
พระเจาทรงประทานขาวพเิศษแกมนษุยตามความตองการในแตละ
ยคุสมยั เชน ทรงประทานถอยคำเพือ่ชวยอาดมัและเอวาหลงัความบาปเขามา
ทำลายโลก หรือขาวที่มาในโลกกอนเกิดวิบัติน้ำทวมโลก หรือขาวสำหรับ
คนอสิราเอลเมือ่ถกูคกุคามจากประเทศอสัซเีรยีหรอืบาบโิลน พระเยซเูสดจ็มา
พรอมขาวพเิศษในสมยัของพระองค และพระองคทรงมขีาวพเิศษสำหรบัยคุของ
เราดวย พระธรรมววิรณบทที ่12 และ 14 สรปุขาวพเิศษของพระเจาสำหรบัเรา
ในปจจบุนั เราจะศกึษารวมกนัในบทเรยีน “พบแลว” บทนี้

1. ครสิตจกัรทีพ่ระเยซทูรงสถาปนาขึน้
ชวีติและการสอนของพระเยซไูดกอใหเกดิความเปนหนึง่เดยีวกนัในความ

เชือ่และมสีามคัคธีรรมทีใ่กลชดิในครสิตจกัรสมยัของอคัรสาวกทีพ่ระองคทรงจดั
ตัง้ขึน้ อคัรสาวกสรางความสมัพนัธสนทิกบัพระครสิตผทูรงฟนจากความตาย
อคัรทตูเปาโลใหเหน็ภาพความผกูพนัใกลชดิเหมอืนคสูมรส

“เพราะวาขาพเจาหมัน้ทานไวกบัสามคีนเดยีว เพือ่ถวายพวกทานใหเปน
หญงิพรหมจารบีรสิทุธิแ์ดพระครสิต”  2 โครนิธ 11:2

ตามทีเ่ปาโลกลาวไวนี ้ครสิตจกัรเปรยีบไดกบัหญงิบรสิทุธิ ์ เปนเจาสาว
ของพระครสิต เปนสญัลกัษณของครสิตจกัรอนัเปนทีร่กัของพระองค

ในพระคัมภีรพันธสัญญาเดิมใชคำอุปมาเชนเดียวกัน ในการอธิบาย
อสิราเอลซึง่เปนชนชาตทิีพ่ระองคทรงเลอืก พระเจาตรสัแกคนอสิราเอลวา   “เจา
รกัเราเหมอืนเจาเปนเจาสาว” (เยเรมยี 2:2 ฉบบัอมตธรรมรวมสมยั) และ “เพราะ
เราเปนสามขีองเจา” (เยเรมยี 3:14 ฉบบัอมตธรรมรวมสมยั)

ในพระธรรมววิรณเปรยีบครสิตจกัรเหมอืนผหูญงิดวยวา
“มหีมายสำคญัยิง่ใหญอยางหนึง่ปรากฏในสวรรค คอืผหูญงิคนหนึง่สวม

ดวงอาทติยเปนเสือ้ผา และมดีวงจนัทรอยใูตเทาของนาง บนศรีษะของนางมี
มงกฎุทีเ่ปนดาวสบิสองดวง”  ววิรณ 12:1

(1) หญงินัน้ “สวมดวงอาทติยเปนอาภรณ” ชีใ้หเหน็วาครสิตจกัรสอง
แสงเหมอืนแสงอาทติยเวลากลางวนั   เพราะสวมอาภรณแหงพระสงาศแีหงการ
สถติอยดูวยของพระครสิต   พระเยซทูรง “เปนความสวางแหงโลก” (ยอหน 8:12)
ที่ฉายแสงใหสมาชิกในคริสตจักร ทำใหเขาเหลานั้นก็กลายเปน “ความสวาง
แหงโลก” (มทัธวิ 5:14)

