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คํานําผูจดั พิมพ
กองคริสเตียนบรรณศาสตรรูสึกดีใจ ทีไ่ ดมีโอกาสจัดพิมพหนังสือ “หลักสี่” ของ ดร.เอ. บี.
ซิมพสัน ขึ้นมา แทจริงแลวหนังสือเลมนี้เคยพิมพมาครั้งหนึ่งโดยใชชื่อวา “หลักใหญสี่ประการแหง
พระกิตติคณ
ุ ” แตเนื่องจากจําหนายหมดไป เราจึงปรับปรุงแกไขเสียใหมใหมีเนื้อหา-ลีลานาอาน และ
ปฏิรูปรูปเลมใหเหมาะสมกับยุค ดังที่ทานเห็นอยูน ี้แหละ
เปนที่ทราบกันดีอยูทวั่ ไปแลววา ดร.เอ.บี.ซิมพสัน เปนนักเขียนฝายวิญญาณคนหนึ่ง หนังสือ
ของทานหลายเลม ไดเปนพระพรอยางเอนกอนันตตอผูอา น และหนังสือ หลักสี่ นี้ เราก็เชื่ออีกเชนกันวา
ทานผูอานจะไดตักตวงผลประโยชนฝายจิตวิญญาณ
คริสเตียนหลายคนเขาใจเรื่องราวของพระเยซูคริสตไมคอยจะถูกตองนัก บางคนก็เนนหนักไป
ดานหนึ่งดานใดของพระองคมากเกินไป จนทําใหภาพของพระกิตติคณ
ุ “บิดเบีย้ ว” ไมนาทัศนา แต ดร.
เอ.บี. ซิมพสัน จะนําทานใหเขาใจพระลักษณะทีแ่ ทจริงของพระเยซูคริสต
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หลักที่ 1 พระคริสตพระผูชว ยใหรอดของเรา

“คนทั้งหลายนั้นรองเสียงดังวา ความรอดมีอยูที่พระเจาของเรา ผูประทับบนพระทีน่ ั่ง และที่
พระเมษโปดกนั้น” (พระธรรมวิวรณ 7:10)
นี่เปนเสียงรองของผูที่อยูรอบพระที่นั่ง ซึ่งไดรับการไถโทษแลว ขณะที่จักรวาลกําลังถูกทําลาย
และความหวาดกลัวครอบงําจิตใจมนุษยอยู และเปนเสียงรองของผูไดรับการไถโทษภายหลังจากทีเ่ ขา
ไดมาถึงสวรรค และไดเห็นความแตกตางระหวางความพินาศกับความรอดพนบาป ในขณะที่โลกกําลัง
ตกอยูในสภาพวิปริต วัตถุธาตุกําลังละลายและสิ่งทั้งหลายกําลังสะเทือนสะทาน ซึ่งเปนภัยพิบตั ิใหญ
หลวงอันดับแรก พวกเขามองเห็นหนทาง ซึ่งพระเจาไดทรงนําเขาผานพนมาแลว เขาไดเห็นวิบากและ
ภัยอันตรายตาง ๆ ที่เขาไดหลบพนมาได เขาเกิดความสํานึกในพระคุณของพระเจาที่ไดทรงนําพาและ
ปกปองคุมครองพวกเขาดวยความละมุนละมอม เขามองเห็นเสื้อคลุมและมงกุฎที่ไดถูกจัดเตรียมไว
และความยินดีแหงชีวิตนิรันดร ซึ่งกําลังอยูตอหนาเขาแลว และเขาไดมองเห็นพระองคผูทรงนําในทุก
สิ่งที่จะทําใหเขาไดรับความปลอดภัย และไดทรงเลือกสรรเขาไว เขาตางมองยอนหลังกลับไป แลวก็
มองมุงไปยังอนาคต เขามองขึ้นไปยังพระพักตรพระองคซึ่งเปนจุดรวมของทุกสิ่ง แลวเขาตางก็เปลง
เสียงรองขึ้นดวยความยินดีวา “ความรอดมีอยูที่พระเจาของเราบนพระที่นั่ง และที่พระเมษโปดกนัน้ ” นี่
คือความหมายของความรอด ความเชื่อของเขาไดรับความสําเร็จแลว พระองคทรงวายพระชนมเพือ่ เขา
จะไดรับและรูจ ักความรอด
ใหเราพิจารณาความหมายของความรอดสักเล็กนอยความรอดไมใชเรื่องเล็กนอยเลย บางครั้ง
เราไดยนิ วาคริสเตียนไดรับการนิรโทษบาป ถูกแลว การรับการนิรโทษบาป หรือความชอบธรรมเปน
สิ่งที่ดี เปนสิ่งที่ประเสริฐ แตการบังเกิดใหมเปนสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกวา พระคริสตตรัสวาการที่คนใด มี
ชื่อจารึกไวในแผนดินสวรรคยังดีกวาการมีความสามารถขับผีออกได ฉะนั้นความรอดหมายความวา
กระไร?

ก. ความรอดชวยเราใหพน จากอะไร?
1.ความรอดลบลางโทษของความบาปของเรา
ความรอดทําใหเราพนจากการลงโทษใน
ความผิดที่เราไดกระทํามาแลว ความบาปของเราควรไดรับการลงโทษแตความรอดทําใหโทษหมดไป
เมื่อเปนเชนนีแ้ ลว การไดรับความรอดเปนสิ่งที่ไมนาอัศจรรยหรือ?
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2.ความรอดชวยเราใหพน จากพระพิโรธของพระเจา พระเจาทรงเกลียดชังความชัว่ ราย และจะ
ทรงลงทัณฑความชั่วรายนั้น พระพิโรธของพระเจาตอตานความอธรรมทุกอยางของมนุษย แตความ
รอดชวยเราใหรอดพนจากพระพิโรธของพระองค
3.ความรอดชวยเราใหรอดพนจากการแชงสาปของพระบัญญัติ
เมื่อพระเจาประทานพระ
บัญญัติที่ภูเขาซีนาย มีฟาแลบและฟารองเกิดขึ้นรอบ ๆ ภูเขานั้น ทําใหชนชาติอิสราเอลเกิดความรูสึก
กลัวยิ่งนัก เขาทนไมไดทพี่ ระเจาตรัสกับเขาเชนนั้น เขาจึงรองแกโมเสสวา “ทานจงนําความมาเลาให
พวกขาพเจาฟงเถิด แตอยาใหพระเจาตรัสกับพวกขาพเจาเลย เกรงวาขาพเจาจะตาย” (พระธรรมอพยพ
20:19) เมื่อการประทานพระบัญญัติเปนสิง่ นาเกรงกลัวเชนนี้แลว การละเมิดพระบัญญัติยอมจะนาเกรง
กลัวยิ่งกวา
ขาพเจายังจําได เมื่อคนที่ลอบฆาประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอลน ยังเดินลอยนวลอยูเจาหนาที่
ไดคนหาตัวเขาอยางพลิกแผนดิน เขาคงรูสึกวิตกมากที่ดวงตาของความยุติธรรมทุกดวงกําลังจองมายัง
เขา ไมชาก็เร็วตองพบตัวเขาเปนแน วงลอมแคบเขาทุกที ๆ จนในที่สุดเขาก็ถูกเจาหนาที่ตํารวจจับได
ในทํานองเดียวกัน วงลอมของพระบัญญัติก็จะบีบรัดคนบาปใหอยูใ ตอาํ นาจ แตความรอดชวยใหเราพน
จากการแชงสาปนี้โดยพระเยซูคริสตผูทรงถูกแชงสาปเพื่อเราทั้งหลาย
4. ความรอดชวยเราใหพน จากจิตสํานึกทีช่ ั่วชาเลวทรามของเรา ความบาปมักจะทิง้ รอยมลทิน
และความเศราใจไวในจิตใจของเราเสมอ มันเปนเสมือนปกมืดของตัวแรง และเสียงหาวของมันบงบอก
ถึงความสิ้นหวัง
ความผิดที่ไดกระทําไปแลวนัน้ จะติดอยูในความทรงจําของคนที่กระทําบาปเปน
เวลานาน แลวตอมาเราเองก็อาจจะเลาถึงความผิดที่เขาไดกระทําไปแลว แตภาระหนักนั้นจะไมหลุดพน
ไปจากจิตสํานึกของเราไดเลย บางครั้งเราอาจรูสึกวามันสงบนิ่ง แตในที่สุดมันก็จะกระโดดออกมาดุจ
สิงโต ความรอดจะชวยใหพนจากจิตสํานึกที่ชั่วชาของเรา ความรอดจะลบรอยมลทินใจ และขจัดความ
ทรงจําอันแสนปวดราวใหหมดสิ้นไป
5. ความรอดชวยใหพน จากจิตใจอันชัว่ ราย ซึ่งเปนบอเกิดแหงบาปทุกอยางในชีวิต เปนสิ่งที่
ธรรมดาเหลือเกินที่มนุษยยังหลงกระทําบาป ทั้ง ๆ ที่ยังเกลียดชังมันมนุษยทกุ คนมีแนวโนมที่จะทําบาป
บาปไดลามเราไวคลายกับซากศพ ดวยเหตุนี้เอง เมือ่ เราอยากจะทําความดีความชั่วก็ยังพัวพันเราอยู
ความบาปครอบงําความตั้งใจและจิตใจคลายกับคนตายทีย่ ังหายใจอยู ความบาปเปนสิง่ ที่นารังเกียจ มัน
สงกลิ่นของหลุมฝงศพ มันเต็มไปดวยพิษของแมลงปอง มันทําใหมาตรฐานศีลธรรมของมนุษยเสื่อม
ทรามลงไป แตความรอดปลดปลอยเราใหเปนอิสระจากอํานาจบาป และทําใหเรามีนิสัยใหม
6. ความรอดทําใหเราไมกลัวตาย ความรอดดึงเอาเหล็กในของความกลัวตายไปเสียความกลัว
ตายนี้เองที่ทําใหเราตกเปนทาสชั่วชีวิต ขาพเจาจําไดวา เมื่อเล็ก ๆ ขาพเจากลัวเสียงเพลงแหศพมาก
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ขาพเจาไมสามารถฟงขาวการตายของคนใดไดเลย ความรักในพระคริสตไดนําความกลัวนั้นไปเสียสิ้น
เพราะขาพเจารูวาเมื่อคริสเตียนตายไปก็จะไดขึ้นสวรรคทันที
7. ความรักชวยเราใหพน จากอํานาจและความครอบครองของพญามารซาตาน พระเจาไดทรง
“ชวยเราทั้งหลายใหพนจากอํานาจแหงความมืด และไดทรงยายเรามาตัง้ ไวในแผนดินของพระบุตรที่รัก
ของพระองค” (พระธรรมโคโลสี 1:13) พระเจาไดทรงชวยใหเราพนจากความเจ็บปวย อสรพิษ โซ
ตรวนแหงความผิดบาป และอํานาจของพญามาร ซึ่งเปนศัตรูที่พายแพแลว ความรอดชวยใหเราพนจาก
ความโศกสลด และความทุกขยากในชีวิต ความรอดนําแสงอันรุงโรจนมาสูชีวิตของเรา และขับไลเมฆ
หมอกแหงความกลัดกลุมตาง ๆ ออกจากชีวิตจิตใจของเรา
8. เหนือสิ่งอื่นใด ความรอดชวยเราใหพน จากตายอันนิรันดร เราจะไมตองลงไปยังเหวมืดและ
หวงแหงความพินาศตลอดกาล พระคริสตไดทรงทําลายโซตรวนแหงความผิดบาป และชวยเราใหพน
จากความตายนิรันดร เราไดรับการชวยเหลือใหพน จากสถานที่ ๆ มีแตความทุกขทรมานอยางแสน
สาหัส ซึ่งพระเยซูผูทรงกอปรดวยความเมตตา ไดตรัสถึงสถานที่นั้นวา เปนที่ “ตัวหนอนก็ไมขาด และ
ไฟก็ไมดับเลย” (พระธรรมมาระโก 9:48)
เทาที่กลาวมาแลวนี้ เปนผลของความรอดเพียงสวนเดียว ความรอดเปนขาวดีอันแทจริงมิใช
หรือ?

ข. ความรอดนําอะไรมาใหแกเรา?
1. ความรอดนําการยกโทษมาใหแกเรา และทําใหบาปถูกลบลางไปอยางสิ้นเชิง บาปถูกลบลาง
ไปคลายกับวาเราไดชดใชหนี้ของการกระทําจนหมดสิ้น แลวจะไมมวี นั กลับมาสูเราไดอีกเลย
2. ความรอดนําความชอบธรรมเฉพาะพระพักตรพระเจามาใหแกเรา เพื่อเราจะไดยนื อยูตอพระ
พักตรดุจผูที่ไมเคยกระทําบาปมากอน พระองคทรงรับเราไวดจุ วาเราไดกระทําทุกอยางตามที่พระองค
ทรงบัญชาไว และดุจผูที่ไดรกั ษาพระบัญญัติไวอยางถี่ถวนทุกประการ เมื่อพระองคทรงหยิบปากกาขึ้น
ครั้งแรก พระองคก็ทรงใชขีดฆาความผิดบาปของเราที่ถูกบันทึกไว ออกจากบัญชี และเมื่อทรงใช
ปากกาอีกครั้งหนึ่ง ก็จะทรงบันทึกถึงความชอบธรรมของพระคริสตทั้งหมดลงในบัญชีนั้น เราจะตอง
รับรูการนี้ การที่พระคริสตทรงปราศจากดางพรอยนัน้ ไดบันทึกลงในบัญชีของทานดุจเปนคุณสมบัติ
ของทานเอง การที่พระองคทรงเชื่อฟงพระบิดา ความเพียรอดทนของพระองค และความออนละมุนของ
พระองคก็บันทึกลงในบัญชีของทาน การปรนนิบัติทุกอยางของพระองคในการทําใหคนอื่นมีความสุข
นั้น ก็บันทึกในบัญชีของทาน ประดุจวาทานเปนผูทํามาแลวทั้งสิ้นคุณงามความดีทุกอยางที่ทานพบอยู
ในพระองคนนั้ ก็เปนของทาน และความชั่วรายทุกอยางที่มีอยูใ นตัวทานนัน้ พระองคทรงรับแบกไป
ทั้งสิ้น นี่แหละคือความรอด ความรอดไมเปนสิ่งนามหัศจรรยหรือ?
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4. ความรอดนําเราใหเขามารับความโปรดปรานและความรักของพระเจา พระเจาทรงรับเราไว
โดยทางพระเยซู พระองคทรงรักเราดุจพระองคทรงรักพระบุตรองคเดียวของพระองค ขณะที่เราถูก
นําเขาสูออมพระหัตถของพระคริสตนั้น เราก็ไดรับการตอนรับจากพระองคแลว
ดร. คิวริ นักประพันธและคริสเตียนผูนําคนหนึ่งไดเลาความฝนที่นาสนใจของเขาใหฟง คืนวัน
หนึ่งเขาฝนไปวาเขาไดตายและขึ้นไปยังประตูสวรรค เขาไดพบทูตสวรรคที่นั่น และขออนุญาตเขาไป
ทูตสววรคถามวาเขาเปนใคร เขาตอบวาขาพเจาคือ ดร.คิวริ เปนคริสเตียนผูนําในคริสตจักรทูตสวรรค
ตอบวา เราไมรูจักเจา เราไมเคยไดยินชื่อเจามากอนเลย” แลวเขาก็ไดไปพบทูตสววรคอีกองคหนึ่ง และ
บอกเรื่องเดียวกัน และก็ไดรบั คําตอบดุจครั้งแรกวา “เราไมรูจักเจา” ในที่สุดทูตสวรรคองคหนึ่งไดพูด
วา “ใหเราไปหาพระตุลาการดวยกัน และดูซิวา พระองคทรงรูจักเจาหรือไม” เมื่ออยูตอหนาพระตุลา
การ เขาก็ไดเลาถึงชีวิต และการงานของเขาที่ไดกระทําเพื่อคริสตจักร แตก็ไดรับคําตอบจากพระตุลา
การวา “เราไมรูจักเจาเลย” จิตใจของเขาเริม่ หมนหมอง เพราะความสิ้นหวัง แตในขณะนั้นเองมีพระองค
หนึ่งผูทรงมงกุฎหนามประทับอยูใกล ๆ นั้นพระองคผตู รัสวา “พระบิดาเจาขา ขาพเจารูจักเขาขาพเจาจะ
รับรองเขา” และในทันใดนัน้ พิณของทูตสวรรคก็เริ่มบรรเลง “พระเมษโปดกที่ถูกฆาเสียแลวนั้นเปนผู
สมควรและ...” ในที่สุด ดร.คิวริ ก็ไดเขาไปในแผนดินสวรรค การเทศนาสั่งสอนที่เราไดกระทําหรือการ
ปรนนิบัติใด ๆ ของเราจะไมมีคาในแผนดินสววรคเลย ถาหากพระเยซูผูทรงมงกุฎหนามไมไดรบั รอง
เรา เราจะตองตอนรับและรักพระบุตรที่รกั ของพระบิดาเจา แลวพระบิดาก็ทรงรักเราดังพระองคทรงรัก
พระบุตรของพระองค
4. ความรอดใหจิตใจใหมแกเรา ความรอดทําใหเรามีชีวิตใหม ชีวิตเกาเปนชีวิตที่ชวั่ ชาและไร
คา และเราจะไดรับนิสัยใหม ซึ่งเปนพระลักษณะของพระเจามาแทนที่
5. ความรอดทําใหเราสามารถดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อพระเจา คนหนึ่งคนใดอาจจะไดรับการ
อภัยโทษและพนจากคุก แตเขาอาจจะไมมีเงินที่จะใชจา ยสําหรับสิ่งของที่จําเปน เขาอาจไดรับการอภัย
โทษ แตเขาก็ยงั อดอยากอยู แตความรอดนําเราออกจากคุก และยังจัดเตรียมทุกอยางที่เราตองการไวดวย
ความรอดทําใหเรามีความยินดีในรัศมีภาพของพระเจา
ผูทรงสามารถที่จะปองกันรักษาเรา
ไมใหสะดุดลมลงและทรงบันดาลใหตั้งมัน่ เฉพาะพระรัศมีของพระองคปราศจากตําหนิ และมีความ
ยินดีเหลือลน (พระธรรมยูดาขอ 24)
6. ความรอดนําความชวยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสูเรา พระองคทรงสถิตอยูใกลเคียง
เราดุจมารดาผูอ อนโยน ทรงชวยเราใหพน จากความออนแอของเรา และทรงนําพระคุณมาสูเราทุกคราว
ที่เราตองการ
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7. ความรอดทําใหเราไดรับสิ่งตาง ๆ ที่พระเจาทรงจัดสรรไวให ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะ
กอใหเกิดผลดีแกเรา และเมือ่ เราเปนบุตรของพระเจาแลวทุกสิ่งในแผนดินโลกและในสวรรคก็เปนของ
เราทั้งสิ้น
8. ความรอดเปดทางใหพระพรของพระเจาหลั่งไหลเขามา เปนกาวแรกที่นําไปสูการชําระให
บริสุทธิ์การรักษาโรคภัย
และสันติสุขอันเหลือที่จะเขาใจไดและเปนทางนําไปสูแผนดินอันอุดม
สมบูรณ ซึ่งเรากําลังจะไดเปนเจาของ
9. ความรอดนําชีวิตนิรนั ดรมาสูเรา ความรอดเปนจุดเริ่มตนที่นําไปสูแผนดินสวรรค และใน
ที่สุดเราจะบรรลุถึงพระที่นั่ง จะมองออกไปเห็นสิ่งทั้งหลาย ที่เปนไปไมไดรอคอยอยูขางหนา และจะ
สรรเสริญพระเจาพรอมกับผูท ี่ถูกไถไวแลวนั้นวา “ความรอดมีอยูที่พระเจาของเรา ผูประทับบนพระที่
นั่งและพระเมษโปดกนัน้ ” (พระธรรมวิวรณ 7:10)

