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“จงไปเปิดค ำสอนและค ำพยำนดูซิ ถำ้เขำพดูไม่ตรงกบัค ำสอนน้ี ก็ไม่มีแสงรุ่งอรุณแห่ง
ควำมหวงัในพวกเขำเลย” อิสยำห์ 8:20 

“....ผูใ้ดมีค ำโอวำทของเรำ ใหเ้ขำพดูค ำโอวำทของเรำนั้น โดยควำมสัตยเ์ถิด ฟำงจะเป็นอะไร
แก่เมล็ดขำ้วเล่ำ พระเยโฮวำห์ไดต้รัส....” เยเรมีย ์23:28,29 

“ขำ้พเจำ้จะคอยฟังค ำตรัสแห่งพระเยโฮวำห์เจำ้....” สดุดี 85:8 
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ค าแนะน าในการใช้ต าราเล่มนี ้
ในกำรจดัเตรียมต ำรำเล่มน้ี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชเ้วลำศึกษำและคน้ควำ้พระคริสตธรรมคมัภีร์มำเป็น

เวลำหลำยปี และไดใ้ชท้ดสอบกบันกัศึกษำในชั้นต่ำง ๆ หลำยชั้น ซ่ึงมีนกัศึกษำนิกำยต่ำง ๆ ศึกษำ
ร่วมกนั ถึงสำมสิบหกนิกำย แต่อยำ่งไรก็ตำม ต ำรำเล่มน้ีไม่ไดอ้ธิบำยหวัขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ทุก
หวัขอ้อยำ่งครบถว้น ดว้ยวำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นมีควำมหมำยลึกซ้ึงกวำ้งขวำงมำก กำรคน้ควำ้
ขมุทรัพยใ์นพระคริสตธรรมคมัภีร์ยอ่มไม่มีท่ีส้ินสุด 

เน้ือหำส ำคญัต่ำง ๆ รวมทั้งขอ้พระคมัภีร์ในต ำรำเล่มน้ี ขำ้พเจำ้ไดต้รวจไตร่ตรองอยำ่งละเอียด
ถ่ีถว้นท่ีสุด เพื่อใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ตำมควำมหมำยในพระคริสตธรรมคมัภีร์เท่ำท่ีจะท ำได ้
จุดมุ่งหมำยประกำรแรก ก็คือ ควำมถูกตอ้งของเน้ือหำทุกประโยค ดงันั้นจึงอำจขำดควำมสละสลวยไป
บำ้ง เม่ือวิเครำะห์ถึงขอ้ใด จึงยกเอำขอ้นั้น ๆ มำอำ้งไวก่้อนขอ้เสนอทุกคร้ัง เช่นเดียวกบัวธีิกำรของ
วทิยำศำสตร์สมยัใหม่ ซ่ึงเม่ืออธิบำยถึงเร่ืองใด ก็มกัแยกแยะหำเหตุผลมำอธิบำยอยำ่งถ่ีถว้นก่อนท่ีจะ
สรุปควำมเสมอ ต ำรำเล่มน้ีแมจ้ะไม่มีภำษำฮีบรู หรือภำษำกรีก อนัเป็นภำษำเดิมของพระคริสตธรรม
คมัภีร์อยูด่ว้ยก็ตำม แต่ไม่ไดค้น้ควำ้ฉบบัภำษำเดิมอยำ่งละเอียดถ่ีถว้น ก่อนท่ีจะลงมือเขียน 

ขอ้เสนอบำงขอ้ อำจเป็นของใหม่ และเป็นท่ีสะดุดตำสะดุดใจแก่ผูศึ้กษำบำ้ง แต่อยำ่งไรก็ตำม 
ขอ้เสนอเหล่ำน้ีเป็นขอ้สรุปควำมของขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงเป็นท่ีมำแห่งขอ้เสนอนัน่เอง 

ขำ้พเจำ้หวงัวำ่ต ำรำเล่มน้ีคงจะประทบัใจ และอ ำนวยประโยชน์ใหแ้ก่ผูศึ้กษำ ทั้งผูท่ี้เช่ือและผูท่ี้
ไม่เช่ือวำ่ พระเจำ้เป็นผูป้ระสิทธ์ิประสำทพระคริสตธรรมคมัภีร์ให ้ วธีิท่ีดีท่ีสุดวธีิหน่ึงในกำรพิจำรณำ
วำ่ พระเจำ้ทรงเป็นผูป้ระสิทธ์ิประสำทพระคริสตธรรมคมัภีร์ให ้ จริงหรือไม่ ก็โดยคน้เร่ืองรำวในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ดูวำ่ ประสำนกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัโดยตลอดหรือไม่ แมว้ำ่จะมีผูเ้ขียนหลำย
ท่ำน หลำยวรรณะก็ตำม ขำ้พเจำ้มัน่ใจวำ่ มีผูป้ระพนัธ์คนเดียวท่ีทรงดลใจผูเ้ขียนเหล่ำนั้น คือองคพ์ระผู ้
เป็นเจำ้นัน่เอง ควำมรู้สึกของขำ้พเจำ้ในเร่ืองน้ียิง่แน่ใจมำกข้ึน เม่ือขำ้พเจำ้ศึกษำคน้ควำ้พระคริสตธรรม
คมัภีร์ เพื่อเตรียมต ำรำเล่มน้ี 

วธีิใชท่ี้เหมำะท่ีสุดก็คือ ใหใ้ชเ้ป็นต ำรำเรียนหลกัศำสนศำสตร์ในวทิยำลยัพระคริสตธรรม 
เพรำะไดจ้ดัแบ่งบทตอนต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอในดำ้นควำมคิดเห็นไวอี้กดว้ย นอกจำกน้ียงัเหมำะ
ส ำหรับใชใ้นกำรนมสักำรเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ประจ ำวนั ภำยในครอบครัวคริสเตียน ท่ีตอ้งกำรศึกษำเร่ือง 
พระเจำ้อยำ่งมีระเบียบแบบแผน หวงัวำ่ต ำรำเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ แก่ผูท่ี้ศึกษำพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ดว้ยตนเองดว้ย 

จุดมุ่งหมำยส ำคญัประกำรหน่ึงของต ำรำเล่มน้ี ก็เพื่ออธิบำยเร่ืองรำวต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรม
คมัภีร์อยำ่งมีระเบียบ แต่กระนั้นก็มิไดท้  ำให้รสพระธรรมเสียไปแต่ประกำรใด มีผูศึ้กษำพระคริสต
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ธรรมคมัภีร์เป็นจ ำนวนมำก ท่ีไดศึ้กษำโดยปรำศจำกกำรคน้ควำ้และไตร่ตรองอยำ่งจริงจงั กำรใชต้  ำรำ
เล่มน้ีจะช่วยใหก้ำรศึกษำมีระเบียบแบบแผนถูกตอ้งยิง่ข้ึน 

ขำ้พเจำ้ไดรั้บจดหมำยหลำยฉบบั จำกกลุ่มคริสเตียนท่ีต่ำง ๆ ท่ีไม่มีคริสตจกัร และจำก
สมำชิกสคิสตจกัรต่ำงๆ ท่ีไดข้อบทเรียนส ำหรับใชใ้นกำรศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ เพื่อใหมี้ควำม
เขำ้ใจอยำ่งแจ่มแจง้ ขำ้พเจำ้หวงัวำ่ต ำรำเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์แก่ผูศึ้กษำทั้งสองจ ำพวกน้ีไม่มำกก็นอ้ย 
ทั้งเป็นคู่มือช้ีแนวทำงใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่สำมำรถไปโบสถไ์ดด้ว้ยจะไดศึ้กษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยตนเอง 
หรือร่วมกบัพวกพอ้งได ้

กำรศึกษำบทเรียนทุกบทในต ำรำเล่มน้ี ผูศึ้กษำควรไตร่ตรองพิจำรณำขอ้พระคมัภีร์ใหถ่ี้ถว้น
เสียก่อน แลว้จึงดูบทควำมในขอ้เสนอทั้งน้ีเพื่อจะท ำใหผู้ศึ้กษำสำมำรถตีปัญหำไดด้ว้ยตนเอง และเพื่อ
ก่อใหเ้กิดควำมซำบซ้ึงในคุณค่ำของพระคริสตธรรมคมัภีร์ดียิง่ข้ึน 

อาร์.เอ.ทอร์ร่ีย์ 
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ค าน าของผู้พมิพ์ 
พดูกนัตำมควำมจริงแลว้ พระคริสตธรรมคมัภีร์ไม่ใช่หนงัสือหำกแต่เป็นคลงัหนงัสือ ตำมท่ี

ท่ำนเซอร์ โทมำส เบรำน์ ไดก้ล่ำวไวเ้ม่ือสำมร้อยปีแลว้ ผูเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์มีทั้งกษตัริย ์
รัฐบุรุษคนส ำคญั นกัศึกษำ ชำวพื้นเมือง ชำวประมง และผูเ้ล้ียงแกะ ซ่ึงไดเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์
ไวเ้ป็นสำมภำษำ ส่วนใหญ่เป็นภำษำฮีบรูและภำษำกรีก มีส่วนนอ้ยท่ีเป็นภำษำอำรเมก กวำ่จะเขียนพระ
คริสตธรรมคมัภีร์เสร็จ ก็ตอ้งใชเ้วลำถึงสิบหำ้ศตวรรษ ซ่ึงเป็นช่วงเวลำแห่งกำรผนัผวนของชนชำติต่ำง 
ๆ ตระกลูเล็ก ๆ ไดเ้จริญรุ่งเรืองข้ึนจนเป็นประเทศใหญ่และในท่ีสุดก็ไดเ้ส่ือมสูญไปและประเทศอ่ืน ๆ
เจริญรุ่งเรืองข้ึนมำแทน 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เปรียบเสมือนเรือ ท่ีแล่นฝ่ำคล่ืนลมขำ้มทะเลแห่งศตวรรษเหล่ำน้ี แต่
กลำงล ำเรือนั้นมีผูย้ืนอยูต่ลอดเวลำ คือ องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้และพระผูช่้วยใหร้อดของปวงมนุษยน์ั้นเอง 

ในต ำรำเล่มน้ี ดร.ทอร์ร่ีย ์ ไดช้ี้แนวทำงไปสู่เหมืองแร่แห่งค ำสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ ผู ้
ท่ีสนใจรับพระพรฝ่ำยจิตวิญญำณจะสำมำรถคน้พบไดโ้ดยง่ำยและสะดวกสบำย ดร.ทอร์ร่ีย ์ ไดน้ ำคน
นบัพนั ใหเ้ขำ้ถึงควำมรู้และสติปัญญำมำแลว้ ซ่ึงผูพ้ิมพม์ัน่ใจวำ่ ต ำรำเล่มน้ีจะมีคุณค่ำพอท่ีจะทวจี  ำนวน
คนเหล่ำนั้นใหม้ำกยิง่ข้ึน 

ผู้พมิพ์ (ฉบับภาษาองักฤษ) 
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บทที ่1 พระเจ้าทรงเป็นพระวญิญาณ 

1. ความจริงทีว่่า พระเจ้าทรงเป็นพระวญิญาณ 

ยอห์น.4:24 – พระเจำ้เป็นพระวญิญำณ และผูท่ี้จะนมสักำรพระองคต์อ้งนมสักำรโดยจิต
วญิญำณและควำมจริง 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเจำ้ทรงเป็นพระวญิญำณ 

ถาม วญิญำณคืออะไร 
ตอบ ลูกำ.24:39- “จงดูมือของเรำและเทำ้ของเรำวำ่ เป็นเรำเองจงคล ำตวัเรำดู เพรำะวำ่ผไีม่มี

เน้ือและกระดูกเหมือนท่ำนเห็นเรำมีอยูน่ั้น” วญิญำณคือ องคป์ระกอบท่ีมองเห็นดว้ยตำไม่ได ้ กำรท่ีพดู
วำ่พระเจำ้ทรงเป็นพระวญิญำณก็หมำยควำมวำ่ พระเจำ้ทรงมีตวัมีตน แต่ไม่ประจกัษแ์ก่ตำ (เทียบ เฉลย
ธรรมบญัญติั.4:15-18) 

ถาม ถำ้อยำ่งนั้น ปฐมกำล.1:27 หมำยควำมวำ่อยำ่งไร ท่ีวำ่ “พระเจำ้จึงทรงสร้ำงมนุษยข้ึ์น ตาม
แบบฉายาของพระองค์” 

ค ำตอบปัญหำน้ีปรำกฏชดัเจนในขอ้ต่อไปน้ี 
โคโลสี.3:10- และไดส้วมมนุษยใ์หม่ท่ีก ำลงัทรงสร้ำงข้ึนใหม่ในควำมรู้ ตำมแบบพระฉำยำของ

พระองค ์ผูไ้ดท้รงสร้ำงข้ึนนั้น 
เอเฟซสั.4:23,24- และใหว้ญิญำณจิตของท่ำนทั้งหลำยตั้งข้ึนใหม่ และใหท้่ำนสวมมนุษยใ์หม่

ซ่ึงทรงสร้ำงข้ึนใหม่ตำยแบบอยำ่งพระเจำ้ในควำมชอบธรรมและควำมบริสุทธ์ิแห่งควำมจริง 
โคโลสี.1:15- พระองคเ์ป็นแบบพระฉำยำของพระเจำ้ผูซ่ึ้งไม่ประจกัษแ์ก่ตำนั้นไดท้รงบงัเกิด

ก่อนสรรพสัตวท์ั้งปวง (เทียบ 1 ทิโมธี.1:17) 
ค ำวำ่ “พระฉำย” “ฉำยำ” และ “แบบอยำ่ง” ไม่ไดห้มำยถึงรูปร่ำงหรือส่ิงท่ีเห็นไดด้ว้ยตำ แต่

หมำยถึง สติปัญญำ และคุณธรรม เช่น “ในควำมรู้” “ควำมชอบธรรม” และ “ควำมบริสุทธ์ิแห่งควำม
จริง” 

2 การปรากฏของพระวญิญาณทีเ่ห็นได้ด้วยตา 

ยอห์น.1:32- ยอห์นยงัเป็นพยำนวำ่ “เรำไดเ้ห็นพระวิญญำณเสด็จจำกฟ้ำ ดัง่นกพิรำบสถิตอยู่
บนพระองค”์ 
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ฮีบรู.1:7- ส่วนพวกทูตสวรรค ์พระองคต์รัสวำ่ พระองคจ์ะทรงบนัดำลพวกทูตของพระองคใ์ห้
เป็นประดุจลม และทรงบนัดำลผูรั้บใชข้องพระองคใ์หเ้ป็นดุจเปลวเพลิง 
ข้อเสนอทีส่อง วิญญำณอำจปรำกฏใหเ้ห็นไดด้ว้ยตำ 

3. การปรากฏของพระเจ้า ทีเ่ห็นได้ด้วยตา 

อพยพ.24:9,10- คร้ังนั้นโมเสสไดข้ึ้นไปกบัอำโรน นำดำบ อะบีฮู และผูเ้ฒ่ำชำติอิสรำเอลเจด็
สิบคน เขำทั้งหลำยไดเ้ห็นพระเจำ้ของชนชำติอิสรำเอลและพื้นท่ีรองพระบำทเป็นดุจแกว้ไพฑูรยสุ์กใส
เหมือนทอ้งฟ้ำ 
ข้อเสนอทีส่าม ในอดีตพระเจำ้ทรงปรำกฏใหเ้ห็นไดด้ว้ยตำ 

4. ในปรากฏการณ์ของพระเจ้าเหล่านี ้มอีะไรทีเ่ห็นได้บ้าง 

ยอห์น.1:18- ไม่มีใครเห็นพระเจำ้เลย พระบุตรองคเ์ดียวของพระเจำ้ผูท้รงสถิตอยูใ่นทรวงของ
พระบิดำ ท่ำนองคน์ั้นไดส้ ำแดงพระองคแ์ลว้ 

อพยพ. 33:18-23- โมเสสจึงกรำบทูลวำ่ “ขอทรงโปรดส ำแดงสง่ำรำศีของพระองคแ์ก่ขำ้พเจำ้
เถิด” พระองคจึ์งตรัสตอบวำ่ “เรำจะบนัดำลใหคุ้ณควำมดีของเรำประจกัษแ์จง้ต่อหนำ้เจำ้ และเรำจะ
ประกำศนำมพระเยโฮวำห์ให้ประจกัษแ์จง้ต่อหนำ้เจำ้ เรำประสงคจ์ะโปรดปรำนผูใ้ด เรำก็จะโปรด
ปรำนผูน้ั้น และเรำประสงคจ์ะเมตตำแก่ผูใ้ดเรำจะเมตตำแก่ผูน้ั้น” พระองคจึ์งตรัสอีกวำ่ “เจำ้จะเห็น
หนำ้ของเรำไม่ได ้ เพรำะวำ่ไม่มีมนุษยผ์ูใ้ด ท่ีไดเ้ห็นหนำ้ของเรำแลว้ และยงัจะมีชีวติอยูไ่ด”้ พระเยโฮ
วำห์ตรัสอีกวำ่ “น่ีแหละยงัมีท่ีแห่งหน่ึงซ่ึงอยูใ่กลเ้รำ เจำ้จงไปยนือยูบ่นศิลำนั้น แลว้ขณะเม่ือรัศมีของ
เรำก ำลงัผำ่นไป เรำจะซ่อนเจำ้ไวใ้นช่องศิลำ และจะบงัเจำ้ไวด้ว้ยมือเรำ กวำ่เรำจะผำ่นไป เม่ือเรำเอำมือ
ของเรำออกแลว้ เจำ้ก็จะไดเ้ห็นหลงัของเรำ แต่หนำ้เรำ เจำ้จะมิไดเ้ห็นเลย” 
ข้อเสนอทีส่ี่ ปรำกฏกำรณ์ของพระเจำ้เหล่ำน้ี ไม่ใช่กำรปรำกฏพระองคเ์อง คือ พระเจำ้ท่ีเห็นดว้ยตำ
ไม่ไดน้ั้น แต่เป็นกำรส ำแดงพระองคใ์หม้นุษยเ์ห็น 

ถาม มีขอ้ขดัแยง้หรือเปล่ำระหวำ่ง อพยพ.24:9,10- (“คร้ังนั้นโมเสสไดข้ึ้นไปกบัอำโรน นำดำบ 
อะบีฮู และผูเ้ฒ่ำชำติอิสรำเอลเจด็สิบคน เขำทั้งหลำยไดเ้ห็นพระเจำ้ของชนชำติอิสรำเอล...”) อิสยำห์.
6:1- ”ในปีท่ีกษตัริยอู์ซียำส้ินพระชนม ์ ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ประทบัเหนือพระท่ีนัง่สูงเด่น 
และชำยฉลองพระองคแ์ผไ่ปเตม็พระวิหำร”) และใน ยอห์น.1:18- (“ไม่มีใครไดเ้ห็นพระเจำ้เลย พระ
บุตรองคเ์ดียวของพระเจำ้ ผูท้รงสถิตอยูใ่นทรวงของพระบิดำ ท่ำนองคน์ั้นไดส้ ำแดงพระองคแ์ลว้”) 

ตอบ ไม่มีอะไรขดัแยง้กนัเลย ยกตวัอยำ่งเช่น คนเห็นเงำตนเองในกระจก อำจพดูไดว้ำ่ “ขำ้พเจำ้
ไดเ้ห็นใบหนำ้ของขำ้พเจำ้เองแลว้ แต่ก็เป็นควำมจริงอีกแง่หน่ึงวำ่ “ขำ้พเจำ้ไม่เคยเห็นใบหนำ้ของ



 15 

ขำ้พเจำ้เลย” (ท่ีเห็นในกระจกนั้นเป็นเพียงรูปสะทอ้นของตวัเองเท่ำนั้น) ท ำนองเดียวกนัคนท่ีเห็นกำร
ปรำกฏของพระเจำ้ อำจพดูไดว้ำ่เขำไดเ้ห็นพระเจำ้ แต่ไม่มีมนุษยค์นใด ไดเ้ห็นพระเจำ้อยำ่งท่ีพระองค์
ทรงเป็นอยูอ่ยำ่งแทจ้ริง ดงันั้นจึงเป็นควำมจริงท่ีวำ่ “ไม่มีใครไดเ้ห็นพระเจำ้เลย” 

หวัขอ้กำรปรำกฏของพระเจำ้น้ี ยงัมีเร่ือง “ทูตของพระเยโฮวำห์” ร่วมอยูด่ว้ย ภำษำเดิมของพระ
คมัภีร์ไดแ้สดงถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่งค ำวำ่ “ทูตองคห์น่ึงของพระเจำ้” กบัค ำวำ่ “ทูตของพระเจำ้” ไว ้

ปฐมกำล.16:7-11,13- ทูตพระเยโฮวำห์ไดม้ำพบหญิงนั้นท่ีบ่อน ้ำริมป่ำ ขำ้งทำงจะไปเมืองชูร์ 
พดูวำ่ “ฮำกำร์หญิงคนใชข้องนำงซำรำยย เจำ้ไปไหนมำ” เขำตอบวำ่ “ขำ้พเจำ้หนีมำใหพ้น้หนำ้นำงซำ
รำยยนำยของขำ้พเจำ้” ทูตพระเยโฮวำห์จึงสั่งวำ่ “จงกลบัไปหำนำยผูห้ญิงของเจำ้ และจงยอมตวัอยูใ่ต้
บงัคบัของเขำเถิด” ทูตพระเยโฮวำห์ไดก้ล่ำยแก่หญิงนั้นวำ่ “เรำคงจะใหพ้งศพ์นัธ์ุของเจำ้ทวมีำกข้ึน จน
นบัไม่ถว้น นำงไดก้ล่ำวแก่หญิงนั้นวำ่ “เรำคงจะใหพ้งศพ์นัธ์ุของเจำ้ทวมีำกข้ึน จนนบัไม่ถว้น นำงฮำ
กำร์จึงออก พระนำมพระเยโฮวำห์ ผูต้รัสแก่ตนวำ่ “พระองคท์รงเห็นขำ้พเจำ้” และพดูวำ่ “พระองคผ์ู ้
ทอดพระเนตรเห็นขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นพระองคท่ี์น่ีดว้ยหรือ” 

“ทูตพระเยโฮวำห์” ในขอ้ 10 เป็นองคเ์ดียวกบัพระเยโฮวำห์ในขอ้ 13 
ปฐมกำล. 21:17,18- ฝ่ำยพระเจำ้ทรงฟังเสียงเด็กนั้น ทูตของพระองค ์ จึงเรียกฮำกำร์จำกฟ้ำวำ่ 

“ฮำกำร์เอ๋ย เจำ้เป็นอยำ่งไร อยำ่กลวัเลย ดว้ยพระเจำ้ไดย้นิเสียงของเด็กนั้นแลว้ จงลุกข้ึนไปอุม้เด็กนั้น
ไว ้ดว้ยเรำจะโปรดใหเ้ขำเป็นตระกลูใหญ่” 

ปฐมกำล.22:11,12- ทูตของพระเยโฮวำห์ก็เรียกอบัรำฮมัจำกฟ้ำวำ่ “อบัรำฮมัเอ๋ย” อบัรำฮมัทูล
วำ่ “ขำ้พเจำ้อยูน้ี่พระเจำ้ขำ้” พระเจำ้จึงตรัสวำ่ “เจำ้อยำ่ท ำอนัตรำยแด่ลูกชำยนั้นเลย เพรำะเด๋ียวน้ีเรำรู้วำ่ 
เจำ้เกรงกลวัพระเจำ้ ดว้ยเจำ้มิไดห่้วงลูกคนเดียวของเจำ้ไวจ้ำกเรำ” 

“ทูตของพระเยโฮวำห์” ในขอ้ 11 น้ี เป็นองคเ์ดียวกบัพระเจำ้ในขอ้ 12 
ผูว้นิิจฉยั.2:1,2- ฝ่ำยทูตพระเยโฮวำห์ ข้ึนไปจำกกำลิลีถึงต ำบลโบคิม จึงตรัสวำ่ “เรำ น ำเจำ้

ทั้งหลำยออกมำจำกแผน่ดินอียปิตใ์หเ้ขำ้มำยงัแผน่ดิน ซ่ึงเรำไดป้ฏิญำณไวแ้ก่ปู่ ยำ่ตำยำยของเจำ้ เรำได้
สัญญำไวแ้ลว้วำ่ ค  ำสัญญำไมตรีเจำ้ เรำจะไม่หกัเสียสืบ ๆ ไปเป็นนิรันดร์ ส่วนเจำ้ทั้งปวงอยูท่  ำสัญญำ
ไมตรีกบัชำวแผน่ดินน้ี แท่นบูชำของเขำเหล่ำนั้น จงท ำลำยเสีย แต่เจำ้มิไดฟั้งเสียงของเรำเจำ้ท ำอยำ่งน้ี
ท ำไมเล่ำ” 

ในท่ีน้ีค  ำวำ่ “ทูตพระเยโฮวำห์” และ “เรำ” หมำยถึงพระเยโฮวำห์โดยตรง (ดู ผูว้นิิจฉยั.6:11-
14,19-24 โดยเฉพำะขอ้ 14) 

อีกตอนหน่ึงท่ีน่ำสังเกตคือ 
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ปฐมกำล.18:1,2,9,10,13,14,16- พระเยโฮวำห์ไดท้รงปรำกฏแก่อบัรำฮมั ท่ีตน้สนใหญ่
ต ำบลมมัเร เม่ือท่ำนนัง่อยูท่ี่ประตูทบัอำศยั เวลำแดดร้อน อบัรำฮมัก็เงยหนำ้ข้ึนแลดูเห็น บุรุษสำมคน 
ยนือยูต่รงหนำ้ เม่ือไดเ้ห็นก็วิง่ออกไปจำกประตูทบัอำศยัตอ้นรับนอ้มกำยลงท่ีดิน ท่ำนจึงถำมอบัรำฮมั
วำ่ “ซำรำยภรรยำของเจำ้อยูท่ี่ไหน” อบัรำฮมัทูลวำ่ “อยูใ่นทบัอำศยั” ท่ำนจึงวำ่ “เรำคงจะกลบัมำหำเจำ้
ตำมกำลอำยแุห่งชีวติ และน่ีแน่ะ นำงซำรำยภรรยำของเจำ้จะมีบุตรชำย” ส่วนนำงซำรำยซ่ึงอยูท่ี่ประตู
ทบัอำศยัขำ้งท่ำนก็ไดย้นิ แต่ พระเยโฮวำห์ตรัสแก่อบัรำฮมัวำ่ “ท ำไมซำรำยจึงหวัเรำะอยู ่ และคิดในใจ
วำ่ ตนแก่มำกแลว้ จะมีบุตรจริงหรือ ส่ิงใดท่ียำกเหลือก ำลงัพระเยโฮวำห์มีหรือ เรำจะกลบัมำหำเจำ้ตำม
กำลก ำหนดแห่งชีวติ และนำงซำรำยจะมีบุตรชำย” ท่ำนเหล่ำนั้นก็ลุกข้ึนจำกท่ีนัน่ แลว้มองไปทำง
เมืองโสโดม อบัรำฮมัก็ไปส่งท่ำนตำมทำง 

ในขอ้พระคมัภีร์เหล่ำน้ี องคห์น่ึงในสำมองคน์ั้นคือพระเยโฮวำห์ ใน 19:1 กล่ำววำ่ มีทูตสอง
องคเ์ท่ำนั้นมำท่ีเมืองโสโดม องคห์น่ึงคงอยูก่บัอบัรำฮมั อีกสององคไ์ดไ้ปถึงเมืองโสโดม องคท่ี์คงอยู่
กบัอบัรำฮมัคือผูใ้ดเม่ืออ่ำนต่อไปจึงจะรู้ 

ปฐมกำล.18:17-21- พระเยโฮวำห์ทรงด ำริวำ่ “เรำจะปิดเหตุกำรณ์ท่ีเรำจะกระท ำ มิใหอ้บัรำฮมัรู้
หรือ ดว้ยอบัรำฮมัคงจะเป็นประเทศใหญ่ มีก ำลงัมำก และบรรดำชนประเทศทัว่โลกจะไดค้วำมสุข
เพรำะเขำ ดว้ยเรำรู้จกัอบัรำฮมัอยำ่งสนิทด ำริจะใหเ้ขำปกครองลูกหลำนครอบครัวต่อไป ใหรั้กษำทำง
พระเยโฮวำห์โดยสัตยซ่ื์อและชอบธรรม เพื่อพระองคจ์ะไดพ้ระรำชทำนให้เขำตำมค ำท่ีพระองคไ์ดต้รัส
ไวถึ้งเขำนั้น” แลว้ พระเยโฮวำห์ตรัสวำ่ “เพรำะเสียงร้องของชำวเมืองโสโดมและเมืองโกโมรำห์มำก 
และเพรำะกำรบำปผดิของเรำรุนแรงนกั เรำจะลงไปตรวจดูวำ่ คนทั้งหลำยไดก้ระท ำเหมือนเสียงร้องท่ี
เรำ ไดย้นินั้นส้ินหรือไม่ ถำ้หำไม่เรำก็จะไดรู้้” 

และในขอ้ 22 เรำอ่ำนพบวำ่ “อบัรำฮมัยงัยนือยูต่่อพระพกัตร์พระเยโฮวำห์” น่ีแสดงใหเ้ห็น
ชดัเจนวำ่ องคท่ี์คงอยูก่บัอบัรำฮมัคือพระเยโฮวำห์ ซ่ึงทรงปรำกฏในรูปร่ำงมนุษย ์ขอ้ 33 กล่ำวต่อไปอีก
วำ่ “เม่ือพระเยโฮวำห์ตรัสแก่อบัรำฮมัเสร็จแลว้ พระองคจึ์งเสด็จไป” (ดู 19:27 ดว้ย) 
ข้อเสนอทีห้่า ทูตของพระเยโฮวำห์เล็งถึงพระเยโฮวำห์ คือกำรปรำกฏของพระองคท่ี์เห็นไดด้ว้ยตำ 

ถาม “ทูตของพระเยโฮวำห์” คือผูใ้ด 
ผูว้นิิจฉยั.13:18- ทูตพระเยโฮวำห์ตรัสแก่มำโนอำห์วำ่ “เหตุไรจึงถำมช่ือเรำ ดว้ยเห็นเป็นควำม

ลึกลบั (มหศัจรรย)์ หรือ” เทียบ อิสยำห์.9:6- ดว้ยวำ่จะมีบุตรคนหน่ึงเกิดข้ึนในพวกเรำ คือทรงประทำน
บุตรคนหน่ึงใหแ้ก่พวกเรำ และท่ำนไดแ้บกกำรปกครองไวเ้หนือบ่ำของท่ำน และเขำจะขนำนนำมของ
ท่ำนวำ่ ท่ีปรึกษำ มหศัจรรย ์พระเจำ้ทรงอำนุภำพ พระบิดำองคถ์ำวร และองคส์ันติรำช” 



 17 

ในภำษำฮีบรู (ภำษำเดิมของพระคมัภีร์เดิม) ค ำวำ่ “มหศัจรรย”์ นั้น เล็งถึง “ทูตของพระเยโฮ
วำห์” ซ่ึงเป็นพระนำมของพระเยโฮวำห์คลำ้ยกบัค ำท่ีอิสยำห์ไดใ้ช ้ ซ่ึงเป็นพระนำมขององคพ์ระคริสตท่ี์
จะเสด็จมำ 

มำลำคี.3:1- พระเยโฮวำห์จอมพลโยธำตรัสวำ่ “ดูนะ เรำจะใชทู้ตของเรำออกไปและเขำจะ
จดัแจงหนทำงไวล่้วงหนำ้เรำ และพระเยโฮวำห์ท่ีเจำ้ทั้งหลำยถำมถึงนั้น จะเสด็จมำยงัวหิำรของ
พระองคโ์ดยเร็วพลนั ทูตนั้นก็คือ ทูตตำมควำมท่ีบ่งไวใ้นสันถวไมตรีซ่ึงเจำ้ทั้งหลำยพึงพอใจนั้น...” 

ตอบ ทูตของพระเยโฮวำห์คือพระบุตรของพระเจำ้ ก่อนรับชำติเป็นมนุษย ์ (ดู ยอห์น. 8:56- 
“อบัรำฮมับิดำของท่ำนทั้งหลำยช่ืนชมยนิดีท่ีจะไดเ้ห็นวนัของเรำ ท่ำนไดเ้ห็นแลว้และมีควำมยนิดี”) 

“ทูตของพระเยโฮวำห์” ไม่ไดป้รำกฏอีก หลงัจำกกำรประสูติของพระเยซูคริสต ์ มีตอนอ่ืน ๆ 
บำงตอนซ่ึงมีบำงคนเขำ้ใจผิดและตีควำมหมำยผดิ ๆ เช่น มทัธิว.1:20,28:2,ลูกำ.2:9,กิจกำรอคัรทูต.8:26, 
12:7,23 
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บทที ่2 เอกภาพของพระเจ้า 

1. ความจริงว่าด้วยเอกภาพของพระเจ้า 

เฉลยธรรมบญัญติั.4:35- พระองคไ์ดท้รงส ำแดงใหป้รำกฏแก่เจำ้ เพื่อเจำ้จะไดรู้้วำ่พระเยโฮวำห์
เป็นพระเจำ้ นอกจำกพระองคห์ำมีพระเจำ้อ่ืนไม่เลย 

เฉลยธรรมบญัญติั.6:4- ดูกร พวกอิสรำเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวำห์พระเจำ้ของเรำ เป็นเอกพระ
เยโฮวำห์ 

อิสยำห์.43:10- พระเยโฮวำห์ตรัสวำ่ “เจำ้ทั้งหลำยเป็นพยำนของเรำ และเป็นผูรั้บใชข้องเรำท่ี
เรำไดเ้ลือกสรรไว ้เพื่อเจำ้ทั้งหลำยจะไดรู้้จกัและเช่ือถือเรำ และจะไดเ้ขำ้ใจวำ่ เรำคือพระองคผ์ูน้ั้น ไม่มี
พระเจำ้เกิดข้ึนก่อนเรำ และภำยหลงัเรำก็จะไม่มีดุจกนั” 

อิสยำห์.44:6- พระเยโฮวำห์กษตัริยข์องชนชำติอิสรำเอล และผูช่้วยใหร้อดของเขำคือพระเยโฮ
วำห์จอมพลโยธำตรัสวำ่ “เรำเป็นเบ้ืองตน้ และเรำเป็นเบ้ืองปลำย และนอกจำกเรำไม่มีเลย” 

อิสยำห์.45:5- เรำคือ เยโฮวำห์ และไม่มีพระอ่ืนอีกแลว้ นอกจำกเรำไม่มีพระเจำ้องคอ่ื์นอีก เรำ
จะคำดเจียระบำดใหเ้จำ้ แมว้ำ่เจำ้ไม่รู้จกัเรำ (ดูขอ้ 14,18ดว้ย) 

1 ทิโมธี.2:5- เพรำะวำ่มีพระเจำ้องคเ์ดียว และมีคนกลำงแต่ผูเ้ดียว ระหวำ่งพระเจำ้กบัมนุษย ์คือ
พระเยซูคริสตผ์ูท้รงสภำพเป็นมนุษย ์

มำระโก.10:18- พระเยซูตรัสถำมคนนั้นวำ่ “ท่ำนเรียกเรำวำ่ประเสริฐท ำไม ไม่มีใครประเสริฐ
เวน้แต่พระเจำ้องคเ์ดียว” 

มำระโก.12:29- พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นวำ่ “พระบญัญติัท่ีเป็นเอกเป็นใหญ่กวำ่บญัญติัทั้ง
ปวงนั้นคือวำ่ ดูก่อนพวกอิสรำเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวำห์พระเจำ้ของเรำเป็นพระเจำ้องคเ์ดียว....” 
ข้อเสนอ พระเจำ้ของเรำเป็นพระเจำ้องคเ์ดียว และไม่มีพระเจำ้องคอ่ื์นนอกจำกพระองค ์

2. ลกัษณะเอกภาพของพระเจ้า 

ถาม มีหลำยองคร่์วมในพระเจำ้องคเ์ดียวน้ีหรือ 
ตอบ (1) ในภำษำฮีบรู ค ำท่ีแปลวำ่ “เอก” หรือ “องคเ์ดียว” หมำยถึงกำรร่วมเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั ไม่ไดห้มำยถึงสภำพโดดเดียว 
ปฐมกำล.2:24- เพรำะเหตุนั้น ผูช้ำยจึงจะละบิดำมำรดำของตน ไปผกูพนัอยูก่บัภรรยำและเขำ

ทั้งสองจะเป็นเน้ือหนงัอนัเดียวกนั 
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ในพระคริสตธรรมใหม่ ค  ำวำ่ “อนัเดียว” หรือ “อนัหน่ึงอนัเดียวกนัก็มีควำมหมำยอยำ่งเดียวกนั 
คือกำรร่วมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

1 โครินธ์.12:13- เพรำะวำ่ถึงเรำเป็นพวกยวิก็ดี เป็นพวกกรีกก็ดี เป็นทำสก็ดี หรือมิใช่ทำสก็ดี 
เรำทั้งหลำยไดรั้บบพัติศมำแต่พระวญิญำณองคเ์ดียว เขำ้เป็นกำยอนัเดียว 

ยอห์น 17:22,23- เกียรติซ่ึงพระองคไ์ดท้รงประทำนแก่ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้แก่เขำ เพื่อเขำจะ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เหมือนพระองคก์บัขำ้พเจำ้ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนันั้น ขำ้พเจำ้อยูใ่นเขำ และ
พระองคอ์ยูใ่นขำ้พเจำ้ เพื่อเขำจะส ำเร็จโดยบริบูรณ์ในกำรเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนันั้นได ้ เพื่อโลกน้ีจะ
ไดรู้้วำ่พระองคไ์ดท้รงใชข้ำ้พเจำ้มำ และไดท้รงรักเขำเหล่ำนั้นเหมือนไดท้รงรักขำ้พเจำ้ 

กำลำเทีย.3:28- เพรำะวำ่เม่ือท่ำนทั้งหลำยเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระคริสตน์ั้นจะเป็น
พวกยวิหรือพวกกรีกก็ไม่ได ้จะเป็นทำสหรือเป็นไทก็ไม่ได ้จะเป็นชำยหรือหญิงก็ไม่ได ้

(2) ในพระคมัภีร์เดิมค ำท่ีใชแ้ทนค ำวำ่ “พระเจำ้” นั้นแสดงจ ำนวนมำกกวำ่หน่ึง (พหูพจน์) 
(3) พระเจำ้ทรงใชส้รรพนำมท่ีเป็นพหูพจน์ เม่ือตรัสเก่ียวกบัพระองคเ์อง 
ปฐมกำล.1:26- พระเจำ้ทรงด ำริวำ่ “จงใหเ้รำสร้ำงมนุษยต์ำมแบบฉำยำของเรำ...” 
ปฐมกำล.11:7- ใหเ้รำลงไป ท ำใหภ้ำษำของเขำวุน่วำยต่ำงกนัไป อยำ่ใหเ้ขำพดูเขำ้ใจกนัได ้
ปฐมกำล.6:8- และขำ้พเจำ้ไดย้นิพระสุรเสียงของพระเยโฮวำห์ตรัสวำ่ “เรำ จะใชผู้ใ้ดไป และ

ผูใ้ดจะไปแทนเรำ” และขำ้พเจำ้จึงกล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้อยูท่ี่น่ี ทรงใชข้ำ้พเจำ้เถิด” 
(4) เศคำริยำห์.2:10,11- เยโฮวำห์ตรัสวำ่ “โอบุ้ตรีแห่งศิโยน จงร้องเพลงยนิดี เพรำะน่ีแน่ะเรำ

มำ และเรำจะอำศยัอยูใ่นท่ำมกลำงท่ำน ณ วนันั้นจะมีเมืองเป็นอนัมำก มำเขำ้ฝักฝ่ำยขำ้งพระเยโฮวำห์ 
และจะเป็นส ำหรับชนเมืองแห่งเรำ และเรำจะตั้งอยูใ่นท่ำมกลำงท่ำนแห่งเขำทั้งหลำย และท่ำนจะได้
รู้สึกนึกวำ่ พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยไดใ้ชเ้รำใหม้ำถึงท่ำน” 

ในท่ีน้ีพระเยโฮวำห์เจำ้ตรัสเก่ียวกบัพระองคเ์องวำ่ พระองคเ์ป็นผูส่้งพระองคเ์องให้เสด็จลงมำ 
(5) “ทูตของพระเยโฮวำห์” (ดูบทท่ี 1) หมำยถึงพระเยโฮวำห์ และในเวลำเดียวกนั มิไดห้มำยถึง

องคพ์ระเยโฮวำห์โดยตรง 
(6) ยอห์น.1:1- “เม่ือเดิมนั้นพระวำทะเป็นอยูแ่ลว้ และพระวำทะนั้นไดอ้ยูก่บัพระเจำ้ และพระ

วำทะนั้น เป็นพระเจำ้” 
(7) ต่อไปเรำจะเห็นวำ่ พระบิดำเจำ้ พระบุตร และพระวญิญำณบริสุทธ์ิ มีสภำพเป็นพระเจำ้ แต่

มีควำมเป็นอยูต่่ำงกนั (ดู มทัธิว. 3:16,17,28:19,2 โครินธ์.13:14) 
ถาม พระเจำ้ทรงเป็นตรีเอกกำนุภำพ และเอกกำนุภำพ ในเวลำเดียวกนัไดอ้ยำ่งไร? 
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ตอบ นยัหน่ึงพระเจำ้จะเป็นสำม และเป็นหน่ึงในเวลำเดียวกนัไม่ไดแ้ต่อีกนยัหน่ึงทรงเป็นได ้
เรำตอบค ำถำมน้ีใหจ้ะแจง้และจุใจไม่ได ้ เพรำะ (1) พระเจำ้ทรงเป็นพระวิญญำณ เร่ือง “จ ำนวน” หรือ 
“เลข” เป็นของโลกมนุษยเ์รำน้ีโดยตรง และเป็นกำรเหลือวสิัย ท่ีเรำจะเขำ้ใจเร่ืองพระเจำ้โดยควำมคิด
ของมนุษย ์(2) พระเจำ้ทรงสภำพท่ีไม่มีควำมจ ำกดัแต่มนุษยมี์ควำมจ ำกดั “พระเจำ้สถิตอยูใ่นควำมสวำ่ง 
ท่ีมนุษยค์นใดจะเขำ้ไปถึงไม่ได”้ กำรอธิบำยเร่ืองพระเจำ้ในลกัษณะตรีเอกำนุภำพ และเอกำนุภำพดว้ย
หลกัปรัชญำของมนุษยน์ั้น ไม่ค่อยไดผ้ลส ำเร็จ เพรำะเป็นกำรเอำควำมไม่จ  ำกดั มำบรรจุในควำมจ ำกดั
แห่งควำมคิดของมนุษย ์ เรำรู้อยำ่งเดียววำ่ มีพระเจำ้องคเ์ดียว และพระเจำ้องคเ์ดียวน้ี ทรงบนัดำลให้
มนุษยรู้์จกัพระองคใ์นสภำพเป็นสำมพระภำค คือ พระบิดำ พระบุตร และพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

ยอหน.์14:16- เรำจะขอพระบิดำและพระองคท์รงประทำน ผูช่้วยอีกผูห้น่ึงแก่ท่ำน เพื่อจะอยูก่บั
ท่ำนเป็นนิตย ์

มำระโก.1:10,11- เม่ือพระองคเ์สด็จข้ึนมำจำกน ้ำ ในทนัใดนั้นก็เห็นทอ้งฟ้ำแหวกออก และ
พระวญิญำณลงมำบนพระองคดุ์จนกพิรำบ แลว้มีพระสุรเสียงตรัสจำกฟ้ำวำ่ “ท่ำนเป็นบุตรท่ีรักของเรำ 
เรำชอบใจท่ำนมำก” 

สรุปหลกัค ำสอนในขอ้พระธรรมขำ้งบนน้ี 
มีพระเจำ้แต่พระองคเ์ดียว ซ่ึงด ำรงสภำพอยูเ่ป็นนิตยนิ์รันดร์ และทรงสำมำรถส ำแดงพระองค์

เองแก่มนุษย ์เป็นสำมพระภำค คือ พระบิดำ พระบุตร และพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
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บทที ่3 พระเจ้าทรงเป็นอยู่นิรันดร์ 

1. พระเจ้าทรงเป็นอยู่นิรันดร์ 

ปฐมกำล.21:33- อบัรำฮมัก็ปลูกตน้ไมแ้ทมริสกไ์วท่ี้เบเออร์เชบำ และนมสักำรออกพระนำม
พระเยโฮวำห์ พระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตยท่ี์นั้น 

อิสยำห์.40:28- เจำ้ไม่ไดรู้้หรือ เจำ้ยงัไม่ไดย้นิหรือวำ่ พระเยโฮวำห์ทรงเป็นพระเจำ้ท่ีทรงพระ
ชนมอ์ยูเ่ป็นนิตย ์พระองคเ์ป็นผูท้รงสร้ำงกระทัง่สุดปลำยแผน่ดินโลก พระองคมิ์ไดท้รงอิดโรยและอ่อน
เปล้ีย ไม่มีผูใ้ดหย ัง่รู้ถึงพระปัญญำของพระองคไ์ด ้

ฮำบำกุก.1:12- โอ ้ พระเยโฮวำห์ พระเจำ้ของขำ้พเจำ้ ผูบ้ริสุทธ์ิของขำ้พเจำ้พระองคมิ์ทรงด ำรง
อยูต่ ั้งแต่ตน้อดีตกำลมำหรือ ขำ้พเจำ้ทั้งหลำยจะหำไดต้ำยไม่ โอ ้พระเยโฮวำห์ พระองคไ์ดก้  ำหนดตั้งเขำ
ทั้งหลำยไวเ้พื่อกำรพิพำกษำ โอพ้ระเจำ้ทรงฤทธ์ิท่ีสุด พระองคไ์ดย้กเขำทั้งหลำยตั้งข้ึน เพื่อจะปรับโทษ 

สดุดี 90:2,4 ก่อนภูเขำทั้งหลำยไดบ้งัเกิดข้ึน และก่อนพระองคไ์ดท้รงสร้ำงแผน่ดินกบัพิภพ
โลก พระองคท์รงเป็นพระเจำ้อยู ่ ตั้งแต่อดีตกำลจนตลอดอนำคตกำล เพรำะในพระเนตรของพระองค ์
พนัปีก็เหมือนเวลำวำนน้ีท่ีล่วงไปแลว้ และเหมือนยำมเดียวในเวลำกลำงคืน 

สดุดี.102:24-27- ขำ้พเจำ้ไดทู้ลวำ่ ขำ้แต่พระเจำ้ของขำ้พเจำ้ ขออยำ่ทรงพำขำ้พเจำ้ไปเสียใน
เวลำกลำงอำยขุองขำ้พเจำ้ พระพรรษำของพระองคย์ ัง่ยนือยูต่ลอดบรรดำชัว่อำยขุองมนุษย ์ เม่ือเดิม
พระองคไ์ดท้รงตั้งรำกแห่งแผน่ดินโลกไว ้ และฟ้ำสวรรคเ์ป็นพระหตัถกิ์จของพระองค ์ ส่ิงเหล่ำนั้นจะ
เส่ือมสูญไป แต่พระองคท์รงด ำรงย ัง่ยนือยูจ่ริง พระเจำ้ค่ะ ส่ิงสำรพดัเหล่ำนั้นจะเก่ำไปดุจเส้ือผำ้ 
พระองคค์งจะทรงผลดัเปล่ียนส่ิงเหล่ำนั้นเหมือนเปล่ียนเส้ือ แต่พระองคไ์ม่ทรงแปรปรวนไป และพระ
พรรษำของพระองคไ์ม่รู้ส้ินสุดเลย (ดู อิสยำห์.57:15,โรม.1:20,ปฐมกำล 1:1, ยอห์น.1:1) 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเจำ้ทรงเป็นอยูเ่ป็นนิตยนิ์รันดร์ ควำมเป็นอยูข่องพระเจำ้ไม่มีตน้และไม่มีปลำย พระ
เจำ้ทรงเป็นอยูแ่ลว้ในอดีต ทรงเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และจะทรงเป็นอยูใ่นอนำคต (เทียบ อพยพ.1:43)
พระองคคื์อ “เรำผูเ้ป็น” คือพระเยโฮวำห์ 

2. พระเจ้าไม่ทรงเปลีย่นแปลง 

มำลำคี.3:6- แมน้เรำเยโฮวำห์ ไม่กลบักลอก... 
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ยำกอบ.1:17- ของประทำนอนัดีทุกอยำ่ง และของประทำนอนัเลิศทุกอยำ่ง ยอ่มมำแต่เบ้ืองบน 
และลงมำจำกพระบิดำ ผูท้รงบนัดำลใหมี้ดวงสวำ่ง ในพระบิดำนั้นไม่มีกำรแปรปรวนไป หรือ ไม่มีกำร
เปล่ียนแปลง เช่นเงำท่ีทอดออกไปดว้ยอำกำรหมุนเวยีน 

1 ซำมูเอล.15:29- อน่ึงท่ีพึ่งแห่งชำติอิสรำเอล ไม่ทรงแปรปำกหลำกค ำ หรือมีพระทยัหนัหวน 
ดว้ยพระองคมิ์ใช่มนุษยท่ี์จะกลบักลำยได ้(ดู ฮีบรู.6:17,กนัดำรวถีิ.23:19) 
ข้อเสนอทีส่อง พระเจำ้ทรงแปรปรวนไม่ได ้ พระด ำริ พระประสงคแ์ละพระนิสัยของพระองค ์ ไม่
เปล่ียนแปลงตลอดกำล 

ค้าน โยนำห์.3:10- “คร้ันพระเจำ้ไดท้รงเห็นกำรกระท ำของเขำ ท่ีเขำไดก้ลบัไม่ประพฤติในทำง
ชัว่ต่อไป พระเจำ้ก็ทรงกลบัพระทยัไม่ลงโทษตำมซ่ึงพระองคไ์ดท้รงตรัสไวว้ำ่ จะทรงกระท ำแก่เขำนั้น 
และพระองคก์็มิไดท้รงกระท ำ” ขอ้พระคมัภีร์น้ีกล่ำววำ่ พระเจำ้ทรงกลบัพระทยั 

ตอบ พระนิสัยของพระเจำ้ทรงเป็นอยูเ่ช่นเดิม พระเจำ้ทรงเกลียดชงัควำมผดิบำปอยำ่งไม่รู้จกั
ส้ินสุด และพระประสงคข์องพระองคท่ี์จะพิพำกษำลงโทษผูท่ี้ท  ำผดิบำปก็ไม่เปล่ียนแปลง แต่เม่ือชำวนี
นะเวห์ไดก้ลบัใจไม่ท ำผดิบำปอีกต่อไป จึงจ ำเป็นท่ีพระเจำ้จะตอ้งทรงกลบัพระทยัใจกำรลงโทษชำวนี
นะเวห์ ถำ้หำกวำ่พระเจำ้ไม่ทรงเปล่ียนแปลง และยงัทรงเกลียดชงัควำมผดิบำปและทรงรักควำมชอบ
ธรรม เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้พระเจำ้ก็จ  ำตอ้งทรงกลบัพระทยั เม่ือคนกลบัใจจำกทำงบำปทำงชัว่ พระองคก์็
จะทรงอภยับำป พระนิสัยของพระเจำ้ก็ยงัคงเดิม ไม่เปล่ียนแปลง แต่กำรเก่ียวขอ้งกบัมนุษยจ์ะตอ้ง
เปล่ียนไป เม่ือมนุษยช์อบกระท ำบำปไดก้ลบัใจและเกลียดชงัควำมผดิบำป มนุษยจึ์งเป็นท่ีพอพระทยั
พระเจำ้ ผูท้รงรักควำมสัจธรรมเสมอไป 

ค้าน ปฐมกำล.6:6- “พระองคจึ์งทรงกลบัหวนพระทยัโทมนสั ถึงกำรท่ีไดส้ร้ำงมนุษยไ์วบ้น
แผน่ดิน” ในท่ีน้ีไม่ไดบ้อกเลยวำ่พระเจำ้ทรงกลบัหวนพระทยัในกำรเนรมิตสร้ำงมนุษยเ์ท่ำนั้น แต่บอก
วำ่ ควำมชัว่ของมนุษยท์  ำใหพ้ระเจำ้ทรงโทมนสัพระทยั 

ตอบ (1) ควำมชัว่ชำ้ของมนุษยน์ั้นใหญ่หลวงนกั และน่ำเกลียดชงักำรทรงสร้ำงมนุษยจึ์งท ำให้
พระเจำ้ทรงโทมนสัพระทยัมำก ในท่ีน้ีไม่ไดบ้อกวำ่ พระเจำ้ทรงเสียพระทยัในกำรท่ีทรงสร้ำงมนุษยข้ึ์น 
แต่บอกวำ่ พระเจำ้ทรงเศร้ำพระทยัเพรำะไดส้ร้ำงมนุษยข้ึ์นมำแลว้ หลำยส่ิงหลำยอยำ่งท่ีเรำไดก้ระท ำไป
แลว้ ก็ไดท้  ำใหเ้รำเกิดควำมเสียใจ แต่เม่ือพิจำรณำใหดี้แลว้ เรำไม่ประสงคท่ี์จะเปล่ียนส่ิงท่ีเรำไดก้ระท ำ
มำแลว้นั้น (2) กำรท่ีวำ่พระเจำ้ทรงกลบัพระทยัในกำรท่ีทรงเนรมิตมนุษยข้ึ์น ก็หมำยควำมวำ่ พระเจำ้
ทรงหนักลบัจำกกำรสร้ำงมนุษยข้ึ์น (ดงั ขอ้ 7 ไดแ้สดงไวอ้ยำ่งชดัเจน) แลว้กลบัท ำลำยมนุษยเ์สีย กำร
ท ำลำยมนุษยก์็จ  ำเป็นเน่ืองดว้ยควำมผดิบำปของมนุษย ์ พระเจำ้ผูบ้ริสุทธ์ิไม่ทรงเปล่ียนแปลง จึง
จ ำเป็นตอ้งท ำลำยมนุษยผ์ูห้ลงกระท ำบำป 
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3. พระเจ้าทรงด ารงอยู่ด้วยพระองค์เอง 

ยอห์น.5:26- เพรำะวำ่พระบิดำมีชีวติในพระองคเ์อง.... 
ข้อเสนอทีส่าม พระเจำ้ทรงมีพระชนมอ์ยูใ่นพระองคเ์อง พระเจำ้ทรงเป็นอยูด่ว้ยพระองคเ์อง พระเจำ้
ทรงด ำรงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตยนิ์รันดร์ แต่กระนั้นยงัทรงด ำรงพระชนมอ์ยู ่ โดยพระองคเ์อง (ดู กิจกำร
อคัรทูต 17:24-28) 
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บทที ่4 พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทัว่ทุกหนทุกแห่ง 

1. พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกแห่ง 

สดุดี.139:7-10- ขำ้พเจำ้จะไปท่ีไหนใหพ้น้จำกพระวิญญำณของพระองค ์ จะหนีไปแห่งใดให้
พน้จำกพระพกัตร์ของพระองค ์ ถำ้แมน้ขำ้พเจำ้จะข้ึนไปถึงสวรรคพ์ระองคก์็สถิตท่ีนั้น ถำ้ขำ้พเจำ้จะปูท่ี
นอนไวใ้นเมืองผ ี ดูเถิด พระองคส์ถิตอยูท่ี่นัน่ ถำ้ขำ้พเจำ้จะเอำปีกของแสงอรุณ และใส่บินไปอยูท่ี่สุด
ปลำยมหำสมุทร แม ้ ณ ท่ีนั้นพระหตัถข์องพระองคจ์ะทรงน ำขำ้พเจำ้ และพระหตัถเ์บ้ืองขวำของ
พระองคจ์ะทรงยึดขำ้พเจำ้ไว ้

เยเรมีย.์23:23,24- “เรำมิใช่พระเจำ้อยูใ่กลมื้อ และไม่เป็นพระเจำ้ห่ำงไกลหรือ” พระเยโฮวำห์ได้
ตรัส “จะมีผูใ้ดอำจซ่อนตวัในท่ีลบั ท่ีเรำจะไม่เห็นตวัเขำไดห้รือ” พระเยโฮวำห์ไดต้รัส “เรำไดใ้หเ้ห็น
สวรรค ์และแผน่ดินโลก เตม็ดว้ยองคเ์รำไม่ใช่หรือ” พระเยโฮวำห์ตรัส 

กิจกำรอคัรทูต.17:24-28- พระเจำ้ซ่ึงทรงสร้ำงโลกกบัส่ิงทั้งปวงท่ีมีอยูใ่นโลก พระองคเ์ป็น
เจำ้ของสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก จึงมิไดท้รงสถิตอยูใ่นโบสถซ่ึ์งมือมนุษยไ์ดก้ระท ำไว ้ กำรท่ีมนุษย์
ปฏิบติันมสักำรพระองคน์ั้นจะหมำยวำ่ พระเจำ้ตอ้งประสงคส่ิ์งหน่ึงส่ิงใดจำกเขำก็หำมิได ้ ดว้ยวำ่
พระองคเ์ป็นผูไ้ดท้รงโปรดประทำนชีวติ และลมหำยใจ และส่ิงสำรพดัแก่คนทั้งปวงต่ำงหำก พระองค์
ไดท้รงสร้ำงมนุษยทุ์กประเทศสืบสำยโลหิตอนัเดียวกนั ใหอ้ยูท่ ัว่พิภพโลก และไดท้รงก ำหนดเวลำและ
เขตแดนท่ีอยูใ่ห้เขำ เพื่อเขำจะไดแ้สวงหำพระเจำ้ และหำกเขำจะคล ำหำก็จะไดพ้บพระองค ์ ดว้ย
พระองคมิ์ทรงอยูห่่ำงไกลจำกเรำทุกคนเลย ดว้ยวำ่เรำมีชีวติและไหวตวั และเป็นพระองคมิ์ทรงอยู่
ห่ำงไกลจำกเรำทุกคนเลย ดว้ยวำ่เรำมีชีวิต และไหวตวั และเป็นอยูใ่นพระองค ์ เช่นบำงคนในพวกท่ำน
เอง ท่ีเป็นผูแ้ต่งบทกลอนไดก้ล่ำววำ่ “เรำทั้งหลำยเป็นเช้ือสำยของพระองค”์ (ดู อิสยำห์.57:15) 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเจำ้ทรงสถิตอยูทุ่กแห่ง พระเจำ้ทรงสถิตอยูท่ ัว่จกัรวำลและยงัทรงอยูใ่กลม้นุษยทุ์ก
คน มนุษยทุ์กคนมีชีวติและไหวตวัและเป็นอยูใ่นพระองค ์

2. พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกแห่ง แต่การสถิตน้ันมคีวามแตกต่างกนั 

ยอห์น14:28- ท่ำนทั้งหลำยไดย้นิแลว้ซ่ึงเรำไดก้ล่ำวแก่ท่ำนวำ่ เรำจะไป แลว้จะกลบัมำหำท่ำน 
ถำ้ท่ำนทั้งหลำยไดรั้กเรำ ท่ำนคงจะไดมี้ใจช่ืนชม เพรำะเรำจะไปหำพระบิดำ เหตุวำ่พระบิดำเป็นใหญ่
กวำ่เรำ 
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ยอห์น.20:17- พระเยซูตรัสแก่มำเรียวำ่ “อยำ่ยดึหน่วงเรำไว ้เพรำะเรำยงัไม่ไดข้ึ้นไปหำพระบิดำ
ของเรำ แต่จงไปหำพี่นอ้งของเรำบอกเขำวำ่ เรำจะข้ึนไปหำพระบิดำของเรำ และพระบิดำของท่ำน
ทั้งหลำย และจะไปหำพระเจำ้ของเรำ และพระเจำ้ของท่ำนทั้งหลำย 

เอเฟซสั.1:20- ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงกระท ำในพระคริสต ์ คร้ังเม่ือทรงบนัดำลใหพ้ระองคเ์ป็น
ข้ึนมำจำกตำย และใหส้ถิตเบ้ืองขวำพระหตัถข์องพระองคใ์นสวรรคส์ถำน 

ววิรณ์.21:23,10,22,23- ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นเมืองบริสุทธ์ิ คือเมืองเยรูซำเล็มใหม่เล่ือนลอยมำจำก
สวรรคแ์ต่พระเจำ้ ทรงจดัเตรียมไวแ้ลว้ เหมือนอยำ่งเจำ้สำวตกแต่งตวัไวส้ ำหรับสำมี ขำ้พเจำ้ไดย้นิเสียง
ดงัมำจำกพระท่ีนัง่วำ่ “จงดูเถิด พลบัพลำของพระเจำ้ก็อยูก่บัมนุษยแ์ลว้ พระองคจ์ะสถิตอยูก่บัเขำ เขำจะ
เป็นพลเมืองของพระองค ์ พระเจำ้เองจะด ำรงอยูก่บัเขำ และจะทรงเป็นพระเจำ้ของเขำ” ท่ำนไดน้ ำ
ขำ้พเจำ้โดยพระวญิญำณข้ึนไปบนภูเขำสูงใหญ่ และไดส้ ำแดงใหข้ำ้พเจำ้เห็นเมืองใหญ่นั้น คือเมือง
เยรูซำเล็มอนับริสุทธ์ิ ก ำลงัลอยลงมำจำกสวรรคแ์ต่พระเจำ้ขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ห็นมีพระวหิำรในเมืองนั้นเลย 
ดว้ยพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจำ้ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิทุกประกำร กบัพระเมษโปดกนั้นทรงเป็นพระวหิำรในเมือง
นั้น เมืองนั้นไม่ตอ้งกำรดวงอำทิตย ์ และดวงจนัทร์ส่องสวำ่ง เพรำะวำ่พระรัศมีของพระเจำ้ไดท้รงส่อง
สวำ่ง และพระเมษโปดกนั้นทรงเป็นดวงประทีปในเมืองนั้น 

ววิรณ์.22:1,3- ท่ำนไดช้ี้ใหข้ำ้พเจำ้เห็นแม่น ้ำแห่งชีวติ ใสดุจแกว้ไหลออกมำจำกพระท่ีนัง่ของ
พระเจำ้ และพระท่ีนัง่ของพระเมษโปดก และจะไม่มีกำรสำปแช่งใด ๆ ต่อไปอีกเลย แต่พระท่ีนัง่ของ
พระเจำ้และของพระเมษโปดกนั้น จะตั้งอยูท่ี่นัน่และบรรดำผูท้ำสของพระองคจ์ะปรนนิบติัพระองค ์
ข้อเสนอทีส่อง กำรสถิตอยูข่องพระเจำ้ ณ ท่ีบำงแห่ง ก็ไม่เหมือนกำรสถิตของพระองค ์ณ ท่ีอ่ืน 

อิสยำห์. 66:1- พระเยโฮวำห์ไดต้รัสวำ่ดงัน้ี “ทอ้งฟ้ำเป็นพระท่ีนัง่ของเรำและพิภพเป็นมำ้วำง
เทำ้ของเรำ ถำ้กระนั้นแลว้เจำ้จะสร้ำงบำ้นเป็นรูปร่ำงอยำ่งไหนใหเ้รำอยู ่ และท่ีทำงอยำ่งใดใหเ้ป็นท่ี
ประทบัของเรำ” กำรสถิตของพระเจำ้ในท่ีบำงแห่งก็ครบบริบูรณ์ ยิง่กวำ่ในท่ีแห่งอ่ืน “สวรรค”์ เป็น
สถำนท่ีซ่ึงพระเจำ้ประทบัอยู ่ ณ ปัจจุบนั และพระรัศมีของพระเจำ้ก็ส ำแดงออกมำอยำ่งยิง่เฉพำะในท่ี
นัน่ 

สังเกตดู มำระโก.1:9-11- ครำวนั้น พระเยซูไดเ้สด็จมำจำกบำ้นนำซำเร็ธ แขวงกำลิลี และไดรั้บ
บพัติศมำจำกยอห์นในแม่น ้ำจอร์เดน เม่ือพระองคเ์สด็จข้ึนมำจำกน ้ำในทนัใดนั้นก็ทรงเห็นทอ้งฟ้ำ
แหวกออก และพระวญิญำณลงมำบนพระองคดุ์จนกพิรำบ แลว้มีพระสุรเสียงตรัสจำกฟ้ำวำ่ “ท่ำนเป็น
บุตรท่ีรักของเรำ เรำชอบใจท่ำนมำก” 

พระเจำ้พระบิดำทรงปรำกฏใหป้ระจกัษใ์นสวรรคเ์ป็นพิเศษ พระเจำ้พระบุตรทรงปรำกฏให้
เห็นโดยเฉพำะในโลกน้ี (ดู ยอห์น.3:13 และพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม และ “ทูตของพระเยโฮวำห์” ในพระ



 26 

คมัภีร์เดิม) เด๋ียวน้ีพระเจำ้พระบุตรประทบัอยูใ่นสวรรค ์ (กิจกำรอคัรทูต.7:56, เอเฟซสั.1:20 และขอ้อ่ืน 
ๆ อีกหลำยขอ้) พระเจำ้พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงสถิตอยูท่ ัว่ทุกหนทุกแห่ง 

(ก) ในธรรมชำติ (ปฐมกำล.1:2,สดุดี.104:30,) 
(ข) กบัผูเ้ช่ือทุกคน (ยอห์น.14:16,17 , โรม.8:9) 
(ค) กบัผูท่ี้ไม่เช่ือ (ยอห์น.16:7-11) 
พระบิดำและพระบุตรทรงอำศยัอยูใ่นผูเ้ช่ือ โดยทำงพระวิญญำณ (ยอห์น.14:17,19,20,23) (ดู         

มทัธิว. 28:19,20 ดว้ย) 



 27 

บทที ่5 พระลกัษณะของพระเจ้า 

เรำไดเ้รียนแลว้วำ่พระเจำ้ทรงสถิตอยูท่ ัว่ทุกหนทุกแห่ง น่ีไม่ไดห้มำยควำมวำ่ พระเจำ้ทรงเป็น
ทุกส่ิงและทุกส่ิงเป็นพระเจำ้ เช่นลทัธิท่ีถือวำ่พระเจำ้ทรงอยูท่ ัว่ทุกหนทุกแห่ง พระผูเ้ป็นเจำ้เป็นจกัรวำล 
และจกัรวำลเป็นพระผูเ้ป็นเจำ้ และยงัถือวำ่พระเจำ้ไม่ทรงมีควำมเป็นอยู ่ นอกจำกควำมเก่ียวขอ้งกบั
สรรพส่ิงท่ีพระองคเ์นรมิตสร้ำงข้ึนนั้น เพื่อไม่ใหเ้กิดควำมคิดผดิเช่นน้ี จ  ำเป็นตอ้งพิจำรณำดูพระ
ลกัษณะของพระเจำ้ 

1. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ 

เยเรมีย.์10:10-16- แต่พระเยโฮวำห์เป็นพระเจำ้เท่ียงแทถ้ำวร เป็นพระเจำ้ทรงชีวติอยูแ่ละเป็น
กษตัริยท่ี์จะอยูต่่อไปในภำคหนำ้ไม่รู้ส้ิน แผน่ดินโลกจะตอ้งสะเทือนสะทำ้นดว้ยควำมพิโรธของ
พระองค ์และเมืองทั้งปวงจะทนทำนควำมแคน้ของพระองคมิ์ได ้พวกเจำ้จงบอกแก่เขำทั้งปวงดงัน้ี พวก
พระท่ีไม่ไดส้ร้ำงทอ้งฟ้ำและแผน่ดินโลก พระเหล่ำน้ีจะตอ้งฉิบหำยจำกแผน่ดินโลก และจำกท่ีใตฟ้้ำ
เหล่ำน้ี พระเยโฮวำห์ไดส้ร้ำงแผน่ดินโลกโดยฤทธ์ิเดชของพระองค ์ พระองคไ์ดต้ั้งพิภพน้ีดว้ยปัญญำ
ของพระองค ์ และไดขึ้งทอ้งฟ้ำแผอ่อกโดยพระสติ เม่ือพระองคแ์ผดเสียงออกก็เกิดมีน ้ำในทอ้งฟ้ำ
มำกมำย และพระองคก์็ไดก้ระท ำใหห้มอกทั้งปวงข้ึน แต่ปลำยแผน่ดินโลก และไดก้ระท ำใหมี้ฟ้ำแลบ
มำดว้ยน ้ำฝน และไดพ้ำลมออกจำกคลงัของพระองค ์มนุษยทุ์กตวัคนชัว่ร้ำยไป หำมีควำมรู้ไม่ ผูช่้ำงท ำ
รูปเคำรพ ทุกตวัคนก็ฟุ้งซ่ำนไป เพรำะรูปเคำรพแกะนั้น ดว้ยวำ่รูปเคำรพหล่อของตวั เป็นควำมมุสำ 
และในรูปเคำรพเหล่ำนั้นไม่มีลมหำยใจในมนั มนัเป็นควำมเปล่ำ และเป็นกิจธุระของควำมผดิต่ำง ๆ ใน
เวลำท่ีจะเยีย่มลงโทษ เขำจะตอ้งฉิบหำยเสียหมด แต่ผูท่ี้เป็นส่วนของตระกลูยำโคบก็ไม่เหมือนรูป
เคำรพเหล่ำนั้น เพรำะพระองคเ์ป็นผูส้ร้ำงสรรพส่ิงทั้งปวง และพวกอิสรำเอลเป็นตระกลูแห่งมรดกของ
พระองค ์ช่ือของพระองคช่ื์อพระเยโฮวำห์ เป็นเจำ้ของพลโยธำทั้งปวง 

(จงสังเกตขอ้ 39 โดยเฉพำะ 5,8,9) ในท่ีน้ีเรำเห็นควำมแตกต่ำงระหวำ่งพระเจำ้และรูปเคำรพ 
รูปเคำรพเป็นแต่ส่ิงของ มนัไม่มีชีวติไม่ไดพ้ดู เดินเองไม่ได ้ท ำชัว่ไม่ได ้หรือท ำดีก็ไม่ไดด้ว้ย แต่พระเย
โฮวำห์ทรงมีสติปัญญำยิง่กวำ่คนทั้งปวงท่ีมีปัญญำ พระเจำ้ทรงเป็นพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ทรงเป็น
พระมหำกษตัริยนิ์รันดร์ “แผน่ดินโลกจะตอ้งสะเทือนสะทำ้นดว้ยควำมพิโรธของพระองค ์และเมืองทั้ง
ปวงจะทนทำนควำมแคน้ของพระองคมิ์ได”้ 
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กิจกำรของอคัรทูต.14:15- ดูก่อนท่ำนทั้งหลำย เหตุไฉนจึงท ำกำรอยำ่งน้ี เรำเป็นคนธรรมดำ
เช่นเดียวกนักบัท่ำนทั้งหลำย และมำกล่ำวสั่งสอนใหท้่ำนกลบัจำกกำรซ่ึงหำประโยชน์มิได ้ ใหม้ำหำ
พระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ซ่ึงไดท้รงสร้ำงฟ้ำและแผน่ดินและทะเลและส่ิงสำรพดัซ่ึงมีอยูใ่นเหล่ำนั้น 

1 เธสะโลนิกำ.1:9- ท่ีเรำไดเ้ขำ้มำหำท่ำนทั้งหลำยนั้นเป็นอยำ่งไร และกล่ำวถึงกำรท่ีท่ำน
ทั้งหลำย ไดล้ะทิง้รูปเคำรพกลบัมำหำพระเจำ้ เพื่อปฏิบติัพระเจำ้เท่ียงแทผู้ท้รงพระชนมอ์ยู ่

2 พงศำวดำร.16:9- ดว้ยพระเยโฮวำห์ทรงทอดพระเนตรไปทัว่พิภพโลก เพื่อจะส ำแดงวำ่ 
พระองคท์รงฤทธำนุภำพสถิตอยูก่บัคนทั้งปวง ท่ีมีใจซ่ือสัตยสุ์จริตต่อพระองค ์

เพลงสดุดี.94:9,10- พระองคผ์ูท้รงสร้ำงหู พระองคจ์ะไม่ทรงยนิหรือ พระองคผ์ูท้รงสร้ำงตำ 
พระองคจ์ะไม่ทรงเห็นหรือ พระองคผ์ูท้รงตีสอนชนประเทศทั้งปวงพระองคจ์ะไม่ลงพระอำชญำหรือ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่  พระเจำ้ทรงไดย้นิทรงทอดพระเนตรดู ทรงมี
ควำมรู้สึก ทรงตั้งพระทยัทรงกระท ำพระรำชกิจ ทรงมีลกัษณะต่ำง ๆ เหมือนบุคคลผูมี้ชีวติ เรำ
จ ำเป็นตอ้งเขำ้ใจวำ่ มีควำมแตกต่ำงระหวำ่งพระเจำ้กบัสรรพส่ิง ท่ีพระองคท์รงเนรมิตข้ึนนั้น 

หมายเหตุ กำรมีสภำพเป็นบุคคลนั้นยอ่มมีควำมรู้ ควำมรู้สึก และควำมตั้งใจกำรมีรูปร่ำงก็ไม่
เหมือนสภำพเป็นบุคคล (บุคลิกลกัษณะ) 

2. การเกีย่วข้องของพระเจ้ากบักจิการอคัรทูตของมนุษย์ 

โยชูวำ.3:10- โยชูวำจึงประกำศวำ่ “โดยเหตุน้ีจะไดรู้้วำ่พระเจำ้ผูท้รงพระชนมไ์ดส้ถิตอยู่
ท่ำมกลำงท่ำนทั้งหลำย และพระองคจ์ะทรงขบัไล่พวกคำนำอนั พวกฮิตไทต ์พวกฮีไวต ์  และพวกเปริศ
ซี คนเกอร์กำซี คนอำโมไรต ์และคนเยบุส ต่อหนำ้ท่ำนไม่ไดล้ะเวน้เลย” 

ดำเนียล.6:20-22,26,27- พอเสด็จมำใกลถ้ ้ำท่ีดำเนียลอยูน่ั้น ก็ไดท้รงร้องเรียกดว้ยน ้ำเสียง
ละหอ้ย ตรัสแก่ดำเนียลวำ่ “โอโ้อ๋อำเนียล ทำสของพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ พระเจำ้ของเจำ้ซ่ึงเจำ้ได้
ปฏิบติัอยูเ่นืองนิตยน์ั้น สำมำรถช่วยเจำ้ใหพ้น้สิงห์ภยัไหม” ฝ่ำยดำเนียลไดทู้ลกษตัริยว์ำ่ “ขำ้แต่รำชำ ขอ
ทรงพระเจริญเป็นนิตยเ์ถิด พระเจำ้ของขำ้พเจำ้ไดท้รงใชทู้ตของพระองคม์ำเปิดปำกสิงห์นั้นไว ้ มนัจึง
หำไดท้  ำร้ำยแก่ขำ้พเจำ้ไม่ เพรำะวำ่ต่อพระพกัตร์พระองคน์ั้นไม่ประจกัษว์ำ่ ขำ้พเจำ้ไดท้  ำอะไรผดิไป 
ขำ้แต่รำชนั และต่อพกัตร์ของฝ่ำพระบำทดว้ย ขำ้พเจำ้ก็หำไดท้  ำร้ำยต่อส่ิงใดไม่” “เรำขอประกำศใหค้น
ทั้งหลำยในทุกรัฐแห่งอำณำจกัรของเรำวำ่ให้แสดงควำมเคำรพย  ำเกรงต่อพระพกัตร์พระเจำ้ของดำเนียล
เพรำะพระองคน์ั้นเป็นพระเจำ้ทรงพระชนมอ์ยู ่ และเสมอตน้เสมอปลำยอยูเ่ป็นนิตย ์ อำณำจกัรของ
พระองคน์ั้นมิไดล่้มจม และรัชกำลของพระองคไ์ม่มีวนัส้ินสุดลง องคน์ั้นไดช่้วยชีวติใหร้อดและไดช่้วย
ใหพ้น้ภยั ไดท้รงกระท ำกำรเป็นนิมิตและอศัจรรยใ์นฟ้ำสวรรคแ์ละบนแผน่ดินโลก เป็นองคน์ั้นท่ีได้
ช่วยดำเนียลใหร้อดจำกอ ำนำจสิงห์” 
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1 ทิโมธี.4:10- เรำจึงท ำกำรและตะเกียกตะกำย เพรำะวำ่เรำมีควำมหวงัในพระเจำ้ผูท้รงพระ
ชนมอ์ยู ่ผูเ้ป็นท่ีรอดของคนทั้งปวง ของคนทั้งหลำยท่ีเช่ือเป็นพิเศษ 

ฮีบรู.10:28-31- ฝ่ำยคนท่ีไดป้ระมำทต่อพระบญัญติัของโมเสส ถำ้มีพยำนสองสำมปำกก็จะถึง
ตำย ปรำศจำกควำมเมตตำ ส่วนคนท่ีเหยยีดหยำมพระบุตรของพระเจำ้ และถือวำ่พระโลหิตแห่งค ำ
สัญญำไมตรี ซ่ึงเป็นท่ีช ำระตวัใหบ้ริสุทธ์ินั้นเป็นมลทิน และประมำทต่อพระวญิญำณผูป้ระกอบดว้ย
พระคุณ ท่ำนทั้งหลำยคิดเห็นวำ่ คนเหล่ำนั้นควรจะถูกปรับโทษมำกยิง่กวำ่นั้นสักเท่ำใด ดว้ยวำ่เรำรู้รัก
พระองคผ์ูไ้ดต้รัสวำ่ กำรแกแ้คน้นั้นเป็นพนกังำนของเรำ เรำเองจะตอบแทนและอีกแห่งหน่ึงวำ่ องค์
พระผูเ้ป็นเจำ้จะทรงพิพำกษำพลไพร่ของพระองค ์ ซ่ึงจะตกเขำ้ไปในพระหตัถข์องพระเจำ้ผูท้รงพระ
ชนมอ์ยูน่ั้น ก็เป็นกำรน่ำกลวั 
ข้อเสนอทีส่อง พระเจำ้ทรงสนพระทยัต่อกำรงำนของมนุษยใ์นปัจจุบนัและทรงร่วมมือกบัมนุษย ์ พระ
เจำ้ทรงเตรียมทำงใหค้นของพระองคแ์ละทรงน ำเขำทั้งหลำย ทรงช่วยใหพ้น้ภยั ทรงช่วยใหร้อดและ
ทรงลงโทษดว้ย 

มีควำมแตกต่ำงระหวำ่งพระเจำ้แห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์ และพระเจำ้แห่งลทัธิท่ีถือวำ่พระเจำ้
ไม่ทรงมีควำมเป็นอยู ่ นอกจำกมีควำมเก่ียวขอ้งกบัสรรพส่ิงท่ีพระองคเ์นรมิตสร้ำงข้ึนนั้น (แพนทีอิสท)์ 
และมีควำมแตกต่ำงระหวำ่งพระเจำ้แห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์และพระเจำ้ลทัธิอีดิสท ์ ผูถื้อวำ่ พระเจำ้
สร้ำงโลกแลว้ก็ปล่อยใหโ้คจรไปเองแต่พระเจำ้เท่ียงแทก้็สนพระทยัในควำมเป็นอยูปั่จจุบนัของมนุษย์
และจกัรวำล 

3. พระเจ้าผู้ทรงเนรมติ 

ปฐมกำล.1:1- เม่ือเดิมพระเจำ้ไดเ้นรมิตสร้ำงฟ้ำและดิน 
ยอห์น.1:1-3- เม่ือเดิมนั้นพระวำทะเป็นแลว้ และพระวำทะนั้นไดอ้ยูก่บัพระเจำ้และพระวำทะ

นั้นเป็นของพระเจำ้ เม่ือเดิมพระองคน์ั้นไดอ้ยูก่บัพระเจำ้ พระองคไ์ดท้รงสร้ำงสรรพส่ิงทั้งปวง และส่ิง
ทั้งปวงท่ีเป็นข้ึนแลว้นั้น ไม่มีสักส่ิงเดียวท่ีเป็นข้ึนนอกเหนือพระองค ์
ข้อเสนอทีส่าม พระเจำ้ทรงเป็นผูเ้นรมิตส่ิงสำรพดั 

4. การเกีย่วข้องในปัจจุบันระหว่างพระเจ้ากบัโลกทีพ่ระองค์ทรงเนรมติไว้น้ัน 

เพลงสดุดี.104:27-30- บรรดำสัตวเ์หล่ำนั้นคอยท่ำพระองค ์ เพื่อพระองคจ์ะทรงประทำนอำหำร
ตำมเวลำ สัตวเ์หล่ำนั้นไดรั้บตำมท่ีพระองคท์รงประทำน เม่ือพระองคท์รงแบพระหตัถม์นัก็อ่ิมดว้ยของ
ดี ขณะพระองคท์รงเมินพระพกัตร์มนัก็เดือดร้อนขณะพระองคท์รงดบัลมหำยใจมนัก็ตำย แลว้กลบัเป็น
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ผงคลีดินอีก พระองคท์รงประทำนพระวญิญำณของพระองคส์ร้ำง แลว้สัตวก์็เป็นข้ึน และพระองคท์รง
กระท ำพื้นแผน่ดินโลกข้ึนใหม่ 

อิสยำห์ 45:5-7- เรำคือเยโฮวำห์ และไม่มีพระอ่ืนอีกแลว้ นอกจำกเรำไม่มีพระเจำ้องคอ่ื์นอีก
เพรำะจะคำดเจียระบำดให้เจำ้ แมว้ำ่เจำ้ยงัไม่รู้จกัเรำ เพื่อคนทั้งหลำยท่ีอยูทิ่ศตะวนัออกและทิศตะวนัตก
จะไดรู้้วำ่ นอกจำกเรำแลว้ไม่มีพระเจำ้อ่ืนอีกเลยเรำคือเยโฮวำห์ และไม่มีพระอ่ืนอีกแลว้ เรำเป็นผูส้ร้ำง
ควำมสวำ่งและควำมมืด เรำเป็นผูก้ระท ำใหเ้กิดควำมสุข และก่อใหเ้กิดควำมทุกข ์ เรำเยโฮวำห์เป็นผูท่ี้
ทรงกระท ำกำรน้ีทั้งส้ิน 

เพลงสดุดี.75:6,7- เพรำะกำรท่ีเขยบิเล่ือนข้ึนนั้นมิไดม้ำจำกทิศตะวนัออก หรือทิศตะวนัตก 
หรือทิศใต ้แต่พระเจำ้เป็นตุลำกำร พระองคท์รงถอนนั้นและทรงโปรดเล่ือนคนน้ีข้ึน 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเจำ้เป็นผูท้รงบ ำรุง ทรงปกครอง ทรงพิทกัษรั์กษำโลกท่ีพระองคท์รงเนรมิตไวน้ั้น 
ประวติัศำสตร์ของโลกในปัจจุบนัอยูท่ี่พระเจำ้ 

5. การพทิกัษ์รักษา และการปกครองของพระเจ้า ไม่มขีอบเขตจ ากดั 

(1) มทัธิว.6:26,28-30- จงดูฝงูนกในอำกำศ มนัมิไดห้วำ่น มิไดเ้ก่ียว มิไดส้ ่ำสมไวใ้นยุง้ฉำง แต่
พระบิดำของท่ำนทั้งหลำยผูอ้ยูใ่นสวรรคท์รงเล้ียงนกไว ้ ท่ำนทั้งหลำยมิประเสริฐยิ่งกวำ่ฝงูนกอีกหรือ 
ท่ำนกระวนกระวำยถึงเคร่ืองนุ่งห่มท ำไม จงดูดอกไมท่ี้ทุ่งนำ มนังอกข้ึนอยำ่งไร มนัไม่ท ำงำน มนัไม่
ป่ันดำ้ยเหน่ือย แต่เรำบอกท่ำนทั้งหลำยวำ่ กษตัริยซ์ำโลมอน เม่ือบริบูรณ์ดว้ยสง่ำรำศี ก็มิไดท้รงเคร่ือง
งำมเท่ำดอกไมน้ี้ดอกหน่ึง แมว้ำ่พระเจำ้ทรงตกแต่งหญำ้ท่ีทุ่งนำอยำ่งนั้นซ่ึงเป็นอยูว่นัน้ีและรุ่งข้ึนตอ้ง
ทิ้งในเตำไฟ โอ ผูท่ี้มีควำมเช่ือนอ้ย พระองคจ์ะไม่ทรงตกแต่งท่ำนมำกยิง่กวำ่นั้นหรือ 
มทัธิว.10:29,30- นกกระจำบสองตวัเขำขำยสำมสตำงคมิ์ใช่หรือ และนกนั้นแมส้ักตวัเดียวจะตกลงถึง
ดินนอกจำกพระบิดำของท่ำนพอพระทยัก็มิได ้ถึงผมของท่ำนก็ทรงนบัไวแ้ลว้ทุกเส้น 
ข้อเสนอทีห้่า กำรพิทกัษรั์กษำและกำรปกครองของพระเจำ้ แผไ่ปถึงมนุษยท์ั้งหลำย 

(2) ปฐมกำล.39:21- แต่วำ่พระเยโฮวำห์ทรงสถิตอยูด่ว้ย ไดท้รงโปรดบนัดำลใหน้ำยผูคุ้มเมตตำ
ปรำนีแก่โยเซฟ 

ดำเนียล.1:9- ถึงมำตรวำ่พระเจำ้ไดท้รงโปรดใหด้ำเนียล เป็นท่ีชอบพอรักใคร่ของเจำ้กรมวงั 
1 พงศก์ษตัริย.์19:5-7- เม่ือท่ำนนอนหลบัอยูใ่ตต้น้ระเห็ม น่ีแน่ะ มีทูตสวรรคม์ำถูกตอ้งท่ำน

แลว้วำ่ “จงลุกข้ึนรับประทำนอำหำรเถิด” เม่ือท่ำนแลดูก็เห็นขนมปังป้ิงอยูบ่นถ่ำนไฟ และขวดน ้ำท่ี
ศีรษะ ท่ำนก็ไดกิ้นและด่ืมแลว้ก็นอนลงอีก ทูตแห่งพระเยโฮวำห์มำอีกเป็นคร้ังท่ีสอง ถูกตอ้งท่ำนแลว้
วำ่ “จงลุกข้ึนและรับประทำนเถิด เพรำะทำงเดินนั้นเหลือก ำลงัท่ำน” 
ข้อเสนอทีห่ก กำรพิทกัษรั์กษำ กำรคุม้ครอง และกำรปกครองของพระเจำ้ แผไ่ปถึงทุกคนเป็นส่วนตวั 



 31 

(3) มทัธิว.10:29,30- นกกระจำบสองตวัเขำขำยสำมสตำงคมิ์ใช่หรอ และนกนั้นแมส้ักตวัเดียว
จะตกลงถึงดิน นอกจำกพระบิดำของท่ำนพอพระทยัก็มิได ้ถึงผมของท่ำนก็ทรงนบัไวแ้ลว้ทุกเส้น 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด กำรพิทกัษรั์กษำ กำรคุม้ครองและกำรปกครองของพระเจำ้ แผไ่ปถึงส่ิงเล็กนอ้ยท่ีสุดดว้ย 

(4) เพลงสดุดี.76:10- ควำมโทโสของมนุษยจ์ะกลบัเป็นควำมสรรเสริญแก่พระองคเ์ป็นแท ้และ
ควำมโทโสท่ีนอกเหนือไปกวำ่นั้นพระองคจ์ะทรงปรำบปรำมเสีย 

ปฐมกำล.50:20- พวกท่ำนไดคิ้ดท ำร้ำยแก่เรำจริง แต่ฝ่ำยพระเจำ้ทรงพระด ำริใหเ้กิดผลดีอยำ่งท่ี
บงัเกิดในวนัน้ีแลว้ คือช่วยชีวติมนุษยเ์ป็นอนัมำกให้รอด (และ โรม.9:17,19) 

กิจกำรอคัรทูต.2:22,23- ดูก่อนท่ำนทั้งหลำยชำติอิสรำเอล จงฟังถอ้ยค ำเหล่ำน้ีเถิด คือ พระเยซู
ชำวนำซำเร็ธ เป็นผูท่ี้พระเจำ้ทรงโปรดช้ีแจงใหท้่ำนทั้งหลำยทรำบแลว้โดยอิทธิฤทธ์ิกำรอศัจรรย์
และศุภนิมิตต่ำง ๆ ซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงกระท ำโดยพระองคน์ั้นท่ำมกลำงท่ำนทั้งหลำยเหมือนท่ำนทรำบ
อยูแ่ลว้ พระเยซูน้ีถูกมอบไวต้ำมซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงด ำริแน่นอนล่วงหนำ้ไวก่้อนแลว้ ท่ำนทั้งหลำยไดใ้ห้
คนใจอ ำมหิตจบัพระองคไ์ปตรึงท่ีกำงเขน และประหำรเสีย 

โยบ 1:12- พระเยโฮวำห์จึงตรัสแก่ซำตำนวำ่ “เอำเถอะ ทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีเขำมีอยูก่็อยูใ่น
อ ำนำจของเจำ้แลว้ จะท ำอะไรก็ท ำได ้ แต่ตวัเขำอยำ่ไดแ้ตะตอ้งเป็นอนัขำด” ดงันั้นซำตำนก็ทูลลำและ
ออกไปจำกพระพกัตร์พระโฮวำห์ 

โยบ 2:6- พระเยโฮวำห์จึงตรัสแก่ซำตำนวำ่ “น่ีแน่ะ เขำก็อยูใ่นอ ำนำจของเจำ้แลว้จะท ำอะไรก็
ท ำได ้แต่อยำ่ให้เป็นอนัตรำยแก่ชีวติของเขำ” 

ลูกำ.22:3- ฝ่ำยซำตำนเขำ้ดลใจยวิท่ีเรียกวำ่ อิศคำริโอทท่ีนบัในสำวกสิบสองคนนั้น 
ข้อเสนอทีแ่ปด กำรควบคุมและกำรปกครองของพระเจำ้ แผไ่ปถึงแผนกำรชัว่และกิจกำรอคัรทูตของคน
ชัว่และของพญำมำรซำตำน พระเจำ้ทรงกระท ำใหส่ิ้งเหล่ำน้ี เป็นท่ีถวำยพระเกียรติและเกิดผลดีแก่คน
ของพระองค ์

(เทียบ โรม.8:28- ฝ่ำยเรำทั้งหลำยรู้แลว้วำ่ พระเจำ้ทรงร่วมมือกบัคนทั้งหลำยท่ีรักพระองค ์ คือ
คนทั้งปวงท่ีพระองคไ์ดท้รงเลือกไวต้ำมพระด ำริของพระองค ์ใหบ้งัเกิดผลอนัดีในทุกส่ิง) 
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บทที ่6 พระเจ้าทรงมอี านาจเหนือทุกส่ิงทุกอย่าง 

1. ความจริงทีว่่าพระเจ้าทรงมอี านาจทุกอย่าง 

โยบ 42:2- ขำ้พเจำ้ทรำบแลว้วำ่พระองคท์รงกระท ำอะไรไดส้ำรพดั และไม่มีอะไรจะมำ
ขดัขวำงพระด ำริของพระองคน์ั้นไดเ้ลย 

ปฐมกำล.18:14- ส่ิงใดท่ียำกเหลือก ำลงัพระเยโฮวำห์มีหรือ.... 
มทัธิว.19:26- ฝ่ำยพระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสำวกและตรัสวำ่ “ฝ่ำยมนุษยก์็เหลือก ำลงัท่ีจะ

ท ำได ้แต่พระเจำ้ทรงกระท ำไดส้ำรพดั” 

ข้อเสนอที่หน่ึง พระเจำ้ทรงสำมำรถกระท ำไดทุ้กอยำ่ง ไม่มีอะไรท่ีเกินควำมสำมำรถของพระเจำ้ ทุก
อยำ่งเป็นไปไดโ้ดยพระองค ์พระเจำ้ทรงฤทธำนุภำพทุกอยำ่ง 

(1) ปฐมกำล.1:3- พระเจำ้จึงตรัสใหเ้กิดมีควำมสวำ่ง ควำมสวำ่งก็เกิดข้ึน 
เพลงสดุดี.33:6-9- พระเยโฮวำห์ไดท้รงสร้ำงทอ้งฟ้ำดว้ยค ำตรัส ดว้ยลมพระโอษฐ์ของพระองค ์

หมู่ดำวทั้งปวงก็เกิดข้ึน พระองคท์รงประมวลน ้ำทะเลไวเ้ป็นกองทรงรวบรวมมหำสมุทรอนัลึกไวดุ้จอยู่
ในคลงั ใหบ้รรดำมนุษยท์ัว่พิภพย  ำเกรงพระเยโฮวำห์ ใหช้ำวแผน่ดินโลกทัว่ไปเกรงกลวัพระองค ์
เพรำะพระองคต์รัสแลว้ก็เป็นไปตำมตรัสนั้น พระองคท์รงสั่งแลว้ก็ย ัง่ยนืมัน่คงอยู ่

เพลงสดุดี.107:25-29- ดว้ยพระองคต์รัสสั่งแลว้ ลมพำยกุบ็งัเกิดข้ึน และลมนั้นกระท ำใหค้ล่ืน
ใหญ่เกิดข้ึนท่ีทะเล คนเหล่ำนั้นก็ถูกซดัข้ึนถึงทอ้งฟ้ำ แลว้ก็ทรุดต ่ำลงยงัท่ีลึก จิตใจของเขำก็ละลำยไป
เพรำะควำมทุกข ์ เขำทั้งหลำยถูกมว้นไปมว้นมำและขม ำเหมือนคนเมำเหลำ้ และบรรดำสติปัญญำของ
เขำก็ส้ินไป ขณะนั้น เขำร้องทูลพระเยโฮวำห์เพรำะควำมทุกขข์องตน และพระองคท์รงน ำใหพ้น้จำก
กำรทุกขย์ำกทั้งหลำยของเขำ พระองคท์รงบนัดำลใหล้มพำยสุงบลง เพื่อวำ่คล่ืนใหญ่จะเงียบไป 

เนหะมีย.์1:3-6- พระเยโฮวำห์ทรงอดพระโทโสไวน้ำน แมว้ำ่พระองคท์รงฤทธำนุภำพยิง่ใหญ่ 
และจะไม่ทรงละเวน้ลงโทษคนบำปใด ๆ เลย พระมรรคำของพระเยโฮวำห์อยูใ่นพำยเุพชรหึง และใน
พำยฝุนอนัแรงกลำ้ เมฆทั้งหลำยก็เป็นเหมือนฝนฟุ้งท่ีพระบำทของพระองค ์พระองคท์รงปิดทำงหว้งน ้ำ
และมนัก็แหง้แลง้ไป ทั้งแม่น ้ำทั้งหลำยก็แหง้แลง้ไปดว้ย ภูเขำบำซำนและคำระเมล็ก็แหง้ไป และควำม
สดช่ืนแห่งภูเขำลำบะโนน้ก็เหือดหำยไป เน่ืองจำกพระองคเ์สด็จไป ภูเขำก็สั่นสะทำ้น และเนินเขำก็ยอ่ย
ยบัหำยไป พื้นแผน่ดินก็ป่ันป่วนไปต่อพระพกัตร์ของพระองค ์ ทั้งพิภพและอะไร ๆ ท่ีอยูบ่นพิภพนั้น 
ใครจะตำ้นทำนพระพิโรธของพระองคไ์ด ้ ใครจะทนควำมกร้ิวอนัแรงกลำ้ของพระองคไ์ด ้ ควำมกร้ิว
ของพระองคน์ั้นเทออกมำดุจไฟ และศิลำก็แตกออกเป็นช้ิน ๆ โดยพระองค ์
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ธรรมชำติอยูใ่ตพ้ระประสงค ์และพระด ำรัสของพระเจำ้อยำ่งเด็ดขำด 
(2) ยำกอบ.4:12-15- พระองคผ์ูท้รงตั้งพระบญัญติั และเป็นผูพ้ิพำกษำมีแต่องคเ์ดียว คือ 

พระองคซ่ึ์งอำจช่วยใหร้อดและอำจท ำลำยเสียได ้ แต่ท่ำนคือผูใ้ดเล่ำท่ีจะตดัสินเพื่อนบำ้นของท่ำน น่ี
แน่ะท่ำนทั้งหลำยท่ีเคยวำ่ “วนัน้ีหรือพรุ่งน้ีเรำจะเขำ้ไปในเมืองนั้นและจะอยูท่ี่นัน่ปีหน่ึง และจะคำ้ขำย
เอำก ำไร” แต่วำ่ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้วำ่ จะมีเหตุอะไรเกิดข้ึนในพรุ่งน้ี ชีวติของท่ำนเป็นอะไรเล่ำ ก็เป็น
เหมือนหมอกท่ีปรำกฏอยูแ่ต่ประเด๋ียวหน่ึงแลว้ก็หำยไป ฝ่ำยท่ำนทั้งหลำยควรจะวำ่ “ถำ้เป็นตำมชอบ
พระทยัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เรำก็มีชีวติอยู ่ทั้งจะกระท ำส่ิงน้ีหรือส่ิงนั้น” 
มนุษยท์ั้งหลำยอยูใ่ตพ้ระประสงค ์และพระด ำรัสของพระเจำ้ อยำ่งเด็ดขำด 

หมำยเหตุ มนุษยทุ์กคนท่ียนิดีท ำตำมน ้ำพระทยั และพระด ำรัสของพระเจำ้ยอ่มมีควำมสุข 
(3) ฮีบรู.1:13-14- แต่ทูตสวรรคอ์งคไ์หนเล่ำ ท่ีพระองคไ์ดต้รัสแก่เขำในเวลำใดวำ่ จงนัง่เบ้ือง

ขวำหตัถข์องเรำ กวำ่เรำจะปรำบศตัรูของท่ำนลงใตเ้ทำ้ท่ำน ทูตสวรรคท์ั้งปวงนั้น เป็นวญิญำณส ำหรับ
ไวป้รนนิบติั ซ่ึงไดรั้บใชม้ำปรนนิบติัคนเหล่ำนั้นท่ีจะรับควำมรอดเป็นมรดกมิใช่หรือ 
ทูตสวรรคอ์ยูใ่ตพ้ระประสงคแ์ละพระด ำรัสของพระเจำ้ 

(4) โยบ.1:12- พระเยโฮวำห์จึงตรัสแก่ซำตำนวำ่ “เอำเถอะทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีเขำมีอยูก่็อยูใ่น
อ ำนำจของเจำ้แลว้ จะท ำอะไรก็ท ำได ้ แต่ตวัเขำอยำ่ไดแ้ตะตอ้งเป็นอนัขำด” ดงันั้นซำตำนก็ทูลลำและ
ออกไปจำกพระพกัตร์พระเยโฮวำห์ 

โยบ.2:6- พระเยโฮวำห์ตรัสแก่ซำตำนวำ่ “น่ีแน่ะ เขำก็อยูใ่นอ ำนำจของเจำ้แลว้จะท ำอะไรก็ท ำ
ได ้แต่อยำ่ให้เป็นอนัตรำยแก่ชีวติของเขำ” 

พญำมำรซำตำนอยูใ่ตพ้ระประสงค ์และพระด ำรัสของพระเจำ้อยำ่งเด็ดขำด 

2. การใช้อ านาจของพระเจ้า จ ากดัอยู่โดยพระประสงค์ของพระองค์ 

อิสยำห์.49:1,2- น่ีแน่ะ พระหตัถข์องพระเยโฮวำห์ไม่สั้นเกินท่ีจะช่วยใหร้อดได ้และพระกรรณ์
ของพระองคไ์ม่ตึงเกินท่ีจะยนิได ้ แต่ควำำมอสัตยอ์ธรรมของเจำ้ต่ำงหำก ท่ีเป็นเคร่ืองกีดกั้นระหวำ่งเจำ้
กบัพระเจำ้ของเจำ้ และควำมผดิทั้งหลำยของเจำ้ไดบ้งัพระพกัตร์ของพระองคไ์วจ้ำกเจำ้ พระองคจึ์งยนิ
เจำ้ไม่ได ้

ข้อเสนอทีส่อง กำรใชอ้  ำนำจของพระเจำ้ จ  ำกดัอยูโ่ดยพระประสงคอ์นัเตม็ไปดว้ยสติปัญญำ ควำม
บริสุทธ์ิ และควำมรักของพระองค ์ พระเจำ้ทรงสำมำรถกระท ำอะไรไดทุ้กอยำ่ง แต่จะทรงกระท ำตำม
พระสติปัญญำและควำมบริสุทธ์ิ และควำมรักของพระองคเ์ท่ำนั้น 

ถาม เหตุไรพระเจำ้ไม่ทรงท ำลำยพญำมำรซำตำนเสีย 
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ตอบ กำรท ำลำยพญำมำรซำตำนเด๋ียวน้ี จะไม่เป็นกำรใชส้ติปัญญำเพรำะวำ่กำรใส่ร้ำยของพญำ
มำรท ำใหโ้ครงกำรส่วนหน่ึงของพระเจำ้ส ำเร็จ 
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บทที ่7 พระเจ้าทรงเป็นสัพพญัญ ู

1. ความจริงทีว่่าพระเจ้าทรงรอบรู้ทุกส่ิงทุกอย่าง 

1 ยอห์น.3:20- แมว้ำ่ใจของเรำเองปรับโทษตวัเรำ พระเจำ้ก็ยงัทรงเป็นใหญ่กวำ่ใจของเรำและ
ยงัทรงทรำบสำรพดัทุกส่ิง 

โยบ.37:16- ท่ำนทรำบหรือวำ่เมฆทั้งหลำยนั้นลอยเล่ือนอยูไ่ดอ้ยำ่งไร อนัเป็นรำชกิจมหศัจรรย์
แห่งพระองคผ์ูท้รงไวซ่ึ้งสัพพญญู 

เพลงสดุดี.147:5- พระเจำ้ของพวกขำ้พเจำ้เป็นใหญ่ และทรงฤทธำนุภำพอยำ่งยิง่พระองคท์รง
สัพญญู 
ข้อเสนอ พระเจำ้ทรงทรำบสำรพดัทุกส่ิง พระองค ์ “ทรงไวซ่ึ้งสัพพญัญู” (ควำมรู้ของพระองคไ์ม่มี
ขอบเขตจ ำกดั) 

2. พระเจ้าทรงทราบอะไรบ้าง 

(1) สุภำษิต.15:3- พระเนตรของพระเยโฮวำห์อยูท่ ัว่ทุกแห่ง เฝ้ำดูทั้งคนชัว่และคนดี 

ข้อเสนอที่หน่ึง พระเจำ้ทรงเห็นทุก ๆ อยำ่งท่ีบงัเกิดข้ึนในสถำนท่ีทุก ๆ แห่ง และทรงเฝ้ำดูทั้งคนดี
และคนชัว่ 

(2) เพลงสดุดี.147:4- พระองคท์รงนบัดวงดำว และทรงตั้งช่ือใหด้วงดำวทั้งปวง มทัธิว .10:29- 
นกกระจำบสองตวัเขำขำยสำมสตำงคมิ์ใช่หรือ และนกนั้นแมส้ักตวัเดียวจะตกลงถึงดิน นอกจำกพระ
บิดำของท่ำนพอพระทยัก็มิได ้

ข้อเสนอทีส่อง พระเจำ้ทรงทรำบทุกอยำ่งในธรรมชำติ เช่นดวงดำวทุกดวง และนกกระจำบทุก ๆ ตวั 
(3) เพลงสดุดี.33:13-15- พระเยโฮวำห์ทรงทอดพระเนตรแต่สวรรค ์ พระองคก์็ทรงดูมนุษยท์ั้ง

ปวง พระองคท์รงเพง่ดูจำกท่ีพระองคท์รงสถิตอยู ่ ทรงแลเห็นชำวพิภพโลก พระองคเ์ป็นผูท้รงสร้ำงใจ
เขำทั้งหลำย และทรงพิจำรณำดูกิจกำรอคัรทูตทั้งปวงของเขำ 

สุภำษิต.5:21- ดว้ยวำ่ทำงประพฤติทั้งหลำยของมนุษย ์ยอ่มประจกัษแ์จง้ต่อพระเนตรของพระเย
โฮวำห์ และพระองคท์รงวจิำรณ์วถีิทำงทั้งหลำยของเรำ 

ข้อเสนอทีส่าม พระเจำ้ทรงดูแลมนุษยท์ั้งปวง และทรงพิจำรณำดูกิจกำรอคัรทูตทั้งปวงของเขำ ทำง
ประพฤติทั้งหลำยของมนุษยย์อ่มประจกัษแ์จง้ต่อพระเนตรของพระองค ์ และพระองคท์รงวจิำรณ์
วถีิทำงทั้งหลำยของเขำ 
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(4) เพลงสดุดี.139:2,3- ซ่ึงขำ้พเจำ้นัง่ลงหรือลุกข้ึนนั้น พระองคท์รงทรำบหมดและควำมคิด
ของขำ้พเจำ้ พระองคท์รงทรำบแต่ไกล พระองคท์รงพิจำรณำดูทำงเดินของขำ้พเจำ้และท่ีนอนของ
ขำ้พเจำ้ ทำงประพฤติของขำ้พเจำ้นั้นพระองคท์รงทรำบทั้งส้ิน 

ข้อเสนอทีส่ี่ พระเจำ้ทรงทรำบกำรประพฤติทั้งหลำยของมนุษยทุ์กคนและทรงทรำบประสบกำรณ์ทุก
อยำ่งของเขำ 

(5) เพลงสดุดี.139:4- ขำ้แต่พระเยโฮวำห์ ถอ้ยค ำท่ีล้ินของขำ้พเจำ้ ไม่มีสักค ำเดียวท่ีพระองคไ์ม่
ทรงทรำบ 

ข้อเสนอที่ห้า พระเจำ้ทรงทรำบค ำพดูทั้งหมดของมนุษยทุ์กคน 
(6) อพยพ.3:7- พระเยโฮวำห์จึงตรัสวำ่ “แทจ้ริงเรำไดเ้ห็นควำมทุกข ์ของพวกพลไพร่ของเรำท่ี

อยูป่ระเทศอียปิต ์ เรำไดย้ินเสียงร้องของเขำเพรำะกำรกระท ำของนำยงำนนั้น เรำรู้ถึงควำมทุกขโ์ศกของ
เขำ 

ข้อเสนอที่หก พระเจำ้ทรงทรำบควำมทุกขท์ั้งหมดของมนุษยทุ์กคน 
บำงคร้ังดูประหน่ึงวำ่ พระเจำ้จะไม่ทรงทรำบควำมทุกขข์องเรำ ชนชำติอิสรำเอลคงจะคิด

เช่นเดียวกบัเรำวำ่ พระเจำ้ไม่ทรงทรำบควำมทุกขโ์ศกของเรำ แต่ควำมจริงพระองคท์รงทรำบและใน
เวลำต่อมำพระองคไ์ดท้รงพิสูจน์วำ่ พระองคไ์ดท้รงทรำบอยูแ่ลว้ 

(7) เพลงสดุดี.139:1,2- ขำ้แต่พระเยโฮวำห์ พระองคท์รงพิจำรณำและทรงทรำบขำ้พเจำ้แลว้ ซ่ึง
ขำ้พเจำ้นัง่ลงหรือลุกข้ึนนั้นพระองคท์รงทรำบหมด และควำมคิดของขำ้พเจำ้พระองคท์รงทรำบแต่ไกล 

1 พงศำวดำร.28:1,2- ซำโลมอนบุตรชำยของเรำเอ๋ย จงรู้จกัพระเจำ้แห่งพระบิดำของเจำ้ จง
ปฏิบติัพระเจำ้นั้นดว้ยส้ินสุดจิต และดว้ยเตม็ใจของเจำ้ ดว้ยวำ่พระเยโฮวำห์ทรงตรวจพิจำรณำจิตใจทุก
ดวง และทรงทรำบบรรดำควำมคิดมุ่งหมำย ถำ้เจำ้แสวงหำพระองค ์ ๆ จะทรงโปรดใหเ้จำ้ประสบ
พระองค ์ถำ้เจำ้ละทิ้งพระองค ์ๆ จะทรงละทิ้งเจำ้เป็นนิตย ์

ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเจำ้ทรงทรำบบรรดำควำมคิดมุ่งหมำย ของมนุษยพ์ระองคท์รงทรำบควำมคิดของ
เรำแต่ไกล 

(3) มทัธิว.10:23,30- นกกระจำบสองตวัเขำขำยสำมสตำงคมิ์ใช่หรือ และนกนั้นแมส้ักตวัเดียว
จะตกลงถึงดิน นอกจำกพระบิดำของท่ำนพอพระทยัก็มิได ้ถึงผมของท่ำนก็ทรงนบัไวแ้ลว้ทุกเส้น 

ข้อเสนอที่แปด ควำมรอบรู้ของพระเจำ้แผไ่ป ถึงส่ิงเล็กส่ิงนอ้ยท่ีสุดดว้ย 
(9) อิสยำห์.46:9,10- จงระลึกถึงเหตุกำรณ์ท่ีล่วงไปแลว้ในกำลก่อน เรำเป็นพระเจำ้และไม่มี

ผูใ้ดเสมอเหมือนเรำ เรำเป็นผูบ้อกเล่ำตั้งแต่ตน้วำ่จะมีอะไรเกิดข้ึนตอนปลำยและบอกเล่ำส่ิงซ่ึงยงัไม่
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เกิดข้ึนไวต้ั้งแต่เวลำโบรำณ เรำเป็นผูก้ล่ำววำ่ โครงกำรของเรำจะย ัง่ยนื และเรำจะท ำตำมควำมประสงค์
ของเรำทุกประกำร 

ข้อเสนอทีเ่ก้า พระเจำ้ทรงทรำบทุกส่ิงตั้งแต่ดึกด ำบรรพว์ำ่ จะมีอะไรเกิดข้ึนทุกสมยั จนกระทัง่ตลอด
นิรันดร์ 

(เทียบ 1 เปโตร.1:20- แทจ้ริงพระเจำ้ไดท้รงด ำริพระคริสตน์ั้นไวก่้อนแรกทรงสร้ำงโลก แต่
พระคริสตไ์ดท้รงปรำกฏข้ึนในเวลำท่ีสุดน้ี เพรำะเห็นแก่ท่ำนทั้งหลำย ดูมำระโก.13:32 ดว้ย) 

(10) มทัธิว.20:17-19- เม่ือพระเยซูเสด็จข้ึนไปยงักรุงเยรูซำเล็ม ก็พำเหล่ำสำวกสิบสองคนไปถึง
ท่ีสงดั แลว้ตรัสแก่เขำตำมทำงวำ่ “น่ีแน่ะ เรำทั้งหลำยข้ึนไปยงักรุงเยรูซำเล็ม และบุตรมนุษยจ์ะตอ้งถูก
มอบไวก้บัพวกปุโรหิตใหญ่และพวกอำลกัษณ์เขำจะปรับโทษท่ำนถึงชีวติ และจะมอบท่ำนไวก้บัคน
ต่ำงประเทศ ในเยำะเยย้เฆ่ียนตีและใหต้รึงไวท่ี้กำงเขน และวนัท่ีสำมท่ำนจึงจะเป็นข้ึนมำใหม่” 

อพยพ.3:19- เรำรู้แลว้วำ่กษตัริยป์ระเทศอียปิต ์ จะไม่ยอมใหเ้จำ้ทั้งหลำยไปเวน้แต่จะถูกบงัคบั
ตวัหตัถ์อนัทรงฤทธ์ิ 

กิจกำรของอคัรทูต.3:17,18- พี่นอ้งทั้งหลำย ขำ้พเจำ้ทรำบวำ่ท่ำนทั้งหลำยไดท้  ำกำรนั้นเพรำะ
ไม่มีควำมรู้ ทั้งคณะขนุนำงของท่ำนก็ไดก้ระท ำเหมือนกนัดว้ย แต่วำ่เหตุกำรณ์เหล่ำนั้น ซ่ึงพระเจำ้ได้
ทรงประกำศไวล่้วงหนำ้ โดยปำกของศำสดำพยำกรณ์ทั้งหลำยวำ่ พระคริสตข์องพระองคต์อ้งทนทุกข์
ทรมำน พระองคจึ์งทรงใหส้ ำเร็จตำมเหตุเหล่ำนั้น 

2 พงศก์ษตัริย.์7:1,2- คร้ังนั้นเอลีชำกล่ำววำ่ จงฟังค ำแห่งพระเยโฮวำห์เถิด พระเยโฮวำห์ไดต้รัส
ดงัน้ีวำ่ พรุ่งน้ีประมำณเวลำน้ีรำคำแป้งละเอียดจะซ้ือขำยกนัถงัละเซ็กไกละหน่ึง และลูกเดือยสองถึงต่อ
เซ็กไกละหน่ึง ท่ีประตูกรุงสะมำเรีย ขนุนำงผูพ้ยงุกษตัริยค์นหน่ึงจึงตอบคนแห่งพระเจำ้วำ่ ถำ้พระเยโฮ
วำห์จะเปิดช่องฟ้ำกำรนั้นจะเป็นไปไดห้รือ เอลีชำตอบวำ่ น่ีแน่ะ เจำ้จะเห็นดว้ยตำ แต่เจำ้จะไม่ไดกิ้น 

เพลงสดุดี.41:9- แมส้หำยสนิท ซ่ึงเป็นท่ีไวใ้จของขำ้พเจำ้เอง และไดรั้บประทำนอำหำรของ
ขำ้พเจำ้ แลว้ก็ยงัทรยศยกส้นเทำ้ข้ึนใหข้ำ้พเจำ้ 

กำลำเทีย.1:15,16- แต่เม่ือเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจำ้ ผูไ้ดท้รงสรรขำ้พเจำ้ไวแ้ต่ครรภม์ำรดำของ
ขำ้พเจำ้ และไดท้รงเรียกขำ้พเจำ้โดยพระคุณของพระองค ์ เพื่อเอำตั้งของขำ้พเจำ้เป็นท่ีส ำแดงพระบุตร
ของพระองค ์ เพื่อจะใหข้ำ้พเจำ้ประกำศพระบุตรนั้นแก่ชนต่ำงชำติ ในทนัใดนั้นขำ้พเจำ้มิไดป้รึกษำกนั
กบัเลือดเน้ือ 

1 เปโตร.1:2- ซ่ึงทรงเลือกไวแ้ลว้ ตำมท่ีพระบิดำเจำ้ไดท้รงล่วงรู้ไวก่้อนโดยพระวิญญำณได้
ทรงช ำระใหบ้งัเกิดควำมนบนอบเช่ือฟัง และใหรั้บกำรประพรมดว้ยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์
ขอใหพ้ระคุณและสันติสุขบงัเกิดทวคุีณแก่ท่ำนทั้งหลำยเถิด 



 38 

ข้อเสนอทีสิ่บ พระเจำ้ทรงทรำบตั้งแต่เร่ิมแรกวำ่ มนุษยแ์ต่ละคนจะกระท ำอยำ่งไร 
(11) เอเฟซสั. 1:4-12- พระองคไ์ดท้รงโปรด ใหเ้รำรู้ควำมลบัลึกในพระทยัของพระองคต์ำมซ่ึง

ชอบอำรมณ์ของพระองค ์ ท่ีพระองคท์รงด ำริไว ้ ประสงคเ์ม่ือเวลำก ำหนดครบบริบูรณ์แลว้ พระองคจ์ะ
ทรงรวบรวมส่ิงสำรพดัซ่ึงมีอยูใ่นสวรรคก์็ดี และท่ีแผน่ดินโลกก็ดีไวใ้หพ้ระคริสตเ์ป็นประมุข ใน
พระองคน์ั้น เรำซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเลือกไวจึ้งไดเ้ป็นผูรั้บมรดกตำมพระด ำริของพระองค ์ ผูท้รงกระท ำ
ส่ิงสำรพดัตำมท่ีไดท้รงตริตรองไว ้สมกบัน ้ำพระทยัพระองค ์เพื่อเรำผูไ้ดห้วงัใจในพระคริสตเ์ม่ือเดิมจะ
ไดเ้ป็นท่ีสรรเสริญวำ่รำศีของพระองค ์

เอเฟซสั.3:4-9- และโดยค ำเหล่ำนั้น เม่ือท่ำนอ่ำนแลว้ จึงจะเขำ้ใจถึงควำมรู้ของขำ้พเจำ้ในขอ้
ลบัลึกของพระคริสตไ์ด ้ซ่ึงในสมยัก่อน ๆ ไม่ไดท้รงโปรดส ำแดงแก่มนุษย ์เหมือนอยำ่งบดัน้ีทรงโปรด
ส ำแดงแก่พวกอคัรสำวกอนับริสุทธ์ิ และแก่พวกศำสดำพยำกรณ์ทำงพระวญิญำณ คือวำ่พวกต่ำงชำติ
นั้นจะเป็นผูรั้บมรดกร่วมกนั และเป็นอวยัวะของกำยอนัเดียวกนั และเขำ้ส่วนรับค ำสัญญำในพระเยซู
คริสตโ์ดยกิตติคุณนั้น ขำ้พเจำ้ไดถู้กตั้งเป็นผูป้ฏิบติัในกิตติคุณนั้นตำมพระคุณ ซ่ึงเป็นของประทำนของ
พระเจำ้ ซ่ึงทรงโปรดประทำนแก่ขำ้พเจำ้โดยฤทธ์ิของพระองคท่ี์ไดท้รงกระท ำนั้น พระคุณน้ีทรงโปรด
ประทำนแก่ขำ้พเจำ้ ผูเ้ป็นคนเล็กกวำ่คนเล็กท่ีสุดในบรรดำสิทธิชนทั้งหมด ใหป้ระกำศควำมมัง่คัง่อนั
สมบูรณ์ของพระคริสตซ่ึ์งจะหำท่ีสุดไม่ไดแ้ก่พวกต่ำงชำติ และใหค้นทั้วปวงเห็นชดัถึงขอ้ลบัลึกซ่ึง
ตั้งแต่แรกสร้ำงโลก ทรงปิดบงัไวก้บัพระเจำ้ผูท้รงสร้ำงสำรพดัทั้งปวง 

โคโลสี.1:25,26- ขำ้พเจำ้ไดถู้กตั้งใหเ้ป็นผูป้ฏิบติัคริสตจกัรนั้น ตำมซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงโปรด
มอบธุระใหข้ำ้พเจำ้เพรำะท่ำนทั้งหลำย เพื่อจะไดก้ล่ำวค ำของพระเจำ้ใหส้ ำเร็จ คือขอ้ควำมลบัลึกซ่ึง
ทรงปิดซ่อนไวม้ำหลำยยคุหลำยชัว่อำย ุ

ข้อเสนอทีสิ่บเอด็ พระเจำ้ทรงทรำบโครงกำรของพระองค ์ ตลอดทุกยคุทุกสมยั ตั้งแต่ดึกด ำบรรพ์
มำแลว้ และยงัทรงทรำบส่วนเก่ียวขอ้งของมนุษย ์แต่ละคนในโครงกำรนั้น 

ไม่มีกำรหวนคิดส ำหรับพระเจำ้ เรำน่ำจะร้องออกมำวำ่ “โอพระปัญญำและควำมรู้ของพระเจำ้ 
มีอเนกอนนัตม์ำกเท่ำใด พระด ำริของพระองคเ์หลือท่ีจะเขำ้ใจได ้ และทำงทั้งหลำยของพระองคเ์หลือท่ี
จะสืบเสำะได”้ (โรม.11:33) 
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บทที ่8 พระเจ้าทรงเป็นองค์บริสุทธ์ิ 

1. ความจริงทีว่่าพระเจ้าทรงเป็นองค์บริสุทธ์ิ 

อิสยำห์.6:3- และต่ำงก็ร้องโตต้อบกนัวำ่ พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยเป็นบริสุทธ์ิ เป็น
บริสุทธ์ิ เป็นบริสุทธ์ิ พระรัศมีแห่งพระองคป์กทัว่พิภพโลก 

โยชูวำ.24:19- โยชูวำจึงกล่ำวแก่พลไพร่วำ่ ท่ำนจะปฏิบติัพระเยโฮวำห์ไม่ไดด้ว้ยวำ่พระอนัทรง
เป็นพระเจำ้อนับริสุทธ์ิ พระองคเ์ป็นพระเจำ้หึงหวง จงไม่ยกควำมชัว่และควำมผดิของท่ำน 

เพลงสดุดี.22:3- ฝ่ำยพระองคเ์ป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ทรงสถิตอยูเ่หนือค ำเพลงสรรเสริญของพวก
อิสรำเอล 

เพลงสดุดี.99:59- ท่ำนทั้งหลำยจงยกยอพระเยโฮวำห์ พระเจำ้ของพวกเรำ และจงนอ้มกำยลง
นมสักำรท่ีรองพระบำทของพระองค ์ พระองคเ์ป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ท่ำนทั้งปวงจะยกยอพระเยโฮวำห์พระ
เจำ้ของพวกเรำ และจงนอ้มกำยลงนมสักำรท่ีภูเขำอนับริสุทธ์ิของพระองค ์ เพรำะพระเยโฮวำห์พระ
เจำ้ของพวกเรำเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 

อิสยำห์.5:16- แต่พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำ จะตอ้งถูกเทิดเพรำะควำมยติุธรรมของพระองค ์
และพระเจำ้องคบ์ริสุทธ์ิทรงส ำแดงพระอุปนิสัยของพระองคใ์หป้รำกฎโดยควำมชอบธรรม 

ยอห์น.17:11- ขำ้พเจำ้จะไม่อยูใ่นโลกน้ีต่อไป แต่เขำเหล่ำนั้นยงัอยูใ่นโลกน้ี ขำ้พเจำ้จะไปหำ
พระองค ์ โอพ้ระบิดำผูบ้ริสุทธ์ิ ขอพระองคท์รงพิทกัษรั์กษำคนเหล่ำนั้นท่ีพระองคท์รงประทำนแก่
ขำ้พเจำ้ไวใ้นนำมของพระองค ์เพื่อเขำจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได ้เช่นขำ้พเจำ้กบัพระองค ์

1 เปโตร.1:15,16- แต่พระองคผ์ูไ้ดท้รงเรียกท่ำนทั้งหลำยนั้นบริสุทธ์ิฉนัใด ท่ำนทั้งหลำยจงเป็น
คนบริสุทธ์ิในบรรดำกำรประพฤติทุกอยำ่งดว้ยฉนันั้น เพรำะวำ่มีค ำเขียนไวแ้ลว้วำ่ ท่ำนทั้งหลำยจงเป็น
คนบริสุทธ์ิ เพรำะเรำเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 

ข้อเสนอที่หน่ึง พระเจำ้ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ พระองคท์รงบริสุทธ์ิท่ีสุด 
ในพระธรรมอิสยำห์มีประมำณสำมสิบคร้ัง ท่ีกล่ำวไวว้ำ่พระเจำ้ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และในพระ

ธรรมเยเรมีย ์ พระธรรมเอเศเคียล และในพระธรรมอ่ืน ๆ ดว้ย ในพระคริสตธรรมใหม่ก็กล่ำววำ่ พระ
บุตรของพระเจำ้ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ (1 ยอห์น.2:20) องคท่ี์สำมในตรีเอกกำนุภำพของพระเจำ้เรียกวำ่ พระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ ควำมบริสุทธ์ิเป็นพระลกัษณะส ำคญัของพระเจำ้ 

อิสยำห์.57:15- ท่ำนผูใ้หญ่ยิง่และเป็นผูท่ี้เทิดทูนไว ้ ผูป้ระทบัอยูบ่นพระท่ีนัง่เนืองนิจ และทรง
พระนำมวำ่องคบ์ริสุทธ์ิตรัสดงัน้ีวำ่ “เรำด ำรงอยูใ่นท่ีสูงและท่ีบริสุทธ์ิ แต่ก็ด ำรงอยูก่บัคนท่ีช ้ำใจเพรำะ
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บำป มีจิตนอ้มถ่อมลงดว้ย เพื่อจะชูดวงจิตของผูท่ี้มีจิตนอ้มถ่อมลง ชูดวงใจของคนท่ีช ้ำใจเพรำะบำป” 
(พระนำม “องคบ์ริสุทธ์ิ” หมำยถึงพระลกัษณะ และควำมเป็นอยูข่องพระองค)์ 

2. ความบริสุทธ์ิน้ันหมายความว่าอะไร 

เลวนิีติ.11:43-54- ท่ำนทั้งหลำยอยำ่ไดท้  ำตวัใหเ้ป็นของน่ำเกลียด ดว้ยสัตวเ์ล้ือยคลำนตวัใดตวั
หน่ึง และอยำ่ท ำใหต้วัเป็นมลทินดว้ยสัตวเ์หล่ำนั้นเลย เพรำะเรำเป็นพระเยโฮวำห์พระเจำ้ของท่ำน
ทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำยจงระวงัตวัและเป็นคนบริสุทธ์ิเพรำะเรำเป็นบริสุทธ์ิ และท่ำนทั้งหลำยอยำ่ได้
กระท ำตวัใหเ้ป็นมลทิน ดว้ยสัตวท่ี์เล้ือยคลำนไปบนแผน่ดินอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง เพรำะเรำเป็นพระเยโฮ
วำห์ผูท่ี้ไดพ้ำท่ำนทั้งหลำยออกมำจำกแผน่ดินประเทศอียิปต ์ เรำเป็นพระเจำ้ของท่ำนทั้งหลำย เหตุฉะน้ี
ท่ำนทั้งหลำยจงเป็นคนบริสุทธ์ิ 

เฉลยธรรมบญัญติั.23:14- เพรำะพระเยโฮวำห์พระเจำ้ของเจำ้ เสด็จด ำเนินในท่ำมกลำงค่ำย
กองทพั จะทรงช่วยเจำ้ทั้งหลำย และจงทรงมอบศตัรูของเจำ้ไวต่้อหนำ้เจำ้ทั้งหลำยเหตุฉะน้ีค่ำยกองทพั
ของเจำ้ตอ้งเป็นท่ีบริสุทธ์ิ เพื่อพระองคจ์ะไม่ไดท้รงเห็นส่ิงของอนัโสโครกในเจำ้ และเสด็จกลบัไปเสีย
จำกเจำ้ทั้งหลำย 

ข้อเสนอทีส่อง ควำมบริสุทธ์ิหมำยควำมวำ่ ปรำศจำกมลทิน “พระเจำ้ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ” หมำยควำม
วำ่ พระเจำ้ทรงสะอำดหมดจด ไม่ด่ำงพร้อยประกำรใด ๆ เลย 

