
1 

จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 
ธารน้้าของพระเจ้า 

วันที่เทศนา : 13 พฤศจิกายน 2016 
 

ข้อพระคัมภีร์ เอเสเคียล 47: 1 – 12 
 ข้อพระธรรมคัมภีร์นี้ เป็นข้อความท่ีเผยพระวจนะโดย เอเสเคียล  ข้อความกล่าวถึงการ
ฟื้นฟูประเทศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ในพระธรรมตอนนี้แฝงไว้ซึ่งเป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณ
มากมาย น้้าท่ีไหลออกจากธรณีประตูพระวิหารเปรียบเช่นเดียวกับพระพรแห่งชีวิตใหม่ใน 
พระคริสต์ใหลออกจากชีวิตของเราไปเป็นพรแก่ผู้อื่น ขอให้เราศึกษารายละเอียดลักษณะการ
ไหลกับผลที่เกิดขึ้น 
 

I. น้้าไหลออก 

“แล้วเขาพาขา้พเจ้าออกมาทางประตูด้านเหนือ พาอ้อมด้านนอกไปยังประตูชั้นนอก ซึ่งหันหน้า
ไปทางทิศตะวันออก และน้้าใหลออกจากทางทิศใต้” (เอเสคียล 47: 2) 

“Then he brought me out by way of the north gate and led me around on the outside to the 
outer gate that faces toward the east; and behold, the water was trickling out on the south 

side.” (Ezekiel 47: 2) 
 ทุกคนท่ีได้พบพระคริสต์ รู้จักพระองค์ ต้อนรับพระองค์ ชีวิตเขาจะเป็นดั่งบ่อน้้าพุท่ีไหล
ออก ไม่ใช่ชีวิตท่ีแสวงหาพระพรเข้าและเก็บไว้ส้าหรับตนเองเท่านั้น แต่พระพรไหลออกไปสู่
บุคคลภายนอก 
 

II. ไหลอย่างต่อเนื่อง 

“ขณะท่ีเขาผู้นั้นไปทางตะวันออกมีสายวัดอยู่ในมือ วัดได้ 1000 คิวบิด จากนั้นเขาก็พาข้าพเจ้า
ลุยน้้าไปซึ่งลึกระดับตาตุ่ม เขาวัดไปอีก 1000 คิวบิท ข้าพเจ้าลุยน้้าที่ลึกระดับหัวเข่า เขาวัดอีก 

1000 คิวบิท พาข้าพเจ้าลุยน้้าที่สูงขึ้นระดับเอว เขาวัดอีก1000 คิวบิท คราวนี้เป็นแม่น้้าซึ่งข้าพเจ้า
ไม่อาจลุยข้ามไปได้ เพราะน้้าลึกพอที่จะว่ายไป แต่ไม่มีใครเดินลุยข้ามแม่น้้านั้นได้”  

(เอเสคียล 47: 3 – 5) 
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“Going on eastward with a measuring line in his hand, the man measured a thousand cubits, 
and then led me through the water, and it was ankle-deep.  Again he measured a thousand, and 

led me through the water, and it was knee-deep. Again he measured a thousand, and led me 
through the water, and it was waist-deep.  Again he measured a thousand, and it was a river 
that I could not pass through, for the water had risen. It was deep enough to swim in, a river 

that could not be passed through.” (Ezekiel 47: 3 – 5) 

 น้้าเริ่มต้นเป็นเพียงธารน้้า แต่เพราะน้้าท่ีไหลอย่างต่อเนื่อง ท้าให้กลายเป็นแม่น้้า ท้ังลึก 
ท้ังกว้างและไกล พระพรจากสวรรค์เริ่มต้นจากเล็กแต่ไหลอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ไหลๆ หยุดๆ 
ไม่ใช่ไหลเฉพาะเทศกาล เท่านั้น 
 

III. ไหลไปเป็นพระพร 

“เมื่อไหลลงทะเลตายก็ท้าให้น้้านั้นจืด น้้าไหลไปท่ีไหนก็มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ท่ีนั่นคลาคล่้า จะมี
ปลาอุดมสมบูรณ์ เพราะน้้านี้ไหลไป ท้าให้น้้าเค็มกลายเป็นน้้าจืด ฉะนั้นที่ซึ่งน้้านี้ไหลไปจึงมี

สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ... ไม้ผลทุกชนิดจะขึ้นที่สองฝั่งแม่น้้า ใบของมันจะไม่เหี่ยวเฉา ผลของมันจะ
ออกตามฤดูกาล มันจะออกผลทุกเดือนเพราะน้้าจากสถานนมัสการไหลมาถึง ผลของมันจะใช้

เป็นอาหารใบของมันจะใช้รักษาโรค” (เอเสคียล 47: 8 – 12) 
“And he said to me, “This water flows toward the eastern region and goes down into the 

Arabah, and enters the sea; when the water flows into the sea, the water will become fresh.  
And wherever the river goes, every living creature that swarms will live, and there will be 
very many fish. For this water goes there, that the waters of the sea may become fresh; so 
everything will live where the river goes. ... But its swamps and marshes will not become 

fresh; they are to be left for salt.  And on the banks, on both sides of the river, there will grow 
all kinds of trees for food.  Their leaves will not wither, nor their fruit fail, but they will bear 
fresh fruit every month, because the water for them flows from the sanctuary. Their fruit will 

be for food, and their leaves for healing.” (Ezekiel 47: 8 – 12) 

 พระพรแห่งพระกิตติคุณ และผลแห่งชีวิตใหม่เนื่องจากพระกิตติคุณ ไม่ว่าจะไหลไปท่ี
ใดๆ จะใกล้หรือไกล น้าชีวิตใหม่ พระพร การเกิดผล ความชื่นชมยินดี  
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สรุป 
 พระเจ้าได้เริ่มการดีในชีวิตเรา พระองค์ประสงค์ท่ีจะให้เราเป็นธารแห่งพระพรต่อไป
เร่ือยๆ ให้กว้างไกลออกไปอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด เราพบในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ว่า นัำมีจุดเร่ิมต้น แต่
ไม่มีจุดสุดท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 


