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ขยายเขตแดนให้กว้างไกล 
พระคุณพระเจ้า 

วนัทีเ่ทศนา : 4 มนีาคม 2018 
 

ข้อพระคมัภร์ี  
“เพราะว่าท่านท้ังหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเช่ือ ความรอดนีไ้ม่ได้มาจาก
ตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ เพ่ือจะไม่มีใคร

อวดได้ เพราะเราท้ังหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซ่ึงทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพ่ือให้ท าการดีท่ี
พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราท า” (เอเฟซสั 2: 8 – 10) 

 “For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift 
of God, not a result of works, so that no one may boast.  For we are his workmanship, created 

in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in 
them.” (Ephesians 2: 8 – 10) 

 
 ความรักของพระเจา้ยิง่ใหญ่สูงสุดไดเ้ปิดเผยแก่เราคือ ทรงประทานความรอดแก่เราทาง
พระเยซูคริสต์ ท่ีเราสามารถรับของประทานสูงสุดน้ีได้ ไม่ใช่เพราะตัวเรามีบารมี มีคุณค่า 
คุณสมบัติเหมาะสม แต่เป็นเพราะความรักของพระองค์ในรูปแบบท่ีเรียกว่า “พระคุณ” ... 
พระคุณ หมายถึงอะไร? ความหมายคือบุคคลผูรั้บส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงสุด โดยท่ีเขาไม่มีคุณสมบติั
คู่ควรต่อส่ิงนั้นเลย 
 สิทธิท่ีคริสเตียนเราไดรั้บ เช่น การรับใชห้น้ีบาป การมีสิทธ์ิเป็นบุตรของพระเจา้ การเขา้
เฝ้าพระเจา้ไดอ้ยา่งเสรี การรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาสถิตภายใน การมีส่วนในมรดกท่ีพระเยซู
รับจากพระบิดา การฟ้ืนคืนชีพ ความเมตตา และความกรุณา ฯลฯ 
 เหตุท่ีเรารับความรอดโดยพระคุณ เพราะมนุษยไ์ม่มีทางอ่ืน ไม่ว่าคุณงามความดี เงินทอง 
หรือส่ิงอ่ืนใดเพียงพอ ท่ีมีคุณค่าพอท่ีแลกกับความรอดน้ีได ้เพื่อเราจะเขา้ใจพระคุณพระเจา้ท่ี
เป็นรูปธรรม เราขอยกเร่ืองของนาอามานหายจากโรคเร้ือนเป็นบทเรียนสาธิต เร่ืองนาอามาน
ปรากฏอยูใ่นพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย ์บทท่ี 5 ขอ้ 1 – 13 
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I. นาอามาน – ดูจากภายนอก 
“ฝ่ายนาอามานเป็นแม่ทัพของกษัตริย์อารัม เขาเป็นคนส าคัญของเจ้านายและเป็นท่ียกย่องนับถือ 
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานชัยชนะแก่ประเทศอารัมผ่านทางเขา เขาเป็นนักรบเก่งกล้า แต่

เป็นโรคเร้ือน” (2 พงศก์ษตัริย ์5: 1) 
 “Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great man with his master and 

in high favor, because by him the Lord had given victory to Syria. He was a mighty man of 
valor, but he was a leper.” (2 Kings 5: 1) 

 
• เป็นบุคคลมีเกีรติยศ เป็นท่ีน่ายกยอ่ง 
• เป็นแม่ทพัแห่งอาณาจกัรซีเรีย 
• เป็นผูช้  านาญศึก 

 

II. นาอามานเป็นศัตรูของพระเจ้าและชนชาติอสิราเอล 
“กองทหารอารัมได้ไปรุกรานอิสราเอล และในบรรดาเชลย มีเดก็ผู้หญิงคนหน่ึงซ่ึงถกูยกให้เป็น

สาวใช้ของภรรยานาอามาน” (2 พงศก์ษตัริย ์5: 2) 
 “Now the Syrians on one of their raids had carried off a little girl from the land of Israel, and 

she worked in the service of Naaman's wife.” (2 Kings 5: 2) 
 

III. นาอามาน – ภายใน 
 เป็นโรคเร้ือน ท่ีไม่อาจรักษาได ้
 

IV. นาอามานทราบข่าวด ี
 นาอามานทราบข่าวดี : พระเจา้แห่งอิสราเอลสามารถท าในส่ิงท่ีพระในประเทศเขาท า
ไม่ได ้

“เดก็หญิงผู้นีพู้ดกับนายหญิงว่า “หนูอยากให้นายท่านไปพบผู้ เผยพระวจนะในสะมาเรีย เขาผู้
น้ันจะได้รักษานายท่านให้หายจากโรคเร้ือน” ” (2 พงศก์ษตัริย ์5: 3) 

