงพระธรรมมัทธิ วถึงพระธรรมวิวรณ์ จะมีเรื่ องนี้ อยูห่ นึ่งข้อในทุกๆ ยีส่ ิ บห้ำ
ข้อ
ข้ อเสนอทีส่ อง คำทำนำยในพระคัมภีร์เดิม ส่ วนใหญ่เกี่ยวกับกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์
(1) เธสะโลนิกำ.4:18- เหตุฉะนั้นจงเล้ำโลมซึ่ งกันและกัน ด้วยคำเหล่ำนี้เถิด
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ข้ อเสนอทีส่ าม กำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ เป็ นคำสอนซึ่งพระเจ้ำทรงบัญชำให้ผเู้ ชื่อใช้ในกำร
เล้ำโลมซึ่ งกันและกัน
ข้อนี้เป็ นควำมจริ งเกี่ยวกับพระคัมภีร์เดิมด้วย (ปฐมกำล.40:1,9,10 “พระเจ้ำของเจ้ำได้ตรัสว่ำ
เจ้ำทั้งปวงจงเล้ำโลม โอ จงเล้ำโลมไพร่ พลของเรำ โอ ท่ำนผูท้ ี่มีข่ำวดีจะกล่ำวแก่กรุ งเยรู ซำเล็ม จงเปล่ง
เสี ยงร้องออกมำ จงร้องไปเถอะ อย่ำกลัวเลย จงร้องบอกแก่บรรดำเมืองในประเทศยะฮูดำว่ำ นี่แน่ะ องค์
นี้แหละคือพระเจ้ำของเจ้ำ ดูเถิดพระเยโฮวำห์เจ้ำจะเสด็จมำดุจผูม้ ีอำนำจ และพระองค์จะทรงได้แผ่นดิน
มำปกครองด้วยพระพำหุของพระองค์ ดูเถิด พระองค์ได้ทรงนำบำเหน็จมำด้วย และบำนำญของ
พระองค์ก็อยูต่ ่อพระพักตร์ พระองค์”
(2) ทิตสั .2:13- ให้คอยท่ำรับควำมหวังใจอันให้มีสุข และกำรสำแดงสง่ำรำศีของพระเจ้ำใหญ่ยงิ่
คือพระเยซูคริ สตเจ้ำผูช้ ่วยให้รอดของเรำนั้น
2 เปโตร.3:11,13- ครั้นเห็นแล้วว่ำ สิ่ งทั้งปวงต้องละลำยไปทั้งสิ้ น ท่ำนทั้งหลำยควรจะเป็ นคน
อย่ำงไร ในกำรประพฤติอนั บริ สุทธิ์ และในธรรม แต่วำ่ ตำมคำสัญญำของพระองค์น้ นั เรำจึงคอยท่ำ
ท้องฟ้ ำอำกำศใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่ ซึ่ งจะเป็ นที่ๆ ควำมชอบธรรมจะดำรงอยู่
ข้ อเสนอทีส่ ี่ กำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ และเหตุกำรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนั้น เป็ นควำมหวังซึ่ งผู ้
เชื่อที่แท้จริ งคอยท่ำ
คำอธิษฐำนข้อสุ ดท้ำยของพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ คือ “พระเยซูเจ้ำเชิญเสด็จมำเถิด” (วิวรณ์.
22:20)
(3) 2 เปโตร.3:3,4- จงรู ้ขอ้ นี้ ก่อนคือว่ำ ในเวลำวันสุ ดท้ำย คนประมำทหมิ่นจงบังเกิดขึ้น และ
ประพฤติใจปรำรถนำของตน และจะถำมว่ำ “คำที่ทรงสัญญำไว้วำ่ พระองค์จะเสด็จมำนั้นอยูท่ ี่ไหน ด้วย
ว่ำตั้งแต่บรรพบุรุษลับล่วงไปแล้ว สิ่ งทั้งปวงก็เป็ นอยูเ่ หมือนที่ได้มีอยูต่ ้ งั แต่เดิมสร้ำงโลก”
ข้ อเสนอทีห่ ้ า กำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ เป็ นหลักคำสอนซึ่งคนที่เยำะเย้ยและติตตำมตัณหำ
ของตน มักเกลียดชังและดูหมิ่น
คริ สตจักรและคริ สเตียนที่มวั่ สุ มอยูก่ บั ฝ่ ำยโลก มักเกลียดหลักคำสอนนี้
(4) มัทธิว.24:44-46- เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อม ในโมงที่ท่ำนไม่ทนั คิด
นั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมำ ใครเป็ นบ่ำว สัตย์ซื่อ และฉลำดที่นำยได้ต้ งั ไว้เป็ นใหญ่ในครอบครัว สำหรับ
แจกอำหำรตำมเวลำ เมื่อนำยมำพบเขำกระทำอยูอ่ ย่ำงนั้น บ่ำวผูน้ ้ นั ก็จะเป็ นสุ ข
ลูกำ.21:34-36- แต่จงระวังตัวให้ดี เกลือกว่ำใจของท่ำน จะล้นไปด้วยอำกำรดื่มเหล้ำองุ่นมำก
และด้วยกำรเมำ และด้วยคิดกังวลถึงชีวติ นี้ แล้วเวลำนั้นจะมำถึงท่ำนดุจบ่วงแร้ว เมื่อท่ำนไม่ทนั คิด
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เพรำะว่ำวันนั้นจะมำถึง คนทั้งปวงที่อยูท่ วั่ แผ่นดินโลก เหตุฉะนั้นจงเฝ้ ำอธิ ษฐำนอยูท่ ุกเวลำ เพื่อท่ำน
ทั้งหลำยจะพ้นจำกเหตุกำรณ์ท้ งั ปวงซึ่ งจะบังเกิดมำนั้น และจะยืนอยูต่ ่อหน้ำบุตรมนุษย์ได้
1 ยอห์น.2:28- และบัดนี้ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลำย ท่ำนจงอำศัยอยูใ่ นพระองค์ เพื่อว่ำ เมื่อพระองค์จะ
ทรงปรำกฏ เรำทั้งหลำยจะได้มีควำมกล้ำ และไม่มีควำมละอำยจำเพำะพระองค์ เมื่อพระองค์จะเสด็จมำ
ข้ อเสนอทีห่ ก ควำมจริ งเกี่ยวกับกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์เป็ นคำเตือนที่สำคัญยิง่ ประกำรหนึ่ง
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งเตือนระมัดระวังในกำรอธิษฐำน ควำมซื่ อสัตย์ ควำมมีสติปัญญำ ควำม
ขยันหมัน่ เพียร กำรรู้จกั บังคับตนเอง และกำรเข้ำสนิทกับพระคริ สต์ (ดู มัทธิว. บทที่ 25 ทั้งบท)
(5) ลูกำ.12:35,36- ท่ำนทั้งหลำยจงคำดเอวของท่ำนไว้ และให้ตะเกียงของท่ำนจุดอยู่ พวกท่ำน
เองจงเหมือนคนที่คอยรับนำยของตน เมื่อนำยจะกลับมำจำกงำนสมรส เพื่อเมื่อนำยมำเคำะแล้ว เขำจะ
เปิ ดให้นำยทันทีได้
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด กำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ เป็ นเหตุกำรณ์สำคัญ ซึ่งศิษย์ของพระเยซูคริ สต์ควร
คอยท่ำ
ข้อ 37 เป็ นพระสัญญำสำหรับผูท้ ี่คอยท่ำพระเยซู ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมำ (เทียบ ฮีบรู .
9:28 – “พระคริ สต์จึงต้องถวำยพระองค์เองเป็ นเครื่ องบูชำหนหนึ่ง เพื่อจะได้ทรงรับเอำควำมบำปของ
คนเป็ นอันมำกแล้วพระองค์จะทรงปรำกฏครั้งที่สองปรำศจำกควำมบำป แก่บรรดำคนที่คอยพระองค์
ให้เขำถึงควำมรอดฉันนั้น”)

3. วิธีการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
(1) 1 เธสะโลนิกำ.4:16,17 – ด้วยว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะเสด็จมำจำกสวรรค์ ด้วยเสี ยงกู่กอ้ ง ด้วย
สำเนียงของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรสังข์ของพระเจ้ำ และคนทั้งหลำยที่ตำยแล้วในพระคริ สต์ จะเป็ น
ขึ้นมำก่อน ภำยหลังนั้นเรำผูย้ งั เป็ นอยู่ และคอยอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่ำนั้น และจะ
ได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำในท้องฟ้ ำ อย่ำงนั้นแหละเรำจึงจะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเป็ นนิ ตย์
มัทธิว.25:31,32 – เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมำ ด้วยรัศมีภำพของพระองค์ กับทั้งหมู่ทูตสวรรค์
เมื่อนั้นพระองค์จะทรงนัง่ บนพระที่นงั่ อันรุ่ งเรื องของพระองค์ บรรดำชนชำติต่ำงๆ จะประชุมพร้อมกัน
ต่อพระพักตร์ ของพระองค์ และพระองค์จะทรงแยกเขำทั้งหลำยออกจำกกัน เหมือนอย่ำงผูเ้ ลี้ยงแกะแยก
แกะออกจำกแพะ
2 เธสะโลนกำ.2:7,8 – เพรำะว่ำกำรกระทำนอกกฎหมำยนั้น ก็ยงั กระทำอยูล่ บั ๆ จนถึงผูท้ ี่คอย
หน่วงเหนี่ยวนั้นจะถูกพำออกไปเสี ย ขณะนั้นผูน้ อกกฎหมำยนั้น ก็จะปรำกฏตัวขึ้น และพระเยซูเจ้ำจะ
ทรงประหำรเสี ย ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์และจะทรงผลำญให้สูญไปด้วยอำกำรปรำกฏ และกำร
เสด็จมำของพระองค์
200

เซคำริ ยำห์.14:4,5 – และในวันนั้นพระบำทของพระองค์ จะยืนที่ยอดภูเขำเอลำยโอนซึ่ งอยูต่ รง
เมืองเยรู ซำเล็มข้ำงตะวันออก และภูเขำเอลำยโอนจะแยกออก ตอนกลำงเป็ นช่องใหญ่ตรงตะวันออก
ตะวันตก และภูเขำกึ่งหนึ่งจะเลื่อนถอยไปข้ำงทิศเหนือและภูเขำกึ่งหนึ่งจะเลื่อนถอยไปข้ำงทิศใต้ และ
ท่ำนทั้งหลำยจะหนีเข้ำไปในช่องภูเขำของเรำ ด้วยว่ำช่องภูเขำนั้นจะยึดยำวไปถึงเมืองอำซำล และท่ำน
ทั้งหลำยจะหนีเหมือนหนี ครั้งแผ่นดินไหว ในวันเมื่ออุซียำเป็ นกษัตริ ยข์ องเมืองยูดำ และพระเยโฮวำห์
พระเจ้ำของเรำ พระองค์จะเสด็จมำกับด้วยพวกบริ สุทธิ์
ข้อควำมข้ำงบนนี้ แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ กำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ เป็ นขั้น ๆ ดังนี้
(ก) ขั้นที่หนึ่ง ในท้องฟ้ ำ พระองค์จะทรงรับคนที่เชื่ อพระองค์ข้ ึนไป ให้พบพระองค์ในท้องฟ้ ำ
(ข) ขั้นที่สอง ในแผ่นดินโลก ในระยะนี้พระองค์จะเสด็จมำพร้อมกับสิ ทธิ ชนของพระองค์
(2) 1 เธสะโลนิกำ.3:13 – เพื่อพระองค์จะได้ทรงชูใจของท่ำนไว้ ให้ดำรงอยูใ่ นควำมบริ สุทธิ์
ปรำศจำกติเตียนจำเพำะพระเจ้ำพระบิดำของเรำ ในครำวเมื่อพระเยซูเจ้ำของเรำจะเสด็จมำ กับสิ ทธิ ชน
ทั้งปวงของพระองค์
โคโลสี .3:4 – เมื่อพระคริ สต์ผเู ้ ป็ นชีวิตของเรำทั้งหลำย จะทรงปรำกฏขณะนั้นท่ำนทั้งหลำยก็จะ
ปรำกฏด้วยกันกับพระองค์ในสง่ำรำศีดว้ ย
1 เธสะโลนิกำ.4:14 – เพรำะถ้ำเรำเชื่ อว่ำ พระเยซูวำยพระชนม์ และคืนพระชนม์แล้วฉันใด โดย
พระเยซูน้ นั พระเจ้ำจะทรงนำบรรดำคนที่ล่วงลับไปแล้ว ให้เข้ำมำกับพระองค์ฉนั นั้น
พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมำ รับคนของพระองค์ในท้องฟ้ ำ และจะเสด็จมำยังแผ่นดินโลก พร้อม
ด้วยคนเหล่ำนั้น เรำไม่ทรำบว่ำจะมีระยะเวลำนำนเท่ำใด ระหว่ำงกำรเสด็จกลับมำของพระคริ สต์ท้ งั
สองขั้นนี้ (ลูกำ.21:36 – “เหตุฉะนั้นจงเฝ้ ำอธิ ษฐำนอยูท่ ุกเวลำ เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะพ้นเหตุกำรณ์ท้ งั ปวง
ซึ่ งจะบังเกิดมำนั้น และจะยืนอยูต่ ่อหน้ำบุตรมนุษย์ได้” และ 2 เธสะโลนิกำ.2:7,8 – “เพรำะว่ำกำร
กระทำนอกกฎหมำยนั้น ก็ยงั กระทำอยูล่ บั ๆ จนถึงผูท้ ี่คอยหน่วงเหนี่ยวนั้น จะถูกพำออกไปเสี ย...”) ดู
เหมือนว่ำวำระแห่งควำมทุกขเวทนำใหญ่ยงิ่ จะเกิดขึ้น ในระหว่ำงที่พระเยซูเสด็จกลับมำยังโลกนี้พร้อม
กับสิ ทธิชน อย่ำงไรก็ตำมกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูน้ นั มิใช่สองครั้ง แต่เป็ นลำดับสองขั้น แห่งกำร
เสด็จมำของพระเยซูคริ สต์ครั้งเดียว ถ้ำเรำจดจำเรื่ องนี้ไว้เสมอ จะช่วยแก้ปัญหำในกำรประสำนข้อพระ
คัมภีร์ที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้เป็ นอย่ำงดี
(ค) ขั้นที่สำม เหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่ องจำกกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์
(3) กิจกำรอัครทูต.1:11 – สองคนนั้นจึงกล่ำวด้วยว่ำ “ชำวกำลิลีเอ๋ ย เหตุไฉนท่ำนจึงยืนเขม้นดู
ฟ้ ำ พระเยซูองค์น้ ี ซึ่ งถูกรับไปจำกท่ำน เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์แล้ว จะเสด็จมำอีก เหมือนท่ำนทั้งหลำยได้
เห็นพระองค์เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์น้ นั ”
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ฮีบรู .9:28 – พระคริ สต์จึงต้องถวำยพระองค์เอง เป็ นเครื่ องบูชำหนหนึ่ง เพื่อจะได้ทรงรับเอำ
ควำมบำปของคนเป็ นอันมำก แล้วพระองค์จะทรงปรำกฏครั้งที่สองปรำศจำกควำมบำปแก่บรรดำคนที่
คอยพระองค์ ให้เขำถึงควำมรอดฉันนั้น
วิวรณ์.1:7 – ดูก่อนท่ำนทั้งหลำย พระองค์จะเสด็จมำในเมฆ และนัยต์ตำทุกดวงจะเห็นพระองค์
และคนเหล่ำนั้นที่ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์ดว้ ย และคนทุกชำติทุกตระกูลแห่งแผ่นดินโลก จะ
กำสรดเศร้ำเพรำะพระองค์ จงเป็ นไปอย่ำงนั้นเถิด อำเมน
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำอีก และจะปรำกฏในพระกำยซึ่งจะเห็นได้ดว้ ยตำ
(4) มัทธิว.24:26,27 – เหตุฉะนั้น ถ้ำเขำจะบอกท่ำนทั้งหลำยว่ำ ท่ำนผูน้ ้ นั อยูใ่ นป่ ำ อย่ำได้
ออกไป หรื อจะว่ำ อยูท่ ี่หอ้ งใน อย่ำเชื่อ ด้วยว่ำฟ้ ำแลบมำแต่ทิศตะวันออก ส่ องไปเห็นถึงทิศตะวันตก
ฉันใด กำรที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมำก็เป็ นฉันนั้น
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำอย่ำงเปิ ดเผย
(เทียบ วิวรณ์.1:7 – ดูก่อนท่ำนทั้งหลำย พระองค์จะเสด็จมำในเมฆ และนัยน์ตำทุกดวงจะเห็น