(2) หญงินัน้ม ี“ดวงจนัทรอยใูตเทาของนาง” ดวงจนัทรหมายถงึการ
เปนสื่อสะทอนขาวประเสริฐแหงการเสียสละของพระคริสตและพิธีตางๆ ของ
ชนชาตขิองพระเจาในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ ดวงจนัทรอย ู“ใตเทาของนาง”
หมายถงึ แสงสะทอนขาวประเสรฐิซึง่พระราชกจิของพระครสิตเขามาแทนที่

(3) หญงินัน้ม ี “มงกฎุดาวสบิสองดวงบนศรีษะของนาง” ดวงดาว
หมายถงึ อคัรสาวกสบิสองคนไดอยางลงตวั บรรดาชายผมูปีญญาเปนพยานให
แกพระเยซผูสูองสวางเจดิจามาจนถงึทกุวนันี้

ยอหนอธบิายลกัษณะของหญงิไดอยางชดัเจน หมายถงึการเปลีย่นจาก
ชนชาตใินพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิของพระเจามาเปนครสิตจกัรของครสิตชน
ในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหมซึง่พระเยซทูรงสถาปนาขึน้ ดวงอาทติย ดวงจนัทร
และดวงดาว อธบิายบคุลกิลกัษณะของหญงิผนูี ้ทีเ่นนถงึพนัธกจิของครสิตจกัร
ของครสิเตยีนทีแ่บงปนแสงสวางแหงขาวประเสรฐิ

ครสิตจกัร
แทของ
พระเจา
ยงัมอียู
หรอืไม?

พบแลว  บทที ่ 25

บทที ่25 ครสิตจกัรแทของพระเจายงัมอียหูรอืไม? - 49



50 - พบแลว

2. เรือ่งราวความพายแพของซาตาน
การปรากฏของผหูญงิทำใหเกดิเวทลีะครทีย่ิง่ใหญ
“หญิงนั้นมีครรภ และรองดวยความทรมานเพราะเจ็บครรภ แลวหมาย

สำคญัอกีอยางหนึง่กป็รากฏในสวรรค นีแ่นะมพีญานาคสแีดงตวัใหญตวัหนึง่ มนั
มเีจด็หวัและสบิเขา และบนหวัทัง้เจด็มมีงกฎุเจด็อนั และหางของพญานาคตวดัดวง
ดาวหนึง่สวนสามในทองฟา แลวทิง้ลงมาบนแผนดนิโลก และพญานาคตวันัน้กย็นื
อยขูางหนาหญงิทีก่ำลงัจะคลอดบตุร เพือ่จะกนิบตุรของนางทนัททีีบ่ตุรนัน้คลอด
ออกมา แลวนางก็คลอดบุตรชาย ผูที่จะครอบครองประชาชาติทั้งหมดดวย
คทาเหลก็ แตบตุรของนางถกูนำตวัไปเฝาพระเจายงัพระทีน่ัง่ของพระองค”   ววิรณ
12:2-5

ตวัละครเอกสำคญัในละครนีค้อื
(1) ผหูญงิ ซึง่อธบิายแลววาหมายถงึครสิตจกัรของพระเจา
(2) บตุรชาย ซึง่เกดิจากหญงิผนูี ้ “ถกูนำตวัไปเฝาพระผเูปนเจายงัพระทีน่ัง่

ของพระองค” และสกัวนัหนึง่จะ “ครอบครองประชาชาตทิัง้หมด” พระเยซคูรสิตคอื
บุตรชายคนเดียวเทานั้นที่เกิดในโลกนี้ที่นำขึ้นเขาเฝาพระเจา ณ พระที่นั่งของ
พระองค และสกัวนัหนึง่จะทรงครอบครองประชาชาตทิัง้หมด

(3) พญานาค หมายถงึ มารหรอืซาตาน
“ขณะนัน้เกดิสงครามขึน้ในสวรรค มคีาเอลกบับรรดาทตูสวรรคของทานตอสู

