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บทนนา
เมมืองโครลินธร์เปป็นเมมืองหนนนึ่งทบีนึ่โดดเดด่นของชาวกรบีก มมันเปป็นเมมืองหลวงของแควว้นอาคายา ในเมมืองโครลินธร์ผผว้

สสาเรร็จราชการของโรมอาศมัยอยผด่
“และเมมืนึ่อกมัลลลิโอเปป็นผผว้สสาเรร็จราชการแหด่งแควว้นอาคายา พวกยลิวไดว้พรว้อมใจกมันกด่อการจลาจลตด่อตว้าน

เปาโล และพาทด่านมายมังบมัลลมังกร์พลิพากษา” (กลิจการ 18:12) 
โครลินธร์เปป็นเมมืองใหญด่ ตมัตั้งอยผด่ในทสาเลทบีนึ่เหมาะแกด่การคว้าอยด่างสมบผรณร์แบบ และโดยการคว้าขายกมับชาว

โลกทบีนึ่เหลมือเมมืองนบีตั้จนงเปป็นเมมืองทบีนึ่มมันึ่งคมันึ่งมาก พด่อคว้าหลายพมันคนจากหลายประชาชาตลิในสมมัยนมัตั้นมาเยมือนทบีนึ่นมันึ่น 
อารยธรรมกรบีกเจรลิญรรด่งเรมืองทบีนึ่นมันึ่น...ศลิลปวลิทยาการหลายอยด่างถผกบด่มเพาะและเปป็นทบีนึ่รผว้จมัก การแขด่งขมันกบีฬาและ
สสานมักปรมัชญาหลายแหด่งเจรลิญงอกงาม

อยด่างไรกร็ตาม ในนครหลวงอมันมมันึ่งคมันึ่งนบีตั้บาปอมันนด่าเกลบียดมบีดาษดมืนึ่น คนทมัตั้งเมมืองทสาผลิดศบีลธรรมทรกรผปแบบ
มมันเปป็นเมมืองทบีนึ่ขนตั้นชมืนึ่อในความเมามาย ความตะกละตะกลาม-และเหนมือสลินึ่งอมืนึ่นใดคมือ ขนตั้นชมืนึ่อในการคว้ากามซนนึ่งไดว้รมับ
ใบอนรญาตในทางศาสนาของมมัน การบผชาเทพบีอะโฟรไดทร์ของชาวกรบีกมบีลมักษณะตนึ่สาทรามทบีนึ่สรดเทด่าทบีนึ่เปป็นไปไดว้ 
ความฉว้อฉลทางศบีลธรรมมบีมากเหลมือลว้นในเมมืองโครลินธร์จนผผว้ใดทบีนึ่ใชว้ชบีวลิตในการปฏลิบมัตลิตด่างๆทบีนึ่ตนึ่สาทรามทางศบีลธรรม
ถผกเรบียกวด่าเปป็นคนทบีนึ่ “ใชว้ชบีวลิตเหมมือนชาวโครลินธร์”

ผผว้รผว้ทด่านหนนนึ่งทบีนึ่โดดเดด่นกลด่าวไวว้วด่า “ตสาแหนด่งทางภผมลิศาสตรร์ของเมมืองโครลินธร์เปป็นความรรด่งเรมืองของมมัน
และวลิบมัตลิของมมัน” เมมืองนบีตั้ตมัตั้งอยผด่ในทสาเลทบีนึ่มมันนสาพวกคนมมันึ่งมบีมาจากทรกสด่วนของโลกสมมัยนมัตั้นเพมืนึ่อทสาการคว้าขายทบีนึ่
นมันึ่น แตด่พรว้อมกมับความมมันึ่งมบีของพวกเขา พวกเขาไดว้นสาความเสมืนึ่อมทรามและตมัณหาของตนมาเชด่นกมัน ดมังนมัตั้นเมมือง
โครลินธร์จนงเปป็นบด่อโสโครกแหด่งบาป

อมัครทผตเปาโลประกาศขด่าวประเสรลิฐในเมมืองเอเธนสร์กด่อนและจากนมัตั้นจนงเดลินทางตด่อไปยมังเมมืองโครลินธร์: 
“และหลมังจากสลินึ่งเหลด่านบีตั้ เปาโลไดว้ออกจากกรรงเอเธนสร์ และมายมังเมมืองโครลินธร์” (กลิจการ 18:1) ไมด่มบีขว้อสงสมัยเลย
วด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงใชว้เปาโลเพมืนึ่อกด่อตมัตั้งครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์ บมันทนกเรมืนึ่องราวในกลิจการ 18 รมับรองขว้อ
เทร็จจรลิงนบีตั้

เปาโลเทศนาและทสางานในเมมืองนมัตั้นหนนนึ่งปปีกมับหกเดมือน พวกยลิวและพวกคนตด่างชาตลิไดว้รมับความรอดผด่าน
ทางการประกาศพระครณของพระเจว้าโดยเปาโล สรดยอดอมัครทผต ยลิวทบีนึ่โดดเดด่นบางคนในเมมืองนมัตั้นกลมับใจรมับ
เชมืนึ่อ...ยกตมัวอยด่างเชด่น ครลิสปปัส นายธรรมศาลาไดว้ถผกนสามาถนงพระครลิสตร์ผด่านทางการรมับใชว้ของเปาโล อยด่างไร
กร็ตาม ผผว้คนสด่วนใหญด่ทบีนึ่ไดว้ยลินเขาและเชมืนึ่อคมือพวกคนตด่างชาตลิ และผผว้ทบีนึ่กลมับใจรมับเชมืนึ่อหลายคนเหลด่านมัตั้นของเขากร็
เปป็นพวกชนชมัตั้นทบีนึ่ยากจนมาก: “ดว้วยวด่าพวกทด่านไดว้เหร็นการทรงเรบียกของพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย วด่ามบีคนมบี
ปปัญญาตามเนมืตั้อหนมังนว้อยคน มบีผผว้มบีอสานาจนว้อยคน มบีคนทบีนึ่มบีตระกผลสผงนว้อยคน ทบีนึ่ถผกเรบียก” (1 คร. 1:26)

มบีขว้อยกเวว้นอยผด่สองคน: เอรมัสทมัส (สมรหร์บมัญชบีของเมมืองนมัตั้น) และกายอมัส (ชายผผว้รนึ่สารวยมาก) ไดว้กลมับใจรมับ
เชมืนึ่อผด่านทางการเทศนาของเปาโล และไดว้รมับบมัพตลิศมา เมมืนึ่อเปาโลเขว้าเมมืองโครลินธร์ โดยประกาศขด่าวสารทบีนึ่พระเจว้า
ไดว้ประทานแกด่เขา เขากร็ตระหนมักในทมันทบีถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเขาอยผด่ในเมมืองทบีนึ่มมันึ่งมบีและชมันึ่วชว้า-เมมืองหนนนึ่งทบีนึ่โอว้อวด
วมัฒนธรรม การเรบียนรผว้มากมาย และซนนึ่งเตร็มไปดว้วยความเยด่อหยลินึ่ง แตด่นบีนึ่ไมด่ไดว้เปลบีนึ่ยนความคลิดของเขาเกบีนึ่ยวกมับขด่าว



ประเสรลิฐเลย:
“และขว้าพเจว้า พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้มาหาพวกทด่าน กร็ไมด่ไดว้มาดว้วยความเลอเลลิศแหด่งคสาพผด

หรมือแหด่งสตลิปปัญญา โดยประกาศคสาพยานของพระเจว้าแกด่พวกทด่าน เพราะวด่าขว้าพเจว้าตมัตั้งใจไวว้วด่าจะไมด่รผว้สลินึ่งใด ๆ ใน
ทด่ามกลางพวกทด่านเลย เวว้นแตด่พระเยซผครลิสตร์ และการทบีนึ่พระองคร์ทรงถผกตรนงทบีนึ่กางเขน” (1 คร. 2:1,2)

พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงกระทสากลิจกมับเปาโลในแบบทบีนึ่พลิเศษมากๆขณะทบีนึ่เขากสาลมังเทศนาในเมมืองโครลิน
ธร์: “และเมมืนึ่อสลิลาสกมับทลิโมธบีมาจากแควว้นมาซลิโดเนบียแลว้ว เปาโลถผกบบีบคมัตั้นในจลิตวลิญญาณ และเปป็นพยานแกด่พวก
ยลิววด่าพระเยซผทรงเปป็นพระครลิสตร์” (กลิจการ 18:5) ดว้วยความกลมัวและการตมัวสมันึ่นเปป็นอมันมาก เปาโลกลด่าวขด่าวสาร
ทบีนึ่พระเจว้าทรงวางบนใจของเขา: “และขว้าพเจว้าไดว้อยผด่กมับพวกทด่านในความอด่อนกสาลมัง และในความกลมัว และใน
ความตมัวสมันึ่นเปป็นอมันมาก” (1 คร. 2:3) 

อมัครทผตทด่านนบีตั้ทราบวด่าเขาไดว้บรกรรกสนามเดร็กเลด่นของซาตานแลว้วและวด่าเขาไมด่ไดว้กสาลมังตด่อสผว้กมับเนมืตั้อหนมัง
และเลมือด แตด่ตด่อสผว้กมับมารรว้ายเองและเหลด่าทผตแหด่งนรก พระเจว้าทรงยมืนหยมัดเคบียงขว้างเปาโลผผว้รมับใชว้ของพระองคร์ 
ถนงแมว้วด่าการเทศนาของเขาไมด่ใชด่ดว้วยถว้อยคสาอมันนด่าฟปังแหด่งสตลิปปัญญาของมนรษยร์กร็ตาม เปาโลเทศนาในการสสาแดง
ของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์และฤทธลิธิ์เดช และคนเปป็นอมันมากไดว้บมังเกลิดใหมด่: “และคสาพผดของขว้าพเจว้าและการ
ประกาศของขว้าพเจว้า ไมด่ใชด่ดว้วยถว้อยคสาอมันชมักชวนแหด่งสตลิปปัญญาของมนรษยร์ แตด่ในการแสดงออกของพระ
วลิญญาณและของฤทธลิธิ์เดช” (1 คร. 2:4) 

เปาโลไปจากเมมืองโครลินธร์เพราะความตมัตั้งใจแนด่วแนด่ของเขาทบีนึ่จะถมือเทศกาลเลบีตั้ยงทบีนึ่กรรงเยรผซาเลร็ม 
(กลิจการ 18:21) เมมืนึ่อเขากลมับมาจากกรรงเยรผซาเลร็ม เขาใชว้เวลาสามปปีทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัส (กลิจการ 20:31) แตด่ชด่วงหลมัง
ของการพมักทบีนึ่นมันึ่นของเขาถผกทสาใหว้ปปัปั่นปป่วนเพราะรายงานขด่าวเรมืนึ่องความวรด่นวายทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ สภาวะอมันนด่าเกลบีย
ดมากๆของการปฏลิบมัตลิฝป่ายวลิญญาณหลายอยด่างมบีอยผด่ในครลิสตจมักรทบีนึ่นมันึ่น และหลายสลินึ่งทบีนึ่ชมันึ่วรว้ายไดว้ผรดขนตั้นมาใน
ทด่ามกลางชาวเมมืองโครลินธร์ เพราะสภาวะเชด่นนบีตั้ จดหมายฉบมับหนนนึ่งจนงไดว้ถผกจมัดเตรบียมและถผกสด่งไปยมังอมัครทผต
เปาโลโดยรายงานถนงสภาวะของครลิสตจมักรในเมมืองโครลินธร์: “ดว้วยวด่าสลินึ่งนบีตั้ไดว้ถผกเปปิดเผยแกด่ขว้าพเจว้าเรมืนึ่องพวกทด่าน 
พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลายของขว้าพเจว้า โดยคนทมัตั้งหลายซนนึ่งอยผด่ในครมัวเรมือนของนางคะโลเอ วด่ามบีบรรดาการโตว้แยว้งกมันใน
ทด่ามกลางพวกทด่าน” (1 คร. 1:11) ในทบีนึ่นบีตั้ครมัวเรมือนของนางคะโลเอถผกกลด่าวถนงวด่าแจว้งเปาโลใหว้ทราบเกบีนึ่ยวกมับ
วลิญญาณทบีนึ่ชอบหาเรมืนึ่องทะเลาะซนนึ่งพบมากในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์

ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าจากแหลด่งเดบียวกมัน-และนด่าจะจากแหลด่งอมืนึ่นๆ-เปาโลไดว้ยลินหลายสลินึ่งทบีนึ่เลวรว้ายกวด่านบีตั้
เสบียอบีกซนนึ่งกสาลมังคมืบคลานเขว้ามาในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น คมือในทด่ามกลางผผว้เชมืนึ่อบางคนเหลด่านมัตั้น การผลิดศบีลธรรมอมันนด่า
เกลบียดกสาลมังถผกยอมใหว้มบีอยผด่ในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น การฟฟ้องรว้องระหวด่างผผว้เชมืนึ่อดว้วยกมันกสาลมังถผกสด่งใหว้ศาลทบีนึ่มบีผผว้พลิพากษาทบีนึ่
นมับถมือรผปเคารพตมัดสลิน พวกเขาไดว้เหยบียดหยามการรมับประทานเพมืนึ่อระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า บางคนไดว้ดมืนึ่มจน
เมามาย บางคนทสาตมัวเหมมือนคนกลินเตลิบ

มบีเรมืนึ่องอมืนึ่นๆทบีนึ่ไมด่เปป็นแบบครลิสเตบียนเลยในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น เชด่น ความไรว้ระเบบียบในการประชรมนมมัสการ 
การใชว้ของประทานบางอยด่างแบบผลิดๆ-และดผเหมมือนวด่าผผว้หญลิงบางคนไดว้พยายามทบีนึ่จะยนดตสาแหนด่งผผว้นสาในครลิสต
จมักรและผผกขาดเวลาในการนมมัสการเหลด่านมัตั้น



จดหมายฝากฉบมับนบีตั้เองตอบคสาถามเกบีนึ่ยวกมับสถานทบีนึ่และเวลาทบีนึ่มมันถผกเขบียน บททบีนึ่ 16 ขว้อ 8 บอกเราวด่า
เปาโลอยผด่ในเมมืองเอเฟซมัสและตมัตั้งใจทบีนึ่จะอยผด่ตด่อทบีนึ่นมันึ่นจนถนงเทศกาลเพร็นเทคอสตร์: “แตด่ขว้าพเจว้าจะคอยอยผด่ทบีนึ่เมมือง
เอเฟซมัสจนถนงเทศกาลเพร็นเทคอสตร์”

ในหนมังสมือกลิจการเราเรบียนรผว้วด่าเปาโลไปจากเมมืองเอเฟซมัสประมาณชด่วงเทศกาลเพร็นเทคอสตร์ ในปปี ค.ศ. 
57 เปป็นทบีนึ่แนด่นอนวด่าจดหมายฝากฉบมับแรกนบีตั้ถนงชาวเมมืองโครลินธร์ถผกเขบียนโดยอมัครทผตเปาโลในชด่วงแรกของปปีนมัตั้น 
นด่าจะราวเทศกาลอบีสเตอรร์

“การโอว้อวดของพวกทด่านไมด่ดบี พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่าเชมืตั้อนลิดเดบียวยด่อมทสาใหว้กว้อนทมัตั้งกว้อนฟผขนตั้น เหตร
ฉะนมัตั้น จงชสาระเชมืตั้อเกด่าเสบีย เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้เปป็นกว้อนใหมด่ เหมมือนพวกทด่านไรว้เชมืตั้อ เพราะวด่าแมว้แตด่พระครลิสตร์ผผว้
ทรงเปป็นปปัสกาของพวกเรา ทรงถผกถวายเปป็นเครมืนึ่องบผชาเพมืนึ่อพวกเราแลว้ว” (1 คร. 5:7,8)

จากกลิจการ 19:22 เราเรบียนรผว้วด่าอมัครทผตทด่านนบีตั้ ขณะยมังอยผด่ในเมมืองเอเฟซมัส ไดว้สด่งทลิโมธบีและเอรมัสทมัสไปยมัง
แควว้นมาซลิโดเนบีย: “ทด่านจนงสด่งสองคนของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ปรนนลิบมัตลิทด่าน คมือทลิโมธบีกมับเอรมัสทมัส ไปยมังแควว้นมาซลิโด
เนบีย แตด่ทด่านเองกร็พมักอยผด่ในแควว้นเอเชบียหนด่อยหนนนึ่ง” เปาโลไดว้มอบหมายทลิโมธบีใหว้ไปยมังเมมืองโครลินธร์: 

“บมัดนบีตั้ถว้าทลิโมธบีมาหา จงใหว้เขาอยผด่กมับพวกทด่านโดยปราศจากความกลมัว เพราะวด่าเขาทสางานขององคร์
พระผผว้เปป็นเจว้า เหมมือนทบีนึ่ขว้าพเจว้าทสาดว้วย” (1 คร. 16:10)

ไมด่มบีขว้อสงสมัยเลยวด่าเปาโลสด่งทลิโมธบีไปยมังเมมืองโครลินธร์เพมืนึ่อวางรากฐานและเตรบียมการสสาหรมับการไปเยมือน
ของเขายมังเมมืองนบีตั้:

“เพราะเหตรนบีตั้ขว้าพเจว้าจนงไดว้สด่งทลิโมธบี ผผว้ซนนึ่งเปป็นลผกทบีนึ่รมักของขว้าพเจว้า และสมัตยร์ซมืนึ่อในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ใหว้
มาหาพวกทด่าน ผผว้ซนนึ่งจะนสาพวกทด่านใหว้ระลนกถนงทางทมัตั้งหลายของขว้าพเจว้าซนนึ่งมบีอยผด่ในพระครลิสตร์ เหมมือนอยด่างทบีนึ่
ขว้าพเจว้าสอนอยผด่ทรกแหด่งหนในทรกครลิสตจมักร บมัดนบีตั้บางคนผยองขนตั้น ราวกมับวด่าขว้าพเจว้าจะไมด่มาหาพวกทด่าน แตด่ถว้า
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าโปรด ขว้าพเจว้าจะมาหาพวกทด่านในไมด่ชว้านบีตั้ และขว้าพเจว้าจะหยมันึ่งดผ มลิใชด่ถว้อยคสาของคนทบีนึ่ผยอง
เหลด่านมัตั้นแตด่จะหยมันึ่งดผฤทธลิธิ์อสานาจของพวกเขา” (1 คร. 4:17-19)

จดหมายฉบมับแรกถนงเหลด่าผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ถผกนสาไปยมังเมมืองนบีตั้และถผกนสาเสนอตด่อครลิสตจมักรโดยสเท
ฟานมัส, ฟอรร์ทผนาทมัส และอาคายคมัส: “ขว้าพเจว้ากร็ชมืนึ่นชมยลินดบีในการมาหาของสเทฟานมัส และฟอรร์ทผนาทมัส และอา
คายคมัส เพราะวด่าสลินึ่งซนนึ่งไดว้ขาดในสด่วนของพวกทด่านนมัตั้น พวกเขาไดว้จมัดหาใหว้แลว้ว” (1 คร. 16:17)

จดหมายฝากฉบมับแรกนบีตั้ถนงชาวเมมืองโครลินธร์ใหว้ภาพภายในของครลิสตจมักร คมือทบีนึ่ประชรมของพระเจว้าผผว้ทรง
พระชนมร์อยผด่ มากกวด่าจดหมายฝากฉบมับอมืนึ่นใด มมันกลด่าวถนงแนวการประพฤตลิประจสาวมันของผผว้เชมืนึ่อ มมันยมังมบีเนมืตั้อหา
เกบีนึ่ยวกมับการดสาเนลินชบีวลิตตด่อหนว้าคนอมืนึ่นของทบีนึ่ประชรมนมัตั้นดว้วย มมันยมืนกรานวด่าเปาโลเขบียนโดยสลิทธลิอสานาจของพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ มมันประณามการแบด่งพรรคแบด่งพวกในครลิสตจมักร จดหมายทบีนึ่ไดว้รมับการดลใจฉบมับนบีตั้เปปิดโปง
ปปัญญาแบบโลกและมมันชด่างเปป็นเรมืนึ่องโงด่เขลาทบีนึ่จะประกาศตมัววด่าเปป็นคนมบีปปัญญาโดยปราศจากความยสาเกรงองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้า ขด่าวสารของ 1 โครลินธร์ ยมืนกรานเรมืนึ่องฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ในผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคน และในค
รลิสตจมักรและกลิจกรรมทมัตั้งปวงของมมันเชด่นกมัน ขด่าวสารของ 1 โครลินธร์ กระตรว้นความเปป็นระเบบียบตามแบบพระเจว้า
ในครลิสตจมักรตลอดเวลาในงานรมับใชว้ทรกอยด่าง และมมันกระตรว้นความเปป็นระเบบียบตามแบบพระเจว้าในการใชว้ของ



ประทานเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกประทานใหว้แกด่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เชด่นกมัน 1 โครลินธร์บมัญชาความมบีวลินมัย
อมันบรลิสรทธลิธิ์ในครลิสตจมักร จดหมายฉบมับนบีตั้เรบียกรว้องความดบีงามและความบรลิสรทธลิธิ์สด่วนบรคคล มมันใหว้คสาปรนกษาเหลด่า
วลิสรทธลิชนเกบีนึ่ยวกมับความยรด่งยากตด่างๆทางสมังคมและครอบครมัว มมันใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิแกด่ผผว้เชมืนึ่อเกบีนึ่ยวกมับความสมัมพมันธร์ของ
เขากมับพวกคนไมด่เชมืนึ่อ-ทมัตั้งในทบีนึ่สาธารณะและสด่วนตมัว ทมัตั้งชายและหญลิงทมัตั้งหลาย

1 โครลินธร์ไมด่เปปิดชด่องใหว้แกด่การคาดเดาเกบีนึ่ยวกมับสภาวะในอนาคตของคนไมด่เชมืนึ่อ มมันสอนอยด่างชมัดเจน
เรมืนึ่องความเชมืนึ่อนมัตั้นทบีนึ่ถผกมอบใหว้แกด่พวกวลิสรทธลิชนแลว้วเกบีนึ่ยวกมับการเปป็นขนตั้นจากตายของผผว้ชอบธรรม มมันสมันึ่งสอนเรา
เกบีนึ่ยวกมับสภาวะในอนาคตของเรากมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของเรา และเตมือนวด่าผผว้ใดทบีนึ่ยอมรมับหรมือสนมับสนรนคสาสอน
ผลิดเกบีนึ่ยวกมับสภาวะในอนาคตของผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายกร็กสาลมังปฏลิเสธความเชมืนึ่อนมัตั้นและเสบีนึ่ยงอมันตรายเกบีนึ่ยวกมับความเชมืนึ่อ
นมัตั้นและการดสาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณในครลิสตจมักรและกมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็นผผว้ไมด่เชมืนึ่อ

ถว้าเราไมด่เชมืนึ่อในการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกาย เปาโลกร็ประกาศวด่าความเชมืนึ่อของเราสผญเปลด่า การประกาศของ
เราสผญเปลด่า เรายมังอยผด่ในบาปทมัตั้งหลายของเรา และทรกคนทบีนึ่ตายไปกร็พลินาศเสบียแลว้ว การเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของ
พระบรตรของพระเจว้าคมือระเบลิดลผกใหญด่ทบีนึ่สรดทบีนึ่เคยระเบลิดใสด่หนว้าของชาวโลกทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ เปาโลสอนผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นใน
เมมืองโครลินธร์อยด่างละเอบียดเกบีนึ่ยวกมับความจรลิงของพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่กลด่าวถนงการเปป็นขนตั้นจากตาย แตด่ละคนตามลสาดมับ
ของตน

ในบทปปิดทว้ายของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ เปาโลใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิเกบีนึ่ยวกมับการเรบีนึ่ยไรสสาหรมับเหลด่าวลิสรทธลิชนทบีนึ่
ยากจน เขาไมด่กลมัวทบีนึ่จะพผดเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องเงลินๆทองๆ มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าการรมักเงลินเปป็นรากเหงว้าแหด่งความชมันึ่ว
รว้ายทรกอยด่าง แตด่มมันเปป็นจรลิงเชด่นกมันทบีนึ่วด่าพระเจว้าทรงรมักผผว้ทบีนึ่ใหว้ดว้วยใจยลินดบี และถว้าเราหวด่านอยด่างตระหนบีนึ่ เรากร็เกร็บ
เกบีนึ่ยวอยด่างตระหนบีนึ่ เปาโลไมด่ลมังเลทบีนึ่จะใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิตด่างๆทบีนึ่ชมัดเจนและกระชมับเกบีนึ่ยวกมับการเรบีนึ่ยไรเพมืนึ่อเหลด่าวลิสรทธลิ
ชนทบีนึ่ยากจน และการเรบีนึ่ยไรสสาหรมับงานแหด่งการรมับใชว้

เมมืนึ่อเราศนกษาคว้นควว้าจดหมายฝากทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ฉบมับนบีตั้และตรวจสอบขว้อพระคสาเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ขว้างใน เรากร็
จะเหร็นการประจมักษร์แจว้งอยด่างละเอบียดของสตลิปปัญญาทบีนึ่บรลิสรทธลิธิ์ ความกระตมือรมือรว้นทบีนึ่ลรกไหมว้ และความรมักอมันลนก
ซนตั้งของอมัครทผตเปาโลขณะทบีนึ่เขาโดยทางพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ยอมจสานนตมัวเอง-ใจ, ความคลิด, จลิต, และพละ
กสาลมัง-ในพระนามของพระเยซผเจว้าเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าพระบลิดา เพมืนึ่อจะถผกใชว้การในงานรมับใชว้ซนนึ่งพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไดว้ทรงแตด่งตมัตั้งเขาใหว้กระทสานมัตั้น

ขณะทบีนึ่เปาโลเขบียนถว้อยคสาทบีนึ่ถผกบมันทนกในสลิบหกบทนบีตั้ของ 1 โครลินธร์ ใครๆนอกจากเปาโลอาจมองวด่าสลิบ
แปดเดมือนนมัตั้นทบีนึ่เขาตรากตรสาทสางานในเมมืองใหญด่ทบีนึ่ชมันึ่วนมัตั้นถผกใชว้ไปอยด่างสผญเปลด่า แตด่เปาโลไมด่ไดว้รผว้สนกแบบนมัตั้นเลย
เกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีตั้ เขารมักชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นดว้วยความรมักอมันลนกซนตั้ง เขาปรารถนาใหว้พวกเขาไดว้รมับสลินึ่งดบีทบีนึ่สรด
จากพระเจว้า เขาเตร็มใจทบีนึ่จะใชว้และถผกใชว้เพมืนึ่อรมับใชว้พวกเขา เพมืนึ่อชด่วยเหลมือพวกเขา เพมืนึ่อหนรนใจพวกเขา เขากลด่าว
วด่า “ขว้าพเจว้ามบีคนมากในเมมืองนบีตั้” และเขาชมเชยพวกเขาเพราะความเชมืนึ่อของพวกเขาและความรมักทบีนึ่พวกเขามบี
ตด่อพระเจว้ากด่อนทบีนึ่เขาฝากคสาเตมือนอมันจรลิงจมังและคสาตสาหนลิอมันรรนแรงทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงดลใจเขาใหว้เขบียน
ถนงลผกๆของเขาในครลิสตจมักรนมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่ชมันึ่วชว้า

มบีเหตรผลอมันโดดเดด่นสองประการสสาหรมับจดหมายฝากฉบมับนบีตั้: ประการแรก ความบกพรด่องและความ



เหลวไหลหลายประการไดว้เกลิดขนตั้นในหลมักคสาสอน ประการทบีนึ่สอง ความบกพรด่องและความเหลวไหลหลาย
ประการไดว้เกลิดขนตั้นในวลิธบีปฏลิบมัตลิประจสาวมันแหด่งชบีวลิตของพวกเขา ความบกพรด่องและความเหลวไหลเหลด่านบีตั้ในหลมัก
คสาสอนและวลิธบีปฏลิบมัตลิทมัตั้งหลายไดว้เขว้ามาครกคามสวมัสดลิภาพของครลิสตจมักรในเมมืองโครลินธร์ ซนนึ่งรายงานตด่างๆเกบีนึ่ยวกมับ
เรมืนึ่องนบีตั้ไดว้มาถนงอมัครทผตเปาโล สภาพการณร์แวดลว้อมและสภาวะตด่างๆอมันชวนฉงนไดว้ปรากฏขนตั้น และเพราะสภาพ
การณร์แวดลว้อมและสภาวะอมันชวนฉงนเหลด่านบีตั้ในครลิสตจมักร จดหมายฉบมับหนนนึ่งจนงถผกเขบียนและถผกสด่งไปหาอมัคร
ทผตทบีนึ่รมักของพวกเขา โดยแสวงหาการใหว้คสาปรนกษาและคสาแนะนสาของเขา