พระองค์ และคนเหล่ำนั้นที่ได้แทงพระองค์ จะเห็นพระองค์ดว้ ย และคนทุกชำติ ทุกตระกูล แห่ง
แผ่นดินโลก จะกำสรดเศร้ำ เพรำะพระองค์จงเป็ นไปอย่ำงนั้นเถิด อำเมน)
มีหลำยคนกล่ำวว่ำ พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมำเป็ นกำรลับ ภำยในเวลำที่เขำกำหนดไว้ แต่เมื่อเวลำ
กำหนดนั้นได้ผำ่ นไปแล้ว จึงแสดงให้เห็นว่ำ คำทำนำยเหล่ำนั้นไม่เป็ นควำมจริ งแต่ประกำรใด เพรำะ
แม้แต่เมื่อพระเยซูเสด็จมำรับสิ ทธิ ชนของพระองค์ ก็จะเป็ นไปอย่ำงเปิ ดเผย (1 เธสะโลนิกำ.4:16,17 –
“ด้วยว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ จะเสด็จมำจำกสวรรค์ดว้ ยเสี ยงกู่กอ้ ง ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยเสี ยง
แตรสังข์ของพระเจ้ำ และคนทั้งหลำยที่ตำยแล้วในพระคริ สต์ จะเป็ นขึ้นมำก่อนภำยหลังนั้นเรำผูย้ งั
เป็ นอยูแ่ ละคอยอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่ำนั้น และจะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำใน
ท้องฟ้ ำ อย่ำงนั้นแหละเรำจึงจะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเป็ นนิตย์”) หลักคำสอนที่วำ่ พระเยซูคริ สต์จะ
เสด็จมำรับสิ ทธิ ชนของพระองค์เป็ นกำรลับนั้น พระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่ค่อยสนับสนุนเลย
(5) มัทธิว.24:30 เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์ จะปรำกฏในท้องฟ้ ำมนุษย์ทุกชำติทวั่ โลกจะ
พิลำปร่ ำไร แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมำบนเมฆในท้องฟ้ ำด้วยฤทธำนุภำพ และสง่ำรำศีเป็ นอันมำก
ข้ อเสนอทีส่ าม บุตรมนุษย์จะเสด็จมำบนเมฆในท้องฟ้ ำด้วยฤทธำนุภำพและสง่ำรำศี
“บนเมฆในท้องฟ้ ำ”
เทียบ อพยพ. 19:9 – พระเยโฮวำห์จึงตรัสแก่โมเสสว่ำ “เรำจะมำหำเจ้ำในเมฆหนำทึบ เพื่อไพร่
พลจะได้ยนิ ขณะที่เรำพูดกับเจ้ำ แล้วจะได้เชื่ อเจ้ำเสมอไป” โมเสสจึงนำถ้อยคำของพลไพร่ น้ นั กรำบทูล
พระเยโฮวำห์
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อพยพ.34:5 – พระเยโฮวำห์ได้เสด็จลงมำในเมฆ ทรงยืนอยูก่ บั โมเสส และประกำศพระนำม
พระเยโฮวำห์
สดุดี.97:1,2 – พระเยโฮวำห์ทรงครอบครองอยู่ ให้แผ่นดินโลกชื่นชมและให้หมู่เกำะมำกหลำย
มีควำมยินดี เมฆและควำมมืดมัวล้อมพระองค์ไว้รอบ ควำมชอบธรรมและควำมยุติธรรม เป็ นรำกแห่ง
พระที่นงั่ ของพระองค์
มัทธิว.17:5 – เปโตรทูลยังไม่ขำดคำ ก็บงั เกิดมีเมฆสุ กใสมำคลุมเขำไว้ แล้วมีพระสุ รเสี ยง
ออกมำจำกเมฆนั้นว่ำ “ท่ำนนี้ เป็ นบุตรที่รักของเรำ เรำชอบใจท่ำนนี้มำก จงเชื่ อฟังท่ำนเถิด”
สดุดี.104:3 – พระองค์ทรงวำงขื่อพลับพลำของพระองค์ไว้ในน้ ำ ทรงกระทำเมฆให้เป็ นรำชรถ
ของพระองค์ และเสด็จดำเนินไปบนปี กลม
อิสยำห์.19:1 – เรื่ องรำวอันน่ำหนักใจเกี่ยวกับประเทศอียปิ ต์ ดูเถิดพระเยโฮวำห์ทรงประทับบน
เมฆ ที่เลื่อนลอยอย่ำงเร็ วมำยังประเทศอียปิ ต์ และบรรดำรู ปเคำรพของประเทศอียปิ ต์ จะสั่นสะเทือนต่อ
พระพักตร์ของพระองค์ และใจของประชำชนชำวอียปิ ต์ จะอ่อนละลำยไปภำยในประเทศ
จำกพระธรรมเหล่ำนี้ ปรำกฏว่ำ พระเยโฮวำห์ได้เสด็จมำในท้องฟ้ ำดังนั้นกำรที่จะพูดว่ำพระเยซู
จะเสด็จมำในท้องฟ้ ำนั้น หมำยควำมว่ำพระองค์จะเสด็จมำในสภำพของพระเจ้ำ หรื อในสง่ำเหมือนพระ
เจ้ำ
(6) มัทธิว.16:27 – เหตุวำ่ เมื่อบุตรมนุษย์ จะเสด็จมำด้วยรัศมีแห่งพระบิดำพร้อมกับพวกทูต
เวลำนั้นจะพระรำชทำนบำเหน็จให้ทุกคน ตำมกำรประพฤติของตน
มำระโก.8:38 – เหตุฉะนั้นถ้ำผูใ้ ดมีควำมอำยเพรำะเรำ และถ้อยคำของเรำในชัว่ อำยุน้ ี ซึ่ ง
ประกอบด้วยกำรชัว่ คิดทรยศ บุตรมนุษย์ก็จะมีควำมอำยเพรำะผูน้ ้ นั ในเวลำเมื่อพระองค์จะเสด็จมำด้วย
สง่ำรำศี แห่งพระบิดำ และด้วยเหล่ำทูตสวรรค์ผบู ้ ริ สุทธิ์
2 เธสะโลนิกำ.1:7 – และจะทรงบันดำลให้ท่ำนทั้งหลำยที่ถูกควำมลำบำกนั้น ได้รับควำม
บรรเทำด้วยกันกับเรำ เมื่อพระเยซูเจ้ำจะเสด็จมำจำกสวรรค์ ปรำกฏพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์
ผูม้ ีฤทธิ์ ดงั เปลวเพลิง
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมำในสง่ำรำศีของพระบิดำของพระองค์ พร้อมด้วยทูตสวรรค์ผู ้
บริ สุทธิ์
(7) วิวรณ์.16:15 – จงดูเถิด เรำจะดอดมำเหมือนขโมย ผูท้ ี่เฝ้ ำระวังให้ดี และรักษำเสื้ อผ้ำของตน
จะเป็ นสุ ข เกลือกว่ำผูน้ ้ นั จะเดินเปลือยกำย และคนทั้งหลำยจะได้เห็นควำมน่ำละอำยของเขำ
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1 เธสะโลนิกำ.5:1,2 – ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลำย เรื่ องวันและเวลำที่กำหนดนั้น ไม่จำเป็ นจะต้อง
เขียนบอกให้ท่ำนรู ้ เพรำะว่ำท่ำนเองก็รู้ละเอียดละออแล้วว่ำ วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะมำ เหมือนอย่ำง
ขโมยที่มำในเวลำกลำงคืน
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมำ เหมือนขโมยที่ดอดมำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีกำร
เตือน โดยที่เรำไม่คำดฝันและโดยกระทันหัน
ประชำกรชำวโลกจะทำมำหำเลี้ยงชีพของตนเป็ นปกติ
มัทธิว.24:37-39 – ด้วยสมัยของโนอำห์เป็ นอย่ำงไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมำก็จะเป็ นอย่ำงนั้น
เพรำะว่ำเมื่อก่อนวันน้ ำท่วมนั้น คนทั้งหลำยกำลังเลี้ยงดูกินดื่ม ทำกำรสมรสกันและยกให้เป็ นสำมี
ภรรยำกัน จงถึงวันที่โนอำห์เข้ำในนำวำ และน้ ำท่วมมำกวำดเอำเขำไปสิ้ นโดยไม่ทนั รู ้ตวั ฉันใด เมื่อบุตร
มนุษย์จะเสด็จมำก็จะเป็ นฉันนั้น
กำรที่จะพยำยำมวำงแผนกำรไว้อย่ำงละเอียดถี่ถว้ น เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่พระ
เยซูจะเสด็จมำนั้น
จะทำให้ลืมควำมจริ งที่พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยให้เรำทรำบเกี่ยวกับกำรเสด็จมำของ
พระองค์ขอ้ นี้ หน้ำที่ของเรำก็คือ กำรเตรี ยมตัวให้พร้อมเพื่อวันนั้นจะมำถึง
ลูกำ.21:34,35 – แต่จงระวังตัวให้ดี เกลือกว่ำใจของท่ำนจะล้นไปด้วยกำรดื่มเหล้ำองุ่นมำก และ
ด้วยกำรเมำ และด้วยคิดกังวลถึงชีวติ นี้ แล้วเวลำนั้นจะมำถึงท่ำนดุจบ่วงแร้วเมื่อท่ำนไม่ทนั คิด เพรำะว่ำ
วันนั้นจะมำถึงทั้งปวงที่อยูท่ วั่ แผ่นดินโลก

4. จุดมุ่งหมายแห่ งการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
(1) ยอห์น.14:3 – ถ้ำเรำไปจัดแจงที่สำหรับท่ำนแล้ว เรำจะมำอีก รับท่ำนให้ไปอยูก่ บั เรำ เพื่อเรำ
อยูท่ ี่ไหน ท่ำนทั้งหลำยจะอยูท่ ี่นนั่ ด้วย
1 เธสะโลนิกำ. 4:16,17 – ด้วยว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ จะเสด็จมำจำกสวรรค์ดว้ ยเสี ยงกู่กอ้ ง ด้วย
สำเนียงของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรสังข์ของพระเจ้ำ และคนทั้งหลำยที่ตำยแล้วในพระคริ สต์จะเป็ น
ขึ้นมำก่อน ภำยหลังนั้น เรำผูย้ งั เป็ นอยูแ่ ละคอยอยูจ่ ะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่ำนั้น และจะ
ได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำในท้องฟ้ ำ อย่ำงนั้นแหละเรำจึงจะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเป็ นนิ ตย์
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ เพื่อรับคนของพระองค์ให้ไปอยูก่ บั พระองค์ เพื่อว่ำ
พระองค์ประทับอยูท่ ี่ไหน คนของพระองค์จะอยูท่ ี่นนั่ ด้วย
ควำมรักของพระคริ สต์ ที่มีต่อคนของพระองค์น้ นั เป็ นหลักสำคัญในกำรที่พระองค์จะเสด็จ
กลับมำอีก พระองค์ทรงรักพวกเรำมำก และไม่ประสงค์จะอยูโ่ ดยปรำศจำกเรำ
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(เทียบ ยอห์น.17:24 – พระบิดำเจ้ำข้ำ ข้ำพเจ้ำจะใคร่ ให้คนเหล่ำนั้น ที่พระองค์ทรงประทำนให้
ข้ำพเจ้ำ อยูก่ บั ข้ำพเจ้ำ ในที่ที่ขำ้ พเจ้ำอยูน่ ้ นั เพื่อเขำจะได้เห็นสง่ำรำศีของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งพระองค์ได้ทรง
ประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำ เพรำะพระองค์ได้ทรงรักข้ำพเจ้ำก่อนสร้ำงโลก)
(2) ฟี ลิปปี .3:20,21 – ฝ่ ำยเรำเป็ นชำวแผ่นดินสวรรค์ เรำคอยท่ำผูช้ ่วยให้รอดจะเสด็จมำจำก
สวรรค์ คือพระเยซูคริ สตเจ้ำ พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกำยอันต่ำต้อยของเรำให้ใหม่ข้ ึน ให้เป็ น
เหมือนอย่ำงกำยของพระองค์อนั ทรงสง่ำรำศี ด้วยฤทธิ์ ซ่ ึ งพระองค์ทรงอำจปรำบสิ่ งสำรพัด ลงใต้อำนำจ
ของพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ เพื่อเปลี่ยนกำยอันต่ำต้อยของเรำให้ใหม่ข้ ึน ให้เป็ น
เหมือนอย่ำงพระกำยอันทรงสง่ำรำศีของพระองค์
(3) มัทธิว.25:19 – ครั้นอยูม่ ำช้ำนำน นำยจึงมำคิดบัญชีกบั บ่ำวเหล่ำนั้น
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำอีก เพื่อ “คิดบัญชี กับคนรับใช้ของพระองค์
(4) มัทธิว.16:27 – เหตุวำ่ เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมำ ด้วยรัศมีแห่งพระบิดำพร้อมกับพวกทูต
เวลำนั้นจะพระรำชทำนบำเหน็จให้ทุกคน ตำมกำรประพฤติของตน
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมำอีก เพื่อประทำนบำเหน็จให้แก่ทุกคน ตำมกำรประพฤติของเขำ
เวลำนั้นเรำจะได้รับบำเหน็จจำกพระเยซูคริ สต์ คือ เมื่อพระองค์เสด็จมำ มิใช่เวลำที่เรำตำย
2 ทิโมธี .4:8 – ตั้งแต่น้ ีไป มีมงกุฎแห่งควำมชอบธรรมเก็บไว้สำหรับข้ำพเจ้ำ ซึ่ งองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำ ผูพ้ ิพำกษำอันชอบธรรม จะทรงประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำ ในกำลวันนั้น และไม่ใช่ขำ้ พเจ้ำคนเดียว แต่จะ
ทรงประทำนแก่คนทั้งปวง ที่มีใจรักยินดีในกำรที่พระองค์จะเสด็จมำปรำกฏนั้น
1 เปโตร.5:4 – และเมื่อผูเ้ ลี้ยงใหญ่น้ นั จะเสด็จมำปรำกฏ ท่ำนทั้งหลำยจะรับสง่ำรำศี เป็ นมงกุฎ
ที่ร่วงโรยไม่ได้เลย
(5) 2 เธสะโลนิกำ.1:10 – ในวันนั้น คือวันที่พระองค์จะเสด็จมำรับเกียรติยศ เพรำะสิ ทธิ ชนของ
พระองค์ และจะเป็ นที่น่ำประหลำดใจแก่คนทั้งปวงที่เชื่ อ เพรำะท่ำนทั้งหลำยได้เชื่ อคำพยำนของเรำ
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ เพื่อรับสง่ำรำศี และเกียรติยศ เพรำะสิ ทธิ ชนของพระองค์
และจะเป็ นที่น่ำประหลำดใจแก่คนทั้งหลำยที่เชื่อ
(6) มัทธิว.25:10 – เมื่อเขำกำลังไปซื้ อนั้น เจ้ำบ่ำวก็มำถึง ผูท้ ี่พร้อมอยูแ่ ล้วก็ได้เข้ำไปกับท่ำนใน
งำนสมรส แล้วก็ปิดประตูเสี ย
วิวรณ์.19:7-9 – ให้เรำทั้งหลำยชื่นชนยินดี และถวำยเกียรติยศแด่พระองค์ เพรำะกำรมงคล
สมรสแห่งพระเมษโปดกนั้นมำถึงแล้ว และเจ้ำสำวได้แต่งตัวเตรี ยมพร้อมแล้ว และได้ทรงโปรดให้
เจ้ำสำวนั้น นุ่งห่มแต่งตัวผ้ำป่ ำนเนื้ อละเอียดสดใสบริ สุทธิ์ ด้วยว่ำผ้ำป่ ำนนั้น ได้แก่กำรประพฤติชอบ
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ธรรมของพวกสิ ทธิ ชน ทูตสวรรค์องค์น้ นั จึงสั่งข้ำพเจ้ำว่ำ “จงจำรึ กไว้เถิดว่ำ คนทั้งหลำยที่รับเชิญมำใน
กำรเลี้ยงมงคลสมรสของพระเมษโปดกนั้นก็เป็ นสุ ข” และท่ำนว่ำแก่ขำ้ พเจ้ำอีกว่ำ “ถ้อยคำเหล่ำนั้นเป็ น
พระคำของพระเจ้ำ และเป็ นคำจริ ง”
ข้ อเสนอทีห่ ก พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำเพื่ออภิเษกกับเจ้ำสำว คือคริ สตจักรที่พระองค์ทรงหมั้นไว้
แล้ว (เทียบ เอเฟซัส.5:23-32) และเพื่องำนเลี้ยงสมรส