กบัพญานาค และพญานาคกบับรวิารของมนักต็อส ูแตมนัพายแพและพบวาไมมี
ที่อยูสำหรับพวกมันในสวรรคอีกตอไป พญานาคตวัใหญนัน้คืองูดึกดำบรรพ
ที่เขาเรียกกันวามารหรือซาตาน ผูลอลวงมนุษยทั้งโลก มันถูกโยนลงมาที่
แผนดนิโลก และเหลาบรวิารของมนัถกูโยนลงมากบัมนัดวย”  ววิรณ 12:7-9

ภาพชดัเจนขึน้อกีครัง้และทำใหเราเขาใจในสญัลกัษณตางๆ เมือ่มารและ
บรวิารของมนั “ไมมทีีอ่ยใูนสวรรค” มนัจงึ “ถกูโยนลงมาบนโลก” เมือ่พระเยซทูรง
บงัเกดิในโลก  มารพยายามฆาพระเยซ ู(บตุรชาย) ทนัททีีพ่ระองคทรงประสตู ิแต
มารพลาดโอกาส พระเยซทูรง “ถกูนำไปเขาเฝา” ทีพ่ระทีน่ัง่ของพระเจา

จากนัน้ตอมา ซาตานจงึคดิทำลายครสิตจกัรของครสิตชนทีพ่ระครสิตทรงจดั
ตัง้ขึน้ อคัรสาวกยอหนผเูขยีนพระธรรมววิรณไดเหน็สวนหนึง่ของสงครามขบัเคีย่ว
กนัระหวางพระครสิตและซาตานบนโลก ขณะทีส่งครามทีถ่งึจดุสดุยอดเมือ่มกีาร
ตรงึพระครสิตบนไมกางเขน ยอหนไดยนิเสยีงรองจากสวรรควา

“บัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและอาณาจักรของพระเจาของเรา และสิทธิ
อำนาจของพระครสิตของพระองคมาถงึแลว เพราะวาผกูลาวหาพีน่องของเรา ถกู
โยนลงไปแลว คอืผทูีก่ลาวหาพวกเขาเฉพาะพระพกัตรพระเจาของเราทัง้กลางวนั
และกลางคนืนัน้”  ววิรณ 12:10 (เปรยีบเทยีบกบัยอหน 12:31, และลกูา10:18)

พระเยซทูรงมชียัชนะเดด็ขาดเหนอืซาตานทีไ่มกางเขน จากนัน้พระองค
ทรงยนืยนัถงึแผน “การชวยใหรอดจากบาป” ทีแ่นนอน และทรงจดัเตรยีม “ฤทธิเ์ดช”
เพือ่ตอสกูบัเลหกลของซาตาน ใหมคีวามมัน่ใจวาจะไดเขาไปส ู“แผนดนิของพระเจา”
และ “สทิธอิำนาจ” ของพระผชูวยใหรอด ยนืยนัความเปนมหาปโุรหติและกษตัรยิ
ของเรา

“บดันีค้วามรอด....มาถงึแลว” เปนการประกาศวาเวลาแหงเกยีรตยิศใน
ประวตัศิาสตรกำลงัจะมาถงึแลว การประสตูขิองพระครสิต พระผชูวยใหรอดจาก
บาปของโลกเกดิขึน้แลว (ขอที ่ 5) ถงึแมตองพบการทดลองอนัเลวรายของซาตาน
แตพระเยซูยังทรงมีชีวิตที่ปราศจากบาป ทรงสิ้นพระชนมและทรงเปนขึ้นมาจาก
ตาย เปนชยัชนะเหนอืความบาปและความตาย (ชอ 10) ซาตานจงึพายแพตลอด
กาล (ขอ 7-9) ไมกางเขนเปนการขยายใหเหน็ถงึฤทธานภุาพอยางเตม็ทีข่องพระองค

การประกาศ “บดันีค้วามรอด....มาถงึแลว” ไมเพยีงแตยอหนเทานัน้จกัรวาล
กส็นใจดวย



“เพราะเหตนุีจ้งรืน่เรงิยนิดเีถดิ สวรรคและบรรดาผทูีอ่ยู
ในสวรรค แตวบิตัจิะมแีกแผนดนิโลกและทะเล เพราะวามาร
ไดลงมาหาเจาทัง้หลาย!  ดวยความเดอืดดาลอยางยิง่  เพราะ
มนัรวูาเวลาของมนัมนีอย”  ววิรณ 12:12