ขว้อเทร็จจรลิงเหลด่านบีตั้ถผกเหร็นชมัดเจนในสลิบสบีนึ่บทแรกของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ สองบทสรดทว้ายกลด่าวถนงหลมัก
คสาสอนและการดสาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนในทางปฏลิบมัตลิในครลิสตจมักรและในผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคน หมัวขว้อเกบีนึ่ยวกมับความไมด่
เปป็นระเบบียบตด่างๆในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นถผกกลด่าวถนงในบททบีนึ่ 1:10 ถนงบททบีนึ่ 6 และในบททบีนึ่ 7 เรามบีคสาตอบเปป็นชรด
สสาหรมับขว้อหมัวเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกถามมา มมันคงเปป็นเรมืนึ่องธรรมดามากๆทบีนึ่จะคาดหวมังวด่าภายใตว้สภาวะและสภาพการณร์
ปกตลิทมัตั้งหลาย เปาโลคงจะรมับทราบจดหมายฉบมับนบีตั้และตอบคสาถามเหลด่านมัตั้นทมันทบีในตอนตว้นหลมังจากคสาพผดเกรลินึ่น
นสาของเขาแลว้ว อยด่างไรกร็ตาม เขาไมด่ไดว้ทสาเชด่นนมัตั้น ความชมันึ่วรว้ายเหลด่านมัตั้น ความไมด่เปป็นแบบพระเจว้าเหลด่านมัตั้น วลิธบี
ปฏลิบมัตลิอมันบาปหนาเหลด่านมัตั้นในทด่ามกลางพวกวลิสรทธลิชนในเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่ชมันึ่วชว้าอยด่างกระฉด่อนนมัตั้น เรบียกรว้องใหว้มบีการ
อภลิปรายและแกว้ไขทมันทบี คสาตอบเหลด่านมัตั้นสสาหรมับคสาถามตด่างๆของพวกเขาสามารถถผกเลมืนึ่อนออกไปกด่อนไดว้ใน
จดหมายฝากทบีนึ่สสาคมัญฉบมับนบีตั้

เทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับเปาโลซนนึ่งถผกนสาโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ ความไมด่เปป็นระเบบียบตด่างๆตว้องถผกจมัดการ
กด่อนอมืนึ่น จากนมัตั้นความยรด่งยากทมัตั้งหลายสามารถถผกจมัดการไดว้ในภายหลมัง

อยด่างไรกร็ตาม ถนงแมว้วด่าความไมด่เปป็นระเบบียบตด่างๆในทด่ามกลางพวกเขาตว้องถผกจมัดการ และถผกจมัดการใน
แบบทบีนึ่พระเจว้าจะทรงจมัดการพวกมมัน หลมังจากคสาพผดเกรลินึ่นนสาในพระคสาสามขว้อแรก เปาโลกร็ไมด่ไดว้เขว้าสผด่คสาเตมือน
สตลิและคสาบมัญชาตด่างๆทบีนึ่ตว้องตามมาในทมันทบี ทรกอยด่างทบีนึ่เปาโลสามารถพบความพอใจและเหตรใหว้คสาชมเชยแกด่ผผว้
เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ กร็มากด่อนคสาตสาหนลิ พวกเขาเปป็นลผกทมัตั้งหลายของเขาเองในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้ามลิใชด่
หรมือ? เขาไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่ไดว้ชนะพวกคนตด่างชาตลิและพวกยลิวทบีนึ่เครด่งศาสนาเหลด่านบีตั้มาถนงความเชมืนึ่อ
แบบครลิสเตบียนแลว้วมลิใชด่หรมือ? การชด่วยพวกเขาใหว้พว้นจากบาปอมันนด่าเกลบียดและการผลิดศบีลธรรมซนนึ่งพวกเขาถผก
ชด่วยใหว้รอดจากพวกมมันแลว้วไดว้ถผกทสาใหว้เกลิดขนตั้นผด่านทางคสาพยานของเขามลิใชด่หรมือ? เขาไดว้มาหาพวกเขาในความ
อด่อนกสาลมัง ในความกลมัว และในการตมัวสมันึ่นเปป็นอมันมากมลิใชด่หรมือ? เขาไดว้ฟปันฝป่าความยากลสาบากเปป็นอมันมากเพมืนึ่อ
ประกาศพระครณของพระเจว้าแกด่พวกเขาแลว้วมลิใชด่หรมือ? เขารมักพวกเขาดว้วยความรมักอมันลนกซนตั้งทบีนึ่เสาะหาทรกจรดทบีนึ่
สรรเสรลิญไดว้กด่อนทบีนึ่เขาใชว้มบีดลลิดแขนงแหด่งขด่าวประเสรลิฐเพมืนึ่อพยายาม (โดยพระครณของพระเจว้าผด่านทางพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์) ทบีนึ่จะตมัดทลิตั้งกลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กสาลมังขมัดขวางการเจรลิญเตลิบโตของเถาองรด่นแทว้นมัตั้น

เปาโลกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าขอบพระครณพระเจว้าของขว้าพเจว้าเสมอเพมืนึ่อพวกทด่าน เพราะพระครณของ
พระเจว้าซนนึ่งประทานแกด่พวกทด่านโดยทางพระเยซผครลิสตร์ วด่าในทรกสลินึ่งทรกอยด่างพวกทด่านไดว้รมับความบรลิบผรณร์โดยทาง
พระองคร์ ในการพผดทรกอยด่างและในบรรดาความรผว้ เหมมือนกมับทบีนึ่คสาพยานของพระครลิสตร์นมัตั้นไดว้รมับการยมืนยมันใน
พวกทด่านแลว้ว จนพวกทด่านมลิไดว้ขาดของประทานใด ๆ เลย โดยรอคอยการเสดร็จมาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้



เปป็นเจว้าของพวกเรา” (1 คร. 1:4-7)
เปาโลรมับประกมันผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นวด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะทรงทสาใหว้พวกเขา “มมันึ่นคงจนถนงทบีนึ่สรด” เพมืนึ่อทบีนึ่

พวกเขาซนนึ่งบมังเกลิดใหมด่แลว้วอยด่างแทว้จรลิง “จะไดว้ไรว้ทบีนึ่ตลิในวมันของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” 
จากนมัตั้นเขาเตมือนความจสาพวกเขาถนงความสมัตยร์ซมืนึ่อของพระเจว้า ผผว้ไมด่สามารถและจะไมด่มบีทางปฏลิเสธพระองคร์เอง: 
“พระเจว้าทรงสมัตยร์ซมืนึ่อ ซนนึ่งโดยพระองคร์นมัตั้นพวกทด่านไดว้ถผกเรบียกมายมังการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระบรตรของ
พระองคร์ คมือพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” (1 คร. 1:9)

สภาวะของหลายสลินึ่งในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่เมมืองโครลินธร์นด่าเศรว้า สรว้างความเจร็บปวด และชวนใหว้ใจสลายอยด่าง
แทว้จรลิง เปาโลทราบสภาพเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีอยผด่ทบีนึ่นมันึ่น และคสาสรรเสรลิญและการขอบพระครณไมด่ใชด่การออมชอมเกบีนึ่ยว
กมับความชมันึ่วรว้ายเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีอยผด่ในชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้น เปาโลไมด่ไดว้เหร็นดบีเหร็นงามไปกมับความชมันึ่วรว้ายของพวก
เขา แตด่เขาเชมืนึ่อวด่าความรมักคมือทางทบีนึ่ยอดเยบีนึ่ยมยลินึ่งกวด่า ดมังนมัตั้นเขาจนงรมับประกมันพวกเขาวด่าเขารมักพวกเขาทมัตั้งๆทบีนึ่พวก
เขามบีความลว้มเหลวหลายอยด่าง-และยลินึ่งไปกวด่านมัตั้น พระเจว้าผผว้ทรงเรบียกพวกเขากร็ทรงรมักพวกเขาทมัตั้งๆทบีนึ่พวกเขามบี
ความอด่อนแอหลายอยด่างและขว้อบกพรด่องอมันรว้ายแรงหลายประการ

จากนมัตั้นเขาใหว้คสาบมัญชาและคสาเตมือนสตลิเหลด่านมัตั้นทบีละขว้อตามคสาบอกของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ผผว้ไดว้ทรง
แตด่งตมัตั้งเขาใหว้เปป็นอมัครทผตคนหนนนึ่งไปยมังพวกคนตด่างชาตลิ



บทททที่ 1
1:1 เปาโล ผผว้ซนนึ่งถผกเรบียกใหว้เปป็นอมัครทผตของพระเยซผครลิสตร์โดยทางนตั้สาพระทมัยของพระเจว้า และโสสเธเนสพบีนึ่นว้อง
ของพวกเรา
1:2 เรบียน ครลิสตจมักรของพระเจว้าซนนึ่งอยผด่ทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ แกด่คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไดว้รมับการชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์แลว้วในพระเยซผ
ครลิสตร์ ไดว้ถผกเรบียกใหว้เปป็นพวกวลิสรทธลิชน ดว้วยกมันกมับบรรดาคนในทรกแหด่งหนทบีนึ่รว้องออกพระนามของพระเยซผครลิสตร์
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา ทมัตั้งของพวกเขาและของพวกเรา
1:3 ขอพระครณและสมันตลิสรขจากพระเจว้าพระบลิดาของพวกเราและจากพระเยซผครลิสตร์เจว้า จงดสารงอยผด่กมับทด่านทมัตั้ง
หลายเถลิด
1:4 ขว้าพเจว้าขอบพระครณพระเจว้าของขว้าพเจว้าเสมอเพมืนึ่อพวกทด่าน เพราะพระครณของพระเจว้าซนนึ่งประทานแกด่พวก
ทด่านโดยทางพระเยซผครลิสตร์
1:5 วด่าในทรกสลินึ่งทรกอยด่างพวกทด่านไดว้รมับความบรลิบผรณร์โดยทางพระองคร์ ในการพผดทรกอยด่างและในบรรดาความรผว้
1:6 เหมมือนกมับทบีนึ่คสาพยานของพระครลิสตร์นมัตั้นไดว้รมับการยมืนยมันในพวกทด่านแลว้ว
1:7 จนพวกทด่านมลิไดว้ขาดของประทานใด ๆ เลย โดยรอคอยการเสดร็จมาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าของพวกเรา
1:8 พระองคร์ผผว้จะทรงใหว้พวกทด่านมมันึ่นคงอยผด่จนถนงทบีนึ่สรดดว้วย เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้ไรว้ทบีนึ่ตลิในวมันของพระเยซผครลิสตร์องคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา
1:9 พระเจว้าทรงสมัตยร์ซมืนึ่อ ซนนึ่งโดยพระองคร์นมัตั้นพวกทด่านไดว้ถผกเรบียกมายมังการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระบรตรของ
พระองคร์ คมือพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา
1:10 บมัดนบีตั้ ขว้าพเจว้าขอวลิงวอนพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย โดยพระนามของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของ
พวกเรา ขอใหว้พวกทด่านทรกคนกลด่าวสลินึ่งเดบียวกมัน และไมด่มบีการแตกแยกกมันในทด่ามกลางพวกทด่าน แตด่ขอใหว้พวก
ทด่านถผกเชมืนึ่อมตด่อกมันสนลิทอยด่างเตร็มทบีนึ่ในความคลิดอยด่างเดบียวกมันและในการตมัดสลินอยด่างเดบียวกมัน
1:11 ดว้วยวด่าสลินึ่งนบีตั้ไดว้ถผกเปปิดเผยแกด่ขว้าพเจว้าเรมืนึ่องพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลายของขว้าพเจว้า โดยคนทมัตั้งหลายซนนึ่งอยผด่ใน
ครมัวเรมือนของนางคะโลเอ วด่ามบีบรรดาการโตว้แยว้งกมันในทด่ามกลางพวกทด่าน
1:12 บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้าขอกลด่าววด่า ทรกคนในพวกทด่านกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าเปป็นของเปาโล” และ “ขว้าพเจว้าเปป็นของอ
ปอลโล” และ “ขว้าพเจว้าเปป็นของเคฟาส” และ “ขว้าพเจว้าเปป็นของพระครลิสตร์”
1:13 พระครลิสตร์ทรงถผกแบด่งออกแลว้วหรมือ เปาโลไดว้ถผกตรนงทบีนึ่กางเขนเพมืนึ่อพวกทด่านหรมือ หรมือพวกทด่านไดว้รมับบมัพ
ตลิศมาในนามของเปาโลหรมือ
1:14 ขว้าพเจว้าขอบพระครณพระเจว้าทบีนึ่ขว้าพเจว้ามลิไดว้ใหว้บมัพตลิศมาแกด่ผผว้หนนนึ่งผผว้ใดในพวกทด่าน เวว้นแตด่ครลิสปปัสและกาย
อมัส
1:15 เกรงวด่า ผผว้หนนนึ่งผผว้ใดจะกลด่าววด่า ขว้าพเจว้าไดว้ใหว้บมัพตลิศมาในนามของขว้าพเจว้าเอง
1:16 และขว้าพเจว้าไดว้ใหว้บมัพตลิศมาแกด่ครมัวเรมือนของสเทฟานมัสดว้วย นอกจากนมัตั้นขว้าพเจว้าไมด่ทราบวด่าขว้าพเจว้าไดว้ใหว้
บมัพตลิศมาแกด่ผผว้ใดอบีก



1:17 เพราะวด่าพระครลิสตร์มลิไดว้ทรงสด่งขว้าพเจว้าไปเพมืนึ่อใหว้บมัพตลิศมา แตด่เพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐ มลิใชด่ดว้วยสตลิ
ปปัญญาแหด่งบรรดาถว้อยคสา เกรงวด่ากางเขนของพระครลิสตร์จะถผกทสาใหว้สผญเปลด่า
1:18 ดว้วยวด่าการประกาศเรมืนึ่องกางเขนนมัตั้นสสาหรมับคนทมัตั้งหลายทบีนึ่กสาลมังจะพลินาศกร็เหร็นเปป็นเรมืนึ่องโงด่เขลา แตด่สสาหรมับ
พวกเราซนนึ่งรอดแลว้วกร็เหร็นวด่าการประกาศเรมืนึ่องกางเขนนมัตั้นเปป็นฤทธานรภาพของพระเจว้า
1:19 เพราะมบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘เราจะทสาลายสตลิปปัญญาของคนมบีปปัญญา และจะทสาใหว้ความเขว้าใจของคน
รอบคอบสผญสลิตั้นไป’
1:20 คนมบีปปัญญาอยผด่ทบีนึ่ไหน อาลมักษณร์อยผด่ทบีนึ่ไหน นมักโตว้ปปัญหาแหด่งโลกนบีตั้อยผด่ทบีนึ่ไหน พระเจว้ามลิไดว้ทรงกระทสาปปัญญา
แหด่งโลกนบีตั้ใหว้โฉดเขลาไปแลว้วหรมือ
1:21 เพราะวด่าหลมังจากนมัตั้นในพระสตลิปปัญญาของพระเจว้าโลกโดยอาศมัยปปัญญาไมด่ไดว้รผว้จมักพระเจว้า กร็เปป็นทบีนึ่พอ
พระทมัยของพระเจว้าโดยความโงด่เขลาแหด่งการประกาศทบีนึ่จะชด่วยคนทมัตั้งหลายทบีนึ่เชมืนึ่อใหว้รอด
1:22 ดว้วยวด่าพวกยลิวเรบียกรว้องหมายสสาคมัญ และพวกกรบีกเสาะหาสตลิปปัญญา
1:23 แตด่พวกเราประกาศพระครลิสตร์ผผว้ทรงถผกตรนงทบีนึ่กางเขนนมัตั้น สสาหรมับพวกยลิวกร็เปป็นหลินสะดรด และสสาหรมับพวก
กรบีกกร็เปป็นความโงด่เขลา
1:24 แตด่สสาหรมับคนทมัตั้งหลายซนนึ่งถผกเรบียกนมัตั้น ทมัตั้งพวกยลิวและพวกกรบีก พระครลิสตร์ทรงเปป็นฤทธานรภาพของพระเจว้า
และพระสตลิปปัญญาของพระเจว้า
1:25 เพราะวด่าความโงด่เขลาของพระเจว้ามบีปปัญญายลินึ่งกวด่ามนรษยร์ทมัตั้งหลาย และความอด่อนแอของพระเจว้ากร็เขว้มแขร็ง
ยลินึ่งกวด่ามนรษยร์ทมัตั้งหลาย
1:26 ดว้วยวด่าพวกทด่านไดว้เหร็นการทรงเรบียกของพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย วด่ามบีคนมบีปปัญญาตามเนมืตั้อหนมังนว้อยคน มบี
ผผว้มบีอสานาจนว้อยคน มบีคนทบีนึ่มบีตระกผลสผงนว้อยคน ทบีนึ่ถผกเรบียก
1:27 แตด่พระเจว้าไดว้ทรงเลมือกสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่โงด่เขลาของโลกเพมืนึ่อทสาใหว้คนมบีปปัญญาสมับสน และพระเจว้าไดว้ทรงเลมือก
สลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่อด่อนแอของโลกเพมืนึ่อทสาใหว้สลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งมบีอสานาจสมับสน
1:28 และสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ตนึ่สาตว้อยของโลก และสลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งถผกเหยบียดหยาม พระเจว้าทรงเลมือกไวว้ ใชด่แลว้ว และสลินึ่ง
ทมัตั้งหลายซนนึ่งมลิไดว้เปป็น เพมืนึ่อกระทสาสลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งเปป็นอยผด่แลว้วใหว้ลว้มเหลวไป
1:29 เพมืนึ่อไมด่ใหว้เนมืตั้อหนมังใด ๆ อวดตด่อพระพมักตรร์พระองคร์ไดว้
1:30 แตด่โดยพระองคร์พวกทด่านจนงอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่งโดยพระเจว้าทรงถผกตมัตั้งไวว้ใหว้เปป็นสตลิปปัญญา และความ
ชอบธรรม และการแยกตมัตั้งไวว้ และการไถด่ถอน สสาหรมับเราทมัตั้งหลาย
1:31 เพมืนึ่อทบีนึ่วด่า ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘ผผว้ทบีนึ่โอว้อวด จงใหว้ผผว้นมัตั้นอวดในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเถลิด’

ตนาแหนน่งของผทูผู้เชมืที่อในพระคคุณของพระเจผู้า
ขว้อ 1 และ 2: “เปาโล ผผว้ซนนึ่งถผกเรบียกใหว้เปป็นอมัครทผตของพระเยซผครลิสตร์โดยทางนตั้สาพระทมัยของพระเจว้า 

และโสสเธเนสพบีนึ่นว้องของพวกเรา เรบียน ครลิสตจมักรของพระเจว้าซนนึ่งอยผด่ทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ แกด่คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไดว้รมับการ
ชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์แลว้วในพระเยซผครลิสตร์ ไดว้ถผกเรบียกใหว้เปป็นพวกวลิสรทธลิชน ดว้วยกมันกมับบรรดาคนในทรกแหด่งหนทบีนึ่รว้อง
ออกพระนามของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา ทมัตั้งของพวกเขาและของพวกเรา”



ในตอนตว้นเลยของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้เปาโลยมืนยมันพมันธกลิจของเขาทบีนึ่พระเจว้าทรงมอบหมาย นบีนึ่เปป็นสลินึ่ง
จสาเปป็นเพราะวด่ามบีคนกลรด่มหนนนึ่งไดว้ลรกขนตั้นซนนึ่งมบีแนวโนว้มทบีนึ่จะโตว้แยว้งมมัน ในบททบีนึ่สองของหนมังสมือกาลาเทบียเราอด่าน
เกบีนึ่ยวกมับ “พบีนึ่นว้องจอมปลอมทบีนึ่ถผกนสาเขว้ามา ผผว้ซนนึ่งแอบเขว้ามาอยด่างลมับ ๆ” ซนนึ่งหลมักคสาสอนของพวกเขาเปาโลจสา
ตว้องทมัดทานและยมืนยมันแหลด่งทบีนึ่มาแบบพระเจว้าของหลมักคสาสอนของเขาเอง และในจดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองถนง
ชาวเมมืองโครลินธร์เราพบการพาดพลิงหลายครมัตั้งถนงคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ปฏลิเสธสลิทธลิอสานาจของเขา เชด่นใน 2 โครลินธร์ 3:1; 
5:12; 10:2,7,10 เราควรสมังเกตเหร็นวด่าในจดหมายฝากทมัตั้งสองฉบมับถนงชาวเมมืองเธสะโลนลิกา ซนนึ่งถผกเขบียนกด่อนขว้อ
พลิพาทนบีตั้เรลินึ่มตว้น ไมด่มบีพบกรณบีเชด่นนบีตั้เลย

ในเมมืองโครลินธร์เปาโลเปป็นทบีนึ่รผว้จมักดบีแกด่วลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้น เขาถผกใชว้การโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เพมืนึ่อกด่อตมัตั้ง
ครลิสตจมักรหนนนึ่งทบีนึ่นมันึ่น และไดว้เปป็นพยานรมับรองหนว้าทบีนึ่อมัครทผตของเขาดว้วยการทสางานหนมักแหด่งมมือของเขาเอง เขา
ประกาศขด่าวประเสรลิฐ ดผแลความตว้องการตด่างๆฝป่ายวลิญญาณของผผว้คนทบีนึ่นมันึ่น และจากนมัตั้นทสางานหนมักดว้วยมมือของ
เขา โดยทสาเตร็นทร์ เพมืนึ่อหาเลบีตั้ยงความตว้องการตด่างๆดว้านรด่างกายของเขาเอง อมันเปป็นพยานรมับรองวด่าเขาไมด่ไดว้มาหา
พวกเขาเพมืนึ่อผลกสาไรทางวมัตถร

ในถว้อยคสาเปปิดของขว้อ 1 ภาษากรบีกอด่านตรงตมัววด่า “เปาโลอมัครทผตคนหนนนึ่งโดยการทรงเรบียก” เขารมับ
ประกมันผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์วด่าเขาไมด่ไดว้ทสางานรมับใชว้เหมมือนเปป็นอาชบีพหนนนึ่ง เขาไมด่ไดว้ถผกแตด่งตมัตั้งโดยพวก
อมัครทผตในกรรงเยรผซาเลร็ม แตด่เปป็นอมัครทผตคนหนนนึ่งโดยการทรงเรบียกของพระเจว้า โดยการแตด่งตมัตั้งของพระเจว้าพระ
บลิดาผด่านทางพระครณของพระเยซผครลิสตร์เจว้าของเรา

เขาเตมือนใจผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์เชด่นกมันวด่าพวกเขาเองเปป็นวลิสรทธลิชนโดยการทรงเรบียก-ไมด่ใชด่ผด่าน
ทางครณความดบีหรมือความสามารถใดๆของพวกเขาเอง แตด่โดยการทรงเรบียกแหด่งพระครณซนนึ่งอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์ 
พระผผว้ชด่วยใหว้รอดของเรา มมันคมือพระครณซนนึ่งชด่วยพวกเขาใหว้รอดและทสาใหว้พวกเขาเปป็นวลิสรทธลิชน มมันคมือพระครณทบีนึ่
ไดว้เลมือกเปาโล-ไมด่ใชด่ในฐานะวลิสรทธลิชนคนหนนนึ่งเทด่านมัตั้น แตด่ในฐานะอมัครทผตคนหนนนึ่ง

ในทบีนึ่นบีตั้เรามบีหลมักการแหด่งการรมับใชว้แบบครลิสเตบียน เชด่นเดบียวกมับหลมักการแหด่งความรอดของจลิตวลิญญาณ 
มมันเปป็นโดยนตั้สาพระทมัยของพระเจว้าทบีนึ่เราไดว้รมับความรอด พระเจว้าทรงชด่วยเราใหว้รอดเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ มมัน
ไมด่ใชด่นตั้สาพระทมัยของพระองคร์ทบีนึ่ผผว้ใดจะตว้องพลินาศ

เปาโลเสรลิมวด่า “...อมัครทผตคนหนนนึ่งทบีนึ่ไดว้รมับการทรงเรบียกของพระเยซผครลิสตร์โดยนตั้สาพระทมัยของพระเจว้า” 
เปาโลอยากทสาใหว้พวกเขาเขว้าใจขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเขาไมด่ใชด่อมัครทผตคนหนนนึ่งโดยความสามารถและครณความดบีของ
เขาเอง และไมด่ใชด่โดยทางการเลมือกของมนรษยร์ แตด่โดยทางความดบีงามและพระครณอมันเปป็นอสานาจสลิทธลิธิ์ขาดของ
พระเจว้า นมันึ่นคมือพระเจว้า-ความรมักของพระเจว้าและพระครณของพระองคร์-ทบีนึ่ทสาใหว้เราเปป็นวลิสรทธลิชนและเรบียกเราเขว้า
สผด่การรมับใชว้พระองคร์ในฐานะผผว้รมับใชว้ ศลิษยาภลิบาล มลิชชมันนารบี และแมว้แตด่ผผว้เชมืนึ่อธรรมดา นมันึ่นคมือพระเจว้า-ไมด่ใชด่ผผว้นสาค
รลิสตจมักรกลรด่มหนนนึ่ง-ทบีนึ่ทรงตมัตั้งเหลด่าผผว้รมับใชว้และพวกผผว้นสาในครลิสตจมักรตามนตั้สาพระทมัยของพระองคร์:

“และพระเจว้าไดว้โปรดตมัตั้งบางคนไวว้ในครลิสตจมักร ทบีนึ่หนนนึ่งคมือพวกอมัครทผต รองลงมาคมือบรรดาผผว้พยากรณร์ 
ทบีนึ่สามครผบาอาจารยร์ทมัตั้งหลาย ตด่อจากนมัตั้นการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ แลว้วบรรดาของประทานแหด่งการรมักษาทมัตั้งหลาย 
การชด่วยเหลมือตด่าง ๆ การครอบครองทมัตั้งหลาย การพผดภาษาตด่าง ๆ” (1 คร. 12:28)



ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าโสสเธเนส ซนนึ่งถผกกลด่าวถนงในทบีนึ่นบีตั้วด่าเปป็น “พบีนึ่นว้องของพวกเรา” เปป็นโสสเธเนสคน
เดบียวกมันกมับทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในกลิจการ 18:17: “แลว้วชาตลิกรบีกทรกคนจนงจมับโสสเธเนส ผผว้เปป็นหมัวหนว้านายธรรมศาลา 
และทรบตบีเขาตด่อหนว้าบมัลลมังกร์พลิพากษา และกมัลลลิโอไมด่สนใจสลินึ่งเหลด่านมัตั้นเลย” 

โสสเธเนส เชด่นเดบียวกมับเปาโล เคยเปป็น “ผผว้ขด่มเหงและคนหมลินึ่นประมาท” ประสบการณร์ทบีนึ่เขาไดว้พบเจอ
มาตอนทบีนึ่เขาเปป็นศมัตรผคนหนนนึ่งของพระครลิสตร์มบีสด่วนสสาคมัญในการนสาพาเขามาถนงพระผผว้ชด่วยใหว้รอด ตอนทบีนึ่เขาเคย
เปป็นหมัวหนว้านายธรรมศาลา เขาเคยเปป็นศมัตรผของพระครลิสตร์ แตด่บมัดนบีตั้โดยทางพระครณของพระเจว้าเขาไดว้กลาย
เปป็น “พบีนึ่นว้องทบีนึ่รมักคนหนนนึ่ง” แลว้ว

ขด่าวสารนบีตั้ถผกสด่งถนง “ครลิสตจมักรของพระเจว้าซนนึ่งอยผด่ทบีนึ่เมมืองโครลินธร์” คสากรบีก เอร็คคเลเซบีย ทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้และ
ถผกแปลเปป็น “ครลิสตจมักร” บด่งบอกถนง “การถผกเรบียกออกมา” นมันึ่นคมือ คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกเรบียกออกมาจากโลก มาสผด่
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า วลบีขยายความ “ครลิสตจมักรของพระเจว้า” ถผกใชว้ในภาคพมันธสมัญญาใหมด่หลายครมัตั้งเพมืนึ่อบด่งบอก
ถนงกลรด่มผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วซนนึ่งกระทสากลิจรด่วมกมันในทว้องถลินึ่น โดยรมับใชว้พระเจว้าดว้วยกมันในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นหนนนึ่ง 
มาพบปะกมันในสถานทบีนึ่แหด่งหนนนึ่งทบีนึ่ถผกกสาหนดไวว้เพมืนึ่อศนกษาพระวจนะ อธลิษฐาน รด่วมสามมัคคบีธรรม และถมือพลิธบีรมับ
ประทานเพมืนึ่อระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

คสากลด่าว “ครลิสตจมักรของพระเจว้า” บด่งบอกวด่าผผว้เชมืนึ่อกลรด่มดมังกลด่าวเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ของพระเจว้า ซนนึ่งถผกซมืตั้อ
และถผกจด่ายราคาแลว้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์เอง: “เพราะฉะนมัตั้นทด่านทมัตั้งหลายจงระวมังตมัวใหว้ดบี และจงรมักษา
ฝผงแกะทมัตั้งหมดไวว้ ผผว้ซนนึ่งพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไดว้ทรงตมัตั้งพวกทด่านไวว้ใหว้เปป็นบรรดาผผว้ดผแล เพมืนึ่อทบีนึ่จะบสารรงเลบีตั้ยงครลิสต
จมักรของพระเจว้า ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ทรงไถด่ไวว้ดว้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง” (กลิจการ 20:28) เปาโลใชว้วลบีนบีตั้ในทมัตั้ง 1
และ 2 โครลินธร์ตอนทบีนึ่พผดถนงครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นทบีนึ่นมันึ่น เขาใชว้วลบีนบีตั้ดว้วยตอนกลด่าวถนงครลิสตจมักรทบีนึ่กรรงเยรผซาเลร็มซนนึ่งเขา
เคยขด่มเหงกด่อนทบีนึ่เขากลมับใจรมับเชมืนึ่อ: “ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าเปป็นผผว้นว้อยทบีนึ่สรดในพวกอมัครทผต ทบีนึ่ไมด่สมควรจะถผกเรบียกวด่า
เปป็นอมัครทผต เพราะวด่าขว้าพเจว้าไดว้ขด่มเหงครลิสตจมักรของพระเจว้า” (1 คร. 15:9) เขาใชว้วลบีนบีตั้อบีกครมัตั้งในกาลาเทบีย 
1:13: “เพราะทด่านทมัตั้งหลายกร็ไดว้ยลินถนงวลิถบีชบีวลิตในอดบีตของขว้าพเจว้าในศาสนาของพวกยลิวแลว้ววด่า ขว้าพเจว้าไดว้ขด่มเหง
ครลิสตจมักรของพระเจว้าจนเกลินขนาด และไดว้รมังควานครลิสตจมักร!”