1 ยอห์น.1:5- น่ีแหละเป็นขอ้ควำมท่ีเรำไดย้นิจำกพระองค ์ และแสดงแก่ท่ำนทั้งหลำย คือวำ่
พระเจำ้เป็นควำมสวำ่ง และควำมมืดในพระองคไ์ม่มีเลย 

หมำยเหตุ ระเบียบแบบแผนของโมเสสในกำรช ำระตวัให้สะอำดบริสุทธ์ิก็ดี กำรแยกพลบัพลำ
ออกเป็นหอ้งก็ดี กำรแบ่งแยกพวกเลว ี พวกปุโรหิตและมหำปุโรหิตไว ้ ซ่ึงมีระเบียบในกำรเขำ้เฝ้ำพระ
เจำ้ตำมเง่ือนไขท่ีพระองคท์รงก ำหนดไวก้็ดี กำรน ำเคร่ืองบูชำมำถวำยสักกกำระบูชำเพือ่คืนดีกบัพระเจำ้
ก็ดี ค  ำแนะน ำของพระเจำ้แก่โมเสสใน อพยพ.3:5 และแก่โยชูวำใน โยชูวำ.5:15 ก็ดี กำรลงโทษอุซียำใน 
2 พงศำวดำร.26:16-23 ก็ดี และมีระเบียบเคร่งครัดในกำรหำ้มมิใหเ้ขำ้ไปใกลภู้เขำซีนำยในขณะท่ีพระเย
โฮวำห์เสด็จมำก็ดี กำรพินำศของโครำ ดำธำนและอะบีรำมใน กนัดำรวถีิ.16:1-13 ก็ดี และกระท ำลำยนำ
ดำบกบัอะบีฮูใน เลวนิีติ.10:1-3 ก็ดี เร่ืองรำวต่ำง ๆ เหล่ำน้ี มีจุดประสงคท่ี์จะสั่งสอน เนน้ และใหร้้อน
ระอุอยูใ่นจิตใจของประชำกรชำติอิสรำเอล ใหท้รำบมูลฐำนส ำคญัของควำมบริสุทธ์ิของพระเจำ้วำ่ 
พระองคท์รงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิ มีควำมบริสุทธ์ิเหลือท่ีจะเขำ้ใกลไ้ด ้ ควำมจริงท่ีวำ่ พระเจำ้ทรงเป็นองค์
บริสุทธ์ิ เป็นมูลฐำนส ำคญัแห่งพระคมัภีร์เดิมและพระคมัภีร์ใหม่ และของศำสนำยวิและศำสนำคริสต์
เช่นเดียวกนั 
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3. พระเจ้าทรงส าแดงความบริสุทธิ์ของพระองค์อย่างไร 

(1) ฮำบำกุก.1:13- พระเนตรของพระองคอ์นับริสุทธ์ิจะแลดูกำรชัว่ และจะพินิจเห็นตำม ควำม
เบียดเบียนประทุษร้ำยก็ไม่ได ้ เหตุไฉนพระองคจึ์งทรงทอดพระเนตรดูคนผูก้ระท ำคดโกง และน่ิงเงียบ
เสียเม่ือคนบำปนั้นกดักินคนดี คนชอบธรรมยิง่กวำ่ตวั 

อิสยำห์. 6:5-6 พระเยโฮวำห์ทรงเห็นมนุษยก์ระท ำควำมชัว่มำกทวข้ึีนบนแผน่ดิน และทรงเห็น
วำ่ควำมคิดนึกในใจของเขำลว้นเป็นควำมชัว่เสมอไป พระองคจึ์งทรงกลบัหวนพระทยัโทมนสั ถึงกำร
ท่ีไดส้ร้ำงมนุษยไ์วบ้นแผน่ดิน 

เฉลยธรรมบญัญติั.25:16- ดว้ยบรรดำผูซ่ึ้งกระท ำดงันั้น คือบรรดำซ่ึงประพฤติไม่ซ่ือสัตย ์ก็เป็น
ท่ีเกลียดชงัแก่พระเยโฮวำห์พระเจำ้ของเจำ้ 

สุภำษิต.15:9,26-ทำงของคนชัว่เป็นท่ีสะอิดสะเอียนแด่พระเยโฮวำห์...โครงกำรชัว่เป็นท่ี
สะอิดสะเอียนแด่พระเยโฮวำห์ 

ข้อเสนอทีส่าม ควำมบริสุทธ์ิของพระเจำ้ ปรำกฏในกำรทรงเกลียดชงัควำมบำป 
(2) สุภำษิต.15:9- ....แต่พระองคก์็ทรงรักผูท่ี้ติดตำมควำมชอบธรรม 
เลวนิีติ.19:2- จงกล่ำวแก่พวกอิสรำเอลทั้งปวงวำ่แก่เขำทั้งหลำยวำ่ เจำ้ทั้งหลำยตอ้งเป็นบริสุทธ์ิ 

เพรำะเรำคือเยโฮวำห์พระเจำ้ของเจำ้เป็นบริสุทธ์ิ 
เลวนิีติ.20:26- เจำ้ทั้งหลำยจงเป็นคนบริสุทธ์ิต่อเรำ เพรำะเรำเยโฮวำห์เป็นผูบ้ริสุทธ์ิและเรำได้

แยกเจำ้ออกจำกชนประเทศอ่ืน ใหเ้ป็นพลเมืองของเรำ 

ข้อเสนอทีส่ี่ ควำมบริสุทธ์ิของพระเจำ้ปรำกฏ ในกำรมีควำมยนิดีในควำมชอบธรรมและควำมบริสุทธ์ิ 
(3) โยบ.34:10- เหตุฉะน้ีท่ำนทั้งหลำยผูท้รงไวซ่ึ้งควำมรู้ ขอฟังขำ้ฯ เถิดพระเจำ้จะทรงกระท ำ

กำรชัว่นั้นเป็นไปไม่ได ้และท่ำนผูท้รงฤทธ์ิจะทรงกระท ำผดิก็เป็นไปไม่ไดเ้ลย 

ข้อเสนอที่ห้า ควำมบริสุทธ์ิของพระเจำ้ปรำกฏในกำรท่ีพระองคไ์ม่ทรงท ำชัว่หรือท ำบำป แต่ประกำร
ใดเลย 

(4) อิสยำห์. 59:1,2-น่ีแน่ะ พระหตัถข์องพระเยโฮวำห์ไม่สั้นเกินท่ีจะช่วยใหร้อดไดแ้ละพระ
กรรณของพระองคไ์ม่ตึงเกินท่ีจะยนิได ้ แต่ควำมอสัตวอ์ธรรมของเจำ้ต่ำงหำกท่ีเป็นเคร่ืองกีดกั้น
ระหวำ่งเจำ้กบัพระเจำ้ของเจำ้ และควำมผดิทั้งหลำยของเจำ้ ไดบ้งัพระพกัตร์ของพระองคไ์วจ้ำกเจำ้ 
พระองคจึ์งยนิเจำ้ไม่ได ้

ข้อเสนอที่หก ควำมบริสุทธ์ิของพระเจำ้ ปรำกฏในกำรแยกคนบำปใหอ้ยูห่่ำงไกลจำกพระองค ์
น่ีแหละคือควำมจ ำเป็นแห่งกำรไถ่โทษบำป ก่อนท่ีคนบำปจะเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ได ้ ดงัท่ีปรำกฏ

อยำ่งชดัเจน ในขอ้พระธรรมต่อไปน้ี 
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เอเฟซสั.2:13- แต่บดัน้ีท่ำนทั้งหลำยอยูใ่นพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเม่ือก่อนอยูไ่กล แต่ไดเ้ขำ้มำใกล้
แลว้โดยพระโลหิตของพระคริสตน์ั้น 

ฮีบรู.10:9,10- แลว้พระองคจึ์งตรัสวำ่ “ดูเถิด ขำ้พเจำ้มำเพื่อจะใหน้ ้ำพระทยัของพระองคส์ ำเร็จ” 
พระองคท์รงยกเลิกเคร่ืองบูชำเดิมนั้นเสียแลว้ เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงตั้งเคร่ืองบูชำซ่ึงมำภำยหลงันั้นให้
ถำวร ก็โดยน ้ำพระทยันั้นเองท่ีเรำทั้งหลำยไดถู้กช ำระให้บริสุทธ์ิแลว้ คือกำรถวำยพระกำยของพระเยซู
คริสต ์แต่คร้ังเดียวเท่ำนั้น 

ยอห์น.14:6- พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “เรำเป็นทำงนั้น เป็นควำมจริง และเป็นชีวติไม่มีผูใ้ดมำถึง
พระบิดำ เวน้ไวม้ำทำงเรำ” 

รำกฐำนแห่งกำรเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ตอ้งข้ึนอยูท่ี่กำรสละโลหิต หลกัค ำสอนแห่งกำรไถ่โทษบำปท่ี
ขำดรำกฐำนน้ียอ่มไม่มีเหตุผล กำรท่ีวำ่ “ถำ้ไม่มีโลหิตไหลออกแลว้ ก็จะไม่มีกำรยกบำป” เป็นเหตุผล
ส ำคญัและเป็นประกำรแรก เน่ืองดว้ยพระเจำ้ทรงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิ และควำมบำปของมนุษยต์อ้งรับกำร
ช ำระก่อน ท่ีจะมีสำมคัคีธรรมระหวำ่งมนุษยก์บัพระเจำ้ 

(5) อพยพ.34:6,7- พระเยโฮวำห์ไดเ้สด็จผำ่นไปขำ้งหนำ้ท่ำน มีพระสุรเสียงประกำศวำ่ “พระเย
โฮวำห์ ๆ พระเจำ้ผูท้รงเมตตำกรุณำ ผูท้รงอดพระทยัไดน้ำน และบริบูรณ์ดว้ยควำมดีและควำมจริง ผู ้
ทรงเมตตำต่อมนุษยถึ์งหลำยพนัชัว่อำยคุน ผูท้รงโปรดยกควำมชัว่ กำรล่วงละเมิด และบำปของเขำ แต่
ไม่ทรงเมตตำผูเ้จตนำประพฤติชัว่และใหสื้บเน่ืองโทษจำกบิดำถึงลูกหลำน จงถึงสำมท่ีชัว่อำยคุน 

ปฐมกำล.6:5-7- พระเยโฮวำห์ทรงเห็นมนุษยก์ระท ำควำมชัว่มำกทวข้ึีน บทแผน่ดินและทรง
เห็นวำ่ควำมคิดนึกในใจของเขำ ลว้นเป็นควำมชัว่เสมอไป พระองคจึ์งทรงกลบัหวนพระทยัโทมนสั ถึง
กำรท่ีไดส้ร้ำงมนุษยไ์วบ้นแผน่ดิน จึงตรัสวำ่ “เรำจะท ำลำยมนุษย ์ ท่ีเรำไดส้ร้ำงไวใ้ห้สูญส้ินไปจำก
แผน่ดิน ทั้งมนุษยแ์ละสัตวก์บัสรรพสัตวท่ี์เล้ือยคลำนและนกท่ีอำกำศดว้ย เพรำะวำ่เรำเสียดำยในกำรท่ี
เรำไดส้ร้ำงมนุษยไ์วน้ั้น” 

เพลงสดุดี.5:4-6- เพรำะพระองคเ์ป็นพระเจำ้ท่ีไม่พอพระทยัในควำมชัว่ กำรชัว่ร้ำยจะอยูก่บั
พระองคไ์ม่ได ้คนเยอ่หยิง่จะยนือยูเ่ฉพำะพระเนตรของพระองคไ์ม่ได ้พระองคท์รงเกลียดชงับรรดำคน
ท่ีกระท ำควำมชัว่ พระองคก์็จะทรงท ำลำยคนพดูมุสำเสียพระองคท์รงเกลียดคนหนำ้เลือดและคนคด
โกง 

ข้อเสนอทีเ่จ็ด ควำมบริสุทธ์ิของพระเจำ้ปรำกฏ ในกำรลงโทษคนผดิบำป 
พระเจำ้มิไดท้รงลงโทษคนบำป เพื่อใหค้นบำปกลบัเป็นคนดีข้ึนเท่ำนั้น พระเจำ้ทรงเป็นองค์

บริสุทธ์ิ พระเจำ้จึงทรงเกลียดชงัควำมบำป ควำมบริสุทธ์ิของพระองคแ์ละกำรเกลียดชงัควำมบำป เป็น
พระลกัษณะของพระเจำ้ พระลกัษณะสองประกำรน้ีก็เช่นเดียวกนักบัพระลกัษณะอ่ืน ๆ ของพระองค ์
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คือวำ่พระองคจ์  ำเป็นตอ้งส ำแดงใหม้นุษยเ์ขำ้ใจ พระพิโรธของพระเจำ้จ ำเป็นตอ้งลงโทษควำมผดิบำป 
(ดู อิสยำห์.53:6- “เรำทั้งหลำยไดห้ลงทำงไปเสียแลว้เช่นเดียวกบัแกะ เรำต่ำงคนก็หนัไปตำมทำงของ
ตนเองและพระเยโฮวำห์ทรงใหบ้ำปผดิทั้งหมดของพวกเรำตกอยูก่บัเขำผูน้ั้น” ค  ำวำ่ “ตกอยูก่บั” ใน
ภำษำฮีบรูมีควำมหมำยวำ่ “กระทบอยำ่งรุนแรง”) ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรลงโทษบำปของพระเจำ้ ท่ี
ปรำศจำกกำรไตร่ตรองวำ่พระเจำ้ทรงเกลียดชงัควำมผิดบำปแลว้ ควำมคิดเห็นเช่นน้ีผดิหลกัพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ และยงัแสดงกำรหม่ินประมำทพระเจำ้ เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิ ทรงบริสุทธ์ิ
ท่ีสุด และทรงเกลียดชงัควำมผดิบำปมำกท่ีสุด เรำเขำ้ใจเพียงเล็กนอ้ยวำ่ พระเจำ้ทรงเกลียดชงัควำมบำป
แค่ไหน บำงคร้ังเรำเห็นส่ิงท่ีผดิท่ีท ำใหเ้รำเดือดร้อนมำก ควำมเกลียดชงัควำมผดิบำปของพระเจำ้ผู ้
บริสุทธ์ิท่ีสุดต่อส่ิงเล็กนอ้ยท่ีผดินั้น ก็ใหญ่ยิง่กวำ่ควำมขุ่นเคืองของเรำต่อส่ิงท่ีผดิมำก พระเจำ้ทรงเป็น
ควำมรักก็จริงแต่ควำมรักของพระเจำ้นั้น มิไดม้องขำ้มผูท่ี้ท  ำผดิศีลธรรมพระองค ์ ดงัท่ีมีนกัศำสนำ
ศำสตร์บำงคนอยำกจะใหเ้รำคิดนั้น “เพรำะวำ่พระเจำ้ของเรำเป็นเพลิงท่ีไหมคุ้อยู”่ (ฮีบรู.12:29) เรำจะ
ไม่เคยเขำ้ใจควำมรักของพระเจำ้ท่ีทรงมีต่อคนบำป จนกระทัง่เรำสังเกตเห็นพระพิโรธของพระเจำ้ท่ีมี
ต่อควำมบำปวำ่เป็นดุจเปลวเพลิงท่ีก ำลงัไหมคุ้อยู ่

(6) ยอห์น.3:16- เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงรักโลก จนไดป้ระทำนพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์
เพื่อทุกคนท่ีวำงใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินำศ แต่มีชีวตินิรันดร์ 

1 เปโตร.3:18- ดว้ยวำ่พระคริสตก์็ตอ้งทรงทนทุกขท์รมำนมำคร้ังเดียว เพรำะควำมผดิดว้ย
เหมือนกนั คือพระองคผ์ูช้อบธรรมเพื่อผูไ้ม่ชอบธรรม เพื่อจะไดน้ ำเรำทั้งหลำยไปถึงพระเจำ้ พระองค์
จึงไดม้รณำในเน้ือหนงั แต่ทรงชีวติเป็นข้ึนในวญิญำณ 

ข้อเสนอที่แปด ควำมบริสุทธ์ิของพระเจำ้ปรำกฏในกำรท่ีพระองคป์ระทำนเคร่ืองสักกำรบูชำอนัเลิศ 
เพื่อช่วยมนุษยใ์หพ้น้บำป ถึงซ่ึงควำมบริสุทธ์ิ กำรส้ินพระชนมข์องพระคริสตไ์ม่ใช่เพียงแต่ส ำแดง
ควำมรักของพระเจำ้เท่ำนั้น แต่ส ำแดงควำมบริสุทธ์ิของพระองคด์ว้ย 

4. การสรุปหลกัค าสอนว่า พระเจ้าทรงเป็นองค์บริสุทธ์ิ 

(1) ฮีบรู.12:28,29- เหตุฉะนั้น เม่ือเรำไดแ้ผน่ดินท่ีหวำดหวัน่ไหวไม่ไดม้ำแลว้ ก็ใหเ้รำ
ขอบพระคุณ เพื่อเรำจะไดป้ฏิบติัพระเจำ้ตำมชอบพระทยัของพระองคด์ว้ยควำมเคำรพและย  ำเกรง 
เพรำะวำ่พระเจำ้ของเรำเป็นเพลิงท่ีไหมคุ้อยู ่

อพยพ.3:4,5- คร้ันพระเยโฮวำห์ทรงทอดพระเนตรเห็นโมเสสแวะเขำ้ไปดู พระองคจึ์งตรัส
ออกมำจำกพุม่ไมน้ั้นวำ่ “โมเสส ๆ เอ๋ย” แลว้โมเสสทูลตอบวำ่ “ขำ้พเจำ้อยูท่ี่น่ี”พระองคจึ์งตรัสวำ่ “อยำ่
เขำ้มำใกลท่ี้น่ีเลย จงถอดรองเทำ้ของเจำ้ออกเสียเถิดเพรำะวำ่ท่ีซ่ึงเจำ้ยนือยูน้ี่เป็นท่ีบริสุทธ์ิ 
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อิสยำห์.6:1-3- ในปีท่ีกษตัริยอุ์สซียำห์ส้ินพระชนม ์ ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ประทบั
เหนือพระท่ีนัง่สูงเด่น และชำยฉลองพระองคแ์ผไ่ปเตม็พระวหิำร เหนือพระองคน์ั้นมีเสรำฟิมยนือยู ่
ต่ำงรูปมีหกปีก มีสองปีกปกหนำ้ และมีสองปีกปกเทำ้และมีสองปีกส ำหรับบิน และต่ำงก็ร้องโตต้อบ
กนัวำ่ “พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำย เป็นบริสุทธ์ิ เป็นบริสุทธ์ิ เป็นบริสุทธ์ิ พระรัศมีแห่งพระองค์
ปกทัว่พิภพโลก” 

เรำตอ้งเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ดว้ยควำมเคำรพย  ำเกรง แมเ้หล่ำเทวทูตเสรำฟิมผูบ้ริสุทธ์ินั้น ยงัใชปี้กบงั
หนำ้และเทำ้ ขณะท่ีเฝ้ำอยูเ่ฉพำะพระพกัตร์ของพระเจำ้ เทวทูตเหล่ำนั้นมีปีกหกปีกส่ีปีกส ำหรับ
นมสักำรพระเจำ้ และมีแต่สองปีกส ำหรับใชป้รนนิบติัพระเจำ้ 

(2) อิสยำห์. 6:5,6- แลว้ขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำววำ่ “วบิติัแก่ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ไดส้ิ้นสุดลงไปเสียแลว้ 
เพรำะขำ้พเจำ้เป็นคนผูมี้ริมฝีปำกไม่สะอำด และขำ้พเจำ้ไดอ้ำศยัอยูท่่ำมกลำงมนุษยท่ี์มีริมฝีปำกไม่
สะอำด เพรำะตำของขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นกษตัริย ์ คือ พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำ ในขณะนั้นเสรำฟิมรูปหน่ึง
บินมำยงัขำ้พเจำ้ มือถือหินร้อนแดงซ่ึงใชคี้มหยบิมำจำกแท่นบูชำ 

แสงผดุผอ่งขำวสะอำดแห่งควำมบริสุทธ์ิของพระเจำ้ เปิดเผยควำมมืดทึบแห่งควำมบำปของเรำ 
(เทียบ โยบ.42:56- แต่ก่อนขำ้ฯ ไดย้นิถึงเร่ืองพระองคด์ว้ยหู ฟังเร่ืองรำวมำแต่บดัน้ีขำ้ฯ เห็น

พระองคด์ว้ยตำของขำ้แลว้ เพรำะฉะนั้นขำ้ฯ จึงชงัตวัของขำ้ฯ เองอยำ่งยิง่ และกลบัใจรับผดิดว้ยอำกำร
เกลือกลงในฝุ่ นและข้ีเถำ้) 

ถำ้ใครคิดวำ่ตนเป็นคนดี ผูน้ั้นไม่เคยไดพ้บพระเจำ้เลย ไม่มีอะไรจะท ำลำยกำรเห็นวำ่ ตนเป็น
คนดีคนชอบธรรมแลว้ มำกกวำ่กำรมองเห็นพระเจำ้ อยำ่งท่ีพระองคท์รงเป็นอยูอ่ยำ่งแทจ้ริงนั้น ในกำร
ชดัชวนคนท่ีถือตวัวำ่เป็นคนชอบธรรมแลว้ ใหม้ำเช่ือพระเจำ้ เรำควรพยำยำมใหเ้ขำทรำบถึงควำม
บริสุทธ์ิของพระองคเ์ท่ำท่ีเรำจะท ำได ้

(3) ฮีบรู.9:22- และตำมพระบญัญติันั้น....ทุกส่ิงถูกช ำระดว้ยโลหิต และถำ้ไม่พบโลหิตไหล
ออกแลว้ ก็จะไม่มีกำรยกบำป 

ไม่มีกำรอภยับำปโดยปรำศจำกกำรตำยไถ่บำป ควำมบำปตอ้งรับกำรช ำระหรือปิดคลุมไวใ้ห้
พน้จำกพระพกัตร์อนับริสุทธ์ิของพระเจำ้ และไม่มีอะไรจะปลกคลุมหรือช ำระบำปได ้นอกจำกโลหิต 

(4) โรม. 5:8- แต่ฝ่ำยพระเจำ้ไดท้รงส ำแดงควำมรักของพระองค ์แก่เรำทั้งหลำยคือขณะเม่ือเรำ
ทั้งหลำยยงัเป็นคนบำป พระคริสตไ์ดท้รงยอมตำยแทนเรำ 

ควำมรักอนัประเสริฐของพระเจำ้นั้น สุดท่ีจะอธิบำยได ้ คงไม่แปลกอะไรหำกวำ่มีพระชนิดท่ี
ไม่บริสุทธ์ิ พระแบบนั้นอำจจะรักมนุษยผ์ูไ้ม่บริสุทธ์ิได ้ แต่พระเจำ้เป็นผูบ้ริสุทธ์ิท่ีสุด ทรงพระนำมวำ่ 
“องคบ์ริสุทธ์ิ” แต่ก็ทรงรักคนเรำซ่ึงเตม็ไปดว้ยควำมผิดบำป อนัน้ีแหละเป็นควำมมหศัจรรยลึ์กซ้ึง เป็น
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ควำมมหศัจรรยอ์ยูต่ลอดนิรันดร์ มีขอ้ลึกลบัอยูห่ลำยประกำรสอนไวใ้นพระคมัภีร์ แต่ไม่มีขอ้ลึกลบัใด
ยิง่กวำ่ควำมรักของพระเจำ้ 
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บทที ่9 ความรักของพระเจ้า 

1. ความจริงทีว่่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก 

1 ยอห์น.4:8,16- ผูท่ี้ไม่รักก็ไม่รู้จกัพระเจำ้ เพรำะวำ่ พระเจำ้ทรงเป็นควำมรัก และเรำทั้งหลำย
ไดรู้้และไดเ้ช่ือควำมรักนั้น ซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงรักเรำ พระเจำ้ทรงเป็นควำมรัก และผูท่ี้อยูใ่นควำมรักก็ได้
อำศยัในพระเจำ้ และพระเจำ้สถิตอยูใ่นผูน้ั้น 

ข้อเสนอที่หน่ึง พระเจำ้ทรงเป็นควำมรัก ไม่ใช่เพียงแต่รักเท่ำนั้น แต่พระเจำ้ทรงเป็นควำมรัก ควำมรัก
เป็นพระลกัษณะแทข้องพระเจำ้พระเจำ้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งควำมรักทั้งหมด 

1 ยอห์น.4:7- ดูก่อนพวกท่ีรัก ใหเ้รำทั้งหลำยรักซ่ึงกนัและกนั เพรำะวำ่ควำมรักเป็นมำจำกพระ
เจำ้ และทุกคนท่ีรักก็บงัเกิดมำจำกพระเจำ้ และรู้จกัพระเจำ้ 

ถาม ควำมรักคืออะไร 

ตอบ 1 ยอห์น.3:16,17- เช่นน้ีแหละเรำรู้จกัควำมรัก คือวำ่เพรำะพระองคไ์ดท้รงยอมวำงชีวติ
ของพระองคล์งเพื่อเรำทั้งหลำย และเรำทั้งหลำยควรจะวำงชีวติของเรำลงเพื่อพวกพี่นอ้ง คนใดท่ีมี
ทรัพยส์มบติัในโลกน้ี และเห็นพี่นอ้งของตนขดัสนแลว้และกระท ำใจแข็งกระดำ้งไม่สงเครำะห์เขำ 
ควำมรักของพระเจำ้จะอยูใ่นคนนั้นอยำ่งไรได ้

มทัธิว.5:44,45- ฝ่ำยเรำบอกท่ำนวำ่ จงรักศตัรูและอวยพรแก่ผูท่ี้แช่งด่ำท่ำนจงท ำคุณแก่ผูท่ี้
เกลียดชงัท่ำน และจงขอพรใหแ้ก่ผูท่ี้ประทุษร้ำยเค่ียวเข็ญท่ำน เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะเป็นบุตรของพระ
บิดำของท่ำนผูอ้ยูใ่นสวรรค ์ เพรำะวำ่พระองคท์รงบนัดำลใหด้วงอำทิตยข้ึ์นส่องสวำ่งแก่คนดีและคนชัว่
และใหฝ้นตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม 

ควำมรักคือควำมปรำรถนำท่ีจะใหผู้ท่ี้ตนรักนั้น มีควำมช่ืนชมยนิดีและอยูเ่ยน็เป็นสุข 

2. พระเจ้าทรงรักผู้ใด 

(1) มทัธิว.3:17- และมีพระสุรเสียงตรัสจำกฟ้ำวำ่ “ท่ำนน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรำ เรำชอบใจท่ำน
มำก” 

มทัธิว.17:5- เปโตรทูลยงัไม่ทนัขำดค ำ ก็บงัเกิดมีเมฆสุกใส่มำคลุมเขำไว ้ แลว้มีพระสุรเสียง
ออกมำจำกเมฆนั้นวำ่ “ท่ำนน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรำ เรำชอบใจท่ำนน้ีมำก จงเช่ือฟังท่ำนเถิด” 

ลูกำ.20:13- ฝ่ำยเจำ้ของสวนองุ่นจึงวำ่ “เรำจะท ำอยำ่งไรดี เรำจะใชบุ้ตรท่ีรักของเรำไป เม่ือเขำ
เห็นบุตรนั้น เขำจะเกรงกลวักระมงั” 
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ข้อเสนอทีส่อง พระเจำ้ทรงรักพระบุตรของพระองค ์ พระบุตรของพระเจำ้ทรงเป็นเป้ำแรก และเป็น
เป้ำถำวร แห่งควำมรักของพระเจำ้เป็นนิตย ์

ยอห์น.17:24- พระบิดำเจำ้ขำ้ ขำ้พเจำ้จะใคร่ใหค้นเหล่ำนั้น ท่ีพระองคท์รงประทำนใหข้ำ้พเจำ้
อยูก่บัขำ้พเจำ้ในท่ีท่ีขำ้พเจำ้อยูน่ั้น เพื่อเขำจะไดเ้ห็นสง่ำรำศีของขำ้พเจำ้ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงประทำนแก่
ขำ้พเจำ้ เพรำะพระองคไ์ดท้รงรักขำ้พเจำ้ก่อนสร้ำงโลก 

ถำ้พระเจำ้ทรงเป็นควำมรักนิรันดร์ ควำมรักนั้นจะตอ้งมีเป้ำถำวรนิรันดร์ ฉะนั้นจึงตอ้งมี
มำกกวำ่หน่ึงพระภำคในองคพ์ระเจำ้ เป้ำนิรันดร์แห่งควำมรักของพระเจำ้ คือพระบุตรองคถ์ำวร ผูท้รง
พระชนมอ์ยูนิ่รันดร์ 

(2) ยอห์น.16:27- ดว้ยวำ่พระบิดำเองทรงรักท่ำน เพรำะท่ำนไดรั้กเรำและไดเ้ช่ือวำ่ เรำไดม้ำ
จำกพระบิดำ 

ยอห์น.14:21,23- ผูท่ี้มีบญัญติัของเรำ และประพฤติตำมบญัญติันั้น ผูน้ั้นแหละรักเรำ และผูท่ี้รัก
เรำพระบิดำของเรำจะทรงรักผูน้ั้น และเรำจะรักเขำและจะส ำแดงตวัของเรำเองใหป้รำกฏแก่เขำพระเยซู
ตรัสตอบเขำวำ่ ถำ้ผูใ้ดรักเรำ ผูน้ั้นจะประพฤติตำมค ำของเรำ และพระบิดำจะทรงรักเขำ แลว้พระบิดำ
กบัเรำจะมำหำเขำและจะสถิตอยูก่บัเขำ” 

ข้อเสนอทีส่าม พระเจำ้ทรงรักคนเหล่ำน้ีท่ีร่วมสัมพนัธ์กบัพระบุตร โดยควำมเช่ือและควำมรัก 
พระเจำ้ทรงรักมนุษยทุ์กคน แต่พระเจำ้ทรงมีควำมรักพิเศษโดยเฉพำะ เพื่อคนเหล่ำนั้นท่ีอยูใ่น

พระคริสต ์
ยอห์น.17:23- ขำ้พเจำ้อยูใ่นเขำและพระองคอ์ยูใ่นขำ้พเจำ้ เพื่อเขำจะส ำเร็จโดยบริบูรณ์ในกำร

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนันั้นได ้ เพื่อโลกน้ีจะไดรู้้วำ่พระองคไ์ดท้รงใชข้ำ้พเจำ้มำ และไดท้รงรักเขำ
เหล่ำนั้น เหมือนไดท้รงรักขำ้พเจำ้ 

พระเจำ้ทรงมีควำมรักส ำหรับคนท่ีอยูใ่นพระคริสต ์ ซ่ึงเป็นควำมรักอยำ่งเดียวกบัท่ีพระเจำ้ทรง
มีต่อพระเยซูคริสต ์ แน่นอนควำมรักของพระเจำ้ส ำหรับคนท่ีอยูใ่นพระคริสต ์ ก็เป็นเหตุใหเ้ขำเกิดควำม
รักต่อพระคริสต ์(1 ยอห์น.4:19- “เรำทั้งหลำยเกิดควำมรัก ก็เพรำะพระองคไ์ดท้รงรักเรำก่อน”) 

(3) ยอห์น.3:16- เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงรักโลก จนไดป้ระทำนพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์
เพื่อทุกคนท่ีวำงใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินำศ แต่มีชีวตินิรันดร์ 

1 ทิโมธี.2:4-.....ผูมี้พระทยัประสงคใ์หค้นทั้งปวงถึงท่ีรอด และใหรู้้จกัควำมจริง 
2 เปโตร.3:9- องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ไม่ไดท้รงเฉ่ือยชำ้ในค ำสัญญำของพระองคเ์หมือนบำงคนคิด

วำ่ชำ้นั้น แต่พระองคไ์ดท้รงอดกลั้นพระทยัไวเ้พรำะเห็นแก่ท่ำนทั้งหลำยเป็นชำ้นำน ไม่ทรงประสงคจ์ะ
ใหค้นหน่ึงคนใดพินำศเลย แต่ทรงปรำรถนำจะใหค้นทั้งปวงกลบัใจเสียใหม่ 
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ข้อเสนอทีส่ี่ พระเจำ้ทรงรักโลก ทรงรักมนุษยทุ์กชำติทุกภำษำ และทรงรักทุกคน ๆ คนเป็นรำยบุคคล 
(4) โรม.5:6-8- เพรำะวำ่เม่ือเรำทั้งหลำยยงัขำดก ำลงัอยู ่ พระคริสตไ์ดท้รงตำยแทนคนบำปใน

เวลำอนัเหมำะ ดว้ยวำ่ไม่ใคร่จะมีใครตำยแทนคนตรง แต่ชะรอยมีบำงคนอำจจะตำยแทนคนใจดีกระมงั 
แต่ฝ่ำยพระเจำ้ไดท้รงส ำแดงควำมรักของพระองคแ์ก่เรำทั้งหลำย คือขณะเม่ือเรำทั้งหลำยยงัเป็นคนบำป 
พระคริสตไ์ดท้รงยอมตำยแทนเรำ 

เอเฟซสั.2:4,5- แต่พระเจำ้ผูป้ระกอบดว้ยพระกรุณำอนัอุดม เพรำะเหตุควำมรักใหญ่หลวง ซ่ึง
พระองคท์รงรักเรำนั้น ถึงแมเ้รำตำยแลว้ในกำรบำป พระองคย์งัทรงบนัดำลใหเ้รำมีชีวติเป็นข้ึนมำกบั
พระคริสต ์(ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ) 

เอเสเคียล.33:11- พระเยโฮวำห์พระเจำ้ตรัสวำ่ “เรำมีชีวิตฉนัใด เรำมิไดช้อบพระทยัในควำม
ตำยแห่งคนชัว่ฉนันั้น แต่ (ชอบพระทยั) จะใหค้นชัว่กลบัเสียจำกทำงของเขำและมีชีวิต เจำ้ทั้งหลำยจง
กลบัเสีย จงกลบัเสียจำกทำงชัว่ทั้งหลำยของเจำ้ เหตุไฉนเจำ้จึงจะตำย โอเ้รือนอิสรำเอล” 

ข้อเสนอที่ห้า พระเจำ้ทรงรักคนบำป คนอธรรม และคนท่ีตำยแลว้ในควำมบำป 
ควำมรักของพระเจำ้ท่ีทรงมีต่อคนบำป ไม่เหมือนกบัควำมรักของพระองค ์ ต่อคนท่ีอยูใ่นพระ

คริสต ์(ยอห์น.14:21,23 , 17:23,โรม.8:30-39) แต่กระนั้นพระเจำ้ทรงมีควำมสนพระทยัเป็นพิเศษ ต่อคน
ท่ียงัไม่กลบัใจ (ลูกำ.15:7,10- “เรำบอกท่ำนทั้งหลำยวำ่เช่นนั้นแหละจะมีควำมยนิดีในสวรรค ์ เพรำะคน
บำปคนเดียวท่ีกลบัใจเสียใหม่ มำกกวำ่คนชอบธรรมเกำ้สิบเกำ้คนท่ีไม่ตอ้งกำรกลบัใจเสียใหม่ เช่นนั้น
แหละ เรำบอกท่ำนทั้งหลำยวำ่ จะมีควำมยนิดีในพวกทูตของพระเจำ้ เพรำะคนบำปคนเดียวท่ีกลบัใจ
เสียใหม”่) เรำเขำ้ใจขอ้น้ีไดเ้ม่ือเรำเปรียบเทียบควำมของบิดำต่อบุตรสองคน คนหน่ึงเช่ือฟังบิดำ และอีก
คนหน่ึงเสเพลไม่ยอมฟังค ำบิดำ 

3. พระเจ้าทรงส าแดงความรักของพระองค์อย่างไร 

(1) อิสยำห์.48:14,20,21- เจำ้ทั้งหมดจงชุมนุมกนัและคอยฟังเถอะ ใครในพวกเจำ้เล่ำท่ีได้
ท ำนำยส่ิงเหล่ำน้ีไวล่้วงหนำ้ เพรำะพระเยโฮวำห์ทรงรักเขำผูน้ั้น เขำผูน้ั้นจะกระท ำต่อประเทศบำบิโลน
ตำมชอบใจของเขำ และเขำจะเหยยีดแขนออกกระท ำแก่พวกเคลเดีย จงออกไปจำกประเทศบำบิโลน จง
หนีออกไปจำกเมืองเคลเดีย จงส่งเสียงตะโกนบอกดว้ยควำมยนิดี ประกำศเร่ืองน้ี จะส่งค ำประกำศ
ออกไปจนกระทัง่ปลำยพิภพโลก วำ่ดงัน้ี “พระเยโฮวำห์ไดท้รงไถ่ยำโคบผูรั้บใชข้องพระองคไ์วแ้ลว้” 
เขำมิไดก้ระหำยน ้ำ เม่ือพระองคท์รงน ำเขำไปตลอดป่ำทรำย พระองคไ์ดท้รงกระท ำน ้ำใหพุ้ออกมำจำก
หินใหเ้ขำด่ืม พระองคท์รงตีหินใหแ้ตก แลว้น ้ำพุก็พุง่ออกมำ 



 49 

เฉลยธรรมบญัญติั.32:9-12- เพรำะสมบติัของพระเยโฮวำห์ คือไพร่พลของพระองค ์ ยำโคบก็
เป็นส่วนกรรมสิทธ์ิของพระองคเ์อง พระองคไ์ดท้รงพบปะเขำในท่ีร้ำงเปล่ำและในท่ีป่ำดงอนัเปล่ียว
เปล่ำท่ีมีสัตวป่์ำร้องอยู ่ พระองคไ์ดท้รงหอ้มลอ้มเขำไว ้ ไดท้รงสอนเขำ และไดรั้กษำเขำไวด้งัดวงพระ
เนตรของพระองค ์ นกอินทรีคุย้กวนรังของมนักำงปีกออกรับชูลูกพำไปนั้นฉนัใด พระเยโฮวำห์ไดท้รง
น ำเขำไปฉนันั้น และหำมีพระของชำวต่ำงประเทศอยูก่บัเขำไม่ 

เฉลยธรรมบญัญติั.33:3,12- แทจ้ริง พระองคท์รงรักไพร่พล คนบริสุทธ์ิทั้งปวงอยูใ่นพระหตัถ์
ของพระองค ์ และเขำทั้งหลำยไดน้ัง่ลงใกลพ้ระบำทพระองค ์ และจะรับถอ้ยค ำของพระองค ์ ท่ำนได้
กล่ำวถึงเบนยำมินวำ่ ผูท่ี้รักของพระเยโฮวำห์จะอยูก่บัพระองคเ์ป็นสุข และพระเยโฮวำห์จะทรงป้องกนั
เขำไวว้นัยงัค ่ำ และพระองคจ์ะทรงสถิตอยูห่วำ่งบ่ำของเขำ 

ข้อเสนอที่หน่ึง พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมรัก โดยกำรตอบสนองควำมจ ำเป็นและประทำนควำมสุขต่อผู ้
ท่ีพระองคท์รงรักนั้น และโดยกำรป้องกนัเขำไวจ้ำกควำมชัว่ทุกอยำ่ง 

(2) ฮีบรู.12:6-11- เพรำะวำ่พระองคท์รงรักผูใ้ด พระองคจึ์งทรงตีสอนผูน้ั้น และพระองคท์รง
รับคนใดเป็นบุตร พระองคก์็ทรงเฆ่ียนตีผูน้ั้น ท่ีท่ำนทั้งหลำยตอ้งทนนั้น ก็เพรำะกำรตีสอน พระเจำ้ทรง
กระท ำท่ำนแก่เหมือนท่ำนเป็นบุตร ดว้ยวำ่มีบุตรคนใดเล่ำท่ีบิดำไม่ไดตี้สอนเขำบำ้ง แต่ถำ้ท่ำนทั้งหลำย
ไม่ไดถู้กตีสอนเหมือนคนทั้งปวงตอ้งทนเอำนั้น ท่ำนก็ไม่ไดเ้ป็นบุตร แต่เป็นเหมือนลูกไม่มีพอ่ อีก
ประกำรหน่ึงเรำทั้งหลำยไดมี้บิดำตำมเน้ือหนงัท่ีไดตี้สอนเรำ และเรำจึงไดน้บัถือบิดำนั้น ยิง่กวำ่นั้นอีก
เรำควรจะไดย้  ำเกรงนบนอบต่อบิดำแห่งวิญญำณจิต และจ ำเริญชีวิตมิใช่หรือ ฝ่ำยบิดำเหล่ำนั้นไดตี้สอน
เรำนอ้ยวนั ตำมควำมเห็นดีเห็นชอบของเขำนั้น แต่พระองคไ์ดท้รงตีสอนเรำประสงคจ์ะใหเ้ป็น
ประโยชน์แก่เรำ เพื่อเรำจะไดเ้ขำ้ส่วนในควำมบริสุทธ์ิของพระองค ์ กำรตีสอนทุกอยำ่งเม่ือก ำลงัถูกอยู่
นั้นไม่เป็นกำรช่ืนใจเลย แต่เป็นกำรเศร้ำใจ แต่ภำยหลงัก็กระท ำใหเ้กิดผลเป็นควำมสุขส ำรำญ แก่
บรรดำคนท่ีตอ้งทนอยูน่ั้น คือควำมชอบธรรมนั้นเอง 

ข้อเสนอทีส่อง พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมรักโดยกำรตีสอน ผูท่ี้พระองคท์รงรัก เพื่อกำรตีสอนนั้นจะเกิด
ประโยชน์ คือผลแห่งควำมชอบธรรม 

(3) อิสยำห์.63:9- ไม่ใช่เป็นทูตหรือทูตสวรรค ์ แต่พระองคเ์องท่ีไดช่้วยให้เขำรอดพระองคไ์ด้
ทรงไถ่เขำไว ้ เพรำะพระองคท์รงรักและสงสำรเขำ พระองคไ์ดอุ้ม้และแบกเขำไปตลอดเวลำคร้ังกำล
โบรำณ 

ข้อเสนอทีส่าม พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมรัก โดยพระองคท์รงโทมนสัเม่ือคนท่ีพระองคท์รงรักนั้นมี
ควำมทุกข ์แมค้วำมทุกขน์ั้นจะบงัเกิดแต่ฝีพระหตัถข์องพระองคเ์อง 
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(4) อิสยำห์.49:15,16- หญิงจะลืมลูกก ำลงัดูดนมอยู ่ และมิไดเ้มตตำแก่บุตรอนัเกิดมำจำกครรภ์
ของตนไดห้รือ ถึงแมว้ำ่มำรดำจะลืมได ้ เรำก็จะไม่ลืมเจำ้เลย ดูเถอะเรำไดส้ักรูปเจำ้ไวบ้นฝ่ำมือของเรำ 
ก ำแพงเมืองของเจำ้ปรำกฏแก่ตำเรำอยูเ่สมอไป 

ข้อเสนอทีส่ี่ พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมรัก โดยไม่ทรงลืมผูท่ี้พระองคท์รงรักเลย บำงคร้ังดูเหมือนวำ่
พระองคไ์ดท้รงลืม แต่พระองคไ์ม่เคยลืมเลย 

(5) 1 ยอห์น.4:9,10- ในขอ้น้ีแหละควำมรักของพระเจำ้ จึงไดป้รำกฏเก่ียวกบัเรำทั้งหลำย คือวำ่
พระเจำ้ไดท้รงใชพ้ระบุตรองคเ์ดียวของพระองคเ์ขำ้มำในโลก เพื่อเรำทั้งหลำยจะไดชี้วติโดยพระบุตร
นั้น ในขอ้น้ีแหละเป็นควำมรัก ไม่ใช่ท่ีเรำไดรั้กพระเจำ้ แต่ท่ีพระองคไ์ดท้รงรักเรำ และไดท้รงใชพ้ระ
บุตรของพระองคเ์ป็นผูท้รงระงบัพระพิโรธเพรำะควำมบำปของเรำ 

ยอห์น.3:16- เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงรักโลก จนไดป้ระทำนพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อ
ทุกคนท่ีวำงใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินำศ แต่มีชีวตินิรันดร์ 

ข้อเสนอที่ห้า พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมรัก โดยกำรเสียสละใหญ่ยิง่ท่ีสุดท่ีสำมำรถกระท ำได ้ เพื่อผูท่ี้
พระองคท์รงรัก คือประทำนพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคใ์หม้ำตำยแทนเรำ 

กำรเสียสละเป็นเคร่ืองวดัควำมรัก กำรประทำนพระเยซูคริสต์เป็นเคร่ืองวดัควำมรักของพระ
เจำ้ (เทียบ ปฐมกำล.22:12- “พระเจำ้จึงตรัสวำ่ เจำ้อยำ่ท ำอนัตรำยแก่ลูกชำยนั้นเลย เพรำะเด๋ียวน้ีเรำรู้วำ่
เจำ้เกรงกลวัพระเจำ้ พระเจำ้มิไดห้วงลูกคนเดียวของเจำ้ไวจ้ำกเรำ”) 

(6) อิสยำห์.38:17- น่ีแน่ะ ท่ีขำ้พเจำ้มีควำมขมข่ืนใหญ่หลวง ก็เพื่อควำมสงบสุขของขำ้พเจำ้
นัน่เอง และพระองคไ์ดท้รงฉุดขำ้พเจำ้ไว ้ ไม่ให้ตกลงไปในหลุมแห่งควำมพินำศ เพรำะพระองคท์รง
เหวีย่งบำปทั้งหมดของขำ้พเจำ้ไปขำ้งหลงัพระองคเ์สียแลว้ อิสยำห์.55:7- และคนอธรรมละทิ้งควำมคิด
ของตนและใหเ้ขำกลบัมำหำพระเยโฮวำห์เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงเมตตำแก่เขำ และใหเ้ขำกลบัมำหำ 
พระเจำ้ เพรำะพระองคจ์ะทรงใหอ้ภยัแก่เขำท่ีเขำท ำบำปทั้งปวง 

ข้อเสนอที่หก พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมรัก โดยกำรอภยับำป 
(7) เอเฟซสั.2:4-8- แต่พระเจำ้ผูป้ระกอบดว้ยพระกรุณำอนัอุดม เพรำะเหตุควำมรักอนัใหญ่

หลวง ซ่ึงพระองคท์รงรักเรำนั้น ถึงแมเ้รำตำยแลว้ในกำรบำป พระองคย์งัทรงบนัดำลใหเ้รำมีชีวิตเป็น
ข้ึนมำกบัพระคริสต ์ (ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ) และพระองคไ์ดท้รงบนัดำลใหเ้ป็น
ข้ึนมำกบัพระองค ์ และไดท้รงส ำแดงเรำนัง่ในสวรรคส์ถำนกบัพระเยซูคริสต ์ เพื่อในอนำคตนั้น
พระองคจ์ะไดท้รงส ำแดงพระคุณของพระองคอ์นัอุดมเหลือลน้ ในกำรซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเมตตำเรำใน
พระเยซูคริสต ์ ดว้ยวำ่ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพรำะควำมเช่ือ และมิใช่แต่ตวัท่ำน
ทั้งหลำยเอง แต่พระเจำ้ทรงประทำนให้ 
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ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมรัก (1) โดยกำรประทำนชีวติแก่คนท่ีตำยแลว้ในควำมบำป (2) 
โดยกำรบนัดำลใหเ้ขำเป็นข้ึนมำกบัพระเยซูคริสต ์ (3) ในกำรทรงใหเ้ขำนัง่ในสวรรคส์ถำบนัพระคริสต ์
(4) ในกำรส ำแดงพระคุณของพระองคอ์นัอุดมเหลือลน้ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเมตตำเรำในพระเยซูคริสต์ 

พระเจำ้เพิง่ทรงเร่ิมกระท ำงำนส ำหรับเรำ ควำมรักอนัครบบริบูรณ์ของพระเจำ้ยงัไม่ไดป้รำกฏ
เตม็ท่ีเลย ควำมรักของพระเจำ้เพียงเร่ิมปรำกฏออก “ดูก่อนพวกท่ีรัก บดัน้ีเรำทั้งหลำยเป็นบุตรของพระ
เจำ้และยงัไม่ปรำกฏวำ่ ต่อไปเบ้ืองหนำ้นั้นเรำจะเป็นอยำ่งไร เรำรู้แลว้วำ่ เม่ือพระองคจ์ะเสด็จมำปรำกฏ 
เรำทั้งหลำยจะเป็นเหมือนพระองค ์ เพรำะวำ่พระองคท์รงเป็นอยำ่งไร เรำจะเห็นพระองคอ์ยำ่งนั้น” (1 
ยอห์น.3:2) 

(8) 1 ยอห์น.3:1- จงดูเถิด พระบิดำทรงโปรดประทำนควำมรักแก่เรำทั้งหลำยเพียงไร ท่ีเรำจะ
ไดช่ื้อวำ่เป็นบุตรของพระเจำ้ และเรำก็เหมือนอยำ่งนั้นแหละ เหตุฉะนั้นโลกจึงไม่ไดรู้้จกัเรำทั้งหลำย 
เพรำะเขำไม่ไดรู้้จกัพระองค ์

ข้อเสนอที่แปด พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมรัก โดยใหเ้รำไดช่ื้อวำ่ “เป็นบุตรของพระเจำ้” 
(9) เศฟันยำห์.3:17- พระเยโฮวำห์พระเจำ้ของท่ำน ก็สถิตอยูใ่นท่ำมกลำงท่ำน พระองค์

ประกอบดว้ยฤทธ์ิอนัยิง่ก็จะช่วยใหร้อด พระองคจ์ะชอบพระทยัในท่ำนดว้ยควำมยนิดี พระองคจ์ะทรง
น่ิงอยูใ่นควำมรักของพระองค ์พระองคจ์ะอภิรมยใ์นท่ำนดว้ยเสียงร้องยนิดี 

ข้อเสนอทีเ่ก้า พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมรักโดยพระองคท์รงช่ืนชมยนิดีต่อผูท่ี้รักควำมรอด 
(เทียบ ลูกำ.15:23,24-จงเอำลูกววัอว้นพีมำฆ่ำเล้ียงกนัเพื่อควำมร่ืนเริงยนิดีเถิด เพรำะวำ่ลูกของ

เรำคนน้ีตำยแลว้แต่กลบัเป็นอีก หำยไปแลว้แต่ไดพ้บกนัอีก เขำทั้งหลำยต่ำงก็มีควำมโสมนสัยนิดี) 
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บทที ่10 ความชอบธรรมหรือความยุตธิรรมของพระเจ้า 

ค ำวำ่ “ชอบธรรม” “ยติุธรรม” “สัตยธ์รรม” หรือ “ทรงธรรม” ในภำษำกรีกและภำษำฮีบรู มี
ควำมหมำยอยำ่งเดียวกนั ทั้งในพระคมัภีร์เดิมและพระคริสตธรรมใหม่ 

1. ความจริงทีว่่าพระเจ้าเป็นผู้ยุติธรรม 

เอสรำ.9:15- โอพ้ระเยโฮวำห์ พระเจำ้แห่งพวกอิสรำเอล พระองคเ์ป็นผูช้อบธรรม 
เพลงสดุดี.116:5- พระเยโฮวำห์ทรงประกอบไปดว้ยพระกรุณำและยติุธรรม พระเจำ้ของพวก

ขำ้พเจำ้มีพระทยัเมตตำ 
เพลงสดุดี.119:137- ขำ้แต่พระเยโฮวำห์ พระองคส์ัตยซ่ื์อ และขอ้พิพำกษำของพระองคย์ติุธรรม 
เยเรมีย.์12:1- โอพ้ระเยโฮวำห์ เม่ือขำ้พเจำ้ก ำลงัออ้นวอนถึงพระองค ์พระองคเ์ป็นสัตยธ์รรมอยู ่
ยอห์น.17:25- โอพระบิดำผูท้รงธรรม โลกน้ีหำไดรู้้จกัพระองคไ์ม่ แต่ขำ้พเจำ้ไดรู้้จกัพระองค์

และคนเหล่ำน้ีไดรู้้วำ่พระองคไ์ดท้รงใชข้ำ้พเจำ้มำ 

ข้อเสนอที่หน่ึง พระเจำ้ทรงเป็นผูช้อบธรรม หรือยติุธรรม 

2. ความชอบธรรมคอือะไร 

เอเสเคียล.18:5- แต่ถำ้มีคนชอบธรรม และประพฤติควำมชอบธรรมและกำรสัตยซ่ื์อ 
เศฟันยำห์.3:5- พระเยโฮวำห์ผูช้อบธรรมด ำรงอยูใ่นท่ำมกลำงนั้น พระองคห์ำไดก้ระท ำอสัตย์

อธรรมไม่ รุ่งเชำ้ทุกวนั ๆ พระองคน์ ำควำมพิพำกษำตดัสินของพระองคอ์อกมำใหส้วำ่งมิไดข้ำดสักเวลำ 
แต่คนอธรรมมิไดรู้้จกัควำมละอำยเลย 

กำรท่ีเป็นผูช้อบธรรมหรือยติุธรรม ยอ่มน ำผูน้ั้นไปสู่กำรกระท ำท่ีถูกเสมอ 
ในภำษำฮีบรูค ำวำ่ “ชอบธรรม” ตำมควำมหมำยของนิรุกติศำสตร์ (หรือท่ีมำของหลกัภำษำ) 

หมำยควำมวำ่ “ถูกตอ้ง” หรือ “ช่ือตรง” ควำมหมำยในภำษำกรีก คือวำ่ “ธรรมเนียม” หรือ “วธีิใช”้ คือ
ใหถู้กตอ้งตำม “ธรรมเนียม” 

ควำมชอบธรรมหรือควำมยุติธรรมของพระเจำ้เป็นพระลกัษณะของพระองคผ์ูซ่ึ้งยติุธรรมเสมอ 
ควำมยติุธรรมของพระเจำ้ไม่เฉพำะกำรลงโทษเท่ำนั้น น่ีเป็นแต่เพียงแง่เดียว และไม่ใช่แง่ท่ีส ำคญัท่ีสุด
ในพระคมัภีร์ 

ส่วนควำมบริสุทธ์ินั้นดูเหมือนวำ่เป็นลกัษณะของพระเจำ้ท่ีเก่ียวกบัพระองคเ์อง แต่ควำมชอบ
ธรรม หรือควำมยติุธรรม เป็นพระลกัษณะของพระองคซ่ึ์งปรำกฏโดยกำรเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น 
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3. พระเจ้าทรงส าแดงความชอบธรรม หรือความยุติธรรมของพระองค์อย่างไร 

(1) เพลงสดุดี.11:4-7- พระเยโฮวำห์ทรงสถิตอยูใ่นพระวหิำร อนับริสุทธ์ิของพระองคพ์ระท่ีนัง่
ของพระองคป์ระดิษฐำนอยูใ่นสวรรคพ์ระเนตรของพระองคท์รงเพง่ดู และทรงพิจำณำดูมนุษย ์ พระเย
โฮวำห์ทรงทดลองดูคนชอบธรรม แต่พระทยัของพระองคท์รงเกลียดชงัคนชัว่ท่ีนิยมในกำรร้ำยพระองค์
จะทรงบนัดำลใหบ้่วงแร้วตกทบัคนดุจฝนไฟก ำมะถนักบัลมพำยอุนัเผำร้อนจะเป็นส่วนของเขำ เพรำะ
พระเยโฮวำห์เป็นผูท้รงธรรม พระองคท์รงรักควำมชอบธรรม ผูท่ี้ซ่ือตรงจะไดแ้ลเห็นพระพกัตร์
พระองค ์

ข้อเสนอที่หน่ึง พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมชอบธรรม ในกำรท่ีพระองคท์รงรักควำมชอบธรรม และทรง
เกลียดชงัควำมผดิบำป 

(2) อพยพ.9:23-27- โมเสสก็ชูไมเ้ทำ้ข้ึนในอำกำศ แลว้พระเยโฮวำห์ไดท้รงบนัดำลให้มีฟ้ำร้อง
มีลูกเห็บและไฟฟ้ำตกลงมำบนพื้นดิน กบัไดบ้นัดำลใหลู้กเห็บตกทัว่ประเทศอียปิต ์ ลูกเห็บกบัไฟฟ้ำตก
ลงมำพร้อมกนัเป็นท่ีทรมำนยิง่นกั กำรเช่นน้ีไม่เคยมีในประเทศอียปิตแ์ต่แรกตั้งเป็นประเทศมำ ส่ิง
สำรพดัท่ีอยูใ่นทุ่งนำทัว่อำณำเขตประเทศอียปิต ์ ลูกเห็บไดท้  ำลำยเสียส้ิน ทั้งมนุษยแ์ละสัตวก์บัตน้ผกั
และตน้ไมทุ้กอยำ่งก็หกัโค่นลม้ลง เวน้ไวแ้ต่เมืองโฆเซ็น ท่ีชำติอิสรำเอลอยูน่ั้น หำมีลูกเห็บไม่ กษตัริย์
ฟำโรห์จึงรับสั่งให้โมเสสและอำโรนมำเฝ้ำ แลว้วำ่ “ในคร้ังน้ีเรำก็ไดผ้ดิแลว้ พระเยโฮวำห์เป็นผูซ่ื้อตรง 
แต่เรำกบัพลเมืองของเรำไดท้  ำผดิ” 

2 พงศำวดำร.12:5,6- เชไมอำห์ผูพ้ยำกรณ์จึงมำเฝ้ำกษตัริยเ์รโหโบอมั เจำ้นำยแผน่ดินยดูำห์ ซ่ึง
ไดห้นีชิชกัมำรวบรวมกนัอยูท่ี่กรุงเยรูซำเล็ม บอกแก่คนทั้งปวงวำ่ พระเยโฮวำห์ทรงตรัสดงัน้ีวำ่ “เจำ้
ทั้งหลำยไดล้ะทิ้งเรำเสีย เรำจึงไดล้ะทิ้งพวกเจำ้ไวใ้นมือชิชกัดว้ย” ฝ่ำยกษตัริยก์บัเจำ้นำยทั้งปวงในพวก
อิสรำเอล ไดถ่้อมใจลงกล่ำววำ่ “พระเยโฮวำห์เป็นชอบธรรม” 

ดำเนียล.9:12,14- พระองคไ์ดท้รงยนืค ำของพระองค ์ ซ่ึงพระองคไ์ดต้รัสวำ่ขำนพวกขำ้พเจำ้ 
และวำ่ขำนพวกตุลำกำรผูไ้ดพ้ิจำรณำพิพำกษำขำ้พเจำ้ โดยไดท้รงใหเ้กิดควำมทุกขโ์ศกเศร้ำอยำ่งใหญ่
หลวงตกมำตอ้งขำ้พเจำ้ อยำ่งท่ียงัมิไดเ้คยกระท ำแก่ใครท่ีอยูภ่ำยใตท้อ้งฟ้ำ เหมือนอยำ่งไดก้ระท ำแก่
เยรูซำเล็ม เหตุฉะน้ีพระเยโฮวำห์ไดท้รงเฝ้ำดูควำมชัว่นั้นแลว้ ไดใ้หม้นัตกมำตอ้งพวกขำ้พเจำ้ดว้ยวำ่
พระเยโฮวำห์พระเจำ้ของพวกขำ้พเจำ้ ทรงแสดงควำมสัตยธ์รรมใหป้รำกฏอยูใ่นบรรดำพระรำชกิจท่ี
ทรงประกอบ และพวกขำ้พเจำ้ไดฟั้งพระด ำรัสเรียกของพระองคไ์ม่ 

ววิรณ์.16:56- และขำ้พเจำ้ไดย้นิทูตสวรรค ์ ท่ีมีฤทธ์ิครอบง ำน ้ำทั้งหลำยร้องวำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ 
ผูท้รงสภำพอยูบ่ดัน้ี ผูไ้ดส้ภำพอยูใ่นกำลก่อน และทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ พระองคท์รงเป็นผูช้อบธรรม 
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เพรำะพระองคไ์ดท้รงพิพำกษำเหตุกำรณ์เหล่ำนั้น ดว้ยวำ่เขำทั้งหลำยไดก้ระท ำใหโ้ลหิตของพวกสิทธิ
ชน และของผูพ้ยำกรณ์ไหลออก และพระองคไ์ดป้ระทำนโลหิตใหเ้ขำด่ืม เขำสมดว้ยกรรมนั้นแลว้” 

ข้อเสนอทีส่อง พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมชอบธรรม โดยกำรลงโทษคนบำปตำมควำมผิดของเขำ 
(3) 2 ทิโมธี.4:8- ตั้งแต่น้ีไป มีมงกุฎแห่งควำมชอบธรรมเก็บไวส้ ำหรับขำ้พเจำ้ซ่ึงองคพ์ระผู ้

เป็นเจำ้ผูพ้ิพำกษำอนัชอบธรรม จะทรงประทำนแก่ขำ้พเจำ้ในกำลวนันั้นและไม่ใช่แก่ขำ้พเจำ้คนเดียว 
แต่จะทรงประทำนแก่คนทั้งปวงท่ีมีใจรักยนิดี ในกำรท่ีพระองคจ์ะเสด็จมำปรำกฏนั้น 

1 พงศก์ษตัริย.์8:32- เม่ือนั้นขอพระองคท์รงโปรดสดบัฟังในมหำสวรรค ์และทรงพิพำกษำทำส
ของพระองค ์ ปรับโทษแก่ผูท่ี้ชัว่ร้ำย ใหผ้ลชัว่ของเขำตกบนศีรษะของเขำ และใหผู้ส้ัตยซ่ื์อพน้ไปเสีย 
จะใหเ้ขำเป็นไปตำมควำมสัตยซ่ื์อของเขำ 

เพลงสดุดี.7:9-11- ขอใหค้วำมชัว่ร้ำยของคนชัว่เส่ือมสูญไป แต่ใหค้นชอบธรรมย ัง่ยืนอยูด่ว้ย 
พระเจำ้ผูท้รงเท่ียงธรรมทรงสอบสวนจิตใจ โล่ของขำ้พเจำ้อยูก่บัพระเจำ้พระผูท้รงช่วยคนซ่ือตรงให้
รอด พระเจำ้เป็นตุลำกำรเท่ียงตรง และพระเจำ้ทรงพระพิโรธคนชัว่ทุกขณะ 

ฮีบรู.6:10- เพรำะวำ่พระเจำ้ไม่ใช่อธรรมท่ีจะทรงลืมกำรงำนของท่ำน และควำมรักท่ีท่ำนได้
ส ำแดงต่อพระนำมของพระองค ์ในกำรท่ีท่ำนไดป้รนนิบติัสิทธิชนนั้น และยงัก ำลงัปรนนิบติัอยู ่

ข้อเสนอทีส่าม พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมชอบธรรมของพระองค ์ ในกำรประทำนบ ำเหน็จแก่ผูช้อบ
ธรรม ตำมควำมสัตยธ์รรมของเขำ 

(4) เพลงสดุดี.98:1-3- ท่ำนทั้งหลำยจงร้องเพลงบทใหม่ถวำยพระเยโฮวำห์ เพรำะพระองคไ์ด้
ทรงกระท ำกำรอศัจรรยม์ำกหลำย พระหตัถเ์บ้ืองขวำและพระพำหุอนับริสุทธ์ิของพระองคไ์ดท้รง
กระท ำใหร้อด พระเยโฮวำห์ไดท้รงส ำแดงควำมรอดของพระองคใ์หป้ระจกัษ ์ ไดท้รงกระท ำให้
ควำมชอบธรรมของพระองคป์รำกฏแจง้ต่อตำชนประเทศทั้งปวง พระองคไ์ดท้รงระลึกถึงพระกรุณำ
คุณ และควำมสัตยจ์ริงของพระองคต่์อวงศอิ์สรำเอล บรรดำคนท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลกไดเ้ห็นควำมรอด 
ซ่ึงมำแต่พระเจำ้ของพวกเรำ 

เพลงสดุดี.103:6- พระเยโฮวำห์ทรงกระท ำกำรสัตยธ์รรม และทรงพิพำกษำแกแ้คน้แทนคนท่ี
ถูกข่มเหง 

เพลงสดุดี.129:1-4- ใหพ้วกอิสรำเอลกล่ำววำ่ ตั้งแต่หนุ่ม ๆ มำเขำไดข้่มเหงพวกขำ้พเจำ้หลำย
หนแลว้ เขำไดข้่มเหงพวกขำ้พเจำ้แลว้หลำยคร้ังตั้งแต่หนุ่ม ๆ มำ ถึงเช่นนั้นก็ดี เขำมิไดช้นะพวกขำ้พเจำ้
เลย ผูไ้ถทั้งหลำยไดไ้ถบนหลงัขำ้พเจำ้เขำไดก้ระท ำให้รอยไถนั้นยำวไป พระเยโฮวำห์เป็นผูช้อบธรรม 
พระองคท์รงตดัเชือกของคนชัว่ใหข้ำดเสีย 
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2 เธสะโลนิกำ. 1:6,7- เพรำะวำ่เป็นกำรยุติธรรมแลว้ ซ่ึงพระเจำ้ทรงเอำควำมยำกล ำบำกไปตอบ
แทนใหก้บัคนเหล่ำนั้นท่ีก่อควำมยำกล ำบำกใหก้บัท่ำนทั้งหลำย และจะทรงบนัดำลใหท้่ำนทั้งหลำย ท่ี
ถูกควำมยำกล ำบำกนั้น ไดรั้บควำมบรรเทำดว้ยกนักบัเรำ เม่ือพระเยซูเจำ้จะเสด็จมำจำกสวรรค ์ ปรำกฏ
พร้อมหมู่ทูตสวรรคข์องพระองคผ์ูมี้ฤทธ์ิดงัเปลวเพลิง 

ข้อเสนอทีส่ี่ พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมชอบธรรมของพระองค ์ โดยกำรพิทกัษรั์กษำพลไพร่ของ
พระองค ์ใหพ้น้จำกเง้ือมมือศตัรู 

ในกำรอภิปรำยของนกัศำสนศำสตร์สมยัใหม่ เรำมกัไดย้ินถึงกำรถกเถียงเร่ืองควำมชอบธรรม
ของพระเจำ้ในกำรลงโทษคนบำป แต่พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวถึงควำมชอบธรรมของพระเจำ้ ในกำร
พิทกัษรั์กษำพลไพร่ของพระองคม์ำกกวำ่ทำงอ่ืน สมยัน้ีมกัใชใ้นทำงท่ีวำ่ เป็นพระลกัษณะของพระเจำ้ท่ี
คนบำปควรย  ำเกรงพระเจำ้ ดว้ยควำมกลวัจนตวัสั่นแต่พระคริสตธรรมคมัภีร์ กล่ำวไวว้ำ่เป็นพระ
ลกัษณะของพระเจำ้ซ่ึงควรใหพ้ลไพร่ของพระองค ์มีควำมช่ืนชนยนิดีและควำมมัน่ใจ เช่น 

เพลงสดุดี.96:11-13- ใหฟ้้ำสวรรคช่ื์นชม ใหแ้ผน่ดินโลกยนิดี ใหท้ะเลกบัสรรพส่ิงท่ีมีอยูใ่น
ทะเลนั้นคะนองเสียง ใหทุ้่งนำกบัส่ิงทั้งปวงท่ีมีอยูใ่นทุ่งนำนั้น ช่ืนชมยนิดีขณะนั้นตน้ไมท้ั้งปวงท่ีป่ำคง
จะออกเสียงแสดงควำมยนิดี ต่อพระพกัตร์พระเยโฮวำห์ดว้ยพระองคเ์สด็จมำ พระองคเ์สด็จมำจะทรง
พิพำกษำโลก พระองคจ์ะทรงพิพำกษำพิภพโลกโดยยติุธรรม จะทรงพิพำกษำชนประเทศทั้งปวงดว้ย
ควำมสัตยซ่ื์อของพระองค ์

เยเรมีย.์9:24- “แต่ใหผู้ท่ี้อวด ๆ ดว้ยตวัเขำ้ใจและรู้จกัเรำวำ่ เป็นพระเยโฮวำห์ผูท่ี้ไดท้รงควำม
เมตตำประกอบดว้ยควำมรัก และทรงควำมปัญญำ และควำมสัตยธ์รรมในแผน่ดินโลก เพรำะในควำม
เหล่ำน้ีเรำไดย้นิดี” พระเยโฮวำห์ไดต้รัสวำ่ 

เพลงสดุดี.116:5,6- พระเยโฮวำห์ทรงประกอบไปดว้ยพระกรุณำและยติุธรรม พระเจำ้ของพวก
ขำ้พเจำ้มีพระทยัเมตตำ นะพระเจำ้ค่ะ พระเยโฮวำห์ทรงบ ำรุงรักษำผูมี้ปัญญำนอ้ย เม่ือขำ้พเจำ้ถ่อมตวัลง
แลว้ พระองคท์รงอุปถมัภข์ำ้พเจำ้ไว ้

เพลงสดุดี.145:14-19- พระเยโฮวำห์ทรงประคองสรรพสัตวแ์ละสรรพส่ิง ท่ีจวนจะลม้ลง และ
ทรงยกบรรดำคนท่ีถ่อมตวัลงใหย้นืข้ึนตรง ตำแห่งสรรพสัตวท่ี์คอยท่ำพระองคอ์ยู ่ พระองคท์รง
ประทำนอำหำรตำมเวลำ พระองคท์รงแบพระหตัถป์ระทำนแก่สรรพสัตวท่ี์มีชีวติอยู ่ ใหอ่ิ้มตำมควำม
ประสงค ์ พระเยโฮวำห์ทรงสัตยซ่ื์อในบรรดำมรรคำของพระองค ์ และพระรำชกิจทั้งปวงของพระองค์
ประกอบไปดว้ยพระกรุณำ พระเยโฮวำห์ทรงสถิตอยูใ่กลค้นทั้งปวงท่ีทูลต่อพระองค ์ คือคนท่ีทูล
พระองคด์ว้ยใจสัตยซ่ื์อ พระองคจ์ะทรงโปรดตำมควำมปรำรถนำของคนทั้งหลำยท่ีเกรงกลวัพระองค ์
พระองคจ์ะทรงสดบัฟังค ำร้องทุกขข์องเขำ และจะทรงช่วยเขำใหร้อดดว้ย 
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ววิรณ์.15:3- และเขำทั้งหลำยร้องบทเพลงของโมเสสผูท้ำสของพระเจำ้ กบับทเพลงของพระ
เมษโปดกนั้นวำ่ “ขำ้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ผูเ้ป็นพระเจำ้ท่ีทรงฤทธำนุภำพทุกประกำร กิจกำรอคัรทูตของ
พระองคท์รงใหญ่โตและน่ำหศัจรรยน์กั ขำ้แต่พระองคผ์ูเ้ป็นมหำกษตัริยแ์ห่งประเทศทั้งปวง วธีิกำร
ทั้งหลำยของพระองคท์รงเป็นอนัยติุธรรมและแทจ้ริง 

บำงคร้ังพระคมัภีร์กล่ำวถึงควำมยติุธรรมของพระเจำ้ ในกำรลงโทษคนบำป ในกำรช่วยพล
ไพร่ของพระองคใ์หร้อดพน้จำกมือศตัรู หรือในกำรแกแ้คน้แทนพลไพร่ของพระองค ์เช่น 

2 เธสะโลนิกำ.1:6,7- เพรำะวำ่เป็นกำรยติุธรรมแลว้ ซ่ึงพระเจำ้จะทรงเอำควำมยำกล ำบำกไป
ตอบแทนใหก้บัคนเหล่ำนั้น ท่ีก่อควำมยำกล ำบำกใหก้บัท่ำนทั้งหลำย และจะทรงบนัดำลใหท้่ำน
ทั้งหลำย ท่ีถูกควำมยำกล ำบำกนั้น ไดรั้บควำมบรรเทำดว้ยกนักบัเรำ เม่ือพระเยซูเจำ้จะเสด็จมำจำก
สวรรค ์ปรำกฏพร้อมกบัหมู่ทูตสวรรคข์องพระองค ์ผูมี้ฤทธ์ิดงัเปลวเพลิง 

ววิรณ์.19:1,2- ภำยหลงัเหตุกำรณ์เหล่ำน้ีขำ้พเจำ้ไดย้นิเสียงดงั ดุจเสียงประชุมชนเป็นอนัมำกใน
สวรรคร้์องวำ่ “ฮำเลลูยำ ควำมรอด และสง่ำรำศี และเกียรติยศและฤทธ์ิเดช จงมีแด่พระเจำ้ของเรำ 
เพรำะวำ่ควำมพพิำกษำของพระองคแ์ทจ้ริงและยติุธรรม ดว้ยวำ่พระองคไ์ดท้รงพิพำกษำลงโทษหญิง
เพศยำคนส ำคญันั้น ท่ีไดก้ระท ำใหแ้ผน่ดินโลกชัว่ไปดว้ยกำรล่วงประเวณีของเขำ และพระองคไ์ดท้รง
แกแ้คน้ผูห้ญิงนั้น เป็นกำรทดแทนโลหิตแห่งผูท้ำสของพระองค”์ 

ววิรณ์.16:4-6- และทูตสวรรคอ์งคท่ี์สำมไดเ้อำขนัของตน เทลงท่ีแม่น ้ำล ำธำรทั้งปวงและน ้ำ
เหล่ำนั้นก็กลำยเป็นเลือด และขำ้พเจำ้ไดย้นิทูตสวรรคท่ี์มีฤทธ์ิครอบง ำน ้ำทั้งหลำยร้องวำ่ “พระองคเ์จำ้
ขำ้ ผูท้รงสภำพอยูบ่ดัน้ี ผูไ้ดท้รงสภำพอยูใ่นกำลก่อนและทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ พระองคท์รงเป็นผูช้อบ
ธรรม เพรำะพระองคไ์ดท้รงพิพำกษำเหตุกำรณ์เหล่ำนั้น ดว้ยวำ่เขำทั้งหลำยไดก้ระท ำใหโ้ลหิตของพวก
สิทธิชน และของผูพ้ยำกรณ์ไหลออก และพระองคไ์ดป้ระทำนโลหิตใหเ้ขำด่ืมเขำสมดว้ยกรรมนั้น
แลว้” 

ในท่ีน้ีช้ีใหเ้ห็นกำรแกแ้คน้แทนพลไพร่ของพระเจำ้ แทนท่ีจะช้ีใหเ้ห็นควำมทุกขข์องคนชัว่ 
(5) เนหะมีย.์9:7,8- พระองคเ์ป็นพระเยโฮวำห์พระเจำ้ผูท้รงเลือกท่ำนอบัรำม และทรงน ำ

ออกมำจำกเมืองอุระในแผน่ดินเอเซ็ค กบัไดท้รงประทำนนำมใหว้ำ่อบัรำฮมัเม่ือไดท้รงทดลองนั้น 
พระองคท์รงเห็นวำ่ท่ำนมีใจสัตยซ่ื์อ จึงไดท้รงท ำสัญญำไดก้บัท่ำนจะทรงพระรำชทำนแผน่ดินชำวคำ
นำอนั แผน่ดินพวกฮิธธี พวกอะโมรี พวกฟะรีซี พวกยะบุศ และพวกฆีระคำซี ให้แก่พงศพ์นัธ์ของท่ำน 
พระองคไ์ดท้รงกระท ำตำมค ำสัญญำนั้นแลว้ทุกประกำร ดว้ยวำ่พระองคเ์ป็นผูช้อบธรรม 

ข้อเสนอที่ห้า พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมชอบธรรม โดยกำรรักษำพระสัญญำของพระองค์ 
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(6) โรม.3:25,26- พระเจำ้ไดท้รงตั้งพระเยซูนั้นไว ้ ใหป้รำกฏเป็นท่ีระงบัพระพิโรธเพรำะควำม
เช่ือโดยพระโลหิตของพระองค ์ เพื่อจะไดส้ ำแดงควำมชอบธรรมของพระองค ์ ในกำรท่ีพระองคไ์ดท้รง
อดกลั้นพระทยัไว ้ และไดท้รงยกควำมผดิท่ีล่วงไปแลว้นั้น และจะไดส้ ำแดงควำมชอบธรรมของ
พระองคใ์นปัจจุบนัน้ี เพื่อจะไดป้รำกฏวำ่พระองคเ์ป็นผูช้อบธรรม และยงัทรงโปรดแก่คนท่ีเช่ือพระเยซู 
ใหเ้ป็นผูช้อบธรรมดว้ย 

ข้อเสนอที่หก พระเจำ้ทรงแสดงควำมชอบธรรม (1) ในกำรอภยับำปโดยประทำนพระผูไ้ถ่โทษแทน 
(2) ในกำรทรงนบัวำ่ ผูท่ี้เช่ือในพระผูไ้ถ่โทษนั้น เป็นคนชอบธรรม 

(7) 1 ยอห์น.1:9- ถำ้เรำสำรภำพควำมผดิของเรำ พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรง
โปรดยกบำปของเรำ และจะทรงช ำระเรำใหพ้น้จำกอธรรมทั้งส้ิน 

ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมชอบธรรม โดยกำรอภยับำปใหผู้เ้ช่ือ ในเม่ือผูเ้ช่ือยอมรับ
สำรภำพบำป 
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บทที ่11 ความเมตตาหรือพระกรุณาธิคุณของพระเจ้า 

“เมตตำ” หรือ “กรุณำ” ในภำษำฮีบรูมีควำมหมำยอยำ่งเดียวกนั ในภำษำกรีกแห่งพระคมัภีร์
ใหม่มีควำมหมำยวำ่ “เอ็นดู” หรือ “โปรดปรำน” เช่น โรม.9:15- “เรำจะใคร่เอน็ดูผูใ้ดเรำจะเอน็ดูผูน้ั้น
และเรำใคร่โปรดปรำนผูใ้ด เรำจะโปรดปรำนผูน้ั้น” 

1. ความจริงทีว่่าพระเจ้าทรงเมตตากรุณา 

เพลงสดุดี.103:8- พระเยโฮวำห์พระเมตตำกรุณำ พระองคท์รงพระพิโรธชำ้ ๆ และทรงพระ
เมตตำบริบูรณ์ 

เฉลยธรรมบญัญติั.4:31- พระองคจ์ะไม่ละทิ้งเจำ้ ไม่ท ำลำยเจำ้ และจะไม่ลืมส ำคญัสญัญำไมตรี
ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงปฏิญำณไวแ้ก่ปู่ ยำ่ตำยำยของเจำ้ เพรำะพระเยโฮวำห์พระเจำ้ของเจำ้เป็นพระเจำ้
ประกอบไปดว้ยควำมเมตตำ 

เพลงสดุดี.62:12- ขำ้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ พระกรุณำคุณก็สิทธ์ิขำดอยูท่ี่พระองคด์ว้ย 
เพลงสดุดี.145:8- พระเยโฮวำห์ประกอบไปดว้ยพระเมตตำกรุณำ พระองคท์รงพระพิโรธชำ้ ๆ 

และพระกรุณำคุณของพระองคใ์หญ่หลวง 
เพลงสดุดี.86:15- ขำ้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ พระองคเ์ป็นพระเจำ้ผูป้ระกอบไปดว้ยพระเมตตำ

กรุณำ ทรงพระพิโรธชำ้ ๆ ควำมกรุณำคุณและควำมสัตยจ์ริงมีเหลือลน้ 

ข้อเสนอ พระเจำ้ทรงเมตตำ ทรงพระกรุณำเหลือลน้ 

2. พระเจ้าทรงส าแดงพระเมตตาแก่ใคร 

(1) โรม.9:15,18- เพรำะวำ่พระองคไ์ดต้รัสแก่โมเสสวำ่ “เรำจะรักใคร่เอน็ดูผูใ้ดเรำจะเอน็ดูผู ้
นั้น และเรำจะใคร่โปรดปรำนผูใ้ด เรำจะโปรดปรำนผูน้ั้น” เหตุฉะนั้นพระองคจ์ะใคร่เอน็ดูผูใ้ด จึงทรง
เอน็ดูผูน้ั้น และจะใคร่ใหผู้ใ้ดมีใจแขง็กระดำ้ง ก็จะทรงให้ผูน้ั้นมีใจแขง็กระดำ้ง 

ข้อเสนอที่หน่ึง พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำต่อผูท่ี้พระองคพ์อพระทยัพระองคท์รงมีอ ำนำจสิทธ์ิขำด
ในกำรส ำแดงพระเมตตำ 

พระเจำ้ทรงมีอ ำนำจสิทธ์ิขำด ในกำรส ำแดงพระเมตตำกรุณำไม่มีใครท่ีจะบญัชำให้พระองค์
ส ำแดงพระเมตตำแก่ผูท่ี้ยนิยอมใหพ้ระองคส์ ำแดงพระเมตตำ (ดู 2เปโตร.3:9- “องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ไม่ได้
ทรงเฉ่ือยชำ้ในค ำสัญญำของพระองค ์ เหมือนบำงคนคิดวำ่ชำ้นั้น แต่พระองคไ์ดท้รงอดกลั้นพระทยัไว ้
เพรำะเห็นแก่ท่ำนทั้งหลำยเป็นชำ้นำน”) 
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(2) เฉลยธรรมบญัญติั.7:9- เหตุฉะน้ีเจำ้ทั้งหลำยจงรู้วำ่พระเยโฮวำห์พระเจำ้ของเจำ้ พระองค์
เป็นพระเจำ้เป็นพระเจำ้ผูซ่ื้อสัตย ์ ผูท้รงรักษำค ำสัญญำไมตรี พระกรุณำคุณแก่คนทั้งหลำยท่ีรักพระองค ์
และผูท่ี้รักบญัญติัของพระองคจ์นถึงพนัชัว่อำยคุน 

อพยพ.20:6- แต่แสดงควำมกรุณำแก่ผูท่ี้รักเรำ และรักษำบญัญติัของเรำ ถึงหลำยพนัชัว่อำย ุ
เพลงสดุดี.103:11,17- ดว้ยฟ้ำสวรรคสู์งจำกพื้นดินมำกเท่ำใด พระองคท์รงพระกรุณำแก่คนท่ี

ย  ำเกรงพระองคม์ำกเท่ำนั้น แต่วำ่พระกรุณำแห่งพระเยโฮวำห์ แก่คนท่ีย  ำเกรงพระองคน์ั้นก็มัง่คงอยู ่
ตั้งแต่อดีตกำลตลอดอนำคตกำล และควำมชอบธรรมของพระองค ์คงถำวรแก่ลูกหลำนสืบ ๆ ไป 

พงศำวดำร.6:14- ....ขำ้แต่พระเยโฮวำห์ พระเจำ้แห่งพวกอิสรำเอลในสวรรคก์็ดี ท่ีพิภพโลกน้ีก็
ดี พระเจำ้อ่ืนเหมือนพระองคไ์ม่มี พระองคผ์ูท้รงรักษำค ำสัญญำ และทรงพระกรุณำคุณต่อทำสของ
พระองค ์ท่ีด ำเนินต่อพระพกัตร์พระองคด์ว้ยใจสุจริต 

ข้อเสนอทีส่อง พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำ ต่อคนท่ีเกรงกลวัหรือรักพระองค ์ คือผูรั้บใชข้อง
พระองค ์ท่ีด ำเนินต่อพระพกัตร์พระองคด์ว้ยใจบริสุทธ์ิ 

ในพระคมัภีร์ “ควำมเกรงกลวัพระเจำ้” และ “ควำมรักต่อพระเจำ้” มีควำมหมำยคลำ้ยกนั (เทียบ 
สุภำษิต.8:13,16:6 กบั 1 ยอห์น.5:3) ขอ้เหล่ำน้ีกล่ำวถึงควำมรู้สึกต่อพระเจำ้ในทศันะต่ำงกนั 

(3) สุภำษิต.28:13- คนท่ีปกปิดควำมบำปของตวัไวจ้ะไม่เจริญ แต่คนท่ีรับสำรภำพและละทิ้ง
กำรผดิของตนเสียจะประสบควำมเมตตำ 

ข้อเสนอทีส่าม พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำต่อทุก ๆ คน ท่ียอมรับสำรภำพบำป และละทิ้งบำปของ
ตน 

(4) เพลงสดุดี.32:10- คนชัว่ยอ่มมีควำมทุกขต่์ำง ๆ แต่ฝ่ำยผูท่ี้วำงใจในพระเยโฮวำห์พระกรุณำ
จะแวดลอ้มเขำไว ้
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำ ต่อผูท่ี้วำงใจพระองค ์“พระกรุณำจะแวดลอ้มเขำไว”้ 

(5) เพลงสดุดี.86:5- ขำ้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ พระองคท์รงประกอบไปดว้ยพระคุณพร้อมท่ีจะ
ทรงยกควำมผดิ และทรงพระกรุณำคุณเหลือลน้ แก่บรรดำผูท่ี้ร้องทูลพระองค ์

ข้อเสนอที่ห้า พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำ ต่อทุกคนท่ีทูลร้องขอต่อพระองค ์
(ดู โรม.10:12,13- “เหตุวำ่พวกยวิและพวกกรีกหำไดท้รงถือวำ่ต่ำงกนัไม่ ดว้ยวำ่องคพ์ระผูเ้ป็น

เจำ้องคเ์ดียว เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของคนทั้งปวง และทรงโปรดอยำ่งบริบูรณ์แก่คนทั้งปวง ท่ีทูลขอ
พระองคเ์พรำะวำ่ทุกคนท่ีจะร้องออกพระนำมขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ก็จะรอด”) 
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(6) อิสยำห์.49:13- โอ ้ทอ้งฟ้ำ จงร้องเพลง โอแ้ผน่ดินโลก จงโห่ร้องยนิดี โอภู้เขำทั้งหลำย จง
เปล่งเสียงออกร้องเพลงเถิด เพรำะพระเยโฮวำห์ไดท้รงเลำ้โลมพลเมืองของพระองค ์ และจะทรงเมตตำ
แก่ผูท่ี้มีควำมทุกขย์ำก 

ข้อเสนอที่หก พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำ ต่อพลไพร่ของพระองคท่ี์ก ำลงัประสบควำมทุกข์
โศกเศร้ำ 

3. พระเจ้าทรงส าแดงพระเมตตาอย่างไร 

(1) อพยพ.34:7-...ผูท้รงเมตตำต่อมนุษยถึ์งหลำยพนัชัว่อำยุคน ผูท้รงโปรดยกควำมชัว่ กำรล่วง
ละเมิด และบำปของเขำ แต่ไม่ทรงเมตตำผูเ้จตนำประพฤติชัว่ และใหสื้บเน่ืองโทษจำกบิดำถึงลูกหลำน 
จงถึงสำมส่ีชัว่อำยคุน 

อิสยำห์.55:7- และคนอธรรมละทิ้งควำมคิดของตน และใหเ้ขำกลบัมำหำพระเยโฮวำห์ เพื่อ
พระองคจ์ะไดท้รงเมตตำแก่เขำ และใหเ้ขำกลบัมำหำพระเจำ้ เพรำะพระองคจ์ะทรงใหอ้ภยัแก่เขำท่ีเขำ
ท ำบำปทั้งปวง 

โยนำห์.4:2- และไดอ้ธิษฐำนต่อพระเยโฮวำห์วำ่ ขำ้แต่พระเยโฮวำห์ ขำ้พเจำ้ขอทูลพระองคว์ำ่ 
ขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวเ้ม่ือขำ้พเจำ้อยูใ่นเมืองของขำ้พเจำ้วำ่ จะเป็นอยำ่งน้ีมิใช่หรือ เพรำะฉะนั้นขำ้พเจำ้จึง
ไดรี้บหนีไปยงัเมืองธำระซิศเพรำะขำ้พเจำ้รู้วำ่ พระองคเ์ป็นพระเจำ้ผูป้ระกอบไดด้ว้ยพระมหำ
กรุณำธิคุณและควำมเมตตำปรำนีไม่ใคร่ทรงกร้ิวโกรธ สมบูรณ์ไปดว้ยควำมเมตตำอำรีรัก พร้อมท่ีจะ
เปล่ียนพระทยัไม่ลงโทษผูใ้ด 

เยเรมีย.์3:12- เจำ้จงไปประกำศถอ้ยค ำเหล่ำน้ีตรงฝ่ำยเหนือ และบอกวำ่ ดุจพวกอิสรำเอลท่ีมกั
ถอยหลงันั้น จงกลบัเสียเถิด พระเยโฮวำห์ไดต้รัส และเรำจะไม่กระท ำใหค้วำมพิโรธของเรำตกเหนือ
พวกเจำ้ เพรำะเรำประกอบดว้ยควำมเมตตำ พระเยโฮวำห์ไดต้รัส เรำจะไม่เก็บ (ควำมโกรธ) เป็นนิตย ์

มีคำห์.7:18- ใครเล่ำเป็นพระเจำ้เสมอเหมือนกบัพระองค ์ ผูท้รงยกโทษโปรดบำปและทรงมอง
เลยควำมผดิบำปของหน่วยเดนเลือก แห่งสมบติัตกทอดของพระองค ์ พระองคไ์ม่ทรงถือโกรธไวเ้สมอ
ไป เพรำะพระองคท์รงปล้ืมพระทยัในควำมเมตตำกรุณำ 

เพลงสดุดี.51:1- ขำ้แต่พระเจำ้ ขอพระองคท์รงเมตตำแก่ขำ้พเจำ้ใหส้มกบัพระกรุณำคุณของ
พระองค ์ ขอทรงลบลำ้งกำรล่วงละเมิดของขำ้พเจำ้ตำมพระทยับริบูรณ์ดว้ยพระเมตตำปรำนีอนัอ่อน
ละมุนของพระองค ์

กนัดำรวถีิ.14:18-20- พระเยโฮวำห์อดทนไวน้ำน ประกอบดว้ยควำมเมตตำ ทรงโปรดยกโทษ
ควำมบำปแลกควำมผดิของเขำ แต่ผูป้ระพฤติชัว่นั้น จะโปรดใหพ้น้โทษก็หำมิได ้ พระองคท์รงปรับ
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โทษบิดำถึงลูกหลำนต่อ ๆ ลงมำจนถึงสำมชัว่ส่ีชัว่ ขำ้พเจำ้ออ้นวอนขอพระองคไ์ดท้รงโปรดยกโทษ
กำรบำปของคนเหล่ำน้ี ตำมควำมเมตตำกรุณำอนัใหญ่ของพระองค ์ เหมือนอยำ่งพระองคไ์ดท้รงโปรด
แก่เขำทั้งหลำย ตั้งแต่ออกมำจำกประเทศอียปิตจ์นถึงบดัน้ี และพระเยโฮวำห์ตรัสวำ่ เรำไดย้กโทษนั้น
ตำมค ำของเจำ้ 

ข้อเสนอที่หน่ึง พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำ ในกำรยกโทษบำปในเม่ือคนท่ีท ำบำปนั้น ยอมสำรภำพ
และทิ้งบำปของตน 

กำรทรงส ำแดงพระเมตตำของพระเจำ้ เป็นรำกฐำนแห่งกำรส ำแดงของพระองคห์ลำยขอ้หลำย
ประกำร แต่อยำ่งไรก็ตำมในพระคมัภีร์พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำโดยเฉพำะ ในเม่ือมีมลทินเพรำะ
ควำมผดิบำป 

(2) เนหะมีย.์9:16-18,26,27,30,31- แต่เขำทั้งกบัปู่ ยำ่ตำยำยของพวกขำ้พเจำ้ไดท้  ำคอแขง็ 
ประพฤติตนในทำงโอหงั หำไดเ้ช่ือฟังประพฤติตำมพระบญัญติัของพระองคไ์ม่ ทั้งไดป้ระพฤติเป็นคน
ใจด้ือดึงไม่อ่อนนอ้ม มิไดร้ะลึกถึงกำรอศัจรรยอิ์ทธิฤทธ์ิพระองค ์ไดท้รงกระท ำในท่ำมกลำงเขำ และใน
ครำวกบฏนั้นเขำไดท้  ำใจคอแขง็ ตั้งคนหน่ึงข้ึนเป็นนำยน ำกลบัไปสู่ทำงท่ีเป็นทำสนั้นอีก แต่พระองค์
ทรงเป็นพระเจำ้ประกอบดว้ยควำมเมตตำกรุณำ ทรงอดกลั้นพระทยัไวโ้ดยพระมหำกรุณำอนัใหญ่ยิง่ ยงั
ทรงโปรดยกโทษ หำไดล้ะทิ้งเขำไม่ แทจ้ริงเม่ือเขำไดห้ล่อรูปววัไวส้ ำหรับตวันั้นและไดก้ล่ำววำ่ น่ี
แหละ เป็นพระเจำ้ท่ีน ำพวกเจำ้ข้ึนมำจำกเมืองอียปิต ์และไดก้ระท ำกำรล่วงละเมิดเป็นใหญ่ต่ำง ๆ (ดูขอ้ 
19-25ดว้ย) แต่ถึงกระนั้นเขำยงัไม่อ่อนนอ้มเช่ือฟัง ขืนคิดกบฏต่อพระองค ์ ไดบ้่ำยหนำ้ไปจำกพระ
บญัญติัของพระองค ์ กบัไดฆ่้ำพวกผูท้  ำนำยของพระองคท่ี์ไดห้ำ้มปรำมชกัชวนเขำใหก้ลบัหนัหำ
พระองคน์ั้น และเขำไดก้ระท ำเป็นกำรชัว่ร้ำยกำจมำก เหตุฉะนั้นพระองคจึ์งไดท้รงมอบเขำไวใ้นมือ
พวกศตัรูท่ีย  ่ำยขี่มข่ีเขำ ในเวลำท่ีเขำไดค้วำมเดือดร้อนนั้น เม่ือเขำไดร้้องทูลขอพระองค ์ ๆ ยงัไดท้รง
สดบัฟังแต่สวรรค ์ และทรงโปรดตำมควำมเมตตำกรุณำของพระองค ์ ทรงประทำนใหมี้ผูอ้นุเครำะห์
ช่วยไถ่เขำใหพ้น้มือศตัรูทั้งปวง แต่พระองคท์รงอดกลั้นพระทยัไวห้ลำยปี ไดส้ั่งสอนหำ้มปรำมเขำโดย
ประทำนใหว้ิญญำณของพระองคท์รงสถิตอยูใ่นพวกผูท้  ำนำย แต่เขำไม่เง่ียหูฟังเลย เหตุนั้นพระองคจึ์ง
ทรงมอบพวกเขำไวใ้นมือชำวชนต่ำงประเทศ ถึงกระนั้นโดยควำมเมตตำกรุณำอนัใหญ่หลวงของ
พระองคย์งัไม่ทรงลำ้งผลำญหรือละเขำเสียใหส้ิ้นเชิง ดว้ยวำ่พระองคเ์ป็นพระเจำ้อนัประกอบไปดว้ย
ควำมเมตตำและกรุณำ 

ข้อเสนอทีส่อง พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำ โดยกำรอดกลั้นพระทยัไวน้ำนต่อคนบำป เม่ือเขำ
ทั้งหลำยท ำใจแขง็กระดำ้ง และไม่ยอมเลิกกระท ำบำป 
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(เทียบ 2 เปโตร.3:9- “องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ไม่ไดท้รงเฉ่ือยชำ้ในค ำสัญญำของพระองค ์เหมือนบำง
คนคิดวำ่ชำ้นั้น แต่พระองคไ์ดท้รงอดกลั้นพระทยัไวเ้พรำะเห็นแก่ท่ำนทั้งหลำยเป็นชำ้นำน ไม่ทรง
ประสงคจ์ะใหค้นหน่ึงคนใดพินำศเลย แต่ทรงปรำรถนำจะใหค้นทั้งปวงกลบัใจเสียใหม่”) 
(3) เพลงสดุดี.6:1-4- ขำ้แต่พระเยโฮวำห์ ขออยำ่ทรงตกัเตือนขำ้พเจำ้ดว้ยควำมพิโรธขออยำ่ทรงโบยตี
ขำ้พเจำ้อยำ่งกรำดเกร้ียว ขำ้แต่พระเยโฮวำห์ขอทรงพระกรุณำแก่ขำ้พเจำ้ดว้ยขำ้พเจำ้มีใจเห่ียวแหง้ไป 
ขำ้แต่พระเยโฮวำห์ ขอทรงโปรดรักษำขำ้พเจำ้ให้หำยเพรำะกระดูกของขำ้พเจำ้ปวดร้ำวอยู ่ จิตใจของ
ขำ้พเจำ้เป็นทุกขห์นกัดว้ย ขำ้แต่พระเยโฮวำห์ พระองคก์็จะทรงใหเ้วลำชำ้ไปนำนสักเท่ำใด ขำ้แต่พระเย
โฮวำห์ ขอพระองคท์รงโปรดเสด็จกลบัมำช่วยจิตขำ้พเจำ้ใหร้อด ขอโปรดใหข้ำ้พเจำ้รอด เพรำะเห็นแก่
พระกรุณำคุณของพระองคเ์ถิด 

ฟีลิปปี.2:27- จริงอยูเ่ขำไดป่้วยเกือบจะตำย แต่พระเจำ้ไดท้รงพระกรุณำโปรดเขำและไม่ใช่
โปรดเขำคนเดียว แต่โปรดขำ้พเจำ้ดว้ย เพื่อไม่ใหข้ำ้พเจำ้มีควำมทุกขซ์อ้นทุกข์ 

อพยพ.15:13- พระองคไ์ดท้รงพระกรุณำน ำหนำ้พลไพร่ ซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงไถ่ไวพ้ระองคไ์ด้
ทรงพำเขำมำถึงท่ีสถิตอนับริสุทธ์ิของพระองคโ์ดยเดชำนุภำพของพระองค ์

ข้อเสนอทีส่าม พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำในกำรบ ำบดัโรค บ ำบดัทุกขแ์ละช่วยให้พน้จำกกำรกดข่ี
ข่มเหง 

(4) เพลงสดุดี.21:7- ดว้ยกษตัริยไ์ดว้ำงใจในพระเยโฮวำห์ และโดยพระเดชพระคุณของผูใ้หญ่
ยิง่สูงสุด ท่ำนจะไม่หว ัน่ไหว 

ข้อเสนอทีส่ี่ พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำ โดยกำรป้องกนัผูท่ี้ไวว้ำงใจพระองค ์
(5) เพลงสดุดี.59:16- ฝ่ำยขำ้พเจำ้จะร้องเพลงสรรเสริญ ฤทธ์ิเดชของพระองคเ์ป็นแน่ พอเวลำ

รุ่งเชำ้ ขำ้พเจำ้จะเปล่งเสียงร้องสรรเสริญ พระกรุณำคุณของพระองคเ์พรำะพระองคเ์ป็นป้อมอนัสูงของ
ขำ้พเจำ้ เป็นท่ีพึ่งพ  ำนกัในเวลำทุกขย์ำกของขำ้ขำ้พเจำ้ 

ข้อเสนอที่ห้า พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำ โดยกำรปกป้องและเป็นท่ีล้ีภยัในยำมทุกข ์
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บทที ่12 ความสัตย์ซ่ือของพระเจ้า 

1. ความจริงทีว่่าพระเจ้าทรงสัตย์ซ่ือ 

เฉลยธรรมบญัญติั.7:9- เหตุฉะนั้นเจำ้ทั้งหลำยจงรู้วำ่พระเยโฮวำห์พระเจำ้ของเจำ้ พระองคเ์ป็น
พระเจำ้ เป็นพระเจำ้ผูส้ัตยซ่ื์อ ผูท้รงรักษำค ำสัญญำไมตรี พระกรุณำคุณแก่คนทั้งหลำยท่ีรักพระองค ์
และผูท่ี้รักษำบญัญติัของพระองคจ์นถึงพนัชัว่อำยคุน 

เฉลยธรรมบญัญติั.32:4- พระองคเ์ป็นศิลำ กิจกำรอคัรทูตของพระองคดี์รอบคอบ เพรำะกำรทั้ง
ปวงของพระองคย์ติุธรรม พระองคเ์ป็นพระเจำ้แห่งควำมจริงปรำศจำกควำมอสัตย ์ เป็นผูช้อบธรรมและ
ซ่ือสัตย ์

อิสยำห์.49:7- พระเยโฮวำห์ พระมหำไถ่และองคบ์ริสุทธ์ิของชนชำติอิสรำเอล ตรัสแก่ผูท่ี้ถูก
คนทั้งหลำยดูหม่ินและเป็นท่ีรังเกียจแก่ประชำชน และผูเ้ป็นทำสของพวกเจำ้นำยวำ่ “บรรดำกษตัริยก์็
จะเห็นแลว้ลุกข้ึนยนื บรรดำเจำ้นำยก็จะโคง้ตวัลงใหเ้จำ้เพรำะเห็นแก่พระเยโฮวำห์ผูท้รงสัตยธ์รรม คือ
องคบ์ริสุทธ์ิของชนชำติอิสรำเอลผูไ้ดท้รงเลือกเจำ้ไว”้ 

1 โครินธ์.1:9- พระเจำ้ทรงสัตยซ่ื์อ ผูไ้ดท้รงเรียกท่ำนทั้งหลำยใหส้มำคมสนิทกบัพระบุตรของ
พระองค ์คือพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ 

1 โครินธ์.10:13- ไม่มีกำรทดลองอะไรมำถึงท่ำนทั้งหลำย เวน้ไวแ้ต่กำรทดลองซ่ึงเคยมีแก่
มนุษยท์ั้งปวง แต่พระเจำ้ทรงสัตยซ่ื์อ พระองคจ์ะไม่ทรงยอมใหท้่ำนถูกทดลองเกินท่ีจะทนได ้ และเม่ือ
ทรงยอมใหท้่ำนถูกทดลองนั้น จะทรงโปรดใหมี้ทำงท่ีจะหลีกเล่ียงไดด้ว้ย เม่ือท่ำนทั้งหลำยจะมีก ำลงั
ทนได ้

1 เธสะโลนิกำ.5:24- พระองคผ์ูท้รงเรียกท่ำนทั้งหลำยนั้นสัตยซ่ื์อ และพระองคจ์ะทรงยงั
ควำมส ำเร็จให้ดว้ย 

2 เธสะโลนิกำ.3:3- แต่วำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเป็นผูส้ัตยซ่ื์อ จะทรงตั้งท่ำนทั้งหลำยใหม้ัน่คง
อยู ่และทรงป้องกนัท่ำนไวใ้หพ้น้จำกกำรชัว่ร้ำย 

1 ยอห์น.1:9- ถำ้เรำสำรภำพควำมผดิของเรำ พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรมก็จะทรงโปรด
ยกบำปโทษของเรำ และจะทรงช ำระเรำ ใหพ้น้จำกอธรรมทั้งส้ิน 

ข้อเสนอ พระเจำ้ทรงเป็นผูส้ัตยซ่ื์อ 
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2. “ความสัตย์ซ่ือ” ในทีนี่ห้มายถึงว่าอะไร 

1. ตำมหลกันิรุกติศำสตร์ ในภำษำฮีบรูค ำท่ีแปลวำ่ “สัตยซ่ื์อ” หรือ “ซ่ือสัตย”์ ในพระคมัภีร์เดิม 
มีควำมหมำยวำ่ “ค ้ำจุน” “สนบัสนุน” หรือ “อุปถมัภ”์ เหตุฉะนั้นค ำวำ่ “สัตยซ่ื์อ” หมำยถึงผูท่ี้พึ่งอำศยั
ไดศ้พัทภ์ำษำกรีกตำมท่ีใชใ้นพระคมัภีร์ใหม่ หมำยถึงผูท่ี้ไวว้ำงใจได ้

2. วธีิใช ้ เพลงสดุดี.119:86- “ขอ้บญัญติัทั้งปวงของพระองคเ์ป็นควำมสัตยซ่ื์อ....”สุภำษิต.14:5- 
“พยำนท่ีสัตยซ่ื์อจะไม่มุสำ แต่พยำนเทจ็ก็พดูมุสำ” มทัธิว.24:45,46- “ใครเป็นบ่ำวสัตยซ่ื์อและฉลำด ท่ี
นำยไดต้ั้งไวเ้ป็นผูใ้หญ่ในครอบครัว ส ำหรับแจกอำหำรตำมเวลำ เม่ือนำยมำพบเขำกระท ำอยูอ่ยำ่งนั้น
บ่ำวผูน้ั้นก็จะเป็นสุข” มทัธิว.25:21,23- “นำยจึงตอบวำ่ ดีแลว้ เจำ้เป็นบ่ำวซ่ือตรงดี เจำ้สัตยซ่ื์อในของ
เล็กนอ้ย เรำจะตั้งเจำ้ให้ดูแลของมำก เจำ้จงร่วมควำมยนิดีกบันำยเถิด นำยจึงตอบวำ่ดีแลว้ เจำ้เป็นบ่ำว
ซ่ือตรงดี เจำ้สัตยซ่ื์อในของเล็กนอ้ย เรำจะตั้งเจำ้ให้ดูแลของมำก เจำ้จงร่วมควำมยินดีกบันำยเถิด” 

1 ทิโมธี.1:15- “ค ำน้ีเป็นค ำสัตยจ์ริง และสมควรท่ีคนทั้งปวงจะรับเอำไว ้คือวำ่พระเยซูคริสตไ์ด้
เสด็จเขำ้มำในโลก เพื่อจะไดท้รงช่วยคนบำปให้รอด และในพวกคนบำปนั้น ขำ้พเจำ้เป็นตวัเอก” 

ววิรณ์.2:15- “พระองคผ์ูป้ระทบับนพระท่ีนัง่นั้นจึงตรัสวำ่ “จงดูเถิด เรำก ำลงัสร้ำงส่ิงสำรพดั
ข้ึนใหม”่ และพระองคไ์ดต้รัสแก่ขำ้พเจำ้วำ่ “จงจำรึกไวเ้ถิด เพรำะวำ่ถอ้ยค ำเหล่ำน้ีเป็นค ำสุจริตและสัตย์
จริง” 

วธีิใชค้  ำ “สัตยซ่ื์อ” ในพระคมัภีร์ก็มีควำมหมำยตำมหลกันิรุกติศำสตร์ ควำมจะชดัเจนข้ึนเม่ือ
เรำศึกษำต่อไปวำ่ พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมสัตยซ่ื์อของพระองคอ์ยำ่งไร เพรำะฉะนั้นขอ้เสนอท่ีวำ่ “พระ
เจำ้ทรงเป็นผูส้ัตยซ่ื์อ” นั้นหมำยควำมวำ่ พระเจำ้ทรงเป็นผูท่ี้เรำไวว้ำงใจหรือพึงอำศยัไดอ้ยำ่งแน่นอน 
3.ควำมสัตยซ่ื์อของพระเจำ้ไม่มีขอบเขตจ ำกดั 

(1) เพลงคร ่ ำครวญ.3:23- ควำมเมตตำกรุณำนั้นมีมำใหม่ทุก ๆ เชำ้ ควำมสัตยธ์รรมของพระองค์
ก็ยิง่ใหญ่ไพศำล 

ข้อเสนอที่หน่ึง ควำมสัตยซ่ื์อของพระเจำ้ยิง่ใหญ่ไพศำล 
(2) เพลงสดุดี.36:5- ขำ้แต่พระเยโฮวำห์ พระกรุณำของพระองคอ์ยูใ่นสวรรค ์และควำมสัตยซ่ื์อ

ของพระองคสู์งเสมอฟ้ำ 
ข้อเสนอทีส่อง ควำมสัตยซ่ื์อของพระเจำ้ แผไ่ปถึงทอ้งฟ้ำและสวรรค ์ (เทียบ เพลงสดุดี.89:2- “ดว้ย
ขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวแ้ลว้วำ่ ควำมเมตตำจะตอ้งเจริญข้ึนเป็นนิตย ์ พระองคจ์ะทรงตั้งควำมสัตยซ่ื์อของ
พระองคไ์วใ้นสวรรคช์ั้นฟ้ำทีเดียว”) 

(3) เพลงสดุดี.33:4- เพรำะพระค ำของพระเยโฮวำห์ซ่ือตรง และบรรดำกิจกำรอคัรทูตของ
พระองคล์ว้นไปดว้ยควำมสัตยจ์ริง 
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ข้อเสนอทีส่าม พระเจำ้ทรงกระท ำพระรำชกิจของพระองค ์ดว้ยควำมสัตยซ่ื์อ 

4. พระเจ้าทรงส าแดงความสัตย์ซ่ือของพระองค์อย่างไร 

(1) ฮีบรู.10:23:36:37- ควำมหวงัท่ีเรำทั้งหลำยประกำศตวัรับไวแ้ลว้นั้น ให้เรำถือไวใ้หม้ัน่คง 
อยำ่ใหย้ิง่หยอ่น ๆ ไป เพรำะวำ่พระองคผ์ูไ้ดท้รงสัญญำนั้นสัตยซ่ื์อดว้ยวำ่ท่ำนทั้งหลำยตอ้งกำรควำม
เพียร เพื่อวำ่คร้ันท่ำนกระท ำใหน้ ้ำพระทยัของพระเจำ้ส ำเร็จแลว้ ท่ำนจะไดรั้บตำมค ำทรงสัญญำ ดว้ยอีก
ประเด๋ียวหน่ึงพระองคผ์ูเ้สด็จมำจะเสด็จมำแลว้ และจะไม่เน่ินชำ้ 

เฉลยธรรมบญัญติั.7:9- เหตุฉะนั้นเจำ้ทั้งหลำยจงรู้วำ่พระเยโฮวำห์พระเจำ้ของเจำ้ พระองคเ์ป็น
พระเจำ้ผูซ่ื้อสัตยผ์ูท้รงรักษำค ำสัญญำไมตรี พระกรุณำคุณแก่คนทั้งหลำยท่ีรักพระองค ์ และรักษำพระ
บญัญติัของพระองคจ์นถึงพนัชัว่อำยคุน 

เทียบ 1 พงศก์ษตัริย.์8:23,24,56- และพระองคท์ูลวำ่ “โอพ้ระเยโฮวำห์พระเจำ้ของอิสรำเอล ไม่
มีพระเจำ้อ่ืนเหมือนพระองค ์ ในขำ้งบนคือทอ้งฟ้ำ หรือขำ้งใตคื้อบนแผน่ดิน ผูไ้ดท้รงรักษำค ำสัญญำ
และพระกรุณำไวก้บัทำสทั้งหลำยของพระองคผ์ูด้  ำเนินเฉพำะพระองคด์ว้ยสุดใจของตน ซ่ึงพระองคไ์ด้
ทรงสัญญำไวก้บัดำวดิบิดำของขำ้พเจำ้ผูท้ำสของพระองค ์ พระองคก์็ทรงปกป้องรักษำไว ้ พระองคไ์ด้
ตรัสดว้ยพระโอษฐ ์ พระองคก์็ใหส้ ำเร็จดว้ยพระหตัถเ์หมือนอยำ่งวนัน้ี จงสรรเสริญพระเยโฮวำห์ผูไ้ด้
ทรงใหพ้วกอิสรำเอลพลไพร่ของพระองคมี์ท่ีหยดุพกัตำมสรรพส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้รงสัญญำไวแ้ลว้ ใน
สรรพส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้รงสัญญำไวโ้ดยโมเสสผูท้ำสของพระองค ์มิไดข้ำดค ำเดียวเลย 

เพลงสดุดี.89:33,34- แต่วำ่ควำมกรุณำของเรำจะไม่งดจำกท่ำนเสียทีเดียว และควำมสัตยซ่ื์อ
ของเรำ ๆ จะไม่ใหข้ำดไป เรำจะไม่หกัค ำสัญญำของเรำ หรือวจนะท่ีออกจำกริมฝีปำกของเรำแลว้ เรำจะ
ไม่เปล่ียนแปลงเลย 

เพลงสดุดี.119:89,90- ขำ้แต่พระเยโฮวำห์ พระวจนะของพระองคด์ ำรงอยูใ่นสวรรคต์ลอด
อนำคตกำล ควำมสัตยซ่ื์อของพระองคต์ั้งถำวรอยูทุ่ก ๆ ชัว่อำย ุพระองคไ์ดท้รงประดิษฐำนแผน่ดินโลก
ไวใ้หต้ั้งมัน่คงอยู ่

ข้อเสนอที่หน่ึง พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมสัตยซ่ื์อ โดยกำรรักษำพระสัญญำและขอ้ปฏิญำณของ
พระองค ์ พระเจำ้ทรงกระท ำตำมท่ีพระองคต์รัสออกจำกพระโอษฐข์องพระองคใ์ห้ส ำเร็จ ทุกขอ้ทุก
ประกำร ไม่วำ่มนุษยจ์ะกระท ำส่ิงใด 

(2) 1 เปโตร.4:19- เหตุฉะนั้น ใหค้นทั้งหลำยท่ีทนควำมทุกขย์ำกตำมชอบพระทยัพระเจำ้ ฝำก
วญิญำณจิตของตนไวก้บัพระองค ์ดว้ยกำรประพฤติดี เหมือนหน่ึงฝำกไวก้บัพระองคผ์ูท้รงสร้ำงอนัสัตย์
ซ่ือ 
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เพลงสดุดี 89:20-26 เรำไดพ้บดำวดิผูท้ำสของเรำ เรำไดเ้จิมท่ำนไวแ้ลว้ดว้ยน ้ำมนัอนับริสุทธ์ิ
ของเรำ มือของเรำจะประคบัประคองท่ำนเป็นเนืองนิตย ์และแขนของเรำจะชูก ำลงัของท่ำนไวด้ว้ย พวก
ศตัรูจะไม่ท ำร้ำยท่ำน หรือคนอสัตยอ์ธรรมจะไม่เบียดเบียน เรำจะตีพวกศตัรูใหล้ม้ลงตรงหนำ้ท่ำน และ
จะประหำรคนทั้งปวงท่ีเกลียดชงัท่ำน แต่ควำมสัตยซ่ื์อและพระกรุณำคุณของเรำจะด ำรงอยูก่บัทำ่น และ
สิงห์ของท่ำนจะถูกสถำปนำข้ึนในนำมของเรำ เรำจะตั้งมือของท่ำนไวเ้หนือทะเล และมือขวำท่ำนไว้
เหนือแม่น ้ำต่ำง ๆ ท่ำนจะร้องทูลเรำวำ่ “พระองคเ์ป็นพระบิดำของขำ้พเจำ้เป็นพระเจำ้ของขำ้พเจำ้ และ
เป็นศิลำท่ีขำ้พเจำ้ไดค้วำมรอด” 

สดุดีบทน้ีอำจเรียกไวว้ำ่เป็นบทสดุดีแห่งสัจจธรรม (ดูขอ้ท่ี 1) 

ข้อเสนอทีส่อง พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมสัตยซ่ื์อโดยป้องกนัผูรั้บใชข้องพระองคใ์นยำมทุกข ์ ยำมถูก
ทดลอง และยำมยุง่ยำก 

(3) เพลงคร ่ ำครวญ.3:22,23- เป็นเพรำะพระกรุณำคุณของพระเยโอวำห์ พวกขำ้พเจำ้จึงยงัไม่ได้
ถูกเผำผลำญเสียใหสู้ญไปทีเดียว เป็นเพรำะควำมเมตตำแห่งพระเยโฮวำห์วำ่ไม่มีขำดตอน ควำมเมตตำ
กรุณำนั้นมีมำใหม่ทุก ๆ เชำ้ ควำมสัตยธ์รรมของพระองคก์็ยิง่ใหญ่ไพศำล 

(เทียบ เยเรมีย.์51:5- ดว้ยวำ่พวกอิสรำเอลและยะฮูดำมิไดต้อ้งทิ้งจำกพระเจำ้ของตวั คือพระเย
โฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำย มำตรวำ่ประเทศของเขำทั้งหลำยเตม็ดว้ยควำมผิดต่อผูบ้ริสุทธ์ิองคเ์ดียว
แห่งพวกอิสรำเอล 

ข้อเสนอทีส่าม พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมสัตยซ่ื์อในกำรอุปถมัภพ์ลไพร่ของพระองค ์ ในกำรช่วยเขำให้
พน้มือพวกศตัรู แมว้ำ่เขำทั้งหลำยไม่สัตยซ่ื์อต่อพระองค ์

2 ทิโมธี.21:3-.....ถำ้เรำไร้ควำมสัตย ์พระองคก์็คงยงัสัตยซ่ื์ออยูน่ั้นเอง เพรำะพระองคจ์ะปฏิเสธ
พระองคเ์องไม่ได ้

1 ซำมูเอล12:20-22- ซำมูเอลกล่ำวแก่ชนนิกรวำ่ อยำ่วิตกไปเลย แมว้ำ่ไดก้ระท ำควำมชัว่ต่ำง ๆ 
เหล่ำน้ีแลว้ อยำ่งไร ๆ ก็ดี อยำ่ไดห้นัหลีกไปจำกกำรติดตำมพระเยโฮวำห์ แต่จงปฏิบติัพระองคด์ว้ย
ส้ินสุดใจของท่ำน อยำ่หนัไปตำมทำงซ่ึงเป็นเปล่ำ อนัหำประโยชน์พึงมิได ้ เพรำะส่ิงเหล่ำนั้นหำมีแก่น
สำรไม่ ดว้ยพระเยโฮวำห์ทรงเห็นแก่พระนำมอนัเลิศของพระองค ์ คงจะไม่ละทิ้งพลไพร่ของพระองค ์
แต่ประสงคจ์ะใหท้่ำนทั้งหลำยเป็นไพร่พลของพระองค ์

ควำมปลอดภยัของเรำอยูท่ี่ควำมสัตยซ่ื์อของพระเจำ้ ไม่ใช่ท่ีควำมสัตยซ่ื์อของเรำเอง 
(4) 1 โครินธ์.10:13- ไม่มีกำรทดลองอะไรมำถึงท่ำนทั้งหลำย เวน้ไวแ้ต่กำรทดลองซ่ึงเคยมีแก่

มนุษยท์ั้งปวง แต่พระเจำ้ทรงสัตยซ่ื์อ พระองคจ์ะไม่ทรงยอมใหท้่ำนถูกทดลองเกินท่ีจะทนได ้ และเม่ือ
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ทรงยอมใหท้่ำนถูกทดลองนั้น จะทรงโปรดใหมี้ทำงท่ีจะหลีกเล่ียงไดด้ว้ย เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะมีก ำลงั
ทนได ้

ข้อเสนอทีส่ี่ พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมสัตยซ่ื์อในกำรท่ีไม่ไดใ้หบุ้ตรของพระองครั์กกำรทดลองเกินท่ี
สำมำรถทนได ้แต่ทรงโปรดใหมี้ทำงหลีกเล่ียง เพื่อจะสำมำรถทนกำรทดลองได ้

(5) 2 เธสะโลนิกำ.3:3- แต่วำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ทำงเป็นผูส้ัตยซ่ื์อ จะทรงตั้งท่ำนทั้งหลำยให้
มัน่คงอยู ่และทรงป้องกนัท่ำนไวใ้หพ้น้จำกกำรชัว่ร้ำย 

1 โครินธ์.1:8,9- และพระองคจ์ะทรงบนัดำลใหท้่ำนทั้งหลำย ตั้งมัน่คงจนถึงท่ีสุดเพื่อท่ำน
ทั้งหลำยจะพน้จำกกำรถูกติในวนัของพระเยซูคริสต ์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ พระเจำ้ทรงสัตยซ่ื์อ ผูไ้ด้
ทรงเรียกท่ำนทั้งหลำย ใหส้มำคมสนิทกบัพระบุตรของพระองค ์คือพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของ
เรำ 

1 เธสะโลนิกำ.5:23,24- และขอใหอ้งคพ์ระเจำ้แห่งสันติสุขนั้นเอง ทรงบนัดำลใหท้่ำนทั้งหลำย
เป็นคนบริสุทธ์ิหมดจด และทรงรักษำทั้งวญิญำณจิตและกำยของท่ำนไวใ้หป้รำศจำกติเตียนไว ้ จนถึง
พระเยซูคริสตเจำ้ของเรำจะเสด็จมำ พระองคผ์ูท้รงเรียกท่ำนทั้งหลำยนั้นสัตยซ่ื์อ และพระองคจ์ะทรงยงั
ควำมส ำเร็จให้ดว้ย 

ข้อเสนอที่ห้า พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมสัตยซ่ื์อในกำรยืนยนั และแต่งตั้งผูท่ี้พระองคท์รงเรียกนั้นใน
กำรป้องกนัเขำไวใ้หพ้น้จำกกำรชัว่ร้ำย ในกำรช ำระเขำใหบ้ริสุทธ์ิหมดจด และในกำรรักษำเขำไวท้ั้ง
วญิญำณจิตและกำยใหป้รำศจำกติเตียน จนกระทัง่พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมำควำมมัน่ใจแห่งบุตร
ทั้งหลำยของพระเจำ้เก่ียวกบัอนำคตของเขำ พึงอยูก่บัควำมสัตยซ่ื์อของพระเจำ้ 

เทียบ ยอห์น.10:28,29- เรำใหชี้วตินิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะมิไดพ้ินำศเลยเป็นนิตย ์และจะ
ไม่มีผูใ้ดชิงแกะนั้นไปจำกมือของเรำได ้ พระบิดำของเรำท่ีประทำนแกะนั้นแก่เรำ เป็นใหญ่กวำ่สำรพดั
ทั้งปวง และไม่มีผูใ้ดอำจชิงแกะนั้นจำกพระหตัถพ์ระบิดำของเรำได ้

(6) เพลงสดุดี.119:75- ขำ้แต่พระเยโอวำห์ขำ้พเจำ้รู้แลว้วำ่ขอ้พิพำกษำของพระองคเ์ป็นยุติธรรม 
และพระองคไ์ดท้รงกระท ำใหข้ำ้พเจำ้มีควำมทุกขโ์ดยสุจริต 

ข้อเสนอที่หก พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมสัตยซ่ื์อ ในกำรทรงตีสอนบุตรของพระองค ์ เม่ือเขำหลงไปจำก
พระองค ์

เทียบ ฮีบรู.12:5,6- อยำ่ประมำทต่อกำรตีสอนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ และอยำ่ระอำใจเม่ือ
พระองคท์รงติเตียนท่ำนนั้น เพรำะวำ่พระองคท์รงรักผูใ้ด พระองคจึ์งทรงตีสอนผูน้ั้น และพระองคท์รง
รับคนใดเป็นบุตร พระองคก์็ทรงเฆ่ียนตีผูน้ั้น 
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(7) 1 ยอห์น.1:9- ถำ้เรำสำรภำพบำปผดิของเรำ พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรง
โปรดยกบำปโทษของเรำ และจะทรงช ำระเรำใหพ้น้จำกอธรรมทั้งส้ิน 

ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมสัตยซ่ื์อของพระองค ์ ในกำรอภยัโทษใหบุ้ตรของพระองคเ์ม่ือ
เขำสำรภำพบำป 

ควำมมัน่ใจของเรำวำ่พระเจำ้ทรงอภยัโทษใหเ้รำ เม่ือรับสำรภำพข้ึนอยูก่บัควำมจริงของพระเจำ้
สองประกำรท่ีเรำรู้แลว้ คือวำ่ พระเจำ้ทรงไวซ่ึ้งควำมยติุธรรมและพระเจำ้ทรงสัตยซ่ื์อ หำกเรำสงสัยวำ่
พระเจำ้ทรงไม่อภยัโทษใหเ้รำในเม่ือเรำสำรภำพบำปนั้น ก็เท่ำกบัวำ่เรำสงสัยควำมยติุธรรมและควำม
สัตยซ่ื์อของพระองค ์ทั้งสงสัยควำมสัตยจ์ริงของพระองค ์น่ีไม่ใช่กำรถ่อมตวั แต่เป็นกำรอวดต่ำงหำก 

(8) เพลงสดุดี.143:1,2- ขำ้แต่พระเยโฮวำห์ขอทรงสดบัค ำอธิษฐำนของขำ้พเจำ้ และทรงเง่ียพระ
กรรณฟังค ำทูลวงิวอนของขำ้พเจำ้ ขอทรงตอบขำ้พเจำ้ตำมควำมสัตยซ่ื์อและตำมควำมชอบธรรมของ
พระองค ์ ขออยำ่ทรงตดัสินผูท้ำสของพระองค ์ เพรำะบรรดำมนุษยท่ี์มีชีวติอยู ่ หำมีผูใ้ดจะสัตยธ์รรมต่อ
คลองพระเนตรของพระองคไ์ม่ 

ข้อเสนอที่แปด พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมสัตยซ่ื์อ ในกำรตอบค ำอธิษฐำนของบุตรของพระองค์ 
ควำมยติุธรรม ควำมเมตตำ และควำมสัตยซ่ื์อของพระเจำ้จะเดินเป็นแนวทำงเดียวกนั และเป็น

ประกนัวำ่พระองคจ์ะทรงช่วยพลไพร่ของพระองค ์ ใหร้อดพน้จำกมือศตัรู จะทรงป้องกนัไว ้ และจะ
ประทำนควำมรอดพน้บำปใหค้รบบริบูรณ์แก่เขำเป็นนิตย ์
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พระคริสตธรรมคมัภร์ีสอนว่าอย่างไร 
 

 

 
 

ภาคที ่2 

 

 

พระเยซูคริสต์ 
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บทที ่1 พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า 

1. พระนามของพระองค์ 

(1) ลูกำ.22:70- คนทั้งปวงจึงถำมวำ่ “ท่ำนเป็นบุตรของพระเจำ้หรือ” พระองคต์รัสแก่เขำวำ่ 
“เรำเป็นตำมท่ีท่ำนทั้งหลำยวำ่นั้นแหละ” 

ยอห์น.1:49- นะธนัเอลทูลตอบพระองคว์ำ่ “รับบี พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจำ้...” 
“พระบุตรของพระเจำ้” “บุตรของพระเจำ้” พระนำมเหล่ำน้ีปรำกฏถึงส่ีสิบคร้ังในพระคริสต

ธรรมคมัภีร์ นอกนั้นยงัมีค ำท่ีคลำ้ย ๆ กนั เช่น “พระบุตรของพระองค”์ “บุตรของเรำ” พระนำมเหล่ำน้ี
หมำยถึงพระคริสตโ์ดยตรง ดู ยอห์น.5:18- “เหตุฉะนั้นพวกยวิยิง่แสวงหำโอกำส ท่ีจะฆ่ำพระองคเ์สีย 
มิใช่เพรำะไดล่้วงกฎวยัสะบำโตส่ิงเดียว แต่ไดเ้รียกพระเจำ้วำ่เป็นบิดำของตนดว้ย คือได ้ กระท ำตวัให้
เสมอกบัพระเจำ้ 