สวรรคทัง้หมดฉลองชยัชนะของพระเยซ ู  พระครสิตทรง
ทำลายคำกลาวอางสิทธิ์ทุกอยางของซาตานซึ่งครั้งหนึ่งเคย
เกิดขึ้นในสวรรค และบัดนี้มันเปนผูพายแพ สูญเสียสิทธิ
ทกุอยางในโลกตลอดไป

3. ครสิตจกัรของครสิตชนขดัแยงกบัซาตาน
กอนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค   พระองคทรงกอตั้ง

คริสตจักรของคริสตชน (ใชผูหญิงเปนสัญลักษณ) การสิ้น
พระชนมบนไมกางเขนของพระครสิตทำใหครสิตจกัรมอีำนาจ
เอาชนะซาตานได

“พวกเขา (คริสตจักรของคริสตชน) ชนะพญามาร
(ซาตาน) ดวยพระโลหติของพระเมษโปดก และดวยคำพยาน
ของพวกเขาเอง และพวกเขาไมไดรกัตวักลวัตาย” ววิรณ 12:11

บัดนี้พระคริสตทรงสามารถมอบฤทธิ์อำนาจ อันเปน
ผลแหงชัยชนะของพระองคแกคริสตจักร พระเยซูทรงชนะ
เหนือซาตานบนไมกางเขนอยางเด็ดขาดและขณะนี้พระเยซู
ยงัคงมชีนะตอไปโดยครสิตจกัรพระองค  ลกัษณะสามประการ
ทีท่ำใหครสิตจกัรมชียัชนะตลอดหลายครสิตศตวรรษทีผ่านมาคอื

(1) “พวกเขาชนะพญามาร (ซาตาน) ดวยพระโลหติ
ของพระเมษโปดก” พระเยซทูรงถกูรบัไปทีพ่ระทีน่ัง่ของพระเจา
ดังนั้นพระองคจึงสามารถทำใหพระโลหิตของพระองคชำระ
ชวีติของบรรดาผตูดิตามพระองค   พระองคสามารถลบบนัทกึ
ความบาปและชวยเราใหรอดจากบาปโดยพระโลหิตของ
พระองคทีไ่หลออกมา (1 ยอหน 1:7) และทรงประทานฤทธิ์
อำนาจแกเราในการดำเนินชีวิตคริสตชนที่เขมแข็งทุกวัน

(2) “พวกเขาไมไดรักตัวกลัวตาย” “พระโลหิตของ
พระเมษโปดก” ทำใหเขาทั้งหลายเต็มใจตายเพื่อเห็นแก
ราชกจิพระครสิต พวกเขาจงึไม “กลวัความตาย” พระเจาทรง
ไดรับการทรมานอยางใหญหลวง ดังนั้นคริสตชนผูเสียสละ
เหลานีก้พ็รอมยนิดทีนทกุขและตาย แมกระทัง่เดก็กย็งัรจูกัเสยี
สละและยอมตายเหมอืนกนั มเีรือ่งเลาเกีย่วกบัคณุแมครสิตชน
คนหนึ่งซึ่งถูกโยนเปนเหยื่อใหสิงโตในสนามกีฬาในกรุงโรม
สาเหตเุพราะความจงรกัภกัดขีองเธอทีม่ตีอพระครสิต   เธอไม
ยอมถอนคำพดูวาเธอไมใชครสิเตยีน ลกูสาววยัรนุของเธอเหน็
ภาพทีโ่หดรายนัน้   แตแทนทีเ่ธอจะกลวัแลวหนัหลงักลบั เปลา
เลย ในใจเธอรสูกึถงึความเสยีสละอนัใหญหลวง ขณะทีส่งิโต
เขาจโูจมแมของเธอ เธอยนืขึน้และรองวา “ฉนักเ็ปนครสิตชน
ดวยเหมือนกัน” เจาหนาที่แหงกรุงโรมจึงจับเธอตรงนั้นและ
โยนเธอใหสตัวปาทีห่วิกระหายเหลานัน้กนิดวยเชนกนั