ในกลิจการ 8:1 และ 3 เราอด่านวด่า “และเซาโลเหร็นชอบในการฆด่าสเทเฟนเสบีย และในเวลานมัตั้นมบีการ
ขด่มเหงครมัตั้งใหญด่ตด่อครลิสตจมักรซนนึ่งอยผด่ทบีนึ่กรรงเยรผซาเลร็ม และเขาทมัตั้งหลายถผกกระจมัดกระจายไปทมันึ่วแวด่นแควว้นยผเดบียกมับ
สะมาเรบีย ยกเวว้นพวกอมัครทผต...สสาหรมับเซาโลนมัตั้น เขากระทสาทารรณตด่อครลิสตจมักร โดยเขว้าไปในทรกบว้านทรกเรมือน 
และฉรดลากผผว้ชายและผผว้หญลิงทมัตั้งหลายเอาไปจสาไวว้ในครก”

เปาโลใชว้วลบีเดลิมนบีตั้ในกลิจการ 20:28 โดยเหร็นไดว้ชมัดวด่าอว้างอลิงถนงทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้นทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัส ใน
พระคสาขว้อนบีตั้พวกผผว้ปกครองของครลิสตจมักรในเมมืองเอเฟซมัสไดว้รมับคสาบมัญชาใหว้ “บสารรงเลบีตั้ยงครลิสตจมักรของพระเจว้า 
ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ทรงไถด่ไวว้ดว้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง” ผผว้เชมืนึ่อกลรด่มนมัตั้นถผกพผดถนงวด่าเปป็น “ฝผงแกะ” ซนนึ่งพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไดว้ทรงตมัตั้งพวกอมัครทผตใหว้เปป็นผผว้ดผแล และคสาวด่า “ฝผงแกะ” ดผเหมมือนจะจสากมัดความหมายไวว้ทบีนึ่ค
รลิสตจมักรทว้องถลินึ่นนมัตั้นในเมมืองนมัตั้นโดยเฉพาะ

ใน 1 ทลิโมธบี 3:5 คสากลด่าวนบีตั้ถผกใชว้อบีกครมัตั้งโดยหมายถนงครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัสซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ทบีนึ่เปาโลไดว้ละทลิ



โมธบีไวว้ใหว้ดผแล และในขว้อ 15 เปาโลใชว้คสาวด่า “ครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่”
มมันเปป็นเรมืนึ่องสสาคมัญสรดขบีดทบีนึ่นมักเรบียนพระวจนะของพระเจว้าจะแยกแยะการใชว้คสาวด่า “ครลิสตจมักร” ในเชลิง

ทว้องถลินึ่นนบีตั้จากการใชว้คสานบีตั้กมับครลิสตจมักรทมัตั้งหมด-พระกายของพระครลิสตร์-ซนนึ่งไมด่เคยถผกใชว้ในความหมายเชลิงทว้องถลินึ่น
หรมือฝป่ายโลกใด ๆ ไมด่มบีมผลเหตรตามพระคมัมภบีรร์เลยสสาหรมับการใชว้คสาวด่า “ครลิสตจมักรนมัตั้นบนแผด่นดลินโลก” พระ
คมัมภบีรร์สอนเราอยด่างชมัดเจนวด่าความเปป็นพลเมมืองของเราอยผด่ในสวรรคร์ และ “เรานมันึ่งดว้วยกมันในสวรรคสถานในพระ
เยซผครลิสตร์” ในบททบีนึ่ 5 ของจดหมายของเขาทบีนึ่สด่งถนงชาวเมมืองเอเฟซมัส เปาโลชบีตั้ใหว้เหร็นอยด่างชมัดแจว้งวด่าพระครลิสตร์
ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจมักรนมัตั้นและเราเปป็นอวมัยวะทมัตั้งหลายแหด่งพระกายของพระองคร์-กระดผกแหด่งกระดผกของ
พระองคร์และเนมืตั้อหนมังแหด่งเนมืตั้อหนมังของพระองคร์

ครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่-ซนนึ่งพระเยซผทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของมมันและซนนึ่งเราเปป็น
อวมัยวะทมัตั้งหลายของมมัน และถผกใหว้บมัพตลิศมาเขว้าในกายนมัตั้นแลว้วโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์-คมือสลินึ่งมบีชบีวลิตฝป่ายสวรรคร์ 
เราเปป็นอวมัยวะทมัตั้งหลายของสลินึ่งมบีชบีวลิตนบีตั้ผด่านทางการอมัศจรรยร์แหด่งการบมังเกลิดฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่เกลิดขนตั้นเมมืนึ่อเราเชมืนึ่อบน
พระเยซผครลิสตร์เจว้าและถผกใหว้บมัพตลิศมาเขว้าในพระกายของพระองคร์ (1 คร. 12:12,13) เราจะศนกษาเรมืนึ่องนบีตั้อยด่าง
ครบถว้วนมากขนตั้นเมมืนึ่อเราไปถนงบททบีนึ่ 12 

การหมันเหไปจากการใชว้คสาตามพระคมัมภบีรร์คมือ การทสาใหว้เกลิดองคร์กรทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่เปป็นตามพระคมัมภบีรร์ 
ประเพณบีตด่าง ๆ ของมนรษยร์ซนนึ่งไมด่เปป็นตามพระคมัมภบีรร์ การแบด่งแยกนลิกาย และรายการทมัตั้งหลายทบีนึ่มนรษยร์สรว้างขนตั้น
โดยสวมใสด่อาภรณร์ของครลิสตจมักรแตด่ไมด่ถมือครองหมัวใจและจลิตใจของครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่

เราอด่านเกบีนึ่ยวกมับครลิสตจมักรทมัตั้งหลายแหด่งแควว้นกาลาเทบีย แหด่งแควว้นเอเชบีย แหด่งแควว้นมาซลิโดเนบีย และ
แหด่งแควว้นยผเดบีย-แตด่ไมด่ใชด่ครลิสตจมักรนมัตั้นแหด่งแควว้นกาลาเทบีย...และมมันไมด่ใชด่ครลิสตจมักรกาลาเทบียนมัตั้น พระวจนะของ
พระเจว้าไมด่ยอมรมับคสากลด่าวเชด่นนมัตั้นเลย มบีคสาสอนผลิดอมันนด่าเกลบียดเยอะมากแพรด่หลายในแผด่นดลินวมันนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับค
รลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ มบีคนหลายกลรด่มทบีนึ่อว้างตมัววด่าเปป็นครลิสตจมักรแทว้นมัตั้น พวกเขาเทศนาวด่าพวก
เขาจะรวมกมันเปป็นเจว้าสาวนมัตั้น และทรกคนทบีนึ่ไมด่เปป็นสมาชลิกของกลรด่มเลร็ก ๆ ของพวกเขากร็จะเปป็น “พวกเพมืนึ่อนเจว้า
บด่าว” พวกเขาไมด่ถมือวด่าคนอมืนึ่น ๆ ตว้องตกนรก แตด่พวกเขาใหว้คนอมืนึ่น ๆ ทรกคนอยผด่รองลงมาในระบบของพระเจว้า
เกบีนึ่ยวกมับสภาวะในอนาคตของผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย

มบีนมักเทศนร์จสานวนมากทบีนึ่สอนวด่าถว้าครณไมด่รมับบมัพตลิศมาโดยคน ๆ หนนนึ่งของกลรด่มของพวกเขา ครณกร็ไมด่เปป็น
ของเจว้าสาวของพระครลิสตร์ (หรมือของครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่) พวกเขาเรบียกรว้องใหว้เหลด่าสมาชลิก
ของตนเชมืนึ่อวด่าทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นของพวกเขาคมือครลิสตจมักรนมัตั้น แตด่คสาสอนเชด่นนมัตั้นเกลิดขนตั้นเนมืนึ่องจากความไมด่รผว้อมันนด่า
เกลบียดเกบีนึ่ยวกมับพระวจนะของพระเจว้า ถว้ามารรว้ายไมด่สามารถทสาใหว้ผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งกลายเปป็นพวกเสรบีนลิยมหรมือ
พวกสมมัยใหมด่นลิยมไดว้ มมันกร็จะพยายามผลมักเขาใหว้เดลินไปในตรอกมมืดบอด ซาตานไมด่สนวด่าคน ๆ หนนนึ่งเทศนา
ยาวนานหรมือเสบียงดมังขนาดไหน ตราบใดทบีนึ่เขาปนคสาสอนผลิดเขว้ากมับการเทศนานมัตั้นและไมด่ยกชผพระเยซผครลิสตร์เจว้า
ใหว้เปป็นศบีรษะของครลิสตจมักร พระผผว้ชด่วยใหว้รอดของกายนมัตั้น พระองคร์ผผว้ไดว้ประทานพระโลหลิตของพระองคร์เพมืนึ่อซมืตั้อค
รลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่

มมันจะเปป็นวมันแสนสรขในชบีวลิตของผผว้รมับใชว้และผผว้สอนบางทด่านเมมืนึ่อพวกเขาเรบียนรผว้อยด่างถด่องแทว้วด่าพระเจว้า



ทรงชด่วยคนบาปทมัตั้งหลายใหว้รอดเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ (อฟ.4:32) พระเจว้าทรงพอพระทมัยยลินึ่งนมักกมับพระบรตร
แหด่งความรมักของพระองคร์ และสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เราทสาเพมืนึ่อเกบียรตลิของบรคคลใดหรมือกลรด่มคนใดเวว้นแตด่พระบรตรของ
พระเจว้ากร็เปป็นบาป

โปรดสมังเกตวด่าผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นถผกเรบียกในลมักษณะใดขณะทบีนึ่เปาโลเขบียน ภายใตว้การดลใจ
ของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์: “...เรบียน ครลิสตจมักรของพระเจว้าซนนึ่งอยผด่ทบีนึ่เมมืองโครลินธร์”-(หมายถนงเหลด่าผผว้ทบีนึ่ถผกเรบียกออก
มา-อวมัยวะทมัตั้งหลายแหด่งพระกายของพระครลิสตร์) มมันเปป็นเพราะฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ของพระเจว้าทบีนึ่
ถผกสด่งลงมาจากสวรรคร์เทด่านมัตั้นทบีนึ่มนรษยร์ทมัตั้งหลายกลายเปป็นเหลด่าสมาชลิกแหด่งทบีนึ่ประชรมของพระเจว้า-ครลิสตจมักรพมันธ
สมัญญาใหมด่

ขณะทบีนึ่เราศนกษาคว้นควว้า เราจะเหร็นวด่าสภาวะของชาวเมมืองโครลินธร์เลวรว้ายอยด่างนด่ากลมัว และแนด่นอนวด่า
คสาพยานของพวกเขาหลายคนนสาความอมับอายและคสาเหยบียดหยามมาสผด่ทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้น แตด่เราตว้องจสาไวว้
เชด่นกมันวด่าในการบมัญชาพวกเขาใหว้จมัดการกมับกรณบีทบีนึ่ตนึ่สาทรามทบีนึ่สรดของทมัตั้งหมด เปาโลกร็ทสาเชด่นนมัตั้นโดยอาศมัยมผล
เหตรตามพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่วด่าจลิตวลิญญาณไดว้รมับความรอดในวมันของพระเยซผเจว้า ชายผผว้นบีตั้ทบีนึ่ไดว้ทสาบาปอมันรว้ายแรงขนาด
นมัตั้นตว้องถผกมอบไวว้แกด่ซาตานเพมืนึ่อการทสาลายเนมืตั้อหนมังเทด่านมัตั้น

“...แกด่คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไดว้รมับการชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์แลว้วในพระเยซผครลิสตร์ ไดว้ถผกเรบียกใหว้เปป็นพวกวลิสรทธลิชน 
ดว้วยกมันกมับบรรดาคนในทรกแหด่งหนทบีนึ่รว้องออกพระนามของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา ทมัตั้งของ
พวกเขาและของพวกเรา” ขว้อเทร็จจรลิงถผกกลด่าวชมัดเจนในทบีนึ่นบีตั้วด่าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทรกคนถผกชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์แลว้ว คสา
วด่า “ถผกชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์แลว้ว” บด่งบอกถนง “ถผกแยกตมัตั้งไวว้แดด่พระเจว้า” และใชว้ไดว้กมับผผว้เชมืนึ่อทรกคน มมันไมด่ไดว้แคด่หมาย
ถนงกระบวนการหนนนึ่งซนนึ่งเกลิดขนตั้นตด่อเนมืนึ่องวมันแลว้ววมันเลด่า แตด่มมันเกบีนึ่ยวขว้องกมับการชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์อยด่างหนนนึ่งทบีนึ่เสรร็จ
สมบผรณร์แลว้ว กลด่าวในแงด่ตสาแหนด่ง ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นถผกชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์แลว้ว มนรษยร์ภายในถผกประทมับตรารมับรองแลว้ว
ดว้วยการแยกออกไวว้แดด่พระเจว้าในพระเยซผครลิสตร์ ในการถผกแยกตมัตั้งไวว้ตด่างหากแดด่พระเจว้า ซนนึ่งตรงขว้ามกมับสภาวะทบีนึ่
ไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่แตด่กด่อนของพวกเขา พระครลิสตร์ทรงถผกทสาใหว้เปป็นการแยกตมัตั้งไวว้แกด่พวกเขาแลว้ว และเพราะวด่า
พวกเขาถผกแยกออกไวว้แดด่พระเจว้าแลว้วในพระเยซผครลิสตร์ พวกเขาจนงเปป็น “พวกวลิสรทธลิชนโดยการทรงเรบียก” วลบี 
“ไดว้ถผกเรบียกใหว้เปป็นพวกวลิสรทธลิชน” ไมด่เพบียงกสาหนดชมืนึ่อนบีตั้ใหว้แกด่พวกเขาเทด่านมัตั้น แตด่บด่งบอกวด่า “เหลด่าวลิสรทธลิชนโดย
การทรงเรบียก”-เหมมือนกมับในพระคสาขว้อแรกทบีนึ่เปาโลพรรณนาถนงตมัวเองวด่าเปป็นอมัครทผตคนหนนนึ่งโดยการทรงเรบียก

ผด่านทางความจรลิงขว้อนบีตั้ของพระเจว้า เปาโลกสาลมังวลิงวอนตด่อหมัวใจและใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบใหว้พลิจารณา
สถานะฝป่ายวลิญญาณของพวกเขาและดสาเนลินชบีวลิตตามนมัตั้น ผผว้เชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วถผกชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์ทมันทบีทบีนึ่
พวกเขารมับความรอด พวกเขาถผกชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์ตมัตั้งแตด่การเรลินึ่มตว้นของพระราชกลิจแหด่งพระครณในจลิตวลิญญาณ
ของพวกเขา: “แตด่โดยพระองคร์พวกทด่านจนงอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่งโดยพระเจว้าทรงถผกตมัตั้งไวว้ใหว้เปป็นสตลิปปัญญา 
และความชอบธรรม และการแยกตมัตั้งไวว้ และการไถด่ถอน สสาหรมับเราทมัตั้งหลาย” (1 คร. 1:30)

พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงเปป็นตมัวแทนในพระราชกลิจนบีตั้: “ผผว้ถผกเลมือกสรรไวว้แลว้วตามการทรงทราบลด่วง
หนว้าของพระเจว้าพระบลิดา โดยทางการชสาระตมัตั้งไวว้ใหว้บรลิสรทธลิธิ์ของพระวลิญญาณ มาสผด่การเชมืนึ่อฟปัง และการประพรม
โดยพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ ขอพระครณและสมันตลิสรขจงเพลินึ่มพผนแกด่พวกทด่านเถลิด” (1 ปต. 1:2)



“เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะเปป็นผผว้รมับใชว้ของพระเยซผครลิสตร์ตด่อพวกคนตด่างชาตลิ โดยรมับใชว้ขด่าวประเสรลิฐของพระเจว้า 
เพมืนึ่อการถวายพวกคนตด่างชาตลินมัตั้นจะไดว้เปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัย โดยถผกแยกตมัตั้งไวว้โดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์” (รม. 
15:16)

“แตด่พวกเราตว้องขอบพระครณพระเจว้าเพราะพวกทด่านอยผด่เสมอ พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ผผว้เปป็นทบีนึ่รมักขององคร์พระ
ผผว้เปป็นเจว้า เพราะวด่าตมัตั้งแตด่เรลินึ่มแรกพระเจว้าไดว้ทรงเลมือกสรรพวกทด่านไวว้ใหว้มาถนงความรอด โดยทบีนึ่พระวลิญญาณทรง
ชสาระตมัตั้งไวว้ใหว้บรลิสรทธลิธิ์ และโดยความเชมืนึ่อแหด่งความจรลิง” (2 ธส. 2:13) 

พระวจนะของพระเจว้าสอนอยด่างชมัดเจนและแนด่นอนเชด่นกมันเรมืนึ่องการชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์แบบตด่อเนมืนึ่อง...เรา
จะตว้องปรารถนานตั้สานมบรลิสรทธลิธิ์แหด่งพระวจนะเพมืนึ่อทบีนึ่เราจะเตลิบโตโดยพระวจนะนมัตั้น เราจะตว้องศนกษาคว้นควว้า และ
โดยการศนกษาคว้นควว้าพระวจนะเราจะเตลิบโตในความเชมืนึ่อและความรผว้-แตด่ในทางตสาแหนด่งเราถผกชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์
ทมันทบีทบีนึ่เราวางใจพระเยซผใหว้เปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดสด่วนตมัวของเรา เราถผกชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์เพราะนตั้สาพระทมัยของ
พระเจว้า: “โดยพระประสงคร์นมัตั้นเอง พวกเราจนงไดว้รมับการทรงชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์ โดยทางการถวายพระกายของพระ
เยซผครลิสตร์เพบียงครมัตั้งเดบียวเทด่านมัตั้น” (ฮบ. 10:10)

เปาโลกสาลมังกลด่าวแกด่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในเมมืองโครลินธร์วด่าพวกเขาถผกแยกตมัตั้งไวว้ตด่างหากแดด่พระเจว้าแลว้ว การ
ชสาระแยกตมัตั้งนบีตั้ไมด่ใชด่การบรรลรในสด่วนของผผว้เชมืนึ่อผด่านทางการดสาเนลินชบีวลิตอมันชอบธรรม แตด่เปป็นความสมัมพมันธร์แบบ
พระเจว้าซนนึ่งพระครณของพระเจว้าเรบียกผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นใหว้เขว้ามาโดยอาศมัยการถวายตมัวของพระเยซผครลิสตร์บนกางเขน
นมัตั้น: “โดยพระประสงคร์นมัตั้นเอง พวกเราจนงไดว้รมับการทรงชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์ โดยทางการถวายพระกายของพระเยซผ
ครลิสตร์เพบียงครมัตั้งเดบียวเทด่านมัตั้น...เหตรฉะนมัตั้น พระเยซผเชด่นกมัน เพมืนึ่อพระองคร์จะทรงชสาระประชากรใหว้บรลิสรทธลิธิ์ดว้วยพระ
โลหลิตของพระองคร์เอง กร็ไดว้ทรงทนทรกขร์ทรมานภายนอกประตผเมมือง” (ฮบ. 10:10; 13:12) 

วลบี “ในพระเยซผครลิสตร์” ชบีตั้ใหว้เหร็นความสมัมพมันธร์ในทางตสาแหนด่งของผผว้เชมืนึ่อวด่าพนนึ่งพาความเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมัน
กมับพระเยซผครลิสตร์ในการเปป็นขนตั้นจากตาย ในภาษาของพระคมัมภบีรร์ ผผว้เชมืนึ่อแทว้ทรกคนถผกตรนงกางเขนกมับพระครลิสตร์ 
ถผกฝปังกมับพระครลิสตร์ ถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นในพระเยซผครลิสตร์เพมืนึ่อเดลินในความใหมด่ของชบีวลิต ตามคสาสอนของเปาโลใน
โคโลสบี 3:3 เราตายไปแลว้ว และชบีวลิตของเราถผกซด่อนไวว้กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า “ในพระเยซผครลิสตร์” แสดงออก
ถนงความเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันฝป่ายวลิญญาณอมันใกลว้ชลิด ซนนึ่งโดยและผด่านทางความเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันนมัตั้นผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย
รด่วมแบด่งปปันชบีวลิตและลมักษณะเฉพาะของพระครลิสตร์ ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายแตกตด่างเพราะวด่าพวกเขาถมือครองลมักษณะ
เฉพาะของพระเจว้า

ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนตว้องไมด่ถผกเปรบียบเทบียบกมับศาสนาอมืนึ่นใดบนแผด่นดลินโลก ความเชมืนึ่อแบบ
ครลิสเตบียนคมือพระครลิสตร์ในทด่านทมัตั้งหลายและทด่านทมัตั้งหลายในพระครลิสตร์ ถผกซด่อนไวว้กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า ดมัง
นมัตั้นภาษาของพระคมัมภบีรร์จนงพรรณนาถนงสภาพและตสาแหนด่งของครลิสเตบียนแทว้คนหนนนึ่งทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว กระทมันึ่ง
ตอนนบีตั้

เนมืนึ่องจากเราอยผด่ “ในพระเยซผครลิสตร์” เราจนงเปป็น “วลิสรทธลิชนทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกเรบียก” เราจะไมด่กลายเปป็น
พวกวลิสรทธลิชน ณ เวลาหรมือสถานทบีนึ่หนนนึ่งในอนาคต แตด่ลผกของพระเจว้าทรกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วและถผกลว้างชสาระใน
พระโลหลิตเปป็นวลิสรทธลิชนคนหนนนึ่งแลว้วตอนนบีตั้ ภาษากรบีกอด่านตรงตมัววด่า “วลิสรทธลิชนทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกเรบียก” ผผว้เชมืนึ่อทรกคน



เปป็นวลิสรทธลิชนเพราะวด่าพวกเขาถผกเรบียกแลว้วโดยพระเจว้า ถผกใหว้บมังเกลิดแลว้วโดยพระเจว้า และถมือครองสภาพของ
พระเจว้า

เนมืนึ่องจากผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเปป็นวลิสรทธลิชน เนมืนึ่องจากผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายถผกชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์แลว้ว พวกเขาจนงตว้อง
รมับผลิดชอบตด่อการดสาเนลินชบีวลิตทบีนึ่สอดคลว้องกมับขว้อเทร็จจรลิงของพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่วด่าพวกเขาถผกแยกออกแลว้วแดด่พระเจว้า 
ผผว้เชมืนึ่อทรกคนควรดสาเนลินชบีวลิตแหด่งความบรลิสรทธลิธิ์ทบีนึ่แทว้จรลิงและความชอบธรรมทบีนึ่แทว้จรลิง ชบีวลิตทบีนึ่เขาถผกเรบียกใหว้เขว้าสผด่
นมัตั้น ชบีวลิตซนนึ่งเขาถมือครองในพระเยซผครลิสตร์ มมันเปป็นพระประสงคร์ของพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ในการชด่วยคนบาป
นมัตั้นใหว้รอด เพมืนึ่อแยกคนบาปนมัตั้นออกจากความชมันึ่วรว้าย เราถผกพาออกมาจากโลกแหด่งความชมันึ่วรว้ายและถผกนสามาไวว้
ในอาณาจมักรแหด่งความชอบธรรมแลว้ว เราถผกพามาจากครอบครมัวของมารรว้ายและถผกวางเขว้าในครอบครมัวของ
พระเจว้าแลว้ว: “พวกทด่านทบีนึ่รมัก บมัดนบีตั้พวกเราเปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า…” (1 ยอหร์น 3:2)

อยด่างไรกร็ตาม การแยกออกจากความชมันึ่วรว้าย (ซนนึ่งพระเจว้าทรงปรารถนาสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อทรกคน) และการ
แยกออกซนนึ่งเปป็นพระประสงคร์ของพระเจว้าสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย จะตว้องถผกเรบียนรผว้จากพระวจนะของพระเจว้า-
พระเจว้าซนนึ่งตรมัสกมับเราผด่านทางพระวจนะของพระองคร์ การแยกออกและชบีวลิตแหด่งความบรลิสรทธลิธิ์ทบีนึ่แทว้จรลิงซนนึ่ง
พระเจว้าทรงปรารถนาสสาหรมับลผก ๆ ของพระองคร์จะตว้องถผกเรบียนรผว้ในทางปฏลิบมัตลิโดยความเชมืนึ่อฟปังอมันจรลิงใจ 
จรลิงจมัง และไมด่เบบีนึ่ยงเบนตด่อนตั้สาพระทมัยของพระเจว้า และความเชมืนึ่อฟปังนบีตั้ถผกทสาใหว้เปป็นจรลิงไดว้โดยฤทธลิธิ์เดชของพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เทด่านมัตั้น: “เพราะพระเจว้าไมด่ไดว้ทรงเรบียกพวกเราใหว้มาสผด่ความลามก แตด่ใหว้มาสผด่ความบรลิสรทธลิธิ์” (1 
ธส. 4:7)

“ขอโปรดชสาระพวกเขาใหว้บรลิสรทธลิธิ์โดยทางความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง
พระองคร์ทรงสด่งขว้าพระองคร์เขว้ามาในโลกแลว้วฉมันใด ขว้าพระองคร์กร็สด่งพวกเขาเขว้าไปในโลกแลว้วฉมันนมัตั้น และเพราะ
เหร็นแกด่พวกเขา ขว้าพระองคร์จนงแยกตมัวของขว้าพระองคร์ไวว้ เพมืนึ่อพวกเขาจะรมับการทรงชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์โดยทาง
ความจรลิงดว้วย” (ยอหร์น 17:17-19)

“จงตลิดตามความสงบสรขกมับคนทมัตั้งปวง และความบรลิสรทธลิธิ์ ซนนึ่งโดยปราศจากสลินึ่งเหลด่านบีตั้ไมด่มบีมนรษยร์คนใด
จะไดว้เหร็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” (ฮบ. 12:14)