(2) ยอห์น.1:18- ไม่มีใครเห็นพระเจำ้เลย พระบุตรองคเ์ดียวของพระเจำ้ผูท้รงสถิตอยูใ่นพระ
ทรวงของพระบิดำ ท่ำนองคน์ั้นใหส้ ำแดงพระองคแ์ลว้ 

“พระบุตรองคเ์ดียวของพระองค์” พระนำมน้ีปรำกฏถึงหำ้คร้ังซ่ึงเป็นหลกัฐำนยนืยนัวำ่พระเยซู
คริสตท์รงเป็นพระบุตรของพระเจำ้แต่มิไดมี้ควำมหมำยเช่นเดียวกบัสภำวะกำรเป็น บุตรพระเจำ้ของ
มนุษยท์ัว่ไป เทียบ มำระโก.12:6- “เจำ้ของสวนยงัมีบุตรชำยท่ีรักคนหน่ึง จึงใชบุ้ตรนั้นไปเป็นคร้ังท่ีสุด
พดูวำ่ เขำคงจะเคำรพบุตรของเรำ” ในขอ้ 2 ถึง 5 พระเยซูเองตรัสถึงบรรดำศำสดำพยำกรณ์ ซ่ึงเป็นคน
รับใชข้องพระเจำ้ แต่ในขอ้ท่ี 6 น้ี ตรัสเก่ียวกบัพระองคเ์องวำ่ เป็นบุตรท่ีรัก 

(3) ววิรณ์.1:17- คร้ันขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นพระองค ์ ขำ้พเจำ้ก็ลม้ลงแทบพระบำทของพระองคเ์หมือน
คนตำยแลว้ พระองคจึ์งเหยยีดพระหตัถเ์บ้ืองขวำ ออกถูกตอ้งขำ้พเจำ้แลว้ตรัสวำ่ “อยำ่กลวัเลย เรำเป็น
เบ้ืองตน้ และเป็นเบ้ืองปลำย” 

“เบ้ืองตน้และเบ้ืองปลำย” (เทียบ อิสยำห์.41:4- “ใครหนอไดก้ระท ำกำรน้ีใหส้ ำเร็จ และ
ประกำศถึงชัว่อำยคุนในเบ้ืองหนำ้ใหรู้้ล่วงหนำ้แต่เร่ิมแรก เรำโยชูวำ คือผูน้ั้นเป็นผูด้  ำรงอยูใ่นเวลำแรก
เดิม และในเวลำสุดปลำย” อิสยำห์ 44:6 “พระเยโฮวำห์กษตัริยข์องชนชำติอิสรำเอล และผูช่้วยใหร้อด
ของเขำ คือ พระเยโฮวำห์จอมพลโยธำ ตรัสวำ่ เรำเป็นเบ้ืองตน้ และเรำเป็นเบ้ืองปลำย และนอกจำกเรำ
ไม่มีเลย” สองขอ้น้ีแสดงวำ่ “พระเยโฮวำห์” “พระเยโฮวำห์จอมพลโยธำ” ทรงเป็น “เบ้ืองตน้และเบ้ือง
ปลำย” 



 71 

(4) ววิรณ์.22:12,13,16- จงดูเถิด เรำจะมำโดยเร็วพลนั และบ ำเหน็จของเรำจะอยูก่บัเรำ เรำจะ
ใหแ้ก่ทุกคนตำมกำรท่ีเขำประพฤตินั้น เรำคืออลัฟำและโอเมกำ เป็นเบ้ืองตน้และเป็นเบ้ืองปลำย เป็นผู ้
เร่ิมตน้และเป็นผูสุ้ดทำ้ย.....เรำคือเยซูไดใ้ชทู้ตสวรรคข์องเรำไปใหเ้ป็นพยำน ส ำแดงเหตุกำรณ์เหล่ำน้ี
แก่คริสตจกัรทั้งหลำย เรำเป็นรำกเหงำ้และเป็นเช้ือสำยของดำวดิ และเป็นดำวประจ ำรุ่งอนัรุ่งเรืองสุกใส 
ประการแรก “อลัฟำและโอเมกำ” 
ประการทีส่อง “เบ้ืองตน้และเบ้ืองปลำย” 

เทียบ ววิรณ์.1:8- “องคพ์ระเจำ้ผูท้รงเป็นอยูเ่ด๋ียวน้ี ผูไ้ดท้รงเป็นอยูใ่นกำลก่อน และผูจ้ะทรง
เป็นอยูเ่บ้ืองหนำ้นั้น และทรงมีมหิธิฤทธ์ิทุกประกำร กล่ำววำ่ “เรำเป็นอลัฟำและโอเมกำ” ในท่ีน้ีแสดง
วำ่ พระเจำ้ทรงเป็นอลัฟำและโอเมกำ 

(5) กิจกำรของอคัรทูต.3:14- แต่ท่ำนทั้งหลำยไดป้ฏิเสธพระองคซ่ึ์งเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และชอบ
ธรรมและไดข้อใหป้ล่อยผูเ้ฒ่ำใหแ้ก่ท่ำนทั้งหลำย 

ผูบ้ริสุทธ์ิ” ในโฮเชยำ.11:9- (“เรำจะไม่ลงอำชญำตำมควำมพิโรธอนัแรงกลำ้ของเรำ เรำจะไม่
ประหำรเอฟ็รำยมิอีก ดว้ยวำ่เรำเป็นพระเจำ้และมิใช่เป็นมนุษย ์ เรำเป็นผูบ้ริสุทธ์ิท่ำมกลำงพวกเจำ้ และ
เรำจะไม่มำผลำญเจำ้”) “ผูบ้ริสุทธ์ิ” ในขอ้น้ีและอีกหลำยขอ้หมำยถึงพระเจำ้ 

(6) เอเฟซสั.4:1- เหตุฉะนั้น ขำ้พเจำ้ผูท่ี้ถูกเจำ้จอง เพรำะเห็นแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จึงวงิวอนท่ำน
ทั้งหลำยใหป้ระพฤติสมกบัท่ีท่ำนทั้งหลำยทรงถูกเรียกแลว้นั้น 

ฟีลิปปี.2:11- และเพื่อล้ินทุกล้ินจะยอมรับวำ่ พระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้คือถวำย
เกียรติยศแก่พระเจำ้พระบิดำ 

เอเฟซสั.4:5- มีองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้องคเ์ดียว ควำมเช่ืออยำ่งเดียว บพัติศมำอนัเดียว (เทียบ ยอห์น.
20:28,ฮีบรู.1:10) 

“องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” หมำยถึง พระคริสต ์ในขอ้พระคมัภีร์เหล่ำน้ีและอีกหลำยขอ้ เช่นเดียวกบัท่ี
หมำยถึงพระเจำ้ในขอ้อ่ืน ๆ อีกหลำยขอ้ดว้ย 

(7) ลูกำ.2:11- คือวำ่ในวนัน้ี พระผูช่้วยใหร้อดของท่ำนทั้งหลำย คือพระคริสตเ์จำ้ มำบงัเกิดท่ี
เมืองดำวิด 

กิจกำรของอคัรทูต.4:26-33- กษตัริยท์ ั้งหลำยในแผน่ดินโลกไดต้ั้งตน และเจำ้นำยทั้งหลำย
ประชุมพร้อมกนัต่อสู้พระเจำ้ และต่อสู้พระคริสตข์องพระองค.์....อคัรสำวกจึงประกอบดว้ยฤทธ์ิเดช
ใหญ่ยิง่ และไดเ้ป็นพยำนวำ่พระเยซูเจำ้ ไดท้รงคืนพระชนมแ์ลว้และพระคุณอนัใหญ่ยิง่ไดอ้ยูก่บัเขำทุก
คน 
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“พระเยซูคริสตเจำ้” อคัรสำวกของพระเยซูไดเ้ช่ือมัน่วำ่ พระเยซูทรงเป็นพระเจำ้ จึงเรียก
พระองคด์ว้ยพระนำมน้ี ถำ้คนใดสงสัยในขอ้ควำมเหล่ำน้ี ขอใหอ่้ำนพระธรรมท่ีท่ำนอคัรสำวกไดเ้ขียน
ไว ้จะเห็นไดว้ำ่อคัรสำวกเรียกพระเยซูวำ่ เป็นพระเจำ้เสมอ (เทียบกิจกำรของอคัรทูต 9:17) 

พึงสังเกต มทัธิว 22:43-45, ฮีบรู.1:8 
(8) กิจกำรของอคัรทูต.10:36- เร่ืองนั้นพระองคไ์ดท้รงฝำกไวก้บัอิสรำเอล คือกำรประกำศข่ำว

ควำมสุขโดยพระเยซูคริสต ์ผูเ้ป็นพระเจำ้ของคนทั้งปวง 
“พระเจำ้ของคนทั้งปวง” 
(9) 1 โครินธ์.2:8- และซ่ึงไมมี่ผูค้รอบครองใด ๆ ในโลกน้ี ไดรู้้จกัพระปัญญำนั้นเพรำะวำ่ถำ้เขำ

รู้แลว้ เขำจะมิไดเ้อำองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ผูท้รงรัศมีตรึงไวท่ี้กำงเขน 
“องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ผูท้รงรัศมี” 
ใน เพลงสดุดี.24:8-10- “พระบรมมหำกษตัริย ์ ผูท้รงรัศมีนั้นเป็นผูใ้ด คือพระเยโฮวำห์ทรง

มหิทธิฤทธ์ิ พระเยโฮวำห์ทรงฤทธ์ิในกำรสงครำม แน่ะประตูทั้งหลำยจงเปิดเผยข้ึน และบำนประตูท่ี
มัน่คงเป็นนิตยเ์ผยข้ึนเถิด พระบรมมหำกษตัริยผ์ูท้รงรัศมี จึงจะเสด็จเขำ้มำพระบรมมหำกษตัริย ์ ผูท้รง
รัศมีนั้นเป็นผูใ้ด คือพระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำพระองคเ์ป็นพระบรมมหำกษตัริย ์ ผูท้รงรัศมี”พระเยโฮ
วำห์ทรงเป็นพระบรมมหำกษตัริย ์ผูท้รงรัศมี 

(10) อิสยำห์. 9:6- ดว้ยวำ่จะมีบุตรคนหน่ึงเกิดข้ึนในพวกเรำ คือทรงประทำนบุตรำคนหน่ึง
ใหแ้ก่พวกเรำ และท่ำนจะไดแ้บกกำรปกครองไวเ้หนือบ่ำของท่ำน และเขำจะขนำนนำมของท่ำนวำ่ ท่ี
ปรึกษำมหศัจรรย ์พระเจำ้ทรงอำนุภำพ พระบิดำองคถ์ำวร และองคส์ันติรำช 

“ท่ีปรึกษำมหศัจรรย”์ “พระเจำ้ทรงอำนุภำพ” “พระบิดำองคถ์ำวร” 
(11) ฮีบรู.1:8- แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองคต์รัสวำ่ “พระเจำ้ขำ้ พระท่ีนัง่ของพระองคอ์ยูช่ัว่

กบัป์ชัว่กลัป์ ทณัฑกรแห่งแผน่ดินของพระองค ์ก็เป็นทณัฑกรยติุธรรม” 
“พระเจำ้” 
ยอห์น 20:28- โธมำทูลตอบพระองคว์ำ่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ของขำ้พเจำ้และพระเจำ้ของ

ขำ้พเจำ้” โธมำไดเ้รียกพระเยซูวำ่ “พระเจำ้ของขำ้พเจำ้” และพระองคไ์ดท้รงต่อวำ่โธมำ ท่ีไม่ไดท้รงเช่ือ
พระองคก่์อน 

(12) มทัธิว.1:23- น่ีแน่ะสำวพรหมจำรีคนหน่ึงจะมีครรภ ์และจะคลอดบุตรชำยและเขำจะเรียก
นำมของท่ำนวำ่ “อิมำนุเอล” แปลวำ่ “พระเจำ้อยูก่บัเรำ” 

“พระเจำ้อยูก่บัเรำ” 
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(13) ทิตสั. 2:13- ใหค้อยท่ำรับควำมหวงัใจอนัใหมี้สุข และกำรส ำแดงสง่ำรำศีของพระเจำ้ใหญ่
ยิง่ คือ พระเยซูคริสตเจำ้ ผูช่้วยใหร้อดของเรำนั้น 

“พระเจำ้ใหญ่ยิง่” 
ข้อเสนอ มีพระนำมหลำยพระนำมท่ีปรำกฏอยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจนวำ่ 
พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจำ้ พระนำมเหล่ำน้ีบำงพระนำม ใชซ้ ้ ำกนัหลำยคร้ัง ในขอ้พระธรรมนบัเป็น
ร้อย ๆ ขอ้ 

2. คุณสมบัติวเิศษของพระองค์ 

(1) ทรงมีอ ำนำจเหนือทุกอยำ่ง 
(ก) ลูกำ.4:39- พระองคท์รงยืนอยูข่ำ้งคนเจบ็ ทรงหำ้มไข ้ไขก้็หำยเป็นปกติและบดัเด๋ียวนั้น แม่

ยำยของซีโมนก็ลุกข้ึนปรนนิบติัเขำทั้งหลำย 
พระเยซูทรงมีอ ำนำจเหนือโรคร้ำย เช้ือโรคทุกอยำ่งอยูใ่ตบ้งัคบับญัชำของพระองค ์
(ข) ลูกำ.3:14,15- แลว้พระองคเ์สด็จเขำ้ไปใกลถู้กตอ้งโลง คนหำมศพนั้นก็หยดุยนือยู ่พระองค์

จึงตรัสวำ่ “ชำยหนุ่มเอ๋ย เรำสั่งเจำ้ใหลุ้กข้ึนเถิด” คนท่ีตำยนั้นก็ลุกข้ึนนัง่พดู พระองคจึ์งมอบชำยหนุ่ม
ใหแ้ก่มำรดำของเขำ 

ลูกำ.8:54,55- คนทั้งปวงก็หวัเรำะเยำะพระองค ์ เพรำะเขำรู้วำ่ เด็กนั้นตำยแลว้พระองคจึ์งทรง
จบัมือเด็กนั้นตรัสวำ่ “ลูกเอ๋ย จงลุกข้ึนเถิด” แลว้วญิญำณจิตก็กลบัเขำ้ในเด็กนั้น เขำลุกข้ึนทนัที 
พระองคจึ์งตรัสสั่งใหเ้อำอำหำรมำใหเ้ขำกินบำ้ง 

ยอห์น.5:25- เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ คงมีเวลำหน่ึงแหละ ท่ีจริงเวลำนั้นก็ถึงแลว้ คือ
เม่ือผูท่ี้ตำยแลว้ จะไดย้นิส ำเนียงพระบุตรของพระเจำ้ และผูท่ี้ไดย้นินั้นจะมีชีวิต 

พระบุตรของพระเจำ้ทรงมีอ ำนำจเหนือควำมตำย ควำมตำยอยูใ่ตบ้งัคบับญัชำพระองค ์
(ค) มทัธิว.8:26,27- พระองคจึ์งตรัสแก่เขำวำ่ “โอ คนมีควำมเช่ือนอ้ย เจำ้กลวัท ำไม” แลว้

พระองคท์รงลุกข้ึนหำ้มลมและทะเล คล่ืนก็สงบเงียบทนัที ฝ่ำยคนเหล่ำนั้นก็อศัจรรยใ์จ พดูกนัวำ่ “ท่ำน
น้ีเป็นคนอยำ่งไรหนอ จนชั้นลมทะเลก็ฟังท่ำน” 

พระเยซูทรงมีอ ำนำจเหนือคล่ืนลมทะเล ลมทะเลอยูใ่ตบ้งัคบับญัชำของพระองค ์
(ง) มทัธิว.8:16- คร้ันพลบลง เขำพำคนเป็นอนัมำกมำหำพระองค ์ พระองคก์็ทรงขบัผีออกดว้ย

ค ำตรัส และบรรดำคนเจบ็ป่วย พระองคไ์ดท้รงรักษำใหห้ำย 
ลูกำ.4:35,36,41- พระเยซูจึงตรัสหำ้มวำ่ “จงน่ิงเสีย และออกมำจำกเขำเถิดเม่ือผนีั้นไดก้ระท ำ

เขำใหล้ม้ลงท่ำมกลำงประชุมชน แลว้ก็ออกมำจำกเขำ มิไดท้  ำอนัตรำยเขำเลย คนทั้งปวงก็ประหลำดใจ
นกั พดูกนัวำ่ “ค ำของท่ำนเป็นอยำ่งไรหนอเพรำะวำ่ท่ำนไดบ้งัคบัผโีครก ดว้ยอำชญำและดว้ยอ ำนำจมนั
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ก็ออกมำ” ผกี็ออกมำจำกคนหลำยคนดว้ยร้องวำ่ “ท่ำนเป็นพระบุตรของพระเจำ้” ฝ่ำยพระองคก์็ทรง
หำ้มมิใหม้นัพดู เพรำะวำ่มนัรู้แลว้วำ่พระองคเ์ป็นพระคริสต ์

พระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจำ้ ทรงมีฤทธ์ิอ ำนำจเหนือผร้ีำยบรรดำผร้ีำยอยูใ่ตบ้งัคบับญัชำ
ของพระองค ์

(7) เอเฟซสั.1:20-23- คร้ันเม่ือทรงบนัดำลใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมำจำกตำย และใหส้ถิตเบ้ืองขวำ
พระหตัถข์องพระองคใ์นสวรรคส์ถำน ซ่ึงสูงยิง่เหนือกำรปกครอง เหนืออ ำนำจ เหนือฤทธ์ิ เหนือ
อำนุภำพ และเหนือนำมช่ือทั้วปวงท่ีเขำเอ่ยข้ึน มิใช่ในสมยัน้ีเท่ำนั้น แต่ในอนำคตดว้ย พระองคไ์ดท้รง
ปรำบส่ิงสำรพดัทั้งปวง ลงไวใ้ตพ้ระบำทของพระองค ์ และไดท้รงตั้งพระองคไ์วเ้ป็นประมุข เหนือส่ิง
สำรพดัแห่งคริสตจกัร ซ่ึงเป็นพระกำยของพระองค ์คือซ่ึงเตม็บริบูรณ์ดว้ยพระองค ์ผูส้ถิตอยูท่ ัว่ทุกแห่ง
ทุกต ำบล 

พระเยซูคริสตท์รงอยูเ่หนือกำรปกครอง เหนือฤทธ์ิอ ำนำจ และอำนุภำพใด ๆ ทั้งส้ิน และเหนือ
นำมอ่ืนใดไม่ใช่เฉพำะในโลกน้ี แต่ตลอดไปในอนำคต ทุก ๆ ส่ิงทุก ๆ อยำ่งอยูใ่ตบ้งัคบับญัชำของ
พระองคท์ั้งบรรดำทูตสวรรคแ์ละผปีีศำจทั้งหลำย อยูใ่ตอ้  ำนำจของพระองค ์

(ฉ) ฮีบรู.1:3- พระบุตรนั้นเป็นแสงแห่งสง่ำรำศีของพระองค ์ และเป็นแบบพระฉำยำของ
พระองคน์ั้นเองทีเดียว และทรงทะนุบ ำรุงสรรพส่ิงไวด้ว้ยค ำตรัสอนัทรงฤทธ์ิของพระองค ์ เม่ือพระองค์
ไดท้รงช ำระควำมบำปของเรำเสร็จแลว้ ก็ไดป้ระทบัขำ้งขวำพระหตัถผ์ูท้รงเดชำนุภำพเบ้ืองบน 

พระบุตรของพระเจำ้เป็นผูท้รงทะนุบ ำรุงสรรพส่ิงไว ้ดว้ยค ำตรัสอนัทรงฤทธ์ิของพระองค ์
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระเจำ้ ทรงมีอ ำนำจเหนือทุกอยำ่ง 

(2)ทรงเป็นสัพพญัญู 
(ก) ยอห์น.9:16,19- พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “ไปเรียกผวัของเจำ้มำน่ีเถิด ผูห้ญิงนั้นจึงทูลตอบวำ่ 

“ดิฉนัไม่มีผวั” พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “เจำ้วำ่ถูกแลว้วำ่ผวัไม่มี เพรำะวำ่เจำ้มีผวัหำ้คนแลว้ แต่ท่ีเจำ้มีอยู่
เด๋ียวน้ีก็ไม่ใช่ผวัของเจำ้ ท่ีเจำ้วำ่นั้นก็จริง” ผูห้ญิงนั้นทูลพระองคว์ำ่ “ท่ำนเจำ้ค่ะ ดิฉนัเห็นวำ่ท่ำนเป็นผู ้
ท  ำนำย” 

พระเยซูทรงทรำบชีวิตของมนุษยทุ์กคน แมก้ระทัง่ควำมลบัส่วนตวัก็ตำม 
(ข) มำระโก.2:8- ในทนัใดนั้น เม่ือพระเยซูทรงทรำบในพระทยัวำ่ เขำคิดในใจอยำ่งนั้น 

พระองคจึ์งตรัสแก่เขำวำ่ “เหตุไฉนท่ำนทั้งหลำยคิดในใจอยำ่งน้ีเล่ำ” 
ลูกำ.5:22- แต่เม่ือพระเยซูทรงทรำบควำมคิดของเขำ พระองคจึ์งตรัสแก่เขำวำ่ “ท่ำนทั้งหลำย

คิดอะไรในใจ” 
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ยอห์น.2:29,25- แต่พระเยซูมิไดไ้วพ้ระทยัในคนเหล่ำนั้น เพรำะวำ่พระองคท์รงรู้จกัเขำทุกคน 
และพระองคไ์ม่ตอ้งกำรใหผู้ใ้ดช้ีแจงถึงเร่ืองมนุษย ์ ดว้ยวำ่พระองคท์รงทรำบทุกส่ิงซ่ึงมีในมนุษย ์ (ดู
กิจกำรของอคัรทูต 1:24 ดว้ย) 

พระเยซูทรงทรำบควำมคิดอนัเร้นลบั ภำยในใจของมนุษย ์ พระองคท์รงรู้จกัมนุษยทุ์กคน และ
พระองคท์รงทรำบทุกส่ิงท่ีมีอยูใ่นมนุษย ์

ใน 2 พงศำวดำร 6:30- “เม่ือนั้นขอพระองคท์รงสดบัฟังแต่สวรรคซ่ึ์งเป็นท่ีสถิตของพระองค์
และทรงพระกรุณำโปรดยกโทษเสีย ใหแ้ก่ทุกคนตำมกำรประพฤติของตนทุกประกำร ดุจพระองคท์รง
ทรำบสันดำนใจของคนนั้น ดว้ยพระองคผ์ูเ้ดียวทรงทรำบใจมนุษยช์ำติ” เยเรมีย.์1:79,10- “จิตใจ 
(มนุษย)์ เป็นโกงเกินบรรดำทุกส่ิง และเป็นชัว่ร้ำยกำจนกั ใครจะรู้จกัใจนั้นเล่ำ เรำคือพระเยโฮวำห์ได้
พิจำรณำจิตใจ (มนุษย)์ เรำไดไ้ล่เลียงวญิญำณทั้งปวง จนชั้นท่ีจะตดัสินใหทุ้กคน ๆ ตำมทำงทั้งปวงของ
ตวั และตำมกำรประพฤติทั้งหลำยของตวั” พระเจำ้เท่ำนั้นท่ีทรงทรำบจิตใจมนุษย ์

(ค) ยอห์น.6:64- แต่วำ่ในพวกท่ำนมีบำงคนท่ีจะไม่เช่ือ เพรำะพระเยซูทรงทรำบแต่เดิมวำ่เป็น
ผูใ้ดท่ีมิไดเ้ช่ือ และเป็นผูใ้ดท่ีจะมอบพระองคไ์ว ้

พระเยซูทรงทรำบตั้งแต่แรกวำ่ ยดูำอิศกำริโอดจะเป็นผูท้รยศต่อพระองค ์ และไม่เพียงแต่ทรง
ทรำบ เฉพำะควำมคิดของมนุษยใ์นปัจจุบนัเท่ำนั้น แต่ยงัทรงทรำบล่วงหนำ้ ถึงกำรตดัสินใจของมนุษย์
ในอนำคตดว้ย 

(ง) ยอห์น.1:48- นะธนัเอลทูลพระองคว์ำ่ “พระองครู้์จกัขำ้พเจำ้ท่ีไหน” พระเยซูทรงตอบวำ่ 
“ก่อนท่ีฟิลิปไดเ้รียกท่ำน เม่ือท่ำนอยูใ่ตต้น้มะเด่ือนั้น เรำไดเ้ห็นท่ำน” 

พระเยซูทรงทรำบกำรกระท ำของมนุษย ์ไม่วำ่อยูห่่ำงไกลเพียงใด 
(จ) ลูกำ.22:10-12- พระองคต์รัสตอบเขำวำ่ “น่ีแหละ เม่ือท่ำนจะเขำ้ไปในเมือง ก็จะมีชำยคน

หน่ึงถือหมอ้น ้ำมำพบท่ำน เขำจะเขำ้ในเรือนไหน จงตำมเขำไปในเรือนนั้น จงพดูกบัเจำ้ของเรือนวำ่ 
“ท่ำนอำจำรยใ์หถ้ำมท่ำนวำ่ หอ้งรับแขกท่ีเรำจะกินปัสกำกบัเหล่ำสำวกของเรำไดน้ั้นอยูท่ี่ไหน เจำ้ของ
เรือนนั้นจะช้ีใหท้่ำนเห็นห้องใหญ่ชั้นบน ท่ีตกแต่งไวแ้ลว้ จงจดัเตรียมท่ีนัน่เถิด” 

ยอห์น.13:1-เม่ือก่อนกำรเล้ียงปัญญำ พระเยซูทรงทรำบวำ่ เวลำมำถึงแลว้ ท่ีพระองคจ์ะออก
จำกโลกไปยงัพระบิดำ พระองคท์รงรักพวกศิษยข์องพระองคซ่ึ์งอยูใ่นโลกน้ีแลว้ พระองคย์งัทรงรักเขำ
จนถึงท่ีสุด 

ลูกำ 5:4-6 เม่ือพระองคต์รัสสอนเสร็จแลว้ จึงตรัสแก่ซีโมนวำ่ “จงถอยออกไปท่ีน ้ำลึกหยอ่น
อวนลงจบัปลำ” ซีโมนทูลตอบพระองคว์ำ่ “อำจำรยเ์จำ้ขำ้ ขำ้พเจำ้ทั้งหลำยทอดอวนคืนยงัรุ่งไม่ไดอ้ะไร
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เลย แต่ขำ้พเจำ้จะหยอ่นอวนลงตำมค ำของพระองค”์ เม่ือเขำหยอ่นลงแลว้ ก็ลอ้มปลำไวเ้ป็นอนัมำก จน
อวนของเขำก ำลงัขำดอยู ่

พระเยซูทรงทรำบอนำคต มิใช่เพียงแต่เฉพำะกิจกำรอคัรทูตของพระเจำ้เท่ำนั้น แต่พระองคย์งั
ทรงทรำบถึงกำรกระท ำเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของมนุษยแ์ละแมก้ระทัง่ถึงปลำในทะเล 

หมำยเหตุ ขอ้ทั้งหมดท่ีกล่ำวแลว้น้ี หำกพิจำรณำทีละขอ้อยำ่งถ่ีถว้นแลว้ ก็พอจะท ำใหเ้รำเขำ้ใจ
ไดว้ำ่ พระเจำ้ผูท้รงเป็นสัพพญัญู ไดเ้ปิดเผยใหพ้ระเยซูทรงทรำบส่ิงเหล่ำน้ี 

(ฉ) ยอห์น.21:17- พระองคต์รัสถำมเขำคร้ังท่ีสำมวำ่ “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่ำนเป็นมิตรกบัเรำ
หรือ” เปโตรก็เป็นทุกขใ์นใจ เพรำะพระองคท์รงถำมเขำคร้ังท่ีสำมวำ่ “ท่ำนเป็นมิตรกบัเรำหรือ” เขำทูล
ตอบพระองคว์ำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ พระองคท์รงทรำบสำรพดัทุกส่ิง พระองคท์รงทรำบวำ่ขำ้พเจำ้เป็นมิตร
กบัพระองค”์ พระเยซูจึงตรัสแก่เขำวำ่ “จงเล้ียงแกะของเรำเถิด” 

ยอห์น 16:30- ครำวน้ีขำ้พเจำ้ทั้งหลำยรู้แน่วำ่ พระองคท์รงทรำบสำรพดัทั้งส้ินและไม่ตอ้งกำร
ใหผู้ใ้ดทูลถำมพระองค ์เหตุฉะนั้น ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่พระองคไ์ดม้ำจำกพระเจำ้ 

โคโลสี.2:3- คลงัสติปัญญำและควำมรู้ทุกอยำ่งทรงปิดซ่อนไวใ้นพระองคน์ั้น 
พระเยซูทรงรอบรู้ทุก ๆ ส่ิงทุกอยำ่ง สติปัญญำทั้งหมดถูกซ่อนอยูใ่นพระองค ์

ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตท์รงรอบรู้ทุกส่ิงทุกอยำ่ง 
หมำยเหตุ ต่อไปเม่ือเรำศึกษำควำมเป็นมนุษยข์องพระเยซูคริสต ์เรำจะเห็นวำ่เม่ือพระเยซูคริสต์

เสด็จมำรับสภำพเป็นมนุษย ์ พระองคท์รงสมคัรพระทยัท่ีจะสละกำรใชค้วำมรอบรู้ของพระองค ์ (เทียบ 
มำระโก.11:12-14,ฟีลิปปี.2:7) 

(3) ทรงสถิตอยูท่ ัว่ทุกหนทุกแห่ง 
(ก) มทัธิว.18:20- ดว้ยวำ่มีสองคนประชุมกนัท่ีไหน ๆ ในนำมของเรำ เรำจะอยูท่่ำมกลำงเขำท่ี

นัน่ 
พระเยซูคริสตท์รงสถิตอยูทุ่ก ๆ แห่ง ไม่วำ่แห่งใดท่ีมีสองสำมคนประชุมกนัในพระนำมของ

พระองค ์พระองคท์รงสถิตอยูก่บัคนเหล่ำนั้น 
(ข) มทัธิว.28:20- ....สอนเขำใหถื้อรักษำส่ิงสำรพดั ซ่ึงเรำไดส้ั่งพวกท่ำนไว ้ น่ีแหละเรำจะอยู่

กบัท่ำนทั้งหลำยเสมอไปเป็นนิตยก์วำ่จะส้ินโลก 
พระเยซูคริสตท์รงสถิตอยูก่บัทุก ๆ คน ท่ีออกไปประกำศพระกิตติคุณไม่วำ่จะอยูใ่นแห่งใดใน

โลกน้ี 
(ค) ยอห์น.3:13- ไม่มีผูใ้ดไดข้ึ้นไปยงัสวรรค ์ เวน้ไวท้่ำนท่ีลงมำจำกสวรรค ์ คือบุตรมนุษยผ์ู ้

สถิตในสวรรคน์ั้น 
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พระเยซูคริสตท์รงประทบัอยูใ่นสวรรค ์
(ง) ยอห์น.14:20- ในวนันั้นท่ำนทั้งหลำยจะรู้วำ่เรำอยูใ่นพระบิดำ และท่ำนทั้งหลำยอยูใ่นเรำ 

และเรำอยูใ่นท่ำนทั้งหลำย 
2 โครินธ์.13:5- ท่ำนทั้งหลำยจงพิจำรณำดูตวัของท่ำนเองวำ่ ท่ำนตั้งอยูใ่นควำมเช่ือหรือไม่ จง

ชนัสูตรดูตวัของท่ำนเองเถิด ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรือวำ่ พระเยซูคริสตส์ถิตอยูใ่นท่ำนทั้งหลำย เวน้ไวท้่ำน
จะท ำกำรชนัสูตรไม่ได ้

พระเยซูคริสตส์ถิตอยูใ่นผูเ้ช่ือแต่ละคน 
(จ) เอเฟซสั.1:23-.... ซ่ึงเป็นพระกำยของพระองคคื์อ ซ่ึงเตม็บริบูรณ์ดว้ยพระองคผ์ูส้ถิตอยูท่ ัว่

ทุกแห่งทุกต ำบล 
พระเยซูคริสตท์รงสถิตอยูท่ ัว่ทุกหนทุกแห่ง 

ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตท์รงสถิตอยูทุ่กแห่ง 
(4) ทรงเป็นอยูนิ่รันดร์ 
ยอห์น.1:1- เม่ือเดิมนั้นพระวำทะเป็นอยูแ่ลว้ และพระวำทะนั้นไดอ้ยูก่บัพระเจำ้ และพระวำทะ

นั้นเป็นพระเจำ้ 
มีคำห์ 5:2 แต่ท่ำนบำ้นเบธ็เลเฮม็เอฟรำธำ ซ่ึงเป็นแต่หน่วยชนหมู่นอ้ยในหมู่บำ้นจ ำนวนพนัคน

แห่งบะฮูดำ จะมีผูห้น่ึงแทนเรำออกมำจำกท่ำน ซ่ึงจะเป็นกษตัริยค์รองอิสรำเอล อนัสืบเน่ืองมำแต่กำล
ดึกด ำบรรพ ์จำกดั้งเดิมโนน้ 

โคโลสี.1:17- และพระองคท์รงเป็นอยูก่่อนสรรพส่ิงนั้น สรรพส่ิงจึงด ำรงคงอยูไ่ดโ้ดยพระองค ์
อิสยำห์ 9:6 ดว้ยวำ่จะมีบุตรคนหน่ึงเกิดข้ึนในพวกเรำ คือทรงประทำนบุตรคนหน่ึงใหแ้ก่พวก

เรำ และท่ำนไดแ้บกกำรปกครองไวเ้หนือบ่ำของท่ำน และเขำจะขนำนนำมของท่ำนวำ่ ท่ีปรึกษำ
มหศัจรรย ์พระเจำ้ทรงอำนุภำพ พระบิดำองคถ์ำวรและองคส์ันติรำช 

ยอห์น.17:5- เด๋ียวน้ีพระบิดำเจำ้ขำ้ ขอโปรดใหข้ำ้พเจำ้มีเกียรติยศจ ำเพำะพระพกัตร์พระองค ์
คือเกียรติยศซ่ึงขำ้พเจำัไดมี้กบัพระองค ์ในกำลเม่ือโลกน้ียงัไม่มี (ดู ยอห์น.6:62 ดว้ย) 

ยอห์น.8:58 พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ เรำเป็นอยูก่่อนอบัรำฮมัเกิด
อีก 

1 ยอห์น1:1- ซ่ึงไดท้รงเป็นผูอ้ยูแ่ต่เดิมนั้น ซ่ึงเรำไดย้นิ ซ่ึงเรำไดเ้ห็นดว้ยตำ ซ่ึงเรำไดพ้ินิจดู 
และมือของเรำไดถู้กตอ้ง ซ่ึงเก่ียวกบัพระวำทะอนัทรงชีวิตอยู ่

ฮีบรู.13:8- พระเยซูคริสตท์รงเป็นอยูอ่ยำ่งเดียวกนั ในเวลำวำนน้ี และเวลำวนัน้ี และสืบ ๆ ไป
เป็นนิจกำล 
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ข้อเสนอทีส่ี่ พระบุตรของพระเจำ้ทรงเป็นอยูนิ่รันดร์ 
(5) ไม่ทรงเปล่ียนแปลง 
ฮีบรู.13:8- พระเยซูคริสตท์รงเป็นอยูอ่ยำ่งเดียวกนั ในเวลำวำนน้ี และเวลำวนัน้ีและสืบไปเป็น

นิจกำล 
ฮีบรู.1:12- และพระองคจ์ะทรงพบัส่ิงเหล่ำนั้นไวเ้หมือนผำ้ห่ม ก็ดุจผำ้ห่ม และส่ิงเหล่ำนั้นจะ

แปลงเปล่ียนไป แต่พระองคอ์ยำ่งไรก็อยำ่งนั้น วนั เดือน และปีทั้งหลำยของพระองคจ์ะไม่รู้ส้ิน 
ข้อเสนอทีห้่า พระเยซูคริสตท์รงไม่เปล่ียนแปลง พระองคท์รงเป็นอยูนิ่รันดร์ และไม่ทรงแปรปรวน
ตลอดกำล 

(6) ฟีลิปปี.2:6- พระองคน์ั้นทรงสภำพของพระเจำ้ แต่มิไดท้รงถือวำ่ กำรท่ีเท่ำเทียมกบัพระเจำ้
นั้นเป็นกำรท่ีตอ้งสงวนไว ้
ข้อเสนอทีห่ก พระเยซูคริสตท์รงสภำพเป็นพระเจำ้ ก่อนเสด็จลงมำรับสภำพเป็นมนุษย ์

(7) โคโลสี.2:9- เพรำะวำ่ในพระองคน์ั้น สภำพของพระเจำ้ทรงด ำรงอยูเ่ตม็บริบูรณ์ 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด ควำมครบบริบูรณ์ของพระเจำ้ ทรงอยูใ่นพระคริสต ์
สรุปขอ้เสนอ พระเยซูคริสตท์รงมีพระลกัษณะของพระเจำ้ และทรงมีสภำพเป็นพระเจำ้อยำ่งครบ
บริบูรณ์ 

3. พระราชกจิของพระองค์ 

(1) ทรงเนรมิตสร้ำงส่ิงทั้งปวง 
ฮีบรู.1:10- และองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้เจำ้ขำ้ เม่ือเดิมพระองคไ์ดว้ำงรำกแผน่ดินโลกและฟ้ำสวรรค์

เป็นหตัถกิจของพระองค ์
ยอห์น.1:3- พระองคไ์ดท้รงสร้ำงสรรพส่ิงทั้งปวง และส่ิงทั้งปวงท่ีเป็นข้ึนแลว้นั้นไม่มีสักส่ิง

เดียว ท่ีเป็นข้ึนนอกเหนือพระองค ์
โคโลสี.1:16- เพรำะวำ่พระองคไ์ดท้รงสร้ำงสรรพส่ิง ในทอ้งฟ้ำก็ดี ท่ีแผน่ดินโลกก็ดี ส่ิงซ่ึง

ประจกัษแ์ก่ตำและซ่ึงไม่ประจกัษแ์ก่ตำ จะเป็นพระท่ีนัง่หรือเป็นอำนุภำพหรือเป็นผูมี้บรรดำศกัด์ิหรือผู ้
มีฤทธ์ิก็ดี พระองคไ์ดท้รงสร้ำงสรรพส่ิงนั้น และทรงสร้ำงไวส้ ำหรับพระองค ์
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระบุตรของพระเจำ้ พระวำทะนิรันดร์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ทรงเป็นผูเ้นรมิตสรรพส่ิงทั้ง
ปวง 

(2) ทรงเป็นผูท้ะนุบ ำรุง 
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ฮีบรู.1:3- พระบุตรนั้นเป็นแสงสวำ่งแห่งสง่ำรำศีของพระองค ์ และเป็นแบบพระฉำยำของ
พระองคน์ั้นเองทีเดียว และทรงทะนุบ ำรุงสรรพส่ิงไวด้ว้ยค ำตรัส อนัทรงฤทธ์ิของพระองค ์เม่ือพระองค์
ไดท้รงช ำระควำมบำปของเรำสร็จแลว้ ก็ไดป้ระทบัขำ้งขวำพระหตัถผ์ูท้รงเดชำนุภำพเบ้ืองบน 
ข้อเสนอทีส่อง พระบุตรของพระเจำ้ ทรงเป็นผูท้  ำนุบ ำรุงสรรพส่ิง 

(3) ทรงยกโทษบำป 
มำระโก.2:5-11- เม่ือพระเยซูทรงเห็นควำมเช่ือของเขำ พระองคจึ์งตรัสแก่คนง่อยนั้นวำ่ “ลูก

เอ๋ย ควำมผิดของเจำ้ทรงโปรดยกเสียแลว้” แต่มีพวกอำลกัษณ์ลำงคนนัง่ท่ีนัน่ และเขำคิดในใจวำ่ “คนน้ี
พดูหม่ินประมำทเช่นน้ีท ำไมเล่ำ ใครจะยกควำมผดิไดเ้วน้แต่พระเจำ้องคเ์ดียว” ในทนัใดนั้น เม่ือพระ
เยซูทรงทรำบในพระทยัวำ่ เขำคิดในใจอยำ่งนั้น พระองคจึ์งตรัสแก่เขำวำ่ “เหตุไหน ท่ำนทั้งหลำยมำคิด
ในใจอยำ่งน้ีเล่ำ ซ่ึงจะวำ่กบัคนง่อยวำ่ ควำมผิดของเจำ้โปรดยกเสียแลว้ หรือจะวำ่ จะยกท่ีนอนเดินไป
เถิด ขำ้งไหนจะง่ำยกวำ่กนั แต่วำ่เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะไดรู้้วำ่บุตรมนุษยมี์อ ำนำจจะโปรดยกโทษใน
แผน่ดินโลกได”้ พระองคจึ์งตรัสแก่คนง่อย....ลูกำ.7:48- พระองคจึ์งตรัสแก่ผูห้ญิงนั้นวำ่ “ควำมผดิบำป
ของเจำ้โปรดยกเสียแลว้” 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตท์รงมีอ ำนำจ ท่ีจะโปรดยกโทษบำปในแผน่ดินโลก 

หมำยเหตุ พระเยซูทรงสอนวำ่ ควำมบำปนั้นเป็นกำรกระท ำผดิต่อพระองคโ์ดยตรง (ดู ลูกำ.
7:40-47- ฝ่ำยพระเยซูตรัสตอบเขำวำ่ “ซีโมนเอ๋ย เรำมีอะไรจะพดูกบัท่ำนบำ้ง” เขำทูลวำ่ “อำจำรยเ์จำ้ขำ้ 
จงพดูไปเถิด” พระองคจึ์งตรัสวำ่ “เจำ้หน้ีคนหน่ึงมีลูกหน้ีสองคน คนหน่ึงเป็นหน้ีเงินหำ้ร้อยบำท อีกคน
หน่ึงเป็นหน้ีเงินหำ้สิบบำทเม่ือเขำไม่มีอะไรจะใชห้น้ีแลว้ ท่ำนจึงโปรดยกหน้ีใหเ้ขำทั้งสอง ในสองคน
นั้นคนไหนจะรักนำยมำกกวำ่” ซีโมนจึงทูลตอบวำ่ “ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ คนท่ีนำยไดโ้ปรดยกหน้ีใหม้ำกก็
เป็นคนท่ีรักนำยมำก” พระองคจึ์งตรัสแก่เขำวำ่ “ท่ำนพดูถูกแลว้” พระองคจึ์งเหลียวหลงัดูผูห้ญิงนั้น
และตรัสแก่ซีโมนวำ่ “ท่ำนเห็นผูห้ญิงน้ีหรือ เรำไดเ้ขำ้มำในบำ้นของท่ำน ท่ำนมิไดใ้ห้น ้ำลำ้งเทำ้ของเรำ 
แต่หญิงน้ีไดเ้อำน ้ำตำช ำระเทำ้ของเรำและไดเ้อำผมของตนเช็ด ท่ำนมิไดจู้บเรำ แต่ผูห้ญิงน้ีตั้งแต่เขำ้มำ
มิไดห้ยดุจูบเทำ้ของเรำมำก ท่ำนมิไดเ้อำน ้ำมนัชะโลมศีรษะของเรำ แต่ผูห้ญิงน้ีไดเ้อำน ้ำมนัหอมชะโลม
เทำ้ของเรำ เหตุฉะนั้นเรำบอกท่ำนวำ่ควำมผดิบำปของหญิงน้ีซ่ึงมีมำก ไดโ้ปรดยกเสียแลว้ เพรำะเขำรัก
มำก แต่ผูท่ี้ไดรั้บควำมยกโทษนอ้ย ผูน้ั้นก็รักนอ้ย) 

พระเยซูทรงเรียกทั้งซีโมนและผูห้ญิงคนนั้นวำ่ เป็นคนบำปและตรัสวำ่ทั้งสองคนเป็นหน้ี
พระองค ์
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(เทียบ เพลงสดุดี.51:4- ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำผดิต่อพระองค ์ต่อพระองคผ์ูเ้ดียวและไดก้ระท ำชัว่ต่อ
พระเนตรของพระองค ์ เพื่อพระองคจ์ะไดเ้ป็นยติุธรรมเม่ือทรงตรัสและเพื่อจะไดเ้ป็นชอบธรรมเม่ือ
พระองคท์รงพิพำกษำ) 

(4) ทรงโปรดใหค้นตำยฟ้ืนคืนชีพ 
ยอห์น.6:39,44- ควำมประสงคข์องพระบิดำ ท่ีทรงใชเ้รำมำนั้น คือให้เรำรักษำสำรพดัซ่ึง

พระองคไ์ดท้รงมอบไวก้บัเรำ มิใหห้ำยไปสักส่ิงเดียว แต่ใหเ้ป็นข้ึนมำในวนัท่ีสุด ไม่มีผูใ้ดจะมำถึงเรำ
ได ้เวน้ไวพ้ระบิดำผูท้รงใชเ้รำมำ จะชกัน ำเขำ และเรำจะใหผู้น้ั้นเป็นข้ึนมำในวนัท่ีสุด 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสตท์รงโปรดคนตำยให้ฟ้ืนคืนชีพ 

ถาม เอลียำกบัเอลีชำไดท้  ำใหค้นตำยฟ้ืนคืนชีพมิใช่หรือ เปล่ำเลยพระเจำ้ทรงโปรดใหค้นตำย
ฟ้ืนข้ึน เป็นกำรตอบค ำอธิษฐำนของท่ำนทั้งสองแต่พระเยซูคริสตจ์ะทรงท ำใหค้นตำยฟ้ืน ดว้ยค ำตรัส
ของพระองคเ์องเม่ือพระเยซูคริสตท์รงสภำพเป็นมนุษย ์ พระองคท์รงท ำใหค้นตำยฟ้ืนคืนชีพโดยกำร
อธิษฐำน (ยอห์น 11:41- เขำจึงยกศิลำออกเสีย ฝ่ำยพระเยซูทรงแหงนพระเนตรตรัสวำ่ “โอพระบิดำ 
ขำ้พเจำ้ขอบพระคุณพระองค ์เพรำะพระองคไ์ดท้รงฟังขำ้พเจำ้”) 

(5) ทรงเปล่ียนร่ำงของมนุษย ์
ฟีลิปปี.3:21- พระองคจ์ะทรงเปล่ียนแปลงกำยอนัต ่ำตอ้ยของเรำใหใ้หม่ข้ึนให้เป็นเหมือนอยำ่ง

กำยของพระองคอ์นัทรงสง่ำรำศี ดว้ยฤทธ์ิซ่ึงพระองคท์รงอำจปรำบส่ิงสำรพดัใตอ้  ำนำจของพระองค ์
ข้อเสนอทีห้่า พระเยซูคริสตจ์ะทรงเปล่ียนร่ำงกำยอนัต ่ำตอ้ยของเรำใหมี้สง่ำรำศีข้ึน เหมือนพระกำยของ
พระองค ์

(6) ทรงเป็นผูพ้ิพำกษำ 
2 ทิโมธี.4:1- ขำ้พเจำ้ก ำชบัท่ำนจ ำเพำะพระเจำ้ และจ ำเพำะพระเยซูคริสตเ์จำ้ผูท้รงพิพำกษำทั้ง

คนเป็นและคนตำย โดยอำ้งกำรท่ีพระองคจ์ะเสด็จมำปรำกฏและอำ้งแผน่ดินของพระองค ์
ข้อเสนอทีห่ก พระเยซูคริสตจ์ะทรงเป็นผูพ้ิพำกษำทั้งคนเป็นและคนตำย 

หมำยเหตุ พระเยซูทรงเนน้วำ่กำรพิพำกษำนั้น พระเจำ้ทรงเป็นผูม้อบให้โดยตรง 
ยอห์น 5:22,23 เพรำะวำ่พระบิดำมิไดท้รงพิพำกษำผูใ้ด แต่กำรพิพำกษำทั้งส้ินพระองคไ์ดท้รง

มอบไวแ้ก่พระบุตร เพื่อจะใหค้นทั้งปวงนบัถือพระบุตรเหมือนท่ีไดน้บัถือพระบิดำ ผูท่ี้มิไดน้บัถือพระ
บุตร ก็มิไดน้บัถือพระบิดำท่ีทรงใชพ้ระบุตรนั้นมำ 

(7) ทรงโปรดประทำนชีวตินิรันดร์ 
ยอห์น.10:28- เรำใหชี้วตินิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะมิไดพ้ินำศเลยเป็นนิตยแ์ละจะไม่มีผูใ้ด

ชิงแกะนั้น ไปจำกมือของเรำได ้
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ยอห์น.17:2- เหมือนพระองคไ์ดท้รงประทำนใหพ้ระบุตรมีอ ำนำจ เหมือนเน้ือหนงัทั้งส้ิน เพื่อ
พระบุตรจะใหชี้วตินิรันดร์ แก่บรรดำคนท่ีพระองคท์รงประทำนแก่พระบุตรนั้น 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูป้ระทำนชีวิตนิรันดร์ 

สรุปข้อเสนอ พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวยนืยนั ถึงพระรำชกิจของพระเยซูคริสต ์ ไวอ้ยำ่ง
ชดัเจนเจด็ประกำร 

4.ข้อความทีอ้่างถงึพระเยโฮวาห์ในพระคมัภีร์เดิมน้ัน หมายถึงพระเจ้า แต่ในพระคมัภีร์ใหม่
หมายถึงพระเยซูคริสต์ 

(1) เพลงสดุดี.102:24-27- ขำ้พเจำ้ไดทู้ลวำ่ ขำ้แต่พระเจำ้ของขำ้พเจำ้ ขออยำ่ทรงพำขำ้พเจำ้ไป
เสียในเวลำกลำงอำยขุองขำ้พเจำ้ พระพรรษำของพระองคย์ ัง่ยนือยูต่ลอดบรรดำชัว่อำยขุองมนุษย ์ เม่ือ
เดิมพระองคไ์ดท้รงตั้งรำกแห่งแผน่ดินโลกไว ้ และฟ้ำสวรรคเ์ป็นพระหตัถกิจของพระองค ์ ส่ิงเหล่ำนั้น
จะเส่ือมสูญไป แต่พระองคท์รงด ำรงย ัง่ยนือยูจ่ริง พระเจำ้ค่ะ ส่ิงสำรพดัเหล่ำนั้นจะเก่ำไปดุจเส้ือผำ้ 
พระองคจ์ะทรงผลดัเปล่ียนส่ิงเหล่ำนั้นเหมือนเปล่ียนเส้ือ แต่พระองคไ์ม่ทรงแปรปรวนไป และพระ
พรรษำของพระองคไ์ม่รู้ส้ินสุดเลย 

ตำม ฮีบรู.1:10-12- “และองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เจำ้ขำ้ เม่ือเดิมพระองคไ์ดว้ำงรำกแผน่ดินโลก และ
ฟ้ำสวรรคเ์ป็นหตัถกิจของพระองคส่ิ์งเหล่ำนั้นจะวินำศไป แต่พระองคด์ ำรงอยู ่และส่ิงเหล่ำนั้นจะเก่ำแก่
ไปเหมือนผำ้ผอ่น และพระองคจ์ะทรงพบัส่ิงเหล่ำนั้นไวเ้หมือนผำ้ห่ม ก็ดุจผำ้ห่ม และส่ิงเหล่ำนั้นจะ
แปลงเปล่ียนไป แต่พระองคอ์ยำ่งไรก็อยำ่งนั้น วนั เดือน และปีทั้งหลำยของพระองคจ์ะไม่รู้ส้ิน” 
ขอ้ควำมเหล่ำน้ีอำ้งถึงพระเยซูคริสตโ์ดยตรง 

(2) อิสยำห์.40:3,4- มีเสียงผูห้น่ึงวำ่ จงเตรียมทำงของพระเยโฮวำห์ในป่ำจงปรับทำงหลวงในป่ำ
ทรำยใหร้ำบเรียบ ส ำหรับพระเยโฮวำห์พระเจำ้ของเรำ หุบเขำทุกแห่งจะถูกถมข้ึนใหสู้ง และภูเขำและ
เนินเขำทุกแห่ง จะถูกปรำบใหต้ ่ำลง ท่ีแห่งใดท่ีไม่สม ่ำเสมอ จะถูกปรำบใหเ้สมอและท่ีขรุขระก็จะถูก
ท ำใหร้ำบเตียน 

ใน มทัธิว.3:3, ลูกำ.1:68,69,76- “จงสรรเสริญพระเจำ้ของพวกอิสรำเอล ดว้ยวำ่พระองคไ์ดท้รง
เยีย่มเยยีนและช่วยไถ่พลเมืองของพระองค ์ และไดท้รงประทำนผูมี้ฤทธ์ิมำ ในวงศข์องดำวดิผูท้ำสของ
พระองค ์ให้เป็นท่ีรอดแก่เรำ ท่ำนทำรกเอ๋ย เขำจะเรียกท่ำนวำ่เป็นศำสดำพยำกรณ์ของผูสู้งสุด เพรำะวำ่
ท่ำนจะน ำหนำ้องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้และจดัเตรียมมรรคำของพระองคไ์ว”้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ในท่ีน้ีหมำยถึง
พระเยซู ซ่ึงผูรั้บใชข้องพระเจำ้ไดเ้ป็นผูน้ ำทำง และจดัเตรียมทำงไวใ้หพ้ระองค์ 
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(3) เยเรมีย.์11:20- แต่วำ่ โอพ้ระเยโฮวำห์เจำ้ของพลโยธำทั้งหลำย ผูท่ี้ไดพ้ิพำกษำโดยควำม
สัตยธ์รรมและไดไ้ล่เลียงเคร่ืองในแลหวัใจ ขอใหข้ำ้พเจำ้เห็นควำมพิโรธของพระองคด์ว้ยวำ่ ขำ้พเจำ้ได้
บอกควำมของขำ้พเจำ้ใหแ้ก่พระองคแ์ลว้ 

เยเรมีย.์17:10- เรำคือพระเยโฮวำห์ไดพ้ิจำรณำจิตใจ (มนุษย)์ เรำไดไ้ล่เลียงวญิญำณทั้งปวง จน
ชั้นท่ีจะตดัสินใหทุ้ก ๆ คนตำมทำงทั้งปวงของตวั และตำมกำรประพฤติทั้งหลำยของตวั 

ตำม ววิรณ์.2:23- “และลูกทั้งหลำยของหญิงนั้น เรำจะประหำรเสียใหต้ำย และคริสตจกัร
ทั้งหลำยจะไดรู้้วำ่ เรำเป็นผูพ้ินิจจิตและใจ และเรำจะอ ำนวยใหเ้จำ้ทั้งหลำยทุกคนตำมกำรประพฤติของ
เจำ้” พระเยซูทรงเป็นผูก้ระท ำตำมท่ีพระคมัภีร์กล่ำวไวว้ำ่ พระเยโฮวำห์ทรงกระท ำนั้น 

(4) อิสยำห์.60:19- จะไม่ตอ้งมีดวงอำทิตย ์ เป็นดวงสวำ่งของเจำ้ในเวลำกลำงวนัอีกต่อไป และ
ไม่ตอ้งมีดวงจนัทร์ เป็นดวงสวำ่งในเวลำกลำงคืนใหเ้จำ้อีกต่อไป แต่พระเยโฮวำห์จะเป็นแสงสวำ่งอนั
ไม่รู้ดบัใหเ้จำ้ และพระเจำ้ของเจำ้จะเป็นสง่ำรำศีของเจำ้ (อ่ำน เศคำริยำห์.2:5 ดว้ย) 

ขอ้ควำมน้ีหมำยถึงพระเยซู ตำม ลูกำ.2:32- “เป็นสวำ่งส่องแสงแก่ชำวต่ำงประเทศ และเป็นสง่ำ
รำศีของพวกอิสรำเอล พลเมืองของพระองค”์ 

(5) อิสยำห์.6:11,10- ในปีท่ีกษตัริยอุ์ซียำส้ินพระชนม ์ ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ประทบั
เหนือพระท่ีนัง่สูงเด่น และชำยฉลองพระองคแ์ผไ่ปเตม็พระวหิำรและต่ำงก็ร้องโตต้อบกนัวำ่ “พระเยโฮ
วำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำย เป็นบริสุทธ์ิ เป็นบริสุทธ์ิ เป็นบริสุทธ์ิ พระรัศมีแห่งพระองคป์กทัว่พิภพโลก 
จงไปท ำใหใ้จของพลเมืองนั้นใหมึ้นชำไป และจงกระท ำใหหู้ของเขำตึงไป และจงป้ำยตำของเขำใหปิ้ด 
เกรงวำ่เม่ือเห็นกบัตำของเขำและยนิกบัหู และเขำ้ใจดว้ยใจของเขำ เขำจะกลบัใจเสียใหม่ และเขำจะถูก
รักษำใหห้ำย” 

(เทียบ ยอห์น.12:37-41- แต่ถึงหำกวำ่ พระองคไ์ดท้รงกระท ำกำรอศัจรรยม์ำกอยำ่งนั้น ต่อหนำ้
เขำ ๆ ก็ยงัไม่เช่ือถือในพระองค ์ เพื่อค ำของอิสยำห์ศำสดำพยำกรณ์จะส ำเร็จ ซ่ึงท่ำนไดก้ล่ำวไวว้ำ่ 
“พระองคเ์จำ้ขำ้ ใครไดเ้ช่ือถอ้ยค ำของขำ้พเจำ้ และอำนุภำพของพระองคไ์ดป้รำกฏแก่ผูใ้ด” เหตุฉะนั้น
เขำเช่ือไม่ได ้เพรำะวำ่อิสยำห์ไดก้ล่ำวอีกวำ่ “พระองคไ์ดท้รงกระท ำตำมเขำใหบ้อด และยงัใจเขำใหแ้ขง็
กระดำ้งไปกลวัเกลือกวำ่ เขำจะเห็นดว้ยและเขำ้ใจ แลว้จะกลบัใจเสียใหม่ และเรำจะไดรั้กษำเขำให้
หำย” อิสยำห์ไดก้ล่ำวอยำ่งนั้น เพรำะวำ่ท่ำนไดเ้ห็นรัศมีของพระองคแ์ละไดท้  ำนำยถึงพระองค)์ 

ในพระคมัภีร์เดิม อิสยำห์บอกวำ่ ท่ำนไดเ้ห็นรัศมีของพระเยโฮวำห์ แต่ในพระคริสตธรรม
คมัภีร์ใหม่ ยอห์นบอกวำ่ อิสยำห์ไดเ้ห็นพระรัศมีของพระเยซูคริสตอ์ยำ่งนั้น ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นแลว้วำ่ 
พระเยโฮวำห์กบัพระคริสตน์ั้น เป็นพระเจำ้องคเ์ดียวกนั 
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(6) อิสยำห์.8:13,14- พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำนั้นแหละ ท่ีเจำ้ทั้งหลำยยกยอ่งวำ่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 
และพระองคน์ั้นแหละท่ีเจำ้นบัถือและเกรงกลวั และพระองคเ์ป็นท่ีปลอดภยั แต่ส ำหรับผูท่ี้ไม่เช่ือฟัง 
พระองคจ์ะเป็นกอ้นหินส ำหรับท่ีจะใหเ้ขำสะดุดและเป็นศิลำส ำหรับจะใหต้ระกลูทั้งสองของพวก
อิสรำเอลลม้ลง และเป็นบ่วงแร้วและเคร่ืองดกัของพลเมืองแห่งกรุงเยรูซำเล็ม (เทียบ 1 เปโตร.2:7,8- 
พระองคน์ั้นเป็นผูป้ระเสริฐ แก่ท่ำนทั้งหลำยท่ีเช่ืออยู ่ แต่ส ำหรับคนทั้งหลำยก็ไม่เช่ือนั้น ก็เป็นศิลำท่ีผู ้
ก่อนั้นไดป้ฏิเสธไม่รับไว ้ แต่วำ่ศิลำนั้นถูกประดิษฐำนข้ึนมำเป็นหวัมุมแลว้ และเป็นกอ้นหินท่ีท ำให้
สะดุดลม้ และเป็นศิลำท่ีท ำใหข้ดัเคืองใจ เพรำะวำ่เขำไดส้ะดุดดว้ยพระค ำของพระเจำ้ เพรำะเขำไม่เช่ือ
ฟัง และคนเหล่ำนั้นก็ถูกจดัไวส้ ำหรับเหตุกำรณ์นั้น) 

ในพระคมัภีร์เดิม พระเยโฮวำห์ทรงเป็นศิลำสะดุด ฯลฯ แต่ใจพระคริสตธรรมใหม่ พระเยซู
คริสตท์รงเป็นหินสะดุด 

(7) อิสยำห์.8:12,13- ท่ีพลเมืองพวกน้ีพำกนัเรียกวำ่ “คิดกบฏ” เจำ้อยำ่ไปเรียก และอยำ่ไปกลวั
หรือตระหนกัตกใจ ในส่ิงท่ีเขำพำกนักลวั พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำนั้นแหละ ท่ีเจำ้ทั้งหลำยยกยอ่งวำ่
เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และพระองคน์ั้นแหละท่ีเจำ้นบัถือและเกรงกลวั (เทียบ 1 เปโตร.3:14,15- แต่ถำ้ท่ำน
ทั้งหลำยตอ้งถูกกำรร้ำยเพรำะเหตุประพฤติกำรชอบธรรม ท่ำนก็เป็นสุข อยำ่กลวัค ำขู่ของเขำ และอยำ่
คิดวติกเลย แต่ในใจของท่ำน จงเคำรพพระคริสต ์ถือเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ จงเตรียมใจไวใ้หพ้ร้อม เพื่อ
จะสำมำรถตอบแก่ทุกคนท่ีถำมท่ำนวำ่ ท่ำนมีควำมหวงัใจเช่นน้ีดว้ยเหตุผลประกำรใด แต่วำ่จงตอบดว้ย
ใจสุภำพ และดว้ยใจย  ำเกรง) 

(8) กนัดำรวถีิ.21:6,7- และพระเยโฮวำห์ก็บนัดำลใหฝ้งูพิษอนัร้ำย ดุจไฟ มำกดัพวกอิสรำเอล 
พวกอิสรำเอลก็ถึงแก่ควำมตำยเป็นอนัมำก เหตุฉะน้ี คนทั้งปวงนั้นมำหำโมเสสพดูวำ่ ขำ้พเจำ้ทั้งหลำย
กระท ำผดิแลว้ เพรำะขำ้พเจำ้ไดพ้ดูต่อสู้พระเยโฮวำห์ และพดูต่อสู้ท่ำนดว้ย ขอท่ำนไดอ้อ้นวอนพระเย
โฮวำห์ ใหพ้ระองคเ์อำฝงูงูน้ีไปเสียจำกขำ้พเจำ้ โมเสสก็ออ้นวอนพระเจำ้เพรำะคนทั้งปวง (เทียบ 1 โค
รินธ์.10:9 อยำ่ใหเ้รำลองดีองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เหมือนบำงคนในพวกเขำไดก้ระท ำ แลว้ตำยดว้ยงูร้ำย) 

(9) เพลงสดุดี.23:1- พระเยโฮวำห์เป็นผูท้รงบ ำรุงเล้ียงขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้จะไม่ขดัสน อิสยำห์.
40:10,11- ดูเถิด พระเยโฮวำห์เจำ้จะเสด็จมำดุจผูมี้อ ำนำจ และพระองคจ์ะทรงไดแ้ผน่ดินมำปกครองดว้ย
พระพำหุของพระองค.์... ดูเถิด พระองคจ์ะทรงเล้ียงฝงูแกะของพระองค ์ ดุจผูเ้ล้ียงแกะ พระองคจ์ะทรง
อุม้ลูกแกะไวใ้นพระพำหุและจะกอดไวใ้นพระทรวง และตวัแม่ลูกอ่อน พระองคจ์ะทรงค่อย ๆ ตอ้นไป
ดว้ยพระทยัเอน็ดู (เทียบ ยอห์น.10:11-เรำเป็นผูเ้ล้ียงอนัดี ผูเ้ล้ียงอนัดีนั้นยอ่มสละชีวติของตนเพื่อฝงู
แกะ) 
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ในพระคมัภีร์เดิม พระเยโฮวำห์ทรงเป็นผูเ้ล้ียงท่ีดี และในพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่นั้น ผูเ้ล้ียง
ท่ีดีหมำยถึง พระเยซูคริสต์ 

(10) เอเสเคียล.34:11,12,18- ดว้ยวำ่พระเยโฮวำห์เจำ้ตรัสดงัน้ีวำ่ น่ีแน่ะ ตวัเรำจะสืบเสำะฝงูแกะ
ของเรำ และแสวงหำฝงูแกะนั้นดุจคนเล้ียงแกะอนัแสวงหำฝงูแกะของเรำ ในวนัท่ีเขำอยูใ่นท่ำมกลำง
แกะของเขำท่ีกระจดักระจำยไปนั้น ดงันั้นแหละเรำจะแสวงหำฝงูแกะของเรำ และจะหยบิแกะทั้งหลำย
จำกต ำบลทั้งปวงท่ีไดก้ระจดักระจำยไปในวนัมีเมฆและมืดมวัไป ท่ีเจำ้กินในทุ่งนำอนัดี เจำ้ทั้งหลำย
เห็นวำ่เป็นกำรเล็กนอ้ยหรือ จึงเหยยีบย  ่ำท่ีเหลือในทุ่งนำทั้งหลำยดว้ยเทำ้ของเจำ้ และท่ีเจำ้ทั้งหลำยกิน
น ้ำอนัลึก และท ำน ้ำท่ีเหลือนั้นใหขุ้่นดว้ยเทำ้ของเจำ้ (เทียบ ลูกำ.19:10- เพรำะวำ่ บุตรมนุษยไ์ดม้ำเพื่อ
จะแสวงหำและช่วยผูท่ี้หลงหำยไปใหร้อด) 

ในพระคมัภีร์เดิม พระเยโฮวำห์เป็นผูติ้ดตำมหำ และช่วยผูท่ี้หลงหำย แต่ในพระคมัภีร์ใหม่
หมำยถึงพระเยซูคริสต ์

(11) ค ำวำ่ “พระผูเ้ป็นเจำ้” ในพระคมัภีร์เดิมนั้นยอ่มเล็งถึงพระเยโฮวำห์เสมอ เวน้แต่จะมี
ควำมหมำยอยำ่งอ่ืนก็ตอ้งมีค ำอธิบำยก ำกบัไวเ้สมอ ส่วนค ำวำ่ “พระผูเ้ป็นเจำ้” ในพระคมัภีร์ใหม่ ยอ่ม
หมำยถึง พระเยซูคริสตเ์วน้แต่ขอ้พระคมัภีร์ตอนนั้น ๆ จะอธิบำยเป็นอยำ่งอ่ืนถึง  
ข้อเสนอ ขอ้ควำมในพระคมัภีร์เดิม ซ่ึงหมำยถึงพระเยโฮวำห์โดยตรงในพระคมัภีร์ใหม่ขอ้ควำม
เหล่ำนั้น หมำยถึงพระเยซูคริสต ์ หลกัค ำสอนเก่ียวกบัพระเยซูคริสตใ์นพระคมัภีร์ใหม่ กบัหลกัค ำสอน
เก่ียวกบัพระเยโฮวำห์ในพระคมัภีร์เดิม ก็เป็นหลกัค ำสอนอนัเดียวกนั 

5. พระนามของพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์พระบุตรเป็นคู่กนัเสมอ 

2 โครินธ์.13:14- ขอใหพ้ระคุณของพระเยซูคริสตเจำ้ ควำมรักแห่งพระเจำ้ และควำมสนิทสนม
กบัพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ด ำรงอยูก่บัท่ำนทั้งหลำยเถิด 

มทัธิว.28:19- เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำย จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็นสำวกใหรั้บบพั
ติศมำในนำมแห่งพระบิดำและพระบุตรและพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 

1 เธสะโลนิกำ.3:11- ขอองคพ์ระบิดำเจำ้เองและพระเยซูคริสตเจำ้ของเรำ ทรงน ำทำงเรำไปถึง
ท่ำนทั้งหลำย 

1 โครินธ์.3:4,5- ของประทำนนั้นมีต่ำง ๆ แต่พระวิญญำณนั้นมีองคเ์ดียว กำรปรนนิบติัมีต่ำง ๆ
แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้มีองคเ์ดียว อำกำรท่ีกระท ำไปนั้นมีต่ำง ๆ แต่เน่ืองมำจำกพระเจำ้องคเ์ดียวท่ีทรง
กระท ำสำรพดัใหทุ้กคน 

ทิตสั.3:4,5- แต่วำ่ เม่ือพระเจำ้ผูเ้ป็นท่ีรอดของเรำทรงพระกรุณำโปรด และประทำนควำมรักแก่
มนุษยใ์หป้รำกฏแลว้ พระองคไ์ดท้รงช่วยเรำให้รอด โดยช ำระใหเ้รำมีใจบงัเกิดใหม่ และโดยพระ
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วญิญำณบริสุทธ์ิ ทรงสร้ำงข้ึนใหม่....(เทียบ ทิตสั.2:13- ใหค้อยท่ำรับควำมหวงัใจอนัใหมี้สุข และกำร
ส ำแดงสง่ำรำศีของพระเจำ้ใหญ่ยิง่ คือพระเยซูคริสตเ์จำ้ผูช่้วยใหร้อดของเรำนั้น) 

โรม.1:7- ขอใหพ้ระคุณและสันติสุข ซ่ึงมำจำกพระเจำ้พระบิดำของเรำทั้งหลำยและจำกพระ
เยซูคริสตเ์จำ้ จงไดแ้ก่บรรดำคนซ่ึงอยูใ่นกรุงโรม ท่ีพระเจำ้ทรงรักและทรงเรียกใหเ้ป็นสิทธิชน (มีหลำย
คร้ังในจดหมำยฝำกของอำจำรยเ์ปำโลซ่ึงเขียนไวท้  ำนองเดียวกนัน้ี) 

ยำกอบ.1:1- ยำกอบทำสของพระเจำ้และของพระเยซูคริสตเ์จำ้ ค  ำนบัมำยงัชำติยิวสิบสอง
ตระกลูท่ีกระจดักระจำยอยูน่ั้น 

ยอห์น.14:23- พระเยซูตรัสตอบเขำวำ่ “ถำ้ผูใ้ดรักเรำ ผูน้ั้นจะประพฤติตำมค ำของเรำ และพระ
บิดำจะทรงรักเขำ แลว้พระบิดำกบัเรำจะมำหำเขำ และจะสถิตอยูก่บัเขำ” 

“เรำ” เล็งถึง พระเจำ้และพระเยซู 
2 เปโตร.1:1- ซีโมน เปโตร ทำสและอคัรสำวกของพระเยซูคริสต ์ ฝำกจดหมำยมำยงัท่ำน

ทั้งหลำยท่ีไดรั้บควำมเช่ืออนัประเสริฐเช่นเรำ ตำมควำมชอบธรรมของพระเจำ้ และ ของพระเยซูคริสต์
เจำ้ผูเ้ป็นท่ีรอดของเรำทั้งหลำย 

โคโลสี.2:2- และเพรำะคนทั้งปวงท่ียงัไม่ไดเ้ห็นใบหนำ้ของขำ้พเจำ้ เพื่อเขำทั้งหลำยจะไดค้วำม
ชูใจ คือเขำ้ติดสนิทกนัในควำมรัก จนถึงควำมอุดมบริบูรณ์แห่งควำมเขำ้ใจเพื่อเขำจะไดรู้้ขอ้ลบัลึกของ
พระเจำ้ คือพระคริสต ์

ยอห์น.17:3- น่ีแหละเป็นชีวิตนิรันดร์คือให้เขำรู้จกัพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจำ้เท่ียงแทอ้งคเ์ดียว และ
รู้จกัผูท่ี้พระองคท์รงใชม้ำคือพระเยซูคริสต์ 

ยอห์น.14:1- อยำ่ใหใ้จท่ำนทั้งหลำยวติกเลย ท่ำนวำงใจในพระเจำ้จงวำงใจในเรำดว้ย (เทียบ 
เยเรมีย.์17:5,7- พระเยโฮวำห์ไดต้รัสดงัน้ีวำ่ “ผูใ้ดไดว้ำงใจในคนผูใ้ด และไดก้ระท ำเน้ือให้เป็นแขน
ส ำหรับตวั และมีใจออกห่ำงจำกพระเยโฮวำห์ผูน้ั้นจะไดต้อ้งแช่ง ควำมสุขมำกหลำยจะมีแก่คนนั้นผูไ้ด้
วำงใจในพระเยโฮวำห์ และท่ีพระเยโฮวำห์ไดเ้ป็นท่ีวำงใจของตวั”) 

ววิรณ์.7:10- และคนทั้งหลำยนั้นร้องเสียงดงัวำ่ “ควำมรอดมีอยูท่ี่พระเจำ้ของเรำผูป้ระทบับน
พระท่ีนัง่ และท่ีพระเมษโปดกนั้น” 

ววิรณ์.5:13- และสรรพสัตวแ์ละสรรพส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้ำงแลว้ อนัอยูใ่นสวรรคก์็ดี อยูใ่น
แผน่ดินโลกก็ดี ท่ีใตแ้ผน่ดินก็ดี ในมหำสมุทรก็ดี และสำรพดัซ่ึงอยูใ่นท่ีเหล่ำนั้น ขำ้พเจำ้ไดย้นิร้องวำ่ 
“จงถวำยค ำสดุดี และยศศกัด์ิและรัศมีภำพและฤทธ์ิเดชแด่พระองคผ์ูป้ระทบับนพระท่ีนัง่นั้น และแด่
พระเมษโปดกนั้นสืบ ๆ ไป เป็นนิตย”์ 



 86 

ข้อเสนอ พระนำมของพระเยซูคริสต ์เป็นพระนำมควบคู่ไปกบัพระนำมของพระเจำ้พระบิดำ ซ่ึงปรำกฏ
ในพระคมัภีร์หลำยตอน และพระนำมท่ีควบคู่กนัไปเช่นนั้น จะหมำยถึงผูอ่ื้นไม่ได ้ เวน้แต่พระเจำ้องค์
เดียวเท่ำนั้น 

6. พระเยซูคริสต์สมควรทีจ่ะได้รับการเคารพนมสัการ 

(1) มทัธิว.28:9- พระเยซูไดเ้สด็จมำพบกบัเขำและตรัสวำ่ “จงจ ำเริญเถิด” หญิงเหล่ำนั้นก็มำ
กอดพระบำทนมสักำรพระองค ์

ลูกำ.24:52- เขำทั้งหลำยจึง (กรำบลงนมสักำรพระองคแ์ลว้) กลบัไปยงักรุงเยรูซำเล็ม มีควำม
ยนิดีเป็นอนัมำก 

มทัธิว. 14:33- เขำทั้งหลำยท่ีอยูใ่นเรือจึงมำกรำบไหวพ้ระองคท์ูลวำ่ “แทจ้ริงพระองคเ์ป็นบุตร
ของพระเจำ้” (เทียบ กิจกำรของอคัรทูต.10:25,26- คร้ันเปโตรเขำ้ไป โกระเนเลียวก็ตอ้นรับเปโตรและ
หมอบท่ีเทำ้กรำบไหวท้่ำน ฝ่ำยเปโตรจึงจบัตวัโกระเนเลียวใหลุ้กข้ึนและกล่ำววำ่ “จงยนืข้ึนเถิด ขำ้พเจำ้
เองก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั”) 

ววิรณ์.22:8,9- ขำ้พเจำ้คือยอห์นไดเ้ห็นและไดย้นิเหตุกำรณ์เหล่ำน้ี และคร้ันขำ้พเจำ้ไดย้นิ และ
เห็นแลว้ ขำ้พเจำ้จึงนอ้มตวัลงจะกรำบไหวแ้ทบเทำ้ทูตสวรรค ์ท่ีส ำแดงเหตุกำรณ์เหล่ำน้ีแก่ขำ้พเจำ้ ท่ำน
จึงหำ้มขำ้พเจำ้วำ่ “อยำ่ไหวเ้ลย” ขำ้พเจำ้กบัท่ำนเป็นเพื่อนทำสดว้ยกนั และขำ้พเจำ้เป็นแต่พวกพี่นอ้ง
ของท่ำนคือพวกผูพ้ยำกรณ์และแต่พวกท่ีถือรักษำถอ้ยค ำในหนงัสือเล่มน้ี จงนมสักำรพระเจำ้เถิด” 

มทัธิว.4:9,10- แลว้ไดทู้ลพระองคว์ำ่ “ถำ้ท่ำนจะกรำบไหวเ้รำ เรำจะใหส่ิ้งทั้งปวงเหล่ำน้ีแก่
ท่ำน” พระเยซูจึงตรัสตอบวำ่ “อำ้ยซำตำน จงไปเสียใหพ้น้ เพรำะมีค ำเขียนไวว้ำ่ จงกรำบไหวพ้ระองคผ์ู ้
เป็นพระเจำ้ของตน และปฏิบติัพระองคผ์ูเ้ดียว” 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูทรงยอมรับกำรนมสักำร แต่สำมญัชนและเทวทูตไดป้ฏิเสธไม่ยอมรับ ทั้งตกใจ
กลวั 

ถาม ค  ำวำ่ “กรำบไหวน้มสักำร” ในขอ้เหล่ำน้ีหมำยถึงกำรแสดงควำมเคำรพต่อมนุษยท่ี์มี
ต ำแหน่งสูงมิใช่หรือ 

ตอบ ถูกแลว้ แต่เรำไม่ไดก้รำบไหวน้มสักำรมนุษย ์ดงัท่ีนมสักำรพระเจำ้ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ำกกำร
ท่ีเปโตรและทูตสวรรค ์ไดค้ดัคำ้น มิใหม้นุษยก์รำบไหวท้่ำน 

(2) 1 กธ.1:2- ค  ำนบัมำยงัคริสตจกัรของพระเจำ้ ซ่ึงอยูท่ี่เมืองโครินธ์คือเหล่ำสมำชิก ผูท่ี้ถวำย
ตวัไวแ้ลว้ในพระเยซูคริสต ์ และซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเลือกใหเ้ป็นสิทธิชน กบัคนทั้งปวงทุกต ำบล ท่ี
อธิษฐำนออกพระนำมพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเขำและของเรำดว้ย” 
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2 โครินธ์.12:8,9- เร่ืองหนำมนั้น ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิษฐำนองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ถึงสำมคร้ังให้มนัหลุด
ออกไปจำกขำ้พเจำ้ พระองคจึ์งตรัสแก่ขำ้พเจำ้วำ่ “ควำมกรุณำคุณของเรำมีพอส ำหรับเจำ้แลว้ เพรำะโดย
ควำมอ่อนแอของเจำ้ เดชของเรำจึงปรำกฏมีฤทธ์ิข้ึนเตม็ขนำด” เหตุฉะนั้นขำ้พเจำ้จึงภูมิใจในควำม
อ่อนแอของขำ้พเจำ้ เพื่อฤทธ์ิเดชของพระคริสตจ์ะไดส้ถิตอยูใ่นขำ้พเจำ้ 

กิจกำรของอคัรทูต.7:59- เขำจึงเอำหินขวำ้งซะเตฟำโนเม่ือก ำลงัออ้นวอนพระเจำ้อยูว่ำ่ “โอพ้ระ
เยซูองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของขำ้พเจำ้ขอทรงโปรดรับจิตวิญญำณของขำ้พเจำ้ดว้ย” 
ข้อเสนอทีส่อง กำรอธิษฐำนนั้น ตอ้งอธิษฐำนขอต่อพระคริสต ์

(3) เพลงสดุดี.45:11- พระบรมมหำกษตัริยน์ั้น จึงจะพอพระทยัดว้ยควำมงดงำมของเธอ ดว้ย
พระองคเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเธอ จงนอ้มตวัลงกรำบไหวพ้ระองค์ 

ยอห์น.5:23- เพื่อจะใหค้นทั้งปวงนบัถือพระบุตร เหมือนท่ีไดน้บัถือพระบิดำผูท่ี้มิไดน้บัถือ
พระบุตร ก็มิไดน้บัถือพระบิดำท่ีทรงใชพ้ระบุตรนั้นมำ (เทียบ ววิรณ์.5:8,9,12,13- คร้ันทรงรับหนงัสือ
นั้นแลว้ สัตวท์ั้งส่ีกบัผูป้กครองยีสิ่บส่ีคนนั้นก็กรำบลงเฉพำะพระเมษโปดก และผูป้กครองทุกคนถือ
พิณและถือขนัทองค ำมีเคร่ืองหอมเตม็ คือค ำอธิษฐำนของสิทธิชนทั้งปวง และเขำทั้งหลำยร้องเพลง 
เป็นค ำเพลงใหม่วำ่ “พระองคเ์ป็นผูส้มควรจะทรงรับหนงัสือ และแกะตรำหนงัสือนั้นออก เพรำะวำ่
พระองคถู์กฆ่ำเสียแลว้ และโดยพระโลหิตของพระองคไ์ดท้รงไถ่เรำทั้งหลำยจำกทุกตระกลูและทุก
ภำษำและทุกชำติ และทุกประเทศถวำยแต่พระเจำ้” ....และทูตเหล่ำนั้นร้องเสียงดงัวำ่ “พระเมษโปดกท่ี
ถูกฆ่ำเสียแลว้นั้น เป็นผูส้มควรจะทรงรับอ ำนำจ ทรัพยส์มบติั ปัญญำ ฤทธ์ิเดช ยศศกัด์ิ รัศมีภำพ และค ำ
สดุดี และสรรพสัตว ์ และสรรพส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้ำงแลว้อนัอยูใ่นสวรรคก์็ดี และอยูใ่นแผน่ดินโลกก็
ดีท่ีใตแ้ผน่ดินก็ดี ในมหำสมุทรก็ดี และสำรพดัซ่ึงอยูใ่นท่ีเหล่ำนั้น” ขำ้พเจำ้ไดย้นิร้องวำ่ “จงถวำยค ำ
สดุดีและยศศกัด์ิและรัศมีภำพและฤทธ์ิเดชแด่พระองคผ์ูป้ระทบับนพระท่ีนัง่นั้น และแด่พระเมษโปดก
นั้นสืบ ๆ ไปเป็นนิตย”์ 
ข้อเสนอทีส่าม เป็นน ้ำพระทยัของพระเจำ้พระบิดำ ท่ีจะใหม้นุษยถ์วำยเกียรติยศแก่พระบุตร 
เช่นเดียวกบัถวำยเกียรติยศแก่พระองคเ์อง 

(4) ฮีบรู.1:6- และอีกคร้ังหน่ึงมีพระองคท์รงน ำพระบุตรหวัปีนั้น เขำ้มำในโลกก็ตรัสวำ่ ให้
บรรดำพวกทูตทั้งส้ินของพระเจำ้กรำบไหวท้่ำน 

ฟีลิปปี.2:10,11- เพื่อทุกหวัเข่ำในสวรรคก์็ดี ท่ีแผน่ดินโลกก็ดี ใตพ้ื้นแผน่ดินโลกก็ดี จะได้
คุกเข่ำกรำบลงนมสักำรในพระนำมแห่งพระเยซูนั้น และเพื่อล้ินทุกล้ินจะยอมรับวำ่พระเยซูคริสต ์ เป็น
องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ คือถวำยเกียรติยศแก่พระเจำ้พระบิดำ (เทียบ อิสยำห์.45:23,24-....คือวำ่ทุกเข่ำจะ
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คุกเข่ำลงนอบนอ้มและทุกล้ินจะกล่ำวค ำสัตยป์ฏิญำณวำ่ “ควำมชอบธรรมและอำนุภำพมีอยูใ่นพระเย
โฮวำห์เท่ำนั้น”...) 
ข้อเสนอทีส่ี่ มนุษยแ์ละทูตสวรรคต์อ้งกรำบไหวน้มสักำรพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจำ้ 
เช่นเดียวกบัท่ีกรำบไหวน้มสักำรพระเจำ้ 

สรุปข้อเสนอ พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูท่ี้ทูตวรรค ์ และมนุษยพ์ำกนันมสักำร เช่นเดียวกบัท่ี
นมสักำรพระเจำ้พระบิดำ 

สรุปหลกัค าสอนในข้อพระธรรมข้างบนนี้ 

โดยกำรใชพ้ระนำมหลำยพระนำมของพระเจำ้ โดยกำรแสดงพระลกัษณะหลำยประกำรวำ่ 
พระเยซูทรงเป็นพระเจำ้ โดยกำรยนืยนัถึงพระรำชกิจของพระองคห์ลำยประกำร โดยกำรอำ้งขอ้ควำม
ในพระคมัภีร์เดิมเก่ียวกบัพระเยโฮวำห์เจำ้ ซ่ึงในพระคมัภีร์ใหม่หมำยถึงพระเยซูคริสตโ์ดยตรง โดยกำร
ใชพ้ระนำมพระเยซูเป็นคู่กนัไปกบันำมของพระบิดำเจำ้ ซ่ึงจะหมำยถึงผูอ่ื้นไม่ได ้ เวน้แต่พระเจำ้องค์
เดียวเท่ำนั้น และโดยค ำสอนอยำ่งชดัเจนวำ่ พระเยซูคริสต ์ ไดรั้บกำรนมสักำรเหมือนกบัท่ีพระเจำ้พระ
บิดำไดรั้บกำรนมสักำร โดยกำรยนืยนัอยำ่งแน่นอนและชดัเจนน้ี พระด ำรัสของพระเจำ้ไดก้ล่ำวไวอ้ยำ่ง
ชดัเจนวำ่ พระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ดว้ย 

หมำยเหตุ ใครก็ตำมท่ีปฏิเสธไม่ยอมรับวำ่ พระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดและเป็นองคพ์ระผู ้
เป็นเจำ้ของเขำ ผูน้ั้นก็ท  ำผิดอยำ่งใหญ่หลวง ในกำรปฏิเสธพระเจำ้คิดวำ่เขำเป็นคนดีเพรำะเขำไม่เป็นคน
ลกัขโมยใคร หรือไม่เคยฆ่ำคน หรือไม่เคยฉอ้โกงผูใ้ด เขำมกัถำมวำ่ “ถำ้อยำ่งนั้นผมไดท้  ำผดิท ำบำป
ดว้ยขอ้ใด” เรำจึงตอบวำ่ “คุณไดท้  ำผดิบำปอยำ่งใหญ่ซ่ึงควรถูกแช่งสำป เพรำะไดป้ฏิเสธพระเจำ้” 
สมมุติวำ่ผูถ้ำมสงสัย หรือปฏิเสธวำ่พระเยซูไม่ใช่พระเจำ้ นัน่ก็ไม่ไดเ้ปล่ียนควำมจริง และไม่ไดท้  ำให้
ควำมผดิของเขำลดหยอ่นลงเลย กำรตั้งปัญหำหรือกำรปฏิเสธควำมจริง ก็ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงควำมจริง
ไปเลย สมมุติวำ่คนหน่ึงปฏิเสธคุณงำมควำมดีของคนดีคนหน่ึงซ่ึงสมควรไดรั้บกำรเคำรพนบัถือ นัน่ก็
ไม่ไดเ้ปล่ียนควำมเป็นจริงเลย แต่กลบัจะท ำใหผู้ต้ ั้งปัญหำนั้น มีควำมผิดฐำนหม่ินประมำท ดงันั้นกำร
ปฏิเสธควำมจริงท่ีพระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจำ้ จึงมิไดเ้ปล่ียนควำมจริงอยำ่งใดเลย แต่กลบัท ำใหผู้ ้
ปฏิเสธนั้นมีควำมผดิในกำรหม่ินประมำทอยำ่งใหญ่หลวง 
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บทที ่2 พระบุตรทรงอยู่ใต้พระบญัชาของพระบดิา 

(1) ยอห์น.14:28-ท่ำนทั้งหลำยไดย้นิแลว้ ซ่ึงเรำไดก้ล่ำวแก่ท่ำนวำ่ เรำจะไปแลว้จะกลบัมำหำ
ท่ำน ถำ้ท่ำนทั้งหลำยไดรั้กเรำ ท่ำนคงจะไดมี้ใจช่ืนชม เพรำะเรำจะไปหำพระบิดำ เพรำะวำ่พระบิดำเป็น
ใหญ่กวำ่เรำ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเจำ้พระบิดำทรงเป็นใหญ่กวำ่พระเยซูพระบุตร 

(2) ฮีบรู.1:5- เพรำะวำ่ใครเล่ำในพวกทูตสวรรคน์ั้น ท่ีพระองคไ์ดต้รัสแก่เขำเวลำใดวำ่ “ท่ำน
เป็นบุตรของเรำ วนัน้ีเรำเป็นบิดำของท่ำนแลว้” และยงัตรัสอีกวำ่ “เรำจะเป็นบิดำของท่ำน และท่ำนจะ
เป็นบุตรของเรำ” 

ยอห์น.3:16- เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงรักโลก จนไดป้ระทำนพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อ
ทุกคนท่ีวำงใจในพระบุตรนั้น จะมิไดพ้ินำศ แต่มีชีวตินิรันดร์ 
ข้อเสนอทีส่อง  พระเจำ้ทรงเป็นพระบิดำของพระเยซูคริสต ์

ถาม กำรท่ีพระเจำ้ทรงมีพระบุตรนั้นเล็งถึงปฐมกำล แห่งพระวำทะนิรันดร์ หรือ หมำยถึงกำร
ประสูติของพระเยซู 

ตอบ เพลงสดุดี.2:7- เรำจะประกำศพระด ำริ ท่ีพระเยโฮวำห์ไดต้รัสแก่เรำวำ่ ท่ำนเป็นบุตรของ
เรำ เรำไดใ้หก้ ำเนิดท่ำนในวนัน้ีเป็นพระบุตร” (อ่ำนขอ้ 1,2,6,8 ดว้ย) ลูกำ 1:35- ทูตสวรรคจึ์งตอบนำง
วำ่ “พระวญิญำณบริสุทธ์ิจะเสด็จลงมำบนเธอ และฤทธ์ิเดชของผูสู้งสุดจะสวมทบัเธอ เหตุฉะนั้นองค์
บริสุทธ์ิท่ีจะบงัเกิดนัน่ จะไดน้ำมวำ่เป็นบุตรของพระเจำ้” 

(3) ยอห์น.6:57- พระบิดำผูท้รงพระชนมไ์ดท้รงใชเ้รำมำ และเรำมีชีวติเพรำะพระบิดำนั้นฉนัใด 
ผูท่ี้ไดกิ้นเรำ ผูน้ั้นจะมีชีวติเพรำะเรำฉนันั้น 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตท์รงพระชนมอ์ยูก่็เพรำะพระบิดำเจำ้ 

(4) ยอห์น.5:19- พระเยซูจึงตรัสตอบเขำวำ่ “เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ พระบุตรจะ
กระท ำส่ิงใดแต่ล ำพงัตนเองไม่ได ้ เวน้ไวซ่ึ้งไดเ้ห็นพระบิดำทรงกระท ำดว้ยวำ่ส่ิงทั้งปวงซ่ึงพระบิดำได้
ทรงกระท ำ ส่ิงเหล่ำนั้นพระบุตรจึงกระท ำดว้ยเหมือนกนั 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระบุตรจะทรงกระท ำส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยไม่พึ่งพระเจำ้ไม่ได ้

(5) ยอห์น.6:29- พระเยซูตรัสวำ่ “กำรของพระเจำ้นั้นคือท่ีจะวำงใจในท่ำน ท่ีพระองคท์รงใชม้ำ
นั้น” 

ยอห์น.8:29,42- พระองคท่ี์ทรงใชเ้รำมำก็สถิตอยูก่บัเรำ พระบิดำมิไดล้ะเรำไวผู้เ้ดียว เพรำะวำ่
เรำท ำตำมชอบพระทยัของพระองคเ์สมอ พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “ถำ้พระเจำ้เป็นพระบิดำของท่ำน
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ทั้งหลำยแลว้ ท่ำนคงจะไดรั้กเรำ เพรำะวำ่เรำไดม้ำจำกพระเจำ้และมำท่ีน่ี เรำมิไดม้ำโดยล ำพงัเรำเอง แต่
พระองคน์ั้นไดท้รงใชเ้รำมำ” 
ข้อเสนอทีห้่า พระบิดำเจำ้ทรงใชพ้ระเยซูคริสตม์ำ 

(6) ยอห์น.10:18- ....ไม่มีผูใ้ดชิงเอำชีวิตนั้นจำกเรำ แต่เรำสละชีวตินั้นโดยใจสมคัรของเรำเอง 
เรำมีสิทธิท่ีจะสละชีวตินั้น และมีสิทธิท่ีจะรับเอำคืนอีก สิทธินั้นเรำไดรั้บมำจำกพระบิดำของเรำ 
ข้อเสนอทีห่ก พระเยซูคริสตท์รงรับสิทธิจำกพระบิดำ และทรงอยูใ่ตอ้  ำนำจและใตค้  ำสั่งของพระบิดำ 

(7) ยอห์น.13:3- พระเยซูทรงทรำบวำ่พระบิดำ ไดท้รงยกส่ิงทั้งปวงใหอ้ยูใ่นพระหตัถข์อง
พระองค ์และพระองคไ์ดม้ำจำกพระเจำ้ และจะไปยงัพระเจำ้ 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเยซูคริสตท์รงรับอ ำนำจของพระองคเ์องจำกพระบิดำเจำ้ 

(8) ยอห์น.8:26,40- เรำมีขอ้ควำมเป็นอนัมำกท่ีจะกล่ำว และพิพำกษำท่ำนทั้งหลำย แต่พระองค์
ท่ีทรงใชเ้รำมำเป็นผูจ้ริง และส่ิงซ่ึงเรำไดย้นิ จำกพระองคน์ั้นส่ิงนั้นเรำกล่ำวแก่โลก แต่บดัน้ีท่ำน
ทั้งหลำยแสวงหำโอกำสท่ีจะฆ่ำเรำเสีย ผูเ้ป็นคนท่ีไดบ้อกท่ำนทั้งหลำยถึงควำมจริง ท่ีเรำไดย้นิจำกพระ
เจำ้ กำรเช่นนั้นอบัรำฮมัมิไดก้ระท ำ 
ข้อเสนอทีแ่ปด พระเยซูคริสตท์รงรับถอ้ยค ำจำกพระบิดำเจำ้ 

(9) ยอห์น.5:36- แต่เรำมีพยำนใหญ่กวำ่ยอห์นอีก เพรำะวำ่กำรซ่ึงพระบิดำทรงประทำนแก่เรำ
เพื่อจะใหส้ ำเร็จ กำรนั้นเองซ่ึงเรำก ำลงักระท ำอยู ่เป็นพยำนถึงเรำวำ่ พระบิดำไดท้รงใชเ้รำมำ 

ยอห์น.14:10- ท่ำนไม่เช่ือหรือวำ่เรำอยูใ่นพระบิดำ และพระบิดำอยูใ่นเรำ ค ำซ่ึงเรำกล่ำวแก่
ท่ำนทั้งหลำย เรำมิไดก้ล่ำวโดยล ำพงัเอง แต่พระบิดำท่ีอยูใ่นเรำพระองคท์รงกระท ำกิจกำรของพระองค ์
ข้อเสนอทีเ่ก้า พระบิดำทรงมอบภำรกิจใหพ้ระเยซูคริสตก์ระท ำ แต่เป็นพระบิดำผูท้รงอยูใ่นพระองค ์ ผู ้
ไดท้รงกระท ำพระรำชกิจนั้นใหส้ ำเร็จ 

(10) ลูกำ.22:29- .....และพระบิดำไดท้รงจดัเตรียมแผน่ดิน มอบใหแ้ก่เรำอยำ่งไร เรำก็จดัเตรียม
มอบใหแ้ก่ท่ำนทั้งหลำยเหมือนกนั 
ข้อเสนอทีสิ่บ พระบิดำทรงมอบแผน่ดินใหพ้ระเยซูคริสต ์

(11) 1 โครินธ์.15:24- ต่อจำกนั้นจะเป็นวำระท่ีสุด บดันั้นพระคริสตจ์ะทรงมอบแผน่ดินไวแ้ก่
พระบิดำพระเจำ้....(และขอ้ต่อไป) 
ข้อเสนอทีสิ่บเอด็ พระเยซูคริสตจ์ะทรงมอบแผน่ดินของพระองคใ์หแ้ก่พระบิดำเจำ้ในท่ีสุด 

(12) 1 โครินธ์.15:27,28- ดว้ยวำ่พระองคท์รงปรำบส่ิงสำรพดั ลงใตพ้ระบำทของพระองคแ์ลว้ 
แต่เม่ือพระองคต์รัสวำ่ส่ิงสำรพดัอยูใ่ตพ้ระองคน์ั้น ก็แจง้ชดัอยูว่ำ่ ยกเวน้เสียแต่พระเจำ้ ผูท้รงปรำบส่ิง
สำรพดัใหอ้ยูใ่ตพ้ระองคแ์ลว้ คร้ันเม่ือส่ิงสำรพดัถูกปรำบใหอ้ยูใ่ตพ้ระองคแ์ลว้ เม่ือนั้นพระบุตรก็จะอยู่
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ใตพ้ระเจำ้ผูท้รงปรำบส่ิงสำรพดัใหอ้ยูใ่ตพ้ระองคน์ั้น เพือ่พระเจำ้จะไดท้รงเป็นเอกเป็นใหญ่ในส่ิง
สำรพดัทั้งปวง 
ข้อเสนอทีสิ่บสอง พระเยซูคริสตเ์องทรงอยูใ่ตพ้ระบญัชำของพระบิดำเพื่อพระเจำ้จะทรงเป็นเอกเป็น
ใหญ่ 

(13) 1 โครินธ์.11:3- แต่ขำ้พเจำ้ใคร่ใหท้่ำนทั้งหลำยเขำ้ใจวำ่ พระคริสตเ์ป็นศีรษะของชำยทุก
คน และชำยเป็นศีรษะของหญิง และพระเจำ้เป็นศีรษะของพระคริสต์ 
ข้อเสนอทีสิ่บสาม พระบิดำเจำ้ทรงเป็นศีรษะของพระคริสต ์ เช่นเดียวกบัพระคริสตท์รงเป็นศีรษะของ
ชำยทุกคน และชำยทุกคนเป็นศีรษะของสตรี 

(14) ฮีบรู.7:25- เหตุฉะนั้น พระองคจ์ะทรงสำมำรถช่วยคนทั้งปวง ท่ีมำหำพระเจำ้ทำงพระองค์
นั้น ใหไ้ดรั้บควำมรอดโดยไม่มีอะไรขีดขั้น เพรำะวำ่พระองคท์รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตย ์ เพื่อจะไดช่้วย
เสนอใหค้นเหล่ำนั้น 
ข้อเสนอทีสิ่บส่ี มนุษยเ์ขำ้หำพระเจำ้โดยทำงพระคริสต ์ เป้ำหมำยสูงสุดของมนุษยคื์อพระเจำ้ ไม่ใช่พระ
คริสต ์ และพระเยซูคริสตเ์ป็นทำงท่ีจะเขำ้ถึงพระบิดำ (ยอห์น.14:6- พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “เรำเป็นทำง
นั้น เป็นควำมจริง และเป็นชีวติ ไม่มีผูใ้ดมำถึงพระบิดำเวน้ไวม้ำทำงเรำ”) 

(14) ยอห์น.20:17- พระเยซูตรัสแก่มำเรียวำ่ “...เรำจะข้ึนไปหำ....พระเจำ้ของเรำ....” 
ข้อเสนอทีสิ่บห้า พระบิดำเจำ้ทรงเป็นพระเจำ้ของพระเยซูคริสต์ 

สรุปข้อเสนอ พระเยซูคริสตท์รงอยูใ่ตพ้ระบญัชำของพระบิดำเจำ้ และจะเป็นอยูเ่ช่นนั้นเป็น
นิตยนิ์รันดร์ พระบิดำเจำ้เปรียบเหมือนแหล่งน ้ำและพระเยซูคริสตเ์ปรียบเหมือนทำงน ้ ำ ท่ีไหลออกจำก
แหล่งน ้ำ สภำพของพระเจำ้ทรงด ำรงอยูเ่ตม็บริบูรณ์ในองคพ์ระเยซูคริสต ์

(ดู โคโลสี.2:9) พระเจำ้พระบิดำเป็นทรงแหล่งแห่งสง่ำรำศี พระเยซูคริสตท์รงเป็นแสงแห่งสง่ำ
รำศีของพระองค ์(ดู ฮีบรู.1:3) 

ขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ทุกขอ้ ท่ีอำ้งมำน้ีหมำยถึงพระเยซูคริสตห์ลงัจำกเสด็จมำรับสภำพเป็น
มนุษย ์มิไดห้มำยถึงพระวำทะท่ีทรงเป็นอยูต่ ั้งแต่เดิมนั้น 
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บทที ่3 ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ 

1. พระองค์ทรงสภาพเป็นมนุษย์ 

(1) 1 ทิโมธี.2:5- เพรำะวำ่มีพระเจำ้องคเ์ดียว และมีคนกลำงแต่ผูเ้ดียวระหวำ่งพระเจำ้มนุษย ์คือ
พระเยซูคริสตผ์ูท้รงสภำพเป็นมนุษย ์
ข้อเสนอทีห่น่ึง แมพ้ระเยซูคริสตจ์ะเสด็จสู่สวรรคแ์ลว้ก็ตำม พระองคก์็ยงัมีสภำพเป็นมนุษย ์

(2) ลูกำ.19:10- เพรำะวำ่บุตรมนุษยไ์ดม้ำเพื่อจะแสวงหำ และช่วยผูท่ี้หลงหำยไปใหร้อด 
ข้อเสนอทีส่อง พระคมัภีร์อำ้งถึงพระเยซูคริสตว์ำ่เป็น “บุตรมนุษย”์ ถึง 77 คร้ัง สะเตฟำโนพดูถึงพระ
เยซูวำ่เป็นบุตรมนุษย ์ ขณะท่ีเห็นพระองคป์ระทบัอยูใ่นสวรรค ์ เบ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ (กิจกำร
อคัรทูต.7:55) 

2. พระองค์ทรงมร่ีางกายเยีย่งมนุษย์ 

(1) ยอห์น.1:14- พระวำทะนั้นไดบ้งัเกิดเป็นเน้ือหนงั และไดอ้ำศยัอยูก่บัเรำ และเรำไดเ้ห็นสง่ำ
รำศีของพระองค ์เหมือนสง่ำรำศีซ่ึงบุตรองคเ์ดียวไดจ้ำกพระบิดำบริบูรณ์ไปดว้ยคุณและควำมจริง 

ฮีบรู.2:14- เหตุฉะนั้นคร้ันบุตรทั้งหลำยมีส่วนในเน้ือและเลือดอยูแ่ลว้ พระองคก์็ไดท้รงรับเน้ือ
และเลือดเหมือนกนั เพื่อโดยควำมตำย พระองคจ์ะไดท้รงท ำลำยผูน้ั้นท่ีมีอ ำนำจแห่งควำมตำย คือมำร 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระวำทะนิรันดร์ไดบ้งัเกิดเป็นเน้ือหนงั คือรับเลือดและเน้ืออยำ่งมนุษยทุ์กประกำร 
พระเยซูทรงมีพระกำยเป็นมนุษยจ์ริง ๆ 

หมำยเหตุขอ้ 1 กำรปฏิเสธ ไม่ยอมรับวำ่พระคริสตท์รงมีร่ำงกำยเยีย่งมนุษยน์ั้น หมำยควำมวำ่
เป็นกำรทรยศต่อพระองค ์

1 ยอห์น.4:2,3- เช่นน้ีแหละท่ำนทั้งหลำยจะไดรู้้จกัพระวิญญำณของพระเจำ้ คือวำ่วญิญำณทั้ง
ปวงท่ียอมรับเช่ือวำ่ พระเยซูคริสตเ์สด็จมำรับชำติเป็นมนุษยแ์ลว้ พระวญิญำณนั้นก็เป็นมำจำกพระเจำ้ 
และวญิญำณทั้งปวงท่ีไม่ยอมรับเช่ือพระเยซูคริสตแ์ลว้ วญิญำณนั้นไม่ไดม้ำจำกพระเจำ้ นัน่แหละเป็น
วญิญำณท่ีทรยศต่อพระคริสต ์ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยไดย้นิวำ่จะมำ และบดัน้ีอยูใ่นโลกแลว้ 

หมำยเหตุขอ้ 2 บำงคร้ังรัศมีของพระเจำ้ไดป้รำกฏออกจำกพระกำยของพระเยซูและไดจ้  ำแลง
พระกำยของพระองค ์(มทัธิว.17:2) 

(2) ลูกำ.24:39- จงดูมือของเรำและเทำ้ของเรำวำ่เป็นเรำเอง จงคล ำตวัเรำดูเพรำะวำ่ผีไม่มีเน้ือ
และกระดูก เหมือนท่ำนเห็นเรำมีอยูน่ั้น 
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ยอห์น.20:27- แลว้พระองคต์รัสแก่โธมสัวำ่ “จงเอำน้ิวของท่ำนแยงดูฝ่ำมือของเรำและเอำมือ
ของท่ำนแยงเขำ้ไปในสีขำ้งขอ้งเรำ อยำ่งสงสัยเลย แต่จงเช่ือเถิด” 
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตย์งัทรงมีร่ำงกำยเป็นมนุษยจ์ริง ๆ หลงัจำกท่ีเสด็จฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ 

(3) กิจกำรของอคัรทูต.7:55,56- ฝ่ำยสะเตฟำโนประกอบดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ไดเ้ขมน้ดู
สวรรครั์ศมีของพระเจำ้ และพระเยซูทรงยนือยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระองคแ์ลว้ท่ำนไดก้ล่ำววำ่ “น่ี
แน่ะ ขำ้พเจำ้เห็นทอ้งฟ้ำแหวกเป็นช่อง และบุตรมนุษยย์นือยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้” 

ววิรณ์.5:6- และท่ำมกลำงสตัวท์ั้งส่ีนั้น และท่ำมกลำงพวกผูป้กครอง ขำ้พเจำ้แลเห็นพระเมษ
โปดกยนือยูดู่เหมือนถูกฆ่ำเสียแลว้ ซ่ึงมีเขำเจด็เขำ มีตำเจด็ดวง คือวิญญำณทั้งเจด็ของพระเจำ้ท่ีถูกรับใช้
ออกไปทัว่แผน่ดินโลก 

มทัธิว.26:24- พระเยซูตรัสตอบวำ่ “ท่ำนวำ่ถูกแลว้ และยิง่กวำ่นั้นอีกเรำบอกท่ำนทั้งหลำยวำ่ใน
เวลำเบ้ืองหนำ้ ท่ำนทั้งหลำยจะไดเ้ห็นบุตรมนุษย ์ นัง่อยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องผูท้รงฤทธำนุภำพ และ
เสดจ็มำบนเมฆฟ้ำ” 
ข้อเสนอทีส่าม ในสวรรคพ์ระเยซูคริสตก์็ยงัทรงมีร่ำงกำยแบบมนุษยแ์ต่ประกอบดว้ยรัศมี พระเยซูจะ
เสด็จกลบัมำยงัโลกน้ีอีกคร้ังหน่ึง ในสภำพ “บุตรมนุษย”์ 

หมำยเหตุ ในวำระท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมำคร้ังท่ีสอง ร่ำงกำยของคริสเตียนจะไดรั้บกำร
เปล่ียนแปลง ใหมี้รัศมีเหมือนพระกำยของพระเยซูคริสต ์(ฟีลิปปี.3:21) 

3. พระองค์ทรงสืบเช้ือสายจากมนุษย์ 

(1) ลูกำ.2:7- นำงจึงประสูติบุตรชำยหวัปี เอำผำ้ออ้มพนัและวำงไวร้ำงหญำ้เพรำะวำ่ไม่มีท่ีวำ่ง
ในโรงแรม 

กิจกำรของอคัรทูต.2:30- ท่ำนเป็นศำสดำพยำกรณ์ และไดท้รำบวำ่ พระเจำ้ไดต้รัสสัญญำไวแ้ก่
ท่ำนดว้ยค ำปฏิญำณวำ่ พระองคจ์ะทรงประทำนผูห้น่ึงในวงศต์ระกลูของท่ำน ใหป้ระทบัพระท่ีนัง่ของ
ท่ำน 

กิจกำรของอคัรทูต.13:23- พระเจำ้ไดท้รงโปรดให้ผูช่้วยใหร้อด คือพระเยซู เกิดข้ึนแก่ชำติ
อิสรำเอลจำกเผำ่พนัธ์ุของดำวดินั้น ตำมค ำปฏิญำณของพระองค ์

โรม.1:3- วำ่ดว้ยพระบุตรของพระองค ์ผูบ้งัเกิดในเช้ือวงศข์องดำวดิฝ่ำยเน้ือหนงั 
กำลำเทีย.4:4- แต่เม่ือครบก ำหนดแลว้ พระเจำ้จึงทรงใชพ้ระบุตรของพระองคม์ำ ใหป้ระสูติแต่

สตรี และบงัเกิดใตพ้ระบญัญติั 
ฮีบรู.7:14- เพรำะวำ่ปรำกฏประจกัษแ์ลว้วำ่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำไดท้รงสืบมำจำก ตระกลู

ยะฮูดำ โมเสสไม่ไดว้ำ่จะมีปุโรหิตมำจำกตระกลูนั้นเลย 
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ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตท์รงมีมำรดำเป็นมนุษย ์ และบรรพบุรุษของพระองคเ์ป็นมนุษย ์ พระองค์
ทรงเป็นบุตรของนำงมำเรีย และทรงสืบตระกลูมำจำกดำวิด 

นำงมำเรีย เป็นมำรดำของพระเยซูคริสต ์เช่นเดียวกบัท่ีพระเจำ้ทรงเป็นพระบิดำของพระองค ์

4. พระองค์ทรงมคีวามจ ากดัเยีย่งมนุษย์ 

(1) จ  ำกดัทำงกำย 
(ก) ยอห์น.4:6- บ่อน ้ำของยำโคบก็อยูท่ี่นัน่ พระเยซูด ำเนินทำงเหน่ือยจึงทรงนัง่ลงท่ีบ่อนั้น เป็น

เวลำประมำณเท่ียง 
พระเยซูคริสต ์ทรงรู้จกัเหน็ดเหน่ือย เทียบ อิสยำห์.40:28- “เจำ้ไม่ไดรู้้หรือ เจำ้ยงัไม่ไดย้นิหรือ

วำ่ พระเยโฮวำห์ทรงเป็นพระเจำ้ท่ีทรงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิจ พระองคเ์ป็นผูท้รงสร้ำงกระทัง่สุดปลำย
แผน่ดินโลกพระองคมิ์ไดท้รงอิดโรย และอ่อนเปล้ีย ไม่มีผูใ้ดหย ัง่รู้ถึงพระปัญญำของพระองคไ์ด”้ 

(ข) มทัธิว.8:24- เวลำนั้น ก็เกิดพำยใุหญ่ท่ีทะเลจนคล่ืนซดัท่วมเรือ แต่พระองคบ์รรทมหลบัอยู ่
พระเยซูคริสตบ์รรทมหลบั เทียบ เพลงสดุดี.121:4,5- “จงดูเถอะผูท่ี้ทรงรักษำพวกอิสรำเอลไว้

นั้น จะไม่ทรงเคล้ิมหรือม่อยหลบัไป พระเยโฮวำห์เป็นผูบ้  ำรุงรักษำท่ำนไว ้พระเยโฮวำห์เป็นร่มเงำอยูท่ี่
มือขวำของท่ำน” 

(ค) มทัธิว.21:18- คร้ันเวลำเชำ้เม่ือเสด็จกลบัไปยงักรุงอีกก็ทรงหิวพระกระยำหำร 
พระเยซูคริสตท์รงรู้จกัหิว 

(ง) ยอห์น.19:28- ภำยหลงันั้นพระเยซูทรงทรำบวำ่ส่ิงทั้งปวงส ำเร็จแลว้ เพื่อพระคมัภีร์ท่ีเขียน
ไวน้ั้นจะส ำเร็จ พระองคจึ์งตรัสวำ่ “เรำกระหำยน ้ำ” 

พระเยซูคริสตท์รงกระหำยน ้ ำ 
(จ) ลูกำ 22:44 เม่ือพระองคท์รงเป็นทุกขม์ำกนกั พระองคก์็ยิง่ปลงพระทยัอธิษฐำน เสโทของ

พระองคเ์ป็นเหมือนโลหิต ไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่ 
พระเยซูคริสต ์ทรงทนทุกขท์รมำน 
(ฉ) 1 โครินธ์.15:3- ดว้ยวำ่ขอ้ควำมอนัส ำคญัท่ีสุด ซ่ึงขำ้พเจำ้รับไวแ้ลว้นั้น ขำ้พเจำ้ไดป้ระกำศ

แก่ท่ำนทั้งหลำย คือวำ่พระคริสตไ์ดว้ำยพระชนม ์ เพรำะควำมผดิของเรำทั้งหลำยตำมคมัภีร์ท่ีเขียนไว้
แลว้นั้น 

พระเยซูคริสตท์รงวำยพระชนม ์
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตท์รงรู้จกัเหน็ดเหน่ือย ทรงหิว ทรงกระหำยน ้ำ ทรงทนทุกข์

ทรมำน และทรงวำยพระชนม ์เหล่ำน้ีคือควำมจ ำกดัทำงเน้ือหนงั 
(2) จ  ำกดัทำงสติปัญญำ 
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(ก) ลูกำ.2:52- พระเยซูก็ไดจ้  ำเริญข้ึนในฝ่ำยสติปัญญำ ในฝ่ำยร่ำงกำย และเป็นท่ีชอบจ ำเพำะ
พระเจำ้ และต่อหนำ้คนทั้งปวงดว้ย 

พระเยซูคริสตท์รงเจริญเติบโตทำงกำย และสติปัญญำ และเป็นท่ีชอบจ ำเพำะพระเจำ้และมนุษย ์
พระเยซูทรงอยูใ่นสภำพจ ำกดั ทั้งร่ำงกำย สมอง และควำมเจริญในศีลธรรม 

(ข) มำระโก.11:13- พอทอดพระเนตรเห็นตน้มะเด่ือเทศตน้หน่ึงแต่ไกลมีใบ จึงเสด็จเขำ้ไปดูวำ่
จะมีผลหรือไม่ คร้ันมำถึงตน้นั้นแลว้ ไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่ำนั้นเพรำะวำ่ฤดูผลมะเด่ือเทศยงัไม่ถึง 

มำระโก.13:32- แต่วนันั้นโมงนั้นไม่มีผูใ้ดรู้ ถึงทูตสวรรคห์รือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดำองค์
เดียว 
ข้อเสนอทีส่อง ควำมรู้ของพระเยซูคริสตอ์ยูใ่นขอบเขตจ ำกดั (เทียบ ลูกำ. 2:52) 

หมำยเหตุขอ้ 1 พระเยซูคริสตท์รงจ ำกดัควำมรู้ของพระองค ์ โดยพระองคเ์อง (เทียบ ฟีลิปปี.
2:58) 

หมำยเหตุขอ้ 2 ยอห์น.3:34- เหตุวำ่พระองคท่ี์พระเจำ้ไดท้รงใชม้ำนั้น ก็ทรงกล่ำวค ำของพระ
เจำ้ เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงประทำนวญิญำณ แก่พระองคโ์ดยไม่จ  ำกดั พระเยซูทรงไดรั้บกำรดลบนัดำล
จำกพระเจำ้อยำ่งบริบูรณ์ ดงันั้น ค ำสั่งสอนของพระองคจึ์งเป็น “ค ำของพระเจำ้” 

หมำยเหตุขอ้ 3 ควำมเป็นพระเจำ้ภำยในของพระเยซูปรำกฏบ่อยคร้ัง (อ่ำนดูขอ้ควำมในบทท่ี 1) 
แต่โดยท่ีพระองค ์ทรงสภำพเป็นมนุษยอ์ยำ่งแทจ้ริง พระสติปัญญำของพระองคจึ์งตอ้งมีขอบเขตจ ำกดั 

(ข) ฮีบรู.4:15- เพรำะวำ่เรำมิไดมี้มหำปุโรหิต ท่ีจะร่วมสุขร่วมทุกขก์บัเรำไม่ไดแ้ต่พระองคไ์ด้
ทรงถูกทดลอง เหมือนอยำ่งเรำทุกประกำร ถึงกระนั้นก็ยงัปรำศจำกควำมบำป 

ฮีบรู.2:18- ดว้ยวำ่เพรำะพระองคไ์ดท้รงทนทุกขท์รมำน โดยถูกทดลองนั้นพระองคจึ์งสำมำรถ
สงเครำะห์ช่วยคนทั้งหลำยท่ีถูกทดลองนั้นได ้
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตท์รงถูกทดลอง พระองคท์รงอยูภ่ำยในขอบเขตจ ำกดัของศีลธรรม 

หมำยเหตุขอ้ 1 ตณัหำของเน้ือหนงั ไม่ใช่ส่วนจ ำเป็นของธรรมชำติแห่งกำรเป็นมนุษย ์พระเจำ้
มิไดท้รงสร้ำงมนุษยใ์หเ้ป็นเช่นนั้น แต่เกิดข้ึนเน่ืองจำกควำมบำป 

หมำยเหตุขอ้ 2 ฮีบรู.2:14- เหตุฉะนั้นคร้ันบุตรทั้งหลำย มีส่วนในเน้ือและเลือดอยูแ่ลว้ พระองค์
ก็ไดท้รงรับเน้ือและเลือดเหมือนกนั เพื่อโดยควำมตำยพระองคจ์ะไดท้รงท ำลำยผูน้ั้น ท่ีมีอ ำนำจแห่ง
ควำมตำยคือมำร 

ฟีลิปปี.2:5-8- ท่ำนทั้งหลำยจงมีน ้ำใจอยำ่งน้ี เหมือนอยำ่งท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงมีดว้ย 
พระองคน์ั้นทรงสภำพของพระเจำ้ แต่มิไดท้รงถือวำ่กำรท่ีเท่ำเทียมกบัพระเจำ้นั้นเป็นกำรท่ีตอ้งสงวน
ไว ้ แต่ไดย้อมสละ แลว้รับสภำพอยำ่งทำส อุบติัมีรูปกำยเหมือนมนุษย ์ และคร้ันทรงปรำกฏเป็นรูปกำย
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มนุษยแ์ลว้ พระองคไ์ดท้รงถ่อมพระองคล์ง ยอมเช่ือฟังจนถึงควำมมรณำ กระทัง่ควำมมรณำท่ีกำงเขน
นั้น 

พระเยซูคริสตท์รงใหพ้ระองคเ์องอยูภ่ำยใตค้วำมจ ำกดั ในดำ้นศีลธรรม โดยควำมสมคัรพระทยั 
กำรท่ีพระองคท์รงท ำเช่นนั้นก็เพื่อช่วยมนุษย ์ ผูอ้ยูใ่ตค้วำมจ ำกดัของศีลธรรมใหร้อดพน้บำป เน่ืองดว้ย
ควำมรักอนัใหญ่หลวงของพระองค ์

หมำยเหตุ 3 พระองคท์รงถูกทดลอง ถึงกระนั้นก็ปรำศจำกควำมบำป 
สรุปข้อเสนอ เน่ืองจำกพระเยซูคริสตท์รงสภำพเป็นมนุษย ์ ดงันั้นพระองคจึ์งทรงอยูภ่ำยในขอบเขต
จ ำกดัทั้งพระสติปัญญำ และศีลธรรม 

(3) จ  ำกดัฤทธ์ิอ ำนำจ 
(ก) มำระโก.1:35- คร้ันเวลำเชำ้มืดพระองคไ์ดท้รงต่ืนข้ึนเสด็จออกไปยงัท่ีสงดั และทรง

อธิษฐำนท่ีนัน่ 
ยอห์น.6:15- เพรำะพระเยซูทรงทรำบวำ่เขำจะมำจบัพระองค ์ ไปตั้งใหเ้ป็นกษตัริยพ์ระองค์

เสด็จไปยงัภูเขำอีกแต่พระองคเ์ดียว (เทียบ มทัธิว.14:23- และเพื่อใหค้นเหล่ำนั้นไปหมดแลว้ พระองค์
เสด็จข้ึนไปบนภูเขำท่ีสงดัเพื่อจะอธิษฐำน คร้ันพลบค ่ำแลว้พระองคย์งัทรงอยูท่ี่นัน่ผูเ้ดียว 

ลูกำ.22:41-45- แลว้พระองคด์ ำเนินไปจำกเขำไกลประมำณขวำ้งหินตก และทรงคุกเข่ำลง 
อธิษฐำนวำ่ “พระบิดำเจำ้ขำ้ ถำ้พระองคพ์อพระทยั ขอใหจ้อกน้ีเล่ือนพน้ไปจำกขำ้พเจำ้ แต่ขออยำ่ให้
เป็นไปตำมใจขำ้พเจำ้ ขอใหเ้ป็นไปตำมพระทยัของพระองคเ์ถิด” (ทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงมำปรำกฏแก่
พระองคช่์วยชูก ำลงัของพระองค ์ เม่ือพระองคท์รงเป็นทุกขม์ำกนกั พระองคก์็ยิง่ปลงพระทยัอธิษฐำน 
เสโทของพระองคเ์ป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเมด็ใหญ่) เม่ือทรงอธิษฐำนเสร็จและลุกข้ึน
แลว้ พระองคเ์สด็จมำถึงเหล่ำสำวก พบเขำนอนหลบัอยูด่ว้ยก ำลงัทุกขโ์ศก 

ฮีบรู.5:7- ฝ่ำยพระคริสตน์ั้น ขณะเม่ือพระองคด์ ำรงอยูใ่นเน้ือหนงั พระองคไ์ดถ้วำยค ำอธิษฐำน
และค ำวงิวอน ดว้ยทรงพระกนัแสงมำกมำย และน ้ำพระเนตรไหล คือถวำยแก่พระเจำ้ผูท้รงฤทธ์ิ อำจท่ี
จะช่วยพระองคน์ั้นใหพ้น้จำกควำมตำยไดแ้ละพระเจำ้ไดท้รงฟังเพรำะพระองคน์ั้นไดย้  ำเกรง 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน(ซ่ึงปรำกฏในพระคริสตธรรมใหม่ถึง 25 คร้ัง) พระเยซูทรง
ไดรั้บฤทธ์ิอ ำนำจจำกพระเจำ้ เพื่อกระท ำพระรำชกิจของพระองค ์และเพื่อใหมี้ชยัชนะโดยกำรอธิษฐำน
เช่นเดียวกบัมนุษยค์นอ่ืน ๆ พระองคท์รงอยูภ่ำยใตข้องเขตจ ำกดัของสภำพเป็นมนุษย ์ เก่ียวกบัควำม
ประสงคข์องพระองค ์
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(ข) กิจกำรของอคัรทูต.10:38-....คือเร่ืองพระเยซูชำวนำซำเร็ธ วำ่พระเจำ้ไดช้โลมพระองค ์โดย
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ และโดยฤทธำนุภำพอยำ่งไร และพระเยซูไดเ้สด็จไปกระท ำคุณ และรักษำบรรดำ
คนซ่ึงถูกมำรเบียดเบียน เพรำะวำ่พระเจำ้ไดท้รงสถิตอยูก่บัพระองค ์
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตท์รงไดรั้บฤทธ์ิอ ำนำจ ส ำหรับด ำเนินพระรำชกิจของพระองคเ์อง มิใช่โดย
กำรท่ีพระองคท์รงเป็นพระเจำ้ แต่โดยกำรทรงชโลมดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ พระองคท์รงอยูภ่ำยใต้
ขอบเขตจ ำกดัของมนุษย ์อนัเก่ียวกบัอ ำนำจของพระองค ์

ยอห์น.14:12- เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ ผูท่ี้วำงใจในเรำ กิจกำรอคัรทูตซ่ึงเรำกระท ำนั้น 
เขำจะกระท ำดว้ย และเขำจะกระท ำกำรใหญ่กวำ่นั้นอีก เพรำะเรำไปถึงพระบิดำของเรำ 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตท์รงอยูภ่ำยใตข้อบเขตจ ำกดั ในกำรใชอ้  ำนำจ เม่ือพระองคท์รงพระชนม์
อยูใ่นโลกน้ี 

สรุปข้อเสนอ พระเยซูคริสตท์รงอยูภ่ำยใตข้อบเขตจ ำกดั แห่งสภำพของมนุษยใ์นกำรรับและ
บริหำรอ ำนำจ เม่ือพระองคท์รงพระชนมอ์ยูใ่นโลกน้ี 

4. พระองค์ทรงสภาพเป็นมนุษย์ ในการเกีย่วข้องกบัพระเจ้า 

ยอห์น.20:17- พระเยซูตรัสแก่มำเรียวำ่ “อยำ่ยดึหน่วงเรำไว ้เพรำะเรำยงัไม่ไดข้ึ้นไปหำพระบิดำ
ของเรำ แต่เรำไปหำพี่นอ้งของเรำบอกเขำวำ่เรำจะข้ึนไปหำพระบิดำของเรำ และพระบิดำของท่ำน
ทั้งหลำย และจะไปหำพระเจำ้ของเรำ และพระเจำ้ของท่ำนทั้งหลำย” 
ขอ้เสนอ พระเยซูคริสตท์รงเรียกพระบิดำวำ่ “พระเจำ้ของเรำ” 
พระเยซูคริสต ์ทรงมีฐำนะเป็นมนุษยใ์นกำรเก่ียวขอ้งกบัพระเจำ้ 