ค. พระพรในการรับความรอดจะเปนของเราโดยวิถีทางตอไปนี้
1. โดยทางพระเมตตาและพระคุณของพระเจา “พระเจาทรงรักโลกจนไดประทานพระบุตรองค
เดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพินาศแตมีชีวิตนิรันดร” (พระธรรมยอหน
3:16)
2. โดยความชอบธรรมของพระเยซูคริสต พระองคทรงปฏิบัติตามพระบัญญัติอยางครบถวน
เพื่อเรา ถาหากพระองคทรงแพการทดลอง แมเพียงประการเดียวเราก็จะไมไดรับความรอด และจะตอง
พินาศชั่วนิรันดรพระองคทรงมั่นคงอยูในความเชื่อฟงพระบิดาเสมอ พระคุณอันครบถวน และการเชื่อ
ฟงของพระองคนั้นแหละเปนคาไถใหทานรับความรอด
3. โดยการสิ้นพระชนมของพระคริสต การเชื่อฟงของพระองคเทานั้น ยังไมเพียงพอ พระองค
จะตองวายพระชนม การถูกตรึงของพระองคนั้นเปนการไถเราใหพนจากบาป
4. โดยการคืนพระชนมของพระคริสต ซึ่งเปนตราประทับของงานที่พระคริสตไดทรงกระทํา
สําเร็จอยางครบถวนบริบูรณ และเปนคําปฏิญาณวาจะอโหสิโทษใหแกเรา
5. โดยการที่พระเยซูคริสตทรงสถิตอยูเบื้องขวาพระหัตถของพระเจา ทรงเสนอคําอธิษฐานของ
เราแดพระองค พระองคทรงเปนพระมหาปุโรหิตของเรา พระองคทรงประทับอยูท ี่นั่นชั่วนิรันดร เพื่อ
เสนอคําอธิษฐานของเรา พระองคทรงปฏิบัติหนาที่นเี้ พือ่ ทานตลอดกาล
6. โดยพระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณของพระเจาเสด็จลงมาเพื่อกระทําพระ
ราชกิจของพระองคในชีวิตจิตใจของเรา พระวิญญาณจะทรงปกปกรักษาเราทุกยางกาว และจะไมทรง
ละทิ้งพระราชกิจของพระองค จนกวาพระองคจะทรงวางเราไวที่พระทรวงของพระเยซูแลว
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7. โดยทางพระกิตติคุณ ถาหากเราเพิกเฉยหรือไมยอมรับพระกิตติคุณนั้น เราก็จะตองรับผล
จากการกระทําของเราเองชั่วนิรันดร เราจะรับความรอดไดก็ โดยการยอมรับเอาพระกิตติคุณ ดวยเหตุนี้
พระกิตติคณ
ุ จึงไดชื่อวา “พระกิตติคุณแหงความรอดของทาน”

ง. ขั้นตอนของการรับความรอด
1. เรารูสึกวาเราเปนคนบาป เราจะตองรูถึงความจําเปนที่เราจะตองไดรับความรอดพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงทําใหจติ ใจของเราเกิดความสํานึกในเรื่องนี้ เราจะรับเอาพระคริสตไมไดจนกวาเรา
จะรูสึกวาเราตองการความชวยเหลือจากพระองคเสียกอน และเมื่อใดที่จิตใจมีความสํานึกในความบาป
ของเรา เมื่อนั้นการตอนรับพระคริสตก็จะมีคุณคาอยางแทจริง
2. เราตองตระหนักวา พระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดของเรา ทั้งทรงมีความสามารถและทรง
เต็มพระทัยที่จะชวยใหรอด การสํานึกและสารภาพความผิดบาปเทานั้นยังไมพอ เราจะตองเพงดูทพี่ ระ
เยซู พระองคตรัสแกผูที่กําลังแสวงหาพระองควา “จงหันมาหาเราและรับความรอด” (พระธรรมอิสยาห
45:22) ทุกคนที่แสวงหาพระบุตรของพระเจาและเชื่อในพระบุตรนั้น จะมีชีวิตจําเริญเปนนิตย
3. รับความรอดโดยการกลับใจใหม จะตองเลิกกระทําบาป ซึ่งไมใชเปนเพียงความรูสึกทาง
อารมณเทานั้น แตหมายถึงการตั้งใจและมีความมุงมาดปรารถนาที่จะหันไปจากความบาปเขาหาพระเจา
4. รับความรอดโดยการมาหาพระเยซู การหันไปจากความบาปแตเพียงอยางเดียว ยังไมเปนการ
เพียงพอ การกระทําแคนจี้ ะไมชวยเราใหรอดได ภรรยาของโลตหันไปจากเมืองซะโดมแลว แตยัง
เสียดายทรัพยสมบัติในเมืองนั้น หลอนจึงไมสามารถไปยังเมืงโซอารได เราจะตองมีการหันไปจากบาป
และในขณะเดียวกันจะตองหันเขาหาพระเยซูดวย
5. เรารับความรอดโดยการอางสิทธิการรับเอาพระคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเรา ตามพระ
สัญญาของพระองค และโดยการเชื่อวาพระองคทรงเปนพระผูไถสวนตัวของเรา
6. ความรอดมาสูเราโดยการเชื่อวา พระคริสตไดทรงรับเราไวแลว และพระองคทรงรักษา
และใน
คํามั่นสัญญาของพระองคเสมอ
ความเชื่อเชนนี้จะกอใหเกิดความแนใจและสันติสุข
ขณะเดียวกันพระวิญญาณก็จะประทับอยูในจิตใจของเรา และจะทรงรับรองวาเราเปนบุตรของพระเจา
7. ความรอดมาสูเราโดยการที่เรายอมรับวาพระคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเรา นี่เปนขั้นที่
จําเปนมาก ดุจการกระทําสัตยาบันหรือการฉลองมงคลสมรส
8. ความรอดเกี่ยวของกับการที่เราจะเขาสนิทอยูในพระเยซูดว ย จงเชื่อมั่นวาทานไดรับความ
รอดแลวการรับเพียงครั้งเดียวพอ ไมตองกระทําซ้ําอีก “เหตุฉะนัน้ ทานทั้งหลายไดรับพระเยซูคริสตเจา
แลวฉันใดจงดําเนินตามพระองคฉันนั้น” (โคโลสี 2:6)
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จ. พระคัมภีรกลาวถึงความรอดวาอยางไร?
1. ความรอดเปนของพระเจา มนุษยสรางสวรรคขึ้นไมได พระเจาเพียงพระองคเดียวที่ประทาน
ความรอดใหเรา และพระองคทรงเปนพระผูชวยใหรอดแตเพียงผูเดียวเทานั้น (พระธรรมกิจการ 28:28)
2. ความรอดเปน “ความรอดของตน” เพราะวาทานเองจะตองเปนผูรับเอา (พระธรรมฟลิปป
2:12)
3. ความรอดเปน “ความรอดสําหรับคนทัง้ ปวง” เพราะทุกคนที่รับเอาจะไดรับเปลา ๆ ไมตอง
ใหอะไรตอบแทน (พระธรรมยูดา ขอ 3)
4. ความรอดเปน “ความรอดอันใหญหลวง” เพราะความรอดเปนของครบถวนสมบูรณดวย
ประการทั้งปวง ความรอดใหญพอแกความตองการของมนุษยทกุ คน (พระธรรมฮีบรู 2:3)
5. พระคริสตทรงถูกขนานนามวา “ทรงสามารถชวยใหรอด” ไมวาคนบาปจะเลวรายหรือ
ออนแอเพียงไรพระองคก็ทรงสามารถชวยเขาใหรอดได (พระธรรมฮีบรู 7:25)
6. ความรอดไดเปน “ความรอดที่ใกลชิด” “แตความชอบธรรมที่มาจากความเชื่อ วาอยางนี้วา
“อยานึกในใจของตัววาใครจะขึ้นไปยังสวรรค” คือจะเชิญพระคริสตลงมา “หรือใครจะลงไปยังทีล่ ึก?”
คือจะเชิญพระคริสตขึ้นมาจากความตาย แตความชอบธรรมนั้นวาอยางไร? ก็วา “คํานั้นอยูใ กลตัวทาน
แลว อยูใ นปากของทาน และในใจของทาน คือคําของความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยูนั้น คือวาถา
ทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูเปนองคพระผูเปนเจา และเชื่อในใจวาพระเจาไดทรงโปรด
บันดาลใหพระองคเปนขึ้นจากความตายทานจะรอด ดวยวาซึ่งมีใจเชือ่ ก็เปนการชอบธรรม และซึ่งรับ
ดวยปากก็เปนที่รอด” (พระธรรมโรม 10:6-10) เราไมจาํ เปนตองมีสภาพอันสูงสง เพื่อจะพบพระคริสต
หรือสภาพอันต่ําชา เพื่อพบพระองค แตเราพบพระองคไดในทุกหนทุกแหงที่เราอยู ความรอดอยูแค
เอื้อมมือของเรา เราสามารถรับเอาความรอดเพราะพระองคทรงอยูใกลเรา ในสมัยกอนพระเจาทรงหาม
ชนชาติอิสราเอลมิใหใชบันไดพาดขึน้ ไปถึงแทนบูชา ถาเชนนั้นแลวคนบาปที่นาสงสารบางคนก็ไมอาจ
ขึ้นไปถึงได แตพระเยซูทรงอยูในระดับเดียวกับทานในเวลานี้ ทานอาจรับเอาความรอดของพระองคได
ที่นี่ และบัดนี้ จงรับเอาพระองคในสภาพที่ทานเปนอยู แลวพระองคจะทรงนําทานใหพบกับชีวิตครบ
บริบูรณ

ฉ. เหตุใดความรอดจึงเปนพระกิตติคุณหรือขาวประเสริฐ?
1. เพราะคุณคาของความรอด ความรอดนําพระพรมาสูผูที่ตอนรับความรอดนั้น
2. เพราะอิสรภาพของทุกคนในการรับเอา ทุกคนรับเอาไดโดยไมตองเสียเงิน หรือเสียคาใด ๆ
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3. เพราะรับไดโดยงาย การรับเอาความรอดนั้นงาย เพราะแมคนที่บาปหนาหรือโงที่สุดก็
สามารถรับเอาได
4. เพราะทุกคนทั่วโลกรับเอาได ผูหนึ่งผูใดปรารถนาจะรับก็เอาได และจะมีชวี ิตอันนิรันดร
5. เพราะความรอดนํามา ซึ่งพระพรอันมั่นคง “เราบอกทานทั้งหลายตามจริงวา ถาผูใดฟงคํา
ของเราและเชือ่ พระองคที่ทรงใชเรามา ผูนั้นมีชีวิตนิรนั ดรและมิไดเขาในการพิพากษา แตไดพน จาก
ความตายเขาในชีวิตแลว” (พระธรรมยอหน 5:24)
6. เพราะพระพรแหงความรอดนั้น เปนพระพรนิรันดร ดวงอาทิตยจะมอดไหมจนกลายเปนเถา
ถานพิภพโลกจะถูกทําลายโดยความรอนจากภูเขาไฟ แผนดินสวรรคจะถูกเปลี่ยนแปลงไป เมื่อความ
รอดของเราเพียงเริ่มตนเทานัน้ หมื่นพันปจะลวงไป แตเราเพียงเริ่มตนเขาใจเล็กนอยเทานั้น วาความ
รอดหมายความวากระไรสรรเสริญพระเจาสําหรับกิตติคุณแหงความรอดของพระคริสต

ช. ขอสังเกตที่กระตุนเตือนเราใหรับเอาและแจกจายความรอดนี้แกผูอื่น
1. การรับความรอดของเราขึ้นอยูกับการเลือกตามใจปรารถนาของเราเอง เปนการนาเสียดาย
มากที่เรามีโอกาสรับเอาความรอด แตกลับละเลยเสีย แตกระนัน้ ก็เปนสิทธิของเราที่จะเลือกเอาหรือไม
เราไมไดถูกบังคับใหรับเอา เราจะรับเอาหรือปฏิบัติก็ไดตามใจปรารถนา
2. เรามีหนาทีอ่ ันใหญหลวง เราจะตองรับผิดชอบตอความรอดของดวงวิญญาณของเราเอง พระ
เจาไดประทานดวงวิญญาณดุจเพชรที่มีคาเหลือประมาณใหเรา และพระองคจะทรงคิดบัญชีกับเราอยาง
เขมงวด ในวิธีการที่เราปฏิบัติตอสิ่งประเสริฐสิ่งนี้ ถาเราละเลยมันเสีย โทษของเราจะนาสะพรึงกลัว
เพียงใด เมื่อเราจะตองเผชิญกับพระตุลาการแหงพิภพโลก และไดฟงคําถามอันนาเกรงขามจากพระ
โอษฐของพระองควา “ดวงวิญญาณของทานอยูที่ไหน?”
3. ความผิดจะตกอยูกับเรา ในการที่เราไดละเลยและดูถูกดูหมิน่ พระโลหิตอันประเสริฐของ
พระคริสต ซึ่งทรงหลั่งไหลเพื่อใหเรารับความรอด การละเลยไมรับเอาก็เปนเสมือนการทิง้ ขวางไป
พระองคไดทรงจัดเตรียมความรอดอันยิ่งใหญไว ถาความรอดมีคุณคาตอมนุษยมาก และถาพระเจาทรง
เสียสละอยางใหญหลวงเพื่อจัดสรรความรอดใหแกเราแลว เราจะคิดอยางไรกับคนที่คิดถึงความรอด
เพียงผิวเผินนัน้ ? พระเยซูทรงทนทุกขอยางแสนสาหัส เพื่อนําความรอดมาสูเรา เราสมควรจะเหยียบย่ํา
ความรอดกระนั้นหรือ ขอใหเราเอาใจใสในความรอดนัน้ มากกวาที่เปนอยูนี้ เพื่อเห็นแกความรอดของ
ดวงวิญญาณของเราและของคนอื่น ๆ ที่อยูล อมรอบเรา คือผูซึ่งยังไมไดรับความรอดนั้น
4. คําวา “เดี๋ยวนี”้ สัมพันธกับความรอดดวยเราจะตองรับเอาเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นเราอาจไมรับเลย
ชีวิตของเราสั้นมาก เราไมทราบวาจะสิ้นสุดลงเมื่อไร “นี่แนะ บัดนีเ้ ปนวันแหงความรอด” (พระธรรม
โครินธ 6:2)
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5. ความรอดเปนเรื่องนิรันดร การตัดสินใจรับหรือไมเปนเรื่องเด็ดขาด เมื่อวิญญาณออกจากราง
ไปแลว จะกลับเขามาอีกไมได ดังนั้นจึงหมดโอกาสที่จะเรียกรองหาความรอดอีก เมื่อพระเจาปดประตู
แหงความรอดแลวดวงวิญญาณนั้นจึงรูวาถูกทิ้งตลอดกาล เสียงร่ํารองก็จะดังขึน้ วา “ฉันเสียโอกาสแลว
มันสายไปเสียแลว” พระวจนะของพระเจาไมไดกลาววา ดวงวิญญาณของมนุษยจะมีโอกาสกลับใจเปน
ครั้งที่สอง
6. ถาหากปราศจากความรอดแลว เรายอมไมมีขอแกตวั ใด ๆ ทั้งสิ้น พระเจาทรงกระทําทุกอยาง
เพื่อใหมนุษยไดรับความรอด แผนการความรอดสําแดงใหเห็นพระสติปญญาอันเลิศของพระเจาและ
ความรักอันยิ่งใหญของพระคริสต พระคริสตทรงนําความรอดลงมาสูระดับของมนุษย ความรอดถูกวาง
ไวในที่ซึ่งมนุษยจะเอื้อมไปถึงได พระเจาไดทรงจัดสรรสิ่งตาง ๆ แมกระทั่งพระคุณการกลับใจและ
ความเชื่อใหแกมนุษยแลว เพียงแตมนุษยจะรับเอาหรือไมเทานั้น ถาทานขาดสิ่งใด พระเจาก็จะโอบอุม
ทาน จะประทานลมหายใจแหงความเชื่อใหแกทาน และจะทรงอุมชูทานไวจนกวาทานจะเดินเองได
พระคริสตทรงนําความรอดลงมาสูคนผิดบาปทุกคน ถาวิญญาณดวงใดตองพินาศก็เปนเพราะวิญญาณ
ดวงนัน้ ไมสนใจ และปฏิเสธความรักของพระเจา
ขาพเจายินดีทไี่ ดนําความรอดนี้มาใหแกทา น ความรอดเปนเรื่องที่เลากันไมรูจกั จบสิ้น ทานจง
รับเอาความรอดไว และออกไปเสาะหาคนอื่นใหเขามารับความรอดรวมกับทานดวย ทานจะไดรับ
มงกุฎอันเรืองรองและสิ่งที่ดที ี่สุดเหนือสิ่งใดทั้งหมด ก็คอื การที่คนอื่นจะไดรับความรอดดวย
ที่เมือง ๆ หนึง่ มีภาพหนึ่งแขวนไวที่ขางฝาในหองรับแขก ภาพนี้ใสกรอบราคาแพง และเปน
ภาพพื้น ๆ
ภาพนัน้ มีขนาดเล็กและมีลักษณะเปนแบบฟอรมโทรเลข และมีตัวอักษรเพียงคําเดียว