(7) ลูกำ.19:12,15 – เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่ำ “มีเจ้ำประเทศรำชองค์หนึ่งไปยังเมืองไกล
เพื่อจะรับอำนำจมำครองแผ่นดินของตน แล้วจะกลับมำ เมื่อท่ำนได้รับอำนำจครองแผ่นดินกลับมำแล้ว
ท่ำนจึงเรี ยกบ่ำวทั้งหลำยที่ท่ำนได้ให้เงินไว้น้ นั มำ เพื่อจะได้รู้วำ่ เขำทุกคนได้กำไรกี่มำกน้อย
มัทธิว.25:31 – เมื่อบุตรมนุ ษย์จะเสด็จมำด้วยรัศมีภำพของพระองค์ กับทั้งหมู่ทูตสวรรค์ เมื่อ
นั้นพระองค์จะทรงนัง่ บนพระที่นงั่ อันรุ่ งเรื องของพระองค์
เยเรมีย.์ 23:5,6 – นี่แน่ะ พระเยโฮวำห์ได้ตรัสว่ำ “วันคืนทั้งปวงจะมำ ที่เรำจะให้ดำวิดเกิดกิ่ง ๆ
หนึ่งที่จะเป็ นที่ซื่อสัตย์ และมีกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่งเสวยรำช และท่ำนจำเริ ญอยู่ และจะตัดสิ นเป็ นสัตย์ธรรม
และจะกระทำควำมชอบธรรมในแผ่นดินโลก ในวันคืนเหล่ำนั้น ตระกูลยะฮูดำจะได้รอด และพวก
อิสรำเอลจะได้อำศัยอยูไ่ ม่เป็ นอันตรำย และชื่อของพระองค์ที่เขำจะร้องเรี ยกนั้น คือ พระเยโฮวำห์เป็ น
ควำมชอบธรรมของพวกเรำ
สดุดี.2:6 – ฝ่ ำยเรำได้ต้ งั กษัตริ ยข์ องเรำไว้ที่ซีโอน ภูเขำบริ สุทธิ์ ของเรำ
เศคำริ ยำห์.14:9 – และพระเยโฮวำห์จะเป็ นกษัตริ ย ์ ครองทัว่ แผ่นดิน ในวันนั้นพระเยโฮวำห์จะ
เป็ นพระเจ้ำแต่องค์เดียว และพระนำมของพระองค์ แต่นำมเดียว
วิวรณ์.19:12,15,16 – และพระเนตรของท่ำนนั้นดุจเปลวไฟ และที่พระเศียรของท่ำนมีมงกุฎ
หลำยมงกุฎ และท่ำนมีพระนำมจำรึ กไว้ ซึ่ งไม่มีผใู ้ ดรู ้จกั เว้นแต่ท่ำนเอง มีพระแสงคมออกจำกพระ
โอษฐ์ของท่ำน เพื่อท่ำนจะได้ฟันพวกนำนำประเทศด้วยพระแสงนั้น และท่ำนจะได้ทรงครอบครองเขำ
ด้วยคธำเหล็ก และท่ำนทรงเหยียบเครื่ องหี บน้ ำองุ่น แห่งพระนิเครำะห์อนั เฉี ยบขำดของพระเจ้ำ ผูท้ รง
ฤทธำนุภำพทุกประกำร
ท่ำนทรงมีพระนำมจำรึ กไว้ที่เสื้ อผ้ำ
และที่ตน้ พระอุระของท่ำนว่ำ
“พระมหำกษัตริ ยแ์ ห่งพระมหำกษัตริ ยท์ ้ งั ปวง และเจ้ำนำยแห่งเจ้ำนำยทั้งปวง”
วิวรณ์.20:4 – ข้ำพเจ้ำได้เห็นบัลลังก็หลำยบัลลังก์ และมีผนู ้ งั่ บัลลังก์น้ นั และทรงมอบกำร
พิพำกษำไว้แก่ผเู ้ หล่ำนั้น และข้ำพเจ้ำได้เห็นวิญญำณจิตของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะมำแล้ว เพรำะเป็ น
พยำนฝ่ ำยพระเยซู และเพรำะพระคำของพระเจ้ำคือ ผูท้ ี่ไม่ได้บูชำสัตว์ร้ำยนั้น หรื อรู ปของมัน หรื อไม่
ได้รับรอยสักของมันไว้ที่หน้ำผำกหรื อที่มือของเขำ
และเขำทั้งปวงนั้นได้ดำรงชี พอยู่
และได้
ครอบครองกับพระคริ สต์จนสิ้ นพันปี
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วิวรณ์.11:15 – ครั้นทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดเป่ ำแตรแล้ว มีมำกเสี ยงกล่ำวขึ้นดัง ๆ ในสวรรค์วำ่
“บรรดำแผ่นดินแห่งพิภพนี้ ก็กลำยเป็ นอำณำจักรขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ และขอพระคริ สต์ของ
พระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองอยูส่ ื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ เพื่อทรงปกครองรำชอำณำจักรของพระองค์ ในฐำนะทรง
เป็ นกษัตริ ย ์
(8) เศคำริ ยำห์. 14:1-4 – นี่แน่ะวันสำหรับพระเยโฮวำห์ และทรัพย์เชลยของท่ำนจะถูกเอำไป
แบ่งปั นที่ซ่ ึ งหน้ำท่ำนทั้งหลำย และเรำจะรวบรวมบรรดำประเทศทั้งปวงได้มำทำศึกต่อเมืองเยรู ซำเล็ม
และเขำจะตีเอำเมือง และจะปล้นเอำเรื อนทั้งหลำย และเขำจะข่มขืนน้ ำใจหญิงทั้งปวง และคนทั้งหลำย
ในเมืองจะถูกพำไปเป็ นเชลยกึ่งหนึ่ง และส่ วนที่เหลืออยูน่ ้ นั จะไม่ตอ้ งถูกฉุดออกไปจำกเมือง และพระ
เยโฮวำห์จะเสด็จออกไปรบประเทศเหล่ำนั้น เหมือนเมื่อพระองค์ได้ทำศึกในวันสงครำมครั้งหนึ่ง และ
ในวันนั้นพระบำทของพระองค์จะยืนที่ยอดภูเขำเอลำยโอน ซึ่ งอยูต่ รงเมืองเยรู ซำเล็มข้ำงตะวันออก และ
ภูเขำเอลำยโอนจะแยกออกตอนกลำงเป็ นช่องใหญ่ ตรงตะวันออก ตะวันตก และภูเขำกึ่งหนึ่งจะเลื่อน
ถอยไปข้ำงทิศเหนือและกึ่งหนึ่งจะเลื่อนถอยไปข้ำงทิศใต้
ข้ อเสนอทีแ่ ปด พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ เพื่อช่วยชนชำติอิสรำเอลให้พน้ ภัย ในวันที่ชนชำติ
อิสรำเอลจะถูกทดลอง และทนทุกข์ทรมำนอย่ำงสำหัส
(9) เศคำริ ยำห์.8:3,7,9 – พระเยโฮวำห์ตรัสดังนี้วำ่ “เรำได้กลับไปยังซี โอนแล้ว เรำจะตั้งอำศัย
ในท่ำมกลำงกรุ งเยรู ซำเล็ม และเขำจะร้องเรี ยกเยรู ซำเล็มว่ำเมืองแห่งควำมจริ ง และภูเขำแห่งพระเยโฮ
วำห์วำ่ ภูเขำแห่งควำมบริ สุทธิ์ พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยตรัสดังนี้วำ่ “นี่แน่ะ เรำจะช่วยพล
ไพร่ ของเขำให้รอดจำกเมืองทิศตะวันออกและเมืองทิศตะวันตก เรำจะพำเขำทั้งหลำย และเขำทั้งหลำย
จะตั้งอยูใ่ นเมืองเยรู ซำเล็มและเขำจะได้เป็ นพลไพร่ ของเรำ และเรำจะเป็ นพระเจ้ำของเขำ ในควำมจริ ง
และควำมชอบธรรม
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ เพื่อทรงรวบรวมชนชำติอิสรำเอล ที่กระจัดกระจำยไปจำก
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกให้เข้ำมำอยูใ่ นกรุ งเยรู ซำเล็ม
(10) โรม.11:26 – เมื่อเช่นนั้นแล้ว พวกอิสรำเอลทั้งปวงก็จะได้รอด เหมือนมีคำเขียนไว้แล้วว่ำ
ผูช้ ่วยให้รอดจะเสด็จจำกเมืองซี โอน และจะทรงกำจัดอธรรมให้สูญหำยไปจำกยำโคบ
ข้ อเสนอทีส่ ิ บ พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ เพื่อช่วยชนชำติอิสรำเอลให้รอดพ้น และกำจัดกำรอธรรม
ให้สูญหำยไปจำกยำโคบ
(11) มำลำคี.3:1-3 – พระเยโฮวำห์จอมพลโยธำตรัสว่ำ “ดูนะ เรำจะใช้ทูตของเรำออกไป และ
เขำจะจัดแจงหนทำงไว้ล่วงหน้ำเรำ และพระเยโฮวำห์ที่เจ้ำทั้งหลำยถำมถึงนั้น จะเสด็จมำยังวิหำรของ
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พระองค์โดยเร็ วพลัน ทูตนั้นก็คือทูตตำมควำมที่บ่งไว้ในสันถวไมตรี ซึ่ งเจ้ำทั้งหลำยพึงพอใจนั้น ดูเถอะ
เขำคงจะมำ แต่ผใู ้ ดจะรอหน้ำอยูไ่ ด้ในวันที่พระองค์เสด็จมำ และผูใ้ ดจะเผชิญหน้ำอยูไ่ ด้เมื่อพระองค์มำ
ปรำกฏพระกำย เพรำะว่ำพระองค์เป็ นประดุจดังไฟถลุงแร่ และสบู่ของช่ำงซักฟอกและพระองค์จะนัง่ ลง
เหมือนช่ำงหลอม ช่ำงถลุงเงิน พระองค์จะถลุงถูกชำยของพวกเลวี ดุจดังถลุงทองและเงิน เพื่อเขำ
ทั้งหลำยจะถวำยเครื่ องบูชำแก่พระเยโฮวำห์ดว้ ยน้ ำใสใจบริ สุทธิ์
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเอ็ด พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำดุจช่ำงหลอมเงิน
(12) 2 ทิโมธี .4:1 – ข้ำพเจ้ำกำชับท่ำนจำเพำะพระเจ้ำ และจำเพำะพระเยซูคริ สตเจ้ำ ผูจ้ ะทรง
พิพำกษำทั้งคนเป็ นและคนตำย โดยอ้ำงกำรที่พระองค์จะเสด็จมำปรำกฏ และอ้ำงแผ่นดินของพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสอง พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ เพื่อทรงพิพำกษำทั้งคนเป็ นและคนตำย
(ก) มัทธิว.25:31,32 – เมื่อมนุษย์จะเสด็จมำ ด้วยรัศมีภำพของพระองค์กบั ทั้งหมู่ทูตสวรรค์ เมื่อ
นั้นพระองค์จะทรงนัง่ อันรุ่ งเรื องของพระที่นงั่ บรรดำชนชำติต่ำง ๆ จะประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์
พระองค์และพระองค์จะทรงแยกเขำทั้งหลำยออกจำกกัน เหมือนอย่ำงผูเ้ ลี้ยงแกะแยกแกะออกจำกแพะ
พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ เพื่อทรงพิพำกษำชนชำติท้ งั ปวงชนชำติต่ำง ๆ ในที่น้ ี หมำยถึง
ชนชำติที่ยงั อยูใ่ นแผ่นดินโลก ในขณะที่พระองค์เสด็จมำ
(ข) วิวรณ์.20:11,12 – ข้ำพเจ้ำได้เห็นพระที่นงั่ ใหญ่ขำว กับท่ำนผูป้ ระทับที่พระที่นงั่ นั้น และ
แผ่นดินโลก และฟ้ ำอำกำศก็อนั ตรธำนไปจำกพระพักตร์ ท่ำน และไม่มีที่อยูส่ ำหรับแผ่นดินโลกและฟ้ ำ
อำกำศนั้นต่อไปเลย ข้ำพเจ้ำได้เห็นบรรดำผูท้ ี่ตำยแล้ว ทั้งผูใ้ หญ่ผนู ้ อ้ ย ยืนอยูเ่ ฉพำะพระที่นงั่ นั้น และ
หนังสื อทั้งหลำยก็เปิ ดออกและมีหนังสื ออีกเล่มหนึ่งก็เปิ ดออกคือสมุดทะเบียนประจำชีพ และผูท้ ี่ตำย
แล้วทั้งปวงก็ถูกพิพำกษำ ตำมข้อควำมที่จำรึ กไว้แล้วในหนังสื อเหล่ำนั้น ตำมกำรที่เขำได้ประพฤติ
พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ
เพื่อทรงพิพำกษำคนที่ตำยไปแล้วระหว่ำงกำรพิพำกษำสอง
ประกำรนี้ มีระยะเวลำหนึ่งพันปี (วิวรณ์.20:7-11 -)
(13) ยูดำ.14,15 – อำโนค คนที่เจ็ด นับแต่อำดัมได้พยำกรณ์ถึงคนเหล่ำนั้นว่ำ “นี่แน่ะ องค์พระผู ้
เป็ นเจ้ำได้เสด็จมำ พร้อมกับผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระองค์หลำยหมื่นเพื่อจะได้ทรงพิพำกษำปรับโทษคนทั้ง
ปวง และทรงบันดำลให้ทุรชนคนบำปทั้งปวงในท่ำมกลำงเขำ รู ้สึกตัวถึงกำรอธรรมของตน ที่เขำ
กระทำด้วยใจชัว่ และรู ้สึกตัวถึงกำรหยำบช้ำทั้งหมด ซึ่ งทุรชนคนบำปทั้งหลำยนั้นได้กล่ำวใส่ ควำม
พระองค์”
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสาม พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ เพื่อทรงพิพำกษำคนทั้งปวง และเพื่อให้คนบำปทุกคน
รู ้สึกตัวถึงกำรอธรรมของตน ซึ่ งได้กระทำด้วยใจชัว่ และกำรหยำบช้ำทั้วหมด ซึ่ งทุรชนคนบำป
ทั้งหลำยได้กล่ำวใส่ ควำมพระองค์
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(14) อิสยำห์.26:21 – เพรำะนี่แน่ะ พระเยโฮวำห์กำลังเสด็จออกมำจำกที่ประทับของพระองค์
เพื่อจะลงโทษพลโลก เพรำะควำมผิดบำปของเขำ แผ่นดินโลกจะเปิ ดเผยโลหิ ตที่ไหลริ น และจะไม่
ปกปิ ดคนที่ถูกฆ่ำตำยอีกเลย
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสี่ พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ เพื่อจะลงโทษพลโลกทั้งปวง เพรำะควำมผิดของเขำ
(15) 2 เธสะโลนิกำ.1:7-9 – และจะทรงบันดำลให้ท่ำนทั้งหลำย ที่ถูกควำมยำกลำบำกนั้น ได้รับ
ควำมบรรเทำด้วยกันกับเรำ เมื่อพระเยซูเจ้ำจะเสด็จมำจำกสวรรค์ ปรำกฏพร้อมกับหมูทูตสวรรค์ของ
พระองค์ผมู ้ ีฤทธิ์ ดงั เปลวเพลิง และจะทรงสนองโทษแก่คนเหล่ำนั้นที่ไม่รู้จกั พระเจ้ำ และไม่เชื่อฟังพระ
กิตติคุณของพระเยซูเจ้ำของเรำ คนเหล่ำนั้นจะรับโทษ คือควำมพินำศนิรันดร์ พ้นออกไปจำกพระพักตร์
ของพระเจ้ำและจำกรัศมีเดชของพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ ิ บห้ า พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ เพื่อสนองโทษแก่คนเหล่ำนั้น ที่ไม่รู้จกั พระเจ้ำ และไม่
เชื่อฟังพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์เจ้ำของเรำ
(16) 2 เธสะโลนิกำ.2:8 – ขณะนั้นผูน้ อกกฎหมำยนั้นก็จะปรำกฏตัวขึ้น และพระเยซูเจ้ำจะทรง
ประหำรเสี ย ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลำญให้สูญไปด้วยกำรปรำกฏ และกำรเสด็จ
มำของพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ ิ บหก พระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ เพื่อทรงประหำร “ผูน้ อกกฎหมำย” นั้นด้วยลมพระโอษฐ์
ของพระองค์ และทรงผลำญให้สูญสิ้ นไป ด้วยอำกำรปรำกฏและกำรเสด็จมำของพระองค์
(17) อิสยำห์.11:1,2,4,5,9 – จะมีกิ่งก้ำนแตกออกจำกต้นแห่งยิซยั และจะมีหน่อแตกงอกขึ้นจำก
รำกของท่ำน เติบโตขึ้นจนกินผล และพระจิตแห่งพระเยโฮวำห์จะสถิตอยูก่ บั ท่ำนผูน้ ้ นั คือดวงปั ญญำ
และดวงควำมเข้ำใจ ดวงวินิจฉัย และดวงอำนุภำพ ดวงควำมรอบรู้ และควำมยำเกรงพระเยโฮวำห์ แต่
ท่ำนจะพิพำกษำคนยำกจนโดยควำมยุติธรรม และท่ำนจะตัดสิ นคนเข็ญใจแห่งแผ่นดินโลก โดยควำม
