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ขยายเขตแดนให้กว้างไกล 
พบพระเยซู 

วนัทีเ่ทศนา : 8 เมษายน 2018 
 

ข้อพระคมัภร์ี  
“บรรดาผู้เหนด็เหน่ือยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านพักสงบ จงรับแอกของ
เราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะเราสุภาพและถ่อมใจ แล้วจิตวิญญาณของท่านจะพักสงบ” 

(มทัธิว 11: 28 – 29) 
 “Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.  Take my yoke 
upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for 

your souls.” (Matthew 11:28 – 29) 
 

I. พบพระเยซูคร้ังแรก 
 การเป็นคริสเตียนเร่ิมต้นจากการได้ยินเสียงของพระเจ้าให้มาหาพระเยซู พระเจา้มี
หลากหลายวิธีท่ีจะน าคนมาถึงความสนใจในพระองค ์แต่ท่ีจะพบว่าพระองคคื์อใคร มาจากการ
ไดย้นิไดฟั้งพระกิตติคุณและเกิดความกระจ่างในใจว่า พระเยซูคริสต ์เป็นพระบุตรของพระเจา้
เช่น เป็นทางนั้น เป็นความจริง เป็นชีวิต และเขาตดัสินใจตอ้นรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอด 
เขารับว่าตนเป็นคนบาป ช่วยตนเองไม่ไดต้อ้งพึ่งพระคุณของพระเจา้ เขาจะมีประสบการณ์การ
พกัผอ่นฝ่ายวิญญาณและพบสันติสุขท่ีแตกต่างจากความสุขท่ีโลกให ้แสงสว่างแห่งความหวงัจะ
สาดส่องเข้ามาในดวงใจเกินกว่าท่ีจะเขา้ใจได้ ซ่ึงอาจไม่ไดเ้กิดข้ึนทั้งหมดในคราวเดียว แต่
ขณะท่ีเราเดินกับพระองค์วนัต่อวนั เราจะเขา้ลึกในประสบการณ์พกัหายเหน่ือยเป็นสุขทวีข้ึน
เร่ือยๆ เพราะพระเยซูคริสตต์รัสว่า 

“บรรดาผู้เหนด็เหน่ือยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านพักสงบ จงรับแอกของ
เราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะเราสุภาพและถ่อมใจ แล้วจิตวิญญาณของท่านจะพักสงบ” 

(มทัธิว 11: 28 – 29) 
 “Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.  Take my yoke 
upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for 

your souls.” (Matthew 11:28 – 29) 
 มาพบพระองค ์... เรียนรู้จากพระองค ์วนัน้ีผูน้ั้นมาพบกบัท่ีพกัสงบอนัแทจ้ริง 
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II. พบพระเยซูคร้ังที่สอง 
 การพบกับพระเยซูคริสต์คร้ังท่ีสอง จะพบกันท่ีหน้าบลัลงัก์แห่งการพิพากษา วนันั้ น
เกิดข้ึนเม่ือพระเยซูเสด็จมาปรากฏบนทอ้งฟ้า คริสเตียนจะฟ้ืนคืนชีพและพบกนับนทอ้งฟ้า เรา
ตอ้งจะปรากฏตนต่อหนา้บลัลงัก์ เพื่อการวินิจฉยัชีวิตคริสเตียนขณะใชชี้วิตในโลก 

“เพราะพวกเราท้ังหมดจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า...ดังน้ันแล้วพวกเราแต่
ละคนจะต้องทูลให้การเร่ืองราวของตนเองต่อพระเจ้า” (โรม 14: 10 – 12) 

 “... For we will all stand before the judgment seat of God; ... So then each of us will give an 
account of himself to God.” (Romans 14:10 – 12) 

 
“ผลงานของเขาจะถกูแสดงให้เห็นว่าเป็นอย่างไร เพราะในวันน้ันส่ิงนีจ้ะถกูท าให้เป็นท่ี

ประจักษ์ ผลงานของเขาจะถกูเปิดเผยด้วยไฟ ไฟจะทดสอบคุณภาพผลงานของแต่ละคน ถ้าส่ิงท่ี
เขาก่อขึน้คงอยู่ เขากจ็ะได้รับบ าเหนจ็ของตน. ถ้าส่ิงท่ีเขาก่อขึน้ถกูเผาวอดเขากจ็ะสูญส้ิน ตัวเขา

เองจะรอดแต่เหมือนคนท่ีรอดจากไฟเท่าน้ัน” (1 โครินธ์ 3: 13 – 15) 
“each one's work will become manifest, for the Day will disclose it, because it will be revealed 
by fire, and the fire will test what sort of work each one has done.  If the work that anyone has 

built on the foundation survives, he will receive a reward.  If anyone's work is burned up, he 
will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire.”  