“รอด”
สตรีที่เปนเจาของภาพนี้เปนผูใสภาพนี้ ไวในกรอบคําเพียงคําเดียวนีม้ ีคาตอเธอยิ่งกวางานศิลป
ทั้งหลายกลาวคือ วันหนึ่งเมือ่ เธอไดทราบขาวรายทางหนังสือพิมพวาเรือกําปนลําที่สามีของเธอโดยสาร
ไปนั้นอับปางลง โทรเลขแผนเล็ก ๆ นัน้ ไดมาถึงประตูบานของเธอพอดี ซึ่งชวยใหเธอพนจากความ
ทุกขในทันที
คําวา “รอด” ไดขามทะเลมา และเปนขาวของชายผูพนภัยคนนั้นที่สงมาตามสายโทรเลข คําวา
“รอด” จึงมีความหมายตอชีวติ ของสามีภรรยาคูนี้มาก
ในวันนี้ขอใหขาวที่วามีคนหนึ่ง “รอด” ขึ้นไปยังแผนดินสวรรค พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสงขาว
ไปยังสวรรคในชั่วอึดใจเดียว ทูตสวรรคจะกระจายขาวไปทั่วทั้งสวรรค เพื่อที่รักหลายคนที่นนั่ จะชื่น
ชนยินดีเมื่อไดทราบวาอีกคนหนึ่งไดรับความรอดแลว
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ขาพเจาไดเห็นประโยคสั้น ๆ ในภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งเขียนโดยชายคนหนึ่งที่รอดจากเรือจม
ในขณะที่เพื่อนฝูงและครอบครัวของเขาเองจมน้ําตายสิน้
ผูเปนทีร่ ักของเขาเหลานี้จมอยูก นทะเลอัน
โหดราย ใบหนาของพวกเขาจะเลือนหายไปชั่วกาลอวสาน แตตัวของเขาเองรอดตาย และเขาไดสงขาว
อันโศกสลดนีม้ าจากฝงโนนวา

“รอดคนเดียว”
ขอความนี้ทําใหขาพเจานึกเห็นภาพของคริสเตียนผูเห็นแกตวั เดินไปถึงประตูสวรรคและทูต
สวรรคไดถามคําถามเขาตาง ๆ นานาวา “ญาติของทานอยูที่ไหน?” “มิตรสหายของทานอยูทไี่ หน?”
“มงกุฎของทานอยูที่ไหน?” ชายคนนนัน้ จะกลาววา “อนิจจาขาพเจารอดคนเดียว”
ทานผูอานที่รัก พระเจาทรงชวยใหทานรูส ึก “รับ” และ “ให” เพื่อตัวทานเองจะไดรับความรอด
และเพื่อคนอืน่ จะไดรับความรอดดวย
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หลักที่ 2 พระคริสตพระผูทรงชําระใหบริสุทธิ์

“ขาพเจาถวายตัวของขาพเจา เพราะเห็นแกเขาเพื่อเขาจะถวายตัว โดยความจริงดวย” (พระ
ธรรมยอหน 17:19)
ขอความทายขอที่วา “เพื่อเขาจะถวายตัว โดยความจริงดวย” ดูเหมือนจะแสดงใหเห็นเปนนัยวา
มีสิ่งที่บริสุทธิ์อยูในโลกนี้ แตไมใชการชําระใหบริสุทธิ์อยางแทจริง คริสเตียนบางคนมีความประพฤติ
บกพรองบางคนเปนคริสเตียนแตชื่อ พวกเขาปราศจากความบริสุทธิ์อันสมบูรณของพระคริสต การ
ชําระบริสุทธิ์เปนขั้นที่สองในหลักใหญสี่ประการแหงพระกิตติคุณ

ก.สิ่งซึ่งมิใชการชําระใหบริสุทธิ์
กอนอื่นใหเราพิจารณาดูวา การชําระใหบริสุทธิ์มิใชอะไรบาง มีลักษณะนิสัยอันดีและบริสุทธิ์
ของคริสเตียนบางประการ ทีม่ ิใชการชําระใหบริสุทธิ์
1. การรับการชําระใหบริสทุ ธิ์มิใชการบังเกิดใหมและมิใชการกลับใจใหม การเปนคริสเตียน
เปนพระพรอยางใหญหลวงและเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ซึ่งไมใชเรื่องเล็กนอยเลย ความรอดอันนิรันดรเปนเหตุ
ใหเกิดความยินดีอันนิรันดร แตดวงวิญญาณจะตองไดรบั การชําระใหบริสุทธิ์เสียกอน การบังเกิดใหม
ไมเหมือนกับการรับการชําระใหบริสุทธิ์ การบังเกิดใหมเปนการเริม่ ตนเปนดุจเชือ้ ของเมล็ดพืช การ
บังเกิดใหมมิใชพืชที่เจริญเติบโตเต็มที่ เปนจิตใจยังไมไดรับชัยชนะความผิดบาปดั้งเดิมอยางสิ้นเชิง การ
บังเกิดใหมเปรียบเหมือนการสรางบานใหเรียบรอย การชําระใหบริสทุ ธิ์เปรียบเหมือนกับเจาของไดเขา
มาอยูในบาน และทําใหเกิดความชื่นชมยินดีมีชีวิตชีวาและความงดงาม มีคริสเตียนหลายคนเมื่อไดรับ
การบังเกิดใหมแลว ก็หยุดอยูเพียงแคนนั้ เขาไมไดดําเนินตอไปถึงขั้นแหงความสมบูรณในชีวิตกับพระ
คริสต และโดยเหตุนี้เอง ก็นา กลัววาเขาอาจสูญเสียสิ่งที่เขาไดรับไวแลว มารติน ลูเธอร ไดนําเอาความ
จริงอันยิ่งใหญในเรื่องความชอบธรรมโดยความเชื่อมาสูประเทศเยอรมัน
แตลเู ธอรไมไดสั่งสอน
เกี่ยวกับชีวิตอันลึกซึ้งของคริสเตียน ผลที่ตามมาเปนอยางไร? ชาวเยอรมันในทุกวันนี้มีความเชือ่ นอย
และเฉื่อยชา และเชื่อในลัทธิที่ถือเอาเหตุผลของตนเองเปนใหญ และภูติผีปศาจ ตางกับประเทศอังกฤษ
อาจารยเวสเลย แบ็กสเตอร และไวทฟลด ผูเขาใจพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนผูนําคริส
เตียนในประเทศอังกฤษและอเมริกาใหมชี ีวิตใกลสนิทสนมกับพระคริสต พวกเขาไดพบวา ผูที่เชื่อใหม
ทั้งชายและหญิงที่มิไดโนมตัวเพื่อรับเอาสิทธิอันสมบูรณจากพระองคนั้น มักจะกลายเปนคนเย็นชาและ
เปนคริสเตียนแตชื่อเทานั้น ความบาปในชีวิตจิตใจของพวกเขาจะสามารถเอาชนะเขาได และผลงาน
ของเขานําความปนปวนและความเสียหายมาสูพระราชกิจของพระคริสต ถาเขารอดก็เหมือนดังรอดจาก
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ไฟ บางทีทา นคงเคยไดสังเกตเห็นคริสเตียนหนุม ๆ ซึ่งดูเหมือนวาไดกลับใจเสียใหมแลวอยาง
มหัศจรรย และเต็มไปดวยความรักของพระเจา แตเขายังไมไดเขาสูชีวิตอันลึกซึ้งของพระคริสต และ
เมื่อเขาถูกพญามารทดลองเขาก็จะลมลงในความบาปอีก เขาไดรับจิตใจใหม แตเขาก็ละเลยตอชีวิตที่
ซาบซึ้ง ซึ่งพระคริสตไดทรงเตรียมไวเพื่อบุตรของพระองคทุกคน
2. การรับการชําระใหบริสทุ ธิ์มิใชศีลธรรมหรือการที่มีอุปนิสัยดี มีสิ่งที่ดีหลายอยางในชีวติ
ของมนุษยแตนั่นมิไดหมายความวาเขาไดรับการชําระใหบริสุทธิ์เมื่อมนุษยสรางอุปนิสัยดีขึ้นเอง แลว
จะเรียกผลงานนั้นวาเปนผลงานของพระเจาไมได อุปนิสยั ดีนนั้ จะไมทนทาน บานทีส่ รางไวบนศิลาอัน
มั่นคงคือพระคริสตเทานั้นที่จะไดรับความปลอดภัย
3. การชําระใหบริสุทธิ์นั้นมิใชงานที่ทานจะทําเองได มิใชไดมาดวยความพยายามของทานที่
เพิ่มขึ้นทีละนอย ๆ ถาหากทานสามารถชําระตัวเอง โดยการเพิ่มความพยายามขึน้ เรื่อย ๆ จนกระทั่ง
สําเร็จ ทานก็คงหยิ่งผยองวาการชําระใหบริสุทธิ์เปนผลงานของทานเองใชไหม? ทานผูอานที่รัก ทาน
จะไมสามารถชําระตัวทานเองใหบริสุทธิ์ตามลําพังตัวทานเองได ทานจะบริสุทธิ์ภายหลังจากทีท่ า นได
มีชีวิตที่สมบูรณในพระคริสต ความบริสุทธิ์เปนสิ่งที่ทานตองรับเอาดุจของประทาน มิใชสิ่งที่จะเติบโต
ขึ้นเองได เปนสิ่งที่ไดรับมาดวยการรับเอามิใชดวยการสรางขึ้นเอง ทานจะชําระตัวของทานเองไมได
สิ่งเดียวทีจ่ ะกระทําไดก็คือมอบถวายตัวของทานทั้งหมดแดพระเจา ดวยความสมัครใจ ขอนี้สําคัญมาก
พระองคจะตองทรงเปนผูชําระเราใหบริสทุ ธิ์ และมีชีวิตที่บริบูรณไปดวยพระองค
4. การรับการชําระใหบริสทุ ธิ์ มิใชสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราถึงแกความตาย เปนการนาประหลาดที่มี
บางคนคิดวา ความตายนั้นมีการชําระปะปนอยูดว ย แตกระนั้นก็ยังมีหลายคนที่หลงงมงายอยูอยางนั้น
เปนเวลาหลายป เขาหวังวาหยาดเหงื่อที่เยือกเย็นแหงชัว่ โมงสุดทายนัน้ และจิตใจที่ออนลงของเขาใน
วาระนัน้ บางทีอาจชวยใหเขาสูพระทรวงแหงพระเจาผูท รงชําระใหบริสุทธิ์ได ความคิดเชนนี้คงมาจาก
ความคิดเห็นเกาแกวา ความบาปของเราอยูในรางกายของเราเทานั้น คําสอนโบราณของคนบางพวกที่วา
เนื้อหนังเปนสิง่ ไมบริสุทธิ์ และถาหากเราสลัดรางไปแลว จะทําใหเปนอิสระพนจากความผิดบาป และ
จะเขาไปสูความบริสุทธิ์อันกวางใหญไพศาลทันที จะไมมีความบาปเหลืออยูในกระดูก เนื้อหนังและ
ตามเสนเอ็นอีกเลย ถาทานตัดมือของทานออกไป ความบาปก็มิไดหนีไปจากทาน ทานก็ยังเปนคนบาป
อยูตามเดิม แมทานตัดศีรษะของทานออกเสียและยอมสละชีวิตความบาปนั้นก็ยังจะปรากฏอยูในจิต
วิญญาณของทานความบาปมิไดอยูใ นรางกาย แตอยูในจิตใจของทาน แมทานจะสละเรือนรางอันเปนผง
คลีดินของทานออกไปเสียจิตวิญญาณของทานก็ยังคงดื้อดาน และเต็มไปดวยความบาปอยูนั่นเอง ความ
ตายไมอาจชําระจิตใจได เวลานั้นเปนเวลาที่ไมเหมาะสมที่จะกลับใจ และยิ่งไมเหมาะกับการชําระให
บริสุทธิ์ ขาพเจาไมขอแนะนําผูที่คิดจะละเลยตอความรอดจนกระทั่งถึงชั่วโมงแหงความตายนั้น เวลา
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นั้นเปนเวลาทีห่ ัวใจถูกบีบคัน้ สมองเลือนลาง และจิตใจตองการความมั่นใจ ความสงบ การหยุดพัก
และการรูสึกวามีชัยตอบาป เพื่อที่จะทําใหจิตใจเปนที่สถิตของพระเจา เวลานั้นไมเหมาะกับการปฏิบัติ
พระราชกิจอันประเสริญของพระวิญญาณบริสุทธิ์เลย การรับการชําระใหบริสุทธิ์เกิดขึ้นในเวลาที่มี
สภาพจิตใจปกติ จะตองรับเอาโดยความรอบคอบสุขุม ไมเรงรอน แตดว ยการอธิษฐานตามที่พระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงนํา
5. การรับการชําระใหบริสทุ ธิ์ มิใชการรกระทําใหตัวเองดีบริบูรณ เราตองการความชวยเหลือ
ของพระคริสต เราไมสามารถพนบาปดวยตนเองได ขณะใดที่เรารูสกึ วาเราอยูไดโดยปราศจากพระองค
แลว ขณะนัน้ เราจะรูสึกวาชีวิตสวนหนึ่งของเรายังไมไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ เหตุที่จิตวิญญาณอัน
สูงสงของผูหนึ่งผูใดตองตกต่ําลงจากมาตรฐานเดิม บางทีอาจเปนเพราะวาผูนนั้ เกิดสํานึกถึงคุณงาม
ความดีของตัวเอง และแลวความหยิ่งลําพองก็เกิดขึน้ ในใจของเขา เขามองดูตัวเองเปนดุจเทพเจา ขณะ
ใดที่ทานหรือขาพเจารูสึกวาเขมแข็งหรือบริสุทธิ์ ขณะนั้นเองการแตกแยกก็เริ่มขึ้นซึ่งจะทําใหเราไม
ยอมพึ่งพาพระองคอีก และแยกตัวไปจากทางของพระคริสตเราจะตองเปนภาชนะที่วางเปลา ซึง่ เปน
ทางที่เปดใหชวี ิตพระองคไหลผานไดโดยตลอด แลวความบริบูรณของพระคริสต ก็จะหลั่งไหลพรัง่ พรู
มาสูเราตัวของเราจะดอยลง ๆ และพระองคจะเพิ่มความสําคัญมากขึ้น ๆ ในชีวิตของเรา
๖. การรับการชําระใหบริสทุ ธิ์ มิใชสภาวะทางดานอารมณ มิใชความตื่นเตนยินดี แตเปนความ
ปรารถนาและความมุงหมายในชีวิตของเรา เปนสิ่งที่นําเราเขาสูการสนิทกับพระเจา และทําตามพระ
ประสงคของพระองค มีความปรารถนาที่จะอยูเพื่อพระเจา มีความมุงหมายที่จะออนนอมเชื่อฟง
พระองค เพื่อใหพระองคพอพระทัยฉะนัน้ สิ่งสําคัญก็คือ การที่จะรักพระองคและกระทําตามน้ําพระทัย
อันบริสุทธิ์ของพระองค ถาทานมีจิตใจเชนนั้นทานก็จะมีความสุข จิตใจที่เสาะแสวงหาแตความ
สนุกสนานนัน้ ยังมีความเห็นแกตัว ซึ่งเปนชีวิตที่ไมบริสุทธิ์เจือปนอยู การที่จิตใจจะไดรับผลอันอุดม
จากพระเจา ก็จําเปนจะตองออกจากความเห็นแกตวั เขาสูรมพระคุณของพระเจาเสียกอน

ข. การรับการชําระใหบริสุทธิ์ คืออะไร?
ใหเราพิจารณาทางดานรับเสียกอน
๑. การรับการชําระใหบริสุทธิ์ คือการแยกตัวออกจากความผิดบาป ความหมายนีเ้ ปน
ความหมายทีส่ ําคัญมาก คริสเตียนที่รับการชําระใหบริสุทธิ์จะแยกตัวออกจากบาป จากโลกอันชั่วราย
แมกระทั่งจากความเห็นแกตวั ของเขาเอง และจากสิ่งที่เปนเหตุใหชวี ติ ใหมของเราอยูหางจากพระคริสต
แตมิไดหมายความวาความบาปและพญามารซาตานไดถูกทําลายเสีย เพราะยังไมถึงสมัยพันปของพระ
เจา แตพระองคทรงกั้นขอบเขตระหวางจิตใจทีไ่ ดรับการชําระใหบริสุทธิ์กับสิ่งตาง ๆ ที่ไมบริสุทธิ์
ปญหาใหญของคริสเตียนก็คอื การพยายามที่จะทําลายความชั่ว บางคนคิดวาถาเขาสามารถทําลายความ
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บาป และพญามาซาตานจนหมดสิ้นแลว เขาจะมีความสุขอยางเอนกอนันตทีเดียวหลังจากที่เขาเกิดใหม
แลว คริสเตียนเปนจํานวนมากประหลาดใจวา เหตุใดพระเจาก็ยังทรงยอมใหพญามารมีชีวิตอยู พระองค
มิไดทรงสัญญาเลยวาพระองคจะทรงฆาพญามารซาตานเสียทันที แตพระองคทรงสัญญาวา จะขวาง
แมน้ําจอรแดนที่กวางและลึกนั้น ขวางไวระหวางคริสเตียนกับความบาป มีสิ่งเดียวที่ทานจะทําไดก็คือ
อยาไปสนใจใยดีกับความบาป ในโลกนี้มคี วามบาปมากพอที่จะทําลายเราทั้งหมดได หากเรายอมใหเขา
สูชีวิตของเรา สิ่งแวดลอมเต็มไปดวยความบาปเหมือนกับอากาศรอบ ๆ โรงสีขาวซึ่งเต็มไปดวยเขมา
จากเชื้อเพลิงทีถ่ ูกเผาไหม ในยุคสุดทายจะเปนดังนี้ แตพระเจาทรงมีพระประสงคใหจิตวิญญาณของ
ทานและขาพเจาแยกออกจากบาป
๒. การรับการชําระใหบริสทุ ธิ์ ยังหมายถึง การถวายตัวแดพระเจาอีกดวย และเปนความหมาย
ที่สําคัญเชนกัน ฉะนัน้ การชําระใหบริสทุ ธิ์ก็คือ การแยกตัวออกจากความบาปและถวายตัวแดพระเจา
คริสเตียนที่รับการชําระแลวจะยอมถวายตัวทั้งหมดแดพระเจา เพื่อใหพระองคทรงพอพระทัยในทุก
กรณี ความคิดเบื้องตนของเขาจะเปนดังนี้เสมอ คือ “ขอใหพระทัยของพระองคสําเร็จในชีวิตจิตใจของ
ขาพเจา” ความปรารถนาของเขาสิ่งเดียวก็คือเขาจะใหพระเจาพอพระทัย โดยการกระทําตามน้ําพระทัย
ของพระองค นี่คือความหมายเกีย่ วกับคําวา “ถวายตัว” ในพระคัมภีรเดิม ทุกสิ่งที่แยกไวเพื่อพระเจาเปน
ของที่บริสุทธิ์แลว ถึงแมวาสิ่งเหลานั้นจะไมมีบาปก็ตาม อาทิเชน พลับพลา แมพลับพลาไมมีความบาป
เลย แตไดถวายใหแกพระเจา เครื่องใชในพลับพลาทุกอยางไดรับการชําระแลวทั้งสิ้น สิ่งเหลานั้นถูก
แยกไวเพื่อใชในทางบริสุทธิ์ ทานผูอานที่รัก พระเจาทรงมีพระประสงคสําหรับเรามากไปกวาการที่ให
เราเพียงแยกตัวออกจากความบาปเทานั้น พระองคทรงมีพระประสงคที่จะใหเราถวายตัวทั้งหมดของเรา
แกพระองค พระองคทรงมีพระประสงคอยางยิ่งที่จะใหจิตใจของเรารัก และถวายเกียรติยศ และทําให
พระองคพอพระทัย ทานกําลังทําใหพระองคสมหวังหรือไม?
๓. การรับชําระใหบริสุทธิ์นั้น รวมทั้งการที่มีลักษณะคลายคลึงกับพระเจาดวย เราตองเปน
ฉายาของพระองคและรับการประทับตราโดยพระเยซูคริสต
๔. การรับการชําระใหบริสทุ ธิ์ยังหมายถึง การมีเจตนารมณที่คลายคลึงกับพระเจา คริสเตียนที่
รับการชําระแลวจะยอมอยูใ ตบังคับบัญชาของพระองค และยอมเชื่อฟงพระองค เขาจะมีความปรารถนา
ที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจาเหนือกวาสิ่งอื่นใดในชีวิต และเขาจะถือวา น้ําพระทัยของพระเจาที่มี
ตอเขานั้นเต็มไปดวยความเมตตากวาและประเสริฐกวาสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น
เขาจะรูสึกวาเขาไดขาดสิ่งที่
สําคัญที่สุดในชีวิต หากเขาพลาดมิไดปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระเจาไปเสีย เขารูวาพระทัยของพระ
เจาสงเสริมใหเขาทําการดีมากกวาเจตนารมณของเขาเอง เหตุฉะนั้นเขาจะขอใหเปนไปตามน้ําพระทัย
ของพระองค ในชีวิตของเขา
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๕. การรับการชําระใหบริสุทธิ์ หมายถึง ความรักอันสูงสงที่มตี อ พระเจา และตอมวล
มนุษยชาติ ความรักชนิดนีจ้ ะทําใหพระบัญญัติสําเร็จ จะทําใหเกิดน้ําพุแหงการเชื่อฟง และความชอบ
ธรรมหลั่งไหล เราจะมีลักษณะคลายคลึงกับพระเจาไมได ถาปราศจากความรัก เพราะวาพระองคทรง
เปนองคธรรมแหงความรัก ความรักของพระองคจะทําใหชวี ิตไดรบั การชําระใหบริสุทธิ์อยางแทจริง
ในประเทศที่มอี ากาศหนาว เมื่อภูเขาที่ถูกปกคลุมไปดวยหิมะไดรับความรอนจากดวงอาทิตย ดอกไมก็
จะเจริญงอกงาม ดูลานตาไปหมดทั้งภูเขา ดังนั้นแหละเมือ่ ความรอนแหงความรักของพระเจาเขาสูจ ิตใจ
ของคริสเตียนที่เย็นชา คริสเตียนคนนั้นก็จะเกิดมีใจรักคนอื่น ๆ
คนปาเมื่อถูกศัตรูเขนฆา โดยการหั่นรางกายออกเปนชิน้ ๆ เขาจะไมรองออกมาเลย เพราะจิตใจ
ของเขาแข็งปานหิน แตใจแข็งปานหินของคนปานั้นตางไปจากพระทัยของพระเยซูซงึ่ เต็มไปดวยความ
รัก จนพระองคถึงกับยอมตายแทนผูอื่น โดยการทนทุกขทรมานตามพระประสงคของพระบิดา ทานที่
รัก ถาหากจิตใจของทานเต็มไปดวยความรักของพระเจา ความรักนัน้ จะลนและไหลไปยังผูอื่น เราก็จะ
รักเพื่อนบานของเราดุจรักตัวของเราเอง