เที่ยงตรง และจะประหำรคนใจอำมหิ ต ด้วยไม้เรี ยวแห่ งพระโอษฐ์ของท่ำนและท่ำนจะทรงสังหำรคน
ชัว่ ทั้งหลำย ด้วยลมหำยใจจำกริ มฝี ปำกของท่ำน ควำมชอบธรรมจะเป็ นผ้ำคำดเอวของท่ำน และควำม
สัตย์ซื่อจะเป็ นผ้ำคำดบั้นเอวของท่ำนสัตว์เหล่ำนั้นจะไม่ทำอันตรำย หรื อทำควำมพินำศทัว่ ไปบนภูเขำ
อันบริ สุทธิ์ ของเรำเพรำะแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยควำมรู ้ฝ่ำยพระเยโฮวำห์ ดุจนั้นท่วมเต็มมหำสมุทร
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเจ็ด พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ เพื่อสถำปนำอำณำจักรแห่งควำมยุติธรรม และ
ควำมชอบธรรมทัว่ โลก
กำรเสด็จมำของพระเยซูคริ สต์ จะเป็ นกำรแก้ปัญหำสังคมอย่ำงถูกต้องทุกประกำร
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5. ผลแห่ งการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
หมายเหตุ ผลแห่งกำรเสด็จกลับมำของพระคริ สต์ เป็ นคู่กนั ไปกับจุดมุง่ หมำยแห่งกำรเสด็จมำ
ของพระองค์ แต่มีบำงข้อที่เข้ำกับหัวข้อ “ผลแห่งกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์” ได้ดีกว่ำหัวข้อ
“จุดมุ่งหมำยแห่งกำรเสด็จกลับมำของพระองค์”
(1) เกี่ยวกับพระเจ้ำ
อิสยำห์.40:5 – แล้วสง่ำรำศีแห่งพระเยโฮวำห์จะปรำกฏเห็นแจ้ง และมนุษยชำติทวั่ ไปจะเห็น
กับตำด้วยกัน เพรำะพระโอษฐ์ของพระเยโฮวำห์ตรัสไว้ดงั นั้น (ดูขอ้ 3,9-11 ด้วย)
ข้ อเสนอ ในกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ สง่ำรำศีของพระเจ้ำจะปรำกฏแจ้ง และมนุษยชำติทวั่ ไป
จะเห็นด้วยตำกัน
(2) เกี่ยวกับคริ สตจักร
(ก) 1เธสะโลนิกำ.4:16 – ด้วยว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ จะเสด็จมำจำกสวรรค์ดว้ ยเสี ยงกู่กอ้ ง ด้วย
สำเนียงของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรสังข์ของพระเจ้ำ และคนทั้งหลำยที่ตำยแล้วในพระคริ สต์ จะเป็ น
ขึ้นมำก่อน
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ คนที่ตำยแล้วในพระคริ สต์จะเป็ นขึ้นมำก่อน
(ข) ฟี ลิปปี .3:20,21 – ฝ่ ำยเรำเป็ นชำวแผ่นดินสวรรค์ เรำคอยท่ำผูช้ ่วยให้รอดจะเสด็จมำจำก
สวรรค์คือพระเยซูคริ สต์เจ้ำ พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกำยอันต่ำต้อยของเรำให้ใหม่ข้ ึน ให้เป็ น
เหมือนอย่ำงกำยของพระองค์อนั ทรงสง่ำรำศี ด้วยฤทธิ์ ซ่ ึ งพระองค์ทรงอำจปรำบสิ่ งสำรพัดใต้อำนำจ
ของพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ อง เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ ร่ ำงกำยของผูท้ ี่เชื่ อจะได้รับกำรเปลี่ยนแปลง ให้เป็ น
เหมือนพระกำยอันทรงสง่ำรำศีของพระองค์
(เทียบ โรม.8:23 – และมิใช่เท่ำนั้น แต่เรำทั้งหลำยเองด้วยผูไ้ ด้รับพระวิญญำณเป็ นผลแรก ตัว
เรำก็ยงั คร่ ำครวญคอยจะเป็ นอย่ำงบุตร คือที่จะให้กำยของเรำทั้งหลำยรอดตำย) เวลำนั้นกำรรอดพ้นบำป
จะสำเร็ จครบถ้วนบริ บูรณ์
(ค) 1 เธสะโลนิกำ.4:17 – ภำยหลังนั้นเรำผูย้ งั เป็ นอยูแ่ ละคอยอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อม
กับคนเหล่ำนั้น และจะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำในท้องฟ้ ำ อย่ำงนั้นแหละเรำจึงจะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำเป็ นนิตย์
ข้ อเสนอทีส่ าม เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ ผูเ้ ชื่ อทั้งหลำยที่ยงั มีชีวติ อยู่ และผูท้ ี่ได้ล่วงลับไปแล้ว จะ
ได้เป็ นขึ้นมำใหม่ และพระองค์จะทรงรับเขำทั้งหลำยขึ้นไปท้องฟ้ ำ เพื่ออยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเขำ
เป็ นนิตย์ (เทียบ ยอห์น.14:3)
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(ง) 1 ยอห์น.3:2 – ดูก่อนพวกที่รัก บัดนี้ เรำทั้งหลำยเป็ นบุตรของพระเจ้ำ และยังไม่ปรำกฏว่ำ
ต่อไปเบื้องหน้ำนั้นเรำจะเป็ นอย่ำงไร เรำรู ้แล้วว่ำ เมื่อพระองค์จะเสด็จมำปรำกฏ เรำทั้งหลำยจะเป็ น
เหมือนพระองค์ เรำจะเห็นพระองค์อย่ำงนั้น
ข้ อเสนอทีส่ ี่ เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ ผูเ้ ชื่อจะกลำยเป็ นเหมือนพระองค์ เพรำะว่ำพระองค์ทรง
เป็ นอย่ำงไร เรำจะเห็นพระองค์อย่ำงนั้น
กำรมองเห็นพระคริ สต์น้ นั จะเปลี่ยนเรำให้เหมือนพระฉำยของพระคริ สต์ (2 โคริ นธ์.3:18)
เดี๋ยวนี้เรำมองเห็นเหมือนเงำในกระจก จึงมองเห็นไม่ชดั เจน แต่เมื่อถึงเวลำนั้น เรำจะอยูเ่ ฉพำะพระ
พักตร์ พระองค์จึงจะสำมำรถเห็นสง่ำรำศีของพระองค์ โดยที่ไม่มีอะไรปิ ดบังไว้ และเรำจะรับสง่ำรำศี
ดุจเงำสะท้อน
(จ) โคโลสี .3:4 – เมื่อพระคริ สต์ผเู ้ ป็ นชีวิตของเรำทั้งหลำยจะทรงปรำกฏ ขณะนั้นท่ำนทั้งหลำย
ก็จะปรำกฏด้วยกันกับพระองค์ในสง่ำรำศีดว้ ย
ข้ อเสนอทีห่ ้ า เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จมำปรำกฏ ผูเ้ ชื่ อทั้งหลำยจะปรำกฏกับพระองค์ในสง่ำรำศีดว้ ย
(ฉ) 2 ทิโมธี .4:8 – ตั้งแต่น้ ีไป มีมงกุฎแห่งควำมชอบธรรม เก็บไว้สำหรับข้ำพเจ้ำ ซึ่ งองค์พระผู ้
เป็ นเจ้ำผูพ้ ิพำกษำอันชอบธรรม จะทรงประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำในกำลวันนั้น และไม่ใช่แก่ขำ้ พเจ้ำคนเดียว
แต่จะทรงประทำนแก่คนทั้งปวงที่มีใจรักยินดี ในกำรที่พระองค์จะเสด็จมำปรำกฏนั้น
ข้ อเสนอทีห่ ก เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ คนทั้งปวงที่มีใจยินดี ในกำรเสด็จมำปรำกฏของพระองค์
นั้น จะได้รับมงกุฎแห่งควำมชอบธรรม
(ช) 1 เปโตร.5:4 – และเมื่อผูเ้ ลี้ยงใหญ่น้ นั จะเสด็จมำปรำกฏ ท่ำนทั้งหลำยจะรับสง่ำรำศีเป็ น
มงกุฏที่ร่วงโรยไม่ได้เลย
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ ผูเ้ ลี้ยงแกะที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ จะได้รับสง่ำรำศีเป็ น
มงกุฎที่ไม่มีวนั ร่ วงโรยเลย
จงอ่ำน 1 เปโตร.5:1-3 เพื่อจะได้รู้วำ่ “ควำมซื่อสัตย์” ในที่น้ ีหมำยถึงอะไร
(ซ) วิวรณ์.20:4 – ข้ำพเจ้ำได้เห็นบัลลังก์หลำยบัลลังก์ และมีผนู ้ งั่ บนบัลลังก์น้ นั และทรงมอบ
กำรพิพำกษำไว้แก่ผเู ้ หล่ำนั้น และข้ำพเจ้ำได้เห็นวิญญำณจิตของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะมำแล้ว เพรำะ
เป็ นพยำนฝ่ ำยพระเยซู
และเพรำะพระคำของพระเจ้ำคือผูท้ ี่ไม่ได้บูชำสัตว์ร้ำยนั้นหรื อรู ปของมัน
หรื อไม่ได้รับรอยสักของมันไว้ที่หน้ำผำก หรื อที่มือของเขำ และเขำทั้งปวงนั้นได้ดำรงชีพอยู่ และได้
ครอบครองกับพระคริ สต์จนสิ้ นพันปี
ข้ อเสนอทีแ่ ปด เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ คนของพระองค์จะครอบครองด้วยกันกับพระองค์

211

หมายเหตุ ข้อนี้ดูเหมือนว่ำจะหมำยถึง ผูท้ ี่รับเชื่ อในวำระที่มีควำมทุกข์เวทนำมำกยิง่ นั้น แต่ก็ยงั
หมำยถึงผูเ้ ชื่อทุกคนด้วย แน่นอนทีเดียว เจ้ำสำวจะต้องครอบครองร่ วมกับเจ้ำบ่ำว
(3) เกี่ยวกับชนชำติอิสรำเอล
(ก)อิสยำห์.25:9 – ในวันนั้นเขำก็จะกล่ำวกันว่ำ “นี่แน่ะ คือพระเจ้ำของเรำ เรำได้คอยท่ำ
พระองค์ และพระองค์จะทรงช่วยเรำให้รอด นี่คือพระเยโฮวำห์ เรำได้คอยท่ำพระองค์ เรำมีควำมยินดี
และชื่นชมในควำมรอดของพระองค์”
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง คนของพระเยซูคริ สต์จะพำกันยินดี ในกำรเสด็จกลับมำของพระองค์เป็ นอย่ำงยิง่
ข้อนี้ไม่ได้หมำยถึงชนชำติอิสรำเอลท่ำนนั้น
แม้วำ่ ข้อควำมจะหมำยถึงชนชำติอิสรำเอล
โดยเฉพำะก็ตำม
(ข) อิสยำห์.11:11,12 – และครั้นถึงวันนั้น พระเยโฮวำห์จะทรงยืน่ พระหัตถ์ของพระองค์
ออกไปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะรับพลเมืองของพระองค์ ที่ตกค้ำงเหลืออยูก่ ลับคืนมำจำกประเทศอะชูร์ และ
จำกประเทศอียปิ ต์ และจำกประเทศพัธโรศ และจำกประเทศคุศ และจำกประเทศเอลำม และจำก
ประเทศซินำร และจำกประเทศอำมัธ และจำกประเทศตำมชำยทะเล และพระองค์จะทรงยกธง
เครื่ องหมำยขึ้นเรี ยกประชำชำติทวั่ ไป และจะทรงชุมนุมชนชำติอิสรำเอลที่พลัดพรำก และทรงรวบรวม
พวกยะฮูดำ ที่กระจัดกระจำยไปทั้งชำยหญิง จำกสี่ มุมโลกให้มำประชุมกัน
เอเสเคียล.36:24 – ด้วยว่ำเรำจะนำเจ้ำจำกนำนำประเทศ และจะรวบรวมเจ้ำทั้งหลำยแต่แผ่นดิน
ทั้งปวง และจะให้เจ้ำมำยังแผ่นดินของเจ้ำ
เอเสเคียล.37:21 – และท่ำนจงกล่ำวแก่เขำทั้งหลำยว่ำ พระเยโฮวำห์เจ้ำตรัสนี้วำ่ “นี่แน่ะ เรำจะ
นำลูกหลำนทั้งหลำยแห่งอิสรำเอล จำกท่ำมกลำงนำนำประเทศที่เขำไปนั้น และจะรวบรวมเขำทั้งหลำย
แต่ที่ลอ้ มรอบนั้น และจะนำเขำไปยังแผ่นดินแห่งเขำทั้งหลำย”
เศฟันยำห์.3:19,20 – นี่แน่ะ ในเวลำนั้นเรำจะตัดสิ นทำโทษแก่คนทั้งปวง ที่ย่ำยีท่ำนและจะช่วย
คนที่กำยเขยกให้รอด และจะรวบรวมซึ่ งคนที่ตอ้ งกระจัดกระจำยไป และจะให้เขำทั้งหลำยได้ควำม
สรรเสริ ญ และมีชื่อเสี ยงปรำกฏในทุก ๆ เมืองที่เขำได้ตอ้ งอัปยศนั้น พระเยโฮวำห์ตรัสว่ำ “ในขณะนั้น
เรำจะเอำท่ำนทั้งหลำยกลับเข้ำมำคือในเวลำที่เรำจะประชุมท่ำนนั้น ด้วยว่ำเรำจะกระทำให้ท่ำนทั้งหลำย
มีชื่อ และได้ควำมสรรเสริ ญ ปรำกฏในท่ำมกลำงประชำชนทั้งปวง แห่งแผ่นดินโลก เมื่อเรำจะกลับคืน
ท่ำนทั้งหลำยที่ตอ้ งเป็ นเชลยต่อหน้ำท่ำน
ข้ อเสนอทีส่ อง ในกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ พระองค์จะทรงรวบรวมชนชำติอิสรำเอล จำกทุก
ทิศ ให้มำรวมกันอีกในแผ่นของเขำ
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(ค) เอเสเคียล.37:19,22,24 – จงกล่ำวแก่เขำทั้งหลำยว่ำ พระเยโฮวำห์เจ้ำตรัสดังนี้วำ่ “นี่แน่ะ เรำ
จะเอำไม้น้ นั ของโยเซฟ ที่อยูใ่ นมือแห่งเอ็ฟรำยิม และตระกูลทั้งหลำยแห่งอิสรำเอล ที่คบเป็ นมิตรกัน
กับเขำ และเรำจะตั้งไม้น้ นั กับด้วยไม้ คือด้วยไม้แห่งยะฮูดำ และเรำยังไม้ท้ งั สองนั้นให้เป็ นอันหนึ่ง และ
จะได้เป็ นอันเดียวในมือของเรำ และเรำจะให้เรำทั้งหลำยเป็ นประเทศเดียวกันในแผ่นดิน บนภูเขำจะ
มิได้เป็ นสองประเทศอีก และจะมิได้แบ่งสองประเทศต่อไป และดำวิดผูร้ ับใช้ของเรำจะเป็ นกษัตริ ย ์
เหนื อเขำ และเขำทั้งหลำยจะมีผเู ้ ลี้ยงแต่คนเดียว และเขำจะดำเนินในพระบัญญัติท้ งั หลำยของเรำด้วย
และจะรักษำกฎหมำยทั้งหลำยของเรำ และจะประพฤติตำมกฎหมำยนั้น”
ข้ อเสนอทีส่ าม ในกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ ชนชำติอิสรำเอลที่แตกแยกออกเป็ นสองประเทศ
คือเอ็ฟรำยิม และยะฮูดำจะกลับรวมกันเป็ นประเทศเดียว ภำยใต้กำรปกครองของกษัตริ ยอ์ งค์เดียว คือ
พระเยซูเจ้ำ
(ง) เยเรมีย.์ 23:5,6 – นี่แน่ะ พระเยโฮวำห์ได้ตรัสว่ำ “วันคืนทั้งปวงจะมำ ที่เรำจะให้ดำวิดเกิดกิ่ง
ๆ หนึ่งที่จะเป็ นซื่อสัตย์ และจะมีกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่งเสวยรำชย์ และท่ำนจำเริ ญอยู่ และจะตัดสิ นเป็ นสัตย์
ธรรม และจะกระทำควำมชอบธรรมในแผ่นดินโลกในวันคืนเหล่ำนั้น ตระกูลยะฮูดำจะได้รอด และ
พวกอิสรำเอลจะได้อำศัยอยูไ่ ม่เป็ นอันตรำย และชื่อของพระองค์ที่เขำจะร้องเรี ยกนั้น คือ พระเยโฮวำห์
เป็ นควำมชอบธรรมของพวกเรำ
ข้ อเสนอทีส่ ี่ เนื่องด้วยกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ ตระกูลยะฮูดำจะได้รอด และชนชำติอิสรำเอล
จะได้อยูอ่ ย่ำงปลอดภัย
(เทียบ โรม.11:26 – เมื่อเช่นนั้นแล้ว พวกอิสรำเอลทั้งปวงก็จะได้รอดเหมือนมีคำเขียนไว้แล้ว
