
พยานพระยะโฮวา เป�นลทัธทิ�ีถกูต�ังข�ึนในป�1870 และไดก้ระจดักระจายไปท�ัว

โลก, เอกลกัษณอ์ยา่งหน�ึงกค็อืเรยีก พระเจา้วา่ พระยะโฮวา เทา่น�ัน (ซ�ึงใน

ความเป�นจรงิเป�นการเขา้ใจผดิของนกัแปลพระคมัภรีส์มยักอ่น คอืในภาษาฮบี

รเูขาไมอ่ยากจะเขยีนช�ือของพระยาหเ์วห เ์พ�ือเป�นการยาํเกรงพระนามของ

พระองค เ์ขากเ็ลยเอาพยญัชนะของคาํวา่ พระยาเวห แ์ละคาํวา่ พระองค (์เอโ

ลฮมิ:) และรวมกนัเป�นคาํเดยีวกนั แตใ่นความเป�นจรงิเขาจะไมอ่อกเสยีง

ตามท�ีมนัเขยีนเวลาเขาอา่นในธรรมศาลา) และเขาจะมกีารเรยีกครสิตจกัรวา่

เป�นโบสถ ห์รอื ครสิตจกัร แตเ่รยีกวา่ "หอสงัเกตการณ"์. นอกจากน�ีกม็กีารได้

ออกประกาศบา้นตอ่บา้น

คาํสอนของกลุ่มน�ีผดิพลาดเพราะวา่พวกเขาไดส้อนวา่ พระเยซไูมใ่ชพ่ระเจา้

แตเ่ป�นมนษุยท์�ีถกูสรา้งข�ึนมา และเขาไดป้ฏเิสธวา่พระเยซฟู��นข�ึนจากความตาย

พวกเขาไดส้อนวา่ความรอดจะไดด้ว้ยความเช�ือและการกระทาํซ�ึงเป�นคาํสอนท�ี

ใกลเ้คยีงกบัคาทอลกิ ในป�จจบุนัน�ีโปรเตสแตนตไ์ดส้อนตามพระคมัภรีว์า่

รอดดว้ยความเช�ือเทา่น�ัน และผลของชวีติใหมใ่นพระครสิตก์ค็อืจะมกีารกระ

ทาํตามไปดว้ย แตก่ารกระทาํไมใ่ชเ่ง�ือนไขของความรอด

เหมอืนลทัธอิ�ืนๆ เชน่ อสิลาม, มอรมอนและเซเวน่เดย,์ จะมสีญัญาณ

บางอยา่งท�ีชว่ยใหเ้ราเหน็วา่เป�นลทัธ:ิ

มบีางอยา่งท�ีเป�นอาํนาจเหนอืพระคมัภรี์

(ในเหตกุารณน์�ีมพีระคมัภรีฉ์บบั new world version ท�ีถกูแปลผดิ)

การยดึถอืกฎ

(ในเหตกุารณน์�ีเป�นคาํสอนวา่ ไดร้บัความรอดดว้ยความเช�ือและการกระทาํ

ดว้ย),

ผู้เผยพระวจนะประกาศตนเอง (ในเหตกุารณน์�ีคอื charles taze russell),



ความลกึลบั (ในการน�ีเขากจ็ะไมค่อ่ยยนิดที�ีจะเลา่ประวตัศิาสตรข์องนกิายน�ี

เพราะวา่มคีาํเผยพระวจนะท�ีไมส่าํเรจ็เกดิข�ึนมาเยอะแลว้),

เขา้ใจผดิวา่พระครสิตเ์ป�นใคร (ในเหตกุารณน์�ีเขาสอนวา่พระครสิตเ์ป�นเพยีง

แคม่นษุยแ์ละไมไ่ดเ้ป�นพระเจา้),

มโีทษสาํหรบัคนท�ีออกจากกลุ่ม (ในเหตกุารณน์�ีสว่นมากถกูปฏเิสธจาก

ครอบครวั)

ในท�ีน�ีจะแบง่ป�นคาํยนืยนัของพยานพระยะโฮวาบางอยา่งท�ีผดิพลาดและชว่ย

แกไ้ขโดยใชพ้ระวจนะของพระเจา้

คาํยนืยนัจากพวกพยานพระยะโฮวา: หลงัจากชว่งอคัรทตู ครสิตจกัรลม่สลาย

เขา้สู่ความผดิพลาด และพยานพระยะโฮวา ตอ้งชว่ยใหก้ลบัมาเป�นคาํสอนท�ี

ถกูตอ้ง (นกิายอ�ืน ๆ กเ็ป�น "บาบโิลนมหานคร")

(ผา่นทางศตวรรษตา่งๆของครสิตจกัร กม็คีวามเช�ือแตกตา่งกนัและ

เปล�ียนแปลงเยอะ แตอ่ยา่งไรกต็ามครสิเตยีนกไ็มไ่ดร้อดดว้ยการกระทาํแต่

รอดดว้ยความเช�ือในพระครสิต เ์พราะฉะน�ันแมแ้ตก่ารปฏบิตัอิาจจะผดิบา้ง

เขารอดเพราะไดเ้ช�ือในองคพ์ระเยซคูรสิต)์

เพราะวา่ ผู้ท�ีรอ้งออกพระนามขององคพ์ระผู้เป�นเจา้จะรอด -โรม 10:13

พระเจา้ทรงรกัโลกดงัน�ีคอืไดป้ระทานพระบตุรองคเ์ดยีวของพระองค เ์พ�ือทกุ

คนท�ีวางใจในพระบตุรน�ันจะไมพ่นิาศ แตม่ชีวีตินรินัดร -์ยอหน์ 3:16

แตท่กุคนท�ียอมรบัพระองค ค์อืคนท�ีเช�ือในพระนามของพระองคน์�ัน พระองค์

กจ็ะประทานสทิธใิหเ้ป�นลกูของพระเจา้ ซ�ึงในฐานะน�ันพวกเขาไมไ่ดเ้กดิจาก



เลอืดเน�ือหรอืกาม หรอืความประสงคข์องมนษุย แ์ตเ่กดิจากพระเจา้ -ยอหน์

1:12 - 13

คาํยนืยนัจากพวกพยานพระยะโฮวา: วญิญาณของมนษุยจ์ะไมอ่ยู่นรินัดร์

พระเจา้ทรงรกัโลกดงัน�ีคอืไดป้ระทานพระบตุรองคเ์ดยีวของพระองค เ์พ�ือทกุ

คนท�ีวางใจในพระบตุรน�ันจะไมพ่นิาศ แตม่ชีวีตินรินัดร -์ยอหน์ 3:16

พระเยซทูรงตอบเขาวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ วนัน�ีทา่นจะอยู่กบัเราใน

เมอืงบรมสขุเกษม” -ลกูา 23:43

คาํยนืยนัจากพวกพยานพระยะโฮวา: พระเจา้จะไมล่งโทษมนษุยใ์นไฟนรก

นรินัดร์

และคนเป�นอนัมากในพวกท�ีหลบัในผงคลแีหง่แผน่ดนิโลกจะต�ืนข�ึน บา้งก็

จะเขา้สู่ชวีตินรินัดร บ์า้งกเ็ขา้สู่ความอบัอายและความขายหนา้นรินัดร์

ดาเนยีล 12:2

คนเหลา่น�ันจะไดร้บัโทษ อนัเป�นความพนิาศนรินัดรแ์ละพรากจากพระพกัตร์

ขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ และจากพระสริแิหง่พระกาํลงัของพระองค์

2 เธสะโลนกิา 1:9

แลว้พระองคจ์ะตรสักบัพวกผู้ท�ีอยู่เบ�ืองซา้ยพระหตัถข์องพระองคว์า่ ‘พวก

ทา่นผู้ถกูแชง่สาปจงถอยไปจากเราและเขา้ไปอยู่ในไฟท�ีไหมอ้ยู่เป�นนติย ซ์�ึง

เตรยีมไวส้าํหรบัมารรา้ยและบรวิารของมนั -มทัธวิ 25:41

แลว้ขา้พเจา้เหน็พระท�ีน�ังใหญส่ขีาวและเหน็พระองคผ์ู้ประทบับนพระท�ีน�ังน�ัน

แผน่ดนิโลกและฟ�าสวรรคก์ห็ายไปจากพระพกัตรข์องพระองค แ์ละไมม่ใีคร

พบเหน็ท�ีอยู่ของพวกมนัอกีเลย ขา้พเจา้ยงัเหน็บรรดาคนตาย ท�ังคนใหญโ่ต

และคนเลก็นอ้ยยนือยู่หนา้พระท�ีน�ังน�ัน แลว้หนงัสอืตา่งๆ กถ็กูเป�ดออก และ



หนงัสอือกีเลม่หน�ึงกถ็กูเป�ดออกดว้ย คอืหนงัสอืแหง่ชวีติ คนตายกถ็กู

พพิากษาตามการกระทาํของเขาท�ังหลายท�ีเขยีนไวใ้นหนงัสอืเหลา่น�ัน ทะเลก็

สง่คนืคนตายท�ีอยู่ในทะเล ความตายและแดนคนตายกส็ง่คนืคนตายท�ีอยู่ในน�ัน

แตล่ะคนกถ็กูพพิากษาตามการกระทาํของตน แลว้ความตายและแดนคนตาย

กถ็กูโยนลงไปในบงึไฟ บงึไฟน�ีแหละคอืความตายคร�ังท�ีสอง และถา้พบวา่ใคร

ไมม่ชี�ือจดไวใ้นหนงัสอืแหง่ชวีติ เขากจ็ะถกูโยนลงไปในบงึไฟ

ววิรณ 2์0:11-15

อยา่กลวัผู้ท�ีฆา่ไดแ้ตก่าย แตไ่มส่ามารถฆา่จติวญิญาณ แตจ่งกลวัพระองคผ์ู้

ทรงสามารถทาํลายท�ังจติวญิญาณและกายในนรกได -้มทัธวิ 10:28

และคนเหลา่น�ีจะตอ้งออกไปรบัโทษอยู่เป�นนติย แ์ตบ่รรดาคนชอบธรรมจะเข้

าสู่ชวีตินรินัดร ”์ -มทัธวิ 25:46

ถา้มอืของทา่นทาํใหท้า่นหลงผดิ จงตดัท�ิงเสยี การท�ีจะเขา้สู่ชวีติดว้ยมอืดว้น

ยงัดกีวา่มที�ังสองมอืแตต่อ้งลงไปสู่นรกในไฟท�ีไมม่วีนัดบั ถา้เทา้ของทา่นทาํ

ใหท้า่นหลงผดิ จงตดัท�ิงเสยี การท�ีจะเขา้สู่ชวีติดว้ยเทา้ดว้นยงัดกีวา่มเีทา้ท�ัง

สองขา้งแตต่อ้งถกูท�ิงลงนรก ถา้ตาของทา่นทาํใหท้า่นหลงผดิ จงควกัออกท�ิง

เสยี การท�ีจะเขา้ในแผน่ดนิของพระเจา้ดว้ยตาขา้งเดยีวยงัดกีวา่มตีาสองขา้ง

แตต่อ้งถกูท�ิงลงนรก ซ�ึงเป�นท�ีตวัหนอนไมเ่คยตายและไฟไมเ่คยดบัเลย

มาระโก 9:43-48

สว่นมารท�ีลอ่ลวงเขาท�ังหลายกถ็กูโยนลงไปในบงึไฟและกาํมะถนั ท�ีซ�ึงสตัว์

รา้ยและผู้เผยพระวจนะเทจ็อยู่น�ัน และพวกมนัจะถกูทรมานท�ังกลางวนัและ

กลางคนืตลอดไปเป�นนติย แ์ละถา้พบวา่ใครไมม่ชี�ือจดไวใ้นหนงัสอืแหง่ชวีติ

เขากจ็ะถกูโยนลงไปในบงึไฟ -ววิรณ 2์0:10, 15



แตพ่วกท�ีข�ีขลาด พวกท�ีไมเ่ช�ือ พวกท�ีประพฤตอิยา่งนา่สะอดิสะเอยีน พวก

ฆาตกร พวกลว่งประเวณ พีวกใชเ้วทมนตร พ์วกบชูารปูเคารพ และทกุคนท�ี

โกหกน�ัน มรดกของพวกเขาอยู่ในบงึท�ีไฟและกาํมะถนักาํลงัลกุไหมอ้ยู่ซ�ึงเป�น

ความตายคร�ังท�ีสอง” -ววิรณ 2์1:8

คาํยนืยนัจากพวกพยานพระยะโฮวา: มนษุยม์เีจตจาํนงเสรภีาพ พระเจา้จะ

ชว่ยเฉพาะคนท�ีตอ้งการท�ีจะรบัใชด้ว้ยเน�ือหนงัของเขาเอง

(เราไมม่เีจตจาํนงเสรภีาพ)

