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หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงด�ารงพระชนม์อยู่
ด้วยพระวจนะเหล่านี้ และภายใต้การชี้น�าของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คุณจะได้เรียนรู้ว่า พระเจ้าคือผู้ ใด และพระบุตรของพระองค์คือผู้ ใด
โฮเชยาซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ ในโฮเชยา 4:6:

“ประชาชนของเราถูกท�าลายเพราะขาดความรู้”

และพระเมสิยาห์ตรัสไว้ ในยอห์น 5:39:

“ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านทั้งหลายคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์:
และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เรา”

พระเมสิยาห์ตรัสถึงเรื่องนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อความในคัมภีร์ทานัค
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่เราควรทราบว่า

พระเมสิยาห์หมายถึงข้อความใดในพระคัมภีร์

คุณจะได้อ่านข้อความมากกว่า 300 ข้อความที่คัดมาจากคัมภีร์ทานัคห์ ซึ่งได้กล่าวไว้ทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม เกี่ยวกับพระเมสิยาห์ที่จะมาตามพระสัญญา โดยการพิจารณาและอธิบายถึงข้อความ

เหล่านั้นจะ อ้างอิงกับข้อความที่ปรากฎ
ในพระคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกัน

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ที่แตกต่างจากคู่มือเล่มอื่นๆ ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะพบ
ในหนังสือปัจจุบัน

เนื่องจากเป็นหนังสือที่แสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระคัมภีร์ 
สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการศึกษาพระคัมภีร์ และใช้เป็นงานอ้างอิงได้

สรุปเนื้อหาโดยสังเขป
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บทน�า 

หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงพระเมสิยาห์ของคัมภีร์ทานัค แก่นแท้อันเป็นหัวใจของโทราห์คือ ทั้งผู้เผย
พระวจนะและพระคัมภีร์ล้วนแต่กล่าวถึงการเสด็จมาของพระเมสิยาห์และพันธกิจของพระองค์ 
พระเมสิยาห์คือบุรุษชาวยิวที่มาเกิดบนโลกใบนี้ เป้าหมายแรกคือ เพื่อช่วยและปลดปล่อยชาวยิว 
ซึ่งเป็นชนชาติของพระองค์ แต่ตามพระสัญญาที่ ให้ ไว้กับอับราฮาม คนชาติอื่นก็ ได้รับพรจาก
พระองค์ด้วยเช่นกัน และชนชาติยิวจะมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนั้น

ในช่วงเวลาที่พระองค์อยู่บนโลกใบนี้ พระเยซู ผู้ซึ่งเป็นพระเมสิยาห์ ได้ตรัสว่า พระคัมภีร์ ได้
เป็นพยานถึงพระองค์ ดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างที่พระองค์อยู่บนโลกใบนี้ ล้วนได้รับการ
พยากรณ์ ไว้แล้วในคัมภีร์ทานัค ซึ่งหมายความว่า เราสามารถตรวจสอบว่าพระเยซูเป็นพระเมสิยาห์
ที่แท้จริงหรือไม่ ได้จากพระคัมภีร์ พระเมสิยาห์เสด็จมายังโลกใบนี้เพื่อไถ่ โทษบาป แต่พระองค์
ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เพื่ออธิบายถึงพระคัมภีร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระ
เมสิยาห์และพันธกิจของพระองค์
สิ่งเดียวที่สาวกและอัครทูตชาวยิวท�าคืออธิบายถึงพระคัมภีร์และเรียกให้ประชาชนหันมาเชื่อใน
พระเจ้า และเชื่อในพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเมสิยาห์

สิ่งที่มีความส�าคัญมากยังคงเป็นเรื่องที่ว่าคัมภีร์ทานัคห์สอนอะไรเกี่ยวกับพระเมสิยาห์และเรื่องดัง
กล่าวอยู่ตรงส่วนใดในคัมภีร์
หนังสือเล่มนี้จะแสดงข้อความกว่า 300 ข้อความในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการเสด็จมาและพันธกิจ
ของพระเมสิยาห์ และยังอธิบายว่า ข้อความเหล่านี้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์และค�าป่าวประกาศที่
บันทึกไว้ ในพระคัมภีร์ ใหม่ ได้อย่างไร 

ข้อความที่กล่าวถึงพระเมสิยาห์แบ่งออกเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือข้อความที่เมื่อเห็นแล้ว 
จะรู้ว่าเป็นพระเมสิยาห์ ได้ทันที– ซึ่งเรียกว่าเป็นข้อความ "ทางตรง" ประเภทที่สอง คือข้อความ
ที่จะรู้ว่าเกี่ยวข้องกับพระเมสิยาห์ถ้าผู้อ่านคุ้นเคยกับพันธสัญญาใหม่ – ซึ่งเรียกว่าข้อความ "ทาง
อ้อม" หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงข้อความโดยตรงในรูปตัวเอนหรือตัวหนา และข้อความที่กล่าวถึงพระ
เมสิยาห์จะพิมพ์บนพื้นหลังสีเทา  เนื่องจากพื้นที่ที่จ�ากัดของหนังสือ ข้อพระวจนะหลายข้ออาจจะ
ไม่ ได้ตีพิมพ์อย่างครบถ้วน แต่จะใช้มาเป็นข้อในการอ้างอิง 

ข้อความที่กล่าวถึงพระเมสิยาห์ ได้กล่าวถึงการเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์เป็นครั้งที่สองเพื่อสร้าง
อาณาจักรของพระองค์ ชนชาติยิวทุกคนจะได้กลับมาอยู่ ในแผ่นดินของบรรพบุรุษของพวกเขา 
พวกเขาจะได้รู้จักกับพระเจ้า และพระเมสิยาห์จะเป็นกษัตริย์ของพวกเขาบรรดาประชาชาติจะอยู่
ในอาณัติของพระองค์ ข้อความที่กล่าวอ้างถึงเรื่องนี้ปรากฎในเนื้อหาอีกบทหนึ่ง และแสดงไว้ด้วย
เครื่องหมาย #1 - #7

ในคัมภีร์ทานัคห์ เรายังจะได้พบพันธสัญญาอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับชนชาติอื่นที่ ไม่ ใช่ชาวยิว 
พันธสัญญาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเวลาทั้งในปัจจุบันและอาณาจักรในอนาคต 
หนังสือเล่มนี้ถูกจัดท�าขึ้นด้วยค�าอธิษฐานและการขอสติปัญญาและการทรงน�าจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขออธิษฐานที่การศึกษาถึงข้อความเหล่านี้จะน�ามาซึ่งพระพร คือเมื่ออ่านพระ
วจนะของพระเจ้าแล้วผ้าคลุมหน้าจะหลุดออก ความมืดจะหายไป และแสงสว่างจากพระวิญญาณ
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บริสุทธิ์ของพระองค์จะปรากฎและท�างานในชีวิตของผู้อ่าน

Hendrik Schipper
กันยายน 2017
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คัมภีร์ทานัคห์
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อพยพ
เลวีนิติ
กันดารวิถี
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ชื่อและล�าดับของหนังสือพระคัมภีร์
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แนวทางเพื่อใช้ ในการศึกษา

ตามธรรมเนียมของเป โตร สตีเฟน และเปาโลท่ีประกาศว่าพระเมสิยาห์มาจากคัมภีร์ทานัคห์ 
(ตาม
ล�าดับก่อนหลัง) หนังสือเล่มนี้จัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือ

และยังสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็น:

ก. คู่มือท่ัวไปท่ี ใช้ ในการเฝ้าเดี่ยว
ข. การศึกษาในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
ค. หนังสืออ้างอิง ตัวอย่างเช่น คุณจะเห็นภาพรวมของข้อความในพันธสัญญาใหม่หลาย
ข้อความท่ีเชื่อมโยงโดยตรงท่ีกับคัมภีร์ทานัคห์ท้ายเล่ม

นอกจากน้ัน หนังสือเล่มนี้ยังตั้งใจที่จะพูดถึงหัวข้อต่างๆ ท่ี โดยปกติจะไม่ค่อยถูกกล่าวถึง 
เช่น:

- ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องถวายบูชา งานเทศกาลต่างและพระเมสิยาห์
- การกลับใจใหม่ของชนชาติยิว
- การเสด็จกลับมาของพระเมสิยาห์
- การกลับไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา
- พันธสัญญาใหม่

อธิษฐานท่ีพระเจ้าจะทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์น�าคุณในการอ่านและใคร่ครวญพระวจนะ
ของพระองค์

รายช่ือเน้ือหาในพระคัมภีร์ที่น�ามาใช้



9

ปฐมกาล
 3 :15

 3 :21

 9 :26,27

 12 :3

 14 :18

 17 :7,8,19,21

 21 :12

 22 :8

 22 :17,18

 26 :3-5

 28 :14

 49 :8-12

อพยพ
 3 :6

 3 :14

 12 :5-14,22-24

 12 :46

 15 :1,2

 17 :6

 23 :20-21

 25 :8-9,22

 28 :12 

 28 :29,36

 28 :37,38

 29 :45,46.

 33 :19

เลวีนิติ
 1 :5,13

 2 :1,2

 3 :1-5,16

 4 :3-12, 27-29

 7 :16

 16 :1-31

 17 :11

เลวีนิติ
 22 :17-21

 23 :6-8

 23 :9-14

 23 :15-21

 23 :33-43

 26 :11,12

กันดารวิถี
 19 :2,3,9

 21 :9

 24 :7,8,15-19

 28 :3-10

พระราชบัญญัติ
 11 :18-20

 18 :15-19

 21 :23

 33 :3

นางรูธ
 4 :13,14,17,21,22

1 ซามูเอล
 2 :10

2 ซามูเอล
 7 :12-16

 22 :20-25

 23 :1-4

2 พงศ์กษัตริย์
 1 :6,11,12

รายชื่อเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่น�ามาใช้

31 

32

32,33

33

33

34

34

34

34,35

35,36

36

37,38

39

39

40,41

41

41,42

42

42,43

43

44

44,45

45

45

46

47

47

47

49

52

53

54

หน้า หน้า
56

58

59

60

61

63

65

66

66

67

70

71

73

73

75

76

77

78

79

81



10

1 พงศาวดาร
 17 :11

 17 :12

 17 :13

 17 :14

โยบ
 17 :3

 19 :25-27

เพลงสดุดี
 1 :1-6

 2 :1

 2 :2,3

 2 :4-6

 2 :7

 2 :8

 2 :9

 2 :10-12

 8 :1,2

 8 :6

 16 :8-11

 17 :15

 18 :4-6

 18 :21-24

 20 :4-6

 21 :4

 21 :5

 21 :6,7

 22 :1,2

 22 :6

 22 :7

 22 :8

 22 :9,10

 22 :11

 22 :12,13

 22 :14

เพลงสดุดี
 22 :15

 22 :16

 22 :17

 22 :18

 22 :22

 22 :23-31

 23 :1-6

 24 :3

 24 :7-10

 27 :2

 27 :12

 28 :8

 30 :3

 31 :4,5

 31 :11-15

 33 :6

 34 :20

 35 :4-6

 35 :11,12

 35 :19

 38 :12,13,20

 40 :2,3

 40 :6

 40 :7

 40 :8

 40 :9,10

 40 :14

 41 :5-9

 42 :7

 43 :3

 45 :1-2

 45 :3-4

 45 :5

 45 :6,7

 45 :9,13-15

 45 :16,17

 46 :4-11

 47 :1-9

 49 :15

รายชื่อเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่น�ามาใช้

82

82

82

83

84

84

85

85

86

87

88

88

89

89

90

91

91

92

94

94

95

96

96

97

98

98

99

100

100

100

101

102

102

103

103

104

104

104

106

107

107

108

108

109

109

110

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

118

119

120

122

122

123

124

125

127

128

หน้า หน้า



11

เพลงสดุดี
 50 :2-6

 51 :17

 53 :6

 55 :4,5,12-14

 61 :6,7

 62 :3-4

 65 :2

 67 :1-6

 68 :1-4

 68 :18

 69 :4

 69 :7-9

 69 :19-21

 69 :26

 71 :20

 72 :7-19

 75 :7,8

 78 :2

 80 :14,15,17

 85 :9

 85 :10-13

 86 :9

 86 :12-13

 86 :15

 88 :14-18

 89 :3,4

 89 :19

 89 :20,21

 89 :22

 89 :23

 89 :24

 89 :25

 89 :26

 89 :27-29

 89 :35-37

 90 :2

 91 :11, 12

 91 :13

 เพลงสดุดี
 91 :14-16

 93 :1,2

 95 :1-3

 95 :7-11 

 96 :1-3

 96 :7-13

 97 :1-6

 98 :1-3

 98 :4-9

 99 :1-5

 102 :1-11

 102 :13-22

 102 :25-27

 103 :3,12

 103 :4

 103 :5

 103 :13

 103 :11,17

 103 :22

 107 :1-16

 107 :25-29

 109 :1-5

 109 :8

 109 :25

 110 :1,2

 110 :3

 110 :4

 110 :5,6

 110 :7

 112 :4

 118 :22-24

 118 :26, 27

 119 :97-103

 129 :3

 130 :7,8

 132 :11,12

 132 :13

 132 :14

รายชื่อเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่น�ามาใช้

129

131

131

132

133

134

134

135

136

137

138

138

139

140

141

141

143

143

144

145

145

146

147

147

148

149

149

150

151

152

152

152

153

153

154

155

155

155

หน้า หน้า
156

156

157

157

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

175

176

176

177

177

178

179

180

181

181

182

183

183



12

เพลงสดุดี
 132 :15

 132 :16

132 :17,18

 138 :4,5

 139 :1-4

 139 :7-10

 145 :10-13

 146 :8

147 :3,6

 147 :2,13-14,20

 149 :1-5

 149 :6-9

สุภาษิต
 1 :23

 8 :22-29

 8 :30,31

 30 :4

เพลงซาโลมอน
 5 :16

อิสยาห์
 2 :2,3

 2 :4

 2 :5

 4 :2

 4 :3

 4 :4-6

 5 :1,2

 6 :1-4

 6 :9,10

 7 :14-16

 8 :13-15

 9 :1

อิสยาห์
 9 :2-4

 9 :6,7

 10 :20-22

 11 :1-3

 11 :4,5

 11 :6-9

 11 :10-12

 12 :1-6

 14 :1-3

 16 :5

 17 :7

 19 :23-25

 22 :22

 24 :13-16

 24 :18-23

 25 :6-12

 26 :1-4

 26 :19-21

 27 :1-3,6,12,13

 28 :15,16

 29 :10,13,14

 29 :18

 29 :19

 29 :22-24

 30 :18-33

 32 :1-4

 32 :15-18

 33 :17-24

 35 :1-10

 40 :1-5

 40 :9-11

 41 :8-20

 41 :25

 41 :26,27

 42 :1

 42 :2-4

 42 :6,7,16

 42 :21

รายชื่อเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่น�ามาใช้

183

184

184

185

186

187

187

189

189

190

190

191

193

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

204

205

206

206

207

208

209

210

212

214

215

216

217

219

220

221

222

222

224

224

225

226

229

230

231

232

233

234

236

238

239

240

240

241

243

244

246

247

249

249

250

250

251

253

หน้า หน้า



13

อิสยาห์
 43 :1-21

 44 :1,2

 44 :3-8

 44 :21-26

 45 :17-18

 45 :21-25

 46 :3-4,13

 47 :4

 48 :15-17

 49 :1

 49 :2

 49 :3

 49 :4

 49 :5

 49 :6

 49 :7

 49 :8-26

 50 :3

 50 :4

 50 :5,6

 50 :7-9

 51 :1-23

 52 :1-12

 52 :13

 52 :14

 52 :15

 53 :1,2

 53 :3

 53 :4-6

 53 :7,8

 53 :9

 53 :10,11

 53 :12

 54 :1-17

 55 :1

 55 :2

 55 :3

 55 :4

อิสยาห์
 55 :5

 55 :6

 55 :7

 55 :10,11

 55 :12,13

 56 :6-8

 57 :15-18

 57 :19

 59 :16

 59 :17

 59 :18-20

 59 :21

 60 :1-5

 60 :6-21

 61 :1-3

 61 :4-9

 61 :10,11

 62 :1-3

 62 :4-9

 62 :10-12

 63 :1-6

 63 :7-9

 65 :1,2

 65 :8-10

 65 :17-25

 66 :1

 66 :2

 66 :10-14

 66 :15-24

เยเรมีย์
 3 :14-19

 4 :1-2

 10 :7

 12 :15;  15:19-21;

  24 :6,7; 29:14;

 16 :14,15,19

รายชื่อเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่น�ามาใช้

254

255

256

257

258

259

260

260

261

262

262

263

263

264

265

266

266

268

268

269

270

270

272

273

274

275

277

277

278

279

280

281

282

283

284

285

285

286

หน้า หน้า
287

287

288

289

289

290

292

294

294

295

295

296

297

298

300

302

303

304

306

307

308

309

310

311

312

313

314

314

315

318

319

320

321

321

322



14

เยเรมีย์
 17 :10

 23 :3,4,7,8

 23 :5,6

 28 :9

 30 :3-20,23,24

 30 :21-22

 31 :1-9

 31 :15

 31 :22

 31 :31-34

 32 :37-41

 33 :6-13

 33 :14-18,22

 50 :4-7,19,20

เพลงคร�่าครวญ
 3 :25,26

 3 :30

เอเสเคียล
 1 :26

 11 :17-20

 16 :60-63

 17 :22-24

 20 :34-44

 21 :26,27

 33 :32,33

 34 :11-15,22-31

 36 :8-15,24-38

 37 :1-14

 37 :21-28

 38 :16

 38 :18

 38 :19

 38 :20

 38 :21,22

เอเสเคียล
 38 :23

 39 :6-8,21-29

 47 :6-23

ดาเนียล
 2 :34,35,44,45

 7 :13,14,18,22,27

 9 :24

 9 :25

 9 :26

 9 :27

 10 :5,6

 12 :1

 12 :2

 12 :3

โฮเชยา
 1 :10,11

 2 :15-23

 3 :4

 3 :5

 6 :1-2

 6 :3

 11 :1

 13 :14

 14 :4-8

Joel
 2 :1-17

 2 :18-27

 2 :28,29

 2 :30-32

 3 :1-21

รายชื่อเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่น�ามาใช้

323

323

324

325

326

327

328

329

330

330

332

333

335

336

338

338

339

339

340

341

342

343

343

344

346

348

349

351

351

352

352

352

353

354

356

358

359

361

362

363

364

365

365

366

366

368

369

370

371

372

372

373

373

373

375

375

376

378

379

หน้า หน้า



15

อาโมส
 8 :9

 8 :11

 9 :11-15

โอบาดีห์
 1 :17-21

โยนาห์
 1 :17

 2 :2-7

มีคาห์
 2 :12,13

 4 :1-4,7

 5 :1

 5 :2

 5 :3-4

 5 :5

 7 :15-20

ฮาบากุก
 2 :3

 2 :4

 2 :14

เศฟันยาห์
 3 :9-20

ฮักกัย
 2 :6-9

 2 :23

เศคาริยาห์
 1 :16,17

 2 :1-13

 3 :1-10

 6 :12,13,15

 8 :3-23

 9 :9

 9 :10-12

 10 :3-12

 11 :4-6

 11 :7

 11 :8

 11 :9

 11 :10-11

 11 :12,13

 12 :1-14

 13 :1,2

 13 :7

 13 :8,9

 14 :1-21

มาลาคี
 1 :11

 3 :1

 3 :2-5,16-18

 4 :1-4

 4 :5,6

รายชื่อเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่น�ามาใช้

381

381

382

383

384

384

385

386

387

387

388

389

389

391

391

392

393

395

395

หน้า หน้า
397

400

400

401

403

405

406

408

409

410

411

411

412

414

415

416

417

418

419

423

423

424

426

427





17

A. พระเมสิยาห์ ในฐานะมนุษย์

01. พระเมสิยาห์สืบเชื้อสายมาจากอับราฮาม
 ปฐมกาล 9:26,27; ปฐมกาล 17:7,8,19,21; 
 ปฐมกาล 21:12; ปฐมกาล 22:17,18; 
 ปฐมกาล 28:14. 

02. พระเมสิยาห์มาจากเผ่ายูดาห์  
 ปฐมกาล 49:8-12.

03. พระเมสิยาห์สืบเชื้อสายมาจากเดวิด
 นางรูธ 4:13,14,17,21,22; 
 2 ซามูเอล 7:12-16;  
 1 พงศาวดาร 17:11; อิสยาห์ 11:1-3; 
 อิสยาห์ 16:5;  เยเรมีย์ 30:3-24.

04. พระเมสิยาห์ด�ารงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาล
 เพลงสดุดี 21:5; เพลงสดุดี 89:28-30;  
 เพลงสดุดี 90:2;  เพลงสดุดี 93:1,2; 
 สุภาษิต 8:22-29; มีคาห์ 5:1.

05. ความสัมพันธ์ของพระเมสิยาห์กับ
บิดาของพระองค์
 อพยพ 23:20,21; 1 พงศาวดาร 17:13; 
 เพลงสดุดี 16:8-11; เพลงสดุดี 20:5-7; 
 เพลงสดุดี 28:8;  เพลงสดุดี 89:27; 
 สุภาษิต 8:30-31; 
 อิสยาห์ 42:21; อิสยาห์ 49:5; 
 เยเรมีย์ 30:21,22.

06. พระเมสิยาห์คือพระผู้สร้าง
 เพลงสดุดี 102:26-28; 
 อิสยาห์ 44:1-8,21-24,26; เพลงสดุดี 33:6,9

07. ทรงเป็นพระเมสิยาห์ของอิสราเอล
 อิสยาห์ 4:2; อิสยาห์ 49:6; ดาเนียล 9:25.

08. ชื่อและต�าแหน่งของพระเมสิยาห์
 อพยพ 17:6; เพลงสดุดี 95:1-3; 
 อิสยาห์ 5:1-2; อิสยาห์ 9:5,6.

B. พระลักษณะของพระเมสิยาห์

01. พระเมสิยาห์คือพระบุตรของพระเจ้า
 2 ซามูเอล 7:12-16; เพลงสดุดี 2:7; 
 สุภาษิต 30:4; อิสยาห์ 43:1-13,18-21; 
 เพลงสดุดี 89:4,27,28.

02. พระเมสิยาห์คือลูกแกะของพระเจ้า
 ปฐมกาล 22:8; อพยพ 12:5-14,22-24;  
 เลวีนิติ 4:3-12; เลวีนิติ 4:27-29;  
 เลวีนิติ 16:1-31; เลวีนิติ 22:17-21; 
 กันดารวิถี 28:3,4; อิสยาห์ 53:7.

03. พระเมสิยาห์คือบุตรของมนุษย์
 เพลงสดุดี 80:15,16,18; อิสยาห์ 7:14; 
 อสิยาห ์9:5,6;  เอเสเคียล 1:26; ดาเนยีล 7:13.

04. ความเป็นพระเจ้าของพระเมสิยาห์
 เพลงสดุดี 2:7; เพลงสดุดี 24:7,10; 
 อิสยาห์ 11:2; เยเรมีย์ 23:5,6; มีคาห์ 5:4.

05. พระเมสิยาห์ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
 เพลงสดุดี 45:8; เพลงสดุดี 89:21,22; 
 อิสยาห์ 11:1-3;  อิสยาห์ 42:1.

06. พระเมสิยาห์คือผู้เลี้ยงแกะที่ดี
 เพลงสดุดี 95:7; อิสยาห์ 40:9-11; 
 เอเสเคียล 34:11-15,22-24; 
 มีคาห์ 2:12,13;  เศคาริยาห์ 11:4-6,7.

07. พระเมสิยาห์ทรงสัพพัญญู
 เพลงสดุดี 8:7; เพลงสดุดี 107:25-29; 
 เพลงสดดุ ี110:3;  อสิยาห์ 22:22; อสิยาห์ 40:10; 

08. พระเมสิยาห์ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง 
 เพลงสดุดี 139:1-4; เยเรมีย์ 17:10.

09. พระเมสิยาห์ทรงสถิตอยู่ทั่วทุกหนแห่ง
 เพลงสดุดี 139:7-10.

หัวข้อ
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10. ความถ่อมใจและความขัดสนของพระ
เมสิยาห์
 อิสยาห์ 42:2-4.

11. การเชื่อฟังของพระเมสิยาห์
 เพลงสดุดี 1:1-6; เพลงสดุดี 18:22-25; 
 เพลงสดุดี 40:8,9; อิสยาห์ 53:7,8.

12. ความสมบูรณ์แบบของพระเมสิยาห์
 เพลงสดุดี 45:3; อิสยาห์ 53:9; มีคาห์ 5:3.

13. อ�านาจสูงสุดของพระเมสิยาห์
 อพยพ 3:6; พระราชบัญญัติ 18:18,19; 
 2 ซามูเอล 23:1-4; เพลงสดุดี 98:9; 
 เพลงสดุดี 110:1,2; เศคาริยาห์ 9:10.

14. พระเมสยิาหท์รงท�าใหพ้ระสริขิองพระเจา้ 
 เพลงสดุดี 21:6; เพลงสดุดี 45:4,5; 
 อิสยาห์ 4:2; อิสยาห์ 12:1-6; อิสยาห์ 49:3; 
 อิสยาห์ 60:1-5.

15. พระเมสยิาหท์รงเปีย่มไปด้วยความเมตตา 
 เพลงสดุดี 103:13; เพลงสดุดี 112:4; 
 อิสยาห์ 66:2; เศคาริยาห์ 11:7.

16. อ�านาจและพละก�าลังของพระเมสิยาห์
 อพยพ 17:6; เพลงสดุดี 45:6; 
 อิสยาห์ 40:9-11; อิสยาห์ 49:2,7; 
 มีคาห์ 2:12,13.

17. ความอ่อนโยนและความอ่อนแอของ 
 เพลงสดุดี 45:4,5; อิสยาห์ 29:19.

18. ความบริสุทธิ์ ความงามและพระสิริของ
พระเมสิยาห์
 เพลงสดุดี 17:15; เพลงสดุดี 21:6; 
 เพลงสดุดี 45:2,3; เพลงสดุดี 99:1-5; 
 เพลงซาโลมอน 5:16; 
 อิสยาห์ 33:17-24; อิสยาห์ 42:21; 

 ดาเนียล 10:5,6.

19. ความลึกลับของพระเมสิยาห์
 อพยพ 3:14; เพลงสดุดี 78:2.

20. ความรักของกษัตริย์ต่อประชาชนของ
พระองค์ 
 อิสยาห์ 62:4-9; โฮเชยา 2:15-23.

21. พระเมสิยาห์คือแสงสว่าง
 2 ซามูเอล 23:1-4; เพลงสดุดี 43:3; 
 อิสยาห์ 2:5; อิสยาห์ 9:1-3; 
 อิสยาห์ 42:6,7,16; อิสยาห์ 60:19,20.

22. ความดีของพระเจ้าและพระเมสิยาห์
 อพยพ 15:1,2; เพลงสดุดี 86:15; 
 เพลงสดุดี 103:11,17; เยเรมีย์ 31:1-9.

23. พระคณุของพระเจา้และพระเมสิยาห์
 ปฐมกาล 28:14; อพยพ 33:19; 
 เพลงสดุดี 45:3; 
 เพลงสดุดี 86:15; อิสยาห์ 62:4-9; 
 เพลงคร�่าครวญ 3:25,26.

24. พระเจ้าและพระเมสิยาห์ประทานความ
ชื่นชมยินดีและความเบิกบานใจ
ให้แก่ผู้ชอบธรรมและผู้เชื่อ 
 อิสยาห์ 29:19. 

C. การปรากฎตัวของ พระเมสิยาห์

01. การก�าเนิดของพระเมสิยาห์เป็นไปตาม
ค�าพยากรณ์
 ปฐมกาล 3:15; เพลงสดุดี 132:11,12; 
 อิสยาห์ 9:5,6; อิสยาห์ 11:1-3; อิสยาห์ 49:1; 
 อิสยาห์ 60:1-3; เยเรมีย์ 23:5,6; 
 เยเรมีย์ 31:22; เยเรมีย์ 33:14-15,22; 
 ฮาบากุก 2:3; 
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 ฮักกัย 2:24; เศคาริยาห์ 3:8.

02. บรรพบุรุษของพระเมสิยาห์
ได้รับการป่าวประกาศ
 อิสยาห์ 40:1-5; มาลาคี 3:1; มาลาคี 4:5,6.

03. สถานที่เกิดของพระเมสิยาห์
 มีคาห์ 5:1.

04. ชีวิตของพระเมสิยาห์จนถึงการปรากฎ
ตัวครั้งแรกของพระองค์
 อิสยาห์ 7:14-16.

05. ค�าพยากรณเ์รือ่งการฆ่าเด็กๆ ในเมอืง
เบธเลเฮม็
 เยเรมีย์ 31:15.

D. ต�าแหน่งของพระเมสิยาห์

01. การแต่งตั้งของพระเมสิยาห์
 เพลงสดุดี 89:21; สุภาษิต 8:22-29; 
 อิสยาห์ 61:1.

02. ต�าแหน่งของพระเมสิยาห์ ในฐานะผู้
เผยพระวจนะ
 พระราชบัญญัติ 18:15-19; อิสยาห์ 50:4; 
 เยเรมีย์ 28:9; เอเสเคียล 33:32,33; 
 มาลาคี 4:5,6. 

03. ต�าแหน่งของพระเมสิยาห์ ในฐานะ
ปุโรหิต
 ปฐมกาล 14:18; อพยพ 28:12,29,36-38; 
เพลงสดุดี 110:4; เยเรมีย์ 33:14-18,22; 
 เศคาริยาห์ 6:12,13,15.

04. ต�าแหน่งของพระเมสิยาห์ ในฐานะกษตัริย์
 ปฐมกาล 49:8-12; กันดารวิถี 24:7,8,15-19; 
 2 ซามูเอล 7:12-16; 1 พงศาวดาร 17:11; 

 เพลงสดุดี 45:10,14-18; 
 เพลงสดุดี 47:2-10; 
 เพลงสดุดี 72:7-19; เพลงสดุดี 93:1,2; 
 เพลงสดุดี 132:17,18; เศคาริยาห์ 9:9.

05. พระเมสิยาห์ทรงเป็นผู้ ไถ่บาป
 โยบ 19:25-27; อิสยาห์ 41:8-20; 
 อิสยาห์ 44:1-8,21,24-26; อิสยาห์ 45:17; 
 อิสยาห์ 47:4; อิสยาห์ 52:7-12; 
 อิสยาห์ 59:18-20; อิสยาห์ 63:1-6; 
 เยเรมีย์ 30:3-24; 
 เยเรมีย์ 33:14-18,22; เศฟันยาห์ 3:9-20; 
 เศคาริยาห์ 3:1-10; เศคาริยาห์ 10:3-12.

06. พระเมสิยาห์ทรงเป็นที่ปรึกษา
 อิสยาห์ 59:16.

07. พระเมสิยาห์ทรงเป็นคนกลาง
 พระราชบัญญัติ 18:15-19; อิสยาห์ 59:16.

08. พระเมสิยาห์ทรงเป็นผู้รับรอง
 โยบ 17:3; เยเรมีย์ 30:21,22.

09. พระเมสิยาห์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
 เพลงสดุดี 130:7,8; อิสยาห์ 43:1-13,18-21; 
 อิสยาห์ 25:9; อิสยาห์ 30:18; 
 อิสยาห์ 45:21,22; อิสยาห์ 49:6;
 เยเรมีย์ 23:6; เยเรมีย์ 33:16.

10. พระเมสิยาห์ทรงเป็นผู้พิพากษา
 เศคาริยาห์ 3:1-10.

E. ภารกิจและพันธกิจ ของพระเมสิยาห์

01. พันธกิจต่างๆ ของพระเมสิยาห์
 2 พงศ์กษัตริย์ 1:6,11,12; อิสยาห์ 28:15,16; 
 อิสยาห์ 42:6,7,16; อิสยาห์ 48:15-17.
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02. สถานที่ในการท�าพนัธกจิของพระเมสยิาห์
 อิสยาห์ 8:23; อิสยาห์ 41:25; โฮเชยา 11:1.

03. การทดลองที่พระเมสิยาห์ต้องเผชิญ
 เพลงสดุดี 91:11,12.

04. ชัยชนะเหนือบาปของพระเมสิยาห์
 โฮเชยา 13:14; เศคาริยาห์ 13:1,2.

05. การอัศจรรย์ของพระเมสิยาห์
 เพลงสดุดี 146:8; อิสยาห์ 35:5-10; 
 อิสยาห์ 29:18.

06. ภารกิจและอาชีพของพระเมสิยาห์
 อิสยาห์ 61:1-3.

07. ข้อเสนอในการได้รับความรอดจากพระ
เมสิยาห์ 
 เพลงสดุดี 85:10; อิสยาห์ 55:1,2,6.

08. การพิพากษาของพระเมสิยาห์
 ปฐมกาล 3:21; เพลงสดุดี 40:10,11; 
 เพลงสดุดี 45:7,8; เพลงสดุดี 85:11-14; 
 อิสยาห์ 32:1,2; อิสยาห์ 46:13; 
 อิสยาห์ 59:16,17; 
 เยเรมีย์ 33:14-18,22.

09. ความชอบธรรมของพระเมสิยาห์
 2 ซามูเอล 23:1-4; เพลงสดุดี 45:4,5; 
 เพลงสดุดี 112:4; อิสยาห์ 16:5.

10. พระเมสิยาห์จะเป็นพระเมสิยาห์ส�าหรับ
ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย
 ปฐมกาล 12:3; ปฐมกาล 26:3-5; 
 พระราชบัญญัติ 33:3; 
 เพลงสดุดี 2:8; เพลงสดุดี 22:24-32; 
 เพลงสดุดี 46:11; เพลงสดุดี 72:7-19; 
 เพลงสดุดี 98:1-3; 
 เพลงสดุดี 102:14-23; 
 อิสยาห์ 11:10-12; อิสยาห์ 19:23-25; 

 อิสยาห์ 24:13-16; อิสยาห์ 42:2-4; 
 อิสยาห์ 45:22-25; อิสยาห์ 49:6; 
 อิสยาห์ 51:1-23; อิสยาห์ 52:15; 
 อิสยาห์ 55:4,5; 
 อิสยาห์ 56:6-8; อิสยาห์ 60:1-5; 
 อิสยาห์ 61:10,11; 
 อิสยาห์ 62:1-3,10-12; อิสยาห์ 65:1,2; 
 อิสยาห์ 66:10-13,15-24; เยเรมีย์ 4:2; 
 เยเรมีย์ 10:7; เยเรมีย์ 16:19; 
 อาโมส 9:11-15; มีคาห์ 4:1-4; 
 ฮักกัย 2:7-10; เศคาริยาห์ 2:1-13; 
 เศคาริยาห์ 8:1-23; 
 เศคาริยาห์ 14:1-21; มาลาคี 1:11.

11. พระเมสิยาห์จะประทานชีวิตนิรันดร์
 โยบ 19:25; เพลงสดุดี 103:4; อิสยาห์ 25:8; 
 อิสยาห์ 55:3; โฮเชยา 13:14; 
 เอเสเคียล 37:11-14; เศคาริยาห์ 2:1-13.

12. พระเมสิยาห์ทรงท�าตามพระบัญญัติทุก
ข้อของพระเจ้า
 พระราชบัญญัติ 11:18-20; 
 2 ซามูเอล 22:20-25; เพลงสดุดี 1:1-6; 
 เพลงสดุดี 40:7; เพลงสดุดี 119:97-103; 
 อิสยาห์ 42:2-4.

13. พระเจ้าทรงรับรองพันธกิจของพระเม
สิยาห์
 เพลงสดุดี 20:5-7; เพลงสดุดี 89:23,28-30; 
 อิสยาห์ 42:1.

14. พระเมสิยาห์ทรงมีชัยชนะเหนือความ
ตาย และความมืดมิด
 เพลงสดุดี 49:16; เพลงสดุดี 86:12,13; 
 เพลงสดุดี 110:1; โฮเชยา 13:14.

15. พระเมสิยาห์ทรงน�าข่าวดีมา
 เพลงสดุดี 96:1-3; อิสยาห์ 9:1-3; 
 อิสยาห์ 41:26,27; อิสยาห์ 52:7-12; 
 อิสยาห์ 61:1-3; เอเสเคียล 33:32,33.
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16. พระเมสิยาห์จะทรงอวยพรประชาชน
ของพระองค์
 เพลงสดุดี 21:7,8; เพลงสดุดี 45:10,14-16; 
 เพลงสดุดี 132:13-16; อิสยาห์ 4:2; 
 โยเอล 2:18-27.

17. พระเมสิยาห์จะสร้างพระวิหารส�าหรับ
พระเจ้า
 1 พงศาวดาร 17:12; เพลงสดุดี 118:22-24; 
 อิสยาห์ 66:1; เยเรมีย์ 31:1-9; 
 เอเสเคียล 37:26-28; เศคาริยาห์ 1:16,17; 
 เศคาริยาห์ 6:12,13,15.

18. พระเจ้าจะทรงสถิตย์อยู่ท่ามกลางคน
ของพระองค์
 อพยพ 25:8,9; อพยพ 29:45,46; 
 เลวีนิติ 26:11,12; เพลงสดุดี 46:5-12; 
 อิสยาห์ 12:1-6; เอเสเคียล 37:21-28; 
 เศฟันยาห์ 3:9-20; เศคาริยาห์ 2:1-13.

19. พระเมสิยาห์จะทรงปลอบประโลม
 อิสยาห์ 51:3; อิสยาห์ 52:9; 
 อิสยาห์ 66:10-13; เศคาริยาห์ 1:16,17.

20. พระเมสิยาห์จะทรงสร้างพันธสัญญาใหม่
 อิสยาห์ 49:8-26; อิสยาห์ 55:3; 
 อิสยาห์ 59:21; อิสยาห์ 61:4-9; 
 อิสยาห์ 62:4-9; 
 เยเรมีย์ 31:31-34; เยเรมีย์ 32:37-41; 
 เยเรมีย์ 50:4-7,19,20; 
 เอเสเคียล 16:60-63; เอเสเคียล 37:21-28; 
 โฮเชยา 2:15-23; 
 อาโมส 9:11-15.

21. พระเมสิยาห์จะทรงให้อภัยความบาป
 เพลงสดุดี 103:3,12; อิสยาห์ 55:7; 
 เยเรมีย์ 33:6-13; โยเอล 3:21; 
 มีคาห์ 7:15-20.

22. ผู้รับใช้พระเมสิยาห์จะ ได้รับการอวยพร
 ปฐมกาล 22:17,18; ปฐมกาล 28:14; 
 เพลงสดุดี 89:25; อิสยาห์ 40:9-11; 
 อิสยาห์ 49:4; 
 อิสยาห์ 53:10-12; อิสยาห์ 55:10,11; 
 อิสยาห์ 62:10-12; เอเสเคียล 17:22-24; 
 อาโมส 8:11.

23. พระเมสิยาห์จะท�าให้คนของพระองค์
กลับใจมาเชื่อพระองค์
 เพลงสดุดี 51:19; อิสยาห์ 57:15-19; 
 เอเสเคียล 11:17-20; โฮเชยา 2:15-23; 
 โฮเชยา 3:4; 
 โฮเชยา 6:1,2; มาลาคี 4:5,6.

24. พระเมสิยาห์จะทรงน�ามาซึ่งสันติสุข
 อิสยาห์ 54:10-13; อิสยาห์ 57:15-19; 
 อิสยาห์ 66:10-13; เยเรมีย์ 28:9; 
 เยเรมีย์ 33:6-13; มีคาห์ 5:4; 
 เศคาริยาห์ 9:10-12.

25 พระเมสิยาห์จะเป็นผู้ที่คนเชื่อและ
สรรเสริญ
 เพลงสดุดี 8:2-3; เพลงสดุดี 22:23; 
 เพลงสดุดี 45:17,18; เพลงสดุดี 103:22;
 อิสยาห์ 8:13-15; ฮาบากุก 2:4; 
 เศคาริยาห์ 11:10,11.

26. การได้รับการไถ่บาปโดยพระเมสิยาห์
 กันดารวิถี 21:9; เพลงสดุดี 53:7; 
 เพลงสดุดี 89:20; เพลงสดุดี 95:7-11; 
 เพลงสดุดี 103:4; 
 เพลงสดุดี 107:1-3; เพลงสดุดี 130:7,8; 
 เพลงสดุดี 147:3,6; อิสยาห์ 40:1-5; 
 อิสยาห์ 49:6; อิสยาห์ 63:7-9; 
 เอเสเคียล 34:11-15,22-31; 
 ดาเนียล 9:24.

27. การให้หัวใจใหม่และจิตวิญญาณใหม่
 เพลงสดุดี 51:19; เพลงสดุดี 103:5; 
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 เอเสเคียล 11:17-20; เอเสเคียล 36:26,27; 
 เอเสเคียล 37:9,10,14; เอเสเคียล 39:29; 
 โยเอล 2:28,29.

F. การทนทุกข์ทรมานและการ
สิ้นพระชนม์ของ พระเมสิยาห์

01. การสิ้นพระชนม์ของพระเมสิยาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์
 เพลงสดุดี 16:8-11; เพลงสดุดี 22:1,2; 
 เพลงสดุดี 91:14-16; ดาเนียล 9:25-26; 
 เศคาริยาห์ 13:7.

02. การเดินทางสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเม
สิยาห์ เป็นไปตามค�าพยากรณ์
 เพลงสดุดี 118:26,27; เศคาริยาห์ 9:9.

03. พระเมสิยาห์จะถูกปฏิเสธ
 เพลงสดุดี 62:4,5; เพลงสดุดี 118:22-24; 
 อิสยาห์ 5:1,2; อิสยาห์ 8:13-15; 
 อิสยาห์ 29:10,13,14; อิสยาห์ 49:4,5,7; 
 อิสยาห์ 53:3; อิสยาห์ 65:1,2; 
 เศคาริยาห์ 11:8; เศคาริยาห์ 12:1-14.

04. ผลจากการปฏิเสธ พระเมสิยาห์
 ดาเนียล 9:25-27; เศคาริยาห์ 11:10,11.

05. พระเมสิยาห์จะถูกทรยศหักหลัง
 เพลงสดุดี 41:6-10; 
 เพลงสดุดี 55:5,6,13-15; 
 เพลงสดุดี 109:8; อิสยาห์ 29:18; 
 เศคาริยาห์ 11:12,13.

06. พระเมสิยาห์จะถูกทิ้งไว้เพียงล�าพัง
 เพลงสดุดี 88:15-19; เศคาริยาห์ 13:7.

07. ค�ากล่าวหาและการไต่สวนพระเมสิยาห์
 เพลงสดุดี 27:12; เพลงสดุดี 35:11,12; 
 เพลงสดุดี 41:6-10; เพลงสดุดี 109:1-5.

08. รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระเม
สิยาห์
 เพลงสดุดี 22:2,3,7-19; เพลงสดุดี 34:21; 
 อิสยาห์ 53:9; อาโมส 8:9; 
 เศคาริยาห์ 12:1-14.

09. พระเมสิยาห์ทรงเป็นเครื่องบูชาและ
ทรงไถ่ โทษความบาป
 อิสยาห์ 53:4-6,10-12.

10. ความตั้งใจสละพระชนม์ชีพของพระเม
สิยาห์
 เพลงสดุดี 31:5,6; เพลงสดุดี 40:8.

11. การทนทุกข์ทรมานของพระเมสิยาห์
 พระราชบัญญัติ 21:23; เพลงสดุดี 18:5-7; 
 เพลงสดุดี 27:2; เพลงสดุดี 31:12-16; 
 เพลงสดุดี 35:19; 
 เพลงสดุดี 38:13,14,21; เพลงสดุดี 40:15; 
 เพลงสดุดี 42:8; เพลงสดุดี 55:5,6,13-15; 
 เพลงสดุดี 69:5,9-10; 
 เพลงสดุดี 102:1-12; เพลงสดุดี 109:25; 
 เพลงสดุดี 110:7; อิสยาห์ 50:3; 
 อิสยาห์ 53:1,2; 
 อิสยาห์ 63:1-6; เพลงคร�่าครวญ 3:30; 
 เศคาริยาห์ 11:8.

12. พระเมสิยาห์จะได้รับการต่อต้าน
 เพลงสดุดี 2:1-3; เพลงสดุดี 35:4-6; 
 เพลงสดุดี 41:6-10; เพลงสดุดี 69:5.

13. รายละเอียดเกี่ยวกับการทนทุกข์ของ
พระเมสิยาห์
 อพยพ 12:46; เพลงสดุดี 69:20-22,27; 
 เพลงสดุดี 88:15-19; เพลงสดุดี 129:3; 
 อิสยาห์ 50:7-9;
 อิสยาห์ 52:14; อิสยาห์ 53:1-8; มีคาห์ 4:14. 

14. พระเมสิยาห์จะไม่ ได้รับความเชื่อถือ
 อิสยาห์ 6:9,10; อิสยาห์ 53:1,2.
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G. การฟ้ืนขึ้นมาจากความตายและ
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเมสิยาห์

01. การฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเมสิ
ยาห์ เป็นไปตามค�าพยากรณ์
 โยบ 19:25-27; เพลงสดุดี 16:8-11; 
 เพลงสดุดี 30:4; เพลงสดุดี 40:3,4;
 เพลงสดุดี 49:16; เพลงสดุดี 71:20; 
 เพลงสดุดี 91:14-16; อิสยาห์ 53:10,11; 
 โยนาห์ 1;17; โยนาห์ 2:2-7.

02. การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเมสิยาห์
เป็นไปตามค�าพยากรณ์
 เพลงสดุดี 24:3,7-10; เพลงสดุดี 47:2-10; 
 เพลงสดุดี 68:19.

03. การได้รับการยกชูขึ้นของพระเมสิยาห์
เป็นไปตามค�าพยากรณ์
 เพลงสดุดี 91:14-16; เพลงสดุดี 110:7; 
 อิสยาห์ 52:13; เอเสเคียล 21:26,27. 

04. พระเมสิยาห์จะเทพระวิญญาณของ
พระองค์ลงมา
 เพลงสดุดี 68:19; สุภาษิต 1:23; 
 อิสยาห์ 32:15-18; อิสยาห์ 44:3-4; 
 เอเสเคียล 36:8-38; เอเสเคียล 39:29; 
 โยเอล 2:28,29; เศคาริยาห์ 12:10.

05. พระเมสิยาห์จะได้เห็นผลมากมาย
 เพลงสดุดี 1:3; อิสยาห์ 60:21; 
 อิสยาห์ 61:11; โฮเชยา 14:4-8. 

06. เป็นที่สถิตย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 อิสยาห์ 57:15-19; เยเรมีย์ 31:33; 
 เอเสเคียล 11:19; เอเสเคียล 36:26,27; 
 เอเสเคียล 37:9,10.

H. อนาคตของพระเมสิยาห์

01. การเสด็จกลับมาของพระเมสิยาห์เป็น
ไปตามค�าพยากรณ์ 
 เพลงสดุดี 50:3-6; เพลงสดุดี 96:13; 
 อิสยาห์ 25:6-12; อิสยาห์ 65:17-25; 
 อิสยาห์ 66:15,16; 
 ดาเนียล 7:13,14,18,22,27; ฮาบากุก 2:3; 
 เศคาริยาห์ 12:1-14; เศคาริยาห์ 14:1-21.

02. การพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
ยาห์
 1 ซามูเอล 2:10; เพลงสดุดี 2:4-6,9-12; 
 เพลงสดุดี 50:2-6; เพลงสดุดี 68:1-5; 
 เพลงสดุดี 75:8,9; เพลงสดุดี 96:7-13; 
 เพลงสดุดี 97:1-6; เพลงสดุดี 98:4-9;
 เพลงสดุดี 110:1,2,5,6; 
 เพลงสดุดี 149:6-9; อิสยาห์ 2:4; 
 อิสยาห์ 11:4,5; 
 อิสยาห์ 24:18-23; อิสยาห์ 26:19-21; 
 อิสยาห์ 27:1-3,6,12,13; อิสยาห์ 51:5,6; 
 อิสยาห์ 59:18-20; อิสยาห์ 63:1-6; 
 อิสยาห์ 66:15-24; เอเสเคียล 38:16-23; 
 ดาเนียล 12:1,2; โยเอล 2:1-17,30-32; 
 โยเอล 3:1-21; เศคาริยาห์ 11:9; 
 เศคาริยาห์ 13:8,9; มาลาคี 3:2-5,16-18; 
 มาลาคี 4:1-4.

03. อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
 ปฐมกาล 49:8-12; กันดารวิถี 24:7,8,15-19; 
 1 ซามูเอล 2:10; 2 ซามูเอล 7:12-16; 
 1 พงศาวดาร 17:14; เพลงสดุดี 2:4-6,8-12; 
 เพลงสดุดี 22:24-32; 
 เพลงสดุดี 45:8,9,17,18; 
 เพลงสดุดี 46:5-12; เพลงสดุดี 47:2-9; 
 เพลงสดุดี 50:2-6; เพลงสดุดี 53:7; 
 เพลงสดุดี 65:3.
 เพลงสดุดี 67:2-7; เพลงสดุดี 68:1-5; 
 เพลงสดุดี 72:7-19; เพลงสดุดี 85:11-14; 
 เพลงสดุดี 86:9; 
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 เพลงสดุดี 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 
 เพลงสดุดี 96:7-13; เพลงสดุดี 97:1-6; 
 เพลงสดุดี 98:4-9; เพลงสดุดี 99:1-5; 
 เพลงสดุดี 102:14-23; เพลงสดุดี 107:1-3; 
 เพลงสดุดี 110:1-3,5,6; เพลงสดุดี 130:7,8; 
 เพลงสดุดี 132:11-18; 
 เพลงสดุดี 138:4,5;  
 เพลงสดุดี 145:10-13; 
 เพลงสดุดี 147:2,13,14,20; 
 เพลงสดุดี 149:1-5; อิสยาห์ 2:2-5;
 อิสยาห์ 4:2,6; อิสยาห์ 6:1-4; 
 อิสยาห์ 10:20-22; อิสยาห์ 11:4-12; 
 อิสยาห์ 12:1-6; 
 อิสยาห์ 14:1-3; อิสยาห์ 16:5; 
 อิสยาห์ 17:7; อิสยาห์ 19:23-25; 
 อิสยาห์ 24:13-16,18-23; อิสยาห์ 25:6-12; 
 อิสยาห์ 26:1-4; อิสยาห์ 27:1-3,6,12,13; 
 อิสยาห์ 29:22-24; อิสยาห์ 30:18-33; 
 อิสยาห์ 32:1,2,15-18; อิสยาห์ 33:17-24; 
 อิสยาห์ 35:5-10; อิสยาห์ 40:1-5,9-11; 
 อิสยาห์ 41:8-20; อิสยาห์ 42:2-4,6,7,16; 
 อิสยาห์ 43:1-13,18-21; 
 อิสยาห์ 44:1-8,21-24,26; 
 อิสยาห์ 45:17,18,22-25; อิสยาห์ 46:3,4,13; 
 อิสยาห์ 49:6-26; อิสยาห์ 51:1-23; 
 อิสยาห์ 52:7-12; 
 อิสยาห์ 54:1-17; อิสยาห์ 55:12,13;
 อิสยาห์ 56:6-8; 
 อิสยาห์ 59:18-21; อิสยาห์ 60:1-21; 
 อิสยาห์ 61:4-11; อิสยาห์ 62:1-12; 
 อิสยาห์ 63:7-9; อิสยาห์ 65:17-25; 
 อิสยาห์ 66:15-24; เยเรมีย์ 3:14-19; 
 เยเรมีย์ 12:15; เยเรมีย์ 15:19-21; 
 เยเรมีย์ 16:14,15,19; เยเรมีย์ 23:3-8; 
 เยเรมีย์ 24:6,7; เยเรมีย์ 29:14; 
 เยเรมีย์ 30:3-24; เยเรมีย์ 31:1-9,31-34; 
 เยเรมีย์ 32:37-41; เยเรมีย์ 33:6-13; 
 เยเรมีย์ 50:4-7,19,20; 
 เอเสเคียล 11:17-20; 
 เอเสเคียล 20:34-42;

 เอเสเคียล 34:11-31; 
 เอเสเคียล 36:8-38; 
 เอเสเคียล 37:1-14,21-28; 
 เอเสเคียล 38:23;
 เอเสเคียล 39:6-8,21-29; 
 เอเสเคียล 47:6-23; 
 ดาเนียล 2:34,35,44,45; 
 ดาเนียล 7:13,14,18,22,27; 
 ดาเนียล 12:1,3; 
 โฮเชยา 1:10,11; โฮเชยา 2:15-23; 
 โฮเชยา 3:5; โฮเชยา 6:1-3; โฮเชยา 13:14; 
 โฮเชยา 14:4-8; 
 โยเอล 2:18-27; โยเอล 3:1-21; 
 อาโมส 9:11-15; โอบาดีย์ 1:17-21; 
 มีคาห์ 2:12,13; 
 มีคาห์ 4:1-4,7; มีคาห์ 5:2,3; 
 มีคาห์ 7:15-20; ฮาบากุก 2:14; 
 เศฟันยาห์ 3:9-20; 
 ฮักกัย 2:7-10; เศคาริยาห์ 1:16,17; 
 เศคาริยาห์ 2:1-13; เศคาริยาห์ 3:1-10; 
 เศคาริยาห์ 6:12,13,15; เศคาริยาห์ 8:1-23; 
 เศคาริยาห์ 9:10-12; เศคาริยาห์ 10:3-12; 
 เศคาริยาห์ 12:1-14; เศคาริยาห์ 13:1-2,8,9; 
 เศคาริยาห์ 14:1-21; มาลาคี 1:11; 
 มาลาคี 3:2-5,16-18; มาลาคี 4:1-4. 

04. บัลลังก์ของพระเมสิยาห์
 เพลงสดุดี 45:7; อิสยาห์ 9:5,6.

05. พระสิริและฤทธิ์อ�านาจของ พระเมสิ
ยาห์
 เพลงสดุดี 46:5-12; เพลงสดุดี 61:7,8; 
 เพลงสดุดี 72:7-19; เพลงสดุดี 95:1-3; 
 เพลงสดุดี 102:14-23; อิสยาห์ 25:6-12; 
 อิสยาห์ 60:8-21; อิสยาห์ 65:17-25.

06. การอธษิฐานดว้ยใจรอ้นรนของพระเมสยิาห์
 อิสยาห์ 53:12,; อิสยาห์ 59:16.

07. พระเมสิยาห์จะนั่งที่พระหัตถ์ขวาของ
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พระเจ้า
 เพลงสดุดี 80:15,16,18; 
 เพลงสดุดี 110:1-2.

08. พระเมสิยาห์จะทรงมีชีวิตนิรันดร์
 เพลงสดุดี 61:7,8.

09. ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคนของ
พระองค์
 เพลงสดุดี 91:13; อิสยาห์ 4:3; 
 อิสยาห์ 10:20-22; อิสยาห์ 14:1-3; 
 อิสยาห์ 17:7; 
 อิสยาห์ 27:1-3,6,12,13; 
 อิสยาห์ 33:17-24; อิสยาห์ 35:5-10;
 อิสยาห์ 41:8-20; อิสยาห์ 43:1-13,18-21; 
 อิสยาห์ 45:22-25; อิสยาห์ 46:3,4,13; 
 อิสยาห์ 49:8-26; อิสยาห์ 52:7-12; 
 อิสยาห์ 54:1-17; 
 อิสยาห์ 56:6-8; อิสยาห์ 57:15-18; 
 อิสยาห์ 59:21; อิสยาห์ 60:6-21; 
 อิสยาห์ 61;4-9,10,11; 
 อิสยาห์ 62:1-12; อิสยาห์ 65:8-10; 
 อิสยาห์ 66:15-24; เยเรมีย์ 3:14-19; 
 เยเรมีย์ 12:15; เยเรมีย์ 15:19-21; 
 เยเรมีย์ 16:14,15,19; เยเรมีย์ 23:3,4,7,8; 
 เยเรมีย์ 24:6,7; เยเรมีย์ 29:14; 
 เยเรมีย์ 30:3-24; เยเรมีย์ 32:37-41; 
 เยเรมีย์ 33:6-18,22; เอเสเคียล 20:34-42; 
 เอเสเคียล 34:11-31; เอเสเคียล 36:8-38; 
 เอเสเคียล 37:1-14; 
 เอเสเคียล 39:6-8,21-29; ดาเนียล 9:27; 
 โฮเชยา 1:10,11; 
 โฮเชยา 2:15-23; โฮเชยา 3:4; 
 อาโมส 9:11-15; โอบาดีย์ 1:17-21; 
 มีคาห์ 2:12,13; มีคาห์ 4:1-4,7; 
 มีคาห์ 7:15-20; เศฟันยาห์ 3:9-20; 
 ฮักกัย 2:7-10; เศคาริยาห์ 1:16,17; 
 เศคาริยาห์ 2:1-13; 
 เศคาริยาห์ 3:1-10; เศคาริยาห์ 8:1-23; 
 เศคาริยาห์ 9:10-12; เศคาริยาห์ 10:3-12; 

 เศคาริยาห์ 12:1-14; เศคาริยาห์ 13:8,9; 
 เศคาริยาห์ 14:1-21; มาลาคี 4:1-4.

10. ค�าพยากรณ์เรื่องอาณาจักรแห่งสันติสุข
ที่เป็นนิรันดร์
 อิสยาห์ 9:6; อิสยาห์ 11:6-9; 
 เอเสเคียล 37:1-14,21-28; 
 ดาเนียล 2:34,35,44,45; 
 ดาเนียล 7:13,14,18,22,27; 
 โฮเชยา 2:15-23; 
 โยเอล 3:1-21.

11. พระเมสิยาห์จะได้รับการยกย่อง
 อิสยาห์ 4:2; อิสยาห์ 43:21; อิสยาห์ 44:23; 
 อิสยาห์ 49:3; อิสยาห์ 60:21; อิสยาห์ 61:3; 
 ดาเนียล 7:13,14.

Y. พระเมสิยาห์ทรงเป็นเครื่องบูชา
และงานเทศกาล

01. เครื่องเผาบูชา - ด้วยเนื้อ เปรียบเสมือน
งานของพระเมสิยาห์- กลิ่นอันหอมหวาน
 เลวีนิติ 1:5,13; เลวีนิติ 2:1,2.

02. เครื่องเผาบูชาเล็งไปที่งานของ
พระเมสิยาห์- การถวายด้วยความเต็มใจ
 เลวีนิติ 7:16.

03. เครื่องเผาบูชาเปรียบเสมือน สิ่งที่พระ
เมสิยาห์กระท�า- เครื่องบูชาที่ปราศจาก 
มลทิน - เป็นเครื่องบูชาที่ถูกเผาอย่างต่อ
เนื่อง
 เลวีนิติ 22:17-21; กันดารวิถี 28:3,4.

04. ศานติบูชาและถวายเครื่องบูชาด้วยใจ
ขอบพระคุณ หมายถึงงานของ พระเมสิยาห์
 เลวีนิติ 3:1-5,16; เพลงสดุดี 51:17.

05. เครื่องบูชาไถ่บาปชี้ถึงงานของ พระเม
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สิยาห์
 เลวีนิติ 4:3-12; เลวีนิติ 4:27-29.

06. วันไถ่ โทษบาปชี้ถึงพระราชกิจของ
ของพระเมสิยาห์
 เลวีนิติ 16:1-31; เลวีนิติ 17:11.

07. เครื่องถวายวัวแดงชี้ถึง งานของพระเม
สิยาห์
 กันดารวิถี 19:2,3,9.

08. เทศกาลปัสกาชี้ถึงสิ่งที่ พระเมสิยาห์ทรง
กระท�า
 อพยพ 12:5-14, 22-24.

09. เทศกาลขนมปังไร้เชื้อชี้ถึง สิ่งที่พระเมสิ
ยาห์ทรงกระท�า
 เลวีนิติ 23:6-8.

10. กองมัดฟางของผลผลิตแรกชี้ถึง การฟื้น
คืนพระชนม์ของพระเมสิยาห์
 เลวีนิติ 23:9-14.

11. เทศกาลของผลไม้ชุดแรกงานฉลองเก็บ
เกี่ยวผลแรก  50 วันหลัง จากวันปัสกาชี้ถึง
การไหลล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์  
 เลวีนิติ 23:15-21.

12. เทศกาลอยู่เพิงมีความสัมพันธ์กับ พระ
ราชกิจของพระเมสิยาห์
 เลวีนิติ 23:33-43.
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มีข้อพระคัมภีร์อีกหลายข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การมาของอาณาจักรของพระเมสิยาห์
เมื่อพระเมสิยาห์เสด็จมาคร้ังแรก แผ่น
ดินของพระองค์ ได้เข้ามาใกล้แล้ว
แต่ทุกคนจะได้เข้าใจถึงแผ่นดินของ
พระเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อพระองค์เสด็จ
กลับมาเป็นคร้ังที่สอง 
ข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ กล่าวถึง
อาณาจักรของพระองค์ 

เราเลือกที่จะไม่กล่าวถึงข้อความที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดเนื่องจาก
เน้ือที่มีจ�ากัด แต่จะใช้รหัสตัวเลข
เพ่ือแสดงถึงกลุ่มของข้อพระคัมภีร์ที่
กล่าวถึงด้านล่าง
รหัสเหล่าน้ันคือ #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7

อาณาจักรในอนาคตของ
พระเมสิยาห์เมื่อวันนั้นมาถึง :

#1 ฤทธิ์อ�านาจ ความยิ่งใหญ่และพระสิริของ
อาณาจักรของพระเมสิยาห์
 ปฐมกาล 49:10; กันดารวิถี 24:17-19; 
 1 ซามูเอล 2:10; 2 ซามูเอล  7:12-16; 
 เพลงสดุดี 2:6-12; เพลงสดุดี 8:2-3; 
 เพลงสดุดี 21:5; เพลงสดุดี 45; 
 เพลงสดุดี 46:6-12; 
 เพลงสดุดี 47:3,4,8-10; 
 เพลงสดุดี 48:2-4,9-15 ; 
 เพลงสดุดี 50:2-6; เพลงสดุดี 61:7,8;
 เพลงสดุดี 66:1-5; เพลงสดุดี 67:2-8; 
 เพลงสดุดี 68:1-4; เพลงสดุดี 72:6-20; 
 เพลงสดุดี 85:2-4,10-14; เพลงสดุดี 86:9; 
 เพลงสดุดี 89:1-5,26-29,36,37; 
 เพลงสดุดี 93:1; 
 เพลงสดุดี 95:3-7; เพลงสดุดี 96:1-13; 
 เพลงสดุดี 97:1,6; เพลงสดุดี 98:1-9; 
 เพลงสดุดี 99:1-4; เพลงสดุดี 110:1-6; 

 เพลงสดุดี 130:7,8; เพลงสดุดี 132:11-14; 
 เพลงสดุดี 138:4,5; เพลงสดุดี 145:10-13; 
 เพลงสดุดี 149:1-9; อิสยาห์ 2:10-22;
 อิสยาห์ 9:5,6; อิสยาห์ 11:2-10; 
 อิสยาห์ 16:5; อิสยาห์ 24:19-23;
 อิสยาห์ 26:1-4; อิสยาห์ 32:1-5,13-20; 
 อิสยาห์ 33:17-24; อิสยาห์ 35:1-10; 
 อิสยาห์ 40:5,9-11; อิสยาห์ 41:18-20; 
 อิสยาห์ 42:4,13,16; อิสยาห์ 49:7; 
 อิสยาห์ 52:1-3,10,13; อิสยาห์ 63:1-6;
 อิสยาห์ 65:13-25; อิสยาห์ 66:10-17,22-24; 
 เยเรมีย์ 23:5; 
 เอเสเคียล 40-48; ดาเนียล 2:35,44; 
 ดาเนียล 4:3; ดาเนียล 7:13,14,18,27; 
 ดาเนียล 12:1-3; โยเอล 2; 
 โยเอล 3; โอบาดีย์ 1:17-21; มีคาห์ 4:13; 
 ฮาบากุก 2:14; เศฟันยาห์ 2:11; 
 เศคาริยาห์ 6:12,13; เศคาริยาห์ 9:9-12; 
 เศคาริยาห์ 10:11,12; เศคาริยาห์ 14:9; 
 มาลาคี 4:1-6; มัทธิว 6:10; 
 มัทธิว 19:28; มัทธิว 28:18; 
 ลูกา 1:32,33; ลูกา 22:29; ยอห์น 17:24; 
 ยอห์น 18:36; กิจการ 1:6,7; 
 โรม 8:19-23; โรม 14:17; 
 1 โครินธ์ 15:24,25; เอเฟซัส 1:10,20; 
 ฟีลิปปี 2:9; 1 เธสะโลนิกา 2:12; 
 1 ทิ โมธี 6:15; ฮีบรู 1:8; 
 ฮีบรู 2:5-9; 1 เปโตร 1:3-5; 
 วิวรณ์ 6:2; วิวรณ์ 11:15; วิวรณ์ 12:10; 
 วิวรณ์ 19:15,16; วิวรณ์ 20:1-6.  

#2 การกลับใจใหม่และการเลือกสรรของ
อิสราเอล
 เลวีนิติ 26:40-45; 
 พระราชบัญญัติ 4:29-31; 
 พระราชบัญญัติ 30:1-10; 
 พระราชบัญญัติ 33:28,29; เพลงสดุดี 47:5; 
 เพลงสดุดี 69:36,37; เพลงสดุดี 85:9-14;  
 เพลงสดุดี 102:14,17,18,22; 
 เพลงสดุดี 106:5; 
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 เพลงสดุดี 121; เพลงสดุดี 126; 
 เพลงสดุดี 130:7,8; 
 อิสยาห์ 4:2-6; อิสยาห์ 12:1-6;
 อิสยาห์ 14:1-3; 
 อิสยาห์ 26:1-4; อิสยาห์ 27:6; 
 อิสยาห์ 29:18-24; อิสยาห์ 30:18-26; 
 อิสยาห์ 40:1,2; 
 อิสยาห์ 41:8-20; อิสยาห์ 44:1-8,21-24,26;
 อิสยาห์ 45:17,18,22-25; อิสยาห์ 46:13;  
 อิสยาห์ 49:6-26; อิสยาห์ 51; 
 อิสยาห์ 54:1-14,17; อิสยาห์ 55:1-3; 
 อิสยาห์ 59:16-21; 
 อิสยาห์ 60:10,15-18,21,22; 
 อิสยาห์ 61:1-11; อิสยาห์ 62; 
 อิสยาห์ 65:8-10; เยเรมีย์ 3:14-16, 18,19;
 เยเรมีย์ 23:4-6; เยเรมีย์ 30:18-24; 
 เยเรมีย์ 31:1-7,16-40; เยเรมีย์ 32:38-44; 
 เยเรมีย์ 33:6-22,26; เยเรมีย์ 50:4-7,20; 
 เอเสเคียล 16:60-63; เอเสเคียล 34:20-31; 
 เอเสเคียล 36:8-15,26-38; 
 เอเสเคียล 37:1-28; 
 โฮเชยา 1:7,11; โฮเชยา 2:14-23; 
 โฮเชยา 3:5; 
 โฮเชยา 14:5,6; อาโมส 9:11-15; มีคาห์ 4:7; 
 มีคาห์ 5:2-15; มีคาห์ 7:14-20; 
 เศฟันยาห์ 3:11-19; เศคาริยาห์ 1:12-17; 
 เศคาริยาห์ 2:1-5,10,12,13; 
 เศคาริยาห์ 3:10; เศคาริยาห์ 8:3-7,9-19; 
 เศคาริยาห์ 9:10-17; เศคาริยาห์ 10:3-7; 
 เศคาริยาห์ 12:1-14; เศคาริยาห์ 13:1,2,8,9; 
 เศคาริยาห์ 14:1-21; 
 มาลาคี 3:1-6,11,12,16-18;
 กิจการ 15:16-18; โรม 9:27,28; 
 โรม 11:1-36; กาลาเทีย 3:17; 
 ฮีบรู 8:6-12; ฮีบรู 10:16,17;

#3 การกลับมาของอิสราเอล
 พระราชบัญญัติ 30:3-5; เพลงสดุดี 14:7; 
 เพลงสดุดี 53:7; เพลงสดุดี 106:47; 
 เพลงสดุดี 107:2,3; เพลงสดุดี 147:2; 

 อิสยาห์ 10:20-22; อิสยาห์ 11:11-16; 
 อิสยาห์ 27:12,13; อิสยาห์ 35:8-10; 
 อิสยาห์ 43:5,6; 
 อิสยาห์ 49:6,12,22; อิสยาห์ 51:11; 
 อิสยาห์ 52:8-10; อิสยาห์ 54:7; อิสยาห์ 56:8; 
 อิสยาห์ 60:3-11; อิสยาห์ 66:20-21; 
 เยเรมีย์ 3:18,19; เยเรมีย์ 12:15; 
 เยเรมีย์ 15:19-21; เยเรมีย์ 16:14,15; 
 เยเรมีย์ 23:3,7,8; เยเรมีย์ 30:3,10,11,17; 
 เยเรมีย์ 31:8-14,17; เยเรมีย์ 32:37; 
 เยเรมีย์ 46:27-28; เยเรมีย์ 50:19; 
 เอเสเคียล 11:17-20; เอเสเคียล 20:34-44; 
 เอเสเคียล 28:24-26; เอเสเคียล 34:11-14; 
 เอเสเคียล 36:24-27; เอเสเคียล 37:21; 
 เอเสเคียล 39:25-29; โฮเชยา 1:11; 
 โฮเชยา 14:7-8; มีคาห์ 2:12,13; มีคาห์ 4:6; 
 เศฟันยาห์ 3:18-20; เศคาริยาห์ 1:17; 
 เศคาริยาห์ 8:7,8; เศคาริยาห์ 10:8-10; 
 ยอห์น 11:52; เอเฟซัส 1:10.

#4 ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวจะมาด้วย
 ปฐมกาล 26:4; พระราชบัญญัติ 32:43; 
 เพลงสดุดี 22:28-32; เพลงสดุดี 72:11,17; 
 เพลงสดุดี 86:9; เพลงสดุดี 96:10; 
 เพลงสดุดี 102:16-23; เพลงสดุดี 117:1; 
 อิสยาห์ 2:2-6; อิสยาห์ 5:26; 
 อิสยาห์ 11:10,12; 
 อิสยาห์ 19:16-25; อิสยาห์ 25:6-12; 
 อิสยาห์ 26:2; อิสยาห์ 43:9; อิสยาห์ 51:5; 
 อิสยาห์ 55:5; 
 อิสยาห์ 56:6-7; อิสยาห์ 60:3-7, 10-14; 
 อิสยาห์ 62:10; อิสยาห์ 66:18-23; 
 เยเรมีย์ 3:17; เยเรมีย์ 4:2; เยเรมีย์ 10:6,7; 
 เยเรมีย์ 16:19; ดาเนียล 7:18,25-27;
 มีคาห์ 4:1-4; ฮักกัย 2:6,7; เศคาริยาห์ 2:11;
 เศฟันยาห์ 3:8-10; 
 เศคาริยาห์ 8:3,20-23; 
 เศคาริยาห์ 14:16-19; มาลาคี 1:11; 
 มาระโก 11:17; ยอห์น 10:16; โรม 3:29; 
 โรม 15:9-12; 
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 กาลาเทีย 3:8; เอเฟซัส 2:11-13; 
 ฮีบรู 2:11-13; 
 ฮีบรู 12:23; วิวรณ์ 7:9-12; วิวรณ์ 15:4; 
 วิวรณ์ 21:24-26; วิวรณ์ 22:2.

#5 การกลับมาของพระเมสิยาห์และ
การฟื้นขึ้นมาจากความตาย
 เพลงสดุดี 68:22,23; เพลงสดุดี 71:20; 
 เพลงสดุดี 126:5,6; อิสยาห์ 25:8; 
 อิสยาห์ 26:19; 
 โฮเชยา 13:14; ดาเนียล 12:13; 
 มัทธิว 22:32; 
 มัทธิว 24:27-51; มัทธิว 26:64; 
 มาระโก 13:24-37; ลูกา 12:37; 
 ลูกา 14:13-15; ลูกา 20:34-37; 
 ลูกา 21:22-36; ลูกา 22:29; ลูกา 23:43; 
 ยอห์น 3:21; ยอห์น 5:28,29; 
 ยอห์น 6:39,40; ยอห์น 8:51; 
 ยอห์น 11:25,26; ยอห์น 12:25,26; 
 ยอห์น 14:2,3; ยอห์น 17:24; 
 กิจการ 2:6-8; กิจการ 23:6-8; 
 กิจการ 26:6-8; โรม 8:17,24; 
 1 โครินธ์ 6:14; 1 โครินธ์ 15:1-58; 
 2 โครินธ์ 4:14,17; เอเฟซัส 1:10; 
 ฟีลิปปี 2:10,11; ฟีลิปปี 3:20,21; 
 โคโลสี 3:4; 1 เธสะโลนิกา 1:10; 
 1 เธสะโลนิกา 4:14-17; 
 2 เธสะโลนิกา 1:7-10; 
 2 เธสะโลนิกา 2:7,8; 
 2 ทิ โมธี 2:11,12,18; 2 ทิ โมธี 4:8; 
 ฮีบรู 1:13; ฮีบรู 11:13,35; 
 1 เปโตร 1:4-9; 1 เปโตร 4:13; 
 1 เปโตร 5:4; 
 2 เปโตร 1:11; 1 ยอห์น 3:2; ยูดาส 1:14; 
 วิวรณ์ 1:6,7; วิวรณ์ 2:26,27; วิวรณ์ 3:21; 
 วิวรณ์ 5:1-14; วิวรณ์ 7:3,4; วิวรณ์ 10:7; 
 วิวรณ์ 11:15; วิวรณ์ 12:10; วิวรณ์ 15:3,4; 
 วิวรณ์ 20:1-6. 

#6 วันพิพากษา
 ปฐมกาล 18:25; เพลงสดุดี 1:4;
 เพลงสดุดี 9:8; 
 เพลงสดุดี 68:1-4; เพลงสดุดี 73:19; 
 เพลงสดุดี 96:11-13; เพลงสดุดี 98:9; 
 เพลงสดุดี 122:5; ปัญญาจารย์ 12:14; 
 อิสยาห์ 5:30; อิสยาห์ 13:1-22; 
 อิสยาห์ 30:8,27-30; อิสยาห์ 34:1-4; 
 อิสยาห์ 66:15,16; ดาเนียล 7:9,10; 
 ดาเนียล 12:1,2; โยเอล 2:1,10,11,30-32; 
 โยเอล 3:12-16; มีคาห์ 1:3,4; นาฮูม 1:5,6; 
 เศฟันยาห์ 1:14-18; มาลาคี 3:5,16-18; 
 มัทธิว 8:11,12; มัทธิว 10:28; 
 มัทธิว 11:21-24; มัทธิว 12:36,41,42;
 มัทธิว 13:40-43; มัทธิว 19:28; 
 มัทธิว 24:50,51; มัทธิว 25:21,23,31-46; 
 มาระโก 9:43-48; ลูกา 10:12-14; 
 ลูกา 19:27; ลูกา 20:35,36; ลูกา 22:30; 
 ยอห์น 5:24-29; ยอห์น 12:31,32; 
 กิจการ 10:42; กิจการ 17:31; กิจการ 24:15; 
 โรม 2:5-16; โรม 14:10-12; 
 1 โครินธ์ 3:12-15; 
 1 โครินธ์ 4:5; 1 โครินธ์ 6:1-3; 
 2 โครินธ์ 5:10; โคโลสี 3:6; 
 2 ทิ โมธี 4:1; ฮีบรู 6:2; 
 2 เปโตร 2:9; 2 เปโตร 3:7; 1 ยอห์น 4:17;
 ยูดาส 1:6,13-15; วิวรณ์ 2:11; 
 วิวรณ์ 3:4,5; วิวรณ์ 6:12-17; 
 วิวรณ์ 11:18,19; วิวรณ์ 14:1-11; 
 วิวรณ์ 17:14-16; วิวรณ์ 19; 
 วิวรณ์ 20:10-15;  

#7 สวรรค์ ใหม่และโลกใหม่
 เพลงสดุดี 48:8; อิสยาห์ 60:18-20; 
 อิสยาห์ 65:17-19; อิสยาห์ 66:22-24; 
 มัทธิว 8:11; มัทธิว 24:35; 
 1 โครินธ์ 15:24,25; กาลาเทีย 4:26; 
 ฮีบรู 10:12,13; ฮีบรู 11:10; 
 ฮีบรู 12:22-28; 2 เปโตร 3:7-13; 
 วิวรณ์ 3:12,21; วิวรณ์ 16:20; วิวรณ์ 21, 22. 
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C01 การประ สูติของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

ปฐมกาล 3:15 เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็น
ปฏิปักษ์กัน ทั้งเชื้อสายของเจ้ากับเชื้อ
สายของนาง เชื้อสายของนางจะกระท�า
ให้หัวของเจ้าฟกช�้า และเจ้าจะกระท�าให้
ส้นเท้าของท่านฟกช�้า»

กันดารวิถี 21:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับ
โมเสสว่า «จงท�างูแมวเซาตัวหนึ่งติดไว้ที่เสา 
และต่อมาทุกคนที่ถูกงูกัดเมื่อเขามองดู เขา
จะยังมีชีวิตอยู่ ได้»

9 ดังนั้นโมเสสจึงท�างูทองสัมฤทธิ์ตัวหนึ่ง 
และติดไว้ที่เสา แล้วต่อมาถ้างูกัดคนใด ถ้า
เขามองดูงูทองสัมฤทธิ์นั้น เขาก็มีชีวิตอยู่
ได้

อิสยาห์ 53:10 แต่ก็ยังเป็นน�้าพระทัยของ
พระเยโฮวาห์ที่จะให้ท่านฟกช�้าด้วยความ
ระทมทุกข์ เมื่อพระองค์ทรงกระท�าให้
วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 
ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน ท่านจะยืดวัน
ทั้งหลายของท่าน น�้าพระทัยของพระเยโฮ
วาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน

มัทธิว 27:50 ฝ่ายพระเยซู เมื่อพระองค์
ร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่ง ก็ทรงปล่อยพระ
วิญญาณจิตให้ออกไป

51 และดูเถิด ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็น
สองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่าง แผ่นดินก็ ไหว 
ศิลาก็แตกออกจากกัน

มัทธิว 28:5 ทูตสวรรค์นั้นจึงกล่าวแก่
หญิงนั้นว่า «อย่ากลัวเลย เรารู้อยู่ว่าท่านทั้ง
หลายมาหาพระเยซูซึ่งถูกตรึงไว้ที่กางเขน

6 พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ ไม่ เพราะ
พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามซึ่งพระองค์
ได้ตรัสไว้นั้น มาดูที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
บรรทมอยู่นั้น

 ลูกา 2:10 ฝ่ายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าว
แก่เขาว่า «อย่ากลัวเลย เพราะดูเถิด เราน�า
ข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซึ่ง
จะมาถึงคนทั้งปวง

11 เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่าน
ทั้งหลาย คือพระคริสต์เจ้า มาบังเกิดที่เมือง
ดาวิด

ยอห์น 3:14 โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่น
ทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยก
ขึ้นฉันนั้น

กาลาเทีย 3:19 ถ้าเช่นนั้นมีพระราชบัญญัติ
ไว้ท�าไม ที่เพิ่มพระราชบัญญัติ ไว้ก็เพราะ
เหตุจากการละเมิด จนกว่าเชื้อสายที่ ได้รับ
พระสัญญานั้นจะมาถึง และพวกทูตสวรรค์
ได้ตั้งพระราชบัญญัตินั้นไว้ โดยมือของ
คนกลาง

กาลาเทีย 4:4 แต่เมื่อครบก�าหนดแล้ว 
พระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา
ประสูติจากสตรีเพศ และทรงถือก�าเนิดใต้
พระราชบัญญัติ

5 เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ ใต้พระราช
บัญญัติ เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร

ฮีบรู 2:14 เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้ง
หลายมีส่วนในเนื้อและเลือดอยู่แล้ว 
พระองค์ก็ ได้ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือน
กัน เพื่อโดยความตายพระองค์จะได้ทรง
ท�าลายผู้นั้นที่มีอ�านาจแห่งความตาย คือ
พญามาร

วิวรณ์ 12:9 พญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงู
ดึกด�าบรรพ์ ที่เขาเรียกกันว่า พญามารและ
ซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลก พญานาค
และพวกทูตของมันก็ถูกผลักทิ้งลงมาใน
แผ่นดินโลก

ปฐมกาล 3 ปฐมกาล 3

ปฐมกาล
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วิวรณ์ 20:10 ส่วนพญามารที่ล่อลวง
เขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและ
ก�ามะถัน ที่สัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เท็จอยู่
นั้น และมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวัน
และกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์

ดูที่: กันดารวิถี 21:6,7; มาระโก 16:18; ลูกา 10:19; กิจการ 28:3-6.

E09 ความถูกต้องของพระเมสิอาห์

ปฐมกาล 3:21 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงท�า
เสื้อคลุมด้วยหนังสัตว์แก่อาดัมและภรรยา
และสวมใส่ ให้เขาทั้งสอง

ปฐมกาล 3:7 ตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้น 
เขาจึงรู้ว่าเขาเปลือยกายอยู่ และเขาทั้งสองก็
เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดอวัยวะ
ส่วนล่างของเขาไว้

อิสยาห์ 61:10 ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่ง
ในพระเยโฮวาห์ จิตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลด
ในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ ได้
ทรงสวมข้าพเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอด 
พระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อแห่ง
ความชอบธรรม อย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วย
เครื่องประดับ และอย่างเจ้าสาวตกแต่งตัว
ด้วยเพชรนิลจินดา

วิวรณ์ 4:4 และล้อมรอบพระที่นั่งนั้น
มีที่นั่งอีกยี่สิบสี่ที่นั่ง และข้าพเจ้าได้เห็นผู้
อาวุโสยี่สิบสี่คนนั่งอยู่บนที่นั่งเหล่านั้น ทุก
คนนุ่งห่มเสื้อสีขาว และสวมมงกุฎทองค�า
บนศีรษะ

วิวรณ์ 7:9 ต่อจากนั้นมา ข้าพเจ้าก็
มองดู และดูเถิด คนมากมาย ถ้ามีผู้ ใดจะ
นับประมาณมิ ได้เลย มาจากทุกชาติ ทุก
ตระกูล ประชากร และทุกภาษา คนเหล่า

นั้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้า
พระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก

10 คนเหล่านั้นร้องเสียงดังว่า «ความรอดมี
อยู่ที่พระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่ง 
และมีอยู่ที่พระเมษโปดก»

11 และทูตสวรรค์ทั้งปวงที่ยืนรอบพระที่นั่ง 
รอบผู้อาวุโส และรอบสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทั้งสี่
นั้น ก้มลงกราบหน้าพระที่นั่ง และนมัสการ
พระเจ้า

12 กล่าวว่า «เอเมน ความสรรเสริญ สง่าราศี 
ปัญญา การขอบพระคุณ พระเกียรติ อ�านาจ 
และฤทธิ์เดช จงมีแด่พระเจ้าของเราตลอด
ไปเป็นนิตย์ เอเมน»

13 และคนหนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นถามข้าพเจ้า
ว่า «คนที่สวมเสื้อสีขาวเหล่านี้คือใคร และ
มาจากไหน»

14 ข้าพเจ้าตอบท่านว่า «ท่านเจ้าข้า ท่านก็
ทราบอยู่แล้ว» ท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า «คน
เหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครั้ง
ใหญ่ พวกเขาได้ช�าระล้างเสื้อผ้าของเขาใน
พระโลหิตของพระเมษโปดกจนเสื้อผ้านั้น
ขาวสะอาด

วิวรณ์ 21:2 ข้าพเจ้า คือยอห์น ได้
เห็นเมืองบริสุทธิ์ คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ 
เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้าและจากสวรรค์ 
กรุงนี้ ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว เหมือน
อย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้ส�าหรับสามี

ดูที่: เพลงสดุดี 132:9,16; อิสยาห์ 52:1; เอเสเคียล 16:8-18.

ปฐมกาล 3 ปฐมกาล 3 

ปฐมกาล
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A01 พระเมสิอาห์เป็นบุตรของอับราฮาม

ปฐมกาล 9:26 ท่านพูดว่า «สรรเสริญพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเชม และคานาอันจะ
เป็นทาสของเขา

27 พระเจ้าจะทรงเพิ่มพูนยาเฟทและเขาจะ
อาศัยอยู่ ในเต็นท์ของเชม และคานาอันจะ
เป็นทาสของเขา»

ลูกา 3:23    เมื่อพระเยซูทรงมีพระชนมายุ
ประมาณสามสิบพรรษา (ตามความคาดหมาย
ของคนทั้งหลาย) เข้าใจว่าเป็นบุตรโยเซฟ ซึ่ง
เป็นบุตรเฮลี
ลูกา 3:24-33
ลูกา 3:34    ซึ่งเป็นบุตรยาโคบ ซึ่งเป็นบุตรอิส
อัค ซึ่งเป็นบุตรอับราฮัม ซึ่งเป็นบุตรเทราห์ ซึ่ง
เป็นบุตรนาโฮร์
35 ซึ่งเป็นบุตรเสรุก ซึ่งเป็นบุตรเรกู ซึ่ง
เป็นบุตรเปเลก ซึ่งเป็นบุตรเอเบอร์ ซึ่งเป็น
บุตรเซลาห์
36 ซึ่งเป็นบุตรเคนัน ซึ่งเป็นบุตรอารฟา
ซัด ซึ่งเป็นบุตรเซม ซึ่งเป็นบุตรโนอาห์ ซึ่ง
เป็นบุตรลาเมค
   

ดูที่: อิสยาห์ 11:10; โรม 9:5; โรม 15:12; เอเฟซัส 2:19; เอเฟซัส 3:6.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

ปฐมกาล 12:3 เราจะอวยพรผู้ที่อวยพร
เจ้า และสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งเจ้า บรรดา
ครอบครัวทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับพระพร
เพราะเจ้า»

กิจการ 3:25 ท่านทั้งหลายเป็นลูกหลาน
ของศาสดาพยากรณ์นั้น และของพันธ
สัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระท�าไว้กับ
บรรพบุรุษของเรา คือได้ตรัสแก่อับราฮัมว่า 

`บรรดาครอบครัวทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับ
พระพรเพราะเชื้อสายของเจ้า›

26 ครั้นพระเจ้าทรงโปรดให้พระเยซูพระบุตร
ของพระองค์เป็นขึ้นแล้ว จึงทรงใช้พระองค์
มายังท่านทั้งหลายก่อน เพื่ออวยพระพรแก่
ท่านทั้งหลาย โดยให้ท่านทั้งหลายทุกคน
กลับจากความชั่วช้าของตน»

ดูที่: เพลงสดุดี 72:17; โรม 4:11; กาลาเทีย 3:8,16,28; โคโลสี 3:11; วิวรณ์ 
7:9.

D03 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
บาทหลวง

ปฐมกาล 14:18 เมลคเีซเดคกษตัรยิเ์มอืงซา
เลม็ไดน้�าขนมปังและน�า้องุน่มาให ้และทา่นก็
เปน็ปุโรหติของพระเจา้ผูส้งูสดุ

มัทธิว 26:26 ระหว่างอาหารมื้อนั้น 
พระเยซูทรงหยิบขนมปังมา และเมื่อ
ขอบพระคุณแล้ว ทรงหักส่งให้แก่เหล่า
สาวกตรัสว่า «จงรับกินเถิด นี่เป็นกายของ
เรา»

27 แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยมา
ขอบพระคุณและส่งให้เขา ตรัสว่า «จงรับไป
ดื่มทุกคนเถิด

28 ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่ง
พันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาป
โทษคนเป็นอันมาก

29 เราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ดื่มน�้าผล
แห่งเถาองุ่นต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึง คือวัน
ที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในอาณาจักร
แห่งพระบิดาของเรา»

ฮีบรู 6:20 ที่ผู้น�าหน้าได้เสด็จเข้าไป
เผื่อเราแล้ว คือพระเยซูผู้ทรงได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นมหาปุ โรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างเมลคี
เซเดค

ปฐมกาล 9 & 12 ปฐมกาล 12 & 14

ปฐมกาล
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ฮีบรู 7:1 เพราะเมลคีเซเดคผู้นี้คือกษัตริย์
เมืองซาเลม เป็นปุ โรหิตของพระเจ้าผู้
สูงสุด ผู้ ได้พบอับราฮัมขณะที่ก�าลังกลับมา
จากการฆ่าฟันกษัตริย์ทั้งหลายนั้น และได้
อวยพรแก่อับราฮัม

2 อับราฮัมก็ ได้ถวายของหนึ่งในสิบแห่งของ
ทั้งปวงแก่เมลคีเซเดค ตอนแรกเมลคีเซ
เดคนั้นแปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรม 
แล้วภายหลังก็เป็นกษัตริย์เมืองซาเลมด้วย 
ซึ่งคือกษัตริย์แห่งสันติสุข

ดูที่: เพลงสดุดี 110:4; ฮีบรู 5:6,10; ฮีบรู 7:1-3.

A01 พระเมสิอาห์เป็นบุตรของอับราฮาม

ปฐมกาล 17:7 เราจะตั้งพันธสัญญาของเรา
ระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มา
ภายหลังเจ้าตลอดชั่วอายุของเขาให้เป็น
พันธสัญญานิรันดร์ เป็นพระเจ้าองค์เดียว
แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า

8 เราจะให้แผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่เป็นคน
ต่างด้าวนี้ คือบรรดาแผ่นดินคานาอันแก่
เจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า
ให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์ และเราจะเป็น
พระเจ้าของพวกเขา»

19 พระเจ้าตรัสว่า «ซาราห์ภรรยาของเจ้าจะ
คลอดบุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้าเป็นแน่ เจ้าจะ
เรียกชื่อของเขาว่า อิสอัค และเราจะตั้งพันธ
สัญญาของเรากับเขาและกับเชื้อสายของเขา
ที่มาภายหลังเขาให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์

21 แต่พันธสัญญาของเรา เราจะตั้งไว้กับอิสอัค
ซึ่งซาราห์จะคลอดให้แก่เจ้าปีหน้าในเวลา
นี้»

ปฐมกาล 21:12 แต่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัม
ว่า «เจ้าอย่าโศกเศร้าในสายตาของเจ้าเพราะ

เรื่องเด็กนั้น และเพราะทาสหญิงของเจ้า
เลย ทุกสิ่งที่ซาราห์กล่าวกับเจ้า เจ้าก็จงฟัง
เสียงของนางเถิด เพราะเขาจะเรียกเชื้อสาย
ของเจ้าทางสายอิสอัค

โรม 9:6 แต่มิ ใช่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้
ไร้ประโยชน์ ไป เพราะว่าเขาทั้งหลายที่เกิด
มาจากอิสราเอลนั้นหาได้เป็นคนอิสราเอล
แท้ทุกคนไม่

7 และมิ ใช่ว่าทุกคนที่เป็นเชื้อสายของอับรา
ฮัมเป็นบุตรแท้ของท่าน แต่ว่า `เขาจะเรียก
เชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอัค›

8 คือว่าเขาเหล่านั้นที่เป็นบุตรตามเนื้อหนัง
จะนับเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ ได้ แต่บุตร
แห่งพระสัญญานั้นจึงจะนับเป็นเชื้อสายได้

9 เพราะพระวจนะแห่งพระสัญญามีว่าดังนี้ 
`คราวนี้เราจะมาและนางซาราห์จะมีบุตร
ชาย›

ดูที่: ปฐมกาล 21:2,3,6; กาลาเทีย 4:28-31.

B02 พระเมสิอาห์คือแกะของพระเจ้า

ปฐมกาล 22:8 อับราฮัมตอบว่า «ลูก
เอ๋ย พระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะส�าหรับ
พระองค์เองเป็นเครื่องเผาบูชา» พ่อลูกทั้ง
สองก็เดินต่อไปด้วยกัน

ยอห์น 1:29 วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซู
ก�าลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า «จง
ดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความ
ผิดบาปของโลกไปเสีย

ดูที่: ยอห์น 1:36; 1 เปโตร 1:19,20; วิวรณ์ 5:6,12; วิวรณ์ 7:9,13,14.

ปฐมกาล 14 & 17 ปฐมกาล 17 & 22

ปฐมกาล
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A01 พระเมสิอาห์เป็นบุตรของอับราฮาม
E22 คนรับใช้พระเมสิอาห์จัก ได้รับการ

สรรเสริญ

ปฐมกาล 22:17 เราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะ
ทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น ดังดวงดาวใน
ท้องฟ้า และดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเล เชื้อ
สายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูของเจ้า
เป็นกรรมสิทธิ์

18 ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พร
เพราะเชื้อสายของเจ้า เพราะว่าเจ้าได้
เชื่อฟังเสียงของเรา»

ยอห์น 8:56 อับราฮัมบิดาของท่านชื่นชม
ยินดีที่จะได้เห็นวันของเรา และท่านก็ ได้
เห็นแล้วและมีความยินดี»

กิจการ 3:22 ที่จริงโมเสสได้กล่าวไว้แก่
บรรพบุรุษว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็น
พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรด
ประทานศาสดาพยากรณ์ผู้หนึ่ง เหมือน
อย่างเราให้แก่ท่านจากจ�าพวกพี่น้องของ
ท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิ่ง
สารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่าน

23 และจะเป็นเช่นนี้คือถ้าผู้หนึ่งผู้ ใดไม่เชื่อ
ฟังศาสดาพยากรณ์ผู้นั้น เขาจะต้องถูก
ตัดขาดให้พินาศไปจากท่ามกลางประชาชน›

24 และบรรดาศาสดาพยากรณ์ ตั้งแต่ซามู
เอลเป็นล�าดับมาก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกัน
พยากรณ์ถึงกาลครั้งนี้

25 ท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของศาสดา
พยากรณ์นั้น และของพันธสัญญาซึ่ง
พระเจ้าได้ทรงกระท�าไว้กับบรรพบุรุษ
ของเรา คือได้ตรัสแก่อับราฮัมว่า `บรรดา
ครอบครัวทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับพระพร
เพราะเชื้อสายของเจ้า›

26 ครั้นพระเจ้าทรงโปรดให้พระเยซูพระบุตร
ของพระองค์เป็นขึ้นแล้ว จึงทรงใช้พระองค์
มายังท่านทั้งหลายก่อน เพื่ออวยพระพรแก่
ท่านทั้งหลาย โดยให้ท่านทั้งหลายทุกคน

กลับจากความชั่วช้าของตน»

โรม 4:17 (ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า `เราได้ ให้เจ้า
เป็นบิดาของประชาชาติมากมาย›) ต่อพระ
พักตร์พระองค์ที่ท่านเชื่อ คือพระเจ้าผู้ทรง
ให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมา และทรง
เรียกสิ่งของที่ยังมิ ได้เป็นให้เป็นขึ้น

18 ฝา่ยอับราฮมันัน้เมือ่ไมม่หีวังซึง่เปน็ทีน่า่
ไว้ ใจกยั็งไดเ้ชือ่ไว้ ใจ มคีวามหวงัวา่จะไดเ้ปน็
บดิาของประชาชาตมิากมาย ตามค�าที่ ไดต้รสั
ไวแ้ล้ววา่ `เช้ือสายของเจ้าจะเปน็เช่นนัน้›

2 โครินธ์ 1:20 บรรดาพระสัญญาของ
พระเจ้าก็เป็นจริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้
เราจึงพูดว่าเอเมนโดยพระองค์ เป็นที่ถวาย
เกียรติยศแด่พระเจ้า

กาลาเทีย 3:16 แล้วบรรดาพระสัญญาที่ ได้
ประทานไว้แก่อับราฮัมและเชื้อสายของท่าน
นั้น พระองค์มิ ได้ตรัสว่า `และแก่เชื้อสาย
ทั้งหลาย› เหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคน 
แต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียว `และแก่เชื้อ
สายของท่าน› ซึ่งเป็นพระคริสต์

17 แต่ข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ว่า พระราชบัญญัติซึ่ง
มาภายหลังถึงสี่ร้อยสามสิบปี จะท�าลายพันธ
สัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ ในพระคริสต์
เมื่อก่อนนั้น ให้พระสัญญานั้นขาดจาก
ประโยชน์ ไม่ ได้

18 เพราะว่าถ้าได้รับมรดกโดยพระราชบัญญัติ 
ก็ ไม่ ใช่ ได้ โดยพระสัญญาอีกต่อไป แต่
พระเจ้าทรงโปรดประทานมรดกนั้นให้แก่
อับราฮัมโดยพระสัญญา

กาลาเทีย 3:29 และถ้าท่านเป็นของพระ
คริสต์แล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม 
คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา

ดูที่: ปฐมกาล 12:2,3; ปฐมกาล 13:16; ปฐมกาล 15:1,5,6; ปฐมกาล 17:1,6,7; 
ปฐมกาล 18:18; ปฐมกาล 22:3,10; ปฐมกาล 26:4,5; ปฐมกาล 27:28,29; ปฐม

กาล 28:3,14; ปฐมกาล 49:25,26; พระราชบัญญัติ 1:10; พระราชบัญญัติ 
28:2; เพลงสดุดี 2:8; เพลงสดุดี 72:8,9,17; เยเรมีย์ 7:23; เยเรมีย์ 33:22; ดา

เนียล 2:44,45; ลูกา 1:68-75; เอเฟซัส 1:3; วิวรณ์ 11:15.

ปฐมกาล 22 ปฐมกาล 22

ปฐมกาล
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E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

ปฐมกาล 26:3 จงอาศัยอยู่ ในแผ่นดินนี้ 
แล้วเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้า เพราะว่า
เราจะให้แผ่นดินเหล่านี้ทั้งหมดแก่เจ้าและ
แก่เชื้อสายของเจ้า เราจะท�าให้ค�าปฏิญาณ
ซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้า
นั้นส�าเร็จ

4 เราจะทวเีชือ้สายของเจา้ใหม้ากข้ึนดงัดาว
บนฟ้าและจะใหแ้ผน่ดินเหลา่นีท้ัง้หมด
แกเ่ชือ้สายของเจา้ ประชาชาตทิัง้หลาย
ในโลกจะไดร้บัพรกเ็พราะเชือ้สายของเจา้

ฮีบรู 6:17 ฝ่ายพระเจ้าเมื่อพระองค์
ทรงหมายพระทัยจะส�าแดงให้ผู้ที่รับค�า
ทรงสัญญานั้นเป็นมรดกรู้ ให้แน่ ใจยิ่งขึ้น
ว่า พระด�าริของพระองค์จะแปรปรวนไม่ ได้ 
พระองค์จึงได้ทรงให้ค�าปฏิญาณไว้ด้วย

ฮีบรู 11:9 โดยความเชื่อ ท่านได้พ�านัก
ในแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้น เหมือนอยู่
ในดินแดนแปลกถิ่น คืออาศัยอยู่ ในเต็นท์
กับอิสอัคและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกัน
กับท่านในพระสัญญาอันเดียวกันนั้น

ฮีบรู 11:13 บรรดาคนเหล่านี้ ได้ตายไป
ในระหว่างที่เชื่ออยู่ ยังไม่ ได้รับผลตามพ
ระสัญญาทั้งหลายนั้น แต่ ได้แลเห็นพระ
สัญญาแต่ ไกล

14 เพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัด
แล้วว่า เขาก�าลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็น
ของเขา

15 และแท้จริงถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจาก
มานั้น เขาก็คงจะมี โอกาสกลับไปได้

16 แต่บัดนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ ในเมืองที่
ประเสริฐกว่านั้น คือเมืองสวรรค์ เหตุ
ฉะนั้นพระเจ้าจึงมิ ได้ทรงละอายเมื่อเขา
เรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขา เพราะ
พระองค์ ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้

ส�าหรับเขาแล้ว

ดูที่: ปฐมกาล 12:1-3; ปฐมกาล 13:15-17; ปฐมกาล 15:18; ปฐมกาล 17:8; 
ปฐมกาล 22:16-18; เพลงสดุดี 32:8; เพลงสดุดี 39:12; อิสยาห์ 43:2,5; ปฐม

กาล 12:2,3; ปฐมกาล 22:18; เพลงสดุดี 72:17.

A01 พระเมสิอาห์เป็นบุตรของอับราฮาม
B23 ความงามสง่าของพระเจ้าและพระเม

สิอาห์
E22 คนรับใช้พระเมสิอาห์จัก ได้รับการ

สรรเสริญ

ปฐมกาล 28:14 เชื้อสายของเจ้าจะเป็น
เหมือนผงคลีบนแผ่นดิน และเจ้าจะแผ่
กว้างออกไปทิศตะวันตกและทิศตะวันออก 
ทางทิศเหนือและทิศใต้ บรรดาครอบครัว
ทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับพรเพราะเจ้าและ
เพราะเชื้อสายของเจ้า

กิจการ 3:25 ท่านทั้งหลายเป็นลูกหลาน
ของศาสดาพยากรณ์นั้น และของพันธ
สัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระท�าไว้กับ
บรรพบุรุษของเรา คือได้ตรัสแก่อับราฮัมว่า 
`บรรดาครอบครัวทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับ
พระพรเพราะเชื้อสายของเจ้า›

26 ครั้นพระเจ้าทรงโปรดให้พระเยซูพระบุตร
ของพระองค์เป็นขึ้นแล้ว จึงทรงใช้พระองค์
มายังท่านทั้งหลายก่อน เพื่ออวยพระพรแก่
ท่านทั้งหลาย โดยให้ท่านทั้งหลายทุกคน
กลับจากความชั่วช้าของตน»

กาลาเทีย 3:8 และพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้า
ว่า พระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคน
ชอบธรรมโดยความเชื่อ จึงได้ประกาศข่าว
ประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่า `ชนชาติ
ทั้งหลายจะได้รับพระพรเพราะเจ้า›

กาลาเทีย 3:16 แล้วบรรดาพระสัญญาที่ ได้
ประทานไว้แก่อับราฮัมและเชื้อสายของท่าน
นั้น พระองค์มิ ได้ตรัสว่า `และแก่เชื้อสาย

ปฐมกาล 26 ปฐมกาล 28

ปฐมกาล
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ทั้งหลาย› เหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคน 
แต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียว `และแก่เชื้อ
สายของท่าน› ซึ่งเป็นพระคริสต์

ดูที่: ปฐมกาล 12:3; ปฐมกาล 18:17,18; ปฐมกาล 22:18; ปฐมกาล 26:4; เพลง
สดุดี 72:7.

A02 พระเมสิอาห์เป็นบุตรของจูดาห์
D04 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ

กษัตริย์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

ปฐมกาล 49:8 ยูดาห์เอ๋ย พวกพี่น้องจะ
สรรเสริญเจ้า มือของเจ้าจะจับคอของศัตรู
ของเจ้า บุตรทั้งหลายของบิดาจะกราบเจ้า

9 ยูดาห์เป็นลูกสิงโต ลูกเอ๋ย เจ้าก็ ได้ลุกขึ้น
จากการจับสัตว์ เขาก้มลง เขาหมอบลง
เหมือนสิงโตตัวผู้ และเหมือนสิงโตแก่ ใคร
จะแหย่เขาให้ลุกขึ้น

10 ธารพระกรจะไมข่าดไปจากยดูาห ์หรอื
ผูท้รงตัง้พระราชบญัญตัจิะไมข่าดไปจาก
หว่างเท้าของเขา จนกวา่ชี โลหจ์ะมา และ
ชนชาตทิัง้หลายจะรวบรวมเขา้กบัผูน้ัน้

11 เขาผูกลาของเขาไว้ที่เถาองุ่น และผูกลูกลา
ของเขาไว้ที่เถาองุ่นดีที่สุด เขาซักผ้าของ
เขาด้วยน�้าองุ่น เขาซักเสื้อผ้าของเขาด้วย
เลือดแห่งผลองุ่น

12 ตาเขาจะแดงด้วยน�้าองุ่น และฟันเขาขาว
ด้วยน�้านม

มัทธิว 1:1 หนังสือล�าดับพงศ์พันธุ์ของ
พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด ผู้
สืบตระกูลเนื่องมาจากอับราฮัม

2 อับราฮัมให้ก�าเนิดบุตรชื่ออิสอัค อิสอัคให้
ก�าเนิดบุตรชื่อยาโคบ ยาโคบให้ก�าเนิดบุตร
ชื่อยูดาห์และพี่น้องของเขา

3 ยูดาห์ ให้ก�าเนิดบุตรชื่อเปเรศกับเศ-ราห์
เกิดจากนางทามาร์ เปเรศให้ก�าเนิดบุตรชื่อ

เฮสโรน เฮสโรนให้ก�าเนิดบุตรชื่อราม
4 รามให้ก�าเนิดบุตรชื่ออัมมีนาดับ อัมมีนาดับ

ให้ก�าเนิดบุตรชื่อนาโชน นาโชนให้ก�าเนิด
บุตรชื่อสัลโมน

5 สัลโมนให้ก�าเนิดบุตรชื่อโบอาสเกิดจากนาง
ราหับ โบอาสให้ก�าเนิดบุตรชื่อโอเบดเกิด
จากนางรูธ โอเบดให้ก�าเนิดบุตรชื่อเจสซี

6 เจสซี ให้ก�าเนิดบุตรชื่อดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ 
ดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ ให้ก�าเนิดบุตรชื่อซาโลม
อน เกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอุ
รียาห์

7 ซาโลมอนให้ก�าเนิดบุตรชื่อเรโหโบอัม เรโห
โบอัมให้ก�าเนิดบุตรชื่ออาบียาห์ อาบียาห์ ให้
ก�าเนิดบุตรชื่ออาสา

8 อาสาให้ก�าเนิดบุตรชื่อเยโฮชาฟัท เยโฮ
ชาฟัทให้ก�าเนิดบุตรชื่อเยโฮรัม เยโฮรัมให้
ก�าเนิดบุตรชื่ออุสซียาห์

9 อุสซียาห์ ให้ก�าเนิดบุตรชื่อโยธาม โยธามให้
ก�าเนิดบุตรชื่ออาหัส อาหัสให้ก�าเนิดบุตรชื่อ
เฮเซคียาห์

10 เฮเซคียาห์ ให้ก�าเนิดบุตรชื่อมนัสเสห์ มนัส
เสห์ ให้ก�าเนิดบุตรชื่ออาโมน อาโมนให้
ก�าเนิดบุตรชื่อโยสิยาห์

11 โยสิยาห์ ให้ก�าเนิดบุตรชื่อเยโคนิยาห์กับ
พวกพี่น้องของเขา เกิดเมื่อคราวพวกเขา
ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิ โลน

12 หลังจากพวกเขาต้องถูกกวาดไปยังกรุงบาบิ
โลนแล้ว เยโคนิยาห์ก็ ให้ก�าเนิดบุตรชื่อเซ
ลาทิเอล เซลาทิเอลให้ก�าเนิดบุตรชื่อเศรุบ
บาเบล

13 เศรุบบาเบลให้ก�าเนิดบุตรชื่ออาบีอูด อาบี
อูดให้ก�าเนิดบุตรชื่อเอลีอาคิม เอลีอาคิมให้
ก�าเนิดบุตรชื่ออาซอร์

14 อาซอร์ ให้ก�าเนิดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้
ก�าเนิดบุตรชื่ออาคิม อาคิมให้ก�าเนิดบุตรชื่อ
เอลีอูด

15 เอลีอูดให้ก�าเนิดบุตรชื่อเอเลอาซาร์ เอเลอ
าซาร์ ให้ก�าเนิดบุตรชื่อมัทธาน มัทธานให้
ก�าเนิดบุตรชื่อยาโคบ

16 ยาโคบให้ก�าเนิดบุตรชื่อโยเซฟ สามีของนาง

ปฐมกาล 49ปฐมกาล 28 & 49

ปฐมกาล
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มารีย์ พระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ก็ทรง
บังเกิดมาจากนางมารีย์

17 ดังนั้น ตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดจึง
เป็นสิบสี่ชั่วคน และนับตั้งแต่ดาวิดลงมา
จนถึงต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิ
โลนเป็นเวลาสิบสี่ชั่วคน และ ลูกา 

ลูกา 1:30 แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่
เธอว่า «มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอ
เป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว

31 ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย
คนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็น
บุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซึ่งเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของ
ดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»นับตั้งแต่ต้องถูกกวาดไป
เป็นเชลยยังกรุงบาบิ โลนจนถึงพระคริสต์
เป็นสิบสี่ชั่วคน

ฮีบรู 7:14 เพราะเป็นที่ประจักษ์ชัด
แล้วว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้ทรง
สืบเชื้อสายมาจากตระกูลยูดาห์ โมเสสไม่ ได้
ว่าจะมีปุ โรหิตมาจากตระกูลนั้นเลย

วิวรณ์ 5:5 และมีผู้หนึ่งในพวกผู้อาวุโส
นั้น บอกแก่ข้าพเจ้าว่า «อย่าร้องไห้เลย 
ดูเถิด สิงโตแห่งตระกูลยูดาห์ เป็นมูลราก
ของดาวิด พระองค์ทรงมีชัยแล้ว พระองค์
จึงทรงสามารถแกะตราทั้งเจ็ดดวงและคลี่
หนังสือม้วนนั้นออกได้»

ดูที่: ปฐมกาล 29:35; กันดารวิถี 24:17; พระราชบัญญัติ 33:7; 2 ซามูเอล 
22:41; 1 พงศาวดาร 5:2; เพลงสดุดี 60:6; เพลงสดุดี 72:8-11; อิสยาห์ 9:6; 

อิสยาห์ 11:1-5; อิสยาห์ 42:1-4; อิสยาห์ 49:6,7,22,23; อิสยาห์ 55:4,5; อิสยาห์ 
60:1-5; อิสยาห์ 63:1-3; เยเรมีย์ 23:5,6; เยเรมีย์ 30:21; โฮเชยา 5:14; โฮเชยา 
11:12; ฮักกัย 2:7; มัทธิว 17:5; มัทธิว 21:9; ลูกา 2:30-32; โรม 15:12; 1 โคริน

ธ์ 15:24,25; วิวรณ์ 11:15; วิวรณ์ 20.

ปฐมกาล

ปฐมกาล 49
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B13 อ�านาจเด็ดขาดของพระเมสิอาห์

อพยพ 3:6 แลว้พระองคต์รัสอกีวา่ «เรา
เปน็พระเจา้ของบิดาเจา้ เป็นพระเจา้ของ
อบัราฮมั เปน็พระเจา้ของอสิอคั และเปน็
พระเจ้าของยาโคบ» และโมเสสปดิหนา้เสยี 
เพราะกลัวไม่กลา้มองดพูระเจา้

มัทธิว 22:31 แต่เรื่องคนตายกลับฟื้นนั้น 
ท่านทั้งหลายยังไม่ ได้อ่านหรือ ซึ่งพระเจ้า
ได้ตรัสไว้กับพวกท่านว่า

32 `เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้า
ของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ› 
พระเจ้ามิ ได้เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่
ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น»

33 ประชาชนทั้งปวงเมื่อได้ยินก็ประหลาดใจ
ด้วยค�าสั่งสอนของพระองค์

ลูกา 20:37 แต่คนที่ตายจะถูกชุบให้เป็น
ขึ้นมาใหม่นั้น โมเสสก็ยังได้ส�าแดงในเรื่อง
พุ่มไม้ คือที่ ได้เรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า 
`เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าขอ
งอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ›

38 พระองค์มิ ได้ทรงเป็นพระเจ้าของคนตาย 
แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ด้วยว่า
จ�าเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็นอยู่»

ดูที่: ปฐมกาล 17:7,8; ปฐมกาล 28:13; ปฐมกาล 32:9; อพยพ 3:14,15; อพยพ 
4:5; 1 พงศ์กษัตริย์ 18:36; มาระโก 12:26; กิจการ 7:32; ฮีบรู 12:21; วิวรณ์ 

1:17.

B19 ความลึกลับของพระเมสิอาห์

อพยพ 3:14 พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า 
«เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น» แล้วพระองค์ตรัสว่า 
«เจ้าจงไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า `เราเป็น
ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย›»

มัทธิว 22:32 `เราเป็นพระเจ้าของอับรา

ฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้า
ของยาโคบ› พระเจ้ามิ ได้เป็นพระเจ้าของ
คนตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น»

ลูกา 9:20 พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า 
«แล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใคร» เปโตรทูล
ตอบว่า «เป็นพระคริสต์ของพระเจ้า»

ยอห์น 6:35 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «เรา
เป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวอีก 
และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย

ยอห์น 8:58 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «เรา
บอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนอับราฮัมเกิด
นั้นเราเป็นอยู่แล้ว»

ยอห์น 11:25 พระเยซูตรัสกับเธอว่า «เรา
เป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่
เชื่อในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมี
ชีวิตอีก

ฮีบรู 13:8 พระเยซูคริสต์ยังทรง
เหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ 
และต่อๆไปเป็นนิจกาล

วิวรณ์ 1:8 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่า 
«เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและ
เป็นอวสาน ผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ ผู้ ได้ทรง
เป็นอยู่ ในกาลก่อน ผู้จะเสด็จมานั้น และ
ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด»

ดูที่: เพลงสดุดี 90:2; สุภาษิต 30:4; อิสยาห์ 44:6; มัทธิว 13:11; ยอห์น 8:12; 
ยอห์น 10:9,14; ยอห์น 14:6; ยอห์น 15:1; วิวรณ์ 1:4,17; วิวรณ์ 4:8.

อพยพ

อพยพ 3 อพยพ 3
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B02 พระเมสิอาห์คือแกะของพระเจ้า
I08 วันเปสสัคของคนยิวหมายถึงงานของ 

พระเมสิอาห์

อพยพ 12:5 ลูกแกะของเจ้าต้อง
ปราศจากต�าหนิเป็นตัวผู้อายุไม่เกินหนึ่ง
ขวบ เจ้าจงเอามาจากฝูงแกะ หรือฝูงแพะ

6 จงเก็บไว้ ให้ดีถึงวันที่สิบสี่เดือนนี้ แล้วใน
เย็นวันนั้นให้ที่ประชุมของคนอิสราเอล
ทั้งหมดฆ่าลูกแกะของเขา

7 แล้วเอาเลือดทาที่ ไม้วงกบประตูทั้งสองข้าง 
และไม้ข้างบน ณ เรือนที่เขาเลี้ยงกันนั้น
ด้วย

8 ในคืนวันนั้นให้เขากินเนื้อปิ้ง กับขนมปังไร้
เชื้อและผักรสขม

9 เนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อต้มอย่ากินเลย แต่จงปิ้ง
ทั้งหัวและขา และเครื่องในด้วย

10 จงกนิใหห้มดอย่าใหม้เีศษเหลือจนถึงเวลาเชา้ 
เศษเหลอืถงึเวลาเช้าก็ ใหเ้ผาเสีย

11 เจ้าทั้งหลายจงเลี้ยงกันดังนี้ คือให้คาดเอว 
สวมรองเท้า และถือไม้เท้าไว้ และรีบกินโดย
เร็ว การเลี้ยงนี้เป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์

12 เพราะในคืนวันนั้น เราจะผ่านไปในประเทศ
อียิปต์ และเราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดใน
ประเทศอียิปต์ ทั้งของมนุษย์และของสัตว์ 
และเราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งปวงของ
อียิปต์ เราคือพระเยโฮวาห์

13 แต่เลือดที่บ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้น จะเป็น
หมายส�าคัญส�าหรับเจ้า เมื่อเราเห็นเลือด
นั้นเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไป จะไม่มีภัย
พิบัติท�าลายเจ้า ขณะที่เราประหารประเทศ
อียิปต์

14 วันนั้นจะเป็นวันที่ระลึกส�าหรับเจ้า ให้เจ้า
ทั้งหลายถือไว้เป็นเทศกาลแด่พระเยโฮวาห์
ตลอดชั่วอายุของเจ้า เจ้าจงฉลองเทศกาลนี้
และถือเป็นกฎถาวร

22 เอาต้นหุสบก�าหนึ่งจุ่มลงในเลือดที่อยู่ ใน
อ่าง แล้วป้ายเลือดนั้นไว้ที่ ไม้ข้างบน และไม้
วงกบประตูทั้งสองข้างด้วยเลือดที่อยู่ ในอ่าง 

อย่าให้ผู้ ใดออกไปพ้นประตูบ้านของตน
จนถึงรุ่งเช้า

23 เพราะพระเยโฮวาหจ์ะเสดจ็ผา่นไปเพือ่จะได้
ประหารคนอยีปิต ์เมือ่พระองคท์รงเห็นเลือด
ที่ ไมป้ระตขูา้งบนและที่ ไมว้งกบประตูท้ังสอง
ขา้ง พระเยโฮวาหจ์ะทรงผา่นเวน้ประตูน้ัน ไม่
ทรงยอมใหผู้ส้งัหารเขา้ไปในบา้นทา่น เพือ่จะ
ประหารทา่น

24 ท่านทั้งหลายจงถือพิธีนี้ ให้เป็นกฎถาวรของ
ท่านและของลูกหลานท่าน

ยอห์น 1:29 วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซู
ก�าลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า «จง
ดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความ
ผิดบาปของโลกไปเสีย

1 โครินธ์ 5:7 ดังนั้นจงช�าระเชื้อเก่าเสีย
เพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่เหมือน
ขนมปังไร้เชื้อ เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็น
ปัสกาของเรา ได้ถูกฆ่าบูชาเพื่อเราเสียแล้ว

เอเฟซัส 1:7 ในพระเยซูนั้น เราได้รับการ
ไถ่ โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการ
อภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณอันอุดม
ของพระองค์

ฮีบรู 9:11  แต่เมื่อพระคริสต์ ได้เสด็จ
มาเป็นมหาปุ โรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งจะ
มาถึงโดยทางพลับพลาอันใหญ่ยิ่งกว่าและ
สมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อน ที่ ไม่ ได้สร้างขึ้น
ด้วยมือ และพูดได้ว่ามิ ได้เป็นอย่างของโลก
นี้

12 พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น และพระองค์ ไม่ ได้ทรงน�า
เลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงน�า
พระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรง
ส�าเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เรา

13 เพราะถ้าเลือดวัวตัวผู้และเลือดแพะ และ
เถ้าของลูกโคตัวเมีย ที่ประพรมลงบนคน
บาป สามารถช�าระเนื้อหนังให้บริสุทธิ์ ได้
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14 มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไรพระโลหิตของพระ
คริสต์ โดยพระวิญญาณนิรันดร์ ได้ทรง
ถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่อง
บูชาอันปราศจากต�าหนิ จะได้ทรงช�าระใจ
วินิจฉัยผิดและชอบของท่านทั้งหลายให้
พ้นจากการประพฤติที่ตายแล้ว เพื่อจะได้
ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

ฮีบรู 10:29 ท่านทั้งหลายคิดดูซิว่าคนที่
เหยียบย�่าพระบุตรของพระเจ้า และดูหมิ่น
พระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งช�าระเขาให้
บริสุทธิ์ว่าเป็นสิ่งชั่วช้า และประมาทต่อพระ
วิญญาณผู้ทรงพระคุณ ควรจะถูกลงโทษ
มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด

ฮีบรู 11:28 โดยความเชื่อ ท่านได้ถือเท
ศกาลปัสกาและพิธีประพรมเลือด เพื่อมิ ให้
องค์เพชฌฆาตผู้ประหารบุตรหัวปีมาถูก
ต้องพวกอิสราเอลได้

1 เปโตร 1:18 ท่านรู้ว่า พระองค์ ได้ทรงไถ่
ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหา
สาระมิ ได้ ซึ่งท่านได้รับเป็นประเพณีต่อ
จากบรรพบุรุษของท่าน มิ ได้ ไถ่ ไว้ด้วยสิ่งที่
เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง

19 แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามาก
ของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจาก
ต�าหนิหรือจุดด่างพร้อย

ดูที่: อพยพ 12:7; เลวีนิติ 23:4,5; กันดารวิถี 19:18; เพลงสดุดี 51:5; มัทธิว 
26:17-19,30; มาระโก 14:12-16; ยอห์น 1:36; ฮีบรู 9:7,19; ฮีบรู 10:14; ฮีบรู 

12:24; วิวรณ์ 5:6-13; วิวรณ์ 21:22,23.

F13 รายละเอียดความทุกข์ทรมานของ
พระเมสิอาห์

อพยพ 12:46 ให้กินปัสกาแต่ ในบ้าน อย่า
เอาเนื้อไปนอกบ้าน และอย่าหักกระดูกของ
มันเลย

ยอห์น 19:36 เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อ
ข้อพระคัมภีร์จะส�าเร็จซึ่งว่า `พระอัฐิของ
พระองค์จะไม่หักสักซี่เดียว›

ดูที่: กันดารวิถี 9:12; เพลงสดุดี 34:20; ยอห์น 19:33.

B22 ความดีของพระเจ้าและพระเมสิอาห์

อพยพ 15:1 ขณะนั้นโมเสสกับชนชาติ
อิสราเอลร้องเพลงบทนี้ ถวายพระเยโฮวาห์
ว่า «ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ 
เพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่
หลวง พระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงใน
ทะเล

2 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นก�าลังและเป็น
บทเพลงแห่งข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้
ช่วยให้ข้าพเจ้ารอด พระองค์นี่แหละเป็น
พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญ
พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะยกย่องสรรเสริญ
พระองค์

วิวรณ์ 15:3 เขาร้องเพลงของโมเสส ซึ่ง
เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และเพลงของพระ
เมษโปดกว่า «ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็น
เจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระราชกิจ
ของพระองค์ ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นัก ข้า
แต่องค์พระมหากษัตริย์แห่งวิสุทธิชนทั้ง
ปวง วิถีทางทั้งหลายของพระองค์ยุติธรรม
และเที่ยงตรง
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ดูที่: เพลงสดุดี 22:3; เพลงสดุดี 132:5; อิสยาห์ 66:1; กิจการ 4:12; เอเฟซัส 
2:21,22; วิวรณ์ 5:9-14; วิวรณ์ 19:1.

A08 ชื่อและต�าแหน่งของพระเมสิอาห์
B16 อ�านาจและพละก�าลังของพระเมสิ

อาห์

อพยพ 17:6 ดูเถิด เราจะยืนอยู่ต่อหน้า
เจ้าที่นั่นบนศิลาที่ภูเขาโฮเรบ เจ้าจงตีศิลา
นั้น แล้วน�้าจะไหลออกมาจากศิลาให้พลไพร่
ดื่ม» โมเสสก็ท�าดังนั้นท่ามกลางสายตาพวก
ผู้ ใหญ่ของอิสราเอล

1 โครินธ์ 10:1 พี่น้องทั้งหลาย ยิ่งกว่า
นี่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่า
บรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นได้อยู่ ใต้เมฆ และ
ได้ผ่านทะเลไปทุกคน

2 ได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าส่วน
กับโมเสสทุกคน

3 และได้รับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ
อันเดียวกันทุกคน

4 และได้ดื่มน�้าฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกัน
ทุกคน เพราะว่าเขาได้ดื่มน�้าซึ่งไหลออกมา
จากศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามเขามา 
ศิลานั้นคือพระคริสต์

ดูที่: ยอห์น 4:10,14; ยอห์น 7:37; วิวรณ์ 22:17.

A05 ความสัมพันธ์ของพระเมสิอาห์กับ 
บิดาของพระองค์

อพยพ 23:20 ดูเถิด เราใช้ทูตสวรรค์องค์
หนึง่เดนิน�าหน้าพวกเจ้าเพื่อคอยระวงัรกัษา
พวกเจ้าตามทาง น�าไปถึงที่ซึ่งเราได้เตรียม
ไว้

21 จงเอาใจใส่ทูตนั้นและเชื่อฟังเสียงของเขา 
อย่าฝ่าฝืนเขาเพราะเขาจะไม่ยกโทษการ

ละเมิดให้เจ้าเลย ด้วยว่าเขากระท�าในนาม
ของเรา

มาลาคี 3:1 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า «ดูเถิด เราจะส่งทูตของเราไป และผู้นั้น
จะตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเรา และ
องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้น จะ
เสด็จมายังพระวิหารของพระองค์ คือย่าง
กระทันหัน ทูตแห่งพันธสัญญา ผู้ซึ่งเจ้า
พอใจนั้น ดูเถิด ท่านจะเสด็จมา

มัทธิว 17:5 เปโตรทูลยังไม่ทันขาดค�า 
ดูเถิด ก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้ 
แล้วดูเถิด มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้น
ว่า «ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจ
ท่านผู้นี้มาก จงฟังท่านเถิด»

ยอห์น 10:30 เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน»

ยอห์น 10:36 ทา่นทัง้หลายจะกลา่วหาทา่น
ที่พระบิดาได้ทรงตั้งไว้ และทรงใช้เข้ามาใน
โลกว่า `ท่านกล่าวค�าหมิ่นประมาท› เพราะ
เราได้กล่าวว่า `เราเป็นบุตรของพระเจ้า› 
อย่างนั้นหรือ

37 ถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของ
เรา ก็อย่าเชื่อในเราเลย

38 แต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้น แม้ว่าท่าน
มิ ได้เชื่อในเรา ก็จงเชื่อเพราะพระราชกิจ
นั้นเถิด เพื่อท่านจะได้รู้และเชื่อว่าพระบิดา
ทรงอยู่ ในเรา และเราอยู่ ในพระบิดา»

ยอห์น 17:6 ข้าพระองค์ ได้ส�าแดง
พระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่
พระองค์ ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์
จากมวลมนุษย์ โลก คนเหล่านั้นเป็นของ
พระองค์แล้ว และพระองค์ ได้ประทานเขา
ให้แก่ข้าพระองค์ และเขาได้ปฏิบัติตามพ
ระด�ารัสของพระองค์แล้ว
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ยอห์น 17:26 ข้าพระองค์ ได้ประกาศ
ให้เขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะ
ประกาศให้เขารู้อีก เพื่อความรักที่พระองค์
ได้ทรงรักข้าพระองค์จะด�ารงอยู่ ในเขา และ
ข้าพระองค์จะอยู่ ในเขา»

ดูที่: ปฐมกาล 48:16; อพยพ 3:2-6; อพยพ 14:19; อพยพ 32:34; อพยพ 
33:2,14,15; กันดารวิถี 20:16; โยชูวา 5:13,14; เพลงสดุดี 2:12; อิสยาห์ 9:6; 
อิสยาห์ 42:8; อิสยาห์ 63:9; ยอห์น 10:30,38; ยอห์น 12:28; ยอห์น 14:9,10; 

โคโลสี 2:9; ฮีบรู 3:10,11,16; ฮีบรู 10:26-29; ฮีบรู 12:25; วิวรณ์ 1:8.

E18 พระเจ้าจักสถิตย์ ในคนของพระองค์
     
อพยพ 25:8 แลว้ใหเ้ขาสรา้งสถานบรสิทุธิ์

ถวายแก่เรา เพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวก
เขา

9 แบบอย่างพลับพลาและเครื่องทั้งปวงของ
พลับพลานั้น เจ้าจงท�าตามที่เราแจ้งไว้แก่
เจ้านี้ทุกประการ

22 ณ ที่นั้น เราจะอยู่ ให้เจ้าเข้าเฝ้า และจะ
สนทนากับเจ้าจากเหนือพระที่นั่งกรุณาระ
หว่างกลางเครูบทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนหีบพระ
โอวาท เราจะสนทนากับเจ้าทุกเรื่องซึ่งเราจะ
สั่งเจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล

ลูกา 7:16 ฝ่ายคนทั้งปวงมีความกลัว
และเขาสรรเสริญพระเจ้าว่า «ท่านศาสดา
พยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเรา» 
และ «พระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติ
ของพระองค์แล้ว»

ยอห์น 1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเรา
ทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่า
ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระ
บิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

กิจการ 7:44 บรรพบุรุษของเราเมื่ออยู่ ใน

ถิ่นทุรกันดารก็มีพลับพลาแห่งสักขีพยาน 
ตามที่พระองค์ทรงสั่งไว้เมื่อตรัสกับโมเสส
ว่าให้ท�าพลับพลาตามแบบที่ ได้เห็น

45 ฝ่ายบรรพบุรุษของเราที่มาภายหลัง เมื่อได้
รับพลับพลานั้นจึงขนตามโยชูวาไป เมื่อ
ได้เข้ายึดแผ่นดินของบรรดาประชาชาติ 
ซึ่งพระเจ้าได้ทรงขับไล่ ไปให้พ้นหน้า
บรรพบุรุษของเรา พลับพลานั้นก็มีสืบมา
จนถึงสมัยดาวิด

46 ดาวิดนั้นมีความชอบจ�าเพาะพระพักตร์
พระเจ้า และมี ใจปรารถนาที่จะหาพระ
นิเวศส�าหรับพระเจ้าของยาโคบ

47 แต่ซาโลมอนเป็นผู้ ได้สร้างพระนิเวศ
ส�าหรับพระองค์

48 ถึงกระนั้นก็ดี องค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับใน
พระวิหารซึ่งมือมนุษย์ ได้ท�าไว้ ไม่ ตามที่
ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้ว่า

49 `องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า สวรรค์เป็น
บัลลังก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่น
รองเท้าของเรา เจ้าจะสร้างนิเวศอะไรส�าหรับ
เรา หรือที่พ�านักของเราอยู่ที่ ไหน

ฮีบรู 9:2 เพราะว่าได้มีพลับพลาสร้างขึ้น
ตกแต่งเสร็จแล้ว คือห้องชั้นนอก ซึ่งมีคัน
ประทีป โต๊ะ และขนมปังหน้าพระพักตร์ 
ห้องนี้เรียกว่าที่บริสุทธิ์

3 และภายในม่านชั้นที่สองมีห้องพลับพลาซึ่ง
เรียกว่า ที่บริสุทธิ์ที่สุด

4 ห้องนั้นมีแท่นทองค�าส�าหรับถวายเครื่อง
หอม และมีหีบพันธสัญญาหุ้มด้วยทองค�า
ทุกด้าน ในหีบนั้นมี โถทองค�าใส่มานา และ
มี ไม้เท้าของอาโรนที่ออกช่อ และมีแผ่น
ศิลาพันธสัญญา

5 และเหนือหีบนั้นมีรูปเครูบแห่งสง่าราศี
คลุมพระที่นั่งพระกรุณานั้น สิ่งเหล่านี้เรา
จะพรรณนาให้ละเอียดในที่นี้ ไม่ ได้

ฮีบรู 9:11 แต่เมื่อพระคริสต์ ได้เสด็จ
มาเป็นมหาปุ โรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งจะ
มาถึงโดยทางพลับพลาอันใหญ่ยิ่งกว่าและ

อพยพ
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สมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อน ที่ ไม่ ได้สร้างขึ้น
ด้วยมือ และพูดได้ว่ามิ ได้เป็นอย่างของโลก
นี้

12 พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น และพระองค์ ไม่ ได้ทรงน�า
เลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงน�า
พระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรง
ส�าเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เรา

วิวรณ์ 21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมา
จากสวรรค์ว่า «ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้า
อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับ
เขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และ
พระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา

ดูที่: ปฐมกาล 18:33; อพยพ 15:2; อพยพ 20:24; อพยพ 29:42,43; อพยพ 
30:6; อพยพ 31:18; อพยพ 36:2; เลวีนิติ 4:6; เลวีนิติ 16:2; กันดารวิถี 7:89; 
พระราชบัญญัติ 5:26-31; เพลงสดุดี 80:1; อิสยาห์ 12:6; อิสยาห์ 37:16; เศคา

ริยาห์ 2:10; เศคาริยาห์ 8:3; 2 โครินธ์ 6:16; ฮีบรู 8:5; ฮีบรู 9:9.

D03 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
บาทหลวง

อพยพ 28:12 พลอยทั้งสองแผ่นนั้นให้
ติดไว้กับเอโฟดบนบ่าทั้งสองข้าง พลอยนั้น
จะเป็นที่ระลึกถึงบรรดาบุตรแห่งอิสราเอล 
และอาโรนจะแบกชื่อเขาทั้งหลายไว้บนบ่า
ทั้งสองเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์เป็น
ที่ระลึก

ฮีบรู 7:24 แต่ฝ่ายพระองค์นี้ โดยเหตุที่
พระองค์ด�ารงอยู่เป็นนิตย์ ต�าแหน่งปุ โรหิต
ของพระองค์จึงไม่แปรปรวน

25 ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตย์
ที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ ได้เข้ามาถึงพระเจ้า
โดยทางพระองค์นั้นให้ ได้รับความรอด 
เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์
เพื่อเสนอความให้คนเหล่านั้น

26 มหาปุ โรหิตเช่นนี้แหละที่เหมาะส�าหรับเรา 
คือเป็นผู้บริสุทธิ์ ปราศจากอุบาย ไร้มลทิน 
แยกจากคนบาปทั้งปวง ประทับอยู่สูงกว่า
ฟ้าสวรรค์

27 พระองค์ ไม่ต้องทรงน�าเครื่องบูชามาทุก
วันๆดังเช่นมหาปุ โรหิตอื่นๆ ผู้ซึ่งถวาย
ส�าหรับความผิดของตัวเองก่อน แล้วจึง
ถวายส�าหรับความผิดของประชาชน ส่วน
พระองค์ ได้ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้ง
เดียว คือเมื่อพระองค์ ได้ทรงถวายพระองค์
เอง

28 ด้วยว่าพระราชบัญญัตินั้นได้แต่งตั้งมนุษย์
ที่อ่อนก�าลังขึ้นเป็นมหาปุ โรหิต แต่ค�าทรง
ปฏิญาณนั้นซึ่งมาภายหลังพระราชบัญญัติ 
ได้ทรงแต่งตั้งพระบุตรขึ้น ผู้ถึงความส�าเร็จ
เป็นนิตย์

ดูที่: เศคาริยาห์ 6:13; ลูกา 1:54,72.

D03 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
บาทหลวง

อพยพ 28:29 อาโรนจึงจะมีชื่อเหล่า
บุตรอิสราเอลจารึกไว้ที่ทับทรวงแห่งการ
พิพากษาติดไว้ที่หัวใจของตน ให้เป็นที่
ระลึกต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เสมอ เมื่อ
เขาเข้าไปในที่บริสุทธิ์นั้น

ฮีบรู 8:6 แต่ว่าพระองค์ ได้ทรงเป็นคนกลาง
แห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าเก่า เพราะ
ได้ทรงตั้งขึ้นโดยพระสัญญาอันดีกว่าเก่า
เท่าใด บัดนี้พระองค์ก็ ได้ต�าแหน่งอันเลิศ
กว่าเก่าเท่านั้น

ฮีบรู 9:24 เพราะว่าพระคริสต์ ไม่ ได้
เสด็จเข้าในสถานที่บริสุทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วย
มือมนุษย์ อันเป็นแบบจ�าลองจากของจริง 
แต่พระองค์ ได้เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้น

อพยพ
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เอง และบัดนี้ทรงปรากฏจ�าเพาะพระพักตร์
พระเจ้าเพื่อเราทั้งหลาย

D03 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
บาทหลวง

อพยพ 28:36 เจ้าจงท�าแผ่นทองค�าบริสุทธิ์
จารึกค�าว่า `บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์› ไว้
เหมือนอย่างแกะตรา

เอเฟซัส 5:27 เพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบ
คริสตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์เอง ไม่มี
จุดด่างพร้อย ริ้วรอย หรือมลทินใดๆเลย แต่
บริสุทธิ์ปราศจากต�าหนิ

ดูที่: อพยพ 39:30; เลวีนิติ 8:9; เลวีนิติ 10:3; เศคาริยาห์ 14:20.

D03 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
บาทหลวง

อพยพ 28:37 และเจ้าจงเอาด้ายถักสีฟ้า 
ผูกแผ่นทองค�านั้นไว้บนมาลาให้อยู่ที่ข้าง
มาลาด้านหน้า

38 แผ่นทองค�านั้นจะอยู่ที่หน้าผากของอา
โรน และอาโรนจะรับความชั่วช้าอันเกิด
แก่ชนชาติอิสราเอลเนื่องจากของถวายอัน
บริสุทธิ์ ซึ่งน�ามาช�าระให้เป็นของถวายอัน
บริสุทธิ์ และแผ่นทองค�านั้นให้อยู่ที่หน้า
ผากของอาโรนเสมอ เพื่อสิ่งของเหล่านั้น
จะเป็นที่ โปรดปรานต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์

ฮีบรู 4:14 เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหา
ปุ โรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์ ไปแล้ว 
คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ขอให้เรา

ทั้งหลายมั่นคงในการยอมรับของเราไว้

ดูที่: เลวีนิติ 1:4; เลวีนิติ 22:27; เลวีนิติ 23:11; อิสยาห์ 53:6,11,12; เศคาริ
ยาห์ 3:1-5; เศคาริยาห์ 14:20; ยอห์น 1:29; 2 โครินธ์ 5:21; ฮีบรู 9:28; 1 เป

โตร 2:5,24; 1 เปโตร 3:18.

E18 พระเจ้าจักสถิตย์ ในคนของพระองค์

อพยพ 29:45 เราจะสถิตอยู่ท่ามกลาง
ชนชาติอิสราเอล และจะเป็นพระเจ้าของ
เขา

46 เขาจะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เขา ผู้ ได้น�าเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ เพื่อ
เราจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาทั้งกลาย เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา»

อพยพ 25:8 แลว้ใหเ้ขาสรา้งสถานบรสิทุธิ์
ถวายแก่เรา เพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวก
เขา

อพยพ 40:34 ในขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุม
เต็นท์แห่งชุมนุมไว้ และสง่าราศีของพระเย
โฮวาห์ก็ปรากฏอยู่เต็มพลับพลานั้น

เศคาริยาห์ 2:10 โอ บุตรสาวแห่งศิ โยนเอ๋ย 
จงร้องเพลงและร่าเริงเถิด เพราะดูเถิด เรา
มาและจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

ยอห์น 1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเรา
ทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่า
ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระ
บิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

ยอห์น 14:17 คือพระวิญญาณแห่งความ
จริง ผู้ซึ่งโลกรับไว้ ไม่ ได้ เพราะแลไม่เห็น
พระองค์และไม่รู้จักพระองค์ แต่ท่านทั้ง
หลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิต

อพยพ
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อยู่กับท่านและจะประทับอยู่ ในท่าน

20 ในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่า เราอยู่ ในพระ
บิดาของเรา และท่านอยู่ ในเรา และเราอยู่
ในท่าน

23 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า «ถ้าผู้ ใดรักเรา ผู้
นั้นจะประพฤติตามค�าของเรา และพระ
บิดาของเราจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับ
เราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา

2 โครินธ์ 6:16 วิหารของพระเจ้าจะตกลง
อะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าท่านเป็น
วิหารของพระเจ้าผู้ทรงด�ารงพระชนม์ ดังที่
พระเจ้าตรัสไว้ว่า `เราจะอยู่ ในเขาทั้งหลาย 
และจะด�าเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็น
พระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชาชน
ของเรา›

เอเฟซัส 2:22 และในพระองค์นั้น ท่านก็
ก�าลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้า
ในฝ่ายพระวิญญาณด้วย

วิวรณ์ 21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมา
จากสวรรค์ว่า «ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้า
อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับ
เขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และ
พระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา

ดูที่: เลวีนิติ 26:12; กันดารวิถี 9:15; พระราชบัญญัติ 18:15; 1 พงศ์กษัตริย์ 
8:10,11; 2 พงศาวดาร 7:1-3.

B23 ความงามสง่าของพระเจ้าและพระเม
สิอาห์

อพยพ 33:19 พระองค์จึงตรัสตอบว่า 
«เราจะให้คุณความดีของเราประจักษ์แจ้ง
ต่อหน้าเจ้า และเราจะประกาศนามของ
เราคือ เยโฮวาห์ ให้ประจักษ์ต่อหน้าเจ้า 
เราประสงค์จะโปรดปรานผู้ ใด เราก็จะ
โปรดปรานผู้นั้น และเราประสงค์จะเมตตา
แก่ผู้ ใด เราก็จะเมตตาผู้นั้น»

โรม 9:15 เพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่า `เรา
ประสงค์จะกรุณาผู้ ใด เราก็จะกรุณาผู้นั้น 
และเราประสงค์จะเมตตาผู้ ใด เราก็จะ
เมตตาผู้นั้น›

16 เพราะฉะนั้นจึงไม่ขึ้นแก่ความตั้งใจหรือ
การตะเกียกตะกายของเขา แต่ขึ้นอยู่กับ
พระเจ้าผู้ทรงส�าแดงพระกรุณา

17 เพราะมีข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวแก่ฟาโรห์ว่า 
`เพราะเหตุนี้เองเราให้เจ้ามีต�าแหน่งสูง ก็
เพื่อจะแสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้า
และเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไป
ทั่วโลก›

18 เหตุฉะนั้นพระองค์จะทรงพระกรุณาแก่ผู้
ใด ก็จะทรงพระกรุณาผู้นั้น และพระองค์
จะทรงให้ผู้ ใดมี ใจแข็งกระด้าง ก็จะทรงให้
ผู้นั้นมี ใจแข็งกระด้าง

โรม 9:23 เพื่อจะได้ทรงส�าแดงสง่าราศีอันอุดม
ของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่ง
พระเมตตา ซึ่งพระองค์ ได้ทรงจัดเตรียมไว้
ก่อนให้สมกับสง่าราศี

อพยพ
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I01 ของถวายด้วยการเผา - และเนื้อ
หมายถึง งานของพระเมสิอาห์- ความ
ขมขื่นที่แสนหวาน

เลวีนิติ 1:5 แล้วให้เขาฆ่าวัวตัวผู้นั้นต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้วพวกปุ โรหิต 
คือบุตรชายของอาโรน จะถวายเลือด และ
เอาเลือดมาประพรมที่แท่นและรอบแท่น
บูชา ซึ่งอยู่ตรงประตูพลับพลาแห่งชุมนุม

13 แตเ่ครือ่งในกบัขานัน้ผูถ้วายบชูาจะลา้งเสีย
ดว้ยน�า้ และใหปุ้โรหติเอาเคร่ืองทัง้หมดเหลา่
นีเ้ผาบชูาดว้ยกันบนแทน่ เปน็เครือ่งเผา
บชูา คอืเปน็เคร่ืองบชูาดว้ยไฟ เปน็กลิน่ทีพ่อ
พระทยัแดพ่ระเยโฮวาห์

เลวีนิติ 2:1 เมื่อผู้ ใดน�าธัญญบูชามาเป็น
เครื่องบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ก็ ให้ผู้นั้น
น�ายอดแป้งมาถวาย ให้เขาเทน�้ามันลงที่
แป้งและใส่ก�ายานด้วย

2 แล้วน�ามาให้พวกปุ โรหิต คือบุตรชายของ
อาโรน ผู้ถวายบูชาจะหยิบยอดแป้งคลุก
น�้ามันก�ามือหนึ่งกับก�ายานทั้งหมดออก 
และปุ โรหิตจะเผาเครื่องบูชาส่วนนี้เป็นที่
ระลึกบนแท่น คือบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที่พอ
พระทัยแด่พระเยโฮวาห์

เพลงสดุดี 141:2 ขอให้ค�าอธิษฐานของข้า
พระองค์เป็นดังเครื่องหอมต่อพระพักตร์
พระองค์ และที่ข้าพระองค์ยกมือขึ้นเป็นดัง
เครื่องสัตวบูชาเวลาเย็น

โฮเชยา 6:6 เพราะเราประสงคค์วาม
เมตตาไมป่ระสงคเ์คร่ืองสัตวบชูา เราประสงค์
ความรู้ ในพระเจ้ายิง่กวา่เครือ่งเผาบชูา

ยอห์น 1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเรา
ทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่า
ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระ

บิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

ยอหน์ 17:1 พระเยซตูรสัดังนัน้แลว้ 
พระองคก์ท็รงแหงนพระพักตรข์ึน้ดฟูา้และ
ตรสัว่า «พระบิดาเจา้ขา้ ถงึเวลาแล้ว ขอทรง
โปรดใหพ้ระบตุรของพระองค์ ไดร้บัเกยีรติ 
เพือ่พระบตุรจะไดถ้วายเกยีรตแิดพ่ระองค์

ยอห์น 17:4 ข้าพระองค์ ได้ถวายเกียรติ
แด่พระองค์ ในโลก ข้าพระองค์ ได้กระท�า
พระราชกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์
กระท�านั้นส�าเร็จแล้ว

5 บัดนี้ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้า
พระองค์ ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของ
พระองค์ คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ ได้มีร่วม
กับพระองค์ก่อนที่ โลกนี้มีมา

ฮีบรู 9:14 มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไรพระ
โลหิตของพระคริสต์ โดยพระวิญญาณนิ
รันดร์ ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้า
เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากต�าหนิ จะได้
ทรงช�าระใจวินิจฉัยผิดและชอบของท่าน
ทั้งหลายให้พ้นจากการประพฤติที่ตายแล้ว 
เพื่อจะได้ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

ดูที่: ปฐมกาล 8:21; อพยพ 29:18,25,41; เลวีนิติ 2:2,9,12; เลวีนิติ 3:5,16; 
เลวีนิติ 4:31; เลวีนิติ 6:15,21; เลวีนิติ 8:21,28; เลวีนิติ 17:6; เลวีนิติ 
23:13,18; กันดารวิถี 15:3,7,10,13,14,24; กันดารวิถี 18:17; กันดารวิถี 

28:2,6,8,13,36; กันดารวิถี 29:2,6,8,13,36; อิสยาห์ 1:13; มัทธิว 12:7; มาระโก 
12:33; ยอห์น 4:34; ยอห์น 6:38; วิวรณ์ 5:8; วิวรณ์ 8:3,4.

I04 การเสนอเรื่องสันติภาพและการ
สังเวย เพื่อขอบคุณพระเจ้าหมายถึง
งานของ พระเมสิอาห์

เลวีนิติ 3:1 ถ้าผู้หนึ่งผู้ ใดถวายเครื่อง
บูชาเป็นสันติบูชา ถ้าเขาถวายวัวผู้หรือวัว
เมียจากฝูง ให้เขาถวายสัตว์ตัวที่ ไม่มีต�าหนิ
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

2 ให้เขาเอามือวางบนหัวของสัตว์ตัวที่จะถวาย 
และจงฆ่าเสียที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 

เลวีนิติ

เลวีนิติ 1 เลวีนิติ 1 & 3
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พวกปุ โรหิต คือบุตรชายของอาโรน จะเอา
เลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชา

3 จากเครื่องบูชาที่ถวายเป็นสันติบูชา เป็น
เครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้
ถวายจะน�าไขมันที่ติดกับเครื่องในและไข
มันที่อยู่ ในเครื่องในทั้งหมด

4 และไตทั้งสองลูกกับไขมันที่ติดอยู่ตรง
บั้นเอวนั้น และให้เอาพังผืดที่ติดอยู่เหนือ
ตับนั้นออกเสียพร้อมกับไต

5 บุตรชายอาโรนจะเผาเสียบนแท่นบูชาบน
เครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่บนฟืนบนไฟ เป็น
เครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่
พระเยโฮวาห์

16 และปุ โรหิตจะเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นเป็น
อาหารเผาไฟ เป็นกลิ่นที่พอพระทัย ไขมัน
ทั้งหมดเป็นของพระเยโฮวาห์

เลวีนิติ 7:11 ต่อไปนี้เป็นพระราชบัญญัติ
เรื่องเครื่องสันติบูชาซึ่งผู้หนึ่งผู้ ใดน�ามา
ถวายแด่พระเยโฮวาห์

12 ถ้าเขาถวายเป็นเครื่องโมทนาพระคุณ ก็ ให้
เขาถวายขนมไร้เชื้อคลุกน�้ามัน ขนมแผ่นไร้
เชื้อทาน�้ามัน ขนมยอดแป้งคลุกน�้ามันให้ดี
พร้อมกับเครื่องบูชาโมทนา

พระราชบัญญัติ 27:7 และท่านจงถวาย
สันติบูชา และรับประทานเสียที่นั่น และ
ท่านจงปีติร่าเริงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน

ลูกา 22:15 พระองค์ตรัสกับเขาว่า «เรา
มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกานี้กับ
พวกท่าน ก่อนเราจะต้องทนทุกข์ทรมาน

ลูกา 22:19 พระองค์ทรงหยิบขนมปัง 
ขอบพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เขาทั้งหลาย
ตรัสว่า «นี่เป็นกายของเรา ซึ่งได้ ให้ส�าหรับ
ท่านทั้งหลาย จงกระท�าอย่างนี้ ให้เป็นที่
ระลึกถึงเรา»

ยอหน์ 4:32 แตพ่ระองคต์รัสกบัเขาวา่ 
«เรามอีาหารรบัประทานทีท่่านทัง้หลายไมรู่»้

33 พวกสาวกจึงถามกันว่า «มี ใครเอาอาหารมา
ถวายพระองค์แล้วหรือ»

34 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «อาหารของเราคือ
การกระท�าตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรง
ใช้เรามา และท�าให้งานของพระองค์ส�าเร็จ

ยอห์น 6:51 เราเป็นอาหารที่ธ�ารงชีวิตซึ่ง
ลงมาจากสวรรค์ ถ้าผู้ ใดกินอาหารนี้ ผู้นั้น
จะมีชีวิตนิรันดร์ และอาหารที่เราจะให้เพื่อ
เป็นชีวิตของโลกนั้นก็คือเนื้อของเรา»

52-57
58 นี่แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ ไม่

เหมือนกับมานาที่พวกบรรพบุรุษของท่าน
ได้กินและสิ้นชีวิต ผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิต
นิรันดร์»

1 โครินธ์ 10:16 ถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอ
พระพรนั้นเป็นที่ท�าให้เรามีส่วนร่วมในพระ
โลหิตของพระคริสต์มิ ใช่หรือ ขนมปังซึ่ง
เราหักนั้นเป็นที่ท�าให้เรามีส่วนร่วมในพระ
กายของพระคริสต์มิ ใช่หรือ

1 โครินธ์ 11:23 เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้
มอบไว้กับท่านแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้รับจาก
องค์พระผู้เป็นเจ้า คือในคืนที่เขาทรยศพระ
เยซูเจ้านั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง

24 ครั้นขอบพระคุณแล้ว จึงทรงหักแล้วตรัสว่า 
«จงรับไปกินเถิด นี่เป็นกายของเรา ซึ่งหัก
ออกเพื่อท่านทั้งหลาย จงกระท�าอย่างนี้ ให้
เป็นที่ระลึกถึงเรา»

25 เมื่อรับประทานแล้ว พระองค์จึงทรงหยิบ
ถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัสว่า «ถ้วย
นี้คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเรา เมื่อ
ท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มให้เป็นที่
ระลึกถึงเรา»

26 เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และ
ดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการ
วายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่า

เลวีนิติ

เลวีนิติ 3 เลวีนิติ 3 
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พระองค์จะเสด็จมา
27 เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ ใดกินขนมปังนี้และดื่มจาก

ถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ผู้
นั้นก็ท�าผิดต่อพระกายและพระโลหิตของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า

28 ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเอง แล้วจึงกิน
ขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้

29 เพราะว่าคนที่กินและดื่มอย่างไม่สมควร ก็
กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษา
โทษ เพราะมิ ได้เล็งเห็นพระกายขององค์
พระผู้เป็นเจ้า

ฮีบรู 13:15 เหตุฉะนั้น ให้เราถวายค�า
สรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอด
ไปโดยทางพระองค์นั้น คือผลแห่งริมฝีปาก
ที่ขอบพระคุณพระนามของพระองค์

1 เปโตร 2:5 และท่านทั้งหลายก็เสมือน
ศิลาที่มีชีวิต ที่ก�าลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศ
ฝ่ายวิญญาณ เป็นปุ โรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวาย
สักการบูชาฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ชอบพระทัย
ของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์

ดูที่: อพยพ 24:11; เลวีนิติ 7:18-21; 1 ซามูเอล 9:12; 1 ซามูเอล 16:3; 1 พงศ์
กษัตริย์ 8:62; เพลงสดุดี 27:6; เพลงสดุดี 50:14; เพลงสดุดี 96:8; เพลงสดุดี 

107:22; เพลงสดุดี 116:17; เอเสเคียล 43:27; ลูกา 11:41; โรม 14:14,17; 
เอเฟซัส 5:20; กาลาเทีย 5:22; ฟีลิปปี 4:18; ทิตัส 1:15; ฮีบรู 13:16; ยอห์น 

1:6-9.

B02 พระเมสิอาห์คือแกะของพระเจ้า
I05 การเสนอไถ่บาปหมายถึงงานของ 

พระเมสิอาห์

ความบาปของปุ โรหิต:

เลวีนิติ 4:3 ถ้าปุ โรหิตที่ ได้รับการเจิมไว้
เป็นผู้กระท�าบาป เป็นเหตุให้พลไพร่หลง
ท�าบาปไปด้วย เหตุด้วยบาปที่เขาได้กระท�า
ไป ก็ ให้เขาน�าวัวหนุ่มซึ่งไม่มีต�าหนิมาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

4 ให้เขาน�าวัวนั้นมาที่ประตูพลับพลาแห่ง
ชุมนุมต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และให้
เขาเอามือวางบนหัววัวตัวนั้นและให้ฆ่ามัน
เสียต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

5 และปุโรหติผู้ ไดร้บัการเจิมแลว้จะน�าเลอืด
ววันัน้มาทีพ่ลบัพลาแหง่ชมุนมุบา้ง

6 ปุโรหติจะเอานิว้จุม่ลงในเลอืด และประพรม
เลอืดนัน้ทีห่นา้มา่นสถานบรสิทุธิเ์จด็ครัง้ตอ่
พระพกัตรพ์ระเยโฮวาห์

7 และปุ โรหิตจะเอาเลือดเล็กน้อยเจิมที่
เชิงงอนของแท่นเผาเครื่องหอมซึ่งอยู่ ใน
พลับพลาแห่งชุมนุมต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ ส่วนเลือดวัวที่เหลืออยู่นั้นเขาจะ
เทลงที่ฐานแท่นเผาเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่ที่
ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม

เลวีนิติ 4:8-11

เลวีนิติ 4:12 คือวัวทั้งตัวนี้ ให้เอาออกไป
เสียจากค่ายถึงที่สะอาดที่ทิ้งมูลเถ้าและให้
สุมไฟเผาเสีย ที่ทิ้งมูลเถ้าอยู่ที่ ไหนก็ ให้เผา
ที่นั่น

ความบาปของมนุษย์ - การละเลย:

เลวีนิติ 4:27 ถ้าพลไพร่สามัญคนหนึ่งคน
ใดกระท�าความผิดโดยมิ ได้เจตนาคือกระท�า
สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชามิ
ให้เขากระท�า เขาก็มีความผิด

28 เมื่อเขารู้ตัวว่ากระท�าผิดดังนั้นแล้ว ก็ ให้
เขาน�าลูกแพะตัวเมียตัวหนึ่งซึ่งไม่มีต�าหนิ
มาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปที่เขาได้กระท�าไป
นั้น

29 และเขาจะเอามือวางบนหัวของเครื่องบูชา
ไถ่บาป และฆ่าเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นในที่ที่
เขาถวายเครื่องเผาบูชา

อิสยาห์ 53:6 เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือน
แกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของ
ตนเอง และพระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่าน
ซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน
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7 ท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจ ถึง
กระนั้นท่านก็ ไม่ปริปาก เหมือนลูกแกะที่
ถูกน�าไปฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่
หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด ท่านก็ ไม่ปริปาก
ของท่านเลยฉันนั้น

อิสยาห์ 53:10 แต่ก็ยังเป็นน�้าพระทัยของ
พระเยโฮวาห์ที่จะให้ท่านฟกช�้าด้วยความ
ระทมทุกข์ เมื่อพระองค์ทรงกระท�าให้
วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 
ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน ท่านจะยืดวัน
ทั้งหลายของท่าน น�้าพระทัยของพระเยโฮ
วาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน

11 ท่านจะเห็นความทุกข์ล�าบากแห่งจิต
วิญญาณของท่าน และจะพอใจ โดยความ
รู้ของท่าน ผู้รับใช้อันชอบธรรมของเราจะ
กระท�าให้คนเป็นอันมากนับได้ว่าเป็นคน
ชอบธรรม เพราะท่านจะแบกบรรดาความ
ชั่วช้าของเขาทั้งหลาย

ยอห์น 1:29 วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซู
ก�าลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า «จง
ดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความ
ผิดบาปของโลกไปเสีย

ยอห์น 1:36 และท่านมองดูพระเยซู
ขณะที่พระองค์ทรงด�าเนินและกล่าวว่า «จง
ดูพระเมษโปดกของพระเจ้า»

กิจการ 8:32 พระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่าน
อยู่นั้นคือข้อเหล่านี้ `เขาได้น�าท่านเหมือน
แกะที่ถูกน�าไปฆ่า และเหมือนลูกแกะที่เป็น
ใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด ท่านก็ ไม่
ปริปากของท่านเลยฉันนั้น

ฮีบรู 7:26 มหาปุ โรหิตเช่นนี้แหละ
ที่เหมาะส�าหรับเรา คือเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ปราศจากอุบาย ไร้มลทิน แยกจากคนบาป
ทั้งปวง ประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์

ฮีบรู 9:12 พระองค์เสด็จเข้าไปในที่
บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และพระองค์
ไม่ ได้ทรงน�าเลือดแพะและเลือดลูกวัว
เข้าไป แต่ทรงน�าพระโลหิตของพระองค์
เองเข้าไป และทรงส�าเร็จการไถ่บาปชั่วนิรัน
ดร์แก่เรา

13 เพราะถ้าเลือดวัวตัวผู้และเลือดแพะ และ
เถ้าของลูกโคตัวเมีย ที่ประพรมลงบนคน
บาป สามารถช�าระเนื้อหนังให้บริสุทธิ์ ได้

14 มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไรพระโลหิตของพระ
คริสต์ โดยพระวิญญาณนิรันดร์ ได้ทรง
ถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่อง
บูชาอันปราศจากต�าหนิ จะได้ทรงช�าระใจ
วินิจฉัยผิดและชอบของท่านทั้งหลายให้
พ้นจากการประพฤติที่ตายแล้ว เพื่อจะได้
ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

ฮีบรู 9:21 แล้วท่านก็เอาเลือดประพรม
พลับพลากับเครื่องใช้ทุกชนิดในการปฏิบัติ
นั้นเช่นเดียวกัน

22 และตามพระราชบัญญัติถือว่า เกือบทุกสิ่ง
จะถูกช�าระด้วยโลหิต และถ้าไม่มี โลหิตไหล
ออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย

23 เหตุฉะนั้นจึงจ�าเป็นต้องช�าระแบบจ�าลอง
ของสวรรค์ โดยใช้เครื่องบูชาอย่างนี้ แต่ว่า
ของจริงในสวรรค์นั้น ต้องช�าระด้วยเครื่อง
บูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้น

24 เพราะว่าพระคริสต์ ไม่ ได้เสด็จเข้าในสถาน
ที่บริสุทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ อันเป็น
แบบจ�าลองจากของจริง แต่พระองค์ ได้
เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้นเอง และบัดนี้ทรง
ปรากฏจ�าเพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อเราทั้ง
หลาย

25 พระองค์ ไม่ต้องทรงถวายพระองค์เองซ�้า
อีก เหมือนอย่างมหาปุ โรหิตที่เข้าไปในที่
บริสุทธิ์ทุกปีๆ น�าเอาเลือดซึ่งไม่ ใช่ โลหิต
ของตัวเองเข้าไปด้วย

ฮีบรู 10:4 เพราะเลือดวัวผู้และเลือด
แพะไม่สามารถช�าระความบาปได้
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5 ดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว 
พระองค์ ได้ตรัสว่า `เครื่องสัตวบูชาและ
เครื่องบูชาพระองค์ ไม่ทรงประสงค์ แต่
พระองค์ ได้ทรงจัดเตรียมกายส�าหรับข้า
พระองค์

6 เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาป 
พระองค์ ไม่ทรงพอพระทัย

7 แล้วข้าพระองค์ทูลว่า «ดูเถิด ข้าพระองค์
มาแล้ว พระเจ้าข้า เพื่อจะกระท�าตามน�้า
พระทัยพระองค์» ( ในหนังสือม้วนก็มีเขียน
เรื่องข้าพระองค์)›

8 เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วว่า «เครื่องสัตว
บูชาและเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องบูชาไถ่บาป พระองค์ ไม่ทรงประสงค์
และไม่ทรงพอพระทัย» ซึ่งเขาได้บูชาตามพ
ระราชบัญญัตินั้น

9 แล้วพระองค์จึงตรัสว่า «ดูเถิด ข้าพระองค์
มาแล้ว พระเจ้าข้า เพื่อจะกระท�าตามน�้า
พระทัยพระองค์» พระองค์ทรงยกเลิกระบบ
เดิมนั้นเสีย เพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่

10 โดยน�้าพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้
รับการทรงช�าระให้บริสุทธิ์ โดยการถวาย
พระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น

11 ฝ่ายปุ โรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติอยู่ทุกวันๆ
และน�าเอาเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวาย
เนืองๆ เครื่องบูชานั้นจะยกเอาความบาปไป
เสียไม่ ได้เลย

12 ฝ่ายพระองค์นี้ ครั้นทรงถวายเครื่องบูชา
เพราะความบาปเพียงหนเดียวซึ่งใช้ ได้เป็น
นิตย์ ก็เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระเจ้า

13 ตั้งแต่นี้ ไปพระองค์คอยอยู่จนถึงบรรดา
ศัตรูของพระองค์จะถูกปราบลงเป็นที่รอง
พระบาทของพระองค์

14 เพราะว่าโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว 
พระองค์ ได้ทรงกระท�าให้คนทั้งหลายที่ถูก
ช�าระแล้วถึงที่ส�าเร็จเป็นนิตย์

ฮีบรู 13:11 เพราะร่างของสัตว์เหล่านั้น

ที่มหาปุ โรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถาน
บริสุทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น ก็ต้อง
เอาไปเผาเสียนอกค่าย

12 เหตุฉะนั้น พระเยซูก็ ได้ทรงทนทุกข์
ทรมานภายนอกประตูเมืองเช่นเดียวกัน 
เพื่อทรงช�าระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระ
โลหิตของพระองค์เอง

13 เพราะฉะนั้น ให้เราทั้งหลายออกไปหา
พระองค์ภายนอกค่ายนั้น และยอมรับค�าดู
หมิ่นเหยียดหยามเพื่อพระองค์

1 เปโตร 1:18 ท่านรู้ว่า พระองค์ ได้ทรงไถ่
ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหา
สาระมิ ได้ ซึ่งท่านได้รับเป็นประเพณีต่อ
จากบรรพบุรุษของท่าน มิ ได้ ไถ่ ไว้ด้วยสิ่งที่
เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง

19 แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามาก
ของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจาก
ต�าหนิหรือจุดด่างพร้อย

20 แท้จริงพระเจ้าได้ทรงด�าริพระคริสต์นั้น
ไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงให้พระคริสต์
ปรากฏพระองค์ ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อท่าน
ทั้งหลาย

วิวรณ์ 5:6 และในท่ามกลางพระที่นั่ง
กับสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทั้งสี่นั้น และท่ามกลาง
พวกผู้อาวุโส ดูเถิด ข้าพเจ้าแลเห็นพระ
เมษโปดกประทับยืนอยู่ประหนึ่งทรงถูก
ปลงพระชนม์ ทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีตา
เจ็ดดวง ซึ่งเป็นพระวิญญาณทั้งเจ็ดของ
พระเจ้า ที่ทรงส่งออกไปทั่วแผ่นดินโลก

7 และพระเมษโปดกนั้นได้เข้ามารับม้วน
หนังสือจากพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ 
ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งนั้น

8 เมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือม้วนนั้นแล้ว สิ่ง
ที่มีชีวิตอยู่ทั้งสี่กับผู้อาวุโสยี่สิบสี่คนนั้นก็
ทรุดตัวลงจ�าเพาะพระพักตร์พระเมษโปดก 
ทุกคนถือพิณเขาคู่และถือขันทองค�าบรรจุ
เครื่องหอม ซึ่งเป็นค�าอธิษฐานของพวกวิ
สุทธิชนทั้งปวง
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9 และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ ว่าดังนี้ 
«พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับ
ม้วนหนังสือ และแกะตราม้วนหนังสือนั้น
ออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์
แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น 
พระองค์ ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายซึ่งมาจากทุก
ตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศ ให้
ไปถึงพระเจ้า

ดูที่: มัทธิว 18:21,22; โรม 3:24-26; โรม 8:1-4; กาลาเทีย 4:4; ฮีบรู 1:3; ฮีบรู 
10:29; 1 เปโตร 2:22-24; 1 เปโตร 3:18; ยอห์น 1:7-9; วิวรณ์ 7:9,10.

I02 ของถวายด้วยการเผาคืองานของ พระ
เมสิอาห์- ของถวายด้วยความเต็มใจ

เลวีนิติ 7:16 ถ้าเครื่องบูชานั้นเป็นเครื่อง
บูชาปฏิญาณ หรือเป็นเครื่องบูชาตามใจ
สมัคร ให้เขารับประทานเสียในวันท�าการ
ถวายบูชา และในวันรุ่งขึ้นเขายังรับประทาน
ส่วนที่เหลือได้

อพยพ 35:21 ทุกคนที่มี ใจปรารถนา และ
ที่มี ใจสมัครก็น�าสิ่งของมาถวายพระเยโฮ
วาห์ส�าหรับพลับพลาแห่งชุมนุมและการ
ปรนนิบัติทั้งหลาย และส�าหรับเครื่องยศ
บริสุทธิ์

22 เขาจึงพากันมาทั้งชายและหญิง บรรดาผู้มี
น�้าใจสมัครน�ามาซึ่งเข็มกลัด ตุ้มหู แหวน
ตราและก�าไล เป็นทองรูปพรรณทั้งนั้น คือ
ทุกคนน�าทองค�ามาแกว่งไปแกว่งมาถวาย
พระเยโฮวาห์

เลวีนิติ 22:21 เมื่อคนใดถวายเครื่อง
สันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อท�าตามค�า
ปฏิญาณหรือถวายด้วยใจสมัคร เป็นสัตว์
ที่ ได้มาจากฝูงวัว หรือฝูงแพะแกะ สัตว์นั้น
ต้องไม่มีต�าหนิจึงจะเป็นที่ โปรดปราน อย่า
ให้สัตว์นั้นมีที่ติเลย

เพลงสดุดี 40:7 แล้วข้าพระองค์ทูลว่า 
«ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว พระเจ้าข้า ใน
หนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์

เพลงสดุด ี66:13 ขา้พระองคจ์ะเขา้ไปในพระ
นเิวศของพระองค์พรอ้มดว้ยเครือ่งเผาบชูา 
ขา้พระองคจ์ะท�าตามค�าปฏญิาณตอ่พระองค์

อิสยาห์ 53:7 ท่านถูกบีบบังคับและ
ท่านถูกข่มใจ ถึงกระนั้นท่านก็ ไม่ปริปาก 
เหมือนลูกแกะที่ถูกน�าไปฆ่า และเหมือน
แกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด 
ท่านก็ ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น

ลกูา 3:22    และพระวิญญาณบริสทุธิท์รงรปู
สณัฐานเหมอืนนกเขาไดล้งมาบนพระองค์ 
และพระสรุเสยีงมาจากฟา้สวรรคว์า่ «ทา่น
เปน็บตุรทีร่กัของเรา เราชอบใจทา่นมาก»

ยอห์น 2:17 พวกสาวกของพระองค์ก็
ระลึกขึ้นได้ถึงค�าที่เขียนไว้ว่า `ความร้อนใจ
ในเรื่องพระนิเวศของพระองค์ ได้ท่วมท้น
ข้าพระองค์›

ยอห์น 3:16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก 
จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะ
ไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 10:17 ด้วยเหตุนี้พระบิดาจึงทรง
รักเรา เพราะเราสละชีวิตของเรา เพื่อจะรับ
ชีวิตนั้นคืนมาอีก

18 ไม่มีผู้ ใดชิงชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสละ
ชีวิตด้วยใจสมัครของเราเอง เรามีสิทธิที่จะ
สละชีวิตนั้น และมีสิทธิที่จะรับคืนอีก พระ
บัญชานี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเรา»

ยอห์น 17:4 ข้าพระองค์ ได้ถวายเกียรติ
แด่พระองค์ ในโลก ข้าพระองค์ ได้กระท�า
พระราชกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์
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กระท�านั้นส�าเร็จแล้ว

2 โครินธ์ 8:9 เพราะท่านทั้งหลายรู้จัก
พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเราว่า แม้พระองค์มั่งคั่ง พระองค์
ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่
ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคน
มั่งมี เนื่องจากความยากจนของพระองค์

ฟีลิปปี 2:7 แต่ ได้กลับทรงสละ และ
ทรงรับสภาพทาส ทรงถือก�าเนิดเป็นมนุษย์

ดูที่: อพยพ 25:39; อพยพ 35:29; อพยพ 36:3; กันดารวิถี 15:3; พระราช
บัญญัติ 12:6; พระราชบัญญัติ 23:23; เพลงสดุดี 69:9; เพลงสดุดี 116:14,18; 

1 พงศาวดาร 29:3,9; 2 พงศาวดาร 35:8; เอเสเคียล 46:12; มัทธิว 3:17; 
มัทธิว 17:5; มาระโก 1:11; มาระโก 9:7; ลูกา 9:35; กิจการ 2:44; โรม 12:1; 2 

โครินธ์ 9:7; เอเฟซัส 5:2; 2 เปโตร 1:17.

B02 พระเมสิอาห์คือแกะของพระเจ้า
I06 วันขออภัยในบาปหมายถึงงาน ของ

พระเมสิอาห์

การไถ่บาปของปุ โรหิต:

เลวีนิติ 16:1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
หลังจากที่บุตรชายทั้งสองของอาโรนสิ้น
ชีวิต คือเมื่อเขากระท�าบูชาถวายต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์และถึงแก่ความตาย

2 และพระเยโฮวาหต์รัสกบัโมเสสวา่ «เจา้จงบอก
อาโรนพีช่ายวา่ อยา่เขา้ไปในสถานทีบ่ริสทุธิท์ี่
อยู่ ในมา่นหนา้พระทีน่ัง่พระกรุณาซึง่อยูบ่น
หลงัหบี ตลอดทกุเวลา เพือ่เขาจะไมต่าย เพราะ
วา่เราจะปรากฏในเมฆเหนอืพระทีน่ั่งกรุณา

เลวีนิติ 16:3,4,6 

การไถ่ โทษส�าหรับลูกหลานของอิสราเอลด้วย
การฆ่าแพะตัวหนึ่ง:

เลวนีติ ิ16:5 และใหเ้ขาน�าแพะผูส้องตวั
เปน็เครือ่งบชูาไถ่บาปกับแกะผูต้วัหนึง่เปน็

เครือ่งเผาบชูาจากชมุนมุชนอสิราเอล
7 แล้วเขาจะน�าแพะสองตัวนั้นไปถวายต่อ

พระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลา
แห่งชุมนุม

8 และอาโรนจะจับสลากแพะสองตัวนั้น สลาก
หนึ่งตกเป็นของพระเยโฮวาห์ และอีกสลาก
หนึ่งเพื่อแพะรับบาป

9 แพะตัวที่สลากตกเป็นของพระเยโฮวาห์นั้น 
อาโรนจะน�ามาถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

เลวีนิติ 16:11-14
เลวีนิติ 16:15 แล้วอาโรนจะฆ่าแพะอัน

เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปส�าหรับประชาชน 
และน�าเลือดแพะเข้าไปภายในม่าน และ
เอาเลือดแพะไปกระท�าเช่นเดียวกับกระท�า
เลือดวัว คือประพรมบนพระที่นั่งกรุณา
และที่ข้างหน้าพระที่นั่งกรุณานั้น

16 ดังนี้แหละเขาจะท�าการลบมลทินของสถาน
ที่บริสุทธิ์นั้นเพราะเหตุมลทินของคน
อิสราเอลและเพราะเหตุการละเมิด เพราะ
บาปทั้งสิ้นของเขา และอาโรนจะกระท�าต่อ
พลับพลาแห่งชุมนุมซึ่งอยู่กับเขาท่ามกลาง
มลทินของประชาชน

เลวีนิติ 16:17-19 

การไถ่ โทษส�าหรับลูกหลานของอิสราเอลด้วย
การปล่อยแพะอีกตัวไป :

เลวีนิติ 16:10 แต่แพะอีกตัวหนึ่งซึ่งสลาก
ตกเพื่อเป็นแพะรับบาปนั้น จะน�าถวายต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์เป็นสัตว์เป็น เพื่อ
ท�าการลบมลทินบาปให้ตกที่มัน แล้วจะ
ได้เอามันไปปล่อยเสียในถิ่นทุรกันดารเป็น
แพะรับบาป

20 เมื่ออาโรนเสร็จการลบมลทินของสถานที่
บริสุทธิ์ และพลับพลาแห่งชุมนุมและแท่น
บูชาแล้ว เขาจะน�าแพะตัวที่เป็นอยู่ออกมา

21 และอาโรนจะเอามือทั้งสองวางบนหัวแพะ
ที่มีชีวิตนั้น และกล่าวค�าสารภาพบรรดา
ความชั่วช้าของคนอิสราเอล และการละเมิด
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ทั้งหมด และบาปทั้งสิ้นให้ตกลงบนหัวแพะ
นั้น และให้คนที่เตรียมมือไว้พร้อมแล้วมา
น�าแพะไปปล่อยเสียในถิ่นทุรกันดาร

22 แพะนั้นจะแบกความชั่วช้าทั้งหมดไปยังที่
เปลี่ยว แล้วเขาก็ปล่อยให้แพะนั้นเข้าไปใน
ถิ่นทุรกันดาร

23 แล้วอาโรนจะเข้ามาในพลับพลาแห่งชุมนุม 
เขาจะเปลื้องเครื่องแต่งกายผ้าป่านชุดที่
แต่งเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ออกเสียเก็บไว้
ที่นั่น

เลวีนิติ 16:24-28
เลวีนิติ 16:29 ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่

เจ้าทั้งหลายว่า ในวันที่สิบเดือนที่เจ็ด เจ้า
ต้องถ่อมใจลง ไม่กระท�าการงานสิ่งใด ทั้ง
ตัวชาวเมืองเองหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่
ท่ามกลางเจ้า

30 เพราะว่าในวันนั้นปุ โรหิตจะกระท�าการลบ
มลทินบาปของเจ้า และช�าระเจ้า เจ้าจะ
สะอาดต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ พ้นจาก
บาปทั้งสิ้นของเจ้า

31 เป็นวันสะบาโตให้เจ้าทั้งหลายหยุดพัก
สงบ และเจ้าต้องถ่อมใจลง ทั้งนี้ ให้เป็นกฎ
เกณฑ์ถาวรตลอดไป

เลวีนิติ 17:11 เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนัง
อยู่ ในเลือด เราได้ ให้เลือดแก่เจ้าเพื่อใช้บน
แท่น เพื่อกระท�าการลบมลทินบาปแห่งจิต
วิญญาณของเจ้า เพราะว่าเลือดเป็นที่ท�าการ
ลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ

อิสยาห์ 53:4 แน่ทีเดียวท่านได้แบกความ
ระทมทุกข์ของเราทั้งหลาย และหอบความ
เศร้าโศกของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยัง
ถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่ม
ใจ

5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิด
ของเราทั้งหลาย ท่านฟกช�้าเพราะความชั่ว
ช้าของเรา การตีสอนอันท�าให้เราทั้งหลาย
ปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่ต้องฟกช�้านั้นก็
ให้เราหายดี

6 เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคน
ต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระ
เยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้า
ของเราทุกคน

มัทธิว 27:51 และดูเถิด ม่านในพระวิหาร
ก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่าง 
แผ่นดินก็ ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน

ลูกา 23:46 พระเยซูทรงร้องเสียงดัง
ตรัสว่า «พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิต
วิญญาณของข้าพระองค์ ไว้ ในพระหัตถ์ของ
พระองค์» ตรัสอย่างนั้นแล้ว จึงทรงปล่อย
พระวิญญาณจิตให้ออกไป

ยอห์น 1:29 วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซู
ก�าลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า «จง
ดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความ
ผิดบาปของโลกไปเสีย

โรม 4:24 แต่ส�าหรับพวกเราด้วย จะทรง
ถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม คือเราที่เชื่อใน
พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็น
เจ้าของเราฟื้นขึ้นจากความตาย

25 คือพระองค์ผู้ทรงถูกมอบไว้เพราะการ
ละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้นขึ้นจากความ
ตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม

ฮีบรู 7:22 พระเยซูก็ ได้ทรงเป็นผู้รับ
ประกันแห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสักเพียงใด

ฮีบรู 8:1 บัดนี้ ในเรื่องที่เราพูดมาแล้วนั้น ข้อ
สรุปนั้นคือว่า เรามีมหาปุ โรหิตอย่างนี้เอง 
ผู้ ได้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งผู้ทรง
เดชานุภาพในฟ้าสวรรค์

2 เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานบริสุทธิ์ และใน
พลับพลาแท้ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตั้ง
ไว้ ไม่ ใช่มนุษย์ตั้ง

ฮีบรู 9:7 แต่ ในห้องที่สองนั้นมีมหาปุ โรหิตผู้
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เดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้ปีละครั้ง และต้องน�า
เลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเอง และเพื่อความ
ผิดของประชาชนด้วย

8 อย่างนั้นแหละ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ทรง
ส�าแดงว่า ทางซึ่งจะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุด
นั้นไม่ ได้ปรากฏแจ้ง คราวเมื่อพลับพลา
เดิมยังตั้งอยู่

9 พลับพลาเดิมเป็นเครื่องเปรียบส�าหรับใน
เวลานั้น คือมีการถวายของให้และเครื่อง
บูชา ซึ่งจะกระท�าให้ ใจวินิจฉัยผิดและชอบ
ของผู้ถวายนั้นถึงที่ส�าเร็จไม่ ได้

10 ซึ่งเป็นแต่เพียงของกินของดื่ม และพิธี
ช�าระล้างต่างๆ และเป็นพิธีส�าหรับเนื้อหนัง
ที่ ได้บัญญัติ ไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงใหม่

11 แต่เมื่อพระคริสต์ ได้เสด็จมาเป็นมหา
ปุ โรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งจะมาถึงโดยทาง
พลับพลาอันใหญ่ยิ่งกว่าและสมบูรณ์ยิ่งกว่า
แต่ก่อน ที่ ไม่ ได้สร้างขึ้นด้วยมือ และพูดได้
ว่ามิ ได้เป็นอย่างของโลกนี้

12 พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น และพระองค์ ไม่ ได้ทรงน�า
เลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงน�า
พระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรง
ส�าเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เรา

13 เพราะถ้าเลือดวัวตัวผู้และเลือดแพะ และ
เถ้าของลูกโคตัวเมีย ที่ประพรมลงบนคน
บาป สามารถช�าระเนื้อหนังให้บริสุทธิ์ ได้

14 มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไรพระโลหิตของพระ
คริสต์ โดยพระวิญญาณนิรันดร์ ได้ทรง
ถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่อง
บูชาอันปราศจากต�าหนิ จะได้ทรงช�าระใจ
วินิจฉัยผิดและชอบของท่านทั้งหลายให้
พ้นจากการประพฤติที่ตายแล้ว เพื่อจะได้
ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

15 เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นคนกลาง
แห่งพันธสัญญาใหม่ เพื่อเมื่อมีผู้หนึ่ง
ตายส�าหรับที่จะไถ่การละเมิดของคนที่ ได้
ละเมิดต่อพันธสัญญาเดิมนั้นแล้ว คนทั้ง
หลายที่ถูกเรียกแล้วนั้นจะได้รับมรดกอันนิ

รันดร์ตามพระสัญญา
16 เพราะว่าในกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือ

พินัยกรรม ผู้ท�าหนังสือนั้นก็ต้องถึงแก่
ความตายแล้ว

17 เพราะว่าเมื่อคนตายแล้วหนังสือพินัยกรรม
นั้นจึงใช้ ได้ มิฉะนั้นเมื่อผู้ท�ายังมีชีวิตอยู่ 
หนังสือพินัยกรรมนั้นก็ ใช้ ไม่ ได้

18 เหตุฉะนั้นพันธสัญญาเดิมก็ ไม่ ได้ทรงตั้ง
ขึ้นไว้ โดยปราศจากเลือด

19 เพราะว่าเมื่อโมเสสประกาศข้อบังคับทุกข้อ
แก่บรรดาพลไพร่ตามพระราชบัญญัติแล้ว 
ท่านจึงได้เอาเลือดลูกวัวและเลือดลูกแพะ
กับน�้า และเอาขนแกะสีแดงและต้นหุสบ
มาประพรมหนังสือม้วนนั้นกับทั้งบรรดา
คนทั้งปวง

20 กล่าวว่า `นี่เป็นเลือดแห่งพันธสัญญา ซึ่ง
พระเจ้าทรงบัญญัติ ไว้แก่ท่านทั้งหลาย›

21 แล้วท่านก็เอาเลือดประพรมพลับพลากับ
เครื่องใช้ทุกชนิดในการปฏิบัตินั้นเช่น
เดียวกัน

22 และตามพระราชบัญญัติถือว่า เกือบทุกสิ่ง
จะถูกช�าระด้วยโลหิต และถ้าไม่มี โลหิตไหล
ออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย

23 เหตุฉะนั้นจึงจ�าเป็นต้องช�าระแบบจ�าลอง
ของสวรรค์ โดยใช้เครื่องบูชาอย่างนี้ แต่ว่า
ของจริงในสวรรค์นั้น ต้องช�าระด้วยเครื่อง
บูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้น

24 เพราะว่าพระคริสต์ ไม่ ได้เสด็จเข้าในสถาน
ที่บริสุทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ อันเป็น
แบบจ�าลองจากของจริง แต่พระองค์ ได้
เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้นเอง และบัดนี้ทรง
ปรากฏจ�าเพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อเราทั้ง
หลาย

25 พระองค์ ไม่ต้องทรงถวายพระองค์เองซ�้า
อีก เหมือนอย่างมหาปุ โรหิตที่เข้าไปในที่
บริสุทธิ์ทุกปีๆ น�าเอาเลือดซึ่งไม่ ใช่ โลหิต
ของตัวเองเข้าไปด้วย

26 มิฉะนั้นพระองค์คงต้องทนทุกข์ทรมา
นบ่อยๆตั้งแต่สร้างโลกมา แต่ว่าเดี๋ยวนี้
พระองค์ ได้ทรงปรากฏในเวลาที่สุดนี้ครั้ง
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เดียว เพื่อจะได้ก�าจัดความบาปได้ โดยถวาย
พระองค์เองเป็นเครื่องบูชา

27 มีข้อก�าหนดส�าหรับมนุษย์ ไว้แล้วว่าจะต้อง
ตายหนหนึ่ง และหลังจากนั้นก็จะมีการ
พิพากษาฉันใด

28 พระคริสต์จึงต้องถวายพระองค์เองหนหนึ่ง 
เพื่อจะได้ทรงรับเอาความบาปของคนเป็น
อันมาก แล้วพระองค์จะทรงปรากฏครั้งที่
สองปราศจากความบาปแก่บรรดาคนที่คอย
พระองค์ ให้เขาถึงความรอดฉันนั้น

ฮีบรู 10:4 เพราะเลือดวัวผู้และเลือด
แพะไม่สามารถช�าระความบาปได้

ฮีบรู 10:14 เพราะว่าโดยการทรงถวาย
บูชาหนเดียว พระองค์ ได้ทรงกระท�าให้คน
ทั้งหลายที่ถูกช�าระแล้วถึงที่ส�าเร็จเป็นนิตย์

1 ยอห์น 2:2 และพระองค์ทรงเป็นผู้
ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย
เพราะบาปของเรา และไม่ ใช่แต่บาปของ
เราพวกเดียว แต่บาปของมนุษย์ทั้งปวงใน
โลกด้วย

ดูที่: ปฐมกาล 32:30; อพยพ 28:2,30; อพยพ 30:10; อพยพ 33:20; เลวีนิติ 
16:4; เลวีนิติ 23:26-32; เลวีนิติ 25:9; กันดารวิถี 27:21; กันดารวิถี 29:7; 
พระราชบัญญัติ 5:24; ผู้วินิจฉัย 6:22; เพลงสดุดี 51:15,17; เพลงสดุดี 

103:12; อิสยาห์ 38:17; อิสยาห์ 43:25; อิสยาห์ 44:22; อิสยาห์ 53:12; เอเสเคี
ยล 10:18,19; ดาเนียล 10:5; โฮเชยา 6:2,3; โยนาห์ 1-3; มีคาห์ 7:19; มัทธิว 
28:30; มาระโก 15:38; ลูกา 23:41,45; ยอห์น 1:14; ยอห์น 2:11,19; ยอห์น 

19:23; กิจการ 13:39; โรม 5:9; 2 โครินธ์ 5:19,21; เอเฟซัส 2:6; 1 ทิ โมธี 2:5; 
ฮีบรู 7:26-28; ฮีบรู 8:5; ฮีบรู 10:19-22; ฮีบรู 12:24; 2 เปโตร 3:9; วิวรณ์ 

19:7,8.

B02 พระเมสิอาห์คือแกะของพระเจ้า
I03 ของถวายด้วยการเผาหมายถึง

งาน ของพระเมสิอาห์- ข้อเสนอที่
ปราศจาก มลทิน - ของถวายด้วยการ
เผาอย่างต่อเนื่อง

เลวีนิติ 22:17 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า

18 จงกล่าวแก่อาโรนและลูกหลานของอา

โรน และแก่คนอิสราเอลทั้งหมดว่า เมื่อ
คนในวงศ์วานอิสราเอลหรือคนต่างด้าวใน
อิสราเอลผู้ ใดถวายเครื่องบูชาส�าหรับบรรดา
เครื่องปฏิญาณ และบรรดาเครื่องบูชาด้วย
ใจสมัครของตน ซึ่งถวายบูชาแด่พระเยโฮ
วาห์เป็นเครื่องเผาบูชา

19 เจ้าจงถวายด้วยความเต็มใจ คือสัตว์ตัวผู้
ปราศจากต�าหนิ คือโค หรือแกะ หรือแพะ

20 เจ้าอย่าถวายสิ่งใดๆที่มีต�าหนิ เพราะจะไม่
เป็นที่ โปรดปราน

21 เมื่อคนใดถวายเครื่องสันติบูชาแด่พระเยโฮ
วาห์ เพื่อท�าตามค�าปฏิญาณหรือถวายด้วย
ใจสมัคร เป็นสัตว์ที่ ได้มาจากฝูงวัว หรือฝูง
แพะแกะ สัตว์นั้นต้องไม่มีต�าหนิจึงจะเป็น
ที่ โปรดปราน อย่าให้สัตว์นั้นมีที่ติเลย

เลวีนิติ 17:11 เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนัง
อยู่ ในเลือด เราได้ ให้เลือดแก่เจ้าเพื่อใช้บน
แท่น เพื่อกระท�าการลบมลทินบาปแห่งจิต
วิญญาณของเจ้า เพราะว่าเลือดเป็นที่ท�าการ
ลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ

กันดารวิถี 28:3 และเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า นี่
เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟซึ่งเจ้าทั้งหลายควร
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือลูกแกะอายุหนึ่ง
ขวบไม่มีต�าหนิสองตัว เป็นเครื่องบูชาเนือง
นิตย์ทุกวัน

4 เจ้าจงถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาในตอน
เช้าตัวหนึ่ง และลูกแกะอีกตัวหนึ่งนั้นเจ้า
จงถวายบูชาเวลาเย็น

เพลงสดุดี 40:6 เครื่องสัตวบูชาและเครื่อง
บูชาพระองค์ ไม่ทรงประสงค์ พระองค์ทรง
เบิกหูของข้าพระองค์ เครื่องเผาบูชาและ
เครื่องบูชาไถ่บาป พระองค์มิ ได้ทรงเรียก
ร้อง

อิสยาห์ 53:8 ท่านถูกน�าไปจากคุกและ
ท่านไม่ ได้รับความยุติธรรมเสียเลย และ
ผู้ ใดเล่าจะประกาศเกี่ยวกับพงศ์พันธุ์ของ

เลวีนิติ
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ท่าน เพราะท่านต้องถูกตัดออกไปจากแผ่น
ดินของคนเป็น ต้องถูกตีเพราะการละเมิด
ของชนชาติของเรา

มัทธิว 20:28 อย่างที่บุตรมนุษย์มิ ได้มา
เพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิบัติ
เขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่
คนเป็นอันมาก»

มัทธิว 26:28 ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเรา
อันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้อง
หลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก

มัทธิว 27:19 ขณะเมื่อปีลาตนั่งบัลลังก์
พิพากษาอยู่นั้น ภรรยาของท่านได้ ใช้คนมา
เรียนท่านว่า «ท่านอย่าพัวพันเรื่องของคน
ชอบธรรมนั้นเลย ด้วยว่าวันนี้ดิฉันฝันร้าย
ไม่มีความสบายใจเพราะท่านผู้นั้น»

ลูกา 23:4 ปีลาตจึงว่าแก่พวกปุ โรหิต
ใหญ่กับประชาชนว่า «เราไม่เห็นว่าคนนี้มี
ความผิด»

ลูกา 23:47 ฝ่ายนายร้อยเมื่อเห็น
เหตุการณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นนั้น จึงสรรเสริญ
พระเจ้าว่า «แท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบ
ธรรม»

1 โครินธ์ 1:30 โดยพระองค์ท่านจึงอยู่
ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้ง
พระองค์ ให้เป็นปัญญา ความชอบธรรม การ
แยกตั้งไว้ และการไถ่ โทษ ส�าหรับเราทั้ง
หลาย

เอเฟซัส 5:2 และจงด�าเนินชีวิตในความ
รักเหมือนดังที่พระคริสต์ ได้ทรงรักเรา และ
ทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็น
เครื่องถวาย และเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเพื่อ
เป็นกลิ่นสุคนธรสอันหอมหวาน

ฮีบรู 7:26 มหาปุ โรหิตเช่นนี้แหละ
ที่เหมาะส�าหรับเรา คือเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ปราศจากอุบาย ไร้มลทิน แยกจากคนบาป
ทั้งปวง ประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์

ฮีบรู 10:4 เพราะเลือดวัวผู้และเลือด
แพะไม่สามารถช�าระความบาปได้

5 ดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว 
พระองค์ ได้ตรัสว่า `เครื่องสัตวบูชาและ
เครื่องบูชาพระองค์ ไม่ทรงประสงค์ แต่
พระองค์ ได้ทรงจัดเตรียมกายส�าหรับข้า
พระองค์

6 เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาป 
พระองค์ ไม่ทรงพอพระทัย

7 แล้วข้าพระองค์ทูลว่า «ดูเถิด ข้าพระองค์
มาแล้ว พระเจ้าข้า เพื่อจะกระท�าตามน�้า
พระทัยพระองค์» ( ในหนังสือม้วนก็มีเขียน
เรื่องข้าพระองค์)›

8 เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วว่า «เครื่องสัตว
บูชาและเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องบูชาไถ่บาป พระองค์ ไม่ทรงประสงค์
และไม่ทรงพอพระทัย» ซึ่งเขาได้บูชาตามพ
ระราชบัญญัตินั้น

9 แล้วพระองค์จึงตรัสว่า «ดูเถิด ข้าพระองค์
มาแล้ว พระเจ้าข้า เพื่อจะกระท�าตามน�้า
พระทัยพระองค์» พระองค์ทรงยกเลิกระบบ
เดิมนั้นเสีย เพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่

10 โดยน�้าพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้
รับการทรงช�าระให้บริสุทธิ์ โดยการถวาย
พระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น

1 เปโตร 1:18 ท่านรู้ว่า พระองค์ ได้ทรงไถ่
ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหา
สาระมิ ได้ ซึ่งท่านได้รับเป็นประเพณีต่อ
จากบรรพบุรุษของท่าน มิ ได้ ไถ่ ไว้ด้วยสิ่งที่
เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง

19 แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามาก
ของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจาก
ต�าหนิหรือจุดด่างพร้อย
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20 แท้จริงพระเจ้าได้ทรงด�าริพระคริสต์นั้น
ไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงให้พระคริสต์
ปรากฏพระองค์ ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อท่าน
ทั้งหลาย

21 เพราะพระคริสต์ท่านจึงเชื่อในพระเจ้า 
ผู้ทรงบันดาลพระคริสต์ ให้ฟื้นจากความ
ตาย และทรงประทานสง่าราศีแก่พระองค์ 
เพื่อให้ความเชื่อและความหวังใจของท่าน
ด�ารงอยู่ ในพระเจ้า

ดูที่: อพยพ 12:5; เลวีนิติ 1:1-4,10; เลวีนิติ 3:1,6; เลวีนิติ 4:32; เลวีนิติ 7:11; 
เลวีนิติ 21:16-24; เลวีนิติ 22:27; กันดารวิถี 16:40; พระราชบัญญัติ 14:6; 
พระราชบัญญัติ 15:21; พระราชบัญญัติ 17:1; เอสรา 6:8-10; เพลงสดุดี 

50:8-12; เพลงสดุดี 51:16; อิสยาห์ 1:11-15; มาลาคี 1:8,13,14; มัทธิว 3:15; 
มัทธิว 27:19,24,54; มาระโก 10:45; มาระโก 14:24; ลูกา 4:3; ลูกา 9:56; ลูกา 
23:41; ยอห์น 4:34; ยอห์น 5:30; ยอห์น 6:38; 2 โครินธ์ 5:21; กาลาเทีย 4:4; 
เอเฟซัส 5:26; 1 เธสะโลนิกา 2:10; ทิตัส 1:7,10; ทิตัส 2:14; ฮีบรู 9:22; ฮีบรู 

10:19-21; ฮีบรู 13:12; ยอห์น 1:7; ยอห์น 2:1.

I09 เทศกาลของขนมปังไร้เชื้อหมายถึง 
งานของพระเมสิอาห์

เลวีนิติ 23:6 และในวันที่สิบห้าเดือน
เดียวกัน เป็นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้เจ้ารับประทาน
ขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน

7 ในวันต้นเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่า
ท�างานหนัก

8 แต่เจ้าจงถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเย
โฮวาห์ ให้ครบเจ็ดวัน ในวันที่เจ็ดเป็นวัน
ประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าท�างานหนัก»

พระราชบัญญัติ 16:3 อย่ารับประทาน
ขนมปังมีเชื้อกับปัสกา ตลอดเจ็ดวันท่าน
จงรับประทานขนมปังไร้เชื้อ เป็นขนมปัง
แห่งความทุกข์ ใจ เพราะท่านรีบหนีออกมา
จากแผ่นดินอียิปต์ เพื่อท่านจะระลึกถึงวัน
ที่ท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นตลอดชีวิต
ของท่าน

มัทธิว 26:17 ในวันต้นเทศกาลกินขนมปัง

ไร้เชื้อ พวกสาวกมาทูลถามพระเยซูว่า «จะ
ให้ข้าพระองค์จัดเตรียมปัสกาให้พระองค์
เสวยที่ ไหน»

มาระโก 14:1 ยังอีกสองวันจะถึงเท
ศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ 
พวกปุ โรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ก็หา
ช่องที่จะจับพระองค์ด้วยอุบายและจะฆ่า
เสีย

1 โครินธ์ 5:7 ดังนั้นจงช�าระเชื้อเก่าเสีย
เพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่เหมือน
ขนมปังไร้เชื้อ เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็น
ปัสกาของเรา ได้ถูกฆ่าบูชาเพื่อเราเสียแล้ว

2 โครินธ์ 5:21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรง
กระท�าพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความ
บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคน
ชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

เอเฟซัส 5:2 และจงด�าเนินชีวิตในความ
รักเหมือนดังที่พระคริสต์ ได้ทรงรักเรา และ
ทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็น
เครื่องถวาย และเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเพื่อ
เป็นกลิ่นสุคนธรสอันหอมหวาน

ดูที่: อพยพ 12:15-20,39; อพยพ 13:6,7; อพยพ 23:15; อพยพ 34:18; 
กันดารวิถี 28:17-25; พระราชบัญญัติ 16:8,16; ผู้วินิจฉัย 6:12-24; 2 

พงศาวดาร 30:13,21; 2 พงศาวดาร 35:17; เอสรา 6:22; มาระโก 14:12; ลูก
า 22:1,7.

เลวีนิติ

เลวีนิติ 22 & 23 เลวีนิติ 23
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I10 มัดฟางจ�านวนมากจากเมล็ดพันธุ์
แรก หมายถึงการฟื้นคืนชีพของพระ
เมสิอาห์

เลวีนิติ 23:9 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า

10 จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้ามาถึง
แผ่นดินซึ่งเราให้เจ้า และเกี่ยวพืชผลของ
แผ่นดินนั้น เจ้าจงเอาฟ่อนข้าวที่เกี่ยวในรุ่น
แรกน�าไปให้ปุ โรหิต

11 และปุ โรหิตจะน�าฟ่อนข้าวนั้น แกว่งไป
แกว่งมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 
เพื่อเจ้าจะเป็นที่ โปรดปราน รุ่งขึ้นหลังวัน
สะบาโตปุ โรหิตจะแกว่งถวาย

12 ในวันที่เจ้าแกว่งถวายฟ่อนข้าว เจ้าจงถวาย
ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบไม่มีต�าหนิเป็นเครื่อง
เผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์

13 และเครื่องธัญญบูชาที่คู่กันนั้น คือยอดแป้ง
สองในสิบเอฟาห์คลุกกับน�้ามัน เผาด้วยไฟ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นกลิ่นพอพระทัย 
และเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันคือน�้าองุ่นหนึ่งใน
สี่ฮิน

14 เจ้าอย่ารับประทานขนมปังหรือข้าวคั่วข้าว
สดจนกว่าจะถึงวันเดียวกันนี้ คือกว่าเจ้าจะ
น�าเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าของเจ้า ทั้งนี้
เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชั่วอายุของเจ้าใน
ที่อยู่ของเจ้าทั่วไป

มัทธิว 28:5 ทูตสวรรค์นั้นจึงกล่าวแก่
หญิงนั้นว่า «อย่ากลัวเลย เรารู้อยู่ว่าท่านทั้ง
หลายมาหาพระเยซูซึ่งถูกตรึงไว้ที่กางเขน

6 พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ ไม่ เพราะ
พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามซึ่งพระองค์
ได้ตรัสไว้นั้น มาดูที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
บรรทมอยู่นั้น

7 แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์
เถิดว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความ
ตายแล้ว และดูเถิด พระองค์เสด็จไปยัง
แคว้นกาลิลีก่อนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
จะเห็นพระองค์ที่นั่น ดูเถิด เราก็บอกท่าน

แล้ว»

โรม 8:29 เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ ใดที่พระองค์ ได้
ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ ได้ทรงตั้งไว้
ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตร
ของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็น
บุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก

1 โครินธ์ 15:20 แต่บัดนี้พระคริสต์ทรงเป็น
ขึ้นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผล
แรกในพวกคนทั้งหลายที่ ได้ล่วงหลับไปแล้ว
นั้น

21 เพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์
คนหนึ่งเป็นเหตุฉันใด การเป็นขึ้นมาจาก
ความตายก็ ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่ง
เป็นเหตุฉันนั้น

22 เพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับ
อาดัมฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยว
เนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้น

23 แต่ว่าทุกคนจะเป็นไปตามล�าดับ คือพระ
คริสต์ทรงเป็นผลแรก แล้วภายหลังก็คือ
คนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ ในเมื่อ
พระองค์จะเสด็จมา

โคโลสี 1:18 พระองค์ทรงเป็นศีรษะของ
กายคือคริสตจักร พระองค์ทรงเป็นที่เริ่มต้น 
เป็นบุตรหัวปีที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย 
เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่ง
ทั้งปวง

ฮีบรู 10:10 โดยน�้าพระทัยนั้นเองที่เรา
ทั้งหลายได้รับการทรงช�าระให้บริสุทธิ์ โดย
การถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียง
ครั้งเดียวเท่านั้น

11 ฝ่ายปุ โรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติอยู่ทุกวันๆ
และน�าเอาเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวาย
เนืองๆ เครื่องบูชานั้นจะยกเอาความบาปไป
เสียไม่ ได้เลย

12 ฝ่ายพระองค์นี้ ครั้นทรงถวายเครื่องบูชา
เพราะความบาปเพียงหนเดียวซึ่งใช้ ได้เป็น

เลวีนิติ

เลวีนิติ 23 เลวีนิติ 23



60

นิตย์ ก็เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระเจ้า

1 เปโตร 1:18 ท่านรู้ว่า พระองค์ ได้ทรงไถ่
ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหา
สาระมิ ได้ ซึ่งท่านได้รับเป็นประเพณีต่อ
จากบรรพบุรุษของท่าน มิ ได้ ไถ่ ไว้ด้วยสิ่งที่
เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง

19 แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามาก
ของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจาก
ต�าหนิหรือจุดด่างพร้อย

วิวรณ์ 1:17 เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ 
ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์
เหมือนกับคนที่ตายแล้ว แต่พระองค์ทรง
แตะตัวข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์เบื้องขวา แล้ว
ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า «อย่ากลัวเลย เราเป็น
เบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย

18 และเป็นผู้ที่ด�ารงชีวิตอยู่ เราได้ตายแล้ว แต่ 
ดูเถิด เราก็ยังด�ารงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ 
เอเมน และเราถือลูกกุญแจแห่งความตาย
และแห่งนรก

ดูที่: ปฐมกาล 4:4,5; เลวีนิติ 1:10; โยชูวา 5:11,12.