“เพราะวด่าถว้าพวกทด่านดสาเนลินชบีวลิตตามเนมืตั้อหนมัง พวกทด่านจะตว้องตาย แตด่ถว้าพวกทด่านโดยทางพระ
วลิญญาณไดว้ทสาลายกลิจการทมัตั้งหลายของรด่างกายเสบีย พวกทด่านกร็จะดสารงชบีวลิตไดว้” (รม. 8:13) 

“แลว้วขว้าพเจว้าขอบอกอยด่างนบีตั้วด่า จงดสาเนลินชบีวลิตในพระวลิญญาณ และพวกทด่านจะไมด่สนองตมัณหาของเนมืตั้อ
หนมัง เพราะวด่าเนมืตั้อหนมังมบีตมัณหาตด่อสผว้พระวลิญญาณ และพระวลิญญาณกร็ตด่อสผว้เนมืตั้อหนมัง และทมัตั้งสองฝป่ายนบีตั้อยผด่ตรงกมัน
ขว้ามกมัน ดมังนมัตั้นพวกทด่านจนงกระทสาบรรดาสลินึ่งทบีนึ่พวกทด่านปรารถนากระทสาไมด่ไดว้ แตด่ถว้าพระวลิญญาณทรงนสาพวก
ทด่าน พวกทด่านกร็ไมด่อยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิ บมัดนบีตั้การงานทมัตั้งหลายของเนมืตั้อหนมังนมัตั้นกร็ปรากฏแลว้ว ซนนึ่งคมือสลินึ่งเหลด่านบีตั้ 
การเลด่นชผว้ การลด่วงประเวณบี การโสโครก การลามก การนมับถมือรผปเคารพ การใชว้เวทมนตรร์ การเกลบียดชมังกมัน การ
วลิวาทกมัน การอลิจฉารลิษยากมัน การโกรธกมัน การทรด่มเถบียงกมัน การไมด่ลงรอยกมัน การถมือความเหร็นของตนเปป็นใหญด่ 
การอลิจฉากมัน การฆาตกรรม การเมาเหลว้า การสสามะเลเทเมา และการอมืนึ่น ๆ ในทสานองนบีตั้ ซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้เตมือน
ทด่านทมัตั้งหลายเกบีนึ่ยวกมับพวกมมันกด่อนหนว้านบีตั้แลว้ว เหมมือนอยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้เตมือนพวกทด่านในอดบีตทบีนึ่ผด่านมาวด่า คนทมัตั้ง



หลายทบีนึ่กระทสาบรรดาสลินึ่งเหลด่านมัตั้นจะไมด่ไดว้รมับอาณาจมักรของพระเจว้าเปป็นมรดก แตด่ผลของพระวลิญญาณนมัตั้นคมือ 
ความรมัก ความปลาบปลมืตั้มใจ สมันตลิสรข ความอดกลมัตั้นใจ ความอด่อนโยน ความดบี ความเชมืนึ่อ ความสรภาพอด่อนนว้อม 
การรผว้จมักบมังคมับตน เรมืนึ่องสลินึ่งเหลด่านบีตั้ไมด่มบีพระราชบมัญญมัตลิหว้ามไวว้เลย และคนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นของพระครลิสตร์ไดว้ตรนงเนมืตั้อ
หนมังไวว้ทบีนึ่กางเขนเสบียแลว้ว พรว้อมกมับความอยากตด่าง ๆ และบรรดาตมัณหา ถว้าพวกเราดสารงชบีวลิตอยผด่ในพระ
วลิญญาณ กร็ใหว้พวกเราดสาเนลินในพระวลิญญาณดว้วย” (กท. 5:16-25)

การทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายดสาเนลินตามเนมืตั้อหนมังและบด่มเพาะมลิตรภาพกมับโลกคมือ การยอมจสานนตด่ออลิทธลิพลของ
เนมืตั้อหนมังและโลก ซนนึ่งทสาใหว้ความเปป็นพมันธมลิตรกมับพระครลิสตร์ของเราอด่อนแอลงและไมด่ยอมรมับการทรงเรบียกจาก
พระเจว้าของเราในฐานะวลิสรทธลิชนทมัตั้งหลาย การทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายแสดงออกถนงความสมัมพมันธร์ใดกมับโลก เนมืตั้อหนมัง 
และสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกยมืนึ่นเสนอใหว้โดยโลก เทด่ากมับเปป็นการปฏลิเสธโดยการกระทสาของเราความสมัมพมันธร์แบบ
พระเจว้าของเรากมับพระครลิสตร์ และจะทสาใหว้เราตว้องทนการสผญเสบียสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของเรา-นมันึ่นกร็คมือ
ชบีวลิตอมันบรลิบผรณร์ สมันตลิสรขอมันบรลิบผรณร์ และความชมืนึ่นชมยลินดบีทบีนึ่ไมด่อาจพรรณนาไดว้และเปปีปั่ยมสงด่าราศบี โดยการ
ประพฤตลิเชด่นนมัตั้นเรากร็จะตว้องทนการสผญเสบียบสาเหนร็จทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์เชด่นกมัน มมันเปป็นอภลิสลิทธลิธิ์อมัน
ยลินึ่งใหญด่และเปปีปั่ยมสงด่าราศบีในการเปป็นผผว้เชมืนึ่อ, “วลิสรทธลิชนโดยการทรงเรบียก”-แตด่มมันเปป็นความรมับผลิดชอบอมันหนมัก
หนาสาหมัสเชด่นกมัน เราเปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า เราเปป็นผผว้แทนของพระองคร์บนแผด่นดลินโลก และถว้าเรายมืน
อยผด่ในทางของพวกคนบาปและนมันึ่งอยผด่ในทบีนึ่นมันึ่งของพวกคนเยาะเยว้ย เรากร็จะตว้องทนการสผญเสบีย-บนโลกนบีตั้และใน
เมมืองสวรรคร์ ไมด่ใชด่การสผญเสบียจลิตวลิญญาณของเรา แตด่เปป็นการสผญเสบียความชมืนึ่นชมยลินดบีฝป่ายวลิญญาณบนโลกนบีตั้ 
และสผญเสบียบสาเหนร็จนลิรมันดรร์เมมืนึ่อสลิตั้นสรดการเดลินทางของชบีวลิต

“...ไดว้ถผกเรบียกใหว้เปป็นพวกวลิสรทธลิชน ดว้วยกมันกมับบรรดาคนในทรกแหด่งหนทบีนึ่รว้องออกพระนามของพระเยซผ
ครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา ทมัตั้งของพวกเขาและของพวกเรา” สด่วนทว้ายของพระคสาขว้อนบีตั้จะตว้องถผกเชมืนึ่อม
โยงอยด่างใกลว้ชลิดกมับอนรประโยคทบีนึ่มากด่อนหนว้า ทรกคนทบีนึ่รว้องออกพระนามขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากร็ “ถผกชสาระใหว้
บรลิสรทธลิธิ์” และ “ถผกเรบียกใหว้เปป็นวลิสรทธลิชน” และทรกคนทบีนึ่รว้องออกพระนามของพระเยซผครลิสตร์เจว้ากร็ยอมรมับสลิทธลิ
อสานาจของพระองคร์ในฐานะองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายถนงผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในเมมืองโครลินธร์เทด่านมัตั้น คสาสอนนบีตั้
ใชว้ไดว้กมับผผว้เชมืนึ่อทรกคนในครลิสตจมักรทรกแหด่งหน (โปรดตมัตั้งใจอด่าน 1 โครลินธร์ 4:17; 7:17; 11:16; และ 14:33) 

การรว้องออกพระนามขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าคมือการกราบลงตด่อสลิทธลิอสานาจแบบพระเจว้าของพระองคร์ 
การใชว้คสาวด่า “รว้องออกพระนามขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” (ในพระคมัมภบีรร์) บด่งบอกถนงการนมมัสการและการนบนอบ
แบบถด่อมใจ ชมืนึ่อเรบียกเตร็ม ๆ “พระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” ถผกใชว้สบีนึ่ครมัตั้งในสลิบขว้อแรกของบททบีนึ่เราศนกษากมัน
อยผด่ และในรผปของ “พระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” ในขว้อ 2 และ 9 นบีนึ่เปป็นสลินึ่งสสาคมัญมากในการ
เกรลินึ่นนสาของจดหมายฝากฉบมับหนนนึ่งทบีนึ่เขบียนถนงครลิสตจมักรแหด่งหนนนึ่งซนนึ่งในครลิสตจมักรนมัตั้นสลิทธลิอสานาจของพระครลิสตร์ใน
ขณะนมัตั้นถผกเพลิกเฉยและถผกปปัดทลิตั้งเสบียสด่วนใหญด่

ครณจะสมังเกตเหร็นวด่าเปาโลใชว้คสาสรรพนามแสดงความเปป็นเจว้าของรผปพหผพจนร์ “ของพวกเรา” ขว้อเทร็จ
จรลิงทบีนึ่วด่าเขาใชว้คสาพหผพจนร์นบีตั้มบีความสสาคมัญดว้วยเหตรผลสองประการ:

ประการแรก-เพราะความกรรณาและความรมักอมันนรด่มนวลแหด่งใจของเขา เขาถมือวด่าตมัวเองเปป็นพวก



เดบียวกมันกมับผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ เพราะวด่าพวกเขาเปป็นผผว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อของเขา
ประการทบีนึ่สอง-มมันใหว้การบอกเปป็นนมัยถนงการแตกแยกตด่าง ๆ ในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์และคสาเตมือนสตลิ

แบบเปป็นนมัยใหว้มาสผด่ความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน เปาโลปรารถนาความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมันในครลิสตจมักรซนนึ่ง
ประกอบดว้วยลผกทมัตั้งหลายของเขาเองในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

มมันเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่นด่าสนใจและมบีครณคด่าฝป่ายวลิญญาณอยด่างลนกซนตั้งทบีนึ่สรดทบีนึ่เปาโลเชมืนึ่อมโยงขด่าวสารของจดหมาย
ฝากฉบมับนบีตั้กมับขอบเขตทมัตั้งหมดของการประกาศตมัวเปป็นครลิสเตบียน ขด่าวสารทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไดว้ประทานแกด่
เปาโลใน 1 โครลินธร์ กร็ใชว้ไดว้กมับผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายวมันนบีตั้ในหลาย ๆ ดว้าน

ขว้อ 3: “ขอพระครณและสมันตลิสรขจากพระเจว้าพระบลิดาของพวกเราและจากพระเยซผครลิสตร์เจว้า จงดสารง
อยผด่กมับทด่านทมัตั้งหลายเถลิด”

ถว้อยคสาทมักทายเหลด่านบีตั้ถผกใชว้โดยเปาโลในจดหมายฝากทรกฉบมับของเขา โดยยกเวว้น 1 เธสะโลนลิกา ทบีนึ่เขา
กลด่าววด่า “ขอใหว้พระครณและสมันตลิสรข...ดสารงอยผด่กมับทด่านทมัตั้งหลายเถลิด” ใน 1 ทลิโมธบี เขาเสรลิมวด่า “พระเมตตา” 
พระครณคมือ ความโปรดปรานของพระเจว้าทบีนึ่มบีตด่อมนรษยร์ ซนนึ่งใหว้เปลด่า ไมด่พนนึ่งครณความดบี ไมด่พนนึ่งการกระทสา แกด่คน
เหลด่านมัตั้นทบีนึ่ตอบรมับตด่อพระครณของพระเจว้า สมันตลิสรขคมือผลลมัพธร์ พระครณของพระเจว้านสาสมันตลิสรขมาสผด่หมัวใจ พระครณ
และสมันตลิสรขมาอยด่างเทด่าเทบียมกมันจากพระบลิดาและจากพระเยซผเจว้า พระบรตรแหด่งความรมักของพระเจว้า ขว้อเทร็จ
จรลิงทบีนึ่วด่าพระครณมาจากพระเจว้าพระบลิดาและพระเยซผครลิสตร์เจว้ากร็เปป็นคสาพยานของพระเจว้าทบีนึ่แนด่ชมัดทบีนึ่รมับรองความ
เปป็นพระเจว้าของพระครลิสตร์

ขว้อ 4: “ขว้าพเจว้าขอบพระครณพระเจว้าของขว้าพเจว้าเสมอเพมืนึ่อพวกทด่าน เพราะพระครณของพระเจว้าซนนึ่ง
ประทานแกด่พวกทด่านโดยทางพระเยซผครลิสตร์”

หลมังจากการกลด่าวถนงผผว้รมับและคสาทมักทายแลว้ว เปาโลไมด่กลด่าวถนงเรมืนึ่องเหลด่านมัตั้นทบีนึ่รว้ายแรงในทมันทบี แตด่ทรก
สลินึ่งทบีนึ่เขาสามารถพบคสาสรรเสรลิญและคสาขอบพระครณไดว้กร็ตว้องมากด่อน พวกเขาเปป็นลผกทมัตั้งหลายของเขาเองใน
ความเชมืนึ่อนมัตั้นมลิใชด่หรมือ? เขากลด่าววด่าเขาขอบพระครณพระเจว้าเสมอ “เพราะพระครณของพระเจว้าซนนึ่งประทานแกด่
พวกทด่านโดยทางพระเยซผครลิสตร์” ทบีนึ่วด่าเปาโลควรเขบียนเชด่นนมัตั้นถนงครลิสตจมักรนมัตั้นในเมมืองโครลินธร์กร็อาจเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่
ชวนประหลาดใจสสาหรมับบางคน ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในเมมืองโครลินธร์กสาลมังทนทรกขร์อยด่างหนมักเพราะปปัญญาฝป่ายเนมืตั้อ
หนมังและความเปป็นแบบโลก และมมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์กสาลมังแตกแถวอยด่างรว้ายแรง-
แตด่โอกาสทบีนึ่ทสาใหว้เปาโลขอบพระครณไดว้กร็คมือ พระครณของพระเจว้าซนนึ่งถผกประทานใหว้แกด่พวกเขาเพราะครณความดบี
ของพระเยซผครลิสตร์ ความชมันึ่วรว้ายเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ผรดขนตั้นทด่ามกลางชาวเมมืองโครลินธร์ไมด่ไดว้ทสาใหว้เปาโลละสายตาไปจาก
ผลกระทบเหลด่านมัตั้นของพระครณของพระเจว้าในพวกเขา เปาโลไมด่ไดว้แคด่กสาลมังพผดถนงพระครณทบีนึ่ไดว้นสาความรอดมาสผด่
ใจของพวกเขาเทด่านมัตั้น เขากสาลมังอว้างอลิงถนงการกระทสากลิจอมันเตร็มเปปีปั่ยมยลินึ่งขนตั้นแหด่งพระครณของพระเจว้าในชบีวลิตฝป่าย
โลกของทบีนึ่ประชรมนมัตั้นแหด่งผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเชด่นกมัน คสาบรพบททบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้คมือ เพรบี ซนนึ่งจรลิง ๆ แลว้วคมือ “เกบีนึ่ยวกมับ” 
และมบีความหมายวด่า “เพมืนึ่อ” มมันสมืนึ่อถนงการใหว้ความสนใจในสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงหรมือสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่มากด่อน
หนว้า ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธมือยผด่ “ในพระเยซผครลิสตร์” และเปาโลกร็ขอบพระครณในใจของเขาทบีนึ่พวกเขาไดว้รมับ
ความรอดแลว้ว ทมัตั้ง ๆ ทบีนึ่พวกเขามบีความอด่อนแอและขว้อบกพรด่องหลายอยด่างซนนึ่งเกบีนึ่ยวขว้องกมับหนว้าทบีนึ่ตด่าง ๆ ของ



พวกเขาตด่อพระเจว้า เปาโลกร็ขอบพระครณทบีนึ่พวกเขาอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์
ตสาแหนด่งของผผว้เชมืนึ่อในพระครณคมือผลลมัพธร์ของพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระครลิสตร์และถผกเขว้าอยด่าง

เตร็มทบีนึ่ทมันทบีทบีนึ่เรารมับพระครลิสตร์โดยความเชมืนึ่อ ทมันทบีทบีนึ่เราเชมืนึ่อ เรากร็กลายเปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า การปรมับ
โทษถผกยกออกไปแลว้ว เราถผกไถด่แลว้ว และชมืนึ่อของเราถผกใสด่ไวว้ในหนมังสมือแหด่งชบีวลิตของพระเมษโปดกแลว้ว ชมันึ่วเสบีตั้ยว
วลินาทบีทบีนึ่คนใดเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผและใหว้ความไวว้วางใจของตนอยผด่ในพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่ง
ออกของพระเยซผ เขากร็ไดว้รมับการไถด่เทด่าทบีนึ่เขาจะถผกไถด่ไดว้ เมมืนึ่อนมัตั้นเขากร็เปป็นลผกคนหนนนึ่งของพระเจว้ามากเทด่ากมับทบีนึ่
เขาจะเปป็นไดว้ อยด่างไรกร็ตาม ในฐานะเปป็นทารกแรกเกลิด เราไดว้รมับคสาบมัญชาใหว้ปรารถนานตั้สานมบรลิสรทธลิธิ์แหด่งพระ
วจนะ เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะเตลิบโตขนตั้น เราไดว้รมับบมัญชาใหว้กระทสากลิจความรอดของเราเองออกมาดว้วยความกลมัวและตมัวสมันึ่น
และใหว้ถวายรด่างกายของเราเปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิตแดด่พระเจว้าและอวมัยวะของเราเปป็นเครมืนึ่องมมือแหด่งความชอบ
ธรรม ในการทสาเชด่นนมัตั้น เรากร็เรลินึ่มเขว้มแขร็งขนตั้นในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า แตด่การเรลินึ่มเขว้มแขร็งขนตั้นกร็ไมด่ทสาใหว้เราถผกไถด่ดบีกวด่า
เดลิม เพราะวด่าเมมืนึ่อพระเยซผทรงไถด่เรา การไถด่นมัตั้นกร็ถผกกระทสาอยด่างสมบผรณร์แบบแลว้วและเราถผกไถด่อยด่างครบ
บรลิบผรณร์พอ ๆ กมับทบีนึ่เราจะถผกไถด่ไดว้ เมมืนึ่อคนใดรมับความรอด เขากร็เปป็นเพบียงทารกคนหนนนึ่งในพระครลิสตร์-และเดร็ก
ทารกปกตลิกร็เตลิบโตและมบีพมัฒนาการ นบีนึ่ควรเปป็นจรลิงเชด่นกมันในชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ อยด่างไรกร็ตาม ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่อด่อนแอ
ทบีนึ่สรด ทบีนึ่จลิจิ๊บจจ๊อยทบีนึ่สรด ทบีนึ่รผว้นว้อย อด่อนกสาลมัง ไมด่โดดเดด่นทบีนึ่สรดกร็มบีความสมัมพมันธร์ในพระครณแบบเดบียวกมันกมับวลิสรทธลิชนทบีนึ่
โดดเดด่นทบีนึ่สรดในครลิสตจมักร

เราไมด่เตลิบโตเขว้าสผด่ความรอด เราไมด่เตลิบโตเขว้าสผด่ครอบครมัวของพระเจว้า เราถผกใหว้บมังเกลิดทมันทบีเขว้าใน
ครอบครมัวของพระเจว้า...เราไดว้รมับความรอดทมันทบี ความรอดไมด่ใชด่กระบวนการหนนนึ่ง เรารมับความรอดโดยพระครณ
ของพระเจว้าผด่านทางความเชมืนึ่อ และความรอดไมด่ไดว้เกลิดจากตมัวเราเอง- “ไมด่ใชด่โดยการกระทสาใด ๆ เกรงวด่าคน
หนนนึ่งคนใดจะอวดไดว้ เพราะวด่าพวกเราเปป็นฝปีพระหมัตถร์ของพระองคร์ ทบีนึ่ถผกสรว้างขนตั้นในพระเยซผครลิสตร์…” เราถผกใหว้
บมังเกลิดโดยพระเจว้า การไถด่เปป็นผลงานของพระเจว้า ไมด่ขนตั้นกมับความสามารถหรมือการงานใดของมนรษยร์เลย ผผว้เชมืนึ่อ
เหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง พวกเขามบีการแบด่งแยก บางคนเจร็บปป่วย บางคนอด่อนกสาลมัง และบางคนกร็
ตายไปแลว้ว แตด่เปาโลขอบครณพระเจว้าสสาหรมับพระครณของพระเจว้า ซนนึ่งไดว้ประทานใหว้แกด่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโค
รลินธร์โดยพระเยซผครลิสตร์

ขว้อ 5: “วด่าในทรกสลินึ่งทรกอยด่างพวกทด่านไดว้รมับความบรลิบผรณร์โดยทางพระองคร์ ในการพผดทรกอยด่างและใน
บรรดาความรผว้”

เมมืนึ่อเขบียนถนงผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่เมมืองฟปีลลิปปปี เปาโลขอบครณพระเจว้าสสาหรมับการรด่วมสามมัคคบีธรรมของพวก
เขาในขด่าวประเสรลิฐ เมมืนึ่อเขบียนถนงผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโคโลสบี เขาขอบครณพระเจว้าสสาหรมับความเชมืนึ่อ
ของพวกเขาและความรมักของพวกเขา เมมืนึ่อเขบียนถนงผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในเมมืองเธสะโลนลิกา เขาขอบครณพระเจว้า
สสาหรมับความเชมืนึ่อของพวกเขา การทสางานหนมักแหด่งความรมัก ความอดทน และความหวมังของพวกเขา

ขว้อ 5 ในทบีนึ่นบีตั้เปป็นการตด่อเนมืนึ่องของคสาขอบพระครณแดด่พระเจว้าสสาหรมับพระราชกลิจแหด่งพระครณในครลิสต
จมักรชาวเมมืองโครลินธร์ มบีความบรลิบผรณร์ของจรลิงทบีนึ่พระเจว้าประทานใหว้ในวลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้อง
กมับ “การพผด” ของพวกเขาและการแสดงออกของพวกเขาใน “บรรดาความรผว้” ถนงแมว้วด่าสองสลินึ่งนบีตั้เปป็นทบีนึ่นมับถมือ



อยด่างมากในทด่ามกลางชาวกรบีก ดผเหมมือนวด่าเปาโลกสาลมังบอกเปป็นนมัยวด่าในครลิสตจมักรนมัตั้นสองสลินึ่งนบีตั้กลมับเปป็นเครมืนึ่อง
กบีดขวางและภมัยอมันตรายตด่อสภาพฝป่ายวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ เหร็นไดว้ชมัดวด่าความสามารถอมัน
ไมด่ธรรมดาของพวกเขาในการพผดและความรผว้ทบีนึ่ไมด่ธรรมดาของพวกเขาไมด่ไดว้สด่งผลดบีตด่อพวกเขาในเรมืนึ่องฝป่าย
วลิญญาณทมัตั้งหลายเลย (โปรดตมัตั้งใจศนกษาคว้นควว้า 1 โครลินธร์ 1:20,22,26; 2:12,13; 13:1,2,8; 14:37)

ความบรลิบผรณร์ทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในทบีนึ่นบีตั้เปป็นเรมืนึ่องฝป่ายวลิญญาณอยด่างแนด่นอน ผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมัตั้นไดว้รมับ
ความบรลิบผรณร์ “ในพระองคร์” และความบรลิบผรณร์นมัตั้นกร็เกบีนึ่ยวขว้องกมับการพผดและความรผว้ แตด่ดผเหมมือนวด่า พวกเขา
กสาลมังใหว้ความสสาคมัญกมับ “การพผด” มากกวด่า “ความรผว้” การพผดคมือการแสดงออกภายนอก (ตรงตมัวคมือ การพผด, 
การปราศรมัย); ความรผว้คมือความเขว้าใจภายในเกบีนึ่ยวกมับความจรลิงนมัตั้น มมันเปป็นไปไดว้อยด่างยลินึ่งทบีนึ่ผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งจะ
เกด่งกาจเหนมือธรรมดาในการพผด และยมังไมด่ใหว้ความสสาคมัญกมับความจรลิงอยด่างทบีนึ่เขาควรใหว้ โดยไมด่มบีความรผว้ทบีนึ่เขา
ควรมบีเพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐอมันครบถว้วนหรมือใหว้อาหารฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่ครบทรกหมผด่แกด่ครลิสตจมักร

ขว้อ 6: “เหมมือนกมับทบีนึ่คสาพยานของพระครลิสตร์นมัตั้นไดว้รมับการยมืนยมันในพวกทด่านแลว้ว”
การทบีนึ่คสาพยานของพระครลิสตร์ไดว้รมับการยมืนยมันในผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์แลว้วนด่าจะเปป็น

ในของประทานเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พวกเขาสสาแดงออกเชด่นเดบียวกมับในทมัศนคตลิของพวกเขาทบีนึ่มบีตด่อการเสดร็จกลมับมาของ
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเพมืนึ่อมารมับลผก ๆ ของพระองคร์ เหลด่าผผว้รผว้ภาษากรบีกบอกเราวด่าคสากรลิยา “ยมืนยมัน” ทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้
เปป็นคสาเทคนลิคในกฎหมายการคว้าของกรบีก และบด่งบอกถนงการรมับประกมันหรมือการรมับรองเรมืนึ่องชมืนึ่อเสบียง ดมังนมัตั้น
ความหมายตรงนบีตั้อาจเปป็นวด่าผลกระทบเหลด่านบีตั้ทบีนึ่ถผกแสดงออกในผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ คมือการรมับประกมัน
หรมือการรมับรองความจรลิงแทว้ของขด่าวสารนมัตั้นทบีนึ่พวกเขาไดว้ยลินผด่านทางอมัครทผตเปาโลแลว้ว ซนนึ่งขด่าวสารนมัตั้นพวกเขา
รมับไวว้แลว้ว จนงกลายเปป็นผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย

“พวกเราจะรอดพว้นไปอยด่างไรไดว้ ถว้าพวกเราละเลยความรอดอมันยลินึ่งใหญด่เหลมือเกลินนมัตั้น ซนนึ่งในตอนแรกไดว้
เรลินึ่มถผกกลด่าวถนงโดยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และไดว้ถผกยมืนยมันแกด่พวกเราโดยคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ยลินพระองคร์” (ฮบ. 2:3) 

“เพราะคนเหลด่านมัตั้นเองไดว้รายงานเกบีนึ่ยวกมับพวกเราวด่า การทบีนึ่พวกเราไดว้เขว้ามาหาพวกทด่านนมัตั้นเปป็นแบบ
ไหน และการทบีนึ่พวกทด่านไดว้หมันมาหาพระเจว้าจากการไหวว้บรรดารผปเคารพ เพมืนึ่อรมับใชว้พระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่
และเทบีนึ่ยงแทว้เปป็นอยด่างไร และเพมืนึ่อรอคอยพระบรตรของพระองคร์จากสวรรคร์ ผผว้ซนนึ่งพระองคร์ทรงใหว้เปป็นขนตั้นมาจาก
ความตาย คมือพระเยซผ ซนนึ่งไดว้ทรงชด่วยพวกเราใหว้พว้นจากพระอาชญาทบีนึ่จะมบีมาภายหนว้านมัตั้น” (1 ธส. 1:9,10)

“เมมืนึ่อพระองคร์จะเสดร็จมาเพมืนึ่อรมับสงด่าราศบีในพวกวลิสรทธลิชนของพระองคร์ และเพมืนึ่อใหว้เปป็นทบีนึ่ชมืนึ่นชมในคนทมัตั้ง
ปวงทบีนึ่เชมืนึ่อ (เพราะคสาพยานของพวกเราในทด่ามกลางพวกทด่านไดว้ถผกเชมืนึ่อแลว้ว) ในวมันนมัตั้น” (2 ธส. 1:10)

ในบททบีนึ่สลิบหว้าของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ของเราเปาโลเปป็นพยานรมับรองวด่า “ยลินึ่งกวด่านบีตั้ พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย 
ขว้าพเจว้าประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่พวกทด่านซนนึ่งขว้าพเจว้าเคยประกาศแกด่พวกทด่านแลว้ว ซนนึ่งพวกทด่านไดว้ยอมรมับไวว้
ดว้วย และในขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นพวกทด่านตมัตั้งมมันึ่นคงอยผด่ โดยขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นพวกทด่านไดว้รมับความรอดดว้วย ถว้าพวก
ทด่านระลนกอยผด่เสมอถนงสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้ประกาศไวว้แกด่พวกทด่านนมัตั้น เวว้นเสบียแตด่พวกทด่านไดว้เชมืนึ่ออยด่างไรว้ประโยชนร์ 
ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าไดว้มอบแกด่พวกทด่านเปป็นอมันดมับแรกคมือสลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้ารมับไวว้นมัตั้นดว้วย วด่าพระครลิสตร์ไดว้ทรงวาย
พระชนมร์เพมืนึ่อบาปของเราทมัตั้งหลาย ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์ และพระองคร์ไดว้ทรงถผกฝปังไวว้ และพระองคร์ไดว้ทรง