5. พระองค์ทรงสภาพเหมอืนมนุษย์ในทุกส่ิง 

ฮีบรู.2:17- เหตุฉะนั้นก็สมควรอยูแ่ลว้ท่ีพระองคจ์ะทรงถูกตกแต่ง ใหเ้หมือนอยำ่งพวกพี่นอ้ง
ในทุกส่ิง เพื่อพระองคจ์ะไดเ้ป็นมหำปุโรหิต ประกอบดว้ยควำมเมตตำและควำมสัตยซ่ื์อ ในกำรทุก
อยำ่งซ่ึงเก่ียวกบัพระเจำ้ เพื่อจะไดถ้วำยสักกำรบูชำเพรำะควำมผดิแห่งพลเมือง 
ข้อเสนอ พระเยซูคริสตท์รงเป็น “เหมือนอยำ่งพี่นอ้งในทุกส่ิง” คือทรงอยูใ่นภำยใตข้อบเขตจ ำกดัทำง
กำย ทำงสมอง ทำงศีลธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวติมนุษย ์
สรุปข้อเสนอ พระเยซูคริสตท์รงเป็นมนุษยทุ์กดำ้น (ฟีลิปปี.2:5-8 , 2 โครินธ์.8:9) พระเยซูทรงมีส่วน
ร่วมกบัมนุษย ์เพื่อมนุษยจ์ะมีส่วนร่วมกบัพระเจำ้ 
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2 เปโตร1:4“ดว้ยเหตุเหล่ำนั้น พระองคจึ์งไดท้รงประทำนค ำสัญญำอนัใหญ่ยิง่เลิศประเสริฐ 
เพื่อโดยเหตุเหล่ำน้ี เม่ือท่ำนทั้งหลำยพน้แลว้จำกกำรรำคะท่ีมีอยูใ่นโลกน้ี ท่ำนจะไดรั้บส่วนในสภำพ
ของพระองค ์

ถาม หลกัค ำสอนแห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์ เก่ียวกบักำรท่ีพระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจำ้อยำ่ง
แทจ้ริง และหลกัค ำสอน แห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์ เก่ียวกบัท่ีพระเยซูคริสตท์รงสภำพเป็นมนุษยอ์ยำ่ง
แทจ้ริงนั้นจะท ำใหส้อดคลอ้งกนัไดอ้ยำ่งไร 

ตอบ น่ีไม่ใช่หนำ้ท่ีส ำคญัของเรำ หนำ้ท่ีประกำรแรกของเรำก็คือตอ้งคน้ควำ้หำควำมหมำยอนั
แทจ้ริงของขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ ตำมหลกัไวยำกรณ์ ถำ้เรำท ำใหข้อ้ควำมเหล่ำนั้นสอดคลอ้งกนัได้
ก็เป็นกำรดี แต่ถำ้ท ำไม่ได ้ ก็จงทิ้งไวจ้นกวำ่จะมีควำมรู้เพิ่มเติม ซ่ึงจะท ำใหเ้รำเขำ้ใจดีข้ึนวำ่จะสำมำรถ
ท ำใหส้อดคลอ้งกนัไดอ้ยำ่งไร กำรตีควำมหมำยของหลกัค ำสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น ถำ้เรำ
จะตอ้งท ำใหทุ้กขอ้กลมกลืนกนักบัขอ้อ่ืน ๆ ทุกขอ้ในพระคมัภีร์ ก็จะเป็นเหตุให้เกิดควำมหำยนะอยำ่ง
ใหญ่หลวง และท ำใหค้วำมหมำยของหลกัค ำสอนเขวไป หนำ้ท่ีของเรำคือตอ้งคน้หำควำมหมำยของขอ้
พระคมัภีร์ตำมอกัขระวธีิ คือตำมหลกัไวยำกรณ์ ตำมวธีิใชค้  ำแต่ละค ำ โปรดจ ำไวว้ำ่หลกัควำมจริงสอง
หลกั ซ่ึงแต่ก่อนดูประหน่ึงวำ่คดัคำ้นกนั แต่เม่ือเรำไดค้วำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้เหล่ำน้ีแลว้ เรำจะเขำ้ใจ
ไดว้ำ่หลกัทั้งสองนั้นช่ำงประสำนกลมกลืนกนัดียิง่นกัส่ิงท่ีดูประหน่ึงวำ่คดัคำ้นกนัส ำหรับเรำนั้น ถำ้
พิจำรณำในแง่ท่ีสติปัญญำของพระเจำ้ไม่มีท่ีส้ินสุด และสักวนัหน่ึง เม่ือพระเจำ้ประทำนควำมรู้ควำม
เขำ้ใจใหแ้ก่เรำแลว้ เรำจะเขำ้ใจไดว้ำ่ หลกัค ำสอนเหล่ำนั้น สอดคลอ้งกนัอยำ่งสนิททีเดียว พระคริสต์
ธรรมคมัภีร์สอนหลกัควำมจริงสอนประกำรน้ีเคียงคู่กนัไป โดยไม่มีขอ้แม ้ คือวำ่ พระเยซูคริสต ์ ทรง
เป็นพระเจำ้และยงัทรงเป็นมนุษย ์

มทัธิว.8:24-26- เวลำนั้นก็เกิดพำยใุหญ่ท่ีทะเลคล่ืนซดัท่วมเรือ แต่พระองคบ์รรทมหลบัอยู ่และ
พวกศิษยไ์ดม้ำปลุกพระองคท์ูลวำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ ขอพระองคท์รงโปรดช่วยเถิด ขำ้พเจำ้ก ำลงัจะพินำศ
อยูแ่ลว้” พระองคจึ์งตรัสแก่เขำวำ่ “โอคนมีควำมเช่ือนอ้ย เจำ้กลวัท ำไม” แลว้พระองคท์รงลุกข้ึนหำ้ม
และทะเลคล่ืนก็สงบเงียบทนัที 

ลูกำ.3:21,22- อยูม่ำเม่ือคนทั้งปวงไดรั้บบพัติศมำแลว้ และพระเยซูทรงรับบพัติศมำดว้ย ขณะ
เม่ือก ำลงัอธิษฐำนอยู ่ ทอ้งฟ้ำก็แหวกออกเป็นช่อง และพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงรูปสัณฐำนเหมือน
นกพิรำบไดล้งมำบนพระองค ์และมีพระสุรเสียงมำจำกฟ้ำวำ่ “ท่ำนเป็นบุตรท่ีรักของเรำ เรำชอบใจท่ำน
มำก” 

ยอห์น.11:38,43,44- พระเยซูทรงเป็นทุกขใ์นพระทยัอีก จึงเสด็จมำถึงอุโมงคฝั์งศพ อุโมงคฝั์ง
ศพนั้นเป็นถ ้ำ มีศิลำวำงปิดปำกไว ้ เม่ือพระองคไ์ดต้รัสอยำ่งนั้นแลว้จึงเปล่งเสียงดงัวำ่ “ลำซำรัสเอ๋ย จง
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ออกมำเถิด” ผูต้ำยนั้นจึงออกมำทั้งผำ้พนัมือและเทำ้ และมีผำ้ปิดหนำ้อยูด่ว้ย พระเยซูตรัสแก่เขำ
ทั้งหลำยวำ่ “จงแกป้ล่อยใหเ้ขำไปเถิด” 

ลูกำ 9:28,29,35 ภำยหลงัพระองคไ์ดต้รัสค ำเหล่ำนั้นประมำณแปดวนั พระองคจึ์งพำเปโตร 
ยอห์น และยำกอบ ข้ึนไปบนภูเขำเพื่อจะอธิษฐำน เม่ือพระองคก์ ำลงัอธิษฐำนอยู ่ วรรณพระพกัตร์ของ
พระองคก์็เปล่ียนไป และฉลองพระองคก์็ขำวเป็นมนัระยบั มีพระสุรเสียงออกมำจำกเมฆนั้นวำ่ “ผูน้ี้เป็น
บุตรของเรำ เป็นผูถู้กเลือกสรรไว ้จงฟังท่ำนเถิด” 

มทัธิว.16:16,17,21- ซีโมนเปโตรทูลตอบวำ่ “พระองคเ์ป็นพระคริสตบุ์ตรของพระเจำ้ผูท้รง
พระชนมอ์ยู”่ พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “ซีโมนบุตรโยนำเอ๋ย ท่ำนก็เป็นสุข เพรำะวำ่เน้ือและโลหิตมิไดแ้จง้
ควำมน้ีแก่ท่ำน แต่พระบิดำของเรำผูอ้ยูใ่นสวรรคท์รงแจง้ใหท้รำบ ตั้งแต่เวลำนั้นมำ พระเยซูตรัสแก่
พวกสำวกของพระองคว์ำ่ พระองคจ์ะตอ้งเสด็จไปกรุงเยรูซำเล็ม เพื่อจะรับควำมทนทุกขท์รมำนต่ำง ๆ
อยำ่งสำหสัจำกผูเ้ฒ่ำและพวกปุโรหิตใหญ่ และพวกอำลกัษณ์ จนตอ้งถึงแก่ประหำรชีวติ แต่ในวนัท่ี
สำมพระองคจ์ะเป็นข้ึนมำใหม่ 

ฮีบรู.1:6- และอีกคร้ังหน่ึงเม่ือพระองคท์รงน ำพระบุตรหวัปีนั้น เขำ้มำในโลกก็ตรัสวำ่ ให้
บรรดำพวกทูตทั้งส้ินของพระเจำ้กรำบไหวท้่ำน (เทียบ ฮีบรู.2:18- ดว้ยวำ่เพรำะพระองคไ์ดท้รงทนทุกข์
ทรมำนโดยถูกทดลองนั้น พระองคจึ์งสำมำรถสงเครำะห์ช่วยคนทั้งหลำย ท่ีถูกทดลองนั้นได)้ 

ฮีบรู.4:14,15- เหตุฉะนั้นเม่ือเรำมีมหำปุโรหิตผูเ้ป็นใหญ่ท่ีผำ่นทอ้งฟ้ำไปแลว้ คือพระเยซูพระ
บุตรของพระเจำ้ ก็ใหเ้รำทั้งหลำยยดึควำมท่ีเรำไดรั้บเช่ือนั้นไวใ้หม้ัน่คง เพรำะวำ่ เรำมิไดมี้มหำปุโรหิต 
ท่ีจะร่วมสุขร่วมทุกขก์บัเรำไม่ได ้ แต่พระองคไ์ดท้รงถูกทดลองเหมือนอยำ่งเรำทุกประกำร ถึงกระนั้นก็
ยงัปรำศจำกควำมบำป 
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บทที ่4 พระลกัษณะของพระเยซูคริสต์ 

1. ความบริสุทธ์ิของพระเยซูคริสต์ 

(1) ควำมจริงท่ีวำ่พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 
กิจกำรของอคัรทูต 4:27,30- แทจ้ริงในเมืองน้ี ทั้งเฮโรดและปนเตียว ปีลำต กบัจ ำพวก

ต่ำงประเทศ และพวกอิสรำเอลไดป้ระชุมกนัต่อสู้พระเยซู พระบุตรผูบ้ริสุทธ์ิของพระองคซ่ึ์งทรงชโลม
ไวแ้ลว้ เม่ือพระองคไ์ดท้รงเยยีดพระหตัถข์องพระองคอ์อกรักษำโรคทั้งหลำย และไดโ้ปรดใหนิ้มิตกบั
กำรอศัจรรยบ์งัเกิดข้ึนโดยพระนำมแห่งพระเยซูพระบุตรผูบ้ริสุทธ์ิของพระองค ์

มำระโก.1:24- และมนัร้องอึงวำ่ “พระเยชูำวนำซำเร็ธ เรำกบัท่ำนมีอะไรเก่ียวขอ้งกนั ท่ำนมำ
ท ำลำยพวกเรำหรือ เรำรู้วำ่ท่ำนเป็นผูใ้ด ท่ำนเป็นผูบ้ริสุทธ์ิของพระเจำ้” 

ลูกำ.4:34- เอะ๊ พระเยซูชำวนำซำเร็ธ เรำกบัท่ำนมีอะไรเก่ียวขอ้งกนั ท่ำนมำท ำลำยพวกเรำหรือ 
เรำรู้วำ่ท่ำนเป็นผูใ้ด ท่ำนเป็นผูบ้ริสุทธ์ิของพระเจำ้ 

กิจกำรอคัรทูต.3:14- แต่ท่ำนทั้งหลำยไดป้ฏิเสธพระองค ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิและชอบธรรมและ
ไดข้อใหป้ล่อยผูฆ่้ำคนใหแ้ก่ท่ำนทั้งหลำย 

1 ยอห์น.2:20- และท่ำนทั้งหลำยไดรั้บกำรอภิเษกจำก พระองคผ์ูบ้ริสุทธ์ินั้น และท่ำนทุกคนก็รู้ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตท์รงบริสุทธ์ิ ทรงบริสุทธ์ิท่ีสุด พระองคท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 

หมำยเหตุ ในพระคมัภีร์เดิม พระเยโฮวำห์เจำ้ทรงเป็น “ผูบ้ริสุทธ์ิแห่งชนชำติอิสรำเอล” พระ
นำมน้ีปรำกฏในพระธรรมอิสยำห์สำมสิบคร้ัง (ดูภำคพระเจำ้ บทท่ี 8 “ควำมบริสุทธ์ิของพระเจำ้”) 

(2) “บริสุทธ์ิ” หมำยควำมวำ่อะไร 
เลวนิีติ.11:43-45 ท่ำนทั้งหลำยอยำ่ไดท้  ำตวัใหเ้ป็นของน่ำเกลียด ดว้ยสัตวท่ี์เล้ือยคลำนตวัใดตวั

หน่ึง และอยำ่ท ำตวัให้เป็นมลทินดว้ยสัตวเ์หล่ำน้ีเลย เพรำะเรำเป็นพระเยโฮวำห์พระเจำ้ของท่ำน
ทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำยจงระวงัตวัและเป็นคนบริสุทธ์ิเพรำะเรำเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และท่ำนทั้งหลำยอยำ่ได้
กระท ำตวัใหเ้ป็นมลทิน ดว้ยสัตวท่ี์เล้ือยคลำนไปบนแผน่ดินอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง เพรำะเรำเป็นเยโฮวำห์ผู ้
ท่ีไดพ้ำท่ำนทั้งหลำยออกมำจำกแผน่ดินประเทศอียปิต ์ เรำเป็นพระเจำ้ของท่ำนทั้งหลำย เหตุฉะน้ีท่ำน
ทั้งหลำยจงเป็นคนบริสุทธ์ิ 

เฉลยธรรมบญัญติั.23:14- เพรำะพระเยโฮวำห์พระเจำ้ของเจำ้ เสด็จด ำเนินในท่ำมกลำงค่ำย
กองทพั จะทรงช่วยเจำ้ทั้งหลำย และจะทรงมอบศตัรูของเจำ้ไวต่้อหนำ้เจำ้ทั้งหลำยเหตุฉะน้ีค่ำยกองทพั
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ของเจำ้ตอ้งเป็นท่ีบริสุทธ์ิ เพื่อพระองคจ์ะไม่ไดท้รงเห็นส่ิงของอนัโสโครกในเจำ้ และเสด็จกลบัไปเสีย
จำกเจำ้ทั้งหลำย 

“บริสุทธ์ิ” หมำยควำมวำ่ปรำศจำกมลทิน กำรท่ีจะพดูวำ่ พระเยซูคริสตท์รงบริสุทธ์ิท่ีสุด ก็
หมำยควำมวำ่พระองคท์รงบริสุทธ์ิอยำ่งแทจ้ริงปรำศจำกด่ำงพร้อยใด ๆ ทั้งส้ิน (เทียบ 1 ยอห์น.3:3- 
“และทุกคนท่ีไดรั้บควำมหวงัใจจำกพระองคอ์ยำ่งน้ีไดช้ ำระตนใหบ้ริสุทธ์ิ เหมือนอยำ่งพระองคท์รง
เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ”) 

สังเกตดูวำ่ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดอ้ำ้งถึงควำมบริสุทธ์ิแทข้องพระคริสตห์ลำยประกำร 
ฮีบรู.7:26- ดว้ยวำ่มหำปุโรหิตอยำ่งนั้นเหมำะแก่เรำ คือ เป็นผูบ้ริสุทธ์ิปรำศจำกอุบำย ไม่มี

มลทิน ต่ำงจำกคนบำปทั้งปวง และถูกตั้งไวใ้หสู้งกวำ่ฟ้ำสวรรค ์
ฮีบรู.9:14- มำกยิง่กวำ่นั้นสักเท่ำไร พระโลหิตของพระเยซูคริสตผ์ูป้ระกอบดว้ยพระวิญญำณนิ

รันดร์ไดท้รงถวำยพระองคเ์องแก่พระเจำ้ เป็นเคร่ืองบูชำอนัปรำศจำกต ำหนิ จะไดท้รงช ำระใจวินิจฉยั
ผดิและชอบของท่ำนทั้งหลำย ใหพ้น้จำกกำรประพฤติท่ีตำยแลว้ เพื่อจะไดป้ฏิบติัพระเจำ้ทรงพระชนม์
อยู ่

1 เปโตร.1:19- แต่ทรงไถ่ดว้ยโลหิตอนัมีรำคำมำก คือพระโลหิตของพระคริสตเ์หมือนเลือด
ของลูกแกะท่ีปรำศจำกพิกำรและด่ำงพร้อย 

1 ยอห์น.3:5- และท่ำนทั้งหลำยรู้แลว้วำ่ พระองคไ์ดท้รงปรำกฏ เพื่อจะไดโ้ปรดน ำบำปของเรำ
ไปและบำปในพระองคไ์ม่มีเลย 

2 โครินธ์. 5:21- เพรำะวำ่พระเจำ้ไดท้รงกระท ำใหพ้ระองคน์ั้น ผูไ้ม่มีควำมผดิเป็นควำมผดิ
เพรำะเห็นแก่เรำ เพื่อเรำจะไดเ้ป็นควำมชอบธรรมของพระเจำ้โดยพระองค ์

ฮีบรู.4:15- เพรำะวำ่เรำมิไดมี้มหำปุโรหิตท่ีจะร่วมสุขร่วมทุกขก์บัเรำไม่ได ้ แต่พระองคไ์ดท้รง
ถูกทดลองเหมือนอยำ่งเรำทุกประกำร ถึงกระนั้นก็ยงัปรำศจำกควำมบำป 

1 ยอห์น.3:3- และทุกคนท่ีไดรั้บควำมหวงัใจจำกพระองคอ์ยำ่งน้ี ก็ไดช้ ำระตนใหบ้ริสุทธ์ิ 
เหมือนอยำ่งพระองคท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 
ข้อเสนอทีส่อง ในพระคมัภีร์มีหลำยขอ้ ท่ีช้ีใหเ้รำเห็นอยำ่งชดัเจนวำ่พระคริสตท์รงบริสุทธ์ิท่ีสุด ใน
ธรรมชำติไมมี่อะไรท่ีจะเปรียบกบัควำมบริสุทธ์ินั้นได ้เวน้แต่ควำมสวำ่ง 

1 ยอห์น.1:5- น่ีแหละเป็นขอ้ควำมท่ีเรำไดย้นิจำกพระองค ์ และแสดงแก่ท่ำนทั้งหลำย คือวำ่
พระเจำ้เป็นควำมสวำ่ง และควำมมืดในพระองคไ์ม่มีเลย (เทียบ ยอห์น 8:12- อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูตรัส
แก่เขำทั้งหลำยวำ่ “เรำเป็นควำมสวำ่งของโลกผูท่ี้ตำมเรำมำจะมิไดเ้ดินในควำมมืด แต่จะมีควำมสวำ่ง
แห่งชีวติ”) 
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แสงสวำ่งจำ้ท่ีกรำดส่องลงมำใหเ้ห็นพระสง่ำรำศี ในพระพกัตร์และในฉลองพระองคข์องพระ
เยซู ขณะท่ีพระองคท์รงจ ำแลงพระกำยบนภูเขำแสดงถึงควำมบริสุทธ์ิภำยใจของพระเยซูอยำ่งชดัเจน 
(มทัธิว.17:2,ลูกำ.9:29) 

(3) ควำมบริสุทธ์ิของพระเยซูคริสตส์ ำแดงออกมำอยำ่งไร 
(ก) ฮีบรู.1:9- พระองคไ์ดท้รงรักควำมชอบธรรม และไดเ้กลียดชงักำรอธรรมเหตุฉะนั้นพระเจำ้

คือพระเจำ้ของพระองคไ์ดท้รงเจิมพระองคไ์ว ้ ดว้ยน ้ำมนัแห่งควำมยนิดี เกินกวำ่พระสหำยทั้งปวงของ
พระองค ์
ข้อเสนอทีห่น่ึง ควำมบริสุทธ์ิของพระเยซูคริสตป์รำกฏออกมำ ในกำรท่ีพระองคท์รงรักควำมชอบธรรม 
และทรงเกลียดชงัควำมผดิบำป 

หำกจะรักควำมชอบธรรมก็ตอ้งเกลียดควำมบำป หรือกำรเกลียดควำมบำปอยำ่งเดียวหำเป็น
กำรเพียงพอไม่ แต่ตอ้งมีควำมรักควำมชอบธรรมดว้ย บำงคนอำ้งตวัวำ่เป็นเขำเป็นคนชอบธรรม แต่ดู
เหมือนวำ่เขำไม่เกลียดชงัควำมชัว่ร้ำยเลย เขำเขม้แขง็ในกำรเทิดทูนส่ิงท่ีถูกท่ีควร แต่เขำไม่เขม้แขง็ใน
กำรท่ีจะปฏิเสธควำมชัว่ และบำงคนยนืยนัวำ่ เขำเกลียดควำมบำป แต่ดูเหมือนวำ่ไม่รักควำมชอบธรรม
เสียเลย เขำเขม้แขง็ในกำรต ำหนิควำมชัว่ แต่ไม่เขม้แขง็ในกำรเทิดทูนควำมดีควำมชอบ ควำมบริสุทธ์ิ
ของพระเยซูคริสตค์รบบริบูรณ์ทุกประกำร คือ พระองคท์รงรักควำมชอบธรรมและเกลียดชงัควำมบำป 
คือ ไม่มีด่ำงพร้อยทั้งสองดำ้นพระองคท์รงรักควำมชอบธรรมและทรงเกลียดควำมบำป 

(ข) 1 เปโตร.2:22- พระองคไ์ม่ไดท้รงกระท ำบำปประกำรใด และอุบำยในพระโอษฐข์อง
พระองคก์็ไม่มี 

ยอห์น.8:29- พระองคท่ี์ทรงใชเ้รำมำก็สถิตอยูก่บัเรำ พระบิดำไดล้ะทิ้งเรำไวผู้เ้ดียวเพรำะวำ่เรำ
ท ำตำมชอบพระทยัพระองคเ์สมอ 

มทัธิว.17:5- เปโตรทูลยงัไม่ทนัขำดค ำก็บงัเกิดมีเมฆสุกใสมำคลุมเขำไว ้ แลว้มีพระสุรเสียง
ออกมำจำกเมฆนั้นวำ่ “ท่ำนน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรำ เรำชอบใจท่ำนน้ีมำกจงเช่ือฟังท่ำนเถิด” (เทียบ ยอห์
น.12:49- เพรำะเรำมิไดก้ล่ำวโดยล ำพงัตวัเรำเองแต่ซ่ึงเรำกล่ำวและสั่งสอนนั้น พระบิดำท่ีทรงใชเ้รำมำ
ไดบ้ญัชำไวแ้ก่เรำ) 
ข้อเสนอทีส่อง ควำมบริสุทธ์ิของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ โดยกำรกระท ำและค ำตรัสของพระเยซูเอง 
พระเยซูไม่เคยท ำควำมบำปใด ๆ หรือกล่ำวเท็จแต่ประกำรใด และพระองคท์รงท ำให้พระเจำ้พอพระทยั
เสมอ ทั้งในกำรกระท ำและค ำตรัส 

พระเยซูมิไดท้รงส ำแดงควำมบริสุทธ์ิ เพียงในกำรละเวน้กระท ำผดิหรือพูดผดิเท่ำนั้น พระเยซู
ทรงส ำแดงควำมบริสุทธ์ิของพระองค ์ โดยกำรกระท ำและโดยค ำตรัสในทุกส่ิงท่ีพระเจำ้พอพระทยั กำร
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กระท ำและค ำตรัสของพระองคทุ์กส่ิง ลว้นแต่ถูกตอ้ง ควำมบริสุทธ์ิท่ีสมบูรณ์นั้น ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บักำร 
ละเวน้กำรกระท ำผดิเท่ำนั้น แต่ยงัข้ึนอยูก่บักำรกระท ำทุกส่ิงท่ีถูกตอ้งดว้ย 

(ค) ฮีบรู.4:15- เพรำะวำ่เรำมิไดมี้มหำปุโรหิตท่ีจะร่วมสุขร่วมทุกขก์บัเรำไม่ไดแ้ต่พระองคไ์ด้
ทรงถูกทดลองเหมือนอยำ่งเรำทุกประกำร ถึงกระนั้นก็ยงัปรำศจำกควำมบำป 
ข้อเสนอทีส่าม ควำมบริสุทธ์ิของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรมีชยัต่อกำรทดลองทุกคร้ัง มิใช่โดย
กำรละเวน้จำกควำมชัว่เท่ำนั้น แต่เป็นควำมบริสุทธ์ิ ชนิดท่ีตอ้งประสบกบัควำมชัว่ และมีชยัต่อควำมชัว่
นั้นทุกคร้ังดว้ย 

(ง) ค ำเทศนำบนภูเขำของพระเยซู (มทัธิว.5-7) โดยเฉพำะ มทัธิว.5:48- เหตุฉะน้ีท่ำนทั้งหลำย
จงเป็นผูดี้รอบคอบ เหมือนอยำ่งพระบิดำของท่ำนผูอ้ยูใ่นสวรรคน์ั้นเป็นผูดี้รอบคอบ 
ข้อเสนอทีส่ี่ ควำำมบริสุทธ์ิของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ใหก้ำรบญัชำใหส้ำวกของพระองคทุ์กคนเป็น
ผูดี้รอบคอบ ไม่ให้เก่ียวขอ้งกบัควำมชัว่ 

(จ) มทัธิว. 23:13- วบิติัแก่เจำ้ พวกอำลกัษณ์และพวกฟำริสี คนหนำ้ซ่ือใจคดเพรำะพวกเจำ้ปิด
เมืองสวรรคไ์วจ้ำกมนุษย ์ถึงแมพ้วกเจำ้เอง เจำ้ก็ไม่เขำ้ไป และเม่ือคนอ่ืนจะเขำ้ไป พวกเจำ้ก็ขดัขวำงไว ้

มทัธิว.16:23- พระองคจึ์งหนัพระพกัตร์ตรัสแก่เปโตรวำ่ “ซำตำน จงถอยไปขำ้งหลงัเรำ เจำ้เป็น
เหมือนกอ้นหินท่ีใหเ้รำสะดุด เจำ้มิไดคิ้ดตำมพระด ำริของพระเจำ้แต่ตำมควำมคิดของมนุษย”์ 

ยอห์น.4:17,18- ....ผูห้ญิงนั้นจึงทูลตอบวำ่ “ดิฉนัไม่มีผวั”พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “เจำ้วำ่ถูกแลว้
วำ่ผวัไม่มี เพรำะวำ่เจำ้มีผวัห้ำคนแลว้ แต่ท่ีเจำ้มีอยูเ่ด๋ียวน้ีก็ไม่ใช่ผวัของเจำ้ ท่ีเจำ้วำ่นั้นก็จริง” 

มทัธิว.23:33- โอพวกชำติงูร้ำย เจำ้จะพน้จำกกำรปรับโทษในนรกอยำ่งไรได ้
ข้อเสนอทีห้่า ควำมบริสุทธ์ิของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรวำ่กล่ำวตกัเตือนคนบำปอยำ่งรุนแรง 

(ฉ) 1 เปโตร.2:24- พระองคเ์องไดท้รงรับแบกควำมบำปของเรำในพระกำยของพระองคท่ี์
ตน้ไมน้ั้น เพื่อเม่ือเรำทั้งหลำยตำยฝ่ำยกำรบำปแลว้ เรำจะไดมี้ชีวติอยูฝ่่ำยกำรชอบธรรม ดว้ยรอยซ่ึง
พระองคไ์ดถู้กเฆ่ียนนั้น เป็นเหตุท่ีรักษำท่ำนทั้งหลำยใหห้ำยแลว้ 

1 เปโตร.3:18- ดว้ยวำ่พระคริสตก์็ตอ้งทรงทนทุกขท์รมำนมำคร้ังเดียว เพรำะควำมผดิดว้ย
เหมือนกนั คือพระองคผ์ูช้อบธรรมเพื่อผูไ้ม่ชอบธรรม เพื่อจะไดน้ ำเรำทั้งหลำยไปถึงพระเจำ้ พระองค์
จึงไดม้รณำในเน้ือหนงัแต่ทรงชีวติเป็นข้ึนในวิญญำณ 

2 โครินธ์.5:21- เพรำะวำ่พระเจำ้ไดท้รงกระท ำใหพ้ระองคน์ั้นผูไ้ม่มีควำมผดิ เป็นควำมผดิ
เพรำะเห็นแก่เรำ เพื่อเรำจะไดเ้ป็นควำมชอบธรรมของพระเจำ้โดยพระองค ์(เทียบ ยอห์น.10:17,18- เหตุ
ฉะนั้น พระบิดำทรงรักเรำ เพรำะเรำสละชีวติของเรำเพื่อจะรับเอำชีวิตนั้นอีก ไม่มีผูใ้ดชิงเอำชีวิตนั้น



 104 

จำกเรำ แต่เรำสละชีวตินั้นโดยใจสมคัรของเรำเอง เรำมีสิทธิท่ีจะสละชีวตินั้น และมีสิทธิท่ีจะรับเอำคืน
อีก สิทธินั้นเรำไดรั้บมำจำกพระบิดำของเรำ) 

ฟีลิปปี.2:6-8- พระองคน์ั้นทรงสภำพของพระเจำ้ แต่มิไดท้รงถือวำ่กำรท่ีเท่ำเทียมกบัพระเจำ้
นั้น เป็นกำรท่ีตอ้งสงวนไว ้แต่ไดย้อมสละแลว้รับสภำพอยำ่งทำส อุบติัมีรูปกำยเหมือนมนุษย ์และคร้ัน
ทรงปรำกฏเป็นรูปกำยมนุษยแ์ลว้ พระองคไ์ดท้รงถ่อมพระองคล์ง ยอมเช่ือฟังจนถึงควำมมรณำ กระทัง่
ควำมมรณำท่ีกำงเขนนั้น 

กำลำเทีย.3:13- พระคริสตไ์ดท้รงไถ่เรำใหพ้น้ควำมแช่งสำบแห่งพระบญัญติั โดยท่ีพระองค์
ทรงยอมถูกแช่งสำปเพื่อเรำ เพรำะมีค ำเขียนไวแ้ลว้วำ่ ทุกคนท่ีตอ้งถูกแขวนไวบ้นตน้ไม ้ ก็ถูกแช่งสำป
แลว้ 
ข้อเสนอทีห่ก ควำมบริสุทธ์ิของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรเสียสละอยำ่งใหญ่หลวงท่ีสุด ท่ี
พระองคท์รงสำมำรถกระท ำได ้คือในกำรพลีพระชนมข์องพระองค ์ เพื่อช่วยมนุษยใ์หพ้น้จำกควำมบำป 
ท่ีพระองคท์รงเกลียดนั้น เขำ้สู่ควำมชอบธรรมท่ีพระองคท์รงรัก 

ขอ้น้ีแหละเป็นกำรส ำแดงควำมบริสุทธ์ิท่ีสูงเด่นท่ีสุด พระเยซูทรงเกลียดชงัควำมบำป และ
พระองคท์รงรักควำมชอบธรรมมำก จนกระทัง่พระองคท์รงสมคัรพระทยัยอมตำย พระองคท์รงสละ
สง่ำรำศีของพระองคท์รงรับสภำพเป็นมนุษย ์ และทรงยอมตำยอยำ่งโจร และถูกแยกจำกพระเจำ้ เพ่ือ
ช่วยคนอ่ืนให้พ้นจากการท าบาป พระเยซูทรงเตม็พระทยัเสียสละทุกอยำ่งเพื่อท ำลำยควำมบำป 

(ช) มทัธิว.25:31,32,41- เม่ือบุตรมนุษยจ์ะเสด็จดว้ยรัศมีภำพของพระองคก์บัทั้งหมู่ทูตสวรรค ์
เม่ือนั้นพระองคจ์ะทรงนัง่บนพระท่ีนัง่อนัรุ่งเรืองของพระองคบ์รรดำชนชำติต่ำง ๆ จะประชุมพร้อมกนั
ต่อพระพกัตร์พระองค ์และพระองคจ์ะทรงแยกเขำทั้งหลำยออกจำกกนั เหมือนอยำ่งผูเ้ล้ียงแกะแยกแกะ
ออกจำกแพะ พระองคจึ์งตรัสแก่บรรดำผูท่ี้อยูเ่บ้ืองซำ้ยวำ่ “เจำ้ทั้งหลำยผูต้อ้งแช่งสำป จนถอนไปจำก
เรำเขำ้ไปอยูใ่นไฟซ่ึงไหม่อยูเ่ป็นนิตย ์ซ่ึงเตรียมไวส้ ำหรับมำรและพรรคพวกของมนันั้น” 

2 เธสะโลนิกำ.1:7-9- และจะทรงบนัดำลใหท้่ำนทั้งหลำย ท่ีถูกควำมยำกล ำบำกนั้น ไดรั้บควำม
บรรเทำดว้ยกนักบัเรำ เม่ือพระเยซูเจำ้จะเสด็จมำจำกสวรรค ์ปรำกฏพร้อมกบัหมู่ทูตสวรรคข์องพระองค ์
ผูมี้ฤทธ์ิดงัเปลวเพลิง และทรงสนองโทษแก่คนเหล่ำนั้นท่ีไม่รู้จกัพระเจำ้ และไม่เช่ือฟังกิตติคุณของ
พระเยซูเจำ้ของเรำ คนเหล่ำนั้นจะรับโทษคือควำมพินำศนิรันดร์ พน้ออกไปจำกพระพกัตร์พระเจำ้และ
จำกรัศมีเดชของพระองค ์
ข้อเสนอทีเ่จ็ด ควำมบริสุทธ์ิของพระเยซูคริสตจ์ะปรำกฏในกำรลงโทษอยำ่งหนกัแก่คนท่ีปฏิเสธ ไม่
ยอมทิ้งควำมบำปของตน 
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พระเยซูคริสตท์รงยอมส้ินพระชนมเ์พื่อจะแยกมนุษย ์ ซ่ึงพระองคท์รงรัก จำกควำมบำปซ่ึง
พระองคท์รงเกลียดชงั หำกวำ่มนุษยป์ฏิเสธไม่ยอมแยกตวัออกจำกควำมบำป พระเยซูก็ทรงปล่อยเขำให้
เลือกท ำบำปและควำมพินำศจะติดตำมมำ มนุษยช์อบพูดถึงควำมบริสุทธ์ิของพระเจำ้และควำมรักของ
พระเยซู แต่พระเยซูทรงบริสุทธ์ิเหมือนพระเจำ้ทีเดียวและพระเจำ้ทรงมีควำมรักเช่นเดียวกบัพระเยซู 
(ยอห์น.3:16,เอเฟซสั.2:4,5) ทั้งน้ีก็เพรำะ พระเยซูกบัพระเจำ้ทรงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (ยอห์น.10:30)  

ใหเ้รำจ ำไวว้ำ่ พระผูช่้วยให้รอดของเรำ ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ขอ้น้ี เป็นประกำรแรก ถำ้เรำไม่เขำ้
ใจควำมบริสุทธ์ิของพระองคอ์ยำ่งเพียงพอ เรำจะเขำ้ในควำมรักของพระองคไ์ม่ได ้

(4) พยำนผูย้นืยนัควำมบริสุทธ์ิของพระเยซูคริสต ์
(ก) กิจกำรอคัรทูต.3:14- แต่ท่ำนทั้งหลำยไดป้ฏิเสธพระองค ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิและชอบธรรม 

และไดข้อใหป้ล่อยผูฆ่้ำคนใหแ้ก่ท่ำนทั้งหลำย-เปโตร 
(ข) 1 ยอห์น.3:5- และท่ำนทั้งหลำยรู้แลว้วำ่ พระองคไ์ดท้รงปรำกฏเพื่อจะไดโ้ปรดน ำบำปของ

เรำไป และบำปในพระองคไ์ม่มีเลย-ยอห์น 
(ค) 2 โครินธ์.5:21- เพรำะวำ่พระเจำ้ไดท้รงกระท ำใหพ้ระองคน์ั้น ผูไ้ม่มีควำมผิดเป็นควำมผดิ 

เพรำะเห็นแก่เรำ เพื่อเรำจะไดเ้ป็นควำมชอบธรรมของพระเจำ้โดยพระองค-์ เปำโล 
(ง) กิจกำรอคัรทูต.4:27- แทจ้ริงในเมืองน้ี ทั้งโฮโรด และปนเตียว ปีลำตกบัจ ำพวกต่ำงประเทศ 

และพวกอิสรำเอลไดป้ระชุมกนัต่อสู้พระเยซู พระบุตรผูบ้ริสุทธ์ิของพระองคซ่ึ์งทรงชโลมไวแ้ลว้ – 
บรรดำสำวกพร้อมกนั 

(จ) กิจกำรอคัรทูต.22:14- ท่ำนจึงกล่ำววำ่ “พระเจำ้แห่งบรรพบุรุษของเรำไดท้รงเลือกท่ำนไว ้
ประสงคจ์ะใหท้่ำนรู้จกัน ้ำพระทยัของพระองคใ์หท้่ำนเห็นพระองคผ์ูช้อบธรรมนั้น และใหไ้ดย้นิพระสุ
รเสียงจำกพระโอษฐข์องพระองค์” – อะนำเนีย 

(ฉ) ลูกำ.23:41- และเรำก็สมกบัโทษนั้นจริง เพรำะเรำไดรั้บโทษสมกบักำรท่ีเรำไดก้ระท ำ แต่
ท่ำนผูน้ี้หำไดก้ระท ำผดิประกำรใดไม่ – โจรท่ีก ำลงัตำย 

(ช) ลูกำ.23:47- ฝ่ำยนำยร้อยเม่ือเห็นเหตุกำรณ์ซ่ึงเป็นไปนั้น จึงสรรเสริญพระเจำ้วำ่ “แทจ้ริง
ท่ำนผูน้ี้เป็นคนชอบธรรม” – นำยร้อยทหำรโรมนั 

(ซ) มทัธิว.27:19- ขณะเม่ือปีลำตนัง่อยูบ่นบนัลงัก ์ ภรรยำของท่ำนไดใ้ชค้นมำเรียนวำ่ “อยำ่ท ำ
อะไรแก่คนชอบธรรมนั้นเลย ดว้ยวำ่วนัน้ีฉนัไม่สบำยใจมำก เพรำะไดฝั้นถึงผูน้ั้น” – ภรรยำของปีลำต 

(ฌ) ยอห์น.18:38- ปีลำตจึงถำมพระองคว์ำ่ “ควำมจริงคืออะไรเล่ำ” คร้ันถำมอยำ่งนั้นแลว้ ท่ำน
จึงออกไปหำพวกยดูำอีก บอกเขำวำ่ “เรำไม่เห็นคนนั้นมีควำมผดิ” 
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ยอห์น.19:4,6- ปีลำตจึงออกไปอีกกล่ำวแก่คนเหล่ำนั้นวำ่ “น่ีแน่ะ เรำพำคนน้ีออกมำใหท้่ำน
ทั้งหลำย เพื่อท่ำนจะรู้วำ่ เรำไม่ไดเ้ห็นควำมผิดส่ิงใดในเขำเลยเม่ือพวกปุโรหิตใหญ่และเจำ้หนำ้ท่ีได้
เห็นพระองค ์ เขำทั้งหลำยจึงร้องวำ่ “ตรึงเขำท่ีกำงเขนเสีย ตรึงเขำท่ีกำงเขนเสีย” ปีลำตจึงกล่ำวแก่เขำวำ่ 
“ท่ำนทั้งหลำยจงเอำเขำไปตรึงท่ีกำงเขนเถิด เพรำะวำ่เรำไม่ไดเ้ห็นควำมผดิในเขำเลย” - ปีลำตเองสำม
คร้ัง 

(ญ) มทัธิว.27:3,4- ขณะนั้นยดูำผูม้อบพระองค ์ เม่ือเห็นวำ่พระองคต์อ้งปรับโทษ ก็กลบัใจน ำ
เงินสำมสิบแผน่นั้น มำคืนใหแ้ก่พวกปุโรหิตใหญ่และผูเ้ฒ่ำแก่วำ่ “ขำ้พเจำ้ไดผ้ิดแลว้ท่ีไดม้อบโลหิตซ่ึง
ปรำศจำกรำคี” – ยดูำอิศกำริโอด 

(ฎ) มำระโก.1:23,24- ในทนัใดนั้นมีคนหน่ึงในธรรมศำลำมีผโีสโครกประจ ำตวัอยูแ่ละมนัร้อง
อึงวำ่ “พระเยซูชำวนำซำเร็ธ เรำกบัท่ำนมีอะไรเก่ียวขอ้งกนั ท่ำนมำท ำลำยพวกเรำหรือ เรำรู้วำ่ท่ำนเป็น
ผูใ้ด ท่ำนเป็นผูบ้ริสุทธ์ิของพระเจำ้” – ผโีสโครก 

(ฏ) ยอห์น.8:46- ใครในพวกท่ำนยนืยนัวำ่ เรำไดท้  ำผิด ถำ้เรำพดูควำมจริงเหตุไฉนท่ำนจึงไม่
เช่ือเรำ 

ยอห์น.14:30- ตั้งแต่น้ีไปเรำจะไม่สนทนำกบัท่ำนทั้งหลำย เพรำะวำ่ผูค้รองโลกจะมำ ผูน้ั้นไม่มี
สิทธิอะไรเหนือเรำ- พระเยซูพระองคเ์อง 

(ฐ) ยอห์น.16:8,10- เม่ือพระองคน์ั้นมำแลว้ พระองคจ์ะบนัดำลใหโ้ลกรู้สึกถึงควำมผดิ ถึง
ควำมชอบธรรม และถึงควำมพิพำกษำควำมผดินั้น เพรำะเขำไม่วำงใจในเรำ ควำมชอบธรรม เพรำะเรำ
ไปหำพระบิดำของเรำ และท่ำนทั้งหลำยจะไม่เห็นเรำอีก – พระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

(ฑ) ฮีบรู.1:8-9- แต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองคต์รัสวำ่ พระเจำ้ขำ้ พระท่ีนัง่ของพระองคอ์ยูช่ัว่
กปัป์ชัว่กลัป์ ทณัฑกรแห่งแผน่ดินของพระองคก์็เป็นทณัฑกรยติุธรรมพระองคไ์ดท้รงรักควำมชอบ
ธรรม และไดท้รงเกลียดชงักำรอธรรม เหตุฉะนั้นพระเจำ้ คือพระเจำ้ของพระองค ์ ไดท้รงเจิมพระองค์
ไวด้ว้ยน ้ำมนัแห่งควำมยนิดีเกินกวำ่พระสหำยทั้งปวงของพระองค ์

มทัธิว.17:5- เปโตรทูลยงัไม่ทนัขำดค ำ ก็บงัเกิดมีเมฆสุกใสมำคลุมเขำไว ้ แลว้มีพระสุรเสียง
ออกมำจำกเมฆนั้นวำ่ “ท่ำนน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรำ เรำชอบใจท่ำนน้ีมำก จงเช่ือฟังท่ำนเถิด” - พระเจำ้
พระบิดำ 

2. ความรักของพระเยซูต่อพระเจ้าพระบิดา 

(1) ควำมจริงเก่ียวกบัควำมรักของพระองค ์
ยอห์น.14:31- แต่เพื่อโลกจะไดรู้้วำ่เรำรักพระบิดำ และพระบิดำไดต้รัสสั่งเรำอยำ่งไร เรำจึง

กระท ำอยำ่งนั้น จงลุกข้ึน ให้เรำทั้งหลำยไปจำกท่ีน่ีเถิด 
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ข้อเสนอ พระเยซูคริสตท์รงรักพระบิดำเจำ้ 
พระเยซูทรงมีพระประสงคใ์หช้ำวโลกรู้วำ่ พระองคท์รงรักพระบิดำของพระองค ์ถำ้ใครจะถำม

วำ่ อะไรเป็นเคล็ดลบัของพระเยซู พระองคจ์ะทรงตอบวำ่ “เรำรักพระบิดำของเรำ” ถำ้เรำอยำกจะทรำบ
วำ่ กำรรักพระเจำ้ท่ีบริสุทธ์ิและสมบูรณ์นั้นคืออะไร เรำก็ตอ้งมองดูท่ีองคพ์ระเยซูคริสต ์

(2) ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อพระบิดำนั้น ไดป้รำกฏอยำ่งไร 
(ก) ยอห์น.14:21- ผูท่ี้มีบญัญติัของเรำ และประพฤติตำมบญัญติันั้น ผูน้ั้นแหละรักเรำ และผูท่ี้

รักเรำ พระบิดำของเรำจะทรงรักผูน้ั้น และเรำจะรักเขำ และจะส ำแดงตวัของเรำเองให้ปรำกฏแก่เขำ 
ยอห์น.15:10- ถำ้ท่ำนทั้งหลำยประพฤติตำมบญัญติัของเรำ ท่ำนจะตั้งมัน่คงอยูใ่นควำมรักของ

เรำ เหมือนเรำไดป้ระพฤติตำมพระบญัญติัของพระบิดำ และตั้งมัน่คงอยูใ่นควำมรักของพระองค ์
ข้อเสนอทีห่น่ึง ควำมรักของพระเยซูคริสตท่ี์มีต่อพระบิดำนั้น ไดป้รำกฏในกำรปฏิบติัตำมพระบญัญติั
ของพระบิดำทุกประกำร (เทียบ 1 ยอห์น.5:1,2) 

หมำยเหตุขอ้ 1 ยอห์น.6:38- เพรำะวำ่เรำไดล้งมำจำกสวรรค ์ มิใช่เพื่อจะท ำตำมควำมประสงค์
ของเรำเอง แต่เพื่อจะท ำตำมควำมประสงคข์องพระองคท่ี์ทรงใชเ้รำมำ 

แมว้ำ่พระเยซูจะตอ้งทรงสละสง่ำรำศีแห่งสวรรค ์ ลงมำสู่ควำมอบัอำยในโลกน้ี พระองคก์็
ไม่ไดล้งัเลพระทยั ในกำรเช่ือฟังท ำตำมน ้ำพระทยัของพระบิดำ 

หมำยเหตุขอ้ 2 ฟีลิปปี.2:8- และคร้ันทรงปรำกฏเป็นรูปกำยมนุษยแ์ลว้ พระองคไ์ดท้รงถ่อม
พระองคล์ง ยอมเช่ือจนถึงควำมมรณำ กระทัง่ควำมมรณำท่ีกำงเขนนั้น 

แมว้ำ่จะตอ้งพระชนมบ์นไมก้ำงเขน พระเยซูก็มิไดท้รงลงัเลพระทยัในกำรท ำตำมน ้ ำพระทยั
ของพระบิดำ 

เทียบ ยอห์น .10:15,17,18- เหมือนพระบิดำทรงรู้จกัเรำ และเรำรู้จกัพระบิดำและชีวติของเรำ ๆ
สละเพื่อฝงูแกะนั้น เหตุฉะนั้นพระบิดำทรงรักเรำ เพรำะเรำสละชีวติของเรำเพื่อจะรักเอำชีวตินั้นอีก ไม่
มีผูใ้ดชิงเอำชีวิตนั้นจำกเรำ แต่เรำสละชีวตินั้นโดยในสมคัรของเรำเอง เรำมีสิทธิท่ีจะสละชีวตินั้น และ
มีสิทธิท่ีจะรับเอำคืนอีกสิทธินั้นเรำไดรั้บมำจำกพระบิดำของเรำ 

กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซู เป็นโดยกำรสมคัรพระทยัอยำ่งแทจ้ริง พระเยซูทรงตั้งพระทยั
ด ำเนินสู่เป้ำแห่งกำรส้ินพระชนม ์

ลูกำ.9:51- คร้ันจวนเวลำท่ีพระองคจ์ะถูกรับข้ึนไป พระองคท์รงตั้งพระพกัตร์แน่วไปยงักรุง
เยรูซำเล็ม 

ไม่ใช่เฉพำะกำรเดินทำงคร้ังสุดทำ้ยท่ี “พระองคท์รงตั้งพระพกัตร์แน่วไปยงักรุงเยรูซำเล็ม” 
ตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีพระองคท์รงรับสภำพเป็นมนุษย ์ พระองคก์็ทรงตั้งพระทยัแน่วแน่ท่ีจะไปสู่ไมก้ำงเขน 
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ชำวยดูำยท่ียนือยูข่ำ้ง ๆ อุโมงคฝั์งศพของลำซำรัส และไดเ้ห็นพระเยซูกนัแสง คนพวกนั้นไดพ้ดูกนัวำ่ 
“ดูเถิดพระองคท์รงรักเขำมำกยิง่นกั” (คือ รักลำซำรัส ยอห์น.11:36) ท ำนองเดียวกนั เรำยนือยูท่ี่ไม้
กำงเขน เห็นพระเยซูทรงทนทุกขท์รมำน ก็ร้องออกมำวำ่ “ดูเถิด พระองคท์รงรักพระบิดำมำกเพียงใด” 

(ข) ยอห์น.8:55- ท่ำนทั้งหลำยยงัไม่ไดรู้้จกัพระองค ์ แต่เรำรู้จกัพระองค ์ ถำ้เรำจะวำ่เรำไม่รู้จกั
พระองค ์ เรำจะเป็นคนมุสำเหมือนท่ำนทั้งหลำย แต่เรำรู้จกัพระองคแ์ละเรำก็ประพฤติตำมค ำของ
พระองค ์
ข้อเสนอทีส่อง ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อพระบิดำเจำ้ ไดป้รำกฏในกำรท่ีพระองคท์รงรักษำ และท ำ
ตำมพระค ำของพระบิดำเจำ้ อยำ่งรอบคอบทุกประกำร 

กำรรักษำพระค ำของพระเจำ้ มีควำมหมำยยิง่กวำ่กำรเช่ือฟังท ำตำมพระบญัชำของพระองค ์ใคร 
ๆ ก็อำจเช่ือฟังพระบญัชำไดโ้ดยไม่มีควำมจงรัก แต่เรำยอ่มรักษำทรัพยส์มบติั ท่ีมีคุณค่ำและประเสริฐ
แก่เรำพระเยซูก็ทรงปฏิบติัเช่นเดียวกนั พระค ำของพระบิดำเจำ้เป็นส่ิงประเสริฐท่ีสุดส ำหรับพระเยซู 
พระองคท์รงรักษำพระค ำนั้นไว ้เช่นเดียวกบัท่ีมนุษยรั์กษำค ำและเพชรนิลจินดำของตน กำรเทิดทูนพระ
ค ำของพระบิดำน้ี เป็นสัญลกัษณ์พิเศษ แห่งควำมรักของพระเยซูท่ีมีต่อพระบิดำ นกัวจิำรณ์ท่ีต ำหนิพระ
คมัภีร์อำ้งวำ่เขำรักพระเจำ้ แต่เขำแสดงควำมรักต่อพระเจำ้โดยกำรต ำหนิพระคมัภีร์หรือ เขำเหล่ำนั้น
พร้อมท่ีจะตดัทิ้งพระวจนะอนัประเสริฐของพระเจำ้ตอนหน่ึงตอนใด ในเม่ือคนหน่ึงคนใดมีขอ้โตแ้ยง้
กบัขอ้พระธรรมตอนนั้น ๆ 

(ค) มทัธิว.26:39,42- แลว้ทรงพระด ำเนินไปจำกเขำหน่อยหน่ึง ก็ทอดพระกำยและซบพระ
พกัตร์ลงอธิษฐำนวำ่ “โอ พระบิดำของขำ้พเจำ้ ถำ้เป็นไดข้อใหจ้อกน้ีเล่ือนพน้ไปจำกขำ้พเจำ้เถิด แต่
อยำ่งไรก็ดี อยำ่ใหเ้ป็นไปตำมใจปรำรถนำของขำ้พเจำ้ แต่ใหเ้ป็นไปตำมพระทยัของพระองค์” พระองค์
จึงเสด็จไปอธิษฐำนคร้ังท่ีสองอีกวำ่ “โอ พระบิดำของขำ้พเจำ้ ถำ้จอกน้ีเคล่ือนไปจำกขำ้พเจำ้ไม่ได ้และ
ขำ้พเจำ้จ ำตอ้งด่ืมแลว้ ก็ใหเ้ป็นไปตำมน ้ำพระทยัของพระองค”์ 
ข้อเสนอทีส่าม ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อพระบิดำ ไดป้รำกฏในกำรท่ีพระองคท์รงอ่อนนอ้มต่อ 
พระบิดำ โดยไม่แปรปรวน แมว้ำ่น ้ำพระทยัของพระบิดำ จะกระท ำใหพ้ระองคต์อ้งปวดร้ำวพระทยั
เพียงใดก็ตำม 

(ง) เพลงสดุดี.40:8- ขำ้แต่พระเจำ้ของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ยนิดีท่ีจะประพฤติตำมน ้ำพระทยัของ
พระองค ์แทจ้ริงพระบญัญติัของพระองคอ์ยูใ่นใจของขำ้พเจำ้ 
ข้อเสนอทีส่ี่ ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อพระบิดำไดป้รำกฏ ในกำรมีควำมยนิดีท่ีจะกระท ำตำมน ้ำ
พระทยัของพระบิดำ น ้ำพระทยัของพระบิดำในท่ีน้ี หมำยถึงกำรเสียสละพระชนมข์องพระเยซูเอง 
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หมำยเหตุขอ้ 1 ลูกำ.2:49- พระเยซูจึงตอบวำ่ “ท่ำนเท่ียวหำฉนัท ำไม ท่ำนยงัไม่ทรำบหรือวำ่ 
ฉนัจะตอ้งอยูใ่นรำชฐำนแห่งพระบิดำของฉนั” ควำมยนิดีในกำรท ำตำมน ้ำพระทยัของพระบิดำ ได้
ปรำกฏในวยัเยำวข์องพระเยซูเช่นกนั 

หมำยเหตุขอ้ 2 ยอห์น.4:34- พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “อำหำรของเรำ คือท่ีจะกระท ำตำมพระทยั
ของพระองคผ์ูท้รงใชเ้รำมำ และใหก้ำรของพระองคส์ ำเร็จ” กำรท ำตำมน ้ำพระทยัของพระบิดำเจำ้ และ
กำรกระท ำกำรของพระบิดำใหส้ ำเร็จ เป็นอำหำรของพระเยซูคริสต ์ เพรำะพระเยซูถือวำ่กำรเหล่ำนั้น 
ส ำคญัยิง่กวำ่อำหำรประจ ำวนัของพระองค ์

(จ) ยอห์น.8:29- พระองคท่ี์ทรงใชเ้รำมำก็สถิตอยูก่บัเรำ พระบิดำมิไดล้ะเรำไวผู้เ้ดียว เพรำะวำ่
เรำท ำตำมชอบพระทยัพระองคเ์สมอ 
ข้อเสนอทีห้่า ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อพระบิดำ ไดป้รำกฏในกำรท่ีพระองคท์รงท ำทุกส่ิง ใหเ้ป็นท่ี
พอพระทยัพระบิดำเสมอ 

กำรท ำเช่นน้ี นบัวำ่ยิง่กวำ่กำรเช่ือฟังท ำตำมค ำสั่ง ท่ีเรำเขำ้ใจอยำ่งแจ่มแจง้แลว้ บุตรอำจท ำตำม
ค ำสั่งของบิดำทุกประกำร แต่ส ำหรับบุตรท่ีมีควำมรักภกัดีต่อบิดำอยำ่งแทจ้ริง จะไม่เพียงคอยรับค ำสั่ง
เท่ำนั้น แต่จะท ำทุกส่ิงท่ีคิดวำ่บิดำประสงคจ์ะใหต้นท ำ ท ำนองเดียวกนั พระเยซูคริสตท์รงอุตสำหะใน
กำรแสวงหำน ้ำพระทยัของพระเจำ้ และพระองคท์รงปฏิบติัตำมน ้ำพระทยันั้นอยำ่งสม ่ำเสมอ 

(ฉ) ยอห์น.5:30- เรำท ำส่ิงใดแต่ล ำพงัเรำเองไม่ได ้ เรำไดย้นิอยำ่งไร เรำจึงพิพำกษำอยำ่งนั้น 
และกำรพิพำกษำของเรำนั้นก็ยติุธรรม เพรำะวำ่เรำมิไดอุ้ตส่ำห์กระท ำตำมควำมประสงคข์องเรำเอง แต่
ตำมควำมประสงคข์องพระบิดำผูท้รงใชเ้รำมำ 
ข้อเสนอทีห่ก ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อพระบิดำ ไดป้รำกฏในกำรแสวงหำน ้ำพระทยัของพระบิดำ 

กำรท ำใหน้ ้ำพระทยัพระบิดำส ำเร็จนั้น เป็นจุดมุ่งหมำยประกำรเดียวของพระเยซู มนุษยค์น้หำ
เงินทอง ควำมสนุกสนำน เกียรติยศหรือควำมส ำเร็จเพื่อตนเองฉนัใด พระเยซูคริสตก์็แสวงหำหนทำง ท่ี
จะท ำใหน้ ้ำพระทยัของพระบิดำส ำเร็จฉนันั้น 

(ช) ยอห์น.5:34,41- เรำมิไดรั้บค ำพยำนจำกมนุษย ์แต่เรำกล่ำวส่ิงเหล่ำน้ีเพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้
รอด เรำไม่รับยศศกัด์ิจำกมนุษย ์(เทียบ 44) 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อพระบิดำ ไดป้รำกฏในกำรรับค ำพยำน และยศศกัด์ิจำกพระ
บิดำเท่ำนั้น 

ยอห์น.17:4- ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำกำร ซ่ึงพระองคท์รงประทำนใหข้ำ้พเจำ้กระท ำนั้นส ำเร็จแลว้ 
ข้อเสนอทีแ่ปด ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อพระบิดำ ไดป้รำกฏในกำรท่ีพระองค ์ ไดท้รงกระท ำพระ
รำชกิจ ซ่ึงพระบิดำไดป้ระทำนใหพ้ระองคก์ระท ำนั้นส ำเร็จ 
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หมำยเหตุ พระรำชกิจนั้นส ำเร็จเม่ือใด (ยอห์น.19:30- เม่ือพระเยซูทรงรับน ้ำองุ่นเปร้ียวแลว้ 
พระองคจึ์งตรัสวำ่ “ส ำเร็จแลว้” และทรงกม้พระเศียรลงจิตวิญญำณ) พระรำชกิจนั้นส ำเร็จบนไม้
กำงเขน กำรท่ีพระเยซูทรงยอมส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน ก็เพรำะควำมรักต่อพระเจำ้ มำกกวำ่ควำมรัก
ต่อมนุษย ์ เรำอำจพูดถึงควำมรักของพระเจำ้ท่ีมีต่อมนุษยโ์ดยทำงพระเยซูคริสต ์ขอ้น้ีเป็นควำมจริง แต่ก็
เป็นควำมจริงเช่นเดียวกนัวำ่ กำรเช่ือฟังท ำตำมน ้ำพระทยัของพระบิดำ ผูท่ี้พระเยซูทรงรักอยำ่งสูงสุด
นั้น เป็นตน้เหตุท่ีแทจ้ริงแห่งกำรส้ินพระชนมข์องพระองคเ์พื่อมนุษย ์

(ฌ) ยอห์น.7:18- ผูใ้ดพดูตำมล ำพงัใจของตนเอง ผูน้ั้นยอ่มแสวงหำยศศกัด์ิส ำหรับตนเอง แต่ผู ้
ท่ีแสวงหำยศศกัด์ิส ำหรับพระองคท่ี์ทรงใชต้นมำ ผูน้ั้นแหละเป็นคนจริงไม่มีอธรรมเลย 

ยอห์น.17:4- ขำ้พเจำ้ไดถ้วำยเกียรติยศแก่พระองคใ์นโลก เพรำะขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำกำรซ่ึง
พระองคท์รงประทำนใหข้ำ้พเจำ้กระท ำนั้นส ำเร็จแลว้ 

ยอห์น.17:1- เม่ือพระเยซูไดต้รัสค ำเหล่ำนั้นแลว้ พระองคจึ์งแหนพระเนตรดูฟ้ำตรัสวำ่ พระ
บิดำเจำ้ขำ้ เวลำก็มำถึงแลว้ ขอโปรดใหพ้ระบุตรของพระองคมี์เกียรติยศ เพื่อพระบุตรจะถวำยเกียรติยศ
แก่พระองค”์ 
ข้อเสนอทีเ่ก้า ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อพระบิดำไดป้รำกฏ ในกำรถวำยพระเกียรติยศต่อพระบิดำ
เท่ำนั้น 

กำรเทิดพระเกียรติของพระบิดำเจำ้ เป็นพระประสงคใ์หญ่ยิง่อนัดบัแรกของพระเยซูคริสต ์
โครงกำรของพระองค ์กำรอธิษฐำน กำรกระท ำ กำรทนทุกขท์รมำน และกำรส้ินพระชนมข์องพระองค ์
ก็เพื่อถวำยพระเกียรติแก่พระบิดำเท่ำนั้น พระเยซูทรงสอนวำ่ พระบญัญติัส ำคญัประกำรแรกคือ “จงรัก
พระเจำ้ของเจำ้ดว้ยส้ินสุดใจ สุดจิต สุดควำมคิดของเจำ้ และดว้ยส้ินสุดก ำลงัของเจำ้” (มทัธิว.22:37,38) 
กำรด ำรงพระชนมข์องพระเยซู เป็นปรำกฏกำรณ์สูงสุด แห่งพระบญัญติัขอ้น้ี 

3. ความรักของพระเยซูคริสต์ต่อมนุษย์ 

(1) ในท่ำมกลำงมนุษย ์พระเยซูทรงรักใครบำ้ง 
(ก) เอเฟซสั.5:25- ฝ่ำยสำมีจงรักภรรยำของตน เหมือนอยำ่งพระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัรดว้ย 

และไดท้รงประทำนพระองคเ์องเพื่อคริสตจกัรนั้น 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตท์รงรักคริสตจกัร 

พระเยซูคริสตท์รงรักคริสตจกัรดว้ยควำมรักพิเศษ คนใจบุญอำจรักมนุษยด์ว้ยกนั แต่ถำ้เขำเป็น
มนุษยท่ี์แทจ้ริง เขำจะตอ้งมีใจรักภรรยำของเขำยิง่กวำ่รักหญิงอ่ืนใดในโลก ท ำนองเดียวกนัพระเยซู
คริสตท์รงรักคริสตจกัรเปรียบเหมือนเจำ้สำวของพระองค ์ เรำจะตอ้งระมดัระวงัเสมอ ในกำรศึกษำขอ้
พระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่ีเก่ียวกบัควำมรักของพระคริสตคื์อตอ้งสังเกตวำ่ เป็นควำมรักของพระองคต่์อ
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มนุษยท์ัว่ ๆ ไป หรือเป็นควำมรักโดยเฉพำะแก่คนของพระองค ์ เช่น ต่อคริสตจกัรซ่ึงเป็นกำยและเป็น
เจำ้สำวของพระองคเ์ป็นตน้ 

(ข) เอเฟซสั.5:2- และจงประพฤติในควำมรัก เหมือนพระคริสตไ์ดท้รงรักท่ำนและทรง
ประทำนพระองคเ์องเพื่อท่ำน เป็นเคร่ืองบรรณำกำร และเป็นเคร่ืองบูชำถวำยแก่พระเจำ้ เป็นสุคนธรส
อนัหอมหวำน 

กำลำเทีย 2:20 – ขำ้พเจำ้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ และไม่ใช่ขำ้พเจำ้เองท่ียงัมีชีวิตเป็นอยู ่แต่
พระคริสตต่์ำงหำกทรงมีชีวิตเป็นอยูใ่นขำ้พเจำ้ และชีวิตขำ้พเจำ้มีอยูใ่นเน้ือหนงัเด๋ียวน้ี ขำ้พเจำ้มีอยูโ่ดย
ศรัทธำ คือศรัทธำในพระบุตรของพระเจำ้ผูไ้ดท้รงรักขำ้พเจำ้ และไดป้ระทำนพระองคเ์องเพื่อขำ้พเจำ้ 
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตท์รงรักทุกคนท่ีเช่ือพระองค ์ เป็นรำยบุคคล พระเยซูทรงรักคริสตจกัรเป็น
ส่วนรวม และยงัทรงรักผูเ้ช่ือพระองค ์แต่ละคนอีกดว้ย 

(ค) ยอห์น.13:1- เม่ือก่อนกำรเล้ียงปัสกำ พระเยซูทรงทรำบวำ่เวลำมำถึงแลว้ ท่ีพระองคจ์ะออก
จำกโลกไปยงัพระบิดำ พระองคท์รงรักพวกศิษยข์องพระองคซ่ึ์งอยูใ่นโลกน้ีแลว้ พระองคย์งัทรงรักเขำ
จนถึงท่ีสุด 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตท์รงรักของพระองค ์ ซ่ึงอยูใ่นโลกน้ีสมยัเม่ือพระเยซูประทบัอยูใ่นโลก 
ไม่ใช่วำ่ทุกคนเป็นคนของพระองคส์มยัน้ีก็เช่นเดียวกนั 

ถาม ใครเป็นคนของพระองค ์
ยอห์น.17:2,9,12- เหมือนพระองคไ์ดท้รงประทำนใหพ้ระบุตร มีอ ำนำจเหนือเน้ือหนงัทั้งส้ิน 

เพื่อพระบุตรจะใหชี้วิตนิรันดร์ แก่บรรดำคนท่ีพระองคท์รงประทำนแก่พระบุตรนั้น ขำ้พเจำ้อธิษฐำน
เพื่อเขำ ขำ้พเจำ้มิไดอ้ธิษฐำนเพื่อโลก แต่เพื่อคนเหล่ำนั้นท่ีพระองคท์รงประทำนแก่ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ก็ได้
พิทกัษรั์กษำเขำไวใ้นนำมของพระองค ์ คือ พวกท่ีพระองคไ์ดท้รงประทำนแก่ขำ้พเจำ้ และขำ้พเจำ้ได้
ป้องกนัเขำไว ้ และมิไดใ้หผู้ห้น่ึงผูใ้ดเสียไป เวน้แต่ลูกของควำมพินำศเพื่อพระคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้จะ
ส ำเร็จ 

คนของพระเยซูคริสต ์คือคนเหล่ำนั้น ท่ีพระบิดำไดโ้ปรดประทำนใหแ้ก่พระองค ์กำรพิสูจน์วำ่
ใครเป็นคนท่ีพระเจำ้ทรงเลือกสรรนั้น ก็คือคนเหล่ำนั้นท่ีมำหำพระเยซูคริสต ์ (ยอห์น.6:37- “สำรพดัท่ี
พระบิดำไดท้รงประทำนแก่เรำ จะมำหำเรำ และผูท่ี้มำหำเรำ เรำจะไม่ทิ้งเลย”) 

ผูท่ี้พระเจำ้ทรงโปรดปรำน และประทำนใหแ้ก่พระคริสต ์ คือผูท่ี้มำหำพระคริสตน์ั้น พระองค์
ทรงรักเป็นพิเศษ (ยอห์น.13:1) พระองคท์รงดูแลรักษำ และป้องกนัไวเ้ป็นพิเศษ เพื่อมิใหผู้ใ้ดพินำศเลย 
(ยอห์น.17:12- “เม่ือขำ้พเจำ้ยงัอยูด่ว้ยคนเหล่ำนั้น ขำ้พเจำ้ก็ไดพ้ิทกัษรั์กษำเขำไว ้ ในนำมของพระองค ์
คือพวกท่ีพระองคไ์ดท้รงประทำนแก่ขำ้พเจำ้และขำ้พเจำ้ไดป้้องกนัเขำไว ้ และมิไดใ้หผู้ห้น่ึงผูใ้ดเสียไป 
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เวน้แต่ลูกของควำมพินำศ เพื่อพระคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้จะส ำเร็จ” และ ยอห์น.18:9 “เพื่อถอ้ยค ำซ่ึงพระ
เยซูตรัสไวแ้ลว้วำ่ ในคนเหล่ำนั้น ท่ีพระองคไ์ดท้รงประทำนแก่ขำ้พเจำ้ จะไม่เสียไปสักคนเดียว จะ
ส ำเร็จ”) 

(ง) ยอห์น.14:21- ผูท่ี้มีบญัญติัของเรำ และประพฤติตำมบญัญติันั้น ผูน้ั้นแหละรักเรำและผูท่ี้รัก
เรำพระบิดำของเรำจะทรงรักผูน้ั้น และเรำจะรักเขำ และจะส ำแดงตวัของเรำเอง ใหป้รำกฏแก่เขำ 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสตท์รงรักผูท่ี้มีพระบญัญติัของพระองค ์และรักษำพระบญัญติันั้นไว ้

พระเยซูคริสตท์รงมีควำมรักพิเศษ ส ำหรับศิษยท่ี์เช่ือฟังพระองค ์ พระองคท์รงปรำกฏแก่เขำ 
โดยท่ีมิไดป้รำกฏแก่ชำวโลก 

หมายเหตุข้อ 1 ยอห์น.15:10- ถำ้ท่ำนทั้งหลำยประพฤติตำมบญัญติัของเรำ ท่ำนจะตั้งมัน่คงอยู่
ในควำมรักของเรำ เหมือนเรำไดป้ระพฤติตำมพระบญัญติัของพระบิดำ และตั้งมัน่คงอยูใ่นควำมรักของ
พระองค ์ คนเหล่ำนั้นท่ีรักษำพระบญัญติัของพระองค ์ ก็อยูใ่นควำมรักของพระองค ์ เรำอำจหลงไปจำก
ควำมรักของพระเจำ้โดยกำรไม่เช่ือฟัง 

หมายเหตุข้อ 2 มำระโก.3:35- ดว้ยวำ่ผูใ้ดจะประพฤติตำมน ้ำพระทยัพระเจำ้ผูน้ั้นแหละเป็นพี่
นอ้งชำยหญิงของเรำ และมำรดำของเรำ ผูท่ี้ท  ำตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ก็เป็นพี่นอ้งกบัพระคริสตอ์ยำ่ง
ใกลชิ้ด บุคคลหน่ึงอำจรักมนุษยท์ั้งหลำยได ้ แต่กระนั้นก็ยงัมีควำมรักพิเศษ ต่อพี่นอ้งชำยหญิงและบิดำ
มำรดำของตนอีกดว้ย ใครก็ตำมท่ีท ำตำมน ้ำพระทยัของพระองค ์พระเยซูคริสตท์รงมีควำมรักเช่นนั้นต่อ
ผูน้ั้น 

หมายเหตุข้อ 3 ยอห์น.15:9- พระบิดำไดท้รงรักเรำฉนัใด เรำก็รักท่ำนฉนันั้น ท่ำนทั้งหลำยจง
ตั้งมัน่คงอยูใ่นควำมรักของเรำ (อ่ำนขอ้ 10 ดว้ย) ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อผูท่ี้รักษำพระบญัญติัของ
พระองค ์ก็เป็นดุจควำมรักอนัเดียวกนักบัท่ีพระบิดำทรงมีต่อพระบุตร 

(จ) มทัธิว.9:13- ท่ำนทั้งหลำยจงไปเรียนขอ้น้ีใหเ้ขำ้ใจ ซ่ึงวำ่ เรำประสงคค์วำมเมตตำ และ
เคร่ืองบูชำเรำไม่ประสงค ์ดว้ยวำ่เรำมิไดม้ำเพื่อจะเรียกคนชอบธรรมแต่มำเรียกคนบำป 

ลูกำ.19:10- เพรำะวำ่บุตรมนุษยไ์ดม้ำ เพื่อจะแสวงหำ และช่วยผูท่ี้หลงทำงไปใหร้อด 
โรม.5:6,8- เพรำะวำ่เม่ือเรำทั้งหลำยยงัขำดก ำลงัอยู ่ พระคริสตไ์ดท้รงตำยแทนคนบำป ในเวลำ

อนัเหมำะ แต่ฝ่ำยพระเจำ้ไดท้รงส ำแดงควำมรักของพระองค ์แก่เรำทั้งหลำย คือ ขณะเม่ือเรำทั้งหลำยยงั
เป็นคนบำป พระคริสตไ์ดท้รงยอมตำยแทนเรำ 
ข้อเสนอทีห้่า พระเยซูคริสตท์รงรักคนบำป คือคนท่ี “หลงหำย” 

พระเยซูคริสตท์รงรักคนบำปหนำท่ีสุด เช่นเดียวกบัท่ีทรงรักสิทธิชนผูบ้ริสุทธ์ิท่ีสุด พระองค์
ทรงสงสำรคนบำป แต่ทรงพอพระทยัในศิษยท่ี์เช่ือฟังพระองค ์ สภำพของคนบำปท ำให้พระองคส์งสำร
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และเมตตำ แต่พระองคท์รงช่ืนชนยนิดีกบัศิษยข์องพระองค ์ พระเยซูทรงรักทั้งสองฝ่ำยในค ำอุปมำเร่ือง
แกะหลงหำย เรำจะเห็นวำ่ พระองคท์รงสนพระทยัต่อผูท่ี้มีควำมจ ำเป็น และตอ้งกำรใหพ้ระองคท์รง
ช่วยเหลือ 

(ฉ) ลูกำ.23:34- ฝ่ำยพระเยซูจึงทรงอธิษฐำนวำ่ “โอพระบิดำเจำ้ขำ้ ขอโปรดยกโทษเขำ 
เพรำะวำ่เขำไม่รู้วำ่เขำท ำอะไร” 
ข้อเสนอทีห่ก พระเยซูคริสตท์รงรักศตัรูของพระองค์ 

(ช) ยอห์น. 19:25-27- ฝ่ำยมำรดำและนำ้สำวของพระองค ์กบัมำเรียภรรยำของเกลวปำ และมำ
เรียชำวมฆัดำลำ ยนือยูริ่มกำงเขนของพระเยซู เม่ือพระเยซูทรงเห็นมำรดำของพระองค ์และสำวกคนนั้น 
ท่ีพระองคท์รงรัก ยนือยูใ่กลพ้ระองคจึ์งตรัสแก่มำรดำของพระองคว์ำ่ “ท่ำนสุภำพสตรี จงดูบุตรของ
ท่ำนเถิด” แลว้พระองคจึ์งตรัสแก่สำวกคนนั้นวำ่ “จงดูมำรดำของท่ำนเถิด” ตั้งแต่นั้นมำสำวกคนนั้น จึง
รับมำรดำของพระองค ์มำอยูใ่นบำ้นของตน 

1 โครินธ์.15:7- ภำยหลงัพระองคท์รงปรำกฏแก่ยำกอบอีก...(เทียบ ยอห์น.7:5- ดว้ยวำ่พวกพี่
นอ้งของพระองคมิ์ไดเ้ช่ือถือในพระองค)์ 

ดูเหมือนพระเยซูมิไดส้ ำแดงพระองคใ์หผู้ท่ี้ไม่เช่ือเห็น หลงัจำกท่ีทรงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ 
นอกจำกยำกอบ นอ้งชำยของพระองค ์
ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเยซูคริสตท์รงรักพี่นอ้งของพระองค ์พระองคท์รงรักและสนพระทยักบัผูท่ี้เป็นญำติผู ้
ท่ีเป็นญำติฝ่ำยเน้ือหนงัของพระองค ์ คริสตศ์ำสนำสอนมิใหเ้พิกเฉยต่อญำติพี่นอ้ง แต่สอนใหมี้กำร
ผกูพนัยิง่ข้ึน 

(ช) มำระโก.10:13-16- ขณะนั้นเขำพำเด็กเล็ก ๆ มำหำพระองค ์ เพื่อจะใหพ้ระองคท์รงจบัตอ้ง
ตวัเด็กนั้น แต่เหล่ำสำวกก็ห้ำมปรำมไว ้ เม่ือพระเยซูทรงเห็นดงันั้นก็เคือง จึงตรัสแก่เหล่ำสำวกวำ่ “จง
ยอมใหเ้ด็กเล็ก ๆ เขำ้มำหำเรำ อยำ่หำ้มเขำเลย เพรำะวำ่ชำวแผน่ดินของพระเจำ้ยอ่มเป็นคนอยำ่งนั้น เรำ
บอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ ผูห้น่ึงผูใ้ดมิไดรั้บแผน่ดินของพระเจำ้เหมือนเด็กเล็กๆ ผูน้ั้นจะเขำ้ใน
แผน่ดินนั้นไม่ได ้แลว้พระองคท์รงอุม้เด็กเล็ก ๆ เหล่ำนั้น วำงพระหตัถบ์นเขำและทรงอวยพรให้ 
ข้อเสนอทีแ่ปด พระเยซูคริสตท์รงรักเด็กๆ พระองคท์รงสนพระทยัและดูแลเด็กเป็นพิเศษ 

มทัธิว.18:3,6,10- พระองค ์ จึงทรงเรียกเด็กเล็ก ๆ คนหน่ึง ใหม้ำยนืท่ำมกลำงเขำแลว้ตรัสวำ่ 
“เรำกล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ ถำ้พวกท่ำนไม่กลบัใจเป็นเหมือนเด็กเล็ก ๆ ท่ำนจะเขำ้ไปใน
แผน่ดินสวรรคไ์ม่ไดเ้ลย แต่ผูใ้ดจะน ำผูเ้ล็กนอ้ยเหล่ำน้ีคนหน่ึงท่ีเช่ือในเรำใหห้ลงผดิ ถำ้ไดเ้อำหินโม่
กอ้นใหญ่ผกูคอผูน้ั้นถ่วงเสียท่ีทะเลลึกก็ดีกวำ่ จงระวงัใหดี้ อยำ่ดูหม่ินผูเ้ล็กนอ้ย เหล่ำน้ีสักคนหน่ึง ดว้ย
เรำกล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำยวำ่ ทูตของเขำเฝ้ำอยูเ่สมอ ต่อพระพกัตร์พระบิดำของเรำผูส้ถิตในสวรรค์ 
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บุคคลใดท่ีไม่มีควำมรักต่อเด็กเป็นพิเศษ บุคคลผูน้ั้นยอ่มไม่เหมือนพระคริสต ์
(ฌ) ยอห์น.11:5- ฝ่ำยพระเยซูทรงรักมำธำ กบันอ้งสำวของเขำ และลำซำรัส (มำระโก.10:21) 
ยอห์น.19:26- เม่ือพระเยซูทรงเห็นมำรดำของพระองค ์ และสำวกคนนั้นท่ีพระองคท์รงรัก ยนื

อยูใ่กล ้พระองคจึ์งตรัสแก่มำรดำของพระองคว์ำ่ “ท่ำนสุภำพสตรี จงดูบุตรของท่ำนเถิด” 
ข้อเสนอทีเ่ก้า พระเยซูคริสตท์รงมีควำมรักพิเศษต่อคนบำงคนโดยเฉพำะ 

พระเยซูคริสตท์รงมีควำมรักต่อมนุษยทุ์กคน โดยไม่มีควำมจ ำกดั แต่พระองคท์รงมีควำมรัก
พิเศษส ำหรับคริสตจกัร ซ่ึงเป็นเจำ้สำวและพระกำยของพระองค ์ และส ำหรับทุกคนท่ีเป็นอวยัวะแห่ง
พระกำยนั้น นอกจำกนั้นพระองคท์รงมีควำมรักยิง่ต่อผูท่ี้รักษำพระบญัญติั และยนิดีท ำตำมน ้ำพระทยั
ของพระองค ์ ใครก็ตำมท่ียอมเปิดจิตเปิดใจรับควำมเช่ือและควำมรักของพระองค์ออกกวำ้งข้ึนเท่ำใด 
พระองคก์็ทรงรักมำกยิง่ข้ึนเท่ำนั้น 

(2) ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อมนุษย ์ปรำกฏอยำ่งไร 
(ก) 2 โครินธ์. 8:9- เพรำะวำ่ท่ำนทั้งหลำยรู้จกัพระกรุณำ ของพระเยซูคริสตเ์จำ้ของเรำวำ่ คร้ัน

พระองคม์ัง่คัง่อยูแ่ลว้ พระองคย์งัทรงยอมเป็นคนยำกจน เพรำะเห็นแก่ท่ำนทั้งหลำย เพื่อท่ำนทั้งหลำย
จะไดเ้ป็นคนมัง่มี เน่ืองจำกควำมยำกจนของพระองค ์
ข้อเสนอทีห่น่ึง ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อมนุษยไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงยอมเป็นผูย้ำกจน 
เพื่อเรำจะไดเ้ป็นคนมัง่มี 

พระองคท์รงเสียสละอยำ่งใหญ่หลวง พระองคท์รงยอมรับสภำพต ่ำตอ้ยเพียงไรก็ปรำกฏในฟี
ลิปปี.2:6-8 “พระองคน์ั้นทรงสภำพของพระเจำ้ แต่มิไดท้รงถือวำ่ กำรท่ีเท่ำเทียบกบัพระเจำ้นั้น เป็นกำร
ท่ีตอ้งสงวนไว ้ แต่ไดย้อมสละแลว้รับสภำพอยำ่งทำส อุบติัมีรูปกำยเหมือนมนุษย ์ และคร้ันทรงปรำกฏ
เป็นรูปกำยมนุษยแ์ลว้ พระองคไ์ดท้รงถ่อมพระองคล์ง ยอมเช่ือฟังจนถึงควำมมรณำ กระทัง่ควำมมรณำ
ท่ีกำงเขนนั้น” ควำมมัง่คัง่ท่ีเรำไดรั้บจำกกำรท่ีพระองคท์รงถ่อมพระองคล์ง รับสภำพอนัต ่ำตอ้ยนั้น 
ปรำกฏใน โรม.8:16,17- “ฝ่ำยพระวญิญำณนั้นเป็นพยำนรวมกบัจิตใจของเรำทั้งหลำยวำ่ เรำทั้งหลำย
เป็นบุตรของพระเจำ้ และถำ้เรำทั้งหลำยเป็นบุตรแลว้ เรำจึงเป็นทำยำท คือผูรั้บมรดกของพระเจำ้ และ
ถำ้เรำทั้งหลำยเป็นบุตรแลว้ เรำจึงเป็นทำยำท คือผูรั้บมรดกของพระเจำ้และเป็นทำยำทดว้ยกนักบัพระ
คริสต ์ หำกเรำทั้งหลำยทนทุกขท์รมำนดว้ยกนักบัพระองค ์ เพื่อเรำทั้งหลำยจะไดส้ง่ำรำศีดว้ยกนักบั
พระองคด์ว้ย” 

(ข) เอเฟซสั.5:2- และจงประพฤติในควำมรัก เหมือนพระคริสตไ์ดท้รงรักท่ำน และทรง
ประทำนพระองคเ์องเพื่อท่ำน เป็นเคร่ืองบรรณำกำร และเป็นเคร่ืองบูชำถวำยแก่พระเจำ้ เป็นสุคนธรส
อนัหอมหวำน 
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กำลำเทีย.2:20- ขำ้พเจำ้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ และไม่ใช่ขำ้พเจำ้เองท่ียงัมีชีวิตเป็นอยู ่ แต่
พระคริสตต่์ำงหำกทรงมีชีวิตเป็นอยูใ่นขำ้พเจำ้ และชีวติซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูใ่นเมืองเด๋ียวน้ี ขำ้พเจำ้มีอยูโ่ดย
ศรัทธำ คือศรัทธำในพระบุตรของพระเจำ้ผูใ้ดทรงรักขำ้พเจำ้ และไดท้รงประทำนพระองคเ์องเพื่อ
ขำ้พเจำ้ 

1 ยอห์น.3:16- เช่นน้ีแหละเรำรู้จกัควำมรักคือ วำ่ เพรำะพระองคไ์ดท้รงยอมวำงชีวติของ
พระองคล์ง เพื่อเรำทั้งหลำย และเรำทั้งหลำยควรจะวำงชีวติของเรำเอง เพื่อพวกพี่นอ้ง 

ยอห์น.15:13- ควำมรักใหญ่กวำ่น้ีไม่มี คือวำ่ซ่ึงผูห้น่ึงผูใ้ดจะสละชีวติของตวั เพื่อมิตรสหำย
ของตน 
ข้อเสนอทีส่อง ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อเรำไดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงสละพระชนมข์อง
พระองคเ์องเพื่อเรำ ทรงยอมวำยพระชนมข์องพระองคเ์องเพื่อเรำ 

ควำมรักของพระองคเ์ป็นควำมรักท่ีเสียสละ พระเยซูทรงเสียสละตั้งแต่ทรงประสูติในโรงววั 
จนกระทัง่ไดส้ิ้นพระชนมบ์นไมก้ำงเขน และกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตน์ั้น เป็นกำรเสียสละท่ี
สูงสุด กำรท่ีพระเยซูทรงถ่อมพระองคอุ์บติัในร่ำงกำยมนุษย ์ นบัไดว้ำ่เป็นกำรเสียสละอยำ่งใหญ่หลวง 
และมีควำมหมำยอยำ่งลึกซ้ึง (ฟีลิปปี.2:6,7) 

(ค) ลูกำ.7:48- พระองคจึ์งตรัสแก่ผูห้ญิงนั้นวำ่ “ควำมผดิบำปของเจำ้ โปรดยกเสียแลว้” 
ข้อเสนอทีส่าม ควำมรักของพระเยซูคริสต ์ ต่อคนบำปหนำท่ีสุดไดป้รำกฏในกำรท่ีพระองคท์รงอภยั
โทษใหเ้ขำ เม่ือเขำเหล่ำนั้นกลบัใจเช่ือพระองค ์

(ง) ววิรณ์.1:5- และจำกพระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นพยำนอนัสัตยซ่ื์อ และทรงเป็นผูแ้รกในจ ำพวก
คนท่ีไดต้ำยไปแลว้ ซ่ึงไดก้ลบัเป็นข้ึนมำ และผูท้รงครอบครองกษตัริยท์ ั้งปวงบนพื้นโลก จงถวำยพระ
เกียรติยศ และไอศวรรยำนุภำพ แด่พระองคน์ั้นสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์ ผูไ้ดท้รงรักเรำทั้งหลำย และไดท้รง
ปลดเปล้ืองบำปของเรำดว้ยพระโลหิตของพระองค ์
ข้อเสนอทีส่ี่ ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อเรำปรำกฏ ในกำรช ำระลำ้งบำปของเรำ โดยพระโลหิตของ
พระองคเ์อง 

(จ) ลูกำ.15:4-7- พระองคต์รัสค ำเปรียบใหเ้ขำฟังดงัต่อไปน้ีวำ่ “ในพวกท่ำนมีคนใดท่ีมีแกะร้อย
ตวั และตวัหน่ึงหำยไป จะไม่ละเกำ้สิบตวันั้นไวใ้นป่ำและไปเท่ียวหำตวัท่ีหำยไปนั้นจนกวำ่จะไดพ้บ
หรือ เม่ือพบแลว้เขำก็ยกข้ึนใส่บ่ำแบกมำดว้ยควำมยนิดี เม่ือมำถึงบำ้นแลว้ จึงเชิญพวกมิตรสหำย และ
เพื่อนบำ้น ใหม้ำพร้อมกนัพูดกบัเขำวำ่ จงยนิดีกบัขำ้พเจำ้ เพรำะขำ้พเจำ้ไดพ้บแกะของขำ้พเจำ้ท่ีหำยไป
นั้น เรำบอกท่ำนทั้งหลำยวำ่ เช่นนั้นแหละ จะมีควำมยนิดีในสวรรค ์ เพรำะคนบำปคนเดียวท่ีกลบัใจเสีย
ใหม่ มำกกวำ่คนชอบธรรมเกำ้สิบเกำ้คน ท่ีไม่ตอ้งกำรกลบัใจเสียใหม่” 
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ข้อเสนอทีห้่า ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อผูท่ี้ “หลงหำย” นั้น ไดป้รำกฏในกำรท่ีพระองค ์ (ก) ทรง
ออกติดตำมหำจนพบ (ข) ทรงช่ืนชมยนิดีเม่ือพบแลว้ (ค) ทรงยกข้ึนใส่บ่ำแบกกลบัมำ (ง) ทรงน ำกลบั
บำ้นโดยปลอดภยั 

(ฉ) ยอห์น.10:4- เม่ือตอ้นแกะของท่ำนออกแลว้ก็เดินน ำหนำ้ และฝงูแกะก็ตำมท่ำนไป เพรำะ
รู้จกัเสียงของท่ำน 

อิสยำห์.40:11- พระองคจ์ะทรงเล้ียงฝงูแกะของพระองคดุ์จผูเ้ล้ียงแกะ พระองคจ์ะทรงอุม้ลูก
แกะไวใ้นพระพำหุ และจะกอดไวใ้นพระทรวง และตวัแม่ลูกอ่อนพระองคจ์ะทรงค่อย ๆ ตอ้นไปดว้ย
พระทยัเอน็ดู 
ข้อเสนอทีห่ก ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อ “ฝงูแกะ” ของพระองคไ์ดป้รำกฏ ในกำรเฝ้ำดูแลทุก ๆ ตวั 
อยำ่งระมดัระวงั 

(ช) มทัธิว.8:17- ค  ำของอิสยำห์ศำสดำพยำกรณ์ก็ส ำเร็จ ซ่ึงวำ่ บรรดำควำมทุกขภ์ยัไขเ้จบ็ของ
เรำ ท่ำนไดท้รงรับเอำเอง 

ขอ้เสนอท่ีเจ็ด ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อมนุษยไ์ดป้รำกฎ ในกำรท่ีพระองคท์รงรับเอำ
ควำมทุกขภ์ยัไขเ้จบ็ของเรำไป 

(ซ) มทัธิว 14:14 เม่ือพระเยซูเสด็จข้ึนจำกเรือ ก็ทรงเห็นประชำชนเป็นอนัมำกพระองคมี์
พระทยัเมตตำเขำ จึงไดท้รงรักษำคนป่วยใหห้ำย 
ข้อเสนอทีแ่ปด ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อมนุษยไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงเมตตำเขำ และ
รักษำโรคของเขำใหห้ำย 

(ฌ) มทัธิว.15:32- ฝ่ำยพระเยซูทรงเรียกพวกสำวกของพระองคม์ำตรัสวำ่ “เรำมีใจเมตตำคน
เหล่ำน้ี ดว้ยเขำคำ้งอยูก่บัเรำไดส้ำมวนัแลว้ และเด๋ียวน้ีเขำไม่มีอะไรกินเรำไม่พอใจใหเ้ขำไปเม่ือยงัอด
อำหำรอยู ่กลวัวำ่เขำจะหิวโหยตำมทำง” 
ข้อเสนอทีเ่ก้า ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อมนุษยไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงเมตตำเขำ โดย
ประทำนส่ิงท่ีจ  ำเป็นส ำหรับร่ำงกำยใหเ้ขำ 

เทียบ ฮีบรู.13:8- พระเยซูคริสตท์รงเป็นอยูอ่ยำ่งเดียวกนัในเวลำวำนน้ี และเวลำวนัน้ี และสืบ ๆ 
ไปเป็นนิจ 

(ญ) ววิรณ์.3:19- เรำรักผูใ้ด เรำก็วำ่กล่ำวและเฆ่ียนสอนผูน้ั้น เหตุฉะนั้นจงมีใจกระตือรือร้น 
และกลบัใจเสียใหม ่
ข้อเสนอทีสิ่บ ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อมนุษยไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงตีสอนเขำ เพื่อให้เขำ
กลบัใจใหม ่
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(ฎ) ยอห์น.14:18- เรำจะไม่ละทิ้งท่ำนทั้งหลำยไวเ้ป็นลูกก ำพร้ำ เรำจะมำหำท่ำน 
ข้อเสนอทีสิ่บเอด็ ควำมรักของพระเยซูคริสต ์ ต่อสำวกของพระองคไ์ดป้รำกฏในกำรท่ีพระองคไ์ม่ได้
ทรงทอดทิ้งเขำไว ้พระองคเ์องเสด็จมำประทบัอยูก่บัเขำ 

(ฏ) ยอห์น.11:33-36- เม่ือพระเยซูทรงเห็นมำเรียร้องไห้ และพวกยดูำยท่ีมำกบัเขำร้องไหด้ว้ย 
พระองคท์รงคร ่ ำครวญร้อนพระทยั และตรัสถำมวำ่ “ไดเ้อำศพไปไวท่ี้ไหน” เขำทูลวำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ 
เชิญเสด็จมำดูเถิด” ฝ่ำยพระเยซูก็กนัแสงส่วนพวกยดูำยจึงวำ่ “ดูเถิด พระองคท์รงรักเขำมำกยิง่นกั” 
ข้อเสนอทีสิ่บสอง ควำมรักของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีทรงร่วมทุกขก์บัศิษยข์องพระองค ์

หมำยเหตุ พระองคท์รงทรำบวำ่ ควำมทุกขโ์ศกนั้นเป็นเพียงควำมทุกขป์ระเด๋ียวเดียว และในไม่
ชำ้ควำมทุกขน์ั้น ๆ ก็จะกลำยเป็นควำมยนิดี แต่กระนั้นเขำก็มีควำมทุกขอ์ยำ่งแทจ้ริง และพระเยซูทรง
ร่วมทุกขก์บัเขำอยำ่งแทจ้ริง 

(ฐ) ยอห์น.14:1- อยำ่ใหใ้จท่ำนทั้งหลำยวติกเลย ท่ำนวำงใจในพระเจำ้ จงวำงใจในเรำดว้ย 
ข้อเสนอทีสิ่บสาม ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อสำวกของพระองคไ์ดป้รำกฏ ในกำรเลำ้โลมเขำในเวลำ
ท่ีเขำมีควำมทุกขโ์ศกไม่สบำยใจ 

จุดประสงคข์อง ยอห์น.14 ตลอดทั้งบท ก็เพื่อเลำ้โลมสำวก (ดูขอ้ 1 และ 27) 
(ฑ) ยอห์น.14:27- เรำมอบควำมสุขไวเ้แก่ท่ำนทั้งหลำย ควำมสุขของเรำ เรำให้แก่ท่ำน เรำ

ใหแ้ก่ท่ำนไม่เหมือนโลกให ้อยำ่ใหใ้จของท่ำนเป็นทุกข ์อยำ่กลวัเลย 
ยอห์น.15:11- ส่ิงเหล่ำนั้นเรำไดบ้อกท่ำนทั้งหลำยแลว้ เพื่อควำมยนิดีของเรำจะไดอ้ยูใ่นท่ำน 

และควำมยนิดีของท่ำนจะบริบูรณ์ 
ข้อเสนอทีสิ่บส่ี ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อสำวกของพระองค ์ ไดป้รำกฏในกำรท่ีพระองคป์ระทำน
ควำมสุข และควำมยนิดีของพระองคใ์หแ้ก่เขำ 

(ฒ) มำระโก.3:5- เม่ือพระองคท์อดพระเนตรดูรอบดว้ยพระพิโรธ มีพระทยัเป็นทุกข ์ เพรำะใจ
เขำแขง็กระดำ้งนกั พระองคจึ์งตรัสแก่คนมือลีบนั้นวำ่ “จงเหยยีดมือออกเถิด” เขำก็เหยยีดออก และมือ
นั้นก็หำยเป็นปกติ 
ข้อเสนอทีสิ่บห้า ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อมนุษย ์ ไดป้รำกฏในกำรท่ีพระองคท์รงโทมมนสั เพรำะ
ควำมใจแขง็กระดำ้งของเขำ 

กำรท่ีเขำท ำใจแขง้กระดำ้งนั้น เป็นกำรน่ำอบัอำยอยำ่งยิง่ และไดท้  ำใหพ้ระเยซูทรงพิโรธ และ
เป็นทุกขพ์ระทยัดว้ย ขอพระเจำ้โปรดประทำนควำมรู้สึกเช่นน้ีแก่เรำ ควำมผดิบำปท่ีรุนแรงท่ีสุด จะท ำ
ใหเ้รำโกรธแคน้และมีควำมทุกขใ์จดว้ย 
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(ณ) ลูกำ.22:32- แต่เรำไดอ้ธิษฐำนเผื่อตวัท่ำน เพื่อควำมเช่ือของท่ำนจะไม่ไดข้ำด และเม่ือท่ำน
ไดห้นักลบัแลว้ จงชูก ำลงัพี่นอ้งทั้งหลำยของท่ำน 

ยอห์น.17:15- ขำ้พเจำ้มิไดข้อพระองคใ์ห้เอำเขำไปจำกโลก แต่ใหป้้องกนัรักษำเขำไวใ้หพ้น้
ควำมชัว่ 

ลูกำ.23:34- ฝ่ำยพระเยซูจึงทรงอธิษฐำนวำ่ “โอ พระบิดำเจำ้ขำ้ ขอโปรดยกโทษเขำเพรำะวำ่ 
เขำไม่รู้วำ่เขำท ำอะไร” เขำก็เอำฉลองพระองคจ์บัสลำกแบ่งปันกนั 
ข้อเสนอทีสิ่บหก ควำมรักของพระเยซูคริสต ์ ต่อสำวกของพระองคแ์ละต่อศตัรูของพระองคไ์ดป้รำกฏ 
ในกำรท่ีพระองคท์รงอธิษฐำนเพื่อเขำ 

น่ีเป็นกำรส ำแดงควำมรักท่ีส ำคญัยิง่ 
(ด) ลูกำ.24:38-40- พระองคจึ์งตรัสแก่เขำวำ่ “ท่ำนทั้งหลำยตกใจกลวัต่ืนเตน้ไปท ำไม เหตุไฉน

ควำมคิดสนเท่ห์จึงบงัเกิดข้ึนในใจของท่ำนทั้งหลำยเล่ำ จงดูมือของเรำและเทำ้ของเรำวำ่เป็นเรำเอง จง
คล ำตวัเรำดู เพรำะวำ่ผไีม่มีเน้ือและกระดูกเหมือนท่ำนเห็นเรำอยูน่ั้น เม่ือตรัสอยำ่งนั้นแลว้ พระองคก์็
ส ำแดงพระหตัถแ์ละพระบำทใหเ้ขำเห็น 

ยอห์น.20:24-29- ฝ่ำยโธมำท่ีเรียกวำ่ดิดุโม คนหน่ึงในสำวกสิบสองคนนั้น ไม่ไดอ้ยูก่บัเขำ เม่ือ
พระเยซูเสด็จเขำ้มำ สำวกอ่ืน ๆ จึงบอกโธมำวำ่ “เรำไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้แลว้” โธมำจึงตอบเขำวำ่ 
“ถำ้เรำไม่ไดเ้ห็นรอยตะปู ท่ีฝ่ำพระหตัถข์องพระองค ์ และมิไดเ้อำน้ิวมือของเรำแยงเขำ้ท่ีรอยตะปูนั้น 
และมิไดเ้อำมือของเรำแยงเขำ้ไปในสีขำ้งของพระองคแ์ลว้ เรำจะไม่เช่ือ” คร้ันล่วงไปแปดวนัแลว้ เหล่ำ
สำวกชุมนุมกนัอยูข่ำ้งในอีก และโธมำก็อยูก่บัเขำดว้ย ถึงแมป้ระตูท่ีปิดแลว้ พระเยซูยงัเสด็จเขำ้มำยนื
อยูท่่ำมกลำงเขำตรัสวำ่ “ท่ำนทั้งหลำยจงเป็นสุขเถิด” แลว้พระองคต์รัสแก่โธมำวำ่ “จงเอำน้ิวของท่ำน
แยงดูฝ่ำมือของเรำ และเอำมือของท่ำนแยงเขำ้ไปในสีขำ้งของเรำ อยำ่สงสัยเลย แต่จงเช่ือเถิด” โธมำทูล
ตอบพระองคว์ำ่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของขำ้พเจำ้ และพระเจำ้ของขำ้พเจำ้” พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “โธมำ
เอ๋ย เพรำะท่ำนไดเ้ห็นเรำท่ำนจึงเช่ือ ผูท่ี้มิไดเ้ห็นเรำแต่ไดเ้ช่ือก็เป็นสุข” 
ข้อเสนอทีสิ่บเจ็ด ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อผูท่ี้ไม่เช่ือ แต่ยงัสงสัยไดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รง
อดกลั้นพระทยัต่อควำมสงสัยและควำมด้ือดึงท่ีปรำศจำกเหตุผลของเขำ 

(ต) มำระโก.16:7- แต่จงไปบอกเหล่ำสำวกของพระองค ์และโดยเฉพำะเปโตรวำ่ พระองคเ์สด็จ
ไปยงัแควน้กำลิลีก่อนท่ำนทั้งหลำย และท่ำนทั้งหลำยเห็นพระองคท่ี์นัน่ เหมือนพระองคต์รัสไวแ้ก่พวก
ท่ำนแลว้ 
ข้อเสนอทีสิ่บแปด ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อสำวก ท่ีอ่อนในควำมเช่ือ ไดป้รำกฏในกำรท่ีพระองค์
ทรงอดกลั้นพระทยั และมีพระเมตตำ เม่ือเขำไดห้ลงท ำผดิในกำรปฏิเสธพระองค ์
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(ถ) โรม.8:37- แต่วำ่ในเหตุกำรณ์ทั้งปวงเหล่ำนั้น เรำทั้งหลำยมีชยัชนะเหลือลน้ โดยพระองคผ์ู ้
ไดท้รงรักเรำทั้งหลำย 
ข้อเสนอทีสิ่บเก้า ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อผูท่ี้เช่ือพระองค ์ ไดป้รำกฏในกำรท่ีพระองคไ์ดป้ระทำน
ควำมมีชยัอยำ่งเหลือลน้ ต่อควำมยุง่ยำกทุกประกำรแก่เขำ 

(ท) ยอห์น.19:26,27- เม่ือพระเยซูทรงเห็นมำรดำของพระองค ์ และสำวกคนนั้นท่ีพระองคท์รง
รักยนือยูใ่กล ้ พระองคจึ์งตรัสแก่มำรดำของพระองคว์ำ่ “ท่ำนสุภำพสตรี จงดูบุตรของท่ำนเถิด” แลว้
พระองคจึ์งตรัสแก่สำวกคนนั้นวำ่ “จงดูมำรดำของท่ำนเถิด” ตั้งแต่เวลำนั้นมำสำวกคนนั้นจึงรับมำรดำ
ของพระองคม์ำอยูท่ี่บำ้นของตน 
ข้อเสนอทีย่ีสิ่บ ควำมรักของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏในกำรท่ีพระองค ์ (ก) ทรงลืมควำมทุกขท์รมำน
ของพระองคเ์อง เพรำะเห็นแก่ควำมทุกขข์องคนอ่ืน (ข) ทรงมอบหนำ้ท่ีในกำรรับผิดชอบ ดูแลมำรดำ
ของพระองค ์ใหแ้ก่สำวกท่ีพระองคท์รงรักนั้น 

(ธ) ยอห์น.13:1-5- เม่ือก่อนกำรเล้ียงปัศกำ พระเยซูทรงทรำบวำ่ เวลำมำถึงแลว้ท่ีพระองคจ์ะ
ออกจำกโลกไปยงัพระบิดำ พระองคท์รงรักพวกศิษยข์องพระองค ์ ซ่ึงอยูใ่นโลกน้ีแลว้ พระองคย์งัทรง
รักเขำจนถึงท่ีสุด ขณะเม่ือนัง่รับประทำนอำหำรอยูม่ำรไดเ้ขำ้ดลใจยดูำอิศกำริโอด บุตรของซีโมนให้
มอบพระองคไ์ว ้พระเยซูทรงทรำบวำ่ พระบิดำไดท้รงยกส่ิงทั้งปวงใหอ้ยูใ่นพระหตัถ์ของพระองค ์และ
พระองคไ์ดม้ำจำกพระเจำ้ และจะไปยงัพระเจำ้ แลว้พระองคท์รงลุกข้ึนจำกกำรรับประทำนอำหำรและ
ถอนฉลองพระองคช์ั้นนอกวำงไว ้ จึงทรงหยบิเอำผำ้เช็ดตวัคำดเอวของพระองคแ์ลว้พระองคจึ์งเอำน ้ำเท
ในอ่ำง แลว้ทรงลำ้งเทำ้ของเหล่ำสำวก และเช็ดดว้ยผำ้ท่ีคำดเอวไวน้ั้น 
ข้อเสนอทีย่ีสิ่บเอด็ ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อมนุษยไ์ดป้รำกฏในกำรท่ีพระองคท์รงปฏิบติัเขำใน
หนำ้ท่ีต ่ำตอ้ยท่ีสุด 

ส ำหรับบุคคลท่ีเรำรักนั้น แมว้ำ่จะตอ้งรับใชเ้ขำดว้ยงำนท่ีต ่ำตอ้ยก็ยอ่มท ำไดง่้ำย มำรดำยอ่มท ำ
ไดส้ำรพดัส ำหรับบุตรของตน (เวน้แต่ผูท่ี้ร ่ ำรวยก็อำจจำ้งบุคคลอ่ืนใหท้ ำหนำ้ท่ีเหล่ำนั้นแทนก็ได)้ 
นบัวำ่เป็นควำมรักอนัประเสริญยิง่ ท่ีพระบุตรของพระเจำ้ผูท้รงทรำบวำ่ พระบิดำไดย้กส่ิงทั้งปวง ใหอ้ยู่
ในพระหตัถข์องพระองค ์ พระองคม์ำจำกพระเจำ้ และจะไปยงัพระเจำ้ แมก้ระนั้นก็ยงัทรงยอมปฏิบติั
สำวกของพระองคด์ว้ยกำรอนัต ่ำตอ้ยและยดูำอิศกำริโอดก็อยูท่ี่นัน่ดว้ย พญำมำรไดด้ลใจเขำใหม้อบ
พระองคไ์ว ้(ขอ้ 5,10,11) 

(น) ยอห์น.15:15- เรำไม่เรียกท่ำนทั้งหลำยวำ่บ่ำวแลว้ เพรำะบ่ำวไม่รู้วำ่นำยท ำอะไร แต่เรำ
เรียกท่ำนวำ่มิตรสหำย เพรำะวำ่ส่ิงสำรพดั ซ่ึงเรำไดย้นิจำกพระบิดำของเรำ ๆ ไดส้ ำแดงแก่ท่ำนแลว้ 
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ขอ้เสนอท่ียีสิ่บสอง ควำมรักของพระเยซูคริสต ์ต่อมิตรสหำยของพระองค ์ปรำกฏในกำรท่ีพระองคท์รง
เปิดเผยใหเ้ขำทรำบส่ิงสำรพดัท่ีพระองคไ์ดท้รงรับทรำบจำกพระบิดำ 

เม่ือคน้พบควำมจริงท่ียิง่ใหญ่แลว้ ท่ำนจะท ำอยำ่งไร ท่ำนคงมีควำมกระตือรือร้นท่ีจะบอกแก่
คนท่ีท่ำนรัก มิใช่หรือ พระเยซูก็ทรงเช่นเดียวกนั พระองคท์รงรับอะไรจำกพระบิดำแลว้ พระองคก์็
เสนอใหเ้รำทรำบดว้ย เพรำะพระองคท์รงรักเรำมำก 

(บ) ยอห์น.10:3- นำยประตูจึงเปิดใหแ้ก่ท่ำนนั้น และฝงูแกะยอ่มฟังเสียงของท่ำนและทำ่นเรียก
แกะของท่ำนตำมช่ือ และน ำออกไป 
ข้อเสนอทีย่ีสิ่บสาม ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อ “ลูกแกะ” ของพระองคไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองค์
ทรงรู้จกัช่ือของ “ลูกแกะ” เป็นรำยตวั 

น่ีดูเหมือนเป็นเร่ืองเล็กนอ้ยเท่ำนั้น แต่ควำมจริงแลว้เป็นเร่ืองส ำคญัยิง่เพรำะเป็นกำรส ำแดง
ควำมรักท่ีอ่อนโยน ของพระผูช่้วยใหร้อด ต่อคนของพระองค ์พระเยซูทรงเรียกช่ือของคนของพระองค ์
โดยลกัษณะพิเศษ (เทียบ ยอห์น.20:16) 

(ป) ยอห์น.17:12- เม่ือขำ้พเจำ้ยงัอยูด่ว้ยคนเหล่ำนั้น ขำ้พเจำ้ก็ไดพ้ิทกัษรั์กษำเขำไวใ้นนำมของ
พระองค ์ คือพวกท่ีพระองคไ์ดท้รงประทำนแก่ขำ้พเจำ้ และขำ้พเจำ้ไดป้้องกนัเขำไว ้ และมิไดใ้หผู้ห้น่ึง
ผูใ้ดเสียไป เวน้แต่ลูกแห่งควำมพินำศเพื่อพระคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้จะส ำเร็จ 

ยอห์น.18:8,9- พระเยซูตรัสตอบเขำวำ่ “เรำบอกท่ำนแลว้วำ่ เรำคือผูน้ั้น เหตุฉะนั้นถำ้ท่ำน
แสวงหำเรำ จงปล่อยใหค้นเหล่ำน้ีไปเถิด” เพื่อถอ้ยค ำซ่ึงพระเยซูตรัสไวแ้ลว้วำ่ “ในคนเหล่ำนั้น ท่ี
พระองคไ์ดท้รงประทำนแก่ขำ้พเจำ้จะไม่เสียไปสักคนเดียว” จะส ำเร็จ 

โรม.8:35-39- ใครผูใ้ดจะใหเ้รำทั้งหลำยขำดจำกควำมรักของพระคริสตเ์ล่ำ จะเป็นกำร
ยำกล ำบำก หรือควำมทุกขใ์นใจหรือกำรเค่ียวเข็ญ หรือกำรกนัดำรอำหำรหรือกำรเปลือยกำย หรือกำร
ถูกโพยภยั หรือกำรถูกคมดำบหรือ เหมือนมีค ำเขียนไวแ้ลว้วำ่ เพรำะเหตุพระองค ์เรำทั้งหลำยถูกฆ่ำเสีย
ส้ินวนัยงัค ่ำ เขำถือวำ่ เรำเหมือนฝงูแกะส ำหรับจะเอำไวฆ่้ำ แต่วำ่ในเหตุกำรณ์ทั้งปวงเหล่ำนั้น เรำ
ทั้งหลำยมีชยัชนะเหลือลน้ โดยพระองคผ์ูไ้ดท้รงรักเรำทั้งหลำย เหตุวำ่ขำ้พเจำ้เช่ือมัน่คงวำ่ แมค้วำมตำย 
หรือชีวติ หรือทูตสวรรคห์รือผูท่ี้บรรดำศกัด์ิ หรือส่ิงซ่ึงมีอยูเ่ด๋ียวน้ี หรือส่ิงซ่ึงจะเป็นมำภำยหนำ้ หรือ
ฤทธ์ิเดชทั้งหลำย หรือควำมสูง หรือควำมลึก หรือส่ิงใด ๆ อ่ืนท่ีทรงสร้ำงแลว้ จะไม่อำจกระท ำใหเ้รำ
ทั้งหลำยขำดจำกควำมรักของพระเจำ้ซ่ึงมีอยใูนพระคริสต ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำทั้งหลำย 
ข้อเสนอทีย่ีสิ่บส่ี ควำมรักของพระเยซูคริสต ์ ต่อคนของพระองคป์รำกฏในกำรท่ีพระเยซูทรงพิทกัษ์
รักษำเขำไว ้ไม่ใหห้ลงหำยไปแมแ้ต่คนเดียว 
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(ผ) กิจกำรอคัรทูต.9:5- เซำโลจึงทูลถำมวำ่ “พระองคเ์ป็นผูใ้ด” พระองคต์รัสแลว้ “เรำคือเยซู 
ซ่ึงเจำ้ข่มเหงนั้น” 

มทัธิว.25:37-40-41-45- เวลำนั้นบรรดำผูช้อบธรรมจะกรำบทูลวำ่ พระองคเ์จำ้ขำ้ ท่ีขำ้พเจำ้เห็น
พระองคท์รงอยำกพระกระยำหำร หรือทรงกระหำยน ้ำ และไดจ้ดัมำถวำยแก่พระองค ์ แต่เม่ือไร ท่ี
ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นพระองคท์รงเป็นแขกแปลกหนำ้ และไดต้อ้นรับไวห้รือเปลือยพระกำย และไดส้วมฉลอง
พระองคใ์หแ้ต่เม่ือไร ท่ีขำ้พเจำ้เห็นพระองคท์รงประชวรหรือตอ้งจ ำอยูใ่นพนัธนำกำร และไดม้ำเฝ้ำ
พระองคน์ั้นแต่เม่ือไร แลว้พระมหำกษตัริยจ์ะตรัสแก่เขำวำ่ “เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ ซ่ึงท่ำนได้
กระท ำแก่ผูเ้ล็กนอ้ยท่ีสุดคนหน่ึง ในพวกพี่นอ้งของเรำน้ี ก็เหมือนท่ำนไดก้ระท ำแก่เรำดว้ย” พระองคจึ์ง
ตรัสแก่บรรดำผูท่ี้อยูเ่บ้ืองซำ้ยวำ่ “เจำ้ทั้งหลำยผูต้อ้งแช่งสำป จงถอยไปจำกเรำ เขำ้ไปอยูใ่นไฟซ่ึงไหม้
อยูเ่ป็นนิตย ์ ซ่ึงเตรียมไวส้ ำหรับมำรและพรรคพวกของมนันั้น เพรำะวำ่เม่ือเรำอยำกอำหำรเจำ้ก็มิไดใ้ห้
เรำกิน เรำกระหำยน ้ำเจำ้ก็มิไดใ้หเ้รำด่ืม เรำเป็นแขกแปลกหนำ้เจำ้ก็ไม่ไดต้อ้นรับเรำไว ้ เรำเปลือยกำย
เจำ้ก็มิไดใ้หเ้ส้ือผำ้เรำนุ่งห่ม เรำเจบ็และตอ้งจ ำอยูใ่นพนัธนำกำรเจำ้ก็ไม่ไดเ้ยีย่มเรำ” เขำทั้งหลำยจะทูล
วำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ ท่ีขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นพระองคท์รงอยำกเสวยพระกระยำหำร หรือทรงกระหำยน ้ำ หรือ
ทรงเป็นแขกแปลกหนำ้และเปลือยพระกำย หรือทรงประชวร และตอ้งจ ำอยูใ่นพนัธนำกำร และขำ้พเจำ้
มิไดป้รนนิบติัพระองคน์ั้นแต่เม่ือไร” เม่ือนั้นพระองคจ์ะตรัสแก่เขำวำ่ “เรำบอกเจำ้ทั้งหลำยตำมจริงวำ่ 
ซ่ึงเจำ้มิไดก้ระท ำแก่ผูเ้ล็กนอ้ยท่ีสุดสักคนหน่ึง ในพวกน้ี เจำ้ก็มิไดก้ระท ำแก่เรำดว้ย” 
ข้อเสนอทีย่ีสิ่บห้า ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อสำวกของพระองคป์รำกฏในกำรท่ีพระองคท์รงร่วม
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัเขำ หำกผูห้น่ึงผูใ้ดกระท ำต่อผูเ้ล็กนอ้ยท่ีสุดของพระองค ์ ก็เท่ำกบัวำ่ ได้
กระท ำต่อพระองคด์ว้ยเหมือนกนั 

(ฝ) เอเฟซสั.5:31,32- เพรำะเหตุน้ีผูช้ำยจึงจะละบิดำมำรดำของตน ไปผกูพนัอยูก่บัภรรยำของ
ตน และเขำทั้งสองจะเป็นเน้ืออนัหน่ึงอนัเดียวกนั ขอ้น้ีเป็นขอ้ลึกลบัมำก แต่วำ่ขำ้พเจำ้พดูถึงพระคริสต์
และคริสตจกัร 
ข้อเสนอทีย่ีสิ่บหก ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อคริสตจกัรไดป้รำกฏในกำรท่ีพระองคท์รงละพระบิดำ
เจำ้ในสวรรค ์ มำผกูพนัอยูก่บัคริสตจกัรของพระองค ์ เพื่อวำ่พระองคก์บัคริสตจกัรจะเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัขอ้น้ีเป็นขอ้ลึกลบัจริง ๆ  

(พ) ยอห์น.14:21-23- ผูมี้บญัญติัของเรำ และประพฤติตำมบญัญติั ผูน้ั้นแหละรักเรำ และผูท่ี้รัก
เรำ พระบิดำของเรำจะทรงรักผูน้ั้น และเรำจะรักเขำ และจะส ำแดงตวัของเรำเอง ใหป้รำกฏแก่เขำ ยดูำ
มิใช่ยดูำอิศกำริโอด จึงทูลพระองคว์ำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ เป็นเร่ืองอะไร ท่ีพระองคจ์ะส ำแดงพระองคเ์อง
ใหป้รำกฏแก่ขำ้พเจำ้ทั้งหลำย แต่ไม่ใหป้รำกฏแก่โลก” พระเยซูตรัสตอบเขำวำ่ “ถำ้ผูใ้ดรักเรำ ผูน้ั้นจะ
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ประพฤติตำมค ำของเรำ และพระบิดำจะทรงรักเขำ แลว้พระบิดำกบัเรำจะมำหำเขำ และจะสถิตอยูก่บั
เขำ” 
ข้อเสนอทีย่ีสิ่บเจ็ด ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อผูท่ี้รักษำบทบญัญติัของพระองค ์ ปรำกฏในกำรท่ีพระ
เยซูทรงส ำแดงเองแก่เขำและสถิตอยูก่บัเขำ 

(ฟ) ยอห์น.14:2- ในปรำสำทของพระบิดำของเรำ มีท่ีอยูห่ลำยแห่ง ถำ้ไม่มีเรำคงไดบ้อกท่ำน
แลว้ เพรำะเรำไปจดัแจงท่ีส ำหรับท่ำนทั้งหลำย 
ข้อเสนอทีย่ีสิ่บแปด ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อสำวกของพระองคไ์ดป้รำกฏแลว้ ในกำรท่ีพระองค์
ไดเ้สด็จไปเตรียมท่ีส ำหรับเรำ 

(ภ) ยอห์น.14:3- ถำ้เรำไปจดัแจงท่ีส ำหรับท่ำนแลว้ เรำจะมำอีก รับท่ำนใหไ้ปอยูก่บัเรำ เพื่อเรำ
อยูท่ี่ไหน ท่ำนทั้งหลำยจะอยูท่ี่นัน่ดว้ย 
ข้อเสนอทีย่ีสิ่บเก้า ควำมรักของพระเยซูคริสต ์ต่อสำวกของพระองคจ์ะปรำกฏ ในกำรท่ีพระเยซูจะเสด็จ
กลบัมำรับเรำ ใหไ้ปอยูก่บัพระองค ์เพื่อเรำจะไม่จำกกนัอีกนิรันดร์ 

(เทียบ) 1 เธสะโลนิกำ.4:16,18- ดว้ยวำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จะเสด็จมำจำกสวรรคด์ว้ยเสียงกู่กอ้ง 
ดว้ยส ำเนียงของเทพบดี และดว้ยเสียงแตรสังขข์องพระเจำ้ และคนทั้งหลำยท่ีตำยแลว้ในพระคริสตจ์ะ
เป็นข้ึนมำก่อน ภำยหลงันั้นเรำผูย้งัเป็นอยู ่ และคอยอยูจ่ะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่ำนั้น และ
จะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ในทอ้งฟ้ำอยำ่งนั้นแหละ เรำจึงจะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเเจำ้เป็นนิตย)์ 

หมายเหตุข้อ 1 พระเยซูจะเสด็จมำดว้ยพระองคเ์อง “เรำจะมำอีก...” พระองคจ์ะไม่ส่งผูแ้ทน 
หรือ ผูส่ื้อข่ำวแทนพระองค ์

หมายเหตุข้อ 2 พระองคจ์ะมำรับเรำใหไ้ปอยูก่บัพระองค ์ ไม่ใช่เพียงแต่ไปอยูส่วรรคเ์ท่ำนั้น 
พระองคท์รงรักและปรำรถนำอยำ่งยิง่ท่ีจะใหเ้รำอยูด่ว้ย เรำรักพระองคไ์ม่เหมือนท่ีพระองคท์รงรักเรำ 
สวรรคจ์ะเป็นสถำนท่ีวำ้เหวส่ ำหรับพระเยซู จนกวำ่เรำจะไปอยูก่บัพระองค ์ ณ ท่ีแห่งนั้น พระองคท์รง
รอคอยวำระนั้น แลว้จะไม่มีวนัจำกกนัไปอีกเลย 

(ม) เอเฟซสั.5:25-27- ฝ่ำยสำมีจงรักภรรยำของตน เหมือนอยำ่งพระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัร
ดว้ย และไดท้รงประทำนพระองคเ์อง เพื่อคริสตจกัรนั้น เพื่อจะไดท้รงกนัคริสตจกัรนั้นไวโ้ดยท่ีไดท้รง
ช ำระดว้ยน ้ำและพระค ำ เพื่อพระองคจ์ะไดค้ริสตจกัรซ่ึงมีสง่ำรำศี ไม่มีต ำหนิ รอยยน่ หรือมลทินอ่ืน ๆ
อยำ่งหน่ึงอยำ่งใดเลย แต่บริสุทธ์ิและปรำศจำกต ำหนิ 
ข้อเสนอทีส่ามสิบ ควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อคริสตจกัรไดป้รำกฏในอดีต ในกำรท่ีพระองคไ์ด้
ประทำนพระองคเ์องเพื่อคริสตจกัร และปรำกฏในปัจจุบนั ในกำรท่ีพระองคท์รงช ำระคริสตจกัร ดว้ย
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น ้ำและพระค ำ และจะปรำกฏในอนำคต ในกำรท่ีพระเยซูจะทรงรักคริสตจกัรซ่ึงมีสง่ำรำสี ไม่มีต ำหนิ
รอยยน่ หรือมลทินอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดเลย แต่บริสุทธ์ิและปรำศจำกต ำหนิ 

4. ความรักของพระเยซูคริสต์ต่อดวงวญิญาณของมนุษย์ 

(1) ลูกำ.19:10- เพรำะวำ่บุตรมนุษยไ์ดม้ำเพื่อจะแสวงหำ และช่วยผูท่ี้หลงหำยไปใหร้อด 
ข้อเสนอทีห่น่ึง บุตรมนุษยไ์ดเ้สด็จมำเพื่อแสวงหำและช่วยคนท่ี “หลงหำย” 

น่ีเป็นเป้ำใหญ่ยิง่ แห่งกำรเสด็จมำของพระเยซูคริสต ์พระเยซูมิไดเ้สด็จมำเพื่อรับเกียรติยศ หรือ
ทรัพยส์มบติั หรืออำณำจกัรในโลกน้ีพระองคท์รงสละรำชสมบติัยิง่ใหญ่มหำศำลไวใ้นสวรรค ์ ซ่ึงมีค่ำ
และประเสริฐกวำ่ทรัพยส์มบติัในโลกน้ี เพื่อช่วยผูท่ี้ “หลงหำย” ดวงวญิญำณแมข้องผูเ้ดียวก็สูงค่ำกวำ่
ทั้งโลก ในสำยพระเนตรของพระองค ์ วญิญำณของมนุษยแ์ต่ละคนมีค่ำมำกกวำ่สรรพส่ิงทั้งโลก ดวง
วญิญำณของนกัปรำชญห์รือคนชอบธรรม หรือคนป่ำเถ่ือน หรือของคนท่ีสังคมรังเกียจลว้นมีค่ำเท่ำกนั
ในสำยพระเนตรของพระเยซูคริสต์ 

(2) ยอห์น.4:6,7-10- บ่อน ้ำของยำโคบก็อยูท่ี่นัน่ พระเยซูด ำเนินทำงเหน่ือยจึงทรงนัง่ลงท่ีบ่อน ้ำ 
เป็นเวลำประมำณเท่ียง มีผูห้ญิงคนหน่ึงชำติสะมำเรียมำตกัน ้ำพระเยซูจึงตรัสแก่เขำวำ่ “ขอน ้ำให้เรำกิน
บำ้ง.....” พระเยซูตรัสตอบเขำวำ่ “ถำ้เจำ้ไดรู้้จกัของประทำนแห่งพระเจำ้ และไดรู้้วำ่ คือผูใ้ดท่ีวำ่ ขอน ้ำ
ใหเ้รำกินนั้น เจำ้จะไดข้อจำกท่ำนผูน้ั้น และท่ำนผูน้ั้นจะไดใ้หน้ ้ำประกอบดว้ยชีวติแก่เจำ้” 
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตท์รงแสวงหำโอกำส ท่ีจะช่วยดึงจิตวิญญำณท่ีก ำลงัพินำศ ใหร้อดอยูเ่สมอ 

เรำจะเห็นไดใ้น ยอห์น.9:35- “พระเยซูทรงไดย้นิวำ่ เขำไดไ้ล่คนนั้นเสียแลว้ เม่ือพระองคท์รง
พบเขำ จึงตรัสแก่เขำวำ่ “เจำ้เช่ือถือในพระบุตรของพระเจำ้หรือ” และใน มำระโก.2:4,5- “เม่ือเขำเขำ้ไป
ใหถึ้งพระองคไ์มไ่ด ้ เพรำะคนมำก เขำจึงร้ือดำดฟ้ำหลงัคำตึกท่ีพระองคอ์ยูน่ั้น และเม่ือร้ือแลว้ เขำเอำท่ี
นอนท่ีคนง่อยก ำลงันอนอยูน่ั้นหยอ่นลงเม่ือพระเยซูทรงเห็นควำมเช่ือของเขำ พระองคจึ์งตรัสแก่คน
ง่อยนั้นวำ่ “ลูกเอ๋ย ควำมผดิของเจำ้ทรงโปรดยกเสียแลว้” “พระองคท์  ำกำรอศัจรรยเ์พื่อท่ีจะเขำ้ถึงดวง
วญิญำณของมนุษย”์ (สตอ๊กเกอร์) ดงันั้นเรำจึงควรจะพยำยำมทุกวถีิทำง เพื่อท่ีจะช่วยน ำดวงวญิญำณให้
มำถึงพระเยซู 

(3) ลูกำ.15:4- ในพวกท่ำนมีคนใดท่ีมีแกะร้อยตวั และตวัหน่ึงหำยไป จะไม่ละเกำ้สิบตวันั้นไว้
ในป่ำ และไปเท่ียวหำตวัท่ีหำยไปนั้น จนกวำ่จะไดพ้บหรือ 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตท์รงติดตำมหำวญิญำณท่ี “หลงหำย”  

พระเยซูไม่เพียงแต่คอยเฝ้ำและฉวยโอกำส เม่ือคน “หลงทำง” ไดผ้ำ่นมำทำงพระองคเ์ท่ำนั้น 
แต่พระองคย์งัทรงแสวงหำโอกำส ท่ีจะไปพบบุคคลเหล่ำนั้น พระองคไ์ม่เพียงแต่ตอ้นรับ เม่ือเขำมำหำ
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พระองค ์ หำกแต่ยงัทรงออกติดตำมคน้หำเขำ ควำมรักต่อจิตวญิญำณยอ่มปรำกฏในกำรออกคน้หำผูท่ี้
หลงหำย 

(4) ยอห์น.4:32-34- พระองคต์รัสแก่เขำวำ่ “เรำมีอำหำรกินท่ีท่ำนทั้งหลำยไม่รู้” พวกศิษยจึ์งพดู
กนัวำ่ “มีผูใ้ดเอำอำหำรมำเชิญพระองคเ์สวยแลว้หรือ” พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “อำหำรของเรำ คือท่ีจะ
กระท ำตำมพระทยัของพระองค ์ผูท้รงใชเ้รำมำ และใหก้ำรของพระองคส์ ำเร็จ” 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสตท์รงมีควำมยนิดีและทรงพอพระทยั ในกำรช่วยจิตวิญญำณท่ี “หลงหำย” ให้
รอด 

ในกำรช่วยจิตวิญญำณนั้น พระเยซูทรงลืมควำมอ่อนเพลีย ควำมหิวกระหำย พระองคท์รงมี
ควำมยนิดี และทรงรับควำมสดช่ืนจำกกำรน้ี มำระโก.3:20,21- “พระองคจึ์งเขำ้ไปในเรือน และ
ประชำชนก็มำประชุมกนัอีก จนจะรับประทำนอำหำรไม่ได ้ เม่ือวงศญ์ำติของพระองคไ์ดย้นิเหตุกำรณ์
นั้น เขำก็ออกไปเพื่อจะจบัพระองคไ์ว ้ดว้ยเขำวำ่ “พระองคเ์สียจริงแลว้” พระเยซูทรงสนพระทยักบังำน
น้ี จนกระทัง่ทรงลืมใส่พระทยัเก่ียวกบัสุขภำพของพระองค ์

(5) ลูกำ.15:5-7- เม่ือพบแลว้เขำก็ยกข้ึนใส่บ่ำแบกมำดว้ยควำมยนิดี เม่ือมำถึงบำ้นจึงเชิญพวก
มิตรสหำย และเพื่อนบำ้นใหม้ำพร้อมกบัพดูกบัเขำวำ่ จงยนิดีกบัขำ้พเจำ้ เพรำะขำ้พเจำ้ไดพ้บแกะของ
ขำ้พเจำ้ท่ีหำยไปนั้น เรำบอกท่ำนทั้งหลำยวำ่ เช่นนั้นแหละ จะมีควำมยนิดีในสวรรค ์ เพรำะคนบำปคน
เดียวท่ีกลบัใจเสียใหม่มำกกวำ่คนชอบธรรมเกำ้สิบเกำ้คน ท่ีไม่ตอ้งกำรกลบัใจเสียใหม่ 
ข้อเสนอทีห้่า พระเยซูคริสตท์รงช่ืนชมยนิดีอยำ่งยิง่ เม่ือพบดวงวญิญำณท่ีไดห้ลงหำย 

ผูเ้ล้ียงแกะมีควำมยนิดีเม่ือไดพ้บแกะท่ีหลงหำย สตรีมีควำมยนิดีเม่ือไดพ้บเหรียญเงินท่ีหำยไป
จำกสำยสร้อยแต่งงำน นกัขดุทองมีควำมยนิดีเม่ือขุดไดท้อง และพอ่คำ้ท่ีคน้หำไข่มุกมีควำมยนิดีเม่ือพบ
ไข่มุกท่ีมีรำคำมำกฉนัใด พระเยซูก็ทรงมีควำมยนิดีเม่ือพบดวงวญิญำณท่ี “หลงหำย” แมเ้พียงดวงเดียว
ฉนันั้น และยิง่มำกกวำ่นั้นเสียอีก 

(6) ยอห์น.5:40- แต่ท่ำนทั้งหลำยไม่ยอมมำหำเรำ เพื่อจะไดชี้วติ 
ลูกำ.19:41,42- คร้ันพระองคเ์สด็จมำใกลเ้ห็นเมืองแลว้ ก็กนัแสงสงสำรเมืองนั้นวำ่ “โอ ถำ้เจำ้ 

คือเจำ้เอง ไดรู้้ในกำลวนัน้ีวำ่ ส่ิงอะไรจะใหค้วำมสุข แต่เด๋ียวน้ีส่ิงนั้นบงัซ่อนไวจ้ำกสำยตำของเจำ้แลว้” 
มทัธิว.23:37- โอ เยรูซำเล็ม ๆ ท่ีไดฆ่้ำบรรดำศำสดำพยำกรณ์ และเอำหินขวำ้งผูท่ี้รับใชม้ำหำ

เจำ้ เรำใคร่จะรวบรวมมูลของเจำ้ไวเ้นือง ๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยูใ่ตปี้กของมนั แต่เจำ้ไม่ยอม 
ข้อเสนอทีห่ก พระเยซูทรงโทมนสัอยำ่งยิง่ เม่ือจิตวิญญำณท่ีหลงหำยไม่ยอมกลบัใจใหม่รับควำมรอด 
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หญิงท่ีถูกขโมยเคร่ืองเพชรและหญิงท่ีสูญเสียบุตร ก็ยงัมีควำมทุกขโ์ศกไม่เท่ำกบัท่ีพระเยซู
คริสตท์รงมี เน่ืองดว้ยมนุษยไ์ม่ยอมกลบัใจใหม่ เรำไม่สำมำรถท่ีจะพรรณนำถึงควำมทุกขท่ี์พระเยซู
ไดรั้บ เม่ือมนุษยไ์ม่ยอมกลบัใจใหม่ รับชีวติจำกพระองค ์

(7) ยอห์น.10:11- เรำเป็นผูเ้ล้ียงอนัดี ผูเ้ล้ียงอนัดีนั้น ยอ่มสละชีวติของตนเพื่อฝงูแกะ 
มทัธิว.20:28- แมว้ำ่บุตรมนุษยก์็ดี มิไดม้ำเพื่อใหเ้ขำปรนนิบติั แต่ท่ำนมำเพื่อจะปรนนิบติัเขำ 

และประทำนชีวติของท่ำนใหเ้ป็นค่ำไถ่คนเป็นอนัมำก 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเยซูคริสตท์รงพอพระทยัท่ีจะพลีพระชนมเ์พื่อช่วยจิตวิญญำณมนุษยใ์หร้อด 

5. พระมหากรุณาธิคุณของพระเยซูคริสต์ 

(1) จุดมุ่งหมำยแห่งพระกรุณำธิคุณของพระเยซูคริสต ์
(ก) มำระโก.6:34- คร้ันพระเยซูเสด็จมำถึงแลว้ ก็ไดเ้ห็นประชำชนหมู่ใหญ่ พระองคก์็ทรงพระ

กรุณำแก่เขำ เพรำะวำ่เขำเป็นเหมือนฝงูแกะไม่มีผูเ้ล้ียง พระองคจึ์งสั่งสอนเขำ เป็นหลำยขอ้หลำย
ประกำร 
มทัธิว.9:36- แต่เม่ือพระองคท์อดพระเนตรเห็นประชำชน ก็ทรงพระกรุณำเขำดว้ยเขำอิดโรยกระจดั
กระจำยไปดุจฝงูแกะไม่มีผูเ้ล้ียง 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตท์รงมีพระทยัเมตตำต่อประชำชน ท่ีอิดโรย และกระจดักระจำยไปดุจฝงู
แกะท่ีไม่มีผูเ้ล้ียง 

หำกพระเยซูจะเสด็จเขำ้มำในประเทศไทย หรือกรุงเทพฯ พระองคจ์ะทรงรู้สึกอยำ่งไรต่อ
ประชำชนนบัลำ้น ท่ีกระเจิดกระเจิงไป เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหวำ่งพระเยซูกบัพวกฟำริสี ยอห์น.
7:48,49- “มีผูใ้ดในพวกขนุนำงและพวกฟำริสี ท่ีไดเ้ช่ือถือคนนั้นบำ้งหรือ แต่วำ่ประชำชนน้ี ท่ีไม่รู้จกั
พระบญัญติัก็ตอ้งถูกแช่งอยูแ่ลว้” เรำเองเล่ำเป็นเหมือนพระเยซู หรือเป็นเหมือนพวกฟำริสี? 