I11 เทศกาลของผลไม้ชุดแรก 50 วันหลัง 
จากวันเปสสัคของคนยิวหมายถึงการ
เปิดเผยถึง พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

เลวีนิติ 23:15 เจ้าทั้งหลายจงนับตั้งแต่วัน
รุ่งขึ้นหลังวันสะบาโต จากวันที่เจ้าทั้งหลาย
ได้น�าฟ่อนข้าวแกว่งถวายครบเจ็ดวันสะบา
โต

16 นับไปให้ ได้ห้าสิบวัน จนถึงวันถัดวันสะบา
โตที่เจ็ดแล้ว เจ้าจงถวายธัญญบูชาใหม่แด่
พระเยโฮวาห์

17 จงน�าขนมปังสองก้อนท�าด้วยแป้งสองในสิบ
เอฟาห์จากที่อาศัยของเจ้ามาแกว่งถวาย ให้

ท�าด้วยยอดแป้งใส่เชื้อปิ้ง เป็นผลรุ่นแรก
ถวายแด่พระเยโฮวาห์

18 พร้อมกับขนมปังนั้นเจ้าจงน�าลูกแกะเจ็ด
ตัวอายุหนึ่งขวบปราศจากต�าหนิ วัวหนุ่ม
ตัวหนึ่ง แกะผู้สองตัว มาเป็นเครื่องเผา
บูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ พร้อมกับธัญญ
บูชาและเครื่องดื่มบูชาอันเป็นคู่กัน ให้เป็น
เครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นพอพระทัยถวาย
แด่พระเยโฮวาห์

19 เจ้าจงถวายลูกแพะตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชา
ไถ่บาป และลูกแกะอายุหนึ่งขวบสองตัว
เป็นเครื่องสันติบูชา

20 ให้ปุ โรหิตแกว่งไปแกว่งมาถวายพร้อมกับ
ขนมปังซึ่งเป็นผลรุ่นแรกเป็นเครื่องแกว่ง
ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ พร้อมกับ
ลูกแกะสองตัว จะเป็นสิ่งบริสุทธิ์แด่พระเย
โฮวาห์ส�าหรับปุ โรหิต

21 และในวนัเดยีวกนันัน้ เจา้จงประกาศวา่เจา้
จงมกีารประชมุบรสิทุธิแ์กเ่จา้ เจา้อย่าท�างาน
หนกั ทัง้นีเ้ปน็กฎเกณฑถ์าวรทัว่ไปในทีอ่าศยั
ของเจา้ตลอดชัว่อายขุองเจา้

ยอห์น 15:26 แต่เมื่อพระองค์ผู้ปลอบ
ประโลมใจที่เราจะใช้มาจากพระบิดามาหา
ท่านทั้งหลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริง 
ผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้ว 
พระองค์นั้นจะทรงเป็นพยานถึงเรา

กิจการ 2:1 เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคศเต
มาถึง จ�าพวกสาวกจึงมาร่วมใจกันอยู่ ในที่
แห่งเดียวกัน

2 ในทันใดนั้น มีเสียงดังมาจากฟ้าเหมือน
เสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วบ้านที่เขานั่งอยู่นั้น

3 มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขา 
และกระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคน

4 เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาแปลกๆตามที่พระ
วิญญาณทรงโปรดให้พูด

กิจการ 2:32 พระเยซูนี้พระเจ้าได้ทรง
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บันดาลให้คืนพระชนม์แล้ว ข้าพเจ้าทั้ง
หลายเป็นพยานในข้อนี้

33 เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวาของ
พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ขึ้น และครั้น
พระองค์ ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จาก
พระบิดาตามพระสัญญา พระองค์ ได้ทรง
เทฤทธิ์เดชนี้ลงมา ดังที่ท่านทั้งหลายได้ยิน
และเห็นแล้ว

โรม 8:23 และไม่ ใช่สรรพสิ่งทั้งปวงเท่านั้น แต่
เราทั้งหลายเองด้วย ผู้ ได้รับผลแรกของ
พระวิญญาณ ตัวเราเองก็ยังคร�่าครวญคอย
จะเป็นอย่างบุตร คือที่จะทรงไถ่กายของเรา
ทั้งหลายไว้

1 โครินธ์ 12:13 เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวก
ยิวหรือพวกต่างชาติ เป็นทาสหรือมิ ใช่ทาส
ก็ตาม เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระ
วิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอันเดียวกัน 
และพระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นซาบซ่าน
อยู่

ฮีบรู 10:15 และพระวิญญาณบริสุทธิ์
ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วย เพราะว่า
พระองค์ ได้ตรัสไว้แล้วว่า

16 `»นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระท�ากับเขา
ทั้งหลายภายหลังสมัยนั้น» องค์พระผู้เป็น
เจ้าตรัส «เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้
ในจิตใจของเขาทั้งหลาย และจะจารึกมันไว้
ที่ ในดวงใจของเขาทั้งหลาย

ยากอบ 1:18 โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว 
พระองค์ก็ ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดย
พระวจนะแห่งความจริง เพื่อเราทั้งหลาย
จะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่ง
พระองค์ทรงสร้างนั้น

วิวรณ์ 14:4 คนเหล่านี้เป็นคนที่มิ ได้
มีมลทินกับผู้หญิง เพราะว่าเขาเป็นพวก
พรหมจารี พระเมษโปดกเสด็จไปที่ ใด คน

เหล่านี้ก็ตามเสด็จไปด้วย พวกเขาเป็นผู้ที่
ทรงไถ่จากมวลมนุษย์ เป็นผลแรกถวายแด่
พระเจ้าและแด่พระเมษโปดก

ดูที่: อพยพ 19-20; อพยพ 34:22; เลวีนิติ 23:10; กันดารวิถี 28:26-31; 
พระราชบัญญัติ 16:9-11; เยเรมีย์ 31:31-34; เอเสเคียล 36:24-30; มาลาคี 

1:13,14; โรม 8:3; 2 โครินธ์ 5:21.

I12 เทศกาลอยู่เพิงที่สัมพันธ์กับ งานของ
พระเมสิอาห์

เลวีนิติ 23:33 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า

34 จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ในวันที่สิบห้า
เดือนที่เจ็ดนี้ เป็นวันเทศกาลอยู่เพิงถวาย
แด่พระเยโฮวาห์สิ้นเจ็ดวัน

เลวีนิติ 23:35-38
เลวีนิติ 23:39 แล้วในวันที่สิบห้าของเดือน

ที่เจ็ดเมื่อเจ้าได้เก็บพืชผลที่ ได้จากแผ่นดิน
นั้นเข้ามาแล้ว เจ้าจงมีเทศกาลเลี้ยงแห่ง
พระเยโฮวาห์เจ็ดวัน ในวันแรกจะเป็นวันสะ
บาโต และในวันที่แปดจะเป็นวันสะบาโต

40 ในวันแรกเจ้าจงน�ามาซึ่งผลจากต้นมะงั่ว 
ใบอินทผลัม กิ่งไม้ที่มี ใบมาก กิ่งต้นไค้แห่ง
ธารน�้า และเจ้าจงปีติยินดีอยู่เจ็ดวันต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

41 เจ้าจงถือเป็นเทศกาลเลี้ยงปีละเจ็ดวันถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ ทั้งนี้เป็นกฎเกณฑ์ถาวร
ตลอดชั่วอายุของเจ้า เจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยง
นี้ ในเดือนที่เจ็ด

42 เจา้จงอยู่ ในเพงิเจด็วนั ทุกคนทีเ่กดิในวงศ์
วานพวกอิสราเอลใหเ้ขา้อยู่ ในเพงิ

43 เพื่อตลอดชั่วอายุของเจ้าจะได้ทราบว่า เมื่อ
เราพาคนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์
นั้นเราได้ ให้เขาอยู่ ในเพิง เราคือพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้า»

อิสยาห์ 12:3 เจ้าจะโพงน�้าด้วยความ
ชื่นบานจากบ่อแห่งความรอด
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อิสยาห์ 55:1 โอ เชิญทุกคนที่กระหายจง
มาถึงน�้า และผู้ที่ ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิด มา
ซื้อน�้าองุ่นและน�้านมเถิด โดยไม่ต้อเสียเงิน
เสียค่า

เศคาริยาห์ 14:16 และอยู่มาบรรดาคนที่เหลือ
อยู่ ในประชาชาติทั้งปวงซึ่งยกขึ้นมาสู้รบกับ
เยรูซาเล็ม จะขึ้นไปนมัสการกษัตริย์ปีแล้ว
ปีเล่า คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา และจะถือ
เทศกาลอยู่เพิง

17 ถ้าครอบครัวใดในพื้นพิภพไม่ขึ้นไปยัง
เยรูซาเล็มเพื่อนมัสการกษัตริย์ คือพระเยโฮ
วาห์จอมโยธา ฝนก็จะไม่ตกเหนือเขาเหล่า
นั้น

ยอห์น 4:13 พระเยซูตรัสตอบนางว่า 
«ทุกคนที่ดื่มน�้านี้จะกระหายอีก

14 แต่ผู้ที่ดื่มน�้าซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่
กระหายอีกเลย แต่น�้าซึ่งเราจะให้เขานั้นจะ
บังเกิดเป็นบ่อน�้าพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิต
นิรันดร์»

ยอห์น 7:37 ในวันที่สุดท้ายของเทศกาล
ซึ่งเป็นวันใหญ่นั้น พระเยซูทรงยืนและ
ประกาศว่า «ถ้าผู้ ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหา
เราและดื่ม

38 ผู้ที่เชื่อในเรา ตามที่พระคัมภีร์ ได้กล่าวไว้
แล้วว่า `แม่น�้าที่มีน�้าประกอบด้วยชีวิตจะ
ไหลออกมาจากภายในผู้นั้น›»

39 (สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ
ซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่
ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ เพราะ
พระเยซูยังมิ ได้รับสง่าราศี)

ฮีบรู 11:9 โดยความเชื่อ ท่านได้พ�านัก
ในแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้น เหมือนอยู่
ในดินแดนแปลกถิ่น คืออาศัยอยู่ ในเต็นท์
กับอิสอัคและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกัน
กับท่านในพระสัญญาอันเดียวกันนั้น

10 เพราะว่าท่านได้คอยอยู่เพื่อจะได้เมืองที่มี

ราก ซึ่งพระเจ้าเป็นนายช่างและเป็นผู้ทรง
สร้างขึ้น

11 โดยความเชื่อ นางซาราห์เองเช่นกันจึงได้
รับพลังตั้งครรภ์และได้คลอดบุตรเมื่อชรา
มากแล้ว เพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ ได้ทรง
ประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อ

12 เหตุฉะนั้น คนเป็นอันมากดุจดาวในท้องฟ้า 
และดุจเม็ดทรายที่ทะเลซึ่งนับไม่ ได้ ได้
บังเกิดแต่ชายคนเดียว และชายคนนั้นก็
เท่ากับคนที่ตายแล้วด้วย

13 บรรดาคนเหล่านี้ ได้ตายไปในระหว่างที่เชื่อ
อยู่ ยังไม่ ได้รับผลตามพระสัญญาทั้งหลาย
นั้น แต่ ได้แลเห็นพระสัญญาแต่ ไกล

14 เพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัด
แล้วว่า เขาก�าลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็น
ของเขา

15 และแท้จริงถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจาก
มานั้น เขาก็คงจะมี โอกาสกลับไปได้

16 แต่บัดนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ ในเมืองที่
ประเสริฐกว่านั้น คือเมืองสวรรค์ เหตุ
ฉะนั้นพระเจ้าจึงมิ ได้ทรงละอายเมื่อเขา
เรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขา เพราะ
พระองค์ ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้
ส�าหรับเขาแล้ว

 
วิวรณ์ 22:1 ท่านได้ชี้ ให้ข้าพเจ้าดูแม่น�้า

บริสุทธิ์ที่มีน�้าแห่งชีวิต ใสเหมือนแก้วผลึก 
ไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า และ
ของพระเมษโปดก

2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั้นและริมแม่น�้าทั้ง
สองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งออกผลสิบสอง
ชนิด ออกผลทุกๆเดือน และใบของต้นไม้
นั้นส�าหรับรักษาบรรดาประชาชาติ ให้หาย

ดูที่: อพยพ 13:14; กันดารวิถี 29:12-38; พระราชบัญญัติ 16:13-15; พระ
ราชบัญญัติ 31:10-13; 1 พงศ์กษัตริย์ 8:65,66; 2 พงศาวดาร 7:8-10; เอสรา 

3:4; เนหะมีย์ 8:13-17; เพลงสดุดี 36:8; เพลงสดุดี 42:1,2; อิสยาห์ 35:10; อิส
ยาห์ 41:17,18; อิสยาห์ 44:3; อิสยาห์ 49:10; เยเรมีย์ 2:3; เอเสเคียล 45:25; 
โยเอล 3:18; เศคาริยาห์ 3:10; เศคาริยาห์ 14:18,19; ยอห์น 4:10-12; ยอห์น 

16:22; 1 โครินธ์ 10:4; 2 โครินธ์ 5:1; ฮีบรู 13:13,14; วิวรณ์ 7:17; วิวรณ์ 21:6; 
วิวรณ์ 22:1,17.
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ตามธรรมเนียมของชาวยิว เครื่องด่ืมบูชา
จะมีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในงานต่อไปน้ี ใน
ตอนเช้าของวันที่เจ็ด ซึ่งเป็นวันที่เรียกว่า 
Hoshana Rabbaในภาษาฮีบรู ปุ โรหิตจะ
เดินไปที่สระของ Shiloam เขาจะตักน�้ามา
จากสระและใส่ ในเหยือกทองค�าเพื่อน�า
กลับไปที่พระวิหาร ซึ่งที่น่ันเอง ปุ โรหิตจะ
เทน�้าซึ่งเป็นเครื่องบูชาลงบนสัตว์ที่ถูกน�า
มาเป็นเครื่องบูชา ระหว่างการท�าพิธี จะมี
การอ่านพระวจนะต่อไปน้ีให้กับประชาชน: 

อิสยาห์ 12:3 ท่านทั้งหลายจะตักน�้าจาก
บ่อน�้าแห่งความรอดด้วยความชื่นบาน 

หนังสือยิวโบราณไดก้ลา่วไว้วา่: «ผู้ที่ ไมเ่คย
ไดเ้หน็ความชืน่ชมยินดี ในพธิเีทน�า้ เขาคน
น้ันไมเ่คยไดเ้หน็ความชืน่ชมยนิดี ในชวีติ 
(Mishna Sukka, 5:1) ดงันัน้การกนิและดืม่
ด้วยความสนุกสนานในระหว่างเทศกาลอยู่
เพิง จึงเป็นค�าสั่งของพระเจ้าอย่างแท้จริง

E18 พระเจ้าจักสถิตย์ ในคนของพระองค์

เลวีนิติ 26:11 และเราจะตั้งพลับพลาของ
เราไว้ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย และจิตใจของ
เราจะไม่เกลียดเจ้า

12 เราจะด�าเนนิในหมูพ่วกเจา้ และจะเปน็
พระเจา้ของเจ้า และเจ้าจะเปน็พลไพร่ของเรา

เอเสเคียล 37:27 พลับพลาของเราจะอยู่กับ
เขา เออ เราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขา
จะเป็นประชาชนของเรา

ยอห์น 1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเรา
ทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่า

ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระ
บิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

ยอห์น 1:49 นาธานาเอลทูลตอบพระองค์
ว่า «รับบี พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของ
ชนชาติอิสราเอล»

ยอห์น 5:46 ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสส 
ท่านทั้งหลายก็จะเชื่อเรา เพราะโมเสสได้
เขียนกล่าวถึงเรา

กิจการ 3:22 ที่จริงโมเสสได้กล่าวไว้แก่
บรรพบุรุษว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็น
พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรด
ประทานศาสดาพยากรณ์ผู้หนึ่ง เหมือน
อย่างเราให้แก่ท่านจากจ�าพวกพี่น้องของ
ท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิ่ง
สารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่าน

กิจการ 15:16 `ภายหลังเราจะกลับมา และ
จะสร้างพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้น
ใหม่ ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีก และจะ
ตั้งขึ้นใหม่

17 เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็น
เจ้า คือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเขาเรียกด้วย
นามของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระท�า
สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ได้ตรัสไว้

ฮีบรู 9:11 แต่เมื่อพระคริสต์ ได้เสด็จ
มาเป็นมหาปุ โรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งจะ
มาถึงโดยทางพลับพลาอันใหญ่ยิ่งกว่าและ
สมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อน ที่ ไม่ ได้สร้างขึ้น
ด้วยมือ และพูดได้ว่ามิ ได้เป็นอย่างของโลก
นี้

12 พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น และพระองค์ ไม่ ได้ทรงน�า
เลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงน�า
พระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรง
ส�าเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เรา

เลวีนิติ

เลวีนิติ 23 & 26 เลวีนิติ 26
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ฮีบรู 9:22 และตามพระราชบัญญัติ
ถือว่า เกือบทุกสิ่งจะถูกช�าระด้วยโลหิต และ
ถ้าไม่มี โลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัย
บาปเลย

วิวรณ์ 21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมา
จากสวรรค์ว่า «ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้า
อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับ
เขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และ
พระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา

ดูที่: อพยพ 29:45,46; พระราชบัญญัติ 18:15; โยชูวา 22:19; 2 พงศาวดาร 
29:6; เพลงสดุดี 78:59,60; อาโมส 9:11,12; ฮีบรู 8:5,6; ฮีบรู 13:10-13.

เลวีนิติ

เลวีนิติ 26
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I07 การเสนอวัวแดงหมายถึง งานของ
พระเมสิอาห์

กันดารวิถี 19:2 ต่อไปนี้เป็นกฎพระราช
บัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์ ได้ทรงบัญชาว่า จง
บอกคนอิสราเอลให้น�าวัวตัวเมียสีแดงไม่
พิการซึ่งไม่มีต�าหนิ และยังไม่เคยเข้าเทียม
แอก

3 และเจ้าจงให้วัวนั้นแก่เอเลอาซาร์ปุ โรหิต 
และให้เอาวัวนั้นไปนอกค่ายฆ่าเสียต่อหน้า
เขา

9 ให้ชายคนที่สะอาดเก็บขี้เถ้าวัวตัวเมียนั้น 
น�าไปไว้นอกค่ายในที่สะอาด และให้เก็บ
ขี้เถ้านั้นไว้ท�าเป็นน�้าแห่งการแยกตั้งไว้
ส�าหรับที่ชุมนุมชนอิสราเอลเพื่อเป็นการ
ช�าระล้างบาปออกเสีย

ยอห์น 15:3 ท่านทั้งหลายได้รับการช�าระ
ให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยค�าที่เราได้กล่าวแก่
ท่าน

กาลาเทีย 3:13 พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้น
ความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ โดย
การที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื่อ
เรา เพราะมีค�าเขียนไว้ว่า `ทุกคนที่ต้องถูก
แขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่ง›

เอเฟซัส 5:26 เพื่อพระองค์จะได้ทรงแยก
ตั้งไว้ และช�าระคริสตจักรนั้นให้บริสุทธิ์ โดย
การล้างด้วยน�้าโดยพระวจนะ

ฮีบรู 1:3 พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศี
ของพระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์
เดียวกันกับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิ่ง
ไว้ โดยพระด�ารัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ 
เมื่อพระบุตรได้ทรงช�าระบาปของเราด้วย
พระองค์เองแล้ว ก็ ได้ทรงประทับนั่ง ณ 
เบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพ
เบื้องบน

ฮีบรู 9:11 แต่เมื่อพระคริสต์ ได้เสด็จ
มาเป็นมหาปุ โรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งจะ
มาถึงโดยทางพลับพลาอันใหญ่ยิ่งกว่าและ
สมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อน ที่ ไม่ ได้สร้างขึ้น
ด้วยมือ และพูดได้ว่ามิ ได้เป็นอย่างของโลก
นี้

12 พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น และพระองค์ ไม่ ได้ทรงน�า
เลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงน�า
พระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรง
ส�าเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เรา

13 เพราะถ้าเลือดวัวตัวผู้และเลือดแพะ และ
เถ้าของลูกโคตัวเมีย ที่ประพรมลงบนคน
บาป สามารถช�าระเนื้อหนังให้บริสุทธิ์ ได้

14 มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไรพระโลหิตของพระ
คริสต์ โดยพระวิญญาณนิรันดร์ ได้ทรง
ถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่อง
บูชาอันปราศจากต�าหนิ จะได้ทรงช�าระใจ
วินิจฉัยผิดและชอบของท่านทั้งหลายให้
พ้นจากการประพฤติที่ตายแล้ว เพื่อจะได้
ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

ฮีบรู 10:14 เพราะว่าโดยการทรงถวาย
บูชาหนเดียว พระองค์ ได้ทรงกระท�าให้คน
ทั้งหลายที่ถูกช�าระแล้วถึงที่ส�าเร็จเป็นนิตย์

ฮีบรู 13:11 เพราะร่างของสัตว์เหล่านั้น
ที่มหาปุ โรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถาน
บริสุทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น ก็ต้อง
เอาไปเผาเสียนอกค่าย

12 เหตุฉะนั้น พระเยซูก็ ได้ทรงทนทุกข์
ทรมานภายนอกประตูเมืองเช่นเดียวกัน 
เพื่อทรงช�าระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระ
โลหิตของพระองค์เอง

13 เพราะฉะนั้น ให้เราทั้งหลายออกไปหา
พระองค์ภายนอกค่ายนั้น และยอมรับค�าดู
หมิ่นเหยียดหยามเพื่อพระองค์

ดูที่: ฮีบรู 10:19-22,29.

กันดารวิถี

กันดารวิถี 19 กันดารวิถี 19
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E26 การไถ่บาปของพระเมสิอาห์

กันดารวิถี 21:9 ดังนั้นโมเสสจึงท�างูทอง
สัมฤทธิ์ตัวหนึ่ง และติดไว้ที่เสา แล้วต่อมา
ถ้างูกัดคนใด ถ้าเขามองดูงูทองสัมฤทธิ์นั้น 
เขาก็มีชีวิตอยู่ ได้

ยอห์น 1:29 วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซู
ก�าลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า «จง
ดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความ
ผิดบาปของโลกไปเสีย

ยอห์น 3:14 โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่น
ทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยก
ขึ้นฉันนั้น

15 เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่
มีชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 6:40 เพราะนี่แหละเป็นพระ
ประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามานั้น ที่จะให้ทุก
คนที่เห็นพระบุตร และเชื่อในพระบุตรได้มี
ชีวิตนิรันดร์ และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาใน
วันสุดท้าย»

ฮีบรู 12:2 หมายเอาพระเยซูเป็นผู้
ริเริ่มความเชื่อ และผู้ทรงท�าให้ความเชื่อ
ของเราส�าเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีที่
มีอยู่ตรงหน้านั้น พระองค์ ได้ทรงทนเอา
กางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่ง
ส�าคัญอะไร และได้เสด็จประทับเบื้องขวา
พระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว

ดูที่: 2 พงศ์กษัตริย์ 18:4.

D04 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
กษัตริย์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

กันดารวิถี 24:7 น�้าจะไหลออกจากถังของเขา 
และเชื้อสายของเขาจะมีอยู่ตามล�าน�้าเป็น
อันมาก กษัตริย์ของเขาจะสูงกว่ากษัตริย์อา
กัก ราชอาณาจักรของเขาจะรุ่งเรือง

8 พระเจ้าผู้ทรงน�าเขาออกมาจากอียิปต์ ทรง
เป็นเสมือนเขาโคกระทิงเพื่อเขา เขาจะกิน
ประชาชาติซึ่งเป็นศัตรูเสีย และหักกระดูก
ของศัตรูเหล่านั้น และแทงเขาทั้งหลายทะลุ
ด้วยลูกศร

15 เขาก็กล่าวกลอนภาษิตของเขาว่า «ค�า
พยากรณ์ของบาลาอัมบุตรชายเบโอร์ ค�า
พยากรณ์ของชายผู้ที่หูตาแจ้ง

16 ค�าพยากรณ์ของผู้ที่ ได้ยินพระวจนะของ
พระเจ้า และทราบถึงพระปัญญาของ
พระองค์ผู้สูงสุด ผู้เห็นนิมิตขององค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ ได้ล้มลงจนเกิดความมึนงง แต่
ตาไม่มีสิ่งใดบัง

17 ข้าพเจ้าจะเห็นเขา แต่ ไม่ ใช่อย่างเดี๋ยวนี้ 
ข้าพเจ้าจะดูเขา แต่ ไม่ ใช่อย่างใกล้ๆนี้ ดาว
ดวงหนึ่งจะเดินออกมาจากยาโคบ และธาร
พระกรอันหนึ่งจะขึ้นมาจากอิสราเอล จะ
ตีเขตแดนของโมอับและท�าลายบรรดาลูก
หลานของเชท

18 ฝ่ายเอโดมจะตกเป็นของคนอื่น เสอีร์จะตก
เป็นของศัตรูของเขาด้วย ฝ่ายอิสราเอลได้
แสดงวีรกรรมแล้ว

19 ผู้หนึ่งที่ออกมาจากยาโคบจะครอบครอง 
และชาวเมืองที่รอดตาย ผู้นั้นจะท�าลาย
เสีย»

ปฐมกาล 49:10 ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยู
ดาห์ หรือผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติจะไม่ขาด
ไปจากหว่างเท้าของเขา จนกว่าชี โลห์จะมา 
และชนชาติทั้งหลายจะรวบรวมเข้ากับผู้นั้น

กันดารวิถี

กันดารวิถี  21 กันดารวิถี 21 & 24
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เพลงสดุดี 110:2 พระเยโฮวาห์จะทรงใช้คทา
ทรงฤทธิ์ของพระองค์ท่านไปจากศิ โยน จง
ครอบครองท่ามกลางศัตรูของพระองค์ท่าน
เถิด

ดาเนียล 2:44 และในสมัยของกษัตริย์เหล่า
นั้น พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนา
ราชอาณาจักรหนึ่ง ซึ่งไม่มีวันท�าลายเสีย
ได้ หรือราชอาณาจักรนั้นจะไม่ตกไปแก่
ชนชาติอื่น ราชอาณาจักรนั้นจะกระท�าให้
บรรดาราชอาณาจักรเหล่านี้แตกเป็นชิ้นๆ
ถึงอวสาน และราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่น
อยู่เป็นนิตย์

มัทธิว 2:1 ครั้นพระเยซูได้ทรงบังเกิด
ที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของ
กษัตริย์เฮโรด ดูเถิด มีพวกนักปราชญ์จาก
ทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม

2 ถามว่า «กุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของ
ชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ ไหน เราได้เห็นดาวของ
ท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออก เราจึงมา
หวังจะนมัสการท่าน»

1 โครินธ์ 15:24 ต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุด 
เมื่อพระองค์จะทรงมอบอาณาจักรไว้แก่
พระเจ้าคือพระบิดา เมื่อพระองค์จะได้ทรง
ท�าลายการปกครอง และสิทธิอ�านาจและ
อานุภาพหมดแล้ว

25 เพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่
ก่อน จนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้ง
สิ้นให้อยู่ ใต้พระบาทของพระองค์

ฟีลิปปี 2:10 เพื่อ `หัวเข่าทุกหัวเข่า› ใน
สวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่น
ดินโลกก็ดี `จะต้องคุกกราบลง› นมัสการใน
พระนามแห่งพระเยซูนั้น

ฮีบรู 1:8 แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า 
`โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ด�ารง
เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ราชธารพระกรแห่ง

อาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกร
เที่ยงธรรม

9 พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรง
เกลียดชังความชั่วช้า ฉะนั้นพระเจ้า คือ 
พระเจ้าของพระองค์ ได้ทรงเจิมพระองค์ ไว้
ด้วยน�้ามันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหาย
ทั้งปวงของพระองค์›

วิวรณ์ 19:16 พระองค์ทรงมีพระนาม
จารึกที่ฉลองพระองค์ และที่ต้นพระอูรุ
ของพระองค์ว่า «พระมหากษัตริย์แห่งมหา
กษัตริย์ทั้งปวงและเจ้านายแห่งเจ้านายทั้ง
ปวง»

วิวรณ์ 22:16 เราคือเยซูผู้ ใช้ ให้ทูตสวรรค์
ของเราไปเป็นพยานส�าแดงเหตุการณ์เหล่า
นี้แก่ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลาย เราเป็น
รากและเป็นเชื้อสายของดาวิด และเป็นดาว
ประจ�ารุ่งอันสุกใส

ดูที่: #1; กันดารวิถี 24:4; เพลงสดุดี 18:43; ยอห์น 1:49; ยูดาส 1:11; 2 เปโตร 
1:19; วิวรณ์ 2:14; วิวรณ์ 20.

B02 พระเมสิอาห์คือแกะของพระเจ้า
I03 ของถวายด้วยการเผาหมายถึง

งาน ของพระเมสิอาห์- ข้อเสนอที่
ปราศจาก มลทิน - ของถวายด้วยการ
เผาอย่างต่อเนื่อง

กันดารวิถี 28:3 และเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า นี่
เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟซึ่งเจ้าทั้งหลายควร
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือลูกแกะอายุหนึ่ง
ขวบไม่มีต�าหนิสองตัว เป็นเครื่องบูชาเนือง
นิตย์ทุกวัน

4 เจ้าจงถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาในตอน
เช้าตัวหนึ่ง และลูกแกะอีกตัวหนึ่งนั้นเจ้า
จงถวายบูชาเวลาเย็น

5 และยอดแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์เป็นธัญญ

กันดารวิถี

กันดารวิถี 24 กันดารวิถี 24 & 28
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บูชา คลุกกับน�้ามันสกัดหนึ่งในสี่ฮิน
6 เป็นเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ ซึ่งได้บัญชา

ตั้งไว้ที่ภูเขาซีนายเป็นกลิ่นที่พอพระทัย 
เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

7 ส่วนเครื่องดื่มบูชาคู่กันนั้นให้ถวายหนึ่งใน
สี่ฮินกับแกะตัวหนึ่ง ในที่บริสุทธิ์เจ้าจงเท
เครื่องดื่มบูชาซึ่งเป็นเหล้าองุ่นถวายแด่พระ
เยโฮวาห์

8 ลูกแกะอีกตัวหนึ่งเจ้าจงถวายบูชาเวลาเย็น 
เจ้าจงถวายบูชาด้วยไฟเช่นเดียวกับธัญญ
บูชาของเวลาเช้า และเช่นเดียวกับเครื่อง
ดื่มบูชาที่คู่กัน เป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระเย
โฮวาห์

9 ในวันสะบาโตลูกแกะอายุหนึ่งขวบสองตัวที่
ไม่มีต�าหนิ และยอดแป้งสองในสิบเอฟาห์
คลุกกับน�้ามันให้เป็นธัญญบูชา และเครื่อง
ดื่มบูชาคู่กัน

10 นี่เป็นเครื่องเผาบูชาทุกวันสะบาโตนอก
เหนือเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์และเครื่อง
ดื่มบูชาคู่กัน

อิสยาห์ 53:10 แต่ก็ยังเป็นน�้าพระทัยของ
พระเยโฮวาห์ที่จะให้ท่านฟกช�้าด้วยความ
ระทมทุกข์ เมื่อพระองค์ทรงกระท�าให้
วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 
ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน ท่านจะยืดวัน
ทั้งหลายของท่าน น�้าพระทัยของพระเยโฮ
วาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน

มัทธิว 27:51 และดูเถิด ม่านในพระวิหาร
ก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่าง 
แผ่นดินก็ ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน

ลูกา 23:45 ดวงอาทิตย์ก็มืดไป ม่านใน
พระวิหารก็ขาดตรงกลาง

ยอห์น 1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเรา
ทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่า
ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระ

บิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

ยอห์น 1:29 วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซู
ก�าลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า «จง
ดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความ
ผิดบาปของโลกไปเสีย

ฮีบรู 7:25 ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรง
สามารถเป็นนิตย์ที่จะช่วยคนทั้งปวงที่
ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้น
ให้ ได้รับความรอด เพราะว่าพระองค์ทรง
พระชนม์อยู่เป็นนิตย์เพื่อเสนอความให้คน
เหล่านั้น

26 มหาปุ โรหิตเช่นนี้แหละที่เหมาะส�าหรับเรา 
คือเป็นผู้บริสุทธิ์ ปราศจากอุบาย ไร้มลทิน 
แยกจากคนบาปทั้งปวง ประทับอยู่สูงกว่า
ฟ้าสวรรค์

27 พระองค์ ไม่ต้องทรงน�าเครื่องบูชามาทุก
วันๆดังเช่นมหาปุ โรหิตอื่นๆ ผู้ซึ่งถวาย
ส�าหรับความผิดของตัวเองก่อน แล้วจึง
ถวายส�าหรับความผิดของประชาชน ส่วน
พระองค์ ได้ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้ง
เดียว คือเมื่อพระองค์ ได้ทรงถวายพระองค์
เอง

28 ด้วยว่าพระราชบัญญัตินั้นได้แต่งตั้งมนุษย์
ที่อ่อนก�าลังขึ้นเป็นมหาปุ โรหิต แต่ค�าทรง
ปฏิญาณนั้นซึ่งมาภายหลังพระราชบัญญัติ 
ได้ทรงแต่งตั้งพระบุตรขึ้น ผู้ถึงความส�าเร็จ
เป็นนิตย์

ฮีบรู 9:26 มิฉะนั้นพระองค์คงต้องทน
ทุกข์ทรมานบ่อยๆตั้งแต่สร้างโลกมา แต่ว่า
เดี๋ยวนี้พระองค์ ได้ทรงปรากฏในเวลาที่สุด
นี้ครั้งเดียว เพื่อจะได้ก�าจัดความบาปได้
โดยถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา

ฮีบรู 10:1 โดยเหตุที่พระราชบัญญัติ
นั้นได้เป็นแต่เงาของสิ่งดีที่จะมาภายหน้า 
มิ ใช่ตัวจริงของสิ่งนั้นทีเดียว พระราช
บัญญัตินั้นจะใช้เครื่องบูชาที่เขาถวายทุกปีๆ

กันดารวิถี

กันดารวิถี 24 กันดารวิถี 24
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เสมอมากระท�าให้ผู้ถวายสักการบูชานั้นถึงที่
ส�าเร็จไม่ ได้

2 เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นได้ เขาคงได้หยุดการ
ถวายเครื่องบูชาแล้วมิ ใช่หรือ เพราะถ้าผู้
นมัสการนั้นได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์ครั้ง
หนึ่งแล้ว เขาคงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไป

3 แต่การถวายเครื่องบูชานั้นเป็นเหตุให้ระลึก
ถึงความบาปทุกปีๆ

4 เพราะเลือดวัวผู้และเลือดแพะไม่สามารถ
ช�าระความบาปได้

5 ดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว 
พระองค์ ได้ตรัสว่า `เครื่องสัตวบูชาและ
เครื่องบูชาพระองค์ ไม่ทรงประสงค์ แต่
พระองค์ ได้ทรงจัดเตรียมกายส�าหรับข้า
พระองค์

6 เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาป 
พระองค์ ไม่ทรงพอพระทัย

7 แล้วข้าพระองค์ทูลว่า «ดูเถิด ข้าพระองค์
มาแล้ว พระเจ้าข้า เพื่อจะกระท�าตามน�้า
พระทัยพระองค์» ( ในหนังสือม้วนก็มีเขียน
เรื่องข้าพระองค์)›

8 เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วว่า «เครื่องสัตว
บูชาและเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องบูชาไถ่บาป พระองค์ ไม่ทรงประสงค์
และไม่ทรงพอพระทัย» ซึ่งเขาได้บูชาตามพ
ระราชบัญญัตินั้น

9 แล้วพระองค์จึงตรัสว่า «ดูเถิด ข้าพระองค์
มาแล้ว พระเจ้าข้า เพื่อจะกระท�าตามน�้า
พระทัยพระองค์» พระองค์ทรงยกเลิกระบบ
เดิมนั้นเสีย เพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่

10 โดยน�้าพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้
รับการทรงช�าระให้บริสุทธิ์ โดยการถวาย
พระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น

1 เปโตร 1:19 แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอัน
มีราคามากของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่
ปราศจากต�าหนิหรือจุดด่างพร้อย

20 แท้จริงพระเจ้าได้ทรงด�าริพระคริสต์นั้น
ไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงให้พระคริสต์

ปรากฏพระองค์ ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อท่าน
ทั้งหลาย

ดูที่: อพยพ 29:41,42; เลวีนิติ 6:9,12; เลวีนิติ 9:3; เลวีนิติ 12:6; เลวีนิติ 
14:12,13,21,24,25; เลวีนิติ 17:3; เลวีนิติ 23:12; กันดารวิถี 6:12,14; กันดาร
วิถี 29:6,41-43; ผู้วินิจฉัย 13:33; 2 พงศาวดาร 2:4; เอสรา 3:4,5; เนหะมีย์ 

10:33; เพลงสดุดี 50:8; เพลงสดุดี 51:16-19; อิสยาห์ 56:7; เอเสเคียล 43:27; 
เอเสเคียล 46:13-15; โยเอล 2:14; มาระโก 15:38; ยอห์น 4:34; โรม 12:1; 

ฮีบรู 10:14; 1 เปโตร 2:5.

กันดารวิถี

กันดารวิถี 24 กันดารวิถี 24
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E12 พระเมสิอาห์ท�าตามพระประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้า

พระราชบัญญัติ 11:18  เหตุฉะนั้นท่านทั้ง
หลายจงจดจ�าถ้อยค�าเหล่านี้ของข้าพเจ้าไว้
ในจิตในใจของท่านทั้งหลาย จงเอาถ้อยค�า
เหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายส�าคัญ 
จงเป็นดังเครื่องหมายระหว่างนัยน์ตาของ
ท่าน

19 และท่านจงสอนถ้อยค�าเหล่านี้แก่ลูกหลาน
ของท่านทั้งหลาย จงพูดถึงถ้อยค�าเหล่านี้
เมื่อท่านนั่งอยู่ ในเรือน และเมื่อท่านเดิน
อยู่ตามทาง เมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้น

20 ท่านจงเขียนค�าเหล่านี้ ไว้ที่เสาประตูเรือน 
และที่ประตูของท่าน

โยชูวา 1:8 อย่าให้หนังสือพระราช
บัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่
เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและ
กลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระท�าตาม
ข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะ
มีความจ�าเริญ และเจ้าจะส�าเร็จผลเป็นอย่าง
ดี

เพลงสดุดี 1:1 ความสุขเป็นของบุคคลผู้ ไม่
ด�าเนินตามค�าแนะน�าของคนอธรรม หรือ
ยืนอยู่ ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ ในที่
นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย

2 แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ ในพระราช
บัญญัติของพระเยโฮวาห์ เขาไตร่ตรองถึง
พระราชบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวัน
และกลางคืน

เพลงสดุดี 119:11 ข้าพระองค์ ได้
สะสมพระด�ารัสของพระองค์ ไว้ ในใจของ
ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ท�าบาปต่อ
พระองค์

เพลงสดุดี 119:97 แหม ข้าพระองค์
รักพระราชบัญญัติของพระองค์จริงๆ เป็น

ค�าร�าพึงของข้าพระองค์วันยังค�่า
98 โดยพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์ทรง

กระท�าให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้า
พระองค์ เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้า
พระองค์เสมอ

99 ข้าพระองค์มีความเข้าใจมากกว่าบรรดาครู
ของข้าพระองค์ เพราะบรรดาพระโอวาท
ของพระองค์เป็นค�าร�าพึงของข้าพระองค์

อสิยาห ์34:16 จงเสาะหาและอา่นจาก
หนงัสอืของพระเยโฮวาห ์สัตวเ์หลา่นีจ้ะไม่
ขาดไปสักอยา่งเดยีว ไมม่ตีวัใดทีจ่ะไมมี่คู่ 
เพราะหนงัสอืนัน้ไดบ้ญัชาปากของเราแลว้ 
และพระวญิญาณของพระองค์ ไดร้วบรวมไว้

เยเรมีย์ 8:9 คนมีปัญญาจะได้รับความ
อาย เขาจะคร้ามกลัวและถูกจับตัวไป ดูเถิด 
เขาได้ปฏิเสธพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 
และปัญญาอย่างใดมี ในตัวเขาเล่า

มัทธิว 22:29 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า 
«พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู้พระ
คัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า

ลูกา 16:29 แต่อับราฮัมตอบเขาว่า `เขา
มี โมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์นั้นแล้ว 
ให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิด›

30 เศรษฐีนั้นจึงว่า `มิ ได้ อับราฮัมบิดาเจ้าข้า 
แต่ถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาเขา เขา
จะกลับใจเสียใหม่›

31 อับราฮัมจึงตอบเขาว่า `ถ้าเขาไม่ฟังโมเสส
และพวกศาสดาพยากรณ์ แม้คนหนึ่งจะ
เป็นขึ้นมาจากความตาย เขาก็จะยังไม่เชื่อ›»

ยอห์น 5:39 จงค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะ
ท่านคิดว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์ 
และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเรา

กิจการ 17:11 ชาวเมืองนั้นสุภาพกว่าชาว
เมืองเธสะโลนิกา ด้วยเขาได้รับพระวจนะ
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ด้วยความเต็มใจ และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน 
หวังจะรู้ว่า ข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าว
หรือไม่

โรม 3:2 มีประโยชน์มากในทุกสถาน เป็นต้น
ว่าพวกยิวได้เป็นผู้รับมอบให้รักษาพระด�ารัส
ของพระเจ้า

2 เปโตร 1:19 และเรามีค�าพยากรณ์ที่
แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีก จะเป็นการดีถ้าท่าน
ทั้งหลายจะถือตามค�านั้น เสมือนแสง
ประทีปที่ส่องสว่างในที่มืด จนกว่าแสงอรุณ
จะขึ้น และดาวประจ�ารุ่งจะผุดขึ้นในใจของ
ท่านทั้งหลาย

20 จงรู้ข้อนี้ก่อน คือว่าค�าพยากรณ์ทุกค�าที่
จารึกไว้ ในพระคัมภีร์แล้ว ไม่มี ใครตีความ
ได้ตามล�าพังใจของตนเอง

21 ด้วยว่าค�าพยากรณ์ ในอดีตนั้นไม่ ได้มาจาก
ความประสงค์ของมนุษย์ แต่พวกผู้บริสุทธิ์
ของพระเจ้าได้กล่าวค�าตามที่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ได้ทรงดลใจเขา

วิวรณ์ 1:3 ขอความสุขจงมีแก่บรรดา
ผู้อ่านและผู้ฟังค�าพยากรณ์เหล่านี้ และถือ
รักษาข้อความที่เขียนไว้ ในค�าพยากรณ์นี้ 
เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว

ดูที่: พระราชบัญญัติ 6:6-8; เพลงสดุดี 19:7-10; เอเฟซัส 6:17; โคโลสี 3:16; 
1 เธสะโลนิกา 5:27; 1 เปโตร 2:2.

B13 อ�านาจเด็ดขาดของพระเมสิอาห์
D02 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะผู้

เผยพระวจนะ
D07 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไกล่เกล่ีย
     
พระราชบญัญตั ิ18:15 พระเยโฮวาห์

พระเจา้ของทา่นจะโปรดใหผู้พ้ยากรณอ์ยา่ง
ขา้พเจา้นีเ้กดิข้ึนในหมูพ่วกทา่นจากพีน่อ้ง

ของทา่น ทา่นทัง้หลายจงเชือ่ฟังเขา
16 อย่างที่ท่านปรารถนาจากพระเยโฮวาห์

พระเจ้าของท่านที่ โฮเรบในวันประชุม
เมื่อท่านกล่าวว่า `อย่าให้ข้าพเจ้าได้ยิน
พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพเจ้า หรือได้เห็นเพลิงมหึมานี้อีกเลย 
เกรงว่าข้าพเจ้าจะตายเสีย›

17 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า `ซึ่งเขา
พูดมาเช่นนั้นก็ดีอยู่

18 เราจะโปรดให้บังเกิดผู้พยากรณ์อย่างเจ้า
ในหมู่พวกพี่น้องของเขา และเราจะใส่
ถ้อยค�าของเราในปากของเขา และเขาจะ
กล่าวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่
ประชาชนทั้งหลาย

19 ต่อมาผู้ ใดไม่เชื่อฟังถ้อยค�าของเรา ซึ่ง
ผู้พยากรณ์กล่าวในนามของเรา เราจะ
ก�าหนดโทษผู้นั้น

มัทธิว 17:5 เปโตรทูลยังไม่ทันขาดค�า 
ดูเถิด ก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้ 
แล้วดูเถิด มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้น
ว่า «ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจ
ท่านผู้นี้มาก จงฟังท่านเถิด»

มัทธิว 21:10 เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปใน
กรุงเยรูซาเล็มแล้ว ประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พา
กันแตกตื่นถามว่า «ท่านผู้นี้เป็นผู้ ใด»

11 ฝูงชนก็ตอบว่า «นี้คือเยซูศาสดาพยากรณ์
ซึ่งมาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี»

มาระโก 16:16 ผู้ ใดเชื่อและรับบัพติศมา ผู้
นั้นจะรอด แต่ผู้ ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษ

ลูกา 7:13 เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ทอดพระเนตรเห็นมารดานั้น พระองค์ทรง
เมตตากรุณาเขาและตรัสแก่เขาว่า «อย่า
ร้องไห้»

14 แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ถูกต้องโลง 
คนหามศพนั้นก็หยุดยืนอยู่ พระองค์จึงตรัส
ว่า «ชายหนุ่มเอ๋ย เราสั่งเจ้าว่า ลุกขึ้นเถิด»

เฉลยธรรมบัญญัติ

เฉลยธรรมบัญญัติ 11 & 18 เฉลยธรรมบัญญัติ 18



72

15 คนที่ตายนั้นก็ลุกขึ้นนั่งเริ่มพูด พระองค์จึง
ทรงมอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขา

16 ฝ่ายคนทั้งปวงมีความกลัวและเขาสรรเสริญ
พระเจ้าว่า «ท่านศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่
ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเรา» และ «พระเจ้าได้
เสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์
แล้ว»

ลูกา 9:18 ต่อมาเมื่อพระองค์ก�าลัง
อธิษฐานอยู่แต่ล�าพัง เหล่าสาวกอยู่กับ
พระองค์ พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า «คนทั้ง
ปวงพูดกันว่า เราเป็นผู้ ใด»

19 เหล่าสาวกทูลตอบว่า «เขาว่าเป็นยอห์น
ผู้ ให้รับบัพติศมา บางคนว่าเป็นเอลียาห์ 
แต่คนอื่นว่าเป็นคนหนึ่งในพวกศาสดา
พยากรณ์ โบราณเป็นขึ้นมาใหม่»

20 พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า «แล้วพวกท่าน
เล่าว่าเราเป็นใคร» เปโตรทูลตอบว่า «เป็น
พระคริสต์ของพระเจ้า»

ลูกา 9:35 มีพระสุรเสียงออกมาจาก
เมฆนั้นว่า «ผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา จงฟัง
ท่านเถิด»

ลูกา 24:17 พระองค์ตรัสกับเขาว่า «เมื่อ
เดินมานี่ด้วยหน้าโศกเศร้า ท่านโต้ตอบกัน
ถึงเรื่องอะไร»

18 คนหนึ่งชื่อเคลโอปัสจึงทูลถามพระองค์
ว่า «ท่านเป็นเพียงแต่คนต่างด้าวในกรุง
เยรูซาเล็มหรือ ที่ ไม่รู้เหตุการณ์ทั้งปวงซึ่ง
เป็นไปในวันเหล่านี้»

19 พระองค์ตรัสถามเขาว่า «เหตุการณ์อะไร» 
เขาจึงตอบพระองค์ว่า «เหตุการณ์เรื่องพระ
เยซูชาวนาซาเร็ธ ผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ 
ประกอบด้วยฤทธิ์เดชในการงานและใน
ถ้อยค�าจ�าเพาะพระพักตร์พระเจ้า และต่อ
หน้าประชาชนทั้งหลาย

20 และพวกปุ โรหิตใหญ่กับขุนนางทั้งหลาย
ของเรา ได้มอบพระองค์ ไว้ ให้ปรับโทษถึง
ตาย และตรึงพระองค์ที่กางเขน

ยอห์น 1:45 ฟีลิปไปหานาธานาเอลและ
บอกเขาว่า «เราได้พบพระองค์ผู้ที่ โมเสส
ได้กล่าวถึงในพระราชบัญญัติ และที่พวก
ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวถึง คือพระเยซูชาว
นาซาเร็ธบุตรชายโยเซฟ»

ยอห์น 4:19 นางทูลพระองค์ว่า «ท่าน
เจ้าคะ ดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นศาสดา
พยากรณ์

ยอห์น 4:25 นางทูลพระองค์ว่า «ดิฉัน
ทราบว่าพระเมสสิยาห์ที่เรียกว่า พระคริสต์ 
จะเสด็จมา เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์
จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เรา»

26 พระเยซูตรัสกับนางว่า «เราที่พูดกับเจ้าคือ
ท่านผู้นั้น»

ยอห์น 6:14 เมื่อคนเหล่านั้นได้เห็นการ
อัศจรรย์ซึ่งพระเยซูได้ทรงกระท�า เขาก็พูด
กันว่า «แท้จริงท่านผู้นี้เป็นศาสดาพยากรณ์
นั้นที่ทรงก�าหนดให้เข้ามาในโลก»

ยอห์น 7:40 เมื่อประชาชนได้ฟังดังนั้น 
หลายคนจึงพูดว่า «แท้จริง ท่านผู้นี้เป็น
ศาสดาพยากรณ์นั้น»

41 คนอื่นๆก็พูดว่า «ท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์» 
แต่บางคนพูดว่า «พระคริสต์จะมาจากกาลิลี
หรือ

42 พระคัมภีร์กล่าวไว้มิ ใช่หรือว่า พระคริสต์
จะมาจากเชื้อสายของดาวิด และมาจากหมู่
บ้านเบธเลเฮ็มซึ่งดาวิดเคยอยู่นั้น»

กิจการ 3:22 ที่จริงโมเสสได้กล่าวไว้แก่
บรรพบุรุษว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็น
พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรด
ประทานศาสดาพยากรณ์ผู้หนึ่ง เหมือน
อย่างเราให้แก่ท่านจากจ�าพวกพี่น้องของ
ท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิ่ง
สารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่าน

23 และจะเป็นเช่นนี้คือถ้าผู้หนึ่งผู้ ใดไม่เชื่อ
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ฟังศาสดาพยากรณ์ผู้นั้น เขาจะต้องถูก
ตัดขาดให้พินาศไปจากท่ามกลางประชาชน›

24 และบรรดาศาสดาพยากรณ์ ตั้งแต่ซามู
เอลเป็นล�าดับมาก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกัน
พยากรณ์ถึงกาลครั้งนี้

25 ท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของศาสดา
พยากรณ์นั้น และของพันธสัญญาซึ่ง
พระเจ้าได้ทรงกระท�าไว้กับบรรพบุรุษ
ของเรา คือได้ตรัสแก่อับราฮัมว่า `บรรดา
ครอบครัวทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับพระพร
เพราะเชื้อสายของเจ้า›

26 ครั้นพระเจ้าทรงโปรดให้พระเยซูพระบุตร
ของพระองค์เป็นขึ้นแล้ว จึงทรงใช้พระองค์
มายังท่านทั้งหลายก่อน เพื่ออวยพระพรแก่
ท่านทั้งหลาย โดยให้ท่านทั้งหลายทุกคน
กลับจากความชั่วช้าของตน»

กิจการ 7:37 โมเสสคนนี้แหละได้กล่าว
แก่ชนชาติอิสราเอลว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้เป็นพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรด
ประทานศาสดาพยากรณ์ผู้หนึ่ง เหมือน
อย่างเราให้แก่ท่านจากจ�าพวกพี่น้องของ
ท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้น›

ฮีบรู 2:3 ดังนั้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่ง
ใหญ่แล้ว เราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ ความ
รอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์
พระผู้เป็นเจ้าเอง และบรรดาผู้ที่ ได้ยิน
พระองค์ ก็ ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริง

ฮีบรู 3:7 เหตุฉะนั้น ตามที่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ตรัสว่า `วันนี้ ถ้าท่านทั้งหลายจะฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์

8 อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างใน
ครั้งกบฏนั้น เหมือนอย่างในวันที่ถูกทดลอง
ในถิ่นทุรกันดาร

ดูที่: ฮีบรู 1:1,2; ฮีบรู 3:2-8; ฮีบรู 10:26; ฮีบรู 12:25,26.

F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

พระราชบัญญัติ 21:23 อย่าให้ศพค้างอยู่
ที่ต้นไม้ข้ามคืน ท่านจงฝังเขาเสียในวัน
เดียวกันนั้น (ด้วยว่าผู้ที่ต้องถูกแขวนไว้บน
ต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่งโดยพระเจ้า) ท่าน
อย่ากระท�าให้แผ่นดินของท่านซึ่งพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้
เป็นมรดกนั้นเป็นมลทิน»

กาลาเทีย 3:13 พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้น
ความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ โดย
การที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื่อ
เรา เพราะมีค�าเขียนไว้ว่า `ทุกคนที่ต้องถูก
แขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่ง›

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

พระราชบัญญัติ 33:3 แท้จริง พระองค์
ทรงรักประชาชนของพระองค์ บรรดาวิ
สุทธิชนของพระองค์ก็อยู่ ในพระหัตถ์
ของพระองค์ และเขาทั้งหลายกราบลงที่
พระบาทของพระองค์รับพระด�ารัสของ
พระองค์

ยอห์น 3:16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก 
จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะ
ไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 10:28 เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะ
นั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะ
ไม่มีผู้ ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของ
เราได้

29 พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เรา
เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ ใดสามารถชิง

เฉลยธรรมบัญญัติ

เฉลยธรรมบัญญัติ 18 & 33เฉลยธรรมบัญญัติ 18
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แกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของ
เราได้

ยอห์น 17:12 เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคน
เหล่านั้นในโลกนี้ ข้าพระองค์ก็ ได้พิทักษ์
รักษาพวกเขาไว้ โดยพระนามของพระองค์ 
ผู้ซึ่งพระองค์ ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้
ใดเสียไปนอกจากลูกของความพินาศ เพื่อ
พระคัมภีร์จะส�าเร็จ

ยอห์น 17:24 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์
ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ ได้
ประทานให้แก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์
ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้นด้วย เพื่อเขาจะได้
เห็นสง่าราศีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ ได้
ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
รักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลก

1 เธสะโลนิกา 1:6  และท่านก็ท�าตา
มอย่างของเรา และขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
โดยที่ท่านได้รับถ้อยค�านั้นด้วยความยาก
ล�าบากเป็นอันมาก พร้อมด้วยความยินดี ใน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

วิวรณ์ 1:16 พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ด
ดวงไว้ ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ 
และมีพระแสงสองคมที่คมกริบออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ และสีพระพักตร์
ของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสง
ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์

วิวรณ์ 1:20 ส่วนความลึกลับของดาวทั้ง
เจ็ดดวงซึ่งเจ้าได้เห็นในมือข้างขวาของเรา 
และแห่งคันประทีปทองค�าทั้งเจ็ดนั้น ก็คือ 
ดาวทั้งเจ็ดดวงได้แก่ทูตสวรรค์ของคริสต
จักรทั้งเจ็ด และคันประทีปเจ็ดคันซึ่งเจ้าได้
เห็นแล้วนั้นได้แก่คริสตจักรทั้งเจ็ด»

ดูที่: อพยพ 19:5,6; พระราชบัญญัติ 7:7-10; 1 ซามูเอล 2:9; เพลงสดุดี 
31:23; เยเรมีย์ 31:3; มาลาคี 1:2; ลูกา 10:39; ยอห์น 17:11-15; โรม 8:35-39; 

โรม 9:11-13; เอเฟซัส 2:4,5; ยอห์น 4:19; ยูดาส 1:1.

เฉลยธรรมบัญญัติ 33

เฉลยธรรมบัญญัติ
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A03 พระเมสิอาห์เป็นบุตรของเดวิด

นางรูธ 4:13 ดังนั้นโบอาสก็รับรูธมาเป็น
ภรรยาของท่าน และท่านก็เข้าหานางและ
พระเยโฮวาห์ประทานให้นางตั้งครรภ์คลอด
บุตรชายคนหนึ่ง

14 ฝา่ยพวกผูห้ญงิก็พดูกับนาโอมวีา่ «สาธกุาร
แดพ่ระเยโฮวาห ์พระองคม์ิ ไดท้รงละทิง้เจ้า
ไว้ ใหป้ราศจากญาตทิีถั่ดมา ขอใหท้ารกนีม้ช่ืีอ
เสยีงเลือ่งลอืไปในอิสราเอล

17 หญิงชาวบ้านขา้งเคยีงก็ ใหช่ื้อเดก็นัน้ พูด
กันวา่ «มีบุตรชายคนหนึง่เกดิให้แกน่าโอ
มี» เขาตัง้ชือ่เดก็คนนัน้วา่ โอเบด ผูเ้ป็นบดิา
ของเจสซ ีซึง่เปน็บดิาของดาวดิ

21 สัลโมนให้ก�าเนิดบุตรชื่อโบอาส โบอาสให้
ก�าเนิดบุตรชื่อโอเบด

22 โอเบดให้ก�าเนิดบุตรชื่อเจสซี และเจสซี ให้
ก�าเนิดบุตรชื่อดาวิด

มัทธิว 1:5 สัลโมนให้ก�าเนิดบุตรชื่อโบ
อาสเกิดจากนางราหับ โบอาสให้ก�าเนิดบุตร
ชื่อโอเบดเกิดจากนางรูธ โอเบดให้ก�าเนิด
บุตรชื่อเจสซี

6 เจสซี ให้ก�าเนิดบุตรชื่อดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ 
ดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ ให้ก�าเนิดบุตรชื่อซาโลม
อน เกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอุ
รียาห์

มัทธิว 1:15 เอลีอูดให้ก�าเนิดบุตรชื่อ
เอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์ ให้ก�าเนิดบุตรชื่อ
มัทธาน มัทธานให้ก�าเนิดบุตรชื่อยาโคบ

16 ยาโคบให้ก�าเนิดบุตรชื่อโยเซฟ สามีของนาง
มารีย์ พระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ก็ทรง
บังเกิดมาจากนางมารีย์

17 ดังนั้น ตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดจึง
เป็นสิบสี่ชั่วคน และนับตั้งแต่ดาวิดลงมา
จนถึงต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิ
โลนเป็นเวลาสิบสี่ชั่วคน และนับตั้งแต่ต้อง

ถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิ โลนจนถึง
พระคริสต์เป็นสิบสี่ชั่วคน

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

ดูที่: เลวีนิติ 25:25-29; เลวีนิติ 27:13-31; โยบ 19:25; เพลงสดุดี 19:14; เพลง
สดุดี 78:35; อิสยาห์ 41:14; อิสยาห์ 44:6,24; อิสยาห์ 48:17; อิสยาห์ 49:7; อิส

ยาห์ 54:5,8; อิสยาห์ 59:20; อิสยาห์ 60:16; มัทธิว 1:1-17; ลูกา 3:23-38.

นางรูธ 4 นางรูธ 4

นางรูธ
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H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

1 ซามูเอล 2:10 ศัตรูของพระเยโฮวาห์จะ
แตกเป็นชิ้นๆ พระองค์จะทรงเอาฟ้าร้อง
ในสวรรค์ต่อสู้เขา พระเยโฮวาห์จะทรง
พิพากษาที่สุดปลายพิภพ พระองค์จะทรง
ประทานก�าลังแก่กษัตริย์ของพระองค์ และ
จะทรงยกย่องเขาของผู้ที่พระองค์ทรงเจิม
ไว้»

เพลงสดุดี 96:13 เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ เพราะพระองค์เสด็จมา ด้วยพระองค์
เสด็จมาพิพากษาโลก พระองค์จะทรง
พิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และ
ชนชาติทั้งหลายด้วยความจริงของพระองค์

มัทธิว 25:31 เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ในสง่าราศีของพระองค์กับหมู่ทูตสวรรค์
อันบริสุทธิ์ เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบน
พระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์

32 บรรดาประชาชาติต่างๆจะประชุมพร้อม
กันต่อพระพักตร์พระองค์ และพระองค์จะ
ทรงแยกมนุษย์ทั้งหลายออกเป็นสองพวก 
เหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะจะแยกแกะออกจาก
แพะ

โรม 14:10 แต่ตัวท่านเล่า เหตุไฉนท่าน
จึงกล่าวโทษพี่น้องของท่าน หรือเหตุไฉน
ท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่าน เพราะว่าเรา
ทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของ
พระคริสต์

11 เพราะมีค�าเขียนไว้ว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ตรัสว่า «เรามีชีวิตอยู่ฉันใด หัวเข่าทุกหัวเข่า
จะต้องคุกกราบลงต่อเรา และลิ้นทุกลิ้นจะ
ต้องร้องสรรเสริญพระเจ้า»›

12 ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัว
เองต่อพระเจ้า

2 โครินธ์ 5:10 เพราะว่าจ�าเป็นที่เราทุกคน
จะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์พิพากษา
ของพระคริสต์ เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับ
การที่ ได้ประพฤติ ในร่างกายนี้ แล้วแต่จะดี
หรือชั่ว

วิวรณ์ 20:11 ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่ง
ใหญ่สีขาว และเห็นพระองค์ผู้ประทับ
บนพระที่นั่งนั้น และแผ่นดินโลกและ
ฟ้าอากาศก็อันตรธานไปจากพระพักตร์
พระองค์ และไม่มีที่อยู่ส�าหรับแผ่นดินโลก
และฟ้าอากาศนั้นต่อไปเลย

12 ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทั้งผู้
น้อยและผู้ ใหญ่ ยืนอยู่จ�าเพาะพระพักตร์
พระเจ้า และหนังสือต่างๆก็เปิดออก 
หนังสืออีกม้วนหนึ่งก็เปิดออกด้วย คือ
หนังสือแห่งชีวิต และผู้ที่ตายไปแล้วก็ถูก
พิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ ในหนังสือ
เหล่านั้น ตามที่เขาได้กระท�า

13 ทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเล 
ความตายและนรกก็ส่งคืนคนทั้งหลาย
ที่อยู่ ในที่เหล่านั้น และคนทั้งหลายก็ถูก
พิพากษาตามการกระท�าของตนหมดทุกคน

14 แล้วความตายและนรกก็ถูกผลักทิ้งลงไปใน
บึงไฟ นี่แหละเป็นความตายครั้งที่สอง

15 และผู้ ใดที่ ไม่มีชื่อจดไว้ ในหนังสือแห่งชีวิต 
ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ

ดูที่: #1; #6; เพลงสดุดี 2:2; เพลงสดุดี 20:6; เพลงสดุดี 45:7; เพลงสดุดี 
89:17,24; เพลงสดุดี 92:9; มัทธิว 28:18; ลูกา 1:69; กิจการ 4:27; กิจการ 

10:38.

1 ซามูเอล

1 ซามูเอล 2 1 ซามูเอล 2
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A03 พระเมสิอาห์เป็นบุตรของเดวิด
B01 พระเมสิอาห์คือพระบุตรของพระเจ้า
D04 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ

กษัตริย์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
               
2 ซามูเอล 7:12 เมื่อวันของเจ้าครบแล้ว 

และเจ้านอนพักอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า 
เราจะให้เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า
เกิดขึ้นผู้ซึ่งเกิดมาจากบั้นเอวของเจ้า
เอง และเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา

13 เขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของ
เรา และเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราช
อาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิตย์

14 เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็น
บุตรของเรา ถ้าเขากระท�าความชั่วช้า เรา
จะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ ด้วย
การเฆี่ยนแห่งบุตรทั้งหลายของมนุษย์

15 แต่ความเมตตาของเราจะไม่พรากไป
จากเขาเสีย ดังที่เราพรากไปจากซาอูล 
ซึ่งเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้า

16 ราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะ
ด�ารงอยู่ต่อหน้าเจ้าอย่างมั่นคงเป็นนิตย์ 
และบัลลังก์ของเจ้าจะถูกสถาปนาไว้เป็น
นิตย์›»

เพลงสดุดี 89:26 เขาจะร้องต่อเราว่า 
`พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ 
พระเจ้าของข้าพระองค์ และเป็นศิลาแห่ง
ความรอดของข้าพระองค์›

27 และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีของเราด้วย 
สูงกว่าบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก

28 เราจะเก็บความเมตตาของเราไว้ ให้เขาเป็น
นิตย์ และพันธสัญญาของเราจะตั้งมั่นคงอยู่
เพื่อเขา

29 เราจะสถาปนาเชื้อสายของเขาไว้เป็นนิตย์ 
ทั้งบัลลังก์ของเขาให้ด�ารงตราบเท่ากาลของ
ฟ้าสวรรค์

มัทธิว 3:17 และดูเถิด มีพระสุรเสียง
ตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า «ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รัก
ของเรา เราชอบใจท่านมาก»

ลูกา 1:30 แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่
เธอว่า «มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอ
เป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว

31 ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย
คนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็น
บุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซึ่งเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของ
ดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ยอห์น 1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเรา
ทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่า
ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระ
บิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

18 ไม่มี ใครเคยเห็นพระเจ้าเลย พระบุตรองค์
เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ ในพระทรวงของพระ
บิดา พระองค์ ได้ทรงส�าแดงพระเจ้าแล้ว

ฮีบรู 1:1 ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธี
ต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดา
พยากรณ์

2 แต่ ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์ ได้ตรัส
แก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองค์
ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็น
มรดก พระองค์ ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล
โดยพระบุตร

3 พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของ
พระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกัน
กับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิ่งไว้ โดย
พระด�ารัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เมื่อพระ
บุตรได้ทรงช�าระบาปของเราด้วยพระองค์

ซามูเอล 2

2 ซามูเอล 7 2 ซามูเอล 7
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เองแล้ว ก็ ได้ทรงประทับนั่ง ณ เบื้องขวา
พระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบน

4 พระองค์ทรงเป็นผู้เยี่ยมกว่าเหล่าทูตสวรรค์
มากนัก ด้วยว่าพระองค์ทรงรับพระนามที่
ประเสริฐกว่านามของทูตสวรรค์นั้นเป็น
มรดก

5 เพราะว่ามีผู้ ใดบ้างในบรรดาทูตสวรรค์ที่
พระองค์ ได้ตรัสแก่เขาในเวลาใดว่า `ท่าน
เป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ ให้ก�าเนิดแก่
ท่านแล้ว› และยังตรัสอีกว่า `เราจะเป็นบิดา
ของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา›

6 และอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงน�าพระ
บุตรองค์หัวปีนั้นเข้ามาในโลก พระองค์ก็
ตรัสว่า `ให้บรรดาพวกทูตสวรรค์ทั้งสิ้นของ
พระเจ้านมัสการท่าน›

7 ส่วนพวกทูตสวรรค์นั้น พระองค์ตรัสว่า 
`พระองค์ทรงบันดาลพวกทูตสวรรค์ของ
พระองค์ ให้เป็นดุจลม และทรงบันดาล
ผู้รับใช้ของพระองค์ ให้เป็นดุจเปลวเพลิง›

8 แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า `โอ 
พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ด�ารง
เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ราชธารพระกรแห่ง
อาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกร
เที่ยงธรรม

1 ยอห์น 4:9 โดยข้อนี้ความรักของ
พระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลาย 
เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราทั้งหลาย
จะได้ด�ารงชีวิตโดยพระบุตรนั้น

10 ในข้อนี้แหละเป็นความรัก มิ ใช่ที่เรารัก
พระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และ
ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็น
ผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย 
เพราะบาปของเรา

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์

พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1; 1 พงศ์กษัตริย์ 5:5; 1 พงศ์กษัตริย์ 8:19; 1 พงศาวดาร 17:11; เพลง
สดุดี 72:17-19; เพลงสดุดี 89:36,37; อิสยาห์ 9:7; เยเรมีย์ 23:5,6; ดาเนีย

ล 2:44; ดาเนียล 7:14; เศคาริยาห์ 6:13; มัทธิว 16:18; ยอห์น 12:34; กิจการ 
13:34-37; 1 เปโตร 2:5; วิวรณ์ 20.

E12 พระเมสิอาห์ท�าตามพระประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้า

2 ซามูเอล 22:20 พระองค์ทรงน�าข้าพเจ้า
ออกมายังที่กว้างใหญ่ด้วย พระองค์ทรงช่วย
ข้าพเจ้าให้รอดพ้น เพราะพระองค์ทรงยินดี
ในข้าพเจ้า

21 พระเยโฮวาห์ทรงประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้า
ตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์
ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความสะอาดแห่ง
มือของข้าพเจ้า

22 เพราะข้าพเจ้ารักษาบรรดาพระมรรคาของ
พระเยโฮวาห์ และไม่ ได้พรากจากพระเจ้า
ของข้าพเจ้าอย่างชั่วร้าย

23 เพราะค�าตัดสินทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อ
หน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามิ ได้หันจากกฎ
เกณฑ์ของพระองค์

24 ต่อพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าไร้ต�าหนิ 
และข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ ให้พ้นจากความชั่ว
ช้าของข้าพเจ้า

25 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์ทรงตอบแทน
ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า 
ตามความสะอาดของข้าพเจ้าในสาย
พระเนตรของพระองค์

เพลงสดุดี 1:2 แต่ความปีติยินดีของผู้นั้น
อยู่ ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ เขา
ไตร่ตรองถึงพระราชบัญญัติของพระองค์ทั้ง
กลางวันและกลางคืน

ซามูเอล 2

2 ซามูเอล 7 2 ซามูเอล 7 & 22
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เพลงสดุดี 22:8 เขาวางใจในพระเยโฮวาห์
ว่าพระองค์จะทรงช่วยเขาให้พ้น จงให้
พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้น เพราะพระองค์
ทรงพอพระทัยในเขา

เพลงสดุดี 40:8 ข้าแต่พระเจ้าของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ปีติยินดีที่กระท�าตาม
น�้าพระทัยพระองค์ พระราชบัญญัติของ
พระองค์อยู่ ในจิตใจของข้าพระองค์»

อิสยาห์ 42:1 จงดูผู้รับใช้ของเรา ผู้ซึ่งเรา
เชิดชู ผู้เลือกสรรของเรา ผู้ซึ่งใจเราปีติยินดี 
เราได้เอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้แล้ว 
ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปให้แก่บรรดา
ประชาชาติ

มัทธิว 3:17 และดูเถิด มีพระสุรเสียง
ตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า «ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รัก
ของเรา เราชอบใจท่านมาก»

มัทธิว 17:5 เปโตรทูลยังไม่ทันขาดค�า 
ดูเถิด ก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้ 
แล้วดูเถิด มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้น
ว่า «ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจ
ท่านผู้นี้มาก จงฟังท่านเถิด»

ยอห์น 15:10 ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติ
ตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะยึดมั่นอยู่ ใน
ความรักของเรา เหมือนดังที่เราประพฤติ
ตามพระบัญญัติของพระบิดาเรา และยึด
มั่นอยู่ ในความรักของพระองค์

ยอห์น 17:4 ข้าพระองค์ ได้ถวายเกียรติ
แด่พระองค์ ในโลก ข้าพระองค์ ได้กระท�า
พระราชกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์
กระท�านั้นส�าเร็จแล้ว

5 บัดนี้ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้า
พระองค์ ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของ
พระองค์ คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ ได้มีร่วม
กับพระองค์ก่อนที่ โลกนี้มีมา

โรม 10:4    เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบ
ของพระราชบัญญัติ เพื่อให้ทุกคนที่มีความ
เชื่อได้รับความชอบธรรม

ดูที่: เพลงสดุดี 18:19-24; เพลงสดุดี 37:31; เพลงสดุดี 119:13,30,102; 
ยอห์น 8:29; ยอห์น 13:31,32; โรม 3:31; โรม 7:12; โรม 8:3,4; กาลาเทีย 

3:13,21; กาลาเทีย 5:22,23.

B13 อ�านาจเด็ดขาดของพระเมสิอาห์
B21 พระเมสิอาห์คือแสงสว่าง
E09 ความถูกต้องของพระเมสิอาห์

2 ซามูเอล 23:1 ต่อไปนี้เป็นวาทะสุดท้ายของ
ดาวิด ดาวิดบุตรชายเจสซี ได้กล่าวและชาย
ที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นให้สูงได้กล่าว คือผู้ที่
ถูกเจิมตั้งไว้ของพระเจ้าแห่งยาโคบ นักแต่ง
สดุดีอย่างไพเราะของอิสราเอล ได้กล่าวดังนี้
ว่า

2 โดยข้าพเจ้า พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์
ได้ตรัส พระวจนะของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของ
ข้าพเจ้า

3 พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงลั่นพระวาจา 
ศิลาแห่งอิสราเอลได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า 
`ผู้ที่ปกครองมนุษย์ต้องเป็นคนชอบ
ธรรม คือปกครองด้วยความย�าเกรง
พระเจ้า

4 เขาทอแสงเหมือนแสงอรุณ เมื่อดวง
อาทิตย์ขึ้น คือรุ่งเช้าที่ ไม่มีเมฆ ซึ่งเมื่อ
ภายหลังฝน กระท�าให้หญ้างอกออกจาก
ดิน›

เพลงสดุดี 72:6 ท่านจะเป็นเหมือนฝนที่ตก
บนหญ้าที่ตัดแล้ว เหมือนห่าฝนที่รดแผ่น
ดินโลก

7 ในสมัยของท่านคนชอบธรรมจะเจริญขึ้น 
และสันติภาพอันอุดมจนไม่มีดวงจันทร์

8 ท่านจะครอบครองจากทะเลถึงทะเล และ
จากแม่น�้านั้นถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

ซามูเอล 2

2 ซามูเอล 22 2 ซามูเอล 22 & 23
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มีคาห์ 5:2 โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห์ แต่
เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาคนยูดาห์ที่นับ
เป็นพันๆ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา 
เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล ดั้งเดิมของ
ท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล

ลูกา 1:76 ท่านทารกเอ๋ย เขาจะเรียก
ท่านว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ของผู้สูงสุด 
เพราะว่าท่านจะน�าหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อจะจัดเตรียมมรรคาของพระองค์ ไว้

77 เพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์มีความรู้ถึง
ความรอด โดยการทรงยกบาปของเขา

78 โดยพระทัยเมตตากรุณาแห่งพระเจ้าของ
เรา แสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเยียน
เรา

79 เพื่อจะส่องสว่างแก่คนทั้งหลายผู้อยู่ ในที่มืด 
และในเงาแห่งความตาย เพื่อจะน�าเท้าของ
เราไปในทางสันติสุข»

ยอห์น 8:12 อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับ
เขาทั้งหลายว่า «เราเป็นความสว่างของโลก 
ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมี
ความสว่างแห่งชีวิต»

ยอห์น 12:35 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า 
«ความสว่างจะอยู่กับท่านทั้งหลายอีกหน่อย
หนึ่ง เมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิด 
เกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่าน ผู้ที่เดิน
อยู่ ในความมืด ย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหน

36 เมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่าง ก็จงเชื่อใน
ความสว่างนั้น เพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความ
สว่าง» เมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วก็เสด็จ
จากไป และซ่อนพระองค์ ให้พ้นจากพวก
เขา

วิวรณ์ 21:23 เมืองนั้นไม่ต้องการแสง
ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เพราะว่าสง่า
ราศีของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของเมืองนั้น 
และพระเมษโปดกทรงเป็นความสว่างของ
เมืองนั้น

ดูที่: #1; พระราชบัญญัติ 32:4,30,31; เพลงสดุดี 2:6-8; เพลงสดุดี 72:6; 
เพลงสดุดี 89:35; อิสยาห์ 4:2; อิสยาห์ 60:1-3,19,20; โฮเชยา 6:3; มีคาห์ 5:8; 

ยอห์น 1:6,7.

2 ซามูเอล

2 ซามูเอล2 ซามูเอล 23
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E01 พันธสัญญาต่างๆ ของพระเมสิอาห์

2 พงศ์กษัตริย์ 1:6 และเขาทั้งหลาย
ทูลพระองค์ว่า «มีชายคนหนึ่งมาพบ
กับพวกข้าพระองค์ และพูดกับพวกข้า
พระองค์ว่า `จงกลับไปหากษัตริย์ผู้ ใช้ท่าน
มา และทูลพระองค์ว่า พระเยโฮวาห์ตรัส
ดังนี้ว่า เพราะไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลแล้ว
หรือเจ้าจึงใช้คนไปถามบาอัลเซบูบพระแห่ง
เอโครน เพราะฉะนั้นเจ้าจะไม่ ได้ลงมาจาก
ที่นอนซึ่งเจ้าได้ขึ้นไปนั้น แต่เจ้าจะต้องตาย
แน่›»

11 พระองค์ก็รับสั่งให้นายกองของทหารห้าสิบ
คนพร้อมกับทหารห้าสิบคนของเขาอีกพวก
หนึ่งไป และเขาก็กล่าวแก่ท่านว่า «ข้าแต่
คนแห่งพระเจ้า กษัตริย์ตรัสดังนี้ว่า `ลงมา
เร็วๆ›»

12 แต่เอลียาห์ตอบว่า «ถ้าข้าเป็นคนแห่ง
พระเจ้า ก็ขอให้ ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เผา
ผลาญเจ้าและคนทั้งห้าสิบของเจ้าเถิด» 
และไฟของพระเจ้าลงมาจากฟ้าสวรรค์และ
เผาผลาญเขากับคนทั้งห้าสิบของเขาเสีย

ลูกา 9:51 ต่อมาครั้นจวนเวลาที่
พระองค์จะทรงถูกรับขึ้นไป พระองค์ทรงมุ่ง
พระพักตร์แน่วไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

52 และพระองค์ทรงใช้ผู้ส่งข่าวล่วงหน้าไป
ก่อน เขาก็เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของ
ชาวสะมาเรียเพื่อจะเตรียมไว้ ให้พระองค์

53 ชาวบ้านนั้นไม่รับรองพระองค์ เพราะดู
เหมือนว่าพระองค์ก�าลังทรงมุ่งพระพักตร์
ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

54 และเมื่อสาวกของพระองค์ คือยากอบและ
ยอห์นได้เห็นดังนั้น เขาทูลว่า «พระองค์
เจ้าข้า พระองค์พอพระทัยจะให้ข้าพระองค์
ขอไฟลงมาจากสวรรค์ เผาผลาญเขาเสีย
อย่างเอลียาห์ ได้กระท�านั้นหรือ»

55 แต่พระองค์ทรงเหลียวมาห้ามปรามเขา 
และตรัสว่า «ท่านไม่รู้ว่าท่านมีจิตใจท�านอง

ใด
56 เพราะว่าบุตรมนุษย์มิ ได้มาเพื่อท�าลาย

ชีวิตมนุษย์ แต่มาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้
รอด» แล้วพระองค์กับเหล่าสาวกก็เลยไปที่
หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง

ลูกา 24:47 และจะต้องประกาศใน
พระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่ 
และเรื่องยกบาปทั่วทุกประเทศ ตั้งต้นที่กรุง
เยรูซาเล็ม

ยอห์น 3:17 เพราะว่าพระเจ้าไม่ ได้ทรง
ใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อ
จะพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดย
พระบุตรนั้น

ยอห์น 12:47 ถ้าผู้ ใดได้ยินถ้อยค�าของเรา
และไม่เชื่อ เราก็ ไม่พิพากษาผู้นั้น เพราะว่า
เรามิ ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลก แต่มาเพื่อ
จะช่วยโลกให้รอด

กิจการ 1:8 แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับ
พระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่าน
ทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุง
เยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย 
และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก»

กิจการ 8:14 เมื่อพวกอัครสาวกซึ่งอยู่ ใน
กรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่า ชาวสะมาเรียได้รับ
พระวจนะของพระเจ้าแล้ว จึงให้เปโตรกับ
ยอห์นไปหาเขา

ดูที่: สุภาษิต 9:8; เยเรมีย์ 23:13; มีคาห์ 1:5; มัทธิว 18:11; มัทธิว 20:28; ลูกา 
19:10; ยอห์น 4:4,9,40-42; กิจการ 9:31; 1 ทิ โมธี 1:15.

2 พงศ์กษัตริย์ 

2 พงศ์กษัตริย์ 62 พงศ์กษัตริย ์ 6
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A03 พระเมสิอาห์เป็นบุตรของเดวิด
D04 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ

กษัตริย์
     
1 พงศาวดาร 17:11 และอยู่มาเมื่อวัน

ทั้งหลายของเจ้าครบแล้ว เจ้าจะไปอยู่กับ
บรรพบุรุษของเจ้า เราจะให้เชื้อสายของ
เจ้าที่มาภายหลังเจ้าเกิดขึ้น ผู้ซึ่งจะเป็น
บุตรชายคนหนึ่งของตัวเจ้าเอง และเรา
จะสถาปนาอาณาจักรของเขา

มัทธิว 2:1 ครั้นพระเยซูได้ทรงบังเกิด
ที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของ
กษัตริย์เฮโรด ดูเถิด มีพวกนักปราชญ์จาก
ทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม

2 ถามว่า «กุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของ
ชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ ไหน เราได้เห็นดาวของ
ท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออก เราจึงมา
หวังจะนมัสการท่าน»

กิจการ 13:36 ฝ่ายดาวิดเมื่อได้ปฏิบัติ ใน
คราวอายุของท่านตามพระทัยของพระเจ้า 
และได้ล่วงหลับไปแล้ว และต้องฝังไว้กับ
บรรพบุรุษของท่าน ก็เปื่อยเน่าไป

37 แต่พระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมา
นั้น มิ ได้ประสบความเปื่อยเน่าเลย

โรม 1:3 เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ คือ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้
บังเกิดในเชื้อสายของดาวิดฝ่ายเนื้อหนัง

ดูที่: #1.

E17 พระเมสิอาห์จักสร้างอาณาจักรส�าหรับ
พระเจ้า

1 พงศาวดาร 17:12 เขาจะเป็นผู้สร้าง
นิเวศให้เรา และเราจะสถาปนาบัลลังก์
ของเขาไว้เป็นนิตย์

ยอห์น 2:19 พระเยซูจึงตรัสตอบเขาทั้ง
หลายว่า «ท�าลายวิหารนี้เสีย แล้วเราจะยก
ขึ้นในสามวัน»

20 พวกยิวจึงทูลว่า «พระวิหารนี้เขาสร้างถึงสี่
สิบหกปีจึงส�าเร็จ และท่านจะยกขึ้นใหม่ ใน
สามวันหรือ»

21 แต่พระวิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือพระ
กายของพระองค์

กิจการ 7:47 แต่ซาโลมอนเป็นผู้ ได้สร้าง
พระนิเวศส�าหรับพระองค์

48 ถึงกระนั้นก็ดี องค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับใน
พระวิหารซึ่งมือมนุษย์ ได้ท�าไว้ ไม่ ตามที่
ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้ว่า

49 `องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า สวรรค์เป็น
บัลลังก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่น
รองเท้าของเรา เจ้าจะสร้างนิเวศอะไรส�าหรับ
เรา หรือที่พ�านักของเราอยู่ที่ ไหน

โคโลสี 2:9 เพราะว่าในพระองค์นั้น
สภาพของพระเจ้าด�ารงอยู่อย่างบริบูรณ์

ดูที่: #1; เศคาริยาห์ 6:12,13.

A05 ความสัมพันธ์ของพระเมสิอาห์กับ 
บิดาของพระองค์

1 พงศาวดาร 17:13 เราจะเปน็บดิา
ของเขา และเขาจะเปน็บุตรของเรา เราจะ
ไมน่�าความเมตตาของเราไปจากเขาเสีย 
อยา่งท่ีเราเอาไปจากคนทีอ่ยู่กอ่นเจ้านัน้

1 พงศาวดาร

1 พงศาวดาร 17 1 พงศาวดาร
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ลูกา 9:35 มีพระสุรเสียงออกมาจาก
เมฆนั้นว่า «ผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา จงฟัง
ท่านเถิด»

ยอห์น 3:3 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า 
«เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ ใดไม่
ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของ
พระเจ้าไม่ ได้»

ฮีบรู 1:5 เพราะว่ามีผู้ ใดบ้างในบรรดาทูต
สวรรค์ที่พระองค์ ได้ตรัสแก่เขาในเวลาใดว่า 
`ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ ให้ก�าเนิด
แก่ท่านแล้ว› และยังตรัสอีกว่า `เราจะเป็น
บิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา›

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 2:7,12.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

1 พงศาวดาร 17:14 แต่เราจะให้
เขาด�ารงอยู่ ในนิเวศของเรา และใน
อาณาจักรของเราเป็นนิตย์ เราจะ
สถาปนาบัลลังก์ของเขาไว้เป็นนิตย์›»

ลูกา 1:30 แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่
เธอว่า «มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอ
เป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว

31 ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย
คนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็น
บุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซึ่งเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของ
ดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ดูที่: #1; ฮีบรู 3:6.

1 พงศาวดาร

1 พงศาวดาร 17
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D08 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้รับรอง

โยบ 17:3 `โปรดทรงวางประกันไว้
ส�าหรับข้าพระองค์กับพระองค์ ใครอยู่ที่นั่น
ที่จะให้ประกันส�าหรับข้าพระองค์ ได้

สุภาษิต 11:15 บุคคลผู้รับประกันคนอื่นจะ
ต้องทนทุกข์ แต่คนที่เกลียดการรับประกัน
ย่อมปลอดภัย

สุภาษิต 17:18 คนที่ ไม่มีความเข้าใจก็ ให้
ค�าปฏิญาณ และเป็นผู้รับประกันต่อหน้า
เพื่อนของตน

สุภาษิต 22:26 อย่าเป็นพวกที่เป็นผู้ค�้า
ประกัน อย่าเป็นพวกผู้เป็นประกันหนี้สิน

ฮีบรู 7:22 พระเยซูก็ ได้ทรงเป็นผู้รับ
ประกันแห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสักเพียงใด

ดูที่: อิสยาห์ 38:14; เยเรมีย์ 30:21,22.

 

D05 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไถ่บาป
E11 พระเมสิอาห์จักให้ชีวิตนิรันดร์
G01 การฟ้ืนคืนชีพของพระเมสิอาห์ เป็น

ไปตามค�าพยากรณ์

โยบ 19:25 แต่ส่วนข้า ข้าทราบว่า พระ
ผู้ ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่ และในที่สุด
พระองค์จะทรงประทับยืนบนแผ่นดินโลก

26 และหลังจากตัวหนอนแห่งผิวหนังท�าลาย
ร่างกายนี้แล้ว ในเนื้อหนังของข้า ข้าจะเห็น
พระเจ้า

27 ผู้ซึ่งข้าจะได้เห็นเอง และนัยน์ตาของข้าจะ
ได้เห็น ไม่ ใช่คนอื่น แม้ว่าจิตใจในตัวข้าก็
อ่อนโหย

อิสยาห์ 26:19 คนตายของพระองค์จะมี

ชีวิต ศพของเขาทั้งหลายจะลุกขึ้นพร้อมกับ
ศพของข้าพระองค์ โอ ผู้อาศัยอยู่ ในผงคลี 
จงตื่นเถิดและร้องเพลง เพราะน�้าค้างของ
เจ้าเป็นเหมือนน�้าค้างบนผัก และแผ่นดิน
โลกจะให้ชาวแดนคนตายเป็นขึ้น

ดาเนียล 12:2 และคนเป็นอันมากในพวก
ที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้น 
บ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ บ้างก็เข้าสู่ความ
อับอายและความขายหน้านิรันดร์

ยอห์น 5:28 อย่าประหลาดใจในข้อนี้
เลย เพราะใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่
ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของ
พระองค์

โรม 8:13    เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายด�าเนิน
ชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้ว ท่านจะต้องตาย 
แต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณท่านได้ท�าลาย
การของฝ่ายกายเสีย ท่านก็จะด�ารงชีวิตได้

1 โครินธ์ 15:22 เพราะว่าคนทั้งปวงต้องตาย
เกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใด คนทั้งปวงก็จะ
กลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้น

23 แต่ว่าทุกคนจะเป็นไปตามล�าดับ คือพระ
คริสต์ทรงเป็นผลแรก แล้วภายหลังก็คือ
คนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ ในเมื่อ
พระองค์จะเสด็จมา

วิวรณ์ 1:18 และเป็นผู้ที่ด�ารงชีวิตอยู่ 
เราได้ตายแล้ว แต่ ดูเถิด เราก็ยังด�ารงชีวิต
อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน และเราถือ
ลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งนรก

ดูที่: โยบ 33:23,24; เพลงสดุดี 19:14; อิสยาห์ 54:5; อิสยาห์ 59:20,21; เอเสเคี
ยล 37:7-10; เอเฟซัส 1:7; 2 ทิ โมธี 4:8.

โยบ

โยบ 17 & 19 โยบ 19
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B11 การเชื่อฟังของพระเมสิอาห์
E12 พระเมสิอาห์ท�าตามพระประสงค์ของ

พระผู้เป็นเจ้า
G05 พระเมสิอาห์จักเห็นผลไม้มากมายเห

ลือคณานับ

เพลงสดุดี 1:1 ความสุขเป็นของบุคคลผู้ ไม่
ด�าเนินตามค�าแนะน�าของคนอธรรม หรือ
ยืนอยู่ ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ ในที่
นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย

2 แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ ในพระราช
บัญญัติของพระเยโฮวาห์ เขาไตร่ตรองถึง
พระราชบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวัน
และกลางคืน

3 เขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน�้า ซึ่ง
เกิดผลตามฤดูกาล และใบก็จะไม่เหี่ยวแห้ง 
การทุกอย่างซึ่งเขากระท�าก็จะจ�าเริญขึ้น

4 คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้น แต่เป็นเหมือน
แกลบซึ่งลมพัดกระจายไป 

5 เหตุฉะนั้นคนอธรรมจะไม่ยั่งยืนอยู่ ได้เมื่อ
ถึงการพิพากษา หรือคนบาปไม่ยืนยงในที่
ชุมนุมของคนชอบธรรม

6 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทราบทางของคน
ชอบธรรม แต่ทางของคนอธรรมจะพินาศ
ไป

เพลงสดุดี 40:8 ข้าแต่พระเจ้าของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ปีติยินดีที่กระท�าตาม
น�้าพระทัยพระองค์ พระราชบัญญัติของ
พระองค์อยู่ ในจิตใจของข้าพระองค์»

อิสยาห์ 53:11 ท่านจะเห็นความทุกข์
ล�าบากแห่งจิตวิญญาณของท่าน และจะ
พอใจ โดยความรู้ของท่าน ผู้รับใช้อันชอบ
ธรรมของเราจะกระท�าให้คนเป็นอันมากนับ
ได้ว่าเป็นคนชอบธรรม เพราะท่านจะแบก
บรรดาความชั่วช้าของเขาทั้งหลาย

เยเรมีย์ 17:7 คนที่วางใจในพระเยโฮวาห์
ย่อมได้รับพระพร คือผู้ที่ความวางใจของเขา

อยู่ ในพระเยโฮวาห์
8 เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน�้า ซึ่ง

หยั่งรากของมันออกไปข้างล�าน�้า เมื่อแดด
ส่องมาถึงก็จะไม่สังเกต เพราะใบของมัน
เขียวอยู่เสมอ และจะไม่กระวนกระวายในปี
ที่แห้งแล้ง เพราะมันไม่หยุดที่จะออกผล»

ยอห์น 4:34 พระเยซูตรัสกับเขาว่า 
«อาหารของเราคือการกระท�าตามพระทัย
ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และท�าให้งาน
ของพระองค์ส�าเร็จ

โรม 3:12    เขาทุกคนหลงทางไปหมด เขาทั้ง
ปวงเป็นคนไร้ค่าเหมือนกันทั้งสิ้น ไม่มีสัก
คนเดียวที่ท�าดี ไม่มีเลย

ฮีบรู 7:26 มหาปุ โรหิตเช่นนี้แหละ
ที่เหมาะส�าหรับเรา คือเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ปราศจากอุบาย ไร้มลทิน แยกจากคนบาป
ทั้งปวง ประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์

วิวรณ์ 22:2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั้น
และริมแม่น�้าทั้งสองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต 
ซึ่งออกผลสิบสองชนิด ออกผลทุกๆเดือน 
และใบของต้นไม้นั้นส�าหรับรักษาบรรดา
ประชาชาติ ให้หาย

ดูที่: ปฐมกาล 2:9; พระราชบัญญัติ 11:18-20; โยชูวา 1:8; เพลง
สดุดี 37:30,31; เพลงสดุดี 104:34; เพลงสดุดี 112:1; เพลงสดุดี 

119:11,15,16,24,47,97-99; เยเรมีย์ 31:33; มาลาคี 3:17,18; โรม 7:22; ฮีบรู 
8:10; ยอห์น 5:3.

F12 พระเมสิอาห์จักได้รับการต่อต้าน

เพลงสดุดี 2:1 เหตุใดชนต่างชาติจึงกระท�า
โกลาหลขึ้น และชนชาติทั้งหลายคิดอ่านใน
การที่ ไร้ประโยชน์

ลูกา 18:32 ด้วยว่าบุตรมนุษย์นั้นจะ

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 1x เพลงสดุดี 1 & 2
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ต้องถูกมอบไว้กับคนต่างชาติ และเขาจะ
เยาะเย้ยท่าน กระท�าหยาบคายแก่ท่าน ถ่ม
น�้าลายรดท่าน

กิจการ 4:24 เมื่อเขาทั้งหลายได้ฟัง
จึงพร้อมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่า 
«พระองค์เจ้าข้า ผู้เป็นพระเจ้าซึ่งได้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และ
สรรพสิ่งที่มีอยู่ ในที่เหล่านั้น

25 พระองค์ตรัสไว้ด้วยปากของดาวิดผู้รับใช้
ของพระองค์ว่า `เหตุใดชนต่างชาติจึง
กระท�าโกลาหลขึ้น และชนชาติทั้งหลายคิด
อ่านในการที่ ไร้ประโยชน์

26 บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเอง
ขึ้น และนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ของพระองค์›

27 ความจริงทั้งเฮโรดและปอนทัสปีลาต กับ
พวกต่างประเทศ และชนชาติอิสราเอลได้
ชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูพระบุตรผู้บริสุทธิ์
ของพระองค์ ซึ่งทรงเจิมไว้แล้ว

28 ให้กระท�าสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์ และ
พระด�าริของพระองค์ ได้ก�าหนดตั้งแต่ก่อน
มาแล้วให้เกิดขึ้น

วิวรณ์ 17:14 กษัตริย์เหล่านี้จะกระท�า
สงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษ
โปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะว่าพระองค์
ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย และ
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้ง
หลาย และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่
พระองค์ ได้ทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และ
เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อ»

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 83:2-5; มัทธิว 21:38; ยอห์น 11:50; กิจการ 5:33; กิจการ 
16:22.

F12 พระเมสิอาห์จักได้รับการต่อต้าน

เพลงสดุดี 2:2 บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดิน
โลกตั้งตนเองขึ้น และนักปกครองปรึกษา
กันต่อสู้พระเยโฮวาห์และผู้รับการเจิมของ
พระองค์ กล่าวว่า

3 ให้เราระเบิดสายแอกของเขาให้ขาดสะบั้น 
และขจัดบังเหียนของเขาให้พ้นจากเรา

ลูกา 13:31 ในวันนั้นเอง มีพวกฟาริสี
บางคนมาทูลพระองค์ว่า «ท่านจงไปจากที่นี่
เถิด เพราะว่าเฮโรดจะใคร่ประหารชีวิตของ
ท่านเสีย»

ลูกา 19:14 แต่ชาวเมืองชังท่านผู้นั้น จึง
ใช้คณะทูตตามไปทูลท่านว่า `เราไม่ต้องการ
ให้ผู้นี้ครอบครองเรา›

ลูกา 23:11 เฮโรดกับพวกทหารของท่าน
กระท�าต่อพระองค์อย่างดูหมิ่น เยาะเย้ย เอา
เสื้อที่งามยิ่งสวมให้พระองค์ และส่งกลับไป
หาปีลาตอีก

12 ฝ่ายปีลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั้น ด้วย
แต่ก่อนเป็นศัตรูกัน

วิวรณ์ 17:14 กษัตริย์เหล่านี้จะกระท�า
สงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษ
โปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะว่าพระองค์
ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย และ
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้ง
หลาย และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่
พระองค์ ได้ทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และ
เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อ»

ดูที่: #1; มัทธิว 2:16; มัทธิว 25:59; มัทธิว 27:1; ยอห์น 1:41; ยอห์น 15:23; 
กิจการ 4:5-8; กิจการ 10:38; กิจการ 12:1-6; ฮีบรู 1:9; 1 เปโตร 2:7,8.

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 2 เพลงสดุดี 2
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H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 2:4 พระองค์ผู้ประทับในสวรรค์
จะทรงพระสรวล องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
เย้ยหยันเขาเหล่านั้น

5 แล้วพระองค์จะตรัสกับเขาทั้งหลายด้วย
พระพิ โรธ และกระท�าให้เขาสยดสยองด้วย
ความกริ้วของพระองค์ ตรัสว่า

6 เราได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้แล้วบนศิ โยน 
ภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา

มัทธิว 23:33 โอ พวกงู เจ้าชาติงูร้าย เจ้า
จะพ้นโทษนรกอย่างไรได้

34 เหตุฉะนั้น ดูเถิด เราใช้พวกศาสดา
พยากรณ์ พวกนักปราชญ์ และพวกธรรมา
จารย์ต่างๆไปหาพวกเจ้า เจ้าก็ฆ่าเสียบ้าง 
ตรึงเสียที่กางเขนบ้าง เฆี่ยนตี ในธรรมศาลา
ของเจ้าบ้าง ข่มเหงไล่ออกจากเมืองนี้ ไป
เมืองโน้นบ้าง

35 ดังนั้นบรรดาโลหิตอันชอบธรรมซึ่งตกที่
แผ่นดินโลก ตั้งแต่ โลหิตของอาแบลผู้ชอบ
ธรรมจนถึงโลหิตของเศคาริยาห์บุตรชาย
บารัคยา ที่พวกเจ้าได้ฆ่าเสียในระหว่างพระ
วิหารกับแท่นบูชานั้น คงตกบนพวกเจ้าทั้ง
หลาย

36 เราบอกความจริงแก่เจ้าทั้งหลายว่า บรรดา
สิ่งเหล่านี้จะตกกับคนสมัยนี้

มัทธิว 28:18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ 
แล้วตรัสกับเขาว่า «ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่
เราแล้ว

เอเฟซัส 1:22 พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่ง
สารพัดลงไว้ ใต้พระบาทของพระคริสต์ 
และได้ทรงตั้งพระองค์ ไว้เป็นประมุขเหนือ
สิ่งสารพัดแห่งคริสตจักร

วิวรณ์ 1:16 พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ด
ดวงไว้ ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ 
และมีพระแสงสองคมที่คมกริบออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ และสีพระพักตร์
ของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสง
ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์

วิวรณ์ 14:1 ข้าพเจ้าได้แลเห็น และ
ดูเถิด พระเมษโปดกทรงยืนอยู่ที่ภูเขาศิ
โยน และผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจ�านวนแสน
สี่หมื่นสี่พันคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของ
พระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผาก
ของเขา

วิวรณ์ 19:15 มีพระแสงคมออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้
ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วย
พระแสงนั้น และพระองค์จะทรงครอบ
ครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรง
เหยียบบ่อย�่าองุ่นแห่งพระพิ โรธอันเฉียบ
ขาดของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 11:4; เพลงสดุดี 37:13; เพลงสดุดี 50:16-22; เพลงสดุดี 
59:8; เพลงสดุดี 115:3; สุภาษิต 1:26; อิสยาห์ 40:22; เศคาริยาห์ 1:15; ลูกา 
19:27,43,44; กิจการ 2:34-36; กิจการ 5:30,31; ฮีบรู 12:22-25; วิวรณ์ 14:1; 

วิวรณ์ 19:15.
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B01 พระเมสิอาห์คือพระบุตรของพระเจ้า
B04 ความเป็นพระเจ้าของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 2:7 ข้าพเจ้าจะประกาศพระ
ด�ารัสของพระองค์ พระเยโฮวาห์รับสั่งกับ
ข้าพเจ้าว่า «เจ้าเป็นบุตรของเรา วันนี้เรา
ได้ ให้ก�าเนิดแก่เจ้าแล้ว

มัทธิว 3:17 และดูเถิด มีพระสุรเสียง
ตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า «ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รัก
ของเรา เราชอบใจท่านมาก»

มัทธิว 25:31 เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ในสง่าราศีของพระองค์กับหมู่ทูตสวรรค์
อันบริสุทธิ์ เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบน
พระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์

กิจการ 13:32 เราน�าข่าวประเสริฐนี้มา
แจ้งแก่ท่านทั้งหลายว่า พระสัญญาซึ่งทรง
ประทานแก่บรรพบุรุษของเรา

33 พระเจ้าได้ทรงให้ส�าเร็จตามนั้นแก่เราผู้
เป็นลูกหลานของคนเหล่านั้น คือในการที่
พระองค์ทรงให้พระเยซูกลับคืนพระชนม์ 
เหมือนมีค�าเขียนไว้ ในหนังสือสดุดีบทที่
สองว่า `ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ ให้
ก�าเนิดแก่ท่านแล้ว›

โรม 1:1 เปาโล ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ ผู้
ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้เป็นอัครสาวก และ
ได้ถูกแยกตั้งไว้ส�าหรับข่าวประเสริฐของ
พระเจ้า

2 (คือข่าวประเสริฐที่พระองค์ ได้ทรงสัญญา
ไว้ล่วงหน้าโดยพวกศาสดาพยากรณ์ของ
พระองค์ ในพระคัมภีร์อันบริสุทธิ์)

3 เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้บังเกิดใน
เชื้อสายของดาวิดฝ่ายเนื้อหนัง

4 แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้น
บ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพ คือโดยการเป็นขึ้นมา
จากความตายว่า เป็นพระบุตรของพระเจ้า

ฮีบรู 5:5 ในท�านองเดียวกัน พระคริสต์ก็ ไม่ ได้
ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุ โรหิต 
แต่เป็นโดยพระเจ้า ผู้ ได้ตรัสกับพระองค์ว่า 
`ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ ให้ก�าเนิด
แก่ท่านแล้ว›

6 เหมือนพระองค์ ได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่า 
`ท่านเป็นปุ โรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างของ
เมลคีเซเดค›

ดูที่: มัทธิว 16:16; มัทธิว 17:5; ยอห์น 1:14,18; โรม 1:1-4; ฮีบรู 1:5,6.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 2:8 จงขอจากเราเถิด และเรา
จะมอบบรรดาประชาชาติ ให้เป็นมรดก
ของเจ้า ตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของเจ้า

ยอห์น 17:1 พระเยซูตรัสดังนั้นแล้ว 
พระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้า
และตรัสว่า «พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้ว 
ขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ ได้รับ
เกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่
พระองค์

2 ดังที่พระองค์ ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมี
อ�านาจเหนือเนื้อหนังทั้งสิ้น เพื่อให้พระ
บุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนทั้งปวงที่
พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น

3 และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จัก
พระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์
เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรง
ใช้มา

4 ขา้พระองค์ ไดถ้วายเกยีรตแิดพ่ระองค์ ในโลก 
ขา้พระองค์ ไดก้ระท�าพระราชกจิทีพ่ระองค์
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ทรงใหข้า้พระองคก์ระท�านัน้ส�าเร็จแลว้
5 บัดนี้ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้า

พระองค์ ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของ
พระองค์ คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ ได้มีร่วม
กับพระองค์ก่อนที่ โลกนี้มีมา

ฟีลิปปี 2:9  เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้
ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงที่สุดด้วย และได้
ทรงประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้
แก่พระองค์ 

10 เพื่อ `หัวเข่าทุกหัวเข่า' ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่น
ดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดี `จะต้อง
คุกกราบลง' นมัสการในพระนามแห่งพระ
เยซูนั้น 

11 และเพื่อ `ลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับ' ว่าพระ
เยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อัน
เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระ
บิดา 

ดูที่: #1; #2; #4; เพลงสดุดี 22:17; กิจการ 20:21; กิจการ 26:18-20; โรม 
16:26; 1 เธสะโลนิกา 1:9; วิวรณ์ 7:9-12; วิวรณ์ 15:4.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 2:9 เจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยคทา
เหล็ก และฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆดุจภาชนะ
ของช่างหม้อ»

วิวรณ์ 2:26 ผู้ ใดมีชัยชนะและถือรักษา
กิจการของเราไว้จนถึงที่สุด `เราจะให้ผู้นั้น
มีอ�านาจครอบครองบรรดาประชาชาติ

27 และผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วย
คทาเหล็ก เหมือนกับเมื่อหม้อดินของช่าง
หม้อที่แตกออกเป็นเสี่ยงๆ› ตามที่เราได้รับ
จากพระบิดาของเรา

วิวรณ์ 12:5 หญิงนั้นคลอดบุตรชาย ผู้ซึ่ง
จะครอบครองประชาชาติทั้งปวงด้วยคทา
เหล็ก และบุตรนั้นได้ขึ้นไปถึงพระเจ้า ถึง
พระที่นั่งของพระองค์

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 21:8,9; เพลงสดุดี 89:22; อิสยาห์ 30:14; อิสยาห์ 60:12; 
ดาเนียล 2:44.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 2:10 เพราะฉะนั้น ข้าแต่กษัตริย์
ทั้งหลาย จงฉลาดเถิด ข้าแต่นักปกครอง
แห่งแผ่นดินโลก จงรับค�าเตือนเถิด

11 จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วยความย�าเกรง 
และจงเกษมเปรมปรีดิ์ด้วยตัวสั่น

12 จงจุบพระบุตรเถิดเกลือกกว่าพระองค์
จะทรงพระพิ โรธ และเจ้าต้องพินาศจาก
ทางนั้น เพราะพระพิ โรธของพระองค์
นั้นจุดให้ลุกได้รวดเร็ว ความสุขเป็นของ
คนทั้งหลายผู้วางใจในพระองค์

อิสยาห์ 60:1 จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่า
ความสว่างของเจ้ามาแล้ว และสง่าราศีของ
พระเยโฮวาห์ขึ้นมาเหนือเจ้า

2 เพราะว่า ดูเถิด ความมืดจะคลุมแผ่นดิน
โลก และความมืดทึบจะคลุมชนชาติทั้ง
หลาย แต่พระเยโฮวาห์จะทรงขึ้นมาเหนือ
เจ้า และเขาจะเห็นสง่าราศีของพระองค์
เหนือเจ้า

3 และบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่าง
ของเจ้า และกษัตริย์ทั้งหลายยังความสุกใส
แห่งการขึ้นของเจ้า

4 จงเงยตาของเจ้ามองให้รอบและดู เขาทั้ง
ปวงมาอยู่ด้วยกัน เขาทั้งหลายมาหาเจ้า 
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บุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากที่ ไกล 
และบุตรสาวทั้งหลายของเจ้าจะรับการเลี้ยง
จากเจ้า

5 แล้วเจ้าจะเห็นและโชติช่วงด้วยกัน ใจของ
เจ้าจะเกรงกลัวและใจกว้างขึ้น เพราะความ
อุดมสมบูรณ์ของทะเลจะหันมาหาเจ้า 
ความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติจะมายัง
เจ้า

ยอห์น 5:23 เพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวาย
เกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่เขาถวายเกียรติ
แด่พระบิดา ผู้ ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระ
บุตร ผู้นั้นก็ ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดา
ผู้ทรงใช้พระบุตรมา

2 เธสะโลนิกา 1:8 ในเปลวเพลิงจะ
ลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ ไม่รู้จักพระเจ้า 
และแก่คนที่ ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

9 คนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความ
พินาศนิรันดร์ พ้นไปจากพระพักตร์องค์
พระผู้เป็นเจ้า และจากสง่าราศีแห่งพระ
อานุภาพของพระองค์

วิวรณ์ 19:11 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์
เปิดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง 
พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่า «สัตย์ซื่อ
และสัตย์จริง» พระองค์ทรงพิพากษาและ
กระท�าสงครามด้วยความชอบธรรม

12 พระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟ และบน
พระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอัน 
และพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มี
ผู้ ใดรู้จักเลย นอกจากพระองค์เอง

13 พระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จุ่มเลือด และ
พระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือ «พระวาทะ
ของพระเจ้า»

14 เหล่าพลโยธาในสวรรค์สวมอาภรณ์ผ้าป่าน
เนื้อละเอียด ขาวและสะอาด ได้นั่งบนหลัง
ม้าขาวตามเสด็จพระองค์ ไป

15 มีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของ

พระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฟาด
บรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงนั้น 
และพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคทา
เหล็ก พระองค์จะทรงเหยียบบ่อย�่าองุ่นแห่ง
พระพิ โรธอันเฉียบขาดของพระเจ้า ผู้ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด

16 พระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลอง
พระองค์ และที่ต้นพระอูรุของพระองค์ว่า 
«พระมหากษัตริย์แห่งมหากษัตริย์ทั้งปวง
และเจ้านายแห่งเจ้านายทั้งปวง»

ดูที่: #1; #2; เพลงสดุดี 40:4; เพลงสดุดี 84:12; เพลงสดุดี 146:3-5; สุภาษิต 
16:20; เยเรมีย์ 17:7; โรม 10:11; ฮีบรู 1:5; ฮีบรู 12:22-25,28,29; 1 เปโตร 2:6; 

1 เปโตร 1:21.

E25 ระเมสิอาห์จักเป็นที่เช่ือถือและ 
สรรเสริญ

เพลงสดุดี 8:1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์คือ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์ 
พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้ง
แผ่นดินโลก พระองค์ผู้ทรงตั้งสง่าราศีของ
พระองค์ ไว้เหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย

2 จากปากของเด็กอ่อนและเด็กที่ยังดูดนม 
พระองค์ทรงตั้งก�าลังเพราะบรรดาคู่อริของ
พระองค์ เพื่อระงับยับยั้งศัตรูและผู้กระท�า
การแก้แค้น

มัทธิว 11:25 ขณะนั้นพระเยซูทูลตอบ
ว่า «ข้าแต่พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
และแผ่นดิน ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณ
พระองค์ ที่พระองค์ ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้
ไว้จากผู้มีปัญญาและผู้ฉลาด และได้ส�าแดง
ให้ผู้น้อยรู้

มัทธิว 21:15 แต่เมื่อพวกปุ โรหิตใหญ่กับ
พวกธรรมาจารย์ ได้เห็นการมหัศจรรย์ที่
พระองค์ทรงกระท�า ทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องใน
พระวิหารว่า «โฮซันนาแก่ราชโอรสของดา

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 2 เพลงสดุดี 2 & 8
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วิด» เขาทั้งหลายก็พากันแค้นเคือง
16 และจึงทูลพระองค์ว่า «ท่านไม่ ได้ยินค�า

ที่เขาร้องหรือ» พระเยซูตรัสตอบเขาว่า 
«ได้ยินแล้ว พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่า 
`จากปากของเด็กอ่อนและเด็กที่ยังดูดนม 
ท่านก็ ได้รับค�าสรรเสริญอันจริงแท้›»

ดูที่: ลูกา 10:21; 1 โครินธ์ 1:27.

B07 สัพพัญญูของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 8:6 พระองค์ทรงมอบอ�านาจให้
ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์ 
พระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ ใต้ฝ่าเท้าของ
เขา

เอเฟซัส 1:22 พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่ง
สารพัดลงไว้ ใต้พระบาทของพระคริสต์ 
และได้ทรงตั้งพระองค์ ไว้เป็นประมุขเหนือ
สิ่งสารพัดแห่งคริสตจักร

ดูที่: มัทธิว 28:18; ฮีบรู 1:2; ฮีบรู 2:8.

A05 ความสัมพันธ์ของพระเมสิอาห์กับ 
บิดาของพระองค์

F01 ความตายของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

G01 การฟื้นคืนชีพของพระเมสิอาห์ เป็น
ไปตามค�าพยากรณ์

     
เพลงสดุดี 16:8 ข้าพเจ้าตั้งพระเยโฮวาห์

ไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะพระองค์
ประทับที่มือขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่
หวั่นไหว

9 เพราะฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและ
จิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ปรีดา เนื้อหนัง
ของข้าพเจ้าจะพักพิงอยู่ ในความหวังใจ
ด้วย

10 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งจิตวิญญาณ
ของข้าพระองค์ ไว้ ในนรก ทั้งจะไม่ทรง
ให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไป

11 พระองค์จะทรงส�าแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้า
พระองค์ ต่อพระพักตร์พระองค์มีความ
ชื่นบานอย่างเปี่ยมล้น ในพระหัตถ์ขวาของ
พระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์

เพลงสดุดี 49:15 แต่พระเจ้าจะทรงไถ่จิต
วิญญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานุภาพ
ของแดนผู้ตาย เพราะพระองค์จะทรงรับ
ข้าพเจ้าไว้ เซลาห์

เพลงสดุดี 71:20 พระองค์ผู้ทรงกระท�าให้
ข้าพระองค์ประสบความทุกข์ยากล�าบาก
เป็นอันมากจะทรงรื้อข้าพระองค์ขึ้นมาอีก 
พระองค์จะทรงน�าข้าพระองค์ขึ้นมาอีกจาก
ที่ลึกของโลก

อิสยาห์ 25:8 พระองค์จะทรงกลืนความ
ตายด้วยการมีชัย และองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาจากหน้าทั้งปวง 
และพระองค์จะทรงเอาการลบหลู่ชนชาติ
ของพระองค์ ไปเสียจากทั่วแผ่นดินโลก เพ
ราะพระเยโฮวาห์ ได้ตรัสแล้ว

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 8 เพลงสดุดี 16
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กิจการ 2:25 เพราะดาวิดได้ทรงกล่าวถึง
พระองค์ว่า `ข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็น
เจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะว่าพระองค์
ประทับที่มือขวาของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้า
จะมิ ได้หวั่นไหว

26 เพราะฉะนัน้จิตใจของข้าพเจ้าจึงยินด ีและ
ลิน้ของขา้พเจ้าจึงเปรมปรีดิ ์ย่ิงกวา่นีเ้นือ้หนงั
ของขา้พเจา้จะพกัพงิอยู่ ในความหวงัใจดว้ย

27 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งจิตวิญญาณของ
ข้าพระองค์ ไว้ ในนรก ทั้งจะไม่ทรงให้องค์
บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไป

28 พระองค์ ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบ
ทางแห่งชีวิตแล้ว พระองค์จะทรงโปรดให้
ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยมด้วยสีพระ
พักตร์อันชอบพระทัยของพระองค์›

29 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ามี ใจกล้าที่จะกล่าว
แก่ท่านทั้งหลายถึงดาวิดบรรพบุรุษของ
เราว่า ท่านสิ้นพระชนม์แล้วถูกฝังไว้ และ
อุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับเราจนถึงทุก
วันนี้

30 ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์และทราบว่า
พระเจ้าตรัสสัญญาไว้แก่ท่านด้วยพระ
ปฏิญาณว่า พระองค์จะทรงประทานผู้หนึ่ง
จากบั้นเอวของท่าน และตามเนื้อหนังนั้น 
พระองค์จะทรงยกพระคริสต์ ให้ประทับบน
พระที่นั่งของท่าน

31 ดาวิดก็ทรงล่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อน จึงทรง
กล่าวถึงการคืนพระชนม์ของพระคริสต์ว่า 
จิตวิญญาณของพระองค์ ไม่ต้องละไว้ ใน
นรก ทั้งพระมังสะของพระองค์ก็ ไม่เปื่อย
เน่าไป

กิจการ 13:33 พระเจ้าได้ทรงให้ส�าเร็จตาม
นั้นแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั้น 
คือในการที่พระองค์ทรงให้พระเยซูกลับคืน
พระชนม์ เหมือนมีค�าเขียนไว้ ในหนังสือ
สดุดีบทที่สองว่า `ท่านเป็นบุตรของเรา วัน
นี้เราได้ ให้ก�าเนิดแก่ท่านแล้ว›

34 ส่วนข้อที่พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืน
พระชนม์ มิ ให้กลับเปื่อยเน่าอีกเลย 

พระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่า `เราจะให้ความ
เมตตาอันแน่นอนของเราซึ่งได้สัญญาไว้กับ
ดาวิดให้แก่ท่าน›

35 เพราะพระองค์ตรัสไว้ ในสดุดีอื่นว่า 
`พระองค์จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของ
พระองค์เปื่อยเน่าไป›

36 ฝ่ายดาวิดเมื่อได้ปฏิบัติ ในคราวอายุของ
ท่านตามพระทัยของพระเจ้า และได้ล่วง
หลับไปแล้ว และต้องฝังไว้กับบรรพบุรุษ
ของท่าน ก็เปื่อยเน่าไป

37 แต่พระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมา
นั้น มิ ได้ประสบความเปื่อยเน่าเลย

วิวรณ์ 1:18 และเป็นผู้ที่ด�ารงชีวิตอยู่ 
เราได้ตายแล้ว แต่ ดูเถิด เราก็ยังด�ารงชีวิต
อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน และเราถือ
ลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งนรก

ดูที่: เพลงสดุดี 30:3; เพลงสดุดี 86:13; อิสยาห์ 26:19; โฮเชยา 6:2; โฮ
เชยา 13:14; มัทธิว 27:52,53; ยอห์น 8:51-55; กิจการ 3:14,15; 1 โครินธ์ 

15:20,26,42,54,55.

B18 ความศักดิ์สิทธิ์ ความงามและความ
ย่ิงใหญ่ของ พระเมสิอาห์

เพลงสดดุ ี17:15 สว่นขา้พระองค ์ขา้พระองค์
จะเหน็พระพกัตรข์องพระองค์ ในความชอบ
ธรรม เมือ่ขา้พระองคต์ืน่ขึน้ ขา้พระองคจ์ะ
อิม่เอบิใจดว้ยพระลกัษณะของพระองค์

มัทธิว 25:31 เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ในสง่าราศีของพระองค์กับหมู่ทูตสวรรค์
อันบริสุทธิ์ เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบน
พระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์

ลูกา 9:26 เพราะถ้าผู้ ใดมีความอาย
เพราะเราและถ้อยค�าของเรา บุตรมนุษย์ก็
จะมีความอายเพราะผู้นั้น เมื่อท่านมาด้วย
สง่าราศีของท่านเองและของพระบิดาและ

เพลงสดุดี
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ของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์

ลูกา 9:32 ฝ่ายเปโตรกับคนที่อยู่ด้วย
นั้นก็ง่วงเหงาหาวนอน แต่เมื่อเขาตาสว่าง
ขึ้นแล้วเขาก็ ได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ 
และเห็นชายสองคนนั้นที่ยืนอยู่กับพระองค์

33 ต่อมาเมื่อสองคนนั้นก�าลังลาไปจาก
พระองค์ เปโตรจึงทูลพระเยซูว่า «พระ
อาจารย์เจ้าข้า ซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดี ให้พวก
ข้าพระองค์ท�าพลับพลาสามหลัง ส�าหรับ
พระองค์หลังหนึ่ง ส�าหรับโมเสสหลังหนึ่ง 
ส�าหรับเอลียาห์หลังหนึ่ง» เปโตรไม่เข้าใจว่า
ตัวได้พูดอะไร

ยอห์น 1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเรา
ทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่า
ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระ
บิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

ยอห์น 11:40 พระเยซูตรัสกับเธอว่า «เรา
บอกเจ้าแล้วมิ ใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อ เจ้าก็จะ
ได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้า»

ยอห์น 17:22 เกียรติซึ่งพระองค์ ได้
ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้
มอบให้แก่เขา เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันนั้น

23 ข้าพระองค์อยู่ ในเขา และพระองค์ทรงอยู่
ในข้าพระองค์ เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ และเพื่อโลก
จะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และ
พระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์
ทรงรักข้าพระองค์

24 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนาให้
คนเหล่านั้นที่พระองค์ ได้ประทานให้แก่
ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ ในที่ซึ่งข้า
พระองค์อยู่นั้นด้วย เพื่อเขาจะได้เห็นสง่า
ราศีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ ได้ประทาน

แก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักข้า
พระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลก

ร 7:55 ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ได้เขม้นดูสวรรค์เห็นสง่า
ราศีของพระเจ้า และพระเยซูทรงยืนอยู่
เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า

โรม 8:18 เพราะข้าพเจ้าเห็นว่า ความทุกข์
ล�าบากแห่งสมัยปัจจุบันนี้ ไม่สมควรที่จะ
เอาไปเปรียบกับสง่าราศีซึ่งจะเผยในเราทั้ง
หลาย

1 โครินธ์ 13:12 เพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวๆ
เหมือนดูในกระจก แต่เวลานั้นจะได้เห็น
หน้ากันชัดเจน เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แต่ส่วน
หนึ่ง แต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนได้
รู้จักข้าพเจ้าแล้วด้วย

2 โครินธ์ 3:18 แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุม
หน้าไว้ จึงแลดูสง่าราศีขององค์พระผู้เป็น
เจ้าเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็
เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศีเป็นล�าดับขึ้นไป เช่น
อย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์
พระผู้เป็นเจ้า

1 ยอห์น 3:2 ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้
เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยัง
ไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็น
อย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จ
มาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือน
พระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่
พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น

ดูที่: เพลงสดุดี 104:31; เพลงสดุดี 138:5; อิสยาห์ 6:1-5; อิสยาห์ 24:14; อิส
ยาห์ 35:2; อิสยาห์ 40:5; อิสยาห์ 60:1; อิสยาห์ 61:6; เอเสเคียล 3:23; เอเส

เคียล 10:4; ฮาบากุก 2:14; มัทธิว 8:38; มัทธิว 19:28; มาระโก 8:38; มาระโก 
13:26; ลูกา 19:38; ยอห์น 12:41.

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 17 เพลงสดุดี 17
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F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 18:4 ความโศกเศร้าแห่งความ
ตายล้อมข้าพระองค์ ไว้ กระแสแห่งคน
อธรรมที่ท่วมทับข้าพระองค์ท�าให้ข้า
พระองค์กลัว

5 ความโศกเศร้าแห่งนรกล้อมข้าพระองค์ ไว้ 
บ่วงมัจจุราชปะทะข้าพระองค์

6 ในยามทุกข์ระทมใจ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อ
พระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วย
เหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรง
สดับเสียงของข้าพเจ้าจากพระวิหารของ
พระองค์ และเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยิน
ต่อพระพักตร์พระองค์ ไปถึงพระกรรณของ
พระองค์

เพลงสดุดี 88:6 พระองค์ทรงใส่ข้าพระองค์
ไว้ ในส่วนลึกของปากแดนผู้ตาย ในแดนที่
มืดและลึก

7 พระพิ โรธของพระองค์หนักอยู่บนข้า
พระองค์ และพระองค์ทรงทับถมข้า
พระองค์ด้วยคลื่นทั้งสิ้นของพระองค์ เซ
ลาห์

เพลงสดุดี 116:3 ความเศร้าโศกแห่งความ
ตายมาล้อมข้าพเจ้าอยู่ ความเจ็บปวดแห่ง
นรกจับข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าประสบความ
ทุกข์ ใจและความระทม

มาระโก 14:33 พระองค์ก็พาเปโตร ยากอบ 
และยอห์นไปด้วย แล้วพระองค์ทรงเริ่มวิตก
ยิ่งและหนักพระทัยนัก

34 จึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า «ใจเราเป็นทุกข์
แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิด»

35 แล้วพระองค์เสด็จด�าเนินไปอีกหน่อยหนึ่ง 
ซบพระกายลงที่ดินอธิษฐานว่า ถ้าเป็นได้
ให้เวลานั้นล่วงพ้นไปจากพระองค์

36 พระองค์ทูลว่า «อับบา พระบิดาเจ้าข้า 
พระองค์ทรงสามารถกระท�าสิ่งทั้งปวงได้ 
ขอเอาถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์

เถิด แต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของ
ข้าพระองค์ แต่ ให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค์»

ลูกา 22:44 เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์
มากนักพระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐาน 
พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิต
ไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่

ฮีบรู 5:7 ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อพระองค์ด�ารง
อยู่ ในเนื้อหนังนั้น พระองค์ ได้ถวายค�า
อธิษฐาน และทูลวิงวอนด้วยทรงกันแสง
มากมายและน�้าพระเนตรไหล ต่อพระเจ้า
ผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ ให้พ้นจาก
ความตายได้ และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะ
พระองค์นั้นได้ย�าเกรง

B11 การเช่ือฟังของพระเมสิอาห์

เพลงสดดุ ี18:21 เพราะขา้พเจา้รักษาบรรดา
มรรคาของพระเยโฮวาห ์และไม่ ไดพ้รากจาก
พระเจ้าของขา้พเจ้าอยา่งช่ัวรา้ย

22 เพราะค�าตัดสินทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อ
หน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามิ ได้ผลักกฎ
เกณฑ์ของพระองค์ ไปเลย

23 ต่อพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าไร้ต�าหนิ 
และข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ ไม่ท�าความชั่วช้า

24 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์จึงทรงตอบแทน
ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า 
ตามความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้าในสาย
พระเนตรของพระองค์

ลูกา 23:4 ปีลาตจึงว่าแก่พวกปุ โรหิต
ใหญ่กับประชาชนว่า «เราไม่เห็นว่าคนนี้มี
ความผิด»

ลูกา 23:14 จึงกล่าวแก่เขาว่า «ท่านทั้ง
หลายได้พาคนนี้มาหาเราฟ้องว่าเขาได้ยุยง

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 18 เพลงสดุดี 18
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ประชาชน ดูเถิด เราได้สืบถามต่อหน้าท่าน
ทั้งหลาย และไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดใน
ข้อที่ท่านทั้งหลายฟ้องเขานั้น

ลูกา 23:22 ปีลาตจึงถามเขาครั้งที่สาม
ว่า «ตรึงท�าไม เขาได้ท�าผิดประการใด เรา
ไม่เห็นเขาท�าผิดอะไรที่สมควรจะมี โทษถึง
ตาย เหตุฉะนั้นเมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้วก็จะ
ปล่อยเสีย»

ฮีบรู 7:26 มหาปุ โรหิตเช่นนี้แหละ
ที่เหมาะส�าหรับเรา คือเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ปราศจากอุบาย ไร้มลทิน แยกจากคนบาป
ทั้งปวง ประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์

ดูที่: อพยพ 23:21; เพลงสดุดี 1:2; เพลงสดุดี 37:31; เพลงสดุดี 40:8; เพลง
สดุดี 119:1,44,51,97,102; เยเรมีย์ 31:33; เอเสเคียล 36:27; ยอห์น 18:38; 

ยอห์น 19:4,6.

A05 ความสัมพันธ์ของพระเมสิอาห์กับ 
บิดาของพระองค์

E13 พระเจ้ายืนยันพันธสัญญาของพระเม
สิอาห์

เพลงสดุดี 20:4 ขอทรงประสิทธิ์ประสาท
ตามใจปรารถนาของท่านด้วย และให้
โครงการที่ท่านคิดนั้นส�าเร็จทั้งสิ้น

5 เพื่อพวกเราจะได้ โห่ร้องเนื่องด้วยความรอด
ของท่าน และยกธงขึ้นในพระนามพระเจ้า
ของเรา ขอพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้ค�าทูล
ขอทั้งสิ้นของท่านส�าเร็จเถิด

6 บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาห์จะทรง
ช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ พระองค์จะ
ทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์ของ
พระองค์ และโดยชัยชนะอันทรงอานุภาพ
ด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์

เพลงสดุดี 132:17 ณ ที่นั้นเราจะ
กระท�าให้มีเขาหนึ่งงอกขึ้นมาส�าหรับดาวิด 
เราได้เตรียมประทีปดวงหนึ่งส�าหรับผู้รับ
เจิมของเรา

18 เราจะเอาความอายห่มศัตรูของท่าน แต่
มงกุฎของท่านจะแวมวามอยู่บนท่าน»

ยอห์น 11:42 ข้าพระองค์ทราบว่า 
พระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอ แต่
ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่
ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่ เพื่อเขาจะได้เชื่อว่า
พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา»

ยอห์น 17:1 พระเยซูตรัสดังนั้นแล้ว 
พระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้า
และตรัสว่า «พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้ว 
ขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ ได้รับ
เกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่
พระองค์

2 ดังที่พระองค์ ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมี
อ�านาจเหนือเนื้อหนังทั้งสิ้น เพื่อให้พระ
บุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนทั้งปวงที่
พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น

3 และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จัก
พระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์
เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรง
ใช้มา

4 ข้าพระองค์ ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ ใน
โลก ข้าพระองค์ ได้กระท�าพระราชกิจที่
พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระท�านั้นส�าเร็จ
แล้ว

5 บัดนี้ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้า
พระองค์ ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของ
พระองค์ คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ ได้มีร่วม
กับพระองค์ก่อนที่ โลกนี้มีมา

กิจการ 2:36 เหตุฉะนั้นให้วงศ์วาน
อิสราเอลทั้งปวงทราบแน่นอนว่า พระเจ้าได้
ทรงยกพระเยซูนี้ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้

เพลงสดุดี
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ที่กางเขน ทรงตั้งขึ้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้
เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์»

กิจการ 5:31 พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์
ไว้ด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ ให้
เป็นเจ้าชาย และองค์พระผู้ช่วยให้รอด เพื่อ
จะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่ แล้วจะทรง
โปรดยกความผิดบาปของเขา

ฮีบรู 5:7  ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อพระองค์ด�ารง
อยู่ ในเนื้อหนังนั้น พระองค์ ได้ถวายค�า
อธิษฐาน และทูลวิงวอนด้วยทรงกันแสง
มากมายและน�้าพระเนตรไหล ต่อพระเจ้า
ผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ ให้พ้นจาก
ความตายได้ และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะ
พระองค์นั้นได้ย�าเกรง

ดูที่: เพลงสดุดี 13:5; เพลงสดุดี 18:35,50; เพลงสดุดี 28:8; อิสยาห์ 57:15; 
มัทธิว 6:9; ยอห์น 9:31; กิจการ 2:33.

A04 พระเมสิอาห์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
     
เพลงสดุดี 21:4 ท่านทูลขอชีวิต และ

พระองค์ก็ประทานชีวิตยืนนานเป็นนิตย์นิ
รันดร์

อิสยาห์ 53:10 แต่ก็ยังเป็นน�้าพระทัยของ
พระเยโฮวาห์ที่จะให้ท่านฟกช�้าด้วยความ
ระทมทุกข์ เมื่อพระองค์ทรงกระท�าให้
วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 
ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน ท่านจะยืดวัน
ทั้งหลายของท่าน น�้าพระทัยของพระเยโฮ
วาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน

มัทธิว 28:5 ทูตสวรรค์นั้นจึงกล่าวแก่
หญิงนั้นว่า «อย่ากลัวเลย เรารู้อยู่ว่าท่านทั้ง
หลายมาหาพระเยซูซึ่งถูกตรึงไว้ที่กางเขน

6 พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ ไม่ เพราะ

พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามซึ่งพระองค์
ได้ตรัสไว้นั้น มาดูที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
บรรทมอยู่นั้น

ยอห์น 11:25 พระเยซูตรัสกับเธอว่า «เรา
เป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่
เชื่อในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมี
ชีวิตอีก

วิวรณ์ 1:18 และเป็นผู้ที่ด�ารงชีวิตอยู่ 
เราได้ตายแล้ว แต่ ดูเถิด เราก็ยังด�ารงชีวิต
อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน และเราถือ
ลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งนรก

ดูที่: เพลงสดุดี 16:10,11; เพลงสดุดี 91:16.

B14 พระเมสิอาห์คือพระเจ้า ผู้ย่ิงใหญ่
B18 ความศักดิ์สิทธิ์ ความงามและความ

ย่ิงใหญ่ของ พระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 21:5 สง่าราศีของท่านใหญ่ยิ่ง
เนื่องด้วยความรอดของพระองค์ พระองค์
ทรงประดับกษัตริย์ด้วยยศศักดิ์และความ
สง่าโอ่อ่าตระการ

ยอห์น 13:31 เมื่อเขาออกไปแล้ว พระเยซู
จึงตรัสว่า «บัดนี้บุตรมนุษย์ก็ ได้รับเกียรติ
แล้ว และพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะ
บุตรมนุษย์

32 ถ้าพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะพระบุตร 
พระเจ้าก็จะทรงประทานให้พระบุตรมี
เกียรติ ในพระองค์เอง และพระเจ้าจะทรง
ให้มีเกียรติเดี๋ยวนี้

ยอห์น 17:1 พระเยซูตรัสดังนั้นแล้ว 
พระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้า
และตรัสว่า «พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้ว 
ขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ ได้รับ
เกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 21 เพลงสดุดี 21
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พระองค์
2 ดังที่พระองค์ ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมี

อ�านาจเหนือเนื้อหนังทั้งสิ้น เพื่อให้พระ
บุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนทั้งปวงที่
พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น

3 และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จัก
พระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์
เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรง
ใช้มา

4 ข้าพระองค์ ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ ใน
โลก ข้าพระองค์ ได้กระท�าพระราชกิจที่
พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระท�านั้นส�าเร็จ
แล้ว

5 บัดนี้ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้า
พระองค์ ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของ
พระองค์ คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ ได้มีร่วม
กับพระองค์ก่อนที่ โลกนี้มีมา

ฟีลิปปี 2:9 เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรง
ยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงที่สุดด้วย และได้ทรง
ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่
พระองค์

10 เพื่อ `หัวเข่าทุกหัวเข่า› ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่น
ดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดี `จะต้อง
คุกกราบลง› นมัสการในพระนามแห่งพระ
เยซูนั้น

11 และเพื่อ `ลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับ› ว่าพระ
เยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อัน
เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระ
บิดา

ฮีบรู 8:1 บัดนี้ ในเรื่องที่เราพูดมาแล้วนั้น ข้อ
สรุปนั้นคือว่า เรามีมหาปุ โรหิตอย่างนี้เอง 
ผู้ ได้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งผู้ทรง
เดชานุภาพในฟ้าสวรรค์

วิวรณ์ 5:13 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่ง
มีชีวิตทั้งหมด ทั้งในสวรรค์ ในแผ่นดินโลก 
ใต้แผ่นดินโลก ในมหาสมุทร และบรรดาที่
อยู่ ในที่เหล่านั้น ร้องว่า «ขอให้ค�าสดุดีและ

เกียรติ และสง่าราศีและฤทธิ์เดช จงมีแด่
พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง และแด่พระ
เมษโปดกตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #2; มัทธิว 28:18; ยอห์น 17:22; เอเฟซัส 1:20-22; 1 เปโตร 3:22.

E16 พระเมสิอาห์จักอวยพรประชาชนของ
พระองค์

เพลงสดุดี 21:6 พระองค์ทรงโปรดให้ท่านรับ
พระพรอย่างที่สุดเป็นนิตย์ และทรงกระท�า
ให้ท่านยินดีปรีดาอย่างเหลือล้นด้วยสีพระ
พักตร์อันชอบพระทัยของพระองค์

7 เพราะกษัตริย์วางใจในพระเยโฮวาห์ และ
ด้วยความเมตตาของพระองค์ผู้สูงสุด ท่าน
จะไม่หวั่นไหวเลย

กจิการ 3:26 ครัน้พระเจา้ทรงโปรดใหพ้ระ
เยซพูระบตุรของพระองค์เปน็ขึน้แล้ว จงึ
ทรงใชพ้ระองคม์ายงัท่านทัง้หลายกอ่น เพือ่
อวยพระพรแกท่่านทัง้หลาย โดยใหท้า่นท้ัง
หลายทุกคนกลบัจากความชัว่ช้าของตน»

กาลาเทีย 3:9 เหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับ
พระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อ

กาลาเทีย 3:14 เพื่อพระพรของอับราฮัมจะ
ได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพราะพระเยซู
คริสต์ เพื่อเราจะได้รับพระสัญญาแห่งพระ
วิญญาณโดยความเชื่อ

เอเฟซัส 1:3 จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า 
พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่าย
วิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถาน
โดยพระคริสต์

ฮีบรู 2:13 และตรัสอีกว่า `เราจะไว้

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 21 เพลงสดุดี 21 & 22
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วางใจในพระองค์› ทั้งตรัสอีกว่า `ดูเถิด ตัว
เรากับบุตรซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เรา›

ดูที่: #1; ปฐมกาล 12:2; เพลงสดุดี 16:8,11; เพลงสดุดี 18:2; เพลงสดุดี 
63:2-5; เพลงสดุดี 91:2,9.

F01 ความตายของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เมสิอาห์

เพลงสดุด ี22:1 พระเจ้าของขา้พระองค์ 
พระเจ้าของขา้พระองค ์ไฉนพระองคท์รง
ทอดท้ิงข้าพระองคเ์สยี เหตใุดพระองคท์รง
เมินเฉยท่ีจะชว่ยขา้พระองค ์และต่อถอ้ยค�า
คร�า่ครวญของข้าพระองค์

2 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
ร้องทูลในเวลากลางวัน แต่พระองค์มิ ได้
ทรงฟัง ถึงกลางคืนข้าพระองค์ยังร�่าทูลต่อ
ไปไม่หยุด

มัทธิว 27:45 แล้วก็บังเกิดมืดมัวทั่ว
แผ่นดิน ตั้งแต่เวลาเที่ยงวัน จนถึงบ่ายสาม
โมง

46 ครั้นประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้อง
เสียงดังว่า «เอลี เอลี ลามาสะบักธานี» แปล
ว่า «พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้า
พระองค์เสีย»

ลูกา 22:41 แล้วพระองค์ด�าเนินไปจาก
เขาไกลประมาณขว้างหินตกและทรงคุกเข่า
ลงอธิษฐาน

42 ว่า «พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย 
ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์
เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้า
พระองค์ แต่ ให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค์เถิด»

43 ทูตสวรรค์องค์หนึ่งจากสวรรค์มาปรากฏแก่
พระองค์ช่วยชูก�าลังพระองค์

44 เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนักพระองค์
ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐาน พระเสโทของ
พระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึง
ดินเป็นเม็ดใหญ่

45 เมื่อทรงอธิษฐานเสร็จและลุกขึ้นแล้ว 
พระองค์เสด็จมาถึงเหล่าสาวก พบเขานอน
หลับอยู่ด้วยก�าลังทุกข์ โศก

46 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า «นอนหลับท�าไม 
จงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่เข้าในการ
ทดลอง»

ฮีบรู 5:7 ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อพระองค์ด�ารง
อยู่ ในเนื้อหนังนั้น พระองค์ ได้ถวายค�า
อธิษฐาน และทูลวิงวอนด้วยทรงกันแสง
มากมายและน�้าพระเนตรไหล ต่อพระเจ้า
ผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ ให้พ้นจาก
ความตายได้ และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะ
พระองค์นั้นได้ย�าเกรง

ดูที่: เพลงสดุดี 22:11; เพลงสดุดี 32:3,4; เพลงสดุดี 38:8; มัทธิว 26:39; 
มาระโก 15:34; ลูกา 24:44.

F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เมสิอาห์

เพลงสดุดี 22:6 ข้าพระองค์เป็นดุจตัวหนอน 
มิ ใช่คน คนก็ด่า ประชาชนก็ดูหมิ่น

อิสยาห์ 53:3 ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและ
ทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเศร้าโศกและคุ้น
เคยกับความระทมทุกข์ และดังผู้หนึ่งซึ่ง
คนทนมองดูไม่ ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเรา
ทั้งหลายไม่ ได้นับถือท่าน

มัทธิว 12:24 แต่พวกฟาริสีเมื่อได้ยินดัง
นั้นก็พูดกันว่า «ผู้นี้ขับผีออกได้ก็เพราะใช้

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 22 เพลงสดุดี 22
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อ�านาจเบเอลเซบูลผู้เป็นนายผีนั้น»

มัทธิว 27:28 และพวกเขาเปลื้องฉลอง
พระองค์ออก เอาเสื้อสีแดงเข้มมาสวม
พระองค์

มาระโก 9:12 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า «เอ
ลียาห์ต้องมาก่อนจริง และท�าให้สิ่งทั้งปวง
คืนสู่สภาพเดิม อนึ่งมีค�าเขียนไว้อย่างไร
ถึงบุตรมนุษย์ว่า พระองค์จะต้องทนทุกข์
เวทนาหลายประการ และคนจะดูหมิ่น
ละทิ้งพระองค์เสีย

ลูกา 23:38 และมีค�าเขียนไว้เหนือ
พระองค์ด้วยเป็นอักษรกรีก ลาติน และฮีบรู
ว่า «ผู้นี้เป็นกษัตริย์ของพวกยิว»

39 ฝ่ายคนหนึ่งในผู้ร้ายที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบ
ช้าต่อพระองค์ว่า «ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ 
จงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิด»

ยอห์น 7:20 คนเหล่านั้นตอบว่า «ท่านมี
ผีสิงอยู่ ใครเล่าหาโอกาสจะฆ่าท่าน»

ยอห์น 7:47 พวกฟาริสีตอบเขาว่า «พวก
เจ้าถูกหลอกไปด้วยแล้วหรือ

48 มีผู้ ใดในพวกขุนนางหรือพวกฟาริสีเชื่อใน
ผู้นั้นหรือ

49 แต่ประชาชนหมู่นี้ที่ ไม่รู้พระราชบัญญัติก็
ต้องถูกสาปแช่งอยู่แล้ว»

ดูที่: เพลงสดุดี 31:11; เพลงสดุดี 44:13; เพลงสดุดี 69:7-12,19,20; เพลง
สดุดี 88:8; เพลงสดุดี 89:41; เพลงสดุดี 109:25; อิสยาห์ 37:22; อิสยาห์ 49:7; 

เพลงคร�่าครวญ 3:30; ฮีบรู 13:12.

F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เมสิอาห์

เพลงสดุดี 22:7 บรรดาผู้ที่เห็นข้าพระองค์ก็
หัวเราะเยาะเย้ยข้าพระองค์ เขาบุ้ยริมฝีปาก
และสั่นศีรษะกล่าวว่า

มัทธิว 27:29 เมื่อพวกเขาเอาหนามสาน
เป็นมงกุฎ เขาก็สวมพระเศียรของพระองค์ 
แล้วเอาไม้อ้อให้ถือไว้ ในพระหัตถ์เบื้อง
ขวาของพระองค์ และเขาได้คุกเข่าลงต่อ
พระพักตร์พระองค์ เยาะเย้ยพระองค์ว่า 
«กษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้า ขอทรงพระ
เจริญ»

มัทธิว 27:39 ฝ่ายคนทั้งหลายที่เดินผ่าน
ไปมานั้นก็ด่าทอพระองค์ สั่นศีรษะของเขา

40 กล่าวว่า «เจ้าผู้จะท�าลายพระวิหารและสร้าง
ขึ้นในสามวันน่ะ จงช่วยตัวเองให้รอด ถ้าเจ้า
เป็นบุตรของพระเจ้า จงลงมาจากกางเขน
เถิด»

ลูกา 16:14 ฝ่ายพวกฟาริสีที่มี ใจรัก
เงิน เมื่อได้ยินค�าเหล่านั้นแล้วจึงเยาะเย้ย
พระองค์

ลูกา 23:11 เฮโรดกับพวกทหารของท่าน
กระท�าต่อพระองค์อย่างดูหมิ่น เยาะเย้ย เอา
เสื้อที่งามยิ่งสวมให้พระองค์ และส่งกลับไป
หาปีลาตอีก

ลูกา 23:35 คนทั้งปวงก็ยืนมองดู พวก
ขุนนางก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยว่า «เขาช่วย
คนอื่นให้รอดได้ ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ของ
พระเจ้าที่ทรงเลือกไว้ ให้เขาช่วยตัวเอง
เถิด»

36 พวกทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วย เข้ามาเอา
น�้าองุ่นเปรี้ยวส่งให้พระองค์

ดูที่: เพลงสดุดี 109:25; อิสยาห์ 37:22,23; อิสยาห์ 57:4; มาระโก 15:20,29; 
ลูกา 23:21-23.

เพลงสดุดี
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F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เมสิอาห์

เพลงสดุดี 22:8 เขาวางใจในพระเยโฮวาห์
ว่าพระองค์จะทรงช่วยเขาให้พ้น จงให้
พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้น เพราะพระองค์
ทรงพอพระทัยในเขา

มัทธิว 27:41 พวกปุ โรหิตใหญ่กับพวกธร
รมาจารย์และพวกผู้ ใหญ่ก็เยาะเย้ยพระองค์
เช่นกันว่า

42 เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเอง
ให้รอดไม่ ได้ ถ้าเขาเป็นกษัตริย์ของชาติ
อิสราเอล ให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้
เถิด และเราจะได้เชื่อเขา

43 เขาไว้ ใจในพระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัย
ในเขาก็ ให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดเดี๋ยว
นี้เถิด ด้วยเขาได้กล่าวว่า `เราเป็นพระบุตร
ของพระเจ้า›»

2 โครินธ์ 13:4 เพราะถึงแม้ว่าพระองค์
ทรงถูกตรึงโดยทรงอ่อนก�าลัง พระองค์ยัง
ทรงพระชนม์อยู่ โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า 
เพราะว่าเราก็อ่อนก�าลังด้วยกันกับพระองค์ 
แต่เราจะยังมีชีวิตเป็นอยู่กับพระองค์ โดย
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่มีต่อท่านทั้งหลาย

ดูที่: เพลงสดุดี 42:10; มาระโก 15:30-32; ลูกา 23:35.

F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เมสิอาห์

เพลงสดุดี 22:9 ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรง
เป็นผู้น�าข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์มารดา 
และทรงให้ข้าพระองค์มีความหวังใจเมื่ออยู่
ที่อกแม่

10 ตั้งแต่คลอด ข้าพระองค์ก็ต้องพึ่งพระองค์ 
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์

ตั้งแต่ข้าพระองค์ยังอยู่ ในครรภ์มารดา

ลูกา 2:40 พระกุมารนั้นก็เจริญวัย และ
เข้มแข็งขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ ประกอบด้วย
สติปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยู่กับ
ท่าน

วิวรณ์ 12:4 หางพญานาคตวัดดวงดาว
ในท้องฟ้าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลกเสียหนึ่งใน
สามส่วน และพญานาคนั้นยืนอยู่เบื้องหน้า
ผู้หญิงที่ก�าลังจะคลอดบุตร เพื่อจะกินบุตร
เมื่อคลอดออกมาแล้ว

5 หญิงนั้นคลอดบุตรชาย ผู้ซึ่งจะครอบครอง
ประชาชาติทั้งปวงด้วยคทาเหล็ก และบุตร
นั้นได้ขึ้นไปถึงพระเจ้า ถึงพระที่นั่งของ
พระองค์

ดูที่: เพลงสดุดี 71:6,17; อิสยาห์ 7:14,15; อิสยาห์ 49:1,2; ลูกา 1:30-33; ลูก
า 2:52.

F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เมสิอาห์

เพลงสดุดี 22:11 ขออย่าทรงห่างไกลข้า
พระองค์ เพราะความยากล�าบากอยู่ ใกล้
และไม่มีผู้ ใดช่วยได้เลย

มัทธิว 26:31 ครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับ
เหล่าสาวกว่า «ในคืนวันนี้ท่านทุกคน
จะสะดุดเพราะเรา ด้วยมีค�าเขียนไว้ว่า 
`เราจะตีผู้เลี้ยงแกะ และแกะฝูงนั้นจะ
กระจัดกระจายไป›

มัทธิว 26:56 แต่เหตุการณ์ที่ ได้บังเกิด
ขึ้นครั้งนี้ เพื่อจะส�าเร็จตามที่พวกศาสดา
พยากรณ์ ได้เขียนไว้» แล้วสาวกทั้งหมด
ก็ ได้ละทิ้งพระองค์ ไว้และพากันหนี ไป

เพลงสดุดี
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มัทธิว 26:72 เปโตรจึงปฏิเสธอีกทั้ง
ปฏิญาณว่า «ข้าไม่รู้จักคนนั้น»

73 อีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ ใกล้ๆนั้น
ก็มาว่าแก่เปโตรว่า «เจ้าเป็นคนหนึ่งในพวก
นั้นแน่แล้ว ด้วยว่าส�าเนียงของเจ้าส่อตัว
เอง»

74 แล้วเปโตรก็เริ่มสบถและสาบานว่า «ข้าไม่รู้
จักคนนั้น» ในทันใดนั้นไก่ก็ขัน

ยอห์น 16:32 ดูเถิด เวลาจะมา เวลานั้นก็
ถึงแล้ว ที่ท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่
ของท่านทุกคน และจะทิ้งเราไว้แต่ผู้เดียว 
แต่เราหาได้อยู่ผู้เดียวไม่ เพราะพระบิดา
ทรงสถิตอยู่กับเรา

ดูที่: เพลงสดุดี 10:1; เพลงสดุดี 38:21; เพลงสดุดี 59:1,2; เพลงสดุดี 71:12; 
มัทธิว 26:31-56.

F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เมสิอาห์

เพลงสดุดี 22:12 เหล่าวัวผู้ล้อมข้าพระองค์ วัว
ผู้แข็งแรงแห่งบาชานล้อมข้าพระองค์ ไว้

13 มันอ้าปากกว้างเข้าใส่ข้าพระองค์ดั่งสิงโต
ขณะกัดฉีกและค�ารามร้อง

มัทธิว 26:3 ครั้งนั้นพวกปุ โรหิตใหญ่ 
พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ของ
ประชาชนได้ประชุมกันที่คฤหาสน์ของมหา
ปุ โรหิต ผู้ซึ่งเรียกขานกันว่า คายาฟาส

4 ปรึกษากันเพื่อจะจับพระเยซูด้วยอุบายเอา
ไปฆ่าเสีย

มัทธิว 26:59 พวกปุ โรหิตใหญ่ พวก
ผู้ ใหญ่ กับบรรดาสมาชิกสภาจึงหาพยาน
เท็จมาเบิกปรักปร�าพระเยซู เพื่อจะประหาร
พระองค์เสีย

60 แต่หาหลักฐานไม่ ได้ เออ ถึงแม้มีพยานเท็จ

หลายคนมาให้การก็หาหลักฐานไม่ ได้ ใน
ที่สุดมีพยานเท็จสองคนมา

61 กล่าวว่า «คนนี้ได้ว่า `เราสามารถจะท�าลาย
พระวิหารของพระเจ้า และจะสร้างขึ้นใหม่
ในสามวัน›»

62 มหาปุ โรหิตจึงลุกขึ้นถามพระองค์ว่า «ท่าน
จะไม่ตอบอะไรหรือ คนเหล่านี้เป็นพยาน
ปรักปร�าท่านด้วยเรื่องอะไร»

63 แต่พระเยซูทรงนิ่งอยู่ มหาปุ โรหิตจึงกล่าว
แก่พระองค์ว่า «เราให้ท่านปฏิญาณโดยอ้าง
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ให้บอกเราว่า 
ท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า
หรือไม่»

64 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «ท่านว่าถูกแล้ว และ
ยิ่งกว่านั้นอีก เราบอกท่านทั้งหลายว่า ใน
เวลาเบื้องหน้านั้น ท่านทั้งหลายจะได้เห็น
บุตรมนุษย์นั่งข้างขวาพระหัตถ์ของผู้ทรง
ฤทธานุภาพ และเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้า
สวรรค์»

65 ขณะนั้นมหาปุ โรหิตจึงฉีกเสื้อของตน แล้ว
ว่า «เขาพูดหมิ่นประมาทแล้ว เราต้องการ
พยานอะไรอีกเล่า ดูเถิด ท่านทั้งหลายก็ ได้
ยินเขาพูดหมิ่นประมาทแล้ว

มัทธิว 27:1 ครั้นรุ่งเช้า บรรดาพวก
ปุ โรหิตใหญ่และพวกผู้ ใหญ่แห่งประชาชน
ปรึกษากันด้วยเรื่องพระเยซู เพื่อจะประหาร
พระองค์เสีย

กิจการ 4:27 ความจริงทั้งเฮโรดและ
ปอนทัสปีลาต กับพวกต่างประเทศ และ
ชนชาติอิสราเอลได้ชุมนุมกันต่อสู้พระเยซู
พระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ ซึ่งทรงเจิม
ไว้แล้ว

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 22 เพลงสดุดี 22



102

F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เมสิอาห์

เพลงสดุดี 22:14 ขา้พระองคถ์กูเทออกเหมอืน
อย่างน�้า กระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์หลุด
ลุ่ยไป จิตใจก็เหมือนขี้ผึ้ง ละลายภายในอก
ของข้าพระองค์

มัทธิว 26:38 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า 
«ใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่
กับเราที่นี่เถิด»

ลูกา 22:44 เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์
มากนักพระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐาน 
พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิต
ไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่

ยอห์น 12:27 บัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์
และเราจะพูดว่าอะไร จะว่า `ข้าแต่พระบิดา 
ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นเวลา
นี้› อย่างนั้นหรือ หามิ ได้ เพราะด้วยความ
ประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงเวลานี้

ยอห์น 19:32 ดังนั้นพวกทหารจึงมาทุบขา
ของคนที่หนึ่ง และขาของอีกคนหนึ่งที่ถูก
ตรึงอยู่กับพระองค์

33 แต่เมื่อเขามาถึงพระเยซูและเห็นว่า
พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว เขาจึงมิ ได้ทุบขา
ของพระองค์

34 แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สีข้างของ
พระองค์ และโลหิตกับน�้าก็ ไหลออกมา
ทันที

35 คนนั้นที่เห็นก็เป็นพยาน และค�าพยานของ
เขาก็เป็นความจริง และเขาก็รู้ว่าเขาพูด
ความจริง เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อ

36 เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อข้อพระคัมภีร์
จะส�าเร็จซึ่งว่า `พระอัฐิของพระองค์จะไม่
หักสักซี่เดียว›

37 และมีข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งว่า `เขาทั้ง
หลายจะมองดูพระองค์ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง›

ดูที่: มาระโก 14:33,34.

F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เมสิอาห์

เพลงสดุดี 22:15 ก�าลังของข้าพระองค์
เหือดแห้งไปเหมือนเศษหม้อดิน และ
ลิ้นของข้าพระองค์ก็เกาะติดที่ขากรรไกร 
พระองค์ทรงวางข้าพระองค์ ไว้ ในผงคลี
มัจจุราช

มัทธิว 27:50 ฝ่ายพระเยซู เมื่อพระองค์
ร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่ง ก็ทรงปล่อยพระ
วิญญาณจิตให้ออกไป

ยอห์น 19:28 หลังจากนั้นพระเยซูทรง
ทราบว่า ทุกสิ่งส�าเร็จแล้ว เพื่อพระคัมภีร์จะ
ส�าเร็จจึงตรัสว่า «เรากระหายน�้า»

29 มีภาชนะใส่น�้าองุ่นเปรี้ยววางอยู่ที่นั่น เขา
จึงเอาฟองน�้า ชุบน�้าองุ่นเปรี้ยวใส่ปลายไม้หุ
สบชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์

30 เมื่อพระเยซูจึงทรงรับน�้าองุ่นเปรี้ยวแล้ว 
พระองค์ตรัสว่า «ส�าเร็จแล้ว» และทรงก้ม
พระเศียรลงปล่อยพระวิญญาณจิตให้ออกไป

1 โครินธ์ 15:3 เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น 
ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายก่อน 
คือว่าพระคริสต์ ได้ทรงวายพระชนม์เพราะ
บาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ ในพระ
คัมภีร์

ดูที่: เพลงสดุดี 32:3,4; เพลงสดุดี 69:3,21; อิสยาห์ 53:12; ฮีบรู 2:14; ฮีบรู 
9:14.

เพลงสดุดี
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F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เมสิอาห์

เพลงสดุดี 22:16 พระเจ้าข้า บรรดาสุนัขล้อม
รอบข้าพระองค์ ไว้ คนท�าชั่วหมู่หนึ่งล้อมข้า
พระองค์ เขาแทงมือแทงเท้าข้าพระองค์

มาระโก 15:16 พวกทหารจึงน�าพระองค์ ไป
ข้างในราชส�านักคือที่เรียกว่าศาลปรี โทเรียม 
แล้วเรียกพวกทหารทั้งกองให้มาประชุมกัน

17 เขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมพระองค์ เอาหนาม
สานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรพระองค์

18 แล้วเริ่มค�านับพระองค์พูดว่า «กษัตริย์ของ
พวกยิวเจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ»

19 แล้วเขาได้เอาไม้อ้อตีพระเศียรพระองค์ 
และได้ถ่มน�้าลายรดพระองค์ แล้วคุกเข่าลง
นมัสการพระองค์

20 เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้ว เขาถอดเสื้อสี
ม่วงนั้นออก แล้วเอาฉลองพระองค์เองสวม
ให้ และน�าพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่
กางเขน

ลูกา 11:53 เมื่อพระองค์ยังตรัสค�าเหล่า
นั้นแก่เขา พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีก็
ตั้งต้นยั่วเย้าพระองค์อย่างรุนแรง หมายให้
ตรัสต่อไปหลายประการ

54 คอยหวังจับผิดในพระด�ารัสของพระองค์ 
เพื่อเขาจะฟ้องพระองค์ ได้

ลูกา 23:10 ฝ่ายพวกปุ โรหิตใหญ่และ
พวกธรรมาจารย์ก็ยืนขึ้นฟ้องพระองค์แข็ง
แรงมาก

11 เฮโรดกับพวกทหารของท่านกระท�าต่อ
พระองค์อย่างดูหมิ่น เยาะเย้ย เอาเสื้อที่งาม
ยิ่งสวมให้พระองค์ และส่งกลับไปหาปีลา
ตอีก

ลูกา 23:23 ฝ่ายคนทั้งปวงก็เร่งเร้าเสียง
ดังให้ตรึงพระองค์เสียที่กางเขน และเสียง
ของพวกเขาและของพวกปุ โรหิตใหญ่นั้นก็

มีชัย

ยอห์น 19:37 และมีข้อพระคัมภีร์อีกข้อ
หนึ่งว่า `เขาทั้งหลายจะมองดูพระองค์ผู้ซึ่ง
เขาเองได้แทง›

ยอห์น 20:25 สาวกอื่นๆจึงบอกโธมัสว่า 
«เราได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว» แต่
โธมัสตอบเขาเหล่านั้นว่า «ถ้าข้าไม่เห็นรอย
ตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์ และไม่ ได้
เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้น และ
ไม่ ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของ
พระองค์แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย»

ยอห์น 20:27 แล้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า 
«จงยื่นนิ้วมาที่นี่และดูมือของเรา จงยื่นมือ
ออกคล�าที่สีข้างของเรา อย่าขาดความเชื่อ
เลย แต่จงเชื่อเถิด»

ดูที่: เพลงสดุดี 40:6; เพลงสดุดี 86:14; เศคาริยาห์ 12:10; มัทธิว 27:41-43; 
มาระโก 15:29-32; ลูกา 23:35; วิวรณ์ 22:15.

F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เมสิอาห์

เพลงสดุดี 22:17 ข้าพระองค์นับกระดูกทั้ง
หลายของข้าพระองค์ ได้เป็นชิ้นๆ เขาจ้อง
มองและยิ้มเยาะข้าพระองค์

มาระโก 15:29 ฝ่ายคนทั้งหลายที่เดินผ่าน
ไปมานั้น ก็ด่าว่าพระองค์ สั่นศีรษะของเขา
กล่าวว่า «เฮ้ย เจ้าผู้จะท�าลายพระวิหารและ
สร้างขึ้นในสามวันน่ะ

30 จงช่วยตัวเองให้รอดและลงมาจากกางเขน
เถิด»

31 พวกปุ โรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ก็เยาะ
เย้ยพระองค์ ในระหว่างพวกเขาเองเหมือน
กันว่า «เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัว

เพลงสดุดี
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เองไม่ ได้
32 ให้เจ้าพระคริสต์ กษัตริย์แห่งอิสราเอล ลง

มาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถอะ เพื่อเราจะได้
เห็นและเชื่อ» และสองคนนั้นที่ถูกตรึงไว้
กับพระองค์ก็กล่าวค�าหยาบช้าต่อพระองค์

ลูกา 23:27 มีคนเป็นอันมากตามพ
ระองค์ ไป ทั้งพวกผู้หญิงที่พิลาปและ
คร�่าครวญเพราะพระองค์

ยอห์น 19:32 ดังนั้นพวกทหารจึงมาทุบขา
ของคนที่หนึ่ง และขาของอีกคนหนึ่งที่ถูก
ตรึงอยู่กับพระองค์

ดูที่: เพลงสดุดี 102:3-5; อิสยาห์ 52:14; มัทธิว 27:39-41.

F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เมสิอาห์

เพลงสดุดี 22:18 เสื้อผ้าของข้าพระองค์เขา
แบ่งปันกัน ส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้น
เขาก็จับสลากกัน

ยอห์น 19:23 ครั้นพวกทหารตรึงพระเยซู
ไว้ที่กางเขนแล้ว เขาทั้งหลายก็เอาฉลอง
พระองค์แบ่งออกเป็นสี่ส่วนให้ทหารทุกคน
คนละส่วน และเอาฉลองพระองค์ชั้นใน
ด้วย ฉลองพระองค์ชั้นในนั้นไม่มีตะเข็บ 
ทอตั้งแต่บนตลอดล่าง

24 เหตุฉะนั้นเขาจึงพูดกันว่า «เราอย่าฉีก
แบ่งกันเลย แต่ ให้เราจับสลากกันจะได้รู้ว่า
ใครจะได้» ทั้งนี้เพื่อพระคัมภีร์จะส�าเร็จที่
ว่า `เสื้อผ้าของข้าพระองค์ เขาแบ่งปันกัน 
ส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้น เขาก็จับสลาก
กัน› พวกทหารจึงได้กระท�าดังนี้

ดูที่: มัทธิว 27:35; มาระโก 15:24; ลูกา 23:34.

E25 ระเมสิอาห์จักเป็นที่เช่ือถือและ 
สรรเสริญ

เพลงสดุดี 22:22 ข้าพระองค์จะประกาศ
พระนามของพระองค์แก่พี่น้องของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์
ท่ามกลางชุมนุมชน

ฮีบรู 2:11 เพื่อว่าทั้งพระองค์ผู้ช�าระคน
ทั้งหลายให้บริสุทธิ์ และคนเหล่านั้นที่ ได้รับ
การช�าระ ก็มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะเหตุ
นั้นพระองค์จึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียก
เขาเหล่านั้นว่า เป็นพี่น้องกัน

12 ดังที่พระองค์ตรัสว่า `เราจะประกาศ
พระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเรา เรา
จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ ในท่ามกลาง
ที่ชุมนุมชน›

ดูที่: เพลงสดุดี 40:9,10; มัทธิว 28:10; ยอห์น 20:17; โรม 8:29.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 22:23 ท่านผู้เกรงกลัวพระเยโฮ
วาห์ จงสรรเสริญพระองค์ ท่านเชื้อสาย
ทั้งหลายของยาโคบเอ๋ย จงถวายสง่า
ราศีแด่พระองค์ ท่านเชื้อสายทั้งสิ้นของ
อิสราเอลเอ๋ย จงเกรงกลัวพระองค์

เพลงสดุดี 22:25-27
เพลงสดุดี 22:27 ที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผ่น

ดินโลกจะจดจ�าและหันกลับมายังพระเย
โฮวาห์ และครอบครัวทั้งสิ้นของบรรดา
ประชาชาติจะนมัสการต่อพระพักตร์
พระองค์

28 เพราะอ�านาจการปกครองเป็นของพระ
เยโฮวาห์ และพระองค์ทรงครอบครอง

เพลงสดุดี
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เหนือบรรดาประชาชาติ
29 เออ คนร�่ารวยทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกจะ

ต้องกินเลี้ยงและกราบลงต่อพระองค์ 
บรรดาผู้ที่ลงไปสู่ผงคลีทั้งสิ้นจะกราบ
ไหว้ต่อพระพักตร์พระองค์ คือบรรดาผู้ที่
รักษาตัวให้คงชีวิตอยู่ ไม่ ได้แล้วนั้น

30 จะมีเชื้อสายๆหนึ่งปรนนิบัติพระองค์ จะ
ทรงนับว่าพวกนั้นเป็นยุคที่ถวายแก่องค์
พระผู้เป็นเจ้า

31 พวกเขาจะมาประกาศความชอบธรรม
ของพระองค์แก่ชนชาติหนึ่งที่จะเกิดมา 
ว่าพระองค์ ได้ทรงกระท�าการนั้น

มัทธิว 3:9 อย่านึกเหมาเอาในใจว่า เรามี
อับราฮัมเป็นบิดา เพราะเราบอกเจ้าทั้งหลาย
ว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถจะให้บุตรเกิด
ขึ้นแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ ได้

ยอห์น 10:16 แกะอื่นซึ่งมิ ได้เป็นของคอก
นี้เราก็มีอยู่ แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วย 
และแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเรา แล้วจะ
รวมเป็นฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว

ยอห์น 11:25 พระเยซูตรัสกับเธอว่า «เรา
เป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่
เชื่อในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมี
ชีวิตอีก

26 และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตาย
เลย เจ้าเชื่ออย่างนี้ ไหม»

โรม 1:17 เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความ
ชอบธรรมของพระเจ้าก็ ได้แสดงออก โดย
เริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตาม
ที่มีเขียนไว้แล้วว่า `คนชอบธรรมจะมีชีวิต
ด�ารงอยู่ โดยความเชื่อ›

2 โครินธ์ 5:21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรง
กระท�าพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความ
บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคน
ชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

กาลาเทีย 3:26 เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็น
บุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซู
คริสต์

27 เพราะเหตุว่า ทุกคนในพวกท่านที่รับบัพติศ
มาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็ ได้สวมชีวิต
พระคริสต์

28 จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือ
ไทย จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่าน
ทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซู
คริสต์

29 และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็
เป็นเชื้อสายของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดก
ตามพระสัญญา

ฟีลิปปี 2:10 เพื่อ `หัวเข่าทุกหัวเข่า› ใน
สวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่น
ดินโลกก็ดี `จะต้องคุกกราบลง› นมัสการใน
พระนามแห่งพระเยซูนั้น

ฮีบรู 1:8  แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า 
`โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ด�ารง
เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ราชธารพระกรแห่ง
อาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกร
เที่ยงธรรม

9 พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรง
เกลียดชังความชั่วช้า ฉะนั้นพระเจ้า คือ 
พระเจ้าของพระองค์ ได้ทรงเจิมพระองค์ ไว้
ด้วยน�้ามันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหาย
ทั้งปวงของพระองค์›

ฮีบรู 2:10 ด้วยว่าในการที่พระเจ้าจะ
ทรงพาบุตรเป็นอันมากถึงสง่าราศีนั้น ก็
สมอยู่แล้วที่พระองค์ผู้เป็นเจ้าของสิ่ง
สารพัด และผู้ทรงบันดาลให้สิ่งสารพัด
บังเกิดขึ้น จะให้ผู้ที่เป็นนายแห่งความรอด
ของเขานั้นได้ถึงที่ส�าเร็จโดยการทนทุกข์
ทรมาน

11 เพื่อว่าทั้งพระองค์ผู้ช�าระคนทั้งหลายให้
บริสุทธิ์ และคนเหล่านั้นที่ ได้รับการช�าระ 
ก็มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะเหตุนั้น
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พระองค์จึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขา
เหล่านั้นว่า เป็นพี่น้องกัน

12 ดังที่พระองค์ตรัสว่า `เราจะประกาศ
พระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเรา เรา
จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ ในท่ามกลาง
ที่ชุมนุมชน›

13 และตรัสอีกว่า `เราจะไว้วางใจในพระองค์› 
ทั้งตรัสอีกว่า `ดูเถิด ตัวเรากับบุตรซึ่ง
พระเจ้าทรงประทานแก่เรา›

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1; #2; #4; เพลงสดุดี 49:6-8; อิสยาห์ 45:23; อิสยาห์ 53:10; ยอห์น 
3:36; โรม 3:21-25; โรม 5:19-21; โรม 14:10-12; 1 เปโตร 2:9.

B06 พระเมสิอาห์คือคนเลี้ยงแกะที่ดี

เพลงสดุดี 23:1 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้เลี้ยง
ดูข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

2 พระองค์ทรงกระท�าให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่ง
หญ้าเขียวสด พระองค์ทรงน�าข้าพเจ้าไปริม
น�้าแดนสงบ

3 พระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า 
พระองค์ทรงน�าข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม 
เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

4 แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงา
มัจจุราช ข้าพระองค์ ไม่กลัวอันตรายใดๆ 
เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทา
และธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้า
พระองค์

5 พระองค์ทรงเตรียมส�ารับให้ข้าพระองค์ต่อ
หน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ พระองค์

ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน�้ามัน ขันน�้า
ของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่

6 แน่ทีเดียวที่ความดีและความเมตตาจะ
ติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของ
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ ในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์สืบไปเป็นนิตย์

ยอห์น 10:11 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดี
นั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ

ยอห์น 10:14 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี และเรา
รู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา

ยอห์น 10:27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของ
เรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้น
ตามเรา

28 เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้น
จะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ ใดแย่งชิง
แกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้

29 พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เรา
เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ ใดสามารถชิง
แกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของ
เราได้

30 เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน»

ฮีบรู 13:20 บัดนี้ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข 
ผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าของเราเป็นขึ้น
มาจากความตาย คือผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่
ยิ่งใหญ่ โดยพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรัน
ดร์นั้น

1 เปโตร 2:25 เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็น
เหมือนแกะที่พลัดฝูงไป แต่บัดนี้ ได้กลับ
มาหาพระผู้เลี้ยง และเจ้าอธิการแห่งจิต
วิญญาณของท่านทั้งหลายแล้ว

1 เปโตร 5:4 และเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่จะ
เสด็จมาปรากฏ ท่านทั้งหลายจะรับมงกุฎ
แห่งสง่าราศีที่ร่วงโรยไม่ ได้เลย
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วิวรณ์ 7:17 เพราะว่าพระเมษโปดก
ผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูเขา
ไว้ และจะทรงน�าเขาไปให้ถึงน�้าพุแห่งชีวิต 
และพระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกหยดจากตา
ของเขาเหล่านั้น»

ดูที่: เพลงสดุดี 80:1; อิสยาห์ 40:11; อิสยาห์ 53:11; เอเสเคียล 
34:11,12,23,24; เอเสเคียล 37:24; มีคาห์ 5:5; เศคาริยาห์ 13:7.

G02 การขึ้นสู่สวรรค์ของพระเมสิอาห์เป็น
ไปตามค�าพยากรณ์

เพลงสดุดี 24:3 ผู้ ใดจะขึ้นไปบนภูเขา
ของพระเยโฮวาห์ และผู้ ใดจะยืนอยู่ ในที่
บริสุทธิ์ของพระองค์

กิจการ 1:10 เมื่อเขาก�าลังเขม้นดูฟ้าเวลา
ที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น ดูเถิด มีชายสอง
คนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆเขา

11 สองคนนั้นกล่าวว่า «ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉน
ท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์นี้
ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะ
เสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้
เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น»

12 แล้วอัครสาวกจึงลงจากภูเขามะกอกเทศ ซึ่ง
อยู่ ใกล้กรุงเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะ
ที่อนุญาตให้คนเดินในวันสะบาโต กลับไป
กรุงเยรูซาเล็ม

ดูที่: เพลงสดุดี 15:1; เพลงสดุดี 68:18; ยอห์น 20:17.

B04 ความเป็นพระเจ้าของพระเมสิอาห์
G02 การขึ้นสู่สวรรค์ของพระเมสิอาห์เป็น

ไปตามค�าพยากรณ์

เพลงสดุดี 24:7 ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัว
ของเจ้าขึ้นเถิด บานประตูนิรันดร์เอ๋ย 
จงยกขึ้นเถิด เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงสง่าราศี
จะได้เสด็จเข้ามา

8 กษัตริย์ผู้ทรงสง่าราศีนั้นคือผู้ ใด คือพระ
เยโฮวาห์ ผู้เข้มแข็งและทรงอานุภาพ 
พระเยโฮวาห์ผู้ทรงอานุภาพในสงคราม

9 ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด 
บานประตูนิรันดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด เพื่อ
กษัตริย์ผู้ทรงสง่าราศีจะได้เสด็จเข้ามา

10 กษัตริย์ผู้ทรงสง่าราศีนั้นคือผู้ ใด คือ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระองค์ทรงเป็น
กษัตริย์ผู้ทรงสง่าราศี เซลาห์

มาระโก 16:19 ครั้นองค์พระผู้เป็นเจ้า
ตรัสสั่งเขาแล้ว พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไป
ในสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระเจ้า

ลูกา 24:51 ต่อมาเมื่อทรงอวยพรอยู่นั้น 
พระองค์จึงไปจากเขา แล้วทรงถูกรับขึ้นไปสู่
สวรรค์

กิจการ 1:10 เมื่อเขาก�าลังเขม้นดูฟ้าเวลา
ที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น ดูเถิด มีชายสอง
คนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆเขา

11 สองคนนั้นกล่าวว่า «ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉน
ท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์นี้
ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะ
เสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้
เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น»

กิจการ 7:55 ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้เขม้นดูสวรรค์เห็น
สง่าราศีของพระเจ้า และพระเยซูทรงยืนอยู่
เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
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เอเฟซัส 1:20 ซึ่งพระองค์ ได้ทรงกระท�า
ในพระคริสต์ เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์
เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้อง
ขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรค
สถาน

ฮีบรู 9:24 เพราะว่าพระคริสต์ ไม่ ได้
เสด็จเข้าในสถานที่บริสุทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วย
มือมนุษย์ อันเป็นแบบจ�าลองจากของจริง 
แต่พระองค์ ได้เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้น
เอง และบัดนี้ทรงปรากฏจ�าเพาะพระพักตร์
พระเจ้าเพื่อเราทั้งหลาย

1 เปโตร 3:22 พระองค์ ได้เสด็จเข้าใน
สวรรค์แล้ว และสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์
ของพระเจ้า พวกทูตสวรรค์และผู้มีอ�านาจ
และผู้มีฤทธิ์เดชทั้งหลาย ทรงมอบไว้ ให้อยู่
ใต้อ�านาจของพระองค์แล้ว

วิวรณ์ 22:14 คนทั้งหลายที่ประพฤติ
ตามพระบัญญัติของพระองค์ก็เป็นสุข เพื่อ
ว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ ในต้นไม้แห่งชีวิต และ
เพื่อเขาจะได้เข้าไปในเมืองนั้นโดยทาง
ประตู

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 18:19; เพลงสดุดี 118:19,20; อิสยาห์ 26:2; เยเรมีย์ 
17:25; ดาเนียล 7:13,14; เพลงสดุดี 45:2-5; อิสยาห์ 9:7; อิสยาห์ 63:1-6; 

โคโลสี 2:15; วิวรณ์ 6:2; วิวรณ์ 19:11-21; อิสยาห์ 6:3; อิสยาห์ 54:5.

F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 27:2 เมื่อคนชั่วได้เข้ามาหา
ข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้า คือปฏิปักษ์
และคู่อริของข้าพเจ้า เขาได้สะดุดและล้ม
ลง

 
ยอห์น 18:3 ยูดาสจึงพาพวกทหารกับเจ้า

หน้าที่มาจากพวกปุ โรหิตใหญ่และพวกฟาริ
สี ถือโคมถือไต้และเครื่องอาวุธไปที่นั่น

4 พระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ
พระองค์ พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่า 
«ท่านทั้งหลายมาหาใคร»

5 เขาทูลตอบพระองค์ว่า «มาหาเยซูชาวนา
ซาเร็ธ» พระเยซูตรัสกับเขาว่า «เราคือผู้นั้น
แหละ» ยูดาสผู้ทรยศพระองค์ ไว้ก็ยืนอยู่กับ
คนเหล่านั้นด้วย

6 เมื่อพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า «เราคือ
ผู้นั้นแหละ» เขาทั้งหลายได้ถอยหลังและ
ล้มลงที่ดิน

F07 ค�ากล่าวหาและการไต่สวนพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 27:12 ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์
ไว้กับปฏิปักษ์ ให้เขาท�าตามใจชอบ เพราะ
พยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์ และเขา
หายใจออกมาเป็นความทารุณ

มัทธิว 26:59 พวกปุ โรหิตใหญ่ พวก
ผู้ ใหญ่ กับบรรดาสมาชิกสภาจึงหาพยาน
เท็จมาเบิกปรักปร�าพระเยซู เพื่อจะประหาร
พระองค์เสีย

60 แต่หาหลักฐานไม่ ได้ เออ ถึงแม้มีพยานเท็จ
หลายคนมาให้การก็หาหลักฐานไม่ ได้ ใน
ที่สุดมีพยานเท็จสองคนมา

A05 ความสัมพันธ์ของพระเมสิอาห์กับ 
บิดาของพระองค์

เพลงสดุดี 28:8 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นก�าลัง
ของเขาทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นป้อมรอด
ของผู้รับเจิมของพระองค์

เพลงสดุดี 80:17 ขอพระหัตถ์ของพระองค์

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 24 & 27 เพลงสดุดี 27 & 28
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จงอยู่เหนือผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระองค์ คือบุตรของมนุษย์ที่พระองค์ทรง
กระท�าให้แข็งแรงเพื่อพระองค์เอง

เพลงสดุดี 89:20 เราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของ
เรา ด้วยน�้ามันบริสุทธิ์ของเรา เราได้เจิมเขา
ไว้แล้ว

21 เพื่อว่ามือของเราจะอยู่กับเขาเป็นนิตย์ และ
แขนของเราจะเสริมก�าลังของเขา

22 ศัตรูจะเรียกอะไรจากเขาไม่ ได้ บุตรแห่ง
ความชั่วร้ายจะกดขี่เขาไม่ ได้

ลูกา 22:41 แล้วพระองค์ด�าเนินไปจาก
เขาไกลประมาณขว้างหินตกและทรงคุกเข่า
ลงอธิษฐาน

42 ว่า «พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย 
ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์
เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้า
พระองค์ แต่ ให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค์เถิด»

43 ทูตสวรรค์องค์หนึ่งจากสวรรค์มาปรากฏแก่
พระองค์ช่วยชูก�าลังพระองค์

ยอห์น 8:28 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า 
«เมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยกบุตรมนุษย์ขึ้นไว้
แล้ว เมื่อนั้นท่านก็จะรู้ว่าเราคือผู้นั้น และรู้
ว่าเรามิ ได้ท�าสิ่งใดตามใจชอบ แต่พระบิดา
ได้ทรงสอนเราอย่างไร เราจึงกล่าวอย่างนั้น

29 และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่
กับเรา พระบิดามิ ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามล�าพัง 
เพราะว่าเราท�าตามชอบพระทัยพระองค์
เสมอ»

ยอห์น 10:38 แต่ถ้าเราปฏิบัติพระราช
กิจนั้น แม้ว่าท่านมิ ได้เชื่อในเรา ก็จงเชื่อ
เพราะพระราชกิจนั้นเถิด เพื่อท่านจะได้รู้
และเชื่อว่าพระบิดาทรงอยู่ ในเรา และเรา
อยู่ ในพระบิดา»

ดูที่: เพลงสดุดี 2:2; เพลงสดุดี 20:6; เพลงสดุดี 68:28; อิสยาห์ 61:1.

G01 การฟื้นคืนชีพของพระเมสิอาห์ เป็น
ไปตามค�าพยากรณ์

 
เพลงสดุดี 30:3 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์

ทรงน�าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นมา
จากแดนผู้ตาย ทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิต 
เพื่อข้าพระองค์ ไม่ต้องลงไปสู่ปากแดนผู้
ตาย

มัทธิว 28:6 พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่
ไม่ เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตาม
ซึ่งพระองค์ ได้ตรัสไว้นั้น มาดูที่ซึ่งองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าได้บรรทมอยู่นั้น

7 แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์
เถิดว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความ
ตายแล้ว และดูเถิด พระองค์เสด็จไปยัง
แคว้นกาลิลีก่อนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
จะเห็นพระองค์ที่นั่น ดูเถิด เราก็บอกท่าน
แล้ว»

กิจการ 2:27 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้ง
จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ไว้ ในนรก ทั้ง
จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อย
เน่าไป

กิจการ 13:35 เพราะพระองค์ตรัสไว้ ใน
สดุดีอื่นว่า `พระองค์จะไม่ทรงให้องค์
บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไป›

ดูที่: เพลงสดุดี 16:10; เพลงสดุดี 49:15; เพลงสดุดี 71:20; เพลงสดุดี 86:13; 
โยนาห์ 2:4-6.

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 28 เพลงสดุดี 30
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F08. รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เม สิอาห์

F10 ความตั้งใจสละพระชนม์ชีพของพระ
เมสิอาห์

เพลงสดุดี 31:4 ขอทรงปลดข้าพระองค์ออก
จากข่ายที่พวกเขาวางอย่างลับๆเพื่อดักข้า
พระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นก�าลังของ
ข้าพระองค์

5 ข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์
ไว้ ในพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าแห่งความจริง พระองค์ทรงไถ่
ข้าพระองค์แล้ว

ลูกา 23:46 พระเยซูทรงร้องเสียงดัง
ตรัสว่า «พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิต
วิญญาณของข้าพระองค์ ไว้ ในพระหัตถ์ของ
พระองค์» ตรัสอย่างนั้นแล้ว จึงทรงปล่อย
พระวิญญาณจิตให้ออกไป

ดูที่: เพลงสดุดี 22:13,17; เพลงสดุดี 25:15; เพลงสดุดี 35:7; เพลงสดุดี 57:6; 
เพลงสดุดี 140:5; มัทธิว 27:50; มาระโก 15:37; ยอห์น 17:17; ยอห์น 19:30.

F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 31:11 ข้าพระองค์เป็นที่นินทา
ท่ามกลางบรรดาปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ 
โดยเฉพาะท่ามกลางเพื่อนบ้านของข้า
พระองค์ เป็นเรื่องน่าครั่นคร้ามของผู้ที่คุ้น
เคย ผู้ที่เห็นข้าพระองค์ ในถนนก็หนีข้า
พระองค์ ไป

12 เขาลืมข้าพระองค์เสียประหนึ่งว่าเป็นคน
ตายแล้ว ข้าพระองค์เหมือนอย่างภาชนะที่
แตก

13 พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ ได้ยินเสียงซุบซิบ
ของคนเป็นอันมาก มีความสยดสยองอยู่ทุก
ด้าน ขณะเมื่อเขาร่วมกันคิดแผนการต่อสู้
ข้าพระองค์ ขณะที่เขาปองร้ายชีวิตของข้า

พระองค์
14 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่ข้าพระองค์วางใจใน

พระองค์ ข้าพระองค์ทูลว่า «พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์»

15 วันเวลาของข้าพระองค์อยู่ ในพระหัตถ์ของ
พระองค์ ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์
ให้พ้นมือศัตรูและผู้ข่มเหงของข้าพระองค์

มัทธิว 27:39 ฝ่ายคนทั้งหลายที่เดินผ่าน
ไปมานั้นก็ด่าทอพระองค์ สั่นศีรษะของเขา

40 กล่าวว่า «เจ้าผู้จะท�าลายพระวิหารและสร้าง
ขึ้นในสามวันน่ะ จงช่วยตัวเองให้รอด ถ้าเจ้า
เป็นบุตรของพระเจ้า จงลงมาจากกางเขน
เถิด»

41 พวกปุ โรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์และ
พวกผู้ ใหญ่ก็เยาะเย้ยพระองค์เช่นกันว่า

42 เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเอง
ให้รอดไม่ ได้ ถ้าเขาเป็นกษัตริย์ของชาติ
อิสราเอล ให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้
เถิด และเราจะได้เชื่อเขา

43 เขาไว้ ใจในพระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัย
ในเขาก็ ให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดเดี๋ยว
นี้เถิด ด้วยเขาได้กล่าวว่า `เราเป็นพระบุตร
ของพระเจ้า›»

44 ถึงโจรที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็ยังกล่าวค�า
หยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกัน

ดูที่: มัทธิว 26:3,4,59; มัทธิว 27:1; ยอห์น 11:53.

F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เมสิอาห์

เพลงสดุดี 33:6 โดยพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมา กับบริวารทั้ง
ปวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์

9 เพราะพระองค์ตรัส มันก็เกิดขึ้นมา 
พระองค์ทรงบัญชา มันก็ออกมา

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 31 เพลงสดุดี 31 & 33
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ยอห์น 1:1 ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะ
ทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับ
พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

2 ในเริม่แรกน้ันพระองคน์ัน้ทรงอยูก่บัพระเจา้
3 พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมา และใน

บรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ ได้
เป็นมานอกเหนือพระองค์

F08. รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เม สิอาห์

เพลงสดุดี 34:20 พระองค์ทรงรักษากระดูก
เขาไว้ทั้งหมด ไม่หักสักซี่เดียว

ยอห์น 19:32 ดังนั้นพวกทหารจึงมาทุบขา
ของคนที่หนึ่ง และขาของอีกคนหนึ่งที่ถูก
ตรึงอยู่กับพระองค์

33 แต่เมื่อเขามาถึงพระเยซูและเห็นว่า
พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว เขาจึงมิ ได้ทุบขา
ของพระองค์

34 แตท่หารคนหนึง่เอาทวนแทงท่ีสขีา้งของ
พระองค์ และโลหติกบัน�า้ก็ ไหลออกมาทันที

35 คนนั้นที่เห็นก็เป็นพยาน และค�าพยานของ
เขาก็เป็นความจริง และเขาก็รู้ว่าเขาพูด
ความจริง เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อ

36 เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อข้อพระคัมภีร์
จะส�าเร็จซึ่งว่า `พระอัฐิของพระองค์จะไม่
หักสักซี่เดียว›

37 และมีข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งว่า `เขาทั้ง
หลายจะมองดูพระองค์ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง›

ดูที่: อพยพ 12:46; กันดารวิถี 9:12; เพลงสดุดี 22:16,17; เศคาริยาห์ 12:10; 
วิวรณ์ 1:7.

F12 พระเมสิอาห์จักได้รับการต่อต้าน

เพลงสดุดี 35:4 ผู้ที่แสวงชีวิตของข้า
พระองค์นั้น ขอให้เขาได้อายและอัปยศ ผู้
ที่ประดิษฐ์ความชั่วต่อสู้ข้าพระองค์นั้น ขอ
ทรงให้เขากลับไปและอดสู

5 ขอใหเ้ขาเปน็เหมอืนแกลบตอ่หนา้ลม และขอ
ใหท้ตูสวรรคข์องพระเยโฮวาหข์บัไลต่ามเขาไป

6 ขอให้ทางของเขามืดและลื่น และขอให้ทูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ข่มเหงพวกเขา

ยอห์น 17:12 เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคน
เหล่านั้นในโลกนี้ ข้าพระองค์ก็ ได้พิทักษ์
รักษาพวกเขาไว้ โดยพระนามของพระองค์ 
ผู้ซึ่งพระองค์ ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้
ใดเสียไปนอกจากลูกของความพินาศ เพื่อ
พระคัมภีร์จะส�าเร็จ

ยอห์น 18:4 พระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่
จะเกิดขึ้นกับพระองค์ พระองค์จึงเสด็จ
ออกไปถามเขาว่า «ท่านทั้งหลายมาหาใคร»

5 เขาทูลตอบพระองค์ว่า «มาหาเยซูชาวนา
ซาเร็ธ» พระเยซูตรัสกับเขาว่า «เราคือผู้นั้น
แหละ» ยูดาสผู้ทรยศพระองค์ ไว้ก็ยืนอยู่กับ
คนเหล่านั้นด้วย

6 เมื่อพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า «เราคือ
ผู้นั้นแหละ» เขาทั้งหลายได้ถอยหลังและ
ล้มลงที่ดิน

7 พระองคจ์งึตรัสถามเขาอกีว่า «ทา่นมาหา
ใคร» เขาทลูตอบวา่ «มาหาเยซชูาวนาซาเร็ธ»

8 พระเยซูตรัสตอบว่า «เราบอกท่านแล้วว่า
เราคือผู้นั้น เหตุฉะนั้นถ้าท่านแสวงหาเราก็
จงปล่อยคนเหล่านี้ ไปเถิด»

9 ทั้งนี้ก็เพื่อพระด�ารัสจะส�าเร็จ ซึ่งพระเยซู
ตรัสไว้แล้วว่า «คนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ ได้
ประทานแก่ข้าพระองค์ ไม่ ได้เสียไปสักคน
เดียว»

ดูที่: โยบ 21:17,18; เพลงสดุดี 31:17,18; เพลงสดุดี 35:26; เพลงสดุดี 
40:14,15; เพลงสดุดี 70:2,3; เพลงสดุดี 71:24; โฮเชยา 13:3,4.

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 33 & 35 เพลงสดุดี 35
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F07 ค�ากล่าวหาและการไต่สวนพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 35:11 มีพยานเท็จลุกขึ้น เขาฟ้อง
สิ่งที่ข้าพระองค์ ไม่ทราบ

12 เขาสนองข้าพระองค์ โดยท�าชั่วตอบความดี 
จิตใจของข้าพระองค์ก็ตรมตรอม

มัทธิว 23:29 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยพวก
เจ้าก่อสร้างอุโมงค์ฝังศพของพวกศาสดา
พยากรณ์ และตกแต่งอุโมงค์ฝังศพของผู้
ชอบธรรมให้งดงาม

30 แล้วกล่าวว่า `ถ้าเราได้อยู่ ในสมัยบรรพบุรุษ
ของเรานั้น จะได้มีส่วนกับเขาในการท�า
โลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์ ให้ตกก็
หามิ ได้›

31 อย่างนั้นเจ้าทั้งหลายก็เป็นพยานปรักปร�า
ตนเองว่า เจ้าเป็นบุตรของผู้ที่ ได้ฆ่าศาสดา
พยากรณ์เหล่านั้น

มัทธิว 26:59 พวกปุ โรหิตใหญ่ พวก
ผู้ ใหญ่ กับบรรดาสมาชิกสภาจึงหาพยาน
เท็จมาเบิกปรักปร�าพระเยซู เพื่อจะประหาร
พระองค์เสีย

60 แต่หาหลักฐานไม่ ได้ เออ ถึงแม้มีพยานเท็จ
หลายคนมาให้การก็หาหลักฐานไม่ ได้ ใน
ที่สุดมีพยานเท็จสองคนมา

61 กล่าวว่า «คนนี้ได้ว่า `เราสามารถจะท�าลาย
พระวิหารของพระเจ้า และจะสร้างขึ้นใหม่
ในสามวัน›»

62 มหาปุ โรหิตจึงลุกขึ้นถามพระองค์ว่า «ท่าน
จะไม่ตอบอะไรหรือ คนเหล่านี้เป็นพยาน
ปรักปร�าท่านด้วยเรื่องอะไร»

63 แต่พระเยซูทรงนิ่งอยู่ มหาปุ โรหิตจึงกล่าว
แก่พระองค์ว่า «เราให้ท่านปฏิญาณโดยอ้าง
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ให้บอกเราว่า 
ท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า
หรือไม่»

64 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «ท่านว่าถูกแล้ว และ

ยิ่งกว่านั้นอีก เราบอกท่านทั้งหลายว่า ใน
เวลาเบื้องหน้านั้น ท่านทั้งหลายจะได้เห็น
บุตรมนุษย์นั่งข้างขวาพระหัตถ์ของผู้ทรง
ฤทธานุภาพ และเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้า
สวรรค์»

ยอห์น 7:19 โมเสสได้ ให้พระราชบัญญัติ
แก่ท่านทั้งหลายมิ ใช่หรือ และไม่มีผู้ ใดใน
พวกท่านประพฤติตามพระราชบัญญัตินั้น 
ท่านทั้งหลายหาโอกาสที่จะฆ่าเราท�าไม»

ยอห์น 8:37 เรารู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นเชื้อ
สายของอับราฮัม แต่ท่านก็หาโอกาสที่จะฆ่า
เราเสีย เพราะค�าของเราไม่มี โอกาสเข้าสู่ ใจ
ของท่าน

กิจการ 7:52 มี ใครบ้างในพวกศาสดา
พยากรณ์ซึ่งบรรพบุรุษของท่านมิ ได้
ข่มเหง และเขาได้ฆ่าบรรดาคนที่พยากรณ์
ถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรม ซึ่งท่าน
ทั้งหลายได้ทรยศและฆ่าพระองค์นั้นเสีย

ดูที่: เพลงสดุดี 27:12; มาระโก 14:55-62; กิจการ 6:13; กิจการ 24:12,13.

F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

เพลงสดุด ี35:19 ขออยา่ให้คูอ่รอิยา่งไรเ้หตผุล
นัน้มคีวามเปรมปรีดิเ์หนอืขา้พระองค ์และ
อยา่ใหบ้รรดาผูท่ี้เกลยีดชังขา้พระองคอ์ยา่ง
ไมม่เีหตไุดห้ลิว่ตาให้กนั

ยอห์น 15:25 แต่การนี้เกิดขึ้นเพื่อค�าที่
เขียนไว้ ในพระราชบัญญัติของพวกเขาจะ
ส�าเร็จ ซึ่งว่า `เขาได้เกลียดชังเราโดยไร้เหตุ›

ดูที่: เพลงสดุดี 38:19; เพลงสดุดี 69:4; เพลงสดุดี 109:3.

เพลงสดุดี 35 เพลงสดุดี 35

เพลงสดุดี
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F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 38:12 และบรรดาผู้ที่แสวงชีวิต
ของข้าพระองค์ ได้วางบ่วงไว้ บรรดาผู้ที่คิด
ท�าร้ายข้าพระองค์พูดเป็นอุบาย และร�าพึง
ถึงการทรยศอยู่วันยังค�่า

13 แต่ข้าพระองค์เหมือนคนหูหนวก ข้า
พระองค์ ไม่ ได้ยิน ข้าพระองค์เหมือนคนใบ้
ผู้ ไม่อ้าปากของเขา

20 บรรดาผูท้ีก่ระท�าช่ัวแก่ข้าพระองคต์อบแทน
ความด ีเปน็ปฏิปักษข์องข้าพระองค ์เพราะข้า
พระองคต์ดิตามความดี

เพลงสดุดี 109:3 เขาทั้งหลายล้อมข้าพระองค์
ไว้ด้วยถ้อยค�าเกลียดชัง และโจมตีข้า
พระองค์อย่างไร้เหตุ

4 เขาเป็นพวกปฏิปักษ์ต่อข้าพระองค์แทน
ความรักของข้าพระองค์ ส่วนข้าพระองค์ ได้
อธิษฐานเท่านั้น

5 เขาตอบแทนข้าพระองค์ด้วยความชั่วแทน
ความดี และความเกลียดชังแทนความรัก
ของข้าพระองค์

ลูกา 20:19 ฝ่ายพวกปุ โรหิตใหญ่และ
พวกธรรมาจารย์รู้อยู่ว่า พระองค์ ได้ตรัสค�า
อุปมานั้นกระทบพวกเขาเอง จึงอยากจะจับ
พระองค์ ในเวลานั้นแต่เขากลัวประชาชน

20 เขาจึงตามดูพระองค์ และใช้คนให้ปลอม
เป็นเหมือนคนชอบธรรมไปสอดแนม หวัง
จะจับผิดในพระด�ารัสของพระองค์ เพื่อจะ
มอบพระองค์ ไว้ ในอ�านาจและอาชญาของ
เจ้าเมือง

1 เปโตร 2:23 เมื่อเขากล่าวค�าหยาบคายต่อ
พระองค์ พระองค์ ไม่ ได้ทรงกล่าวตอบเขา
ด้วยค�าหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทน
ทุกข์ พระองค์ ไม่ ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรง
มอบเรื่องของพระองค์ ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรง
พิพากษาอย่างชอบธรรม

ดูที่: เพลงสดุดี 35:12; เพลงสดุดี 39:9; เพลงสดุดี 119:10; เพลงสดุดี 140:5; 
อิสยาห์ 53:7; เยเรมีย์ 18:20.

G01 การฟื้นคืนชีพของพระเมสิอาห์ เป็น
ไปตามค�าพยากรณ์

เพลงสดุดี 40:2 พระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้น
มาจากหลุมอันน่าสลด ออกมาจากเลนตม 
แล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลา กระท�า
ให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคง

3 พระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ ในปากข้าพเจ้า 
เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา คน
เป็นอันมากจะเห็นและเกรงกลัวและวางใจ
ในพระเยโฮวาห์

กิจการ 2:24 พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้
พระองค์คืนพระชนม์ ด้วยทรงก�าจัดความ
เจ็บปวดแห่งความตายเสีย เพราะว่าความ
ตายจะครอบง�าพระองค์ ไว้ ไม่ ได้

กิจการ 2:27 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้ง
จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ไว้ ในนรก ทั้ง
จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อย
เน่าไป

28 พระองค์ ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบ
ทางแห่งชีวิตแล้ว พระองค์จะทรงโปรดให้
ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยมด้วยสีพระ
พักตร์อันชอบพระทัยของพระองค์›

29 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ามี ใจกล้าที่จะกล่าว
แก่ท่านทั้งหลายถึงดาวิดบรรพบุรุษของ
เราว่า ท่านสิ้นพระชนม์แล้วถูกฝังไว้ และ
อุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับเราจนถึงทุก
วันนี้

30 ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์และทราบว่า
พระเจ้าตรัสสัญญาไว้แก่ท่านด้วยพระ
ปฏิญาณว่า พระองค์จะทรงประทานผู้หนึ่ง
จากบั้นเอวของท่าน และตามเนื้อหนังนั้น 
พระองค์จะทรงยกพระคริสต์ ให้ประทับบน
พระที่นั่งของท่าน

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 38 เพลงสดุดี 40
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31 ดาวิดก็ทรงล่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อน จึงทรง
กล่าวถึงการคืนพระชนม์ของพระคริสต์ว่า 
จิตวิญญาณของพระองค์ ไม่ต้องละไว้ ใน
นรก ทั้งพระมังสะของพระองค์ก็ ไม่เปื่อย
เน่าไป

ดูที่: เพลงสดุดี 103:1-5; อิสยาห์ 12:1-4; กิจการ 2:32-41; กิจการ 4:4.

E12 พระเมสิอาห์ท�าตามพระประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้า

เพลงสดุดี 40:6 เครื่องสัตวบูชาและเครื่อง
บูชาพระองค์ ไม่ทรงประสงค์ พระองค์
ทรงเบิกหูของข้าพระองค์ เครื่องเผาบูชา
และเครื่องบูชาไถ่บาป พระองค์มิ ได้ทรง
เรียกร้อง

อิสยาห์ 50:5 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ได้ทรงเบิกหูข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ ไม่ดื้อ
ดัน ข้าพเจ้าไม่หันกลับ

มัทธิว 9:13 ท่านทั้งหลายจงไปเรียนข้อ
นี้ ให้เข้าใจที่ว่า `เราประสงค์ความเมตตา 
ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา› ด้วยว่าเรามิ ได้
มาเพื่อจะเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคน
บาปให้กลับใจเสียใหม่»

ฮีบรู 10:4 เพราะเลือดวัวผู้และเลือด
แพะไม่สามารถช�าระความบาปได้

5 ดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว 
พระองค์ ได้ตรัสว่า `เครื่องสัตวบูชาและ
เครื่องบูชาพระองค์ ไม่ทรงประสงค์ แต่
พระองค์ ได้ทรงจัดเตรียมกายส�าหรับข้า
พระองค์

6 เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาป 
พระองค์ ไม่ทรงพอพระทัย

7 แล้วข้าพระองค์ทูลว่า «ดูเถิด ข้าพระองค์
มาแล้ว พระเจ้าข้า เพื่อจะกระท�าตามน�้า

พระทัยพระองค์» ( ในหนังสือม้วนก็มีเขียน
เรื่องข้าพระองค์)›

8 เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วว่า «เครื่องสัตว
บูชาและเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องบูชาไถ่บาป พระองค์ ไม่ทรงประสงค์
และไม่ทรงพอพระทัย» ซึ่งเขาได้บูชาตามพ
ระราชบัญญัตินั้น

9 แล้วพระองค์จึงตรัสว่า «ดูเถิด ข้าพระองค์
มาแล้ว พระเจ้าข้า เพื่อจะกระท�าตามน�้า
พระทัยพระองค์» พระองค์ทรงยกเลิกระบบ
เดิมนั้นเสีย เพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่

10 โดยน�้าพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้
รับการทรงช�าระให้บริสุทธิ์ โดยการถวาย
พระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น

11 ฝ่ายปุ โรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติอยู่ทุกวันๆ
และน�าเอาเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวาย
เนืองๆ เครื่องบูชานั้นจะยกเอาความบาปไป
เสียไม่ ได้เลย

12 ฝ่ายพระองค์นี้ ครั้นทรงถวายเครื่องบูชา
เพราะความบาปเพียงหนเดียวซึ่งใช้ ได้เป็น
นิตย์ ก็เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระเจ้า

ดูที่: อพยพ 21:6; เพลงสดุดี 51:16; อิสยาห์ 1:11; เยเรมีย์ 7:21-23; โฮเชย
า 6:6.

B11 การเช่ือฟังของพระเมสิอาห์
F10 ความตั้งใจสละพระชนม์ชีพของพระ

เมสิอาห์

เพลงสดุดี 40:7 แล้วข้าพระองค์ทูลว่า 
«ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว พระเจ้าข้า ใน
หนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์

ลูกา 24:27 พระองค์จึงทรงเริ่มอธิบาย
พระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขา
ฟัง เริ่มต้นตั้งแต่ โมเสสและบรรดาศาสดา

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 40 เพลงสดุดี 40
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พยากรณ์

ลูกา 24:44 พระองค์ตรัสกับเขาว่า «นี่
เป็นถ้อยค�าของเรา ซึ่งเราได้บอกไว้แก่ท่าน
ทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่านว่า บรรดาค�าที่
เขียนไว้ ในพระราชบัญญัติของโมเสส และ
ในคัมภีร์ศาสดาพยากรณ์ และในหนังสือ
สดุดีกล่าวถึงเรานั้น จ�าเป็นจะต้องส�าเร็จ»

ฮีบรู 10:7 แล้วข้าพระองค์ทูลว่า 
«ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว พระเจ้าข้า เพื่อ
จะกระท�าตามน�้าพระทัยพระองค์» ( ใน
หนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์)›

8 เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วว่า «เครื่องสัตว
บูชาและเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องบูชาไถ่บาป พระองค์ ไม่ทรงประสงค์
และไม่ทรงพอพระทัย» ซึ่งเขาได้บูชาตามพ
ระราชบัญญัตินั้น

9 แล้วพระองค์จึงตรัสว่า «ดูเถิด ข้าพระองค์
มาแล้ว พระเจ้าข้า เพื่อจะกระท�าตามน�้า
พระทัยพระองค์» พระองค์ทรงยกเลิกระบบ
เดิมนั้นเสีย เพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่

วิวรณ์ 19:10 แล้วข้าพเจ้าได้ทรุดตัว
ลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่าน 
แต่ท่านได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า «อย่าเลย 
ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เหมือนกับท่าน 
และพวกพี่น้องของท่านที่ยึดถือค�าพยาน
ของพระเยซู จงนมัสการพระเจ้าเถิด เพราะ
ว่าค�าพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของ
การพยากรณ์»

ดูที่: ยอห์น 5:39; 1 โครินธ์ 15:3,4; 1 เปโตร 1:10,11.

B11 การเช่ือฟังของพระเมสิอาห์

เพลงสดุด ี40:8 ขา้แตพ่ระเจา้ของขา้
พระองค ์ขา้พระองคป์ติียินดทีีก่ระท�าตาม
น�า้พระทยัพระองค ์พระราชบญัญัตขิอง
พระองคอ์ยู่ ในจติใจของขา้พระองค»์

ยอห์น 4:34 พระเยซูตรัสกับเขาว่า 
«อาหารของเราคือการกระท�าตามพระทัย
ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และท�าให้งาน
ของพระองค์ส�าเร็จ

ยอห์น 17:4 ข้าพระองค์ ได้ถวายเกียรติ
แด่พระองค์ ในโลก ข้าพระองค์ ได้กระท�า
พระราชกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์
กระท�านั้นส�าเร็จแล้ว

ฮีบรู 5:8 ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตร 
พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อ
ฟัง โดยความทุกข์ล�าบากที่พระองค์ ได้ทรง
ทนเอา

ดูที่: เพลงสดุดี 37:30,31; เพลงสดุดี 119:16,24,47; เยเรมีย์ 31:33; โรม 7:22.