เปป็นขนตั้นมาใหมด่ในวมันทบีนึ่สามตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์ และพระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยเคฟาส จากนมัตั้นโดยสลิบสองคน
นมัตั้น หลมังจากนมัตั้น พระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยพวกพบีนึ่นว้องมากกวด่าหว้ารว้อยคนในคราวเดบียว ซนนึ่งสด่วนมากยมังคงอยผด่จนถนง
ทรกวมันนบีตั้ แตด่บางคนกร็ลด่วงหลมับไปแลว้ว หลมังจากนมัตั้น พระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยยากอบ จากนมัตั้นโดยอมัครทผตทมัตั้งหมด 
และในทบีนึ่สรดพระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยขว้าพเจว้าดว้วย เหมมือนคนหนนนึ่งทบีนึ่คลอดกด่อนกสาหนด” (1 คร. 15:1-8)

เปาโลไมด่ไดว้นสาเสนอขด่าวประเสรลิฐแกด่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นดว้วยความเปป็นเลลิศของคสาพผดหรมือสตลิ
ปปัญญา เขากลด่าววด่า “เพราะวด่าขว้าพเจว้าตมัตั้งใจไวว้วด่าจะไมด่รผว้สลินึ่งใด ๆ ในทด่ามกลางพวกทด่านเลย เวว้นแตด่พระเยซผ
ครลิสตร์ และการทบีนึ่พระองคร์ทรงถผกตรนงทบีนึ่กางเขน” (1 คร. 2:2) คสาพผดของเขาและการเทศนาของเขาไมด่ใชด่ดว้วย
ถว้อยคสาอมันลด่อลวงแหด่งปปัญญาของมนรษยร์ แตด่ในการสสาแดงออกของพระวลิญญาณและฤทธลิธิ์เดช-และเราทราบวด่า
ขด่าวประเสรลิฐเปป็น “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้าไปสผด่ความรอดแกด่ทรกคนทบีนึ่เชมืนึ่อ”

ขว้อ 7: “จนพวกทด่านมลิไดว้ขาดของประทานใด ๆ เลย โดยรอคอยการเสดร็จมาของพระเยซผครลิสตร์องคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา”

ทมัศนคตลิของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์เกบีนึ่ยวกมับการเสดร็จกลมับมาของพระเยซผเจว้าคมือ
สมัญญาณทบีนึ่แนด่นอนวด่าพวกเขาไดว้บมังเกลิดใหมด่แลว้วอยด่างแทว้จรลิง ในขว้อพระคสาตอนนบีตั้ของเราคสากรลิยาในภาษากรบีก
(ซนนึ่งแปลเปป็น “come behind”) บด่งบอกถนง “การขาด” “ของประทาน” นมัตั้น (ของประทานแหด่งพระครณ) คมือ
คสา ๆ หนนนึ่งทบีนึ่ถผกใชว้อยด่างชมัดเจนในทบีนึ่นบีตั้สสาหรมับสลินึ่งฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งปวงทบีนึ่ถผกประทานใหว้ นมันึ่นคมือ ชาวเมมืองโครลินธร์
เหลด่านมัตั้นไดว้รมับของประทานมากมาย พวกเขาไมด่ไดว้ขาดในของประทานใดเลย พระครณไดว้โปรดประทานแกด่พวก
เขาของประทานอมันเหนมือธรรมดาทมัตั้งหลายในทรกระยะของการดสาเนลินชบีวลิตและการเปป็นพยานฝป่ายวลิญญาณ

คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “รอคอย” สมืนึ่อถนงการคาดหวมังดว้วยใจจดจด่อ ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านบีตั้กสาลมังคาดหวมังพระเยซผ
วด่าจะเสดร็จมาไดว้ทรกเมมืนึ่อ และคสาวด่า “การเสดร็จมา” มบีความหมายตรงตมัววด่า “การเอาสลินึ่งปกคลรมออกหรมือการเอา
ผว้าคลรมหนว้าออก” พวกเขากสาลมังตมัตั้งตาคอยการเสดร็จกลมับมาขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเพมืนึ่อมารมับเหลด่าวลิสรทธลิชนของ
พระองคร์ไปอยผด่กมับพระองคร์เองในการรมับขนตั้นไปนมัตั้น เปาโลไดว้สอนชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นแลว้วเกบีนึ่ยวกมับวมันเปปีปั่ยม
สงด่าราศบีนมัตั้นเมมืนึ่อพระเยซผจะทรงลอยลงมาจากสวรรคร์พรว้อมดว้วยเสบียงกผด่กว้องและพรว้อมดว้วยเสบียงของอมัครเทวทผต 
บรรดาคนทบีนึ่ตายแลว้วในพระครลิสตร์จะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นโดยไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่า และเราทบีนึ่ยมังมบีชบีวลิตอยผด่จะถผกเปลบีนึ่ยนแปลง 
และเราทมัตั้งสองพวกจะถผกรมับขนตั้นไปในหมผด่เมฆดว้วยกมันเพมืนึ่อไปพบกมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในฟฟ้าอากาศ และผผว้เชมืนึ่อเหลด่า
นมัตั้นในเมมืองโครลินธร์กสาลมังคาดหวมังการเปปิดเผยนมัตั้น การเอาผว้าคลรมหนว้าออกนมัตั้น วด่ามาถนงไดว้ทรกเมมืนึ่อ

คนใดทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อในการเสดร็จมาครมัตั้งทบีนึ่สองของพระเยซผครลิสตร์กร็ไมด่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะเปป็นพยานรมับรองวด่าเขาไดว้รมับ
ความรอดแลว้ว เราถผกสอนอยด่างชมัดเจนในพระวจนะของพระเจว้าวด่าผผว้เชมืนึ่อทรกคนกสาลมังคาดหวมังพระเยซผ เรามบีขว้อ
พลิสผจนร์ในจดหมายของเปาโลทบีนึ่สด่งถนงทลิตมัส:

“เพราะวด่าพระครณของพระเจว้าทบีนึ่นสาความรอดมาไดว้ปรากฏแกด่คนทมัตั้งปวงแลว้ว โดยสอนพวกเราวด่า โดย
การละทลิตั้งการอธรรมและตมัณหาตด่าง ๆ ฝป่ายโลกนบีตั้ พวกเราควรดสาเนลินชบีวลิตอยด่างมบีสตลิสมัมปชมัญญะ อยด่างชอบ
ธรรม และตามทางของพระเจว้า ในโลกปปัจจรบมันนบีตั้ โดยมรด่งรอคอยความหวมังอมันมบีสรขนมัตั้น และการปรากฏอมันทรง
สงด่าราศบีของพระเจว้าผผว้ใหญด่ยลินึ่ง และพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของพวกเรา คมือ พระเยซผครลิสตร์ ผผว้ไดว้โปรดประทานพระองคร์



เองเพมืนึ่อพวกเรา เพมืนึ่อพระองคร์จะทรงไถด่พวกเราใหว้พว้นจากความชมันึ่วชว้าทรกอยด่าง และทรงชสาระหมผด่ชนพลิเศษใหว้
บรลิสรทธลิธิ์สสาหรมับพระองคร์เอง ซนนึ่งมบีความกระตมือรมือรว้นในการงานทบีนึ่ดบีทมัตั้งหลาย สลินึ่งเหลด่านบีตั้ จงพผด และเตมือนสตลิ และ
วด่ากลด่าวดว้วยสลิทธลิอสานาจทรกอยด่าง อยด่าใหว้ผผว้หนนนึ่งผผว้ใดเหยบียดหยามทด่านไดว้” (ทลิตมัส 2:11-15)

หนนนึ่งในเหตรผลทบีนึ่โดดเดด่นเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มารรว้ายเกลบียดและพยายามทบีนึ่จะขมัดขวางการเทศนาเรมืนึ่องการเสดร็จ
มาครมัตั้งทบีนึ่สองของพระเยซผครลิสตร์คมือขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่ามมันไมด่เพบียงเปป็นความหวมังอมันเปปีปั่ยมพระพรและเปป็นสรขนมัตั้น แตด่
มมันเปป็นความหวมังทบีนึ่ชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์:

“พวกทด่านทบีนึ่รมัก บมัดนบีตั้พวกเราเปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า และยมังไมด่ปรากฏวด่าตด่อไปเบมืตั้องหนว้าพวกเรา
จะเปป็นอยด่างไร แตด่พวกเราทราบวด่าเมมืนึ่อพระองคร์จะทรงปรากฏนมัตั้น พวกเราจะเปป็นเหมมือนพระองคร์ เพราะวด่า
พวกเราจะเหร็นพระองคร์เหมมือนอยด่างทบีนึ่พระองคร์ทรงเปป็นอยผด่นมัตั้น และทรกคนทบีนึ่มบีความหวมังนบีตั้ในพระองคร์ กร็ยด่อม
ชสาระตนใหว้บรลิสรทธลิธิ์เหมมือนอยด่างทบีนึ่พระองคร์ทรงบรลิสรทธลิธิ์” (1 ยอหร์น 3:2,3)

ผผว้เชมืนึ่อคนใดทบีนึ่คาดหวมังพระเยซผวด่าจะมาไดว้ทรกเมมืนึ่อ โดยจรลิงจมังและจดจด่อรอคอยการเสดร็จมาของพระองคร์
ในหมผด่เมฆเพมืนึ่อรมับเราขนตั้นไปอยผด่กมับพระองคร์ ยด่อมจะระมมัดระวมังมาก ๆ วด่าเขาดสาเนลินชบีวลิตอยด่างไร เขาไปทบีนึ่ใด เขา
ทสาอะไร และเขาคบหาเพมืนึ่อนฝผงแบบใด

มบีขด่าวสารสองเรมืนึ่องทบีนึ่มารรว้ายชลิงชมังดว้วยความเกลบียดทมัตั้งหมดทบีนึ่นรกจะใหว้ไดว้: (1) พระโลหลิตทบีนึ่ไหลออก
ของพระเยซผครลิสตร์ ซนนึ่งปราศจากพระโลหลิตนบีตั้กร็ไมด่มบีการยกบาป ไมด่มบีการชสาระใหว้สะอาด ไมด่มบีความรอด (2) ความ
จรลิงอมันประเสรลิฐเกบีนึ่ยวกมับการรมับขนตั้นไปของครลิสตจมักร-ความจรลิงประการหนนนึ่งทบีนึ่นสาการปลอบประโลมใจ ความ
ชมืนึ่นชมยลินดบี และการชสาระตมัวใหว้บรลิสรทธลิธิ์มาสผด่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่พบและตว้อนรมับความจรลิงอมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีนบีตั้ดว้วยสลิตั้น
สรดใจของพวกเขา

ไมด่มบีครลิสตจมักรใดจะปปีนขนตั้นสผงกวด่าทบีนึ่ศลิษยาภลิบาลของพวกเขานสาพวกเขาไป ศลิษยาภลิบาลคมือผผว้เลบีตั้ยงรอง
ของฝผงแกะนมัตั้น และมมันเปป็นหนว้าทบีนึ่รมับผลิดชอบอมันหนมักอนตั้งในการนสาผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเขว้าสผด่ความจรลิงอมันลนกซนตั้งเหลด่านมัตั้น
แหด่งพระวจนะของพระเจว้า ซนนึ่งเกบีนึ่ยวขว้องกมับการสมัญจรของเราบนโลกนบีตั้และสลินึ่งเปปีปั่ยมสงด่าราศบีเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ใน
อนาคตสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อทรกคน

การดสาเนลินชบีวลิตโดยมบีใจจดจด่อรอคอยการเสดร็จกลมับมาขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าคมือ วลิธบีหนนนึ่งทบีนึ่แนด่นอนใน
การสด่งเสรลิมการเจรลิญเตลิบโตและพมัฒนาการฝป่ายวลิญญาณในชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้น และการเสรลิมสรว้างในความรผว้
เกบีนึ่ยวกมับพระเจว้าและฤทธลิธิ์เดชฝป่ายวลิญญาณเชด่นกมัน: “เมมืนึ่อเหร็นแลว้ววด่าสลินึ่งทมัตั้งปวงจะถผกทสาใหว้สลายไปหมดสลิตั้น พวก
ทด่านควรจะเปป็นคนแบบไหนในบรรดาการกระทสาอมันบรลิสรทธลิธิ์และทางของพระเจว้า โดยคอยทด่าและรบีบเรด่งทบีนึ่จะใหว้
วมันของพระเจว้ามาถนง ในวมันนมัตั้นไฟจะตลิดทว้องฟฟ้าอากาศใหว้สลายไป และบรรดาโลกธาตรจะละลายไปดว้วยความ
รว้อนอมันแรงกลว้า” (2 ปต. 3:11,12)

คสากรบีกสามคสาถผกใชว้ในจดหมายฝากเหลด่านมัตั้นของเปาโลซนนึ่งเชมืนึ่อมโยงกมับการเสดร็จกลมับมาของพระเยซผ
เจว้า:

1. ปารผเซบีย คสานบีตั้มบีความหมายวด่า “การสถลิตอยผด่ดว้วยแงด่บรคคล”  เปาโลใชว้คสานบีตั้ในการกลด่าวถนงการ
มาของสเทฟานมัส (1 คร. 16:17) เขาใชว้คสานบีตั้เชด่นกมันในการกลด่าวถนงการมาของทลิตมัส (2 คร. 7:6,7) และในการ



กลด่าวถนงการมาของเขาเองยมังเมมืองฟปีลลิปปปี (ฟป. 1:26) คสานบีตั้ถผกใชว้ในการเชมืนึ่อมโยงกมับการเสดร็จกลมับมาขององคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าซนนึ่งเกบีนึ่ยวขว้องกมับการปรากฏของพระองคร์เพมืนึ่อมารมับพวกวลิสรทธลิชนและการอวยพรพวกวลิสรทธลิชน (1 
คร. 15:23; 1 ธส. 4:14-17) คสานบีตั้ถผกใชว้เชด่นกมันในการเชมืนึ่อมโยงกมับการทสาลายลว้างคนแหด่งการบาปนมัตั้นเมมืนึ่อพระ
เยซผเสดร็จมาในการเปปิดเผยนมัตั้น (2 ธส. 2:8)

2. อะพอคว้าลผพซลิส คสานบีตั้มบีความหมายวด่า “การเอาผว้าคลรมหนว้าออก หรมือการเปปิดเผย” มมันถผกใชว้
เพมืนึ่อเนว้นยตั้สาการปรากฏตด่อสายตาของการเสดร็จกลมับมาขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า-นมันึ่นคมือ เมมืนึ่อนมัยนร์ตาทรกดวงจะเหร็น
พระองคร์และมนรษยร์ทรกชาตลิทมันึ่วโลกจะรนึ่สาไหว้เพราะพระองคร์ (วว. 1:7) คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้เกบีนึ่ยวกมับองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าใน 2 เธสะโลนลิกา 1:7 และใน 1 เปโตร 1:7,13; 4:13 คสานบีตั้ถผกใชว้เพมืนึ่อหมายถนงบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้าใน
การเชมืนึ่อมโยงกมับการเสดร็จกลมับมาของพระเยซผ (รม. 8:19) คสานบีตั้ถผกใชว้โดยหมายถนงการมาของคนแหด่งการบาปนมัตั้น
ปฏลิปปักษร์ตด่อพระครลิสตร์นมัตั้น (2 ธส. 2:3,6,8) คสากรบีกนบีตั้บด่งบอกถนงการปรากฏตด่อสายตาเสมอ เมมืนึ่อพระเยซผเสดร็จมา
ในการรมับขนตั้นไปนมัตั้น ทรกคนจะมองไมด่เหร็นพระองคร์ แตด่เมมืนึ่อพระองคร์เสดร็จมาในการเปปิดเผยนมัตั้น นมัยนร์ตาทรกดวงจะ
เหร็นพระองคร์ คสาแรกนมัตั้น (ปารผเซบีย) เกบีนึ่ยวขว้องกมับการรมับขนตั้นไปนมัตั้น; คสาทบีนึ่สองนบีตั้ (อะพอคว้าลผพซลิส) เกบีนึ่ยวขว้องกมับการ
เปปิดเผยนมัตั้น

3. เอะพลิฟฟ้าเนบีย คสานบีตั้มบีความหมายวด่า “การปรากฏ” มมันถผกแปลเปป็น “ความเจลิดจว้า” ใน 2 เธสะ
โลนลิกา 2:8 มมันถผกแปลเปป็น “การสสาแดงใหว้ประจมักษร์” เชด่นกมัน และมมันมบีความหมายวด่า “สสาแดงใหว้ประจมักษร์ 
หรมือปรากฏ” คสานบีตั้ถผกใชว้โดยหมายถนงการเสดร็จมาของพระผผว้ชด่วยใหว้รอดเมมืนึ่อพระวาทะทรงกลายเปป็นเนมืตั้อหนมัง (2 
ทธ. 1:10) และในการเชมืนึ่อมโยงกมับทมัตั้งการรมับขนตั้นไปนมัตั้นและการเปปิดเผยนมัตั้น-เวลานมัตั้นเมมืนึ่อพระเยซผเสดร็จมาเพมืนึ่อรมับ
เหลด่าวลิสรทธลิชนของพระองคร์ และเวลานมัตั้นเมมืนึ่อพระองคร์เสดร็จกลมับมาพรว้อมกมับเหลด่าวลิสรทธลิชนของพระองคร์ (1 ทธ. 
6:14; 2 ทธ. 4:1-8; 2 ธส. 2:8; ทต. 2:13)

เราถผกเตมือนสตลิใหว้ศนกษาคว้นควว้าและแยกแยะพระวจนะแหด่งความจรลิงอยด่างถผกตว้อง ถว้าเราไมด่ศนกษา
คว้นควว้า โดยเปรบียบสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่อยผด่ฝป่ายวลิญญาณกมับฝป่ายวลิญญาณและแยกแยะพระวจนะแหด่งความจรลิงอยด่างถผก
ตว้อง พระคมัมภบีรร์กร็จะกลายเปป็นหนมังสมือเลด่มหนนนึ่งแหด่งความสมับสน แตด่เมมืนึ่อเราศนกษาคว้นควว้าอยด่างขยมันขมันแขร็ง โดย
เปรบียบเทบียบขว้อพระคมัมภบีรร์กมับขว้อพระคมัมภบีรร์และแยกแยะพระวจนะอยด่างถผกตว้องในความยสาเกรงพระเจว้าตามทบีนึ่
พระวลิญญาณทรงนสา พระคมัมภบีรร์กร็กลายเปป็นการเปปิดเผยอยด่างหนนนึ่ง

คนมากมายสงสมัยวด่าทสาไมพระคสาขว้อหนนนึ่งพผดถนงการเสดร็จกลมับมาของพระเยซผวด่าเปป็นเหมมือนขโมยใน
เวลากลางคมืน ขณะทบีนึ่พระคสาอบีกขว้อหนนนึ่งประกาศวด่า “นมัยนร์ตาทรกดวงจะเหร็นพระองคร์” คสาตอบนมัตั้นชมัดเจนเมมืนึ่อเรา
ศนกษาคว้นควว้าและแยกแยะพระวจนะอยด่างถผกตว้อง พระองคร์จะเสดร็จมารมับเหลด่าวลิสรทธลิชนของพระองคร์ดรจขโมยใน
เวลากลางคมืน และจากนมัตั้นเมมืนึ่อพระองคร์เสดร็จกลมับมาเพมืนึ่อทสาลายเหลด่าศมัตรผของพระเจว้าและปฏลิปปักษร์ตด่อพระครลิสตร์
นมัตั้น พระองคร์จะเสดร็จมา “และนมัยนร์ตาทรกดวงจะเหร็นพระองคร์”

ขว้อ 8: “พระองคร์ผผว้จะทรงใหว้พวกทด่านมมันึ่นคงอยผด่จนถนงทบีนึ่สรดดว้วย เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้ไรว้ทบีนึ่ตลิในวมันของพระ
เยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา”

เรามบีความหมายเดบียวกมันตรงนบีตั้เหมมือนในขว้อ 6 วลบี “จนถนงทบีนึ่สรด” อาจแสดงออกถนงระดมับ (จนถนงขบีดสรด)



เชด่นในยอหร์น 13:1: “บมัดนบีตั้กด่อนงานเลบีตั้ยงแหด่งเทศกาลปปัสกา เมมืนึ่อพระเยซผทรงทราบวด่า เวลาของพระองคร์มาถนง
แลว้ว ทบีนึ่พระองคร์จะทรงจากโลกนบีตั้ไปหาพระบลิดา โดยไดว้ทรงรมักพวกของพระองคร์เองซนนึ่งอยผด่ในโลกนบีตั้ พระองคร์ทรง
รมักพวกเขาจนถนงทบีนึ่สรดปลาย” มมันอาจหมายถนงระยะเวลาหนนนึ่ง หรมือหมายถนงการสลิตั้นสรดของระยะเวลาหนนนึ่ง-การ
สลิตั้นสรดของการวลินึ่งบนโลกนบีตั้ของเรา หรมือจนกวด่าจะถนงการรมับขนตั้นไปนมัตั้นของครลิสตจมักร เปาโลกสาลมังกลด่าวตรงนบีตั้วด่า 
“พระเยซผเจว้าผผว้ไดว้ทรงชด่วยทด่านทมัตั้งหลายใหว้รอดจะทรงทสาใหว้พวกทด่านมมันึ่นคงจนถนงทบีนึ่สรดดว้วย-ไมด่วด่ามมันจะเปป็นความ
ตายหรมือการรมับขนตั้นไปนมัตั้น”

ความจรลิงตามพระคมัมภบีรร์เกบีนึ่ยวกมับผผว้เชมืนึ่อกร็คมือวด่าพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงเรลินึ่มตว้นการดบีในใจของผผว้เชมืนึ่อแลว้วทรงฤทธลิธิ์
สามารถทบีนึ่จะกระทสาการนมัตั้นจนถนงทบีนึ่สรดปลาย-หรมือจนกวด่าจะถนงเวลานมัตั้นเมมืนึ่อเรายมืนอยผด่ตด่อหนว้าพระเยซผเจว้าผผว้ทรง
ชด่วยเราใหว้รอดแลว้ว เพมืนึ่อทบีนึ่จะรมับบสาเหนร็จอมันยรตลิธรรมของเราสสาหรมับการเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้กระทสาในกายนบีตั้

พระองคร์ผผว้ทรงชด่วยใหว้รอด ทรงรมักษาไวว้ เปาโลมบีความไวว้วางใจทบีนึ่ไมด่สมันึ่นคลอน เขาประกาศวด่า “ขว้าพเจว้า
รผว้จมักพระองคร์ทบีนึ่ขว้าพเจว้าเชมืนึ่อแลว้ว และขว้าพเจว้าเชมืนึ่อมมันึ่นคงวด่าพระองคร์ทรงสามารถทบีนึ่จะรมักษาสลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้มอบไวว้
กมับพระองคร์จนถนงวมันนมัตั้น” เขาประกาศดว้วยวด่า “พวกเราเปป็นยลินึ่งกวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงรมักพวก
เรา” 

เปาโลกลด่าวแกด่เหลด่าผผว้เชมืนึ่อชาวฮบีบรผวด่า “...พระองคร์ (พระเยซผ) ไดว้ตรมัสไวว้แลว้ววด่า “เราจะไมด่ละทด่านหรมือ
ทอดทลิตั้งทด่านเลย” เพมืนึ่อวด่าพวกเราจะกลด่าวอยด่างกลว้าหาญวด่า ‘องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยของขว้าพเจว้า” 
มมันเปป็นสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่จะมบีความสรขกมับความไวว้วางใจอมันไมด่สมันึ่นคลอนในฤทธลิธิ์เดช
ทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดและทบีนึ่รมักษาไวว้ของพระครลิสตร์ของเรา

มมันจะเปป็นวมันแสนสรขในชบีวลิตของครลิสเตบียนหลายคนเมมืนึ่อพวกเขาตระหนมักวด่าพระเยซผทรงหด่วงใยเกบีนึ่ยวกมับ
ความสสาเรร็จฝป่ายวลิญญาณของพวกเขามากกวด่าทบีนึ่พวกเขาหด่วงใยเอง พระเยซผทรงอยากใหว้เราเปป็นแบบอยด่างทบีนึ่ดบี
แหด่งความเชมืนึ่อ พระองคร์ทรงอยากใหว้เราเปป็น “จดหมายฝากทบีนึ่มบีชบีวลิต ซนนึ่งถผกอด่านโดยผผว้คนทมัตั้งหลาย” พระองคร์ทรง
อยากใหว้เราถวายรด่างกายของเราเปป็น “เครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิต” และดสาเนลินชบีวลิตในแบบทบีนึ่จะสรว้างความปรารถนาใน
ใจของบรรดาคนไมด่เชมืนึ่อทบีนึ่จะรผว้จมักพระครลิสตร์ ดว้วยเหตรนบีตั้ พระองคร์ผผว้ทรงชด่วยใหว้รอดจะทรงทสาใหว้ผผว้เชมืนึ่อมมันึ่นคงจนถนง
ทบีนึ่สรดปลาย เพมืนึ่อทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อนมัตั้นจะไมด่เปป็นทบีนึ่ตลิเตบียนไดว้ในวมันขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของเราพระเยซผครลิสตร์

คสาวด่า “เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้ไรว้ทบีนึ่ตลิ” บด่งบอกวด่า “ปลอดคสาตลิเตบียน” นมันึ่นคมือ เราจะตว้องดสาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ไรว้
ตสาหนลิ และยมืนอยผด่ไรว้ตสาหนลิตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าในวมันนมัตั้น เราจะตว้องไมด่ทสาตามอยด่างโลกนบีตั้ แตด่ตว้องถผก
เปลบีนึ่ยนแปลงโดยการฟปฟื้นจลิตใจของเราขนตั้นใหมด่ เราจะตว้องดสาเนลินตามการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์และรมับ
รผว้พระองคร์ในทางทมัตั้งหมดของเรา:

“เพมืนึ่อในทบีนึ่สรด พระองคร์จะทรงใหว้ใจของพวกทด่านตมัตั้งมมันึ่นคงอยผด่อยด่างไรว้ตสาหนลิในความบรลิสรทธลิธิ์ ตด่อพระ
พมักตรร์พระเจว้าคมือพระบลิดาของพวกเรา ในการเสดร็จมาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเราพรว้อม
กมับวลิสรทธลิชนทมัตั้งปวงของพระองคร์” (1 ธส. 3:13)

“และขอพระเจว้าแหด่งสมันตลิสรของคร์นมัตั้นทรงตมัตั้งพวกทด่านใหว้เปป็นคนบรลิสรทธลิธิ์หมดจด และขว้าพเจว้าอธลิษฐาน
ตด่อพระเจว้าใหว้ทรงรมักษาทมัตั้งวลิญญาณ จลิตใจและรด่างกายของพวกทด่านไวว้ใหว้ไรว้ทบีนึ่ตลิ จนถนงการเสดร็จมาของพระเยซผ



ครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” (1 ธส. 5:23)
ในจดหมายฝากฉบมับอมืนึ่น ๆ เราพบสสานวนทบีนึ่คลว้ายกมับ “วมันของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวก

เรา” ทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้: “...วมันของพระเยซผครลิสตร์เจว้า” (1 คร. 5:5; 2 คร. 1:14); “...วมันของพระเยซผครลิสตร์” (ฟป. 
1:6); “...วมันของพระครลิสตร์” (ฟป. 1:10; 2:16) ในแตด่ละตมัวอยด่างเหลด่านบีตั้ คสา ๆ นบีตั้หมายถนงการรมับขนตั้นไปนมัตั้น-เวลา
นมัตั้นเมมืนึ่อพวกวลิสรทธลิชนจะถผกรมับขนตั้นไปในอากาศเพมืนึ่อจะอยผด่กมับพระเยซผเจว้า เมมืนึ่อพระเยซผเสดร็จมาในการรมับขนตั้นไปนมัตั้น 
พระองคร์จะไมด่ทรงวางพระบาทบนแผด่นดลินโลก พระองคร์จะทรงลอยลงมาในชมัตั้นฟฟ้า พระองคร์จะทรงโหด่รว้อง และ
เสบียงแตรจะดมัง บรรดาผผว้ทบีนึ่ตายแลว้วในพระครลิสตร์จะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นมากด่อน จากนมัตั้นเราซนนึ่งยมังมบีชบีวลิตอยผด่จะถผกรมับ
ขนตั้นไปดว้วยกมันกมับพวกเขาในหมผด่เมฆเพมืนึ่อพบกมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในฟฟ้าอากาศ การรมับขนตั้นไปนมัตั้นคมือเวลาทบีนึ่พระเยซผ
เสดร็จมาในสวรรคร์ชมัตั้นแรกทบีนึ่อยผด่เหนมือเราและทรงเรบียกครลิสตจมักรขนตั้นไปยมังทบีนึ่ ๆ พระองคร์ทรงอยผด่

