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ขยายเขตแดนให้กว้างไกล 
ความหวังคริสเตียน 

วันที่เทศนา : 11 กุมภาพนัธ์ 2018 
 

ข้อพระคัมภีร์  
“เราขอบคุณพระเจ้าพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสมอ เมื่ออธิษฐานเผื่อท่าน เพราะ

เราได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูคริสต์ และความรักท่ีท่านมีต่อประชากรท้ังปวงของ
พระเจ้า คือความเชื่อและความรักอันเกิดจากความหวังซึ่งสะสมไว้ส าหรับท่านในสวรรค์ ซึ่ง
ท่านได้ยินมาแล้วในถ้อยค าแห่งความจริง คือข่าวประเสริฐซึ่งมาถึงท่าน” (โคโลสี 1: 3 – 6) 
 “We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, 

 Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints, 
 For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the 
truth of the gospel; Which is come unto you, as it is in all the world; and bringeth forth fruit, 

as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth:.” 
(Colossians 1: 3 – 6) 

 
 คริสเตียนเมืองโคโลสีมีจุดเร่ิมท่ีดี และมีชีวิตคริสเตียนเป็นท่ีประทับใจอย่างมาก อาจารย์
เปาโลน ามายกย่องในจดหมายของท่านสามเรื่องด้วยกัน คือ ความเชื่อจริงในพระเยซูคริสต์ 
ความรักซึ่งกันและกันในหมู่ผู้เชื่อ และความหวังใจในพระคริสต์  
 คริสตจักรทุกยุคทุกสมัย ถ้าจะได้ชื่อว่าเป็นประชากรของพระเจ้า หรือเราอาจเรียกตามยุค
นี้ว่า เป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ ถ้าเราต้องการส ารวจความเป็นคริสเตียนของตัวเองว่ายัง
ปกติอยู่หรือไม่ ก็ต้องถามตัวเองว่า ความเชื่อของเราในพระคริสต์หนักแน่นมั่นคงเท่าใด ? เรา
ปฏิบัติความรักต่อคริสเตียนด้วยกันอย่างไร? และความหวังใจในความเชื่อในอนาคตชัดเจน
ขนาดไหน? 
 แต่บทเรียนวันนี้จะพูดถึงความชัดเจนในความหวังส าหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ ถ้าเรา
บอกว่าเราชัดเจนในความหวังอนาคตคริสเตียนของเรา เรามีอะไรเป็นหมายส าคัญ  
 ความหวังมีสองมิติ มิติหนึ่งเป็นนามธรรม เป็นความเชื่อมั่นในสิ่งท่ีหวังไว้ เป็นความ
เชื่อมั่นสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นท่ามกลางความเลวร้าย เป็นการคาดหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีตนรอคอย แต่อีก
มิติหนึ่งเป็นความหวังท่ีเรียกว่า เป็น Blessed hope หรือ ความหวังแห่งพระพร บางทีเราเรียกว่า
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ความหวังแห่งสง่าราศรี เป็นความหวัง เป็นการคาดหวังในสิ่งจะเกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมใน
อนาคต 
 เรารอคอยอะไร? และผู้รอคอยเขาท าอะไรขณะรอคอย? 
 

I. ความหวังพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา 
• พระเยซูคริสต์สัญญา: 
“อย่าให้ใจของท่านท้ังหลายเป็นทุกข์ จงวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วย ในนิเวศน์ของ 

พระบิดามีห้องมากมา ยถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้ว เราก าลังไปท่ีนั่นเพื่อเตรียมท่ีไว้ส าหรับพวก
ท่าน และเมื่อเราไปเตรียมท่ีส าหรับพวกท่าน เราจะกลับมารับพวกท่านไปอยู่กับเรา เพื่อเมื่อเรา

อยู่ท่ีไหนพวกท่านจะได้ไปอยู่ท่ีนั่นด้วย” (ยอห์น 14: 1 – 2) 
“Let not your hearts be troubled. Believe in God; believe also in me.  In my Father's house are 

many rooms.  If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you?” 
(John 14: 1 – 2) 

 

II. คริสตจักรยุคแรกคอยท่าการเสด็จกลับมา 
“เพื่อนที่รัก บัดนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า ภายหน้าเราจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่อาจรู้ได้ แต่เรารู้ว่าเมื่อ
พระองค์ทรงปรากฏ เราจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะเราจะเห็นพระองค์อย่างท่ีพระองค์เป็น ทุก

คนที่มีความหวังในพระองค์เช่นนี้ย่อมช าระตนเองให้บริสุทธิ์เหมือนท่ีพระองค์บริสุทธิ์”  
(1 ยอห์น 3: 2 – 3) 

“Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared; but we know 
that when he appears we shall be like him, because we shall see him as he is. And everyone 

who thus hopes in him purifies himself as he is pure.” (1 John 3: 2 – 3) 
 

“เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ด้วยพระบัญชากึกก้อง ด้วยเสียงแห่ง
เทพบดี และเสียงแตรของพระเจ้าและผู้ที่ตายในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน จากนั้นพวกเราที่ยัง
มีชีวิตและเหลืออยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกันกับคนเหล่านั้น เพื่อไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า

ในฟ้าอากาศและเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดนิรันดร์” (1 เธสะโลนิการ 4: 16 – 17) 
“For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an 

archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first.  
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Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to 
meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord.” (1 Thessalonians 4: 16 –17) 

 

III. อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากพระเยซูคริสต์กลับมา 
• บางคนจะถูกทิ้งไว้ 
“ในสมัยโนอาห์เป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์มาก็เป็นอย่างนั้น .... พวกเขาไมรู่้เลยว่าอะไรจะ

เกิดขึ้นจนถูกน้ าท่วมกวาดล้างไปหมด เมื่อบุตรมนุษย์มาก็จะเป็นเช่นนั้นแหละชายสองคนอยู่ใน
ทุ่งนา คนหนึ่งถูกรับไปอีกคนหนึ่งจะถูกท้ิงไว้ หญิงสองคนโม่แป้งอยู่ คนหนึ่งถูกรับไปอีกคน

หนึ่งถูกท้ิงไว้” (มัทธิว 24: 37 – 41) 
“For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. ... and they were 

unaware until the flood came and swept them all away, so will be the coming of the Son of 
Man.  Then two men will be in the field; one will be taken and one left.  Two women will be 

grinding at the mill; one will be taken and one left.” (Matthew 24: 37 – 41) 
 
• พิพากษาประทานบ าเหน็จรางวัล 
“เพราะว่าจ าเป็นท่ีเราทุกคนจะต้องปรากฎตัวท่ีหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ เพื่อทุกคนจะได้รับ

สมกับการท่ีได้ประพฤติในร่างกายนี้จะดีหรือชั่ว” (2 โครินธ์ 5: 10) 
“For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what 

is due for what he has done in the body, whether good or evil.” (2 Corinthians 5: 10) 
 

“แล้วท่านเล่าท าไมจึงตัดสินพี่น้องของตน เหตุใดจึงดูถูกพี่น้องของตน เพราะพวกเราทั้งหมด
ต้องยืนต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า ... ดังนัน้พวกเราแต่ละคนจะต้องทูลเรื่องราวของ

ตนเองต่อพระเจ้า” (โรม 14: 10 – 12) 
“Why do you pass judgment on your brother? Or you, why do you despise your brother? For 

we will all stand before the judgment seat of God; 11for it is written, "As I live, says the Lord, 
every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God."  So then each of us will 

give an account of himself to God.” (Romans 14: 10 – 12) 
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IV. ข้อพิสูจน์ว่าในใจมีความเชื่อในความหวังอย่างแท้จริง 
• ช าระตนเองให้บริสุทธ์ิ 
“ทุกคนท่ีมีความหวังในพระองค์เช่นนี้ย่อมช าระตนเองให้บริสุทธิ์เหมือนท่ีพระองค์บริสุทธิ์”  

(1 ยอห์น 3: 3) 
“And everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure.” (1 John 3: 3) 

 
• สร้างพลังความเชื่อและความรัก 

“เพราะเราได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูคริสต์ และความรักท่ีท่านมีต่อประชากรท้ังปวง
ของพระเจ้า คือความเชื่อและความรักอันเกิดจากความหวังซึ่งสะสมไว้ส าหรับท่านในสวรรค์...” 

(โคโลสี 1: 4 – 5) 
 “Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints, 

  For the hope which is laid up for you in heaven,” (Colossians 1: 4 – 5) 
 

สรุป 
 ถ้าเรามองเห็นความหวังในสิ่งท่ีพระเจ้าทรงจัดเตรียมจง:  

• อยู่ภายใต้การช าระตลอดเวลา 
• รักษาความเชื่อในพระเยซูให้มั่นคง 
• ส าแดงความรักระหว่างกันตลอดเวลาเพราะเราอาจถูกท้ิงไว้ในโลก ไม่ถูกรับไป

เพราะเราต้องให้การต่อพระเจ้าขณะใช้ชีวิตบนโลกนี้ 
 
 
 