ค.แหลงของการชําระใหบริสุทธิ์
พระเยซูคริสต ทรงเปนแหลงกําเนิดของการชําระใหบริสทุ ธิ์ เราตองไมเพียงมองดูวา การชําระ
ใหบริสุทธิ์เสมือนยอดภูเขาใหญ ซึ่งพระองคทรงประทับยืนอยู และเราจะตองปนปายขึ้นไป แตระหวาง
เรากับยอดภูเขานั้นยังมีหินผามากมายที่เราจะตองปนปาย กอนที่เราจะไดขึ้นไปอยูกบั พระองค พระเยซู
เองทรงเปนผูชําระเราใหบริสุทธิ์ พระองคตรัสวา “เพือ่ เห็นแกเขาเองเราจึงทรงชําระตัวของเราเพื่อเขา
ทั้งหลายจะรับการชําระใหบริสุทธิ์ดวย” พระองคทรงทราบวา เราจะรับการชําระใหบริสุทธิ์ไมได
นอกจากโดยทางพระองค พระองคจึงตรัสวา “เราชําระตัวของเราเอง”
๑. พระองคทรงซื้อการชําระนั้นเพื่อเรา ซึ่งมีสวนรวมในการวายพระชนมของพระองค บนไม
กางเขน “โดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองคทรงกระทําใหคนทั้งหลายที่ถูกชําระใหบริสุทธิ์แลวถึง
ที่สําเร็จเปนนิตย เปนน้ําพระทัยของพระองคที่เราทั้งหลายไดรับการชําระใหบริสทุ ธิ์แลว คือโดยการ
ถวายพระกายของพระเยซูคริสตครั้งเดียวเทานั้น” (ฮีบรู ๑๐:๑๐)
๒. การรับการชําระใหบริสทุ ธิ์ เรามิไดรับดวยความพากเพียรของเราเอง แตไดรบั ดวยการที่
พระเยซูคริสตทรงสละพระชนมของพระองคบนไมกางเขนเพื่อเรา พระเยซูทรงซื้อใหเราเชนเดียวกับที่
พระองคทรงอภัยโทษแกเรา
ทานมีสิทธิที่จะเปนคนบริสทุ ธิ์และรับการชําระใหบริสทุ ธิ์ได
เชนเดียวกับทีท่ านมีสิทธิไดรับความรอด
ทานเขาเฝาพระเจาและรองขอรับการชําระใหบริสทุ ธิ์ได
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เชนเดียวกับการที่ทานไดรับการอภัยโทษความผิดบาป ถาทานยังไมไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ ทานก็
ขาดพระพรทีท่ านมีสิทธิรับ
๓. การรับการชําระใหบริสุทธิ์เปนของประทานจากพระเจา ที่ทรงประทานใหแกเราเปลา ๆ ถา
หากการรับชําระใหบริสุทธิ์มิไดเปนของประทานแลว การชําระใหบริสุทธิ์ก็มิไดเปนสวนหนึ่งของการ
ไถโทษบาป แตถาหากเปนสวนหนึ่งของการไถโทษบาป แตถาหากเปนสวนหนึ่งของการไถโทษบาป
แลวการรับชําระใหบริสุทธิ์ก็เปนของที่ไดเปลา เชนเดียวกับพระโลหิตของพระเยซู
๔. เราไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ โดยการที่พระเยซูคริสตทรงเขามาสถิตอยูในเรา พระองคมิได
เพียงแตทําใหจิตใจของเราเต็มไปดวยความชอบธรรมเทานั้น แตพระองคยังเสด็จเขามาประทับในจิตใจ
ของเราอีกดวย เราไมสามารถจะบรรยายถึงการกระทําอันนี้ได แตเมือ่ ใดที่เราประสบกับความสิ้นหวัง
เมื่อนั้นเราจะเรียนรูถึงความจริงขอนี้ และพระเยซูคริสตเองจะเสด็จเขามาสถิตในชีวิตจิตใจแลวการ
ชําระใหบริสทุ ธิ์ก็เริ่มขึ้น คือความหมายของหัวขอนี้ พระเยซูทรงชําระพระองคเอง เพื่อเห็นแกพลไพร
ของพระองค และผูหนึ่งผูใดที่ตั้งใจจะมีชวี ิตที่บริสุทธิ์โดยปราศจากพระองค ผูนั้นจะไมไดรับการชําระ
ใหบริสุทธิ์อยางแทจริง เขาตองรับพระเยซูเขาไวในชีวิตจิตใจของเรา จึงจะนับวาไดรับการชําระให
บริสุทธิ์ ในทัศนะของพระเจา “แตทานทัง้ หลายเปนของพระองค เพราะเชื่อในพระเยซูคริสต ผูซึ่งพระ
เจาไดทรงตั้งใหประกอบไปดวยปญญา ความชอบธรรม การสรรไวเฉพาะและการไถโทษ” (1โครินธ
12:30)
พระเจาทรงพระราชทานพระเยซูมาตามพระสติปญญาของพระองค พระองคคือปรัชญาเหนือ
ปรัชญาขั้นลึกซึ้ง ทรงเปนความชอบธรรม การชําระใหบริสุทธิ์ และการไถบาป ดังนั้นเมื่อพระเยซูผู
ประทับอยูในจิตใจของเราพระองคก็กลับกลายเปนสติปญ
 ญาของเรา พระองคมิไดเพียงทรงทําใหเราดี
ขึ้น หรือทําใหเรากลายเปนสิ่งประหลาด แตพระองคเพียงเสด็จเขามาประทับอยูในจิตใจของเราดุจครั้ง
ที่พระองคทรงประกาศที่มณฑลกาลิลี
เมื่อสรางพลับพลาเสร็จแลว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาประทับที่ไฟแหงพระสัญญาไมตรี
ระหวางคะรูบมิ นั้น ภายหลังจากที่ไดถวายพลับพลาใหแกพระเจาแลวพระองคก็เสด็จลงมาประทับที่นนั่
ดังนั้นเมื่อเราถวายตัวแดพระเจา พระองคก็เสด็จเขามาอยูในเรา และทรงถายเทพระชนมชีพของ
พระองคใหแกเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ผูซึ่งเสด็จมาสวมทับนางมาเรีย ผูเสด็จลงมาประทับอยูเหนือพวก
ศิษยในเพนเตคอสตนั้น จะเสด็จมายังจิตใจทานและจิตใจของขาพเจา เมื่อเราไดถวายตัวอยางครบถวน
แกพระองคแลว ประหนึง่ วาพระองคทรงสําแดงพระกายและเสด็จลงมาใหเราเห็นดวยสายตาของเรา
จริง ๆ พระองคเสด็จมาจากสวรรคเพื่อสถิตในเรา ดุจเราอยูภายใตรม เงาของพระองคจริง ๆ พระเจา
เสด็จเขามาอยูใ นชีวิตจิตใจ และทรงดําเนินชีวิตอันบริสทุ ธิ์ของพระองคอยูภายในเรา ในพระธรรมเอเศ
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เคียลบทที่ 36:25-27 เรามีคําสัญญาของพระองคดังนี้ “เราจะเอาน้ําสะอาดพรมเจาทั้งหลาย” นั้นคือการ
ยกโทษบาปหรือขจัดบาปใหหมดสิ้นไป “เราจะใหจิตใจใหมแกเจาทัง้ หลาย” นั่นคือการบังเกิดใหม
“เราจะใสพระวิญญาณของเราไวภายในเจา และจะใหดาํ เนินกฎหมายทั้งหลายของเรา เจาจะ
รักษาพระบัญญัติของเราและจะประพฤติตามบัญญัติของเรา” นั่นคือสิ่งที่ประเสริฐกวาการบังเกิดใหม
และการรับการอภัยโทษบาป พระเจาผูทรงพระชนมอยูจะเสด็จมาประทับอยูในจิตใจใหมของเรา พระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์จะประทับอยูในจิตใจแหงเนื้อหนัง ซึ่งพระเจาทรงพระราชทานให ดังนั้นการ
เคลื่อนไหวทุกอิริยาบท ความคิดทุกอยางความตั้งใจทุกประการ และความปรารถนาทุกดานของเราจะ
อยูในความควบคุมของพระเจา ซึ่งดํารงพระชนมอยูใ นเรา คือ พระเจาทรงปรากฏอยูภายในเนื้อหนังอีก
นี่แหละ คือการชําระใหบริสุทธิ์ที่สมบูรณ ซึ่งเปนทางเดียวเทานัน้ ทีม่ นุษยจะเขาสูช ีวิตอันบริสุทธิ์อยาง
ครบถวน เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงควบคุมบังคับบัญชาชีวิตของเราอยางสิ้นเชิงเชนนี้แลว เราก็จะ
ไดเขาสวนในพระลักษณะของพระเจา เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชายหรือหญิงคนใดจะมีความสัมพันธอันนี้กับ
พระเจา การชําระนี้จะทําใหคนที่ต่ําตอยทีส่ ุด และเลวทรามที่สุดเขาถึงพระที่นั่งของพระเจาได
ถาเราทราบวาพระเจาสถิตอยูภายในเรา ดังนี้แลวเราจะกมกราบพระองค เราจะไมกลาดูหมิ่น
พระองคดวยการทําบาป เราจะมีใจสงบและออนสุภาพ เพราะเราสํานึกถึงสิ่งที่มีคาอยูในจิตใจของเรา
ทานที่รัก ทานไดตอนรับพระผูชําระใหบริสุทธิ์เขาสูจิตใจของทานแลวหรือยัง? ทานทราบไหมวา ทาน
จะตองถวายตัวทั้งหมดแกพระองค และฟงพระดํารัสของพระองคที่มีตอทานวา “ขาพเจาถวายตัวของ
ขาพเจาเพราะเห็นแกเขา จะถวายตัวโดยความจริงดวย”

ง.จะรับการชําระใหบริสทุ ธิ์ไดอยางไร?
1. เราจะตองไดรับการสําแดงจากพระเจาวา เราตองการชําระใหบริสทุ ธิ์ กอนที่เราจะไดรับการ
ชําระนั้น เราตองตระหนักวาเรายังไมไดรับการชําระ และจะตองไดรับการชําระเสียกอน เราจึงจะมี
ความสุข สิ่งแรกที่พระเจาทรงกระทําใหเรา คือการทําใหเรารูสึกอับอายตอตัวเอง โดยทรงปลอยใหเรา
ตกอยูในการทําผิดและใหเรามองเห็นความออนแอของเรา ดังนั้นเราจึงเห็นวาเรามิไดเปนคนชอบธรรม
และไมสามารถแกไขปญหาไดโดยลําพังตัวของเราเอง พระเจาทรงโปรดใหบุตรที่รักของพระองคทุก
คนไดบทเรียนอันนี้ทุกกาลสมัย โดยใหมีการพลั้งพลาดบอย ๆ และพวกเราทุกคนตองเรียนดวยตัวของ
เราเอง
2. เราตองมาหาพระเยซูคริสตในฐานะที่พระองคทรงเปนพระผูชําระใหบริสุทธิ์ ถาเรารอง
ออกมาวา “โอขาพเจาเปนคนเข็ญใจจริง ใครหนอจะชวยขาพเจาใหพนจากกายแหงความตายนี้ได” เรา
จะตองเพิ่มเติมวา “ขาพเจาขอบพระคุณพระเจา โดยพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา” (พระธรรม
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โรม 7:24-25) เราจะตองเห็นวาพระเยซูทรงเปนผูชวยทีย่ ิ่งใหญ และรูว าพระองคทรงสามารถจัดการทุก
สิ่งที่เราตองการใหแกเรา
3. เราตองมอบทุกสิ่งแกพระองค เราตองถวายตัวของเราแกพระองคอยางครบถวนโดยไมมี
ขอแม การถวายตัวนั้นจะตองจารึกอยูในหัวใจ เหมือนกับจารึกไวในศิลาโปรดจําวันและเวลาที่ทานได
ถวายตัวของทาน อยางเต็มเปยม และพระองคไดสถิตอยูในชีวิตจิตใจของทานอยางสิน้ เชิง
4. เราตองเชื่อวาพระองคทรงรับเรา เมื่อเรามอบถวายตัวเราแดพระองค พระองคทรงสัตยธรรม
และเต็มพระทัยในเรื่องการชําระใหบริสุทธิ์นั้นเชนเดียวกับทาน
พระองคทรงเงี่ยพระโสตฟงเสียง
ปฏิญาณของทาน พระองคทรงกระซิบตอบเมื่อทานกลาวจบวา “สําเร็จแลวเราจะพระราชทานน้ําพุแหง
ชีวิตแกทานโดยบริบูรณ ผูใดมีชัยชนะก็จะไดรับมรดกทุก ๆ อยาง” มีคนเปนจํานวนมากทําผิดใน
ขั้นตอนนี้ บางคนยังยึดถือความดีเกา ๆ ของเรา ดังนั้นเขาจึงตกลงในความบาปอีก บางคนก็สะดุดที่ขั้น
ที่สอง เขามองไมเห็นวา พระเยซูทรงเปนผูทรงชําระเขาบริบูรณครบถวน และมีหลายคนไมสามารถรับ
เอาขั้นที่สาม เพราะเขาไมยอมทุก ๆ สิ่งตอพระองคมีคนเปนอันมากยังลมเหลวแมจะไดผานสามขั้นนี้
ไปแลวเพราะเขาไมเชื่อวาพระเยซูจะทรงรับเขา จงจําขัน้ ที่สี่นี้ไวใหดี “ตัวของเราตายแลว ชีวิตของเรา
แพแลว และถูกฝงไวกับพระเยซู พระเยซูทรงเปนผูชําระเราใหบริสทุ ธิ์และเปนทุก ๆ สิ่งของเรา เรา
ยอมรับมอบทุกสิ่งไวในพระหัตถของพระองค เพื่อพระองคจะทรงจัดการกับชีวติ ของเรา ตามที่
พระองคทรงเห็นวาดีที่สุด เราเชื่อวาพระองคทรงรับสิ่งที่เรามอบถวาย เชื่อวาพระองคทรงสถิตอยูในตัว
เราและจะพระราชทานความจําเปนทุกสิ่งในชีวิตนี้ หรือในชีวิตหนา”
ทานที่รัก ขาพเจาแนใจวาเมื่อทานรับเอาขั้นที่สี่นี้แลว ทานจะไมเปนเหมือนแตกอน ขั้นทั้งสี่ที่
ทานเคยทําไมได ทานก็จะทําได ทานจะกลายเปนของพระเจาพระองคจะสถิตอยูกับทาน จิตใจของทาน
จะเปนเสมือนน้ําพุเล็ก ๆ อยูข างภูเขา และจะกลายเปนน้าํ ใหญที่ลึกและไหลแรง

จ.วิธีปฏิบัตติ าม
การดําเนินชีวติ ที่ไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ในแตละวัน
1. เราตองดําเนินชีวิตอยูโดยเชื่อฟงพระเจาอยางครบถวน เราตองทําสิ่งที่พระองคทรงบัญชา
และอยูภ ายใตการนําของพระองค
2. เราตองหมัน่ ฟงพระสุรเสียงของพระเยซู เราตองฟงโดยใกลชิด เพราะพระองคตรัสเบา ๆ
3. ในเมื่อเรามีความทุกขยากหรือการทดลองหรือถูกลอลวง เราตองเขาใกลพระเจาและทูล
เรื่องราวนั้นแกพระองค ภายหลังจากการมอบถวายตัวแลว แทนที่ชวี ิตของทานจะดําเนินไปอยางราบรื่น
และมีความสุขตามที่ทานมุงหวัง หากพญามารซาตานกลับมาทดลองทานและจะพยายามทําลายความ
เชื่อมั่นของทาน โดยการลอลวงอยางใดอยางหนึ่ง จงยืนมั่นอยูในพระองค และยินดีที่พระองคทรง
22