(ข) มำระโก.8:2......เรำมีใจเมตตำคนเหล่ำน้ี เพรำะเขำคำ้งอยูก่บัเรำไดส้ำมวนัแลว้ และเด๋ียวน้ี
เขำจึงไม่มีอะไรกิน 
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตท์รงมีพระทยัเมตตำ ต่อประชำชนท่ีก ำลงัหิวโหย 

พระองคท์รงเมตตำมนุษย ์ ทั้งผูท่ี้มีควำมตอ้งกำรฝ่ำยวญิญำณจิต และผูท่ี้มีควำมตอ้งกำรฝ่ำย
ร่ำงกำย 

(ค) มทัธิว.14:14- เม่ือพระเยซูเสด็จข้ึนจำกเรือ ก็ทรงเห็นประชำชนเป็นอนัมำกพระองคมี์
พระทยัเมตตำเขำ จึงไดรั้กษำคนป่วยใหห้ำย 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตท์รงมีพระทยัเมตตำต่อประชำชนทัว่ไป 
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กำรท่ีพระเยซูทรงมีพระทยัเมตตำต่อฝงูชน ไดก้ล่ำวไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ถึงหำ้คร้ัง 
เม่ือใดก็ตำมท่ีพระเยซูทอดพระเนตรเห็นประชำชนพระองคก์็ทรงมีพระทยัเมตตำต่อเขำ สภำพของฝงู
ชนท่ีเตม็ไปดว้ยควำมทุกขค์วำมเจบ็ปวด และควำมผดิบำป เป็นท่ีน่ำสมเพศต่อพระองคย์ิง่นกั เม่ือท่ำน
มองดูฝงูชน ท่ำนเองรู้สึกอยำ่งไรบำ้ง จำกขอ้พระธรรมน้ีจะเห็นไดว้ำ่พระเยซูทรงมีพระทยัเมตตำ ต่อคน
ป่วยเป็นพิเศษ 

(ง) มทัธิว.20:34- พระเยซูมีพระทยัเมตตำก็ถูกตอ้งตำเขำ ในทนัใดนั้นตำเขำก็เห็นได ้และเขำทั้ง
สองไดติ้ดตำมพระองคไ์ป 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสตท์รงมีพระทยัเมตตำ ต่อคนตำบอด 

(จ) มำระโก.9:22,25....และผกี็ท  ำใหเ้ด็กตกในไฟ และในน ้ำบ่อย ๆ หมำยจะฆ่ำเสียใหต้ำย แต่
ถำ้พระองคส์ำมำรถช่วยได ้ ขอพระองคโ์ปรดกรุณำเถิด เม่ือพระเยซูทรงเห็นประชำชนก ำลงัวิง่เขำ้มำ 
พระองคท์รงตวำดผโีสโครกนั้นวำ่ “อำ้ยผใีบหู้หนวก เรำสั่งเอง็ใหอ้อกจำกเขำเถิด อยำ่ไดก้ลบัเขำ้สิงเขำ
อีกเลย” 
ข้อเสนอทีห้่า พระเยซูคริสตท์รงมีพระทยัเมตตำ ต่อคนท่ีถูกผสิีงและตกอยูใ่ตอ้  ำนำจของผโีสโครก 

ในรำยสุดทำ้ยท่ีกล่ำวถึง ปรำกฏวำ่ชำยคนนั้นเป็นท่ีรังเกียจและดูหม่ินของสังคม แต่พระเยซู
ทรงมีพระทยัเมตตำต่อเขำ 

(ฉ) มำระโก.1:40,41- มีคนหน่ึงเป็นโรคเร้ือนมำหำพระองค ์ คุกเข่ำวงิวอนทูลพระองคว์ำ่ “ถำ้
พระองคพ์อพระทยัจะโปรดใหข้ำ้พเจำ้หำยสะอำด พระองคก์็ทรงกระท ำได ้ พระเยซูจึงทรงพระกรุณำ
เหยยีดพระหตัถถู์กตอ้งคนนั้น ตรัสแก่เขำวำ่ “เรำพอใจแลว้ จงหำยโรคและสะอำดเถิด” 
ข้อเสนอทีห่ก พระเยซูคริสตท์รงมีพระทยัเมตตำ ต่อคนเป็นโรคเร้ือนชำวโลก แมก้ระทัง่คนเคร่งศำสนำ
ในสมยันั้น ก็พำกนัรังเกียจและดูหม่ินคนเป็นโรคเร้ือน แต่พระเยซูทรงตอ้นรับดว้ยพระมหำกรุณำธิคุณ
ชำวโลกถอยจำกคนเป็นโรคเร้ือน แต่พระเยซูทรงเขำ้ใกล ้

(ช) ลูกำ.7:12,13- เม่ือมำใกลป้ระตูเมืองนั้น น่ีแน่ะ มีคนหำมศพชำยหนุ่มคนหน่ึงมำ มำรดำเขำ
เป็นหมำ้ยมีลูกคนเดียว และชำวเมืองเป็นอนัมำกมำกบัหญิงนั้นเม่ือพระองคไ์ดท้รงเห็นมำรดำนั้น 
พระองคท์รงเมตตำกรุณำเขำ และตรัสวำ่ “อยำ่ร้องไห้เลย” 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเยซูคริสตท์รงมีพระทยัเมตตำ ต่อผูท่ี้อยูใ่นควำมทุกขโ์ศก เน่ืองดว้ยตอ้งสูญเสีย
บุคคลท่ีตนรัก 

น่ีเป็นเหตุกำรณ์เพียงแห่งเดียวเท่ำนั้น ท่ีบนัทึกไวว้ำ่พระเยซูเสด็จไปพบคนก ำลงัแห่ศพ เรำจึง
ทรำบวำ่พระเยซูทรงรู้สึกอยำ่งไรต่อผูท่ี้ไวทุ้กขส่์วนท่ำนเล่ำ มีควำมรู้สึกอยำ่งไร ต่อผูท่ี้ก ำลงัอยูใ่นควำม
ทุกขโ์ศกเช่นน้ี 
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(ช) ลูกำ.15:20- แลว้เขำก็ลุกไปหำบิดำของตน แต่เม่ือเขำยงัอยูแ่ต่ไกล บิดำแลเห็นเขำก็มีควำม
เมตตำ จึงวิง่ออกไปกอดคอจูบเขำมำก (เทียบขอ้ 1,2 คร้ังนั้นบรรดำคนเก็บภำษี และพวกคนบำปเขำ้มำ
ใกลเ้พื่อจะฟังพระองค ์ ฝ่ำยพวกฟำริสีและพวกอำลกัษณ์บ่นวำ่ “คนน้ีตอ้นรับคนบำปและกินดว้ยกนักบั
เขำ”) 
ข้อเสนอทีแ่ปด พระเยซูคริสตท์รงมีพระทยัเมตตำ ต่อคนผดิบำปคนท่ี “หลงหำย” และคนท่ีตำยแลว้ฝ่ำย
จิตวิญญำณ 

(ฌ) มำระโก.3:5 – เม่ือพระองคท์อดพระเนตรดูรอบดว้ยพระพิโรธ มีพระทยัเป็นทุกข ์เพรำะใจ
เขำแขง็กระดำ้งนกั พระองคจึ์งตรัสแก่คนมือลีบนั้นวำ่ “จงเหยยีดมือออกเถิด” เขำก็เหยยีดออก และมือ
นั้นก็หำยเป็นปกติ 
ข้อเสนอทีเ่ก้า พระเยซูคริสตท์รงมีพระทยัเมตตำ ต่อคนท่ีเป็นทุกขป์ระสบเครำะห์ร้ำย หรือไร้เกียรติ 

พระเยซูคริสตมิ์ไดท้รงกระท ำพระรำชกิจของพระองค ์ เน่ืองดว้ยหนำ้ท่ีหำกแต่ทรงมีพระทยั
เมตตำ ต่อผูท่ี้พระองคไ์ดท้รงช่วยเหลือ และรักษำไวพ้ระองคไ์ม่เพียงแต่เสียสละเวลำในกำรท ำพระรำช
กิจแห่งพระเมตตำ แต่ยงัไดท้รงใชอ้  ำนำจและควำมบำกบัน่ของพระองค ์ ควำมปวดร้ำวของมนุษย์
กลำยเป็นควำมปวดร้ำวของพระองค ์ ควำมผดิบำปและควำมเจบ็ปวดของมนุษย ์ ก็กลำยเป็นของ
พระองคด์ว้ย เม่ือพระเยซูทอดพระเนตรดูควำมทุกข ์ ควำมเจบ็ปวด และควำมผดิบำปของมนุษย ์
พระองคท์รงมีพระทยัปวดร้ำวไปดว้ย (ยอห์น.11:33- “เม่ือพระเยซูทรงเห็นมำเรียร้องไห ้และพวกดูดำย
ท่ีมำกบัเขำร้องไหด้ว้ย พระองคท์รงคร ่ ำครวญร้อนพระทยั”) 

น่ีแหละเป็นเคล็ดลบัส ำคญัยิง่ แห่งอ ำนำจของพระเยซู เม่ือเรำร่วมทุกขก์บัผูใ้ด เรำจึงสำมำรถ
เลำ้โลมผูน้ั้นได ้ เพรำะควำมทุกขข์องเขำกลำยเป็นควำมทุกขข์องเรำ ควำมตอ้งกำรของเขำกลำยเป็น
ควำมตอ้งกำรของเรำ ควำมผิดของเขำกลำยเป็นควำมผดิของเรำ จึงท ำใหเ้รำสำมำรถช่วยเหลือเขำได ้ (2 
โครินธ์.5:21- “เพรำะวำ่พระเจำ้ไดก้ระท ำใหพ้ระองคน์ั้น ผูไ้ม่มีควำมผดิ เป็นควำมผิด เพรำะเห็นแก่เรำ 
เพื่อเรำจะไดเ้ป็นควำมชอบธรรมของพระเจำ้โดยพระองค์”) 

กำรท่ีจะมีควำมสำมำรถช่วยคนอ่ืนไดน้ั้น ตอ้งลงทุนอยำ่งมำกมำยแต่ผูท่ี้ไม่เตม็ใจสละควำมสุข
สบำยของตน และไม่ยอมแบกภำระหนกัดำ้นจิตใจ คือภำระแห่งควำมผิดบำป ควำมทุกข ์ ควำมอบัอำย
ของโลก ผูน้ั้นจะเป็นผูช่้วยมนุษยใ์หห้ลุดพน้จำกบำปไม่ไดอ้ยำ่งแน่นอน มนุษยจ์ะรอดดว้ยถอ้ยค ำอนั
เร่ำร้อนไม่ได ้เวน้แต่ดว้ยจิตใจท่ีปวดร้ำว 

(2) วถีิทำงท่ีพระเยซูคริสต ์ทรงส ำแดงพระมหำกรุณำธิคุณของพระองค ์
(ก) ลูกำ.10:33-36- แต่ชำวสะมำเรียคนหน่ึงเม่ือเดินทำงมำถึงคนนั้น คร้ันเห็นแลว้ก็มีใจเมตตำ 

เขำ้ไปหำเขำเอำผำ้พนับำดแผลให ้เอำน ้ำมนักบัน ้ำองุ่นเทใส่บำดแผลนั้น แลว้ใหเ้ขำข้ึนข่ีสัตวข์องตนเอง
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พำมำถึงโรงแรมแห่งหน่ึง และรักษำพยำบำลเขำไว ้ วนัรุ่งข้ึนเม่ือจะไป เขำก็เอำเงินสองบำทมอบให้
เจำ้ของโรงแรมบอกวำ่ “จงรักษำเขำไวเ้ถิด และเงินท่ีจะเสียเกินน้ี เม่ือกลบัมำฉนัจะใชใ้ห”้ ในสำมคน
นั้นท่ำนคิดเห็นวำ่คนไหนเป็นเพื่อนบำ้นท่ีแทจ้ริงของคนท่ีถูกปลน้นั้น 

เม่ือพิจำรณำดูแลว้ ภำพของชำวสะมำเรียผูแ้สวงควำมเมตตำผูน้ั้นก็เปรียบเสมือนพระเยซูคริสต์
โดยแท ้
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเมตตำกรุณำของพระเยซูคริสต ์ มิไดป้รำกฏเพียงโดยควำมรู้สึกหรือถอ้ยค ำเท่ำนั้น 
แต่โดยกำรกระท ำดว้ยกำรเสียสละและกำรปฏิบติัอยำ่งครบถว้น ต่อผูท่ี้พระองคท์รงเมตตำกรุณำนั้น 

(ข) มำระโก.6:34- คร้ันพระเยซูเสด็จมำถึงแลว้ ก็ไดเ้ห็นประชำชนหมู่ใหญ่ พระองคท์รงพระ
กรุณำแก่เขำ เพรำะวำ่เขำเป็นเหมือนฝงูแกะไม่มีผูเ้ล้ียง พระองคจึ์งสั่งสอนเขำเป็นหลำยขอ้หลำย
ประกำร 
ข้อเสนอทีส่อง พระเมตตำกรุณำของพระเยซูคริสต ์ ต่อคนท่ีไม่มีผูเ้ล้ียง ไดป้รำกฏในกำรท่ีพระองคท์รง
อดทนสั่งสอนเขำเหล่ำนั้น ในเม่ือพระองคท์รงเหน็ดเหน่ือยและเป็นทุกขใ์นพระทยั 

พระองคท์รงสั่งสอนเขำก่อนท่ีจะทรงเล้ียงเขำ เหตุไรจึงท ำเช่นนั้นกำรส ำแดงพระเมตตำกรุณำ
เช่นน้ี เป็นตวัอยำ่งอนัดีเลิศท่ีเรำควรจะเอำอยำ่ง จงเอำใจใส่ต่อเด็กคนหน่ึงท่ีปรำศจำกผูเ้ล้ียงดู ถำ้หำกวำ่ 
ท่ำนไม่รู้จะท ำอะไรดีกวำ่น้ี 

(ค) มทัธิว.14:14- เม่ือพระเยซูเสด็จข้ึนจำกเรือ ก็ทรงเห็นประชำชนเป็นอนัมำก พระองคมี์
พระทยัเมตตำเขำ จึงไดท้รงรักษำคนป่วยใหห้ำย 
ข้อเสนอทีส่าม พระเมตตำกรุณำของพระเยซูคริสต ์ ต่อคนท่ีไม่มีผูเ้ล้ียง ไดป้รำกฏในกำรท่ีพระองคท์รง
รักษำคนป่วยใหห้ำย 

(ง) มทัธิว.15:32- ฝ่ำยพระเยซูทรงเรียกพวกสำวกของพระองคม์ำตรัสวำ่ “เรำมีใจเมตตำคน
เหล่ำน้ี ดว้ยเขำคำ้งอยูก่บัเรำไดส้ำมวนัแลว้ และเด๋ียวน้ีเขำไม่มีอะไรกิน (ดูขอ้ต่อไปดว้ย) 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเมตตำกรุณำของพระเยซูคริสต ์ไดป้รำกฏในกำรท่ีพระองคท์รงเล้ียงคนท่ีหิวโหย 

(จ) มทัธิว.20:32-34- พระเยซูจึงหยดุ ยนือยู ่ เรียกเขำมำและตรัสวำ่ “เจำ้ทั้งสองจะใคร่ใหเ้รำท ำ
อะไรแก่เจำ้” เขำทูลวำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ ขอให้ตำของขำ้พเจำ้เห็นได”้ พระเยซูทรงมีพระทยัเมตตำก็
ถูกตอ้งตำเขำ ในทนัใดนั้นตำเขำก็เห็นไดแ้ละเขำทั้งสองไดติ้ดตำมพระองคไ์ป 
ข้อเสนอทีห้่า พระเมตตำกรุณำของพระเยซูคริสต ์ ไดป้รำกฏ (ก) ในกำรคอยฟังคนตำบอดสองคน 
ในขณะท่ีพระองคท์รงมีพระรำชกิจด่วน (ข) ในกำรทรงรักษำตำของชำยสองคนนั้นให้หำยบอด 

(ฉ) มำระโก.5:8- เพรำะพระองคไ์ดต้รัสแก่มนัวำ่ “อำ้ยผโีสโครก จงออกมำจำกคนนั้นเถิด” 
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มำระโก.9:25- เม่ือพระเยซูทรงเห็นประชำชนก ำลงัวิง่เขำ้มำ พระองคท์รงตวำดผีโสโครกนั้นวำ่ 
“อำ้ยผใีบหู้หนวก เรำสั่งเอง็ใหอ้อกจำกเขำเถิด อยำ่ไดก้ลบัเขำ้สิงเขำอีกเลย” 
ข้อเสนอทีห่ก พระเมตตำกรุณำของพระเยซูคริสต ์ไดป้รำกฏในกำรขบัไล่ผสิีงท่ีไดเ้ขำ้สิงมนุษย ์

(ช) มำระโก.1:41- พระเยซูจึงทรงพระกรุณำ เหยยีดพระหตัถถู์กตอ้งคนนั้น ตรัสแก่เขำวำ่ “เรำ
พอใจแลว้ จงหำยโรคและสะอำดเถิด” 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเมตตำกรุณำของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ (ก) ในกำรท่ีทรงยื่นพระหตัถแ์ตะตอ้งคน
เป็นโรคเร้ือน (เป็นเวลำหลำยปี ท่ีชำยคนเป็นโรคเร้ือนคนนั้น ไม่ไดรั้บกำรแตะตอ้งจำกมือท่ีปรำศจำก
โรคเร้ือน หรือกำรแสดงควำมรักจำกผูใ้ดเลย สมยัน้ีคนท่ีผดิศีลธรรมก็ตอ้งกำรช่วยเหลือจำกผูบ้ริสุทธ์ิ 
และเป่ียมไปดว้ยควำมรักเช่นเดียวกนั (ข) ในกำรบ ำบดัโรคเร้ือนของชำยคนนั้น 

(ซ) ลูกำ.7:12-14- เม่ือมำใกลป้ระตูเมืองนั้น น่ีแน่ะ มีคนหำมศพชำยหนุ่มคนหน่ึงมำ มำรดำเขำ
เป็นหมำ้ยมีลูกคนเดียว และชำวเมืองเป็นอนัมำกมำกบัหญิงนั้น เม่ือพระองคไ์ดท้รงเห็นมำรดำนั้น 
พระองคท์รงเมตตำกรุณำเขำและตรัสวำ่ “อยำ่ร้องไห้เลย” แลว้พระองคเ์สด็จเขำ้ไปใกล ้ถูกตอ้งโลง คน
หำมศพนั้นก็หยดุยนือยู ่พระองคจึ์งตรัสวำ่ “ชำยหนุ่มเอ๋ย เรำสั่งเจำ้ใหลุ้กข้ึนเถิด 
ข้อเสนอทีแ่ปด พระเมตตำกรุณำของพระเยซูคริสต ์ไดป้รำกฏ 
(ก) ในกำรสั่งใหผู้มี้ควำมทุกขใ์หห้ยดุร้องไห ้ (ข) ในกำรประทำนผูท่ี้เป็นท่ีรัก ซ่ึงสูญเสียไปแลว้ คืน
ใหแ้ก่ผูทุ้กขโ์ศกนั้น 

(ฌ) ลูกำ.7:48,50- พระองคจึ์งตรัสแก่ผูห้ญิงนั้นวำ่ “ควำมผดิบำปของเจำ้โปรดยกเสียแลว้” 
พระองคจึ์งตรัสแก่ผูห้ญิงนั้นวำ่ “ควำมเช่ือของเจำ้ไดท้  ำใหเ้จำ้รอด จงไปเป็นสุขเถิด 

ยอห์น.6:37- สำรพดัท่ีพระบิดำไดท้รงประทำนแก่เรำ จะมำหำเรำ และผูท่ี้มำหำเรำเรำจะไม่ทิ้ง
เลย 
ข้อเสนอทีเ่ก้า พระเมตตำกรุณำของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรตอ้นรับ และอภยัโทษคนบำป และ
ในกำรสั่งใหไ้ปเป็นสุข 

เม่ือเรำพิจำรณำดูขอ้เหล่ำน้ี ใหเ้รำจ ำ ฮีบรู.13:8 ไว ้ – “พระเยซูคริสตท์รงเป็นอยูอ่ยำ่งเดียวกนั 
ในเวลำวำนน้ี และเวลำวนัน้ี และสืบ ๆ ไปเป็นนิจกำล” และ 1 ยอห์น.2:6- “ผูใ้ดวำ่ตนอยูใ่นพระองค ์ผู ้
นั้นก็ควรประพฤติ ตำมท่ีพระองคท์รงประพฤตินั้น” 

6. การอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ 

(1) ควำมจริงเก่ียวกบักำรอธิษฐำนของพระองค ์
ฮีบรู 5:7.- ฝ่ำยพระคริสตน์ั้น ขณะเม่ือพระองคด์ ำรงอยูใ่นเน้ือหนงั พระองคไ์ดถ้วำยค ำ

อธิษฐำนและค ำวงิวอน ดว้ยทรงพระกนัแสงมำกมำย และน ้ำพระเนตรไหลคือ ถวำยแก่พระเจำ้ผูท้รง
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ฤทธ์ิ อำจท่ีจะช่วยพระองคน์ั้นใหพ้น้จำกควำมตำยได ้ และพระเจำ้ไดท้รงฟัง เพรำะพระองคน์ั้นไดย้  ำ
เกรง 
ข้อเสนอ เม่ือพระเยซูคริสตย์งัประทบัอยูใ่นโลกน้ี พระองคท์รงอธิษฐำน และวงิวอนพระเจำ้แทนมนุษย์
ทั้งหลำย พระองคท์รงเป็นนกัอธิษฐำน 

ค ำวำ่ “อธิษฐำน” ท่ีเก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์ ปรำกฏในพระคริสตธรรมคมัถีร์ไม่นอ้ยกวำ่ยีสิ่บหำ้
คร้ัง และยงัมีอีกหลำยขอ้ ท่ีกล่ำวถึงกำรอธิษฐำนของพระองค ์ โดยไม่ไดบ้นัทึกถอ้ยค ำของพระองคไ์ว้
เลยพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่ม ทั้งพระธรรมมทัธิว มำระโก ลูกำ และยอห์น ไดก้ล่ำวถึงกำรอธิษฐำนของพระ
เยซู พระรำชประวติัของพระเยซูคริสตมี์ลกัษณะพิเศษหลำยประกำร แต่ไม่มีอะไรเด่นไปกวำ่ กำร
อธิษฐำนของพระองคเ์ลย หวัขอ้ต่อไปน้ีแสดงให้เห็นอยำ่งชดัเจนวำ่ พระองคท์รงเป็นนกัอธิษฐำน 

(2) พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำนเม่ือใด 
(ก) ลูกำ.6:12- ครำวนั้นพระองคเ์สด็จข้ึนภูเขำเพื่อจะอธิษฐำน และไดอ้ธิษฐำนต่อพระเจำ้ตลอด

คืนยงัรุ่ง 
ขอ้เสนอท่ีหน่ึง พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำนกลำงคืน บำงคร้ังทรงอธิษฐำนตลอดคืน 
เหตุใดจึงทรงอธิษฐำนกลำงคืน ก็เพื่อจะสนทนำปรำศรัยกบัพระเจำ้ตำมล ำพงัโดยไม่มีส่ิงใด

รบกวน 
(ข) มำระโก.1:35- คร้ันเวลำเชำ้มืดพระองคไ์ดท้รงต่ืนข้ึน เสด็จออกไปยงัท่ีสงดัและทรง

อธิษฐำนท่ีนัน่ 
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตท์รงต่ืนข้ึนอธิษฐำนแต่เชำ้ตรู่ 

สำเหตุท่ีพระองคท์รงกระท ำเช่นน้ี มีสองประกำรคือ เพื่อจะไดอ้ยูก่บัพระเจำ้ตำมล ำพงั และเพื่อ
จะทรงเตรียมตวัส ำหรับท ำพระรำชกิจของพระองคใ์นวนันั้น 

(ค) ลูกำ.3:21,22- อยูม่ำเม่ือคนทั้งปวงไดรั้บบพัติศมำแลว้ และพระเยซูทรงรับบพัติศมำดว้ย 
ขณะเม่ือก ำลงัอธิษฐำนอยู ่ ทอ้งฟ้ำก็แหวกออกเป็นช่อง และพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงรูปสัญฐำนเหมือน
นกพิรำบ ไดล้งมำบนพระองค ์ และมีพระสุรเสียงมำจำกฟ้ำวำ่ “ท่ำนท่ีเป็นบุตรท่ีรักของเรำ เรำชอบใจ
ท่ำนมำ” 

มำระโก.1:35,38- คร้ันเวลำเชำ้มืด พระองคไ์ดท้รงต่ืนข้ึน เสด็จออกไปยงัท่ีสงดัและทรง
อธิษฐำนท่ีนัน่ พระองคต์รัสแก่เขำวำ่ “ใหเ้รำทั้งหลำยเขำ้ไปในบำ้นเมืองใกลเ้คียง เพื่อเรำจะไดเ้ทศนำท่ี
นัน่ดว้ย ท่ีเรำไดม้ำก็เพรำะเหตุนั้นเอง” 
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ลูกำ.6:12,13- ครำวนั้นพระองคเ์สด็จข้ึนภูเขำเพื่อจะอธิษฐำน และไดอ้ธิษฐำนต่อพระเจำ้ตลอด
คืนยงัรุ่ง คร้ันรุ่งเชำ้แลว้พระองคท์รงเรียกหมู่ศิษยข์องพระองค ์ แลว้ทรงเลือกสิบสองคนออกจำกหมู่
ศิษยน์ั้น ท่ีพระองคท์รงใหช่ื้อวำ่อคัรสำวก 

ลูกำ. 9:18,21,22- เม่ือพระองคก์ ำลงัอธิษฐำนอยูต่่ำงหำก เหล่ำสำวกอยูก่บัพระองคจึ์งก ำชบัสั่ง
เขำมิใหบ้อกควำมน้ีแก่ผูใ้ด และตรัสวำ่ “บุตรมนุษยจ์ะตอ้งทนทุกขท์รมำนหลำยประกำร และพวกผูเ้ฒ่ำ
พวกปุโรหิต และพวกอำลกัษณ์จะละทิ้งและฆ่ำท่ำนเสีย และวนัท่ีสำมท่ำนจะเป็นข้ึนใหม่ 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน ก่อนท่ีจะรับบพัติศมำดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ก่อนทรง
เร่ิมท ำพระรำชกิจของพระองค ์ก่อนออกไปสั่งสอนทุกคร้ัง ก่อนเลือกอคัรสำวก 12 คน ก่อนท่ีพระองค์
บอกสำวกวำ่ พระองคจ์ะตอ้งส้ินพระชนมใ์นไม่ชำ้ และก่อนเหตุกำรณ์ส ำคญัทุกคร้ัง พระองคท์รง
เตรียมพร้อมส ำหรับเหตุกำรณ์ส ำคญัโดยกำรจดัเวลำไวส้ ำหรับอธิษฐำน 

(ง) มทัธิว.14:23- และเม่ือใหค้นเหล่ำนั้นไปหมดแลว้ พระองคเ์สด็จข้ึนไปบนภูเขำท่ีสงดั เพื่อ
จะอธิษฐำน คร้ันพลบค ่ำแลว้ พระองคย์งัทรงอยูท่ี่นัน่ผูเ้ดียว 

ยอห์น.6:15- เพรำะพระเยซูทรงทรำบวำ่ เขำจะมำจบัพระองคไ์ปตั้งใหเ้ป็นกษตัริยพ์ระองคจึ์ง
เสด็จไปยงัภูเขำอีกแต่พระองคเ์ดียว 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน หลงัจำกท่ีพระองคท์รงมีชยัในพระรำชกิจท่ีทรงปฏิบติั และ
หลงัจำกกำรเผชิญกบัเหตุกำรณ์ร้ำยต่ำง ๆ 

ท่ีพระองคท์รงท ำเช่นนั้น (ก) ก็เพื่อระดมพระก ำลงั เพรำะกำรกระท ำกำรอิทธิฤทธ์ิมหศัจรรย์
นั้น ไดใ้ชพ้ลงัในพระกำยของพระองคอ์ยำ่งมำกมำย (เทียบ มำระโก.5:30) (ข) ก็เพื่อมิใหเ้กิดควำม
ภำคภูมิหรือควำมพอใจในผลส ำเร็จของพระองค ์ พระเยซูคริสตท์รงเป็นมนุษยอ์ยำ่งแทจ้ริง และทรง
เผชิญกบักำรทดลองทุกอยำ่งเช่นเดียวกบัเรำ พระองคไ์ดต่้อสู้กบักำรทดลองดว้ยเคร่ืองอำวธุชนิด
เดียวกบัมนุษย ์ คือ ดว้ยพระวจนะของพระเจำ้ และดว้ยกำรอธิษฐำน ตำมปกติเรำมกัจะอธิษฐำน ก่อนท่ี
จะเผชิญกบัเหตุกำรณ์ส ำคญั ๆ ในชีวติของเรำ หำกเรำอธิษฐำนทั้งภำยหลงัจำกท่ีเรำไดป้ระสบกบั
เหตุกำรณ์ส ำคญั ๆ นั้นแลว้ เรำก็จะไดรั้บผลส ำเร็จยิง่ข้ึน แต่แทนท่ีเรำจะท ำเช่นนั้น เรำก็มกัภูมิใจหรือ
อ่อนเพลียก่อนจึงไม่ไดผ้ลเท่ำท่ีควร 

(จ) มทัธิว.14:19- แลว้พระองคท์รงสั่งใหค้นเหล่ำนั้นนัง่ลงท่ีหญำ้ เม่ือไดรั้บขนมปังหำ้อนั กบั
ปลำสองตวันั้นแลว้ พระองคท์รงเงยพระพกัตร์ดูฟ้ำขอพร และหกัส่งใหแ้ก่พวกสำวก พวกสำวกก็แจก
ใหแ้ก่คนทั้งปวง 

ลูกำ.24:30- ต่อมำเม่ือพระองคท์รงนัง่รับประทำนอำหำรกบัเขำ พระองคท์รงหยบิขนมปัง
โมทนำขอบพระคุณ แลว้หกัส่งใหเ้ขำ 
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ข้อเสนอทีห้่า พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน ก่อนเสวยพระกระยำหำร 
พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำนเก่ียวกบักิจประจ ำวนัทุกอยำ่ง เหล่ำสำวกของพระองค ์ หรือแมแ้ต่ผู ้

ท่ียงัไม่ทรำบวำ่พระองคท์รงเป็นพระคริสต ์ ต่ำงไดส้ังเกตเห็นวำ่ พระองคท์รงอธิษฐำน ก่อนเสวยพระ
กระยำหำรทุกคร้ัง (ลูกำ.24:30,31) ในกำรเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เรำโดยมำกมกัลืมอธิษฐำน แต่
พระเยซูทรงอธิษฐำนควบคู่กบัไป กบักำรด ำรงพระชนมทุ์ก ๆ ขั้น โดยไม่มีกำรเวน้ 

(ฉ) ลูกำ.5:15,16- แต่กิตติศพัทข์องพระองคย์ิง่เล่ืองลือไป และประชำชนเป็นอนัมำกมำชุมนุม
กนัเพื่อจะฟังพระองค ์ และใหพ้ระองครั์กษำโรคต่ำง ๆ ของเขำใหห้ำย แต่พระองคเ์สด็จออกไปในท่ี
สงดัและทรงอธิษฐำน 
ข้อเสนอทีห่ก เม่ือพระเยซูคริสตท์รงมีพระรำชกิจมำกมำย พระองคไ์ดเ้สด็จออกไปอธิษฐำนในท่ีสงดั
โดยล ำพงั 

บำงคนมีธุระยุง่มำก จนไม่มีเวลำอธิษฐำน แต่เท่ำท่ีเรำทรำบ พระเยซูยิง่มีภำรกิจมำกเท่ำใด 
พระองคก์็ทรงอธิษฐำนมำกข้ึนเท่ำนั้น บำงคร้ังพระเยซูไม่มีเวลำพอท่ีจะเสวยพระกระยำหำร (มำระโก.
3:20) บำงคร้ังพระองคไ์ม่มีเวลำพกัผอ่นหรือบรรทมไดเ้ลย (มำระโก.6:31,33,46) แต่กระนั้น พระองคก์็
ทรงจดัเวลำไวอ้ธิษฐำนเสมอ พระเยซูทรงมีภำรกิจมำกข้ึนเท่ำใด พระองคก์็ทรงใชเ้วลำอธิษฐำนมำกข้ึน
เท่ำนั้น ผูรั้บใชพ้ระเจำ้ท่ีส ำคญั ๆ ผูซ่ึ้งไดรั้บควำมส ำเร็จหลำยท่ำนเช่น มำร์ติน ลูเธอร์ อำดำม คลำร์ก ก็
ไดเ้รียนเคล็ดลบัน้ีจำกพระเยซูคริสต ์ แต่มีหลำยคนท่ีไม่ไดรั้บผลส ำเร็จ เน่ืองดว้ยขำดเคล็ดลบัน้ี และ
ปล่อยใหก้ำรงำนแยง่เอำเวลำอธิษฐำนไปจนหมดส้ิน 

(ช) มำระโก.6:31,33-35,46- แลว้พระองคต์รัสแก่เขำวำ่ “ท่ำนทั้งหลำยจงไปหำท่ีสงดัหยดุพกั
หำยเหน่ือยสักหน่อยหน่ึง เพรำะวำ่มีคนไปมำเป็นอนัมำก จนไม่มีเวลำวำ่งจะรับประทำนอำหำรได”้ 
เม่ือคนทั้งปวงไดเ้ห็นพระองคก์บัสำวกไปนั้นมีหลำยคนรู้จกัพระองค ์ จึงพำกบัออกจำกบำ้นเมืองทั้ง
ปวงไปถึงก่อน คร้ันพระเยซูเสด็จมำถึงแลว้ ก็ไดเ้ห็นประชำชนหมู่ใหญ่ พระองคก์็ทรงพระกรุณำแก่เขำ
เพรำะวำ่เขำเป็นเหมือนฝงูแกะไม่มีผูเ้ล้ียง พระองคจึ์งสั่งสอนเขำเป็นหลำยขอ้หลำยประกำร เม่ือเวลำ
ล่วงไปเกือบจะหมดวนัแลว้ เหล่ำสำวกมำทูลวำ่ “ท่ีน่ีกนัดำรอำหำรนกั และบดัน้ีเวลำก็ล่วงไปเกือบจะ
หมดวนัแลว้....” เม่ือใหป้ระชำชนไปหมดแลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จข้ึนภูเขำเพื่อจะอธิษฐำนท่ีนัน่ 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน เม่ือทรงอ่อนเพลีย 

พระเยซูทรงเฝ้ำระวงัอธิษฐำนในเวลำกลำงคืนดงัท่ีปรำกฏ ใน มำระโก.6:46 หลงัจำกท่ีพระเยซู
มีธุกิจมำก จนไปไม่มีเวลำเสวยพระกระยำหำรและในเวลำนั้นพระเยซูทรงพำสำวกของพระองค ์ ไป
พกัผอ่นเพียงชัว่ครำว แต่ก็ไม่เป็นไปตำมพระประสงค ์ เพรำะมีฝงูชนเขำ้มำห้อมลอ้มพระองคไ์ว ้ และ
ตลอดวนันั้น พระเยซูไดท้รงสั่งสอนและรักษำโรคต่ำง ๆ ใหแ้ก่ประชำชน หลงัจำกวนัอนัแสนยุง่และ
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เหน็ดเหน่ือยนั้น พระองคไ์ดใ้ชเ้วลำอธิษฐำนตลอดคืน ซ่ึงเป็นวธีิท่ีไดรั้บพลงัจำกพระเจำ้ดีกวำ่กำรนอน
หลบัพกัผอ่นเสียอีก มีบำงคร้ังท่ีเรำเหน่ือยมำกเกินไปจนนอนไม่หลบั และเป็นกำรไร้ประโยชน์ท่ีตอ้ง
นอนพลิกไปพลิกมำบนท่ีนอนตั้งหลำย ๆ ชัว่โมง เหตุไรเรำจึงไม่ลุกข้ึนอธิษฐำน หำกเรำกลบัไปนอน
อีกคร้ัง ก็จะหลบัสบำย 

(ซ) มทัธิว.26:36- แลว้พระเยซูทรงพำสำวกมำยงัต ำบลหน่ึง เรียกวำ่เฆธ็เซมำเนแลว้รับสั่งวำ่ 
“จงนัง่อยูท่ี่น่ี ขณะเม่ือเรำจะไปอธิษฐำนท่ีโน่น” 

ลูกำ.22:39-41- ฝ่ำยพระองคเ์สด็จออกไปยงัภูเขำมะกอกเทศตำมเคย และเหล่ำสำวกของ
พระองคก์ต็ำมพระองคไ์ป เม่ือมำถึงท่ีนัน่แลว้ พระองคต์รัสแก่เขำทั้งหลำยวำ่ “จงอธิษฐำนเพื่อมิใหเ้ขำ้
ในกำรทดลอง” แลว้พระองคด์ ำเนินไปจำกเขำไกลประมำณขวำ้งหินตก และทรงคุกเข่ำลงอธิษฐำน 
ข้อเสนอทีแ่ปด พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน ก่อนท่ีจะเผชิญกำรทดลองทุกคร้ัง 

พระเยซูทรงเตรียมไวเ้พื่อเผชิญกบักำรทดลอง และพระเยซูทรงมีชยัชนะต่อกำรทดลองทุกคร้ัง 
สำวกของพระเยซูง่วงและหลบั ทั้ง ๆ ท่ีพระเยซูทรงเตือนล่วงหนำ้ใหอ้ธิษฐำน เพื่อคอยระวงักำรทดลอง
ท่ีจะมำจู่โจม พระเยซูทรงมีชยัชนะในขณะท่ีสำวกพำ่ยแพ ้ พระเยซูทรงเงียบขรึมสุภำพในวำระท่ีเผชิญ
กบักำรพิพำกษำของปีลำต และถูกตรึงบนไมก้ำงเขนน่ีเป็นผลแห่งกำรท่ีพระองคท์รงอธิษฐำนอยูต่ลอด
คืน ในสวนเฆธ็เซมำเน 

(ฌ) ลูกำ.23:34,46- ฝ่ำยพระเยซูจึงทรงอธิษฐำนวำ่ “โอ พระบิดำเจำ้ขำ้ ขอโปรดยกโทษเขำ 
เพรำะวำ่เขำไม่รู้วำ่เขำท ำอะไร” เขำก็เอำฉลองพระองคจ์บัสลำกแบ่งปันกนั พระเยซูทรงร้องเสียงดงั
แลว้ตรัสวำ่ “พระบิดำเจำ้ขำ้ ขำ้พเจำ้ฝำกวญิญำณจิตของขำ้พเจำ้ไวใ้นพระหถัตข์องพระองค์” ทรงตรัส
อยำ่งนั้นแลว้จึงปลงพระชนม ์
ข้อเสนอทีเ่ก้า พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน ในวำระสุดทำ้ยก่อนส้ินพระชนม ์

ค ำตรัสสุดทำ้ยของพระเยซูคือค ำอธิษฐำน พระชนมำยขุองพระเยซูประกอบไปดว้ยกำร
อธิษฐำน และขั้นสุดทำ้ยก็จบลงดว้ยกำรอธิษฐำนซ่ึงเป็นกำรเหมำะสมอยำ่งยิง่ 
(3) สถำนท่ีท่ีพระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน 

(ก) มทัธิว.14:23- พระเยซูตรัสสั่งพวกสำวกใหล้งเรือขำ้มฟำกไปก่อน และเม่ือใหค้นเหล่ำนั้น
ไปหมดแลว้ พระองคเ์สด็จข้ึนไปบนภูเขำท่ีสงดัเพื่อจะอธิษฐำน คร้ันพลบค ่ำแลว้ พระองคย์งัทรงอยูท่ี่
นัน่ผูเ้ดียว 

มำระโก.6:46- เม่ือใหป้ระชำชนไปหมดแลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จข้ึนภูเขำเพื่อจะอธิษฐำนท่ีนัน่ 
ลูกำ.6:12- ครำวนั้นพระองคเ์สด็จข้ึนภูเขำเพื่อจะอธิษฐำน และไดอ้ธิษฐำนต่อพระเจำ้ตลอดคืน

ยงัรุ่ง 
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ยอห์น.6:15- เพรำะพระเยซูทรงทรำบวำ่ เขำจะมำจบัพระองค ์ ไปตั้งให้เป็นกษตัริยพ์ระองคจึ์ง
เสด็จไปยงัภูเขำอีกแต่พระองคเ์ดียว 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตเ์สด็จข้ึนไปบนภูเขำตำมล ำพงั เพื่อจะทรงอธิษฐำนท่ีนัน่ 

พระรำชประวติัของพระเยซูในพระธรรมกิตติคุณทั้งส่ี ไดก้ล่ำวถึงกำรท่ีพระเยซูเสด็จข้ึนไปบน
ภูเขำเพื่ออธิษฐำน และดงัท่ีกล่ำวไวใ้นพระธรรม ลูกำ.22:39 วำ่- “ฝ่ำยพระองคเ์สด็จออกไปยงัภูเขำ
มะกอกเทศ ตำมเคย...” (สตอ๊กเกอร์ไดเ้ขียนไวว้ำ่ “เม่ือพระเยซูเสด็จเขำ้ไปในเมืองใดเมืองหน่ึงพระองค์
จะตอ้งทรงทรำบเสียก่อนวำ่ ระยะทำงจำกตวัเมืองไปยงัภูเขำท่ีใกลท่ี้สุดอยูต่รงไหน คลำ้ยกบั
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงมกัถำมถึงสถำนท่ีส ำคญัและโรมแรมชั้นดีท่ีสุดวำ่ มีท่ีไหนบำ้ง”) 

(ข) มำระโก.1:35- คร้ันเวลำเชำ้มืด พระองคไ์ดท้รงต่ืนข้ึน เสด็จออกไปยงัท่ีสงดัและทรง
อธิษฐำนท่ีนัน่ 
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จออกไปยงัท่ีสงดัเงียบ เพื่ออธิษฐำนท่ีนัน่ 

หำกจะพิจำรณำในแง่หน่ึงแลว้ เรำอำจจะหำสถำนท่ีเงียบสงดั ท่ำมกลำงยำ่นท่ีเตม็ไปดว้ยฝงูชน
ได ้ แต่ถำ้เรำจะท ำตำมแบบของพระเยซูคริสตไ์ด ้ โดยหำสถำนท่ีสงบเงียบ ปรำศจำกส่ิงรบกวน เพื่อเฝ้ำ
พระเจำ้ตำมล ำพงัแลว้ ก็จะเป็นกำรดียิง่ หำกท่ำนไม่เคยคุกเข่ำลงอธิษฐำนในท่ีสงดัเงียบอยูต่ำมล ำพงักบั
พระเจำ้ในป่ำ หรือใตร่้มไมเ้วลำกลำงคืน ภำยใตแ้สงจนัทร์หรือแสงดำว ก็นบัวำ่ท่ำนขำดพระพรอยำ่งท่ี
จะหำค ำอธิบำยไม่ได ้บุตรของพระเจำ้ทุกคนควรไดรั้บพระพรจำกกำรอธิษฐำนในท่ีสงดัเงียบเช่นนั้น 

(4) บุคคลท่ีพระเยซูคริสตท์รงร่วมอธิษฐำนดว้ย 
(ก) มทัธิว.14:23- พระเยซูตรัสสั่งพวกสำวกใหล้งเรือขำ้มฟำกไปก่อน และเม่ือใหค้นเหล่ำนั้น

ไปหมดแลว้ พระองคเ์สด็จข้ึนไปบนภูเขำท่ีสงดั เพื่อจะอธิษฐำนคร้ันพลบค ่ำแลว้ พระองคย์งัทรงอยูท่ี่
นัน่ผูเ้ดียว 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน ตำมล ำพงัพระองคแ์ต่ผูเ้ดียว 

(ข) ลูกำ.9:28- ภำยหลงัพระองคไ์ดต้รัสค ำเหล่ำนั้นประมำณแปดวนั พระองคจึ์งพำเปโตร 
ยอห์น และยำกอบข้ึนไปบนภูเขำเพื่อจะอธิษฐำน 
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน ดว้ยกนักบัสำวกท่ีสนิทเพียงไม่ก่ีคน 

(ค) ลูกำ.9:18- เม่ือพระองคก์ ำลงัอธิษฐำนอยูต่่ำงหำก เหล่ำสำวกอยูก่บัพระองค ์ พระองคจึ์ง
ตรัสถำมเขำวำ่ “คนทั้งหลำยพดูกนัวำ่เรำเป็นผูใ้ด” 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำนพร้อม ๆ กบัอคัรสำวกทุกคน อคัรสำวกเป็นเสมือน
ครอบครัวของพระเยซู และกำรอธิษฐำนนั้นเป็นเสมือนกำรอธิษฐำนประจ ำครอบครัว 
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(ง) มทัธิว.14:19- แลว้พระองคท์รงสั่งใหค้นเหล่ำนั้นนัง่ลงท่ีหญำ้ เม่ือไดรั้บขนมปังหำ้อนักบั
ปลำสองตวันั้นแลว้ พระองคท์รงเงยพระพกัตร์ดูฟ้ำขอพร และหกัส่งใหแ้ก่สำวก พวกสำวกก็แจกใหแ้ก่
คนทั้งปวง 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำนท่ำมกลำงฝงูชน 

บำงคนแยง้วำ่ขอ้พระธรรมมทัธิว 6:6 ท่ีวำ่ – “ฝ่ำยท่ำนเม่ืออธิษฐำนจงเขำ้ในหอ้งชั้นใน และเม่ือ
ปิดประตูแลว้ จงอธิษฐำนขอจำกพระบิดำของท่ำนผูอ้ยูใ่นท่ีลบัล้ี และพระบิดำของท่ำนผูอ้ยูใ่นท่ีลบัล้ีจะ
ทรงโปรดประทำนแก่ท่ำน” หมำยควำมวำ่ เรำควรอธิษฐำนต่อพระเจำ้ในท่ีลบัล้ีอยำ่งเดียวเท่ำนั้น เรำก็
จะเห็นไดจ้ำกแบบอยำ่งของพระเยซูวำ่ พระองคท์รงอธิษฐำนในท่ีเปิดเผยดว้ย 

(5) ผูท่ี้พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำนเผื่อ 
(ก) ยอห์น.12:28- “โอ พระบิดำ ขอใหพ้ระนำมของพระองคมี์เกียรติยศ” ขณะนั้นมีพระสุรเสียง

ออกมำจำกฟ้ำวำ่ “เรำไดใ้หมี้เกียรติยศแลว้ และจะใหมี้เกียรติยศอีก” 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำนขอใหพ้ระนำมของพระเจำ้มีเกียรติยศ 

พระเยซูทรงถือวำ่ พระเจำ้ทรงสนพระทยัต่อค ำอธิษฐำนของพระองคพ์ระเยซูทรงสอนสำวก 
ใหเ้ทิดพระนำมของพระเจำ้ไวเ้ป็นอนัดบัสูงสุดในแบบอยำ่งค ำอธิษฐำนของพระองค ์(มทัธิว.6:9) 

(ข) ยอห์น.17:1- เม่ือพระเยซูไดต้รัสค ำเหล่ำนั้นแลว้ พระองคจึ์งแหงนพระเนตรดูฟ้ำตรัสวำ่ 
“พระบิดำเจำ้ขำ้ เวลำก็มำถึงแลว้ ขอโปรดใหพ้ระบุตรของพระองคมี์เกียรติยศ เพื่อพระบุตรจะถวำย
เกียรติยศแก่พระองค”์ 

ฮีบรู.5:7- ฝ่ำยพระคริสตน์ั้น ขณะเม่ือพระองคด์ ำรงอยูใ่นเน้ือหนงั พระองคไ์ดถ้วำยค ำอธิษฐำน
และค ำวงิวอนดว้ยพระกนัแสงมำกมำย และน ้ำพระเนตรไหล คือถวำยแก่พระเจำ้ผูท้รงฤทธ์ิ อำจท่ีจะ
ช่วยพระองคน์ั้นใหพ้น้จำกควำมตำยได ้และพระเจำ้ไดท้รงฟัง เพรำะพระองคน์ั้นไดย้  ำเกรง 
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน เพื่อพระองคเ์อง 

กำรอธิษฐำนเพื่อพระองคเ์องเช่นน้ี ไม่ใช่เป็นกำรอธิษฐำนดว้ยเห็นแก่ตนเอง พระองคท์รง
อธิษฐำนทูลขอต่อองคพ์ระบิดำ เพื่อประทำนพระเกรียรติยศแก่พระองค ์ เพื่อท่ีพระองคจ์ะไดถ้วำยพระ
เกียรติยศนั้นแก่พระบิดำอีก พระเยซูทรงอธิษฐำน ขอให้พน้จำกกำรถูกปลงพระชนมก่์อนเวลำก ำหนด 
เพื่อจะไดก้ระท ำพระรำชกิจของพระบิดำเจำ้ ท่ีไดม้อบหมำยใหพ้ระองคก์ระท ำ ให้เป็นผลส ำเร็จ ดงันั้น
กำรอธิษฐำนของพระเยซูคริสต ์เพื่อพระองคเ์อง จึงไม่ใช่กำรเห็นแก่ตวั กำรอธิษฐำนขอเพื่อตนเองอยำ่ง
สัตยซ่ื์อ ไม่ใช่กำรเห็นแก่ตวั 
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(ค) ยอห์น.14:16,17- เรำจะขอพระบิดำ และพระองคจ์ะทรงประทำนผูช่้วยอีกผูห้น่ึงแก่ท่ำน 
เพื่อจะอยูก่บัท่ำนเป็นนิตย ์ คือพระวิญญำณแห่งควำมจริง ผูน้ั้นโลกรับไม่ได ้ เพรำะไม่เห็นและไม่รู้จกั
พระองค ์ท่ำนทั้งหลำยรู้จกัพระองค ์เพรำะวำ่พระองคอ์ำศยัอยูก่บัท่ำนและอยูภ่ำยในท่ำน 

ยอห์น.17:9,20- ขำ้พเจำ้อธิษฐำนเพื่อเขำ ขำ้พเจำ้มิไดอ้ธิษฐำนเพื่อโลก แต่เพื่อคนเหล่ำนั้น ท่ี
พระองคท์รงประทำนแก่ขำ้พเจำ้แลว้ ดว้ยวำ่เขำเป็นคนของพระองคข์ำ้พเจำ้มิไดอ้ธิษฐำนเพื่อคนเหล่ำน้ี
พวกเดียว แต่เพื่อคนทั้งหลำยท่ีวำงใจในขำ้พเจำ้เพรำะค ำของเขำ 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำนเพื่อคนทั้งหลำยของพระองคค์นของพระเยซู คือคนท่ีพระ
บิดำเจำ้ไดป้ระทำนใหพ้ระองค ์ และพระองคท์รงอธิษฐำนเผือ่คนเหล่ำนั้นเป็นพิเศษ แมเ้ด๋ียวน้ีพระเยซู
ยงัทรงเป็นตวัแทน และทรงทูลออ้นวอนพระเจำ้ส ำหรับเขำเหล่ำนั้น 

ฮีบรู.7:25- เหตุฉะนั้นพระองคจึ์งทรงสำมำรถช่วยคนทั้งปวงท่ีมำหำพระเจำ้ทำงพระองคน์ั้น ให้
ไดรั้บควำมรอดโดยไม่มีอะไรขีดคัน่ เพรำะวำ่พระองคท์รงพระชนม ์

โรม.8:34- ....ใครเล่ำจะเป็นผูป้รับโทษอีก ก็คือพระเยซูคริสตท่ี์ส้ินพระชนมแ์ลว้นัน่แหละ และ
ยิง่กวำ่นั้นอีกไดท้รงคืนพระชนม ์ ทรงสถิตอยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ และทรงอธิษฐำนขอเพื่อ
เรำทั้งหลำยดว้ย 

1 ยอห์น.2:1- ดูก่อนลูกเล็ก ๆ ของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้เขียนขอ้ควำมเหล่ำน้ี ฝำกมำยงัท่ำนทั้งหลำย 
เพื่อท่ำนจะไม่ไดห้ลงกระท ำผดิ และถำ้ผูใ้ดหลงกระท ำผดิ เรำก็มีพระองคผ์ูช่้วยเหลือสถิตอยูก่บัพระ
บิดำ คือพระเยซูคริสตผ์ูเ้ท่ียงธรรมนั้น 

(ง) ลูกำ.22:31,32- ซีโมน ๆ เอ๋ย น่ีแหละ ซำตำนไดข้อพวกท่ำนไว ้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดขำ้ว
สำลี แต่เรำไดอ้ธิษฐำนเผือ่ตวัท่ำน เพื่อควำมเช่ือของท่ำนจะไม่ไดข้ำด และเม่ือท่ำนไดห้นักลบัแลว้ จงชู
ก ำลงัพี่นอ้งทั้งหลำยของท่ำน 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน เผือ่เปโตรและสำวกของพระองคเ์ป็นรำยบุคคล 

พระเยซูมิไดเ้พียงทรงอธิษฐำนเพื่อผูเ้ช่ือเป็นส่วนรวม แต่พระองคท์รงอธิษฐำนส ำหรับผูเ้ช่ือ 
เป็นรำยบุคคลอีกดว้ย 

1 ยอห์น.2:1- ดูก่อนลูกเล็ก ๆ ของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้เขียนขอ้ควำมเหล่ำน้ี ฝำกมำยงัท่ำนทั้งหลำย 
เพื่อท่ำนจะไม่ไดห้ลงกระท ำผดิ และถำ้ผูใ้ดหลงกระท ำผิด เรำก็มีพระองคผ์ูช่้วยเหลือเหลือสถิตอยูก่บั
พระบิดำ คือพระเยซูคริสตผ์ูเ้ท่ียงธรรมนั้น 

(จ) ลูกำ.23:34- ฝ่ำยพระเยซูจึงทรงอธิษฐำนวำ่ “โอ พระบิดำเจำ้ขำ้ ขอโปรดยกโทษเขำ 
เพรำะวำ่เขำไม่รู้วำ่เขำท ำอะไร” เขำก็เอำฉลองพระองคจ์บัสลำกแบ่งปันกนั 
ข้อเสนอทีห้่า พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน เผือ่ศตัรูของพระองค ์
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(6) วธีิแห่งกำรอธิษฐำนของพระเยซูคริสต ์
(ก) ยอห์น.17:1- เม่ือพระเยซูไดต้รัสค ำเหล่ำนั้นแลว้ พระองคจึ์งแหงนพระเนตรดูฟ้ำตรัสวำ่ 

“พระบิดำเจำ้ขำ้ เวลำก็มำถึงแลว้ ขอโปรดใหพ้ระบุตรของพระองคมี์เกียรติยศ เพื่อพระบุตรจะถวำย
เกียรติยศแก่พระองค”์ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน เพื่อพระเกียรติยศของพระเจำ้ เป็นอนัดบัแรก (เทียบยำกอบ.
4:3,มทัธิว.6:9) 

(ข) มทัธิว.26:42- พระองคจึ์งเสด็จไปอธิษฐำนคร้ังท่ีสองอีกวำ่ “โอ พระบิดำของขำ้พเจำ้ ถำ้
จอกน้ีเคล่ือนไปจำกขำ้พเจำ้ไม่ได ้และขำ้พเจำ้ตอ้งด่ืมแลว้ ก็ใหเ้ป็นไปตำมน ้ำพระทยัของพระองค”์ 
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำนดว้ยอำกำรอ่อนนอ้ม ต่อน ้ำพระทยัของพระบิดำเจำ้ 

พระเยซูคริสตมิ์ไดท้รงลงัเลพระทยัในกำรอธิษฐำน เพรำะพระองคท์รงทรำบพระประสงคข์อง
พระเจำ้ (เทียบ ยอห์น.11:41,42- “ฝ่ำยพระเยซูทรงแหงนพระเนตรตรัสวำ่ “โอ พระบิดำ ขำ้พเจำ้
ขอบพระคุณพระองคเ์พรำะพระองคไ์ดท้รงฟังขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้รู้อยูว่ำ่ พระองคไ์ดท้รงฟังขำ้พเจำ้อยู่
เสมอ แต่ขำ้พเจำ้กล่ำวอยำ่งน้ี เพรำะเห็นแก่ประชำชนท่ียนือยูท่ี่น่ี เพื่อเขำจะเช่ือวำ่ พระองคไ์ดท้รงใชข้ำ้
ขำ้พเจำ้มำ”) 

(ค) ลูกำ.22:41- แลว้พระองคด์ ำเนินไปจำกเขำไกลประมำณขวำ้งหินตก และทรงคุกเข่ำลง
อธิษฐำน 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูทรงคุกเข่ำลงอธิษฐำน 

(ง) มทัธิว.26:39- แลว้ทรงพระด ำเนินไปจำกเขำหน่อยหน่ึง ก็ทอดพระกำยและซบพระพกัตร์
ลง อธิษฐำนวำ่ “โอ พระบิดำของขำ้พเจำ้ ถำ้เป็นไปได ้ ขอใหจ้อกน้ีเล่ือนพน้ไปจำกขำ้พเจำ้เถิด แต่
อยำ่งไรก็ดี อยำ่ให้เป็นไปตำมในปรำรถนำของขำ้พเจำ้ แต่ใหเ้ป็นไปตำมพระทยัของพระองค”์ 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสตท์รงซบพระพกัตร์ลง อธิษฐำนต่อพระบิดำเจำ้ 

ถำ้พระบุตรพระเจำ้ ผูท้รงปรำศจำกควำมบำป ยงัคุกเข่ำลงอธิษฐำน และยงัซบพระพกัตร์ลงต่อ
องคพ์ระบิดำเจำ้แลว้ เรำซ่ึงเป็นมนุษยผ์ูมี้บำปควรจะท ำอยำ่งไร 

(จ) มทัธิว.14:19- แลว้พระองคท์รงสั่งใหค้นเหล่ำนั้นนัง่ลงท่ีหญำ้ เม่ือไดรั้บขนมปังหำ้อนั กบั
ปลำสองตวันั้นแลว้ พระองคท์รงเงยพระพกัตร์ดูฟ้ำขอพร และหกัส่งใหแ้ก่พวกสำวก พวกสำวกก็แจก
ใหแ้ก่คนทั้งปวง 

ยอห์น.17:1- เม่ือพระเยซูไดต้รัสค ำเหล่ำนั้นแลว้ พระองคจึ์งแหงนพระเนตรดูฟ้ำตรัสวำ่ “พระ
บิดำเจำ้ขำ้ เวลำก็มำถึงแลว้ ขอโปรดใหพ้ระบุตรของพระองคมี์เกียรติยศ เพื่อพระบุตรจะถวำยเกียรติยศ
แก่พระองค”์ 
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ข้อเสนอทีห้่า พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน ดว้ยกำรลืมพระเนตรมองดูพระบิดำเจำ้ 
เป็นกำรดีท่ีเรำจะหลบัตำอธิษฐำน เสมือนหน่ึงตดัโลกออกไปชัว่ครำวแต่บำงคร้ังก็เป็นกำรดีท่ี

ลืมตำมองดูพระพกัตร์ของพระเจำ้ เช่นเดียวกบัท่ีพระเยซูทรงกระท ำนั้น 
(ฉ) ลูกำ.22:44- เม่ือพระองคท์รงเป็นทุกขม์ำกนกั พระองคก์็ยิง่ปลงพระทยัอธิษฐำน เสโทของ

พระองคเ์ป็นเหมือนโลหิต ไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่ 
ข้อเสนอทีห่ก พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำนดว้ยใจจริง 

(ช) ฮีบรู.5:7- ฝ่ำยพระคริสตน์ั้น ขณะเม่ือพระองคด์ ำรงอยูใ่นเน้ือหนงั พระองคไ์ดถ้วำยค ำ
อธิษฐำนและค ำวงิวอน ดว้ยทรงพระกนัแสงมำกมำย และน ้ำพระเนตรไหล คือถวำยแก่พระเจำ้ผูท้รง
ฤทธ์ิ อำจท่ีจะช่วยพระองคน์ั้นใหพ้น้จำกควำมตำยไดแ้ละพระเจำ้ไดท้รงฟัง เพรำะพระองคน์ั้นไดย้  ำ
เกรง 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำน “ดว้ยทรงพระกนัแสงมำกมำย และน ้ำพระเนตรไหล 

ค ำวำ่ “กนัแสง” ในท่ีน้ีมีควำมหมำยในลกัษณะท่ีวำ่ พระเยซูทรงกนัแสงเสียงดงั บำงคนคิดวำ่ 
กำรอธิษฐำนเงียบ ๆ เป็นกำรแสดงควำมเช่ือท่ีมัน่คงวำ่ ซ่ึงเป็นกำรไวว้ำงใจเยีย่งเด็ก ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะ
เขำไม่รู้วธีิอธิษฐำน โดยให้พระวญิญำณสวมทบั และกำรเงียบขรึมของเขำ อำจมำจำกจิตใจท่ีเฉยเมย 
แทนท่ีจะมำจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เพรำะวำ่พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงอธิษฐำนดว้ย “ควำมคร ่ ำครวญ
ซ่ึงเหลือท่ีจะอธิบำยได”้ (โรม.8:26) จงระวงัอยำ่เขำ้ใจผิด ควำมเฉยเมยไม่ใช่ “ควำมสงบแห่งควำมเช่ือ” 
หำกวำ่ควำมเช่ือของเรำเป็นเพียงกำรสงบอำรมณ์เท่ำนั้น และไม่มีกำรต่อสู้ในกำรอธิษฐำนแลว้ ควำม
เช่ือเช่นนั้น ก็ไม่เหมือนควำมเช่ือของพระคริสต ์ อีกประกำรหน่ึง “กำรคร ่ ำครวญ” หรือ “ร้องไห้” หรือ 
“ร้องออกเสียงดงั” หำกกระท ำโดยเน้ือหนงัเท่ำนั้น และไม่ใช่จำกใจจริงแลว้ กำรอธิษฐำนเช่นนั้น ก็ยิง่
ไม่เหมือนกำรอธิษฐำนของพระคริสต ์

(ซ) ลูกำ.6:12- ครำวนั้นพระองคเ์สด็จข้ึนภูเขำ เพื่อจะอธิษฐำน และไดอ้ธิษฐำนต่อพระเจำ้
ตลอดคืนยงัรุ่ง 
ข้อเสนอทีแ่ปด พระเยซูคริสตท์รงใชเ้วลำมำกมำยในกำรอธิษฐำนบำงคร้ังทรงอธิษฐำนตลอดคืน 

กำรใชเ้วลำในกำรอธิษฐำน ยอ่มมีค่ำมำก โดยกำรใชเ้คร่ืองจกัรในสมยัใหม่ มนุษยส์ำมำรถผลิต
ส่ิงต่ำง ๆ ภำยในหน่ึงนำทีได ้ มำกกวำ่สมยัก่อน ซ่ึงตอ้งใชเ้วลำหลำย ๆ ชัว่โมง แต่ก็ยงัไม่มีเคร่ืองจกัร
ชนิดใดท่ีสำมำรถท ำใหก้ำรอธิษฐำนเร็วข้ึนได ้

(ฌ) มทัธิว.26:44- จึงทรงละเขำไว ้เสด็จไปอธิษฐำนคร้ังท่ีสำม เหมือนครำวก่อน ๆ อีก 
ข้อเสนอทีเ่ก้า พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำนวงิวอน ถึงสำมคร้ังเพื่อเร่ืองเดียว 
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เม่ือเรำอ่ำนดูพระรำชประวติัของพระเยซูคริสต ์ ตำมท่ีบนัทึกไวแ้ลว้เรำคงเขำ้ใจวำ่ กำรท่ีเรำ
ไมไ่ดรั้บค ำตอบทนัที เม่ืออธิษฐำนเพียงคร้ังเดียวมิไดห้มำยควำมวำ่ เรำอ่อนในควำมเช่ือ 

(ญ) ยอห์น.11:41,42- เขำจึงยกศิลำออกเสีย ฝ่ำยพระเยซูทรงแหงนพระเนตรตรัสวำ่ “โอ พระ
บิดำ ขำ้พเจำ้ขอบพระคุณพระองค ์ เพรำะพระองคก์็ไดท้รงฟังขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้รู้อยูว่ำ่พระองคไ์ดท้รงฟัง
ขำ้พเจำ้เสมอ แต่ขำ้พเจำ้กล่ำวอยำ่งน้ีเพรำะเห็นแก่ประชำชนท่ียนือยูท่ี่น่ี เพื่อเขำจะเช่ือวำ่พระองคไ์ด้
ทรงใชข้ำ้พเจำ้มำ” 
ข้อเสนอทีสิ่บ พระเยซูคริสตอ์ธิษฐำน (ก) ดว้ยกำรขอบพระคุณ (เทียบ ฟีลิปปี.4:6) ในกรณีเช่นน้ี 
พระองคท์รงขอบพระคุณโดยควำมเช่ือ ก่อนท่ีจะไดรั้บค ำตอบ (ข) ดว้ยควำมเช่ือ พระองคท์รงเช่ือวำ่จะ
ทรงไดรั้บตำมท่ีทูลขอจำกพระบิดำนั้น แมว้ำ่ยงัไม่สำมำรถพิสูจน์ได ้

(เทียบ 1 ยอห์น.5:14,15- และน่ีแหละเป็นควำมกลำ้ ท่ีเรำทั้งหลำยมีอยูใ่นกำรท่ีจะติดต่อกบั
พระองค ์ คือวำ่ถำ้เรำทูลขอส่ิงใดตำมชอบพระทยัของพระองค ์ พระองคจ์ะทรงโปรดฟังเรำ และถำ้เรำรู้
แลว้วำ่ พระองคท์รงฟังเรำ เรำทูลขอส่ิงใด ๆ เรำจึงรู้วำ่เรำไดรั้บตำมท่ีเรำทูลขอจำกพระองคน์ั้น และ 
มำระโก.11:24- เหตุฉะนั้นเรำบอกท่ำนทั้งหลำยวำ่ ขณะเม่ือท่ำนจะอธิษฐำนขอพระเจำ้นั้น ท่ำนจะ
ปรำรถนำส่ิงใด จงเช่ือวำ่ไดรั้บ และท่ำนคงจะไดส่ิ้งนั้น) 

(7) ผลแห่งกำรอธิษฐำนของพระเยซูคริสต์ 
ยอห์น.11:41,42- ฝ่ำยพระเยซูทรงแหงนพระเนตร ตรัสวำ่ “โอ พระบิดำขำ้พเจำ้ขอบพระคุณ

พระองค ์ เพรำะพระองคไ์ดท้รงฟังขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้รู้อยูว่ำ่พระองคไ์ดท้รงฟังขำ้พเจำ้อยูเ่สมอ แต่ขำ้พเจำ้
กล่ำวอยำ่งน้ี เพรำะเห็นแก่ประชำชนท่ียนือยูท่ี่น่ี เพื่อเขำจะเช่ือวำ่พระองคไ์ดท้รงใชข้ำ้พเจำ้มำ” (เทียบ 1 
ยอห์น.5:15 และถำ้เรำรู้แลว้พระองคท์รงฟังเรำ เรำทูลขอส่ิงใด ๆ เรำจึงรู้วำ่ เรำไดรั้บตำมท่ีเรำไดทู้ลขอ
จำกพระองคน์ั้น) 
ข้อเสนอ พระบิดำเจำ้ทรงสดบัฟังค ำอธิษฐำนของพระเยซูคริสตเ์สมอ เหตุฉะนั้นพระเยซูจึงทรงไดรั้บ
ตำมท่ีพระองคท์ูลขอเสมอ 

พระรำชกิจใด ๆ ท่ีพระเยซูคริสตท์รงไม่สำมำรถกระท ำใหส้ ำเร็จไดด้ว้ยวธีิอ่ืน ๆ แลว้ พระองค์
ก็จะทรงกระท ำใหส้ ำเร็จไดด้ว้ยกำรอธิษฐำน เม่ือค ำตกัเตือนและค ำสั่งสอนไร้ผล พระองคก์็ทรงช่วย 
เปโตรดว้ยกำรอธิษฐำนพระองคท์รงชนะกำรทดลอง ทรงท ำกำรอศัจรรย ์ ทรงชนะควำมตำยทรงถวำย
พระเกียรติยศต่อพระเจำ้ และทรงกระท ำพระรำชกิจท่ีพระเจำ้มอบหมำยใหพ้ระองคก์ระท ำนั้น ให้
ส ำเร็จโดยกำรอธิษฐำน 

7. ความอ่อนสุภาพของพระเยซูคริสต์ 

(1) ควำมจริงท่ีวำ่ พระเยซูคริสตท์รงอ่อนสุภำพ 
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มทัธิว.11:29- จงเอำแอกของเรำแบกไว ้ แลว้เรียนจำกเรำ เพรำะวำ่ใจเรำอ่อนสุภำพ และท่ำน
ทั้งหลำยจะไดค้วำมสุขส ำรำญในใจของตน 

2 โครินธ์.10:1- ฝ่ำยขำ้พเจำ้ขอวงิวอนท่ำนทั้งหลำยเป็นส่วนตวั โดยเห็นแก่ควำมอ่อนสุภำพ 
และควำมหงิมเสง่ียมของพระคริสต ์ ขำ้พเจำ้คือเปำโล ซ่ึง (ท่ำนพดูวำ่) เป็นคนสุภำพถ่อมตนเม่ืออยูก่บั
ท่ำนทั้งหลำย แต่เม่ืออยูต่่ำงหำกก็เป็นคนใจกลำ้ 

มทัธิว.21:5- จงบอกบุตรีแห่งซีโอนวำ่ “น่ีแน่ะ กษตัริยข์องท่ำนทรงแม่ลำกบัลูกของมนั เสด็จ
มำหำท่ำนโดยพระทยัอ่อนสุภำพ” 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตท์รงสุภำพอ่อนโยน 

ถาม ควำมอ่อนสุภำพคืออะไร 
1 โครินธ์.4:21- ท่ำนทั้งหลำยจะปรำรถนำอยำ่งไร จะให้ขำ้พเจำ้ถือไมเ้รียวมำหำท่ำนหรือ หรือ

จะใหข้ำ้พเจำ้มำดว้ยควำมรัก และดว้ยควำมอ่อนสุภำพ 
2 โครินธ์.10:1- ฝ่ำยขำ้พเจำ้ขอวงิวอนท่ำนทั้งหลำยเป็นส่วนตวั โดยเห็นแก่ควำมอ่อนสุภำพ 

และควำมหงิมเหง่ียมของพระคริสต ์ ขำ้พเจำ้คือเปำโล ซ่ึง (ท่ำนพดูวำ่) เป็นคนสุภำพถ่อมตวัเม่ืออยูก่บั
ท่ำนทั้งหลำย แต่เม่ืออยูต่่ำงหำกก็เป็นคนใจกลำ้ 

กำลำเทีย.6:1- ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลำย แมจ้บัคนใดท่ีพลำดพลั้งกระท ำผดิประกำรใดไดท้่ำน
ทั้งหลำยท่ีอยูฝ่่ำยวญิญำณจิต จงช่วยคนนั้นดว้ยใจอ่อนสุภำพ ใหก้ลบัตั้งตวัใหม่ไดอี้ก โดยคิดถึงตวัเอง 
เกรงวำ่ท่ำนจะถูกชกัชวนใหห้ลงกระท ำผดิดว้ย 

2 ทิโมธี.2:24,25- ฝ่ำยผูรั้บใชข้ององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ตอ้งไม่เป็นคนววิำทกนั แต่ตอ้งเป็นคนใจ
อ่อนสุภำพต่อคนทั้งปวง และตอ้งเป็นคนเหมำะท่ีจะเป็นครู และมีควำมเพียร และสอนคนท่ีต่อสู้เขำดว้ย
ใจเยน็ ๆ เพื่อพระเจำ้จะไดท้รงโปรดใหเ้ขำกลบัใจเสียใหม่ รับเช่ือควำมจริงกระมงั 

ทิตสั.3:2- อยำ่ใหเ้ขำพดูใส่ร้ำยแก่คนใดเลย อยำ่ใหเ้ป็นคนมกัทะเลำะววิำทกนั แต่ใหมี้ใจละมุน
ละม่อม ส ำแดงควำมสุภำพทุกอยำ่งแก่คนทั้งปวง 

ตอบ ควำมสุภำพอ่อนโยน เป็นท่ำทีแห่งจิตใจ ซ่ึงตรงกนัขำ้มกบัควำมรุนแรง และกำรต่อสู้ คือ
กำรแสดงควำมสุภำพอ่อนโยน ในกำรเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น ในพระคมัภีร์ ควำมสุภำพอ่อนโยนในกำร
เก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น มิไดห้มำยควำมถึงกำรยอมจ ำนนต่อควำมอยติุธรรม หรือกำรถูกท ำร้ำย แต่หมำยควำม
ถึงควำมอ่อนสุภำพ ในกำรเก่ียวขอ้งกบัเพื่อนมนุษย ์ และในกำรแกไ้ขควำมผดิพลำดของเขำเป็นส่วน
ใหญ่ 

(2) พระเยซูคริสตท์รงส ำแดง ควำมอ่อนสุภำพอยำ่งไร 
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(ก) มทัธิว.12:20- ไมอ้อ้ช ้ำแลว้ท่ำนจะไม่หกั ไส้ตะเกียงเป็นควนัจวนดบัแลว้ท่ำนจะไม่ดบั กวำ่
ท่ำนจะไดน้ ำควำมชอบธรรมใหมี้ชยัชนะ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง ควำมสุภำพอ่อนโยนของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคไ์ม่ทรงหกัไมอ้อ้ท่ี
ช ้ำแลว้ หรือดบัตะเกียงท่ีจวบดบัแลว้ 

พระเยซูคริสตท์รงจดักำรกบัจิตใจ ท่ีชอกช ้ำดว้ยควำมสุภำพอ่อนโยนและทรงใหก้ ำลงัใจ แก่ผูท่ี้
ทอ้แทห้มดอำลยัในชีวติ 

(ข) ลูกำ.7:38,48,50- เขำจึงถือผอบศิลำมีน ้ำมนัหอม มำยนือยูข่ำ้งหลงัใกลพ้ระบำทของ
พระองค ์ ร้องไหน้ ้ำตำไหลช ำระพระบำท เอำผมเช็ด จูบพระบำทของพระองคม์ำก และเอำน ้ำมนันั้น
ชโลม พระองคจึ์งตรัสแก่ผูห้ญิงนั้นวำ่ “ควำมผดิบำปของเจำ้โปรดยกเสียแลว้” พระองคจึ์งตรัสแก่
ผูห้ญิงนั้นวำ่ “ควำมเช่ือของเจำ้ไดท้  ำใหเ้จำ้รอด จงไปเป็นสุขเถิด” 
ข้อเสนอทีส่อง ควำมสุภำพอ่อนโยนของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคไ์ดส้ั่งใหค้นบำปท่ี
ไดก้ลบัใจใหม่วำ่ พระองคท์รงอภยัใหแ้ก่เขำแลว้ และให้ไปเป็นสุข 

(ค) มำระโก.5:33,34- ฝ่ำยผูห้ญิงนั้นก็กลวัจนตวัสั่น เพรำะรู้เร่ืองท่ีเป็นแก่ตวันั้นจึงมำกรำบลง
ทูลแจง้แก่พระองคทุ์กส่ิงตำมจริง พระองคจึ์งตรัสแก่ผูห้ญิงนั้นวำ่ “ลูกเอ๋ย ควำมเช่ือของเจำ้ไดท้  ำใหต้วั
รอด จงไปเป็นสุขและหำยโรคเถิด” 
ข้อเสนอทีส่าม ควำมสุภำพอ่อนโยนของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคต์รัสอยำ่งอ่อนโยน 
แก่ผูท่ี้เจบ็ป่วย ท่ีไดพ้ยำยำมรับพระพรโดยไม่ใหใ้ครรู้ วำ่ “ลูกเอ๋ย ควำมเช่ือของเจำ้ไดท้  ำใหต้วัรอด จง
ไปเป็นสุขและหำยโรคเถิด” 

(ง) ยอห์น.20:29- พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “โธมำเอ๋ย เพรำะท่ำนไดเ้ห็นเรำท่ำนจึงเช่ือ ผูท่ี้มิไดเ้ห็น
เรำแต่ไดเ้ช่ือก็เป็นสุข” 
ข้อเสนอทีส่ี่ ควำมสุภำพอ่อนโยนของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงต่อวำ่โธมำอยำ่ง
สุภำพ ในกำรท่ีเขำด้ือดึงไม่ยอมเช่ือพระองค ์

(จ) ยอห์น.21:15-17- เม่ือรับประทำนอำหำรแลว้ พระเยซูจึงตรัสแก่ซีโมนเปโตรวำ่ “ซีโมน
บุตรยอห์นเอ๋ย ท่ำนรักเรำมำกกวำ่คนเหล่ำน้ีหรือ” เขำทูลตอบพระองคว์ำ่ “จริงอยูพ่ระองคเ์จำ้ขำ้ 
พระองคท์รงทรำบวำ่ขำ้พเจำ้เป็นมิตรกบัพระองค”์ พระองคจึ์งตรัสสั่งเขำวำ่ “จงเล้ียงลูกแกะของเรำ
เถิด” พระองคจึ์งตรัสถำมเปโตรคร้ังท่ีสองวำ่ “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่ำนรักเรำหรือ” เปโตรทูลตอบ
พระองคว์ำ่ “จริงอยูพ่ระองคเ์จำ้ขำ้ พระองคท์รงทรำบวำ่ ขำ้พเจำ้เป็นมิตรกบัพระองค”์ พระองคจึ์งตรัส
สั่งเขำวำ่ “จงเล้ียงรักษำแกะของเรำเถิด” พระองคต์รัสถำมเขำคร้ังท่ีสำมวำ่ “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่ำน
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เป็นมิตรกบัเรำหรือ” เขำทูลตอบพระองคว์ำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ พระองคท์รงทรำบสำรพดัทุกส่ิง พระองค์
ทรงทรำบวำ่ขำ้พเจำ้เป็นมิตรกบัพระองค”์ พระเยซูจึงตรัสแก่เขำวำ่ “จงเล้ียงแกะเรำเถิด” 
ข้อเสนอทีห้่า ควำมสุภำพอ่อนโยนของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงต่อวำ่เปโตรอยำ่ง
สุภำพ เน่ืองดว้ยเปโตรมัน่ใจในตวัเองเกินไป และในท่ีสุดก็ไดป้ฏิเสธ องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเขำถึงสำม
คร้ัง 

(ฉ) ยอห์น.13:21,27- คร้ันพระเยซูตรัสอยำ่งนั้นแลว้ พระองคเ์ป็นทุกขใ์นพระทยั และตรัสเป็น
ค ำพยำนวำ่ “เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ ในพวกท่ำนมีผูห้น่ึงจะมอบเรำไว”้ เม่ือยดูำกินอำหำรนั้น
แลว้ ซำตำนจึงเขำ้สิงอยูใ่นใจของเขำ พระเยซูจึงตรัสแก่เขำวำ่ “ท่ำนจะกระท ำอะไรก็จงกระท ำโดยเร็ว
เถิด” 
ข้อเสนอทีห่ก ควำมสุภำพอ่อนโยนของพระเยซูคริสตไ์ปปรำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงเตือนยดูำอิศกำริ
โอด ผูท้รยศต่อพระองค ์

(ช) ลูกำ.23:34- ฝ่ำยพระเยซูจึงทรงอธิษฐำนวำ่ “โอ พระบิดำเจำ้ขำ้ ขอโปรดยกโทษเขำ 
เพรำะวำ่เขำไม่รู้วำ่เขำท ำอะไร” เขำก็เอำฉลองพระองคจ์บัสลำกแบ่งปันกนั 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด ควำมสุภำพอ่อนโยนของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงอธิษฐำนเผื่อ ผูท่ี้
ปลงพระชนมพ์ระองค ์

8. การถ่อมพระทยัของพระเยซูคริสต์ 

(1) ควำมจริงท่ีวำ่ พระเยซูคริสตท์รงถ่อมพระทยั 
มทัธิว.11:29- จงเอำแอกของเรำแบกไว ้ แลว้เรียนจำกเรำ เพรำะวำ่ใจเรำอ่อนสุภำพ และท่ำน

ทั้งหลำยจะไดค้วำมสุขส ำรำญในใจของตน 
ฟีลิปปี.2:8- และคร้ันทรงปรำกฏเป็นรูปกำยมนุษยแ์ลว้ พระองคไ์ดท้รงถ่อมพระทยัลง 

ข้อเสนอ พระเยซูคริสตท์รงมีพระทยัอ่อนโยน ทรงถ่อมพระทยั 
(2) พระเยซูคริสตท์รงถ่อมพระทยัอยำ่งไร 
(ก) ยอห์น.8:50- แต่เรำมิไดแ้สวงหำยศศกัด์ิส ำหรับเรำเอง 

ข้อเสนอทีห่น่ึง กำรถ่อมพระทยัของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคมิ์ไดแ้สวงหำยศศกัด์ิเพื่อ
พระองคเ์อง 

(ข) อิสยำห์.42:2- ท่ำนจะไม่ประกำศเสียงดงั หรือตะโกน หรือส่งเสียงใหไ้ดย้นิในถนนหนทำง 
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ข้อเสนอทีส่อง กำรถ่อมพระทยัของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงหลีกเล่ียงกำรหำ
ช่ือเสียง และกำรยกยอ่งสรรเสริญผูท่ี้อำ้งตวัวำ่เป็นศิษยข์องพระเยซูคริสตห์ลำยคน ไดแ้สวงหำช่ือเสียง
แต่พระองคท์รงหลีกเล่ียง พระองคท์รงก ำชบัผูท่ี้พระองคท์รงช่วยเหลือมิใหบ้อกแก่ผูใ้ด 

(ค) มทัธิว.9:10- เม่ือพระองคป์ระทบัเสวยพระกระยำหำรอยูใ่นเรือน มีพวกเก็บภำษีและเหล่ำ
คนบำปเป็นอนัมำก เขำ้มำนัง่รับประทำนกบัพระองค ์และพวกศิษยข์องพระองค ์

ลูกำ.15:1,2- คร้ังนั้นบรรดำคนเก็บภำษี และพวกคนบำปเขำ้มำใกล ้ เพื่อจะฟังพระองค ์ ฝ่ำย
พวกฟำริสีและพวกอำลกัษณ์บ่นวำ่ “คนน้ีตอ้นรับคนบำปและกินดว้ยกนักบัเขำ” 
ข้อเสนอทีส่าม กำรถ่อมพระทยัของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงเก่ียวขอ้ง กบัผูท่ี้
สังคมรังเกียจ 

(ง) อิสยำห์.50:5,6- พระเยโฮวำห์เจำ้ไดท้รงเปิดหูขำ้พเจำ้ และขำ้พเจำ้ไม่ไดข้ดัขืน ขำ้พเจำ้ไม่ได้
หนัหลงัให ้ ขำ้พเจำ้หนัหลงัใหก้บัผูเ้ฆ่ียนตี และใหแ้กม้แก่คนท่ีถอนเครำ ขำ้พเจำ้มิไดซ่้อนหนำ้ใหพ้น้
จำกควำมหยำบหยำม และกำรถ่มน ้ำลำย 

ฮีบรู.12:3- ดว้ยวำ่ท่ำนทั้งหลำยจงพินิจคิดถึงพระองค ์ ผูไ้ดท้รงทนเอำกำรติเตียนนินทำแห่งคน
บำป ต่อพระองคม์ำกเท่ำใด เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะไม่อ่อนระอำใจ 
ข้อเสนอทีส่ี่ กำรถ่อมพระทยัของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงอดกลั้นพระทยัในกำร
ถูกท ำร้ำย อยำ่งไร้ควำมยติุธรรม 

(จ) อิสยำห์.53:7- เขำถูกข่มข่ี แต่ขณะเม่ือก ำลงัถูกทรมำน เขำก็หำไดป้ริปำกไม่เหมือนดงัแกะท่ี
ถูกน ำไปฆ่ำ เหมือนอยำ่งแกะตวัเมียไม่อำ้ปำกร้องต่อหนำ้คนตดัขนฉนัใด เขำผูน้ั้นก็ไม่ปริปำกฉนันั้น 
ข้อเสนอทีห้่า กำรถ่อมพระทยัของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงสงบเงียบ เม่ือถูกท ำ
ร้ำยอยำ่งไร้ควำมยุติธรรม 

(ฉ) 1 เปโตร.2:23- คร้ันเขำกล่ำวค ำหยำบคำยต่อพระองค ์พระองคไ์ม่ไดก้ล่ำวค ำหยำบคำยตอบ
แทนเลย เม่ือพระองคไ์ดท้รงทนเอำกำรร้ำยเช่นนั้น พระองคไ์ม่ไดขู้่ตวำด แต่ทรงฝำกควำมของพระองค์
ไวแ้ก่พระเจำ้ ผูท้รงพิพำกษำโดยชอบธรรม 

มทัธิว.26:60-63- ถึงแมมี้พยำนเทจ็หลำยคนแต่หลกัฐำนยงัไม่พอ ภำยหลงัมีสองคนมำเบิกวำ่ 
“คนน้ีไดว้ำ่เรำสำมำรถจะท ำลำยโบสถข์องพระเจำ้ และจะสร้ำงข้ึนใหม่ในสำมวนั” มหำปุโรหิตจึงลุก
ข้ึนถำมพระองคว์ำ่ “เจำ้ไม่ตอบอะไรหรือ ซ่ึงคนเหล่ำน้ีเป็นพยำนปรักปร ำเจำ้” พระเยซูก็ทรงน่ิงอยู ่มหำ
ปุโรหิตจึงวำ่ “เรำให้เจำ้สำบำนต่อพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ใหบ้อกเรำวำ่ เจำ้เป็นพระคริสตบุ์ตรของ
พระเจำ้หรือไม่” 
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ลูกำ.23:8-10- เม่ือเฮโรดไดเ้ห็นพระเยซู ก็มีควำมยนิดีมำก ดว้ยนำนมำแลว้ท่ำนอยำกจะพบ
พระองค ์ เพรำะไดย้นิถึงพระองคห์ลำยประกำร และหวงัวำ่คงจะไดเ้ห็นพระองคท์  ำกำรอศัจรรยบ์ำ้ง 
ท่ำนจึงซกัถำมพระองคเ์ป็นหลำยขอ้ แต่พระองคห์ำไดท้รงตอบประกำรใดไม่ ฝ่ำยพวกปุโรหิตและพวก
อำลกัษณ์ ก็ยนืข้ึนฟ้องแขง็แรงมำก 
ข้อเสนอทีห่ก กำรถ่อมพระทยัของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏในกำรท่ีพระองคท์รงสงบเงียบ ต่อกำรใส่
ร้ำยของพยำนเท็จต่ำง ๆ 

พระเยซูมิไดท้รงป้องกนัพระนำมอนัประเสริฐของพระองคเ์อง พระองคท์รงมอบภำรกิจไวก้บั
พระเจำ้ พระองค ์“ไดท้รงฝำกควำมของพระองคไ์วแ้ก่พระเจำ้ ผูท้รงพิพำกษำโดยชอบธรรม” (1 เปโตร.
2:23) และพระเจำ้ “ไดท้รงประทำนพระนำมอนัใหญ่ยิง่ เหนือนำมช่ือทั้งปวงให้แก่พระองค ์ (ฟีลิปปี.
2:9) 

(ช) มทัธิว.20:28- แมว้ำ่บุตรมนุษยก์็ดี มิไดม้ำเพื่อให้เขำปรนนิบติั แต่ท่ำนมำเพื่อจะปรนนิบติั
เขำ และประทำนชีวติของท่ำนใหเ้ป็นค่ำไถ่คนเป็นอนัมำก 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด กำรถ่อมพระทยัของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคเ์สด็จมำรับใชป้ระชำชน 
ไม่ใช่เสด็จมำใหป้ระชำชนปรนนิบติัพระองค ์

(ซ) ยอห์น.13:4,5- แลว้พระองคท์รงลุกข้ึนจำกกำรรับประทำนอำหำร และถอดฉลองพระองค์
ชั้นนอกวำงไว ้ จึงทรงหยบิเอำผำ้เช็ดตวัคำดเอวของพระองค ์ แลว้พระองคจึ์งเอำน ้ำเทในอ่ำง แลว้ทรง
ลำ้งเทำ้ของเหล่ำสำวกและเช็ดดว้ยผำ้ท่ีคำดเอวไวน้ั้น 
ข้อเสนอทีแ่ปด กำรถ่อมพระทยัของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงรับใชผู้อ่ื้นในงำนอนั
ต ่ำตอ้ย 

(ฌ) ฟีลิปปี.2:6,7- พระองคน์ั้นทรงสภำพของพระเจำ้ แต่มิไดท้รงถือวำ่กำรท่ีเท่ำเทียมกบัพระ
เจำ้นั้น เป็นกำรท่ีตอ้งสงวนไว ้แต่ไดย้อมสละ แลว้รับสภำพอยำ่งทำสอุบติัมีรูปกำยเหมือนมนุษย ์
ข้อเสนอทีเ่ก้า กำรถ่อมพระทยัของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รงเลือกรับใชง้ำนท่ีต ่ำ
ท่ีสุดเยีย่งทำส แทนท่ีจะทรงเลือกต ำแหน่งสูงสุด เพื่อจะไดรั้บกำรยกยอ่งสรรเสริญเยีย่งพระเจำ้ 

(ญ) ฟีลิปปี.2:8- และคร้ันทรงปรำกฏเป็นรูปมนุษยแ์ลว้ พระองคไ์ดท้รงถ่อมพระองคล์ง ยอม
เช่ือฟังจนถึงควำมมรณำกระทัง่ควำมมรณำท่ีกำงเขนนั้น 
ข้อเสนอทีสิ่บ กำรถ่อมพระทยัของพระเยซูคริสตไ์ดป้รำกฏ ในกำรท่ีพระองคท์รง “ถ่อมพระองคล์ง”
ยอมเช่ือฟังจนถึงควำมมรณำกระทัง่ควำมมรณำท่ีกำงเขนนั้น” 

(โดยเหตุน้ี อำจำรยเ์ปำโลจึงสั่งใหเ้รำ “มีน ้ำใจอยำ่งน้ี เหมือนอยำ่งท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงมี
ดว้ย” –ฟีลิปปี.2:5) 
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บทที ่5 การส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

1. ความส าคญัแห่งการส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

(1) ฟีลิปปี.2:8- และคร้ันทรงปรำกฏเป็นรูปกำยมนุษยแ์ลว้ พระองคไ์ดท้รงถ่อมพระองคล์ง 
ยอมเช่ือฟังจนถึงควำมมรณำ กระทัง่ควำมมรณำท่ีกำงเขนนั้น 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระคริสตธรรมใหม่ไดก้ล่ำวถึงกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตโ์ดยตรง มำกกวำ่
ร้อยเจด็สิบหำ้คร้ัง นอกจำกนั้นพระคมัภีร์เดิมก็ยงัมีค  ำพยำกรณ์ หรือขอ้เล็งถึงกำรส้ินพระชนมข์องพระ
เยซูคริสตห์ลำยขอ้ 

(2) ฮีบรู.2:14- เหตุฉะนั้นคร้ันบุตรทั้งหลำย มีส่วนในเน้ือและเลือดอยูแ่ลว้ พระองคก์็ไดท้รงรับ
เน้ือและเลือดเหมือนกนั เพื่อโดยควำมตำย พระองคจ์ะไดท้รงท ำลำยผูน้ั้น ท่ีมีอ ำนำจแห่งควำมตำย คือ
มำร 
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตท์รงรับสภำพเน้ือและเลือด เพื่อท่ีจะทรงส้ินพระชนม ์

กำรท่ีพระเยซูทรงรับสภำพเป็นมนุษย ์ ก็เพื่อจะไดส้ิ้นพระชนม ์ กำรท่ีพระเยซูคริสต์
ส้ินพระชนม ์ มิใช่เป็นเพียงเพรำะพระองคไ์ดท้รงรับสภำพเป็นมนุษย ์ แต่เป็นจุดมุ่งหมำยใหญ่หลวง 
แห่งกำรรับสภำพเป็นมนุษยพ์ระองคท์รงรับสภำพเป็นมนุษย ์ ก็เพื่อท่ีจะไดส้ิ้นพระชนมใ์นสภำพมนุษย ์
แทนมนุษย ์

(3) มทัธิว.20:28- แมว้ำ่บุตรมนุษยก์็ดี มิไดม้ำเพื่อใหเ้ขำปรนนิบติั แต่ท่ำนมำเพื่อจะปรนนิบติั
เขำ และประทำนชีวติของท่ำน ใหเ้ป็นค่ำไถ่คนเป็นอนัมำก 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขำ้มำในโลก เพื่อทรงส้ินพระชนมเ์ป็นค่ำไถ่คนเป็นอนัมำก 

(4) ลูกำ.9:30,31- น่ีแน่ะมีสองคนสนทนำอยูก่บัพระองค ์ คือ โมเสสและเอลียำห์ผูม้ำปรำกฏ
ดว้ยรัศมี และกล่ำวถึงควำมมรณำของพระองค ์ซ่ึงจะส ำเร็จในกรุงเยรูซำเล็ม 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสตท์รงสนทนำกบัโมเสสและเอลียำห์ ถึงเร่ืองกำรส้ินพระชนมข์องพระองคเ์อง 
เม่ือท่ำนทั้งสองไดป้รำกฏดว้ยรัศมีภำพ พร้อมกนักบัพระองค ์

(5) 1 เปโตร.1:11- และสืบคน้หำเวลำ ซ่ึงพระวิญญำณของพระคริสตผ์ูส้ถิตอยูใ่นเขำ ไดท้รง
ส ำแดงนั้น จะเป็นเม่ือใดหรือเวลำอยำ่งไร เม่ือพระวญิญำณนั้น ไดต้รัสพยำกรณ์ถึงควำมทุกขท์รมำน
ของพระคริสต ์และถึงสง่ำรำศี ท่ีจะมำภำยหลงัควำมทุกขท์รมำนนั้น 
ข้อเสนอทีห้่า บรรดำศำสดำพยำกรณ์แห่งพระคมัภีร์เดิม มีควำมสนใจและไดค้น้ควำ้ค ำพยำกรณ์เก่ียวกบั
กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตอ์ยำ่งจริงจงั 
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(6) 1 เปโตร.1:12- ก็ทรงโปรดส ำแดงใหพ้วกผูพ้ยำกรณ์นั้นทรำบวำ่ท่ีท่ำนเหล่ำนั้นไดป้รนนิบติั
ในเหตุกำรณ์ทั้งปวงนั้น ก็มิใช่ส ำหรับพวกเขำเอง แต่ส ำหรับเรำทั้งหลำย บดัน้ีคนเหล่ำน้ี ท่ีประกำศ 
กิตติคุณแก่ท่ำนทั้งหลำย กไ็ดก้ล่ำวส่ิงเหล่ำนั้นแก่ท่ำนแลว้ โดยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ท่ีทรงโปรด
ประทำนลงมำจำกสวรรค ์และพวกทูตสวรรคมี์ควำมปรำรถนำ จะพิจำรณำดูในเหตุกำรณ์เหล่ำน้ี 
ข้อเสนอทีห่ก บรรดำทูตสวรรคต่์ำงมีควำมสนใจ และคน้ควำ้เก่ียวกบักำรส้ินพระชนมข์องพระเยซู
คริสต ์

(7) ววิรณ์.5:8-12- คร้ันทรงรับหนงัสือนั้นแลว้ สัตวท์ั้งส่ีกบัผูป้กครองยีสิ่บส่ีคนนั้น ก็กรำบลง
เฉพำะพระเมษโปดก และผูป้กครองทุกคนถือพิณและถือขนัทองค ำมีเคร่ืองหอมเตม็ คือค ำอธิษฐำนของ
สิทธิชนทั้งปวง และเขำทั้งหลำยร้องเพลงเป็นค ำเพลงใหม่วำ่ “พระองคเ์ป็นผูส้มควรจะทรงรับหนงัสือ 
และแกะตรำหนงัสือนั้นออก เพรำะวำ่พระองคถู์กฆ่ำเสียแลว้ และโดยพระโลหิตของพระองคไ์ดท้รงไถ่
เรำทั้งหลำยจำกทุกตระกลู และทุกภำษำและทุกชำติ และทุกประเทศถวำยแด่ของพระเจำ้ และพระองค์
ไดท้รงโปรดให้เขำเป็นอำณำจกัร และเป็นปุโรหิตของพระเจำ้ และเขำจะครอบครองแผน่ดินโลก และ
ขำ้พเจำ้ไดแ้ลดู และไดย้นิเสียงทูตสวรรคเ์ป็นอนัมำกลอ้มรอบพระท่ีนัง่ กบัสัตวแ์ละผูป้กครองทั้งหลำย
นั้น ถำ้จะนบัประมำณทูตเหล่ำนั้นได ้จะเป็นหม่ืนคุณหม่ืน และพนัหลำยพนัคูณกนั และทูตเหล่ำนั้นจะ
ร้องเสียงวำ่ “พระเมษโปดกท่ีถูกฆ่ำเสียแลว้นั้น เป็นผูส้มควรจะทรงรับอ ำนำจ ทรัพยส์มบติั ปัญญำ ฤทธ์ิ
เดช ยศศกัด์ิ รัศมีภำพ และค ำสดุดี” 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์เป็นจุดรวมแห่งบทเพลงสวรรค ์

(8) 1 โครินธ์.15:1,3,4- ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลำย ขำ้พเจำ้ใคร่ใหท้่ำนระลึกถึงกิตติคุณ ท่ีขำ้พเจำ้ได้
เคยประกำศไว ้แก่ท่ำนทั้งหลำยแลว้ ซ่ึงท่ำนไดย้อมรับไวแ้ลว้ดว้ย อนัจะเป็นฐำนซ่ึงท่ำนทั้งหลำยยนือยู ่
ดว้ยวำ่ขอ้ควำมอนัส ำคญัท่ีสุดซ่ึงขำ้พเจำ้รับไวแ้ลว้นั้น ขำ้พเจำ้ไดป้ระกำศแก่ท่ำนทั้งหลำย คือวำ่พระ
คริสตไ์ดว้ำยพระชนมเ์พรำะควำมผดิของเรำทั้งหลำย ตำมคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้น และทรงถูกฝังไว ้
แลว้วนัท่ีสำม พระองคท์รงเป็นข้ึนมำใหม่ตำมคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้น 
ข้อเสนอทีแ่ปด กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นหลกัควำมจริงท่ีส ำคญัขอ้หน่ึง ในหลกัส ำคญั
สองขอ้แห่งพระกิตติคุณ 

(เทียบ 1 โครินธ์.11:26- เพรำะวำ่เม่ือท่ำนทั้งหลำยกินขนมปังน้ี และด่ืมจำกจอกน้ีเวลำใด ท่ำนก็
ประกำศกำรวำยพระชนมข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ กวำ่พระองคจ์ะเสด็จมำ 1 โครินธ์.2:2 – เพรำะขำ้พเจำ้
ตั้งใจวำ่ จะไม่แสดงควำมรู้เร่ืองใด ๆ ในระหวำ่งพวกท่ำนเลย เวน้แต่เร่ืองพระเยซูคริสต ์ และกำรท่ี
พระองคถู์กตรึงไวท่ี้ไมก้ำงเขนนั้น) 



 147 

ควำมส ำคญัแห่งกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ปรำกฏเด่นชดัยิง่ข้ึนเม่ือเรำพิจำรณำ
จุดประสงค ์ และผลแห่งกำรส้ินพระชนมข์องพระองคก์ำรเทศนำสมยัใหม่ ซ่ึงเนน้กำรด ำเนินพระชนม์
ชีพของพระเยซูในโลกน้ีเท่ำนั้น ท่ีเป็นตวัอยำ่งส ำหรับเรำนั้น ยอ่มผดิหลกัพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

2.จุดประสงค์แห่งการส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์หรือเหตุใดพระเยซูคริสต์จึง
ส้ินพระชนม์ 

(1) อิสยำห์.53:5- เขำผูน้ั้นถูกเจบ็เป็นบำดแผล ก็เพรำะกำรล่วงละเมิดของพวกเรำ และถูกฟกช ้ำ
ก็เพรำะควำมอสัตยอ์ธรรมของพวกเรำ กำรลงโทษเพื่อใหเ้กิดควำมสุขแก่พวกเรำไปตกอยูก่บัเขำผูน้ั้น 
และท่ีพวกเรำหำยเป็นปกติได ้ก็เพรำะรอยแผลเฆ่ียนของเขำผูน้ั้น 

ค ำวำ่ “ถูกเจบ็เป็นบำดแผล” ใน อิสยำห์.53:5 ในภำษำฮีบรูมีควำมหมำยเดียวกนักบัค ำวำ่ “ถูก
แทงทะลุ” ใน อิสยำห์.51:9-  

อิสยำห์.53:8,11,12- เขำเสือกไสผูน้ั้นไปเสียโดยไม่เป็นธรรม และมีใครใส่ใจในโชคชะตำของ
คนนั้นเล่ำ วำ่เขำไดถู้กฉุดคร่ำไปจำกเมืองมนุษยอ์ยำ่งไร หรือวำ่เพรำะควำมล่วงละเมิดของพวกเรำ เขำผู ้
นั้นจึงไดถู้กโบยตีใหถึ้งตำย เขำจะเห็นผลแห่งกำรยอมทนควำมเจบ็ปวดรวดร้ำวของเขำ และอ่ิมใจเน่ือง
ดว้ยกำรทนทุกขท์รมำนของเขำ ผูรั้บใชข้องเรำ คือผูช้อบธรรมนั้น จะน ำควำมชอบธรรมมำสู่คนเป็นอนั
มำก และจะรับเอำควำมผดิบำปของคนทั้งปวงแบกไป เพรำะฉะนั้นเรำจะปันทรัพยเ์ชลยแบ่งใหแ้ก่คนท่ี
มีอำนุภำพ เพรำะวำ่ผูน้ั้นไดย้อมสละเลือด จนกระทัง่หยดสุดทำ้ยและถูกนบัเขำ้อยูใ่นจ ำพวกผูล่้วง
ละเมิด ในขณะท่ีเขำแบกควำมผดิบำปของคนทั้งหลำยและไดเ้สนอควำมแทนคนล่วงละเมิดเหล่ำนั้น 

1.เปโตร.3:18- ดว้ยวำ่พระคริสตต์อ้งทรงทนทุกขท์รมำนมำคร้ังเดียว เพรำะควำมผดิดว้ย
เหมือนกนั คือ พระองคผ์ูช้อบธรรมเพื่อผูไ้ม่ชอบธรรม เพื่อจะไดน้ ำเรำทั้งหลำยไปถึงพระเจำ้ พระองค์
จึงไดม้รณำในเน้ือหนงั แต่ทรงชีวติเป็นข้ึนในวญิญำณ 

โรม.4:25- คือพระเยซูนั้น ผูต้อ้งทรงมอบไวแ้ลว้ เพรำะควำมผดิของเรำทั้งปวง และไดท้รงเป็น
ข้ึนมำจำกควำมตำย เพื่อจะใหเ้รำเป็นคนชอบธรรม 

1 โครินธ์ 15:3- ดว้ยวำ่ขอ้ควำมอนัส ำคญัท่ีสุด ซ่ึงขำ้พเจำ้รับไวแ้ลว้นั้น ขำ้พเจำ้ไดป้ระกำศแก่
ท่ำนทั้งหลำย คือวำ่พระคริสตไ์ดว้ำยพระชนม ์ เพรำะควำมผดิของเรำทั้งหลำย ตำมคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้
นั้น 

1 เปโตร.2:24- พระองคเ์องไดท้รงรับแบกควำมำบำปของเรำ ในพระกำยของพระองคท่ี์ตน้ไม้
นั้น เพื่อเม่ือเรำทั้งหลำยตำยฝ่ำยกำรบำปแลว้ เรำจะไดมี้ชีวติอยูฝ่่ำยกำรชอบธรรม ดว้ยรอยซ่ึงพระองค์
ไดถู้กเฆ่ียนนั้น ก็เป็นเหตุท่ีรักษำท่ำนทั้งหลำยใหห้ำยแลว้ 
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ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนมเ์น่ืองดว้ยควำมคิดบำปของผูอ่ื้น เป็นตน้วำ่ (ก) 
ควำมผดิบำปเป็นเหตุใหพ้ระองคต์อ้งส้ินพระชนม ์ (ข) ควำมผดิบำปท่ีพระองคท์รงแบกไวเ้ม่ือทรง
ส้ินพระชนมน์ั้น มิใช่เป็นของพระองค ์ หำกแต่เป็นควำมผดิบำปของผูอ่ื้นพระเยซูคริสตท์รง
ส้ินพระชนมเ์พื่อผูอ่ื้น คือวำ่ พระองคผ์ูช้อบธรรมผูส้มควรมีชีวติอยู ่ไดส้ิ้นพระชนมแ์ทนคนอธรรม ผูท่ี้
สมควรจะตอ้งตำย 

(2) มทัธิว.20:28- แมว้ำ่บุตรมนุษยก์็ดี มิไดม้ำเพื่อใหเ้ขำปรนนิบติั แต่ท่ำนมำเพื่อจะปรนนิบติั
เขำ และประทำนชีวติของท่ำนใหเ้ป็นค่ำไถ่คนเป็นอนัมำก 
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตไ์ดป้ระทำนชีวติของพระองค ์ เป็นค่ำไถ่คือวำ่กำรส้ินพระชนมข์อง
พระองค ์เป็นค่ำไถ่ใหค้นอ่ืนพน้จำกควำมตำย 

(3) อิสยำห์.53:10- ถึงกระนั้นพระเยโฮวำห์ก็ยงัทรงพอพระทยั ท่ีจะใหผู้น้ั้นฟกช ้ำและเจบ็ปวด 
เพื่อวำ่เม่ือผูน้ั้นพลีชีวติใหเ้ป็นเคร่ืองบูชำไถ่บำป เขำจะไดเ้ห็นเผำ่พนัธ์ุของเขำ เขำจะไดมี้อำยยุนืยำว 
และควำมโปรดปรำนแห่งพระเยโฮวำห์จะรุ่งเรืองอยูใ่นมือของผูน้ั้น 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตท์รงพลีพระชนม ์ เป็นเคร่ืองสักกำรบูชำไถ่มนุษยใ์หพ้น้จำกบำป กำรท่ีคน
บำปไดรั้บกำรไถ่ ก็โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระองคเ์ท่ำนั้น (ดู เลวีนิติ.6:6,7) 

เทียบ ฮีบรู.9:22- และตำมพระบญัญติันั้น ขำ้พเจำ้เกือบจะพดูไดว้ำ่ ทุกส่ิงถูกช ำระดว้ยโลหิต
และถำ้ไม่มีโลหิตไหลออกแลว้ ก็จะไม่มีกำรยกบำป ฮีบรู.9:28 พระคริสตจึ์งตอ้งถวำยพระองคเ์อง เป็น
เคร่ืองบูชำหนหน่ึง เพื่อจะไดท้รงรับเอำควำมบำปของคนเป็นอนัมำก แลว้พระองคจ์ะทรงปรำกฏคร้ังท่ี
สองปรำศจำกควำมบำปแก่บรรดำคนท่ีคอยพระองค ์ให้เขำถึงควำมรอดฉนันั้น (เทียบ อิสยำห์.53:12)  

(4) 1 ยอห์น.4:10- ในขอ้น้ีแหละเป็นควำมรัก ไม่ใช่ท่ีเรำไดรั้กพระเจำ้ แต่ท่ีพระองคไ์ดท้รงรัก
เรำ และไดท้รงใชพ้ระบุตรของพระองค ์เป็นผูท้รงระงบัพระพิโรธเพรำะควำมบำปของเรำ 

โรม.3:25- พระเจำ้ไดท้รงตั้งพระเยซูนั้นไว ้ ใหป้รำกฏเป็นท่ีระงบัพระพิโรธ เพรำะควำมเช่ือ
โดยพระโลหิตของพระองค ์ เพื่อจะไดส้ ำแดงควำมชอบธรรมของพระองคใ์นกำรท่ีพระองคไ์ดท้รงอด
กลั้นพระทยัไว ้และไดท้รงยกควำมผดิท่ีล่วงไปแลว้นั้น 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสตท์รงเป็น ผูร้ะงบัพระพิโรธของพระเจำ้ เพรำะควำมผดิบำปของเรำ พระเจำ้ได้
ทรงใชพ้ระเยซูใหเ้ป็นผูร้ะงบัพระพิโรธโดยพระโลหิตของพระองค ์ คือวำ่โดยกำรหลัง่พระโลหิตหรือ
กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซู พระองคจึ์งจะทรงสำมำรถระงบัพระพิโรธของพระเจำ้ ซ่ึงมีต่อเรำผูเ้ป็น
คนบำปได ้

พระเจำ้ทรงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิ และทรงเกลียดชงัควำมผดิบำป ควำมบริสุทธ์ิของพระองค ์ และ
กำรท่ีพระองคท์รงเกลียดชงัควำมบำปนั้น ตอ้งปรำกฏออกมำ พระองคต์อ้งพิโรธคนบำป หรือผูท่ี้เป็น
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ตวัแทนคนบำปตำมกฎหมำยของพระเจำ้ อิสยำห์.53:6- “เรำทั้งหลำยไดห้ลงทำงไปเสียแลว้ เช่นเดียวกบั
แกะ เรำต่ำงคนก็หนัไปตำมทำงของตนเอง และพระเยโฮวำห์ทรงใหบ้ำปผดิทั้งหมดของพวกเรำ ตกอยู่
กบัเขำผูน้ั้น” (ค  ำท่ีแปลวำ่ “ตกอยูก่บั” หมำยควำมวำ่ “กระทบอยำ่งรุนแรง”) และ อิสยำห์.5:38- “เขำ
เสือกไสผูน้ั้นไปเสียโดยไม่เป็นธรรม และมีใครใส่ใจในโชคชะตำของคนนั้นเล่ำ วำ่เขำไดถู้กฉุดคร่ำไป
จำกเมืองมนุษยอ์ยำ่งไรหรือวำ่เพรำะควำมล่วงละเมิดของพวกเรำ เขำผูน้ั้นจึงไดถู้กโบยตีใหถึ้งตำย” กำร
โบยตีท่ีผูอ่ื้นสมควรจะไดรั้บ ตกอยูท่ี่พระองค ์ ฉะนั้นพระองคจึ์ง “ถูกฉุดคร่ำไปจำกเมืองมนุษย”์ กำร
ส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์ป็นเหตุแรก ท่ีเรียกร้องให ้ควำมบริสุทธ์ิของพระเจำ้ปรำกฏออกมำ 

(5) กำลำเทีย.3:10,13- เพรำะวำ่คนทั้งหลำยซ่ึงพึ่งกำรประพฤติตำมพระบญัญติัถูกแช่งสำปแลว้ 
เพรำะมีค ำเขียนไวแ้ลว้วำ่ ทุกคนท่ีมิไดป้ระพฤติตำมทุกขอ้ ซ่ึงเขียนไวใ้นหนงัสือพระบญัญติันั้น ก็ถูก
แช่งสำปอยูแ่ลว้ พระคริสตไ์ดท้รงไถ่เรำใหพ้น้ควำมแช่งสำปแห่งพระบญัญติัโดยท่ีพระองคท์รงยอมถูก
แช่งสำปเพื่อเรำ เพรำะมีค ำเขียนไวแ้ลว้วำ่ ทุกคนท่ีตอ้งถูกแขวนไวบ้นตน้ไม ้ก็ถูกแช่งสำปแลว้ 
ข้อเสนอทีห้่า พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่เรำใหพ้น้จำกกำรแช่งสำปแห่งพระบญัญติั โดยท่ี
พระองคท์รงรับเอำค ำแช่งสำปนั้นไว ้แต่ผูเ้ดียว 

(6) 1 โครินธ์.5:7-....ดว้ยวำ่พระคริสต ์ผูเ้ป็นปัสกำของเรำทั้งหลำย ไดถู้กฆ่ำบูชำเสียแลว้ (เทียบ 
อพยพ.12:13,23- แต่เลือดท่ีทำไวต้ำมเรือนท่ีเจำ้ทั้งหลำยอยูน่ั้น จะเป็นหมำยส ำคญัส ำหรับเจำ้ เม่ือเรำ
เห็นเลือดนั้น เรำจะเนน้เจำ้ทั้งหลำยไว ้มหำภยันั้นจะไม่บงัเกิดแก่เจำ้ ขณะเม่ือเรำจะผลำญประเทศอียปิต์
นั้น....เม่ือพระองคท์รงเห็นเลือด ท่ีพรมไวท่ี้กรอบขำ้งบน และกรอบขำ้ง ๆ พระองคจ์ะทรงผำ่นเวน้
ประตูนั้น ไม่ยอมใหผู้ป้ระหำรเขำ้ไปในเรือนของเจำ้) 
ข้อเสนอทีห่ก พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์ เป็นเคร่ืองสักกำรบูชำ “ปัสกำ” เพือ่วำ่กำรหลัง่พระ
โลหิตของพระองค ์ จะไดเ้ป็นกำรรับโทษแทนเรำ เพื่อพระเจำ้จะทรงเวน้ผำ่นเรำไป และไม่ทรงลงโทษ
เรำ 

(7) กำลำเทีย 4:4,5- แต่เม่ือครบก ำหนดแลว้ พระเจำ้จึงทรงใชพ้ระบุตรของพระองคม์ำ ให้
ประสูติแต่สตรีและบงัเกิดใตพ้ระบญัญติั เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่ำนั้นซ่ึงอยูใ่ตพ้ระบญัญติั เพื่อเรำจะได้
กลบัคืนเขำ้ต ำแหน่งเป็นบุตร 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์เพื่อไถ่ผูท่ี้อยูใ่ตพ้ระบญัญติั เพื่อวำ่เรำจะไดมี้สิทธิเป็น
บุตรของพระเจำ้ 

(8) กำลำเทีย.1:4- พระเยซูนั้นไดท้รงประทำนพระองคเ์อง เพรำะควำมบำปของเรำทั้งหลำย 
เพื่อจะช่วยเรำใหพ้น้จำกโลกปัจจุบนัอนัชัว่น้ี ตำมชอบพระทยัของพระเจำ้พระบิดำของเรำ 
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ข้อเสนอทีแ่ปด พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์ เพื่อช่วยเรำใหพ้น้จำกควำมผดิบำปในโลกปัจจุบนั
อนัชัว่น้ี 

เรำเป็นทำสของควำมผิดบำปและพระบญัญติัในยคุปัจจบันัน้ี แต่โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระ
เยซูคริสต ์ เรำไดห้ลุดพน้จำกกำรเป็นทำสในยคุปัจจุบนั และกลำยเป็นพลเมืองของสวรรค ์และเป็นบุตร
ของพระเจำ้ (ฟีลิปปี.3:20) (เทียบ กำลำเทีย.4:3-5,7-9,5:1) 

(9) 1 เปโตร.3:18- ดว้ยวำ่พระคริสตก์็ตอ้งทรงทนทุกขท์รมำนมำคร้ังเดียว เพรำะควำมผดิดว้ย
เหมือนกนั คือพระองคผ์ูช้อบธรรมเพื่อผูไ้ม่ชอบธรรม เพื่อจะไดน้ ำเรำทั้งหลำยไปถึงพระเจำ้ พระองค์
จึงไดม้รณำในเน้ือหนงั แต่ทรงชีวติเป็นข้ึนในวญิญำณ 
ข้อเสนอทีเ่ก้า พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์เพื่อน ำเรำทั้งหลำยไปถึงพระเจำ้ 

กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ไดข้จดั “เหวลึก” ท่ีคัน่ระหวำ่งมนุษยผ์ูเ้ป็นคนบำปกบัพระ
เจำ้ผูบ้ริสุทธ์ิ 

(10) ยอห์น.12:24- เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ ถำ้เมล็ดขำ้วไม่ไดต้กลงในดินและเป่ือยเน่ำ
ไป ก็จะอยูเ่ป็นเมล็ดเดียวแต่ถำ้เป่ือยเน่ำไปแลว้จะงอกข้ึนเกิดผลมำก 
ข้อเสนอทีสิ่บ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์ เพื่อพระองคจ์ะไดเ้กิดผลมำก โดยกำรส้ินพระชนม์
ของพระองค ์จึงเกิดเผำ่พนัธ์ุใหม่คือบุตรของพระเจำ้ 

(11) โรม.14:9- ดว้ยวำ่เพรำะเหตุนั้นเอง พระคริสตจึ์งไดท้รงปลงพระชนมแ์ละไดท้รงคืนพระ
ชนมอี์ก เพื่อจะไดเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ของคนตำยและคนเป็น 
ข้อเสนอทีสิ่บเอด็ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์ และทรงฟ้ืนคืนพระชนมอี์ก เพื่อพระองคจ์ะได้
ทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของคนตำยและคนเป็น 

3. พระเยซูคริสต์ทรงส้ินพระชนม์เพือ่ใคร 

(1) โรม.8:32- พระองคผ์ูมิ้ไดท้รงเสียดำยพระบุตรเดียวของพระองค ์ แต่ไดท้รงโปรดประทำน
พระบุตรนั้น เพื่อประโยชน์แก่เรำทั้งหลำย ถำ้เช่นนั้นแลว้พระองคจ์ะไม่ทรงโปรดประทำนส่ิงสำรพดั 
ใหเ้รำทั้งหลำยดว้ยกนักบัพระบุตรนั้นหรือ 

เอเฟซสั.5:2- และจงประพฤติในควำมรัก เหมือนพระคริสตไ์ดท้รงรักท่ำน และทรงประทำน
พระองคเ์องเพื่อท่ำน เป็นเคร่ืองบรรณำกำร และเป็นเคร่ืองบูชำถวำยแก่พระเจำ้ เป็นสุคนธรสอนัหอม
หวำน 