ว่ำ ผูช้ ่วยให้รอดจะเสด็จมำจำกเมืองซี โอน และจะทรงกำจัดอธรรมให้สูญหำยไปจำกยำโคบ)
(จ) เอเสเคียล.37:23 – และเขำทั้งหลำยจะมิได้ทำตัวให้เป็ นมลทินด้วยรู ปเคำรพและกำรชัว่
ลำมก และกำรผิดทั้งหลำยของเขำ แต่เรำจะช่วยเขำทั้งหลำยจำกที่อำศัยทั้งหลำยของเขำ ที่เขำทำตัวให้
เป็ นมลทินไป และจะชำระเขำให้บริ สุทธิ์ เขำทั้งหลำยจึงจะได้เป็ นพลไพร่ ของเรำ และเรำจะเป็ นพระ
เจ้ำของเจ้ำทั้งหลำย
เอเสเคียล.36:25-27,29 – และเรำจะเอำน้ ำอันสะอำดพรมเจ้ำทั้งหลำย และเจ้ำทั้งหลำยจึงจะ
สะอำด เรำจะให้เจ้ำทั้งหลำยสะอำดจำกควำมชัว่ และรู ปเคำรพทั้งหลำยของเจ้ำ เรำจะให้จิตใจใหม่แก่
เจ้ำทั้งหลำย และจะตั้งจิตวิญญำณใหม่ ณ ภำยในเจ้ำทั้งหลำย และเรำจะถอนหิ นเสี ยจำกเนื้อของเจ้ำ
ทั้งหลำย และประทำนใจเนื้ อแก่เจ้ำ และเรำจะใส่ พระวิญญำณของเรำไว้ ณ ภำยในเจ้ำ และจะให้เจ้ำ
ดำเนินในกฎหมำยทั้งหลำยของเรำ เจ้ำจะรักษำพระบัญญัติของเรำ และประพฤติตำมบัญญัติน้ นั และเรำ
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จะช่วยเจ้ำให้รอดจำกควำมชัว่ ทั้งหลำยแห่งเจ้ำ และเรำจะเรี ยกข้ำวให้ทวีบริ บูรณ์ข้ ึน และจะมิให้เจ้ำ
กันดำรอำหำร
ข้ อเสนอทีห่ ้ า เนื่องด้วยกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ ชนชำติอิสรำเอลจะได้รับกำรชำระจำกกำร
ชัว่ และพ้นจำกรู ปเคำรพทั้งหลำยของเขำ พระเจ้ำจะประทำนจิตใจ และจิตวิญญำณใหม่ให้แก่เขำพระ
เจ้ำจะถอนใจที่แข็งกระด้ำงของเขำออก และประทำนใจใหม่ให้แก่เขำ และจะทรงใส่ พระวิญญำณของ
พระองค์ไว้ภำยในเขำ และจะทรงบันดำลให้เขำดำเนินตำมกฎหมำยของพระองค์ เพื่อที่จะได้รักษำพระ
บัญญัติน้ นั
(เทียบ เยเรมีย ์ 31:31-34 – “นี่แน่ะ วันคืนทั้งหลำยจะมำ เมื่อเรำจะกระทำควำมสัญญำใหม่กบั
ตระกูลอิสรำเอล และตระกูลยะฮูดำ” พระเยโฮวำห์ได้ตรัส “จะไม่เหมือนควำมสัญญำ ซึ่งเรำได้กระทำ
กับด้วยปู่ ย่ำตำยำยของเขำ ในวันที่เรำได้จบั มือของเขำ เพื่อจะพำเขำทั้งปวงออกจำกประเทศอียปิ ต์ ควำม
สัญญำของเรำนั้นถึงมำตรแม้นเรำได้เป็ นต่ำงสำมีแก่เขำ เขำทั้งปวงได้หกั คำสัญญำของเรำเสี ย” พระเย
โฮวำห์ได้ตรัส “แต่ควำมสัญญำที่เรำจะกระทำกับด้วยตระกูลแห่งอิสรำเอลจะเป็ นดังนี้ (คือว่ำ) เมื่อวัน
เหล่ำนั้นจะพ้นไปแล้ว” พระเยโฮวำห์ได้ตรัส “เรำจะใส่ บทบัญญัติของเรำไว้ ณ ภำยในตัวเขำทั้งปวง
และจะเขียนบทบัญญัติน้ นั ในใจเขำ และเตำจะเป็ นพระเจ้ำแก่เขำทั้งหลำย และเขำจะเป็ นไพร่ พลของเรำ
และเขำทั้งหลำยทุกตัวคนจะไม่ตอ้ งสั่งสอนเพื่อนบ้ำนของเขำจนถึงผูใ้ หญ่ที่สุด” พระเยโฮวำห์ได้ตรัส
“เพรำะเรำจะยกควำมบำปของเขำ และไม่ระลึกถึงควำมผิดของเขำอีกเลย”)
(ฉ) เอเสเคียล.36:37,38 – พระเยโฮวำห์เจ้ำตรัสนี้วำ่ “เรื อนอิสรำเอลจะต้องแสวงหำเรำ เพื่อจะ
กระทำสิ่ งนี้สำหรับเขำทั้งหลำย เรำจะให้เขำทั้งหลำยมีคนทวีข้ ึนดุจฝูงสัตว์ ดุจฝูงสัตว์สำหรับกำร
บริ สุทธิ์ ดุงฝูงสัตว์แห่งกรุ งเยรู ซำเล็มในกำรเลี้ยงใหญ่อนั กำหนดไว้ ดังนั้นแหละหัวเมืองทั้งหลำยที่ร้ำง
เปล่ำ จะเต็มด้วยฝูงคน และเขำทั้งหลำยจะได้รู้วำ่ เรำคือพระเยโฮวำห์”
เยเรมีย.์ 31:27 – “นี่แน่ะ วันคืนทั้งหลำยคงจะมำถึง ที่เรำจะหว่ำนตระกูลอิสรำเอลและตระกูล
ยะฮูดำ ด้วยพืชของมนุษย์และด้วยพืชเดียรฉำน” พระเยโฮวำห์ได้ตรัส
เอเสเคียล.36:33-38 – พระเยโฮวำห์เจ้ำตรัสดังนี้ วำ่ “ในวันที่เรำจะให้เจ้ำบริ สุทธิ์ จำกควำมชัว่
ทั้งหลำยของเจ้ำ เรำก็จะให้เจ้ำอำศัยในหัวเมืองทั้งปวง และที่ร้ำงเปล่ำทั้งปวงจะได้กลับกูต้ ้ งั ขึ้น และ
แผ่นดินที่ร้ำงเปล่ำนั้น ถึงได้เป็ นที่ร้ำงเปล่ำ แล้วต่อตำคนทั้งหลำยที่ผำ่ นไป เขำจะทำเป็ นไร่ นำ และเขำ
ทั้งหลำยจะว่ำ แผ่นดินนี้ที่ร้ำงเปล่ำนั้น ได้กลับเป็ นดุจสวนในเอเดน และหัวเมืองทั้งปวงที่สำบสู ญร้ำง
เปล่ำเสี ยไปนั้น ก็กลับเป็ นที่อยูอ่ ำศัยมัน่ คง และคนต่ำงประเทศที่เหลืออยูล่ อมรอบเจ้ำจะได้รู้วำ่ พระเย
โฮวำห์เจ้ำตรัสดังนี้วำ่ “เรื อนอิสรำเอลจะต้องแสวงหำเรำ เพื่อจะกระทำสิ่ งนี้สำหรับเขำทั้งหลำย เรำจะ
ให้เขำทั้งหลำยมีคนทวีข้ ึนดุจฝูงสัตว์ ดุจฝูงสัตว์สำหรับกำรบริ สุทธิ์ ดุจฝูงสัตว์แห่งกรุ งเยรู ซำเล็มในกำร
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เลี้ยงใหญ่กำหนดไว้ ดังนั้นแหละหัวเมืองทั้งหลำยที่ร้ำงเปล่ำ จะเต็มด้วยฝูงคน และเขำทั้งหลำยจะได้รู้
ว่ำเรำคือพระเยโฮวำห์”
เศคำริ ยำห์.8:3-5 – เยโฮวำห์ดงั นี้วำ่ “เรำได้กลับไปยังซี โอนแล้ว เรำจะตั้งอำศัยในท่ำมกลำง
เยรู ซำเล็ม และเขำจะร้องเรี ยกเยรู ซำเล็มว่ำ เมืองแห่งควำมจริ ง และภูเขำแห่งพระเยโฮวำห์ ภูเขำแห่ง
ควำมบริ สุทธิ์” เยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยตรัสดังนี้วำ่ “ยังจะมีหมู่ชำยแก่และหญิงแก่ นัง่ อยูท่ ี่ถนน
ในเมืองเยรู ซำเล็ม มีไม้เท้ำในมืองเขำทุกคนเพรำะอำยุมำก และถนนนั้นหลำยแห่งเมือง จะเต็มด้วย
เด็กชำยและเด็กหญิงเล่นอยูท่ ี่ถนนนั้น”
ข้ อเสนอทีห่ ก เนื่ องด้วยกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ และเหตุกำรณ์ท้ งั ปวงที่จะเกิดต่อเนื่ องมำ
ชนชำติอิสรำเอลจะได้ทวีข้ ึนอย่ำงน่ำอัศจรรย์ หัวเมืองที่สำบสู ญร้ำงเปล่ำไปนั้น ก็จะกลับเป็ นที่อยูอ่ ำศัย
อันมัน่ คง แผ่นดินที่ร้ำงเปล่ำนั้นจะได้กลับเป็ นดุจสวนเอเดนและเขำจะเรี ยกกรุ งเยรู ซำเล็มว่ำ เมืองแห่ง
ควำมจริ ง และจะเป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยสันติสุข ควำมเจริ ญรุ่ งเรื อง และควำมยินดี
(ช) เศคำริ ยำห์.8:23 – เยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยตรัสดังนี้วำ่ “ในวันเหล่ำนั้นจะเป็ นไป คือ
ว่ำสิ บคนแต่บรรดำภำษำประเทศเมืองทั้งปวง จะยึดชำยเสื้ อแห่งคนชำติยดู ำว่ำ เรำจะไปด้วยท่ำน เพรำะ
เรำได้ยนิ ว่ำ พระเจ้ำอยูก่ บั ท่ำนแล้ว”
อิสยำห์.49:22,23 – พระเยโฮวำห์เจ้ำตรัสดังต่อไปนี้ “ดูเถอะ เรำจะกวักมือเรี ยกประชำชำติใน
อ้อมแขนของเขำ และเขำจะแบกลูกผูห้ ญิงของเจ้ำมำบนบ่ำ กษัตริ ยท์ ้ งั หลำยจะเป็ นบิดำอุปกำระของเจ้ำ
และพระนำงทั้งหลำยจะเป็ นมำรดำอุปกำระของเจ้ำ เขำทั้งหลำยก็จะมำน้อมตัวลงกรำบไหว้เจ้ำด้วยหน้ำ
ติดดิน และจะเลียฝุ่ นที่เท้ำของเจ้ำและเจ้ำจะรู ้วำ่ เรำคือเยโฮวำห์ และคนทั้งหลำยที่ไว้วำงใจในเรำ จะ
มิได้ประสบควำมอับอำยเลย”
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด เนื่องด้วยกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ ประเทศอิสรำเอลจะเป็ นเอก เป็ นใหญ่เหนือ
ประเทศอื่นทั้งปวง
(ซ) อิสยำห์.66:19 – คือเรำจะใช้ผทู ้ ี่ยงั เหลือรอดตำยอยูน่ ้ นั ไปยังประเทศต่ำง ๆ เช่น ธำระซิ ศ
ฟูธ และลูด เมเซ็ด และโรศ ธูบลั และยำวำน หมู่เกำะที่อยูห่ ่ำงไกล คือพวกเหล่ำนั้น ที่ยงั ไม่ได้ยนิ ถึง
ชื่อเสี ยงของเรำ และไม่ได้เห็นสง่ำรำศีของเรำ เขำเหล่ำนั้นจะได้ประกำศสง่ำรำศีของเรำท่ำมกลำง
ประชำชำติ
ข้ อเสนอทีแ่ ปด เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ ชนชำติอิสรำเอลจะออกไปประกำศพระสง่ำรำศีของพระ
เยโฮวำห์ แก่ชนทุกประเทศ
(4) เกี่ยวกับประชำชำติท้ งั ปวง และผูท้ ี่ยงั มิได้บงั เกิดใหม่เป็ นรำยบุคคล
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(ก) มัทธิว.24:30 – เมื่อนั้นมิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรำกฏขึ้นในท้องฟ้ ำ มนุษย์ทุกชำติทวั่ โลกจะ
พิลำปร่ ำไร แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมำบนเมฆในท้องฟ้ ำ ด้วยฤทธำนุภำพและสง่ำรำศีเป็ นอันมำก
วิวรณ์.1:7 – ดูก่อนท่ำนทั้งหลำย พระองค์จะเสด็จมำในเมฆ และนัยต์ตำทุกดวงจะเห็นพระองค์
และคนเหล่ำนั้นที่ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์ดว้ ย และคนทุกชำติทุกตระกูลแห่งแผ่นดินโลก จะ
กำสรดเศร้ำเพรำะพระองค์ จงเป็ นไปอย่ำงนั้นเถิด อำเมน
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ คนทุกชำติทุกตระกูลแห่งแผ่นดินโลก จะกำสรดเศร้ำ
เพรำะพระองค์
วำระนั้นจะเป็ นวำระแห่งควำมชื่นชมยินดีที่สุด แก่บรรดำคนของพระองค์ แต่จะเป็ นวำระทุกข์
โศกที่สุดสำหรับผูท้ ี่ไม่เชื่ อพระองค์
(ข) มัทธิว.25:31,32 – เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมำด้วยรัศมีภำพของพระองค์กบั ทั้งหมู่ทูตสวรรค์
เมื่อนั้นพระองค์จะทรงนัง่ บนพระที่นงั่ อันรุ่ งเรื องของพระองค์ บรรดำชนชำติต่ำง ๆ จะประชุมพร้อม
กัน ต่อพระพักตร์ พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกเขำทั้งหลำยออกจำกกัน เหมือนอย่ำงผูเ้ ลี้ยงแกะแยก
ออกจำกแพะ
ข้ อเสนอทีส่ อง เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ บรรดำชนชำติต่ำง ๆ จะประชุมพร้อมกัน เพื่อรับกำร
พิพำกษำต่อพระพักตร์ พระองค์และพระองค์จะทรงแยกเขำออก ดุจผูเ้ ลี้ยงแกะแยะออกจำกแพะ
(ค) กิจกำรอัครทูต.15:16-18 – ภำยหลังเรำจะกลับมำสร้ำงพลับพลำของดำวิด ซึ่ งพังลงแล้วขึ้น
ใหม่ ที่ร้ำงหักพังนั้นเรำจะก่อขึ้นอีก และจะตั้งให้มนั่ คง เพื่อมนุษย์ท้ งั หลำยที่เหลืออยูจ่ ะได้แสวงหำพระ
เจ้ำ คือบรรดำคนต่ำงชำติซ่ ึ งรับนำมของเรำพระเจ้ำผูท้ รงแจ้งเหตุกำรณ์เหล่ำนี้ให้ทรำบ ได้ตรัสไว้แต่กำล
โบรำณแล้ว
เศคำริ ยำห์.8:20-23 – เยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยตรัสดังนี้วำ่ “หมู่ท้ งั ปวงยังจะมำ และชน
เมืองทั้งหลำยแห่งเมืองเป็ นอันมำก และชนเมืองตำบลหนึ่งจะไปถึงเมืองอื่นกล่ำวว่ำ ให้เรำทั้งหลำยไป
เร็ ว เพื่อจะอ้อนวอนต่อพระพักตร์ พระเยโฮวำห์ และเพื่อจะแสวงหำพระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำย
ข้ำจะไปด้วย แท้จริ งชนเมือง และประเทศทั้งหลำยเป็ นอันมำก จะมำแสวงหำพระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำ
ทั้งหลำย ในเมืองเยรู ซำเล็ม เพื่อจะอ้อนวอนต่อพระพักตร์ พระเยโฮวำห์ เยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำย
ตรัสดังนี้ วำ่ “ในวันเหล่ำนั้นจะเป็ นไป คือว่ำสิ บคน แต่บรรดำภำษำประเทศเมืองทั้งปวง จะยึดชำยเสื้ อ
แห่งคนชำติยดู ำว่ำ เรำจะได้ดว้ ยท่ำน เพรำะเรำได้ยนิ ว่ำพระเจ้ำอยูก่ บั ท่ำนแล้ว”
อิสยำห์.2:2,3 – เมื่อถึงสมัยสุ ดท้ำยนั้น ภูเขำอันเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์แห่งพระเยโฮวำห์น้ นั จะถูก
สถำปนำขึ้นให้เท่ำเทียมกับขุนเขำสู งทั้งหลำย และจะถูกยกชูข้ ึนให้สูงเยีย่ มเหนือภูเขำทั้งมวล และ
ประชำชนจะหลัง่ ไหลไปถึงที่นนั่ และประชำชำติเป็ นอันมำกจะพำกันกล่ำวว่ำ “มำเถิดพวกเรำ ให้เรำ
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ขึ้นไปยังภูเขำแห่งพระเยโฮวำห์ และยังโบสถ์ของพระเจ้ำแห่งยำโคบ พระองค์จะได้ทรงสอนเรำให้รู้จกั
วิถีทำงของพระองค์ และเรำจะได้เดินไปตำมทำงของพระองค์น้ นั ด้วยว่ำพระบัญญัติจะออกไปจำก
ท้องถิ่นซี โอน และพระคำของพระเยโฮวำห์จะออกไปจำกกรุ งเยรู ซำเล็ม”
ข้ อเสนอทีส่ าม เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ มนุษย์ท้ งั หลำยที่มีชีวติ อยู่ คือบรรดำคนต่ำงชำติที่ได้รับ
พระนำมพระองค์ จะแสวงหำพระเจ้ำ หมู่ชนทั้งปวงจำกบรรดำเมืองต่ำง ๆ จะมำพร้อมกัน แท้จริ งชน
เมืองและประเทศทั้งหลำย จะแสวงหำพระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยในกรุ งเยรู ซำเล็ม เพื่ออ้อน