 “She said to her mistress, "Would that my lord were with the prophet who is in Samaria! He 
would cure him of his leprosy.".” (2 Kings 5: 3) 
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V. นาอามานมาด้วยท่าทีที่ผดิและเช่ือผดิ 
 เขาส าคญัผดิว่าเขาจะหายโรคเพราะเขาเป็นคนส าคญั เพราะของก านลัมากมายท่ีไดน้ ามา 
และเขาจะรับการรักษาดว้ยเง่ือนไขของเขา 

“เอลีชาส่งคนออกมาบอกนาอามานว่า “จงไปช าระตัวของท่านในแม่น า้จอร์แดนเจด็คร้ัง แล้ว
เนือ้ของท่านจะกลับเป็นปกติและท่านจะหาย”... แต่นาอามานโกรธจัดและกล่าวว่า “เราคิดว่า

เขาจะออกมาพบเรา มายืนร้องทูลพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา โบกไม้โบกมือเหนือแผล
และรักษาเราให้หายจากโรคเร้ือน แม่น า้อาบานาและแม่น า้ฟารปาร์ท่ีดามสักสัไม่ดีกว่าแม่น า้

ของอิสราเอลหรือ เราไปอาบในแม่น า้เหล่าน้ันให้หายจากโรคไม่ได้หรือ?” ว่าแล้วนาอามานก็
ผลุนผลันออกไปด้วยความโกรธ” (2 พงศก์ษตัริย ์5: 10 – 12) 

 “And Elisha sent a messenger to him, saying, "Go and wash in the Jordan seven times, and 
your flesh shall be restored, and you shall be clean."  But Naaman was angry and went away, 

saying, "Behold, I thought that he would surely come out to me and stand and call upon the 
name of the Lord his God, and wave his hand over the place and cure the leper.  Are not 

Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not 
wash in them and be clean?" So he turned and went away in a rage.” (2 Kings 5: 10 – 12) 

 

V. นาอามานกลบัใจ ถ่อมใจและรับการรักษา 
“แต่บ่าวของนาอามานไปพูดกับนายว่า “ท่านบิดา ถ้าผู้เผยพระวจนะบอกให้ท่านท าอะไรยากๆ 
ท่านจะไม่ท าหรอกหรือ ย่ิงกว่าน้ันเท่าใดท่านน่าจะท าตามเม่ือเขาบอกว่า ‘จงไปช าระตัวแล้วกจ็ะ
หาย’” ฉะน้ันนาอามานจึงลงไปท่ีแม่น า้จอร์แดน แล้วจุ่มตัวเจด็คร้ังตามท่ีคนของพระเจ้าส่ังไว้ 

แล้วเนือ้ตัวของเขากก็ลับเป็นเหมือนเดก็หนุ่ม และหายจากโรคเร้ือน” (2 พงศก์ษตัริย ์5: 13 – 14) 
 “But his servants came near and said to him, "My father, it is a great word the prophet has 

spoken to you; will you not do it? Has he actually said to you, 'Wash, and be clean'?"  So he 
went down and dipped himself seven times in the Jordan, according to the word of the man of 

God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean.”  
(2 Kings 5: 13 – 14) 
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VI. นาอามานให้ของรางวลัแต่ผู้รับใช้ไม่รับ 
“นาอามานและผู้ติดตามท้ังหมดจึงกลับมาพบคนของพระเจ้า เขายืนอยู่ต่อหน้าเอลีชาและกล่าว
ว่า “ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดในโลกนอกจากในอิสราเอล บัดนีโ้ปรดรับของก านัล

จากผู้รับใช้ของท่านเถิด”... แต่ผู้เผยพระวจนะตอบว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าท่ีเรารับใช้ทรง 
พระชนม์อยู่แน่ฉันใด เราจะไม่รับแม้แต่ส่ิงเดียวฉันน้ัน” ถึงนาอามานคะยัน้คะยอ เขากยื็นกราน

ปฏิเสธ” (2 พงศก์ษตัริย ์5: 15 – 16) 
 “Then he returned to the man of God, he and all his company, and he came and stood before 
him. And he said, "Behold, I know that there is no God in all the earth but in Israel; so accept 

now a present from your servant."  But he said, "As the Lord lives, before whom I stand, I will 
receive none." And he urged him to take it, but he refused.” (2 Kings 5: 15 – 16) 

 

สรุป 
 เราจะพบว่า นาอามานเป็นศตัรูกบัพระเจา้ มีท่าทีท่ีไม่ดีสมควรท่ีจะไดรั้บการแกแ้คน้ แต่
เขากลบัไดรั้บความรักความเมตตา รับความรอดจากโรคเร้ือน น่ีเป็นพระคุณของพระเจา้ มนุษย์
ทุกคนเป็นคนบาป และค่าจา้งของความบาปคือความตาย แต่ขณะท่ีเรายงัเป็นศตัรูกบัพระเจา้และ
ท าบาปอยู ่พระคริสต์ยอมตายเพื่อบาปของเรา เราสามารถเขา้มาหาพระองคอ์ยา่งท่ีเราเป็น ความ
รอดท่ีพระเจา้ประทานให ้ไม่ตอ้งมีของก านลั ... น่ีคือพระคุณ 
 
 
 
 
 
 