นับวาทานมีคา คูควรแกการรับเอาการทดลองนั้น ถาทานพลั้งพลาดไปก็จงอยาทอแทใจ บางทีทาน
อาจจะกระทํางานบางอยางโดยลําพังตัวทานเอง ทานจึงประสบความลมเหลว จงวางภาระเหลานัน้ ลงที่
ฝาพระบาทของพระองค แลวตั้งตนใหมและเรียนรูที่จะเขาสนิทอยูในพระองค เมื่อชนชาติอิสราเอลพาย
แพที่เมืองฮายแตแลวก็กลับเขมแข็งขึ้น ในครั้งตอไปทานจะตองนําสิ่งที่ไดเรียนรูจ ากขอผิดพลาดครั้ง
กอน ๆ มาใช เรามักจะพบกับอุปสรรคหรือความผิดพลาดของเราในตอนแรก ๆ เสมอ ทานสามารถ
เรียนหลักเกณฑวิชาพิมพดีดไดในเวลาอันสั้น แตการที่ทานจะพิมพไดชํานาญและคลองแคลวจะตองใช
เวลาฝกฝนหลายเดือนทีเดียว และเชนเดียวกัน การที่จะเอาวัวคูใ หมมาเทียมเกวียน ทานจะตองฝกหัดให
วัวเทียมเกวียนเปนเวลาหลายเดือนเชนเดียวกัน วัวจึงจะสามารถลากเกวียนไดเรียบรอย
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หลักที่ 3 พระคริสตพระผูทรงรักษาโรคของเรา

“บรรดาความทุกขภัยไขเจ็บของเรา พระองคไดทรงรับเอาเอง” (พระธรรมมัทธิว 8:17) “พระ
เยซูคริสตทรงเปนอยูอยางเดียวกันในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้และสืบ ๆ ไปเปนนิจกาล” (พระธรรม
ฮีบรู 13:8)

ก. สิ่งซึ่งมิใชการรักษาโรคตามลักษณะของหัวขอนี้
ใหเรามาพิจารณาในมุมกลับกอน ที่ไหนมีความดีทนี่ ั่นก็จะตองมีความชั่วปรากฏใหเห็นใน
ทํานองเดียวกันเหรียญเงินทีม่ ีคามักจะถูกปลอมแปลงเสมอ พญามารซาตานก็อางวาตนเปนผูรักษาโรค
ดวยเหมือนกัน ฉะนั้นจําเปนจะตองชีแ้ จงใหเขาใจอยางถูกตอง
1. การรักษาโรคมิใชการรักษาทางแพทย หรือการรักษาที่ใชเวชภัณฑ และก็มใิ ชพระพรพิเศษ
ของพระเจา ในการเยียวยารักษา การรักษาโรคที่จะกลาวถึงนัน้ เปนอํานาจแหงพระหัตถของพระเจา
โดยตรง พระองคทรงรับเอาความปวยไขของเรา โดยปราศจากความชวยเหลือของมนุษย เราไมควรจะ
กลาวตําหนิติเตียนผูรับการรักษาทางยา ถาหากเขายังไมพรอมที่จะมอบรางกายของเขาไวในการรักษา
ของพระเจา สําหรับพวกเขาการใชวิธีรักษาทางธรรมชาติและวิทยาศาสตรก็นับวาดีแลว และเราตางก็
ยอมรับอยางหนาชื่นตาบาน การรักษาโดยวิธีเชนนี้มีคณ
ุ คาไมนอย แตความพยายามของมนุษยจะมา
สิ้นสุดที่จุดหนึ่ง เมื่อไดยินหมอกลาววา “หมดปญญา” กระนัน้ ก็ดี เขาไมควรละทิง้ การชวยเหลือของ
มนุษยจนกวาจะไดพบการชวยเหลือที่ดีกวานั้น เขาควรจะยึดอยูใ นการรักษาเยียวยาอยางธรรมชาติเวน
แตเขาจะไดรบั การนําของพระเยซูคริสตใหไววางใจในพระองคโดยครบถวนเพื่อจะไดสิ่งที่สูงกวาและ
แข็งแรงกวาชีวิตธรรมดาของเขา เขาตองมั่นใจวาพระวจนะของพระเจาสอนถึงการรักษาโดยแนชัด
เชนเดียวกับการอภัยโทษบาป
2. การรักษาโรคนี้มิใชการรักษาทางอํานาจจิต มิใชการรักษาโรคโดยระบบการถือเหตุผลเปน
หลัก
(คนไทยเชื่อถือการทํานายโชคชะตากันมาก ผูที่รับจางทํานายโชคชะตาราศี หรือทีเ่ รียกกันวา
หมดดูนั้นเปนใครกัน? เปนคนบาปเหมือนเราทั้งนั้นมิใชหรือ? เขารูเหตุการณในอนาคตจริงหรือเปลา?
เปลาเลย เปนการเดาแท ๆ เขาเปนคนบาปชวยตัวเองยังไมได แลวเขาจะชวยผูอื่นไดอยางไร? ถาเขาชวย
ตัวเองไดเขาคงไมตองไปเทีย่ วรับจางทํานายโชคชะตาเชนนั้นดอก ฉะนั้นการหลงเชื่อหมอดูในเวลาที่
ทานเจ็บไขไดปวยจึงเห็นวาเปนการกระทําที่โงเขลาแท ๆ หมอดูจะชวยคนปวยไขอยางแทจริงไมได
เลย)
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3. การรักษาโรคนี้มิใชเปนการรักษาโดยใชอํานาจสวนตัว มิใชอํานาจลึกลับซึ่งไหลผานรางกาย
หนึ่งไปสูอีกรางกายหนึ่งได ศิษยาภิบาลที่แทจริง ที่ไดรับอํานาจในการรักษาโรคจากพระเจาจะไมทําให
เจ็บปวยเขาใจวาอํานาจในการรักษามาจากตน การรักษาโรคนี้เปนการประสานสัมพันธระหวางใจตอใจ
และวิญญาณตอวิญญาณระหวางผูปวยกับพระคริสตผูทรงพระชนมอยู การรักษาโรคจึงจะสัมฤทธิ์ผล
4. การรักษาโรคนี้มิใชการรักษาโดยใชเวทมนตคาถา เราคงจะไมปฏิเสธวา พญามารซาตานมี
อํานาจเหนือรางกายของมนุษย มันสามารถทําใหรางกายมนุษยเกิดโรคได และถาหากมันมีอํานาจทําให
รางกายเกิดความเจ็บปวยเชนนั้น ขาพเจามองไมเห็นเหตุผลเลยวา ทําไมมันจะไมทํา และถามันพอใจ
ใคร มันก็จะทําใหผูนั้นหายเปนปกติได ถาพญามารซาตานมีอํานาจที่จะผูกมัดผูหญิงคนหนึ่งในสมัย
ของพระคริสตไวไดตั้ง 18 ป มันก็มีอํานาจจะปลดปลอยหญิงคนนัน้ ไดในทันทีเชนเดียวกัน ถาความ
เจ็บปวยเปนงานของมันในเวลานั้น ในปจจุบันนีก้ ็คงเปนเชนเดียวกัน ถาหากมันสามารถใชคนที่
แข็งแรงและมีสุขภาพดีไดดกี วา มันก็จะใช แตในบางครั้ง ถามันเห็นวาจะใชคนออนแอและเจ็บปวยได
ดีกวามันก็จะใชคนจําพวกนี้ การไหวผีและขออํานาจจากผีมีมาชานานแลว และปจจุบนั นี้กย็ ังมีอยูทวั่ ไป
พวกอินเดียนที่อยูในปาและพวกชาวอาฟริกันที่ดุรายมักจะทําพิธีนี้ พวกเขาไดใชอํานาจเวทมนตขจัดปด
เปาความปวยไข และมีคําเลาลือกันวามีคนจํานวนมากหายจากโรคภัยไดจริง ๆ การที่บางคนหายดวย
อํานาจเวทมนตนั้นอาจเปนความเชื่อซึ่งเปนขอพิสูจนวาผีมีอํานาจจริง และนัน่ ก็คอื ขอพิสูจนในการที่
พระเจาไดทรงเตือนไวแลวอยางนาเกรงขามวา ในวาระสุดทายวิญญาณแหงผีรายจะสําแดงอภินหิ ารบน
แผนดินโลก ดังนั้นถาเปนไปไดมันก็อาจจะลอลวงแมผทู ี่ถูกเลือกสรรไวแลวใหหลงไป มันไมสามารถ
ลอลวงบุตรแทของพระเจาได ถาทานถูกมันลอลวงก็จงรูไวเถิดวาทานอาจจะไมใชบตุ รแทของพระเจาก็
ได ขาพเจาขอเตือนทานถาทานรักที่จะมีชีวติ อยางมีความสุข ก็จงหลีกหนีจากบวงแรวนี้เสียเถิด ทานจะ
พบวามันเปนความจริงอยูบา ง แตมันเปนอํานาจมืดที่รายกาจ และมันจะทําใหความเชื่อในพระเจาของ
ทานจมลงในความชั่วรายนาสะพรึงกลัวนัน้
5. การรักษาโรคนี้มิใชการรักษาดวยการอธิษฐานมาก ๆ มีคริสเตียนเปนจํานวนมากที่ปรารถนา
อยางยิ่งที่จะใหคนอื่นอธิษฐานเพื่อเขา เขาเขาใจวา ถามีจํานวนผูที่อธิษฐานเพื่อเขามากก็จะเกิดผลดีแก
เขา และถาหากคริสเตียนทั้งหมดในโลกอธิษฐานเผื่อเขา เขาก็มีหวังทีจ่ ะหายโรคได คนสวนมากเห็นวา
ถามีสมาธิในการอธิษฐานมากพอ ก็จะเกิดฤทธิ์อํานาจอันยิ่งใหญสามารถเคลื่อนภูเขาไปได และบางที
สามารถทําใหพระประสงคของพระเจาเปลี่ยนแปลงได โปรดจําไววาการอธิษฐานที่ไมไดเปนไปตาม
น้ําพระทัยของพระเจาจะปราศจากฤทธิ์อํานาจ ถาหากทานมิไดตดิ สนิทกับพระคริสตผูทรงรักษาโรคผู
ทรงพระชนมอยู ทานก็จะไมไดรับการรักษา การรักษาโรคนั้นเกิดขึ้นจากการไดสัมผัสกับพระคริสต
มิใชเปนไปดวยคําอธิษฐานมาก ๆ แตเปนการรักษาจากพระคริสตโดยตรง
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6. การรักษาโรคมิใชการรักษาโดย ความเชื่ออยางเดียว ผูที่ฝกใฝในความเชื่อเปนอันตราย
(แทนทีจ่ ะระลึกถึงพระเจา) เมื่อหิวขาวทานไมไดกินหมอขาวฉันใดเมื่อทานปวยและตองการหายโรค
ทานก็ไมไดไวใจในความเชือ่ ฉันนั้น แตทานตองไวใจในพระเจา ถาทานมัวเฝาดูแตความเชื่อทาน
อาจจะตองเสียความเชื่อนั้นไปพระเจาเทานัน้ ที่เปนผูทรงรักษาโรคของเรา
ถาหากเราจะพึ่งในคํา
อธิษฐานหรือในความเชื่อหรือในวิถีทางใด ๆ แลว เราก็จะไมมหี วังทีจ่ ะไดรับพระพรเลย
7. การรักษาโรคนี้มิใชอํานาจจิต ไมมใี ครสามารถเปลี่ยนความลมเหลวของตนใหเปนความ
เขมแข็งได กฎที่เกี่ยวกับกลไกมีวา รางกายจะขยับเขยื้อนโดยลําพังตัวของมันเองไมไดจะตองมีอํานาจ
ภายนอกมากระทํา
นักปราชญ โบราณชื่อ อารคีมีดิส กลาววา เขาสามารถที่จะดีดโลกขึ้นไดหากมีไมยาวพอทีจ่ ะ
ดีดจากภายนอกโลก แตเขาไมสามารถที่จะกระทําการนัน้ ภายในโลกได ถาคนใดหลงทําบาปหรือเกิด
เจ็บปวย อํานาจทั้งหมดในตัวของเขาก็ไมสามารถที่จะแยกเขาขึ้นมาได จะตองมีพลังภายนอกตัวของเขา
จึงจะยกเขาขึน้ ได มิฉะนัน้ เขาก็จะอยูในสภาพเชนนัน้ ตลอดไป เราจะตองมอบถวายชีวิตจิตใจใหแกพระ
คริสต แลวพระองคจะทรงนําใหเรามีความปรารถนาที่จะกระทําตามพระทัยอันดีของพระองคการรับ
อํานาจจากพระเจาตามความตองการของเรานั้นชางงายและนาชื่นชมจริง ๆ เพียงแตถูกตองพระหัตถ
ของพระองค และรับเอากําลังจากพระองค
8. การรักษานัน้ มิใชการทาทายน้ําพระทัยของพระเจา มิใชการพูดวา “ฉันจะตองรับพรอันนี้ให
ไดไมวาพระองคจะพอพระทัยหรือไมกต็ าม” จะเห็นไดวาการรักษานั้นเปนพระประสงคอันสูงสุดที่
พระองคทรงมีตอเรา เราจะไมวางใจในการรักษาโรคจนกวาจะทราบวาเปนพระประสงคของพระองค
แลวเราจะกลาวไดวา “ฉันปรารถนาดังนั้นก็เพราะพระองคทรงปรารถนาดังนั้นเหมือนกัน”
9. การรักษาโรคนั้นมิใชกายอมตะ แตเปนกายทีเ่ ต็มไปดวยความบริบูรณจนกระทัง่ งานแหง
ชีวิตสําเร็จลงและแลวพระคริสตก็จะเสด็จกลับมารับเราไปอยูกับพระองค
10. การรักษาโรคนั้นมิใชวชิ าชีพ ซึ่งนําไปใชหากิน เชนเดียวกับพอคาขายของ ถาหากวามีคน
ใชการรักษาไปหากินแลว ก็จงขัดขวางการกระทําอันนัน้ เสียของประทานทุกอยางเราจะไดพบจากพระ
เจาเปลา ๆ เชนเดียวกับพระโลหิตของพระคริสตบนไมกางเขนไดหลัง่ ไหลเพื่อเรา