(3) “เขาทัง้หลายชนะ (ซาตาน) .....ดวยคำพยาน
ของพวกเขาเอง” ไมใชคำพดูของเขา แตเปนคำพดูการเปน

พยาน คอืพยานในการดำเนนิชวีติของพวกเขา เปนพยานให
เหน็ถงึฤทธิอ์ำนาจของพระเยซแูละขาวประเสรฐิของพระองค
ในยุคมืดมนที่สุดของคริสตชน กองทัพธรรมของคริสตชน
ผูนำยุคแรกสมัยหลังยุคอัครสาวกจนถึงสมัยนักปฏิรูปคริสต
จกัรโปแตสแตนท (กลมุครสิตชนผไูมยอมรบัคำสอนของครสิต
จักรแหงโรม) ไดรับชัยชนะจากการทุมทำลายที่เลวรายที่สุด
ของมาร ดวยวธิงีายๆ ตรงไปตรงมา   ดวยการเคลือ่นไหวเปน
พยานดวยการดำเนนิชวีติของพวกเขา

ววิรณ 12:11 ใหเหน็ภาพชยัชนะของครสิตจกัรซึง่เตม็
ไปดวยผูมีชัยชนะ ไดแก อัครสาวก ผูพลีชีพเพื่อความเชื่อ
นักปฏิรูปและชาวคริสตชนผูซื่อสัตยคนอื่นๆ คำพยานดวย
ความเมตตา ความกลาหาญ ความซือ่สัตยและการมชียัชนะ
ของพวกเขาเสยีงดงัแผดกองผานมานบัหลายศตวรรษจนกอ
ใหโลกเกดิความเคลือ่นไหว

เพราะซาตานลมเหลวในการทำลายพระบุตรของ
พระเจาเมื่อพระองคประทับอยูบนโลก  จึงหาหนทางที่จะ
ทำลายครสิตจกัรของพระครสิต

“เมื่อพญานาคตัวนั้นเห็นวามันถูกโยนลงไปที่แผนดิน
โลกแลว มันก็ไลตามหญิงที่คลอดบุตรชายนั้น แตพระเจา
ประทานปกของนกอินทรีใหญสองปกแกหญิงคนนั้นเพื่อวา
นางจะบินเขาไปในถิ่น ทุรกันดารใหพนหนางูตัวนั้น ไปยัง
สถานที่ของนางที่ซึ่งนางจะไดรับการเลี้ยงดูตลอดหนึ่งวาระ
สองวาระ และครึง่วาระ งตูวันัน้กพ็นน้ำออกจากปากเหมอืน
อยางแมน้ำไหลตามหญงิคนนัน้ เพือ่จะทำใหนางถกูน้ำซดัไป
แตแผนดนิชวยหญงิคนนัน้ไว โดยแยกออกเปนชองแลวกลนื
น้ำทีพ่ญานาคพนออกจากปาก”   ววิรณ 12:13-16

ดังคำพยากรณที่กลาววา ในยุคมืดของคริสตชน
ซาตาน “พนน้ำ” แหงการกดขีข่มเหงออก “จากปาก” ครสิตจกัร
“ถกูน้ำซดัไป” ซาตานตองการทำลายอำนาจการทรงนำของ
พระครสิตโดยการทำลายลางครสิตจกัร ดวยกลอบุายชัว่รายที่
ซาตานจะคิดได พญานาคคือ ซาตานนั่นเอง แตอยาลืมวา
ซาตานใชสถาบันตางๆ ของมนุษยใหมีบทบาทเหมือน
พญานาคโจมตปีระชากรของพระเจา  มนัใชกษตัรยิเฮโรดแหง
โรมหาทางทำลายและประหารพระกุมารเยซูทันทีหลังจาก
พระองคทรงประสูติ มันใชความอิจฉาพระคริสตของพวก
ผูนำศาสนารบกวนพระผูชวยใหรอด จนในที่สุดซาตาน
มั่นใจที่สามารถประหารพระองคบนไมกางเขนสำเร็จ แต
ชัยชนะของซาตานกลับกลายเปนชัยชนะที่ยิ่งใหญกวาของ
พระครสิตไปเสยี