วอนต่อพระพักตร์พระเยโฮวำห์
ถาม เรื่ องนี้จะเป็ นไปได้อย่ำงไร หำกว่ำพระเยซูคริ สต์เสด็จมำในทันทีทนั ใด และบรรดำ
ประชำชำติจะมำประชุมกันเฉพำะพระพักตร์ พระองค์เพื่อจะทรงพิพำกษำ และทรงแยกเขำจำกกัน ดุจ
แยกแพะออกจำกแกะ และกำหนดที่อยูอ่ นั นิ รันดร์
ตอบ ในพระคริ สตธรรมไม่ได้บอกไว้เลยว่ำ บรรดำชำติต่ำง ๆ จะประชุมพร้อมเพรี ยงกัน
ในทันทีที่พระองค์เสด็จกลับมำ เรำมักจะประสบปั ญหำต่ำง ๆ เมื่อเรำสมมติเอำในสิ่ งที่พระคัมภีร์ไม่ได้
สอนไว้เช่นว่ำสิ่ งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อใด ในวันเดียวหรื อหลำยวันเป็ นต้น เพรำะว่ำเหตุกำรณ์
เหล่ำนี้มีควำมเกี่ยวข้องสื บเนื่ องกันมำ และเป็ นผลแห่งกำรเสด็จมำของพระองค์ ฉะนั้นย่อมจะต้องมี
กำหนดเวลำในกำรที่จะให้บรรลุผล
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำพระเจ้ำคงไม่ประสงค์จะให้คำพยำกรณ์เหล่ำนี้
เป็ นเหมือนรำยกำรที่แน่นอน
เกี่ยวกับกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ตำมลำดับ
พระเจ้ำได้ทรงให้เรำรู ้เพียงแต่บทสังเขปแห่ง
เหตุกำรณ์สำคัญ ๆ เท่ำที่จำเป็ น ในอันที่จะหนุนน้ ำใจเรำให้คอยท่ำพระองค์เท่ำนั้น โปรดจำไว้วำ่
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จะเกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน ตำมคำทำนำยในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แต่โปรดจำไว้วำ่ คำ
ทำนำยมิใช่ประวัติศำสตร์
(ง) สดุดี.2:9 – ท่ำนจะไปทำลำยชนเหล่ำนั้นด้วยกระบองเหล็ก จะตีเขำให้แตกแหลกไปดุจ
ภำชนะของช่ำงหม้อ (ดูขอ้ 6,8 ด้วย)
ข้ อเสนอทีส่ ี่ เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำครอบครองด้วยสง่ำรำศีคนที่ต่อสู ้พระองค์จะถูกกำจัดให้
แหลกไป ดุจภำชนะของช่ำงหม้อ
(จ) 2 เธสะโลนิกำ.1:7-9 – และจะทรงบันดำลให้ท่ำนทั้งหลำย ที่ถูกควำมยำกลำบำกนั้น ได้รับ
ควำมบรรเทำด้วยกันกับเรำ เมื่อพระเยซูเจ้ำจะเสด็จมำจำกสวรรค์ปรำกฏพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ของ
พระองค์ ผูม้ ีฤทธิ์ ดงั เปลวเพลิง และจะทรงสนองโทษแก่คนเหล่ำนั้นที่ไม่รู้จกั พระเจ้ำ และไม่เชื่อฟังกิตติ
คุณของพระเยซูเจ้ำของเรำคนเหล่ำนั้นจะรับโทษ คือ ควำมพินำศนิรันดร์ พ้นออกไปจำกพระพักตร์พระ
เจ้ำและจำกรัศมีเดชของพระองค์
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ข้ อเสนอทีห่ ้ า เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ ผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระเจ้ำและไม่ยอมเชื่ อฟังพระกิตติคุณของพระ
เยซูคริ สต์ จะได้รับโทษเป็ นนิตย์นิรันดร์ พ้นออกไปจำกพระพักตร์พระเจ้ำ และพ้นจำกรัศมีเดชของ
พระองค์
ถ้ำต้องกำรทรำบว่ำ คำว่ำ “ควำมพินำศ” ในที่น้ ีหมำยควำมว่ำอะไรจงเปรี ยบเทียบ วิวรณ์.17:11
กับ 20:10 และ 19:20 และอ่ำนบทที่วำ่ ด้วยอนำคตของผูท้ ี่ปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูคริ สต์ หรื อควำม
รอดพ้นบำปโดยพระเยซูคริ สต์
(ฉ) เศคำริ ยำห์.14:16 – และอยูม่ ำบรรดำชนที่เหลืออยูใ่ นประเทศทั้งปวง ซึ่ งขึ้นมำต่อสู ้เมือง
เยรู ซำเล็มนั้น จะขึ้นไปนมัสกำรอธิ ษฐำนต่อพระมหำกษัตริ ย ์ คือพระเยโฮวำห์แห่งจอมพลโยธำทั้งหลำย
และนับถือเทศกำลตั้งทับอำศัย
อิสยำห์.49:7 –พระโฮวำห์ พระมหำไถ่ และองค์บริ สุทธิ์ ของชนชำติอิสรำเอลตรัสแก่ผทู ้ ี่ถูกคน
ทั้งหลำยดูหมิ่น และเป็ นที่รังเกียจแก่ประชำชน และผูท้ ี่เป็ นทำสของพวกเจ้ำนำย ว่ำ “บรรดำกษัตริ ยก์ ็จะ
เห็นแล้วลุกขึ้นยืน บรรดำเจ้ำนำยก็จะโค้งตัวลงให้เจ้ำ เพรำะเห็นแก่พระเยโฮวำห์ผทู ้ รงสัตย์ธรรม คือ
องค์บริ สุทธิ์ ของชนชำติอิสรำเอลผูไ้ ด้เลือกเจ้ำไว้”
วิวรณ์.15:4 – โอ องค์พระผูป้ ็ นเจ้ำ ใครผูใ้ ดจะไม่เกรงกลัวพระองค์ และจะไม่ถวำยเกียรติยศแก่
พระนำมของพระองค์เล่ำ เพรำะว่ำพระองค์ผเู ้ ดียวทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ด้วยว่ำประเทศทั้งปวงจะมำบูชำ
เฉพำะพระพักตร์ พระองค์ เพรำะว่ำกิจกำรอัครทูตอันยุติธรรมของพระองค์ทรงปรำกฏแจ้งอยูแ่ ล้ว
สดุดี.2:8 – ท่ำนจงขอแต่เรำ และเรำจะมอบชนต่ำงประเทศให้เป็ นมรดก ทั้งชนที่สุดปลำย
แผ่นดินโลก ให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของท่ำน
สดุดี.72:8-11 – พระองค์จะทรงครอบครอง ตั้งแต่มหำสมุทรข้ำงนี้ถึงมหำสมุทรข้ำงโน้น และ
ตั้งแต่แม่น้ ำจนถึงที่สุดปลำยแผ่นดินโลก ผูท้ ี่มีภูมิลำเนำในป่ ำ จะมำกรำบลงพระพักตร์พระองค์ และ
พวกศัตรู ของพระองค์จะต้องเสี ยผงคลีดิน กษัตริ ยแ์ ห่งเมืองธำระซี ศและแห่งเกำะทั้งหลำย จะส่ งส่ วย
กษัตริ ยจ์ ะกรำบลงนมัสกำรพระองค์ ชนประเทศทั้งปวงจะปฏิบตั ิพระองค์
ข้ อเสนอทีห่ ก เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ บรรดำชนชำติที่ยงั มีชีวติ อยูใ่ นประเทศทั้งปวง พร้อมด้วย
กษัตริ ยแ์ ละผูม้ ีบรรดำศักดิ์จะกรำบลงนมัสกำร และปฏิบตั ิพระองค์
(ช) เศคำริ ยำห์.9:10 – และเรำจะตัดเสี ยซึ่งรถรบศึกจำกเมืองเอ็ฟรำยิม และม้ำจำกเมือง
เยรู ซำเล็ม และธนูเครื่ องรบจะต้องตัดเสี ย และพระองค์จะกล่ำวซึ่ งควำมสุ ขสำรำญแก่นำนำประเทศ
และพระองค์จะได้ครอบงำตั้งแต่สมุทรตลอดถึงสมุทร และตั้งแต่แม่น้ ำนั้น จนถึงที่สุดปลำยทั้งหลำย
แห่งแผ่นดินโลก
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วิวรณ์.11:15 – ครั้นทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดเป่ ำแตรแล้ว มีมำกเสี ยงกล่ำวขึ้นดัง ๆ ในสวรรค์วำ่
“บรรดำแผ่นดินแห่งพิภพนี้ ก็กลำยเป็ นอำณำจักรขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ และของพระคริ สต์ของ
พระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองอยูส่ ื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์”
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมำ บรรดำแผ่นดินแห่งพิภพนี้จะกลำยเป็ นอำณำจักรขององค์พระผู ้
เป็ นเจ้ำของเรำ และของพระคริ สต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองอยูส่ ื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์
(ซ) อิสยำห์.2:4 - และพระองค์จะทรงวินิจฉัยควำม ระหว่ำงประชำชำติ และจะทรงตัดสิ นเรื่ อง
ของมหำชน และเขำทั้งหลำยจะเอำดำบของเขำตีเป็ นผำลไถนำและเอำหอกตีเป็ นของสำหรับลิดแขนง
ประเทศต่อประเทศจะไม่ยกดำบขึ้นต่อสู ้กนั และเขำจะไม่ศึกษำยุทธศำสตร์ อีกต่อไป (ดูขอ้ 2 ด้วย)
มีคำห์.4:3,4 – แล้วพระองค์จะทรงวินิจฉัยควำม ระหว่ำงประชำชนเป็ นอันมำกและจะทรง
ตัดสิ นให้ประเทศมหำอำนำจอันอยูห่ ่ำงไกลนั้นกระทำตำม เขำทั้งหลำยจะเอำดำบของเขำตีเป็ นผำลไถ
นำ และเอำหอกตีเป็ นขอสำหรับลิดแขนง ประเทศต่อประเทศจะไม่ยกดำบขึ้นต่อสู ้กนั และเขำจะไม่
ศึกษำยุทธศำสตร์ อีกต่อไป ต่ำงคนก็จะนัง่ อยูใ่ ต้ซุม้ เถำองุ่น และใต้ตน้ มะเดื่อเทศของตน และจะไม่มี
อะไรมำทำให้เขำสะดุง้ กลัว ด้วยว่ำพระโอษฐ์ของพระเยโฮวำห์เจ้ำแห่งพลโยธำ ตรัสไว้อย่ำงนั้น
สดุดี.27:7,16 – ในสมัยของพระองค์น้ นั ผูช้ อบธรรมจะเจริ ญขึ้น และควำมสงบสุ ขจะมีบริ บูรณ์
จนดวงจันทร์ จะดับสู ญ จะมีธญ
ั ญำหำรบริ บูรณ์บนพื้นแผ่นดินบนยอดภูเขำผลไม้จะดกจนต้นโอนเอน
ไปมำ เหมือนต้นไม้ที่ภูเขำละบำโนน และชำวเมืองจะชื่นบำนเหมือนต้นหญ้ำที่งอกจำกแผ่นดิน
ข้ อเสนอทีแ่ ปด เมื่อพระเยซู คริ สต์เสด็จกลับมำ สงครำมในโลกนี้จะสิ้ นสุ ดลง โลกจะมีควำมสงบสุ ข
และมีควำมอุดมสมบูรณ์ และผูช้ อบธรรมจะเจริ ญขึ้น
(5) เกี่ยวกับมนุษยชำติ
อิสยำห์.11:9 – สัตว์เหล่ำนั้นจะไม่ทำอันตรำย หรื อทำควำมพินำศทัว่ ไปบนภูเขำอันบริ สุทธิ์ ของ
เรำ เพรำะแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยควำมรู ้ฝ่ำยพระเยโฮวำห์ ดุจน้ ำท่วมเต็มมหำสมุทร
ข้ อเสนอ แผ่นดินโลกจะเต็มล้นด้วยควำมรู ้ฝ่ำยพระเยโฮวำห์ ดุจน้ ำท่วมเต็มมหำสมุทร
วันแห่งกำรเสด็จกลับมำ และกำรครอบครองของพระคริ สต์ จะเป็ นยุคทองคำอย่ำงแท้จริ ง และ
เรำอำจพูดได้วำ่ “อำเมน พระเยซูเจ้ำ เชิญเสด็จมำเถิด”
(6) เกี่ยวกับพญำมำรและผูท้ รยศต่อพระคริ สต์
(ก) 2 เธสะโลนิกำ. 2:8 – และพระเยซูเจ้ำจะทรงประหำรเสี ยด้วยพระโอษฐ์พระองค์ และจะ
ทรงผลำญให้สูญไปด้วยอำกำรปรำกฏ และกำรเสด็จมำของพระองค์ (เทียบ วิวรณ์.19:20)
(ข) วิวรณ์.20:1-3 – ข้ำพเจ้ำเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่ง ลงมำจำกสวรรค์ มีลูกกุญแจสำหรับเหวอัน
ลึกนั้น และมือท่ำนถือโซ่ใหญ่ ท่ำนได้จบั เอำพญำนำค คืองูโบรำณ ที่เรี ยกว่ำพญำมำรและซำตำน และ
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ได้ผกู มัดมันไว้จนสิ้ นพันปี และทิ้งมันไว้ในเหวอันลึกนั้น และได้ลนั่ กุญแจประทับตรำ เพื่อจะไม่ให้มนั
ล่อลวงชนประเทศทั้งหลำยต่อไป จนครบกำหนดพันปี แล้วภำยหลังนั้นต้องปล่อยมันออกไปชัว่
ขณะหนึ่ง
วิวรณ์.20:10 – ฝ่ ำยพญำมำรที่ได้ล่อลวงคนเหล่ำนั้นให้หลง ถูกโยนลงในบึงไฟที่ไหม้กำมะกัน
ที่สัตว์ร้ำยกับผูพ้ ยำกรณ์เท็จอยูน่ ้ นั และมันต้องทนทุกข์ทรมำนทั้งกลำงวันและกลำงคืนสื บ ๆ ไปเป็ น
นิตย์
ข้ อเสนอทีส่ อง พญำมำรจะถูกล่ำมโซ่ และถูกทิ้งไว้ในเหวลึกเป็ นเวลำหนึ่งพันปี และหลังจำกนั้นจะ
ได้รับกำรปลดปล่อยชัว่ ครำว และในที่สุดก็ตอ้ งถูกโยนลงในบึงไฟ และทนทุกข์ทรมำนทั้งกลำงวันและ
กลำงคืน สื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์
(7) เกี่ยวกับโลกและจักรวำล
(ก) โรม.8:19-21 – ด้วยว่ำสรรพสิ่ งที่สร้ำงแล้ว มีควำมเพียรคอยท่ำปรำรถนำให้บุตรทั้งหลำย
ของพระเจ้ำปรำกฏ เพรำะว่ำสรรพสิ่ งนั้นต้องเข้ำอยูใ่ นอำนำจของอนิจจัง มิใช่ตำมอำเภอใจของมันเอง
แต่เป็ นไปตำมพระองค์ ผูท้ รงบันดำลให้เข้ำอยูน่ ้ นั ด้วยมีควำมหวังใจว่ำ สรรพสิ่ งนั้นจะได้รอดจำก
อำนำจแห่งควำมเสื่ อมเสี ยและจะเข้ำในสง่ำรำศีแห่งบุตรทั้งหลำยของพระเจ้ำ
อิสยำห์.55:13 – จะเกิดมีตน้ สนแทนต้นหนำมพงดอ และจะมีตน้ แก้วแทนต้นหนำม
โคกกระสุ น และเหตุกำรณ์น้ ีจะเป็ นอนุสรณ์แก่พระเยโฮวำห์ และจะเป็ นเครื่ องหมำยถำวรที่จะไม่
สำบสู ญไปเลย
อิสยำห์.65:25 – สุ นขั ป่ ำกับลูกแกะจะหำกินอยูด่ ว้ ยกัน และสิ งโตจะกินฟำงเหมือนอย่ำงโค งูจะ
กินผลคลีดินเป็ นอำหำร สัตว์เหล่ำนั้นจะไม่ทำอันตรำย หรื อทำควำมพินำศตำมบนภูเขำอันบริ สุทธิ์ ของ
เรำ พระเยโฮวำห์ได้ตรัสว่ำอย่ำงนั้น
อิสยำห์.32:15 – จนกว่ำพระวิญญำณจะหลัง่ จำกเบื้องบนลงมำเหนือเรำ เมื่อนั้นป่ ำจะกลำยเป็ น
สวนและสวนนั้นจะมีค่ำเท่ำกับสวนผลไม้
อิสยำห์.35:1 – ป่ ำรกและที่แห้งแล้งจะยินดี และป่ ำทรำยจะชื่นชม (ดูขอ้ 2 และ 4 ด้วย)
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง เมื่อพระคริ สต์เสด็จกลับมำ สรรพสิ่ งที่สร้ำงแล้วจะรอดจำกอำนำจแห่งควำมเสื่ อมเสี ย
เข้ำสู่ สง่ำรำศีแห่งบุตรทั้งหลำยของพระเจ้ำ ต้นไม้ที่มีหนำมและเป็ นพิษจะไม่มีอีกเลย ป่ ำรกที่แห้งแล้ง
จะยินดี และป่ ำทรำยจะเกิดดอกออกผลน่ำรื่ นรมย์ยนิ ดี
(ข) 2 เปโตร.3:12,13 – คอยท่ำและกระหำยที่จะให้วนั ของพระเจ้ำมำถึง เมื่อไปจะติดท้องฟ้ ำ
อำกำศให้ละลำยไป และโลกธำตุจะละลำยไปด้วยไฟอันร้อนยิง่ แต่วำ่ ตำมคำสัญญำของพระองค์น้ นั เรำ
จึงคอยท่ำฟ้ ำอำกำศใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่ ซึ่ งจะเป็ นที่ที่ควำมชอบธรรมจะดำรงอยู่