ทิตสั.2:14- ผูไ้ดท้รง โปรดประทำนพระองคเ์องเพื่อเรำ ประสงคจ์ะไถ่เรำใหพ้น้จำกกำรอธรรม
ทุกอยำ่ง และทรงช ำระเรำใหเ้ป็นคนบริสุทธ์ิ ส ำหรับเป็นคนของพระองคเ์อง คือ เป็นคนท่ีมีใจร้อนรน
กระท ำกำรดี 
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1 โครินธ์.5:7- เหตุฉะนั้นจงช ำระเช้ือเก่ำออกเสีย เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะไดเ้ป็นกอ้นใหม่ท่ีไม่มี
เช้ือเลย ตวัอยำ่งพระคริสตผ์ูเ้ป็นปัสกำของเรำทั้งหลำย ไดถู้กฆ่ำบูชำเสียแลว้ 

2 โครินธ์.5:21- เพรำะวำ่พระเจำ้ ไดท้รงกระท ำใหพ้ระองคน์ั้นผูไ้ม่มีควำมผดิเป็นควำมผดิ 
เพรำะเห็นแก่เรำ เพื่อเรำจะไดเ้ป็นควำมชอบธรรมของพระเจำ้ โดยพระองค ์
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์ “เพื่อเรำทั้งหลำย” คือเพื่อทุกคนท่ีเช่ือในพระเยซู
คริสต ์

เรำจะเห็นวำ่ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์ เพื่อมนุษยท์ั้งหลำยแต่ทั้งน้ีหมำยควำมวำ่
พระองคท์รงส้ินพระชนม ์ เพื่อผูท่ี้ยอมรับพระพรแห่งกำรส้ินพระชนมน์ั้น เพื่อตนเองโดยควำมเช่ือ
โดยเฉพำะเท่ำนั้น (1 ทิโมธี.4:10- “โดยเห็นแก่ส่ิงน้ีเอง เรำจึงท ำกำรและตะเกียกตะกำย เพรำะวำ่เรำมี
ควำมหวงัใจพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ผูเ้ป็นท่ีรอดของคนทั้งปวงของคนทั้งหลำยท่ีเช่ือเป็นพิเศษ) น่ีคือ
ควำมจริงแห่งหลกัค ำสอนในสมยัโบรำณท่ีวำ่ พระเยซูคริสตไ์ม่ไดท้รงส้ินพระชนมเ์พื่อมนุษยทุ์กคน 
หำกแต่เพื่อผูเ้ช่ือโดยเฉพำะ 

(2) เอเฟซสั.5:25-27- ฝ่ำยสำมีจงรักภรรยำของตน เหมือนอยำ่งพระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัร
ดว้ย และไดป้ระทำนพระองคเ์องเพื่อคริสตจกัรนั้น เพื่อจะไดท้รงกนัคริสตจกัรนั้นไว ้ โดยท่ีไดท้รง
ช ำระดว้ยน ้ำและพระบิดำ เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงกนัคริสตจกัรนั้นไว ้โดยท่ีไดท้รงช ำระดว้ยน ้ำและพระ
ค ำ เพื่อพระองคจ์ะไดค้ริสตจกัรซ่ึงมีสง่ำรำศี ไม่มีต ำหนิ รอยยน่ หรือมลทินอ่ืน ๆ อยำ่งหน่ึงอยำ่งใดเลย 
แต่บริสุทธ์ิและปรำศจำกต ำหนิ 
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตไ์ดป้ระทำนพระองคเ์อง เพื่อคริสตจกัร 

พระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อมนุษยทุ์กคนก็จริงอยู ่ แต่โดยเฉพำะอยำ่งยิง่แลว้ พระองค์
ทรงเห็นแก่ “เจำ้สำว” ของพระองค ์ ซ่ึงทรงไถ่ไวเ้พื่อพระองคเ์อง และกำรส้ินพระชนมข์องพระองคก์็
เพื่อเจำ้สำวของพระองคโ์ดนเฉพำะ 

(3) กำลำเทีย.2:20- ขำ้พเจำ้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ และไม่ใช่ขำ้พเจำ้เองท่ีมีชีวติเป็นอยู ่แต่
พระคริสตต่์ำงหำกทรงมีชีวิตเป็นอยูใ่นขำ้พเจำ้ และชีวิตซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูใ่นเน้ือหนงัเด๋ียวน้ี ขำ้พเจำ้มีอยู่
โดยศรัทธำในพระบุตรของพระเจำ้ผูไ้ดท้รงรักขำ้พเจำ้ และไดป้ระทำนพระองคเ์องเพื่อขำ้พเจำ้ 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตไ์ดป้ระทำนพระองคเ์อง เพื่อผูเ้ช่ือเป็นส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อคริสตจกัรเป็น
ส่วนรวมโดยเฉพำะเท่ำนั้น แต่เพื่อทุกคนท่ีมีส่วนในพระกำย ดงันั้นผูเ้ช่ือแต่ละคนยอ่มพดูไดว้ำ่ 
“พระองคท์รงรักขำ้พเจำ้ และไดป้ระทำนพระองคเ์องเพื่อขำ้พเจำ้” 
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(4) โรม.14:15- แต่ถำ้พี่นอ้งของท่ำนหมองใจ เพรำะอำหำรท่ีท่ำนกิน ท่ำนก็ไม่ไดป้ระพฤติตำม
ควำมรักเสียแลว้ พระคริสตท์รงปลงพระชนมแ์ลว้เพื่อคนใด อยำ่ใหค้นนั้นพินำศ เพรำะเร่ืองอำหำรของ
ท่ำน 

1 โครินธ์.8:11 และพี่นอ้งท่ีอ่อนใจในควำมเช่ือนั้น ซ่ึงพระคริสตไ์ดท้รงยอมถวำยพระชนมเ์พื่อ
เขำนั้น จะพินำศเพรำะเหตุควำมรู้ของท่ำน 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์เพื่อพี่นอ้งท่ีอ่อนในควำมเช่ือ 

พระเยซูคริสตมิ์ไดส้ิ้นพระชนม ์ เพื่อคริสเตียนท่ีเขม้แขง็เท่ำนั้น แต่เพื่อคริสเตียนท่ีอ่อนแอดว้ย 
เพรำะคนเหล่ำนั้นเป็นคนในครอบครัวของพระองค ์ ถำ้เรำจะจ ำขอ้น้ีไว ้ เรำก็จะมีควำมอดทนต่อคริส
เตียนอ่อนแอท่ีไม่ค่อยเจริญเติบโตในชีวติคริสเตียน เขำอำจจะเป็นคริสเตียนท่ีอ่อนแอแต่เขำก็เป็น “พี่
นอ้งท่ีอ่อนในควำมเช่ือ” ซ่ึงพระคริสตไ์ดท้รงถวำยพระชนมเ์พื่อเขำเหล่ำนั้นเช่นเดียวกนั 

(5) มทัธิว.20:28- แมว้ำ่บุตรมนุษยก์็ดี มิไดม้ำเพื่อใหเ้ขำปรนนิบติั แต่ท่ำนมำเพื่อจะปรนนิบติั
เขำ และประทำนชีวติของท่ำน ใหเ้ป็นค่ำไถ่คนเป็นอนัมำก 
ข้อเสนอทีห้่า พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์ก็เพื่อคนเป็นอนัมำกมิใช่เพื่อคนเป็นจ ำนวนนอ้ย 

(6) ววิรณ์.5:9-....พระองคเ์ป็นผูส้มควรจะทรงรับหนงัสือ และแกะตรำหนงัสือนั้นออก 
เพรำะวำ่พระองคถู์กฆ่ำเสียแลว้และโดยพระโลหิตของพระองคไ์ดท้รงไถ่เรำทั้งหลำยออกจำกทุก
ตระกลู และทุกภำษำ และทุกชำติ และทุกประเทศ ถวำยแด่พระเจำ้ 
ข้อเสนอทีห่ก พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์ เพื่อมนุษยทุ์กตระกลู ทุกภำษำ ทุกชำติ และทุก
ประเทศ 

น่ีแหละเป็นมูลฐำนในกำรเผยแพร่พระกิตติคุณทัว่โลก และเป็นขอ้เรียกร้องท่ีจะตอ้งรีบท ำโดย
ด่วน “ใหข้ำ้พเจำ้ไปหำดวงใจของคนในทวปีอำฟริกำจำกตระกลูนั้น ๆ ท่ีพระเยซูคริสตท์รง
ส้ินพระชนมเ์พื่อเขำ” 

(7) ยอห์น.1:29- ล่วงไปวนัหน่ึง ยอห์นไดเ้ห็นพระเยซูเสด็จมำหำตน จึงกล่ำววำ่ “ดูแน่ะ พระ
เมษโปดกของพระเจำ้ ผูท้รงรับควำมผดิบำปของโลกไป” 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์เพื่อคนทั้งโลก 

พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำกรุณำแก่โลกได ้ เน่ืองดว้ยกำรส้ินพระชนมพ์ระเยซูคริสตเ์พื่อคน
ทั้งโลก กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตแ์ต่ผูเ้ดียว ก็เพียงพอส ำหรับมวลชนทัว่โลก และสำมำรถ
เกิดผลเตม็ท่ีแก่คนท่ีเช่ือในพระองค ์นอกจำกนั้นยงัเกิดผลแก่ทัว่โลกดว้ย (1 ยอห์น.2:2,1 โครินธ์.15:22) 
นยัหน่ึง พระเยซูคริสตท์รงเป็นประมุขของคริสตจกัร (เอเฟซสั 1:22) และทรงพลีพระชนม ์ ในฐำนะท่ี
ทรงเป็นประมุขของคริสตจกัรและเพื่อคริสตจกัรดว้ย อีกนยัหน่ึง พระองคท์รงเป็นประมุขของมนุษย์



 153 

ทุกตระกลูทัว่โลก กล่ำวคือทรงเป็นอำดมัคนท่ีสอง และทรงส้ินพระชนมใ์นฐำนะท่ีเป็นประมุขของคน
ทุกตระกลูทัว่โลก และเพื่อมนุษยท์ั้งปวง (1โครินธ์.15:22,45) 

(8) 1 ทิโมธี 2:6-....ผูท้รงประทำนพระองคเ์อง เป็นค่ำไถ่ส ำหรับคนทั้งปวงขอ้น้ีไดมี้พยำนใน
เวลำ อนัเหมำะ  
ข้อเสนอทีแ่ปด พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์เป็นค่ำไถ่มนุษยท์ั้งปวง 

พระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อมนุษยท์ั้งปวง ทรงเป็นค่ำไถ่ส ำหรับทุกคน พระองคท์รง
ก ำหนดควำมรอดไวใ้หทุ้กคน ดว้ยพระมหำกรุณำธิคุณจึงประกำศใหทุ้กคนทรำบได ้พระเยซูคริสตท์รง
ใชห้น้ีบำปใหม้นุษยทุ์กคนแลว้ มนุษยทุ์กคนไดรั้บกำรอภยัโทษบำปแลว้ มนุษยต์อ้งรับเอำดว้ยควำมเช่ือ
เท่ำนั้น กำรอภยับำปนั้น จึงจะเป็นของเขำเป็นส่วนตวั  

(9) ฮีบรู.2:9- แต่วำ่เรำเห็นผูห้น่ึง ซ่ึงบงัเกิดต ่ำกวำ่ทูตสวรรคอ์ยูช่ัว่ครำวหน่ึงคือพระเยซู และ
เพรำะพระองคไ์ดท้รงรับทุกขท์รมำนจนถึงควำมตำย ก็ไดท้รงรับสง่ำรำศีและยศศกัด์ิเป็นมงกุฎ เพื่อโดย
พระคุณของพระเจำ้ พระองคจ์ะไดท้รงชิมควำมตำยเผือ่มนุษยทุ์กคน 
ข้อเสนอทีเ่ก้า  พระเยซูคริสตไ์ดท้รงชิมควำมตำย เพื่อมนุษยทุ์กคน 

พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนมเ์พื่อมนุษยเ์ป็นส่วนรวม และยงัทรงส้ินพระชนม ์ ส ำหรับแต่
ละคนในทุกชำติทุกภำษำ พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำกรุณำ และประทำนควำมรอดแก่มนุษยทุ์กคน 
เน่ืองดว้ยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์

(10) 1 เปโตร.3:18- ดว้ยวำ่พระคริสตก์็ตอ้งทรงทนทุกขท์รมำนมำคร้ังเดียวเพรำะควำมผดิดว้ย
เหมือนกนั คือ พระองคผ์ูช้อบธรรมเพื่อผูไ้ม่ชอบธรรม เพื่อจะไดน้ ำเรำทั้งหลำยไปถึงพระเจำ้ พระองค์
จึงไดม้รณำในเน้ือหนงั แต่ทรงชีวติเป็นข้ึนในวญิญำณ 
ข้อเสนอทีสิ่บ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์เพื่อผูไ้ม่ชอบธรรม 

(11) โรม.5:6,8- เพรำะวำ่เม่ือเรำทั้งหลำยยงัขำดก ำลงัอยู ่ พระคริสตไ์ดท้รงตำยแทนควำมบำป
ในเวลำอนัเหมำะ แต่ฝ่ำยพระเจำ้ไดท้รงส ำแดงควำมรักของพระองคแ์ก่เรำทั้งหลำย คือขณะเม่ือเรำ
ทั้งหลำยเป็นคนบำป พระคริสตไ์ดท้รงยอมตำยแทนเรำ 
ข้อเสนอทีสิ่บเอด็ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์เพื่อคนบำป 

4. ผลแห่งการส้ินพระชนม์ของพระคริสต์ 

(1) เก่ียวกบัมนุษยท์ัว่ไป 
(ก) ยอห์น.12:32,33- ถำ้เรำถูกยกข้ึนจำกแผน่ดินแลว้ เรำจะชกัชวนคนทั้งปวงใหม้ำหำเรำ 

พระองคต์รัสอยำ่งนั้นเป็นท่ีส ำแดงวำ่ พระองคจ์ะส้ินพระชนมอ์ยำ่งไร 
ข้อเสนอทีห่น่ึง กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์เป็นเหตุใหค้นทั้งปวงกลบัมำหำพระองค ์
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กำรส้ินพระชนมข์องพระคริสต ์ เปรียบเสมือนแม่เหล็กมหึมำ ท่ีดึงดูดจิตใจของคนทัว่โลก ให้
เขำ้มำหำพระองค ์มีหลำยคนปฏิเสธไม่ยอมเขำ้หำพระองค ์ซ่ึงจะเป็นเหตุใหเ้ขำตอ้งพินำศ (ยอห์น.5:40) 
แต่พระเยซูคริสตผ์ูท้รงถูกตรึงไวท่ี้ไมก้ำงเขน ทรงชกัชวน และดึงดูดมนุษยใ์หเ้ขำ้มำหำพระองค ์

(ข) 1 ยอห์น.2:2- และพระองคน์ั้นเป็นผูท้รงระงบัพระพิโรธ เพรำะควำมบำปของพวกเรำ และ
ไม่ใช่ของพวกเรำพวกเดียว แต่วำ่ของมนุษยโ์ลกทั้งส้ินดว้ย 
ข้อเสนอทีส่อง กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์เป็นกำรระงบัพระพิโรธของพระเจำ้ เพื่อมนุษยโ์ลก 

กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นมูลฐำนแห่งกำรส ำแดงพระเมตตำกรุณำของพระเจำ้แก่
คนทัว่โลก พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำกรุณำแก่คนหน่ึงคนใดได ้ ก็เน่ืองดว้ยกำรส้ินพระชนมข์อง
พระเยซูคริสตเ์ท่ำนั้น 

ถาม ถำ้เช่นนั้น พระเจำ้ทรงส ำแดงพระเมตตำกรุณำต่อมนุษย ์ก่อนสมยัท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จลง
มำรับสภำเป็นมนุษยไ์ดอ้ยำ่งไร 

ตอบ ววิรณ์.13:8- “และบรรดำคนท่ีอำศยัแผน่ดินโลก จะบูชำสัตวร้์ำยนั้น เวน้ไวค้นทั้งปวงท่ีมี
ช่ือจดไว ้ ในสมุดทะเบียนประจ ำชีพ ตั้งแต่แรกทรงสร้ำงโลก คือสมุดของพระเมษโปดก ท่ีถูกฆ่ำเสีย
นั้น” 

กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นควำมจริงอนันิรันดร์ในสำยพระเนตรของพระเจำ้ 
พระองคท์รงวำงโครงกำรนั้นไว ้ตั้งแต่แรกสร้ำงโลก 

หมายเหตุ กำรระงบัพระพิโรธของพระเยซูคริสต ์ เพื่อผูท่ี้เช่ือพระองค์ ก็แตกต่ำงจำกท่ีทรง
กระท ำเพื่อมนุษยท์ัว่ไป 1 ยอห์น.2:2- “คือพระเยซูคริสตผูเ้ท่ียงธรรมนั้นและพระองคน์ั้นเป็นผูท้รง
ระงบัพระพิโรธ เพรำะควำมบำปของพวกเรำ และไม่ใช่พวกเรำพวกเดียว แต่วำ่ของมนุษยโ์ลกทั้งส้ิน
ดว้ย” กำรระงบัพระพิโรธของพระเยซู ส ำเร็จผลส ำหรับมนุษยท์ัว่โลก แต่เกิดผลสมบูรณ์ก็เฉพำะผูท่ี้เช่ือ 
(เทียบ 1 ทิโมธี.4:10 – “โดยเห็นแก่ส่ิงน้ีเอง เรำจึงท ำกำรและตะเกียกตะกำย เพรำะวำ่เรำมีควำมหวงัใน
พระเจำ้ ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ผูเ้ป็นท่ีรอดของคนทั้งปวง และของคนทั้งหลำยท่ีเช่ือเป็นพิเศษ” โรม 3:25- 
“พระเจำ้ไดท้รงตั้งพระเยซูนั้นไวใ้หป้รำกฏ เป็นท่ีระงบัพระพิโรธเพรำะควำมเช่ือโดยพระโลหิตของ
พระองค ์ เพื่อจะไดส้ ำแดงควำมชอบธรรมของพระองคใ์นกำรท่ีพระองคไ์ดท้รงอดกลั้นพระทยัไว ้ และ
ไดท้รงยกควำมผดิท่ีล่วงไปแลว้นั้น”) 

(ค) ยอห์น.1:29- ล่วงไปวนัหน่ึง ยอห์นไดเ้ห็นพระเยซูเสด็จมำหำตน จึงกล่ำววำ่ “ดูแน่ะ พระ
เมษโปดกของพระเจำ้ ผูท้รงรับควำมผดิบำปของโลกไป” 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตไ์ดท้รงยกโทษบำปของโลก โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระองค ์
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กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นกำรยกโทษบำปของโลกและเป็นกำรแผว้ถำงทำงไปสู่
พระเจำ้ เพื่อท่ีพระองคจ์ะไดท้รงอภยัโทษบำป และประทำนชีวติใหแ้ก่ทุกคน 

(ง) โรม.5:18- เหตุฉะนั้นกำรปรับโทษไดม้ำถึงคนทั้งปวง เพรำะควำมผดิคร้ังเดียวฉนัใดพระ
กรุณำก็มำถึงคนทั้งปวง ท ำใหเ้ป็นผูช้อบธรรม และใหมี้ชีวติจ ำเริญ เพรำะกำรชอบธรรมคร้ังเดียวฉนันั้น 

1 โครินธ์ 15:21,22 เพรำะวำ่ควำมตำยไดอุ้บติัข้ึน เน่ืองดว้ยมนุษยเ์ป็นเหตุฉนัใดกำรเป็นข้ึนมำ
จำกตำยนั้น ก็ไดอุ้บติัข้ึนเน่ืองดว้ยมนุษยเ์ป็นเหตุฉนันั้น ดว้ยวำ่คนทั้งปวงไดต้ำย เพรำะเก่ียวเน่ืองกบัอำ
ดำมฉนัใด คนทั้งปวงก็จะกลบัไดชี้วติคืนใหม่เพรำะเก่ียวเน่ืองกบัพระคริสตฉ์นันั้น 
ข้อเสนอทีส่ี่ โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์มนุษยทุ์กคนจึงจะฟ้ืนจำกควำมตำย 

กำรฟ้ืนข้ึนจำกควำมตำยนั้น อยูท่ี่กำรตดัสินใจของมนุษยทุ์กคน เก่ียวกบัพระเยซูคริสตว์ำ่ จะ
ฟ้ืนข้ึนมำสู่ชีวตินิรันดร์ หรือจะฟ้ืนคืนมำสู่กำรปรับโทษ และควำมอบัอำยเป็นนิตย ์ (ยอห์น.5:28,29, ดำ
เนียล.12:2) 

(2) เก่ียวกบัผูเ้ช่ือ 
(ก) อิสยำห์.53:10- ถึงกระนั้นพระเยโฮวำห์ก็ยงัทรงพอพระทยั ท่ีจะใหผู้น้ั้นฟกช ้ำและเจบ็ปวด 

เพื่อวำ่เม่ือผูน้ั้นพลีชีวติ ให้เป็นเคร่ืองบูชำไถ่บำป เขำจะไดเ้ห็นเผำ่พนัธ์ุของเขำ เขำจะไดมี้อำยยุนืยำว 
และควำมโปรดปรำนแห่งพระเยโฮวำห์จะรุ่งเรืองอยูใ่นเมืองของผูน้ั้น 
ข้อเสนอทีห่น่ึง โดยเหตุท่ีพระเยซูคริสตท์รงเป็นเคร่ืองสักกำรบูชำไถ่โทษบำป คือโดยกำรส้ินพระชนม์
ของพระองค ์จึงท ำใหเ้กิดเผำ่พนัธ์ุใหม่ทำงวญิญำณจิต 

เผำ่พนัธ์ุซ่ึงเป็นบุตรของพระเจำ้ เกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ (เทียบ 
ยอห์น.12:24) เผำ่พนัธ์ุทำงจิตวญิญำณน้ี เกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรส้ินพระชนมข์องพระองค ์ และจะท ำให้
พระเยซูคริสตท์รงเห็น “ผลแห่งกำรยอมทนควำมเจบ็ปวดรวดร้ำวของพระองค”์ พระองคจึ์งจะทรงพอ
พระทยั (อิสยำห์.53:11) 

(ข) ฮีบรู.9:26- มิฉะนั้นพระองคค์งตอ้งทนทุกขท์รมำนบ่อย ๆ ตั้งแต่สร้ำงโลกมำ แต่วำ่เด๋ียวน้ี
พระองคไ์ดท้รงปรำกฏในเวลำท่ีสุดน้ีคร้ังเดียว เพื่อจะไดก้ ำจดัควำมบำปไดโ้ดยถวำยพระองคเ์อง เป็น
เคร่ืองบูชำ 
ข้อเสนอทีส่อง โดยเหตุท่ีพระเยซูคริสตเ์อง ทรงเป็นเคร่ืองสักกำรบูชำไถ่โทษบำป พระองคจึ์งทรง
ท ำลำยบำป (ขอ้ควำมในพระคมัภีร์ท่ีกล่ำวอำ้งถึงในขอ้น้ี แสดงวำ่เป็นควำมผดิบำปของผูเ้ช่ือ) 

(ค) กำลำเทีย.3:13- พระคริสตไ์ดท้รงไถ่เรำ ใหพ้น้ควำมแช่งสำปแห่งพระบญัญติัโดยท่ี
พระองคท์รงยอมถูกแช่งสำปเพื่อเรำ เพรำะมีค ำเขียนไวแ้ลว้วำ่ ทุกคนท่ีตอ้งถูกแขวนไวบ้นตน้ไม ้ ก็ถูก
แช่งสำปแลว้ 
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ข้อเสนอทีส่าม โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ผูเ้ช่ือในพระองคจึ์งพน้กำรสำปแช่งแห่งพระ
บญัญติั 

โทษแห่งกำรละเมิดต่อพระบญัญติัของพระเจำ้นั้น พระเยซูไดท้รงใชห้น้ีใหห้มดส้ินแลว้ พระ
บญัญติันั้นไม่มีอ ำนำจ ปรักปร ำโทษของผูเ้ช่ือไดอี้กต่อไป 

(ง) โคโลสี.2:14- พระองคไ์ดท้รงฉีกสำรกรมธรรม ์ ซ่ึงไดแ้ต่งไวใ้นบญัญติัต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นท่ี
ขดัขวำงและต่อสู้เรำ และไดท้รงหยบิเอำไปเสียใหพ้น้ โดยทรงตรึงไวท่ี้กำงเขนนั้น 
ข้อเสนอทีส่ี่ โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ บนไมก้ำงเขนพระองคไ์ด ้ “ทรงฉีก” และไดท้รง 
“หยบิเอำไปเสียใหพ้น้” และไดท้รง “ตรึง” สำรกรมธรรมท่ี์ขดัขวำง และต่อสู้เรำ (คือพระบญัญติั) ไวท่ี้
กำงเขนนั้น 

ไม่เพียงเป็นกำรยกเลิกกำรแช่งสำปแห่งพระบญัญติัเท่ำนั้น แต่พระบญัญติัเองก็ถูกท ำลำย โดย
กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตด์ว้ย พระเยซูคริสตวไ์ดท้รงจดักำร กบัขอ้เรียกร้องของพระบญัญติั
ทุกประกำร พระองคไ์ดท้รงกระท ำใหพ้ระบญัญติัส ำเร็จ และไดท้รงยกเลิกพระบญัญติัเสียแลว้ 

เทียบ โรม.7:1-4,6- ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลำย ท่ำนไม่รู้หรือ (ดว้ยเรำพดูกบัคนท่ีรู้จกัพระบญัญติั
แลว้) วำ่ พระบญัญติันั้นมีอ ำนำจเหนือมนุษย ์ เฉพำะในเวลำท่ียงัมีชีวติอยู ่ เพรำะวำ่ผูห้ญิงจึงพน้จำกกฎ
นั้น เหตุฉะนั้นเม่ือสำมียงัมีชีวติอยู ่ แต่ถำ้ผูห้ญิงนั้นไปหลบันอนกบัชำยอ่ืน เขำก็ไดช่ื้อวำ่เป็นหญิงล่วง
ประเวณี แต่วำ่ถำ้สำมีตำยแลว้เขำก็พน้จำกประเพณีสำมีภรรยำนั้น แมว้ำ่เขำไปแต่งงำนกบัชำยอ่ืน ก็หำ
ผดิประเวณีไม่ เช่นนั้นแหละ พี่นอ้งทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำยไดต้ำยแต่พระบญัญติั โดยพระกำยของพระ
คริสต ์ เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะไดเ้ขำ้อยูก่บัผูอ่ื้น คือพระองคน์ั้นท่ีทรงเป็นข้ึนมำจำกควำมตำยแลว้ เพื่อเรำ
ทั้งหลำยจะไดเ้กิดผลถวำยพระเจำ้ แต่บดัน้ีเรำไดพ้น้จำกพระบญัญติั คือไดต้ำยแก่พระบญัญติัท่ีไดบ้งัคบั
เรำเม่ือก่อน เพื่อเรำทั้งหลำยจะไดป้ระพฤติใหม่ ตำมลกัษณะพระวญิญำณ มิใช่ตำมตวัอกัษรในพระ
บญัญติัเก่ำ 

(จ) เอเฟซสั.2:14-16- เพรำะวำ่พระองคน์ั้นเป็นสันติสุขของเรำ ผูไ้ดท้รงกระท ำใหท้ั้งสองฝ่ำย
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และทรงร้ือฝำกกั้นซ่ึงอยูร่ะหวำ่งเขำเสียแลว้และไดท้รงก ำจดั กำรซ่ึงเป็น
ปฏิปักษก์นัในเน้ือหนงัของพระองค ์ คือกฎของพระบญัญติัซ่ึงใหถื้อศีลต่ำงๆ นั้น เพื่อจะกระท ำใหท้ั้ง
สองฝ่ำยเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค ์เช่นนั้นแหละจึงกระท ำใหเ้กิดสันติสุข และเพื่อพระองคจ์ะทรง
กระท ำใหท้ั้งสองพวกเป็นไมตรีกบัพระเจำ้ ในกำยอนัเดียวกนัโดยกำงเขนนั้น ดว้ยวำ่พระองคไ์ดท้รง
ท ำลำยกำร ซ่ึงเป็นปฏิปักษก์นัโดยกำงเขนนั้น 
ข้อเสนอทีห้่า โดยกำรส้ินพระชนมพ์ระเยซูคริสตจึ์งทรง “ร้ือฝำกั้น” ระหวำ่งชนชำติยดูำกบัชนต่ำงชำติ
เสีย 
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พระบญัญติัไดแ้ยกชนชำติยดูำออกจำกชนต่ำงชำติ แต่โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต์
ในเน้ือหนงั ชำติกรีก หรือชำติอ่ืนๆ เพรำะทุกคนรวมเป็นอนัเดียวกนัในพระคริสต ์ (กำลำเทีย.3:28)   
พระโลหิตของพระเยซูคริสตก์ระท ำใหช้นทุกชำติร่วมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

(ฉ) กำลำเทีย.4:3-5- ฝ่ำยเรำก็เหมือนกนั เม่ือเป็นเด็กอยู ่เรำก็เป็นทำส อยูใ่ตบ้งัคบัโลกธรรม แต่
เม่ือครบก ำหนดแลว้ พระเจำ้จึงทรงใชพ้ระบุตรของพระองคม์ำใหป้ระสูติแต่สตรี และบงัเกิดใตพ้ระ
บญัญติั เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่ำนั้นซ่ึงอยูใ่ตพ้ระบญัญติั เพื่อเรำจะไดก้ลบัคืนเขำ้ต ำแหน่งเป็นบุตร (เทียบ 
กำลำเทีย.3:31 พระคริสตไ์ดท้รงไถ่เรำใหพ้น้ควำมแช่งสำปแห่งพระบญัญติั โดยท่ีพระองคท์รงยอมถูก
แช่งสำปเพื่อเรำ เพรำะมีค ำเขียนไวแ้ลว้วำ่ ทุกคนท่ีตอ้งถูกแขวนไวบ้นตน้ไมก้็ถูกแช่งสำปแลว้” 
ข้อเสนอทีห่ก โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ชนชำติยดูำยท่ีรับเช่ือพระเยซู ไดรั้บกำรไถ่โทษ
จำกกำรตกอยูใ่นอ ำนำจของพระบญัญติั พระเจำ้ทรงรับเขำไวเ้ป็นบุตรของพระองค ์

(ช) เอเฟซสั.2:11-13,19- เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงระลึกวำ่ เม่ือก่อนท่ำนเป็นพวกต่ำงชำติตำม
เน้ือหนงั และพวกท่ีรับพิธีสุหนตัในเน้ือหนงั ซ่ึงกระท ำดว้ยมือเคยเรียกท่ำนวำ่ เป็นพวกท่ีมิไดรั้บพิธี
สุหนตั จงระลึกวำ่ คร้ังนั้นท่ำนทั้งหลำยเป็นคนอยูห่่ำงจำกพระคริสต ์ ขำดจำกกำรเป็นพลเมืองของชน
ชำติอิสรำเอล และไม่มีส่วนในค ำสัญญำซ่ึงทรงสัญญำไวน้ั้น ไม่มีหวงั และอยูใ่นโลกปรำศจำกพระเจำ้ 
แต่บดัน้ีท่ำนทั้งหลำยอยูใ่นพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเม่ือก่อนอยูไ่กล แต่ไดเ้ขำ้มำใกลแ้ลว้ โดยพระโลหิตของ
พระคริสตน์ั้น เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยไม่ไดเ้ป็นแขกบำ้นแขกเมืองต่อไป แต่วำ่เป็นพลเมืองเดียวกนักบั
สิทธิชน และเป็นเช้ือพระวงศข์องพระเจำ้ 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ชนต่ำงชำติซ่ึงเม่ือก่อนอยูไ่กล ขำดจำกกำรเป็น
พลเมืองของชนชำติอิสรำเอลและไม่มีส่วนในพระสัญญำ....ไม่มีท่ีหวงั และอยูใ่นโลกโดยปรำศจำก
พระเจำ้ ไดเ้ขำ้มำใกลแ้ลว้ เป็นพลเมืองเดียวกนักบัสิทธิชน และเป็นเช้ือพระวงศพ์ระเจำ้ 

(ซ) โรม.5:10- ดว้ยวำ่ถำ้เม่ือเรำทั้งหลำยเป็นศตัรู เรำไดก้ลบัเป็นไมตรีกนักบัพระเจำ้ โดยควำม
ตำยแห่งพระบุตรของพระองค ์คร้ันเรำกลบัเป็นไมตรีแลว้ เรำจะรอดโดยชีวิตของพระองคแ์น่ยิง่กวำ่นั้น
อีกมำก 
ข้อเสนอทีแ่ปด โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระบุตรของพระเจำ้ ผูเ้ช่ือซ่ึงแต่ก่อนเป็นคนบำป ก็คืนดีกบั
พระเจำ้ 
กำรเป็นศตัรูต่อพระเจำ้ไดส้ิ้นสุดแลว้ เพรำะพระเยซูคริสต ์ไดท้รงท ำคนบำปใหคื้นดีกบัพระเจำ้ โลพระ
โลหิตของพระองค ์พระเยซูไดท้รงสมำนไตรี ระหวำ่งพระเจำ้ผูเ้ช่ือ 

(โคโลสี.1:20-22- และโดยพระองคน์ั้น ใหส่ิ้งสำรพดักลบัคืนดีกบัพระองค ์ โดยท่ีพระองค ์ ได้
ทรงกระท ำใหมี้มิตรสภำพ ดว้ยพระโลหิตแห่งกำงแขนของพระองคแ์ลว้คือโดยพระองคน์ั้น แมเ้ป็นส่ิง
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ในแผน่ดินโลกก็ดี หรือส่ิงในทอ้งฟ้ำก็ดี และท่ำนทั้งหลำยซ่ึงเม่ือก่อนไม่ถูกกนั และเป็นศตัรูในใจ โดย
กำรชัว่ต่ำงๆ บดัน้ีพระองคท์รงโปรดใหคื้นดีกบัพระองค ์ ในพระกำยเน้ือหนงัของพระองค ์ โดยควำม
ตำย เพื่อจะไดถ้วำยท่ำนทั้งหลำยจ ำเพำะพระองค ์ใหเ้ป็นผูบ้ริสุทธ์ิพน้จำกต ำหนิ และปรำศจำกท่ีจะติได ้

(ฌ) เอเฟซสั.1:7- ในพระองคน์ั้น เรำไดรั้บกำรไถ่ โดยพระโลหิตของพระองค ์ และไดรั้บอภยั
โทษในควำมผดิของเรำ โดยพระกรุณำอนัอุดมของพระองค ์
ข้อเสนอทีเ่ก้า โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสตผ์ูเ้ช่ือไดรั้บกำรไถ่แลว้ คือกำรอภยัโทษบำปของเขำ 

กำรอภยัโทษไม่ใช่ส่ิงท่ีจะตอ้งแสวงหำ เพรำะวำ่เรำไดรั้บแลว้ ดว้ยควำมเช่ือ โดยพระโลหิต
ของพระเยซูคริสต ์

(ญ) 1 ยอห์น.1:7- แต่ถำ้เรำด ำเนินอยูใ่นควำมสวำ่ง เหมือนอยำ่งพระองคส์ถิตอยูใ่นควำมสวำ่ง 
เรำก็ร่วมสำมคัคีธรรมซ่ึงกนัและกนั และพระโลหิตของพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระองค ์ ไดท้รง
ช ำระเรำทั้งหลำยใหป้รำศจำกบำปทั้งส้ิน 
ข้อเสนอทีสิ่บ พระโลหิตของพระเยซูคริสตไ์ดช้ ำระ (และก ำลงัช ำระอยูเ่สมอ) บุคคลอยูใ่นควำมสวำ่ง 
ใหพ้น้จำกควำมผดิบำป 

ถาม ขอ้น้ีหมำยควำมวำ่ พระโลหิตของพระเยซูคริสตไ์ดช้ ำระใหพ้น้มลทิน ซ่ึงควำมผดิบำปได้
น ำมำสู่คนผดิบำป หรือช ำระใหพ้น้จำกควำมผดิบำปโดยตรง 

เลวนิีติ.16:30- เพรำะในวนันั้นปุโรหิตจะกระท ำไถ่โทษท่ำนทั้งหลำย จะช ำระท่ำนทั้งหลำยให้
เป็นสะอำด ปรำศจำกกำรบำปท่ีท่ำนทั้งหลำยไดก้ระท ำต่อพระพกัตร์พระเยโฮวำห์ 

เลวนิีติ.14:19,31- ปุโรหิตจะถวำยบูชำไถ่โทษ เพรำะคนท่ีจะเป็นสะอำดปรำศจำกมลทินนั้น 
และภำยหลงัปุโรหิตจึงจะฆ่ำสัตวส์ ำหรับเผำบูชำ ตวัหน่ึงเอำเป็นเคร่ืองบูชำไถ่โทษ และอีกตวัหน่ึงเป็น
เคร่ืองบูชำถวำยกบัเคร่ืองกระยำหำร ของเหล่ำน้ีปุโรหิตจะบูชำถวำยต่อพระพกัตร์พระเยโฮวำห์ไถ่โทษ 
คนท่ีจะเป็นสะอำด 

เยเรมีย.์33:8- และเรำจะช ำระเขำทั้งปวงใหป้รำศจำกกำรชัว่ของเรำ ท่ีเขำทัว่ปวงไดท้  ำผิดต่อเรำ 
และเรำจะยกแต่บรรดำบำปโทษ ของเขำทั้งปวง ท่ีเขำท ำบำปและท่ีเขำไดท้  ำผดิเรำนั้น 

สดุดี.51:7- ขอทรงช ำระขำ้พเจำ้ดว้ยตน้หุสบ แลว้ขำ้พเจำ้จะสะอำด ขอทรงฟอกลำ้งขำ้พเจำ้ 
และขำ้พเจำ้จะขำวกวำ่หิมะ 

ววิรณ์.1:5- และจำกพระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นพยำนอนัสัตยซ่ื์อ และทรงเป็นผูแ้รกในจ ำพวกคน
ท่ีตำยไปแลว้ ซ่ึงไดก้ลบัเป็นข้ึนมำ และผูท้รงครอบครองกษตัริยท์ ั้งปวงบนพื้นโลก จงถวำยพระ
เกียรติยศและไอศวรรยำนุภำพแด่พระองคน์ั้นสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์ ผูไ้ดท้รงรักเรำทั้งหลำย และไดท้รง
ปลดเปล้ืองบำปของเรำ ดว้ยพระโลหิตของพระองค ์
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ววิรณ์.7:14- ขำ้พเจำ้จึงตอบท่ำนวำ่ “ท่ำนเจำ้ขำ้ ท่ำนก็ทรำบแลว้ ท่ำนจึงบอกขำ้พเจำ้วำ่ “คน
เหล่ำนั้นคือคนท่ีมำจำกควำมทุกขเ์วทนำมำกยิง่ และไดล้ำ้งช ำระเส้ือผำ้ใหข้ำว ในพระโลหิตของพระ
เมษโปดกนั้น” 

ฮีบรู.9:22,23- และตำมพระบญัญติันั้น ขำ้พเจำ้เกือบจะพดูไดว้ำ่ ทุกส่ิงถูกช ำระดว้ยโลหิต และ
ถำ้ไม่มีโลหิตไหลออกแลว้ ก็จะไม่มีกำรยกบำป เหตุฉะนั้นจ ำเป็นท่ีจะตอ้งช ำระตวั อยำ่งซ่ึงไดม้ำจำก
แบบในฟ้ำสวรรค ์ โดยใชเ้คร่ืองบูชำอยำ่งน้ี แต่วำ่แบบในสวรรคน์ั้นเอง ตอ้งช ำระโดยบูชำอนัประเสริฐ
กวำ่บูชำเหล่ำนั้น 

เอเฟซสั.1:7- ในพระองคน์ั้น เรำไดรั้บกำรไถ่โดยพระโลหิตของพระองค ์ และไดรั้บอภยัโทษ
ในควำมผดิของเรำ โดยพระกรุณำอนัอุดมของพระองค์ 

โรม.3:25- พระเจำ้ไดท้รงตั้งพระเยซูนั้นไว ้ ใหป้รำกฏเป็นท่ีระงบัพระพิโรธเพรำะควำมเช่ือ 
โดยพระโลหิตของพระองค ์ เพื่อจะไดส้ ำแดงควำมชอบธรรมของพระองค ์ ในกำรท่ีพระองคไ์ดท้รงอด
กลั้นพระทยัไว ้และไดท้รงยกควำมผดิท่ีล่วงไปแลว้นั้น 

โรม.5:9- เด๋ียวน้ี เม่ือเรำเป็นคนชอบธรรมแลว้ โดยโลหิตของพระองคเ์รำก็จะพน้จำกพระพิโรธ
ของพระเจำ้โดยพระองค ์แน่ยิง่กวำ่นั้นอีก 

มทัธิว.26:28- ดว้ยน่ีเป็นโลหิตแห่งค ำสัญญำของเรำ ซ่ึงตอ้งเทออก เพื่อไถ่โทษคนเป็นอนัมำก 
ตอบ ขอ้เหล่ำน้ีให้เห็นอยำ่งแจง้ชดัวำ่ กำรช ำระโดยโลหิตในพระคริสตธรรมคมัภีร์ คือกำร

ช ำระใหพ้น้มลทิน โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ ทุกคนท่ีเดินในควำมสวำ่ง ก็ไดรั้บกำรช ำระลำ้ง
ตลอดเวลำ ทุกชัว่โมงทุกนำที ใหพ้น้จำกมลทินแห่งควำมผดิบำป เขำไม่ตอ้งแบกความผิดบาปอีกต่อไป 
แมว้ำ่ยงัมีบำปเหลืออยู่ในจิตของเขากต็าม พระคริสตผ์ูท้รงพระชนมอ์ยู ่ และพระวญิญำณบริสุทธ์ิ จะ
ทรงจดักำรกบับำปท่ีเหลืออยูน่ั้น 

(ฏ) โรม.5:9- เด๋ียวน้ีเม่ือเรำเป็นคนชอบธรรมแลว้ โดยพระโลหิตของพระองค ์เรำก็พน้จำกพระ
พิโรธของพระเจำ้โดยพระองค ์แน่ยิง่กวำ่นั้นอีก 
ข้อเสนอทีสิ่บเอด็ โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ผูเ้ช่ือจึงเป็นผูช้อบธรรม 

ถาม กำรอภยัโทษบำป และกำรโปรดให้เป็นผูช้อบธรรม แตกต่ำงกนัอยำ่งไร 
ตอบ กำรอภยัโทษบำปเป็นกำรยกเอำควำมผิดบำปไปเสีย แต่กำรนบัวำ่เป็นผูช้อบธรรม เป็น

กำรประทำนควำมชอบธรรม กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นกำรแลกเปล่ียนฐำนะระหวำ่ง 
พระเยซูคริสตก์บัผูเ้ช่ือ ในกำรส้ินพระชนม ์พระองคท์รงถูกปรับโทษแทนเรำ เฉพำะพระพกัตร์พระเจำ้ 
ฉะนั้น เรำจึงไดรั้บกำรตอ้นรับ เฉพำะพระพกัตร์พระเจำ้แทนพระองค ์ (2 โครินธ์.5:21- “เพรำะวำ่พระ
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เจำ้ไดท้รงกระท ำใหพ้ระองคน์ั้น ผูไ้ม่มีควำมผิดเป็นควำมผดิเพรำะเห็นแก่เรำ เพื่อเรำจะไดเ้ป็น
ควำมชอบธรรมของพระเจำ้โดยพระองค์”) 

(ฏ) โรม.8:33,34- ใครผูใ้ดจะอำจฟ้องคนเหล่ำนั้น ท่ีพระเจำ้ไดท้รงเลือกไวพ้ระเจำ้ไดท้รงโปรด
ใหพ้น้โทษแลว้ ใครเล่ำจะเป็นผูป้รับโทษอีก ก็คือพระเยซูคริสตท่ี์ส้ินพระชนมแ์ลว้นัน่แหละ และ
ยิง่กวำ่นั้นอีก ไดท้รงคืนพระชนมท์รงสถิตอยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ และทรงอธิษฐำนขอเพื่อ
เรำทั้งหลำยดว้ย 
ขอ้เสนอท่ีสิบสอง เน่ืองดว้ยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ จึงไม่มีผูใ้ดจะปรับโทษ หรือฟ้องผูท่ี้
เช่ือในพระคริสตไ์ด ้

ไม่มีกำรปรับโทษแก่คนท่ีเช่ือพระเยซูคริสตอี์กเลย เพรำะกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์
ไดช้ ำระทุกอยำ่งเรียบร้อยแลว้ 

โรม.8:1-3 เหตุฉะนั้นกำรปรับโทษไม่มีแก่คนทั้งหลำย ท่ีอยูใ่นพระเยซูคริสตเ์พรำะวำ่กฏของ
พระวญิญำณแห่งชีวติในพระคริสต ์ ไดก้ระท ำใหข้ำ้พเจำ้พน้จำกกฎของควำมผดิและของควำมตำยดว้ย 
ส่ิงซ่ึงพระบญัญติันั้นท ำไม่ได ้ เพรำะเน้ือหนงัท ำใหอ่้อนก ำลงัเสีย พระเจำ้จึงทรงใชพ้ระบุตรของ
พระองค ์มำรับสภำพในรูปกำยเน้ือหนงัอยำ่งท่ีผดิแลว้ และเป็นสักกำรระบูชำเพื่อควำมผดินั้น พระองค์
จึงไดท้รงปรับโทษควำมผดิท่ีอยูใ่นเน้ือหนงั 

(ฐ) กิจกำรอคัรทูต.20:28- เพรำะฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงระวงัตวัใหดี้ และจงรักษำฝงูแกะ ท่ีพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิทรงไดต้ั้งท่ำนไวเ้ป็นผูดู้แล และเพื่อจะไดบ้  ำรุงเล้ียงคริสตจกัรของพระเจำ้ ท่ีพระองค์
ทรงไดด้ว้ยพระโลหิตของพระองคเ์อง 

1 โครินธ์.6:20 – ดว้ยวำ่ไดท้รงไถ่ท่ำนทั้งหลำยไวแ้ลว้ตำมรำคำ เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจง
ถวำยเกียรติยศแก่พระเจำ้ ดว้ยร่ำงกำยของท่ำน 

ววิรณ์ 5:9,10 และเขำทั้งหลำยร้องเพลง เป็นค ำเพลงใหม่วำ่ พระองคเ์ป็นผูส้มควรจะทรงรับ
หนงัสือ และแกะตรำหนงัสือนั้นออก เพรำะวำ่พระองคถู์กฆ่ำเสียแลว้ และโดยพระโลหิตของพระองค์
ไดท้รงไถ่เรำทั้งหลำย ออกจำกทุกตระกลูและทุกภำษำ และทุกชำติ และทุกประเทศถวำยแด่พระเจำ้ 
และพระองคไ์ดท้รงโปรดให้เขำเป็นอำณำจกัร และเป็นปุโรหิตของพระเจำ้ และเขำจะครอบครอง
แผน่ดินโลก 
ข้อเสนอทีสิ่บสาม พระเยซูคริสตไ์ดท้รงไถ่คริสตจกัร และผูเ้ช่ือแต่ละคน โดยกำรส้ินพระชนมข์อง
พระองค ์เด๋ียวน้ีเขำเป็นคนของพระเจำ้แลว้ 

เรำเป็นคนของพระเจำ้ ดงันั้นพญำมำรก็ดี หรือโลกก็ดี หรือตวัเรำเองก็ดี ไม่มีสิทธ์ิในตวัเรำอีก
ต่อไป พระเจำ้ทรงดูแลรักษำคนของพระองคเ์อง 
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(เทียบ 1 เปโตร.2:9- แต่ท่ำนทั้งหลำยเป็นตระกลูท่ีทรงเลือกไว ้ เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็น
ประเทศอนับริสุทธ์ิ เป็นพลไพร่ของพระเจำ้เอง เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะไดส้ ำแดงพระบำรมีคุณของ
พระองค ์ผูไ้ดท้รงเรียกท่ำนทั้งหลำย ใหอ้อกมำจำกควำมมืด เขำ้ในสวำ่งอนัมหศัจรรยข์องพระองค)์ 

(ฑ) ฮีบรู.10:10 ก็โดยน ้ำพระทยันั้นเอง ท่ีเรำทั้งหลำยไดถู้กช ำระใหบ้ริบูรณ์แลว้ คือกำรถวำย
พระกำยของพระเยซูคริสต ์แต่คร้ังเดียวเท่ำนั้น 
ข้อเสนอทีสิ่บส่ี โดยกำรท่ีพระเยซูคริสตท์รงถวำยพระองคเ์องเพื่อเรำผูท่ี้เช่ือในพระองค ์ จึงไดรั้บกำร
ช ำระใหบ้ริสุทธ์ิโดยพระองค ์

คนท่ีเช่ือพระเยซูคริสตทุ์กคน ๆ คน ไดรั้บกำรช ำระใหบ้ริสุทธ์ิ กำรท่ีพระเยซูคริสตท์รงถวำย
พระองคเ์อง ไดแ้ยกเขำไวเ้พื่อพระเจำ้ พระโลหิตของพระเยซูคริสตไ์ดแ้ยกคนท่ีเช่ือพระเจำ้ออกจำก
ชำวโลก (เทียบ อพยพ.11:7 กบั อพยพ.12:13) กำรแยกระหวำ่งเรำกบัชำวโลก ซ่ึงเป็นอยูแ่ลว้นั้น เน่ือง
ดว้ยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์เรำตอ้งส ำแดงออกในกำรด ำเนินชีวติประจ ำวนัของเรำ 

(ฒ) ฮีบรู.10:14- เพรำะวำ่โดยกำรทรงถวำยบูชำหนเดียว พระองคไ์ดท้รงกระท ำใหค้นทั้งหลำย
ท่ีถูกช ำระแลว้ ถึงท่ีส ำเร็จเป็นนิตย ์
ข้อเสนอทีสิ่บห้า โดยกำรถวำยเคร่ืองสักกำรบูชำหนเดียว คือกำรถวำยพระชนมข์องพระองคเ์องพระเยซู
คริสตไ์ดท้รงช ำระเรำให้เป็นผูบ้ริสุทธ์ินิรันดร์ ผูเ้ช่ือทั้งหลำยไดรั้บกำรช ำระเป็นนิตย ์ โดยกำร
ส้ินพระชนมข์องพระคริสต ์

ถาม กำรท่ีผูเ้ช่ือไดรั้บกำรช ำระเป็นนิตยน์ั้นหมำยควำมวำ่อะไร? 
ตอบ ฮีบรู.10:1,2- “โดยเหตุท่ีพระบญัญติันั้น ไดเ้ป็นแต่เงำของส่ิงดี ท่ีจะมำภำยหนำ้ มิใช่ตวั

จริงแห่งของส่ิงนั้นทีเดียว พระบญัญติันั้นจะใชเ้คร่ืองบูชำท่ีเขำถวำยทุกปี ๆ เสมอมำ กระท ำใหผู้ถ้วำย
สักกำระบูชำนั้นถึงท่ีส ำเร็จไม่ได ้ ถำ้หำไม่ เขำคงไดห้ยดุจำกกำรถวำยเคร่ืองบูชำนั้นแลว้มิใช่หรือ 
เพรำะวำ่ผูถ้วำยเคร่ืองบูชำนั้น เม่ือไดถู้กช ำระใหบ้ริสุทธ์ิคร้ังหน่ึงแลว้ คงจะมิไดรู้้สึกตวัวำ่ไดท้  ำบำป
ต่อไป” เขำไดรั้บกำรช ำระใหบ้ริสุทธ์ิเฉพำะพระพกัตร์พระเจำ้ ไม่ใช่วำ่เขำเป็นผูมี้ควำมชอบธรรมครบ
สมบูรณ์ โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ผูเ้ช่ือไดรั้บกำรช ำระ ใหป้รำศจำกมลทินเป็นนิตยผ์ูเ้ช่ือ
ไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัควำมผิดบำปอีกต่อไป เพรำะพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ไดก้ระท ำใหเ้ขำพน้จำก
มลทินแห่งควำมผดิบำป โดยกำรถวำยพระชนมข์องพระองคเ์อง พระเยซูไดท้รงจดักำรกบัควำมผดิบำป
ของผูเ้ช่ือเรียบร้อยแลว้ โดยกำรถวำยพระองคเ์องคร้ังเดียว 

(ณ) ฮีบรู.9:14- มำกยิง่กวำ่นั้นสักเท่ำไร พระโลหิตของพระคริสต ์ ผูป้ระกอบดว้ยพระวญิญำณ
นิรันดร์ ไดท้รงถวำยพระองคเ์องแก่พระเจำ้ เป็นเคร่ืองบูชำอนัปรำศจำกต ำหนิ จะไดท้รงช ำระใจวนิิจฉยั
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ผดิและชอบของท่ำนทั้งหลำย ใหพ้น้จำกกำรประพฤติท่ีตำยแลว้ เพื่อจะไดป้ฏิบติัพระเจำ้ผูท้รงพระชนม์
อยู ่
ข้อเสนอทีสิ่บหก พระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ ช ำระใจวนิิจฉยัผดิและชอบของผูเ้ช่ือ ใหพ้น้จำกกำร
ประพฤติท่ีตำยแลว้ เพื่อปฏิบติัพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่

พระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ ไม่เพียงแต่ช ำระใจวนิิจฉยัผิดและชอบของผูเ้ช่ือ ใหพ้น้จำกภำระ
มลทินแห่งบำปเท่ำนั้น แต่ยงัช่วยใหห้ลุดพน้จำกภำระ ในกำรพยำยำมช่วยตวัเองใหพ้น้บำป และท ำให้
พระเจำ้ทรงพอพระทยั คือจำกกำรประพฤติท่ีตำยแลว้ กำรถวำยสักกำรบูชำไถ่บำปของพระเยซู ไดค้รบ
บริบูรณ์แลว้ และบดัน้ีผูเ้ช่ือจึงมีใจวนิิจฉยัผดิและชอบ เป็นอิสระจำกมลทินแห่งควำมผดิบำป จำกภำระ
แห่งกำรกระท ำท่ีไม่สมบูรณ์ของตนเองอีกต่อไป ผูเ้ช่ือจึงสำมำรถปฏิบติัพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยูโ่ดย
อิสระ และรับสิทธิเป็นบุตรของพระเจำ้ 

(เทียบ โรม.8:15- เหตุวำ่ท่ำนทั้งหลำยมิไดรั้บนิสัยอยำ่งทำสถึงควำมกลวัอีก แต่ท่ำนทั้งหลำย
ไดรั้บนิสัยอยำ่งบุตร ซ่ึงใหเ้รำทั้งหลำยร้องเรียกพระเจำ้วำ่ “อบับำ” คือพระบิดำ) 

ปัจจุบนัน้ีมีหลำยคนท่ีเรียกตนเองวำ่คริสเตียน แต่ไม่ยอมใหพ้ระโลหิตของพระคริสตช์ ำระใจ
วนิิจฉยัผดิและชอบของตน ใหพ้น้จำก “กำรประพฤติท่ีตำยแลว้” พวกน้ียงัมุ่งแสวงหำหนทำงช ำระบำป
ของตน โดยกำรกระท ำของตนเอง เพื่อใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้ ซ่ึงควำมจริงเรำไม่จ  ำตอ้งท ำส่ิงใดอีก
แลว้ เพรำะพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ไดก้ระท ำใหเ้รำเป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้เป็นนิตยอ์ยูแ่ลว้ 

(2 โครินธ์.5:21- เพรำะวำ่พระเจำ้ไดท้รงกระท ำใหพ้ระองคน์ั้น ผูไ้ม่มีควำมผดิเป็นควำมผดิ 
เพรำะเห็นแก่เรำ เพื่อเรำจะไดเ้ป็นควำมชอบธรรมของพระเจำ้โดยพระองค ์ โรม.3:21,22- แต่เด๋ียวน้ี
ควำมชอบธรรมของพระเจำ้ ก็ปรำกฏนอกจำกกำรประพฤติตำมพระบญัญติั พระบญัญติักบัเหล่ำศำสดำ
พยำกรณ์ก็เป็นพยำนอยู ่ คือ ควำมชอบธรรมของพระเจำ้ ซ่ึงประทำนแก่คนทั้งปวง โดยควำมเช่ือท่ีเขำ
ไดเ้ช่ือในพระเยซูคริสต ์เพรำะวำ่ไม่ทรงเห็นวำ่คนทั้งหลำยต่ำงกนั) 

มีมนุษยอ์ยูส่ำมจ ำพวก (1) ผูท่ี้ไม่ส ำนึกถึงภำระของควำมผดิบำปเลย เขำรักควำมผดิบำป (2) ผู ้
ท่ีรู้สึกนึกบำป และแสวงหำหนทำงท่ีจะพน้จำกภำระบำป ดว้ยกำรกระท ำของตนเอง คือ “กำรประพฤติ
ท่ีตำยแลว้” เพื่อท่ีจะท ำใหพ้ระเจำ้พอพระทยั ซ่ึงควำมจริงแลว้ ไม่มีควำมสุขอยำ่งแทจ้ริงใด ๆ เกิดข้ึน 
จำกกำรกระท ำเหล่ำน้ีเลย เพรำะไม่ใช่ควำมรักท่ีแทจ้ริง หรือกำรปฏิบติัพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริงเลย (3) ผูท่ี้
เช่ือพระคริสตแ์ละเช่ือในกำรไถ่โทษโดยพระโลหิตของพระองค ์ รู้และเขำ้ใจวำ่ โดยกำรส้ินพระชนม ์
พระเยซูคริสตไ์ดท้รงช ำระโทษบำปของเขำเป็นนิตยนิ์รันดร์ดงันั้น เขำจึงมีใจวนิิจฉยัผดิและชอบ ท่ี
ไดรั้บกำรช ำระจำกควำมผดิบำปและจำกกำรประพฤติท่ีตำยแลว้ จิตใจของเขำเตม็ไปดว้ยควำมรักพระ
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เจำ้ และเขำก็ปฏิบติัพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยูโ่ดยอิสระ ดว้ยควำมรักท่ีเกิดควำมเช่ือ โดยพระโลหิตท่ีได้
ช ำระลำ้ง และท ำใหเ้ขำเป็นคนดีรอบคอบ 

(ค) ฮีบรู.10:19,20- เหตุฉะนั้นพี่นอ้งทั้งหลำย เรำจึงมีใจกลำ้ท่ีจะเขำ้ไปในท่ีบริสุทธ์ิ โดยพระ
โลหิตของพระเยซู ตำมทำงใหม่และเป็นทำงท่ีมีชีวติ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเปิดออกส ำหรับเรำทั้งหลำย 
โดยพระวสูิตรนั้น คือพระกำยของพระองค ์
ข้อเสนอทีสิ่บเจ็ด โดยพระโลหิตของพระคริสต ์ เน่ืองดว้ยกำรส้ินพระชนมข์องพระองค ์ผูท่ี้เช่ือพระเยซู 
จึงมีใจกลำ้ท่ีจะเขำ้ไปในท่ีบริสุทธ์ิ คือเขำ้เฝ้ำเฉพำะพระพกัตร์พระเจำ้ 

ควำมจริงพระเจำ้ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และขำ้พเจำ้เป็นคนบำป แต่โดยท่ีพระเยซูคริสตท์รงถวำย
พระองคเ์อง “คร้ังเดียว” ขำ้พเจำ้จึงไดรั้บกำรช ำระอยำ่งครบบริบูรณ์ โดยซ่ึงพระโลหิตซ่ึงเป็นของ
ประเสริฐท่ีสุดส ำหรับพระเจำ้ ขำ้พเจำ้จึงสำมำรถเขำ้ถึงพระท่ีนัง่ของพระเจำ้โดยใจกลำ้ โอ พระโลหิต
อนัประเสริฐ ช่ำงอศัจรรยย์ิง่นกั 

(ต) ววิรณ์.22:14- คนทั้งหลำยท่ีช ำระเคร่ืองนุ่งห่มของตนก็เป็นสุข เพื่อเขำจะมีสิทธ์ิท่ีจะมำถึง
ตน้ไมแ้ห่งชีวิต และเพื่อจะไดเ้ขำ้ไปในเมืองนั้นโดยทำงประตู 
(เทียบ ววิรณ์ 7:14 ขำ้พเจำ้จึงตอบท่ำนวำ่ “ท่ำนเจำ้ขำ้ ท่ำนก็ทรำบแลว้” ท่ำนจึงบอกขำ้พเจำ้วำ่ “คน
เหล่ำนั้นคือคนท่ีมำจำกควำมทุกขเวทนำมำกยิง่ และไดล้ำ้งช ำระเส้ือผำ้ใหข้ำว ในพระโลหิตของพระ
เมษโปดกนั้น”) 
ข้อเสนอทีสิ่บแปด เน่ืองดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจ แห่งพระโลหิตของพระองคใ์นกำรช ำระ ผูท่ี้ช ำระเส้ือผำ้ของ
เขำใหข้ำวในพระโลหิตนั้น จึงมีสิทธ์ิเขำ้ไปถึงตน้ไมแ้ห่งชีวติ และเขำ้ไปในเมืองสวรรคท์ำงประตู 

(เทียบ ปฐมกำล.3:22-24- แลว้พระเยโฮวำห์เจำ้ตรัสวำ่ “ดูเถิด มนุษยก์ลำยเป็นเช่นผูห้น่ึงใน
พวกเรำ ในกำรท่ีรู้จกัควำมดีและชัว่แลว้ บดัน้ีเกรงวำ่เขำจะยืน่มือหยบิผลไมท่ี้ใหชี้วติเจริญกินเขำ้ไป ท ำ
ใหอ้ำยยุนือยูเ่ป็นนิตย ์ เหตุฉะนั้น พระเยโฮวำห์เจำ้จึงทรงขบัไล่เขำออกเสียจำกสวนเอเดน ใหไ้ปท ำมำ
หำกินในท่ีดินท่ีตวัเอำก ำเนิดมำนั้น เม่ือไล่ชำยนั้นออกไปแลว้ พระองคท์รงตั้งคะรูบีมไวข้ำ้งทิศ
ตะวนัออกแห่งสวนเอเดน และตั้งกระบ่ีเพลิงอนัมีเปลววบัวำบไวร้อบทุกทิศ เพื่อจะคอยรักษำทำงท่ีจะ
เขำ้ไปถึงตน้ไม ้ท่ีใหชี้วติเจริญนั้น) 

(ถ) 1 เธสะโลนิกำ.5:20- ผูไ้ดท้รงวำยพระชนมเ์พื่อเรำ เพื่อวำ่ถึงเรำจะต่ืนอยูก่็ดี หรือหลบัก็ดี 
เรำจะไดมี้ชีวิตอยูก่บัพระองค ์
ข้อเสนอทีสิ่บเก้า เน่ืองดว้ยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ผูเ้ช่ือจึงมีสิทธิท่ีจะมีชีวติอยูก่บัพระองค ์

(ท) ววิรณ์.7:14,15- ขำ้พเจำ้จึงตอบท่ำนวำ่ “ท่ำนเจำ้ขำ้ ท่ำนก็ทรำบแลว้” ท่ำนจึงบอกขำ้พเจำ้วำ่ 
“คนเหล่ำนั้น คือคนท่ีมำจำกควำมทุกขเ์วทนำมำกยิง่ และไดล้ำ้งช ำระเส้ือผำ้ใหข้ำวในโลหิตของพระ
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เมษโปดกนั้น” เพรำะเหตุนั้น เขำทั้งหลำยจึงอยูต่รงหนำ้พระท่ีนัง่ของพระเจำ้ และปรนนิบติัพระองคใ์น
พระวหิำรของพระองคท์ั้งกลำงวนัและกลำงคืน และพระองคผ์ูป้ระทบับนพระท่ีนัง่ จะทรงกำง
พลบัพลำคลุมเขำไว ้
ข้อเสนอทีย่ีสิ่บ เน่ืองดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจ แห่งพระโลหิตของพระองคใ์นกำรช ำระ ผูท่ี้ช ำระเส้ือผำ้ของเขำให้
ขำวในพระโลหิตนั้น จึงไดอ้ยูต่่อหนำ้พระท่ีนัง่ของพระเจำ้ 

โดยกำรท่ีพระเยซูคริสตท์รงถูกตรึงท่ีไมก้ำงเขน พระองคไ์ดท้รงเปิดทำงใหค้นอ่ืนเขำ้เฝ้ำพระ
เจำ้ ต่อหนำ้พระท่ีนัง่ของพระองค ์

หมายเหตุ คนเหล่ำน้ีดูเหมือนวำ่ เป็นผูท่ี้ทนทุกขเ์วทนำ เน่ืองดว้ยควำมเช่ือส่วนเรำจะอยูบ่น
พระท่ีนัง่กบัพระเจำ้ ไม่ใช่เพียงจะอยูต่่อหนำ้พระท่ีนัง่เท่ำนั้น 

ววิรณ์.3:21- ผูใ้ดมีชยัชนะ เรำจะใหผู้น้ั้นนัง่ลงกบัเรำท่ีพระท่ีนัง่ของเรำ เหมือนเรำมีชยัชนะ
แลว้ และนัง่ลงกบัพระบิดำของเรำ ท่ีพระท่ีนัง่ของพระองค ์

(ธ) ฮีบรู 9:15 เพรำะเหตุน้ี พระองคจึ์งทรงเป็นคนกลำงแห่งค ำสัญญำไมตรีใหม่ เพื่อเม่ือมีผู ้
หน่ึงตำยส ำหรับท่ีจะไถ่ควำมผดิ ของคนท่ีไดล้ะเมิดต่อค ำสัญญำไมตรีเดิมนั้นแลว้ คนทั้งหลำยท่ีถูก
เรียกแลว้นั้น จะไดรั้บมรดกนิรันดร์ตำมค ำสัญญำ 
ข้อเสนอทีย่ีสิ่บเอด็ เน่ืองดว้ยกำรส้ินพระชนมข์องพระคริสต ์ เพื่อไถ่โทษแห่งกำรล่วงละเมิดต่อพนัธ
สัญญำเดิม ผูท่ี้พระเจำ้ทรงเลือกสรรไว ้จะไดรั้บมรดกนิรันดร์ตำมพระสัญญำ 

(น) โรม.6:3,6,8- ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรือวำ่เรำทั้งหลำยท่ีไดรั้บบพัติศมำ เขำ้ส่วนในพระเยซู
คริสตไ์ดรั้บบพัติศมำนั้นเขำ้ส่วนในควำมตำยของพระองค ์เรำทั้งหลำยรู้แลว้วำ่ มนุษยเ์ก่ำของเรำนั้น ได้
ตรึงไวก้บัพระองคแ์ลว้ เพื่อตวับำปจะสูญส้ินไป เพื่อเรำจะไม่เป็นทำสของบำปนั้นต่อไป แต่ถำ้เรำตำย
อยูก่บัพระคริสตแ์ลว้ เรำเช่ือวำ่เรำจะเป็นอยูก่บัพระองคด์ว้ย 

กำลำเทีย.2:20- ขำ้พเจำ้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ และไม่ใช่ขำ้พเจำ้เองท่ียงัมีชีวิตอยู ่ แต่พระ
คริสตต่์ำงหำก ทรงมีชีวติเป็นอยูใ่นขำ้พเจำ้ และชีวิตซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูใ่นเน้ือหนงัเด๋ียวน้ี ขำ้พเจำ้มีอยูโ่ดย
ศรัทธำในพระบุตรของพระเจำ้ผูไ้ดท้รงรักขำ้พเจำ้ และไดป้ระทำนพระองคเ์องเพื่อขำ้พเจำ้ 

กำลำเทีย.6:14- แต่ขอใหก้ำรอวดนั้นอยูห่่ำงไกลจำกขำ้พเจำ้ เวน้เสียแต่กำรอวดเคร่ืองกำรเขน
ของพระเยซูคริสตเ์จำ้ของเรำ โดยกำงเขนนั้น โลกน้ีตรึงไวแ้ลว้ส ำหรับขำ้พเจำ้ และขำ้พเจำ้ก็ตรึงไวแ้ลว้
ส ำหรับโลก 

2 โครินธ์.5:14- เพรำะวำ่ควำมรักของพระคริสตไ์ดบ้งัคบัเรำอยู ่ เพรำะเรำไดคิ้ดเห็นอยำ่งน้ี คือ
วำ่มีผูห้น่ึงไดต้ำยเพื่อคนทั้งปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงนั้นจึงตำยเสียแลว้ 



 165 

ข้อเสนอทีย่ีสิ่บสอง เม่ือพระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมน์ั้น เรำทั้งหลำยก็ไดต้ำยแลว้เช่นเดียวกนั เม่ือ
พระเยซูทรงถูกตรึง เรำก็ถูกตรึงพร้อมกบัพระองค ์และ “มนุษยเ์ก่ำ” ของเรำ ก็ไดถู้กตรึงไวท่ี้กำงเขนนั้น 
น่ีแหละคือฐำนะท่ีแทจ้ริงของเรำ อนัเน่ืองดว้ยกำรส้ินพระชนมข์องพระคริสต ์

ชีวติคริสเตียนของเรำ ตอ้งส ำแดงควำมจริงขอ้น้ี เน่ืองดว้ยขำ้พเจำ้ถูกตรึงไว ้ขำ้พเจำ้ควรจะเห็น
ตวัเองท่ีไมก้ำงเขน ซ่ึงเป็นท่ีถูกแช่งสำปและขำ้พเจำ้ควรพยำยำม ท่ีจะไม่อยูเ่พื่อตวัเองอีกต่อไป แต่ควร
ใหพ้ระเยซูคริสตอ์ยูใ่นขำ้พเจำ้ และเน่ืองดว้ย “มนุษยเ์ก่ำ” ของขำ้พเจำ้ไดถู้กตรึงไวแ้ลว้ ขำ้พเจำ้ควรจะ
ถือวำ่ ตวัขำ้พเจำ้เองไดต้ำยต่อควำมผดิบำปแลว้ แต่มีชีวิตอยูเ่พื่อพระเจำ้โดยพระเยซูคริสต ์(โรม.6:11) มี
นอ้ยคนท่ีจะยอมมองเห็นตนเองในฐำนะน้ี ขอ้น้ีเป็นเหตุใหญ่ท่ีท ำใหพ้ระคริสตผ์ูท้รงคืนพระชนมน์ั้น 
ไม่ทรงสำมำรถท่ีจะด ำรงพระชนมข์องพระองค ์ ท่ีฟ้ืนคืนนั้น ในตวัเรำไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ เรำตอ้งตำยกบั
พระคริสตเ์สียก่อนจึงจะมีชีวิตอยูก่บัพระองคไ์ด ้

(บ) 1 เปโตร.2:21- ดว้ยท่ำนทั้งหลำยถูกทรงเรียกไว ้ ส ำหรับเหตุกำรณ์นั้น เพรำะวำ่พระคริสต์
ไดท้รงรับทนทุกขท์รมำน เพื่อท่ำนทั้งหลำยใหเ้ป็นแบบอยำ่งแก่ท่ำน เพื่อท่ำนจะไดต้ำมรอยพระบำท
ของพระองค ์

มทัธิว.16:24- ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสแก่เหล่ำสำวกของพระองคว์ำ่ “ถำ้ผูใ้ดจะใคร่ตำมเรำมำ 
ใหผู้น้ั้นเอำชนะตวัเอง และรับกำงเขนของตน แบกตำมเรำมำ” 
ข้อเสนอทีย่ีสิ่บสาม โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ พระองคจึ์งทรงให้แบบอยำ่งแก่เรำ เพื่อเรำ
จะไดเ้จริญตำมรอยพระบำทของพระองค์ 

ขอ้น้ีไม่ใช่พระประสงคใ์หญ่แห่งกำรส้ินพระชนมข์องพระองค ์ ตำมท่ีหลำยคนคิดนั้น แต่เป็น
ผลท่ีติดตำมมำ 

(ดู 1 เปโตร.1:18,19- โดยรู้วำ่ไม่ไดท้รงไถ่ท่ำนทั้งหลำย ออกจำกกำรประพฤติตำมควำมโง่ ซ่ึง
ท่ำนไดเ้รียนมำจำกบรรพบุรุษนั้น ดว้ยส่ิงของท่ีจะเป่ือยเน่ำไปคือเงินและทอง แต่ทรงไถ่ดว้ยโลหิตอนัมี
รำคำมำก คือพระโลหิตของพระคริสตเ์หมือนเลือดของลูกแกะ ท่ีปรำศจำกพิกำรและด่ำงพร้อย) 

(ป) โรม.8:32- พระองคผ์ูมิ้ไดท้รงเสียดำยพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ แต่ไดท้รงโปรด
ประทำนพระบุตรนั้น เพื่อประโยชน์แก่เรำทั้งหลำย ถำ้เช่นนั้นแลว้พระองคจ์ะไม่ทรงโปรดประทำนส่ิง
สำรพดั ใหเ้รำทั้งหลำยดว้ยกนักบัพระบุตรนั้นหรือ 
ข้อเสนอทีย่ีสิ่บส่ี โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระบุตรของพระเจำ้พระองคจึ์งทรงรับรองวำ่ พระองคจ์ะ
ทรงโปรดประทำนส่ิงสำรพดัใหแ้ก่เรำทั้งหลำย 

(ผ) ฮีบรู.2:14,15- เหตุฉะนั้นคร้ันบุตรทั้งหลำย มีส่วนในเน้ือและเลือดอยูแ่ลว้ พระองคก์็ได้
ทรงรับเน้ือและเลือดเหมือนกนั เพื่อโดยควำมตำย พระองคจ์ะไดท้รงท ำลำยผูน้ั้นท่ีมีอ ำนำจแห่งควำม
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ตำยคือมำร และจะไดท้รงช่วยเขำเหล่ำนั้นใหพ้น้จำกท่ีเคยเป็นทำสตลอดอำยขุองเขำ เพรำะเหตุกลวั
ควำมตำย 
ข้อเสนอทีย่ีสิ่บห้า  กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ไดช่้วยผูท่ี้เคยเป็นทำสตลอดชีวติของเขำ เพรำะ
เหตุกลวัควำมตำย ใหพ้น้จำกควำมกลวันั้น 

(ขอ้น้ีอำจรวมอยูใ่นเร่ือง “จุดประสงคแ์ห่งกำรส้ินพระชนมข์องพระคริสต”์) 
(3) เก่ียวกบัมำรและอ ำนำจแห่งควำมมืด 
(ก) ยอห์น.12:31- บดัน้ีเป็นเวลำพิพำกษำโลกน้ี เด๋ียวน้ีผูค้รองโลกจะตอ้งถูกก ำจดัเสียภำยนอก 

(ดู,ขอ้ 27,28,32,33) 
ข้อเสนอทีห่น่ึง เน่ืองดว้ยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์พญำมำรจะถูกก ำจดัเสีย 

เน่ืองดว้ยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์พญำมำรผูแ้ยง่ชิงอ ำนำจจะถูกขบัไล่ออกในท่ีสุด 
(ข) ฮีบรู.2:14- เหตุฉะนั้น คร้ันบุตรทั้งหลำยมีส่วนในเน้ือและเลือดอยูแ่ลว้พระองคก์็ไดท้รงรับ

เน้ือและเลือดเหมือนกนั เพื่อโดยควำมตำย พระองคจ์ะไดท้รงท ำลำยผูน้ั้น ท่ีมีอ ำนำจแห่งควำมตำยคือ
มำร 
ข้อเสนอทีส่อง โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์อ ำนำจของพญำมำรไดถู้กท ำลำยอยำ่งส้ินเชิง 

กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ไดท้  ำลำยอ ำนำจของพญำมำรต่อจำกนั้นพญำมำรจึงไม่มี
อ ำนำจแห่งควำมตำย เหนือผูท่ี้ยอมรับวำ่พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนมเ์พื่อเขำ 

(ค) โคโลสี.2:14,15- พระองคไ์ดท้รงฉีกสำรกรมธรรม ์ ซ่ึงไดแ้ต่งไวใ้นบญัญติัต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นท่ี
ขดัขวำงและต่อสู้เรำ และไดท้รงหยบิเอำไปเสียใหพ้น้ โดยทรงตรึงไวท่ี้กำงเขนนั้น พระองคไ์ดท้รง
ท ำลำยผูมี้บรรดำศกัด์ิและผูมี้ฤทธ์ิ พระองคไ์ดท้รงประจำนเขำ และเอำชยัชนะต่อเขำไดโ้ดยกำงเขนนั้น 
ข้อเสนอทีส่าม โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ท่ีไมก้ำงเขนพระเจำ้ไดท้รงท ำลำยผูมี้
บรรดำศกัด์ิ และผูมี้ฤทธ์ิและไดป้ระจำนเขำ 

ผูมี้ฤทธ์ิและผูมี้บรรดำศกัด์ินั้น ไดอ้ธิบำยไวใ้น เอเฟซสั. 6:12 วำ่เป็นใคร “แต่ต่อสู้กบัผูมี้
บรรดำศกัด์ิ และต่อสู้กบัผูมี้อ  ำนำจ และต่อสู้กบัผูค้รอบครองในโมหะควำมมืดแห่งโลกน้ี และต่อสู้กบั
บรรดำวญิญำณอนัชัว่ในสถำนอำกำศ” ท่ีไมก้ำงเขนของพระเยซู พระเจำ้ไดต่้อสู้กบัพญำมำร และ
พระองคไ์ดรั้บชยัชนะอยำ่งเด็ดขำด ขณะท่ีดูเหมือนวำ่พญำมำรก ำลงัมีชยั ขณะนั้นแหละเป็นวำระท่ี
พญำมำรพำ่ยแพอ้ยำ่งยอ่ยยบัทีเดียว ฉะนั้นพญำมำรจึงเป็นศตัรูผูพ้ำ่ยต่อพระเจำ้ ท่ีไมก้ำงเขนพระเจำ้ทรง
ฉลองควำมมีชยัเหนือพญำมำร ควำมหมำยแห่งกำรต่อสู้ และชยัชนะท่ีไมก้ำงเขนของพระองคน์ั้น 
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่ จะเป็นขอ้ไตร่ตรองในสวรรคต์ลอดกำล เรำจะรู้สึกอศัจรรย ์ ถึงสติปัญญำอนัไม่มีท่ีสุด
ของพระเจำ้เป็นนิตย ์
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(4) เก่ียวกบัโลกและจกัรกำล 
โคโลสี.1:19,20- ดว้ยวำ่เป็นกำรท่ีชอบพระทยั (พระบิดำ) ใหค้วำมบริบูรณ์ทั้งส้ินมีอยูใ่น

พระองค ์ และโดยพระองคน์ั้นใหส่ิ้งสำรพดักลบัคืนดีกบัพระองค ์ โดยท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท ำใหมี้
มิตรภำพดว้ยพระโลหิตแห่งกำงเขนของพระองคแ์ลว้ คือโดยพระองคน์ั้น แมเ้ป็นส่ิงในแผน่ดินโลกก็ดี 
หรือส่ิงในทอ้งฟ้ำก็ดี 
ข้อเสนอ โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์โลกและจกัรวำลทั้งหมด คือส่ิงสำรพดั....แมเ้ป็นส่ิงใน
แผน่ดินโลกก็ดี หรือส่ิงในทอ้งฟ้ำก็ดี-ไดก้ลบัคืนดีกบัพระเจำ้ 

ควำมผดิบำปไดก้ระท ำให้โลกและจกัรวำลหลงไปจำกพระเจำ้ (โรม.8:20,ปฐมกำล.3:18) และ
ไม่ใช่มีผลเฉพำะในโลกน้ีเท่ำนั้น ควำมผดิบำปยงัไดท้  ำให้แผน่ดินสวรรค ์ตอ้งเปรอะเป้ือนอีกดว้ย (เอเฟ
ซสั.6:12,ฮีบรู.9:23,24) กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ไดช้ ำระรอยเปรอะเป้ือนแห่งควำมผิดบำป
ใหห้มดส้ินไป มหำปุโรหิตไดน้ ำโลหิตแห่งกำรสักกำรบูชำเขำ้ไปในท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด ซ่ึงเป็นแบบอยำ่ง
แห่งสวรรค ์ พระคริสตไ์ดท้รงน ำเอำพระโลหิตท่ีดีกวำ่เขำ้ไปในสวรรค ์ เพื่อช ำระใหป้รำศจำกรอยด่ำง
พร้อย “ส่ิงสำรพดัแมเ้ป็นของในแผน่ดินโลกก็ดี หรือส่ิงในทอ้งฟ้ำก็ดี” บดัน้ีไดคื้นดีกบัพระเจำ้แลว้ 
“สรรพส่ิงนั้นไดร้อดจำกอ ำนำจแห่งควำมเส่ือมเสีย และไดเ้ขำ้ในสง่ำรำศี แห่งบุตรทั้งหลำยของพระ
เจำ้” (โรม.8:21) “เรำจึงคอยท่ำทอ้งฟ้ำอำกำศใหม่และแผน่ดินโลกใหม่ ซ่ึงจะเป็นท่ี ๆ ควำมชอบธรรม
จะด ำรงอยู”่ (2 เปโตร.3:13)  

กำรไถ่คนบำปของพระเยซูคริสตน์ั้น กวำ้งขวำงมำก ยิง่กวำ่หลกัปรัชญำของมนุษยจ์ะสำมำรถ
เขำ้ใจได ้ เรำเพียงแต่เร่ิมตน้เขำ้ใจเท่ำนั้นวำ่พระโลหิตซ่ึงไหลท่ีไมก้ำงเขนนั้น หมำยควำมวำ่อยำ่งไร 
ควำมผดิบำปเป็นส่ิงท่ีชัว่ร้ำยกำจนกั และไดท้  ำลำยยิง่กวำ่ท่ีเรำเคยคิด แต่พระโลหิตของพระเยซูคริสต ์มี
ฤทธ์ิอ ำนำจและมีควำมสำมำรถอยำ่งบริบูรณ์เป็นนิตยถ์ำวร เหลือท่ีเรำจะทรำบได ้
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บทที ่6 การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

1. ความจริงเกีย่วกบัการฟ้ืนคนืพระชนม์ 

(1) 2 ทิโมธี.2:8 – ท่ำนจงระลึกถึงพระเยซูคริสต ์ ผูไ้ดท้รงเป็นข้ึนมำจำกตำย และทรงเป็น
พงศพ์นัธ์ุของดำวดิ ตำมกิตติคุณของขำ้พเจำ้นั้น 

1 โครินธ์.15:4- แลว้วนัท่ีสำมพระองคท์รงเป็นข้ึนมำใหม่ ตำมคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้น (และอีก
หลำยขอ้) 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนม ์

กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นควำมจริงท่ีส ำคญัท่ีสุดในประวติัศำสตร์คริสเตียน 
เป็นหลกัฐำนมัน่คงแห่งคริสตศ์ำสนำ ซ่ึงท ำใหผู้ท่ี้ไม่เช่ือถือ และผูท่ี้สงสัยตอ้งพำ่ยแพ ้ ถำ้จะยนืยนักำร
ฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ตำมท่ีปรำกฏในพระคริสตธรรมคมัภีร์ วำ่เป็นกำรแน่นอนตำม
ประวติัศำสตร์ไดแ้ลว้ ขอ้อำ้ง ค ำสอน และหลกัควำมจริงของคริสตศ์ำสนำยอ่มมีรำกฐำนท่ีมัน่คงถำวร 

ขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัควำมจริง แห่งขอ้ควำมในพระคริสตธรรมคมัภีร์ มีสำมประกำร คือ 
ประการแรก ขอ้พิสูนจภ์ำยนอก เก่ียวกบัควำมจริงแห่งพระประวติัของพระเยซูคริสต ์ ในพระ

กิตติคุณทั้งส่ีเล่ม 
ขอ้โตแ้ยง้ประกำรแรกน้ี เรำไม่จ  ำเป็นจะตอ้งยกมำอำ้งในท่ีน้ี เพรำะขอ้อำ้งอ่ืน ๆ มีเพียงพออยู่

แลว้ 
ประการท่ีสอง ขอ้พิสูจน์ภำยใน เก่ียวกบัควำมจริงแห่งกำรฟ้ืนคืนพระชนม ์
มีผูบ้นัทึกเหตุกำรณ์ เร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูถึงส่ีคน สมมุติวำ่เรำไม่มีหนทำงใด

นอกจำกพระคมัภีร์ ท่ีจะท ำใหเ้รำทรำบวำ่ใครเป็นผูบ้นัทึกพระประวติัของพระเยซูทัง่ส่ีเล่มนั้น และ
สมมติวำ่เรำไม่มีอะไร เวน้แต่พระกิตติคุณทัง่ส่ีเล่มน้ี ท่ีจะใชใ้นกำรพิสูจน์วำ่ เป็นควำมจริงหรือไม่ 

(ก) โดยกำรเปรียบเทียบเร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระชนม ์จำกพระธรรมทั้งส่ี อยำ่งละเอียดถ่ีถว้น เรำจะ
เห็นไดว้ำ่ผูบ้นัทึกทั้งส่ีไดเ้ขียนไปตำมทศันะของตน โดยไม่พึ่งพำอำศยักนั ซ่ึงพิสูจน์ไดโ้ดยท่ีขอ้ควำม
แตกต่ำงกนัทั้งส่ีเล่ม เรำจะเห็นไดว้ำ่ขอ้ควำมทั้งส่ีเล่มประสำนกลมกลืนกนัอยำ่งดี แต่เรำตอ้งคน้ควำ้
และไตร่ตรองอยำ่งละเอียดจึงจะเขำ้ใจ ถำ้ศึกษำอยำ่งผวิเผนิจะพบวำ่ ขอ้ควำมเหล่ำน้ีดูเหมือนจะไม่
ตรงกนั และขดัแยง้กนั แต่ขอ้ควำมท่ีประสำนกนัเหล่ำน้ี หำใช่เป็นไปในลกัษณะท่ีผูเ้ขียนทั้งส่ีได้
ร่วมกนัเขียนไม่ เพรำะถำ้เป็นเช่นนั้นแลว้ เพียงแต่เรำศึกษำอยำ่งผวิเผนิ ก็จะเห็นวำ่ขอ้ควำมประสำนกนั
โดยตลอด และถำ้จะมีขอ้ขดัแยง็ก็ตอ้งศึกษำอยำ่งละเอียดถ่ีถว้นจึงจะพบ แต่ตำมควำมจริงกำรขดัแยง้กนั
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นั้น เป็นเพียงผวิเผนิเท่ำนั้น และกำรประสำนกนัท่ีแทจ้ริง ไดค้น้พบโดยกำรศึกษำอยำ่งถ่ีถว้นเป็นระยะ
เวลำนำน เป็นกำรประสำนกนัชนิดท่ีผูเ้ป็นพยำนไดเ้ล่ำตำมท่ีตนไดพ้บเห็นอยำ่งซ่ือสัตย ์ และท ำให้
บนัทึกเหตุกำรณ์กำรฟ้ืนคืนพระชนม ์สอดคลอ้งกนัและครบบริบูรณ์ 

(ข) อีกประกำรหน่ึงท่ีน่ำสังเกต เก่ียวกบัขอ้ควำมท่ีบนัทึกไวใ้นพระกิตติคุณทั้งส่ีก็คือ ท ำใหเ้รำ
เขำ้ใจวำ่ ผูบ้นัทึกทั้งส่ีท่ำนน้ี เป็นผูรู้้เห็นเป็นประจกัษพ์ยำนดว้ยตำของตนเอง กำรท่ีรู้เห็นดว้ยตำเอง กบั
กำรท่ีคนอ่ืนเห็นและมำบอกเล่ำใหฟั้ง ยอ่มแตกต่ำงกนัอยำ่งชดัเจน หำกจะศึกษำเร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระ
ชนมใ์นพระประวติัของพระเยซูอยำ่งถ่ีถว้นแลว้ จะพบวำ่ผูเ้ขียนเป็นผูรู้้เห็นดว้ยตำของตนเอง มิใช่เป็น
เร่ืองท่ีคนอ่ืนบอกเล่ำ 

(ค) ประกำรท่ีสำม เรำสังเกตไดว้ำ่ ผูเ้ขียน ๆ ตรงไปตรงมำอยำ่งง่ำย ๆ เช่นเดียวกบัพยำนท่ีก ำลงั
ตอบขอ้ซกัถำม เก่ียวกบัเหตุกำรณ์ท่ีไดพ้บเห็นอยำ่งซ่ือ ๆ ตรงไปตรงมำ ไม่มีเล่ห์เหล่ียม หรือตกแต่ง
ค ำพดูแต่ประกำรใด กำรเป็นพยำนเช่นน้ีมีน ้ำหนกั เป็นท่ีเช่ือถือได ้และท ำใหแ้น่ใจวำ่ ผูพ้ดู ๆ ตำมควำม
เป็นจริง ประจกัษพ์ยำนเช่นน้ีจะมีน ้ำหนกัเพิ่มข้ึน หำกมีพยำนยนืยนัหลำยคนเล่ำเร่ืองอยำ่งเดียวกนั อำจ
มีขอ้ปลีกยอ่ยตำมทศันะของตน ท ำนองเดียวกนั ผูบ้นัทึกเร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ก็
ไดเ้ขียนตำมทศันะของตนเท่ำท่ีตนรู้เห็นอยำ่งตรงไปตรงมำดว้ยค ำพดูท่ีง่ำย ๆ 

(ง) อีกประกำรหน่ึงท่ีน่ำสังเกตคือ ถอ้ยค ำ วลี และขอ้ปลีกยอ่ยต่ำง ๆ ซ่ึงพยำนไม่ไดต้ั้งใจวำ่จะ
ใหเ้ป็นหลกัฐำน แต่ปรำกฏวำ่มีอิทธิพลในกำรเป็นพยำนไดดี้ยิง่กวำ่ค ำพยำนโดยตรงเสียอีก เพรำะเป็น
กำรยนืยนัถึงควำมจริงทีเดียว เร่ืองรำวพระกิตติคุณเตม็ไปดว้ยหลกัฐำนแบบน้ี 

(2) ลูกำ.24:16- แต่ตำเขำฟำงไป และจ ำพระองคไ์ม่ได ้
ในขอ้น้ีและขอ้อ่ืน ๆ พระคริสตธรรมใหม่ไดบ้อกเรำใหท้รำบวำ่ สำวกของพระองคไ์ม่สำมำรถ

จ ำพระองคไ์ดใ้นทนัที ท่ีพระองคท์รงปรำกฏแก่เขำหลงัจำกท่ีฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ ไม่มีควำมจ ำเป็นท่ี
จะเล่ำเหตุกำรณ์ เช่นน้ี และอคัรสำวกก็มิไดอ้ธิบำยใหเ้รำทรำบดว้ยวำ่ เหตุใดสำวกจึงจ ำพระองคไ์ม่ได ้
แต่ท่ีไดบ้นัทึกไวก้็เพรำะวำ่ เป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึน และไดเ้ล่ำไปตำมควำมจริง หำกวำ่เป็นเร่ืองท่ีอุป
โหลก เสแสร้งป้ันแต่งข้ึนแลว้อคัรสำวกจะไม่เล่ำไวเ้ช่นนั้นเลย 

(3) 1 โครินธ์.15:5-8- แลว้พระองคท์รงปรำกฏแก่เกฟำ ภำยหลงัทรงปรำกฏแก่อคัรสำวกสอง
คนนั้น ภำยหลงัพระองคท์รงปรำกฏแก่พวกพี่นอ้งกวำ่หำ้ร้อยคนในครำวเดียว ซ่ึงส่วนมำกยงัอยูจ่นถึง
ทุกวนัน้ี แต่บำงคนก็ล่วงลบัไปแลว้ภำยหลงัพระองคท์รงปรำกฏแก่ยำกอบอีก แลว้ทรงปรำกฏแก่อคัร
สำวกทั้งหมดภำยหลงัท่ีสุดพระองคท์รงปรำกฏแก่ขำ้พเจำ้ดว้ย เหมือนอยำ่งเด็กคลอดก่อนก ำหนด 

ขอ้พระคมัภีร์เหล่ำน้ีและขอ้อ่ืน ๆ ก็ช้ีใหเ้ห็นวำ่ พระเยซูทรงปรำกฏแก่ศิษยข์องพระองคเ์ท่ำนั้น 
เวน้แต่นอ้งชำยของพระองคผ์ูเ้ดียว เหตุไรจึงเสนอเร่ืองเช่นน้ี ก็เพรำะวำ่เร่ืองรำวเกิดข้ึนเช่นนั้นจริง หำก
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วำ่เร่ืองรำวกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู เป็นเร่ืองเสแสร้งป้ันแต่งข้ึนแลว้ก็คงจะไดก้ล่ำวอำ้งไวว้ำ่ 
พระองคไ์ดท้รงปรำกฏ และท ำควำมประหลำดใจใหแ้ก่บุคคลอ่ืนบำ้งเป็นแน่ อยำ่งนอ้ยก็คงทรงปรำกฏ
และท ำควำมงงงนัเล่ำใหแ้ก่ศตัรูของพระองค ์

(4) พระธรรมทั้งส่ีอำ้งวำ่ พระเยซูทรงปรำกฏเป็นคร้ังครำวเท่ำนั้น 
(5) ยอห์น.20:17- พระเยซูตรัสแก่มำเรียวำ่”อยำ่ยดึหน่วงเรำไว ้ เพรำะเรำยงัไม่ไดข้ึ้นไปหำพระ

บิดำของเรำ แต่จงไปหำพี่นอ้งของเรำ บอกเขำวำ่เรำจะข้ึนไปหำพระบิดำของเรำ และพระบิดำของท่ำน
ทั้งหลำย และจะไปหำพระเจำ้ของเรำ และพระเจำ้ของท่ำนทั้งหลำย 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดอ้ธิบำยไวว้ำ่ เหตุใดพระเยซูจึงหำ้มมำเรียวำ่ “อยำ่ยดึหน่วงเรำไว”้ นกั
กำรศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีอธิบำยขอ้ควำมอยำ่งละเอียด ก็ไม่สำมำรถอธิบำยไดเ้ป็นเวลำหลำย
ร้อยปีแลว้วำ่ เหตุใดจึงเช่นนั้น จึงตอ้งสรุปเอำวำ่ ก็เพรำะวำ่เร่ืองรำวไดเ้กิดข้ึนเช่นนั้น 

(6) ยอห์น.19:34- แต่ทหำรคนหน่ึงเอำทวนแทงสีขำ้งของพระองค ์ และมีน ้ำกบัโลหิตไหลออก
จำกแผลนั้น 

เหตุใดจึงเล่ำเร่ืองน้ี แพทยท์ำงกำยวภิำคสมยัใหม่อธิบำยวำ่ พระเยซูทรงทนทุกขท์รมำนมำกจึง
เป็นเช่นนั้น ภำษำท่ีนิยมกนัทัว่ไปเรียกวำ่ “อกหกั” ขอ้ควำมอ่ืน ๆ ท่ีบนัทึกไว ้ เช่น กำรท่ีพระองคท์รง
เปล่งเสียงดงัก็เป็นขอ้พิสูจน์ไดเ้ช่นเดียวกนั แต่ยอห์นไม่มีควำมรู้เก่ียวกบัวชิำแพทยท์ำงกำยวภิำคเลย 
เหตุใดยอห์นจึงแทรกขอ้ควำมอนัซบัซอ้น ซ่ึงกวำ่จะอธิบำยควำมหมำยน้ีได ้ ก็ตอ้งใชเ้วลำนบัเป็น
ศตวรรษ ทั้งน้ีก็เป็นเพรำะยอห์นไดเ้ห็นและบนัทึกเหตุกำรณ์เหล่ำน้ีไวต้ำมควำมจริง 

(7) ยอห์น.20:24,25- ฝ่ำยโธมำท่ีเรียกวำ่ดิดุโม คนหน่ึงในสำวกสิบสองคนนั้นไม่ไดอ้ยูก่บัเขำ 
เม่ือพระเยซูเสด็จเขำ้มำ สำวกอ่ืน ๆ จึงบอกโธมำวำ่ “เรำไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้แลว้” โธมำจึงตอบวำ่ 
“ถำ้เรำไม่ไดเ้ห็นรอยตำปูท่ีฝ่ำพระหตัถข์องพระองค ์ และมิไดเ้อำน้ิวมือของเรำแยงเขำ้ท่ีรอยตำปูนั้น 
และมิไดเ้อำมือของเรำแยงเขำ้ไปในสีขำ้งของพระองคแ์ลว้ เรำจะไม่เช่ือ” 

ขอ้น้ีเป็นควำมจริงเก่ียวกบัมนุษยท์ัว่ไป และก็สอดคลอ้งกบัท่ีเล่ำถึงโธมำในขอ้อ่ืน ๆ ดว้ย แต่
กำรท่ีจะบอกวำ่ ยอห์นไดเ้สแสร้งป้ันแต่งข้ึนนั้น ยอ่มเหลือควำมสำมำรถของเขำอยำ่งแน่นอน 

(8) ยอห์น.20:4-6- เขำทั้งสองก็วิง่พร้อมกนั แต่สำวกนั้นวิ่งเร็วกวำ่เปโตรมำถึงอุโมงคก่์อน เขำ
จึงกม้ลงมองดูเห็นผำ้ป่ำนวำงอยู ่ แต่ยงัไม่ไดเ้ขำ้ไป ฝ่ำยซีโมนเปโตร ตำมเขำมำภำยหลงั จึงเขำ้ไปใน
อุโมงคเ์ห็นผำ้ป่ำนวำงอยู ่

ขอ้น้ีก็เป็นควำมจริงเก่ียวกบัลกัษณะของมนุษยท์ัว่ไปดว้ย ยอห์นเป็นคนหนุ่มกวำ่เปโตร จึงวิง่
เร็วกวำ่เปโตร แต่พอถึงอุโมงคก่์อนก็ยงัรีรออยูแ่ต่เปโตรซ่ึงมีอำวโุสกวำ่ ไดว้ิง่กระหืดกระหอบติดตำม
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ยอห์นมำ และตรงเขำ้ไปในอุโมงคท์นัที หำกวำ่เร่ืองรำวไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง ๆ แลว้ ใครเล่ำจะเสแสร้งป้ัน
แต่งข้ึนไดเ้ช่นน้ี 

(9) ยอห์น.21:7- สำวกคนนั้นท่ีพระเยซูทรงรักจึงบอกเปโตรวำ่ “เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” เม่ือเป
โตรไดย้นิวำ่ เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เขำจึงหยบิเส้ือชั้นนอกมำสวมเพรำะตวัเปล่ำอยู ่ แลว้กระโดดลงใน
ทะเล 

ขอ้น้ีก็แสดงควำมจริงเช่นเดียวกนั ยอห์นเป็นคนมีไหวพริบดี เขำ้ใจต่อเหตุกำรณ์ไดร้วดเร็ว เขำ
เป็นคนแรกท่ีจ ำพระเยซูได ้ หลงัจำกท่ีพระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ ส่วนเปโตรเป็นคนใจเร็ว มีควำม
จงรักภกัดีต่อพระเยซูอยำ่งยิง่ แต่ขำดกำรไตร่ตรอง ทนัทีท่ีรู้วำ่พระเยซูเป็นใครก็กระโดดลงไปในน ้ำ 
และวำ่ยน ้ำเขำ้สู่ฝ่ัง เพื่อจะไปหำพระองค ์เร่ืองเช่นน้ีจะเป็นเร่ืองท่ีเสแสร้งแต่งข้ึนไดอ้ยำ่งไร 

(10) ยอห์น.20:15- พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “สตรีเอ๋ย ร้องไหท้ ำไม มำหำผูใ้ด” มำเรียส ำคญักวำ่
เป็นคนเฝ้ำสวน จึงพดูกบัพระองคว์ำ่ “นำยเจำ้คะ ถำ้ท่ำนไดเ้อำพระองคไ์ป ขอบอกดิฉนัใหรู้้วำ่ ท่ำนเอำ
พระองคไ์ปไวท่ี้ไหน และดิฉนัจะรับพระองคไ์ป” 

ขอ้น้ียอ่มเกินควำมสำมำรถของมนุษย ์ ไม่วำ่สมยัน้ีหรือสมยัใด ในกำรท่ีจะเสกสรรข้ึน มำเรีย
หญิงผูน้ั้นเป่ียมไปดว้ยควำมรัก นำงลืมตวัวำ่เป็นเพียงหญิงผูอ่้อนแอ นำงร้องถำมวำ่ “นำยเจำ้คะ ถำ้ท่ำน
ไดเ้อำพระองคไ์ป ขอบอกดิฉนัใหรู้้วำ่ ท่ำนเอำพระองคไ์ปไวท่ี้ไหน และดิฉนัจะรับพระองคไ์ป” กำรท่ี
นำงจะรับพระศพไปจริง ๆ นั้น ยอ่มเหลือก ำลงัท่ีจะท ำได ้ แต่ควำมรักของนำงไม่ยอมพำ่ยแพต่้อ
อุปสรรค เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองแต่งข้ึนหรือ 

(11) มำระโก.16:7- แต่จงไปบอกเหล่ำสำวกของพระองค ์ และโดยเฉพำะเปโตรวำ่ พระองค์
เสด็จไปยงัแขวงกำลิลีก่อนท่ำนทั้งหลำย และท่ำนทั้งหลำยจะเห็นพระองคท่ี์นัน่ เหมือนพระองคต์รัสไว้
แก่พวกท่ำนแลว้ 

เหตุใดพระองคจึ์งตรัสถึงเปโตรเฉพำะ ไม่มีค  ำอธิบำยใด ๆ ท่ีจะตอบปัญหำน้ีได ้ แต่กำร
ไตร่ตรองจะท ำใหท้รำบไดว้ำ่ กำรท่ีพระองคต์รัสเช่นน้ีก็เพรำะพระองคท์รงส ำแดงควำมรักต่อเปโตร 
ซ่ึงไดป้ฏิเสธพระผูเ้ป็นเจำ้ของเขำถึงสำมคร้ัง และคงนึกวำ่พระองคมิ์ไดห้มำยถึงตวัเขำเอง เร่ืองเช่นน้ีจะ
เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนอยำ่งนั้นหรือ 

(12) ยอห์น.20:27-29- แลว้พระองคต์รัสแก่โธมำวำ่ “จงเอำน้ิวของท่ำนแยงดูฝ่ำมือของเรำ และ
เอำมือของท่ำนแยงเขำ้ไปในสีขำ้งของเรำ อยำ่สงสัยเลย แต่จงเช่ือเถิด” โธมำทูลตอบพระองคว์ำ่ “องค์
พระผูเ้ป็นเจำ้ของขำ้พเจำ้ และพระเจำ้ของขำ้พเจำ้” พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “โธมำเอ๋ย เพรำะท่ำนไดเ้ห็น
เรำ ท่ำนจึงเช่ือผูท่ี้มิไดเ้ห็นเรำแต่ไดเ้ช่ือก็เป็นสุข” 
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ควำมประพฤติของโธมำก็เป็นปกติวสิัยของมนุษยท์ัว่ไป และกำรวำ่กล่ำวของพระองค ์ก็สมกบั
พระลกัษณะของพระองค ์ขอ้น้ีเกินกวำ่ท่ีจะอำ้งวำ่ นกัแต่งนิยำยไดแ้ต่งเร่ืองน้ีข้ึนดีเช่นนั้น 

(13) ยอห์น.21:21,22- เปโตรเห็นคนนั้นแลว้ เขำจึงทูลถำมพระเยซูวำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ จะเป็น
อยำ่งไรแก่คนน้ี” พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “ถำ้เรำจะใคร่ใหเ้ขำคอยจนเรำมำนั้น จะเป็นธุระอะไรแก่ท่ำน
เล่ำ ท่ำนจงตำมเรำมำเถิด” 

ขอ้น้ีเป็นค ำกล่ำว ซ่ึงสมกบัพระลกัษณะของพระเยซู 
(เทียบ ลูกำ.13:23,24- มีคนหน่ึงท่ีทูลถำมพระองคว์ำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ คนท่ีรอดนั้นนอ้ยหรือ” 

พระองคต์รัสแก่เขำทั้งหลำยวำ่ “ท่ำนทั้งหลำยจงเร่งรีบเขำ้ไปทำงประตูคบัแคบ เพรำะเรำบอกท่ำน
ทั้งหลำยวำ่ คนเป็นอนัมำกจะพยำยำมเขำ้ไปแต่จะเขำ้ไม่ได”้) 

พระเยซูไม่เคยทรงตอบค ำถำม ของผูเ้พียงแต่อยำกรู้อยำกเห็นเท่ำนั้น แต่พระองคท์รงช้ีใหผู้ท่ี้
ถำมปัญหำ ทรำบถึงหนำ้ท่ีปัจจุบนัของตน 

(14) ยอห์น.21:14-17- เม่ือรับประทำนอำหำรแลว้ พระเยซูจึงตรัสแก่ซีโมนเปโตรวำ่ “ซีโมน
บุตรยอห์นเอ๋ย ท่ำนรักเรำมำกกวำ่คนเหล่ำน้ีหรือ” เขำทูลตอบพระองคว์ำ่ “จริงอยูพ่ระองคเ์จำ้ขำ้ 
พระองคท์รงทรำบวำ่ขำ้พเจำ้เป็นมิตรกบัพระองค”์ พระองคจึ์งตรัสสั่งเขำวำ่ “จงเล้ียงลูกแกะของเรำ
เถิด” พระองคจึ์งตรัสถำมเปโตรคร้ังท่ีสองวำ่ “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่ำนรักเรำหรือ” เปโตรทูลตอบ
พระองค ์“จริงอยู ่พระองคเ์จำ้ขำ้ พระองคท์รงทรำบวำ่ขำ้พเจำ้เป็นมิตรกบัพระองค”์ พระองคจึ์งตรัสสั่ง
เขำวำ่ “จงเล้ียงรักษำแกะของเรำเถิด” พระองคต์รัสถำมเขำคร้ังท่ีสำมวำ่ “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่ำนเป็น
มิตรกบัเรำหรือ” เปโตรก็เป็นทุกขใ์นใจ เพรำะพระองคท์รงถำมเขำคร้ังท่ีสำมวำ่ “ท่ำนเป็นมิตรกบัเรำ
หรือ” เขำทูลตอบพระองคว์ำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้พระองคท์รงทรำบสำรพดัทุกส่ิงพระองคท์รงทรำบวำ่
ขำ้พเจำ้เป็นมิตรกบัพระองค”์ พระเยซูจึงตรัสแก่เขำวำ่ “จงเล้ียงแกะของเรำเถิด” 

ไม่มีค  ำอธิบำยวำ่ เหตุใจพระเยซูจึงตรัสถำมเปโตรถึงสำมคร้ัง หรือเพรำะเหตุใดเปโตรจึงเป็น
ทุกข ์ ท่ีพระองคต์รัสถำมเขำถึงสำมคร้ัง เรำตอ้งอ่ำนขอ้เหล่ำน้ีหลำย ๆ คร้ัง โดยนึกถึงกำรท่ีเปโตรได้
ปฏิเสธพระองคถึ์งสำมคร้ัง เรำจึงจะเขำ้ใจไดว้ำ่ เหตุใดพระเยซูจึงถำมเปโตรถึงสำมคร้ังแต่ผูเ้ขียนเร่ืองน้ี
มิไดบ้อกไวว้ำ่ เพรำะเหตุไรจึงถำมเช่นนั้น หำกวำ่เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนแลว้ คงจะตอ้งบอกไวอ้ยำ่งชดัเจน
วำ่ เหตุใดพระเยซูจึงตรัสถำมเช่นนั้น ผูเ้ขียนเร่ืองน้ีเพียงแต่รำยงำนเร่ืองรำวท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ เท่ำนั้น 

ควำมเหมำะสมแห่งทรงปรำกฏของพระเยซูแก่บุคคลต่ำง ๆ ภำยหลงัจำกท่ีทรงฟ้ืนคืนพระชนม์
แลว้ 
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แก่นางมาเรีย 

(15) ยอห์น.20:16- พระเยซูตรัสวำ่ “มำเรียเอ๋ย” มำเรียก็หนัมำทูลพระองคว์ำ่ “รับโบนี” ซ่ึง
แปลวำ่ อำจำรย”์ 

น่ีแสดงใหเ้ห็นถึงภำพท่ีเตม็ไปดว้ยควำมสุภำพอ่อนโยน มำเรียจ ำพระเยซูไม่ได ้แต่เม่ือพระองค์
ตรัสแก่เธอวำ่ “มำเรียเอ๋ย” มำเรียจ ำพระสุรเสียงของพระองคไ์ด ้เพรำะวำ่ไม่เคยมีใครพูดกบัเธอเช่นน้ีมำ
ก่อนเลย เธอจึงนอ้มกำยลงกรำบท่ีพระบำทของพระองค ์ และพยำยำมจะกอดพระบำทของพระองคไ์ว ้
พลำงร้องวำ่ “รับโบนี” เร่ืองน้ีจะเป็นเร่ืองแต่งข้ึนเช่นนั้นหรือ 

แก่สาวกสองคน 

ลูกำ.24:30,31- ต่อมำเม่ือพระองคท์รงนัง่รับประทำนอำหำรกบัเขำ พระองคท์รงหยบิขนมปัง
โมทนำขอบพระคุณ แลว้หกัส่งใหเ้ขำ ตำของเขำก็หำยฟำง และเขำก็รู้จกัพระองค ์ แลว้พระองคก์็
อนัตรธำนไปจำกเขำ 

เหตุใดสำวกทั้งสองจึงรู้จกัพระเยซู จนกระทัง่พระเยซูทรงหกัขนมปัง ท่ำนลูกำไม่ไดอ้ธิบำยไว ้
แต่เรำก็สำมำรถตีควำมหมำยไดว้ำ่ อำกำรท่ีพระเยซูทรงหกัขนมปังและขอบพระคุณพระเจำ้ ก่อน
รับประทำนอำหำรนั้นเอง ท่ีท ำใหส้ำวกทั้งสองจ ำพระองคไ์ด ้ เพรำะผดิแผกไปจำกกิริยำท่ำทำงของคน
อ่ืน ๆ เร่ืองเช่นน้ีจะเป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนหรือ 

แก่โธมา 

ยอห์น.20:25-28- สำวกอ่ืน ๆ จึงบอกโธมำวำ่ “เรำไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้แลว้” โธมำจึงตอบ
เขำวำ่ “ถำ้เรำไม่ไดเ้ห็นรอบตำปูท่ีฝ่ำพระหตัถข์องพระองคแ์ละมิไดเ้อำน้ิวมือของเรำแยงเขำ้ท่ีรอยตำปู
นั้น และมิไดเ้อำมือของเรำแยงเขำ้ไปในสีขำ้งของพระองคแ์ลว้ เรำจะไม่เช่ือ” คร้ันล่วงไปแปดวนัแลว้ 
เหล่ำสำวกชุมนุมกนัอยูข่ำ้งในอีก และโธมำก็อยูก่บัเขำดว้ย ถึงแมป้ระตูปิดแลว้ พระเยซูยงัเสด็จเขำ้มำ
ยนือยูท่่ำมกลำงเขำ ตรัสวำ่ “ท่ำนทั้งหลำยจงเป็นสุขเถิด” แลว้พระองคต์รัสแก่โธมำวำ่ “จงเอำน้ิวของ
ท่ำนแยงดูฝ่ำมือของเรำ และเอำมือของท่ำนแยงเขำ้ไปในสีขำ้งของเรำ อยำ่สงสัยเลย แต่จงเช่ือเถิด” 
 
 

แก่ยอห์นและเปโตร 

ยอห์น.21:5-7- พระเยซูจึงตรัสถำมเขำวำ่ “ลูกเอ๋ย มีอะไรกินบำ้งหรือ” เขำทูลตอบวำ่ “ไม่มี” 
พระองคจึ์งตรัสสั่งเขำวำ่ “จงทอดอวนลงขำ้งขวำเรือเถิดและจะไดป้ลำ” เขำจึงทอดลง ติดปลำเป็นอนั
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มำก จนลำกอวนข้ึนไม่ได ้ สำวกคนนั้นท่ีพระเยซูทรงรักจึงบอกเปโตรวำ่ “เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” เม่ือ
โปโตรไดย้ินวำ่เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เขำจึงหยบิเส้ือชั้นนอกมำสวม เพรำะตวัเปล่ำอยู ่ แลว้กระโดด
ทะเล 
พระเยซูทรงปรำกฏแก่โธมำ ซ่ึงเป็นนกัสงสัย โดยใหโ้อกำสพิสูจน์ดว้ยตนเอง แต่ทรงปรำกฏแก่ยอห์น
และเปโตร โดยแสดงอิทธิฤทธ์ิในกำรบนัดำลใหเ้ขำทั้งสองจบัปลำไดม้ำกมำย 

(16) ยอห์น.20:7- และผำ้พนัพระเศียรของพระองค ์ มิไดว้ำงอยูก่บัผำ้อ่ืนแต่พบัวำงไวต่้ำงหำก
น่ำประหลำดเหลือเกินท่ีผูเ้ขียนไดแ้ทรกขอ้ปลีกยอ่ยเช่นน้ีไว ้ โดยไม่ไดอ้ธิบำยไวเ้ลยวำ่ เหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น แต่ขอ้ปลีกยอ่ยท่ีไม่มีค  ำอธิบำยไวน้ี้ มีควำมส ำคญัอยำ่งลึกซ้ึงทีเดียว ในวำระส ำคญัยิง่นั้นพระ
เจำ้ทรงระบำยลมหำยใจใหแ้ก่พระศพของพระเยซู พระเยซูจึงฟ้ืนคืนพระชนม ์ และทรงมีชยัต่อควำม
ตำยและพญำมำร พระเยซูมิไดต่ื้นเตน้ประกำรใด ทรงอยูใ่นอำกำรสงบ ซ่ึงเป็นพระลกัษณะของ
พระองคต์ลอดพระชนม ์ พระเยซูไม่ทรงรีบร้อน หรือไร้ระเบียบ แต่ทรงพบัผำ้ท่ีพระเศียรไวอ้ยำ่ง
เรียบร้อย เร่ืองเช่นน้ีเป็นเร่ืองท่ีเสแสร้งแต่งข้ึนเช่นนั้นหรือ 

ขอ้ควำมเหล่ำน้ีเป็นเพียงขอ้ปลีกยอ่ยเท่ำนั้น แต่ขอ้ปลีกยอ่ยน้ีเองมีควำมส ำคญัต่อเร่ืองน้ีมำก 
ขอ้ปลีกยอ่ยเหล่ำน้ี เป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นวำ่เป็นเร่ืองจริง หรือเป็นเร่ืองแสแสร้งแต่งข้ึน เร่ืองท่ีแต่งข้ึนโดย
ไม่มีควำมจริง กบัเร่ืองรำวท่ีเป็นจริง แตกต่ำงกบัอยูท่ี่ขอ้ปลีกยอ่ยน้ีนัน่เอง ยิง่ตรวจสอบเร่ืองพระกิตติ
คุณมำกเท่ำใด ก็ยิง่ประทบัใจวำ่เป็นควำมจริงมำกข้ึนเท่ำนั้น ผูเ้ขียนไดเ้ขียนข้ึนอยำ่งตรงไปตรงมำตำม
ควำมจริง ซ่ึงละเอียดเกินกวำ่ท่ีจะเสแสร้งแต่งข้ึนได ้

ประการท่ีสาม กรณีแวดลอ้มเป็นพยำนยนืยนัถึงกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์
ในทำงประวติัศำสตร์ก็มีหลกัฐำนวำ่ กำรท่ีพระเยซูคริสต ์ ทรงฟ้ืนคืนพระชนมน์ั้น เป็นควำม

จริงอยำ่งปรำศจำกขอ้สงสัยเพรำะ 
(1) ควำมจริงแห่งกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์เป็นหลกัค ำสอนในประวติัศำสตร์ของ

คริสตจกัรสมยัแรก 
(ก) เหตุใดอคัรสำวกจึงใชเ้ร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระชนม ์ เป็นหลกัใหญ่แห่งค ำสั่งสอนของเขำ หำก

วำ่เขำไม่ไดพ้ิสูจน์อยำ่งละเอียดถ่ีถว้นและไม่ไดเ้ช่ืออยำ่งเขม้แขง็จริง ๆ 
(ข) ถำ้หำกวำ่พระเยซู มิไดท้รงฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำยจริง ๆ ก็จะตอ้งมีหลกัฐำนบำงประกำรวำ่ 

พระเยซูไม่ไดฟ้ื้นคืนพระชนมเ์ลย พวกอคัรสำวกไดป้ระกำศต่อหนำ้ผูท่ี้ปลงพระชนมพ์ระองค ์ ในเมือง
ท่ีพระเยซูทรงถูกตรึงนั้นเองวำ่ พระองคไ์ดท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ และไม่มีใครหำหลกัฐำนใด ๆ มำ
พิสูจน์ไดว้ำ่ ไม่เป็นควำมจริง มีขอ้คดัคำ้นประกำรเดียวเท่ำนั้น ซ่ึงอำ้งวำ่ทหำรท่ีเฝ้ำอุโมงคท่ี์เก็บพระศพ
พระเยซูนั้นหลบัยำม และอคัรสำวกของพระองคจึ์งไดล้กัเอำพระศพไป แต่หำกวำ่อคัรสำวกของ
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พระองคไ์ดล้กัพระศพของพระเยซูไปจริง ๆ อคัรสำวกก็ยอ่มรู้ควำมจริงในเร่ืองน้ี แต่กำรท่ีอคัรสำวก
ไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงทำงจิตใจและเอำกปักิริยำอยำ่งใหญ่หลวงนั้น ยอ่มไดมี้เหตุผลเพียงพอ 

(2) กำรเปล่ียนวนันมสักำร ซ่ึงเป็นโดยควำมเห็นชอบของอคัรสำวกไม่ใช่เป็นไปโดยกำรบงัคบั
หรือกำรประกำศล่วงหนำ้ แต่เป็นโดยกำรตกลงเห็นชอบตอ้งกนัดว้ยควำมสมคัรใจ ตำมท่ีจำรึกไวใ้น
พระคริสตธรรมใหม่ปรำกฏวำ่ บรรดำสำวกไดม้ำประชุมพร้อมกนัในวนัตน้ของสัปดำห์ 

กิจกำรอคัรทูต.20:7- ในวนัอำทิตยเ์ม่ือเรำทั้งหลำยประชุมกนัท ำพิธีหกัขนมปัง เปำโลก็กล่ำวสั่ง
สอนเขำ เพรำะวำ่วนัรุ่งข้ึนจะลำไปจำกเขำแลว้ ท่ำนไดก้ล่ำวยดึยำวไปจนเท่ียงคืน 

1 โครินธ์.16:2- ทุกวนัอำทิตยใ์หพ้วกท่ำนทุกคน เก็บเงินผลประโยชน์ท่ีไดไ้วบ้ำ้งเพื่อจะไม่ตอ้ง
เก็บเร่ียไรเม่ือขำ้พเจำ้มำ 

(3) กำรเปล่ียนแปลงในชีวิตของอคัรสำวก ซ่ึงหมดหวงั และทอ้ใจอยำ่งท่ีสุด ใหก้ลบั
เปล่ียนเป็นคนกลำ้หำญ อยำ่งท่ีไม่มีอะไรท ำใหห้ว ัน่ไหวตกใจกลวัไดเ้ลย (เช่น เปโตร ใน กิจกำรอคัร
ทูต.4:19,20,5:29 และยำกอบนอ้งชำยของพระเยซู) กำรเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วและใหญ่หลวงเช่นน้ี 
จ  ำตอ้งมีหนทำงท่ีจะอธิบำยได ้แต่ก็ไม่มีอะไร เวน้แต่กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูเท่ำนั้น ท่ีสำมำรถ
อธิบำยได ้

ควำมจริงเหล่ำน้ีประทบัใจและสมบูรณ์พอ จึงท ำใหพ้วกนกัศึกษำชำวยดูำยและคนท่ีไม่เช่ือตอ้ง
ยอมรับวำ่ อคัรสำวกไดเ้ช่ือในกำรฟ้ืนคืนพระชนมพ์ระเยซู นกัศึกษำเบำร์เองก็ยอมรับควำมจริงในเร่ือง
น้ี สเตรำส์กล่ำววำ่ “ในขอ้น้ีตอ้งยอมรับวำ่อคัรสำวกเช่ือมัน่คงวำ่ พระเยซูไดฟ้ื้นคืนพระชนมม์ำจำก
ควำมตำย” เชนเคลกล่ำววำ่ “เป็นควำมจริงท่ีโตแ้ยง้ไม่ไดว้ำ่ ในเชำ้ตรู่วนัแรกของสัปดำห์ หลงัจำกท่ีพระ
เยซูถูกตรึงท่ีไมก้ำงเขนแลว้ อุโมงคบ์รรจุพระศพพระเยซูนั้นก็วำ่งเปล่ำอยู”่ ควำมจริงอีกประกำรหน่ึง 
เก่ียวกบักำรท่ีบรรดำอคัรสำวกและศิษยข์องพระองค ์เช่ือมัน่วำ่ พวกเขำไดเ้ห็นพระเยซูจริง ๆ หลงัจำกท่ี
พระเยซูทรงถูกตรึงแลว้ คือกำรท่ีผูท่ี้ยดึเหตุผลยอมรับเช่นน้ี ยอ่มเป็นผลเสียแก่เขำ 

ปัญหำจึงมีวำ่ เหตุใดจึงมีควำมแน่ใจและเช่ือเช่นน้ี รีแนนพยำยำมตอบปัญหำน้ีโดยบอกวำ่ 
“ควำมเผด็ร้อนของหญิงเพอ้คลัง่ (คือนำงมำเรียชำวมฆัดำลำ) ไดท้  ำใหโ้ลกมีพระเจำ้ท่ีฟ้ืนมำจำกควำม
ตำย” แต่เรำคดัคำ้นวำ่ “ควำมเผด็ร้อนของหญิงเพอ้คลัง่” ไม่มีน ้ำหนกัพอท่ีจะท ำเช่นนั้นได ้ ยงัมีมทัธิว
และโธมำซ่ึงเป็นอคัรสำวก ท่ียงัตอ้งกำรควำมแน่ใจเร่ืองน้ี และยงัมีเปำโลกผูท่ี้ยงัไม่ไดก้ลบัใจใหม่ ซ่ึง
กำรท่ีท ำใหเ้ขำกลบัใจเช่ือ จ ำตอ้งมีเหตุผลและน ้ำหนกัเหนือวำ่ ควำม “เพอ้คลัง่” ของสตรีผูน้ั้นอยำ่ง
แน่นอน กำรท่ีจะท ำใหน้กัสงสัย และคนเก็บภำษีชำวยดูำยท่ีไม่เช่ือ และศตัรูท่ีดุร้ำยด้ือดึง มีควำมแน่ใจ
วำ่ พระเยซูไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ยอ่มตอ้งอำศยัเหตุผลพลงัฤทธ์ิของพระเจำ้ มำกกวำ่ควำมบำ้คลัง่เพอ้
ฝันของหญิงผูน้ั้นคนเดียวเท่ำนั้น 
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สเตรำส์ พยำยำมใหเ้หตุผล โดยถำมวำ่ อำจเป็นกำรเห็นพระเยซูในควำมฝันกระมงั เรำขอตอบ
ใหท้รำบวำ่ “เม่ือสำวกไม่มีควำมเช่ือถือกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์ ควำมฝันของสำวกก็จะไม่มี
เหตุผลอะไรเลย และหำกเป็นควำมฝันแลว้ กำรท่ีจะฝันเห็นเหมือนกนัทุกคน ยอ่มป็นไปไม่ได ้สำวกทั้ง
สิบเอด็คนก็ยอ่มฝันแตกต่ำงกนัอยำ่งแน่นอน ยิง่กวำ่นั้น คนทั้งหำ้ร้อยคน ก็ยิง่ฝันต่ำงกนัยิง่ข้ึน” (1 โค
รินธ์.15:6) 

อีกประกำรหน่ึง ท่ีมีคนชอบอำ้ง วำ่พระเยซูมิไดท้รงส้ินพระชนมจ์ริง ๆ (เพียงแต่สลบเท่ำนั้น) 
เขำกล่ำววำ่พระเยซูถูกตรึงบนไมก้ำงเขนไม่นำนพอท่ีจะท ำใหพ้ระองคส้ิ์นพระชนม ์ และไดอ้ำ้งถึงเร่ือง
ในประวติัศำสตร์ ซ่ึงเขียนโดย โยซีฟัสวำ่ เคยมีคนถูกตรึงบนไมก้ำงเขน คร้ันเม่ือเอำลงมำจำกไม้
กำงเขนแลว้ ก็ยงัมีชีวติอยู ่ ต่อมำเม่ือไดรั้บกำรรักษำพยำบำล ก็ไดห้ำกเป็นปกติ เรำขอตอบวำ่ (1) โปรด
จ ำเร่ืองรำวและเหตุกำรณ์ ก่อนท่ีพระเยซูทรงถูกตรึงวำ่ มีอะไรเกิดข้ึนบำ้ง พระองคท์รงถูกทรมำนอยำ่ง
ทำรุณทำงฝ่ำยเน้ือหนงัเพียงใด จงจ ำเร่ืองน ้ำและโลหิตและกำรท่ีพระเยซูทรงอกหกัอยำ่งแทจ้ริง (2) ศตัรู
ของพระองคไ์ดก้ระท ำทุกอยำ่งเพื่อใหแ้น่ใจวำ่ พระองคท์รงส้ินพระชนมแ์ลว้จริง ๆ (ยอห์น.19:34) (3) 
ถำ้พระเยซูไม่ไดส้ิ้นพระชนมจ์ริง ๆ พระองคต์อ้งอ่อนเพลียและฟกช ้ำอยำ่งมำก และตอ้งอยูใ่นสภำพท่ี
น่ำสังเวชท่ีสุด เช่นเดียวกบัชำยท่ีกล่ำวถึงนั้น แต่กำรท่ีพระองคท์รงปรำกฏแก่บุคคลอ่ืน ๆ โดยท่ีไม่มี
อำกำรอ่อนเพลียแต่อยำ่งใด ยอ่มเป็นกำรน่ำแปลกอยำ่งยิง่ (4) บรรดำอคัรสำวกของพระเยซูจะตอ้งรู้ดีวำ่ 
เขำไดช่้วยรักษำพยำบำลพระองคอ์ยำ่งไรบำ้ง ถำ้เป็นเช่นนั้น กำรเปล่ียนแปลงในชีวติของอคัรสำวก
เกิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร (5) ปัญหำทำงศีลธรรม เป็นขอ้ท่ียุง่ยำกท่ีสุดถำ้หำกวำ่พระเยซูเพียงแต่สลบไสลไป 
และไดรั้บกำรพยำบำลใหฟ้ื้นข้ึนมำอีก และพระเยซูตรัสวำ่ พระองคท์รงฟ้ืนข้ึนมำใหม่ หำกวำ่กำรนั้น
ไม่เป็นควำมจริงแลว้ พระเยซูคริสตก์็ตอ้งเป็นผูห้ลอกลวง และพดูกำรเทจ็ และคริสตศ์ำสนำก็คงตอ้ง
ตั้งข้ึนบนรำกฐำนแห่งควำมเทจ็ ควำมหลอกลวง แต่เป็นกำรเหลือวสิัยท่ีจะเช่ือวำ่คริสตศ์ำสนำ ซ่ึงมีค ำ
สอนประเสริฐแห่งควำมจริง ควำมรัก ควำมบริสุทธ์ิ จะตั้งอยูบ่นรำกฐำนแห่งควำมฉอ้โกงหลอกลวง ผู ้
ท่ีมีใจเป็นธรรมยอ่มเช่ือไม่ไดว้ำ่ พระเยซูทรงเป็นคนหลอกลวง และศำสนำของพระองค ์ ตั้งอยูบ่น
รำกฐำนแห่งควำมหลอกลวง 