ใน “วมันของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” พวกวลิสรทธลิชนจะถผกสสาแดงใหว้ประจมักษร์ พวกเขาจะยมืน
อยผด่หนว้าบมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์เพมืนึ่อรมับสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้กระทสาในรด่างกาย ตามหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของผผว้
เชมืนึ่อแตด่ละคน-ไมด่วด่าดบีหรมือชมันึ่ว และเปาโลกสาลมังพผดถนงชมันึ่วโมงทบีนึ่นด่ายสาเกรงนมัตั้น “วมันของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าของพวกเรา” ตว้องไมด่ถผกสมับสนกมับ “วมันของพระเยโฮวาหร์” ซนนึ่ง ณ เวลานมัตั้นพระเจว้าจะทรงพลิพากษาในบรรดา
กลิจการของโลก-ไมด่ใชด่ครลิสตจมักร วมันของพระเยโฮวาหร์คมือเวลานมัตั้นเมมืนึ่อพระเจว้าจะทรงโคด่นลว้มอสานาจคนตด่างชาตลิ:

“ดผเถลิด วมันของพระเยโฮวาหร์จะมา โหดรว้ายดว้วยทมัตั้งพระพลิโรธและความโกรธอมันเกรบีตั้ยวกราด เพมืนึ่อจะ
กระทสาใหว้แผด่นดลินเปป็นทบีนึ่รกรว้าง และพระองคร์จะทรงทสาลายคนบาปทมัตั้งหลายของแผด่นดลินเสบียจากแผด่นดลินนมัตั้น 
เพราะดวงดาวทมัตั้งหลายแหด่งฟฟ้าสวรรคร์ และบรรดาหมผด่ดาวในนมัตั้น จะไมด่ทอแสงของพวกมมัน ดวงอาทลิตยร์กร็จะมมืด
เมมืนึ่อเวลามมันขนตั้น และดวงจมันทรร์จะไมด่สด่องแสงของมมัน และเราจะลงโทษชาวโลกเพราะเหตรความชมันึ่วรว้ายของพวก
เขา และคนชมันึ่วเพราะเหตรความชมันึ่วชว้าของพวกเขา และเราจะกระทสาใหว้ความเยด่อหยลินึ่งของคนจองหองสลิตั้นสรด 
และจะทสาใหว้ความหยลินึ่งผยองของคนโหดรว้ายตกตนึ่สา” (อสย. 13:9-11)

“เพราะเปป็นวมันแหด่งการแกว้แคว้นของพระเยโฮวาหร์ และปปีแหด่งการตอบแทนทมัตั้งหลายเพมืนึ่อการโตว้เถบียงกมัน
แหด่งศลิโยน” (อสย. 34:8)

เมมืนึ่อวมันของพระเยโฮวาหร์ครบกสาหนดของมมันและพระเจว้าทรงชด่วยพวกยลิวใหว้พว้นจากการบบีบบมังคมับของ
คนตด่างชาตลิแลว้ว พระองคร์กร็จะทรงกด่อตมัตั้งอาณาจมักรแหด่งความชอบธรรมบนแผด่นดลินโลก: “ถนงอยด่างนมัตั้น เราไดว้ตมัตั้ง
กษมัตรลิยร์ของเราไวว้แลว้วบนศลิโยน ภผเขาอมันบรลิสรทธลิธิ์ของเรา” (เพลงสดรดบี 2:6)

“วมันของพระเยโฮวาหร์” กมับ “วมันของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” ไมด่ใชด่อยด่างเดบียวกมัน
และไมด่เหมมือนกมัน “วมันของพระเยโฮวาหร์” จะเปป็นวมันหนนนึ่งเมมืนึ่อการพลิพากษาอมันดรเดมือดและพระพลิโรธจะถผกเท
ออกบนแผด่นดลินโลกนบีตั้และบนเหลด่าคนชมันึ่ว ในโยเอล 2:31, มาลาคบี 4:5 และ 1 เธสะโลนลิกา 5:2,3 เราอด่านเกบีนึ่ยว
กมับการพลิพากษาอมันนด่ากลมัวนบีตั้ แตด่ “วมันของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” คมือเวลาเมมืนึ่อเจว้าสาวนมัตั้นจะถผกรมับขนตั้น
ไปพบกมับเจว้าบด่าวองคร์นมัตั้นและงานเลบีตั้ยงสมรสของพระเมษโปดกจะถผกจมัดในสวรรคร์ชมัตั้นแรกซนนึ่งอยผด่เหนมือแผด่นดลิน
โลก ณ เวลานบีตั้ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะไดว้รมับบสาเหนร็จสสาหรมับหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนอมันสมัตยร์ซมืนึ่อของพวกเขาและจะกลมับมายมัง
แผด่นดลินโลกเพมืนึ่อครอบครองกมับพระเยซผเปป็นเวลาหนนนึ่งพมันปปีอมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบี!



เปาโลกสาลมังรมับประกมันผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นวด่าพระเจว้าผผว้ไดว้โปรดประทานพระครณของพระองคร์
แกด่พวกเขาอยด่างบรลิบผรณร์ โดยชด่วยพวกเขาใหว้รอดและปลผกของประทานทบีนึ่พลิเศษเกลินธรรมดาเหลด่านมัตั้นในใจของ
พวกเขาแลว้ว จะทรงรมักษาพวกเขาไวว้จนถนงทบีนึ่สรดปลายเชด่นกมัน เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะไมด่เปป็นทบีนึ่ตลิเตบียนไดว้ในวมันนมัตั้นเมมืนึ่อ
พวกเขาจะถผกพลิพากษา-ไมด่ใชด่เกบีนึ่ยวกมับวด่าพวกเขารอดหรมือหลงหาย, เปป็นบรตรของพระเจว้าหรมือคนบาป, แตด่
สสาหรมับหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของพวกเขา-วด่าการงานทมัตั้งหลายของพวกเขาเปป็นทองคสา เงลิน เพชรพลอย; หรมือไมว้ 
หญว้าแหว้ง และฟาง

ขว้อ 9: “พระเจว้าทรงสมัตยร์ซมืนึ่อ ซนนึ่งโดยพระองคร์นมัตั้นพวกทด่านไดว้ถผกเรบียกมายมังการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระ
บรตรของพระองคร์ คมือพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา”

“พระเจว้าทรงสมัตยร์ซมืนึ่อ”! ครณเคยหยรดชมันึ่วครผด่เพมืนึ่อขอบพระครณสสาหรมับความสมัตยร์ซมืนึ่อของพระเจว้าพระบลิดา
หรมือไมด่? พระองคร์ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่เรบียกคนบาปใหว้มาสผด่การกลมับใจใหมด่ พระองคร์ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่ไดว้สสาแดงความรมักของ
พระองคร์แกด่เราในการทบีนึ่ขณะเรายมังเปป็นคนบาปอยผด่นมัตั้น พระครลิสตร์ไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อเรา ความรอดไดว้ถผกใหว้
กสาเนลิดในพระทมัยของ “พระเจว้าผผว้ทรงสมัตยร์ซมืนึ่อ”

พระเยซผตรมัสวด่า “ไมด่มบีผผว้ใดสามารถมาถนงเราไดว้ ยกเวว้นพระบลิดาผผว้ซนนึ่งทรงสด่งเรามาแลว้วนมัตั้นจะทรงชมักนสา
เขามา และเราจะใหว้ผผว้นมัตั้นเปป็นขนตั้นมาในวมันสรดทว้าย” (ยอหร์น 6:44) เปาโลกลด่าวถนงความสมัตยร์ซมืนึ่อของพระเจว้าหลาย
ครมัตั้งในจดหมายฝากหลายฉบมับของเขา เชด่นใน 1 เธสะโลนลิกา 5:24: “พระองคร์ผผว้ทรงเรบียกพวกทด่านนมัตั้นสมัตยร์ซมืนึ่อ 
ผผว้จะทรงทสาใหว้สลินึ่งนมัตั้นสสาเรร็จดว้วย” เหลด่าผผว้เขบียนภาคพมันธสมัญญาเดลิมประกาศวด่าพระเจว้าทรงสมัตยร์ซมืนึ่อ: “เหตรฉะนมัตั้น
จงทราบเถลิดวด่า พระเยโฮวาหร์พระเจว้าของทด่าน พระองคร์ทรงเปป็นพระเจว้า เปป็นพระเจว้าทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อ ผผว้ทรงรมักษาพมันธ
สมัญญาและความเมตตาตด่อบรรดาผผว้ทบีนึ่รมักพระองคร์และรมักษาพระบมัญญมัตลิทมัตั้งหลายของพระองคร์ถนงพมันชมันึ่วอายรคน”
(พบญ. 7:9)

สสาหรมับการศนกษาคว้นควว้าเพลินึ่มเตลิมเกบีนึ่ยวกมับคสาพยานแหด่งพระวจนะของพระเจว้าทบีนึ่รมับรองความสมัตยร์ซมืนึ่อ
ของพระเจว้า อด่านและศนกษาคว้นควว้าขว้อพระคมัมภบีรร์เหลด่านบีตั้ทมัตั้งหมด: เพลงสดรดบี 36:5; 40:10; เพลงสดรดบี 89 
ทมัตั้งหมด; เพลงสดรดบี 92:2; 119:75,90; 143:1; อลิสยาหร์ 11:5; 49:7; เพลงครนึ่สาครวญ 3:23; โฮเชยา 2:20; 2 ทลิ
โมธบี 2:13; ฮบีบรผ 10:23; 1 ยอหร์น 1:9

ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย “ถผกเรบียกมายมังการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระบรตรของพระองคร์ คมือพระเยซผครลิสตร์องคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” “การรด่วมสามมัคคบีธรรม” บด่งบอกถนงความเปป็นหรว้นสด่วนหรมือการรด่วมสนลิท มมันยมังหมาย
ถนง “การมบีอะไรทบีนึ่เหมมือนกมัน” ดว้วย...นมันึ่นคมือ เราเปป็นหรว้นสด่วนกมับพระครลิสตร์ เรารด่วมสนลิทกมับพระองคร์:

“ซนนึ่งไดว้ทรงเปป็นอยผด่ตมัตั้งแตด่เรลินึ่มแรก ซนนึ่งพวกเราไดว้ยลิน ซนนึ่งพวกเราไดว้เหร็นกมับตาของพวกเรา ซนนึ่งพวกเราไดว้
พลินลิจดผ และมมือของพวกเราไดว้จมับตว้อง เกบีนึ่ยวกมับพระวาทะแหด่งชบีวลิต (ดว้วยวด่าชบีวลิตนมัตั้นไดว้ปรากฏ และพวกเราไดว้เหร็น
ชบีวลิตนมัตั้นและเปป็นพยาน และสสาแดงชบีวลิตนลิรมันดรร์นมัตั้นแกด่พวกทด่าน ซนนึ่งไดว้ดสารงอยผด่กมับพระบลิดา และไดว้ปรากฏแกด่พวก
เรา) ซนนึ่งพวกเราไดว้เหร็นและไดว้ยลินนมัตั้น พวกเรากร็ไดว้ประกาศแกด่พวกทด่าน เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้รด่วมสามมัคคบีธรรมกมับ
พวกเราดว้วย และแทว้จรลิงการรด่วมสามมัคคบีธรรมของพวกเราอยผด่กมับพระบลิดา และกมับพระเยซผครลิสตร์พระบรตรของ
พระองคร์ และสลินึ่งเหลด่านบีตั้พวกเราเขบียนถนงพวกทด่าน เพมืนึ่อความยลินดบีของพวกทด่านจะเตร็มเปปีปั่ยม” (1 ยอหร์น 1:1-4)



จากขว้อพระคสาแสนมหมัศจรรยร์เหลด่านบีตั้เราทราบวด่ายอหร์นครว้นเคยดบีกมับพระองคร์ผผว้ซนนึ่งเขาพผดถนง เขาไดว้เหร็น
พระองคร์ เขาไดว้ยลินพระองคร์ เขาไดว้สมัมผมัสพระองคร์-และเขาเปปิดเผยความจรลิงเหลด่านบีตั้แกด่เราเพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไดว้มบีการ
รด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระเจว้าพระบลิดาและพระเจว้าพระบรตร เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไดว้มบีความสรขกมับสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่าย
วลิญญาณของเราแหด่ง “ความชมืนึ่นชมยลินดบีอมันเตร็มเปปีปั่ยม” ความเปป็นหรว้นสด่วนกมับพระเยซผ ซนนึ่งเราถผกเรบียกใหว้เขว้ามานมัตั้น
มบีการถผกปฏลิเสธโดยโลกเขว้ามาเกบีนึ่ยวขว้องดว้วย โลกไมด่ไดว้รผว้จมักพระเยซผ และถว้าเราเดลินกมับพระองคร์ โลกกร็จะไมด่รผว้จมัก
เรา ความเปป็นหรว้นสด่วนกมับพระเยซผเกบีนึ่ยวขว้องกมับการทนทรกขร์กมับพระองคร์-แตด่ถว้าเราปฏลิเสธโลกและทนทรกขร์กมับพระ
ครลิสตร์ เรากร็จะรด่วมแบด่งปปันสงด่าราศบีของพระองคร์!

“โดยสมืบคว้นสลินึ่งทบีนึ่หรมือลมักษณะแหด่งเวลาทบีนึ่พระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผผว้ทรงสถลิตอยผด่ในพวกเขา ไดว้ทรง
สสาแดงไวว้ เมมืนึ่อพระวลิญญาณนมัตั้นไดว้ทรงเปป็นพยานลด่วงหนว้าถนงความทรกขร์ทรมานตด่าง ๆ ของพระครลิสตร์ และถนงสงด่า
ราศบีทบีนึ่จะตามมา” (1 ปต. 1:11)

“ดว้วยวด่าพวกทด่านไดว้ถผกเรบียกไวว้สสาหรมับการนบีตั้นมันึ่นเอง เพราะวด่าพระครลิสตร์ไดว้ทรงทนความทรกขร์ทรมาน
เพมืนึ่อพวกเราเชด่นกมัน โดยมอบแบบอยด่างไวว้แกด่พวกเรา เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้ตามรอยพระบาทของพระองคร์” (1 
ปต. 2:21)

“พวกทด่านทบีนึ่รมัก อยด่าคลิดวด่าเปป็นสลินึ่งทบีนึ่แปลกประหลาดเกบีนึ่ยวกมับการทดลองอมันรว้อนแรงทบีนึ่เกลิดขนตั้นเพมืนึ่อลองใจ
พวกทด่าน ราวกมับวด่าเหตรการณร์อมันแปลกประหลาดไดว้เกลิดขนตั้นแกด่พวกทด่าน แตด่จงปปีตลิยลินดบีเถลิด ดว้วยวด่าพวกทด่านเปป็น
ผผว้มบีสด่วนแหด่งการทนทรกขร์ตด่าง ๆ ของพระครลิสตร์ เพมืนึ่อวด่าเมมืนึ่อสงด่าราศบีของพระองคร์จะถผกเปปิดเผย พวกทด่านกร็จะมบี
ความยลินดบีพรว้อมกมับความชมืนึ่นบานยลินึ่งนมักดว้วย” (1 ปต. 4:12,13)

“แตด่ขอใหว้พระเจว้าแหด่งพระครณทมัตั้งสลิตั้น ผผว้ไดว้ทรงเรบียกพวกเราใหว้เขว้าในสงด่าราศบีอมันนลิรมันดรร์ของพระองคร์
โดยพระเยซผครลิสตร์ หลมังจากทบีนึ่พวกทด่านไดว้ทนทรกขร์อยผด่หนด่อยหนนนึ่งแลว้ว โปรดทสาใหว้พวกทด่านดบีพรว้อม ใหว้ตมัตั้งมมันึ่นคง 
ใหว้มบีกสาลมังมากขนตั้น ใหว้พวกทด่านหนมักแนด่นไมด่คลอนแคลน” (1 ปต. 5:10) 

จงสมังเกตชมืนึ่อเรบียกเหลด่านมัตั้นในสด่วนทว้ายของขว้อ 9 ของบททบีนึ่เราศนกษากมันอยผด่: “พระบรตรของพระองคร์”... 
“พระเยซผ”... “พระครลิสตร์”... “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” ชมืนึ่อเรบียกแตด่ละอมันเหลด่านบีตั้มบีความหมายพลิเศษ
เกบีนึ่ยวกมับการรด่วมสามมัคคบีธรรมระหวด่างพระผผว้ชด่วยใหว้รอดกมับผผว้เชมืนึ่อ แตด่ละชมืนึ่อกลด่าวถนงเกบียรตลิแหด่งความสมัมพมันธร์นมัตั้น 
(พระบรตรของพระเจว้าเอง), ความถด่อมใจของพระองคร์, การถผกยกชผของพระองคร์ในสงด่าราศบี, และสลิทธลิอสานาจ
ของพระองคร์เหนมือชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อ เมมืนึ่อผผว้ใดกลายเปป็นครลิสเตบียน ผผว้นมัตั้นกร็ไมด่ใชด่เจว้าของตมัวเองอบีกตด่อไป เขาถผกซมืตั้อแลว้ว
ดว้วยราคาหนนนึ่ง เขาเปป็นทาสรมับใชว้ของพระเยซผครลิสตร์ ถผกเรบียกใหว้กลายเปป็นหรว้นสด่วนกมับพระองคร์ เพมืนึ่อรด่วมสนลิทกมับ
พระองคร์ และเพมืนึ่อรด่วมแบด่งปปันการถผกตลิเตบียนและการทนทรกขร์ของพระองคร์โดยนตั้สามมือของเหลด่าคนไมด่เชมืนึ่อ-และ 
เมมืนึ่อสลิตั้นสรดการเดลินทางของชบีวลิต เพมืนึ่อรด่วมแบด่งปปันสงด่าราศบีของพระองคร์ ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเปป็น “ทายาทของพระเจว้า
และทายาทรด่วมกมันกมับพระเยซผ”

ผมเชมืนึ่อวด่าไมด่มบีมนรษยร์คนใดบนโลกเคยทนทรกขร์มากไปกวด่าเปาโล กระนมัตั้นเขากร็กลด่าววด่า “เพราะขว้าพเจว้า
นมับวด่า บรรดาความทรกขร์ลสาบากแหด่งสมมัยปปัจจรบมันนบีตั้ ไมด่สมควรทบีนึ่จะเอาไปเปรบียบกมับสงด่าราศบีซนนึ่งจะถผกเปปิดเผยใน
เราทมัตั้งหลาย” (รม. 8:18) 



ขว้อ 10: “บมัดนบีตั้ ขว้าพเจว้าขอวลิงวอนพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย โดยพระนามของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าของพวกเรา ขอใหว้พวกทด่านทรกคนกลด่าวสลินึ่งเดบียวกมัน และไมด่มบีการแตกแยกกมันในทด่ามกลางพวกทด่าน แตด่
ขอใหว้พวกทด่านถผกเชมืนึ่อมตด่อกมันสนลิทอยด่างเตร็มทบีนึ่ในความคลิดอยด่างเดบียวกมันและในการตมัดสลินอยด่างเดบียวกมัน”

“บมัดนบีตั้ ขว้าพเจว้าขอวลิงวอนพวกทด่าน”-นมันึ่นคมือ “ขว้าพเจว้าขอวลิงวอนพวกทด่านอยด่างจรลิงจมัง ขว้าพเจว้า
อว้อนวอนพวกทด่านอยด่างจรลิงจมัง พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลายของขว้าพเจว้าเออ๋ย…” (และโปรดหมายเหตรวด่าเปาโลกสาลมังวลิงวอนใน
พระนามของ “พระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา”)

ในทบีนึ่นบีตั้เราเหร็นคสาวลิงวอนแบบเรด่งดด่วน ซนนึ่งถผกแสดงแบบตรงขว้ามกมับคสาขอบพระครณทบีนึ่ถผกเทออกจากหมัวใจ
ของเขาในขว้อพระคสาตอนตว้นของบทนบีตั้ เปาโลเตมือนใจผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นถนงพมันธะแหด่งความสมัมพมันธร์
รด่วมกมันของพวกเขาในพระเยซผเจว้า ซนนึ่งตรงขว้ามกมับสภาวะทบีนึ่แตกแยกของพวกเขาในครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นนมัตั้น และ
จากนมัตั้นเขาเสนอคสาวลิงวอนแบบเรด่งดด่วนเกบีนึ่ยวกมับการแตกแยกเหลด่านบีตั้ในทด่ามกลางพวกเขา เขาเสนอคสาวลิงวอนอมัน
แขร็งแกรด่งในพระนามของพระเยซผครลิสตร์เจว้าผผว้ไดว้ทรงชด่วยพวกเขาใหว้รอดแลว้วและพระเจว้าพระบลิดาผผว้ไดว้ทรงเรบียก
พวกเขาใหว้เขว้ามาสผด่การรด่วมสามมัคคบีธรรมนบีตั้ เพราะความรมัก พระครณ และความเมตตาอมันนรด่มนวลของพระเยซผ 
เปาโลจนงแสดงความหด่วงใยอมันลนกซนตั้งของเขาออกมาเพราะการแตกแยกอมันนด่าเกลบียดเหลด่านมัตั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่
เมมืองโครลินธร์ 

เขาอว้อนวอนกด่อนอมืนึ่นวด่า “ขอใหว้พวกทด่านทรกคนกลด่าวสลินึ่งเดบียวกมัน” แนด่นอนวด่านบีนึ่บอกเปป็นนมัยวด่าพวกเขา
ไมด่ไดว้กสาลมังกลด่าวสลินึ่งเดบียวกมันทรกคน พวกเขาไมด่ไดว้มบีความเปป็นแบบเดบียวกมันของการพผด ภายหลมังในจดหมายฝาก
ฉบมับนบีตั้ เราเรบียนรผว้วด่าพวกเขาแตด่ละคนมบีบทเพลงของตมัวเอง ภาษาของตมัวเอง และคสาเลร็กนว้อยของตมัวเองซนนึ่งพวก
เขารผว้สนกวด่าพวกเขาตว้องเปลด่งออกมาทรกครมัตั้งทบีนึ่ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นมาพบปะกมัน

เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังเสนอแนะใหว้พวกเขาทรกคนพผดสลินึ่งเดบียวกมันทรกครมัตั้งทบีนึ่พวกเขาพผดในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น-ไมด่ใชด่
อยด่างแนด่นอน! เขากสาลมังวอนขอความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมันในคสาพยาน โดยมบีพมืตั้นฐานอยผด่บนการมบีใจรด่วมกมัน
ยอมรมับความจรลิงนมัตั้นทบีนึ่เขาไดว้ประกาศแกด่พวกเขาแลว้วแตด่ซนนึ่งพวกเขาไมด่ไดว้กสาลมังปฏลิบมัตลิในการประชรมทมัตั้งหลายของ
พวกเขา

ถมัดมาเปาโลขอรว้องครลิสเตบียนชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นวด่า “และไมด่มบีการแตกแยกกมันในทด่ามกลางพวก
ทด่าน” คสากรบีกในทบีนึ่นบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “การแตกแยกกมัน” คมือ สคลิสมา...มบีความหมายตรงตมัววด่ารอยขาด (มธ. 9:16) 
มมันถผกแปลเปป็น “ความแตกแยกกมัน” ใน 1 โครลินธร์ 12:25 และใน 1 โครลินธร์ 11:18 คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกแปลเปป็น 
“การแตกกจ๊กแตกเหลด่า”

สคลิสมา แตกตด่างจากคสาหนนนึ่งทบีนึ่คลว้ายกมัน ฮาอบีเรซลิส-คสากรบีกหนนนึ่งซนนึ่งหมายถนง “กจ๊ก หรมือนลิกาย” และบด่ง
บอกถนงการแบด่งแยกทบีนึ่สมบผรณร์กวด่า, การแยกออก, หรมือการขาดความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน สคลิสมาเปป็นคสาทบีนึ่
เบากวด่าฮาอบีเรซลิส มบีความไมด่ลงรอยกมันในทด่ามกลางผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ และเปาโลรผว้วด่าความไมด่ลงรอย
กมันเชด่นนมัตั้นจะนสาไปสผด่ความแตกแยกในครลิสตจมักรในไมด่ชว้า ความเหร็นตด่างเหลด่านมัตั้นจะกด่อตมัวจนกลายเปป็นรอยรว้าว 
และจากตรงนมัตั้นจะกลายเปป็นนลิกาย (ฮาอบีเรซลิส)-การแบด่งแยกทบีนึ่โตเตร็มทบีนึ่แลว้วและมบีรากมมันึ่นคงอยผด่ในใจของผผว้ทบีนึ่ถผก
แบด่งแยกนมัตั้น อมันนสาไปสผด่นลิกายหรมือลมัทธลิหนนนึ่ง เปาโลทราบถนงความจสาเปป็นทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายตว้องระวมังระไวอยผด่ทรก



เวลา ความจสาเปป็นในการเฝฟ้าระวมังไมด่ใหว้เกลิดการเรลินึ่มตว้นของการวลิวาท: “การเรลินึ่มตว้นของการวลิวาทกร็เหมมือนอยด่าง
เมมืนึ่อคนปลด่อยนตั้สาใหว้ไหลออก ฉะนมัตั้นจงเลลิกเสบียจากการโตว้แยว้งกมันกด่อนเกลิดการยรด่งวรด่นวายกมับการโตว้แยว้งกมันนมัตั้น”
(สภษ. 17:14)

ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่รมักเหลด่านบีตั้ในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์เปป็นลผกทมัตั้งหลายของเปาโลในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เขาไมด่ไดว้
ชด่วยคนเหลด่านมัตั้นใหว้รอด-แตด่เขาไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นซนนึ่งโดยทางมมันพวกเขาถผกใหว้บมังเกลิดเขว้าสผด่ความรอด
แลว้ว และเขารมักพวกเขาดว้วยความรมักอมันลนกซนตั้งทบีนึ่นว้อยคนนมัก นอกจากพระเยซผครลิสตร์ ไดว้เคยรผว้จมัก

“แตด่ขอใหว้พวกทด่านถผกเชมืนึ่อมตด่อกมันสนลิทอยด่างเตร็มทบีนึ่ในความคลิดอยด่างเดบียวกมันและในการตมัดสลินอยด่าง
เดบียวกมัน” คสากรบีก คาทารทลิโซ (เชมืนึ่อมตด่อ) ทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้มบีความหมายวด่า “ทสาใหว้เหมาะสม สมบผรณร์ หรมือถผกเชมืนึ่อม
ตด่อกมันอยด่างสมบผรณร์แบบ” คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ในมมัทธลิว 4:21 และในมาระโก 1:19 ในการเชมืนึ่อมโยงกมับพวกชาว
ประมงทบีนึ่กสาลมังชรนอวนของพวกเขา ในกาลาเทบีย 6:1 คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกแปลเปป็น “กลมับตมัตั้งตมัวใหมด่” คสา ๆ นบีตั้ไมด่ถผก
ใชว้กมับบางสลินึ่งทบีนึ่ถผกทสาใหว้เสบียหายแลว้วเสมอไป อยด่างไรกร็ตาม นมันึ่นคมือความหมายในกรณบีนบีตั้เมมืนึ่อกลด่าวถนงทบีนึ่ประชรมทบีนึ่
เมมืองโครลินธร์ มมันกสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นถนงความเสบียหายทบีนึ่กสาลมังถผกกด่อขนตั้นโดยความบาดหมางและการแตกแยกกมันในค
รลิสตจมักร

“...ในความคลิดอยด่างเดบียวกมันและในการตมัดสลินอยด่างเดบียวกมัน” ความคลิดคมือสด่วนทบีนึ่ใชว้เขว้าใจความจรลิง 
การตมัดสลินคมือความเหร็นทบีนึ่ถผกสรว้างขนตั้นเกบีนึ่ยวกมับความจรลิง ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลวลิงวอนใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ถผก
เชมืนึ่อมตด่อกมันอยด่างสมบผรณร์แบบในความคลิด เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาแตด่ละคนจะเขว้าใจความจรลิงอมันบรลิสรทธลิธิ์แหด่งพระครณของ
พระเจว้าและพระพรเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกประทานใหว้แกด่พวกเขาโดยพระครณ และเพมืนึ่อทบีนึ่การตมัดสลินของพวกเขาจะอยผด่ใน
ความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน ไมด่ใชด่ถผกแบด่งแยกเกบีนึ่ยวกมับความจรลิงนมัตั้นทบีนึ่ไดว้ปลดปลด่อยพวกเขาใหว้เปป็นไทแลว้ว