E08 ความยุติธรรมของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 40:9 ข้าพระองค์ ได้ประกาศเรื่อง
ความชอบธรรมในชุมนุมชนใหญ่ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ดูเถิด ตามที่พระองค์ทรง
ทราบแล้ว ข้าพระองค์มิ ได้ยับยั้งริมฝีปาก
ของข้าพระองค์ ไว้เลย

10 ข้าพระองค์มิ ได้ง�าความชอบธรรมของ
พระองค์ ไว้แต่ ในจิตใจของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ ได้พูดถึงความสัตย์ซื่อและความ
รอดของพระองค์ ข้าพระองค์มิ ได้ปิดบัง
ความเมตตาและความจริงของพระองค์ ไว้
จากชุมนุมชนใหญ่ โตนั้น

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 40 เพลงสดุดี 40
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มาระโก 16:15 ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวก
สาวกว่า «ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก
ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน

16 ผู้ ใดเชื่อและรับบัพติศมา ผู้นั้นจะรอด แต่
ผู้ ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษ

ลูกา 3:6 เนื้อหนังทั้งปวงจะได้เห็นความรอด
ของพระเจ้า›»

โรม 1:16 ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายใน
เรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่า
ข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า 
เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิว
ก่อน และพวกกรีกด้วย

17 เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรม
ของพระเจ้าก็ ได้แสดงออก โดยเริ่มต้นก็
ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตามที่มีเขียน
ไว้แล้วว่า `คนชอบธรรมจะมีชีวิตด�ารงอยู่
โดยความเชื่อ›

ฟีลิปปี 3:9 และจะได้ปรากฏอยู่ ใน
พระองค์ ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้า
เองซึ่งได้มาโดยพระราชบัญญัติ แต่มีมาโดย
ความเชื่อในพระคริสต์ เป็นความชอบธรรม
ซึ่งมาจากพระเจ้าโดยความเชื่อ

ฮีบรู 2:12 ดังที่พระองค์ตรัสว่า `เรา
จะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้อง
ของเรา เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
ในท่ามกลางที่ชุมนุมชน›

ดูที่: เพลงสดุดี 22:22,25; เพลงสดุดี 35:18; เพลงสดุดี 71:15-18; เพลงสดุดี 
119:13; ลูกา 2:30-32; ลูกา 4:16-22; ยอห์น 1:17; ยอห์น 3:16,17; กิจการ 

20:20,21; โรม 3:22-26; โรม 10:9,10; 1 ทิ โมธี 1:15.

F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 40:14 ขอให้ผู้ที่หาโอกาสท�าลาย
ชีวิตของข้าพระองค์ ได้อายและเกิดความ
ยุ่งเหยิงด้วยกัน ขอให้ผู้ปรารถนาสิ่งชั่วร้าย
ต่อข้าพระองค์นั้นต้องหันกลับไปและได้
ความอัปยศ

ยอห์น 18:6 เมื่อพระองค์ตรัสกับเขาทั้ง
หลายว่า «เราคือผู้นั้นแหละ» เขาทั้งหลาย
ได้ถอยหลังและล้มลงที่ดิน

F03 พระเมสิอาห์จักถูกปฏิเสธ
F07 ค�ากล่าวหาและการไต่สวนพระเมสิอาห์
F12 พระเมสิอาห์จักได้รับการต่อต้าน
     
เพลงสดุดี 41:5 ศัตรูของข้าพเจ้ากล่าวใส่ร้าย

ข้าพเจ้าว่า «เมื่อไรเขาจะตายนะ และชื่อ
ของเขาจะได้พินาศ»

6 ถ้าคนหนึ่งคนใดมาเห็นข้าพระองค์ เขาจะ
พูดเรื่องไร้สาระ ขณะที่ ใจของเขาเก็บเรื่อง
ความชั่วช้า เมื่อเขาออกไปเขาก็ป่าวร้องไป

7 ทุกคนที่เกลียดข้าพระองค์ เขาซุบซิบกันถึง
เรื่องข้าพระองค์ เขาปองร้ายต่อข้าพระองค์

8 เขาทั้งหลายกล่าวว่า «โรคร้ายเข้าไปอยู่ ใน
ตัวเขาแล้ว เขาจะไม่ลุกไปจากที่ที่เขานอน
นั้นอีก»

9 แม้ว่าเพื่อนในอกของข้าพระองค์ ผู้ซึ่งข้า
พระองค์ ไว้วางใจ ผู้ที่รับประทานอาหารของ
ข้าพระองค์ ได้ยกส้นเท้าต่อข้าพระองค์

มัทธิว 26:20 ครั้นถึงเวลาพลบค�่า 
พระองค์เอนพระกายลงร่วมส�ารับกับสาวก
สิบสองคน

21 เมื่อรับประทานกันอยู่พระองค์จึงตรัสว่า 
«เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คน
หนึ่งในพวกท่านจะทรยศเราไว้»

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 40 เพลงสดุดี 40 & 41
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22 ฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์นัก ต่างคน
ต่างเริ่มทูลถามพระองค์ว่า «พระองค์เจ้าข้า 
คือข้าพระองค์หรือ»

23 พระองคต์รสัตอบวา่ «ผูท้ีเ่อาอาหารจ้ิมในชาม
เดยีวกนักบัเรา ผูน้ัน้แหละทีจ่ะทรยศเราไว้

24 บุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ ได้เขียนไว้ว่า
ด้วยพระองค์นั้น แต่วิบัติแก่ผู้ที่จะทรยศ
บุตรมนุษย์ ไว้ ถ้าคนนั้นมิ ได้บังเกิดมาก็จะ
ดีกว่า»

25 ยูดาสที่ ได้ทรยศพระองค์ทูลถามว่า 
«อาจารย์เจ้าข้า คือข้าพระองค์หรือ» 
พระองค์ตรัสตอบเขาว่า «ท่านว่าถูกแล้ว»

ลูกา 11:53 เมื่อพระองค์ยังตรัสค�าเหล่า
นั้นแก่เขา พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีก็
ตั้งต้นยั่วเย้าพระองค์อย่างรุนแรง หมายให้
ตรัสต่อไปหลายประการ

54 คอยหวังจับผิดในพระด�ารัสของพระองค์ 
เพื่อเขาจะฟ้องพระองค์ ได้

ลูกา 20:20 เขาจึงตามดูพระองค์ และ
ใช้คนให้ปลอมเป็นเหมือนคนชอบธรรมไป
สอดแนม หวังจะจับผิดในพระด�ารัสของ
พระองค์ เพื่อจะมอบพระองค์ ไว้ ในอ�านาจ
และอาชญาของเจ้าเมือง

ลูกา 22:47 พระองคต์รสัยงัไมท่นัขาดค�า 
ดูเถิด มีคนเป็นอันมาก และผู้ที่ชื่อว่า ยูดาส 
เป็นคนหนึ่งในสาวกสิบสองคนน�าหน้าเขา
มา ยูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื่อจุบพระองค์

48 แต่พระเยซูตรัสถามเขาว่า «ยูดาส ท่านจะ
ทรยศบุตรมนุษย์ด้วยการจุบหรือ»

ยอห์น 13:18 เรามิ ได้พูดถึงพวกท่านสิ้น
ทุกคน เรารู้จักผู้ที่เราได้เลือกไว้แล้ว แต่เพื่อ
พระคัมภีร์จะส�าเร็จที่ว่า `ผู้ที่รับประทาน
อาหารกับเราได้ยกส้นเท้าต่อเรา›

19 เราบอกท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะ
เกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วท่าน
จะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้น

ยอห์น 17:12 เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคน
เหล่านั้นในโลกนี้ ข้าพระองค์ก็ ได้พิทักษ์
รักษาพวกเขาไว้ โดยพระนามของพระองค์ 
ผู้ซึ่งพระองค์ ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้
ใดเสียไปนอกจากลูกของความพินาศ เพื่อ
พระคัมภีร์จะส�าเร็จ

ดูที่: เพลงสดุดี 12:2; เพลงสดุดี 22:6-8; เพลงสดุดี 102:8.

F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 42:7 เมื่อเสียงน�้าแก่งตกที่ลึก
ก็กู่เรียกที่ลึก บรรดาคลื่นและระลอกของ
พระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้ว

อิสยาห์ 53:5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะ
ความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช�้า
เพราะความชั่วช้าของเรา การตีสอนอัน
ท�าให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่
ต้องฟกช�้านั้นก็ ให้เราหายดี

อิสยาห์ 53:10 แต่ก็ยังเป็นน�้าพระทัยของ
พระเยโฮวาห์ที่จะให้ท่านฟกช�้าด้วยความ
ระทมทุกข์ เมื่อพระองค์ทรงกระท�าให้
วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 
ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน ท่านจะยืดวัน
ทั้งหลายของท่าน น�้าพระทัยของพระเยโฮ
วาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน

มัทธิว 27:46 ครั้นประมาณบ่ายสาม
โมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า «เอลี เอ
ลี ลามาสะบักธานี» แปลว่า «พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉน
พระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย»

ลูกา 22:44 เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์
มากนักพระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐาน 

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 41 & 42เพลงสดุดี 41
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พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิต
ไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่

ฮีบรู 5:7 ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อพระองค์ด�ารง
อยู่ ในเนื้อหนังนั้น พระองค์ ได้ถวายค�า
อธิษฐาน และทูลวิงวอนด้วยทรงกันแสง
มากมายและน�้าพระเนตรไหล ต่อพระเจ้า
ผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ ให้พ้นจาก
ความตายได้ และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะ
พระองค์นั้นได้ย�าเกรง

ดูที่: เพลงสดุดี 22:1-10; เพลงสดุดี 88:7,15-17; โยนาห์ 2:3; นาฮูม 1:6; มาระ
โก 15:34.

B21 พระเมสิอาห์คือแสงสว่าง

เพลงสดุดี 43:3 ขอทรงโปรดใช้ความสว่าง
และความจริงของพระองค์ออกไปให้น�า
ข้าพระองค์ ให้ทั้งสองน�าข้าพระองค์มาถึง
ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ และถึงพลับพลา
ของพระองค์

อิสยาห์ 9:2 ชนชาติที่ด�าเนินในความ
มืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่แล้ว บรรดาผู้ที่
อาศัยอยู่ ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราช สว่าง
ได้ส่องมาบนเขา

อิสยาห์ 49:6 พระองค์ตรัสว่า «ซึ่งเจ้าจะ
เป็นผู้รับใช้ของเรา เพื่อจะยกบรรดาตระกูล
ของยาโคบขึ้น เพื่อจะให้อิสราเอลที่เหลืออยู่
กลับสู่สภาพดีนั้น ดูเป็นการเล็กน้อยเกินไป 
เราจะมอบให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดา
ประชาชาติ เพื่อความรอดของเราจะถึงที่สุด
ปลายแผ่นดินโลกทางเจ้า»

ยอห์น 1:4 ในพระองค์มีชีวิต และชีวิต
นั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวง

ยอห์น 1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเรา
ทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่า
ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระ
บิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

ยอห์น 1:17 เพราะว่าได้ทรงประทาน
พระราชบัญญัตินั้นทางโมเสส ส่วนพระคุณ
และความจริงมาทางพระเยซูคริสต์

ยอห์น 8:12 อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับ
เขาทั้งหลายว่า «เราเป็นความสว่างของโลก 
ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมี
ความสว่างแห่งชีวิต»

ยอห์น 9:5 ตราบใดที่เรายังอยู่ ในโลก 
เราเป็นความสว่างของโลก»

ยอห์น 12:35 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า 
«ความสว่างจะอยู่กับท่านทั้งหลายอีกหน่อย
หนึ่ง เมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิด 
เกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่าน ผู้ที่เดิน
อยู่ ในความมืด ย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหน

36 เมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่าง ก็จงเชื่อใน
ความสว่างนั้น เพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความ
สว่าง» เมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วก็เสด็จ
จากไป และซ่อนพระองค์ ให้พ้นจากพวก
เขา

ยอห์น 12:46 เราเข้ามาในโลกเป็นความ
สว่าง เพื่อทุกคนที่เชื่อในเราจะมิ ได้อยู่ ใน
ความมืด

ยอหน์ 14:6 พระเยซตูรสักับเขาวา่ «เรา
เปน็ทางนัน้ เปน็ความจรงิ และเปน็ชวีติ 
ไมม่ผีู้ ใดมาถงึพระบดิาไดน้อกจากมาทางเรา

ยอห์น 16:13 เมื่อพระองค์ พระวิญญาณ
แห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะ
น�าท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะ
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พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่
พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน 
และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้
ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น

1 ยอห์น 1:5 แล้วนี่เป็นข้อความที่เรา
ได้ยินจากพระองค์ และประกาศแก่ท่านทั้ง
หลาย คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และ
ความมืดในพระองค์ ไม่มีเลย

ดูที่: เพลงสดุดี 36:9; อิสยาห์ 60:1,3,19,20; ยอห์น 15:26; ยอห์น 2:7-10.

B12 ความสมบูรณ์แบบของพระเมสิอาห์
B18 ความศักดิ์สิทธิ์ ความงามและความ

ย่ิงใหญ่ของ พระเมสิอาห์
B23 ความงามสง่าของพระเจ้าและพระเม

สิอาห์

เพลงสดุดี 45:1 จิตใจข้าพเจ้าล้นไหลด้วย
แนวคิดดี ข้าพเจ้าเล่าบทประพันธ์ของ
ข้าพเจ้าถวายกษัตริย์ ลิ้นของข้าพเจ้า
เหมือนปากไก่ของอาลักษณ์ที่ช�านาญ

2 พระองค์ท่านงามเลิศยิ่งกว่าบุตรทั้งหลาย
ของมนุษย์ พระคุณหลั่งลงบนริมฝีปาก
ของพระองค์ท่าน เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรง
อ�านวยพระพรพระองค์ท่านตลอดกาล

ลูกา 2:40 พระกุมารนั้นก็เจริญวัย และ
เข้มแข็งขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ ประกอบด้วย
สติปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยู่กับ
ท่าน

ลูกา 2:52 พระเยซูก็ ได้จ�าเริญขึ้นใน
ด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็นที่
ชอบจ�าเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทั้งปวง
ด้วย

ลูกา 4:21 พระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่า 

«คัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็
ส�าเร็จในวันนี้แล้ว»

22 คนทั้งปวงก็เป็นพยานรับรองค�าของ
พระองค์ และประหลาดใจด้วยถ้อยค�าอัน
ประกอบด้วยคุณซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระองค์ และว่า «คนนี้เป็นบุตรชาย
ของโยเซฟมิ ใช่หรือ»

ยอห์น 1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเรา
ทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่า
ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระ
บิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

ยอห์น 1:16 และเราทั้งหลายได้รับจาก
ความบริบูรณ์ของพระองค์ เป็นพระคุณ
ซ้อนพระคุณ

17 เพราะว่าได้ทรงประทานพระราชบัญญัตินั้น
ทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมา
ทางพระเยซูคริสต์

กิจการ 15:11 แต่เราเชื่อว่า เราเองก็รอด
โดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือน
อย่างเขา»

โรม 3:24 แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เราเป็น
ผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซู
คริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นบาปแล้ว

โรม 5:15 แต่ของประทานแห่งพระคุณนั้นหา
เป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่ เพราะว่าถ้า
คนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิด
ของคนๆเดียว มากยิ่งกว่านั้น พระคุณของ
พระเจ้าและของประทานโดยพระคุณของ
พระองค์ผู้เดียวนั้น คือพระเยซูคริสต์ ก็มี
บริบูรณ์แก่คนเป็นอันมาก

1 โครินธ์ 15:10 แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่าง
ที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้า 
และพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรง
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ประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิ ได้ ไร้ประโยชน์ 
แต่ข้าพเจ้ากลับท�างานมากกว่าพวกเขา
เสียอีก มิ ใช่ตัวข้าพเจ้าเองท�า แต่เป็นด้วย
พระคุณของพระเจ้าซึ่งด�ารงอยู่กับข้าพเจ้า

2 โครินธ์ 1:15 และในความไว้ ใจนี้ ข้าพเจ้า
ได้ประสงค์ว่าจะไปเยี่ยมพวกท่านก่อน เพื่อ
ท่านจะได้ประโยชน์สองเท่า

2 โครินธ์ 12:9 แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า «พระคุณของเราก็มีพอส�าหรับเจ้าแล้ว 
เพราะความอ่อนแอมีที่ ไหน เดชของเรา
ก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น» เหตุฉะนั้น
ข้าพเจ้าจึงยินดี โอ้อวดในบรรดาความ
อ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิ์เดชของพระ
คริสต์จะได้อยู่ ในข้าพเจ้า

เอเฟซัส 2:8 ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอด
นั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และ
มิ ใช่ โดยตัวท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้า
ทรงประทานให้

ทิตัส 2:11 เพราะว่าพระคุณของ
พระเจ้าที่น�าไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่
คนทั้งปวงแล้ว

ฮีบรู 2:9 แต่เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ่งพระองค์
ทรงท�าให้ต�่ากว่าทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียว
นั้น ทรงได้รับสง่าราศีและพระเกียรติเป็น
มงกุฎ เพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์
ด้วยความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้ โดยพระคุณ
ของพระเจ้า พระองค์จะได้ทรงชิมความ
ตายเพื่อมนุษย์ทุกคน

ยากอบ 4:6 แต่พระองค์ ได้ทรงประทาน
พระคุณเพิ่มขึ้นอีก เหตุฉะนั้นพระองค์จึง
ตรัสว่า `พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง 
แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนที่
ใจถ่อม›

วิวรณ์ 22:21 ขอให้พระคุณแห่งพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงด�ารงอยู่
กับท่านทั้งหลายเถิด เอเมน

ดูที่: เพลงซาโลมอน 2:3; เพลงซาโลมอน 5:10-16; อิสยาห์ 63:9; เศคาริยาห์ 
9:16; มัทธิว 17:2; โรม 5:17,21; โรม 6:1,14,15; โรม 11:5,6; โรม 12:3,6; โรม 
16:20; 1 โครินธ์ 3:4; 2 โครินธ์ 4:15; 2 โครินธ์ 8:9; 2 โครินธ์ 9:8; 2 โคริน

ธ์ 13:14; กาลาเทีย 1:6; กาลาเทีย 5:4; เอเฟซัส 1:7; เอเฟซัส 2:5,7; เอเฟซัส 
4:7; ฟีลิปปี 1:29; โคโลสี 1:15-18; 1 ทิ โมธี 1:14; 2 ทิ โมธี 2:6; ทิตัส 3:7; ฮีบรู 

1:3; ฮีบรู 4:16; ฮีบรู 7:26; ฮีบรู 10:29; ฮีบรู 12:15,28; ฮีบรู 13:9; 1 เปโตร 
1:10,13; 1 เปโตร 2:19,20; 1 เปโตร 5:10,12; 2 เปโตร 3:18; วิวรณ์ 1:13-18.

B14 พระเมสิอาห์คือพระเจ้า ผู้ย่ิงใหญ่
B17 ความอ่อนโยนและความอ่อนแอของ 

พระเมสิอาห์
E09 ความถูกต้องของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 45:3 ข้าแต่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 
ขอทรงขัดดาบไว้ที่เอวของพระองค์ท่าน 
โดยสง่าราศีและความสูงส่งของพระองค์
ท่าน

4 ขอทรงม้าอย่างโอ่อ่าตระการเสด็จไปอย่าง
มีชัย เพื่อเห็นแก่ความจริง ความอ่อน
สุภาพและความชอบธรรม ให้หัตถ์ขวาของ
พระองค์ท่านสอนกิจอันน่าครั่นคร้ามแก่
พระองค์ท่าน

เศฟันยาห์ 2:3 ทุกคนที่ ใจถ่อมในแผ่นดินนี้ 
คือผู้ที่กระท�าตามค�าตัดสินของพระองค์ จง
แสวงหาพระเยโฮวาห์ จงแสวงหาความชอบ
ธรรม แสวงหาความถ่อมใจ ชะรอยเจ้าจะได้
รับการก�าบังในวันแห่งพระพิ โรธของพระเย
โฮวาห์

มัทธิว 11:29 จงเอาแอกของเราแบก
ไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเรามี ใจอ่อน
สุภาพและถ่อมลง และท่านทั้งหลายจะพบ
ที่สงบสุขในใจของตน

มัทธิว 21:5 `จงบอกธิดาแห่งศิ โยนว่า 
ดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอ โดย
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พระทัยอ่อนสุภาพ ทรงแม่ลากับลูกของมัน›

ยอห์น 17:17 ขอทรงโปรดช�าระเขาให้
บริสุทธิ์ด้วยความจริงของพระองค์ พระ
วจนะของพระองค์เป็นความจริง

2 โครินธ์ 10:1 บัดนี้ข้าพเจ้า เปาโล ขอ
วิงวอนต่อท่านเป็นส่วนตัว โดยเห็นแก่
ความอ่อนสุภาพและพระทัยกรุณาของพระ
คริสต์ ข้าพเจ้าผู้ซึ่งท่านว่า เป็นคนสุภาพ
ถ่อมตนเมื่ออยู่กับท่านทั้งหลาย แต่เมื่ออยู่
ต่างหากก็เป็นคนใจกล้าต่อท่านทั้งหลาย

กาลาเทีย 5:22 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น
คือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข 
ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความ
เชื่อ

เอเฟซัส 4:2 คือจงมี ใจถ่อมลงทุกอย่าง
และใจอ่อนสุภาพ อดกลั้นไว้นาน และ
อดทนต่อกันและกันด้วยความรัก

โคโลสี 3:12 เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็น
พวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่
บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจ
เมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจ
อดทนไว้นาน

1 ทิ โมธี 6:11 แต่ท่านผู้เป็นคนของ
พระเจ้า จงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้ จงมุ่ง
มั่นในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้า 
ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และความ
อ่อนสุภาพ

ฮีบรู 4:12 เพราะว่าพระวจนะของ
พระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่
เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุ
กระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูก
และไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความ
คิดและความมุ่งหมายในใจด้วย

วิวรณ์ 1:16 พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ด
ดวงไว้ ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ 
และมีพระแสงสองคมที่คมกริบออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ และสีพระพักตร์
ของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสง
ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์

วิวรณ์ 19:11 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์
เปิดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง 
พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่า «สัตย์ซื่อ
และสัตย์จริง» พระองค์ทรงพิพากษาและ
กระท�าสงครามด้วยความชอบธรรม

12 พระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟ และบน
พระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอัน 
และพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มี
ผู้ ใดรู้จักเลย นอกจากพระองค์เอง

13 พระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จุ่มเลือด และ
พระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือ «พระวาทะ
ของพระเจ้า»

14 เหล่าพลโยธาในสวรรค์สวมอาภรณ์ผ้าป่าน
เนื้อละเอียด ขาวและสะอาด ได้นั่งบนหลัง
ม้าขาวตามเสด็จพระองค์ ไป

15 มีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของ
พระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฟาด
บรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงนั้น 
และพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคทา
เหล็ก พระองค์จะทรงเหยียบบ่อย�่าองุ่นแห่ง
พระพิ โรธอันเฉียบขาดของพระเจ้า ผู้ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด

วิวรณ์ 19:21 และคนที่เหลืออยู่นั้น ก็ถูก
ฆ่าด้วยพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของ
พระองค์ผู้ทรงม้านั้นเสีย และนกทั้งปวงก็
กินเนื้อของคนเหล่านั้นจนอิ่ม

ดูที่: กันดารวิถี 12:3; เพลงสดุดี 18:35; อิสยาห์ 49:2,3; อิสยาห์ 63:1-6; 1 โค
รินธ์ 4:21; 2 โครินธ์ 6:4-7; กาลาเทีย 6:1; 2 ทิ โมธี 2:25; ทิตัส 3:2; ยากอบ 

1:21; 1 เปโตร 3:15.
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B16 อ�านาจและพละก�าลังของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดดุ ี45:5 ลกูธนขูองพระองคท์า่นก็คม
อยู่ ในจติใจของศตัรขูองกษตัรย์ิ ชนชาตทิัง้
หลายจงึลม้อยู่ ใตพ้ระองคท์า่น

มัทธิว 28:19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจง
ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาใน
พระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

กิจการ 4:4 แต่คนเป็นอันมากที่ ได้
ฟังค�าสอนนั้นก็เชื่อ ซึ่งนับแต่ผู้ชายได้
ประมาณห้าพันคน

2 โครินธ์ 10:3 เพราะว่า ถึงแม้เรายังด�าเนิน
อยู่ ในเนื้อหนังก็จริง แต่เราก็ ไม่ ได้สู้รบ
ตามฝ่ายเนื้อหนัง

4 (เพราะว่าศาสตราวุธแห่งการสงครามของ
เราไม่เป็นฝ่ายเนื้อหนัง แต่มีอานุภาพ
อันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าที่จะทลายป้อมอัน
แข็งแกร่งลงได้)

5 คือท�าลายความคิด และทิฐิมานะทุก
ประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของ
พระเจ้า และน้อมน�าความคิดทุกประการให้
เข้าอยู่ ใต้บังคับจนถึงเชื่อฟังพระคริสต์

ฮีบรู 4:12 เพราะว่าพระวจนะของ
พระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่
เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุ
กระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูก
และไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความ
คิดและความมุ่งหมายในใจด้วย

13 ไม่มีสิ่งเนรมิตสร้างใดๆ ที่ ไม่ ได้ปรากฏใน
สายพระเนตรของพระองค์ แต่สิ่งสารพัด
ก็เปลือยเปล่าและปรากฏแจ้งต่อพระเนตร
ของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องด้วย

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 22:27,28; เพลงสดุดี 66:3,4; กิจการ 5:14; กิจการ 6:7.

B05 พระเมสิอาห์กับพระวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์

E08 ความยุติธรรมของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H04 บัลลังก์ของพระเมสิอาห์
     
เพลงสดุดี 45:6 โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของ

พระองค์ด�ารงเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ราช
ธารพระกรแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็
เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม

7 พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรง
เกลียดชังความชั่วช้า ฉะนั้นพระเจ้าคือ
พระเจ้าของพระองค์ท่านได้ทรงเจิม
พระองค์ท่านไว้ ด้วยน�้ามันแห่งความยินดี
ยิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์ท่าน

มัทธิว 3:15 และพระเยซูตรัสตอบยอห์
นว่า «บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เรา
ทั้งหลายจะกระท�าตามสิ่งชอบธรรมทุก
ประการ» แล้วท่านก็ยอมท�าตามพระองค์

ลูกา 1:32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และ
จะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด 
พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรง
ประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของ
ท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ยอห์น 1:1 ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะ
ทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับ
พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

กิจการ 10:37 ข้าพเจ้ากล่าวว่า พระค�า
นั้นท่านทั้งหลายก็รู้ คือพระค�าที่ ได้เล่ากัน
ตั้งแต่ต้นที่แคว้นกาลิลี ไปจนตลอดทั่ว
แคว้นยูเดีย ภายหลังการบัพติศมาที่ยอห์น
ได้ประกาศนั้น
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38 คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่า พระเจ้าได้
ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
และด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซู
เสด็จไปกระท�าคุณประโยชน์และรักษา
บรรดาคนซึ่งถูกพญามารเบียดเบียน ด้วยว่า
พระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์

ฮีบรู 1:8 แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า 
`โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ด�ารง
เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ราชธารพระกรแห่ง
อาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกร
เที่ยงธรรม

9 พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรง
เกลียดชังความชั่วช้า ฉะนั้นพระเจ้า คือ 
พระเจ้าของพระองค์ ได้ทรงเจิมพระองค์ ไว้
ด้วยน�้ามันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหาย
ทั้งปวงของพระองค์›

ฮีบรู 7:26 มหาปุ โรหิตเช่นนี้แหละ
ที่เหมาะส�าหรับเรา คือเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ปราศจากอุบาย ไร้มลทิน แยกจากคนบาป
ทั้งปวง ประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 33:5; เพลงสดุดี 89:29,36,37; เพลงสดุดี 93:2; เพลง
สดุดี 145:13.

D04 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
กษัตริย์

E16 พระเมสิอาห์จักอวยพรประชาชนของ
พระองค์

เพลงสดุด ี45:9 ในหมูส่ตรีผูม้เีกยีรตขิอง
พระองค์ท่านมรีาชธดิาของบรรดากษตัรยิ์ 
พระราชนีิประดบัทองค�าเมอืงโอฟร์ีประทบั
อยู่ข้างขวาพระหตัถพ์ระองคท์า่น

13 เจ้าหญิงประดับพระกายในห้องของพระนาง
เธอด้วยเสื้อผ้ายกทองค�า

14 เขาจะน�าพระนางผู้ทรงเสื้อหลายสีเข้าเฝ้า
กษัตริย์ และจะน�าหญิงพรหมจารีผู้ติดตาม
คือเพื่อนเจ้าสาวมาถวายพระองค์ท่าน

15 เขาทัง้หลายจะถูกน�าไปดว้ยความชืน่บาน
และยนิด ีเขาจะเขา้ไปในพระราชวงั

เพลงซาโลมอน 1:4 ขอพาดิฉันไป พวก
เราจะวิ่งตามเธอไป กษัตริย์ ได้น�าดิฉันไป
ในห้องโถงของพระองค์ เราจะเต้นโลดและ
เปรมปรีดิ์ ในตัวเธอ เราจะพรรณนาถึงความ
รักของเธอให้ยิ่งกว่าน�้าองุ่น บรรดาคนเที่ยง
ธรรมรักเธอ

เพลงซาโลมอน 2:10 ที่รักของดิฉันได้
เอ่ยปากพูดกับดิฉันว่า «ที่รักของฉันเอ๋ย 
เธอจงลุกขึ้นเถอะ คนสวยงามของฉันเอ๋ย 
จงมาเถิด

เพลงซาโลมอน 6:2 ที่รักของดิฉันลง
ไปยังสวนของเขาเพื่อจะไปที่ลานปลูกไม้สี
เสียด และเพื่อจะไปเลี้ยงฝูงสัตว์ ในสวนกับ
เพื่อจะเก็บดอกบัว

3 ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของดิฉัน 
และที่รักก็เป็นของดิฉัน เขาเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่
ท่ามกลางหมู่ดอกบัว

อิสยาห์ 61:10 ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่ง
ในพระเยโฮวาห์ จิตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลด
ในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ ได้
ทรงสวมข้าพเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอด 
พระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อแห่ง
ความชอบธรรม อย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วย
เครื่องประดับ และอย่างเจ้าสาวตกแต่งตัว
ด้วยเพชรนิลจินดา

ยอห์น 17:24 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์
ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ ได้
ประทานให้แก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์
ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้นด้วย เพื่อเขาจะได้
เห็นสง่าราศีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ ได้
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ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
รักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลก

2 โครินธ์ 11:2 เพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหน
ท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหน เพราะว่า
ข้าพเจ้าได้หมั้นพวกท่านไว้ส�าหรับสามีผู้
เดียว เพื่อถวายพวกท่านให้แก่พระคริสต์
เป็นพรหมจารีบริสุทธิ์

1 เธสะโลนิกา 4:17 หลังจากนั้นเราทั้ง
หลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะถูกรับขึ้น
ไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น เพื่อจะได้
พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้น
แหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็น
นิตย์

2 เธสะโลนิกา 1:10 ในวันนั้น เมื่อ
พระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับเกียรติ ในพวก
วิสุทธิชนของพระองค์ และเพื่อให้เป็นที่
อัศจรรย์ ใจแก่คนทั้งปวงที่เชื่อ (เพราะท่าน
ก็ ได้เชื่อค�าพยานของเรา)

1 ยอห์น 3:2 ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้
เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยัง
ไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็น
อย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จ
มาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือน
พระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่
พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น

วิวรณ์ 3:5 ผู้ ใดมีชัยชนะ ผู้นั้นจะสวม
เสื้อสีขาว และเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจาก
หนังสือแห่งชีวิต แต่เราจะรับรองชื่อผู้นั้น
ต่อพระพักตร์พระบิดาของเรา และต่อหน้า
เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์

วิวรณ์ 7:15 เพราะเหตุนั้นเขาทั้ง
หลายจึงได้อยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า 
และปรนนิบัติพระองค์ ในพระวิหารของ
พระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน และ

พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะสถิตอยู่
ท่ามกลางเขาเหล่านั้น

16 พวกเขาจะไม่หิวกระหายอีกเลย แสงแดด
และความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไป

17 เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่กลาง
พระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูเขาไว้ และจะ
ทรงน�าเขาไปให้ถึงน�้าพุแห่งชีวิต และ
พระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกหยดจากตาของ
เขาเหล่านั้น»

วิวรณ์ 19:7 ขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดี
และถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะว่า
ถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว 
และมเหสีของพระองค์ ได้เตรียมตัวพร้อม
แล้ว

8 และทรงโปรดให้มเหสีสวมผ้าป่านเนื้อ
ละเอียด สะอาดและขาว เพราะผ้าป่านเนื้อ
ละเอียดนั้นเป็นความชอบธรรมของพวกวิ
สุทธิชน»

ดูที่: อิสยาห์ 35:10; อิสยาห์ 51:11; อิสยาห์ 55:12,13; อิสยาห์ 60:19,20; 
เอเฟซัส 2:4-6.

D04 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
กษัตริย์

E25 ระเมสิอาห์จักเป็นที่เช่ือถือและ 
สรรเสริญ

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 45:16 บรรดาโอรสของพระองค์
ท่านจะแทนบรรพบุรุษของพระองค์ท่าน 
พระองค์ท่านจะแต่งตั้งให้เป็นเจ้านายทั่ว
แผ่นดินโลกทั้งสิ้น

17 เราจะกระท�าให้พระนามของพระองค์ท่าน
เป็นที่เชิดชูตลอดบรรดาชั่วอายุ ฉะนั้น
ชนชาติทั้งหลายจะสดุดีพระองค์ท่านเป็น
นิจกาล

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 45 เพลงสดุดี 45
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มัทธิว 19:28 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «เรา
บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในโลก
ใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่ง
แห่งสง่าราศีของพระองค์นั้น พวกท่านที่ ได้
ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์สิบสองที่ 
พิพากษาชนอิสราเอลสิบสองตระกูล

29 ผู้ ใดได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือ
บิดามารดาหรือภรรยาหรือลูกหรือไร่นา 
เพราะเห็นแก่นามของเรา ผู้นั้นจะได้ผล
ร้อยเท่า และจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก

มัทธิว 26:13 เราบอกความจริงแก่ท่าน
ทั้งหลายว่า ที่ ไหนๆที่ข่าวประเสริฐนี้จะ
ประกาศไปทั่วพิภพ การซึ่งหญิงนี้ ได้กระท�า
จะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่นั่นด้วย»

มัทธิว 28:19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจง
ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาใน
พระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

1 เปโตร 2:9 แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่
พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุ โรหิต
หลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติ
ของพระองค์ โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลาย
จะได้ส�าแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ ได้
ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความ
มืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของ
พระองค์

วิวรณ์ 5:9 และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลง
ใหม่ ว่าดังนี้ «พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควร
จะทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วน
หนังสือนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูก
ปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของ
พระองค์นั้น พระองค์ ได้ทรงไถ่เราทั้งหลาย
ซึ่งมาจากทุกตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและ
ทุกประเทศ ให้ ไปถึงพระเจ้า

10 พระองค์ ได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็น
กษัตริย์และเป็นปุ โรหิตของพระเจ้าของเรา 

และเราทั้งหลายจะได้ครอบครองแผ่นดิน
โลก»

ดูที่: #1; #2; #4.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

E18 พระเจ้าจักสถิตย์ ในคนของพระองค์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H05 ความรุ่งโรจน์และอ�านาจใหม่ของ 

พระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 46:4 มีแม่น�้าสายหนึ่ง ที่คลอง
ระบายจะกระท�าให้พระมหานครของ
พระเจ้ายินดี คือพลับพลาบริสุทธิ์ขององค์ผู้
สูงสุด

5 พระเจ้าทรงสถิตกลางพระมหานคร เธอจะ
ไม่ โคลงเคลงย้ายไป พอรุ่งอรุณพระเจ้าก็
ทรงช่วยเธอไว้

6 บรรดาประชาชาติก็อลหม่าน และราช
อาณาจักรทั้งหลายก็คลอนแคลน พระองค์
ทรงเปล่งพระสุรเสียง แผ่นดินโลกก็ละลาย
ไป

7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้ง
หลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของ
พวกเรา เซลาห์

8 มาเถิด มาดูพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ ว่า
พระองค์ทรงกระท�าให้เกิดการรกร้างอะไร
บ้างในแผ่นดินโลก

9 พระองค์ทรงให้สงครามสงบถึงที่สุดปลาย
แผ่นดินโลก พระองค์ทรงหักคันธนูและ
ฟันหอกเสีย พระองค์ทรงเผารถรบเสียด้วย
ไฟ

10 จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า เรา
จะเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราจะ
เป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก

11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้ง

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 45 เพลงสดุดี 45 & 46
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หลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของ
พวกเรา เซลาห์

อิสยาห์ 2:4 พระองค์จะทรงวินิจฉัย
ระหว่างบรรดาประชาชาติ และจะทรง
ต�าหนิชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก และเขา
ทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา 
และหอกของเขาให้เป็นขอลิด ประชาชาติ
จะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก เขาจะไม่ศึกษา
ยุทธศาสตร์อีกต่อไป

มีคาห์ 4:3 พระองค์จะทรงวินิจฉัย
ระหว่างชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก และ
จะทรงตัดสินเพื่อบรรดาประชาชาติอันแข็ง
แรงที่อยู่ ไกลออกไป และเขาทั้งหลายจะตี
ดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของ
เขาให้เป็นขอลิด ประชาชาติจะไม่ยกดาบ
ต่อสู้กันอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีก
ต่อไป

4 แต่ต่างก็จะนั่งอยู่ ใต้ซุ้มองุ่นและใต้ต้น
มะเดื่อของตน และจะไม่มี ใครมากระท�าให้
เขาสะดุ้งกลัว เพราะพระโอษฐ์ของพระเย
โฮวาห์จอมโยธาได้ตรัสอย่างนี้แล้ว

เศคาริยาห์ 2:10 โอ บุตรสาวแห่งศิ โยนเอ๋ย 
จงร้องเพลงและร่าเริงเถิด เพราะดูเถิด เรา
มาและจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

ยอห์น 3:14 โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่น
ทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยก
ขึ้นฉันนั้น

ยอห์น 12:32 เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่น
ดินโลกแล้ว เราก็จะชักชวนคนทั้งปวงให้มา
หาเรา»

ยอห์น 17:1 พระเยซูตรัสดังนั้นแล้ว 
พระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้า
และตรัสว่า «พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้ว 

ขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ ได้รับ
เกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่
พระองค์

2 ดังที่พระองค์ ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมี
อ�านาจเหนือเนื้อหนังทั้งสิ้น เพื่อให้พระ
บุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนทั้งปวงที่
พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น

3 และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จัก
พระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์
เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรง
ใช้มา

4 ข้าพระองค์ ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ ใน
โลก ข้าพระองค์ ได้กระท�าพระราชกิจที่
พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระท�านั้นส�าเร็จ
แล้ว

5 บัดนี้ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้า
พระองค์ ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของ
พระองค์ คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ ได้มีร่วม
กับพระองค์ก่อนที่ โลกนี้มีมา

กิจการ 5:31 พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์
ไว้ด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ ให้
เป็นเจ้าชาย และองค์พระผู้ช่วยให้รอด เพื่อ
จะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่ แล้วจะทรง
โปรดยกความผิดบาปของเขา

วิวรณ์ 15:3 เขาร้องเพลงของโมเสส ซึ่ง
เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และเพลงของพระ
เมษโปดกว่า «ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็น
เจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระราชกิจ
ของพระองค์ ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นัก ข้า
แต่องค์พระมหากษัตริย์แห่งวิสุทธิชนทั้ง
ปวง วิถีทางทั้งหลายของพระองค์ยุติธรรม
และเที่ยงตรง

4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มีผู้ ใดบ้างที่จะไม่
ย�าเกรงพระองค์ และไม่ถวายพระเกียรติแด่
พระนามของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ผู้
เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ประชาชาติทั้งปวง
จะมานมัสการจ�าเพาะพระพักตร์พระองค์ 
เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ปรากฏ

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 46 เพลงสดุดี 46
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แจ้งแล้ว»

ดูที่: #2, #5; เพลงสดุดี 66:7; เพลงสดุดี 83:2-4; อิสยาห์ 5:16; อิสยาห์ 8:9; 
เยเรมีย์ 16:19; ฮาบากุก 2:20; ยอห์น 8:28; กิจการ 2:33; ฟีลิปปี 2:9.

D04 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
กษัตริย์

G02 การขึ้นสู่สวรรค์ของพระเมสิอาห์เป็น
ไปตามค�าพยากรณ์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
   
เพลงสดุดี 47:1 ดูก่อนชนชาติทั้งหลาย จง

ตบมือ จงโห่ร้องถวายพระเจ้าด้วยเสียงไชโย
2 เพราะพระเยโฮวาห์องค์ผู้สูงสุดเป็นที่น่า

คร้ามกลัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่ง
ใหญ่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

3 พระองค์จะทรงปราบปรามชนชาติทั้งหลาย
ให้อยู่ภายใต้เรา และชาวประเทศทั้งหลายให้
อยู่ภายใต้เท้าของเรา

4 พระองค์จะทรงเลือกมรดกของเราให้เรา 
เป็นสิ่งภูมิ ใจของยาโคบที่พระองค์ทรงรัก 
เซลาห์

5 พระเยโฮวาห์เสด็จขึ้นด้วยเสียงโห่ร้อง พระ
เยโฮวาห์เสด็จขึ้นด้วยเสียงแตร

6 จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้า จงร้อง
เพลงสรรเสริญเถิด จงร้องเพลงสรรเสริญ
ถวายพระมหากษัตริย์ของเรา จงร้องเพลง
สรรเสริญเถิด

7 เพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เหนือแผ่น
ดินโลกทั้งสิ้น จงร้องเพลงสรรเสริญด้วย
ความเข้าใจ

8 พระเจ้าทรงครอบครองเหนือนานา
ประชาชาติ พระเจ้าทรงประทับบน
พระที่นั่งแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์

9 บรรดาเจ้านายของชนชาติทั้งหลายประชุม
กัน เป็นประชาชนของพระเจ้าแห่งอับราฮัม 
เพราะบรรดาโล่ของแผ่นดินโลกเป็นของ
พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูง

ลูกา 24:50 พระองค์จึงพาเขาออกไป
ถึงหมู่บ้านเบธานี แล้วทรงยกพระหัตถ์ 
อวยพรเขา

51 ต่อมาเมื่อทรงอวยพรอยู่นั้น พระองค์จึงไป
จากเขา แล้วทรงถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์

52 เขาทั้งหลายจึงนมัสการพระองค์ แล้วกลับ
ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม มีความยินดีเป็นอัน
มาก

53 เขาทั้งหลายอยู่ ในพระวิหารทุกวัน 
สรรเสริญและเทิดทูนพระเจ้า เอเมน

กิจการ 1:6 เมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุม
พร้อมกัน เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า 
«พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรงตั้งราช
อาณาจักรขึ้นใหม่ ให้แก่อิสราเอลในครั้งนี้
หรือ»

7 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า «ไม่ ใช่ธุระของ
ท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรง
ก�าหนดไว้ โดยสิทธิอ�านาจของพระองค์

8 แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์
เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยาน
ฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย 
แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่น
ดินโลก»

9 เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้ว ในขณะที่เขา
ทั้งหลายก�าลังพินิจดู พระองค์ก็ถูกรับขึ้นไป 
และมีเมฆคลุมพระองค์ ให้พ้นสายตาของ
เขา

10 เมื่อเขาก�าลังเขม้นดูฟ้าเวลาที่พระองค์
เสด็จขึ้นไปนั้น ดูเถิด มีชายสองคนสวมเสื้อ
ขาวมายืนอยู่ข้างๆเขา

11 สองคนนั้นกล่าวว่า «ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉน
ท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์นี้
ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะ
เสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้
เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น»

เอเฟซัส 4:8 เหตุฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้
แล้วว่า `ครั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง 

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 46 & 47 เพลงสดุดี 47
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พระองค์ทรงน�าพวกเชลยไปเป็นเชลยอีก 
และประทานของประทานแก่มนุษย์›

9 (ที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น จะ
หมายความอย่างอื่นประการใดเล่า นอกจาก
ว่าพระองค์ ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องต�่าของแผ่น
ดินโลกก่อนด้วย

10 พระองค์ผู้เสด็จลงไปนั้น ก็คือพระองค์ผู้ที่
เสด็จขึ้นไปสู่เบื้องสูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งปวง
นั่นเอง เพื่อจะได้ท�าให้สิ่งสารพัดส�าเร็จ)

1 ทิ โมธี 3:16 ทางของพระเจ้าอันยิ่ง
ใหญ่และลึกลับซึ่งไม่มี ใครปฏิเสธได้ก็
คือ พระเจ้าทรงปรากฏในเนื้อหนัง พระ
วิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว หมู่ทูตสวรรค์
ก็เห็น และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ชนต่าง
ชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์
ทรงถูกรับขึ้นไปในสง่าราศี

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1; #2; #4; #5; พระราชบัญญัติ 33:29; โยชูวา 21:44; เพลงสดุดี 18:47; 
เพลงสดุดี 24:7-10; เพลงสดุดี 68:17,18,24,25,33; วิวรณ์ 20.

E14 พระเมสิอาห์จักเอาชนะความตาย 
และความมืดมิด

G01 การฟื้นคืนชีพของพระเมสิอาห์ เป็น
ไปตามค�าพยากรณ์

เพลงสดุดี 49:15 แต่พระเจ้าจะทรงไถ่จิต
วิญญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานุภาพ
ของแดนผู้ตาย เพราะพระองค์จะทรงรับ
ข้าพเจ้าไว้ เซลาห์

ยอห์น 20:11 แต่ฝ่ายมารีย์ยืนร้องไห้อยู่
นอกอุโมงค์ ขณะที่ร้องไห้อยู่เธอก้มลงมองดู
ที่อุโมงค์

12 และได้เห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาว
นั่งอยู่ ณ ที่ซึ่งเขาวางพระศพพระเยซู องค์
หนึ่งอยู่เบื้องพระเศียร และองค์หนึ่งอยู่
เบื้องพระบาท

ยอห์น 20:15 พระเยซูตรัสถามเธอว่า 
«หญิงเอ๋ย ร้องไห้ท�าไม เจ้าตามหาผู้ ใด» 
มารีย์ส�าคัญว่าพระองค์เป็นคนท�าสวนจึง
ตอบพระองค์ว่า «นายเจ้าข้า ถ้าท่านได้เอา
พระองค์ ไป ขอบอกให้ดิฉันรู้ว่าเอาพระองค์
ไปไว้ที่ ไหน และดิฉันจะรับพระองค์ ไป»

16 พระเยซูตรัสกับเธอว่า «มารีย์เอ๋ย» มารีย์จึง
หันมาและทูลพระองค์ว่า «รับโบนี» ซึ่งแปล
ว่า อาจารย์

17 พระเยซูตรัสกับเธอว่า «อย่าแตะต้องเรา 
เพราะเรายังมิ ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเรา 
แต่จงไปหาพวกพี่น้องของเรา และบอกเขา
ว่า เราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระ
บิดาของท่านทั้งหลาย และไปหาพระเจ้า
ของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลาย»

กิจการ 2:27 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้ง
จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ไว้ ในนรก ทั้ง
จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อย
เน่าไป

กิจการ 13:35 เพราะพระองค์ตรัสไว้ ใน

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 47 เพลงสดุดี 49



129

สดุดีอื่นว่า `พระองค์จะไม่ทรงให้องค์
บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไป›

กิจการ 26:23 คือว่าพระคริสต์จะต้องทน
ทุกข์ทรมาน และพระองค์จะทรงแสดง
ความสว่างแก่ชนอิสราเอลและแก่คนต่าง
ชาติ โดยที่ทรงเป็นผู้แรกซึ่งคืนพระชนม์»

ดูที่: เพลงสดุดี 16:10; เพลงสดุดี 30:3; เพลงสดุดี 71:20; เพลงสดุดี 86:13; 
โยนาห์ 2:4-6.

H01 การกลับมาของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 50:2 พระเจ้าทรงทอแสงออกมา
จากศิ โยนนครแห่งความงามหมดจด

3 พระเจ้าของเราจะเสด็จมา พระองค์จะ
มิ ได้ทรงเงียบอยู่ เพลิงจะเผาผลาญมาข้าง
หน้าพระองค์ รอบพระองค์คือวาตะอันทรง
มหิทธิฤทธิ์

4 พระองค์จะทรงเรียกถึงฟ้าสวรรค์เบื้องบน 
และถึงแผ่นดินโลก เพื่อพระองค์จะทรง
พิพากษาประชาชนของพระองค์ว่า

5 จงรวบรวมบรรดาวิสุทธิชนของเรามาให้เรา 
ผู้กระท�าพันธสัญญากับเราด้วยเครื่องสัตว
บูชา

6 ฟ้าสวรรค์จะประกาศความชอบธรรมของ
พระองค์ เพราะพระเจ้านั่นแหละทรงเป็นผู้
พิพากษา เซลาห์

เพลงสดุดี 97:6 ฟ้าสวรรค์ป่าวร้องความชอบ
ธรรมของพระองค์ และชนชาติทั้งหลาย
เห็นสง่าราศีของพระองค์

อิสยาห์ 12:6 ชาวศิ โยนเอ๋ย จงโห่ร้องและ
ร้องเสียงดัง เพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
นั้นก็ ใหญ่ยิ่งอยู่ ในหมู่พวกเจ้า

อิสยาห์ 33:22 เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
เป็นผู้พิพากษาของเรา พระเยโฮวาห์ทรง
เป็นผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติ ให้เรา พระ
เยโฮวาห์ทรงเป็นบรมมหากษัตริย์ของเรา 
พระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด

มัทธิว 24:31 พระองค์จะทรงใช้เหล่าทูต
สวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดัง
ยิ่งนัก ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรง
เลือกสรรไว้แล้วทั้งสี่ทิศนั้น ตั้งแต่ที่สุดฟ้า
ข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น

ยอห์น 12:48 ผู้ ใดที่ปฏิเสธเราและไม่
รับค�าของเรา ผู้นั้นจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษา
เขา คือค�าที่เราได้กล่าวแล้ว นั้นแหละจะ
พิพากษาเขาในวันสุดท้าย

กิจการ 17:31 เพราะพระองค์ ได้ทรง
ก�าหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรง
พิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยให้
ท่านองค์นั้นซึ่งพระองค์ ได้ทรงเลือกไว้เป็น
ผู้พิพากษา และพระองค์ ได้ ให้พยานหลัก
ฐานแก่คนทั้งปวงแล้วว่า ได้ทรงโปรดให้
ท่านองค์นั้นคืนพระชนม์»

โรม 2:5 แต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอม
กลับใจ ท่านจึงส�่าสมพระพิ โรธให้แก่ตัวเอง
ในวันแห่งพระพิ โรธนั้น ซึ่งพระเจ้าจะทรง
ส�าแดงการพิพากษาลงโทษที่เที่ยงธรรมให้
ประจักษ์

โรม 2:16    ในวนัทีพ่ระเจา้จะทรงพพิากษา
ความลับของมนษุย์ โดยพระเยซคูรสิต์ ทัง้นี้
ตามขา่วประเสรฐิทีข่า้พเจ้าไดป้ระกาศน้ัน

1 เธสะโลนิกา 4:16 ด้วยว่าองค์พระผู้

เพลงสดุดี
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เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียง
กู่ก้อง ด้วยส�าเนียงของเทพบดี และด้วย
เสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตาย
แล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน

17 หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และ
เหลืออยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคน
เหล่านั้น เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าใน
ฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์
พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์

2 ทิ โมธี 4:1 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าก�าชับ
ท่านต่อพระพักตร์พระเจ้า และพระเยซู
คริสต์เจ้า ผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและ
คนตาย เมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏและตั้ง
อาณาจักรของพระองค์ ว่า

ฮีบรู 12:22 แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึง
ภูเขาศิ โยน และมาถึงเมืองของพระเจ้า
ผู้ทรงด�ารงพระชนม์อยู่ คือกรุงเยรูซาเล็ม
แห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์
มากมายเหลือที่จะนับได้

23 และมาถึงที่ชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสต
จักรของบุตรหัวปี ซึ่งมีชื่อจารึกไว้ ในสวรรค์
แล้ว และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคน
ทั้งปวง และมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบ
ธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้ว

24 และมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญา
ใหม่ และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียง
ร้องอันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาแบล

25 จงระวังให้ดี อย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์
ผู้ตรัสนั้น เพราะว่าถ้าเขาเหล่านั้นที่ปฏิเสธ
ไม่ยอมฟังค�าเตือนของพระองค์ที่พื้นแผ่น
ดินโลกไม่ ได้พ้นโทษ ถ้าเราเมินหน้าจาก
พระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ เราทั้งหลาย
ก็จะไม่ ได้พ้นโทษมากยิ่งกว่านั้นอีก

26 พระสุรเสียงของพระองค์คราวนั้นได้
บันดาลให้แผ่นดินหวั่นไหว แต่บัดนี้
พระองค์ ได้ตรัสสัญญาไว้ว่า «อีกครั้งหนึ่ง
เราจะกระท�าให้หวาดหวั่นไหว มิ ใช่แผ่นดิน
โลกแห่งเดียว แต่ทั้งสวรรค์ด้วย»

วิวรณ์ 15:4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มี
ผู้ ใดบ้างที่จะไม่ย�าเกรงพระองค์ และไม่
ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจ�าเพาะ
พระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษา
ของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว»

วิวรณ์ 16:5 และข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์
แห่งน�้าร้องว่า «ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 
ผู้ด�ารงอยู่บัดนี้ และผู้ ได้ทรงด�ารงอยู่ ใน
กาลก่อน และผู้จะทรงด�ารงอยู่ ในอนาคต 
พระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม เพราะ
พระองค์ทรงพิพากษาอย่างนั้น

6 เพราะเขาทั้งหลายได้กระท�าให้ โลหิตของ
พวกวิสุทธิชนและของพวกศาสดาพยากรณ์
ไหลออก และพระองค์ ได้ประทานโลหิตให้
เขาดื่ม ด้วยเขาทั้งหลายก็สมควรอยู่แล้ว»

7 และข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งซึ่ง
อยู่ที่แท่นบูชาร้องว่า «จริงอย่างนั้น พระเจ้า 
องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด 
การพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและ
ชอบธรรมแล้ว»

วิวรณ์ 19:2 `เพราะว่าการพิพากษา
ของพระองค์เที่ยงตรงและชอบธรรม› 
พระองค์ ได้ทรงพิพากษาลงโทษหญิง
แพศยาคนส�าคัญนั้น ที่ ได้กระท�าให้แผ่น
ดินโลกชั่วไปด้วยการล่วงประเวณีของนาง 
และ `พระองค์ ได้ทรงแก้แค้นผู้หญิงนั้น
เพื่อทดแทนโลหิตแห่งพวกผู้รับใช้ของ
พระองค์›»

วิวรณ์ 22:20 พระองค์ผู้ทรงเป็นพยานใน
เหตุการณ์ทั้งปวงนี้ ตรัสว่า «แน่นอน เราจะ
มาโดยเร็ว» เอเมน พระเยซูเจ้า ขอให้เป็น
เช่นนั้น เชิญเสด็จมาเถิด

ดูที่: #1; #6; ปฐมกาล 18:25; เพลงสดุดี 7:11; เพลงสดุดี 94:2; 1 โคริน
ธ์ 6:2,3; ยากอบ 5:9; 1 เปโตร 4:5; วิวรณ์ 11:15; วิวรณ์ 16:7; วิวรณ์ 19:2; 

วิวรณ์ 20.

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 50 เพลงสดุดี 50
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E23 พระเมสิอาห์จักเปลี่ยนแปลงคนของ
พระองค์

E27 การให้ชีวิตใหม่และจิตวิญญาณใหม่
I04 การเสนอเรื่องสันติภาพและการ

สังเวย เพ่ือขอบคุณพระเจ้าหมายถึง
งานของ พระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 51:17 เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับ
ได้คือจิตใจที่ชอกช�้า จิตใจที่ส�านึกผิดและ
ชอกช�้านั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะมิ ได้
ทรงดูถูก

อิสยาห์ 57:15 องค์ผู้สูงเด่น คือผู้อยู่ ในนิ
รันดร์กาล ผู้ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ ตรัส
ดังนี้ว่า «เราอยู่ ในที่ที่สูงและบริสุทธิ์ และ
อยู่กับผู้ที่มีจิตใจส�านึกผิดและถ่อม เพื่อจะ
รื้อฟื้นจิตใจของผู้ ใจถ่อม และรื้อฟื้นใจของ
ผู้ส�านึกผิด

มัทธิว 5:3 บุคคลผู้ ใดรู้สึกบกพร่องฝ่าย
จิตวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะอาณาจักร
แห่งสวรรค์เป็นของเขา

มาระโก 12:33 และซึ่งจะรักพระองค์ด้วย
สุดใจ สุดความเข้าใจ สุดจิตและสิ้นสุด
ก�าลัง และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ก็
ประเสริฐกว่าเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตว
บูชาทั้งสิ้น»

ลูกา 15:10 เช่นนั้นแหละ เราบอก
ท่านทั้งหลายว่า จะมีความปรีดี ในพวกทูต
สวรรค์ของพระเจ้า เพราะคนบาปคนเดียว
ที่กลับใจใหม่»

ลูกา 18:11 คนฟาริสีนั้นยืนนึกในใจของ
ตนอธิษฐานว่า `ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์
ขอบพระคุณพระองค์ ที่ข้าพระองค์ ไม่
เหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนโลภ คนอธรรม 
และคนล่วงประเวณี และไม่เหมือนคนเก็บ
ภาษีคนนี้

12 ในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถืออดอาหารสอง
หน และของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ ข้า
พระองค์ ได้เอาสิบชักหนึ่งมาถวาย›

13 ฝ่ายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ ไกล ไม่แหงน
ดูฟ้า แต่ตีอกของตนว่า `ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็น
คนบาปเถิด›

14 เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนนี้แหละเมื่อกลับ
ลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมยิ่งกว่า
อีกคนหนึ่งนั้น เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้น
จะต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนที่ ได้ถ่อมตัว
ลงจะต้องถูกยกขึ้น»

โรม 12:1    พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้ โดยเห็น
แก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้า
จึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่าน
แด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต อัน
บริสุทธิ์ และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่ง
เป็นการปรนนิบัติอันสมควรของท่านทั้ง
หลาย

1 เปโตร 2:5 และท่านทั้งหลายก็เสมือน
ศิลาที่มีชีวิต ที่ก�าลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศ
ฝ่ายวิญญาณ เป็นปุ โรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวาย
สักการบูชาฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ชอบพระทัย
ของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์

ดูที่: เพลงสดุดี 22:24; เพลงสดุดี 34:18; เพลงสดุดี 102:17; เพลงสดุดี 
147:3; อิสยาห์ 61:1-3; อิสยาห์ 66:2; ลูกา 15:2-7,21-32; ฟีลิปปี 4:18; ฮีบรู 

3:16.

E26 การไถ่บาปของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 53:6 ขอการช่วยให้รอดเพื่อ
อิสราเอลมาจากศิ โยนเสียทีเถิด เมื่อ
พระเจ้าทรงให้พวกเชลยแห่งประชาชน
ของพระองค์กลับสู่สภาพเดิม ยาโคบจะ
ปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 51 เพลงสดุดี 51 & 53
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อิสยาห์ 59:20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «และ
พระผู้ ไถ่จะเสด็จมายังศิ โยน มายังบรรดาผู้
อยู่ ในยาโคบผู้หันจากการละเมิด»

มัทธิว 1:21 เธอจะประสูติบุตรชาย แล้ว
เจ้าจะเรียกนามของท่านว่า เยซู เพราะว่า
ท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอด
จากความผิดบาปของเขา»

ลูกา 1:68 จงสรรเสริญองค์พระผู้
เป็นเจ้า พระเจ้าของพวกอิสราเอล ด้วย
ว่าพระองค์ ได้ทรงเยี่ยมเยียนและช่วยไถ่
ชนชาติของพระองค์

ลูกา 4:18 `พระวิญญาณแห่งองค์
พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะ
ว่าพระองค์ ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน 
พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะ
ได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ

19 และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า›

ลูกา 21:28 เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่ม
จะบังเกิดขึ้นนั้น จงยืดตัวและผงกศีรษะ
ขึ้น ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว»

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

ฮีบรู 9:12 พระองค์เสด็จเข้าไปในที่
บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และพระองค์
ไม่ ได้ทรงน�าเลือดแพะและเลือดลูกวัว

เข้าไป แต่ทรงน�าพระโลหิตของพระองค์
เองเข้าไป และทรงส�าเร็จการไถ่บาปชั่วนิรัน
ดร์แก่เรา

ดูที่: #1; # 2; #3; เพลงสดุดี 14:7; เพลงสดุดี 42:11; เพลงสดุดี 43:5; เพลง
สดุดี 44:4; เพลงสดุดี 74:12; เพลงสดุดี 78:35; เพลงสดุดี 111:9; ฮาบากุก 

3:13; ลูกา 1:71; ลูกา 2:38; เอเฟซัส 1:7; โคโลสี 1:14.

F05 พระเมสิอาห์จักถูกทรยศหักหลัง
F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 55:4 จิตใจของข้าพระองค์ระทม
อยู่ ในข้าพระองค์ ความสยดสยองของ
มัจจุราชตกเหนือข้าพระองค์

5 ความกลัวและความสะทกสะท้านมา
เหนือข้าพระองค์ ความหวาดเสียวท่วมข้า
พระองค์

 12 มิ ใช่ศัตรูผู้เยาะเย้ยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้
ทนได้ มิ ใช่ผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าผู้พองตัว
ใส่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้หลบเขาได้

13 แต่เป็นท่าน เสมอบ่าเสมอไหล่กับข้าพเจ้า 
เป็นเกลอของข้าพเจ้า เป็นมิตรรู้จักมักคุ้น
กับข้าพเจ้า

14 เราเคยสนทนาปราศรัยกันอย่างชื่นใจ เรา
ด�าเนินในพระนิเวศของพระเจ้าฉันมิตร
สนิท

มัทธิว 26:31 ครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับ
เหล่าสาวกว่า «ในคืนวันนี้ท่านทุกคน
จะสะดุดเพราะเรา ด้วยมีค�าเขียนไว้ว่า 
`เราจะตีผู้เลี้ยงแกะ และแกะฝูงนั้นจะ
กระจัดกระจายไป›

32 แต่เมื่อเราฟื้นขึ้นมาแล้ว เราจะไปยังแคว้น
กาลิลีก่อนหน้าท่าน»

33 ฝ่ายเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า «แม้คนทั้ง
ปวงจะสะดุดเพราะพระองค์ ข้าพระองค์จะ
สะดุดก็หามิ ได้เลย»

34 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «เราบอกความ

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 53 เพลงสดุดี 53 & 55
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จริงแก่ท่านว่า ในคืนนี้ก่อนไก่ขัน ท่านจะ
ปฏิเสธเราสามครั้ง»

35 เปโตรทูลพระองค์ว่า «ถึงแม้ข้าพระองค์
จะต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ก็จะไม่
ปฏิเสธพระองค์เลย» เหล่าสาวกก็ทูลเช่น
นั้นเหมือนกันทุกคน

36 แล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหนึ่ง
เรียกว่า เกทเสมนี แล้วตรัสกับสาวกว่า «จง
นั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่ โน่น»

37 พระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรชายทั้งสองของ
เศเบดี ไปด้วย พระองค์ทรงเริ่มโศกเศร้า
และหนักพระทัยยิ่งนัก

38 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า «ใจของเราเป็น
ทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิด»

ยอห์น 13:21 เมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้ว 
พระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ ในพระทัย และตรัส
เป็นพยานว่า «เราบอกความจริงแก่ท่านว่า 
คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเราไว้»

ยอห์น 13:27 เมื่อยูดาสรับประทานอาหาร
นั้นแล้ว ซาตานก็เข้าสิงในใจเขา พระเยซู
จึงตรัสกับเขาว่า «ท่านจะท�าอะไรก็จงท�า
เร็วๆเถิด»

ยอห์น 13:37 เปโตรทูลพระองค์ว่า 
«พระองค์เจ้าข้า เหตุใดข้าพระองค์จึงตามพ
ระองค์ ไปเดี๋ยวนี้ ไม่ ได้ ข้าพระองค์จะสละ
ชีวิตเพื่อพระองค์»

38 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า «ท่านจะสละชีวิต
ของท่านเพื่อเราหรือ เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสาม
ครั้ง»

ดูที่: เพลงสดุดี 6:3; เพลงสดุดี 69:20,21; เพลงสดุดี 102:3-5; มาระโก 
14:33,34.

H05 ความรุ่งโรจน์และอ�านาจใหม่ของ 
พระเมสิอาห์

H08 พระเมสิอาห์จักมีชีวิตนิรันดร์
     
เพลงสดุดี 61:6 พระองค์จะทรงยืดพระชนม์

ของกษัตริย์ ให้ปีเดือนของท่านยืนนานไป
หลายชั่วอายุ

7 ท่านจะคอยเฝ้าต่อพระพักตร์พระเจ้าเป็น
นิตย์ ขอทรงแต่งตั้งความเมตตาและความ
จริงไว้คุ้มครองท่าน

2 ซามูเอล 7:16 ราชวงศ์ของเจ้าและ
อาณาจักรของเจ้าจะด�ารงอยู่ต่อหน้าเจ้า
อย่างมั่นคงเป็นนิตย์ และบัลลังก์ของเจ้าจะ
ถูกสถาปนาไว้เป็นนิตย์›»

ลูกา 1:30 แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่
เธอว่า «มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอ
เป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว

31 ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย
คนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็น
บุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซึ่งเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของ
ดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ฮีบรู 9:24 เพราะว่าพระคริสต์ ไม่ ได้
เสด็จเข้าในสถานที่บริสุทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วย
มือมนุษย์ อันเป็นแบบจ�าลองจากของจริง 
แต่พระองค์ ได้เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้น
เอง และบัดนี้ทรงปรากฏจ�าเพาะพระพักตร์
พระเจ้าเพื่อเราทั้งหลาย

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 41:12; ฮีบรู 7:21-25.

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 55 เพลงสดุดี 61
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F03 พระเมสิอาห์จักถูกปฏิเสธ

เพลงสดุดี 62:3 พวกเจ้าจะคิดความร้ายต่อ
คนอื่นนานสักเท่าใด เจ้าทุกคนจะถูกสังหาร 
ผู้เหมือนก�าแพงที่เอนและรั้วที่ โยกเยก

4 เขาคิดแต่เพียงจะผลักท่านลงมาจากยศ
ของท่าน เขาพอใจในความเท็จ เขาอวยพร
ด้วยปากของเขา แต่เขาแช่งอยู่ ในใจ เซ
ลาห์

เพลงสดุดี 2:1 เหตุใดชนต่างชาติจึงกระท�า
โกลาหลขึ้น และชนชาติทั้งหลายคิดอ่านใน
การที่ ไร้ประโยชน์

2 บรรดากษตัรย์ิแห่งแผน่ดนิโลกตัง้ตนเองขึน้ 
และนักปกครองปรึกษากนัตอ่สู้พระเยโฮวาห์
และผู้รบัการเจิมของพระองค ์กลา่ววา่

3 ให้เราระเบิดสายแอกของเขาให้ขาดสะบั้น 
และขจัดบังเหียนของเขาให้พ้นจากเรา

มัทธิว 26:3 ครั้งนั้นพวกปุ โรหิตใหญ่ 
พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ของ
ประชาชนได้ประชุมกันที่คฤหาสน์ของมหา
ปุ โรหิต ผู้ซึ่งเรียกขานกันว่า คายาฟาส

4 ปรึกษากันเพื่อจะจับพระเยซูด้วยอุบายเอา
ไปฆ่าเสีย

มัทธิว 27:1 ครั้นรุ่งเช้า บรรดาพวก
ปุ โรหิตใหญ่และพวกผู้ ใหญ่แห่งประชาชน
ปรึกษากันด้วยเรื่องพระเยซู เพื่อจะประหาร
พระองค์เสีย

ยอห์น 11:49 แต่คนหนึ่งในพวกเขา ชื่อคา
ยาฟาสเป็นมหาปุ โรหิตประจ�าการในปีนั้น 
กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า «ท่านทั้งหลายไม่รู้
อะไรเสียเลย

50 และไม่พิจารณาด้วยว่า จะเป็นประโยชน์
แก่เราทั้งหลาย ถ้าจะให้คนตายเสียคนหนึ่ง
เพื่อประชาชน แทนที่จะให้คนทั้งชาติต้อง
พินาศ»

51 เขามิ ได้กล่าวอย่างนั้นตามใจชอบ แต่

เพราะว่าเขาเป็นมหาปุ โรหิตประจ�าการในปี
นั้น จึงพยากรณ์ว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนม์
แทนชนชาตินั้น

กิจการ 4:25 พระองค์ตรัสไว้ด้วยปากของ
ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ว่า `เหตุใดชนต่าง
ชาติจึงกระท�าโกลาหลขึ้น และชนชาติทั้ง
หลายคิดอ่านในการที่ ไร้ประโยชน์

26 บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเอง
ขึ้น และนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ของพระองค์›

27 ความจริงทั้งเฮโรดและปอนทัสปีลาต กับ
พวกต่างประเทศ และชนชาติอิสราเอลได้
ชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูพระบุตรผู้บริสุทธิ์
ของพระองค์ ซึ่งทรงเจิมไว้แล้ว

28 ให้กระท�าสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์ และ
พระด�าริของพระองค์ ได้ก�าหนดตั้งแต่ก่อน
มาแล้วให้เกิดขึ้น

ดูที่: มัทธิว 2:14-16.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 65:2 ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสดับค�า
อธิษฐาน เนื้อหนังทั้งสิ้นจะมายังพระองค์

เพลงสดุดี 22:27 ที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผ่น
ดินโลกจะจดจ�าและหันกลับมายังพระเย
โฮวาห์ และครอบครัวทั้งสิ้นของบรรดา
ประชาชาติจะนมัสการต่อพระพักตร์
พระองค์

เพลงสดุดี 86:9 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 
บรรดาประชาชาติที่พระองค์ทรงสร้างจะ
มานมัสการต่อพระพักตร์พระองค์ และจะ
เทิดทูนพระนามของพระองค์

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 62 เพลงสดุดี 62 & 65
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อิสยาห์ 66:23 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «และ
ต่อมาทุกวันขึ้นค�่า และทุกวันสะบาโต เนื้อ
หนังทั้งสิ้นจะมานมัสการต่อหน้าเรา

ลูกา 11:9 เราบอกท่านทั้งหลายว่า จง
ขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้ว
จะเปิดให้แก่ท่าน

10 เพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ ทุกคนที่
แสวงหาก็จะพบ และทุกคนที่เคาะก็จะเปิด
ให้เขา

ยอห์น 12:32 เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่น
ดินโลกแล้ว เราก็จะชักชวนคนทั้งปวงให้มา
หาเรา»

1 ยอห์น 5:14 และนี่คือความมั่นใจที่เรามี
ต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรด
ฟังเรา

15 และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อ
เราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รู้ว่าเราได้รับตามที่เรา
ทูลขอจากพระองค์นั้น

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 66:4; เพลงสดุดี 145:18,19; อิสยาห์ 49:6; อิสยาห์ 65:24; 
เยเรมีย์ 29:12,13.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 67:1 ขอพระเจ้าทรงพระเมตตา
ต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย และอ�านวยพรแก่
ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงให้พระพักตร์
ฉายสว่างแก่ข้าพระองค์ เซลาห์

1 ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์
ทั้งหลาย และอ�านวยพรแก่ข้าพระองค์ ขอ
พระองค์ทรงให้พระพักตร์ฉายสว่างแก่ข้า
พระองค์ เซลาห์

2 เพื่อพระมรรคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักใน
แผ่นดินโลก ความรอดของพระองค์จะเป็น
ที่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น

3 ข้าแต่พระเจ้า ขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญ
พระองค์ ให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญ
พระองค์

4 ขอให้ชาวประเทศทั้งหลายยินดีและร้อง
เพลงด้วยความชื่นบาน เพราะพระองค์จะ
ทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความ
ชอบธรรม และทรงครอบครองชาวประเทศ
ทั้งหลายในโลก เซลาห์

5 ข้าแต่พระเจ้า ขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญ
พระองค์ ให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญ
พระองค์

6 แล้วแผ่นดินโลกจึงจะได้เกิดผล พระเจ้าคือ
พระเจ้าของเราจะทรงอ�านวยพระพรแก่เรา

7 พระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่เรา แล้วที่สุด
ปลายแผ่นดินโลกจะเกรงกลัวพระองค์

อิสยาห์ 2:2 ในยุคหลังจะเป็นดังนี้ คือ
ภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะถูก
สถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจ�าพวกภูเขาทั้ง
หลาย และจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนิน
เขา และประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลเข้ามา
หา

3 และชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากจะมากล่าว
ว่า «มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเย
โฮวาห์ ยังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ 
เพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 65 เพลงสดุดี 67
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แก่เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของ
พระองค์» เพราะว่าพระราชบัญญัติจะออก
มาจากศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์จะออกมาจากเยรูซาเล็ม

4 พระองค์จะทรงวินิจฉัยระหว่างบรรดา
ประชาชาติ และจะทรงต�าหนิชนชาติทั้ง
หลายเป็นอันมาก และเขาทั้งหลายจะตีดาบ
ของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขา
ให้เป็นขอลิด ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้
กันอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป

ดาเนียล 7:14 ราชอ�านาจ สง่าราศี กับราช
อาณาจักร ก็ ได้มอบให้แก่ท่าน เพื่อบรรดา
ชนชาติ ประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้ง
หลายจะปรนนิบัติท่าน ราชอาณาจักร
ของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะ
ไม่สิ้นสุดไป และอาณาจักรของท่านเป็น
อาณาจักรซึ่งจะไม่ถูกท�าลายเลย

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 15:4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มี
ผู้ ใดบ้างที่จะไม่ย�าเกรงพระองค์ และไม่
ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจ�าเพาะ
พระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษา
ของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว»

ดูที่: #1; #2; #4; #5; เยเรมีย์ 10:10.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 68:1 ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ให้
ศัตรูของพระองค์กระจายไป ให้บรรดาผู้
ที่เกลียดชังพระองค์หนี ไปต่อเบื้องพระ
พักตร์พระองค์

1 ขอพระเจา้ทรงลกุขึน้ ใหศ้ตัรขูองพระองค์
กระจายไป ใหบ้รรดาผูท้ีเ่กลยีดชงัพระองคห์นี
ไปตอ่เบือ้งพระพกัตรพ์ระองค์

2 ควันถูกขับไปฉันใด ก็ขอทรงไล่เขาไปฉัน
นั้น ขี้ผึ้งละลายต่อหน้าไฟฉันใด ก็ขอให้คน
ชั่วพินาศต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าฉันนั้น

3 แต่ขอให้คนชอบธรรมชื่นบาน ให้เขาเต้น
โลดต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ให้เขา
ลิงโลดด้วยความชื่นบาน

4 จงรอ้งเพลงถวายพระเจา้ จงรอ้งเพลง
สรรเสรญิพระนามของพระองค ์จงยกยอ่ง
พระองคผ์ูท้รงเมฆเปน็พาหนะโดยพระนาม
ของพระองคค์อืพระเยโฮวาห ์จงลงิโลดตอ่
เบือ้งพระพกัตร์พระองค์

2 เธสะโลนิกา 1:8 ในเปลวเพลิงจะ
ลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ ไม่รู้จักพระเจ้า 
และแก่คนที่ ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

9 คนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความ
พินาศนิรันดร์ พ้นไปจากพระพักตร์องค์
พระผู้เป็นเจ้า และจากสง่าราศีแห่งพระ
อานุภาพของพระองค์

วิวรณ์ 18:20 เมืองสวรรค์ พวกอัครสาวก
อันบริสุทธิ์ และพวกศาสดาพยากรณ์ทั้ง
หลาย จงร่าเริงยินดีเพราะนครนั้นเถิด 
เพราะพระเจ้าทรงแก้แค้นต่อนครนั้นให้
ท่านทั้งหลายแล้ว

วิวรณ์ 19:7 ขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดี
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และถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะว่า
ถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว 
และมเหสีของพระองค์ ได้เตรียมตัวพร้อม
แล้ว

ดูที่: #1; อพยพ 3:14; อิสยาห์ 12:4-6; 1 เธสะโลนิกา 5:16; 1 เปโตร 1:8; 
วิวรณ์ 6:16,17.

G02 การขึ้นสู่สวรรค์ของพระเมสิอาห์เป็น
ไปตามค�าพยากรณ์

G04 พระเมสิอาห์จักเปิดเผยถึงจิต
วิญญาณของพระองค์

เพลงสดุด ี68:18 พระองคเ์สดจ็ขึน้สูเ่บือ้ง
สูง พระองคท์รงน�าพวกเชลยไปเปน็เชลย
อีก และรับของประทานเพือ่มนษุย ์และ
รับเพ่ือผูท้ีก่บฏดว้ย เพือ่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าจะทรงประทบัทา่มกลางพวกเขา

มาระโก 16:19 ครั้นองค์พระผู้เป็นเจ้า
ตรัสสั่งเขาแล้ว พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไป
ในสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระเจ้า

ลูกา 24:51 ต่อมาเมื่อทรงอวยพรอยู่นั้น 
พระองค์จึงไปจากเขา แล้วทรงถูกรับขึ้นไปสู่
สวรรค์

ยอห์น 7:39 (สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมาย
ถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้
รับ เหตุว่ายังไม่ ได้ประทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ให้ เพราะพระเยซูยังมิ ได้รับสง่า
ราศี)

กิจการ 1:2 จนถึงวันที่พระองค์ทรง
ถูกรับขึ้นไป ในเมื่อได้ตรัสสั่งโดยเดชพระ
วิญญาณบริสุทธิ์แก่อัครสาวก ซึ่งพระองค์
ทรงเลือกไว้นั้นแล้ว

กิจการ 1:8 แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับ
พระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่าน
ทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุง
เยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย 
และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก»

9 เมือ่พระองคต์รสัเชน่นัน้แลว้ ในขณะทีเ่ขา
ทัง้หลายก�าลงัพนิจิด ูพระองคก์ถ็กูรับขึน้ไป 
และมเีมฆคลมุพระองค์ ใหพ้น้สายตาของเขา

กิจการ 2:17 `พระเจ้าตรัสว่า ต่อมาใน
วันสุดท้าย เราจะเทพระวิญญาณของเรามา
เหนือเนื้อหนังทั้งปวง บุตรชายบุตรสาวของ
ท่านจะพยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะเห็น
นิมิต และคนแก่จะฝันเห็น

18 ในคราวนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบน
ทาสและทาสีของเรา และคนเหล่านั้นจะ
พยากรณ์

โรม 12:6 และเราทุกคนมีของประทานที่ต่าง
กันตามพระคุณที่ ได้ทรงประทานให้แก่เรา 
คือถ้าเป็นการพยากรณ์ ก็จงพยากรณ์ตาม
ก�าลังของความเชื่อ

7 ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถ้า
เป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอน

เอเฟซัส 1:3 จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า 
พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่าย
วิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถาน
โดยพระคริสต์

เอเฟซัส 4:8 เหตุฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้
แล้วว่า `ครั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง 
พระองค์ทรงน�าพวกเชลยไปเป็นเชลยอีก 
และประทานของประทานแก่มนุษย์›

9 (ที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น จะ
หมายความอย่างอื่นประการใดเล่า นอกจาก
ว่าพระองค์ ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องต�่าของแผ่น
ดินโลกก่อนด้วย
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ฮีบรู 4:14 เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหา
ปุ โรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์ ไปแล้ว 
คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ขอให้เรา
ทั้งหลายมั่นคงในการยอมรับของเราไว้

ฮีบรู 6:20 ที่ผู้น�าหน้าได้เสด็จเข้าไป
เผื่อเราแล้ว คือพระเยซูผู้ทรงได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นมหาปุ โรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างเมลคี
เซเดค

ฮีบรู 8:1 บัดนี้ ในเรื่องที่เราพูดมาแล้วนั้น ข้อ
สรุปนั้นคือว่า เรามีมหาปุ โรหิตอย่างนี้เอง 
ผู้ ได้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งผู้ทรง
เดชานุภาพในฟ้าสวรรค์

ดูที่: เพลงสดุดี 24:3,7-10; เพลงสดุดี 47:5; เพลงสดุดี 72:17-19; เพลงสดุดี 
104:3; เพลงสดุดี 110:1; 1 โครินธ์ 12:4-10; 1 เปโตร 3:22.

F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์
F12 พระเมสิอาห์จักได้รับการต่อต้าน

เพลงสดุดี 69:4 บรรดาคนที่เกลียดชังข้า
พระองค์ โดยไร้เหตุ มีมากยิ่งกว่าเส้นผม
บนศีรษะข้าพระองค์ คนที่จะท�าลายข้า
พระองค์ก็มีอิทธิพล คือผู้ที่เป็นพวกศัตรู
ของข้าพระองค์อย่างไม่มีเหตุ แล้วข้า
พระองค์ ได้ส่งคืนสิ่งที่ข้าพระองค์มิ ได้
ขโมยไป

ยอห์น 15:25 แต่การนี้เกิดขึ้นเพื่อค�าที่
เขียนไว้ ในพระราชบัญญัติของพวกเขาจะ
ส�าเร็จ ซึ่งว่า `เขาได้เกลียดชังเราโดยไร้เหตุ›

ยอห์น 19:4 ปีลาตจึงออกไปอีกและกล่าว
แก่คนทั้งหลายว่า «ดูเถิด เราพาคนนี้ออก
มาให้ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านรู้ว่า เราไม่เห็น
ว่าเขามีความผิดสิ่งใดเลย»

2 โครินธ์ 5:21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรง
กระท�าพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความ
บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคน
ชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

1 เปโตร 2:22 พระองค์ ไม่ ได้ทรงกระท�า
บาปเลย และไม่ ได้พบอุบายในพระโอษฐ์
ของพระองค์เลย

1 เปโตร 2:24 พระองค์เองได้ทรงรับแบก
บาปของเราไว้ ในพระกายของพระองค์ที่
ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจาก
บาปแล้ว จะได้ด�าเนินชีวิตตามความชอบ
ธรรม ด้วยรอยเฆี่ยนของพระองค์ ท่านทั้ง
หลายจึงได้รับการรักษาให้หาย

1 เปโตร 3:18 ด้วยว่า พระคริสต์เช่นกัน
ก็ ได้ทนทุกข์ครั้งเดียวเท่านั้น เพราะความ
ผิดบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ ไม่
ชอบธรรม เพื่อพระองค์จะได้ทรงน�าเราทั้ง
หลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายเนื้อหนังพระองค์ก็
ทรงสิ้นพระชนม์ แต่ทรงมีชีวิตขึ้นโดยพระ
วิญญาณ

ดูที่: เพลงสดุดี 35:19; เพลงสดุดี 109:3; อิสยาห์ 53:4-7; มัทธิว 26:59.

F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 69:7 ที่ข้าพระองค์ทนการเยาะ
เย้ย ที่ความอับอายได้คลุมหน้าข้าพระองค์
ไว้ก็เพราะเห็นแก่พระองค์

8 ข้าพระองค์กลายเป็นแขกแปลกหน้าของ
พี่น้อง และเป็นคนต่างด้าวของบุตรแห่ง
มารดาข้าพระองค์

9 ความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์
ได้ท่วมท้นข้าพระองค์ และค�าพูดเยาะเย้ย
ของบรรดาผู้ที่เยาะเย้ยพระองค์ ตกอยู่แก่
ข้าพระองค์

เพลงสดุดี 68 & 69 เพลงสดุดี 69
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มัทธิว 26:48 ผู้ที่จะทรยศพระองค์ ไว้นั้น
ได้ ให้อาณัติสัญญาณแก่เขาว่า «เราจะจุบผู้
ใด ก็เป็นผู้นั้นแหละ จงจับกุมเขาไว้»

49 ขณะนั้น ยูดาสตรงมาหาพระเยซูทูลว่า 
«สวัสดี พระอาจารย์» แล้วจุบพระองค์

50 พระเยซูได้ตรัสกับเขาว่า «สหายเอ๋ย มาที่นี่
ท�าไม» คนเหล่านั้นก็เข้ามาจับพระเยซูและ
คุมไป

มัทธิว 26:56 แต่เหตุการณ์ที่ ได้บังเกิด
ขึ้นครั้งนี้ เพื่อจะส�าเร็จตามที่พวกศาสดา
พยากรณ์ ได้เขียนไว้» แล้วสาวกทั้งหมด
ก็ ได้ละทิ้งพระองค์ ไว้และพากันหนี ไป

มัทธิว 26:74 แล้วเปโตรก็เริ่มสบถและ
สาบานว่า «ข้าไม่รู้จักคนนั้น» ในทันใดนั้น
ไก่ก็ขัน

ยอห์น 1:10 พระองค์ทรงอยู่ ในโลก และ
พระองค์ ได้ทรงสร้างโลก และโลกหาได้รู้จัก
พระองค์ ไม่

11 พระองค์ ได้เสด็จมายังพวกของพระองค์ 
และพวกของพระองค์นั้นหาได้ต้อนรับ
พระองค์ ไม่

ยอห์น 2:16 และพระองค์ตรัสแก่บรรดา
คนขายนกเขาว่า «จงเอาของเหล่านี้ ไปเสีย 
อย่าท�าพระนิเวศของพระบิดาเราให้เป็นที่
ค้าขาย»

17 พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ถึงค�า
ที่เขียนไว้ว่า `ความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศ
ของพระองค์ ได้ท่วมท้นข้าพระองค์›

ยอห์น 7:5 แม้พวกน้องๆของพระองค์ก็
มิ ได้เชื่อในพระองค์

ยอห์น 15:21 แต่ทุกสิ่งที่เขาจะกระท�าแก่
พวกท่านนั้นก็เพราะนามของเรา เพราะเขา
ไม่รู้จักพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา

22 ถ้าเราไม่ ได้มาประกาศแก่พวกเขา เขาก็

คงจะไม่มีบาป แต่บัดนี้เขาไม่มีข้อแก้ตัวใน
เรื่องบาปของเขา

23 ผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเรา
ด้วย

24 ถ้า ณ ท่ามกลางพวกเขา เรามิ ได้กระท�าสิ่ง
ซึ่งไม่มีผู้อื่นได้กระท�าเลย พวกเขาก็จะไม่มี
บาป แต่เดี๋ยวนี้เขาก็ ได้เห็นและเกลียดชัง
ทั้งตัวเราและพระบิดาของเรา

โรม 15:8    เพราะข้าพเจ้าหมายว่า พระคริสต์
ได้ทรงรับใช้มายังพวกที่เข้าสุหนัตเพื่อ
เห็นแก่ความจริงของพระเจ้า เพื่อจะทรง
ยืนยันพระสัญญาที่ประทานไว้กับบรรดา
บรรพบุรุษนั้น

ดูที่: เพลงสดุดี 22:6-8; เพลงสดุดี 31:11; เพลงสดุดี 119:139; มัทธิว 26:70-
74; มาระโก 11:15-17.

F13 รายละเอียดความทุกข์ทรมานของ
พระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 69:19 พระองค์ทรงทราบการที่เขา
เยาะเย้ยข้าพระองค์แล้ว ทั้งความอายและ
ความอัปยศของข้าพระองค์ บรรดาคู่อริของ
ข้าพระองค์อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์หมด

20 การเยาะเย้ยกระท�าให้จิตใจข้าพระองค์
ชอกช�้า ข้าพระองค์จึงหมดก�าลังใจ ข้า
พระองค์มองหาผู้สงสาร แต่ก็ ไม่มี หาผู้
เล้าโลม แต่ข้าพระองค์หาไม่พบ

21 เขาให้ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหาร ให้
น�้าส้มสายชูแก่ข้าพระองค์ดื่มแก้กระหาย

มัทธิว 27:34 เขาเอาน�้าองุ่นเปรี้ยวระคน
กับของขมมาถวายพระองค์ เมื่อพระองค์
ทรงชิมก็ ไม่เสวย

มัทธิว 27:39 ฝ่ายคนทั้งหลายที่เดินผ่าน
ไปมานั้นก็ด่าทอพระองค์ สั่นศีรษะของเขา
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40 กล่าวว่า «เจ้าผู้จะท�าลายพระวิหารและสร้าง
ขึ้นในสามวันน่ะ จงช่วยตัวเองให้รอด ถ้าเจ้า
เป็นบุตรของพระเจ้า จงลงมาจากกางเขน
เถิด»

41 พวกปุ โรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์และ
พวกผู้ ใหญ่ก็เยาะเย้ยพระองค์เช่นกันว่า

42 เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเอง
ให้รอดไม่ ได้ ถ้าเขาเป็นกษัตริย์ของชาติ
อิสราเอล ให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้
เถิด และเราจะได้เชื่อเขา

43 เขาไว้ ใจในพระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัย
ในเขาก็ ให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดเดี๋ยว
นี้เถิด ด้วยเขาได้กล่าวว่า `เราเป็นพระบุตร
ของพระเจ้า›»

44 ถึงโจรที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็ยังกล่าวค�า
หยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกัน

45 แล้วก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดิน ตั้งแต่เวลา
เที่ยงวัน จนถึงบ่ายสามโมง

46 ครั้นประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้อง
เสียงดังว่า «เอลี เอลี ลามาสะบักธานี» แปล
ว่า «พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้า
พระองค์เสีย»

47 บางคนที่ยืนอยู่ที่นั่น เมื่อได้ยินก็พูดว่า «คน
นี้เรียกเอลียาห์»

48 ในทันใดนั้น คนหนึ่งในพวกเขาวิ่งไปเอา
ฟองน�้าชุบน�้าองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อ 
ส่งให้พระองค์เสวย

มาระโก 15:23 แล้วเขาเอาน�้าองุ่นระคนกับ
มดยอบให้พระองค์เสวย แต่พระองค์ ไม่รับ

ยอห์น 19:28 หลังจากนั้นพระเยซูทรง
ทราบว่า ทุกสิ่งส�าเร็จแล้ว เพื่อพระคัมภีร์จะ
ส�าเร็จจึงตรัสว่า «เรากระหายน�้า»

29 มีภาชนะใส่น�้าองุ่นเปรี้ยววางอยู่ที่นั่น เขา
จึงเอาฟองน�้า ชุบน�้าองุ่นเปรี้ยวใส่ปลายไม้หุ
สบชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์

30 เมื่อพระเยซูจึงทรงรับน�้าองุ่นเปรี้ยวแล้ว 
พระองค์ตรัสว่า «ส�าเร็จแล้ว» และทรงก้ม

พระเศียรลงปล่อยพระวิญญาณจิตให้ออกไป

ฮีบรู 12:2 หมายเอาพระเยซูเป็นผู้
ริเริ่มความเชื่อ และผู้ทรงท�าให้ความเชื่อ
ของเราส�าเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีที่
มีอยู่ตรงหน้านั้น พระองค์ ได้ทรงทนเอา
กางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่ง
ส�าคัญอะไร และได้เสด็จประทับเบื้องขวา
พระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว

1 เปโตร 2:23 เมื่อเขากล่าวค�าหยาบคายต่อ
พระองค์ พระองค์ ไม่ ได้ทรงกล่าวตอบเขา
ด้วยค�าหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทน
ทุกข์ พระองค์ ไม่ ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรง
มอบเรื่องของพระองค์ ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรง
พิพากษาอย่างชอบธรรม

24 พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ ใน
พระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเรา
ทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้ว จะได้ด�าเนิน
ชีวิตตามความชอบธรรม ด้วยรอยเฆี่ยนของ
พระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้
หาย

ดูที่: เพลงสดุดี 22:6,7; อิสยาห์ 53:3-5.

F13 รายละเอียดความทุกข์ทรมานของ
พระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 69:26 เพราะเขาได้ข่มเหงผู้ที่
พระองค์ทรงเฆี่ยนตี เขาเล่าถึงความเจ็บ
ปวดของผู้ที่พระองค์ ให้บาดเจ็บแล้ว

มาระโก 15:28 ค�าซึ่งเขียนไว้ ในพระคัมภีร์
แล้วนั้นจึงส�าเร็จ คือที่ว่า `ท่านถูกนับเข้า
กับบรรดาผู้ละเมิด›

29 ฝ่ายคนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมานั้น ก็ด่าว่า
พระองค์ สั่นศีรษะของเขากล่าวว่า «เฮ้ย เจ้า
ผู้จะท�าลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวัน
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น่ะ
30 จงช่วยตัวเองให้รอดและลงมาจากกางเขน

เถิด»
31 พวกปุ โรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ก็เยาะ

เย้ยพระองค์ ในระหว่างพวกเขาเองเหมือน
กันว่า «เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัว
เองไม่ ได้

32 ให้เจ้าพระคริสต์ กษัตริย์แห่งอิสราเอล ลง
มาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถอะ เพื่อเราจะได้
เห็นและเชื่อ» และสองคนนั้นที่ถูกตรึงไว้
กับพระองค์ก็กล่าวค�าหยาบช้าต่อพระองค์

ดูที่: อิสยาห์ 53:4,10; เศคาริยาห์ 13:7.

G01 การฟ้ืนคืนชีพของพระเมสิอาห์ เป็น
ไปตามค�าพยากรณ์

เพลงสดุดี 71:20 พระองค์ผู้ทรงกระท�าให้
ข้าพระองค์ประสบความทุกข์ยากล�าบาก
เป็นอันมากจะทรงรื้อข้าพระองค์ขึ้นมาอีก 
พระองค์จะทรงน�าข้าพระองค์ขึ้นมาอีกจาก
ที่ลึกของโลก

ลูกา 24:6 พระองค์ ไม่อยู่ที่นี่ แต่ทรง
เป็นขึ้นมาแล้ว จงระลึกถึงค�าที่พระองค์ ได้
ตรัสกับท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์ยังอยู่ ใน
แคว้นกาลิลี

ลูกา 24:34 ก�าลังพูดกันว่า «องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆ และได้
ปรากฏแก่ซี โมน»

โรม 14:9    เพราะเหตุนี้เองพระคริสต์จึงได้ทรง
สิ้นพระชนม์และได้ทรงเป็นขึ้นมาและทรง
พระชนม์อีก เพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็น
เจ้าของทั้งคนตายและคนเป็น

กิจการ 2:27 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้ง

จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ไว้ ในนรก ทั้ง
จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อย
เน่าไป

ดูที่: เพลงสดุดี 16:10; เพลงสดุดี 30:3; เพลงสดุดี 49:15; เพลงสดุดี 86:13; 
โยนาห์ 2:4-6; กิจการ 13:35.

D04 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
กษัตริย์

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H05 ความรุ่งโรจน์และอ�านาจใหม่ของ 
พระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 72:7 ในสมัยของท่านคนชอบ
ธรรมจะเจริญขึ้น และสันติภาพอันอุดม
จนไม่มีดวงจันทร์

8 ท่านจะครอบครองจากทะเลถึงทะเล 
และจากแม่น�้านั้นถึงที่สุดปลายแผ่นดิน
โลก

9 บรรดาผู้ที่อยู่ ในถิ่นทุรกันดารจะกราบลงต่อ
ท่าน และบรรดาศัตรูของท่านจะเลียผงคลี

10 บรรดากษัตริย์แห่งเมืองทารชิชและของ
เกาะทั้งปวงจะถวายราชบรรณาการ บรรดา
กษัตริย์แห่งเชบาและเส-บาจะน�าของก�านัล
มา

11 กษัตริย์ทั้งปวงจะกราบลงไหว้ท่าน บรรดา
ประชาชาติจะปรนนิบัติท่าน

12 เพราะท่านจะช่วยคนขัดสนให้พ้นเมื่อเขา
ร้องทูล คนยากจน และคนที่ ไร้ผู้อุปถัมภ์

13 ท่านจะสงสารคนอ่อนเปลี้ย และคนขัดสน 
และช่วยชีวิตบรรดาคนขัดสน

14 ท่านจะไถ่ชีวิตของเขาจากการหลอกลวง
และความรุนแรง และโลหิตของเขาจะ
ประเสริฐในสายตาของท่าน

15 ท่านผู้นั้นจะมีชีวิตยืนนาน คนจะถวายทอง
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ค�าเมืองเชบาแก่ท่าน เขาจะอธิษฐานเผื่อ
ท่านเรื่อยไป และจะอวยพรท่านวันยังค�่า

16 จะมีข้าวอุดมในแผ่นดินบนยอดภูเขาทั้ง
หลาย ผลของแผ่นดินจะแกว่งไกวเหมือน
เลบานอน และคนจากนครจะบานออก
เหมือนหญ้าในทุ่งนา

17 นามของท่านจะด�ารงอยู่เป็นนิตย์ ชื่อเสียง
ของท่านจะยั่งยืนอย่างดวงอาทิตย์ คนจะ
อวยพรกันเองโดยใช้ชื่อท่าน ประชาชาติทั้ง
ปวงจะเรียกท่านว่าผู้ ได้รับพระพร

18 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้า พระเจ้า
แห่งอิสราเอล ผู้ทรงกระท�าสิ่งมหัศจรรย์แต่
พระองค์เดียว

19 สาธุการแด่พระนามรุ่งโรจน์ของพระองค์
เป็นนิตย์ ขอสง่าราศีของพระองค์เต็มโลก 
เอเมนและเอเมน

มัทธิว 2:11 ครั้นพวกเขาเข้าไปในเรือน
ก็พบกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงกราบถวาย
นมัสการกุมารนั้น แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์
ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่อง
บรรณาการ คือ ทองค�า ก�ายาน และมดยอบ

มัทธิว 28:18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ 
แล้วตรัสกับเขาว่า «ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่
เราแล้ว

มาระโก 16:15 ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวก
สาวกว่า «ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก
ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน

16 ผู้ ใดเชื่อและรับบัพติศมา ผู้นั้นจะรอด แต่
ผู้ ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษ

ฟีลิปปี 2:10 เพื่อ `หัวเข่าทุกหัวเข่า› ใน
สวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่น
ดินโลกก็ดี `จะต้องคุกกราบลง› นมัสการใน
พระนามแห่งพระเยซูนั้น

ฮีบรู 13:8 พระเยซูคริสต์ยังทรง

เหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ 
และต่อๆไปเป็นนิจกาล

วิวรณ์ 1:18 และเป็นผู้ที่ด�ารงชีวิตอยู่ 
เราได้ตายแล้ว แต่ ดูเถิด เราก็ยังด�ารงชีวิต
อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน และเราถือ
ลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งนรก

วิวรณ์ 7:9 ต่อจากนั้นมา ข้าพเจ้าก็
มองดู และดูเถิด คนมากมาย ถ้ามีผู้ ใดจะ
นับประมาณมิ ได้เลย มาจากทุกชาติ ทุก
ตระกูล ประชากร และทุกภาษา คนเหล่า
นั้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้า
พระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 17:14 กษัตริย์เหล่านี้จะกระท�า
สงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษ
โปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะว่าพระองค์
ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย และ
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้ง
หลาย และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่
พระองค์ ได้ทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และ
เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อ»

ดูที่: #1; #2; #5; ปฐมกาล 22:18; เพลงสดุดี 21:4.

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 72 เพลงสดุดี 72
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H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

     
เพลงสดุดี 75:7 แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้

พิพากษา พระองค์ทรงให้คนหนึ่งลง และ
ทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้น

8 เพราะในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์มีถ้วย
ลูกหนึ่ง มีน�้าองุ่นเป็นฟอง ประสมไว้ดี 
พระองค์ทรงเทของดื่มจากถ้วยนั้นและคน
ชั่วของแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะดื่มหมดทั้ง
ตะกอน

ลูกา 1:52 พระองค์ทรงถอดเจ้านาย
จากพระที่นั่ง และทรงยกผู้น้อยขึ้น

กิจการ 17:31 เพราะพระองค์ ได้ทรง
ก�าหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรง
พิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยให้
ท่านองค์นั้นซึ่งพระองค์ ได้ทรงเลือกไว้เป็น
ผู้พิพากษา และพระองค์ ได้ ให้พยานหลัก
ฐานแก่คนทั้งปวงแล้วว่า ได้ทรงโปรดให้
ท่านองค์นั้นคืนพระชนม์»

โรม 2:16    ในวนัทีพ่ระเจา้จะทรงพพิากษา
ความลับของมนษุย์ โดยพระเยซคูรสิต์ ทัง้นี้
ตามข่าวประเสรฐิทีข่า้พเจา้ไดป้ระกาศน้ัน

2 ทิ โมธี 4:1 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าก�าชับ
ท่านต่อพระพักตร์พระเจ้า และพระเยซู
คริสต์เจ้า ผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและ
คนตาย เมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏและตั้ง
อาณาจักรของพระองค์ ว่า

วิวรณ์ 14:9 และทูตสวรรค์ซึ่งเป็นองค์ที่
สามตามไปประกาศด้วยเสียงอันดังว่า «ถ้า
ผู้ ใดบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมัน และรับ
เครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือ
ของตน

10 ผู้นั้นจะต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิ โรธ
ของพระเจ้า ซึ่งไม่ ได้ระคนกับสิ่งใด ที่ ได้

เทลงในถ้วยพระพิ โรธของพระองค์ และ
เขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟและก�ามะถัน
ต่อหน้าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย และต่อ
พระพักตร์พระเมษโปดก

11 และควันแห่งการทรมานของเขาพลุ่ง
ขึ้นตลอดไปเป็นนิตย์ และคนทั้งหลาย
ที่บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมัน และที่รับ
เครื่องหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อน
เลยทั้งกลางวันและกลางคืน»

วิวรณ์ 16:19 มหานครนั้นก็แยกออก
เป็นสามส่วน และบ้านเมืองของนานา
ประชาชาติก็ล่มจม มหานครบาบิ โลนนั้น
ก็อยู่ ในความทรงจ�าต่อเบื้องพระพักตร์
พระเจ้า เพื่อจะให้นครนั้นดื่มถ้วยเหล้าองุ่น
แห่งพระพิ โรธอันใหญ่หลวงของพระองค์

ดูที่: #1; #6; 1 ซามูเอล 2:7,8; อิสยาห์ 51:17-22; เยเรมีย์ 25:15-17.

B19 ความลึกลับของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 78:2 ข้าพเจ้าจะอ้าปากกล่าว
ค�าอุปมา ข้าพเจ้าจะกล่าวค�าลึกลับของ
โบราณกาล

มัทธิว 13:10 ฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูล
พระองค์ว่า «เหตุไฉนพระองค์ตรัสกับเขา
เป็นค�าอุปมา»

11 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า «เพราะว่าข้อความ
ลึกลับของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทรงโปรดให้
ท่านทั้งหลายรู้ ได้ แต่คนเหล่านั้นไม่ โปรด
ให้รู้

12 ด้วยว่าผู้ ใดมีอยู่แล้ว จะเพิ่มเติมให้คนนั้นมี
เหลือเฟือ แต่ผู้ที่ ไม่มีนั้น แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่
จะต้องเอาไปจากเขา

13 เหตุฉะนั้น เราจึงกล่าวแก่เขาเป็นค�าอุปมา 
เพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็น ถึง
ได้ยินก็เหมือนไม่ ได้ยินและไม่เข้าใจ

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 75 เพลงสดุดี 75 & 78
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มัทธิว 13:34 ข้อความเหล่านี้ทั้งสิ้น 
พระเยซูตรัสกับหมู่ชนเป็นค�าอุปมา และ
นอกจากค�าอุปมา พระองค์มิ ได้ตรัสกับเขา
เลย

35 ทั้งนี้เพื่อจะให้ส�าเร็จตามพระวจนะที่ตรัส
โดยศาสดาพยากรณ์ว่า `เราจะอ้าปากกล่าว
ค�าอุปมา เราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้
ตั้งแต่เดิมสร้างโลก›

มาระโก 4:11 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า 
«ข้อความลึกลับแห่งอาณาจักรของพระเจ้า
ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ ได้ แต่ฝ่าย
คนนอกนั้นบรรดาข้อความเหล่านี้จะแจ้งให้
เป็นค�าอุปมาทุกอย่าง

ยอห์น 16:25 เราพูดเรื่องนี้กับท่านเป็นค�า
อรรถ แต่วันหนึ่งเราจะไม่พูดกับท่านเป็น
ค�าอรรถอีก แต่จะบอกท่านถึงเรื่องพระบิดา
อย่างแจ่มแจ้ง

1 โครินธ์ 4:1 ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นผู้รับ
ใช้ของพระคริสต์ และเป็นผู้อารักขาสิ่ง
ลึกลับของพระเจ้า

ดูที่: เพลงสดุดี 49:4; โฮเชยา 12:9; มัทธิว 21:45; มาระโก 3:23; มาระโก 
4:2,13,33; มาระโก 12:1; ลูกา 8:10; 1 โครินธ์ 13:2; 1 โครินธ์ 14:2.

B03 พระเมสิอาห์คือบุตรของมนุษย์
H07 พระเมสิอาห์จักนั่งในพระหัตถ์ของ

พระเจ้า

เพลงสดุดี 80:14 ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ขอ
ทรงหันกลับเถิด พระเจ้าข้า ขอทรงมองจาก
ฟ้าสวรรค์และทรงเห็น ขอทรงสนพระทัย
ในเถาองุ่นนี้

15 คือสวนองุ่นซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์
ทรงปลูกไว้ และกิ่งที่พระองค์ทรงให้เจริญ
แข็งแรงเพื่อพระองค์เอง

17 ขอพระหัตถ์ของพระองค์จงอยู่เหนือผู้
ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ คือ
บุตรของมนุษย์ที่พระองค์ทรงกระท�าให้
แข็งแรงเพื่อพระองค์เอง

อิสยาห์ 11:1 จะมีหน่อแตกออกมาจาก
ตอแห่งเจสซี จะมีกิ่งงอกออกมาจากรากทั้ง
หลายของเขา

เศคาริยาห์ 3:8 โอ โยชูวามหาปุ โรหิต จงฟัง
เถิด เจ้าและสหายของเจ้าผู้ที่นั่งอยู่ข้างหน้า
เจ้า เพราะคนเหล่านี้เป็นหมายส�าคัญ ดูเถิด 
เราจะน�าผู้รับใช้ของเรามา คือ พระอังกูร

ยอห์น 15:1 เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระ
บิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา

กิจการ 10:38 คือเรื่องพระเยซูชาวนา
ซาเร็ธว่า พระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพ
อย่างไร และพระเยซูเสด็จไปกระท�าคุณ
ประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพญา
มารเบียดเบียน ด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิต
กับพระองค์

กิจการ 15:15 ค�าของศาสดาพยากรณ์ก็
สอดคล้องกับเรื่องนี้ ดังที่ ได้เขียนไว้แล้วว่า

16 `ภายหลังเราจะกลับมา และจะสร้าง
พลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ ที่

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 78 เพลงสดุดี 80



145

ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีก และจะตั้งขึ้น
ใหม่

17 เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็น
เจ้า คือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเขาเรียกด้วย
นามของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระท�า
สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ได้ตรัสไว้

โคโลสี 1:15 พระองค์ทรงเป็นพระฉาย
ของพระเจ้า ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ทรง
เป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง

16 เพราะว่าโดยพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้าง
ขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่ง
ซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์
แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็น
เทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครอง หรือ
ศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดย
พระองค์และเพื่อพระองค์

17 พระองค์ทรงด�ารงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง 
และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่ โดย
พระองค์

18 พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสต
จักร พระองค์ทรงเป็นที่เริ่มต้น เป็นบุตร
หัวปีที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อ
พระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้ง
ปวง

19 ด้วยว่าเป็นที่ชอบพระทัยพระบิดาที่จะให้
ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นมีอยู่ ในพระองค์

ฮีบรู 1:1 ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธี
ต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดา
พยากรณ์

2 แต่ ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์ ได้ตรัส
แก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองค์
ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็น
มรดก พระองค์ ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล
โดยพระบุตร

3 พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของ
พระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกัน
กับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิ่งไว้ โดย
พระด�ารัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เมื่อพระ

บุตรได้ทรงช�าระบาปของเราด้วยพระองค์
เองแล้ว ก็ ได้ทรงประทับนั่ง ณ เบื้องขวา
พระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบน

ดูที่: #2; เพลงสดุดี 7:7; เพลงสดุดี 80:8; เพลงสดุดี 90:13; อิสยาห์ 63:15,17; 
เยเรมีย์ 2:21; เยเรมีย์ 23:5,6; เอเสเคียล 17:22-24; ดาเนียล 9:16-19; เศคาริ

ยาห์ 6:12; มาระโก 12:1-9.

E07 การเสนอไถ่บาป โดยพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 85:9 แน่ทีเดียวที่ความรอดของ
พระองค์อยู่ ใกล้คนที่เกรงกลัวพระองค์ เพื่อ
สง่าราศีจะอยู่ ในแผ่นดินของข้าพระองค์ทั้ง
หลาย

ยอห์น 1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเรา
ทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่า
ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระ
บิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

กิจการ 13:26 ท่านพี่น้องทั้งหลาย ผู้สืบ
เชื้อสายของอับราฮัม และคนทั้งหลายใน
พวกท่านซึ่งเกรงกลัวพระเจ้า ข่าวเรื่อง
ความรอดนี้ได้ทรงประทานมาถึงท่านทั้ง
หลายแล้ว

ดูที่: #2; เพลงสดุดี 24:4,5; เพลงสดุดี 50:23; มาระโก 12:32-34; กิจการ 
10:2-4; กิจการ 13:14-16.

 

E08 ความยุติธรรมของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

เพลงสดุดี 85:10 ความเมตตาและความจริง
ได้พบกัน ความชอบธรรมและสันติภาพได้
จุบกันและกัน

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 80 เพลงสดุดี 80 & 85
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11 ความจริงจะงอกขึ้นมาจากแผ่นดิน และ
ความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์

12 เออ พระเยโฮวาห์จะประทานสิ่งที่ดีๆ และ
แผ่นดินของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเกิดผล

13 ความชอบธรรมจะน�าหน้าพระองค์ และจะ
ตั้งข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ ในมรรคาแห่งรอย
พระบาทของพระองค์

มัทธิว 3:15 และพระเยซูตรัสตอบยอห์
นว่า «บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เรา
ทั้งหลายจะกระท�าตามสิ่งชอบธรรมทุก
ประการ» แล้วท่านก็ยอมท�าตามพระองค์

มัทธิว 21:32 ด้วยยอห์นได้มาหาพวกท่าน
ในทางชอบธรรม ท่านหาเชื่อยอห์นไม่ แต่
พวกเก็บภาษีและพวกหญิงโสเภณี ได้เชื่อ
ยอห์น ฝ่ายท่านทั้งหลายถึงแม้ ได้เห็นแล้ว 
ภายหลังก็มิ ได้กลับใจเชื่อยอห์น

ยอหน์ 14:6 พระเยซตูรสักับเขาวา่ «เรา
เปน็ทางน้ัน เปน็ความจรงิ และเปน็ชวีติ 
ไม่มีผู้ ใดมาถงึพระบดิาไดน้อกจากมาทางเรา

โรม 5:1 เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรม
เพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขกับ
พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา

2 โครินธ์ 5:21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรง
กระท�าพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความ
บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคน
ชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

ฟีลิปปี 1:10 เพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกต
ได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุด และเพื่อท่านจะได้
เป็นคนซื่อสัตย์ และไม่เป็นที่ติ ได้ จนถึงวัน
ของพระคริสต์

11 จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบ
ธรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อ
ถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่

พระเจ้า

2 เปโตร 3:13 แต่ว่าตามพระสัญญาของ
พระองค์นั้น เราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่
และแผ่นดินโลกใหม่ ที่ซึ่งความชอบธรรม
จะด�ารงอยู่

1 ยอห์น 2:6 ผู้ ใดกล่าวว่าตนอยู่ ใน
พระองค์ ผู้นั้นก็ควรด�าเนินตามทางที่
พระองค์ทรงด�าเนินนั้นด้วย

วิวรณ์ 19:11 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์
เปิดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง 
พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่า «สัตย์ซื่อ
และสัตย์จริง» พระองค์ทรงพิพากษาและ
กระท�าสงครามด้วยความชอบธรรม

ดูที่: #1; #2; ยอห์น 13:14-16,34; โรม 3:25,26; เอเฟซัส 5:1,2; ฟีลิปปี 2:5-8; 
ฮีบรู 12:1,2; 1 เปโตร 2:18-24.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 86:9 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 
บรรดาประชาชาติที่พระองค์ทรงสร้างจะ
มานมัสการต่อพระพักตร์พระองค์ และจะ
เทิดทูนพระนามของพระองค์

อิสยาห์ 66:23 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «และ
ต่อมาทุกวันขึ้นค�่า และทุกวันสะบาโต เนื้อ
หนังทั้งสิ้นจะมานมัสการต่อหน้าเรา

เศคาริยาห์ 14:9 และพระเยโฮวาห์จะทรง
เป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้น ในวันนั้นพระ
เยโฮวาห์จะทรงเป็นเอก และพระนามของ
พระองค์ก็เป็นเอก

โรม 11:25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาใน

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 85 เพลงสดุดี 85 & 86
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ข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือ
เรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้เข้ามา
ครบจ�านวน

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 15:4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มี
ผู้ ใดบ้างที่จะไม่ย�าเกรงพระองค์ และไม่
ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจ�าเพาะ
พระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษา
ของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว»

ดูที่: #1; #4.

E14 พระเมสิอาห์จักเอาชนะความตาย 
และความมืดมิด

เพลงสดุดี 86:12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะ
สรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ และข้า
พระองค์จะเทิดทูนพระนามของพระองค์
เป็นนิตย์

13 เพราะความเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อ
ข้าพระองค์นั้นใหญ่ยิ่งนัก และพระองค์ทรง
ช่วยจิตวิญญาณของข้าพระองค์ ให้พ้นจาก
ที่ลึกที่สุดของนรก

1 เธสะโลนิกา 1:10 และรอคอยพระ
บุตรของพระองค์จากสวรรค์ ซึ่งพระองค์ทรง

ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซูผู้ทรง
ช่วยให้เราพ้นจากพระอาชญาที่จะมีมาภายหน้า
นั้น

ดูที่: เพลงสดุดี 16:10; เพลงสดุดี 56:13; โยนาห์ 2:3-6.

B22 ความดีของพระเจ้าและพระเมสิอาห์
B23 ความงามสง่าของพระเจ้าและพระเม

สิอาห์

เพลงสดุด ี86:15 ขา้แตอ่งคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ แต่
พระองคท์รงเปน็พระเจา้กอปรดว้ยพระ
กรณุาและพระเมตตา ทรงกริว้ชา้ และอดุม
ดว้ยความเมตตา และความจริง

ยอห์น 1:17 เพราะว่าได้ทรงประทาน
พระราชบัญญัตินั้นทางโมเสส ส่วนพระคุณ
และความจริงมาทางพระเยซูคริสต์

โรม 5:20    เมื่อมีพระราชบัญญัติก็ท�าให้มีการ
ละเมิดพระราชบัญญัติปรากฏมากขึ้น แต่ที่
ใดมีบาปปรากฏมากขึ้น ที่นั่นพระคุณก็จะ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น

21 เพื่อว่าบาปได้ครอบง�าท�าให้ถึงซึ่งความตาย
ฉันใด พระคุณก็ครอบง�าด้วยความชอบ
ธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์ โดยทางพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้น

เอเฟซัส 1:9 พระองค์ ได้ทรงโปรดให้เรา
รู้ความลึกลับในพระทัยของพระองค์ ตามพ
ระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรง
ด�าริ ไว้ ในพระองค์เอง

เอเฟซัส 2:4 แต่พระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วย
พระกรุณา เพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวง 
ซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้น

5 ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป 
พระองค์ยังทรงกระท�าให้เรามีชีวิตอยู่กับ

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 86 เพลงสดุดี 86
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พระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอด
โดยพระคุณ)

6 และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับ
พระองค์ และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรค
สถานกับพระองค์ ในพระเยซูคริสต์

7 เพื่อว่าในยุคต่อๆไป พระองค์จะได้ทรง
ส�าแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหลือ
ล้น ในการซึ่งพระองค์ ได้ทรงเมตตาเราใน
พระเยซูคริสต์

ดูที่: เพลงสดุดี 86:5; เพลงสดุดี 103:8; เพลงสดุดี 111:4; เพลงสดุดี 130:4,7; 
เพลงสดุดี 145:8; โยเอล 2:13; มีคาห์ 7:18.

F06 พระเมสิอาห์จักถูกทิ้งไว้เพียงล�าพัง
F13 รายละเอียดความทุกข์ทรมานของ

พระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 88:14 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉน
พระองค์ทรงเหวี่ยงจิตวิญญาณข้าพระองค์
ออกไปเสีย ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระ
พักตร์เสียจากข้าพระองค์

15 ตั้งแต่เป็นอนุชนมา ข้าพระองค์ทุกข์ยาก
และพร้อมที่จะตาย ขณะข้าพระองค์ทนต่อ
ความสยดสยองของพระองค์ ข้าพระองค์มี
จิตใจไขว้เขวไป

16 ความพิ โรธอันแรงกล้าของพระองค์กวาดไป
เหนือข้าพระองค์ สิ่งที่น่ากลัวจากพระองค์
ตัดข้าพระองค์ออกเสีย

17 มันล้อมข้าพระองค์ ไว้รอบวันยังค�่าอย่างน�้า
ท่วม มันท่วมข้าพระองค์มิด

18 พระองค์ทรงให้คนรักและสหายห่างเหิน
จากข้าพระองค์ ผู้ที่คุ้นเคยกับข้าพระองค์
อยู่ ในความมืด

มัทธิว 26:37 พระองค์ก็พาเปโตรกับบุตร
ชายทั้งสองของเศเบดี ไปด้วย พระองค์ทรง
เริ่มโศกเศร้าและหนักพระทัยยิ่งนัก

38 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า «ใจของเราเป็น

ทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิด»
39 แล้วพระองค์เสด็จด�าเนินไปอีกหน่อยหนึ่ง 

ก็ซบพระพักตร์ลงถึงดิน อธิษฐานว่า «โอ 
พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้
ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่
อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของ
ข้าพระองค์ แต่ ให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค์»

40 พระองค์จึงเสด็จกลับมายังสาวกเหล่านั้น 
เห็นเขานอนหลับอยู่ และตรัสกับเปโตรว่า 
«เป็นอย่างไรนะ ท่านทั้งหลายจะคอยเฝ้าอยู่
กับเราสักครู่เดียวไม่ ได้หรือ

มัทธิว 26:56 แต่เหตุการณ์ที่ ได้บังเกิด
ขึ้นครั้งนี้ เพื่อจะส�าเร็จตามที่พวกศาสดา
พยากรณ์ ได้เขียนไว้» แล้วสาวกทั้งหมด
ก็ ได้ละทิ้งพระองค์ ไว้และพากันหนี ไป

มัทธิว 27:28 และพวกเขาเปลื้องฉลอง
พระองค์ออก เอาเสื้อสีแดงเข้มมาสวม
พระองค์

29 เมื่อพวกเขาเอาหนามสานเป็นมงกุฎ เขาก็
สวมพระเศียรของพระองค์ แล้วเอาไม้อ้อ
ให้ถือไว้ ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ 
และเขาได้คุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระองค์ 
เยาะเย้ยพระองค์ว่า «กษัตริย์ของพวกยิว
เจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ»

30 แล้วเขาก็ถ่มน�้าลายรดพระองค์ และเอาไม้
อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์

31 เมื่อพวกเขาเยาะเย้ยพระองค์แล้ว เขาถอด
เสื้อนั้นออก แล้วเอาฉลองพระองค์สวม
ให้ และน�าพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่
กางเขน

มัทธิว 27:46 ครั้นประมาณบ่ายสาม
โมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า «เอลี เอ
ลี ลามาสะบักธานี» แปลว่า «พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉน
พระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย»

เพลงสดุดี
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ดูที่: เพลงสดุดี 22:11-21; เพลงสดุดี 31:11; เพลงสดุดี 38:10,11; เพลง
สดุดี 69:17-21; เพลงสดุดี 88:8; เพลงสดุดี 143:3,4; อิสยาห์ 53:4-6,8,10,11; 

อิสยาห์ 63:3; ดาเนียล 9:26; เศคาริยาห์ 13:7; มัทธิว 27:39-44; มาระโก 
14:33,34; ลูกา 22:44; โรม 8:32; กาลาเทีย 3:13; 1 เปโตร 2:24.

B01 พระเมสิอาห์คือพระบุตรของพระเจ้า
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

เพลงสดุดี 89:3 เราได้กระท�าพันธสัญญากับ
ผู้ที่ถูกเลือกของเรา เราได้ปฏิญาณกับดาวิด
ผู้รับใช้ของเรา

4 ว่า `เราจะสถาปนาเชื้อสายของเจ้าไว้เป็น
นิตย์และจะสร้างบัลลังก์ของเจ้าไว้ทุกชั่ว
อายุ›» เซลาห์

มัทธิว 12:18 `ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราซึ่ง
เราได้เลือกสรรไว้ ที่รักของเรา ผู้ซึ่งจิตใจเรา
โปรดปราน เราจะเอาวิญญาณของเราสวม
ท่านไว้ ท่านจะประกาศการพิพากษาแก่
พวกต่างชาติ

19 ท่านจะไม่ทะเลาะวิวาท และไม่ร้องเสียงดัง 
ไม่มี ใครได้ยินเสียงของท่านตามถนน

20 ไม้อ้อช�้าแล้วท่านจะไม่หัก ไส้ตะเกียงเป็น
ควันแล้วท่านจะไม่ดับ กว่าท่านจะท�าให้การ
พิพากษามีชัยชนะ

21 และพวกต่างชาติจะวางใจในนามของท่าน›

ลูกา 1:32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และ
จะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด 
พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรง
ประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของ
ท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

กิจการ 2:29 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ามี
ใจกล้าที่จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายถึงดาวิด

บรรพบุรุษของเราว่า ท่านสิ้นพระชนม์แล้ว
ถูกฝังไว้ และอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับ
เราจนถึงทุกวันนี้

30 ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์และทราบว่า
พระเจ้าตรัสสัญญาไว้แก่ท่านด้วยพระ
ปฏิญาณว่า พระองค์จะทรงประทานผู้หนึ่ง
จากบั้นเอวของท่าน และตามเนื้อหนังนั้น 
พระองค์จะทรงยกพระคริสต์ ให้ประทับบน
พระที่นั่งของท่าน

ดูที่: เพลงสดุดี 89:28-34; เยเรมีย์ 30:9; เอเสเคียล 34:23,24; โฮเชยา 3:5; 
มัทธิว 3:17; ฮีบรู 7:21.

E26 การไถ่บาปของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 89:19 ในกาลก่อน พระองค์ตรัส
ด้วยนิมิตแก่ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์และ
ตรัสว่า «เราได้ช่วยเหลือชายฉกรรจ์คนหนึ่ง 
เราได้เชิดชูคนที่ถูกเลือกคนหนึ่งเหนือ
ประชาชน

พระราชบัญญัติ 18:18 เราจะโปรดให้
บังเกิดผู้พยากรณ์อย่างเจ้าในหมู่พวกพี่
น้องของเขา และเราจะใส่ถ้อยค�าของเราใน
ปากของเขา และเขาจะกล่าวบรรดาสิ่งที่เรา
บัญชาเขาไว้นั้นแก่ประชาชนทั้งหลาย

19 ต่อมาผู้ ใดไม่เชื่อฟังถ้อยค�าของเรา ซึ่งผู้
พยากรณ์กล่าวในนามของเรา เราจะก�าหนด
โทษผู้นั้น

ลูกา 1:32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และ
จะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด 
พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรง
ประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของ
ท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

เพลงสดุดี
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ลูกา 7:16 ฝ่ายคนทั้งปวงมีความกลัว
และเขาสรรเสริญพระเจ้าว่า «ท่านศาสดา
พยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเรา» 
และ «พระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติ
ของพระองค์แล้ว»

กิจการ 3:22 ที่จริงโมเสสได้กล่าวไว้แก่
บรรพบุรุษว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็น
พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรด
ประทานศาสดาพยากรณ์ผู้หนึ่ง เหมือน
อย่างเราให้แก่ท่านจากจ�าพวกพี่น้องของ
ท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิ่ง
สารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่าน

ฟีลิปปี 2:6 พระองค์ผู้ทรงสภาพของ
พระเจ้า แต่มิ ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับ
พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ

7 แต่ ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส 
ทรงถือก�าเนิดเป็นมนุษย์

8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ ในสภาพ
มนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลง 
ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความ
มรณาที่กางเขน

9 เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์
ขึ้นอย่างสูงที่สุดด้วย และได้ทรงประทาน
พระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์

10 เพื่อ `หัวเข่าทุกหัวเข่า› ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่น
ดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดี `จะต้อง
คุกกราบลง› นมัสการในพระนามแห่งพระ
เยซูนั้น

11 และเพื่อ `ลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับ› ว่าพระ
เยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อัน
เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระ
บิดา

วิวรณ์ 3:7 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งค
ริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย ว่า `พระองค์ผู้
บริสุทธิ์ ผู้สัตย์จริง ผู้ทรงถือลูกกุญแจของดา
วิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ ใดปิด ผู้ทรงปิด
แล้วจะไม่มีผู้ ใดเปิด ได้ตรัสดังนี้ว่า

ดูที่: พระราชบัญญัติ 33:29; มาระโก 1:24; ฮีบรู 2:9-17.

B05 พระเมสิอาห์กับพระวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์

D01 การแต่งตั้งของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 89:20 เราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของ
เรา ด้วยน�้ามันบริสุทธิ์ของเรา เราได้เจิมเขา
ไว้แล้ว

21 เพื่อว่ามือของเราจะอยู่กับเขาเป็นนิตย์ และ
แขนของเราจะเสริมก�าลังของเขา

ลูกา 4:18 `พระวิญญาณแห่งองค์
พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะ
ว่าพระองค์ ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน 
พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะ
ได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ

ยอห์น 3:34 เพราะพระองค์ ผู้ที่พระเจ้า
ทรงใช้มานั้น ทรงกล่าวพระวจนะของ
พระเจ้า เพราะพระเจ้ามิ ได้ทรงประทาน
พระวิญญาณอย่างจ�ากัดแด่พระองค์

ยอห์น 12:3 มารีย์จึงเอาน�้ามันหอมนาระ
ดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิ โลกรัม ซึ่ง
มีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทของพระ
เยซู และเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของ
พระองค์ เรือนก็หอม ฟุ้งไปด้วยกลิ่นน�้ามัน
นั้น

ยอห์น 12:7 พระเยซูจึงตรัสว่า «ช่างเขา
เถิด เขาท�าอย่างนี้เพื่อแสดงถึงวันฝังศพ
ของเรา

กิจการ 10:38 คือเรื่องพระเยซูชาวนา

เพลงสดุดี
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ซาเร็ธว่า พระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพ
อย่างไร และพระเยซูเสด็จไปกระท�าคุณ
ประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพญา
มารเบียดเบียน ด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิต
กับพระองค์

ฮีบรู 1:8 แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า 
`โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ด�ารง
เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ราชธารพระกรแห่ง
อาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกร
เที่ยงธรรม

9 พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรง
เกลียดชังความชั่วช้า ฉะนั้นพระเจ้า คือ 
พระเจ้าของพระองค์ ได้ทรงเจิมพระองค์ ไว้
ด้วยน�้ามันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหาย
ทั้งปวงของพระองค์›

ดูที่: #2; เพลงสดุดี 89:13; อิสยาห์ 41:10; อิสยาห์ 42:1; เศคาริยาห์ 10:12; 
มัทธิว 26:12.

E13 พระเจ้ายืนยันพันธสัญญาของพระเม
สิอาห์

   
เพลงสดุดี 89:22 ศัตรูจะเรียกอะไรจากเขาไม่

ได้ บุตรแห่งความชั่วร้ายจะกดขี่เขาไม่ ได้

มัทธิว 4:1 ครั้งนั้นพระวิญญาณทรงน�า
พระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพญา
มารจะได้มาทดลอง

2 และเมื่อพระองค์ทรงอดพระกระยาหารสี่
สิบวันสี่สิบคืนแล้ว ภายหลังพระองค์ก็ทรง
อยากพระกระยาหาร

3 เมื่อผู้ทดลองมาหาพระองค์ มันก็ทูลว่า «ถ้า
ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อน
หินเหล่านี้ ให้กลายเป็นพระกระยาหาร»

4 ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า «มีพระคัมภีร์
เขียนไว้ว่า `มนุษย์จะบ�ารุงชีวิตด้วยอาหาร

สิ่งเดียวหามิ ได้ แต่บ�ารุงด้วยพระวจนะทุก
ค�าซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า›»

5 แล้วพญามารก็น�าพระองค์ ไปยังนคร
บริสุทธิ์ และให้พระองค์ประทับที่ยอด
หลังคาพระวิหาร

6 แล้วทูลพระองค์ว่า «ถ้าท่านเป็นพระบุตร
ของพระเจ้า จงโจนลงไปเถิด เพราะพระ
คัมภีร์มีเขียนไว้ว่า `พระองค์จะรับสั่งให้
เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่าน และ
เหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ 
เกรงว่าในเวลาหนึ่งเวลาใดเท้าของท่านจะ
กระแทกหิน›»

7 พระเยซูจึงตรัสตอบมันว่า «พระคัมภีร์มี
เขียนไว้อีกว่า `อย่าทดลององค์พระผู้เป็น
เจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน›»

8 อีกครั้งหนึ่งพญามารได้น�าพระองค์ขึ้นไป
บนภูเขาอันสูงยิ่งนัก และได้แสดงบรรดา
ราชอาณาจักรในโลก ทั้งความรุ่งเรืองของ
ราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอด
พระเนตร

9 แล้วได้ทูลพระองค์ว่า «ถ้าท่านจะกราบลง
นมัสการเรา เราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่
ท่าน»

10 พระเยซูจึงตรัสตอบมันว่า «อ้ายซาตาน จง
ไปเสียให้พ้น เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้
ว่า `จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็น
พระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่
ผู้เดียว›»

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 89 เพลงสดุดี 89



152

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 89:23 เราจะขยี้คู่อริของเขาต่อหน้า
เขา และตีผู้ที่เกลียดเขาให้ล้มลง

ยอห์น 15:23 ผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชัง
พระบิดาของเราด้วย

ลูกา 19:27 ฝ่ายพวกศัตรูของเราที่ ไม่
ต้องการให้เราครอบครองเขานั้น จงพาเขา
มาที่นี่และฆ่าเสียต่อหน้าเรา›»

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 2:1-6; เพลงสดุดี 21:8,9; เพลงสดุดี 110:1; เพลงสดุดี 
132:8.

E22 คนรับใช้พระเมสิอาห์จัก ได้รับการ
สรรเสริญ

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 89:24 ความสัตย์สุจริตและความ
เมตตาของเราจะอยู่กับเขา และเขาของเขา
จะเป็นที่เชิดชูโดยนามของเรา

ยอห์น 17:6 ข้าพระองค์ ได้ส�าแดง
พระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่
พระองค์ ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์
จากมวลมนุษย์ โลก คนเหล่านั้นเป็นของ
พระองค์แล้ว และพระองค์ ได้ประทานเขา
ให้แก่ข้าพระองค์ และเขาได้ปฏิบัติตามพ
ระด�ารัสของพระองค์แล้ว

ยอห์น 17:11 บัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ ใน
โลกนี้อีก แต่พวกเขายังอยู่ ในโลกนี้ และข้า
พระองค์ก�าลังจะไปหาพระองค์ ข้าแต่พระ
บิดาผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงโปรดพิทักษ์
รักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ ได้ประทานแก่ข้า

พระองค์ ไว้ โดยพระนามของพระองค์ เพื่อ
เขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนดังข้า
พระองค์กับพระองค์

ยอห์น 17:25 ข้าแต่พระบิดาผู้ชอบธรรม 
โลกนี้ไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้จัก
พระองค์ และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ ได้
ทรงใช้ข้าพระองค์มา

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 89:16,17,28,33; เพลงสดุดี 91:14.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 89:25 เราจะเอามือของเขาวางไว้
บนทะเล และมือขวาของเขาบนแม่น�้าทั้ง
หลาย

อพยพ 23:21 จงเอาใจใส่ทูตนั้นและเชื่อ
ฟังเสียงของเขา อย่าฝ่าฝืนเขาเพราะเขาจะ
ไม่ยกโทษการละเมิดให้เจ้าเลย ด้วยว่าเขา
กระท�าในนามของเรา

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1.

เพลงสดุดี
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A05 ความสัมพันธ์ของพระเมสิอาห์กับ 
บิดาของพระองค์

B01 พระเมสิอาห์คือพระบุตรของพระเจ้า

เพลงสดุดี 89:26 เขาจะร้องต่อเราว่า 
`พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ 
พระเจ้าของข้าพระองค์ และเป็นศิลาแห่ง
ความรอดของข้าพระองค์›

มัทธิว 11:27 พระบิดาของเราได้ทรงมอบ
สิ่งสารพัดให้แก่เรา และไม่มี ใครรู้จักพระ
บุตรนอกจากพระบิดา และไม่มี ใครรู้จัก
พระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตร
ประสงค์จะส�าแดงให้รู้

ลูกา 23:46 พระเยซูทรงร้องเสียงดัง
ตรัสว่า «พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิต
วิญญาณของข้าพระองค์ ไว้ ในพระหัตถ์ของ
พระองค์» ตรัสอย่างนั้นแล้ว จึงทรงปล่อย
พระวิญญาณจิตให้ออกไป

ยอห์น 14:7 ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้ว 
ท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย และ
ตั้งแต่นี้ ไปท่านก็รู้จักพระองค์และได้เห็น
พระองค์»

ยอห์น 14:23 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า «ถ้า
ผู้ ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามค�าของเรา 
และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา แล้วพระ
บิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา

ยอห์น 20:17 พระเยซูตรัสกับเธอว่า «อย่า
แตะต้องเรา เพราะเรายังมิ ได้ขึ้นไปหาพระ
บิดาของเรา แต่จงไปหาพวกพี่น้องของเรา 
และบอกเขาว่า เราจะขึ้นไปหาพระบิดาของ
เราและพระบิดาของท่านทั้งหลาย และไป
หาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้ง
หลาย»

2 โครินธ์ 6:18 เราจะเป็นบิดาของพวกเจ้า

และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรสาวของ
เรา› องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้ง
สิ้นได้ตรัสดังนั้น

ฮีบรู 1:5 เพราะว่ามีผู้ ใดบ้างในบรรดาทูต
สวรรค์ที่พระองค์ ได้ตรัสแก่เขาในเวลาใดว่า 
`ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ ให้ก�าเนิด
แก่ท่านแล้ว› และยังตรัสอีกว่า `เราจะเป็น
บิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา›

วิวรณ์ 3:21 ผู้ ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้
นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเรา เหมือน
กับที่เรามีชัยชนะแล้ว และได้นั่งกับพระ
บิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์

ดูที่: 2 ซามูเอล 22:47; 1 พงศาวดาร 22:10; เพลงสดุดี 18:46; เพลงสดุดี 
62:2,6,7; เพลงสดุดี 95:1; มัทธิว 10:32,33; มัทธิว 26:39,42; ยอห์น 8:54; 

ยอห์น 11:41; กาลาเทีย 4:6.

A04 พระเมสิอาห์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
B01 พระเมสิอาห์คือพระบุตรของพระเจ้า
E13 พระเจ้ายืนยันพันธสัญญาของพระเม

สิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

เพลงสดุดี 89:27 และเราจะให้เขาเป็นบุตร
หัวปีของเราด้วย สูงกว่าบรรดากษัตริย์
แห่งแผ่นดินโลก

28 เราจะเก็บความเมตตาของเราไว้ ให้เขา
เป็นนิตย์ และพันธสัญญาของเราจะตั้ง
มั่นคงอยู่เพื่อเขา

29 เราจะสถาปนาเชื้อสายของเขาไว้เป็น
นิตย์ ทั้งบัลลังก์ของเขาให้ด�ารงตราบเท่า
กาลของฟ้าสวรรค์

กิจการ 13:32 เราน�าข่าวประเสริฐนี้มา
แจ้งแก่ท่านทั้งหลายว่า พระสัญญาซึ่งทรง
ประทานแก่บรรพบุรุษของเรา

เพลงสดุดี
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33 พระเจ้าได้ทรงให้ส�าเร็จตามนั้นแก่เราผู้
เป็นลูกหลานของคนเหล่านั้น คือในการที่
พระองค์ทรงให้พระเยซูกลับคืนพระชนม์ 
เหมือนมีค�าเขียนไว้ ในหนังสือสดุดีบทที่
สองว่า `ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ ให้
ก�าเนิดแก่ท่านแล้ว›

34 ส่วนข้อที่พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืน
พระชนม์ มิ ให้กลับเปื่อยเน่าอีกเลย 
พระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่า `เราจะให้ความ
เมตตาอันแน่นอนของเราซึ่งได้สัญญาไว้กับ
ดาวิดให้แก่ท่าน›

ฮีบรู 1:5 เพราะว่ามีผู้ ใดบ้างในบรรดาทูต
สวรรค์ที่พระองค์ ได้ตรัสแก่เขาในเวลาใดว่า 
`ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ ให้ก�าเนิด
แก่ท่านแล้ว› และยังตรัสอีกว่า `เราจะเป็น
บิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา›

6 และอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงน�าพระ
บุตรองค์หัวปีนั้นเข้ามาในโลก พระองค์ก็
ตรัสว่า `ให้บรรดาพวกทูตสวรรค์ทั้งสิ้นของ
พระเจ้านมัสการท่าน›

7 ส่วนพวกทูตสวรรค์นั้น พระองค์ตรัสว่า 
`พระองค์ทรงบันดาลพวกทูตสวรรค์ของ
พระองค์ ให้เป็นดุจลม และทรงบันดาล
ผู้รับใช้ของพระองค์ ให้เป็นดุจเปลวเพลิง›

8 แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า `โอ 
พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ด�ารง
เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ราชธารพระกรแห่ง
อาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกร
เที่ยงธรรม

โคโลสี 1:15 พระองค์ทรงเป็นพระฉาย
ของพระเจ้า ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ทรง
เป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง

16 เพราะว่าโดยพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้าง
ขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่ง
ซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์
แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็น
เทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครอง หรือ
ศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดย

พระองค์และเพื่อพระองค์
17 พระองค์ทรงด�ารงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง 

และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่ โดย
พระองค์

18 พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสต
จักร พระองค์ทรงเป็นที่เริ่มต้น เป็นบุตร
หัวปีที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อ
พระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้ง
ปวง

19 ด้วยว่าเป็นที่ชอบพระทัยพระบิดาที่จะให้
ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นมีอยู่ ในพระองค์

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1; #2; #4; โรม 8:20.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
 de Messias. 

เพลงสดุดี 89:35 เราปฏิญาณด้วยความ
บริสุทธิ์ของเราเด็ดขาดว่า เราจะไม่มุสาต่อ
ดาวิด

36 เชื้อสายของเขาจะด�ารงอยู่เป็นนิตย์ 
บัลลังก์ของเขาจะยืนนานอย่างดวง
อาทิตย์ต่อหน้าเรา

37 จะสถาปนาไว้อย่างดวงจันทร์เป็นนิตย์ 
และเหมือนสักขีพยานอันสัตย์ซื่อใน
ท้องฟ้า» เซลาห์

ลูกา 1:32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และ
จะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด 
พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรง

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 89 เพลงสดุดี 89
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ประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของ
ท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ดูที่: อิสยาห์ 9:8; วิวรณ์ 1:5.

A04 พระเมสิอาห์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

เพลงสดุดี 90:2 ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้น
มา ก่อนที่พระองค์ทรงให้ก�าเนิดแผ่นดิน
โลกและพิภพ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล

ยอห์น 1:1 ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะ
ทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับ
พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

ดูที่: สุภาษิต 8:22-26; อิสยาห์ 44:6; ฮีบรู 1:10-12; ฮีบรู 13:8; วิวรณ์ 1:8.

E03 สิ่งย่ัวยวนของพระเมสิอาห์

เพลงสดุด ี91:11 เพราะพระองคจ์ะรบัสัง่เหลา่
ทูตสวรรค์ของพระองค์ ในเร่ืองทา่น ใหร้ะ
แวดระวังท่านในทางทัง้ปวงของทา่น

12 เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรง
ว่าเท้าของท่านจะกระแทกหิน

ลูกา 4:9 แล้วมารจึงน�าพระองค์ ไปยังกรุง
เยรูซาเล็ม และให้พระองค์ประทับอยู่ที่ยอด
หลังคาพระวิหาร แล้วทูลพระองค์ว่า «ถ้า
ท่านเป็นพระบุตรพระเจ้า จงโจนลงไปจาก
ที่นี่เถิด

10 เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า `พระองค์
จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ ให้

ป้องกันรักษาท่านไว้›
11 และ `เหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชู

ท่านไว้ เกรงว่าในเวลาหนึ่งเวลาใดเท้าของ
ท่านจะกระแทกหิน›»

12 พระเยซูจึงตรัสตอบมารว่า «มีค�ากล่าวไว้
ว่า `อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็น
พระเจ้าของท่าน›»

ดูที่: มัทธิว 4:6; ฮีบรู 1:14.

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

เพลงสดุดี 91:13 ท่านจะเหยียบสิงโตและ
งูเห่า ท่านจะย�่าสิงโตหนุ่มและมังกร

 มาระโก 16:18 เขาจะจับงูได้ ถ้าเขาดื่มยา
พิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และ
เขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่า
นั้นจะหายโรค»

กจิการ 28:3 เปาโลเกบ็กิง่ไมแ้หง้มดัหนึง่
มาใส่ ไฟ มงีพูษิตวัหนึง่ออกมาเพราะถกูความ
รอ้นกดัมอืของเปาโลตดิอยู่

4 เมือ่พวกชาวปา่นัน้เห็นงตูดิหอ้ยอยูท่ีม่อืของ
เปาโล จงึพดูกนัว่า «คนนีค้งเปน็ผูฆ้า่คน
แนน่อน ถงึแมว้า่รอดพน้จากทะเลแลว้ พระ
ผูท้รงธรรมกยั็งไมย่อมใหร้อดตายไปได»้

5 แต่เปาโลได้สะบัดมือให้งูตกลงไปในไฟ 
และหาเป็นอันตรายประการใดไม่

2 ทิ โมธ ี4:17 แตอ่งคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ทรง
ประทบัอยูก่บัขา้พเจา้ และไดท้รงประทาน
ก�าลงัใหข้า้พเจา้ ขา้พเจา้จงึประกาศพระวจนะ
ไดอ้ยา่งเตม็ที ่เพือ่ใหค้นตา่งชาตทิัง้ปวงไดย้นิ 
ดงันัน้ขา้พเจา้จงึรอดพน้จากปากสงิโตนัน้

ดูที่: อิสยาห์ 1:6-8; อิสยาห์ 35:9; อิสยาห์ 65:25; ดาเนียล 6:21; วิวรณ์ 5:5.

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 89, 90 & 91 เพลงสดุดี 91
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F01 ความตายของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

G01 การฟ้ืนคืนชีพของพระเมสิอาห์ เป็น
ไปตามค�าพยากรณ์

G03 ความชื่นชมยินดีของพระเมสิอาห์
เป็นไปตามค�าพยากรณ์

เพลงสดุด ี91:14 เพราะเขาผกูพนักบัเราดว้ย
ความรัก เราจงึจะชว่ยเขาให้พน้ เราจะตัง้เขา
ไว้ ในท่ีสงู เพราะเขารูจ้กันามของเรา

15 เขาจะร้องทูลเรา และเราจะตอบเขา เราจะ
อยู่กับเขาในยามล�าบาก เราจะช่วยเขาให้พ้น
และให้เกียรติเขา

16 เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว และ
ส�าแดงความรอดของเราแก่เขา

 
ยอห์น 12:28 ข้าแต่พระบิดา ขอให้

พระนามของพระองค์ ได้รับเกียรติ» แล้ว
ก็มีพระสุรเสียงมาจากฟ้าว่า «เราได้ ให้รับ
เกียรติแล้ว และจะให้รับเกียรติอีก»

ยอห์น 13:32 ถ้าพระเจ้าได้รับเกียรติ
เพราะพระบุตร พระเจ้าก็จะทรงประทาน
ให้พระบุตรมีเกียรติ ในพระองค์เอง และ
พระเจ้าจะทรงให้มีเกียรติเดี๋ยวนี้

ยอห์น 14:23 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า «ถ้า
ผู้ ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามค�าของเรา 
และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา แล้วพระ
บิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา

ยอห์น 16:14 พระองค์จะทรงให้เราได้รับ
เกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่
เป็นของเรามาส�าแดงแก่ท่านทั้งหลาย

ยอห์น 16:27 เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรง
รักท่านทั้งหลาย เพราะท่านรักเราและเชื่อว่า
เรามาจากพระเจ้า

ยอหน์ 21:19 ทีพ่ระองคต์รัสอยา่งนัน้เพือ่

แสดงวา่ เปโตรจะถวายเกียรตแิดพ่ระเจา้
ดว้ยความตายอยา่งไร ครัน้พระองคต์รสัอยา่ง
นัน้แล้วจงึสัง่เปโตรวา่ «จงตามเรามาเถดิ»

ฮีบรู 5:7 ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อพระองค์ด�ารง
อยู่ ในเนื้อหนังนั้น พระองค์ ได้ถวายค�า
อธิษฐาน และทูลวิงวอนด้วยทรงกันแสง
มากมายและน�้าพระเนตรไหล ต่อพระเจ้า
ผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ ให้พ้นจาก
ความตายได้ และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะ
พระองค์นั้นได้ย�าเกรง

8 ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตร พระองค์
ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟัง โดย
ความทุกข์ล�าบากที่พระองค์ ได้ทรงทนเอา

ดูที่: โรม 8:28; เพลงสดุดี 18:3,4; เพลงสดุดี 16:10; เพลงสดุดี 21:4; เพลง
สดุดี 61:5,6.

A04 พระเมสิอาห์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
D04 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ

กษัตริย์

เพลงสดุดี 93:1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบ
ครอง พระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่ พระเย
โฮวาห์ทรงสวมก�าลัง พระองค์ทรงเอาพระ
ก�าลังคาดพระองค์ โลกได้สถาปนาไว้แล้ว 
มันจะไม่หวั่นไหว

2 พระที่นั่งของพระองค์ ได้สถาปนาไว้แล้ว
ตั้งแต่กาลดึกด�าบรรพ์ พระองค์ด�ารงอยู่
ตั้งแต่นิรันดร์กาล

สภุาษติ 8:22 พระเยโฮวาหท์รงเปน็เจา้ของ
เราในเมือ่พระองคท์รงเริม่งานของพระองค์ 
กอ่นบรรดาพระราชกจิโบราณของพระองค์

23 เราถูกสถาปนาไว้ตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์มาแล้ว 
ตั้งแต่แรก ก่อนปฐมกาลของแผ่นดินโลก

ฮีบรู 1:2 แต่ ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 91 เพลงสดุดี 91 & 93
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ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่ง
พระองค์ ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้ง
ปวงเป็นมรดก พระองค์ ได้ทรงสร้างกัลป
จักรวาลโดยพระบุตร

3 พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของ
พระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกัน
กับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิ่งไว้ โดย
พระด�ารัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เมื่อพระ
บุตรได้ทรงช�าระบาปของเราด้วยพระองค์
เองแล้ว ก็ ได้ทรงประทับนั่ง ณ เบื้องขวา
พระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบน

วิวรณ์ 19:6 แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงดุจ
เสียงฝูงชนเป็นอันมาก ดุจเสียงน�้ามาก
หลาย และดุจเสียงฟ้าร้องสนั่นว่า «อาเลลูยา 
เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด ทรงครอบครองอยู่

7 ขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดีและถวายพระ
เกียรติแด่พระองค์ เพราะว่าถึงเวลามงคล
สมรสของพระเมษโปดกแล้ว และมเหสี
ของพระองค์ ได้เตรียมตัวพร้อมแล้ว

ดูที่: #1; #2; มีคาห์ 5:2; ฮีบรู 1:10-12; ฮีบรู 13:8; วิวรณ์ 1:8,17,18.

A08 ชื่อและต�าแหน่งของพระเมสิอาห์
H05 ความรุ่งโรจน์และอ�านาจใหม่ของ 

พระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 95:1 มาเถิด ให้เราทั้งหลายร้อง
เพลงถวายพระเยโฮวาห์ ให้เรากระท�าเสียง
ชื่นบานถวายศิลาแห่งความรอดของพวกเรา

2 ให้เราทั้งหลายเข้ามาอยู่เฉพาะเบื้องพระ
พักตร์พระองค์ด้วยโมทนา ให้เรากระท�า
เสียงชื่นบานถวายพระองค์ด้วยบทเพลง
สดุดี

3 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่ง 
และทรงเป็นกษัตริย์ ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้ง
หลาย

2 ซามูเอล 22:2 พระองค์ท่านตรัสว่า «พระ
เยโฮวาห์ทรงเป็นศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วย
ให้รอดพ้นของข้าพเจ้า

2 ซามูเอล 22:32 เพราะผู้ ใดเป็นพระเจ้า
นอกจากพระเยโฮวาห์ และผู้ ใดเล่าเป็นศิลา
นอกจากพระเจ้าของเรา

2 ซามูเอล 22:47 พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์
อยู่ และศิลาของข้าพระองค์เป็นที่สรรเสริญ 
พระเจ้าของศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์
เป็นที่ยกย่อง

2 ซามูเอล 23:3 พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ทรงลั่นพระวาจา ศิลาแห่งอิสราเอลได้ตรัส
กับข้าพเจ้าว่า `ผู้ที่ปกครองมนุษย์ต้องเป็น
คนชอบธรรม คือปกครองด้วยความย�าเกรง
พระเจ้า

1 โครินธ์ 10:4 และได้ดื่มน�้าฝ่ายจิต
วิญญาณอันเดียวกันทุกคน เพราะว่าเขาได้ดื่ม
น�้าซึ่งไหลออกมาจากศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่
ติดตามเขามา ศิลานั้นคือพระคริสต์

ดูที่: #1; #4; พระราชบัญญัติ 32:4,15,18; เพลงสดุดี 18:1,2,31,46; เพลง
สดุดี 19:14; เพลงสดุดี 31:2,3; เพลงสดุดี 62:2,6,7; เพลงสดุดี 71:3; เพลง

สดุดี 73:26; เพลงสดุดี 78:35; เพลงสดุดี 89:26; เพลงสดุดี 92:15; เพลงสดุดี 
94:22; เพลงสดุดี 144:1; อิสยาห์ 26:4; อิสยาห์ 30:29; อิสยาห์ 44:8.

B06 พระเมสิอาห์คือคนเลี้ยงแกะที่ดี
E26 การไถ่บาปของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 95:7 เพราะพระองค์ทรงเป็น
พระเจ้าของเรา และเราเป็นประชาชนแห่ง
ทุ่งหญ้าของพระองค์ และเป็นแกะแห่ง
พระหัตถ์ของพระองค์ วันนี้ ถ้าท่านทั้ง
หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์

8 อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างใน
ครั้งกบฏนั้น เหมือนอย่างในวันที่ถูกทดลอง
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ในถิ่นทุรกันดาร
9 เมื่อบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอา

เราเข้าพิสูจน์ และได้เห็นกิจการของเรา
10 เราจึงเคืองคนชั่วอายุนั้นอยู่สี่สิบปีและว่า 

«เขาเป็นชนชาติที่มี ใจมักหลงผิด เขาไม่รู้
จักทางทั้งหลายของเรา»

11 เพราะฉะนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความพิ โรธ
ของเราว่า «เขาจะไม่ ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของ
เรา»

มัทธิว 11:28 บรรดาผู้ท�างานเหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะ
ให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข

29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจาก
เรา เพราะว่าเรามี ใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง 
และท่านทั้งหลายจะพบที่สงบสุขในใจของ
ตน

ยอห์น 10:14 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี และเรา
รู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา

15 เหมือนพระบิดาทรงรู้จักเรา เราก็รู้จักพระ
บิดาด้วย และชีวิตของเรา เราสละเพื่อฝูง
แกะ

16 แกะอื่นซึ่งมิ ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่ 
แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วย และแกะ
เหล่านั้นจะฟังเสียงของเรา แล้วจะรวมเป็น
ฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว

ฮีบรู 3:7 เหตุฉะนั้น ตามที่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ตรัสว่า `วันนี้ ถ้าท่านทั้งหลายจะฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์

8 อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างใน
ครั้งกบฏนั้น เหมือนอย่างในวันที่ถูกทดลอง
ในถิ่นทุรกันดาร

9 เมื่อบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอา
เราเข้าพิสูจน์ และได้เห็นกิจการของเราถึงสี่
สิบปี

10 เพราะเหตุนั้นเราจึงเคืองคนชั่วอายุนั้น 
และว่า «ใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอ เขาไม่รู้
จักทางทั้งหลายของเรา»

11 ดังนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความพิ โรธของ
เราว่า «เขาจะไม่ ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเรา»›

12 ท่านพี่น้องทั้งหลาย จงระวังให้ดี เพื่อจะไม่มี
ผู้หนึ่งผู้ ใดในพวกท่านมี ใจชั่วและไม่เชื่อ 
แล้วก็หลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

13 ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวัน ตลอด
เวลาที่เรียกว่า «วันนี้» เพื่อว่าจะไม่มีผู้ ใดใน
พวกท่านมี ใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กล
ของบาป

14 เพราะว่าถ้าเรายึดความไว้วางใจที่เรามีอยู่
ตอนต้นไว้ ให้มั่นคงจนถึงที่สุด เราก็กลาย
มาเป็นผู้มีส่วนกับพระคริสต์

15 เมื่อมีค�ากล่าวไว้ว่า `วันนี้ ถ้าท่านทั้งหลาย
จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิตใจ
ของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในครั้งกบฏ
นั้น›

16 เพราะบางคน เมื่อเขาได้ยินแล้ว ก็ยังได้
กบฏอยู่ แต่มิ ใช่ทุกคนที่ โมเสสได้น�าออก
จากประเทศอียิปต์

17 และใครหนอที่พระองค์ ได้ทรงโทมนัส
ตลอดสี่สิบปีนั้น ก็คนเหล่านั้นที่กระท�าบาป 
และซากศพของเขาทิ้งอยู่ ในถิ่นทุรกันดาร
มิ ใช่หรือ

18 และแก่ ใครหนอที่พระองค์ ได้ทรงปฏิญาณ
ว่า เขาจะไม่ ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของพระองค์ 
ก็คนเหล่านั้นที่ ไม่เชื่อมิ ใช่หรือ

19 ฉะนั้นเราจึงรู้ว่า เขาไม่สามารถเข้าไปสู่ที่
สงบสุขนั้นได้เพราะเขาไม่ ได้เชื่อ

ฮีบรู 4:1 เหตุฉะนั้น เมื่อมีพระสัญญาทรง
ประทานไว้แล้วว่า จะให้เข้าในที่สงบสุขของ
พระองค์ ให้เราทั้งหลายมีความย�าเกรงว่า ใน
พวกท่านอาจจะมีผู้หนึ่งผู้ ใดเหมือนไปไม่
ถึง

2 เพราะว่าเราได้มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
ให้แก่เราแล้ว เหมือนแก่เขาเหล่านั้นด้วย 
แต่ว่าถ้อยค�าซึ่งเขาได้ยินนั้นไม่ ได้เป็น
ประโยชน์แก่เขา เพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อ
พ้องกับผู้ที่ ได้ยิน

3 เพราะว่าเราทั้งหลายที่เชื่อแล้วก็เข้าในที่
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สงบสุขนั้น เหมือนพระองค์ ได้ตรัสไว้แล้ว
ว่า `ตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความพิ โรธ
ของเราว่า «เขาจะไม่ ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของ
เรา»› แม้ว่างานนั้นส�าเร็จแล้วตั้งแต่วางราก
สร้างโลก

4 และมีข้อหนึ่งที่พระองค์ ได้ตรัสถึงวันที่เจ็ด
ดังนี้ว่า `ในวันที่เจ็ดพระเจ้าทรงพักการงาน
ทั้งสิ้นของพระองค์›

5 และแห่งเดียวกันนั้นได้ตรัสอีกว่า `เขาจะไม่
ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเรา›

6 ครั้นเห็นแล้วว่ายังมีช่องให้บางคนเข้าใน
ที่สงบสุขนั้น และคนเหล่านั้นที่ ได้ยินข่าว
ประเสริฐคราวก่อนไม่ ได้เข้าเพราะเขาไม่
เชื่อ

7 พระองค์จึงได้ทรงก�าหนดวันหนึ่งไว้อีก คือ
กล่าวในคัมภีร์ของดาวิดครั้นล่วงไปช้านาน
แล้วว่า «วันนี้» เหมือนตรัสเมื่อคราวก่อน
แล้วว่า `วันนี้ ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระ
สุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่าน
แข็งกระด้างไป›

8 เพราะว่าถ้าโยชูวาได้พาเขาเข้าสู่ที่สงบสุข
นั้นแล้ว พระองค์ก็คงมิ ได้ตรัสในภายหลัง
ถึงวันอื่นอีก

9 ฉะนั้นจึงยังมีสะบาโตส�าหรับชนชาติของ
พระเจ้า

10 ด้วยว่าคนใดที่ ได้เข้าไปในที่สงบสุขของ
ตนแล้ว ก็ ได้หยุดการงานของตน เหมือน
พระเจ้าได้ทรงหยุดจากพระราชกิจของ
พระองค์

11 เหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายอุตส่าห์เข้าในที่
สงบสุขนั้น เพื่อมิ ให้ผู้หนึ่งผู้ ใดตกหลง
ไปในการไม่เชื่อเช่นเขาเหล่านั้นซึ่งเป็น
ตัวอย่าง

1 เปโตร 2:25 เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็น
เหมือนแกะที่พลัดฝูงไป แต่บัดนี้ ได้กลับ
มาหาพระผู้เลี้ยง และเจ้าอธิการแห่งจิต
วิญญาณของท่านทั้งหลายแล้ว

ยูดาส 1:5 ถึงแม้ว่าท่านรู้ข้อความเหล่า

นี้ตลอดแล้วก็ตาม ข้าพเจ้าจึงปรารถนาให้
ท่านทั้งหลายระลึกถึงว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้ทรงโปรดให้พลไพร่นั้นรอดจากแผ่นดิน
อียิปต์แล้ว ภายหลังพระองค์ ได้ทรงท�าลาย
คนเหล่านั้นที่ ไม่เชื่อพระองค์เสีย

ดูที่: ปฐมกาล 2:2,3; อพยพ 17:2-7; กันดารวิถี 14:11-30; พระราชบัญญัติ 
1:34,35; พระราชบัญญัติ 2:14-16; เพลงสดุดี 78:17,18,40,41,56; กิจการ 

20:28; 1 โครินธ์ 10:9; ฮีบรู 11:16; ฮีบรู 12:25; วิวรณ์ 14:13.

E15 พระเมสิอาห์จักน�าความช่ืนชมยินดี

เพลงสดุดี 96:1 จงร้องเพลงบทใหม่ถวาย
พระเยโฮวาห์ แผ่นดินโลกทั้งสิ้น จงร้อง
เพลงถวายพระเยโฮวาห์

2 จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ สรรเสริญ
พระนามของพระองค์ จงประกาศความรอด
ของพระองค์ทุกๆวัน

3 จงเล่าถึงสง่าราศีของพระองค์ท่ามกลาง
บรรดาประชาชาติ ถึงการมหัศจรรย์ของ
พระองค์ท่ามกลางบรรดาชนชาติทั้งหลาย

มัทธิว 28:19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจง
ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาใน
พระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

ลูกา 24:47 และจะต้องประกาศใน
พระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่ 
และเรื่องยกบาปทั่วทุกประเทศ ตั้งต้นที่กรุง
เยรูซาเล็ม

เอเฟซัส 1:3 จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า 
พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่าย
วิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถาน
โดยพระคริสต์

วิวรณ์ 5:13 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่ง
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มีชีวิตทั้งหมด ทั้งในสวรรค์ ในแผ่นดินโลก 
ใต้แผ่นดินโลก ในมหาสมุทร และบรรดาที่
อยู่ ในที่เหล่านั้น ร้องว่า «ขอให้ค�าสดุดีและ
เกียรติ และสง่าราศีและฤทธิ์เดช จงมีแด่
พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง และแด่พระ
เมษโปดกตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 14:6 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นทูต
สวรรค์อีกองค์หนึ่งที่บินอยู่ ในท้องฟ้า เพื่อ
ประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะแก่คน
ทั้งหลายที่อยู่ ในโลก แก่ทุกชาติ ทุกตระกูล 
ทุกภาษา และประชากร

7 ท่านประกาศด้วยเสียงอันดังว่า «จงย�าเกรง
พระเจ้า และถวายสง่าราศีแด่พระองค์ 
เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษา
แล้ว และจงนมัสการพระองค์ `ผู้ ได้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล› และ
บ่อน�้าพุทั้งหลาย»

H01 การกลับมาของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 96:7 โอ ตระกูลของชนชาติทั้ง
หลายเอ๋ย จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงถวาย
สง่าราศีและก�าลังแด่พระเยโฮวาห์

8 จงถวายสง่าราศีซึ่งควรแก่พระนามของ
พระองค์แด่พระเยโฮวาห์ จงน�าเครื่องบูชา
และมายังบริเวณพระนิเวศของพระองค์

9 จงนมัสการพระเยโฮวาห์ด้วยเครื่องประดับ
แห่งความบริสุทธิ์ ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงตัว
สั่นต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์

10 จงพูดท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่าพระ
เยโฮวาห์ทรงครอบครอง เออ พิภพจะถูก

สถาปนาเพื่อมันจะไม่หวั่นไหวเลย พระองค์
จะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความ
ชอบธรรม

11 จงให้ฟ้าสวรรค์เปรมปรีดิ์ และแผ่นดินโลก
ยินดี ให้ทะเลค�ารน กับสิ่งทั้งปวงที่อยู่ ใน
นั้น

12 ให้ทุ่งนาเริงโลด กับสิ่งทุกอย่างที่อยู่ ในนั้น 
แล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของป่าไม้จะปลาบปลื้ม
ยินดี

13 เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์เสด็จมา ด้วยพระองค์เสด็จมา
พิพากษาโลก พระองค์จะทรงพิพากษาโลก
ด้วยความชอบธรรม และชนชาติทั้งหลาย
ด้วยความจริงของพระองค์

กาลาเทีย 1:16 ที่จะทรงส�าแดงพระบุตร
ของพระองค์ ในตัวข้าพเจ้า เพื่อให้ข้าพเจ้า
ประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตินั้น ใน
ทันทีนั้นข้าพเจ้าก็ ไม่ ได้ปรึกษากับเนื้อ
หนังและเลือดเลย

1 เธสะโลนิกา 4:16 ด้วยว่าองค์พระผู้
เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียง
กู่ก้อง ด้วยส�าเนียงของเทพบดี และด้วย
เสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตาย
แล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน

17 หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และ
เหลืออยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคน
เหล่านั้น เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าใน
ฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์
พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์

18 เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันและกันด้วย
ถ้อยค�าเหล่านี้เถิด

2 เธสะโลนิกา 1:10 ในวันนั้น เมื่อ
พระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับเกียรติ ในพวก
วิสุทธิชนของพระองค์ และเพื่อให้เป็นที่
อัศจรรย์ ใจแก่คนทั้งปวงที่เชื่อ (เพราะท่าน
ก็ ได้เชื่อค�าพยานของเรา)
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2 ทิ โมธี 4:8 ตั้งแต่นี้ ไป มงกุฎแห่งความ
ชอบธรรมก็เตรียมไว้ส�าหรับข้าพเจ้าแล้ว ซึ่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้พิพากษาอันชอบธรรม 
จะทรงประทานแก่ข้าพเจ้าในวันนั้น และ
มิ ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้น แต่จะทรง
ประทานแก่คนทั้งปวงที่รักการเสด็จมาของ
พระองค์

ทิตัส 2:13 คอยความหวังอันมีสุข และ
การปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่
ยิ่ง และพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา

2 เปโตร 3:12 คอยท่าและกระหายที่จะให้
วันของพระเจ้ามาถึง เมื่อไฟจะติดท้องฟ้า
อากาศให้ละลายไป และโลกธาตุจะละลายไป
ด้วยไฟอันร้อนยิ่ง

วิวรณ์ 11:18 เหล่าประชาชาติมีความ
โกรธแค้น แต่พระพิ โรธของพระองค์ก็มา
ถึงแล้ว ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษา
คนทั้งหลายที่ตายไปแล้ว และถึงเวลาที่
พระองค์จะทรงประทานบ�าเหน็จแก่ผู้รับ
ใช้ของพระองค์ คือพวกศาสดาพยากรณ์ 
และวิสุทธิชนทั้งปวง และแก่คนทั้งหลาย
ที่ย�าเกรงพระนามของพระองค์ทั้งผู้น้อย
ผู้ ใหญ่ และถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรง
ท�าลายคนที่ท�าลายแผ่นดินโลก»

วิวรณ์ 19:11 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์
เปิดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง 
พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่า «สัตย์ซื่อ
และสัตย์จริง» พระองค์ทรงพิพากษาและ
กระท�าสงครามด้วยความชอบธรรม

ดูที่: #1; #2; #6.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 97:1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบ
ครอง จงให้แผ่นดินโลกเปรมปรีดิ์ ให้เกาะ
เล็กๆมากมายนั้นยินดี

2 เมฆและความมืดทึบอยู่รอบพระองค์ ความ
ชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐาน
แห่งบัลลังก์ของพระองค์

3 ไฟลุกอยู่ข้างหน้าพระองค์และไหม้ปฏิปักษ์
ของพระองค์รอบข้างเสีย

4 ฟ้าแลบของพระองค์กระท�าให้พิภพสว่าง 
แผ่นดินโลกเห็นแล้วสั่นสะท้าน

5 ภูเขาละลายอย่างขี้ผึ้งต่อเบื้องพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้
เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

6 ฟ้าสวรรค์ป่าวร้องความชอบธรรมของ
พระองค์ และชนชาติทั้งหลายเห็นสง่าราศี
ของพระองค์

2 เธสะโลนิกา 1:8 ในเปลวเพลิงจะ
ลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ ไม่รู้จักพระเจ้า 
และแก่คนที่ ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ฮีบรู 12:29 เพราะว่าพระเจ้าของเรานั้น
ทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ

2 เปโตร 3:10 แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็น
เจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่อง
มาในเวลากลางคืน และในวันนั้นท้องฟ้าจะ
ล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง และโลก
ธาตุจะสลายไปด้วยไฟอันร้อนยิ่ง และแผ่น
ดินโลกกับการงานทั้งปวงที่มีอยู่ ในนั้นจะ
ต้องไหม้เสียสิ้นด้วย

11 เมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไป
หมดสิ้นเช่นนี้ ท่านทั้งหลายควรจะเป็น
คนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และที่เป็นอย่าง
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พระเจ้า
12 คอยท่าและกระหายที่จะให้วันของพระเจ้า

มาถึง เมื่อไฟจะติดท้องฟ้าอากาศให้ละลาย
ไป และโลกธาตุจะละลายไปด้วยไฟอันร้อน
ยิ่ง

วิวรณ์ 1:7 `ดูเถิด พระองค์จะเสด็จ
มาในเมฆ และนัยน์ตาทุกดวงและคน
เหล่านั้นที่ ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์ 
และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร�่าไห้เพราะ
พระองค์› จงเป็นไปอย่างนั้น เอเมน

วิวรณ์ 5:13 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่ง
มีชีวิตทั้งหมด ทั้งในสวรรค์ ในแผ่นดินโลก 
ใต้แผ่นดินโลก ในมหาสมุทร และบรรดาที่
อยู่ ในที่เหล่านั้น ร้องว่า «ขอให้ค�าสดุดีและ
เกียรติ และสง่าราศีและฤทธิ์เดช จงมีแด่
พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง และแด่พระ
เมษโปดกตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 6:16 พวกเขาร้องบอกกับภูเขา
และโขดหินว่า «จงล้มทับเราเถิด จงซ่อน
เราไว้ ให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ 
ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่ง และให้พ้นจาก
พระพิ โรธของพระเมษโปดกนั้น

17 เพราะว่าวันส�าคัญแห่งพระพิ โรธของ
พระองค์มาถึงแล้ว และผู้ ใดจะทนอยู่ ได้
เล่า»

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 19:2 `เพราะว่าการพิพากษา
ของพระองค์เที่ยงตรงและชอบธรรม› 
พระองค์ ได้ทรงพิพากษาลงโทษหญิง

แพศยาคนส�าคัญนั้น ที่ ได้กระท�าให้แผ่น
ดินโลกชั่วไปด้วยการล่วงประเวณีของนาง 
และ `พระองค์ ได้ทรงแก้แค้นผู้หญิงนั้น
เพื่อทดแทนโลหิตแห่งพวกผู้รับใช้ของ
พระองค์›»

ดูที่: #1; #6; #7.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

เพลงสดดุ ี98:1 จงรอ้งเพลงบทใหมถ่วายพระ
เยโฮวาหเ์พราะพระองค์ ไดท้รงกระท�าการ
มหศัจรรย ์พระหัตถ์ขวาและพระกรบรสิทุธิ์
ของพระองค์ ไดน้�าความมชียัมา

2 พระเยโฮวาห์ทรงกระท�าให้ความรอดของ
พระองค์เป็นที่รู้จัก พระองค์ทรงส�าแดง
ความชอบธรรมของพระองค์อย่างเปิดเผย
ท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ

3 พระองค์ทรงระลึกถึงความเมตตาและความ
จริงของพระองค์ต่อวงศ์วานอิสราเอล ที่สุด
ปลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นได้เห็นความรอด
ของพระเจ้าของเรา

อิสยาห์ 52:10 พระเยโฮวาห์ทรงเปลือย
พระกรอันบริสุทธิ์ของพระองค์ท่ามกลาง
สายตาของบรรดาประชาชาติ และที่สุด
ปลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะเห็นความรอด
ของพระเจ้าของเรา

อิสยาห์ 52:15 ท่านก็จะกระท�าให้บรรดา
ประชาชาติเป็นอันมากตกตะลึงฉันนั้น 
บรรดากษัตริย์ก็จะปิดพระโอษฐ์เพราะท่าน
นั้น เพราะเขาทั้งหลายจะเห็นสิ่งที่ ไม่มี ใคร
บอกเขา และเขาจะพิจารณาถึงสิ่งซึ่งเขาไม่
เคยได้ยิน

มัทธิว 28:18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ 
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แล้วตรัสกับเขาว่า «ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่
เราแล้ว

19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอน
ชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนาม
แห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

มาระโก 16:15 ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวก
สาวกว่า «ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก
ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน

ลูกา 1:70 ตามที่พระองค์ ได้ตรัสไว้
ตั้งแต่เริ่มสร้างโลก โดยปากของพวกศาสดา
พยากรณ์บริสุทธิ์ของพระองค์

71 ว่าเราจะรอดพ้นจากพวกศัตรูของเราทั้ง
หลาย และพ้นจากมือของคนทั้งปวงที่ชังเรา

72 จะทรงส�าแดงพระกรุณาซึ่งทรงสัญญาแก่
บรรพบุรุษของเรา และทรงระลึกถึงพันธ
สัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์

73 คือค�าปฏิญาณซึ่งพระองค์ ได้ทรงกระท�าไว้
กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเรา

74 ว่าเมื่อเราทั้งหลายพ้นจากมือศัตรูของเรา
แล้ว จะทรงโปรดให้เราปรนนิบัติพระองค์
โดยปราศจากความกลัว

75 ด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรม
จ�าเพาะพระพักตร์พระองค์ตลอดชีวิตของ
เรา

ลูกา 2:30 เพราะว่าตาของข้าพระองค์
ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว

31 ซึ่งพระองค์ ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้า
บรรดาชนชาติทั้งหลาย

32 เป็นสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติและเป็น
สง่าราศีของพวกอิสราเอล ชนชาติของ
พระองค์»

โรม 10:18 ข้าพเจ้าถามว่า «เขาทั้งหลาย
ไม่ ได้ยินหรือ» เขาได้ยินแล้วจริงๆ `เสียง
ของพวกเขากระจายออกไปทั่วแผ่นดินโลก 

และถ้อยค�าของพวกเขาประกาศออกไปถึงที่
สุดปลายพิภพ›

โรม 15:8    เพราะข้าพเจ้าหมายว่า พระคริสต์
ได้ทรงรับใช้มายังพวกที่เข้าสุหนัตเพื่อ
เห็นแก่ความจริงของพระเจ้า เพื่อจะทรง
ยืนยันพระสัญญาที่ประทานไว้กับบรรดา
บรรพบุรุษนั้น

9 และเพื่อให้คนต่างชาติ ได้ถวายพระ
เกียรติยศแด่พระเจ้าเพราะพระเมตตาของ
พระองค์ ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `เพราะ
เหตุนี้ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์
ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และร้องเพลง
สรรเสริญพระนามของพระองค์›

ดูที่: เลวีนิติ 26:14-45; เพลงสดุดี 106:45; อิสยาห์ 45:21-23; อิสยาห์ 49:6; มี
คาห์ 7:20; ลูกา 3:6.

B13 อ�านาจเด็ดขาดของพระเมสิอาห์
H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ

อาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

เพลงสดุดี 98:4 ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเปล่ง
เสียงชื่นบานถวายแด่พระเยโฮวาห์ เปล่ง
เป็นเสียงเพลงชื่นบานและร้องเพลง
สรรเสริญ

5 จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเยโฮวาห์
ด้วยพิณเขาคู่ ด้วยพิณเขาคู่ คลอด้วยเสียง
เพลงสดุดี

6 ด้วยเสียงแตรและเสียงแตรทองเหลือง
ขนาดเล็กจงกระท�าเสียงชื่นบานต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ คือพระมหากษัตริย์

7 ให้ทะเลค�ารนกับสิ่งทั้งปวงที่อยู่ ในทะเลนั้น 
พิภพและบรรดาผู้อาศัยอยู่ ในนั้น

8 ให้กระแสน�้าตบมือของมัน ให้บรรดาเนิน
เขาปิติยินดีด้วยกัน

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 98 เพลงสดุดี 98
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9 เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก พระองค์จะ
ทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และ
ชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงตรง

มัทธิว 24:30 เมื่อนั้นหมายส�าคัญแห่งบุตร
มนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า `มนุษย์ทุก
ตระกูลทั่วโลกจะไว้ทุกข์› แล้วเขาจะเห็น 
`บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า› 
ทรงฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก

มัทธิว 26:64 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «ท่าน
ว่าถูกแล้ว และยิ่งกว่านั้นอีก เราบอกท่านทั้ง
หลายว่า ในเวลาเบื้องหน้านั้น ท่านทั้งหลาย
จะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาพระหัตถ์
ของผู้ทรงฤทธานุภาพ และเสด็จมาบนเมฆ
แห่งฟ้าสวรรค์»

วิวรณ์ 1:7 `ดูเถิด พระองค์จะเสด็จ
มาในเมฆ และนัยน์ตาทุกดวงและคน
เหล่านั้นที่ ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์ 
และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร�่าไห้เพราะ
พระองค์› จงเป็นไปอย่างนั้น เอเมน

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 14:14 ข้าพเจ้าได้แลเห็น และ
ดูเถิด มีเมฆขาว และมีผู้หนึ่งประทับบน
เมฆนั้นเหมือนกับบุตรมนุษย์ สวมมงกุฎ
ทองค�าบนพระเศียร และพระหัตถ์ถือเคียว
อันคม

15 และมีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกมาจากพระ
วิหารร้องทูลพระองค์ ผู้ประทับบนเมฆนั้น
ด้วยเสียงอันดังว่า «จงใช้เคียวของพระองค์

เกี่ยวไปเถิด เพราะว่าถึงเวลาที่พระองค์จะ
เกี่ยวแล้ว เพราะว่าผลที่จะต้องเก็บเกี่ยวใน
แผ่นดินโลกนั้นสุกแล้ว»

16 และพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้น ได้ทรง
ตวัดเคียวนั้นบนแผ่นดินโลก และแผ่นดิน
โลกก็ ได้ถูกเกี่ยวแล้ว

ดูที่: #5; #6; กิจการ 1:9-11.

B18 ความศักดิ์สิทธิ์ ความงามและความ
ย่ิงใหญ่ของ พระเมสิอาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 99:1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบ
ครอง ให้ชนชาติทั้งหลายตัวสั่น พระองค์ผู้
ประทับระหว่างพวกเครูบ ให้แผ่นดินโลก
หวั่นไหว

2 พระเยโฮวาห์ ใหญ่ยิ่งอยู่ ในศิ โยน พระองค์
สูงเด่นอยู่เหนือประชาชาติทั้งปวง

3 ให้เขาสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่และน่า
คร้ามกลัวของพระองค์ เพราะพระนามนั้น
บริสุทธิ์

4 ฤทธานุภาพของกษัตริย์ทรงรักความ
ยุติธรรม พระองค์ทรงสถาปนาความเที่ยง
ตรง พระองค์ทรงประกอบความยุติธรรม
และความชอบธรรมขึ้นในยาโคบ

5 จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เรา และนมัสการที่แท่นรองพระบาทของ
พระองค์ เพราะพระองค์บริสุทธิ์

อิสยาห์ 14:32 จะตอบทูตของประชาชาติ
นั้นว่าอย่างไร ก็ว่า «พระเยโฮวาห์ ได้ทรง
สถาปนาศิ โยน และคนยากจนในชนชาติ
ของพระองค์จะได้วางใจในที่นั้น»

มัทธิว 28:18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ 
แล้วตรัสกับเขาว่า «ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 98 เพลงสดุดี 99
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สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่
เราแล้ว

ฮีบรู 12:22 แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึง
ภูเขาศิ โยน และมาถึงเมืองของพระเจ้า
ผู้ทรงด�ารงพระชนม์อยู่ คือกรุงเยรูซาเล็ม
แห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์
มากมายเหลือที่จะนับได้

23 และมาถึงที่ชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสต
จักรของบุตรหัวปี ซึ่งมีชื่อจารึกไว้ ในสวรรค์
แล้ว และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคน
ทั้งปวง และมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบ
ธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้ว

24 และมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญา
ใหม่ และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียง
ร้องอันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาแบล

1 ยอห์น 3:3 และทุกคนที่มีความหวังใน
พระองค์อย่างนี้ ก็ช�าระตนให้บริสุทธิ์เหมือน
อย่างพระองค์ทรงบริสุทธิ์

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 14:1 ข้าพเจ้าได้แลเห็น และ
ดูเถิด พระเมษโปดกทรงยืนอยู่ที่ภูเขาศิ
โยน และผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจ�านวนแสน
สี่หมื่นสี่พันคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของ
พระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผาก
ของเขา

วิวรณ์ 19:11 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์
เปิดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง 
พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่า «สัตย์ซื่อ
และสัตย์จริง» พระองค์ทรงพิพากษาและ

กระท�าสงครามด้วยความชอบธรรม

วิวรณ์ 19:16 พระองค์ทรงมีพระนาม
จารึกที่ฉลองพระองค์ และที่ต้นพระอูรุ
ของพระองค์ว่า «พระมหากษัตริย์แห่งมหา
กษัตริย์ทั้งปวงและเจ้านายแห่งเจ้านายทั้ง
ปวง»

 
ดูที่: #1; #2.

F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 102:1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
สดับค�าอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอเสียง
ร้องของข้าพระองค์มาถึงพระองค์

1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับค�าอธิษฐาน
ของข้าพระองค์ ขอเสียงร้องของข้าพระองค์
มาถึงพระองค์

2 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จาก
ข้าพระองค์ ในวันทุกข์ ใจของข้าพระองค์ 
ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับข้าพระองค์ ขอ
ทรงตอบข้าพระองค์ โดยเร็วในวันที่ข้า
พระองค์ร้องทูลต่อพระองค์

3 เพราะวันของข้าพระองค์สิ้นไปอย่างควัน 
และกระดูกของข้าพระองค์ ไหม้อย่างเตาไฟ

4 จิตใจของข้าพระองค์ถูกนาบและเหี่ยวไป
เหมือนหญ้า ข้าพระองค์จึงลืมรับประทาน
อาหารของข้าพระองค์

5 เหตุด้วยเสียงร้องครางของข้าพระองค์ 
กระดูกของข้าพระองค์เกาะติดเนื้อของข้า
พระองค์

6 ข้าพระองค์เป็นเหมือนนกกระทุงที่ ในถิ่น
ทุรกันดาร ดุจนกเค้าแมวแห่งทะเลทราย

7 ข้าพระองค์เฝ้าอยู่ ข้าพระองค์เหมือนนก
กระจอกโดดเดี่ยวบนหลังคาเรือน

8 ศัตรูของข้าพระองค์เยาะหยันข้าพระองค์
วันยังค�่า ผู้ที่คลั่งใส่ข้าพระองค์ปฏิญญาตัว
ต่อต้านข้าพระองค์

เพลงสดุดี
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9 เพราะข้าพระองค์กินขี้เถ้าต่างอาหาร และ
เจือน�้าตาเข้ากับเครื่องดื่ม

10 เหตุด้วยความพิ โรธและความกริ้วของ
พระองค์ เพราะพระองค์ทรงชูข้าพระองค์
ขึ้นและโยนข้าพระองค์ทิ้งไปเสีย

11 วันเวลาของข้าพระองค์เหมือนเงาเวลาเย็น 
ข้าพระองค์เหี่ยวไปเหมือนหญ้า

มาระโก 14:33 พระองค์ก็พาเปโตร ยากอบ 
และยอห์นไปด้วย แล้วพระองค์ทรงเริ่มวิตก
ยิ่งและหนักพระทัยนัก

34 จึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า «ใจเราเป็นทุกข์
แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิด»

ลูกา 22:44 เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์
มากนักพระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐาน 
พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิต
ไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่

ฮีบรู 5:7 ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อพระองค์ด�ารง
อยู่ ในเนื้อหนังนั้น พระองค์ ได้ถวายค�า
อธิษฐาน และทูลวิงวอนด้วยทรงกันแสง
มากมายและน�้าพระเนตรไหล ต่อพระเจ้า
ผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ ให้พ้นจาก
ความตายได้ และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะ
พระองค์นั้นได้ย�าเกรง

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H05 ความรุ่งโรจน์และอ�านาจใหม่ของ 
พระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 102:13 พระองค์จะทรง
ลุกขึ้นเมตตาศิ โยน เพราะถึงเวลาที่จะทรง
พระกรุณาเธอ เออ เวลาก�าหนดมาถึงแล้ว

14 เพราะผู้รับใช้ของพระองค์รักซากก้อนหิน
ของเธอนัก และสงสารผงคลีของเธอ

15 บรรดาประชาชาติจะกลัวพระนามของพระ
เยโฮวาห์ และบรรดากษัตริย์ของแผ่นดิน
โลกกลัวสง่าราศีของพระองค์

16 เพราะเมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงสร้างศิ โยน
นั้น พระองค์จะทรงปรากฏด้วยสง่าราศีของ
พระองค์

17 พระองค์จะสนพระทัยในค�าอธิษฐานของ
คนสิ้นเนื้อประดาตัว และจะไม่ทรงดูหมิ่น
ค�าอธิษฐานของเขา

18 จงบันทึกเรื่องนี้ ไว้ ให้ชั่วอายุที่จะมีมา เพื่อ
ประชาชนที่ยังจะทรงสร้างมานั้นจะได้สรร
เสริญพระเยโฮวาห์

19 เพราะพระองค์ทอดพระเนตรลงมาจากที่สูง
อันบริสุทธิ์ของพระองค์ จากฟ้าสวรรค์พระ
เยโฮวาห์ทอดพระเนตรแผ่นดินโลก

20 เพื่อทรงสดับเสียงร้องครางของเชลย เพื่อ
ทรงปล่อยคนที่ต้องถึงตายให้เป็นอิสระ

21 เพื่อจะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์
ในศิ โยน และกล่าวสรรเสริญพระองค์ ใน
เยรูซาเล็ม

22 ขณะเมื่อชนชาติทั้งหลายรวบรวมกัน ทั้ง
บรรดาราชอาณาจักร เพื่อปรนนิบัติพระเย
โฮวาห์

เศคาริยาห์ 2:10 โอ บุตรสาวแห่งศิ โยนเอ๋ย 
จงร้องเพลงและร่าเริงเถิด เพราะดูเถิด เรา
มาและจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ
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11 และประชาชาติเป็นอันมากจะสมทบกันเข้า
เป็นฝ่ายพระเยโฮวาห์ ในวันนั้น และจะเป็น
ประชาชนของเรา และเราจะอยู่ท่ามกลาง
เจ้าทั้งหลาย และเจ้าจะทราบว่าพระเยโฮ
วาห์จอมโยธาได้ ใช้ข้าพเจ้ามายังเจ้า

12 และพระเยโฮวาห์จะทรงรับยูดาห์เป็นมรดก 
เป็นส่วนของพระองค์ ในแผ่นดินบริสุทธิ์ 
และจะเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่ง»

ลูกา 2:32 เป็นสว่างส่องแสงแก่คน
ต่างชาติและเป็นสง่าราศีของพวกอิสราเอล 
ชนชาติของพระองค์»

กิจการ 13:46 แล้วเปาโลกับบารนาบัสมี ใจ
กล้า ได้กล่าวว่า «จ�าเป็นที่จะต้องกล่าวพระ
วจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อน 
แต่เมื่อท่านทั้งหลายปัดเสีย และตัดสิน
ว่าตนไม่สมควรที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ ดูเถิด 
พวกเราจะบ่ายหน้าไปหาคนต่างชาติ

47 ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสั่งเราอย่างนี้
ว่า `เราได้ตั้งเจ้าไว้ ให้เป็นความสว่างของคน
ต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลาย
รอด ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก›»

48 ฝ่ายคนต่างชาติเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็มีความ
ยินดี และได้สรรเสริญพระวจนะขององค์
พระผู้เป็นเจ้า และคนทั้งหลายที่ทรงหมาย
ไว้แล้วเพื่อให้ ได้ชีวิตนิรันดร์ก็ ได้เชื่อถือ

โรม 11:25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาใน
ข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือ
เรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้เข้ามา
ครบจ�านวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็
จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง

หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

วิวรณ์ 21:24 บรรดาประชาชาติที่รอดแล้ว
จะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของเมือง
นั้น และบรรดากษัตริย์ ในแผ่นดินโลกจะ
น�าสง่าราศีและเกียรติของตนเข้ามาในเมือง
นั้น

ดูที่: #1; #2; #3; #4; เพลงสดุดี 51:18; กิจการ 10:45; กิจการ 11:1,18; กิจการ 
13:42.

A06 พระเมสิอาห์คือผู้สร้าง

เพลงสดุดี 102:25 เมื่อเดิมพระองค์
ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้า
สวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์

26 สิ่งเหล่านี้จะพินาศไป แต่พระองค์จะทรง
ด�ารงอยู่ บรรดาสิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือน
เครื่องนุ่งห่ม พระองค์จะทรงเปลี่ยนสิ่ง
เหล่านี้ ไว้ดุจเสื้อคลุม และสิ่งเหล่านั้นก็จะ
เปลี่ยนแปลงไป

27 แต่พระองค์ยังทรงเป็นอย่างเดิม และปี
เดือนของพระองค์จะไม่สิ้นสุด

ลูกา 21:33 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่
ถ้อยค�าของเราจะสูญหายไปหามิ ได้เลย

ฮีบรู 1:1 ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธี
ต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดา
พยากรณ์

2 แต่ ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์ ได้ตรัส
แก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองค์
ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็น
มรดก พระองค์ ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล
โดยพระบุตร

ฮีบรู 1:10 และ `องค์พระผู้เป็นเจ้า
เจ้าข้า เมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐาน
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ของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นพระ
หัตถกิจของพระองค์

11 สิ่งเหล่านี้จะพินาศไป แต่พระองค์ทรงด�ารง
อยู่ สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม

12 พระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้ ไว้ดุจเสื้อคลุม 
และสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป แต่
พระองค์ยังทรงเป็นอย่างเดิม และปีเดือน
ของพระองค์จะไม่สิ้นสุด›

ฮีบรู 13:8 พระเยซูคริสต์ยังทรง
เหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ 
และต่อๆไปเป็นนิจกาล

ดูที่: 2 เปโตร 3:7-12; วิวรณ์ 20:11; วิวรณ์ 21:1.

E21 พระเมสิอาห์จักให้อภัยคนบาป

เพลงสดดุ ี103:3 ผูท้รงอภยัความช่ัวช้าทัง้ส้ิน
ของทา่น ผูท้รงรักษาโรคทัง้ส้ินของทา่น

12 ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์
ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกล
เท่านั้น

เพลงสดุดี 147:3 พระองค์ทรงรักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ และทรงพันผูกบาดแผล
ของเขา

อิสยาห์ 33:24 ไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าว
ว่า «ข้าป่วยอยู่» ประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่นั่น
จะได้รับอภัยความชั่วช้าของเขา

อิสยาห์ 43:25 เรา เราคือพระองค์นั้นผู้
ลบล้างความละเมิดของเจ้าด้วยเห็นแก่เรา
เอง และเราจะไม่จดจ�าบรรดาบาปของเจ้าไว้

อิสยาห์ 53:5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะ
ความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช�้า

เพราะความชั่วช้าของเรา การตีสอนอัน
ท�าให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่
ต้องฟกช�้านั้นก็ ให้เราหายดี

มาระโก 2:5 เมื่อพระเยซูทอดพระเนตร
เห็นความเชื่อของเขาทั้งหลาย พระองค์จึง
ตรัสกับคนอัมพาตว่า «ลูกเอ๋ย บาปของเจ้า
ได้รับอภัยแล้ว»

มาระโก 2:10 แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้
ว่า บุตรมนุษย์มีสิทธิอ�านาจในโลกที่จะโปรด
ยกความผิดบาปได้» (พระองค์จึงตรัสสั่งคน
อัมพาตว่า)

11 เราสั่งเจ้าว่า จงลุกขึ้นยกแคร่ ไปบ้านของเจ้า
เถิด

ยากอบ 5:15 และการอธิษฐานด้วยความ
เชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต และองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรค และ
ถ้าเขาได้กระท�าบาป พระองค์ก็จะทรงโปรด
อภัยให้

1 ยอห์น 1:7 แต่ถ้าเราด�าเนินอยู่ ใน
ความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิต
ในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกัน
และกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
พระบุตรของพระองค์ ก็ช�าระเราทั้งหลายให้
ปราศจากบาปทั้งสิ้น

เพลงสดุดี
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E11 พระเมสิอาห์จักให้ชีวิตนิรันดร์
E26 การไถ่บาปของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 103:4 ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจาก
ปากแดนผู้ตาย ผู้ทรงสวมความเมตตาและ
พระกรุณาเป็นมงกุฎให้ท่าน

1 โครินธ์ 9:25 ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็
เคร่งครัดในระเบียบทุกอย่าง แล้วเขากระท�า
อย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้ 
แต่เรากระท�าเพื่อจะได้มงกุฎที่ ไม่มีวันร่วง
โรยเลย

2 โครินธ์ 1:10 พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้น
จากความตายอันใหญ่หลวง และพระองค์จะ
ทรงช่วยเราอีก เราไว้ ใจพระองค์ว่า พระองค์
จะทรงช่วยเราต่อไปอีก

กาลาเทีย 3:13 พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้น
ความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ โดย
การที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื่อ
เรา เพราะมีค�าเขียนไว้ว่า `ทุกคนที่ต้องถูก
แขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่ง›

2 ทิ โมธี 4:8 ตั้งแต่นี้ ไป มงกุฎแห่งความ
ชอบธรรมก็เตรียมไว้ส�าหรับข้าพเจ้าแล้ว ซึ่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้พิพากษาอันชอบธรรม 
จะทรงประทานแก่ข้าพเจ้าในวันนั้น และ
มิ ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้น แต่จะทรง
ประทานแก่คนทั้งปวงที่รักการเสด็จมาของ
พระองค์

ยากอบ 1:12 ความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่
สู้ทนการทดลอง เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้น
ทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้ง
หลายที่รักพระองค์

1 เปโตร 5:4 และเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่จะ
เสด็จมาปรากฏ ท่านทั้งหลายจะรับมงกุฎ

แห่งสง่าราศีที่ร่วงโรยไม่ ได้เลย

วิวรณ์ 2:10 อย่ากลัวความทุกข์ทรมาน
ต่างๆซึ่งเจ้าจะได้รับนั้น ดูเถิด พญามารจะ
ขังพวกเจ้าบางคนไว้ ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้า 
และเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมาน
ถึงสิบวัน แต่เจ้าจงสัตย์ซื่อจนถึงความตาย 
และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า

วิวรณ์ 5:9 และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลง
ใหม่ ว่าดังนี้ «พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควร
จะทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วน
หนังสือนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูก
ปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของ
พระองค์นั้น พระองค์ ได้ทรงไถ่เราทั้งหลาย
ซึ่งมาจากทุกตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและ
ทุกประเทศ ให้ ไปถึงพระเจ้า

E27 การให้ชีวิตใหม่และจิตวิญญาณใหม่

เพลงสดุดี 103:5 ผู้ทรงให้ปากท่านอิ่มด้วย
ของดี วัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่
อย่างวัยนกอินทรี

2 โครินธ์ 4:16 เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึง
แม้ว่ากายภายนอกของเราก�าลังทรุดโทรมไป 
แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจ�าเริญขึ้นใหม่ทุก
วัน

1 ทิ โมธี 6:17 จงก�าชับคนเหล่านั้นที่มั่งมี
ฝ่ายโลก อย่าให้มี ใจถือมานะทิฐิ อย่าให้
ความหวังของเขาอิงอยู่กับทรัพย์อนิจจัง แต่
ให้หวังในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ทรง
ประทานสิ่งสารพัดให้แก่เราอย่างบริบูรณ์ 
เพื่อจะให้เราใช้ด้วยความปีติยินดี

เพลงสดุดี
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B15 พระเมสิอาห์เต็มไปด้วยอารมณ์ความ
รู้สึก

เพลงสดุดี 103:13 บิดาสงสารบุตร
ของตนฉันใด พระเยโฮวาห์ทรงสงสาร
บรรดาคนที่ย�าเกรงพระองค์ฉันนั้น

กิจการ 13:26 ท่านพี่น้องทั้งหลาย ผู้สืบ
เชื้อสายของอับราฮัม และคนทั้งหลายใน
พวกท่านซึ่งเกรงกลัวพระเจ้า ข่าวเรื่อง
ความรอดนี้ได้ทรงประทานมาถึงท่านทั้ง
หลายแล้ว

ดูที่: อิสยาห์ 63:15; เยเรมีย์ 31:9,20; มาลาคี 3:16,17.

B22 ความดีของพระเจ้าและพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 103:11 เพราะว่าฟ้าสวรรค์
สูงเหนือแผ่นดินเท่าใด ความเมตตา
ของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัว
พระองค์ก็ ใหญ่ยิ่งเท่านั้น

17 แต่ความเมตตาของพระเยโฮวาห์นั้นด�ารง
อยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลต่อผู้ที่
ย�าเกรงพระองค์ และความชอบธรรมของ
พระองค์ต่อหลานเหลน

อิสยาห์ 54:8 เราได้ซ่อนหน้าของเราจาก
เจ้า ด้วยความพิ โรธอันท่วมท้นอยู่ครู่หนึ่ง 
แต่ด้วยความกรุณานิรันดร์ เราจะมีความ
เมตตาต่อเจ้า» พระเยโฮวาห์พระผู้ ไถ่เจ้า
ตรัสดังนี้

เยเรมีย์ 31:3 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่
ข้าพเจ้าแต่ก่อน ตรัสว่า `เราได้รักเจ้าด้วย
ความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงชวนเจ้า
มาด้วยความเมตตา

โฮเชยา 2: 19  เราจะหมั้นเจ้าไว้ส�าหรับเรา
เป็นนิตย์ เออ เราจะหมั้นเจ้าไว้ส�าหรับเรา
ด้วยความชอบธรรม ความยุติธรรม ความ
เมตตาและความกรุณา 

โรม 2:4 หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอัน
อุดมและความอดกลั้นพระทัย และความ
อดทนของพระองค์ ท่านไม่รู้หรือว่า พระ
กรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะชักน�า
ท่านให้กลับใจใหม่

โรม 11:22 เหตุฉะนั้นจงพิจารณาดูทั้ง
พระกรุณาและความเข้มงวดของพระเจ้า 
กับคนเหล่านั้นที่หลงผิดไปก็ทรงเข้มงวด 
แต่ส�าหรับท่านก็ทรงพระกรุณา ถ้าท่านจะ
ด�ารงอยู่ ในพระกรุณาของพระองค์นั้นต่อ
ไป มิฉะนั้นท่านก็จะถูกต้องตัดออกเสียด้วย

2 โครินธ์ 6:6 โดยความบริสุทธิ์ โดยความ
รู้ โดยความอดกลั้นไว้นาน โดยใจกรุณา โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยความรักแท้

2 โครินธ์ 10:1 บัดนี้ข้าพเจ้า เปาโล ขอ
วิงวอนต่อท่านเป็นส่วนตัว โดยเห็นแก่
ความอ่อนสุภาพและพระทัยกรุณาของพระ
คริสต์ ข้าพเจ้าผู้ซึ่งท่านว่า เป็นคนสุภาพ
ถ่อมตนเมื่ออยู่กับท่านทั้งหลาย แต่เมื่ออยู่
ต่างหากก็เป็นคนใจกล้าต่อท่านทั้งหลาย

กาลาเทยี 5:22 ฝา่ยผลของพระวญิญาณ
นัน้คอื ความรกั ความปลาบปลืม้ใจ สนัตสิขุ 
ความอดกลัน้ใจ ความปราน ีความด ีความเชือ่

เอเฟซัส 2:7 เพื่อว่าในยุคต่อๆไป พระองค์
จะได้ทรงส�าแดงพระคุณของพระองค์อัน
อุดมเหลือล้น ในการซึ่งพระองค์ ได้ทรง
เมตตาเราในพระเยซูคริสต์

โคโลสี 3:12 เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็น
พวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่

เพลงสดุดี
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บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจ
เมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจ
อดทนไว้นาน

ทิตัส 3:4    แต่ว่าเมื่อพระเจ้าผู้เป็นพระผู้ช่วย
ให้รอดของเราทรงพระกรุณาโปรด และ
ประทานความรักแก่มนุษย์ปรากฏแล้ว

5 พระองค์ ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิ ใช่ด้วย
การกระท�าที่ชอบธรรมของเราเอง แต่
พระองค์ทรงพระกรุณาช�าระให้เรามี ใจ
บังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์

ดูที่: กันดารวิถี 14:19; 2 ซามูเอล 7:15; 2 ซามูเอล 22:51; 1 พงศาวดาร 
16:34,41; 1 พงศาวดาร 17:13; 2 พงศาวดาร 20:21; เนหะมีย์ 1:5; เน
หะมีย์ 13:22; เพลงสดุดี 5:7; 6:4; 13:5; 18:50; 21:7; 25:6,7,10; 26:3; 
31:7,16,21; 32:10; 33:5,18,22; 36:5,7,10; 42:7; 44:26; 51:1; 52:2,7; 

57:3,10; 59:10,16,17; 61:7; 62:12; 63:3; 66:20; 69:13,16; 77:8; 85:7,10; 
86:5,13,15; 88:11; 89:2,14,24,28,33,49; 90:14; 92:2; 94:18; 98:3; 100:5; 
101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 107:1,8,15,21,31,43; 108:4; 109:21,26; 

115:1; 117:1; 118:1-4,29; 119:41,64,76,88,90,124,149,159; 130:7; 136:(26 
x); 138:2,8; 143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; สุภาษิต 3:3; สุภาษิต 16:6; อิส
ยาห์ 16:5; อิสยาห์ 54:10; อิสยาห์ 63:7; เยเรมีย์ 3:12; เยเรมีย์ 16:5; เยเรมีย์ 
32:18; เยเรมีย์ 33:11; เพลงคร�่าครวญ 3:22,32; โยเอล 2:13; โยนาห์ 4:2; มี

คาห์ 7:18,20; เศคาริยาห์ 7:9; ยอห์น 3:16; เอเฟซัส 2:3-5.