เรำไดก้ ำจดัขอ้สมมุติทุกประกำรท่ีอำจเป็นไปไดอ้อกหมดแลว้ เวน้ไวแ้ต่ประกำรเดียว คือวำ่ 
พระเยซูทรงฟ้ืนข้ึนมำจำกตำยในวนัท่ีสำมจริงหรือ คนท่ีพยำยำมปฏิเสธควำมจริงน้ี ก็ไม่อำจพิสูจน์ได้
วำ่ขอ้สมมุติของเขำซ่ึงพยำยำมช้ีใหเ้ห็นวำ่ พระเยซูมิไดท้รงฟ้ืนข้ึนจำกส้ินพระชนมข์องเขำซ่ึงพยำยำม
ช้ีใหเ้ห็นวำ่ พระเยซูมิไดท้รงฟ้ืนข้ึนจำกกำรส้ินพระชนมใ์นวนัท่ีสำมนั้นเป็นควำมจริง นอกจำกนั้น 
ตำมท่ีคนเหล่ำนั้นยอมรับวำ่ อคัรสำวกเช่ือมัน่วำ่พระเยซูทรงฟ้ืนจำกควำมตำยจริง ๆ อคัรสำวกตอ้งมี
หลกัฐำนจึงเช่ือมัน่เช่นนั้น ในกำรบนัทึกเร่ืองกำรฟ้ืนข้ึนของพระเยซูคริสตอ์คัรสำวกก็อำ้งหลกัฐำนแห่ง



 177 

ควำมจริงเหล่ำน้ี และไม่ไดเ้สแสร้งแต่งข้ึนดงัขอ้สมมุติต่ำง ๆ และหำกเป็นควำมจริงตำมท่ีบนัทึกไวใ้น
พระกิตติคุณแลว้ไซร้ กำรท่ีจะหลีกเล่ียงควำมจริงแห่งกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตน์ั้น ยอ่ม
เป็นไปไม่ได ้

เรำมีหลกัฐำนยืนยนัขอ้หลำยประกำรวำ่ พระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมำจำกควำมตำย
จริง ๆ เม่ือเรำแยกพยำนหลกัฐำนเหล่ำน้ีพิจำรณำทีละขอ้ ก็ยงัพบวำ่ เร่ืองกำรฟ้ืนจำกควำมตำยของพระ
เยซูนั้นเป็นเร่ืองจริง ไม่ใช่เร่ืองสมมุติหรือแต่งข้ึน และเม่ือรวมเหตุผลต่ำง ๆ แห่งควำมจริงแลว้ จะท ำให้
ผูท่ี้มีใจจริงเช่ือกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์โดยหมดขอ้สงสัย 

มีขอ้โตแ้ยง้เพียงประกำรเดียว ท่ีมีน ้ำหนกัพอท่ีจะแยง้หลกัค ำสอนท่ีวำ่พระเยซูทรงฟ้ืนข้ึนมำ
จำกควำมตำย คือ ไม่มีขอ้พิสูจน์ใด ๆ พิสูจน์ไดว้ำ่มีผูใ้ดอ่ืนท่ีไดฟ้ื้นข้ึนจำกควำมตำย ส ำหรับขอ้คดัคำ้น
น้ี เรำสำมำรถตอบไดอ้ยำ่งชดัแจง้วำ่ แมจ้ะไม่เคยมีผูใ้ดฟ้ืนคืนชีพจำกควำมตำยมำก่อนก็ตำมแต่กระนั้น
พระชนมชี์พของพระเยซู ก็ผดิไปจำกชีวติของบุคคลอ่ืน พระลกัษณะ และพระรำชกิจของพระเยซูก็ผดิ
แปลกไปจำกผูอ่ื้น และไม่มีใครสักคนเดียวท่ีเหมือนพระองค ์ฉะนั้นเรำจึงไม่ควรแปลกใจต่อกำรฟ้ืนคืน
พระชนมข์องพระองคเ์ลย ควรถือวำ่กำรน้ียอ่มเป็นไปลกัษณะพิเศษทีเดียว 
2. ควำมส ำคญัแห่งกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระคริสตธรรมใหม่ ไดอ้ำ้งถึงกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูโดยตรง มำกกวำ่ร้อย
คร้ัง 

(2) กิจกำรอคัรทูต.1:21,22- เหตุฉะนั้นบรรดำคนทั้งหลำย ซ่ึงไดเ้ป็นพวกเดียวกนักบัเรำเสมอ
ทุกเวลำ ท่ีพระเยซูเจำ้ไดเ้สด็จเขำ้มำ และออกไปกบัเรำ คือตั้งแต่บพัติศมำของยอห์น จนถึงวนันั้นท่ี
พระองคถู์กรับข้ึนไปจำกเรำ เรำจะตอ้งตั้งคนหน่ึงไวใ้หเ้ป็นพยำนกบัเรำวำ่ พระองคไ์ดท้รงคืนพระชนม์
แลว้ 

กิจกำรอคัรทูต.2:24,29-32- พระองคน์ั้นพระเจำ้ไดท้รงบนัดำลใหคื้นพระชนม ์ ดว้ยทรงเปล้ือง
ปลดเคร่ืองจ ำจองแห่งควำมตำยเสีย เพรำะวำ่ควำมตำยจะครอบง ำพระองคไ์วก้็หำมิได.้... ท่ำนพี่นอ้ง
ทั้งหลำยเอ๋ย ขำ้พเจำ้มีใจกลำ้กล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำย ถึงดำวดิบรรพบุรุษของเรำวำ่ ท่ำนตอ้งส้ินพระชนม์
แลว้ถูกฝังไว ้ และอุโมงคฝั์งศพของท่ำนยงัอยูก่บัเรำจนถึงทุกวนัน้ี ท่ำนเป็นศำสดำพยำกรณ์ และได้
ทรำบวำ่พระเจำ้ไดต้รัสสัญญำไวแ้ก่ท่ำนดว้ยค ำปฏิญำณวำ่ พระองคจ์ะทรงประทำนผูห้น่ึงในวงศ์
ตระกลูของท่ำนใหป้ระทบับนพระท่ีนัง่ของท่ำน กษตัริยด์ำวดิก็ล่วงรู้เหตุน้ีก่อน จึงกล่ำวถึงกลำงคืน
พระชนมข์องพระคริสตว์ำ่ วญิญำณจิตของพระองคไ์ม่ตอ้งละไวใ้นเมืองผทีั้งพระมงัสะของพระองคก์็
ไม่เป่ือยเน่ำไป พระเยซูน้ีพระเจำ้ไดท้รงบนัดำลใหคื้นพระชนมแ์ลว้ ขำ้พเจำ้ทั้งหลำยเป็นพยำนดว้ย
เหตุกำรณ์น้ี 
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กิจกำรอคัรทูต.4:33 – อคัรสำวกจึงประกอบดว้ยฤทธ์ิเดชใหญ่ยิง่ และไดเ้ป็นพยำนวำ่พระเยซู
เจำ้ไดท้รงคืนพระชนมแ์ลว้ และพระคุณอนัใหญ่ยิง่ไดอ้ยูก่บัเขำทุกคน 

กิจกำรอคัรทูต.17:18- จกัปรำชญบ์ำงคนในพวกเอปีกเูรียว และในพวกซะโตอิกไดม้ำพบกบั
ท่ำน บำงคนกล่ำววำ่ “คนเก็บเดนควำมรู้เล็ก ๆ นอ้ย ๆ อยำ่งน้ี จะใคร่มำพดูอะไรใหเ้รำฟังอีกเล่ำ” บำง
คนกล่ำววำ่ “ดูเหมือนเขำเป็นคนน ำพระต่ำงประเทศเขำ้มำ” เพรำะเปำโลไดป้ระกำศพระนำมพระเยซู 
และกำรซ่ึงเป็นข้ึนมำจำกควำมตำยนั้น 

กิจกำรอคัรทูต.23:6- คร้ันเปำโลเห็นวำ่ผูท่ี้อยูป่ระชุมนั้น เป็นพวกซำดูกำยส่วนหน่ึงและพวกฟำ
ริสีส่วนหน่ึง ท่ำนจึงร้องข้ึนในพวกประชุมท่ีปรึกษำวำ่ “ดูก่อนท่ำนพี่นอ้งทั้งหลำย ขำ้พเจำ้เป็นคนฟำริสี
และเป็นบุตรของคนฟำริสี ท่ีขำ้พเจำ้ถูกพิพำกษำนั้น ก็เพรำะมีควำมหวงัใจวำ่ คนทั้งหลำยจะเป็นข้ึนมำ
จำกควำมตำย” 

1 โครินธ์.15:15- และก็จะปรำกฏวำ่ เรำอำ้งพยำนเท็จในกิจของพระเจำ้ เพรำะเรำอำ้งพยำนวำ่ 
พระองคไ์ดท้รงบนัดำลใหพ้ระคริสตคื์นพระชนม ์แต่ถำ้กำรเป็นข้ึนมำจำกตำยไม่มีแลว้ พระองคก์็หำได้
ทรงบนัดำลใหพ้ระคริสตคื์นพระชนมไ์ม่ 
ข้อเสนอทีส่อง กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นหลกัท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีอคัรสำวกยดึถือ ในกำร
เป็นพยำน 

กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นหลกัค ำสอนท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีอคัรสำวกยดึถือในกำร
เทศนำสั่งสอน ยิง่กวำ่นกัเทศน์ในสมยัปัจจุบนั 

(3) 1 โครินธ์.15:1,3,4- ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลำย ขำ้พเจำ้ใคร่ใหท้่ำนระลึกถึงกิตติคุณท่ีขำ้พเจำ้ได้
เคยประกำศแก่ท่ำนทั้งหลำยแลว้ ซ่ึงท่ำนไดย้อมรับไวแ้ลว้ดว้ย อนัจะเป็นรำกฐำนซ่ึงท่ำนทั้งหลำยยนือยู ่
ดว้ยวำ่ขอ้ควำมอนัส ำคญัท่ีสุดซ่ึงขำ้พเจำ้รับไวแ้ลว้นั้น ขำ้พเจำ้ไดป้ระกำศแก่ท่ำนทั้งหลำย คือวำ่พระ
คริสตไ์ดว้ำยพระชนมเ์พรำะควำมผดิของเรำทั้งหลำย ตำมคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้น และทรงถูกฝังไว ้
แลว้วนัท่ีสำมพระองคท์รงเป็นข้ึนมำใหม่ ตำมคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้น 
ข้อเสนอทีส่าม กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นรำกฐำนแห่งควำมจริงท่ีส ำคญัยิง่ประกำร
หน่ึง ในสองประกำรของพระกิตติคุณ 

นกัเทศน์ในปัจจุบนั มกัเทศนำถึงเร่ืองกำรท่ีพระเยซูทรงถูกตรึงท่ีกำงเขนเท่ำนั้น แต่อคัรสำวก
ไดเ้ทศนำเร่ืองฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคคู์่กนัไปทั้งหลำยอยำ่ง (2 ทิโมธี.2:8- “ท่ำนจงระลึกถึงพระ
เยซูคริสตผ์ูไ้ดท้รงเป็นข้ึนมำจำกตำย และทรงเป็นพงศพ์นัธ์ุของดำวดิ ตำมกิตติคุณของขำ้พเจำ้นั้น”) 

ถำ้พระเยซูคริสตมิ์ไดฟ้ื้นคืนพระชนมแ์ลว้ กำรส้ินพระชนมข์องพระองคก์็เป็นแต่เพียงกำรตำย
ของวรีบุรุษผูเ้สียสละผูห้น่ึงเท่ำนั้นเอง แต่เน่ืองจำกกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคเ์ป็นเร่ืองจริง กำร



 179 

ส้ินพระชนมข์องพระองค ์ จึงเป็นกำรตำยเพื่อไถ่มนุษยใ์ห้พน้จำกโทษควำมผดิบำป โดยพระบุตรของ
พระเจำ้ เพรำะวำ่ในกำรส้ินพระชนมข์องพระองคน์ั้น พระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจำ้ทรงเป็นเคร่ือง
สักกำรบูชำไถ่โทษบำป เรำจึงมีหลกัฐำนพอท่ีจะอำ้งไดว้ำ่ ควำมผดิบำปท่ีเลวร้ำยท่ีสุดไดโ้ปรดไถ่เสีย
แลว้ ควำมผดิบำปของขำ้พเจำ้อำจสูงเท่ำกบัภูเขำ แต่กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตบ์นไมก้ำงเขน ก็
เพียงพอท่ีจะช ำระควำมผิดบำปของขำ้พเจำ้ทั้งหมด แมว้ำ่บำปนั้น จะสูงเท่ำสวรรคก์็ตำม และมลทิน
แห่งควำมผดิบำปของขำ้พเจำ้อำจลึกดงัมหำสมุทร แต่กำรไถ่โทษแทนของพระเยซูสำมำรถลบลำ้งได้
หมดส้ิน 

(4) 1 โครินธ์.15:14,17- ถำ้พระคริสตมิ์ไดท้รงคืนพระชนม ์ กำรเทศนำของเรำนั้นก็ไม่มีหลกั 
ทั้งควำมเช่ือของท่ำนทั้งหลำยก็ไม่มีหลกัดว้ย และถำ้พระคริสตไ์ม่ไดท้รงคืนพระชนม ์ ควำมเช่ือของ
ท่ำนทั้งหลำยนั้นก็ไร้ประโยชน์ ท่ำนทั้งหลำยก็ยงัคงอยูใ่นควำมบำปของตน 
ข้อเสนอทีส่ี่ ถำ้พิสูจน์ไดว้ำ่ กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตไ์ม่เป็นควำมจริง ควำมเช่ือของคริส
เตียนก็ไร้ประโยชน์ 

ค ำวำ่ “ไม่มีหลกั” และ “ไร้ประโยชน์” ในขอ้พระธรรมขำ้งบนน้ี ในภำษำกรีกหมำยควำมวำ่ 
“วำ่งเปล่ำ” และ “ไร้อ ำนำจ” 

แต่ตรงกนัขำ้ม ตำมท่ีเรำจะพิจำรณำต่อไป ภำยใตห้วัขอ้ “ผลแห่งกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระ
เยซูคริสต”์ ถำ้พระเยซูคริสตฟ้ื์นคืนพระชนมข้ึ์นมำจริง กำรเทศนำสั่งสอนและควำมเช่ือของคริสเตียน ก็
ตั้งอยูบ่นรำกฐำนแห่งควำมจริง และเป็นปรำกำรท่ีมัน่คงแขง็แรง ซ่ึงไม่มีใครโจมตีไดเ้ลย 

(5) โรม.10:9,10- คือวำ่ถำ้ท่ำนจะรับดว้ยปำกของท่ำนวำ่ พระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ และเช่ือ
ในใจวำ่ พระเจำ้ไดท้รงโปรดบนัดำลใหพ้ระองค ์เป็นข้ึนมำจำกควำมตำย ท่ำนจะรอด ดว้ยวำ่ซ่ึงมีใจเช่ือ
ก็เป็นกำรชอบธรรม และซ่ึงรับดว้ยปำกก็เป็นท่ีรอด 
ข้อเสนอทีห้่า หลกัค ำสอนแห่งกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตมี์ฤทธ์ิอ ำนำจท่ีจะช่วยทุกคน ท่ี
เช่ือมัน่ในหลกัค ำสอนนั้น ใหร้อดพน้จำกควำมผดิบำป 

(6) ฟีลิปปี.3:8-10- แทจ้ริงขำ้พเจำ้ถือวำ่ส่ิงสำรพดัเป็นท่ีไร้ประโยชน์ เพรำะเห็นแก่ควำม
ประเสริฐแห่งควำมรู้ ถึงพระเยซูคริสตเ์จำ้ของขำ้พเจำ้ เพรำะเหตุพระองคน์ั้นขำ้พเจำ้ไดย้อมสละส่ิง
สำรพดั และถือวำ่ส่ิงเหล่ำนั้นเป็นเหมือนหยำกเยือ่ เพื่อขำ้พเจำ้จะไดพ้ระคริสต ์ และจะไดป้รำกฏอยูใ่น
พระองค ์ คือควำมชอบธรรมท่ีขำ้พเจำ้มีอยูน่ั้น มิไดมี้โดยพระบญัญติั แต่มีโดยควำมเช่ือในพระคริสต ์
คือ เป็นควำมชอบธรรมซ่ึงมำแต่พระเจำ้โดยควำมเช่ือ เพื่อขำ้พเจำ้จะไดรู้้จกัพระองค ์ และฤทธ์ิเดชซ่ึง
เน่ืองดว้ยกำรท่ีพระองคท์รงคืนพระชนมน์ั้น และกำรร่วมทุกขก์บัพระองค ์ คือ ยอมตั้งอำรมณ์ตำม
เหมือนพระองค ์
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ข้อเสนอทีห่ก กำรรู้จกัฤทธ์ิเดชแห่งกำรฟ้ืนคืนพระชนม ์ของพระเยซูคริสต ์ เป็นยอดปรำรถนำของผูเ้ช่ือ
ผูมี้ไหวพริบ และผูเ้ช่ือเหล่ำนั้น ยอมเสียสละส่ิงสำรพดัเพื่อจะไดรู้้จกัฤทธ์ิเดชนั้น 

ควำมส ำคญัแห่งกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ จะมีควำมส ำคญัมำกยิง่ข้ึน ในเม่ือเรำ
ศึกษำ “ผลแห่งกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต”์ 

3. ลกัษณะแห่งการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

(1) กิจกำรอคัรทูต.2:24,32- พระองคน์ั้นพระเจำ้ไดท้รงบนัดำลใหคื้นพระชนม ์ ดว้ยทรงเปล้ือง
ปลดเคร่ืองจ ำจองแห่งควำมตำยเสีย เพรำะวำ่ควำมตำยจะครอบง ำพระองคไ์วก้็หำมิได ้พระเยซูน้ีพระเจำ้
ไดท้รงบนัดำลใหคื้นพระชนมแ์ลว้ ขำ้พเจำ้ทั้งหลำยเป็นพยำนดว้ยเหตุกำรณ์น้ี 

กิจกำรอคัรทูต.10:40- ในวนัท่ีสำม พระเจำ้ไดท้รงบนัดำลใหพ้ระองคน์ั้นคืนพระชนม ์ และให้
ปรำกฏแจง้ 

กิจกำรอคัรทูต.13:30- แต่พระเจำ้ไดท้รงบนัดำลใหพ้ระองคคื์นพระชนม ์
โรม.10:9- คือวำ่ถำ้ท่ำนจะรับดว้ยปำกของท่ำนวำ่ พระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้และเช่ือในใจ

วำ่ พระเจำ้ไดท้รงโปรดบนัดำล ใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมำจำกควำมตำยท่ำนจะรอด 
โคโลสี.2:12- และไดถู้กฝังไวก้บัพระองค ์ ในพิธีบติัศมำแลว้ และในพิธีนั้นท่ำนทั้งหลำยได้

เป็นข้ึนมำกบัพระองค ์โดยเช่ือกิจกำรอคัรทูตของพระเจำ้ ผูไ้ดท้รงบนัดำลใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมำจำกตำย 
เอเฟซสั.1:19,20- และวำ่ฤทธำนุภำพอนัใหญ่หลวงของพระองค ์ ส ำหรับเรำทั้งหลำยท่ีเช่ือ

เพียงไร ตำมพระก ำลงัและฤทธ์ิเดชของพระองค ์ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงกระท ำในพระคริสต ์ คร้ังเม่ือทรง
บนัดำลใหพ้ระองค ์ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงกระท ำในพระคริสต ์ คร้ังเม่ือทรงบนัดำลให้พระองคเ์ป็นข้ึนมำ
จำกตำย และใหส้ถิตเบ้ืองขวำพระหตัถข์องพระองคใ์นสวรรคส์ถำน 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเจำ้ทรงบนัดำลใหพ้ระเยซูคริสตฟ้ื์นจำกควำมตำย ดว้ยพละก ำลงัและฤทธ์ิเดชของ
พระองคเ์อง 

พระเยซูมิไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมด์ว้ยพระองคเ์อง แต่เป็นพระบิดำเจำ้ผูไ้ดท้รงส ำแดงฤทธ์ิ
อ ำนำจ ในกำรปลดเปล้ืองเคร่ืองจ ำจองแห่งควำมตำยเสีย พระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์ โดยฤทธ์ิอ ำนำจ
ภำยนอก ไม่ใช่โดยชีวติอนัสมบูรณ์ภำยใน พระเยซูทรงวำยพระชนมอ์ยำ่งส้ินเชิง และฤทธ์ิอ ำนำจแห่ง
พระบิดำเจำ้เท่ำนั้น ท่ีทรงกระท ำใหพ้ระเยซูฟ้ืนคืนพระชนมไ์ด ้

(2) ยอห์น.20:27 แลว้พระองคต์รัสแก่โธมำวำ่ “จงเอำน้ิวของท่ำน แยงดูฝ่ำมือของเรำ และเอำ
มือของท่ำนแยงเขำ้ไปในสีขำ้งของเรำ อยำ่สงสัยเลย แต่จงเช่ือเถิด” 
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กิจกำร 10:40,41- ในวนัท่ีสำม พระเจำ้ไดท้รงบนัดำลใหพ้ระองคน์ั้น คืนพระชนมแ์ละให้
ปรำกฏแจง้ ใช่วำ่ปรำกฏแก่คนทัว่ไป แต่ปรำกฏแก่เหล่ำพยำน ซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงเลือกไวแ้ต่ก่อน คือ 
ปรำกฏแก่เรำทั้งหลำยท่ีไดรั้บประทำนและด่ืมกบัพระองคเ์ม่ือพระองคท์รงคืนพระชนมแ์ลว้ 

ลูกำ 24:39 จงดูมือและเทำ้ของเรำวำ่เป็นเรำเอง จงคล ำตวัเรำดู เพรำะวำ่ผไีม่มีเน้ือและกระดูก
เหมือนท่ำนเห็นเรำมีอยูน่ั้น 

ลูกำ.24:15,18- และเม่ือเขำก ำลงัสนทนำไต่ถำมกนัอยู ่ พระเยซูก็เสด็จเขำ้มำใกล ้ ด ำเนินไปกบั
เขำ คนหน่ึงช่ือเกลวปำจึงทูลถำมพระองคว์ำ่ “ท่ำนเป็นแขกเมืองอำศยั ในกรุงเยรูซำเล็มแต่คนเดียวหรือ 
ท่ีไม่รู้เหตุกำรณ์ทั้งปวงซ่ึงเป็นไปในวนัเหล่ำน้ี” 

ยอห์น.20:14,15- เม่ือมำเรียพูดอยำ่งนั้นแลว้ จึงหนัตวักลบั เห็นพระเยซูทรงยนือยู ่และมิไดรู้้วำ่
เป็นองคพ์ระเยซู พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “สตรีเอ๋ย ร้องไห้ท ำไมมำหำผูใ้ด” มำเรียส ำคญัวำ่เป็นคนเฝ้ำสวน 
จึงพดูกบัพระองคว์ำ่ “นำยเจำ้คะ ถำ้ท่ำนไดเ้อำพระองคไ์ป ขอบอกดิฉนัให้รู้วำ่ ท่ำนเอำพระองคไ์ปไวท่ี้
ไหน และดิฉนัจะรับพระองคไ์ป” 
ข้อเสนอทีส่อง หลงักำรฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ พระเยซูคริสตท์รงด่ืม และเสวยพระกระยำหำร พระเยซู
ทรงมีพระหตัถพ์ระบำททรงมีเน้ือและกระดูก ทรงมีลกัษณะเยีย่งมนุษยทุ์กประกำร 

(3) ยอห์น.21:4,12- คร้ันรุ่งเชำ้พระเยซูทรงยนือยูท่ี่ฝ่ัง แต่เหล่ำสำวกมิไดรู้้วำ่เป็นองคพ์ระเยซู 
พระเยซูตรัสแก่เขำทั้งหลำยวำ่ “เชิญมำรับประทำนอำหำรเถิด” ในหมู่สำวกไม่มีใครอำจถำมพระองคว์ำ่ 
“ท่ำนเป็นผูใ้ด” เพรำะเขำรู้อยูว่ำ่เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ 
ข้อเสนอทีส่าม หลงัจำกท่ีพระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้พระกำยของพระองคก์็ผดิแปลกไป
จำกเม่ือก่อน ฉะนั้นอคัรสำวกของพระองค ์จึงจ ำพระองคไ์ม่ค่อยได ้

(4) ยอห์น.20:19,26- เม่ือเวลำค ่ำวนัอำทิตยน์ั้น เม่ือประตูหอ้งท่ีเหล่ำสำวกประชุมกนัปิดแลว้ 
เพรำะเขำกลวัพวกยดูำย พระเยซูจึงเสด็จเขำ้มำยนือยูท่่ำมกลำงเขำ ตรัสวำ่ “ท่ำนทั้งหลำยจงเป็นสุขเถิด” 
คร้ันล่วงไปแปดวนัแลว้ เหล่ำสำวกชุมนุมกนัอยูข่ำ้งในอีก และโธมำก็อยูก่บัเขำดว้ย ถึงแมป้ระตูปิดแลว้ 
พระเยซูยงัเสด็จเขำ้มำยนือยูท่่ำมกลำงเขำตรัสวำ่ “ท่ำนทั้งหลำย จงเป็นสุขเถิด” 

ลูกำ.24:31- ตำของเขำก็หำยฟำงและเขำก็รู้จกัพระองค ์แลว้พระองคก์็อนัตรธำนไปจำกเขำ 
ข้อเสนอทีส่ี่  พระกำยของพระเยซูคริสต ์หลงัจำกท่ีฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ เป็นพระกำยทิพย ์แมใ้นหอ้งซ่ึง
มีประตูหนำ้ต่ำงปิดสนิทแลว้ พระองคก์็ทรงสำมำรถปรำกฏ หรือหำยลบัไปจำกตำมนุษยไ์ด ้ พระกำย
ของพระองคมิ์ไดอ้ยูภ่ำยใตค้วำมก ำจดัเช่นร่ำงกำยของมนุษย ์

(5) ฟีลิปปี.3:21- พระองคจ์ะทรงเปล่ียนแปลงกำรอนัต ่ำตอ้ยของเรำ ใหใ้หม่ข้ึนใหเ้ป็นเหมือน
อยำ่งกำยของพระองค ์ อนัทรงสง่ำรำศีดว้ยฤทธ์ิ ซ่ึงพระองคท์รงอำจปรำบส่ิงสำรพดัลงใตอ้ ำนำจของ
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พระองค ์(เทียบ 1 โครินธ์.15:42-50- ฝ่ำยกำรซ่ึงจะเป็นข้ึนมำจำกตำยนั้นก็เหมือนกนั เม่ือหวำ่นลงก็เป็น
ของท่ีจะเป่ือยเน่ำ คร้ันเม่ือเป็นข้ึนมำแลว้ ก็จะหำรู้เป่ือยเน่ำไม่ เม่ือหวำ่นลงนั้นก็เป็นท่ีไร้ยศ คร้ันเม่ือ
เป็นข้ึนมำแลว้ก็จะมียศ เม่ือหวำ่นลงนั้นก็อ่อนก ำลงั  คร้ันเม่ือเป็นข้ึนมำก็จะมีก ำลงัมำก เม่ือหวำ่นลงนั้น
เป็นกำยธรรมดำ คร้ันเม่ือเป็นข้ึนมำแลว้ก็จะเป็นกำยวิญญำณถำ้กำยธรรมดำมี กำยวิญญำณก็คงมีดว้ย 
เหมือนมีค ำเขียนไวแ้ลว้วำ่ ทรงสร้ำงมนุษยค์นเดิมคืออำดมัเป็นผูมี้ชีวิต แต่อำดมัผูซ่ึ้งมำภำยหลงันั้นเป็น
วญิญำณผูป้ระสำทชีวติให้ แต่กำยซ่ึงเกิดก่อนนั้นหำใช่เป็นกำยวญิญำณไม่ แต่เป็นกำยธรรมดำแลว้
ภำยหลงัจึงเกิดมีกำยวญิญำณข้ึน มนุษยเ์ดิมนั้นก ำเนิดจำกดินและเป็นดิน มนุษยท่ี์สองเสด็จมำจำก
สวรรค ์ผูซ่ึ้งเกิดจำกดินเป็นอยำ่งไร มนุษยอ์ยำ่งท่ีเกิดจำกดินก็เป็นอยำ่งนั้น ผูซ่ึ้งเสด็จมำจำกสวรรคเ์ป็น
อยำ่งไร มนุษยอ์ยำ่งท่ีเกิดจำกสวรรคก์็เป็นอยำ่งนั้น และเม่ือเรำทั้งหลำยมีลกัษณะสมกบัดินมำแลว้ เรำก็
จะมีลกัษณะสมกบัสวรรคเ์หมือนกนัดว้ย ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลำย ขำ้พเจำ้กล่ำวดงัน้ีวำ่ เน้ือและเลือดจะมี
ส่วนในแผน่ดินของพระเจำ้ไม่ได ้และส่ิงซ่ึงเป่ือยเน่ำจะมีส่วนในส่ิงซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่ำก็ไม่ได)้ 
ข้อเสนอทีห้่า หลงัจำกกำรฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ พระเยซูคริสตท์รงมีพระกำยใหม่ ซ่ึงไม่รู้จกัเป่ือยเน่ำ มี
สง่ำรำศี มีฤทธ์ิเดช เป็นกำยวญิญำณท่ีเกิดจำกสวรรค ์ มิใช่เน้ือและเลือด (เน้ือและกระดูกไม่ใช่เน้ือและ
เลือด) 

4. ผลแห่งการพืน้คนืพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

(1) 1 เปโตร.1:21- พระเจำ้ไดท้รงบนัดำลใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมำจำกตำย และไดท้รงประทำน
สง่ำรำศีใหแ้ก่พระองค ์เพื่อควำมเช่ือ และควำมหวงัใจของท่ำนทั้งหลำยจะไดฝั้งอยูใ่นพระเจำ้ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง โดยพระเยซูคริสต ์ มนุษยจึ์งเช่ือพระเจำ้ ผูไ้ดท้รงบนัดำลใหพ้ระองคฟ้ื์นคืนพระชนม ์
โดยกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตน้ี์เอง ควำมเช่ือของเรำจึงมีรำกฐำนมัน่คง 

มนุษยไ์ดค้น้ควำ้หลกัฐำนท่ีจะพิสูจน์วำ่ มีพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยูแ่ละพิสูจน์ถึงพระลกัษณะ
ของพระองค ์ มนุษยโ์ตแ้ยง้ขอ้ต่ำง ๆ เช่น ผูส้ร้ำงโลกน้ีตอ้งเป็นผูมี้สติปัญญำปรำดเปร่ืองอยำ่งยิง่ โลก
และจกัรวำลส ำแดงใหเ้ห็นถึงควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ดงันั้นจึงตอ้งมีผูส้ร้ำงท่ีเฉลียวฉลำดอยำ่งยิง่ 
หลกัฐำนในทำงประวติัศำสตร์ยนืยนัวำ่ มีพระหตัถท่ี์ทรงปัญญำเป็นเลิศคอยประคบัประคองโลกไว ้
และยงัมีขอ้โตแ้ยง้อีกประกำรหน่ึงคือวำ่ กำรท่ีพระองคท์รงพระชนมอ์ยูแ่ลว้นั้นยอ่มเป็นหลกัฐำนยนืยนั
วำ่ มีพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยูน่ัน่เอง และกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ไดช้ี้ใหเ้ห็นอยำ่ง
ชดัเจนวำ่ พระเจำ้ทรงพระชนมอ์ยู ่ และยงัเนน้ใหเ้ห็นฤทธ์ิอ ำนำจ และควำมบริสุทธ์ิของพระองค ์ ผูท้รง
บนัดำลใหพ้ระเยซูคริสตฟ้ื์นคืนพระชนมอี์กดว้ย แต่ตรงกนัขำ้ม หำกพระเยซูคริสตมิ์ไดฟ้ื้นคืนพระชนม์
แลว้ ควำมเช่ือของเรำก็ไร้ผล หรือเปล่ำประโยชน์ (1 โครินธ์.15:17- “และถำ้พระคริสตไ์ม่ไดท้รงคืน
พระชนม ์ ควำมเช่ือของท่ำนทั้งหลำยนั้นก็ไร้ประโยชน์ท่ำนทั้งหลำยก็ยงัคงอยูใ่นควำมบำปของตน”) 
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ควำมเช่ือของขำ้พเจำ้ ในพระเจำ้แห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น ไม่ใช่ควำมคิดท่ีฟุ้งซ่ำน แต่เป็นควำม
เช่ือ ท่ีตั้งอยูบ่นรำกฐำนแห่งควำมจริงท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได ้

(2) 1 เปโตร.1:3,4- จงสรรเสริญพระเจำ้ คือพระบิดำแห่งพระเยซูคริสตเ์จำ้ของเรำ ผูไ้ดท้รงพระ
มหำกรุณำแก่เรำ โปรดให้เรำบงัเกิดใหม่ ใหมี้ควำมหวงัใจอนัมีชีวิตอยู ่ โดยทรงบนัดำลใหพ้ระเยซู
คริสตเ์ป็นข้ึนมำจำกตำยแลว้ คือไดโ้ปรดให้รับมรดกซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่ำอนัปรำศจำกมลทิน และท่ีจะหำ
ร่วงโรยไปไม่ ซ่ึงเตรียมไวใ้นเมืองสวรรคส์ ำหรับท่ำนทั้งหลำย 
ข้อเสนอทีส่อง โดยกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ผูเ้ช่ือไดบ้งัเกิดใหม่ มีควำมหวงัใจอนัมีชีวติ
อยู ่ คือพระเจำ้ไดโ้ปรดใหรั้บมรดกซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่ำ อนัปรำศจำกมลทิน และไม่มีกำรร่วงโรยซ่ึงเตรียม
ไวแ้ลว้ในเมืองสวรรค์ 

กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์ป็นควำมจริงซ่ึงพระวญิญำณบริสุทธ์ิไดท้รงกระท ำให้
บงัเกิดชีวติใหม่ในดวงจิตของเรำ เรำจึงบงัเกิดใหม่ มีควำมหวงัใจอนัมีชีวติอยู ่ และโปรดให้รับมรดก
ใหม่ซ่ึงไม่รู้เน่ำเป่ือย (เทียบ โรม.10:9) โดยกำรเช่ือในกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์และเช่ือวำ่
พระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่พระองคจึ์งเขำ้ประทบัอยูใ่นตวัของเรำ กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต์
เป็นรำกฐำนอนัมัง่คง แห่งควำมหวงัในอนำคตของเรำ 

(3) โรม.1:4- แต่ฝ่ำยพระวิญญำณแห่งควำมบริสุทธ์ิ ยงัทรงช้ีหมำยไวว้ำ่เป็นบุตรของพระเจำ้
โดยฤทธำนุภำพ ดว้ยทรงเป็นข้ึนมำจำกควำมตำย คือพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ 
ข้อเสนอทีส่าม โดยกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ พระเจำ้จึงทรงประกำศวำ่ พระองคท์รงเป็น
พระบุตรของพระเจำ้โดยฤทธำนุภำพ 

พระเยซูไดท้รงอำ้งวำ่ พระองคท์รงเป็นบุตรองคเ์ดียวของพระเจำ้และเป็นท่ีรักของพระบิดำ 
แมแ้ต่มหำศำสดำพยำกรณ์ก็ยงัเป็นเพียงผูรั้บใชข้องพระเจำ้เท่ำนั้น ผูรั้บใชพ้ระเจำ้อยำ่งซ่ือสัตยค์นอ่ืน ๆ 
ก็เป็นเพียงบำ่วในสวรรค ์แต่แผน่ดินสวรรคน์ั้น เป็นมรดกของพระเยซูเอง (มำระโก.12:6,7) พระเยซูกบั
พระเจำ้ทรงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั “เพื่อท่ีจะใหค้นทั้งปวงนบัถือพระบุตร เหมือนท่ีไดน้บัถือพระ
บิดำ” (ยอห์น.10:30,5:23) กำรท่ีพระเจำ้ไดท้รงบนัดำลใหพ้ระคริสตฟ้ื์นคืนพระชนม ์ เป็นกำร
ประทบัตรำวำ่ ขอ้อำ้งน้ีเป็นควำมจริง พระเจำ้ไดท้รงบนัดำลใหม้นุษยบ์ำงคนฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำย 
โดยฤทธ์ิอ ำนำจของพระองคก์็จริงแต่คนเหล่ำนั้น ก็ไม่ไดอ้ำ้งสิทธิควำมเป็นเป็นบุตรของพระเจำ้ของตน
ก่อนตำย ส่วนพระเยซูคริสตไ์ดท้รงอำ้งสิทธิพิเศษนั้น กำรท่ีพระองคท์รงถูกตรึงก็เพรำะกำรอำ้งสิทธิ
พิเศษนั้น และพระเยซูทรงบอกล่วงหนำ้ดว้ยวำ่ พระเจำ้จะทรงบนัดำลใหพ้ระองคฟ้ื์นคืนพระชนมใ์น
วนัท่ีสำม พระเจำ้ไดท้รงท ำตำมท่ีพระเยซูคริสตต์รัสไวน้ั้น และโดยเหตุน้ีจึงไดท้รงรับรองวำ่ ค  ำอำ้ง
ของพระเยซูนั้นเป็นควำมจริง และไดป้ระกำศแก่คนทุกยคุทุกสมยั โดยวธีิท่ีจะท ำใหม้นุษยน์ั้นเป็นควำม
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จริง และไดป้ระกำศแก่คนทุกยคุทุกสมยั โดยวธีิท่ีจะท ำใหม้นุษยเ์ช่ือวำ่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจำ้ ยิง่กวำ่กำรท่ีพระสุรเสียงท่ีตรัสจำกสวรรคว์ำ่ “พระเยซูคริสตเ์ป็นบุตรของเรำและทุกคนตอ้งนบั
ถือบุตรของเรำเช่นเดียวกบัท่ีนบัถือเรำ” กำรยอมรับวำ่พระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ เป็นกำร
ยอมรับวำ่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจำ้ 

(4) กิจกำรอคัรทูต.17:31- เพรำะพระองคไ์ดท้รงก ำหนดวนัหน่ึงไว ้ ในวนันั้นพระองคจ์ะทรง
พิพำกษำโลก ตำมควำมชอบธรรม โดยใหท้่ำนองคน์ั้น ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเลือกไวเ้ป็นผูพ้ิพำกษำ และ
ซ่ึงพระเจำ้ทรงโปรดใหท้่ำนองคน์ั้นคืนพระชนม ์ก็เป็นพยำนหลกัฐำนใหค้นทั้งปวงเช่ือ 
ข้อเสนอทีส่ี่ โดยกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ พระเจำ้ไดท้รงใหค้นทั้งปวงมีควำมแน่ใจวำ่ 
พระเจำ้จะทรงพิพำกษำโลกดว้ยควำมชอบธรรมโดยพระเยซูคริสต์ 

พระเยซูคริสตท์รงอำ้งวำ่ พระเจำ้จะทรงพิพำกษำโลกโดยพระองคเ์อง (ยอห์น.5:22,27-29) พระ
เจำ้ทรงประทบัตรำไวบ้นขอ้อำ้งน้ี โดยทรงบนัดำลใหพ้ระเยซูฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำย ถำ้หำกจะมีใคร
ถำมขำ้พเจำ้วำ่ ขำ้พเจำ้ทรำบไดอ้ยำ่งไรวำ่ จะมีวนัหน่ึงซ่ึงพระเจำ้จะทรงพิพำกษำโลกโดยควำมยติุธรรม 
ขำ้พเจำ้ก็ใคร่จะตอบวำ่ เพรำะพระเยซูคริสตไ์ดท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ และควำมจริงแห่งกำรฟ้ืนคืนพระ
ชนมข์องพระเยซูคริสตใ์นอดีตนั้น ไดช้ี้ให้เห็นถึงกำรพิพำกษำในอนำคตอยำ่งไม่ผดิพลำด กำรเช่ือวำ่จะ
มีกำรพิพำกษำโลกในอนำคต ไม่ใช่เป็นกำรเช่ือท่ีนกัศำสนศำสตร์นึกเดำเอำเอง แต่เป็นควำมจริงท่ี
วำงใจไดเ้น่ืองดว้ยกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์

(5) โรม.4:25- คือพระเยซูนั้นผูต้อ้งทรงยอมมอบไวแ้ลว้ เพรำะควำมผดิของเรำทั้งปวง และได้
ทรงเป็นข้ึนมำจำกควำมตำย เพื่อจะใหเ้รำเป็นคนชอบธรรม 
ข้อเสนอทีห้่า โดยกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ผูเ้ช่ือในพระองคจึ์งเป็นคนชอบธรรม คือวำ่
พระเจำ้ทรงนบัวำ่เป็นคนชอบธรรม 

(ก) พระเยซูคริสตไ์ดป้ระทำนพระชนมข์องพระองค ์ เพื่อระงบัพระพิโรธของพระเจำ้ส ำหรับผู ้
เช่ือพระองค ์ พระองคท์รงถูกมอบไวเ้พรำะควำมผิดของเรำ และกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์ เป็น
เคร่ืองหมำยวำ่พระเจำ้ไดท้รงรับกำรตำยไถ่โทษของพระองคเ์พื่อเรำแลว้ โดยกำรทรงบนัดำลใหพ้ระเยซู
ฟ้ืนข้ึนจำกควำมตำย พระเจำ้ทรงประกำศวำ่ พระองคไ์ดท้รงรับกำรไถ่โทษโดยพระคริสตแ์ลว้ กำรฟ้ืน
คืนพระชนมข์องพระคริสตก์็เป็นกำรประกำศควำมชอบธรรมของเรำดว้ย สมมุติวำ่ผูมี้หน่ึงผูใ้ดยอม
รับผดิชอบแทนขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ก็ยอ่มตอ้งทรำบวำ่ กำรท ำเช่นน้ีอีกฝ่ำยหน่ึงจะยอมเห็นดว้ยหรือไม่ กำร
ท่ีพระเจำ้ทรงบนัดำลใหพ้ระเยซูคริสตฟ้ื์นคืนพระชนม ์ พระองคท์รงรับรองและทรงส ำแดงวำ่ พระองค์
ทรงพอพระทยัในกำรตำยไถ่โทษของพระเยซูคริสต ์ โดยเหตุน้ีเองขำ้พเจำ้จึงเป็นคนชอบธรรมในสำย
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พระเนตรของพระเจำ้ ถำ้เรำยงัสงสัยในกำรท่ีพระเจำ้ทรงรับเองกำรไถ่โทษของพระเยซูคริสตแ์ลว้ ให้
เรำดูอุโมงคบ์รรจุพระศพของพระเยซูซ่ึงวำ่งเปล่ำอยู ่และมองดูพระเยซูคริสตไ์ดฟ้ื้นคืนพระชนมแ์ลว้ 

(ข) พระคริสตท์รงเป็นผูแ้ทนของเรำ ในกำรตำยในกำรฟ้ืนข้ึนจำกควำมตำย และในกำรเสด็จ
ข้ึนสู่สวรรค ์และขณะน้ีพระองคท์รงประทบัอยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระบิดำเจำ้ ในฐำนะเป็นตวัแทน
ของเรำดว้ย (เอเฟซสั.2:5,6) เน่ืองจำกพระเยซูคริสตท์รงเป็นผูท่ี้ไดรั้บเลือกสรร และเป็นท่ีพอพระทยั
พระเจำ้ เรำจึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บกำรเลือกสรร และไดรั้บควำมชอบธรรมโดยพระองค์ 

(6) โรม.7:4- เช่นนั้นแหละพี่นอ้งทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำยไดต้ำยแก่พระบญัญติัโดยพระกำยของ
พระคริสต ์ เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะไดเ้ขำ้อยูก่บัผูอ่ื้น คือพระองคน์ั้นท่ีทรงเป็นข้ึนมำจำกควำมตำยแลว้ เพื่อ
เรำทั้งหลำยจะไดเ้กิดผลถวำยพระเจำ้ 
ข้อเสนอทีห่ก โดยกำรเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั กบัพระเยซูคริสตผ์ูท้รงฟ้ืนคืนพระชนมน์ั้น ผูเ้ช่ือจึง
สำมำรถเกิดผลเพื่อพระเจำ้ 

กำรด ำเนินชีวิตคริสเตียนท่ีเกิดผล และท่ีพอพระทยัพระเจำ้ ก็คือกำรสนิทสนมกบัพระเยซู
คริสตผ์ูท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ โดยกำรร่วมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระคริสตผ์ูท้รงถูกตรึงไว ้ เรำจึงไดรั้บ
กำรอภยัโทษกำรไถ่บำป กำรช ำระบริสุทธ์ิ และเป็นผูดี้รอบคอบเฉพำะพระพกัตร์พระเจำ้ เหตุผล
ประกำรหน่ึงท่ีคริสเตียนหลำยคนบงัเกิดเพื่อพระเจำ้นอ้ย ก็เพรำะคริสเตียนเหล่ำนั้นรู้จกัพระเยซูเพียง
เล็กนอ้ยเท่ำนั้น อำจำรย ์เปำโลบอกเรำวำ่ เรำไดฟ้ื้นคืนชีวิต ข้ึนมำพร้อมกบัพระคริสตโ์ดยควำมเช่ือทั้งน้ี
เป็นพระรำชกิจของพระเจำ้ ผูไ้ดท้รงบนัดำลใหพ้ระคริสตฟ้ื์นข้ึนมำจำกตำย (โคโลสี.2:12) เรำไดเ้ป็น
ข้ึนมำใหม่กบัพระคริสต ์ เพื่อด ำเนินชีวิตใหม่ (โรม.6:4) กำรรับศีลบพัติศมำเป็นเคร่ืองหมำยแห่งควำม
จริงในเร่ืองน้ี (โรม.6:3,4) เรำจะไม่ไดรั้บฤทธ์ิอ ำนำจแห่งกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระคริสตจ์นกวำ่เรำ
จะฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำยพร้อมกบัพระองค ์ (ฟีลิปปี.3:10,11) “พระองคผ์ูท้รงบนัดำลใหพ้ระคริสตเ์ป็น
ข้ึนมำจำกควำมตำยนั้นแลว้ จะทรงกระท ำใหก้ำยท่ีตำยแลว้ของท่ำนทั้งหลำยเป็นข้ึนมำใหม่โดยเดชพระ
วญิญำณของพระองค ์ ซ่ึงอยูใ่นท่ำนทั้งหลำย” (โรม.8:11) เม่ือเรำมีอ ำนำจแห่งกำรฟ้ืนคืนพระชนม ์ ใน
ชีวติฝ่ำยจิตวญิญำณของเรำแลว้ อ ำนำจนั้นจะท ำให้เรำมีชีวติใหม่ และเกิดผลเพื่อพระเจำ้และเรำจะรู้จกั
อ ำนำจน้ี โดยกำรเขำ้ร่วมกบัพระองคผ์ูท้รงฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำยแลว้ ท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมกบัพระองค ์ ผู ้
ทรงฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำยนั้นแลว้หรือยงั น่ีแหละเป็นเคล็ดลบัของกำรด ำรงชีวติอนับริสุทธ์ิ คือชีวติ
ใหม่ซ่ึงมีชยัต่อควำมผดิบำป และเกิดผลเพื่อพระเจำ้ 

(7) โรม.5:9,10- เด๋ียวน้ีเม่ือเรำเป็นคนชอบธรรมแลว้ โดยพระโลหิตของพระองค ์ เรำก็จะพน้
จำกควำมพิโรธของพระเจำ้ โดยพระองคแ์น่ยิง่กวำ่นั้นอีก ดว้ยวำ่ถำ้เม่ือเรำทั้งหลำยยงัเป็นศตัรู เรำได้
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กลบัเป็นไมตรีกนักบัพระเจำ้ โดยควำมตำยแห่งพระบุตรของพระองค ์คร้ันเรำกลบัเป็นไมตรีแลว้ เรำจะ
รอดโดยชีวิตของพระองคแ์น่ยิง่กวำ่นั้นอีกมำก 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด โดยชีวิตของพระเยซูคริสต ์บรรดำผูเ้ช่ือทั้งหลำยจะไดรั้บกำรรอดพน้บำป 

หมายเหตุข้อ 1 “ชีวติ” ในท่ีน้ีมิไดห้มำยถึง “ชีวติ” ของพระคริสตก่์อนกำรส้ินพระชนม ์ แต่
หมำยถึง “ชีวติ” ภำยหลงัจำกกำรฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ (เทียบ ยอห์น.14:19- “อีกหน่อยหน่ึงโลกก็จะไม่
เห็นเรำ แต่ท่ำนทั้งหลำยจะเห็นเรำ เพรำะเรำเป็นอยู ่ท่ำนทั้งหลำยจึงเป็นอยูด่ว้ย”) 

หมายเหตุข้อ 2 กำรรอดพน้บำปในท่ีน้ีมิไดห้มำยถึง กำรพน้จำกมลทินแห่งควำมผิดบำป เช่น
กำรอภยัโทษและกำรนบัวำ่เป็นผูช้อบธรรม ดงัไดก้ล่ำวมำแลว้ในขอ้ 9 วำ่ ผูเ้ช่ือไดรั้บควำมชอบธรรม
โดยพระโลหิตของพระองค ์ แต่ในท่ีน้ีหมำยถึงกำรรอดพน้ในอนำคต “เรำจะรอดโดยชีวติของพระองค์
...” เม่ือเปรียบเทียบขอ้ 9 กบัขอ้ 10 แลว้ จะปรำกฏอยำ่งชดัเจนวำ่ขอ้ 10 หมำยถึงกำรรอดพน้จำกพระ
พิโรธท่ีจะมำถึงในอนำคต ชีวติของพระเยซูคริสต ์ซ่ึงเป็นผลแห่งกำรฟ้ืนคืนพระชนมชี์วตินั้นแหละท่ีจะ
ใหเ้รำรอดพน้พระพิโรธของพระเจำ้ ชีวิตน้ีจะครบบริบูรณ์ เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ (โคโลสี.
3:4,2 เธสะโลนิกำ.1:9,10) 

(8) โรม.8:34- ใครเล่ำจะเป็นผูป้รับโทษอีกก็คือ พระเยซูคริสตท่ี์ส้ินพระชนมแ์ลว้นัน่แหละ 
และยิง่กวำ่นั้นอีกไดท้รงคืนพระชนม ์ ทรงสถิตอยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ และทรงอธิษฐำนขอ
เพื่อเรำทั้งหลำยดว้ย 

ฮีบรู.7:25- เหตุฉะนั้นพระองคจึ์งทรงสำมำรถช่วยคนทั้งปวง ท่ีมำหำพระเจำ้ทรงพระองคน์ั้น
ใหไ้ดรั้บควำมรอด โดยไม่มีอะไรขีดคัน่ เพรำะวำ่พระองคท์รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตย ์เพื่อจะไดช่้วยเสนอ
ควำมใหค้นเหล่ำนั้น 
ข้อเสนอทีแ่ปด โดยกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เรำจึงมีมหำปุโรหิตผูท้รงพระชนมอ์ยู่
ประทบัอยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ เพื่อทรงอธิษฐำนขอเพื่อเรำตลอดเวลำ เหตุฉะนั้นพระองคจึ์ง
ทรงสำมำรถช่วยคนทั้งปวง ท่ีมำหำพระองคใ์หไ้ดรั้บควำมรอด โดยไม่มีอะไรขีดคัน่ 

ขั้นตน้แห่งกำรรอดพน้บำป คือควำมตำยไถ่โทษแทนของพระเยซูคริสต ์ ขั้นต่อไปคือกำรฟ้ืน
คืนพระชนมแ์ละกำรอธิษฐำนขอเพื่อเรำ เรำไม่เพียงแต่มีพระผูช่้วยผูซ่ึ้งไดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อไถ่เรำเท่ำนั้น 
แต่เรำมีพระผูช่้วยผูไ้ดท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ และไดน้ ำพระโลหิตของพระองค ์ ถวำยเฉพำะพระพกัตร์
พระเจำ้ ยงัสถำนท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดนั้น พระองคผ์ูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตย ์ ทรงเป็นผูเ้สนอควำมใน
ควำมผดิพลำดของเรำทุกประกำร 

1 ยอห์น.2:1- ดูก่อนลูกเล็กๆ ของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้เขียนขอ้ควำมเหล่ำน้ีฝำกมำยงัท่ำนทั้งหลำย
เพื่อท่ำนจะไม่ไดห้ลงกระท ำผดิ และถำ้ผูใ้ดหลงกระท ำผดิ เรำก็มีพระองคผ์ูช่้วยเหลือ สถิตอยูก่บัพระ
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บิดำ คือพระเยซูคริสตผ์ูเ้ท่ียงธรรมนั้น (เทียบ ลูกำ.22:31,32- “ซีโมน ๆ เอ๋ย น่ีแหละซำตำนไดข้อพวก
ท่ำนไว ้ เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดขำ้วสำลี แต่เรำไดอ้ธิษฐำนเผือ่ตวัท่ำน เพื่อควำมเช่ือของท่ำนจะไม่ได้
ขำด และเม่ือท่ำนไดห้นักลบัแลว้ จงชูก ำลงัพี่นอ้งทั้งหลำยของท่ำน”) 

ยอห์น.11:42- ขำ้พเจำ้รู้อยูว่ำ่พระองคไ์ดท้รงฟังขำ้พเจำ้อยูเ่สมอ 
ควำมมัน่ใจตลอดกำลของเรำ อยูท่ี่พระเยซูคริสตผ์ูท้รงกระท ำภำรกิจของพระองคใ์หส้ ำเร็จ

อยำ่งสมบูรณ์เพื่อเรำและภำยในตวัเรำ 
จงสังเกตค ำชกัชวนใหผู้เ้ช่ือมีชีวติแห่งควำมมีชยั ในพระธรรม โรม.8:33,34- “ใครผูใ้ดจะอำจ

ฟ้องคนเหล่ำนั้น ท่ีพระเจำ้ไดท้รงเลือกไวพ้ระเจำ้ไดท้รงโปรดใหพ้น้โทษแลว้ ใครเล่ำจะเป็นผูรั้บโทษ
อีก ก็คือพระเยซูคริสตท่ี์ส้ินพระชนมแ์ลว้นัน่แหละ และยิง่กวำ่นั้นอีกไดท้รงคืนพระชนม ์ ทรงสถิตอยู่
เบ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ และทรงอธิษฐำนขอเพื่อเรำทั้งหลำยดว้ย” 

(9) เอเฟซสั.1:18-20- และทรงบนัดำลใหต้ำใจของท่ำนเกิดสวำ่งข้ึน เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะไดรู้้วำ่
ควำมหวงัใจแห่งกำรทรงเลือกของพระองคน์ั้นเป็นอยำ่งไร และวำ่มรดกของพระองคส์ ำหรับสิทธิชน มี
สง่ำรำศีอนัอุดมสมบูรณ์เพียงไร และวำ่ฤทธำนุภำพอนัใหญ่หลวงของพระองค ์ ส ำหรับเรำทั้งหลำยท่ี
เช่ือมีเพียงไร ตำมพระก ำลงัพระฤทธ์ิเดชของพระองค ์ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงกระท ำใหพ้ระคริสต ์ คร้ังเม่ือ
ทรงบนัดำลใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมำจำกตำย และใหส้ถิตเบ้ืองขวำพระหตัถข์องพระองคใ์นสวรรคส์ถำน 
ข้อเสนอทีเ่ก้า กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็บแบบอยำ่ง และขอ้พิสูจน์ถึงฤทธำนุภำพอนั
ใหญ่หลวงของพระเจำ้ ส ำหรับเรำทั้งหลำย 

ถำ้เรำอยำกรู้และเขำ้ใจวำ่ พระเจำ้ทรงสำมำรถกระท ำอะไรภำยในตวัเรำ และส ำหรับเรำแลว้ เรำ
ตอ้งพิจำรณำและไตร่ตรองเก่ียวกบักำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ และขอให้พระเจำ้ประทำน
“วญิญำณจิตประกอบดว้ยสติปัญญำ และใหค้วำมรู้ถึงพระองคป์รำกฏแจง้” (เอเฟซสั.1:17) ใหแ้ก่เรำ 

(10) 1 เธสะโลนิกำ.4:14- เพรำะถำ้เรำเช่ือวำ่พระเยซูวำยพระชนม ์ และคืนพระชนมแ์ลว้ฉนัใด
โดยพระเยซูนั้น พระเจำ้จะทรงน ำบรรดำคนท่ีล่วงลบัไปแลว้ ใหเ้ขำ้มำกบัพระองคฉ์นันั้น 

2 โครินธ์ .4:14- ดว้ยเรำรู้วำ่พระองคผ์ูท้รงบนัดำลใหพ้ระเยซูเจำ้คืนพระชนม ์ ยงัจะทรงโปรด
ใหเ้รำเป็นข้ึนมำโดยพระเยซูนั้น และจะทรงพำเรำเขำ้มำเฝ้ำพร้อมกนักบัท่ำนทั้งหลำย 
ข้อเสนอทีสิ่บ กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์ป็นหลกัประกนัแห่งกำรฟ้ืนคืนชีพของเรำ 

เรำรู้วำ่พระเจำ้จะทรงบนัดำลใหเ้รำฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำย เพรำะวำ่พระเจำ้ไดท้รงบนัดำลให้
พระเยซูทรงเป็นข้ึนมำจำกควำมตำย และโดยเหตุท่ีเรำเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระคริสตโ์ดยควำมเช่ือ
ฉะนั้นเม่ือพระเยซูไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ เรำก็ตอ้งฟ้ืนข้ึนจำกควำมตำยดว้ย โรม.8:11- “ถำ้พระ
วญิญำณของพระองค ์ ผูท้รงบนัดำลใหพ้ระคริสตเ์ป็นข้ึนมำจำกควำมตำย สถิตอยูใ่นเรำทั้งหลำย
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พระองคผ์ูท้รงบนัดำลใหพ้ระคริสตเ์ป็นข้ึนมำจำกควำมตำยนั้นแลว้ จะทรงกระท ำให้กำรท่ีตำยแลว้ของ
เรำทั้งหลำยเป็นข้ึนมำใหม่ โดยเดชพระวญิญำณของพระองค ์ ซ่ึงอยูใ่นเรำทั้งหลำย” กำรฟ้ืนคืนพระ
ชนมข์องพระเยซูคริสต ์ไดท้  ำลำยควำมกลวัตำยของผูเ้ช่ือ (1 โครินธ์.15:55-57) 

(11) กิจกำรอคัรทูต.13:32,33- เรำน ำข่ำวประเสริฐน้ี มำแจง้แก่ท่ำนทั้งหลำยวำ่ ค  ำสัญญำนั้นซ่ึง
ทรงประทำนไวแ้ก่บรรพบุรุษของเรำ พระเจำ้ไดท้รงบนัดำลใหส้ ำเร็จแก่เรำ ผูเ้ป็นลูกหลำนของคน
เหล่ำนั้น คือในกำรท่ีพระองคท์รงบนัดำลใหพ้ระเยซูกลบัคืนพระชนม ์เหมือนมีค ำไวใ้นพระคมัภีร์เพลง
สดุดีบทท่ีสองวำ่ “ท่ำนเป็นบุตรของเรำ วนัน้ีเรำไดเ้ป็นบิดำของท่ำนแลว้” 
ข้อเสนอทีสิ่บเอด็ กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ไดท้  ำใหค้  ำสัญญำซ่ึงพระเจำ้ไดใ้หแ้ก่บรรพ
บุรุษของเรำนั้นส ำเร็จ 

ถาม พระเจำ้ทรงสัญญำกบับรรพบุรุษของเรำไวอ้ยำ่งไร กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู จึง
เป็นกำรท ำใหค้  ำสัญญำนั้นส ำเร็จ 

ตอบ กิจกำรอคัรทูต.3:25- “ท่ำนทั้งหลำยเป็นลูกหลำนของศำสดำพยำกรณ์นั้น และขอค ำ
ปฏิญำณ ซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงตั้งไวแ้ก่บรรพบุรุษของท่ำน คือไดต้รัสแก่อบัรำฮมัวำ่ ครอบครัวทั้วปวงทัว่
แผน่ดินโลก ไดค้วำมสุขส ำรำญโดยเผำ่พนัธ์ุของท่ำน” (เทียบ ปฐมกำล.22:18,26:4,12:3 , กำลำเทีย.3:16 
, ปฐมกำล.3:15) พระเยซูฟ้ืนคืนพระชนม ์ ทรงเป็นเผำ่พนัธ์ุ ซ่ึงจะท ำใหน้ำนำชำติทัว่โลกไดรั้บพระพร
โดยท่ีพระองคท์รงช่วยเขำทั้งหลำยใหก้ลบัจำกบำปของเขำ 

กิจกำรอคัรทูต.3:26- คร้ันพระเจำ้ไดท้รงโปรดใหพ้ระรำชบุตรของพระองค ์ เป็นข้ึนแลว้จึงได้
ทรงใชพ้ระบุตรนั้นมำอวยพระพรใหแ้ก่ท่ำนทั้งหลำยก่อน คือใหท้่ำนทั้งหลำยทุกคนกลบัจำกบำปของ
ตน 

ยิง่กวำ่นั้น กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ยงัเป็นเน้ือหนงัแห่งพระสัญญำท่ีพระเจำ้ได้
ทรงใหไ้วแ้ก่บรรพบุรุษของเรำอีกดว้ย (กิจกำรอคัรทูต.26:6-8 เปรียบเทียบกบั กิจกำรอคัรทูต.23:6) พระ
เยซูผูท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ และทรงเป็นผลแรก แห่งกำรฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำยนั้น ทรงเป็นผูก้ระท ำให้
พระสัญญำของพระเจำ้ส ำเร็จ กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นหลกัประกนัวำ่พระสัญญำ
ของพระเจำ้ทั้งหมดจะตอ้งส ำเร็จ 

ประการแรก กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นกำรประกำศวำ่ พระองคท์รงเป็นพระ
บุตรของพระเจำ้ดว้ยฤทธำนุภำพ ดงันั้นพระสัญญำทั้งหลำยแห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงพระเยซูทรง
รับรองนั้น (ลูกำ.24:44) จึงเป็นพระด ำรัสของพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง 

ประการทีส่อง กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์เป็นกำรส ำแดงควำมสำมำรถของพระเจำ้ 
ในกำรท่ีจะทรงรักษำค ำสัญญำของพระองค ์ และยงัส ำแดงฤทธำนุภำพอนัใหญ่หลวงของพระองค์
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ส ำหรับเรำทั้งหลำยอีกดว้ย พระเจำ้ผูท้รงรักษำค ำสัญญำของพระองค ์ ในกำรทรงบนัดำลใหพ้ระเยซูฟ้ืน
ข้ึนมำจำกควำมตำย จะทรงกระท ำใหค้  ำสัญญำทั้งหลำยของพระองคส์ ำเร็จอยำ่งแน่นอน (เทียบ กิจกำร
อคัรทูต.13:38,39) หำกเรำอยำกรู้วำ่ค ำสัญญำต่ำง ๆ ของพระเจำ้เป็นควำมจริงในพระเยซูคริสต ์ก็ขอให้
เรำตระหนกัถึงกำรท่ีพระองคท์รงรักษำค ำสัญญำ และท ำตำมพระด ำรัสของพระองคอ์ยำ่งน่ำอศัจรรย์
โดยกำรบนัดำลใหพ้ระเยซูคริสตฟ้ื์นคืนพระชนม ์ กำรน้ียอ่มเป็นหลกัประกนัวำ่ พระสัญญำของพระเจำ้
จะส ำเร็จทุกประกำร ถำ้ท่ำนสงสัยพระสัญญำประกำรหน่ึงประกำรใดของพระเจำ้วำ่เป็นกำรเหลือวสิัย
แลว้ ก็ควรตระหนกัวำ่พระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ ดงันั้นท่ำนยอ่มมีขอ้พิสูจน์ และแบบอยำ่งแห่ง
ฤทธำนุภำพอนัใหญ่หลวงของพระเจำ้ส ำหรับเรำทั้งหลำยท่ีเช่ือ 
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บทที ่7 การเสดจ็ขึน้สู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ 

1. ความจริงเกีย่วกบัการเสด็จขึน้สู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ 

(1) เอเฟซสั.4:8- เหตุฉะนั้นพระองคไ์ดต้รัสไวแ้ลว้วำ่ คร้ันพระองคไ์ดเ้สด็จข้ึนไปท่ีสูง 
พระองคจึ์งทรงพำเอำเชลยนั้นไปเป็นเชลยอีก และไดป้ระทำนของประทำนแก่มนุษย ์

กิจกำรอคัรทูต.1:9- เม่ือพระองคต์รัสค ำเหล่ำนั้นแลว้ ในขณะท่ีเขำทั้งหลำยก ำลงัพินิจดูพระองค์
ก็ถูกรับข้ึนไป และมีเมฆคลุมพระองคบ์งัตำเขำไว ้

ลูกำ.24:51- เม่ือทรงอวยพรอยูน่ั้น พระองคจึ์งเสด็จจำกเขำข้ึนไปสู่สวรรค ์
ฮีบรู.10:12- ฝ่ำยพระองคน้ี์ คร้ันทรงกระท ำบูชำเพรำะควำมบำป เพียงหนเดียว ซ่ึงใชไ้ดเ้ป็น

นิตย ์ก็เสด็จนัง่เบ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จข้ึนสู่สวรรคแ์ลว้ พระเจำ้ไดท้รงรับพระองคไ์วใ้นสวรรค ์ ให้
ประทบัเบ้ืองขวำพระหตัถข์องพระองค ์

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่ำวถึงกำรเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซูคริสตอ์ยำ่งนอ้ยสำมสิบ
สำมคร้ัง 

2. ลกัษณะแห่งการเสด็จขึน้สู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ 

(1) ลูกำ.24:51- เม่ือทรงอวยพรอยูน่ั้น พระองคจึ์งเสด็จจำกเขำข้ึนไปสู่สวรรค ์
กิจกำรอคัรทูต.1:9- เม่ือพระองคต์รัสค ำเหล่ำนั้นแลว้ ในขณะท่ีเขำทั้งหลำยก ำลงัพินิจดูพระองค์

ก็ถูกรับข้ึนไปและมีเมฆคลุมพระองคบ์งัตำเขำไว ้
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จข้ึนสู่สวรรค ์ ในขณะท่ีบรรดำสำวกก ำลงัเฝ้ำดูพระองคอ์ยู ่ และ
ทรงหำยลบัไปจำกสำยตำของเขำ 

(2) ยอห์น.17:5- เด๋ียวน้ีพระบิดำเจำ้ขำ้ ขอโปรดใหข้ำ้พเจำ้มีเกียรติยศ จ ำเพำะพระพกัตร์ของ
พระองค ์คือเกียรติยศ ซ่ึงขำ้พเจำ้ไดมี้กบัพระองคใ์นกำลก่อนเม่ือโลกน้ียงัไม่มี 
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตไ์ดท้รงรับเกียรติยศ และสง่ำรำศีร่วมกบัพระบิดำ ซ่ึงเป็นเกียรติและสง่ำ
รำศี ท่ีพระองคไ์ดท้รงมีกบัพระบิดำในกำลก่อนเม่ือโลกยงัไม่มี 

(3) ฮีบรู.7:26- ดว้ยวำ่มหำปุโรหิตอยำ่งนั้นเหมำะแก่เรำ คือ เป็นผูบ้ริสุทธ์ิปรำศจำกอุบำย ไม่มี
มลทิน ต่ำงจำกคนบำปทั้งปวง และถูกตั้งไวใ้หสู้งกวำ่ฟ้ำสวรรค ์
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสต์ทรงอยู่เหนือส่ิงใด ๆ ในสวรรค์สถาน (เทียบ ฮีบรู.4:14 กบั เอเฟซสั.5:10) 
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(4) เอเฟซสั.1:20- ....เม่ือทรงบนัดำลใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมำจำกตำยและใหส้ถิตเบ้ืองขวำพระ
หตัถข์องพระองคใ์นสวรรคส์ถำน 

โคโลสี.3:1- ถำ้เม่ือท่ำนทั้งหลำยถูกชุบ ใหเ้ป็นข้ึนมำดว้ยกบัพระคริสตแ์ลว้ ก็จงแสวงหำส่ิง
เหล่ำนั้นซ่ึงอยูเ่บ้ืองบน ท่ีพระคริสตส์ถิต คือประทบัอยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ 
ข้อเสนอทีส่ี่ เด๋ียวน้ี พระเยซูคริสตป์ระทบัอยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ 

ถาม กำรประทบัอยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ หมำยถึงสถำนท่ีหรือฤทธ์ิอ ำนำจ 
ตอบ กิจกำรอคัรทูต.7:55,56- ฝ่ำยซะเตฟำโน ประกอบดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ไดเ้ขมน้ดู

สวรรค ์เห็นรัศมีของพระเจำ้ และพระเยซูทรงยนือยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระองค ์แลว้ท่ำนไดก้ล่ำววำ่
“น่ีแน่ะ ขำ้พเจำ้เห็นทอ้งฟ้ำแหวกออกเป็นช่อง และบุตรมนุษยย์นือยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้” 
พระเจำ้สถิตอยูทุ่กหนทุกแห่ง แต่กระนั้นก็ยงัมีสถำนท่ีบำงแห่ง ซ่ึงพระองคท์รงปรำกฏ และส ำแดงสง่ำ
รำศีของพระองคเ์ป็นพิเศษ คือสถำนท่ีซ่ึงพระองคป์ระทบัอยูโ่ดยเฉพำะซ่ึงผดิจำกท่ีอ่ืน ๆ พระเยซูคริสต์
ประทบัอยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ ณ สถำนท่ีแห่งนั้น 

(5) เอเฟซสั.1:21- ซ่ึงสูงยิง่เหนือกำรปกครอง เหนืออ ำนำจ เหนือฤทธ์ิ เหนืออำนุภำพ และ
เหนือนำมช่ือทั้งปวง ท่ีเขำเอ่ยข้ึน มิใช่ในสมยัน้ีเท่ำนั้น แต่ในอนำคตดว้ย (เทียบ เอเฟซสั.6:12) 

(6) กิจกำรอคัรทูต.5:31- พระเจำ้ไดท้รงตั้งพระองคไ์ว ้ ท่ีพระหตัถเ์บ้ืองขวำของพระองคใ์หเ้ป็น
พระองคเ์จำ้และผูช่้วยใหร้อด เพื่อจะใหพ้ลอิสรำเอลกลบัใจเสียใหม่ และจะไดโ้ปรดยกควำมผดิของเขำ 
ข้อเสนอทีห่ก พระเจำ้พระบิดำทรงตั้งพระเยซูคริสตไ์ว ้ ท่ีพระหตัถเ์บ้ืองขวำของพระองค ์ (เทียบ เอเฟ
ซสั.1:19,20) 

3. จุดมุ่งหมายแห่งการเสด็จขึน้สู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ 

(1) ยอห์น.17:1- เม่ือพระเยซูไดต้รัสค ำเหล่ำนั้นแลว้ พระองคจึ์งแหงนพระเนตรดูฟ้ำ ตรัสวำ่ 
“พระบิดำเจำ้ขำ้ เวลำก็มำถึงแลว้ ขอโปรดใหพ้ระบุตรของพระองคมี์เกียรติยศ เพื่อพระบุตรจะถวำย
เกียรติยศแก่พระองค”์ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตท์รงไดรั้บสง่ำรำศี เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงถวำยพระเกียรติแก่พระบิดำ 

(2) กิจกำรอคัรทูต.5:31- พระเจำ้ไดท้รงตั้งพระองคไ์ว ้ ท่ีพระหตัถเ์บ้ืองขวำของพระองคใ์หเ้ป็น
พระองคเ์จำ้ และพระผูช่้วยใหร้อด เพื่อจะใหพ้ลอิสรำเอลกลบัใจเสียใหม่และจะไดโ้ปรดยกควำมผดิ
ของเขำ 
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ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตป์ระทบัอยูท่ี่พระหตัถเ์บ้ืองขวำของพระเจำ้ เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงเป็น
พระองคเ์จำ้ และพระผูช่้วยใหร้อด เพื่อจะใหช้นชำติอิสรำเอลกลบัใจใหม่ และทรงโปรดยกควำมผดิ
บำปของเขำเสีย 

พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จข้ึนสู่สวรรค ์ ทรงมีอ ำนำจปกครองผูเ้ช่ือ ทรงเป็นพระผูช่้วยของเขำ ทรง
ใหเ้ขำกลบัใจใหม่ และทรงอภยัโทษใหเ้ขำ 

(3) ฮีบรู.6:20- ท่ีผูน้  ำหนำ้ไดเ้สด็จเขำ้ไปเผือ่เรำแลว้ คือพระเยซูผูท้รงเป็นมหำปุโรหิตเป็นนิตย์
ตำมอยำ่งมลัคีเซเด็ค 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จข้ึนสู่สวรรค ์เพื่อทรงเป็นผูน้ ำหนำ้เรำ 

พระองคเ์สด็จไปล่วงหนำ้ เพื่อเตรียมทำงและเปิดประตูสวรรค ์ โดยกำรไถ่เรำใหพ้น้จำกบำป
ดว้ยพระโลหิตของพระองค ์และโดยกำรอธิษฐำนของเพื่อเรำ 

(4) ยอห์น.14:2- ในปรำสำทของพระบิดำของเรำ มีท่ีอยูห่ลำยแห่งถำ้ไม่มีเรำคงไดบ้อกท่ำนแลว้ 
เพรำะเรำไปจดัแจงท่ีส ำหรับท่ำนทั้งหลำย 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จข้ึนสู่สวรรคเ์พื่อเตรียมสถำนท่ีไวใ้หเ้รำ 

ถาม พระเยซูคริสตท์รงเตรียมสถำนท่ีไวใ้หเ้รำอยำ่งไร? 
ตอบ ฮีบรู.9:21-24- “แลว้ท่ำนไดเ้อำเลือดประพรมพลบัพลำ กบัทั้งบรรดำเคร่ืองใชใ้นกำร

ปฏิบติันั้นเช่นเดียวกนั และตำมพระบญัญติันั้นขำ้พเจำ้เกือบจะพดูไดว้ำ่ ทุกส่ิงถูกช ำระดว้ยโลหิต และ
ถำ้ไม่มีโลหิตไหลออกแลว้ ก็จะไม่มีกำรยกบำป เหตุฉะนั้นจ ำเป็นท่ีจะตอ้งช ำระตวัอยำ่ง ซ่ึงไดม้ำจำก
แบบในฟ้ำสวรรค ์ โดยใชเ้คร่ืองบูชำอยำ่งน้ี แต่วำ่แบบในสวรรคน์ั้นเอง ต้องช าระโดยบูชาอันประเสริฐ
กว่าบูชาเหล่านั้น เพรำะวำ่พระคริสตไ์ม่ไดเ้สด็จเขำ้ในท่ีบริสุทธ์ิ ซ่ึงมือมนุษยไ์ดก้ระท ำไว ้เป็นตวัจ ำลอง
จำกแบบแทน้ั้น แต่ไดเ้สด็จเขำ้ไปในสวรรคน์ั้นเอง และบดัน้ีทรงปรำกฏจ ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้ เพื่อ
เรำทั้งหลำย” สวรรคต์อ้งประพรมดว้ยพระโลหิตของพระเยซู เพื่อให้เป็นสถำนท่ีอยูอ่นัเหมำะสม
ส ำหรับคนบำป ท่ีไดรั้บกำรช ำระดว้ยพระโลหิตนั้น 

(5) ฮีบรู.9:24- เพรำะวำ่พระคริสตไ์ม่ไดเ้สด็จเขำ้ในท่ีบริสุทธ์ิ ซ่ึงมือมนุษยไ์ดก้ระท ำไวเ้ป็นตวั
จ ำลองจำกแบบแทน้ั้น แต่ไดเ้สด็จเขำ้ไปในสวรรคน์ั้นเอง และบดัน้ีทรงปรำกฏจ ำเพำะพระพกัตร์พระ
เจำ้ เพื่อเรำทั้งหลำย 
ข้อเสนอทีห้่า พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จข้ึนสู่สวรรค ์ ปรำกฏจ ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้ เพื่อท ำหนำ้ท่ีมหำ
ปุโรหิตแทนเรำ และเพื่อถวำยพระโลหิตแห่งกำรไถ่โทษ และเพื่อทรงอธิษฐำนขอแทนเรำ 

มหำปุโรหิตในพระคมัภีร์เดิม เป็นเพียงแบบเล็งถึงพระองคผ์ูซ่ึ้งจะเสด็จมำในถำยหนำ้ 
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(6) ฮีบรู.10:12,13- ฝ่ำยพระองคน้ี์ คร้ันทรงกระท ำบูชำ เพรำะควำมบำปเพียงหนเดียว ซ่ึงใชไ้ด้
เป็นนิตย ์ ก็เสด็จนัง่เบ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ ตั้งแต่น้ีไปพระองคค์อยอยู ่ จงถึงบรรดำศตัรูของ
พระองคจ์ะถูกปรำบลง เป็นท่ีรองพระบำทของพระองค์ 

กิจกำรอคัรทูต.2:34,35- เหตุวำ่ท่ำนดำวดิยงัไม่ไดข้ึ้นไปยงัสวรรค ์ แต่ท่ำนเองไดต้รัสวำ่พระเย
โฮวำห์เจำ้ไดต้รัสแก่พระองค ์ ผูเ้ป็นพระเจำ้ของขำ้พเจำ้วำ่ “จงนัง่ขำ้งขวำของเรำ กวำ่เรำจะปรำบศตัรู
ทั้งหลำยของทำ่นใหอ้ยูใ่ตพ้ระบำทท่ำน” 

กิจกำรอคัรทูต.3:20,21- และเพื่อพระองคจ์ะไดท้รงใชพ้ระคริสต ์ซ่ึงก ำหนดไวแ้ลว้ มำเพื่อท่ำน
ทั้งหลำย คือพระเยซูพระองคน์ั้น สวรรคจ์ะตอ้งรับไว ้ จนเวลำเม่ือส่ิงสำรพดัจะตั้งข้ึนใหม่ ตำมซ่ึงพระ
เจำ้ไดต้รัสไว ้โดยปำกบรรดำศำสดำพยำกรณ์บริสุทธ์ิของพระองค ์ตั้งแต่กำลโบรำณมำ 
ข้อเสนอทีห่ก พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จข้ึนสู่สวรรค ์และประทบัอยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ เพื่อทรง
รอคอยจนบรรดำศตัรูของพระองคถู์กปรำบลง และจนกระทัง่ส่ิงสำรพดัจะไดต้ั้งข้ึนใหม่ เม่ือเวลำนั้น
มำถึง พระองคจ์ะเสด็จมำปรำกฏ และบรรดำศตัรูทั้งหลำยของพระองค ์จะถูกปรำบลงเฉพำะพระพกัตร์
ของพระองค ์อยำ่งรวดเร็ว (ดูบทท่ีแปด “กำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต์”) 

(7) เอเฟซสั.4:10- พระองคผ์ูไ้ดเ้สด็จลงไปนั้น ก็คือองคเ์ดียวกนั กบัผูท่ี้ไดเ้สด็จข้ึนไปยงัท่ีสูง
เหนือฟ้ำสวรรคท์ั้งปวง เพื่อจะไดด้ ำรงอยูท่ ัว่ในส่ิงสำรพดั 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด  พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จข้ึนสูงกวำ่ฟ้ำสวรรค ์เพื่อทรงด ำรงอยูใ่นส่ิงสำรพดัทัว่ทั้งปวง 

4. ผลแห่งการเสด็จขึน้สู่สวรรค์ของพระคริสต์ 

(1) เอเฟซสั.1:18-20- และทรงบนัดำลใหต้ำใจของท่ำนเกิดควำมสวำ่งข้ึน เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะ
ไดรู้้วำ่ ควำมหวงัใจแห่งกำรทรงเลือกของพระองคน์ั้นเป็นอยำ่งไร และวำ่มรดกของพระองคส์ ำหรับ
สิทธิชน มีสง่ำรำศีอนัอุดมสมบูรณ์เพียงไร และวำ่ฤทธำนุภำพอนัใหญ่หลวงของพระองค ์ ส ำหรับเรำ
ทั้งหลำยท่ีเช่ือมีเพียงไร ตำมพระก ำลงัและฤทธ์ิเดชของพระองค ์ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงกระท ำใหพ้ระคริสต ์
คร้ันเม่ือทรงบนัดำลใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมำจำกตำย และใหส้ถิตเบ้ืองขวำพระหตัถข์องพระองคใ์น
สวรรคส์ถำน 
ข้อเสนอทีห่น่ึง กำรเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซูคริสต ์ ก็เช่นเดียวกนักำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์
คือ เป็นกำรส ำแดงฤทธำนุภำพอนัใหญ่หลวงของพระเจำ้ ส ำหรับเรำทั้งหลำยท่ีเช่ือ 

(2) ฮีบรู.4:14-16- เหตุฉะนั้นเม่ือเรำมีมหำปุโรหิตผูเ้ป็นใหญ่ ท่ีผำ่นทอ้งฟ้ำไปแลว้ คือพระเยซู
พระบุตรของพระเจำ้ ก็ใหเ้รำทั้งหลำยยดึควำมท่ีเรำไดรั้บเช่ือนั้นไวใ้หม้ัน่คง เพรำะวำ่เรำไดมี้           
มหำปุโรหิตท่ีจะร่วมทุกขก์บัเรำไม่ได ้ แต่พระองคไ์ดท้รงถูกทดลอง เหมือนอยำ่งเรำทุกประกำร ถึง
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กระนั้นก็ยงัปรำศจำกควำมบำป เหตุฉะนั้นเรำทั้งหลำยจงมีใจกลำ้ เขำ้มำถึงพระท่ีนัง่แห่งพระคุณ เพื่อ
เรำจะไดรั้บพระเมตตำ และจะไดพ้บพระคุณท่ีจะช่วยเรำในวำระท่ีตอ้งกำร 
ข้อเสนอทีส่อง โดยกำรเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซูคริสต ์ เรำจึงมีมหำปุโรหิตผูเ้ป็นใหญ่ ท่ีผำ่น
ทอ้งฟ้ำไปแลว้ และเรำจึงสำมำรถยดึหลกัท่ีเรำไดเ้ช่ือนั้นไวไ้ดอ้ยำ่งมัน่คง และมีใจกลำ้ท่ีจะเขำ้ไปจนถึง
พระท่ีนัง่แห่งพระคุณ 

ถำ้เรำยงัชกัชำ้หรือเกรงกลวัในกำรเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ ขอให้เรำจ ำไวว้ำ่พระผูช่้วยใหร้อดของเรำได้
ทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์และไดเ้สด็จข้ึนสู่สวรรคแ์ลว้ และยงัทรง “ประทบัอยูเ่บ้ืองขวำพระท่ีนัง่ แห่งผูท้รง
เดชำนุภำพในฟ้ำสวรรค”์ (ฮีบรู.8:1) 

(3) กิจกำรอคัรทูต.2:33- เหตุฉะนั้นเม่ือพระหตัถเ์บ้ืองขวำของพระเจำ้ ไดท้รงตั้งพระองคข้ึ์น 
และคร้ันพระองคไ์ดท้รงรับพระวญิญำณบริสุทธ์ิจำกพระบิดำ ตำมค ำทรงสัญญำ พระองคไ์ดท้รงเทฤทธ์ิ
เดชน้ีลงมำ ตำมซ่ึงท่ำนทั้งหลำยไดย้นิและไดเ้ห็นแลว้ 
ข้อเสนอทีส่าม เน่ืองดว้ยกำรเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซูคริสตพ์ระองคจึ์งไดท้รงรับพระวิญญำณ
บริสุทธ์ิจำกพระบิดำ ตำมพระสัญญำพระองคจึ์งไดเ้ทฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญำณของพระองค ์ ลงมำสวม
ทบัศิษย ์และบรรดำผูเ้ช่ือ ท่ีท ำตำมน ้ำพระทยัของพระบิดำ 

พระเยซูคริสตผ์ูเ้สด็จข้ึนสู่สวรรค ์ ทรงเป็นผูท่ี้ใหรั้บบพัติศมำดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ (ยอห์น.
7:39,16:7,กิจกำรอคัรทูต.1:5) 

(4) ยอห์น.14:12- เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ ผูท่ี้วำงใจในเรำ กิจกำรอคัรทูตซ่ึงเรำกระท ำ
นั้น เขำจะกระท ำดว้ย และเขำจะกระท ำกำรใหญ่กวำ่นั้นอีก เพรำะเรำไปถึงพระบิดำของเรำ 
ข้อเสนอทีส่ี่ เน่ืองดว้ยกำรเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ ของพระเยซูคริสตผ์ูเ้ช่ือในพระองค ์ จึงสำมำรถกระท ำกำร
ใหญ่กวำ่ท่ีพระเยซูทรงกระท ำเม่ือคร้ังท่ีพระองคท์รงสภำพเป็นมนุษย ์

(5) ฮีบรู.2:9- แต่วำ่เรำเห็นผูห้น่ึง ซ่ึงบงัเกิดต ่ำกวำ่ทูตสวรรคอ์ยูช่ัว่ครำวหน่ึงคือพระเยซู และ
เพรำะพระองคไ์ดท้รงรับทนทุกขท์รมำนจนถึงควำมตำย ก็ไดท้รงรับสง่ำรำศีและยศศกัด์ิเป็นมงกุฎ เพื่อ
โดยพระคุณของพระเจำ้ พระองคจ์ะไดชิ้มควำมตำยเผือ่มนุษยทุ์กคน 
ข้อเสนอทีห้่า เน่ืองดว้ยกำรเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซูคริสตพ์ระองคจึ์งไดรั้บยศศกัด์ิและสง่ำรำศี 

(6) ฮีบรู.1:3,4- พระบุตรนั้นเป็นแสงแห่งสง่ำรำศีของพระองค ์ และเป็นแบบพระฉำยของ
พระองคน์ั้นเองทีเดียว และทรงทะนุบ ำรุงสรรพส่ิงไว ้ดว้ยค ำตรัสอนัทรงฤทธ์ิของพระองค ์เม่ือพระองค์
ไดท้รงช ำระควำมบำปของเรำเสร็จแลว้ก็ไดป้ระทบัขำ้งขวำพระหตัถผ์ูท้รงเดชำนุภำพเบ้ืองบน พระอค์
ทรงเป็นผูเ้ยีย่มกวำ่พวกทูตสวรรคม์ำก ดว้ยวำ่พระองคไ์ดท้รงรับพระนำมท่ีเยีย่มกวำ่ของพวกทูตนั้นเป็น
มรดก 



 195 

ข้อเสนอทีห่ก เน่ืองดว้ยกำรเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ พระเยซูคริสตจึ์งทรงมีฐำนะสูง เหนือกวำ่บรรดำทูต
สวรรคท์ั้งปวง 

(7) ฟีลิปปี.2:9- เพรำะเหตุนั้น พระเจำ้จึงไดท้รงยกพระองคข้ึ์นถึงท่ีสุดดว้ยและไดท้รงประทำน
พระนำมอนัใหญ่ยิง่ เหนือนำมช่ือทั้งปวง ใหแ้ก่พระองค ์
ข้อเสนอทีเ่จ็ด เน่ืองดว้ยกำรเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์พระเยซูคริสตจึ์งไดท้รงรับพระนำมอนัใหญ่ยิง่ เหนือกวำ่
นำมช่ือทั้งปวง 

(8) 1 เปโตร.3:22- พระองคไ์ดเ้สด็จเขำ้ในสวรรคแ์ลว้ และสถิตอยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระ
เจำ้ พวกทูตสวรรค ์และผูมี้อ  ำนำจ และผูมี้ฤทธ์ิเดชทั้งหลำยทรงมอบไวใ้ห้อยูใ่ตอ้  ำนำจของพระองคแ์ลว้ 
ข้อเสนอทีแ่ปด เน่ืองดว้ยกำรเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซูคริสตบ์รรดำทูตสวรรคผ์ูมี้อ  ำนำจ และผูมี้
ฤทธ์ิเดชทั้งหลำย จึงตอ้งอยูใ่ตอ้  ำนำจของพระองค ์

(9) เอเฟซสั.1:22- พระองคไ์ดท้รงปรำบส่ิงสำรพดัทั้งปวง ลงไวใ้ตพ้ระบำทของพระองค ์ และ
ไดท้รงตั้งพระองคไ์วเ้ป็นประมุข เหนือส่ิงสำรพดัแห่งคริสตจกัร 
ข้อเสนอทีเ่ก้า เน่ืองดว้ยกำรเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซูคริสต ์

(ก) พระองคจึ์งสำมำรถปรำบส่ิงสำรพดั ลงใตพ้ระบำทของพระองค ์
(ข) พระองคจึ์งทรงเป็นประมุข เหนือส่ิงสำรพดัแห่งคริสตจกัร 
(10) ฟีลิปปี.2:9-11- เพรำะเหตุนั้น พระเจำ้จึงไดท้รงยกพระองคข้ึ์นถึงท่ีสุดดว้ย และไดท้รง

ประทำนพระนำมอนัใหญ่ยิง่ เหนือนำมช่ือทั้งปวงใหแ้ก่พระองคเ์พื่อทุกหวัเข่ำในสวรรคก์็ดี ท่ีแผน่ดิน
โลกก็ดี ใตพ้ื้นแผน่ดินโลกก็ดี จะไดคุ้กกรำบลงนมสักำร ในพระนำมแห่งพระเยซูนั้น และเพื่อล้ินทุก
ล้ินจะยอมรับวำ่ พระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ คือถวำยเกียรติยศแก่พระเจำ้พระบิดำ 
ข้อเสนอทีสิ่บ เน่ืองดว้ยกำรเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ ของพระเยซูคริสตใ์นท่ีสุดทุกหวัเข่ำจะตอ้งยอมคุกลง
กรำบนมสักำรพระองค ์ และล้ินทุกล้ินจะตอ้งยอมรับวำ่ พระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เพื่อเป็น
กำรถวำยพระเกียรติต่อพระเจำ้พระบิดำ โดยพระนำมของพระองค ์
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บทที ่8 การเสดจ็กลบัมาของพระเยซูคริสต์ 

1. ความจริงเกีย่วกบัการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต์ 

ยอห์น.14:3- ถำ้เรำไปจดัแจงท่ีส ำหรับท่ำนแลว้ เรำจะมำอีก รับท่ำนใหไ้ปอยูก่บัเรำ เพื่อเรำอยูท่ี่
ไหน ท่ำนทั้งหลำยจะอยูท่ี่นัน่ดว้ย 

ฮีบรู.9:28- พระคริสตจึ์งตอ้งถวำยพระองคเ์องเป็นเคร่ืองบูชำหนหน่ึง เพื่อจะไดท้รงรับเอำ
ควำมบำปของคนเป็นอนัมำก แลว้พระองคจ์ะทรงปรำกฏคร้ังท่ีสองปรำศจำกควำมบำป แก่บรรดำคนท่ี
คอยพระองค ์ให้เขำถึงควำมรอดฉนันั้น 
ฟีลิปปี.3:20,21- ฝ่ำยเรำเป็นชำวแผน่ดินสวรรค ์ เรำคอยท่ำผูช่้วยใหร้อดจะเสด็จมำจำกสวรรค ์ คือพระ
เยซูคริสตเ์จำ้ พระองคจ์ะทรงเปล่ียนแปลงกำยอนัต ่ำตอ้ยของเรำใหใ้หม่ข้ึน ใหเ้ป็นเหมือนอยำ่งกำยของ
พระองคอ์นัทรงสง่ำรำศีดว้ยฤทธ์ิซ่ึงพระองคท์รงอำจปรำบส่ิงสำรพดั ลงใตอ้  ำนำจของพระองค ์

1 เธสะโลนิกำ.4:16-17- ดว้ยวำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จะเสด็จมำจำกสวรรค ์ ดว้ยเสียงคู่กอ้ง ดว้ย
ส ำเนียงของเทพบดี และดว้ยเสียงแตรสังขข์องพระเจำ้ และคนทั้งหลำยท่ีตำยแลว้ในพระคริสตจ์ะเป็น
ข้ึนมำก่อน ภำยหลงันั้นเรำผูย้งัเป็นอยู ่ และคอยอยู ่ จะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่ำนั้น และจะ
ไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ในทอ้งฟ้ำอยำ่งนั้นแหละ เรำจะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้เป็นนิตย ์

กิจกำรอคัรทูต.3:19-21- เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงหนักลบัมำตั้งใจเสียใหม่ เพื่อควำมผดิบำป
ของท่ำนจะไดล้บลำ้งเสีย เพื่อเวลำช่ืนใจยนิดี จะไดม้ำจำกพระพกัตร์พระเจำ้และเพื่อพระองคจ์ะไดท้รง
ใชพ้ระคริสตซ่ึ์งก ำหนดไวแ้ลว้ มำเพื่อท่ำนทั้งหลำยคือพระเยซ พระองคน์ั้นสวรรคจ์ะตอ้นรับไว ้ จน
เวลำเม่ือส่ิงสำรพดัจะตั้งข้ึนใหม่ตำมซ่ึงพระเจำ้ไดต้รัสไว ้ โดยปำกบรรดำศำสดำพยำกรณ์บริสุทธ์ิของ
พระองคต์ั้งแต่กำลโบรำณมำ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำอีก 

หมายเหตุข้อ 1 กำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสตใ์นท่ีน้ี ไม่ไดห้มำยถึงเวลำท่ีผูเ้ช่ือถึงเวลำท่ีผู ้
เช่ือถึงแก่ควำมตำย 

(ก)  พระองคไ์ม่ไดเ้สด็จมำ “ดว้ยเสียงกู่กอ้ง” ฯลฯ เม่ือเวลำผูเ้ช่ือถึงแก่ควำมตำย 
(ข) พระองคเ์สด็จมำรับเอำผูเ้ช่ือข้ึนสู่สวรรค ์ ในขณะท่ีเขำยงัมีชีวติอยูห่ำใช่ขณะท่ีเขำตำยไป

แลว้ไม่ (ยอห์น.14:3 และ 1 เธสะโลนิกำ.4:16,17 หมำยถึงเหตุกำรณ์อนัเดียวกนั ทั้งสองขอ้น้ีอำ้งถึง
ควำมจริงสำมประกำร ซ่ึงจะเกิดข้ึนเป็นคู่กนัไป คือ (1) ค  ำตรัสของพระเยซูท่ีวำ่ “เรำจะมำอีก” เป็นคู่กบั
ถอ้ยค ำของอำจำรยเ์ปำโลท่ีวำ่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จะเสด็จลงมำจำกสวรรค ์ (2) ค  ำตรัสของพระเยซูท่ีวำ่ 
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“รับท่ำนใหไ้ปอยูก่บัเรำ” เป็นคู่กบัถอ้ยค ำของอำจำรยเ์ปำโลท่ีวำ่ “จะถูกรับข้ึนไปบนเมฆและจะไดพ้บ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ในทอ้งฟ้ำ” (3) ค  ำตรัสของพระเยซูท่ีวำ่ “รับท่ำนใหไ้ปอยูก่บัเรำ” เป็นคู่กบัถอ้ยค ำของ
อำจำรยเ์ปำโลท่ีวำ่ “อยำ่งนั้นแหละ เรำจะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้เป็นนิตย”์ น่ีแสดงวำ่พระเจำ้ไดท้รงดล
ใจ ใหอ้ำจำรยเ์ปำโลบรรยำยค ำตรัสของพระเยซู ฉะนั้นกำรท่ีจะกล่ำววำ่ ค  ำตรัสของพระเยซู หมำยถึง
กำรเสด็จมำเพื่อรับคนหน่ึงคนใดท่ีตำยแลว้ จึงเป็นไปไม่ได)้ 

(ค) ยอห์น.21:22- พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “ถำ้เรำจะใคร่ให้เขำคอยจนเรำมำนั้นจะเป็นธุระอะไร
แก่ท่ำนเล่ำ ท่ำนจงตำมเรำมำเถิด” ค  ำตรัสน้ีแสดงวำ่ กำรท่ีจะตีควำมวำ่กำรเสด็จมำของพระคริสต ์
หมำยถึงวำระแห่งควำมตำยนั้น เป็นไปไม่ไดเ้ด็ดขำด ค ำตรัสของพระเยซูท่ีวำ่ “ถำ้เรำจะใคร่ใหเ้ขำคอย
จนเรำจะมำนั้น” ปรำกฏอยำ่งชดัเจนวำ่มีควำมหมำยวำ่ “ถำ้เรำประสงคจ์ะใหเ้ขำมีชีวิตอยูสื่บไป” ถำ้จะ
หมำยควำมวำ่ พระเยซูคริสตเ์สด็จมำเม่ือผูเ้ช่ือถึงแก่ควำมตำยแลว้ จะท ำใหค้  ำตรัสของพระเยซูเป็นค ำ
ตรัสท่ีน่ำขบขนัดงัน้ี “ถำ้เรำจะใคร่ใหเ้ขำมีชีวติอยูจ่นกระทัง่เขำตำย จะเป็นธุระอะไรแก่ท่ำนเล่ำ” 

หมายเหตุข้อ 2 “กำรเสด็จกลบัมำ” ดงัท่ีไดอ้ธิบำยไวแ้ลว้ มิไดห้มำยถึงกำรเสด็จมำของพระ
คริสต ์ ในสภำพของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงนยัหน่ึงก็เป็นกำรเสด็จมำของพระเยซูคริสตอ์ยำ่งแทจ้ริง
ดว้ยเหมือนกนั ดงัท่ีปรำกฏในพระธรรม ยอห์น.14:15-18,21-23- “ถำ้ท่ำนทั้งหลำยรักเรำ ท่ำนก็จะ
ประพฤติตำมบญัญติัของเรำ เรำจะขอพระบิดำ และพระองคจ์ะทรงประทำนผูช่้วยอีกผูห้น่ึงแก่ท่ำนเพื่อ
จะอยูก่บัท่ำนเป็นนิตย ์ คือพระวญิญำณแห่งควำมจริง ผูน้ั้นโลกรับไม่ไดอ้ำศยัอยูก่บัท่ำน และอยูภ่ำยใน
ท่ำน เรำจะไม่ละทิ้งท่ำนทั้งหลำยไวเ้ป็นลูกก ำพร้ำเรำจะมำหำท่ำน ผูท่ี้มีบญัญติัของเรำ และประพฤติ
ตำมพระบญัญติันั้น ผูน้ั้นแหละรักเรำ และผูท่ี้รักเรำ พระบิดำของเรำจะทรงรักผูน้ั้น และเรำจะรักเขำ 
และจะส ำแดงตวัของเรำเองใหป้รำกฏแก่เขำ” ยดูำมิใช่ยดูำอิศกำโอด จึงทูลพระองคว์ำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ 
เป็นเร่ืองอะไรท่ีพระองคจ์ะส ำแดงพระองค์เอง ใหป้รำกฏแก่ขำ้พเจำ้ทั้งหลำยแต่ไม่ใหป้รำกฏแก่โลก” 
พระเยซูตรัสตอบเขำวำ่ “ถำ้ผูใ้ดรักเรำ ผูน้ั้นจะประพฤติตำมค ำของเรำ และพระบิดำจะทรงรักเขำ แลว้
พระบิดำกบัเรำจะมำหำเขำจะสถิตอยูก่บัเขำ” และพระบิดำจะทรงรักเขำ แลว้พระบิดำกบัเรำจะมำหำเขำ
จะสถิตอยูก่บัเขำ” กำรเสด็จมำของพระคริสตใ์นท่ีน้ี มิไดห้มำยถึงกำรเสด็จกลบัมำของพระองค ์ตำมขอ้
พระคมัภีร์ขำ้งบนน้ี 

(ก) พระสัญญำเหล่ำน้ีเวน้แต่ขอ้เดียว (ยอห์น.14:3) ไดท้รงสัญญำไวภ้ำยหลงัจำกกำรเสด็จมำ
ของพระวิญญำบริสุทธ์ิ และยงัช้ีถึงกำรเสด็จมำของพระคริสตใ์นอนำคตอีกดว้ย 

(ข) พระเยซูคริสตไ์ม่ทรงรับเรำใหข้ึ้นไปอยูก่บัพระองค ์ในขณะท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิเสด็จลง
มำ พระองคเ์สด็จลงมำเพื่อประทบัอยูก่บัเรำ (ยอห์น.14:18,21,23) แต่เม่ือพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ 
(ดงัท่ีอำ้งไวใ้น ยอห์น.14:3, 1 เธสะโลนิกำ.4:16,17 ฯลฯ) นั้น พระองคท์รงรับเรำใหไ้ปอยูก่บัพระองค ์
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(ค) เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จมำโดยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ พระองคมิ์ได ้ “กระท ำใหร่้ำงกำยอนัต ่ำ
ตอ้ยของเรำ เป็นร่ำงกำยท่ีมีสง่ำรำศีเหมือนพระกำยของพระองค”์ (ฟีลิปปี.3:20,21) 

(ง) ในกำรเสด็จมำของพระเยซูคริสตค์ร้ังน้ี ไม่มีเสียงกู่ก่องหรือส ำเนียงของเทพบดีหรือเสียง
แตรสังขข์องพระเจำ้ หรือกำรฟ้ืนคืนชีพหรือกำรรับข้ึนไปในเมฆ หรือพดูอีกอยำ่งหน่ึงวำ่ กำรเสด็จมำ
คร้ังน้ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบักำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูดงัท่ีกล่ำวไวว้ำ่ จะมีมำภำยหนำ้นั้น และก็ไม่
เหมือนกบักำรเสด็จกลบัมำของพระคริสตด์งัน้ีพระองคเ์องและอคัรสำวกไดอ้ธิบำยไวอ้ยำ่งชดัเจนแลว้ 

หมายเหตุข้อ 3 กำรเสด็จกลบัมำในขอ้พระธรรมขำ้งบนน้ี มิไดห้มำยถึงวำระท่ีกรุงเยรูซำเล็มถูก
ท ำลำย หรือนยัหน่ึงกำรท ำลำยกรุงเยรูซำเล็มนั้นเป็นกำรเล็งถึงกำรพิพำกษำโลกในบั้นปลำยของยคุน้ี 
ดงันั้นในพระธรรมมทัธิวบทท่ี 24 และมำระโกบทท่ี 13 จึงไดอ้ธิบำยไวว้ำ่ เหตุกำรณ์ทั้งสองอยำ่งนั้น
เก่ียวเน่ืองกนั แต่กำรท่ีพระเจำ้ลงโทษกรุงเยรูซำเล็ม ปรำกฏอยำ่งชดัเจนวำ่ มิใช่เหตุกำรณ์ท่ีขอ้พระ
คมัภีร์ขำ้งบนน้ีหมำยถึง 

(ก) ในกรณีนั้น ผูท่ี้ตำยแลว้ ในพระเยซูคริสต ์ มิไดฟ้ื้นข้ึนมำจำกตำย ผูเ้ช่ือท่ียงัมีชีวติอยู ่ ไม่ได้
ข้ึนไปพบพระองคบ์นทอ้งฟ้ำ และร่ำงกำยของผูท่ี้เช่ือไม่ไดรั้บกำรเปล่ียนแปลง 

(ข) หลงัจำกกำรท่ีกรุงเยรูซำเล็มถูกท ำลำยแลว้หลำยปี ยอห์นก็ยงัเฝ้ำรอคอยกำรเสด็จกลบัมำ
ของพระเยซูคริสตด์ว้ยควำมหวงั (วิวรณ์.22:20) ดู ยอห์น.21:22,23 ดว้ย ท่ีวำ่-พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “ถำ้
เรำใคร่ใหเ้ขำคอยจนเรำมำนั้น จะเป็นธุระอะไรแก่ท่ำนเล่ำ ท่ำนจงตำมเรำมำเถิด” เหตุฉะนั้น ค ำน้ีจึงลือ
ไปท่ำมกลำงพวกพี่นอ้งวำ่ สำวกคนนั้นจะไม่ตำย ฝ่ำยพระเยซูมิไดต้รัสแก่เขำวำ่ สำวกคนนั้นจะไม่ตำย 
แต่ตรัสวำ่ “ถำ้เรำจะใคร่ใหเ้ขำคอยเรำจนเรำมำนั้น จะเป็นธุระอะไรแก่ท่ำนเล่ำ” ถอ้ยค ำเหล่ำน้ีเขียนไว ้
หลงัจำกท่ีกรุงเซรูซำเล็มถูกท ำลำยแลว้หลำยปีเหตุกำรณ์อ่ืนใด ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนแลว้นั้น มิไดท้  ำใหค้  ำ
ท ำนำยของพระเยซูคริสตแ์ละอคัรสำวก ซ่ึงไดท้  ำนำยไวอ้ยำ่งแจ่มแจง้แลว้นั้นส ำเร็จ กำรเสด็จกลบัมำ
ของพระเยซูคริสต ์ซ่ึงพระคริสตธรรมใหม่ไดก้ล่ำวถึงบ่อยคร้ังวำ่ เป็นควำมหวงัท่ียิง่ใหญ่ของคริสตจกัร
นั้น ยงัอยูใ่นอนำคต 

2. ความส าคญัของหลกัค าสอน แห่งการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต์ 

ข้อเสนอทีห่น่ึง พระคริสตธรรมใหม่ ไดก้ล่ำวถึงกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสตถึ์ง 318 คร้ัง ใน 260 
บท ซ่ึงคิดเฉล่ียแลว้ระหวำ่งพระธรรมมทัธิวถึงพระธรรมววิรณ์ จะมีเร่ืองน้ีอยูห่น่ึงขอ้ในทุกๆ ยีสิ่บหำ้
ขอ้ 
ข้อเสนอทีส่อง ค  ำท ำนำยในพระคมัภีร์เดิม ส่วนใหญ่เก่ียวกบักำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์

(1) เธสะโลนิกำ.4:18- เหตุฉะนั้นจงเลำ้โลมซ่ึงกนัและกนั ดว้ยค ำเหล่ำน้ีเถิด 
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ข้อเสนอทีส่าม กำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ เป็นค ำสอนซ่ึงพระเจำ้ทรงบญัชำใหผู้เ้ช่ือใชใ้นกำร
เลำ้โลมซ่ึงกนัและกนั 

ขอ้น้ีเป็นควำมจริงเก่ียวกบัพระคมัภีร์เดิมดว้ย (ปฐมกำล.40:1,9,10 “พระเจำ้ของเจำ้ไดต้รัสวำ่ 
เจำ้ทั้งปวงจงเลำ้โลม โอ จงเลำ้โลมไพร่พลของเรำ โอ ท่ำนผูท่ี้มีข่ำวดีจะกล่ำวแก่กรุงเยรูซำเล็ม จงเปล่ง
เสียงร้องออกมำ จงร้องไปเถอะ อยำ่กลวัเลย จงร้องบอกแก่บรรดำเมืองในประเทศยะฮูดำวำ่ น่ีแน่ะ องค์
น้ีแหละคือพระเจำ้ของเจำ้ ดูเถิดพระเยโฮวำห์เจำ้จะเสด็จมำดุจผูมี้อ  ำนำจ และพระองคจ์ะทรงไดแ้ผน่ดิน
มำปกครองดว้ยพระพำหุของพระองค ์ ดูเถิด พระองคไ์ดท้รงน ำบ ำเหน็จมำดว้ย และบ ำนำญของ
พระองคก์็อยูต่่อพระพกัตร์พระองค”์ 

(2) ทิตสั.2:13- ใหค้อยท่ำรับควำมหวงัใจอนัใหมี้สุข และกำรส ำแดงสง่ำรำศีของพระเจำ้ใหญ่ยิง่ 
คือพระเยซูคริสตเจำ้ผูช่้วยใหร้อดของเรำนั้น 

2 เปโตร.3:11,13- คร้ันเห็นแลว้วำ่ ส่ิงทั้งปวงตอ้งละลำยไปทั้งส้ิน ท่ำนทั้งหลำยควรจะเป็นคน
อยำ่งไร ในกำรประพฤติอนับริสุทธ์ิและในธรรม แต่วำ่ตำมค ำสัญญำของพระองคน์ั้น เรำจึงคอยท่ำ
ทอ้งฟ้ำอำกำศใหม่ และแผน่ดินโลกใหม่ ซ่ึงจะเป็นท่ีๆ ควำมชอบธรรมจะด ำรงอยู ่
ข้อเสนอทีส่ี่ กำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์และเหตุกำรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยนั้น เป็นควำมหวงัซ่ึงผู ้
เช่ือท่ีแทจ้ริงคอยท่ำ 

ค ำอธิษฐำนขอ้สุดทำ้ยของพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ คือ “พระเยซูเจำ้เชิญเสด็จมำเถิด” (ววิรณ์.
22:20) 

(3) 2 เปโตร.3:3,4- จงรู้ขอ้น้ีก่อนคือวำ่ ในเวลำวนัสุดทำ้ย คนประมำทหม่ินจงบงัเกิดข้ึน และ
ประพฤติใจปรำรถนำของตน และจะถำมวำ่ “ค ำท่ีทรงสัญญำไวว้ำ่พระองคจ์ะเสด็จมำนั้นอยูท่ี่ไหน ดว้ย
วำ่ตั้งแต่บรรพบุรุษลบัล่วงไปแลว้ ส่ิงทั้งปวงก็เป็นอยูเ่หมือนท่ีไดมี้อยูต่ ั้งแต่เดิมสร้ำงโลก” 
ข้อเสนอทีห้่า กำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ เป็นหลกัค ำสอนซ่ึงคนท่ีเยำะเยย้และติตตำมตณัหำ
ของตน มกัเกลียดชงัและดูหม่ิน 

คริสตจกัรและคริสเตียนท่ีมัว่สุมอยูก่บัฝ่ำยโลก มกัเกลียดหลกัค ำสอนน้ี 
(4) มทัธิว.24:44-46- เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อม ในโมงท่ีท่ำนไม่ทนัคิด

นั้น บุตรมนุษยจ์ะเสด็จมำ ใครเป็นบ่ำว สัตยซ่ื์อ และฉลำดท่ีนำยไดต้ั้งไวเ้ป็นใหญ่ในครอบครัว ส ำหรับ
แจกอำหำรตำมเวลำ เม่ือนำยมำพบเขำกระท ำอยูอ่ยำ่งนั้น บ่ำวผูน้ั้นก็จะเป็นสุข 

ลูกำ.21:34-36- แต่จงระวงัตวัใหดี้ เกลือกวำ่ใจของท่ำน จะลน้ไปดว้ยอำกำรด่ืมเหลำ้องุ่นมำก 
และดว้ยกำรเมำ และดว้ยคิดกงัวลถึงชีวติน้ี แลว้เวลำนั้นจะมำถึงท่ำนดุจบ่วงแร้ว เม่ือท่ำนไม่ทนัคิด 
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เพรำะวำ่วนันั้นจะมำถึง คนทั้งปวงท่ีอยูท่ ัว่แผน่ดินโลก เหตุฉะนั้นจงเฝ้ำอธิษฐำนอยูทุ่กเวลำ เพื่อท่ำน
ทั้งหลำยจะพน้จำกเหตุกำรณ์ทั้งปวงซ่ึงจะบงัเกิดมำนั้น และจะยนือยูต่่อหนำ้บุตรมนุษยไ์ด ้

1 ยอห์น.2:28- และบดัน้ีลูกเล็ก ๆ ทั้งหลำย ท่ำนจงอำศยัอยูใ่นพระองค ์ เพื่อวำ่ เม่ือพระองคจ์ะ
ทรงปรำกฏ เรำทั้งหลำยจะไดมี้ควำมกลำ้ และไม่มีควำมละอำยจ ำเพำะพระองค ์เม่ือพระองคจ์ะเสด็จมำ 
ข้อเสนอทีห่ก ควำมจริงเก่ียวกบักำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสตเ์ป็นค ำเตือนท่ีส ำคญัยิง่ประกำรหน่ึง
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงเตือนระมดัระวงัในกำรอธิษฐำน ควำมซ่ือสัตย ์ ควำมมีสติปัญญำ ควำม
ขยนัหมัน่เพียร กำรรู้จกับงัคบัตนเอง และกำรเขำ้สนิทกบัพระคริสต ์(ดู มทัธิว. บทท่ี 25 ทั้งบท) 

(5) ลูกำ.12:35,36- ท่ำนทั้งหลำยจงคำดเอวของท่ำนไว ้และใหต้ะเกียงของท่ำนจุดอยู ่พวกท่ำน
เองจงเหมือนคนท่ีคอยรับนำยของตน เม่ือนำยจะกลบัมำจำกงำนสมรส เพื่อเม่ือนำยมำเคำะแลว้ เขำจะ
เปิดใหน้ำยทนัทีได ้
ข้อเสนอทีเ่จ็ด กำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ เป็นเหตุกำรณ์ส ำคญั ซ่ึงศิษยข์องพระเยซูคริสตค์วร
คอยท่ำ 

ขอ้ 37 เป็นพระสัญญำส ำหรับผูท่ี้คอยท่ำพระเยซู ในวนัท่ีพระองคเ์สด็จกลบัมำ (เทียบ ฮีบรู.
9:28 – “พระคริสตจึ์งตอ้งถวำยพระองคเ์องเป็นเคร่ืองบูชำหนหน่ึง เพื่อจะไดท้รงรับเอำควำมบำปของ
คนเป็นอนัมำกแลว้พระองคจ์ะทรงปรำกฏคร้ังท่ีสองปรำศจำกควำมบำป แก่บรรดำคนท่ีคอยพระองค ์
ใหเ้ขำถึงควำมรอดฉนันั้น”) 

3. วธีิการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต์ 

(1) 1 เธสะโลนิกำ.4:16,17 – ดว้ยวำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จะเสด็จมำจำกสวรรค ์ดว้ยเสียงกู่กอ้ง ดว้ย
ส ำเนียงของเทพบดี และดว้ยเสียงแตรสังขข์องพระเจำ้ และคนทั้งหลำยท่ีตำยแลว้ในพระคริสต ์ จะเป็น
ข้ึนมำก่อน ภำยหลงันั้นเรำผูย้งัเป็นอยู ่ และคอยอยู ่ จะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่ำนั้น และจะ
ไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ในทอ้งฟ้ำ อยำ่งนั้นแหละเรำจึงจะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้เป็นนิตย ์

มทัธิว.25:31,32 – เม่ือบุตรมนุษยจ์ะเสด็จมำ ดว้ยรัศมีภำพของพระองค ์ กบัทั้งหมู่ทูตสวรรค ์
เม่ือนั้นพระองคจ์ะทรงนัง่บนพระท่ีนัง่อนัรุ่งเรืองของพระองค ์บรรดำชนชำติต่ำงๆ จะประชุมพร้อมกนั
ต่อพระพกัตร์ของพระองค ์และพระองคจ์ะทรงแยกเขำทั้งหลำยออกจำกกนั เหมือนอยำ่งผูเ้ล้ียงแกะแยก
แกะออกจำกแพะ 

2 เธสะโลนกำ.2:7,8 – เพรำะวำ่กำรกระท ำนอกกฎหมำยนั้น ก็ยงักระท ำอยูล่บัๆ จนถึงผูท่ี้คอย
หน่วงเหน่ียวนั้นจะถูกพำออกไปเสีย ขณะนั้นผูน้อกกฎหมำยนั้น ก็จะปรำกฏตวัข้ึน และพระเยซูเจำ้จะ
ทรงประหำรเสีย ดว้ยลมพระโอษฐข์องพระองคแ์ละจะทรงผลำญใหสู้ญไปดว้ยอำกำรปรำกฏ และกำร
เสด็จมำของพระองค ์
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เซคำริยำห์.14:4,5 – และในวนันั้นพระบำทของพระองค ์ จะยนืท่ียอดภูเขำเอลำยโอนซ่ึงอยูต่รง
เมืองเยรูซำเล็มขำ้งตะวนัออก และภูเขำเอลำยโอนจะแยกออก ตอนกลำงเป็นช่องใหญ่ตรงตะวนัออก 
ตะวนัตก และภูเขำก่ึงหน่ึงจะเล่ือนถอยไปขำ้งทิศเหนือและภูเขำก่ึงหน่ึงจะเล่ือนถอยไปขำ้งทิศใต ้ และ
ท่ำนทั้งหลำยจะหนีเขำ้ไปในช่องภูเขำของเรำ ดว้ยวำ่ช่องภูเขำนั้นจะยดึยำวไปถึงเมืองอำซำล และท่ำน
ทั้งหลำยจะหนีเหมือนหนีคร้ังแผน่ดินไหว ในวนัเม่ืออุซียำเป็นกษตัริยข์องเมืองยดูำ และพระเยโฮวำห์
พระเจำ้ของเรำ พระองคจ์ะเสด็จมำกบัดว้ยพวกบริสุทธ์ิ 
ขอ้ควำมขำ้งบนน้ี แสดงใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจนวำ่ กำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์เป็นขั้น ๆ ดงัน้ี 

(ก) ขั้นท่ีหน่ึง ในทอ้งฟ้ำ พระองคจ์ะทรงรับคนท่ีเช่ือพระองคข้ึ์นไป ใหพ้บพระองคใ์นทอ้งฟ้ำ 
(ข) ขั้นท่ีสอง ในแผน่ดินโลก ในระยะน้ีพระองคจ์ะเสด็จมำพร้อมกบัสิทธิชนของพระองค ์
(2) 1 เธสะโลนิกำ.3:13 – เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงชูใจของท่ำนไว ้ ใหด้ ำรงอยูใ่นควำมบริสุทธ์ิ 

ปรำศจำกติเตียนจ ำเพำะพระเจำ้พระบิดำของเรำ ในครำวเม่ือพระเยซูเจำ้ของเรำจะเสด็จมำ กบัสิทธิชน
ทั้งปวงของพระองค ์

โคโลสี.3:4 – เม่ือพระคริสตผ์ูเ้ป็นชีวิตของเรำทั้งหลำย จะทรงปรำกฏขณะนั้นท่ำนทั้งหลำยก็จะ
ปรำกฏดว้ยกนักบัพระองคใ์นสง่ำรำศีดว้ย 

1 เธสะโลนิกำ.4:14 – เพรำะถำ้เรำเช่ือวำ่ พระเยซูวำยพระชนม ์และคืนพระชนมแ์ลว้ฉนัใด โดย
พระเยซูนั้น พระเจำ้จะทรงน ำบรรดำคนท่ีล่วงลบัไปแลว้ ใหเ้ขำ้มำกบัพระองคฉ์นันั้น 

พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมำ รับคนของพระองคใ์นทอ้งฟ้ำ และจะเสด็จมำยงัแผน่ดินโลก พร้อม
ดว้ยคนเหล่ำนั้น เรำไม่ทรำบวำ่จะมีระยะเวลำนำนเท่ำใด ระหวำ่งกำรเสด็จกลบัมำของพระคริสตท์ั้ง
สองขั้นน้ี (ลูกำ.21:36 – “เหตุฉะนั้นจงเฝ้ำอธิษฐำนอยูทุ่กเวลำ เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะพน้เหตุกำรณ์ทั้งปวง 
ซ่ึงจะบงัเกิดมำนั้น และจะยนือยูต่่อหนำ้บุตรมนุษยไ์ด”้ และ 2 เธสะโลนิกำ.2:7,8 – “เพรำะวำ่กำร
กระท ำนอกกฎหมำยนั้น ก็ยงักระท ำอยูล่บั ๆ จนถึงผูท่ี้คอยหน่วงเหน่ียวนั้น จะถูกพำออกไปเสีย...”) ดู
เหมือนวำ่วำระแห่งควำมทุกขเวทนำใหญ่ยิง่จะเกิดข้ึน ในระหวำ่งท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมำยงัโลกน้ีพร้อม
กบัสิทธิชน อยำ่งไรก็ตำมกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูนั้น มิใช่สองคร้ัง แต่เป็นล ำดบัสองขั้น แห่งกำร
เสด็จมำของพระเยซูคริสตค์ร้ังเดียว ถำ้เรำจดจ ำเร่ืองน้ีไวเ้สมอ จะช่วยแกปั้ญหำในกำรประสำนขอ้พระ
คมัภีร์ท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้น้ีไดเ้ป็นอยำ่งดี 

(ค) ขั้นท่ีสำม เหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองจำกกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์
(3) กิจกำรอคัรทูต.1:11 – สองคนนั้นจึงกล่ำวดว้ยวำ่ “ชำวกำลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่ำนจึงยนืเขมน้ดู

ฟ้ำ พระเยซูองคน้ี์ ซ่ึงถูกรับไปจำกท่ำน เสด็จข้ึนไปยงัสวรรคแ์ลว้ จะเสด็จมำอีก เหมือนท่ำนทั้งหลำยได้
เห็นพระองคเ์สด็จข้ึนไปยงัสวรรคน์ั้น” 
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ฮีบรู.9:28 – พระคริสตจึ์งตอ้งถวำยพระองคเ์อง เป็นเคร่ืองบูชำหนหน่ึง เพื่อจะไดท้รงรับเอำ
ควำมบำปของคนเป็นอนัมำก แลว้พระองคจ์ะทรงปรำกฏคร้ังท่ีสองปรำศจำกควำมบำปแก่บรรดำคนท่ี
คอยพระองค ์ให้เขำถึงควำมรอดฉนันั้น 

ววิรณ์.1:7 – ดูก่อนท่ำนทั้งหลำย พระองคจ์ะเสด็จมำในเมฆ และนยัตต์ำทุกดวงจะเห็นพระองค ์
และคนเหล่ำนั้นท่ีไดแ้ทงพระองคจ์ะเห็นพระองคด์ว้ย และคนทุกชำติทุกตระกลูแห่งแผน่ดินโลก จะ
ก ำสรดเศร้ำเพรำะพระองค ์จงเป็นไปอยำ่งนั้นเถิด อำเมน 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำอีก และจะปรำกฏในพระกำยซ่ึงจะเห็นไดด้ว้ยตำ 

(4) มทัธิว.24:26,27 – เหตุฉะนั้น ถำ้เขำจะบอกท่ำนทั้งหลำยวำ่ ท่ำนผูน้ั้นอยูใ่นป่ำ อยำ่ได้
ออกไป หรือจะวำ่ อยูท่ี่หอ้งใน อยำ่เช่ือ ดว้ยวำ่ฟ้ำแลบมำแต่ทิศตะวนัออก ส่องไปเห็นถึงทิศตะวนัตก
ฉนัใด กำรท่ีบุตรมนุษยจ์ะเสด็จมำก็เป็นฉนันั้น 
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำอยำ่งเปิดเผย 

(เทียบ ววิรณ์.1:7 – ดูก่อนท่ำนทั้งหลำย พระองคจ์ะเสด็จมำในเมฆ และนยัน์ตำทุกดวงจะเห็น
พระองค ์ และคนเหล่ำนั้นท่ีไดแ้ทงพระองค ์ จะเห็นพระองคด์ว้ย และคนทุกชำติ ทุกตระกลู แห่ง
แผน่ดินโลก จะก ำสรดเศร้ำ เพรำะพระองคจ์งเป็นไปอยำ่งนั้นเถิด อำเมน) 

มีหลำยคนกล่ำววำ่ พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมำเป็นกำรลบั ภำยในเวลำท่ีเขำก ำหนดไว ้แต่เม่ือเวลำ
ก ำหนดนั้นไดผ้ำ่นไปแลว้ จึงแสดงใหเ้ห็นวำ่ ค  ำท ำนำยเหล่ำนั้นไม่เป็นควำมจริงแต่ประกำรใด เพรำะ
แมแ้ต่เม่ือพระเยซูเสด็จมำรับสิทธิชนของพระองค ์ ก็จะเป็นไปอยำ่งเปิดเผย (1 เธสะโลนิกำ.4:16,17 – 
“ดว้ยวำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ จะเสด็จมำจำกสวรรคด์ว้ยเสียงกู่กอ้ง ดว้ยส ำเนียงของเทพบดี และดว้ยเสียง
แตรสังขข์องพระเจำ้ และคนทั้งหลำยท่ีตำยแลว้ในพระคริสต ์ จะเป็นข้ึนมำก่อนภำยหลงันั้นเรำผูย้งั
เป็นอยูแ่ละคอยอยู ่ จะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่ำนั้น และจะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ใน
ทอ้งฟ้ำ อยำ่งนั้นแหละเรำจึงจะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้เป็นนิตย”์) หลกัค ำสอนท่ีวำ่ พระเยซูคริสตจ์ะ
เสด็จมำรับสิทธิชนของพระองคเ์ป็นกำรลบันั้น พระคริสตธรรมคมัภีร์ไม่ค่อยสนบัสนุนเลย 