ใจของมนษุยก์บัแผนงานทางของเขา แตพ่ระยาหเ์วหท์รงนาํยา่งเทา้ของเขา -

สภุาษติ 16:9

แตข่า้พเจา้ขอบอกวา่จงดาํเนนิชวีติตามพระวญิญาณ แลว้ทา่นจะไมส่นอง

ความตอ้งการของเน�ือหนงั เพราะวา่ความตอ้งการของเน�ือหนงัขดัแยง้พระ

วญิญาณ และพระวญิญาณกข็ดัแยง้เน�ือหนงั เพราะท�ังสองฝ�ายตอ่สู้กนั ดงัน�ัน

ทา่นท�ังหลายจงึไมส่ามารถทาํส�ิงท�ีทา่นปรารถนาจะทาํ -กาลาเทยี 5:16-17

พระยาหเ์วหท์รงนาํยา่งเทา้คนใดใหม้�ันคง กค็นน�ันแหละท�ีพระองคพ์อพระทั

ยทางของเขา แมเ้ขาสะดดุ เขาจะไมล่ม้ลง เพราะพระยาหเ์วหท์รงยดุมอืเขาไว้

-สดดุ 3ี7:23-24

เพราะฉะน�ัน ทกุส�ิงจงึไมข่�ึนกบัความต�ังใจหรอืความมานะของมนษุย แ์ต่

ข�ึนอยู่กบัพระเมตตาของพระเจา้ เพราะมขีอ้พระคมัภรีท์�ีกลา่วแกฟ่าโรหว์า่

“เพราะเหตนุ�ีเองเราจงึไดต้�ังเจา้ข�ึน เพ�ือเราจะสาํแดงฤทธานภุาพของเราให้

ปรากฏทางตวัเจา้ และเพ�ือใหน้ามของเราประกาศไปท�ัวโลก” เพราะฉะน�ัน

พระองคจ์ะทรงพระเมตตาใคร กจ็ะทรงพระเมตตาคนน�ัน และพระองคจ์ะทรง

ใหใ้ครมใีจแขง็กระดา้ง กจ็ะทรงใหค้นน�ันมใีจแขง็กระดา้ง แลว้ทา่นกจ็ะพดูกบั



ขา้พเจา้วา่ “ถา้อยา่งน�ัน ทาํไมพระองคย์งัทรงตเิตยีน? ใครจะขดัขนืพระ

ประสงคข์องพระองคไ์ด?้” มนษุยเ์อย๋ ทา่นเป�นใครท�ีจะโตต้อบกบัพระเจา้?

ส�ิงซ�ึงถกูป��นจะกลา่วแกผู่้ป��นไดห้รอืวา่ “ทาํไมทา่นจงึป��นขา้พเจา้อยา่งน�ี?” -

โรม 9:16-20

คนคชูเปล�ียนสผีวิของตนเอง หรอืเสอืดาวเปล�ียนลายของมนัไดห้รอื? ถา้ได้

แลว้พวกเจา้ผู้ท�ีเคยชนิตอ่การทาํความช�ัว จงึจะมาทาํความดไีด้

เยเรมยี 1์3:23

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสวา่ “เม�ือเจา้กลบัไปถงึอยีปิต จ์งทาํการอศัจรรย์

ท�ังส�ินซ�ึงเรามอบไวใ้นอาํนาจของเจา้แลว้น�ันตอ่หนา้ฟาโรห แ์ตเ่ราจะทาํใหใ้จ

ของฟาโรหก์ระดา้ง ไมย่อมใหป้ระชากรไป -อพยพ 4:21

ชา่งเถดิ เขาท�ังหลายเป�นผู้นาํท�ีตาบอด [ของคนตาบอด] ถา้คนตาบอดนาํทาง

คนตาบอด ท�ังสองคนจะตกลงไปในบอ่” -มทัธวิ 15:14

แตค่นท�ัวไปจะไมร่บัส�ิงเหลา่น�ีซ�ึงเป�นของพระวญิญาณแหง่พระเจา้ เพราะวา่

เขาเหน็วา่เป�นเร�ืองโง แ่ละเขาไมส่ามารถเขา้ใจ เพราะจะเขา้ใจส�ิงเหลา่น�ีไดก้็

ตอ้งวนิจิฉยัโดยพ�ึงพระวญิญาณ -1 โครนิธ 2์:14

เม�ือกอ่นเราทกุคนเคยประพฤตเิหมอืนพวกเขาตามตณัหาของเน�ือหนงั คอืทาํ

ตามความตอ้งการของเน�ือหนงัและของความคดิ โดยวสิยัแลว้เราจงึเป�นคนท�ี

สมควรไดร้บัการลงโทษเหมอืนอยา่งคนอ�ืนๆ -เอเฟซสั 2:3

เพราะวา่การเอาใจใสเ่น�ือหนงัน�ันคอืการเป�นศตัรตูอ่พระเจา้ ไมป่ฏบิตัติาม

ธรรมบญัญตัขิองพระเจา้ และท�ีจรงิไมส่ามารถปฏบิตัติามได แ้ละคนท�ีอยู่ใน

เน�ือหนงั จะเป�นท�ีชอบพระทยัพระเจา้กไ็มไ่ด -้โรม 8:7-8

ดว้ยวา่ในตวัขา้พเจา้ คอืในเน�ือหนงัของขา้พเจา้ไมม่คีวามดใีดอยู่เลย เพราะวา่

เจตนาดขีา้พเจา้กม็อียู่แตก่ารดนี�ันไมส่ามารถทาํไดเ้ลย -โรม 7:18



ตามท�ีพระคมัภรีม์เีขยีนไวว้า่ “ไมม่ผีู้ใดเป�นคนชอบธรรมสกัคนเดยีวไมม่เีลย

ไมม่คีนท�ีเขา้ใจ ไมม่คีนท�ีแสวงหาพระเจา้ -โรม 3:10-11

(เราไมไ่ดร้อดดว้ยเจตจาํนงเสรภีาพ)

แลว้ตรสัวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นท�ังหลายวา่ ถา้พวกทา่นไมก่ลบัใจและ

เป�นเหมอืนเดก็เลก็ๆ กจ็ะเขา้ในแผน่ดนิสวรรคไ์มไ่ดเ้ลย -มทัธวิ 18:3

แกไ้ขความคดิเหน็ของฝ�ายตรงขา้มดว้ยความสภุาพออ่นโยน เพราะพระเจา้

อาจโปรดใหพ้วกเขากลบัใจ และมาถงึความรู้ในความจรงิ และหลดุพน้จาก

บว่งของมาร ผู้ซ�ึงดกัจบัพวกเขาไวใ้หท้าํตามความประสงคข์องมนั

2 ทโิมธ 2ี:25-26

ยอหน์ตอบวา่ “ไมม่ใีครสามารถรบัส�ิงใด นอกจากส�ิงท�ีพระเจา้ประทานจาก

สวรรคใ์หเ้ขา -ยอหน์ 3:27

ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาผู้ทรงใชเ้รามาจะทรงชกันาํใหเ้ขามา และ

เราจะใหค้นน�ันเป�นข�ึนมาในวนัสดุทา้ย แลว้พระองคต์รสัวา่ “เพราะเหตนุ�ีเรา

จงึบอกพวกทา่นวา่ ‘ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาจะโปรดคนน�ัน’ ” -

ยอหน์ 6:44, 65

แตท่กุคนท�ียอมรบัพระองค ค์อืคนท�ีเช�ือในพระนามของพระองคน์�ัน พระองค์

กจ็ะประทานสทิธใิหเ้ป�นลกูของพระเจา้ ซ�ึงในฐานะน�ันพวกเขาไมไ่ดเ้กดิจาก

เลอืดเน�ือหรอืกาม หรอืความประสงคข์องมนษุย แ์ตเ่กดิจากพระเจา้

ยอหน์ 1:12-13

เพราะวา่ทา่นท�ังหลายไดร้บัความรอดแลว้ดว้ยพระคณุโดยทางความเช�ือ

ความรอดน�ีไมใ่ชม่าจากตวัทา่น แตเ่ป�นของประทานจากพระเจา้ ไมใ่ชม่าจาก

การกระทาํ เพ�ือไมใ่หใ้ครอวดได -้เอเฟซสั 2:8-9



พระยาหเ์วหท์รงทาํใหท้กุส�ิงมเีป�าหมายของมนั แมค้นอธรรมกเ็พ�ือวนัลาํเคญ็

สภุาษติ 16:4

ดงัเชน่ ในพระครสิต พ์ระเจา้ทรงเลอืกเราต�ังแตก่อ่นทรงสรา้งโลก เพ�ือใหเ้รา

บรสิทุธ�ิและปราศจากตาํหนใินสายพระเนตรของพระองค พ์ระองคท์รงกาํหนด

เราไวล้ว่งหนา้ดว้ยความรกั ใหเ้ป�นบตุรของพระองคโ์ดยทางพระเยซคูรสิต์

ตามความชอบพระทยัและพระประสงคข์องพระองค -์เอเฟซสั 1:4-5

เม�ือพวกสาวกไดย้นิกอ็ศัจรรยใ์จมาก จงึทลูวา่ “ถา้อยา่งน�ันใครจะรอดได?้”

พระเยซทูอดพระเนตรดบูรรดาสาวกและตรสัวา่ “ส�ิงน�ีเป�นไปไมไ่ดส้าํหรบั

มนษุย แ์ตท่กุส�ิงเป�นไปไดส้าํหรบัพระเจา้” -มทัธวิ 19:25-26

คาํยนืยนัจากพวกพยานพระยะโฮวา: พระครสิตไ์ดก้ลบัมาในป�1874 เป�น

วญิญาณ

คาํยนืยนัจากพวกพยานพระยะโฮวา: การกลบัมาของพระเยซคูรสิตเ์ป�นคร�ังท�ี

2 เป�นเหตกุารณ ซ์�ึงมองไมเ่หน็ ท�ีเกดิข�ึนในป�1914

(คาํเผยพระวจนะท�ีเทยีมเทจ็)

และเม�ือเขาท�ังหลายกลา่วกบัพวกทา่นวา่ “จงปรกึษากบัคนทรงหรอืพอ่มดแม่

มดผู้รอ้งเสยีงจอ้กแจก้และเสยีงพมึพาํ” ไมค่วรหรอืท�ีประชาชนจะปรกึษาพระ

เจา้ของเขา? ควรหรอืท�ีเขาจะไปปรกึษาคนตายเพ�ือคนเป�น? ไปดธูรรมบญัญตัิ

และถอ้ยคาํพยาน แนท่เีดยีวคนท�ีไมพ่ดูเชน่ขา้พเจา้ กจ็ะเป�นคนท�ีไมม่รีุ่งอรณุ

เลย -อสิยาห 8์:19-20

เม�ือผู้เผยพระวจนะกลา่วคาํในพระนามของพระยาหเ์วห ถ์า้ไมเ่ป�นจรงิตาม

ถอ้ยคาํน�ันและส�ิงน�ันไมเ่กดิข�ึน ถอ้ยคาํน�ันไมไ่ดเ้ป�นพระวจนะท�ีพระยาหเ์วห์



ตรสั ผู้เผยพระวจนะน�ันบงัอาจกลา่วเอง อยา่เกรงกลวัเขาเลย

เฉลยธรรมบญัญตั 1ิ8:22

ทา่นท�ีรกัท�ังหลาย อยา่เช�ือทกุๆ วญิญาณ แตจ่งพสิจูนว์ญิญาณน�ันๆ วา่มา

จากพระเจา้หรอืไม เ่พราะวา่มผีู้เผยพระวจนะเทจ็จาํนวนมากไดอ้อกมาในโลก

พวกทา่นกจ็ะรู้จกัพระวญิญาณของพระเจา้โดยขอ้น�ีคอืวญิญาณทกุดวงท�ี

ยอมรบัวา่พระเยซคูรสิตไ์ดเ้สดจ็มาเป�นมนษุย ว์ญิญาณน�ันกม็าจากพระเจา้

และวญิญาณทกุดวงท�ีไมย่อมรบัพระเยซ วูญิญาณน�ันกไ็มไ่ดม้าจากพระเจา้

วญิญาณน�ันแหละเป�นศตัรขูองพระครสิต ซ์�ึงพวกทา่นไดย้นิวา่จะมา และ

ขณะน�ีกอ็ยู่ในโลกแลว้ ลกูท�ังหลายเอย๋ ทา่นอยู่ฝ�ายพระเจา้ และชนะพวกเขา

แลว้ เพราะวา่พระองคผ์ู้ทรงอยู่ในพวกทา่นย�ิงใหญก่วา่ผู้ท�ีอยู่ในโลก พวกเขา

เป�นฝ�ายโลก เพราะเหตนุ�ีเขาจงึพดูตามโลกและโลกกเ็ช�ือฟ�งเขา สว่นเราอยู่

ฝ�ายพระเจา้ ผู้ท�ีรู้จกัพระเจา้กฟ็�งเรา และผู้ท�ีไมไ่ดอ้ยู่ฝ�ายพระเจา้กไ็มฟ่�งเรา