E25 ระเมสิอาห์จักเป็นที่เชื่อถือและ 
สรรเสริญ

เพลงสดุดี 103:22 พระราชกิจทั้งสิ้น
ของพระองค์ ในทุกสถานที่ที่พระองค์ทรง
ครอบครองอยู่ จงถวายสาธุการแด่พระเย
โฮวาห์ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่
พระเยโฮวาห์

วิวรณ์ 5:12 ร้องเสียงดังว่า «พระเมษ
โปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนั้น เป็น
ผู้ที่สมควรได้รับฤทธิ์เดช ทรัพย์สมบัติ 
ปัญญา อานุภาพ เกียรติ สง่าราศี และค�า
สดุดี»

13 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ทั้ง
ในสวรรค์ ในแผ่นดินโลก ใต้แผ่นดินโลก 
ในมหาสมุทร และบรรดาที่อยู่ ในที่เหล่านั้น 

ร้องว่า «ขอให้ค�าสดุดีและเกียรติ และสง่า
ราศีและฤทธิ์เดช จงมีแด่พระองค์ผู้ประทับ
บนพระที่นั่ง และแด่พระเมษโปดกตลอด
ไปเป็นนิตย์»

14 และสิง่ทีม่ชีวีติอยูท่ัง้สีน่ัน้กร็อ้งวา่ «เอเมน» 
และผูอ้าวโุสทัง้ยีส่บิสีก่ท็รดุตวัลงนมสัการ
พระองค ์ผูท้รงพระชนมอ์ยูต่ลอดไปเปน็นติย์

E26 การไถ่บาปของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

เพลงสดุดี 107:1 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ 
เพราะความเมตตาของพระองค์ด�ารงเป็น
นิตย์

2 ให้ผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ ไว้แล้วกล่าวดัง
นั้นเถิด คือผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ ไว้จากมือ
ของปรปักษ์

3 และรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทั้งหลาย 
จากตะวันออก และจากตะวันตก จากเหนือ
และจากใต้

เพลงสดุดี 107:4-16

เยเรมีย์ 23:6 ในสมัยของท่าน ยูดาห์
จะรอดได้ และอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่าง
ปลอดภัย และนี่จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียก
ท่าน คือ พระเยโฮวาห์เป็นความชอบธรรม
ของเรา»

ลูกา 1:68 จงสรรเสริญองค์พระผู้
เป็นเจ้า พระเจ้าของพวกอิสราเอล ด้วย
ว่าพระองค์ ได้ทรงเยี่ยมเยียนและช่วยไถ่
ชนชาติของพระองค์

ลูกา 1:74 ว่าเมื่อเราทั้งหลายพ้นจาก
มือศัตรูของเราแล้ว จะทรงโปรดให้เรา

เพลงสดุดี
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ปรนนิบัติพระองค์ โดยปราศจากความกลัว

ลูกา 24:21 แต่เราทั้งหลายได้หวังใจ
ว่าจะเป็นพระองค์ผู้นั้นที่จะไถ่ชนชาติ
อิสราเอล ยิ่งกว่านั้นอีก วันนี้เป็นวันที่สาม
ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น

กาลาเทีย 3:13 พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้น
ความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ โดย
การที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื่อ
เรา เพราะมีค�าเขียนไว้ว่า `ทุกคนที่ต้องถูก
แขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่ง›

1 เธสะโลนิกา 1:10 และรอคอยพระ
บุตรของพระองค์จากสวรรค์ ซึ่งพระองค์
ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซู
ผู้ทรงช่วยให้เราพ้นจากพระอาชญาที่จะมี
มาภายหน้านั้น

ทิตัส 2:14 ผู้ ได้ทรงโปรดประทาน
พระองค์เองให้เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจาก
ความชั่วช้าทุกอย่าง และทรงช�าระเราให้
บริสุทธิ์ เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของ
พระองค์ และเป็นคนที่ขวนขวายกระท�าการ
ดี

ดูที่: #1; #2; #3; เพลงสดุดี 31:5; อิสยาห์ 43:1; 2 โครินธ์ 1:10; 1 เปโตร 1:18; 
ยูดาส 1:5.

B07 สัพพัญญูของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 107:25 เพราะพระองค์ทรง
บัญชา และทรงให้เกิดลมพายุซึ่งให้คลื่น
ทะเลก�าเริบ

26 คนเหล่านั้นถูกซัดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าและลงไป
สู่ที่ลึก ใจของเขาละลายไปในเหตุการร้าย
ของเขา

27 เขาถลาและโซเซไปอย่างคนเมาและสิ้น
ปัญญาลง

28 แล้วในความยากล�าบากของเขาเมื่อเขาร้อง
ทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงช่วยน�าเขา
ออกจากความทุกข์ ใจของเขา

29 พระองค์ทรงกระท�าให้พายุสงบลงและคลื่น
ทะเลก็นิ่ง

มัทธิว 8:24 ดูเถิด เกิดพายุใหญ่ ใน
ทะเลสาบจนคลื่นซัดท่วมเรือ แต่พระองค์
บรรทมหลับอยู่

25 และพวกสาวกของพระองค์ ได้มาปลุก
พระองค์ ทูลว่า «พระองค์เจ้าข้า ขอโปรด
ช่วยพวกเราเถิด พวกเราก�าลังจะจมอยู่
แล้ว»

26 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า «เหตุไฉนเจ้าจึง
ขลาดนัก เจ้ามีความเชื่อน้อยเสียจริงๆ» 
แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเล 
คลื่นลมก็สงบเงียบทั่วไป

ดูที่: โยนาห์ 1:4; มาระโก 4:39-41; ลูกา 8:23-25.

F07 ค�ากล่าวหาและการไต่สวนพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 109:1 ข้าแต่พระเจ้า ผู้ซึ่งข้า
พระองค์สรรเสริญ ขออย่าทรงนิ่งเสีย

2 เพราะปากของคนชั่วและปากของคนหลอก
ลวงอ้าใส่ข้าพระองค์อยู่แล้ว พวกเขาได้พูด
ปรักปร�าข้าพระองค์ด้วยลิ้นมุสา

3 เขาทั้งหลายล้อมข้าพระองค์ ไว้ด้วยถ้อยค�า
เกลียดชัง และโจมตีข้าพระองค์อย่างไร้เหตุ

4 เขาเป็นพวกปฏิปักษ์ต่อข้าพระองค์แทน
ความรักของข้าพระองค์ ส่วนข้าพระองค์ ได้
อธิษฐานเท่านั้น

5 เขาตอบแทนข้าพระองค์ด้วยความชั่วแทน
ความดี และความเกลียดชังแทนความรัก
ของข้าพระองค์

เพลงสดุดี
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มัทธิว 26:59 พวกปุ โรหิตใหญ่ พวก
ผู้ ใหญ่ กับบรรดาสมาชิกสภาจึงหาพยาน
เท็จมาเบิกปรักปร�าพระเยซู เพื่อจะประหาร
พระองค์เสีย

60 แต่หาหลักฐานไม่ ได้ เออ ถึงแม้มีพยานเท็จ
หลายคนมาให้การก็หาหลักฐานไม่ ได้ ใน
ที่สุดมีพยานเท็จสองคนมา

61 กล่าวว่า «คนนี้ได้ว่า `เราสามารถจะท�าลาย
พระวิหารของพระเจ้า และจะสร้างขึ้นใหม่
ในสามวัน›»

62 มหาปุ โรหิตจึงลุกขึ้นถามพระองค์ว่า «ท่าน
จะไม่ตอบอะไรหรือ คนเหล่านี้เป็นพยาน
ปรักปร�าท่านด้วยเรื่องอะไร»

ยอห์น 10:32 พระเยซูจึงตรัสกับเขา
ว่า «เราได้ส�าแดงให้ท่านเห็นการดีหลาย
ประการซึ่งมาจากพระบิดาของเรา ท่านทั้ง
หลายหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตายเพราะ
การกระท�าข้อใดเล่า»

ยอห์น 15:25 แต่การนี้เกิดขึ้นเพื่อค�าที่
เขียนไว้ ในพระราชบัญญัติของพวกเขาจะ
ส�าเร็จ ซึ่งว่า `เขาได้เกลียดชังเราโดยไร้เหตุ›

ดูที่: เพลงสดุดี 22:12; เพลงสดุดี 31:13; เพลงสดุดี 35:7,12; เพลงสดุดี 
38:20; เพลงสดุดี 64:3,4; เพลงสดุดี 69:5; เพลงสดุดี 88:17,18; เพลงสดุดี 

140:3.

F05 พระเมสิอาห์จักถูกทรยศหักหลัง

เพลงสดุดี 109:8 ขอให้วันเวลาของเขาน้อย 
ขอให้อีกผู้หนึ่งมายึดต�าแหน่งของเขา

ยอห์น 17:12 เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคน
เหล่านั้นในโลกนี้ ข้าพระองค์ก็ ได้พิทักษ์
รักษาพวกเขาไว้ โดยพระนามของพระองค์ 
ผู้ซึ่งพระองค์ ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้
ใดเสียไปนอกจากลูกของความพินาศ เพื่อ

พระคัมภีร์จะส�าเร็จ

กิจการ 1:20 ด้วยมีค�าเขียนไว้ ในหนังสือ
สดุดีว่า `ขอให้ที่อาศัยของเขารกร้างและอย่า
ให้ผู้ ใดอาศัยอยู่ที่นั่น› และ `ขอให้อีกผู้หนึ่ง
มายึดต�าแหน่งผู้ปกครองดูแลของเขา›

ดูที่: มัทธิว 25:41; ลูกา 9:54-56; 13:27; 1 โครินธ์ 16:22; กาลาเทีย 1:8; วิวรณ์ 
6:10-17; วิวรณ์ 19:1-6.

F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 109:25 ข้าพระองค์กลาย
เป็นที่ต�าหนิติเตียนของเขา เมื่อเขามองดู
ข้าพระองค์ เขาก็สั่นศีรษะ

มัทธิว 27:39 ฝ่ายคนทั้งหลายที่เดินผ่าน
ไปมานั้นก็ด่าทอพระองค์ สั่นศีรษะของเขา

40 กล่าวว่า «เจ้าผู้จะท�าลายพระวิหารและสร้าง
ขึ้นในสามวันน่ะ จงช่วยตัวเองให้รอด ถ้าเจ้า
เป็นบุตรของพระเจ้า จงลงมาจากกางเขน
เถิด»

โรม 15:3    เพราะว่าพระคริสต์ก็มิ ได้ทรง
กระท�าสิ่งที่พอพระทัยพระองค์ ตามที่มีค�า
เขียนไว้แล้วว่า `ค�าพูดเยาะเย้ยของบรรดาผู้
ที่เยาะเย้ยพระองค์ ตกอยู่แก่ข้าพระองค์›

ฮีบรู 12:2 หมายเอาพระเยซูเป็นผู้
ริเริ่มความเชื่อ และผู้ทรงท�าให้ความเชื่อ
ของเราส�าเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีที่
มีอยู่ตรงหน้านั้น พระองค์ ได้ทรงทนเอา
กางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่ง
ส�าคัญอะไร และได้เสด็จประทับเบื้องขวา
พระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว

ดูที่: เพลงสดุดี 22:6,7; เพลงสดุดี 69:9-12,19-21; ฮีบรู 13:13.
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B13 อ�านาจเด็ดขาดของพระเมสิอาห์
E14 พระเมสิอาห์จักเอาชนะความตาย 

และความมืดมิด
H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ

อาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H07 พระเมสิอาห์จักนั่งในพระหัตถ์ของ

พระเจ้า
 
เพลงสดุดี 110:1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับองค์

พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า «จงนั่งที่
ขวามือของเรา จนกว่าเราจะกระท�าให้
ศัตรูของเจ้าเป็นแท่นรองเท้าของเจ้า»

2 พระเยโฮวาห์จะทรงใช้คทาทรงฤทธิ์
ของพระองค์ท่านไปจากศิ โยน จงครอบ
ครองท่ามกลางศัตรูของพระองค์ท่าน
เถิด

มัทธิว 22:41 เมื่อพวกฟาริสียังประชุมอยู่
ที่นั่น พระเยซูทรงถามพวกเขาว่า

42 «พวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์ 
พระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของผู้ ใด» เขา
ตอบพระองค์ว่า «เป็นเชื้อสายของดาวิด»

43 พระองค์ตรัสถามเขาว่า «ถ้าอย่างนั้นเป็น
ไฉนดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึงได้เรียก
พระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า และรับสั่งว่า

44 `องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็น
เจ้าของข้าพเจ้าว่า จงนั่งที่ขวามือของเรา 
จนกว่าเราจะกระท�าให้ศัตรูของท่านเป็น
แท่นรองเท้าของท่าน›

45 ถ้าดาวิดเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็น
เจ้า พระองค์จะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิด
อย่างไรได้»

46 ไม่มีผู้หนึ่งผู้ ใดอาจตอบพระองค์สักค�า
หนึ่ง ตั้งแต่วันนั้นมา ไม่มี ใครกล้าซักถาม
พระองค์ต่อไป

กิจการ 2:33 เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์
เบื้องขวาของพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ขึ้น 
และครั้นพระองค์ ได้ทรงรับพระวิญญาณ

บริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา 
พระองค์ ได้ทรงเทฤทธิ์เดชนี้ลงมา ดังที่
ท่านทั้งหลายได้ยินและเห็นแล้ว

34 เหตุว่าท่านดาวิดไม่ ได้ขึ้นไปยังสวรรค์ แต่
ท่านได้กล่าวว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า จงนั่งที่
ขวามือของเรา

35 จนกว่าเราจะกระท�าให้ศัตรูของท่านเป็น
แท่นรองเท้าของท่าน›

1 โครินธ์ 15:24 ต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุด 
เมื่อพระองค์จะทรงมอบอาณาจักรไว้แก่
พระเจ้าคือพระบิดา เมื่อพระองค์จะได้ทรง
ท�าลายการปกครอง และสิทธิอ�านาจและ
อานุภาพหมดแล้ว

25 เพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่
ก่อน จนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้ง
สิ้นให้อยู่ ใต้พระบาทของพระองค์

26 ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะทรงท�าลายนั้นก็คือ
ความตาย

27 เพราะว่าพระองค์ทรงปราบสิ่งสารพัดลงใต้
พระบาทของพระองค์แล้ว แต่เมื่อพระองค์
ตรัสว่าทรงปราบสิ่งสารพัดลงนั้น ก็เป็นที่
ทราบชัดว่ายกเว้นองค์พระเจ้าผู้ทรงปราบ
สิ่งสารพัดให้อยู่ ใต้พระองค์

28 เมื่อสิ่งสารพัดถูกปราบให้อยู่ ใต้พระองค์
แล้ว เมื่อนั้นองค์พระบุตรก็จะอยู่ ใต้
พระเจ้าผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ ใต้
พระองค์ เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็น
ใหญ่ ในสิ่งสารพัดทั้งปวง

เอเฟซัส 1:20 ซึ่งพระองค์ ได้ทรงกระท�า
ในพระคริสต์ เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์
เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้อง
ขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรค
สถาน

21 สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิ
เทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร 
และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิ ใช่ ใน
ยุคนี้เท่านั้นแต่ ในยุคที่จะมาถึงด้วย
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22 พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ ใต้
พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงตั้ง
พระองค์ ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่ง
คริสตจักร

23 ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ คือซึ่งเต็ม
บริบูรณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่าง
ทุกแห่งหน

ฮีบรู 1:1 ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธี
ต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดา
พยากรณ์

2 แต่ ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์ ได้ตรัส
แก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองค์
ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็น
มรดก พระองค์ ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล
โดยพระบุตร

3 พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของ
พระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกัน
กับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิ่งไว้ โดย
พระด�ารัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เมื่อพระ
บุตรได้ทรงช�าระบาปของเราด้วยพระองค์
เองแล้ว ก็ ได้ทรงประทับนั่ง ณ เบื้องขวา
พระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบน

ฮีบรู 1:13 แต่แก่ทูตสวรรค์องค์ ใดเล่า
ที่พระองค์ ได้ตรัสในเวลาใดว่า `จงนั่งที่ขวา
มือของเรา จนกว่าเราจะกระท�าให้ศัตรูของ
ท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน›

ฮีบรู 10:13 ตั้งแต่นี้ ไปพระองค์คอยอยู่
จนถึงบรรดาศัตรูของพระองค์จะถูกปราบ
ลงเป็นที่รองพระบาทของพระองค์

14 เพราะว่าโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว 
พระองค์ ได้ทรงกระท�าให้คนทั้งหลายที่ถูก
ช�าระแล้วถึงที่ส�าเร็จเป็นนิตย์

ดูที่: #1; มาระโก 12:35-37; มาระโก 16:19; ลูกา 20:41-44; กิจการ 2:34-37; 
ฮีบรู 12:2; 1 เปโตร 3:22.

B07 สัพพัญญูของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

เพลงสดุดี 110:3 ชนชาติของพระองค์
ท่านจะสมัครถวายตัวของเขาด้วย
ความเต็มใจ ในวันแห่งฤทธิ์อ�านาจของ
พระองค์ท่าน ด้วยเครื่องประดับแห่ง
ความบริสุทธิ์ จากครรภ์ของอรุโณทัย 
น�้าค้างแห่งวัยหนุ่มเป็นของพระองค์
ท่าน

กิจการ 2:41 คนทั้งหลายที่รับค�าของเป
โตรด้วยความยินดีก็รับบัพติศมา ในวันนั้น
มีคนเข้าเป็นสาวกเพิ่มอีกประมาณสามพัน
คน

กิจการ 19:20 พระวจนะของพระเจ้าก็
บังเกิดผลอย่างมากและมีชัย

กิจการ 21:20 ครั้นคนทั้งหลายได้ยินจึง
สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า และกล่าวแก่
เปาโลว่า «พี่เอ๋ย ท่านเห็นว่ามีพวกยิวสักกี่
พันคนที่เชื่อถือ และทุกคนยังมี ใจร้อนรน
ในการถือพระราชบัญญัติ

เอเฟซัส 1:4 ในพระเยซูคริสต์นั้น
พระองค์ ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ก่อนที่
จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และ
ปราศจากต�าหนิต่อพระพักตร์ของพระองค์
ด้วยความรัก

ฟีลิปปี 2:13 เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรง
กระท�ากิจอยู่ภายในท่าน ทั้งให้ท่านมี ใจ
ปรารถนาและให้ประพฤติตามชอบพระทัย
ของพระองค์

ฮีบรู 13:21 ทรงกระท�าให้ท่านทั้งหลาย
สมบูรณ์ ในการดีทุกอย่าง เพื่อจะได้ปฏิบัติ
ตามน�้าพระทัยของพระองค์ และทรง
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ท�างานในท่านทั้งหลายให้เป็นที่ชอบในสาย
พระเนตรของพระองค์ โดยพระเยซูคริสต์ 
ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ 
เอเมน

วิวรณ์ 7:9 ต่อจากนั้นมา ข้าพเจ้าก็
มองดู และดูเถิด คนมากมาย ถ้ามีผู้ ใดจะ
นับประมาณมิ ได้เลย มาจากทุกชาติ ทุก
ตระกูล ประชากร และทุกภาษา คนเหล่า
นั้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้า
พระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก

ดูที่: #1; #2; #4; กิจการ 1:8; กิจการ 4:4,30-35; 2 โครินธ์ 8:3; 2 โครินธ์ 13:4; 
1 เธสะโลนิกา 4:7; ทิตัส 2:14.

D03 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
บาทหลวง

เพลงสดุดี 110:4 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณ
แล้วและจะไม่เปลี่ยนพระทัยของ
พระองค์ว่า «เจ้าเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์
ตามอย่างของเมลคีเซเดค»

ฮีบรู 5:5 ในท�านองเดียวกัน พระคริสต์ก็ ไม่ ได้
ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุ โรหิต 
แต่เป็นโดยพระเจ้า ผู้ ได้ตรัสกับพระองค์ว่า 
`ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ ให้ก�าเนิด
แก่ท่านแล้ว›

6 เหมือนพระองค์ ได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่า 
`ท่านเป็นปุ โรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างของ
เมลคีเซเดค›

ฮีบรู 6:20 ที่ผู้น�าหน้าได้เสด็จเข้าไป
เผื่อเราแล้ว คือพระเยซูผู้ทรงได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นมหาปุ โรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างเมลคี
เซเดค

ฮีบรู 7:21 (บรรดาปุ โรหิตเหล่านั้นไม่มี

การกล่าวปฏิญาณเมื่อเขาเข้ารับต�าแหน่ง 
แต่ส่วนปุ โรหิตนี้มีค�ากล่าวปฏิญาณจาก
พระองค์ว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณ
แล้ว และจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์
ว่า «ท่านเป็นปุ โรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างของ
เมลคีเซเดค»›)

22 พระเยซูก็ ได้ทรงเป็นผู้รับประกันแห่งพันธ
สัญญาอันดีกว่าสักเพียงใด

ฮีบรู 7:28 ด้วยว่าพระราชบัญญัตินั้น
ได้แต่งตั้งมนุษย์ที่อ่อนก�าลังขึ้นเป็นมหา
ปุ โรหิต แต่ค�าทรงปฏิญาณนั้นซึ่งมาภาย
หลังพระราชบัญญัติ ได้ทรงแต่งตั้งพระ
บุตรขึ้น ผู้ถึงความส�าเร็จเป็นนิตย์

ดูที่: ปฐมกาล 14:18; เศคาริยาห์ 6:13; ฮีบรู 5:7-10; ฮีบรู 7:1-28; ฮีบรู 
10:1-11.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 110:5 องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ
ข้างขวาหัตถ์ของพระองค์ท่าน พระองค์
จะทรงทลายบรรดากษัตริย์ ในวันที่ทรง
พระพิ โรธ

6 พระองค์จะทรงกระท�าการพิพากษา
ท่ามกลางประชาชาติ ให้ซากศพเต็มไป
หมด พระองค์จะทรงทลายผู้เป็นประมุข
ทั่วแผ่นดินโลกอันกว้างขวาง

มาระโก 16:19 ครั้นองค์พระผู้เป็นเจ้า
ตรัสสั่งเขาแล้ว พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไป
ในสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระเจ้า

ยอห์น 5:22 เพราะว่าพระบิดามิ ได้ทรง
พิพากษาผู้ ใด แต่พระองค์ ได้ทรงมอบการ

เพลงสดุดี

เพลงสดุดี 110 เพลงสดุดี 110
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พิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตร

กิจการ 2:34 เหตุว่าท่านดาวิดไม่ ได้ขึ้น
ไปยังสวรรค์ แต่ท่านได้กล่าวว่า `องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้าว่า จงนั่งที่ขวามือของเรา

35 จนกว่าเราจะกระท�าให้ศัตรูของท่านเป็น
แท่นรองเท้าของท่าน›

36 เหตุฉะนั้นให้วงศ์วานอิสราเอลทั้งปวงทราบ
แน่นอนว่า พระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี้ ซึ่ง
ท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขน ทรงตั้งขึ้น
ให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระ
คริสต์»

ฮีบรู 10:12 ฝ่ายพระองค์นี้ ครั้นทรง
ถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปเพียงหน
เดียวซึ่งใช้ ได้เป็นนิตย์ ก็เสด็จประทับเบื้อง
ขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า

13 ตั้งแต่นี้ ไปพระองค์คอยอยู่จนถึงบรรดา
ศัตรูของพระองค์จะถูกปราบลงเป็นที่รอง
พระบาทของพระองค์

14 เพราะว่าโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว 
พระองค์ ได้ทรงกระท�าให้คนทั้งหลายที่ถูก
ช�าระแล้วถึงที่ส�าเร็จเป็นนิตย์

ดูที่: #1; #4; #6; เพลงสดุดี 16:8; อิสยาห์ 2:4; อิสยาห์ 42:1; อิสยาห์ 51:5; 
กิจการ 7:56.

F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์
G03 ความชื่นชมยินดีของพระเมสิอาห์

เป็นไปตามค�าพยากรณ์

เพลงสดุดี 110:7 พระองค์ท่านจะทรงดื่ม
จากล�าธารข้างทาง ฉะนั้นพระองค์ท่าน
จะทรงผงกพระเศียรขึ้น

เพลงสดุดี 27:6 และบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้า
จะเชิดขึ้นเหนือศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบ

ข้าง ฉะนั้นข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชา
แห่งการโห่ร้องในพลับพลาของพระองค์ 
ข้าพเจ้าจะร้องเพลงและร้องเพลงสรรเสริญ
แด่พระเยโฮวาห์

มัทธิว 20:22 แต่พระเยซูตรัสตอบว่า «ที่
ท่านขอนั้นท่านไม่เข้าใจ ถ้วยซึ่งเราจะดื่ม
นั้นท่านจะดื่มได้หรือ และบัพติศมานั้นซึ่ง
เราจะรับ ท่านจะรับได้หรือ» เขาทูลพระองค์
ว่า «พวกข้าพระองค์ท�าได้»

มัทธิว 26:42 พระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐาน
ครั้งที่สองอีกว่า «ข้าแต่พระบิดาของข้า
พระองค์ ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้า
พระองค์ ไม่ ได้ และข้าพระองค์จ�าต้อง
ดื่มแล้ว ก็ ให้เป็นไปตามน�้าพระทัยของ
พระองค์»

ลูกา 24:26 จ�าเป็นซึ่งพระคริสต์จะต้อง
ทนทุกข์ทรมานอย่างนั้น แล้วเข้าในสง่าราศี
ของพระองค์มิ ใช่หรือ»

ดูที่: เพลงสดุดี 3:3; เพลงสดุดี 102:9; อิสยาห์ 53:11,12; ยอห์น 18:11; ฟีลิป
ปี 2:7-11; ฮีบรู 2:9,10; 1 เปโตร 1:11.

B15 พระเมสิอาห์เต็มไปด้วยอารมณ์ความ
รู้สึก

E09 ความถูกต้องของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 112:4 ความสว่างจะโผล่ขึ้นมาใน
ความมืดให้คนเที่ยงธรรม เขามีความเมตตา 
เต็มไปด้วยความสงสารและชอบธรรม

ลูกา 6:36 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจง
มีความเมตตากรุณา เหมือนอย่างพระบิดา
ของท่านมีพระทัยเมตตากรุณา

ยอห์น 12:46 เราเข้ามาในโลกเป็นความ

เพลงสดุดี
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สว่าง เพื่อทุกคนที่เชื่อในเราจะมิ ได้อยู่ ใน
ความมืด

2 โครินธ์ 8:8 ข้าพเจ้าพูดอย่างนี้มิ ได้
หมายว่าให้เป็นค�าบัญชา แต่ ได้น�าเรื่องของ
คนอื่นที่มีความกระตือรือร้นมาทดลองค
วามรักของท่าน ดูว่าแท้หรือไม่

9 เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า แม้
พระองค์มั่งคั่ง พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็น
คนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อ
ท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมี เนื่องจาก
ความยากจนของพระองค์

1 ยอห์น 2:29 ถ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าพระองค์
ทรงเป็นผู้ชอบธรรม ท่านก็รู้ว่าทุกคนที่
ประพฤติตามความชอบธรรมก็ ได้บังเกิดมา
จากพระองค์ด้วย

ดูที่: โคโลสี 1:12,13; ยอห์น 3:7,10.

E17 พระเมสิอาห์จักสร้างอาณาจักรส�าหรับ
พระเจ้า

F03 พระเมสิอาห์จักถูกปฏิเสธ
      
เพลงสดุด ี118:22 ศลิาซ่ึงชา่งกอ่ไดป้ฏเิสธเสีย 

ไดก้ลบักลายเปน็ศิลามมุเอกแล้ว
23 การนี้เป็นมาจากพระเยโฮวาห์ เป็นการ

มหัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาเรา
24 นี่เป็นวันซึ่งพระเยโฮวาห์ ได้ทรงสร้าง เรา

จะเปรมปรีดิ์และยินดี ในวันนั้น

อสิยาห ์28:16 เพราะฉะนัน้องคพ์ระผูเ้ปน็
เจา้พระเจา้ตรสัดงันีว้า่ «ดเูถิด เราวางศลิาไว้
ในศิ โยนเพือ่เปน็รากฐาน คอืศลิาทีท่ดสอบ
แลว้ เปน็ศลิามมุเอกอย่างประเสรฐิ เปน็
รากฐานอนัมัน่คง เขาผูน้ัน้ทีเ่ช่ือจะไมร่บีรอ้น

มัทธิว 21:42 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «ท่าน

ทั้งหลายยังไม่ ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือซึ่ง
ว่า `ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับ
กลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว การนี้เป็นมา
จากองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการมหัศจรรย์
ประจักษ์แก่ตาเรา›

ลูกา 20:17 ฝ่ายพระองค์ทรงเพ่งดูเขา
และตรัสว่า «เหตุฉะนั้นพระวจนะซึ่งเขียน
ไว้นั้นหมายความอย่างไรกันซึ่งว่า `ศิลาซึ่ง
ช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลา
มุมเอกแล้ว›

กิจการ 2:23 พระองค์นี้ทรงถูกมอบไว้
ตามที่พระเจ้าได้ทรงด�าริแน่นอนล่วงหน้าไว้
ก่อน ท่านทั้งหลายได้ ให้คนชั่วจับพระองค์ 
ไปตรึงที่กางเขนและประหารชีวิตเสีย

กิจการ 3:13 พระเจ้าของอับราฮัม อิส
อัค และยาโคบ คือพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ
ของเรา ได้ทรงโปรดประทานพระเกียรติแด่
พระเยซูพระบุตรของพระองค์ ผู้ซึ่งท่านทั้ง
หลายได้มอบไว้แล้ว และได้ปฏิเสธพระองค์
ต่อหน้าปีลาต เมื่อเขาตั้งใจจะปล่อย
พระองค์ ไป

กิจการ 4:10 ก็ ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดา
ชนอิสราเอลทราบเถิดว่า โดยพระนามของ
พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ ซึ่งท่านทั้ง
หลายได้ตรึงไว้ที่กางเขน และซึ่งพระเจ้าได้
ทรงโปรดให้คืนพระชนม์ โดยพระองค์นั้น
แหละชายคนนี้ได้หายโรคเป็นปกติแล้วจึง
ยืนอยู่ต่อหน้าท่าน

11 พระองค์เป็น `ศิลา› ที่ท่านทั้งหลายผู้เป็น 
`ช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลา
มุมเอกแล้ว›

โรม 9:33    ดังที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `จงดูเถิด 
เราได้วางศิลาก้อนหนึ่งไว้ ในศิ โยนซึ่งจะ
ท�าให้สะดุด และหินก้อนหนึ่งซึ่งจะท�าให้ล้ม 
แต่ผู้ ใดที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ ได้รับ

เพลงสดุดี
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ความอับอาย›

เอเฟซัส 2:20 ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้น
บนรากแห่งพวกอัครสาวกและพวกศาสดา
พยากรณ์ พระเยซูคริสต์เองทรงเป็นศิลา
มุมเอก

21 ในพระองค์นั้น ทุกส่วนของโครงร่างต่อกัน
สนิท และเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ ใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า

22 และในพระองค์นั้น ท่านก็ก�าลังจะถูกก่อ
ขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระ
วิญญาณด้วย

1 เปโตร 2:6 เพราะมีค�าเขียนไว้ ในพระ
คัมภีร์ด้วยว่า `ดูก่อน เราวางศิลาก้อนหนึ่ง
ลงในศิ โยน เป็นศิลาหัวมุมที่ทรงเลือกแล้ว 
และเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐ และผู้ ใด
ที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ ได้รับความ
อับอาย›

ดูที่: ดาเนียล 2:34; เศคาริยาห์ 3:9; เศคาริยาห์ 4:7; เศคาริยาห์ 12:3; มัทธิว 
28:1-8; มาระโก 12:10,11; กิจการ 5:31,32; 1 โครินธ์ 3:11; เอเฟซัส 1:19-22; 

1 เปโตร 2:4-8.

F02 การเดินทางสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระ
เมสิอาห์ เป็นไปตามค�าพยากรณ์

เพลงสดุดี 118:26 ขอให้ท่านผู้เข้า
มาในพระนามของพระเยโฮวาห์จงได้รับ
พระพร ข้าพเจ้าทั้งหลายอวยพรท่านทั้ง
หลายจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

27 พระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวาห์ ผู้ทรง
ประทานความสว่างแก่เรา จงผูกมัดเครื่อง
บูชาด้วยเชือกไปถึงเชิงงอนของแท่นบูชา

มัทธิว 21:9 ฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้าง
หน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็พร้อมกันโห่
ร้องว่า «โฮซันนาแก่ราชโอรสของดาวิด `ขอ
ให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์

พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ โฮซันนา› ในที่
สูงสุด»

10 เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็ม
แล้ว ประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่น
ถามว่า «ท่านผู้นี้เป็นผู้ ใด»

11 ฝูงชนก็ตอบว่า «นี้คือเยซูศาสดาพยากรณ์
ซึ่งมาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี»

มัทธิว 23:39 ด้วยเราว่าแก่เจ้าทั้งหลาย
ว่า เจ้าจะไม่เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะกล่าวว่า 
`ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ›»

ลูกา 19:36 เมื่อพระองค์เสด็จไป เขาทั้ง
หลายก็เอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามหนทาง

37 เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ที่ซึ่งจะลงไปจาก
ภูเขามะกอกเทศแล้ว เหล่าสาวกทุกคนมี
ความเปรมปรีดิ์เพราะบรรดามหกิจซึ่งเขา
ได้เห็นนั้น จึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้าเสียงดัง

38 ว่า «ขอให้พระมหากษัตริย์ผู้ที่เสด็จมาใน
พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระ
เจริญ จงมีสันติสุขในสวรรค์ และทรงสง่า
ราศี ในที่สูงสุด»

ยอห์น 12:13 เขาก็พากันถือใบของต้น
อินทผลัมออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่า «โฮ
ซันนา ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือพระมหากษัตริย์
แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญ»

เอเฟซัส 1:3 จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า 
พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่าย
วิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถาน
โดยพระคริสต์

ดูที่: มาระโก 11:9,10.

เพลงสดุดี
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E12 พระเมสิอาห์ท�าตามพระประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้า

เพลงสดุดี 119:97 แหม ข้าพระองค์
รักพระราชบัญญัติของพระองค์จริงๆ เป็น
ค�าร�าพึงของข้าพระองค์วันยังค�่า

98 โดยพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์ทรง
กระท�าให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้า
พระองค์ เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้า
พระองค์เสมอ

99 ข้าพระองค์มีความเข้าใจมากกว่าบรรดาครู
ของข้าพระองค์ เพราะบรรดาพระโอวาท
ของพระองค์เป็นค�าร�าพึงของข้าพระองค์

100 ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าคนสูง
อายุ เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของ
พระองค์

101 ข้าพระองค์รั้งเท้าข้าพระองค์ ไว้จาก
วิถีชั่วทุกอย่าง เพื่อรักษาพระวจนะของ
พระองค์

102 ข้าพระองค์มิ ได้เลี่ยงจากค�าตัดสิน
ของพระองค์ เพราะพระองค์ ได้ทรงสอนข้า
พระองค์

103 พระด�ารัสของพระองค์นั้น ข้า
พระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ หวานกว่าน�้าผึ้ง
เมื่อถึงปากข้าพระองค์

มัทธิว 11:25 ขณะนั้นพระเยซูทูลตอบ
ว่า «ข้าแต่พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
และแผ่นดิน ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณ
พระองค์ ที่พระองค์ ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้
ไว้จากผู้มีปัญญาและผู้ฉลาด และได้ส�าแดง
ให้ผู้น้อยรู้

ลูกา 2:46 ต่อมาครั้นหามาได้สามวัน
แล้ว จึงพบพระกุมารนั่งอยู่ ในพระวิหาร
ท่ามกลางพวกอาจารย์ ฟังและไต่ถามพวก
อาจารย์เหล่านั้นอยู่

47 คนทั้งปวงที่ ได้ยินก็ประหลาดใจในสติ
ปัญญาและค�าตอบของพระกุมารนั้น

ยอห์น 3:2 ชายผู้นี้ ได้มาหาพระเยซูใน
เวลากลางคืนและทูลพระองค์ว่า «รับบี พวก
ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจาก
พระเจ้า เพราะไม่มีผู้ ใดกระท�าการอัศจรรย์
ซึ่งท่านได้กระท�านั้นได้ นอกจากว่าพระเจ้า
ทรงสถิตอยู่กับเขาด้วย»

ยอห์น 4:34 พระเยซูตรัสกับเขาว่า 
«อาหารของเราคือการกระท�าตามพระทัย
ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และท�าให้งาน
ของพระองค์ส�าเร็จ

ยอห์น 15:10 ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติ
ตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะยึดมั่นอยู่ ใน
ความรักของเรา เหมือนดังที่เราประพฤติ
ตามพระบัญญัติของพระบิดาเรา และยึด
มั่นอยู่ ในความรักของพระองค์

โรม 13:10 ความรักไม่ท�าอันตรายเพื่อน
บ้านเลย เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นที่ ให้
พระราชบัญญัติส�าเร็จแล้ว

1 ยอห์น 2:5 แต่ผู้ ใดที่ประพฤติตามพระ
วจนะของพระองค์ ความรักของพระเจ้าก็
ถึงความสมบูรณ์ ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ 
ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่า
เราอยู่ ในพระองค์

1 ยอห์น 5:3 เพราะนี่แหละเป็นความรัก
ต่อพระเจ้า คือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพ
ระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติ
ของพระองค์นั้นไม่เป็นที่หนักใจ

ดูที่: พระราชบัญญัติ 4:6-8; เยเรมีย์ 2:8; เยเรมีย์ 8:9; โยเอล 2:23; มัทธิว 
13:11; มัทธิว 15:6-9,14; ฮีบรู 5:12.

เพลงสดุดี
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F13 รายละเอียดความทุกข์ทรมานของ
พระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 129:3 คนที่ ไถก็ ได้ ไถบนหลัง
ข้าพเจ้า เขาท�ารอยไถของเขาให้ยาว»

อิสยาห์ 50:6 ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที่
โบยตีข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่คนที่ดึง
เคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจาก
ความอายแก่การถ่มน�้าลายรด

อิสยาห์ 53:5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะ
ความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช�้า
เพราะความชั่วช้าของเรา การตีสอนอัน
ท�าให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่
ต้องฟกช�้านั้นก็ ให้เราหายดี

มัทธิว 20:19 และจะมอบท่านไว้กับคน
ต่างชาติ ให้เยาะเย้ยเฆี่ยนตี และให้ตรึงไว้ที่
กางเขน และวันที่สามท่านจึงจะกลับฟื้นขึ้น
มาใหม่»

มัทธิว 27:26 ท่านจึงปล่อยบารับบัสให้เขา 
และเมื่อท่านได้ โบยตีพระเยซูแล้ว ท่านก็
มอบให้ตรึงไว้ที่กางเขน

ดูที่: อิสยาห์ 51:23; มาระโก 10:34; มาระโก 15:15; ลูกา 18:33.

D09 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ช่วยให้รอด
E26 การไถ่บาปของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 130:7 จงให้อิสราเอลหวังใจใน
พระเยโฮวาห์ เพราะในพระเยโฮวาห์มี
ความเมตตา และในพระองค์มีการไถ่อย่าง
สมบูรณ์

8 และพระองค์จะทรงไถ่อิสราเอลจากความ
ชั่วช้าทั้งสิ้นของเขา

เพลงสดุดี 103:3 ผู้ทรงอภัยความชั่วช้าทั้งสิ้น
ของท่าน ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่าน

4 ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตาย 
ผู้ทรงสวมความเมตตาและพระกรุณาเป็น
มงกุฎให้ท่าน

มัทธิว 1:21 เธอจะประสูติบุตรชาย แล้ว
เจ้าจะเรียกนามของท่านว่า เยซู เพราะว่า
ท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอด
จากความผิดบาปของเขา»

ลูกา 1:68 จงสรรเสริญองค์พระผู้
เป็นเจ้า พระเจ้าของพวกอิสราเอล ด้วย
ว่าพระองค์ ได้ทรงเยี่ยมเยียนและช่วยไถ่
ชนชาติของพระองค์

โรม 3:24    แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เรา
เป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระ
เยซูคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นบาปแล้ว

โรม 6:14    เพราะว่าบาปจะมีอ�านาจเหนือท่าน
ทั้งหลายต่อไปก็หามิ ได้ เพราะว่าท่านทั้ง
หลายมิ ได้อยู่ ใต้พระราชบัญญัติ แต่อยู่ ใต้
พระคุณ

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

เอเฟซัส 1:7 ในพระเยซูนั้น เราได้รับการ
ไถ่ โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการ
อภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณอันอุดม
ของพระองค์

ทิตัส 2:14 ผู้ ได้ทรงโปรดประทาน
พระองค์เองให้เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจาก
ความชั่วช้าทุกอย่าง และทรงช�าระเราให้
บริสุทธิ์ เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของ

เพลงสดุดี
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พระองค์ และเป็นคนที่ขวนขวายกระท�าการ
ดี

ฮีบรู 9:12 พระองค์เสด็จเข้าไปในที่
บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และพระองค์
ไม่ ได้ทรงน�าเลือดแพะและเลือดลูกวัว
เข้าไป แต่ทรงน�าพระโลหิตของพระองค์
เองเข้าไป และทรงส�าเร็จการไถ่บาปชั่วนิรัน
ดร์แก่เรา

1 ยอห์น 3:5 ท่านทั้งหลายรู้แล้วว่า 
พระองค์ ได้ทรงปรากฏเพื่อจะได้ โปรดน�า
บาปของเราไป และบาปในพระองค์ ไม่มี
เลย

6 คนใดที่อาศัยอยู่ ในพระองค์ คนนั้นไม่ ได้
กระท�าบาป ผู้ ใดที่กระท�าบาป ผู้นั้นยังไม่
ได้เห็นพระองค์ และยังไม่ ได้รู้จักพระองค์

7 ลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ย อย่าให้ ใครชักจูงท่าน
ให้หลง ผู้ที่ประพฤติการชอบธรรมก็เป็นผู้
ชอบธรรม เหมือนอย่างพระองค์ทรงเป็นผู้
ชอบธรรม

8 ผู้ที่กระท�าบาปก็มาจากพญามาร เพราะว่า
พญามารได้กระท�าบาปตั้งแต่เริ่มแรก พระ
บุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะ
เหตุนี้ คือเพื่อทรงท�าลายกิจการของพญา
มารเสีย

ดูที่: #2; #3; มาระโก 15:31; ลูกา 2:38; ลูกา 21:28; ลูกา 24:21; 1 โครินธ์ 1:30; 
เอเฟซัส 1:14; โคโลสี 1:14.

C01 การประสูติของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 132:11 พระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณกับดาวิดอันเป็นสัจจะ ซึ่งพระองค์
จะไม่ทรงหันกลับคือว่า «เราจะตั้งผลจากตัว
ของเจ้าไว้บนบัลลังก์ของเจ้า

12 ถ้าบรรดาบุตรของเจ้าปฏิบัติตามพันธ
สัญญาของเรา และบรรดาพระโอวาทของ
เราซึ่งเราจะสอนเขา เหล่าบุตรของเขาทั้ง
หลายด้วยเช่นกันจะนั่งบนบัลลังก์ของเจ้า
เป็นนิตย์»

ลูกา 1:30 แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่
เธอว่า «มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอ
เป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว

31 ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย
คนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็น
บุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซึ่งเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของ
ดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ลูกา 1:69 และได้ทรงชูเขาแห่งความ
รอดขึ้นมาเพื่อเราในวงศ์วานของดาวิดผู้รับ
ใช้ของพระองค์

70 ตามที่พระองค์ ได้ตรัสไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลก 
โดยปากของพวกศาสดาพยากรณ์บริสุทธิ์
ของพระองค์

กิจการ 2:30 ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์
และทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญาไว้แก่
ท่านด้วยพระปฏิญาณว่า พระองค์จะทรง
ประทานผู้หนึ่งจากบั้นเอวของท่าน และ
ตามเนื้อหนังนั้น พระองค์จะทรงยกพระ
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คริสต์ ให้ประทับบนพระที่นั่งของท่าน

ดูที่: #1; #2; เพลงสดุดี 102:28; อิสยาห์ 59:21.

E16 พระเมสิอาห์จักอวยพรประชาชนของ
พระองค์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 132:13 เพราะพระเย
โฮวาห์ทรงเลือกศิ โยน พระองค์มีพระ
ประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของพระองค์

ฮีบรู 12:22 แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึง
ภูเขาศิ โยน และมาถึงเมืองของพระเจ้า
ผู้ทรงด�ารงพระชนม์อยู่ คือกรุงเยรูซาเล็ม
แห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์
มากมายเหลือที่จะนับได้

23 และมาถึงที่ชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสต
จักรของบุตรหัวปี ซึ่งมีชื่อจารึกไว้ ในสวรรค์
แล้ว และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคน
ทั้งปวง และมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบ
ธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้ว

24 และมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญา
ใหม่ และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียง
ร้องอันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาแบล

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 68:16; เพลงสดุดี 78:68,69; เพลงสดุดี 87:2; อิสยาห์ 
14:32.

E16 พระเมสิอาห์จักอวยพรประชาชนของ
พระองค์

เพลงสดุดี 132:14 ตรัสว่า «นี่เป็นที่
พ�านักของเราเป็นนิตย์ เราจะอยู่ที่นี่ เพราะ
ปรารถนาเช่นนั้น

มัทธิว 11:28 บรรดาผู้ท�างานเหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะ
ให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข

29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจาก
เรา เพราะว่าเรามี ใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง 
และท่านทั้งหลายจะพบที่สงบสุขในใจของ
ตน

ยอห์น 14:23 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า «ถ้า
ผู้ ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามค�าของเรา 
และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา แล้วพระ
บิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา

ฮีบรู 4:3 เพราะว่าเราทั้งหลายที่เชื่อแล้วก็เข้า
ในที่สงบสุขนั้น เหมือนพระองค์ ได้ตรัส
ไว้แล้วว่า `ตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความ
พิ โรธของเราว่า «เขาจะไม่ ได้เข้าสู่ที่สงบสุข
ของเรา»› แม้ว่างานนั้นส�าเร็จแล้วตั้งแต่วาง
รากสร้างโลก

ดูที่: #1; #2; เพลงสดุดี 68:16; เพลงสดุดี 76:1,2; เพลงสดุดี 132:8,9; เพลง
สดุดี 135:21; อิสยาห์ 57:15; อิสยาห์ 66:1; เอเสเคียล 38:8; 43:7,9; 2 โคริน

ธ์ 6:16; ฮีบรู 4:1-11.

E16 พระเมสิอาห์จักอวยพรประชาชนของ
พระองค์

เพลงสดุดี 132:15 เราจะอ�านวยพร
อย่างมากมายแก่เสบียงของเมืองนี้ เราจะให้
คนจนของเมืองนี้อิ่มด้วยขนมปัง

มัทธิว 5:6 บุคคลผู้ ใดหิวกระหายความ
ชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้
อิ่มบริบูรณ์

มัทธิว 6:32 (เพราะว่าพวกต่างชาติ
แสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้) แต่ว่าพระบิดา
ของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้ว
ว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้
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33 แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของ
พระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์
ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวง
เหล่านี้ ให้

มาระโก 8:6 พระองค์จึงตรัสสั่ง
ประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดิน แล้วทรงรับ
ขนมปังเจ็ดก้อนนั้น ทรงขอบพระคุณ แล้ว
จึงทรงหักส่งให้เหล่าสาวกให้เขาแจก เหล่า
สาวกจึงแจกให้ประชาชน

7 และเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้าง พระองค์จึง
ขอบพระคุณ แล้วสั่งให้เอาปลานั้นแจกด้วย

8 คนทั้งปวงได้รับประทานจนอิ่มและเศษ
อาหารที่เหลือนั้นเขาเก็บได้เจ็ดกระบุง

9 คนที่รับประทานนั้นมีประมาณสี่พัน แล้ว
พระองค์ตรัสสั่งให้เขาไป

ลูกา 1:53 พระองค์ทรงโปรดให้คน
อดอยากอิ่มด้วยสิ่งดี และพระองค์ทรง
กระท�าให้คนมั่งมี ไปมือเปล่า

ยอห์น 6:35 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «เรา
เป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวอีก 
และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย

กิจการ 2:44 บรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่
พร้อมกัน ณ ที่แห่งเดียว และทรัพย์สิ่งของ
ของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของ
กลาง

45 เขาจึงได้ขายทรัพย์สมบัติและสิ่งของมา
แบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการ

46 เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหัก
ขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทาน
อาหารด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยจริงใจ 
ทุกวันเรื่อยไป

ดูที่: เพลงสดุดี 34:9,10; อิสยาห์ 33:16; เยเรมีย์ 31:14; มัทธิว 14:19-21.

E16 พระเมสิอาห์จักอวยพรประชาชนของ
พระองค์

เพลงสดุดี 132:16 เราจะเอาความรอด
ห่มปุ โรหิตของเมืองนั้น และวิสุทธิชนของ
เมืองนั้นจะโห่ร้องด้วยความชื่นบาน

กาลาเทีย 3:27 เพราะเหตุว่า ทุกคนในพวก
ท่านที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว 
ก็ ได้สวมชีวิตพระคริสต์

วิวรณ์ 1:6 และทรงตั้งเราไว้ ให้เป็น
กษัตริย์และเป็นปุ โรหิตของพระเจ้าพระ
บิดาของพระองค์ พระเกียรติและไอศวรรย์
จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน

ดูที่: #1; #2; 2 พงศาวดาร 6:41; เพลงสดุดี 132:9; อิสยาห์ 61:10; วิวรณ์ 3:5; 
วิวรณ์ 4:4; วิวรณ์ 7:9-14; วิวรณ์ 20:6.

D04 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
กษัตริย์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 132:17 ณ ที่นั้นเราจะ
กระท�าให้มีเขาหนึ่งงอกขึ้นมาส�าหรับดาวิด 
เราได้เตรียมประทีปดวงหนึ่งส�าหรับผู้รับ
เจิมของเรา

18 เราจะเอาความอายห่มศัตรูของท่าน แต่
มงกุฎของท่านจะแวมวามอยู่บนท่าน»

ลูกา 1:67 ฝ่ายเศคาริยาห์ผู้เป็นบิดา
ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วได้
พยากรณ์ว่า

68 จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า
ของพวกอิสราเอล ด้วยว่าพระองค์ ได้ทรง
เยี่ยมเยียนและช่วยไถ่ชนชาติของพระองค์

69 และได้ทรงชูเขาแห่งความรอดขึ้นมาเพื่อ
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เราในวงศ์วานของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์
70 ตามที่พระองค์ ได้ตรัสไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลก 

โดยปากของพวกศาสดาพยากรณ์บริสุทธิ์
ของพระองค์

71 ว่าเราจะรอดพ้นจากพวกศัตรูของเราทั้ง
หลาย และพ้นจากมือของคนทั้งปวงที่ชังเรา

ลูกา 2:25 ดูเถิด มีชายคนหนึ่งในกรุง
เยรูซาเล็มชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรม
และเกรงกลัวพระเจ้า และคอยเวลาซึ่งพวก
อิสราเอลจะได้รับความบรรเทาทุกข์ และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับท่าน

26 พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ทรงส�าแดงแก่ท่าน
ว่า ท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระ
คริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

27 สิเมโอนเข้าไปในพระวิหารโดยพระ
วิญญาณทรงน�า และเมื่อบิดามารดาได้น�า
พระกุมารเยซูเข้าไป เพื่อจะกระท�าแก่พระ
กุมารตามธรรมเนียมแห่งพระราชบัญญัติ

28 สิเมโอนจึงอุ้มพระกุมาร และสรรเสริญ
พระเจ้าว่า

29 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้พระองค์ทรง
ให้ผู้รับใช้ของพระองค์ ไปเป็นสุขตามพระ
ด�ารัสของพระองค์

30 เพราะว่าตาของข้าพระองค์ ได้เห็นความ
รอดของพระองค์แล้ว

31 ซึ่งพระองค์ ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้า
บรรดาชนชาติทั้งหลาย

32 เป็นสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติและเป็น
สง่าราศีของพวกอิสราเอล ชนชาติของ
พระองค์»

ลูกา 20:42 ด้วยว่าท่านดาวิดเองได้กล่าว
ไว้ ในหนังสือสดุดีว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้า
ตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า จง
นั่งที่ขวามือของเรา

43 จนกว่าเราจะกระท�าให้ศัตรูของท่านเป็น
แท่นรองเท้าของท่าน›

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็

เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1; #2; #5; เพลงสดุดี 21:8,9; เพลงสดุดี 109:29; เพลงสดุดี 148:14; เอ
เสเคียล 29:21.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 138:4 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บรรดา
กษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกจะสรรเสริญ
พระองค์ เมื่อท่านเหล่านั้นได้ยินพระวจนะ
แห่งพระโอษฐ์ของพระองค์

5 และท่านเหล่านั้นจะร้องเพลงถึงพระมรรคา
ของพระเยโฮวาห์ เพราะสง่าราศีของพระเย
โฮวาห์นั้นใหญ่หลวง

อิสยาห์ 49:22 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ว่า «ดูเถิด เราจะยกมือของเรากวัก
บรรดาประชาชาติ และยกสัญญาณของเรา
ต่อชนชาติทั้งหลาย และเขาทั้งหลายจะอุ้ม
บรรดาบุตรชายของเจ้ามา และบรรดาบุตร
สาวของเจ้านั้น เขาจะใส่บ่าแบกมา

23 บรรดากษัตริย์จะเป็นพ่อเลี้ยงของเจ้า และ
พระราชินีทั้งหลายจะเป็นแม่เลี้ยงของเจ้า 
เขาเหล่านั้นจะก้มหน้าลงถึงดินกราบเจ้า 
เขาจะเลียผงคลีที่เท้าของเจ้า แล้วเจ้าจะรู้
ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ที่รอคอยเราจะไม่
ประสบความอาย»

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์

เพลงสดุดี
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พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1; #5.

B08 สัพพัญญุตาของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 139:1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์
ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้า
พระองค์

2 เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้น พระองค์
ทรงทราบ พระองค์ทรงประจักษ์ ในความ
คิดของข้าพระองค์ ได้แต่ ไกล

3 พระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์และการ
นอนของข้าพระองค์ และทรงคุ้นเคยกับ
ทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์

4 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แม้ก่อนที่ลิ้นของข้า
พระองค์จะพูด ดูเถิด พระองค์ก็ทรงทราบ
ความเสียหมดแล้ว

มัทธิว 9:4 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบความ
คิดของเขาจึงตรัสว่า «เหตุไฉนท่านทั้งหลาย
คิดชั่วอยู่ ในใจเล่า

มัทธิว 12:36 ฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่า 
ค�าที่ ไม่เป็นสาระทุกค�าซึ่งมนุษย์พูดนั้น 
มนุษย์จะต้องให้การในถ้อยค�าเหล่านั้นใน
วันพิพากษา

37 เหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูก
ปรับโทษนั้น ก็เพราะวาจาของเจ้า»

ลูกา 9:47 ฝ่ายพระเยซูทรงหยั่งรู้ความ
คิดในใจของเขา จึงให้เด็กคนหนึ่งยืนอยู่
ใกล้พระองค์

ลูกา 10:22 พระบิดาของเราได้ทรงมอบ
สิ่งสารพัดให้แก่เรา และไม่มี ใครรู้ว่าพระ

บุตรเป็นผู้ ใดนอกจากพระบิดา และไม่มี
ใครรู้ว่าพระบิดาเป็นผู้ ใดนอกจากพระบุตร 
และผู้ที่พระบุตรประสงค์จะส�าแดงให้รู้»

ยอห์น 2:24 แต่พระเยซูมิ ได้ทรงวาง
พระทัยในคนเหล่านั้น เพราะพระองค์ทรง
รู้จักมนุษย์ทุกคน

25 และไม่มีความจ�าเป็นที่จะมีพยานในเรื่อง
มนุษย์ ด้วยพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรมี
อยู่ ในมนุษย์

ยอห์น 13:21 เมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้ว 
พระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ ในพระทัย และตรัส
เป็นพยานว่า «เราบอกความจริงแก่ท่านว่า 
คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเราไว้»

ยอห์น 16:30 เดี๋ยวนี้พวกข้าพระองค์รู้แน่
ว่า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง และไม่จ�าเป็น
ที่ผู้ ใดจะทูลถามพระองค์อีก ด้วยเหตุนี้ข้า
พระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ้า»

ยอห์น 21:17 พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่
สามว่า «ซี โมนบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรัก
เราหรือ» เปโตรก็เป็นทุกข์ ใจที่พระองค์
ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่า «ท่านรักเราหรือ» 
และเขาทูลพระองค์ว่า «พระองค์เจ้าข้า 
พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบ
ว่า ข้าพระองค์รักพระองค์» พระเยซูตรัสกับ
เขาว่า «จงเลี้ยงแกะของเราเถิด

1 โครินธ์ 4:5 เหตุฉะนั้นท่านอย่าตัดสิน
สิ่งใดก่อนที่จะถึงเวลาจนกว่าองค์พระผู้
เป็นเจ้าจะเสด็จมา พระองค์จะทรงเปิด
เผยความลับที่ซ่อนอยู่ ในความมืดให้แจ่ม
กระจ่าง และจะทรงเผยความในใจของ
คนทั้งปวงด้วย เมื่อนั้นทุกคนจะได้รับค�า
ชมเชยจากพระเจ้า

ฮีบรู 4:13 ไม่มีสิ่งเนรมิตสร้างใดๆ ที่
ไม่ ได้ปรากฏในสายพระเนตรของพระองค์ 
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แต่สิ่งสารพัดก็เปลือยเปล่าและปรากฏ
แจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้อง
เกี่ยวข้องด้วย

วิวรณ์ 3:8 เรารู้จักแนวการกระท�าของ
เจ้า ดูเถิด เราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้า
พวกเจ้า ประตูนี้ ไม่มี ใครปิดได้ เพราะว่า
เจ้ามีก�าลังเพียงเล็กน้อย แต่กระนั้นเจ้า
ก็ ได้ประพฤติตามค�าของเราและไม่ ได้
ปฏิเสธนามของเรา

ดูที่: เพลงสดุดี 17:3; เพลงสดุดี 44:21; เพลงสดุดี 94:11; เพลงสดุดี 121:3-
8; เพลงสดุดี 139:23; สุภาษิต 5:21; ปัญญาจารย์ 12:14; อิสยาห์ 29:15; อิส
ยาห์ 37:28; เยเรมีย์ 12:3; เยเรมีย์ 17:9,10; เยเรมีย์ 23:24; ดาเนียล 2:22; 

มาลาคี 3:16; ยอห์น 4:16-19,28.

B09 สรรพวิภูของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 139:7 ข้าพระองค์จะไปไหนให้
พ้นพระวิญญาณของพระองค์ ได้ หรือข้า
พระองค์จะหนี ไปไหนให้พ้นพระพักตร์
ของพระองค์

8 ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์ทรง
สถิตที่นั่น ถ้าข้าพระองค์จะท�าที่นอนไว้ ใน
นรก ดูเถิด พระองค์ทรงสถิตที่นั่น

9 ถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสงอรุณ และอาศัย
อยู่ที่ส่วนของทะเลไกลโพ้น

10 แม้ถึงที่นั่น พระหัตถ์ของพระองค์จะน�าข้า
พระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะ
ยึดข้าพระองค์ ไว้

มัทธิว 18:20 ด้วยว่ามีสองสามคน
ประชุมกันที่ ไหนๆในนามของเรา เราจะอยู่
ท่ามกลางเขาที่นั่น»

มัทธิว 28:20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ง
สารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะ
อยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้น
โลก เอเมน»

ยอห์น 1:1 ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะ
ทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับ
พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

ยอห์น 14:20 ในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่า 
เราอยู่ ในพระบิดาของเรา และท่านอยู่ ใน
เรา และเราอยู่ ในท่าน

โคโลสี 1:17 พระองค์ทรงด�ารงอยู่ก่อน
สรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็น
ระเบียบอยู่ โดยพระองค์

ดูที่: เยเรมีย์ 23:23,24; มีคาห์ 5:2; วิวรณ์ 21:2,3,10,22,23.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เพลงสดุดี 145:10 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ 
พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จะสรรเสริญ
พระองค์ และวิสุทธิชนทั้งสิ้นของพระองค์
จะถวายสาธุการแด่พระองค์

11 เขาทั้งหลายจะพูดถึงสง่าราศีแห่งราช
อาณาจักรของพระองค์ และเล่าถึงฤทธานุ
ภาพของพระองค์

12 เพื่อให้กิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ 
และสง่าราศีอันรุ่งโรจน์แห่งราชอาณาจักร
ของพระองค์แจ้งแก่บุตรทั้งหลายของ
มนุษย์

13 ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราช
อาณาจักรนิรันดร์ และอ�านาจการปกครอง
ของพระองค์ด�ารงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ

เอเฟซัส 3:7 ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐ ตามพระคุณ
ซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้า ซึ่งทรง
โปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดยการกระท�า
แห่งฤทธิ์เดชของพระองค์

8 ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้า 
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ผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุด
ในพวกวิสุทธิชนทั้งหมด ทรงให้ข้าพเจ้า
ประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูลย์ของ
พระคริสต์ อันหาที่สุดมิ ได้

1 ทิ โมธี 1:17 บัดนี้ พระเกียรติและสง่า
ราศีจงมแีดพ่ระมหากษัตริยผ์ู้ทรงพระเจริญ
อยู่นิรันดร์ ผู้ทรงเป็นองค์อมตะ ซึ่งมิ ได้
ปรากฏแก่ตา พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่
พระองค์เดียว สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน

ฮีบรู 13:15 เหตุฉะนั้น ให้เราถวายค�า
สรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอด
ไปโดยทางพระองค์นั้น คือผลแห่งริมฝีปาก
ที่ขอบพระคุณพระนามของพระองค์

วิวรณ์ 5:12 ร้องเสียงดังว่า «พระเมษ
โปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนั้น เป็น
ผู้ที่สมควรได้รับฤทธิ์เดช ทรัพย์สมบัติ 
ปัญญา อานุภาพ เกียรติ สง่าราศี และค�า
สดุดี»

13 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ทั้ง
ในสวรรค์ ในแผ่นดินโลก ใต้แผ่นดินโลก 
ในมหาสมุทร และบรรดาที่อยู่ ในที่เหล่านั้น 
ร้องว่า «ขอให้ค�าสดุดีและเกียรติ และสง่า
ราศีและฤทธิ์เดช จงมีแด่พระองค์ผู้ประทับ
บนพระที่นั่ง และแด่พระเมษโปดกตลอด
ไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 7:9 ต่อจากนั้นมา ข้าพเจ้าก็
มองดู และดูเถิด คนมากมาย ถ้ามีผู้ ใดจะ
นับประมาณมิ ได้เลย มาจากทุกชาติ ทุก
ตระกูล ประชากร และทุกภาษา คนเหล่า
นั้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้า
พระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก

10 คนเหล่านั้นร้องเสียงดังว่า «ความรอดมี
อยู่ที่พระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่ง 
และมีอยู่ที่พระเมษโปดก»

11 และทูตสวรรค์ทั้งปวงที่ยืนรอบพระที่นั่ง 
รอบผู้อาวุโส และรอบสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทั้งสี่

นั้น ก้มลงกราบหน้าพระที่นั่ง และนมัสการ
พระเจ้า

12 กล่าวว่า «เอเมน ความสรรเสริญ สง่าราศี 
ปัญญา การขอบพระคุณ พระเกียรติ อ�านาจ 
และฤทธิ์เดช จงมีแด่พระเจ้าของเราตลอด
ไปเป็นนิตย์ เอเมน»

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

16 และผู้อาวุโสยี่สิบสี่คนซึ่งนั่งในที่นั่งของตน
เบื้องพระพักตร์พระเจ้าก็ทรุดตัวลงกราบ
นมัสการพระเจ้า

17 และทูลว่า «ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็น
เจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ทรงด�ารง
อยู่บัดนี้ และผู้ ได้ทรงด�ารงอยู่ ในกาลก่อน 
และผู้จะเสด็จมาในอนาคต ข้าพระองค์ทั้ง
หลายขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ ได้
ทรงใช้ฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ 
และได้ทรงครอบครอง

วิวรณ์ 12:10 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดัง
ขึ้นในสวรรค์ว่า «บัดนี้ความรอด และฤทธิ์
เดช และราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเรา 
และอ�านาจพระคริสต์ของพระองค์ ได้มาถึง
แล้ว เพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของ
เราต่อพระพักตร์พระเจ้าของเรา ทั้งกลาง
วันและกลางคืนนั้น ก็ ได้ถูกผลักทิ้งลงมา
แล้ว

วิวรณ์ 19:5 และมีเสียงออกมาจาก
พระที่นั่งว่า «`ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้
ของพระองค์ และผู้ที่ย�าเกรงพระองค์ ทั้ง
ผู้น้อยและผู้ ใหญ่ จงสรรเสริญพระเจ้าของ
เรา›»

6 แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงดุจเสียงฝูงชนเป็น

เพลงสดุดี 145 เพลงสดุดี 145

เพลงสดุดี
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อันมาก ดุจเสียงน�้ามากหลาย และดุจเสียง
ฟ้าร้องสนั่นว่า «อาเลลูยา เพราะว่าองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด 
ทรงครอบครองอยู่

ดูที่: #1; #2; 1 โครินธ์ 15:21-28.

E05 ปาฏิหาริย์ของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 146:8 พระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาของ
คนตาบอด พระเยโฮวาห์ทรงยกคนที่ตกต�่า
ให้ลุกขึ้น พระเยโฮวาห์ทรงรักคนชอบธรรม

อิสยาห์ 35:5 แล้วนัยน์ตาของคนตาบอด
จะเปิดออก แล้วหูของคนหูหนวกจะเบิก

มัทธิว 9:30 แล้วตาของเขาก็กลับเห็นดี 
พระเยซูได้ทรงก�าชับเขาแข็งแรงว่า «จง
ระวังอย่าบอกผู้ ใดให้รู้เลย»

มัทธิว 11:5 คือว่าคนตาบอดก็หายบอด 
คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คน
หูหนวกได้ยินได้ คนตายแล้วเป็นขึ้นมา 
และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา

ลูกา 18:42 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า «จง
เห็นเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระท�าให้ตัว
เจ้าหายปกติ»

ยอห์น 9:10 เขาทั้งหลายจึงถามเขาว่า 
«ตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไร»

11 เขาตอบว่า «ชายคนหนึ่งชื่อเยซู ได้ท�าโคลน
ทาตาของข้าพเจ้า และบอกข้าพเจ้าว่า `จง
ไปที่สระสิ โลอัมแล้วล้างออกเสีย› ข้าพเจ้า
ก็ ได้ ไปล้างตาจึงมองเห็นได้»

กิจการ 26:18 เพื่อจะให้เจ้าเปิดตาของ

เขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความ
สว่าง และจากอ�านาจของซาตานมาถึง
พระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความ
ผิดบาปของเขา และให้ ได้รับมรดกด้วย
กันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกแยกตั้งไว้แล้วโดย
ความเชื่อในเรา›

เอเฟซัส 1:18 และขอให้ตาใจของท่าน
สว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์
ทรงเรียกท่านนั้น พระองค์ ได้ประทาน
ความหวังอะไรแก่ท่าน และรู้ว่ามรดกของ
พระองค์ส�าหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดม
บริบูรณ์เพียงไร

1 เปโตร 2:9 แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่
พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุ โรหิต
หลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติ
ของพระองค์ โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลาย
จะได้ส�าแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ ได้
ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความ
มืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของ
พระองค์

ดูที่: อิสยาห์ 42:16,18.

E26 การไถ่บาปของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 147:3 พระองค์ทรงรักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ และทรงพันผูกบาดแผล
ของเขา

6 พระเยโฮวาห์ทรงชูคนใจถ่อมขึ้น พระองค์
ทรงเหวี่ยงคนชั่วลงถึงดิน

มัทธิว 5:5 บุคคลผู้ ใดมี ใจอ่อนโยน ผู้
นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดิน
โลกเป็นมรดก

เพลงสดุดี 145 & 146 เพลงสดุดี 146 & 147
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ลูกา 4:18 `พระวิญญาณแห่งองค์
พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะ
ว่าพระองค์ ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน 
พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะ
ได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ

ดูที่: 1 เปโตร 5:6.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 147:2 พระเยโฮวาห์ทรงก่อสร้าง
เยรูซาเล็มขึ้น พระองค์ทรงรวบรวมคน
อิสราเอลที่ต้องกระจัดกระจายไป

13 เพราะพระองค์ทรงเสริมก�าลังดาลประตู
ของเธอ พระองค์ทรงอ�านวยพระพรบุตรทั้ง
หลายที่อยู่ภายในเธอ

14 พระองค์ทรงกระท�าสันติภาพในเขตแดน
ของเธอ ทรงให้เธออิ่มด้วยข้าวสาลีที่ดีที่สุด

20 พระองค์มิ ได้ทรงประกอบการเช่นนี้แก่
ประชาชาติอื่นใด และส�าหรับค�าตัดสินของ
พระองค์นั้น พวกเขาไม่รู้จักเลย จงสรรเส
ริญพระเยโฮวาห์เถิด

อิสยาห์ 11:12 พระองค์จะทรงยก
อาณัติสัญญาณนั้นขึ้นให้แก่บรรดา
ประชาชาติ และจะชุมนุมอิสราเอล
ที่พลัดพราก และรวบรวมยูดาห์ที่
กระจัดกระจายจากสี่มุมแห่งแผ่นดินโลก

เศคาริยาห์ 8:3 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า 
เรากลับไปยังศิ โยน และจะอยู่ท่ามกลาง
เยรูซาเล็ม และเขาจะเรียกเยรูซาเล็มว่า
เมืองแห่งความจริง และเรียกภูเขาของพระ

เยโฮวาห์จอมโยธาว่าภูเขาบริสุทธิ์

โรม 3:1 ถ้าเช่นนั้น พวกยิวจะได้เปรียบคน
อื่นอย่างไร และการเข้าสุหนัตนั้นจะมี
ประโยชน์อะไร

2 มีประโยชน์มากในทุกสถาน เป็นต้นว่าพวก
ยิวได้เป็นผู้รับมอบให้รักษาพระด�ารัสของ
พระเจ้า

โรม 11:25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาใน
ข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือ
เรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้เข้ามา
ครบจ�านวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็
จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

ดูที่: #1; #2; #3; เพลงสดุดี 102:13-16; มัทธิว 16:18; มัทธิว 19:13,14; 
เอเฟซัส 1:10; เอเฟซัส 2:17-19; โรม 11:25.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 149:1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์
เถิด จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์ 
ร้องบทสรรเสริญถวายพระองค์ ในชุมนุมวิ
สุทธิชน

2 ให้อิสราเอลยินดี ในผู้สร้างของเขา ให้บุตร
ทั้งหลายของศิ โยนเปรมปรีดิ์ ในกษัตริย์
ของเขา

3 ให้เขาสรรเสริญพระนามของพระองค์
ด้วยเต้นร�า ให้เขาถวายเพลงสรรเสริญแด่
พระองค์ด้วยร�ามะนาและพิณเขาคู่

เพลงสดุดี
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4 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปรีดี ในประชาชน
ของพระองค์ พระองค์จะทรงประดับคนใจ
ถ่อมด้วยความรอด

5 ให้วิสุทธิชนลิงโลดในสง่าราศี ให้เขาร้อง
เพลงบนที่นอนของเขา

มัทธิว 21:5 `จงบอกธิดาแห่งศิ โยนว่า 
ดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอ โดย
พระทัยอ่อนสุภาพ ทรงแม่ลากับลูกของมัน›

ลูกา 19:38 ว่า «ขอให้พระมหากษัตริย์ผู้
ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงพระเจริญ จงมีสันติสุขในสวรรค์ และ
ทรงสง่าราศี ในที่สูงสุด»

ฮีบรู 2:12 ดังที่พระองค์ตรัสว่า `เรา
จะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้อง
ของเรา เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
ในท่ามกลางที่ชุมนุมชน›

1 เปโตร 1:8 พระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยัง
ไม่ ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ว่า
ขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์ แต่ท่านยังเชื่อ
และชื่นชม ด้วยความปีติยินดีเป็นล้นพ้น
เหลือที่จะกล่าวได้ และเต็มเปี่ยมด้วยสง่า
ราศี

1 เปโตร 3:4 แต่จงให้เป็นอย่างคนที่ซ่อน
ไว้ ในจิตใจ ด้วยสิ่งที่ ไม่รู้เสื่อมสลาย คือ
เครื่องประดับแห่งจิตใจที่อ่อนสุภาพและ
สงบเสงี่ยม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากในสาย
พระเนตรพระเจ้า

วิวรณ์ 5:9 และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลง
ใหม่ ว่าดังนี้ «พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควร
จะทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วน
หนังสือนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูก
ปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของ
พระองค์นั้น พระองค์ ได้ทรงไถ่เราทั้งหลาย
ซึ่งมาจากทุกตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและ

ทุกประเทศ ให้ ไปถึงพระเจ้า
10 พระองค์ ไดท้รงโปรดใหเ้ราทัง้หลายเปน็

กษตัรยิแ์ละเปน็ปุโรหติของพระเจา้ของเรา 
และเราท้ังหลายจะไดค้รอบครองแผน่ดนิโลก»

วิวรณ์ 19:6 แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงดุจ
เสียงฝูงชนเป็นอันมาก ดุจเสียงน�้ามาก
หลาย และดุจเสียงฟ้าร้องสนั่นว่า «อาเลลูยา 
เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด ทรงครอบครองอยู่

ดูที่: #1; #2; พระราชบัญญัติ 7:6,7; 1 ซามูเอล 12:22; เพลงสดุดี 22:22,25; 
เพลงสดุดี 33:2,3; เพลงสดุดี 96:1; เพลงสดุดี 98:1; เพลงสดุดี 100:1-3; 

เพลงสดุดี 111:1; เพลงสดุดี 116:18; เพลงสดุดี 135:3,4; เพลงสดุดี 144:9; 
เพลงสดุดี 150:4; อิสยาห์ 42:10; อิสยาห์ 54:5; อิสยาห์ 62:4,5; 1 เปโตร 5:5.

H02 ค�าพพิากษาในอนาคตโดย พระเมสิอาห์

เพลงสดุดี 149:6 ให้การสรรเสริญอย่างสูงแด่
พระเจ้าอยู่ ในปากของเขา และให้ดาบสองค
มอยู่ ในมือของเขา

7 เพื่อท�าการแก้แค้นบรรดาประชาชาติ และ
ท�าการลงโทษชนชาติทั้งหลาย

8 เพื่อเอาตรวนล่ามบรรดากษัตริย์ของเขา 
และเอาเครื่องเหล็กจ�าจองล่ามบรรดา
ขุนนางของเขา

9 เพื่อจะกระท�าแก่เขาตามค�าพิพากษาที่
บันทึกไว้แล้ว นี่เป็นเกียรติแก่บรรดาวิสุทธิ
ชนของพระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์
เถิด

เศคาริยาห์ 14:17 ถ้าครอบครัวใดในพื้นพิภพ
ไม่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการกษัตริย์ 
คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา ฝนก็จะไม่ตก
เหนือเขาเหล่านั้น

18 และถ้าครอบครัวแห่งอียิปต์ ซึ่งขาดฝน
แล้ว ไม่ขึ้นไปปรากฏตัวที่นั่น ก็จะบังเกิด
ภัยพิบัติด้วย ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงใช้ โจมตี
ประชาชาติอื่นๆซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่
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เพิง
19 ที่กล่าวนี้จะเป็นการลงทัณฑ์อียิปต์และ

เป็นการลงทัณฑ์ประชาชาติทั้งสิ้น ซึ่งไม่
ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิง

1 โครินธ์ 6:2 ท่านไม่รู้หรือว่าวิสุทธิชนจะ
พิพากษาโลก และถ้าพวกท่านจะพิพากษา
โลก ท่านไม่สมควรจะพิพากษาความเรื่อง
เล็กน้อยที่สุดหรือ

3 ท่านไม่รู้หรือว่า เราจะต้องพิพากษาพวก
ทูตสวรรค์ ถ้าเช่นนั้นจะยิ่งเป็นการสมควร
สักเท่าใดที่เราจะพิพากษาตัดสินความเรื่อง
ของชีวิตนี้

ฮีบรู 4:12 เพราะว่าพระวจนะของ
พระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่
เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุ
กระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูก
และไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความ
คิดและความมุ่งหมายในใจด้วย

วิวรณ์ 1:16 พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ด
ดวงไว้ ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ 
และมีพระแสงสองคมที่คมกริบออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ และสีพระพักตร์
ของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสง
ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์

วิวรณ์ 3:21 ผู้ ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้
นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเรา เหมือน
กับที่เรามีชัยชนะแล้ว และได้นั่งกับพระ
บิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์

ดูที่: #1; #6; เพลงสดุดี 96:14; เพลงสดุดี 145:3-5; เพลงสดุดี 148:14; ดาเนีย
ล 7:18,22; ลูกา 2:14; วิวรณ์ 19:11-21.
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G04 พระเมสิอาห์จักเปิดเผยถึงจิต
วิญญาณของพระองค์

สุภาษิต 1:23 จงหันกลับเพราะค�าตัก
เตือนของเรา ดูเถิด เราจะเทวิญญาณของ
เราให้เจ้า เราจะให้ถ้อยค�าของเราแจ้งแก่เจ้า

โยเอล 2:28 ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่าง
นี้ คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือ
เนื้อหนังทั้งปวง บุตรชายบุตรสาวของเจ้า
ทั้งหลายจะพยากรณ์ คนชราของเจ้าจะฝัน
และคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิต

เศคาริยาห์ 12:10    และเราจะเทวิญญาณแห่ง
พระคุณและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิด
และชาวเยรูซาเล็ม เขาทั้งหลายจะมองดู
เราผู้ซึ่งเขาเองได้แทง เขาจึงจะไว้ทุกข์เพื่อ
ท่านเหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรชายคนเดียว
ของตน และจะร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่าน 
เหมือนอย่างคนร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อบุตร
หัวปีของตน

กิจการ 2:4 เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษา
แปลกๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด

กิจการ 2:38 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขา
ว่า «จงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาใน
พระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อ
ว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาปของท่าน
เสีย และท่านจะได้รับของประทานของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

ดูที่: อิสยาห์ 32:15.

A04 พระเมสิอาห์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
D01 การแต่งตั้งของพระเมสิอาห์

สุภาษิต 8:22 พระเยโฮวาห์ทรงเป็น
เจ้าของเราในเมื่อพระองค์ทรงเริ่มงาน

ของพระองค์ ก่อนบรรดาพระราชกิจ
โบราณของพระองค์

23 เราถูกสถาปนาไว้ตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์มา
แล้ว ตั้งแต่แรก ก่อนปฐมกาลของแผ่น
ดินโลก

24 เราถือก�าเนิดมาเมื่อก่อนมีมหาสมุทร 
เมื่อไม่มีน�้าพุที่มีน�้ามากมาย

25 ก่อนการเนรมิตสร้างภูเขา ก่อนเนินเขา 
เราก็ถือก�าเนิดมาแล้ว

26 ก่อนที่พระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลก ทั้ง
ไร่นา หรือก่อนผงคลีแรกของพิภพ

27 เมื่อพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ เรา
อยู่ที่นั่นแล้ว เมื่อพระองค์ทรงลากเส้น
รอบวงบนพื้นมหาสมุทร

28 เมื่อพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าเบื้องบน 
เมื่อพระองค์ทรงกระท�าน�้าพุของน�้า
บาดาลให้มั่นไว้

29 เมื่อพระองค์ทรงก�าหนดเขตจ�ากัดให้แก่
ทะเล เพื่อว่าน�้าจะไม่ละเมิดพระบัญชา
ของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงปักผัง
รากฐานของพิภพ

ยอห์น 1:1 ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะ
ทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับ
พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

2 ในเริ่มแรกนั้นพระองค์นั้นทรงอยู่กับ
พระเจ้า

3 พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมา และใน
บรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ ได้
เป็นมานอกเหนือพระองค์

4 ในพระองค์มีชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความ
สว่างของมนุษย์ทั้งปวง

ยอหน์ 17:5 บดันี ้พระบดิาเจา้ขา้ ขอ
ทรงโปรดใหข้า้พระองค์ ไดรั้บเกยีรติตอ่พระ
พกัตร์ของพระองค ์คอืเกียรตซิึง่ข้าพระองค์
ไดม้ร่ีวมกบัพระองคก์อ่นที่ โลกนีม้มีา

ยอห์น 17:24 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์
ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ ได้
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ประทานให้แก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์
ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้นด้วย เพื่อเขาจะได้
เห็นสง่าราศีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ ได้
ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
รักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลก

โคโลสี 1:15 พระองค์ทรงเป็นพระฉาย
ของพระเจ้า ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ทรง
เป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง

16 เพราะว่าโดยพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้าง
ขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่ง
ซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์
แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็น
เทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครอง หรือ
ศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดย
พระองค์และเพื่อพระองค์

17 พระองค์ทรงด�ารงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง 
และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่ โดย
พระองค์

18 พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสต
จักร พระองค์ทรงเป็นที่เริ่มต้น เป็นบุตร
หัวปีที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อ
พระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้ง
ปวง

19 ด้วยว่าเป็นที่ชอบพระทัยพระบิดาที่จะให้
ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นมีอยู่ ในพระองค์

ฮีบรู 1:1 ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธี
ต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดา
พยากรณ์

2 แต่ ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์ ได้ตรัส
แก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองค์
ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็น
มรดก พระองค์ ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล
โดยพระบุตร

3 พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของ
พระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกัน
กับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิ่งไว้ โดย
พระด�ารัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เมื่อพระ
บุตรได้ทรงช�าระบาปของเราด้วยพระองค์

เองแล้ว ก็ ได้ทรงประทับนั่ง ณ เบื้องขวา
พระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบน

4 พระองค์ทรงเป็นผู้เยี่ยมกว่าเหล่าทูตสวรรค์
มากนัก ด้วยว่าพระองค์ทรงรับพระนามที่
ประเสริฐกว่านามของทูตสวรรค์นั้นเป็น
มรดก

5 เพราะว่ามีผู้ ใดบ้างในบรรดาทูตสวรรค์ที่
พระองค์ ได้ตรัสแก่เขาในเวลาใดว่า `ท่าน
เป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ ให้ก�าเนิดแก่
ท่านแล้ว› และยังตรัสอีกว่า `เราจะเป็นบิดา
ของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา›

ดูที่: ปฐมกาล 1:26; เพลงสดุดี 2:6; มีคาห์ 5:2; เอเฟซัส 1:10,11; ยอห์น 
1:1,2.

A05 ความสัมพันธ์ของพระเมสิอาห์กับ 
บิดาของพระองค์

สุภาษิต 8:29 เมื่อพระองค์ทรงก�าหนด
เขตจ�ากัดให้แก่ทะเล เพื่อว่าน�้าจะไม่
ละเมิดพระบัญชาของพระองค์ เมื่อ
พระองค์ทรงปักผังรากฐานของพิภพ

30 เราอยู่ข้างพระองค์แล้ว เหมือนผู้ที่
พระองค์ทรงเลี้ยงดู เราเป็นความปีติ
ยินดีประจ�าวันของพระองค์ เปรมปรีดิ์อยู่
ต่อพระพักตร์พระองค์เสมอ

31 เปรมปรีดิ์ ในพิภพที่มีคนอาศัยของ
พระองค์ และปีติยินดี ในบุตรทั้งหลาย
ของมนุษย์

มัทธิว 3:16 และพระเยซูเมื่อพระองค์
ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนั้นก็เสด็จ
ขึ้นจากน�้า และดูเถิด ท้องฟ้าก็แหวกออก 
และพระองค์ ได้ทอดพระเนตรเห็นพระ
วิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกเขา
และสถิตอยู่บนพระองค์

17 และดูเถิด มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์
ว่า «ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจ
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ท่านมาก»

ยอห์น 1:1 ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะ
ทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับ
พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

2 ในเริม่แรกน้ันพระองคน์ัน้ทรงอยูก่บัพระเจา้
3 พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมา และใน

บรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ ได้
เป็นมานอกเหนือพระองค์

ยอห์น 1:18 ไม่มี ใครเคยเห็นพระเจ้า
เลย พระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ ในพระ
ทรวงของพระบิดา พระองค์ ได้ทรงส�าแดง
พระเจ้าแล้ว

ยอห์น 4:34 พระเยซูตรัสกับเขาว่า 
«อาหารของเราคือการกระท�าตามพระทัย
ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และท�าให้งาน
ของพระองค์ส�าเร็จ

ยอห์น 5:19 ดังนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า 
«เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พระ
บุตรจะกระท�าสิ่งใดตามใจไม่ ได้ นอกจาก
ที่ ได้เห็นพระบิดาทรงกระท�า เพราะสิ่งใดที่
พระบิดาทรงกระท�า สิ่งนั้นพระบุตรจึงทรง
กระท�าด้วย

20 เพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตร และทรง
ส�าแดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรง
กระท�า และพระองค์จะทรงส�าแดงให้พระ
บุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพื่อท่าน
ทั้งหลายจะประหลาดใจ

ดูที่: เพลงสดุดี 40:6-8; อิสยาห์ 42:1; มัทธิว 17:5; ยอห์น 12:28; ยอห์น 13:1; 
ยอห์น 16:28; 2 โครินธ์ 8:9.

B01 พระเมสิอาห์คือพระบุตรของพระเจ้า

สุภาษิต 30:4 ใครเล่าได้ขึ้นไปยังสวรรค์
หรือลงมา ใครเล่าได้รวบรวมลมไว้ ในก�า

มือของท่าน ใครเล่าได้เอาเครื่องแต่ง
กายห่อห้วงน�้าไว้ ใครเล่าได้สถาปนาที่สุด
ปลายแห่งแผ่นดินโลกไว้ นามของผู้นั้น
ว่ากระไร และนามบุตรชายของผู้นั้นว่า
กระไร ถ้าท่านบอกได้

อิสยาห์ 9:6 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมา
เพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา 
และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และ
ท่านจะเรียกนามของท่านว่า «ผู้ที่มหัศจรรย์ 
ที่ปรึกษา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระ
บิดานิรันดร์ องค์สันติราช»

เยเรมยี ์23:6 ในสมยัของทา่น ยดูาหจ์ะรอด
ได ้และอสิราเอลจะอาศยัอยูอ่ยา่งปลอดภยั 
และนีจ่ะเปน็นามซึง่เราจะเรยีกทา่น คอื พระ
เยโฮวาหเ์ปน็ความชอบธรรมของเรา»

ยอห์น 1:1 ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะ
ทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับ
พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

ยอห์น 1:18 ไม่มี ใครเคยเห็นพระเจ้า
เลย พระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ ในพระ
ทรวงของพระบิดา พระองค์ ได้ทรงส�าแดง
พระเจ้าแล้ว

ยอห์น 3:13 ไม่มีผู้ ใดได้ขึ้นไปสู่สวรรค์
นอกจากท่านที่ลงมาจากสวรรค์ คือบุตร
มนุษย์ผู้ทรงสถิตในสวรรค์นั้น

เอเฟซัส 4:9 (ที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้น
ไปนั้น จะหมายความอย่างอื่นประการใดเล่า 
นอกจากว่าพระองค์ ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องต�่า
ของแผ่นดินโลกก่อนด้วย

10 พระองค์ผู้เสด็จลงไปนั้น ก็คือพระองค์ผู้ที่
เสด็จขึ้นไปสู่เบื้องสูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งปวง
นั่นเอง เพื่อจะได้ท�าให้สิ่งสารพัดส�าเร็จ)

ดูที่: พระราชบัญญัติ 30:3; ผู้วินิจฉัย 13:18; โยบ 38:4; เพลงสดุดี 2:7; เยเร
มีย์ 7:14; มัทธิว 1:21-23; ยอห์น 6:46; โรม 10:6,7.

สุภาษิต

สุภาษิต 30สุภาษิต 8
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B18 ความศักดิ์สิทธิ์ ความงามและความ
ย่ิงใหญ่ของ พระเมสิอาห์

เพลงซาโลมอน 5:16 ปากของเขาอ่อน
หวานที่สุด ทั่วทั้งสรรพางค์ของเขาล้วน
แต่น่ารักน่าใคร่ โอ เหล่าบุตรสาวแห่ง
เยรูซาเล็มจ๋า นี่คือที่รักของดิฉัน และนี่คือ
เพื่อนยากของดิฉัน

เพลงสดุดี 45:1 จิตใจข้าพเจ้าล้นไหลด้วย
แนวคิดดี ข้าพเจ้าเล่าบทประพันธ์ของ
ข้าพเจ้าถวายกษัตริย์ ลิ้นของข้าพเจ้า
เหมือนปากไก่ของอาลักษณ์ที่ช�านาญ

ยอห์น 3:29 ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือ
เจ้าบ่าว แต่สหายของเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าว 
ก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้า
บ่าว ฉะนั้นความปีติยินดีของข้าพเจ้าจึง
เต็มเปี่ยมแล้ว

กาลาเทีย 2:20 ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระ
คริสต์แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ ใช่
ข้าพเจ้าเองมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์
ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ ในข้าพเจ้า และ
ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าด�าเนินอยู่ ในร่างกายขณะนี้ 
ข้าพเจ้าด�าเนินอยู่ โดยความเชื่อในพระบุตร
ของพระเจ้า ผู้ ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้
ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า

1 ยอห์น 4:16 เราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อใน
ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรง
เป็นความรัก และผู้ ใดที่อยู่ ในความรักก็อยู่
ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ ในผู้
นั้น

ดูที่: เพลงซาโลมอน 1:2; เพลงซาโลมอน 2:16; เพลงซาโลมอน 6:3; มัทธิว 
11:19; มัทธิว 26:50; ลูกา 7:34; ยากอบ 2:23.

เพลงซาโลมอน

เพลงซาโลมอน 5
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E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

อิสยาห์ 2:2 ในยุคหลังจะเป็นดังนี้ คือ
ภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะถูก
สถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจ�าพวกภูเขาทั้ง
หลาย และจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนิน
เขา และประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลเข้ามา
หา

3 และชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากจะมากล่าว
ว่า «มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเย
โฮวาห์ ยังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ 
เพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์
แก่เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของ
พระองค์» เพราะว่าพระราชบัญญัติจะออก
มาจากศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์จะออกมาจากเยรูซาเล็ม

เพลงสดุดี 22:27 ที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผ่น
ดินโลกจะจดจ�าและหันกลับมายังพระเย
โฮวาห์ และครอบครัวทั้งสิ้นของบรรดา
ประชาชาติจะนมัสการต่อพระพักตร์
พระองค์

28 เพราะอ�านาจการปกครองเป็นของพระเย
โฮวาห์ และพระองค์ทรงครอบครองเหนือ
บรรดาประชาชาติ

อิสยาห์ 49:22 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ว่า «ดูเถิด เราจะยกมือของเรากวัก
บรรดาประชาชาติ และยกสัญญาณของเรา
ต่อชนชาติทั้งหลาย และเขาทั้งหลายจะอุ้ม
บรรดาบุตรชายของเจ้ามา และบรรดาบุตร
สาวของเจ้านั้น เขาจะใส่บ่าแบกมา

23 บรรดากษัตริย์จะเป็นพ่อเลี้ยงของเจ้า และ
พระราชินีทั้งหลายจะเป็นแม่เลี้ยงของเจ้า 
เขาเหล่านั้นจะก้มหน้าลงถึงดินกราบเจ้า 
เขาจะเลียผงคลีที่เท้าของเจ้า แล้วเจ้าจะรู้
ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ที่รอคอยเราจะไม่

ประสบความอาย»

เยเรมีย์ 3:17 ในครั้งนั้นเขาจะเรียกกรุง
เยรูซาเล็มว่า เป็นพระที่นั่งของพระเยโฮ
วาห์ และบรรดาประชาชาติจะรวบรวมกัน
เข้ามาหายังพระนามของพระเยโฮวาห์ ใน
กรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะไม่ติดตามใจอัน
ชั่วของเขาอย่างดื้อกระด้างอีกต่อไป

เศคาริยาห์ 8:20 พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดังนี้ว่า ชนชาติทั้งหลายยังจะมา คือ
ประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ ในหัวเมืองอัน
มากมาย

21 ชาวเมอืงหนึง่จะไปหาชาวเมอืงอกีเมอืงหนึง่ 
กล่าวว่า `ให้เราไปกันทันที ไปทูลขอจ�าเพาะ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และแสวงหาพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา ข้าพเจ้าก็จะไปด้วย›

22 เออ ชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก และ
บรรดาประชาชาติที่เข้มแข็งจะมาแสวงหา
พระเยโฮวาห์จอมโยธาในเยรูซาเล็ม และทูล
ขอจ�าเพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์

23 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ต่อมาใน
สมัยนั้นสิบคนจากประชาชาติทุกๆภาษาจะ
ยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่งไว้แล้วกล่าว
ว่า `ขอให้เราไปกับท่านเถิด เพราะเราได้ยิน
ว่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่าน›»

ยอห์น 6:45 มีค�าเขียนไว้ ในคัมภีร์ศาสดา
พยากรณ์ว่า `ทุกคนจะเรียนรู้จากพระเจ้า› 
เหตุฉะนั้นทุกคนที่ ได้ยินได้ฟัง และได้เรียน
รู้จากพระบิดาก็มาถึงเรา

กิจการ 1:8 แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับ
พระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่าน
ทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุง
เยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย 
และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก»

โรม 15:18 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่กล้าจะ

อิสยาห์

อิสยาห์ 2อิสยาห์ 2
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อ้างสิ่งใดนอกจากสิ่งซึ่งพระคริสต์ ได้ทรง
กระท�า โดยทรงใช้ข้าพเจ้าทางค�าสอนและ
กิจการ เพื่อจะให้คนต่างชาติเชื่อฟัง

1 ยอห์น 2:27 แต่การเจิมซึ่งท่านทั้งหลาย
ได้รับจากพระองค์นั้นด�ารงอยู่กับท่าน และ
ไม่จ�าเป็นต้องมี ใครสอนท่านทั้งหลาย 
เพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่ง 
และเป็นความจริง และไม่ ใช่ความเท็จ การ
เจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใด ท่าน
จงตั้งมั่นคงอยู่ ในพระองค์อย่างนั้น

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 12:10 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดัง
ขึ้นในสวรรค์ว่า «บัดนี้ความรอด และฤทธิ์
เดช และราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเรา 
และอ�านาจพระคริสต์ของพระองค์ ได้มาถึง
แล้ว เพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของ
เราต่อพระพักตร์พระเจ้าของเรา ทั้งกลาง
วันและกลางคืนนั้น ก็ ได้ถูกผลักทิ้งลงมา
แล้ว

วิวรณ์ 15:4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มี
ผู้ ใดบ้างที่จะไม่ย�าเกรงพระองค์ และไม่
ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจ�าเพาะ
พระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษา
ของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว»

วิวรณ์ 17:14 กษัตริย์เหล่านี้จะกระท�า
สงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษ
โปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะว่าพระองค์

ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย และ
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้ง
หลาย และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่
พระองค์ ได้ทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และ
เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อ»

วิวรณ์ 21:10 ท่านได้น�าข้าพเจ้าโดยพระ
วิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่ และได้
ส�าแดงให้ข้าพเจ้าเห็นเมืองใหญ่นั้น คือกรุง
เยรูซาเล็มอันบริสุทธิ์ ซึ่งก�าลังลอยลงมาจาก
สวรรค์และจากพระเจ้า

ดูที่: เพลงสดุดี 2:8; เพลงสดุดี 72:8,11,17-19; เพลงสดุดี 86:9; เพลงสดุดี 
89:15-17; เพลงสดุดี 110:2; อิสยาห์ 2:2,3; อิสยาห์ 11:10; อิสยาห์ 27:15; อิส
ยาห์ 30:29; อิสยาห์ 49:6,7; อิสยาห์ 50:4,5; อิสยาห์ 51:4,5; อิสยาห์ 54:13; อิส
ยาห์ 55:5; อิสยาห์ 60:3-14; เยเรมีย์ 16:19; เยเรมีย์ 31:6; เยเรมีย์ 50:4,5; ดา
เนียล 2:44,45; ดาเนียล 7:14,18,22,27; โฮเชยา 2:23; อาโมส 9:11,12; มีคาห์ 
4:1-3; เศฟันยาห์ 3:9,10; เศคาริยาห์ 2:11; เศคาริยาห์ 8:3; เศคาริยาห์ 14:9; 

มาลาคี 1:11; มาลาคี 3:12; กิจการ 13:46-48; โรม 10:18; วิวรณ์ 20.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

อิสยาห์ 2:4 พระองค์จะทรงวินิจฉัย
ระหว่างบรรดาประชาชาติ และจะทรง
ต�าหนิชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก และเขา
ทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา 
และหอกของเขาให้เป็นขอลิด ประชาชาติ
จะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก เขาจะไม่ศึกษา
ยุทธศาสตร์อีกต่อไป

อิสยาห์ 60:18 ในแผ่นดินของเจ้าเขาจะ
ไม่ ได้ยินถึงความทารุณอีก ในเขตแดนของ
เจ้า ถึงการล้างผลาญหรือการท�าลาย แต่เจ้า
จะเรียกก�าแพงของเจ้าว่า `ความรอด› และ
ประตูเมืองของเจ้าว่า `ความสรรเสริญ›

เศคาริยาห์ 9:10 เราจะขจัดรถรบเสียจากเอฟ
ราอิม และม้าเสียจากเยรูซาเล็ม ธนูสงคราม

อิสยาห์
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จะถูกขจัดเสียด้วย และท่านจะบัญชาสันติ
ให้มีแก่ประชาชาติทั้งหลาย อาณาจักรของ
ท่านจะมีจากทะเลนี้ไปถึงทะเลโน้น และ
จากแม่น�้านั้นไปถึงสุดปลายพิภพ

ยอห์น 5:22 เพราะว่าพระบิดามิ ได้ทรง
พิพากษาผู้ ใด แต่พระองค์ ได้ทรงมอบการ
พิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตร

23 เพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระ
บุตรเหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดา 
ผู้ ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตร ผู้นั้นก็ ไม่
ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตร
มา

กิจการ 17:31 เพราะพระองค์ ได้ทรง
ก�าหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรง
พิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยให้
ท่านองค์นั้นซึ่งพระองค์ ได้ทรงเลือกไว้เป็น
ผู้พิพากษา และพระองค์ ได้ ให้พยานหลัก
ฐานแก่คนทั้งปวงแล้วว่า ได้ทรงโปรดให้
ท่านองค์นั้นคืนพระชนม์»

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 19:11 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์
เปิดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง 
พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่า «สัตย์ซื่อ
และสัตย์จริง» พระองค์ทรงพิพากษาและ
กระท�าสงครามด้วยความชอบธรรม

ดูที่: 1 ซามูเอล 2:10; เพลงสดุดี 46:9; เพลงสดุดี 72:3-7; เพลงสดุดี 82:8; 
เพลงสดุดี 96:13; เพลงสดุดี 110:6; อิสยาห์ 9:7; อิสยาห์ 11:3-9; อิสยาห์ 

60:17; โฮเชยา 2:19; โยเอล 3:10; มีคาห์ 4:3; วิวรณ์ 20.

B21 พระเมสิอาห์คือแสงสว่าง
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

อิสยาห์ 2:5 โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย 
มาเถิด ให้เราทั้งหลายด�าเนินในสว่างของ
พระเยโฮวาห์

อิสยาห์ 30:26 ยิ่งกว่านั้นอีก แสงสว่าง
ของดวงจันทร์จะเหมือนแสงสว่างของดวง
อาทิตย์ และแสงสว่างของดวงอาทิตย์จะ
เป็นเจ็ดเท่า และเป็นอย่างแสงสว่างของ
เจ็ดวัน ในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงพันรอย
บาดเจ็บแห่งชนชาติของพระองค์ และ
รักษาบาดแผลซึ่งเขาถูกพระองค์ทรงตีนั้น

อิสยาห์ 49:6 พระองค์ตรัสว่า «ซึ่งเจ้าจะ
เป็นผู้รับใช้ของเรา เพื่อจะยกบรรดาตระกูล
ของยาโคบขึ้น เพื่อจะให้อิสราเอลที่เหลืออยู่
กลับสู่สภาพดีนั้น ดูเป็นการเล็กน้อยเกินไป 
เราจะมอบให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดา
ประชาชาติ เพื่อความรอดของเราจะถึงที่สุด
ปลายแผ่นดินโลกทางเจ้า»

ลูกา 1:79 เพื่อจะส่องสว่างแก่คนทั้ง
หลายผู้อยู่ ในที่มืด และในเงาแห่งความตาย 
เพื่อจะน�าเท้าของเราไปในทางสันติสุข»

ยอห์น 8:12 อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับ
เขาทั้งหลายว่า «เราเป็นความสว่างของโลก 
ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมี
ความสว่างแห่งชีวิต»

ยอห์น 12:35 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า 
«ความสว่างจะอยู่กับท่านทั้งหลายอีกหน่อย
หนึ่ง เมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิด 
เกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่าน ผู้ที่เดิน
อยู่ ในความมืด ย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหน

36 เมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่าง ก็จงเชื่อใน
ความสว่างนั้น เพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความ
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อิสยาห์ 2อิสยาห์ 2



200

สว่าง» เมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วก็เสด็จ
จากไป และซ่อนพระองค์ ให้พ้นจากพวก
เขา

โรม 13:12 กลางคืนล่วงไปมากแล้ว 
และรุ่งเช้าก็ ใกล้เข้ามา เหตุฉะนั้นเราจง
เลิกการกระท�าของความมืด และจงสวม
เครื่องอาวุธของความสว่าง

เอเฟซัส 5:8 เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็น
ความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้ว
ในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงด�าเนินชีวิตอย่างลูก
ของความสว่าง

9 (ด้วยว่าผลของพระวิญญาณคือ ความดีทุก
อย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความ
จริงทั้งสิ้น)

1 เธสะโลนิกา 5:5 ท่านทั้งหลายเป็น
บุตรของความสว่าง และเป็นบุตรของกลาง
วัน เราทั้งหลายไม่ ได้เป็นของกลางคืน หรือ
ของความมืด

6 เหตุฉะนั้นอย่าให้เราหลับเหมือนอย่างคน
อื่น แต่ ให้เราเฝ้าระวังและไม่เมามาย

1 ยอห์น 1:7 แต่ถ้าเราด�าเนินอยู่ ใน
ความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิต
ในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกัน
และกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
พระบุตรของพระองค์ ก็ช�าระเราทั้งหลายให้
ปราศจากบาปทั้งสิ้น

วิวรณ์ 21:23 เมืองนั้นไม่ต้องการแสง
ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เพราะว่าสง่า
ราศีของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของเมืองนั้น 
และพระเมษโปดกทรงเป็นความสว่างของ
เมืองนั้น

24 บรรดาประชาชาติที่รอดแล้วจะเดินไป
ในท่ามกลางแสงสว่างของเมืองนั้น และ
บรรดากษัตริย์ ในแผ่นดินโลกจะน�าสง่าราศี
และเกียรติของตนเข้ามาในเมืองนั้น

ดูที่: เพลงสดุดี 18:29; เพลงสดุดี 89:15; อิสยาห์ 2:3; อิสยาห์ 42:6,16; อิสยาห์ 
50:10; อิสยาห์ 51:4; อิสยาห์ 60:1,3,19,20; เศคาริยาห์ 14:6,7.

A07 เขาจักเป็นพระเมสิอาห์ของอิสราเอล
B14 พระเมสิอาห์คือพระเจ้า ผู้ย่ิงใหญ่
E16 พระเมสิอาห์จักอวยพรประชาชนของ

พระองค์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H11 พระเมสิอาห์จักได้รับการยกย่อง
     
อิสยาห์ 4:2 ในวันนั้นอังกูรของพระเย

โฮวาห์จะงดงามและรุ่งโรจน์ และพืชผล
ของแผ่นดินนั้นจะเป็นความภูมิ ใจและ
เป็นเกียรติของผู้ที่หลีกเลี่ยงหลบหนี
แห่งอิสราเอล

เยเรมีย์ 23:5 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «ดูเถิด 
วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะเพาะอังกูรชอบ
ธรรมให้ดาวิด และกษัตริย์องค์หนึ่งจะ
ทรงครอบครองและเจริญขึ้น และจะทรง
ประทานความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม
ในแผ่นดินนั้น

6 ในสมัยของท่าน ยูดาห์จะรอดได้ และ
อิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย และนี่
จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่าน คือ พระเยโฮ
วาห์เป็นความชอบธรรมของเรา»

โยเอล 3:18 และอยู่มาในวันนั้นจะมีน�้า
องุ่นใหม่หยดจากภูเขา และมีน�้านมไหลมา
จากเนินเขา และห้วยทั้งสิ้นของยูดาห์จะมี
น�้าไหล และน�้าพุจะมาจากพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ และรดหุบเขาชิทธิม

เศคาริยาห์ 6:12 และกล่าวแก่เขาว่า `พระเย
โฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด ชายผู้ที่
มีชื่อว่าพระอังกูร เพราะท่านจะไพบูลย์ ใน
สถานที่ของท่าน และจะสร้างพระวิหารของ
พระเยโฮวาห์

อิสยาห์
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13 ท่านผู้นี้แหละจะเป็นผู้สร้างพระวิหารของ
พระเยโฮวาห์ และจะรับเกียรติศักดิ์ และ
จะประทับและปกครองอยู่บนราชบัลลังก์
ของท่าน และท่านจะเป็นปุ โรหิตอยู่บนราช
บัลลังก์ของท่าน และการหารือกันอย่างสันติ
จะมีอยู่ระหว่างท่านทั้งสอง›

ลูกา 1:30 แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่
เธอว่า «มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอ
เป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว

31 ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย
คนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็น
บุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซึ่งเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของ
ดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ยอห์น 15:5 เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้ง
หลายเป็นกิ่ง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ ในเราและ
เราเข้าสนิทอยู่ ในเขา ผู้นั้นจะเกิดผลมาก 
เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะท�าสิ่งใดไม่
ได้เลย

กาลาเทีย 5:22 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น
คือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข 
ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความ
เชื่อ

วิวรณ์ 22:2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั้น
และริมแม่น�้าทั้งสองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต 
ซึ่งออกผลสิบสองชนิด ออกผลทุกๆเดือน 
และใบของต้นไม้นั้นส�าหรับรักษาบรรดา
ประชาชาติ ให้หาย

ดูที่: #1; #2; #3; มัทธิว 24:22; ยอห์น 1:14; ยอห์น 15:2-4,8,16; 2 โครินธ์ 4:6; 
โคโลสี 1:10; 2 เปโตร 1:16; วิวรณ์ 7:9-14.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

อิสยาห์ 4:3 และต่อมาคนที่เหลืออยู่ ในศิ
โยนและค้างอยู่ ในเยรูซาเล็ม เขาจะเรียกว่า
บริสุทธิ์ คือทุกคนผู้มีชื่อในทะเบียนชีวิตใน
เยรูซาเล็ม

โยเอล 3:16 พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่ง
พระสิงหนาทจากศิ โยน ทรงเปล่งพระ
สุรเสียงของพระองค์จากเยรูซาเล็ม และ
ฟ้าสวรรค์กับพิภพก็จะหวั่นไหว แต่พระเย
โฮวาห์จะทรงเป็นความหวังแห่งประชาชน
ของพระองค์ เป็นที่ก�าบังเข้มแข็งของคน
อิสราเอล

17 ดังนั้นเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ว่า เราคือพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ประทับในศิ โยน 
ภูเขาบริสุทธิ์ของเรา แล้วเยรูซาเล็มจะเป็น
เมืองบริสุทธิ์ จะไม่มีคนต่างด้าวผ่านเมือง
นั้นไปอีกเลย

เศคาริยาห์ 14:20    และในวันนั้นลูกพรวนที่
ผูกม้าจะมีค�าจารึกว่า «บริสุทธิ์แด่พระเยโฮ
วาห์» และหม้อซึ่งอยู่ ในพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์จะเป็นเหมือนชามซึ่งอยู่หน้าแท่น
บูชา

21 เออ และหม้อทุกลูกในเยรูซาเล็มและยูดาห์
จะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์จอม
โยธา เพื่อว่าทุกคนที่มาถวายสัตวบูชาจะเอา
หม้อไปบ้าง และจะต้มเนื้อในหม้อเหล่านั้น 
ในวันนั้นจะไม่มีคนคานาอันในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาอีกต่อไป

โรม 11:16 ถ้าแป้งก้อนแรกบริสุทธิ์ ทั้ง
อ่างก็บริสุทธิ์ด้วย และถ้ารากบริสุทธิ์ กิ่ง
ทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วย

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
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อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

เอเฟซัส 1:4 ในพระเยซูคริสต์นั้น
พระองค์ ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ก่อนที่
จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และ
ปราศจากต�าหนิต่อพระพักตร์ของพระองค์
ด้วยความรัก

เอเฟซัส 5:26 เพื่อพระองค์จะได้ทรงแยก
ตั้งไว้ และช�าระคริสตจักรนั้นให้บริสุทธิ์ โดย
การล้างด้วยน�้าโดยพระวจนะ

27 เพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มี
สง่าราศีแด่พระองค์เอง ไม่มีจุดด่างพร้อย 
ริ้วรอย หรือมลทินใดๆเลย แต่บริสุทธิ์
ปราศจากต�าหนิ

ฮีบรู 12:14 จงอุตส่าห์ที่จะสงบสุขอยู่กับ
คนทั้งปวง และที่จะได้ ใจบริสุทธิ์ ด้วยว่าน
อกจากนั้นไม่มี ใครจะได้เห็นองค์พระผู้เป็น
เจ้า

ฮีบรู 12:22 แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึง
ภูเขาศิ โยน และมาถึงเมืองของพระเจ้า
ผู้ทรงด�ารงพระชนม์อยู่ คือกรุงเยรูซาเล็ม
แห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์
มากมายเหลือที่จะนับได้

วิวรณ์ 3:5 ผู้ ใดมีชัยชนะ ผู้นั้นจะสวม
เสื้อสีขาว และเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจาก
หนังสือแห่งชีวิต แต่เราจะรับรองชื่อผู้นั้น
ต่อพระพักตร์พระบิดาของเรา และต่อหน้า
เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์

วิวรณ์ 13:8 และบรรดาคนที่อยู่ ในแผ่น
ดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้น คือคนทั้งปวงที่

ไม่มีชื่อจดไว้ ในหนังสือแห่งชีวิตของพระ
เมษโปดก ผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ตั้งแต่
แรกทรงสร้างโลก

วิวรณ์ 17:8 สัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั้น
เป็นอยู่ ในกาลก่อน แต่บัดนี้มิ ได้เป็น และ
มันจะขึ้นมาจากเหวที่ ไม่มีก้นเหวเพื่อไปสู่
ความพินาศแล้ว และคนทั้งหลายที่อยู่ ใน
โลก ซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ ในหนังสือแห่งชีวิต
ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลกนั้น ก็จะอัศจรรย์ ใจ 
เมื่อเขาเห็นสัตว์ร้าย ซึ่งได้เป็นอยู่ ในกาล
ก่อน แต่บัดนี้มิ ได้เป็น และก�าลังจะเป็น

วิวรณ์ 20:15 และผู้ ใดที่ ไม่มีชื่อจดไว้ ใน
หนังสือแห่งชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ

วิวรณ์ 21:27 สิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือผู้ ใด
ก็ตามที่กระท�าสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน หรือ
พูดมุสาจะเข้าไปในเมืองไม่ ได้เลย เว้นแต่
เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ ในหนังสือแห่งชีวิต
ของพระเมษโปดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้

วิวรณ์ 22:15 ด้วยว่าภายนอกนั้นมีสุนัข 
คนใช้เวทมนตร์ คนล่วงประเวณี คนฆ่า
มนุษย์ คนไหว้รูปเคารพ ทุกคนที่รักและ
กระท�าการมุสา

ดูที่: #1; #2; อพยพ 32:32,33; พระราชบัญญัติ 12:7,12; เอเสเคียล 13:9; 
เอเสเคียล 43:12; เอเสเคียล 44:9; เศคาริยาห์ 1:17; มัทธิว 21:12,13; ลูก
า 10:20; ยอห์น 17:17; กิจการ 13:48; 1 โครินธ์ 3:16; 1 โครินธ์ 6:9-11; 

เอเฟซัส 2:19-22; ฟีลิปปี 4:3; โคโลสี 3:12; 1 เปโตร 2:9; วิวรณ์ 18:11-15.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

อิสยาห์ 4:4 ในเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงล้างความโสโครกของธิดาทั้งหลายของ
ศิ โยน และช�าระรอยโลหิตของเยรูซาเล็ม
จากท่ามกลางเมืองนั้น ด้วยอานุภาพแห่ง
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การพิพากษาและด้วยอานุภาพของการเผา
5 และพระเยโฮวาห์จะทรงสร้างเมฆและควัน

เพื่อกลางวัน และแสงแห่งเปลวเพลิงเพื่อ
กลางคืนเหนือที่อยู่อาศัยทั้งสิ้นของภูเขาศิ
โยน และเหนือประชุมชนเมืองนั้น เพราะ
จะมีการป้องกันอยู่เหนือสง่าราศีทั่วสิ้น

6 จะมีพลับพลาท�าร่มกลางวันบังแดด และ
เป็นที่ลี้ภัยและที่ก�าบังพายุและฝน

เพลงสดุดี 87:2 พระเยโฮวาห์ทรงรักประตูศิ
โยนมากยิ่งกว่าบรรดาที่อาศัยของยาโคบ

3 โอ นครแห่งพระเจ้าเอ๋ย เขากล่าวสรรเสริญ
เธอ เซลาห์

อิสยาห์ 31:5 เหมือนนกบินร่อนอยู่ ดั่งนั้น
แหละพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงป้องกัน
เยรูซาเล็ม พระองค์จะทรงป้องกันและช่วย
ให้พ้น พระองค์จะทรงเว้นเสีย และสงวน
ชีวิตไว้

อิสยาห์ 33:20 จงมองศิ โยน เมืองแห่ง
เทศกาลของเรา ตาของท่านจะเห็น
เยรูซาเล็ม เป็นที่อยู่ที่สงบ เป็นพลับพลาที่
ไม่ต้องขนย้าย หลักหมุดพลับพลาจะไม่รู้จัก
ถอนขึ้น เชือกผูกก็จะไม่รู้จักขาด

เอเสเคียล 36:25 เราจะเอาน�้าสะอาดพรมเจ้า 
และเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทินทั้งหลาย
ของเจ้า และเราจะช�าระเจ้าจากรูปเคารพทั้ง
หลายของเจ้า

26 เราจะให้ ใจใหม่แก่เจ้า และเราจะบรรจุจิต
วิญญาณใหม่ ไว้ ในเจ้า เราจะน�าใจหินออก
ไปเสียจากเนื้อของเจ้า และจะให้ ใจเนื้อแก่
เจ้า

27 และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้า 
และกระท�าให้เจ้าด�าเนินตามกฎเกณฑ์ของ
เรา และเจ้าจะรักษาค�าตัดสินของเราและ
กระท�าตาม

28 เจ้าจะอาศัยอยู่ ในแผ่นดินซึ่งเราให้
แก่บรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะเป็น

ประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้า
ของเจ้า

29 เราจะช่วยเจ้าให้พ้นมลทินทั้งหลายของเจ้า 
และเราจะเรียกข้าวมา และจะกระท�าให้อุดม
สมบูรณ์ และจะไม่ ให้เจ้าเกิดการกันดาร
อาหารเลย

เศคาริยาห์ 12:8 ในวันนั้นพระเยโฮวาห์จะ
ทรงป้องกันชาวเยรูซาเล็มไว้ เพื่อว่าคน
ที่อ่อนแอท่ามกลางเขาในวันนั้นจะเป็น
เหมือนดาวิด และราชวงศ์ของดาวิดจะเป็น
เหมือนพระเจ้า เหมือนทูตสวรรค์ของพระ
เยโฮวาห์น�าหน้าเขาทั้งหลาย

เศคาริยาห์ 13:1 ในวันนั้น จะมีน�้าพุพลุ่งขึ้น
ส�าหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม 
เพื่อจะช�าระเขาให้พ้นจากบาปและความไม่
สะอาด

2 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ต่อมาในวัน
นั้น เราจะขจัดชื่อของรูปเคารพเสียจาก
แผ่นดิน เพื่อว่าเขาจะระลึกถึงอีกไม่ ได้เลย 
และเราจะไล่ผู้พยากรณ์และวิญญาณที่ ไม่
สะอาดไปเสียจากแผ่นดินด้วย

มัทธิว 3:11 เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพ
ติศมาด้วยน�้า แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่
พระองค์ผู้จะมาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิ์
ยิ่งกว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลอง
พระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้
เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และด้วยไฟ

12 พระหัตถ์ของพระองค์ถือพลั่วพร้อมแล้ว 
และจะทรงช�าระลานข้าวของพระองค์ ให้
ทั่ว พระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ ไว้
ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วย
ไฟที่ ไม่รู้ดับ»

ยอห์น 16:8 เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมา
แล้ว พระองค์จะทรงกระท�าให้ โลกรู้สึกถึง
ความผิดบาป และถึงความชอบธรรม และ
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ถึงการพิพากษา
9 ถึงความผิดบาปนั้น คือเพราะเขาไม่เชื่อใน

เรา
10 ถึงความชอบธรรมนั้น คือเพราะเราไปหา

พระบิดาของเรา และท่านทั้งหลายจะไม่
เห็นเราอีก

11 ถึงการพิพากษานั้น คือเพราะผู้ครองโลกนี้
ถูกพิพากษาแล้ว

1 โครินธ์ 6:11 แต่ก่อนมีบางคนในพวก
ท่านเป็นคนอย่างนั้น แต่ท่านได้รับทรง
ช�าระแล้ว และได้ทรงแยกตั้งท่านไว้แล้ว แต่
พระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราได้ทรงตั้ง
ท่านให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระ
เยซูเจ้า

วิวรณ์ 1:5 และจากพระเยซูคริสต์
ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อ และทรงเป็นผู้
แรกที่ ได้ฟื้นจากความตาย และผู้ทรงครอบ
ครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลก แด่พระองค์
ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงช�าระบาป
ของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์

วิวรณ์ 7:14 ข้าพเจ้าตอบท่านว่า «ท่าน
เจ้าข้า ท่านก็ทราบอยู่แล้ว» ท่านจึงบอก
ข้าพเจ้าว่า «คนเหล่านี้คือคนที่มาจากความ
ทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ พวกเขาได้ช�าระล้าง
เสื้อผ้าของเขาในพระโลหิตของพระเมษ
โปดกจนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาด

วิวรณ์ 14:1 ข้าพเจ้าได้แลเห็น และ
ดูเถิด พระเมษโปดกทรงยืนอยู่ที่ภูเขาศิ
โยน และผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจ�านวนแสน
สี่หมื่นสี่พันคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของ
พระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผาก
ของเขา

ดูที่: #1; #2; #5; อพยพ 13:21,22; เพลงสดุดี 27:5; เพลงสดุดี 78:14; เพลง
สดุดี 91:1; สุภาษิต 18:10; อิสยาห์ 25:4; อิสยาห์ 26:20; อิสยาห์ 37:35; เยเร
มีย์ 16:19; เอเสเคียล 11:16; เอเสเคียล 16:6-9; เอเสเคียล 22:15,18-22; เอ
เสเคียล 24:7-14; โยเอล 3:16-21; เศคาริยาห์ 2:5-10; มัทธิว 18:20; มัทธิว 

23:37; มัทธิว 28:20; วิวรณ์ 7:15,16; วิวรณ์ 11:15; วิวรณ์ 20.

A08 ช่ือและต�าแหน่งของพระเมสิอาห์
F03 พระเมสิอาห์จักถูกปฏิเสธ

อิสยาห์ 5:1 บัดนี้ข้าพเจ้าจะร้องเพลง
ถึงที่รักของข้าพเจ้า เป็นเพลงของที่รักของ
ข้าพเจ้าเกี่ยวกับสวนองุ่นของท่าน ที่รักของ
ข้าพเจ้ามีสวนองุ่นแปลงหนึ่ง อยู่บนเนิน
เขาอันอุดมยิ่ง

2 ท่านท�ารั้วไว้รอบแล้วเก็บก้อนหินออกหมด
และปลูกเถาองุ่นอย่างดี ไว้ ท่านสร้างหอเฝ้า
ไว้ท่ามกลาง และสกัดบ่อย�่าองุ่นไว้ ในสวน
นั้นด้วย ท่านมุ่งหวังว่ามันจะบังเกิดลูกองุ่น 
แต่มันบังเกิดลูกเถาเปรี้ยว

เพลงสดุดี 80:14 ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ขอ
ทรงหันกลับเถิด พระเจ้าข้า ขอทรงมองจาก
ฟ้าสวรรค์และทรงเห็น ขอทรงสนพระทัย
ในเถาองุ่นนี้

15 คือสวนองุ่นซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์
ทรงปลูกไว้ และกิ่งที่พระองค์ทรงให้เจริญ
แข็งแรงเพื่อพระองค์เอง

เยเรมีย์ 2:21 แต่เราได้ปลูกเจ้าไว้เป็นเถา
องุ่นอย่างดี เป็นพันธุ์แท้ทั้งนั้น แล้วท�าไม
เจ้าเสื่อมทรามลงจนกลายเป็นเถาแปลกไป
ได้»

มัทธิว 21:33 จงฟังค�าอุปมาอีกเรื่องหนึ่ง
ว่า ยังมีเจ้าของสวนผู้หนึ่งได้ท�าสวนองุ่น 
แล้วล้อมรั้วต้นไม้ ไว้รอบ เขาได้สกัดบ่อย�่า
องุ่นในสวน และสร้างหอเฝ้า ให้ชาวสวนเช่า
แล้วก็ ไปเมืองไกลเสีย

34 ครั้นถึงฤดูผลองุ่น จึงใช้พวกผู้รับใช้ ไปหา
คนเช่าสวน เพื่อจะรับผลของเขา

35 และคนเช่าสวนนั้นจับพวกผู้รับใช้ของเขา 
เฆี่ยนตีเสียคนหนึ่ง ฆ่าเสียคนหนึ่ง เอาหิน
ขว้างเสียให้ตายคนหนึ่ง

36 อีกครั้งหนึ่งเขาก็ ใช้ผู้รับใช้อื่นๆไปมากกว่า
ครั้งก่อน แต่คนเช่าสวนก็ ได้ท�าแก่เขาอย่าง
นั้นอีก

อิสยาห์
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37 ครั้งที่สุดเขาก็ ใช้บุตรชายของเขาไปหา พูด
ว่า `เขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา›

38 แต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรชายเจ้าของ
สวนมาก็พูดกันว่า `คนนี้แหละเป็นทายาท 
มาเถิด ให้เราฆ่าเสียเถอะ แล้วให้เรายึด
มรดกของเขา›

39 เขาจึงพากันจับบุตรนั้น ผลักออกไปนอก
สวนแล้วฆ่าเสีย

ยอห์น 3:29 ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือ
เจ้าบ่าว แต่สหายของเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าว 
ก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้า
บ่าว ฉะนั้นความปีติยินดีของข้าพเจ้าจึง
เต็มเปี่ยมแล้ว

ยอห์น 15:1 เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระ
บิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา

ดูที่: พระราชบัญญัติ 32:32,33; เพลงสดุดี 80:7; เพลงซาโลมอน 2:8,16; 
เพลงซาโลมอน 5:2,16; เพลงซาโลมอน 6:3; อิสยาห์ 5:7; อิสยาห์ 27:2,3; โฮ

เชยา 10:1; มาระโก 12:1-9; ลูกา 13:7; ยอห์น 2:1-11; โรม 9:4,5.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

อิสยาห์ 6:1 ในปีที่กษัตริย์อุสซียาห์
สิ้นพระชนม์ ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็น
เจ้าประทับ ณ พระที่นั่งสูงและเทิดทูนขึ้น 
และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็ม
พระวิหาร

2 เหนือพระองค์มีเสราฟิมยืนอยู่ แต่ละตน
มีปีกหกปีก ใช้สองปีกบังหน้า และสองปีก
คลุมเท้า และด้วยสองปีกบินไป

3 ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่า «บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ 
บริสุทธิ์ พระเยโฮวาห์จอมโยธา แผ่นดินโลก
ทั้งสิ้นเต็มด้วยสง่าราศีของพระองค์»

4 และรากฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่น
สะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้อง และพระนิเวศ
ก็มีควันเต็มไปหมด

มัทธิว 25:31 เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ในสง่าราศีของพระองค์กับหมู่ทูตสวรรค์
อันบริสุทธิ์ เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบน
พระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์

วิวรณ์ 4:11 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 
พระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับค�าสรรเสริญ 
พระเกียรติ และฤทธิ์เดช เพราะว่าพระองค์
ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่ง
ทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและด�ารงอยู่
ตามชอบพระทัยของพระองค์

วิวรณ์ 15:3 เขาร้องเพลงของโมเสส ซึ่ง
เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และเพลงของพระ
เมษโปดกว่า «ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็น
เจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระราชกิจ
ของพระองค์ ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นัก ข้า
แต่องค์พระมหากษัตริย์แห่งวิสุทธิชนทั้ง
ปวง วิถีทางทั้งหลายของพระองค์ยุติธรรม
และเที่ยงตรง

4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มีผู้ ใดบ้างที่จะไม่
ย�าเกรงพระองค์ และไม่ถวายพระเกียรติแด่
พระนามของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ผู้
เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ประชาชาติทั้งปวง
จะมานมัสการจ�าเพาะพระพักตร์พระองค์ 
เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ปรากฏ
แจ้งแล้ว»

ดูที่: #1; อพยพ 24:10,11; กันดารวิถี 12:8; 1 พงศ์กษัตริย์ 8:10,11; เพลง
สดุดี 24:7-10; เอเสเคียล 1:25-28; ดาเนียล 7:9; ยอห์น 1:18; 1 ทิ โมธี 6:16; 

วิวรณ์ 4:1-11; วิวรณ์ 5:1,7; วิวรณ์ 6:16; วิวรณ์ 7:11,12.

อิสยาห์
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F14 พระเมสิอาห์จักไม่ ได้รับความเชื่อถือ

อิสยาห์ 6:9 และพระองค์ตรัสว่า «ไป
เถอะ และกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่า `ฟังแล้วฟัง
เล่า แต่อย่าเข้าใจ ดูแล้วดูเล่า แต่อย่ามอง
เห็น›

10 จงกระท�าให้จิตใจของชนชาตินี้มึนงง และ
ให้หูทั้งหลายของเขาหนัก และปิดตาของ
เขาทั้งหลายเสีย เกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตา
ของเขา และได้ยินด้วยหูของเขา และเข้าใจ
ด้วยจิตใจของเขา และหันกลับมาได้รับการ
รักษาให้หาย»

ยอห์น 12:39 ฉะนั้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ ได้ 
เพราะอิสยาห์ ได้กล่าวอีกว่า

40 `พระองค์ ได้ทรงปิดตาของเขาทั้งหลาย 
และท�าใจของเขาให้แข็งกระด้างไป เกรงว่า
เขาจะเห็นด้วยตาของเขา และเข้าใจด้วย
จิตใจของเขา และหันกลับมาและเราจะ
รักษาเขาให้หาย›

41 อิสยาห์กล่าวดังนี้เมื่อท่านได้เห็นสง่าราศี
ของพระองค์ และได้กล่าวถึงพระองค์

กิจการ 28:24 ค�าที่ท่านกล่าวนั้นบางคนก็
เชื่อ บางคนก็ ไม่เชื่อ

25 และเม่ือเขาไมเ่หน็พอ้งกนัจงึลาไป เมือ่
เปาโลไดก้ลา่วขอ้ความแถมวา่ «พระวญิญาณ
บรสุิทธิต์รสักับบรรพบรุษุของเราทัง้หลาย 
โดยอสิยาหศ์าสดาพยากรณถู์กตอ้งดแีล้ว

26 ว่า `จงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่า พวกเจ้า
จะได้ยินก็จริง แต่จะไม่เข้าใจ จะดูก็จริง แต่
จะไม่สังเกต

27 เพราะว่าจิตใจของชนชาตินี้ก็เฉื่อยชา หูก็
ตึง และตาเขาเขาก็ปิด เกรงว่าเขาจะเห็น
ด้วยตาของเขา และได้ยินด้วยหูของเขา 
และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหันกลับ
มา และเราจะรักษาเขาให้หาย›

ดูที่: พระราชบัญญัติ 2:30; อิสยาห์ 6:5; อิสยาห์ 29:10,13; อิสยาห์ 30:8-11; 
อิสยาห์ 63:17; เอเสเคียล 3:6-11; โฮเชยา 1:9; มัทธิว 13:14,15; มาระโก 4:12; 

ลูกา 8:10; กิจการ 28:26,27; โรม 11:8; 2 โครินธ์ 2:16.

B03 พระเมสิอาห์คือบุตรของมนุษย์
C04 ชีวิตของพระเมสิอาห์จนถึงการปราก

ฎตัวครั้งแรก ของพระองค์
     
อิสยาห์ 7:14 เพราะฉะนั้นองค์พระ

ผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายส�าคัญเอง 
ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้ง
ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และ
เขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล

15 ท่านจะรับประทานนมข้นและน�้าผึ้ง เพื่อ
ท่านจะรู้ที่จะปฏิเสธความชั่วและเลือก
ความดี

16 เพราะก่อนที่เด็กนั้นจะรู้ที่จะปฏิเสธความ
ชั่วและเลือกความดีนั้น แผ่นดินซึ่งท่าน
เกลียดชังนั้น มันจะขาดกษัตริย์ทั้งสององค์

มัทธิว 1:20 แต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่อง
นี้อยู่ ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็น
เจ้า มาปรากฏแก่ โยเซฟในความฝันว่า «โย
เซฟ บุตรดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็น
ภรรยาของเจ้าเลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิ
ในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

21 เธอจะประสูติบุตรชาย แล้วเจ้าจะเรียกนาม
ของท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านจะโปรดช่วย
ชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาป
ของเขา»

22 ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้ส�าเร็จตามพระวจนะ
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้ โดยศาสดา
พยากรณ์ว่า

23 `ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ 
และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะ
เรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล ซึ่งแปลว่า 
พระเจ้าทรงอยู่กับเรา›

มัทธิว 16:15 พระองค์ตรัสถามเขาว่า 
«แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นผู้ ใด»

16 ซี โมนเปโตรทูลตอบว่า «พระองค์ทรง
เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์อยู่»

อิสยาห์
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มัทธิว 18:20 ด้วยว่ามีสองสามคน
ประชุมกันที่ ไหนๆในนามของเรา เราจะอยู่
ท่ามกลางเขาที่นั่น»

มัทธิว 28:20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ง
สารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะ
อยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้น
โลก เอเมน»

ลูกา 1:30 แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่
เธอว่า «มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอ
เป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว

31 ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย
คนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็น
บุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซึ่งเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของ
ดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

34 ฝ่ายมารีย์ทูลทูตสวรรค์นั้นว่า «เหตุการณ์
นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหา
ได้ร่วมกับชายใดไม่»

35 ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่า «พระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์
เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นองค์
บริสุทธิ์ที่จะบังเกิดมานั้นจะได้เรียกว่า พระ
บุตรของพระเจ้า

ยอห์น 1:15 ยอห์นได้เป็นพยานถึง
พระองค์และร้องประกาศว่า «นี่แหละคือ
พระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงว่า พระองค์
ผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่า
ข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงด�ารงอยู่ก่อน
ข้าพเจ้า»

ยอห์น 14:15 ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา จง
ประพฤติตามบัญญัติของเรา

16 เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะทรง

ประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่
ท่าน เพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไป

17 คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ่งโลกรับ
ไว้ ไม่ ได้ เพราะแลไม่เห็นพระองค์และไม่รู้
จักพระองค์ แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ 
เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะ
ประทับอยู่ ในท่าน

วิวรณ์ 21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมา
จากสวรรค์ว่า «ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้า
อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับ
เขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และ
พระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา

ดูที่: ปฐมกาล 3:15; อิสยาห์ 9:6; ลูกา 2:40-52; ยอห์น 1:1,2,14; 1 ทิ โมธี 
3:16.

E25 ระเมสอิาหจั์กเปน็ทีเ่ชือ่ถอืและ สรรเสรญิ
F03 พระเมสิอาห์จักถูกปฏิเสธ

อิสยาห์ 8:13 แต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา
นั้นแหละ เจ้าต้องว่าพระองค์บริสุทธิ์ จง
ให้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เจ้าย�าเกรง จงให้
พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เจ้าครั่นคร้าม

14 แล้วพระองค์จะเป็นสถานบริสุทธิ์ แต่เป็น
ศิลาที่ท�าให้สะดุด และเป็นก้อนหินที่ท�าให้
ขัดเคืองใจของวงศ์วานทั้งคู่ของอิสราเอล 
เป็นกับและเป็นบ่วงดักชาวเยรูซาเล็ม

15 และคนเป็นอันมากในพวกเขาจะสะดุดหิน
นั้น เขาทั้งหลายจะล้มลงและแตกหัก เขา
จะติดบ่วงและถูกจับไป»

มัทธิว 11:6 บุคคลผู้ ใดไม่สะดุดเพราะ
เรา ผู้นั้นเป็นสุข»

มัทธิว 13:57 เขาทั้งหลายจึงหมางใจ
ในพระองค์ ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่า 
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«ศาสดาพยากรณ์จะไม่ขาดความนับถือ เว้น
แต่ ในบ้านเมืองของตน และในครัวเรือน
ของตน»

ลูกา 2:34 แล้วสิเมโอนก็อวยพรแก่
เขา แล้วกล่าวแก่นางมารีย์มารดาของพระ
กุมารนั้นว่า «ดูก่อนท่าน ทรงตั้งพระกุมาร
นี้ไว้เป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้ม
ลงหรือยกตั้งขึ้น และจะเป็นหมายส�าคัญซึ่ง
คนปฏิเสธ

ลูกา 20:17 ฝ่ายพระองค์ทรงเพ่งดูเขา
และตรัสว่า «เหตุฉะนั้นพระวจนะซึ่งเขียน
ไว้นั้นหมายความอย่างไรกันซึ่งว่า `ศิลาซึ่ง
ช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลา
มุมเอกแล้ว›

18 ผู้ ใดล้มทับศิลานั้น ผู้นั้นจะต้องแตกหัก
ไป แต่ศิลานั้นจะตกทับผู้ ใด ผู้นั้นจะแหลก
ละเอียดไป»

ลูกา 21:35 เพราะว่าวันนั้นจะมาดุจบ่วง
แร้วถึงคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลก

โรม 9:31 แต่พวกอิสราเอลซึ่งใฝ่หาพระราช
บัญญัติแห่งความชอบธรรม ก็ยังไม่ ได้บรรลุ
ตามพระราชบัญญัติแห่งความชอบธรรม
นั้น

32 เพราะอะไร เพราะเหตุที่เขามิ ได้แสวงหา
โดยความเชื่อแต่แสวงหาโดยการประพฤติ
ตามพระราชบัญญัติ เขาจึงสะดุดก้อนหินที่
ให้สะดุดนั้น

33 ดังที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `จงดูเถิด เราได้วาง
ศิลาก้อนหนึ่งไว้ ในศิ โยนซึ่งจะท�าให้สะดุด 
และหินก้อนหนึ่งซึ่งจะท�าให้ล้ม แต่ผู้ ใด
ที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ ได้รับความ
อับอาย›

1 เปโตร 2:7 เหตุฉะนั้นพระองค์ทรงมีค่า
อันประเสริฐส�าหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อ แต่
ส�าหรับคนทั้งหลายที่ ไม่เชื่อฟังนั้น `ศิลาซึ่ง

ช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลา
มุมเอกแล้ว›

ดูที่: เอเสเคียล 11:16; มัทธิว 15:14; มัทธิว 21:43-45; 1 โครินธ์ 1:23,24.

E02 ช่ือพันธสัญญาของพระเมสิอาห์

อิสยาห์ 9:1 แต่กระนั้นแผ่นดินนั้นซึ่ง
อยู่ ในความแสนระทมจะไม่กลัดกลุ้ม ใน
กาลก่อนพระองค์ทรงน�าแคว้นเศบูลุนและ
แคว้นนัฟทาลีมาสู่ความดูหมิ่น แต่ ในกาล
ภายหลังพระองค์จะทรงกระท�าให้หนทาง
ข้างทะเล แคว้นฟากแม่น�้าจอร์แดนข้าง
โน้น คือ กาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติ ให้เจ็บ
ปวดทรมานอย่างมาก

มัทธิว 2:22 แต่เมื่อได้ยินว่า อารเคลาอัส
ครอบครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็น
บิดา จะไปที่นั่นก็กลัว และเมื่อได้ทราบค�า
เตือนจากพระเจ้าในความฝัน จึงเลยไปยัง
แคว้นกาลิลี

23 ไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธ เพื่อจะ
ส�าเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสโดยพวกศาสดา
พยากรณ์ว่า `เขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซา
เร็ธ›

มัทธิว 4:12 ครั้นพระเยซูทรงได้ยินว่า
ยอห์นถูกจ�าไว้แล้ว พระองค์ก็เสด็จไปยัง
แคว้นกาลิลี

13 แล้วย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเร็ธ 
พระองค์เสด็จไปอยู่ที่เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่ง
อยู่ริมทะเลสาบที่เขตคนเศบูลลุนและนัฟ
ทาลี

14 เพื่อจะส�าเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสไว้ โดย
อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ว่า

15 `แคว้นเศบูลลุนและแคว้นนัฟทาลีทางข้าง
ทะเลฟากแม่น�้าจอร์แดนข้างโน้น คือกาลิลี
แห่งบรรดาประชาชาติ
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ยอห์น 1:45 ฟีลิปไปหานาธานาเอลและ
บอกเขาว่า «เราได้พบพระองค์ผู้ที่ โมเสส
ได้กล่าวถึงในพระราชบัญญัติ และที่พวก
ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวถึง คือพระเยซูชาว
นาซาเร็ธบุตรชายโยเซฟ»

46 นาธานาเอลถามเขาว่า «สิ่งดีอันใดจะมา
จากนาซาเร็ธได้หรือ» ฟีลิปตอบเขาว่า «มา
ดูเถิด»

B21 พระเมสิอาห์คือแสงสว่าง
E15 พระเมสิอาห์จักน�าความชื่นชมยินดี

อิสยาห์ 9:2 ชนชาติที่ด�าเนินในความ
มืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่แล้ว บรรดาผู้ที่
อาศัยอยู่ ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราช สว่าง
ได้ส่องมาบนเขา

3 พระองค์ ได้ทรงทวีชนในประชาชาตินั้นขึ้น 
พระองค์มิ ได้ทรงเพิ่มความชื่นบานของ
เขา เขาทั้งหลายเปรมปรีดิ์ต่อพระพักตร์
พระองค์ ดั่งด้วยความชื่นบานเมื่อฤดูเกี่ยว
เก็บ ดั่งคนเปรมปรีดิ์เมื่อเขาแบ่งของริบมา
นั้นแก่กัน

4 เพราะว่าแอกอันเป็นภาระของเขาก็ดี ไม้
พลองที่ตีบ่าเขาก็ดี ไม้ตะบองของผู้บีบ
บังคับเขาก็ดี พระองค์จะทรงหักเสียอย่าง
ในวันของคนมีเดียน

มัทธิว 4:16 ประชาชนผู้นั่งอยู่ ในความ
มืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ และผู้ที่นั่ง
อยู่ ในแดนและเงาแห่งความตาย ก็มีความ
สว่างขึ้นส่องถึงเขาแล้ว›

ลูกา 1:76 ท่านทารกเอ๋ย เขาจะเรียก
ท่านว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ของผู้สูงสุด 
เพราะว่าท่านจะน�าหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อจะจัดเตรียมมรรคาของพระองค์ ไว้

77 เพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์มีความรู้ถึง

ความรอด โดยการทรงยกบาปของเขา
78 โดยพระทัยเมตตากรุณาแห่งพระเจ้าของ

เรา แสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเยียน
เรา

79 เพื่อจะส่องสว่างแก่คนทั้งหลายผู้อยู่ ในที่มืด 
และในเงาแห่งความตาย เพื่อจะน�าเท้าของ
เราไปในทางสันติสุข»

ยอห์น 1:1 ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะ
ทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับ
พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

2 ในเริ่มแรกนั้นพระองค์นั้นทรงอยู่กับ
พระเจ้า

3 พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมา และใน
บรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ ได้
เป็นมานอกเหนือพระองค์

4 ในพระองค์มีชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความ
สว่างของมนุษย์ทั้งปวง

5 ความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืด และ
ความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่

ยอห์น 8:12 อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับ
เขาทั้งหลายว่า «เราเป็นความสว่างของโลก 
ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมี
ความสว่างแห่งชีวิต»

ยอห์น 12:35 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า 
«ความสว่างจะอยู่กับท่านทั้งหลายอีกหน่อย
หนึ่ง เมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิด 
เกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่าน ผู้ที่เดิน
อยู่ ในความมืด ย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหน

36 เมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่าง ก็จงเชื่อใน
ความสว่างนั้น เพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความ
สว่าง» เมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วก็เสด็จ
จากไป และซ่อนพระองค์ ให้พ้นจากพวก
เขา

ยอห์น  12:46 เราเข้ามาในโลกเป็นความ
สว่าง เพื่อทุกคนที่เชื่อในเราจะมิ ได้อยู่ ใน
ความมืด
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เอเฟซัส 5:8 เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็น
ความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้ว
ในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงด�าเนินชีวิตอย่างลูก
ของความสว่าง

ดูที่: อิสยาห์ 50:10; อิสยาห์ 60:1-3,19; ลูกา 2:32; 1 เปโตร 2:9; ยอห์น 1:5-7.

A08 ชื่อและต�าแหน่งของพระเมสิอาห์
B03 พระเมสิอาห์คือบุตรของมนุษย์
C01 การประสูติของพระเมสิอาห์เป็นไป

ตามค�าพยากรณ์
H04 บัลลังก์ของพระเมสิอาห์
H10 ค�าพยากรณ์เรื่องอาณาจักรที่มีสันติ

เป็นนิรันดร์

อิสยาห์ 9:6 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมา
เพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้
เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน 
และท่านจะเรียกนามของท่านว่า «ผู้ที่
มหัศจรรย์ ที่ปรึกษา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ
ฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช»

7 เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูน
ยิ่งขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด
เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราช
อาณาจักรของพระองค์ ที่จะสถาปนาไว้ 
และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วย
ความเที่ยงธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนนิรันดรกาล ความกระตือรือร้นของ
พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระท�าการนี้

มัทธิว 1:23 `ดูเถิด หญิงพรหมจารีคน
หนึ่งจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคน
หนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิม
มานูเอล ซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา›

มัทธิว 9:15 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า 
«สหายของเจ้าบ่าวเป็นทุกข์ โศกเศร้าเมื่อ
เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาได้หรือ แต่วันหนึ่งเจ้า

บ่าวจะต้องจากเขาไป เมื่อนั้นเขาจะถืออด
อาหาร

มัทธิว 28:18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ 
แล้วตรัสกับเขาว่า «ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่
เราแล้ว

มาระโก 10:33 ว่า «ดูเถิด เราทั้งหลายจะ
ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะมอบบุตร
มนุษย์ ไว้กับพวกปุ โรหิตใหญ่และพวกธร
รมาจารย์ และเขาเหล่านั้นจะปรับโทษท่าน
ถึงตาย และจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติ

ลูกา 1:32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และ
จะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด 
พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรง
ประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของ
ท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ลูกา 1:35 ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่า 
«พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ 
และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุ
ฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่จะบังเกิดมานั้นจะได้
เรียกว่า พระบุตรของพระเจ้า

ลูกา 2:10 ฝ่ายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าว
แก่เขาว่า «อย่ากลัวเลย เพราะดูเถิด เราน�า
ข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซึ่ง
จะมาถึงคนทั้งปวง

11 เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่าน
ทั้งหลาย คือพระคริสต์เจ้า มาบังเกิดที่เมือง
ดาวิด

ยอห์น 1:1 ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะ
ทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับ
พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า
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อห์น 1:18 ไม่มี ใครเคยเห็นพระเจ้า
เลย พระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ ในพระ
ทรวงของพระบิดา พระองค์ ได้ทรงส�าแดง
พระเจ้าแล้ว

ยอห์น 1:29 วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซู
ก�าลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า «จง
ดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความ
ผิดบาปของโลกไปเสีย

ยอห์น 4:25 นางทูลพระองค์ว่า «ดิฉัน
ทราบว่าพระเมสสิยาห์ที่เรียกว่า พระคริสต์ 
จะเสด็จมา เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์
จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เรา»

26 พระเยซูตรัสกับนางว่า «เราที่พูดกับเจ้าคือ
ท่านผู้นั้น»

ยอห์น 10:11 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดี
นั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ

กิจการ 4:26 บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดิน
โลกตั้งตนเองขึ้น และนักปกครองชุมนุม
กันต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์
ของพระองค์›

1 โครินธ์ 15:45 เหมือนมีเขียนไว้แล้วว่า 
`ทรงสร้างมนุษย์คนเดิมคืออาดัมเป็นจิต
วิญญาณมีชีวิตอยู่› แต่อาดัมผู้ซึ่งมาภาย
หลังนั้นเป็นวิญญาณผู้ประสาทชีวิต

2 โครินธ์ 4:4 ส่วนคนที่ ไม่เชื่อนั้น พระ
ของยุคนี้ได้กระท�าใจของเขาให้มืดไป เพื่อ
ไม่ ให้ความสว่างของข่าวประเสริฐอันมี
สง่าราศีของพระคริสต์ ผู้เป็นพระฉายของ
พระเจ้า ส่องแสงถึงพวกเขา

เอเฟซัส 1:20 ซึ่งพระองค์ ได้ทรงกระท�า
ในพระคริสต์ เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์
เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้อง
ขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรค

สถาน
21 สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิ

เทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร 
และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิ ใช่ ใน
ยุคนี้เท่านั้นแต่ ในยุคที่จะมาถึงด้วย

22 พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ ใต้
พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงตั้ง
พระองค์ ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่ง
คริสตจักร

เอเฟซัส 2:14 เพราะว่าพระองค์ทรงเป็น
สันติสุขของเรา เป็นผู้ทรงกระท�าให้ทั้งสอง
ฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทรงรื้อ
ก�าแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลง

ฟีลิปปี 2:7 แต่ ได้กลับทรงสละ และ
ทรงรับสภาพทาส ทรงถือก�าเนิดเป็นมนุษย์

2 เธสะโลนิกา 3:16 บัดนี้ ขอให้องค์
พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุข ทรงโปรด
ประทานสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลา
และทุกทาง ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าด�ารง
อยู่กับท่านทุกคนเถิด

1 ทิ โมธี 2:5 ด้วยเหตุว่า มีพระเจ้าองค์
เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่าง
พระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรง
สภาพเป็นมนุษย์

2 ทิ โมธี 4:8 ตั้งแต่นี้ ไป มงกุฎแห่งความ
ชอบธรรมก็เตรียมไว้ส�าหรับข้าพเจ้าแล้ว ซึ่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้พิพากษาอันชอบธรรม 
จะทรงประทานแก่ข้าพเจ้าในวันนั้น และ
มิ ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้น แต่จะทรง
ประทานแก่คนทั้งปวงที่รักการเสด็จมาของ
พระองค์

ฮีบรู 1:3 พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศี
ของพระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์
เดียวกันกับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิ่ง
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ไว้ โดยพระด�ารัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ 
เมื่อพระบุตรได้ทรงช�าระบาปของเราด้วย
พระองค์เองแล้ว ก็ ได้ทรงประทับนั่ง ณ 
เบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพ
เบื้องบน

ฮีบรู 4:14 เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหา
ปุ โรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์ ไปแล้ว 
คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ขอให้เรา
ทั้งหลายมั่นคงในการยอมรับของเราไว้

ฮีบรู 5:6 เหมือนพระองค์ ได้ตรัสอีกแห่งหนึ่ง
ว่า `ท่านเป็นปุ โรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างของ
เมลคีเซเดค›

ฮีบรู 12:2 หมายเอาพระเยซูเป็นผู้
ริเริ่มความเชื่อ และผู้ทรงท�าให้ความเชื่อ
ของเราส�าเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีที่
มีอยู่ตรงหน้านั้น พระองค์ ได้ทรงทนเอา
กางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่ง
ส�าคัญอะไร และได้เสด็จประทับเบื้องขวา
พระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว

1 เปโตร 2:6 เพราะมีค�าเขียนไว้ ในพระ
คัมภีร์ด้วยว่า `ดูก่อน เราวางศิลาก้อนหนึ่ง
ลงในศิ โยน เป็นศิลาหัวมุมที่ทรงเลือกแล้ว 
และเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐ และผู้ ใด
ที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ ได้รับความ
อับอาย›

วิวรณ์ 1:5 และจากพระเยซูคริสต์
ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อ และทรงเป็นผู้
แรกที่ ได้ฟื้นจากความตาย และผู้ทรงครอบ
ครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลก แด่พระองค์
ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงช�าระบาป
ของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์

วิวรณ์ 1:8 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่า 
«เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและ
เป็นอวสาน ผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ ผู้ ได้ทรง

เป็นอยู่ ในกาลก่อน ผู้จะเสด็จมานั้น และ
ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด»

วิวรณ์ 19:11 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์
เปิดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง 
พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่า «สัตย์ซื่อ
และสัตย์จริง» พระองค์ทรงพิพากษาและ
กระท�าสงครามด้วยความชอบธรรม

วิวรณ์ 19:16 พระองค์ทรงมีพระนาม
จารึกที่ฉลองพระองค์ และที่ต้นพระอูรุ
ของพระองค์ว่า «พระมหากษัตริย์แห่งมหา
กษัตริย์ทั้งปวงและเจ้านายแห่งเจ้านายทั้ง
ปวง»

วิวรณ์ 22:16 เราคือเยซูผู้ ใช้ ให้ทูตสวรรค์
ของเราไปเป็นพยานส�าแดงเหตุการณ์เหล่า
นี้แก่ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลาย เราเป็น
รากและเป็นเชื้อสายของดาวิด และเป็นดาว
ประจ�ารุ่งอันสุกใส

ดูที่: ผู้วินิจฉัย 13:18; 1 ซามูเอล 7:16; เพลงสดุดี 2:8; เพลงสดุดี 72:8-11; 
เพลงสดุดี 89:35-37; อิสยาห์ 7:14; เยเรมีย์ 33:15-17; ดาเนียล 2:44; ดาเนียล 

7:14,27; ยอห์น 18:37; 1 โครินธ์ 15:24-28; เอเฟซัส 1:20-22.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

อิสยาห์ 10:20 ต่อมาในวันนั้น คนอิสราเอล
ที่เหลืออยู่ และคนที่รอดหนี ไปแห่งวงศ์
วานของยาโคบ จะไม่พิงผู้ที่ตีเขาอีก แต่
จะพักพิงที่พระเยโฮวาห์ องค์บริสุทธิ์แห่ง
อิสราเอล โดยความจริง

21 ส่วนคนที่เหลืออยู่จะกลับมายังพระเจ้า
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คือคนที่เหลืออยู่ของยา
โคบ

22 อิสราเอลเอ๋ย เพราะแม้ว่าชนชาติของเจ้า
จะเป็นดั่งเม็ดทรายในทะเล คนที่เหลืออยู่
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เท่านั้นจะกลับมา การเผาผลาญซึ่งก�าหนด
ไว้แล้วจะล้นหลามไปด้วยความชอบธรรม

เพลงสดุดี 53:6 ขอการช่วยให้รอดเพื่อ
อิสราเอลมาจากศิ โยนเสียทีเถิด เมื่อ
พระเจ้าทรงให้พวกเชลยแห่งประชาชน
ของพระองค์กลับสู่สภาพเดิม ยาโคบจะ
ปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี

อิสยาห์ 1:9 ถ้าพระเยโฮวาห์จอมโยธา
มิ ได้เหลือคนไว้ ให้เราบ้างเล็กน้อยแล้ว เรา
ก็จะได้เป็นเหมือนเมืองโสโดม และจะเป็น
เหมือนเมืองโกโมราห์

อิสยาห์ 12:6 ชาวศิ โยนเอ๋ย จงโห่ร้องและ
ร้องเสียงดัง เพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
นั้นก็ ใหญ่ยิ่งอยู่ ในหมู่พวกเจ้า

โฮเชยา 1:9 และพระเจ้าตรัสว่า «จง
เรียกชื่อบุตรนั้นว่า โอลัมมี เพราะเจ้าทั้ง
หลายมิ ใช่ประชาชนของเรา และเราก็มิ ใช่
พระเจ้าของเจ้า»

10 แต่จ�านวนประชาชนอิสราเอลจะมากมาย
เหมือนเม็ดทรายในทะเล ซึ่งจะตวงหรือนับ
ไม่ถ้วน และต่อมาในสถานที่ซึ่งทรงกล่าว
แก่เขาว่า «เจ้าทั้งหลายไม่ ใช่ประชาชนของ
เรา» ก็จะกล่าวแก่เขาว่า «เจ้าทั้งหลายเป็น
บุตรชายของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่»

เศคาริยาห์ 10:9 แม้เราจะหว่านเขาไป
ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย แต่เขาจะระลึก
ถึงเราในประเทศที่ห่างไกลนั้น เขาจะด�ารง
ชีวิตอยู่กับลูกหลานของเขาและกลับมา

โรม 9:25 ดังที่พระองค์ตรัสไว้ ในพระคัมภีร์
โฮเซยาว่า `เราจะเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็น
ชนชาติของเรา ซึ่งเมื่อก่อนเขาหาได้เป็น
ชนชาติของเราไม่ และจะเรียกเขาว่าเป็น
ที่รัก ซึ่งเมื่อก่อนเขาหาได้เป็นที่รักไม่

26 และต่อมาในสถานที่ซึ่งทรงกล่าวแก่เขาว่า 

«เจ้าทั้งหลายไม่ ใช่ชนชาติของเรา» ในที่
นั้นเองเขาจะได้ชื่อว่า เป็นบุตรของพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์อยู่›

27 และท่านอิสยาห์ ได้ร้องประกาศเรื่องพวก
อิสราเอลด้วยว่า `แม้พวกลูกอิสราเอลจะ
มากเหมือนเม็ดทรายที่ทะเล แต่คนที่เหลือ
อยู่เท่านั้นจะรอด

28 ด้วยว่าพระองค์จะทรงให้การนั้นส�าเร็จ และ
จะให้ส�าเร็จโดยเร็วพลันในความชอบธรรม 
เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้การนั้น
ส�าเร็จโดยเร็วพลันบนพิภพนี้›

29 และตามที่ท่านอิสยาห์ ได้กล่าวไว้ก่อนว่า 
`ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจอมโยธามิ ได้
ทรงเหลือเชื้อสายไว้ ให้เราบ้าง เราก็จะได้
เป็นเหมือนเมืองโสโดม และจะเป็นเหมือน
เมืองโกโมราห์›

โรม 11:5 เช่นนั้นแหละบัดนี้ก็ยังมีพวกที่เหลือ
อยู่ตามที่ ได้ทรงเลือกไว้ โดยพระคุณ

โรม 11:25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาใน
ข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือ
เรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้เข้ามา
ครบจ�านวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็
จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

2 โครินธ์ 3:14 แต่จิตใจของเขาก็มืดบอดไป 
เพราะตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเขาอ่าน
พันธสัญญาเดิม ผ้าคลุมนั้นยังคงอยู่มิ ได้
เปิดออก แต่ผ้าคลุมนั้นได้เปิดออกแล้วโดย
พระคริสต์

15 แต่ว่าตลอดมาถึงทุกวันนี้ ขณะใดที่เขาอ่าน
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ค�าของโมเสส ผ้าคลุมนั้นก็ยังปิดบังใจของ
เขาไว้

16 แต่เมื่อผู้ ใดหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็น
เจ้า ผ้าคลุมนั้นก็จะเปิดออก

ดูที่: #1; #2; #3; #4.

A03 พระเมสิอาห์เป็นบุตรของเดวิด
B04 ความเป็นพระเจ้าของพระเมสิอาห์
B05 พระเมสิอาห์กับพระวิญญาณ

ศักดิ์สิทธิ์
C01 การประสูติของพระเมสิอาห์เป็นไป

ตามค�าพยากรณ์

อิสยาห์ 11:1 จะมีหน่อแตกออกมาจาก
ตอแห่งเจสซี จะมีกิ่งงอกออกมาจากราก
ทั้งหลายของเขา

2 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะอยู่
บนท่านนั้น คือวิญญาณแห่งปัญญาและ
ความเข้าใจ วิญญาณแห่งการวินิจฉัย
และอานุภาพ วิญญาณแห่งความรู้และ
ความย�าเกรงพระเยโฮวาห์

3 ความพึงใจของท่านก็ ในความย�าเกรง
พระเยโฮวาห์ ท่านจะไม่พิพากษาตาม
ซึ่งตาท่านเห็น หรือตัดสินตามซึ่งหูท่าน
ได้ยิน

มัทธิว 3:16 และพระเยซูเมื่อพระองค์
ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนั้นก็เสด็จ
ขึ้นจากน�้า และดูเถิด ท้องฟ้าก็แหวกออก 
และพระองค์ ได้ทอดพระเนตรเห็นพระ
วิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกเขา
และสถิตอยู่บนพระองค์

17 และดูเถิด มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์
ว่า «ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจ
ท่านมาก»

ลูกา 2:52 พระเยซูก็ ได้จ�าเริญขึ้นใน

ด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็นที่
ชอบจ�าเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทั้งปวง
ด้วย

ยอห์น 3:34 เพราะพระองค์ ผู้ที่พระเจ้า
ทรงใช้มานั้น ทรงกล่าวพระวจนะของ
พระเจ้า เพราะพระเจ้ามิ ได้ทรงประทาน
พระวิญญาณอย่างจ�ากัดแด่พระองค์

35 พระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุก
สิ่งไว้ ในพระหัตถ์ของพระองค์

36 ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่
ไม่เชื่อในพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวิต แต่
พระพิ โรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา

ยอห์น 16:13 เมื่อพระองค์ พระวิญญาณ
แห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะ
น�าท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะ
พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่
พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน 
และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้
ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น

กิจการ 10:37 ข้าพเจ้ากล่าวว่า พระค�า
นั้นท่านทั้งหลายก็รู้ คือพระค�าที่ ได้เล่ากัน
ตั้งแต่ต้นที่แคว้นกาลิลี ไปจนตลอดทั่ว
แคว้นยูเดีย ภายหลังการบัพติศมาที่ยอห์น
ได้ประกาศนั้น

38 คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่า พระเจ้าได้
ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
และด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซู
เสด็จไปกระท�าคุณประโยชน์และรักษา
บรรดาคนซึ่งถูกพญามารเบียดเบียน ด้วยว่า
พระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์

กิจการ 13:21 คราวนั้นเขาทั้งหลายได้ขอ
ให้มีกษัตริย์ พระเจ้าจึงได้ทรงประทานซาอู
ลบุตรชายคีชจากตระกูลเบนยามิน ให้เป็น
กษัตริย์ครบสี่สิบปี

22 ครั้นถอดซาอูลแล้วพระองค์ ได้ทรงตั้งดา
วิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของเขา และทรงเป็น
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พยานกล่าวถึงดาวิดว่า `เราได้พบดาวิดบุตร
ชายของเจสซีเป็นคนที่เราชอบใจ เป็นผู้
ที่จะท�าให้ความประสงค์ของเราส�าเร็จทุก
ประการ›

23 จากเชื้อสายของดาวิด พระเจ้าได้ทรงโปรด
ให้ผู้ช่วยให้รอด คือพระเยซูเกิดขึ้นแก่ชาติ
อิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์

1 โครินธ์ 1:30 โดยพระองค์ท่านจึงอยู่
ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้ง
พระองค์ ให้เป็นปัญญา ความชอบธรรม การ
แยกตั้งไว้ และการไถ่ โทษ ส�าหรับเราทั้ง
หลาย

วิวรณ์ 4:5 มีฟ้าแลบฟ้าร้อง และเสียง
ต่างๆดังออกมาจากพระที่นั่งนั้น และมี
ประทีปเจ็ดดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที่นั่ง ซึ่ง
เป็นพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า

วิวรณ์ 5:6 และในท่ามกลางพระที่นั่ง
กับสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทั้งสี่นั้น และท่ามกลาง
พวกผู้อาวุโส ดูเถิด ข้าพเจ้าแลเห็นพระ
เมษโปดกประทับยืนอยู่ประหนึ่งทรงถูก
ปลงพระชนม์ ทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีตา
เจ็ดดวง ซึ่งเป็นพระวิญญาณทั้งเจ็ดของ
พระเจ้า ที่ทรงส่งออกไปทั่วแผ่นดินโลก

ดูที่: อิสยาห์ 42:1; อิสยาห์ 59:21; อิสยาห์ 61:1; มัทธิว 12:25; มัทธิว 13:54; 
ลูกา 2:40,52; ลูกา 3:21,22; ยอห์น 1:32,33; เอเฟซัส 1:17,18; 2 ทิ โมธี 1:7; 

วิวรณ์ 3:1.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

อิสยาห์ 11:4 แต่ท่านจะพิพากษาคนจน
ด้วยความชอบธรรม และตัดสินเผื่อผู้มี ใจ
ถ่อมแห่งแผ่นดินโลกด้วยความเที่ยงตรง 
ท่านจะตี โลกด้วยตะบองแห่งปากของท่าน 
และท่านจะประหารคนชั่วด้วยลมแห่งริม
ฝีปากของท่าน

5 ความชอบธรรมจะเป็นผ้าคาดเอวของท่าน 
และความสัตย์สุจริตจะเป็นผ้าคาดบั้นเอว
ของท่าน

เยเรมีย์ 23:5 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «ดูเถิด 
วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะเพาะอังกูรชอบ
ธรรมให้ดาวิด และกษัตริย์องค์หนึ่งจะ
ทรงครอบครองและเจริญขึ้น และจะทรง
ประทานความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม
ในแผ่นดินนั้น

6 ในสมัยของท่าน ยูดาห์จะรอดได้ และ
อิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย และนี่
จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่าน คือ พระเยโฮ
วาห์เป็นความชอบธรรมของเรา»

2 โครินธ์ 6:7 โดยพระวจนะแห่งความจริง 
โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า โดยใช้เครื่องอาวุธ
แห่งความชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้าย

เอเฟซัส 6:14 เหตุฉะนั้นท่านจงยืนมั่น 
เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรม
เป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก

2 เธสะโลนิกา 2:8 ขณะนั้นคนนอก
กฎหมายนั้นจะปรากฏตัวขึ้น และองค์
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลม
พระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้
สูญไปด้วยการปรากฏแห่งการเสด็จมาของ
พระองค์
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วิวรณ์ 1:16 พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ด
ดวงไว้ ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ 
และมีพระแสงสองคมที่คมกริบออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ และสีพระพักตร์
ของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสง
ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์

วิวรณ์ 19:11 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์
เปิดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง 
พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่า «สัตย์ซื่อ
และสัตย์จริง» พระองค์ทรงพิพากษาและ
กระท�าสงครามด้วยความชอบธรรม

วิวรณ์ 19:15 มีพระแสงคมออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้
ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วย
พระแสงนั้น และพระองค์จะทรงครอบ
ครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรง
เหยียบบ่อย�่าองุ่นแห่งพระพิ โรธอันเฉียบ
ขาดของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

วิวรณ์ 20:11 ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่ง
ใหญ่สีขาว และเห็นพระองค์ผู้ประทับ
บนพระที่นั่งนั้น และแผ่นดินโลกและ
ฟ้าอากาศก็อันตรธานไปจากพระพักตร์
พระองค์ และไม่มีที่อยู่ส�าหรับแผ่นดินโลก
และฟ้าอากาศนั้นต่อไปเลย

12 ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทั้งผู้
น้อยและผู้ ใหญ่ ยืนอยู่จ�าเพาะพระพักตร์
พระเจ้า และหนังสือต่างๆก็เปิดออก 
หนังสืออีกม้วนหนึ่งก็เปิดออกด้วย คือ
หนังสือแห่งชีวิต และผู้ที่ตายไปแล้วก็ถูก
พิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ ในหนังสือ
เหล่านั้น ตามที่เขาได้กระท�า

ดูที่: #1; #2; #5; 1 เปโตร 4:1; วิวรณ์ 1:13.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H10 ค�าพยากรณ์เรื่องอาณาจักรที่มีสันติ
เป็นนิรันดร์

     
อิสยาห์ 11:6 สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ 

และเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะ ลูกวัวกับ
สิงโตหนุ่มกับสัตว์อ้วนพีจะอยู่ด้วยกัน และ
เด็กเล็กๆจะน�ามันไป

7 แม่วัวกับหมีจะกินด้วยกัน ลูกของมันก็จะ
นอนอยู่ด้วยกัน และสิงโตจะกินฟางเหมือน
วัวผู้

8 และทารกกินนมจะเล่นอยู่ที่ปากรูงูเห่า 
และเด็กที่หย่านมจะเอามือวางบนรังของงู
ทับทาง

9 สัตว์เหล่านั้นจะไม่ท�าให้เจ็บหรือจะท�าลาย
ทั่วภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา เพราะว่าแผ่น
ดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้เรื่องของพระเย
โฮวาห์ ดั่งน�้าปกคลุมทะเลอยู่นั้น

ฮาบากุก 2:14 เพราะว่าพิภพจะเต็มไปด้วย
ความรู้ ในเรื่องสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ดัง
น�้าที่เต็มทะเล

เศคาริยาห์ 14:8 ในวันนั้นน�้าแห่งชีวิตจะ
ไหลออกจากเยรูซาเล็ม ครึ่งหนึ่งจะไหลไป
สู่ทะเลด้านตะวันออก และครึ่งหนึ่งจะไหล
ไปสู่ทะเลด้านตะวันตก ในฤดูร้อนก็จะไหล
เรื่อยไปดังในฤดูหนาว

9 และพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นกษัตริย์เหนือ
พิภพทั้งสิ้น ในวันนั้นพระเยโฮวาห์จะทรง
เป็นเอก และพระนามของพระองค์ก็เป็น
เอก

มัทธิว 5:44 ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรัก
ศัตรูของท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่ง
ท่าน จงท�าดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน และจง
อธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติอย่างเหยียดหยาม
ต่อท่านและข่มเหงท่าน

45 ท�าดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของ
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พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ 
เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของ
พระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่ว
เสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรม
และแก่คนอธรรม

กิจการ 2:44 บรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่
พร้อมกัน ณ ที่แห่งเดียว และทรัพย์สิ่งของ
ของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของ
กลาง

45 เขาจึงได้ขายทรัพย์สมบัติและสิ่งของมา
แบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการ

46 เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหัก
ขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทาน
อาหารด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยจริงใจ 
ทุกวันเรื่อยไป

47 ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็
ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรด
ให้ผู้ที่ก�าลังจะรอด เข้าสมทบกับคริสตจักร
ทวีขึ้นทุกๆวัน

โรม 14:17 เพราะว่าอาณาจักรของ
พระเจ้านั้นไม่ ใช่การกินและการดื่ม แต่
เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความ
ชื่นชมยินดี ในพระวิญญาณบริสุทธิ์

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1; #5; #6; #7; โยบ 5:23; 1 โครินธ์ 6:9-11; 1 เธสะโลนิกา 5:15; วิวรณ์ 
5:9,10; วิวรณ์ 20:2-6.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

     
อิสยาห์ 11:10 ในวันนั้น รากแห่งเจสซี ซึ่ง

ตั้งขึ้นเป็นธงแก่ชนชาติทั้งหลายจะเป็นที่
แสวงหาของบรรดาประชาชาติ และที่พ�านัก
ของท่านจะรุ่งโรจน์

11 อยู่มาในวันนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกไปเป็นครั้ง
ที่สอง เพื่อจะได้ส่วนชนชาติของพระองค์
ที่เหลืออยู่คืนมา เป็นคนเหลือจากอัสซีเรีย 
จากอียิปต์ จากปัทโรส จากเอธิ โอเปีย จาก
เอลาม จากชินาร์ จากฮามัท และจากเกาะ
ต่างๆแห่งทะเล

12 พระองค์จะทรงยกอาณัติสัญญาณนั้นขึ้น
ให้แก่บรรดาประชาชาติ และจะชุมนุม
อิสราเอลที่พลัดพราก และรวบรวมยูดาห์ที่
กระจัดกระจายจากสี่มุมแห่งแผ่นดินโลก

เพลงซาโลมอน 5:10 ที่รักของดิฉันผิว
เปล่งปลั่งอมเลือด เขาเป็นเอกในท่ามกลาง
หมื่นคน

อิสยาห์ 59:19 เขาจึงจะย�าเกรงพระนาม
พระเยโฮวาห์จากตะวันตก และสง่าราศีของ
พระองค์จากที่ตะวันขึ้น เมื่อศัตรูมาอย่าง
แม่น�้าเชี่ยว พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์
จะยกธงขึ้นสู้มัน

ยอห์น 11:51 เขามิ ได้กล่าวอย่างนั้น
ตามใจชอบ แต่เพราะว่าเขาเป็นมหาปุ โรหิต
ประจ�าการในปีนั้น จึงพยากรณ์ว่าพระเยซู
จะสิ้นพระชนม์แทนชนชาตินั้น

52 และมิ ใช่แทนชนชาตินั้นอย่างเดียว แต่
เพื่อจะรวบรวมบุตรทั้งหลายของพระเจ้า
ที่กระจัดกระจายไปนั้น ให้เข้าเป็นพวก
เดียวกัน
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โรม 11:15 เพราะว่า ถ้าการที่พี่น้องร่วม
ชาติของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรงทอดทิ้ง
เสียแล้วเป็นเหตุให้คนทั้งโลกกลับคืนดีกับ
พระองค์ การที่พระองค์ทรงรับเขากลับมา
อีกนั้น ก็เป็นอย่างไร ก็เป็นเหมือนกับว่าเขา
ได้ตายไปแล้วและกลับฟื้นขึ้นใหม่

โรม 11:22 เหตุฉะนั้นจงพิจารณาดูทั้ง
พระกรุณาและความเข้มงวดของพระเจ้า 
กับคนเหล่านั้นที่หลงผิดไปก็ทรงเข้มงวด 
แต่ส�าหรับท่านก็ทรงพระกรุณา ถ้าท่านจะ
ด�ารงอยู่ ในพระกรุณาของพระองค์นั้นต่อ
ไป มิฉะนั้นท่านก็จะถูกต้องตัดออกเสียด้วย

23 ส่วนเขาทั้งหลายด้วย ถ้าเขาไม่ด�ารงอยู่ ใน
ความไม่เชื่อสืบไป เขาก็จะได้รับการต่อกิ่ง
เข้าไปใหม่ เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ที่จะ
ทรงให้เขาต่อกิ่งเข้าอีกได้

24 เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้น
มะกอกเทศป่าซึ่งเป็นต้นไม้ตามธรรมชาติ 
และทรงน�ามาต่อกิ่งกับต้นมะกอกเทศพันธุ์
ดีซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้ว การที่จะเอา
กิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นกิ่งเดิมมาต่อกิ่งเข้ากับ
ต้นของมันเอง ก็จะง่ายยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด

25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อยาก
ให้ท่านทั้งหลายเขลาในข้อความลึกลับนี้ 
เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือเรื่องที่บางคนใน
พวกอิสราเอลได้มี ใจแข็งกระด้างไป จนถึง
พวกต่างชาติ ได้เข้ามาครบจ�านวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็
จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

โรม 15:9    และเพื่อให้คนต่างชาติ ได้ถวายพระ
เกียรติยศแด่พระเจ้าเพราะพระเมตตาของ
พระองค์ ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `เพราะ
เหตุนี้ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์
ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และร้องเพลง
สรรเสริญพระนามของพระองค์›

10 และมีค�ากล่าวอีกว่า `ประชาชาติทั้งหลาย
เอ๋ย จงชื่นชมยินดีกับประชาชนของ
พระองค์›

11 แล้วยังมีค�ากล่าวอีกว่า `ประชาชาติทั้งปวง
เอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด 
และให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์›

12 และอิสยาห์กล่าวอีกว่า `รากแห่งเจสซีจะ
มา คือผู้จะทรงบังเกิดมาครอบครองบรรดา
ประชาชาติ ประชาชาติทั้งหลายจะวางใจใน
พระองค์›

2 โครินธ์ 3:16 แต่เมื่อผู้ ใดหันกลับมาหา
องค์พระผู้เป็นเจ้า ผ้าคลุมนั้นก็จะเปิดออก

ฮีบรู 4:9 ฉะนั้นจึงยังมีสะบาโตส�าหรับชนชาติ
ของพระเจ้า

วิวรณ์ 5:9 และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลง
ใหม่ ว่าดังนี้ «พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควร
จะทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วน
หนังสือนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูก
ปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของ
พระองค์นั้น พระองค์ ได้ทรงไถ่เราทั้งหลาย
ซึ่งมาจากทุกตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและ
ทุกประเทศ ให้ ไปถึงพระเจ้า

10 พระองค์ ได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็น
กษัตริย์และเป็นปุ โรหิตของพระเจ้าของเรา 
และเราทั้งหลายจะได้ครอบครองแผ่นดิน
โลก»

วิวรณ์ 22:16 เราคือเยซูผู้ ใช้ ให้ทูตสวรรค์
ของเราไปเป็นพยานส�าแดงเหตุการณ์เหล่า
นี้แก่ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลาย เราเป็น
รากและเป็นเชื้อสายของดาวิด และเป็นดาว
ประจ�ารุ่งอันสุกใส

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5.
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B14 พระเมสิอาห์คือพระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่
E18 พระเจ้าจักสถิตย์ ในคนของพระองค์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

อิสยาห์ 12:1 ในวันนั้น ท่านจะกล่าว
ว่า «ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะ
สรรเสริญพระองค์ เพราะแม้พระองค์ทรง
พระพิ โรธต่อข้าพระองค์ ความกริ้วของ
พระองค์ก็หันกลับไป และพระองค์ทรง
เล้าโลมข้าพระองค์»

2 ดูเถิด พระเจ้าทรงเป็นความรอดของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัว เพ
ราะพระเยโฮวาห์ คือพระเยโฮวาห์ทรง
เป็นก�าลังและบทเพลงของข้าพเจ้า และ
พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้ว

3 เจ้าจะโพงน�้าด้วยความชื่นบานจากบ่อแห่ง
ความรอด

4 และในวันนั้นเจ้าจะกล่าวว่า «จงสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ จงร้องทูลออกพระนามของ
พระองค์ จงประกาศบรรดาพระราชกิจของ
พระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย จงป่าว
ร้องว่าพระนามของพระองค์เป็นที่เชิดชู»

5 จงร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์ทรงกระท�ากิจอันดีเลิศ ให้เรื่องนี้รู้
กันทั่วไปในแผ่นดินโลก

6 ชาวศิ โยนเอ๋ย จงโห่ร้องและร้องเสียงดัง 
เพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลนั้นก็ ใหญ่
ยิ่งอยู่ ในหมู่พวกเจ้า

เพลงสดุดี 132:13 เพราะพระเย
โฮวาห์ทรงเลือกศิ โยน พระองค์มีพระ
ประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของพระองค์

14 ตรัสว่า «นี่เป็นที่พ�านักของเราเป็นนิตย์ เรา
จะอยู่ที่นี่ เพราะปรารถนาเช่นนั้น

อิสยาห์ 66:13 ดั่งผู้ที่มารดาของตนเล้าโลม 
เราจะเล้าโลมเจ้าเช่นนั้น และเจ้าจะรับการ
เล้าโลมในเยรูซาเล็ม

เยเรมีย์ 23:6 ในสมัยของท่าน ยูดาห์
จะรอดได้ และอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่าง
ปลอดภัย และนี่จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียก
ท่าน คือ พระเยโฮวาห์เป็นความชอบธรรม
ของเรา»

เศฟันยาห์ 3:15 พระเยโฮวาห์ทรงล้มเลิก
การพิพากษาลงโทษเจ้าแล้ว พระองค์ทรง
ขับไล่ศัตรูของเจ้าออกไปแล้ว กษัตริย์แห่ง
อิสราเอลคือพระเยโฮวาห์ทรงอยู่ท่ามกลาง
เจ้า เจ้าจะไม่พบความชั่วร้ายอีกต่อไป

16 ในวันนั้น เขาจะพูดกับเยรูซาเล็มว่า `อย่า
กลัวเลย› และพูดกับศิ โยนว่า `อย่าให้มือ
ของเจ้าอ่อนเพลียไป›

17 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่
ท่ามกลางเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์จะ
ทรงช่วยให้รอด พระองค์จะทรงเปรมปรีดิ์
เพราะเจ้าด้วยความยินดี พระองค์จะทรง
พ�านักในความรักของพระองค์ พระองค์จะ
ทรงเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดัง

เศคาริยาห์ 2:5 เพราะว่าเราจะเป็นเหมือน
ก�าแพงเพลิงล้อมเธอไว้ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า 
และเราจะเป็นสง่าราศี ในเมืองนั้น

ยอห์น 4:14 แต่ผู้ที่ดื่มน�้าซึ่งเราจะให้แก่
เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย แต่น�้าซึ่งเราจะ
ให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน�้าพุในตัวเขา
พลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์»

ยอห์น 7:37 ในวันที่สุดท้ายของเทศกาล
ซึ่งเป็นวันใหญ่นั้น พระเยซูทรงยืนและ
ประกาศว่า «ถ้าผู้ ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหา
เราและดื่ม

38 ผู้ที่เชื่อในเรา ตามที่พระคัมภีร์ ได้กล่าวไว้
แล้วว่า `แม่น�้าที่มีน�้าประกอบด้วยชีวิตจะ
ไหลออกมาจากภายในผู้นั้น›»

39 (สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ
ซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่
ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ เพราะ
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พระเยซูยังมิ ได้รับสง่าราศี)

วิวรณ์ 7:17 เพราะว่าพระเมษโปดก
ผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูเขา
ไว้ และจะทรงน�าเขาไปให้ถึงน�้าพุแห่งชีวิต 
และพระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกหยดจากตา
ของเขาเหล่านั้น»

วิวรณ์ 15:4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มี
ผู้ ใดบ้างที่จะไม่ย�าเกรงพระองค์ และไม่
ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจ�าเพาะ
พระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษา
ของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว»

วิวรณ์ 21:6 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า 
«ส�าเร็จแล้ว เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็น
ปฐมและอวสาน ผู้ ใดกระหาย เราจะให้ผู้
นั้นดื่มจากบ่อน�้าพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสีย
อะไรเลย

วิวรณ์ 22:1 ท่านได้ชี้ ให้ข้าพเจ้าดูแม่น�้า
บริสุทธิ์ที่มีน�้าแห่งชีวิต ใสเหมือนแก้วผลึก 
ไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า และ
ของพระเมษโปดก

วิวรณ์ 22:17 พระวิญญาณและเจ้าสาว
ตรัสว่า «เชิญมาเถิด» และให้ผู้ที่ ได้ยินกล่าว
ว่า «เชิญมาเถิด» และให้ผู้ที่กระหายเข้ามา 
ผู้ ใดมี ใจปรารถนา ก็ ให้ผู้นั้นมารับน�้าแห่ง
ชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย

ดูที่: #1; #2; #3; #4.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

อิสยาห์ 14:1 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรง
มีพระเมตตาต่อยาโคบ และจะทรงเลือก
อิสราเอลอีก และจะทรงตั้งเขาทั้งหลายไว้
ในแผ่นดินของเขาเอง คนต่างด้าวจะสมทบ
กับเขา และติดพันอยู่กับวงศ์วานของยาโคบ

2 และชนชาติทั้งหลายจะรับเขาและน�าเขา
ทั้งหลายมายังที่ของเขา และวงศ์วานของ
อิสราเอลจะมีกรรมสิทธิ์ ในเขา เป็นทาสชาย
หญิงในแผ่นดินของพระเยโฮวาห์ ผู้ที่จับ
เขาเป็นเชลยจะถูกเขาจับเป็นเชลย และจะ
ปกครองผู้ที่เคยบีบบังคับเขา

3 และต่อมาในวันที่พระเยโฮวาห์จะทรง
ประทานให้เจ้าได้หยุดพักจากความเศร้า
โศกของเจ้า และจากความกลัว และจากงาน
หนักซึ่งเจ้าถูกบังคับให้กระท�า

เพลงสดุดี 102:13 พระองค์จะทรง
ลุกขึ้นเมตตาศิ โยน เพราะถึงเวลาที่จะทรง
พระกรุณาเธอ เออ เวลาก�าหนดมาถึงแล้ว

อิสยาห์ 61:5 คนต่างถิ่นจะยืนเลี้ยงฝูง
แพะแกะของเจ้าทั้งหลาย บุตรชายทั้งหลาย
ของคนต่างด้าวจะเป็นคนไถนาและคนแต่ง
เถาองุ่นของเจ้า

เอเสเคียล 28:24 และส่วนวงศ์วานอิสราเอล
นั้น จะไม่มีหนามย่อยที่ทิ่มแทง หรือมี
หนามใหญ่มายอกอีก ท่ามกลางคนทั้งปวง
ซึ่งได้เคยกระท�าแก่เขาด้วยความดูหมิ่น 
แล้วเขาจะทราบว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า

เศคาริยาห์ 1:17 จงร้องอีกว่า พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า เมืองทั้งหลายของ
เราจะไพบูลย์ท่วมท้นไปด้วยความมั่งคั่ง
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อีก และพระเยโฮวาห์จะปลอบศิ โยน และ
เลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่ง›»

ลูกา 1:72 จะทรงส�าแดงพระกรุณาซึ่ง
ทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษของเรา และทรง
ระลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์

73 คือค�าปฏิญาณซึ่งพระองค์ ได้ทรงกระท�าไว้
กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเรา

74 ว่าเมื่อเราทั้งหลายพ้นจากมือศัตรูของเรา
แล้ว จะทรงโปรดให้เราปรนนิบัติพระองค์
โดยปราศจากความกลัว

ลูกา 2:32 เป็นสว่างส่องแสงแก่คน
ต่างชาติและเป็นสง่าราศีของพวกอิสราเอล 
ชนชาติของพระองค์»

โรม 15:27 พวกศิษย์เหล่านั้นพอใจที่
จะท�าเช่นนั้นจริงๆและพวกเขาก็เป็นหนี้วิ
สุทธิชนเหล่านั้นด้วย เพราะว่าถ้าเขาได้รับ
คนต่างชาติเข้าส่วนในการฝ่ายจิตวิญญาณ 
ก็เป็นการสมควรที่พวกต่างชาตินั้นจะได้
ปรนนิบัติศิษย์เหล่านั้นด้วยสิ่งของฝ่ายเนื้อ
หนัง

วิวรณ์ 15:4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มี
ผู้ ใดบ้างที่จะไม่ย�าเกรงพระองค์ และไม่
ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจ�าเพาะ
พระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษา
ของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว»

ดูที่: #2; #3; #4; อิสยาห์ 14:4-18; กิจการ 15:14-17; เอเฟซัส 2:12-19.

A03 พระเมสิอาห์เป็นบุตรของเดวิด
E09 ความถูกต้องของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

อิสยาห์ 16:5 พระที่นั่งก็จะได้รับการ
สถาปนาด้วยความเมตตา บนนั้นจะมี
ผู้หนึ่งนั่งอยู่ด้วยความจริงในเต็ 
นท์ของดาวิด คือท่านผู้พิพากษาและ
แสวงความยุติธรรม และรวดเร็วในการก
ระท�าความชอบธรรม»

ลูกา 1:33 และท่านจะครอบครอง
วงศ์วานของยาโคบสืบไปเป็นนิตย์ และ
อาณาจักรของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ลูกา 1:69 และได้ทรงชูเขาแห่งความ
รอดขึ้นมาเพื่อเราในวงศ์วานของดาวิดผู้รับ
ใช้ของพระองค์

70 ตามที่พระองค์ ได้ตรัสไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลก 
โดยปากของพวกศาสดาพยากรณ์บริสุทธิ์
ของพระองค์

ยอห์น 12:48 ผู้ ใดที่ปฏิเสธเราและไม่
รับค�าของเรา ผู้นั้นจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษา
เขา คือค�าที่เราได้กล่าวแล้ว นั้นแหละจะ
พิพากษาเขาในวันสุดท้าย

กิจการ 15:16 `ภายหลังเราจะกลับมา และ
จะสร้างพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้น
ใหม่ ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีก และจะ
ตั้งขึ้นใหม่

17 เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็น
เจ้า คือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเขาเรียกด้วย
นามของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระท�า
สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ได้ตรัสไว้

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 89:14.
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H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

อิสยาห์ 17:7 ในวันนั้น คนจะมองดูพระผู้
สร้างตน และนัยน์ตาเขาจะเอาใจใส่ ในองค์
บริสุทธิ์ของอิสราเอล

อิสยาห์ 10:20 ต่อมาในวันนั้น คนอิสราเอล
ที่เหลืออยู่ และคนที่รอดหนี ไปแห่งวงศ์
วานของยาโคบ จะไม่พิงผู้ที่ตีเขาอีก แต่
จะพักพิงที่พระเยโฮวาห์ องค์บริสุทธิ์แห่ง
อิสราเอล โดยความจริง

21 ส่วนคนท่ีเหลอือยูจ่ะกลบัมายังพระเจา้ผู้ทรง
มหทิธิฤทธ์ิ คือคนทีเ่หลอือยู่ของยาโคบ

22 อิสราเอลเอ๋ย เพราะแม้ว่าชนชาติของเจ้า
จะเป็นดั่งเม็ดทรายในทะเล คนที่เหลืออยู่
เท่านั้นจะกลับมา การเผาผลาญซึ่งก�าหนด
ไว้แล้วจะล้นหลามไปด้วยความชอบธรรม

โฮเชยา 3:5 ภายหลังวงศ์วานอิสราเอลจะ
กลับมา และแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขา และแสวงดาวิดกษัตริย์ของเขา
ทั้งหลาย และในกาลต่อไปเขาจะมีความ
ย�าเกรงต่อพระเยโฮวาห์และต่อความดีของ
พระองค์

มีคาห์ 7:7 เพราะฉะนั้นส�าหรับข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าจะมองดูพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะ
เฝ้าคอยพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า 
พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงฟังข้าพเจ้า

8 ศัตรูของข้าพเจ้าเอย๋ อย่าเปรมปรด์ิีเยย้
ข้าพเจ้าเลย เม่ือขา้พเจา้ล้มลง ขา้พเจา้จะลกุ
ข้ึนอกี เม่ือข้าพเจ้านัง่อยู่ ในความมดื พระเย
โฮวาหจ์ะทรงเปน็ความสวา่งแกข่า้พเจา้

กิจการ 15:16 `ภายหลังเราจะกลับมา และ
จะสร้างพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้น
ใหม่ ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีก และจะ

ตั้งขึ้นใหม่
17 เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็น

เจ้า คือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเขาเรียกด้วย
นามของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระท�า
สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ได้ตรัสไว้

1 ยอห์น 3:2 ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้
เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยัง
ไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็น
อย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จ
มาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือน
พระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่
พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น

วิวรณ์ 1:7 `ดูเถิด พระองค์จะเสด็จ
มาในเมฆ และนัยน์ตาทุกดวงและคน
เหล่านั้นที่ ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์ 
และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร�่าไห้เพราะ
พระองค์› จงเป็นไปอย่างนั้น เอเมน

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

 
อิสยาห์ 19:23 ในวันนั้นจะมีทางหลวงจาก

อียิปต์ถึงอัสซีเรีย และคนอัสซีเรียจะเข้า
มายังอียิปต์ และคนอียิปต์ยังอัสซีเรีย และ
คนอียิปต์จะปรนนิบัติพร้อมกับคนอัสซีเรีย

24 ในวันนั้นอิสราเอลจะเป็นที่สามกับอียิปต์
และกับอัสซีเรีย เป็นพรท่ามกลางแผ่นดิน
นั้น

25 เป็นผู้ที่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงอ�านวย
พระพรว่า «อียิปต์ชนชาติของเราจงได้รับ
พร และอัสซีเรียผลงานแห่งมือของเรา และ
อิสราเอลมรดกของเรา»

อิสยาห์

อิสยาห์ 17 อิสยาห์ 17 & 19
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อิสยาห์ 66:12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัส
ดังนี้ว่า «ดูเถิด เราจะน�าสันติภาพมาถึง
เธออย่างกับแม่น�้า และสง่าราศีของบรรดา
ประชาชาติ เหมือนล�าน�้าที่ก�าลังล้น และเจ้า
ทั้งหลายจะได้ดูด เธอจะอุ้มเจ้าไว้ที่บั้นเอว
ของเธอ และเขย่าขึ้นลงที่เข่าของเธอ

เศคาริยาห์ 2:11 และประชาชาติเป็นอันมาก
จะสมทบกันเข้าเป็นฝ่ายพระเยโฮวาห์ ใน
วันนั้น และจะเป็นประชาชนของเรา และ
เราจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย และเจ้า
จะทราบว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ ใช้
ข้าพเจ้ามายังเจ้า

เศคาริยาห์ 10:11 พระองค์จะเสด็จผ่านข้าม
ทะเลแห่งความระทม และจะทรงทุบคลื่น
ทะเล และที่ลึกทั้งสิ้นของแม่น�้าจะแห้งไป 
ความเห่อเหิมของอัสซีเรียจะตกต�่า และ
คทาของอียิปต์จะพรากไปเสีย

เศคาริยาห์ 14:18    และถ้าครอบครัวแห่ง
อียิปต์ ซึ่งขาดฝนแล้ว ไม่ขึ้นไปปรากฏตัว
ที่นั่น ก็จะบังเกิดภัยพิบัติด้วย ซึ่งพระเยโฮ
วาห์ทรงใช้ โจมตีประชาชาติอื่นๆซึ่งไม่ขึ้น
ไปถือเทศกาลอยู่เพิง

ลูกา 2:32 เป็นสว่างส่องแสงแก่คน
ต่างชาติและเป็นสง่าราศีของพวกอิสราเอล 
ชนชาติของพระองค์»

โรม 3:29    หรือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้า
ของยิวพวกเดียวเท่านั้นหรือ พระองค์ ไม่
ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วยหรือ 
ถูกแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของชน
ต่างชาติด้วย

โรม 9:24    คือเราทั้งหลายที่พระองค์ ได้ทรง
เรียกมาแล้ว มิ ใช่จากยิวพวกเดียว แต่จาก
พวกต่างชาติด้วย

25 ดังที่พระองค์ตรัสไว้ ในพระคัมภีร์ โฮเซยา

ว่า `เราจะเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นชนชาติ
ของเรา ซึ่งเมื่อก่อนเขาหาได้เป็นชนชาติ
ของเราไม่ และจะเรียกเขาว่าเป็นที่รัก ซึ่ง
เมื่อก่อนเขาหาได้เป็นที่รักไม่

โรม 10:11 เพราะมีข้อพระคัมภีร์ว่า `ผู้
ใดที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ ได้รับความ
อับอาย›

12 เพราะว่าพวกยิวและพวกกรีก ไม่ทรงถือว่า
ต่างกัน ด้วยว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์เดียวกันของคนทั้งปวง ซึ่งทรงโปรด
อย่างบริบูรณ์แก่คนทั้งปวงที่ทูลขอต่อ
พระองค์

13 เพราะว่า `ทุกคนที่จะร้องออกพระนามของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด›

เอเฟซัส 2:18 เพราะว่าพระองค์ทรงท�าให้
เราทั้งสองพวกมี โอกาสเข้าเฝ้าพระบิดา 
โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน

19 เหตุฉะนั้นบัดนี้ท่านจึงไม่ ใช่คนต่างด้าว
ต่างแดนอีกต่อไป แต่ว่าเป็นพลเมือง
เดียวกันกับวิสุทธิชนและเป็นครอบครัว
ของพระเจ้า

20 ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวก
อัครสาวกและพวกศาสดาพยากรณ์ พระ
เยซูคริสต์เองทรงเป็นศิลามุมเอก

21 ในพระองค์นั้น ทุกส่วนของโครงร่างต่อกัน
สนิท และเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ ใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า

22 และในพระองค์นั้น ท่านก็ก�าลังจะถูกก่อ
ขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระ
วิญญาณด้วย

ดูที่: #1; #4; #5; พระราชบัญญัติ 32:43; อิสยาห์ 19:16-22; อิสยาห์ 49:6; โรม 
15:9; เอเฟซัส 3:6-8; 1 เปโตร 2:10.

อิสยาห์

อิสยาห์ 19 อิสยาห์ 19
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B07 สัพพัญญูของพระเมสิอาห์

อิสยาห์ 22:22 และเราจะวางลูกกุญแจ
ของวังดาวิดไว้บนบ่าของเขา เขาจะเปิด
และไม่มีผู้ ใดปิด เขาจะปิดและไม่มีผู้
ใดเปิด

มัทธิว 16:18 ฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่า ท่าน
คือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสต
จักรของเราไว้ และประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อ
คริสตจักรนั้นก็หามิ ได้

19 เราจะมอบลูกกุญแจของอาณาจักรแห่ง
สวรรค์ ให้ ไว้แก่ท่าน ท่านจะผูกมัดสิ่งใดใน
โลก สิ่งนั้นก็จะถูกมัดในสวรรค์ เมื่อท่าน
จะปล่อยสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะถูกปล่อยใน
สวรรค์»

มัทธิว 18:18 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้ง
หลายว่า สิ่งสารพัดซึ่งท่านจะผูกมัดในโลก 
ก็จะถูกผูกมัดในสวรรค์ และสิ่งซึ่งท่านจะ
ปล่อยในโลกก็จะถูกปล่อยในสวรรค์

19 เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า ถ้าในพวก
ท่านที่อยู่ ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์ก็จะทรงกระท�าให้

วิวรณ์ 1:18 และเป็นผู้ที่ด�ารงชีวิตอยู่ 
เราได้ตายแล้ว แต่ ดูเถิด เราก็ยังด�ารงชีวิต
อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน และเราถือ
ลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งนรก

วิวรณ์ 3:7 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งค
ริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย ว่า `พระองค์ผู้
บริสุทธิ์ ผู้สัตย์จริง ผู้ทรงถือลูกกุญแจของดา
วิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ ใดปิด ผู้ทรงปิด
แล้วจะไม่มีผู้ ใดเปิด ได้ตรัสดังนี้ว่า

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

อิสยาห์ 24:13 เพราะจะเป็นเช่นนี้อยู่
ท่ามกลางแผ่นดิน ท่ามกลางชนชาติทั้ง
หลาย อย่างกับเมื่อต้นมะกอกเทศถูกเขย่า 
อย่างเมื่อการเก็บเล็มตามเถาองุ่นสิ้นลง

14 เขาทั้งหลายจะเปล่งเสียงของเขาขึ้น เขาจะ
ร้องเพลงฉลองความโอ่อ่าตระการของพระ
เยโฮวาห์ เขาจะโห่ร้องจากทะเล

15 เพราะฉะนั้นในรุ่งอรุณจงถวายสง่าราศีแด่
พระเยโฮวาห์ ในเกาะทั้งหลายแห่งทะเลจง
ถวายแด่พระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอิสราเอล

16 ตั้งแต่ที่สุดปลายโลกเราได้ยินเสียงเพลง
สรรเสริญ ว่าสง่าราศีจงมีแก่ผู้ชอบธรรม แต่
ข้าพเจ้าว่า «ข้าพเจ้าก็ผ่ายผอม ข้าพเจ้าก็
ผ่ายผอม วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะคนทรยศ
ประพฤติอย่างทรยศยิ่ง เอย คนทรยศ
ประพฤติอย่างทรยศยิ่ง»

อิสยาห์ 12:5 จงร้องเพลงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงกระท�ากิจอันดี
เลิศ ให้เรื่องนี้รู้กันทั่วไปในแผ่นดินโลก

6 ชาวศิ โยนเอ๋ย จงโห่ร้องและร้องเสียงดัง 
เพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลนั้นก็ ใหญ่
ยิ่งอยู่ ในหมู่พวกเจ้า

อิสยาห์ 42:10 จงร้องเพลงบทใหม่ถวาย
พระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระองค์จาก
ปลายแผ่นดินโลก ทั้งผู้ที่ลงไปยังทะเล และ
บรรดาสิ่งที่อยู่ ในนั้น ทั้งเกาะทั้งหลายและ
ชาวถิ่นนั้น

11 จงให้ถิ่นทุรกันดารและหัวเมืองในนั้นเปล่ง
เสียง ทั้งชนบทที่เคดาร์อาศัยอยู่ จงให้ชาว
ศิลาร้องเพลง ให้เขาโห่ร้องมาจากยอดภูเขา

12 จงให้เขาถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์ และ
ถวายสรรเสริญพระองค์ ในเกาะทั้งหลาย

อิสยาห์

อิสยาห์ 22 อิสยาห์ 24
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กิจการ 13:47 ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่า `เราได้ตั้งเจ้าไว้ ให้เป็น
ความสว่างของคนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็น
เหตุให้คนทั้งหลายรอด ถึงที่สุดปลายแผ่น
ดินโลก›»

1 เปโตร 1:7 เพื่อการลองดูความเชื่อของ
ท่าน อันประเสริฐยิ่งกว่าทองค�าซึ่งพินาศ
ไปได้ ถึงแม้ว่าความเชื่อนั้นถูกลองด้วยไฟ 
จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิด
เกียรติและสง่าราศี ในเวลาที่พระเยซูคริสต์
จะเสด็จมาปรากฏ

1 เปโตร 4:12 ท่านที่รัก อย่าประหลาด
ใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่าง
แสนสาหัสเป็นการลองใจ เหมือนหนึ่งว่า
เหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน

13 แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดี ในการ
ที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของ
พระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อสง่าราศีของพระองค์
ปรากฏขึ้น ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดี
เป็นอันมากด้วย

14 ถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะพระนามของพระ
คริสต์ ท่านก็เป็นสุข ด้วยว่าพระวิญญาณ
แห่งสง่าราศีและของพระเจ้าทรงสถิตอยู่
กับท่าน ฝ่ายเขาก็กล่าวร้ายพระองค์ แต่ฝ่าย
ท่านก็ถวายเกียรติยศแด่พระองค์

วิวรณ์ 15:2 ข้าพเจ้าเห็นเป็นเหมือน
ทะเลแก้วปนไฟ และบรรดาคนที่มีชัยต่อ
สัตว์ร้าย และรูปของมัน และเครื่องหมาย
ของมัน และเลขประจ�าชื่อของมัน ยืนอยู่
บนทะเลแก้วนั้น พวกเขาถือพิณเขาคู่ของ
พระเจ้า

3 เขาร้องเพลงของโมเสส ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของ
พระเจ้า และเพลงของพระเมษโปดกว่า 
«ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด พระราชกิจของพระองค์
ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นัก ข้าแต่องค์พระ
มหากษัตริย์แห่งวิสุทธิชนทั้งปวง วิถีทางทั้ง

หลายของพระองค์ยุติธรรมและเที่ยงตรง
4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มีผู้ ใดบ้างที่จะไม่

ย�าเกรงพระองค์ และไม่ถวายพระเกียรติแด่
พระนามของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ผู้
เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ประชาชาติทั้งปวง
จะมานมัสการจ�าเพาะพระพักตร์พระองค์ 
เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ปรากฏ
แจ้งแล้ว»

ดูที่: #1; #2; #3; #4.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

อิสยาห์ 24:18 ต่อมาผู้ ใดหนีเมื่อได้ยิน
เสียงความสยดสยองนั้น จะตกในหลุมพราง 
และผู้ที่ปีนออกมาจากหลุมพรางก็จะติด
กับ เพราะว่าหน้าต่างของฟ้าสวรรค์ก็ถูกเปิด 
และรากฐานของแผ่นดินโลกก็หวั่นไหว

19 โลกแตกสลายสิ้นเชิงแล้ว โลกแตกเป็น
เสี่ยงๆ โลกถูกเขย่าอย่างรุนแรง

20 โลกก็จะซวนเซไปอย่างคนเมา มันจะแกว่ง
ไปอย่างเพิง การละเมิดของโลกจะหนักอยู่
บนมัน และมันจะล้มและจะไม่ลุกอีก

21 ตอ่มาในวนันัน้พระเยโฮวาหจ์ะทรงลงโทษ
บรวิารของฟา้สวรรค์ ในฟา้สวรรค ์และบรรดา
กษตัรยิข์องแผน่ดนิโลกในแผน่ดนิโลก

22 เขาทั้งหลายจะถูกรวบรวมไว้ด้วยกัน ดั่ง
นักโทษในคุกมืด เขาทั้งหลายจะถูกกักขัง
ไว้ ในคุก และต่อมาหลายวันเขาจึงจะถูก
ลงโทษ

23 แล้วดวงจันทร์จะอดสู และดวงอาทิตย์จะ
อับอาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะ
ทรงราชย์บนภูเขาศิ โยนและในเยรูซาเล็ม 
และสง่าราศีจะปรากฏต่อหน้าพวกผู้ ใหญ่
ของพระองค์

อิสยาห์
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เศคาริยาห์ 14:4 ในวันนั้นพระบาทของ
พระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยู่
หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้านตะวันออก และ
ภูเขามะกอกเทศนั้นจะแยกออกตรงกลาง
จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมี
หุบเขากว้างมากคั่นอยู่ ภูเขาครึ่งหนึ่งจึงจะ
ถอยไปทางเหนือ และอีกครึ่งหนึ่งจะถอยไป
ทางใต้

มัทธิว 24:29 แต่พอสิ้นความทุกข์ล�าบาก
แห่งวันเหล่านั้นแล้ว `ดวงอาทิตย์จะมืดไป
และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทั้ง
ปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิ่งที่มีอ�านาจ
ในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน›

ฮีบรู 12:22 แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึง
ภูเขาศิ โยน และมาถึงเมืองของพระเจ้า
ผู้ทรงด�ารงพระชนม์อยู่ คือกรุงเยรูซาเล็ม
แห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์
มากมายเหลือที่จะนับได้

23 และมาถึงที่ชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสต
จักรของบุตรหัวปี ซึ่งมีชื่อจารึกไว้ ในสวรรค์
แล้ว และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคน
ทั้งปวง และมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบ
ธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้ว

24 และมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญา
ใหม่ และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียง
ร้องอันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาแบล

วิวรณ์ 6:12 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราด
วงที่หกนั้นแล้ว ดูเถิด ข้าพเจ้าก็ ได้เห็น
แผ่นดินไหวใหญ่ โต ดวงอาทิตย์ก็กลายเป็น
มืดด�าดุจผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์
ก็กลายเป็นสีเลือด

วิวรณ์ 6:14 ท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับ
หนังสือที่เขาม้วนขึ้นไปหมด และภูเขาทุก
ลูกและเกาะทุกเกาะก็เลื่อนไปจากที่เดิม

15 แล้วกษัตริย์ทั้งหลายในโลก พวกคนใหญ่คน
โต เศรษฐี นายทหารใหญ่ ผู้มีอ�านาจ และ

ทุกคนทั้งที่เป็นทาสและเป็นอิสระ ก็ซ่อน
ตัวอยู่ ในถ�้าและโขดหินตามภูเขา

16 พวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่า 
«จงล้มทับเราเถิด จงซ่อนเราไว้ ให้พ้นจาก
พระพักตร์ของพระองค์ ผู้ประทับอยู่บน
พระที่นั่ง และให้พ้นจากพระพิ โรธของพระ
เมษโปดกนั้น

17 เพราะว่าวันส�าคัญแห่งพระพิ โรธของ
พระองค์มาถึงแล้ว และผู้ ใดจะทนอยู่ ได้
เล่า»

ดูที่: #1; #2; #5; #6; เพลงสดุดี 149:6-9; อิสยาห์ 4:1,2; อิสยาห์ 5:30; อิสยาห์ 
13:9-11; มาระโก 13:24-37; ลูกา 21:25-36; วิวรณ์ 18:9.

