ขยายเขตแดนให้ กว้ างไกล
พบพระเยซู
วันทีเ่ ทศนา : 8 เมษายน 2018

ข้ อพระคัมภีร์
“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่ อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ ท่านพักสงบ จงรั บแอกของ
เราแบกไว้ และเรี ยนรู้ จากเราเพราะเราสุ ภาพและถ่ อมใจ แล้ วจิ ตวิญญาณของท่ านจะพักสงบ”
(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)

I. พบพระเยซู ครั้งแรก
การเป็ นคริ ส เตี ย นเริ่ ม ต้น จากการได้ยิน เสี ย งของพระเจ้าให้ ม าหาพระเยซู พระเจ้า มี
หลากหลายวิธีที่จะนาคนมาถึงความสนใจในพระองค์ แต่ที่จะพบว่าพระองค์คือใคร มาจากการ
ได้ยนิ ได้ฟังพระกิ ตติคุณและเกิดความกระจ่างในใจว่า พระเยซู คริ สต์ เป็ นพระบุตรของพระเจ้า
เช่น เป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง เป็ นชีวิต และเขาตัดสิ นใจต้อนรับพระเยซู เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
เขารับว่าตนเป็ นคนบาป ช่วยตนเองไม่ได้ตอ้ งพึ่งพระคุณของพระเจ้า เขาจะมีประสบการณ์การ
พักผ่อนฝ่ ายวิญญาณและพบสันติสุขที่แตกต่างจากความสุ ขที่โลกให้ แสงสว่างแห่ งความหวังจะ
สาดส่ องเข้ามาในดวงใจเกิ นกว่าที่ จะเข้าใจได้ ซึ่ งอาจไม่ ได้เกิ ดขึ้ นทั้งหมดในคราวเดี ยว แต่
ขณะที่เราเดิ นกับพระองค์วนั ต่ อวัน เราจะเข้าลึ กในประสบการณ์ พกั หายเหนื่ อยเป็ นสุ ขทวีข้ ึ น
เรื่ อยๆ เพราะพระเยซู คริ สต์ตรัสว่า
“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่ อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ ท่านพักสงบ จงรั บแอกของ
เราแบกไว้ และเรี ยนรู้ จากเราเพราะเราสุ ภาพและถ่ อมใจ แล้ วจิ ตวิญญาณของท่ านจะพักสงบ”
(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)
มาพบพระองค์ ... เรี ยนรู ้จากพระองค์ วันนี้ผนู ้ ้ นั มาพบกับที่พกั สงบอันแท้จริ ง
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II. พบพระเยซูครั้งที่สอง
การพบกับพระเยซู คริ สต์ครั้งที่ส อง จะพบกันที่ หน้าบัลลังก์แห่ งการพิพ ากษา วันนั้น
เกิ ดขึ้นเมื่อพระเยซู เสด็จมาปรากฏบนท้องฟ้ า คริ สเตียนจะฟื้ นคืนชีพและพบกันบนท้องฟ้ า เรา
ต้องจะปรากฏตนต่อหน้าบัลลังก์ เพื่อการวินิจฉัยชีวิตคริ สเตียนขณะใช้ชีวิตในโลก
“เพราะพวกเราทั้งหมดจะต้ องยืนอยู่ต่อหน้ าบัลลังก์ พิพากษาของพระเจ้ า...ดังนั้นแล้ วพวกเราแต่
ละคนจะต้ องทูลให้ การเรื่ องราวของตนเองต่ อพระเจ้ า” (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)
“ผลงานของเขาจะถูกแสดงให้ เห็นว่ าเป็ นอย่ างไร เพราะในวันนั้นสิ่ งนีจ้ ะถูกทาให้ เป็ นที่
ประจักษ์ ผลงานของเขาจะถูกเปิ ดเผยด้ วยไฟ ไฟจะทดสอบคุณภาพผลงานของแต่ ละคน ถ้ าสิ่ งที่
เขาก่ อขึน้ คงอยู่ เขาก็จะได้ รับบาเหน็จของตน. ถ้ าสิ่ งที่เขาก่ อขึน้ ถูกเผาวอดเขาก็จะสู ญสิ ้น ตัวเขา
เองจะรอดแต่ เหมื อนคนที่รอดจากไฟเท่ านั้น” (1 โคริ นธ์ 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)
ทุกคนที่รอด มีโอกาสรับใช้แผนการของพระเจ้า คนที่รอดที่ไม่พฒั นาชีวิตฝ่ ายวิญญาณ
ชีวิตและการงานจะปรากฏ วันนั้นเราจะรอดเพียงมือเปล่า แต่ผรู ้ ับใช้ดว้ ยใจแม้เล็กน้อยแต่ทาจาก
ใจแห่ งความเชื่อฟังและสัตย์ซื่อจะรับรางวัลจากพระเจ้า

III. พบพระเยซูครั้งสุ ดท้ าย
เป็ นเวลาที่คนทั้งโลกจะพบกัพระเยซู คริ สต์ แต่ไม่ได้พบพระองค์ในฐานะเป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอด หรื อในฐานะเป็ นผูพ้ ิพากษาประทานบาเหน็จ แต่จะพบพระองค์เป็ นผูพ้ ิพากษาโลก
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“แล้ วข้ าพเจ้ าเห็นพระที่นั่งใหญ่ สีขาวพร้ อมทั้งผู้ที่ประทับที่นั่งนั้น เมื่อพระองค์ ปรากฏ แผ่ นดิน
โลกและท้ องฟ้าก็หายไป ไม่ มีที่สาหรั บทั้งสองสิ่ งนีแ้ ล้ ว และข้ าพเจ้ าเห็นบรรดาผู้ตายทั้งผู้ใหญ่
ผู้น้อยอยู่หน้ าพระที่นั่งหนังสื อเล่ มต่ างๆ ก็เปิ ดออก หนังสื ออีกเล่ ม หนึ่งก็เปิ ดออกด้ วยคื อ
หนังสื อแห่ งชีวิต และผู้ที่ตายไปแล้ วนั้นทั้งหมดก็ถกู พิพากษาตามการกระทาของตนที่บันทึกไว้
ในหนังสื อเหล่ านั้น ทะเลก็คืนคนตายที่อยู่ในทะเลความตายและแดนมรณาก็คืนคนตายที่อยู่ใน
นั้น และแต่ ละคนจะถูกพิพากษาตามการกระทาของตน แล้ วความตายและแดนมรณาก็ถกู โยน
ในบึงไฟ นี่แหละคื อความตายครั้ งที่สอง ถ้ าผู้ใดไม่ มีชื่อจดไว้ ในหนังสื อแห่ งชีวิตผู้นั้นต้ องถูกทิ ง้
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)

สรุ ป
พระเจ้าประสงค์ที่จะให้ทุกคนพบพระองค์ขณะมีชี วิตในฐานะพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วย
อยากให้ทุกคนพบพระองค์ในสง่าราศี รับรางวัลชีวิตจากพระองค์ ... แต่พระองค์ไม่อยากพบใคร
ในวันแห่ งการพิพากษา แต่จาเป็ นต้องพบเพื่อสิ่ งที่มนุษย์เรี ยกร้องหาความยุติธรรมจะเกิดขึ้นจริ ง
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