ดงัน�ันเราจงึรู้จกัวญิญาณของความจรงิ และวญิญาณของความเทจ็

1 ยอหน์ 4:1-6

แตว่า่ไดม้ผีู้เผยพระวจนะเทยีมเทจ็เกดิข�ึนในชนชาตนิ�ัน เชน่เดยีวกบัท�ีจะมี

ผู้สอนเทจ็เกดิข�ึนในพวกทา่น ซ�ึงจะลอบเอาลทัธนิอกรตีอนัจะใหถ้งึความ

พนิาศเขา้มาเส�ียมสอน จนถงึกบัปฏเิสธองคเ์จา้นายผู้ไดท้รงไถพ่วกเขาไว ซ้�ึง

จะนาํความพนิาศมาสู่พวกเขาเองอยา่งรวดเรว็ จะมคีนจาํนวนมากประพฤติ

ลามกตามอยา่งพวกเขา และเพราะคนเหลา่น�ัน ทางของความจรงิจะถกูลบหลู่

และพวกสอนเทจ็จะหาผลประโยชนจ์ากทา่นท�ังหลายดว้ยนยิายท�ีแตง่ข�ึนโดย

ใจโลภ การลงโทษคนเหลา่น�ันท�ีไดป้ระกาศไวน้านมาแลว้จะไมเ่น�ินชา้ และ

ความพนิาศท�ีจะเกดิกบัพวกเขากจ็ะไมน่�ิงเฉย -2 เปโตร 2:1-3

เพราะวา่จะมพีระครสิตเ์ทยีมเทจ็และผู้เผยพระวจนะเทยีมเทจ็หลายคน

ปรากฏข�ึน แสดงหมายสาํคญัและการอศัจรรยท์�ีย�ิงใหญ เ่พ�ือลอ่ลวงแมพ้วกท�ี

พระเจา้ทรงเลอืกถา้เป�นได -้มทัธวิ 24:24



เพราะวา่คนพวกน�ันเป�นอคัรทตูปลอม เป�นคนงานท�ีหลอกลวง พวกท�ีปลอม

ตวัเป�นอคัรทตูของพระครสิต ก์ารทาํเชน่น�ันไมป่ระหลาดเลย เพราะวา่ซาตาน

เองกย็งัปลอมตวัเป�นทตูสวรรคข์องความสวา่ง เพราะฉะน�ันจงึไมแ่ปลกเลยท�ี

ผู้ปรนนบิตัขิองซาตาน จะปลอมตวัเป�นผู้ปรนนบิตัขิองความชอบธรรม บ�ัน

ปลายของพวกเขาจะเป�นไปตามการกระทาํของเขา -2 โครนิธ 1์1:13-15

เพราะจะถงึเวลาท�ีคนจะทนตอ่คาํสอนท�ีถกูตอ้งไมไ่ด แ้ตพ่วกเขาจะรวบรวม

บรรดาอาจารยไ์วส้าํหรบัตน ตามความอยากของตวัเองเพ�ือสนองหทู�ีคนั

2 ทโิมธ 4ี:3

จะเป�นเชน่น�ีไปอกีนานสกัเทา่ใด? พวกผู้เผยพระวจนะคดิไดอ้ยา่งน�ีหรอื? คอืผู้

เผยพระวจนะเทจ็ตามการหลอกลวงในใจของตน -เยเรมยี 2์3:26

“ส�ิงนา่หวาดหว�ันและนา่กลวั ไดเ้กดิข�ึนในแผน่ดนิน�ีคอืผู้เผยพระวจนะได้

เผยพระวจนะเทจ็ และบรรดาปโุรหติกป็กครองตามอาํนาจของตน และ

ประชากรของเรากช็อบแบบน�ีแตพ่วกเจา้จะทาํอยา่งไรเม�ือวาระสดุทา้ยมาถงึ?”

เยเรมยี 5์:30-31

และพระยาหเ์วหต์รสักบัขา้พเจา้วา่ “พวกผู้เผยพระวจนะเหลา่น�ันเผยพระ

วจนะเทจ็ในนามของเรา เราไมไ่ดใ้ชพ้วกเขา และเราไมไ่ดบ้ญัชาเขาหรอืพดูกบั

เขา เขาเผยนมิติเทจ็แกพ่วกเจา้เป�นการทาํนายท�ีไรค้า่ เป�นการลอ่ลวงของ

จติใจเขาเอง ฉะน�ัน พระยาหเ์วหจ์งึตรสัดงัน�ีเก�ียวกบัพวกผู้เผยพระวจนะ ผู้

เผยพระวจนะในนามของเราแมว้า่เราไมไ่ดใ้ชพ้วกเขาและผู้กลา่ววา่ ‘ดาบและ

การกนัดารอาหารจะไมม่าถงึแผน่ดนิน�ี’ พวกผู้เผยพระวจนะเหลา่น�ันจะถกู

ผลาญเสยีดว้ยดาบและการกนัดารอาหาร และประชาชนผู้ซ�ึงเขาเผยพระ

วจนะใหฟ้�งน�ัน จะถกูท�ิงไวต้ามถนนหนทางของกรงุเยรซูาเลม็ เป�นเหย�ือของ

การกนัดารอาหารและดาบ จะไมม่ใีครฝ�งเขา คอืท�ังตวัเขา ภรรยาของเขา

บตุรชายและบตุรหญงิของเขา เพราะเราจะเทความช�ัวรา้ยของเขาสนองตอบ



เขา เยเรมยี 1์4:14-16

ขา้พเจา้รู้สกึประหลาดใจท�ีพวกทา่นดว่นละท�ิงพระองคผ์ู้ซ�ึงทรงเรยีกทา่นมา

โดยพระคณุของพระครสิต แ์ละหนัไปหาขา่วประเสรฐิอ�ืนเสยี ซ�ึงท�ีจรงิไมใ่ช่

ขา่วประเสรฐิ แตม่บีางคนทาํใหพ้วกทา่นยุ่งยาก และปรารถนาบดิเบอืนขา่ว

ประเสรฐิของพระครสิต แ์มแ้ตเ่ราเองหรอืทตูจากฟ�าสวรรค ถ์า้ประกาศขา่ว

ประเสรฐิอ�ืนแกพ่วกทา่น ซ�ึงขดักบัขา่วประเสรฐิท�ีเราไดป้ระกาศแกพ่วกทา่น

ไปแลว้น�ัน กจ็ะตอ้งถกูแชง่สาป ตามท�ีเราไดพ้ดูไวก้อ่นแลว้ และบดัน�ีขา้พเจา้

ขอพดูอกีวา่ ถา้ใครประกาศขา่วประเสรฐิอ�ืนแกพ่วกทา่น ท�ีขดักบัขา่ว

ประเสรฐิซ�ึงพวกทา่นไดร้บัไวแ้ลว้ ใหผู้้น�ันถกูแชง่สาป กาลาเทยี 1:6-9

คาํยนืยนัจากพวกพยานพระยะโฮวา: พระครสิตไ์มใ่ชพ่ระเจา้แตเ่ป�นผู้ท�ีแยก

จาก พระตรเีอกานภุาพ

เรากบัพระบดิาเป�นอนัหน�ึงอนัเดยีวกนั” -ยอหน์ 10:30

พระเยซตูรสักบัพวกเขาวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ กอ่นอบัราฮมัเกดิ เรา

เป�นอยู่แลว้” -ยอหน์ 8:58

ในขณะท�ีเรากาํลงัรอคอยความหวงัอนันา่ยนิด แีละการมาปรากฏของพระสริิ

ของพระเจา้ย�ิงใหญค่อื พระเยซคูรสิตพ์ระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา -ทติสั 2:13

ดว้ยมเีดก็คนหน�ึงเกดิมาเพ�ือเรา มบีตุรชายคนหน�ึงประทานมาใหเ้รา และการ

ปกครองจะอยู่บนบา่ของทา่น และเขาจะขนานนามของทา่นวา่ “ท�ีปรกึษา

มหศัจรรย พ์ระเจา้ผู้ทรงมหทิธฤิทธ�ิพระบดิานรินัดร แ์ละองคส์นัตริาช”

อสิยาห 9์:6

โธมสัทลูพระองคว์า่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้ของขา้พระองค พ์ระเจา้ของขา้

พระองค”์ -ยอหน์ 20:28



เพราะฉะน�ัน ทา่นท�ังหลายจงออกไปและนาํชนทกุชาตมิาเป�นสาวกของเรา จง

บพัตศิมาพวกเขาในพระนามของพระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณบรสิทุธ�ิ

มทัธวิ 28:19

ไมม่ใีครเคยเหน็พระเจา้เลย แตพ่ระบตุรองคเ์ดยีวผู้สถติในพระทรวงของพระ

บดิา ทรงสาํแดงพระเจา้แลว้ -ยอหน์ 1:18

เพราะวา่พระเจา้พอพระทยัท�ีจะใหค้วามบรบิรูณท์�ังหมดดาํรงอยู่ในพระองค -์

โคโลส 1ี:19

เพราะวา่ความเป�นพระเจา้ท�ีครบบรบิรูณท์�ังส�ินดาํรงอยู่ในพระกายของ

พระองค -์โคโลส 2ี:9

พระเจา้ผู้ทรงเป�นอยู่ผู้ทรงเคยเป�นอยู่ผู้ท�ีจะเสดจ็มา และผู้ทรงฤทธานภุาพ

สงูสดุ ตรสัวา่ “เราเป�นอลัฟา และโอเมกา ” -ววิรณ 1์:8

นานมาแลว้พระเจา้ตรสักบับรรพบรุษุของเราหลายคร�ัง และหลายวธิผีา่นทาง

พวกผู้เผยพระวจนะ แตใ่นวาระสดุทา้ยน�ีพระองคต์รสักบัเราทางพระบตุร ผู้

ท�ีพระองคท์รงต�ังใหเ้ป�นทายาทรบัส�ิงท�ังปวง พระเจา้ทรงสรา้งจกัรวาลทาง

พระบตุร พระบตุรทรงเป�นแสงสวา่งแหง่พระสริขิองพระเจา้ ทรงมแีกน่แท้

เดยีวกบัพระเจา้ ทรงค�าจนุส�ิงท�ังปวงไวด้ว้ยพระวจนะอนัทรงฤทธานภุาพของ

พระองค เ์ม�ือพระองคท์รงชาํระบาปท�ังหลายแลว้ กป็ระทบัเบ�ืองขวาของพระ

เจา้สงูสดุ พระองคท์รงย�ิงใหญก่วา่ พวกทตูสวรรคม์ากนกั เชน่เดยีวกบัท�ี

พระองคท์รงไดร้บัพระนามท�ีประเสรฐิกวา่นามของพวกทตูสวรรค เ์พราะวา่มี

ใครบา้งในพวกทตูสวรรคท์�ีพระเจา้ เคยตรสักบัเขาวา่ “เจา้เองเป�นบตุรของเรา

วนัน�ีเราใหก้าํเนดิเจา้” และยงัตรสัอกีวา่ “เราเองจะเป�นบดิาของเขา และเขา

เองจะเป�นบตุรของเรา” และอกีคร�ังหน�ึง เม�ือพระองคท์รงนาํพระบตุรหวัป�

น�ันเขา้มาในโลก กต็รสัวา่ “ใหท้ตูสวรรคท์�ังหมดของพระเจา้กราบนมสัการ

พระบตุร” สว่นพวกทตูสวรรคน์�ัน พระองคต์รสัวา่ “พระองคท์รงสรา้งพวก



ทตูสวรรคข์องพระองคใ์หเ้ป�นดจุลม และทรงสรา้งบรรดาผู้รบัใชข้องพระองค์

ใหเ้ป�นดจุเปลวเพลงิ” แตส่ว่นพระบตุรน�ัน พระองคต์รสัวา่ “ขา้แตพ่ระเจา้

พระท�ีน�ังของพระองคด์าํรงอยู่เป�นนติย พ์ระคทาแหง่อาณาจกัรของพระองคก์็

เป�นพระคทาเท�ียงธรรม พระองคท์รงรกัความชอบธรรม และทรงเกลยีด

ความอธรรม เพราะเหตนุ�ีพระเจา้ ซ�ึงเป�นพระเจา้ของพระองค ท์รงเจมิ

พระองคไ์ว ด้ว้ยน�ามนัแหง่ความยนิด เีหนอืบรรดาพระสหายของพระองค”์

และ “ขา้แตอ่งคพ์ระผู้เป�นเจา้ ในปฐมกาลพระองคท์รงสรา้งแผน่ดนิโลก

และฟ�าสวรรคเ์ป�นผลงานแหง่พระหตัถข์องพระองค ส์�ิงเหลา่น�ีจะพนิาศ แต่

พระองคเ์องทรงดาํรงอยู่ทกุส�ิงจะเกา่ไปเหมอืนเคร�ืองนุ่งหม่ พระองคจ์ะทรง

มว้นส�ิงเหลา่น�ีเหมอืนมว้นผา้คลมุ และส�ิงเหลา่น�ันจะถกูเปล�ียน เหมอืนเปล�ียน

เส�ือผา้ แตพ่ระองคเ์องยงัทรงเหมอืนเดมิ และป�เดอืนของพระองคจ์ะไมม่วีนั

ส�ินสดุ” แตก่บัทตูสวรรคอ์งคใ์ดเลา่ท�ีพระองคเ์คยตรสัวา่ “จงน�ังท�ีเบ�ืองขวา

ของเรา จนกวา่เราจะทาํใหศ้ตัรขูองทา่นเป�นท�ีรองเทา้ของทา่น” ทตูสวรรค์

ท�ังปวงเป�นเพยีงวญิญาณท�ีรบัใชพ้ระเจา้ ท�ีทรงสง่ไปปรนนบิตับิรรดาคนท�ีจะ

ไดร้บัความรอดไมใ่ชห่รอื? -ฮบีร 1ู

พระวาทะทรงเกดิเป�นมนษุยแ์ละทรงอยู่ทา่มกลางเรา เราเหน็พระสริขิอง

พระองค ค์อื พระสริทิ�ีสมกบัพระบตุรองคเ์ดยีวของพระบดิา บรบิรูณด์ว้ย

พระคณุและความจรงิ -ยอหน์ 1:14

“น�ีแนะ่ หญงิพรหมจารคีนหน�ึงจะต�ังครรภ แ์ละคลอดบตุรชายคนหน�ึง และ

เขาจะเรยีกนามของทา่นวา่อมิมานเูอล” (แปลวา่ พระเจา้สถติกบัเรา )