อาจมบี-ควรมบี-ความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมันแมว้กระทมันึ่งในทบีนึ่ ๆ มบีความหลากหลาย เหมมือนอยด่างในอวมัยวะ
ตด่าง ๆ ของรด่างกายมนรษยร์ ใน 1 โครลินธร์ บททบีนึ่ 12 ครลิสตจมักรถผกเปรบียบเทบียบกมับรด่างกายมนรษยร์ ทบีนึ่ประชรมหนนนึ่ง
สามารถถผกใชว้การและไดว้รมับการอวยพรจากพระเจว้าไดว้ในแบบทบีนึ่พระองคร์ทรงอยากใชว้การและอวยพรครลิสตจมักร
ทว้องถลินึ่นนมัตั้นกร็ตด่อเมมืนึ่อทบีนึ่ประชรมนมัตั้นถผกครอบครองโดยความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน เมมืนึ่อสมาชลิกเหลด่านมัตั้นดสาเนลินชบีวลิต
ในความสามมัคคบี โดยแสวงหาสวมัสดลิภาพของกมันและกมันอยด่างซมืนึ่อตรงและอยด่างจรลิงใจ

เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายแสดงออกถนงความเปป็นหนนนึ่งเดบียวของความคลิดและของการตมัดสลิน พวกเขากร็ถผกทสาใหว้
เพบียบพรว้อมสสาหรมับการเปป็นพยานและความขมัดแยว้ง ความขมัดแยว้งจะมา แตด่ทบีนึ่ประชรมนมัตั้น-และผผว้คนทมัตั้งหลายในทบีนึ่
ประชรมนมัตั้น-ถผกเตรบียมพรว้อมแลว้วทบีนึ่จะพบกมับศมัตรผนมัตั้นเมมืนึ่อพวกเขาเดลินในความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมันและเปป็น
พยานถนงความประเสรลิฐของพระเจว้าและฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดนมัตั้นแหด่งพระครณของพระองคร์ พระเยซผตรมัสวด่า “ใน
โลกนบีตั้ทด่านทมัตั้งหลายจะประสบความทรกขร์ยาก แตด่จงชมืนึ่นใจเถลิด เราชนะโลกแลว้ว” (ยอหร์น 16:33 วรรคทว้าย)

ความเปป็นหนนนึ่งเดบียวของพระครลิสตร์และประชากรของพระองคร์ถผกนสาเสนออยด่างชมัดเจนในหลายแหด่งใน
พระวจนะของพระเจว้า คสาอธลิษฐานเผมืนึ่อทบีนึ่ถผกบมันทนกไวว้ในยอหร์น 17 ประกาศวด่า “และบมัดนบีตั้ขว้าพระองคร์มาหา
พระองคร์ และขว้าพระองคร์กลด่าวสลินึ่งเหลด่านบีตั้ในโลก เพมืนึ่อพวกเขาจะใหว้ความปปีตลิยลินดบีของขว้าพระองคร์สสาเรร็จจรลิงใน
พวกเขาเอง ขว้าพระองคร์มอบพระดสารมัสของพระองคร์ใหว้แกด่พวกเขาแลว้ว และโลกไดว้เกลบียดชมังพวกเขา เพราะพวก



เขาไมด่ใชด่ของโลก เหมมือนอยด่างทบีนึ่ขว้าพระองคร์ไมด่ใชด่ของโลก ขว้าพระองคร์ไมด่ไดว้ขอใหว้พระองคร์เอาพวกเขาออกไปจาก
โลก แตด่ขอพระองคร์ทรงพลิทมักษร์รมักษาพวกเขาไวว้จากความชมันึ่วรว้าย พวกเขาไมด่ใชด่ของโลก เหมมือนอยด่างทบีนึ่ขว้า
พระองคร์ไมด่ใชด่ของโลก ขอโปรดชสาระพวกเขาใหว้บรลิสรทธลิธิ์โดยทางความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์
เปป็นความจรลิง พระองคร์ทรงสด่งขว้าพระองคร์เขว้ามาในโลกแลว้วฉมันใด ขว้าพระองคร์กร็สด่งพวกเขาเขว้าไปในโลกแลว้วฉมัน
นมัตั้น และเพราะเหร็นแกด่พวกเขา ขว้าพระองคร์จนงแยกตมัวของขว้าพระองคร์ไวว้ เพมืนึ่อพวกเขาจะรมับการทรงชสาระใหว้
บรลิสรทธลิธิ์โดยทางความจรลิงดว้วย และขว้าพระองคร์มลิไดว้อธลิษฐานเพมืนึ่อคนเหลด่านบีตั้พวกเดบียว แตด่เพมืนึ่อคนเหลด่านมัตั้นซนนึ่งจะ
เชมืนึ่อบนขว้าพระองคร์โดยทางถว้อยคสาของพวกเขาดว้วย เพมืนึ่อพวกเขาทรกคนจะเปป็นอมันหนนนึ่งอมันเดบียวกมัน เหมมือนอยด่าง
ทบีนึ่พระองคร์คมือพระบลิดาทรงอยผด่ในขว้าพระองคร์ และขว้าพระองคร์อยผด่ในพระองคร์ เพมืนึ่อพวกเขาจะเปป็นอมันหนนนึ่งอมัน
เดบียวกมันในเราทมัตั้งสอง เพมืนึ่อโลกจะไดว้เชมืนึ่อวด่าพระองคร์ทรงสด่งขว้าพระองคร์มาแลว้ว และสงด่าราศบีซนนึ่งพระองคร์ไดว้
ประทานแกด่ขว้าพระองคร์ ขว้าพระองคร์กร็มอบใหว้แกด่พวกเขาแลว้ว เพมืนึ่อพวกเขาจะเปป็นอมันหนนนึ่งอมันเดบียวกมัน เหมมือน
อยด่างทบีนึ่เราทมัตั้งสองเปป็นอมันหนนนึ่งอมันเดบียวกมันนมัตั้น ขว้าพระองคร์อยผด่ในพวกเขา และพระองคร์ทรงอยผด่ในขว้าพระองคร์ เพมืนึ่อ
เขาทมัตั้งหลายจะเปป็นอมันหนนนึ่งอมันเดบียวกมันอยด่างสมบผรณร์ และเพมืนึ่อโลกจะทราบวด่าพระองคร์ทรงสด่งขว้าพระองคร์มาแลว้ว
และทรงรมักพวกเขาแลว้ว เหมมือนอยด่างทบีนึ่พระองคร์ทรงรมักขว้าพระองคร์แลว้ว” (ยอหร์น 17:13-23) 

“เพมืนึ่อวด่าทมัตั้งพระองคร์ผผว้ทรงชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์ และคนเหลด่านมัตั้นผผว้ไดว้รมับการชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์นมัตั้น ทมัตั้งสลิตั้นเหลด่านบีตั้
กร็มาจากแหลด่งเดบียวกมัน เพราะเหตรนมัตั้นพระองคร์จนงไมด่ทรงละอายทบีนึ่จะทรงเรบียกเขาเหลด่านมัตั้นวด่า เปป็นพบีนึ่นว้องกมัน”
(ฮบ. 2:11)

“พระเจว้าทรงสมัตยร์ซมืนึ่อ ซนนึ่งโดยพระองคร์นมัตั้นพวกทด่านไดว้ถผกเรบียกมายมังการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระบรตร
ของพระองคร์ คมือพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” (1 คร. 1:9)

“ในสลินึ่งนบีตั้แหละความรมักของพวกเรากร็ถผกทสาใหว้สมบผรณร์ เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้มบีใจกลว้าในวมันแหด่งการ
พลิพากษา เพราะวด่าพระองคร์ทรงเปป็นอยด่างไร พวกเรากร็เปป็นอยด่างนมัตั้นในโลกนบีตั้” (1 ยอหร์น 4:17)

“และพวกเราทราบวด่า พระบรตรของพระเจว้าไดว้เสดร็จมาแลว้ว และไดว้ประทานความเขว้าใจแกด่พวกเรา 
เพมืนึ่อใหว้พวกเรารผว้จมักพระองคร์ผผว้เทบีนึ่ยงแทว้ และพวกเราดสารงอยผด่ในพระองคร์ผผว้เทบีนึ่ยงแทว้นมัตั้น คมืออยผด่ในพระเยซผครลิสตร์
พระบรตรของพระองคร์ นบีนึ่แหละคมือพระเจว้าเทบีนึ่ยงแทว้ และชบีวลิตนลิรมันดรร์” (1 ยอหร์น 5:20)

ชาวเมมืองโครรินธธเหลน่านบันั้นกนาลบังตริดตามผทูผู้นนาททที่เปป็นมนคุษยธ-
อบันเปป็นการแบน่งแยกพระกายของพระครริสตธ

ขว้อ 11: “ดว้วยวด่าสลินึ่งนบีตั้ไดว้ถผกเปปิดเผยแกด่ขว้าพเจว้าเรมืนึ่องพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลายของขว้าพเจว้า โดยคนทมัตั้ง
หลายซนนึ่งอยผด่ในครมัวเรมือนของนางคะโลเอ วด่ามบีบรรดาการโตว้แยว้งกมันในทด่ามกลางพวกทด่าน”

“ครมัวเรมือนของนางคะโลเอ” เปป็นใครนมัตั้น ไมด่ถผกเปปิดเผยในทบีนึ่นบีตั้ และเราไมด่จสาเปป็นตว้องคาดเดาเกบีนึ่ยวกมับ
การระบรตมัวตนของพวกเขา ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าชมืนึ่อนบีตั้ถผกกลด่าวถนงในทบีนึ่นบีตั้กร็บอกเปป็นนมัยถนงความเตร็มใจในสด่วนของครมัว
เรมือนนมัตั้นทบีนึ่จะถผกเปปิดเผยวด่าเปป็นผผว้สด่งขด่าว เปาโลไมด่ลมังเลทบีนึ่จะระบรตมัวคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ใหว้หลมักฐานอมันเพบียงพอเพมืนึ่อ
เขาจะทราบวด่ามบีการชลิงดบีชลิงเดด่นกมันในครลิสตจมักร เขาไมด่ไดว้เขบียนจดหมายของเขาถนงชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้น



เพราะคนขบีตั้นลินทาบางคนทบีนึ่ขอรว้องไมด่ใหว้เอด่ยชมืนึ่อของตน ขว้อมผลนบีตั้ไดว้มาจากผผว้คนทบีนึ่ยสาเกรงพระเจว้าซนนึ่งอยากใหว้เรมืนึ่องนบีตั้
ถผกจมัดการในแบบทบีนึ่ถผกตว้อง ในความยสาเกรงแบบพระเจว้า-และในการเปปิดเผยความตว้องการของครลิสตจมักร พวก
เขากร็เตร็มใจทบีนึ่จะอนรญาตใหว้ชมืนึ่อของพวกเขาถผกใชว้

แนด่นอนวด่ามมันคงทสาใหว้คนเหลด่านมัตั้นในครมัวเรมือนของนางคะโลเอเปป็นทรกขร์ใจทบีนึ่ตว้องแจว้งใหว้เปาโลทราบถนง
สภาพอมันชวนหดหผด่ทบีนึ่มบีอยผด่ในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น ภาระนมัตั้นตกอยผด่บนหมัวใจของพวกเขาอยด่างหนมัก พวกเขาไมด่ใชด่คนขบีตั้
นลินทาทบีนึ่ชอบซรบซลิบไรว้สาระ ในครลิสตจมักรหลายแหด่งวมันนบีตั้มบีคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ดผเหมมือนจะชอบใจยลินึ่งนมักในการวลิพากษร์
วลิจารณร์ การแอบนลินทา และการซรบซลิบเกบีนึ่ยวกมับสมาชลิกครลิสตจมักรและผผว้นสาครลิสตจมักรคนอมืนึ่น ๆ การปฏลิบมัตลิเชด่นนมัตั้น
จะทสาใหว้ครลิสตจมักรแตกแยก ขมัดขวางการเกลิดผลของมมันเพมืนึ่อพระครลิสตร์ และจะปรากฏวด่าเปป็นตมัวฉรดรมัตั้งอยด่าง
แนด่นอนในการนสามาซนนึ่งหนทางเยบียวยาสสาหรมับความปป่วยไขว้ใด ๆ กร็ตามทบีนึ่อาจมบีอยผด่ในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้น! 

ขว้อ 12: “บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้าขอกลด่าววด่า ทรกคนในพวกทด่านกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าเปป็นของเปาโล” และ 
“ขว้าพเจว้าเปป็นของอปอลโล” และ “ขว้าพเจว้าเปป็นของเคฟาส” และ “ขว้าพเจว้าเปป็นของพระครลิสตร์””

คสากรลิยา “เละโก” (“กลด่าว”) บางครมัตั้งกร็บด่งบอกวด่า “หมายความวด่า” และพจนานรกรมกลด่าววด่านบีนึ่เปป็น
ความหมายตรงนบีตั้… “บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้าหมายความเชด่นนบีตั้” ความหมายของเปาโลทบีนึ่วด่า “ทรกคนในพวกทด่าน” กร็คมือวด่า
แตด่ละคนมบีความผลิด ดผเหมมือนวด่าสมาชลิกทรกคนของครลิสตจมักรนมัตั้นไดว้รด่วมเปป็นพมันธมลิตรกมับคนกลรด่มใดกลรด่มหนนนึ่งเหลด่า
นบีตั้ วลบี “ทรกคนในพวกทด่าน” ทบีนึ่ถผกบมันทนกในทบีนึ่นบีตั้จะตว้องถผกเขว้าใจแบบเดบียวกมันกมับใน 1 โครลินธร์ 14:26 ทบีนึ่เปาโล
ประกาศวด่า “จะวด่าอยด่างไรกมัน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย เมมืนึ่อพวกทด่านมาประชรมกมัน ทรกคนในพวกทด่านมบีเพลงสดรดบีบท
หนนนึ่ง มบีหลมักคสาสอนหนนนึ่ง มบีภาษาหนนนึ่ง มบีการเปปิดเผยหนนนึ่ง มบีการแปลหนนนึ่ง…” มมันเปป็นตมัวแทนของสภาพโดยรวมทบีนึ่
มบีอยผด่ในครลิสตจมักรนมัตั้น และในสภาพนมัตั้นทรกคนมบีความผลิด

ใน 1 โครลินธร์ 4:6 เราอด่านวด่า “และสลินึ่งเหลด่านบีตั้ พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ขว้าพเจว้าไดว้นสามาเปป็นภาพเปรบียบถนงตมัว
ขว้าพเจว้าและถนงอปอลโล กร็เพราะเหร็นแกด่พวกทด่าน เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้เรบียนรผว้ในพวกเราวด่าไมด่ควรคลิดเกบีนึ่ยวกมับ
มนรษยร์ทมัตั้งหลายเกลินกวด่าสลินึ่งซนนึ่งไดว้เขบียนไวว้แลว้ว เพมืนึ่อทบีนึ่จะไมด่มบีคนหนนนึ่งคนใดในพวกทด่านผยองขนตั้นเพมืนึ่อยกคนหนนนึ่ง
เหยบียดอบีกคนหนนนึ่ง” พระคสาขว้อนบีตั้ไมด่จสาเปป็นตว้องหมายความวด่าคนบางกลรด่มกสาลมังผผกมมัดตมัวเองกมับเปาโลหรมือกมับอ
ปอลโลจรลิง ๆ เปาโลเอด่ยชมืนึ่อของตนและชมืนึ่อของอปอลโลเพมืนึ่อใหว้ภาพประกอบหลมักการนมัตั้นทบีนึ่ใชว้กมับสลินึ่งทบีนึ่กสาลมังเกลิด
ขนตั้นในครลิสตจมักรนมัตั้น ชมืนึ่ออมืนึ่น ๆ เขาไมด่ไดว้ใชว้ เกรงวด่าเขาทสาใหว้เหตรนมัตั้นเสบียหายและฉรดรมัตั้งพระราชกลิจขององคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์

ในขว้อ 12 ของบททบีนึ่เราศนกษาเราเหร็นชมัดเจนวด่ามบีสบีนึ่กลรด่มทบีนึ่เดด่นชมัด โดยใชว้เปาโล อปอลโล เคฟาส และ
พระครลิสตร์ตามลสาดมับใหว้เปป็นผผว้นสาของกลรด่มของตน คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อว้างเปาโลนด่าจะทสาเชด่นนมัตั้นเพราะวด่าเขาเปป็นผผว้ทบีนึ่
พระเจว้าทรงใชว้การเพมืนึ่อเรลินึ่มตว้นครลิสตจมักรในเมมืองโครลินธร์-แตด่พวกเขาจะไมด่พบความเหร็นอกเหร็นใจหรมือความ
โปรดปรานพลิเศษใด ๆ ทบีนึ่เขาจะมบีตด่อพวกเขาเลยอยด่างแนด่นอน เขาจะปฏลิบมัตลิตด่อทรกคนเหมมือนกมัน

แทว้จรลิงแลว้ว องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงใชว้เปาโลเพมืนึ่อปลผกเมลร็ดพมืชนมัตั้นของครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์-แตด่
พระองคร์ทรงใชว้อปอลโลในการรดนตั้สา อปอลโล-ซนนึ่งเกลิดทบีนึ่เมมืองอเลร็กซานเดรบีย เปป็น “เปป็นคนมบีโวหารดบี และ
ชสานาญมากในทางพระคมัมภบีรร์” (กลิจการ 18:24)-คงจะดนงดผดชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นอยด่างมากและอาจทสาใหว้



พวกเขาบางคนตมัตั้งกลรด่มหนนนึ่งขนตั้นมารอบตมัวเขา-ซนนึ่งแนด่นอนวด่าคงจะขมัดแยว้งกมับพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์และตด่อคสาสอน
ของอมัครทผตเปาโล

จาก 2 โครลินธร์ 10:10 เราทราบวด่ามบีบางกจ๊กบางเหลด่าในครลิสตจมักรนมัตั้นซนนึ่งเปป็นปฏลิปปักษร์ตด่อเปาโลอยด่าง
ขมขมืนึ่น: ““เพราะจดหมายตด่าง ๆ ของเปาโลนมัตั้น” พวกเขากลด่าววด่า “มบีนตั้สาหนมักและมบีอสานาจกร็จรลิง แตด่ตมัวเขาเองดผ
อด่อนกสาลมัง และคสาพผดของเขากร็นด่าเหยบียดหยาม”

“...และ “ขว้าพเจว้าเปป็นของเคฟาส”...” ในการกลด่าวถนงอมัครทผตเปโตร ยกเวว้นในกาลาเทบีย 2:7,8 เปาโล
ใชว้ชมืนึ่อเคฟาสอยผด่เสมอ เคฟาสคมือชมืนึ่อภาษาอาราเมค: เปโตรเปป็นชมืนึ่อภาษากรบีก

คนกลรด่มนบีตั้ ในเมมืองกรบีกเมมืองหนนนึ่ง โดยใชว้ชมืนึ่อของเคฟาส ดผเหมมือนจะบอกเปป็นนมัยวด่าเหลด่าผผว้นสาในคนกลรด่ม
เลร็ก ๆ นบีตั้เปป็นพวกยลิว ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าพวกเขาเนว้นยตั้สาขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเคฟาสเปป็นผผว้ทบีนึ่โดดเดด่นกวด่าใครในพวกสลิบ
สองคนนมัตั้น และวด่าเขาเปป็นผผว้นสาและผผว้พผดแทน บางทบีการวางตมัวของเขาทบีนึ่เมมืองอมันทลิโอกทสาใหว้คนเหลด่านมัตั้นคลิดวด่า
เคฟาส ไมด่ใชด่เปาโล ควรเปป็นผผว้นสาในครลิสตจมักรนมัตั้น ดมังนมัตั้นถนงแมว้วด่าไมด่มบีหลมักฐานวด่าเคฟาสเคยไปเยมือนเมมืองโครลินธร์ 
คนกลรด่มนบีตั้กร็เลมือกทบีนึ่จะจมับสลากอยผด่ฝป่ายเขาแลว้ว

“...และ “ขว้าพเจว้าเปป็นของพระครลิสตร์”” อาจเปป็นไดว้วด่าเหลด่าผผว้นสาในคนกลรด่มนบีตั้คลิดวด่าตมัวเองเหนมือกวด่าคน
เหลด่านมัตั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่อว้างตมัววด่าเปป็นเหลด่าผผว้ตลิดตามของเปาโล อปอลโล และเคฟาส

“พวกทด่านแลดผสลินึ่งทมัตั้งหลายตามการปรากฏภายนอกหรมือ ถว้าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดมมันึ่นใจในตนเองวด่าเขาเปป็นของ
พระครลิสตร์ จงใหว้ผผว้นมัตั้นคสานนงถนงเรมืนึ่องนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับตนเองอบีกวด่า เขาเปป็นของพระครลิสตร์ฉมันใด พวกเรากร็เปป็นของพระ
ครลิสตร์ฉมันนมัตั้น” (2 คร. 10:7) ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าคนกลรด่มนบีตั้ประกาศตมัววด่ามบีประสบการณร์ทบีนึ่พลิเศษมาก ๆ 
ประสบการณร์หนนนึ่งกมับพระครลิสตร์ซนนึ่งไดว้ใหว้พวกเขามบีตสาแหนด่งทบีนึ่พลิเศษมากในพระครลิสตร์ และดมังนมัตั้นจนงมบีความเหนมือ
กวด่าในครลิสตจมักรนมัตั้น เรามบีกลรด่มแบบนมัตั้นวมันนบีตั้หลายกลรด่มภายใตว้ชมืนึ่ออมืนึ่น ๆ คนกลรด่มหนนนึ่งเทศนายาวนานและเสบียงดมัง
วด่าถว้าครณไมด่รมับบมัพตลิศมาโดยหนนนึ่งในพวกผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ไดว้รมับการแตด่งตมัตั้งของพวกเขาในครลิสตจมักรของพวกเขา ครณกร็จะ
ไมด่ถผกพาตมัวไปในการรมับขนตั้นไปนมัตั้น พวกเขาไมด่ถมือวด่าพวกเราตว้องตกนรกถว้าพวกเราไมด่ไดว้รมับบมัพตลิศมาโดยกลรด่ม
พลิเศษเฉพาะของพวกเขา แตด่พวกเขาประกาศวด่าพวกเราจะเปป็นเหลด่าผผว้รมับใชว้และแขกในงานสมรสของพระเมษ
โปดก ไมด่ไดว้นมันึ่งทบีนึ่การเลบีตั้ยงสมรสนมัตั้น คนกลรด่มนบีตั้ทบีนึ่รวมกมันเปป็น “พรรคพระครลิสตร์” ในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์อาจ
สอนหลมักคสาสอนเชด่นนมัตั้นกร็ไดว้

กลรด่มครลิสตจมักรหลายกลรด่มไมด่ไดว้ใสด่ใจฟปังคสาเตมือนในพระคสาตอนนบีตั้-คสาเตมือนใหว้ระวมังความชมันึ่วรว้ายเหลด่านมัตั้น
ของการใชว้ชมืนึ่อมนรษยร์ หรมือวลิธบีอมืนึ่น ๆ เพมืนึ่อกด่อตมัตั้งครลิสตจมักรทมัตั้งหลาย มบีกลรด่มกจ๊กหลายสลิบกลรด่มในแผด่นดลินของเราวมันนบีตั้ 
แนด่นอนวด่าพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไดว้ประทานขว้อเทร็จจรลิงเหลด่านมัตั้นซนนึ่งถผกบมันทนกในขว้อพระคสาทบีนึ่เราศนกษากมันอยผด่เพมืนึ่อ
เปป็นแสงประภาคารทบีนึ่สาดสด่องใหว้ระวมังภมัยอมันตรายของพรรค (กจ๊ก) เหลด่านบีตั้ ซนนึ่งวมันนบีตั้เปป็นทบีนึ่รผว้จมักในชมืนึ่อ “นลิกายทมัตั้ง
หลาย”

ในพระคสาขว้อถมัดไปเปาโลถามคสาถามหนนนึ่งทบีนึ่จรลิงจมัง:
ขว้อ 13: “พระครลิสตร์ทรงถผกแบด่งออกแลว้วหรมือ เปาโลไดว้ถผกตรนงทบีนึ่กางเขนเพมืนึ่อพวกทด่านหรมือ หรมือพวก

ทด่านไดว้รมับบมัพตลิศมาในนามของเปาโลหรมือ”



“พระครลิสตร์ทรงถผกแบด่งออกแลว้วหรมือ?” ดผเหมมือนวด่าคสาถามนบีตั้ไมด่ไดว้ถผกกลด่าวแกด่ “พรรคพระครลิสตร์” 
เทด่านมัตั้น แตด่แกด่กลรด่มอมืนึ่น ๆ ทมัตั้งหมด คสากรบีก เมรลิโซ มาจากคสากรบีก เมรอส ซนนึ่งหมายความวด่า “สด่วนหนนนึ่ง หรมือสด่วน
แบด่งหนนนึ่ง” ดผเหมมือนวด่าเปาโลกสาลมังถามชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นวด่า “พวกทด่านไดว้รมับพระครลิสตร์เปป็นหลายสด่วน 
หรมือเปป็นหลายสด่วนแบด่งหรมือ? สด่วนหนนนึ่งของพระครลิสตร์ไดว้ถผกแบด่งใหว้แกด่พวกทด่านหรมือ?” คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ใน 1 
โครลินธร์ 7:17 โดยถผกแปลเปป็น “ไดว้แจกจด่าย” มมันถผกใชว้ในโรม 12:3 และถผกแปลเปป็น “ไดว้ประทาน” มมันถผกใชว้อบีก
ครมัตั้งในฮบีบรผ 4:12 โดยถผกแปลเปป็น “แยก” ครลิสตจมักรของพระเยซผครลิสตร์เจว้าไมด่ถผกแบด่ง ครลิสตจมักรเปป็นกายเดบียว 
(1 คร. 12:12,13,27)

การแบด่งพรรคแบด่งพวกทสาใหว้เหลด่าสมาชลิกของครลิสตจมักรแยกออกจากกมัน ทสาใหว้พวกเขาแตกแยก และ
จนงกด่อใหว้เกลิดความไมด่เปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมันและเปปิดโอกาสใหว้ซาตานขมัดขวางงานของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์-ไมด่
เพบียงในครลิสตจมักรเทด่านมัตั้น แตด่ในชรมชนดว้วย ซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ทบีนึ่ครลิสตจมักรเปป็นตมัวแทนของทรกคนทบีนึ่พระเยซผไดว้ทรง
สลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อพวกเขาแลว้ว และนบีนึ่คมือสลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังหมายถนงตรงนบีตั้-การแบด่งพรรคแบด่งพวกภายใตว้ความเปป็น
ผผว้นสาของกลรด่ม ไมด่ใชด่หมายถนงคสาสอนผลิด

พระเยซผครลิสตร์เจว้าไดว้ทรงชด่วยเหลด่าผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์ใหว้รอดแลว้วและชสาระพวกเขาใหว้บรลิสรทธลิธิ์แลว้ว 
และเปป็นเพราะพระองคร์ ความแตกแยกและการแบด่งพรรคแบด่งพวกของพวกเขาจนงเปป็นเรมืนึ่องรว้ายแรงยลินึ่งนมัก 
เปาโลรผว้สนกหวงแหนเกบียรตลิยศของพระเยซผครลิสตร์เจว้า เขาใจสลายและไมด่สบายในจลิตใจของเขาทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นใน
เมมืองโครลินธร์ใหว้ความสสาคมัญเหลมือเกลินกมับชมืนึ่อของมนรษยร์ในหลายกลรด่มทบีนึ่ชลิงดบีชลิงเดด่นกมัน ในเมมืนึ่อพวกเขาไดว้มารผว้จมักพระ
บรตรของพระเจว้า, ดอกกรหลาบแหด่งทรด่งชาโรน, “ผผว้งดงามทบีนึ่สรดในหมมืนึ่นคน” แลว้ว! ครลิสเตบียนเหลด่านบีตั้ตมัตั้งมนรษยร์ใหว้
เปป็นประมรขของกลรด่มตด่าง ๆ ของพวกเขาไดว้อยด่างไร ในเมมืนึ่อเปาโลไดว้สอนพวกเขาอยด่างชมัดเจนขนาดนมัตั้นแลว้ววด่า
พระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจมักรและพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของกายนมัตั้น?