ซาตานโกรธแคนที่พายแพตอไมกางเขน มันจึงเบน
ความโกรธไปที่คริสตจักรของพระเยซู ในชวงเวลาหลาย
ศตวรรษหลงัจากการตรงึพระครสิตบนไมกางเขน มหีลายพนั
คนเสียชีวิตในสนามกีฬาในกรุงโรม ที่จัตุรัสของเมืองหลาย
แหง ในคกุใตดนิ และทีห่ลบซอนกลางทะเลทราย
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ตอนแรกอำนาจการเมอืงทางโลกรเิริม่การกดขีข่มเหง
แตหลังจากการตายของอัครสาวกทั้งหลาย การกดขี่ขมเหง
คอยๆ เปลีย่นไปเปนครสิตจกัรขมเหงครสิตชนดวยกนัเอง ใน
ชวงศตวรรษทีส่อง สามถงึศตวรรษทีส่ี ่เริม่มกีารขยายคำสอน
ทีพ่ระครสิตและอคัรสาวกสัง่สอนไว ผนูำทีล่ะทิง้ความเชือ่บาง
คนรเิริม่ใหมกีารกดขีข่มเหงครสิตชนทีย่นืยนัรกัษาความเชือ่ที่
บรสิทุธิใ์นพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม

นกัวชิาการหลายคนคาดวา ผทูีส่ตัยซือ่ตอศาสนาตอง
จบชวีติลงถงึประมาณ 50 ลานคน ในความพยายามของมาร
เพือ่ทำลายครสิตจกัรใหราบคาบ มารจงึพน “น้ำ” แหงการกดขี่
ขมเหง “เพือ่จะทำใหนาง (ครสิตจกัร) ถกูน้ำซดัไป” “แตโลก
ชวยนางไวโดย......กลืนแมน้ำ” แหงการกดขี่ขมเหงและ
คำสอนผดินัน้เสยี

ในชวงเกดิการขมเหงในยคุกลาง ครสิตจกัรแทจรงิได
ถอนตัวออกจากการเปนผูนำนอกรีตและหลบหนีไปอยูใน
“สถานทีส่งบเงยีบทีเ่ตรยีมไว  (เพือ่นาง) โดยพระเจาทรงเลีย้ง
ดูนางอยางปลอดภัยเปนเวลาหนึ่งพันสองรอยหกสิบวัน”
(ววิรณ 12:6) คำพยากรณนีส้ำเรจ็จรงิระหวาง 1,260 ป ของ
การขมเหง เริม่จาก ค.ศ. 538 ถงึ ค.ศ. 1798 (คำพยากรณใน
พระครสิตธรรมคมัภรีใชสญัลกัษณแทน หนึง่วนัเทากบัหนึง่ป
ดพูระธรรมเอเสเคยีล 4:6)

ในชวงยุคมืดหลายศตวรรษ คริสตชนที่สัตยซื่อตาม
คำสอนของพระครสิตธรรมคมัภรี  ไดลีภ้ยัตามทีต่างๆ เทาที่
จะหาไดเชน ในหุบเขาวาลเดนเซียนทางทิศตะวันตกของ
อติาล ี  และทางตะวนัออกของฝรัง่เศส  และในโบสถของพวก
เซลตกิบนเกาะองักฤษหลายแหง

4. ครสิตจกัรของพระเจาในปจจบุนั
เรื่องราวของคริสตจักรแทของพระคริสตตั้งแต ค.ศ.