มทัธวิ 1:23

เขาจงึทลูวา่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ขา้พระองคว์างใจ” แลว้เขากก็ราบไหว้

พระองค -์ยอหน์ 9:38



จงดทู�ีมอืและเทา้ของเราวา่เป�นเราเอง จงคลาํตวัเราด เูพราะวา่ผไีมม่เีน�ือและ

กระดกูเหมอืนอยา่งท�ีพวกทา่นเหน็วา่เราม”ี -ลกูา 24:39

คาํยนืยนัจากพวกพยานพระยะโฮวา: มคีาเอลหวัหนา้ทตูสวรรค เ์ป�นพระเยซู

(การแยกแยะระหวา่งทตูสวรรคก์บัพระเยซคูรสิต)์

“ในคร�ังน�ัน มคีาเอล เจา้ผู้ครอบครองย�ิงใหญ ผู่้คุ้มกนัชนชาตขิองทา่นจะลกุข�ึน

และจะมเีวลายากลาํบากอยา่งไมเ่คยมมีาต�ังแตค่ร�ังมปีระชาชาตจินถงึสมยัน�ัน

แตใ่นคร�ังน�ันชนชาตขิองทา่นจะไดร้บัการชว่ยกู้คอืทกุคนท�ีมชี�ือบนัทกึไวใ้น

หนงัสอื -ดาเนยีล 12:1

คอืวา่องคพ์ระผู้เป�นเจา้จะเสดจ็มาจากสวรรคด์ว้ยพระดาํรสัส�ัง ดว้ยเสยีงเรยีก

ของหวัหนา้ทตูสวรรคแ์ละดว้ยเสยีงแตรของพระเจา้ และทกุคนท�ีตายแลว้ใน

พระครสิตจ์ะเป�นข�ึนมากอ่น -1 เธสะโลนกิา 4:16

บตุรมนษุยจ์ะใชบ้รรดาทตูสวรรคข์องทา่นออกไปเกบ็กวาดทกุส�ิงท�ีทาํใหห้ลงผดิ

และพวกผู้ท�ีทาํช�ัวไปจากแผน่ดนิของทา่น -มทัธวิ 13:41

แลว้พระองคจ์ะทรงสง่ทตูสวรรคท์�ังหลายของพระองคม์าดว้ยเสยีงแตรท�ีดงัมาก

และใหร้วบรวมคนท�ังหมดท�ีพระองคท์รงเลอืกไวแ้ลว้ จากท�ังส�ีทศิ ต�ังแตท่�ีสดุ

ฟ�าขา้งน�ีจนถงึท�ีสดุฟ�าขา้งโนน้ -มทัธวิ 24:31

แตท่า่นกลา่วกบัขา้พเจา้วา่ “อยา่ทาํแบบน�ีเราเป�นผู้รว่มรบัใชเ้ชน่เดยีวกบั

ทา่นและพวกพ�ีนอ้งของทา่น ซ�ึงเป�นพวกผู้เผยพระวจนะ และพวกท�ีถอืรกัษา

ถอ้ยคาํในหนงัสอืน�ีจงนมสัการพระเจา้เถดิ” -ววิรณ 2์2:9

คาํยนืยนัจากพวกพยานพระยะโฮวา: พระเยซคูรสิตไ์มไ่ดต้ายบนไมก้างเขน

แตต่ายบนแทง่ไม้



โดยจบัตามองท�ีพระเยซผูู้เบกิทางความเช�ือ และผู้ทรงทาํใหค้วามเช�ือน�ัน

สมบรูณ พ์ระองคท์รงสู้ทนตอ่กางเขน เพ�ือ ความยนิดที�ีอยู่ตอ่หนา้พระองค์

ทรงถอืวา่ความอบัอายน�ันไมเ่ป�นส�ิงสาํคญั และพระองคป์ระทบัเบ�ืองขวาพระ

ท�ีน�ังของพระเจา้ -ฮบีร 1ู2:2

พระองคท์รงถอ่มตวัลง ทรงยอมเช�ือฟ�งจนถงึความมรณา กระท�ังมรณาบน

กางเขน -ฟ�ลปิป�2:8

เพราะวา่คนท�ังหลายท�ีกาํลงัจะพนิาศกเ็หน็วา่เร�ืองกางเขนเป�นเร�ืองโง แ่ตเ่รา

ท�ีกาํลงัจะรอดเหน็วา่เป�นฤทธานภุาพของพระเจา้ -1 โครนิธ 1์:18

คาํยนืยนัจากพวกพยานพระยะโฮวา: พระเยซฟู��นข�ึนจากความตายเป�น

วญิญาณอยา่งเดยีวไมใ่ชใ่นทางรา่งกาย

(พระเยซสูามารถกนิอาหารและไดโ้ชวม์อืและเทา้)

พระเยซเูสดจ็ออกจากบรเิวณพระวหิาร ระหวา่งเสดจ็ไป บรรดาสาวกของ

พระองคม์าช�ีอาคารท�ังหลายในบรเิวณพระวหิารใหพ้ระองคท์อดพระเนตร

พระองคจ์งึตรสัตอบพวกเขาวา่ “ส�ิงท�ังหมดน�ีพวกทา่นเหน็แลว้ไมใ่ชห่รอื? เรา

บอกความจรงิกบัทา่นวา่ ท�ีน�ีจะไมเ่หลอืกอ้นหนิซอ้นทบักนัอยู่แมแ้ตก่อ้นเดยีว

แตจ่ะถกูทาํลายลงหมด” ระหวา่งท�ีพระเยซปูระทบับนภเูขามะกอกเทศ

สาวกท�ังหลายมาเฝ�าเป�นสว่นตวักราบทลูวา่ “ขอโปรดใหพ้วกขา้พระองค์

ทราบวา่เหตกุารณเ์หลา่น�ีเกดิข�ึนเม�ือไหร?่ และอะไรเป�นหมายสาํคญัวา่

พระองคจ์ะเสดจ็มาและยคุเกา่จะส�ินสดุลง?” พระเยซตูรสัตอบวา่ “ระวงัใหด้ี

อยา่ใหใ้ครลอ่ลวงพวกทา่น เพราะวา่จะมหีลายคนมาโดยอา้งนามของเราและ

กลา่ววา่ ‘เราเป�นพระครสิต’์ และพวกเขาจะลอ่ลวงคนเป�นจาํนวนมาก ทา่น

จะไดย้นิเสยีงสงครามและขา่วลอืเร�ืองสงคราม คอยระวงัอยา่ต�ืนตระหนกเลย

เพราะวา่ทกุส�ิงจะตอ้งเกดิข�ึน แตท่�ีสดุปลายยคุยงัมาไมถ่งึ เพราะวา่



ประชาชาตกิบัประชาชาต แิละอาณาจกัรกบัอาณาจกัรจะตอ่สู้กนั ท�ังจะเกดิ

กนัดารอาหารและแผน่ดนิไหวในท�ีตา่งๆ แตส่�ิงท�ังหมดน�ีเป�นการเร�ิมตน้ของ

ความทกุขเ์หมอืนเม�ือเร�ิมคลอดลกู “เวลาน�ันพวกเขาจะมอบตวัทา่นใหท้น

ทกุขล์าํบากและจะฆา่ทา่นท�ังหลายเสยี และประชาชาตทิ�ังหมดจะเกลยีดชงั

ทา่นเพราะนามของเรา ในเวลาน�ันคนจาํนวนมากจะถดถอยไปและจะทรยศ

กนัและกนั ท�ังจะเกลยีดชงักนัและกนัดว้ย ผู้เผยพระวจนะเทยีมเทจ็หลายคน

จะเกดิข�ึน และลอ่ลวงคนจาํนวนมาก ความรกัของคนจาํนวนมากจะเยอืกเยน็

ลงเพราะความอธรรมแผก่วา้งออกไป แตใ่ครสู้ทนถงึท�ีสดุกจ็ะไดร้บัการชว่ยให้

รอด ขา่วประเสรฐิเร�ืองแผน่ดนิของพระเจา้น�ีจะถกูประกาศไปท�ัวโลก ให้

เป�นคาํพยานแกบ่รรดาประชาชาต แิลว้ท�ีสดุปลายจะมาถงึ “เพราะฉะน�ัน

เม�ือทา่นเหน็ส�ิงท�ีนา่รงัเกยีจซ�ึงกอ่ใหเ้กดิความหายนะต�ังอยู่ในสถานบรสิทุธ�ิ

ตามพระวจนะท�ีกลา่วโดยดาเนยีลผู้เผยพระวจนะ (ใหผู้้อา่นเขา้ใจเอาเถดิ)

เม�ือน�ันใหพ้วกท�ีอยู่ในแควน้ยเูดยีหนไีปท�ีภเูขา คนท�ีอยู่บนดาดฟ�า อยา่ลงมา

เกบ็ขา้วของออกจากบา้นของตน สว่นคนท�ีอยู่ตามทุ่งนา อยา่กลบัไปเอา

เส�ือผา้ของตน วบิตัแิกบ่รรดาผู้หญงิท�ีมคีรรภ แ์ละมลีกูออ่นกนินมอยู่ในเวลา

น�ัน จงอธษิฐานขอใหว้นัท�ีทา่นหนนี�ันจะไมเ่กดิในฤดหูนาวหรอืวนัสะบาโต

เพราะวา่ในเวลาน�ันจะเกดิความทกุขล์าํบากย�ิงใหญอ่ยา่งท�ีไมเ่คยมตี�ังแตเ่ร�ิม

โลกมาจนถงึทกุวนัน�ีและจะไมเ่กดิข�ึนอกีเลย ถา้ไมไ่ดท้รงใหว้นัเหลา่น�ันยน่ส�ัน

เขา้ จะไมม่มีนษุยร์อดไดเ้ลย แตเ่พราะทรงเหน็แกพ่วกท�ีทรงเลอืก จงึทรงใหว้นั

เหลา่น�ันยน่ส�ันเขา้ ในเวลาน�ันถา้ใครจะบอกทา่นท�ังหลายวา่ ‘น�ีแนะ่ พระ

ครสิตอ์ยู่ท�ีน�ี’ หรอื ‘อยู่ท�ีโนน่’ อยา่เช�ือเลย เพราะวา่จะมพีระครสิตเ์ทยีมเทจ็

และผู้เผยพระวจนะเทยีมเทจ็หลายคนปรากฏข�ึน แสดงหมายสาํคญัและการ

อศัจรรยท์�ีย�ิงใหญ เ่พ�ือลอ่ลวงแมพ้วกท�ีพระเจา้ทรงเลอืกถา้เป�นได น้�ีแนะ่ เรา

บอกพวกทา่นไวก้อ่นแลว้ เพราะฉะน�ันถา้ใครบอกทา่นวา่ ‘ดซู ทิา่นผู้น�ันอยู่ใน

ถ�ินทรุกนัดาร’ อยา่ออกไป หรอืบอกวา่ ‘ดซู อิยู่ท�ีหอ้งช�ันใน’ กอ็ยา่เช�ือ

เพราะวา่ฟ�าแลบจากทศิตะวนัออกสอ่งไปจนถงึทศิตะวนัตกอยา่งไร การเสดจ็



มาของบตุรมนษุยก์จ็ะเป�นอยา่งน�ัน ซากศพอยู่ท�ีไหนฝงูนกแรง้กจ็ะรมุลอ้มกนั

อยู่ท�ีน�ัน “แตพ่อความทกุขล์าํบากในวนัเหลา่น�ันหมดแลว้ ดวงอาทติยจ์ะมดืไป

และดวงจนัทรจ์ะไมส่อ่งแสง ดวงดาวท�ังหลายจะตกจากฟ�าสวรรค แ์ละบรรดา

ส�ิงท�ีมอีาํนาจในฟ�าสวรรคจ์ะถกูทาํใหห้ว�ันไหว เม�ือน�ันหมายสาํคญัแหง่บตุร

มนษุยจ์ะปรากฏข�ึนในทอ้งฟ�า มนษุยท์กุชาตทิ�ัวโลกจะทกุขโ์ศก แลว้จะเหน็

บตุรมนษุยเ์สดจ็มาบนเมฆในทอ้งฟ�า ทรงฤทธานภุาพและทรงพระรศัมอียา่งย�ิง

แลว้พระองคจ์ะทรงสง่ทตูสวรรคท์�ังหลายของพระองคม์าดว้ยเสยีงแตรท�ีดงัมาก

และใหร้วบรวมคนท�ังหมดท�ีพระองคท์รงเลอืกไวแ้ลว้ จากท�ังส�ีทศิ ต�ังแตท่�ีสดุ

ฟ�าขา้งน�ีจนถงึท�ีสดุฟ�าขา้งโนน้ “จงเรยีนอปุมาเร�ืองตน้มะเด�ือ เม�ือใดท�ีก�ิงของ

มนัเร�ิมแตกหนอ่ออ่นและออกใบ ทา่นท�ังหลายกร็ู้วา่ฤดรูอ้นใกลจ้ะถงึแลว้

เชน่เดยีวกนั เม�ือทา่นท�ังหลายเหน็ส�ิงท�ังหมดน�ีแลว้กใ็หรู้้วา่ พระองคเ์สดจ็มา

ใกลจ้ะถงึประตแูลว้ เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ คนในยคุน�ีจะไมล่ว่งลบัไป