(1 Corinthian 3:13 – 15) 
 
 ทุกคนท่ีรอด มีโอกาสรับใชแ้ผนการของพระเจา้ คนท่ีรอดท่ีไม่พฒันาชีวิตฝ่ายวิญญาณ 
ชีวิตและการงานจะปรากฏ วนันั้นเราจะรอดเพียงมือเปล่า แต่ผูรั้บใชด้ว้ยใจแมเ้ลก็นอ้ยแต่ท าจาก
ใจแห่งความเช่ือฟังและสัตยซ่ื์อจะรับรางวลัจากพระเจา้ 
 

III. พบพระเยซูคร้ังสุดท้าย 
 เป็นเวลาท่ีคนทั้งโลกจะพบกพัระเยซูคริสต ์แต่ไม่ไดพ้บพระองคใ์นฐานะเป็นพระผูช่้วย
ใหร้อด หรือในฐานะเป็นผูพ้ิพากษาประทานบ าเหน็จ แต่จะพบพระองคเ์ป็นผูพ้ิพากษาโลก 
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“แล้วข้าพเจ้าเห็นพระท่ีน่ังใหญ่สีขาวพร้อมท้ังผู้ ท่ีประทับท่ีน่ังน้ัน เม่ือพระองค์ปรากฏ แผ่นดิน
โลกและท้องฟ้ากห็ายไป ไม่มีท่ีส าหรับท้ังสองส่ิงนีแ้ล้ว และข้าพเจ้าเห็นบรรดาผู้ตายท้ังผู้ใหญ่

ผู้น้อยอยู่หน้าพระท่ีน่ังหนังสือเล่มต่างๆ กเ็ปิดออก หนังสืออีกเล่มหน่ึงกเ็ปิดออกด้วยคือ 
หนังสือแห่งชีวิต และผู้ท่ีตายไปแล้วนั้นท้ังหมดกถ็กูพิพากษาตามการกระท าของตนท่ีบันทึกไว้
ในหนังสือเหล่าน้ัน ทะเลกคื็นคนตายท่ีอยู่ในทะเลความตายและแดนมรณากคื็นคนตายท่ีอยู่ใน
น้ัน และแต่ละคนจะถกูพิพากษาตามการกระท าของตน แล้วความตายและแดนมรณากถ็กูโยน

ในบึงไฟ นี่แหละคือความตายคร้ังท่ีสอง ถ้าผู้ใดไม่มีช่ือจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตผู้น้ันต้องถกูทิง้
ลงในบึงไฟ” (วิวรณ์ 20: 11 – 15) 

“Then I saw a great white throne and him who was seated on it.  From his presence earth and 
sky fled away, and no place was found for them.  And I saw the dead, great and small, 

standing before the throne, and books were opened.  Then another book was opened, which is 
the book of life.  And the dead were judged by what was written in the books, according to 

what they had done.  And the sea gave up the dead who were in it, Death and Hades gave up 
the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they 

had done.  Then Death and Hades were thrown into the lake of fire.  This is the second death, 
the lake of fire.  And if anyone's name was not found written in the book of life, he was 

thrown into the lake of fire.” (Revelation 20:11 – 15) 
 

สรุป 
 พระเจา้ประสงค์ท่ีจะให้ทุกคนพบพระองค์ขณะมีชีวิตในฐานะพระองค์เป็นพระผูช่้วย 
อยากใหทุ้กคนพบพระองคใ์นสง่าราศี รับรางวลัชีวิตจากพระองค์ ... แต่พระองคไ์ม่อยากพบใคร
ในวนัแห่งการพิพากษา แต่จ าเป็นตอ้งพบเพื่อส่ิงท่ีมนุษยเ์รียกร้องหาความยติุธรรมจะเกิดข้ึนจริง 
 
 
 
 