ข. การรักษาโรคนั้นคืออะไร?
1. คืออํานาจประเสริฐเหนือธรรมชาติของพระเจาทีแ่ ผซานเขาสูรางกายของมนุษย กอใหเกิด
ความเขมแข็ง และเขาไปแทนที่ความออนแอและความทุกขทรมานในรางกายของเรา เปนการสัมผัส
ฤทธานุภาพแหงพระเจา และไมมีอะไรขาดตกบกพรองเลย เปนอํานาจอยางเดียวกันกับที่ไดทรงเรียก
บุตรสาวของญายโรใหฟนขึ้นจากความตายหรือที่ทําใหทานกลับใจใหมเปนสิ่งที่นา ประหลาดไหม ที่
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พระเจาทรงสําแดงอํานาจเชนนี้ พระเจาทรงใชฤทธานุภาพในการทําใหคนกลับใจใหมมากกวาการเรียก
คนตายใหฟนขึ้น พระเจาทรงใชอํานาจทําลายอุโมงคฝงศพและทรงเรียกรางที่ไรชวี ิตของคนตายที่ถูก
ฝงที่นั่นหลายปมาแลว นอยกวาที่พระองคทรงใชในการอยูทรงไถดวงวิญญาณดวงหนึ่งไว และการชวย
ใหเหลาสิทธิชนของพระองคยืนมั่นอยูจนถึงที่สุดปลาย
2. การรักษาโรคมิไดตั้งอยูบนรากฐานของการหาเหตุผลของมนุษยหรือคําพยานของผูที่หาย
จากโรคภัยไขเจ็บแลว แตตงั้ อยูบนรากฐานแหงพระวจนะของพระเจาเทานั้น คําพยานทั้งหมดทั่วทั้ง
จักรวาล ไมสามารถทําใหคําสอนขอนี้เปนสัจธรรมไปได ถาหากมันมิไดตั้งอยูบ นรากฐานแหงพระ
วจนะของพระเจา สิ่งที่กลั่นกรองมาจากสติปญญาของมนุษยจะไรคา หากมิไดมีรากฐานมาจากพระ
วจนะของพระเจา ความจริงขอนี้ตั้งอยูบนพระวจนะอันนิรันดรของพระเจา มิฉะนัน้ แลว ก็เปนเพียง
ถอยคําของมนุษยเทานั้น
3. การรักษาโรคนั้นสําแดงถึงน้ําพระทัยของพระเจา และการนอมรับน้ําพระทัยของพระองค
คริสเตียนผูแสวงหาการรักษาโรคจะคอย ๆ เขาใจ รูถึงน้ําพระทัยของพระเจา และเมื่อทราบแลว เขาก็จะ
เรียกรองเอาสิง่ นั้นโดยไมหวั่นไหวเลย ถาผูทนทุกขรูสึกวางานซึ่งพระเจาพระราชทานใหเขากระทํานั้น
สําเร็จแลว และทราบวาเวลานั้นพระองคทรงเรียกใหไปสวรรค เขาก็ยอมจะพอใจกับพระประสงคของ
พระเจาอันนั้น และนอนหลับอยางสงบอยูใ นพระหัตถของพระเยซู เพื่อนที่รัก ถาหากทานรูสึกสํานึก
เชนนั้น ขาพเจาก็ไมกลาทีจ่ ะบอกทานใหดิ้นรนเพื่อหลุดพนจากความสํานึกนั้น ถาหากความรูสึกนั้นมา
จากพระเจา ความคิดอันเดียวของขาพเจาก็คือใหทานคิดวางานของทานยังไมเสร็จ ถาหากทานไมไดรับ
แสงสวางอันกระจางของพระเจาวาเปนดังนั้นจริง และถาทานออนนอมและปรารถนาที่จะมีชวี ิตอยู เพื่อ
ทําใหงานของทานสําเร็จลงดวยความยินดี แลวพระองคผูไดตรัสประมาณสองพันปมาแลววา “ไมควร
หรือที่จะใหผหู ญิงนี้หลุดจากหลังโกง” (ลูกา 13:16) ก็ยังคงเปนพระองคเดียวกันกับในสมัยกอนนัน้
พระองคยังคงตรัสแกทานในทามกลางความออนแอของทานวา “เจาไมควรจะหายปวยเปนปกติหรือ?”
แนนอนเหลือเกินวา เพียงเทานั้นก็เพียงพออยูแลว
บางทีพระองคอาจจะทรงอนุญาตใหความเจ็บปวยเพื่อตีสอนทาน ทานอาจจะเปนพยานหรือรับ
ใชพระคริสตอยางไมเต็มเม็ดเต็มหนวย
ถาเชนนั้นแลวขาพเจาก็เกรงวาทานอาจจะไมหายจากโรค
จนกวาทานจะปฏิบัติตนอยางถูกตองตามพระประสงคของพระองค ทานอาจกระทําในสิ่งที่ไมถูกตอง
หรือมีอคติ พระองคอาจไมทรงโปรดใหทานหายโรคจนกวาทานจะไดจัดการเรื่องนั้นเสียกอน พระองค
อาจจะทรงเรียกทานใหมาปฏิบัติพระราชกิจบางอยาง แตทานกลับดื้อดึงไมยอมปฏิบัติตาม ทานจะ
ไมไดรับการรักษาจนกวาทานจะยอมปฏิบัติตาม ความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นแกบุตรที่รักของพระเจานัน้ มี
ความหมายหลายรอยอยาง และพระองคทรงสําแดงใหทานทราบวาพระสุรเสียงของพระองคที่มีตอทาน
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นั้นหมายถึงอะไร “แตพระเจาก็ตรัสอยูร่ําไป เออหากคนไมรูสึก พระเจาก็ตรัสซ้ําอีกทางหนึ่ง คือในฝน
และในนิมิตเวลากลางคืนเปนตน เมื่อคนหลับสนิท หลับใหลอยูในที่นอน เมื่อนั้นพระองคทรงเปดหูคน
และทรงผนึกคําตักเตือนไวในใจเขา เพื่อพระองคจะทรงเหนีย่ วรั้งคนไมใหกระทําตามความมุง หมาย
ของเขา และเลิกจากความหยิ่งอวดดีของเขา พระองคจึงทรงดึงวิญญาณของเขาไมใหตกเหว และรั้งชีวิต
ของเขาใหออกมาจากการถูกประหารดวยดาบ อีกอยางหนึ่งเขาถูกปราบดวยความเจ็บปวดใหอยูบนที่
นอนของเขา และปวดราวไปตามกระดูก และกระดูกของเขาก็ไมอยากรับประทานอาหารชั้นเลิศ เนื้อ
ของเขาก็แหงหายไปทุกที จนเหลือแตหนังหุมกระดูกและกระดูกของเขาก็ไมปรากฏแตกอนก็ผุดขึ้นมา
เปนซี่ ๆ เออ จิตวิญญาณของเขาก็จะมาถึงผูท ําลาย
ถาหากมีเทวทูตองคหนึ่งมายังเขาเปนผูแถลงการณคือองคหนึ่งในพันองคนั้น เพื่อจะบรรยาย
ใหเขาเห็นหนทางที่ถูก แลวทานก็ทรงเมตตาแกเขาตรัสวา “อยาใหเขาลงไปอยูในหลุมนั้นเลย เรามีคา
ไถมาใหแลว เนื้อของเขาก็จะกลับเปลงปลั่งยิ่งกวาเนื้อของเด็ก และความหนุมแนนของเขาก็จะกลับคืน
มา”
พระดํารัสของพระเจาเกี่ยวของกับรางกายของคนเรานั้นมีมากทีเดียว และเปนสิ่งจําเปนที่ดวง
วิญญาณจะไดรับการตีสอน กอนที่จะไดรับการรักษาโรคจากพระเจาและเมื่อรับการรักษาแลวก็ควร
ปฏิบัติตามคําตีสอนตอไปและเดินใกลชิดอยูกับพระเจา เมื่อดวงวิญญาณเดินอยูในแนวเดียวกับพระองค
และเชื่อฟงพระองคแลว ชีวติ ของพระเจาก็จะหลั่งไหลเขาสูรางกายอยางเต็มเปยม ขอบคุณพระคุณ พระ
เจาเมื่อเราไดรบั ชีวิตของพระคริสตแลวพญามารก็เขามาเกี่ยวของกับเราไมได
4. การรักษาโรคเปนสวนหนึ่งของการไถบาปของพระคริสต และศิลาฤกษแหงการรักษาโรคก็
คือไมกางเขน “พระองคทรงไถชีวิตของทานไวจากความพินาศ” “อยาใหเขาลงไปอยูใ นหลุมนัน้ เลย เรา
มีคาไถมาใหแลว” แนนอนเหลือเกิน การรักษาโรคมาจากพระองคแตผเู ดียว “พวกเราหายเปนปกติได
เพราะรอยแผลเฆี่ยนของพระองคนั้น” (พระธรรมอิสยาห 53:5) นั่นคืองานไถของพระคริสต ทานที่รัก
ทานมีสิทธิ์ที่จะรับเอาผลจากการกระทําของพระองคนี้ เพราะรางกายของพระองคทรงชําระหนี้ของ
ทานทั้งหมดแลวบนไมกางเขน จงรับเอาการรักษาโรคและจงรักพระองคมากขึ้นกวาเกา เพราะการ
รักษาโรคนั้นไดมาจากรอยแผลเฆี่ยนของพระองคขาพเจาชอบใจคําวา “รอยแผลเฆี่ยน” ซึ่งเปนเอกพจน
ในภาษากรีกหมายถึงการที่พระวรกายของพระองคถูกทุบตีจนกลายเปนรอยเฆี่ยนรอยเดียว พระกาย
ของพระองคฉีกขาดหมด ไมมีเนื้อหนังเหลือ รางกายของเราไมมีริ้วรอยของการเฆี่ยนตีแมแตเทาเสนผม
เพราะพระคริสตไดทรงทนทุกขเพื่อไถเราไวแลว
5. การรักษาโรคมายังเราโดยชีวิตของพระเยซูคริสตผูทรงคืนพระชนมในพระกายของพระองค
เอง พระองคทรงขึ้นไปยังสวรรคดวยพระกายที่ทรงพระชนมอยู บัดนี้ทา นจะเห็นพระองคที่นั่นได พระ
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หัตถและพระบาทของพระองคประกอบดวยเนื้อและกระดูกซึ่งทานอาจจับตองได พระองคอาจนั่งอยู
กับทานที่โตะอาหาร และรับประทานรวมกับทานในวันนี้ เชนเดียวกับในสมัยโบราณก็ได พระวรกาย
ของพระองคมิไดคลุมดวยเมฆหมอก แตพระองคทรงมีเนื้อหนังและโลหิตเชนเดียวกับเรา นั่นคือพระ
คริสตของเรา พระคริสตผูทรงเปนอยูและพระองคทรงสามารถและทรงเต็มพระทัยที่จะมีสว นในชีวิต
ฝายรางกายรวมกับทาน โดยทรงปลอยพลังของพระองคเขามาสูตัวทาน รางกายของเราไดรับการรักษา
โดยพระชนมชีพของพระคริสต ความสัมพันธของเรากับพระองคมคี วามใกลชิดยิง่ กวาสายสัมพันธใน
การสมรส ใกลชิดจนกระทัง่ ชีวิตในสายโลหิตของพระองคไหลไปสูสายเลือดของทาน นั่นคือการรักษา
โรคของพระเยซู
6. การรักษาโรคเปนงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองคจะทําใหรางกายกลับสูสภาวะปกติ
การที่พระคริสตทรงรักษาคนเจ็บปวยเมื่อพระองคทรงมีพระชนมชีพอยูใ นโลกนี้ มิใชเพียงเพราะวา
พระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจา พระองคตรัสวา “ถาเราขับผีออกดวยพระวิญญาณของพระเจา
แผนดินของพระเจาก็มาถึงทานแลว” (พระธรรมมัทธิว 12:28) พระเยซูทรงรักษาโรคโดยอาศัยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ “พระวิญญาณของพระเจาสถิตอยูบนขาพเจา เพราะวาพระองคไดทรงชะโลมตั้ง
ขาพเจาไวใหประกาศกิตติคณ
ุ แกคนยากจน” (พระธรรมลูกา 4:18) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนผูแทน
เปนผูแสดงฤทธิ์เดช แทจริงเราหวังที่จะเห็นพระองคทรงกระทําการอยูในสมัยนี้ เพราะเปนชวงเวลา
แหงการโปรดประทานของพระองค และเปนสมัยที่ไดมีคําพยากรณไวแลววา จะมีหมายสําคัญและการ
มหัศจรรยเกิดขึ้น ซิมโซนไดรับพลกําลังมาจากไหน เขาไดรับเมื่อพระวิญญาณของพระเจาเสด็จมาบน
เขา แลวเขาก็สามารถทําลายวิหารนั้นลงมาพรอมกับพระดาโฆนที่อยูในวิหารนั้นดวย พระวิญญาณของ
พระเจาสถิตอยูในเนื้อหนังของซิมโซน ดังนั้นเมื่อไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผานทางรางกายของเรา
ซึ่งมีโรคภัยไขเจ็บ รางกายของเราก็จะหายพรอมกับเกิดมีกําลังใหมขนึ้ ทุกขุมขน
7. การรักษาโรคเกิดจากพระคุณของพระเจา มิใชเกิดจากผลงานของมนุษย มิใชไดมาโดยการ
ซื้อขายหรือทํางานทดแทน เราไมสามารถชวยพระเจาในการรักษาโรค เราตองรับเอาการรักษาดุจของ
พระราชทานซึ่งเปนดุจเดียวกับการรับการอภัยโทษบาป ซึง่ เปนของพระราชทานที่ใหเปลา ๆ
8. การรักษาโรคมายังเราโดยความเชื่อ ซึ่งมิใชความเชื่อในหลักศาสนา พระเจาทรงเปนผูรักษา
แตโดยความเชื่อเราจึงรับเอาการรักษานัน้ เราจะตองเชื่อวาพระเจาทรงรักษาโรค กอนที่พระองคจะ
โปรดใหเราหายเปนปกติ จะตองเชื่อดุจเปนความรูสึกในปจจุบันแลวรับเอาผลนั้น พระเจาทรงประสงค
ที่จะใหเราพึ่งอาศัยในพระองคและวางใจในพระองค และชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระนามพระองค
ในสิ่งที่พระองคไดพระราชทาน โดยปราศจากความสงสัยและความกลัว
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9. การรักษาโรคเกี่ยวของกับขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรของคริสตจักร ตั้งแตสมัยของทานเป
โตรในพระธรรมกิจการบทที่ ๓ มาจนถึงปจจุบันนี้ มีตวั อยางการรักษาโรคใหเราไดเห็นอยูเสมอ ๆ คน
เปนจํานวนมากที่ไดรับการรักษาโรคตางแซซองเปนเสียงเดียวกันวา “พระเยซูคริสตทรงเปนอยูอยาง
เดียวกัน ในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และสืบ ๆ ไปเปนนิจกาล” เรื่อยมา จนถึงสมัยกลางคริสตจักร ตาง
ก็เชื่อและสั่งสอนถึงความจริงขอนี้ ชีวิตของลูเธอร แบกสะเตอร ฟอกสไวทฟลด และ จอหน เวสเลย
ลวนเปนประจักษพยานที่แสดงใหเห็นถึงความจริงขอนี้ ในสมัยตอมา มีตัวอยางในการรักษาโรค
ปรากฏใหเห็นเปนอันมาก ประเทศเยอรมันนี สวิตเซอรแลนด สวีเดน นอรเวย อังกฤษและประเทศใน
เครือจักรภพอังกฤษ และองคการของมิชชั่นทั่วโลก ตางก็มีพยานหลักฐานของฤทธิ์อํานาจแหงการ
รักษาโรคของพระเยซู ในสหรัฐอเมริกาก็มีพยานในการรักษาโรคอยูมากมาย แมในประเทศไทยมีคริส
เตียนหลายคนที่ไดรับการรักษาโรค บางคนทานคงรูจกั ดีและรูว าเขาไดหายจากโรคโดยฤทธิ์เดชของ
พระเจาจริง ๆ
10.
การรักษาโรคนั้นเปนหมายบอกถึงกาลเวลาเล็งใหเห็นถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู
คริสต การรักษาโรคเปนคําตอบของพระเจาแกผูที่ไมเชือ่ มนุษยพยายามใชปญญาของตนอธิบายความ
จริงในการรักษานี้โดยการสําแดงฤทธานุภาพของพระองค

ค.พระเยซูทรงรักษาโรคของเราไดอยางไร
1. เพราะวาพระองคไดทรงซื้อการรักษาโรคใหเรา ดวยรอยเฆี่ยนทีพ่ ระกายของพระองค การ
รักษาโรคเปนสวนหนึ่งของการไถบาปบนไมกางเขน “บรรดาความทุกขภัยไขเจ็บของเรา พระองคได
ทรงรับเอาเอง (พระธรรมมัทธิว 8:17)
2. เพราะพระชนมชีพที่เปนขึ้นมาจากความตายของพระองคอยูในเรา เราไดรับการรักษามิใช
จากพระเยซูเทานั้น แตในพระเยซูดว ย การรักษาโรคนั้นอยูที่พระกายที่ทรงพระชนมอยูของพระองค
และเราไดรับการรักษาเมื่อเราเขาสนิมอยูในพระองค
3. เพราะพระองคทรงชวยใหเราไดรับการรักษาโรค โดยทรงพระราชทานความเชื่อใหเรา ถา
เราตองการรับการรักษาโรค พระองคก็จะพระราชทานความเชื่อใหแกเรา เราไมจาํ เปนตองปนขึน้ ไป
บนที่สูงเพื่อจะแสวงหาพระองค แตพระองคจะเสด็จลงมาหาเรา เมื่อเราตกอยูในความสิ้นหวัง และทํา
ใหเราเกิดความวางใจในพระองค ครั้งหนึง่ ชาวจีนคนหนึ่ง กลาวถึงความแตกตางระหวางพระคริสตกับ
ศาสดาอื่น ๆ วา “ขาพเจาไดตกลงไปในหลมและจมไปครึ่งตัว ขาพเจาไดรองใหคนมาชวยฉุดขาพเจาให
ขึ้นจากหลมนัน้ เมื่อขาพเจาเงยหนาขึ้นก็เห็นชายนาเคารพและมีผมขาวผูหนึ่ง กําลังกมลงดูขาพเจา
ใบหนาของทานสําแดงออกถึงความบริสุทธิ์หมดจดทานกลาววา “ลูกเอยที่นี่เปนที่นา กลัว” ขาพเจาตอบ
วา “ถูกแลวครับ ผมตกลงมาที่นี่ ทานจะชวยฉุดผมขึ้นไปไดไหม” ชายผูนั้นกลาวตอไปวา “ลูกเอย ถา
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เจาไดอานหนังสือของเราและประพฤติตามแลว “เจาคงจะไมตกไปอยูในนั้นเปนแน” ขาพเจาตอบวา
“ครับทาน แตทานจะชวยดึงผมขึ้นจากที่นไี่ มไดหรือ” เมื่อขาพเจาเงยหนาขึ้นชายผูนั้นก็หายไปเสียแลว
ตอมาขาพเจาก็เห็นชายผูหนึ่งเดินตรงเขามา ชายผูนั้นกมตัวลงมายังขาพเจาแลวทานก็ปดตาและเอามือ
กอดอก ดูเหมือนทานมองไปยังสถานที่แหงหนึ่งที่อยูไกลออกไปแลวกลาววา “ลูกเอยจงหลับตาและเอา
มือกอดอก และลืมทุก ๆ สิ่งที่เกี่ยวกับตัวเจาเสีย จงบังคับตัว อยากระวนกระวาย อยาคิดถึงสิ่งที่รบกวน
ใจ จงสงบนิง่ จนไมมีอะไรทําใหเจาขยับเขยื้อนได แลวเจาจะไดอยูใ นสภาพอันสงบอยางเรานี่แหละ”
ขาพเจาตอบ “ครับทาน ผมจะปฏิบัติเชนนั้นเมื่อผมขึน้ ไปขางบนไดแลว ทานจะชวยฉุดผมขึน้ จากที่นี่
ไมไดหรือ” แตแลวคนนัน้ ก็หายไปเชนกัน ขาพเจาเกือบจะสิ้นหวัง ก็พอดีไดเห็นชายอีกผูหนึ่งอยูเหนือ
ขาพเจา ซึ่งแตกตางจากทานทั้งสองที่ผานไปแลว พระองคมีลักษณะเหมือนพวกเราทุกอยาง แตที่พระ
พักตรของพระองคมีริ้วรอยของความทุกขทรมาน ขาพเจารองบอกพระองควา “พระองคชวยผมได
ไหม?” พระองคถามวา “ลูกเอยเกิดอะไรขึน้ ?” กอนที่ขาพเจาจะตอบ พระองคทรงเอาพระหัตถโอบตัว
ขาพเจาและทรงยกขาพเจาขึน้ ไปจากหลมนั้น แลวพระองคทรงเลี้ยงดูขาพเจาและใหขาพเจาพักหาย
เหนื่อย เมื่อขาพเจาหายเหนือ่ ย พระองคไมไดตรัสวา “ตอไปเจาอยาทําอยางนั้นอีก” แตพระองคตรัสวา
“ตอไปนี้เรากับเจาจะเดินไปดวยกัน” และพระองคกับขาพเจาก็ไดเดินดวยกันมาตั้งแตวันนัน้ จนถึงบัดนี้
ทานที่รัก พระเยซูคริสตจะทรงกระทําดังนั้นแกทาน พระองคเสด็จลงมาอยูในสภาพที่ทาน
กําลังเปนอยูพระองคทรงใหความไววางใจที่มีอยูในทาน และแลวทานกับพระองคจะอยูก ันตลอดไป
เปนนิตย ขอใหพระเจาทรงโปรดชวยใหเราทุกคนรับเอาพระองคอยางครบถวน เพื่อเห็นแกพระนาม
ของพระองค อาเมน
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หลักที่ 4 พระคริสตพระเจาผูที่จะเสด็จกลับมาของเรา