กอ่นทกุส�ิงเหลา่น�ีจะเกดิข�ึน ฟ�าและดนิจะลว่งไป แตบ่รรดาถอ้ยคาํของเราจะ

ไมส่ญูหายไปเลย “แตไ่มม่ใีครรู้เร�ืองวนัหรอืเวลาแมแ้ตบ่รรดาทตูแหง่ฟ�า

สวรรคห์รอืพระบตุร มแีตพ่ระบดิาองคเ์ดยีว เพราะวา่สมยัของโนอาห เ์คย

เป�นอยา่งไร เม�ือบตุรมนษุยเ์สดจ็มากจ็ะเป�นอยา่งน�ัน เพราะวา่กอ่นวนัน�าทว่ม

น�ัน คนท�ังหลายพากนักนิด�ืมกนั สมรสกนัและยกใหเ้ป�นสามภีรรยากนั จนถงึ

วนัท�ีโนอาหเ์ขา้ไปในเรอืใหญ แ่ละน�าทว่มกวาดเอาพวกเขาไปทกุคน โดยไมท่นั

รู้ตวัอยา่งไร เม�ือบตุรมนษุยเ์สดจ็มากจ็ะเป�นอยา่งน�ัน เวลาน�ันชายสองคนอยู่

ท�ีทุ่งนา จะถกูรบัไปคนหน�ึง และถกูละท�ิงไวค้นหน�ึง หญงิสองคนโมแ่ป�งอยู่

ดว้ยกนั จะถกูรบัไปคนหน�ึง ถกูละท�ิงไวค้นหน�ึง เพราะฉะน�ันพวกทา่นจงเฝ�า

ระวงัอยู่เพราะทา่นไมรู่้วา่องคพ์ระผู้เป�นเจา้ของพวกทา่นจะเสดจ็มาเวลาไหน

จงจาํไวว้า่ ถา้เจา้ของบา้นรู้วา่ขโมยจะมาเวลาไหน เขาจะเฝ�าระวงัอยู่ไมใ่ห้

บา้นถกูงดัเขา้ไปได เ้พราะเหตนุ�ีพวกทา่นจงเตรยีมพรอ้ม เพราะในเวลาท�ีทา่น

ไมค่ดิไมฝ่�นน�ัน บตุรมนษุยจ์ะเสดจ็มา “ใครเป�นบา่วท�ีซ�ือสตัยแ์ละฉลาด ท�ี

นายต�ังไวเ้หนอืบา่วอ�ืนๆ เพ�ือแจกอาหารตามเวลา เม�ือนายมาพบเขาทาํอยา่ง



น�ัน บา่วคนน�ันกเ็ป�นสขุ เราบอกความจรงิกบัทา่นท�ังหลายวา่ นายจะต�ังเขาไว้

ใหด้แูลทรพัยส์�ิงของท�ังหมดของทา่น แตถ่า้บา่วช�ัวน�ันคดิในใจของเขาวา่ ‘นาย

ของขา้มาชา้’ และเร�ิมตน้โบยตเีพ�ือนบา่วและกนิด�ืมอยู่กบัพวกข�ีเมา นายของ

บา่วคนน�ัน จะมาในวนัท�ีเขาไมค่ดิ ในช�ัวโมงท�ีไมรู่้และจะลงโทษเขาอยา่งหนกั

และจะขบัไลใ่หไ้ปอยู่ในท�ีของพวกคนหนา้ซ�ือใจคด ซ�ึงท�ีน�ันจะมแีตก่ารรอ้งไห้

ขบเข�ียวเค�ียวฟ�น -มทัธวิ 24:1-51

(มคีนจบัเทา้แลว้กน็มสัการพระเยซ)ู

น�ีแนะ่ พระเยซทูรงพบพวกเขาและตรสัทกัทาย หญงิเหลา่น�ันกม็ากอดพระ

บาทและกราบนมสัการพระองค -์มทัธวิ 28:9

ค�าวนัน�ันซ�ึงเป�นวนัอาทติย เ์ม�ือสาวกป�ดประตหูอ้งท�ีพวกเขาอยู่เพราะกลวั

พวกยวิ พระเยซกูเ็สดจ็เขา้มาและทรงยนือยู่ทา่มกลางพวกเขาตรสัวา่ “สนัติ

สขุจงดาํรงอยู่กบัทา่นท�ังหลาย” เม�ือพระองคต์รสัอยา่งน�ันแลว้ พระองคท์รงให้

เขาดพูระหตัถแ์ละสขีา้งของพระองค เ์ม�ือพวกสาวกเหน็องคพ์ระผู้เป�นเจา้

แลว้กม็คีวามยนิด พีระเยซตูรสักบัเขาอกีวา่ “สนัตสิขุจงดาํรงอยู่กบัทา่น

ท�ังหลาย พระบดิาทรงใชเ้รามาอยา่งไร เรากใ็ชพ้วกทา่นไปอยา่งน�ัน” เม�ือ

พระองคต์รสัอยา่งน�ันแลว้จงึทรงระบายลมหายใจเหนอืพวกเขาและตรสักบั

เขาวา่ “จงรบัพระวญิญาณบรสิทุธ�ิเถดิ ถา้พวกทา่นจะอภยับาปของใคร บาป

ของพวกเขากจ็ะไดร้บัการอภยั ถา้ทา่นไมอ่ภยั บาปของใคร บาปของพวกเขา

กจ็ะไมไ่ดร้บัการอภยั ” โธมสัท�ีเขาเรยีกกนัวา่ดดิโุมส ซ�ึงเป�นสาวกคนหน�ึงใน

สบิสองคนน�ัน ไมไ่ดอ้ยู่กบัพวกเขาเม�ือพระเยซเูสดจ็มา สาวกคนอ�ืนๆ จงึบอกโ

ธมสัวา่ “เราเหน็องคพ์ระผู้เป�นเจา้แลว้” แตโ่ธมสัตอบพวกเขาวา่ “ถา้ขา้ไม่

เหน็รอยตะปทู�ีพระหตัถข์องพระองค แ์ละไมไ่ดเ้อาน�ิวของขา้แยงเขา้ไปท�ีรอย

ตะปนู�ัน และไมไ่ดเ้อามอืของขา้แยงเขา้ไปท�ีสขีา้งของพระองคแ์ลว้ ขา้จะไมเ่ช�ือ

เลย” เม�ือผา่นไปแปดวนัแลว้ พวกสาวกของพระองคอ์ยู่ดว้ยกนัในบา้นน�ันอกี

และโธมสัอยู่กบัพวกเขาดว้ย ประตกูป็�ดแลว้ แตพ่ระเยซเูสดจ็เขา้มาและทรง



ยนือยู่ทา่มกลางเขาตรสัวา่ “สนัตสิขุจงดาํรงอยู่กบัทา่นท�ังหลาย” แลว้

พระองคต์รสักบัโธมสัวา่ “เอาน�ิวของทา่นแยงท�ีน�ีและดทู�ีมอืของเรา ย�ืนมอื

ของทา่นออกมาคลาํท�ีสขีา้งของเรา อยา่สงสยัเลย แตจ่งเช�ือ” ยอหน์ 20:19-27

พระเยซจูงึตรสัตอบพวกเขาวา่ “ถา้ทาํลายวหิารน�ีเราจะสรา้งข�ึนภายในสามวนั”

พวกยวิจงึทลูวา่ “วหิารน�ีเขาไดใ้ชเ้วลากอ่สรา้งถงึส�ีสบิหกป�แลว้ และทา่นจะ

สรา้งข�ึนใหมภ่ายในสามวนัหรอื?” แตว่หิารท�ีพระองคต์รสัถงึน�ันคอืพระกาย

ของพระองค -์ยอหน์ 2:19-21

และทรงถกูฝ�งไว แ้ลว้วนัท�ีสามพระองคท์รงถกูทาํใหเ้ป�นข�ึนมา ตามท�ีเขยีนไว้

ในพระคมัภรี แ์ตบ่ดัน�ีพระครสิตท์รงถกูทาํใหเ้ป�นข�ึนมาจากความตายแลว้

และทรงเป�นผลแรกของพวกท�ีลว่งหลบัไป แตจ่ะมคีนถามวา่ “คนตายถกูทาํให้

เป�นข�ึนมาอยา่งไร? และพวกเขาจะมาดว้ยรา่งกายแบบไหน?” โอ คนเขลา ส�ิง

ท�ีทา่นหวา่นน�ัน ถา้ไมต่ายกอ่นกจ็ะไมง่อกข�ึนใหม ส่�ิงท�ีทา่นหวา่นน�ัน จะเป�น

ขา้วสาลหีรอืพชือ�ืนๆ กด็ ทีา่นไมไ่ดห้วา่นรปูรา่งของตน้ท�ีจะงอกข�ึนมาน�ัน แต่

หวา่นเมลด็เปลา่ๆ พระเจา้ประทานรปูรา่งแกเ่มลด็น�ันตามท�ีพระองคท์รง

ประสงค แ์ละประทานรปูรา่งของมนัเองแกเ่มลด็แตล่ะชนดิ เน�ือน�ันไม่

เหมอืนกนัท�ังหมด เน�ือมนษุยก์อ็ยา่งหน�ึง เน�ือสตัวก์อ็ยา่งหน�ึง เน�ือนกกอ็ยา่ง

หน�ึง เน�ือปลากอ็ยา่งหน�ึง รา่งกายสาํหรบัสวรรคก์ม็ แีละรา่งกายสาํหรบัโลกกม็ี

แตว่า่รศัมขีองรา่งกายสาํหรบัสวรรคก์อ็ยา่งหน�ึง และรศัมขีองรา่งกายสาํหรบั

โลกกอ็กีอยา่งหน�ึง รศัมขีองดวงอาทติยก์อ็ยา่งหน�ึง รศัมขีองดวงจนัทรก์อ็ยา่ง

หน�ึง รศัมขีองดวงดาวกอ็ยา่งหน�ึง ท�ีจรงิรศัมขีองดาวดวงหน�ึงกต็า่งกนักบัรศัมี

ของดาวดวงอ�ืนๆ การเป�นข�ึนมาของคนตายกเ็หมอืนกนั รา่งกายท�ีถกูหวา่นลง

น�ันเส�ือมสลายได ร้า่งกายท�ีเป�นข�ึนมาน�ันไมเ่ส�ือมสลาย ส�ิงท�ีถกูหวา่นลงน�ันไร้

เกยีรต สิ�ิงท�ีเป�นข�ึนมาน�ันมศีกัด�ิศร สี�ิงท�ีถกูหวา่นลงน�ันออ่นกาํลงั ส�ิงท�ีเป�น