D09 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ช่วยให้รอด
E11 พระเมสิอาห์จักให้ชีวิตนิรันดร์
H01 การกลับมาของพระเมสิอาห์เป็นไป

ตามค�าพยากรณ์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H05 ความรุ่งโรจน์และอ�านาจใหม่ของ 

พระเมสิอาห์

อิสยาห์ 25:6 บนภูเขานี้พระเยโฮวาห์
จอมโยธาจะทรงจัดการเลี้ยงส�าหรับบรรดา
ชนชาติทั้งหลาย เป็นการเลี้ยงด้วยของ
อ้วนพี เป็นการเลี้ยงด้วยน�้าองุ่นที่ตก
ตะกอนแล้ว ด้วยของอ้วนพีมี ไขมันใน
กระดูกเต็ม ด้วยน�้าองุ่นตกตะกอนที่กรอง
แล้ว

7 และบนภูเขานี้พระองค์จะทรงท�าลายผ้า
คลุมหน้าซึ่งคลุมหน้าบรรดาชนชาติทั้ง
หลาย และม่านซึ่งกางอยู่เหนือบรรดา
ประชาชาติ

8 พระองค์จะทรงกลืนความตายด้วยการมีชัย 
และองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงเช็ด
น�้าตาจากหน้าทั้งปวง และพระองค์จะทรง
เอาการลบหลู่ชนชาติของพระองค์ ไปเสีย
จากทั่วแผ่นดินโลก เพราะพระเยโฮวาห์ ได้

อิสยาห์
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ตรัสแล้ว
9 ในวันนั้นเขาจะกล่าวกันว่า «ดูเถิด นี่คือ

พระเจ้าของเราทั้งหลาย เราได้รอคอย
พระองค์ เพื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยเรา
ให้รอด นี่คือพระเยโฮวาห์ เราได้รอคอย
พระองค์ ให้เรายินดีและเปรมปรีดิ์ ในความ
รอดของพระองค์»

10 เพราะพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์จะพักอยู่
บนภูเขานี้ และโมอับจะถูกเหยียบย�่าลงภาย
ใต้พระองค์ เหมือนเหยียบฟางลงในหลุมมูล
สัตว์

11 และพระองค์จะทรงกางพระหัตถ์ของ
พระองค์ท่ามกลางพวกเขา ดั่งคนว่ายน�้า
กางมือว่ายน�้า และพระองค์จะทรงให้ความ
เย่อหยิ่งของเขาต�่าลงพร้อมกับฝีมือช�านาญ
ของเขา

12 ปอ้มสงูของก�าแพงเมืองของเจา้นั้นพระองค์
จะทรงให้ต�่าลง ทรงเหยียดลง และเหวี่ยงลง
ถึงดิน แม้กระทั่งถึงผงคลี

เยเรมีย์ 33:10 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า 
และจะมีเสียงให้ ได้ยินกันอีกครั้งในสถาน
ที่นี้ซึ่งเจ้ากล่าวว่า จะเป็นที่รกร้างปราศจาก
มนุษย์และปราศจากสัตว์ ในหัวเมืองแห่งยู
ดาห์และตามถนนในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งร้าง
เปล่า ปราศจากมนุษย์ ปราศจากคนอาศัย 
และปราศจากสัตว์ ใดๆ

11 ที่นั่นจะได้ยินเสียงบรรเทิงและเสียงรื่นเริง 
และเสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาว และเสียง
บรรดาคนเหล่านั้นที่ร้องเพลงอีก ขณะที่
เขาน�าเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญมายัง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ว่า `จงสรรเส
ริญพระเยโฮวาห์จอมโยธา เพราะพระเย
โฮวาห์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ด�ารงอยู่เป็นนิตย์› เพราะเราจะให้
พวกเชลยแห่งแผ่นดินนั้นกลับสู่สภาพเดิม 
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

มัทธิว 8:11 เราบอกท่านทั้งหลายว่า คน
เป็นอันมากจะมาจากทิศตะวันออกและ

ทิศตะวันตก จะมาเอนกายลงกันกับอับรา
ฮัมและอิสอัคและยาโคบในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์

มัทธิว 26:29 เราบอกท่านทั้งหลายว่า เรา
จะไม่ดื่มน�้าผลแห่งเถาองุ่นต่อไปอีกจนวัน
นั้นมาถึง คือวันที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวก
ท่านในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา»

มัทธิว 28:5 ทูตสวรรค์นั้นจึงกล่าวแก่
หญิงนั้นว่า «อย่ากลัวเลย เรารู้อยู่ว่าท่านทั้ง
หลายมาหาพระเยซูซึ่งถูกตรึงไว้ที่กางเขน

6 พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ ไม่ เพราะ
พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามซึ่งพระองค์
ได้ตรัสไว้นั้น มาดูที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
บรรทมอยู่นั้น

1 โครินธ์ 15:26 ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะทรง
ท�าลายนั้นก็คือความตาย

1 โครินธ์ 15:54 เมื่อสิ่งซึ่งเปื่อยเน่านี้จะสวม
ซึ่งไม่เปื่อยเน่า และซึ่งจะตายนี้จะสวมซึ่ง
ไม่รู้จักตาย เมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้แล้วจะ
ส�าเร็จว่า `ความตายก็ถูกกลืนไปด้วยการมี
ชัย›

55 โอ ความตาย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ ไหน โอ 
เมืองผี ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ ไหน

56 เหล็กไนของความตายนั้นคือบาป และฤทธิ์
ของบาปคือพระราชบัญญัติ

57 แต่จงขอบพระคุณแด่พระเจ้า ผู้ทรง
ประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

2 โครินธ์ 3:13 และไม่เหมือนโมเสสที่เอา
ผ้าคลุมหน้าไว้ เพื่อไม่ ให้ชนอิสราเอลเพ่งดู
ความเสื่อมของรัศมีที่ค่อยๆจางไปนั้น

14 แต่จิตใจของเขาก็มืดบอดไป เพราะตลอด
มาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเขาอ่านพันธสัญญา
เดิม ผ้าคลุมนั้นยังคงอยู่มิ ได้เปิดออก แต่
ผ้าคลุมนั้นได้เปิดออกแล้วโดยพระคริสต์

อิสยาห์
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15 แต่ว่าตลอดมาถึงทุกวันนี้ ขณะใดที่เขาอ่าน
ค�าของโมเสส ผ้าคลุมนั้นก็ยังปิดบังใจของ
เขาไว้

16 แต่เมื่อผู้ ใดหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็น
เจ้า ผ้าคลุมนั้นก็จะเปิดออก

17 บัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระ
วิญญาณนั้น และพระวิญญาณขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ ไหน เสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น

18 แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าไว้ จึงแลดู
สง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดู
ในกระจก และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือน
พระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศี
เป็นล�าดับขึ้นไป เช่นอย่างสง่าราศีที่มาจาก
พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า

2 ทิ โมธี 1:10 แต่บัดนี้ ได้ทรงส�าแดงให้
ประจักษ์ โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้
ช่วยให้รอดของเราเสด็จมา ผู้ ได้ทรงก�าจัด
ความตายให้สูญสิ้น และได้ทรงน�าชีวิตและ
สภาพอมตะให้กระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ

ฮีบรู 2:14 เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้ง
หลายมีส่วนในเนื้อและเลือดอยู่แล้ว 
พระองค์ก็ ได้ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือน
กัน เพื่อโดยความตายพระองค์จะได้ทรง
ท�าลายผู้นั้นที่มีอ�านาจแห่งความตาย คือ
พญามาร

15 และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจาก
การเป็นทาสชั่วชีวิต เพราะเหตุกลัวความ
ตาย

วิวรณ์ 7:15 เพราะเหตุนั้นเขาทั้ง
หลายจึงได้อยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า 
และปรนนิบัติพระองค์ ในพระวิหารของ
พระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน และ
พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะสถิตอยู่
ท่ามกลางเขาเหล่านั้น

16 พวกเขาจะไม่หิวกระหายอีกเลย แสงแดด
และความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไป

17 เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่กลาง

พระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูเขาไว้ และจะ
ทรงน�าเขาไปให้ถึงน�้าพุแห่งชีวิต และ
พระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกหยดจากตาของ
เขาเหล่านั้น»

วิวรณ์ 19:7 ขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดี
และถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะว่า
ถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว 
และมเหสีของพระองค์ ได้เตรียมตัวพร้อม
แล้ว

8 และทรงโปรดให้มเหสีสวมผ้าป่านเนื้อ
ละเอียด สะอาดและขาว เพราะผ้าป่านเนื้อ
ละเอียดนั้นเป็นความชอบธรรมของพวกวิ
สุทธิชน»

9 และทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งข้าพเจ้าว่า «จง
เขียนไว้เถิดว่า ความสุขมีแก่คนทั้งหลาย
ที่ ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของ
พระเมษโปดก» และท่านบอกข้าพเจ้า
ว่า «ถ้อยค�าเหล่านี้เป็นพระด�ารัสแท้ของ
พระเจ้า»

วิวรณ์ 21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมา
จากสวรรค์ว่า «ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้า
อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับ
เขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และ
พระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา

4 พระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกๆหยดจากตา
ของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความ
คร�่าครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะ
ไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไป
แล้ว»

ดูที่: #1; #2; #5; อิสยาห์ 61:10,11; เยเรมีย์ 25:10; โยเอล 2:16; มัทธิว 22:1-
14; มัทธิว 25:1-13; มัทธิว 27:51,52; ยอห์น 3:29; ยอห์น 11:25,26; เอเฟซัส 

3:5,6; ฮีบรู 12:22-26; วิวรณ์ 1:7,17,18; วิวรณ์ 20:14.
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H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

อิสยาห์ 26:1 ในวันนั้นเขาจะร้องเพลงนี้
ในแผ่นดินยูดาห์ «เรามีเมืองเข้มแข็งเมือง
หนึ่ง พระเจ้าจะทรงตั้งความรอดไว้เป็น
ก�าแพงและป้อมปราการ

2 จงเปิดประตูเมืองเถิด เพื่อประชาชาติที่
ชอบธรรมซึ่งรักษาความจริงไว้จะได้เข้ามา

3 ใจแน่วแน่ ในพระองค์นั้น พระองค์ทรง
รักษาไว้ ในสันติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขา
วางใจในพระองค์

4 จงวางใจในพระเยโฮวาห์เป็นนิตย์ เพราะ
พระเยโฮวาห์คือพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระ
ก�าลังนิรันดร์

อิสยาห์ 9:6 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมา
เพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา 
และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และ
ท่านจะเรียกนามของท่านว่า «ผู้ที่มหัศจรรย์ 
ที่ปรึกษา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระ
บิดานิรันดร์ องค์สันติราช»

7 เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูน
ยิ่งขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด
เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราช
อาณาจักรของพระองค์ ที่จะสถาปนาไว้ และ
เชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความ
เที่ยงธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร
กาล ความกระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์
จอมโยธาจะกระท�าการนี้

อิสยาห์ 57:19 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «เรา
สร้างผลของริมฝีปาก สันติภาพ สันติภาพ
แก่คนไกลและคนใกล้ และเราจะรักษาเขา
ให้หาย»

20 แต่คนชั่วนั้นเหมือนทะเลที่ก�าเริบ เพราะ
มันนิ่งอยู่ ไม่ ได้ และน�้าของมันก็กวนตม
และเลนขึ้นมา

21 พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่า «ไม่มีสันติสุข
แก่คนชั่ว»

ยอห์น 14:27 เรามอบสันติสุขไว้ ให้แก่
ท่านแล้ว สันติสุขของเราที่ ให้แก่ท่านนั้น 
เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ ใจของ
ท่านวิตกและอย่ากลัวเลย

กิจการ 2:47 ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและ
คนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้ทรงโปรดให้ผู้ที่ก�าลังจะรอด เข้าสมทบ
กับคริสตจักรทวีขึ้นทุกๆวัน

โรม 5:1 เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรม
เพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขกับ
พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา

เอเฟซัส 2:14 เพราะว่าพระองค์ทรงเป็น
สันติสุขของเรา เป็นผู้ทรงกระท�าให้ทั้งสอง
ฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทรงรื้อ
ก�าแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลง

15 และได้ทรงก�าจัดการซึ่งเป็นปฏิปักษ์กัน
ในเนื้อหนังของพระองค์ คือกฎของพระ
บัญญัติซึ่งให้ถือศีลต่างๆนั้น เพื่อจะกระท�า
ให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวใน
พระองค์ เช่นนั้นแหละจึงทรงกระท�าให้เกิด
สันติสุข

16 และเพื่อพระองค์จะทรงกระท�าให้ทั้งสอง
พวกคืนดีกับพระเจ้า เป็นกายเดียวโดย
กางเขนซึ่งเป็นการท�าให้การเป็นปฏิปักษ์
ต่อกันหมดสิ้นไป

ดูที่: #1; #2; #4; #7; พระราชบัญญัติ 32:4,15; 1 ซามูเอล 2:2; เพลงสดุดี 
18:1; เพลงสดุดี 106:5; อิสยาห์ 50:10; เยเรมีย์ 17:7,8; ฟีลิปปี 4:7; 1 เป

โตร 2:9.
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H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

อิสยาห์ 26:19 คนตายของพระองค์จะมี
ชีวิต ศพของเขาทั้งหลายจะลุกขึ้นพร้อมกับ
ศพของข้าพระองค์ โอ ผู้อาศัยอยู่ ในผงคลี 
จงตื่นเถิดและร้องเพลง เพราะน�้าค้างของ
เจ้าเป็นเหมือนน�้าค้างบนผัก และแผ่นดิน
โลกจะให้ชาวแดนคนตายเป็นขึ้น

20 มาเถิด ชนชาติของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้าใน
ห้องของเจ้าและปิดประตูเสีย จงซ่อนตัว
เจ้าอยู่สักพักหนึ่ง จนกว่าพระพิ โรธจะผ่าน
ไป

21 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห์ก�าลังเสด็จออก
มาจากสถานที่ของพระองค์ เพื่อลงโทษชาว
แผ่นดินโลก เพราะความชั่วช้าของเขาทั้ง
หลาย และแผ่นดินโลกจะเปิดเผยโลหิตซึ่ง
หลั่งอยู่บนมัน และจะไม่ปิดบังผู้ถูกฆ่าของ
มันไว้อีก

เพลงสดุดี 71:20 พระองค์ผู้ทรงกระท�าให้
ข้าพระองค์ประสบความทุกข์ยากล�าบาก
เป็นอันมากจะทรงรื้อข้าพระองค์ขึ้นมาอีก 
พระองค์จะทรงน�าข้าพระองค์ขึ้นมาอีกจาก
ที่ลึกของโลก

อิสยาห์ 25:8 พระองค์จะทรงกลืนความ
ตายด้วยการมีชัย และองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาจากหน้าทั้งปวง 
และพระองค์จะทรงเอาการลบหลู่ชนชาติ
ของพระองค์ ไปเสียจากทั่วแผ่นดินโลก เพ
ราะพระเยโฮวาห์ ได้ตรัสแล้ว

ดาเนียล 12:2 และคนเป็นอันมากในพวก
ที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้น 
บ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ บ้างก็เข้าสู่ความ
อับอายและความขายหน้านิรันดร์

ยอห์น 5:28 อย่าประหลาดใจในข้อนี้
เลย เพราะใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่

ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของ
พระองค์

29 และจะได้ออกมา บรรดาผู้ที่ ได้ประพฤติดีก็
ฟื้นขึ้นสู่ชีวิต บรรดาผู้ที่ ได้ประพฤติชั่วก็จะ
ฟื้นขึ้นสู่การพิพากษา

ยอห์น 11:25 พระเยซูตรัสกับเธอว่า «เรา
เป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่
เชื่อในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมี
ชีวิตอีก

26 และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตาย
เลย เจ้าเชื่ออย่างนี้ ไหม»

กิจการ 24:15 ข้าพเจ้ามีความหวังใจใน
พระเจ้าตามซึ่งเขาเองก็มีความหวังใจด้วย 
คือหวังใจว่าคนทั้งปวงทั้งคนที่ชอบธรรม
และคนที่ ไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ้นมาจาก
ความตาย

1 เธสะโลนิกา 4:14 เพราะถ้าเราเชื่อ
ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ และทรงคืน
พระชนม์แล้ว เช่นเดียวกันบรรดาคนที่ล่วง
หลับไปในพระเยซูนั้น พระเจ้าจะทรงน�า
คนเหล่านั้นมากับพระองค์ด้วย

15 ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระ
วจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เราผู้ยังเป็น
อยู่และเหลืออยู่จนถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า
เสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่
ล่วงหลับไปแล้วก็หามิ ได้

วิวรณ์ 20:5 แต่คนอื่นๆที่ตายแล้วไม่ ได้
กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบก�าหนดพันปี นี่
แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรก

6 ผู้ ใดที่ ได้มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้ง
แรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ ความตายครั้งที่
สองจะไม่มีอ�านาจเหนือคนเหล่านั้น แต่
เขาจะเป็นปุ โรหิตของพระเจ้าและของพระ
คริสต์ และจะครอบครองร่วมกับพระองค์
ตลอดเวลาพันปี
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วิวรณ์ 20:12 ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้
ที่ตายแล้ว ทั้งผู้น้อยและผู้ ใหญ่ ยืนอยู่
จ�าเพาะพระพักตร์พระเจ้า และหนังสือ
ต่างๆก็เปิดออก หนังสืออีกม้วนหนึ่งก็เปิด
ออกด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต และผู้ที่ตาย
ไปแล้วก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้
ในหนังสือเหล่านั้น ตามที่เขาได้กระท�า

13 ทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเล 
ความตายและนรกก็ส่งคืนคนทั้งหลาย
ที่อยู่ ในที่เหล่านั้น และคนทั้งหลายก็ถูก
พิพากษาตามการกระท�าของตนหมดทุกคน

ดูที่: #5; #6; เอเสเคียล 37:1-14.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

อิสยาห์ 27:1 ในวันนั้น พระเยโฮวาห์จะ
ทรงลงโทษด้วยพระแสงอันร้ายกาจ ยิ่งใหญ่ 
และแข็งแกร่งของพระองค์ต่อเลวีอาธาน 
ซึ่งเป็นพญานาคที่ฉกกัด คือเลวีอาธาน
พญานาคที่ขด และพระองค์จะทรงประหาร
มังกรที่อยู่ ในทะเล

2 ในวันนั้น จงร้องเพลงถึงเธอว่า «สวนองุ่น
แห่งน�้าองุ่นสีแดง

3 เราคือพระเยโฮวาห์ เป็นผู้รักษาดูแลมัน เรา
จะรดน�้ามันอยู่ทุกขณะ เกรงว่าผู้หนึ่งผู้ ใด
จะท�าอันตรายมัน เราจะรักษามันไว้ทั้งกลาง
คืนกลางวัน

6 พระองค์จะทรงกระท�าให้คนที่ออกมาจากยา
โคบหยั่งราก อิสราเอลจะผลิดอกและแตก
หน่อ กระท�าให้พื้นพิภพทั้งสิ้นมีผลเต็ม

12 ต่อมาในวันนั้น พระเยโฮวาห์จะทรงนวด
เอาข้าวตั้งแต่แม่น�้าไปจนถึงล�าธารอียิปต์ โอ 

ประชาชนอิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะถูกเก็บรวม
เข้ามาทีละคนๆ

13 และอยู่มาในวันนั้นเขาจะเป่าแตรใหญ่ และ
บรรดาผู้ที่ก�าลังพินาศอยู่ ในแผ่นดินอัส
ซีเรีย และบรรดาผู้ถูกขับไล่ออกไปยังแผ่น
ดินอียิปต์จะมานมัสการพระเยโฮวาห์ บน
ภูเขาบริสุทธิ์ที่เยรูซาเล็ม

อิสยาห์ 4:2 ในวันนั้นอังกูรของพระเย
โฮวาห์จะงดงามและรุ่งโรจน์ และพืชผล
ของแผ่นดินนั้นจะเป็นความภูมิ ใจและ
เป็นเกียรติของผู้ที่หลีกเลี่ยงหลบหนีแห่ง
อิสราเอล

ลูกา 3:8 เหตุฉะนั้น จงพิสูจน์การกลับใจของ
เจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้น อย่าเริ่มนึกเหมาเอาใน
ใจว่าตัวมีอับราฮัมเป็นบิดา เพราะเราบอก
เจ้าทั้งหลายว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถจะ
ให้บุตรเกิดขึ้นกับอับราฮัมจากก้อนหินเหล่า
นี้ ได้

ยอห์น 10:27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของ
เรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้น
ตามเรา

28 เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้น
จะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ ใดแย่งชิง
แกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้

29 พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เรา
เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ ใดสามารถชิง
แกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของ
เราได้

30 เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน»

ยอห์น 15:5 เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้ง
หลายเป็นกิ่ง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ ในเราและ
เราเข้าสนิทอยู่ ในเขา ผู้นั้นจะเกิดผลมาก 
เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะท�าสิ่งใดไม่
ได้เลย

ยอห์น 15:8 พระบิดาของเราทรงได้รับ

อิสยาห์

อิสยาห์ 26 & 27 อิสยาห์ 27
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เกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อท่านทั้งหลาย
เกิดผลมาก ท่านจึงเป็นสาวกของเรา

ยอห์น 15:16 ท่านทั้งหลายไม่ ได้เลือกเรา 
แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้ง
ท่านทั้งหลายไว้ ให้ท่านจะไปเกิดผล และ
เพื่อให้ผลของท่านอยู่ถาวร เพื่อว่าเมื่อท่าน
ทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา 
พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน

วิวรณ์ 20:2 และท่านได้จับพญานาค ซึ่ง
เป็นงูดึกด�าบรรพ์ ผู้ซึ่งเป็นพญามารและ
ซาตาน และล่ามมันไว้พันปี

วิวรณ์ 20:7 ครั้นพันปีล่วงไปแล้ว ก็จะ
ปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้

วิวรณ์ 20:10 ส่วนพญามารที่ล่อลวง
เขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและ
ก�ามะถัน ที่สัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เท็จอยู่
นั้น และมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวัน
และกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์

วิวรณ์ 22:2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั้น
และริมแม่น�้าทั้งสองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต 
ซึ่งออกผลสิบสองชนิด ออกผลทุกๆเดือน 
และใบของต้นไม้นั้นส�าหรับรักษาบรรดา
ประชาชาติ ให้หาย

ดูที่: #1; #2; #3; อิสยาห์ 5:1-7; อิสยาห์ 26:1; อิสยาห์ 46:4; มัทธิว 21:28-46; 
โคโลสี 1:5,6.

E01 พันธสัญญาต่างๆ ของพระเมสิอาห์
     
อิสยาห์ 28:15 เพราะเจ้าทั้งหลายได้กล่าว

แล้วว่า «เราได้กระท�าพันธสัญญาไว้กับความ
ตาย และเราท�าความตกลงไว้กับนรก เมื่อ
ภัยพิบัติอันท่วมท้นผ่านไป จะไม่มาถึงเรา 
เพราะเราท�าให้ความเท็จเป็นที่ลี้ภัยของเรา 
และเราได้ก�าบังอยู่ ในความมุสา»

16 เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ว่า «ดูเถิด เราวางศิลาไว้ ในศิ โยน
เพื่อเป็นรากฐาน คือศิลาที่ทดสอบแล้ว เป็น
ศิลามุมเอกอย่างประเสริฐ เป็นรากฐานอัน
มั่นคง เขาผู้นั้นที่เชื่อจะไม่รีบร้อน

เพลงสดุดี 118:22 ศิลาซึ่งช่างก่อได้
ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอก
แล้ว

มัทธิว 21:42 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «ท่าน
ทั้งหลายยังไม่ ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือซึ่ง
ว่า `ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับ
กลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว การนี้เป็นมา
จากองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการมหัศจรรย์
ประจักษ์แก่ตาเรา›

กิจการ 4:11 พระองค์เป็น `ศิลา› ที่ท่าน
ทั้งหลายผู้เป็น `ช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้
กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว›

12 ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่ง
ให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มี ใน
ท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า»

โรม 9:31    แต่พวกอิสราเอลซึ่งใฝ่หาพระราช
บัญญัติแห่งความชอบธรรม ก็ยังไม่ ได้บรรลุ
ตามพระราชบัญญัติแห่งความชอบธรรม
นั้น

32 เพราะอะไร เพราะเหตุที่เขามิ ได้แสวงหา
โดยความเชื่อแต่แสวงหาโดยการประพฤติ
ตามพระราชบัญญัติ เขาจึงสะดุดก้อนหินที่
ให้สะดุดนั้น

อิสยาห์ 27

อิสยาห์

อิสยาห์ 28
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33 ดังที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `จงดูเถิด เราได้วาง
ศิลาก้อนหนึ่งไว้ ในศิ โยนซึ่งจะท�าให้สะดุด 
และหินก้อนหนึ่งซึ่งจะท�าให้ล้ม แต่ผู้ ใด
ที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ ได้รับความ
อับอาย›

1 โครินธ์ 3:11 เพราะว่าผู้ ใดจะวางรากอื่น
อีกไม่ ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระ
เยซูคริสต์

เอเฟซัส 2:17 และพระองค์ ได้เสด็จมา
ประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยู่ ไกล และแก่
คนที่อยู่ ใกล้

18 เพราะว่าพระองค์ทรงท�าให้เราทั้งสองพวก
มี โอกาสเข้าเฝ้าพระบิดา โดยพระวิญญาณ
องค์เดียวกัน

19 เหตุฉะนั้นบัดนี้ท่านจึงไม่ ใช่คนต่างด้าว
ต่างแดนอีกต่อไป แต่ว่าเป็นพลเมือง
เดียวกันกับวิสุทธิชนและเป็นครอบครัว
ของพระเจ้า

20 ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวก
อัครสาวกและพวกศาสดาพยากรณ์ พระ
เยซูคริสต์เองทรงเป็นศิลามุมเอก

21 ในพระองค์นั้น ทุกส่วนของโครงร่างต่อกัน
สนิท และเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ ใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า

22 และในพระองค์นั้น ท่านก็ก�าลังจะถูกก่อ
ขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระ
วิญญาณด้วย

1 เปโตร 2:4 จงมาหาพระองค์ เหมือนมา
ถึงศิลาอันมีชีวิตอยู่ ซึ่งมนุษย์ ได้ปฏิเสธไม่
ยอมรับแล้ว แต่ว่าพระเจ้าทรงเลือกไว้ และ
ทรงค่าอันประเสริฐ

5 และท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต ที่
ก�าลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เป็น
ปุ โรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายจิต
วิญญาณ ที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทาง
พระเยซูคริสต์

6 เพราะมีค�าเขียนไว้ ในพระคัมภีร์ด้วยว่า `ดู

ก่อน เราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในศิ โยน เป็น
ศิลาหัวมุมที่ทรงเลือกแล้ว และเป็นศิลาที่มี
ค่าอันประเสริฐ และผู้ ใดที่เชื่อในพระองค์
นั้นก็จะไม่ ได้รับความอับอาย›

7 เหตุฉะนั้นพระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐ
ส�าหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อ แต่ส�าหรับคน
ทั้งหลายที่ ไม่เชื่อฟังนั้น `ศิลาซึ่งช่างก่อได้
ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอก
แล้ว›

8 และ `เป็นศิลาที่ท�าให้สะดุด และเป็นก้อน
หินที่ท�าให้ขัดเคืองใจ› ที่เขาสะดุดนั้น
เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะ ตามที่เขาถูก
ก�าหนดไว้เช่นนั้นด้วย

ดูที่: ปฐมกาล 49:24; อิสยาห์ 8:14; โฮเชยา 2:19-21; เศคาริยาห์ 3:9; มาระโก 
12:10; ลูกา 20:17,18.

F03 พระเมสิอาห์จักถูกปฏิเสธ

อิสยาห์ 29:10 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรง
เทวิญญาณแห่งความหลับสนิทลงเหนือเจ้า 
และปิดตาของเจ้า และพระองค์ทรงคลุมตา
ของพวกผู้พยากรณ์ พวกเจ้านายและพวกผู้
ท�านายของเจ้า

13 และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า «เพราะ
ชนชาตินี้เข้ามาใกล้เราด้วยปากของเขา 
และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่
เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเรา เขา
ย�าเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นข้อบังคับ
ของมนุษย์ที่สอนกันมา

14 เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะกระท�าสิ่ง
มหัศจรรย์กับชนชาตินี้ อีกประหลาดและ
อัศจรรย์ สติปัญญาของคนมีปัญญาของเขา
จะพินาศไป และความเข้าใจของคนที่เข้าใจ
จะถูกปิดบังไว้»

เพลงสดดีุ 69:22 ขอใหส้�ารบัท่ีอยูต่รงหนา้เขา

อิสยาห์

อิสยาห์ 28 อิสยาห์ 28 & 29
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เองกลายเปน็บว่งแร้ว และสิง่ทีค่วรเปน็ส�าหรบั
ความสุขสบายของเขาใหก้ลายเปน็เครือ่งดกั

เอเสเคียล 33:32 และ ดูเถิด เจ้าเป็นเหมือน
คนร้องเพลงรักแก่เขา มีเสียงไพเราะและ
เล่นดนตรีเก่ง เพราะเขาฟังค�าพูดของเจ้า 
แต่เขาไม่ยอมกระท�าตาม

33 และเมื่อการเช่นนี้เป็นมา (ดูเถิด ก็จะมา) 
เขาทั้งหลายจะทราบว่ามีผู้พยากรณ์อยู่ ใน
หมู่พวกเขา»

มัทธิว 15:7 โอ คนหน้าซื่อใจคด อิสยาห์
ได้พยากรณ์ถึงพวกท่านถูกแล้วว่า

8 `ประชาชนนี้เข้ามาใกล้เราด้วยปากของเขา 
และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่
ใจของเขาห่างไกลจากเรา

9 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์มิ ได้ ด้วย
เอาบทบัญญัติของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็น
พระด�ารัสสอน›»

มาระโก 4:11 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า 
«ข้อความลึกลับแห่งอาณาจักรของพระเจ้า
ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ ได้ แต่ฝ่าย
คนนอกนั้นบรรดาข้อความเหล่านี้จะแจ้งให้
เป็นค�าอุปมาทุกอย่าง

12 เพื่อว่าเขาจะดูแล้วดูเล่า แต่มองไม่เห็น 
และฟังแล้วฟังเล่า แต่ ไม่เข้าใจ เกลือกว่า
ในเวลาหนึ่งเวลาใดเขาจะกลับใจเสียใหม่ 
และความผิดบาปของเขาจะได้ยกโทษเสีย»

มาระโก 7:6 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า «อิส
ยาห์ ได้พยากรณ์ถึงพวกเจ้าคนหน้าซื่อใจ
คดก็ถูก ตามที่ ได้เขียนไว้ว่า `ประชาชนนี้ให้
เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่ ใจของ
เขาห่างไกลจากเรา

7 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์มิ ได้ ด้วย
เอาบทบัญญัติของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็น
พระด�ารัสสอน›

8 เจ้าทั้งหลายละพระบัญญัติของพระเจ้า และ
กลับไปถือตามประเพณีของมนุษย์ คือการ

ล้างถ้วยเหยือก และสิ่งอื่นๆเช่นนี้อีกหลาย
สิ่ง เจ้าทั้งหลายก็ท�าอยู่»

กิจการ 28:26 ว่า `จงไปหาชนชาตินี้และ
กล่าวว่า พวกเจ้าจะได้ยินก็จริง แต่จะไม่
เข้าใจ จะดูก็จริง แต่จะไม่สังเกต

27 เพราะว่าจิตใจของชนชาตินี้ก็เฉื่อยชา หูก็
ตึง และตาเขาเขาก็ปิด เกรงว่าเขาจะเห็น
ด้วยตาของเขา และได้ยินด้วยหูของเขา 
และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหันกลับ
มา และเราจะรักษาเขาให้หาย›

โรม 11:7    ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร พวก
อิสราเอลไม่พบสิ่งที่เขาแสวงหา แต่คนที่
พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้นั้นเป็นผู้ ได้พบ และ
คนนอกนั้นก็มี ใจแข็งกระด้างไป

8 ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระเจ้าได้ทรง
ประทานใจที่เซื่องซึม ประทานตาที่มองไม่
เห็น หูที่ฟังไม่ ได้ยินให้แก่เขา จนทุกวันนี้›

9 ดาวิดทรงกล่าวว่า `ขอให้ส�ารับของเขากลาย
เป็นบ่วงแร้ว และเครื่องดัก และเป็นสิ่งให้
สะดุด และเป็นสิ่งสนองเขา

10 ขอให้ตาของเขามืดไปเพื่อเขาจะได้มองไม่
เห็น และให้หลังของเขางอค่อมตลอดไป›

ดูที่: อิสยาห์ 6:9,10; อิสยาห์ 30:10; อิสยาห์ 35:5; อิสยาห์ 44:18; เยเรมีย์ 12:2; 
เอเสเคียล 33:31; มีคาห์ 3:6; มัทธิว 15:2-6; มาระโก 7:1,2; 2 โครินธ์ 4:4; 2 

เธสะโลนิกา 2:9-12.

E05 ปาฏิหาริย์ของพระเมสิอาห์

อิสยาห์ 29:18 ในวันนั้นคนหูหนวกจะ
ได้ยินถ้อยค�าของหนังสือ และตาของคน
ตาบอดจะเห็นออกมาจากความคลุ้มและ
ความมืดของเขา

มัทธิว 11:5 คือว่าคนตาบอดก็หายบอด 
คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คน
หูหนวกได้ยินได้ คนตายแล้วเป็นขึ้นมา 

อิสยาห์

อิสยาห์ 29 อิสยาห์ 29



235

และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา

มัทธิว 13:14 ความเป็นอยู่ของเขาก็ส�าเร็จ
ตามค�าพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่า `พวกเจ้า
จะได้ยินก็จริง แต่จะไม่เข้าใจ จะดูก็จริง แต่
จะไม่สังเกต

15 เพราะวา่ชนชาตนิีก้ลายเปน็คนมี ใจเฉือ่ยชา 
หก็ูตงึ และตาเขาเขากป็ดิ เกรงวา่ในเวลาใด
เขาจะเห็นดว้ยตาของเขา และได้ยนิดว้ยหู
ของเขา และเขา้ใจดว้ยจติใจของเขา และจะ
หนักลบัมา และเราจะไดร้กัษาเขาใหห้าย›

16 แต่ตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้
เห็น และหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยิน

ลูกา 4:18 `พระวิญญาณแห่งองค์
พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะ
ว่าพระองค์ ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน 
พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะ
ได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ

19 และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า›

ลูกา 7:22 แล้วพระเยซูตรัสตอบศิษย์
สองคนนั้นว่า «จงไปแจ้งแก่ยอห์นตามซึ่ง
ท่านได้เห็นและได้ยินคือว่า คนตาบอดก็
หายบอด คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหาย
สะอาด คนหูหนวกได้ยิน คนตายแล้วเป็น
ขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คน
อนาถา

กิจการ 26:18 เพื่อจะให้เจ้าเปิดตาของ
เขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความ
สว่าง และจากอ�านาจของซาตานมาถึง
พระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความ
ผิดบาปของเขา และให้ ได้รับมรดกด้วย
กันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกแยกตั้งไว้แล้วโดย
ความเชื่อในเรา›

2 โครินธ์ 3:14 แต่จิตใจของเขาก็มืดบอดไป 
เพราะตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเขาอ่าน
พันธสัญญาเดิม ผ้าคลุมนั้นยังคงอยู่มิ ได้
เปิดออก แต่ผ้าคลุมนั้นได้เปิดออกแล้วโดย
พระคริสต์

15 แต่ว่าตลอดมาถึงทุกวันนี้ ขณะใดที่เขาอ่าน
ค�าของโมเสส ผ้าคลุมนั้นก็ยังปิดบังใจของ
เขาไว้

16 แต่เมื่อผู้ ใดหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็น
เจ้า ผ้าคลุมนั้นก็จะเปิดออก

17 บัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระ
วิญญาณนั้น และพระวิญญาณขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ ไหน เสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น

18 แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าไว้ จึงแลดู
สง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดู
ในกระจก และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือน
พระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศี
เป็นล�าดับขึ้นไป เช่นอย่างสง่าราศีที่มาจาก
พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เอเฟซัส 1:17 เพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือพระ
บิดาผู้ทรงสง่าราศี จะทรงโปรดประทาน
ให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติ
ปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความ
รู้ถึงพระองค์

18 และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่าน
จะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้น 
พระองค์ ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน 
และรู้ว่ามรดกของพระองค์ส�าหรับวิสุทธิชน
มีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร

ยากอบ 1:21 เหตุฉะนั้น จงถอดทิ้งการ
โสโครกทุกอย่าง และการชั่วร้ายอันดกดื่น 
และจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝัง
ไว้แล้วนั้น ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของ
ท่านทั้งหลายให้รอดได้

วิวรณ์ 3:18 เราเตือนสติเจ้าให้ซื้อทองค�า
ที่หลอมให้บริสุทธิ์ ในไฟแล้วจากเรา เพื่อเจ้า
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จะได้เป็นคนมั่งมี และเสื้อผ้าขาวเพื่อจะนุ่ง
ห่มได้ และเพื่อความละอายแห่งกายเปลือย
เปล่าของเจ้าจะไม่ ได้ปรากฏ และเอายาทา
ตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะแลเห็นได้

ดูที่: พระราชบัญญัติ 29:4; เพลงสดุดี 12:5; อิสยาห์ 29:10-12,16; อิสยาห์ 
42:16-19; มาระโก 7:37; 2 โครินธ์ 4:2-6; 1 เปโตร 2:9.

B17 ความอ่อนโยนและความอ่อนแอของ 
พระเมสิอาห์

B24 พระเจ้าและพระเมสิอาห์มอบความ
สนุกสนานและความชื่นชมยินดี แก่ผู้
ที่เหมาะสมและผู้ที่เชื่อ

อิสยาห์ 29:19 คนใจอ่อนสุภาพจะได้ความ
ชื่นบานสดใสในพระเยโฮวาห์เพิ่มขึ้น และ
คนยากจนท่ามกลางมนุษย์จะลิงโลดในองค์
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

เลวีนิติ 23:40 ในวันแรกเจ้าจงน�ามาซึ่งผล
จากต้นมะงั่ว ใบอินทผลัม กิ่งไม้ที่มี ใบมาก 
กิ่งต้นไค้แห่งธารน�้า และเจ้าจงปีติยินดีอยู่
เจ็ดวันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า

พระราชบัญญัติ 16:11 ท่านจงปีติร่าเริง
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน ทั้งตัวท่านและบุตรชายหญิงของท่าน 
ทั้งทาสชายหญิงของท่าน ทั้งคนเลวีซึ่งอยู่
ภายในประตูเมืองของท่าน ทั้งคนต่างด้าว 
เด็กก�าพร้าพ่อและแม่ม่ายซึ่งอยู่ท่ามกลาง
ท่าน ณ สถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงเลือกไว้ ให้พระนามของ
พระองค์ประทับที่นั่น

เพลงสดุดี 5:11 แต่ ให้คนทั้งปวงที่วางใจใน
พระองค์นั้นเปรมปรีดิ์ ให้เขาร้องเพลงด้วย
ความชื่นชมยินดีอยู่เสมอ เพราะพระองค์

ทรงป้องกันเขาไว้ ให้คนที่รักพระนามของ
พระองค์ปรีดาปราโมทย์อยู่ ในพระองค์

เพลงสดุดี 32:11 ข้าแต่คนชอบธรรม จงยินดี
ในพระเยโฮวาห์ และเปรมปรีดิ์ บรรดาท่าน
ผู้มี ใจเที่ยงตรงจงโห่ร้องเถิด

เพลงสดุดี 64:10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ์
ในพระเยโฮวาห์ และจะวางใจในพระองค์ 
บรรดาคนที่เที่ยงธรรมในจิตใจจะอวดอ้าง
พระองค์

เพลงสดุดี 68:3 แต่ขอให้คนชอบธรรม
ชื่นบาน ให้เขาเต้นโลดต่อเบื้องพระพักตร์
พระเจ้า ให้เขาลิงโลดด้วยความชื่นบาน

เพลงสดุดี 107:30 แล้วเขาก็ยินดี
เพราะเขามีความเงียบ และพระองค์ทรงน�า
เขามายังท่าที่เขาปรารถนา

เพลงสดุดี 118:24 นี่เป็นวันซึ่งพระ
เยโฮวาห์ ได้ทรงสร้าง เราจะเปรมปรีดิ์และ
ยินดี ในวันนั้น

เพลงสดุดี 149:2 ให้อิสราเอลยินดี ในผู้สร้าง
ของเขา ให้บุตรทั้งหลายของศิ โยนเปรม
ปรีดิ์ ในกษัตริย์ของเขา

เพลงซาโลมอน 1:4 ขอพาดิฉันไป พวก
เราจะวิ่งตามเธอไป กษัตริย์ ได้น�าดิฉันไป
ในห้องโถงของพระองค์ เราจะเต้นโลดและ
เปรมปรีดิ์ ในตัวเธอ เราจะพรรณนาถึงความ
รักของเธอให้ยิ่งกว่าน�้าองุ่น บรรดาคนเที่ยง
ธรรมรักเธอ

อิสยาห์ 9:3 พระองค์ ได้ทรงทวีชนใน
ประชาชาตินั้นขึ้น พระองค์มิ ได้ทรงเพิ่ม
ความชื่นบานของเขา เขาทั้งหลายเปรม
ปรีดิ์ต่อพระพักตร์พระองค์ ดั่งด้วยความ
ชื่นบานเมื่อฤดูเกี่ยวเก็บ ดั่งคนเปรมปรีดิ์
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เมื่อเขาแบ่งของริบมานั้นแก่กัน

อิสยาห์ 25:9 ในวันนั้นเขาจะกล่าวกันว่า 
«ดูเถิด นี่คือพระเจ้าของเราทั้งหลาย เราได้
รอคอยพระองค์ เพื่อว่าพระองค์จะทรงช่วย
เราให้รอด นี่คือพระเยโฮวาห์ เราได้รอคอย
พระองค์ ให้เรายินดีและเปรมปรีดิ์ ในความ
รอดของพระองค์»

เยเรมีย์ 31:12 เขาทั้งหลายจึงจะมาร้อง
เพลงอยู่บนที่สูงแห่งศิ โยน และเขาจะไป
อย่างราบรื่นเพราะความดีของพระเยโฮวาห์ 
เพราะเมล็ดข้าว น�้าองุ่น และน�้ามัน และ
เพราะลูกของแกะและวัว ชีวิตของเขาทั้ง
หลายจะเหมือนกับสวนที่มีน�้ารด และเขา
จะไม่ โศกเศร้าอีกต่อไป

13 แล้วพวกพรหมจารีจะเปรมปรีดิ์ ในการ
เต้นร�า ทั้งคนหนุ่มกับคนแก่ด้วยกัน เรา
จะกลับความโศกเศร้าของเขาให้เป็นความ
ชื่นบาน เราจะปลอบโยนเขา และให้ความ
ยินดีแก่เขาแทนความเศร้าโศก

ฮาบากุก 3:18 ถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่างเริง
ในพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ ใน
พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า

เศคาริยาห์ 2:10 โอ บุตรสาวแห่งศิ โยนเอ๋ย 
จงร้องเพลงและร่าเริงเถิด เพราะดูเถิด เรา
มาและจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

มัทธิว 5:3 บุคคลผู้ ใดรู้สึกบกพร่องฝ่าย
จิตวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะอาณาจักร
แห่งสวรรค์เป็นของเขา

มัทธิว 5:5 บุคคลผู้ ใดมี ใจอ่อนโยน ผู้
นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดิน
โลกเป็นมรดก

มัทธิว 11:29 จงเอาแอกของเราแบก

ไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเรามี ใจอ่อน
สุภาพและถ่อมลง และท่านทั้งหลายจะพบ
ที่สงบสุขในใจของตน

ลูกา 1:14 ท่านจะมีความปรีดาและ
ยินดี และคนเป็นอันมากจะเปรมปรีดิ์ที่
บุตรนั้นบังเกิดมา

ลูกา 2:10 ฝ่ายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าว
แก่เขาว่า «อย่ากลัวเลย เพราะดูเถิด เราน�า
ข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซึ่ง
จะมาถึงคนทั้งปวง

ยอห์น 3:29 ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือ
เจ้าบ่าว แต่สหายของเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าว 
ก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้า
บ่าว ฉะนั้นความปีติยินดีของข้าพเจ้าจึง
เต็มเปี่ยมแล้ว

ยอห์น 16:22 ฉันใดก็ดีขณะนี้ท่านทั้ง
หลายมีความทุกข์ โศก แต่เราจะเห็นท่าน
อีก และใจท่านจะชื่นชมยินดี และไม่มีผู้ ใด
ช่วงชิงความชื่นชมยินดี ไปจากท่านได้

ยอห์น 20:20 ครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้น
แล้ว พระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และ
สีข้างของพระองค์ เมื่อพวกสาวกเห็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าแล้ว เขาก็มีความยินดี

กิจการ 5:41 พวกอัครสาวกจึงออกไปให้
พ้นหน้าสภาด้วยความยินดีที่เห็นว่า ตนสม
จะได้รับการหลู่เกียรติเพราะพระนามของ
พระองค์นั้น

กิจการ 13:48 ฝ่ายคนต่างชาติเมื่อได้ยิน
อย่างนั้นก็มีความยินดี และได้สรรเสริญ
พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า และคน
ทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ ได้ชีวิตนิ
รันดร์ก็ ได้เชื่อถือ
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กิจการ 13:52 แต่พวกสาวกก็เต็มไปด้วย
ความชื่นชมยินดี และด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

ฟีลิปปี 2:17 แท้จริงถ้าแม้ข้าพเจ้าต้อง
ถวายตัวเป็นเครื่องบูชา และเป็นการ
ปรนนิบัติเพราะความเชื่อของท่านทั้งหลาย 
ข้าพเจ้ายังจะมีความชื่นชมยินดีด้วยกันกับ
ท่านทั้งหลาย

18 ซึ่งท่านก็ควรจะยินดีและชื่นชมด้วยกันกับ
ข้าพเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน

ฟีลิปปี 4:4 จงชื่นชมยินดี ในองค์พระผู้
เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย�้าอีกครั้งว่า จง
ชื่นชมยินดีเถิด

1 เธสะโลนิกา 3:9 เราจะขอบพระคุณ
พระเจ้าเพราะท่านอย่างไรอีกจึงจะเหมาะ 
ส�าหรับบรรดาความชื่นชมยินดีซึ่งเรามีอยู่
เพราะท่าน จ�าเพาะพระพักตร์พระเจ้าของ
เรา

1 เปโตร 4:13 แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชม
ยินดี ในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความ
ทุกข์ยากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อสง่าราศี
ของพระองค์ปรากฏขึ้น ท่านทั้งหลายก็จะ
ได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วย

1 ยอห์น 1:4 และเราเขียนข้อความเหล่า
นี้ถึงท่านทั้งหลาย เพื่อความยินดีของท่าน
จะได้เต็มเปี่ยม

ดูที่: กันดารวิถี 10:10; พระราชบัญญัติ 12:7,12,18; พระราชบัญญัติ 14:26; 
พระราชบัญญัติ 16:14; พระราชบัญญัติ 26:11; พระราชบัญญัติ 27:7; 1 ซามู
เอล 2:1; 1 พงศ์กษัตริย์ 1:39,40; 1 พงศาวดาร 15:16; 2 พงศาวดาร 29:30; 2 
พงศาวดาร 30:23,26; เนหะมีย์ 8:9,11,16; เนหะมีย์ 12:43,44; เอสเธอร์ 9:22; 
เพลงสดุดี 2:11; เพลงสดุดี 9:2,14; เพลงสดุดี 13:5; เพลงสดุดี 14:7; เพลง
สดุดี 16:9,11; เพลงสดุดี 28:7; เพลงสดุดี 31:7; เพลงสดุดี 32:7; เพลงสดุดี 
33:1,3,21; เพลงสดุดี 34:2; เพลงสดุดี 35:9,27; เพลงสดุดี 40:16; เพลงสดุดี 

43:4; เพลงสดุดี 45:8,15; เพลงสดุดี 48:11; เพลงสดุดี 51:8,12,14; เพลง
สดุดี 53:6; เพลงสดุดี 59:16; เพลงสดุดี 63:5,7,11; เพลงสดุดี 66:6; เพลง
สดุดี 67:4; เพลงสดุดี 69:32; เพลงสดุดี 70:4; เพลงสดุดี 81:1; เพลงสดุดี 
89:16; เพลงสดุดี 90:14,15; เพลงสดุดี 92:4; เพลงสดุดี 95:1; เพลงสดุดี 

96:11,12; เพลงสดุดี 97:1,8,11,12; เพลงสดุดี 98:4; เพลงสดุดี 100:2; เพลง

สดุดี 104:34; เพลงสดุดี 105:3,43; เพลงสดุดี 106:5; เพลงสดุดี 107:42; 
เพลงสดุดี 119:14,62,74,111; เพลงสดุดี 122:1; เพลงสดุดี 126:3; เพลง

สดุดี 149:5; สุภาษิต 10:28; สุภาษิต 15:15; อิสยาห์ 9:3; อิสยาห์ 12:3,6; อิส
ยาห์ 24:14; อิสยาห์ 30:29; อิสยาห์ 35:1,2,10; อิสยาห์ 41:16; อิสยาห์ 44:23; 

อิสยาห์ 51:5,13; อิสยาห์ 54:1; อิสยาห์ 55:12; อิสยาห์ 56:7; อิสยาห์ 60:15; อิส
ยาห์ 61:3,7,10; อิสยาห์ 62:5; อิสยาห์ 65:18,19; อิสยาห์ 66:2,10,14; เยเรมีย์ 
15:16; เยเรมีย์ 33:9,11; เยเรมีย์ 49:25; โยเอล 2:21,23; เศฟันยาห์ 3:14,17; 
เศคาริยาห์ 8:19; เศคาริยาห์ 9:9; เศคาริยาห์ 10:7; มัทธิว 2:10; มัทธิว 5:12; 
มัทธิว 13:44; ลูกา 1:47,58; ลูกา 6:23; ลูกา 10:17,20; ลูกา 15:7,23,32; ลูก
า 19:6,37; ลูกา 24:41,52; ยอห์น 4:36; ยอห์น 8:56; ยอห์น 14:28; ยอห์น 

15:11; ยอห์น 16:20,24; ยอห์น 17:13; กิจการ 2:26,28,46,47; กิจการ 8:8,39; 
กิจการ 11:23; กิจการ 14:17; กิจการ 15:3,31; กิจการ 16:34; กิจการ 20:24; 
โรม 12:12,15; โรม 14:17; โรม 15:10,13; 1 โครินธ์ 12:26; 2 โครินธ์ 1:24; 2 

โครินธ์ 2:3; 2 โครินธ์ 7:4; 2 โครินธ์ 8:2; กาลาเทีย 5:22; ฟีลิปปี 1:4,18,25; ฟี
ลิปปี 2:2,29; ฟีลิปปี 3:1; ฟีลิปปี 4:1; โคโลสี 1:11; 1 เธสะโลนิกา 1:6; 1 เธ

สะโลนิกา 2:20; 1 เธสะโลนิกา 3:9; 2 ทิ โมธี 1:4; ฮีบรู 10:34; 1 เปโตร 1:6,8; 
ยอห์น 1:12,4; วิวรณ์ 14:3; วิวรณ์ 19:7.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

อิสยาห์ 29:22 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์
ผู้ทรงไถ่อับราฮัม ตรัสดังนี้เกี่ยวกับวงศ์วาน
ของยาโคบว่า «ยาโคบจะไม่ต้องอับอายอีก 
หน้าของเขาจะไม่ซีดลงอีกต่อไป

23 เพราะเมื่อเขาเห็นลูกหลานของเขาซึ่งเป็น
ผลงานแห่งมือของเราในหมู่พวกเขา เขา
ทั้งหลายจะถือว่านามของเราบริสุทธิ์ เขาทั้ง
หลายจะถือว่าองค์บริสุทธิ์ของยาโคบบริสุทธิ์ 
และจะกลัวเกรงพระเจ้าแห่งอิสราเอล

24 และบรรดาผู้ที่ผิดฝ่ายจิตใจจะมาถึงความ
เข้าใจ และบรรดาผู้ที่บ่นพึมพ�าจะยอมเรียน
รู้หลักค�าสอน»

กิจการ 2:37 เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้ว
ก็รู้สึกแปลบปลาบใจ จึงกล่าวแก่เปโตร
และอัครสาวกอื่นๆว่า «พี่น้องเอ๋ย เราจะท�า
อย่างไรดี»

เอเฟซัส 2:10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์
ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซู
คริสต์ เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้
ทรงด�าริ ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราประพฤติตาม
นั้น
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1 ทิ โมธี 1:13 ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้า
เป็นคนหมิ่นประมาท ข่มเหง และเป็นผู้
ปฏิบัติอย่างหยาบช้า แต่ข้าพเจ้าได้รับพระ
กรุณา เพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระท�าอย่างนั้น
ก็ ได้กระท�าไปโดยความเขลาเพราะความไม่
เชื่อ

ดูที่: #1; #2; #4; อิสยาห์ 5:16; อิสยาห์ 8:13; มัทธิว 5:9; ลูกา 15:17-19; ยอห์น 
6:45; 2 โครินธ์ 4:2-6; กาลาเทีย 5:22,23; 1 เปโตร 2:9.

D09 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ช่วยให้รอด
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

อิสยาห์ 30:18 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์
ทรงคอยที่จะทรงพระกรุณาเจ้าทั้งหลาย 
เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเป็นที่ยกย่อง
เพื่อจะเมตตาเจ้า เพราะพระเยโฮวาห์
เป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม บรรดาผู้ที่
คอยท่าพระองค์จะได้รับพระพร

19 เพราะประชาชนจะอาศัยในศิ โยน ณ 
เยรูซาเล็ม เจ้าจะไม่ร้องไห้อีกต่อไป เมื่อ
ได้ยินเสียงเจ้าร้องทูล พระองค์จะทรง
เมตตาต่อเจ้า เมื่อพระองค์ทรงได้ยิน 
พระองค์จะทรงตอบเจ้า

20 และถึงแม้องค์พระผู้เป็นเจ้าประทาน
อาหารแห่งความยากล�าบาก และน�้าแห่ง
ความทุกข์ ใจให้แก่เจ้า ถึงกระนั้นครูทั้ง
หลายของเจ้าจะไม่ซ่อนตัวในมุมอีกเลย แต่
ตาของเจ้าจะเห็นครูของเจ้า

อิสยาห์ 30:21-25 
อิสยาห์ 30:26 ยิ่งกว่านั้นอีก แสงสว่าง

ของดวงจันทร์จะเหมือนแสงสว่างของดวง
อาทิตย์ และแสงสว่างของดวงอาทิตย์จะ
เป็นเจ็ดเท่า และเป็นอย่างแสงสว่างของ
เจ็ดวัน ในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงพันรอย
บาดเจ็บแห่งชนชาติของพระองค์ และ
รักษาบาดแผลซึ่งเขาถูกพระองค์ทรงตีนั้น

อิสยาห์ 30:27-28 
อิสยาห์ 30:29 เจ้าจะมีบทเพลงอย่างคืนที่มี

เทศกาลศักดิ์สิทธิ์ และมี ใจยินดี อย่างคนที่
ออกเดินตามเสียงปี่ เพื่อไปยังภูเขาของพระ
เยโฮวาห์ ถึงผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของอิสราเอล

อิสยาห์ 30:30-33

โรม 11:25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาใน
ข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือ
เรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้เข้ามา
ครบจ�านวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็
จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

ฮีบรู 8:10 «นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะ
กระท�ากับวงศ์วานอิสราเอลภายหลังสมัย
นั้น» องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส «เราจะบรรจุ
ราชบัญญัติของเราไว้ ในจิตใจของเขาทั้ง
หลาย และจะจารึกมันไว้ที่ ในดวงใจของเขา
ทั้งหลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา 
และเขาจะเป็นประชาชนของเรา

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1; #2; #5.
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E08 ความยุติธรรมของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

อิสยาห์ 32:1 ดูเถิด กษัตริย์องค์หนึ่งจะ
ครอบครองด้วยความชอบธรรม และเจ้า
นายจะครอบครองด้วยความยุติธรรม

2 และผู้หนึ่งจะเหมือนที่ก�าบังจากลม เป็นที่
คุ้มให้พ้นจากพายุฝน เหมือนธานน�้าในที่
แห้ง เหมือนร่มเงาศิลามหึมาในแผ่นดินที่
อ่อนเปลี้ย

อิสยาห์ 32:3,4

อิสยาห์ 9:6 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมา
เพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา 
และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และ
ท่านจะเรียกนามของท่านว่า «ผู้ที่มหัศจรรย์ 
ที่ปรึกษา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระ
บิดานิรันดร์ องค์สันติราช»

7 เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูน
ยิ่งขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด
เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราช
อาณาจักรของพระองค์ ที่จะสถาปนาไว้ และ
เชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความ
เที่ยงธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร
กาล ความกระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์
จอมโยธาจะกระท�าการนี้

มัทธิว 5:6 บุคคลผู้ ใดหิวกระหายความ
ชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้
อิ่มบริบูรณ์

มัทธิว 11:28 บรรดาผู้ท�างานเหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะ
ให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข

ยอห์น 4:14 แต่ผู้ที่ดื่มน�้าซึ่งเราจะให้แก่
เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย แต่น�้าซึ่งเราจะ
ให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน�้าพุในตัวเขา
พลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์»

ดูที่: #1; #2; อิสยาห์ 7:14; มีคาห์ 5:4,5.

G04 พระเมสิอาห์จักเปิดเผยถึงจิต
วิญญาณของพระองค์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

อิสยาห์ 32:15 จนกว่าพระวิญญาณจะเท
ลงมาบนเราจากเบื้องบน และถิ่นทุรกันดาร
กลายเป็นสวนผลไม้ และสวนผลไม้นั้นจะ
ถือว่าเป็นป่า

16 แล้วความยุติธรรมจะอาศัยอยู่ ในถิ่น
ทุรกันดาร และความชอบธรรมพักอยู่ ใน
สวนผลไม้

17 และผลของความชอบธรรมจะเป็น
สันติภาพ และผลของความชอบธรรมคือ
ความสงบและความวางใจเป็นนิตย์

18 ชนชาติของเราจะอาศัยอยู่ ในที่อยู่อย่างสันติ 
ในที่อาศัยอันปลอดภัย ในที่พักอันสงบ

อิสยาห์ 44:3 เพราะเราจะเทน�้าลงบนผู้ที่
กระหาย และล�าธารลงบนดินแห้ง เราจะเท
วิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเจ้า และ
พรของเราเหนือลูกหลานของเจ้า

ยอห์น 7:37 ในวันที่สุดท้ายของเทศกาล
ซึ่งเป็นวันใหญ่นั้น พระเยซูทรงยืนและ
ประกาศว่า «ถ้าผู้ ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหา
เราและดื่ม

38 ผู้ที่เชื่อในเรา ตามที่พระคัมภีร์ ได้กล่าวไว้
แล้วว่า `แม่น�้าที่มีน�้าประกอบด้วยชีวิตจะ
ไหลออกมาจากภายในผู้นั้น›»

39 (สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ
ซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่
ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ เพราะ
พระเยซูยังมิ ได้รับสง่าราศี)

กิจการ 2:17 `พระเจ้าตรัสว่า ต่อมาใน
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วันสุดท้าย เราจะเทพระวิญญาณของเรามา
เหนือเนื้อหนังทั้งปวง บุตรชายบุตรสาวของ
ท่านจะพยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะเห็น
นิมิต และคนแก่จะฝันเห็น

18 ในคราวนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบน
ทาสและทาสีของเรา และคนเหล่านั้นจะ
พยากรณ์

กิจการ 2:33 เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์
เบื้องขวาของพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ขึ้น 
และครั้นพระองค์ ได้ทรงรับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา 
พระองค์ ได้ทรงเทฤทธิ์เดชนี้ลงมา ดังที่
ท่านทั้งหลายได้ยินและเห็นแล้ว

กาลาเทีย 5:22 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น
คือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข 
ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความ
เชื่อ

2 โครินธ์ 3:8 ดังนั้นการปฏิบัติตามพระ
วิญญาณจะไม่มีรัศมียิ่งกว่านั้นอีกหรือ

ทิตัส 3:5    พระองค์ ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิ ใช่
ด้วยการกระท�าที่ชอบธรรมของเราเอง แต่
พระองค์ทรงพระกรุณาช�าระให้เรามี ใจ
บังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์

6 พระองค์นั้นได้ทรงประทานแก่เราทั้งหลาย
อย่างบริบูรณ์ โดยพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา

ดูที่: #1; #2; #5; สุภาษิต 1:23; เพลงสดุดี 104:30; ลูกา 24:49.

B18 ความศักดิ์สิทธิ์ ความงามและความ
ย่ิงใหญ่ของ พระเมสิอาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

     
อิสยาห์ 33:17 ตาของเจ้าจะเห็นกษัตริย์

ทรงสง่าราศี จะเห็นแผ่นดินที่ยืดออกไกล
อิสยาห์ 33:18-19
อิสยาห์ 33:20 จงมองศิ โยน เมืองแห่ง

เทศกาลของเรา ตาของท่านจะเห็น
เยรูซาเล็ม เป็นที่อยู่ที่สงบ เป็นพลับพลาที่
ไม่ต้องขนย้าย หลักหมุดพลับพลาจะไม่รู้จัก
ถอนขึ้น เชือกผูกก็จะไม่รู้จักขาด

21 แต่นั่นพระเยโฮวาห์จะทรงอยู่กับเราด้วย
ความโอ่อ่าตระการ ในที่ที่มีแม่น�้าและล�าธาร
กว้าง ที่จะไม่มีเรือกรรเชียงใหญ่แล่นไป ที่จะ
ไม่มีเรืองามโอ่อ่าผ่านไป

22 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้พิพากษาของ
เรา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ทรงตั้งพระราช
บัญญัติ ให้เรา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นบรม
มหากษัตริย์ของเรา พระองค์จะทรงช่วยเรา
ให้รอด

23 สายโยงของเจ้าห้อยหย่อน มันจะยึดเสาให้
แน่นไม่ ได้ หรือยึดใบให้กางไม่ ได้ แล้วเขา
จะแบ่งเหยื่อและของที่ริบได้เป็นอันมากนั้น 
แม้คนง่อยก็จะเอาเหยื่อได้

24 ไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าวว่า «ข้าป่วยอยู่» 
ประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่นั่นจะได้รับอภัยความ
ชั่วช้าของเขา

เยเรมีย์ 31:33 «แต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่ง
เราจะกระท�ากับวงศ์วานอิสราเอล ภายหลัง
สมัยนั้น» พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ «เรา
จะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ภายในเขาทั้ง
หลาย และเราจะจารึกมันไว้ที่ ในดวงใจของ
เขาทั้งหลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา 
และเขาจะเป็นประชาชนของเรา
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มัทธิว 17:2 แล้วพระกายของพระองค์
ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักตร์ของ
พระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ ฉลอง
พระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่าง

มัทธิว 21:5 `จงบอกธิดาแห่งศิ โยนว่า 
ดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอ โดย
พระทัยอ่อนสุภาพ ทรงแม่ลากับลูกของมัน›

ลูกา 1:33 และท่านจะครอบครอง
วงศ์วานของยาโคบสืบไปเป็นนิตย์ และ
อาณาจักรของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ยอห์น 1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเรา
ทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่า
ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระ
บิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

ยอห์น 17:24 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์
ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ ได้
ประทานให้แก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์
ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้นด้วย เพื่อเขาจะได้
เห็นสง่าราศีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ ได้
ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
รักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลก

ยอห์น 18:37 ปีลาตจึงทูลถามพระองค์
ว่า «ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นกษัตริย์หรือ» พระ
เยซูตรัสตอบว่า «ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์ 
เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก 
เพื่อเราจะเป็นพยานถึงความจริง คนทั้งปวง
ซึ่งอยู่ฝ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเรา»

กิจการ 10:42 พระองค์ทรงสั่งให้เราทั้ง
หลายประกาศแก่คนทั้งปวง และเป็นพยาน
ว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ ไว้เป็นผู้
พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย

1 โครินธ์ 15:24 ต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุด 

เมื่อพระองค์จะทรงมอบอาณาจักรไว้แก่
พระเจ้าคือพระบิดา เมื่อพระองค์จะได้ทรง
ท�าลายการปกครอง และสิทธิอ�านาจและ
อานุภาพหมดแล้ว

25 เพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่
ก่อน จนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้ง
สิ้นให้อยู่ ใต้พระบาทของพระองค์

1 ทิ โมธี 6:13 ข้าพเจ้าก�าชับท่านต่อ
พระเนตรพระเจ้า ผู้ทรงประทานชีวิตแก่
สิ่งทั้งปวง และต่อพระเยซูคริสต์ ผู้ ได้ทรง
เป็นพยานอันดีต่อหน้าปอนทัส ปีลาต

14 ให้ท่านรักษาค�าบัญชานี้ไว้อย่าให้ด่างพร้อย 
และอย่าให้มีที่ติ ได้ จนถึงเวลาที่พระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา

15 ซึ่งพระองค์จะทรงส�าแดงให้ปรากฏในเวลา
ของพระองค์ คือพระองค์ผู้เสวยสุขและ
ทรงฤทธิ์สูงสุดแต่พระองค์เดียว พระมหา
กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง และองค์พระผู้
เป็นเจ้าเหนือเจ้านายทั้งปวง

1 ยอห์น 3:2 ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้
เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยัง
ไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็น
อย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จ
มาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือน
พระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่
พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 15:3 เขาร้องเพลงของโมเสส ซึ่ง
เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และเพลงของพระ
เมษโปดกว่า «ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็น
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เจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระราชกิจ
ของพระองค์ ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นัก ข้า
แต่องค์พระมหากษัตริย์แห่งวิสุทธิชนทั้ง
ปวง วิถีทางทั้งหลายของพระองค์ยุติธรรม
และเที่ยงตรง

วิวรณ์ 17:14 กษัตริย์เหล่านี้จะกระท�า
สงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษ
โปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะว่าพระองค์
ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย และ
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้ง
หลาย และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่
พระองค์ ได้ทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และ
เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อ»

ดูที่: #1; #2; #5; #6; #7; เพลงสดุดี 45:2; เพลงซาโลมอน 5:10; อิสยาห์ 
32:1,2; เศคาริยาห์ 9:17.

E05 ปาฏิหาริย์ของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

อิสยาห์ 35:1 ถิ่นทุรกันดารและที่แห้งแล้ง
จะยินดีเพื่อเขาทั้งหลาย ทะเลทรายจะเปรม
ปรีดิ์และผลิดอกอย่างต้นดอกกุหลาบ

2 มันจะออกดอกอุดม และเปรมปรีดิ์ด้วย
ความชื่นบานและการร้องเพลง สง่าราศีของ
เลบานอนก็จะประทานให้มัน ทั้งความโอ่อ่า
ตระการของคารเมลและชาโรน ที่เหล่านี้
จะเห็นสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ และความ
โอ่อ่าตระการของพระเจ้าของพวกเรา

3 จงหนุนก�าลังของมือที่อ่อน และกระท�าหัว
เข่าที่อ่อนให้มั่นคง

4 จงกล่าวกับคนที่มี ใจคร้ามกลัวว่า «จง
แข็งแรงเถอะ อย่ากลัว ดูเถิด พระเจ้าของ
ท่านทั้งหลายจะเสด็จมาด้วยการแก้แค้น 

พระองค์จะเสด็จมาและช่วยท่านให้รอด 
ด้วยการตอบแทนของพระเจ้า»

5 แล้วนัยน์ตาของคนตาบอดจะเปิดออก แล้ว
หูของคนหูหนวกจะเบิก

6 แล้วคนง่อยจะกระโดดได้อย่างกวาง และ
ลิ้นของคนใบ้จะร้องเพลง เพราะน�้าจะพลุ่ง
ขึ้นมาในถิ่นทุรกันดาร และล�าธารจะพลุ่ง
ขึ้นในทะเลทราย

7 ดินที่แตกระแหงจะกลายเป็นสระน�้า และ
ดินที่กระหายจะกลายเป็นน�้าพุ ในที่อาศัย
ของมังกรที่ที่แต่ละตัวอาศัยนอนอยู่จะมี
หญ้าพร้อมทั้งต้นอ้อและต้นกกงอกขึ้น

8 และจะมีทางหลวงที่นั่น และจะมีทางหนึ่ง 
และเขาจะเรียกทางนั้นว่า ทางแห่งความ
บริสุทธิ์ คนไม่สะอาดจะไม่ผ่านไปทางนั้น 
แต่จะเป็นทางเพื่อพวกเขา แล้วพวกที่เดิน
ทางแม้คนโง่ก็จะไม่หลงในนั้น

9 จะไม่มีสิงโตที่นั่น หรือจะไม่มีสัตว์ร้ายมา
บนทางนั้น จะหามันที่นั่นไม่พบ แต่ผู้ที่ ไถ่
ไว้แล้วจะเดินบนนั้น

10 ผู้ที่รับการไถ่แล้วของพระเยโฮวาห์จะกลับ 
และจะมายังศิ โยนด้วยร้องเพลง มีความ
ชื่นบานเป็นนิตย์บนศีรษะของเขาทั้งหลาย 
เขาจะได้รับความชื่นบานและความยินดี 
ความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะปลาต
ไปเสีย

มัทธิว 11:4 ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบพวก
เขาว่า «จงไปแจ้งแก่ยอห์นซึ่งท่านได้ยิน
และเห็น

5 คือว่าคนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดินได้ 
คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูหนวกได้ยินได้ 
คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็
ประกาศแก่คนอนาถา

6 บุคคลผู้ ใดไม่สะดุดเพราะเรา ผู้นั้น
เป็นสุข»

มัทธิว 12:22 ขณะนั้นเขาพาคนหนึ่ง
มีผีเข้าสิงอยู่ ทั้งตาบอดและเป็นใบ้มาหา
พระองค์ พระองค์ทรงรักษาให้หาย คน
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ตาบอดและใบ้นั้นจึงพูดจึงเห็นได้
23 และคนทั้งปวงก็อัศจรรย์ ใจถามกันว่า «คน

นี้เป็นบุตรของดาวิดมิ ใช่หรือ»

ลูกา 4:18 `พระวิญญาณแห่งองค์
พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะ
ว่าพระองค์ ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน 
พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะ
ได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ

ยอห์น 9:39 พระเยซูตรัสว่า «เราเข้ามา
ในโลกเพื่อแก่การพิพากษา เพื่อให้คนทั้ง
หลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็น และคนที่
มองเห็นกลับตาบอด»

ยอห์น 10:28 เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะ
นั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะ
ไม่มีผู้ ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของ
เราได้

29 พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เรา
เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ ใดสามารถชิง
แกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของ
เราได้

30 เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน»

ยอห์น 14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «เรา
เป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต 
ไม่มีผู้ ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทาง
เรา

วิวรณ์ 21:4 พระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตา
ทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มี
อีกต่อไป ความคร�่าครวญ การร้องไห้ และ
การเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิม
นั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว»

วิวรณ์ 22:14 คนทั้งหลายที่ประพฤติ

ตามพระบัญญัติของพระองค์ก็เป็นสุข เพื่อ
ว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ ในต้นไม้แห่งชีวิต และ
เพื่อเขาจะได้เข้าไปในเมืองนั้นโดยทาง
ประตู

ดูที่: #1; #2; #5; #7; เพลงสดุดี 146:8; อิสยาห์ 29:18; อิสยาห์ 32:3,4; อิส
ยาห์ 42:7,16; อิสยาห์ 43:8; อิสยาห์ 44:3,4; มัทธิว 9:27-33; มัทธิว 15:29-31; 
มัทธิว 20:30-34; มัทธิว 21:14; มาระโก 7:32-35; มาระโก 8:22-25; ยอห์น 

4:14; ยอห์น 5:2-9; ยอห์น 7:38; ยอห์น 9:1-7; กิจการ 9:17,18; กิจการ 14:8-
10; กิจการ 26:18.

C02 บรรพบุรุษของพระเมสิอาห์ ได้รับการ
ประกาศ

E26 การไถ่บาปของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

อิสยาห์ 40:1 พระเจ้าของเจ้าตรัสว่า «จง
เล้าโลม จงเล้าโลมชนชาติของเรา

2 จงพูดกับเยรูซาเล็มอย่างเห็นใจ และจง
ประกาศแก่เมืองนั้นว่า การสงครามของเธอ
สิ้นสุดลงแล้ว และความชั่วช้าของเธอก็อภัย
เสียแล้ว เพราะเธอได้รับโทษจากพระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์แล้ว เป็นสองเท่าของ
ความบาปผิดของเธอ»

3 เสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า «จงเตรียม
มรรคาแห่งพระเยโฮวาห์ จงท�าทางหลวง
ส�าหรับพระเจ้าของเราให้ตรงไปในทะเล
ทราย

4 หุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้น ภูเขาและเนิน
ทุกแห่งจะให้ต�่าลง ทางคดจะกลายเป็นทาง
ตรง และที่ขรุขระจะกลายเป็นที่ราบ

5 และจะเผยสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ และ
บรรดาเนื้อหนังจะได้เห็นด้วยกัน เพราะ
พระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว»

มัทธิว 3:1 คราวนั้นยอห์นผู้ ให้รับบัพ
ติศมา มาประกาศในถิ่นทุรกันดารแคว้นยู
เดีย

2 กล่าวว่า «ท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่ 
เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว»

อิสยาห์
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3 ยอหน์ผูน้ีแ้หละซึง่ตรสัถงึโดยอสิยาหศ์าสดา
พยากรณ์ว่า `เสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า 
ท่านจงเตรียมมรรคาขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
จงกระท�าหนทางของพระองค์ ให้ตรงไป›

มาระโก 1:1 ข่าวประเสริฐของพระเยซู
คริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้

2 ตามที่ ได้เขียนไว้ ในค�าของศาสดาพยากรณ์
ว่า `ดูเถิด เราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่าน 
ผู้นั้นจะเตรียมมรรคาของท่านไว้ข้างหน้า
ท่าน

3 เสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า «จงเตรียม
มรรคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า จงกระท�า
หนทางของพระองค์ ให้ตรงไป»›

4 ยอห์นให้เขารับบัพติศมาในถิ่นทุรกันดาร 
และประกาศเรื่องบัพติศมาอันส�าแดงการก
ลับใจใหม่ เพื่อการยกโทษความผิดบาป

ลูกา 1:52 พระองค์ทรงถอดเจ้านาย
จากพระที่นั่ง และทรงยกผู้น้อยขึ้น

53 พระองค์ทรงโปรดให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่ง
ดี และพระองค์ทรงกระท�าให้คนมั่งมี ไปมือ
เปล่า

ลูกา 3:2 อันนาสกับคายาฟาสเป็นมหาปุ โรหิต 
คราวนั้นพระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอห์
นบุตรชายเศคาริยาห์ ในถิ่นทุรกันดาร

3 แล้วยอห์นจึงไปทั่วบริเวณรอบแม่น�้า
จอร์แดน ประกาศเรื่องบัพติศมาอันส�าแดง
การกลับใจใหม่ เพื่อจะทรงยกความผิดบาป
เสียได้

4 ตามที่มีเขียนไว้แล้วในหนังสือถ้อยค�าของ
อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ว่า «เสียงผู้ร้อง
ในถิ่นทุรกันดารว่า `จงเตรียมมรรคาแห่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้า จงกระท�าหนทางของ
พระองค์ ให้ตรงไป

5 หุบเขาทุกแห่งจะถมให้เต็ม ภูเขาและเนิน
ทุกแห่งจะให้ต�่าลง ทางคดจะกลายเป็นทาง
ตรง และทางที่ขรุขระจะกลายเป็นทางราบ

6 เนื้อหนังทั้งปวงจะได้เห็นความรอดของ

พระเจ้า›»

ยอห์น 1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเรา
ทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่า
ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระ
บิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

2 โครินธ์ 3:18 แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุม
หน้าไว้ จึงแลดูสง่าราศีขององค์พระผู้เป็น
เจ้าเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็
เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศีเป็นล�าดับขึ้นไป เช่น
อย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์
พระผู้เป็นเจ้า

ฮีบรู 1:3 พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศี
ของพระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์
เดียวกันกับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิ่ง
ไว้ โดยพระด�ารัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ 
เมื่อพระบุตรได้ทรงช�าระบาปของเราด้วย
พระองค์เองแล้ว ก็ ได้ทรงประทับนั่ง ณ 
เบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพ
เบื้องบน

วิวรณ์ 21:23 เมืองนั้นไม่ต้องการแสง
ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เพราะว่าสง่า
ราศีของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของเมืองนั้น 
และพระเมษโปดกทรงเป็นความสว่างของ
เมืองนั้น

ดูที่: #1; #2; #5; #7; อิสยาห์ 42:11-16; อิสยาห์ 57:15-19; เอเสเคียล 17:24; 
โฮเชยา 2:15; ลูกา 18:14; 2 โครินธ์ 1:4; 1 เธสะโลนิกา 4:15-18.
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B06 พระเมสิอาห์คือคนเลี้ยงแกะที่ดี
B07 สัพพัญญูของพระเมสิอาห์
B16 อ�านาจและพละก�าลังของพระเมสิ

อาห์
E22 คนรับใช้พระเมสิอาห์จัก ได้รับการ

สรรเสริญ
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

อิสยาห์ 40:9 โอ ศิ โยนเอ๋ย ผู้น�าข่าวดี เจ้า
จงขึ้นไปบนภูเขาสูง โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย ผู้น�า
ข่าวดี จงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มก�าลัง จง
เปล่งเสียงเถิด อย่ากลัวเลย จงกล่าวแก่หัว
เมืองแห่งยูดาห์ว่า «ดูเถิด นี่พระเจ้าของ
เจ้า»

10 ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะเสด็จ
มาด้วยพระหัตถ์อันเข้มแข็ง และพระกร
ของพระองค์จะครอบครองเพื่อพระองค์ 
ดูเถิด รางวัลของพระองค์ก็อยู่กับ
พระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ก็
อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์

11 พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของ
พระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะ พระองค์จะ
ทรงรวบรวมลูกแกะไว้ ในพระกรของ
พระองค์ พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระ
ทรวง และทรงค่อยๆน�าบรรดาที่มีลูก
อ่อนไป

อิสยาห์ 62:11 ดูเถิด พระเยโฮวาห์ ได้
ทรงร้องประกาศให้ ได้ยินถึงปลายแผ่น
ดินโลกว่า «จงกล่าวแก่ธิดาของศิ โยนว่า 
`ดูเถิด ความรอดของเจ้ามา ดูเถิด รางวัล
ของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์ และพระ
ราชกิจของพระองค์ก็อยู่ต่อพระพักตร์ของ
พระองค์›»

เอเสเคียล 34:23 และเราจะตั้งผู้เลี้ยงแกะผู้
หนึ่งไว้เหนือเขา คือดาวิดผู้รับใช้ของเรา 
และท่านจะเลี้ยงเขาทั้งหลาย ท่านจะเลี้ยง
เขาและจะเป็นผู้เลี้ยงของเขา

24 และเราคือพระเยโฮวาห์จะเป็นพระเจ้าของ
เขา และดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้า
นายท่ามกลางเขา เราคือพระเยโฮวาห์ ได้
ลั่นวาจาแล้ว

มีคาห์ 4:1 ในยุคหลังจะเป็นดังนี้ คือ
ภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะถูก
สถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจ�าพวกภูเขาทั้ง
หลาย และจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนิน
เขา ชนชาติทั้งหลายจะหลั่งไหลเข้ามาหา

2 และประชาชาติเป็นอันมากจะมากล่าวว่า 
«มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเยโฮ
วาห์ ยังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ 
เพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์
แก่เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของ
พระองค์» เพราะว่าพระราชบัญญัติจะออก
มาจากศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์จะออกมาจากเยรูซาเล็ม

มัทธิว 9:36 และเมื่อพระองค์ทอด
พระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา 
ด้วยเขาอิดโรยกระจัดกระจายไปดุจฝูงแกะ
ไม่มีผู้เลี้ยง

ยอห์น 10:11 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดี
นั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ

12 แต่ผู้ที่รับจ้างมิ ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะ และฝูง
แกะไม่เป็นของเขา เมื่อเห็นสุนัขป่ามา เขา
จึงละทิ้งฝูงแกะหนี ไป สุนัขป่าก็ชิงเอาแกะ
ไปเสีย และท�าให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไป

13 ผู้ที่รับจ้างนั้นหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและ
ไม่เป็นห่วงแกะเลย

14 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี และเรารู้จักแกะของเรา 
และแกะของเราก็รู้จักเรา

15 เหมือนพระบิดาทรงรู้จักเรา เราก็รู้จักพระ
บิดาด้วย และชีวิตของเรา เราสละเพื่อฝูง
แกะ

16 แกะอื่นซึ่งมิ ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่ 
แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วย และแกะ
เหล่านั้นจะฟังเสียงของเรา แล้วจะรวมเป็น

อิสยาห์
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ฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว

โรม 10:18 ข้าพเจ้าถามว่า «เขาทั้งหลาย
ไม่ ได้ยินหรือ» เขาได้ยินแล้วจริงๆ `เสียง
ของพวกเขากระจายออกไปทั่วแผ่นดินโลก 
และถ้อยค�าของพวกเขาประกาศออกไปถึงที่
สุดปลายพิภพ›

เอเฟซัส 1:20 ซึ่งพระองค์ ได้ทรงกระท�า
ในพระคริสต์ เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์
เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้อง
ขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรค
สถาน

21 สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิ
เทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร 
และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิ ใช่ ใน
ยุคนี้เท่านั้นแต่ ในยุคที่จะมาถึงด้วย

22 พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ ใต้
พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงตั้ง
พระองค์ ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่ง
คริสตจักร

23 ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ คือซึ่งเต็ม
บริบูรณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่าง
ทุกแห่งหน

ฮีบรู 2:14 เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้ง
หลายมีส่วนในเนื้อและเลือดอยู่แล้ว 
พระองค์ก็ ได้ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือน
กัน เพื่อโดยความตายพระองค์จะได้ทรง
ท�าลายผู้นั้นที่มีอ�านาจแห่งความตาย คือ
พญามาร

15 และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจาก
การเป็นทาสชั่วชีวิต เพราะเหตุกลัวความ
ตาย

1 เปโตร 5:4 และเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่จะ
เสด็จมาปรากฏ ท่านทั้งหลายจะรับมงกุฎ
แห่งสง่าราศีที่ร่วงโรยไม่ ได้เลย

วิวรณ์ 7:17 เพราะว่าพระเมษโปดก

ผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูเขา
ไว้ และจะทรงน�าเขาไปให้ถึงน�้าพุแห่งชีวิต 
และพระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกหยดจากตา
ของเขาเหล่านั้น»

ดูที่: #1; #2; #3; เพลงสดุดี 23:1; เพลงสดุดี 78:71,72; เพลงสดุดี 80:1; อิส
ยาห์ 9:6,7; อิสยาห์ 41:27; อิสยาห์ 49:9,10; อิสยาห์ 52:7; ยอห์น 12:13-15; 

กิจการ 2:7-11; ฮีบรู 13:20; 1 เปโตร 2:25.

D05 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไถ่บาป
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

อิสยาห์ 41:8 แต่เจ้า อิสราเอล เป็นผู้รับ
ใช้ของเรา ยาโคบผู้ซึ่งเราได้เลือกไว้ เชื้อสาย
ของอับราฮัมสหายของเรา

9 เจ้าผู้ซึ่งเรายุดไว้จากที่สุดปลายแผ่นดิน
โลก และเรียกเจ้ามาจากพวกผู้ ใหญ่ของโลก 
กล่าวแก่เจ้าว่า «เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา เรา
ได้เลือกเจ้าและไม่เหวี่ยงเจ้าออกไป»

10 อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด 
เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุน
ก�าลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้า
ด้วยมือขวาแห่งความชอบธรรมของเรา

อิสยาห์ 41:11-13
อิสยาห์ 41:14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «อย่า

กลัวเลย เจ้าหนอนยาโคบ เจ้าคนอิสราเอล 
เราจะช่วยเจ้า ผู้ ไถ่ของเจ้าคือองค์บริสุทธิ์
แห่งอิสราเอล»

15 ดูเถิด เราจะกระท�าเจ้าให้เป็นเลื่อนนวดข้าว
ใหม่ คม และมีฟัน เจ้าจะนวดและบดภูเขา 
และเจ้าจะท�าเนินเขาให้เหมือนแกลบ

16 เจ้าจะซัดมันและลมจะพัดมันไปเสีย และ
ลมบ้าหมูจะกระจายมัน และเจ้าจะเปรม
ปรีดิ์ ในพระเยโฮวาห์ เจ้าจะอวดอ้างในองค์
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

17 เมื่อคนจนและคนขัดสนแสวงน�้าและ

อิสยาห์
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ไม่มี และลิ้นของเขาก็แห้งผากเพราะความ
กระหาย เราคือพระเยโฮวาห์จะได้ยินเขา
เอง เรา พระเจ้าของอิสราเอล จะไม่ละทิ้ง
เขา

18 เราจะเปิดแม่น�้าบนที่สูงทั้งหลาย และน�้าพุ
ที่ท่ามกลางหุบเขา เราจะท�าถิ่นทุรกันดารให้
เป็นสระน�้า และที่ดินแห้งเป็นน�้าพุ

19 ในถิ่นทุรกันดารเราจะปลูกต้นสนสีดาร์ ต้น
กระถินเทศ ต้นน�้ามันเขียว และต้นมะกอก
เทศ ในทะเลทรายเราจะวางต้นสนสามใบ 
ทั้งต้นสนเขาและต้นช้องร�าพันด้วยกัน

20 เพื่อคนจะได้เห็นและทราบ เขาจะ
ใคร่ครวญและเข้าใจด้วยกัน ว่าพระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ ได้ทรงกระท�าการนี้ องค์
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลได้สร้างสิ่งนี้

อิสยาห์ 10:17 ความสว่างแห่งอิสราเอลจะ
เป็นไฟ และองค์บริสุทธิ์ของท่านจะกลาย
เป็นเปลวเพลิง และจะเผาและกินหนาม
ใหญ่และหนามย่อยของเขาเสียในวันเดียว

อิสยาห์ 10:20 ต่อมาในวันนั้น คนอิสราเอล
ที่เหลืออยู่ และคนที่รอดหนี ไปแห่งวงศ์
วานของยาโคบ จะไม่พิงผู้ที่ตีเขาอีก แต่
จะพักพิงที่พระเยโฮวาห์ องค์บริสุทธิ์แห่ง
อิสราเอล โดยความจริง

อิสยาห์ 43:15 เราคือพระเยโฮวาห์ องค์
บริสุทธิ์ของเจ้า เป็นผู้สร้างของอิสราเอล 
เป็นกษัตริย์ของเจ้า»

อิสยาห์ 47:4 พระผู้ ไถ่ของเรา พระนาม
ของพระองค์คือ พระเยโฮวาห์จอมโยธา ทรง
เป็นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล

อิสยาห์ 49:7 พระเยโฮวาห์ ผู้ ไถ่ของ
อิสราเอลและองค์บริสุทธิ์ ตรัสแก่ผู้ที่คนดู
หมิ่นและแก่ผู้ที่ประชาชาติรังเกียจ ผู้เป็น
ผู้รับใช้ของผู้ครอบครองทั้งหลาย ดังนี้ว่า 
«กษัตริย์ทั้งหลายจะทอดพระเนตรและทรง

ลุกยืน บรรดาเจ้านายจะกราบลง เพราะเห
ตุพระเยโฮวาห์ผู้สัตย์ซื่อ องค์บริสุทธิ์ของ
อิสราเอล จะทรงเลือกสรรเจ้า»

มาระโก 1:24 ว่า «พระเยซูชาวนาซาเร็ธ 
ปล่อยเราไว้ ท่านมายุ่งกับเราท�าไม ท่านมา
ท�าลายเราหรือ เรารู้ว่าท่านเป็นผู้ ใด ท่านคือ
องค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า»

ยอห์น 4:14 แต่ผู้ที่ดื่มน�้าซึ่งเราจะให้แก่
เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย แต่น�้าซึ่งเราจะ
ให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน�้าพุในตัวเขา
พลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์»

ยอห์น 6:35 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «เรา
เป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวอีก 
และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย

วิวรณ์ 3:7 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งค
ริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย ว่า `พระองค์ผู้
บริสุทธิ์ ผู้สัตย์จริง ผู้ทรงถือลูกกุญแจของดา
วิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ ใดปิด ผู้ทรงปิด
แล้วจะไม่มีผู้ ใดเปิด ได้ตรัสดังนี้ว่า

วิวรณ์ 7:16 พวกเขาจะไม่หิวกระหายอีก
เลย แสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้อง
เขาอีกต่อไป

17 เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่กลาง
พระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูเขาไว้ และจะ
ทรงน�าเขาไปให้ถึงน�้าพุแห่งชีวิต และ
พระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกหยดจากตาของ
เขาเหล่านั้น»

วิวรณ์ 22:1 ท่านได้ชี้ ให้ข้าพเจ้าดูแม่น�้า
บริสุทธิ์ที่มีน�้าแห่งชีวิต ใสเหมือนแก้วผลึก 
ไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า และ
ของพระเมษโปดก

ดูที่: #1; #2; #3; #5; อิสยาห์ 17:7,13; อิสยาห์ 21:10.

อิสยาห์
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E02 ชื่อพันธสัญญาของพระเมสิอาห์

อิสยาห์ 41:25 เราได้เร้าผู้หนึ่งจากทิศเหนือ
และเขาจะมา จากที่ดวงอาทิตย์ขึ้น เขาจะ
เรียกนามของเรา เขาจะเหยียบผู้ครอบครอง
เหมือนเหยียบปูนสอ เหมือนช่างหม้อย�่าดิน
เหนียว

อิสยาห์ 9:1 แต่กระนั้นแผ่นดินนั้นซึ่ง
อยู่ ในความแสนระทมจะไม่กลัดกลุ้ม ใน
กาลก่อนพระองค์ทรงน�าแคว้นเศบูลุนและ
แคว้นนัฟทาลีมาสู่ความดูหมิ่น แต่ ในกาล
ภายหลังพระองค์จะทรงกระท�าให้หนทาง
ข้างทะเล แคว้นฟากแม่น�้าจอร์แดนข้าง
โน้น คือ กาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติ ให้เจ็บ
ปวดทรมานอย่างมาก

มัทธิว 4:13 แล้วย้ายที่ประทับจากเมือง
นาซาเร็ธ พระองค์เสด็จไปอยู่ที่เมืองคาเป
อรนาอุม ซึ่งอยู่ริมทะเลสาบที่เขตคนเศบูล
ลุนและนัฟทาลี

14 เพื่อจะส�าเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสไว้ โดย
อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ว่า

15 `แคว้นเศบูลลุนและแคว้นนัฟทาลีทางข้าง
ทะเลฟากแม่น�้าจอร์แดนข้างโน้น คือกาลิลี
แห่งบรรดาประชาชาติ

E15 พระเมสิอาห์จักน�าความชื่นชมยินดี

อิสยาห์ 41:26 ใครแจ้งไว้ตั้งแต่เริ่มแรก 
เพื่อเราจะทราบ และล่วงหน้าเพื่อเราจะพูด
ว่า «เขาชอบธรรม» เออ ไม่มีผู้ ใดได้แจ้งให้
ทราบ เออ ไม่มีผู้ ใดได้เล่าให้ฟัง เออ ไม่มีผู้
ใดได้ยินถ้อยค�าของเจ้า

27 คนแรกจะกล่าวแก่ศิ โยนว่า «ดูเถิด ดูเขา
ทั้งหลาย» และเราจะส่งผู้น�าข่าวดี ให้แก่
เยรูซาเล็ม

อิสยาห์ 61:1 พระวิญญาณแห่งองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะ
ว่าพระเยโฮวาห์ ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้
ให้ประกาศข่าวประเสริฐมายังผู้ที่ถ่อมใจ 
พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจ�าออก
ให้แก่ผู้ที่ถูกจ�าจอง

ลูกา 1:30 แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่
เธอว่า «มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอ
เป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว

31 ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย
คนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็น
บุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซึ่งเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของ
ดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ลูกา 2:10 ฝ่ายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าว
แก่เขาว่า «อย่ากลัวเลย เพราะดูเถิด เราน�า
ข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซึ่ง
จะมาถึงคนทั้งปวง

11 เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่าน
ทั้งหลาย คือพระคริสต์เจ้า มาบังเกิดที่เมือง
ดาวิด

โรม 10:15 และถ้าไม่มี ใครใช้เขาไป เขา
จะไปประกาศอย่างไรได้ ตามที่มีค�าเขียน
ไว้แล้วว่า `เท้าของคนเหล่านั้นที่ประกาศ
ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข และประกาศ
ข่าวประเสริฐแห่งสิ่งอันประเสริฐ ก็งามสัก
เท่าใด›

วิวรณ์ 2:8 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่ง
คริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาว่า `พระองค์
ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย ผู้

อิสยาห์
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ซึ่งสิ้นพระชนม์แล้ว และกลับฟื้นขึ้นอีก ได้
ตรัสดังนี้ว่า

ดูที่: อิสยาห์ 40:9; อิสยาห์ 43:9,10; อิสยาห์ 44:6,7; อิสยาห์ 48:12; อิสยาห์ 
52:9.

B05 พระเมสิอาห์กับพระวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์

E13 พระเจ้ายืนยันพันธสัญญาของพระเม
สิอาห์

อิสยาห์ 42:1 จงดูผู้รับใช้ของเรา ผู้ซึ่ง
เราเชิดชู ผู้เลือกสรรของเรา ผู้ซึ่งใจเรา
ปีติยินดี เราได้เอาวิญญาณของเราสวม
ท่านไว้แล้ว ท่านจะส่งความยุติธรรมออก
ไปให้แก่บรรดาประชาชาติ

มัทธิว 3:16 และพระเยซูเมื่อพระองค์
ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนั้นก็เสด็จ
ขึ้นจากน�้า และดูเถิด ท้องฟ้าก็แหวกออก 
และพระองค์ ได้ทอดพระเนตรเห็นพระ
วิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกเขา
และสถิตอยู่บนพระองค์

17 และดูเถิด มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์
ว่า «ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจ
ท่านมาก»

มัทธิว 12:16 แล้วพระองค์ทรงก�าชับห้าม
เขามิ ให้แพร่งพรายว่าพระองค์คือผู้ ใด

17 ทั้งนี้เพื่อค�าที่ ได้กล่าวไว้แล้วโดยอิสยาห์
ศาสดาพยากรณ์จะส�าเร็จ ซึ่งว่า

18 `ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกสรรไว้ 
ที่รักของเรา ผู้ซึ่งจิตใจเราโปรดปราน เรา
จะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ ท่านจะ
ประกาศการพิพากษาแก่พวกต่างชาติ

มัทธิว 17:5 เปโตรทูลยังไม่ทันขาดค�า 
ดูเถิด ก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้ 

แล้วดูเถิด มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้น
ว่า «ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจ
ท่านผู้นี้มาก จงฟังท่านเถิด»

ยอห์น 3:34 เพราะพระองค์ ผู้ที่พระเจ้า
ทรงใช้มานั้น ทรงกล่าวพระวจนะของ
พระเจ้า เพราะพระเจ้ามิ ได้ทรงประทาน
พระวิญญาณอย่างจ�ากัดแด่พระองค์

เอเฟซัส 1:4 ในพระเยซูคริสต์นั้น
พระองค์ ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ก่อนที่
จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และ
ปราศจากต�าหนิต่อพระพักตร์ของพระองค์
ด้วยความรัก

ฟีลิปปี 2:7 แต่ ได้กลับทรงสละ และ
ทรงรับสภาพทาส ทรงถือก�าเนิดเป็นมนุษย์

ดูที่: เพลงสดุดี 89:19,20; อิสยาห์ 11:2-5; อิสยาห์ 43:10; อิสยาห์ 49:3-8; อิส
ยาห์ 50:4-9; อิสยาห์ 52:13; อิสยาห์ 61:1; มาลาคี 1:11; มาระโก 1:10,11; ลูกา 
3:22; ยอห์น 1:32-34; ยอห์น 6:27; กิจการ 9:15; กิจการ 10:38; กิจการ 11:18; 
กิจการ 26:17,18,28; โรม 15:8-16; เอเฟซัส 3:8; โคโลสี 1:13; 2 เปโตร 1:17.

B10 ความเป็นมนุษย์และความยากจน
ของพระเมสิอาห์

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

E12 พระเมสิอาห์ท�าตามพระประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้า

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

อิสยาห์ 42:2 ท่านจะไม่ร้องหรือเปล่ง
เสียงของท่าน หรือกระท�าให้ ได้ยินเสียง
ของท่านตามถนน

3 ไม้อ้อช�้าแล้วท่านจะไม่หัก และไส้
ตะเกียงที่ลุกริบหรี่อยู่ท่านจะไม่ดับ ท่าน
จะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความจริง

4 ท่านจะไม่ล้มเหลวหรือท้อแท้จนกว่า

อิสยาห์
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ท่านจะสถาปนาความยุติธรรมไว้ ในโลก 
และเกาะทั้งหลายจะรอคอยพระราช
บัญญัติของท่าน

มัทธิว 11:28 บรรดาผู้ท�างานเหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะ
ให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข

29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจาก
เรา เพราะว่าเรามี ใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง 
และท่านทั้งหลายจะพบที่สงบสุขในใจของ
ตน

30 ด้วยว่าแอกของเราก็แบกง่าย และภาระของ
เราก็เบา»

มัทธิว 12:19 ท่านจะไม่ทะเลาะวิวาท และ
ไม่ร้องเสียงดัง ไม่มี ใครได้ยินเสียงของท่าน
ตามถนน

20 ไม้อ้อช�้าแล้วท่านจะไม่หัก ไส้ตะเกียงเป็น
ควันแล้วท่านจะไม่ดับ กว่าท่านจะท�าให้การ
พิพากษามีชัยชนะ

21 และพวกต่างชาติจะวางใจในนามของท่าน›

ยอห์น 17:4 ข้าพระองค์ ได้ถวายเกียรติ
แด่พระองค์ ในโลก ข้าพระองค์ ได้กระท�า
พระราชกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์
กระท�านั้นส�าเร็จแล้ว

5 บัดนี้ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้า
พระองค์ ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของ
พระองค์ คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ ได้มีร่วม
กับพระองค์ก่อนที่ โลกนี้มีมา

ฮีบรู 2:17 เหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรง
ต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง เพื่อว่า
พระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุ โรหิต ผู้กอปร
ด้วยพระเมตตาและความสัตย์ซื่อในการทุก
อย่างซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้า เพื่อลบล้างบาปทั้ง
หลายของประชาชน

18 เพราะเหตุที่พระองค์ ได้ทรงทนทุกข์
ทรมานโดยถูกทดลองนั้น พระองค์จึงทรง
สามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองนั้นได้

ฮีบรู 12:2 หมายเอาพระเยซูเป็นผู้
ริเริ่มความเชื่อ และผู้ทรงท�าให้ความเชื่อ
ของเราส�าเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีที่
มีอยู่ตรงหน้านั้น พระองค์ ได้ทรงทนเอา
กางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่ง
ส�าคัญอะไร และได้เสด็จประทับเบื้องขวา
พระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว

3 ด้วยว่าท่านทั้งหลายจงพินิจคิดถึงพระองค์ 
ผู้ ได้ทรงทนเอาการติเตียนนินทาแห่งคน
บาปต่อพระองค์มากเท่าใด เพื่อท่านทั้ง
หลายจะไม่อ่อนระอาใจไป

1 เปโตร 2:22 พระองค์ ไม่ ได้ทรงกระท�า
บาปเลย และไม่ ได้พบอุบายในพระโอษฐ์
ของพระองค์เลย

23 เมื่อเขากล่าวค�าหยาบคายต่อพระองค์ 
พระองค์ ไม่ ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยค�า
หยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ 
พระองค์ ไม่ ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบ
เรื่องของพระองค์ ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรง
พิพากษาอย่างชอบธรรม

ดูที่: #1; #4; เพลงสดุดี 147:3; อิสยาห์ 53:2-12; อิสยาห์ 57:15; อิสยาห์ 61:1-
3; อิสยาห์ 66:2; เยเรมีย์ 31:25; เอเสเคียล 34:16; มัทธิว 18:11-14.

B21 พระเมสิอาห์คือแสงสว่าง
E01 พันธสัญญาต่างๆ ของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

อิสยาห์ 42:6 เราคือพระเยโฮวาห์ เราได้
เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม เราจะ
ยุดมือเจ้าและจะรักษาเจ้าไว้ เราจะให้เจ้า
เป็นตัวพันธสัญญาของมนุษยชาติ เป็น
ความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ

7 เพื่อเบิกตาคนที่ตาบอด เพื่อน�าผู้ถูก
จ�าจองออกมาจากคุก น�าผู้ที่นั่งในความ
มืดออกมาจากเรือนจ�า
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16 เราจะจูงคนตาบอดไปในทางที่เขาทั้งหลาย
ไม่รู้จัก เราจะน�าเขาไปในทางทั้งหลายที่เขา
ไม่รู้จัก เราจะให้ความมืดข้างหน้าเขากลับ
เป็นสว่าง สิ่งที่คดให้ตรง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
เราจะกระท�าแก่พวกเขา และเราจะไม่ละทิ้ง
พวกเขา

อิสยาห์ 29:18 ในวันนั้นคนหูหนวกจะ
ได้ยินถ้อยค�าของหนังสือ และตาของคน
ตาบอดจะเห็นออกมาจากความคลุ้มและ
ความมืดของเขา

มัทธิว 11:5 คือว่าคนตาบอดก็หายบอด 
คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คน
หูหนวกได้ยินได้ คนตายแล้วเป็นขึ้นมา 
และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา

ลูกา 2:28 สิเมโอนจึงอุ้มพระกุมาร 
และสรรเสริญพระเจ้าว่า

29 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้พระองค์ทรง
ให้ผู้รับใช้ของพระองค์ ไปเป็นสุขตามพระ
ด�ารัสของพระองค์

30 เพราะว่าตาของข้าพระองค์ ได้เห็นความ
รอดของพระองค์แล้ว

31 ซึ่งพระองค์ ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้า
บรรดาชนชาติทั้งหลาย

32 เป็นสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติและเป็น
สง่าราศีของพวกอิสราเอล ชนชาติของ
พระองค์»

ลูกา 3:5 หุบเขาทุกแห่งจะถมให้เต็ม ภูเขาและ
เนินทุกแห่งจะให้ต�่าลง ทางคดจะกลายเป็น
ทางตรง และทางที่ขรุขระจะกลายเป็นทาง
ราบ

ลูกา 4:17 เขาจึงส่งพระคัมภีร์อิส
ยาห์ศาสดาพยากรณ์ ให้แก่พระองค์ เมื่อ
พระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออก ก็ค้นพบข้อ
ที่เขียนไว้ว่า

18 `พระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิต

อยู่บนข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ ได้ทรง
เจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวประเสริฐ
แก่คนยากจน พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้า
ให้รักษาคนที่ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศ
อิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คน
ตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบ
บังคับเป็นอิสระ

19 และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า›

20 แล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่
เจ้าหน้าที่ แล้วทรงนั่งลงและตาของคนทั้ง
ปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์

21 พระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่า «คัมภีร์ตอน
นี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็ส�าเร็จในวันนี้
แล้ว»

ลูกา 24:45 ครั้งนั้น พระองค์ทรง
บันดาลให้ ใจเขาทั้งหลายเกิดความสว่างขึ้น
เพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์

ยอห์น 9:39 พระเยซูตรัสว่า «เราเข้ามา
ในโลกเพื่อแก่การพิพากษา เพื่อให้คนทั้ง
หลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็น และคนที่
มองเห็นกลับตาบอด»

กิจการ 13:46 แล้วเปาโลกับบารนาบัสมี ใจ
กล้า ได้กล่าวว่า «จ�าเป็นที่จะต้องกล่าวพระ
วจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อน 
แต่เมื่อท่านทั้งหลายปัดเสีย และตัดสิน
ว่าตนไม่สมควรที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ ดูเถิด 
พวกเราจะบ่ายหน้าไปหาคนต่างชาติ

47 ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสั่งเราอย่างนี้
ว่า `เราได้ตั้งเจ้าไว้ ให้เป็นความสว่างของคน
ต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลาย
รอด ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก›»

กิจการ 26:18 เพื่อจะให้เจ้าเปิดตาของ
เขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความ
สว่าง และจากอ�านาจของซาตานมาถึง
พระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความ

อิสยาห์

อิสยาห์ 42 อิสยาห์ 42



253

ผิดบาปของเขา และให้ ได้รับมรดกด้วย
กันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกแยกตั้งไว้แล้วโดย
ความเชื่อในเรา›

2 โครินธ์ 4:6 เพราะว่าพระเจ้าองค์นั้น ผู้
ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกมาจากความมืด 
ได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเรา เพื่อ
ให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงสง่าราศีของ
พระเจ้าปรากฏในพระพักตร์ของพระเยซู
คริสต์

วิวรณ์ 3:18 เราเตือนสติเจ้าให้ซื้อทองค�า
ที่หลอมให้บริสุทธิ์ ในไฟแล้วจากเรา เพื่อเจ้า
จะได้เป็นคนมั่งมี และเสื้อผ้าขาวเพื่อจะนุ่ง
ห่มได้ และเพื่อความละอายแห่งกายเปลือย
เปล่าของเจ้าจะไม่ ได้ปรากฏ และเอายาทา
ตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะแลเห็นได้

ดูที่: #1; #2; เพลงสดุดี 107:10-16; เพลงสดุดี 146:7,8; อิสยาห์ 9:2; อิส
ยาห์ 29:18; อิสยาห์ 32:3; อิสยาห์ 35:5,8; อิสยาห์ 40:4; อิสยาห์ 42:1; อิสยาห์ 
45:13; อิสยาห์ 48:17; อิสยาห์ 49:6,8,9; อิสยาห์ 51:4,5; อิสยาห์ 60:1-3; อิส

ยาห์ 61:1; เยเรมีย์ 31:8; เยเรมีย์ 32:39,41; ลูกา 1:69-72,78,79; ยอห์น 8:12; 
กิจการ 26:23; โรม 3:25,26; โรม 15:8,9; กาลาเทีย 3:15-17; เอเฟซัส 1:17,18; 
เอเฟซัส 5:8; 2 ทิ โมธี 2:26; ฮีบรู 1:8,9; ฮีบรู 8:6; ฮีบรู 9:15; ฮีบรู 12:24; ฮีบรู 

13:5,20; 1 เปโตร 2:9.

A05 ความสัมพันธ์ของพระเมสิอาห์กับ 
บิดาของพระองค์

B18 ความศักด์ิสิทธิ์ ความงามและความ
ย่ิงใหญ่ของ พระเมสิอาห์

อิสยาห์ 42:21 เพราะเห็นแก่ความชอบ
ธรรมของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงพอ
พระทัย ที่จะเชิดชูพระราชบัญญัติและ
กระท�าให้พระราชบัญญัตินั้นมีเกียรติ

มัทธิว 3:17 และดูเถิด มีพระสุรเสียง
ตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า «ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รัก
ของเรา เราชอบใจท่านมาก»

มัทธิว 5:17 อย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะ

ท�าลายพระราชบัญญัติหรือค�าของศาสดา
พยากรณ์เสีย เรามิ ได้มาเพื่อจะท�าลาย แต่
มาเพื่อจะให้ส�าเร็จ

ยอห์น 8:29 และพระองค์ผู้ทรงใช้เรา
มาก็ทรงสถิตอยู่กับเรา พระบิดามิ ได้ทรง
ทิ้งเราไว้ตามล�าพัง เพราะว่าเราท�าตามชอบ
พระทัยพระองค์เสมอ»

ยอห์น 13:31 เมื่อเขาออกไปแล้ว พระเยซู
จึงตรัสว่า «บัดนี้บุตรมนุษย์ก็ ได้รับเกียรติ
แล้ว และพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะ
บุตรมนุษย์

ยอห์น 15:10 ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติ
ตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะยึดมั่นอยู่ ใน
ความรักของเรา เหมือนดังที่เราประพฤติ
ตามพระบัญญัติของพระบิดาเรา และยึด
มั่นอยู่ ในความรักของพระองค์

ยอห์น 17:4 ข้าพระองค์ ได้ถวายเกียรติ
แด่พระองค์ ในโลก ข้าพระองค์ ได้กระท�า
พระราชกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์
กระท�านั้นส�าเร็จแล้ว

5 บัดนี้ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้า
พระองค์ ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของ
พระองค์ คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ ได้มีร่วม
กับพระองค์ก่อนที่ โลกนี้มีมา

โรม 10:4    เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบ
ของพระราชบัญญัติ เพื่อให้ทุกคนที่มีความ
เชื่อได้รับความชอบธรรม

ดูที่: เพลงสดุดี 40:8; มัทธิว 5:18-20; มัทธิว 17:5; โรม 3:26,31; โรม 7:12; 
โรม 8:3; กาลาเทีย 3:13,21; กาลาเทีย 5:22,23; ฟีลิปปี 3:9; ฮีบรู 8:10.
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B01 พระเมสิอาห์คือพระบุตรของพระเจ้า
D09 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ช่วยให้รอด
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์
H11 พระเมสิอาห์จักได้รับการยกย่อง

อิสยาห์ 43:1 บัดนี้ พระเยโฮวาห์ผู้ ได้
สร้างท่าน โอ ยาโคบ พระองค์ผู้ ได้ทรงปั้น
ท่าน โอ อิสราเอล ตรัสดังนี้ว่า «อย่ากลัวเลย 
เพราะเราได้ ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตาม
ชื่อ เจ้าเป็นของเรา

2 เมื่อเจ้าลุยข้ามน�้า เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้าม
แม่น�้า น�้าจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะ
ไม่ ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า

อิสยาห์ 43:3-4
อิสยาห์ 43:5 อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับ

เจ้า เราจะน�าเชื้อสายของเจ้ามาจากตะวัน
ออก และเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตก

6 เราจะพูดกับทิศเหนือว่า `ปล่อยเถิด› และ
กับทิศใต้ว่า `อย่ายึดไว้› จงน�าบรรดาบุตร
ชายของเรามาแต่ ไกล และเหล่าธิดาของเรา
จากปลายแผ่นดินโลก

7 คือทุกคนที่เขาเรียกตามนามของเรา เพราะ
เราได้สร้างเขาเพื่อสง่าราศีของเรา เราได้ปั้น
เขา เออ เราได้สร้างเขาไว้»

อิสยาห์ 43:8-9
อิสยาห์ 43:10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «เจ้า

ทั้งหลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้รับใช้
ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้ว เพื่อเจ้าจะรู้จัก
และเชื่อถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้น
แหละ ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระเจ้าใดถูกปั้น
ขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่มี

11 เรา เราคือพระเยโฮวาห์ และนอกจากเรา
ไม่มีพระผู้ช่วยให้รอด

12 เมื่อไม่มีพระอื่นในหมู่พวกเจ้า เราแจ้งให้
ทราบและช่วยให้รอดและพิสูจน์ ให้เห็น 
ฉะนั้นเจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเราว่าเรา
เป็นพระเจ้า» พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

อิสยาห์ 43:13-17

อิสยาห์ 43:18 อย่าจดจ�าสิ่งล่วงแล้วนั้น อย่า
พิเคราะห์สิ่งเก่าก่อน

19 ดูเถิด เราจะกระท�าสิ่งใหม่ บัดนี้จะงอกขึ้น
มาแล้ว เจ้าจะไม่เห็นหรือ เราจะท�าทางใน
ถิ่นทุรกันดารและแม่น�้าในที่แห้งแล้ง

20 สัตว์ป่าในทุ่งจะให้เกียรติเรา คือมังกรและ
นกเค้าแมว เพราะเราให้น�้าในถิ่นทุรกันดาร 
ให้แม่น�้าในที่แห้งแล้ง เพื่อให้น�้าดื่มแก่
ชนชาติผู้เลือกสรรของเรา

21 คือชนชาติที่เราปั้นเพื่อเราเอง เพื่อเขาจะ
ถวายสรรเสริญเรา

มัทธิว 12:18 `ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราซึ่ง
เราได้เลือกสรรไว้ ที่รักของเรา ผู้ซึ่งจิตใจเรา
โปรดปราน เราจะเอาวิญญาณของเราสวม
ท่านไว้ ท่านจะประกาศการพิพากษาแก่
พวกต่างชาติ

มัทธิว 16:16 ซี โมนเปโตรทูลตอบว่า 
«พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของ
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่»

ลูกา 1:47 และวิญญาณของข้าพเจ้าก็
เกิดความยินดี ในพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด
ของข้าพเจ้า

ลูกา 2:11 เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วย
ให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสต์เจ้า 
มาบังเกิดที่เมืองดาวิด

ยอห์น 1:7 ท่านผู้นี้มาเพื่อเป็นพยาน 
เพื่อเป็นพยานถึงความสว่างนั้น เพื่อคนทั้ง
ปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่าน

8 ท่านไม่ ใช่ความสว่างนั้น แต่ทรงใช้มาเพื่อ
เป็นพยานถึงความสว่างนั้น

ยอห์น 6:69 และข้าพระองค์ทั้งหลาย
ก็เชื่อและแน่ ใจแล้วว่า พระองค์ทรงเป็น
พระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงด�ารง
พระชนม์»

อิสยาห์
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ยอห์น 15:27 และท่านทั้งหลายก็จะเป็น
พยานด้วย เพราะว่าท่านได้อยู่กับเราตั้งแต่
แรกแล้ว»

กิจการ 1:8 แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับ
พระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่าน
ทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุง
เยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย 
และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก»

กิจการ 4:12 ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย 
ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่
ทรงโปรดให้มี ในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า»

1 ยอห์น 4:14 และเราทั้งหลายได้เห็นและ
เป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมา
เพื่อเป็นผู้ช่วยมนุษย์ โลกให้รอด

ดูที่: #1; #2; อิสยาห์ 12:2; อิสยาห์ 44:7,8; อิสยาห์ 45:21,22; อิสยาห์ 46:10; โฮ
เชยา 13:4; ลูกา 4:41; ยอห์น 11:27; ยอห์น 16:14; ทิตัส 3:4-6; 2 เปโตร 3:18.

D05 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไถ่บาป

อิสยาห์ 44:1 โอ ยาโคบผู้รับใช้ของเรา 
อิสราเอลผู้ซึ่งเราเลือกสรรไว้ จงฟังซิ

2 พระเยโฮวาห์ผู้ทรงสร้างเจ้า ผู้ทรงปั้นเจ้า
ตั้งแต่ ในครรภ์และจะช่วยเจ้า ตรัสดังนี้ว่า 
«โอ ยาโคบผู้รับใช้ของเรา เยชูรูน ผู้ซึ่งเรา
เลือกสรรไว้ อย่ากลัวเลย

เพลงสดุดี 105:6 โอ เชื้อสายของอับราฮัม 
ผู้รับใช้ของพระองค์ เชื้อสายของยาโคบ ผู้
เลือกสรรของพระองค์

เพลงสดุดี 105:43 พระองค์จึงทรง
น�าประชาชนของพระองค์ออกมาด้วยความ
ชื่นบาน ทรงน�าผู้ที่เลือกสรรไว้นั้นด้วยความ
เบิกบานใจ

มัทธิว 24:31 พระองค์จะทรงใช้เหล่าทูต
สวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดัง
ยิ่งนัก ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรง
เลือกสรรไว้แล้วทั้งสี่ทิศนั้น ตั้งแต่ที่สุดฟ้า
ข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น

โรม 2:28    เพราะว่ายิวแท้ มิ ใช่คนที่เป็นยิว
แต่ภายนอกเท่านั้น และการเข้าสุหนัตแท้
ก็ ไม่ ใช่การเข้าสุหนัตซึ่งปรากฏที่เนื้อหนัง
เท่านั้น

29 คนที่เป็นยิวแท้ คือคนที่เป็นยิวภายใน และ
การเข้าสุหนัตแท้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจ
ตามจิตวิญญาณ มิ ใช่ตามตัวบทบัญญัติ 
คนอย่างนั้นพระเจ้าสรรเสริญ มนุษย์ ไม่
สรรเสริญ

โรม 11:7     ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร พวก
อิสราเอลไม่พบสิ่งที่เขาแสวงหา แต่คนที่
พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้นั้นเป็นผู้ ได้พบ และ
คนนอกนั้นก็มี ใจแข็งกระด้างไป

โรม 11:28 ในเรื่องข่าวประเสริฐนั้น เขา
เหล่านั้นก็เป็นศัตรูเพื่อประโยชน์ของพวก
ท่าน แต่ถ้าว่าตามที่ ได้ทรงเลือกไว้ เขาทั้ง
หลายก็เป็นที่รักเนื่องจากบรรพบุรุษของเขา

29 เพราะว่าพระเจ้ามิ ได้ทรงกลับพระทัยใน
การที่ ได้ทรงให้ของประทานและทรงเรียกไว้

โคโลสี 3:12 เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็น
พวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่
บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจ
เมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจ
อดทนไว้นาน

1 เธสะโลนิกา 1:4 พี่น้องทั้งหลาย ผู้
เป็นที่รัก เราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงสรร
ท่านทั้งหลายไว้แล้ว

2 เธสะโลนิกา 2:13 พี่น้องทั้งหลาย ผู้
เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจ�าต้อง

อิสยาห์ 43& 44 อิสยาห์ 44
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ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ 
เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่
เริ่มแรกให้ถึงที่รอด โดยพระวิญญาณทรง
ช�าระตั้งท่านไว้ ให้บริสุทธิ์ และโดยท่านได้
เชื่อความจริง

1 เปโตร 2:9 แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่
พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุ โรหิต
หลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติ
ของพระองค์ โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลาย
จะได้ส�าแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ ได้
ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความ
มืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของ
พระองค์

2 เปโตร 1:10 เพราะฉะนั้น พี่น้องทั้ง
หลาย จงยิ่งอุตส่าห์กระท�าตนให้เป็นไปตาม
ที่พระเจ้าทรงเรียก และทรงเลือกท่านไว้
แล้วนั้น เพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้น 
ท่านจะไม่สะดุดล้มเลย

ดูที่: เพลงสดุดี 106:5; อิสยาห์ 41:8,9; อิสยาห์ 45:4; เยเรมีย์ 31:3; อาโมส 
3:1,2; มาระโก 13:27; โรม 8:33.

G04 พระเมสิอาห์จักเปิดเผยถึงจิต
วิญญาณของพระองค์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

อิสยาห์ 44:3 เพราะเราจะเทน�้าลงบนผู้ที่
กระหาย และล�าธารลงบนดินแห้ง เราจะเท
วิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเจ้า และ
พรของเราเหนือลูกหลานของเจ้า

4 เขาทั้งหลายจะงอกขึ้นมาท่ามกลางหญ้า 
เหมือนต้นไค้ข้างล�าธารน�้าไหล

5 ผู้นี้จะว่า `ข้าเป็นของพระเยโฮวาห์› และอีก
ผู้หนึ่งจะเรียกชื่อตนเองด้วยนามของยาโคบ 
และอีกผู้หนึ่งจะเขียนไว้บนมือของตนว่า 
`ของพระเยโฮวาห์› และขนานนามสกุลของ

ตนด้วยนามของอิสราเอล»
6 พระเยโฮวาห์ พระบรมมหากษัตริย์แห่ง

อิสราเอล และผู้ ไถ่ของเขา พระเยโฮวาห์
จอมโยธา ตรัสดังนี้ว่า «เราเป็นผู้ต้นและเรา
เป็นผู้ปลาย นอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้า

อิสยาห์ 44:7-8

อิสยาห์ 41:4 ผู้ ใดได้ประกอบกิจและ
กระท�าเช่นนี้ เรียกบรรดาชั่วทิตย์จะไม่
ท�าลายเขา เพราะพระองค์ซึ่งเมตตาอายุทั้ง
หลายออกมาตั้งแต่เดิม เราเองคือพระเยโฮ
วาห์ผู้เป็นปฐม และกับกาลอวสาน เราคือผู้
นั้น

อิสยาห์ 49:10 เขาทั้งหลายจะไม่หิวหรือ
กระหาย ความร้อนหรือดวงอาเขาจะทรงน�า
เขาไป และจะน�าเขาไปตามน�้าพุ

เอเสเคียล 39:29    และเราจะไม่ซ่อนหน้า
ของเราไว้จากเขาทั้งหลายอีกเลย เมื่อเรา
เทวิญญาณของเราเหนือวงศ์วานอิสราเอล 
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ»

ยอห์น 7:37 ในวันที่สุดท้ายของเทศกาล
ซึ่งเป็นวันใหญ่นั้น พระเยซูทรงยืนและ
ประกาศว่า «ถ้าผู้ ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหา
เราและดื่ม

38 ผู้ที่เชื่อในเรา ตามที่พระคัมภีร์ ได้กล่าวไว้
แล้วว่า `แม่น�้าที่มีน�้าประกอบด้วยชีวิตจะ
ไหลออกมาจากภายในผู้นั้น›»

39 (สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ
ซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่
ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ เพราะ
พระเยซูยังมิ ได้รับสง่าราศี)

กิจการ 2:17 `พระเจ้าตรัสว่า ต่อมาใน
วันสุดท้าย เราจะเทพระวิญญาณของเรามา
เหนือเนื้อหนังทั้งปวง บุตรชายบุตรสาวของ
ท่านจะพยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะเห็น
นิมิต และคนแก่จะฝันเห็น

อิสยาห์

อิสยาห์ 44 อิสยาห์ 44



257

กิจการ 2:33 เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์
เบื้องขวาของพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ขึ้น 
และครั้นพระองค์ ได้ทรงรับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา 
พระองค์ ได้ทรงเทฤทธิ์เดชนี้ลงมา ดังที่
ท่านทั้งหลายได้ยินและเห็นแล้ว

กิจการ 5:14 มีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อ
ถือ ได้เข้ามาเป็นสาวกขององค์พระผู้เป็น
เจ้ามากกว่าก่อน)

วิวรณ์ 21:6 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า 
«ส�าเร็จแล้ว เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็น
ปฐมและอวสาน ผู้ ใดกระหาย เราจะให้ผู้
นั้นดื่มจากบ่อน�้าพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสีย
อะไรเลย

ดูที่: #1; #2; อิสยาห์ 32:15; อิสยาห์ 35:6,7; อิสยาห์ 41:17; อิสยาห์ 
43:10,11,19,20; อิสยาห์ 48:12; อิสยาห์ 59:20,21; เอเสเคียล 34:26; โยเอล 
2:28; โยเอล 3:18; มีคาห์ 4:2; เศคาริยาห์ 8:20-23; เศคาริยาห์ 12:10; มัทธิว 

25:34; มัทธิว 27:37; กิจการ 2:41-47; กิจการ 4:4; กิจการ 10:45; 1 ทิ โมธี 
3:16; ทิตัส 3:5,6; วิวรณ์ 1:8,11,17; วิวรณ์ 2:8; วิวรณ์ 22:13,17.

A06 พระเมสิอาห์คือผู้สร้าง
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H11 พระเมสิอาห์จักได้รับการยกย่อง

อิสยาห์ 44:21 โอ ยาโคบและอิสราเอลเอ๋ย 
จงจ�าสิ่งเหล่านี้ เพราะเจ้าเป็นผู้รับใช้ของ
เรา เราได้ปั้นเจ้า เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา โอ 
อิสราเอลเอ๋ย เราจะไม่ลืมเจ้า

22 เราได้ลบล้างการละเมิดของเจ้าเสียเหมือน
เมฆทึบ และลบล้างบาปของเจ้าเหมือนเมฆ 
จงกลับมาหาเรา เพราะเราได้ ไถ่เจ้าแล้ว

23 โอ ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงร้องเพลงเพราะพระเย
โฮวาห์ทรงกระท�าการนี้ โอ ห้วงลึกของแผ่น
ดินโลกเอ๋ย จงโห่ร้อง โอ ภูเขาเอ๋ย จงร้อง
เป็นเพลงออกมา โอ ป่าไม้เอ๋ย และต้นไม้
ทุกต้นในนั้นด้วย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรง

ไถ่ยาโคบ และจะทรงรับเกียรติ ในอิสราเอล
24 พระเยโฮวาห์ผู้ ไถ่ของเจ้า ผู้ปั้นเจ้าตั้งแต่

ในครรภ์ ตรัสดังนี้ว่า «เราคือพระเยโฮวาห์ 
ผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัด ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์แต่
ล�าพัง ผู้ทรงกางแผ่นดินโลกด้วยตัวเราเอง

25 ผู้กระท�าให้ลางของคนมุสาไม่ขลัง และ
กระท�าพวกโหรให้บ้าๆบอๆ ผู้หันคนฉลาด
ให้กลับหลัง และกระท�าให้ความรู้ของเขา
เขลาไป

26 ผู้รับรองถ้อยค�าของผู้รับใช้ของพระองค์ 
และให้สัมฤทธิ์ผลตามแผนงานแห่งทูตของ
พระองค์ ผู้กล่าวถึงเยรูซาเล็มว่า `จะมีคน
อาศัยอยู่› และถึงหัวเมืองยูดาห์ว่า `จะมีคน
มาสร้างขึ้น และเราจะยกสิ่งสลักหักพังของ
มันขึ้น›

อาโมส 9:14 เราจะให้อิสราเอลประชาชน
ของเรากลับสู่สภาพเดิม เขาจะสร้างเมืองที่
พังนั้นขึ้นใหม่และเข้าอาศัยอยู่ เขาจะปลูก
สวนองุ่นและดื่มน�้าองุ่นของสวนนั้น เขาจะ
ท�าสวนผลไม้และรับประทานผลของมัน

ยอห์น 1:3 พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวง
ขึ้นมา และในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสัก
สิ่งเดียวที่ ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

1 โครินธ์ 8:6 แต่ว่าส�าหรับพวกเรานั้น
มีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา และสิ่ง
สารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์ และ
เราอยู่ ในพระองค์ และเรามีพระเยซูคริสต์
เจ้าองค์เดียว และสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดย
พระองค์ และเราก็เป็นมาโดยพระองค์

ฮีบรู 1:1 ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธี
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ต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดา
พยากรณ์

2 แต่ ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์ ได้ตรัส
แก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองค์
ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็น
มรดก พระองค์ ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล
โดยพระบุตร

1 เปโตร 1:18 ท่านรู้ว่า พระองค์ ได้ทรงไถ่
ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหา
สาระมิ ได้ ซึ่งท่านได้รับเป็นประเพณีต่อ
จากบรรพบุรุษของท่าน มิ ได้ ไถ่ ไว้ด้วยสิ่งที่
เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง

19 แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามาก
ของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจาก
ต�าหนิหรือจุดด่างพร้อย

1 เปโตร 4:11 ถ้าผู้หนึ่งผู้ ใดจะกล่าวสั่ง
สอน ก็ ให้กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้า 
ถ้าคนใดรับการปรนนิบัติ ก็ ให้ปรนนิบัติ
ตามก�าลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานนั้น 
เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติ ในการทั้ง
ปวงโดยพระเยซูคริสต์ การสรรเสริญและไอ
ศวรรยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็น
นิตย์ เอเมน

วิวรณ์ 5:11 แล้วข้าพเจ้าก็มองดู และ
ข้าพเจ้าได้ยินเสียงทูตสวรรค์เป็นอันมาก
นับเป็นโกฏิๆเป็นแสนๆ ซึ่งอยู่ล้อมรอบ
พระที่นั่งรอบสิ่งที่มีชีวิตอยู่และผู้อาวุโสทั้ง
หลายนั้น

12 ร้องเสียงดังว่า «พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลง
พระชนม์แล้วนั้น เป็นผู้ที่สมควรได้รับฤทธิ์
เดช ทรัพย์สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ 
สง่าราศี และค�าสดุดี»

13 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ทั้ง
ในสวรรค์ ในแผ่นดินโลก ใต้แผ่นดินโลก 
ในมหาสมุทร และบรรดาที่อยู่ ในที่เหล่านั้น 
ร้องว่า «ขอให้ค�าสดุดีและเกียรติ และสง่า
ราศีและฤทธิ์เดช จงมีแด่พระองค์ผู้ประทับ

บนพระที่นั่ง และแด่พระเมษโปดกตลอด
ไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1; #2; เพลงสดุดี 103:12; อิสยาห์ 1:18; อิสยาห์ 40:22; อิสยาห์ 43:25; 
อิสยาห์ 45:12,13; อิสยาห์ 49:13; อิสยาห์ 51:13; อิสยาห์ 61:4; เยเรมีย์ 3:12-

14; เยเรมีย์ 33:8; เอเสเคียล 36:10; กิจการ 3:19; โรม 11:28,29; เอเฟซัส 3:9; 
โคโลสี 1:12-18; ฮีบรู 1:10-12; วิวรณ์ 12:12; วิวรณ์ 18:20; วิวรณ์ 19:1-6.

D05 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไถ่บาป
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

อิสยาห์ 45:17 แต่อิสราเอลนั้นพระเยโฮ
วาห์ทรงช่วยให้รอด ด้วยความรอดเนือง
นิตย์ เจ้าจะไม่ต้องอับอายหรือขายหน้า
ตลอดไปเป็นนิตย์

18 เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ 
พระเจ้าเองทรงปั้นแผ่นดินโลกและท�ามัน
ไว้ พระองค์ทรงสถาปนามันไว้ พระองค์มิ ได้
ทรงสร้างมันไว้ ให้ยุ่งเหยิง พระองค์ทรงปั้น
มันไว้ ให้มีคนอาศัย ตรัสดังนี้ว่า «เราคือพระ
เยโฮวาห์ และไม่มีอื่นใดอีก

กิจการ 13:39 และโดยพระองค์นั้น ทุกคน
ที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่าง ซึ่งจะพ้นไม่ ได้
โดยพระราชบัญญัติของโมเสส

โรม 2:28    เพราะว่ายิวแท้ มิ ใช่คนที่เป็นยิว
แต่ภายนอกเท่านั้น และการเข้าสุหนัตแท้
ก็ ไม่ ใช่การเข้าสุหนัตซึ่งปรากฏที่เนื้อหนัง
เท่านั้น

29 คนที่เป็นยิวแท้ คือคนที่เป็นยิวภายใน และ
การเข้าสุหนัตแท้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจ
ตามจิตวิญญาณ มิ ใช่ตามตัวบทบัญญัติ 
คนอย่างนั้นพระเจ้าสรรเสริญ มนุษย์ ไม่
สรรเสริญ

โรม 8:1 เหตุฉะนั้นการปรับโทษจึงไม่มีแก่คน
ทั้งหลายที่อยู่ ในพระเยซูคริสต์ ผู้ ไม่ด�าเนิน
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ตามฝ่ายเนื้อหนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ

โรม 11:25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาใน
ข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือ
เรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้เข้ามา
ครบจ�านวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็
จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

2 โครินธ์ 5:21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรง
กระท�าพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความ
บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคน
ชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

ดูที่: #1; #2; อิสยาห์ 26:4; โรม 3:24,25; โรม 5:1,18,19; 1 โครินธ์ 1:30,31; 1 
โครินธ์ 6:11; ฟีลิปปี 3:8,9; ยอห์น 4:15.

D09 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ช่วยให้รอด
E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์

ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

อิสยาห์ 45:21 จงแจ้งเรื่องและน�าเข้ามา
ใกล้ เออ ให้เขาทั้งหลายปรึกษาหารือกัน 
ใครเล่าสิ่งนี้ ให้ฟังนมนานแล้ว ใครแจ้งให้
ทราบมาตั้งแต่เก่าก่อน ไม่ ใช่เราหรือ คือ
พระเยโฮวาห์ นอกจากเราไม่มีพระเจ้าอื่น
เลย พระเจ้าผู้ชอบธรรมและพระผู้ช่วยให้
รอด ไม่มีอื่นใดนอกเหนือเรา

22 มวลมนุษย์ทั่วแผ่นดินโลกเอ๋ย จงหันมา

หาเราและรับการช่วยให้รอด เพราะเราเป็น
พระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก

23 เราได้ปฏิญาณโดยตัวเราเอง ถ้อยค�าได้ออก
ไปจากปากของเราด้วยความชอบธรรมซึ่งจะ
ไม่กลับว่า `หัวเข่าทุกหัวเข่าจะต้องคุกกราบ
ลงต่อเรา และลิ้นทุกลิ้นจะต้องปฏิญาณต่อ
เรา›

24 แน่นอนผู้หนึ่งจะพูดว่า `ในพระเยโฮวาห์ข้า
มีความชอบธรรมและอานุภาพ› มนุษย์ทั้ง
หลายจะมาหาพระองค์ บรรดาผู้ที่แค้นเคือง
ต่อพระองค์จะอับอายขายหน้า

25 เชื้อสายทั้งสิ้นของอิสราเอลจะชอบธรรม
และสดุดีภูมิ ใจในพระเยโฮวาห์»

ยอห์น 3:16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก 
จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะ
ไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 6:40 เพราะนี่แหละเป็นพระ
ประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามานั้น ที่จะให้ทุก
คนที่เห็นพระบุตร และเชื่อในพระบุตรได้มี
ชีวิตนิรันดร์ และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาใน
วันสุดท้าย»

โรม 9:33    ดังที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `จงดูเถิด 
เราได้วางศิลาก้อนหนึ่งไว้ ในศิ โยนซึ่งจะ
ท�าให้สะดุด และหินก้อนหนึ่งซึ่งจะท�าให้ล้ม 
แต่ผู้ ใดที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ ได้รับ
ความอับอาย›

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

โรม 14:10 แต่ตัวท่านเล่า เหตุไฉนท่าน
จึงกล่าวโทษพี่น้องของท่าน หรือเหตุไฉน
ท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่าน เพราะว่าเรา
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ทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของ
พระคริสต์

11 เพราะมีค�าเขียนไว้ว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ตรัสว่า «เรามีชีวิตอยู่ฉันใด หัวเข่าทุกหัวเข่า
จะต้องคุกกราบลงต่อเรา และลิ้นทุกลิ้นจะ
ต้องร้องสรรเสริญพระเจ้า»›

12 ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัว
เองต่อพระเจ้า

ดูที่: #1; #2; ปฐมกาล 22:15-18; เพลงสดุดี 65:5; เศคาริยาห์ 12:10; ฮีบรู 
12:2.

E08 ความยุติธรรมของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

อิสยาห์ 46:3 โอ วงศ์วานของยาโคบ
เอ๋ย จงฟังเรา คือบรรดาคนที่เหลืออยู่ ใน
วงศ์วานของอิสราเอล ผู้ซึ่งเราอุ้มมาตั้งแต่
ก�าเนิด ชูมาตั้งแต่ ในครรภ์

4 จนกระทั่งเจ้าแก่ เราก็คือพระองค์นั้น เรา
จะอุ้มเจ้าจนเจ้าถึงผมหงอก เราได้สร้าง เรา
จะชูไว้ เราจะอุ้มและเราจะช่วยให้พ้น

13 เราจะน�าความชอบธรรมของเรามาใกล้ มัน
จะไม่ ไกลเลย และความรอดของเราจะ
ไม่รอช้า เราจะใส่ความรอดที่ศิ โยน เพื่อ
อิสราเอล สง่าราศีของเรา»

โรม 1:17     เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความ
ชอบธรรมของพระเจ้าก็ ได้แสดงออก โดย
เริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตาม
ที่มีเขียนไว้แล้วว่า `คนชอบธรรมจะมีชีวิต
ด�ารงอยู่ โดยความเชื่อ›

โรม 3:21    แต่บัดนี้ ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบ

ธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือ
พระราชบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติกับพวก
ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานอยู่

22 คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรง
ประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์
ส�าหรับทุกคนและแก่ทุกคนที่เชื่อ เพราะว่า
คนทั้งหลายไม่ต่างกัน

โรม 10:3     เพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรม
ของพระเจ้า แต่อุตส่าห์จะตั้งความชอบ
ธรรมของตนขึ้น เขาจึงไม่ ได้ยอมอยู่ ใน
ความชอบธรรมของพระเจ้า

4 เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของพระ
ราชบัญญัติ เพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับ
ความชอบธรรม

5 โมเสสได้เขียนเรื่องความชอบธรรมซึ่งมี
พระราชบัญญัติเป็นมูลฐานว่า `คนใดที่
ประพฤติตามสิ่งเหล่านั้นจะได้ชีวิตโดยการ
ประพฤตินั้น›

6 แต่ความชอบธรรมที่มีความเชื่อเป็นมูลฐาน
ว่าอย่างนี้ว่า «อย่านึกในใจของตัวว่า ใครจะ
ขึ้นไปบนสวรรค์» (คือจะเชิญพระคริสต์ลง
มาจากเบื้องบน)

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

ดูที่: #1; #2.

D05 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไถ่บาป

อิสยาห์ 47:4 พระผู้ ไถ่ของเรา พระนาม
ของพระองค์คือ พระเยโฮวาห์จอมโยธา ทรง
เป็นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล

อิสยาห์ 45 & 46 อิสยาห์ 46 & 47

อิสยาห์
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อิสยาห์ 44:6 พระเยโฮวาห์ พระบรมมหา
กษัตริย์แห่งอิสราเอล และผู้ ไถ่ของเขา พระ
เยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสดังนี้ว่า «เราเป็นผู้
ต้นและเราเป็นผู้ปลาย นอกจากเราแล้วไม่มี
พระเจ้า

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

วิวรณ์ 1:8 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่า 
«เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและ
เป็นอวสาน ผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ ผู้ ได้ทรง
เป็นอยู่ ในกาลก่อน ผู้จะเสด็จมานั้น และ
ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด»

ดูที่: ปฐมกาล 32:24-31; 2 ซามูเอล 22:3; โยบ 19:25; เพลงสดุดี 19:14; เพลง
สดุดี 78:35; อิสยาห์ 41:14; อิสยาห์ 44:24; อิสยาห์ 48:17; อิสยาห์ 49:7,26; อิส
ยาห์ 54:5,8; อิสยาห์ 59:20; อิสยาห์ 60:16; อิสยาห์ 63:16; วิวรณ์ 1:11; วิวรณ์ 

21:6; วิวรณ์ 22:13.

E01 พันธสัญญาต่างๆ ของพระเมสิอาห์

อิสยาห์ 48:15 เรา นี่เราเองได้พูด เออ เรา
ได้เรียกท่าน เราได้น�าท่านมา และท่านจะ
จ�าเริญในทางของท่าน

16 จงเข้ามาใกล้เรา ฟังเรื่องนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นเรา
มิ ได้พูดในที่ลี้ลับ ตั้งแต่มันเกิดมา เราก็ ได้
อยู่ที่นั่นแล้ว» และบัดนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าและพระวิญญาณของพระองค์ ได้
ทรงใช้ข้าพเจ้ามา

17 พระเยโฮวาห์ ผู้ ไถ่ของเจ้า องค์บริสุทธิ์ของ
อิสราเอล ตรัสดังนี้ว่า «เราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า ผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์
ของเจ้า ผู้น�าเจ้าในทางที่ควรเจ้าจะไป

ลูกา 4:18 `พระวิญญาณแห่งองค์

พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะ
ว่าพระองค์ ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน 
พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะ
ได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ

ยอห์น 3:34 เพราะพระองค์ ผู้ที่พระเจ้า
ทรงใช้มานั้น ทรงกล่าวพระวจนะของ
พระเจ้า เพราะพระเจ้ามิ ได้ทรงประทาน
พระวิญญาณอย่างจ�ากัดแด่พระองค์

ยอห์น 6:45 มีค�าเขียนไว้ ในคัมภีร์ศาสดา
พยากรณ์ว่า `ทุกคนจะเรียนรู้จากพระเจ้า› 
เหตุฉะนั้นทุกคนที่ ได้ยินได้ฟัง และได้เรียน
รู้จากพระบิดาก็มาถึงเรา

ยอห์น 18:20 พระเยซูตรัสตอบท่านว่า 
«เราได้กล่าวให้ โลกฟังโดยเปิดเผย เราสั่ง
สอนเสมอทั้งในธรรมศาลาและที่ ในพระ
วิหารที่พวกยิวเคยชุมนุมกัน และเราไม่ ได้
กล่าวสิ่งใดอย่างลับๆเลย

ยอห์น 20:21 พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีก
ว่า «สันติสุขจงด�ารงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด 
พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ ใช้ท่านทั้ง
หลายไปฉันนั้น»

22 ครัน้พระองคต์รัสดงันัน้แลว้จงึทรงระบาย
ลมหายใจออกเหนอืเขา และตรสักบัเขาวา่ 
«ทา่นท้ังหลายจงรบัพระวญิญาณบริสทุธิเ์ถิด

เอเฟซัส 4:21 ถ้าแม้ท่านได้ฟังเรื่อง
พระองค์ และได้รับการสอนโดยพระองค์
ตามความจริงซึ่งมีอยู่ ในพระเยซูแล้ว

ดูที่: เพลงสดุดี 32:8; อิสยาห์ 49:9,10.

อิสยาห์ 47 & 48 อิสยาห์ 48

อิสยาห์
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C01 การประสูติของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

อิสยาห ์49:1 โอ เกาะทัง้หลายเอย๋ จง
ฟังขา้พเจ้า เจ้าชนชาตทิัง้หลายแต่ ไกล
เอ๋ย จงฟัง พระเยโฮวาห์ทรงเรยีกข้าพเจา้
ตัง้แต่ ในครรภ ์พระองคท์รงกลา่วถงึช่ือ
ขา้พเจ้าตัง้แตอ่ยู่ ในทอ้งมารดาขา้พเจา้

มัทธิว 1:20 แต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่อง
นี้อยู่ ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็น
เจ้า มาปรากฏแก่ โยเซฟในความฝันว่า «โย
เซฟ บุตรดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็น
ภรรยาของเจ้าเลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิ
ในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

21 เธอจะประสูติบุตรชาย แล้วเจ้าจะเรียกนาม
ของท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านจะโปรดช่วย
ชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาป
ของเขา»

ยอห์น 10:36 ทา่นทัง้หลายจะกลา่วหาทา่น
ที่พระบิดาได้ทรงตั้งไว้ และทรงใช้เข้ามาใน
โลกว่า `ท่านกล่าวค�าหมิ่นประมาท› เพราะ
เราได้กล่าวว่า `เราเป็นบุตรของพระเจ้า› 
อย่างนั้นหรือ

เอเฟซัส 2:17 และพระองค์ ได้เสด็จมา
ประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยู่ ไกล และแก่
คนที่อยู่ ใกล้

ฮีบรู 12:25 จงระวังให้ดี อย่าปฏิเสธไม่
ยอมฟังพระองค์ผู้ตรัสนั้น เพราะว่าถ้าเขา
เหล่านั้นที่ปฏิเสธไม่ยอมฟังค�าเตือนของ
พระองค์ที่พื้นแผ่นดินโลกไม่ ได้พ้นโทษ 
ถ้าเราเมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจาก
สวรรค์ เราทั้งหลายก็จะไม่ ได้พ้นโทษมาก
ยิ่งกว่านั้นอีก

1 เปโตร 1:19 แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอัน

มีราคามากของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่
ปราศจากต�าหนิหรือจุดด่างพร้อย

20 แท้จริงพระเจ้าได้ทรงด�าริพระคริสต์นั้น
ไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงให้พระคริสต์
ปรากฏพระองค์ ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อท่าน
ทั้งหลาย

ดูที่: เพลงสดุดี 71:5,6; อิสยาห์ 42:1-4,12; อิสยาห์ 45:22; อิสยาห์ 49:5; อิส
ยาห์ 51:5; อิสยาห์ 55:3; เศฟันยาห์ 2:11; ลูกา 1:15,31; ลูกา 2:10,11.

B16 อ�านาจและพละก�าลังของพระเมสิ
อาห์

อิสยาห์ 49:2 พระองค์ทรงท�าปากของ
ข้าพเจ้าเหมือนดาบคม พระองค์ทรง
ซ่อนข้าพเจ้าไว้ ในร่มพระหัตถ์ของ
พระองค์ พระองค์ทรงท�าข้าพเจ้าให้เป็น
ลูกศรขัดมัน พระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้า
ไว้เสียในแล่งของพระองค์

เพลงสดุดี 27:5 เพราะพระองค์จะทรงซ่อน
ข้าพเจ้าในที่ก�าบังของพระองค์ ในยามยาก
ล�าบาก พระองค์จะปิดข้าพเจ้าไว้ ในที่ซ่อน
เร้นแห่งพลับพลาของพระองค์ พระองค์จะ
ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา

เพลงสดุดี 45:5 ลูกธนูของพระองค์ท่านก็คม
อยู่ ในจิตใจของศัตรูของกษัตริย์ ชนชาติทั้ง
หลายจึงล้มอยู่ ใต้พระองค์ท่าน

เพลงสดุดี 91:15 เขาจะร้องทูลเรา และเราจะ
ตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามล�าบาก เรา
จะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขา

ฮีบรู 4:12 เพราะว่าพระวจนะของ
พระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่
เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุ
กระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูก

อิสยาห์

อิสยาห์ 49 อิสยาห์ 49
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และไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความ
คิดและความมุ่งหมายในใจด้วย

วิวรณ์ 1:16 พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ด
ดวงไว้ ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ 
และมีพระแสงสองคมที่คมกริบออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ และสีพระพักตร์
ของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสง
ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์

วิวรณ์ 2:12 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่ง
คริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่า `พระองค์
ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบตรัสดังนี้ว่า

วิวรณ์ 19:15 มีพระแสงคมออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้
ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วย
พระแสงนั้น และพระองค์จะทรงครอบ
ครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรง
เหยียบบ่อย�่าองุ่นแห่งพระพิ โรธอันเฉียบ
ขาดของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

ดูที่: เพลงสดุดี 45:2-5; เพลงสดุดี 91:11; อิสยาห์ 50:4; อิสยาห์ 51:16; อิส
ยาห์ 61:1-3; อิสยาห์ 66:19.

B14 พระเมสิอาห์คือพระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่
H11 พระเมสิอาห์จักได้รับการยกย่อง

อิสยาห์ 49:3 และพระองค์ตรัสกับ
ข้าพเจ้าว่า «เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา โอ 
อิสราเอล ซึ่งเราจะได้รับเกียรติ ในเจ้า»

ยอห์น 12:28 ข้าแต่พระบิดา ขอให้
พระนามของพระองค์ ได้รับเกียรติ» แล้ว
ก็มีพระสุรเสียงมาจากฟ้าว่า «เราได้ ให้รับ
เกียรติแล้ว และจะให้รับเกียรติอีก»

ยอห์น 17:1 พระเยซูตรัสดังนั้นแล้ว 

พระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้า
และตรัสว่า «พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้ว 
ขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ ได้รับ
เกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่
พระองค์

ยอห์น 17:4 ข้าพระองค์ ได้ถวายเกียรติ
แด่พระองค์ ในโลก ข้าพระองค์ ได้กระท�า
พระราชกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์
กระท�านั้นส�าเร็จแล้ว

ดูที่: ยอห์น 13:31,32; ฟีลิปปี 2:6-11.

E22 คนรับใช้พระเมสิอาห์จัก ได้รับการ
สรรเสริญ

F03 พระเมสิอาห์จักถูกปฏิเสธ

อิสยาห์ 49:4 แต่ข้าพเจ้าว่า «ข้าพเจ้าได้
ท�างานเปล่าดาย ข้าพเจ้าเปลืองแรงของ
ข้าพเจ้าเปล่าๆ อนิจจัง แต่แน่ละ ความ
ยุติธรรมอันควรตกแก่ข้าพเจ้าอยู่กับพระ
เยโฮวาห์ และงานของข้าพเจ้าอยู่กับ
พระเจ้าของข้าพเจ้า»

มัทธิว 17:17 พระเยซูตรัสตอบว่า «โอ 
คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฐิชั่ว เราจะ
ต้องอยู่กับท่านทั้งหลายนานเท่าใด เราจะ
ต้องอดทนเพราะท่านไปถึงไหน จงพาเด็ก
นั้นมาหาเราที่นี่เถิด»

มัทธิว 23:37 โอ เยรูซาเล็มๆ ที่ ได้ฆ่า
บรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขว้างผู้ที่
รับใช้มาหาเจ้าถึงตาย เราใคร่จะรวบรวมลูก
ของเจ้าไว้เนืองๆ เหมือนแม่ ไก่กกลูกอยู่ ใต้
ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ

ยอห์น 1:11 พระองค์ ได้เสด็จมายังพวก
ของพระองค์ และพวกของพระองค์นั้นหา
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ได้ต้อนรับพระองค์ ไม่

ยอห์น 17:4 ข้าพระองค์ ได้ถวายเกียรติ
แด่พระองค์ ในโลก ข้าพระองค์ ได้กระท�า
พระราชกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์
กระท�านั้นส�าเร็จแล้ว

5 บัดนี้ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้า
พระองค์ ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของ
พระองค์ คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ ได้มีร่วม
กับพระองค์ก่อนที่ โลกนี้มีมา

โรม 10:21 แต่ท่านได้กล่าวถึงพวก
อิสราเอลว่า `เรายื่นมือของเราออกตลอดวัน
ต่อชนชาติหนึ่งซึ่งไม่เชื่อฟังและดื้อรั้น›

2 โครินธ์ 12:15 และข้าพเจ้ามีความยินดีที่
จะเสียและสละแรงหมดเพื่อท่านทั้งหลาย 
แม้ว่าข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้นๆ ท่านกลับรัก
ข้าพเจ้าน้อยลง

กาลาเทีย 4:11 ข้าพเจ้าเกรงว่าการที่
ข้าพเจ้าได้ท�าเพื่อท่านนั้นจะไร้ประโยชน์

ฟีลิปปี 2:9 เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรง
ยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงที่สุดด้วย และได้ทรง
ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่
พระองค์

ฮีบรู 12:2 หมายเอาพระเยซูเป็นผู้
ริเริ่มความเชื่อ และผู้ทรงท�าให้ความเชื่อ
ของเราส�าเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีที่
มีอยู่ตรงหน้านั้น พระองค์ ได้ทรงทนเอา
กางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่ง
ส�าคัญอะไร และได้เสด็จประทับเบื้องขวา
พระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว

ดูที่: เพลงสดุดี 22:22-31; อิสยาห์ 40:10; อิสยาห์ 53:10-12; อิสยาห์ 62:11; 
อิสยาห์ 65:2.

A05 ความสัมพันธ์ของพระเมสิอาห์กับ 
บิดาของพระองค์

F03 พระเมสิอาห์จักถูกปฏิเสธ

อิสยาห์ 49:5 และบัดนี้พระเยโฮวาห์ 
ผู้ทรงปั้นข้าพเจ้าตั้งแต่ ในครรภ์ ให้
เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อจะน�ายาโค
บกลับมาหาพระองค์อีก ตรัสว่า «ถึงแม้
อิสราเอลจะไม่ถูกรวบรวมเข้ามา ข้าพเจ้า
ก็ยังได้รับเกียรติ ในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ และพระเจ้าของข้าพเจ้า
จะทรงเป็นก�าลังของข้าพเจ้า»

มัทธิว 15:24 พระองค์ตรัสตอบว่า «เรา
มิ ได้รับใช้มาหาผู้ ใด เว้นแต่แกะหลงของ
วงศ์วานอิสราเอล»

มัทธิว 23:37 โอ เยรูซาเล็มๆ ที่ ได้ฆ่า
บรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขว้างผู้ที่
รับใช้มาหาเจ้าถึงตาย เราใคร่จะรวบรวมลูก
ของเจ้าไว้เนืองๆ เหมือนแม่ ไก่กกลูกอยู่ ใต้
ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ

ยอห์น 1:11 พระองค์ ได้เสด็จมายังพวก
ของพระองค์ และพวกของพระองค์นั้นหา
ได้ต้อนรับพระองค์ ไม่

12 แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ พระองค์
ทรงประทานอ�านาจให้เป็นบุตรของพระเจ้า 
คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของ
พระองค์

ยอห์น 3:35 พระบิดาทรงรักพระบุตร
และทรงมอบทุกสิ่งไว้ ในพระหัตถ์ของ
พระองค์

ยอห์น 13:31 เมื่อเขาออกไปแล้ว พระเยซู
จึงตรัสว่า «บัดนี้บุตรมนุษย์ก็ ได้รับเกียรติ
แล้ว และพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะ
บุตรมนุษย์

32 ถ้าพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะพระบุตร 
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พระเจ้าก็จะทรงประทานให้พระบุตรมี
เกียรติ ในพระองค์เอง และพระเจ้าจะทรง
ให้มีเกียรติเดี๋ยวนี้

กิจการ 10:36 พระค�าที่พระเจ้าได้ทรงฝาก
ไว้กับชนชาติอิสราเอล คือการประกาศข่าวดี
เรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ (ผู้เป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวง)

วิวรณ์ 5:12 ร้องเสียงดังว่า «พระเมษ
โปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนั้น เป็น
ผู้ที่สมควรได้รับฤทธิ์เดช ทรัพย์สมบัติ 
ปัญญา อานุภาพ เกียรติ สง่าราศี และค�า
สดุดี»

ดูที่: เพลงสดุดี 110:1-3; อิสยาห์ 49:1; มัทธิว 3:17; มัทธิว 11:27; มัทธิว 17:5; 
มัทธิว 21:37-41; มัทธิว 28:18; ลูกา 19:42; โรม 15:8; เอเฟซัส 1:20-22; 1 เธ

สะโลนิกา 2:15,16; ยากอบ 5:20-27; 1 เปโตร 3:22.

A07 เขาจักเป็นพระเมสิอาห์ของอิสราเอล
D09 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ช่วยให้รอด
E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์

ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย
E26 การไถ่บาปของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

อิสยาห์ 49:6 พระองค์ตรัสว่า «ซึ่งเจ้า
จะเป็นผู้รับใช้ของเรา เพื่อจะยกบรรดา
ตระกูลของยาโคบขึ้น เพื่อจะให้อิสราเอล
ที่เหลืออยู่กลับสู่สภาพดีนั้น ดูเป็นการ
เล็กน้อยเกินไป เราจะมอบให้เจ้าเป็น
ความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ เพื่อ
ความรอดของเราจะถึงที่สุดปลายแผ่น
ดินโลกทางเจ้า»

ลูกา 2:32 เป็นสว่างส่องแสงแก่คน
ต่างชาติและเป็นสง่าราศีของพวกอิสราเอล 
ชนชาติของพระองค์»

ลูกา 24:46 พระองค์ตรัสกับเขาว่า «มี
ค�าเขียนไว้อย่างนั้นว่า พระคริสต์จะต้องทน
ทุกข์ทรมาน และเป็นขึ้นมาจากความตาย
ในวันที่สาม

47 และจะต้องประกาศในพระนามของ
พระองค์เรื่องการกลับใจใหม่ และเรื่องยก
บาปทั่วทุกประเทศ ตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม

กิจการ 13:46 แล้วเปาโลกับบารนาบัสมี ใจ
กล้า ได้กล่าวว่า «จ�าเป็นที่จะต้องกล่าวพระ
วจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อน 
แต่เมื่อท่านทั้งหลายปัดเสีย และตัดสิน
ว่าตนไม่สมควรที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ ดูเถิด 
พวกเราจะบ่ายหน้าไปหาคนต่างชาติ

47 ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสั่งเราอย่างนี้
ว่า `เราได้ตั้งเจ้าไว้ ให้เป็นความสว่างของคน
ต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลาย
รอด ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก›»

48 ฝ่ายคนต่างชาติเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็มีความ
ยินดี และได้สรรเสริญพระวจนะขององค์
พระผู้เป็นเจ้า และคนทั้งหลายที่ทรงหมาย
ไว้แล้วเพื่อให้ ได้ชีวิตนิรันดร์ก็ ได้เชื่อถือ

ฮีบรู 8:10 «นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะ
กระท�ากับวงศ์วานอิสราเอลภายหลังสมัย
นั้น» องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส «เราจะบรรจุ
ราชบัญญัติของเราไว้ ในจิตใจของเขาทั้ง
หลาย และจะจารึกมันไว้ที่ ในดวงใจของเขา
ทั้งหลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา 
และเขาจะเป็นประชาชนของเรา

ดูที่: #1; #2; อิสยาห์ 42:6; ยอห์น 1:4-9; กิจการ 26:18,32.
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B16 อ�านาจและพละก�าลังของพระเมสิ
อาห์

F03 พระเมสิอาห์จักถูกปฏิเสธ
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

อิสยาห์ 49:7 พระเยโฮวาห์ ผู้ ไถ่ของ
อิสราเอลและองค์บริสุทธิ์ ตรัสแก่ผู้ที่คน
ดูหมิ่นและแก่ผู้ที่ประชาชาติรังเกียจ 
ผู้เป็นผู้รับใช้ของผู้ครอบครองทั้ง
หลาย ดังนี้ว่า «กษัตริย์ทั้งหลายจะทอด
พระเนตรและทรงลุกยืน บรรดาเจ้านาย
จะกราบลง เพราะเหตุพระเยโฮวาห์ผู้
สัตย์ซื่อ องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล จะทรง
เลือกสรรเจ้า»

เพลงสดุดี 35:19 ขออย่าให้คู่อริอย่างไร้เหตุผล
นั้นมีความเปรมปรีดิ์เหนือข้าพระองค์ และ
อย่าให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์อย่าง
ไม่มีเหตุได้หลิ่วตาให้กัน

มัทธิว 27:22 ปีลาตจึงถามพวกเขาว่า «ถ้า
อย่างนั้น เราจะท�าอย่างไรแก่พระเยซูที่เรียก
ว่า พระคริสต์» เขาพากันร้องแก่ท่านว่า «ให้
ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด»

23 เจ้าเมืองถามว่า «ตรึงท�าไม เขาได้ท�าผิด
ประการใด» แต่เขาทั้งหลายยิ่งร้องว่า «ให้
ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด»

ยอห์น 7:47 พวกฟาริสีตอบเขาว่า «พวก
เจ้าถูกหลอกไปด้วยแล้วหรือ

48 มีผู้ ใดในพวกขุนนางหรือพวกฟาริสีเชื่อใน
ผู้นั้นหรือ

49 แต่ประชาชนหมู่นี้ที่ ไม่รู้พระราชบัญญัติก็
ต้องถูกสาปแช่งอยู่แล้ว»

ยอห์น 15:22 ถ้าเราไม่ ได้มาประกาศแก่
พวกเขา เขาก็คงจะไม่มีบาป แต่บัดนี้เขา
ไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขา

23 ผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเรา

ด้วย
24 ถ้า ณ ท่ามกลางพวกเขา เรามิ ได้กระท�าสิ่ง

ซึ่งไม่มีผู้อื่นได้กระท�าเลย พวกเขาก็จะไม่มี
บาป แต่เดี๋ยวนี้เขาก็ ได้เห็นและเกลียดชัง
ทั้งตัวเราและพระบิดาของเรา

25 แต่การนี้เกิดขึ้นเพื่อค�าที่เขียนไว้ ในพระ
ราชบัญญัติของพวกเขาจะส�าเร็จ ซึ่งว่า `เขา
ได้เกลียดชังเราโดยไร้เหตุ›

โรม 14:11 เพราะมีค�าเขียนไว้ว่า `องค์
พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่า «เรามีชีวิตอยู่
ฉันใด หัวเข่าทุกหัวเข่าจะต้องคุกกราบลง
ต่อเรา และลิ้นทุกลิ้นจะต้องร้องสรรเสริญ
พระเจ้า»›

ฟีลิปปี 2:10 เพื่อ `หัวเข่าทุกหัวเข่า› ใน
สวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่น
ดินโลกก็ดี `จะต้องคุกกราบลง› นมัสการใน
พระนามแห่งพระเยซูนั้น

11 และเพ่ือ `ลิน้ทุกลิน้จะยอมรบั› ว่าพระเยซู
ครสิตท์รงเปน็องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ อนัเปน็การ
ถวายพระเกยีรตแิดพ่ระเจา้พระบดิา

ดูที่: #1; #2; #4; เพลงสดุดี 22:6-8; เพลงสดุดี 69:7-9; เพลงสดุดี 109:3; อิส
ยาห์ 42:1; อิสยาห์ 52:15; อิสยาห์ 53:13; มัทธิว 20:28; มัทธิว 26:67; มัทธิว 

27:38-44; ลูกา 22:27; ลูกา 23:18,23,35; ยอห์น 18:40; ยอห์น 19:6,15; 1 เป
โตร 2:4.

E20 พระเมสิอาห์จักท�าข้อตกลงใหม่
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

อิสยาห์ 49:8 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า 
«ในเวลาอันชอบ เราได้ฟังเจ้า ในวันแห่ง
ความรอด เราได้ช่วยเจ้า เราจะรักษาเจ้า
ไว้ และมอบให้เจ้าเป็นพันธสัญญาของ
มนุษยชาติ เพื่อสถาปนาแผ่นดิน เพื่อ
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เป็นเหตุให้ ได้รับมรดกที่ร้างเปล่านั้น
9 เพื่อเจ้าจะกล่าวแก่ผู้ถูกจ�าจองว่า `ออก

ไปเถิด› ต่อบรรดาผู้ที่อยู่ ในความมืดว่า 
`จงปรากฏตัว› เขาทั้งหลายจะเลี้ยงชีวิต
ตามทาง และตามที่สูงทั้งหลายจะเป็นที่
หากินของเขา

10 เขาทั้งหลายจะไม่หิวหรือกระหาย ความ
ร้อนหรือดวงอาทิตย์จะไม่ท�าลายเขา 
เพราะพระองค์ซึ่งเมตตาเขาจะทรงน�า
เขาไป และจะน�าเขาไปตามน�้าพุ

11 เราจะท�าภูเขาของเราทั้งหมดเป็นทาง
เดิน และทางหลวงของเราจะสูง

12 ดเูถิด พวกเหล่านีจ้ะมาจากเมอืงไกล 
และดูเถิด บา้งมาจากเหนอืและจาก
ตะวันตก และบ้างมาจากแผ่นดนิสเวเน»

13 โอ ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงร้องเพลง โอ แผ่น
ดินโลกเอ๋ย จงลิงโลดเถิด โอ ภูเขาเอ๋ย 
จงเปรมปรีดิ์ร้องเพลง เพราะพระเยโฮ
วาห์ ได้ทรงเล้าโลมชนชาติของพระองค์
แล้ว และจะทรงเมตตาแก่คนของ
พระองค์ ผู้ที่ถูกข่มใจ

อิสยาห์ 49:14-15
อิสยาห์ 49:16 ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บน

ฝ่ามือของเรา ก�าแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อ
หน้าเราเสมอ

อิสยาห์ 49:17-21
อิสยาห์ 49:22 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า

ตรัสดังนี้ว่า «ดูเถิด เราจะยกมือของเรากวัก
บรรดาประชาชาติ และยกสัญญาณของเรา
ต่อชนชาติทั้งหลาย และเขาทั้งหลายจะอุ้ม
บรรดาบุตรชายของเจ้ามา และบรรดาบุตร
สาวของเจ้านั้น เขาจะใส่บ่าแบกมา

อิสยาห์ 49:23-26

มีคาห์ 7:19 พระองค์จะทรงหันกลับ
มาอีก พระองค์จะทรงเมตตาเราทั้งหลาย 
พระองค์จะทรงเหยียบความชั่วช้าของเราไว้ 
พระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปทั้งหลายของเขา
ลงไปในที่ลึกของทะเล

มัทธิว 5:6 บุคคลผู้ ใดหิวกระหายความ
ชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้
อิ่มบริบูรณ์

มัทธิว 12:18 `ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราซึ่ง
เราได้เลือกสรรไว้ ที่รักของเรา ผู้ซึ่งจิตใจเรา
โปรดปราน เราจะเอาวิญญาณของเราสวม
ท่านไว้ ท่านจะประกาศการพิพากษาแก่
พวกต่างชาติ

ลูกา 2:13 ทันใดนั้น มีชาวสวรรค์
หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วม
สรรเสริญพระเจ้าว่า

14 รัศมีภาพจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด และบน
แผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์
ทั้งปวงซึ่งทรงโปรดปรานนั้น

ลูกา 4:18 `พระวิญญาณแห่งองค์
พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะ
ว่าพระองค์ ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน 
พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะ
ได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ

ลูกา 12:32 ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ย อย่ากลัว
เลย เพราะว่าพระบิดาของท่านชอบพระทัย
ที่จะประทานอาณาจักรนั้นให้แก่ท่าน

ยอห์น 6:35 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «เรา
เป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวอีก 
และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย

ยอห์น 10:14 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี และเรา
รู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา

2 โครินธ์ 6:2 (เพราะพระองค์ตรัสว่า `ใน
เวลาอันชอบ เราได้ฟังเจ้า ในวันแห่งความ
รอด เราได้ช่วยเจ้า› ดูเถิด บัดนี้เป็นเวลาอัน
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ชอบ ดูเถิด บัดนี้เป็นวันแห่งความรอด)

ฮีบรู 5:7 ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อพระองค์ด�ารง
อยู่ ในเนื้อหนังนั้น พระองค์ ได้ถวายค�า
อธิษฐาน และทูลวิงวอนด้วยทรงกันแสง
มากมายและน�้าพระเนตรไหล ต่อพระเจ้า
ผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ ให้พ้นจาก
ความตายได้ และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะ
พระองค์นั้นได้ย�าเกรง

8 ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตร พระองค์
ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟัง โดย
ความทุกข์ล�าบากที่พระองค์ ได้ทรงทนเอา

9 และเมื่อทรงถูกท�าให้เพียบพร้อมทุก
ประการแล้ว พระองค์ก็เลยทรงเป็นผู้จัด
ความรอดนิรันดร์ส�าหรับคนทั้งปวงที่เชื่อ
ฟังพระองค์

วิวรณ์ 7:15 เพราะเหตุนั้นเขาทั้ง
หลายจึงได้อยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า 
และปรนนิบัติพระองค์ ในพระวิหารของ
พระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน และ
พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะสถิตอยู่
ท่ามกลางเขาเหล่านั้น

16 พวกเขาจะไม่หิวกระหายอีกเลย แสงแดด
และความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไป

17 เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่กลาง
พระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูเขาไว้ และจะ
ทรงน�าเขาไปให้ถึงน�้าพุแห่งชีวิต และ
พระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกหยดจากตาของ
เขาเหล่านั้น»

ดูที่: #1; #2; #3; เพลงสดุดี 23:1-6; เพลงสดุดี 102:13; เพลงสดุดี 107:10-14; 
เพลงสดุดี 146:7; อิสยาห์ 42:7; ยอห์น 10:1-16; โคโลสี 1:13; 1 เปโตร 2:9.

F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

อิสยาห์ 50:3 เราห่มฟ้าสวรรค์ ไว้ด้วย
ความด�ามืด และเอาผ้ากระสอบมาคลุม»

มทัธวิ 27:45 แลว้กบ็งัเกดิมดืมวัทัว่
แผน่ดนิ ตัง้แตเ่วลาเทีย่งวนั จนถงึบา่ยสามโมง

ดูที่: ลูกา 23:44,45; วิวรณ์ 6:12.

D02 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะผู้
เผยพระวจนะ

อิสยาห์ 50:4 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ได้ประทานให้ข้าพเจ้ามีลิ้นของบรรดาผู้ที่
พระองค์ทรงสอน เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้ที่จะ
ค�้าชูผู้ที่เหน็ดเหนื่อยไว้ด้วยถ้อยค�า ทุกๆเช้า
พระองค์ทรงปลุก ทรงปลุกหูของข้าพเจ้า
เพื่อให้ฟังอย่างผู้ที่พระองค์ทรงสอน

มัทธิว 11:28 บรรดาผู้ท�างานเหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะ
ให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข

มัทธิว 13:54 เมื่อพระองค์เสด็จมาถึง
ต�าบลบ้านของพระองค์แล้ว พระองค์ก็สั่ง
สอนในธรรมศาลาของเขา จนคนทั้งหลาย
ประหลาดใจแล้วพูดกันว่า «คนนี้มีสติ
ปัญญาและการอิทธิฤทธิ์อย่างนี้มาจากไหน

ลูกา 4:22 คนทั้งปวงก็เป็นพยาน
รับรองค�าของพระองค์ และประหลาดใจ
ด้วยถ้อยค�าอันประกอบด้วยคุณซึ่งออกมา
จากพระโอษฐ์ของพระองค์ และว่า «คนนี้
เป็นบุตรชายของโยเซฟมิ ใช่หรือ»

ลูกา 21:15 ด้วยว่าเราจะให้ปากและ
ปัญญาแก่ท่าน ซึ่งศัตรูทั้งหลายของท่านจะ
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ต่อต้านและคัดค้านไม่ ได้

ยอห์น 5:19 ดังนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า 
«เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พระ
บุตรจะกระท�าสิ่งใดตามใจไม่ ได้ นอกจาก
ที่ ได้เห็นพระบิดาทรงกระท�า เพราะสิ่งใดที่
พระบิดาทรงกระท�า สิ่งนั้นพระบุตรจึงทรง
กระท�าด้วย

ยอห์น 7:15 พวกยิวคิดประหลาดใจและ
พูดว่า «คนนี้จะรู้ข้อความเหล่านี้ ได้อย่างไร 
ในเมื่อไม่เคยเรียนเลย»

16 พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่า «ค�าสอนของเรา
ไม่ ใช่ของเราเอง แต่เป็นของพระองค์ผู้ทรง
ใช้เรามา

17 ถา้ผู้ ใดตัง้ใจประพฤตติามพระประสงคข์อง
พระองค์ ผู้น้ันกจ็ะรูว่้าค�าสอนนัน้มาจาก
พระเจ้า หรอืวา่เราพดูตามใจชอบของเราเอง

ยอห์น 7:46 เจ้าหน้าที่ตอบว่า «ไม่เคยมีผู้
ใดพูดเหมือนคนนั้นเลย»

ดูที่: อพยพ 4:11,12; เพลงสดุดี 45:2; เยเรมีย์ 1:9.

F13 รายละเอียดความทุกข์ทรมานของ
พระเมสิอาห์

อิสยาห์ 50:5 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ได้ทรงเบิกหูข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ ไม่ดื้อ
ดัน ข้าพเจ้าไม่หันกลับ

6 ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที่ โบยตีข้าพเจ้า 
และหันแก้มให้แก่คนที่ดึงเคราข้าพเจ้าออก 
ข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจากความอายแก่การถ่ม
น�้าลายรด

มัทธิว 26:39 แล้วพระองค์เสด็จด�าเนิน
ไปอีกหน่อยหนึ่ง ก็ซบพระพักตร์ลงถึงดิน 
อธิษฐานว่า «โอ พระบิดาของข้าพระองค์ 

ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้า
พระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็น
ตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ ให้เป็น
ไปตามพระทัยของพระองค์»

มาระโก 14:65 บางคนก็เริ่มถ่มน�้าลายรด
พระองค์ ปิดพระพักตร์พระองค์ ตีพระองค์ 
แล้วว่าแก่พระองค์ว่า «พยากรณ์ซิ» และ
พวกคนใช้ก็เอาฝ่ามือตบพระองค์

ยอห์น 8:29 และพระองค์ผู้ทรงใช้เรา
มาก็ทรงสถิตอยู่กับเรา พระบิดามิ ได้ทรง
ทิ้งเราไว้ตามล�าพัง เพราะว่าเราท�าตามชอบ
พระทัยพระองค์เสมอ»

ยอห์น 14:31 แต่เราได้กระท�าตามที่พระ
บิดาได้ทรงบัญชาเรา เพื่อโลกจะได้รู้ว่าเรา
รักพระบิดา จงลุกขึ้น ให้เราทั้งหลายไปกัน
เถิด»

ยอห์น 19:1 ขณะนั้นปีลาตจึงให้เอาพระ
เยซูไปโบยตี

2 และพวกทหารก็เอาหนามสานเป็นมงกุฎ
สวมพระเศียรของพระองค์ และให้พระองค์
สวมเสื้อสีม่วง

3 แล้วทูลว่า «ท่านกษัตริย์ของพวกยิว ขอทรง
พระเจริญ» และเขาก็ตบพระองค์ด้วยฝ่ามือ

ฟีลิปปี 2:7 แต่ ได้กลับทรงสละ และ
ทรงรับสภาพทาส ทรงถือก�าเนิดเป็นมนุษย์

8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ ในสภาพ
มนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลง 
ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความ
มรณาที่กางเขน

9 เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์
ขึ้นอย่างสูงที่สุดด้วย และได้ทรงประทาน
พระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์

ดูที่: เพลงสดุดี 40:6-8; เพลงคร�่าครวญ 3:30; มีคาห์ 5:1; มัทธิว 5:39; มัทธิว 
26:67,68; มาระโก 15:19; ลูกา 22:63; ฮีบรู 5:8; ฮีบรู 10:5-9.
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F13 รายละเอียดความทุกข์ทรมานของ
พระเมสิอาห์

อิสยาห์ 50:7 เพราะว่าองค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้า เพราะ
ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงจะไม่ขายหน้า เพราะ
ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งหน้าของข้าพเจ้าอย่าง
หินเหล็กไฟ และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าจะ
ไม่ ได้อาย

8 พระองค์ผู้ทรงแก้แทนข้าพเจ้าก็อยู่ ใกล้ 
ใครจะสู้คดีกับข้าพเจ้า ก็ ให้เรายืนอยู่ด้วย
กัน ใครเป็นปฏิปักษ์ของข้าพเจ้า ก็ ให้เขา
มาใกล้ข้าพเจ้า

9 ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วย
ข้าพเจ้า ใครจะกล่าวโทษข้าพเจ้าว่ามีความ
ผิด ดูเถิด บรรดาเขาทุกคนจะร่อยหรอไป
เหมือนอย่างเสื้อผ้า ตัวมอดจะกินเขาเหล่า
นั้นเสีย

มัทธิว 27:19 ขณะเมื่อปีลาตนั่งบัลลังก์
พิพากษาอยู่นั้น ภรรยาของท่านได้ ใช้คนมา
เรียนท่านว่า «ท่านอย่าพัวพันเรื่องของคน
ชอบธรรมนั้นเลย ด้วยว่าวันนี้ดิฉันฝันร้าย
ไม่มีความสบายใจเพราะท่านผู้นั้น»

ลูกา 9:51 ต่อมาครั้นจวนเวลาที่
พระองค์จะทรงถูกรับขึ้นไป พระองค์ทรงมุ่ง
พระพักตร์แน่วไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

ลูกา 23:4 ปีลาตจึงว่าแก่พวกปุ โรหิต
ใหญ่กับประชาชนว่า «เราไม่เห็นว่าคนนี้มี
ความผิด»

ลูกา 23:14 จึงกล่าวแก่เขาว่า «ท่านทั้ง
หลายได้พาคนนี้มาหาเราฟ้องว่าเขาได้ยุยง
ประชาชน ดูเถิด เราได้สืบถามต่อหน้าท่าน
ทั้งหลาย และไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดใน
ข้อที่ท่านทั้งหลายฟ้องเขานั้น

ยอห์น 8:46 มีผู้ ใดในพวกท่านหรือที่ชี้

ให้เห็นว่าเราได้ท�าบาป และถ้าเราพูดความ
จริง ท�าไมท่านจึงไม่เชื่อเรา

โรม 8:33  ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่
พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่
ท�าให้เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว

ฮีบรู 1:11 สิ่งเหล่านี้จะพินาศไป แต่
พระองค์ทรงด�ารงอยู่ สิ่งเหล่านี้จะเก่าไป
เหมือนเครื่องนุ่งห่ม

12 พระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้ ไว้ดุจเสื้อคลุม 
และสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป แต่
พระองค์ยังทรงเป็นอย่างเดิม และปีเดือน
ของพระองค์จะไม่สิ้นสุด›

ดูที่: โยบ 13:28; เพลงสดุดี 89:21-27; เพลงสดุดี 102:26; อิสยาห์ 41:1,21; 
อิสยาห์ 51:6-8; เอเสเคียล 3:8,9; เศคาริยาห์ 3:1; มัทธิว 5:25; วิวรณ์ 12:10.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

E19 พระเมสิอาห์จักคอยปลอบประโลม
H02 ค�าพพิากษาในอนาคตโดย พระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
      
อิสยาห์ 51:1-2
อิสยาห์ 51:3 เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะ

ทรงเล้าโลมศิ โยน พระองค์จะทรงเล้าโลม
ที่ทิ้งร้างทั้งสิ้นของเธอ และจะท�าถิ่น
ทุรกันดารของเธอเหมือนสวนเอเดน และ
ทะเลทรายของเธอเหมือนอุทยานของพระ
เยโฮวาห์ จะพบความชื่นบานและความ
ยินดี ในเธอ ทั้งการโมทนาและเสียงเพลง

4 ชนชาติของเราเอ๋ย จงฟังเสียงของเรา 
ชาติของเราเอ๋ย จงเงี่ยหูฟังเรา เพราะราช
บัญญัติจะออกไปจากเรา และความยุติธรรม
จะออกไปเป็นความสว่างของชนชาติทั้ง
หลาย

5 ความชอบธรรมของเราใกล้เข้ามาแล้ว และ
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ความรอดของเราได้ออกไปแล้ว แขนของเรา
จะพิพากษาชนชาติทั้งหลาย เกาะทั้งหลาย
จะรอคอยเรา และเขาจะหวังคอยแขนของ
เรา

6 จงแหงนตาดฟูา้สวรรค ์และมองดโูลกเบือ้ง
ลา่ง เพราะวา่ฟ้าสวรรค์จะศนูยส์ิน้ไปเหมอืน
ควนั และแผ่นดนิโลกจะรอ่ยหรอไปเหมอืน
อย่างเสือ้ผ้า และเขาทัง้หลายผูอ้าศัยอยู่ ใน
น้ันจะตายไปเหมอืนกัน แตค่วามรอดของเรา
จะอยู่เปน็นิตย ์และความชอบธรรมของเรา
จะไม่สิน้สุดเลย

อิสยาห์ 51:7-10
อิสยาห ์51:11 ฉะนัน้ผูท้ี่ ไถ่ ไว้แลว้ของ

พระเยโฮวาหจ์ะกลบั และรอ้งเพลงมาศิ โยน 
ความช่ืนบานเปน็นิตยจ์ะอยูบ่นศรีษะของ
เขา เขาจะไดร้บัความชืน่บานและความยินดี 
ความโศกเศรา้และการไวท้กุข์จะหนี ไปเสยี

อิสยาห์ 51:12-23

อิสยาห์ 2:3 และชนชาติทั้งหลายเป็น
อันมากจะมากล่าวว่า «มาเถิด ให้เราขึ้น
ไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห์ ยังพระนิเวศ
แห่งพระเจ้าของยาโคบ เพื่อพระองค์จะ
ทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เรา และเพื่อเรา
จะเดินในมรรคาของพระองค์» เพราะว่า
พระราชบัญญัติจะออกมาจากศิ โยน และ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์จะออกมาจาก
เยรูซาเล็ม

อิสยาห์ 34:4 บริวารทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์
จะละลายไป และท้องฟ้าก็จะม้วนเหมือน
หนังสือม้วน บริวารทั้งสิ้นของมันจะร่วง
หล่นเหมือนใบไม้หล่นจากเถาองุ่น อย่าง
มะเดื่อหล่นจากต้นมะเดื่อ

มัทธิว 5:17 อย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะ
ท�าลายพระราชบัญญัติหรือค�าของศาสดา
พยากรณ์เสีย เรามิ ได้มาเพื่อจะท�าลาย แต่
มาเพื่อจะให้ส�าเร็จ

ลูกา 2:30 เพราะว่าตาของข้าพระองค์
ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว

31 ซึ่งพระองค์ ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้า
บรรดาชนชาติทั้งหลาย

32 เป็นสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติและเป็น
สง่าราศีของพวกอิสราเอล ชนชาติของ
พระองค์»

กิจการ 13:47 ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่า `เราได้ตั้งเจ้าไว้ ให้เป็น
ความสว่างของคนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็น
เหตุให้คนทั้งหลายรอด ถึงที่สุดปลายแผ่น
ดินโลก›»

กิจการ 26:23 คือว่าพระคริสต์จะต้องทน
ทุกข์ทรมาน และพระองค์จะทรงแสดง
ความสว่างแก่ชนอิสราเอลและแก่คนต่าง
ชาติ โดยที่ทรงเป็นผู้แรกซึ่งคืนพระชนม์»

2 โครินธ์ 1:3 จงสรรเสริญพระเจ้า พระ
บิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา 
พระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจทุกอย่าง

4 พระองค์ผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในการ
ทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถ
ปลอบประโลมใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์
ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ด้วยการปลอบ
ประโลมใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า

1 เปโตร 2:9 แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่
พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุ โรหิต
หลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติ
ของพระองค์ โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลาย
จะได้ส�าแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ ได้
ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความ
มืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของ
พระองค์

วิวรณ์ 6:12 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราด
วงที่หกนั้นแล้ว ดูเถิด ข้าพเจ้าก็ ได้เห็น
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แผ่นดินไหวใหญ่ โต ดวงอาทิตย์ก็กลายเป็น
มืดด�าดุจผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์
ก็กลายเป็นสีเลือด

13 และดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงบน
แผ่นดิน เหมือนต้นมะเดื่ออันหวั่นไหวด้วย
ลมกล้าจนท�าให้ผลหล่นลงไม่ทันสุก

14 ท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือที่เขาม้วน
ขึ้นไปหมด และภูเขาทุกลูกและเกาะทุก
เกาะก็เลื่อนไปจากที่เดิม

ดูที่: #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไถ่บาป
E15 พระเมสิอาห์จักน�าความชื่นชมยินดี
E19 พระเมสิอาห์จักคอยปลอบประโลม
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

อิสยาห์ 52:1-6
อิสยาห์ 52:7 เท้าของผู้ประกาศข่าว

ประเสริฐมา ก็งามสักเท่าใดที่บนภูเขา ผู้
โฆษณาสันติภาพ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
แห่งสิ่งอันประเสริฐ ผู้ โฆษณาความรอด 
ผู้กล่าวแก่ศิ โยนว่า «พระเจ้าของเจ้าทรง
ครอบครอง»

8 พวกยามของเจ้าจะเปล่งเสียง เขาจะร้อง
เพลงกัน เพราะเขาจะได้เห็นกับตาอย่างชัด 
เมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงน�าศิ โยนกลับมา

9 เจ้าคือที่ทิ้งร้างแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงเปล่ง
เสียงร้องเพลงด้วยกัน เพราะพระเยโฮ
วาห์ ได้ทรงเล้าโลมชนชาติของพระองค์ 
พระองค์ ได้ทรงไถ่เยรูซาเล็มแล้ว

10 พระเยโฮวาห์ทรงเปลือยพระกรอันบริสุทธิ์
ของพระองค์ท่ามกลางสายตาของบรรดา
ประชาชาติ และที่สุดปลายแผ่นดินโลกทั้ง
สิ้นจะเห็นความรอดของพระเจ้าของเรา

อิสยาห์ 52:11-12

เพลงสดุดี 22:27 ที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผ่น
ดินโลกจะจดจ�าและหันกลับมายังพระเย
โฮวาห์ และครอบครัวทั้งสิ้นของบรรดา
ประชาชาติจะนมัสการต่อพระพักตร์
พระองค์

เพลงสดุดี 98:1 จงร้องเพลงบทใหม่ถวาย
พระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ ได้ทรงกระท�า
การมหัศจรรย์ พระหัตถ์ขวาและพระกร
บริสุทธิ์ของพระองค์ ได้น�าความมีชัยมา

2 พระเยโฮวาห์ทรงกระท�าให้ความรอดของ
พระองค์เป็นที่รู้จัก พระองค์ทรงส�าแดง
ความชอบธรรมของพระองค์อย่างเปิดเผย
ท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ

3 พระองค์ทรงระลึกถึงความเมตตาและความ
จริงของพระองค์ต่อวงศ์วานอิสราเอล ที่สุด
ปลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นได้เห็นความรอด
ของพระเจ้าของเรา

อิสยาห์ 66:13 ดั่งผู้ที่มารดาของตนเล้าโลม 
เราจะเล้าโลมเจ้าเช่นนั้น และเจ้าจะรับการ
เล้าโลมในเยรูซาเล็ม

อิสยาห์ 66:18 เพราะเราทราบการงาน
ของเขาและความคิดของเขา และเราจะมา
รวบรวมบรรดาประชาชาติและภาษาทั้งสิ้น 
และเขาจะมาเห็นสง่าราศีของเรา

มัทธิว 5:4 บุคคลผู้ ใดโศกเศร้า ผู้นั้น
เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบ
ประโลม

ลูกา 1:74 ว่าเมื่อเราทั้งหลายพ้นจาก
มือศัตรูของเราแล้ว จะทรงโปรดให้เรา
ปรนนิบัติพระองค์ โดยปราศจากความกลัว

ลูกา 2:38 ในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้า
มาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน 
และกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งปวงที่คอย
การทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟัง
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ลูกา 3:6 เนื้อหนังทั้งปวงจะได้เห็นความรอด
ของพระเจ้า›»

ลูกา 4:18 `พระวิญญาณแห่งองค์
พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะ
ว่าพระองค์ ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน 
พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะ
ได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ

กิจการ 13:47 ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่า `เราได้ตั้งเจ้าไว้ ให้เป็น
ความสว่างของคนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็น
เหตุให้คนทั้งหลายรอด ถึงที่สุดปลายแผ่น
ดินโลก›»

โรม 10:15 และถ้าไม่มี ใครใช้เขาไป เขา
จะไปประกาศอย่างไรได้ ตามที่มีค�าเขียน
ไว้แล้วว่า `เท้าของคนเหล่านั้นที่ประกาศ
ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข และประกาศ
ข่าวประเสริฐแห่งสิ่งอันประเสริฐ ก็งามสัก
เท่าใด›

2 โครินธ์ 1:10 พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้น
จากความตายอันใหญ่หลวง และพระองค์จะ
ทรงช่วยเราอีก เราไว้ ใจพระองค์ว่า พระองค์
จะทรงช่วยเราต่อไปอีก

ฮีบรู 2:3 ดังนั้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่ง
ใหญ่แล้ว เราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ ความ
รอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์
พระผู้เป็นเจ้าเอง และบรรดาผู้ที่ ได้ยิน
พระองค์ ก็ ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริง

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์

พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 14:6 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นทูต
สวรรค์อีกองค์หนึ่งที่บินอยู่ ในท้องฟ้า เพื่อ
ประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะแก่คน
ทั้งหลายที่อยู่ ในโลก แก่ทุกชาติ ทุกตระกูล 
ทุกภาษา และประชากร

วิวรณ์ 15:4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มี
ผู้ ใดบ้างที่จะไม่ย�าเกรงพระองค์ และไม่
ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจ�าเพาะ
พระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษา
ของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว»

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; อิสยาห์ 42:10-13; อิสยาห์ 48:20; อิสยาห์ 49:6; อิส
ยาห์ 55:12; มัทธิว 24:30,31; กิจการ 2:5-11; 2 โครินธ์ 1:3-5; โคโลสี 2:2,3; 

วิวรณ์ 1:7.

G03 ความช่ืนชมยินดีของพระเมสิอาห์
เป็นไปตามค�าพยากรณ์

อิสยาห์ 52:13 ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะท�า
อย่างมีสติปัญญา ท่านจะสูงเด่นและเป็น
ที่เทิดทูน และท่านจะสูงนัก

อิสยาห์ 9:7 เพื่อการปกครองของท่านจะ
เพิ่มพูนยิ่งขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้น
สุดเหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราช
อาณาจักรของพระองค์ ที่จะสถาปนาไว้ และ
เชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความ
เที่ยงธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร
กาล ความกระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์
จอมโยธาจะกระท�าการนี้

ยอห์น 5:22 เพราะว่าพระบิดามิ ได้ทรง
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พิพากษาผู้ ใด แต่พระองค์ ได้ทรงมอบการ
พิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตร

23 เพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระ
บุตรเหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดา 
ผู้ ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตร ผู้นั้นก็ ไม่
ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตร
มา

กิจการ 2:31 ดาวิดก็ทรงล่วงรู้เหตุการณ์
นี้ก่อน จึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนม์ของ
พระคริสต์ว่า จิตวิญญาณของพระองค์ ไม่
ต้องละไว้ ในนรก ทั้งพระมังสะของพระองค์
ก็ ไม่เปื่อยเน่าไป

33 เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวาของ
พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ขึ้น และครั้น
พระองค์ ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จาก
พระบิดาตามพระสัญญา พระองค์ ได้ทรง
เทฤทธิ์เดชนี้ลงมา ดังที่ท่านทั้งหลายได้ยิน
และเห็นแล้ว

34 เหตุว่าท่านดาวิดไม่ ได้ขึ้นไปยังสวรรค์ แต่
ท่านได้กล่าวว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า จงนั่งที่
ขวามือของเรา

35 จนกว่าเราจะกระท�าให้ศัตรูของท่านเป็น
แท่นรองเท้าของท่าน›

36 เหตุฉะนั้นให้วงศ์วานอิสราเอลทั้งปวงทราบ
แน่นอนว่า พระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี้ ซึ่ง
ท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขน ทรงตั้งขึ้น
ให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระ
คริสต์»

ฟีลิปปี 2:9 เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรง
ยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงที่สุดด้วย และได้ทรง
ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่
พระองค์

10 เพื่อ `หัวเข่าทุกหัวเข่า› ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่น
ดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดี `จะต้อง
คุกกราบลง› นมัสการในพระนามแห่งพระ
เยซูนั้น

11 และเพื่อ `ลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับ› ว่าพระ

เยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อัน
เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระ
บิดา

วิวรณ์ 5:13 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่ง
มีชีวิตทั้งหมด ทั้งในสวรรค์ ในแผ่นดินโลก 
ใต้แผ่นดินโลก ในมหาสมุทร และบรรดาที่
อยู่ ในที่เหล่านั้น ร้องว่า «ขอให้ค�าสดุดีและ
เกียรติ และสง่าราศีและฤทธิ์เดช จงมีแด่
พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง และแด่พระ
เมษโปดกตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1; อิสยาห์ 9:6; อิสยาห์ 49:6; มัทธิว 28:18; เอเฟซัส 1:20-23; ฮีบรู 1:3; 
วิวรณ์ 5:6-12.

F13 รายละเอียดความทุกข์ทรมานของ
พระเมสิอาห์

อิสยาห์ 52:14 ด้วยคนเป็นอันมากตะลึง
เพราะท่านฉันใด หน้าตาของท่านเสีย
โฉมมากกว่ามนุษย์คนใด และรูปร่างของ
ท่านก็เสียโฉมมากกว่าบุตรทั้งหลายของ
มนุษย์คนใด

เพลงสดุดี 22:6 ข้าพระองค์เป็นดุจตัวหนอน 
มิ ใช่คน คนก็ด่า ประชาชนก็ดูหมิ่น

มัทธิว 27:29 เมื่อพวกเขาเอาหนามสาน
เป็นมงกุฎ เขาก็สวมพระเศียรของพระองค์ 
แล้วเอาไม้อ้อให้ถือไว้ ในพระหัตถ์เบื้อง
ขวาของพระองค์ และเขาได้คุกเข่าลงต่อ
พระพักตร์พระองค์ เยาะเย้ยพระองค์ว่า 
«กษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้า ขอทรงพระ
เจริญ»

30 แล้วเขาก็ถ่มน�้าลายรดพระองค์ และเอาไม้
อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์

ฟีลิปปี 2:5 ท่านจงมีน�้าใจอย่างนี้ 
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เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงมีด้วย
6 พระองค์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิ ได้

ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็น
สิ่งที่จะต้องยึดถือ

7 แต่ ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส 
ทรงถือก�าเนิดเป็นมนุษย์

8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ ในสภาพ
มนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลง 
ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความ
มรณาที่กางเขน

ดูที่: เพลงสดุดี 71:7; มัทธิว 7:28; มัทธิว 26:67; มาระโก 5:42; มาระโก 6:51; 
ลูกา 2:47.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

อิสยาห์ 52:15 ท่านก็จะกระท�าให้บรรดา
ประชาชาติเป็นอันมากตกตะลึงฉันนั้น 
บรรดากษัตริย์ก็จะปิดพระโอษฐ์เพราะ
ท่านนั้น เพราะเขาทั้งหลายจะเห็นสิ่งที่
ไม่มี ใครบอกเขา และเขาจะพิจารณาถึง
สิ่งซึ่งเขาไม่เคยได้ยิน

มัทธิว 11:28 บรรดาผู้ท�างานเหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะ
ให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข

มัทธิว 28:19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจง
ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาใน
พระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

ลูกา 24:47 และจะต้องประกาศใน
พระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่ 
และเรื่องยกบาปทั่วทุกประเทศ ตั้งต้นที่กรุง
เยรูซาเล็ม

ยอห์น 1:29 วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซู
ก�าลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า «จง
ดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความ
ผิดบาปของโลกไปเสีย

ยอห์น 3:16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก 
จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะ
ไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

17 เพราะว่าพระเจ้าไม่ ได้ทรงใช้พระบุตรของ
พระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลก 
แต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น

ยอห์น 7:37 ในวันที่สุดท้ายของเทศกาล
ซึ่งเป็นวันใหญ่นั้น พระเยซูทรงยืนและ
ประกาศว่า «ถ้าผู้ ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหา
เราและดื่ม

ยอห์น 8:12 อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับ
เขาทั้งหลายว่า «เราเป็นความสว่างของโลก 
ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมี
ความสว่างแห่งชีวิต»

กิจการ 2:21 และจะเป็นเช่นนี้คือทุกคน
ที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ก็จะรอด›

กิจการ 13:47 ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่า `เราได้ตั้งเจ้าไว้ ให้เป็น
ความสว่างของคนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็น
เหตุให้คนทั้งหลายรอด ถึงที่สุดปลายแผ่น
ดินโลก›»

กิจการ 17:30 ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังโฉด
เขลาอยู่พระเจ้าทรงมองข้ามไปเสีย แต่
เดี๋ยวนี้พระองค์ ได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวง
ทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่

31 เพราะพระองค์ ได้ทรงก�าหนดวันหนึ่ง
ไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลก
ตามความชอบธรรม โดยให้ท่านองค์นั้น
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ซึ่งพระองค์ ได้ทรงเลือกไว้เป็นผู้พิพากษา 
และพระองค์ ได้ ให้พยานหลักฐานแก่คน
ทั้งปวงแล้วว่า ได้ทรงโปรดให้ท่านองค์นั้น
คืนพระชนม์»

โรม 15:20 อันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้
อย่างนี้ว่า จะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่ง
ไม่เคยมี ใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อน 
เพื่อข้าพเจ้าจะได้ ไม่ก่อขึ้นบนรากฐานที่คน
อื่นได้วางไว้ก่อนแล้ว

21 ตามที่มีค�าเขียนไว้ว่า `คนที่ ไม่เคยได้รับค�า
บอกเล่าเรื่องพระองค์ก็จะได้เห็น และคนที่
ไม่เคยได้ฟังจะได้เข้าใจ›

โรม 16:25 บัดนี้จงถวายพระเกียรติแด่
พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถให้ท่านทั้งหลาย
ตั้งมั่นคง ตามข่าวประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าได้
ประกาศนั้น และตามที่ ได้ประกาศเรื่อง
พระเยซูคริสต์ ตามการเปิดเผยข้อความอัน
ลึกลับซึ่งได้ปิดบังไว้ตั้งแต่สร้างโลก

26 แต่มาบัดนี้ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้ว และ
โดยพระคัมภีร์ของพวกศาสดาพยากรณ์ 
ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงด�ารงถาวรได้ทรง
บัญญัติ ไว้ ได้เปิดเผยออกให้พลประเทศทั้ง
ปวงเห็นแจ้งเพื่อเขาจะได้เชื่อ

2 โครินธ์ 5:19 คอืพระเจา้ผูส้ถติในองคพ์ระ
คริสต์ทรงให้ โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์เอง 
มิ ได้ทรงถือโทษในการละเมิดของเขา และ
ทรงมอบพระวจนะแห่งการคืนดีกันนั้นไว้
กับเรา

เอเฟซัส 3:8 ทรงโปรดประทานพระคุณ
นี้แก่ข้าพเจ้า ผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็ก
น้อยที่สุดในพวกวิสุทธิชนทั้งหมด ทรงให้
ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความ
ไพบูลย์ของพระคริสต์ อันหาที่สุดมิ ได้

9 และท�าให้คนทั้งปวงเห็นว่า อะไรคือความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งความลึกลับ ซึ่ง
ตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้า 

ผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวงโดยพระเยซูคริสต์

1 ทิ โมธี 2:3 การเช่นนี้เป็นการดีและเป็น
ที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า พระผู้
ช่วยให้รอดของเรา

4 ผู้ทรงมีพระประสงค์ ให้คนทั้งปวงรอด และ
ให้มาถึงความรู้ ในความจริงนั้น

ทิตัส 2:11 เพราะว่าพระคุณของ
พระเจ้าที่น�าไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่
คนทั้งปวงแล้ว

2 เปโตร 3:9 องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ ได้ทรง
เฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ 
ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ ได้ทรงอด
กลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมา
ช้านาน ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ ใด
พินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้ง
ปวงกลับใจเสียใหม่

1 ยอห์น 2:2 และพระองค์ทรงเป็นผู้
ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย
เพราะบาปของเรา และไม่ ใช่แต่บาปของ
เราพวกเดียว แต่บาปของมนุษย์ทั้งปวงใน
โลกด้วย

1 ยอห์น 4:14 และเราทั้งหลายได้เห็นและ
เป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมา
เพื่อเป็นผู้ช่วยมนุษย์ โลกให้รอด

1 ยอห์น 5:11 และพยานหลักฐานนั้นก็คือ
ว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรัน
ดร์ ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ ในพระ
บุตรของพระองค์

12 ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ ไม่มีพระบุตรของ
พระเจ้าก็ ไม่มีชีวิต

ดูที่: มัทธิว 11:29; ยอห์น 4:42; 2 โครินธ์ 5:14; 1 ทิ โมธี 2:6; ฮีบรู 2:3,4,9; 1 
เปโตร 3:18; วิวรณ์ 22:17.
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F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์
F13 รายละเอียดความทุกข์ทรมานของ

พระเมสิอาห์
F14 พระเมสิอาห์จักไม่ ได้รับความเชื่อถือ
     
อิสยาห์ 53:1 ใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่เขา

ได้ยินจากเราทั้งหลาย พระกรของพระเย
โฮวาห์ ได้ทรงส�าแดงแก่ผู้ ใด

2 เพราะท่านจะเจริญขึ้นต่อพระพักตร์
พระองค์อย่างต้นไม้อ่อน และเหมือน
รากแตกหน่อมาจากพื้นดินแห้ง ท่าน
ไม่มีรูปร่างหรือความสวยงาม และเมื่อ
เราทั้งหลายจะมองท่าน ไม่มีความงามที่
เราจะพึงปรารถนาท่าน

มาระโก 6:3 คนนี้เป็นช่างไม้บุตรชายนาง
มารีย์มิ ใช่หรือ ยากอบ โยเสส ยูดาส และ
ซี โมนเป็นน้องชายมิ ใช่หรือ และน้องสาว
ก็อยู่ที่นี่กับเรามิ ใช่หรือ» เขาทั้งหลายจึง
หมางใจในพระองค์

ยอห์น 12:37 ถึงแม้ว่าพระองค์ ได้ทรง
กระท�าการอัศจรรย์หลายประการทีเดียวต่อ
หน้าเขา เขาทั้งหลายก็ยังไม่เชื่อในพระองค์

38 เพื่อค�าของอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์จะส�าเร็จ
ซึ่งว่า `พระองค์เจ้าข้า ใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่
เขาได้ยินจากเราทั้งหลาย และพระกรของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส�าแดงแก่ผู้ ใด›

39 ฉะนั้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ ได้ เพราะอิสยาห์
ได้กล่าวอีกว่า

40 `พระองค์ ได้ทรงปิดตาของเขาทั้งหลาย 
และท�าใจของเขาให้แข็งกระด้างไป เกรงว่า
เขาจะเห็นด้วยตาของเขา และเข้าใจด้วย
จิตใจของเขา และหันกลับมาและเราจะ
รักษาเขาให้หาย›

โรม 8:3 เพราะสิ่งซึ่งพระราชบัญญัติท�าไม่
ได้เพราะเนื้อหนังท�าให้อ่อนก�าลังไปนั้น 
พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา
ในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อ

ไถ่บาป พระองค์จึงได้ทรงปรับโทษบาปที่อยู่
ในเนื้อหนัง

โรม 10:16 แต่มิ ใช่ทุกคนได้เชื่อฟัง
ข่าวประเสริฐนั้น เพราะอิสยาห์ ได้กล่าวไว้
ว่า `พระองค์เจ้าข้า ใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่เขา
ได้ยินจากเราทั้งหลาย›

17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการ
ได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการ
ประกาศพระวจนะของพระเจ้า

ฟีลิปปี 2:6 พระองค์ผู้ทรงสภาพของ
พระเจ้า แต่มิ ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับ
พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ

7 แต่ ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส 
ทรงถือก�าเนิดเป็นมนุษย์

ดูที่: อิสยาห์ 11:1,2; เยเรมีย์ 23:5; เอเสเคียล 17:22-24; เศคาริยาห์ 6:12; ลูก
า 2:7,40,52.