1798 ดำเนินมาจนถึงสมัยของเรา พญานาคยังคงโกรธ
ประชาชาตขิองพระผเูปนเจาเหมอืนเดมิ มหาสงครามทีม่อง
ไมเหน็ยงัคงดำเนนิตอไป ความจรงิแลวซาตานวางแผนจะโจม
ตคีรสิตจกัรครัง้ยิง่ใหญทีส่ดุเพยีงกอนการเสดจ็กลบัมาครัง้ที่
สองของพระเยซู

“แลวพญานาค (มาร) กโ็กรธแคนหญงินัน้ (ครสิตจกัร
ของพระเจา) มนัจงึออกไปทำสงครามกบัพงศพนัธทุีเ่หลอือยู
ของนาง คอื คนทัง้หลายทีร่กัษาพระบญัญตัขิองพระเจาและ
ยดึถอืคำพยานของพระเยซ”ู   ววิรณ 12:17

คำพยากรณนี้ชี้มาที่ยุคของเรา ซาตานโกรธแคน
จงึทำสงครามกบั “พงศพนัธ”ุ “ทีเ่หลอื” ของนางคอืประชากร
ในยุคปจจุบันของพระเจา โปรดสังเกตลักษณะสำคัญของ
ครสิตชนเหลานี้

(1) ผเูชือ่ยคุสดุทาย “ยดึถอืคำพยานของพระเยซ”ู
ดวยการยึดมั่นในหลักขอเชื่ออันบริสุทธิ์ในพระวจนะของ
พระเจาอยางแรงกลา พวกเขาเปนพยานใหแกพระเยซโูดยการ
ดำเนนิชวีติครสิเตยีนทีเ่ตม็ลนดวยพลงั
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(2) ครสิตชนในวาระสดุทายเปน
กลุมชนตามคำพยากรณ การรับ
“คำพยานของพระเยซูคริสต” ทำใหยอหน
เขยีนพระธรรมววิรณ (ววิรณ 1:1-3) กลมุ
ผเูชือ่สดุทายจะไดรบัของประทานเหมอืนกนัคอื เปนพยานโดย
ผเูชือ่ทีไ่ดรบัของประทานทีเ่หมอืนกนั คอื คำพยานจากพระเจา
โดยผสูือ่ขาวในโลกนี ้ของประทานในการเทศนาพยากรณเนน
ใหเห็นถึงการเปดเผยของพระเจา เพื่อการทำพันธกิจการ
ประกาศขาวประเสรฐิและจดุหมายปลายทางแหงชวีติของเขา

(3) ครสิตชนในวาระสดุทายไดรบัการกลาวขานวา
เปน “คนทัง้หลายทีร่กัษาพระบญัญตัขิองพระเจา” พวก
เขาไมเพียงแตปกปองความสมบูรณของพระบัญญัติสิบ
ประการเทานั้น แตประพฤติตามดวย ความรักของพระเจา
ทำใหหวัใจเขาเชือ่ฟงอยางเบกิบาน (โรม 5:5, 13:8-10)

คริสตชนในวาระสุดทายเหลานี้ทำตามแบบอยาง
พระครสิตและครสิตจกัรยคุแรกทีป่ระพฤตติามพระบญัญตัขิอง
พระเจา ดวยเหตนุีย้ัว่ยใุหพญานาคศตัรขูองเขาโกรธเคอืงอยาง
ยิง่ มารจงึทำสงครามกบั “พงศพนัธ”ุ “ทีเ่หลอื” ของนางนัน้
เพราะพวกเขายดึถอืคำพยานทีค่วามรกัของพระเจาไดสรางขึน้
ใหกลายเปนสาวกทีเ่ชือ่ฟง ดงัทีพ่ระเยซทูรงตรสัวา