ข�ึนมาน�ันมพีลงั ส�ิงท�ีถกูหวา่นลงน�ันเป�นกายเน�ือหนงั ส�ิงท�ีเป�นข�ึนมาน�ันเป�น

กายจติวญิญาณ ถา้มกีายเน�ือหนงั กายจติวญิญาณกม็ดีว้ย ดงัท�ีเขยีนไวว้า่



“มนษุย ค์นแรกคอือาดมั จงึเป�นผู้มชีวีติ” แตอ่าดมัสดุทา้ยน�ันเป�นวญิญาณผู้

ประทานชวีติ รา่งกายแรกน�ันไมใ่ชเ่ป�นกายจติวญิญาณ แตเ่ป�นกายเน�ือหนงั

รา่งกายตอ่จากน�ันจงึเป�นกายจติวญิญาณ มนษุยค์นแรกน�ันมาจากดนิและ

เป�นมนษุยด์นิ มนษุยค์นท�ีสองน�ันมาจากสวรรค ม์นษุยด์นิคนน�ันเป�นอยา่งไร

มนษุยด์นิท�ังหลายกเ็ป�นอยา่งน�ัน มนษุยส์วรรคค์นน�ันเป�นอยา่งไร มนษุย์

สวรรคท์�ังหลายกเ็ป�นอยา่งน�ัน และเชน่เดยีวกบัท�ีเรามลีกัษณะของมนษุยด์นิ

เรากจ็ะมลีกัษณะของมนษุยส์วรรค พ์�ีนอ้งท�ังหลาย ขา้พเจา้หมายความวา่

เน�ือและเลอืดไมส่ามารถมสีว่นในอาณาจกัรของพระเจา้ และส�ิงท�ีเส�ือมสลาย

ไมม่สีว่นในส�ิงท�ีไมเ่ส�ือมสลาย น�ีแนะ่ ขา้พเจา้มคีวามล�าลกึท�ีจะบอกกบัพวก

ทา่น คอืเราจะไมล่ว่งหลบัหมดทกุคน แตจ่ะถกูเปล�ียนใหมท่กุคน ในช�ัวขณะ

เดยีว ในพรบิตาเดยีว เม�ือเป�าแตรคร�ังสดุทา้ย เพราะวา่จะมกีารเป�าแตร และ

พวกท�ีตายแลว้จะถกูทาํใหเ้ป�นข�ึนโดยปราศจากความเส�ือมสลาย แลว้เราจะถกู

เปล�ียนใหม เ่พราะวา่ส�ิงท�ีเส�ือมสลายไดน้�ีตอ้งสวมดว้ยส�ิงท�ีเส�ือมสลายไมไ่ด้

และสภาพท�ีตอ้งตายน�ีตอ้งสวมดว้ยสภาพท�ีไมต่าย เม�ือส�ิงท�ีเส�ือมสลายไดน้�ี

สวมดว้ยส�ิงท�ีเส�ือมสลายไมไ่ดแ้ละสภาพท�ีตอ้งตายน�ีสวมดว้ยสภาพท�ีไมต่าย

เม�ือน�ันพระวจนะท�ีเขยีนไวจ้ะสาํเรจ็วา่ “ความตายกถ็กูกลนืเขา้ในชยัชนะแลว้

-1 โครนิธ 1์5:4 , 20, 35-54

คาํยนืยนัจากพวกพยานพระยะโฮวา: ความรอดจะถกูประทานใหใ้นอามาเกด

อน, แตข่�ึนอยู่กบั การบพัตศิมา, ความเขา้ใจในพระคมัภรีท์�ีถกูตอ้ง (หลงัจาก

ไดอ้า่นไบเบลิน�ีคงเขา้ใจวา่ไมม่ jีw สกัคนนงึท�ีจะรอด ตามเง�ือนไขของเขา) ,

การใชช้วีติแบบมคีณุธรรม, การใชพ้ระนาม พระยะโฮวาเทา่น�ัน, และเป�น

สมาชกิของพยานพระยะโฮวา

(ขอ้พระคมัภรีต์า่งๆท�ีบอกวา่ความรอดเป�นส�ิงท�ีเป�นของคนท�ีพระเจา้ไดเ้ลอืก

กอ่นทกุอยา่ง, ไมใ่ชห่ลงัจากทกุอยา่งผา่นไป)



สาธกุารแดพ่ระเจา้พระบดิาของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา ผู้

ประทานพรฝ�ายจติวญิญาณทกุอยา่งแกเ่ราในสวรรคสถานโดยพระครสิต์

ดงัเชน่ ในพระครสิต พ์ระเจา้ทรงเลอืกเราต�ังแตก่อ่นทรงสรา้งโลก เพ�ือใหเ้รา

บรสิทุธ�ิและปราศจากตาํหนใินสายพระเนตรของพระองค พ์ระองคท์รงกาํหนด

เราไวล้ว่งหนา้ดว้ยความรกั ใหเ้ป�นบตุรของพระองคโ์ดยทางพระเยซคูรสิต์

ตามความชอบพระทยัและพระประสงคข์องพระองค เ์พ�ือเป�นท�ียกยอ่ง

พระคณุอนัรุ่งโรจนข์องพระองคท์�ีทรงใหแ้กเ่ราเปลา่ๆ ในพระเยซ ทู�ีพระองค์

ทรงรกั ในพระเยซนู�ัน เราไดร้บัการไถโ่ดยพระโลหติของพระองค ค์อืไดร้บัการ

ยกโทษจากการละเมดิ โดยพระคณุอนัอดุมของพระเจา้ ซ�ึงประทานแกเ่รา

อยา่งเหลอืลน้ดว้ยป�ญญา และความเขา้ใจทกุอยา่ง พระเจา้โปรดใหเ้รารู้

ความล�าลกึแหง่พระประสงคข์องพระองคต์ามความชอบพระทยัของพระองค์

ท�ีทรงดาํรไิวแ้ลว้ในพระครสิต ท์รงประสงคท์�ีจะทาํใหแ้ผนงานสาํเรจ็เม�ือเวลา

ครบบรบิรูณแ์ลว้ คอืท�ีจะทรงรวบรวมทกุส�ิงท�ังท�ีอยู่ในสวรรคแ์ละในแผน่ดนิ

โลกใหอ้ยู่ในพระครสิต แ์ละในพระครสิต น์�ัน เรากไ็ดร้บัการทรงเลอืกดว้ย คอื

ถกูกาํหนดไวล้ว่งหนา้ตามพระเจตนารมณข์องพระเจา้ผู้ทรงทาํกจิทกุอยา่ง

ตามพระดาํรแิหง่พระทยัของพระองค เ์พ�ือเราผู้มคีวามหวงัในพระครสิตก์อ่น

ผู้อ�ืนจะอยู่เพ�ือยกยอ่งพระเกยีรตขิองพระองค ใ์นพระครสิต ท์า่นท�ังหลายก็

เป�นเชน่น�ันดว้ย คอืเม�ือพวกทา่นไดย้นิสจัวาทะคอืขา่วประเสรฐิเร�ืองความ

รอดของทา่น และวางใจในพระองคแ์ลว้ พวกทา่นกไ็ดร้บัการประทบัตราดว้ย

พระวญิญาณบรสิทุธ�ิตามท�ีทรงสญัญาไว พ้ระวญิญาณน�ันเป�นมดัจาํในการรบั

มรดกของเรา จนกวา่คนของพระเจา้จะไดร้บัการไถ เ่พ�ือเป�นการยกยอ่งพระ

เกยีรตขิองพระองค -์เอเฟซสั 1:3-14

เพราะวา่ทา่นท�ังหลายไดร้บัความรอดแลว้ดว้ยพระคณุโดยทางความเช�ือ

ความรอดน�ีไมใ่ชม่าจากตวัทา่น แตเ่ป�นของประทานจากพระเจา้ ไมใ่ชม่าจาก

การกระทาํ เพ�ือไมใ่หใ้ครอวดได เ้พราะวา่เราเป�นฝ�พระหตัถข์องพระองคท์�ี



ทรงสรา้งข�ึนในพระเยซคูรสิตเ์พ�ือใหท้าํการด ซี�ึงเป�นส�ิงท�ีพระเจา้ทรงจดัเตรยีม

ไวก้อ่นแลว้เพ�ือใหเ้ราดาํเนนิตาม -เอเฟซสั 2:8-10

พ�ีนอ้งท�ังหลาย ผู้เป�นท�ีรกัขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ เราควรขอบพระคณุพระเจา้

เพราะทา่นอยู่เสมอ เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงเลอืกทา่นไวต้�ังแตเ่ดมิ เพ�ือจะ

ไดร้บัความรอด โดยการชาํระของพระวญิญาณใหบ้รสิทุธ�ิและโดยการเช�ือ

ความจรงิ -2 เธสะโลนกิา 2:13

ผู้ทรงชว่ยเราใหร้อด และทรงเรยีกเราดว้ยการทรงเรยีกอนับรสิทุธ�ิไมใ่ชต่าม

การกระทาํของเรา แตต่ามพระประสงคแ์ละพระคณุของพระองคเ์อง คอื

พระคณุท�ีประทานแกเ่ราในพระเยซคูรสิตก์อ่นเร�ิมตน้ของกาลเวลา

2 ทโิมธ 1ี:9

ทา่นไมไ่ดเ้ลอืกเรา แตเ่ราเลอืกพวกทา่นและแตง่ต�ังทา่นใหไ้ปเกดิผลและ

เพ�ือใหผ้ลของทา่นคงอยู่เพ�ือวา่เม�ือพวกทา่นทลูขอส�ิงใดจากพระบดิาในนาม

ของเรา พระองคจ์ะประทานส�ิงน�ันแกท่า่น -ยอหน์ 15:16

เพราะวา่ทกุคนท�ีพระองคไ์ดท้รงเลอืกไวแ้ลว้ พระองคท์รงกาํหนดไวก้อ่นให้

เป�นตามพระฉายาแหง่พระบตุรของพระองค เ์พ�ือพระบตุรน�ันจะไดเ้ป�นบตุร

หวัป�ทา่มกลางพ�ีนอ้งจาํนวนมาก และบรรดาผู้ท�ีพระองคท์รงกาํหนดไวก้อ่นน�ัน

พระองคท์รงเรยีกมาดว้ย และผู้ท�ีพระองคท์รงเรยีกมาน�ัน พระองคท์รงใหเ้ป�น

ผู้ชอบธรรม และผู้ท�ีพระองคท์รงใหเ้ป�นผู้ชอบธรรมน�ัน พระองคก์ท็รงใหม้ี

ศกัด�ิศรดีว้ย -โรม 8:29-30

คาํยนืยนัจากพวกพยานพระยะโฮวา: จะม 2ี กลุ่มท�ีพระเจา้จะชว่ยใหร้อด, จะ

มกีลุ่มหน�ึงท�ีเป�นกลุ่มพเิศษท�ีมจีาํนวนคน 144,000 คน ซ�ึงจะอาศยัอยู่นรินัดร์

ในแผน่ดนิสวรรค,์ และจะมลีกูแกะอ�ืนๆท�ีจะอยู่บนแผน่ดนิโลกเป�นนรินัดร์



คาํยนืยนัจากพวกพยานพระยะโฮวา: จาํเป�นตอ้งเรยีกพระเจา้วา่พระยะโฮวา

และตอ่ไปภายหนา้ เม�ือบตุรของทา่นจะถามวา่ ‘ทาํไมจงึทาํอยา่งน�ี?’ จงเลา่ให้

เขาฟ�งวา่ ‘พระยาหเ์วหท์รงนาํพวกเราออกจากอยีปิต ค์อืจากแดนทาสดว้ย

พระหตัถอ์นัทรงฤทธ�ิ-อพยพ 13:14

คาํถาม: อะไรคอืพระนามของพระเจา้ท�ีแตกตา่งกนั และหมายความวา่อะไร?

(from: gotquestions.org/thai/thai-names-God)

คาํตอบ: คาํตอบพระนามมากมายของพระเจา้แตล่ะอยา่งอธบิายแงม่มุตา่งๆ

กนัของพระลกัษณะหลายแงม่มุของพระองค น์�ีคอืพระนามท�ีรู้จกักนัดขีองพระ

เจา้บางคาํในพระคมัภรี:์

เอล เอโลฮา: พระเจา้ " ทรงฤทธ�ิเขม้แขง็ โดดเดน่"

ปฐมกาล 7:1 "แลว้พระเจา้ตรสัแกโ่นอาหว์า่ "เจา้จงเขา้ไปในนาวาหมดท�ัง

ครวัเรอืน ของเจา้ เพราะในช�ัวอายคุนรุ่นน�ีเราเหน็เจา้เป�นผู้ชอบธรรม"

อสิยาห 9์:6 "ดว้ยมเีดก็คนหน�ึงเกดิมาเพ�ือเรา มบีตุรชายคนหน�ึงประทานมาให้

เรา และการปกครองจะอยู่ท�ีบา่ของทา่น และทา่นจะเรยีกนามของทา่นวา่ "ท�ี

ปรกึษามหศัจรรย พ์ระเจา้ผู้ทรงมหทิธฤิทธ�ิพระบดิานรินัดร อ์งคส์นัตริาช":

ทางดา้นนริกุตศิาสตร ค์าํวา่เอลปรากฏวา่หมายถงึ "อาํนาจ" อยา่งใน "ฉนัมี

อาํนาจท�ีจะทาํรา้ยคณุ": ปฐมกาล 31:29 "เจา้อยู่ในกาํมอืเราแลว้ เราจะทาํ

อนัตรายแกเ่จา้กไ็ด แ้ตค่นืวานน�ีพระเจา้ของบดิาเจา้ตรสัวา่ 'ระวงัอยา่พดูดี

หรอืรา้ยกบัยาโคบเลย'"

เอล เก�ียวพนักบัคณุลกัษณะอ�ืน ๆ เชน่ความซ�ือตรง : กนัดารวถิ 2ี3:19 "พระ

เจา้มใิชม่นษุยจ์งึมไิดม้สุา และมไิดเ้ป�นบตุรของมนษุยจ์งึไมต่อ้งกลบัใจ ท�ี



พระองคต์รสัไปแลว้ พระองคก์จ็ะมทิรงกระทาํตาม หรอืท�ีพระองคท์รงล�ัน

วาจาแลว้ จะไมท่รงกระทาํใหส้าํเรจ็หรอื"

ความอจิฉา: พระราชบญัญตั 5ิ:9 "และเขยีนไวท้�ีเสาประตเูรอืน และท�ีประตู

ของทา่น"

ความเหน็อกเหน็ใจหรอืสงสาร: เนหะมยี 9์:31 "ถงึกระน�ันดว้ยพระกรณุา

ซบัซอ้นของพระองค พ์ระองคม์ไิดท้รงกระทาํใหเ้ขาพนิาศหรอืละท�ิงเขาเสยี

เพราะพระองคท์รงเป�นพระเจา้ผู้ทรงพระเมตตาและพระกรณุา"

แตร่ากของความหมายของพลงัอาํนาจยงัคงอยู่

เอโลฮมิ: พระเจา้ "พระผู้สรา้ง ผู้ทรงฤทธ�ิและผู้ทรงเขม้แขง็"