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วิวรณ์.21:1 – ข้ำพเจ้ำได้เห็นฟ้ ำอำกำศใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่ เพรำะฟ้ ำอำกำศเดิม และ
แผ่นดินโลกเดิมนั้นล่วงไป และทะเลไม่มีต่อไปเลย
ข้ อเสนอทีส่ อง เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ จะมีทอ้ งฟ้ ำและแผ่นดินโลกใหม่ (เทียบ วิวรณ์.21:2-27)
ผลที่จะเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ คือมนุษย์จะกลำยเป็ นมนุษย์ใหม่ ที่
มีสง่ำรำศี จะมีร่ำงกำยใหม่ที่มีสง่ำรำศี จะมีสังคมใหม่เป็ นสังคมบริ สุทธิ์ ที่มีสง่ำรำศี และจะมีโลก และ
จักรวำลใหม่พร้อมด้วยสง่ำรำศี
“อำเมน พระเยซูเจ้ำ เชิญเสด็จมำเถิด”

6. วาระแห่ งการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
(1) มัทธิว.24:36,42 – แต่วนั นั้น โมงนั้น ไม่มีผใู ้ ดรู ้ ถึงทูตสวรรค์หรื อพระบุตรก็ไม่รู้ รู ้แต่พระ
บิดำองค์เดียว เหตุฉะนั้นจงเฝ้ ำระวังอยู่ เพรำะท่ำนไม่รู้วำ่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของท่ำนจะเสด็จมำเวลำไหน
มำระโก.13:32 – แต่วนั นั้น โมงนั้น ไม่มีผใู ้ ดรู ้ ถึงทูตสวรรค์หรื อพระบุตรไม่รู้ รู ้แต่พระบิดำ
องค์เดียว
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง วำระกำหนดที่แน่นอน แห่งกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ พระองค์ไม่ได้ทรง
เปิ ดเผยให้ผใู้ ดทรำบเลย
หมายเหตุ กำรคำนวณเวลำจำกเรื่ องรำวในพระธรรมดำเนียล ซึ่ งบำงคนพยำยำมใช้เพื่อกำหนด
วำระที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมำนั้น เป็ นสิ่ งที่เชื่ อถือไม่ได้ เพรำะเขำพยำยำมทำในสิ่ งที่เหลือวิสัยของ
มนุษย์ กำรที่ไม่ยอมให้เรำทรำบวันเวลำแน่นอนในเรื่ องนี้ เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้ำ คำพยำกรณ์
ของดำเนียลได้ปรำกฏอย่ำงชัดเจนแจ้งในวันที่พระคริ สต์ตรัสถ้อยคำใน มำระโก.13:32 –“แต่วนั นั้น
โมงนั้น ไม่มีผใู ้ ดรู ้ถึงทูตสวรรค์หรื อพระบุตรก็ไม่รู้ รู ้แต่พระบิดำองค์เดียว” และพระองค์ทรงทรำบ
อย่ำงแน่ชดั ปรำศจำกข้อสงสัยใด ๆ ว่ำ พระเจ้ำทรงมีพระประสงค์ที่จะให้คำพยำกรณ์เหล่ำนั้นสอน
บทเรี ยนอะไรบ้ำง แต่กระนั้นพระเยซูก็ยงั ทรงอ้ำงไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ วัน เวลำ หรื อชัว่ โมงแห่งกำรเสด็จ
กลับมำ พระองค์เองก็ไม่ทรงทรำบว่ำจะเป็ นเมื่อใด ครู หรื ออำจำรย์คนใด ที่พยำยำมคำนวณวันเวลำที่
พระเยซูจะเสด็จกลับมำ ก็ยอ่ มเชื่อถือไม่ได้ ฉะนั้น จึงไม่จำเป็ น ที่จะต้องเอำใจใส่ ต่อกำรคำนวณของคน
นั้น พระเจ้ำไม่ประสงค์จะให้เรำทรำบว่ำ พระบุตรของพระองค์จะเสด็จกลับมำเมื่อใดแน่
กิจกำรอัครทูต.1:7 – พระองค์ตรัสตอบเขำว่ำ “มิใช่ธุระของท่ำนทั้งหลำยที่จะรู ้เวลำ และกำล
กำหนด ซึ่ งพระบิดำได้ทรงดำริ ไว้โดยอำนำจของพระองค์” ขอให้เรำปล่อยเรื่ องนี้ไว้ในอำนำจของพระ
เจ้ำ แน่นอนเหลือเกิน พระเจ้ำทรงมีพระรำชประสงค์จะให้เรำเตรี ยมพร้อม สำหรับต้องรับกำรเสด็จ
กลับมำของพระเยซูเสมอ
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(2) มัทธิว.24:44 – เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อม ในโมงที่ท่ำนไม่ทนั คิดนั้น
บุตรทั้งหลำยจะเสด็จมำ
ข้ อเสนอทีส่ อง กำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ จะเกิดขึ้นในวำระที่แม้แต่ศิษย์ของพระองค์ก็ไม่
คำดคิดว่จะเป็ นโมงนั้น แม้แต่ผรู ้ ับใช้ที่ซื่อสัตย์และฉลำดก็จะไม่รู้ตวั แต่กระนั้นเมื่อพระองค์เสด็จ
กลับมำ จะพบว่ำ เขำกำลังทำตำมน้ ำพระทัยของพระองค์” (ข้อ 45,46)
(3) ลูกำ.17:26-30 – ในสมัยของโนอำห์ เหตุกำรณ์ได้เป็ นมำแล้วอย่ำงไร ในสมัยของบุตร
มนุษย์ก็จะเป็ นอย่ำงนั้นด้วย เขำได้กินและดื่ม ได้สมรสกัน และได้ยกให้เป็ นสำมีภรรยำกัน จนถึงวันนั้น
ที่โนอำห์ได้เข้ำในนำวำ และน้ ำได้มำท่วมปลูก ก่อสร้ำง แต่ในวันนั้นที่โลตก็เหมือนกัน เขำได้กิน ดื่ม
ซื้ อขำย หว่ำน ปลูก ก่อสร้ำง แต่ในวันนั้นที่โลตออกไปจำกเมืองโสโดม ไฟและกำมะถันได้ตกจำกฟ้ ำ
มำเผำผลำญเขำเสี ยทั้งสิ้ น ในวันที่บุตรมนุษย์จะมำปรำกฏก็จะเป็ นเหมือนอย่ำงนั้น
ข้ อเสนอทีส่ าม วำระที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมำปรำกฏนั้น จะเป็ นวำระที่ชำวโลกหมกมุ่นกำรทำมำหำเลี้ยง
ชีพตำมปกติ
(4) 2 เธสะโลนิกำ.2:2-4 – อย่ำให้ใจของท่ำนปั่ นป่ วนโดยเร็ ว หรื อเป็ นทุกข์เป็ นร้อนไป จะเป็ น
โดยทำงวิญญำณก็ดี หรื อโดยทำงคำพูดก็ดี หรื อโดยทำงจดหมำยเป็ นเชิงว่ำมำจำกเรำก็ดี ที่อำ้ งว่ำวันของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำถึงแล้ว อย่ำให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดล่อลวงท่ำนโดยทำงหนึ่งทำงใดเลย เพรำะว่ำวันนั้นจะไม่
มำถึงจนกว่ำจะมีกำรทรยศเสี ยก่อน และมำรนอกกฎหมำยนั้น จะประจักษ์แจ้งว่ำเป็ นลูกแห่งควำมพินำศ
คือผูก้ ้ นั กำง ขัดขวำง และยกตัวของตนเองขึ้นต่อสู ้อะไร ๆ ที่ได้ชื่อว่ำเป็ นพระเจ้ำหรื ออะไร ๆ ที่เขำไหว้
มนัสกำรนั้น แล้วมันก็นงั่ ลงในโบสถ์ของพระเจ้ำ สำแดงตัวของตนว่ำเป็ นพระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีส่ ี่ วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะไม่มำถึง จนกระทัง่ “มำรนอกกฎหมำย” นั้น จะปรำกฏแจ้ง
แน่นอนทีเดียววันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ คือวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมำยังโลกนี้ แต่ก่อนจะถึง
วันนั้น พระองค์จะเสด็จมำในท้องฟ้ ำ เพื่อรับเจ้ำสำวคือคริ สตจักรของพระองค์ ให้ไปอยูก่ บั พระองค์ (1
เธสะโลนิกำ 4:16,17) ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ไม่มีขอ้ ใดที่บ่งถึงวำระแห่งกำรเสด็จกลับมำของพระ
คริ สต์ เพื่อพบสิ ทธิชนในท้องฟ้ ำ และกำรเสด็จกลับมำยังโลกนี้ พร้อมกับคนของพระองค์วำ่ จะไม่ห่ำง
กัน จำกข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ต่ำง ๆ เรำย่อมเข้ำใจได้วำ่ จะต้องมีระยะเวลำคัน่ อยูร่ ะหว่ำงสองชั้นนั้น
คือ
(ก) พระเยซูคริ สต์ตอ้ งทรงจัดกำรกับคนของพระองค์ ก่อนที่จะทรงจัดกำรกับชำวโลก (ข) พระ
คัมภีร์สอนไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ มีอำนำจที่หน่วงหนี่ยว กำรปรำกฏของ “มำรนอกกฎหมำย” นั้น (2 เธสะโล
นิกำ.2:6,7) เป็ นธรรมดำอยูเ่ องที่เรำจะถือเอำว่ำ อำนำจหน่วงเหนี่ยวนี้ ตอ้ งมีควำมสัมพันธ์กบั คริ สตจักร
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(5) 1 ทิโมธี .4:1 – ฝ่ ำยพระวิญญำณได้ตรัสไว้โดยแจ่มแจ้งว่ำ ภำยหลังจะมีบำงคนทิ้งควำมเชื่อ
เสี ย แล้วไปเชื่อฟังวิญญำณที่ล่อลวง และฟังคำสอนของพวกผีปีศำจ
2 ทิโมธี .3:1-5 – ท่ำนจงรู ้ขอ้ ควำมนี้ คือว่ำในครำวที่สุดนั้น จะบังเกิดกลียคุ เหตุวำ่ คนจะเป็ นคน
รักตัวเอง เป็ นคนเห็นแก่เงิน เป็ นคนอวดตัว เป็ นคนจองหองเป็ นคนหลู่เกียรติยศของพระเจ้ำ เป็ นคนไม่
เชื่อฟังคำบิดำมำรดำ เป็ นคนอกตัญญูเป็ นคนพำล เป็ นคนไม่รักซึ่ งกันและกัน เป็ นคนไม่ยอมเป็ นไมตรี
กับใคร เป็ นคนหำควำมใส่ เขำ เป็ นคนไม่มีสติต้ งั ใจ เป็ นคนดุร้ำย เป็ นคนชังคนดี เป็ นคนทรยศ เป็ นคน
หัวดื้อ เป็ นคนหัวสู ง เป็ นคนรักกำรสนุ กสนำนมำกกว่ำรักพระเจ้ำเขำมีสภำพธรรมภำยนอก แต่ฤทธิ์ ของ
ธรรมนั้นเขำปฏิเสธเสี ย คนอย่ำงนี้ท่ำนจงผินหน้ำหนีจำกเขำเสี ยด้วย
ลูกำ.18:8 – เรำบอกท่ำนทั้งหลำยว่ำ พระองค์จะทรงแก้แค้นให้เขำโดยเร็ ว แต่เมื่อมนุษย์จะมำ
ท่ำนจะพบควำมเชื่อในแผ่นดินโลกหรื อ
ข้ อเสนอทีห่ ้ า วำระสุ ดท้ำย และวำระแห่งกำรเสด็จกลับมำของบุตรมนุษย์ จะเป็ นวำระแห่งกำรถอยจำก
ควำมเชื่อ และเป็ นวำระแห่งควำมยำกลำบำก จะหำผูท้ ี่มีควำมเชื่อได้ยำก
2 ทิโมธี .3:1- 5 – ได้วำดภำพของยุคนี้ไว้อย่ำงชัดเจน แต่เรำควรจะจดจำไว้เสมอว่ำผูร้ ับใช้พระ
เจ้ำที่ซื่อสัตย์ และนักศึกษำพระคริ สตธรรมได้คิดเสมอว่ำ วำระที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำ ได้ใกล้
เข้ำมำแล้ว และเป็ นควำมจริ งที่ไม่ผดิ พลำด ดังคนที่คิดว่ำ วำระแห่งกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์
ยังอยูห่ ่ำงไกล เพรำะ จะทำให้เรำพร้อมที่จะรอคอยจนถึงวันนั้น ควำมชัว่ ที่ทวีมำกขึ้นในสมัยนี้ กำรถอย
จำกควำมเชื่อของผูท้ ี่อำ้ งตนว่ำเป็ นคริ สเตียน นักเทศน์และศำสนำจำรย์ที่ได้ถอยไปสู่ ควำมผิดพลำด
อย่ำงใหญ่หลวง กำรทำผิดกฎหมำย และกำรกดขี่ข่มเหงกันกำลังทวีมำกยิง่ ขึ้น สิ่ งเหล่ำนี้เป็ น
เครื่ องหมำยแห่งกำรเสด็จกลับมำของพระคริ สต์ ซึ่ งอำจจะใกล้เข้ำมำแล้ว วำระนั้น “มนุษย์ก็จะสลบไป
เพรำะควำมกลัว และเพรำะคอยท่ำดูเหตุกำรณ์ซ่ ึ งจะบังเกิดในโลก ด้วยว่ำฤทธิ์ อำนำจทั้งปวงแห่งท้องฟ้ ำ
จะสะเทือนสะท้ำน” (ลูกำ.21:26) เมื่อเรำเห็นเหตุกำรณ์เหล่ำนี้กำลังเกิดขึ้น เรำควรจะเงยหน้ำดูและผงก
ศีรษะขึ้น ด้วยควำมรอดของเรำใกล้จะถึงแล้ว (ลูกำ.21:28)
(6) มำระโก.13:34-36 – เปรี ยบเหมือนเจ้ำของบ้ำนคนหนึ่ง ที่ได้ออกจำกบ้ำนไปเที่ยวทำงไกล
และมอบอำนำจให้แก่บ่ำวทุกคน ให้รู้กำรงำนของตนทุกคนว่ำมีหน้ำที่อะไร และได้สั่งนำยประตูให้เฝ้ ำ
บ้ำนอยู่ เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงเฝ้ ำระวังอยู่ เพรำะท่ำนไม่รู้วำ่ เจ้ำของบ้ำนจะมำเมื่อไร จะมำหัวค่ำ
หรื อเที่ยงคืน หรื อเวลำไก่ขนั หรื อรุ่ งเช้ำ กลัวว่ำจะมำฉับพลัน และจะพบท่ำนนอนหลับอยู่
ลูกำ.12:35-36 – ท่ำนทั้งหลำยจงคำดเอวของท่ำนไว้ และให้ตะเกียงของท่ำนจุดอยู่ พวกท่ำนเอง
จงเหมือนคนที่คอยรับนำยของตน เมื่อนำยจะกลับมำจำกงำนสมรส เพื่อเมื่อนำยมำเคำะแล้ว เขำจะเปิ ด
ให้นำยทันทีได้
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มัทธิว.25:13 – เหตุฉะนั้นจงเฝ้ ำระวังอยู่ เพรำะท่ำนทั้งหลำยไม่รู้กำหนดวันหรื อโมงนั้น
มัทธิว. 24:42,44 – เหตุฉะนั้นจงเฝ้ ำระวังอยู่ เพรำะท่ำนไม้รู้วำ่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของท่ำนจะ
เสด็จมำเวลำไหน เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อม ในโมงที่ท่ำนไม่ทนั คิดนั้น บุตร
มนุษย์จะเสด็จมำ
ข้ อเสนอทีห่ ก พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้เตือนเรำบ่อยครั้ง ให้เฝ้ ำระวังและเตรี ยมตัวให้พร้อม สำหรับ
ต้อนรับกำรเสด็จกลับมำขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ดังนั้นกำรเสด็จกลับมำของพระองค์จึงเป็ นเหตุกำรณ์ที่
อำจเกิดขึ้นในเวลำหนึ่งเวลำใดได้ทุกขณะ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้เน้นว่ำจะต้องมีเหตุกำรณ์อย่ำงใด ๆ เกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูคริ สต์จะ
เสด็จมำรับคนของพระองค์ หำกแต่เน้นว่ำมีเหตุกำรณ์ซ่ ึ งจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมำ
พร้อมกับสิ ทธิ ชนของพระองค์ (2 เธสะโลนิกำ.บทที่ 2) เท่ำที่เรำทรำบ พระองค์อำจจะเสด็จมำรับเรำ
เมื่อใดก็ได้ ดังนั้นเรำต้องเตรี ยมตัวให้พร้อม เพรำะในเวลำที่เรำไม่ทนั คิดบุตรมนุษย์จะเสด็จมำ (มัทธิว.
24:44)
ถาม ประการแรก มวลมนุษย์จะไม่กลับใจใหม่ก่อนพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำเช่นนั้นหรื อ?