F03 พระเมสิอาห์จักถูกปฏิเสธ
F13 รายละเอียดความทุกข์ทรมานของ

พระเมสิอาห์

อิสยาห์ 53:3 ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่น
และทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเศร้าโศก
และคุ้นเคยกับความระทมทุกข์ และดัง
ผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ ได้ ท่านถูกดู
หมิ่น และเราทั้งหลายไม่ ได้นับถือท่าน

เพลงสดุดี 22:7 บรรดาผู้ที่เห็นข้าพระองค์ก็
หัวเราะเยาะเย้ยข้าพระองค์ เขาบุ้ยริมฝีปาก
และสั่นศีรษะกล่าวว่า

8 "เขาวางใจในพระเยโฮวาห์ว่าพระองค์จะ
ทรงช่วยเขาให้พ้น จงให้พระองค์ทรงช่วย
เขาให้พ้น เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยใน
เขา"
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มัทธิว 26:65 ขณะนั้นมหาปุ โรหิตจึงฉีก
เสื้อของตน แล้วว่า «เขาพูดหมิ่นประมาท
แล้ว เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า ดูเถิด 
ท่านทั้งหลายก็ ได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาท
แล้ว

66 ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร» คนทั้งปวงก็
ตอบว่า «ควรปรับโทษถึงตาย»

67 แล้วเขาถ่มน�้าลายรดพระพักตร์พระองค์
และตีพระองค์ และคนอื่นเอาฝ่ามือตบ
พระองค์

68 แล้วว่า «เจ้าพระคริสต์ จงพยากรณ์ ให้เรารู้
ว่าใครตบเจ้า»

มาระโก 9:11 เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า 
«เหตุไฉนพวกธรรมาจารย์จึงว่าเอลียาห์จะ
ต้องมาก่อน»

12 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า «เอลียาห์ต้องมา
ก่อนจริง และท�าให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพ
เดิม อนึ่งมีค�าเขียนไว้อย่างไรถึงบุตรมนุษย์
ว่า พระองค์จะต้องทนทุกข์เวทนาหลาย
ประการ และคนจะดูหมิ่นละทิ้งพระองค์
เสีย

13 แต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่า เอลียาห์นั้น
ได้มาแล้ว และซึ่งเขาใคร่จะท�าแก่ท่าน
อย่างไร เขาก็ ได้กระท�าแล้ว ตามที่มีค�า
เขียนกล่าวไว้ถึงท่าน»

ฮีบรู 12:2 หมายเอาพระเยซูเป็นผู้
ริเริ่มความเชื่อ และผู้ทรงท�าให้ความเชื่อ
ของเราส�าเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีที่
มีอยู่ตรงหน้านั้น พระองค์ ได้ทรงทนเอา
กางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่ง
ส�าคัญอะไร และได้เสด็จประทับเบื้องขวา
พระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว

3 ด้วยว่าท่านทั้งหลายจงพินิจคิดถึงพระองค์ 
ผู้ ได้ทรงทนเอาการติเตียนนินทาแห่งคน
บาปต่อพระองค์มากเท่าใด เพื่อท่านทั้ง
หลายจะไม่อ่อนระอาใจไป

ดูที่: เพลงสดุดี 69:10-12,19,20; อิสยาห์ 50:6; มีคาห์ 5:1; เศคาริยาห์ 11:8-
13; มัทธิว 27:39-44; มาระโก 15:19; ลูกา 9:22; ลูกา 16:14; ยอห์น 8:48.

F09 การสังเวยและการไถ่ โทษของ พระ
เมสิอาห์

F13 รายละเอียดความทุกข์ทรมานของ
พระเมสิอาห์

อิสยาห์ 53:4 แน่ทีเดียวท่านได้แบก
ความระทมทุกข์ของเราทั้งหลาย และ
หอบความเศร้าโศกของเราไป กระนั้นเรา
ทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้า
ทรงโบยตีและข่มใจ

5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิด
ของเราทั้งหลาย ท่านฟกช�้าเพราะความ
ชั่วช้าของเรา การตีสอนอันท�าให้เราทั้ง
หลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่ต้อง
ฟกช�้านั้นก็ ให้เราหายดี

6 เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุก
คนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง 
และพระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่ง
ความชั่วช้าของเราทุกคน

มัทธิว 8:16 พอค�่าลง เขาพาคนเป็นอัน
มากที่มีผีเข้าสิงมาหาพระองค์ พระองค์ก็
ทรงขับผีออกด้วยพระด�ารัสของพระองค์ 
และบรรดาคนเจ็บป่วยนั้น พระองค์ก็ ได้
ทรงรักษาให้หาย

17 ทั้งนี้เพื่อจะให้ส�าเร็จตามพระวจนะโดย
อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ที่ว่า `ท่านได้แบก
ความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบโรค
ของเราไป›

โรม 4:24    แต่ส�าหรับพวกเราด้วย จะทรง
ถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม คือเราที่เชื่อใน
พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็น
เจ้าของเราฟื้นขึ้นจากความตาย

25 คือพระองค์ผู้ทรงถูกมอบไว้เพราะการ
ละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้นขึ้นจากความ
ตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม

2 โครินธ์ 5:21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรง
กระท�าพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความ
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บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคน
ชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

กาลาเทีย 3:13 พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้น
ความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ โดย
การที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื่อ
เรา เพราะมีค�าเขียนไว้ว่า `ทุกคนที่ต้องถูก
แขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่ง›

1 เปโตร 2:21 ด้วยว่าท่านทั้งหลายถูกทรง
เรียกไว้ส�าหรับเหตุการณ์นั้น เพราะว่าพระ
คริสต์ ได้ทรงรับทนทุกข์ทรมานเพื่อเราทั้ง
หลาย ให้เป็นแบบอย่างแก่เรา เพื่อท่านจะ
ได้ตามรอยพระบาทของพระองค์

22 พระองค์ ไม่ ได้ทรงกระท�าบาปเลย และไม่
ได้พบอุบายในพระโอษฐ์ของพระองค์เลย

23 เมื่อเขากล่าวค�าหยาบคายต่อพระองค์ 
พระองค์ ไม่ ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยค�า
หยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ 
พระองค์ ไม่ ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบ
เรื่องของพระองค์ ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรง
พิพากษาอย่างชอบธรรม

24 พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ ใน
พระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเรา
ทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้ว จะได้ด�าเนิน
ชีวิตตามความชอบธรรม ด้วยรอยเฆี่ยนของ
พระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้
หาย

25 เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่
พลัดฝูงไป แต่บัดนี้ ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยง 
และเจ้าอธิการแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้ง
หลายแล้ว

1 ยอห์น 2:2 และพระองค์ทรงเป็นผู้
ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย
เพราะบาปของเรา และไม่ ใช่แต่บาปของ
เราพวกเดียว แต่บาปของมนุษย์ทั้งปวงใน
โลกด้วย

ดูที่: ดาเนียล 9:24; มัทธิว 20:28; ลูกา 15:3-7; โรม 5:6-10; 1 โครินธ์ 15:3; 
เอเฟซัส 5:2; ฮีบรู 9:12-15,28; ฮีบรู 10:14; 1 เปโตร 3:18.

B02 พระเมสิอาห์คือแกะของพระเจ้า
B11 การเช่ือฟังของพระเมสิอาห์
F13 รายละเอียดความทุกข์ทรมานของ

พระเมสิอาห์
 
อิสยาห์ 53:7 ท่านถูกบีบบังคับและ

ท่านถูกข่มใจ ถึงกระนั้นท่านก็ ไม่ปริปาก 
เหมือนลูกแกะที่ถูกน�าไปฆ่า และเหมือน
แกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมัน
ฉันใด ท่านก็ ไม่ปริปากของท่านเลยฉัน
นั้น

8 ท่านถูกน�าไปจากคุกและท่านไม่ ได้รับ
ความยุติธรรมเสียเลย และผู้ ใดเล่า
จะประกาศเกี่ยวกับพงศ์พันธุ์ของท่าน 
เพราะท่านต้องถูกตัดออกไปจากแผ่น
ดินของคนเป็น ต้องถูกตีเพราะการ
ละเมิดของชนชาติของเรา

มัทธิว 26:62 มหาปุ โรหิตจึงลุกขึ้นถาม
พระองค์ว่า «ท่านจะไม่ตอบอะไรหรือ คน
เหล่านี้เป็นพยานปรักปร�าท่านด้วยเรื่อง
อะไร»

63 แต่พระเยซูทรงนิ่งอยู่ มหาปุ โรหิตจึงกล่าว
แก่พระองค์ว่า «เราให้ท่านปฏิญาณโดยอ้าง
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ให้บอกเราว่า 
ท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า
หรือไม่»

64 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «ท่านว่าถูกแล้ว และ
ยิ่งกว่านั้นอีก เราบอกท่านทั้งหลายว่า ใน
เวลาเบื้องหน้านั้น ท่านทั้งหลายจะได้เห็น
บุตรมนุษย์นั่งข้างขวาพระหัตถ์ของผู้ทรง
ฤทธานุภาพ และเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้า
สวรรค์»

มัทธิว 27:12 แต่เมื่อพวกปุ โรหิตใหญ่
และพวกผู้ ใหญ่ ได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์ 
พระองค์มิ ได้ทรงตอบประการใด

13 ปีลาตจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า «ซึ่งเขาได้
กล่าวความปรักปร�าท่านเป็นหลายประการนี้ 
ท่านไม่ ได้ยินหรือ»

อิสยาห์

อิสยาห์ 53 อิสยาห์ 53



280

14 แต่พระองค์ก็มิ ได้ตรัสตอบท่านสักค�าเดียว 
เจ้าเมืองจึงอัศจรรย์ ใจนัก

มาระโก 15:3 ฝ่ายพวกปุ โรหิตใหญ่ ได้ฟ้อง
กล่าวโทษพระองค์เป็นหลายประการ แต่
พระองค์ ไม่ตรัสตอบประการใด

4 ปีลาตจึงถามพระองค์อีกว่า «ท่านไม่ตอบ
อะไรหรือ ดูเถิด เขากล่าวความปรักปร�าท่าน
หลายประการทีเดียว»

5 แต่พระเยซูมิ ได้ตรัสตอบประการใดอีก ปี
ลาตจึงอัศจรรย์ ใจ

ลกูา 23:9    ท่านจงึซักถามพระองคเ์ปน็หลายขอ้ 
แตพ่ระองค์หาทรงตอบประการใดไม่

ลูกา 23:33 เมื่อมาถึงต�าบลหนึ่งที่เรียก
ว่า กะโหลกศีรษะ เขาก็ตรึงพระองค์ ไว้ที่
กางเขนที่นั่น พร้อมกับผู้ร้ายสองคนนั้น 
ข้างขวาคนหนึ่ง ข้างซ้ายคนหนึ่ง

กิจการ 8:30 ฟีลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้ และ
ได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ศาสดา
พยากรณ์ จึงถามว่า «ซึ่งท่านอ่านนั้นท่าน
เข้าใจหรือ»

31 ขันทีจึงตอบว่า «ถ้าไม่มี ใครอธิบายให้ 
ที่ ไหนจะเข้าใจได้» ท่านจึงเชิญฟีลิปขึ้นนั่ง
รถกับท่าน

32 พระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่า
นี้ `เขาได้น�าท่านเหมือนแกะที่ถูกน�าไปฆ่า 
และเหมือนลูกแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขน
ของมันฉันใด ท่านก็ ไม่ปริปากของท่านเลย
ฉันนั้น

33 ในคราวที่ท่านถูกเหยียดลงนั้น ท่านไม่ ได้
รับความยุติธรรมเสียเลย และผู้ ใดเล่าจะ
ประกาศเกี่ยวกับพงศ์พันธุ์ของท่าน เพราะ
ว่าชีวิตของท่านต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดิน
โลกแล้ว›

ดูที่: เพลงสดุดี 22:12-21; เพลงสดุดี 69:12; มัทธิว 26:66-68; ยอห์น 19:7-9; 
1 เปโตร 2:23.

B12 ความสมบูรณ์แบบของพระเมสิอาห์
F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ

เมสิอาห์
     
อิสยาห์ 53:9 และเขาจัดหลุมศพของ

ท่านไว้กับคนชั่ว ในความตายของท่าน
เขาจัดไว้กับเศรษฐี แม้ว่าท่านมิ ได้
กระท�าการทารุณประการใดเลย และไม่มี
การหลอกลวงในปากของท่าน

มัทธิว 27:57 ครั้นถึงเวลาพลบค�่า มี
เศรษฐีคนหนึ่งมาจากบ้านอาริมาเธียชื่อโย
เซฟ เป็นสาวกของพระเยซูด้วย

58 เขาได้เข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซู ปี
ลาตจึงสั่งให้มอบพระศพนั้นให้

59 เมื่อโยเซฟได้รับพระศพมาแล้ว เขาก็เอาผ้า
ป่านที่สะอาดพันหุ้มพระศพไว้

60 แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ที่อุโมงค์
ใหม่ของตน ซึ่งเขาได้สกัดไว้ ในศิลา เขาก็
กลิ้งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ ไว้แล้วก็ ไป

มาระโก 15:27 เขาเอาโจรสองคนตรึงไว้
พร้อมกับพระองค์ ข้างขวาคนหนึ่ง ข้างซ้าย
คนหนึ่ง

28 ค�าซึ่งเขียนไว้ ในพระคัมภีร์แล้วนั้นจึงส�าเร็จ 
คือที่ว่า `ท่านถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ละเมิด›

ฮีบรู 5:9 และเมื่อทรงถูกท�าให้เพียบพร้อมทุก
ประการแล้ว พระองค์ก็เลยทรงเป็นผู้จัด
ความรอดนิรันดร์ส�าหรับคนทั้งปวงที่เชื่อ
ฟังพระองค์

ฮีบรู 7:26 มหาปุ โรหิตเช่นนี้แหละ
ที่เหมาะส�าหรับเรา คือเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ปราศจากอุบาย ไร้มลทิน แยกจากคนบาป
ทั้งปวง ประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์

ดูที่: มาระโก 15:43-46; ลูกา 23:41,50-53; ยอห์น 19:38-42; กิจการ 13:28; 1 
โครินธ์ 15:4; ยอห์น 3:5.
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E22 คนรับใช้พระเมสิอาห์จัก ได้รับการ
สรรเสริญ

F09 การสังเวยและการไถ่ โทษของ พระ
เมสิอาห์

G01 การฟ้ืนคืนชีพของพระเมสิอาห์ เป็น
ไปตามค�าพยากรณ์

     
อิสยาห์ 53:10 แต่ก็ยังเป็นน�้าพระทัย

ของพระเยโฮวาห์ที่จะให้ท่านฟกช�้า
ด้วยความระทมทุกข์ เมื่อพระองค์ทรง
กระท�าให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่อง
บูชาไถ่บาป ท่านจะเห็นเชื้อสายของ
ท่าน ท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่าน น�้า
พระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นใน
มือของท่าน

11 ท่านจะเห็นความทุกข์ล�าบากแห่งจิต
วิญญาณของท่าน และจะพอใจ โดย
ความรู้ของท่าน ผู้รับใช้อันชอบธรรมของ
เราจะกระท�าให้คนเป็นอันมากนับได้
ว่าเป็นคนชอบธรรม เพราะท่านจะแบก
บรรดาความชั่วช้าของเขาทั้งหลาย

เพลงสดุดี 110:3 ชนชาติของพระองค์ท่านจะ
สมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจ ใน
วันแห่งฤทธิ์อ�านาจของพระองค์ท่าน ด้วย
เครื่องประดับแห่งความบริสุทธิ์ จากครรภ์
ของอรุโณทัย น�้าค้างแห่งวัยหนุ่มเป็นของ
พระองค์ท่าน

มัทธิว 28:18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ 
แล้วตรัสกับเขาว่า «ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่
เราแล้ว

19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอน
ชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนาม
แห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่ง
พวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทั้งหลาย
เสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลก เอเมน»

ลูกา 22:44 เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์
มากนักพระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐาน 
พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิต
ไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่

ยอห์น 12:24 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า 
ถ้าเมล็ดข้าวไม่ ได้ตกลงไปในดินและเปื่อย
เน่าไป ก็จะอยู่เป็นเมล็ดเดียว แต่ถ้าเปื่อย
เน่าไปแล้ว ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก

โรม 3:21 แต่บัดนี้ ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบ
ธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือ
พระราชบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติกับพวก
ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานอยู่

22 คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรง
ประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์
ส�าหรับทุกคนและแก่ทุกคนที่เชื่อ เพราะว่า
คนทั้งหลายไม่ต่างกัน

23 เหตุว่าทุกคนท�าบาป และเสื่อมจากสง่าราศี
ของพระเจ้า

24 แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เราเป็นผู้ชอบ
ธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์
ทรงไถ่เราให้พ้นบาปแล้ว

1 โครินธ์ 6:11 แต่ก่อนมีบางคนในพวก
ท่านเป็นคนอย่างนั้น แต่ท่านได้รับทรง
ช�าระแล้ว และได้ทรงแยกตั้งท่านไว้แล้ว แต่
พระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราได้ทรงตั้ง
ท่านให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระ
เยซูเจ้า

2 โครินธ์ 5:20 ฉะนั้นเราจึงเป็นราชทูตของ
พระคริสต์ โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้ง
หลายทางเรา เราผู้แทนของพระคริสต์จึง
ขอร้องท่านให้คืนดีกันกับพระเจ้า

21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระท�าพระองค์
ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความบาปเพราะเห็น
แก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของ
พระเจ้าทางพระองค์
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เอเฟซัส 4:11 พระองค์จึงให้บางคนเป็น
อัครสาวก บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์ บาง
คนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็น
ศิษยาภิบาล และอาจารย์

12 เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบ เพื่อช่วย
ในการรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของ
พระคริสต์ ให้จ�าเริญขึ้น

ฮีบรู 9:22 และตามพระราชบัญญัติ
ถือว่า เกือบทุกสิ่งจะถูกช�าระด้วยโลหิต และ
ถ้าไม่มี โลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัย
บาปเลย

ฮีบรู 12:2 หมายเอาพระเยซูเป็นผู้
ริเริ่มความเชื่อ และผู้ทรงท�าให้ความเชื่อ
ของเราส�าเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีที่
มีอยู่ตรงหน้านั้น พระองค์ ได้ทรงทนเอา
กางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่ง
ส�าคัญอะไร และได้เสด็จประทับเบื้องขวา
พระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว

วิวรณ์ 5:9 และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลง
ใหม่ ว่าดังนี้ «พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควร
จะทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วน
หนังสือนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูก
ปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของ
พระองค์นั้น พระองค์ ได้ทรงไถ่เราทั้งหลาย
ซึ่งมาจากทุกตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและ
ทุกประเทศ ให้ ไปถึงพระเจ้า

10 พระองค์ ได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็น
กษัตริย์และเป็นปุ โรหิตของพระเจ้าของเรา 
และเราทั้งหลายจะได้ครอบครองแผ่นดิน
โลก»

ดูที่: อิสยาห์ 42:1; มัทธิว 17:5; ยอห์น 12:27-32; โรม 5:1,9,18,19; กาลาเทีย 
4:19; ทิตัส 3:6,7; 1 เปโตร 2:24; 1 เปโตร 3:18; วิวรณ์ 7:9-17.

E22 คนรับใช้พระเมสิอาห์จัก ได้รับการ
สรรเสริญ

F09 การสังเวยและการไถ่ โทษของ พระ
เมสิอาห์

H06 การร้องขอความกรุณาของพระเมสิ
อาห์

  
อิสยาห์ 53:12 ฉะนี้เราจะแบ่งส่วนหนึ่ง

ให้ท่านกับผู้ยิ่งใหญ่ และท่านจะแบ่ง
รางวัลกับคนแข็งแรง เพราะท่านเทจิต
วิญญาณของท่านถึงความมรณะ และ
ถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ละเมิด ท่านก็แบก
บาปของคนเป็นอันมาก และท�าการ
อ้อนวอนเพื่อผู้ละเมิด

มาระโก 15:28 ค�าซึ่งเขียนไว้ ในพระคัมภีร์
แล้วนั้นจึงส�าเร็จ คือที่ว่า `ท่านถูกนับเข้า
กับบรรดาผู้ละเมิด›

ลูกา 22:37 ด้วยเราบอกท่านทั้งหลาย
ว่า พระวจนะซึ่งเขียนไว้แล้วนั้นต้องส�าเร็จ
ในเรา คือว่า `ท่านถูกนับเข้ากับบรรดาผู้
ละเมิด› เพราะว่าค�าพยากรณ์ที่เล็งถึงเรา
นั้นจะส�าเร็จ»

ลูกา 23:34 ฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐาน
ว่า «โอ พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขา 
เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาท�าอะไร» เขาก็เอา
ฉลองพระองค์จับสลากแบ่งปันกัน

ฟีลิปปี 2:8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์
ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อม
พระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา 
กระทั่งความมรณาที่กางเขน

9 เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์
ขึ้นอย่างสูงที่สุดด้วย และได้ทรงประทาน
พระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์

10 เพื่อ `หัวเข่าทุกหัวเข่า› ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่น
ดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดี `จะต้อง
คุกกราบลง› นมัสการในพระนามแห่งพระ
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เยซูนั้น
11 และเพ่ือ `ลิน้ทุกลิน้จะยอมรบั› ว่าพระเยซู

ครสิตท์รงเปน็องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ อนัเปน็การ
ถวายพระเกียรตแิดพ่ระเจา้พระบดิา

ดูที่: เพลงสดุดี 2:8; อิสยาห์ 49:24,25; อิสยาห์ 52:15; มัทธิว 12:28,29; โคโล
สี 2:15; ฮีบรู 2:14,15.

E24 พระเมสิอาห์จักน�ามาซ่ึงสันติ
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

อิสยาห์ 54:1-4
อิสยาห์ 54:5 เพราะผู้สร้างเจ้าเป็นสามี

ของเจ้า พระนามของพระองค์คือพระเยโฮ
วาห์จอมโยธา และองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล
เป็นผู้ ไถ่ของเจ้า เขาจะเรียกพระองค์ว่า
พระเจ้าของสากลโลก

อิสยาห์ 54:6-9
อิสยาห์ 54:10 เพราะภูเขาจะพรากจาก

ไป และเนินจะคลอนแคลน แต่ความ
กรุณาของเราจะไม่พรากไปจากเจ้า และ
พันธสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่
คลอนแคลนไป» พระเยโฮวาห์ผู้มีความ
เมตตาต่อเจ้าตรัสดังนี้

11 โอ เจ้าผู้ถูกข่มใจ ถูกพายุพัดพา และขาด
การเล้าโลม ดูเถิด เราจะวางศิลาของเจ้าไว้
ในพลวง และวางรากฐานของเจ้าไว้ด้วยไพ
ทูรย์

12 เราจะท�าหน้าต่างของเจ้าด้วยโมรา และ
ประตูเมืองของเจ้าด้วยพลอยสีแดงเข้ม 
และชายแดนทั้งสิ้นของเจ้าด้วยเพชรนิล
จินดา

13 บุตรทั้งสิ้นของเจ้านั้นจะเรียนรู้จากพระเย
โฮวาห์ และบุตรของเจ้าจะมีความปลอดภัย
อย่างยิ่ง

อิสยาห์ 54:14-17

ลูกา 10:21 ในโมงนั้นเอง พระเยซูทรง
มีความเปรมปรีดิ์ ในพระวิญญาณ จึงตรัส
ว่า «ข้าแต่พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ขอบพระคุณ
พระองค์ที่พระองค์ ไ ด้ทรงปิดบังสิ่งเหล่า
นี้ ไว้จากคนมีปัญญาและคนสุขุมรอบคอบ 
และได้ทรงเปิดเผยสิ่งเหล่านี้แก่ทารกน้อย 
ข้าแต่พระบิดา ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเป็น
ที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์

ลูกา 24:45 ครั้งนั้น พระองค์ทรง
บันดาลให้ ใจเขาทั้งหลายเกิดความสว่างขึ้น
เพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์

ยอห์น 6:45 มีค�าเขียนไว้ ในคัมภีร์ศาสดา
พยากรณ์ว่า `ทุกคนจะเรียนรู้จากพระเจ้า› 
เหตุฉะนั้นทุกคนที่ ได้ยินได้ฟัง และได้เรียน
รู้จากพระบิดาก็มาถึงเรา

ยอห์น 6:65 และพระองค์ตรัสว่า «เหตุ
ฉะนั้นเราจึงได้บอกท่านทั้งหลายว่า `ไม่มีผู้
ใดจะมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาของเรา
จะทรงโปรดประทานให้ผู้นั้น›»

ยอห์น 14:26 แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลม
ใจนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งพระบิดา
จะทรงใช้มาในนามของเรา พระองค์นั้นจะ
ทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่าน
ระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว

กิจการ 14:22 กระท�าให้ ใจของสาวกทั้ง
หลายถือมั่นขึ้น เตือนเขาให้ด�ารงอยู่ ใน
ความเชื่อ และสอนว่า เราทั้งหลายจ�าต้อง
ทนความยากล�าบากมากจนกว่าจะได้เข้าใน
อาณาจักรของพระเจ้า

เอเฟซัส 4:21 ถ้าแม้ท่านได้ฟังเรื่อง
พระองค์ และได้รับการสอนโดยพระองค์
ตามความจริงซึ่งมีอยู่ ในพระเยซูแล้ว
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1 เธสะโลนิกา 4:9 ส่วนเรื่องการรักพี่
น้องทั้งหลายนั้น ไม่จ�าเป็นที่จะให้ข้าพเจ้า
เขียนถึงท่าน เพราะว่าตัวท่านเองก็รับค�า
สอนจากพระเจ้าแล้วว่าให้รักซึ่งกันและกัน

ฮีบรู 8:10 «นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะ
กระท�ากับวงศ์วานอิสราเอลภายหลังสมัย
นั้น» องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส «เราจะบรรจุ
ราชบัญญัติของเราไว้ ในจิตใจของเขาทั้ง
หลาย และจะจารึกมันไว้ที่ ในดวงใจของเขา
ทั้งหลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา 
และเขาจะเป็นประชาชนของเรา

11 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและ
พี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่า `จงรู้จักองค์
พระผู้เป็นเจ้า› เพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเรา
หมด ตั้งแต่คนต�่าต้อยที่สุดถึงคนใหญ่ โต
ที่สุด

วิวรณ์ 21:18 ก�าแพงเมืองนั้นก่อด้วย
พลอยหยก และเมืองนั้นเป็นทองค�าบริสุทธิ์ 
สุกใสดุจแก้ว

19 ฐานของก�าแพงเมืองนั้นประดับด้วยเพชร
พลอยทุกชนิด ฐานที่หนึ่งเป็นพลอยหยก ที่
สองไพทูรย์ ที่สามหินคว๊อตซ์ โปร่งแสง ที่สี่
มรกต

20 ที่ห้าโกเมน ที่หกทับทิม ที่เจ็ดเพชรสีเขียว 
ที่แปดพลอยเขียว ที่เก้าบุษราคัม ที่สิบหยก 
ที่สิบเอ็ดพลอยสีแดง ที่สิบสองเป็นพลอยสี
ม่วง

21 ประตูทั้งสิบสองประตูนั้นเป็นไข่มุกสิบสอง
เม็ด ประตูละเม็ด และถนนในเมืองนั้นเป็น
ทองค�าบริสุทธิ์ ใสราวกับแก้ว

ดูที่: #1; #2; #3; #5; เพลงสดุดี 25:8-12; เพลงสดุดี 34:19; เพลงสดุดี 71:17; 
อิสยาห์ 2:3; อิสยาห์ 11:9; อิสยาห์ 51:6; เยเรมีย์ 31:34; มัทธิว 11:27; โรม 

11:29; ยอห์น 2:20,27.

E07 การเสนอไถ่บาป โดยพระเมสิอาห์

อิสยาห์ 55:1 โอ เชิญทุกคนที่กระหายจง
มาถึงน�้า และผู้ที่ ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิด มา
ซื้อน�้าองุ่นและน�้านมเถิด โดยไม่ต้อเสียเงิน
เสียค่า

ยอห์น 4:13 พระเยซูตรัสตอบนางว่า 
«ทุกคนที่ดื่มน�้านี้จะกระหายอีก

ยอห์น 7:37 ในวันที่สุดท้ายของเทศกาล
ซึ่งเป็นวันใหญ่นั้น พระเยซูทรงยืนและ
ประกาศว่า «ถ้าผู้ ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหา
เราและดื่ม

38 ผู้ที่เชื่อในเรา ตามที่พระคัมภีร์ ได้กล่าวไว้
แล้วว่า `แม่น�้าที่มีน�้าประกอบด้วยชีวิตจะ
ไหลออกมาจากภายในผู้นั้น›»

1 เปโตร 2:2 เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด 
จงปรารถนาน�้านมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะ 
เพื่อจะท�าให้ท่านทั้งหลายเติบโตขึ้น

วิวรณ์ 21:6 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า 
«ส�าเร็จแล้ว เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็น
ปฐมและอวสาน ผู้ ใดกระหาย เราจะให้ผู้
นั้นดื่มจากบ่อน�้าพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสีย
อะไรเลย

วิวรณ์ 22:17 พระวิญญาณและเจ้าสาว
ตรัสว่า «เชิญมาเถิด» และให้ผู้ที่ ได้ยินกล่าว
ว่า «เชิญมาเถิด» และให้ผู้ที่กระหายเข้ามา 
ผู้ ใดมี ใจปรารถนา ก็ ให้ผู้นั้นมารับน�้าแห่ง
ชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย

ดูที่: อิสยาห์ 41:18; อิสยาห์ 52:3; อิสยาห์ 63:1; โยเอล 3:18; มัทธิว 13:44; 
มัทธิว 26:29; โรม 3:24; 1 โครินธ์ 3:2; เอเฟซัส 2:8.
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E07 การเสนอไถ่บาป โดยพระเมสิอาห์

อิสยาห์ 55:2 ท�าไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้า
เพื่อของซึ่งไม่ ใช่อาหาร และใช้ผลแรงงาน
ซื้อสิ่งซึ่งมิ ให้อิ่มใจ จงเอาใจใส่ฟังเรา และ
รับประทานของดี และให้จิตใจปีติยินดี ใน
ไขมัน

มัทธิว 15:9 เขานมัสการเราโดยหา
ประโยชน์มิ ได้ ด้วยเอาบทบัญญัติของ
มนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็นพระด�ารัสสอน›»

มัทธิว 22:4 ท่านยังใช้พวกผู้รับใช้อื่นไป
อีก รับสั่งว่า `ให้บอกผู้รับเชิญนั้นว่า ดูเถิด 
เราได้จัดการเลี้ยงไว้แล้ว วัวและสัตว์ขุนแล้ว
ของเราก็ฆ่าไว้เสร็จ สิ่งสารพัดก็เตรียมไว้
พร้อม จงมาในพิธีอภิเษกนี้เถิด›

มาระโก 7:14 แล้วเมื่อพระองค์ ได้ทรง
เรียกประชาชนทั้งหลายเข้ามาก็ตรัสกับเขา
ว่า «ท่านทั้งหลายจงฟังเราและเข้าใจเถิด

โรม 10:2    ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่า เขามี
ความกระตือรือร้นที่จะปรนนิบัติพระเจ้า 
แต่หาได้เป็นตามปัญญาไม่

3 เพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของ
พระเจ้า แต่อุตส่าห์จะตั้งความชอบธรรม
ของตนขึ้น เขาจึงไม่ ได้ยอมอยู่ ในความ
ชอบธรรมของพระเจ้า

โรม 10:17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็
เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็
เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า

ฟีลิปปี 3:7 แต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณ
ประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้
ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์

ดูที่: เพลงสดุดี 34:11; สุภาษิต 8:32; อิสยาห์ 46:6; อิสยาห์ 51:1,4,7; เยเรมีย์ 
2:13; เยเรมีย์ 31:14; ฮาบากุก 2:13; ลูกา 15:23; ยอห์น 6:48-58.

E11 พระเมสิอาห์จักให้ชีวิตนิรันดร์
E20 พระเมสิอาห์จักท�าข้อตกลงใหม่

อิสยาห์ 55:3 เอียงหูของเจ้า และมาหา
เรา จงฟัง เพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิต 
และเราจะท�าพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้า คือ
ความเมตตาอันแน่นอนของเราต่อดาวิด

มัทธิว 13:16 แต่ตาของท่านทั้งหลาย
ก็เป็นสุขเพราะได้เห็น และหูของท่านก็
เป็นสุขเพราะได้ยิน

มัทธิว 17:5 เปโตรทูลยังไม่ทันขาดค�า 
ดูเถิด ก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้ 
แล้วดูเถิด มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้น
ว่า «ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจ
ท่านผู้นี้มาก จงฟังท่านเถิด»

ยอห์น 5:24 เราบอกความจริงแก่ท่าน
ทั้งหลายว่า ถ้าผู้ ใดฟังค�าของเราและเชื่อ
ในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิ
รันดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ ได้ผ่านพ้น
ความตายไปสู่ชีวิตแล้ว

25 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เวลา
ที่ก�าหนดนั้นใกล้จะถึงแล้ว และบัดนี้ก็
ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินพระ
สุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้า และ
บรรดาผู้ที่ ได้ยินจะมีชีวิต

ยอห์น 6:37 สารพัดที่พระบิดาทรง
ประทานแก่เราจะมาสู่เรา และผู้ที่มาหาเรา 
เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย

ยอห์น 6:44 ไม่มีผู้ ใดมาถึงเราได้
นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรง
ชักน�าให้เขามา และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมา
ในวันสุดท้าย

45 มีค�าเขียนไว้ ในคัมภีร์ศาสดาพยากรณ์ว่า 
`ทุกคนจะเรียนรู้จากพระเจ้า› เหตุฉะนั้น
ทุกคนที่ ได้ยินได้ฟัง และได้เรียนรู้จากพระ
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บิดาก็มาถึงเรา

ยอห์น 7:37 ในวันที่สุดท้ายของเทศกาล
ซึ่งเป็นวันใหญ่นั้น พระเยซูทรงยืนและ
ประกาศว่า «ถ้าผู้ ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหา
เราและดื่ม

ยอห์น 8:47 ผู้ที่มาจากพระเจ้าก็ย่อม
ฟังพระวจนะของพระเจ้า เหตุฉะนั้นท่าน
จึงไม่ฟัง เพราะท่านทั้งหลายมิ ได้มาจาก
พระเจ้า»

ยอห์น 10:27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของ
เรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้น
ตามเรา

กิจการ 13:34 ส่วนข้อที่พระเจ้าได้ทรงให้
พระองค์คืนพระชนม์ มิ ให้กลับเปื่อยเน่า
อีกเลย พระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่า `เราจะให้
ความเมตตาอันแน่นอนของเราซึ่งได้สัญญา
ไว้กับดาวิดให้แก่ท่าน›

ดูที่: ปฐมกาล 17:7; เพลงสดุดี 78:1; เพลงสดุดี 89:35-37; สุภาษิต 4:20; อิส
ยาห์ 61:8; เยเรมีย์ 32:40; เยเรมีย์ 50:5; เอเสเคียล 37:24,25; มัทธิว 11:28; 

ฮีบรู 13:20.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

อิสยาห์ 55:4 ดูเถิด เรากระท�าให้ท่านเป็น
พยานต่อชนชาติทั้งหลาย เป็นหัวหน้าและ
เป็นผู้บัญชาการเพื่อชนชาติทั้งปวง

ยอห์น 10:3 นายประตูจึงเปิดประตูให้
ผู้นั้น และแกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่าน
เรียกชื่อแกะของท่าน และน�าออกไป

ยอห์น 10:27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของ
เรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้น

ตามเรา

ยอห์น 13:13 ท่านทั้งหลายเรียกเราว่า พระ
อาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านเรียกถูก
แล้ว เพราะเราเป็นเช่นนั้น

ยอห์น 18:37 ปีลาตจึงทูลถามพระองค์
ว่า «ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นกษัตริย์หรือ» พระ
เยซูตรัสตอบว่า «ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์ 
เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก 
เพื่อเราจะเป็นพยานถึงความจริง คนทั้งปวง
ซึ่งอยู่ฝ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเรา»

1 ทิ โมธี 6:13 ข้าพเจ้าก�าชับท่านต่อ
พระเนตรพระเจ้า ผู้ทรงประทานชีวิตแก่
สิ่งทั้งปวง และต่อพระเยซูคริสต์ ผู้ ได้ทรง
เป็นพยานอันดีต่อหน้าปอนทัส ปีลาต

วิวรณ์ 1:5 และจากพระเยซูคริสต์
ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อ และทรงเป็นผู้
แรกที่ ได้ฟื้นจากความตาย และผู้ทรงครอบ
ครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลก แด่พระองค์
ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงช�าระบาป
ของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์

วิวรณ์ 3:14 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งค
ริสตจักรที่เมืองเลาดีเซีย ว่า `พระองค์ผู้ทรง
เป็นพระเอเมน ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อ
และสัตย์จริง และทรงเป็นปฐมเหตุแห่งสิ่ง
สารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้าง ได้ตรัสดังนี้ว่า

ดูที่: เอเสเคียล 34:23,24; ดาเนียล 9:25; โฮเชยา 3:5; มีคาห์ 5:2-4; มัทธิว 
2:6; ยอห์น 3:16; ยอห์น 12:26; ฮีบรู 2:10; ฮีบรู 5:9.
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E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

อิสยาห์ 55:5 ดูเถิด เจ้าจะร้องเรียก
ประชาชาติซึ่งเจ้าไม่รู้จัก และประชาชาติซึ่ง
ไม่รู้จักเจ้าจะวิ่งมาหาเจ้าเหตุด้วยพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้า และเพราะองค์บริสุทธิ์
แห่งอิสราเอล เพราะพระองค์ทรงให้เจ้าได้
รับเกียรติ

ยอห์น 10:16 แกะอื่นซึ่งมิ ได้เป็นของคอก
นี้เราก็มีอยู่ แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วย 
และแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเรา แล้วจะ
รวมเป็นฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว

ยอห์น 13:31 เมื่อเขาออกไปแล้ว พระเยซู
จึงตรัสว่า «บัดนี้บุตรมนุษย์ก็ ได้รับเกียรติ
แล้ว และพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะ
บุตรมนุษย์

32 ถ้าพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะพระบุตร 
พระเจ้าก็จะทรงประทานให้พระบุตรมี
เกียรติ ในพระองค์เอง และพระเจ้าจะทรง
ให้มีเกียรติเดี๋ยวนี้

ยอห์น 17:1 พระเยซูตรัสดังนั้นแล้ว 
พระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้า
และตรัสว่า «พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้ว 
ขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ ได้รับ
เกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่
พระองค์

โรม 15:21 ตามที่มีค�าเขียนไว้ว่า `คนที่
ไม่เคยได้รับค�าบอกเล่าเรื่องพระองค์ก็จะได้
เห็น และคนที่ ไม่เคยได้ฟังจะได้เข้าใจ›

1 เปโตร 1:11 เขาได้สืบค้นหาสิ่งใดและ
เวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ทรง
สถิตอยู่ ในตัวเขาได้ ทรงบ่งไว้ เมื่อพระ
วิญญาณนั้นได้พยากรณ์ล่วงหน้าถึงความ
ทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และถึงสง่าราศี

ที่จะมาภายหลัง

ดูที่: ปฐมกาล 49:10; เพลงสดุดี 18:43; เพลงสดุดี 110:1-3; อิสยาห์ 11:10; 
อิสยาห์ 52:15; อิสยาห์ 60:5,9; โฮเชยา 1:10; กิจการ 3:13; กิจการ 5:31; ฮีบรู 

5:5.

E07 การเสนอไถ่บาป โดยพระเมสิอาห์

อิสยาห์ 55:6 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ 
เมื่อจะพบพระองค์ ได้ จงทูลพระองค์ ขณะ
พระองค์ทรงอยู่ ใกล้

มัทธิว 6:33 แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหา
อาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรม
ของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่ม
เติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ให้

มัทธิว 7:7 จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะ
พบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน

8 เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็
พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

ลูกา 11:9 เราบอกท่านทั้งหลายว่า จง
ขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้ว
จะเปิดให้แก่ท่าน

10 เพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ ทุกคนที่
แสวงหาก็จะพบ และทุกคนที่เคาะก็จะเปิด
ให้เขา

ยอห์น 12:35 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า 
«ความสว่างจะอยู่กับท่านทั้งหลายอีกหน่อย
หนึ่ง เมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิด 
เกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่าน ผู้ที่เดิน
อยู่ ในความมืด ย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหน

36 เมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่าง ก็จงเชื่อใน
ความสว่างนั้น เพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความ
สว่าง» เมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วก็เสด็จ
จากไป และซ่อนพระองค์ ให้พ้นจากพวก
เขา
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โรม 11:7 ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร พวก
อิสราเอลไม่พบสิ่งที่เขาแสวงหา แต่คนที่
พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้นั้นเป็นผู้ ได้พบ และ
คนนอกนั้นก็มี ใจแข็งกระด้างไป

ฮีบรู 2:3 ดังนั้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่ง
ใหญ่แล้ว เราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ ความ
รอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์
พระผู้เป็นเจ้าเอง และบรรดาผู้ที่ ได้ยิน
พระองค์ ก็ ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริง

ดูที่: เพลงสดุดี 27:8; เพลงสดุดี 69:32; เพลงสดุดี 105:4; เพลงสดุดี 145:18; 
เพลงสดุดี 148:14; อิสยาห์ 12:6; อิสยาห์ 45:19; อิสยาห์ 46:13; เยเรมีย์ 

29:12-14; เพลงคร�่าครวญ 3:25; อาโมส 5:4; เศฟันยาห์ 2:3; มาลาคี 3:1; 
มัทธิว 7:7,8; ลูกา 12:31; ลูกา 13:25; ยอห์น 6:26; ยอห์น 7:33,34; 2 โคริน

ธ์ 6:1,2.

E21 พระเมสิอาห์จักให้อภัยคนบาป

อิสยาห์ 55:7 ให้คนชั่วละทิ้งทางของเขา 
และคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขา 
ให้เขากลับยังพระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์
จะทรงเมตตาเขา และยังพระเจ้าของเรา 
เพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือ

มัทธิว 7:21 มิ ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า 
`พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า› จะได้เข้า
ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตาม
พระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์
จึงจะเข้าได้

22 เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่
เราว่า `พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้า
พระองค์ ได้พยากรณ์ ในพระนามของ
พระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของ
พระองค์ และได้กระท�าการมหัศจรรย์เป็น
อันมากในพระนามของพระองค์มิ ใช่หรือ›

23 เมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่า `เราไม่เคย
รู้จักเจ้าเลย เจ้าผู้กระท�าความชั่วช้า จงไป
เสียให้พ้นหน้าเรา›

มัทธิว 9:13 ท่านทั้งหลายจงไปเรียนข้อ

นี้ ให้เข้าใจที่ว่า `เราประสงค์ความเมตตา 
ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา› ด้วยว่าเรามิ ได้
มาเพื่อจะเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคน
บาปให้กลับใจเสียใหม่»

ลูกา 7:47 เหตุฉะนั้น เราบอกท่านว่า 
ความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้ โปรดยก
เสียแล้วเพราะนางรักมาก แต่ผู้ที่ ได้รับการ
ยกโทษน้อย ผู้นั้นก็รักน้อย»

ลูกา 15:10 เช่นนั้นแหละ เราบอก
ท่านทั้งหลายว่า จะมีความปรีดี ในพวกทูต
สวรรค์ของพระเจ้า เพราะคนบาปคนเดียว
ที่กลับใจใหม่»

ลูกา 15:24 เพราะว่าลูกของเราคนนี้ตาย
แล้ว แต่กลับเป็นอีก หายไปแล้ว แต่ ได้พบ
กันอีก› เขาทั้งหลายต่างก็เริ่มมีความรื่นเริง
ยินดี

กิจการ 3:19 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจง
หันกลับและตั้งใจใหม่ เพื่อจะทรงลบล้าง
ความผิดบาปของท่านเสีย เพื่อเวลาชื่นใจ
ยินดีจะได้มาจากพระพักตร์ขององค์พระผู้
เป็นเจ้า

1 ทิ โมธี 1:15 ค�านี้เป็นค�าสัตย์จริงและ
สมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้ คือว่าพระเยซู
คริสต์ ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วย
คนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั้น
ข้าพเจ้าเป็นตัวเอก

16 แต่ว่าเพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้รับพระ
กรุณา คือว่าเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้ทรง
ส�าแดงความอดกลั้นพระทัยทุกอย่างให้เห็น 
ในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอกนั้น ให้เป็น
แบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่ภายหลังจะเชื่อใน
พระองค์แล้วรับชีวิตนิรันดร์

ดูที่: อพยพ 34:6,7; เพลงสดุดี 130:7; อิสยาห์ 1:16-18; อิสยาห์ 43:25; อิสยาห์ 
44:22; เยเรมีย์ 3:12; เอเสเคียล 3:18,19; เอเสเคียล 18:21-23,27-32; เอเสเคี
ยล 33:11,14-16; โฮเชยา 13:16; โฮเชยา 14:1; โยนาห์ 3:10; มัทธิว 23:25,26; 

โรม 5:16-21; 1 โครินธ์ 6:9-11; เอเฟซัส 1:6-8; ยากอบ 4:8-10.
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E22 คนรับใช้พระเมสิอาห์จัก ได้รับการ
สรรเสริญ

อิสยาห์ 55:10 เพราะฝนและหิมะลงมาจาก
ฟ้าสวรรค์ และไม่กลับที่นั่น เว้นแต่รดแผ่น
ดินโลก กระท�าให้มันบังเกิดผลและแตก
หน่อ อ�านวยเมล็ดแก่ผู้หว่านและอาหารแก่
ผู้กินฉันใด

11 ค�าของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่
กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่ง
หมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ ไปท�านั้นจ�าเริญ
ขึ้นฉันนั้น

มัทธิว 24:35 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ค�า
ของเราจะสูญหายไปหามิ ได้เลย

ยอห์น 6:63 จิตวิญญาณเป็นที่ ให้มีชีวิต 
ส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใด ถ้อยค�า
ซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้น เป็นจิต
วิญญาณและเป็นชีวิต

โรม 10:17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็
เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็
เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า

1 เธสะโลนิกา 2:13 เพราะเหตุนี้เราจึง
ขอบพระคุณพระเจ้าไม่หยุดหย่อน เพราะ
ว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของ
พระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเรา ท่านไม่ ได้
รับไว้อย่างเป็นค�าของมนุษย์ แต่ ได้รับไว้
ตามความเป็นจริง คือเป็นพระวจนะของ
พระเจ้า ซึ่งก�าลังท�างานอยู่ภายในท่านทั้ง
หลายที่เชื่อด้วย

ฮีบรู 1:1 ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธี
ต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดา
พยากรณ์

ฮีบรู 2:3 ดังนั้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่ง
ใหญ่แล้ว เราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ ความ

รอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์
พระผู้เป็นเจ้าเอง และบรรดาผู้ที่ ได้ยิน
พระองค์ ก็ ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริง

ยากอบ 1:18 โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว 
พระองค์ก็ ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดย
พระวจนะแห่งความจริง เพื่อเราทั้งหลาย
จะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่ง
พระองค์ทรงสร้างนั้น

1 เปโตร 1:23 ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้
บังเกิดใหม่ ไม่ ใช่จากพืชที่จะเปื่อยเน่าเสีย 
แต่จากพืชอันไม่รู้เปื่อยเน่า คือด้วยพระ
วจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและด�ารงอยู่
เป็นนิตย์

ดูที่: อิสยาห์ 45:23; อิสยาห์ 46:10; ลูกา 8:11-16.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

อิสยาห์ 55:12 เพราะเจ้าจะออกไปด้วย
ความชื่นบาน และถูกน�าไปด้วยสันติภาพ 
ภูเขาและเนินเขาจะเปล่งเสียงร้องเพลง
ข้างหน้าเจ้า และต้นไม้ทั้งสิ้นในท้องทุ่งจะ
ตบมือของมัน

13 แทนต้นหนามใหญ่ ต้นสนสามใบจะงอกขึ้น 
แทนต้นหนามย่อย ต้นน�้ามันเขียวจะงอก
ขึ้นและแด่พระเยโฮวาห์ มันจะเป็นชื่อ เพื่อ
เป็นหมายส�าคัญนิรันดร์ ซึ่งจะไม่ถูกตัดออก
เลย»

โรม 5:1 เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรม
เพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขกับ
พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา

โรม 15:13 ขอพระเจ้าแห่งความหวัง
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ทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชม
ยินดีและสันติสุขในความเชื่อ เพื่อท่านจะ
ได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

1 โครินธ์ 6:9 ท่านไม่รู้หรือว่าคนอธรรมจะ
ไม่ ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก 
อย่าหลงเลย คนล่วงประเวณี คนถือรูป
เคารพ คนผิดผัวเมียเขา คนนิสัยเหมือนผู้
หญิงหรือคนที่เป็นกะเทย

10 คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากร้าย คน
ฉ้อโกง จะไม่ ได้รับอาณาจักรของพระเจ้า
เป็นมรดก

11 แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่าง
นั้น แต่ท่านได้รับทรงช�าระแล้ว และได้ทรง
แยกตั้งท่านไว้แล้ว แต่พระวิญญาณแห่ง
พระเจ้าของเราได้ทรงตั้งท่านให้เป็นผู้ชอบ
ธรรมในพระนามของพระเยซูเจ้า

2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ ใดอยู่ ใน
พระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่
แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด กลาย
เป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

กาลาเทีย 5:22 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น
คือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข 
ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความ
เชื่อ

โคโลสี 1:11 มีก�าลังมากขึ้นทุกอย่างโดย
ฤทธิ์เดชแห่งสง่าราศีของพระองค์ ให้มี
บรรดาความเพียร และความอดทนไว้นาน
ด้วยความยินดี

วิวรณ์ 2:7 ใครมีหูก็ ให้ฟังข้อความซึ่ง
พระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลาย ผู้
ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้นกินผลจากต้นไม้
แห่งชีวิต ที่อยู่ ในท่ามกลางอุทยานสวรรค์
ของพระเจ้า›

วิวรณ์ 22:2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั้น
และริมแม่น�้าทั้งสองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต 
ซึ่งออกผลสิบสองชนิด ออกผลทุกๆเดือน 
และใบของต้นไม้นั้นส�าหรับรักษาบรรดา
ประชาชาติ ให้หาย

ดูที่: #1; #2; #5.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

     
อิสยาห์ 56:6 และบรรดาบุตรชายของ

คนต่างชาติผู้เข้าจารีตถือพระเยโฮวาห์ 
ปรนนิบัติพระองค์และรักพระนามของพระ
เยโฮวาห์ และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ทุก
คนผู้รักษาวันสะบาโต และมิ ได้เหยียด
หยาม และยึดพันธสัญญาของเรามั่นไว้

7 คนเหล่านี้เราจะน�ามายังภูเขาบริสุทธิ์ของ
เรา และกระท�าให้เขาชื่นบานอยู่ ในนิเวศ
อธิษฐานของเรา เครื่องเผาบูชาของเขา
และเครื่องสักการบูชาของเขา จะเป็นที่
โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะนิเวศ
ของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐาน 
ส�าหรับบรรดาชนชาติทั้งหลาย»

8 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงรวบรวม
อิสราเอลที่กระจัดกระจาย ตรัสว่า «เราจะ
รวบรวมคนอื่นมาไว้กับเขา นอกจากคน
เหล่านั้นที่ ได้รวบรวมไว้แล้ว»

อิสยาห์ 43:6 เราจะพูดกับทิศเหนือว่า 
`ปล่อยเถิด› และกับทิศใต้ว่า `อย่ายึดไว้› จง
น�าบรรดาบุตรชายของเรามาแต่ ไกล และ
เหล่าธิดาของเราจากปลายแผ่นดินโลก
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อิสยาห์ 49:22 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ว่า «ดูเถิด เราจะยกมือของเรากวัก
บรรดาประชาชาติ และยกสัญญาณของเรา
ต่อชนชาติทั้งหลาย และเขาทั้งหลายจะอุ้ม
บรรดาบุตรชายของเจ้ามา และบรรดาบุตร
สาวของเจ้านั้น เขาจะใส่บ่าแบกมา

มาระโก 11:17 พระองค์ตรัสสอนเขาว่า «มี
พระวจนะเขียนไว้มิ ใช่หรือว่า `นิเวศของ
เราประชาชาติทั้งหลายจะเรียกว่า เป็นนิเวศ
อธิษฐาน› แต่เจ้าทั้งหลายได้กระท�าให้เป็น 
`ถ�้าของพวกโจร›»

ยอห์น 10:16 แกะอื่นซึ่งมิ ได้เป็นของคอก
นี้เราก็มีอยู่ แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วย 
และแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเรา แล้วจะ
รวมเป็นฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว

ยอห์น 11:51 เขามิ ได้กล่าวอย่างนั้น
ตามใจชอบ แต่เพราะว่าเขาเป็นมหาปุ โรหิต
ประจ�าการในปีนั้น จึงพยากรณ์ว่าพระเยซู
จะสิ้นพระชนม์แทนชนชาตินั้น

52 และมิ ใช่แทนชนชาตินั้นอย่างเดียว แต่
เพื่อจะรวบรวมบุตรทั้งหลายของพระเจ้า
ที่กระจัดกระจายไปนั้น ให้เข้าเป็นพวก
เดียวกัน

กิจการ 2:41 คนทั้งหลายที่รับค�าของเป
โตรด้วยความยินดีก็รับบัพติศมา ในวันนั้น
มีคนเข้าเป็นสาวกเพิ่มอีกประมาณสามพัน
คน

กิจการ 10:34 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวว่า 
«ข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่า พระเจ้าไม่ทรง
เลือกหน้าผู้ ใด

35 แต่คนใดๆในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์
และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่
ชอบพระทัยพระองค์

เอเฟซัส 1:10 ประสงค์ว่าเมื่อเวลาก�าหนด

ครบบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวม
ทุกสิ่งทั้งที่อยู่ ในสวรรค์และในแผ่นดินโลก
ไว้ ในพระคริสต์

เอเฟซัส 2:11 เหตุฉะนั้นท่านจงระลึกว่า 
เมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนื้อ
หนัง และพวกที่รับพิธีเข้าสุหนัตซึ่งกระท�า
แก่เนื้อหนังด้วยมือเคยเรียกท่านว่า เป็น
พวกที่มิ ได้เข้าสุหนัต

12 จงระลึกว่า ครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่
นอกพระคริสต์ ขาดจากการเป็นพลเมือง
อิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญา
ซึ่งทรงสัญญาไว้นั้น ไม่มีที่หวัง และอยู่ ใน
โลกปราศจากพระเจ้า

13 แต่บัดนี้ ในพระเยซูคริสต์ ท่านทั้งหลายซึ่ง
เมื่อก่อนอยู่ ไกลได้เข้ามาใกล้ โดยพระโลหิต
ของพระคริสต์

เอเฟซัส 2:18 เพราะว่าพระองค์ทรงท�าให้
เราทั้งสองพวกมี โอกาสเข้าเฝ้าพระบิดา 
โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน

19 เหตุฉะนั้นบัดนี้ท่านจึงไม่ ใช่คนต่างด้าว
ต่างแดนอีกต่อไป แต่ว่าเป็นพลเมือง
เดียวกันกับวิสุทธิชนและเป็นครอบครัว
ของพระเจ้า

20 ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวก
อัครสาวกและพวกศาสดาพยากรณ์ พระ
เยซูคริสต์เองทรงเป็นศิลามุมเอก

21 ในพระองค์นั้น ทุกส่วนของโครงร่างต่อกัน
สนิท และเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ ใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า

ฮีบรู 12:22 แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึง
ภูเขาศิ โยน และมาถึงเมืองของพระเจ้า
ผู้ทรงด�ารงพระชนม์อยู่ คือกรุงเยรูซาเล็ม
แห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์
มากมายเหลือที่จะนับได้

23 และมาถึงที่ชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสต
จักรของบุตรหัวปี ซึ่งมีชื่อจารึกไว้ ในสวรรค์
แล้ว และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคน
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ทั้งปวง และมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบ
ธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้ว

24 และมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญา
ใหม่ และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียง
ร้องอันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาแบล

ฮีบรู 13:15 เหตุฉะนั้น ให้เราถวายค�า
สรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอด
ไปโดยทางพระองค์นั้น คือผลแห่งริมฝีปาก
ที่ขอบพระคุณพระนามของพระองค์

1 เปโตร 2:5 และท่านทั้งหลายก็เสมือน
ศิลาที่มีชีวิต ที่ก�าลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศ
ฝ่ายวิญญาณ เป็นปุ โรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวาย
สักการบูชาฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ชอบพระทัย
ของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์

วิวรณ์ 14:1 ข้าพเจ้าได้แลเห็น และ
ดูเถิด พระเมษโปดกทรงยืนอยู่ที่ภูเขาศิ
โยน และผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจ�านวนแสน
สี่หมื่นสี่พันคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของ
พระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผาก
ของเขา

ดูที่: #1; #3; #4; อิสยาห์ 56:3; กิจการ 11:23; 2 โครินธ์ 8:5; ฮีบรู 10:19-22; 1 
เปโตร 1:1,2.

E23 พระเมสิอาห์จักเปลี่ยนแปลงคนของ
พระองค์

G06 ที่สิงสถิตย์ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

อิสยาห์ 57:15 องค์ผู้สูงเด่น คือผู้อยู่ ในนิ
รันดร์กาล ผู้ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ ตรัส
ดังนี้ว่า «เราอยู่ ในที่ที่สูงและบริสุทธิ์ และ
อยู่กับผู้ที่มีจิตใจส�านึกผิดและถ่อม เพื่อจะ
รื้อฟื้นจิตใจของผู้ ใจถ่อม และรื้อฟื้นใจของ

ผู้ส�านึกผิด
16 เพราะเราจะไม่ต่อสู้แย้งอยู่เป็นนิตย์ หรือ

โกรธอยู่เสมอ เพราะจิตวิญญาณจะอ่อนลง
ต่อหน้าเรา คือบรรดาจิตวิญญาณที่เราได้
สร้างแล้ว

17 เราโกรธเพราะความชั่วช้าแห่งความโลภ
ของเขา เราตีเขา เราซ่อนตัวและโกรธ แต่
เขายังหันกลับเดินตามชอบใจของเขาอยู่

18 เราได้เห็นวิธีการของเขาแล้ว แต่เราจะรักษา
เขาให้หาย เราจะน�าเขา และสนองเขากับผู้
ไว้ทุกข์ ให้เขาด้วยการเล้าโลม»

มัทธิว 19:28 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «เรา
บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในโลก
ใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่ง
แห่งสง่าราศีของพระองค์นั้น พวกท่านที่ ได้
ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์สิบสองที่ 
พิพากษาชนอิสราเอลสิบสองตระกูล

ลูกา 4:18 `พระวิญญาณแห่งองค์
พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะ
ว่าพระองค์ ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน 
พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะ
ได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ

ยอห์น 1:12 แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับ
พระองค์ พระองค์ทรงประทานอ�านาจให้
เป็นบุตรของพระเจ้า คือคนทั้งหลายที่เชื่อ
ในพระนามของพระองค์

13 ซึ่งมิ ได้เกิดจากเลือด หรือความประสงค์
ของเนื้อหนัง หรือความประสงค์ของมนุษย์ 
แต่เกิดจากพระเจ้า

ยอห์น 3:3 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า 
«เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ ใดไม่
ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของ
พระเจ้าไม่ ได้»
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4 นิ โคเดมัสทูลพระองค์ว่า «คนชราแล้วจะ
บังเกิดใหม่อย่างไรได้ จะเข้าในครรภ์มารดา
ครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ ได้หรือ»

5 พระเยซูตรัสตอบว่า «เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ถ้าผู้ ใดไม่ ได้บังเกิดจากน�้าและ
พระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของ
พระเจ้าไม่ ได้

6 ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และ
ซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คือจิตวิญญาณ

7 อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า ท่านต้อง
บังเกิดใหม่

8 ลมใคร่จะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้น 
และท่านได้ยินเสียงลมนั้น แต่ท่านไม่รู้ว่า
ลมมาจากไหนและไปที่ ไหน คนที่บังเกิด
จากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคน»

กาลาเทีย 6:15 เพราะว่าในพระเยซูคริสต์ 
การที่ถือพิธีเข้าสุหนัตหรือไม่ถือพิธีเข้า
สุหนัต ไม่เป็นของส�าคัญอะไร แต่การที่ถูก
สร้างใหม่นั้นส�าคัญ

เอเฟซัส 2:1 พระองค์ทรงกระท�าให้ท่าน
ทั้งหลายมีชีวิตอยู่ แม้ว่าท่านตายแล้วโดย
การละเมิดและการบาป

โคโลสี 3:9 อย่าพูดมุสาต่อกันเพราะว่า
ท่านได้ถอดทิ้งมนุษย์เก่ากับการปฏิบัติของ
มนุษย์นั้นเสียแล้ว

10 และได้สวมมนุษย์ ใหม่ที่ก�าลังทรงสร้าง
ขึ้นใหม่ ในความรู้ตามแบบพระฉายของ
พระองค์ผู้ ได้ทรงสร้างขึ้นนั้น

ทิตัส 3:5 พระองค์ ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิ ใช่
ด้วยการกระท�าที่ชอบธรรมของเราเอง แต่
พระองค์ทรงพระกรุณาช�าระให้เรามี ใจ
บังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์

ยากอบ 1:18 โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว 
พระองค์ก็ ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดย

พระวจนะแห่งความจริง เพื่อเราทั้งหลาย
จะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่ง
พระองค์ทรงสร้างนั้น

1 เปโตร 1:3 จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า
พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา ผู้ ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เรา 
ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าสู่ความหวัง
ใจอันมีชีวิตอยู่ โดยการคืนพระชนม์จาก
ความตายของพระเยซูคริสต์

1 เปโตร 1:23 ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้
บังเกิดใหม่ ไม่ ใช่จากพืชที่จะเปื่อยเน่าเสีย 
แต่จากพืชอันไม่รู้เปื่อยเน่า คือด้วยพระ
วจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและด�ารงอยู่
เป็นนิตย์

1 เปโตร 2:2 เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด 
จงปรารถนาน�้านมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะ 
เพื่อจะท�าให้ท่านทั้งหลายเติบโตขึ้น

1 ยอห์น 2:29 ถ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าพระองค์
ทรงเป็นผู้ชอบธรรม ท่านก็รู้ว่าทุกคนที่
ประพฤติตามความชอบธรรมก็ ได้บังเกิดมา
จากพระองค์ด้วย

1 ยอห์น 3:9 ผู้ ใดบังเกิดจากพระเจ้า ผู้
นั้นไม่กระท�าบาป เพราะเมล็ดของพระองค์
ด�ารงอยู่กับผู้นั้น และเขากระท�าบาปไม่ ได้ 
เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้า

1 ยอห์น 5:1 ผู้ ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็น
พระคริสต์ ผู้นั้นก็บังเกิดจากพระเจ้า และ
ทุกคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้ก�าเนิดนั้นก็รัก
คนที่บังเกิดจากพระองค์ด้วย

1 ยอห์น 5:4 ด้วยว่าผู้ ใดๆที่บังเกิดจาก
พระเจ้า ก็มีชัยชนะแก่ โลก และนี่แหละ
เป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยแก่ โลก คือความเชื่อ
ของเราทั้งหลาย
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1 ยอห์น 5:18 เราทั้งหลายรู้แล้วว่า คนใด
ที่บังเกิดจากพระเจ้าไม่ ได้กระท�าบาป แต่
ว่าคนที่บังเกิดจากพระเจ้าได้ระวังรักษาตัว 
และมารชั่วร้ายนั้นไม่ ได้แตะต้องคนนั้น
เลย

ดูที่: #2; เพลงสดุดี 51:10; เพลงสดุดี 103:9-16; เพลงสดุดี 138:6; เพลงสดุดี 
147:3; อิสยาห์ 66:2; เยเรมีย์ 31:33; เยเรมีย์ 32:40; เอเสเคียล 11:19; เอเส
เคียล 18:31; เอเสเคียล 36:26,27; มัทธิว 5:3; ลูกา 15:20-24; ยอห์น 14:23; 
โรม 5:21; 2 โครินธ์ 5:17; เอเฟซัส 2:5,8,10; ฟีลิปปี 2:13; โคโลสี 1:13; โคโล

สี 2:13; ยากอบ 4:6.

E24 พระเมสิอาห์จักน�ามาซ่ึงสันติ

อิสยาห์ 57:19 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «เรา
สร้างผลของริมฝีปาก สันติภาพ สันติภาพ
แก่คนไกลและคนใกล้ และเราจะรักษาเขา
ให้หาย»

ลกูา 2:14    รศัมีภาพจงมแีดพ่ระเจา้ในทีส่งูสดุ 
และบนแผ่นดนิโลกสันตสิขุจงมทีา่มกลาง
มนุษย์ท้ังปวงซ่ึงทรงโปรดปรานนัน้

เอเฟซัส 2:14 เพราะว่าพระองค์ทรงเป็น
สันติสุขของเรา เป็นผู้ทรงกระท�าให้ทั้งสอง
ฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทรงรื้อ
ก�าแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลง

15 และได้ทรงก�าจัดการซึ่งเป็นปฏิปักษ์กัน
ในเนื้อหนังของพระองค์ คือกฎของพระ
บัญญัติซึ่งให้ถือศีลต่างๆนั้น เพื่อจะกระท�า
ให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวใน
พระองค์ เช่นนั้นแหละจึงทรงกระท�าให้เกิด
สันติสุข

16 และเพื่อพระองค์จะทรงกระท�าให้ทั้งสอง
พวกคืนดีกับพระเจ้า เป็นกายเดียวโดย
กางเขนซึ่งเป็นการท�าให้การเป็นปฏิปักษ์
ต่อกันหมดสิ้นไป

17 และพระองค์ ได้เสด็จมาประกาศสันติสุข
แก่ท่านที่อยู่ ไกล และแก่คนที่อยู่ ใกล้

D06 พระเมสิอาห์จักเป็นที่ปรึกษา
D07 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไกล่เกล่ีย
E08 ความยุติธรรมของพระเมสิอาห์
H06 การร้องขอความกรุณาของพระเมสิ

อาห์
     
อิสยาห์ 59:16 พระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีคน

ใดเลย ทรงประหลาดพระทัยว่าไม่มี ใคร
อ้อนวอนเผื่อ เพราะฉะนั้นพระกรของ
พระองค์เองก็น�าความรอดมาสู่พระองค์ 
และความชอบธรรมของพระองค์ชูพระองค์
ไว้

เพลงสดุดี 20:6 บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าพระ
เยโฮวาห์จะทรงช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิม
ไว้ พระองค์จะทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์อัน
บริสุทธิ์ของพระองค์ และโดยชัยชนะอัน
ทรงอานุภาพด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์

เพลงสดุดี 80:17 ขอพระหัตถ์ของพระองค์
จงอยู่เหนือผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระองค์ คือบุตรของมนุษย์ที่พระองค์ทรง
กระท�าให้แข็งแรงเพื่อพระองค์เอง

1 ทิ โมธี 2:5 ด้วยเหตุว่า มีพระเจ้าองค์
เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่าง
พระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรง
สภาพเป็นมนุษย์

ฮีบรู 9:15 เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรง
เป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ เพื่อเมื่อมี
ผู้หนึ่งตายส�าหรับที่จะไถ่การละเมิดของคน
ที่ ได้ละเมิดต่อพันธสัญญาเดิมนั้นแล้ว คน
ทั้งหลายที่ถูกเรียกแล้วนั้นจะได้รับมรดกอัน
นิรันดร์ตามพระสัญญา

ฮีบรู 10:7 แล้วข้าพระองค์ทูลว่า 
«ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว พระเจ้าข้า เพื่อ
จะกระท�าตามน�้าพระทัยพระองค์» ( ใน
หนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์)›

อิสยาห์

อิสยาห์ 59อิสยาห์ 57



295

1 ยอห์น 2:1 ลูกเล็กๆของข้าพเจ้าเอ๋ย 
ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้ง
หลาย เพื่อท่านจะได้ ไม่ท�าบาป และถ้าผู้ ใด
ท�าบาป เราก็มีพระองค์ผู้ช่วยเหลือสถิตอยู่
กับพระบิดา คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงชอบ
ธรรมนั้น

ดูที่: ปฐมกาล 18:23-32; เพลงสดุดี 40:7; เพลงสดุดี 98:1,2; เพลงสดุดี 
106:23; เพลงสดุดี 108:6; เพลงสดุดี 138:7; อิสยาห์ 63:5; เยเรมีย์ 5:1; เอเส

เคียล 22:30.

E08 ความยุติธรรมของพระเมสิอาห์

อิสยาห์ 59:17 พระองค์ทรงสวมความ
ชอบธรรมเป็นทับทรวง และพระมาลาแห่ง
ความรอดอยู่เหนือพระเศียรของพระองค์ 
พระองค์ทรงสวมฉลองพระองค์แห่งการแก้
แค้นเป็นของคลุมพระกาย และเอาความ
กระตือรือร้นห่มพระองค์

อิสยาห์ 11:5 ความชอบธรรมจะเป็นผ้า
คาดเอวของท่าน และความสัตย์สุจริตจะ
เป็นผ้าคาดบั้นเอวของท่าน

โรม 13:12 กลางคืนล่วงไปมากแล้ว 
และรุ่งเช้าก็ ใกล้เข้ามา เหตุฉะนั้นเราจง
เลิกการกระท�าของความมืด และจงสวม
เครื่องอาวุธของความสว่าง

2 โครินธ์ 6:7 โดยพระวจนะแห่งความจริง 
โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า โดยใช้เครื่องอาวุธ
แห่งความชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้าย

เอเฟซัส 6:14 เหตุฉะนั้นท่านจงยืนมั่น 
เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรม
เป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก

15 และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็น
เหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็น
รองเท้า

16 และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อ
เป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิง
ของผู้ชั่วร้ายนั้นเสีย

17 จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกัน
ศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ 
คือพระวจนะของพระเจ้า

1 เธสะโลนิกา 5:8 แต่เมื่อเราเป็นของ
กลางวันแล้ว ก็อย่าให้เราเมามาย จงสวม
ความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอก 
และสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็น
หมวกเหล็ก

วิวรณ์ 19:11 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์
เปิดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง 
พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่า «สัตย์ซื่อ
และสัตย์จริง» พระองค์ทรงพิพากษาและ
กระท�าสงครามด้วยความชอบธรรม

ดูที่: อิสยาห์ 51:9.

D05 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไถ่บาป
H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ

อาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

อิสยาห์ 59:18 พระองค์จะทรงช�าระให้ตาม
การกระท�าของเขา คือพระพิ โรธแก่ปรปักษ์
ของพระองค์ และสิ่งสนองแก่ศัตรูของ
พระองค์ พระองค์จะทรงมอบการสนองแก่
เกาะทั้งหลาย

19 เขาจึงจะย�าเกรงพระนามพระเยโฮวาห์จาก
ตะวันตก และสง่าราศีของพระองค์จากที่
ตะวันขึ้น เมื่อศัตรูมาอย่างแม่น�้าเชี่ยว พระ
วิญญาณของพระเยโฮวาห์จะยกธงขึ้นสู้มัน

20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «และพระผู้ ไถ่จะ
เสด็จมายังศิ โยน มายังบรรดาผู้อยู่ ในยา
โคบผู้หันจากการละเมิด»

อิสยาห์ 11:10 ในวันนั้น รากแห่งเจสซี ซึ่ง
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ตั้งขึ้นเป็นธงแก่ชนชาติทั้งหลายจะเป็นที่
แสวงหาของบรรดาประชาชาติ และที่พ�านัก
ของท่านจะรุ่งโรจน์

มาลาคี 1:11 พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสว่า ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงที่ดวง
อาทิตย์ตกนามของเราจะใหญ่ยิ่งท่ามกลาง
ประชาชาติทั้งหลาย และเขาถวายเครื่อง
หอมและของถวายที่บริสุทธิ์แด่นามของเรา
ทุกที่ทุกแห่ง เพราะว่านามของเรานั้นจะ
ใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติ

มัทธิว 16:27 เหตุว่าบุตรมนุษย์จะเสด็จ
มาด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดา และพร้อมด้วย
ทูตสวรรค์ของพระองค์ เมื่อนั้นพระองค์จะ
ประทานบ�าเหน็จให้ทุกคนตามการกระท�า
ของตน

โรม 11:25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาใน
ข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือ
เรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้เข้ามา
ครบจ�านวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็
จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1; #2; #4; #5; เลวีนิติ 25:25,26; นางรูธ 4:1-22; อิสยาห์ 41:14; อิสยาห์ 
44:6,24; อิสยาห์ 48:17; อิสยาห์ 49:7; อิสยาห์ 54:5,8; อิสยาห์ 60:16; อิสยาห์ 
63:16; เยเรมีย์ 14:8; 2 โครินธ์ 1:10; กาลาเทีย 4:5; 2 ทิ โมธี 4:18; ทิตัส 2:14; 

ฮีบรู 2:15; 2 เปโตร 2:9.

E20 พระเมสิอาห์จักท�าข้อตกลงใหม่
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

อิสยาห์ 59:21 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «และ
ฝ่ายเรา นี่เป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย คือวิญญาณของเราซึ่งอยู่เหนือเจ้า 
และค�าของเราซึ่งเราใส่ ไว้ ในปากของเจ้าจะ
ไม่พรากไปจากปากของเจ้า หรือจากปากเชื้อ
สายของเจ้า หรือจากปากของเชื้อสายแห่ง
เชื้อสายของเจ้า ตั้งแต่เวลานี้ไปจนกาลนิรัน
ดร์» พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้

เยเรมีย์ 31:31 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «ดูเถิด 
วันเวลาจะมาถึง ซึ่งเราจะท�าพันธสัญญา
ใหม่กับวงศ์วานอิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์

32 ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระท�ากับ
บรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย ในวันที่เราจูงมือ
เขาเพื่อน�าเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ 
เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาผิด ถึงแม้ว่า
เราได้เป็นสามีของเขา» พระเยโฮวาห์ตรัส
ดังนี้แหละ

33 «แต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระท�ากับ
วงศ์วานอิสราเอล ภายหลังสมัยนั้น» พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ «เราจะบรรจุราช
บัญญัติของเราไว้ภายในเขาทั้งหลาย และเรา
จะจารึกมันไว้ที่ ในดวงใจของเขาทั้งหลาย 
และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะ
เป็นประชาชนของเรา

34 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและ
พี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่า `จงรู้จักพระ
เยโฮวาห์› เพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมด 
ตั้งแต่คนเล็กนอ้ยที่สุดถึงคนใหญ่ โตที่สุด» 

อิสยาห์
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พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ «เพราะเราจะ
ให้อภัยความชั่วช้าของเขา และจะไม่จดจ�า
บาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไป»

ลูกา 11:13 เพราะฉะนั้น ถ้าท่านทั้ง
หลายเองผู้เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดีแก่
บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระ
บิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรง
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อ
พระองค์»

โรม 9:6 แต่มิ ใช่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้
ไร้ประโยชน์ ไป เพราะว่าเขาทั้งหลายที่เกิด
มาจากอิสราเอลนั้นหาได้เป็นคนอิสราเอล
แท้ทุกคนไม่

7 และมิ ใช่ว่าทุกคนที่เป็นเชื้อสายของอับรา
ฮัมเป็นบุตรแท้ของท่าน แต่ว่า `เขาจะเรียก
เชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอัค›

8 คือว่าเขาเหล่านั้นที่เป็นบุตรตามเนื้อหนัง
จะนับเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ ได้ แต่บุตร
แห่งพระสัญญานั้นจึงจะนับเป็นเชื้อสายได้

ฮีบรู 8:8 ด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่า `องค์
พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า «ดูเถิด วันเวลาจะมา
ถึง ซึ่งเราจะท�าพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วาน
อิสราเอล และวงศ์วานยูดาห์

9 ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระท�า
กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เมื่อเรา
จูงมือเขาเพื่อน�าเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ 
เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ ได้มั่นอยู่ ในพันธ
สัญญาของเราอีกต่อไปแล้ว เราจึงได้ละเขา
ไว้» องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละ

10 «นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระท�ากับวงศ์
วานอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น» องค์พระผู้
เป็นเจ้าตรัส «เราจะบรรจุราชบัญญัติของ
เราไว้ ในจิตใจของเขาทั้งหลาย และจะจารึก
มันไว้ที่ ในดวงใจของเขาทั้งหลาย และเรา
จะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็น
ประชาชนของเรา

ดูที่: #1; #2; มัทธิว 26:26-29.

B14 พระเมสิอาห์คือพระเจ้า ผู้ย่ิงใหญ่
C01 การประสูติของพระเมสิอาห์เป็นไป

ตามค�าพยากรณ์
E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์

ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
     
อิสยาห์ 60:1 จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่า

ความสว่างของเจ้ามาแล้ว และสง่าราศีของ
พระเยโฮวาห์ขึ้นมาเหนือเจ้า

2 เพราะว่า ดูเถิด ความมืดจะคลุมแผ่นดิน
โลก และความมืดทึบจะคลุมชนชาติทั้ง
หลาย แต่พระเยโฮวาห์จะทรงขึ้นมาเหนือ
เจ้า และเขาจะเห็นสง่าราศีของพระองค์
เหนือเจ้า

3 และบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่าง
ของเจ้า และกษัตริย์ทั้งหลายยังความสุกใส
แห่งการขึ้นของเจ้า

4 จงเงยตาของเจ้ามองให้รอบและดู เขาทั้ง
ปวงมาอยู่ด้วยกัน เขาทั้งหลายมาหาเจ้า 
บุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากที่ ไกล 
และบุตรสาวทั้งหลายของเจ้าจะรับการเลี้ยง
จากเจ้า

5 แล้วเจ้าจะเห็นและโชติช่วงด้วยกัน ใจของ
เจ้าจะเกรงกลัวและใจกว้างขึ้น เพราะความ
อุดมสมบูรณ์ของทะเลจะหันมาหาเจ้า 
ความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติจะมายัง
เจ้า

มัทธิว 28:19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจง
ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาใน
พระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

ลูกา 2:30 เพราะว่าตาของข้าพระองค์

อิสยาห์
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ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว
31 ซึ่งพระองค์ ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้า

บรรดาชนชาติทั้งหลาย
32 เป็นสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติและเป็น

สง่าราศีของพวกอิสราเอล ชนชาติของ
พระองค์»

ลูกา 24:47 และจะต้องประกาศใน
พระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่ 
และเรื่องยกบาปทั่วทุกประเทศ ตั้งต้นที่กรุง
เยรูซาเล็ม

ยอห์น 1:9 เป็นความสว่างแท้นั้น ซึ่ง
ส่องสว่างแก่ทุกคนที่เข้ามาในโลก

ยอห์น 8:12 อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับ
เขาทั้งหลายว่า «เราเป็นความสว่างของโลก 
ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมี
ความสว่างแห่งชีวิต»

กิจการ 13:47 ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่า `เราได้ตั้งเจ้าไว้ ให้เป็น
ความสว่างของคนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็น
เหตุให้คนทั้งหลายรอด ถึงที่สุดปลายแผ่น
ดินโลก›»

กิจการ 26:18 เพื่อจะให้เจ้าเปิดตาของ
เขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความ
สว่าง และจากอ�านาจของซาตานมาถึง
พระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความ
ผิดบาปของเขา และให้ ได้รับมรดกด้วย
กันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกแยกตั้งไว้แล้วโดย
ความเชื่อในเรา›

โรม 11:11 ข้าพเจ้าจึงถามว่า «พวก
อิสราเอลสะดุดจนหกล้มทีเดียวหรือ» ขอ
พระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย แต่การ
ที่เขาละเมิดนั้นเป็นเหตุให้ความรอดแผ่มา
ถึงพวกต่างชาติ เพื่อจะให้พวกอิสราเอลมี
ใจมานะขึ้น

12 แต่ถ้าการที่พวกอิสราเอลละเมิดนั้นเป็น
เหตุให้ทั้งโลกบริบูรณ์ และถ้าการพ่ายแพ้
ของเขาเป็นเหตุให้คนต่างชาติบริบูรณ์ เขา
จะยิ่งบริบูรณ์มากสักเท่าใด

13 แตข่า้พเจา้กลา่วแกพ่วกทา่นทีเ่ปน็คนต่าง
ชาต ิเพราะขา้พเจา้เปน็อคัรสาวกมายงัพวก
ตา่งชาต ิขา้พเจา้จงึยกยอ่งหนา้ทีข่องขา้พเจา้

14 เพื่อด้วยวิธี ใดก็ตามข้าพเจ้าจะได้เร้าใจพี่
น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าให้เขาเอาอย่าง 
เพื่อให้เขารอดได้บ้าง

15 เพราะว่า ถ้าการที่พี่น้องร่วมชาติของ
ข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรงทอดทิ้งเสียแล้วเป็น
เหตุให้คนทั้งโลกกลับคืนดีกับพระองค์ การ
ที่พระองค์ทรงรับเขากลับมาอีกนั้น ก็เป็น
อย่างไร ก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้ว
และกลับฟื้นขึ้นใหม่

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; มัทธิว 15:14; มัทธิว 23:19,24; กิจการ 14:16; กิจการ 
17:30,31; โรม 15:9-12; เอเฟซัส 5:14.

B21 พระเมสิอาห์คือแสงสว่าง
G05 พระเมสิอาห์จักเห็นผลไม้มากมายเห

ลือคณานับ
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H05 ความรุ่งโรจน์และอ�านาจใหม่ของ 

พระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์
H11 พระเมสิอาห์จักได้รับการยกย่อง

อิสยาห์ 60:6-7
อิสยาห์ 60:8 เหล่านี้เป็นใครนะที่บิน

มาเหมือนเมฆ และเหมือนนกเขาไปยัง
หน้าต่างของมัน

9 แน่นอนเกาะทั้งหลายจะรอคอยเรา ก�าปั่น
แห่งทารชิชก่อน เพื่อน�าบุตรชายของเจ้า
มาแต่ ไกล น�าเงินและทองค�าของเขามา

อิสยาห์
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ด้วย เพื่อพระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า และเพื่อองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล 
เพราะพระองค์ ได้ทรงกระท�าให้เจ้าได้รับ
สง่าราศี

10 เหล่าบุตรชายของคนต่างด้าวจะสร้าง
ก�าแพงของเจ้าขึ้น และกษัตริย์ของเขาจะ
ปรนนิบัติเจ้า เพราะด้วยความพิ โรธของเรา 
เราเฆี่ยนเจ้า แต่ด้วยความโปรดปรานของ
เรา เราได้กรุณาเจ้า

11 ประตูเมืองของเจ้าจึงจะเปิดอยู่เสมอ ทั้ง
กลางวันและกลางคืนมันจะไม่ปิด เพื่อคน
จะน�าความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติมา
ให้เจ้า พร้อมด้วยกษัตริย์ทั้งหลาย

อิสยาห์ 60:12-15
อิสยาห์ 60:16 เจ้าจะได้ดูดน�้านมของ

บรรดาประชาชาติ เจ้าจะได้ดูดนมของ
บรรดากษัตริย์ และเจ้าจะรู้ว่า เราพระเยโฮ
วาห์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเจ้า และพระ
ผู้ ไถ่ของเจ้า องค์อานุภาพของยาโคบ

17 แทนทองสัมฤทธิ์ เราจะน�ามาซึ่งทองค�า 
และแทนเหล็ก เราจะน�ามาซึ่งเงิน แทนไม้ 
ทองสัมฤทธิ์ แทนหิน เหล็ก เราจะกระท�า
ให้สันติภาพเป็นผู้ครอบครองของเจ้า และ
ความชอบธรรมเป็นนายงานของเจ้า

18 ในแผ่นดินของเจ้าเขาจะไม่ ได้ยินถึงความ
ทารุณอีก ในเขตแดนของเจ้า ถึงการล้าง
ผลาญหรือการท�าลาย แต่เจ้าจะเรียกก�าแพง
ของเจ้าว่า `ความรอด› และประตูเมืองของ
เจ้าว่า `ความสรรเสริญ›

19 ดวงอาทิตย์จะไม่เป็นความสว่างของเจ้าใน
กลางวันอีก หรือดวงจันทร์จะไม่ ให้แสงแก่
เจ้าในกลางคืนเพื่อเป็นความสุกใส แต่พระ
เยโฮวาห์จะทรงเป็นความสว่างเป็นนิตย์ของ
เจ้า และพระเจ้าของเจ้าจะเป็นสง่าราศีของ
เจ้า

20 ดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตกอีก หรือดวง
จันทร์ของเจ้าจะไม่มีข้างแรม เพราะพระเย
โฮวาห์จะทรงเป็นความสว่างนิรันดร์ของเจ้า 
และวันที่เจ้าไว้ทุกข์จะหมดสิ้นไป

21 ชนชาติของเจ้าจะชอบธรรมทั้งสิ้น เขาจะได้

แผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิตย์ หน่อที่
เราปลูก และผลงานแห่งมือของเรานั้น เพื่อ
เราจะรับสง่าราศี

เพลงสดุดี 37:29 คนชอบธรรมจะได้แผ่นดิน
ตกไปเป็นมรดก และอาศัยอยู่บนนั้นเป็น
นิตย์

เพลงสดุดี 72:11 กษัตริย์ทั้งปวงจะกราบลง
ไหว้ท่าน บรรดาประชาชาติจะปรนนิบัติ
ท่าน

อิสยาห์ 26:1 ในวันนั้นเขาจะร้องเพลงนี้
ในแผ่นดินยูดาห์ «เรามีเมืองเข้มแข็งเมือง
หนึ่ง พระเจ้าจะทรงตั้งความรอดไว้เป็น
ก�าแพงและป้อมปราการ

2 จงเปิดประตูเมืองเถิด เพื่อประชาชาติที่
ชอบธรรมซึ่งรักษาความจริงไว้จะได้เข้ามา

อิสยาห์ 49:23 บรรดากษัตริย์จะเป็นพ่อ
เลี้ยงของเจ้า และพระราชินีทั้งหลายจะเป็น
แม่เลี้ยงของเจ้า เขาเหล่านั้นจะก้มหน้าลง
ถึงดินกราบเจ้า เขาจะเลียผงคลีที่เท้าของ
เจ้า แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ที่
รอคอยเราจะไม่ประสบความอาย»

ยอห์น 9:5 ตราบใดที่เรายังอยู่ ในโลก 
เราเป็นความสว่างของโลก»

ยอห์น 12:28 ข้าแต่พระบิดา ขอให้
พระนามของพระองค์ ได้รับเกียรติ» แล้ว
ก็มีพระสุรเสียงมาจากฟ้าว่า «เราได้ ให้รับ
เกียรติแล้ว และจะให้รับเกียรติอีก»

ยอห์น 15:1 เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระ
บิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา

2 กิ่งทุกกิ่งในเราที่ ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรง
ตัดทิ้งเสีย และกิ่งทุกกิ่งที่ออกผล พระองค์
ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น
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ยอห์น 15:8 พระบิดาของเราทรงได้รับ
เกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อท่านทั้งหลาย
เกิดผลมาก ท่านจึงเป็นสาวกของเรา

โรม 1:17    เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความ
ชอบธรรมของพระเจ้าก็ ได้แสดงออก โดย
เริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตาม
ที่มีเขียนไว้แล้วว่า `คนชอบธรรมจะมีชีวิต
ด�ารงอยู่ โดยความเชื่อ›

โรม 5:19    เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคน
บาปเพราะคนๆเดียวที่มิ ได้เชื่อฟังฉันใด 
คนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะ
พระองค์ผู้เดียวที่ ได้ทรงเชื่อฟังฉันนั้น

เอเฟซัส 2:10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์
ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซู
คริสต์ เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้
ทรงด�าริ ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราประพฤติตาม
นั้น

2 เปโตร 3:13 แต่ว่าตามพระสัญญาของ
พระองค์นั้น เราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่
และแผ่นดินโลกใหม่ ที่ซึ่งความชอบธรรม
จะด�ารงอยู่

วิวรณ์ 21:12 เมืองนั้นมีก�าแพงสูงใหญ่ มี
ประตูสิบสองประตู และที่ประตูมีทูตสวรรค์
สิบสององค์ และที่ประตูนั้นจารึกเป็นชื่อ
ตระกูลของชนชาติอิสราเอลสิบสองตระกูล

13 ทางด้านตะวันออกมีสามประตู ทางด้าน
เหนือมีสามประตู ทางด้านใต้มีสามประตู 
ทางด้านตะวันตกมีสามประตู

14 และก�าแพงเมืองนั้นมีฐานสิบสองฐาน และ
ที่ฐานนั้นจารึกชื่ออัครสาวกสิบสองคนของ
พระเมษโปดก

วิวรณ์ 21:23 เมืองนั้นไม่ต้องการแสง
ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เพราะว่าสง่า
ราศีของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของเมืองนั้น 

และพระเมษโปดกทรงเป็นความสว่างของ
เมืองนั้น

24 บรรดาประชาชาติที่รอดแล้วจะเดินไป
ในท่ามกลางแสงสว่างของเมืองนั้น และ
บรรดากษัตริย์ ในแผ่นดินโลกจะน�าสง่าราศี
และเกียรติของตนเข้ามาในเมืองนั้น

25 ประตูเมืองทุกประตูจะไม่ปิดเลยในเวลา
กลางวัน ด้วยว่าจะไม่มีเวลากลางคืนในเมือง
นั้นเลย

26 และคนทั้งหลายจะน�าสง่าราศีและเกียรติ
ของบรรดาประชาชาติเข้ามาในเมืองนั้น

27 สิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือผู้ ใดก็ตามที่กระท�า
สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน หรือพูดมุสาจะเข้าไป
ในเมืองไม่ ได้เลย เว้นแต่เฉพาะคนที่มีชื่อ
จดไว้ ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก
เท่านั้นจึงจะเข้าไปได้

วิวรณ์ 22:5 กลางคืนจะไม่มีที่นั่น เขาไม่
ต้องการแสงเทียนหรือแสงอาทิตย์ เพราะว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าทรงประทาน
แสงสว่างแก่เขา และเขาจะครอบครองอยู่
ตลอดไปเป็นนิตย์

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; เพลงสดุดี 1:5; เพลงสดุดี 112:1-6; อิสยาห์ 57:13.

D01 การแต่งตั้งของพระเมสิอาห์
E06 ภารกิจและวิชาชีพของพระเมสิอาห์
E15 พระเมสิอาห์จักน�าความช่ืนชมยินดี
H11 พระเมสิอาห์จักได้รับการยกย่อง
     
อิสยาห์ 61:1 พระวิญญาณแห่งองค์พระ

ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า 
เพราะว่าพระเยโฮวาห์ ได้ทรงเจิมตั้ง
ข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวประเสริฐมายัง
ผู้ที่ถ่อมใจ พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้
รักษาคนที่ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศ
อิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการ
เปิดเรือนจ�าออกให้แก่ผู้ที่ถูกจ�าจอง
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2 เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของ
พระเยโฮวาห์ และวันแห่งการแก้แค้น
ของพระเจ้าของเรา เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้
ที่ ไว้ทุกข์

3 เพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ ไว้ทุกข์ ในศิ โยน 
เพื่อประทานความสวยงามแทนขี้เถ้า
ให้เขา น�้ามันแห่งความยินดีแทนการไว้
ทุกข์ ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจ
ที่ท้อถอย เพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นไม้
แห่งความชอบธรรม ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์
ทรงปลูกไว้ เพื่อพระองค์จะทรงได้รับสง่า
ราศี

อิสยาห์ 57:15 องค์ผู้สูงเด่น คือผู้อยู่ ในนิ
รันดร์กาล ผู้ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ ตรัส
ดังนี้ว่า «เราอยู่ ในที่ที่สูงและบริสุทธิ์ และ
อยู่กับผู้ที่มีจิตใจส�านึกผิดและถ่อม เพื่อจะ
รื้อฟื้นจิตใจของผู้ ใจถ่อม และรื้อฟื้นใจของ
ผู้ส�านึกผิด

มัทธิว 3:16 และพระเยซูเมื่อพระองค์
ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนั้นก็เสด็จ
ขึ้นจากน�้า และดูเถิด ท้องฟ้าก็แหวกออก 
และพระองค์ ได้ทอดพระเนตรเห็นพระ
วิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกเขา
และสถิตอยู่บนพระองค์

17 และดูเถิด มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์
ว่า «ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจ
ท่านมาก»

มัทธิว 5:4 บุคคลผู้ ใดโศกเศร้า ผู้นั้น
เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบ
ประโลม

5 บุคคลผู้ ใดมี ใจอ่อนโยน ผู้นั้นเป็นสุข 
เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก

ลูกา 4:17 เขาจึงส่งพระคัมภีร์อิส
ยาห์ศาสดาพยากรณ์ ให้แก่พระองค์ เมื่อ
พระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออก ก็ค้นพบข้อ
ที่เขียนไว้ว่า

18 `พระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิต
อยู่บนข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ ได้ทรง
เจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวประเสริฐ
แก่คนยากจน พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้า
ให้รักษาคนที่ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศ
อิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คน
ตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบ
บังคับเป็นอิสระ

19 และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า›

20 แล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่
เจ้าหน้าที่ แล้วทรงนั่งลงและตาของคนทั้ง
ปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์

21 พระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่า «คัมภีร์ตอน
นี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็ส�าเร็จในวันนี้
แล้ว»

ยอห์น 1:32 และยอห์นกล่าวเป็นพยาน
ว่า «ข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนดัง
นกเขาเสด็จลงมาจากสวรรค์ และทรงสถิต
บนพระองค์

33 ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์ แต่พระองค์ 
ผู้ ได้ทรงใช้ ให้ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วย
น�้า พระองค์นั้นได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า `เมื่อ
เจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาและสถิตอยู่
บนผู้ ใด ผู้นั้นแหละเป็นผู้ ให้บัพติศมาด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์›

34 และข้าพเจ้าก็ ได้เห็นแล้ว และได้เป็น
พยานว่า พระองค์นี้แหละ เป็นพระบุตรของ
พระเจ้า»

ยอห์น 15:11 นี้คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่าน
ทั้งหลายแล้ว เพื่อให้ความยินดีของเราด�ารง
อยู่ ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็ม
เปี่ยม

2 โครินธ์ 6:2 (เพราะพระองค์ตรัสว่า `ใน
เวลาอันชอบ เราได้ฟังเจ้า ในวันแห่งความ
รอด เราได้ช่วยเจ้า› ดูเถิด บัดนี้เป็นเวลาอัน
ชอบ ดูเถิด บัดนี้เป็นวันแห่งความรอด)
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2 โครินธ์ 7:9 แตบ่ดันีข้า้พเจา้มีความ
ชืน่ชมยินด ีมิ ใชเ่พราะท่านเสยีใจ แตเ่พราะ
ความเสียใจน้ันท�าใหท้า่นกลบัใจใหม ่เพราะ
วา่ท่านไดร้บัความเสยีใจอย่างทีช่อบพระทยั
พระเจ้า ท่านจงึไม่ ไดผ้ลรา้ยจากเราเลย

10 เพราะวา่ความเสยีใจอยา่งท่ีชอบพระทยั
พระเจ้าย่อมกระท�าใหก้ลบัใจใหม ่ซึง่น�าไป
ถงึความรอดและไมเ่ปน็ทีน่า่เสยีใจ แตค่วาม
เสียใจอย่างโลกนัน้ยอ่มน�าไปถงึความตาย

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 30:11; อิสยาห์ 12:1; เอเสเคียล 16:8-13; ยอห์น 14:14-
26; ทิตัส 3:4-6.

E20 พระเมสิอาห์จักท�าข้อตกลงใหม่
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์
   
อิสยาห์ 61:4 เขาทั้งหลายจะสร้างที่ที่ถูก

ทิ้งไว้เสียเปล่าแต่ โบราณขึ้นใหม่ เขาจะก่อ
ซากปรักหักพังแต่ก่อนขึ้นมาอีก เขาจะซ่อม
หัวเมืองที่ถูกทิ้งไว้เสียเปล่านั้น คือที่ที่รกร้าง
มาหลายชั่วอายุคนแล้ว

5 คนต่างถิ่นจะยืนเลี้ยงฝูงแพะแกะของเจ้า
ทั้งหลาย บุตรชายทั้งหลายของคนต่างด้าว
จะเป็นคนไถนาและคนแต่งเถาองุ่นของเจ้า

6 แต่เจ้าทั้งหลายจะได้ชื่อว่า ปุ โรหิตของพระ
เยโฮวาห์ คนจะเรียกเจ้าทั้งหลายว่า เป็นผู้
ปรนนิบัติของพระเจ้าของเรา เจ้าทั้งหลาย
จะได้รับประทานความมั่งคั่งของบรรดา
ประชาชาติ และเจ้าจะอวดในสง่าราศีของ
เขาทั้งหลาย

7 แทนความอายของเจ้าทั้งหลาย เจ้าจะได้
ส่วนสองส่วน แทนความอดสู เขาทั้งหลาย
จะเปรมปรีดิ์ ในส่วนของเขา เพราะฉะนั้น
ในแผ่นดินของเขาทั้งหลาย เขาจะได้สอง
ส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ ความชื่นบานเป็นนิตย์

จะเป็นของเขา
8 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์รักความยุติธรรม 

เราเกลียดการขโมยเพื่อได้เครื่องเผาบูชา 
เราจะน�ากิจการของเขาด้วยความจริง และ
เราจะกระท�าพันธสัญญานิรันดร์กับเขา

9 เชื้อสายของเขาทั้งหลายจะเป็นที่รู้จักกันท่า
มกลางบรรดาประชาชาติ และลูกหลานของ
เขาในท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย ทุกคนที่
ได้เห็นเขาจะจ�าเขาได้ ว่าเขาเป็นเชื้อสายซึ่ง
พระเยโฮวาห์ทรงอ�านวยพระพร»

กิจการ 20:28 เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย
จงระวังตัวให้ดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ได้ทรงตั้งท่านไว้ ให้เป็นผู้
ดูแล และเพื่อจะได้บ�ารุงเลี้ยงคริสตจักรของ
พระเจ้า ที่พระองค์ทรงไถ่ด้วยพระโลหิต
ของพระองค์เอง

ฮีบรู 8:8 ด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่า `องค์
พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า «ดูเถิด วันเวลาจะมา
ถึง ซึ่งเราจะท�าพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วาน
อิสราเอล และวงศ์วานยูดาห์

9 ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระท�า
กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เมื่อเรา
จูงมือเขาเพื่อน�าเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ 
เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ ได้มั่นอยู่ ในพันธ
สัญญาของเราอีกต่อไปแล้ว เราจึงได้ละเขา
ไว้» องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละ

10 «นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระท�ากับวงศ์
วานอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น» องค์พระผู้
เป็นเจ้าตรัส «เราจะบรรจุราชบัญญัติของ
เราไว้ ในจิตใจของเขาทั้งหลาย และจะจารึก
มันไว้ที่ ในดวงใจของเขาทั้งหลาย และเรา
จะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็น
ประชาชนของเรา

11 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและ
พี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่า `จงรู้จักองค์
พระผู้เป็นเจ้า› เพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเรา
หมด ตั้งแต่คนต�่าต้อยที่สุดถึงคนใหญ่ โต
ที่สุด
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12 เพราะเราจะกรุณาต่อการอธรรมของเขา 
และจะไม่จดจ�าบาปและความชั่วช้าของเขา
อีกต่อไป»›

13 เมื่อพระองค์ตรัสถึง «พันธสัญญาใหม่» 
พระองค์ทรงถือว่า พันธสัญญาเดิมนั้นพ้น
สมัยไปแล้ว และสิ่งที่พ้นสมัยและเก่าไป
แล้วนั้น ก็พร้อมที่จะเสื่อมสูญไป

1 เปโตร 2:9 แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่
พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุ โรหิต
หลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติ
ของพระองค์ โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลาย
จะได้ส�าแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ ได้
ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความ
มืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของ
พระองค์

1 เปโตร 5:1 ข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดา
ผู้ปกครองในพวกท่านทั้งหลาย ในฐานะที่
ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ปกครองคนหนึ่งเช่นกัน 
และเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของ
พระคริสต์ และมีส่วนที่จะรับสง่าราศีอันจะ
มาปรากฏภายหลังด้วย

2 จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่กับท่าน จง
เอาใจใส่ดูแล ไม่ ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วย
ความเต็มใจ ไม่ ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์
สิ่งของอันเป็นมลทิน แต่ด้วยใจพร้อม

3 และไม่ ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ข่มขี่ผู้
สืบทอดของพระเจ้า แต่เป็นแบบอย่างแก่
ฝูงแกะนั้น

4 และเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ 
ท่านทั้งหลายจะรับมงกุฎแห่งสง่าราศีที่ร่วง
โรยไม่ ได้เลย

วิวรณ์ 1:6 และทรงตั้งเราไว้ ให้เป็น
กษัตริย์และเป็นปุ โรหิตของพระเจ้าพระ
บิดาของพระองค์ พระเกียรติและไอศวรรย์
จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน

วิวรณ์ 5:10 พระองค์ ได้ทรงโปรดให้เรา

ทั้งหลายเป็นกษัตริย์และเป็นปุ โรหิตของ
พระเจ้าของเรา และเราทั้งหลายจะได้ครอบ
ครองแผ่นดินโลก»

วิวรณ์ 20:6 ผู้ ใดที่ ได้มีส่วนในการฟื้น
จากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ 
ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอ�านาจเหนือคน
เหล่านั้น แต่เขาจะเป็นปุ โรหิตของพระเจ้า
และของพระคริสต์ และจะครอบครองร่วม
กับพระองค์ตลอดเวลาพันปี

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

G05 พระเมสิอาห์จักเห็นผลไม้มากมายเห
ลือคณานับ

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

อิสยาห์ 61:10 ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่ง
ในพระเยโฮวาห์ จิตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลด
ในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ ได้
ทรงสวมข้าพเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอด 
พระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อแห่ง
ความชอบธรรม อย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วย
เครื่องประดับ และอย่างเจ้าสาวตกแต่งตัว
ด้วยเพชรนิลจินดา

11 เพราะแผ่นดินโลกได้เกิดหน่อของมัน และ
สวนท�าให้สิ่งที่หว่านในนั้นงอกขึ้นมาฉันใด 
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงท�าให้
ความชอบธรรมและความสรรเสริญงอกขึ้น
มาต่อหน้าบรรดาประชาชาติฉันนั้น

ปฐมกาล 3:11 พระองค์ตรัสว่า «ใครได้บอก
เจ้าว่าเจ้าเปลือยกายอยู่ เจ้าได้กินผลจาก
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ต้นไม้นั้น ซึ่งเราสั่งเจ้าไว้ว่าเจ้าอย่ากินแล้ว
หรือ»

ลูกา 1:46 นางมารีย์จึงว่า «จิตใจของ
ข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้า

47 และวิญญาณของข้าพเจ้าก็เกิดความยินดี
ในพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า

2 โครินธ์ 5:2 เพราะว่าในร่างกายนี้เรายัง
ครวญคร�่าอยู่ มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะ
สวมที่อาศัยของเราที่มาจากสวรรค์

3 ถ้าได้สวมเช่นนั้นแล้ว เราก็จะมิ ได้ถูก
พบเห็นว่าเปลือยเปล่าอีก

วิวรณ์ 3:5 ผู้ ใดมีชัยชนะ ผู้นั้นจะสวม
เสื้อสีขาว และเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจาก
หนังสือแห่งชีวิต แต่เราจะรับรองชื่อผู้นั้น
ต่อพระพักตร์พระบิดาของเรา และต่อหน้า
เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์

วิวรณ์ 3:18 เราเตือนสติเจ้าให้ซื้อทองค�า
ที่หลอมให้บริสุทธิ์ ในไฟแล้วจากเรา เพื่อเจ้า
จะได้เป็นคนมั่งมี และเสื้อผ้าขาวเพื่อจะนุ่ง
ห่มได้ และเพื่อความละอายแห่งกายเปลือย
เปล่าของเจ้าจะไม่ ได้ปรากฏ และเอายาทา
ตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะแลเห็นได้

วิวรณ์ 7:14 ข้าพเจ้าตอบท่านว่า «ท่าน
เจ้าข้า ท่านก็ทราบอยู่แล้ว» ท่านจึงบอก
ข้าพเจ้าว่า «คนเหล่านี้คือคนที่มาจากความ
ทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ พวกเขาได้ช�าระล้าง
เสื้อผ้าของเขาในพระโลหิตของพระเมษ
โปดกจนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาด

วิวรณ์ 19:7 ขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดี
และถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะว่า
ถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว 
และมเหสีของพระองค์ ได้เตรียมตัวพร้อม
แล้ว

8 และทรงโปรดให้มเหสีสวมผ้าป่านเนื้อ

ละเอียด สะอาดและขาว เพราะผ้าป่านเนื้อ
ละเอียดนั้นเป็นความชอบธรรมของพวกวิ
สุทธิชน»

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; ปฐมกาล 2:25; ปฐมกาล 3:7-15; ฟีลิปปี 4:4; 1 เป
โตร 1:3-9; 1 เปโตร 2:9.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

อิสยาห์ 62:1 เพื่อเห็นแก่ศิ โยน ข้าพเจ้า
จะไม่ระงับเสียง แลเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็ม 
ข้าพเจ้าจะไม่นิ่งเฉยอยู่ จนกว่าความชอบ
ธรรมของกรุงนี้จะออกไปอย่างความสุกใส 
และความรอดของกรุงนี้อย่างคบเพลิงที่ลุก
อยู่

2 บรรดาประชาชาติจะเห็นความชอบธรรม
ของเจ้า และกษัตริย์ทั้งหลายจะเห็นสง่าราศี
ของเจ้า และเขาจะเรียกเจ้าด้วยชื่อใหม่ ซึ่ง
พระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์จะประทาน

3 เจ้าจะเป็นมงกุฎแห่งสง่าราศี ในพระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ และเป็นราชมงกุฎใน
พระหัตถ์แห่งพระเจ้าของเจ้า

กิจการ 9:15 ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ตรัสกับท่านว่า «จงไปเถิด เพราะว่าคนนั้น
เป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้ ส�าหรับจะ
น�านามของเราไปยังประชาชาติ กษัตริย์และ
ชนชาติอิสราเอล

1 โครินธ์ 9:25 ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็
เคร่งครัดในระเบียบทุกอย่าง แล้วเขากระท�า
อย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้ 
แต่เรากระท�าเพื่อจะได้มงกุฎที่ ไม่มีวันร่วง
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โรยเลย

ฟีลิปปี 4:1 เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย
ของข้าพเจ้า ผู้เป็นที่รัก เป็นที่ปรารถนา 
เป็นที่ยินดี และเป็นมงกุฎของข้าพเจ้า พวก
ที่รักของข้าพเจ้า จงยืนมั่นในองค์พระผู้
เป็นเจ้า

2 ทิ โมธี 4:8 ตั้งแต่นี้ ไป มงกุฎแห่งความ
ชอบธรรมก็เตรียมไว้ส�าหรับข้าพเจ้าแล้ว ซึ่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้พิพากษาอันชอบธรรม 
จะทรงประทานแก่ข้าพเจ้าในวันนั้น และ
มิ ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้น แต่จะทรง
ประทานแก่คนทั้งปวงที่รักการเสด็จมาของ
พระองค์

ยากอบ 1:12 ความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่
สู้ทนการทดลอง เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้น
ทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้ง
หลายที่รักพระองค์

1 เปโตร 5:4 และเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่จะ
เสด็จมาปรากฏ ท่านทั้งหลายจะรับมงกุฎ
แห่งสง่าราศีที่ร่วงโรยไม่ ได้เลย

วิวรณ์ 2:10 อย่ากลัวความทุกข์ทรมาน
ต่างๆซึ่งเจ้าจะได้รับนั้น ดูเถิด พญามารจะ
ขังพวกเจ้าบางคนไว้ ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้า 
และเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมาน
ถึงสิบวัน แต่เจ้าจงสัตย์ซื่อจนถึงความตาย 
และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า

วิวรณ์ 2:17 ใครมีหูก็ ให้ฟังข้อความ
ซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้ง
หลาย ผู้ที่มีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้นกินมานา
ที่ซ่อนอยู่ และจะให้หินขาวแก่ผู้นั้นด้วย ที่
หินนั้นมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ ใดรู้เลย
นอกจากผู้ที่รับเท่านั้น›

วิวรณ์ 3:11 ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว จงยึด

มั่นในสิ่งที่เจ้ามี เพื่อไม่ ให้ผู้ ใดชิงเอามงกุฎ
ของเจ้าไปได้

วิวรณ์ 4:4 และล้อมรอบพระที่นั่งนั้น
มีที่นั่งอีกยี่สิบสี่ที่นั่ง และข้าพเจ้าได้เห็นผู้
อาวุโสยี่สิบสี่คนนั่งอยู่บนที่นั่งเหล่านั้น ทุก
คนนุ่งห่มเสื้อสีขาว และสวมมงกุฎทองค�า
บนศีรษะ

วิวรณ์ 4:10 ผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่นั้นก็ทรุด
ตัวลงจ�าเพาะพระพักตร์พระองค์ ผู้ประทับ
บนพระที่นั่งนั้น และนมัสการพระองค์
ผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ และ
ถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่า

11 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรง
สมควรที่จะได้รับค�าสรรเสริญ พระเกียรติ 
และฤทธิ์เดช เพราะว่าพระองค์ ได้ทรงสร้าง
สรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงนั้น
ก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและด�ารงอยู่ตามชอบ
พระทัยของพระองค์

วิวรณ์ 12:1 มีการมหัศจรรย์ ใหญ่ยิ่ง
ปรากฏในสวรรค์ คือผู้หญิงคนหนึ่งมีดวง
อาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ ใต้เท้า 
และบนศีรษะมีดวงดาวสิบสองดวงเป็น
มงกุฎ

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; มัทธิว 27:29; 1 เธสะโลนิกา 2:19; วิวรณ์ 6:2; วิวรณ์ 
14:14.
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B20 ความรักของกษัตริย์ต่อประชาชนของ
พระองค์

B23 ความงามสง่าของพระเจ้าและพระเม
สิอาห์

E20 พระเมสิอาห์จักท�าข้อตกลงใหม่
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

อิสยาห์ 62:4 เขาจะไม่ขนานนามเจ้าอีก
ว่า «ถูกทอดทิ้ง» และเขาจะไม่เรียกแผ่น
ดินของเจ้าอีกว่า «ซึ่งร้างเปล่า» แต่เขาจะ
เรียกเจ้าว่า «เฮฟซีบาห์» และเรียกแผ่นดิน
ของเจ้าว่า «บิวลาห์» เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงปีติยินดี ในเจ้า และแผ่นดินของเจ้าจะ
แต่งงาน

5 เพราะชายหนุ่มแต่งงานกับหญิงพรหมจารี
ฉันใด บุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะแต่งกับ
เจ้าฉันนั้น และเจ้าบ่าวเปรมปรีดิ์เพราะ
เจ้าสาวฉันใด พระเจ้าของเจ้าจะเปรมปรีดิ์
เพราะเจ้าฉันนั้น

6 โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย บนก�าแพงของเจ้า เราได้
วางยามไว้ ตลอดกลางวันและตลอดกลาง
คืน เขาทั้งหลายจะไม่ระงับเสียงเลย เจ้าทั้ง
หลายผู้ที่กล่าวถึงพระเยโฮวาห์ ไม่ต้องระงับ
เสียง

7 และอย่าให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์
จะสถาปนา และกระท�ากรุงเยรูซาเล็มให้
เป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลก

8 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณด้วยพระหัตถ์
ขวาของพระองค์ และด้วยพระกรอานุภาพ
ของพระองค์ว่า «แน่นอนเราจะไม่ ให้ข้าว
ของเจ้าเป็นอาหารของศัตรูของเจ้าอีก และ
บรรดาบุตรชายของคนต่างด้าวจะไม่ดื่มน�้า
องุ่นของเจ้า ซึ่งเจ้าตรากตร�าได้มานั้น

9 แต่ผู้ ใดที่เกี่ยวเก็บไว้จะได้กินและสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ และบรรดาผู้ที่เก็บรวบรวมจะ
ได้ดื่มในลานสถานอันบริสุทธิ์ของเรา»

โฮเชยา 2: 19 เราจะหมั้นเจ้าไว้ส�าหรับเรา

เป็นนิตย์ เออ เราจะหมั้นเจ้าไว้ส�าหรับเรา
ด้วยความชอบธรรม ความยุติธรรม ความ
เมตตาและความกรุณา

20 เราจะหมั้นเจ้าไว้ส�าหรับเราด้วยความสัตย์
ซื่อ และเจ้าจะรู้จักพระเยโฮวาห์»

อิสยาห์ 54:6 เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ทรง
เรียกเจ้า ดังภรรยาผู้ถูกละทิ้งและโทมนัส
ในใจ เหมือนภรรยาสาวเมื่อนางถูกทิ้ง» 
พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้

7 เราได้ละทิ้งเจ้าอยู่หน่อยเดียว แต่เราจะ
รวบรวมเจ้าด้วยความเมตตายิ่ง

เศฟันยาห์ 3:17 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้าซึ่งอยู่ท่ามกลางเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์ 
พระองค์จะทรงช่วยให้รอด พระองค์จะทรง
เปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยความยินดี พระองค์
จะทรงพ�านักในความรักของพระองค์ 
พระองค์จะทรงเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้อง
เพลงเสียงดัง

ลูกา 12:32 ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ย อย่ากลัว
เลย เพราะว่าพระบิดาของท่านชอบพระทัย
ที่จะประทานอาณาจักรนั้นให้แก่ท่าน

ลูกา 15:7 เราบอกท่านทั้งหลายว่า เช่น
นั้นแหละ จะมีความปรีดี ในสวรรค์เพราะ
คนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ มากกว่า
เพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ ไม่
ต้องการกลับใจใหม่

ยอห์น 3:29 ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือ
เจ้าบ่าว แต่สหายของเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าว 
ก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้า
บ่าว ฉะนั้นความปีติยินดีของข้าพเจ้าจึง
เต็มเปี่ยมแล้ว

ยอหน์ 15:11 นีค้อืสิง่ทีเ่ราไดบ้อกแกท่า่น
ทัง้หลายแลว้ เพือ่ใหค้วามยนิดขีองเราด�ารงอยู่
ในทา่น และใหค้วามยนิดขีองทา่นเตม็เปีย่ม
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โรม 9:27 และท่านอิสยาห์ ได้ร้องประกาศเรื่อง
พวกอิสราเอลด้วยว่า `แม้พวกลูกอิสราเอล
จะมากเหมือนเม็ดทรายที่ทะเล แต่คนที่
เหลืออยู่เท่านั้นจะรอด

วิวรณ์ 19:7 ขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดี
และถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะว่า
ถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว 
และมเหสีของพระองค์ ได้เตรียมตัวพร้อม
แล้ว

วิวรณ์ 21:9 ทตูสวรรคอ์งค์หนึง่ในบรรดา
ทูตสวรรค์เจด็องคท์ีถื่อขนัเจด็ใบ อนัเตม็
ดว้ยภัยพิบัตสิดุทา้ยทัง้เจด็ประการนัน้ ได้
มาพูดกบัข้าพเจา้วา่ «เชญิมาน่ีเถดิ ขา้พเจา้
จะใหท่้านดเูจา้สาวท่ีเปน็มเหสขีองพระเมษ
โปดก»

ดูที่: #1; #2; #3; #5; พระราชบัญญัติ 4:31; พระราชบัญญัติ 30:9; พระราช
บัญญัติ 31:6,8,16-18; โยชูวา 1:5; 1 ซามูเอล 12:22; 1 พงศ์กษัตริย์ 19:10; 1 
พงศาวดาร 16:31; เพลงสดุดี 16:11; เพลงสดุดี 94:14; อิสยาห์ 49:14-16; อิส

ยาห์ 53:10; อิสยาห์ 54:1,6,7; อิสยาห์ 60:10; อิสยาห์ 62:12; เยเรมีย์ 32:41; 
เอเสเคียล 20:41; โฮเชยา 1:7-11; ยอห์น 17:13; โรม 14:17; ฟีลิปปี 2:2; 

วิวรณ์ 21:2.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

E22 คนรับใช้พระเมสิอาห์จัก ได้รับการ
สรรเสริญ

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์
     
อิสยาห์ 62:10 จงไป จงไปทางประตูเมือง 

จัดเตรียมทางไว้ ให้ชนชาตินี้ จงพูน จงพูน
ทางหลวงขึ้น จงเก็บกวาดหินเสียให้หมด 
จงยกสัญญาณไว้เหนือชนชาติทั้งหลาย

11 ดูเถิด พระเยโฮวาห์ ได้ทรงร้องประกาศ
ให้ ได้ยินถึงปลายแผ่นดินโลกว่า «จงกล่าว

แก่ธิดาของศิ โยนว่า `ดูเถิด ความรอดของ
เจ้ามา ดูเถิด รางวัลของพระองค์ก็อยู่กับ
พระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ก็อยู่
ต่อพระพักตร์ของพระองค์›»

12 และคนจะเรียกเขาทั้งหลายว่า «ประชาชน
บริสุทธิ์ ผู้รับไถ่ ไว้แล้วของพระเยโฮวาห์» 
และเขาจะเรียกเจ้าว่า «หามาได้ เมืองที่มิ ได้
ถูกทอดทิ้ง»

อพยพ 17:15 โมเสสจึงสร้างแท่นเรียกชื่อ
ว่า เยโฮวาห์นิสสี

อิสยาห์ 11:10 ในวันนั้น รากแห่งเจสซี ซึ่ง
ตั้งขึ้นเป็นธงแก่ชนชาติทั้งหลายจะเป็นที่
แสวงหาของบรรดาประชาชาติ และที่พ�านัก
ของท่านจะรุ่งโรจน์

มัทธิว 1:21 เธอจะประสูติบุตรชาย แล้ว
เจ้าจะเรียกนามของท่านว่า เยซู เพราะว่า
ท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอด
จากความผิดบาปของเขา»

มัทธิว 3:3 ยอห์นผู้นี้แหละซึ่งตรัสถึง
โดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ว่า `เสียงผู้ร้อง
ในถิ่นทุรกันดารว่า ท่านจงเตรียมมรรคา
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงกระท�าหนทาง
ของพระองค์ ให้ตรงไป›

มัทธิว 21:5 `จงบอกธิดาแห่งศิ โยนว่า 
ดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอ โดย
พระทัยอ่อนสุภาพ ทรงแม่ลากับลูกของมัน›

ลูกา 1:17 เขาจะน�าหน้าพระองค์ โดย
แสดงอารมณ์และฤทธิ์เดชอย่างเอลียาห์ 
ให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและคนที่ ไม่เชื่อฟัง
ให้กลับได้ปัญญาของคนชอบธรรม เพื่อจัด
เตรียมชนชาติหนึ่งไว้ ให้สมแก่องค์พระผู้
เป็นเจ้า»

ยอห์น 3:14 โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่น
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ทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยก
ขึ้นฉันนั้น

โรม 10:18 ข้าพเจ้าถามว่า «เขาทั้งหลาย
ไม่ ได้ยินหรือ» เขาได้ยินแล้วจริงๆ `เสียง
ของพวกเขากระจายออกไปทั่วแผ่นดินโลก 
และถ้อยค�าของพวกเขาประกาศออกไปถึงที่
สุดปลายพิภพ›

วิวรณ์ 22:12 ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว และ
จะน�าบ�าเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทน
การกระท�าของทุกคน

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; พระราชบัญญัติ 7:6; พระราชบัญญัติ 26:19; พระ
ราชบัญญัติ 28:9; เพลงสดุดี 98:1-3; เพลงซาโลมอน 5:10; อิสยาห์ 18:3; อิส

ยาห์ 49:22; อิสยาห์ 57:14; อิสยาห์ 59:19; มาระโก 16:15; โรม 10:11-18.

D05 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไถ่บาป
D06 พระเมสิอาห์จักเป็นที่ปรึกษา
F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์
H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิอาห์

อิสยาห์ 63:1 นี่ใครหนอที่มาจากเมือง
เอโดม สวมเสื้อผ้าย้อมสีจากเมืองโบส
ราห์ พระองค์ผู้ซึ่งโอ่อ่าในเครื่องทรงของ
พระองค์ เสด็จมาด้วยก�าลังยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ «นี่เราเองร้องประกาศในความ
ชอบธรรมและมีอานุภาพที่จะช่วยให้รอด»

2 ท�าไมเครื่องทรงของพระองค์จึงสีแดง และ
เสื้อผ้าของพระองค์เหมือนกับของคนที่ย�่า
ในบ่อย�่าองุ่น

3 เราได้ย�่าบ่อองุ่นแต่ล�าพัง และไม่มี ใครจาก
ชนชาติทั้งหลายอยู่กับเราเลย เราจะย�่ามัน
ด้วยความโกรธของเรา เราเหยียบมันด้วย
ความพิ โรธของเรา โลหิตของเขาจะพรม
อยู่บนเสื้อผ้าของเรา และเราจะท�าให้เสื้อผ้า
ของเราเปื้อนหมด

4 เพราะวันแก้แค้นอยู่ ในใจของเรา และปี

แห่งการไถ่ของเราได้มาถึง
5 เรามอง แต่ ไม่มีผู้ ใดช่วยเหลือ เรา

ประหลาดใจว่าไม่มีผู้ชูไว้ เพราะฉะนั้นแขน
ของเราเองจึงน�าความรอดมาให้เรา และ
ความพิ โรธของเรา ชูเราไว้

6 เราจะย�่าชนชาติทั้งหลายลงด้วยความโกรธข
องเรา เราท�าให้เขาเมาด้วยความพิ โรธของ
เรา และเราจะท�าให้ก�าลังของเขาถดถอยลง
บนแผ่นดินโลก»

ลูกา 12:50 เราจะต้องรับบัพติศมาอย่าง
หนึ่ง เราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะส�าเร็จ

ยอห์น 16:32 ดูเถิด เวลาจะมา เวลานั้นก็
ถึงแล้ว ที่ท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่
ของท่านทุกคน และจะทิ้งเราไว้แต่ผู้เดียว 
แต่เราหาได้อยู่ผู้เดียวไม่ เพราะพระบิดา
ทรงสถิตอยู่กับเรา

ฮบีร ู1:3 พระบตุรทรงเปน็แสงสะทอ้นสงา่
ราศขีองพระเจา้ และทรงมสีภาวะเปน็พิมพ์
เดยีวกนักบัพระองค ์และทรงผดงุสรรพสิง่ไว้
โดยพระด�ารสัอนัทรงฤทธิข์องพระองค ์เมือ่
พระบตุรไดท้รงช�าระบาปของเราดว้ยพระองค์
เองแลว้ ก็ ไดท้รงประทับนัง่ ณ เบือ้งขวา
พระหตัถข์องผูท้รงเดชานภุาพเบือ้งบน

วิวรณ์ 14:19 ทูตสวรรค์นั้นก็ตวัดเคียว
บนแผ่นดินโลก และเก็บเกี่ยวผลองุ่นแห่ง
แผ่นดินโลก และขว้างลงไปในบ่อย�่าองุ่น
อันใหญ่แห่งพระพิ โรธของพระเจ้า

20 บ่อย�่าองุ่นถูกย�่าภายนอกเมือง และโลหิต
ไหลออกจากบ่อย�่าองุ่นนั้นสูงถึงบังเหียนม้า 
ไหลนองไปประมาณสามร้อยกิ โลเมตร

วิวรณ์ 19:13 พระองค์ทรงฉลองพระองค์
ที่จุ่มเลือด และพระนามที่เรียกพระองค์นั้น
คือ «พระวาทะของพระเจ้า»

14 เหล่าพลโยธาในสวรรค์สวมอาภรณ์ผ้าป่าน
เนื้อละเอียด ขาวและสะอาด ได้นั่งบนหลัง
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ม้าขาวตามเสด็จพระองค์ ไป
15 มีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของ

พระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฟาด
บรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงนั้น 
และพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคทา
เหล็ก พระองค์จะทรงเหยียบบ่อย�่าองุ่นแห่ง
พระพิ โรธอันเฉียบขาดของพระเจ้า ผู้ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด

ดูที่: #1; #5; อิสยาห์ 59:16,17; วิวรณ์ 6:9-17; วิวรณ์ 18:20.

E26 การไถ่บาปของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

อิสยาห์ 63:7 ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงความ
เมตตาแห่งพระเยโฮวาห์ และการสรรเสริญ
ของพระเยโฮวาห์ ตามบรรดาซึ่งพระเยโฮ
วาห์ประทานแก่พวกเรา และความดียิ่งใหญ่
ต่อวงศ์วานของอิสราเอล ซึ่งพระองค์ทรง
อนุมัติ ให้ตามพระกรุณาของพระองค์ ตาม
ความเมตตาอันอุดมสมบูรณ์ของพระองค์

8 เพราะพระองค์ตรัสว่า «แน่ทีเดียวเขาเป็น
ชนชาติของเรา บุตรผู้จะไม่พูดมุสา» และ
พระองค์ ได้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

9 พระองค์ทรงทุกข์พระทัยในความทุกข์
ใจทั้งสิ้นของเขา และทูตสวรรค์ที่อยู่ต่อ
พระพักตร์พระองค์ช่วยเขาทั้งหลายให้
รอด พระองค์ทรงไถ่เขาด้วยความรักของ
พระองค์ และด้วยความสงสารของพระองค์ 
พระองค์ทรงยกเขาขึ้นและหอบเขาไป
ตลอดกาลก่อน

มัทธิว 14:14 ครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจาก
เรือแล้ว ก็ทอดพระเนตรเห็นประชาชนหมู่
ใหญ่ พระองค์ทรงสงสารเขา จึงได้ทรงรักษา
คนป่วยของเขาให้หาย

โรม 11:1 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ข้าพเจ้าจึงถามว่า 
«พระเจ้าทรงทอดทิ้งชนชาติของพระองค์
แล้วหรือ» ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่น
นั้นเลย ข้าพเจ้าเองก็เป็นชนชาติอิสราเอล 
เป็นเชื้อสายของอับราฮัม เป็นตระกูลเบนยา
มิน

2 พระเจ้ามิ ได้ทรงทอดทิ้งชนชาติของ
พระองค์นั้นที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้า
แล้ว ท่านไม่รู้เรื่องซึ่งเขียนไว้แล้วในพระ
คัมภีร์กล่าวถึงท่านเอลียาห์หรือ ท่านได้
กล่าวโทษพวกอิสราเอลต่อพระเจ้าว่า

โรม 11:28 ในเรื่องข่าวประเสริฐนั้น เขา
เหล่านั้นก็เป็นศัตรูเพื่อประโยชน์ของพวก
ท่าน แต่ถ้าว่าตามที่ ได้ทรงเลือกไว้ เขาทั้ง
หลายก็เป็นที่รักเนื่องจากบรรพบุรุษของเขา

ทิตัส 3:4    แต่ว่าเมื่อพระเจ้าผู้เป็นพระผู้ช่วย
ให้รอดของเราทรงพระกรุณาโปรด และ
ประทานความรักแก่มนุษย์ปรากฏแล้ว

5 พระองค์ ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิ ใช่ด้วย
การกระท�าที่ชอบธรรมของเราเอง แต่
พระองค์ทรงพระกรุณาช�าระให้เรามี ใจ
บังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์

6 พระองค์นั้นได้ทรงประทานแก่เราทั้งหลาย
อย่างบริบูรณ์ โดยพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา

7 เพื่อว่าเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดย
พระคุณของพระองค์ เราจะได้เป็นผู้ ได้รับ
มรดกที่มุ่งหวังคือชีวิตนิรันดร์

ฮีบรู 2:17 เหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรง
ต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง เพื่อว่า
พระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุ โรหิต ผู้กอปร
ด้วยพระเมตตาและความสัตย์ซื่อในการทุก
อย่างซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้า เพื่อลบล้างบาปทั้ง
หลายของประชาชน

18 เพราะเหตุที่พระองค์ ได้ทรงทนทุกข์
ทรมานโดยถูกทดลองนั้น พระองค์จึงทรง
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สามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองนั้นได้

ฮีบรู 4:15 เพราะว่าเรามิ ได้มีมหา
ปุ โรหิตที่ ไม่สามารถจะเห็นใจในความ
อ่อนแอของเรา แต่ ได้ทรงถูกทดลอง
เหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้น
พระองค์ก็ยังปราศจากบาป

ฮีบรู 5:8 ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตร 
พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อ
ฟัง โดยความทุกข์ล�าบากที่พระองค์ ได้ทรง
ทนเอา

1 ยอห์น 4:9 โดยข้อนี้ความรักของ
พระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลาย 
เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราทั้งหลาย
จะได้ด�ารงชีวิตโดยพระบุตรนั้น

10 ในข้อนี้แหละเป็นความรัก มิ ใช่ที่เรารัก
พระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และ
ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็น
ผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย 
เพราะบาปของเรา

1 ยอห์น 4:14 และเราทั้งหลายได้เห็นและ
เป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมา
เพื่อเป็นผู้ช่วยมนุษย์ โลกให้รอด

วิวรณ์ 1:5 และจากพระเยซูคริสต์
ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อ และทรงเป็นผู้
แรกที่ ได้ฟื้นจากความตาย และผู้ทรงครอบ
ครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลก แด่พระองค์
ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงช�าระบาป
ของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์

ดูที่: #1; #2; ปฐมกาล 22:11-17; ปฐมกาล 48:16; อิสยาห์ 41:8; อิสยาห์ 43:11; 
อิสยาห์ 46:3,4; เยเรมีย์ 14:8; โฮเชยา 13:4; มาลาคี 3:1.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

F03 พระเมสิอาห์จักถูกปฏิเสธ

อิสยาห์ 65:1 คนเหล่านั้นที่มิ ได้ขอพบเรา 
แสวงหาเรา คนเหล่านั้นที่มิ ได้แสวงหาเรา
ได้พบเรา เราว่า `เราอยู่ที่นี่ เราอยู่ที่นี่› ต่อ
ประชาชาติที่เขาไม่ ได้เรียกโดยนามของเรา

2 เรายื่นมือของเราออกตลอดวันต่อชนชาติ
ที่มักกบฏ ผู้ด�าเนินในทางที่ ไม่ดี ติดตาม
อุบายของตนเอง

พระราชบัญญัติ 32:21 เขาท�าให้เราอิจฉา
ด้วยสิ่งที่ ไม่ ใช่พระเจ้า เขาได้ยั่วโทสะเรา
ด้วยความไร้ประโยชน์ของเขา ดังนั้นเราจึง
ท�าให้เขาอิจฉาผู้ที่ ไม่ ใช่ชนชาติ และจะยั่ว
โทสะเขาด้วยประชาชาติที่เขลาชาติหนึ่ง

มัทธิว 23:37 โอ เยรูซาเล็มๆ ที่ ได้ฆ่า
บรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขว้างผู้ที่
รับใช้มาหาเจ้าถึงตาย เราใคร่จะรวบรวมลูก
ของเจ้าไว้เนืองๆ เหมือนแม่ ไก่กกลูกอยู่ ใต้
ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ

กิจการ 13:40 เหตุฉะนั้นจงระวังให้ดี 
เกลือกว่าค�าซึ่งพวกศาสดาพยากรณ์ ได้
กล่าวไว้นั้นจะได้แก่ท่านทั้งหลาย คือว่า

41 `ดูก่อนให้เจ้าทั้งหลายผู้ประมาทหมิ่น 
ประหลาดใจและถึงพินาศ ด้วยว่าเรากระท�า
การในกาลสมัยของเจ้า เป็นการที่แม้แต่มีผู้
มาบอกแล้ว เจ้าก็จะไม่เชื่อเลย›»

โรม 9:24    คือเราทั้งหลายที่พระองค์ ได้ทรง
เรียกมาแล้ว มิ ใช่จากยิวพวกเดียว แต่จาก
พวกต่างชาติด้วย

25 ดังที่พระองค์ตรัสไว้ ในพระคัมภีร์ โฮเซยา
ว่า `เราจะเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นชนชาติ
ของเรา ซึ่งเมื่อก่อนเขาหาได้เป็นชนชาติ
ของเราไม่ และจะเรียกเขาว่าเป็นที่รัก ซึ่ง
เมื่อก่อนเขาหาได้เป็นที่รักไม่
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26 และต่อมาในสถานที่ซึ่งทรงกล่าวแก่เขาว่า 
«เจ้าทั้งหลายไม่ ใช่ชนชาติของเรา» ในที่
นั้นเองเขาจะได้ชื่อว่า เป็นบุตรของพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์อยู่›

โรม 10:20 แล้วอิสยาห์กล้ากล่าวว่า `คน
เหล่านั้นที่มิ ได้แสวงหาเราได้พบเรา เราได้
ปรากฏแก่คนที่มิ ได้ถามหาเรา›

21 แต่ท่านได้กล่าวถึงพวกอิสราเอลว่า `เรายื่น
มือของเราออกตลอดวันต่อชนชาติหนึ่งซึ่ง
ไม่เชื่อฟังและดื้อรั้น›

ดูที่: สุภาษิต 1:24; ลูกา 13:34; ลูกา 19:41,42.

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

อิสยาห์ 65:8 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า 
«น�้าองุ่นใหม่หาได้จากพวงองุ่นและเขา
กล่าวว่า `อย่าท�าลายมันเสีย เพราะมีพระพร
อยู่ ในนั้น› ฉันใด เราก็จะกระท�าด้วยเห็น
แก่ผู้รับใช้ของเรา และไม่ท�าลายเขาหมดที
เดียวฉันนั้น

9 เราจะน�าเชื้อสายออกมาจากยาโคบ และ
ผู้รับมรดกภูเขาทั้งหลายของเราจากยูดาห์ ผู้
เลือกสรรของเราจะได้รับมันเป็นมรดก และ
บรรดาผู้รับใช้ของเราจะอาศัยอยู่ที่นั่น

10 ชาโรนจะเป็นลานหญ้าส�าหรับฝูงแพะแกะ 
และหุบเขาอาโคร์จะเป็นที่ ให้ฝูงวัวนอน 
เพื่อชนชาติของเราที่ ได้แสวงเรา

ปฐมกาล 49:10 ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยู
ดาห์ หรือผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติจะไม่ขาด
ไปจากหว่างเท้าของเขา จนกว่าชี โลห์จะมา 
และชนชาติทั้งหลายจะรวบรวมเข้ากับผู้นั้น

อิสยาห์ 35:2 มันจะออกดอกอุดม และ
เปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบานและการร้อง

เพลง สง่าราศีของเลบานอนก็จะประทานให้
มัน ทั้งความโอ่อ่าตระการของคารเมลและ
ชาโรน ที่เหล่านี้จะเห็นสง่าราศีของพระเย
โฮวาห์ และความโอ่อ่าตระการของพระเจ้า
ของพวกเรา

โฮเชยา 2:15 เราจะให้นางมีสวนองุ่นที่นั่น 
กระท�าให้หุบเขาอาโคร์เป็นประตูแห่งความ
หวัง แล้วนางจะร้องเพลงที่นั่นอย่างสมัย
เมื่อนางยังสาวอยู่ ดังในสมัยเมื่อนางขึ้นมา
จากแผ่นดินอียิปต์ 

โรม 9:27 และท่านอิสยาห์ ได้ร้องประกาศเรื่อง
พวกอิสราเอลด้วยว่า `แม้พวกลูกอิสราเอล
จะมากเหมือนเม็ดทรายที่ทะเล แต่คนที่
เหลืออยู่เท่านั้นจะรอด

28 ด้วยว่าพระองค์จะทรงให้การนั้นส�าเร็จ และ
จะให้ส�าเร็จโดยเร็วพลันในความชอบธรรม 
เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้การนั้น
ส�าเร็จโดยเร็วพลันบนพิภพนี้›

29 และตามที่ท่านอิสยาห์ ได้กล่าวไว้ก่อนว่า 
`ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจอมโยธามิ ได้
ทรงเหลือเชื้อสายไว้ ให้เราบ้าง เราก็จะได้
เป็นเหมือนเมืองโสโดม และจะเป็นเหมือน
เมืองโกโมราห์›

โรม 11:5 เช่นนั้นแหละบัดนี้ก็ยังมีพวกที่เหลือ
อยู่ตามที่ ได้ทรงเลือกไว้ โดยพระคุณ

โรม 11:24 เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัด
ท่านออกจากต้นมะกอกเทศป่าซึ่งเป็นต้น
ไม้ตามธรรมชาติ และทรงน�ามาต่อกิ่งกับ
ต้นมะกอกเทศพันธุ์ดีซึ่งผิดธรรมชาติของ
มันแล้ว การที่จะเอากิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นกิ่ง
เดิมมาต่อกิ่งเข้ากับต้นของมันเอง ก็จะง่าย
ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด

25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อยาก
ให้ท่านทั้งหลายเขลาในข้อความลึกลับนี้ 
เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือเรื่องที่บางคนใน
พวกอิสราเอลได้มี ใจแข็งกระด้างไป จนถึง
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พวกต่างชาติ ได้เข้ามาครบจ�านวน
26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็

จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

กาลาเทีย 3:29 และถ้าท่านเป็นของพระ
คริสต์แล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม 
คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา

กาลาเทีย 4:7 เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ ใช่ทาส
อีกต่อไป แต่เป็นบุตร และถ้าเป็นบุตรแล้ว
ท่านก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระ
คริสต์

ฮีบรู 1:1 ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธี
ต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดา
พยากรณ์

2 แต่ ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์ ได้ตรัส
แก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองค์
ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็น
มรดก พระองค์ ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล
โดยพระบุตร

1 เปโตร 2:9 แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่
พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุ โรหิต
หลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติ
ของพระองค์ โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลาย
จะได้ส�าแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ ได้
ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความ
มืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของ
พระองค์

ดูที่: #1; #2; #3; มัทธิว 24:21; มาระโก 13:20; โรม 11.

H01 การกลับมาของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H05 ความรุ่งโรจน์และอ�านาจใหม่ของ 
พระเมสิอาห์

   
อิสยาห์ 65:17 เพราะ ดูเถิด เราจะสร้างฟ้า

สวรรค์ ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะสิ่ง
เก่าก่อนนั้นจะไม่จ�ากันหรือนึกได้อีก

18 แต่จงชื่นบานและเปรมปรีดิ์เป็นนิตย์ ใน
สิ่งซึ่งเราสร้างขึ้น เพราะ ดูเถิด เราสร้าง
เยรูซาเล็มให้เป็นที่เปรมปรีดิ์ และชนชาติ
ของเมืองนั้นให้เป็นความชื่นบาน

อิสยาห์ 65:19-22
อิสยาห์ 65:23 เขาทั้งหลายจะไม่ท�างานโดย

เปล่าประโยชน์ หรือคลอดบุตรเพื่อความ
สยดสยอง เพราะเขาเป็นเชื้อสายของผู้ที่ ได้
รับพรของพระเยโฮวาห์ กับลูกๆของเขาด้วย

24 และต่อมา ก่อนที่เขาร้องเรียก เราจะตอบ 
ขณะที่เขายังพูดอยู่ เราจะฟัง

25 สุนัขป่าและลูกแกะจะหากินอยู่ด้วยกัน 
สิงโตจะกินฟางเหมือนวัว และผงคลีจะเป็น
อาหารของงู มันทั้งหลายจะไม่ท�าอันตราย
หรือท�าลายทั่วภูเขาบริสุทธิ์ของเรา» พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้

อิสยาห์ 61:9 เชื้อสายของเขาทั้งหลายจะ
เป็นที่รู้จักกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติ 
และลูกหลานของเขาในท่ามกลางชนชาติ
ทั้งหลาย ทุกคนที่ ได้เห็นเขาจะจ�าเขาได้ ว่า
เขาเป็นเชื้อสายซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงอ�านวย
พระพร»

2 เปโตร 3:12 คอยท่าและกระหายที่จะให้
วันของพระเจ้ามาถึง เมื่อไฟจะติดท้องฟ้า
อากาศให้ละลายไป และโลกธาตุจะละลายไป
ด้วยไฟอันร้อนยิ่ง

13 แต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้น เรา
จึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลก
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ใหม่ ที่ซึ่งความชอบธรรมจะด�ารงอยู่

วิวรณ์ 7:16 พวกเขาจะไม่หิวกระหายอีก
เลย แสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้อง
เขาอีกต่อไป

17 เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่กลาง
พระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูเขาไว้ และจะ
ทรงน�าเขาไปให้ถึงน�้าพุแห่งชีวิต และ
พระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกหยดจากตาของ
เขาเหล่านั้น»

วิวรณ์ 21:1 ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่
และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะท้องฟ้าเดิม
และแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้น
แล้ว และทะเลก็ ไม่มีอีกแล้ว

2 ข้าพเจ้า คือยอห์น ได้เห็นเมืองบริสุทธิ์ คือ
กรุงเยรูซาเล็มใหม่ เลื่อนลอยลงมาจาก
พระเจ้าและจากสวรรค์ กรุงนี้ ได้จัดเตรียม
ไว้พร้อมแล้ว เหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้
ส�าหรับสามี

3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากสวรรค์ว่า 
«ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์
แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับเขา เขาจะเป็น
ชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเองจะ
ประทับอยู่กับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้า
ของเขา

4 พระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกๆหยดจากตา
ของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความ
คร�่าครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะ
ไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไป
แล้ว»

ดูที่: #1; #2; #3; #5.

สิอาห์จักสร้างอาณาจักรส�าหรับพระเจ้า

อิสยาห์ 66:1 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า 
«สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา และแผ่นดิน
โลกเป็นแท่นวางเท้าของเรา นิเวศซึ่งเจ้าจะ
สร้างให้เรานั้นจะอยู่ที่ ไหนเล่า และที่พ�านัก
ของเราอยู่ที่ ไหน

มัทธิว 24:2 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า 
«สิ่งสารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็นแล้วมิ ใช่
หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ศิลาที่ซ้อน
ทับกันอยู่ที่นี่ ซึ่งจะไม่ถูกท�าลายลงก็ ไม่มี»

มาระโก 14:58 ข้าพเจ้าได้ยินคนนี้ว่า `เรา
จะท�าลายพระวิหารนี้ที่สร้างไว้ด้วยมือ
มนุษย์ และในสามวันจะสร้างขึ้นอีกวิหาร
หนึ่งซึ่งไม่สร้างด้วยมือมนุษย์เลย›

กิจการ 7:47 แต่ซาโลมอนเป็นผู้ ได้สร้าง
พระนิเวศส�าหรับพระองค์

48 ถึงกระนั้นก็ดี องค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับใน
พระวิหารซึ่งมือมนุษย์ ได้ท�าไว้ ไม่ ตามที่
ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้ว่า

49 `องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า สวรรค์เป็น
บัลลังก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่น
รองเท้าของเรา เจ้าจะสร้างนิเวศอะไรส�าหรับ
เรา หรือที่พ�านักของเราอยู่ที่ ไหน

กิจการ 17:24 พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่ง
ทั้งปวงที่มีอยู่ ในนั้น พระองค์ทรงเป็นเจ้า
แห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก มิ ได้ทรง
สถิตในปูชนียสถานซึ่งมือมนุษย์ ได้กระท�า
ไว้

วิวรณ์ 21:22 ข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหาร
ในเมืองนั้นเลย เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า 
พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด และพระ
เมษโปดกทรงเป็นพระวิหารในเมืองนั้น

ดูที่: 1 โครินธ์ 3:16-19; 2 โครินธ์ 6:16; เอเฟซัส 2:21; วิวรณ์ 15:5-8.

อิสยาห์
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B15 พระเมสิอาห์เต็มไปด้วยอารมณ์ความ
รู้สึก

อิสยาห์ 66:2 สิ่งเหล่านี้มือของเราได้
กระท�าทั้งสิ้น บรรดาสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นขึ้น
มา» พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ «แต่คนนี่ต่าง
หากที่เราจะมอง คือเขาผู้ที่ถ่อมและส�านึก
ผิดในใจ และตัวสั่นเพราะค�าของเรา

มัทธิว 5:3 บุคคลผู้ ใดรู้สึกบกพร่องฝ่าย
จิตวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะอาณาจักร
แห่งสวรรค์เป็นของเขา

กิจการ 9:6 เซาโลก็ตัวสั่นและรู้สึก
ประหลาดใจจึงถามว่า «พระองค์เจ้าข้า 
พระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์ท�าอะไร» 
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่า «เจ้าจง
ลุกขึ้นเข้าไปในเมือง และเจ้าจะต้องท�า
ประการใดจะมีคนบอกให้รู้»

กิจการ 16:29 นายคุกจึงสั่งให้จุดไฟมา 
แล้ววิ่งเข้าไปตัวสั่นกราบลงที่เท้าของเปาโล
กับสิลาส

30 และพาท่านทั้งสองออกมาแล้วว่า «ท่าน
เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องท�าอย่างไรจึงจะรอด
ได้»

1 โครินธ์ 1:18 คนทั้งหลายที่ก�าลังจะพินาศ
ก็เห็นว่าการประกาศเรื่องกางเขนเป็นเรื่อง
โง่ แต่พวกเราที่รอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพ
ของพระเจ้า

19 เพราะมีค�าเขียนไว้แล้วว่า `เราจะท�าลายสติ
ปัญญาของคนมีปัญญา และจะท�าให้ความ
เข้าใจของคนที่เข้าใจสูญสิ้นไป›

ฟีลิปปี 2:12 เหตุฉะนี้พวกที่รักของ
ข้าพเจ้า เหมือนท่านทั้งหลายได้ยอมเชื่อ
ฟังทุกเวลา และไม่ ใช่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วย
เท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย 
ท่านทั้งหลายจงให้ความรอดของตนเกิดผล

ด้วยความเกรงกลัวตัวสั่น
ฮีบรู 1:2 แต่ ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์

ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่ง
พระองค์ ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้ง
ปวงเป็นมรดก พระองค์ ได้ทรงสร้างกัลป
จักรวาลโดยพระบุตร

1 เปโตร 3:4 แต่จงให้เป็นอย่างคนที่ซ่อน
ไว้ ในจิตใจ ด้วยสิ่งที่ ไม่รู้เสื่อมสลาย คือ
เครื่องประดับแห่งจิตใจที่อ่อนสุภาพและ
สงบเสงี่ยม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากในสาย
พระเนตรพระเจ้า

ดูที่: อิสยาห์ 40:26; โคโลสี 1:17.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

E19 พระเมสิอาห์จักคอยปลอบประโลม
E24 พระเมสิอาห์จักน�ามาซ่ึงสันติ
     
อิสยาห์ 66:10 จงเปรมปรีดิ์กับเยรูซาเล็ม

และยินดีกับเธอ นะบรรดาเจ้าที่รักเธอ จง
เปรมปรีดิ์กับเธอด้วยความชื่นบาน นะ
บรรดาเจ้าที่ ไว้ทุกข์เพื่อเธอ

11 เพื่อเจ้าจะได้ดูดและอิ่มใจด้วยอกอันประ
เล้าประโลมของเธอ เพื่อเจ้าจะได้ดื่มให้
เกลี้ยง ด้วยความปีติยินดี จากสง่าราศีอัน
อุดมของเธอ

12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า «ดูเถิด 
เราจะน�าสันติภาพมาถึงเธออย่างกับแม่น�้า 
และสง่าราศีของบรรดาประชาชาติ เหมือน
ล�าน�้าที่ก�าลังล้น และเจ้าทั้งหลายจะได้ดูด 
เธอจะอุ้มเจ้าไว้ที่บั้นเอวของเธอ และเขย่า
ขึ้นลงที่เข่าของเธอ

13 ดั่งผู้ที่มารดาของตนเล้าโลม เราจะเล้าโลม
เจ้าเช่นนั้น และเจ้าจะรับการเล้าโลมใน
เยรูซาเล็ม

อิสยาห์ 66:14-17
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อิสยาห์ 60:16 เจ้าจะได้ดูดน�้านมของ
บรรดาประชาชาติ เจ้าจะได้ดูดนมของ
บรรดากษัตริย์ และเจ้าจะรู้ว่า เราพระเยโฮ
วาห์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเจ้า และพระ
ผู้ ไถ่ของเจ้า องค์อานุภาพของยาโคบ

เศคาริยาห์ 14:11 และจะมีผู้คนอาศัยอยู่
เพราะไม่มีการท�าลายเสียสิ้นอีกแล้ว แต่
เยรูซาเล็มจะอาศัยอยู่ ได้อย่างปลอดภัย

ยอห์น 14:27 เรามอบสันติสุขไว้ ให้แก่
ท่านแล้ว สันติสุขของเราที่ ให้แก่ท่านนั้น 
เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ ใจของ
ท่านวิตกและอย่ากลัวเลย

โรม 5:1 เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรม
เพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขกับ
พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา

1 เปโตร 2:2 เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด 
จงปรารถนาน�้านมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะ 
เพื่อจะท�าให้ท่านทั้งหลายเติบโตขึ้น

วิวรณ์ 21:24 บรรดาประชาชาติที่รอดแล้ว
จะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของเมือง
นั้น และบรรดากษัตริย์ ในแผ่นดินโลกจะ
น�าสง่าราศีและเกียรติของตนเข้ามาในเมือง
นั้น

25 ประตูเมืองทุกประตูจะไม่ปิดเลยในเวลา
กลางวัน ด้วยว่าจะไม่มีเวลากลางคืนในเมือง
นั้นเลย

26 และคนทั้งหลายจะน�าสง่าราศีและเกียรติ
ของบรรดาประชาชาติเข้ามาในเมืองนั้น

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H01 การกลับมาของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

อิสยาห์ 66:15 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห์
จะเสด็จมาด้วยไฟ และรถรบของพระองค์
เหมือนลมบ้าหมู เพื่อสนองเขาด้วยความ
กริ้วของพระองค์อย่างเกรี้ยวกราด และด้วย
การขนาบของพระองค์พร้อมด้วยเปลวเพลิง

อิสยาห์ 66:16-17
อิสยาห์ 66:18 เพราะเราทราบการงาน

ของเขาและความคิดของเขา และเราจะมา
รวบรวมบรรดาประชาชาติและภาษาทั้งสิ้น 
และเขาจะมาเห็นสง่าราศีของเรา

19 และเราจะตั้งหมายส�าคัญไว้ท่ามกลางเขา 
และเราจะส่งผู้รอดพ้นจากพวกเขานั้นไปยัง
บรรดาประชาชาติ ยังทารชิช ปูลและลูด ผู้
โก่งธนู ยังทูบัลและยาวาน ยังเกาะทั้งหลาย
ที่ ไกลออกไป ที่เขายังไม่ ได้ยินชื่อเสียง
ของเราและเห็นสง่าราศีของเรา และเขาจะ
ประกาศสง่าราศีของเราท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติ

อิสยาห์ 66:20-21
อิสยาห์ 66:22 «เพราะฟ้าสวรรค์ ใหม่ และ

แผ่นดินโลกใหม่ซึ่งเราจะสร้าง จะยังอยู่ต่อ
หน้าเราฉันใด» พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ «เชื้อ
สายของเจ้าและชื่อของเจ้าจะยังอยู่ฉันนั้น»

23 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «และต่อมาทุกวันขึ้น
ค�่า และทุกวันสะบาโต เนื้อหนังทั้งสิ้นจะมา
นมัสการต่อหน้าเรา

24 และเขาจะออกไปมองดูซากศพของคนที่ ได้
ละเมิดต่อเรา เพราะว่าหนอนของคนเหล่า
นี้จะไม่ตายไป ไฟของเขาจะไม่ดับ และเขา
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จะเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อเนื้อหนังทั้ง
สิ้น»

อิสยาห์ 2:2 ในยุคหลังจะเป็นดังนี้ คือ
ภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะถูก
สถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจ�าพวกภูเขาทั้ง
หลาย และจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนิน
เขา และประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลเข้ามา
หา

ยอห์น 17:2 ดังที่พระองค์ ได้ทรงโปรด
ให้พระบุตรมีอ�านาจเหนือเนื้อหนังทั้งสิ้น 
เพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คน
ทั้งปวงที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น

3 และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จัก
พระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์
เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรง
ใช้มา

4 ข้าพระองค์ ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ ใน
โลก ข้าพระองค์ ได้กระท�าพระราชกิจที่
พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระท�านั้นส�าเร็จ
แล้ว

โรม 15:8    เพราะข้าพเจ้าหมายว่า พระคริสต์
ได้ทรงรับใช้มายังพวกที่เข้าสุหนัตเพื่อ
เห็นแก่ความจริงของพระเจ้า เพื่อจะทรง
ยืนยันพระสัญญาที่ประทานไว้กับบรรดา
บรรพบุรุษนั้น

9 และเพื่อให้คนต่างชาติ ได้ถวายพระ
เกียรติยศแด่พระเจ้าเพราะพระเมตตาของ
พระองค์ ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `เพราะ
เหตุนี้ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์
ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และร้องเพลง
สรรเสริญพระนามของพระองค์›

10 และมีค�ากล่าวอีกว่า `ประชาชาติทั้งหลาย
เอ๋ย จงชื่นชมยินดีกับประชาชนของ
พระองค์›

11 แล้วยังมีค�ากล่าวอีกว่า `ประชาชาติทั้งปวง
เอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด 
และให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์›

12 และอิสยาห์กล่าวอีกว่า `รากแห่งเจสซีจะ
มา คือผู้จะทรงบังเกิดมาครอบครองบรรดา
ประชาชาติ ประชาชาติทั้งหลายจะวางใจใน
พระองค์›

2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ ใดอยู่ ใน
พระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่
แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด กลาย
เป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

2 เธสะโลนิกา 1:6 เพราะว่าเป็นการ
ยุติธรรมแล้วซึ่งพระเจ้าจะทรงเอาความยาก
ล�าบาก ไปตอบแทนให้กับคนเหล่านั้นที่ก่อ
ความยากล�าบากให้กับท่านทั้งหลาย

7 และที่จะทรงให้ท่านทั้งหลายที่รับความยาก
ล�าบากนั้น ได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเรา 
เมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์ 
พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์

8 ในเปลวเพลิงจะลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่
ไม่รู้จักพระเจ้า และแก่คนที่ ไม่เชื่อฟังข่าว
ประเสริฐของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา

9 คนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความ
พินาศนิรันดร์ พ้นไปจากพระพักตร์องค์
พระผู้เป็นเจ้า และจากสง่าราศีแห่งพระ
อานุภาพของพระองค์

ฮีบรู 8:13 เมื่อพระองค์ตรัสถึง «พันธ
สัญญาใหม่» พระองค์ทรงถือว่า พันธสัญญา
เดิมนั้นพ้นสมัยไปแล้ว และสิ่งที่พ้นสมัย
และเก่าไปแล้วนั้น ก็พร้อมที่จะเสื่อมสูญไป

2 เปโตร 3:10 แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็น
เจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่อง
มาในเวลากลางคืน และในวันนั้นท้องฟ้าจะ
ล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง และโลก
ธาตุจะสลายไปด้วยไฟอันร้อนยิ่ง และแผ่น
ดินโลกกับการงานทั้งปวงที่มีอยู่ ในนั้นจะ
ต้องไหม้เสียสิ้นด้วย

11 เมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไป

อิสยาห์ 
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หมดสิ้นเช่นนี้ ท่านทั้งหลายควรจะเป็น
คนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และที่เป็นอย่าง
พระเจ้า

12 คอยท่าและกระหายที่จะให้วันของพระเจ้า
มาถึง เมื่อไฟจะติดท้องฟ้าอากาศให้ละลาย
ไป และโลกธาตุจะละลายไปด้วยไฟอันร้อน
ยิ่ง

13 แต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้น เรา
จึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลก
ใหม่ ที่ซึ่งความชอบธรรมจะด�ารงอยู่

วิวรณ์ 19:15 มีพระแสงคมออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้
ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วย
พระแสงนั้น และพระองค์จะทรงครอบ
ครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรง
เหยียบบ่อย�่าองุ่นแห่งพระพิ โรธอันเฉียบ
ขาดของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

วิวรณ์ 21:1 ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่
และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะท้องฟ้าเดิม
และแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้น
แล้ว และทะเลก็ ไม่มีอีกแล้ว

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; กิจการ 11:25,26.
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H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

เยเรมีย์ 3:14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «ลูก
หลานที่กลับสัตย์เอ๋ย กลับมาเถิด เพราะเรา
แต่งงานกับเจ้าแล้ว เราจะรับเจ้าจากเมือง
ละคนและจากครอบครัวละสองคน และเรา
จะน�าเจ้ามาถึงศิ โยน

15 และเราจะให้ผู้เลี้ยงแกะคนที่พอใจเราแก่
เจ้า ผู้ซึ่งจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู้และความ
เข้าใจ

16 และต่อมาเมื่อเจ้าทวีและเพิ่มขึ้นในแผ่น
ดินนั้น ในครั้งนั้น» พระเยโฮวาห์ตรัสว่า 
«เขาทั้งหลายจะไม่กล่าวอีกว่า `หีบพันธ
สัญญาแห่งพระเยโฮวาห์› เรื่องนี้จะไม่มีขึ้น
ในใจ ไม่มี ใครระลึกถึง ไม่มี ใครนึกถึง จะไม่
ท�ากันขึ้นอีกเลย

17 ในครั้งนั้นเขาจะเรียกกรุงเยรูซาเล็ม
ว่า เป็นพระที่นั่งของพระเยโฮวาห์ และ
บรรดาประชาชาติจะรวบรวมกันเข้ามา
หายังพระนามของพระเยโฮวาห์ ในกรุง
เยรูซาเล็ม และเขาจะไม่ติดตามใจอันชั่ว
ของเขาอย่างดื้อกระด้างอีกต่อไป

18 ในสมัยนั้นวงศ์วานของยูดาห์จะเดินมากับ
วงศ์วานของอิสราเอล เขาทั้งสองจะรวมกัน
มาจากแผ่นดินฝ่ายเหนือ มายังแผ่นดิน
ซึ่งเรามอบให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าให้เป็น
มรดก

19 แต่เรากล่าวว่า `เราจะตั้งเจ้าไว้ท่ามกลาง
บุตรทั้งหลายของเราอย่างไรดีหนอ และให้
แผ่นดินที่น่าปรารถนาแก่เจ้า เป็นมรดกที่
สวยงามที่สุดในบรรดาประชาชาติ› และเรา
กล่าวว่า `เจ้าจะเรียกเราว่า พระบิดาของข้า
พระองค์ และจะไม่หันกลับจากการติดตาม
เรา›»

อิสยาห์ 17:6 จะมีผลองุ่นเหลืออยู่บ้างใน
นั้น เหมือนอย่างเมื่อตีต้นมะกอกเทศให้ลูก

หล่น จะมีเหลืออยู่ที่ยอดสูงที่สุดสองสามลูก 
หรือที่เหลือบบนกิ่งไม้ ผลสี่ห้าลูก พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้แหละ

เอเสเคียล 34:11 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราคือเราเองจะ
ค้นหาแกะของเรา และจะเที่ยวหามัน

12 ดังผู้เลี้ยงแกะเที่ยวหาฝูงแกะในวันที่เขาอยู่
ท่ามกลางแกะของเขาที่กระจัดกระจายไป 
เราจะเที่ยวหาแกะของเราดังนั้น และเราจะ
ช่วยเขาให้พ้นจากสถานที่ทั้งหลายซึ่งเขา
ได้กระจัดกระจายไปอยู่ ในวันมีเมฆและมี
ความมืดทึบ

เศคาริยาห์ 13:7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า «โอ ดาบเอ๋ย จงตื่นขึ้นต่อสู้เมษบาลของ
เรา จงต่อสู้ผู้ที่สนิทกับเรา จงตีเมษบาล 
และฝูงแกะนั้นจะกระจัดกระจายไป เราจะ
กลับมือของเราต่อสู้กับตัวเล็กตัวน้อย

ยอห์น 4:21 พระเยซูตรัสกับนางว่า 
«หญิงเอ๋ย เชื่อเราเถิด จะมีเวลาหนึ่งที่พวก
เจ้าจะมิ ได้ ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่
ภูเขานี้ หรือที่กรุงเยรูซาเล็ม

22 ซึ่งพวกเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จัก ซึ่งพวก
เรานมัสการเรารู้จัก เพราะความรอดนั้น
เนื่องมาจากพวกยิว

23 แต่เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึง
แล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้อง จะ
นมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความ
จริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่น
นั้นนมัสการพระองค์

ยอห์น 10:1 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า 
ผู้ที่มิ ได้เข้าไปในคอกแกะทางประตู แต่ปีน
เข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจร

2 แต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะ
3 นายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้น และแกะ

ย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของ
ท่าน และน�าออกไป

เยเรมีย์
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4 เมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปแล้วก็
เดินน�าหน้า และแกะก็ตามท่านไปเพราะ
รู้จักเสียงของท่าน

5 คนแปลกหน้าแกะจะไม่ตามเลย แต่จะหนี
ไปจากเขา เพราะไม่รู้จักเสียงของคนแปลก
หน้า»

ยอห์น 21:15 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ
แล้วพระเยซูตรัสกับซี โมนเปโตรว่า «ซี โม
นบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรักเรามากกว่า
พวกเหล่านี้หรือ» เขาทูลตอบพระองค์ว่า 
«ถูกแล้ว พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบ
ว่าข้าพระองค์รักพระองค์» พระองค์ตรัสสั่ง
เขาว่า «จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด»

16 พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองอีกว่า «ซี โม
นบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรักเราหรือ» เขา
ทูลตอบพระองค์ว่า «ถูกแล้ว พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รัก
พระองค์» พระองค์ตรัสกับเขาว่า «จงเลี้ยง
แกะของเราเถิด»

17 พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่า «ซี โม
นบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรักเราหรือ» เป
โตรก็เป็นทุกข์ ใจที่พระองค์ตรัสถามเขา
ครั้งที่สามว่า «ท่านรักเราหรือ» และเขา
ทูลพระองค์ว่า «พระองค์เจ้าข้า พระองค์
ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่า ข้า
พระองค์รักพระองค์» พระเยซูตรัสกับเขา
ว่า «จงเลี้ยงแกะของเราเถิด

โรม 9:27 และท่านอิสยาห์ ได้ร้องประกาศเรื่อง
พวกอิสราเอลด้วยว่า `แม้พวกลูกอิสราเอล
จะมากเหมือนเม็ดทรายที่ทะเล แต่คนที่
เหลืออยู่เท่านั้นจะรอด

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง

หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

ฮีบรู 9:11 แต่เมื่อพระคริสต์ ได้เสด็จ
มาเป็นมหาปุ โรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งจะ
มาถึงโดยทางพลับพลาอันใหญ่ยิ่งกว่าและ
สมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อน ที่ ไม่ ได้สร้างขึ้น
ด้วยมือ และพูดได้ว่ามิ ได้เป็นอย่างของโลก
นี้

12 พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น และพระองค์ ไม่ ได้ทรงน�า
เลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงน�า
พระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรง
ส�าเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เรา

ดูที่: #1; #2; #3; #5; เอเสเคียล 34:13,14; โฮเชยา 2:20,21; เศคาริยาห์ 13:8,9; 
ลูกา 15:11-32; กิจการ 20:28; โรม 11:4-6; เอเฟซัส 4:11,12; 1 เปโตร 5:1-4.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

เยเรมีย์ 4:1 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «โอ 
อิสราเอลเอ๋ย ถ้าเจ้าจะกลับมา เจ้าจงกลับมา
หาเรา ถ้าเจ้ายอมเอาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน
ไปให้พ้นสายตาของเราเสีย เจ้าก็จะไม่ โลเล

2 และถ้าเจ้าปฏิญาณอย่างสัจจริง อย่าง
ยุติธรรม และอย่างชอบธรรมว่า `ตราบใด
ที่พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่› แล้ว
บรรดาประชาชาติจะให้พรกันในพระนาม
พระองค์ และเขาทั้งหลายจะอวดพระองค์»

กิจการ 11:1 ฝ่ายพวกอัครสาวกกับพี่
น้องทั้งหลายที่อยู่ ในแคว้นยูเดียได้ยินว่า 
คนต่างชาติ ได้รับพระวจนะของพระเจ้า
เหมือนกัน

กิจการ 11:18 ครั้นคนทั้งหลายได้ยินค�า
เหล่านั้นก็นิ่งอยู่ แล้วได้สรรเสริญพระเจ้า
ว่า «พระเจ้าได้ทรงโปรดแก่คนต่างชาติ ให้

เยเรมีย์
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กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วย»

กิจการ 13:46 แล้วเปาโลกับบารนาบัสมี ใจ
กล้า ได้กล่าวว่า «จ�าเป็นที่จะต้องกล่าวพระ
วจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อน 
แต่เมื่อท่านทั้งหลายปัดเสีย และตัดสิน
ว่าตนไม่สมควรที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ ดูเถิด 
พวกเราจะบ่ายหน้าไปหาคนต่างชาติ

47 ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสั่งเราอย่างนี้
ว่า `เราได้ตั้งเจ้าไว้ ให้เป็นความสว่างของคน
ต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลาย
รอด ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก›»

48 ฝ่ายคนต่างชาติเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็มีความ
ยินดี และได้สรรเสริญพระวจนะขององค์
พระผู้เป็นเจ้า และคนทั้งหลายที่ทรงหมาย
ไว้แล้วเพื่อให้ ได้ชีวิตนิรันดร์ก็ ได้เชื่อถือ

49 พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ ไป
ตลอดทั่วเขตแดนนั้น

กิจการ 14:27 เมื่อมาถึง ท่านทั้งสองได้
เรียกประชุมคริสตจักร และได้เล่าให้เขา
ฟังถึงพระราชกิจทั้งปวงซึ่งพระเจ้าได้ทรง
กระท�าร่วมกับเขา กับซึ่งพระองค์ ได้ทรง
เปิดประตูให้คนต่างชาติเชื่อ

กาลาเทีย 3:8 และพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้า
ว่า พระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคน
ชอบธรรมโดยความเชื่อ จึงได้ประกาศข่าว
ประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่า `ชนชาติ
ทั้งหลายจะได้รับพระพรเพราะเจ้า›

ดูที่: ปฐมกาล 22:18; เพลงสดุดี 72:17.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

เยเรมีย์ 10:7 ข้าแต่กษัตริย์แห่งบรรดา
ประชาชาติ ผู้ ใดจะไม่ย�าเกรงพระองค์ 
เพราะพระองค์สมควรแก่การอย่างนี้ เพราะ
ในบรรดาปราชญ์ของบรรดาประชาชาติ 
และในบรรดาราชอาณาจักรทั้งสิ้นของเขา 
ไม่มีผู้ ใดเหมือนพระองค์

มัทธิว 28:18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ 
แล้วตรัสกับเขาว่า «ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่
เราแล้ว

ลกูา 12:5    แตเ่ราจะเตือนใหท้า่นรูว่้าควรจะกลัว
ผู้ ใด จงกลวัพระองคผ์ูท้รงฆา่แลว้กย็งัมฤีทธิ์
อ�านาจท่ีจะทิง้ลงในนรกได ้แท้จรงิเราบอก
ทา่นวา่ จงกลวัพระองคน์ัน้แหละ

ยอห์น 17:1 พระเยซูตรัสดังนั้นแล้ว 
พระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้า
และตรัสว่า «พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้ว 
ขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ ได้รับ
เกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่
พระองค์

2 ดังที่พระองค์ ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมี
อ�านาจเหนือเนื้อหนังทั้งสิ้น เพื่อให้พระ
บุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนทั้งปวงที่
พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น

วิวรณ์ 15:4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มี
ผู้ ใดบ้างที่จะไม่ย�าเกรงพระองค์ และไม่
ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจ�าเพาะ
พระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษา
ของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว»

ดูที่: #1; #4; เพลงสดุดี 22:28; อิสยาห์ 2:4; เยเรมีย์ 10:6; 1 โครินธ์ 1:19,20.

เยเรมีย์

เยเรมีย์ 10เยเรมีย์ 4
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H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

เยเรมีย์ 12:15 และต่อมาหลังจากที่เราได้
ถอนเขาทั้งหลายขึ้นแล้ว เราจะกลับมีความ
เมตตาต่อเขาอีก และเราจะน�าเขาทั้งหลาย
มาอีก ให้ต่างก็มายังมรดกของตน และยัง
แผ่นดินของตน

เยเรมีย์ 15:19 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์
จึงตรัสว่า «ถ้าเจ้ากลับมา เราจะให้เจ้ากลับ
มาอีก และเจ้าจะยืนอยู่ต่อหน้าเรา ถ้าเจ้า
แยกสิ่งประเสริฐไปจากสิ่งเลวทราม เจ้าจะ
เป็นเหมือนปากของเรา จงให้เขาทั้งหลาย
หันกลับมาหาเจ้า แต่เจ้าอย่าหันไปหาเขา

20 เราจะกระท�าเจ้าให้เป็นก�าแพงป้อมทอง
สัมฤทธิ์แก่ชนชาตินี้ เขาทั้งหลายก็จะต่อสู้
กับเจ้า แต่เขาจะไม่ชนะเจ้า เพราะเราอยู่กับ
เจ้า จะช่วยเจ้าให้รอดและช่วยเจ้าให้พ้น» 
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้

21 เราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของคนชั่ว และ
ไถ่เจ้าจากก�ามือของคนอ�ามหิต

เยเรมีย์ 24:6 เราจะตั้งตาของเราดูเขาเพื่อ
จะกระท�าความดี และเราจะพาเขาทั้งหลาย
กลับมายังแผ่นดินนี้อีก เราจะสร้างเขาทั้ง
หลายขึ้น และจะไม่รื้อลง เราจะปลูกฝังเขา
และไม่ถอนเขาเสีย

7 เราจะให้จิตใจแก่เขาที่จะรู้จักเราว่า เรา
คือพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายจะเป็น
ประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้า
ของเขา เพราะเขาทั้งหลายจะกลับมาหาเรา
ด้วยความเต็มใจ»

เยเรมีย์ 29:14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะ
ให้เจ้าพบเรา และเราจะให้การเป็นเชลยของ
เจ้ากลับสู่สภาพดี และรวบรวมเจ้ามาจาก
บรรดาประชาชาติ และจากทุกที่ที่เราขับ

ไล่เจ้าให้ ไปอยู่นั้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
แหละ และเราจะน�าเจ้ากลับมายังที่ซึ่งเรา
เนรเทศเจ้าให้จากไปนั้น

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

ฮีบรู 8:8 ด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่า `องค์
พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า «ดูเถิด วันเวลาจะมา
ถึง ซึ่งเราจะท�าพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วาน
อิสราเอล และวงศ์วานยูดาห์

9 ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระท�า
กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เมื่อเรา
จูงมือเขาเพื่อน�าเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ 
เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ ได้มั่นอยู่ ในพันธ
สัญญาของเราอีกต่อไปแล้ว เราจึงได้ละเขา
ไว้» องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละ

10 «นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระท�ากับวงศ์
วานอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น» องค์พระผู้
เป็นเจ้าตรัส «เราจะบรรจุราชบัญญัติของ
เราไว้ ในจิตใจของเขาทั้งหลาย และจะจารึก
มันไว้ที่ ในดวงใจของเขาทั้งหลาย และเรา
จะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็น
ประชาชนของเรา

11 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและ
พี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่า `จงรู้จักองค์
พระผู้เป็นเจ้า› เพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเรา
หมด ตั้งแต่คนต�่าต้อยที่สุดถึงคนใหญ่ โต
ที่สุด

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5.

เยเรมีย์

เยเรมีย์ 12เยเรมีย์ 12
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E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

เยเรมีย์ 16:14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะ
ฉะนั้น ดูเถิด วันเดือนจะมาถึง เมื่อไม่มี
ใครกล่าวต่อไปอีกว่า `พระเยโฮวาห์ผู้ทรง
น�าประชาชนอิสราเอลขึ้นมาจากแผ่นดิน
อียิปต์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด›

15 แต่จะพูดว่า `พระเยโฮวาห์ผู้ทรงน�า
ประชาชนอิสราเอลขึ้นมาจากแดนเหนือ 
และขึ้นมาจากบรรดาประเทศซึ่งพระองค์
ได้ทรงขับไล่เขาให้ ไปอยู่นั้น ทรงพระชนม์
อยู่ฉันใด› เพราะเราจะน�าเขาทั้งหลายกลับ
มาสู่แผ่นดินของเขาเอง ซึ่งเราได้ยกให้
บรรพบุรุษของเขาแล้วนั้น

19 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ก�าลังและที่ก�าบัง
เข้มแข็งของข้าพระองค์ เป็นที่ลี้ภัยของ
ข้าพระองค์ ในวันยากล�าบาก บรรดา
ประชาชาติจะมาเฝ้าพระองค์จากที่สุดปลาย
โลก และทูลว่า «บรรพบุรุษของเราไม่ ได้รับ
มรดกอันใด นอกจากสิ่งมุสา สิ่งไร้ค่า และ
สิ่งซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรในตัว

เพลงสดดุ ี22:27 ทีสุ่ดปลายทัง้ส้ินของแผน่ดนิ
โลกจะจดจ�าและหนักลบัมายงัพระเยโฮวาห์ 
และครอบครวัทัง้ส้ินของบรรดาประชาชาตจิะ
นมสัการตอ่พระพกัตรพ์ระองค์

มัทธิว 28:19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจง
ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาใน
พระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

ลูกา 24:47 และจะต้องประกาศใน
พระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่ 

และเรื่องยกบาปทั่วทุกประเทศ ตั้งต้นที่กรุง
เยรูซาเล็ม

กิจการ 9:15 ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ตรัสกับท่านว่า «จงไปเถิด เพราะว่าคนนั้น
เป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้ ส�าหรับจะ
น�านามของเราไปยังประชาชาติ กษัตริย์และ
ชนชาติอิสราเอล

กิจการ 10:45 ฝ่ายพวกที่ ได้เข้าสุหนัตซึ่ง
เชื่อถือแล้ว คือคนที่มาด้วยกันกับเปโตรก็
ประหลาดใจ เพราะว่าของประทานแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ได้ลงมาบนคนต่างชาติด้วย

กจิการ 13:47 ดว้ยองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ไดต้รสั
สัง่เราอยา่งนีว้า่ `เราไดต้ัง้เจา้ไว้ ใหเ้ปน็ความ
สวา่งของคนตา่งชาต ิเพือ่เจา้จะเปน็เหตใุห้
คนทัง้หลายรอด ถงึทีส่ดุปลายแผ่นดนิโลก›»

กาลาเทีย 3:14 เพื่อพระพรของอับราฮัมจะ
ได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพราะพระเยซู
คริสต์ เพื่อเราจะได้รับพระสัญญาแห่งพระ
วิญญาณโดยความเชื่อ

วิวรณ์ 7:9 ต่อจากนั้นมา ข้าพเจ้าก็
มองดู และดูเถิด คนมากมาย ถ้ามีผู้ ใดจะ
นับประมาณมิ ได้เลย มาจากทุกชาติ ทุก
ตระกูล ประชากร และทุกภาษา คนเหล่า
นั้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้า
พระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก

วิวรณ์ 15:4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มี
ผู้ ใดบ้างที่จะไม่ย�าเกรงพระองค์ และไม่
ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจ�าเพาะ
พระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษา
ของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว»

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; กิจการ 14:27; กิจการ 28:28; โรม 10:18; 1 เธสะโลนิ
กา 2:16.

เยเรมีย์

เยเรมีย์ 16เยเรมีย์ 16 
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B08 สัพพัญญุตาของพระเมสิอาห์

เยเรมีย์ 17:10 เราคือพระเยโฮวาห์ตรวจค้น
ดูจิต และทดลองดูใจ เพื่อให้แก่ทุกคนตาม
พฤติการณ์ของเขา ตามผลแห่งการกระท�า
ของเขา

ยอห์น 2:25 และไม่มีความจ�าเป็นที่จะมี
พยานในเรื่องมนุษย์ ด้วยพระองค์เองทรง
ทราบว่าอะไรมีอยู่ ในมนุษย์

โรม 8:27    และพระองค์ ผู้ทรงตรวจค้นใจ
มนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระ
วิญญาณ เพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอ
เพื่อวิสุทธิชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า

ฮีบรู 4:12 เพราะว่าพระวจนะของ
พระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่
เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุ
กระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูก
และไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความ
คิดและความมุ่งหมายในใจด้วย

13 ไม่มีสิ่งเนรมิตสร้างใดๆ ที่ ไม่ ได้ปรากฏใน
สายพระเนตรของพระองค์ แต่สิ่งสารพัด
ก็เปลือยเปล่าและปรากฏแจ้งต่อพระเนตร
ของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องด้วย

วิวรณ์ 2:23 เราจะประหารลูกทั้งหลาย
ของหญิงนั้นเสียให้ตาย และคริสตจักรทั้ง
หลายจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้พินิจพิจารณาจิตใจ 
และเราจะให้สิ่งตอบแทนแก่เจ้าทั้งหลายทุก
คนให้เหมาะสมกับการงานของเจ้า

ดูที่: เพลงสดุดี 7:9; เพลงสดุดี 139:1,2,23,24; สุภาษิต 17:3; เยเรมีย์ 11:20; 
เยเรมีย์ 20:12; เยเรมีย์ 32:19.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

เยเรมีย์ 23:3 แล้วเราจะรวบรวมฝูงแกะ
ของเราที่เหลืออยู่ออกจากประเทศทั้งปวงซึ่ง
เราได้ขับไล่ ให้เขาไปอยู่นั้น และจะน�าเขา
กลับมายังคอกของเขา เขาจะมีลูกดกและ
ทวีมากขึ้น»

4 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «เราจะตั้งผู้เลี้ยงแกะไว้
เหนือเขา ผู้จะเลี้ยงดูเขา และเขาทั้งหลาย
จะไม่กลัวอีกเลย หรือครั่นคร้าม จะไม่ขาด
ไปเลย»

7 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «เพราะฉะนั้น ดูเถิด 
วันเวลาจะมาถึง เมื่อคนของเขาจะไม่กล่าว
อีกต่อไปว่า `พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
ตราบใด ผู้ซึ่งได้น�าประชาชนอิสราเอลออก
มาจากแผ่นดินอียิปต์›

8 แต่จะว่า `พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
ตราบใด ผู้ซึ่งได้น�าและพาเชื้อสายแห่งวงศ์
วานอิสราเอลออกมาจากแดนเหนือ› และ
ออกมาจากประเทศทั้งปวงที่เราขับไล่ ให้ ไป
อยู่นั้น แล้วเขาทั้งหลายจะได้อาศัยอยู่ ใน
แผ่นดินของเขาเอง»

ยอห์น 6:39 และพระประสงค์ของพระ
บิดาผู้ทรงใช้เรามานั้น ก็คือให้เรารักษา
บรรดาผู้ที่พระองค์ ได้ทรงมอบไว้กับเรา มิ
ให้หายไปสักคนเดียว แต่ ให้ฟื้นขึ้นมาในวัน
ที่สุด

40 เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของผู้ที่
ทรงใช้เรามานั้น ที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระ
บุตร และเชื่อในพระบุตรได้มีชีวิตนิรันดร์ 
และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย»

ยอห์น 10:27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของ
เรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้น
ตามเรา
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28 เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้น
จะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ ใดแย่งชิง
แกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้

29 พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เรา
เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ ใดสามารถชิง
แกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของ
เราได้

30 เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน»

ยอห์น 17:12 เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคน
เหล่านั้นในโลกนี้ ข้าพระองค์ก็ ได้พิทักษ์
รักษาพวกเขาไว้ โดยพระนามของพระองค์ 
ผู้ซึ่งพระองค์ ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้
ใดเสียไปนอกจากลูกของความพินาศ เพื่อ
พระคัมภีร์จะส�าเร็จ

ยอห์น 18:9 ทั้งนี้ก็เพื่อพระด�ารัสจะ
ส�าเร็จ ซึ่งพระเยซูตรัสไว้แล้วว่า «คนเหล่า
นั้นซึ่งพระองค์ ได้ประทานแก่ข้าพระองค์
ไม่ ได้เสียไปสักคนเดียว»

1 เปโตร 1:5 ซึ่งเป็นผู้ที่ฤทธิ์เดชของ
พระเจ้าได้ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อให้
ถึงความรอด ซึ่งพร้อมแล้วที่จะปรากฏใน
วาระสุดท้าย

ดูที่: #1; #2; #3; มีคาห์ 2:12,13; ยอห์น 21:15-17; กิจการ 20:28,29; 1 เป
โตร 5:1-5.

B04 ความเป็นพระเจ้าของพระเมสิอาห์
C01 การประสูติของพระเมสิอาห์เป็นไป

ตามค�าพยากรณ์
D09 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ช่วยให้รอด
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

เยเรมีย์ 23:5 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า 
«ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะเพาะ
อังกูรชอบธรรมให้ดาวิด และกษัตริย์องค์
หนึ่งจะทรงครอบครองและเจริญขึ้น 
และจะทรงประทานความยุติธรรมและ
ความเที่ยงธรรมในแผ่นดินนั้น

6 ในสมัยของท่าน ยูดาห์จะรอดได้ และ
อิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย และ
นี่จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่าน คือ พระ
เยโฮวาห์เป็นความชอบธรรมของเรา»

มัทธิว 1:1 หนังสือล�าดับพงศ์พันธุ์ของ
พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด ผู้
สืบตระกูลเนื่องมาจากอับราฮัม

มัทธิว 1:21 เธอจะประสูติบุตรชาย แล้ว
เจ้าจะเรียกนามของท่านว่า เยซู เพราะว่า
ท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอด
จากความผิดบาปของเขา»

ลูกา 1:32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และ
จะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด 
พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรง
ประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของ
ท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ลูกา 1:71 ว่าเราจะรอดพ้นจากพวก
ศัตรูของเราทั้งหลาย และพ้นจากมือของ
คนทั้งปวงที่ชังเรา

72 จะทรงส�าแดงพระกรุณาซึ่งทรงสัญญาแก่
บรรพบุรุษของเรา และทรงระลึกถึงพันธ
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สัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์
73 คือค�าปฏิญาณซึ่งพระองค์ ได้ทรงกระท�าไว้

กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเรา
74 ว่าเมื่อเราทั้งหลายพ้นจากมือศัตรูของเรา

แล้ว จะทรงโปรดให้เราปรนนิบัติพระองค์
โดยปราศจากความกลัว

ลูกา 19:9 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «วัน
นี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้ว เพราะคน
นี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วย

10 เพราะว่าบุตรมนุษย์ ได้มาเพื่อจะแสวงหา
และช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด»

ยอห์น 1:45 ฟีลิปไปหานาธานาเอลและ
บอกเขาว่า «เราได้พบพระองค์ผู้ที่ โมเสส
ได้กล่าวถึงในพระราชบัญญัติ และที่พวก
ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวถึง คือพระเยซูชาว
นาซาเร็ธบุตรชายโยเซฟ»

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

1 โครินธ์ 1:30 โดยพระองค์ท่านจึงอยู่
ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้ง
พระองค์ ให้เป็นปัญญา ความชอบธรรม การ
แยกตั้งไว้ และการไถ่ โทษ ส�าหรับเราทั้ง
หลาย

วิวรณ์ 19:11 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์
เปิดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง 
พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่า «สัตย์ซื่อ
และสัตย์จริง» พระองค์ทรงพิพากษาและ
กระท�าสงครามด้วยความชอบธรรม

ดูที่: #1; #2; #3; เพลงสดุดี 72:2; อิสยาห์ 7:14; อิสยาห์ 53:10; เยเรมีย์ 33:15; 
เศคาริยาห์ 3:8; โรม 3:22; 2 โครินธ์ 5:21; ฟีลิปปี 3:9.

D02 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะผู้
เผยพระวจนะ

E24 พระเมสิอาห์จักน�ามาซ่ึงสันติ

เยเรมีย์ 28:9 ส่วนผู้พยากรณ์ผู้พยากรณ์
ว่าจะมีสันติภาพ เมื่อเป็นจริงตามถ้อยค�า
ของผู้พยากรณ์นั้น จึงรู้กันว่าพระเยโฮวาห์
ทรงใช้ผู้พยากรณ์นั้นจริง»

มัทธิว 3:17 และดูเถิด มีพระสุรเสียง
ตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า «ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รัก
ของเรา เราชอบใจท่านมาก»

ลูกา 2:14 รัศมีภาพจงมีแด่พระเจ้าใน
ที่สูงสุด และบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมี
ท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งทรงโปรดปราน
นั้น

ลูกา 24:36 เมื่อเขาทั้งสองก�าลังเล่า
เหตุการณ์เหล่านั้น พระเยซูเองทรงยืนอยู่
ที่ท่ามกลางเขา และตรัสกับเขาว่า «ท่านทั้ง
หลายจงเป็นสุขเถิด»

ยอห์น 14:27 เรามอบสันติสุขไว้ ให้แก่
ท่านแล้ว สันติสุขของเราที่ ให้แก่ท่านนั้น 
เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ ใจของ
ท่านวิตกและอย่ากลัวเลย

กิจการ 10:36 พระค�าที่พระเจ้าได้ทรงฝาก
ไว้กับชนชาติอิสราเอล คือการประกาศข่าวดี
เรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ (ผู้เป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวง)

โรม 10:15 และถ้าไม่มี ใครใช้เขาไป เขา
จะไปประกาศอย่างไรได้ ตามที่มีค�าเขียน
ไว้แล้วว่า `เท้าของคนเหล่านั้นที่ประกาศ
ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข และประกาศ
ข่าวประเสริฐแห่งสิ่งอันประเสริฐ ก็งามสัก
เท่าใด›
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ดูที่: อิสยาห์ 52:7; เยเรมีย์ 6:14; เอเสเคียล 13:10-16; นาฮูม 1:15; เศคาริยาห์ 
9:10; มัทธิว 17:5; ลูกา 7:50; ลูกา 19:42; ยอห์น 20:19,21; กิจการ 9:31; โรม 
5:1; โรม 8:6; โรม 14:17; 1 โครินธ์ 14:33; เอเฟซัส 2:14,15,17; โคโลสี 3:15; 

2 เธสะโลนิกา 3:16; ฮีบรู 12:14; 2 เปโตร 1:2,17; วิวรณ์ 1:4.

A03 พระเมสิอาห์เป็นบุตรของเดวิด
D05 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไถ่บาป
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

เยเรมีย์ 30:3 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะ
ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะให้
ประชาชนของเรา คืออิสราเอลและยูดาห์ที่
เป็นเชลยกลับคืนสู่สภาพเดิม พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี้แหละ และเราจะน�าเขามายังแผ่น
ดินซึ่งเราได้ ให้แก่บรรพบุรุษของเขาทั้ง
หลาย และเขาทั้งหลายจะได้ถึงกรรมสิทธิ์
ที่ดินนั้น»

เยเรมีย์ 30:4-8
เยเรมีย์ 30:9 แต่เขาทั้งหลายจะปรนนิ

บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย 
และดาวิดกษัตริย์ของเขาทั้งหลายผู้ซึ่ง
เราจะตั้งขึ้นเพื่อเขา

10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ยาโคบผู้รับใช้ของ
เราเอ๋ย อย่ากลัวเลย โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่า
ครั่นคร้าม เพราะดูเถิด เราจะช่วยเจ้าจากที่
ไกลให้รอด ทั้งเชื้อสายของเจ้าจากแผ่นดิน
ที่เขาไปเป็นเชลย ยาโคบจะกลับมา และมี
ความสงบและความสบาย และจะไม่มีผู้ ใด
กระท�าให้เขากลัว

11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเราอยู่กับเจ้า
เพื่อช่วยเจ้าให้รอด เราจะกระท�าให้บรรดา
ประชาชาติทั้งสิ้นถึงอวสาน คือผู้ซึ่งเราได้
กระจายเจ้าให้ ไปอยู่ท่ามกลางเขานั้น แต่
ส่วนเจ้าเราจะไม่กระท�าให้ถึงอวสาน เราจะ
ตีสอนเจ้าตามขนาด และด้วยประการใด
ก็ตามเราจะไม่ปล่อยเจ้าโดยไม่ลงโทษ

เยเรมีย์ 30:12-15
เยเรมีย์ 30:16 เพราะฉะนั้นทุกคนที่กินเจ้า 

เขาจะถูกกิน ปรปักษ์ของเจ้าหมดสิ้นทุกคน
จะตกไปเป็นเชลย ผู้เหล่านั้นที่ปล้นเจ้า เขา
จะเป็นของถูกปล้น และทุกคนที่กินเจ้าเป็น
เหยื่อ เราจะท�าเขาให้เป็นเหยื่อ

เยเรมีย์ 30:17,18
เยเรมีย์ 30:19 จะมีเพลงโมทนาพระคุณ

ออกมาจากที่เหล่านั้น และมีเสียงของผู้ที่
รื่นเริง เราจะทวีเขาขึ้น และเขาจะไม่มีเพียง
น้อยคน เราจะกระท�าให้เขามีเกียรติ เขาจะ
ไม่เป็นแต่ผู้เล็กน้อย

20 ลูกหลานของเขาจะเป็นเหมือนสมัยก่อน 
และชุมนุมของเขาจะได้ถูกสถาปนาไว้ต่อ
หน้าเรา และทุกคนที่บีบบังคับเขา เราจะ
ลงโทษ

เยเรมีย์ 30:23,24

2 ซามูเอล 22:51 พระองค์ทรงเป็นป้อมแห่ง
ความรอดแก่กษัตริย์ของพระองค์ และ
ทรงส�าแดงความเมตตาแก่ผู้ที่ทรงเจิมของ
พระองค์ แก่ดาวิดและเชื้อสายของท่านเป็น
นิตย์»

ลูกา 1:30 แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่
เธอว่า «มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอ
เป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว

31 ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย
คนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็น
บุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซึ่งเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของ
ดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ลูกา 1:69 และได้ทรงชูเขาแห่งความ
รอดขึ้นมาเพื่อเราในวงศ์วานของดาวิดผู้รับ
ใช้ของพระองค์

ยอหน์ 12:15 `ธดิาแหง่ศิ โยนเอย๋ อยา่กลวั

เยเรมีย์
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เลย ดเูถดิ กษตัรย์ิของเธอทรงลกูลาเสดจ็มา›

กิจการ 2:30 ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์
และทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญาไว้แก่
ท่านด้วยพระปฏิญาณว่า พระองค์จะทรง
ประทานผู้หนึ่งจากบั้นเอวของท่าน และ
ตามเนื้อหนังนั้น พระองค์จะทรงยกพระ
คริสต์ ให้ประทับบนพระที่นั่งของท่าน

โรม 11:25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาใน
ข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือ
เรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้เข้ามา
ครบจ�านวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็
จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

28 ในเรื่องข่าวประเสริฐนั้น เขาเหล่านั้นก็เป็น
ศัตรูเพื่อประโยชน์ของพวกท่าน แต่ถ้าว่า
ตามที่ ได้ทรงเลือกไว้ เขาทั้งหลายก็เป็นที่รัก
เนื่องจากบรรพบุรุษของเขา

วิวรณ์ 19:15 มีพระแสงคมออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้
ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วย
พระแสงนั้น และพระองค์จะทรงครอบ
ครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรง
เหยียบบ่อย�่าองุ่นแห่งพระพิ โรธอันเฉียบ
ขาดของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

16 พระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลอง
พระองค์ และที่ต้นพระอูรุของพระองค์ว่า 
«พระมหากษัตริย์แห่งมหากษัตริย์ทั้งปวง
และเจ้านายแห่งเจ้านายทั้งปวง»

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5.

A05 ความสัมพันธ์ของพระเมสิอาห์กับ 
บิดาของพระองค์

D08 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้รับรอง
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

เยเรมีย์ 30:21 ขุนนางของเขาจะเป็นคน
หนึ่งในพวกเขาทั้งหลาย ผู้ครอบครอง
ของเขาจะออกมาจากท่ามกลางเขาเอง 
เราจะกระท�าให้ท่านนั้นเข้ามาใกล้ และ
ท่านนั้นจะเข้าใกล้เรา เพราะใครเล่า
ตั้งใจเข้ามาใกล้เราได้เอง พระเยโฮวาห์
ตรัส

22 และเจ้าทั้งหลายจะเป็นประชาชนของเรา 
และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า»

เยเรมีย์ 24:7 เราจะให้จิตใจแก่เขาที่จะ
รู้จักเราว่า เราคือพระเยโฮวาห์ และเขาทั้ง
หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะ
เป็นพระเจ้าของเขา เพราะเขาทั้งหลายจะ
กลับมาหาเราด้วยความเต็มใจ»

ฮีบรู 4:15 เพราะว่าเรามิ ได้มีมหา
ปุ โรหิตที่ ไม่สามารถจะเห็นใจในความ
อ่อนแอของเรา แต่ ได้ทรงถูกทดลอง
เหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้น
พระองค์ก็ยังปราศจากบาป

16 ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมี ใจกล้าเข้ามา
ถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับ
พระเมตตา และจะได้พบพระคุณที่จะช่วย
เราในขณะที่ต้องการ

ฮีบรู 5:4 และไม่มีผู้ ใดตั้งตนเองส�าหรับเกียรติ
นี้ ได้ เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่าง
ทรงเรียกอาโรน

5 ในท�านองเดียวกัน พระคริสต์ก็ ไม่ ได้ทรง
ยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุ โรหิต แต่
เป็นโดยพระเจ้า ผู้ ได้ตรัสกับพระองค์ว่า 
`ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ ให้ก�าเนิด
แก่ท่านแล้ว›

เยเรมีย์
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6 เหมือนพระองค์ ได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่า 
`ท่านเป็นปุ โรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างของ
เมลคีเซเดค›

ฮีบรู 7:22 พระเยซูก็ ได้ทรงเป็นผู้รับ
ประกันแห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสักเพียงใด

23 แท้จริงส่วนปุ โรหิตเหล่านั้นก็ ได้ทรงตั้งขึ้น
ไว้หลายคน เพราะว่าความตายได้ขัดขวางไม่
ให้ด�ารงอยู่ ในต�าแหน่งเรื่อยไป

24 แต่ฝ่ายพระองค์นี้ โดยเหตุที่พระองค์ด�ารง
อยู่เป็นนิตย์ ต�าแหน่งปุ โรหิตของพระองค์
จึงไม่แปรปรวน

25 ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตย์
ที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ ได้เข้ามาถึงพระเจ้า
โดยทางพระองค์นั้นให้ ได้รับความรอด 
เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์
เพื่อเสนอความให้คนเหล่านั้น

ฮีบรู 8:10 «นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะ
กระท�ากับวงศ์วานอิสราเอลภายหลังสมัย
นั้น» องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส «เราจะบรรจุ
ราชบัญญัติของเราไว้ ในจิตใจของเขาทั้ง
หลาย และจะจารึกมันไว้ที่ ในดวงใจของเขา
ทั้งหลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา 
และเขาจะเป็นประชาชนของเรา

วิวรณ์ 21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมา
จากสวรรค์ว่า «ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้า
อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับ
เขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และ
พระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา

ดูที่: ปฐมกาล 49:10; พระราชบัญญัติ 26:17-19; เยเรมีย์ 24:7; เยเรมีย์ 
31:1,33; เอเสเคียล 11:20; เอเสเคียล 36:28; เอเสเคียล 37:27; โฮเชยา 2:23; 

เศคาริยาห์ 13:9; ฮีบรู 9:14,15,24.

B22 ความดีของพระเจ้าและพระเมสิอาห์
E17 พระเมสิอาห์จักสร้างอาณาจักรส�าหรับ

พระเจ้า
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

เยเรมีย์ 31:1 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «ใน
วาระนั้น เราจะเป็นพระเจ้าของบรรดา
ครอบครัวแห่งอิสราเอล และเขาทั้งหลายจะ
เป็นประชาชนของเรา»

2 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า «ชนชาติที่รอด
ตายจากดาบได้ประสบพระกรุณาคุณที่ ใน
ถิ่นทุรกันดาร คืออิสราเอล เมื่อเราให้เขา
หยุดพัก

3 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าแต่
ก่อน ตรัสว่า `เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรัน
ดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงชวนเจ้ามาด้วยความ
เมตตา

4 เราจะสร้างเจ้าอีก และเจ้าจะถูกสร้างใหม่นะ 
อิสราเอลพรหมจารีเอ๋ย เจ้าจะตกแต่งตัวเจ้า
ด้วยร�ามะนาอีก และจะออกไปเต้นร�ากับผู้ที่
สนุกสนานกัน

5 เจ้าจะปลูกสวนองุ่นที่บนภูเขาสะมาเรียอีก 
ผู้ปลูกก็จะปลูก และจะกินผลนั้น›

6 เพราะว่าจะมีวันเมื่อคนเฝ้ายามที่อยู่บน
แดนเทือกเขาเอฟราอิมจะร้องเรียกว่า `จง
ลุกขึ้น ให้เราไปยังศิ โยนเถิด ไปเฝ้าพระเย
โฮวาห์ พระเจ้าของเรา›»

7 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า «จงร้อง
เพลงด้วยความยิดนดีเพราะยาโคบ และ
เปล่งเสียงโห่ร้องเพราะประมุขของบรรดา
ประชาชาติ จงป่าวร้อง สรรเสริญ และ
กล่าวว่า `ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วย
ประชาชนของพระองค์ ให้รอด คือคนที่
เหลืออยู่ของอิสราเอล›

8 ดูเถิด เราจะน�าเขามาจากแดนเหนือ และ
รวบรวมเขาจากส่วนที่ ไกลที่สุดของพิภพ มี
คนตาบอด คนง่อยอยู่ท่ามกลางเขา ผู้หญิง
ที่มีครรภ์และผู้หญิงที่คลอดบุตรจะมาด้วย
กัน เขาจะกลับมาที่นี่เป็นหมู่ ใหญ่

เยเรมีย์
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9 เขาจะมาด้วยการร้องไห้ แต่ด้วยการทูล
วิงวอนเราก็จะน�าเขา เราจะให้เขาเดิน
ตามแม่น�้าเป็นทางตรง ซึงเขาจะไม่สะดุด 
เพราะเราเป็นบิดาแก่อิสราเอล และเอฟรา
อิมเป็นบุตรหัวปีของเรา

ปฐมกาล 45:7 พระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนพี่ 
เพื่อสงวนหมู่คนจากพวกพี่ ไว้บนแผ่นดิน 
และช่วยชีวิตของพี่ ไว้ด้วยการช่วยให้พ้นอัน
ใหญ่หลวง

อาโมส 9:11 ในวันนั้น เราจะยกพลับพลา
ของดาวิดซึ่งพังลงแล้วนั้นตั้งขึ้นใหม่ และ
ซ่อมช่องช�ารุดต่างๆเสีย และจะยกที่สลัก
หักพังขึ้น และจะสร้างเสียใหม่อย่างในสมัย
โบราณกาล

กิจการ 15:16 `ภายหลังเราจะกลับมา และ
จะสร้างพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้น
ใหม่ ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีก และจะ
ตั้งขึ้นใหม่

โรม 9:27    และท่านอิสยาห์ ได้ร้องประกาศ
เรื่องพวกอิสราเอลด้วยว่า `แม้พวกลูก
อิสราเอลจะมากเหมือนเม็ดทรายที่ทะเล 
แต่คนที่เหลืออยู่เท่านั้นจะรอด

โรม 11:5    เช่นนั้นแหละบัดนี้ก็ยังมีพวกที่
เหลืออยู่ตามที่ ได้ทรงเลือกไว้ โดยพระคุณ

เอเฟซัส 2:20 ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้น
บนรากแห่งพวกอัครสาวกและพวกศาสดา
พยากรณ์ พระเยซูคริสต์เองทรงเป็นศิลา
มุมเอก

21 ในพระองค์นั้น ทุกส่วนของโครงร่างต่อกัน
สนิท และเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ ใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า

22 และในพระองค์นั้น ท่านก็ก�าลังจะถูกก่อ
ขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระ
วิญญาณด้วย

1 เปโตร 2:9 แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่
พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุ โรหิต
หลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติ
ของพระองค์ โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลาย
จะได้ส�าแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ ได้
ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความ
มืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของ
พระองค์

วิวรณ์ 5:10 พระองค์ ได้ทรงโปรดให้เรา
ทั้งหลายเป็นกษัตริย์และเป็นปุ โรหิตของ
พระเจ้าของเรา และเราทั้งหลายจะได้ครอบ
ครองแผ่นดินโลก»

วิวรณ์ 21:10 ท่านได้น�าข้าพเจ้าโดยพระ
วิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่ และได้
ส�าแดงให้ข้าพเจ้าเห็นเมืองใหญ่นั้น คือกรุง
เยรูซาเล็มอันบริสุทธิ์ ซึ่งก�าลังลอยลงมาจาก
สวรรค์และจากพระเจ้า

ดูที่: #1; #2; #3; #5; เยเรมีย์ 31:10-14,27-30,38-40.