ปฐมกาล 17:7 "เราจะต�ังพนัธสญัญาของเราไวร้ะหวา่งเรากบัเจา้ และเช�ือสาย

ของเจา้ท�ีสบืมาตลอดช�ัวชาตพินัธุ์ของ เขาใหเ้ป�นพนัธสญัญานรินัดร ค์อืเป�น

พระเจา้แกเ่จา้ และแกเ่ช�ือสายของเจา้ท�ีสบืมา"

เยเรมยี 3์1:33 "แตน่�ีจะเป�นพนัธสญัญาซ�ึงเราจะกระทาํกบั ประชาอสิราเอล

ภายหลงัสมยัน�ัน พระเจา้ตรสัดงัน�ีแหละ เราจะบรรจพุระธรรมไวใ้นเขา

ท�ังหลาย และเราจะจารกึมนัไวบ้นดวงใจของเขาท�ังหลาย และเราจะเป�นพระ

เจา้ของเขา และเขาจะเป�นประชากรของเรา"

รปูพหพูจนข์อง เอโลฮา ซ�ึงรองรบัหลกัการเร�ืองตรเีอกานภุาพ จากประโยค

แรกในพระคมัภรี พ์ระลกัษณะสงูสดุของอาํนาจของพระเจา้ปรากฏวา่ทรง

เป�นพระเจา้ (เอโลฮมิ) ทรงตรสัใหโ้ลกกาํเนดิข�ึนได้

ปฐมกาล 1:1 "ในปฐมกาล พระเจา้ทรงเนรมติสรา้ง ฟ�าและแผน่ดนิ"

เอล ชดัได: "พระเจา้ผู้ทรงฤทธ�ิ" " พระผู้ทรงเดชานภุาพของยาโคบ"

ปฐมกาล 49:24 "แตธ่นขูองเขาเองยนืหยดัตอ่สู้ลาํแขนของเขามกีาํลงัข�ึน โดย



พระหตัถข์องพระผู้ทรงเดชานภุาพของยาโคบ (โดยพระนามของผู้เล�ียงแกะ

คอืศลิาแหง่อสิราเอล)"

เพลงสดดุ 1ี32:2,5 "วา่ทา่นไดป้ฏญิาณตอ่พระเจา้อยา่งไร และไดบ้นตวัไวต้อ่

องคผ์ู้ทรงมหทิธฤิทธ�ิของยาโคบวา่ จนกวา่ขา้พระองคจ์ะหาสถานท�ีสาํหรบั

พระเจา้ได ค้อืท�ีประทบัขององคผ์ู้ทรงมหทิธฤิทธ�ิของยาโคบ"

พดูถงึอาํนาจสงูสดุของพระเจา้เหนอืทกุอยา่ง

อโดนาย: พระเจา้

ปฐมกาล 15:2 "อบัรามทลูวา่ "ขา้แตพ่ระเจา้ พระองคจ์ะทรงโปรดประทาน

อะไรแกข่า้พระองค ด์ว้ยวา่ขา้พระองคย์งัไมม่บีตุรเลย และเอลเียเซอร์

ชาวเมอืงดามสักสัคนน�ีจะเป�นผู้รบัมรดกของขา้พระองค"์

ผู้วนิจิฉยั 6:15 "กเิดโอนจงึกราบทลูวา่ "ขา้แตพ่ระเจา้ ขา้พระองคจ์ะชว่ย

อสิราเอลไดอ้ยา่งไร ดเูถดิ ตระกลูบดิาของขา้พระองคต์�าตอ้ยท�ีสดุในเผา่มนสั

เสห แ์ละตวัขา้พระองคก์เ็ป�นคนเลก็นอ้ยท�ีสดุในครอบครวัของ ขา้พระองค"์

ใชแ้ทนคาํวา่ ยฮวฮ ซ�ึงชาวยวิคดิวา่จะศกัด�ิสทิธ�ิเกนิกวา่ท�ีคนบาปจะเปลง่

คาํพดูออกได ใ้นพนัธสญัญาเดมิ ยฮวฮ มกัจะถกูนาํมาใชบ้อ่ยข�ึนเวลาท�ีพระ

เจา้ทรงเก�ียวขอ้งกบัประชากรของพระองค ใ์นขณะท�ีอโดนาย ถกูนาํมาใชม้าก

ข�ึนเม�ือทรงเก�ียวขอ้งกบัคนตา่งชาต ยิฮวฮ /ยาเวห/์ เยโฮวาห /์ "พระเจา้"

พระราชบญัญตั 6ิ:4 "โอ คนอสิราเอล จงฟ�งเถดิพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของเรา

ท�ังหลาย เป�นพระเจา้เดยีว"

ดาเนยีล 9:14 "เพราะฉะน�ันพระเจา้ทรงเกบ็ความวบิตัไิวพ้รอ้มและไดท้รง

นาํมาเหนอืเราท�ังหลาย เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของขา้พระองคท์�ังหลาย

ทรงเป�น ผู้ชอบธรรมในสรรพกจิ ซ�ึงพระองคไ์ดท้รงกระทาํ และขา้พระองค์

ท�ังหลายมไิดเ้ช�ือฟ�งพระสรุเสยีงของพระองค"์



พดูอยา่งเครง่ครดั พระนามเดยีวเทา่น�ันท�ีเหมาะสมสาํหรบัพระเจา้ "พระเจา้"

(อกัษรใหญท่กุตวั) เป�นคาํแปลในพระคมัภรีภ์าษาองักฤษ แตกตา่งจากคาํวา่ อ

โดนาย "พระเจา้" ทรงเป�ดเผยพระนามคร�ังแรกกบัโมเสส

อพยพ 3:14 "พระเจา้จงึตรสักบัโมเสสวา่ "เราเป�นผู้ซ�ึงเราเป�น" แลว้พระองค์

ตรสัวา่ "ไปบอกชนชาตอิสิราเอลวา่ 'พระองคผ์ู้ทรงพระนามวา่เราเป�นทรงใช้

ขา้พเจา้มาหาทา่นท�ังหลาย' " พระนามน�ีระบวุา่เป�นการทรงสถติของพระองค์

ทนัททีนัใด พระยาเวหท์รงเป�นอยู่สามารถเขา้ถงึได อ้ยู่ใกลก้บัผู้ท�ีเรยีกรอ้งขอ

พระองคใ์หท้รงปลดปลอ่ย ใหอ้ภยัและใหค้าํแนะนาํ

เพลงสดดุ 1ี07:13 "แลว้ในความยากลาํบากของเขา เม�ือเขารอ้งทลูพระเจา้

พระองคท์รงใหเ้ขารอดจากความทกุขใ์จของเขา"

เพลงสดดุ 2ี5:11 "ขา้แตพ่ระเจา้ เพ�ือเหน็แกพ่ระนามของพระองค ข์อทรงให้

อภยักรรมช�ัวของขา้พระองค เ์พราะกรรมน�ันใหญโ่ตนกั"

เพลงสดดุ 3ี1:3 "พระเจา้ขา้ พระองคท์รงเป�นพระศลิาและเป�นป�อมปราการ

ของขา้พระองค ข์อทรงพาและนาํขา้พระองคด์ว้ยเหน็แกพ่ระนามของ

พระองค"์

ยาเวห ย์เิรห:์ "พระเจา้จะทรงจดัเตรยีมให"้

ปฐมกาล 22:14 "อบัราฮมัจงึเรยีกสถานท�ีน�ันวา่ เยโฮวาห ย์เิรห อ์ยา่งท�ีเขาพดู

กนัทกุวนัน�ีวา่ "จะจดัไวบ้นภเูขาของพระเยโฮวาห"์

อบัราฮมัระลกึถงึพระนามน�ีเม�ือพระเจา้ทรงจดัเตรยีมลกูแกะเพ�ือถวายเป�น

เคร�ืองบชูาแทนท�ีอสิอคั

ยาเวห ร์าฟา: "พระเจา้ผู้ทรงรกัษา"

อพยพ 15:26 "ในรา่งกายโดยการรกัษาจากโรคและการรกัษาและในจติ



วญิญาณโดย pardoning ความช�ัวชา้"

ยาเวห น์สิส:ี "พระเจา้ผู้ทรงเป�นธงชยัของเรา"

อพยพ 17:15 "โมเสสจงึสรา้งแทน่บชูาเรยีกช�ือวา่เยโฮวาห น์สิส"ี

ท�ีซ�ึงมธีงชยัอยู่น�ันเขา้ใจวา่ เป�นสถานท�ีชมุนมุพล พระนามน�ีทาํใหร้าํลกึถงึชยั

ชนะในทะเลทรายชนะพวกอามาเลขในอพยพบทท�ี17

ยาเวห เ์มคเคอหเ์ดช: "พระเจา้ผู้ทรงชาํระเราใหบ้รสิทุธ�ิทาํใหบ้รสิทุธ�ิ"

เลวนีติ 2ิ0:8 "จงรกัษากฎเกณฑข์องเราและกระทาํตาม เราคอืพระเจา้ผู้ต�ังเจา้

ไวใ้หบ้รสิทุธ�ิ"

เอเสเคยีล 37:28 "แลว้ประชาชาตทิ�ังหลายจะทราบวา่เราคอืพระเจา้ กระทาํ

ใหอ้สิราเอลเป�นสทุธพิเิศษชาต ใินเม�ือสถานนมสัการของเราอยู่ทา่มกลางเขา

เป�นนติย"์

พระเจา้ทรงตรสัชดัเจนวา่พระองคผ์ู้เดยีว ไมใ่ชธ่รรมบญัญตั ทิ�ีสามารถชาํระ

ประชากรของพระองคใ์หส้ะอาด และทาํใหพ้วกเขาบรสิทุธ�ิ

ยาเวห ช์าโลม: "พระเจา้องคส์นัตภิาพของเรา"

ผู้วนิจิฉยั 6:24 "ฝ�ายกเิดโอนกส็รา้งแทน่บชูาแทน่หน�ึงถวายพระเจา้ท�ีน�ัน และ

เรยีกตาํบลน�ันวา่ พระเจา้คอืสวสัดภิาพ ทกุวนัน�ีแทน่น�ันกย็งัอยู่ท�ีโอฟราห ซ์�ึง

เป�นของตระกลูอาบเียเซอร"

กเิดโอนไดข้นานพระนามน�ีท�ีแทน่บชูาท�ีเขาสรา้งข�ึน หลงัจากท�ีทตูสวรรคข์อง

พระเจา้ทรงทาํใหเ้ขาแนใ่จไดว้า่เขาจะไมต่ายอยา่งท�ีเขาคดิหลงัจากเขาไดเ้หน็

พระองค์

ยาเวห เ์อโลฮมิ: "องคพ์ระผู้เป�นเจา้"



ปฐมกาล 2:4 "เร�ืองฟ�าสวรรคแ์ละแผน่ดนิท�ีพระเจา้ทรงสรา้งมดีงัน�ีในวนัท�ี

พระเจา้ทรงสรา้งแผน่ดนิและฟ�าสวรรค"์

เพลงสดดุ 5ี9:5 "ขา้แตพ่ระเจา้จอมโยธา พระองคท์รง เป�นพระเจา้ของ

อสิราเอล ขอทรงต�ืนข�ึนลงโทษบรรดาประชาชาต ขิออยา่ทรงเมตตาผู้ท�ีทรยศ

คดิรา้ยแมส้กัคนเดยีว"

การรวมพระนามท�ีเป�นเอกลกัษณข์องพระเจา้ ยฮวฮ และพระนามสามญัวา่ "

พระเจา้" แสดงวา่พระองคท์รงเป�นพระเจา้ของพระท�ังหลาย

ยาเวห ซ์เิคน:ู "พระเจา้ทรงเป�นความชอบธรรมของเรา"

เยเรมยี 3์3:16 "ในกาลคร�ังน�ัน ยดูาหจ์ะไดร้บัการชว่ยใหร้อด และเยรซูาเลม็

จะอาศยัอยู่อยา่งม�ันคง และน�ีเป�นพระนามซ�ึงเขาจะเรยีกเมอืงน�ันคอื 'พระเจา้

ทรงเป�นความชอบธรรมของเรา'"

เชน่เดยีวกบั ยฮวฮ-เมคเคอหเ์ดช พระเจา้เทา่น�ันท�ีทรงประทานความชอบ

ธรรมแกม่นษุย พ์ระผู้สงูสดุท�ีทรงสภาพพระบตุร คอืพระเยซคูรสิต์

2โครนิธ 5์:21 "เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงกระทาํพระองคผ์ู้ทรงไมม่บีาปใหบ้าป

เพราะเหน็แกเ่รา เพ�ือเราจะไดเ้ป�นคนชอบธรรมของพระเจา้ทางพระองค"์

ยาเวห โ์รฮ:ิ " พระเจา้ผู้ทรงเป�นผู้เล�ียง"

เพลงสดดุ 2ี3:1 "พระเจา้ทรงเล�ียงดขูา้พเจา้ดจุเล�ียงแกะ ขา้พเจา้จะไมข่ดัสน"

หลงัจากท�ีดาวดิไตรต่รองถงึความสมัพนัธข์องเขาซ�ึงเป�นคนเล�ียงฝงูแกะน�ัน

เขาตระหนกัวา่แทจ้รงิเป�นความสมัพนัธท์�ีพระเจา้ทรงมตีอ่เขา ดงัน�ันเขาจงึ

ประกาศวา่ "ยาเวห-์โรฮ ทิรงเป�นพระผู้เล�ียงของฉนั ฉนัจะไมต่อ้งการส�ิงใด "