“เราจะมอบดาวประจํารุงใหแกผูนั้น” (พระธรรมวิวรณ 2:28)
การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต เปนตอนที่เดนและสําคัญของพระกิตติคุณ อัคร
สาวกเปาโลกลาวแกชาวโครินธวา “ขาพเจาใครใหทานระลึกถึงพระกิตติคุณ” (พระธรรมโครินธ 15:1)
แลวทานก็เริ่มตนเลาใหพวกเขาฟงถึงการคืนพระชนม และการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค และ
ผูที่เศราโศกเสียใจเพราะความผิดบาป และมีความทุกขเพราะโลกนี้กําลังพินาศ
การเสด็จกลับมานี้ เปนสุดยอดของพระกิตติคุณทั้งสิ้น เราไดกลาวถึงคําสั่งสอนจากพระกิตติ
คุณมาสามประการแลว ประการที่หนึ่ง พระคริสตพระผูชวยใหรอดของเรา ทานเปโตรกลาววา “ความ
รอดซึ่งทรงจัดไวพรอมจะไดปรากฏในเวลาที่สุด” (พระธรรม 1 เปโตร 1:5) แมโลกจะกําลังพินาศไป
แตเราก็ยืนมั่นคงอยูในพระเยซูคริสต
“เราจะรูจักพระองคดี ก็ตอเมือ่ เรารูวาเราเปนหนี้พระองคเทาไร”
ประการที่สอง เราไดกลาวถึงพระคริสตพระผูทรงชําระใหบริสุทธิ์ของเรา ทานยอหนกลาววา
“เมื่อพระองคจะเสด็จกลับมาปรากฏ เราทั้งหลายจะเปนเหมือนพระองค... และทุกคนที่ไดรับความหวัง
จากพระองคอยางนี้กไ็ ดชําระตนใหบริสุทธิ์ เหมือนอยางพระองคทรงเปนผูบริสุทธิ์” (พระธรรม 1
ยอหน 3:2,3)
ประการที่สาม เราไดกลาวถึงการรักษาโรค อาจารยเปาโลสอนวา “เราคงจะรวมสนิทกับ
พระองค โดยไดเปนขึ้นมาเหมือนอยางพระองคไดทรงเปนขึ้นมาจากความตายนั้นดวย” (พระธรรมโรม
6:5) การรักษาโรคนั้นเปนเหตุผลเบื้องแรกของชีวิตที่เปนขึ้นมาจากความตาย
ดังนั้น ความเจริญและความหวังแหงการเสด็จมาของพระองคเจาจึงเกี่ยวของกับความจริงและ
ชีวิตทุกดานและเปนความหวังอันยิ่งใหญของคริสตจักร
ในเวลาแรกเริม่ แหงประวัตศิ าสตรของมนุษย พระเจาไดทรงวางความหวังอันใหญนี้ลงตอหนา
อาดัมและเอวา เมื่อเขาลมลงในความบาป พระเจาไดทรงสรางรูปคะรูบิมอันสวางามขึ้นในสวนเอเดน
รูปคะรูบิมเปนเครื่องหมายแหงสงาราศีในอนาคตของมนุษย คะรูบิมมีหนาสี่หนา คือ สิงโต วัว คน และ
นกอินทรี ซึ่งเปนเครื่องหมายแหงการเปนกษัตริยแ หง กําลัง สติปญญา และความสูง ซึ่งสอนใหเราถึง
พระเยซูผูซึ่งทรงเปน กษัตริย คนรับใช บุตรมนุษย และพระบุตรของพระเจา หนาทั้งสี่นี้ปรากฏอยูใน
ทุกสมัย เปนเสมือนภาพของผูที่ไดรับการไถไวแลว เพราะพระองคไมทรงประสงคจะใหคนหนึง่ คนใด
พินาศเลย แตทรงปรารถนาจะใหคนทั้งปวงกลับใจเสียใหม แตวาวันขององคพระผูเปนเจาคงจะมา
เหมือนอยางขโมยดอดมา” (พระธรรม 2 เปโตร 3:9,10)
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เหตุฉะนั้น
ใหเราทัง้ หลายเตรียมพรอมเพื่อชีวิตในอนาคตและคอยทาการเสด็จกลับมาอัน
ประกอบดวย สงาราศีแหงพระคริสต

ก. ความหมายของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต
1. การเสด็จกลับมาของพระองค มิไดหมายความวา พระองคจะเสด็จเขาสูจิตใจของคริสเตียน
แตเปนการเสด็จมาอยางแทจริงพรอมดวยสงาราศี และเปนความลึกลับประกอบดวยพระพร ซึ่งเราได
กลาวแลวในเรือ่ งการชําระใหบริสุทธิ์ คือ “พระคริสตสถิตในทานพระองคทรงเปนความหวังกอปรดวย
ดวยสงาราศี” แตขอนี้มิไดหมายถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค บางคนอาจจะพูดดวยการ
ภูมิใจฝายวิญญาณจิตวา พระเจาอยูใ นใจของขาพเจา เชนเดียวกับอาจารยเปาโลมีพระเจาอยูในใจของ
ทาน พวกเรารูว าจะอยูใกลพระองคไดในโลกนี้ แตอาจารยเปาโลเขียนเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระ
เยซูในครั้งที่สองวาดังนี้ “ผูยังเปนอยูและคอยอยูจะถูกรับขึ้นไปในเมฆ... และจะพบองคพระผูเปนเจา
ในทองฟา” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:17) “เมื่อพระคริสตผูเปนชีวิตของเราทั้งหลายจะทรงปรากฏ
ขณะนัน้ ทานทั้งหลายก็จะปรากฏดวยกันกับพระองคในสงาราศีดวย” (พระธรรมโคโลสี 3:4) และอัคร
สาวกยอหนไดเขียนไววา “พระองคจะเสด็จมาในเมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค” (พระธรรม
วิวรณ 1:7)
จริงทีเดียว เรายิ่งรูจักพระเยซูทางดานฝายวิญญาณมากเพียงใด เราก็ยิ่งปรารถนาจะเห็นการ
ปรากฏในการเสด็จกลับครั้งที่สองมากขึ้นเพียงนั้น
2. การเสด็จมาของพระเยซู มิไดหมายความวาพระองคจะเสด็จกลับมาเมื่อเราถึงแกความตาย
ยังเปนที่สงสัยกันอยูว า เมื่อเราตายพระองคจะเสด็จกลับมารับเราไปหรือไม เมื่อลาซารัสถึงแกความตาย
ทูตสวรรคก็นาํ เขาไปไวที่อกของอับราฮัม และเมื่อสะเตฟาโนกําลังตายในขณะนั้นก็ไดเห็นพระเยซู
พรอมดวยสงาราศี ประทับอยูเบื้องขวาพระหัตถของพระเจาในสวรรค เปนความจริงที่พระองคทรง
ตอนรับและใหเกียรติแกผูรบั ใชของพระองคที่ซื่อสัตยเมื่อเขาตาย แตพระองคมิไดเสด็จมาหาเขาดวย
พระองคเอง ความแตกตางระหวางความตายและการเสด็จกลับของพระเยซูนนั้ เห็นไดชัดแจงมาก
พระองคมิไดตรัสสั่งใหเราพรอมที่จะตาย แตใหพนจากการกลัวความตาย และเราตองเฝาระวังและคอย
ทาการเสด็จกลับของพระองค ความตายเปนศัตรู แตการเสด็จกลับของพระองค เปนการมาเยีย่ มของ
เพื่อนที่รักที่สดุ ของเรา ความตายนําความโศกสลดมาสูญาติพี่นอง แตการเสด็จกลับมาของพระเยซู จะ
นําความปลอบประโลมใจมาสูผูที่เศราสลด
ถาการตายและการเสด็จกลับของพระเยซูคลายกันแลว
เปาโลคงจะไดกลาวแกคริสเตียนชาวเมืองเธสะโลนิกาวา “ขาพเจาอยากใหทานทัง้ หลายทราบถึงคน
เหลานั้นที่ลวงลับไปแลว เพื่อทานจะไมเปนทุกขโศกเศราเสมือนอยางคนอื่นที่ไมมีหวัง เพราะวา
พระองคเสด็จมารับเขาและอีกไมนานเมื่อทานถึงแกความตาย พระองคก็จะเสด็จมารับทานเหมือนกัน
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และทานก็จะพบปะกับญาติพี่นองที่ลวงลับไปกอนแลว” แตทานเปาโลกลาวเชนนัน้ หรือ เปลาเลย ทาน
ไดกลาวอยางนี้ตางหาก “องคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรค... และคนทั้งหลายที่ตายแลวในพระ
คริสตจะเปนขึน้ มากอน ภายหลังนั้นเราผูยังเปนอยูแ ละคอยอยู จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพรอมกับคน
เหลานั้น อยางนั้นแหละเราจึงจะอยูก ับองคพระผูเปนเจาเปนนิตย” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 14:16,17)
เปาโลมิไดอธิบายเรื่องความตาย แตไดกลาวถึงวิธีเอาชนะความตายนัน้ ฉะนั้น เปาโลจึงได
เขียนถึงชาวเมืองโครินธวา “เมื่อนั้นคําซึ่งเขียนไวแลวจะสําเร็จคือความตายก็ถึงปราชัยแลว” (พระธรรม
1 โครินธ 15:45) ในเมื่อการเสด็จกลับมาของพระเยซูเปนการเอาชนะความตาย ก็เปนการแนนอน
เหลือเกินวา การเสด็จกลับมาและความตายมิใชสิ่งเดียวกัน
3. การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู มิไดหมายถึงการเสด็จมาทางดานจิตวิญญาณ พระคริสต
ธรรมคัมภีรมิไดสอนวา พระเยซูจะเสด็จกลับมาทางดานวิญญาณจิตแตจะเสด็จมาทางพระกาย “ดูกอ น
ทานทั้งหลาย พระองคจะเสด็จมาในเมฆ และนัยนตาทุกดวงจะเห็นพระองคและคนเหลานั้นทีไ่ ดแทง
พระองค จะเห็นพระองคดว ยและคนทุกชาติทุกตระกูลแหงแผนดินโลก จะกําสรดเศราเพราะพระองค”
(พระธรรมวิวรณ 1:7) เมื่อคนใดคนหนึ่งตอนรับพระกิตติคุณ เขาจะบังเกิดความชื่มชนยินดี แตเมือ่ พระ
เยซูเสด็จกลับมา คนที่ไมเชือ่ จะสะดุงตกใจและทอถอย และเขาจะรองแกภเู ขาและหุบเขาทั้งหลายใหพัง
ทับเขา และซอนเขาไวจากพระพิโรธของพระเมษโปดก ดังนั้นทูตสวรรคจึงกลาวแกพวกอัครสาวกสิบ
เอ็ดคนถึงเหตุการณนวี้ า “พระเยซูองคนซี้ ึ่งถูกรับไปจากทานเสด็จขึน้ ไปยังสวรรคแลว จะเสด็จมาอีก
เหมือนทานทัง้ หลายไดเห็นพระองคเสด็จขึ้นไปยังสวรรคนั้น” (พระธรรมกิจการ 1:11)
นี่มิใชการประกาศพระกิตติคณ
ุ แตเปนการปรากฏพระองคเองดวยสงาราศี พระกิตติคณ
ุ จะตอง
ไดรับการเผยแพรใหกวางขวางออกไป สัจธรรมของพระองคจะตองไดรับชัยชนะ

ข. สมัยพันปหมายความวาอะไร?
บางคนกลาววา คําสอนเรื่องสมัยพันปนนั้ เปนเรื่องแตงขึน้ ในสมัยใหมนี้ เพราะคําวาสมัยพันป
นั้นไมมีปรากฏอยูในพระคริสตธรรมคัมภีรเลย
นอกจากพระธรรมวิวรณบทที่ยี่สิบ ซึ่งใชคํานี้ถึง 6 ครั้ง เพื่อบอกถึงสมัยที่พระคริสตจะทรง
ครอบครองกับสิทธิชนของพระองคบนพิภพโลก ภายหลังการเปนขึ้นจากตายครั้งแรก เวลานัน้ เปนเวลา
แหงชัยชนะและความยินดี ความจริงพิเศษเจ็ดขอที่เกี่ยวกับการเสด็จกลับมานั้น มีดังนี้คือ
1. การเปนขึ้นและการรวบรวมสิทธิชน
2. บําเหน็จรางวัล และการครอบครองของวิสุทธิชน
3. การกําจัดพญามารออกจากโลกอยางเด็ดขาด
4. การที่พระคริสตสถิตอยูกับวิสุทธิชนในโลกตลอดพันปนั้น
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5. การปราบปรามเหลาศัตรู และการที่ความชอบธรรมจะครอบครองอยูทั่วสากล
6. ความยืนนานแหงสมัยพันป
7. การขบถของพญามารซาตานและคนบาป และการพิพากษาคนชัว่ เปนครั้งสุดทาย
การไมมีขออื่นในพระคริสตธรรมคัมภีร ที่เล็งถึงเวลาแหงพระพรนี้ ขอความเหลานี้ก็เพียงพอ
แลวที่จะแสดงใหเห็นถึงสภาพที่เต็มไปดวยรัศมีภาพ และความสุขยิ่งกวานั้นขอเหลานีย้ ังพอที่จะสําแดง
ถึงสมัยรุงเรือง เมื่อความชอบธรรม ความจริง และสันติสุขจะ “ครอบครองทั่วโลกดุจน้ําทวมเต็ม
มหาสมุทร” ซึ่งศาสดาพยากรณไดพยากรณไว

ค.เสด็จมาของพระเยซูคริสตเปนเหตุการณกอนหรือหลังสมัยพันป?
1. กอนจะถึงตอนนี้ ก็ไดมกี ารแสดงเหตุผลใหเห็นแลววา การเสด็จกลับมาของพระคริสตเปน
เหตุการณที่เกิดขึ้นกอนสมัยพันป
ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดมีการกลาวถึงการเสด็จกลับมาของ
พระองคอยางละเอียดนับตั้งแตขบวนยาตราจากสวรรคมาสูพิภพโลก ตอจากนัน้ ก็เปนการมีชัยและการ
ลงโทษศัตรูของพระองคในพิภพโลก การผูกมัดพญามารซาตาน การเปนขึ้นของเหลาวิสุทธิชน การ
ครอบครองของผูที่เปนขึ้นและสมัยพันปการเสด็จมาของพระเยซู การเปนขึ้นจากความตาย และสมัย
พันปจะเกิดขึน้ จริงดังที่ไดบรรยายไว มิใชเปนเรื่องเปรียบเทียบ หรือเปนเรื่องจินตนาการ
2. เหตุผลขอตอไปนี้ แสดงใหเห็นวา การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู เปนเหตุการณที่
เกิดขึ้นกอนสมัยพันป ก็คือการเนนคําวา “จงเฝาระวัง” ในเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซู เราไดรับ
การกําชับใหคอยเฝาระวังหลายครั้งหลายหน
ถาหากวาสมัยพันปมากอนการเสด็จกลับของพระเยซู
พระองคก็คงบอกเราแลวคริสตจักรในสมัยเริ่มแรก หรือเราเองจะเฝาคอยการเสด็จกลับมาของพระองค
ไดอยางไร ถาหากรูอยางชัดแจงวาการเสด็จมาของพระองค เปนเหตุการณที่เกิดขึน้ หลังสมัยพันป คําวา
เฝาระวังนัน้ หมายความวาเฝาระวังจริง ๆ เฝาระวังทุกเมื่อ ไมวาเวลาจะผานมาสักกี่ศตวรรษแลวก็ตาม
คนเราอาจตายในเวลาใด ๆ ก็ได ถึงแมพระเจาทรงทราบเวลาที่แนนอนที่พระบุตรของพระองคจะทรง
ปรากฏ กระนั้นพระองคกท็ รงปรารถนาใหคริสตจักรของพระองคคอยทาเสมอ ไมวาจะเปนเวลาพลบ
ค่ํา เที่ยงคืนรุงเชาหรือสาย ถาจะประกาศหลังสมัยพันปแลว แนนอนจะไมมีใครจะเฝาคอยเลย เพราะวา
ไมรูเวลาวาสมัยพันปจะตั้งตนเมื่อใด คริสตจักรอาจจะตั้งสมัยพันปของเขาเองโดยปราศจากพระองค
เชน เมื่อสันตะปาปา ฮิลเดแบรนประกาศในศตวรรษที่สบิ วา สมัยพันปเริ่มตนแลว และพระคริสตสถิต
อยูในตัวเขาซึง่ เปนผูแทนแลว และอาจารยบางคนในคณะโปรเตสเตนทสอนเราทุกวันนี้วา ศตวรรษ
แหงความกาวหนานี้เอง เปนศตวรรษแรกแหงสมัยพันปเปนตน
3. ขอพิสูจนอีกประการหนึ่งที่แสดงวา พระเยซูจะเสด็จกลับมากอนสมัยพันป ก็คือพระคริสต
ไดตรัสใหเราทราบถึงเหตุการณตาง ๆ ตัง้ แตตน จนกระทั่งสิ้นโลกและพระเยซูคริสตเสด็จกลับมา ใน
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พระธรรมมัทธิว บทที่ 12 พระเยซูทรงกลาวคําอุปมาเรื่องการสิ้นโลกไวถึงเจ็ดเรื่อง เมล็ดบางเมล็ดตกอยู
ขางทางเดิน และนกในอากาศก็เก็บกินเสีย บางตกตามซอกหินแลวก็เปอยเนาเสียไป บางตกในที่มี
หนามและบางก็ตกบนดินดี และบังเกิดผล แตไมชาศัตรูก็มาหวานขาวละมาน (ขาวปาชนิดหนึ่ง) และ
แลวทั้งเมล็ดนัน้ และขาวละมานงอกขึ้นดวยกันจนถึงฤดูเกีย่ ว
ถาดูแตผิวเผินก็ดูเสมือนคริสตจักรเจริญมีกําลังดุจตนผักกาด แตภายในเต็มไปดวยเชื้อซึ่งเปน
ความชั่วคริสเตียนที่บริสุทธิ์นั้นเปรียบเหมือนกับมีขุมทรัพยที่ซอนอยู และเหมือนกับไขมุกที่หาไดยาก
อวนนัน้ รวบรวมคนทุกชนิด แตทูตสวรรคเทานั้นที่สามารถแยกคนดีจากคนชั่วในเวลาสุดปลายนั้นได
ศตวรรษแลวศตวรรษเลาลวงพนไป จะมีเหตุการณเกิดขึ้น ซึ่งมิใชเหตุการณสมัยพันป แตเปน
เหตุการณของความทรยศเกิดขึ้น “ความชั่วจะทวีขนึ้ และความรักของคนเปนอันมากจะเยือกเย็นลง”
“บางคนจะทิ้งความเชื่อเสีย แลวไปเชื่อฟงคําสอนของพวกปศาจ” “ในคราวที่สุดนั้นจะบังเกิดกลียคุ ” จะ
มีคริสเตียนสมาชิกเปนจํานวนมาก “มีสภาพธรรมภายนอก” แตคนเหลานี้เองเปนศัตรูรายแหงไม
กางเขนของพระคริสต “แตฤทธิ์ของธรรมนั้นเขาปฏิเสธเสีย” โลกที่เปนสุขจะไมคอยตอนรับพระราชา
คือองคพระเยซูเลย แต “พระองคจะเสด็จมาดุจบวงแรวแกคนทั้งปวงที่อยูในโลก” “เมื่อเขาจะกลาววา
สงบสุขและพนภัยอยูแลว เมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันที” และเมื่อเกิดความพินาศ ๆ ก็จะ
ไดพบคนเหลานั้นดุจสมัยของ โนอาห และโลต และพระเยซูจะทรงถามวา “เมื่อบุตรมนุษยจะมา
พระองคจะไดพบความเชื่อในแผนดินโลกหรือ”
นี่คือเรื่องที่พระเจาทรงกลาวถึงอนาคตแหงโลกนี้จนกระทั่งการเสด็จกลับพระคริสต เราอาจคิด
วาเรื่องราวนีไ้ มนาจะเปนเรือ่ งราวที่จะปรากฏกอนสมัยพันปเลย
นับตั้งแตพระเยซูคริสตเสด็จกลับ
สวรรค จนกระทั่งปจจุบนั เปนเกือบ 2000 ปแลว ก็ไมเห็นทีทาวามาตรฐานทางดานศีลธรรมของมนุษย
จะดีขึ้นเลย ในเมืองใหญ ๆ เชนนิวยอรค นครลอนดอน นครปารีส นครเบอรลิน กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
ยังมีประชาชนอีกหลายลานคน ไมเคยเขาไปในที่ประชุมนมัสการพระเจาเลย ในประเทศที่พลเมืองมาก
เชน อินเดีย จีน ญี่ปุน หรือในประเทศที่มพี ลเมืองนอย ยังมีความบาปและความชัว่ รายทวีมากยิ่งขึน้ กวา
สมัยกอนเสียอีก ในเวลาที่เต็มไปดวยความมืดมนอนธกาลเชนนี้แหละ พระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมา

ง.เครื่องหมายแหงการเสด็จกลับมาของพระคริสต
ไมมีใครทราบวันและเวลา แหงการเสด็จกลับมาของพระองค แตกระนัน้ บุตรของพระองค
(คือคริสเตียนทั้งหลาย) “มิไดอยูใ นความมืด เพื่อวันนัน้ จะมิไดมาถึงเขาดุจขโมย” เมื่อเวลาสุดปลาย
มาถึง “ไมมีคนชั่วคนใดเขาใจได แตคนมีสติสัมปชัญญะจะเขาใจได” (พระธรรมดาเนียล 12:10) จะมี
คําสั่งที่เขาใจไดแจมแจงปรากฏพระองคจะเสด็จกลับมาหาผูที่คอยรับพระองคกอน และพรอมทั้งวิสุทธิ
ชนที่ตายไปแลว จะถูกรับขึ้นไปพบพระองคในอากาศ มนุษยโลกที่ชั่วชาจะถูกละทิ้งไว สมาชิก
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คริสตจักรสวนมากที่ปฏิบัตพิ อเปนพิธีและมวลประชาชาติจะยังมีชีวิตอยูในโลกนีต้ อ ไป และเขาจะไมรู
วาวิสุทธิชนหมูนอยถูกรับขึน้ ไปแลว แลวจะเริ่มมีการพิพากษาพรอมทั้งกลาวคําตักเตือน ในที่สุดจะจบ
ลงดวยการเสด็จกลับมาของพระคริสตพรอมดวยฤทธิ์เดชและสงาราศีสําแดงการพิพากษาอันชอบธรรม
ตอผูที่เปนศัตรูของพระองคโดยเปดเผย และพระองคจะเริ่มตนการปกครองดวยพระองคเอง ดังนั้นพระ
คริสตจะปรากฏสองครั้งครั้งแรกปรากฏแกวิสุทธิชนของพระองค และอีกครั้งหนึ่งจะปรากฏแกคนทั้ง
โลก ครั้งแรกจะปรากฏดุจเจาบาวครั้งที่สองดุจพระราชาและพระตุลาการ การเสด็จมาอยางเจาบาว พระ
คัมภีรไมไดบอกไวชดั แจงวา เหมือนกับการเสด็จมาอยางพระตุลาการ พระเยซูอาจเสด็จมาในเวลาใด ๆ
ก็ได หมายสําคัญแหงการเสด็จกลับมาของพระองคสําเร็จไปแลวหลายขอ ตัวอยางเชน
1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนิมิตสําคัญ ๆ ของดาเนียล ก็ดูเหมือนสําเร็จไปทุกขอแลว
อาณาจักรใหญ ๆ ไดเกิดขึน้ ตอมา ก็กําลังครอบครองอาณาเขตซึ่งครั้งหนึ่งเคยครอบครองมากอน
2. คําทํานายวา “จะมีการทรยศเสียกอน” นัน้ ไดมีมานานแลว และมารนอกกฎหมายไดนั่งอยูใ น
วิหารของพระเจา สมกับคําพยากรณทกุ ประการ
3. เครื่องหมายแหงชนชาติยวิ คือชนชาติยวิ ไดกลับคืนมาสูดินแดนปาเลสไตน และไดสถาปนา
เปนประเทศอิสราเอลขึ้น และเปนสมาชิกในองคการสหประชาชาติ เยรูซาเล็มเปนเมืองหลวงอีกครั้ง
หนึ่ง แมประเทศอิสราเอลเครงครัดในศาสนายูดา แตยังมิไดรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
4. เครื่องหมายทางสติปญญา ปจจุบันความรูกําลังเจริญขึ้นมาก นักมนุษยวิทยากําลังกลาวถึง
ทฤษฎีวิวัฒนาการและการทีม่ นุษยมีบรรพบุรุษรวมกันกับลิงนักวิทยาศาสตรกลาวถึงวิชาฟสิกสและเคมี
ระดับสูง
5. เครื่องหมายแหงศีลธรรมก็สําคัญยิ่งไปกวานิมติ ของดาเนียลเสียอีก “คนชั่วจะกระทําสิ่งชั่ว
ราย” เปนคํากลาวที่แสดงใหเห็นอยางชัดแจงในปจจุบนั ความชั่วรายแบบใหม ๆ ไดทําใหศีลธรรม
เสื่อมลงทุก ๆ วัน การกระทําชั่วมีผลเทากับการสรางสวรรคแตในทางวัตถุ
6. เครื่องหมายทางวิญญาณก็กําลังกระจางขึ้นทุกที เชนความเยือกเย็นและความรักฝายโลกใน
คริสตจักรคนสวนนอยเทานัน้ ที่ปรารถนามีชีวิตนี้บริสุทธิ์อยางแทจริง และเครื่องหมายแหงคําพยากรณ
ซึ่งชี้ไปถึงวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา
7. ประการสุดทาย คือความหวังแหงสากลโลกที่เรารอนและทวีขนึ้ ในจํานวนคนที่ใครเห็นการ
เสด็จกลับมาของพระองค ซึ่งเปนความหวังที่เต็มอยูในจิตใจเชนเดียวกับจิตใจของชนชาติยวิ จิตใจของ
คนตางชาติในสมัยกอนที่พระเยซูจะเสด็จลงมาบังเกิดทีห่ มูบานเบ็ธเลเฮ็ม และจิตใจของนักปราชญที่ได
เห็นดาวสุกใสในคืนวันที่พระเยซูคริสตเสด็จลงมาประสูติ เดี๋ยวนี้วสิ ุทธิชนก็กําลังมองดูดาวแหงการ
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เสด็จกลับมาของพระเยซู “กลางคืนลวงไปหมดแลว และกลางวันกําลังจะมาถึง” และในไมชา พระ
คริสตจะปรากฏในทองฟา และปกคลุมพิภพโลกดวยรัศมีภาพแหงสมัยพันป

จ.พระพรแหงการเสด็จกลับมาของพระคริสต
1. พระเยซูจะเสด็จมาหาเราโดยพระองคเอง นี่เปนพระพรที่เลิศล้ําที่สุด มิใชเกียรติยศหรือ
มงกุฎราชามิใชรางกายที่จะฟนขึ้นมาใหม หรือหมูมิตรสหายที่จะไดพบปะกันอีก มิใชสิ่งเหลานี้ที่จะ
เปนยอดแหงความยินดีแตการที่เราจะเห็นองคพระเยซูคริสตตางหากที่เปนยอดแหงความยินดี
2. การเสด็จกลับมาของพระองค จะนํามิตรสหายในพระคริสตของเราคืนใหแกเรา โดยพระเยซู
นั้นพระเจาจะทรงนําบรรดาคนที่ลวงลับไปแลวใหเขามาพรอมกับพระองค เขาเหลานั้นจะคืนชีวติ จะมี
คนจําเขาได เขาจะเปนคนมีรัศมีภาพ และเขาจะอยูกับเราอยูชั่วกาลนานซึ่งมิใชเพื่อนเกาแกเทานัน้ แต
เปนเพื่อนใหม ๆ ดวยรวมทัง้ คนที่มีความชอบธรรมจากทุกสมัย ทั้งชายและหญิงที่เราปรารถนาที่จะได
รูจัก เชนทานโมเสส กษัตริยด าวิด และอาจารยเปาโล ชางนายินดีอะไรเชนนี้
3. การเสด็จกลับมาของพระองคจะนําน้าํ ใจอันผุดผองมาใหเรา ทําใหเรากลับมีสภาพดุจพระ
ฉายของพระองค เต็มไปดวยสงาราศีดุจพระองค พนจากความผิดดางพรอยหรือที่ตาํ หนิใด ๆ ผานพน
จากการทดลอง ไมตองมีการพลาดลมทําบาปอีก แตจะเต็มลนไปดวยพระพรจนสุดที่จะพรรณนา เราจะ
ไดรับพระฉายอันครบถวนจากพระองค เราจะรูจักพระองคดังที่พระองคทรงรูจักเรา เราจะบริสุทธิ์ดุจ
พระองค เราจะไดรับกรรมสิทธิ์ในพระกําลัง ความงาม และความรักอันสมบูรณของพระองค มวล
มนุษยในโลกจะเพงดูเรารองลงไปจากรัศมีภาพของพระเมษโปรด ก็คือความงามของเจาสาว
4. เราจะมีรางกายอันสมบูรณ เราจะไดรับชีวิตที่เปนขึน้ อยางสมบูรณเหมือนพระองค เราจะลืม
ความรูสึกอันเจ็บปวดวาเปนอยางไร เราจะมีพลกําลังมหาศาลจิตใจของเราจะตื่นเตนยินดีกับชีวติ อัน
อมตะของเรา กฎแหงความโนมถวงของโลกไมสามารถยึดเหนีย่ วเราไวไดอีก ถนนทุกสายในกรุง
เยรูซาเล็มใหมทางตรงและทางขวาง ทั้งความยาวและความกวางและความสูงนัน้ จะเปนสวนเสมอ
เหมือนกันทุกดาน รางกายของเราจะกลายเปนรางกายทีค่ รบบริบูรณ สําหรับวิญญาณของเราจะเปนดุจ
แสงสะทอนกลับของพระกายอันทรงรัศมีของพระองค
5. การเสด็จกลับมาของพระองคจะทําใหเราไดรับการบริการที่ซาบซึ้งและดีที่สุด การเสด็จ
กลับมาของพระองคมิไดเปนความปลาบปลื้มที่ไรผล
แตจะนํามาซึ่งการเขาสวนอันสมบูรณใน
อาณาจักรภายใตการครอบครองของพระองค
บางทีเราอาจไดรับอนุญาตใหกระทําในสิ่งที่เปน
อุดมการณของเรา และงานซึ่งเราปรารถนาจะทําและไดพยายามทีจ่ ะกระทําจนสําเร็จลุลวงไปดวยดีดวย
อุปกรณอันเหลือเฟอ ความสามารถอันมากมายไมจํากัดเวลาและขอบเขต การสถิตและการชวยเหลือกัน
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กอปรดวยอํานาจอันยิ่งใหญของพระองค งานอันเปนพระพรคือ การปรนนิบัติรับใชพระองค ทําใหคน
อื่นมีความสุข และทําใหมวลมนุษยชาติประสบความสุข ความชอบธรรม และไดเขาในแผนดินสวรรค
6. การเสด็จกลับมาของพระคริสตจะทําใหพญามารซาตานถูกเนรเทศ ปศาจและศัตรูจะถูก
ผูกมัดและจําจอง ความเกลียดชัง และอํานาจของพวกมันไดทําใหโลกในสมัยตาง ๆ อยูในความมืดและ
ความทุกขยากการหลุดพนจากอํานาจของมันเปนสิ่งที่ประเสริฐที่สุด และตั้งแตวันนัน้ เราจะไมตอง
หวาดกลัวมันตอไปอีกแลวมันจะไมสามารถกล้ํากรายเราไดอีก พระองคเจาขาขอทรงโปรดใหวนั แหง
รัศมีภาพนั้นมาถึงโดยเร็วเถิด
7. การเสด็จกลับมาของพระองคจะนําพระพรมาสูคนอื่น ๆ สูชาติ และสูโลก จะทําใหความ
เศราสลดอันเนื่องมาจากความบาปและการทนทุกขหมดสิ้นไป การเสด็จกลับมาของพระองคจะทําให
ดาบคืนสูฝก เชลยจะไดรับการปลดปลอย คุกและโรงพยาบาลจะไมมีตอ ไปอีกแลว พญามารซาตานและ
ความตายจะถูกผูกมัด การเสด็จกลับมาของพระองคจะทําใหพนื้ โลกงามและรุงโรจนจะทําใหพระนาม
ของพระองคแผออกไป ทําใหชนชาติที่พนิ าศกลับใจใหม และกอใหเกิดความสวางและความยินดีความ
วิบัติและความชั่วรายก็จะหมดสิ้นไป

ฉ.คําตักเตือนใหพรอมที่จะตอนรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต
1. ใหเราเตรียมพรอม “การมงคลสมรสแหงพระเมษโปดกนั้นมาถึงแลว และเจาสาวไดแตงตัว
เตรียมพรอม และไดทรงโปรดใหเจาสาวนั้นนุงหมแตงตัวผาปานเนื้อละเอียดสดใสบริสุทธิ์” (พระธรรม
วิวรณ 19:7,8) ขอบคุณพระเจาที่ไดประทานเสื้อเกียรติยศนี้ขอใหเราสวมเสื้อเกียรติยศสีขาวนี้ไวทกุ คน
เมื่อเจาสาวแตงตัวแลว การสมรสก็คงใกลเขามา ดังนั้นจงขอใหพระองคเสด็จมาโดยเร็ว
2. ใหเราเฝาระวัง “จงดูเถิด เราจะดอดมาเหมือนขโมย ผูที่เฝาระวังใหดีและรักษาเสือ้ ผาของตน
จะเปนสุข เกลือกวาผูนั้นจะเดินเปลือยกายและคนทัง้ หลายจะเห็นความนาละอายของเขา” (พระธรรม
วิวรณ 16:15) ขออยาใหเราถอดเสื้อวิวาหนนั้ ออกเลยแมสักชั่วโมงหนึ่ง ขอใหเราระลึกถึงพระดํารัสของ
พระองคไวเสมอ “เมื่อเหตุการณทั้งปวงนีเ้ ริ่มจะบังเกิดขึน้ นั้น ทานทั้งหลายจงเงยหนาและผงกศีรษะขึ้น
ดวยความรอดของทานใกลจะถึงแลว” (พระธรรมลูกา 21:28) จงแหงนดูทองฟา และใหทุกสวนในกาย
ของทานโนมเอียงไปสูสวรรค
3. จงเปนคนซือ่ สัตย การเสด็จกลับของพระองคเปนการนําบําเหน็จมาสูคนรับใชที่ซื่อสัตยของ
พระองค “ใหเราเฝาดูการเสด็จกลับนั้น เพื่อเราจะไมสูญเสียสิ่งใดซึ่งเราไดกระทําแลว แตเพื่อไดรับ
บําเหน็จเต็มบริบูรณสิ่งซึ่งเจามีอยูนั้นจงถือไวใหมั่น เพือ่ ไมใหผูใดชิงเอามงกุฎของเจาไปได” (พระ
ธรรมวิวรณ 3:11)
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ในคริสตจักรสมัยโบราณ มีทหารโรมันกลุมหนึ่งจํานวน 40 คน ถูกตัดสินใหประหารชีวิต
เพราะเขาเชื่อพึ่งในพระเยซู เขาถูกนํามายังทะเลสาบที่เต็มไปดวยน้ําแข็ง เพื่อใหตายบนน้ําแข็งนี้ แมทัพ
สั่งวาถาผูใดเลิกเชื่อพึ่งในพระเยซู ก็ใหเดินขึ้นมาบนฝงและรายงานตัวตอนายทหารผูรักษาการก็จะรอด
จากความตาย
พอตกดึก ยามบนฝงไดเห็นทูตสววรคลอยอยูเหนือทหารที่มีความเชื่อเขมแข็งเหลานัน้ และเมื่อ
พวกเขาลมลงไปทีละคน ๆ ทูตสวรรคก็เอามงกุฎสวมลงบนศีรษะแลวรับเขาขึ้นไปสูทองฟา ในขณะนั้น
ทองฟากองไปดวยเพลง “ผูพลีชีพสี่สิบคนและมงกุฎทัง้ สี่สิบ” ในทีส่ ุดก็มีทหารเหลืออยูเพียงคนเดียว
และมงกุฎของเขากําลังลอยอยูในทองฟา และดูเหมือนวาไมมีใครอาจเรียกรองเอาได ในทันใดนัน้ ยาม
ฝงก็ไดยนิ เสียงฝเทาคน แลวทหารคนหนึ่งในจํานวนสี่สบิ คนนั้นก็มายืนอยูเคียงขางเขา เขาไดรายงานวา
เขาเลิกเชื่อพึ่งในพระเยซูแลว ยามฝงมองดูชายคนนั้นขณะที่บนั ทึกชือ่ ของเขาลงไป แลวกลาววา “เจา
หนาโง ถาเจาไดเห็นสิ่งที่เรามองเห็นคืนนีแ้ ลว เจาจะไมสูญเสียมงกุฎนั้นไป แตมงกุฎนั้นจะไมหายไป
ไหนดอก จงทําหนาที่แทนเรา และเราจะรับเปนตัวแทนเจาดวยความยินดี” แลวเขาก็เดินอยางองอาจ
ไปสูความตายและรัศมีภาพ ในขณะนัน้ ก็มีเสียงเพลงรองประสานเสียงดังขึ้นอีกวา “ผูพลีชีพสี่สิบคน
และมงกุฎทั้งสี่สิบ เจาเปนผูสัตยซื่อตราบเทาวันตาย และเจาจะไดรบั มงกุฎแหงชีวิต” ขอพระเจาทรง
โปรดใหเราสัตยซื่อเหมือนอยางทหารที่ยอมสละชีวิตเพือ่ พระเจาเหลานั้น
4. จงเปนคนขยันขันแข็ง ทานมีภาระทีต่ องทํามากมาย ทานสามารถเรงการเสด็จกลับมาของ
พระเจาโลกตองไดรับการเตือนลวงหนา คริสตจักรตองเตรียมใหพรอม ทานที่รัก จงตื่นขึ้นเถิด จงถวาย
พลังทั้งหมดความสามารถทั้งสิ้น เงินทุกบาททุกสตางค และเวลาทุก ๆ ขณะแกพระองค จงนําพระกิตติ
คุณออกไปเผยแผทานจงไปประกาศเองถาสามารถไปได ถาทานไมอาจไปไดก็จงสงผูแทนของทานไป
และขอใหเวลานี้เปนเวลาแหงการเตรียมรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตพระผูชวยใหรอดของเรา
เถิด
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หลักสี่

27

ดร.เอ. บี. ซิมพสัน

คริสเตียนหลายคนเขาใจพระเยซูคริสตแบบผิด ๆ ถูก ๆ
เนนหนักไปทางดานหนึ่งดานใดมากเกินไป
จนทําใหภาพของพระกิตติคุณ “บูดเบีย้ ว”
ไมนาทัศนา!
แต “หลักสี”่ จะนําทานใหเขาใจพระลักษณะทีแ่ ทจริงของพระเยซูคริสต
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