C05 ค�าพยากรณ์เร่ืองการฆ่าเด็ก ในเบธเล
เฮ็ม

เยเรมีย์ 31:15 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า 
«ได้ยินเสียงในรามา เป็นเสียงโอดครวญ
และร�่าไห้ ราเชลร้องไห้คร�่าครวญเพราะบุตร
ทั้งหลายของตน นางไม่รับค�าเล้าโลมใน
เรื่องบุตรทั้งหลายของตน เพราะว่าบุตรทั้ง
หลายนั้นไม่มีแล้ว»

ปฐมกาล 35:16 เขาทั้งหลายไปจากเบธเอล
ใกล้จะถึงเอฟราธาห์ นางราเชลจะคลอด
บุตรก็เจ็บครรภ์นัก

17 ต่อมาขณะที่นางเจ็บครรภ์นัก หญิง
ผดุงครรภ์บอกนางว่า «อย่ากลัว ท่านจะได้
บุตรชายคนนี้ด้วย»
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18 อยู่มาเมื่อชีวิตใกล้ดับ (เพราะนางถึงแก่
ความตาย) นางเรียกบุตรนั้นว่า เบนโอนี แต่
บิดาเรียกเขาว่า เบนยามิน

19 นางราเชลก็สิ้นชีวิต เขาฝังศพไว้ริมทางที่จะ
ไปบ้านเอฟราธาห์ซึ่งคือเบธเลเฮม

20 ยาโคบเอาเสาหินปักไว้ ณ ที่ฝังศพซึ่งเป็น
เสาหิน ณ ที่ฝังศพนางราเชลจนทุกวันนี้

มัทธิว 2:16 ครั้นเฮโรดเห็นว่าพวกนัก
ปราชญ์หลอกท่าน ก็กริ้วโกรธยิ่งนัก จึงใช้
คนไปฆ่าเด็กทั้งหมดในบ้านเบธเลเฮมและ
ที่ ใกล้เคียงทั้งสิ้น ตั้งแต่อายุสองขวบลง
มา ซึ่งพอดีกับเวลาที่ท่านได้ถามพวกนัก
ปราชญ์อย่างถ้วนถี่นั้น

17 ครั้งนั้นก็ส�าเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดย
เยเรมีย์ศาสดาพยากรณ์ว่า

18 `ได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาห์ เป็นเสียงโอด
ครวญและร้องไห้และร�่าไห้เป็นอันมาก คือ
นางราเชลร้องไห้เพราะบุตรทั้งหลายของตน 
นางไม่รับฟังค�าเล้าโลม เพราะว่าบุตรทั้ง
หลายนั้นไม่มีแล้ว›

C01 การประสูติของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

เยเรมีย์ 31:22 บุตรสาวผู้กลับสัตย์เอ๋ย เจ้า
จะเถลไถลอยู่อีกนานสักเท่าใด เพราะพระ
เยโฮวาห์ ได้สร้างสิ่งใหม่บนพิภพแล้ว คือ ผู้
หญิงจะล้อมผู้ชาย»

มัทธิว 1:18 เรื่องพระก�าเนิดของพระ
เยซูคริสต์เป็นดังนี้ คือมารีย์ผู้เป็นมารดา
ของพระเยซูนั้น เดิมโยเซฟได้สู่ขอหมั้น
กันไว้แล้ว ก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็
ปรากฏว่า มารีย์มีครรภ์แล้วด้วยเดชพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

19 แต่ โยเซฟสามีของเธอเป็นคนชอบธรรม 

ไม่พอใจที่จะแพร่งพรายความเป็นไปของ
เธอ หมายจะถอนหมั้นเสียลับๆ

20 แต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ ดูเถิด มี
ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า มาปรากฏ
แก่ โยเซฟในความฝันว่า «โยเซฟ บุตรดา
วิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของ
เจ้าเลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิ ในครรภ์ของ
เธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์

21 เธอจะประสูติบุตรชาย แล้วเจ้าจะเรียกนาม
ของท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านจะโปรดช่วย
ชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาป
ของเขา»

กาลาเทีย 4:4 แต่เมื่อครบก�าหนดแล้ว 
พระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา
ประสูติจากสตรีเพศ และทรงถือก�าเนิดใต้
พระราชบัญญัติ

ดูที่: ปฐมกาล 3:15; เพลงสดุดี 2:7,8; อิสยาห์ 7:14; ลูกา 1:34,35.

E20 พระเมสิอาห์จักท�าข้อตกลงใหม่
G06 ที่สิงสถิตย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

เยเรมีย์ 31:31 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «ดูเถิด 
วันเวลาจะมาถึง ซึ่งเราจะท�าพันธสัญญา
ใหม่กับวงศ์วานอิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์

32 ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระท�ากับ
บรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย ในวันที่เราจูงมือ
เขาเพื่อน�าเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ 
เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาผิด ถึงแม้ว่า
เราได้เป็นสามีของเขา» พระเยโฮวาห์ตรัส
ดังนี้แหละ

33 «แต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระท�ากับ
วงศ์วานอิสราเอล ภายหลังสมัยนั้น» พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ «เราจะบรรจุราช
บัญญัติของเราไว้ภายในเขาทั้งหลาย และเรา
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จะจารึกมันไว้ที่ ในดวงใจของเขาทั้งหลาย 
และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะ
เป็นประชาชนของเรา

34 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและ
พี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่า `จงรู้จักพระ
เยโฮวาห์› เพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมด 
ตั้งแต่คนเล็กนอ้ยที่สุดถึงคนใหญ่ โตที่สุด» 
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ «เพราะเราจะ
ให้อภัยความชั่วช้าของเขา และจะไม่จดจ�า
บาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไป»

มัทธิว 26:27 แล้วพระองค์จึงทรงหยิบ
ถ้วยมาขอบพระคุณและส่งให้เขา ตรัสว่า 
«จงรับไปดื่มทุกคนเถิด

28 ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่ง
พันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาป
โทษคนเป็นอันมาก

29 เราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ดื่มน�้าผล
แห่งเถาองุ่นต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึง คือวัน
ที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในอาณาจักร
แห่งพระบิดาของเรา»

ยอห์น 1:15 ยอห์นได้เป็นพยานถึง
พระองค์และร้องประกาศว่า «นี่แหละคือ
พระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงว่า พระองค์
ผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่า
ข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงด�ารงอยู่ก่อน
ข้าพเจ้า»

16 และเราทั้งหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของ
พระองค์ เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ

17 เพราะว่าได้ทรงประทานพระราชบัญญัตินั้น
ทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมา
ทางพระเยซูคริสต์

ยอห์น 6:45 มีค�าเขียนไว้ ในคัมภีร์ศาสดา
พยากรณ์ว่า `ทุกคนจะเรียนรู้จากพระเจ้า› 
เหตุฉะนั้นทุกคนที่ ได้ยินได้ฟัง และได้เรียน
รู้จากพระบิดาก็มาถึงเรา

2 โครินธ์ 3:2 ท่านเองเป็นหนังสือของเรา

จารึกไว้ที่ดวงใจของเรา ให้คนทั้งปวงได้รู้
และได้อ่าน

3 ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ซึ่ง
เราเป็นผู้ปรนนิบัติ และได้เขียนไว้ มิ ใช่ด้วย
น�้าหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ และมิ ได้เขียนไว้ที่แผ่น
ศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์

4 และเรามีความไว้ ใจในพระเจ้าโดยพระ
คริสต์อย่างนั้น

5 มิ ใช่เราจะคิดถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจาก
ความสามารถของเราเอง แต่ว่าความ
สามารถของเรามาจากพระเจ้า

6 พระองค์จึงทรงโปรดประทานให้เราสามารถ
เป็นผู้ปฏิบัติ ได้ตามพันธสัญญาใหม่ มิ ใช่
ตามตัวอักษร แต่ตามพระวิญญาณ ด้วย
ว่าตัวอักษรนั้นประหารให้ตาย แต่พระ
วิญญาณนั้นประทานชีวิต

กาลาเทีย 3:17 แต่ข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ว่า พระ
ราชบัญญัติซึ่งมาภายหลังถึงสี่ร้อยสามสิบปี 
จะท�าลายพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้
ในพระคริสต์เมื่อก่อนนั้น ให้พระสัญญานั้น
ขาดจากประโยชน์ ไม่ ได้

ฮีบรู 8:6 แต่ว่าพระองค์ ได้ทรงเป็นคนกลาง
แห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าเก่า เพราะ
ได้ทรงตั้งขึ้นโดยพระสัญญาอันดีกว่าเก่า
เท่าใด บัดนี้พระองค์ก็ ได้ต�าแหน่งอันเลิศ
กว่าเก่าเท่านั้น

7 เพราะว่าถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อ
บกพร่องแล้ว ก็ ไม่จ�าเป็นที่จะต้องมีพันธ
สัญญาที่สองอีก

8 ด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่า `องค์พระผู้เป็น
เจ้าตรัสว่า «ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง ซึ่งเรา
จะท�าพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วานอิสราเอล 
และวงศ์วานยูดาห์

9 ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระท�า
กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เมื่อเรา
จูงมือเขาเพื่อน�าเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ 
เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ ได้มั่นอยู่ ในพันธ
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สัญญาของเราอีกต่อไปแล้ว เราจึงได้ละเขา
ไว้» องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละ

10 «นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระท�ากับวงศ์
วานอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น» องค์พระผู้
เป็นเจ้าตรัส «เราจะบรรจุราชบัญญัติของ
เราไว้ ในจิตใจของเขาทั้งหลาย และจะจารึก
มันไว้ที่ ในดวงใจของเขาทั้งหลาย และเรา
จะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็น
ประชาชนของเรา

11 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและ
พี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่า `จงรู้จักองค์
พระผู้เป็นเจ้า› เพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเรา
หมด ตั้งแต่คนต�่าต้อยที่สุดถึงคนใหญ่ โต
ที่สุด

12 เพราะเราจะกรุณาต่อการอธรรมของเขา 
และจะไม่จดจ�าบาปและความชั่วช้าของเขา
อีกต่อไป»›

13 เมื่อพระองค์ตรัสถึง «พันธสัญญาใหม่» 
พระองค์ทรงถือว่า พันธสัญญาเดิมนั้นพ้น
สมัยไปแล้ว และสิ่งที่พ้นสมัยและเก่าไป
แล้วนั้น ก็พร้อมที่จะเสื่อมสูญไป

1 ยอห์น 2:27 แต่การเจิมซึ่งท่านทั้งหลาย
ได้รับจากพระองค์นั้นด�ารงอยู่กับท่าน และ
ไม่จ�าเป็นต้องมี ใครสอนท่านทั้งหลาย 
เพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่ง 
และเป็นความจริง และไม่ ใช่ความเท็จ การ
เจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใด ท่าน
จงตั้งมั่นคงอยู่ ในพระองค์อย่างนั้น

ดูที่: #1; #2; อพยพ 19-20; กิจการ 2:14-47.

E20 พระเมสิอาห์จักท�าข้อตกลงใหม่
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

เยเรมีย์ 32:37 ดูเถิด เราจะรวบรวมเขามา
จากประเทศทั้งปวง ซึ่งเราได้ขับไล่เขาให้ ไป
อยู่ด้วยความกริ้ว ด้วยความพิ โรธ และความ
ขึ้งโกรธของเรานั้น เราจะน�าเขาทั้งหลาย
กลับมายังที่นี้ และจะกระท�าให้เขาอาศัยอยู่
อย่างปลอดภัย

38 เขาทั้งหลายจะเป็นประชาชนของเรา และ
เราจะเป็นพระเจ้าของเขา

39 เราจะให้ ใจเดียวและทางเดียวแก่เขา เพื่อ
เขาจะย�าเกรงเราอยู่เป็นนิตย์ เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่เขา และแก่ลูกหลานของเขาที่
ตามเขามา

40 เราจะกระท�าพันธสัญญานิรันดร์กับเขาทั้ง
หลาย อันว่าเราจะไม่หันจากการกระท�าความ
ดีแก่เขาทั้งหลาย และเราจะบรรจุความ
ย�าเกรงเราไว้ ในใจของเขาทั้งหลาย เพื่อว่า
เขาจะมิ ได้หันไปจากเรา

41 เออ เราจะเปรมปรีดิ์ ในการที่จะกระท�าความ
ดีแก่เขา และเราจะปลูกเขาไว้ ในแผ่นดิน
นี้ด้วยความหมั่นมั่น ด้วยสุดใจของเราและ
สุดจิตของเรา

เอเสเคียล 11:19 และเราจะให้จิตใจเดียวแก่
เขา และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ ไว้ ใน
เจ้า เราจะน�าใจหินออกไปเสียจากเนื้อของ
เขา และจะให้ ใจเนื้อแก่เขา

20 เพื่อเขาจะด�าเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา 
และรักษากฎของเราและกระท�าตาม เขาทั้ง
หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะ
เป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย

ลูกา 1:72 จะทรงส�าแดงพระกรุณาซึ่ง
ทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษของเรา และทรง
ระลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์

เยเรมีย์

เยเรมีย์ 32เยเรมีย์ 31
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73 คือค�าปฏิญาณซึ่งพระองค์ ได้ทรงกระท�าไว้
กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเรา

74 ว่าเมื่อเราทั้งหลายพ้นจากมือศัตรูของเรา
แล้ว จะทรงโปรดให้เราปรนนิบัติพระองค์
โดยปราศจากความกลัว

75 ด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรม
จ�าเพาะพระพักตร์พระองค์ตลอดชีวิตของ
เรา

ยอห์น 17:21 เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์คือพระ
บิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์
ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ 
ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้า
พระองค์มา

กิจการ 4:32 คนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็นน�้า
หนึ่งใจเดียวกัน และไม่มี ใครอ้างว่าสิ่งของ
ที่ตนมีอยู่เป็นของตน แต่ทั้งหมดเป็นของ
กลาง

ฮีบรู 7:22 พระเยซูก็ ได้ทรงเป็นผู้รับ
ประกันแห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสักเพียงใด

1 ยอห์น 3:8 ผู้ที่กระท�าบาปก็มาจากพญา
มาร เพราะว่าพญามารได้กระท�าบาปตั้งแต่
เริ่มแรก พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมา
ปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงท�าลาย
กิจการของพญามารเสีย

9 ผู้ ใดบังเกิดจากพระเจ้า ผู้นั้นไม่กระท�าบาป 
เพราะเมล็ดของพระองค์ด�ารงอยู่กับผู้นั้น 
และเขากระท�าบาปไม่ ได้ เพราะเขาบังเกิด
จากพระเจ้า

10 ดังนี้แหละจึงเห็นได้ว่าผู้ ใดเป็นบุตรของ
พระเจ้า และผู้ ใดเป็นลูกของพญามาร คือ
ว่าผู้ ใดที่มิ ได้ประพฤติตามความชอบธรรม 
และไม่รักพี่น้องของตน ผู้นั้นก็มิ ได้มาจาก
พระเจ้า

1 ยอห์น 5:18 เราทั้งหลายรู้แล้วว่า คนใด
ที่บังเกิดจากพระเจ้าไม่ ได้กระท�าบาป แต่
ว่าคนที่บังเกิดจากพระเจ้าได้ระวังรักษาตัว 
และมารชั่วร้ายนั้นไม่ ได้แตะต้องคนนั้น
เลย

ดูที่: #1; #2; #3; #5; ปฐมกาล 17:7; พระราชบัญญัติ 26:17-19; อิสยาห์ 55:3; 
2 โครินธ์ 13:11; กาลาเทีย 3:14-17; ฮีบรู 6:13-18; ฮีบรู 8:9-11.

E21 พระเมสิอาห์จักให้อภัยคนบาป
E24 พระเมสิอาห์จักน�ามาซ่ึงสันติ
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

เยเรมีย์ 33:6 ดูเถิด เราจะน�าอนามัย และ
การรักษามาให้ และเราจะรักษาเขาทั้งหลาย
ให้หาย และเผยสันติภาพและความจริง
อย่างอุดม

7 เราจะให้พวกเชลยแห่งยูดาห์และพวกเชลย
แห่งอิสราเอลกลับสู่สภาพเดิม และจะสร้าง
เขาทั้งหลายเสียใหม่อย่างที่เขาเป็นมาแต่
เดิมนั้น

8 เราจะช�าระเขาจากบรรดาความชั่วช้าของ
เขาซึ่งเขาได้กระท�าต่อเรา และจะให้อภัย
บรรดาความชั่วช้าของเขาซึ่งเขาได้กระท�า 
และการละเมิดของเขาต่อเรา

9 และกรุงนี้จะให้เรามีชื่ออันให้ความชื่นบาน 
เป็นที่สรรเสริญและเป็นศักดิ์ศรีต่อหน้า
บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลก 
ซึ่งจะได้ยินถึงความดีทั้งสิ้นซึ่งเราได้กระท�า
เพื่อเขาทั้งหลาย เขาจะกลัวและสะทก
สะท้าน เพราะความดีและความเจริญทั้งสิ้น
ซึ่งเราได้จัดหาให้เมืองนั้น

เยเรมีย์ 33:10-13

มัทธิว 28:18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ 

เยเรมีย์  

เยเรมีย์ 32 & 33เยเรมีย์ 32
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แล้วตรัสกับเขาว่า «ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่
เราแล้ว

19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอน
ชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนาม
แห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่ง
พวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทั้งหลาย
เสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลก เอเมน»

ลูกา 4:18 `พระวิญญาณแห่งองค์
พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะ
ว่าพระองค์ ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน 
พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะ
ได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ

19 และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า›

20 แล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่
เจ้าหน้าที่ แล้วทรงนั่งลงและตาของคนทั้ง
ปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์

21 พระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่า «คัมภีร์ตอน
นี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็ส�าเร็จในวันนี้
แล้ว»

ยอห์น 1:17 เพราะว่าได้ทรงประทาน
พระราชบัญญัตินั้นทางโมเสส ส่วนพระคุณ
และความจริงมาทางพระเยซูคริสต์

ฮีบรู 8:10 «นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะ
กระท�ากับวงศ์วานอิสราเอลภายหลังสมัย
นั้น» องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส «เราจะบรรจุ
ราชบัญญัติของเราไว้ ในจิตใจของเขาทั้ง
หลาย และจะจารึกมันไว้ที่ ในดวงใจของเขา
ทั้งหลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา 
และเขาจะเป็นประชาชนของเรา

11 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและ

พี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่า `จงรู้จักองค์
พระผู้เป็นเจ้า› เพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเรา
หมด ตั้งแต่คนต�่าต้อยที่สุดถึงคนใหญ่ โต
ที่สุด

12 เพราะเราจะกรุณาต่อการอธรรมของเขา 
และจะไม่จดจ�าบาปและความชั่วช้าของเขา
อีกต่อไป»›

1 เปโตร 2:24 พระองค์เองได้ทรงรับแบก
บาปของเราไว้ ในพระกายของพระองค์ที่
ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจาก
บาปแล้ว จะได้ด�าเนินชีวิตตามความชอบ
ธรรม ด้วยรอยเฆี่ยนของพระองค์ ท่านทั้ง
หลายจึงได้รับการรักษาให้หาย

1 ยอห์น 1:7 แต่ถ้าเราด�าเนินอยู่ ใน
ความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิต
ในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกัน
และกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
พระบุตรของพระองค์ ก็ช�าระเราทั้งหลายให้
ปราศจากบาปทั้งสิ้น

8 ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวง
ตนเอง และความจริงไม่ ได้อยู่ ในเราเลย

9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรง
สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยก
บาปของเรา และจะทรงช�าระเราให้พ้นจาก
การอธรรมทั้งสิ้น

วิวรณ์ 1:5 และจากพระเยซูคริสต์
ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อ และทรงเป็นผู้
แรกที่ ได้ฟื้นจากความตาย และผู้ทรงครอบ
ครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลก แด่พระองค์
ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงช�าระบาป
ของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์

ดูที่: #1; #2; #3; #5; เพลงสดุดี 65:3; ยอห์น 18:37; ฮีบรู 9:11-14.

เยเรมีย์
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C01 การประสูติของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

D03 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
บาทหลวง

D05 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไถ่บาป
D09 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ช่วยให้รอด
E08 ความยุติธรรมของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

เยเรมีย์ 33:14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด 
วันนั้นจะมาถึง คือเมื่อเราจะให้สิ่งดีที่เรา
สัญญาไว้ต่อวงศ์วานอิสราเอลและวงศ์
วานยูดาห์ส�าเร็จ

15 ในวันเหล่านั้นและในเวลานั้น เราจะให้
อังกูรชอบธรรมเกิดมาเพื่อดาวิด และ
ท่านจะให้ความยุติธรรมและความชอบ
ธรรมในแผ่นดินนั้น

16 ในกาลครั้งนั้น ยูดาห์จะได้รับการช่วย
ให้รอด และเยรูซาเล็มจะอาศัยอยู่อย่าง
ปลอดภัย และนี่เป็นชื่อซึ่งเขาจะเรียก
เมืองนั้นคือ `พระเยโฮวาห์ทรงเป็น
ความชอบธรรมของเรา›

17 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ดาวิดจะ
ไม่ขัดสนบุรุษที่จะประทับบนพระที่นั่ง
แห่งวงศ์วานอิสราเอล

18 และปุ โรหิตคนเลวีจะไม่ขัดสนบุรุษที่อยู่ต่อ
หน้าเรา เพื่อถวายเครื่องเผาบูชา และเผา
เครื่องธัญญบูชา และกระท�าการสักการบูชา
เป็นนิตย์»

22 บริวารของฟ้าสวรรค์จะนับไม่ ได้ และเม็ด
ทรายที่ทะเลก็ตวงไม่ ได้ฉันใด เราก็จะให้
เชื้อสายของดาวิดผู้รับใช้ของเราและคนเลวี
ผู้ปรนนิบัติของเราทวีมากขึ้นฉันนั้น»

ลูกา 1:32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และ
จะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด 
พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรง
ประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของ

ท่านให้แก่ท่าน
33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ

สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

ฮีบรู 7:17 เพราะมีพยานกล่าวถึงท่าน
ว่า `ท่านเป็นปุ โรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างของ
เมลคีเซเดค›

18 ด้วยว่าจริงๆแล้วพระบัญญัติที่มีอยู่เดิม
นั้น ก็ ได้ยกเลิกไป เพราะขาดฤทธิ์และไร้
ประโยชน์

19 เพราะว่าพระราชบัญญัตินั้นไม่ ได้ท�าอะไร
ให้ถึงความส�าเร็จ แต่ ได้น�าความหวังอัน
ดีกว่าเข้ามา และโดยความหวังนั้นเราทั้ง
หลายจึงเข้ามาใกล้พระเจ้า

20 ที่ว่าดีกว่านั้นก็เพราะว่า ปุ โรหิตคนนั้นได้
ทรงตั้งขึ้นโดยทรงปฏิญาณไว้

21 (บรรดาปุ โรหิตเหล่านั้นไม่มีการกล่าว
ปฏิญาณเมื่อเขาเข้ารับต�าแหน่ง แต่ส่วน
ปุ โรหิตนี้มีค�ากล่าวปฏิญาณจากพระองค์ว่า 
`องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณแล้ว และ
จะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ว่า «ท่าน
เป็นปุ โรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างของเมลคีเซ
เดค»›)

22 พระเยซูก็ ได้ทรงเป็นผู้รับประกันแห่งพันธ
สัญญาอันดีกว่าสักเพียงใด

1 เปโตร 2:5 และท่านทั้งหลายก็เสมือน
ศิลาที่มีชีวิต ที่ก�าลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศ
ฝ่ายวิญญาณ เป็นปุ โรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวาย
สักการบูชาฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ชอบพระทัย
ของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์

วิวรณ์ 1:4 ยอห์นเรียนมายังคริสตจักร

เยเรมีย์
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ทั้งเจ็ดที่อยู่ ในแคว้นเอเชีย ขอให้ท่านทั้ง
หลายจงได้รับพระคุณและสันติสุขจาก
พระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ และผู้ทรง
เป็นอยู่ ในกาลก่อน และผู้จะเสด็จมานั้น 
และจากพระวิญญาณทั้งเจ็ดที่อยู่หน้า
พระที่นั่งของพระองค์

5 และจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพยาน
ที่สัตย์ซื่อ และทรงเป็นผู้แรกที่ ได้ฟื้นจาก
ความตาย และผู้ทรงครอบครองกษัตริย์ทั้ง
ปวงในโลก แด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย 
และได้ทรงช�าระบาปของเราด้วยพระโลหิต
ของพระองค์

6 และทรงตั้งเราไว้ ให้เป็นกษัตริย์และเป็น
ปุ โรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ 
พระเกียรติและไอศวรรย์จงมีแด่พระองค์
สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน

วิวรณ์ 5:10 พระองค์ ได้ทรงโปรดให้เรา
ทั้งหลายเป็นกษัตริย์และเป็นปุ โรหิตของ
พระเจ้าของเรา และเราทั้งหลายจะได้ครอบ
ครองแผ่นดินโลก»

ดูที่: #1; #2; #5; อิสยาห์ 4:2; อิสยาห์ 11:1-5; อิสยาห์ 53:2; 2 โครินธ์ 1:20; 1 
เปโตร 2:9.

E20 พระเมสิอาห์จักท�าข้อตกลงใหม่
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

เยเรมีย์ 50:4 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ใน
วันเหล่านั้นและในเวลานั้น ประชาชน
อิสราเอลและประชาชนยูดาห์จะมารวมกัน 
มาพลางร้องไห้พลาง และเขาทั้งหลายจะไป
แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา

5 เขาทั้งหลายจะถามหาทางไปศิ โยนโดยหัน
หน้าตรงไปเมืองนั้น กล่าวว่า `มาเถิด ให้
พวกเรามาติดสนิทกับพระเยโฮวาห์ โดยท�า
พันธสัญญาเนืองนิตย์ซึ่งจะไม่ลืมเลย›

6 ประชาชนของเราเป็นแกะที่หลง บรรดาผู้

เลี้ยงของเขาทั้งหลายได้พาเขาหลงไปหัน 
เขาทั้งหลายไปเสียบนภูเขา เขาทั้งหลายได้
เดินจากภูเขาไปหาเนินเขา เขาลืมคอกของ
เขาเสียแล้ว

7 บรรดาผู้ที่พบเข้าก็กินเขา และศัตรูของเขา
ได้กล่าวว่า `เราไม่มีความผิด เพราะเขาทั้ง
หลายได้กระท�าบาปต่อพระเยโฮวาห์ผู้เป็นที่
อยู่อันเที่ยงธรรมของเขาทั้งหลาย คือพระเย
โฮวาห์อันเป็นความหวังของบรรพบุรุษของ
เขาทั้งหลาย›

19 เราจะให้อิสราเอลกลับสู่ลานหญ้าของเขา 
และเขาจะกินอยู่บนคารเมลและในบาชาน 
และเขาจะอิ่มใจบนเนินเขาเอฟราอิมและ
ในกิเลอาด

20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันเหล่านั้นและใน
เวลานั้น จะหาความชั่วช้าในอิสราเอลและ
จะหาไม่ ได้เลย จะหาบาปในยูดาห์ก็หาไม่
ได้เลย เพราะเราจะให้อภัยแก่ชนเหล่านั้นผู้
ที่เราเหลือไว้ ให้

อิสยาห์ 44:22 เราได้ลบล้างการละเมิดของ
เจ้าเสียเหมือนเมฆทึบ และลบล้างบาปของ
เจ้าเหมือนเมฆ จงกลับมาหาเรา เพราะเรา
ได้ ไถ่เจ้าแล้ว

มีคาห์ 7:19 พระองค์จะทรงหันกลับ
มาอีก พระองค์จะทรงเมตตาเราทั้งหลาย 
พระองค์จะทรงเหยียบความชั่วช้าของเราไว้ 
พระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปทั้งหลายของเขา
ลงไปในที่ลึกของทะเล

กิจการ 3:19 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจง
หันกลับและตั้งใจใหม่ เพื่อจะทรงลบล้าง
ความผิดบาปของท่านเสีย เพื่อเวลาชื่นใจ
ยินดีจะได้มาจากพระพักตร์ขององค์พระผู้
เป็นเจ้า

กิจการ 3:26 ครั้นพระเจ้าทรงโปรดให้
พระเยซูพระบุตรของพระองค์เป็นขึ้นแล้ว 

เยเรมีย์
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จึงทรงใช้พระองค์มายังท่านทั้งหลายก่อน 
เพื่ออวยพระพรแก่ท่านทั้งหลาย โดยให้
ท่านทั้งหลายทุกคนกลับจากความชั่วช้าของ
ตน»

โรม 8:33 ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้
ทรงเลือกไว้ พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ท�าให้เรา
เป็นคนชอบธรรมแล้ว

34 ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก ก็คือพระคริสต์
ผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้นอีก
ได้ทรงคืนพระชนม์ ทรงสถิต ณ เบื้องขวา
พระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอ
เพื่อเราทั้งหลายด้วย

โรม 11:16 ถ้าแป้งก้อนแรกบริสุทธิ์ ทั้ง
อ่างก็บริสุทธิ์ด้วย และถ้ารากบริสุทธิ์ กิ่ง
ทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วย

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

ฮีบรู 10:16 `»นี่คือพันธสัญญาซึ่งเรา
จะกระท�ากับเขาทั้งหลายภายหลังสมัยนั้น» 
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส «เราจะบรรจุราช
บัญญัติของเราไว้ ในจิตใจของเขาทั้งหลาย 
และจะจารึกมันไว้ที่ ในดวงใจของเขาทั้ง
หลาย

17 และจะไม่จดจ�าบาปและความชั่วช้าของเขา
อีกต่อไป»›

18 ดังนั้นเมื่อมีการลบบาปแล้วก็ ไม่มีการถวาย
เครื่องบูชาไถ่บาปอีกต่อไป

ดูที่: #2; #3.

เยเรมีย์
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B23 ความงามสง่าของพระเจ้าและพระเม
สิอาห์

เพลงคร�่าครวญ 3:25 พระเยโฮวาห์ทรงดี
ต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่ และทรง
ดีต่อจิตวิญญาณที่แสวงพระองค์

26 เป็นการดีที่คนเราจะหวังใจและรอคอย
ความรอดจากพระเยโฮวาห์ด้วยความสงบ

อิสยาห์ 25:9 ในวันนั้นเขาจะกล่าวกันว่า 
«ดูเถิด นี่คือพระเจ้าของเราทั้งหลาย เราได้
รอคอยพระองค์ เพื่อว่าพระองค์จะทรงช่วย
เราให้รอด นี่คือพระเยโฮวาห์ เราได้รอคอย
พระองค์ ให้เรายินดีและเปรมปรีดิ์ ในความ
รอดของพระองค์»

ลูกา 2:38 ในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้า
มาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน 
และกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งปวงที่คอย
การทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟัง

1 เธสะโลนิกา 1:10 และรอคอยพระ
บุตรของพระองค์จากสวรรค์ ซึ่งพระองค์
ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซู
ผู้ทรงช่วยให้เราพ้นจากพระอาชญาที่จะมี
มาภายหน้านั้น

ฮีบรู 9:28 พระคริสต์จึงต้องถวาย
พระองค์เองหนหนึ่ง เพื่อจะได้ทรงรับเอา
ความบาปของคนเป็นอันมาก แล้วพระองค์
จะทรงปรากฏครั้งที่สองปราศจากความบาป
แก่บรรดาคนที่คอยพระองค์ ให้เขาถึงความ
รอดฉันนั้น

ฮีบรู 10:37 `เพราะอีกไม่นานพระองค์ผู้
จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้า

1 เปโตร 1:13 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจง
เตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ ให้ดี และจง
ข่มใจ ตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณ

ซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเมื่อพระ
เยซูคริสต์จะทรงส�าแดงพระองค์

ดูที่: เพลงสดุดี 22:26; เพลงสดุดี 27:14; เพลงสดุดี 33:20; เพลงสดุดี 39:7; 
เพลงสดุดี 130:5; อิสยาห์ 8:17; อิสยาห์ 26:8; อิสยาห์ 33:2; อิสยาห์ 64:4; มี

คาห์ 7:7; ฮาบากุก 2:3.

F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

เพลงคร�่าครวญ 3:30 ให้เขาเอียงแก้มให้
ผู้ที่ตบเขา ให้เขายอมรับความอับอายอย่าง
เต็มเปี่ยมเถิด

อิสยาห์ 50:6 ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที่
โบยตีข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่คนที่ดึง
เคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจาก
ความอายแก่การถ่มน�้าลายรด

มีคาห์ 5:1 โอ บุตรสาวแห่งกองทัพ
ทหารเอ๋ย บัดนี้เจ้าจงรวมกันเป็นกองทัพ 
ศัตรูมาล้อมเราทั้งหลายไว้ เขาจะเอาไม้ตี
แก้มของผู้ปกครองอิสราเอล

มัทธิว 26:67 แล้วเขาถ่มน�้าลายรดพระ
พักตร์พระองค์และตีพระองค์ และคนอื่น
เอาฝ่ามือตบพระองค์

เพลงคร่ำาครวญ

เพลงคร�่าครวญ 3เพลงคร�่าครวญ 3
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B03 พระเมสิอาห์คือบุตรของมนุษย์

เอเสเคียล 1:26 และเหนือท้องฟ้าที่อยู่
เหนือศีรษะของสิ่งที่มีชีวิตอยู่นั้นมีสิ่งคล้าย
บัลลังก์มีลักษณะเหมือนไพทูรย์ และบน
สิ่งที่เหมือนบัลลังก์นั้นก็มีลักษณะเหมือน
มนุษย์

ดาเนียล 7:13 ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตกลาง
คืน และดูเถิด มีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตร
มนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆในท้องฟ้า 
และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้น เขาน�า
ท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์

14 ราชอ�านาจ สงา่ราศ ีกบัราชอาณาจกัร ก็ ไดม้อบ
ใหแ้กท่า่น เพือ่บรรดาชนชาต ิประชาชาตทิัง้
ปวงและภาษาทัง้หลายจะปรนนบิตัทิา่น ราช
อาณาจกัรของทา่นเปน็ราชอาณาจกัรนรัินดร์
ซึง่จะไม่ส้ินสุดไป และอาณาจกัรของทา่นเป็น
อาณาจกัรซ่ึงจะไมถ่กูท�าลายเลย

ฮีบรู 1:8 แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า 
`โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ด�ารง
เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ราชธารพระกรแห่ง
อาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกร
เที่ยงธรรม

ฮีบรู 8:1 บัดนี้ ในเรื่องที่เราพูดมาแล้วนั้น ข้อ
สรุปนั้นคือว่า เรามีมหาปุ โรหิตอย่างนี้เอง 
ผู้ ได้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งผู้ทรง
เดชานุภาพในฟ้าสวรรค์

วิวรณ์ 5:13 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่ง
มีชีวิตทั้งหมด ทั้งในสวรรค์ ในแผ่นดินโลก 
ใต้แผ่นดินโลก ในมหาสมุทร และบรรดาที่
อยู่ ในที่เหล่านั้น ร้องว่า «ขอให้ค�าสดุดีและ
เกียรติ และสง่าราศีและฤทธิ์เดช จงมีแด่
พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง และแด่พระ
เมษโปดกตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: อิสยาห์ 6:1; ดาเนียล 7:9,10; เศคาริยาห์ 6:13; ฮีบรู 12:2; วิวรณ์ 4:2,3; 
วิวรณ์ 20:11.

E23 พระเมสิอาห์จักเปลี่ยนแปลงคนของ
พระองค์

E27 การให้ชีวิตใหม่และจิตวิญญาณใหม่
G06 ที่สิงสถิตย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

เอเสเคียล 11:17 เพราะฉะนั้นจงกล่าวว่า 
`องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เรา
จะรวบรวมเจ้ามาจากชนชาติทั้งหลาย และ
ชุมนุมเจ้าจากประเทศที่เจ้ากระจัดกระจาย
ไปอยู่นั้น และเราจะมอบแผ่นดินอิสราเอล
ให้แก่เจ้า›

18 และเขาจะมาที่นั่น เขาจะเอาสิ่งที่น่า
รังเกียจทั้งสิ้นของเมืองนั้น และสิ่งที่น่า
สะอิดสะเอียนทั้งสิ้นของเมืองนั้นออกไป
เสียจากที่นั่น

19 และเราจะให้จิตใจเดียวแก่เขา และเราจะ
บรรจุจิตวิญญาณใหม่ ไว้ ในเจ้า เราจะน�าใจ
หินออกไปเสียจากเนื้อของเขา และจะให้ ใจ
เนื้อแก่เขา

20 เพื่อเขาจะด�าเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา 
และรักษากฎของเราและกระท�าตาม เขาทั้ง
หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะ
เป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย

เอเสเคียล 36:25 เราจะเอาน�้าสะอาดพรมเจ้า 
และเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทินทั้งหลาย
ของเจ้า และเราจะช�าระเจ้าจากรูปเคารพทั้ง
หลายของเจ้า

26 เราจะให้ ใจใหม่แก่เจ้า และเราจะบรรจุจิต
วิญญาณใหม่ ไว้ ในเจ้า เราจะน�าใจหินออก
ไปเสียจากเนื้อของเจ้า และจะให้ ใจเนื้อแก่
เจ้า

27 และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้า 
และกระท�าให้เจ้าด�าเนินตามกฎเกณฑ์ของ
เรา และเจ้าจะรักษาค�าตัดสินของเราและ
กระท�าตาม

มัทธิว 3:11 เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพ

เอเสเคียล

เอเสเคียล 11เอเสเคียล 1
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ติศมาด้วยน�้า แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่
พระองค์ผู้จะมาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิ์
ยิ่งกว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลอง
พระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้
เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และด้วยไฟ

ยอห์น 3:3 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า 
«เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ ใดไม่
ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของ
พระเจ้าไม่ ได้»

กิจการ 2:38 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขา
ว่า «จงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาใน
พระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อ
ว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาปของท่าน
เสีย และท่านจะได้รับของประทานของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

ทิตัส 3:5    พระองค์ ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิ ใช่
ด้วยการกระท�าที่ชอบธรรมของเราเอง แต่
พระองค์ทรงพระกรุณาช�าระให้เรามี ใจ
บังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์

1 เปโตร 1:3 จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า
พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา ผู้ ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เรา 
ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าสู่ความหวัง
ใจอันมีชีวิตอยู่ โดยการคืนพระชนม์จาก
ความตายของพระเยซูคริสต์

ดูที่: #1; #2; #3; ยอห์น 1:13; 1 เปโตร 1:23; 1 เปโตร 2:2; ยอห์น 2:29; 
ยอห์น 3:9; ยอห์น 4:7; ยอห์น 5:1,4,18.

E20 พระเมสิอาห์จักท�าข้อตกลงใหม่

เอเสเคียล 16:60 ถึงกระนั้นเราจะระลึกถึง
พันธสัญญาของเรา ซึ่งเราท�าไว้กับเจ้าใน
สมัยเมื่อเจ้ายังสาวอยู่ และเราจะสถาปนา
พันธสัญญานิรันดร์ ไว้กับเจ้า

61 แล้วเจ้าจะระลึกถึงทางทั้งหลายของเจ้า 
และมีความละอาย เมื่อเจ้ารับทั้งพี่และน้อง
สาวของเจ้า และเรามอบให้แก่เจ้าเป็นบุตร
สาว แต่ ไม่ ใช่ตามพันธสัญญาซึ่งท�าไว้กับ
เจ้า

62 เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า 
และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์

63 เพื่อเจ้าจะจ�าได้และสนเท่ห์ และเพราะ
ความละอายของเจ้า เจ้าจะไม่อ้าปากพูดอีก 
เมื่อเราลบมลทินบาปทุกสิ่งที่เจ้าได้กระท�า
มาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี้»

มัทธิว 26:28 ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเรา
อันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้อง
หลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก

ฮีบรู 8:6 แต่ว่าพระองค์ ได้ทรงเป็นคนกลาง
แห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าเก่า เพราะ
ได้ทรงตั้งขึ้นโดยพระสัญญาอันดีกว่าเก่า
เท่าใด บัดนี้พระองค์ก็ ได้ต�าแหน่งอันเลิศ
กว่าเก่าเท่านั้น

7 เพราะว่าถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อ
บกพร่องแล้ว ก็ ไม่จ�าเป็นที่จะต้องมีพันธ
สัญญาที่สองอีก

8 ด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่า `องค์พระผู้เป็น
เจ้าตรัสว่า «ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง ซึ่งเรา
จะท�าพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วานอิสราเอล 
และวงศ์วานยูดาห์

9 ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระท�า
กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เมื่อเรา
จูงมือเขาเพื่อน�าเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ 
เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ ได้มั่นอยู่ ในพันธ
สัญญาของเราอีกต่อไปแล้ว เราจึงได้ละเขา

เอเสเคียล

เอเสเคียล 16เอเสเคียล 11
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ไว้» องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละ
10 «นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระท�ากับวงศ์

วานอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น» องค์พระผู้
เป็นเจ้าตรัส «เราจะบรรจุราชบัญญัติของ
เราไว้ ในจิตใจของเขาทั้งหลาย และจะจารึก
มันไว้ที่ ในดวงใจของเขาทั้งหลาย และเรา
จะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็น
ประชาชนของเรา

11 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและ
พี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่า `จงรู้จักองค์
พระผู้เป็นเจ้า› เพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเรา
หมด ตั้งแต่คนต�่าต้อยที่สุดถึงคนใหญ่ โต
ที่สุด

12 เพราะเราจะกรุณาต่อการอธรรมของเขา 
และจะไม่จดจ�าบาปและความชั่วช้าของเขา
อีกต่อไป»›

13 เมื่อพระองค์ตรัสถึง «พันธสัญญาใหม่» 
พระองค์ทรงถือว่า พันธสัญญาเดิมนั้นพ้น
สมัยไปแล้ว และสิ่งที่พ้นสมัยและเก่าไป
แล้วนั้น ก็พร้อมที่จะเสื่อมสูญไป

ดูที่: #1; #2; #5; ลูกา 22:14-20; ยอห์น 6:45; 2 โครินธ์ 3:2-6,14-16; ฮีบรู 
10:15-17; ฮีบรู 12:24; ฮีบรู 13:20.

E22 คนรับใช้พระเมสิอาห์จัก ได้รับการ
สรรเสริญ

   
เอเสเคียล 17:22 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า

ตรัสดังนี้ว่า «เราเองจะเอาแขนงจากยอด
สูงของต้นสนสีดาร์และปลูกไว้ เราจะหักกิ่ง
อ่อนของมันออกเสีย และเราเองจะปลูกมัน
ไว้บนภูเขายอดสูง

23 เราจะปลูกมันไว้บนภูเขาสูงของอิสราเอล 
เพื่อจะแตกกิ่งและบังเกิดผล และเป็นต้น
สนสีดาร์ที่มีเกียรติ และนกทุกชนิดจะมา
อาศัยอยู่ ใต้มัน นกทุกอย่างจะมาท�ารังอยู่ที่
ร่มกิ่งของมัน

24 และต้นไม้ทุกต้นในทุ่งจะทราบว่าเราคือ

พระเยโฮวาห์กระท�าต้นไม้สูงให้ต�่าลง และ
กระท�าต้นไม้ต�่าให้สูงขึ้น ท�าต้นไม้เขียว
ให้แห้งไป และท�าต้นไม้แห้งให้งามสดชื่น 
เราคือพระเยโฮวาห์ ได้ลั่นวาจาแล้ว เราได้
กระท�าเช่นนั้น»

มัทธิว 7:17 ดังนั้นแหละต้นไม้ดีทุกต้น
ย่อมให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลว

18 ต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ ได้ หรือต้นไม้เลว
จะเกิดผลดีก็ ไม่ ได้

19 ต้นไม้ทุกต้นซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟัน
ลงและทิ้งเสียในไฟ

20 เหตุฉะนั้น ท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของ
เขา

ยอห์น 12:24 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า 
ถ้าเมล็ดข้าวไม่ ได้ตกลงไปในดินและเปื่อย
เน่าไป ก็จะอยู่เป็นเมล็ดเดียว แต่ถ้าเปื่อย
เน่าไปแล้ว ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก

ยอห์น 15:4 จงเข้าสนิทอยู่ ในเรา และ
เราเข้าสนิทอยู่ ในท่าน กิ่งจะออกผลเองไม่
ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้ง
หลายจะเกิดผลไม่ ได้นอกจากท่านจะเข้า
สนิทอยู่ ในเราฉันนั้น

5 เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่ง ผู้ที่เข้า
สนิทอยู่ ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ ในเขา ผู้
นั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้ว
ท่านจะท�าสิ่งใดไม่ ได้เลย

6 ถ้าผู้ ใดมิ ได้เข้าสนิทอยู่ ในเรา ผู้นั้นก็ต้อง
ถูกทิ้งเสียเหมือนกิ่ง แล้วก็เหี่ยวแห้งไป และ
เขารวบรวมไว้ทิ้งในไฟเผาเสีย

7 ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ ในเรา และ
ถ้อยค�าของเราฝังอยู่ ในท่านแล้ว ท่านจะขอ
สิ่งใดซึ่งท่านปรารถนา ท่านก็จะได้สิ่งนั้น

8 พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุ
นี้ คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมาก ท่านจึง
เป็นสาวกของเรา

ฟีลิปปี 2:9 เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรง

เอเสเคียล
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ยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงที่สุดด้วย และได้ทรง
ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่
พระองค์

10 เพื่อ `หัวเข่าทุกหัวเข่า› ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่น
ดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดี `จะต้อง
คุกกราบลง› นมัสการในพระนามแห่งพระ
เยซูนั้น

11 และเพื่อ `ลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับ› ว่าพระ
เยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อัน
เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระ
บิดา

ดูที่: เพลงสดุดี 80:15; เพลงสดุดี 92:12; เพลงสดุดี 96:11-13; อิสยาห์ 4:2; 
อิสยาห์ 11:1; อิสยาห์ 27:6; อิสยาห์ 55:12,13; เยเรมีย์ 23:5; เยเรมีย์ 33:15,16; 

เศคาริยาห์ 4:12-14; เศคาริยาห์ 6:12,13.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

เอเสเคียล 20:34 เราจะน�าเจ้าออกมาจาก
ชนชาติทั้งหลาย และจะรวบรวมเจ้า
ออกมาจากประเทศทั้งปวงซึ่งเจ้าต้อง
กระจัดกระจายกันไปอยู่นั้น ด้วยมือที่มีฤทธิ์ 
และด้วยแขนที่เหยียดออก และด้วยความ
พิ โรธที่เทลงมา

35 และเราจะน�าเจ้าเข้าไปในถิ่นทุรกันดารแห่ง
ชนชาติทั้งหลาย และที่นั่นเราจะเข้าสู่การ
พิพากษากับเจ้าหน้าต่อหน้า

เอเสเคียล  20:36-39
เอเสเคียล 20:40 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า

ตรัสว่า ด้วยว่าบนภูเขาบริสุทธิ์ของเรา คือ
ภูเขาสูงของอิสราเอล บรรดาวงศ์วาน
ทั้งหมดของอิสราเอลจะปรนนิบัติเราใน
แผ่นดินนั้น เราจะโปรดเขา ณ ที่นั่น ณ ที่
นั่นเราจะเรียกของถวายของเจ้า และผลรุ่น
แรกแห่งเครื่องบูชาของเจ้า กับเครื่องถวาย
บูชาอันบริสุทธิ์ทั้งสิ้นของเจ้า

41 เมื่อเราน�าเจ้าออกมาจากชาติทั้งหลาย 
และรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศที่เจ้า
กระจัดกระจายไปอยู่นั้น เราจะโปรดเจ้าดั่ง
เป็นกลิ่นที่พอใจของเรา และเราจะส�าแดง
ความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้า
ต่อตาประชาชาติทั้งหลาย

42 และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ใน
เมื่อเราน�าเจ้าเข้าในแผ่นดินอิสราเอล อัน
เป็นประเทศซึ่งเราปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่
บรรพบุรุษของเจ้า

เอเสเคียล 20:43-44

โรม 9:6 แต่มิ ใช่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้
ไร้ประโยชน์ ไป เพราะว่าเขาทั้งหลายที่เกิด
มาจากอิสราเอลนั้นหาได้เป็นคนอิสราเอล
แท้ทุกคนไม่

7 และมิ ใช่ว่าทุกคนที่เป็นเชื้อสายของอับรา
ฮัมเป็นบุตรแท้ของท่าน แต่ว่า `เขาจะเรียก
เชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอัค›

8 คือว่าเขาเหล่านั้นที่เป็นบุตรตามเนื้อหนัง
จะนับเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ ได้ แต่บุตร
แห่งพระสัญญานั้นจึงจะนับเป็นเชื้อสายได้

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

กาลาเทีย 6:15 เพราะว่าในพระเยซูคริสต์ 
การที่ถือพิธีเข้าสุหนัตหรือไม่ถือพิธีเข้า
สุหนัต ไม่เป็นของส�าคัญอะไร แต่การที่ถูก
สร้างใหม่นั้นส�าคัญ

16 สันติสุขและพระกรุณาจงมีแก่ทุกคนที่
ประพฤติตามกฎนี้ และแก่ชนอิสราเอลของ
พระเจ้า

เอเฟซัส 1:5 พระองค์ทรงก�าหนดเราไว้

เอเสเคียล
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ก่อน ตามที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เป็น
บุตรโดยพระเยซูคริสต์

6 เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญสง่าราศีแห่ง
พระคุณของพระองค์ ซึ่งโดยพระคุณ
นั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เราเป็นที่ชอบ
พระทัย ในผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; เอเสเคียล 28:24-26.

G03 ความชื่นชมยินดีของพระเมสิอาห์
เป็นไปตามค�าพยากรณ์

เอเสเคียล 21:26 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ว่า จงปลดผ้าโพก และถอดมงกุฎ
ออกเสีย สิ่งต่างๆจะไม่คงอยู่อย่างที่เคยเป็น 
ให้ยกย่องคนที่ต�่าขึ้น และให้กดคนที่สูงลง

27 เราจะกระท�าให้เป็นที่พังทลาย พังทลาย พัง
ทลาย และจะไม่มีเลยจนกว่าผู้มีสิทธิ์อัน
ชอบธรรมจะมาถึง และเราจะประทานให้แก่
ท่านผู้นั้น

ฮีบรู 2:7 พระองค์ทรงท�าให้เขาต�่ากว่าพวกทูต
สวรรค์แต่หน่อยเดียว และพระองค์ทรง
ประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่
เขา และได้ทรงตั้งเขาไว้ ให้อยู่เหนือบรรดา
พระหัตถกิจของพระองค์

8 พระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้า
ของเขา› ในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้ง
ปวงให้อยู่ ใต้อ�านาจของเขานั้น ไม่มีสิ่งใด
เลยที่ ไม่อยู่ ใต้อ�านาจของเขา แต่ขณะนี้ เรา
ยังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ ใต้อ�านาจของเขา

9 แต่เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ่งพระองค์ทรง
ท�าให้ต�่ากว่าทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียวนั้น 
ทรงได้รับสง่าราศีและพระเกียรติเป็นมงกุฎ 
เพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ด้วยความ
ทุกข์ทรมาน ทั้งนี้ โดยพระคุณของพระเจ้า 
พระองค์จะได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์

ทุกคน

วิวรณ์ 4:4 และล้อมรอบพระที่นั่งนั้น
มีที่นั่งอีกยี่สิบสี่ที่นั่ง และข้าพเจ้าได้เห็นผู้
อาวุโสยี่สิบสี่คนนั่งอยู่บนที่นั่งเหล่านั้น ทุก
คนนุ่งห่มเสื้อสีขาว และสวมมงกุฎทองค�า
บนศีรษะ

วิวรณ์ 4:10 ผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่นั้นก็ทรุด
ตัวลงจ�าเพาะพระพักตร์พระองค์ ผู้ประทับ
บนพระที่นั่งนั้น และนมัสการพระองค์
ผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ และ
ถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่า

11 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรง
สมควรที่จะได้รับค�าสรรเสริญ พระเกียรติ 
และฤทธิ์เดช เพราะว่าพระองค์ ได้ทรงสร้าง
สรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงนั้น
ก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและด�ารงอยู่ตามชอบ
พระทัยของพระองค์

E15 พระเมสิอาห์จักน�าความช่ืนชมยินดี
D02 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะผู้

เผยพระวจนะ

เอเสเคียล 33:32 และ ดูเถิด เจ้าเป็นเหมือน
คนร้องเพลงรักแก่เขา มีเสียงไพเราะและ
เล่นดนตรีเก่ง เพราะเขาฟังค�าพูดของเจ้า 
แต่เขาไม่ยอมกระท�าตาม

33 และเมื่อการเช่นนี้เป็นมา (ดูเถิด ก็จะมา) 
เขาทั้งหลายจะทราบว่ามีผู้พยากรณ์อยู่ ใน
หมู่พวกเขา»

มัทธิว 21:46 แตเ่มือ่พวกเขาอยากจะจบั
พระองค์ เขากก็ลวัประชาชน เพราะประชาชน
นบัถอืพระองคว์า่เปน็ศาสดาพยากรณ์

ลูกา 7:16 ฝ่ายคนทั้งปวงมีความกลัว

เอเสเคียล
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และเขาสรรเสริญพระเจ้าว่า «ท่านศาสดา
พยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเรา» 
และ «พระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติ
ของพระองค์แล้ว»

ลูกา 7:31 และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
ว่า «เหตุฉะนั้นเราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือน
กับอะไรดี และเขาเหมือนอะไร

32 เปรียบเหมือนเด็กนั่งที่กลางตลาดร้องแก่
เพื่อนว่า `พวกฉันได้เป่าปี่ ให้พวกเธอ และ
เธอมิ ได้เต้นร�า พวกฉันได้พิลาปร�่าไห้ ให้
แก่พวกเธอ และพวกเธอมิ ได้ร้องไห้›

33 ด้วยว่ายอห์นผู้ ให้รับบัพติศมาก็ ไม่ ได้รับ
ประทานขนมปังหรือดื่มน�้าองุ่น และท่าน
ทั้งหลายว่า `เขามีผีเข้าสิงอยู่›

34 ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่ม และท่าน
ทั้งหลายว่า `ดูเถิด นี่เป็นคนกินเติบและ
ดื่มน�้าองุ่นมาก เป็นมิตรสหายกับพวกคน
เก็บภาษีและพวกคนบาป›

35 แต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบธรรมแล้วโดย
บรรดาผลแห่งพระปัญญานั้น»

ยอห์น 6:14 เมื่อคนเหล่านั้นได้เห็นการ
อัศจรรย์ซึ่งพระเยซูได้ทรงกระท�า เขาก็พูด
กันว่า «แท้จริงท่านผู้นี้เป็นศาสดาพยากรณ์
นั้นที่ทรงก�าหนดให้เข้ามาในโลก»

กิจการ 3:22 ที่จริงโมเสสได้กล่าวไว้แก่
บรรพบุรุษว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็น
พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรด
ประทานศาสดาพยากรณ์ผู้หนึ่ง เหมือน
อย่างเราให้แก่ท่านจากจ�าพวกพี่น้องของ
ท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิ่ง
สารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่าน

23 และจะเป็นเช่นนี้คือถ้าผู้หนึ่งผู้ ใดไม่เชื่อ
ฟังศาสดาพยากรณ์ผู้นั้น เขาจะต้องถูก
ตัดขาดให้พินาศไปจากท่ามกลางประชาชน›

ดูที่: เยเรมีย์ 28:9.

B06 พระเมสิอาห์คือคนเลี้ยงแกะที่ดี
E26 การไถ่บาปของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

เอเสเคียล 34:11 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราคือเราเองจะ
ค้นหาแกะของเรา และจะเที่ยวหามัน

12 ดังผู้เลี้ยงแกะเที่ยวหาฝูงแกะในวันที่เขาอยู่
ท่ามกลางแกะของเขาที่กระจัดกระจายไป 
เราจะเที่ยวหาแกะของเราดังนั้น และเราจะ
ช่วยเขาให้พ้นจากสถานที่ทั้งหลายซึ่งเขา
ได้กระจัดกระจายไปอยู่ ในวันมีเมฆและมี
ความมืดทึบ

13 เราจะน�าเขาออกมาจากชนชาติทั้งหลาย 
และรวบรวมเขามาจากประเทศต่างๆ และ
จะน�าเขามาไว้ ในแผ่นดินของเขาเอง และ
เราจะเลี้ยงเขาบนภูเขาแห่งอิสราเอล ใกล้
ห้วยทั้งหลายและในท้องถิ่นทุกแห่งที่มีคน
อาศัยในประเทศนั้น

14 เราจะเลี้ยงเขาในลานหญ้าอย่างดี และ
คอกของเขาจะอยู่บนบรรดาภูเขาสูงแห่ง
อิสราเอล ณ ที่นั่น เขาจะนอนลงในคอกที่
ดี และเขาจะหากินอยู่บนลานหญ้าอุดมบน
ภูเขาแห่งอิสราเอล

15 ตัวเราเองจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา เราจะ
กระท�าให้เขานอนลง องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ

22 เราจึงจะช่วยฝูงแพะแกะของเราให้รอด เขา
จะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไป และเราจะพิพากษา
ระหว่างแกะกับแกะ

23 และเราจะตั้งผู้เลี้ยงแกะผู้หนึ่งไว้เหนือเขา 
คือดาวิดผู้รับใช้ของเรา และท่านจะเลี้ยง
เขาทั้งหลาย ท่านจะเลี้ยงเขาและจะเป็นผู้
เลี้ยงของเขา

24 และเราคือพระเยโฮวาห์จะเป็นพระเจ้าของ
เขา และดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้า
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นายท่ามกลางเขา เราคือพระเยโฮวาห์ ได้
ลั่นวาจาแล้ว

เอเสเคียล 34:25-31

เอเสเคียล 20:41 เมื่อเราน�าเจ้าออกมาจาก
ชาติทั้งหลาย และรวบรวมเจ้าออกมาจาก
ประเทศที่เจ้ากระจัดกระจายไปอยู่นั้น เรา
จะโปรดเจ้าดั่งเป็นกลิ่นที่พอใจของเรา และ
เราจะส�าแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลาง
เจ้าต่อหน้าต่อตาประชาชาติทั้งหลาย

เอเสเคียล 28:25 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ว่า เมื่อเราจะรวบรวมวงศ์วาน
อิสราเอลจากชนชาติทั้งหลาย ซึ่งเขาได้
กระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางนั้น และเมื่อ
เราจะส�าแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลาง
เขาทา่มกลางสายตาของประชาชาตทิัง้หลาย
แล้ว เขาทั้งหลายจะได้อาศัยอยู่ ในแผ่นดิน
ของเขาเอง ซึ่งเราได้มอบให้แก่ยาโคบผู้รับ
ใช้ของเรา

26 และเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ ในที่นั้นอย่าง
ปลอดภัย เออ เขาจะสร้างบ้านเรือนและ
ปลูกสวนองุ่น เมื่อเรากระท�าการพิพากษา
ลงโทษคนทั้งหลายที่อยู่รอบเขา ผู้ ได้กระท�า
ต่อเขาด้วยความดูหมิ่นนั้น เขาทั้งหลายจะ
อาศัยอยู่ด้วยความมั่นใจ แล้วเขาทั้งหลายจะ
ทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
ทั้งหลาย»

เอเสเคียล 30:3 เพราะวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว 
วันแห่งพระเยโฮวาห์ ใกล้เข้ามา จะเป็นวัน
มีเมฆ เป็นเวลาที่ก�าหนดของประชาชาติ

ลูกา 15:4 ในพวกท่านมีคนใดที่มีแกะ
ร้อยตัว และตัวหนึ่งหายไป จะไม่ละเก้าสิบ
เก้าตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้า และไปเที่ยวหา
ตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะได้พบหรือ

5 เมื่อพบแล้วเขาก็ยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วย
ความเปรมปรีดิ์

6 เมื่อมาถึงบ้านแล้ว จึงเชิญพวกมิตรสหาย

และเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกัน พูดกับเขาว่า 
`จงยินดีกับข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าได้
พบแกะของข้าพเจ้าที่หายไปนั้นแล้ว›

ยอห์น 10:9 เราเป็นประตู ถ้าผู้ ใดเข้าไป
ทางเรา ผู้นั้นจะรอด และเขาจะเข้าออก 
แล้วจะพบอาหาร

10 ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและ
ท�าลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้
ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์

11 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละ
ชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ

12 แต่ผู้ที่รับจ้างมิ ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะ และฝูง
แกะไม่เป็นของเขา เมื่อเห็นสุนัขป่ามา เขา
จึงละทิ้งฝูงแกะหนี ไป สุนัขป่าก็ชิงเอาแกะ
ไปเสีย และท�าให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไป

13 ผู้ที่รับจ้างนั้นหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและ
ไม่เป็นห่วงแกะเลย

14 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี และเรารู้จักแกะของเรา 
และแกะของเราก็รู้จักเรา

15 เหมือนพระบิดาทรงรู้จักเรา เราก็รู้จักพระ
บิดาด้วย และชีวิตของเรา เราสละเพื่อฝูง
แกะ

16 แกะอื่นซึ่งมิ ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่ 
แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วย และแกะ
เหล่านั้นจะฟังเสียงของเรา แล้วจะรวมเป็น
ฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว

ยอห์น 21:15 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ
แล้วพระเยซูตรัสกับซี โมนเปโตรว่า «ซี โม
นบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรักเรามากกว่า
พวกเหล่านี้หรือ» เขาทูลตอบพระองค์ว่า 
«ถูกแล้ว พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบ
ว่าข้าพระองค์รักพระองค์» พระองค์ตรัสสั่ง
เขาว่า «จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด»

ฮีบรู 13:20 บัดนี้ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข 
ผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าของเราเป็นขึ้น
มาจากความตาย คือผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่
ยิ่งใหญ่ โดยพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรัน
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ดร์นั้น
21 ทรงกระท�าให้ท่านทั้งหลายสมบูรณ์ ในการ

ดีทุกอย่าง เพื่อจะได้ปฏิบัติตามน�้าพระทัย
ของพระองค์ และทรงท�างานในท่านทั้ง
หลายให้เป็นที่ชอบในสายพระเนตรของ
พระองค์ โดยพระเยซูคริสต์ ขอสง่าราศีจงมี
แด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน

1 เปโตร 2:25 เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็น
เหมือนแกะที่พลัดฝูงไป แต่บัดนี้ ได้กลับ
มาหาพระผู้เลี้ยง และเจ้าอธิการแห่งจิต
วิญญาณของท่านทั้งหลายแล้ว

1 เปโตร 5:4 และเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่จะ
เสด็จมาปรากฏ ท่านทั้งหลายจะรับมงกุฎ
แห่งสง่าราศีที่ร่วงโรยไม่ ได้เลย

วิวรณ์ 7:16 พวกเขาจะไม่หิวกระหายอีก
เลย แสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้อง
เขาอีกต่อไป

17 เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่กลาง
พระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูเขาไว้ และจะ
ทรงน�าเขาไปให้ถึงน�้าพุแห่งชีวิต และ
พระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกหยดจากตาของ
เขาเหล่านั้น»

วิวรณ์ 21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมา
จากสวรรค์ว่า «ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้า
อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับ
เขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และ
พระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา

ดูที่: #1; #2; #3; #5; เศฟันยาห์ 1:15.

E27 การให้ชีวิตใหม่และจิตวิญญาณใหม่
G04 พระเมสิอาห์จักเปิดเผยถึงจิต

วิญญาณของพระองค์
G06 ที่สิงสถิตย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

เอเสเคียล 36:8 ภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอล
เอ๋ย แต่เจ้าจะแตกกิ่งของเจ้าออกมา และ
ออกผลให้แก่อิสราเอลประชาชนของเรา 
เพราะไม่ช้าเขาจะได้กลับมา

เอเสเคียล 36:9-14
เอเสเคียล 36:15 เราจะไม่ ให้เจ้าได้ยินค�า

ประมาทหมิ่นของประชาชาติต่างๆอีก และ
เจ้าไม่ต้องทนรับความอับอายขายหน้าของ
ชนชาติทั้งหลายอีกเลย และไม่ต้องกระท�า
ให้ประชาชาติของเจ้าสะดุดอีกเลย องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ»

เอเสเคียล 36:24 เพราะว่าเราจะเอาเจ้าออกมา
จากท่ามกลางประชาชาติและรวบรวมเจ้ามา
จากทุกประเทศ และจะน�าเจ้าเข้ามาในแผ่น
ดินของเจ้าเอง

25 เราจะเอาน�้าสะอาดพรมเจ้า และเจ้าจะ
สะอาดพ้นจากมลทินทั้งหลายของเจ้า และ
เราจะช�าระเจ้าจากรูปเคารพทั้งหลายของ
เจ้า

26 เราจะให้ ใจใหม่แก่เจ้า และเราจะบรรจุจิต
วิญญาณใหม่ ไว้ ในเจ้า เราจะน�าใจหินออก
ไปเสียจากเนื้อของเจ้า และจะให้ ใจเนื้อแก่
เจ้า

27 และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้า 
และกระท�าให้เจ้าด�าเนินตามกฎเกณฑ์ของ
เรา และเจ้าจะรักษาค�าตัดสินของเราและ
กระท�าตาม

28 เจ้าจะอาศัยอยู่ ในแผ่นดินซึ่งเราให้
แก่บรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะเป็น
ประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้า
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ของเจ้า
เอเสเคียล 36:32- 38

เอเสเคียล 11:19 และเราจะให้จิตใจเดียวแก่
เขา และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ ไว้ ใน
เจ้า เราจะน�าใจหินออกไปเสียจากเนื้อของ
เขา และจะให้ ใจเนื้อแก่เขา

เอเสเคียล 36:31 แล้วเจ้าจะระลึกถึงวิถีทาง
ที่ชั่วของเจ้า และการกระท�าที่ ไม่ดีของเจ้า 
แล้วเจ้าจะเกลียดตัวเจ้าในสายตาของเจ้า
เอง เพราะความชั่วช้าของเจ้าและเพราะ
การกระท�าอันน่าสะอิดสะเอียนของเจ้า

โรม 6:21    ขณะนั้นท่านได้ผลประโยชน์อะไร
ในการเหล่านั้น ซึ่งบัดนี้ท่านทั้งหลายก็
ละอาย ด้วยว่าที่สุดท้ายของการเหล่านั้นก็
คือความตาย

22 แต่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายพ้นจากการเป็น
ทาสของบาป และกลับมาเป็นผู้รับใช้ของ
พระเจ้าแล้ว ผลที่ท่านได้รับก็คือความ
บริสุทธิ์ และผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์

โรม 8:14    ด้วยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้
ทรงน�าพาคนหนึ่งคนใด คนเหล่านั้นก็เป็น
บุตรของพระเจ้า

15 เหตุว่าท่านไม่ ได้รับนิสัยอย่างทาสซึ่งท�าให้
ตกในความกลัวอีก แต่ท่านได้รับพระ
วิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรซึ่งให้เราทั้งหลาย
ร้องเรียกพระเจ้าว่า «อับบา» คือพระบิดา

16 พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิต
วิญญาณของเราทั้งหลายว่า เราทั้งหลายเป็น
บุตรของพระเจ้า

โรม 11:25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาใน
ข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือ
เรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้เข้ามา
ครบจ�านวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็
จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

2 โครินธ์ 3:7 แต่ถ้าการปฏิบัติที่น�าไป
ถึงความตายตามตัวอักษรซึ่งได้เขียนและ
จารึกไว้ที่แผ่นศิลานั้น ยังมีรัศมี จนชนชาติ
อิสราเอลไม่สามารถจ้องมองหน้าของโมเสส
ได้เพราะรัศมีจากใบหน้าของท่านซึ่งเป็น
รัศมีที่ก�าลังเสื่อมศูนย์ ไป

8 ดังนั้นการปฏิบัติตามพระวิญญาณจะไม่มี
รัศมียิ่งกว่านั้นอีกหรือ

2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ ใดอยู่ ใน
พระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่
แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด กลาย
เป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

กาลาเทีย 5:22 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น
คือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข 
ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความ
เชื่อ

กาลาเทีย 6:15 เพราะว่าในพระเยซูคริสต์ 
การที่ถือพิธีเข้าสุหนัตหรือไม่ถือพิธีเข้า
สุหนัต ไม่เป็นของส�าคัญอะไร แต่การที่ถูก
สร้างใหม่นั้นส�าคัญ

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; อพยพ 19-20; ลูกา 11:13; กิจการ 2:14-47; 1 โคริน
ธ์ 3:16; เอเฟซัส 1:13,14; เอเฟซัส 2:10; ทิตัส 3:5,6; ฮีบรู 10:22; 1 เปโตร 

1:18,19,22; ยอห์น 3:24; ยอห์น 5:5.
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H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์
H10 ค�าพยากรณ์เรื่องอาณาจักรที่มีสันติ

เป็นนิรันดร์

เอเสเคียล 37:1-8
เอเสเคียล 37:9 แล้วพระองค์ตรัสกับ

ข้าพเจ้าว่า «จงพยากรณ์แก่ลมหายใจ บุตร
แห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์เถิด จงกล่าวแก่
ลมหายใจว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี้ว่า ลมหายใจเอ๋ย จงมาจากลมทั้งสี่มา
หายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าเหล่านี้เพื่อให้เขา
มีชีวิต»

10 ข้าพเจ้าก็พยากรณ์ดังที่ทรงบัญชาแก่
ข้าพเจ้า และลมหายใจก็เข้ามาในกระดูก
และกระดูกก็มีชีวิต แล้วก็ยืนขึ้น เป็นกอง
ทัพใหญ่ โตจริงๆ

11 แลว้พระองคต์รสักับข้าพเจ้าวา่ «บตุรแหง่
มนษุยเ์อย๋ กระดกูเหลา่นีค้อืวงศว์านอิสราเอล
ทัง้สิน้ ดเูถดิ เขาทัง้หลายกลา่ววา่ `กระดกู
ของเราแหง้ และความหวงัของเราก็ส้ินไป เรา
ไดถ้กูตดัสว่นของเราออกเสีย›

12 เพราะฉะนั้น จงพยากรณ์และกล่าวแก่เขา
ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า 
ดูเถิด โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เราจะเปิด
หลุมฝังศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจาก
หลุมฝังศพของเจ้า และจะน�าเจ้ากลับมายัง
แผ่นดินอิสราเอล

13 โอ ประชาชนของเราเอย๋ เจา้จะทราบวา่ เราคอื
พระเยโฮวาห ์ในเมือ่เราเปดิหลมุศพของเจา้ 
และยกเจา้ออกมาจากหลมุศพของเจา้

14 และเราจะบรรจุวิญญาณของเราไว้ ในเจ้า 
และเจ้าจะมีชีวิต และเราจะวางเจ้าไว้ ใน
แผ่นดินของเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์ ได้ลั่นวาจาแล้ว และเราได้
กระท�า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ»

อิสยาห์ 66:14 เมื่อเจ้าเห็นอย่างนี้ ใจ
ของเจ้าจะเปรมปรีดิ์ กระดูกของเจ้าจะ

กระชุ่มกระชวยอย่างผักหญ้า และเขาจะรู้
กันว่าหัตถ์ของพระเยโฮวาห์อยู่กับผู้รับใช้
ของพระองค์ และความพิ โรธต่อสู้ศัตรูของ
พระองค์

เอเสเคียล 28:25 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ว่า เมื่อเราจะรวบรวมวงศ์วาน
อิสราเอลจากชนชาติทั้งหลาย ซึ่งเขาได้
กระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางนั้น และเมื่อ
เราจะส�าแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลาง
เขาทา่มกลางสายตาของประชาชาตทิัง้หลาย
แล้ว เขาทั้งหลายจะได้อาศัยอยู่ ในแผ่นดิน
ของเขาเอง ซึ่งเราได้มอบให้แก่ยาโคบผู้รับ
ใช้ของเรา

โฮเชยา 6: 2 อีกสองวันพระองค์จะทรง
ฟื้นฟูเราขึ้นใหม่ พอถึงวันที่สามจะทรง
ยกเราขึ้น เพื่อเราจะด�ารงชีวิตอยู่ ในสาย
พระเนตรของพระองค์ 

อาโมส 9:14 เราจะให้อิสราเอลประชาชน
ของเรากลับสู่สภาพเดิม เขาจะสร้างเมืองที่
พังนั้นขึ้นใหม่และเข้าอาศัยอยู่ เขาจะปลูก
สวนองุ่นและดื่มน�้าองุ่นของสวนนั้น เขาจะ
ท�าสวนผลไม้และรับประทานผลของมัน

15 เราจะปลูกเขาไว้ ในแผ่นดินของเขา เขาจะ
ไม่ถูกถอนออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้มอบ
ให้แก่เขาอีกเลย» พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้าตรัสดังนี้แหละ

โรม 8:11    แต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ 
ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความ
ตายทรงสถิตอยู่ ในท่านทั้งหลาย พระองค์
ผู้ทรงชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความ
ตายแล้วนั้น จะทรงกระท�าให้กายซึ่งต้อง
ตายของท่าน เป็นขึ้นมาใหม่ด้วย โดยพระ
วิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ ใน
ท่านทั้งหลาย

โรม 11:1    เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ข้าพเจ้าจึง
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ถามว่า «พระเจ้าทรงทอดทิ้งชนชาติของ
พระองค์แล้วหรือ» ขอพระเจ้าอย่ายอมให้
เป็นเช่นนั้นเลย ข้าพเจ้าเองก็เป็นชนชาติ
อิสราเอล เป็นเชื้อสายของอับราฮัม เป็น
ตระกูลเบนยามิน

2 พระเจ้ามิ ได้ทรงทอดทิ้งชนชาติของ
พระองค์นั้นที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้า
แล้ว ท่านไม่รู้เรื่องซึ่งเขียนไว้แล้วในพระ
คัมภีร์กล่าวถึงท่านเอลียาห์หรือ ท่านได้
กล่าวโทษพวกอิสราเอลต่อพระเจ้าว่า

3 `พระองค์เจ้าข้า พวกเขาได้ฆ่าพวกศาสดา
พยากรณ์ของพระองค์ แท่นบูชาของ
พระองค์เขาก็ ได้ขุดท�าลายลงเสีย เหลืออยู่
แต่ข้าพระองค์คนเดียวและเขาแสวงหา
ช่องทางที่จะประหารชีวิตของข้าพระองค์›

4 แล้วพระเจ้าทรงตอบท่านว่าอย่างไร ว่าดังนี้ 
`เราได้เหลือคนไว้ส�าหรับเราเจ็ดพันคน ซึ่ง
เป็นผู้ที่มิ ได้น้อมเข่าลงต่อรูปพระบาอัล›

5 เช่นนั้นแหละบัดนี้ก็ยังมีพวกที่เหลืออยู่ตาม
ที่ ได้ทรงเลือกไว้ โดยพระคุณ

โรม 11:24 เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัด
ท่านออกจากต้นมะกอกเทศป่าซึ่งเป็นต้น
ไม้ตามธรรมชาติ และทรงน�ามาต่อกิ่งกับ
ต้นมะกอกเทศพันธุ์ดีซึ่งผิดธรรมชาติของ
มันแล้ว การที่จะเอากิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นกิ่ง
เดิมมาต่อกิ่งเข้ากับต้นของมันเอง ก็จะง่าย
ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด

25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อยาก
ให้ท่านทั้งหลายเขลาในข้อความลึกลับนี้ 
เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือเรื่องที่บางคนใน
พวกอิสราเอลได้มี ใจแข็งกระด้างไป จนถึง
พวกต่างชาติ ได้เข้ามาครบจ�านวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็
จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

โรม 11:32 เพราะว่าพระเจ้าทรงปล่อย
ให้คนทุกคนอยู่ ในฐานะที่ ไม่เชื่อ เพื่อ
พระองค์จะได้ทรงพระกรุณาแก่เขาทั้ง
หลายทุกคน

ดูที่: #1; #2; #5; เพลงสดุดี 126:2,3; อิสยาห์ 32:15; เยเรมีย์ 33:24-26; เอเส
เคียล 11:19; เอเสเคียล 16:62,63; เอเสเคียล 36:24-31; เอเสเคียล 37:21,25; 

เอเสเคียล 39:29; โยเอล 2:28.

E17 พระเมสิอาห์จักสร้างอาณาจักรส�าหรับ
พระเจ้า

E18 พระเจ้าจักสถิตย์ ในคนของพระองค์
E20 พระเมสิอาห์จักท�าข้อตกลงใหม่
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H10 ค�าพยากรณ์เรื่องอาณาจักรที่มีสันติ

เป็นนิรันดร์

เอเสเคียล 37:21 แล้วจงกล่าวแก่เขาว่า องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด 
เราจะน�าคนอิสราเอลมาจากท่ามกลาง
ประชาชาติ ซึ่งเขาได้เข้าไปอยู่ด้วยนั้น และ
จะรวบรวมเขามาจากทุกด้านและน�าเขา
มายังแผ่นดินของเขาเอง

22 และเราจะกระท�าให้เขาเป็นประชาชาติ
เดียวในแผ่นดินนั้นที่บนภูเขาทั้งหลายแห่ง
อิสราเอล และจะมีกษัตริย์แต่พระองค์เดียว
ปกครองอยู่เหนือเขาทั้งสิ้น เขาจะไม่เป็น
สองประชาชาติอีกต่อไป และจะไม่แยกเป็น
สองราชอาณาจักรอีกต่อไป

23 เขาจะไม่กระท�าตัวให้เป็นมลทินด้วยรูป
เคารพและสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของเขา 
หรือด้วยการละเมิดใดๆของเขาต่อไปอีก แต่
เราจะช่วยเขาให้พ้นจากบรรดาที่อาศัยซึ่ง
เขากระท�าบาปนั้น และจะช�าระเขา และ
เขาจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็น
พระเจ้าของเขา

24 ดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นกษัตริย์เหนือ
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เขาทั้งหลาย และเขาทุกคนจะมีผู้เลี้ยง
ผู้เดียว เขาทั้งหลายจะด�าเนินตามค�า
ตัดสินของเรา และรักษากฎเกณฑ์ของ
เรา และกระท�าตาม

25 เขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ ในแผ่นดินซึ่ง
บรรพบุรุษของเจ้าอาศัยอยู่ ซึ่งเราได้ ให้แก่
ยาโคบผู้รับใช้ของเรา ตัวเขาและลูกหลาน
ของเขาจะอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นนิตย์ และดา
วิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้าของเขาเป็น
นิตย์

26 เราจะกระท�าพันธสัญญาสันติภาพกับเขา 
จะเป็นพันธสัญญานิรันดร์แก่เขา และเรา
จะตั้งเขาไว้และให้เขาทวีขึ้น และเราจะวาง
สถานบริสุทธิ์ของเราไว้ท่ามกลางเขาเป็น
นิตย์

27 พลับพลาของเราจะอยู่กับเขา เออ เรา
จะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็น
ประชาชนของเรา

28 แล้วประชาชาติทั้งหลายจะทราบว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์กระท�าให้อิสราเอลเป็นสุทธิ
พิเศษชาติ ในเมื่อสถานบริสุทธิ์ของเราอยู่
ท่ามกลางเขาเป็นนิตย์»

เอเสเคียล 11:19 และเราจะให้จิตใจเดียวแก่
เขา และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ ไว้ ใน
เจ้า เราจะน�าใจหินออกไปเสียจากเนื้อของ
เขา และจะให้ ใจเนื้อแก่เขา

20 เพื่อเขาจะด�าเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา 
และรักษากฎของเราและกระท�าตาม เขาทั้ง
หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะ
เป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย

ลูกา 1:32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และ
จะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด 
พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรง
ประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของ
ท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ยอห์น 10:14 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี และเรา
รู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา

15 เหมือนพระบิดาทรงรู้จักเรา เราก็รู้จักพระ
บิดาด้วย และชีวิตของเรา เราสละเพื่อฝูง
แกะ

16 แกะอื่นซึ่งมิ ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่ 
แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วย และแกะ
เหล่านั้นจะฟังเสียงของเรา แล้วจะรวมเป็น
ฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว

17 ด้วยเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเรา เพราะเรา
สละชีวิตของเรา เพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีก

โรม 11:15 เพราะว่า ถ้าการที่พี่น้องร่วม
ชาติของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรงทอดทิ้ง
เสียแล้วเป็นเหตุให้คนทั้งโลกกลับคืนดีกับ
พระองค์ การที่พระองค์ทรงรับเขากลับมา
อีกนั้น ก็เป็นอย่างไร ก็เป็นเหมือนกับว่าเขา
ได้ตายไปแล้วและกลับฟื้นขึ้นใหม่

โรม 11:25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาใน
ข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือ
เรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้เข้ามา
ครบจ�านวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็
จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

2 โครินธ์ 6:16 วิหารของพระเจ้าจะตกลง
อะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าท่านเป็น
วิหารของพระเจ้าผู้ทรงด�ารงพระชนม์ ดังที่
พระเจ้าตรัสไว้ว่า `เราจะอยู่ ในเขาทั้งหลาย 
และจะด�าเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็น
พระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชาชน
ของเรา›
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โคโลสี 2:9 เพราะว่าในพระองค์นั้น
สภาพของพระเจ้าด�ารงอยู่อย่างบริบูรณ์

ฮีบรู 12:22 แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึง
ภูเขาศิ โยน และมาถึงเมืองของพระเจ้า
ผู้ทรงด�ารงพระชนม์อยู่ คือกรุงเยรูซาเล็ม
แห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์
มากมายเหลือที่จะนับได้

23 และมาถึงที่ชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสต
จักรของบุตรหัวปี ซึ่งมีชื่อจารึกไว้ ในสวรรค์
แล้ว และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคน
ทั้งปวง และมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบ
ธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้ว

วิวรณ์ 21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมา
จากสวรรค์ว่า «ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้า
อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับ
เขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และ
พระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา

วิวรณ์ 21:22 ข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหาร
ในเมืองนั้นเลย เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า 
พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด และพระ
เมษโปดกทรงเป็นพระวิหารในเมืองนั้น

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; ปฐมกาล 17:7; อพยพ 31:13; พระราชบัญญัติ 
30:1-10; 2 ซามูเอล 23:5; เพลงสดุดี 126:1-6; อิสยาห์ 9:6,7; อิสยาห์ 

27:6,12,13; อิสยาห์ 40:11; อิสยาห์ 43:5,6; อิสยาห์ 49:8-26; อิสยาห์ 55:3,4; 
อิสยาห์ 59:20,21; อิสยาห์ 60:21,22; เยเรมีย์ 16:14-17; เยเรมีย์ 23:3-8; เยเร

มีย์ 30:3,8-11,17-22; เยเรมีย์ 31:8-10,27,32-40; เยเรมีย์ 32:37-44; เยเร
มีย์ 33:7-26; เยเรมีย์ 50:4,5; เอเสเคียล 11:11-16; เอเสเคียล 14:11; เอเส
เคียล 20:12,43; เอเสเคียล 28:25,26; เอเสเคียล 34:13,23-25; เอเสเคียล 
36:23-31,36-38; เอเสเคียล 38:23; เอเสเคียล 39:7; เอเสเคียล 43:7-9; ดา

เนียล 2:44,45; โฮเชยา 1:11; โฮเชยา 2:19-23; โฮเชยา 3:4,5; โฮเชยา 14:4-7; 
อาโมส 9:14,15; โอบาดีย์ 1:17-21; มีคาห์ 5:2-4,8,12,13; โยเอล 3:20; เศคาริ
ยาห์ 2:2-6; เศคาริยาห์ 6:12,13; เศคาริยาห์ 8:4,5; เศคาริยาห์ 13:1,2; เศคาริ

ยาห์ 14:11,21; 1 โครินธ์ 1:30; 1 เธสะโลนิกา 5:23; เอเฟซัส 5:25,26.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

เอเสเคียล 38:16 เจ้าจะมาต่อสู้อิสราเอล
ประชาชนของเรา เหมือนอย่างเมฆคลุม
แผ่นดินในกาลภายหน้า เราจะน�าเจ้ามา
ต่อสู้กับแผ่นดินของเรา เพื่อประชาชาติทั้ง
หลายจะรู้จักเรา โกกเอ๋ย ในเมื่อเราส�าแดง
ความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้า
ต่อตาเขา

เศคาริยาห์ 12:9 ต่อมาในวันนั้น เราจะแสวง
ที่จะท�าลายประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งเข้ามาต่อสู้
เยรูซาเล็ม 

2 ทิ โมธี 3:1 แต่จงเข้าใจข้อนี้ด้วย คือว่า
ในวันสุดท้ายนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค

ดูที่: #1; #4; อิสยาห์ 2:2; เอเสเคียล 36:23; เอเสเคียล 38:8,23; เอเสเคียล 
39:21; ดาเนียล 10:14; มีคาห์ 4:1; 7:15-17.

H02 ค�าพพิากษาในอนาคตโดย พระเมสิอาห์

เอเสเคียล 38:18 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า แต่ต่อมาในเวลานั้นเมื่อโกกจะยกมา
ต่อสู้กับแผ่นดินอิสราเอล ความพิ โรธของ
เราจะพลุ่งขึ้นต่อหน้าเรา

ฮีบรู 12:29 เพราะว่าพระเจ้าของเรานั้น
ทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ

ดูที่: เอเสเคียล 36:5,6; เพลงสดุดี 18:7,8; เพลงสดุดี 89:46.
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H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิอาห์

เอเสเคียล 38:19 เพราะเราขอประกาศด้วย
ความหวงแหนและด้วยความพิ โรธดั่ง
เพลิงพลุ่งของเราว่า ในวันนั้นจะมีการสั่น
สะเทือนใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอิสราเอล

ฮีบรู 12:26 พระสุรเสียงของพระองค์
คราวนั้นได้บันดาลให้แผ่นดินหวั่นไหว แต่
บัดนี้พระองค์ ได้ตรัสสัญญาไว้ว่า «อีกครั้ง
หนึ่งเราจะกระท�าให้หวาดหวั่นไหว มิ ใช่
แผ่นดินโลกแห่งเดียว แต่ทั้งสวรรค์ด้วย»

วิวรณ์ 11:13 และในเวลานั้นก็เกิดแผ่น
ดินไหวใหญ่ และเมืองนั้นก็ถล่มลงเสียหนึ่ง
ในสิบส่วน มีคนตายเพราะแผ่นดินไหวเจ็ด
พันคน และคนที่เหลืออยู่นั้นมีความหวาด
กลัวยิ่ง และได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
แห่งสวรรค์

ดูที่: อิสยาห์ 42:13; เอเสเคียล 39:25; โยเอล 2:18; โยเอล 3:16; ฮักกัย 
2:6,7,21,22; เศคาริยาห์ 1:14; เศคาริยาห์ 14:3-5; วิวรณ์ 16:10.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

เอเสเคียล 38:20 ปลาทีท่ะเลและนกในอากาศ 
และสัตว์ป่าทุ่งและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่
คลานอยู่บนแผ่นดิน และประชาชนทั้งสิ้น
ที่อยู่บนพื้นพิภพจะสั่นสะเทือนต่อหน้าเรา 
ภูเขาจะพังทลายลง และหน้าผาจะพัง และ
ก�าแพงทุกแห่งจะล้มลงที่ดิน

วิวรณ์ 6:12 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราด
วงที่หกนั้นแล้ว ดูเถิด ข้าพเจ้าก็ ได้เห็น
แผ่นดินไหวใหญ่ โต ดวงอาทิตย์ก็กลายเป็น
มืดด�าดุจผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์
ก็กลายเป็นสีเลือด

13 และดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงบน
แผ่นดิน เหมือนต้นมะเดื่ออันหวั่นไหวด้วย
ลมกล้าจนท�าให้ผลหล่นลงไม่ทันสุก

ดูที่: #6; อิสยาห์ 30:25; เยเรมีย์ 4:23-26; โฮเชยา 4:3; เศคาริยาห์ 14:3-5.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

เอเสเคียล 38:21 เราจะร้องถึงภูเขาทั้งหลาย
ของเราเรียกดาบมาต่อสู้กับโกก องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ และดาบ
ของทุกคนจะต่อสู้กับพี่น้องของเขา

22 เราจะพิพากษาลงโทษเขาด้วยโรคระบาด
และโลหิตตก เราจะให้ฝนตกอย่างน�้าไหล
เชี่ยว ทั้งลูกเห็บและไฟ และไฟก�ามะถันตก
ใส่เขาและกองทัพของเขาและชนชาติทั้ง
หลายเป็นอันมากที่อยู่กับเขา

ฮักกัย 2:22  และเราจะคว�่าพระที่นั่งของ
บรรดาราชอาณาจักร เราจะท�าลายเรี่ยวแรง
ของบรรดาราชอาณาจักรแห่งประชาชาติ 
และจะคว�่ารถรบกับผู้ขับขี่ ม้าและผู้ขับขี่จะ
ต้องล้มลง คือทุกคนจะต้องล้มลงด้วยดาบ
แห่งพี่น้องของเขา

23 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั้นเรา
จะรับเจ้า โอ เศรุบบาเบล บุตรชายเชอัลทิ
เอล ผู้รับใช้ของเราเอ๋ย พระเยโฮวาห์ตรัสว่า 
เราจะกระท�าเจ้าให้เป็นดังแหวนตรา เพราะ
เราได้เลือกสรรเจ้าแล้ว พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสดังนี้แหละ”

วิวรณ์ 11:19 แล้วพระวิหารของพระเจ้า
ในสวรรค์ก็เปิดออก ในพระวิหารนั้นเห็น
มีหีบพันธสัญญาของพระองค์ แล้วก็มี
ฟ้าแลบ และเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว 
ลูกเห็บก็ตกอย่างหนัก
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วิวรณ์ 16:21 และมีลูบเห็บใหญ่ตกลง
มาจากฟ้าถูกคนทั้งปวง แต่ละก้อนหนัก
ประมาณห้าสิบกิ โลกรัม คนทั้งหลายจึงพูด
หมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะภัยพิบัติที่เกิด
จากลูกเห็บนั้น เพราะว่าภัยพิบัติจากลูกเห็บ
นั้นร้ายแรงยิ่งนัก

ดูที่: #6; เพลงสดุดี 11:6; อิสยาห์ 28:17; อิสยาห์ 29:6; อิสยาห์ 54:17; เยเรมีย์ 
25:31; เอเสเคียล 13:11; เศคาริยาห์ 12:2,9.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

เอเสเคียล 38:23 ดังนั้นเราจะส�าแดงความยิ่ง
ใหญ่ของเราและช�าระตัวของเราให้บริสุทธิ์ 
และเราจะเป็นที่รู้จักท่ามกลางสายตาของ
ประชาชาติเป็นอันมาก แล้วเขาจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์»

มัทธิว 24:35 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ค�า
ของเราจะสูญหายไปหามิ ได้เลย

2 เธสะโลนิกา 1:7 และที่จะทรงให้
ท่านทั้งหลายที่รับความยากล�าบากนั้น ได้รับ
ความบรรเทาด้วยกันกับเรา เมื่อพระเยซูเจ้า
จะปรากฏองค์จากสวรรค์ พร้อมกับหมู่ทูต
สวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์

8 ในเปลวเพลิงจะลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่
ไม่รู้จักพระเจ้า และแก่คนที่ ไม่เชื่อฟังข่าว
ประเสริฐของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา

ฮีบรู 12:26 พระสุรเสียงของพระองค์
คราวนั้นได้บันดาลให้แผ่นดินหวั่นไหว แต่
บัดนี้พระองค์ ได้ตรัสสัญญาไว้ว่า «อีกครั้ง
หนึ่งเราจะกระท�าให้หวาดหวั่นไหว มิ ใช่

แผ่นดินโลกแห่งเดียว แต่ทั้งสวรรค์ด้วย»
27 และพระด�ารัสที่ตรัสไว้ว่า `อีกครั้งหนึ่ง› นั้น 

แสดงว่าสิ่งที่หวั่นไหวนั้นจะถูกก�าจัดเสีย 
เหมือนกับสิ่งที่ทรงสร้างให้มีขึ้น เพื่อให้สิ่งที่
ไม่หวั่นไหวคงเหลืออยู่

28 เหตุฉะนั้น ครั้นเราได้อาณาจักรที่ ไม่หวั่น
ไหวมาแล้ว ก็ ให้เรารับพระคุณ เพื่อเรา
จะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของ
พระองค์ ด้วยความเคารพและย�าเกรง

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 15:3 เขาร้องเพลงของโมเสส ซึ่ง
เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และเพลงของพระ
เมษโปดกว่า «ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็น
เจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระราชกิจ
ของพระองค์ ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นัก ข้า
แต่องค์พระมหากษัตริย์แห่งวิสุทธิชนทั้ง
ปวง วิถีทางทั้งหลายของพระองค์ยุติธรรม
และเที่ยงตรง

4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มีผู้ ใดบ้างที่จะไม่
ย�าเกรงพระองค์ และไม่ถวายพระเกียรติแด่
พระนามของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ผู้
เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ประชาชาติทั้งปวง
จะมานมัสการจ�าเพาะพระพักตร์พระองค์ 
เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ปรากฏ
แจ้งแล้ว»

วิวรณ์ 19:1 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังกึกก้องของฝูงชน
จ�านวนมากในสวรรค์ร้องว่า «อาเลลูยา 
ความรอด สง่าราศี พระเกียรติ และฤทธิ์
เดชจงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของ
เรา
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2 `เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์เที่ยง
ตรงและชอบธรรม› พระองค์ ได้ทรง
พิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนส�าคัญนั้น 
ที่ ได้กระท�าให้แผ่นดินโลกชั่วไปด้วยการล่วง
ประเวณีของนาง และ `พระองค์ ได้ทรงแก้
แค้นผู้หญิงนั้นเพื่อทดแทนโลหิตแห่งพวก
ผู้รับใช้ของพระองค์›»

3 คนเหล่านั้นร้องอีกครั้งว่า «อาเลลูยา `ควัน
ไฟที่เกิดจากนครนั้นพลุ่งขึ้นตลอดไปเป็น
นิตย์›»

4 และพวกผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่คนกับสิ่งที่มีชีวิต
อยู่ทั้งสี่นั้น ก็ ได้ทรุดตัวลงนมัสการพระเจ้า 
ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและร้องว่า «เอ
เมน อาเลลูยา»

5 และมีเสียงออกมาจากพระที่นั่งว่า «`ท่าน
ทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และผู้
ที่ย�าเกรงพระองค์ ทั้งผู้น้อยและผู้ ใหญ่ จง
สรรเสริญพระเจ้าของเรา›»

6 แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงดุจเสียงฝูงชนเป็น
อันมาก ดุจเสียงน�้ามากหลาย และดุจเสียง
ฟ้าร้องสนั่นว่า «อาเลลูยา เพราะว่าองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด 
ทรงครอบครองอยู่

วิวรณ์ 21:1 ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่
และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะท้องฟ้าเดิม
และแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้น
แล้ว และทะเลก็ ไม่มีอีกแล้ว

ดูที่: #1; #5; #6; เอเสเคียล 36:23; เอเสเคียล 37:28; 2 เปโตร 3:10,11.

E27 การให้ชีวิตใหม่และจิตวิญญาณใหม่
G04 พระเมสิอาห์จักเปิดเผยถึงจิต

วิญญาณของพระองค์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

เอเสเคียล 39:6 เราจะส่งเพลิงมาเหนือมา
โกก และท่ามกลางผู้ที่อาศัยอยู่อย่างไร้กังวล
ตามเกาะต่างๆ และเขาทั้งหลายจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์

7 และเราจะกระท�าให้นามบริสุทธิ์ของเรา
เป็นที่รู้จักในท่ามกลางอิสราเอลประชาชน
ของเรา เราจะไม่ยอมให้อิสราเอลท�าให้
นามบริสุทธิ์ของเรามัวหมองอีกต่อไป และ
ประชาชาติจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ 
องค์บริสุทธิ์ ในอิสราเอล

8 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า ดูเถิด มา
แล้ว และจะเป็นอย่างนั้น คือวันนั้นซึ่งเรา
ได้ลั่นวาจาไว้

21 และเราจะตั้งสง่าราศีของเราไว้ ในหมู่
ประชาชาติทั้งหลาย และประชาชาติทั้งสิ้น
จะเห็นการพิพากษาลงโทษของเราซึ่งเราได้
กระท�า และเห็นมือของเราซึ่งเราวางไว้บน
เขาทั้งหลาย

22 ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป วงศ์วานอิสราเอลจะ
ทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
ทั้งหลาย

23 และประชาชาติทั้งหลายจะทราบว่า วงศ์วาน
อิสราเอลได้ถูกกวาดไปเป็นเชลยเพราะเหตุ
ความชั่วช้าของเขา เพราะเขาได้ละเมิดต่อ
เรา ดังนั้นเราจึงซ่อนหน้าของเราเสียจาก
เขา และมอบเขาไว้ ในมือพวกศัตรูของเขา 
เขาจึงล้มลงด้วยดาบสิ้นทุกคน

24 เราได้กระท�าต่อความโสโครกและการ
ละเมิดของเขาทั้งหลาย และเราซ่อนหน้า
ของเราเสียจากเขาทั้งหลาย

25 เพราะฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
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ตรัสว่า บัดนี้เราจะให้ยาโคบกลับสู่สภาพ
เดิม และจะมีความกรุณาต่อวงศ์วาน
อิสราเอลทั้งสิ้น และเราจะหวงแหนนาม
บริสุทธิ์ของเรา

26 เมื่อเขาทั้งหลายมาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย
ในแผ่นดิน โดยไม่มีผู้ ใดกระท�าให้เขาหวาด
กลัว เขาทั้งหลายจะทนรับความอับอายขาย
หน้าของเขา ทั้งการละเมิดซึ่งเขาทั้งหลาย
ได้เคยประพฤติต่อเรา

27 เมื่อเราได้น�าเขากลับมาจากชนชาติทั้งหลาย 
และรวบรวมเขามาจากแผ่นดินศัตรูของ
เขา และเมื่อเราส�าแดงความบริสุทธิ์ของเรา
ท่ามกลางเขาทั้งหลายท่ามกลางสายตาของ
ประชาชาติเป็นอันมาก

28 แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา เพราะเราได้ส่งให้เขา
ถูกกวาดไปเป็นเชลยอยู่ท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติ แล้วก็รวบรวมเขาเข้ามาในแผ่น
ดินของเขาทั้งหลาย เราจะไม่ปล่อยให้สัก
คนหนึ่งในพวกเขาเหลืออยู่ท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติอีกเลย

29 และเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราไว้จากเขา
ทั้งหลายอีกเลย เมื่อเราเทวิญญาณของเรา
เหนือวงศ์วานอิสราเอล องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ»

โยเอล 2:28 ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่าง
นี้ คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือ
เนื้อหนังทั้งปวง บุตรชายบุตรสาวของเจ้า
ทั้งหลายจะพยากรณ์ คนชราของเจ้าจะฝัน
และคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิต

29 ในกาลครั้งนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเรา
มาเหนือกระทั่งคนใช้ชายหญิง

ยอห์น 17:3 และนี่แหละคือชีวิตนิรัน
ดร์ คือที่เขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้า
เที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่
พระองค์ทรงใช้มา

กิจการ 2:33 เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์

เบื้องขวาของพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ขึ้น 
และครั้นพระองค์ ได้ทรงรับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา 
พระองค์ ได้ทรงเทฤทธิ์เดชนี้ลงมา ดังที่
ท่านทั้งหลายได้ยินและเห็นแล้ว

โรม 9:6 แต่มิ ใช่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้
ไร้ประโยชน์ ไป เพราะว่าเขาทั้งหลายที่เกิด
มาจากอิสราเอลนั้นหาได้เป็นคนอิสราเอล
แท้ทุกคนไม่

7 และมิ ใช่ว่าทุกคนที่เป็นเชื้อสายของอับรา
ฮัมเป็นบุตรแท้ของท่าน แต่ว่า `เขาจะเรียก
เชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอัค›

8 คือว่าเขาเหล่านั้นที่เป็นบุตรตามเนื้อหนัง
จะนับเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ ได้ แต่บุตร
แห่งพระสัญญานั้นจึงจะนับเป็นเชื้อสายได้

โรม 11:1    เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ข้าพเจ้าจึง
ถามว่า «พระเจ้าทรงทอดทิ้งชนชาติของ
พระองค์แล้วหรือ» ขอพระเจ้าอย่ายอมให้
เป็นเช่นนั้นเลย ข้าพเจ้าเองก็เป็นชนชาติ
อิสราเอล เป็นเชื้อสายของอับราฮัม เป็น
ตระกูลเบนยามิน

2 พระเจ้ามิ ได้ทรงทอดทิ้งชนชาติของ
พระองค์นั้นที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้า
แล้ว ท่านไม่รู้เรื่องซึ่งเขียนไว้แล้วในพระ
คัมภีร์กล่าวถึงท่านเอลียาห์หรือ ท่านได้
กล่าวโทษพวกอิสราเอลต่อพระเจ้าว่า

3 `พระองค์เจ้าข้า พวกเขาได้ฆ่าพวกศาสดา
พยากรณ์ของพระองค์ แท่นบูชาของ
พระองค์เขาก็ ได้ขุดท�าลายลงเสีย เหลืออยู่
แต่ข้าพระองค์คนเดียวและเขาแสวงหา
ช่องทางที่จะประหารชีวิตของข้าพระองค์›

4 แล้วพระเจ้าทรงตอบท่านว่าอย่างไร ว่าดังนี้ 
`เราได้เหลือคนไว้ส�าหรับเราเจ็ดพันคน ซึ่ง
เป็นผู้ที่มิ ได้น้อมเข่าลงต่อรูปพระบาอัล›

5 เช่นนั้นแหละบัดนี้ก็ยังมีพวกที่เหลืออยู่ตาม
ที่ ได้ทรงเลือกไว้ โดยพระคุณ

6 แต่ถ้าเป็นทางพระคุณก็หาได้เป็นเพราะ
ทางการประพฤติ ไม่ ฉะนั้นแล้ว พระคุณก็
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ไม่เป็นพระคุณอีกต่อไป แต่ถ้าเป็นทางการ
ประพฤติก็หาได้เป็นเพราะทางพระคุณ
ไม่ ฉะนั้นแล้ว การประพฤติก็ ไม่เป็นการ
ประพฤติอีกต่อไป

7 ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร พวกอิสราเอลไม่
พบสิ่งที่เขาแสวงหา แต่คนที่พระเจ้าได้ทรง
เลือกไว้นั้นเป็นผู้ ได้พบ และคนนอกนั้นก็
มี ใจแข็งกระด้างไป

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

28 ในเรื่องข่าวประเสริฐนั้น เขาเหล่านั้นก็เป็น
ศัตรูเพื่อประโยชน์ของพวกท่าน แต่ถ้าว่า
ตามที่ ได้ทรงเลือกไว้ เขาทั้งหลายก็เป็นที่รัก
เนื่องจากบรรพบุรุษของเขา

29 เพราะว่าพระเจ้ามิ ได้ทรงกลับพระทัยใน
การที่ ได้ทรงให้ของประทานและทรงเรียกไว้

30 ท่านทั้งหลายเมื่อก่อนมิ ได้เชื่อพระเจ้า แต่
บัดนี้ ได้รับพระกรุณาเพราะความไม่เชื่อ
ของพวกเขาเหล่านั้นฉันใด

31 บัดนี้เขาเหล่านั้นก็มิ ได้เชื่อ เพื่อว่าเขาจะได้
รับพระกรุณาโดยพระกรุณาที่ ได้ประทาน
แก่ท่านทั้งหลายฉันนั้น

ดูที่: #1; #2; #3; #5; เอเสเคียล 40-48; กิจการ 2:14-18; ยอห์น 3:24.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

เอเสเคยีล 47:6 และท่านพดูกบัขา้พเจา้วา่ 
«บตุรแห่งมนษุยเ์อย๋ เจา้เห็นสิง่นีห้รือ» แลว้
ทา่นก็พาขา้พเจา้กลับมาตามฝ่ังแมน่�า้

7 ขณะเม่ือขา้พเจา้กลับ ดเูถิด ขา้พเจา้เหน็
ตน้ไม้มากมายอยูท่ีฝ่ัง่แมน่�า้ทัง้สองฟาก

8 และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า «น�้านี้ ไหลตรง
ไปทางท้องถิ่นตะวันออก และไหลลงไปถึง
ทะเลทราย แล้วลงไปถึงทะเล และเมื่อน�้า
ไหลออกมานั้นไปถึงน�้าทะเล น�้านั้นก็กลับ
จืดดี

9 ต่อมาแม่น�้านั้นไปถึงที่ ไหน ทุกสิ่งที่มีชีวิต
ซึ่งแหวกว่ายไปมาก็จะมีชีวิตได้ และที่นั่น
มีปลามากมายเพราะว่าน�้านี้ ไปถึงที่นั่นน�้า
ทะเลก็จืด เพราะฉะนั้นแม่น�้าไปถึงไหน ทุก
สิ่งก็มีชีวิต

10 ต่อมาชาวประมงก็จะยืนอยู่ที่ข้างทะเล จาก
เอนเกดีถึงเอนเอกลาอิม จะเป็นที่ส�าหรับ
ตากอวน ปลาในที่นั่นจะมีหลายชนิด 
เหมือนปลาในทะเลใหญ่ คือจะมีมากมาย

11 แต่ที่เป็นบึงและหนองน�้าจะไม่จืด ต้องทิ้ง
ไว้ ให้เป็นเกลือ

12 ตามฝั่งทั้งสองฟากแม่น�้า จะมีต้นไม้ทุก
ชนิดที่ ใช้เป็นอาหาร ใบของมันจะไม่เหี่ยว
และผลของมันจะไม่วาย แต่จะเกิดผลใหม่
ทุกเดือน เพราะว่าน�้าส�าหรับต้นไม้นั้นไหล
จากสถานบริสุทธิ์ ผลไม้นั้นใช้เป็นอาหาร
และใบก็ ใช้เป็นยา»

เอเสเคียล 47:13-23

มัทธิว 4:18 ขณะที่พระเยซูทรงด�าเนิน
อยู่ตามชายทะเลกาลิลี ก็ทอดพระเนตร
เห็นพี่น้องสองคน คือซี โมนที่เรียกว่าเป
โตร กับอันดรูว์น้องชาย ก�าลังทอดอวนอยู่ที่
ทะเลสาบ เพราะเขาเป็นชาวประมง

19 พระองค์ตรัสกับเขาว่า «จงตามเรามาเถิด 
และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา»

20 เขาทัง้สองไดล้ะอวนตามพระองค์ ไปทนัที

 เอเสเคียล

เอเสเคียล 47เอเสเคียล 39
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มัทธิว 13:47 อีกประการหนึ่ง อาณาจักร
แห่งสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ ใน
ทะเล ติดปลารวมทุกชนิด

48 ซึ่งเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนั่งเลือก
เอาแต่ที่ดี ใส่ตะกร้า แต่ที่ ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสีย

49 ในการสิ้นสุดของโลกก็จะเป็นอย่างนั้น
แหละ พวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชั่ว
ออกจากคนชอบธรรม

วิวรณ์ 22:1 ท่านได้ชี้ ให้ข้าพเจ้าดูแม่น�้า
บริสุทธิ์ที่มีน�้าแห่งชีวิต ใสเหมือนแก้วผลึก 
ไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า และ
ของพระเมษโปดก

2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั้นและริมแม่น�้าทั้ง
สองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งออกผลสิบสอง
ชนิด ออกผลทุกๆเดือน และใบของต้นไม้
นั้นส�าหรับรักษาบรรดาประชาชาติ ให้หาย

ดูที่: #1; #2; #5; ปฐมกาล 2:10; กันดารวิถี 34:1-12; เพลงสดุดี 65:9; อิสยาห์ 
43:19,20.

 เอเสเคียล

เอเสเคียล 47
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H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H10 ค�าพยากรณ์เรื่องอาณาจักรที่มีสันติ
เป็นนิรันดร์

ดาเนียล 2:34 ขณะเมื่อพระองค์ทอด
พระเนตร มีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมามิ ใช่
ด้วยมือ กระทบปฏิมากรที่เท้าอันเป็นเหล็ก
ปนดิน กระท�าให้แตกเป็นชิ้นๆ

35 แล้วส่วนเหล็ก ส่วนดิน ส่วนทองสัมฤทธิ์ 
ส่วนเงินและส่วนทองค�า ก็แตกเป็นชิ้นๆ
พร้อมกัน กลายเป็นเหมือนแกลบจากลาน
นวดข้าวในฤดูร้อน ลมก็พัดพาเอาไป จึงหา
ร่องรอยไม่พบเสียเลย แต่ก้อนหินที่กระทบ
ปฏิมากรนั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็ม
พิภพ

44 และในสมัยของกษัตริย์เหล่านั้น พระเจ้า
แห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักร
หนึ่ง ซึ่งไม่มีวันท�าลายเสียได้ หรือราช
อาณาจักรนั้นจะไม่ตกไปแก่ชนชาติอื่น 
ราชอาณาจักรนั้นจะกระท�าให้บรรดาราช
อาณาจักรเหล่านี้แตกเป็นชิ้นๆถึงอวสาน 
และราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยู่เป็นนิตย์

45 ดังที่พระองค์ทอดพระเนตรก้อนหินถูก
ตัดออกจากภูเขามิ ใช่ด้วยมือ และก้อนหิน
นั้นได้กระท�าให้เหล็ก ทองสัมฤทธิ์ ดิน เงิน 
และทองค�าแตกเป็นชิ้นๆ พระเจ้ายิ่งใหญ่
ได้ทรงให้กษัตริย์รู้ว่าอะไรจะบังเกิดมาภาย
หลังนี้ พระสุบินนั้นเที่ยงแท้และค�าแก้พระ
สุบินก็แน่นอน»

2 ซามูเอล 7:16 ราชวงศ์ของเจ้าและ
อาณาจักรของเจ้าจะด�ารงอยู่ต่อหน้าเจ้า
อย่างมั่นคงเป็นนิตย์ และบัลลังก์ของเจ้าจะ
ถูกสถาปนาไว้เป็นนิตย์›»

อิสยาห์ 9:6 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมา
เพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา 
และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และ

ท่านจะเรียกนามของท่านว่า «ผู้ที่มหัศจรรย์ 
ที่ปรึกษา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระ
บิดานิรันดร์ องค์สันติราช»

7 เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูน
ยิ่งขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด
เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราช
อาณาจักรของพระองค์ ที่จะสถาปนาไว้ และ
เชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความ
เที่ยงธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร
กาล ความกระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์
จอมโยธาจะกระท�าการนี้

มัทธิว 26:29 เราบอกท่านทั้งหลายว่า เรา
จะไม่ดื่มน�้าผลแห่งเถาองุ่นต่อไปอีกจนวัน
นั้นมาถึง คือวันที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวก
ท่านในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา»

ลูกา 1:32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และ
จะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด 
พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรง
ประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของ
ท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ยอห์น 18:36 พระเยซูตรัสตอบว่า 
«อาณาจักรของเรามิ ได้เป็นของโลกนี้ ถ้า
อาณาจักรของเรามาจากโลกนี้ คนของเราก็
จะได้ต่อสู้ ไม่ ให้เราตกในเงื้อมมือของพวก
ยิว แต่บัดนี้อาณาจักรของเรามิ ได้มาจาก
โลกนี้»

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

ดาเนียล
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วิวรณ์ 12:10 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดัง
ขึ้นในสวรรค์ว่า «บัดนี้ความรอด และฤทธิ์
เดช และราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเรา 
และอ�านาจพระคริสต์ของพระองค์ ได้มาถึง
แล้ว เพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของ
เราต่อพระพักตร์พระเจ้าของเรา ทั้งกลาง
วันและกลางคืนนั้น ก็ ได้ถูกผลักทิ้งลงมา
แล้ว

ดูที่: #1.

B03 พระเมสิอาห์คือบุตรของมนุษย์
H01 การกลับมาของพระเมสิอาห์เป็นไป

ตามค�าพยากรณ์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H10 ค�าพยากรณ์เรื่องอาณาจักรที่มีสันติ

เป็นนิรันดร์
H11 พระเมสิอาห์จักได้รับการยกย่อง

ดาเนียล 7:13 ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตกลาง
คืน และดูเถิด มีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตร
มนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆในท้องฟ้า 
และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้น 
เขาน�าท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์
พระองค์

14 ราชอ�านาจ สง่าราศี กับราชอาณาจักร 
ก็ ได้มอบให้แก่ท่าน เพื่อบรรดาชนชาติ 
ประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะ
ปรนนิบัติท่าน ราชอาณาจักรของท่าน
เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะไม่สิ้นสุด
ไป และอาณาจักรของท่านเป็นอาณาจักร
ซึ่งจะไม่ถูกท�าลายเลย

18 แต่บรรดาวิสุทธิชนแห่งองค์ผู้สูงสุดจะ
รับราชอาณาจักร และถือกรรมสิทธิ์ราช
อาณาจักรนั้นสืบๆไปเป็นนิตย์ คือเป็นนิตย์
นิรันดร์

22 จนถึงผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเสด็จมาถึงและทรง
ให้มีการพิพากษาให้แก่วิสุทธิชนขององค์ผู้
สูงสุดนั้น และจนสมัยเมื่อวิสุทธิชนรับราช
อาณาจักรมาถึง

27 และอาณาจักรกับราชอาณาจักรและความ
ยิ่งใหญ่แห่งบรรดาอาณาจักรภายใต้สวรรค์
ทั้งสิ้น จะต้องถูกมอบไว้แก่ชุมนุมแห่งวิ
สุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้น อาณาจักรของ
ท่านจะเป็นอาณาจักรนิรันดร์ และราช
อาณาจักรทั้งสิ้นจะปรนนิบัติและเชื่อฟัง
ท่าน›

มัทธิว 11:27 พระบิดาของเราได้ทรงมอบ
สิ่งสารพัดให้แก่เรา และไม่มี ใครรู้จักพระ
บุตรนอกจากพระบิดา และไม่มี ใครรู้จัก
พระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตร
ประสงค์จะส�าแดงให้รู้

มัทธิว 24:30 เมื่อนั้นหมายส�าคัญแห่งบุตร
มนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า `มนุษย์ทุก
ตระกูลทั่วโลกจะไว้ทุกข์› แล้วเขาจะเห็น 
`บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า› 
ทรงฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก

มัทธิว 25:31 เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ในสง่าราศีของพระองค์กับหมู่ทูตสวรรค์
อันบริสุทธิ์ เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบน
พระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์

มัทธิว 26:64 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «ท่าน
ว่าถูกแล้ว และยิ่งกว่านั้นอีก เราบอกท่านทั้ง
หลายว่า ในเวลาเบื้องหน้านั้น ท่านทั้งหลาย
จะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาพระหัตถ์
ของผู้ทรงฤทธานุภาพ และเสด็จมาบนเมฆ
แห่งฟ้าสวรรค์»

มัทธิว 28:18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ 
แล้วตรัสกับเขาว่า «ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่

ดาเนียล
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เราแล้ว
19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอน

ชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนาม
แห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่ง
พวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทั้งหลาย
เสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลก เอเมน»

ลูกา 10:22 พระบิดาของเราได้ทรงมอบ
สิ่งสารพัดให้แก่เรา และไม่มี ใครรู้ว่าพระ
บุตรเป็นผู้ ใดนอกจากพระบิดา และไม่มี
ใครรู้ว่าพระบิดาเป็นผู้ ใดนอกจากพระบุตร 
และผู้ที่พระบุตรประสงค์จะส�าแดงให้รู้»

ลูกา 21:27 เมื่อนั้นเขาจะเห็นบุตร
มนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงฤทธานุภาพและ
สง่าราศีเป็นอันมาก

ยอห์น 3:35 พระบิดาทรงรักพระบุตร
และทรงมอบทุกสิ่งไว้ ในพระหัตถ์ของ
พระองค์

ยอห์น 5:22 เพราะว่าพระบิดามิ ได้ทรง
พิพากษาผู้ ใด แต่พระองค์ ได้ทรงมอบการ
พิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตร

23 เพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระ
บุตรเหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดา 
ผู้ ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตร ผู้นั้นก็ ไม่
ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตร
มา

ยอห์น 5:27 และได้ทรงประทานให้พระ
บุตรมีสิทธิอ�านาจที่จะพิพากษาด้วย เพราะ
พระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์

เอเฟซัส 1:19 และรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่
ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรส�าหรับเราทั้ง
หลายที่เชื่อ ตามการกระท�าแห่งฤทธานุภาพ
อันใหญ่ยิ่งของพระองค์

20 ซึ่งพระองค์ ได้ทรงกระท�าในพระคริสต์ เมื่อ
ทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความ
ตาย และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระองค์เองในสวรรคสถาน

21 สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิ
เทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร 
และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิ ใช่ ใน
ยุคนี้เท่านั้นแต่ ในยุคที่จะมาถึงด้วย

22 พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ ใต้
พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงตั้ง
พระองค์ ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่ง
คริสตจักร

2 ทิ โมธี 2:12 ถ้าเราทนความทุกข์ทรมาน 
เราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ด้วย ถ้าเรา
ปฏิเสธพระองค์ พระองค์ก็จะปฏิเสธเรา
เช่นเดียวกัน

ฮีบรู 12:28 เหตุฉะนั้น ครั้นเราได้
อาณาจักรที่ ไม่หวั่นไหวมาแล้ว ก็ ให้เรารับ
พระคุณ เพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตาม
ชอบพระทัยของพระองค์ ด้วยความเคารพ
และย�าเกรง

วิวรณ์ 1:7 `ดูเถิด พระองค์จะเสด็จ
มาในเมฆ และนัยน์ตาทุกดวงและคน
เหล่านั้นที่ ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์ 
และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร�่าไห้เพราะ
พระองค์› จงเป็นไปอย่างนั้น เอเมน

วิวรณ์ 2:26 ผู้ ใดมีชัยชนะและถือรักษา
กิจการของเราไว้จนถึงที่สุด `เราจะให้ผู้นั้น
มีอ�านาจครอบครองบรรดาประชาชาติ

27 และผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วย
คทาเหล็ก เหมือนกับเมื่อหม้อดินของช่าง
หม้อที่แตกออกเป็นเสี่ยงๆ› ตามที่เราได้รับ
จากพระบิดาของเรา

วิวรณ์ 5:9 และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลง
ใหม่ ว่าดังนี้ «พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควร
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จะทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วน
หนังสือนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูก
ปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของ
พระองค์นั้น พระองค์ ได้ทรงไถ่เราทั้งหลาย
ซึ่งมาจากทุกตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและ
ทุกประเทศ ให้ ไปถึงพระเจ้า

10 พระองค์ ได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็น
กษัตริย์และเป็นปุ โรหิตของพระเจ้าของเรา 
และเราทั้งหลายจะได้ครอบครองแผ่นดิน
โลก»

วิวรณ์ 20:6 ผู้ ใดที่ ได้มีส่วนในการฟื้น
จากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ 
ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอ�านาจเหนือคน
เหล่านั้น แต่เขาจะเป็นปุ โรหิตของพระเจ้า
และของพระคริสต์ และจะครอบครองร่วม
กับพระองค์ตลอดเวลาพันปี

วิวรณ์ 22:5 กลางคืนจะไม่มีที่นั่น เขาไม่
ต้องการแสงเทียนหรือแสงอาทิตย์ เพราะว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าทรงประทาน
แสงสว่างแก่เขา และเขาจะครอบครองอยู่
ตลอดไปเป็นนิตย์

ดูที่: #1; #5; เพลงสดุดี 8:6; เอเสเคียล 1:26; มัทธิว 13:41; มาระโก 14:61,62; 
ยอห์น 3:13; ยอห์น 12:34; กิจการ 2:33-36; 1 เปโตร 3:22; วิวรณ์ 14:14.

E26 การไถ่บาปของพระเมสิอาห์

ดาเนียล 9:24 มีเจ็ดสิบสัปดาห์ก�าหนดไว้
ส�าหรับชนชาติของท่าน และนครบริสุทธิ์
ของท่าน เพื่อให้เสร็จสิ้นการละเมิด ให้
บาปจบสิ้น และให้ลบความชั่วช้าเพื่อ
น�าความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามา เพื่อ
ประทับตราทั้งนิมิตและค�าพยากรณ์ ไว้ 
และเพื่อจะเจิมสถานบริสุทธิ์ที่สุด

มัทธิว 1:21 เธอจะประสูติบุตรชาย แล้ว

เจ้าจะเรียกนามของท่านว่า เยซู เพราะว่า
ท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอด
จากความผิดบาปของเขา»

มัทธิว 11:13 เพราะว่าค�าของศาสดา
พยากรณ์ทั้งหลายและพระราชบัญญัติ ได้
พยากรณ์มาจนถึงยอห์นนี้

 
ลูกา 4:18 `พระวิญญาณแห่งองค์

พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะ
ว่าพระองค์ ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน 
พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะ
ได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ

19 และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า›

20 แล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่
เจ้าหน้าที่ แล้วทรงนั่งลงและตาของคนทั้ง
ปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์

21 พระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่า «คัมภีร์ตอน
นี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็ส�าเร็จในวันนี้
แล้ว»

ลูกา 24:25 พระองค์ตรัสแก่สองคนนั้น
ว่า «โอ คนเขลา และมี ใจเฉื่อยในการเชื่อ
บรรดาค�าซึ่งพวกศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าว
ไว้นั้น

26 จ�าเป็นซึ่งพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมาน
อย่างนั้น แล้วเข้าในสง่าราศีของพระองค์
มิ ใช่หรือ»

27 พระองค์จึงทรงเริ่มอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็ง
ถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟัง เริ่มต้นตั้งแต่
โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณ์

ยอห์น 1:41 แล้วอันดรูว์ก็ ไปหาซี โมนพี่
ชายของตนก่อน และบอกเขาว่า «เราได้พบ
พระเมสสิยาห์แล้ว» ซึ่งแปลว่าพระคริสต์
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กิจการ 3:22 ที่จริงโมเสสได้กล่าวไว้แก่
บรรพบุรุษว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็น
พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรด
ประทานศาสดาพยากรณ์ผู้หนึ่ง เหมือน
อย่างเราให้แก่ท่านจากจ�าพวกพี่น้องของ
ท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิ่ง
สารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่าน

โรม 5:10    เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรู 
เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าโดยที่พระบุตร
ของพระองค์สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อ
เรากลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์
ชีพของพระองค์แน่

2 โครินธ์ 5:18 ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า 
ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระ
เยซูคริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรารับ
ใช้ ในเรื่องการคืนดีกัน

19 คือพระเจ้าผู้สถิตในองค์พระคริสต์ทรงให้
โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์เอง มิ ได้ทรงถือ
โทษในการละเมิดของเขา และทรงมอบ
พระวจนะแห่งการคืนดีกันนั้นไว้กับเรา

20 ฉะนั้นเราจึงเป็นราชทูตของพระคริสต์ 
โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทาง
เรา เราผู้แทนของพระคริสต์จึงขอร้องท่าน
ให้คืนดีกันกับพระเจ้า

21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระท�าพระองค์
ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความบาปเพราะเห็น
แก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของ
พระเจ้าทางพระองค์

ฟีลิปปี 3:9 และจะได้ปรากฏอยู่ ใน
พระองค์ ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้า
เองซึ่งได้มาโดยพระราชบัญญัติ แต่มีมาโดย
ความเชื่อในพระคริสต์ เป็นความชอบธรรม
ซึ่งมาจากพระเจ้าโดยความเชื่อ

โคโลสี 2:14 พระองค์ทรงลบกรมธรรม์
ในข้อบัญญัติต่างๆที่ต่อต้านเราอยู่ ซึ่งขัด
ขวางเราและได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้น 

โดยทรงตรึงไว้ที่กางเขนของพระองค์
ฮีบรู 1:8 แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า 

`โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ด�ารง
เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ราชธารพระกรแห่ง
อาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกร
เที่ยงธรรม

ฮีบรู 7:26 มหาปุ โรหิตเช่นนี้แหละ
ที่เหมาะส�าหรับเรา คือเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ปราศจากอุบาย ไร้มลทิน แยกจากคนบาป
ทั้งปวง ประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์

ฮีบรู 10:14 เพราะว่าโดยการทรงถวาย
บูชาหนเดียว พระองค์ ได้ทรงกระท�าให้คน
ทั้งหลายที่ถูกช�าระแล้วถึงที่ส�าเร็จเป็นนิตย์

1 ยอห์น 3:8 ผู้ที่กระท�าบาปก็มาจากพญา
มาร เพราะว่าพญามารได้กระท�าบาปตั้งแต่
เริ่มแรก พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมา
ปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงท�าลาย
กิจการของพญามารเสีย

ดทูี:่ เลวนีติิ 25:8; กนัดารวถีิ 14:35; เพลงสดุด ี45:7; อสิยาห ์53:10,11; อสิยาห์ 
56:1; อสิยาห์ 61:1; เยเรมีย ์23:5,6; เอเสเคียล 4:6; ลกูา 24:44,45; 1 โครินธ์ 
1:30; 2 โครินธ ์5:21; โคโลส ี1:20; ฮบีรู 2:17; ฮบีรู 9:11-14,26; ววิรณ์ 14:6.

A07 เขาจักเป็นพระเมสิอาห์ของอิสราเอล
F01 ความตายของพระเมสิอาห์เป็นไป

ตามค�าพยากรณ์
F04 ผลสืบเนื่องจากการปฏิเสธ พระเมสิอาห์

ดาเนียล 9:25 เพราะฉะนั้นจงทราบและ
เข้าใจว่า นับตั้งแต่การที่พระบัญชานั้น
ออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ 
จนถึงสมัยพระเมสสิยาห์ ผู้เป็นประมุข
ก็เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์และเป็นเวลาหก
สิบสองสัปดาห์ และถนนจะถูกสร้างขึ้น
พร้อมด้วยก�าแพงเมือง แต่ ในยุคล�าบาก
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อิสยาห์ 55:4 ดูเถิด เรากระท�าให้ท่านเป็น
พยานต่อชนชาติทั้งหลาย เป็นหัวหน้าและ
เป็นผู้บัญชาการเพื่อชนชาติทั้งปวง

มาระโก 13:14 แต่เมื่อท่านทั้งหลายจะเห็น
สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระท�าให้เกิดการ
รกร้างว่างเปล่า ที่ดาเนียลศาสดาพยากรณ์
ได้กล่าวถึงนั้น ตั้งอยู่ ในที่ซึ่งไม่สมควรจะ
ตั้ง» ( ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิด) «เวลานั้นให้ผู้
ที่อยู่ ในแคว้นยูเดียหนี ไปยังภูเขา

ยอห์น 1:41 แล้วอันดรูว์ก็ ไปหาซี โมนพี่
ชายของตนก่อน และบอกเขาว่า «เราได้พบ
พระเมสสิยาห์แล้ว» ซึ่งแปลว่าพระคริสต์

กิจการ 3:15 จึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้า
ชีวิตเสีย ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เป็นขึ้น
มาจากความตาย เราเป็นพยานในเรื่องนี้

กิจการ 5:31 พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์
ไว้ด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ ให้
เป็นเจ้าชาย และองค์พระผู้ช่วยให้รอด เพื่อ
จะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่ แล้วจะทรง
โปรดยกความผิดบาปของเขา

ดูที่: อิสยาห์ 9:6; มีคาห์ 5:2; มัทธิว 24:15; ยอห์น 4:25.

F01 ความตายของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

ดาเนียล 9:26 หลังจากหกสิบสองสัปดาห์
แล้ว พระเมสสิยาห์ก็จะถูกตัดออก แต่
มิ ใช่เพื่อตัวท่านเอง และประชาชนของ
ประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้นจะท�าลายกรุง
และสถานบริสุทธิ์เสีย ที่สุดปลายของมัน
จะมาถึงด้วยน�้าท่วม และจนสงครามสิ้น
สุดลงก็มีการรกร้างก�าหนดไว้

อิสยาห์ 53:8 ท่านถูกน�าไปจากคุกและ
ท่านไม่ ได้รับความยุติธรรมเสียเลย และ
ผู้ ใดเล่าจะประกาศเกี่ยวกับพงศ์พันธุ์ของ
ท่าน เพราะท่านต้องถูกตัดออกไปจากแผ่น
ดินของคนเป็น ต้องถูกตีเพราะการละเมิด
ของชนชาติของเรา

มัทธิว 24:2 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า 
«สิ่งสารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็นแล้วมิ ใช่
หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ศิลาที่ซ้อน
ทับกันอยู่ที่นี่ ซึ่งจะไม่ถูกท�าลายลงก็ ไม่มี»

มาระโก 9:12 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า «เอ
ลียาห์ต้องมาก่อนจริง และท�าให้สิ่งทั้งปวง
คืนสู่สภาพเดิม อนึ่งมีค�าเขียนไว้อย่างไร
ถึงบุตรมนุษย์ว่า พระองค์จะต้องทนทุกข์
เวทนาหลายประการ และคนจะดูหมิ่น
ละทิ้งพระองค์เสีย

มาระโก 13:2 พระองค์จึงตรัสแก่สาวกนั้น
ว่า «ท่านเห็นตึกใหญ่เหล่านี้หรือ ศิลาที่ซ้อน
ทับกันอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ถูกท�าลายลงก็ ไม่มี»

ลูกา 21:24 เขาจะล้มลงด้วยคมดาบ 
และต้องถูกกวาดเอาไปเป็นเชลยทั่วทุก
ประชาชาติ และคนต่างชาติจะเหยียบย�่า
กรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าเวลาก�าหนดของคน
ต่างชาตินั้นจะครบถ้วน

ลูกา 24:26 จ�าเป็นซึ่งพระคริสต์จะต้อง
ทนทุกข์ทรมานอย่างนั้น แล้วเข้าในสง่าราศี
ของพระองค์มิ ใช่หรือ»

ลูกา 24:46 พระองค์ตรัสกับเขาว่า «มี
ค�าเขียนไว้อย่างนั้นว่า พระคริสต์จะต้องทน
ทุกข์ทรมาน และเป็นขึ้นมาจากความตาย
ในวันที่สาม

ยอห์น 11:51 เขามิ ได้กล่าวอย่างนั้น
ตามใจชอบ แต่เพราะว่าเขาเป็นมหาปุ โรหิต
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ประจ�าการในปีนั้น จึงพยากรณ์ว่าพระเยซู
จะสิ้นพระชนม์แทนชนชาตินั้น

52 และมิ ใช่แทนชนชาตินั้นอย่างเดียว แต่
เพื่อจะรวบรวมบุตรทั้งหลายของพระเจ้า
ที่กระจัดกระจายไปนั้น ให้เข้าเป็นพวก
เดียวกัน

ยอห์น 12:32 เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่น
ดินโลกแล้ว เราก็จะชักชวนคนทั้งปวงให้มา
หาเรา»

33 พระองค์ตรัสเช่นนั้นเพื่อส�าแดงว่าพระองค์
จะสิ้นพระชนม์อย่างไร

34 คนทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่า «พวกเรา
ได้ยินจากพระราชบัญญัติว่า พระคริสต์จะ
อยู่เป็นนิตย์ เหตุไฉนท่านจึงว่า `บุตรมนุษย์
จะต้องถูกยกขึ้น› บุตรมนุษย์นั้นคือผู้ ใด
เล่า»

ดูที่: ลูกา 19:43,44; ลูกา 21:6; 1 เปโตร 2:24; 1 เปโตร 3:18.

F04 ผลสืบเน่ืองจากการปฏิเสธ พระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

ดาเนียล 9:27 ท่านจะยืนยันพันธสัญญา
กับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปดาห์ และ
ในระหว่างกลางสัปดาห์นั้นท่านจะ
กระท�าให้การถวายสัตวบูชา และเครื่อง
บูชาอื่นๆหยุดไป และเพราะเหตุมีความ
สะอิดสะเอียนแพร่กระจายไปทั่ว ท่านจะ
กระท�าให้มันร้างเปล่าจนส�าเร็จเสร็จสิ้น 
และสิ่งที่ก�าหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้ที่
ร้างเปล่านั้น»

มัทธิว 24:14 ข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักร
นี้จะได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นค�าพยาน
แก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมา

ถึง
15 เหตุฉะนั้น เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งที่น่า

สะอิดสะเอียนซึ่งกระท�าให้เกิดการรกร้าง
ว่างเปล่า ที่ดาเนียลศาสดาพยากรณ์ ได้
กล่าวถึงนั้น ตั้งอยู่ ในสถานบริสุทธิ์» (ผู้ ใด
ก็ตามที่ ได้อ่านก็ ให้ผู้นั้นเข้าใจเอาเถิด)

มาระโก 13:14 แต่เมื่อท่านทั้งหลายจะเห็น
สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระท�าให้เกิดการ
รกร้างว่างเปล่า ที่ดาเนียลศาสดาพยากรณ์
ได้กล่าวถึงนั้น ตั้งอยู่ ในที่ซึ่งไม่สมควรจะ
ตั้ง» ( ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิด) «เวลานั้นให้ผู้
ที่อยู่ ในแคว้นยูเดียหนี ไปยังภูเขา

ลูกา 21:20 เมื่อท่านเห็นกองทัพทั้ง
หลายมาตั้งล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อนั้น
จงรู้ว่าวิบัติของกรุงนั้นก็ ใกล้เข้ามาแล้ว

21 เวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ ในแคว้นยูเดียหนี ไปยัง
ภูเขาและผู้ที่อยู่ ในกรุงให้ออกไป และผู้ที่อยู่
บ้านนอกอย่าให้เข้ามาในกรุง

22 เพราะว่าเวลานั้นเป็นวันแห่งการแก้แค้น
เพื่อจะให้สิ่งสารพัดที่เขียนไว้นั้นส�าเร็จ

23 แต่ ในวันเหล่านั้นวิบัติแก่หญิงที่มีครรภ์
หรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่ เพราะว่าจะมีความ
ทุกข์ร้อนใหญ่หลวงบนแผ่นดิน และจะทรง
พระพิ โรธแก่พลเมืองนี้

24 เขาจะล้มลงด้วยคมดาบ และต้องถูกกวาด
เอาไปเป็นเชลยทั่วทุกประชาชาติ และคน
ต่างชาติจะเหยียบย�่ากรุงเยรูซาเล็ม จนกว่า
เวลาก�าหนดของคนต่างชาตินั้นจะครบถ้วน

ดูที่: พระราชบัญญัติ 4:26-28; พระราชบัญญัติ 28:15; พระราชบัญญัติ 
31:28,29; อิสยาห์ 10:22,23; อิสยาห์ 28:22; ดาเนียล 8:13; ดาเนียล 11:36; ดา

เนียล 12:11; 1 เธสะโลนิกา 2:14-16.
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B18 ความศักดิ์สิทธิ์ ความงามและความ
ย่ิงใหญ่ของ พระเมสิอาห์

ดาเนียล 10:5 ข้าพเจ้าแหงนขึ้นมอง ดูเถิด 
มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าป่าน มีทองค�าเนื้อ
ดีเมืองอุฟาสคาดเอวไว้

6 ร่างกายของท่านดั่งพลอยเขียว และหน้า
ของท่านก็เหมือนฟ้าแลบ ดวงตาของท่านก็
เหมือนกับคบเปลวเพลิง แขนและเท้าเป็น
เงางามเหมือนกับทองสัมฤทธิ์ขัด และเสียง
ถ้อยค�าของท่านเหมือนเสียงมวลชน

วิวรณ์ 1:13 และในท่ามกลางคันประทีป
ทั้งเจ็ดคันนั้น มีผู้หนึ่งเหมือนกับบุตร
มนุษย์ ทรงฉลองพระองค์กรอมพระบาท 
และทรงคาดผ้ารัดประคดทองค�าที่พระอุระ

14 พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาว
ดุจขนแกะสีขาว และขาวดุจหิมะ และ
พระเนตรของพระองค์ดุจเปลวเพลิง

15 พระบาทของพระองค์ดุจทองสัมฤทธิ์เงา
งาม ราวกับว่าได้ถูกหลอมในเตาไฟ พระ
สุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงน�้ามากหลาย

16 พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวงไว้ ใน
พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ และมี
พระแสงสองคมที่คมกริบออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ และสีพระพักตร์
ของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสง
ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์

17 เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ ข้าพเจ้าก็ล้มลง
แทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคน
ที่ตายแล้ว แต่พระองค์ทรงแตะตัวข้าพเจ้า
ด้วยพระหัตถ์เบื้องขวา แล้วตรัสแก่ข้าพเจ้า
ว่า «อย่ากลัวเลย เราเป็นเบื้องต้นและเป็น
เบื้องปลาย

ดูที่: มัทธิว 17:2; ลูกา 9:29; วิวรณ์ 19:12.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

ดาเนียล 12:1 ในครั้งนั้น มีคาเอล จ้าวผู้
พิทักษ์ยิ่งใหญ่ ผู้คุ้มกันชนชาติของท่าน
จะลุกขึ้น และจะมีเวลายากล�าบากอย่างไม่
เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัย
นั้น แต่ ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะรับ
การช่วยให้พ้น คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ ใน
หนังสือ

อิสยาห์ 4:3 และต่อมาคนที่เหลืออยู่ ในศิ
โยนและค้างอยู่ ในเยรูซาเล็ม เขาจะเรียกว่า
บริสุทธิ์ คือทุกคนผู้มีชื่อในทะเบียนชีวิตใน
เยรูซาเล็ม

มัทธิว 24:21 ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิด
ความทุกข์ล�าบากใหญ่ยิ่ง อย่างที่ ไม่เคยมี
ตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้ และในเบื้อง
หน้าจะไม่มีต่อไปอีก

ลูกา 10:20 แต่ว่าอย่าเปรมปรีดิ์ ในสิ่ง
นี้ คือที่พวกผีอยู่ ใต้บังคับของท่าน แต่
จงเปรมปรีดิ์เพราะชื่อของท่านจดไว้ ใน
สวรรค์»

วิวรณ์ 3:5 ผู้ ใดมีชัยชนะ ผู้นั้นจะสวม
เสื้อสีขาว และเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจาก
หนังสือแห่งชีวิต แต่เราจะรับรองชื่อผู้นั้น
ต่อพระพักตร์พระบิดาของเรา และต่อหน้า
เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์

วิวรณ์ 17:14 กษัตริย์เหล่านี้จะกระท�า
สงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษ
โปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะว่าพระองค์
ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย และ
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้ง
หลาย และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่
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พระองค์ ได้ทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และ
เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อ»

ดูที่: #2; เพลงสดุดี 69:28; อิสยาห์ 9:7; อิสยาห์ 26:20,21; เยเรมีย์ 30:7; เอเส
เคียล 34:24; ดาเนียล 9:25; ดาเนียล 10:21; มาระโก 13:19; ลูกา 21:23,24; ฟี

ลิปปี 4:3; วิวรณ์ 13:8; วิวรณ์ 16:17-21; วิวรณ์ 19:11-16.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

ดาเนียล 12:2 และคนเป็นอันมากในพวก
ที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้น 
บ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ บ้างก็เข้าสู่ความ
อับอายและความขายหน้านิรันดร์

มัทธิว 25:31 เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ในสง่าราศีของพระองค์กับหมู่ทูตสวรรค์
อันบริสุทธิ์ เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบน
พระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์

32 บรรดาประชาชาติต่างๆจะประชุมพร้อม
กันต่อพระพักตร์พระองค์ และพระองค์จะ
ทรงแยกมนุษย์ทั้งหลายออกเป็นสองพวก 
เหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะจะแยกแกะออกจาก
แพะ

33 และพระองค์จะทรงจัดฝูงแกะให้อยู่เบื้อง
ขวาพระหัตถ์ของพระองค์ แต่ฝูงแพะนั้น
จะทรงจัดให้อยู่เบื้องซ้าย

34 ขณะนั้น พระมหากษัตริย์จะตรัสแก่บรรดา
ผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า 
`ท่านทั้งหลายที่ ได้รับพระพรจากพระบิดา
ของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งได้ตระ
เตรียมไว้ส�าหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรก
สร้างโลกเป็นมรดก

กิจการ 17:31 เพราะพระองค์ ได้ทรง
ก�าหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรง
พิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยให้
ท่านองค์นั้นซึ่งพระองค์ ได้ทรงเลือกไว้เป็น
ผู้พิพากษา และพระองค์ ได้ ให้พยานหลัก
ฐานแก่คนทั้งปวงแล้วว่า ได้ทรงโปรดให้

ท่านองค์นั้นคืนพระชนม์»

โรม 2:16    ในวันที่พระเจ้าจะทรงพิพากษา
ความลับของมนุษย์ โดยพระเยซูคริสต์ 
ทั้งนี้ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศ
นั้น

1 เธสะโลนิกา 4:14 เพราะถ้าเราเชื่อ
ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ และทรงคืน
พระชนม์แล้ว เช่นเดียวกันบรรดาคนที่ล่วง
หลับไปในพระเยซูนั้น พระเจ้าจะทรงน�า
คนเหล่านั้นมากับพระองค์ด้วย

วิวรณ์ 20:12 ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้
ที่ตายแล้ว ทั้งผู้น้อยและผู้ ใหญ่ ยืนอยู่
จ�าเพาะพระพักตร์พระเจ้า และหนังสือ
ต่างๆก็เปิดออก หนังสืออีกม้วนหนึ่งก็เปิด
ออกด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต และผู้ที่ตาย
ไปแล้วก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้
ในหนังสือเหล่านั้น ตามที่เขาได้กระท�า

ดูที่: #5; #6; โยบ 19:25-27; มัทธิว 22:32; โรม 9:21.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

ดาเนียล 12:3 และบรรดาคนที่ฉลาดจะ
ส่องแสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดาผู้ที่ ได้
ให้คนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะ
ส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิตย์นิรันดร์

มัทธิว 13:43 คราวนั้นผู้ชอบธรรมจะส่อง
แสงอยู่ ในอาณาจักรพระบิดาของเขาดุจ
ดวงอาทิตย์ ใครมีหูจงฟังเถิด

มัทธิว 19:28 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «เรา
บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในโลก
ใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่ง

ดาเนียล
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แห่งสง่าราศีของพระองค์นั้น พวกท่านที่ ได้
ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์สิบสองที่ 
พิพากษาชนอิสราเอลสิบสองตระกูล

ฟีลิปปี 2:16 จงยึดมั่นในพระวาทะแห่ง
ชีวิต เพื่อข้าพเจ้าจะได้ชื่นชมยินดี ในวัน
ของพระคริสต์ว่า ข้าพเจ้าไม่ ได้วิ่งเปล่าๆ 
และไม่ ได้ท�างานโดยเปล่าประโยชน์

17 แท้จริงถ้าแม้ข้าพเจ้าต้องถวายตัวเป็น
เครื่องบูชา และเป็นการปรนนิบัติเพราะ
ความเชื่อของท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ายังจะมี
ความชื่นชมยินดีด้วยกันกับท่านทั้งหลาย

1 เธสะโลนิกา 2:19 เพราะอะไรเล่าจะ
เป็นความหวัง หรือความยินดี หรือมงกุฎ
แห่งความชื่นชมยินดีของเรา จ�าเพาะพระ
พักตร์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา เมื่อพระองค์จะเสด็จมา ก็มิ ใช่ท่านทั้ง
หลายดอกหรือ

20 เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นสง่าราศีและ
ความยินดีของเรา

ดูที่: #1; ดาเนียล 11:33,35; ลูกา 1:16,17; 1 โครินธ์ 3:10; เอเฟซัส 4:11.
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H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

โฮเชยา 1:10 แต่จ�านวนประชาชน
อิสราเอลจะมากมายเหมือนเม็ดทรายใน
ทะเล ซึ่งจะตวงหรือนับไม่ถ้วน และต่อมา
ในสถานที่ซึ่งทรงกล่าวแก่เขาว่า «เจ้าทั้ง
หลายไม่ ใช่ประชาชนของเรา» ก็จะกล่าว
แก่เขาว่า «เจ้าทั้งหลายเป็นบุตรชายของ
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่»

11 และวงศ์วานยูดาห์กับวงศ์วานอิสราเอล
จะรวมเข้าด้วยกัน และเขาทั้งหลายจะตั้ง
ผู้หนึ่งให้เป็นประมุข และจะพากันขึ้นไป
จากแผ่นดินนั้น เพราะวันของยิสเรเอลจะ
ส�าคัญมาก

ปฐมกาล 13:16 เราจะกระท�าให้เชื้อสายของ
เจ้าเหมือนอย่างผงคลีดิน ดังนั้นถ้าผู้ ใด
สามารถนับผงคลีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของ
เจ้าได้เช่นกัน

ยอห์น 11:52 และมิ ใช่แทนชนชาตินั้น
อย่างเดียว แต่เพื่อจะรวบรวมบุตรทั้งหลาย
ของพระเจ้าที่กระจัดกระจายไปนั้น ให้เข้า
เป็นพวกเดียวกัน

กิจการ 2:47 ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและ
คนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้ทรงโปรดให้ผู้ที่ก�าลังจะรอด เข้าสมทบ
กับคริสตจักรทวีขึ้นทุกๆวัน

โรม 9:26    และต่อมาในสถานที่ซึ่งทรงกล่าว
แก่เขาว่า «เจ้าทั้งหลายไม่ ใช่ชนชาติของ
เรา» ในที่นั้นเองเขาจะได้ชื่อว่า เป็นบุตร
ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่›

27 และท่านอิสยาห์ ได้ร้องประกาศเรื่องพวก
อิสราเอลด้วยว่า `แม้พวกลูกอิสราเอลจะ
มากเหมือนเม็ดทรายที่ทะเล แต่คนที่เหลือ

อยู่เท่านั้นจะรอด

กาลาเทีย 3:27 เพราะเหตุว่า ทุกคนในพวก
ท่านที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว 
ก็ ได้สวมชีวิตพระคริสต์

28 จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือ
ไทย จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่าน
ทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซู
คริสต์

29 และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็
เป็นเชื้อสายของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดก
ตามพระสัญญา

กาลาเทีย 6:15 เพราะว่าในพระเยซูคริสต์ 
การที่ถือพิธีเข้าสุหนัตหรือไม่ถือพิธีเข้า
สุหนัต ไม่เป็นของส�าคัญอะไร แต่การที่ถูก
สร้างใหม่นั้นส�าคัญ

16 สันติสุขและพระกรุณาจงมีแก่ทุกคนที่
ประพฤติตามกฎนี้ และแก่ชนอิสราเอลของ
พระเจ้า

เอเฟซัส 1:10 ประสงค์ว่าเมื่อเวลาก�าหนด
ครบบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวม
ทุกสิ่งทั้งที่อยู่ ในสวรรค์และในแผ่นดินโลก
ไว้ ในพระคริสต์

ฮีบรู 11:12 เหตุฉะนั้น คนเป็นอันมาก
ดุจดาวในท้องฟ้า และดุจเม็ดทรายที่ทะเล
ซึ่งนับไม่ ได้ ได้บังเกิดแต่ชายคนเดียว และ
ชายคนนั้นก็เท่ากับคนที่ตายแล้วด้วย

13 บรรดาคนเหล่านี้ ได้ตายไปในระหว่างที่เชื่อ
อยู่ ยังไม่ ได้รับผลตามพระสัญญาทั้งหลาย
นั้น แต่ ได้แลเห็นพระสัญญาแต่ ไกล

วิวรณ์ 7:4 และข้าพเจ้าได้ยินจ�านวน
ของผู้ที่ ได้การประทับตรา คือผู้ที่ ได้การ
ประทับตรานั้น ก็มาจากทุกตระกูลใน
ชนชาติอิสราเอลได้แสนสี่หมื่นสี่พันคน

ดูที่: #1; #2; #3; ปฐมกาล 32:12; อิสยาห์ 43:5,6; อิสยาห์ 49:17-26; อิสยาห์ 
54:1-3; อิสยาห์ 60:4-22; อิสยาห์ 66:20-22; โฮเชยา 2:23.
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B20 ความรักของกษัตริย์ต่อประชาชนของ
พระองค์

E20 พระเมสิอาห์จักท�าข้อตกลงใหม่
E23 พระเมสิอาห์จักเปลี่ยนแปลงคนของ

พระองค์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์
H10 ค�าพยากรณ์เรื่องอาณาจักรที่มีสันติ

เป็นนิรันดร์

โฮเชยา 2:15 เราจะให้นางมีสวนองุ่นที่นั่น 
กระท�าให้หุบเขาอาโคร์เป็นประตูแห่งความ
หวัง แล้วนางจะร้องเพลงที่นั่นอย่างสมัย
เมื่อนางยังสาวอยู่ ดังในสมัยเมื่อนางขึ้นมา
จากแผ่นดินอียิปต์

16 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันนั้นเจ้าจะเรียกเรา
ว่า `สามีของฉัน› เจ้าจะไม่เรียกเราว่า `พระ
บาอัลของฉัน› อีกต่อไป

17 เพราะว่าเราจะเอาชื่อพระบาอัลออกเสียจาก
ปากของนาง นางจะไม่ระลึกถึงชื่อนี้อีกต่อ
ไป

18 ในครั้งนั้นเพื่อเขา เราจะกระท�าพันธสัญญา
กับบรรดาสัตว์ป่าทุ่ง บรรดานกในอากาศ
และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดิน เรา
จะท�าลายคันธนู ดาบและสงครามเสียจาก
แผ่นดิน และเราจะกระท�าให้เขานอนลง
อย่างปลอดภัย

19 เราจะหมั้นเจ้าไว้ส�าหรับเราเป็นนิตย์ เออ 
เราจะหมั้นเจ้าไว้ส�าหรับเราด้วยความชอบ
ธรรม ความยุติธรรม ความเมตตาและความ
กรุณา

20 เราจะหมั้นเจ้าไว้ส�าหรับเราด้วยความสัตย์
ซื่อ และเจ้าจะรู้จักพระเยโฮวาห์»

21 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «ต่อมาในวันนั้นเราจะ
ฟัง คือเราจะฟังฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์จะ
ฟังพิภพ

22 และพิภพจะฟังข้าว น�้าองุ่นและน�้ามัน สิ่ง
เหล่านี้จะฟังยิสเรเอล

23 เราจะหว่านเขาไว้ ในแผ่นดินส�าหรับเรา 
เราจะเมตตานางผู้ที่มิ ได้รับความเมตตา 
และเราจะพูดกับคนเหล่านั้นที่มิ ได้เป็น
ประชาชนของเราว่า `เจ้าเป็นประชาชนของ
เรา› และเขาจะกล่าวว่า `พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้าของข้าพระองค์›»

อิสยาห์ 11:6 สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ 
และเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะ ลูกวัวกับ
สิงโตหนุ่มกับสัตว์อ้วนพีจะอยู่ด้วยกัน และ
เด็กเล็กๆจะน�ามันไป

7 แม่วัวกับหมีจะกินด้วยกัน ลูกของมันก็จะ
นอนอยู่ด้วยกัน และสิงโตจะกินฟางเหมือน
วัวผู้

8 และทารกกินนมจะเล่นอยู่ที่ปากรูงูเห่า 
และเด็กที่หย่านมจะเอามือวางบนรังของงู
ทับทาง

อิสยาห์ 54:5 เพราะผู้สร้างเจ้าเป็นสามี
ของเจ้า พระนามของพระองค์คือพระเยโฮ
วาห์จอมโยธา และองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล
เป็นผู้ ไถ่ของเจ้า เขาจะเรียกพระองค์ว่า
พระเจ้าของสากลโลก

ฮาบากุก 2:4 ดูเถิด ผู้ที่จิตใจผยองขึ้นก็
ไม่เที่ยงธรรม แต่ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิต
ด�ารงอยู่ โดยความเชื่อ

มัทธิว 11:27 พระบิดาของเราได้ทรงมอบ
สิ่งสารพัดให้แก่เรา และไม่มี ใครรู้จักพระ
บุตรนอกจากพระบิดา และไม่มี ใครรู้จัก
พระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตร
ประสงค์จะส�าแดงให้รู้

ยอห์น 17:3 และนี่แหละคือชีวิตนิรัน
ดร์ คือที่เขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้า
เที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่
พระองค์ทรงใช้มา

โรม 1:17    เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความ

โฮเชยา

โฮเชยา 2โฮเชยา 2



370

ชอบธรรมของพระเจ้าก็ ได้แสดงออก โดย
เริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตาม
ที่มีเขียนไว้แล้วว่า `คนชอบธรรมจะมีชีวิต
ด�ารงอยู่ โดยความเชื่อ›

โรม 9:24    คือเราทั้งหลายที่พระองค์ ได้ทรง
เรียกมาแล้ว มิ ใช่จากยิวพวกเดียว แต่จาก
พวกต่างชาติด้วย

25 ดังที่พระองค์ตรัสไว้ ในพระคัมภีร์ โฮเซยา
ว่า `เราจะเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นชนชาติ
ของเรา ซึ่งเมื่อก่อนเขาหาได้เป็นชนชาติ
ของเราไม่ และจะเรียกเขาว่าเป็นที่รัก ซึ่ง
เมื่อก่อนเขาหาได้เป็นที่รักไม่

26 และต่อมาในสถานที่ซึ่งทรงกล่าวแก่เขาว่า 
«เจ้าทั้งหลายไม่ ใช่ชนชาติของเรา» ในที่
นั้นเองเขาจะได้ชื่อว่า เป็นบุตรของพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์อยู่›

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

2 โครินธ์ 11:2 เพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหน
ท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหน เพราะว่า
ข้าพเจ้าได้หมั้นพวกท่านไว้ส�าหรับสามีผู้
เดียว เพื่อถวายพวกท่านให้แก่พระคริสต์
เป็นพรหมจารีบริสุทธิ์

ฮีบรู 8:11 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อน
บ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอีก
ว่า `จงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า› เพราะเขาทั้ง
หลายจะรู้จักเราหมด ตั้งแต่คนต�่าต้อยที่สุด
ถึงคนใหญ่ โตที่สุด

1 ยอห์น 5:20 และเราทั้งหลายรู้ว่าพระ
บุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว และได้ทรง

ประทานความเข้าใจให้เรา เพื่อให้เรารู้จัก
พระองค์ผู้เที้ยงแท้ และเราทั้งหลายอยู่ ใน
พระองค์ผู้เที่ยงแท้นั้น คืออยู่ ในพระเยซู
คริสต์พระบุตรของพระองค์ นี่แหละเป็น
พระเจ้าเที่ยงแท้ และเป็นชีวิตนิรันดร์

วิวรณ์ 12:6 และหญิงนั้นก็หนีเข้าไปใน
ถิ่นทุรกันดาร ที่นางมีสถานที่ซึ่งพระเจ้าได้
ทรงจัดเตรียมไว้ ให้ เพื่อนางจะได้รับการ
เลี้ยงดูอยู่ที่นั่นตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน

วิวรณ์ 12:14 แต่ทรงประทานปีกนก
อินทรี ใหญ่สองปีกแก่หญิงนั้น เพื่อให้นาง
บินหนีหน้างูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารในสถาน
ที่ของนาง จนถึงที่ซึ่งนางจะได้รับการเลี้ยงดู 
ตลอดวารหนึ่งและสองวารและครึ่งวาร

วิวรณ์ 21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมา
จากสวรรค์ว่า «ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้า
อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับ
เขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และ
พระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา

ดูที่: #1; #2; #5; เลวีนิติ 26:40-45; พระราชบัญญัติ 26:17-19; พระราช
บัญญัติ 30:3-5; อิสยาห์ 49:13-26; อิสยาห์ 51:3; เยเรมีย์ 2:2; เยเรมีย์ 3:12-

24; เยเรมีย์ 24:7; เยเรมีย์ 30:18-22; เยเรมีย์ 31:1-37; เยเรมีย์ 32:36-41; เยเร
มีย์ 33:6-26; เอเสเคียล 34:22-31; เอเสเคียล 36:8-15; เอเสเคียล 37:11-28; 
เอเสเคียล 39:25-29; โฮเชยา 1:11; อาโมส 9:11-15; มีคาห์ 7:14-20; เศฟัน
ยาห์ 3:12-20; เศคาริยาห์ 1:16,17; เศคาริยาห์ 8:12-15; เศคาริยาห์ 10:9-12; 

เศคาริยาห์ 13:9.

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

โฮเชยา 3:4 เพราะว่าวงศ์วานอิสราเอล
จะคงอยู่อย่างไม่มีกษัตริย์ และไม่มีเจ้านาย
เป็นเวลานาน ทั้งจะไม่มีการสักการบูชา 
หรือเสาศักดิ์สิทธิ์ หรือเอโฟด หรือรูปพระ

มัทธิว 24:1 ฝ่ายพระเยซูทรงออกจาก

โฮเชยา

โฮเชยา 2 & 3โฮเชยา 2
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พระวิหาร แล้วพวกสาวกของพระองค์มา
ชี้ตึกทั้งหลายในพระวิหารให้พระองค์ทอด
พระเนตร

2 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า «สิ่งสารพัดเหล่า
นี้พวกท่านเห็นแล้วมิ ใช่หรือ เราบอกความ
จริงแก่ท่านว่า ศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ ซึ่ง
จะไม่ถูกท�าลายลงก็ ไม่มี»

ลูกา 21:24 เขาจะล้มลงด้วยคมดาบ 
และต้องถูกกวาดเอาไปเป็นเชลยทั่วทุก
ประชาชาติ และคนต่างชาติจะเหยียบย�่า
กรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าเวลาก�าหนดของคน
ต่างชาตินั้นจะครบถ้วน

ยอห์น 19:15 แต่เขาทั้งหลายร้องอึงว่า 
«เอาเขาไปเสีย เอาเขาไปเสีย ตรึงเขาเสีย
ที่กางเขน» ปีลาตพูดกับเขาว่า «ท่านจะให้
เราตรึงกษัตริย์ของท่านทั้งหลายที่กางเขน
หรือ» พวกปุ โรหิตใหญ่ตอบว่า «เว้นแต่ซี
ซาร์แล้ว เราไม่มีกษัตริย์»

ดูที่: ปฐมกาล 49:10; เอเสเคียล 34:23,24; ดาเนียล 8:11-13; ดาเนียล 9:27; 
ดาเนียล 12:11; มีคาห์ 5:2-5; เศคาริยาห์ 13:2; ฮีบรู 10:26.

E23 พระเมสิอาห์จักเปลี่ยนแปลงคนของ
พระองค์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

โฮเชยา 3:5 ภายหลังวงศ์วานอิสราเอล
จะกลับมา และแสวงหาพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา และแสวงดาวิดกษัตริย์
ของเขาทั้งหลาย และในกาลต่อไปเขาจะ
มีความย�าเกรงต่อพระเยโฮวาห์และต่อ
ความดีของพระองค์

กิจการ 15:16 `ภายหลังเราจะกลับมา และ
จะสร้างพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้น

ใหม่ ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีก และจะ
ตั้งขึ้นใหม่

17 เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็น
เจ้า คือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเขาเรียกด้วย
นามของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระท�า
สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ได้ตรัสไว้

18 พระเจ้าทรงทราบถึงกิจการทั้งปวงของ
พระองค์ตั้งแต่แรกสร้างโลกมาแล้ว›

โรม 11:25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาใน
ข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือ
เรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้เข้ามา
ครบจ�านวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็
จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

ฮีบรู 1:1 ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธี
ต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดา
พยากรณ์

2 แต่ ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์ ได้ตรัส
แก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองค์
ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็น
มรดก พระองค์ ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล
โดยพระบุตร

ดูที่: #2; เยเรมีย์ 3:22,23; โฮเชยา 5:15; โฮเชยา 10:3.

โฮเชยา

โฮเชยา 3โฮเชยา 3
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E23 พระเมสิอาห์จักเปลี่ยนแปลงคนของ
พระองค์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

โฮเชยา 6:1 มาเถิด ให้เรากลับไปหาพระ
เยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ทรงฉีก และจะ
ทรงรักษาเราให้หาย พระองค์ทรงโบยตี และ
จะทรงพันบาดแผลให้แก่เรา

2 อีกสองวันพระองค์จะทรงฟื้นฟูเราขึ้นใหม่ 
พอถึงวันที่สามจะทรงยกเราขึ้น เพื่อเราจะ
ด�ารงชีวิตอยู่ ในสายพระเนตรของพระองค์

โรม 11:15 เพราะว่า ถ้าการที่พี่น้องร่วม
ชาติของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรงทอดทิ้ง
เสียแล้วเป็นเหตุให้คนทั้งโลกกลับคืนดีกับ
พระองค์ การที่พระองค์ทรงรับเขากลับมา
อีกนั้น ก็เป็นอย่างไร ก็เป็นเหมือนกับว่าเขา
ได้ตายไปแล้วและกลับฟื้นขึ้นใหม่

โรม 11:26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตาม
ที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงก�าจัด
อธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

1 โครินธ์ 15:4 และทรงถูกฝังไว้ แล้ววัน
ที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มี
เขียนไว้ ในพระคัมภีร์นั้น

ดูที่: #1; #2; ปฐมกาล 1:9-13; กันดารวิถี 17:8; อิสยาห์ 26:19; อิสยาห์ 55:7; 
เยเรมีย์ 3:22; เพลงคร�่าครวญ 3:22,40,41; โฮเชยา 5:15; โฮเชยา 13:16; ลูกา 

24:21; ยอห์น 2:1; โรม 14:8; วิวรณ์ 11:14,15.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

โฮเชยา 6:3 แล้วเราก็จะรู้ถ้าเราพยายามรู้
จักพระเยโฮวาห์ การที่พระองค์เสด็จออกก็
เตรียมไว้ดุจยามเช้า พระองค์จะเสด็จมาหา
เราอย่างห่าฝน ดังฝนชุกปลายฤดูกับต้นฤดู
ที่รดพื้นแผ่นดิน»

2 ซามูเอล 23:3 พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรง
ลั่นพระวาจา ศิลาแห่งอิสราเอลได้ตรัสกับ
ข้าพเจ้าว่า `ผู้ที่ปกครองมนุษย์ต้องเป็นคน
ชอบธรรม คือปกครองด้วยความย�าเกรง
พระเจ้า

4 เขาทอแสงเหมือนแสงอรุณ เมื่อดวงอาทิตย์
ขึ้น คือรุ่งเช้าที่ ไม่มีเมฆ ซึ่งเมื่อภายหลังฝน 
กระท�าให้หญ้างอกออกจากดิน›

ลูกา 1:78 โดยพระทัยเมตตากรุณา
แห่งพระเจ้าของเรา แสงอรุณจากเบื้องสูง
จึงมาเยี่ยมเยียนเรา

ยอห์น 17:3 และนี่แหละคือชีวิตนิรัน
ดร์ คือที่เขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้า
เที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่
พระองค์ทรงใช้มา

วิวรณ์ 22:16 เราคือเยซูผู้ ใช้ ให้ทูตสวรรค์
ของเราไปเป็นพยานส�าแดงเหตุการณ์เหล่า
นี้แก่ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลาย เราเป็น
รากและเป็นเชื้อสายของดาวิด และเป็นดาว
ประจ�ารุ่งอันสุกใส

ดูที่: #1; #2; โฮเชยา 10:12; 2 เปโตร 1:19.

โฮเชยา

โฮเชยา 6โฮเชยา 6
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E02 ชื่อพันธสัญญาของพระเมสิอาห์

โฮเชยา 11:1 ครั้งเมื่ออิสราเอลยังเด็กอยู่ 
เราก็รักเขา เราได้เรียกบุตรชายของเราออก
มาจากประเทศอียิปต์

มัทธิว 2:13 ครั้นเขาไปแล้ว ดูเถิด ทูต
สวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏ
แก่ โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่า «จง
ลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนี ไปประเทศ
อียิปต์ และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอก
เจ้า เพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะ
ประหารชีวิตเสีย»

14 ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับ
มารดาไปยังประเทศอียิปต์

15 และได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรดสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้
เกิดขึ้นเพื่อจะให้ส�าเร็จตามพระวจนะของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสไว้ โดยศาสดา
พยากรณ์ว่า `เราได้เรียกบุตรชายของเรา
ออกมาจากประเทศอียิปต์›

E04 ชัยชนะเหนือบาปของพระเมสิอาห์
E11 พระเมสิอาห์จักให้ชีวิตนิรันดร์
E14 พระเมสิอาห์จักเอาชนะความตาย 

และความมืดมิด
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

โฮเชยา 13:14 เราจะไถ่เขาให้พ้นอ�านาจ
แดนคนตาย เราจะไถ่เขาให้พ้นความตาย 
โอ มัจจุราชเอ๋ย เราจะเป็นภัยพิบัติทั้งหลาย
ของเจ้า โอ แดนคนตายเอ๋ย เราจะเป็น
ความพินาศของเจ้า การกลับใจเสียใหม่จะ
ถูกบดบังไว้พ้นสายตาของเรา

1 โครินธ์ 15:52 ในชั่วขณะเดียว ในพริบตา

เดียว เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย เพราะว่าจะ
มีเสียงแตร และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมา
ปราศจากเปื่อยเน่า แล้วเราทั้งหลายจะถูก
เปลี่ยนแปลงใหม่

53 เพราะว่าสิ่งซึ่งเปื่อยเน่านี้ต้องสวมซึ่งไม่
เปื่อยเน่า และซึ่งจะตายนี้ต้องสวมซึ่งจะ
ไม่รู้ตาย

54 เมื่อสิ่งซึ่งเปื่อยเน่านี้จะสวมซึ่งไม่เปื่อยเน่า 
และซึ่งจะตายนี้จะสวมซึ่งไม่รู้จักตาย เมื่อ
นั้นตามซึ่งเขียนไว้แล้วจะส�าเร็จว่า `ความ
ตายก็ถูกกลืนไปด้วยการมีชัย›

55 โอ ความตาย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ ไหน โอ 
เมืองผี ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ ไหน

56 เหล็กไนของความตายนั้นคือบาป และฤทธิ์
ของบาปคือพระราชบัญญัติ

57 แต่จงขอบพระคุณแด่พระเจ้า ผู้ทรง
ประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ดูที่: อิสยาห์ 26:19; 1 โครินธ์ 15:21,22; 2 โครินธ์ 5:4; วิวรณ์ 20:13; วิวรณ์ 
21:14.

G05 พระเมสิอาห์จักเห็นผลไม้มากมายเห
ลือคณานับ

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

โฮเชยา 14:4 เราจะช่วยรักษาเขาให้หาย
จากการกลับสัตย์ของเขา เราจะรักเขาทั้ง
หลายด้วยเต็มใจ เพราะว่าความกริ้วของเรา
หันไปจากเขาแล้ว

5 เราจะเป็นเหมือนน�้าค้างแก่อิสราเอล เขาจะ
เบิกบานอย่างดอกบัว เขาจะหยั่งรากเหมือน
เลบานอน

6 กิ่งก้านของเขาจะขยายออก เขาจะงาม
เหมือนต้นมะกอกเทศ และจะมีกลิ่นหอม
เหมือนเลบานอน

7 เขาทั้งหลายที่อยู่ ใต้ร่มเงาของเขาก็จะกลับ

โฮเชยา

โฮเชยา 13 & 14โฮเชยา 11 & 13
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มา เขาจะเจริญขึ้นเหมือนข้าว จะออกดอก
เหมือนเถาองุ่น และจะมีกลิ่นเหมือนน�้า
องุ่นแห่งเลบานอน

8 เอฟราอิมจะกล่าวว่า «เราต้องเกี่ยวข้องอะไร
กับรูปเคารพต่อไป» เราเองได้ยินเขาและ
คอยดูเขา เราเป็นเหมือนต้นสนสามใบเขียว
สด และผลของเจ้าก็ ได้มาจากเรา

เพลงซาโลมอน 2:3 ต้นแอบเปิ้ลขึ้น
อยู่กลางต้นไม้ป่าอย่างไร ที่รักของดิฉันก็อยู่
ท่ามกลางชายหนุ่มอื่นๆอย่างนั้น ดิฉันได้นั่ง
อยู่ ใต้ร่มของเขาด้วยความยินดีเป็นอันมาก 
และผลของเขาดิฉันได้ลิ้มรสหวาน

อิสยาห์ 44:3 เพราะเราจะเทน�้าลงบนผู้ที่
กระหาย และล�าธารลงบนดินแห้ง เราจะเท
วิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเจ้า และ
พรของเราเหนือลูกหลานของเจ้า

4 เขาทั้งหลายจะงอกขึ้นมาท่ามกลางหญ้า 
เหมือนต้นไค้ข้างล�าธารน�้าไหล

มีคาห์ 4:4 แต่ต่างก็จะนั่งอยู่ ใต้ซุ้มองุ่น
และใต้ต้นมะเดื่อของตน และจะไม่มี ใคร
มากระท�าให้เขาสะดุ้งกลัว เพราะพระโอษฐ์
ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ตรัสอย่างนี้
แล้ว

มีคาห์ 5:7 แล้วคนยาโคบที่เหลืออยู่จะ
อยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก 
เหมือนน�้าค้างจากพระเยโฮวาห์ เหมือนห่า
ฝนที่ตกบนหญ้า ซึ่งไม่อยู่คอยมนุษย์หรือ
คอยบุตรทั้งหลายของมนุษย์

เศคาริยาห์ 3:10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า ในวันนั้นเจ้าทุกคนจะเชิญเพื่อนบ้าน
ของเจ้าให้มาใต้เถาองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อ»

ลูกา 3:8 เหตุฉะนั้น จงพิสูจน์การกลับใจของ
เจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้น อย่าเริ่มนึกเหมาเอาใน
ใจว่าตัวมีอับราฮัมเป็นบิดา เพราะเราบอก

เจ้าทั้งหลายว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถจะ
ให้บุตรเกิดขึ้นกับอับราฮัมจากก้อนหินเหล่า
นี้ ได้

9 บัดนี้ขวานวางไว้ที่ โคนต้นไม้แล้ว และทุก
ต้นที่ ไม่เกิดผลดีจะต้องตัดเสียแล้วโยนทิ้ง
ในกองไฟ»

ลูกา 6:43 ด้วยว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผล
เลว หรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดี

44 เพราะว่าจะรู้จักต้นไม้ทุกต้นได้ก็เพราะผล
ของมัน เพราะว่าเขาย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อ
จากต้นไม้มีหนาม หรือย่อมไม่เก็บผลองุ่น
จากพุ่มไม้หนาม

ยอห์น 15:2 กิ่งทุกกิ่งในเราที่ ไม่ออกผล 
พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และกิ่งทุกกิ่งที่
ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผล
มากขึ้น

3 ท่านทั้งหลายได้รับการช�าระให้สะอาดแล้ว
ด้วยถ้อยค�าที่เราได้กล่าวแก่ท่าน

4 จงเข้าสนิทอยู่ ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ ใน
ท่าน กิ่งจะออกผลเองไม่ ได้นอกจากจะติด
อยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่
ได้นอกจากท่านจะเข้าสนิทอยู่ ในเราฉันนั้น

5 เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่ง ผู้ที่เข้า
สนิทอยู่ ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ ในเขา ผู้
นั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้ว
ท่านจะท�าสิ่งใดไม่ ได้เลย

6 ถ้าผู้ ใดมิ ได้เข้าสนิทอยู่ ในเรา ผู้นั้นก็ต้อง
ถูกทิ้งเสียเหมือนกิ่ง แล้วก็เหี่ยวแห้งไป และ
เขารวบรวมไว้ทิ้งในไฟเผาเสีย

7 ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ ในเรา และ
ถ้อยค�าของเราฝังอยู่ ในท่านแล้ว ท่านจะขอ
สิ่งใดซึ่งท่านปรารถนา ท่านก็จะได้สิ่งนั้น

8 พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุ
นี้ คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมาก ท่านจึง
เป็นสาวกของเรา

ดูที่: #1; #2; เพลงสดุดี 72:16; อิสยาห์ 27:6; อิสยาห์ 35:2; อิสยาห์ 57:18; เยเร
มีย์ 2:21; เยเรมีย์ 3:22; เยเรมีย์ 33:6; เอเสเคียล 17:8,22-24; โฮเชยา 2:12; โฮ

เชยา 10:1; โยเอล 2:22; ฮาบากุก 3:17,18

โฮเชยา

โฮเชยา 14โฮเชยา 14
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H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

โยเอล 2:1 จงเป่าแตรที่ ในศิ โยน จง
เปล่งเสียงปลุกบนภูเขาบริสุทธิ์ของข้าพเจ้า 
ให้ชาวแผ่นดินทั้งสิ้นตัวสั่น เพราะวันแห่ง
พระเยโฮวาห์ก�าลังมาแล้ว ใกล้เข้ามาแล้ว

โยเอล 2:2-12
โยเอล 2:13 จงฉีกใจของเจ้า มิ ใช่ฉีก

เสื้อผ้าของเจ้า» จงหันกลับมาหาพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย เพราะว่า
พระองค์ทรงกอปรด้วยพระคุณและทรง
พระกรุณา ทรงกริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วย
ความเมตตา และทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษ

14 ใครจะรู้ ได้ พระองค์อาจจะทรงกลับและ
เปลี่ยนพระทัย และทรงอ�านวยพระพรไว้ 
คือให้มีธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาส�าหรับ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านแล้ว

โยเอล 2:15-17

โรม 2:4 หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอัน
อุดมและความอดกลั้นพระทัย และความ
อดทนของพระองค์ ท่านไม่รู้หรือว่า พระ
กรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะชักน�า
ท่านให้กลับใจใหม่

1 เธสะโลนิกา 5:2  เพราะท่านเองก็
รู้ดีแล้วว่า วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมา
เหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืน 

1 เปโตร 4:7 แต่สิ่งทั้งปวงใกล้จะถึงวาระ
ที่สุดแล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงส�าแดง
กิริยาเสงี่ยมเจียมตัว และจงเฝ้าระวังในการ
อธิษฐาน

ดูที่: #5; เพลงสดุดี 103:8; อิสยาห์ 57:15; 66:2; อาโมส 3:6; มีคาห์ 7:18; เศ
ฟันยาห์ 2:3; 3:11; เศคาริยาห์ 8:3; มาลาคี 4:2.

E16 พระเมสิอาห์จักอวยพรประชาชนของ
พระองค์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

โยเอล 2:18 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรง
หวงแหนแผ่นดินของพระองค์ และทรง
สงสารประชาชนของพระองค์

19 พระเยโฮวาห์จะทรงตอบประชาชนของ
พระองค์ว่า «ดูเถิด เราจะส่งข้าว น�้าองุ่น
และน�้ามันให้แก่เจ้า เจ้าทั้งหลายจะได้อิ่ม
หน�าส�าราญ เราจะไม่กระท�าให้เจ้าเป็นที่เขา
ประณามกันท่ามกลางประชาชาติต่อไปอีก

โยเอล 2:20-22
23 โอ บุตรทั้งหลายของศิ โยนเอ๋ย จงยินดีเถิด 

จงเปรมปรีดิ์ ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงประทานฝนต้น
ฤดูอย่างพอสมควร พระองค์จะทรงเทฝนลง
มาให้เจ้า คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู
ในเดือนแรก

โยเอล 2:24-25
โยเอล 2:26 เจ้าทั้งหลายจะรับประทาน

อย่างบริบูรณ์และอิ่มหน�าและสรรเสริญพระ
นามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ทรง
กระท�าแก่เจ้าอย่างมหัศจรรย์ ประชาชนของ
เราจะไม่ต้องขายหน้าอีก

27 เจ้าจะรู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางอิสราเอล และเรา
นี่แหละคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้า
ไม่มีอื่นใดอีก ประชาชนของเราจะไม่ต้อง
ขายหน้าอีก

โรม 9:23    เพื่อจะได้ทรงส�าแดงสง่าราศีอัน
อุดมของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะ
แห่งพระเมตตา ซึ่งพระองค์ ได้ทรงจัด
เตรียมไว้ก่อนให้สมกับสง่าราศี

ยากอบ 5:11 ดูเถิด เราถือว่าผู้ที่อดทนก็
เป็นสุข ท่านได้รู้เรื่องความอดทนของโยบ 
และได้เห็นที่สุดปลายขององค์พระผู้เป็น
เจ้าแล้วว่า องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเปี่ยม
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ไปด้วยพระเมตตากรุณาสักเท่าใด

วิวรณ์ 21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมา
จากสวรรค์ว่า «ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้า
อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับ
เขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และ
พระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา

ดูที่: #1; #2; #3; เพลงสดุดี 72:6,7.

 

E27 การให้ชีวิตใหม่และจิตวิญญาณใหม่
G04 พระเมสิอาห์จักเปิดเผยถึงจิต

วิญญาณของพระองค์

โยเอล 2:28 ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่าง
นี้ คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือ
เนื้อหนังทั้งปวง บุตรชายบุตรสาวของเจ้า
ทั้งหลายจะพยากรณ์ คนชราของเจ้าจะฝัน
และคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิต

29 ในกาลครั้งนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเรา
มาเหนือกระทั่งคนใช้ชายหญิง

อิสยาห์ 44:3 เพราะเราจะเทน�้าลงบนผู้ที่
กระหาย และล�าธารลงบนดินแห้ง เราจะเท
วิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเจ้า และ
พรของเราเหนือลูกหลานของเจ้า

มัทธิว 28:19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจง
ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาใน
พระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

ลูกา 11:13 เพราะฉะนั้น ถ้าท่านทั้ง
หลายเองผู้เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดีแก่
บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระ
บิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรง
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อ

พระองค์»

ยอห์น 3:5 พระเยซูตรัสตอบว่า «เรา
บอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ ใดไม่ ได้
บังเกิดจากน�้าและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้า
ในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ ได้

ยอห์น 7:38 ผู้ที่เชื่อในเรา ตามที่พระ
คัมภีร์ ได้กล่าวไว้แล้วว่า `แม่น�้าที่มีน�้า
ประกอบด้วยชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้
นั้น›»

39 (สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ
ซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่
ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ เพราะ
พระเยซูยังมิ ได้รับสง่าราศี)

ยอห์น 14:16 เราจะทูลขอพระบิดา และ
พระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจ
อีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อพระองค์จะได้อยู่
กับท่านตลอดไป

17 คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ่งโลกรับ
ไว้ ไม่ ได้ เพราะแลไม่เห็นพระองค์และไม่รู้
จักพระองค์ แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ 
เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะ
ประทับอยู่ ในท่าน

ยอห์น 15:26 แต่เมื่อพระองค์ผู้ปลอบ
ประโลมใจที่เราจะใช้มาจากพระบิดามาหา
ท่านทั้งหลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริง 
ผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้ว 
พระองค์นั้นจะทรงเป็นพยานถึงเรา

ยอห์น 16:7 อย่างไรก็ตามเราบอกความ
จริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้น
ก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ ไป 
พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจก็จะไม่เสด็จมา
หาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์
มาหาท่าน

8 เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะ
ทรงกระท�าให้ โลกรู้สึกถึงความผิดบาป และ
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ถึงความชอบธรรม และถึงการพิพากษา
9 ถงึความผดิบาปนัน้ คอืเพราะเขาไมเ่ช่ือในเรา
10 ถึงความชอบธรรมนั้น คือเพราะเราไปหา

พระบิดาของเรา และท่านทั้งหลายจะไม่
เห็นเราอีก

11 ถึงการพิพากษานั้น คือเพราะผู้ครองโลกนี้
ถูกพิพากษาแล้ว

12 เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกท่านทั้งหลาย 
แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ ไม่ ได้

13 เมื่อพระองค์ พระวิญญาณแห่งความจริงจะ
เสด็จมาแล้ว พระองค์จะน�าท่านทั้งหลายไป
สู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัส
โดยพระองค์เอง แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่
พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้ง
ให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น

14 พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะ
ว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามา
ส�าแดงแก่ท่านทั้งหลาย

กิจการ 2:16 แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตาม
ค�าซึ่งโยเอลศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้ว่า

17 `พระเจ้าตรัสว่า ต่อมาในวันสุดท้าย เราจะ
เทพระวิญญาณของเรามาเหนือเนื้อหนังทั้ง
ปวง บุตรชายบุตรสาวของท่านจะพยากรณ์ 
คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิต และคนแก่
จะฝันเห็น

18 ในคราวนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบน
ทาสและทาสีของเรา และคนเหล่านั้นจะ
พยากรณ์

กิจการ 10:44 เมื่อเปโตรยังกล่าวค�าเหล่า
นั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมา
สถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้น

45 ฝ่ายพวกที่ ได้เข้าสุหนัตซึ่งเชื่อถือแล้ว คือ
คนที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ 
เพราะว่าของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ได้ลงมาบนคนต่างชาติด้วย

กิจการ 13:2 เมื่อคนเหล่านั้นก�าลังรับใช้
องค์พระผู้เป็นเจ้า และถืออดอาหารอยู่ พระ

วิญญาณบริสุทธิ์ ได้ตรัสสั่งว่า «จงตั้งบารนา
บัสกับเซาโลไว้ส�าหรับการซึ่งเราเรียกให้เขา
ท�านั้น»

โรม 5:5 และความหวังใจมิ ได้ท�าให้เกิดความ
ละอาย เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้า
ได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ ได้ประทานให้
แก่เราแล้ว

โรม 8:13 เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายด�าเนินชีวิต
ตามฝ่ายเนื้อหนังแล้ว ท่านจะต้องตาย แต่
ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณท่านได้ท�าลายการ
ของฝ่ายกายเสีย ท่านก็จะด�ารงชีวิตได้

14 ด้วยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรง
น�าพาคนหนึ่งคนใด คนเหล่านั้นก็เป็นบุตร
ของพระเจ้า

15 เหตุว่าท่านไม่ ได้รับนิสัยอย่างทาสซึ่งท�าให้
ตกในความกลัวอีก แต่ท่านได้รับพระ
วิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรซึ่งให้เราทั้งหลาย
ร้องเรียกพระเจ้าว่า «อับบา» คือพระบิดา

16 พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิต
วิญญาณของเราทั้งหลายว่า เราทั้งหลายเป็น
บุตรของพระเจ้า

1 โครินธ์ 2:12 เราทั้งหลายจึงไม่ ได้รับ
วิญญาณของโลก แต่ ได้รับพระวิญญาณซึ่ง
มาจากพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่ง
ต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา

13 คือสิ่งเหล่านั้นที่เราได้กล่าวด้วยถ้อยค�า
ซึ่งมิ ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ด้วย
ถ้อยค�าซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ทรงสั่ง
สอน ซึ่งเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ
กับสิ่งซึ่งเป็นของจิตวิญญาณ

1 โครินธ์ 6:19 ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของ
ท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่ง
สถิตอยู่ ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า 
ท่านไม่ ใช่เจ้าของตัวท่านเอง
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ดูที่: สุภาษิต 1:23; มัทธิว 12:32; โรม 8:9-12; 1 โครินธ์ 12:4,8,11,13; 1 โคริน
ธ์ 15:45; 2 โครินธ์ 3:6; กาลาเทีย 4:6; 2 เธสะโลนิกา 2:13; 1 เปโตร 1:11,12.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

โยเอล 2:30 เราจะส�าแดงลางมหัศจรรย์
ในท้องฟ้าและบนดิน เป็นเลือดและไฟและ
ล�าควัน

31 ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืด ดวงจันทร์
เป็นเลือดก่อนวันใหญ่ยิ่งและน่าสยดสยอง
แห่งพระเยโฮวาห์จะมาถึง

32 และอยู่มาจะเป็นอย่างนี้ คือทุกคนที่จะร้อง
ออกพระนามของพระเยโฮวาห์จะรอดพ้น 
เพราะจะมีคนรอดพ้นในภูเขาศิ โยนและใน
เยรูซาเล็มตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้ และ
ในพวกคนที่รอดนั้นจะมีบรรดาบุคคลที่
พระเยโฮวาห์ทรงเรียกด้วย»

มัทธิว 24:29 แต่พอสิ้นความทุกข์ล�าบาก
แห่งวันเหล่านั้นแล้ว `ดวงอาทิตย์จะมืดไป
และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทั้ง
ปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิ่งที่มีอ�านาจ
ในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน›

30 เมื่อนั้นหมายส�าคัญแห่งบุตรมนุษย์จะ
ปรากฏขึ้นในท้องฟ้า `มนุษย์ทุกตระกูลทั่ว
โลกจะไว้ทุกข์› แล้วเขาจะเห็น `บุตรมนุษย์
เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า› ทรงฤทธานุภาพ
และสง่าราศีเป็นอันมาก

31 พระองค์จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของ
พระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนัก ให้
รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรร
ไว้แล้วทั้งสี่ทิศนั้น ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้
จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น

มัทธิว 27:45 แล้วก็บังเกิดมืดมัวทั่ว
แผ่นดิน ตั้งแต่เวลาเที่ยงวัน จนถึงบ่ายสาม
โมง

มาระโก 13:24 ภายหลังเมื่อคราวล�าบากนั้น
พ้นไปแล้ว `ดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวง
จันทร์จะไม่ส่องแสง

25 ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิ่ง
ที่มีอ�านาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน›

ลูกา 21:11 ทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่
ในที่ต่างๆ และจะเกิดกันดารอาหารและโรค
ภัย และจะมีความวิบัติอันน่ากลัว และหมาย
ส�าคัญใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค์

ลูกา 21:25 จะมีหมายส�าคัญที่ดวง
อาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งปวง 
และบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตาม
ชาติต่างๆ ซึ่งมีความฉงนสนเท่ห์เพราะ
เสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น

26 จิตใจมนุษย์ก็จะสลบไสลไปเพราะความ
กลัว และเพราะสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ซึ่งจะ
บังเกิดในโลก ด้วยว่า `บรรดาสิ่งที่มีอ�านาจ
ในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน›

กิจการ 2:19 เราจะส�าแดงการมหัศจรรย์
ในอากาศเบื้องบนและหมายส�าคัญที่แผ่น
ดินเบื้องล่างเป็นเลือด ไฟและไอควัน

20 ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับ
เป็นเลือด ก่อนถึงวันใหญ่นั้น คือวันใหญ่ยิ่ง
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

21 และจะเป็นเช่นนี้คือทุกคนที่จะร้องออก
พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด›

วิวรณ์ 6:12 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราด
วงที่หกนั้นแล้ว ดูเถิด ข้าพเจ้าก็ ได้เห็น
แผ่นดินไหวใหญ่ โต ดวงอาทิตย์ก็กลายเป็น
มืดด�าดุจผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์
ก็กลายเป็นสีเลือด

13 และดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงบน
แผ่นดิน เหมือนต้นมะเดื่ออันหวั่นไหวด้วย
ลมกล้าจนท�าให้ผลหล่นลงไม่ทันสุก

ดูที่: #5; #6; #7; เพลงสดุดี 50:15; อิสยาห์ 13:9,10; อิสยาห์ 34:4,5; โยเอล 
2:10; โยเอล 3:15; เศคาริยาห์ 13:9; โรม 10:11-14; 1 โครินธ์ 1:2.

โยเอล

โยเอล 2โยเอล 2
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E21 พระเมสิอาห์จักให้อภัยคนบาป
H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ

อาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H10 ค�าพยากรณ์เรื่องอาณาจักรที่มีสันติ

เป็นนิรันดร์
     
โยเอล 3:1 เพราะ ดูเถิด ในวันเหล่า

นั้นและในเวลานั้น เมื่อเราให้ยูดาห์และ
เยรูซาเล็มกลับสู่สภาพเดิม

โยเอล  3:2-16
โยเอล 3:17 ดังนั้นเจ้าทั้งหลายจะได้รู้

ว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้
ประทับในศิ โยน ภูเขาบริสุทธิ์ของเรา แล้ว
เยรูซาเล็มจะเป็นเมืองบริสุทธิ์ จะไม่มีคน
ต่างด้าวผ่านเมืองนั้นไปอีกเลย

18 และอยู่มาในวันนั้นจะมีน�้าองุ่นใหม่หยดจาก
ภูเขา และมีน�้านมไหลมาจากเนินเขา และ
ห้วยทั้งสิ้นของยูดาห์จะมีน�้าไหล และน�้าพุ
จะมาจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
รดหุบเขาชิทธิม

19 อียิปต์จะกลายเป็นที่รกร้าง และเอโดมจะ
กลายเป็นถิ่นทุรกันดารร้าง เพราะเหตุความ
รุนแรงที่กระท�าต่อชนชาติยูดาห์ เพราะว่า
เขากระท�าให้ โลหิตที่ปราศจากความผิด
ตกในแผ่นดินของเขา

20 แต่ยูดาห์จะมีคนอาศัยอยู่เป็นนิตย์ และ
เยรูซาเล็มจะมีผู้อาศัยอยู่ทุกชั่วอายุ

21 เราจะช�าระเลือดของเขาซึ่งยังมิ ได้รับการ
ช�าระ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิตในศิ
โยน»

ดาเนียล 12:1 ในครั้งนั้น มีคาเอล จ้าวผู้
พิทักษ์ยิ่งใหญ่ ผู้คุ้มกันชนชาติของท่าน
จะลุกขึ้น และจะมีเวลายากล�าบากอย่างไม่
เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัย
นั้น แต่ ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะรับ
การช่วยให้พ้น คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ ใน
หนังสือ

มีคาห์ 4:7 คนที่ขาพิการนั้นเราจะให้
เป็นคนที่เหลืออยู่ คนที่ถูกทิ้งไปนั้นเราจะให้
เป็นชนชาติที่เข้มแข็ง และพระเยโฮวาห์จะ
ทรงปกครองเหนือเขาที่ภูเขาศิ โยนตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไปจนชั่วกัลปาวสาน

เศคาริยาห์ 13:1 ในวันนั้น จะมีน�้าพุพลุ่งขึ้น
ส�าหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม 
เพื่อจะช�าระเขาให้พ้นจากบาปและความไม่
สะอาด

ยอห์น 4:13 พระเยซูตรัสตอบนางว่า 
«ทุกคนที่ดื่มน�้านี้จะกระหายอีก

14 แต่ผู้ที่ดื่มน�้าซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่
กระหายอีกเลย แต่น�้าซึ่งเราจะให้เขานั้นจะ
บังเกิดเป็นบ่อน�้าพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิต
นิรันดร์»

วิวรณ์ 21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมา
จากสวรรค์ว่า «ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้า
อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับ
เขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และ
พระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา

วิวรณ์ 21:6 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า 
«ส�าเร็จแล้ว เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็น
ปฐมและอวสาน ผู้ ใดกระหาย เราจะให้ผู้
นั้นดื่มจากบ่อน�้าพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสีย
อะไรเลย

วิวรณ์ 21:27 สิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือผู้ ใด
ก็ตามที่กระท�าสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน หรือ
พูดมุสาจะเข้าไปในเมืองไม่ ได้เลย เว้นแต่
เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ ในหนังสือแห่งชีวิต
ของพระเมษโปดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้

วิวรณ์ 22:1 ท่านได้ชี้ ให้ข้าพเจ้าดูแม่น�้า
บริสุทธิ์ที่มีน�้าแห่งชีวิต ใสเหมือนแก้วผลึก 
ไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า และ

โยเอล

โยเอล 3โยเอล 3



380

ของพระเมษโปดก
2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั้นและริมแม่น�้าทั้ง

สองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งออกผลสิบสอง
ชนิด ออกผลทุกๆเดือน และใบของต้นไม้
นั้นส�าหรับรักษาบรรดาประชาชาติ ให้หาย

3 จะไม่มีการสาปแช่งใดๆอีกต่อไป พระที่นั่ง
ของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตั้งอยู่
ในเมืองนั้น และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์
จะปรนนิบัติพระองค์

ดูที่: #1; #2; #3; #5; พระราชบัญญัติ 30:3; 2 พงศาวดาร 6:36-39; อิสยาห์ 
4:3-6; อิสยาห์ 11:11-16; อิสยาห์ 19:1-15; อิสยาห์ 33:20-22; อิสยาห์ 41:17-
20; อิสยาห์ 52:1; อิสยาห์ 55:12,13; เยเรมีย์ 16:15,16; เยเรมีย์ 23:3-8; เยเร
มีย์ 30:3,18; เยเรมีย์ 31:23-25; เยเรมีย์ 49:17; เพลงคร�่าครวญ 4:21,22; เอ

เสเคียล 35:1-15; เอเสเคียล 36:25-38; เอเสเคียล 37:21-28; เอเสเคียล 
39:25-29; เอเสเคียล 43:12; เอเสเคียล 47:1-12; โยเอล 2:27; อาโมส 9:13-
15; เศฟันยาห์ 3:14-20; เศคาริยาห์ 8:3; เศคาริยาห์ 10:10-12; เศคาริยาห์ 

14:8,9,18-21; มาลาคี 1:3,4.
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F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ
เมสิอาห์

อาโมส 8:9 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า «และต่อมาในวันนั้นเราจะกระท�า
ให้ดวงอาทิตย์ตกในเวลาเที่ยงวัน กระท�าให้
โลกมืดไปในกลางวันแสกๆ

มัทธิว 27:45 แล้วก็บังเกิดมืดมัวทั่ว
แผ่นดิน ตั้งแต่เวลาเที่ยงวัน จนถึงบ่ายสาม
โมง

ดูที่: อาโมส 4:13; อาโมส 5:8.

E22 คนรับใช้พระเมสิอาห์จัก ได้รับการ
สรรเสริญ

อาโมส 8:11 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า «ดูเถิด วันเวลาก็มาถึง เมื่อเราจะ
ส่งทุพภิกขภัยมาที่แผ่นดิน ไม่ ใช่การอด
อาหาร หรือการกระหายน�้า แต่จะอดฟังพระ
วจะของพระเยโฮวาห์

มัทธิว 4:25 และมีคนหมู่ ใหญ่มาจาก
แคว้นกาลิลี และแคว้นทศบุรี และกรุง
เยรูซาเล็ม และแคว้นยูเดีย และแม่น�้า
จอร์แดนฟากข้างโน้น ติดตามพระองค์ ไป

มัทธิว 7:28 ต่อมาครั้นพระเยซูตรัสค�า
เหล่านี้เสร็จแล้ว ประชาชนทั้งปวงก็อัศจรรย์
ใจด้วยค�าสั่งสอนของพระองค์

มัทธิว 8:1 เมื่อพระองค์เสด็จลงมา
จากภูเขาแล้ว คนเป็นอันมากได้ติดตาม
พระองค์ ไป

มัทธิว 9:36 และเมื่อพระองค์ทอด
พระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา 

ด้วยเขาอิดโรยกระจัดกระจายไปดุจฝูงแกะ
ไม่มีผู้เลี้ยง

มัทธิว 12:23 และคนทั้งปวงก็อัศจรรย์ ใจ
ถามกันว่า «คนนี้เป็นบุตรของดาวิดมิ ใช่
หรือ»

มัทธิว 13:34 ข้อความเหล่านี้ทั้งสิ้น 
พระเยซูตรัสกับหมู่ชนเป็นค�าอุปมา และ
นอกจากค�าอุปมา พระองค์มิ ได้ตรัสกับเขา
เลย

มัทธิว 21:11 ฝูงชนก็ตอบว่า «นี้คือเยซู
ศาสดาพยากรณ์ซึ่งมาจากนาซาเร็ธแคว้น
กาลิลี»

มัทธิว 22:33 ประชาชนทั้งปวงเมื่อได้ยินก็
ประหลาดใจด้วยค�าสั่งสอนของพระองค์

ดูที่: มัทธิว 9:33; มัทธิว 12:15; มัทธิว 13:2; มัทธิว 14:13; มัทธิว 15:30,31; 
มาระโก 10:1; ลูกา 4:42; ลูกา 5:15; ลูกา 9:11.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

E20 พระเมสิอาห์จักท�าข้อตกลงใหม่
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

อาโมส 9:11 ในวันนั้น เราจะยกพลับพลา
ของดาวิดซึ่งพังลงแล้วนั้นตั้งขึ้นใหม่ และ
ซ่อมช่องช�ารุดต่างๆเสีย และจะยกที่สลัก
หักพังขึ้น และจะสร้างเสียใหม่อย่างในสมัย
โบราณกาล

12 เพื่อเขาจะได้ยึดกรรมสิทธิ์คนที่เหลืออยู่ของ
เอโดม และประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งเขาเรียก
ด้วยนามของเรา» พระเยโฮวาห์ผู้ทรงกระท�า
เช่นนี้ตรัสดังนี้แหละ

13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า «ดูเถิด วันเวลาก็มาถึง 

อาโมส

อาโมส 8 & 9อาโมส 8
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เมื่อคนที่ ไถจะทันคนที่เกี่ยว และคนที่ย�่า
ผลองุ่นจะทันคนที่หว่านเมล็ดองุ่น จะมีน�้า
องุ่นหยดจากภูเขา เนินเขาทั้งสิ้นจะละลาย
ไป

14 เราจะให้อิสราเอลประชาชนของเรากลับสู่
สภาพเดิม เขาจะสร้างเมืองที่พังนั้นขึ้นใหม่
และเข้าอาศัยอยู่ เขาจะปลูกสวนองุ่นและ
ดื่มน�้าองุ่นของสวนนั้น เขาจะท�าสวนผลไม้
และรับประทานผลของมัน

กิจการ 15:14 ซี โมนได้บอกแล้วว่า 
พระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้ง
แรก เพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจาก
เขาทั้งหลายเพื่อพระนามของพระองค์

15 ค�าของศาสดาพยากรณ์ก็สอดคล้องกับเรื่อง
นี้ ดังที่ ได้เขียนไว้แล้วว่า

16 `ภายหลังเราจะกลับมา และจะสร้าง
พลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ ที่
ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีก และจะตั้งขึ้น
ใหม่

17 เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็น
เจ้า คือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเขาเรียกด้วย
นามของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระท�า
สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ได้ตรัสไว้

ดูที่: #1; #2; #3; #4; อิสยาห์ 11:14; อิสยาห์ 14:1,2; โอบาดีย์ 1:8.

อาโมส

อาโมส 9
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H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

โอบาดีย์ 1:17 แต่จะมีคนรอดพ้นในภูเขา
ศิ โยน และที่นั้นจะบริสุทธิ์ และวงศ์วาน
ของยาโคบจะได้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็น
กรรมสิทธิ์ของเขา

18 วงศ์วานของยาโคบจะเป็นไฟ วงศ์วานของ
โยเซฟจะเป็นเปลวไฟ และวงศ์วานของเอ
ซาวจะเป็นตอข้าว ไฟและเปลวไฟจะไหม้
และเผาผลาญเสีย วงศ์วานของเอซาวจะ
ไม่มี ใครรอดได้เลย เพราะว่าพระเยโฮวาห์
ได้ลั่นพระวาจาแล้ว

19 คนเหล่านั้นที่อยู่ ในภาคใต้จะได้ภูเขาเอซาว
เป็นกรรมสิทธิ์ คนเหล่านั้นที่อยู่ ในที่ราบจะ
ได้แผ่นดินฟีลิสเตีย เขาจะได้แผ่นดินเอฟ
ราอิมและแผ่นดินสะมาเรียเป็นกรรมสิทธิ์ 
และเบนยามินจะได้กิเลอาดเป็นกรรมสิทธิ์

20 พลโยธาของอิสราเอลที่เป็นเชลยจะได้ที่ซึ่ง
เป็นของคนคานาอันไกลไปจนถึงศาเรฟัท
เป็นกรรมสิทธิ์ ส่วนพวกเชลยชาวเยรูซาเล็ม
ที่อยู่ ในเสฟาราดจะได้หัวเมืองในภาคใต้
เป็นกรรมสิทธิ์

21 พวกผู้ช่วยใหพ้น้จะขึน้ไปทีภ่เูขาศิ โยนเพ่ือ
ปกครองภูเขาเอซาว และราชอาณาจกัรน้ัน
จะตกเปน็ของพระเยโฮวาห์

เพลงสดุดี 2:6 เราได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้
แล้วบนศิ โยน ภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา

เพลงสดุดี 102:15 บรรดาประชาชาติ
จะกลัวพระนามของพระเยโฮวาห์ และ
บรรดากษัตริย์ของแผ่นดินโลกกลัวสง่าราศี
ของพระองค์

อิสยาห์ 24:23 แล้วดวงจันทร์จะอดสู และ
ดวงอาทิตย์จะอับอาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์
จอมโยธาจะทรงราชย์บนภูเขาศิ โยนและ
ในเยรูซาเล็ม และสง่าราศีจะปรากฏต่อหน้า

พวกผู้ ใหญ่ของพระองค์

ลูกา 1:32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และ
จะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด 
พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรง
ประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของ
ท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ฮีบรู 12:22 แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึง
ภูเขาศิ โยน และมาถึงเมืองของพระเจ้า
ผู้ทรงด�ารงพระชนม์อยู่ คือกรุงเยรูซาเล็ม
แห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์
มากมายเหลือที่จะนับได้

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 14:1 ข้าพเจ้าได้แลเห็น และ
ดูเถิด พระเมษโปดกทรงยืนอยู่ที่ภูเขาศิ
โยน และผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจ�านวนแสน
สี่หมื่นสี่พันคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของ
พระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผาก
ของเขา

วิวรณ์ 21:27 สิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือผู้ ใด
ก็ตามที่กระท�าสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน หรือ
พูดมุสาจะเข้าไปในเมืองไม่ ได้เลย เว้นแต่
เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ ในหนังสือแห่งชีวิต
ของพระเมษโปดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5.

โอบาดีย์

โอบาดีย์ 1 โอบาดีย์ 1
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G01 การฟ้ืนคืนชีพของพระเมสิอาห์ เป็น
ไปตามค�าพยากรณ์

โยนาห์ 1:17 และพระเยโฮวาห์ทรง
ก�าหนดให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาห์
เข้าไป โยนาห์ก็อยู่ ในท้องปลานั้นสามวัน
สามคืน

โยนาห์ 2:2 ว่า «ในคราวที่ข้าพระองค์ตก
ทุกข์ ได้ยาก ข้าพระองค์ร้องทุกข์ต่อพระเย
โฮวาห์ และพระองค์ทรงสดับข้าพระองค์ 
ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของนรก และ
พระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์

3 เพราะพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงไป
ในที่ลึกในท้องทะเล และน�้าก็ท่วมล้อมรอบ
ข้าพระองค์ ไว้ บรรดาคลื่นและระลอกของ
พระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้ว

4 ข้าพระองค์จึงทูลว่า `ข้าพระองค์ถูกเหวี่ยง
ให้พ้นจากสายพระเนตรของพระองค์ แต่ข้า
พระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารบริสุทธิ์ของ
พระองค์ ได้อีก›

5 น�้าก็ท่วมมิดข้าพระองค์ คือถึงจิตใจข้า
พระองค์ ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์ 
สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่

6 ข้าพระองค์ลงไปยังที่รากแห่งภูเขาทั้งหลาย 
แผ่นดินกับดาลประตูปิดกั้นข้าพระองค์ ไว้
เป็นนิตย์ แต่กระนั้นก็ดี ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ยังทรงน�า
ชีวิตของข้าพระองค์ขึ้นมาจากความเปื่อย
เน่า

7 เมื่อจิตใจอ่อนเพลียไปในตัวของข้าพระองค์ 
ข้าพระองค์ระลึกถึงพระเยโฮวาห์ และค�า
อธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์ เข้า
สู่พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์

มัทธิว 12:39 พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่า 
«คนชาติชั่วและเล่นชู้แสวงหาหมายส�าคัญ 
และจะไม่ทรงโปรดให้หมายส�าคัญแก่เขา 
เว้นไว้แต่หมายส�าคัญของโยนาห์ศาสดา
พยากรณ์

40 ด้วยว่า `โยนาห์ ได้อยู่ ในท้องปลาวาฬสาม
วันสามคืน› ฉันใด บุตรมนุษย์จะอยู่ ในท้อง
แผ่นดินสามวันสามคืนฉันนั้น

41 ชนชาวนีนะเวห์จะลุกขึ้นในวันพิพากษา
พร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษเขา ด้วย
ว่าชาวนีนะเวห์ ได้กลับใจเสียใหม่เพราะค�า
ประกาศของโยนาห์ และดูเถิด ผู้เป็นใหญ่
กว่าโยนาห์อยู่ที่นี่

มัทธิว 16:4 คนชาติชั่วและเล่นชู้
แสวงหาหมายส�าคัญ และจะไม่ โปรดให้
หมายส�าคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมายส�าคัญ
ของโยนาห์ศาสดาพยากรณ์เท่านั้น» แล้ว
พระองค์ก็เสด็จไปจากเขา

ดูที่: ปฐมกาล 22:4; 2 พงศ์กษัตริย์ 20:8; เพลงสดุดี 27:13; เพลงสดุดี 42:7; 
เพลงสดุดี 66:11,12; เพลงสดุดี 68:20; เพลงสดุดี 69:1,2.