ยาเวห ช์มัมาห:์ "พระเจา้ทรงสถติท�ีน�ัน"

เอเสเคยีล 48:35 "วดัรอบนครน�ันไดห้น�ึงหม�ืนแปดพนัศอก ต�ังแตน่�ีไปนครน�ีมี



ช�ือวา่ พระเจา้สถติท�ีน�ัน"

พระนามบรรยายถงึกรงุเยรซูาเลม็และพระวหิารท�ีน�ัน แสดงใหเ้หน็วา่คร�ังหน�ึง

–พระสริขิองพระเจา้ท�ีขาดหายไปไดค้นืกลบัมา (เอเสเคยีล 8-11)

เอเสเคยีล 44:1-4 "แลว้ทา่นกน็าํขา้พเจา้กลบัมาท�ีประตนูอกของสถาน

นมสัการซ�ึงหนัหนา้ไปทางตะวนัออก และประตนู�ันป�ดอยู่พระเจา้ตรสักบั

ขา้พเจา้วา่ "ประตนู�ีจะป�ดอยู่เร�ือยไป อยา่ใหเ้ป�ดและไมใ่หใ้ครเขา้ไปทางน�ี

เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจา้แหง่อสิราเอล ไดเ้สดจ็เขา้ไปทางน�ีเพราะฉะน�ันจงึ

ใหป้�ดไว เ้ฉพาะเจา้นายเทา่น�ันท�ีจะประทบัเสวยพระกระยาหาร ตอ่พระ

พกัตรพ์ระเจา้ในประตนู�ีได ท้า่นจะตอ้งเขา้มาทางมขุของหอประตแูละตอ้ง

ออกไปตามทางเดยีวกนั"

ยาเวห ซ์าโบท: "พระเจา้จอมโยธา" – กองทพั หมายถงึ "กลุ่มคน" ท�ังทตู

สวรรคแ์ละผู้ชาย พระองค พ์ระเจา้จอมโยธาแหง่สวรรคแ์ละคนท�ีอาศยัอยู่ใน

แผน่ดนิโลก ท�ังชาวยวิและชาวตา่งชาต ขิองคนรวยและคนจน นายและทาส

พระนามแสดงออกถงึพระสริ พิลงัและสทิธอิาํนาจของพระเจา้ และแสดงให้

เหน็วา่ทรงสามารถกระทาํสาํเรจ็ในส�ิงท�ีพระองคท์รงประสงคจ์ะทาํ

อสิยาห 1์:24 "ฉะน�ัน องคพ์ระผู้เป�นเจา้ คอืพระเจา้จอมโยธา ผู้ทรงมหทิธฤิทธ�ิ

ของอสิราเอลตรสัวา่ ‘ดเูถดิ เราจะระบายความโกรธของเราเหนอืศตัรขูองเรา

และแกแ้คน้ขา้ศกึของเราเสยีเอง’"

เพลงสดดุ 4ี6:7 "พระเจา้จอมโยธาสถติกบัเราท�ังหลาย พระเจา้ของยาโคบทรง

เป�นท�ีล�ีภยัของเรา"

เอล เอลโยน: "องคส์งูสดุ" - มาจากรากศพัทภ์าษาฮบีร "ูข�ึนไป" หรอื "ไตข่�ึน"

ดงัน�ันการบอกความหมายโดยนยั ซ�ึงเป�นท�ีสงูสดุ เอล เอลโยน หมายถงึการยก

ยอ่งสรรเสรญิและพดูถงึสทิธอินัสงูสดุท�ีทรงเป�นพระเจา้



พระราชบญัญตั 2ิ6:19 "และวา่พระองคจ์ะทรงต�ังทา่นใหส้งูเหนอืบรรดา

ประชาชาต ซิ�ึงพระองคไ์ดท้รงสรา้ง ในเร�ืองสรรเสรญิ ช�ือเสยีงและเกยีรตยิศ

และวา่ทา่นจะเป�นชนชาตทิ�ีบรสิทุธ�ิแดพ่ระเยโฮวาห พ์ระเจา้ของทา่น ดงัท�ี

พระองคต์รสัแลว้"

เอล รอย: "พระเจา้ผู้ทรงใหเ้หน็"

ปฐมกาล 16:13 "นางฮาการจ์งึเรยีกพระนามพระเจา้ผู้ตรสัแกต่นวา่ ‘พระองค์

เป�นพระเจา้ ผู้ใหเ้หน็’ และพดูวา่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้หน็พระองคท์�ีน�ีแลว้ยงัมชีวีติอยู่

ไดอ้กีจรงิหรอื’"

นางฮาการไ์ดบ้รรยายพระนามของพระเจา้ นางอยู่ลาํพงัคนเดยีวและหมดหวงั

ในถ�ินทรุกนัดารหลงัจากท�ีถกูนางซารา่หข์บัไลอ่อกมา

ปฐมกาล 16:1-14 "ฝ�ายนางซารายภรรยาของอบัรามไมม่บีตุรใหท้า่น นางมี

หญงิคนใชช้าวอยีปิตค์นหน�ึงช�ือฮาการ น์างซารายจงึพดูกบัอบัรามวา่ "ดเูถดิ

พระเจา้ไมท่รงโปรดใหฉ้นัมบีตุร ขอจงเขา้ไปหาคนใชข้องฉนัเถดิ บางทฉีนัจะ

ไดบ้ตุรโดยนางน�ัน" อบัรามกฟ็�งเสยีงนางซาราย เม�ืออบัรามอยู่ในแควน้คานา

อนัไดส้บิป�แลว้ นางซารายภรรยากย็กฮาการค์นอยีปิตห์ญงิคนใช ข้องตนให้

เป�นภรรยาของอบัรามสามขีองนาง อบัรามเขา้ไปหานางฮาการ น์างกต็�ังครรภ์

เม�ือนางรู้วา่ต�ังครรภแ์ลว้กด็หูม�ินนายผู้หญงิ นางซารายจงึบน่ตอ่อบัรามวา่ "ให้

ความทกุขข์องฉนัตกอยู่กบัทา่นเถดิ ฉนัใหห้ญงิคนใชไ้วใ้นออ้มอกของทา่น แต่

เม�ือหญงิน�ันรู้วา่ตวัต�ังครรภแ์ลว้ กด็หูม�ินฉนั ขอพระเจา้ทรงตดัสนิเร�ืองของฉนั

กบัทา่นเถดิ" อบัรามพดูกบันางซารายวา่ "ดเูถดิ หญงิคนใชข้องเจา้อยู่ใน

อาํนาจของเจา้ จงกระทาํแกเ่ขาตามท�ีเจา้เหน็ควรเถดิ" นางซารายเค�ียวเขญ็

หญงิน�ัน จนนางหนไีปใหพ้น้หนา้ ทตูพระเจา้พบหญงิน�ันท�ีน�าพใุนถ�ินทรุกนัดาร

ขา้งทางท�ีจะไปเมอืงชรู จ์งึถามวา่ "ฮาการ ห์ญงิคนใชข้องนางซาราย เจา้มาจาก

ไหนและเจา้จะไปไหน" นางทลูตอบวา่ "ขา้พระองคห์นมีาใหพ้น้หนา้นางซาราย



นายของขา้พระองค’์ ทตูของพระเจา้จงึส�ังวา่ ‘กลบัไปหานายผู้หญงิของเจา้

และยอมอยู่ใตบ้งัคบัเขาเถดิ’ ทตูพระเจา้กลา่วแกห่ญงิน�ันวา่ ‘เราจะให้

พงศพ์นัธุ์ของเจา้ทวมีากข�ึนจนนบัไมถ่ว้น’ ทตูพระเจา้กลา่วแกน่างอกีวา่ "น�ี

แนะ่เจา้มคีรรภแ์ลว้ จะคลอดบตุรชาย และจะต�ังช�ือบตุรน�ันวา่ อชิมาเอล

เพราะพระเจา้ทรงรบัฟ�งความทกุขร์อ้นของเจา้ บตุรน�ันจะเป�นดงัลาป�า มอื

เขาจะตอ่สู้คนท�ังปวง และมอืคนท�ังปวงจะตอ่สู้เขา เขาจะอาศยัตรงหนา้พ�ี

นอ้งของเขา’ นางฮาการจ์งึเรยีกพระนามพระเจา้ผู้ตรสัแกต่นวา่ ‘พระองค์

เป�นพระเจา้ผู้ใหเ้หน็’ และพดูวา่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้หน็พระองคท์�ีน�ีแลว้ยงัมชีวีติอยู่

ไดอ้กีจรงิหรอื’ เหตฉุะน�ีจงึเรยีกช�ือบอ่น�าน�ันวา่เบเออลาไฮรอยอยู่ระหวา่ง

เมอืงคาเดช กบัเมอืงเบเรด"

เม�ือนางฮาการไ์ดพ้บกบัราชทตูของพระเจา้ เธอระลกึวา่เธอไดเ้คยเหน็พระเจา้

ในยามทกุขส์าหสั นอกจากน�ีเธอยงัตระหนกัวา่ เอล รอย ทรงเหน็เธอจมอยู่ใน

ความทกุข แ์ละเธอวา่พระองคท์รงเป�นพระเจา้ผู้ทรงพระชนมอ์ยู่และเหน็

ท�ังหมด

เอล โอลมั: "พระเจา้นรินัดร"์

เพลงสดดุ 9ี0:1-3 "ขา้แตอ่งคพ์ระผู้เป�นเจา้ พระองคท์รงเป�นท�ีอาศยัของขา้

พระองคท์�ังหลาย ตลอดทกุช�ัวชาตพินัธุ์กอ่นท�ีภเูขาท�ังหลายเกดิข�ึนมา กอ่นท�ี

พระองคท์รงใหก้าํเนดิแผน่ดนิโลกและพภิพ พระองคท์รงเป�นพระเจา้ ต�ังแต่

นรินัดรก์าลถงึนรินัดรก์าล พระองคท์รงใหม้นษุยก์ลบัเป�นผงคล แีละตรสัวา่

‘ลกูหลานของมนษุยเ์อย๋ จงกลบัเถดิ’"

พระลกัษณะของพระเจา้ไมท่�ีท�ีเร�ิมตน้หรอืส�ินสดุ เป�นอสิระจากขอ้จาํกดัของ

เวลา และในพระองคเ์ป�นเหตใุหเ้กดิเวลาข�ึนเอง "พระองคท์รงเป�นพระเจา้

จากนรินัดรก์าลถงึนรินัดรก์าล"

เอล กบิบอ: "พระเจา้ทรงฤทธานภุาพ"



อสิยาห 9์:6 "ดว้ยมเีดก็คนหน�ึงเกดิมาเพ�ือเรา มบีตุรชายคนหน�ึงประทานมาให้

เรา และการปกครองจะอยู่ท�ีบา่ของทา่น และทา่นจะเรยีกนามของทา่นวา่ "ท�ี

ปรกึษามหศัจรรย พ์ระเจา้ผู้ทรงมหทิธฤิทธ�ิพระบดิานรินัดร อ์งคส์นัตริาช"

พระนามอธบิายพระเมสสยิาห พ์ระเยซคูรสิต ใ์นคาํทาํนายตอนน�ีของอสิยาห์

ในฐานะท�ีทรงเป�นนกัรบท�ีมฤีทธานภุาพและเกรยีงไกร พระเมสสยิาห พ์ระเจา้

ทรงอาํนาจจะประสบความสาํเรจ็ในการทาํลายลา้งศตัรขูองพระเจา้ และตใีห้

แตกดว้ยกระบองเหลก็

ววิรณ 1์9:15 "มพีระแสงคมออกมาจากพระโอษฐข์องพระองค เ์พ�ือพระองค์

จะไดท้รงฟ�นฟาดบรรดานานาประชาชาต ดิว้ยพระแสงน�ัน และพระองคจ์ะ

ทรงครอบครองเขาดว้ยคทาเหลก็ พระองคจ์ะทรงเหยยีบบอ่ย�าองุ่นแหง่พระ

พโิรธอนัเฉยีบขาดของพระเจา้ ผู้ทรงฤทธานภุาพสงูสดุ"'

สรปุ

พยานพระยะโฮวาหเ์ป�นลทัธทิ�ีนา่กลวัเพราะวา่เกอืบทกุอยา่งท�ีสอน ไมต่รง

กบัพระคมัภรี ไ์มใ่ชแ่คเ่ร�ืองเลก็นอ้ยแตห่ลกัขอ้เช�ือของครสิตจกัรเชน่เดยีวกนั

ซ�ึงเป�นเหตผุลท�ีเขาปฏเิสธครสิตจกัรทกุนกิายนอกจากกลุ่มของเขาเอง

พ�ีนอ้งท�ังหลายควรจะหาครสิตจกัรท�ียนืยนัหลกัขอ้เช�ือของครสิตจกัรตา่งๆ

และมคีวามม�ันใจในพระคมัภรี แ์ละมคีวามต�ังใจท�ีจะเช�ือฟ�งทกุอยา่งท�ีเขยีนไว้

ในพระคมัภรี ถ์า้กลุ่มไหนปฏเิสธพระวจนะของพระเจา้ เขากป็ฏเิสธพระเจา้

เชน่เดยีวกนั


