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โดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ 
บทเรียนจากเรื่อง ... วนัพักสงบ 
วันที่เทศนา : 10 กันยายน 2017 

 

ข้อพระคัมภีร์  
“เพราะฉะนั้นในเมื่อพระสัญญาว่าด้วยการเข้าสู่การพักสงบของพระองค์นั้นยังคงอยู่ ก็ให้เราทั้งหลาย

ระวังไม่ให้สักคนในพวกท่านพลาดจากการพักสงบนี้  เพราะว่าผู้ท่ีได้เข้าสู่การพักสงบของพระเจ้าย่อม
ได้หยุดพักจากงานของตน เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์  ฉะนั้นให้เรา
ขวนขวายทุกวิถีทางท่ีจะได้เข้าสู่การพักสงบนั้น เพื่อจะไม่มีใครพลาดไปท าตามอย่างการไม่เชื่อฟังของ

พวกเขา” (ฮีบร ู4: 1,10,11) 
“Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should seem 
to have failed to reach it.  for whoever has entered God's rest has also rested from his works as God 

did from his.  Let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of 
disobedience.” (Hebrews 4: 1,10,11) 

 
 พระเจ้าทรงสร้างโลก สิ่งมีชีวิตในโลก พร้อมกับมีกฎธรรมชาติ อยู่ควบคู่กันไป สิ่งมี  ชีวิตท้ัง
ปวงรวมท้ังมนุษย์จะด ารงชีวิตอยู่ภายใต้กฏธรรมชาติ กฏธรรมชาติเป็นกฏท่ีควบคุมมนุษย์ มนุษย์ทุกคน 
ทุกท่ีจะต้องด ารงชีวิตภายใต้กฏดังกล่าว  
 มีกฏข้อหนึ่งท่ีพระเจ้าทรงก าหนดไว้ คือ เวลาพักสงบ พระเจ้าก าหนดให้มนุษย์ท างานกลางวัน 
และให้พักเวลากลางคืน พระเจ้าให้มนุษย์ท างานหกวัน และวันท่ีเจ็ด     ให้เป็นวันหยุดพักจากการงาน 
 พระคัมภีร์พูดถึง วันพักสงบไว้หลายหลายมิติ แต่ในที่นี้จะพูดถึง สามมิติดังนี้: 
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  I.  หยุดพักจากการท างาน 

  "เมือ่ถึงวันท่ีเจ็ดพระเจ้าก็ทรงเสร็จสิ้นจากพระราชกิจท่ีทรงกระท า ดังนั้นในวันท่ีเจ ็ด
พระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจท้ังปวงของพระองค์ และพระเจ้าทรงอวยพรวันท่ีเจ็ด และทรง

ตั้งขึ้นเป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจ 
ในการทรงสร้างท่ีพระองค์ทรงกระท า”  (ปฐมกาล 2:2,3) 

“And on the seventh day God finished his work that he had done, and he rested on the seventh day 
from all his work that he had done.  So God blessed the seventh day and made it holy, because on it 

God rested from all his work that he had done in creation.” 
(Genesis 2:2,3) 

 
“จงท างานเพียงหกวัน แต่อย่าท างานในวันท่ีเจ็ด เพื่อให้วัวและลาของเจ้าได้พกั ท้ังทาสท่ีเกิดใน

ครัวเรือนของเจ้าและคนต่างด้าวจะได้สดชื่นขึ้น” (อพยพ 23:12) 
“Six days you shall do your work, but on the seventh day you shall rest; that your ox and your donkey 

may have rest, and the son of your servant woman, and the alien, may be refreshed.”  
(Exodus 23:12) 

 
 “เนื่องจากขณะนั้นมีผู้คนไปๆ มาๆ กันแน่นขนัดจนพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะรับประทานอาหาร 
พระองค์จึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า ท่านทั้งหลายจงตามเราไปหาท่ีสงบพักกันสักหน่อยเถิด   ดังนั้น

พระองค์กับเหล่าสาวกจึงลงเรือไปยังท่ีสงบเงียบ”  (มาระโก 6:31, 32) 
“And he said to them, "Come away by yourselves to a desolate place and rest a while." For many 

were coming and going, and they had no leisure even to eat.   And they went away in the boat to a 
desolate place by themselves.   (Mark 6:31, 32) 
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II.  หยุดพักฝ่ายวญิญาณ...พักจากความพยายามที่ไม่มีทางเป็นไปได้ 

"บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านพักสงบ จงรับแอกของเราแบก
ไว้และเรียนรู้จากเราเพราะเราสุภาพและถ่อมใจ แลว้จิตวิญญาณของท่านจะพักสงบ” 

(มัทธิว 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) 

• ความพบายามท่ีจะเป็นผู้ชอบธรรมด้วยความสามารถของตนเอง 
• ความพยายามท่ีจะเอาชนะเนื้อหนัง 
• ความพยายามท่ีจะมีชีวิตแบบพระเยซู 

III.  หยดุพักจากความทุกข์ทุกอย่างถาวร. 

“และจะทรงบรรเทาทุกข์ให้แก่ท่านที่ได้รับความล าบากและแก่เราด้วย เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อองค์
พระเยซูเจ้าทรงปรากฏจากสวรรค์ในเปลวไฟเจิดจ้าพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์”  (2 

เธสะโลนิกา 1:7) 

“And to grant relief to you who are afflicted as well as to us, when the Lord Jesus is revealed from 
heaven with his mighty angels”  (2 Thessalonians 1:7) 
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“และข้าพเจ้าเห็นฟา้ใหมแ่ละโลกใหม่เพราะฟ้าเดิมและโลกเดิมได้ดับสูญไปแล้ว ทะเลก็ไม่มีอีกแล้ว 
ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์ คือเยรูซาเล็มใหม่ท่ีพระเจ้าทรงให้เล่ือนลอยลงมาจากสวรรค์ นครนี้ได้รับการ
ตระเตรียมไว้เหมือนเจา้สาวแต่งกายงดงามรอรับผู้เป็นสามี และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่า 

“บัดนี้ท่ีประทับของพระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะสถิตกับพวกเขา เขาท้ังหลายจะเป็น
ประชากรของพระองค์ และพระเจ้าเองจะทรงอยู่กับพวกเขาและเป็นพระเจ้าของพวกเขา พระองค์จะ
ทรงซับน้ าตาทุกๆ หยดของพวกเขา จะไม่มีความตาย หรือการคร่ าครวญ หรือการร่ าไห้ หรือความ

เจ็บปวดรวดร้าวอีกต่อไป เพราะระบบเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้ว”   (วิวรณ์ 21:1-4) 

“Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, 
and the sea was no more. And I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of heaven from 
God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, 

"Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, 
and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and 

death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former 
things have passed away."   

     (Revelation 21:1-4) 

 

 