ตอบ วิวรณ์.1:7 – ดูก่อนท่ำนทั้งหลำย พระองค์จะเสด็จมำในเมฆและนัยน์ตำทุกดวงจะเห็น
พระองค์ และคนเหล่ำนั้นที่ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์ดว้ ย และคนทุกชำติ ทุกตระกูล แห่งแผ่นดิน
โลก จะกำสรดเศร้ำเพรำะพระองค์ จงเป็ นอย่ำงนั้นเถิด อำเมน
มัทธิว.25:31,32 – เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมำด้วยรัศมีภำพของพระองค์ กับทั้งหมู่ทูตสวรรค์ เมื่อ
นั้นพระองค์จะทรงนัง่ บนพระที่นงั่ อันรุ่ งเรื องของพระองค์ บรรดำชนชำติต่ำง ๆ จะประชุมพร้อมกันต่อ
หน้ำพระพักตร์ พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกเขำทั้งหลำยออกจำกกัน เหมือนอย่ำงผูเ้ ลี้ยงแกะแยก
แกะออกจำกแพะ
2 เธสะโลนิกำ. 2:2-4,8 – อย่ำให้ใจท่ำนปั่ นป่ วนโดยเร็ ว หรื อเป็ นทุกข์เป็ นร้อนไป จะเป็ นโดย
ทำงวิญญำณก็ดี หรื อโดยทำงคำพูดก็ดี หรื อโดยทำงจดหมำยเป็ นเชิงว่ำมำจำกเรำก็ดี ที่อำ้ งว่ำวันของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำมำถึงแล้ว จนกว่ำจะมีกำรทรยศเสี ยก่อน และมำรนอกกฎหมำยนั้นจะประจักษ์แจ้งว่ำ
เป็ นลูกแห่งควำมพินำศ คือผูก้ ้ นั กำงขัดขวำง และยกตัวของตนเองขึ้นต่อสู ้ อะไร ๆ ที่ได้ชื่อว่ำเป็ นพระ
เจ้ำ หรื ออะไร ๆ ที่เขำไหว้นมัสกำรนั้น แล้วมันก็นงั่ ลงในโบสถ์ของพระเจ้ำ สำแดงตัวของตนว่ำเป็ น
พระเจ้ำ ขณะนั้นผูน้ อกกฎหมำยนั้นก็จะปรำกฏตัวขึ้น และพระเยซูเจ้ำจะทรงประหำรเสี ย ด้วยลมพระ
โอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลำญให้สูญไปด้วยอำกำรปรำกฏ และกำรเสด็จมำของพระองค์
ลูกำ.18:8 – เรำบอกท่ำนทั้งหลำยว่ำ พระองค์จะทรงแก้แค้นให้เขำโดยเร็ ว แต่เมื่อบุตรมนุษย์จะ
มำ ท่ำนจะพบควำมเชื่อในแผ่นดินโลกหรื อ
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ลูกำ.21:35 – เพรำะว่ำวันนั้นจะมำถึงคนทั้งปวงที่อยูท่ วั่ แผ่นดินโลก
2 ทิโมธี .3:1-5 – ท่ำนจงรู ้ขอ้ ควำมนี้ คือว่ำในครำวที่สุดนั้นจะบังเกิดกลียคุ เหตุวำ่ คนจะเป็ นคน
รักตัวเอง เป็ นคนเห็นแก่เงิน เป็ นคนอวดตัว เป็ นคนจองหอง เป็ นคนหลู่เกียรติยศของพระเจ้ำ เป็ นคนไม่
เชื่อฟังคำของบิดำมำรดำ เป็ นคนอกตัญญัญู เป็ นคนพำล เป็ นคนไม่รักซึ่ งกันและกัน เป็ นคนไม่ยอมเป็ น
ไมตรี กบั ใคร เป็ นคนหำควำมใส่ เขำ เป็ นคนไม่มีสติร้ ังใจ เป็ นคนดุร้ำย เป็ นคนชังคนดี เป็ นคนทรยศ
เป็ นคนหัวดื้อ เป็ นคนหัวสู ง เป็ นคนรักกำรสนุกสนำนมำกกว่ำรักพระเจ้ำ เขำมีสภำพธรรมภำยนอก แต่
ฤทธิ์ของธรรมนั้นเขำปฏิเสธเสี ย คนอย่ำงนี้ท่ำนจงผินหน้ำหนีจำกเขำเสี ยด้วย
ข้อพระคัมภีร์เหล่ำนี้ แสดงให้เรำเห็นสภำพของชำวโลกที่ไม่ได้กลับใจใหม่ ในวันที่พระเยซู
คริ สต์จะเสด็จมำนั้นอย่ำงชัดเจน (2 เธสะโลนิกำ.1:7-10 – “และจะทรงบันดำลให้ท่ำนทั้งหลำย ที่ถูก
ควำมยำกลำบำกนั้น ได้รับควำมบรรเทำด้วยกันกับเรำ เมื่อพระเยซูเจ้ำจะเสด็จมำจำกสวรรค์ปรำกฏ
พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์ ผูม้ ีฤทธิ์ ดงั เปลวเพลิงและจะทรงสนองโทษแก่คนเหล่ำนั้นที่ไม่
รู ้จกั พระเจ้ำ และไม่เชื่อฟังกิตติคุณของพระเยซูเจ้ำของเรำ คนเหล่ำนั้นจะรับโทษคือควำมพินำศนิรันดร์
พ้นออกไปจำกพระพักตร์พระเจ้ำ และจำกรัศมีเดชของพระองค์ ในวันนั้นคือวันที่พระองค์จะเสด็จมำ
รับเกียรติยศ เพรำะสิ ทธิ ชนของพระองค์ และจะเป็ นที่น่ำประหลำดใจแก่คนทั้งปวงที่เชื่อ เพรำะท่ำน
ทั้งหลำยได้เชื่อคำพยำนของเรำ”) ข้อนี้แสดงให้เห็นถึงคนสองจำพวก คือคนที่กลับใจใหม่ และคนที่ยงั
ไม่ได้กลับใจใหม่ ในวันที่พระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำจำกสวรรค์
ประการที่สอง เรำจะอธิบำย มัทธิว.24:14 ที่วำ่ “กิตติศพั ท์อนั ประเสริ ฐแห่งแผ่นดินนี้จะได้
ประกำศไปทัว่ โลก ให้เป็ นพยำนแก่บรรดำชำติมนุษย์ แล้วที่สุดปลำยจะมำถึง” ได้อย่ำงไร?
ตอบ (1) ในข้อนี้กล่ำวว่ำ พระกิตติคุณจะต้องป่ ำวประกำศ “ให้เป็ นพยำนแก่บรรดำชำติมนุษย์”
แต่ไม่ได้กล่ำวว่ำบรรดำชำติมนุษย์เหล่ำนั้นจะได้กลับใจใหม่ (2) หำกจะพิจำรณำอีกนัยหนึ่ง ข้อนี้ได้
ปฏิบตั ิสำเร็ จแล้ว (โรม.10:18 – ฝ่ ำยข้ำพเจ้ำถำมว่ำ “เขำทั้งหลำยไม่ได้ยนิ หรื อ เออจริ ง เสี ยงของเขำได้
ลัน่ ออกไปทัว่ ตลอดไปทัว่ ตอนแผ่นดินโลก
และคำของเขำได้บนั ลือไปถึงที่สุดปลำยแผ่นดินโลก”
โคโลสี .1:23 – “คือถ้ำท่ำนทั้งหลำยดำรงและตั้งยัง่ ยืนมัน่ คงอยูใ่ นควำมเชื่ อ และไม่โยกย้ำยไปเสี ยจำก
ควำมไว้ใจในกิตติคุณซึ่ งท่ำนได้ยนิ แล้ว ซึ่ งได้ประกำศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่อยูใ่ ต้ฟ้ำ ข้ำพเจ้ำเปำโลเป็ น
ผูร้ ับใช้ในกิตติคุณนั้นแล้ว”) (3) แต่กำรเสด็จกลับมำเพื่อรับคนของพระองค์น้ นั ไม่ใช่ที่สุดปลำยหำกแต่
เป็ นขึ้นเริ่ มต้นแห่งวำระสุ ดปลำยนั้น
ประการที่สาม เรำจะอธิบำย 2 เธสะโลนิกำ.2:1-4 ได้อย่ำงไร ที่วำ่ “ดูก่อนที่นอ้ งทั้งหลำย เรื่ อง
กำรซึ่งพระเยซูคริ สต์เจ้ำของเรำจะเสด็จมำนั้นและเรื่ องที่เรำทั้งหลำย เรื่ องกำรซึ่งพระเยซูคริ สต์เจ้ำของ
เรำจะเสด็จมำนั้นและเรื่ องที่เรำทั้งหลำยจะมำประชุมพร้อมกันพบพระองค์น้ นั เรำวิงวอนท่ำนทั้งหลำย
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ว่ำ อย่ำให้ใจของท่ำนปั่ นป่ วนโดยเร็ ว หรื อเป็ นทุกข์เป็ นร้อนไป จะเป็ นโดยทำงวิญญำณก็ดี หรื อโดย
ทำงคำพูดก็ดี หรื อโดยทำงจดหมำยเป็ นเชิงว่ำมำจำกเรำก็ดี ที่อำ้ งว่ำวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำถึงแล้ว อย่ำ
ให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดล่อลวงท่ำนโดยทำงหนึ่งทำงใดเลย
เพรำะว่ำวันนั้นจะไม่มำถึงจนกว่ำจะมีกำรทรยศ
เสี ยก่อน และมำรนอกกฎหมำยนั้นจะประจักษ์แจ้งว่ำ เป็ นลูกแห่งควำมพินำศ คือผูก้ ้ นั กำงขัดขวำงและ
ยกตัวของตนขึ้นต่อสู ้อะไร ๆ ที่ได้ชื่อว่ำเป็ นพระเจ้ำ หรื ออะไร ๆ ที่เขำไหว้นมัสกำรนั้น แล้วมันก็นงั่ ลง
ในโบสถ์ของพระเจ้ำสำแดงตัวของตนว่ำเป็ นพระเจ้ำ”
ตอบ ควำมจริ ง “มำรนอกกฎหมำย” นั้น ต้องปรำกฏก่อนวันขององค์พระผูห้ นึ่งเป็ นเจ้ำมำถึง
แต่วนั ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำนั้น ไม่ใช่วนั เสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ เพื่อมำรับคริ สตจักรของ
พระองค์ แต่เป็ นเหตุกำรณ์ที่ติดตำมมำภำยหลัง แต่วำ่ วันเหล่ำนั้นจะดำเนินเป็ นระยะใกล้ชิด หรื อห่ำงกัน
ก็เป็ นกำรยำกที่จะบ่งชัดได้ คริ สเตียนชำวเมืองเธสะโลนิกำ กระวนกระวำยใจมำก ด้วยหลักคำสอนที่วำ่
“วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” ใกล้จะถึงแล้วนั้น ชำวเมืองเธสะโลนิกำถือว่ำวันนั้น “ได้มำถึงแล้ว” อำจำรย์
เปำโลได้ช้ ีให้เขำเห็นว่ำ ควำมเชื่อถือเช่นนั้นไม่เป็ นควำมจริ ง เพรำะว่ำ “มำรนอกกฎหมำย” ซึ่งพระเจ้ำ
จะต้องประหำรเสี ยนั้นยังไม่ได้ปรำกฏ มีเหตุผลที่เชื่ อได้วำ่ พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมำรับคริ สตจักรขึ้นไป
ก่อน ที่มำรนอกกฎหมำยนั้นจะปรำกฏออกมำ
หมายเหตุ มีหลำยคนพำกันเชื่อว่ำ มำรนอกกฎหมำยนั้นได้ประจักษ์แจ้งแล้วคือโดยทำง
สันตะปำปำนัง่ เอง แต่โดยแท้สันตะปำปำมิใช่มำรนอกกฎหมำยดังที่พระคัมภีร์บ่งถึง หำกเป็ นแต่เพียงผู ้
แผ้วถำงทำงให้แก่มำรนอกกฎหมำยเท่ำนั้น
ประการที่สี่ คริ สตจักรจะรอดพ้นจำกวำระแห่ง “ควำมทุกขเวทนำมำกยิง่ ” นั้นหรื อไม่?
ตอบ ข้อพระคัมภีร์ต่ำง ๆ กล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ คริ สตจักรจะรอดพ้นจำก ควำมทุกข์ลำบำก
(กิจกำรอัครทูต.14:22 และข้ออื่น ๆ อีก) แต่ก็ไม่มีขอ้ พิสูจน์วำ่ คริ สตจักรจะต้องประสบวำระแห่งควำม
ทุกขเวทนำมำกยิง่ ในเมื่อพระเจ้ำจะทรงจัดกำรกับชำวโลกที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อพระเยซูคริ สต์ มีหลำยข้อ
ที่ช้ ีให้เรำทรำบว่ำคริ สตจักรจะพ้นจำกวำระนี้ (ดู ลูกำ.21:36 – และพระธรรมวิวรณ์ท้ งั เล่ม หลังจำกบทที่
4:1 ซึ่ งใจควำมทั้งหมดเกี่ยวกับระยะหลังจำกที่พระคริ สต์ทรงรับคริ สตจักร ให้ข้ ึนไปอยูก่ บั พระองค์
แล้ว)
ประการที่ห้า โลกนี้มีกำลังมีสภำพดีข้ ึนหรื อไม่?
ตอบ 1 ยอห์น.5:19 – “เรำทั้งหลำยรู ้วำ่ เรำบังเกิดจำกพระเจ้ำและมนุษยโลกทั้งสิ้ นทอดตัวจมอยู่
ในมำรร้ำย” คำว่ำ “มนุษย์โลก” ในพระคัมภีร์ หมำยถึงมนุษย์ท้ งั ชำยหญิงที่ปฏิเสธพระคริ สต์ และ
ทอดตัวให้จมอยูใ่ นควำมผิดบำป พญำมำรเป็ นพระของคนจำพวกนี้ (2 เธสะโลนิกำ.4:4) ดังนั้นโลกจึง
ต้องเสื่ อมลงอย่ำงแน่นอน และหำกจะหมำยถึงโลกตำมควำมหมำยปกติแล้วไซร้ คือ หมำยถึงมวลมนุษย์
226

ทั้งผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนและผูท้ ี่ไม่เป็ นคริ สเตียน ย่อมต้องพิจำรณำไปในสองแง่คือ มีท้ งั อำณำจักรของพระ
เจ้ำ และอำณำจักรของพญำมำร แต่ในที่สุดผูท้ รยศต่อพระคริ สต์จะเป็ นหัวหน้ำอำณำจักรของพญำมำร
และพระคริ สต์จะทรงต่อพระคริ สต์จะเป็ นหัวหน้ำอำณำจักรของพญำมำรควบคู่กนั ไป แต่ในที่สุดผู ้
ทรยศต่อพระคริ สต์จะเป็ นหัวหน้ำอำณำจักรของพญำมำร
และพระคริ สต์จะทรงเป็ นประมุขของ
อำณำจักรของพระเจ้ำ และวิกฤตกำรณ์จะสิ้ นสุ ดลงโดยที่อำณำจักรของพระเจ้ำเป็ นฝ่ ำยมีชยั
ต่อ
อำณำจักรของพญำมำรอย่ำงเด็ดขำด แต่ในระยะเวลำนี้ พระเจ้ำกำลังทรงรวบรวมหรื อ “ทรงเลือก” พวก
หนึ่งออกจำกชำวโลก ให้ถือพระนำมของพระองค์ (กิจกำรอัครทูต.15:14) และคนของพระองค์กำลัง
เจริ ญขึ้น ในควำมรู ้เกี่ยวกับพระองค์เพื่อให้กลำยเป็ นเหมือนพระองค์ ชำวโลกจึงได้รับกำรดึงดูดจำกคน
ของพระเจ้ำ แต่ตรงกันข้ำม ยังมีกำรกระทำนอกกฎหมำย ซึ่ งกระทำอยูล่ บั ๆ และกำลังทวีข้ ึนเรื่ อย ๆ ใน
กำรสัง่ สอนที่ผดิ พลำดนอกลู่นอกทำง (2 เธสะโลนิกำ.2:7) ทั้งเป็ นกำรสอนให้ถอยจำกควำมเชื่อด้วย
กำรเหล่ำนี้มกั เกิดขึ้นทั้งภำยในและภำยนอกคริ สตจักรที่อำ้ งว่ำ เป็ นคริ สตจักรของพระคริ สต์ กำรกระทำ
ที่ก่อให้เกิดควำมเสื่ อมโทรม คือ “กำรกระทำนอกกฎหมำย” จะทวีมำกขึ้น ในทุกชนชั้น
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รายชื่อย่ อของพระธรรมต่ าง ๆ ใน
พระคริสตธรรมคัมภีร์
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รายชื่อย่ อของพระธรรมต่ าง ๆ ในพระคริสต
ธรรมคัมภีร์
พระคัมภีร์เดิม
เยเนซิส
ยนซ.
เอ็กโซโด
อซด.
เลวีติโก
ลตก.
อำฤธโม
อธม.
พระบัญญัติ พบญ.
ยะโฮซูอะ
ยฮซ.
วินิจฉัย
วนฉ.
ประวัตินำงรู ธ นรธ.
ซำมูเอล ฉบับต้น 1 ซมอ.
ซำมูเอล ฉบับสอง
2 ซมอ.
พงศำวดำรกษัตริ ย ์ ฉบับต้น
1 พงศ.
พงศำวดำรกษัตริ ย ์ ฉบับสอง
2 พงศ.
โครนิกำ ฉบับต้น
1 คนก.
โครนิกำ ฉบับสอง
2 คนก.
เอษรำ
อษร.
นะเฮมยำ
นฮย.
เอศเธระ
อธร.
โยบ
โยบ
บทเพลงสรรเสริ ญ
สดด.
สุ ภำษิต
สภษ.
ท่ำนผูป้ ระกำศ ผปก.
เพลงไพเรำะ พพร.
ยะซำยำ
ยซย.
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ยิระมะยำ
ยมย.
บทเพลงร้องทุกข์
พรท.
ยะเอศเคล
ยอค.
ดำนิเอล
ดนอ.
โฮเซอำ
ฮซอ.
โยเอล
ยอล.
อำโมศ
อมศ.
โอบัดยำ
อบย.
โยนำ
ยนำ.
มีคำ
มคำ.
นำฮูม
นฮม.
ฮะบำฆูค
ฮบฆ.
ชะฟันยำ
ฆฟย.
ฮำฆี
ฮำม.
ซะคำระยำ
ซคย.
มำลำคี
มลค.
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พระคริสตธรรมใหม่
มัดธำย
มธ.
มำระโก
มก.
ลูกำ
ลก.
โยฮัน
ยฮ.
กิจกำรอัครทูต กจ.
โรม
รม.
โคริ นโธ ฉบับที่หนึ่ง
โคริ นโธ ฉบับที่สอง
ฆะลำเทีย
ฆล.
เอเฟโซ
อฟ.
ฟิ ลิพพอย
ฟป.
โกโลซำย
กซ.
เธซะโลนิเก ฉบับที่หนึ่ง
เธซะโลนิเก ฉบับที่สอง
ทิโมเธียว ฉบับที่หนึ่ง
ทิโมเธียว ฉบับที่สอง
ติโต
ตต.
ฟี เลโมน
ฟม.
ฮีบรู
ฮร.
ยำโคโบ
ยก.
เปโตร ฉบับที่หนึ่ง
เปโตร ฉบับที่สอง
โยฮัน ฉบับที่หนึ่ง
โยฮัน ฉบับที่สอง
โยฮัน ฉบับที่สำม
ยูดำ
ยด.
วิวรณ์
วว.

1 กธ.
2 กธ.

1 ธซ.
2 ธซ.
1 ตธ.
2 ตธ.

1 ปต.
1 ปต.
1 ยฮ.
2 ยฮ.
3 ยฮ.
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