(5) มทัธิว.24:30 เม่ือนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย ์ จะปรำกฏในทอ้งฟ้ำมนุษยทุ์กชำติทัว่โลกจะ
พิลำปร ่ ำไร แลว้จะเห็นบุตรมนุษยเ์สด็จมำบนเมฆในทอ้งฟ้ำดว้ยฤทธำนุภำพ และสง่ำรำศีเป็นอนัมำก 
ข้อเสนอทีส่าม บุตรมนุษยจ์ะเสด็จมำบนเมฆในทอ้งฟ้ำดว้ยฤทธำนุภำพและสง่ำรำศี 

“บนเมฆในทอ้งฟ้ำ” 
เทียบ อพยพ. 19:9 – พระเยโฮวำห์จึงตรัสแก่โมเสสวำ่ “เรำจะมำหำเจำ้ในเมฆหนำทึบ เพื่อไพร่

พลจะไดย้นิขณะท่ีเรำพดูกบัเจำ้ แลว้จะไดเ้ช่ือเจำ้เสมอไป” โมเสสจึงน ำถอ้ยค ำของพลไพร่นั้นกรำบทูล
พระเยโฮวำห์ 
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อพยพ.34:5 – พระเยโฮวำห์ไดเ้สด็จลงมำในเมฆ ทรงยนือยูก่บัโมเสส และประกำศพระนำม
พระเยโฮวำห์ 

สดุดี.97:1,2 – พระเยโฮวำห์ทรงครอบครองอยู ่ ใหแ้ผน่ดินโลกช่ืนชมและใหห้มู่เกำะมำกหลำย
มีควำมยนิดี เมฆและควำมมืดมวัลอ้มพระองคไ์วร้อบ ควำมชอบธรรมและควำมยติุธรรม เป็นรำกแห่ง
พระท่ีนัง่ของพระองค ์

มทัธิว.17:5 – เปโตรทูลยงัไม่ขำดค ำ ก็บงัเกิดมีเมฆสุกใสมำคลุมเขำไว ้ แลว้มีพระสุรเสียง
ออกมำจำกเมฆนั้นวำ่ “ท่ำนน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรำ เรำชอบใจท่ำนน้ีมำก จงเช่ือฟังท่ำนเถิด” 

สดุดี.104:3 – พระองคท์รงวำงข่ือพลบัพลำของพระองคไ์วใ้นน ้ำ ทรงกระท ำเมฆให้เป็นรำชรถ
ของพระองค ์และเสด็จด ำเนินไปบนปีกลม 

อิสยำห์.19:1 – เร่ืองรำวอนัน่ำหนกัใจเก่ียวกบัประเทศอียปิต ์ดูเถิดพระเยโฮวำห์ทรงประทบับน
เมฆ ท่ีเล่ือนลอยอยำ่งเร็วมำยงัประเทศอียปิต ์และบรรดำรูปเคำรพของประเทศอียปิต ์จะสั่นสะเทือนต่อ
พระพกัตร์ของพระองค ์และใจของประชำชนชำวอียปิต ์จะอ่อนละลำยไปภำยในประเทศ 

จำกพระธรรมเหล่ำน้ี ปรำกฏวำ่ พระเยโฮวำห์ไดเ้สด็จมำในทอ้งฟ้ำดงันั้นกำรท่ีจะพดูวำ่พระเยซู
จะเสด็จมำในทอ้งฟ้ำนั้น หมำยควำมวำ่พระองคจ์ะเสด็จมำในสภำพของพระเจำ้ หรือในสง่ำเหมือนพระ
เจำ้ 

(6) มทัธิว.16:27 – เหตุวำ่เม่ือบุตรมนุษย ์ จะเสด็จมำดว้ยรัศมีแห่งพระบิดำพร้อมกบัพวกทูต 
เวลำนั้นจะพระรำชทำนบ ำเหน็จใหทุ้กคน ตำมกำรประพฤติของตน 

มำระโก.8:38 – เหตุฉะนั้นถำ้ผูใ้ดมีควำมอำยเพรำะเรำ และถอ้ยค ำของเรำในชัว่อำยน้ีุ ซ่ึง
ประกอบดว้ยกำรชัว่ คิดทรยศ บุตรมนุษยก์็จะมีควำมอำยเพรำะผูน้ั้น ในเวลำเม่ือพระองคจ์ะเสด็จมำดว้ย
สง่ำรำศี แห่งพระบิดำ และดว้ยเหล่ำทูตสวรรคผ์ูบ้ริสุทธ์ิ 

2 เธสะโลนิกำ.1:7 – และจะทรงบนัดำลใหท้่ำนทั้งหลำยท่ีถูกควำมล ำบำกนั้น ไดรั้บควำม
บรรเทำดว้ยกนักบัเรำ เม่ือพระเยซูเจำ้จะเสด็จมำจำกสวรรค ์ปรำกฏพร้อมกบัหมู่ทูตสวรรคข์องพระองค ์
ผูมี้ฤทธ์ิดงัเปลวเพลิง 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมำในสง่ำรำศีของพระบิดำของพระองค ์ พร้อมดว้ยทูตสวรรคผ์ู ้
บริสุทธ์ิ 

(7) ววิรณ์.16:15 – จงดูเถิด เรำจะดอดมำเหมือนขโมย ผูท่ี้เฝ้ำระวงัใหดี้ และรักษำเส้ือผำ้ของตน
จะเป็นสุข เกลือกวำ่ผูน้ั้นจะเดินเปลือยกำย และคนทั้งหลำยจะไดเ้ห็นควำมน่ำละอำยของเขำ 
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1 เธสะโลนิกำ.5:1,2 – ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลำย เร่ืองวนัและเวลำท่ีก ำหนดนั้น ไม่จ  ำเป็นจะตอ้ง
เขียนบอกใหท้่ำนรู้ เพรำะวำ่ท่ำนเองก็รู้ละเอียดละออแลว้วำ่ วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จะมำ เหมือนอยำ่ง
ขโมยท่ีมำในเวลำกลำงคืน 
ข้อเสนอทีห้่า พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมำ เหมือนขโมยท่ีดอดมำโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยไม่มีกำร
เตือน โดยท่ีเรำไม่คำดฝันและโดยกระทนัหนั 

ประชำกรชำวโลกจะท ำมำหำเล้ียงชีพของตนเป็นปกติ 
มทัธิว.24:37-39 – ดว้ยสมยัของโนอำห์เป็นอยำ่งไร เม่ือบุตรมนุษยเ์สด็จมำก็จะเป็นอยำ่งนั้น 

เพรำะวำ่เม่ือก่อนวนัน ้ำท่วมนั้น คนทั้งหลำยก ำลงัเล้ียงดูกินด่ืม ท ำกำรสมรสกนัและยกใหเ้ป็นสำมี
ภรรยำกนั จงถึงวนัท่ีโนอำห์เขำ้ในนำวำ และน ้ำท่วมมำกวำดเอำเขำไปส้ินโดยไม่ทนัรู้ตวัฉนัใด เม่ือบุตร
มนุษยจ์ะเสด็จมำก็จะเป็นฉนันั้น 

กำรท่ีจะพยำยำมวำงแผนกำรไวอ้ยำ่งละเอียดถ่ีถว้น เก่ียวกบัเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ก่อนท่ีพระ
เยซูจะเสด็จมำนั้น จะท ำใหลื้มควำมจริงท่ีพระเจำ้ทรงเปิดเผยใหเ้รำทรำบเก่ียวกบักำรเสด็จมำของ
พระองคข์อ้น้ี หนำ้ท่ีของเรำก็คือ กำรเตรียมตวัใหพ้ร้อมเพื่อวนันั้นจะมำถึง 

ลูกำ.21:34,35 – แต่จงระวงัตวัใหดี้ เกลือกวำ่ใจของท่ำนจะลน้ไปดว้ยกำรด่ืมเหลำ้องุ่นมำก และ
ดว้ยกำรเมำ และดว้ยคิดกงัวลถึงชีวติน้ี แลว้เวลำนั้นจะมำถึงท่ำนดุจบ่วงแร้วเม่ือท่ำนไม่ทนัคิด เพรำะวำ่
วนันั้นจะมำถึงทั้งปวงท่ีอยูท่ ัว่แผน่ดินโลก 

4. จุดมุ่งหมายแห่งการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต์ 

(1) ยอห์น.14:3 – ถำ้เรำไปจดัแจงท่ีส ำหรับท่ำนแลว้ เรำจะมำอีก รับท่ำนใหไ้ปอยูก่บัเรำ เพื่อเรำ
อยูท่ี่ไหน ท่ำนทั้งหลำยจะอยูท่ี่นัน่ดว้ย 

1 เธสะโลนิกำ. 4:16,17 – ดว้ยวำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ จะเสด็จมำจำกสวรรคด์ว้ยเสียงกู่กอ้ง ดว้ย
ส ำเนียงของเทพบดี และดว้ยเสียงแตรสังขข์องพระเจำ้ และคนทั้งหลำยท่ีตำยแลว้ในพระคริสตจ์ะเป็น
ข้ึนมำก่อน ภำยหลงันั้น เรำผูย้งัเป็นอยูแ่ละคอยอยูจ่ะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่ำนั้น และจะ
ไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ในทอ้งฟ้ำ อยำ่งนั้นแหละเรำจึงจะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้เป็นนิตย ์
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ เพื่อรับคนของพระองคใ์หไ้ปอยูก่บัพระองค ์ เพื่อวำ่
พระองคป์ระทบัอยูท่ี่ไหน คนของพระองคจ์ะอยูท่ี่นัน่ดว้ย 

ควำมรักของพระคริสต ์ ท่ีมีต่อคนของพระองคน์ั้น เป็นหลกัส ำคญัในกำรท่ีพระองคจ์ะเสด็จ
กลบัมำอีก พระองคท์รงรักพวกเรำมำก และไม่ประสงคจ์ะอยูโ่ดยปรำศจำกเรำ 
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(เทียบ ยอห์น.17:24 – พระบิดำเจำ้ขำ้ ขำ้พเจำ้จะใคร่ใหค้นเหล่ำนั้น ท่ีพระองคท์รงประทำนให้
ขำ้พเจำ้ อยูก่บัขำ้พเจำ้ ในท่ีท่ีขำ้พเจำ้อยูน่ั้น เพื่อเขำจะไดเ้ห็นสง่ำรำศีของขำ้พเจำ้ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รง
ประทำนแก่ขำ้พเจำ้ เพรำะพระองคไ์ดท้รงรักขำ้พเจำ้ก่อนสร้ำงโลก) 

(2) ฟีลิปปี.3:20,21 – ฝ่ำยเรำเป็นชำวแผน่ดินสวรรค ์ เรำคอยท่ำผูช่้วยให้รอดจะเสด็จมำจำก
สวรรค ์ คือพระเยซูคริสตเจำ้ พระองคจ์ะทรงเปล่ียนแปลงกำยอนัต ่ำตอ้ยของเรำให้ใหม่ข้ึน ใหเ้ป็น
เหมือนอยำ่งกำยของพระองคอ์นัทรงสง่ำรำศี ดว้ยฤทธ์ิซ่ึงพระองคท์รงอำจปรำบส่ิงสำรพดั ลงใตอ้  ำนำจ
ของพระองค ์
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ เพื่อเปล่ียนกำยอนัต ่ำตอ้ยของเรำให้ใหม่ข้ึน ใหเ้ป็น
เหมือนอยำ่งพระกำยอนัทรงสง่ำรำศีของพระองค ์

(3) มทัธิว.25:19 – คร้ันอยูม่ำชำ้นำน นำยจึงมำคิดบญัชีกบับ่ำวเหล่ำนั้น 
ข้อเสนอทีส่าม พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำอีก เพื่อ “คิดบญัชี กบัคนรับใชข้องพระองค ์

(4) มทัธิว.16:27 – เหตุวำ่เม่ือบุตรมนุษยจ์ะเสด็จมำ ดว้ยรัศมีแห่งพระบิดำพร้อมกบัพวกทูต 
เวลำนั้นจะพระรำชทำนบ ำเหน็จใหทุ้กคน ตำมกำรประพฤติของตน 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมำอีก เพื่อประทำนบ ำเหน็จใหแ้ก่ทุกคน ตำมกำรประพฤติของเขำ 

เวลำนั้นเรำจะไดรั้บบ ำเหน็จจำกพระเยซูคริสต ์คือ เม่ือพระองคเ์สด็จมำ มิใช่เวลำท่ีเรำตำย 
2 ทิโมธี.4:8 – ตั้งแต่น้ีไป มีมงกุฎแห่งควำมชอบธรรมเก็บไวส้ ำหรับขำ้พเจำ้ ซ่ึงองคพ์ระผูเ้ป็น

เจำ้ ผูพ้ิพำกษำอนัชอบธรรม จะทรงประทำนแก่ขำ้พเจำ้ ในกำลวนันั้น และไม่ใช่ขำ้พเจำ้คนเดียว แต่จะ
ทรงประทำนแก่คนทั้งปวง ท่ีมีใจรักยนิดีในกำรท่ีพระองคจ์ะเสด็จมำปรำกฏนั้น 

1 เปโตร.5:4 – และเม่ือผูเ้ล้ียงใหญ่นั้นจะเสด็จมำปรำกฏ ท่ำนทั้งหลำยจะรับสง่ำรำศี เป็นมงกุฎ
ท่ีร่วงโรยไม่ไดเ้ลย 

(5) 2 เธสะโลนิกำ.1:10 – ในวนันั้น คือวนัท่ีพระองคจ์ะเสด็จมำรับเกียรติยศ เพรำะสิทธิชนของ
พระองค ์และจะเป็นท่ีน่ำประหลำดใจแก่คนทั้งปวงท่ีเช่ือ เพรำะท่ำนทั้งหลำยไดเ้ช่ือค ำพยำนของเรำ 
ข้อเสนอทีห้่า พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ เพื่อรับสง่ำรำศี และเกียรติยศ เพรำะสิทธิชนของพระองค ์
และจะเป็นท่ีน่ำประหลำดใจแก่คนทั้งหลำยท่ีเช่ือ 

(6) มทัธิว.25:10 – เม่ือเขำก ำลงัไปซ้ือนั้น เจำ้บ่ำวก็มำถึง ผูท่ี้พร้อมอยูแ่ลว้ก็ไดเ้ขำ้ไปกบัท่ำนใน
งำนสมรส แลว้ก็ปิดประตูเสีย 

ววิรณ์.19:7-9 – ใหเ้รำทั้งหลำยช่ืนชนยนิดี และถวำยเกียรติยศแด่พระองค ์ เพรำะกำรมงคล
สมรสแห่งพระเมษโปดกนั้นมำถึงแลว้ และเจำ้สำวไดแ้ต่งตวัเตรียมพร้อมแลว้ และไดท้รงโปรดให้
เจำ้สำวนั้น นุ่งห่มแต่งตวัผำ้ป่ำนเน้ือละเอียดสดใสบริสุทธ์ิ ดว้ยวำ่ผำ้ป่ำนนั้น ไดแ้ก่กำรประพฤติชอบ
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ธรรมของพวกสิทธิชน ทูตสวรรคอ์งคน์ั้น จึงสั่งขำ้พเจำ้วำ่ “จงจำรึกไวเ้ถิดวำ่ คนทั้งหลำยท่ีรับเชิญมำใน
กำรเล้ียงมงคลสมรสของพระเมษโปดกนั้นก็เป็นสุข” และท่ำนวำ่แก่ขำ้พเจำ้อีกวำ่ “ถอ้ยค ำเหล่ำนั้นเป็น
พระค ำของพระเจำ้ และเป็นค ำจริง” 
ข้อเสนอทีห่ก พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำเพื่ออภิเษกกบัเจำ้สำว คือคริสตจกัรท่ีพระองคท์รงหมั้นไว้
แลว้ (เทียบ เอเฟซสั.5:23-32) และเพื่องำนเล้ียงสมรส 

(7) ลูกำ.19:12,15 – เหตุฉะนั้นพระองคจึ์งตรัสวำ่ “มีเจำ้ประเทศรำชองคห์น่ึงไปยงัเมืองไกล 
เพื่อจะรับอ ำนำจมำครองแผน่ดินของตน แลว้จะกลบัมำ เม่ือท่ำนไดรั้บอ ำนำจครองแผน่ดินกลบัมำแลว้ 
ท่ำนจึงเรียกบ่ำวทั้งหลำยท่ีท่ำนไดใ้หเ้งินไวน้ั้นมำ เพื่อจะไดรู้้วำ่เขำทุกคนไดก้ ำไรก่ีมำกนอ้ย 

มทัธิว.25:31 – เม่ือบุตรมนุษยจ์ะเสด็จมำดว้ยรัศมีภำพของพระองค ์ กบัทั้งหมู่ทูตสวรรค ์ เม่ือ
นั้นพระองคจ์ะทรงนัง่บนพระท่ีนัง่อนัรุ่งเรืองของพระองค ์

เยเรมีย.์23:5,6 – น่ีแน่ะ พระเยโฮวำห์ไดต้รัสวำ่ “วนัคืนทั้งปวงจะมำ ท่ีเรำจะใหด้ำวิดเกิดก่ิง ๆ 
หน่ึงท่ีจะเป็นท่ีซ่ือสัตย ์ และมีกษตัริยอ์งคห์น่ึงเสวยรำช และท่ำนจ ำเริญอยู ่ และจะตดัสินเป็นสัตยธ์รรม 
และจะกระท ำควำมชอบธรรมในแผน่ดินโลก ในวนัคืนเหล่ำนั้น ตระกลูยะฮูดำจะไดร้อด และพวก
อิสรำเอลจะไดอ้ำศยัอยูไ่ม่เป็นอนัตรำย และช่ือของพระองคท่ี์เขำจะร้องเรียกนั้น คือ พระเยโฮวำห์เป็น
ควำมชอบธรรมของพวกเรำ 

สดุดี.2:6 – ฝ่ำยเรำไดต้ั้งกษตัริยข์องเรำไวท่ี้ซีโอน ภูเขำบริสุทธ์ิของเรำ 
เศคำริยำห์.14:9 – และพระเยโฮวำห์จะเป็นกษตัริย ์ ครองทัว่แผน่ดิน ในวนันั้นพระเยโฮวำห์จะ

เป็นพระเจำ้แต่องคเ์ดียว และพระนำมของพระองค ์แต่นำมเดียว 
ววิรณ์.19:12,15,16 – และพระเนตรของท่ำนนั้นดุจเปลวไฟ และท่ีพระเศียรของท่ำนมีมงกุฎ

หลำยมงกุฎ และท่ำนมีพระนำมจำรึกไว ้ ซ่ึงไม่มีผูใ้ดรู้จกั เวน้แต่ท่ำนเอง มีพระแสงคมออกจำกพระ
โอษฐข์องท่ำน เพื่อท่ำนจะไดฟั้นพวกนำนำประเทศดว้ยพระแสงนั้น และท่ำนจะไดท้รงครอบครองเขำ
ดว้ยคธำเหล็ก และท่ำนทรงเหยยีบเคร่ืองหีบน ้ำองุ่น แห่งพระนิเครำะห์อนัเฉียบขำดของพระเจำ้ ผูท้รง
ฤทธำนุภำพทุกประกำร ท่ำนทรงมีพระนำมจำรึกไวท่ี้เส้ือผำ้ และท่ีตน้พระอุระของท่ำนวำ่ 
“พระมหำกษตัริยแ์ห่งพระมหำกษตัริยท์ ั้งปวง และเจำ้นำยแห่งเจำ้นำยทั้งปวง” 

ววิรณ์.20:4 – ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นบลัลงัก็หลำยบลัลงัก ์ และมีผูน้ัง่บลัลงักน์ั้น และทรงมอบกำร
พิพำกษำไวแ้ก่ผูเ้หล่ำนั้น และขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นวญิญำณจิตของคนทั้งปวงท่ีถูกตดัศีรษะมำแลว้ เพรำะเป็น
พยำนฝ่ำยพระเยซู และเพรำะพระค ำของพระเจำ้คือ ผูท่ี้ไม่ไดบู้ชำสัตวร้์ำยนั้น หรือรูปของมนั หรือไม่
ไดรั้บรอยสักของมนัไวท่ี้หนำ้ผำกหรือท่ีมือของเขำ และเขำทั้งปวงนั้นไดด้ ำรงชีพอยู ่ และได้
ครอบครองกบัพระคริสตจ์นส้ินพนัปี 
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ววิรณ์.11:15 – คร้ันทูตสวรรคอ์งคท่ี์เจด็เป่ำแตรแลว้ มีมำกเสียงกล่ำวข้ึนดงั ๆ ในสวรรคว์ำ่ 
“บรรดำแผน่ดินแห่งพิภพน้ี ก็กลำยเป็นอำณำจกัรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ และขอพระคริสตข์อง
พระองค ์และพระองคจ์ะทรงครอบครองอยูสื่บ ๆ ไปเป็นนิตย ์
ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ เพื่อทรงปกครองรำชอำณำจกัรของพระองค ์ ในฐำนะทรง
เป็นกษตัริย ์

(8) เศคำริยำห์. 14:1-4 – น่ีแน่ะวนัส ำหรับพระเยโฮวำห์ และทรัพยเ์ชลยของท่ำนจะถูกเอำไป
แบ่งปันท่ีซ่ึงหนำ้ท่ำนทั้งหลำย และเรำจะรวบรวมบรรดำประเทศทั้งปวงไดม้ำท ำศึกต่อเมืองเยรูซำเล็ม 
และเขำจะตีเอำเมือง และจะปลน้เอำเรือนทั้งหลำย และเขำจะข่มขืนน ้ำใจหญิงทั้งปวง และคนทั้งหลำย
ในเมืองจะถูกพำไปเป็นเชลยก่ึงหน่ึง และส่วนท่ีเหลืออยูน่ั้น จะไม่ตอ้งถูกฉุดออกไปจำกเมือง และพระ
เยโฮวำห์จะเสด็จออกไปรบประเทศเหล่ำนั้น เหมือนเม่ือพระองคไ์ดท้  ำศึกในวนัสงครำมคร้ังหน่ึง และ
ในวนันั้นพระบำทของพระองคจ์ะยนืท่ียอดภูเขำเอลำยโอน ซ่ึงอยูต่รงเมืองเยรูซำเล็มขำ้งตะวนัออก และ
ภูเขำเอลำยโอนจะแยกออกตอนกลำงเป็นช่องใหญ่ ตรงตะวนัออก ตะวนัตก และภูเขำก่ึงหน่ึงจะเล่ือน
ถอยไปขำ้งทิศเหนือและก่ึงหน่ึงจะเล่ือนถอยไปขำ้งทิศใต ้
ข้อเสนอทีแ่ปด พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ เพื่อช่วยชนชำติอิสรำเอลใหพ้น้ภยั ในวนัท่ีชนชำติ
อิสรำเอลจะถูกทดลอง และทนทุกขท์รมำนอยำ่งสำหสั 

(9) เศคำริยำห์.8:3,7,9 – พระเยโฮวำห์ตรัสดงัน้ีวำ่ “เรำไดก้ลบัไปยงัซีโอนแลว้ เรำจะตั้งอำศยั
ในท่ำมกลำงกรุงเยรูซำเล็ม และเขำจะร้องเรียกเยรูซำเล็มวำ่เมืองแห่งควำมจริง และภูเขำแห่งพระเยโฮ
วำห์วำ่ ภูเขำแห่งควำมบริสุทธ์ิ พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยตรัสดงัน้ีวำ่ “น่ีแน่ะ เรำจะช่วยพล
ไพร่ของเขำให้รอดจำกเมืองทิศตะวนัออกและเมืองทิศตะวนัตก เรำจะพำเขำทั้งหลำย และเขำทั้งหลำย
จะตั้งอยูใ่นเมืองเยรูซำเล็มและเขำจะไดเ้ป็นพลไพร่ของเรำ และเรำจะเป็นพระเจำ้ของเขำ ในควำมจริง
และควำมชอบธรรม 
ข้อเสนอทีเ่ก้า พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ เพื่อทรงรวบรวมชนชำติอิสรำเอล ท่ีกระจดักระจำยไปจำก
ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกใหเ้ขำ้มำอยูใ่นกรุงเยรูซำเล็ม 

(10) โรม.11:26 – เม่ือเช่นนั้นแลว้ พวกอิสรำเอลทั้งปวงก็จะไดร้อด เหมือนมีค ำเขียนไวแ้ลว้วำ่ 
ผูช่้วยใหร้อดจะเสด็จจำกเมืองซีโอน และจะทรงก ำจดัอธรรมใหสู้ญหำยไปจำกยำโคบ 
ข้อเสนอทีสิ่บ พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ เพื่อช่วยชนชำติอิสรำเอลให้รอดพน้ และก ำจดักำรอธรรม
ใหสู้ญหำยไปจำกยำโคบ 

(11) มำลำคี.3:1-3 – พระเยโฮวำห์จอมพลโยธำตรัสวำ่ “ดูนะ เรำจะใชทู้ตของเรำออกไป และ
เขำจะจดัแจงหนทำงไวล่้วงหนำ้เรำ และพระเยโฮวำห์ท่ีเจำ้ทั้งหลำยถำมถึงนั้น จะเสด็จมำยงัวหิำรของ
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พระองคโ์ดยเร็วพลนั ทูตนั้นก็คือทูตตำมควำมท่ีบ่งไวใ้นสันถวไมตรี ซ่ึงเจำ้ทั้งหลำยพึงพอใจนั้น ดูเถอะ 
เขำคงจะมำ แต่ผูใ้ดจะรอหนำ้อยูไ่ดใ้นวนัท่ีพระองคเ์สด็จมำ และผูใ้ดจะเผชิญหนำ้อยูไ่ดเ้ม่ือพระองคม์ำ
ปรำกฏพระกำย เพรำะวำ่พระองคเ์ป็นประดุจดงัไฟถลุงแร่และสบู่ของช่ำงซกัฟอกและพระองคจ์ะนัง่ลง
เหมือนช่ำงหลอม ช่ำงถลุงเงิน พระองคจ์ะถลุงถูกชำยของพวกเลว ี ดุจดงัถลุงทองและเงิน เพื่อเขำ
ทั้งหลำยจะถวำยเคร่ืองบูชำแก่พระเยโฮวำห์ดว้ยน ้ำใสใจบริสุทธ์ิ 
ข้อเสนอทีสิ่บเอด็ พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำดุจช่ำงหลอมเงิน 

(12) 2 ทิโมธี.4:1 – ขำ้พเจำ้ก ำชบัท่ำนจ ำเพำะพระเจำ้ และจ ำเพำะพระเยซูคริสตเจำ้ ผูจ้ะทรง
พิพำกษำทั้งคนเป็นและคนตำย โดยอำ้งกำรท่ีพระองคจ์ะเสด็จมำปรำกฏ และอำ้งแผน่ดินของพระองค ์
ข้อเสนอทีสิ่บสอง พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ เพื่อทรงพิพำกษำทั้งคนเป็นและคนตำย 

(ก) มทัธิว.25:31,32 – เม่ือมนุษยจ์ะเสด็จมำ ดว้ยรัศมีภำพของพระองคก์บัทั้งหมู่ทูตสวรรค ์เม่ือ
นั้นพระองคจ์ะทรงนัง่อนัรุ่งเรืองของพระท่ีนัง่บรรดำชนชำติต่ำง ๆ จะประชุมพร้อมกนัต่อพระพกัตร์
พระองคแ์ละพระองคจ์ะทรงแยกเขำทั้งหลำยออกจำกกนั เหมือนอยำ่งผูเ้ล้ียงแกะแยกแกะออกจำกแพะ 

พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ เพื่อทรงพิพำกษำชนชำติทั้งปวงชนชำติต่ำง ๆ ในท่ีน้ี หมำยถึง
ชนชำติท่ียงัอยูใ่นแผน่ดินโลก ในขณะท่ีพระองคเ์สด็จมำ 

(ข) ววิรณ์.20:11,12 – ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นพระท่ีนัง่ใหญ่ขำว กบัท่ำนผูป้ระทบัท่ีพระท่ีนัง่นั้น และ
แผน่ดินโลก และฟ้ำอำกำศก็อนัตรธำนไปจำกพระพกัตร์ท่ำน และไม่มีท่ีอยูส่ ำหรับแผน่ดินโลกและฟ้ำ
อำกำศนั้นต่อไปเลย ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นบรรดำผูท่ี้ตำยแลว้ ทั้งผูใ้หญ่ผูน้อ้ย ยนือยูเ่ฉพำะพระท่ีนัง่นั้น และ
หนงัสือทั้งหลำยก็เปิดออกและมีหนงัสืออีกเล่มหน่ึงก็เปิดออกคือสมุดทะเบียนประจ ำชีพ และผูท่ี้ตำย
แลว้ทั้งปวงก็ถูกพพิำกษำ ตำมขอ้ควำมท่ีจำรึกไวแ้ลว้ในหนงัสือเหล่ำนั้น ตำมกำรท่ีเขำไดป้ระพฤติ 

พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ เพื่อทรงพิพำกษำคนท่ีตำยไปแลว้ระหวำ่งกำรพิพำกษำสอง
ประกำรน้ี มีระยะเวลำหน่ึงพนัปี (ววิรณ์.20:7-11 -) 

(13) ยดูำ.14,15 – อำโนค คนท่ีเจด็ นบัแต่อำดมัไดพ้ยำกรณ์ถึงคนเหล่ำนั้นวำ่ “น่ีแน่ะ องคพ์ระผู ้
เป็นเจำ้ไดเ้สด็จมำ พร้อมกบัผูบ้ริสุทธ์ิของพระองคห์ลำยหม่ืนเพื่อจะไดท้รงพิพำกษำปรับโทษคนทั้ง
ปวง และทรงบนัดำลใหทุ้รชนคนบำปทั้งปวงในท่ำมกลำงเขำ รู้สึกตวัถึงกำรอธรรมของตน ท่ีเขำ
กระท ำดว้ยใจชัว่ และรู้สึกตวัถึงกำรหยำบชำ้ทั้งหมด ซ่ึงทุรชนคนบำปทั้งหลำยนั้นไดก้ล่ำวใส่ควำม
พระองค”์ 
ข้อเสนอทีสิ่บสาม พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ เพื่อทรงพิพำกษำคนทั้งปวง และเพื่อใหค้นบำปทุกคน
รู้สึกตวัถึงกำรอธรรมของตน ซ่ึงไดก้ระท ำดว้ยใจชัว่ และกำรหยำบชำ้ทั้วหมด ซ่ึงทุรชนคนบำป
ทั้งหลำยไดก้ล่ำวใส่ควำมพระองค ์
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(14) อิสยำห์.26:21 – เพรำะน่ีแน่ะ พระเยโฮวำห์ก ำลงัเสด็จออกมำจำกท่ีประทบัของพระองค ์
เพื่อจะลงโทษพลโลก เพรำะควำมผดิบำปของเขำ แผน่ดินโลกจะเปิดเผยโลหิตท่ีไหลริน และจะไม่
ปกปิดคนท่ีถูกฆ่ำตำยอีกเลย 
ข้อเสนอทีสิ่บส่ี พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ เพื่อจะลงโทษพลโลกทั้งปวง เพรำะควำมผดิของเขำ 

(15) 2 เธสะโลนิกำ.1:7-9 – และจะทรงบนัดำลใหท้่ำนทั้งหลำย ท่ีถูกควำมยำกล ำบำกนั้น ไดรั้บ
ควำมบรรเทำดว้ยกนักบัเรำ เม่ือพระเยซูเจำ้จะเสด็จมำจำกสวรรค ์ ปรำกฏพร้อมกบัหมูทูตสวรรคข์อง
พระองคผ์ูมี้ฤทธ์ิดงัเปลวเพลิง และจะทรงสนองโทษแก่คนเหล่ำนั้นท่ีไม่รู้จกัพระเจำ้ และไม่เช่ือฟังพระ
กิตติคุณของพระเยซูเจำ้ของเรำ คนเหล่ำนั้นจะรับโทษ คือควำมพินำศนิรันดร์ พน้ออกไปจำกพระพกัตร์
ของพระเจำ้และจำกรัศมีเดชของพระองค์ 
ข้อเสนอทีสิ่บห้า พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ เพื่อสนองโทษแก่คนเหล่ำนั้น ท่ีไม่รู้จกัพระเจำ้ และไม่
เช่ือฟังพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตเ์จำ้ของเรำ 

(16) 2 เธสะโลนิกำ.2:8 – ขณะนั้นผูน้อกกฎหมำยนั้นก็จะปรำกฏตวัข้ึน และพระเยซูเจำ้จะทรง
ประหำรเสีย ดว้ยลมพระโอษฐข์องพระองค ์ และจะทรงผลำญใหสู้ญไปดว้ยกำรปรำกฏ และกำรเสด็จ
มำของพระองค ์
ข้อเสนอทีสิ่บหก พระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ เพื่อทรงประหำร “ผูน้อกกฎหมำย” นั้นดว้ยลมพระโอษฐ์
ของพระองค ์และทรงผลำญใหสู้ญส้ินไป ดว้ยอำกำรปรำกฏและกำรเสด็จมำของพระองค ์

(17) อิสยำห์.11:1,2,4,5,9 – จะมีก่ิงกำ้นแตกออกจำกตน้แห่งยซิยั และจะมีหน่อแตกงอกข้ึนจำก
รำกของท่ำน เติบโตข้ึนจนกินผล และพระจิตแห่งพระเยโฮวำห์จะสถิตอยูก่บัท่ำนผูน้ั้น คือดวงปัญญำ
และดวงควำมเขำ้ใจ ดวงวินิจฉยั และดวงอำนุภำพ ดวงควำมรอบรู้ และควำมย  ำเกรงพระเยโฮวำห์ แต่
ท่ำนจะพิพำกษำคนยำกจนโดยควำมยติุธรรม และท่ำนจะตดัสินคนเข็ญใจแห่งแผน่ดินโลก โดยควำม
เท่ียงตรง และจะประหำรคนใจอ ำมหิต ดว้ยไมเ้รียวแห่งพระโอษฐข์องท่ำนและท่ำนจะทรงสังหำรคน
ชัว่ทั้งหลำย ดว้ยลมหำยใจจำกริมฝีปำกของท่ำน ควำมชอบธรรมจะเป็นผำ้คำดเอวของท่ำน และควำม
สัตยซ่ื์อจะเป็นผำ้คำดบั้นเอวของท่ำนสัตวเ์หล่ำนั้นจะไม่ท ำอนัตรำย หรือท ำควำมพินำศทัว่ไปบนภูเขำ
อนับริสุทธ์ิของเรำเพรำะแผน่ดินโลกจะเตม็ไปดว้ยควำมรู้ฝ่ำยพระเยโฮวำห์ ดุจนั้นท่วมเตม็มหำสมุทร 
ข้อเสนอทีสิ่บเจ็ด พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ เพื่อสถำปนำอำณำจกัรแห่งควำมยติุธรรม และ
ควำมชอบธรรมทัว่โลก 

กำรเสด็จมำของพระเยซูคริสต ์จะเป็นกำรแกปั้ญหำสังคมอยำ่งถูกตอ้งทุกประกำร 
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5. ผลแห่งการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต์ 

หมายเหตุ ผลแห่งกำรเสด็จกลบัมำของพระคริสต ์ เป็นคู่กนัไปกบัจุดมุ่งหมำยแห่งกำรเสด็จมำ
ของพระองค ์ แต่มีบำงขอ้ท่ีเขำ้กบัหวัขอ้ “ผลแห่งกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต”์ ไดดี้กวำ่หวัขอ้ 
“จุดมุ่งหมำยแห่งกำรเสด็จกลบัมำของพระองค”์ 

(1) เก่ียวกบัพระเจำ้ 
อิสยำห์.40:5 – แลว้สง่ำรำศีแห่งพระเยโฮวำห์จะปรำกฏเห็นแจง้ และมนุษยชำติทัว่ไปจะเห็น

กบัตำดว้ยกนั เพรำะพระโอษฐข์องพระเยโฮวำห์ตรัสไวด้งันั้น (ดูขอ้ 3,9-11 ดว้ย) 
ข้อเสนอ ในกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์สง่ำรำศีของพระเจำ้จะปรำกฏแจง้ และมนุษยชำติทัว่ไป
จะเห็นดว้ยตำกนั 

(2) เก่ียวกบัคริสตจกัร 
(ก) 1เธสะโลนิกำ.4:16 – ดว้ยวำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ จะเสด็จมำจำกสวรรคด์ว้ยเสียงกู่กอ้ง ดว้ย

ส ำเนียงของเทพบดี และดว้ยเสียงแตรสังขข์องพระเจำ้ และคนทั้งหลำยท่ีตำยแลว้ในพระคริสต ์ จะเป็น
ข้ึนมำก่อน 
ข้อเสนอทีห่น่ึง เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ คนท่ีตำยแลว้ในพระคริสตจ์ะเป็นข้ึนมำก่อน 

(ข) ฟีลิปปี.3:20,21 – ฝ่ำยเรำเป็นชำวแผน่ดินสวรรค ์ เรำคอยท่ำผูช่้วยให้รอดจะเสด็จมำจำก
สวรรคคื์อพระเยซูคริสตเ์จำ้ พระองคจ์ะทรงเปล่ียนแปลงกำยอนัต ่ำตอ้ยของเรำให้ใหม่ข้ึน ใหเ้ป็น
เหมือนอยำ่งกำยของพระองคอ์นัทรงสง่ำรำศี ดว้ยฤทธ์ิซ่ึงพระองคท์รงอำจปรำบส่ิงสำรพดัใตอ้  ำนำจ
ของพระองค ์
ข้อเสนอทีส่อง เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ ร่ำงกำยของผูท่ี้เช่ือจะไดรั้บกำรเปล่ียนแปลง ใหเ้ป็น
เหมือนพระกำยอนัทรงสง่ำรำศีของพระองค ์

(เทียบ โรม.8:23 – และมิใช่เท่ำนั้น แต่เรำทั้งหลำยเองดว้ยผูไ้ดรั้บพระวิญญำณเป็นผลแรก ตวั
เรำก็ยงัคร ่ ำครวญคอยจะเป็นอยำ่งบุตร คือท่ีจะใหก้ำยของเรำทั้งหลำยรอดตำย) เวลำนั้นกำรรอดพน้บำป
จะส ำเร็จครบถว้นบริบูรณ์ 

(ค) 1 เธสะโลนิกำ.4:17 – ภำยหลงันั้นเรำผูย้งัเป็นอยูแ่ละคอยอยู ่ จะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อม
กบัคนเหล่ำนั้น และจะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ในทอ้งฟ้ำ อยำ่งนั้นแหละเรำจึงจะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็น
เจำ้เป็นนิตย ์
ข้อเสนอทีส่าม เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ ผูเ้ช่ือทั้งหลำยท่ียงัมีชีวติอยู ่และผูท่ี้ไดล่้วงลบัไปแลว้ จะ
ไดเ้ป็นข้ึนมำใหม่ และพระองคจ์ะทรงรับเขำทั้งหลำยข้ึนไปทอ้งฟ้ำ เพื่ออยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเขำ
เป็นนิตย ์(เทียบ ยอห์น.14:3) 
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(ง) 1 ยอห์น.3:2 – ดูก่อนพวกท่ีรัก บดัน้ีเรำทั้งหลำยเป็นบุตรของพระเจำ้ และยงัไม่ปรำกฏวำ่ 
ต่อไปเบ้ืองหนำ้นั้นเรำจะเป็นอยำ่งไร เรำรู้แลว้วำ่ เม่ือพระองคจ์ะเสด็จมำปรำกฏ เรำทั้งหลำยจะเป็น
เหมือนพระองค ์เรำจะเห็นพระองคอ์ยำ่งนั้น 
ข้อเสนอทีส่ี่ เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ ผูเ้ช่ือจะกลำยเป็นเหมือนพระองค ์ เพรำะวำ่พระองคท์รง
เป็นอยำ่งไร เรำจะเห็นพระองคอ์ยำ่งนั้น 

กำรมองเห็นพระคริสตน์ั้น จะเปล่ียนเรำให้เหมือนพระฉำยของพระคริสต ์ (2 โครินธ์.3:18) 
เด๋ียวน้ีเรำมองเห็นเหมือนเงำในกระจก จึงมองเห็นไม่ชดัเจน แต่เม่ือถึงเวลำนั้น เรำจะอยูเ่ฉพำะพระ
พกัตร์พระองคจึ์งจะสำมำรถเห็นสง่ำรำศีของพระองค ์ โดยท่ีไม่มีอะไรปิดบงัไว ้ และเรำจะรับสง่ำรำศี 
ดุจเงำสะทอ้น 

(จ) โคโลสี.3:4 – เม่ือพระคริสตผ์ูเ้ป็นชีวิตของเรำทั้งหลำยจะทรงปรำกฏ ขณะนั้นท่ำนทั้งหลำย
ก็จะปรำกฏดว้ยกนักบัพระองคใ์นสง่ำรำศีดว้ย 
ข้อเสนอทีห้่า เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จมำปรำกฏ ผูเ้ช่ือทั้งหลำยจะปรำกฏกบัพระองคใ์นสง่ำรำศีดว้ย 

(ฉ) 2 ทิโมธี.4:8 – ตั้งแต่น้ีไป มีมงกุฎแห่งควำมชอบธรรม เก็บไวส้ ำหรับขำ้พเจำ้ ซ่ึงองคพ์ระผู ้
เป็นเจำ้ผูพ้ิพำกษำอนัชอบธรรม จะทรงประทำนแก่ขำ้พเจำ้ในกำลวนันั้น และไม่ใช่แก่ขำ้พเจำ้คนเดียว 
แต่จะทรงประทำนแก่คนทั้งปวงท่ีมีใจรักยนิดี ในกำรท่ีพระองคจ์ะเสด็จมำปรำกฏนั้น 
ข้อเสนอทีห่ก เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ คนทั้งปวงท่ีมีใจยนิดี ในกำรเสด็จมำปรำกฏของพระองค์
นั้น จะไดรั้บมงกุฎแห่งควำมชอบธรรม 

(ช) 1 เปโตร.5:4 – และเม่ือผูเ้ล้ียงใหญ่นั้นจะเสด็จมำปรำกฏ ท่ำนทั้งหลำยจะรับสง่ำรำศีเป็น
มงกุฏท่ีร่วงโรยไม่ไดเ้ลย 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ ผูเ้ล้ียงแกะท่ีซ่ือสัตยข์องพระองค ์ จะไดรั้บสง่ำรำศีเป็น
มงกุฎท่ีไม่มีวนัร่วงโรยเลย 

จงอ่ำน 1 เปโตร.5:1-3 เพื่อจะไดรู้้วำ่ “ควำมซ่ือสัตย”์ ในท่ีน้ีหมำยถึงอะไร 
(ซ) ววิรณ์.20:4 – ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นบลัลงักห์ลำยบลัลงัก ์ และมีผูน้ัง่บนบลัลงักน์ั้นและทรงมอบ 

กำรพิพำกษำไวแ้ก่ผูเ้หล่ำนั้น และขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นวญิญำณจิตของคนทั้งปวงท่ีถูกตดัศีรษะมำแลว้ เพรำะ
เป็นพยำนฝ่ำยพระเยซู และเพรำะพระค ำของพระเจำ้คือผูท่ี้ไม่ไดบู้ชำสัตวร้์ำยนั้นหรือรูปของมนั 
หรือไม่ไดรั้บรอยสักของมนัไวท่ี้หนำ้ผำก หรือท่ีมือของเขำ และเขำทั้งปวงนั้นไดด้ ำรงชีพอยู ่ และได้
ครอบครองกบัพระคริสตจ์นส้ินพนัปี 
ข้อเสนอทีแ่ปด เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ คนของพระองคจ์ะครอบครองดว้ยกนักบัพระองค ์
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หมายเหตุ ขอ้น้ีดูเหมือนวำ่จะหมำยถึง ผูท่ี้รับเช่ือในวำระท่ีมีควำมทุกขเ์วทนำมำกยิง่นั้น แต่ก็ยงั
หมำยถึงผูเ้ช่ือทุกคนดว้ย แน่นอนทีเดียว เจำ้สำวจะตอ้งครอบครองร่วมกบัเจำ้บ่ำว 

(3) เก่ียวกบัชนชำติอิสรำเอล 
(ก)อิสยำห์.25:9 – ในวนันั้นเขำก็จะกล่ำวกนัวำ่ “น่ีแน่ะ คือพระเจำ้ของเรำ เรำไดค้อยท่ำ

พระองค ์ และพระองคจ์ะทรงช่วยเรำให้รอด น่ีคือพระเยโฮวำห์ เรำไดค้อยท่ำพระองค ์ เรำมีควำมยนิดี 
และช่ืนชมในควำมรอดของพระองค์” 
ข้อเสนอทีห่น่ึง คนของพระเยซูคริสตจ์ะพำกนัยนิดี ในกำรเสด็จกลบัมำของพระองคเ์ป็นอยำ่งยิง่ 

ขอ้น้ีไม่ไดห้มำยถึงชนชำติอิสรำเอลท่ำนนั้น แมว้ำ่ขอ้ควำมจะหมำยถึงชนชำติอิสรำเอล
โดยเฉพำะก็ตำม 

(ข) อิสยำห์.11:11,12 – และคร้ันถึงวนันั้น พระเยโฮวำห์จะทรงยืน่พระหตัถข์องพระองค์
ออกไปอีกคร้ังหน่ึง เพื่อจะรับพลเมืองของพระองค ์ ท่ีตกคำ้งเหลืออยูก่ลบัคืนมำจำกประเทศอะชูร์ และ
จำกประเทศอียปิต ์ และจำกประเทศพธัโรศ และจำกประเทศคุศ และจำกประเทศเอลำม และจำก
ประเทศซินำร และจำกประเทศอำมธั และจำกประเทศตำมชำยทะเล และพระองคจ์ะทรงยกธง
เคร่ืองหมำยข้ึนเรียกประชำชำติทัว่ไป และจะทรงชุมนุมชนชำติอิสรำเอลท่ีพลดัพรำก และทรงรวบรวม
พวกยะฮูดำ ท่ีกระจดักระจำยไปทั้งชำยหญิง จำกส่ีมุมโลกใหม้ำประชุมกนั 

เอเสเคียล.36:24 – ดว้ยวำ่เรำจะน ำเจำ้จำกนำนำประเทศ และจะรวบรวมเจำ้ทั้งหลำยแต่แผน่ดิน
ทั้งปวง และจะใหเ้จำ้มำยงัแผน่ดินของเจำ้ 

เอเสเคียล.37:21 – และท่ำนจงกล่ำวแก่เขำทั้งหลำยวำ่ พระเยโฮวำห์เจำ้ตรัสน้ีวำ่ “น่ีแน่ะ เรำจะ
น ำลูกหลำนทั้งหลำยแห่งอิสรำเอล จำกท่ำมกลำงนำนำประเทศท่ีเขำไปนั้น และจะรวบรวมเขำทั้งหลำย
แต่ท่ีลอ้มรอบนั้น และจะน ำเขำไปยงัแผน่ดินแห่งเขำทั้งหลำย” 

เศฟันยำห์.3:19,20 – น่ีแน่ะ ในเวลำนั้นเรำจะตดัสินท ำโทษแก่คนทั้งปวง ท่ีย  ่ำยที่ำนและจะช่วย
คนท่ีกำยเขยกใหร้อด และจะรวบรวมซ่ึงคนท่ีตอ้งกระจดักระจำยไป และจะใหเ้ขำทั้งหลำยไดค้วำม
สรรเสริญ และมีช่ือเสียงปรำกฏในทุก ๆ เมืองท่ีเขำไดต้อ้งอปัยศนั้น พระเยโฮวำห์ตรัสวำ่ “ในขณะนั้น 
เรำจะเอำท่ำนทั้งหลำยกลบัเขำ้มำคือในเวลำท่ีเรำจะประชุมท่ำนนั้น ดว้ยวำ่เรำจะกระท ำใหท้่ำนทั้งหลำย
มีช่ือ และไดค้วำมสรรเสริญ ปรำกฏในท่ำมกลำงประชำชนทั้งปวง แห่งแผน่ดินโลก เม่ือเรำจะกลบัคืน
ท่ำนทั้งหลำยท่ีตอ้งเป็นเชลยต่อหนำ้ท่ำน 
ข้อเสนอทีส่อง ในกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์พระองคจ์ะทรงรวบรวมชนชำติอิสรำเอล จำกทุก
ทิศ ใหม้ำรวมกนัอีกในแผน่ของเขำ 
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(ค) เอเสเคียล.37:19,22,24 – จงกล่ำวแก่เขำทั้งหลำยวำ่ พระเยโฮวำห์เจำ้ตรัสดงัน้ีวำ่ “น่ีแน่ะ เรำ
จะเอำไมน้ั้นของโยเซฟ ท่ีอยูใ่นมือแห่งเอฟ็รำยมิ และตระกลูทั้งหลำยแห่งอิสรำเอล ท่ีคบเป็นมิตรกนั
กบัเขำ และเรำจะตั้งไมน้ั้นกบัดว้ยไม ้คือดว้ยไมแ้ห่งยะฮูดำ และเรำยงัไมท้ั้งสองนั้นใหเ้ป็นอนัหน่ึง และ
จะไดเ้ป็นอนัเดียวในมือของเรำ และเรำจะใหเ้รำทั้งหลำยเป็นประเทศเดียวกนัในแผน่ดิน บนภูเขำจะ
มิไดเ้ป็นสองประเทศอีก และจะมิไดแ้บ่งสองประเทศต่อไป และดำวดิผูรั้บใชข้องเรำจะเป็นกษตัริย์
เหนือเขำ และเขำทั้งหลำยจะมีผูเ้ล้ียงแต่คนเดียว และเขำจะด ำเนินในพระบญัญติัทั้งหลำยของเรำดว้ย 
และจะรักษำกฎหมำยทั้งหลำยของเรำ และจะประพฤติตำมกฎหมำยนั้น” 
ข้อเสนอทีส่าม ในกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ ชนชำติอิสรำเอลท่ีแตกแยกออกเป็นสองประเทศ 
คือเอฟ็รำยมิ และยะฮูดำจะกลบัรวมกนัเป็นประเทศเดียว ภำยใตก้ำรปกครองของกษตัริยอ์งคเ์ดียว คือ
พระเยซูเจำ้ 

(ง) เยเรมีย.์23:5,6 – น่ีแน่ะ พระเยโฮวำห์ไดต้รัสวำ่ “วนัคืนทั้งปวงจะมำ ท่ีเรำจะใหด้ำวดิเกิดก่ิง 
ๆ หน่ึงท่ีจะเป็นซ่ือสัตย ์ และจะมีกษตัริยอ์งคห์น่ึงเสวยรำชย ์ และท่ำนจ ำเริญอยู ่ และจะตดัสินเป็นสัตย์
ธรรม และจะกระท ำควำมชอบธรรมในแผน่ดินโลกในวนัคืนเหล่ำนั้น ตระกลูยะฮูดำจะไดร้อด และ
พวกอิสรำเอลจะไดอ้ำศยัอยูไ่ม่เป็นอนัตรำย และช่ือของพระองคท่ี์เขำจะร้องเรียกนั้น คือ พระเยโฮวำห์
เป็นควำมชอบธรรมของพวกเรำ 
ข้อเสนอทีส่ี่ เน่ืองดว้ยกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ตระกลูยะฮูดำจะไดร้อด และชนชำติอิสรำเอล
จะไดอ้ยูอ่ยำ่งปลอดภยั 

(เทียบ โรม.11:26 – เม่ือเช่นนั้นแลว้ พวกอิสรำเอลทั้งปวงก็จะไดร้อดเหมือนมีค ำเขียนไวแ้ลว้
วำ่ ผูช่้วยใหร้อดจะเสด็จมำจำกเมืองซีโอน และจะทรงก ำจดัอธรรมใหสู้ญหำยไปจำกยำโคบ) 

(จ) เอเสเคียล.37:23 – และเขำทั้งหลำยจะมิไดท้  ำตวัใหเ้ป็นมลทินดว้ยรูปเคำรพและกำรชัว่
ลำมก และกำรผดิทั้งหลำยของเขำ แต่เรำจะช่วยเขำทั้งหลำยจำกท่ีอำศยัทั้งหลำยของเขำ ท่ีเขำท ำตวัให้
เป็นมลทินไป และจะช ำระเขำใหบ้ริสุทธ์ิ เขำทั้งหลำยจึงจะไดเ้ป็นพลไพร่ของเรำ และเรำจะเป็นพระ
เจำ้ของเจำ้ทั้งหลำย 

เอเสเคียล.36:25-27,29 – และเรำจะเอำน ้ำอนัสะอำดพรมเจำ้ทั้งหลำย และเจำ้ทั้งหลำยจึงจะ
สะอำด เรำจะใหเ้จำ้ทั้งหลำยสะอำดจำกควำมชัว่ และรูปเคำรพทั้งหลำยของเจำ้ เรำจะใหจิ้ตใจใหม่แก่
เจำ้ทั้งหลำย และจะตั้งจิตวิญญำณใหม่ ณ ภำยในเจำ้ทั้งหลำย และเรำจะถอนหินเสียจำกเน้ือของเจำ้
ทั้งหลำย และประทำนใจเน้ือแก่เจำ้ และเรำจะใส่พระวญิญำณของเรำไว ้ ณ ภำยในเจำ้ และจะใหเ้จำ้
ด ำเนินในกฎหมำยทั้งหลำยของเรำ เจำ้จะรักษำพระบญัญติัของเรำ และประพฤติตำมบญัญติันั้น และเรำ
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จะช่วยเจำ้ใหร้อดจำกควำมชัว่ทั้งหลำยแห่งเจำ้ และเรำจะเรียกขำ้วใหท้วบีริบูรณ์ข้ึน และจะมิใหเ้จำ้
กนัดำรอำหำร 
ข้อเสนอทีห้่า เน่ืองดว้ยกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ ชนชำติอิสรำเอลจะไดรั้บกำรช ำระจำกกำร
ชัว่ และพน้จำกรูปเคำรพทั้งหลำยของเขำ พระเจำ้จะประทำนจิตใจ และจิตวิญญำณใหม่ใหแ้ก่เขำพระ
เจำ้จะถอนใจท่ีแขง็กระดำ้งของเขำออก และประทำนใจใหม่ใหแ้ก่เขำ และจะทรงใส่พระวญิญำณของ
พระองคไ์วภ้ำยในเขำ และจะทรงบนัดำลใหเ้ขำด ำเนินตำมกฎหมำยของพระองค ์ เพื่อท่ีจะไดรั้กษำพระ
บญัญติันั้น 

(เทียบ เยเรมีย ์ 31:31-34 – “น่ีแน่ะ วนัคืนทั้งหลำยจะมำ เม่ือเรำจะกระท ำควำมสัญญำใหม่กบั
ตระกลูอิสรำเอล และตระกลูยะฮูดำ” พระเยโฮวำห์ไดต้รัส “จะไม่เหมือนควำมสัญญำ ซ่ึงเรำไดก้ระท ำ
กบัดว้ยปู่ ยำ่ตำยำยของเขำ ในวนัท่ีเรำไดจ้บัมือของเขำ เพื่อจะพำเขำทั้งปวงออกจำกประเทศอียปิต ์ควำม
สัญญำของเรำนั้นถึงมำตรแมน้เรำไดเ้ป็นต่ำงสำมีแก่เขำ เขำทั้งปวงไดห้กัค ำสัญญำของเรำเสีย” พระเย
โฮวำห์ไดต้รัส “แต่ควำมสัญญำท่ีเรำจะกระท ำกบัดว้ยตระกลูแห่งอิสรำเอลจะเป็นดงัน้ี (คือวำ่) เม่ือวนั
เหล่ำนั้นจะพน้ไปแลว้” พระเยโฮวำห์ไดต้รัส “เรำจะใส่บทบญัญติัของเรำไว ้ ณ ภำยในตวัเขำทั้งปวง 
และจะเขียนบทบญัญติันั้นในใจเขำ และเตำจะเป็นพระเจำ้แก่เขำทั้งหลำย และเขำจะเป็นไพร่พลของเรำ 
และเขำทั้งหลำยทุกตวัคนจะไม่ตอ้งสั่งสอนเพื่อนบำ้นของเขำจนถึงผูใ้หญ่ท่ีสุด” พระเยโฮวำห์ไดต้รัส 
“เพรำะเรำจะยกควำมบำปของเขำ และไม่ระลึกถึงควำมผดิของเขำอีกเลย”) 

(ฉ) เอเสเคียล.36:37,38 – พระเยโฮวำห์เจำ้ตรัสน้ีวำ่ “เรือนอิสรำเอลจะตอ้งแสวงหำเรำ เพื่อจะ
กระท ำส่ิงน้ีส ำหรับเขำทั้งหลำย เรำจะใหเ้ขำทั้งหลำยมีคนทวข้ึีนดุจฝงูสัตว ์ ดุจฝงูสัตวส์ ำหรับกำร
บริสุทธ์ิ ดุงฝงูสัตวแ์ห่งกรุงเยรูซำเล็มในกำรเล้ียงใหญ่อนัก ำหนดไว ้ ดงันั้นแหละหวัเมืองทั้งหลำยท่ีร้ำง
เปล่ำ จะเตม็ดว้ยฝงูคน และเขำทั้งหลำยจะไดรู้้วำ่เรำคือพระเยโฮวำห์” 

เยเรมีย.์31:27 – “น่ีแน่ะ วนัคืนทั้งหลำยคงจะมำถึง ท่ีเรำจะหวำ่นตระกลูอิสรำเอลและตระกลู
ยะฮูดำ ดว้ยพืชของมนุษยแ์ละดว้ยพืชเดียรฉำน” พระเยโฮวำห์ไดต้รัส 

เอเสเคียล.36:33-38 – พระเยโฮวำห์เจำ้ตรัสดงัน้ีวำ่ “ในวนัท่ีเรำจะใหเ้จำ้บริสุทธ์ิจำกควำมชัว่
ทั้งหลำยของเจำ้ เรำก็จะใหเ้จำ้อำศยัในหวัเมืองทั้งปวง และท่ีร้ำงเปล่ำทั้งปวงจะไดก้ลบักูต้ ั้งข้ึน และ
แผน่ดินท่ีร้ำงเปล่ำนั้น ถึงไดเ้ป็นท่ีร้ำงเปล่ำ แลว้ต่อตำคนทั้งหลำยท่ีผำ่นไป เขำจะท ำเป็นไร่นำ และเขำ
ทั้งหลำยจะวำ่ แผน่ดินน้ีท่ีร้ำงเปล่ำนั้น ไดก้ลบัเป็นดุจสวนในเอเดน และหวัเมืองทั้งปวงท่ีสำบสูญร้ำง
เปล่ำเสียไปนั้น ก็กลบัเป็นท่ีอยูอ่ำศยัมัน่คง และคนต่ำงประเทศท่ีเหลืออยูล่อมรอบเจำ้จะไดรู้้วำ่ พระเย
โฮวำห์เจำ้ตรัสดงัน้ีวำ่ “เรือนอิสรำเอลจะตอ้งแสวงหำเรำ เพื่อจะกระท ำส่ิงน้ีส ำหรับเขำทั้งหลำย เรำจะ
ใหเ้ขำทั้งหลำยมีคนทวข้ึีนดุจฝงูสัตว ์ ดุจฝงูสัตวส์ ำหรับกำรบริสุทธ์ิ ดุจฝงูสัตวแ์ห่งกรุงเยรูซำเล็มในกำร
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เล้ียงใหญ่ก ำหนดไว ้ ดงันั้นแหละหวัเมืองทั้งหลำยท่ีร้ำงเปล่ำ จะเตม็ดว้ยฝงูคน และเขำทั้งหลำยจะไดรู้้
วำ่เรำคือพระเยโฮวำห์” 

เศคำริยำห์.8:3-5 – เยโฮวำห์ดงัน้ีวำ่ “เรำไดก้ลบัไปยงัซีโอนแลว้ เรำจะตั้งอำศยัในท่ำมกลำง
เยรูซำเล็ม และเขำจะร้องเรียกเยรูซำเล็มวำ่ เมืองแห่งควำมจริง และภูเขำแห่งพระเยโฮวำห์ ภูเขำแห่ง
ควำมบริสุทธ์ิ” เยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยตรัสดงัน้ีวำ่ “ยงัจะมีหมู่ชำยแก่และหญิงแก่ นัง่อยูท่ี่ถนน
ในเมืองเยรูซำเล็ม มีไมเ้ทำ้ในมืองเขำทุกคนเพรำะอำยมุำก และถนนนั้นหลำยแห่งเมือง จะเตม็ดว้ย
เด็กชำยและเด็กหญิงเล่นอยูท่ี่ถนนนั้น” 
ข้อเสนอทีห่ก เน่ืองดว้ยกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ และเหตุกำรณ์ทั้งปวงท่ีจะเกิดต่อเน่ืองมำ 
ชนชำติอิสรำเอลจะไดท้วข้ึีนอยำ่งน่ำอศัจรรย ์ หวัเมืองท่ีสำบสูญร้ำงเปล่ำไปนั้น ก็จะกลบัเป็นท่ีอยูอ่ำศยั
อนัมัน่คง แผน่ดินท่ีร้ำงเปล่ำนั้นจะไดก้ลบัเป็นดุจสวนเอเดนและเขำจะเรียกกรุงเยรูซำเล็มวำ่ เมืองแห่ง
ควำมจริง และจะเป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยสันติสุข ควำมเจริญรุ่งเรือง และควำมยนิดี 

(ช) เศคำริยำห์.8:23 – เยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยตรัสดงัน้ีวำ่ “ในวนัเหล่ำนั้นจะเป็นไป คือ
วำ่สิบคนแต่บรรดำภำษำประเทศเมืองทั้งปวง จะยดึชำยเส้ือแห่งคนชำติยดูำวำ่ เรำจะไปดว้ยท่ำน เพรำะ
เรำไดย้นิวำ่ พระเจำ้อยูก่บัท่ำนแลว้” 

อิสยำห์.49:22,23 – พระเยโฮวำห์เจำ้ตรัสดงัต่อไปน้ี “ดูเถอะ เรำจะกวกัมือเรียกประชำชำติใน
ออ้มแขนของเขำ และเขำจะแบกลูกผูห้ญิงของเจำ้มำบนบ่ำ กษตัริยท์ ั้งหลำยจะเป็นบิดำอุปกำระของเจำ้ 
และพระนำงทั้งหลำยจะเป็นมำรดำอุปกำระของเจำ้ เขำทั้งหลำยก็จะมำนอ้มตวัลงกรำบไหวเ้จำ้ดว้ยหนำ้
ติดดิน และจะเลียฝุ่ นท่ีเทำ้ของเจำ้และเจำ้จะรู้วำ่ เรำคือเยโฮวำห์ และคนทั้งหลำยท่ีไวว้ำงใจในเรำ จะ
มิไดป้ระสบควำมอบัอำยเลย” 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด เน่ืองดว้ยกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ประเทศอิสรำเอลจะเป็นเอก เป็นใหญ่เหนือ
ประเทศอ่ืนทั้งปวง 

(ซ) อิสยำห์.66:19 – คือเรำจะใชผู้ท่ี้ยงัเหลือรอดตำยอยูน่ั้น ไปยงัประเทศต่ำง ๆ เช่น ธำระซิศ 
ฟูธ และลูด เมเซ็ด และโรศ ธูบลั และยำวำน หมู่เกำะท่ีอยูห่่ำงไกล คือพวกเหล่ำนั้น ท่ียงัไม่ไดย้นิถึง
ช่ือเสียงของเรำ และไม่ไดเ้ห็นสง่ำรำศีของเรำ เขำเหล่ำนั้นจะไดป้ระกำศสง่ำรำศีของเรำท่ำมกลำง
ประชำชำติ 
ข้อเสนอทีแ่ปด เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ ชนชำติอิสรำเอลจะออกไปประกำศพระสง่ำรำศีของพระ
เยโฮวำห์ แก่ชนทุกประเทศ 

(4) เก่ียวกบัประชำชำติทั้งปวง และผูท่ี้ยงัมิไดบ้งัเกิดใหม่เป็นรำยบุคคล 
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(ก) มทัธิว.24:30 – เม่ือนั้นมิมิตแห่งบุตรมนุษยจ์ะปรำกฏข้ึนในทอ้งฟ้ำ มนุษยทุ์กชำติทัว่โลกจะ
พิลำปร ่ ำไร แลว้จะเห็นบุตรมนุษยเ์สด็จมำบนเมฆในทอ้งฟ้ำ ดว้ยฤทธำนุภำพและสง่ำรำศีเป็นอนัมำก 

ววิรณ์.1:7 – ดูก่อนท่ำนทั้งหลำย พระองคจ์ะเสด็จมำในเมฆ และนยัตต์ำทุกดวงจะเห็นพระองค ์
และคนเหล่ำนั้นท่ีไดแ้ทงพระองคจ์ะเห็นพระองคด์ว้ย และคนทุกชำติทุกตระกลูแห่งแผน่ดินโลก จะ
ก ำสรดเศร้ำเพรำะพระองค ์จงเป็นไปอยำ่งนั้นเถิด อำเมน 
ข้อเสนอทีห่น่ึง เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ คนทุกชำติทุกตระกลูแห่งแผน่ดินโลก จะก ำสรดเศร้ำ
เพรำะพระองค ์

วำระนั้นจะเป็นวำระแห่งควำมช่ืนชมยนิดีท่ีสุด แก่บรรดำคนของพระองค ์ แต่จะเป็นวำระทุกข์
โศกท่ีสุดส ำหรับผูท่ี้ไม่เช่ือพระองค ์

(ข) มทัธิว.25:31,32 – เม่ือบุตรมนุษยจ์ะเสด็จมำดว้ยรัศมีภำพของพระองคก์บัทั้งหมู่ทูตสวรรค ์
เม่ือนั้นพระองคจ์ะทรงนัง่บนพระท่ีนัง่อนัรุ่งเรืองของพระองค ์ บรรดำชนชำติต่ำง ๆ จะประชุมพร้อม
กนั ต่อพระพกัตร์พระองค ์และพระองคจ์ะทรงแยกเขำทั้งหลำยออกจำกกนั เหมือนอยำ่งผูเ้ล้ียงแกะแยก
ออกจำกแพะ 
ข้อเสนอทีส่อง เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ บรรดำชนชำติต่ำง ๆ จะประชุมพร้อมกนั เพื่อรับกำร
พิพำกษำต่อพระพกัตร์พระองคแ์ละพระองคจ์ะทรงแยกเขำออก ดุจผูเ้ล้ียงแกะแยะออกจำกแพะ 

(ค) กิจกำรอคัรทูต.15:16-18 – ภำยหลงัเรำจะกลบัมำสร้ำงพลบัพลำของดำวดิ ซ่ึงพงัลงแลว้ข้ึน
ใหม่ ท่ีร้ำงหกัพงันั้นเรำจะก่อข้ึนอีก และจะตั้งใหม้ัน่คง เพื่อมนุษยท์ั้งหลำยท่ีเหลืออยูจ่ะไดแ้สวงหำพระ
เจำ้ คือบรรดำคนต่ำงชำติซ่ึงรับนำมของเรำพระเจำ้ผูท้รงแจง้เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีใหท้รำบ ไดต้รัสไวแ้ต่กำล
โบรำณแลว้ 

เศคำริยำห์.8:20-23 – เยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยตรัสดงัน้ีวำ่ “หมู่ทั้งปวงยงัจะมำ และชน
เมืองทั้งหลำยแห่งเมืองเป็นอนัมำก และชนเมืองต ำบลหน่ึงจะไปถึงเมืองอ่ืนกล่ำววำ่ ใหเ้รำทั้งหลำยไป
เร็ว เพื่อจะออ้นวอนต่อพระพกัตร์พระเยโฮวำห์ และเพื่อจะแสวงหำพระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำย 
ขำ้จะไปดว้ย แทจ้ริงชนเมือง และประเทศทั้งหลำยเป็นอนัมำก จะมำแสวงหำพระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำ
ทั้งหลำย ในเมืองเยรูซำเล็ม เพื่อจะออ้นวอนต่อพระพกัตร์พระเยโฮวำห์ เยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำย
ตรัสดงัน้ีวำ่ “ในวนัเหล่ำนั้นจะเป็นไป คือวำ่สิบคน แต่บรรดำภำษำประเทศเมืองทั้งปวง จะยดึชำยเส้ือ
แห่งคนชำติยดูำวำ่ เรำจะไดด้ว้ยท่ำน เพรำะเรำไดย้นิวำ่พระเจำ้อยูก่บัท่ำนแลว้” 

อิสยำห์.2:2,3 – เม่ือถึงสมยัสุดทำ้ยนั้น ภูเขำอนัเป็นท่ีตั้งของโบสถแ์ห่งพระเยโฮวำห์นั้น จะถูก
สถำปนำข้ึนใหเ้ท่ำเทียมกบัขนุเขำสูงทั้งหลำย และจะถูกยกชูข้ึนใหสู้งเยีย่มเหนือภูเขำทั้งมวล และ
ประชำชนจะหลัง่ไหลไปถึงท่ีนัน่ และประชำชำติเป็นอนัมำกจะพำกนักล่ำววำ่ “มำเถิดพวกเรำ ใหเ้รำ
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ข้ึนไปยงัภูเขำแห่งพระเยโฮวำห์ และยงัโบสถข์องพระเจำ้แห่งยำโคบ พระองคจ์ะไดท้รงสอนเรำให้รู้จกั
วถีิทำงของพระองค ์ และเรำจะไดเ้ดินไปตำมทำงของพระองคน์ั้น ดว้ยวำ่พระบญัญติัจะออกไปจำก
ทอ้งถ่ินซีโอน และพระค ำของพระเยโฮวำห์จะออกไปจำกกรุงเยรูซำเล็ม” 
ข้อเสนอทีส่าม เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ มนุษยท์ั้งหลำยท่ีมีชีวติอยู ่ คือบรรดำคนต่ำงชำติท่ีไดรั้บ
พระนำมพระองค ์ จะแสวงหำพระเจำ้ หมู่ชนทั้งปวงจำกบรรดำเมืองต่ำง ๆ จะมำพร้อมกนั แทจ้ริงชน
เมืองและประเทศทั้งหลำย จะแสวงหำพระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยในกรุงเยรูซำเล็ม เพื่อออ้น
วอนต่อพระพกัตร์พระเยโฮวำห์ 

ถาม เร่ืองน้ีจะเป็นไปไดอ้ยำ่งไร หำกวำ่พระเยซูคริสตเ์สด็จมำในทนัทีทนัใด และบรรดำ
ประชำชำติจะมำประชุมกนัเฉพำะพระพกัตร์พระองคเ์พื่อจะทรงพิพำกษำ และทรงแยกเขำจำกกนั ดุจ
แยกแพะออกจำกแกะ และก ำหนดท่ีอยูอ่นันิรันดร์ 

ตอบ ในพระคริสตธรรมไม่ไดบ้อกไวเ้ลยวำ่ บรรดำชำติต่ำง ๆ จะประชุมพร้อมเพรียงกนั
ในทนัทีท่ีพระองคเ์สด็จกลบัมำ เรำมกัจะประสบปัญหำต่ำง ๆ เม่ือเรำสมมติเอำในส่ิงท่ีพระคมัภีร์ไม่ได้
สอนไวเ้ช่นวำ่ส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำน้ี จะเกิดข้ึนเม่ือใด ในวนัเดียวหรือหลำยวนัเป็นตน้ เพรำะวำ่เหตุกำรณ์
เหล่ำน้ีมีควำมเก่ียวขอ้งสืบเน่ืองกนัมำ และเป็นผลแห่งกำรเสด็จมำของพระองค ์ ฉะนั้นยอ่มจะตอ้งมี
ก ำหนดเวลำในกำรท่ีจะใหบ้รรลุผล 

ขำ้พเจำ้คิดวำ่พระเจำ้คงไม่ประสงคจ์ะใหค้  ำพยำกรณ์เหล่ำน้ี เป็นเหมือนรำยกำรท่ีแน่นอน 
เก่ียวกบักำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสตต์ำมล ำดบั พระเจำ้ไดท้รงใหเ้รำรู้เพียงแต่บทสังเขปแห่ง
เหตุกำรณ์ส ำคญั ๆ เท่ำท่ีจ  ำเป็น ในอนัท่ีจะหนุนน ้ำใจเรำใหค้อยท่ำพระองคเ์ท่ำนั้น โปรดจ ำไวว้ำ่ 
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จะเกิดข้ึนอยำ่งแน่นอน ตำมค ำท ำนำยในพระคริสตธรรมคมัภีร์ แต่โปรดจ ำไวว้ำ่ ค  ำ
ท ำนำยมิใช่ประวติัศำสตร์ 

(ง) สดุดี.2:9 – ท่ำนจะไปท ำลำยชนเหล่ำนั้นดว้ยกระบองเหล็ก จะตีเขำใหแ้ตกแหลกไปดุจ
ภำชนะของช่ำงหมอ้ (ดูขอ้ 6,8 ดว้ย) 
ข้อเสนอทีส่ี่ เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำครอบครองดว้ยสง่ำรำศีคนท่ีต่อสู้พระองคจ์ะถูกก ำจดัให้
แหลกไป ดุจภำชนะของช่ำงหมอ้ 

(จ) 2 เธสะโลนิกำ.1:7-9 – และจะทรงบนัดำลใหท้่ำนทั้งหลำย ท่ีถูกควำมยำกล ำบำกนั้น ไดรั้บ
ควำมบรรเทำดว้ยกนักบัเรำ เม่ือพระเยซูเจำ้จะเสด็จมำจำกสวรรคป์รำกฏพร้อมกบัหมู่ทูตสวรรคข์อง
พระองค ์ผูมี้ฤทธ์ิดงัเปลวเพลิง และจะทรงสนองโทษแก่คนเหล่ำนั้นท่ีไม่รู้จกัพระเจำ้ และไม่เช่ือฟังกิตติ
คุณของพระเยซูเจำ้ของเรำคนเหล่ำนั้นจะรับโทษ คือ ควำมพินำศนิรันดร์ พน้ออกไปจำกพระพกัตร์พระ
เจำ้และจำกรัศมีเดชของพระองค์ 
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ข้อเสนอทีห้่า เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ ผูท่ี้ไม่รู้จกัพระเจำ้และไม่ยอมเช่ือฟังพระกิตติคุณของพระ
เยซูคริสต ์ จะไดรั้บโทษเป็นนิตยนิ์รันดร์ พน้ออกไปจำกพระพกัตร์พระเจำ้ และพน้จำกรัศมีเดชของ
พระองค ์

ถำ้ตอ้งกำรทรำบวำ่ ค ำวำ่ “ควำมพินำศ” ในท่ีน้ีหมำยควำมวำ่อะไรจงเปรียบเทียบ ววิรณ์.17:11 
กบั 20:10 และ 19:20 และอ่ำนบทท่ีวำ่ดว้ยอนำคตของผูท่ี้ปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูคริสต ์ หรือควำม
รอดพน้บำปโดยพระเยซูคริสต ์

(ฉ) เศคำริยำห์.14:16 – และอยูม่ำบรรดำชนท่ีเหลืออยูใ่นประเทศทั้งปวง ซ่ึงข้ึนมำต่อสู้เมือง
เยรูซำเล็มนั้น จะข้ึนไปนมสักำรอธิษฐำนต่อพระมหำกษตัริย ์คือพระเยโฮวำห์แห่งจอมพลโยธำทั้งหลำย 
และนบัถือเทศกำลตั้งทบัอำศยั 

อิสยำห์.49:7 –พระโฮวำห์ พระมหำไถ่ และองคบ์ริสุทธ์ิของชนชำติอิสรำเอลตรัสแก่ผูท่ี้ถูกคน
ทั้งหลำยดูหม่ิน และเป็นท่ีรังเกียจแก่ประชำชน และผูท่ี้เป็นทำสของพวกเจำ้นำย วำ่ “บรรดำกษตัริยก์็จะ
เห็นแลว้ลุกข้ึนยนื บรรดำเจำ้นำยก็จะโคง้ตวัลงใหเ้จำ้ เพรำะเห็นแก่พระเยโฮวำห์ผูท้รงสัตยธ์รรม คือ
องคบ์ริสุทธ์ิของชนชำติอิสรำเอลผูไ้ดเ้ลือกเจำ้ไว”้ 

ววิรณ์.15:4 – โอ องคพ์ระผูป็้นเจำ้ ใครผูใ้ดจะไม่เกรงกลวัพระองค ์และจะไม่ถวำยเกียรติยศแก่
พระนำมของพระองคเ์ล่ำ เพรำะวำ่พระองคผ์ูเ้ดียวทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ดว้ยวำ่ประเทศทั้งปวงจะมำบูชำ
เฉพำะพระพกัตร์พระองค ์เพรำะวำ่กิจกำรอคัรทูตอนัยติุธรรมของพระองคท์รงปรำกฏแจง้อยูแ่ลว้ 

สดุดี.2:8 – ท่ำนจงขอแต่เรำ และเรำจะมอบชนต่ำงประเทศใหเ้ป็นมรดก ทั้งชนท่ีสุดปลำย
แผน่ดินโลก ใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของท่ำน 

สดุดี.72:8-11 – พระองคจ์ะทรงครอบครอง ตั้งแต่มหำสมุทรขำ้งน้ีถึงมหำสมุทรขำ้งโนน้ และ
ตั้งแต่แม่น ้ำจนถึงท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลก ผูท่ี้มีภูมิล ำเนำในป่ำ จะมำกรำบลงพระพกัตร์พระองค ์ และ
พวกศตัรูของพระองคจ์ะตอ้งเสียผงคลีดิน กษตัริยแ์ห่งเมืองธำระซีศและแห่งเกำะทั้งหลำย จะส่งส่วย 
กษตัริยจ์ะกรำบลงนมสักำรพระองค ์ชนประเทศทั้งปวงจะปฏิบติัพระองค ์
ข้อเสนอทีห่ก เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ บรรดำชนชำติท่ียงัมีชีวติอยูใ่นประเทศทั้งปวง พร้อมดว้ย
กษตัริยแ์ละผูมี้บรรดำศกัด์ิจะกรำบลงนมสักำร และปฏิบติัพระองค ์

(ช) เศคำริยำห์.9:10 – และเรำจะตดัเสียซ่ึงรถรบศึกจำกเมืองเอฟ็รำยมิ และมำ้จำกเมือง
เยรูซำเล็ม และธนูเคร่ืองรบจะตอ้งตดัเสีย และพระองคจ์ะกล่ำวซ่ึงควำมสุขส ำรำญแก่นำนำประเทศ 
และพระองคจ์ะไดค้รอบง ำตั้งแต่สมุทรตลอดถึงสมุทร และตั้งแต่แม่น ้ำนั้น จนถึงท่ีสุดปลำยทั้งหลำย
แห่งแผน่ดินโลก 
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ววิรณ์.11:15 – คร้ันทูตสวรรคอ์งคท่ี์เจด็เป่ำแตรแลว้ มีมำกเสียงกล่ำวข้ึนดงั ๆ ในสวรรคว์ำ่ 
“บรรดำแผน่ดินแห่งพิภพน้ี ก็กลำยเป็นอำณำจกัรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ และของพระคริสตข์อง
พระองค ์และพระองคจ์ะทรงครอบครองอยูสื่บ ๆ ไปเป็นนิตย”์ 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมำ บรรดำแผน่ดินแห่งพิภพน้ีจะกลำยเป็นอำณำจกัรขององคพ์ระผู ้
เป็นเจำ้ของเรำ และของพระคริสตข์องพระองค ์และพระองคจ์ะทรงครอบครองอยูสื่บ ๆ ไปเป็นนิตย ์

(ซ) อิสยำห์.2:4 - และพระองคจ์ะทรงวนิิจฉยัควำม ระหวำ่งประชำชำติ และจะทรงตดัสินเร่ือง
ของมหำชน และเขำทั้งหลำยจะเอำดำบของเขำตีเป็นผำลไถนำและเอำหอกตีเป็นของส ำหรับลิดแขนง 
ประเทศต่อประเทศจะไม่ยกดำบข้ึนต่อสู้กนัและเขำจะไม่ศึกษำยทุธศำสตร์อีกต่อไป (ดูขอ้ 2 ดว้ย) 

มีคำห์.4:3,4 – แลว้พระองคจ์ะทรงวนิิจฉยัควำม ระหวำ่งประชำชนเป็นอนัมำกและจะทรง
ตดัสินใหป้ระเทศมหำอ ำนำจอนัอยูห่่ำงไกลนั้นกระท ำตำม เขำทั้งหลำยจะเอำดำบของเขำตีเป็นผำลไถ
นำ และเอำหอกตีเป็นขอส ำหรับลิดแขนง ประเทศต่อประเทศจะไม่ยกดำบข้ึนต่อสู้กนั และเขำจะไม่
ศึกษำยทุธศำสตร์อีกต่อไป ต่ำงคนก็จะนัง่อยูใ่ตซุ้ม้เถำองุ่น และใตต้น้มะเด่ือเทศของตน และจะไม่มี
อะไรมำท ำใหเ้ขำสะดุง้กลวั ดว้ยวำ่พระโอษฐข์องพระเยโฮวำห์เจำ้แห่งพลโยธำ ตรัสไวอ้ยำ่งนั้น 

สดุดี.27:7,16 – ในสมยัของพระองคน์ั้น ผูช้อบธรรมจะเจริญข้ึน และควำมสงบสุขจะมีบริบูรณ์
จนดวงจนัทร์จะดบัสูญ จะมีธญัญำหำรบริบูรณ์บนพื้นแผน่ดินบนยอดภูเขำผลไมจ้ะดกจนตน้โอนเอน
ไปมำ เหมือนตน้ไมท่ี้ภูเขำละบำโนน และชำวเมืองจะช่ืนบำนเหมือนตน้หญำ้ท่ีงอกจำกแผน่ดิน 
ข้อเสนอทีแ่ปด เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ สงครำมในโลกน้ีจะส้ินสุดลง โลกจะมีควำมสงบสุข 
และมีควำมอุดมสมบูรณ์ และผูช้อบธรรมจะเจริญข้ึน 

(5) เก่ียวกบัมนุษยชำติ 
อิสยำห์.11:9 – สัตวเ์หล่ำนั้นจะไม่ท ำอนัตรำย หรือท ำควำมพินำศทัว่ไปบนภูเขำอนับริสุทธ์ิของ

เรำ เพรำะแผน่ดินโลกจะเตม็ไปดว้ยควำมรู้ฝ่ำยพระเยโฮวำห์ ดุจน ้ำท่วมเตม็มหำสมุทร 
ข้อเสนอ แผน่ดินโลกจะเตม็ลน้ดว้ยควำมรู้ฝ่ำยพระเยโฮวำห์ ดุจน ้ำท่วมเตม็มหำสมุทร 

วนัแห่งกำรเสด็จกลบัมำ และกำรครอบครองของพระคริสต ์จะเป็นยคุทองค ำอยำ่งแทจ้ริง และ
เรำอำจพดูไดว้ำ่ “อำเมน พระเยซูเจำ้ เชิญเสด็จมำเถิด” 

(6) เก่ียวกบัพญำมำรและผูท้รยศต่อพระคริสต ์
(ก) 2 เธสะโลนิกำ. 2:8 – และพระเยซูเจำ้จะทรงประหำรเสียดว้ยพระโอษฐพ์ระองค ์ และจะ

ทรงผลำญใหสู้ญไปดว้ยอำกำรปรำกฏ และกำรเสด็จมำของพระองค ์(เทียบ ววิรณ์.19:20) 
(ข) ววิรณ์.20:1-3 – ขำ้พเจำ้เห็นทูตสวรรคอ์งคห์น่ึง ลงมำจำกสวรรค ์มีลูกกุญแจส ำหรับเหวอนั

ลึกนั้น และมือท่ำนถือโซ่ใหญ่ ท่ำนไดจ้บัเอำพญำนำค คืองูโบรำณ ท่ีเรียกวำ่พญำมำรและซำตำน และ
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ไดผ้กูมดัมนัไวจ้นส้ินพนัปี และทิ้งมนัไวใ้นเหวอนัลึกนั้น และไดล้ัน่กุญแจประทบัตรำ เพื่อจะไม่ใหม้นั
ล่อลวงชนประเทศทั้งหลำยต่อไป จนครบก ำหนดพนัปี แลว้ภำยหลงันั้นตอ้งปล่อยมนัออกไปชัว่
ขณะหน่ึง 

ววิรณ์.20:10 – ฝ่ำยพญำมำรท่ีไดล่้อลวงคนเหล่ำนั้นใหห้ลง ถูกโยนลงในบึงไฟท่ีไหมก้ ำมะกนั 
ท่ีสัตวร้์ำยกบัผูพ้ยำกรณ์เท็จอยูน่ั้น และมนัตอ้งทนทุกขท์รมำนทั้งกลำงวนัและกลำงคืนสืบ ๆ ไปเป็น
นิตย ์
ข้อเสนอทีส่อง พญำมำรจะถูกล่ำมโซ่ และถูกทิ้งไวใ้นเหวลึกเป็นเวลำหน่ึงพนัปี และหลงัจำกนั้นจะ
ไดรั้บกำรปลดปล่อยชัว่ครำว และในท่ีสุดก็ตอ้งถูกโยนลงในบึงไฟ และทนทุกขท์รมำนทั้งกลำงวนัและ
กลำงคืน สืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์

(7) เก่ียวกบัโลกและจกัรวำล 
(ก) โรม.8:19-21 – ดว้ยวำ่สรรพส่ิงท่ีสร้ำงแลว้ มีควำมเพียรคอยท่ำปรำรถนำใหบุ้ตรทั้งหลำย

ของพระเจำ้ปรำกฏ เพรำะวำ่สรรพส่ิงนั้นตอ้งเขำ้อยูใ่นอ ำนำจของอนิจจงั มิใช่ตำมอ ำเภอใจของมนัเอง 
แต่เป็นไปตำมพระองค ์ ผูท้รงบนัดำลใหเ้ขำ้อยูน่ั้น ดว้ยมีควำมหวงัใจวำ่ สรรพส่ิงนั้นจะไดร้อดจำก
อ ำนำจแห่งควำมเส่ือมเสียและจะเขำ้ในสง่ำรำศีแห่งบุตรทั้งหลำยของพระเจำ้ 

อิสยำห์.55:13 – จะเกิดมีตน้สนแทนตน้หนำมพงดอ และจะมีตน้แกว้แทนตน้หนำม
โคกกระสุน และเหตุกำรณ์น้ีจะเป็นอนุสรณ์แก่พระเยโฮวำห์ และจะเป็นเคร่ืองหมำยถำวรท่ีจะไม่
สำบสูญไปเลย 

อิสยำห์.65:25 – สุนขัป่ำกบัลูกแกะจะหำกินอยูด่ว้ยกนั และสิงโตจะกินฟำงเหมือนอยำ่งโค งูจะ
กินผลคลีดินเป็นอำหำร สัตวเ์หล่ำนั้นจะไม่ท ำอนัตรำย หรือท ำควำมพินำศตำมบนภูเขำอนับริสุทธ์ิของ
เรำ พระเยโฮวำห์ไดต้รัสวำ่อยำ่งนั้น 

อิสยำห์.32:15 – จนกวำ่พระวญิญำณจะหลัง่จำกเบ้ืองบนลงมำเหนือเรำ เม่ือนั้นป่ำจะกลำยเป็น
สวนและสวนนั้นจะมีค่ำเท่ำกบัสวนผลไม ้

อิสยำห์.35:1 – ป่ำรกและท่ีแหง้แลง้จะยนิดี และป่ำทรำยจะช่ืนชม (ดูขอ้ 2 และ 4 ดว้ย) 
ข้อเสนอทีห่น่ึง เม่ือพระคริสตเ์สด็จกลบัมำ สรรพส่ิงท่ีสร้ำงแลว้จะรอดจำกอ ำนำจแห่งควำมเส่ือมเสีย 
เขำ้สู่สง่ำรำศีแห่งบุตรทั้งหลำยของพระเจำ้ ตน้ไมท่ี้มีหนำมและเป็นพิษจะไม่มีอีกเลย ป่ำรกท่ีแหง้แลง้
จะยนิดี และป่ำทรำยจะเกิดดอกออกผลน่ำร่ืนรมยย์นิดี 

(ข) 2 เปโตร.3:12,13 – คอยท่ำและกระหำยท่ีจะใหว้นัของพระเจำ้มำถึง เม่ือไปจะติดทอ้งฟ้ำ
อำกำศใหล้ะลำยไป และโลกธำตุจะละลำยไปดว้ยไฟอนัร้อนยิง่ แต่วำ่ตำมค ำสัญญำของพระองคน์ั้น เรำ
จึงคอยท่ำฟ้ำอำกำศใหม่ และแผน่ดินโลกใหม่ ซ่ึงจะเป็นท่ีท่ีควำมชอบธรรมจะด ำรงอยู ่
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ววิรณ์.21:1 – ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นฟ้ำอำกำศใหม่ และแผน่ดินโลกใหม่ เพรำะฟ้ำอำกำศเดิม และ
แผน่ดินโลกเดิมนั้นล่วงไป และทะเลไม่มีต่อไปเลย 
ข้อเสนอทีส่อง เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ จะมีทอ้งฟ้ำและแผน่ดินโลกใหม่ (เทียบ ววิรณ์.21:2-27) 

ผลท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ คือมนุษยจ์ะกลำยเป็นมนุษยใ์หม่ ท่ี
มีสง่ำรำศี จะมีร่ำงกำยใหม่ท่ีมีสง่ำรำศี จะมีสังคมใหม่เป็นสังคมบริสุทธ์ิท่ีมีสง่ำรำศี และจะมีโลก และ
จกัรวำลใหม่พร้อมดว้ยสง่ำรำศี 

“อำเมน พระเยซูเจำ้ เชิญเสด็จมำเถิด” 

6. วาระแห่งการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต์ 

(1) มทัธิว.24:36,42 – แต่วนันั้น โมงนั้น ไม่มีผูใ้ดรู้ ถึงทูตสวรรคห์รือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระ
บิดำองคเ์ดียว เหตุฉะนั้นจงเฝ้ำระวงัอยู ่เพรำะท่ำนไม่รู้วำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของท่ำนจะเสด็จมำเวลำไหน 

มำระโก.13:32 – แต่วนันั้น โมงนั้น ไม่มีผูใ้ดรู้ ถึงทูตสวรรคห์รือพระบุตรไม่รู้ รู้แต่พระบิดำ
องคเ์ดียว 
ข้อเสนอทีห่น่ึง วำระก ำหนดท่ีแน่นอน แห่งกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ พระองคไ์ม่ไดท้รง
เปิดเผยใหผู้ใ้ดทรำบเลย 

หมายเหตุ กำรค ำนวณเวลำจำกเร่ืองรำวในพระธรรมดำเนียล ซ่ึงบำงคนพยำยำมใชเ้พื่อก ำหนด
วำระท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมำนั้น เป็นส่ิงท่ีเช่ือถือไม่ได ้ เพรำะเขำพยำยำมท ำในส่ิงท่ีเหลือวสิัยของ
มนุษย ์ กำรท่ีไม่ยอมใหเ้รำทรำบวนัเวลำแน่นอนในเร่ืองน้ี เป็นพระประสงคข์องพระเจำ้ ค  ำพยำกรณ์
ของดำเนียลไดป้รำกฏอยำ่งชดัเจนแจง้ในวนัท่ีพระคริสตต์รัสถอ้ยค ำใน มำระโก.13:32 –“แต่วนันั้น 
โมงนั้น ไม่มีผูใ้ดรู้ถึงทูตสวรรคห์รือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดำองคเ์ดียว” และพระองคท์รงทรำบ
อยำ่งแน่ชดัปรำศจำกขอ้สงสัยใด ๆ วำ่ พระเจำ้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหค้  ำพยำกรณ์เหล่ำนั้นสอน
บทเรียนอะไรบำ้ง แต่กระนั้นพระเยซูก็ยงัทรงอำ้งไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ วนั เวลำ หรือชัว่โมงแห่งกำรเสด็จ
กลบัมำ พระองคเ์องก็ไม่ทรงทรำบวำ่จะเป็นเม่ือใด ครูหรืออำจำรยค์นใด ท่ีพยำยำมค ำนวณวนัเวลำท่ี
พระเยซูจะเสด็จกลบัมำ ก็ยอ่มเช่ือถือไม่ได ้ฉะนั้น จึงไม่จ  ำเป็น ท่ีจะตอ้งเอำใจใส่ต่อกำรค ำนวณของคน
นั้น พระเจำ้ไม่ประสงคจ์ะให้เรำทรำบวำ่ พระบุตรของพระองคจ์ะเสด็จกลบัมำเม่ือใดแน่ 

กิจกำรอคัรทูต.1:7 – พระองคต์รัสตอบเขำวำ่ “มิใช่ธุระของท่ำนทั้งหลำยท่ีจะรู้เวลำ และกำล
ก ำหนด ซ่ึงพระบิดำไดท้รงด ำริไวโ้ดยอ ำนำจของพระองค”์ ขอใหเ้รำปล่อยเร่ืองน้ีไวใ้นอ ำนำจของพระ
เจำ้ แน่นอนเหลือเกิน พระเจำ้ทรงมีพระรำชประสงคจ์ะใหเ้รำเตรียมพร้อม ส ำหรับตอ้งรับกำรเสด็จ
กลบัมำของพระเยซูเสมอ 



 222 

(2) มทัธิว.24:44 – เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อม ในโมงท่ีท่ำนไม่ทนัคิดนั้น 
บุตรทั้งหลำยจะเสด็จมำ 
ข้อเสนอทีส่อง กำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ จะเกิดข้ึนในวำระท่ีแมแ้ต่ศิษยข์องพระองคก์็ไม่
คำดคิดวจ่ะเป็นโมงนั้น แมแ้ต่ผูรั้บใชท่ี้ซ่ือสัตยแ์ละฉลำดก็จะไม่รู้ตวั แต่กระนั้นเม่ือพระองคเ์สด็จ
กลบัมำ จะพบวำ่ เขำก ำลงัท ำตำมน ้ำพระทยัของพระองค”์ (ขอ้ 45,46)  

(3) ลูกำ.17:26-30 – ในสมยัของโนอำห์ เหตุกำรณ์ไดเ้ป็นมำแลว้อยำ่งไร ในสมยัของบุตร
มนุษยก์็จะเป็นอยำ่งนั้นดว้ย เขำไดกิ้นและด่ืม ไดส้มรสกนั และไดย้กใหเ้ป็นสำมีภรรยำกนั จนถึงวนันั้น
ท่ีโนอำห์ไดเ้ขำ้ในนำวำ และน ้ำไดม้ำท่วมปลูก ก่อสร้ำง แต่ในวนันั้นท่ีโลตก็เหมือนกนั เขำไดกิ้น ด่ืม 
ซ้ือขำย หวำ่น ปลูก ก่อสร้ำง แต่ในวนันั้นท่ีโลตออกไปจำกเมืองโสโดม ไฟและก ำมะถนัไดต้กจำกฟ้ำ
มำเผำผลำญเขำเสียทั้งส้ิน ในวนัท่ีบุตรมนุษยจ์ะมำปรำกฏก็จะเป็นเหมือนอยำ่งนั้น 
ข้อเสนอทีส่าม วำระท่ีบุตรมนุษยจ์ะเสด็จมำปรำกฏนั้น จะเป็นวำระท่ีชำวโลกหมกมุ่นกำรท ำมำหำเล้ียง
ชีพตำมปกติ 

(4) 2 เธสะโลนิกำ.2:2-4 – อยำ่ใหใ้จของท่ำนป่ันป่วนโดยเร็ว หรือเป็นทุกขเ์ป็นร้อนไป จะเป็น
โดยทำงวญิญำณก็ดี หรือโดยทำงค ำพดูก็ดี หรือโดยทำงจดหมำยเป็นเชิงวำ่มำจำกเรำก็ดี ท่ีอำ้งวำ่วนัของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ถึงแลว้ อยำ่ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดล่อลวงท่ำนโดยทำงหน่ึงทำงใดเลย เพรำะวำ่วนันั้นจะไม่
มำถึงจนกวำ่จะมีกำรทรยศเสียก่อน และมำรนอกกฎหมำยนั้น จะประจกัษแ์จง้วำ่เป็นลูกแห่งควำมพินำศ 
คือผูก้ ั้นกำง ขดัขวำง และยกตวัของตนเองข้ึนต่อสู้อะไร ๆ ท่ีไดช่ื้อวำ่เป็นพระเจำ้หรืออะไร ๆ ท่ีเขำไหว้
มนสักำรนั้น แลว้มนัก็นัง่ลงในโบสถข์องพระเจำ้ ส ำแดงตวัของตนวำ่เป็นพระเจำ้ 
ข้อเสนอทีส่ี่ วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จะไม่มำถึง จนกระทัง่ “มำรนอกกฎหมำย” นั้น จะปรำกฏแจง้ 

แน่นอนทีเดียววนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ คือวนัท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมำยงัโลกน้ี แต่ก่อนจะถึง
วนันั้น พระองคจ์ะเสด็จมำในทอ้งฟ้ำ เพื่อรับเจำ้สำวคือคริสตจกัรของพระองค ์ ใหไ้ปอยูก่บัพระองค ์ (1 
เธสะโลนิกำ 4:16,17) ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ไม่มีขอ้ใดท่ีบ่งถึงวำระแห่งกำรเสด็จกลบัมำของพระ
คริสต ์ เพื่อพบสิทธิชนในทอ้งฟ้ำ และกำรเสด็จกลบัมำยงัโลกน้ี พร้อมกบัคนของพระองคว์ำ่ จะไม่ห่ำง
กนั จำกขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ต่ำง ๆ เรำยอ่มเขำ้ใจไดว้ำ่ จะตอ้งมีระยะเวลำคัน่อยูร่ะหวำ่งสองชั้นนั้น 
คือ 

(ก) พระเยซูคริสตต์อ้งทรงจดักำรกบัคนของพระองค ์ก่อนท่ีจะทรงจดักำรกบัชำวโลก (ข) พระ
คมัภีร์สอนไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ มีอ ำนำจท่ีหน่วงหน่ียว กำรปรำกฏของ “มำรนอกกฎหมำย” นั้น (2 เธสะโล
นิกำ.2:6,7) เป็นธรรมดำอยูเ่องท่ีเรำจะถือเอำวำ่ อ ำนำจหน่วงเหน่ียวน้ีตอ้งมีควำมสัมพนัธ์กบัคริสตจกัร 
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(5) 1 ทิโมธี.4:1 – ฝ่ำยพระวิญญำณไดต้รัสไวโ้ดยแจ่มแจง้วำ่ ภำยหลงัจะมีบำงคนทิ้งควำมเช่ือ
เสีย แลว้ไปเช่ือฟังวญิญำณท่ีล่อลวง และฟังค ำสอนของพวกผปีีศำจ 

2 ทิโมธี.3:1-5 – ท่ำนจงรู้ขอ้ควำมน้ี คือวำ่ในครำวท่ีสุดนั้น จะบงัเกิดกลียคุ เหตุวำ่คนจะเป็นคน
รักตวัเอง เป็นคนเห็นแก่เงิน เป็นคนอวดตวั เป็นคนจองหองเป็นคนหลู่เกียรติยศของพระเจำ้ เป็นคนไม่
เช่ือฟังค ำบิดำมำรดำ เป็นคนอกตญัญูเป็นคนพำล เป็นคนไม่รักซ่ึงกนัและกนั เป็นคนไม่ยอมเป็นไมตรี
กบัใคร เป็นคนหำควำมใส่เขำ เป็นคนไม่มีสติตั้งใจ เป็นคนดุร้ำย เป็นคนชงัคนดี เป็นคนทรยศ เป็นคน
หวัด้ือ เป็นคนหวัสูง เป็นคนรักกำรสนุกสนำนมำกกวำ่รักพระเจำ้เขำมีสภำพธรรมภำยนอก แต่ฤทธ์ิของ
ธรรมนั้นเขำปฏิเสธเสีย คนอยำ่งน้ีท่ำนจงผนิหนำ้หนีจำกเขำเสียดว้ย 

ลูกำ.18:8 – เรำบอกท่ำนทั้งหลำยวำ่ พระองคจ์ะทรงแกแ้คน้ใหเ้ขำโดยเร็ว แต่เม่ือมนุษยจ์ะมำ 
ท่ำนจะพบควำมเช่ือในแผน่ดินโลกหรือ 
ข้อเสนอทีห้่า วำระสุดทำ้ย และวำระแห่งกำรเสด็จกลบัมำของบุตรมนุษย ์ จะเป็นวำระแห่งกำรถอยจำก
ควำมเช่ือ และเป็นวำระแห่งควำมยำกล ำบำก จะหำผูท่ี้มีควำมเช่ือไดย้ำก 

2 ทิโมธี.3:1- 5 – ไดว้ำดภำพของยคุน้ีไวอ้ยำ่งชดัเจน แต่เรำควรจะจดจ ำไวเ้สมอวำ่ผูรั้บใชพ้ระ
เจำ้ท่ีซ่ือสัตย ์ และนกัศึกษำพระคริสตธรรมไดคิ้ดเสมอวำ่ วำระท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำ ไดใ้กล้
เขำ้มำแลว้ และเป็นควำมจริงท่ีไม่ผดิพลำด ดงัคนท่ีคิดวำ่ วำระแห่งกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต์
ยงัอยูห่่ำงไกล เพรำะ จะท ำใหเ้รำพร้อมท่ีจะรอคอยจนถึงวนันั้น ควำมชัว่ท่ีทวมีำกข้ึนในสมยัน้ี กำรถอย
จำกควำมเช่ือของผูท่ี้อำ้งตนวำ่เป็นคริสเตียน นกัเทศน์และศำสนำจำรยท่ี์ไดถ้อยไปสู่ควำมผดิพลำด
อยำ่งใหญ่หลวง กำรท ำผิดกฎหมำย และกำรกดข่ีข่มเหงกนัก ำลงัทวมีำกยิง่ข้ึน ส่ิงเหล่ำน้ีเป็น
เคร่ืองหมำยแห่งกำรเสด็จกลบัมำของพระคริสต ์ ซ่ึงอำจจะใกลเ้ขำ้มำแลว้ วำระนั้น “มนุษยก์็จะสลบไป 
เพรำะควำมกลวั และเพรำะคอยท่ำดูเหตุกำรณ์ซ่ึงจะบงัเกิดในโลก ดว้ยวำ่ฤทธ์ิอ ำนำจทั้งปวงแห่งทอ้งฟ้ำ 
จะสะเทือนสะทำ้น” (ลูกำ.21:26) เม่ือเรำเห็นเหตุกำรณ์เหล่ำน้ีก ำลงัเกิดข้ึน เรำควรจะเงยหนำ้ดูและผงก
ศีรษะข้ึน ดว้ยควำมรอดของเรำใกลจ้ะถึงแลว้ (ลูกำ.21:28)  

(6) มำระโก.13:34-36 – เปรียบเหมือนเจำ้ของบำ้นคนหน่ึง ท่ีไดอ้อกจำกบำ้นไปเท่ียวทำงไกล 
และมอบอ ำนำจให้แก่บ่ำวทุกคน ให้รู้กำรงำนของตนทุกคนวำ่มีหนำ้ท่ีอะไร และไดส้ั่งนำยประตูใหเ้ฝ้ำ
บำ้นอยู ่ เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงเฝ้ำระวงัอยู ่ เพรำะท่ำนไม่รู้วำ่เจำ้ของบำ้นจะมำเม่ือไร จะมำหวัค ่ำ
หรือเท่ียงคืน หรือเวลำไก่ขนั หรือรุ่งเชำ้ กลวัวำ่จะมำฉบัพลนั และจะพบท่ำนนอนหลบัอยู ่

ลูกำ.12:35-36 – ท่ำนทั้งหลำยจงคำดเอวของท่ำนไว ้และใหต้ะเกียงของท่ำนจุดอยู ่พวกท่ำนเอง
จงเหมือนคนท่ีคอยรับนำยของตน เม่ือนำยจะกลบัมำจำกงำนสมรส เพื่อเม่ือนำยมำเคำะแลว้ เขำจะเปิด
ใหน้ำยทนัทีได ้
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มทัธิว.25:13 – เหตุฉะนั้นจงเฝ้ำระวงัอยู ่เพรำะท่ำนทั้งหลำยไม่รู้ก ำหนดวนัหรือโมงนั้น 
มทัธิว. 24:42,44 – เหตุฉะนั้นจงเฝ้ำระวงัอยู ่ เพรำะท่ำนไมรู้้วำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของท่ำนจะ

เสด็จมำเวลำไหน เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อม ในโมงท่ีท่ำนไม่ทนัคิดนั้น บุตร
มนุษยจ์ะเสด็จมำ 
ข้อเสนอทีห่ก พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดเ้ตือนเรำบ่อยคร้ัง ใหเ้ฝ้ำระวงัและเตรียมตวัใหพ้ร้อม ส ำหรับ
ตอ้นรับกำรเสด็จกลบัมำขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ดงันั้นกำรเสด็จกลบัมำของพระองคจึ์งเป็นเหตุกำรณ์ท่ี
อำจเกิดข้ึนในเวลำหน่ึงเวลำใดไดทุ้กขณะ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดเ้นน้วำ่จะตอ้งมีเหตุกำรณ์อยำ่งใด ๆ เกิดข้ึนก่อนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะ
เสด็จมำรับคนของพระองค ์ หำกแต่เนน้วำ่มีเหตุกำรณ์ซ่ึงจะตอ้งเกิดข้ึนก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมำ 
พร้อมกบัสิทธิชนของพระองค ์ (2 เธสะโลนิกำ.บทท่ี 2) เท่ำท่ีเรำทรำบ พระองคอ์ำจจะเสด็จมำรับเรำ
เม่ือใดก็ได ้ ดงันั้นเรำตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อม เพรำะในเวลำท่ีเรำไม่ทนัคิดบุตรมนุษยจ์ะเสด็จมำ (มทัธิว.
24:44) 

ถาม ประการแรก มวลมนุษยจ์ะไม่กลบัใจใหม่ก่อนพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำเช่นนั้นหรือ? 
ตอบ ววิรณ์.1:7 – ดูก่อนท่ำนทั้งหลำย พระองคจ์ะเสด็จมำในเมฆและนยัน์ตำทุกดวงจะเห็น

พระองค ์และคนเหล่ำนั้นท่ีไดแ้ทงพระองคจ์ะเห็นพระองคด์ว้ย และคนทุกชำติ ทุกตระกลู แห่งแผน่ดิน
โลก จะก ำสรดเศร้ำเพรำะพระองค ์จงเป็นอยำ่งนั้นเถิด อำเมน 

มทัธิว.25:31,32 – เม่ือบุตรมนุษยจ์ะเสด็จมำดว้ยรัศมีภำพของพระองค ์กบัทั้งหมู่ทูตสวรรค ์เม่ือ
นั้นพระองคจ์ะทรงนัง่บนพระท่ีนัง่อนัรุ่งเรืองของพระองค ์บรรดำชนชำติต่ำง ๆ จะประชุมพร้อมกนัต่อ
หนำ้พระพกัตร์พระองค ์ และพระองคจ์ะทรงแยกเขำทั้งหลำยออกจำกกนั เหมือนอยำ่งผูเ้ล้ียงแกะแยก
แกะออกจำกแพะ 

2 เธสะโลนิกำ. 2:2-4,8 – อยำ่ใหใ้จท่ำนป่ันป่วนโดยเร็ว หรือเป็นทุกขเ์ป็นร้อนไป จะเป็นโดย
ทำงวญิญำณก็ดี หรือโดยทำงค ำพดูก็ดี หรือโดยทำงจดหมำยเป็นเชิงวำ่มำจำกเรำก็ดี ท่ีอำ้งวำ่วนัของ 
องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้มำถึงแลว้ จนกวำ่จะมีกำรทรยศเสียก่อน และมำรนอกกฎหมำยนั้นจะประจกัษแ์จง้วำ่ 
เป็นลูกแห่งควำมพินำศ คือผูก้ ั้นกำงขดัขวำง และยกตวัของตนเองข้ึนต่อสู้ อะไร ๆ ท่ีไดช่ื้อวำ่เป็นพระ
เจำ้ หรืออะไร ๆ ท่ีเขำไหวน้มสักำรนั้น แลว้มนัก็นัง่ลงในโบสถข์องพระเจำ้ ส ำแดงตวัของตนวำ่เป็น
พระเจำ้ ขณะนั้นผูน้อกกฎหมำยนั้นก็จะปรำกฏตวัข้ึน และพระเยซูเจำ้จะทรงประหำรเสีย ดว้ยลมพระ
โอษฐข์องพระองค ์และจะทรงผลำญให้สูญไปดว้ยอำกำรปรำกฏ และกำรเสด็จมำของพระองค์ 

ลูกำ.18:8 – เรำบอกท่ำนทั้งหลำยวำ่ พระองคจ์ะทรงแกแ้คน้ใหเ้ขำโดยเร็ว แต่เม่ือบุตรมนุษยจ์ะ
มำ ท่ำนจะพบควำมเช่ือในแผน่ดินโลกหรือ 
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ลูกำ.21:35 – เพรำะวำ่วนันั้นจะมำถึงคนทั้งปวงท่ีอยูท่ ัว่แผน่ดินโลก 
2 ทิโมธี.3:1-5 – ท่ำนจงรู้ขอ้ควำมน้ี คือวำ่ในครำวท่ีสุดนั้นจะบงัเกิดกลียคุ เหตุวำ่คนจะเป็นคน

รักตวัเอง เป็นคนเห็นแก่เงิน เป็นคนอวดตวั เป็นคนจองหอง เป็นคนหลู่เกียรติยศของพระเจำ้ เป็นคนไม่
เช่ือฟังค ำของบิดำมำรดำ เป็นคนอกตญัญญูั เป็นคนพำล เป็นคนไม่รักซ่ึงกนัและกนั เป็นคนไม่ยอมเป็น
ไมตรีกบัใคร เป็นคนหำควำมใส่เขำ เป็นคนไม่มีสติร้ังใจ เป็นคนดุร้ำย เป็นคนชงัคนดี เป็นคนทรยศ 
เป็นคนหวัด้ือ เป็นคนหวัสูง เป็นคนรักกำรสนุกสนำนมำกกวำ่รักพระเจำ้ เขำมีสภำพธรรมภำยนอก แต่
ฤทธ์ิของธรรมนั้นเขำปฏิเสธเสีย คนอยำ่งน้ีท่ำนจงผินหนำ้หนีจำกเขำเสียดว้ย 

ขอ้พระคมัภีร์เหล่ำน้ี แสดงใหเ้รำเห็นสภำพของชำวโลกท่ีไม่ไดก้ลบัใจใหม่ ในวนัท่ีพระเยซู
คริสตจ์ะเสด็จมำนั้นอยำ่งชดัเจน (2 เธสะโลนิกำ.1:7-10 – “และจะทรงบนัดำลใหท้่ำนทั้งหลำย ท่ีถูก
ควำมยำกล ำบำกนั้น ไดรั้บควำมบรรเทำดว้ยกนักบัเรำ เม่ือพระเยซูเจำ้จะเสด็จมำจำกสวรรคป์รำกฏ
พร้อมกบัหมู่ทูตสวรรคข์องพระองค ์ ผูมี้ฤทธ์ิดงัเปลวเพลิงและจะทรงสนองโทษแก่คนเหล่ำนั้นท่ีไม่
รู้จกัพระเจำ้ และไม่เช่ือฟังกิตติคุณของพระเยซูเจำ้ของเรำ คนเหล่ำนั้นจะรับโทษคือควำมพินำศนิรันดร์
พน้ออกไปจำกพระพกัตร์พระเจำ้ และจำกรัศมีเดชของพระองค ์ ในวนันั้นคือวนัท่ีพระองคจ์ะเสด็จมำ
รับเกียรติยศ เพรำะสิทธิชนของพระองค ์ และจะเป็นท่ีน่ำประหลำดใจแก่คนทั้งปวงท่ีเช่ือ เพรำะท่ำน
ทั้งหลำยไดเ้ช่ือค ำพยำนของเรำ”) ขอ้น้ีแสดงใหเ้ห็นถึงคนสองจ ำพวก คือคนท่ีกลบัใจใหม่ และคนท่ียงั
ไม่ไดก้ลบัใจใหม่ ในวนัท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำจำกสวรรค์ 

ประการท่ีสอง เรำจะอธิบำย มทัธิว.24:14 ท่ีวำ่ “กิตติศพัทอ์นัประเสริฐแห่งแผน่ดินน้ีจะได้
ประกำศไปทัว่โลก ใหเ้ป็นพยำนแก่บรรดำชำติมนุษย ์แลว้ท่ีสุดปลำยจะมำถึง” ไดอ้ยำ่งไร? 

ตอบ (1) ในขอ้น้ีกล่ำววำ่ พระกิตติคุณจะตอ้งป่ำวประกำศ “ใหเ้ป็นพยำนแก่บรรดำชำติมนุษย”์ 
แต่ไม่ไดก้ล่ำววำ่บรรดำชำติมนุษยเ์หล่ำนั้นจะไดก้ลบัใจใหม่ (2) หำกจะพิจำรณำอีกนยัหน่ึง ขอ้น้ีได้
ปฏิบติัส ำเร็จแลว้ (โรม.10:18 – ฝ่ำยขำ้พเจำ้ถำมวำ่ “เขำทั้งหลำยไม่ไดย้นิหรือ เออจริง เสียงของเขำได้
ลัน่ออกไปทัว่ตลอดไปทัว่ตอนแผน่ดินโลก และค ำของเขำไดบ้นัลือไปถึงท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลก” 
โคโลสี.1:23 – “คือถำ้ท่ำนทั้งหลำยด ำรงและตั้งย ัง่ยนืมัน่คงอยูใ่นควำมเช่ือ และไม่โยกยำ้ยไปเสียจำก
ควำมไวใ้จในกิตติคุณซ่ึงท่ำนไดย้นิแลว้ ซ่ึงไดป้ระกำศแลว้แก่มนุษยทุ์กคนท่ีอยูใ่ตฟ้้ำ ขำ้พเจำ้เปำโลเป็น
ผูรั้บใชใ้นกิตติคุณนั้นแลว้”) (3) แต่กำรเสด็จกลบัมำเพื่อรับคนของพระองคน์ั้น ไม่ใช่ท่ีสุดปลำยหำกแต่
เป็นข้ึนเร่ิมตน้แห่งวำระสุดปลำยนั้น 

ประการท่ีสาม เรำจะอธิบำย 2 เธสะโลนิกำ.2:1-4 ไดอ้ยำ่งไร ท่ีวำ่ “ดูก่อนท่ีนอ้งทั้งหลำย เร่ือง
กำรซ่ึงพระเยซูคริสตเ์จำ้ของเรำจะเสด็จมำนั้นและเร่ืองท่ีเรำทั้งหลำย เร่ืองกำรซ่ึงพระเยซูคริสตเ์จำ้ของ
เรำจะเสด็จมำนั้นและเร่ืองท่ีเรำทั้งหลำยจะมำประชุมพร้อมกนัพบพระองคน์ั้น เรำวงิวอนท่ำนทั้งหลำย
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วำ่ อยำ่ใหใ้จของท่ำนป่ันป่วนโดยเร็ว หรือเป็นทุกขเ์ป็นร้อนไป จะเป็นโดยทำงวิญญำณก็ดี หรือโดย
ทำงค ำพดูก็ดี หรือโดยทำงจดหมำยเป็นเชิงวำ่มำจำกเรำก็ดี ท่ีอำ้งวำ่วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ถึงแลว้ อยำ่
ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดล่อลวงท่ำนโดยทำงหน่ึงทำงใดเลย เพรำะวำ่วนันั้นจะไม่มำถึงจนกวำ่จะมีกำรทรยศ
เสียก่อน และมำรนอกกฎหมำยนั้นจะประจกัษแ์จง้วำ่ เป็นลูกแห่งควำมพินำศ คือผูก้ ั้นกำงขดัขวำงและ
ยกตวัของตนข้ึนต่อสู้อะไร ๆ ท่ีไดช่ื้อวำ่เป็นพระเจำ้ หรืออะไร ๆ ท่ีเขำไหวน้มสักำรนั้น แลว้มนัก็นัง่ลง
ในโบสถข์องพระเจำ้ส ำแดงตวัของตนวำ่เป็นพระเจำ้” 

ตอบ ควำมจริง “มำรนอกกฎหมำย” นั้น ตอ้งปรำกฏก่อนวนัขององคพ์ระผูห้น่ึงเป็นเจำ้มำถึง 
แต่วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้นั้น ไม่ใช่วนัเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ เพื่อมำรับคริสตจกัรของ
พระองค ์แต่เป็นเหตุกำรณ์ท่ีติดตำมมำภำยหลงั แต่วำ่วนัเหล่ำนั้นจะด ำเนินเป็นระยะใกลชิ้ด หรือห่ำงกนั 
ก็เป็นกำรยำกท่ีจะบ่งชดัได ้คริสเตียนชำวเมืองเธสะโลนิกำ กระวนกระวำยใจมำก ดว้ยหลกัค ำสอนท่ีวำ่ 
“วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” ใกลจ้ะถึงแลว้นั้น ชำวเมืองเธสะโลนิกำถือวำ่วนันั้น “ไดม้ำถึงแลว้” อำจำรย์
เปำโลไดช้ี้ใหเ้ขำเห็นวำ่ ควำมเช่ือถือเช่นนั้นไม่เป็นควำมจริง เพรำะวำ่ “มำรนอกกฎหมำย” ซ่ึงพระเจำ้
จะตอ้งประหำรเสียนั้นยงัไม่ไดป้รำกฏ มีเหตุผลท่ีเช่ือไดว้ำ่พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมำรับคริสตจกัรข้ึนไป
ก่อน ท่ีมำรนอกกฎหมำยนั้นจะปรำกฏออกมำ 

หมายเหตุ มีหลำยคนพำกนัเช่ือวำ่ มำรนอกกฎหมำยนั้นไดป้ระจกัษแ์จง้แลว้คือโดยทำง
สันตะปำปำนัง่เอง แต่โดยแทส้ันตะปำปำมิใช่มำรนอกกฎหมำยดงัท่ีพระคมัภีร์บ่งถึง หำกเป็นแต่เพียงผู ้
แผว้ถำงทำงใหแ้ก่มำรนอกกฎหมำยเท่ำนั้น 

ประการท่ีส่ี คริสตจกัรจะรอดพน้จำกวำระแห่ง “ควำมทุกขเวทนำมำกยิง่” นั้นหรือไม่? 
ตอบ ขอ้พระคมัภีร์ต่ำง ๆ กล่ำวไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ คริสตจกัรจะรอดพน้จำก ควำมทุกขล์ ำบำก 

(กิจกำรอคัรทูต.14:22 และขอ้อ่ืน ๆ อีก) แต่ก็ไม่มีขอ้พิสูจน์วำ่ คริสตจกัรจะตอ้งประสบวำระแห่งควำม
ทุกขเวทนำมำกยิง่ ในเม่ือพระเจำ้จะทรงจดักำรกบัชำวโลกท่ีปฏิเสธไม่ยอมเช่ือพระเยซูคริสต ์มีหลำยขอ้
ท่ีช้ีใหเ้รำทรำบวำ่คริสตจกัรจะพน้จำกวำระน้ี (ดู ลูกำ.21:36 – และพระธรรมววิรณ์ทั้งเล่ม หลงัจำกบทท่ี 
4:1 ซ่ึงใจควำมทั้งหมดเก่ียวกบัระยะหลงัจำกท่ีพระคริสตท์รงรับคริสตจกัร ใหข้ึ้นไปอยูก่บัพระองค์
แลว้) 

ประการท่ีห้า โลกน้ีมีก ำลงัมีสภำพดีข้ึนหรือไม่? 
ตอบ 1 ยอห์น.5:19 – “เรำทั้งหลำยรู้วำ่ เรำบงัเกิดจำกพระเจำ้และมนุษยโลกทั้งส้ินทอดตวัจมอยู่

ในมำรร้ำย” ค  ำวำ่ “มนุษยโ์ลก” ในพระคมัภีร์ หมำยถึงมนุษยท์ั้งชำยหญิงท่ีปฏิเสธพระคริสต ์ และ
ทอดตวัใหจ้มอยูใ่นควำมผดิบำป พญำมำรเป็นพระของคนจ ำพวกน้ี (2 เธสะโลนิกำ.4:4) ดงันั้นโลกจึง
ตอ้งเส่ือมลงอยำ่งแน่นอน และหำกจะหมำยถึงโลกตำมควำมหมำยปกติแลว้ไซร้ คือ หมำยถึงมวลมนุษย์
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ทั้งผูท่ี้เป็นคริสเตียนและผูท่ี้ไม่เป็นคริสเตียน ยอ่มตอ้งพิจำรณำไปในสองแง่คือ มีทั้งอำณำจกัรของพระ
เจำ้ และอำณำจกัรของพญำมำร แต่ในท่ีสุดผูท้รยศต่อพระคริสตจ์ะเป็นหวัหนำ้อำณำจกัรของพญำมำร  
และพระคริสตจ์ะทรงต่อพระคริสตจ์ะเป็นหวัหนำ้อำณำจกัรของพญำมำรควบคู่กนัไป แต่ในท่ีสุดผู ้
ทรยศต่อพระคริสตจ์ะเป็นหวัหนำ้อำณำจกัรของพญำมำร และพระคริสตจ์ะทรงเป็นประมุขของ
อำณำจกัรของพระเจำ้ และวกิฤตกำรณ์จะส้ินสุดลงโดยท่ีอำณำจกัรของพระเจำ้เป็นฝ่ำยมีชยั ต่อ
อำณำจกัรของพญำมำรอยำ่งเด็ดขำด แต่ในระยะเวลำน้ี พระเจำ้ก ำลงัทรงรวบรวมหรือ “ทรงเลือก” พวก
หน่ึงออกจำกชำวโลก ใหถื้อพระนำมของพระองค ์ (กิจกำรอคัรทูต.15:14) และคนของพระองคก์ ำลงั
เจริญข้ึน ในควำมรู้เก่ียวกบัพระองคเ์พื่อใหก้ลำยเป็นเหมือนพระองค ์ ชำวโลกจึงไดรั้บกำรดึงดูดจำกคน
ของพระเจำ้ แต่ตรงกนัขำ้ม ยงัมีกำรกระท ำนอกกฎหมำย ซ่ึงกระท ำอยูล่บั ๆ และก ำลงัทวข้ึีนเร่ือย ๆ ใน
กำรสัง่สอนท่ีผดิพลำดนอกลู่นอกทำง (2 เธสะโลนิกำ.2:7) ทั้งเป็นกำรสอนใหถ้อยจำกควำมเช่ือดว้ย 
กำรเหล่ำน้ีมกัเกิดข้ึนทั้งภำยในและภำยนอกคริสตจกัรท่ีอำ้งวำ่ เป็นคริสตจกัรของพระคริสต ์กำรกระท ำ
ท่ีก่อใหเ้กิดควำมเส่ือมโทรม คือ “กำรกระท ำนอกกฎหมำย” จะทวมีำกข้ึน ในทุกชนชั้น 
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รายช่ือย่อของพระธรรมต่าง ๆ ในพระคริสต
ธรรมคมัภร์ี 
พระคมัภีร์เดมิ 

เยเนซิส  ยนซ. 
เอก็โซโด อซด. 
เลวติีโก  ลตก. 
อำฤธโม  อธม. 
พระบญัญติั พบญ. 
ยะโฮซูอะ ยฮซ. 
วนิิจฉยั  วนฉ. 
ประวติันำงรูธ นรธ. 
ซำมูเอล ฉบบัตน้ 1 ซมอ. 
ซำมูเอล ฉบบัสอง 2 ซมอ. 
พงศำวดำรกษตัริย ์ฉบบัตน้ 1 พงศ. 
พงศำวดำรกษตัริย ์ฉบบัสอง 2 พงศ. 
โครนิกำ ฉบบัตน้ 1 คนก. 
โครนิกำ ฉบบัสอง 2 คนก. 
เอษรำ  อษร. 
นะเฮมยำ นฮย. 
เอศเธระ  อธร. 
โยบ  โยบ 
บทเพลงสรรเสริญ สดด. 
สุภำษิต  สภษ. 
ท่ำนผูป้ระกำศ ผปก. 
เพลงไพเรำะ พพร. 
ยะซำยำ  ยซย. 
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ยริะมะยำ ยมย. 
บทเพลงร้องทุกข ์ พรท. 
ยะเอศเคล ยอค. 
ดำนิเอล  ดนอ. 
โฮเซอำ  ฮซอ. 
โยเอล  ยอล. 
อำโมศ  อมศ. 
โอบดัยำ  อบย. 
โยนำ  ยนำ. 
มีคำ  มคำ. 
นำฮูม  นฮม. 
ฮะบำฆูค ฮบฆ. 
ชะฟันยำ ฆฟย. 
ฮำฆี  ฮำม. 
ซะคำระยำ ซคย. 
มำลำคี  มลค. 
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พระคริสตธรรมใหม่ 
มดัธำย  มธ. 
มำระโก  มก. 
ลูกำ  ลก. 
โยฮนั  ยฮ. 
กิจกำรอคัรทูต กจ. 
โรม  รม. 
โครินโธ ฉบบัท่ีหน่ึง 1 กธ. 
โครินโธ ฉบบัท่ีสอง 2 กธ. 
ฆะลำเทีย ฆล. 
เอเฟโซ  อฟ. 
ฟิลิพพอย ฟป. 
โกโลซำย กซ. 
เธซะโลนิเก ฉบบัท่ีหน่ึง 1 ธซ. 
เธซะโลนิเก ฉบบัท่ีสอง 2 ธซ. 
ทิโมเธียว ฉบบัท่ีหน่ึง 1 ตธ. 
ทิโมเธียว ฉบบัท่ีสอง 2 ตธ. 
ติโต  ตต. 
ฟีเลโมน ฟม. 
ฮีบรู  ฮร. 
ยำโคโบ  ยก. 
เปโตร ฉบบัท่ีหน่ึง 1 ปต. 
เปโตร ฉบบัท่ีสอง 1 ปต. 
โยฮนั ฉบบัท่ีหน่ึง 1 ยฮ. 
โยฮนั ฉบบัท่ีสอง 2 ยฮ. 
โยฮนั ฉบบัท่ีสำม 3 ยฮ. 
ยดูำ  ยด. 
ววิรณ์  วว. 
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