“ถาพวกทานรกัเรา ทานกจ็ะประพฤตติามบญัญตัขิอง
เรา”  ยอหน 14:15

เปนไปไดทีก่ารดำเนนิชวีติของครสิตชนในวาระสดุทาย
จะรกัพระเจาอยางสดุจติสดุใจและรกัเพือ่นบานเหมอืนรกัตวั
เองตามทีพ่ระครสิตตรสัไว คณุคาเหลานี ้ คอื การรกัพระเจา
และการรักเพื่อนบาน เปนขอสรุปใหญของพระบัญญัติสิบ
ประการของพระเจา  (มทัธวิ 22:35-40)

พระบัญญัติขอที่สี่ใหเรารักษาวันเสาร (วันที่เจ็ดของ
สัปดาห) เปนวันสะบาโต เพราะความรักในพระเยซูจึงสลัก
พระบญัญตัสิบิประการไวในจติใจ ครสิตชนในวาระสดุทายจงึ
เปนผรูกัษาวนัสะบาโตทีแ่ทจรงิของพระเจา

ในพระธรรมววิรณบทที ่12 และ 14:6-15   วนัสะบาโต
เปนหัวใจของขาวสารสุดทายของพระเจาที่มีตอประชากร
ของพระองค แหลงขุมทรัพยแหงสวรรคทั้งหมดเรียงรายไว
ใหคริสตชนยุคสุดทายไดรับรู ซึ่งบรรยายไวในบทเหลานี้
พระผูชวยใหรอดผูทรงพระชนมเสด็จมาเปนมิตรสหายพวก
เขาอยางสม่ำเสมอ และพระวญิญาณบรสิทุธิท์รง “เสรมิกำลงั
ดวยฤทธิอ์ำนาจในตวัเรา” คำสญัญานัน้แนนอน เขาจะชนะ
ซาตาน “โดยพระโลหิตของพระเมษโปดกและดวยคำพยาน
ของพวกเขาเอง” (ววิรณ 12:11)

ทานปรารถนาที่จะเปนหนึ่งในคริสตชนในยุคสุดทาย
ที่ “รักษาพระบัญญัติของพระเจาและยึดถือคำพยานของ
พระเยซ”ู หรอืไม? เหตใุดจงึไมตดัสนิใจเสยีแตเดีย๋วนี?้
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พบแลว  บทที ่ 25
ครสิตจกัรแทของพระเจายงัมอียหูรอื?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่25 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่25 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ  อานแตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขซายมอื
ของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ (มคีำตอบมากกวาหนึง่ขอ)
1. ในพระธรรมววิรณบทที ่ 12 หญงิทีส่วมดวงอาทติยเปนเสือ้ผา หมายถงึ

___ ครสิตจกัรของครสิตชน
___ รฐัอสิราเอลของคนยวิ

2. บตุรทีห่ญงิคนนีใ้หกำเนดิคอื
___ พระครสิต
___ มารราย
พญานาคทีพ่ยายามทำลายบตุรของหญงิเมือ่ครัง้ทีเ่ธอคลอดออกมาคอื
___ มารราย
___ ผนูำศาสนา
พระเยซทูรงกระทำสิง่หนึง่ ซึง่ทำใหการทำลายซาตานสกัวนัหนึง่สามารถทำได เมือ่พระองค
___ ประสตูิ
___ สิน้พระชนมบนไมกางเขน

3. ครสิตจกัรของครสิตชน สามารถเอาชนะซาตานหรอืมารรายไดโดย
___ ชำระพระโลหติของพระครสิต
___ การเปนพยานดวยการดำเนนิชวีติของเขา

4. ครสิตจกัรแทของพระเจาในยคุสดุทายของประวตัศิาสตรโลก
___ เปนพยานเพือ่พระเยซโูดยการดำเนนิชวีติอยางมคีณุคาของบรรดาครสิตชน
___ มขีองประทานในการเผยพระวจนะ
___ เปลีย่นแปลงพระบญัญตัขิองพระเจาและนมสัการในวนัอาทติย
___ รกัพระครสิตมากมายดวยการรกัษาพระบญัญตัทิกุขอของพระเจา รวมทัง้รกัษาวนัทีเ่จด็เปนวนัสะบาโต