โยนาห์
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B06 พระเมสิอาห์คือคนเลี้ยงแกะที่ดี
B16 อ�านาจและพละก�าลังของพระเมสิ

อาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

มีคาห์ 2:12 โอ ยาโคบเอ๋ย เราจะรวบรวม
เจ้าทั้งหลายเป็นแน่ เราจะรวบรวมคน
อิสราเอลที่เหลืออยู่ และจะตั้งเขาไว้ด้วยกัน
เหมือนฝูงแพะแกะที่อยู่ ในเมืองโบสราห์ 
เหมือนฝูงสัตว์ที่อยู่ ในคอก เขาจะท�าเสียง
ดังเพราะเหตุมีคนมากมาย

13 ผู้ที่ทะลวงออกได้จะขึ้นไปก่อนเขาทั้งหลาย 
เขาทั้งหลายจะทะลวงออกไปและผ่านออก
ประตูเมือง เขาจะออกไปทางนี้ กษัตริย์ของ
เขาทั้งหลายจะเสด็จไปก่อน และพระเยโฮ
วาห์จะทรงน�าหน้าเขา

อิสยาห์ 42:13 พระเยโฮวาห์จะเสด็จออก
ไปอย่างคนแกล้วกล้า พระองค์จะทรงเร้า
ความหึงหวงของพระองค์ขึ้นอย่างนักรบ 
พระองค์จะทรงร้อง พระองค์จะทรงโห่ดัง 
พระองค์จะทรงมีชัยต่อศัตรูของพระองค์

อิสยาห์ 55:4 ดูเถิด เรากระท�าให้ท่านเป็น
พยานต่อชนชาติทั้งหลาย เป็นหัวหน้าและ
เป็นผู้บัญชาการเพื่อชนชาติทั้งปวง

1 โครินธ์ 15:25 เพราะว่าพระองค์จะต้อง
ทรงปกครองอยู่ก่อน จนกว่าพระองค์จะได้
ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ ใต้พระบาทของ
พระองค์

ฮีบรู 2:9 แต่เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ่งพระองค์
ทรงท�าให้ต�่ากว่าทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียว
นั้น ทรงได้รับสง่าราศีและพระเกียรติเป็น
มงกุฎ เพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์
ด้วยความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้ โดยพระคุณ

ของพระเจ้า พระองค์จะได้ทรงชิมความ
ตายเพื่อมนุษย์ทุกคน

10 ด้วยว่าในการที่พระเจ้าจะทรงพาบุตร
เป็นอันมากถึงสง่าราศีนั้น ก็สมอยู่แล้วที่
พระองค์ผู้เป็นเจ้าของสิ่งสารพัด และผู้ทรง
บันดาลให้สิ่งสารพัดบังเกิดขึ้น จะให้ผู้ที่
เป็นนายแห่งความรอดของเขานั้นได้ถึงที่
ส�าเร็จโดยการทนทุกข์ทรมาน

ฮีบรู 2:14 เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้ง
หลายมีส่วนในเนื้อและเลือดอยู่แล้ว 
พระองค์ก็ ได้ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือน
กัน เพื่อโดยความตายพระองค์จะได้ทรง
ท�าลายผู้นั้นที่มีอ�านาจแห่งความตาย คือ
พญามาร

15 และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจาก
การเป็นทาสชั่วชีวิต เพราะเหตุกลัวความ
ตาย

ฮีบรู 6:20 ที่ผู้น�าหน้าได้เสด็จเข้าไป
เผื่อเราแล้ว คือพระเยซูผู้ทรงได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นมหาปุ โรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างเมลคี
เซเดค

วิวรณ์ 6:2 ข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด 
มีม้าขาวตัวหนึ่ง และผู้ที่ขี่ม้านั้นถือธนู และ
ได้รับมงกุฎ และผู้นั้นก็ออกไปอย่างมีชัย 
และเพื่อได้ชัยชนะ

วิวรณ์ 7:17 เพราะว่าพระเมษโปดก
ผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูเขา
ไว้ และจะทรงน�าเขาไปให้ถึงน�้าพุแห่งชีวิต 
และพระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกหยดจากตา
ของเขาเหล่านั้น»

วิวรณ์ 17:14 กษัตริย์เหล่านี้จะกระท�า
สงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษ
โปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะว่าพระองค์
ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย และ
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้ง

มีคาห์ 2

มีคาห์

มีคาห์ 2
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หลาย และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่
พระองค์ ได้ทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และ
เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อ»

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; ยอห์น 10:27-30; วิวรณ์ 19:13-17.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

มีคาห์ 4:1 ในยุคหลังจะเป็นดังนี้ คือ
ภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะถูก
สถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจ�าพวกภูเขาทั้ง
หลาย และจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนิน
เขา ชนชาติทั้งหลายจะหลั่งไหลเข้ามาหา

2 และประชาชาติเป็นอันมากจะมากล่าวว่า 
«มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเยโฮ
วาห์ ยังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ 
เพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์
แก่เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของ
พระองค์» เพราะว่าพระราชบัญญัติจะออก
มาจากศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์จะออกมาจากเยรูซาเล็ม

3 พระองค์จะทรงวินิจฉัยระหว่างชนชาติทั้ง
หลายเป็นอันมาก และจะทรงตัดสินเพื่อ
บรรดาประชาชาติอันแข็งแรงที่อยู่ ไกลออก
ไป และเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็น
ผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอลิด 
ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก เขาจะ
ไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป

4 แต่ต่างก็จะนั่งอยู่ ใต้ซุ้มองุ่นและใต้ต้น
มะเดื่อของตน และจะไม่มี ใครมากระท�าให้
เขาสะดุ้งกลัว เพราะพระโอษฐ์ของพระเย
โฮวาห์จอมโยธาได้ตรัสอย่างนี้แล้ว

7 คนที่ขาพิการนั้นเราจะให้เป็นคนที่เหลือ
อยู่ คนที่ถูกทิ้งไปนั้นเราจะให้เป็นชนชาติที่
เข้มแข็ง และพระเยโฮวาห์จะทรงปกครอง
เหนือเขาที่ภูเขาศิ โยนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไปจนชั่วกัลปาวสาน

อิสยาห์ 2:2 ในยุคหลังจะเป็นดังนี้ คือ
ภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะถูก
สถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจ�าพวกภูเขาทั้ง
หลาย และจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนิน
เขา และประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลเข้ามา
หา

3 และชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากจะมากล่าว
ว่า «มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเย
โฮวาห์ ยังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ 
เพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์
แก่เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของ
พระองค์» เพราะว่าพระราชบัญญัติจะออก
มาจากศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์จะออกมาจากเยรูซาเล็ม

4 พระองค์จะทรงวินิจฉัยระหว่างบรรดา
ประชาชาติ และจะทรงต�าหนิชนชาติทั้ง
หลายเป็นอันมาก และเขาทั้งหลายจะตีดาบ
ของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขา
ให้เป็นขอลิด ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้
กันอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป

5 โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย มาเถิด ให้เราทั้ง
หลายด�าเนินในสว่างของพระเยโฮวาห์

ลูกา 1:33 และท่านจะครอบครอง
วงศ์วานของยาโคบสืบไปเป็นนิตย์ และ
อาณาจักรของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

กิจการ 17:31 เพราะพระองค์ ได้ทรง
ก�าหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรง
พิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยให้
ท่านองค์นั้นซึ่งพระองค์ ได้ทรงเลือกไว้เป็น
ผู้พิพากษา และพระองค์ ได้ ให้พยานหลัก
ฐานแก่คนทั้งปวงแล้วว่า ได้ทรงโปรดให้
ท่านองค์นั้นคืนพระชนม์»

มีคาห์

มีคาห์ 2 & 4 มีคาห์ 4
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โรม 11:5    เช่นนั้นแหละบัดนี้ก็ยังมีพวกที่
เหลืออยู่ตามที่ ได้ทรงเลือกไว้ โดยพระคุณ

6 แต่ถ้าเป็นทางพระคุณก็หาได้เป็นเพราะ
ทางการประพฤติ ไม่ ฉะนั้นแล้ว พระคุณก็
ไม่เป็นพระคุณอีกต่อไป แต่ถ้าเป็นทางการ
ประพฤติก็หาได้เป็นเพราะทางพระคุณ
ไม่ ฉะนั้นแล้ว การประพฤติก็ ไม่เป็นการ
ประพฤติอีกต่อไป

โรม 11:25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาใน
ข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือ
เรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้เข้ามา
ครบจ�านวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็
จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; มัทธิว 25:31,32; ยอห์น 5:22-29; กิจการ 4:32-35.

F13 รายละเอียดความทุกข์ทรมานของ
พระเมสิอาห์

มีคาห์ 5:1 โอ บุตรสาวแห่งกองทัพ
ทหารเอ๋ย บัดนี้เจ้าจงรวมกันเป็นกองทัพ 
ศัตรูมาล้อมเราทั้งหลายไว้ เขาจะเอาไม้ตี
แก้มของผู้ปกครองอิสราเอล

มัทธิว 26:67 แล้วเขาถ่มน�้าลายรดพระ
พักตร์พระองค์และตีพระองค์ และคนอื่น
เอาฝ่ามือตบพระองค์

68 แล้วว่า «เจ้าพระคริสต์ จงพยากรณ์ ให้เรารู้
ว่าใครตบเจ้า»

ดูที่: อิสยาห์ 33:22; เพลงคร�่าครวญ 3:30; มัทธิว 27:30; ยอห์น 18:22; ยอห์น 
19:3.

A04 พระเมสิอาห์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
C03 สถานที่เกิดของพระเมสิอาห์

มีคาห์ 5:2 โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห์ 
แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาคนยู
ดาห์ที่นับเป็นพันๆ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่ง
ออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองใน
อิสราเอล ดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่า 
จากสมัยโบราณกาล

มัทธิว 2:4 แล้วท่านให้ประชุมบรรดา
ปุ โรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ของ
ประชาชน ตรัสถามเขาว่า ผู้เป็นพระคริสต์
นั้นจะบังเกิดแห่งใด

5 เขาทูลท่านว่า «ที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย 
เพราะว่าศาสดาพยากรณ์ ได้เขียนไว้ดังนี้ว่า

6 `บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดีย จะเป็น
บ้านเล็กน้อยที่สุดท่ามกลางบรรดาผู้ครอง
ของยูเดียก็หามิ ได้ เพราะว่าเจ้านายคน
หนึ่งจะออกมาจากท่าน ผู้ซึ่งจะครอบครอง
อิสราเอลชนชาติของเรา›»

มีคาห์

มีคาห์ 4 มีคาห์ 5
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ลูกา 1:31 ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และ
คลอดบุตรชายคนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า 
เยซู

32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็น
บุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซึ่งเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของ
ดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ลูกา 2:4  ฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเร็ธ
แคว้นกาลิลีถึงเมืองของดาวิด ชื่อเบธเลเฮม
แคว้นยูเดียด้วย (เพราะว่าเขาเป็นวงศ์วาน
และเชื้อสายของดาวิด)

5 เขาได้ ไปกับมารีย์ที่เขาได้หมั้นไว้แล้ว เพื่อ
จะขึ้นทะเบียนและนางมีครรภ์

6 เมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่น ก็ถึงเวลาที่มารีย์
จะประสูติบุตร

7 นางจึงประสูติบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพัน
และวางไว้ ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้
เขาในโรงแรม

ยอห์น 1:1 ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะ
ทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับ
พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

ยอห์น 7:41 คนอื่นๆก็พูดว่า «ท่านผู้นี้
เป็นพระคริสต์» แต่บางคนพูดว่า «พระ
คริสต์จะมาจากกาลิลีหรือ

42 พระคัมภีร์กล่าวไว้มิ ใช่หรือว่า พระคริสต์
จะมาจากเชื้อสายของดาวิด และมาจากหมู่
บ้านเบธเลเฮ็มซึ่งดาวิดเคยอยู่นั้น»

1 เปโตร 1:20 แท้จริงพระเจ้าได้ทรงด�าริ
พระคริสต์นั้นไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่
ทรงให้พระคริสต์ปรากฏพระองค์ ในวาระ
สุดท้ายนี้ เพื่อท่านทั้งหลาย

21 เพราะพระคริสต์ท่านจึงเชื่อในพระเจ้า 
ผู้ทรงบันดาลพระคริสต์ ให้ฟื้นจากความ

ตาย และทรงประทานสง่าราศีแก่พระองค์ 
เพื่อให้ความเชื่อและความหวังใจของท่าน
ด�ารงอยู่ ในพระเจ้า

ดูที่: นางรูธ 4:11; 1 พงศาวดาร 4:4; เพลงสดุดี 102:25-27; เพลงสดุดี 132:6; 
สุภาษิต 8:22-31; อิสยาห์ 9:6,7; อิสยาห์ 11:1; อิสยาห์ 53:2; เอเสเคียล 17:22-
24; เอเสเคียล 34:23,24; เอเสเคียล 37:22-25; อาโมส 9:11; เศคาริยาห์ 9:9; 

ลูกา 23:38; ยอห์น 1:1-3; ยอห์น 19:14-22; ฮีบรู 13:8; ยอห์น 1:1; วิวรณ์ 
1:11-18; วิวรณ์ 19:16; วิวรณ์ 21:6.

B12 ความสมบูรณ์แบบของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

มีคาห์ 5:3 ดังนั้น พระองค์จะทรงมอบ
เขาไว้จนถึงเวลาที่หญิงผู้เจ็บครรภ์จะคลอด
บุตร แล้วบรรดาพี่น้องที่เหลืออยู่จะกลับ
มายังคนอิสราเอล

4 และพระองค์จะทรงยืนมั่น ทรงเลี้ยงดูด้วย
พระก�าลังแห่งพระเยโฮวาห์ ด้วยสง่าราศี
แห่งพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
พระองค์ และเขาทั้งหลายอยู่ ได้ เพราะ
บัดนี้พระองค์จะทรงเป็นใหญ่ตลอดจนถึง
ที่สุดท้ายปลายพิภพ

มัทธิว 1:21 เธอจะประสูติบุตรชาย แล้ว
เจ้าจะเรียกนามของท่านว่า เยซู เพราะว่า
ท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอด
จากความผิดบาปของเขา»

ลูกา 1:32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และ
จะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด 
พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรง
ประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของ
ท่านให้แก่ท่าน

ยอห์น 10:16 แกะอื่นซึ่งมิ ได้เป็นของคอก
นี้เราก็มีอยู่ แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วย 
และแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเรา แล้วจะ
รวมเป็นฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว

มีคาห์

มีคาห์ 5 มีคาห์ 5 
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ยอห์น 10:27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของ
เรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้น
ตามเรา

28 เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้น
จะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ ใดแย่งชิง
แกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้

29 พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เรา
เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ ใดสามารถชิง
แกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของ
เราได้

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

ดูที่: #1; #2; #3; มัทธิว 25:31; ยอห์น 14:9-11; 2 โครินธ์ 6:16; วิวรณ์ 1:13-
18; วิวรณ์ 12:1,2.

B04 ความเป็นพระเจ้าของพระเมสิอาห์
E24 พระเมสิอาห์จักน�ามาซ่ึงสันติ

มีคาห์ 5:5 พระองค์ผู้นี้จะเป็นสันติสุข
 
ยอห์น 14:27 เรามอบสันติสุขไว้ ให้แก่

ท่านแล้ว สันติสุขของเราที่ ให้แก่ท่านนั้น 
เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ ใจของ
ท่านวิตกและอย่ากลัวเลย

โรม 16:20 ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุข
จะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้า
ของท่านทั้งหลาย ขอพระคุณของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงอยู่กับ
ท่านทั้งหลายเถิด เอเมน

เอเฟซัส 2:14 เพราะว่าพระองค์ทรงเป็น
สันติสุขของเรา เป็นผู้ทรงกระท�าให้ทั้งสอง
ฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทรงรื้อ
ก�าแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลง

โคโลสี 1:20 และโดยพระองค์นั้นให้
สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระองค์เอง โดย
พระองค์นั้นข้าพเจ้าพูดได้ว่า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะ
อยู่ ในแผ่นดินโลกหรือในท้องฟ้า พระองค์
ทรงท�าให้มีสันติภาพโดยพระโลหิตแห่ง
กางเขนของพระองค์

ฮีบรู 13:20 บัดนี้ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข 
ผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าของเราเป็นขึ้น
มาจากความตาย คือผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่
ยิ่งใหญ่ โดยพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรัน
ดร์นั้น

ดูที่: เพลงสดุดี 72:7; อิสยาห์ 9:6,7; ลูกา 2:14; ยอห์น 14:27; ยอห์น 16:33; 
โรม 3:17; 2 โครินธ์ 13:11; เอเฟซัส 2:14-17; ฟีลิปปี 4:9; 1 เธสะโลนิกา 5:23; 

2 เธสะโลนิกา 3:16; ฮีบรู 7:2.

E21 พระเมสิอาห์จักให้อภัยคนบาป
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

มีคาห์ 7:15 ดังในสมัยเมื่อเจ้าออกจาก
แผ่นดินอียิปต์ เราจะส�าแดงสิ่งมหัศจรรย์
แก่เขา

16 ประชาชาติทั้งหลายจะแลเห็นและอับอาย
ด้วยอานุภาพทั้งสิ้นของเขาทั้งหลาย เขาทั้ง
หลายจะเอามือปิดปากไว้และหูของเขาจะ
หนวกไป

17 เขาทั้งหลายจะเลียผงคลีเหมือนอย่างงู เขา
จะเคลื่อนตัวออกจากรูของเขาดุจหนอนบน
แผ่นดินโลก เขาจะตระหนกตกใจพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเรา เนื่องด้วยเจ้า เขาทั้ง

มีคาห์

มีคาห์ 5 มีคาห์ 5 & 7
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หลายจะกลัว
18 ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ 

ผู้ทรงยกโทษความชั่วช้า และทรงให้
อภัยการละเมิดแก่คนที่เหลืออยู่อันเป็น
มรดกของพระองค์ พระองค์มิ ได้ทรงถือ
พระพิ โรธเนืองนิตย์ เพราะว่าพระองค์ทรง
พอพระทัยในความเมตตา

19 พระองค์จะทรงหันกลับมาอีก พระองค์จะ
ทรงเมตตาเราทั้งหลาย พระองค์จะทรง
เหยียบความชั่วช้าของเราไว้ พระองค์จะทรง
เหวี่ยงบาปทั้งหลายของเขาลงไปในที่ลึก
ของทะเล

20 พระองค์จะทรงส�าแดงความจริงให้ประจักษ์
แก่ยาโคบ และความเมตตาต่ออับราฮัม ดัง
ที่พระองค์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของ
เราตั้งแต่สมัยโบราณกาล

2 พงศาวดาร 7:14 ถ้าประชาชนของ
เราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะ
ถ่อมตัวลง และอธิษฐาน และแสวงหาหน้า
ของเรา และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็
จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของ
เขา และจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย

อิสยาห์ 55:7 ให้คนชั่วละทิ้งทางของเขา 
และคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขา 
ให้เขากลับยังพระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์
จะทรงเมตตาเขา และยังพระเจ้าของเรา 
เพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือ

เพลงคร�่าครวญ 3:32 แม้พระองค์ทรง
กระท�าให้เกิดความเศร้าโศก พระองค์จะ
ทรงพระกรุณาตามความเมตตาอันล้นเหลือ
ของพระองค์

โฮเชยา 3:5 ภายหลังวงศ์วานอิสราเอลจะ
กลับมา และแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขา และแสวงดาวิดกษัตริย์ของเขา
ทั้งหลาย และในกาลต่อไปเขาจะมีความ
ย�าเกรงต่อพระเยโฮวาห์และต่อความดีของ

พระองค์

เศคาริยาห์ 10:6 เราจะหนุนก�าลังวงศ์วาน
ของยูดาห์ และเราจะช่วยวงศ์วานของโย
เซฟให้รอด เราจะน�าเขากลับมาอีกเพื่อให้
เขาได้อาศัยอยู่เพราะเราสงสารเขา และเขา
จะเป็นเหมือนอย่างว่าเรามิ ได้ทอดทิ้งเขา 
เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 
เราจะฟังเขา

มัทธิว 18:21 ขณะนั้นเปโตรมาทูล
พระองค์ว่า «พระองค์เจ้าข้า หากพี่น้องของ
ข้าพระองค์จะกระท�าผิดต่อข้าพระองค์เรื่อย
ไป ข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขา
สักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือ»

22 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า «เรามิ ได้ว่าเพียง
เจ็ดครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดครั้งคูณด้วยเจ็ดสิบ

ลูกา 7:49 ฝ่ายคนทั้งหลายที่เอนกาย
อยู่ด้วยกันกับพระองค์ เริ่มนึกในใจว่า «คน
นี้เป็นใครแม้ความผิดบาปก็ยกให้ ได้»

ฮีบรู 10:16 `»นี่คือพันธสัญญาซึ่งเรา
จะกระท�ากับเขาทั้งหลายภายหลังสมัยนั้น» 
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส «เราจะบรรจุราช
บัญญัติของเราไว้ ในจิตใจของเขาทั้งหลาย 
และจะจารึกมันไว้ที่ ในดวงใจของเขาทั้ง
หลาย

17 และจะไม่จดจ�าบาปและความชั่วช้าของเขา
อีกต่อไป»›

1 เปโตร 2:10 เมื่อก่อนท่านทั้งหลายหา
เป็นชนชาติ ไม่ แต่บัดนี้ท่านเป็นชนชาติ
ของพระเจ้าแล้ว เมื่อก่อนท่านทั้งหลายหา
ได้รับพระกรุณาไม่ แต่บัดนี้ท่านได้รับพระ
กรุณาแล้ว

ดูที่: #1; #2; #3; #5; เพลงสดุดี 103:3.

มีคาห์

มีคาห์ 7 มีคาห์ 7
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C01 การประสูติของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

H01 การกลับมาของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

ฮาบากุก 2:3 เพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลา
ที่ก�าหนดไว้ แต่ ในที่สุด มันก็จะกล่าวออก
มา มันไม่มุสา ถ้าดูช้าไป ก็จงคอยสักหน่อย 
มันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ล่าช้านัก

เพลงสดุดี 130:5 ข้าพเจ้าคอยพระเยโฮวาห์ 
จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่ และข้าพเจ้าหวัง
ในพระวจนะของพระองค์

6 จิตใจของข้าพเจ้าคอยองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่ง
กว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า ข้าพเจ้ากล่าวว่า 
ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า

อิสยาห์ 8:17 ข้าพเจ้าจะรอคอยพระเยโฮ
วาห์ ผู้ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จาก
วงศ์วานของยาโคบ และข้าพเจ้าจะคอยท่า
พระองค์

อิสยาห์ 46:13 เราจะน�าความชอบธรรมของ
เรามาใกล้ มันจะไม่ ไกลเลย และความรอด
ของเราจะไม่รอช้า เราจะใส่ความรอดที่ศิ
โยน เพื่ออิสราเอล สง่าราศีของเรา»

ลูกา 18:7 พระเจ้าจะไม่ทรงแก้แค้น
ให้คนที่พระองค์ ได้ทรงเลือกไว้ ผู้ร้องถึง
พระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือ พระองค์
จะอดพระทัยไว้ช้านานหรือ

8 เราบอกท่านทั้งหลายว่า พระองค์จะทรงแก้
แค้นให้เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา 
ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ»

ฮีบรู 10:37 `เพราะอีกไม่นานพระองค์ผู้
จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้า

2 เปโตร 3:9 องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ ได้ทรง
เฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ 

ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ ได้ทรงอด
กลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมา
ช้านาน ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ ใด
พินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้ง
ปวงกลับใจเสียใหม่

ดูที่: เพลงสดุดี 27:14; อิสยาห์ 30:18; เพลงคร�่าครวญ 3:25,26; มีคาห์ 7:7; 
ลูกา 2:25; 2 เธสะโลนิกา 2:6-8; ยากอบ 5:7,8.

E25 ระเมสิอาห์จักเป็นที่เช่ือถือและ 
สรรเสริญ

ฮาบากุก 2:4 ดูเถิด ผู้ที่จิตใจผยองขึ้นก็
ไม่เที่ยงธรรม แต่ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิต
ด�ารงอยู่ โดยความเชื่อ

โรม 1:17    เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความ
ชอบธรรมของพระเจ้าก็ ได้แสดงออก โดย
เริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตาม
ที่มีเขียนไว้แล้วว่า `คนชอบธรรมจะมีชีวิต
ด�ารงอยู่ โดยความเชื่อ›

กาลาเทีย 2:16 ก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ ใดเป็นคน
ชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามพระ
ราชบัญญัติ แต่ โดยความเชื่อในพระเยซู
คริสต์เท่านั้น ถึงเราเองก็มีความเชื่อในพระ
เยซูคริสต์ เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรม
โดยความเชื่อในพระคริสต์ ไม่ ใช่ โดยการ
ประพฤติตามพระราชบัญญัติ เพราะว่าโดย
การประพฤติตามพระราชบัญญัตินั้น `ไม่มี
ผู้หนึ่งผู้ ใดเป็นคนชอบธรรมได้เลย›

กาลาเทีย 3:11 แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่
แล้วว่า ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นผู้ชอบธรรม
ในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยพระราช
บัญญัติ ได้เลย เพราะว่า `คนชอบธรรมจะมี
ชีวิตด�ารงอยู่ โดยความเชื่อ›

12 แต่พระราชบัญญัติ ไม่ ได้อาศัยความเชื่อ 

ฮาบากุก 2 ฮาบากุก 2

ฮาบากุก
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เพราะ `ผู้ที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติ ก็
จะได้ชีวิตด�ารงอยู่ โดยพระราชบัญญัตินั้น›

ฮีบรู 10:38 แต่คนชอบธรรมจะมีชีวิต
ด�ารงอยู่ โดยความเชื่อ และถ้าผู้ ใดเสื่อม
ถอย ใจของเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้น
เลย›

ดูที่: อิสยาห์ 53:11; เยเรมีย์ 23:5; มัทธิว 27:19; กิจการ 3:14; กิจการ 22:14; 
ยอห์น 2:1; ยอห์น 5:10-12.

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

ฮาบากุก 2:14 เพราะว่าพิภพจะเต็มไปด้วย
ความรู้ ในเรื่องสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ดัง
น�้าที่เต็มทะเล

อิสยาห์ 11:9 สัตว์เหล่านั้นจะไม่ท�าให้เจ็บ
หรือจะท�าลายทั่วภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา 
เพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้
เรื่องของพระเยโฮวาห์ ดั่งน�้าปกคลุมทะเล
อยู่นั้น

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 15:4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มี
ผู้ ใดบ้างที่จะไม่ย�าเกรงพระองค์ และไม่
ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจ�าเพาะ
พระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษา

ของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว»

ดูที่: #1; เพลงสดุดี 67:1-7; เพลงสดุดี 72:19; เพลงสดุดี 86:9; เพลงสดุดี 
98:1-8; อิสยาห์ 6:3.

ฮาบากุก

ฮาบากุก 2 ฮาบากุก 2
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D05 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไถ่บาป
E18 พระเจ้าจักสถิตย์ ในคนของพระองค์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

เศฟันยาห ์3:9 ในคราวนัน้ เราจะใหป้ระชาชน
นัน้หนัไปใช้ภาษาบริสทุธิ ์เพ่ือวา่ทกุคนจะรอ้ง
ทลูออกพระนามพระเยโฮวาห์ และปรนนบิตั
พระองค์เปน็ใจเดยีวกนั

เศฟันยาห์ 3:10-11
เศฟันยาห ์3:12 เพราะเราจะเหลอืแต่คนที่

ทุกข์ยากและขดัสนไว้ ในทา่มกลางเจา้ เขา
จะวางใจในพระนามแหง่พระเยโฮวาห์

13 บรรดาคนที่เหลืออยู่ ในอิสราเอล เขาจะไม่
กระท�าความชั่วช้า และไม่กล่าวค�ามุสา และ
ในปากของเขานั้นจะหาลิ้นที่ล่อลวงก็ ไม่มี 
เพราะเขาทั้งหลายจะเที่ยวหากินและนอน
ลง และไม่มีผู้ ใดกระท�าให้เขากลัวเกรง

14 โอ บุตรสาวแห่งศิ โยนเอ๋ย จงร้องเพลงเสียง
ดัง โอ อิสราเอลเอ๋ย จงโห่ร้องเถิด จงเปรม
ปรีดิ์และลิงโลดด้วยเต็มใจของเจ้าเถิด โอ 
บุตรสาวแห่งเยรูซาเล็ม

15 พระเยโฮวาห์ทรงล้มเลิกการพิพากษา
ลงโทษเจ้าแล้ว พระองค์ทรงขับไล่ศัตรูของ
เจ้าออกไปแล้ว กษัตริย์แห่งอิสราเอลคือพระ
เยโฮวาห์ทรงอยู่ท่ามกลางเจ้า เจ้าจะไม่พบ
ความชั่วร้ายอีกต่อไป

16 ในวันนั้น เขาจะพูดกับเยรูซาเล็มว่า `อย่า
กลัวเลย› และพูดกับศิ โยนว่า `อย่าให้มือ
ของเจ้าอ่อนเพลียไป›

17 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่
ท่ามกลางเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์จะ
ทรงช่วยให้รอด พระองค์จะทรงเปรมปรีดิ์
เพราะเจ้าด้วยความยินดี พระองค์จะทรง
พ�านักในความรักของพระองค์ พระองค์จะ
ทรงเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดัง

เศฟันยาห์   3:18-19
เศฟันยาห์ 3:20 ในคราวนั้นเราจะน�าเจ้ากลับ

เข้ามา คือในคราวที่เรารวบรวมพวกเจ้าเข้า

ด้วยกัน เออ เราจะกระท�าให้เจ้ามีชื่อเสียง
และเป็นที่สรรเสริญในท่ามกลางบรรดา
ชนชาติทั้งหลายของโลก คือเมื่อเราให้เจ้า
กลับสู่สภาพเดิมต่อหน้าต่อตาเจ้า» พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

เอเสเคียล 37:24 ดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็น
กษัตริย์เหนือเขาทั้งหลาย และเขาทุกคนจะ
มีผู้เลี้ยงผู้เดียว เขาทั้งหลายจะด�าเนินตาม
ค�าตัดสินของเรา และรักษากฎเกณฑ์ของ
เรา และกระท�าตาม

25 เขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ ในแผ่นดินซึ่ง
บรรพบุรุษของเจ้าอาศัยอยู่ ซึ่งเราได้ ให้แก่
ยาโคบผู้รับใช้ของเรา ตัวเขาและลูกหลาน
ของเขาจะอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นนิตย์ และดา
วิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้าของเขาเป็น
นิตย์

มัทธิว 21:9 ฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้าง
หน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็พร้อมกันโห่
ร้องว่า «โฮซันนาแก่ราชโอรสของดาวิด `ขอ
ให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ โฮซันนา› ในที่
สูงสุด»

มัทธิว 26:61 กล่าวว่า «คนนี้ได้ว่า `เรา
สามารถจะท�าลายพระวิหารของพระเจ้า 
และจะสร้างขึ้นใหม่ ในสามวัน›»

62 มหาปุ โรหิตจึงลุกขึ้นถามพระองค์ว่า «ท่าน
จะไม่ตอบอะไรหรือ คนเหล่านี้เป็นพยาน
ปรักปร�าท่านด้วยเรื่องอะไร»

63 แต่พระเยซูทรงนิ่งอยู่ มหาปุ โรหิตจึงกล่าว
แก่พระองค์ว่า «เราให้ท่านปฏิญาณโดยอ้าง
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ให้บอกเราว่า 
ท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า
หรือไม่»

มัทธิว 27:12 แต่เมื่อพวกปุ โรหิตใหญ่
และพวกผู้ ใหญ่ ได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์ 
พระองค์มิ ได้ทรงตอบประการใด

เศฟันยาห์

เศฟันยาห์ 3 เศฟันยาห์ 3
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13 ปีลาตจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า «ซึ่งเขาได้
กล่าวความปรักปร�าท่านเป็นหลายประการนี้ 
ท่านไม่ ได้ยินหรือ»

14 แต่พระองค์ก็มิ ได้ตรัสตอบท่านสักค�าเดียว 
เจ้าเมืองจึงอัศจรรย์ ใจนัก

ลูกา 4:18 `พระวิญญาณแห่งองค์
พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะ
ว่าพระองค์ ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน 
พระองค์ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่
ชอกช�้าระก�าใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะ
ได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ

19 และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า›

ลูกา 24:47 และจะต้องประกาศใน
พระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่ 
และเรื่องยกบาปทั่วทุกประเทศ ตั้งต้นที่กรุง
เยรูซาเล็ม

ยอห์น 13:1 ก่อนถึงเทศกาลเลี้ยงปัส
กา เมื่อพระเยซูทรงทราบว่า ถึงเวลาแล้ว
ที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดา 
พระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซึ่งอยู่ ใน
โลกนี้ พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด

ยอห์น 15:11 นี้คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่าน
ทั้งหลายแล้ว เพื่อให้ความยินดีของเราด�ารง
อยู่ ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็ม
เปี่ยม

12 นี่แหละเป็นบัญญัติของเรา คือให้ท่านทั้ง
หลายรักซึ่งกันและกัน เหมือนดังที่เราได้รัก
ท่าน

13 ไม่มีผู้ ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการ
ที่ผู้หนึ่งผู้ ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตร
สหายของตน

โรม 8:37 แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรา

มีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ ได้ทรงรักเราทั้ง
หลาย

วิวรณ์ 15:4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มี
ผู้ ใดบ้างที่จะไม่ย�าเกรงพระองค์ และไม่
ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจ�าเพาะ
พระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษา
ของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว»

วิวรณ์ 19:1 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังกึกก้องของฝูงชน
จ�านวนมากในสวรรค์ร้องว่า «อาเลลูยา 
ความรอด สง่าราศี พระเกียรติ และฤทธิ์
เดชจงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของ
เรา

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; อิสยาห์ 62:1-7; อิสยาห์ 65:19; เยเรมีย์ 32:41; มัทธิว 
28:18,19; กิจการ 6:7; กิจการ 9:15; วิวรณ์ 19:7.

เศฟันยาห์
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E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

ฮักกัย 2:6 เพราะพระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสดังนี้ว่า อีกสักหน่อย เราจะเขย่า
ท้องฟ้าและโลก ทะเลและแผ่นดินแห้ง อีก
ครั้งหนึ่ง

7 เราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้น เพื่อความ
ปรารถนาของประชาชาติทั้งสิ้นจะได้เข้ามา 
เราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศี พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้แหละ

8 เงินเป็นของเรา และทองค�าเป็นของเรา 
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้แหละ

9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า สง่าราศีของ
พระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้น 
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า และเราจะให้
เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้»

ปฐมกาล 49:10 ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยู
ดาห์ หรือผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติจะไม่ขาด
ไปจากหว่างเท้าของเขา จนกว่าชี โลห์จะมา 
และชนชาติทั้งหลายจะรวบรวมเข้ากับผู้นั้น

ยอห์น 1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเรา
ทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่า
ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระ
บิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

โรม 14:17 เพราะว่าอาณาจักรของ
พระเจ้านั้นไม่ ใช่การกินและการดื่ม แต่
เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความ
ชื่นชมยินดี ในพระวิญญาณบริสุทธิ์

2 โครินธ์ 3:9 เพราะว่าถ้าการรับใช้ส�าหรับ
ปรับโทษยังมีรัศมี การรับใช้ส�าหรับความ

ชอบธรรมก็ยิ่งมีรัศมีมากกว่านั้นอีก
10 อันที่จริงรัศมีซึ่งได้ทรงประทานให้นั้นก็อับ

แสงไปแล้ว เพราะถูกรัศมีอันเลิศประเสริฐ
นั้นได้ส่องข่มเสียหมด

วิวรณ์ 21:2 ข้าพเจ้า คือยอห์น ได้
เห็นเมืองบริสุทธิ์ คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ 
เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้าและจากสวรรค์ 
กรุงนี้ ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว เหมือน
อย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้ส�าหรับสามี

3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากสวรรค์ว่า 
«ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์
แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับเขา เขาจะเป็น
ชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเองจะ
ประทับอยู่กับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้า
ของเขา

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; ลูกา 21:10,11.

C01 การประสูติของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

ฮักกัย 2:23 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า ในวันนั้นเราจะรับเจ้า โอ เศรุบบาเบล 
บุตรชายเชอัลทิเอล ผู้รับใช้ของเราเอ๋ย พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะกระท�าเจ้าให้เป็นดัง
แหวนตรา เพราะเราได้เลือกสรรเจ้าแล้ว 
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้แหละ»

ลูกา 3:23 เมื่อพระเยซูทรงมีพระ
ชนมายุประมาณสามสิบพรรษา (ตามความ
คาดหมายของคนทั้งหลาย) เข้าใจว่าเป็น
บุตรโยเซฟ ซึ่งเป็นบุตรเฮลี

24 ซึ่งเป็นบุตรมัทธัต ซึ่งเป็นบุตรเลวี ซึ่งเป็น
บุตรเมลคี ซึ่งเป็นบุตรยันนาย ซึ่งเป็นบุตร
โยเซฟ

25 ซึ่งเป็นบุตรมัทธาธีอัส ซึ่งเป็นบุตรอาโมส 
ซึ่งเป็นบุตรนาฮูม ซึ่งเป็นบุตรเอสลี ซึ่งเป็น

ฮักกัย

ฮักกัย 2 ฮักกัย 2
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บุตรนักกาย
26 ซึ่งเป็นบุตรมาอาท ซึ่งเป็นบุตรมัทธาธีอัส 

ซึ่งเป็นบุตรเสเมอิน ซึ่งเป็นบุตรโยเซฟ ซึ่ง
เป็นบุตรยูดาห์

27 ซึ่งเป็นบุตรโยอานาห์ ซึ่งเป็นบุตรเรซา ซึ่ง
เป็นบุตรเศรุบบาเบล ซึ่งเป็นบุตรเซลาทิ
เอล ซึ่งเป็นบุตรเนรี

ฮักกัย

ฮักกัย 2
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E17 พระเมสิอาห์จักสร้างอาณาจักรส�าหรับ
พระเจ้า

E19 พระเมสิอาห์จักคอยปลอบประโลม
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์
      .
เศคาริยาห์ 1:16 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์

จึงตรัสว่า เรากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มด้วย
ความกรุณา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า 
จะต้องสร้างนิเวศของเราขึ้นไว้ ในนั้น และ
ขึงเชือกวัดไว้เหนือกรุงเยรูซาเล็ม

17 จงร้องอีกว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้
ว่า เมืองทั้งหลายของเราจะไพบูลย์ท่วมท้น
ไปด้วยความมั่งคั่งอีก และพระเยโฮวาห์จะ
ปลอบศิ โยน และเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็ม
อีกครั้งหนึ่ง›»

อิสยาห์ 40:1 พระเจ้าของเจ้าตรัสว่า «จง
เล้าโลม จงเล้าโลมชนชาติของเรา

2 จงพูดกับเยรูซาเล็มอย่างเห็นใจ และจง
ประกาศแก่เมืองนั้นว่า การสงครามของเธอ
สิ้นสุดลงแล้ว และความชั่วช้าของเธอก็อภัย
เสียแล้ว เพราะเธอได้รับโทษจากพระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์แล้ว เป็นสองเท่าของ
ความบาปผิดของเธอ»

อิสยาห์ 40:9 โอ ศิ โยนเอ๋ย ผู้น�าข่าวดี เจ้า
จงขึ้นไปบนภูเขาสูง โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย ผู้น�า
ข่าวดี จงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มก�าลัง จง
เปล่งเสียงเถิด อย่ากลัวเลย จงกล่าวแก่หัว
เมืองแห่งยูดาห์ว่า «ดูเถิด นี่พระเจ้าของ
เจ้า»

อิสยาห์ 66:13 ดั่งผู้ที่มารดาของตนเล้าโลม 
เราจะเล้าโลมเจ้าเช่นนั้น และเจ้าจะรับการ
เล้าโลมในเยรูซาเล็ม

มัทธิว 9:35 พระเยซูจึงเสด็จด�าเนินไป

ตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสั่งสอน
ในธรรมศาลาของเขา ประกาศข่าวประเสริฐ
แห่งอาณาจักรนั้น ทรงรักษาโรคและความ
ป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หาย

ลูกา 4:43 แต่พระองค์ตรัสแก่เขา
ว่า «เราต้องไปประกาศเรื่องอาณาจักรของ
พระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วย เพราะว่าที่เราได้รับ
ใช้มาก็เพราะเหตุนี้เอง»

กิจการ 1:8 แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับ
พระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่าน
ทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุง
เยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย 
และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก»

กิจการ 5:16 ประชาชนได้ออกมาจาก
เมืองที่อยู่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม พาคน
ป่วยและคนที่มีผี โสโครกเบียดเบียนมา
และทุกคนก็หาย

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

E18 พระเจ้าจักสถิตย์ ในคนของพระองค์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์
       
เศคาริยาห์ 2:1-2
เศคาริยาห์ 2:3 และดูเถิด ทูตสวรรค์ที่ ได้

สนทนากับข้าพเจ้าก็ก้าวออกไป และทูต
สวรรค์อีกองค์หนึ่งก็ก้าวออกไปพบกับท่าน

4 และบอกท่านว่า «วิ่งซิ บอกชายหนุ่มคน
นั้นว่า `จะมีคนมาอาศัยอยู่ ในเยรูซาเล็ม

เศคาริยาห์

เศคาริยาห์ 1 เศคาริยาห์ 1 & 2



398

อย่างกับชนบทที่ ไม่มีก�าแพงล้อม เพราะว่า
ประชาชนและสัตว์เลี้ยงในนั้นจะมีมากมาย

5 เพราะว่าเราจะเป็นเหมือนก�าแพงเพลิงล้อม
เธอไว้ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า และเราจะเป็น
สง่าราศี ในเมืองนั้น

เศคาริยาห์ 2:6-9
เศคาริยาห์ 2:10 โอ บุตรสาวแห่งศิ โยนเอ๋ย 

จงร้องเพลงและร่าเริงเถิด เพราะดูเถิด เรา
มาและจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

11 และประชาชาติเป็นอันมากจะสมทบกันเข้า
เป็นฝ่ายพระเยโฮวาห์ ในวันนั้น และจะเป็น
ประชาชนของเรา และเราจะอยู่ท่ามกลาง
เจ้าทั้งหลาย และเจ้าจะทราบว่าพระเยโฮ
วาห์จอมโยธาได้ ใช้ข้าพเจ้ามายังเจ้า

12 และพระเยโฮวาห์จะทรงรับยูดาห์เป็นมรดก 
เป็นส่วนของพระองค์ ในแผ่นดินบริสุทธิ์ 
และจะเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่ง»

13 บรรดาเนื้อหนังเอ๋ย จงนิ่งสงบอยู่ต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ทรง
ตื่นและเสด็จจากที่ประทับอันบริสุทธิ์ของ
พระองค์แล้ว

เพลงสดุดี 40:7 แล้วข้าพระองค์ทูลว่า 
«ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว พระเจ้าข้า ใน
หนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์

ลูกา 2:32 เป็นสว่างส่องแสงแก่คน
ต่างชาติและเป็นสง่าราศีของพวกอิสราเอล 
ชนชาติของพระองค์»

ยอห์น 8:14 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า 
«แม้เราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเอง ค�าพยาน
ของเราก็เป็นความจริง เพราะเรารู้ว่าเรามา
จากไหนและจะไปที่ ไหน แต่พวกท่านไม่รู้
ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ ไหน

ยอห์น 8:42 พระเยซูตรัสกับเขาว่า «ถ้า
พระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้ว ท่านก็
จะรักเรา เพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่

แล้ว เรามิ ได้มาตามใจชอบของเราเอง แต่
พระองค์นั้นทรงใช้เรามา

ยอห์น 14:28 ท่านได้ยินเรากล่าวแก่ท่าน
ว่า `เราจะจากไปและจะกลับมาหาท่านอีก› 
ถ้าท่านรักเรา ท่านก็จะชื่นชมยินดีที่เราว่า 
`เราจะไปหาพระบิดา› เพราะพระบิดาของ
เราทรงเป็นใหญ่กว่าเรา

กิจการ 9:15 ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ตรัสกับท่านว่า «จงไปเถิด เพราะว่าคนนั้น
เป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้ ส�าหรับจะ
น�านามของเราไปยังประชาชาติ กษัตริย์และ
ชนชาติอิสราเอล

โรม 3:29    หรือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้า
ของยิวพวกเดียวเท่านั้นหรือ พระองค์ ไม่
ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วยหรือ 
ถูกแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของชน
ต่างชาติด้วย

โรม 11:25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาใน
ข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือ
เรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้เข้ามา
ครบจ�านวน

โรม 15:8    เพราะข้าพเจ้าหมายว่า พระคริสต์
ได้ทรงรับใช้มายังพวกที่เข้าสุหนัตเพื่อ
เห็นแก่ความจริงของพระเจ้า เพื่อจะทรง
ยืนยันพระสัญญาที่ประทานไว้กับบรรดา
บรรพบุรุษนั้น

9 และเพื่อให้คนต่างชาติ ได้ถวายพระ
เกียรติยศแด่พระเจ้าเพราะพระเมตตาของ
พระองค์ ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `เพราะ
เหตุนี้ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์
ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และร้องเพลง
สรรเสริญพระนามของพระองค์›

10 และมีค�ากล่าวอีกว่า `ประชาชาติทั้งหลาย

เศคาริยาห์

เศคาริยาห์ 2 เศคาริยาห์ 2
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เอ๋ย จงชื่นชมยินดีกับประชาชนของ
พระองค์›

11 แล้วยังมีค�ากล่าวอีกว่า `ประชาชาติทั้งปวง
เอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด 
และให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์›

12 และอิสยาห์กล่าวอีกว่า `รากแห่งเจสซีจะ
มา คือผู้จะทรงบังเกิดมาครอบครองบรรดา
ประชาชาติ ประชาชาติทั้งหลายจะวางใจใน
พระองค์›

ฮีบรู 9:27 มีข้อก�าหนดส�าหรับมนุษย์
ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่ง และหลังจาก
นั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด

28 พระคริสต์จึงต้องถวายพระองค์เองหนหนึ่ง 
เพื่อจะได้ทรงรับเอาความบาปของคนเป็น
อันมาก แล้วพระองค์จะทรงปรากฏครั้งที่
สองปราศจากความบาปแก่บรรดาคนที่คอย
พระองค์ ให้เขาถึงความรอดฉันนั้น

ฮีบรู 10:7 แล้วข้าพระองค์ทูลว่า 
«ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว พระเจ้าข้า เพื่อ
จะกระท�าตามน�้าพระทัยพระองค์» ( ใน
หนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์)›

วิวรณ์ 3:11 ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว จงยึด
มั่นในสิ่งที่เจ้ามี เพื่อไม่ ให้ผู้ ใดชิงเอามงกุฎ
ของเจ้าไปได้

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 16:15 จงดูเถิด เราจะมาเหมือน
ขโมย ผู้ที่เฝ้าระวังให้ดีและรักษาเสื้อผ้าของ
ตนจะเป็นสุข เกลือกว่าผู้นั้นจะเดินเปลือย
กาย และคนทั้งหลายจะได้เห็นความน่า

ละอายของเขา
วิวรณ์ 22:7 ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว ผู้

ใดที่ถือรักษาค�าพยากรณ์ ในหนังสือนี้ก็
เป็นสุข

วิวรณ์ 22:12 ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว และ
จะน�าบ�าเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทน
การกระท�าของทุกคน

วิวรณ์ 22:17 พระวิญญาณและเจ้าสาว
ตรัสว่า «เชิญมาเถิด» และให้ผู้ที่ ได้ยินกล่าว
ว่า «เชิญมาเถิด» และให้ผู้ที่กระหายเข้ามา 
ผู้ ใดมี ใจปรารถนา ก็ ให้ผู้นั้นมารับน�้าแห่ง
ชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย

วิวรณ์ 22:20 พระองค์ผู้ทรงเป็นพยานใน
เหตุการณ์ทั้งปวงนี้ ตรัสว่า «แน่นอน เราจะ
มาโดยเร็ว» เอเมน พระเยซูเจ้า ขอให้เป็น
เช่นนั้น เชิญเสด็จมาเถิด

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; ยอห์น 17:13; กิจการ 10:45; กิจการ 11:1,18; ฮีบรู 
10:9; 1 เปโตร 5:4.

C01 การประสูติของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

D05 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไถ่บาป
D10 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้พิพากษา
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

เศคาริยาห์ 3:1 แล้วท่านได้แสดงให้ข้าพเจ้า
เห็นโยชูวามหาปุ โรหิต ซึ่งยืนอยู่หน้าทูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ และซาตานยืนอยู่
ข้างขวามือของท่าน จะขัดขวางท่าน

2 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า «โอ 
ซาตาน พระเยโฮวาห์ตรัสห้ามเจ้าเถอะ พระ
เยโฮวาห์ผู้ทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มทรง

เศคาริยาห์

เศคาริยาห์ 2 เศคาริยาห์ 2 & 3
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ห้ามเจ้าเถิด นี่ ไม่ ใช่ดุ้นฟืนที่ฉวยออกมา
จากไฟดอกหรือ»

3 ฝ่ายโยชูวานั้นสวมเครื่องแต่งกายสกปรก 
ยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์

4 และทูตสวรรค์จึงบอกผู้ที่ยืนอยู่ข้างหน้า
ท่านว่า «จงเปลื้องเครื่องแต่งกายที่สกปรก
จากท่านเสีย» และทูตสวรรค์พูดกับท่านว่า 
«ดูเถิด เราได้เอาความชั่วช้าออกไปเสียจาก
เจ้าแล้ว และเราจะประดับตัวเจ้าด้วยเสื้อผ้า
อันสะอาด»

5 และข้าพเจ้าว่า «จงให้เขาทั้งหลายเอาผ้า
มาลาสะอาดมาโพกศีรษะของท่าน» เขาจึง
เอาผ้ามาลาสะอาดมาโพกศีรษะของท่าน 
และสรวมเครื่องแต่งกายให้ท่าน และทูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ยืนอยู่

เศคาริยาห์  3:6-7
เศคาริยาห์ 3:8 โอ โยชูวามหาปุโรหิต จง

ฟังเถิด เจ้าและสหายของเจ้าผู้ที่นั่งอยู่
ข้างหน้าเจ้า เพราะคนเหล่านี้เป็นหมาย
ส�าคัญ ดูเถิด เราจะน�าผู้รับใช้ของเรามา 
คือ พระอังกูร

9 เพราะว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จง
ดูศิลาซึ่งเราตั้งไว้หน้าโยชูวา เป็นศิลาก้อน
เดียวที่มีเจ็ดตา ดูเถิด เราจะสลักบนศิลา
นั้น และเราจะเปลื้องความชั่วช้าของแผ่น
ดินนี้ออกไปเสียในวันเดียว

10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั้นเจ้า
ทุกคนจะเชิญเพื่อนบ้านของเจ้าให้มาใต้เถา
องุ่นและใต้ต้นมะเดื่อ»

มัทธิว 22:11 แต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จ
ทอดพระเนตรแขก ก็เห็นผู้หนึ่งมิ ได้สวม
เสื้อส�าหรับงาน

12 ท่านจึงรับสั่งถามเขาว่า `สหายเอ๋ย เหตุไฉน
ท่านจึงมาที่นี่ โดยไม่สวมเสื้อส�าหรับงาน
สมรส› ผู้นั้นก็นิ่งอยู่พูดไม่ออก

ลูกา 1:32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และ
จะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด 
พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรง

ประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของ
ท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

โรม 16:20 ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุข
จะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้า
ของท่านทั้งหลาย ขอพระคุณของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงอยู่กับ
ท่านทั้งหลายเถิด เอเมน

เอเฟซัส 6:11 จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของ
พระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญา
มารได้

12 เพราะว่าเราไม่ ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและ
เลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพ
ผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลก
นี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้า
อากาศ

13 เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของ
พระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่ว
ร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะยืนมั่นได้

1 ยอห์น 3:8 ผู้ที่กระท�าบาปก็มาจากพญา
มาร เพราะว่าพญามารได้กระท�าบาปตั้งแต่
เริ่มแรก พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมา
ปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงท�าลาย
กิจการของพญามารเสีย

วิวรณ์ 4:4 และล้อมรอบพระที่นั่งนั้น
มีที่นั่งอีกยี่สิบสี่ที่นั่ง และข้าพเจ้าได้เห็นผู้
อาวุโสยี่สิบสี่คนนั่งอยู่บนที่นั่งเหล่านั้น ทุก
คนนุ่งห่มเสื้อสีขาว และสวมมงกุฎทองค�า
บนศีรษะ

วิวรณ์ 4:10 ผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่นั้นก็ทรุด
ตัวลงจ�าเพาะพระพักตร์พระองค์ ผู้ประทับ
บนพระที่นั่งนั้น และนมัสการพระองค์
ผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ และ

เศคาริยาห์
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ถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่า
11 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรง

สมควรที่จะได้รับค�าสรรเสริญ พระเกียรติ 
และฤทธิ์เดช เพราะว่าพระองค์ ได้ทรงสร้าง
สรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงนั้น
ก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและด�ารงอยู่ตามชอบ
พระทัยของพระองค์

วิวรณ์ 7:9 ต่อจากนั้นมา ข้าพเจ้าก็
มองดู และดูเถิด คนมากมาย ถ้ามีผู้ ใดจะ
นับประมาณมิ ได้เลย มาจากทุกชาติ ทุก
ตระกูล ประชากร และทุกภาษา คนเหล่า
นั้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้า
พระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก

10 คนเหล่านั้นร้องเสียงดังว่า «ความรอดมี
อยู่ที่พระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่ง 
และมีอยู่ที่พระเมษโปดก»

11 และทตูสวรรค์ทัง้ปวงทีย่นืรอบพระทีน่ัง่ รอบ
ผูอ้าวโุส และรอบส่ิงทีม่ชีีวติอยู่ทัง้ส่ีนัน้ ก้มลง
กราบหนา้พระทีน่ัง่ และนมสัการพระเจ้า

12 กล่าวว่า «เอเมน ความสรรเสริญ สง่าราศี 
ปัญญา การขอบพระคุณ พระเกียรติ อ�านาจ 
และฤทธิ์เดช จงมีแด่พระเจ้าของเราตลอด
ไปเป็นนิตย์ เอเมน»

13 และคนหนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นถามข้าพเจ้า
ว่า «คนที่สวมเสื้อสีขาวเหล่านี้คือใคร และ
มาจากไหน»

14 ข้าพเจ้าตอบท่านว่า «ท่านเจ้าข้า ท่านก็
ทราบอยู่แล้ว» ท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า «คน
เหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครั้ง
ใหญ่ พวกเขาได้ช�าระล้างเสื้อผ้าของเขาใน
พระโลหิตของพระเมษโปดกจนเสื้อผ้านั้น
ขาวสะอาด

วิวรณ์ 19:8 และทรงโปรดให้มเหสีสวม
ผ้าป่านเนื้อละเอียด สะอาดและขาว เพราะ
ผ้าป่านเนื้อละเอียดนั้นเป็นความชอบธรรม
ของพวกวิสุทธิชน»

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; อิสยาห์ 6:2,3; อิสยาห์ 64:6; เศคาริยาห์ 6:11-13.

D03 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
บาทหลวง

E17 พระเมสิอาห์จักสร้างอาณาจักรส�าหรับ
พระเจ้า

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

  
เศคาริยาห์ 6:12 และกล่าวแก่เขาว่า `พระ

เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด 
ชายผู้ที่มีชื่อว่าพระอังกูร เพราะท่านจะ
ไพบูลย์ ในสถานที่ของท่าน และจะสร้าง
พระวิหารของพระเยโฮวาห์

13 ท่านผู้นี้แหละจะเป็นผู้สร้างพระวิหาร
ของพระเยโฮวาห์ และจะรับเกียรติศักดิ์ 
และจะประทับและปกครองอยู่บนราช
บัลลังก์ของท่าน และท่านจะเป็นปุโรหิต
อยู่บนราชบัลลังก์ของท่าน และการหารือ
กันอย่างสันติจะมีอยู่ระหว่างท่านทั้ง
สอง›

15 บรรดาผู้ที่อยู่ห่างไกลจะมาช่วยสร้างพระ
วิหารของพระเยโฮวาห์ และท่านทั้งหลาย
จะทราบว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงใช้
ข้าพเจ้ามายังท่าน ถ้าท่านทั้งหลายจะเชื่อ
ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านอย่างเคร่งครัด สิ่งนี้จะเป็นไปดัง
กล่าวนั้น»

มัทธิว 12:6 แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า 
ที่นี่มีผู้หนึ่งเป็นใหญ่กว่าพระวิหารอีก

มัทธิว 26:61 กล่าวว่า «คนนี้ได้ว่า `เรา
สามารถจะท�าลายพระวิหารของพระเจ้า 
และจะสร้างขึ้นใหม่ ในสามวัน›»

ลูกา 1:31 ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และ
คลอดบุตรชายคนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า 
เยซู

32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็น
บุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซึ่งเป็นองค์

เศคาริยาห์
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พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของ
ดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน

33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบ
สืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รู้จักสิ้นสุดเลย»

ยอห์น 2:19 พระเยซูจึงตรัสตอบเขาทั้ง
หลายว่า «ท�าลายวิหารนี้เสีย แล้วเราจะยก
ขึ้นในสามวัน»

20 พวกยิวจึงทูลว่า «พระวิหารนี้เขาสร้างถึงสี่
สิบหกปีจึงส�าเร็จ และท่านจะยกขึ้นใหม่ ใน
สามวันหรือ»

21 แต่พระวิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือพระ
กายของพระองค์

ยอห์น 17:1 พระเยซูตรัสดังนั้นแล้ว 
พระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้า
และตรัสว่า «พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้ว 
ขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ ได้รับ
เกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่
พระองค์

2 ดังที่พระองค์ ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมี
อ�านาจเหนือเนื้อหนังทั้งสิ้น เพื่อให้พระ
บุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนทั้งปวงที่
พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น

3 และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จัก
พระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์
เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรง
ใช้มา

กิจการ 2:39 ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่
ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วย และ
แก่คนทั้งหลายที่อยู่ ไกล คือทุกคนที่องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมา
เฝ้าพระองค์»

กิจการ 15:14 ซี โมนได้บอกแล้วว่า 
พระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้ง
แรก เพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจาก
เขาทั้งหลายเพื่อพระนามของพระองค์

15 ค�าของศาสดาพยากรณ์ก็สอดคล้องกับเรื่อง
นี้ ดังที่ ได้เขียนไว้แล้วว่า

16 `ภายหลังเราจะกลับมา และจะสร้าง
พลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ ที่
ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีก และจะตั้งขึ้น
ใหม่

17 เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็น
เจ้า คือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเขาเรียกด้วย
นามของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระท�า
สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ได้ตรัสไว้

2 โครินธ์ 6:16 วิหารของพระเจ้าจะตกลง
อะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าท่านเป็น
วิหารของพระเจ้าผู้ทรงด�ารงพระชนม์ ดังที่
พระเจ้าตรัสไว้ว่า `เราจะอยู่ ในเขาทั้งหลาย 
และจะด�าเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็น
พระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชาชน
ของเรา›

เอเฟซัส 2:19 เหตุฉะนั้นบัดนี้ท่านจึง
ไม่ ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไป แต่ว่า
เป็นพลเมืองเดียวกันกับวิสุทธิชนและเป็น
ครอบครัวของพระเจ้า

20 ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวก
อัครสาวกและพวกศาสดาพยากรณ์ พระ
เยซูคริสต์เองทรงเป็นศิลามุมเอก

21 ในพระองค์นั้น ทุกส่วนของโครงร่างต่อกัน
สนิท และเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ ใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า

22 และในพระองค์นั้น ท่านก็ก�าลังจะถูกก่อ
ขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระ
วิญญาณด้วย

ฮีบรู 3:3 แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงสมควรได้
รับพระเกียรติมากกว่าโมเสสมากนัก เช่น
เดียวกับผู้สร้างบ้านย่อมมีเกียรติยศมากกว่า
บ้านนั้น

4 ด้วยว่าบ้านทุกหลังต้องมีผู้สร้าง แต่ว่าผู้ทรง
สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือพระเจ้า

5 ฝ่ายโมเสสนั้นสัตย์ซื่อในพรรคพวกของ
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พระองค์ทั้งสิ้นก็อย่างคนรับใช้ เพื่อจะได้
เป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งจะกล่าว
ต่อภายหลัง

6 แต่พระคริสต์นั้นในฐานะพระบุตรที่ทรง
อ�านาจเหนือครอบครัวของพระองค์ และเรา
ทั้งหลายเป็นครอบครัวนั้นแหละ หากเรา
จะยึดความมั่นใจและความชื่นชมยินดี ใน
ความหวังนั้นไว้ ให้มั่นคงจนถึงที่สุด

ฮีบรู 7:24 แต่ฝ่ายพระองค์นี้ โดยเหตุที่
พระองค์ด�ารงอยู่เป็นนิตย์ ต�าแหน่งปุ โรหิต
ของพระองค์จึงไม่แปรปรวน

ฮีบรู 10:12 ฝ่ายพระองค์นี้ ครั้นทรง
ถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปเพียงหน
เดียวซึ่งใช้ ได้เป็นนิตย์ ก็เสด็จประทับเบื้อง
ขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า

1 เปโตร 3:22 พระองค์ ได้เสด็จเข้าใน
สวรรค์แล้ว และสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์
ของพระเจ้า พวกทูตสวรรค์และผู้มีอ�านาจ
และผู้มีฤทธิ์เดชทั้งหลาย ทรงมอบไว้ ให้อยู่
ใต้อ�านาจของพระองค์แล้ว

วิวรณ์ 21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมา
จากสวรรค์ว่า «ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้า
อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับ
เขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และ
พระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา

วิวรณ์ 21:22 ข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหาร
ในเมืองนั้นเลย เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า 
พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด และพระ
เมษโปดกทรงเป็นพระวิหารในเมืองนั้น

ดูที่: #1; #3; อิสยาห์ 9:7; เศคาริยาห์ 4:1-6; กิจการ 2:1-4,16-18,37-42; 
17:31; 19:4-6; เอเฟซัส 1:20-23; ฟีลิปปี 2:7-11; ฮีบรู 2:7-9.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

เศคาริยาห์ 8:1-2
เศคาริยาห์ 8:3 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า 

เรากลับไปยังศิ โยน และจะอยู่ท่ามกลาง
เยรูซาเล็ม และเขาจะเรียกเยรูซาเล็มว่า
เมืองแห่งความจริง และเรียกภูเขาของพระ
เยโฮวาห์จอมโยธาว่าภูเขาบริสุทธิ์

4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ชายชรา
และหญิงชราจะอาศัยอยู่ตามถนนในกรุง
เยรูซาเล็มอีก ต่างก็มี ไม้เท้าอยู่ ในมือเพราะ
อายุมากทีเดียว

5 และถนนทั้งหลายในเมืองนั้นก็จะเต็มไป
ด้วยเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงวิ่งเล่นอยู่
ทั่วไป

6 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ถ้าเรื่องนี้
เป็นเรื่องประหลาดในสายตาของประชาชน
ที่เหลืออยู่ ในสมัยนี้แล้ว พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสว่า ก็น่าจะประหลาดในสายตาของ
เราด้วยมิ ใช่หรือ

7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด 
เราจะช่วยประชาชนของเราให้รอดพ้นจาก
ประเทศตะวันออกและจากประเทศตะวัน
ตก

8 และเราจะพาเขาทั้งหลายให้มาอาศัยอยู่
ท่ามกลางเยรูซาเล็ม และเขาทั้งหลาย
จะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็น
พระเจ้าของเขาทั้งหลาย ด้วยความจริงและ
ความชอบธรรม

เศคาริยาห์  8:9-11
เศคาริยาห์ 8:12 เพราะว่าเมล็ดพืชจะเกิด

เจริญงอกงาม เถาองุ่นจะมีลูกและแผ่น
ดินจะให้ผล และท้องฟ้าจะให้น�้าค้าง และ
เราจะกระท�าให้ประชาชนที่เหลืออยู่นี้ถือ
กรรมสิทธิ์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด
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13 โอ วงศ์วานยูดาห์และวงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย 
เจ้าเคยเป็นที่สาปแช่งท่ามกลางประชาชาติ
ทั้งหลายให้เขาแช่งฉันใด ต่อมาเราจะช่วย
เจ้าให้รอดพ้นและเจ้าจะได้เป็นแหล่ง
พระพรฉันนั้น อย่ากลัวเลย แต่จงให้มือของ
เจ้าแข็งแรงเถิด

เศคาริยาห์  8:14-19
เศคาริยาห์ 8:20 พระเยโฮวาห์จอมโยธา

ตรัสดังนี้ว่า ชนชาติทั้งหลายยังจะมา คือ
ประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ ในหัวเมืองอัน
มากมาย

21 ชาวเมอืงหนึง่จะไปหาชาวเมอืงอกีเมอืงหนึง่ 
กล่าวว่า `ให้เราไปกันทันที ไปทูลขอจ�าเพาะ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และแสวงหาพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา ข้าพเจ้าก็จะไปด้วย›

22 เออ ชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก และ
บรรดาประชาชาติที่เข้มแข็งจะมาแสวงหา
พระเยโฮวาห์จอมโยธาในเยรูซาเล็ม และทูล
ขอจ�าเพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์

23 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ต่อมาใน
สมัยนั้นสิบคนจากประชาชาติทุกๆภาษาจะ
ยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่งไว้แล้วกล่าว
ว่า `ขอให้เราไปกับท่านเถิด เพราะเราได้ยิน
ว่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่าน›»

ลูกา 24:45 ครั้งนั้น พระองค์ทรง
บันดาลให้ ใจเขาทั้งหลายเกิดความสว่างขึ้น
เพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์

46 พระองค์ตรัสกับเขาว่า «มีค�าเขียนไว้อย่าง
นั้นว่า พระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมาน 
และเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม

47 และจะต้องประกาศในพระนามของ
พระองค์เรื่องการกลับใจใหม่ และเรื่องยก
บาปทั่วทุกประเทศ ตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม

โรม 11:25 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาใน
ข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือ
เรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้เข้ามา

ครบจ�านวน
26 และเมื่อเป็นดังนั้น พวกอิสราเอลทั้งปวงก็

จะได้รับความรอด ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้ว
ว่า `พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
ศิ โยน และจะทรงก�าจัดอธรรมให้สูญสิ้นไป
จากยาโคบ

27 นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้ง
หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา›

28 ในเรื่องข่าวประเสริฐนั้น เขาเหล่านั้นก็เป็น
ศัตรูเพื่อประโยชน์ของพวกท่าน แต่ถ้าว่า
ตามที่ ได้ทรงเลือกไว้ เขาทั้งหลายก็เป็นที่รัก
เนื่องจากบรรพบุรุษของเขา

29 เพราะว่าพระเจ้ามิ ได้ทรงกลับพระทัยใน
การที่ ได้ทรงให้ของประทานและทรงเรียกไว้

30 ท่านทั้งหลายเมื่อก่อนมิ ได้เชื่อพระเจ้า แต่
บัดนี้ ได้รับพระกรุณาเพราะความไม่เชื่อ
ของพวกเขาเหล่านั้นฉันใด

31 บัดนี้เขาเหล่านั้นก็มิ ได้เชื่อ เพื่อว่าเขาจะได้
รับพระกรุณาโดยพระกรุณาที่ ได้ประทาน
แก่ท่านทั้งหลายฉันนั้น

32 เพราะว่าพระเจ้าทรงปล่อยให้คนทุกคนอยู่
ในฐานะที่ ไม่เชื่อ เพื่อพระองค์จะได้ทรง
พระกรุณาแก่เขาทั้งหลายทุกคน

โรม 15:8    เพราะข้าพเจ้าหมายว่า พระคริสต์
ได้ทรงรับใช้มายังพวกที่เข้าสุหนัตเพื่อ
เห็นแก่ความจริงของพระเจ้า เพื่อจะทรง
ยืนยันพระสัญญาที่ประทานไว้กับบรรดา
บรรพบุรุษนั้น

9 และเพื่อให้คนต่างชาติ ได้ถวายพระ
เกียรติยศแด่พระเจ้าเพราะพระเมตตาของ
พระองค์ ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `เพราะ
เหตุนี้ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์
ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และร้องเพลง
สรรเสริญพระนามของพระองค์›

10 และมีค�ากล่าวอีกว่า `ประชาชาติทั้งหลาย
เอ๋ย จงชื่นชมยินดีกับประชาชนของ
พระองค์›

11 แล้วยังมีค�ากล่าวอีกว่า `ประชาชาติทั้งปวง
เอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด 
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และให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์›
12 และอิสยาห์กล่าวอีกว่า `รากแห่งเจสซีจะ

มา คือผู้จะทรงบังเกิดมาครอบครองบรรดา
ประชาชาติ ประชาชาติทั้งหลายจะวางใจใน
พระองค์›

โรม 16:25 บัดนี้จงถวายพระเกียรติแด่
พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถให้ท่านทั้งหลาย
ตั้งมั่นคง ตามข่าวประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าได้
ประกาศนั้น และตามที่ ได้ประกาศเรื่อง
พระเยซูคริสต์ ตามการเปิดเผยข้อความอัน
ลึกลับซึ่งได้ปิดบังไว้ตั้งแต่สร้างโลก

26 แต่มาบัดนี้ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้ว และ
โดยพระคัมภีร์ของพวกศาสดาพยากรณ์ 
ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงด�ารงถาวรได้ทรง
บัญญัติ ไว้ ได้เปิดเผยออกให้พลประเทศทั้ง
ปวงเห็นแจ้งเพื่อเขาจะได้เชื่อ

2 โครินธ์ 6:16 วิหารของพระเจ้าจะตกลง
อะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าท่านเป็น
วิหารของพระเจ้าผู้ทรงด�ารงพระชนม์ ดังที่
พระเจ้าตรัสไว้ว่า `เราจะอยู่ ในเขาทั้งหลาย 
และจะด�าเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็น
พระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชาชน
ของเรา›

กาลาเทีย 3:8 และพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้า
ว่า พระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคน
ชอบธรรมโดยความเชื่อ จึงได้ประกาศข่าว
ประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่า `ชนชาติ
ทั้งหลายจะได้รับพระพรเพราะเจ้า›

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 15:4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มี
ผู้ ใดบ้างที่จะไม่ย�าเกรงพระองค์ และไม่
ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจ�าเพาะ
พระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษา
ของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว»

วิวรณ์ 21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมา
จากสวรรค์ว่า «ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้า
อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับ
เขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และ
พระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา

ววิรณ์ 21:24 บรรดาประชาชาติทีร่อดแล้ว
จะเดนิไปในทา่มกลางแสงสวา่งของเมอืงนัน้ 
และบรรดากษตัริย์ ในแผน่ดินโลกจะน�าสงา่
ราศแีละเกยีรตขิองตนเขา้มาในเมอืงนัน้

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; ลูกา 8:43,44; ยอห์น 12:20,21; วิวรณ์ 7:9.

D04 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะ
กษัตริย์

F02 การเดินทางสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระ
เมสิอาห์ เป็นไปตามค�าพยากรณ์

เศคาริยาห์ 9:9 โอ ธิดาแห่งศิ โยนเอ๋ย 
จงร่าเริงอย่างยิ่งเถิด โอ บุตรสาวแห่ง
เยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้อง ดูเถิด กษัตริย์
ของเธอเสด็จมาหาเธอ ทรงความชอบ
ธรรมและความรอด พระองค์ทรงอ่อน
สุภาพและทรงลา ทรงลูกลา

ปฐมกาล 49:10 ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยู
ดาห์ หรือผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติจะไม่ขาด
ไปจากหว่างเท้าของเขา จนกว่าชี โลห์จะมา 
และชนชาติทั้งหลายจะรวบรวมเข้ากับผู้นั้น
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11 เขาผูกลาของเขาไว้ที่เถาองุ่น และผูกลูกลา
ของเขาไว้ที่เถาองุ่นดีที่สุด เขาซักผ้าของ
เขาด้วยน�้าองุ่น เขาซักเสื้อผ้าของเขาด้วย
เลือดแห่งผลองุ่น

อิสยาห์ 62:11 ดูเถิด พระเยโฮวาห์ ได้
ทรงร้องประกาศให้ ได้ยินถึงปลายแผ่น
ดินโลกว่า «จงกล่าวแก่ธิดาของศิ โยนว่า 
`ดูเถิด ความรอดของเจ้ามา ดูเถิด รางวัล
ของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์ และพระ
ราชกิจของพระองค์ก็อยู่ต่อพระพักตร์ของ
พระองค์›»

มัทธิว 21:4 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะ
ให้พระวจนะที่ตรัสโดยศาสดาพยากรณ์
ส�าเร็จซึ่งว่า

5 `จงบอกธิดาแห่งศิ โยนว่า ดูเถิด กษัตริย์
ของเธอเสด็จมาหาเธอ โดยพระทัยอ่อน
สุภาพ ทรงแม่ลากับลูกของมัน›

ยอห์น 12:12 วันรุ่งขึ้นเมื่อคนเป็นอันมาก
ที่มาในเทศกาลเลี้ยงนั้นได้ยินว่า พระเยซู
เสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม

13 เขาก็พากันถือใบของต้นอินทผลัมออกไป
ต้อนรับพระองค์ร้องว่า «โฮซันนา ขอให้
พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้า คือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอล
ทรงพระเจริญ»

14 และเมื่อพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึง
ทรงลานั้นเหมือนดังที่มีค�าเขียนไว้ว่า

15 `ธิดาแห่งศิ โยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย ดูเถิด 
กษัตริย์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมา›

16 ทีแรกพวกสาวกของพระองค์ ไม่เข้าใจใน
เหตุการณ์เหล่านั้น แต่เมื่อพระเยซูทรงรับ
สง่าราศีแล้ว เขาจึงระลึกได้ว่า มีค�าเช่นนั้น
เขียนไว้กล่าวถึงพระองค์ และคนทั้งหลาย
ได้กระท�าอย่างนั้นถวายพระองค์

ดูที่: อิสยาห์ 12:6; อิสยาห์ 40:9; อิสยาห์ 52:9,10; เศฟันยาห์ 3:14,15; เศคาริ
ยาห์ 2:10; มาระโก 11:7-10; ลูกา 19:29-38.

B13 อ�านาจเด็ดขาดของพระเมสิอาห์
E24 พระเมสิอาห์จักน�ามาซ่ึงสันติ
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

เศคาริยาห์ 9:10  เราจะขจัดรถรบเสียจาก
เอฟราอิม และม้าเสียจากเยรูซาเล็ม ธนู
สงครามจะถูกขจัดเสียด้วย และท่านจะ
บัญชาสันติ ให้มีแก่ประชาชาติทั้งหลาย 
อาณาจักรของท่านจะมีจากทะเลนี้ไปถึง
ทะเลโน้น และจากแม่น�้านั้นไปถึงสุด
ปลายพิภพ

เศคาริยาห์  9:11-12

เพลงสดุดี 72:7 ในสมัยของท่านคนชอบ
ธรรมจะเจริญขึ้น และสันติภาพอันอุดมจน
ไม่มีดวงจันทร์

อิสยาห์ 9:6 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมา
เพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา 
และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และ
ท่านจะเรียกนามของท่านว่า «ผู้ที่มหัศจรรย์ 
ที่ปรึกษา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระ
บิดานิรันดร์ องค์สันติราช»

7 เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูน
ยิ่งขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด
เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราช
อาณาจักรของพระองค์ ที่จะสถาปนาไว้ และ
เชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความ
เที่ยงธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร
กาล ความกระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์
จอมโยธาจะกระท�าการนี้

มัทธิว 8:27 คนเหล่านั้นก็อัศจรรย์ ใจพูด
กันว่า «ท่านผู้นี้เป็นคนอย่างไรหนอ จนชั้น
ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน»

มัทธิว 9:6 แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้
ว่า บุตรมนุษย์มีสิทธิอ�านาจในโลกที่จะโปรด
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ยกความผิดบาปได้» (พระองค์จึงตรัสสั่งคน
อัมพาตว่า) «จงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้าน
เถิด»

มัทธิว 28:18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ 
แล้วตรัสกับเขาว่า «ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่
เราแล้ว

มาระโก 1:27 คนทั้งปวงก็ประหลาดใจนัก
จึงถามกันว่า «การนี้เป็นอย่างไรหนอ นี่เป็น
ค�าสั่งสอนใหม่อะไร ท่านสั่งผี โสโครกด้วย
สิทธิอ�านาจและมันก็เชื่อฟังท่าน»

ลูกา 2:14 รัศมีภาพจงมีแด่พระเจ้าใน
ที่สูงสุด และบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมี
ท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งทรงโปรดปราน
นั้น

ลูกา 4:32 คนทั้งปวงก็อัศจรรย์ ใจ
ด้วยการสอนของพระองค์ เพราะค�าของ
พระองค์ประกอบด้วยอ�านาจ

ยอห์น 5:22 เพราะว่าพระบิดามิ ได้ทรง
พิพากษาผู้ ใด แต่พระองค์ ได้ทรงมอบการ
พิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตร

ยอห์น 5:27 และได้ทรงประทานให้พระ
บุตรมีสิทธิอ�านาจที่จะพิพากษาด้วย เพราะ
พระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์

ยอห์น 10:17 ด้วยเหตุนี้พระบิดาจึงทรง
รักเรา เพราะเราสละชีวิตของเรา เพื่อจะรับ
ชีวิตนั้นคืนมาอีก

18 ไม่มีผู้ ใดชิงชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสละ
ชีวิตด้วยใจสมัครของเราเอง เรามีสิทธิที่จะ
สละชีวิตนั้น และมีสิทธิที่จะรับคืนอีก พระ
บัญชานี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเรา»

ยอห์น 14:27 เรามอบสันติสุขไว้ ให้แก่

ท่านแล้ว สันติสุขของเราที่ ให้แก่ท่านนั้น 
เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ ใจของ
ท่านวิตกและอย่ากลัวเลย

ยอห์น 16:33 เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน 
เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่าน
จะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด 
เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว»

ยอห์น 17:1 พระเยซูตรัสดังนั้นแล้ว 
พระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้า
และตรัสว่า «พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้ว 
ขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ ได้รับ
เกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่
พระองค์

2 ดังที่พระองค์ ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมี
อ�านาจเหนือเนื้อหนังทั้งสิ้น เพื่อให้พระ
บุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนทั้งปวงที่
พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น

กิจการ 9:31 เหตุฉะนั้น คริสตจักรตลอด
ทั่วแคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรีย จึงมี
ความสงบสุขและเจริญขึ้น ประพฤติตน
ด้วยใจย�าเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า และได้
รับความปลอบประโลมใจจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ คริสตสมาชิกก็ยิ่งทวีมากขึ้น

กิจการ 10:36 พระค�าที่พระเจ้าได้ทรงฝาก
ไว้กับชนชาติอิสราเอล คือการประกาศข่าวดี
เรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ (ผู้เป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวง)

โรม 5:1 เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรม
เพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขกับ
พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา

เอเฟซัส 2:17 และพระองค์ ได้เสด็จมา
ประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยู่ ไกล และแก่
คนที่อยู่ ใกล้
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2 เธสะโลนิกา 3:16 บัดนี้ ขอให้องค์
พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุข ทรงโปรด
ประทานสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลา
และทุกทาง ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าด�ารง
อยู่กับท่านทุกคนเถิด

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; 1 ซามูเอล 2:10; เพลงสดุดี 2:8; เพลงสดุดี 22:27; 
เพลงสดุดี 37:11; เพลงสดุดี 67:7; เพลงสดุดี 72:8; เพลงสดุดี 85:8-10; 

เพลงสดุดี 98:3; เพลงสดุดี 122:6-8; เพลงสดุดี 147:14; อิสยาห์ 26:12; อิส
ยาห์ 45:22; อิสยาห์ 48:18; อิสยาห์ 52:7; อิสยาห์ 53:5; อิสยาห์ 55:12; อิสยาห์ 
57:19; อิสยาห์ 62:11; อิสยาห์ 66:12; เยเรมีย์ 8:11; เยเรมีย์ 16:19-21; เยเรมีย์ 
28:9; เยเรมีย์ 33:9; โฮเชยา 1:7; โฮเชยา 2:19; มีคาห์ 5:4,10,11; ฮักกัย 2:32; 
ดาเนียล 4:17; ดาเนียล 7:13,14,27; มาระโก 1:27; ลูกา 4:32; ลูกา 10:19; ลูก
า 11:31; ลูกา 12:15; ยอห์น 10:17,18; ยอห์น 20:19,21,26; โรม 10:15,17,18; 
โรม 14:17; 1 โครินธ์ 15:24; 2 โครินธ์ 10:4,5; เอเฟซัส 2:14,15; โคโลสี 1:20; 

โคโลสี 3:15; 2 เปโตร 3:14.

D05 พระเมสิอาห์จักเป็นผู้ ไถ่บาป
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

เศคาริยาห์  10:3-5 
เศคาริยาห์ 10:6 เราจะหนุนก�าลังวงศ์วาน

ของยูดาห์ และเราจะช่วยวงศ์วานของโย
เซฟให้รอด เราจะน�าเขากลับมาอีกเพื่อให้
เขาได้อาศัยอยู่เพราะเราสงสารเขา และเขา
จะเป็นเหมือนอย่างว่าเรามิ ได้ทอดทิ้งเขา 
เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 
เราจะฟังเขา

7 แล้วคนเอฟราอิมจะเป็นเหมือนชายฉกรรจ์ 
และจิตใจของเขาทั้งหลายจะเปรมปรีดิ์
เหมือนได้ดื่มน�้าองุ่น เออ ลูกหลานของเขา
จะได้เห็นและเปรมปรีดิ์ และจิตใจของเขา
จะยินดีเหลือล้นในพระเยโฮวาห์

8 เราจะผิวปากเรียกเขาและรวบรวมเข้าเข้า
มา เพราะเราได้ ไถ่เขาไว้แล้ว และเขาจะมี
มากมายเหมือนกาลก่อน

9 แม้เราจะหว่านเขาไปท่ามกลางชนชาติทั้ง
หลาย แต่เขาจะระลึกถึงเราในประเทศที่ห่าง
ไกลนั้น เขาจะด�ารงชีวิตอยู่กับลูกหลานของ

เขาและกลับมา
10 เราจะน�าเขากลับจากแผ่นดินอียิปต์ และ

รวบรวมเขามาจากอัสซีเรีย และเราจะน�าเขา
มายังแผ่นดินกิเลอาดและเลบานอนจนจะ
ไม่มีที่ ให้เขาอยู่

11 พระองค์จะเสด็จผ่านข้ามทะเลแห่งความ
ระทม และจะทรงทุบคลื่นทะเล และที่ลึก
ทั้งสิ้นของแม่น�้าจะแห้งไป ความเห่อเหิม
ของอัสซีเรียจะตกต�่า และคทาของอียิปต์จะ
พรากไปเสีย

12 เราจะกระท�าให้เขาทั้งหลายเข้มแข็งในพระ
เยโฮวาห์ และเขาจะด�าเนินในพระนามของ
พระองค์» พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

มัทธิว 24:14 ข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักร
นี้จะได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นค�าพยาน
แก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมา
ถึง

มัทธิว 28:19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจง
ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาใน
พระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่ง
พวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทั้งหลาย
เสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลก เอเมน»

ลูกา 21:24 เขาจะล้มลงด้วยคมดาบ 
และต้องถูกกวาดเอาไปเป็นเชลยทั่วทุก
ประชาชาติ และคนต่างชาติจะเหยียบย�่า
กรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าเวลาก�าหนดของคน
ต่างชาตินั้นจะครบถ้วน

โรม 11:11 ข้าพเจ้าจึงถามว่า «พวก
อิสราเอลสะดุดจนหกล้มทีเดียวหรือ» ขอ
พระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย แต่การ
ที่เขาละเมิดนั้นเป็นเหตุให้ความรอดแผ่มา
ถึงพวกต่างชาติ เพื่อจะให้พวกอิสราเอลมี
ใจมานะขึ้น

12 แต่ถ้าการที่พวกอิสราเอลละเมิดนั้นเป็น
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เหตุให้ทั้งโลกบริบูรณ์ และถ้าการพ่ายแพ้
ของเขาเป็นเหตุให้คนต่างชาติบริบูรณ์ เขา
จะยิ่งบริบูรณ์มากสักเท่าใด

13 แตข่า้พเจา้กลา่วแก่พวกทา่นทีเ่ปน็คนตา่ง
ชาต ิเพราะขา้พเจ้าเปน็อัครสาวกมายงัพวก
ตา่งชาต ิขา้พเจ้าจึงยกยอ่งหนา้ทีข่องข้าพเจ้า

14 เพื่อด้วยวิธี ใดก็ตามข้าพเจ้าจะได้เร้าใจพี่
น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าให้เขาเอาอย่าง 
เพื่อให้เขารอดได้บ้าง

15 เพราะว่า ถ้าการที่พี่น้องร่วมชาติของ
ข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรงทอดทิ้งเสียแล้วเป็น
เหตุให้คนทั้งโลกกลับคืนดีกับพระองค์ การ
ที่พระองค์ทรงรับเขากลับมาอีกนั้น ก็เป็น
อย่างไร ก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้ว
และกลับฟื้นขึ้นใหม่

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; กิจการ 2:5-11; 1 เปโตร 1:1,2; วิวรณ์ 8:7-11.

F04 ผลสืบเน่ืองจากการปฏิเสธ พระเมสิ
อาห์

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

เศคาริยาห์ 11:4 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพเจ้าตรัสดังนี้ว่า «จงเลี้ยงฝูงแพะแกะที่
ต้องถูกฆ่า

5 บรรดาผู้ที่ซื้อมันไปก็ฆ่ามันเสีย และไม่
ต้องมี โทษ และบรรดาคนที่ขายมันกล่าว
ว่า `สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพเจ้า
มั่งมีแล้ว› และเมษบาลของมันทั้งหลายไม่
สงสารมันเลย

6 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเราจะไม่สงสาร
ชาวแผ่นดินนี้อีกต่อไป ดูเถิด เราก็จะกระท�า
ให้เขาต่างคนตกเข้าไปในมือของเพื่อนบ้าน
ของเขา และต่างก็ตกไปในหัตถ์ของกษัตริย์
ของเขา และท่านจะบีบแผ่นดินให้แหลก 
และเราจะไม่ช่วยเหลือคนหนึ่งคนใดให้พ้น
มือของท่านทั้งหลายเลย»

เอเสเคียล 34:23 และเราจะตั้งผู้เลี้ยงแกะผู้
หนึ่งไว้เหนือเขา คือดาวิดผู้รับใช้ของเรา 
และท่านจะเลี้ยงเขาทั้งหลาย ท่านจะเลี้ยง
เขาและจะเป็นผู้เลี้ยงของเขา

มีคาห์ 5:4 และพระองค์จะทรงยืน
มั่น ทรงเลี้ยงดูด้วยพระก�าลังแห่งพระเย
โฮวาห์ ด้วยสง่าราศีแห่งพระนามพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของพระองค์ และเขาทั้งหลาย
อยู่ ได้ เพราะบัดนี้พระองค์จะทรงเป็นใหญ่
ตลอดจนถึงที่สุดท้ายปลายพิภพ

มัทธิว 15:24 พระองค์ตรัสตอบว่า «เรา
มิ ได้รับใช้มาหาผู้ ใด เว้นแต่แกะหลงของ
วงศ์วานอิสราเอล»

มัทธิว 23:1 ครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับฝูง
ชนและพวกสาวกของพระองค์

2 ว่า «พวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสีนั่งบนที่
นั่งของโมเสส

3 เหตุฉะนั้นทุกสิ่งซึ่งเขาสั่งสอนพวกท่าน จง
ถือประพฤติตาม เว้นแต่การประพฤติของ
เขา อย่าได้ท�าตามเลย เพราะเขาเป็นแต่ผู้
สั่งสอน แต่เขาเองหาท�าตามไม่

4 ด้วยเขาเอาของหนักและแบกยากวางบนบ่า
มนุษย์ ส่วนเขาเองแม้แต่นิ้วเดียวก็ ไม่จับ
ต้องเลย

ลูกา 19:41 ครั้นพระองค์เสด็จมาใกล้
ทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้ว ก็กันแสงสงสาร
กรุงนั้น

42 ตรัสว่า «ถ้าเจ้า คือเจ้าเอง รู้ ในกาลวันนี้ว่า 
สิ่งอะไรจะให้สันติสุข แต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นบัง
ซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้ว

43 ด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้า เมื่อศัตรูของเจ้าจะ
ก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้า และล้อมขังเจ้าไว้ทุก
ด้าน

44 แล้วจะเหวี่ยงเจ้าลงให้ราบบนพื้นดิน กับ
ลูกทั้งหลายของเจ้าซึ่งอยู่ ในเจ้า และเขาจะ
ไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับกันไว้ภายในเจ้าเลย 
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เพราะเจ้าไม่ ได้รู้เวลาที่พระองค์เสด็จมา
เยี่ยมเจ้า»

ยอห์น 19:13 เมื่อปีลาตได้ยินดังนั้น 
ท่านจึงพาพระเยซูออกมา แล้วนั่งบัลลังก์
พิพากษา ณ ที่เรียกว่า ลานปูศิลา ภาษาฮีบรู
เรียกว่า กับบาธา

14 วันนั้นเป็นวันเตรียมปัสกา เวลาประมาณ
เที่ยง ท่านพูดกับพวกยิวว่า «ดูเถิด นี่คือ
กษัตริย์ของท่านทั้งหลาย»

15 แตเ่ขาท้ังหลายรอ้งองึวา่ «เอาเขาไปเสีย เอา
เขาไปเสีย ตรึงเขาเสยีท่ีกางเขน» ปลีาตพดู
กับเขาวา่ «ท่านจะใหเ้ราตรงึกษตัรยิข์องทา่น
ท้ังหลายท่ีกางเขนหรอื» พวกปุโรหติใหญ่
ตอบวา่ «เวน้แตซี่ซารแ์ลว้ เราไมม่กีษตัริย»์

ยอห์น 21:15 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ
แล้วพระเยซูตรัสกับซี โมนเปโตรว่า «ซี โม
นบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรักเรามากกว่า
พวกเหล่านี้หรือ» เขาทูลตอบพระองค์ว่า 
«ถูกแล้ว พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบ
ว่าข้าพระองค์รักพระองค์» พระองค์ตรัสสั่ง
เขาว่า «จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด»

16 พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองอีกว่า «ซี โม
นบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรักเราหรือ» เขา
ทูลตอบพระองค์ว่า «ถูกแล้ว พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รัก
พระองค์» พระองค์ตรัสกับเขาว่า «จงเลี้ยง
แกะของเราเถิด»

17 พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่า «ซี โม
นบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรักเราหรือ» เป
โตรก็เป็นทุกข์ ใจที่พระองค์ตรัสถามเขา
ครั้งที่สามว่า «ท่านรักเราหรือ» และเขา
ทูลพระองค์ว่า «พระองค์เจ้าข้า พระองค์
ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่า ข้า
พระองค์รักพระองค์» พระเยซูตรัสกับเขา
ว่า «จงเลี้ยงแกะของเราเถิด

ดูที่: อิสยาห์ 40:9-11; มัทธิว 23:14,37; มัทธิว 24:10; ลูกา 12:52,53; ลูกา 
21:16,17; ยอห์น 12:13; ฮีบรู 2:3; ฮีบรู 10:26,27.

B06 พระเมสิอาห์คือคนเลี้ยงแกะที่ดี
B15 พระเมสิอาห์เตม็ไปด้วยอารมณค์วามรูส้กึ

เศคาริยาห์ 11:7 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงจะได้เลี้ยง
ดูฝูงแพะแกะที่ถูกฆ่า คือตัวเจ้าเอง โอ พวก
ที่น่าสงสารแห่งฝูงแกะเอ๋ย ข้าพเจ้าจึงเอา
ไม้เท้าสองอัน อันหนึ่งให้ชื่อว่า พระคุณ 
อีกอ้นหนึ่งข้าพเจ้าให้ชื่อว่า สหภาพ และ
ข้าพเจ้าก็เลี้ยงดูฝูงแกะ

มัทธิว 9:35 พระเยซูจึงเสด็จด�าเนินไป
ตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสั่งสอน
ในธรรมศาลาของเขา ประกาศข่าวประเสริฐ
แห่งอาณาจักรนั้น ทรงรักษาโรคและความ
ป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หาย

36 และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็น
ประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้วยเขาอิดโรย
กระจัดกระจายไปดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง

มัทธิว 11:5 คือว่าคนตาบอดก็หายบอด 
คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คน
หูหนวกได้ยินได้ คนตายแล้วเป็นขึ้นมา 
และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา

ยอห์น 10:16 แกะอื่นซึ่งมิ ได้เป็นของคอก
นี้เราก็มีอยู่ แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วย 
และแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเรา แล้วจะ
รวมเป็นฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว

ยอห์น 17:21 เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์คือพระ
บิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์
ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์
ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้า
พระองค์มา

22 เกียรติซึ่งพระองค์ ได้ประทานแก่ข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ ได้มอบให้แก่เขา 
เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดัง
ที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอัน
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เดียวกันนั้น
23 ข้าพระองค์อยู่ ในเขา และพระองค์ทรงอยู่

ในข้าพระองค์ เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ และเพื่อโลก
จะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และ
พระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์
ทรงรักข้าพระองค์

ดูที่: อิสยาห์ 61:1; เยเรมีย์ 5:4; เอเสเคียล 37:16-23; เศฟันยาห์ 3:12; เศคา
ริยาห์ 11:4,10,11,14.

F03 พระเมสิอาห์จักถูกปฏิเสธ
F11 ความทุกข์ทรมานของพระเมสิอาห์

เศคาริยาห์ 11:8 ในเดือนเดียวข้าพเจ้าตัด
เมษบาลสามคนนั้นออกเสีย แต่จิตใจ
ข้าพเจ้าเกลียดชังแกะเหล่านั้น และจิตใจ
แกะก็เกลียดชังข้าพเจ้าด้วย

มัทธิว 23:34 เหตุฉะนั้น ดูเถิด เราใช้พวก
ศาสดาพยากรณ์ พวกนักปราชญ์ และพวก
ธรรมาจารย์ต่างๆไปหาพวกเจ้า เจ้าก็ฆ่าเสีย
บ้าง ตรึงเสียที่กางเขนบ้าง เฆี่ยนตี ในธรรม
ศาลาของเจ้าบ้าง ข่มเหงไล่ออกจากเมืองนี้
ไปเมืองโน้นบ้าง

35 ดังนั้นบรรดาโลหิตอันชอบธรรมซึ่งตกที่
แผ่นดินโลก ตั้งแต่ โลหิตของอาแบลผู้ชอบ
ธรรมจนถึงโลหิตของเศคาริยาห์บุตรชาย
บารัคยา ที่พวกเจ้าได้ฆ่าเสียในระหว่างพระ
วิหารกับแท่นบูชานั้น คงตกบนพวกเจ้าทั้ง
หลาย

36 เราบอกความจริงแก่เจ้าทั้งหลายว่า บรรดา
สิ่งเหล่านี้จะตกกับคนสมัยนี้

มัทธิว 27:20 ฝ่ายพวกปุ โรหิตใหญ่และ
พวกผู้ ใหญ่ก็ยุยงหมู่ชนขอให้ปล่อยบารับบัส 
และให้ประหารพระเยซูเสีย

ลูกา 12:50 เราจะต้องรับบัพติศมาอย่าง
หนึ่ง เราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะส�าเร็จ

ลูกา 19:14 แต่ชาวเมืองชังท่านผู้นั้น จึง
ใช้คณะทูตตามไปทูลท่านว่า `เราไม่ต้องการ
ให้ผู้นี้ครอบครองเรา›

ยอห์น 7:7 โลกจะเกลียดชังพวกท่าน
ไม่ ได้ แต่ โลกเกลียดชังเรา เพราะเราเป็น
พยานว่าการงานของโลกนั้นชั่ว

ยอห์น 15:18 ถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้ง
หลาย ท่านทั้งหลายก็รู้ว่าโลกได้เกลียดชังเรา
ก่อน

ยอห์น 15:23 ผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชัง
พระบิดาของเราด้วย

24 ถ้า ณ ท่ามกลางพวกเขา เรามิ ได้กระท�าสิ่ง
ซึ่งไม่มีผู้อื่นได้กระท�าเลย พวกเขาก็จะไม่มี
บาป แต่เดี๋ยวนี้เขาก็ ได้เห็นและเกลียดชัง
ทั้งตัวเราและพระบิดาของเรา

25 แต่การนี้เกิดขึ้นเพื่อค�าที่เขียนไว้ ในพระ
ราชบัญญัติของพวกเขาจะส�าเร็จ ซึ่งว่า `เขา
ได้เกลียดชังเราโดยไร้เหตุ›

ดูที่: เพลงสดุดี 106:40; อิสยาห์ 49:7; เยเรมีย์ 12:8; โฮเชยา 9:15.

H02 ค�าพพิากษาในอนาคตโดย พระเมสิอาห์

เศคาริยาห์ 11:9 ข้าพเจ้าจึงว่า «ข้าจะไม่เลี้ยง
ดูเจ้า อะไรจะต้องตายก็ ให้ตายไป อะไรที่จะ
ต้องถูกตัดออกก็ ให้ถูกตัดออกไปเสีย และ
ให้บรรดาที่เหลืออยู่นั้นกินเนื้อซึ่งกันและ
กัน»

เยเรมีย์ 23:33 เมื่อมีประชาชนคนหนึ่งคน
ใด หรือผู้พยากรณ์คนใด หรือปุ โรหิตคน
ใดถามเจ้าว่า `อะไรเป็นภาระของพระเยโฮ
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วาห์› เจ้าจงตอบเขาว่า `พระเยโฮวาห์ตรัสว่า 
อะไรเป็นภาระหรือ เราก็จะโยนเจ้าไปเสีย›

เยเรมีย์ 23:39 เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะ
ลืมเจ้าทั้งหลายเสียเป็นแน่ และโยนเจ้าไป
เสียจากหน้าเรา ทั้งเจ้าและเมืองซึ่งเราได้
ให้แก่เจ้าและแก่บรรพบุรุษของเจ้า

มัทธิว 15:14 ช่างเขาเถิด เขาเป็นผู้น�า
ตาบอดน�าทางคนตาบอด ถ้าคนตาบอด
น�าทางคนตาบอด ทั้งสองจะตกลงไปในบ่อ»

มัทธิว 21:19 และเมื่อพระองค์ทรงทอด
พระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทาง 
พระองค์ก็ทรงด�าเนินเข้าไปใกล้ เห็นต้น
มะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ ใบเท่านั้น จึงตรัส
กับต้นมะเดื่อนั้นว่า «เจ้าจงอย่ามีผลอีกต่อ
ไป» ทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไป

มัทธิว 21:43 เหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่า 
อาณาจักรของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่าน 
ยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งจะกระท�าให้ผล
เจริญสมกับอาณาจักรนั้น

มัทธิว 23:38 ดูเถิด `บ้านเมืองของเจ้าจะ
ถูกละทิ้งให้รกร้างแก่เจ้า›

39 ด้วยเราว่าแก่เจ้าทั้งหลายว่า เจ้าจะไม่เห็น
เราอีกจนกว่าเจ้าจะกล่าวว่า `ขอให้พระองค์
ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงพระเจริญ›»

ยอห์น 8:21 พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า 
«เราจะจากไป และท่านทั้งหลายจะแสวงหา
เรา และจะตายในการบาปของท่าน ที่ซึ่งเรา
จะไปนั้นท่านทั้งหลายจะไปไม่ ได้»

ยอห์น 8:24 เราจึงบอกท่านทั้งหลายว่า 
ท่านจะตายในการบาปของท่าน เพราะว่าถ้า
ท่านมิ ได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้น ท่านจะต้อง
ตายในการบาปของตัว»

กิจการ 13:46 แล้วเปาโลกับบารนาบัสมี ใจ
กล้า ได้กล่าวว่า «จ�าเป็นที่จะต้องกล่าวพระ
วจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อน 
แต่เมื่อท่านทั้งหลายปัดเสีย และตัดสิน
ว่าตนไม่สมควรที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ ดูเถิด 
พวกเราจะบ่ายหน้าไปหาคนต่างชาติ

47 ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสั่งเราอย่างนี้
ว่า `เราได้ตั้งเจ้าไว้ ให้เป็นความสว่างของคน
ต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลาย
รอด ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก›»

กิจการ 28:26 ว่า `จงไปหาชนชาตินี้และ
กล่าวว่า พวกเจ้าจะได้ยินก็จริง แต่จะไม่
เข้าใจ จะดูก็จริง แต่จะไม่สังเกต

27 เพราะว่าจิตใจของชนชาตินี้ก็เฉื่อยชา หูก็
ตึง และตาเขาเขาก็ปิด เกรงว่าเขาจะเห็น
ด้วยตาของเขา และได้ยินด้วยหูของเขา 
และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหันกลับ
มา และเราจะรักษาเขาให้หาย›

28 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรู้ว่า ความรอด
ของพระเจ้าได้ ไปถึงคนต่างชาติแล้ว และ
เขาจะฟังด้วย»

วิวรณ์ 22:11 ผู้ที่เป็นคนอธรรมก็ ให้เขา
อธรรมต่อไป ผู้ที่เป็นคนลามกก็ ให้เขาลามก
ต่อไป ผู้ที่เป็นคนชอบธรรมก็ ให้เขาชอบ
ธรรมต่อไป และผู้ที่เป็นคนบริสุทธิ์ก็ ให้เขา
เป็นคนบริสุทธิ์ต่อไป»

ดูที่: อิสยาห์ 9:20,21; เยเรมีย์ 19:9; เอเสเคียล 5:10.
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E25 ระเมสิอาห์จักเป็นที่เชื่อถือและ 
สรรเสริญ

F04 ผลสืบเน่ืองจากการปฏิเสธ พระเมสิ
อาห์

เศคาริยาห์ 11:10    ข้าพเจ้าก็เอาไม้เท้าที่ชื่อ 
พระคุณ นั้นมาหัก เพื่อล้มเลิกพันธสัญญา
ซึ่งข้าพเจ้าได้ท�าไว้กับชนชาติทั้งหลายเสีย

11 จึงเป็นอันล้มเลิกในวันนั้น และพวกที่น่า
สงสารแห่งฝูงแกะ ผู้ซึ่งคอยดูข้าพเจ้าอยู่ก็รู้
ว่า นั่นเป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์

ลูกา 2:25 ดูเถิด มีชายคนหนึ่งในกรุง
เยรูซาเล็มชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรม
และเกรงกลัวพระเจ้า และคอยเวลาซึ่งพวก
อิสราเอลจะได้รับความบรรเทาทุกข์ และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับท่าน

ลูกา 2:38 ในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้า
มาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน 
และกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งปวงที่คอย
การทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟัง

ลูกา 21:5 เมื่อบางคนพูดชมพระวิหาร
ว่าได้ตกแต่งไว้ด้วยศิลางามและเครื่องถวาย 
พระองค์จึงตรัสว่า

6 สิ่งเหล่านี้ที่ท่านทั้งหลายเห็น วันหนึ่งศิลา
ที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ถูกท�าลายลงก็
ไม่มี

ลูกา 21:32 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้ง
หลายว่า คนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อน
สิ่งทั้งปวงนั้นจะส�าเร็จ

ลูกา 23:51 (ท่านมิ ได้ยอมเห็นด้วยใน
มติและการกระท�าของเขาทั้งหลาย) ท่าน
เป็นชาวบ้านอาริมาเธียหมู่บ้านพวกยิว และ
เป็นผู้คอยท่าอาณาจักรของพระเจ้า

ลูกา 24:49 และดูเถิด เราจะส่งซึ่งพระ

บิดาของเราทรงสัญญานั้นมาเหนือท่านทั้ง
หลาย แต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ ในกรุง
เยรูซาเล็ม กว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์
เดชที่มาจากเบื้องบน»

โรม 9:3 เพราะว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะให้
ข้าพเจ้าเองถูกสาปให้ตัดขาดจากพระคริสต์ 
เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้า คือญาติ
ของข้าพเจ้าตามเนื้อหนัง

4 พวกเขาเป็นคนอิสราเอล ได้รับการทรง
ให้เป็นบุตรของพระเจ้าและสง่าราศี และ
บรรดาพันธสัญญา และการทรงประทาน
พระราชบัญญัติ และการปรนนิบัติพระเจ้า
และพระสัญญาทั้งหลาย

5 ทั้งบรรพบุรุษก็เป็นของเขาด้วย และพระ
คริสต์ก็ ได้ทรงถือก�าเนิดตามเนื้อหนังใน
เชื้อชาติของเขา พระองค์ผู้ทรงอยู่เหนือ
สารพัด ผู้ซึ่งพระเจ้าจะทรงโปรดอวย
พระพรเป็นนิตย์ เอเมน

โรม 11:7    ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร พวก
อิสราเอลไม่พบสิ่งที่เขาแสวงหา แต่คนที่
พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้นั้นเป็นผู้ ได้พบ และ
คนนอกนั้นก็มี ใจแข็งกระด้างไป

8 ตามที่มีค�าเขียนไว้แล้วว่า `พระเจ้าได้ทรง
ประทานใจที่เซื่องซึม ประทานตาที่มองไม่
เห็น หูที่ฟังไม่ ได้ยินให้แก่เขา จนทุกวันนี้›

9 ดาวิดทรงกล่าวว่า `ขอให้ส�ารับของเขากลาย
เป็นบ่วงแร้ว และเครื่องดัก และเป็นสิ่งให้
สะดุด และเป็นสิ่งสนองเขา

10 ขอให้ตาของเขามืดไปเพื่อเขาจะได้มองไม่
เห็น และให้หลังของเขางอค่อมตลอดไป›

11 ข้าพเจ้าจึงถามว่า «พวกอิสราเอลสะดุดจน
หกล้มทีเดียวหรือ» ขอพระเจ้าอย่ายอมให้
เป็นเช่นนั้นเลย แต่การที่เขาละเมิดนั้น
เป็นเหตุให้ความรอดแผ่มาถึงพวกต่างชาติ 
เพื่อจะให้พวกอิสราเอลมี ใจมานะขึ้น

12 แต่ถ้าการที่พวกอิสราเอลละเมิดนั้นเป็น
เหตุให้ทั้งโลกบริบูรณ์ และถ้าการพ่ายแพ้
ของเขาเป็นเหตุให้คนต่างชาติบริบูรณ์ เขา
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จะยิ่งบริบูรณ์มากสักเท่าใด

กาลาเทีย 3:16 แล้วบรรดาพระสัญญาที่ ได้
ประทานไว้แก่อับราฮัมและเชื้อสายของท่าน
นั้น พระองค์มิ ได้ตรัสว่า `และแก่เชื้อสาย
ทั้งหลาย› เหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคน 
แต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียว `และแก่เชื้อ
สายของท่าน› ซึ่งเป็นพระคริสต์

17 แต่ข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ว่า พระราชบัญญัติซึ่ง
มาภายหลังถึงสี่ร้อยสามสิบปี จะท�าลายพันธ
สัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ ในพระคริสต์
เมื่อก่อนนั้น ให้พระสัญญานั้นขาดจาก
ประโยชน์ ไม่ ได้

18 เพราะว่าถ้าได้รับมรดกโดยพระราชบัญญัติ 
ก็ ไม่ ใช่ ได้ โดยพระสัญญาอีกต่อไป แต่
พระเจ้าทรงโปรดประทานมรดกนั้นให้แก่
อับราฮัมโดยพระสัญญา

ฮีบรู 7:22 พระเยซูก็ ได้ทรงเป็นผู้รับ
ประกันแห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสักเพียงใด

ฮีบรู 8:8 ด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่า `องค์
พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า «ดูเถิด วันเวลาจะมา
ถึง ซึ่งเราจะท�าพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วาน
อิสราเอล และวงศ์วานยูดาห์

9 ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระท�า
กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เมื่อเรา
จูงมือเขาเพื่อน�าเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ 
เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ ได้มั่นอยู่ ในพันธ
สัญญาของเราอีกต่อไปแล้ว เราจึงได้ละเขา
ไว้» องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละ

10 «นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระท�ากับวงศ์
วานอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น» องค์พระผู้
เป็นเจ้าตรัส «เราจะบรรจุราชบัญญัติของ
เราไว้ ในจิตใจของเขาทั้งหลาย และจะจารึก
มันไว้ที่ ในดวงใจของเขาทั้งหลาย และเรา
จะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็น
ประชาชนของเรา

11 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและ
พี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่า `จงรู้จักองค์

พระผู้เป็นเจ้า› เพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเรา
หมด ตั้งแต่คนต�่าต้อยที่สุดถึงคนใหญ่ โต
ที่สุด

12 เพราะเราจะกรุณาต่อการอธรรมของเขา 
และจะไม่จดจ�าบาปและความชั่วช้าของเขา
อีกต่อไป»›

13 เมื่อพระองค์ตรัสถึง «พันธสัญญาใหม่» 
พระองค์ทรงถือว่า พันธสัญญาเดิมนั้นพ้น
สมัยไปแล้ว และสิ่งที่พ้นสมัยและเก่าไป
แล้วนั้น ก็พร้อมที่จะเสื่อมสูญไป

ดูที่: เพลงสดุดี 89:39; อิสยาห์ 8:17; อิสยาห์ 26:8,9; เยเรมีย์ 14:21; เยเรมีย์ 
31:31,32; เอเสเคียล 7:20-22; เอเสเคียล 16:59-61; เอเสเคียล 24:21; ดา

เนียล 9:26; มีคาห์ 7:7; ลูกา 24:49-53.

F05 พระเมสิอาห์จักถูกทรยศหักหลัง

เศคาริยาห์ 11:12    แล้วข้าพเจ้าจึงพูดกับเขา
ว่า «ถ้าท่านเห็นควรก็ขอค่าจ้างแก่เรา ถ้าไม่
เห็นควรก็ ไม่ต้อง» แล้วเขาก็ชั่งเงินสามสิบ
เหรียญออกให้แก่ข้าพเจ้าเป็นค่าจ้าง

13 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า «จง
โยนเงินนั้นให้แก่ช่างปั้นหม้อ» คือเงินก้อน
งามที่เขาจ่ายให้ข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึง
เอาเงินสามสิบเหรียญโยนให้แก่ช่างปั้นหม้อ
ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

มัทธิว 26:14 ครั้งนั้นคนหนึ่งในพวกสาวก
สิบสองคนชื่อ ยูดาสอิสคาริ โอท ได้ ไปหา
พวกปุ โรหิตใหญ่

15 ถามว่า «ถ้าข้าพเจ้าจะมอบพระองค์ ไว้แก่
ท่าน ท่านทั้งหลายจะให้ข้าพเจ้าเท่าไร» 
ฝ่ายเขาก็สัญญาจะให้เงินแก่ยูดาสสามสิบ
เหรียญ

16 ตั้งแต่เวลานั้นมายูดาสคอยหาช่องที่จะ
ทรยศพระองค์ ไว้

มัทธิว 27:3 เมื่อยูดาสผู้ทรยศพ     ระ
องค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจ 
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น�าเงินสามสิบเหรียญนั้นมาคืนให้แก่พวก
ปุ โรหิตใหญ่และพวกผู้ ใหญ่

4 กล่าวว่า «ข้าพเจ้าได้ท�าบาปที่ ได้ทรยศโลหิต
อันบริสุทธิ์» คนเหล่านั้นจึงว่า «การนั้นเป็น
ธุระอะไรของเรา เจ้าต้องรับธุระเอาเอง»

5 ยูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ ในพระวิหารและจาก
ไป แล้วเขาก็ออกไปผูกคอตาย

6 พวกปุ โรหิตใหญ่จึงเก็บเอาเงินนั้นมาแล้ว
ว่า «เป็นการผิดพระราชบัญญัติที่จะเก็บ
เงินนั้นไว้ ในคลังพระวิหาร เพราะเป็นค่า
โลหิต»

7 เขาก็ปรึกษากันและได้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่ง
ช่างหม้อไว้ ส�าหรับเป็นที่ฝังศพคนต่างบ้าน
ต่างเมือง

8 เหตุฉะนั้น เขาจึงเรียกทุ่งนั้นว่า ทุ่งโลหิต 
จนถึงทุกวันนี้

9 ครั้งนั้นก็ส�าเร็จตามพระวจนะโดยเยเรมีย์
ศาสดาพยากรณ์ ซึ่งว่า `เขารับเงินสามสิบ
เหรียญ ซึ่งเป็นราคาของผู้ที่เขาตีราคาไว้
นั้น› คือที่คนอิสราเอลบางคนตีราคาไว้

10 `แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อ ตามที่องค์พระผู้
เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้า›

1)  ค�าที่อ้างอิงในที่นี้ ไม่ปรากฎในเยเรมีย์ 
แต่ปรากฎในเศคาริยาห์ และเกิดการคาด
คะเนต่างๆนาๆ เพื่อแก้ ไขความคลาด
เคลื่อนน้ี  ความเห็นที่น่าจะเหมาะสม
ที่สุดน่าจะเป็น ช่ือของผู้เผยพระวจนะ
นั้นถูกละเว้นไว้ตั้งแต่เดิมโดผู้ที่ประกาศ
เร่ืองราวของพระเจ้า และช่ือของ
   เยเรมีย์ถูกเพิ่มเติมโดยผู้คัดส�าเนาบาง
รายในภายหลัง นักปราชญ์ยุคเก่าเคยพูด
ว่า: “วิญญาณของเยเรมีย์ ได้เข้ามาอยู่ ใน 
เศคาริยาห์”

F03 พระเมสิอาห์จักถูกปฏิเสธ
F08 รายละเอียดการสิ้นพระชนม์ของพระ

เมสิอาห์
G04 พระเมสิอาห์จักเปิดเผยถึงจิต

วิญญาณของพระองค์
H01 การกลับมาของพระเมสิอาห์เป็นไป

ตามค�าพยากรณ์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

เศคาริยาห์ 12:1-2
เศคาริยาห์ 12:3 ในวันนั้น เราจะกระท�าให้

เยรูซาเล็มเป็นศิลาหนักแก่บรรดาชนชาติ
ทั้งหลาย ผู้ที่พยายามยกหินนั้นขึ้นจะ
กระท�าให้ตัวเองถูกหั่นเป็นชิ้นๆ ถึงแม้ว่า
ประชาชาติทั้งสิ้นในพิภพจะสมทบกันสู้
เยรูซาเล็ม

เศคาริยาห์  12:4-7
เศคาริยาห์ 12:8 ในวันนั้นพระเยโฮวาห์จะ

ทรงป้องกันชาวเยรูซาเล็มไว้ เพื่อว่าคน
ที่อ่อนแอท่ามกลางเขาในวันนั้นจะเป็น
เหมือนดาวิด และราชวงศ์ของดาวิดจะเป็น
เหมือนพระเจ้า เหมือนทูตสวรรค์ของพระ
เยโฮวาห์น�าหน้าเขาทั้งหลาย

9 ต่อมาในวันนั้น เราจะแสวงที่จะท�าลาย
ประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งเข้ามาต่อสู้เยรูซาเล็ม

10 และเราจะเทวิญญาณแห่งพระคุณและการ
วิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม 
เขาทั้งหลายจะมองดูเราผู้ซึ่งเขาเองได้แทง 
เขาจึงจะไว้ทุกข์เพื่อท่านเหมือนคนไว้ทุกข์
เพื่อบุตรชายคนเดียวของตน และจะร้องไห้
อย่างขมขื่นเพื่อท่าน เหมือนอย่างคนร้องไห้
อย่างขมขื่นเพื่อบุตรหัวปีของตน

เศคาริยาห์  12:11-14

ยอห์น 19:34 แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวน
แทงที่สีข้างของพระองค์ และโลหิตกับน�้าก็
ไหลออกมาทันที
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เศคาริยาห์

เศคาริยาห์ 12 เศคาริยาห์ 12 & 13

35 คนนั้นที่เห็นก็เป็นพยาน และค�าพยานของ
เขาก็เป็นความจริง และเขาก็รู้ว่าเขาพูด
ความจริง เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อ

36 เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อข้อพระคัมภีร์
จะส�าเร็จซึ่งว่า `พระอัฐิของพระองค์จะไม่
หักสักซี่เดียว›

37 และมีข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งว่า `เขาทั้ง
หลายจะมองดูพระองค์ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง›

กิจการ 2:17 `พระเจ้าตรัสว่า ต่อมาใน
วันสุดท้าย เราจะเทพระวิญญาณของเรามา
เหนือเนื้อหนังทั้งปวง บุตรชายบุตรสาวของ
ท่านจะพยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะเห็น
นิมิต และคนแก่จะฝันเห็น

18 ในคราวนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบน
ทาสและทาสีของเรา และคนเหล่านั้นจะ
พยากรณ์

กิจการ 2:23 พระองค์นี้ทรงถูกมอบไว้
ตามที่พระเจ้าได้ทรงด�าริแน่นอนล่วงหน้าไว้
ก่อน ท่านทั้งหลายได้ ให้คนชั่วจับพระองค์ 
ไปตรึงที่กางเขนและประหารชีวิตเสีย

24 พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืน
พระชนม์ ด้วยทรงก�าจัดความเจ็บปวดแห่ง
ความตายเสีย เพราะว่าความตายจะครอบง�า
พระองค์ ไว้ ไม่ ได้

กิจการ 2:33 เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์
เบื้องขวาของพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ขึ้น 
และครั้นพระองค์ ได้ทรงรับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา 
พระองค์ ได้ทรงเทฤทธิ์เดชนี้ลงมา ดังที่
ท่านทั้งหลายได้ยินและเห็นแล้ว

กิจการ 2:36 เหตุฉะนั้นให้วงศ์วาน
อิสราเอลทั้งปวงทราบแน่นอนว่า พระเจ้าได้
ทรงยกพระเยซูนี้ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้
ที่กางเขน ทรงตั้งขึ้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้
เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์»

37 เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลบ
ปลาบใจ จึงกล่าวแก่เปโตรและอัครสาวก
อื่นๆว่า «พี่น้องเอ๋ย เราจะท�าอย่างไรดี»

38 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า «จงกลับใจเสีย
ใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระ
เยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อว่าพระเจ้าทรงยก
ความผิดบาปของท่านเสีย และท่านจะได้
รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

วิวรณ์ 1:7 `ดูเถิด พระองค์จะเสด็จ
มาในเมฆ และนัยน์ตาทุกดวงและคน
เหล่านั้นที่ ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์ 
และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร�่าไห้เพราะ
พระองค์› จงเป็นไปอย่างนั้น เอเมน

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; กิจการ 10:45; กิจการ 11:15; ทิตัส 3:5,6.

E04 ชัยชนะเหนือบาปของพระเมสิอาห์
H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ

อาห์

เศคาริยาห์ 13:1 ในวันนั้น จะมีน�้าพุพลุ่งขึ้น
ส�าหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม 
เพื่อจะช�าระเขาให้พ้นจากบาปและความไม่
สะอาด

2 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ต่อมาในวัน
นั้น เราจะขจัดชื่อของรูปเคารพเสียจาก
แผ่นดิน เพื่อว่าเขาจะระลึกถึงอีกไม่ ได้เลย 
และเราจะไล่ผู้พยากรณ์และวิญญาณที่ ไม่
สะอาดไปเสียจากแผ่นดินด้วย

เอเสเคียล 36:25 เราจะเอาน�้าสะอาดพรมเจ้า 
และเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทินทั้งหลาย
ของเจ้า และเราจะช�าระเจ้าจากรูปเคารพทั้ง
หลายของเจ้า

ยอห์น 1:29 วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซู
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ก�าลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า «จง
ดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความ
ผิดบาปของโลกไปเสีย

1 โครินธ์ 6:11 แต่ก่อนมีบางคนในพวก
ท่านเป็นคนอย่างนั้น แต่ท่านได้รับทรง
ช�าระแล้ว และได้ทรงแยกตั้งท่านไว้แล้ว แต่
พระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราได้ทรงตั้ง
ท่านให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระ
เยซูเจ้า

ทิตัส 3:5    พระองค์ ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิ ใช่
ด้วยการกระท�าที่ชอบธรรมของเราเอง แต่
พระองค์ทรงพระกรุณาช�าระให้เรามี ใจ
บังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์

6 พระองค์นั้นได้ทรงประทานแก่เราทั้งหลาย
อย่างบริบูรณ์ โดยพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา

1 ยอห์น 1:7 แต่ถ้าเราด�าเนินอยู่ ใน
ความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิต
ในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกัน
และกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
พระบุตรของพระองค์ ก็ช�าระเราทั้งหลายให้
ปราศจากบาปทั้งสิ้น

วิวรณ์ 1:5 และจากพระเยซูคริสต์
ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อ และทรงเป็นผู้
แรกที่ ได้ฟื้นจากความตาย และผู้ทรงครอบ
ครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลก แด่พระองค์
ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงช�าระบาป
ของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์

วิวรณ์ 7:13 และคนหนึ่งในพวกผู้อาวุโส
นั้นถามข้าพเจ้าว่า «คนที่สวมเสื้อสีขาว
เหล่านี้คือใคร และมาจากไหน»

14 ข้าพเจ้าตอบท่านว่า «ท่านเจ้าข้า ท่านก็
ทราบอยู่แล้ว» ท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า «คน
เหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครั้ง

ใหญ่ พวกเขาได้ช�าระล้างเสื้อผ้าของเขาใน
พระโลหิตของพระเมษโปดกจนเสื้อผ้านั้น
ขาวสะอาด

ดูที่: #1; #2; #5; เอเสเคียล 37:23-26; โฮเชยา 2:18; โฮเชยา 14:7; เศฟันยาห์ 
1:3,4; เอเฟซัส 5:25-27; ฮีบรู 9:13,14; ยอห์น 5:6.

 

F01 ความตายของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

F06 พระเมสิอาห์จักถูกทิ้งไว้เพียงล�าพัง

เศคาริยาห์ 13:7  พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า «โอ ดาบเอ๋ย จงตื่นขึ้นต่อสู้เมษบาลของ
เรา จงต่อสู้ผู้ที่สนิทกับเรา จงตีเมษบาล 
และฝูงแกะนั้นจะกระจัดกระจายไป เราจะ
กลับมือของเราต่อสู้กับตัวเล็กตัวน้อย

มัทธิว 26:31 ครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับ
เหล่าสาวกว่า «ในคืนวันนี้ท่านทุกคน
จะสะดุดเพราะเรา ด้วยมีค�าเขียนไว้ว่า 
`เราจะตีผู้เลี้ยงแกะ และแกะฝูงนั้นจะ
กระจัดกระจายไป›

มัทธิว 26:56 แต่เหตุการณ์ที่ ได้บังเกิด
ขึ้นครั้งนี้ เพื่อจะส�าเร็จตามที่พวกศาสดา
พยากรณ์ ได้เขียนไว้» แล้วสาวกทั้งหมด
ก็ ได้ละทิ้งพระองค์ ไว้และพากันหนี ไป

มาระโก 14:27 พระเยซูจึงตรัสกับเหล่า
สาวกว่า «ท่านทั้งหลายจะสะดุดใจเพราะเรา
ในคืนนี้เอง ด้วยมีค�าเขียนไว้ว่า `เราจะตีผู้
เลี้ยงแกะ และแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจาย
ไป›

มาระโก 14:50 แล้วสาวกทั้งหมดได้ละทิ้ง
พระองค์ ไว้และพากันหนี ไป

ยอห์น 16:32 ดูเถิด เวลาจะมา เวลานั้นก็
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ถึงแล้ว ที่ท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่
ของท่านทุกคน และจะทิ้งเราไว้แต่ผู้เดียว 
แต่เราหาได้อยู่ผู้เดียวไม่ เพราะพระบิดา
ทรงสถิตอยู่กับเรา

ยอห์น 17:12 เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคน
เหล่านั้นในโลกนี้ ข้าพระองค์ก็ ได้พิทักษ์
รักษาพวกเขาไว้ โดยพระนามของพระองค์ 
ผู้ซึ่งพระองค์ ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้
ใดเสียไปนอกจากลูกของความพินาศ เพื่อ
พระคัมภีร์จะส�าเร็จ

ยอห์น 18:7 พระองค์จึงตรัสถามเขาอีก
ว่า «ท่านมาหาใคร» เขาทูลตอบว่า «มาหา
เยซูชาวนาซาเร็ธ»

8 พระเยซูตรัสตอบว่า «เราบอกท่านแล้วว่า
เราคือผู้นั้น เหตุฉะนั้นถ้าท่านแสวงหาเราก็
จงปล่อยคนเหล่านี้ ไปเถิด»

9 ทั้งนี้ก็เพื่อพระด�ารัสจะส�าเร็จ ซึ่งพระเยซู
ตรัสไว้แล้วว่า «คนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ ได้
ประทานแก่ข้าพระองค์ ไม่ ได้เสียไปสักคน
เดียว»

ดูที่: อิสยาห์ 5:1-5; อิสยาห์ 27:1,2; มัทธิว 18:10-14; กิจการ 2:23.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

เศคาริยาห์ 13:8 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ต่อมา
ทั่วทั้งแผ่นดินจะต้องขจัดเสียให้พินาศสอง
ในสาม และเหลือไว้หนึ่งในสาม

9 เราจะเอาหนึ่งในสามนี้ใส่ ในไฟและถลุง
เขาเหมือนถลุงเงิน และลองดูเขาเหมือน

ทดลองทองค�า เขาจะร้องทูลออกนามของ
เราและเราจะฟังเขา เราจะกล่าวว่า `เขาทั้ง
หลายเป็นชนชาติของเรา› และเขาจะกล่าว
ว่า `พระเยโฮวาห์คือพระเจ้าของข้าพเจ้า›»

มัทธิว 21:43 เหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่า 
อาณาจักรของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่าน 
ยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งจะกระท�าให้ผล
เจริญสมกับอาณาจักรนั้น

44 ผู้ ใดล้มทับศิลานี้ ผู้นั้นจะต้องแตกหัก
ไป แต่ศิลานี้จะตกทับผู้ ใด ผู้นั้นจะแหลก
ละเอียดไป»

มัทธิว 24:2 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า 
«สิ่งสารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็นแล้วมิ ใช่
หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ศิลาที่ซ้อน
ทับกันอยู่ที่นี่ ซึ่งจะไม่ถูกท�าลายลงก็ ไม่มี»

มัทธิว 24:21 ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิด
ความทุกข์ล�าบากใหญ่ยิ่ง อย่างที่ ไม่เคยมี
ตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้ และในเบื้อง
หน้าจะไม่มีต่อไปอีก

22 ถ้ามิ ได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า จะไม่มี
เนื้อหนังใดๆรอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็น
แก่ผู้เลือกสรร จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้น
เข้า

ลูกา 21:24 เขาจะล้มลงด้วยคมดาบ 
และต้องถูกกวาดเอาไปเป็นเชลยทั่วทุก
ประชาชาติ และคนต่างชาติจะเหยียบย�่า
กรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าเวลาก�าหนดของคน
ต่างชาตินั้นจะครบถ้วน

วิวรณ์ 8:7 เมื่อทูตสวรรค์องค์แรกเป่า
แตรขึ้น ลูกเห็บและไฟปนด้วยเลือดก็ถูกทิ้ง
ลงบนแผ่นดิน ต้นไม้ ไหม้ ไปหนึ่งในสาม
ส่วน และหญ้าเขียวสดไหม้ ไปหมดสิ้น

8 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สองเป่าแตรขึ้น ก็มีสิ่ง
หนึ่งเหมือนภูเขาใหญ่ก�าลังลุกไหม้ถูกทิ้งลง
ไปในทะเล และทะเลนั้นได้กลายเป็นเลือด

เศคาริยาห์
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เสียหนึ่งในสามส่วน
9 สัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่ ในทะเลนั้นตายเสีย

หนึ่งในสามส่วน และบรรดาเรือก�าปั่นแตก
เสียหนึ่งในสามส่วน

10 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สามเป่าแตรขึ้น ก็มีดาว
ใหญ่ดวงหนึ่งเป็นเปลวไฟลุกโพลงดุจโคม
ไฟตกจากท้องฟ้า ดาวนั้นตกลงบนแม่น�้า
หนึ่งในสามส่วน และตกที่บ่อน�้าพุทั้งหลาย

11 ดาวดวงนี้มีชื่อว่าบอระเพ็ด รสของน�้ากลาย
เป็นรสขมเสียหนึ่งในสามส่วน และคนเป็น
อันมากก็ ได้ตายไปเพราะน�้านั้นกลายเป็น
น�้ารสขมไป

12 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สี่เป่าแตรขึ้น ดวง
อาทิตย์ก็ถูกท�าลายไปหนึ่งในสามส่วน ดวง
จันทร์และดวงดาวทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน
จึงมืดไปหนึ่งในสามส่วน กลางวันก็ ไม่สว่าง
เสียหนึ่งในสามส่วน และกลางคืนก็เช่น
เดียวกับกลางวัน

วิวรณ์ 16:19 มหานครนั้นก็แยกออก
เป็นสามส่วน และบ้านเมืองของนานา
ประชาชาติก็ล่มจม มหานครบาบิ โลนนั้น
ก็อยู่ ในความทรงจ�าต่อเบื้องพระพักตร์
พระเจ้า เพื่อจะให้นครนั้นดื่มถ้วยเหล้าองุ่น
แห่งพระพิ โรธอันใหญ่หลวงของพระองค์

ดูที่: #1; #2; #5; เพลงสดุดี 66:10-12; มัทธิว 23:35-37; ลูกา 19:41-44; ลูก
า 21:20-24; ลูกา 23:28-30; 1 โครินธ์ 3:11-13; 1 เธสะโลนิกา 2:15,16; 1 เป

โตร 1:6-8; 1 เปโตร 4:12,13.

E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H01 การกลับมาของพระเมสิอาห์เป็นไป
ตามค�าพยากรณ์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิ
อาห์

H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน
ของพระองค์

. 
เศคาริยาห์  14:1-2
เศคาริยาห์ 14:3 แล้วพระเยโฮวาห์จะเสด็จ

ออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้น เหมือน
เมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ ในวันสงคราม

4 ในวันนั้นพระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่
ภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็ม
ด้านตะวันออก และภูเขามะกอกเทศนั้นจะ
แยกออกตรงกลางจากทิศตะวันออกไปทิศ
ตะวันตก โดยมีหุบเขากว้างมากคั่นอยู่ ภูเขา
ครึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางเหนือ และอีกครึ่ง
หนึ่งจะถอยไปทางใต้

5 และท่านทั้งหลายจะหนี ไปยังหุบเขาแห่ง
บรรดาภูเขา เพราะว่าหุบเขาแห่งบรรดา
ภูเขาจะมาจดอาซาลและท่านทั้งหลายจะ
ต้องหนี ไป อย่างที่หนีจากแผ่นดินไหวสมัย
อุสซียาห์กษัตริย์ประเทศยูดาห์ แล้วพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเสด็จมา และ
พวกวิสุทธิชนทั้งสิ้นจะมากับพระองค์

6 ต่อมาในวันนั้นแสงสว่างจะไม่แจ่มใสหรือจะ
ไม่มืดมัว

7 แต่จะเป็นวันหนึ่งที่พระเยโฮวาห์ทรงทราบ
แล้ว ไม่ ใช่วันหรือคืน แต่ต่อมาเวลาเย็นจะ
มีแสงสว่าง

8 ในวันนั้นน�้าแห่งชีวิตจะไหลออกจาก
เยรูซาเล็ม ครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้าน
ตะวันออก และครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเล
ด้านตะวันตก ในฤดูร้อนก็จะไหลเรื่อยไปดัง
ในฤดูหนาว

9 และพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นกษัตริย์เหนือ
พิภพทั้งสิ้น ในวันนั้นพระเยโฮวาห์จะทรง
เป็นเอก และพระนามของพระองค์ก็เป็น

เศคาริยาห์
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เอก
เศคาริยาห์  14:10-15
เศคาริยาห์ 14:16 และอยู่มาบรรดาคนที่เหลือ

อยู่ ในประชาชาติทั้งปวงซึ่งยกขึ้นมาสู้รบกับ
เยรูซาเล็ม จะขึ้นไปนมัสการกษัตริย์ปีแล้ว
ปีเล่า คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา และจะถือ
เทศกาลอยู่เพิง

17 ถ้าครอบครัวใดในพื้นพิภพไม่ขึ้นไปยัง
เยรูซาเล็มเพื่อนมัสการกษัตริย์ คือพระเยโฮ
วาห์จอมโยธา ฝนก็จะไม่ตกเหนือเขาเหล่า
นั้น

18 และถ้าครอบครัวแห่งอียิปต์ ซึ่งขาดฝน
แล้ว ไม่ขึ้นไปปรากฏตัวที่นั่น ก็จะบังเกิด
ภัยพิบัติด้วย ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงใช้ โจมตี
ประชาชาติอื่นๆซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่
เพิง

19 ที่กล่าวนี้จะเป็นการลงทัณฑ์อียิปต์และ
เป็นการลงทัณฑ์ประชาชาติทั้งสิ้น ซึ่งไม่
ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิง

20 และในวันนั้นลูกพรวนที่ผูกม้าจะมีค�าจารึก
ว่า «บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์» และหม้อซึ่ง
อยู่ ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะเป็น
เหมือนชามซึ่งอยู่หน้าแท่นบูชา

21 เออ และหม้อทุกลูกในเยรูซาเล็มและยูดาห์
จะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์จอม
โยธา เพื่อว่าทุกคนที่มาถวายสัตวบูชาจะเอา
หม้อไปบ้าง และจะต้มเนื้อในหม้อเหล่านั้น 
ในวันนั้นจะไม่มีคนคานาอันในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาอีกต่อไป

อิสยาห์ 2:2 ในยุคหลังจะเป็นดังนี้ คือ
ภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะถูก
สถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจ�าพวกภูเขาทั้ง
หลาย และจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนิน
เขา และประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลเข้ามา
หา

3 และชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากจะมากล่าว
ว่า «มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเย
โฮวาห์ ยังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ 
เพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์

แก่เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของ
พระองค์» เพราะว่าพระราชบัญญัติจะออก
มาจากศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์จะออกมาจากเยรูซาเล็ม

4 พระองค์จะทรงวินิจฉัยระหว่างบรรดา
ประชาชาติ และจะทรงต�าหนิชนชาติทั้ง
หลายเป็นอันมาก และเขาทั้งหลายจะตีดาบ
ของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขา
ให้เป็นขอลิด ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้
กันอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป

มัทธิว 16:27 เหตุว่าบุตรมนุษย์จะเสด็จ
มาด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดา และพร้อมด้วย
ทูตสวรรค์ของพระองค์ เมื่อนั้นพระองค์จะ
ประทานบ�าเหน็จให้ทุกคนตามการกระท�า
ของตน

มัทธิว 24:35 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ค�า
ของเราจะสูญหายไปหามิ ได้เลย

36 แต่วันนั้น โมงนั้น ไม่มี ใครรู้ ถึงบรรดาทูต
สวรรค์ก็ ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาของเราองค์เดียว

37 ด้วยสมัยของโนอาห์ ได้เป็นอย่างไร เมื่อบุตร
มนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นด้วย

มัทธิว 28:18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ 
แล้วตรัสกับเขาว่า «ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่
เราแล้ว

ยอห์น 4:10 พระเยซูตรัสตอบนางว่า «ถ้า
เจ้าได้รู้จักของประทานของพระเจ้า และ
รู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่า `ขอน�้าให้เราดื่มบ้าง› 
เจ้าจะได้ขอจากท่านผู้นั้น และท่านผู้นั้นจะ
ให้น�้าประกอบด้วยชีวิตแก่เจ้า»

ยอห์น 4:14 แต่ผู้ที่ดื่มน�้าซึ่งเราจะให้แก่
เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย แต่น�้าซึ่งเราจะ
ให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน�้าพุในตัวเขา
พลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์»
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ยอห์น 7:37 ในวันที่สุดท้ายของเทศกาล
ซึ่งเป็นวันใหญ่นั้น พระเยซูทรงยืนและ
ประกาศว่า «ถ้าผู้ ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหา
เราและดื่ม

38 ผู้ที่เชื่อในเรา ตามที่พระคัมภีร์ ได้กล่าวไว้
แล้วว่า `แม่น�้าที่มีน�้าประกอบด้วยชีวิตจะ
ไหลออกมาจากภายในผู้นั้น›»

39 (สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ
ซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่
ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ เพราะ
พระเยซูยังมิ ได้รับสง่าราศี)

กิจการ 1:10 เมื่อเขาก�าลังเขม้นดูฟ้าเวลา
ที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น ดูเถิด มีชายสอง
คนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆเขา

11 สองคนนั้นกล่าวว่า «ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉน
ท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์นี้
ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะ
เสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้
เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น»

12 แล้วอัครสาวกจึงลงจากภูเขามะกอกเทศ ซึ่ง
อยู่ ใกล้กรุงเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะ
ที่อนุญาตให้คนเดินในวันสะบาโต กลับไป
กรุงเยรูซาเล็ม

วิวรณ์ 11:13 และในเวลานั้นก็เกิดแผ่น
ดินไหวใหญ่ และเมืองนั้นก็ถล่มลงเสียหนึ่ง
ในสิบส่วน มีคนตายเพราะแผ่นดินไหวเจ็ด
พันคน และคนที่เหลืออยู่นั้นมีความหวาด
กลัวยิ่ง และได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
แห่งสวรรค์

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว
ขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่ง
พิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระ
คริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 16:18 และเกิดมีเสียงต่างๆ มี
ฟ้าร้อง มีฟ้าแลบ และเกิดแผ่นดินไหวครั้ง
ใหญ่ ซึ่งตั้งแต่มีมนุษย์เกิดมาบนแผ่นดิน
โลก ไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงและยิ่ง
ใหญ่เช่นนี้เลย

19 มหานครนั้นก็แยกออกเป็นสามส่วน และ
บ้านเมืองของนานาประชาชาติก็ล่มจม 
มหานครบาบิ โลนนั้นก็อยู่ ในความทรงจ�า
ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า เพื่อจะให้นคร
นั้นดื่มถ้วยเหล้าองุ่นแห่งพระพิ โรธอันใหญ่
หลวงของพระองค์

20 และบรรดาเกาะต่างๆก็หนีหายไป และภูเขา
ทั้งหลายก็ ไม่มีผู้ ใดพบ

21 และมีลูบเห็บใหญ่ตกลงมาจากฟ้าถูกคน
ทั้งปวง แต่ละก้อนหนักประมาณห้าสิบ
กิ โลกรัม คนทั้งหลายจึงพูดหมิ่นประมาท
พระเจ้า เพราะภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บ
นั้น เพราะว่าภัยพิบัติจากลูกเห็บนั้นร้ายแรง
ยิ่งนัก

วิวรณ์ 21:23 เมืองนั้นไม่ต้องการแสง
ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เพราะว่าสง่า
ราศีของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของเมืองนั้น 
และพระเมษโปดกทรงเป็นความสว่างของ
เมืองนั้น

24 บรรดาประชาชาติที่รอดแล้วจะเดินไป
ในท่ามกลางแสงสว่างของเมืองนั้น และ
บรรดากษัตริย์ ในแผ่นดินโลกจะน�าสง่าราศี
และเกียรติของตนเข้ามาในเมืองนั้น

25 ประตูเมืองทุกประตูจะไม่ปิดเลยในเวลา
กลางวัน ด้วยว่าจะไม่มีเวลากลางคืนในเมือง
นั้นเลย

วิวรณ์ 22:1 ท่านได้ชี้ ให้ข้าพเจ้าดูแม่น�้า
บริสุทธิ์ที่มีน�้าแห่งชีวิต ใสเหมือนแก้วผลึก 
ไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า และ
ของพระเมษโปดก

2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั้นและริมแม่น�้าทั้ง
สองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งออกผลสิบสอง
ชนิด ออกผลทุกๆเดือน และใบของต้นไม้
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นั้นส�าหรับรักษาบรรดาประชาชาติ ให้หาย

วิวรณ์ 22:5 กลางคืนจะไม่มีที่นั่น เขาไม่
ต้องการแสงเทียนหรือแสงอาทิตย์ เพราะว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าทรงประทาน
แสงสว่างแก่เขา และเขาจะครอบครองอยู่
ตลอดไปเป็นนิตย์

วิวรณ์ 22:17 พระวิญญาณและเจ้าสาว
ตรัสว่า «เชิญมาเถิด» และให้ผู้ที่ ได้ยินกล่าว
ว่า «เชิญมาเถิด» และให้ผู้ที่กระหายเข้ามา 
ผู้ ใดมี ใจปรารถนา ก็ ให้ผู้นั้นมารับน�้าแห่ง
ชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย

ดูที่: #1; #2; #3; #4; #5; วิวรณ์ 21:1-3.
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E10 พระเมสิอาห์จักเป็นพระเมสิอาห์
ส�าหรับ ผู้ที่ ไม่ ใช่ชาวยิวด้วย

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

มาลาคี 1:11 พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสว่า ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงที่ดวง
อาทิตย์ตกนามของเราจะใหญ่ยิ่งท่ามกลาง
ประชาชาติทั้งหลาย และเขาถวายเครื่อง
หอมและของถวายที่บริสุทธิ์แด่นามของเรา
ทุกที่ทุกแห่ง เพราะว่านามของเรานั้นจะ
ใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติ

อิสยาห์ 66:20 และเขาจะน�าพี่น้องทั้งสิ้น
ของเจ้าทั้งหลายจากบรรดาประชาชาติทั้ง
สิ้นเป็นเครื่องถวายบูชาพระเยโฮวาห์ มา
ด้วยม้า ด้วยรถรบ ด้วยเกวียนประทุน ด้วย
ล่อและด้วยอูฐโหนกเดียว ยังเยรูซาเล็ม
ภูเขาบริสุทธิ์ของเรา» พระเยโฮวาห์ตรัส
ดังนี้ «เช่นเดียวกับคนอิสราเอลน�าธัญญ
บูชาใส่ภาชนะสะอาดมายังพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์

โรม 14:11 เพราะมีค�าเขียนไว้ว่า `องค์
พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่า «เรามีชีวิตอยู่
ฉันใด หัวเข่าทุกหัวเข่าจะต้องคุกกราบลง
ต่อเรา และลิ้นทุกลิ้นจะต้องร้องสรรเสริญ
พระเจ้า»›

ฟีลิปปี 2:10 เพื่อ `หัวเข่าทุกหัวเข่า› ใน
สวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่น
ดินโลกก็ดี `จะต้องคุกกราบลง› นมัสการใน
พระนามแห่งพระเยซูนั้น

ฮีบรู 9:9 พลับพลาเดิมเป็นเครื่องเปรียบ
ส�าหรับในเวลานั้น คือมีการถวายของให้และ
เครื่องบูชา ซึ่งจะกระท�าให้ ใจวินิจฉัยผิด
และชอบของผู้ถวายนั้นถึงที่ส�าเร็จไม่ ได้

10 ซึ่งเป็นแต่เพียงของกินของดื่ม และพิธี
ช�าระล้างต่างๆ และเป็นพิธีส�าหรับเนื้อหนัง

ที่ ได้บัญญัติ ไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงใหม่

11 แต่เมื่อพระคริสต์ ได้เสด็จมาเป็นมหา
ปุ โรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งจะมาถึงโดยทาง
พลับพลาอันใหญ่ยิ่งกว่าและสมบูรณ์ยิ่งกว่า
แต่ก่อน ที่ ไม่ ได้สร้างขึ้นด้วยมือ และพูดได้
ว่ามิ ได้เป็นอย่างของโลกนี้

12 พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น และพระองค์ ไม่ ได้ทรงน�า
เลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงน�า
พระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรง
ส�าเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เรา

วิวรณ์ 8:3 และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่ง
ถือกระถางไฟทองค�าออกมายืนอยู่ที่แท่น 
และทรงประทานเครื่องหอมเป็นอันมากแก่
ทูตองค์นั้น เพื่อให้ถวายร่วมกับค�าอธิษฐาน
ของวิสุทธิชนทั้งปวงบนแท่นทองค�าที่อยู่
หน้าพระที่นั่งนั้น

4 และควันเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อม
กับค�าอธิษฐานของวิสุทธิชนทั้งหลาย จาก
มือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า

ดูที่: #1; #4; #5; เพลงสดุดี 113:3,4; อิสยาห์ 45:6; อิสยาห์ 59:19.

C02 บรรพบุรุษของพระเมสิอาห์ ได้รับการ
ประกาศ

มาลาคี 3:1 พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสว่า «ดูเถิด เราจะส่งทูตของเราไป 
และผู้นั้นจะตระเตรียมหนทางไว้ข้าง
หน้าเรา และองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ่งเจ้า
แสวงหานั้น จะเสด็จมายังพระวิหารของ
พระองค์ คือย่างกระทันหัน ทูตแห่งพันธ
สัญญา ผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้น ดูเถิด ท่านจะ
เสด็จมา
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อิสยาห์ 40:3 เสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดาร
ว่า «จงเตรียมมรรคาแห่งพระเยโฮวาห์ จง
ท�าทางหลวงส�าหรับพระเจ้าของเราให้ตรง
ไปในทะเลทราย

มัทธิว 3:3 ยอห์นผู้นี้แหละซึ่งตรัสถึง
โดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ว่า `เสียงผู้ร้อง
ในถิ่นทุรกันดารว่า ท่านจงเตรียมมรรคา
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงกระท�าหนทาง
ของพระองค์ ให้ตรงไป›

มัทธิว 11:10 คือยอห์นนี่แหละที่ ได้เขียน
กล่าวถึงว่า `ดูเถิด เราใช้ทูตของเราไปข้าง
หน้าท่าน ผู้นั้นจะเตรียมทางของท่านไว้ข้าง
หน้าท่าน›

11 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ใน
บรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงมานั้น ไม่มีผู้
ใดใหญ่กว่ายอห์นผู้ ให้รับบัพติศมา แต่ว่าผู้
ที่ต�่าต้อยที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ก็ยัง
ใหญ่กว่ายอห์นเสียอีก

มาระโก 1:2 ตามที่ ได้เขียนไว้ ในค�าของ
ศาสดาพยากรณ์ว่า `ดูเถิด เราใช้ทูตของเรา
ไปข้างหน้าท่าน ผู้นั้นจะเตรียมมรรคาของ
ท่านไว้ข้างหน้าท่าน

3 เสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า «จงเตรียม
มรรคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า จงกระท�า
หนทางของพระองค์ ให้ตรงไป»›

4 ยอห์นให้เขารับบัพติศมาในถิ่นทุรกันดาร 
และประกาศเรื่องบัพติศมาอันส�าแดงการก
ลับใจใหม่ เพื่อการยกโทษความผิดบาป

ลูกา 1:76 ท่านทารกเอ๋ย เขาจะเรียก
ท่านว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ของผู้สูงสุด 
เพราะว่าท่านจะน�าหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อจะจัดเตรียมมรรคาของพระองค์ ไว้

77 เพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์มีความรู้ถึง
ความรอด โดยการทรงยกบาปของเขา

78 โดยพระทัยเมตตากรุณาแห่งพระเจ้าของ

เรา แสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเยียนเรา
79 เพื่อจะส่องสว่างแก่คนทั้งหลายผู้อยู่ ในที่มืด 

และในเงาแห่งความตาย เพื่อจะน�าเท้าของ
เราไปในทางสันติสุข»

ลูกา 7:26 แต่ท่านทั้งหลายออกไปดู
อะไร ดูศาสดาพยากรณ์หรือ แน่ทีเดียว เรา
บอกท่านว่า ประเสริฐยิ่งกว่าศาสดาพยากรณ์
อีก

27 คือยอห์นนี้แหละที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่า 
`ดูเถิด เราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่าน ผู้
นั้นจะเตรียมมรรคาของท่านไว้ข้างหน้า
ท่าน›

28 เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในบรรดาคน
ที่บังเกิดจากผู้หญิงมานั้น ไม่มีศาสดา
พยากรณ์ผู้ ใดใหญ่กว่ายอห์นผู้ ให้รับบัพ
ติศมา แต่ว่าผู้ต�่าต้อยที่สุดในอาณาจักรของ
พระเจ้าก็ ใหญ่กว่ายอห์นเสียอีก»

ลูกา 10:24 เพราะเราบอกท่านทั้งหลาย
ว่า ศาสดาพยากรณ์หลายคน และกษัตริย์
หลายองค์ ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลาย
เห็นอยู่นี้ แต่เขามิ ได้เคยเห็น และอยากจะ
ได้ยินซึ่งท่านทั้งหลายได้ยิน แต่เขามิเคย
ได้ยิน»

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์

มาลาค ี3:2 แต่ ใครจะทนอยู่ ได้ ในวนั
ทีท่า่นมา และใครจะยนืมัน่อยู่ ไดเ้มือ่ทา่น
ปรากฏตวั เพราะวา่ทา่นเปน็ประดจุไฟถลงุแร่ 
และประดจุสะบูข่องชา่งซักฟอก

3 ท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุง
เงิน และท่านจะช�าระลูกหลานของเลวี ให้
บริสุทธิ์ และถลุงเขาอย่างถลุงทองค�าและ
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ถลุงเงิน เพื่อเขาจะได้น�าเครื่องบูชาอันชอบ
ธรรมถวายแด่พระเยโฮวาห์

4 แล้วเครื่องบูชาของยูดาห์และเยรูซาเล็มจะ
เป็นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ ดังสมัยก่อน 
และดังในปีที่ล่วงแล้วมา

5 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตรัสวา่ แล้วเราจะมา
ใกลเ้จา้เพือ่การพพิากษา เราจะเปน็พยาน
ทีร่วดเรว็ทีก่ลา่วโทษนกัวทิยาคม พวกผดิ
ประเวณ ีผูท้ีป่ฏญิาณเทจ็ ผูท้ีบ่บีบงัคบัลกูจ้าง
ในเรือ่งคา่จา้ง และแมม่า่ยและลกูก�าพร้าพอ่ 
ผูท้ีผ่ลกัไสหนัเหคนตา่งดา้วจากสิทธขิองเขา 
และผูท้ี่ ไมย่�าเกรงเรา

16 แล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์
จึงพูดกันและกัน พระเยโฮวาห์ทรงฟังและ
ทรงได้ยิน และมีหนังสือม้วนหนึ่งส�าหรับ
บันทึกความจ�าหน้าพระพักตร์ ได้บันทึกชื่อ
ผู้ที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ และที่ตรึกตรอง
ในพระนามของพระองค์ ไว้

17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า «เขาทั้งหลาย
จะเป็นคนของเรา เป็นเพชรพลอยของเรา
ในวันที่เราจะประกอบกิจ และเราจะไว้ชีวิต
คนเหล่านี้ ดังชายที่ ไว้ชีวิตบุตรชายของเขา
ผู้ปรนนิบัติเขา

18 แล้วเจ้าจะกลับมาและสังเกตเห็นความแตก
ต่างระหว่างคนชอบธรรมกับคนชั่ว ระหว่าง
คนที่ปรนนิบัติพระเจ้ากับคนที่ ไม่ปรนนิบัติ
พระองค์»

ดาเนียล 7:10 ธารไฟพุ่งออกและไหลออก
มาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ คนนับ
แสนๆปรนนิบัติพระองค์ คนนับโกฏิๆเข้า
เฝ้าพระองค์ ผู้พิพากษาก็ขึ้นนั่งบันลังก์ 
บรรดาหนังสือก็เปิดขึ้น

มัทธิว 3:10 บัดนี้ขวานวางไว้ที่ โคน
ต้นไม้แล้ว ดังนั้นทุกต้นที่ ไม่เกิดผลดีจะ
ต้องตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟ

11 เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน�้า 
แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะ

มาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก 
ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของ
พระองค์ พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับ
บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วย
ไฟ

12 พระหัตถ์ของพระองค์ถือพลั่วพร้อมแล้ว 
และจะทรงช�าระลานข้าวของพระองค์ ให้
ทั่ว พระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ ไว้
ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วย
ไฟที่ ไม่รู้ดับ»

มัทธิว 12:35 คนดีก็เอาของดีมาจากคลังดี
แห่งใจนั้น คนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังชั่ว

36 ฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่า ค�าที่ ไม่เป็นสาระ
ทุกค�าซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องให้การ
ในถ้อยค�าเหล่านั้นในวันพิพากษา

37 เหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูก
ปรับโทษนั้น ก็เพราะวาจาของเจ้า»

ยอห์น 12:48 ผู้ ใดที่ปฏิเสธเราและไม่
รับค�าของเรา ผู้นั้นจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษา
เขา คือค�าที่เราได้กล่าวแล้ว นั้นแหละจะ
พิพากษาเขาในวันสุดท้าย

ยอห์น 17:24 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์
ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ ได้
ประทานให้แก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์
ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้นด้วย เพื่อเขาจะได้
เห็นสง่าราศีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ ได้
ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
รักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลก

เอเฟซัส 5:26 เพื่อพระองค์จะได้ทรงแยก
ตั้งไว้ และช�าระคริสตจักรนั้นให้บริสุทธิ์ โดย
การล้างด้วยน�้าโดยพระวจนะ

2 เธสะโลนิกา 1:7 และที่จะทรงให้
ท่านทั้งหลายที่รับความยากล�าบากนั้น ได้รับ
ความบรรเทาด้วยกันกับเรา เมื่อพระเยซูเจ้า
จะปรากฏองค์จากสวรรค์ พร้อมกับหมู่ทูต
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สวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์
8 ในเปลวเพลิงจะลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่

ไม่รู้จักพระเจ้า และแก่คนที่ ไม่เชื่อฟังข่าว
ประเสริฐของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา

ทิตัส 2:14 ผู้ ได้ทรงโปรดประทาน
พระองค์เองให้เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากความ
ชั่วช้าทุกอย่าง และทรงช�าระเราให้บริสุทธิ์ 
เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ 
และเป็นคนที่ขวนขวายกระท�าการดี

1 เปโตร 2:5 และท่านทั้งหลายก็เสมือน
ศิลาที่มีชีวิต ที่ก�าลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศ
ฝ่ายวิญญาณ เป็นปุ โรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวาย
สักการบูชาฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ชอบพระทัย
ของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์

วิวรณ์ 1:6 และทรงตั้งเราไว้ ให้เป็น
กษัตริย์และเป็นปุ โรหิตของพระเจ้าพระ
บิดาของพระองค์ พระเกียรติและไอศวรรย์
จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน

7 `ดูเถิด พระองค์จะเสด็จมาในเมฆ และ
นัยน์ตาทุกดวงและคนเหล่านั้นที่ ได้แทง
พระองค์จะเห็นพระองค์ และมนุษย์ทุกชาติ
ทั่วโลกจะร�่าไห้เพราะพระองค์› จงเป็นไป
อย่างนั้น เอเมน

วิวรณ์ 6:17 เพราะว่าวันส�าคัญแห่ง
พระพิ โรธของพระองค์มาถึงแล้ว และผู้ ใด
จะทนอยู่ ได้เล่า»

วิวรณ์ 15:4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มี
ผู้ ใดบ้างที่จะไม่ย�าเกรงพระองค์ และไม่
ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจ�าเพาะ
พระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษา
ของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว»

ดูที่: #1; #2; #5; มาลาคี 4:1; อาโมส 5:18-20; มัทธิว 23:13-35; ลูกา 3:9,17; 
ลูกา 12:49; ยอห์น 4:23,24; โรม 11:5-10; ฮีบรู 10:28-30; ฮีบรู 12:25,26.

H02 ค�าพิพากษาในอนาคตโดย พระเมสิ
อาห์

H03 อาณาจักรในอนาคตของพระเมสิอาห์
H09 ค�าพยากรณ์เรื่องอนาคตส�าหรับคน

ของพระองค์

มาลาคี 4:1 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า «ดูเถิด วันนั้นจะมาถึง คือวันที่จะเผา
ไหม้เหมือนเตาอบ เมื่อคนที่อวดดีทั้งสิ้น 
เออ และคนที่ประกอบความชั่วทั้งหมดจะ
เป็นเหมือนตอข้าว วันที่จะมานั้นจะไหม้เขา
หมด จนไม่มีรากหรือกิ่งเหลืออยู่เลย

2 แต่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมี
ปีกรักษาโรคภัยได้จะขึ้นมาส�าหรับคน
เหล่านั้นที่ย�าเกรงนามของเรา เจ้าจะ
กระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกวัวออก
ไปจากคอก

3 และเจ้าจะเหยียบย�่าคนชั่ว เพราะว่าเขาจะ
เป็นเหมือนขี้เถ้าที่ ใต้ฝ่าเท้าของเจ้าในวัน
นั้นเมื่อเราประกอบกิจ พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสดังนี้แหละ

4 จงจดจ�าราชบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของ
เรา ทั้งกฎเกณฑ์และค�าตัดสินซึ่งเราได้
บัญชาเขาไว้ที่ภูเขาโฮเรบส�าหรับอิสราเอลทั้ง
สิ้น

มัทธิว 3:12 พระหัตถ์ของพระองค์ถือ
พลั่วพร้อมแล้ว และจะทรงช�าระลานข้าว
ของพระองค์ ให้ทั่ว พระองค์จะทรงเก็บข้าว
ของพระองค์ ไว้ ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะ
ทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ ไม่รู้ดับ»

ลูกา 1:50 พระกรุณาของพระองค์มีแก่
บรรดาผู้ย�าเกรงพระองค์ ทุกชั่วอายุสืบๆไป

ยอห์น 1:4 ในพระองค์มีชีวิต และชีวิต

มาลาคี 3 มาลาคี 3 & 4
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นั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวง
5 ความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืด และ

ความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่

ยอห์น 3:19 หลักของการพิพากษามีอย่าง
นี้ คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้ว แต่
มนุษย์ ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่าง 
เพราะกิจการของเขาชั่ว

ยอห์น 8:12 อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับ
เขาทั้งหลายว่า «เราเป็นความสว่างของโลก 
ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมี
ความสว่างแห่งชีวิต»

กจิการ 13:26 ทา่นพ่ีนอ้งทัง้หลาย ผูสื้บเชือ้
สายของอบัราฮมั และคนท้ังหลายในพวก
ท่านซึง่เกรงกลัวพระเจา้ ขา่วเรือ่งความรอดนี้
ไดท้รงประทานมาถงึทา่นท้ังหลายแล้ว

โรม 16:20 ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะ
ทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้าของ
ท่านทั้งหลาย ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงอยู่กับท่านทั้ง
หลายเถิด เอเมน

2 เธสะโลนิกา 1:8 ในเปลวเพลิงจะ
ลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ ไม่รู้จักพระเจ้า 
และแก่คนที่ ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

วิวรณ์ 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็
เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าวขึ้น
ดังๆในสวรรค์ว่า «ราชอาณาจักรแห่งพิภพ
นี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้
เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระคริสต์ของ
พระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครอง
ตลอดไปเป็นนิตย์»

วิวรณ์ 11:18 เหล่าประชาชาติมีความ
โกรธแค้น แต่พระพิ โรธของพระองค์ก็มา

ถึงแล้ว ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษา
คนทั้งหลายที่ตายไปแล้ว และถึงเวลาที่
พระองค์จะทรงประทานบ�าเหน็จแก่ผู้รับ
ใช้ของพระองค์ คือพวกศาสดาพยากรณ์ 
และวิสุทธิชนทั้งปวง และแก่คนทั้งหลาย
ที่ย�าเกรงพระนามของพระองค์ทั้งผู้น้อย
ผู้ ใหญ่ และถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรง
ท�าลายคนที่ท�าลายแผ่นดินโลก»

ดูที่: #1; #2; #5; อิสยาห์ 50:10; อิสยาห์ 66:1,2; 2 เปโตร 3:7.

C02 บรรพบุรุษของพระเมสิอาห์ ได้รับการ
ประกาศ

D02 ต�าแหน่งของพระเมสิอาห์ ในฐานะผู้
เผยพระวจนะ

E23 พระเมสิอาห์จักเปลี่ยนแปลงคนของ
พระองค์

มาลาค ี4:5 ดเูถดิ เราจะสง่เอลยีาหผ์ู้
พยากรณ์มายงัเจา้กอ่นวนัแหง่พระเยโฮวาห์ 
คอืวนัที่ ใหญย่ิง่และนา่สะพงึกลัวมาถงึ

6 และท่านผู้นั้นจะกระท�าให้จิตใจของพ่อ
หันไปหาลูก และจิตใจของลูกหันไปหาพ่อ 
หาไม่ เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั้นด้วยค�าสาป
แช่ง»

มัทธิว 11:13 เพราะว่าค�าของศาสดา
พยากรณ์ทั้งหลายและพระราชบัญญัติ ได้
พยากรณ์มาจนถึงยอห์นนี้

14 ถ้าท่านทั้งหลายจะยอมรับให้เป็น ก็ยอห์นนี้
แหละเป็นเอลียาห์ซึ่งจะมานั้น

มัทธิว 17:11 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า «เอ
ลียาห์ต้องมาก่อนจริง และท�าให้สิ่งทั้งปวง
คืนสู่สภาพเดิม

12 แต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่า เอลียาห์นั้น
ได้มาแล้ว และเขาหารู้จักท่านไม่ แต่เขา
ใคร่ท�าแก่ท่านอย่างไร เขาก็ ได้กระท�าแล้ว 

มาลาคี 4 มาลาคี 4
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ส่วนบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์จากเขาเช่น
เดียวกัน»

13 แล้วเหล่าสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ ได้ตรัส
แก่เขาเล็งถึงยอห์นผู้ ให้รับบัพติศมา

ลูกา 1:16 เขาจะน�าคนอิสราเอลหลาย
คนให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า 
พระเจ้าของเขาทั้งหลาย

17 เขาจะน�าหน้าพระองค์ โดยแสดงอารมณ์
และฤทธิ์เดชอย่างเอลียาห์ ให้พ่อกลับคืนดี
กับลูกและคนที่ ไม่เชื่อฟังให้กลับได้ปัญญา
ของคนชอบธรรม เพื่อจัดเตรียมชนชาติ
หนึ่งไว้ ให้สมแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า»

ยอห์น 1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเรา
ทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่า
ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระ
บิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

15 ยอห์นได้เป็นพยานถึงพระองค์และร้อง
ประกาศว่า «นี่แหละคือพระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้า
ได้กล่าวถึงว่า พระองค์ผู้เสด็จมาภายหลัง
ข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า เพราะว่า
พระองค์ทรงด�ารงอยู่ก่อนข้าพเจ้า»

16 และเราทั้งหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของ
พระองค์ เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ

17 เพราะว่าได้ทรงประทานพระราชบัญญัตินั้น
ทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมา
ทางพระเยซูคริสต์

กิจการ 3:22 ที่จริงโมเสสได้กล่าวไว้แก่
บรรพบุรุษว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็น
พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรด
ประทานศาสดาพยากรณ์ผู้หนึ่ง เหมือน
อย่างเราให้แก่ท่านจากจ�าพวกพี่น้องของ
ท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิ่ง
สารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่าน

23 และจะเป็นเช่นนี้คือถ้าผู้หนึ่งผู้ ใดไม่เชื่อ
ฟังศาสดาพยากรณ์ผู้นั้น เขาจะต้องถูก

ตัดขาดให้พินาศไปจากท่ามกลางประชาชน›

วิวรณ์ 1:16 พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ด
ดวงไว้ ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ 
และมีพระแสงสองคมที่คมกริบออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ และสีพระพักตร์
ของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสง
ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์

ดูที่: #5; อิสยาห์ 40:3; มาลาคี 3:1; มัทธิว 13:14-26; มัทธิว 23:35-38; มัทธิว 
24:27-30; มัทธิว 27:47-49; มาระโก 9:11-13; ลูกา 1:76; ลูกา 7:26-28; ลูกา 

19:41-44; ลูกา 21:22-27; ยอห์น 1:21,25.

มาลาคี 4 มาลาคี 4
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ต�าราคมัภรีพ์นัธสญัญาเดิมในพนัธสญัญาใหม่
ค�าคมและตวัชีว้ดัของขอ้ความจากพระคัมภีร์
เกา่ในสีพ่ระประวติัและการปฏิบติัการ

มัทธิว / Matthew  
1:23 อิสยาห์ 7:14
2:6 มีคาห์ 5:1
2:15 โฮเชยา 11:1
2:18 เยเรมีย์ 31:15
2:23 กันดารวิถี 6:13; เพลงสดุดี 69:9,10;
 อิสยาห์ 53:2
3:3 อิสยาห์ 40:3
4:4       พระราชบัญญัติ 8:3
4:6 เพลงสดุดี 91:11,12
4:10 พระราชบัญญัติ 6:13,14; 
 พระราชบัญญัติ 10:20
4:1516 อิสยาห์ 9:1,2
4:7 พระราชบัญญัติ 6:16
5:3 อิสยาห์ 57:15
5:4 อิสยาห์ 61:2,3
5:5 อิสยาห์ 29:19; อิสยาห์ 61:1
5:6 อิสยาห์ 41:17; อิสยาห์ 49:10; 
 อิสยาห์ 55:1-3
5:7 เพลงสดุดี 112:4; มีคาห์ 6:8
5:8 เพลงสดุดี 73:1; สุภาษิต 22:11; 
 เอเสเคียล  36:25
5:11 อิสยาห์ 66:5
5:12 อิสยาห์ 3:10
5:13 เลวีนิติ 2:13; โยบ 6:6; 
5:14 สุภาษิต 4:18
5:15 อพยพ 25:37
5:16 อิสยาห์ 60:1-3; อิสยาห์ 61:3
5:17 เพลงสดุดี 40:7-9; อิสยาห์ 42:21
5:18     อิสยาห์ 40:8; อิสยาห์ 51:6; 
 เพลงสดุดี 119:89
5:19    พระราชบัญญัติ 12:32; 
 พระราชบัญญัติ 27:26; 
 ดาเนียล 12:3
5:21 ปฐมกาล 9:5,6; อพยพ 20:13;

 พระราชบัญญัติ 5:17
5:23-24  พระราชบัญญัติ 16:16,17; 
 อิสยาห์ 1:10-17
5:25 สุภาษิต 25:8
5:27 อพยพ 20:14; พระราชบัญญัติ 5:18
5:31 พระราชบัญญัติ 24:1
5:33 เลวีนิติ 19:12; กันดารวิถี 30:2
5:34,35 โฮเชยา 4:15; เศคาริยาห์ 5:3
5:38 อพยพ 21:24
5:42 พระราชบัญญัติ 15:7-14
5:43 เลวีนิติ 19:18; เพลงสดุดี 139:21
5:44 อพยพ 23:45
5:48 เลวีนิติ 19:2; เลวีนิติ 20:26
6:2 เพลงสดุดี 37:21; สุภาษิต 20:6
6:4 อิสยาห์ 58:10-12
6:5,6 2 พงศ์กษัตริย์ 4:33; ดาเนียล 6:10
6:7 ปัญญาจารย์ 5:2
6:8 เพลงสดุดี 38:10
6:9 อิสยาห์ 63:16; อิสยาห์ 64:8
6:10 ดาเนียล 2:44; ดาเนียล 7:27
6:11 อพยพ 16:16-35
6:12 อพยพ 34:7; อิสยาห์ 1:18
6:13 พระราชบัญญัติ 8:2
6:16 อิสยาห์ 58:3-5
6:17 ปัญญาจารย์ 9:8; ดาเนียล 10:3
6:19 เพลงสดุดี 62:11; 
 ปัญญาจารย์ 5:10-14
6:24 อพยพ 20:39
6:25 เพลงสดุดี 55:23
6:26 ปฐมกาล 1:29-30
6:31 เลวีนิติ 25:20-22; เพลงสดุดี 55:23
6:33 1 พงศ์กษัตริย์ 3:11-13; 
 สุภาษิต 3:9,10
6:34 อพยพ 16:18-20; เพลงคร�า่ครวญ 3:23
7:3 2 ซามเูอล 12:5; เพลงสดดุ ี50:16-21
7:7 อิสยาห์ 55:6,7; เยเรมีย์ 29:12,13
7:11 ปฐมกาล 8:5; เพลงสดุดี 103:11-13
7:12 อาโมส 5:14,15; เศคาริยาห์ 8:16,17
7:14 อิสยาห์ 35:8
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7:15 พระราชบัญญัติ 13:1-3
7:17 เพลงสดุดี 92:14,15
7:18 เยเรมีย์ 17:8
7:19 เอเสเคียล 15:2-7
7:21 อิสยาห์ 29:13; โฮเชยา 8:2,3
7:23 เพลงสดุดี 6:9
7:26,27 เอเสเคียล 13:10-16
7:29 พระราชบัญญัติ 18:18,19
8:17 อิสยาห์ 53:4
9:13       สุภาษิต 21:3; โฮเชยา 6:6;
 มีคาห์ 6:6-8 10:35,36
 ปฐมกาล 3:15; เยเรมีย์ 12:6
10:37 พระราชบัญญัติ 33:9
10:41 ปฐมกาล 20:7
11:5  อิสยาห์ 29:18; อิสยาห์ 35:4-6; 
 อิสยาห์ 42:6-7
11:10 มาลาคี 3:1
11:14 มาลาคี 4:5
11:23 อิสยาห์ 14:13,15
11:24 เพลงคร�่าครวญ 4:6
11:25 เพลงสดุดี 8:3; เยเรมีย์ 1:5-8
11:26 อิสยาห์ 45:10
11:28 อิสยาห์ 11:10; อิสยาห์ 55:1-3; 
 เยเรมีย์ 6:16
11:29 อิสยาห์ 42:1-4; เศคาริยาห์ 9:9; 
 เยเรมีย์ 6:16
12:1 พระราชบัญญัติ 23:25
12:2 อพยพ 23:12; กันดารวิถี 15:32-36
12:3 1 ซามูเอล 21:3-6
12:4 อพยพ 25:30; อพยพ 29:33;
 เลวีนิติ 24:8-9
12:5 กันดารวิถี 28:19,20; เนหะมีย์ 13:17
12:6 มาลาคี 3:1
12:7        อิสยาห์ 1:11-17; โฮเชยา 6:6; 
 มีคาห์ 6:6-8
12:11 อพยพ 23:4,5
12:17-21 อิสยาห์ 11:2,10; อิสยาห์ 42:14; 
 อิสยาห์ 49:6
12:35 เพลงสดุดี 37:30,31

12:36 ปัญญาจารย์ 12:14
12:37 สุภาษิต 13:3
12:40 โยนาห์ 1:17
12:41,42 1 พงศ์กษัตริย์ 10:110
13:3 เอเสเคียล 17:2; เอเสเคียล 24:3
13:11 เพลงสดุดี 25:8,9,14; อิสยาห์ 29:10
13:13 อิสยาห์ 44:15; เอเสเคียล 12:2
13:14,15 อิสยาห์ 6:9,10; อิสยาห์ 29:10,12
13:35 เพลงสดุดี 78:2
13:43 ดาเนียล 12:3
15:4 อพยพ 20:12; เลวีนิติ 20:9;
 พระราชบัญญัติ 5:16
15:8 อิสยาห์ 29:3
15:13 เพลงสดุดี 92:14; อิสยาห์ 60:21
15:14 อิสยาห์ 9:16
15:18 สุภาษิต 10:32
15:19 ปฐมกาล 6:5; เยเรมีย์ 17:9
16:4 โยนาห์ 1:17
16:27 เพลงสดุดี 62:13; ดาเนียล 7:10
17:11 มาลาคี 4:5,6
18:10 เพลงสดุดี 34:8; เพลงสดุดี 91:11; 
 เศคาริยาห์ 13:7
18:14 อิสยาห์ 40:11; เศคาริยาห์ 13:7
18:15 เลวีนิติ 19:17
18:16 พระราชบัญญัติ 19:15
18:22 อิสยาห์ 55:7
19:4 ปฐมกาล 1:27
19:5,6 ปฐมกาล 2:24
19:7 พระราชบัญญัติ 24:1
19:9 เยเรมีย์ 3:1
19:18 อพยพ 20:12-17; 
 พระราชบัญญัติ 5:16-21
19:19 เลวีนิติ 19:3
19:23 พระราชบัญญัติ 8:10-18
19:26 เยเรมีย์ 32:27; เศคาริยาห์ 8:6
19:28 อิสยาห์ 66:22; ดาเนียล 7:22
21:4,5 เศคาริยาห์ 9:9
21:9 เพลงสดุดี 118:26
21:12 มาลาคี 3:1,2



431

21:13 อิสยาห์ 56:7
21:16 เพลงสดุดี 8:4
21:42 เพลงสดุดี 118:22,23
21:43 อพยพ 32:10; อิสยาห์ 26:2; 
 อิสยาห์ 55:5
21:44 อิสยาห์ 8:14; เศคาริยาห์ 12:3
22:32 อพยพ 3:6
22:37 พระราชบัญญัติ 6:5; 
 พระราชบัญญัติ 10:12; 
 พระราชบัญญัติ 30:6
22:39 เลวีนิติ 19:18
22:44 เพลงสดุดี 110:1
23:12 สุภาษิต 29:23; อิสยาห์ 57:15
23:35 ปฐมกาล 4:28; 
 2 พงศาวดาร 24:20-22
23:38 เยเรมีย์ 22:5
23:39 เพลงสดุดี 118:26
24:15 ดาเนียล 9:27
24:21 ดาเนียล 12:1
24:29 อิสยาห์ 13:10; เอเสเคียล 32:7,8; 
 โยเอล 2:31
24:30 ดาเนียล 7:10,13; เศคาริยาห์ 12:10
24:31 อิสยาห์ 11:12; อิสยาห์ 27:13
24:35 เพลงสดุดี 102:27; อิสยาห์ 51:6
25:31 ดาเนียล 7:13,14
25:32 เอเสเคียล 34:17-22
25:35 ปฐมกาล 18:2-8; สุภาษิต 25:21
25:36 โยบ 31:19,20
25:46 ดาเนียล 12:2
26:15 เศคาริยาห์ 11:12,13
26:23 เพลงสดุดี 41:10
26:31 เศคาริยาห์ 13:7
26:52 ปฐมกาล 9:6
26:54 เพลงสดุดี 22:1-32; อิสยาห์ 53:1-12
26:56 เศคาริยาห์ 13:7
26:64 เพลงสดุดี 110:1; ดาเนียล 7:13
27:910 เศคาริยาห์ 11:12,13
27:35 เพลงสดุดี 22:19
28:18 เพลงสดุดี 2:6-9; เพลงสดุดี 8:7; 

 ดาเนียล 7:14

มาระโก / Mark  
1:11 เพลงสดุดี 2:7; อิสยาห์ 42:1
1:2,3 อิสยาห์ 40:3; มาลาคี 3:1
1:15 ดาเนียล 2:44
1:17 เอเสเคียล 47:10
1:24 เพลงสดุดี 89:19,20
2:25 1 ซามูเอล 21:3-6
2:26 เลวีนิติ 24:9
2:27 อพยพ 31:14; 
 พระราชบัญญัติ 5:12-15
4:2 เพลงสดุดี 78:2
4:3-9 อิสยาห์ 55:10,11
4:12 อิสยาห์ 6:9,10
4:22 เพลงสดดุ ี78:2-4; เพลงสดดุ ี90:9,10
4:27 ปัญญาจารย์ 8:17
4:29 โยเอล 3:13
4:30-32 เอเสเคียล 31:5,6; ดาเนียล 4:10-12
4:39 เพลงสดุดี 107:29; เพลงสดุดี 93:4
6:34 เยเรมีย์ 50:6; เศคาริยาห์ 10:2
6:45-52 เพลงสดุดี 107:2332
7:6    อิสยาห์ 29:13; เอเสเคียล 33:31
7:10 อพยพ 20:12; พระราชบัญญัติ 5:16
7:21-23 ปฐมกาล 6:5; เพลงสดุดี 14:1,3
7:24 อิสยาห์ 42:2
8:18 เพลงสดุดี 115:5-7; เยเรมีย์ 5:21
8:31 โฮเชยา 6:2; โยนาห์ 1:17
8:37 เพลงสดุดี 49:8,9
9:2 อิสยาห์ 33:17
9:3 ดาเนียล 7:9
9:7 ดาเนียล 7:13
9:11 มาลาคี 3:1; มาลาคี 4:5
9:12 เพลงสดุดี 22:1-32; อิสยาห์ 40:3-5; 
 อิสยาห์ 53:1-12
9:13 มาลาคี 4:5,6 
9:44-48 อิสยาห์ 66:24
9:49 เลวีนิติ 2:13
10:6 ปฐมกาล 1:27; ปฐมกาล 5:2
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10:7,8 ปฐมกาล 2:24
10:18 1 ซามูเอล 2:12; เพลงสดุดี 86:5
10:19 อพยพ 20:1217; 
 พระราชบัญญัติ 5:1620
10:34 เพลงสดดุ ี16:10; 
 เพลงสดดุ ี22:7-9,14
10:34 อิสยาห์ 53:10; โฮเชยา 6:2
10:44 อิสยาห์ 53:10-12; ดาเนียล 9:24,26
11:7 เศคาริยาห์ 9:9
11:9 เพลงสดุดี 118:26
11:10 เอเสเคียล 34:24; เอเสเคียล 37:24
11:17 อิสยาห์ 56:7; เยเรมีย์ 7:11
12:10,11 เพลงสดุดี 118:22,23
12:19 ปฐมกาล 38:8; 
 พระราชบัญญัติ 25:5-10
12:26 อพยพ 3:6,16
12:29-30 พระราชบัญญัติ 6:4,5; 
 พระราชบัญญัติ 10:12; 
 เลวีนิติ 19:18
12:36 เพลงสดุดี 110:1
13:8 ฮักกัย 2:22; เศคาริยาห์ 14:13
13:14 ดาเนียล 11:31; ดาเนียล 12:11
13:19 ดาเนียล 9:12; ดาเนียล 12:1
13:24,25 อิสยาห์ 13:10; อิสยาห์ 24:20-23;
 โยเอล 2:31
13:26 ดาเนียล 7:13-14 
13:27 พระราชบัญญัติ 30:4; ดาเนียล 7:13
13:31 เพลงสดุดี 102:26-28; อิสยาห์ 40:8; 
 อิสยาห์ 51:6
14:18 เพลงสดุดี 41:10
14:21 อิสยาห์ 53:1-12; ดาเนียล 9:26
14:27 เศคาริยาห์ 13:7
14:50 เพลงสดุดี 38:12; เพลงสดุดี 88:9; 
 อิสยาห์ 63:3
14:62 เพลงสดุดี 110: 1; ดาเนียล 7:13
14:65 อิสยาห์ 50:6; มีคาห์ 4:14
15:24 เพลงสดุดี 22:19
15:28 อิสยาห์ 53:12
15:29 เพลงสดุดี 22:8,9; เพลงสดุดี 

109:25;  เพลงคร�่าครวญ 1:12
15:34 เพลงสดุดี 22:2
15:36 เพลงสดุดี 69:22

ลูกา  / Luke
1:17 มาลาคี 4:5,6
1:48 เพลงสดุดี 113:7,8; 
 เพลงสดุดี 136:23; มาลาคี 3:12
1:50 ปฐมกาล 17:7; เพลงสดุดี 103:17
1:51 เพลงสดุดี 98:1; อิสยาห์ 21:10
1:52 เพลงสดุดี 107:40,41; อาโมส 9:11
1:53 เพลงสดุดี 107:9
1:54 เพลงสดุดี 98:3 
1:55 ปฐมกาล 12:3; ปฐมกาล 22:18; 
 ปฐมกาล 28:14
1:69 1 ซามเูอล 2:10; เพลงสดดุ ี132:17,18; 
 เอเสเคียล 29:21
1:70 ปฐมกาล 3:15; 
 พระราชบัญญัติ 18:15-19; 
 ดาเนียล 9:24-27
1:71 พระราชบัญญัติ 33:29; 
 เพลงสดุดี 106:10;
 อิสยาห์ 14:1-3
1:72  ปฐมกาล 12:3; ปฐมกาล 28:14; 
 เพลงสดุดี 98:3
1:73 ปฐมกาล 22:16,17
1:74 เศฟันยาห์ 3:15; เศคาริยาห์ 9:8-10
1:75 เยเรมีย์ 31:33,34
1:76 มาลาคี 3:1; มาลาคี 4:5
1:78 กันดารวิถี 24:17; มาลาคี 4:2
1:79 อิสยาห์ 9:1; อิสยาห์ 60:1-3
2:21 ปฐมกาล 17:12; เลวีนิติ 12:3
2:23 อพยพ 13:2,12,15
2:24 เลวีนิติ 12:6-8
2:31 เพลงสดุดี 96:13; เพลงสดุดี 98:2,3
2:32 อิสยาห์ 49:6
2:34 อิสยาห์ 8:14,15
3:46 อิสยาห์ 40:35
4:4          พระราชบัญญัติ 8:3
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4:8        พระราชบัญญัติ 6:13; 
 พระราชบัญญัติ 10:20; 
 เพลงสดุดี 83:18
4:10,11     เพลงสดุดี 91:11,12
4:12     พระราชบัญญัติ 6:16
4:1719 อิสยาห์ 61:1,2
4:2526 1 พงศ์กษัตริย์ 17:116
4:27 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-14
5:14 เลวีนิติ 13:2
5:21 อพยพ 34:7; เลวีนิติ 24:16
6:2 อพยพ 31:15; อพยพ 35:2
6:3,4 เลวีนิติ 24:5-9; 1 ซามูเอล 21:3-6
6:21 เพลงสดุดี 126:5,6; อิสยาห์ 55:1,2
7:21-22 เพลงสดุดี 146:8; อิสยาห์ 28:18,19
7:27 เยเรมีย์ 4:3; มาลาคี 4:5
8:21 พระราชบญัญตั ิ29:4; เพลงสดดุ ี25:14
9:16,17 2 พงศ์กษัตริย์ 4:42-44
9:54 2 พงศ์กษัตริย์ 1:10-14
9:61,62 1 พงศ์กษัตริย์ 19:1922
10:42 เพลงสดุดี 27:4; เพลงสดุดี 62:13
11:31,32 1 พงศ์กษัตริย์ 10:1,2; 
 2 พงศาวดาร 9:1; อิสยาห์ 9:5,6
13:14 อพยพ 20:9; อพยพ 23:12; 
 เลวีนิติ 23:3
14:11 อิสยาห์ 57:15
14:16 อิสยาห์ 25:6
15:1132 พระราชบัญญัติ 21:1521
16:8 เพลงสดดุ ี27:4; เพลงสดดุ ี49:11-20
17:25 อิสยาห์ 53:3
17:26,27 ปฐมกาล 7:7-23
17:28 ปฐมกาล 19:4-15
17:29 ปฐมกาล 19:16-25
17:32 ปฐมกาล 19:26
18:7      เพลงสดุดี 55:18; เพลงสดุดี 86:3; 
 เยเรมีย์ 20:11-13
18:11 เยเรมีย์ 2:35
18:19 โยบ 14:4
18:20 อพยพ 20:12-17
18:22 เพลงสดุดี 27:4

18:31 เพลงสดดีุ 22:1-32; เพลงสดดุ ี69:1-37; 
 อิสยาห์ 53:1-12
18:32 อิสยาห์ 50:6; อิสยาห์ 52:14; 
 อิสยาห์ 53:3
18:33 เพลงสดุดี 71:20; โฮเชยา 6:2 
19:38 เศคาริยาห์ 9:9
19:41 เยเรมีย์ 17:16; โฮเชยา 11:8
19:42 พระราชบัญญัติ 5:29; 
 อิสยาห์ 6:9,10;
 อิสยาห์ 29:10-14
19:43 พระราชบัญญัติ 28:49-58; 
 ดาเนียล 9:26,27
19:44 อิสยาห์ 29:3; เยเรมีย์ 6:6; 
 ดาเนียล 9:24; มีคาห์ 3:12
20:17 เพลงสดุดี 118:22
20:18 อิสยาห์ 8:14,15
20:42,43 เพลงสดุดี 2:1-9; เพลงสดุดี 110:1
20:44 เพลงสดุดี 2:7; เพลงสดุดี 89:28; 
 เพลงสดุดี 110:1
21:6 อิสยาห์ 64:10,11; มีคาห์ 3:12; 
 เศคาริยาห์ 14:2
21:10 เศคาริยาห์ 14:2,3,13
21:20 ดาเนียล 9:27
21:22 ปัญญาจารย์ 9:12; ดาเนียล 9:26,27
21:25 อิสยาห์ 13:10,13; เอเสเคียล 32:7,8;
 โยเอล 2:30,31
21:26 พระราชบัญญัติ 28:32-34,65-67
21:27 ดาเนียล 7:13
21:33 เพลงสดุดี 102:27; อิสยาห์ 51:6
21:34,35 อิสยาห์ 24:17
22:2 เพลงสดุดี 2:1-5
22:3 เพลงสดดุ ี41:10; เพลงสดดุ ี55:13-15
22:21 เพลงสดุดี 41:10
22:22 เพลงสดุดี 22:1-32; 
 เพลงสดุดี 55:13-16; 
 เพลงสดุดี 109:6-8
22:30 เพลงสดุดี 49:15
22:37 อิสยาห์ 53:12
22:63 อิสยาห์ 50:6; มีคาห์ 4:14
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22:69 เพลงสดุดี 110:1; ดาเนียล 7:14
23:30 เยเรมีย์ 2:19; โฮเชยา 10:8
23:34 เพลงสดุดี 22:19
23:36 เพลงสดุดี 69:22
23:46 เพลงสดุดี 31:6
23:53 อิสยาห์ 53:9
24:36 เลวีนิติ 16:28
24:46,47 ปฐมกาล 49:10; กันดารวิถี 21:6-9;
 พระราชบัญญัติ 18:15;
24:46,47 เพลงสดดุ ี22:1-32; อิสยาห ์53:1-12;
 มีคาห์ 5:1-3;

ยอห์น / John
1:1 ปฐมกาล 1:1; สุภาษิต 8:22-31
1:3 อิสยาห์ 45:12,18
1:10 ปฐมกาล 11:6-7
1:14 เพลงสดุดี 45:3; อิสยาห์ 7:14; 
 อิสยาห์ 60:1,2
1:15 สุภาษิต 8:22; อิสยาห์ 9:5
1:18 อพยพ 33:2023; โยชูวา 5:13-15;
 สุภาษิต 8:30
1:19 เลวีนิติ 16:21,22; อิสยาห์ 53:11
1:23 อิสยาห์ 40:3
1:45 พระราชบญัญัติ 18:1518; อิสยาห ์4:2;
 มีคาห์ 5:1; เศคาริยาห์ 6:12
1:51 ดาเนียล 7:9-14
2:17 เพลงสดุดี 69:10
3:14 กันดารวิถี 21:9
3:17 อิสยาห์ 53:10-12
3:35 สุภาษิต 8:30; อิสยาห์ 42:1
3:36 เพลงสดุดี 2:12; Habakuk 2;4
4:23 อิสยาห์ 58:9,10
4:24 อิสยาห์ 57:15; อิสยาห์ 58:9,10
5:10 อิสยาห์ 58:13; เยเรมีย์ 17:21,27
5:19 ปฐมกาล 1:26
5:20 สุภาษิต 8:22-31
5:37 อพยพ 20:19; พระราชบัญญัติ 4:12
5:46 พระราชบัญญัติ 18:15,18,19
6:14 พระราชบัญญัติ 18:15-18

6:3135 เพลงสดดุ ี78:24,25; อพยพ 16:4,8,15;
 กันดารวิถี 11:69
6:39 กันดารวิถี 26:65
6:45 อิสยาห์ 54:13; เยเรมีย์ 31:33,34
7:2 พระราชบัญญัติ 16:13-16;
 เศคาริยาห์ 14:16-19
7:3 เยเรมีย์ 12:6
7:6 เพลงสดุดี 102:14; ปัญญาจารย์ 3:1
7:7 สุภาษิต 8:36; อิสยาห์ 49:7; 
 เศคาริยาห์ 11:8
7:10 เพลงสดุดี 40:9; อิสยาห์ 42:2,3
7:15 อาโมส 7:15
7:17 เพลงสดุดี 25:8,9,12
7:22 ปฐมกาล 17:10-14
7:24 พระราชบัญญัติ 1:16,17,19
7:38 พระราชบัญญัติ 18:15
7:41,42 มีคาห์ 5:1
7:51 พระราชบัญญัติ 17:8-11; 
 พระราชบัญญัติ 19:15-19
8:5 เลวีนิติ 20:10
8:7 พระราชบัญญัติ 17:6; 
 เพลงสดุดี 50:16-20; เยเรมีย์ 17:13
8:12 อิสยาห์ 9:1; อิสยาห์ 49:6; 
 อิสยาห์ 60:1-3
8:16 เพลงสดุดี 98:9; เยเรมีย์ 23:5,6
8:17 พระราชบัญญัติ 19:15
8:28 พระราชบัญญัติ 18:18
8:42 พระราชบัญญัติ 18:18
8:44 ปฐมกาล 3:3-7
8:56 ปฐมกาล 22:18
9:5 อิสยาห์ 42:6,7; อิสยาห์ 49:6
10:9 เพลงสดดีุ 23:1-6; เอเสเคยีล 34:12-16
10:11 อิสยาห์ 40:11; เอเสเคียล 37:24;
 มีคาห์ 5:3
10:12 อิสยาห์ 56:10-12; เอเสเคียล 34:2-6
10:16 ปฐมกาล 49:10; เศคาริยาห์ 8:20-23
10:30 เศคาริยาห์ 14:9
10:34 เพลงสดุดี 82:6
12:13 เพลงสดดีุ 118:25,26; เศฟันยาห ์3:15
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12:15 อิสยาห์ 62:11; เศฟันยาห์ 3:16,17;
 เศคาริยาห์ 2:9-11
12:37,38 อิสยาห์ 53:1
12:40 อิสยาห์ 6:10; อิสยาห์ 29:10
12:46 อิสยาห์ 42:6,7; มาลาคี 4:2
12:49 พระราชบัญญัติ 18:18
13:18 เพลงสดุดี 41:10
13:21,26 เพลงสดุดี 41:10
14:21 พระราชบัญญัติ 30:6-8; 
 เยเรมีย์ 31:31-34
14:31 เพลงสดุดี 40:9
15:25 เพลงสดุดี 35:19; เพลงสดุดี 69:5; 
 เพลงสดุดี 109:3
16:32 เศคาริยาห์ 13:7
16:33 เพลงสดดุ ี68:19; เพลงสดดุ ี85:9-12;
 อิสยาห์ 9:5,6
17:12 เพลงสดุดี 109:6-8
18:22 อิสยาห์ 50:6; มีคาห์ 4:14
19:23,24 เพลงสดุดี 22:19
19:28,29 เพลงสดุดี 22:16; เพลงสดุดี 69:22
19:36 อพยพ 12:46; เพลงสดุดี 34:21
19:37 เศคาริยาห์ 12:10
20:19 เลวีนิติ 16:28

กิจการ / Acts
1:5       โยเอล 2:28,29; อิสยาห์ 44:3
1:8    เพลงสดุดี 22:28; อิสยาห์ 2:3
1:16   เพลงสดดุ ี41:10; เพลงสดดุ ี55:13-15
1:20   เพลงสดุดี 69:26; เพลงสดุดี 109:8
2:17-21  โยเอล 2:28-32
2:25-28 เพลงสดุดี 16:8-11                     
2:31     เพลงสดุดี 16:10
2:34,35  เพลงสดุดี 110:1
2:39       โยเอล 2:28
3:18        อิสยาห์ 50:6; อิสยาห์ 53:1-12
3:22,23 พระราชบัญญัติ  18:1519
3:25      ปฐมกาล 22:18
4:11 เพลงสดุดี 118:22; อิสยาห์ 28:16
4:25,26  เพลงสดุดี 2:1,2

5:38 สุภาษิต 21:30; เพลงคร�่าครวญ 3:37
6:3 พระราชบัญญัติ 1:13
7:2,3     ปฐมกาล 12:1
7:5    ปฐมกาล 12:7; ปฐมกาล 13:15
7:6      ปฐมกาล 15:13,16
7:7      ปฐมกาล 15:14-16; อพยพ 7:1-14
7:8      ปฐมกาล 17:9-14; ปฐมกาล 21:2;
 ปฐมกาล 25:24
7:9        ปฐมกาล 37:4-11,18-29; 
 ปฐมกาล 39:21-23
7:10    ปฐมกาล 41:12-46
7:11         ปฐมกาล 41:54-57
7:12      ปฐมกาล 42:1
7:13       ปฐมกาล 45:4
7:14      ปฐมกาล 45:9-11
7:15     ปฐมกาล 46:3-7; ปฐมกาล 49:33
7:16    ปฐมกาล 49:29-32; อพยพ 13:19; 
 โยชูวา 24:32
7:17-45    อพยพ  1-40
7:44 อพยพ  38:21
7:45   โยชูวา 3:11-14
7:46        1 พงศ์กษัตริย์ 8:17-19; 
 เพลงสดุดี 132:1-5
7:47        1 พงศ์กษัตริย์ 6:1; 
 2 พงศาวดาร 2:1-4:22
7:48   1 พงศ์กษัตริย์ 8:27
7:49      อิสยาห์ 66:1; เยเรมีย์ 7:4-11
7:50        ปฐมกาล 1:4; อพยพ  20:11
7:51      อพยพ 32:9; พระราชบัญญัติ 10:16;  
 อิสยาห์ 63:10 
7:53   พระราชบัญญัติ 33:2; อพยพ 19:3
8:32,33 อิสยาห์ 53:7,8 
10:14 เลวีนิติ 11:1-17; เลวีนิติ 20:25
10:35      อิสยาห์ 56:3-8
13:17 ปฐมกาล 12:1-3; อพยพ 1:7-9; 
 อพยพ 6:1
13:18 อพยพ 16:35; เพลงสดุดี 78:17-42
13:19 พระราชบัญญัติ 7:1; โยชูวา 24:11; 
 เพลงสดุดี 78:55
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13:20 ผู้วินิจฉัย 2:16; ผู้วินิจฉัย 3:9,10;
 1 ซามูเอล 3:20 
13:21 1 ซามูเอล 8:5,6; 1 ซามูเอล 10:1
13:22 1 ซามูเอล 15:11; 
 1 ซามูเอล 16:12,13
13:32 ปฐมกาล 3:15; ดาเนียล 9:24,25 
13:33    เพลงสดุดี 2:7
13:34    เพลงสดุดี 89:3-5,20-38; 
 อิสยาห์ 55:3
13:35 1 พงศาวดาร 17:11; เพลงสดุด ี16:10
13:41       อิสยาห์ 28:14; ฮาบากุก 1:5
13:47   อิสยาห์ 42:6; อิสยาห์ 49:6
14:15 ปฐมกาล 1:1; เพลงสดุดี 33:6; 
 เพลงสดุดี 124:8
14:16 เพลงสดุดี 81:13
14:17 เพลงสดุดี 65:10-14; เยเรมีย์ 5:24;
 เยเรมีย์ 14:22
15:15,16 อาโมส 9:11,12
15:17 เพลงสดุดี 22:27,28; อิสยาห์ 65:1
15:18 อิสยาห์ 46:9,10
15:29 เลวีนิติ 17:14
17:24  อิสยาห์ 45:18; อิสยาห์ 66:1; 
 ดาเนียล 4:25
17:25   ปฐมกาล 2:7; อิสยาห์ 42:5; 
 เพลงสดุดี 50:8-13
17:26      ปฐมกาล 3:20; พระราชบัญญัติ 32:8
17:27 เยเรมีย์ 23:23,24
17:28 โยบ 12:10; เพลงสดุดี 79:13
17:29     อิสยาห์ 44:9-20; ฮาบากุก 2:19,20
17:31        เพลงสดุดี 96:13
23:5         อพยพ 22:28 
26:6 ปฐมกาล 3:15; มาลาคี 4:2
28:26 อิสยาห์ 6:9,10; เอเสเคียล 12:2
28:27 อิสยาห์ 29:10; อิสยาห์ 66:4
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ต�าราคัมภีร์พันธสัญญาเดิมในพันธสัญญา
ใหม่
ค�าคมและตัวชี้วัดของข้อความจากพระ
คัมภีร์เก่าในจดหมายของพอล

โรม / Romans
1:17 ฮาบากุก 2:4
2:6 เพลงสดุดี 62:13
2:11 พระราชบัญญัติ 10:17
2:13      พระราชบัญญัติ 6:3
2:16 เพลงสดุดี 96:13
2:18 เนหะมีย์ 9:14
2:24 อิสยาห์ 52:5
2:28,29 พระราชบัญญัติ 30:6
3:4 เพลงสดุดี 51:6
3:10-12 เพลงสดุดี 14:1-3; 53:1-4
3:13a เพลงสดุดี 5:10
3:13b เพลงสดุดี 140:3; เพลงสดุดี 5:10
3:14 เพลงสดุดี 10:7
3:15-17 อิสยาห์ 59:7-8
3:18 เพลงสดุดี 36:2
4:3 ปฐมกาล 15:6
4:7-8 เพลงสดุดี 32:1-2
4:17 ปฐมกาล 17:5
4:18 ปฐมกาล 15:5
7:7 อพยพ 20:17; 
 พระราชบัญญัติ 5:21
8:36 เพลงสดุดี 44:23
9:7 ปฐมกาล 21:12
9:9 ปฐมกาล 18:10,14
9:12 ปฐมกาล 25:23
9:13 มาลาคี 1:2,3
9:15 อพยพ 33:19
9:17 อพยพ 9:16
9:25 โฮเชยา 2:23
9:26 โฮเชยา 1:10; 2:1
9:27-28 อิสยาห์ 10:22; โฮเชยา 1:10
9:29 อิสยาห์ 1:9
9:33 อิสยาห์ 8:14; 28:16

10:5 เลวีนิติ 18:5
10:6-8 พระราชบัญญัติ 30:12-14
10:11 อิสยาห์ 49:23
10:13 โยเอล 2:32; 3:5
10:15 อิสยาห์ 52:7
10:16 อิสยาห์ 53:1
10:18 เพลงสดุดี 19:5
10:19 พระราชบัญญัติ 32:21
10:20-21 อิสยาห์ 65:1-2
11:3 1 พงศ์กษัตริย์ 19:10
11:4 1 พงศ์กษัตริย์ 19:18
11:8 พระราชบัญญัติ 29:4
11:9-10 เพลงสดุดี 69:23-24
11:26-27a อิสยาห์ 59:20,21
11:27b เยเรมีย์ 31:31-34
11:34 อิสยาห์ 40:13
11:35 โยบ 41:11
12:19 พระราชบัญญัติ 32:35
12:20 สุภาษิต 25:21-22
13:9a พระราชบัญญัติ 5:17-21
13:9b เลวีนิติ 19:18
14:11 อิสยาห์ 45:23
15:3 เพลงสดุดี 69:10
15:9 เพลงสดุดี 18:50
15:10 พระราชบัญญัติ 32:43
15:11 เพลงสดุดี 117:1
15:12 อิสยาห์ 11:10
15:21 อิสยาห์ 52:15 

1 โครินธ์ / 1 Corinthians  
1:19 อิสยาห์ 29:14
1:31 เยเรมีย์ 9:23,24
2:16 อิสยาห์ 40:13
3:19 โยบ 5:13
3:20 เพลงสดุดี 94:11
5:13 พระราชบัญญัติ 17:7
6:16 ปฐมกาล 2:24
9:9 พระราชบัญญัติ 25:4
10:7 อพยพ 32:6
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10:26 เพลงสดุดี 24:1; 50:12
14:21 อิสยาห์ 28:11-12
15:27 เพลงสดุดี 8:7
15:32 อิสยาห์ 22:13
15:45 ปฐมกาล 2:7
15:54 อิสยาห์ 25:8
15:55 โฮเชยา 13:14

2 โครินธ์ / 2 Corinthians
3:16 โฮเชยา 3:4,5
4:13 เพลงสดุดี 116:10
6:2 อิสยาห์ 49:8
6:16 เลวีนิติ 26:12
6:17 อิสยาห์ 52:11
6:18 2 ซามูเอล 7:14
8:15 อพยพ 16:18
9:7 พระราชบัญญัติ 15:4
9:9 เพลงสดุดี 112:9
10:17 เยเรมีย์ 9:24
13:1 พระราชบัญญัติ 19:15

กาลาเทีย / Galatians
3:6 ปฐมกาล 15:6
3:8 ปฐมกาล 12:3; 18:18
3:10 พระราชบัญญัติ 27:26
3:11 ฮาบากุก 2:4
3:12 เลวีนิติ 18:5
3:13 พระราชบัญญัติ 21:23
3:16 ปฐมกาล 13:15; 17:7; 22:18
4:27 อิสยาห์ 54:1
4:30 ปฐมกาล 21:10
5:14 เลวีนิติ 19:18

เอเฟซัส / Ephesians
4:8 เพลงสดุดี 68:19
5:31 ปฐมกาล 2:24
6:2,3 อพยพ 20:12; 
 พระราชบัญญัติ 5:16

1 เธสะโลนิกา / 1 Thessalonians
4:16,17 อิสยาห์ 57:1,2

1 ทิ โมธี / 1 Timothy
5:18a พระราชบัญญัติ 24:14,15; 25:4

2 ทิ โมธี / 2 Timothy
2:19a เพลงสดุดี 1:6; นาฮูม 1:7
2:19b เพลงสดุดี 34:15

ฮีบรู / Hebrews
1:1 พระราชบัญญัติ 18:15;
 กันดารวิถี 12:6-8
1:2 เพลงสดุดี 2:6-9; 
 สุภาษิต 8:22-31
1:4 เพลงสดุดี 2:7,8; อิสยาห์ 9:6
1:5 เพลงสดุดี 2:7; เพลงสดุดี 89:27,28
1:6 เพลงสดุดี 97:7; สุภาษิต 8:24,25
1:7 เพลงสดุดี 104:4
1:8 เพลงสดุดี 45:7,8; 
 เพลงสดุดี 145:13;
 อิสยาห์ 9:6
1:9 เพลงสดุดี 45:8; เพลงสดุดี 89:21;
 อิสยาห์ 61:1
1:10 เพลงสดุดี 102:26-28
1:11 อิสยาห์ 50:9; อิสยาห์ 51:6,8
1:12 เพลงสดุดี 102:27,28
1:13 เพลงสดุดี 110:1
1:14 เพลงสดุดี 103:20,21; ดาเนียล 7:10
2:2 เลวีนิติ 24:14-16
2:6 เพลงสดุดี 8:6,7; โยบ 7:17,18
2:8 เพลงสดุดี 8:7; ดาเนียล 7:14
2:12 เพลงสดุดี 22:23,26
2:13 เพลงสดุดี 16:1; อิสยาห์ 8:18; 
 อิสยาห์ 12:2
2:14 อิสยาห์ 25:8; โฮเชยา 13:14
2:15 เพลงสดุดี 56:14
2:16 ปฐมกาล 22:18
3:2 กันดารวิถี 12:7
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3:3 เศคาริยาห์ 6:13
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