“เปาโลไดว้ถผกตรนงทบีนึ่กางเขนเพมืนึ่อพวกทด่านหรมือ?” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลบด่งบอกถนงความไมด่สสาคมัญของตมัวเขาเอง 
สลินึ่งทบีนึ่เขากสาลมังถามจรลิง ๆ แลว้วคมือนบีนึ่: “เปาโลเปป็นผผว้ทบีนึ่ไดว้ตายบนกางเขนเพมืนึ่อพวกทด่านหรมือ? เปาโลไดว้หลมันึ่งโลหลิตของ
เขาเพมืนึ่อการยกบาปหรมือ? พระราชกลิจแหด่งการไถด่ถผกยกใหว้เปป็นผลงานของเปาโล-หรมืออปอลโล หรมือเคฟาส หรมือ
มนรษยร์คนอมืนึ่นใดไดว้หรมือ?”

ในทางกลมับกมัน เปาโลกสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าพระครลิสตร์ ผผว้ไมด่ถผกแบด่ง ทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดเดบียว ผผว้เดบียว
นมัตั้นทบีนึ่สามารถชด่วยใหว้รอดไดว้ นบีนึ่เปป็นการกลด่าวถนงครมัตั้งแรกในจดหมายฝากฉบมับนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าการ
สลิตั้นพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์เจว้าเปป็นหนทางเดบียวทบีนึ่จะแกว้ไขความชมันึ่วรว้ายทมัตั้งหลายในครลิสตจมักรไดว้ ไมด่สสาคมัญวด่า
มนรษยร์จะทสาอะไร หรมือพผดอะไร หรมือคลิดอะไร มบีขด่าวสารเดบียวเทด่านมัตั้นทบีนึ่จะแกว้ไขความชมันึ่วรว้ายไดว้-ในครลิสตจมักรทว้อง
ถลินึ่นหรมือในชบีวลิตของคน ๆ หนนนึ่ง-และขด่าวสารนมัตั้นคมือพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผเจว้า ซนนึ่งถผกทสาสสาเรร็จแลว้ว
ในการสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ บมัดนบีตั้พระองคร์ประทมับ ณ เบมืตั้องขวา
พระหมัตถร์ของพระเจว้าพระบลิดาเพมืนึ่อเสนอความแทนเราและเพมืนึ่อวลิงวอนทผลขอเผมืนึ่อเรา (1 ทธ. 2:5; ฮบ. 1:1-3)

“...หรมือพวกทด่านไดว้รมับบมัพตลิศมาในนามของเปาโลหรมือ?” ในความคลิดของผผว้เชมืนึ่อ บมัพตลิศมาพผดถนงการ
สลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์เจว้า การจรด่มลงในนตั้สาคมือคสาพยานของผผว้เชมืนึ่ออมัน



เปป็นการตอบรมับแบบทรด่มเทตด่อการเสบียสละของพระผผว้ชด่วยใหว้รอด
คนไมด่เชมืนึ่อไดว้ยลินขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระครณของพระเจว้า-(และขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นคมือ การสลิตั้นพระชนมร์ การ

ถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ “ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์”-1 คร. 15:1-4) การไดว้ยลินขด่าว
ประเสรลิฐนสาความเชมืนึ่อมาสผด่คนไมด่เชมืนึ่อนมัตั้น ซนนึ่งจากนมัตั้นโดยความเชมืนึ่อเขากร็รมับผลดบีเหลด่านมัตั้นแหด่งการสลิตั้นพระชนมร์เปป็น
เครมืนึ่องบผชาของพระเยซผครลิสตร์ไวว้เปป็นของตมัวเอง และการรมับไวว้เปป็นของตมัวเองนบีตั้จะตว้องถผกตามมาโดยการ
แสดงออกภายนอกของการรมับไวว้ภายในนมัตั้นในการกระทสาเชลิงสมัญลมักษณร์เหลด่านมัตั้นของการเปป็นเหมมือนกมับพระ
ครลิสตร์ในการสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ นมันึ่นแหละคมือภาพทบีนึ่แทว้จรลิงของการ
รมับบมัพตลิศมาในนตั้สาในยรคพระครณนบีตั้

บมัพตลิศมามาหลมังการกลมับใจรมับเชมืนึ่อ มมันไมด่มากด่อนความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผ
ครลิสตร์ มมันมาหลมังประสบการณร์แหด่งพระครณในใจของคน ๆ นมัตั้น การรมับบมัพตลิศมาในนตั้สาไมด่ชด่วยเราใหว้รอดและมมัน
ไมด่เพลินึ่มเขว้ากมับความรอดของเรา แตด่มมันเปป็นพยานรมับรองแกด่โลกทบีนึ่พผดคมัดคว้านวด่าเราถผกตรนงกางเขนกมับพระครลิสตร์ 
ถผกฝปังกมับพระครลิสตร์ และถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นกมับพระครลิสตร์เพมืนึ่อเดลินในความใหมด่ของชบีวลิต (รม. 6:1-10)

คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้สสาหรมับคสาบรพบท “ใน” คมือ ไอซร์ และบด่งบอกถนง “การเขว้าสผด่การรด่วมสนลิทกมับและ
การยอมรมับสลิทธลิอสานาจของอบีกคนหนนนึ่ง” การทบีนึ่เปาโลไดว้เหร็นการรด่วมสนลิทและสลิทธลิอสานาจเชด่นนมัตั้นซนนึ่งมบีศผนยร์กลาง
อยผด่ในตมัวเขาเองโดยเปป็นคผด่แขด่งกมับพระเยซผครลิสตร์เจว้ากร็เปป็นเรมืนึ่องนด่ารมังเกบียจยลินึ่งนมักตด่ออมัครทผตเปาโล-เขาผผว้นมับวด่าสลินึ่ง
สารพมัดเปป็นการขาดทรนแลว้วเพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะไดว้พระครลิสตร์ เปาโลปรารถนาใหว้พระครลิสตร์มบีความเปป็นเอกในสลินึ่งสารพมัด 
และเปป็นพยานรมับรองแกด่ชาวเมมืองโคโลสบีวด่า “ทด่านทมัตั้งหลายครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์” เปาโลหวงแหนเพมืนึ่อพระ
เยซผยลินึ่งนมัก...ไมด่ใชด่หวงแหนเพมืนึ่อตมัวเขาเอง แตด่เพมืนึ่อพระเยซผครลิสตร์เจว้าผผว้ซนนึ่งเขาไดว้พบบนถนนไปยมังเมมืองดามมัสกมัสและ
ผผว้ซนนึ่งเขารมักดว้วยสลิตั้นสรดใจ จลิต และกสาลมังของเขา

ขว้อ 14 และ 15: “ขว้าพเจว้าขอบพระครณพระเจว้าทบีนึ่ขว้าพเจว้ามลิไดว้ใหว้บมัพตลิศมาแกด่ผผว้หนนนึ่งผผว้ใดในพวกทด่าน 
เวว้นแตด่ครลิสปปัสและกายอมัส เกรงวด่า ผผว้หนนนึ่งผผว้ใดจะกลด่าววด่า ขว้าพเจว้าไดว้ใหว้บมัพตลิศมาในนามของขว้าพเจว้าเอง”

พระคมัมภบีรร์ไมด่บอกเราวด่าทสาไมเปาโลไดว้ใหว้บมัพตลิศมานว้อยคนจรลิง ๆ อาจเปป็นไดว้วด่าเขากลมัววด่าพวกเขาจะ
หมายพนนึ่งเขาแทนทบีนึ่จะหมายพนนึ่งพระเยซผเจว้าผผว้ทรงชด่วยพวกเขาใหว้รอดแลว้ว เราทราบวด่าในขว้อ 17 เราอด่านวด่า
 “เพราะวด่าพระครลิสตร์มลิไดว้ทรงสด่งขว้าพเจว้าไปเพมืนึ่อใหว้บมัพตลิศมา แตด่เพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐ!” ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเขา
ใหว้บมัพตลิศมานว้อยคนเปป็นหลมักฐานวด่าเปาโลไมด่ไดว้ละเลยพลิธบีนบีตั้-และเพราะวด่าเขาใหว้บมัพตลิศมานว้อยคนเชด่นนมัตั้น เขาจนง
ไมด่เปปิดโอกาสใหว้ผผว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อทมัตั้งหลายใชว้ชมืนึ่อของเขาเปป็นคสาระบรพรรค แนด่นอนวด่าศลิษยาภลิบาลควรอยากไดว้
ความรมัก ความเคารพ และความนมับถมือของผผว้คนของเขา-แตด่มมันเปป็นบาปอมันนด่าเกลบียดทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะใหว้
สายตาของตนจมับจว้องอยผด่ทบีนึ่ผผว้เลบีตั้ยงรองของพระเจว้าแทนทบีนึ่จะอยผด่ทบีนึ่พระผผว้เลบีตั้ยงใหญด่นมัตั้น คมือพระเยซผครลิสตร์เจว้า

เปาโลกลด่าววด่าพระเจว้าทรงสด่งเขาไปมลิใชด่เพมืนึ่อใหว้บมัพตลิศมา แตด่เพมืนึ่อเทศนา เหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าควร
ปฏลิบมัตลิเฉพาะงานรมับใชว้ทบีนึ่พวกเขาไดว้รมับการทรงนสาผด่านทางพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ พวกเขาควรทสางานรด่วมกมับผผว้อมืนึ่น
เปปิดทางใหว้ผผว้อมืนึ่น-และไมด่พยายามทสาทรกอยด่างดว้วยตมัวเอง หรมือพยายามทบีนึ่จะไดว้เกบียรตลิยศทมัตั้งหมด ถว้าผผว้รมับใชว้ทมัตั้ง
หลายจะดสาเนลินตามการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์แทนทบีนึ่จะเดลินตามเหลด่าผผว้นสาทางศาสนา นลิกายทมัตั้งหลาย 



หรมือความปรารถนาตด่าง ๆ ของพวกเขาเอง พวกเขากร็จะไมด่ประสบกมับความยรด่งยากมากมาย (และนด่าจะไดว้รมับ
บสาเหนร็จทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่กวด่าเยอะเมมืนึ่อสลิตั้นสรดการเดลินทางบนโลกนบีตั้ของพวกเขา) ผผว้รมับใชว้ทมัตั้งหลายเปป็นเนมืตั้อหนมัง เหมมือน
กมับทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทรกคนเปป็น พวกเขาไมด่ไดว้มบีภผมลิครว้มกมันตด่อการทดลองตด่าง ๆ ของความเหร็นแกด่ตมัว ความหยลินึ่งยะโส และ
บาปอมืนึ่นทมัตั้งหลายซนนึ่งเนมืตั้อหนมังสามารถทสาไดว้

ครลิสปปัสเปป็นใคร? “และครลิสปปัส ผผว้เปป็นหมัวหนว้านายธรรมศาลาไดว้เชมืนึ่อในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พรว้อมกมับทมัตั้ง
ครมัวเรมือนของทด่าน และชาวโครลินธร์หลายคนเมมืนึ่อไดว้ฟปังแลว้วกร็ไดว้เชมืนึ่อและรมับบมัพตลิศมา” (กลิจการ 18:8) ครลิสปปัสเปป็น
บรคคลหนนนึ่งทบีนึ่โดดเดด่น-หมัวหนว้านายธรรมศาลา เปป็นไปไดว้ไหมวด่าเปาโลรผว้สนกวด่าครลิสปปัสเปป็นหนนนึ่งในผผว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อ
คนสสาคมัญของตน และจนงใหว้บมัพตลิศมาเขา? พระคสาขว้อเดบียวกมันนบีตั้บอกเราวด่าผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์หลายคนไดว้เชมืนึ่อ 
แตด่ดผเหมมือนวด่า ณ เวลานบีตั้เปาโลใหว้บมัพตลิศมาครลิสปปัสเทด่านมัตั้น

กายอมัสเปป็นใคร? เราอด่านเกบีนึ่ยวกมับเขาในโรม 16:23: “กายอมัสผผว้เลบีตั้ยงดผขว้าพเจว้า และเปป็นผผว้บสารรงครลิสต
จมักรทมัตั้งหมดฝากความคลิดถนงมายมังพวกทด่าน” ดผเหมมือนวด่ากายอมัสมบีความใกลว้ชลิดมากกมับอมัครทผตเปาโล

เราไมด่ทราบวด่าสเทฟานมัสเปป็นใครหรมือวด่าเขาทสาอะไร เราทราบเพบียงวด่าเปาโลใหว้บมัพตลิศมาทมัตั้งครมัวเรมือน
ของเขา:

ขว้อ 16: “และขว้าพเจว้าไดว้ใหว้บมัพตลิศมาแกด่ครมัวเรมือนของสเทฟานมัสดว้วย นอกจากนมัตั้นขว้าพเจว้าไมด่ทราบวด่า
ขว้าพเจว้าไดว้ใหว้บมัพตลิศมาแกด่ผผว้ใดอบีก”

ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเปาโลใหว้บมัพตลิศมาทมัตั้งครมัวเรมือนไดว้ถผกใชว้โดยบางคนเพมืนึ่อเสนอแนะวด่าเขาไดว้ใหว้บมัพตลิศมา
ทารกทมัตั้งหลาย แตด่ไมด่มบีมผลเหตรตามพระคมัมภบีรร์เลยสสาหรมับการเสนอแนะเชด่นนมัตั้น มบีบมันทนกไวว้วด่าในระหวด่างการรมับใชว้
ทมัตั้งหมดของเปาโล เขาไดว้ใหว้บมัพตลิศมาสามครมัวเรมือน: ครมัวเรมือนของนางลลิเดบีย (กลิจการ 16:15); ครมัวเรมือนของนาย
ครกชาวเมมืองฟปีลลิปปปี (กลิจการ 16:33); และครมัวเรมือนของสเทฟานมัส ซนนึ่งถผกกลด่าวถนงในขว้อพระคสาทบีนึ่เราศนกษากมันอยผด่ 

ทรกคนทบีนึ่เชมืนึ่อแลว้วกร็รมับบมัพตลิศมา-และแนด่นอนวด่าทารกเชมืนึ่อไมด่ไดว้ ในยอหร์น 4:53 เราอด่านวด่าทมัตั้งครมัวเรมือน
ของขรนนางผผว้นมัตั้นเชมืนึ่อ นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันเกบีนึ่ยวกมับครลิสปปัส (กลิจการ 18:8) และเกบีนึ่ยวกมับโครเนลลิอมัส (กลิจการ 10:2) 
เราทราบวด่าความเชมืนึ่อ ความชมืนึ่นชมยลินดบี และความเกรงกลมัวพระเจว้าไมด่อาจถผกกลด่าวไดว้วด่าใชว้ไดว้กมับพวกทารก-
เพราะวด่าพวกเขาเกรงกลมัวพระเจว้าไมด่ไดว้ และพวกเขาใชว้ความเชมืนึ่อไมด่ไดว้และแสดงความชมืนึ่นชมยลินดบีไมด่ไดว้ทบีนึ่รผว้วด่า
บาปของพวกเขาไดว้รมับการอภมัยแลว้ว ครณสมบมัตลิเหลด่านบีตั้มาจากผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่มบีอายรมากพอทบีนึ่จะรผว้วด่าพระเจว้าทรง
เปป็นอยผด่ และวด่า “คด่าจว้างของบาปคมือความตาย” พวกเขาสารภาพบาปของตน พวกเขาเชมืนึ่อบนพระเยซผครลิสตร์เจว้า
พวกเขารมับความรอดโดยพระครณของพระเจว้าผด่านทางความเชมืนึ่อ-และความรอดนสามาซนนึ่งความชมืนึ่นชมยลินดบีทบีนึ่ไมด่
อาจกลด่าวเปป็นคสาพผดไดว้และเปปีปั่ยมสงด่าราศบี

พวกเดร็กทารกไมด่ตว้องการบมัพตลิศมา พวกเขาไรว้เดบียงสา และพระเจว้าทรงดผแลผผว้ไรว้เดบียงสา ไมด่มบีอะไรผลิด
ในการอรทลิศถวายพวกเดร็กทารกแดด่พระเจว้า แมว้กระทมันึ่งทบีนึ่แทด่นของครลิสตจมักรหนนนึ่ง-แตด่การประพรมนตั้สาหรมือเทนตั้สา
สองสามหยดบนศบีรษะของเดร็กทารกไมด่เพลินึ่มอะไรเขว้ากมับการอรทลิศถวายนมัตั้นอยด่างแนด่นอน! มมันเหมาะสมอยด่างยลินึ่งทบีนึ่
พด่อแมด่จะออกมาขว้างหนว้าในทบีนึ่ประชรมและใหว้ผผว้รมับใชว้อธลิษฐานกมับพวกเขาขณะทบีนึ่พวกเขาอรทลิศถวายทารกนว้อยของ
พวกเขาแดด่พระเจว้า แตด่ไมด่มบีตรงไหนเลยในพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่การใหว้บมัพตลิศมาทารกถผกเสนอแนะ คสากรบีกสสาหรมับ “ใหว้



บมัพตลิศมา” มบีความหมายวด่า “จรด่มหรมือดสาดลินึ่ง”-และแนด่นอนวด่าไมด่มบีผผว้รมับใชว้คนใดอยากมบีความผลิดในการจมับเดร็ก
ทารกกดนตั้สา!

“นอกจากนมัตั้นขว้าพเจว้าไมด่ทราบวด่าขว้าพเจว้าไดว้ใหว้บมัพตลิศมาแกด่ผผว้ใดอบีก” นบีนึ่ไมด่ไดว้บอกเปป็นนมัยวด่าถว้อยคสาเหลด่า
นบีตั้ไมด่ไดว้รมับการดลใจ บางคนถนงกมับเสนอแนะใหว้ขว้อความนบีตั้ถผกตมัดออกไปจากพระวจนะของพระเจว้า แตด่พระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงบอกเปาโลใหว้เขบียนถว้อยคสาเหลด่านบีตั้เหมมือนกมับทบีนึ่พระองคร์ทรงบอกเขาใหว้เขบียนสด่วนทบีนึ่เหลมือของ
จดหมายฝากฉบมับนบีตั้ พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไมด่ทรงเหร็นวด่าจสาเปป็นตว้องบอกชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่กลมับใจรมับเชมืนึ่อทบีนึ่เปาโลไดว้ใหว้
บมัพตลิศมา (หากมบีคนอมืนึ่นอบีก) เพราะวด่าบมัพตลิศมาไมด่มบีสด่วนเกบีนึ่ยวขว้องอมันใดกมับการไถด่

คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อมัครทผตเปาโลไดว้ใหว้บมัพตลิศมา เขากร็ใหว้บมัพตลิศมา-ไมด่ใชด่เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะไดว้รมับความรอด-แตด่
เพมืนึ่อเปป็นพยานรมับรองวด่าพวกเขาไดว้รมับความรอดแลว้วโดยพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระเยซผครลิสตร์ บมัพตลิศมาไมด่ไดว้
มบีความหมายหรมือความสสาคมัญมากขนาดนมัตั้นจนเปาโลควรจดชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่เขาไดว้ใหว้บมัพตลิศมา

ขว้อ 17: “เพราะวด่าพระครลิสตร์มลิไดว้ทรงสด่งขว้าพเจว้าไปเพมืนึ่อใหว้บมัพตลิศมา แตด่เพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐ มลิใชด่
ดว้วยสตลิปปัญญาแหด่งบรรดาถว้อยคสา เกรงวด่ากางเขนของพระครลิสตร์จะถผกทสาใหว้สผญเปลด่า”

ผผว้รมับใชว้และผผว้สอนทบีนึ่รมักบางทด่านไมด่เคยใชว้พระคสาขว้อนบีตั้เปป็นขว้อสสาหรมับการเทศนาเลย พวกเขาเทศนา
ยาวนานและเสบียงดมังวด่าถว้าครณไมด่ถผกจด่จุ่มในนตั้สาในพระนามของพระเยซผครลิสตร์ ครณกร็จะตกนรกหมกไหมว้แนด่นอน-แตด่
คสาเทศนาแบบนมัตั้นไมด่ไดว้รมับการดลใจจากพระเจว้า มมันไมด่ไดว้มาจากพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ บมัพตลิศมาไมด่เกบีนึ่ยวขว้องเลย
กมับการสรว้างใหมด่: บมัพตลิศมามาหลมังการสรว้างใหมด่

เปาโลประกาศวด่า “เหตรฉะนมัตั้น เราทมัตั้งหลายจนงสรรปไดว้วด่า มนรษยร์คนใดจะเปป็นผผว้ชอบธรรมไดว้โดยความ
เชมืนึ่อ โดยปราศจากบรรดาการกระทสาของพระราชบมัญญมัตลิ” (รม. 3:28) ความเชมืนึ่อไมด่เกบีนึ่ยวขว้องกมับนตั้สาในอด่างรมับบมัพ
ตลิศมาหรมือแมด่นตั้สา: “...ความเชมืนึ่อจนงมาโดยการไดว้ยลิน และการไดว้ยลินกร็มาโดยพระวจนะของพระเจว้า”-ไมด่ใชด่โดยการ
ถผกจรด่มในนตั้สา เรารมับความรอดโดยพระครณ โดยพระครณลว้วน ๆ และไมด่พนนึ่งสลินึ่งอมืนึ่นใดเลย

พระครณชด่วยเราใหว้รอด-แตด่ความเชมืนึ่อนสามาซนนึ่งพระครณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอด การไดว้ยลินพระวจนะนสามาซนนึ่งความ
เชมืนึ่อ: “ในเรลินึ่มแรกนมัตั้นพระวาทะ (พระเยซผ) ทรงเปป็นอยผด่แลว้ว และพระวาทะทรงอยผด่กมับพระเจว้า และพระวาทะทรง
เปป็นพระเจว้า...และพระวาทะ (พระเยซผ)ไดว้รมับสภาพเปป็นเนมืตั้อหนมัง” พระเยซผทรงเปป็นหมัวใจและจลิตใจของการไถด่ 
พระองคร์ทรงเปป็นการไถด่ของเรา การไถด่คมือ “พระครลิสตร์ผผว้ทรงสถลิตในทด่านทมัตั้งหลาย อมันเปป็นทบีนึ่หวมังแหด่งสงด่าราศบี”-
ไมด่ใชด่ “ทด่านทมัตั้งหลายในอด่างรมับบมัพตลิศมา” ผมเชมืนึ่อวด่าเหลด่านมักเทศนร์ของพระเจว้าควรเทศนาเรมืนึ่องบมัพตลิศมา แตด่
เปาโลประกาศวด่าพระครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงสด่งเขามาเพมืนึ่อใหว้บมัพตลิศมา “แตด่เพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐ”

เหลด่าผผว้รผว้ภาษากรบีกบอกเราวด่าคสาวด่า “ประกาศขด่าวประเสรลิฐ” ใหว้คสาวด่า “evangelize” แกด่เรา กลด่าวอบีก
นมัยหนนนึ่ง เปาโลกสาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีตั้วด่า “พระครลิสตร์ไดว้ทรงมอบพมันธกลิจแกด่ขว้าพเจว้าเพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐเรมืนึ่อง
การสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ และเพมืนึ่อชบีตั้ทางคนบาปผผว้เหนร็ดเหนมืนึ่อยทมัตั้งหลาย
ใหว้มาสผด่พระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระครลิสตร์ ขว้าพเจว้าไดว้รมับมอบพมันธกลิจเพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐ-มลิใชด่เพมืนึ่อ
ใหว้บมัพตลิศมา”

บมัพตลิศมาเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่มบีเกบียรตลิ มมันเปป็นสมัญลมักษณร์อมันงดงาม และไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่ามมันนสาความชมืนึ่นบาน



อมันยลินึ่งใหญด่มาสผด่หมัวใจของศลิษยาภลิบาลทบีนึ่จะนสาเหลด่าทารกแรกเกลิดในพระครลิสตร์เขว้าสผด่หลรมศพนตั้สานมัตั้นและนสาพวกเขา
ขนตั้นมาในพระนามของพระบลิดา พระบรตร และพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ แตด่การชบีตั้ทางคนบาปทมัตั้งหลายใหว้มาสผด่ความ
รอดและเหร็นพวกเขาถผกใหว้บมังเกลิดเขว้าในครอบครมัวของพระเจว้าคมือความชมืนึ่นบานอมันยลินึ่งใหญด่ทบีนึ่สรดทบีนึ่สามารถมาสผด่ศลิษ
ยาภลิบาล ผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐ มลิชชมันนารบี หรมือสมาชลิกธรรมดาคนหนนนึ่งไดว้ มมันเปป็นเรมืนึ่องมบีเกบียรตลิทบีนึ่จะใหว้บมัพตลิศ
มา-แตด่มมันเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่มบีเกบียรตลิมากกวด่าเยอะทบีนึ่จะชบีตั้ทางผผว้คนใหว้มาถนง “ธารนตั้สาพรเตร็มดว้วยโลหลิตซนนึ่งมาจากพระเยซผ” 
โดยบอกพวกเขาวด่า “ถว้าใครทสาบาปดสาลงใหว้มลิด จะหายบาปทบีนึ่มบีอยผด่”! พระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ พระบรตร
ของพระเจว้า ชสาระใหว้สะอาดจากบาปทมัตั้งสลิตั้น; นตั้สาในอด่างรมับบมัพตลิศมาไมด่สามารถชสาระใหว้สะอาดจากบาปใดไดว้ ดมัง
นมัตั้นเปาโลจนงประกาศในถว้อยคสาทบีนึ่กระชมับและเขว้าใจไดว้วด่า “พระครลิสตร์มลิไดว้ทรงสด่งขว้าพเจว้าไปเพมืนึ่อใหว้บมัพตลิศมา แตด่
เพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐ”

“มลิใชด่ดว้วยสตลิปปัญญาแหด่งบรรดาถว้อยคสา เกรงวด่ากางเขนของพระครลิสตร์จะถผกทสาใหว้สผญเปลด่า” สลินึ่งทบีนึ่เปาโล
กสาลมังกลด่าวตรงนบีตั้กร็คมือนบีนึ่: “พระครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงมอบพมันธกลิจแกด่ขว้าพเจว้าเพมืนึ่อประกาศสตลิปปัญญาแหด่งคสาพผด-ถว้อยคสา
อมันสวยหรผ ประโยคทบีนึ่สละสลวย ในลมักษณะทบีนึ่เครด่งศาสนา ขว้าพเจว้าไดว้รมับมอบพมันธกลิจใหว้ประกาศในถว้อยคสาทบีนึ่
เขว้าใจงด่าย ถว้อยคสาทบีนึ่ประกาศความรอดออกมา-ของประทานของพระเจว้าโดยพระครณผด่านทางพระโลหลิตของพระ
เยซผ”

เปาโลกสาลมังโจมตบีพวกครผสอนในเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่กสาลมังแสดงออกถนงความสามารถของตนในการพผดถว้อยคสา
สวยหรผและเทศนาคสาเทศนาทบีนึ่โดดเดด่นจากมรมมองของโครงสรว้าง แทนทบีนึ่จะใชว้ฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์
ในขด่าวสารนมัตั้น พวกกรบีกชมืนึ่นชมการแสดงปาฐกถา พวกเขาตมัดสลินครณคด่าของปาฐกถาหนนนึ่งโดยการแสดงออก
ภายนอกมากกวด่าโดยฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่อยผด่ภายในของขด่าวสารนมัตั้น ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ โดยรวมนมัตั้น ตกอยผด่ใน
อมันตรายทบีนึ่มาจากอลิทธลิพลของการเทศนาแบบผลิวเผลิน พวกเขาตกอยผด่ในอมันตรายของการกลายเปป็นองคร์กรหนนนึ่งทบีนึ่
ถผกบรลิหารแบบเปป็นธรรกลิจหนนนึ่งอยด่างเขว้มงวด แทนทบีนึ่จะยอมใหว้พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ตรมัสผด่านทางเหลด่าผผว้สอนและ
เหลด่าผผว้นสาในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น

เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังเสนอแนะตรงนบีตั้วด่าผผว้รมับใชว้ควรขนตั้นธรรมาสนร์โดยไมด่ไดว้เตรบียมตมัวมากด่อนและคาดหวมังใหว้
พระเจว้าประทานคสาเทศนาแกด่เขา เปาโลเปป็นผผว้ทบีนึ่ไดว้บมัญชาไวว้วด่า “จงศนกษาคว้นควว้าเพมืนึ่อสสาแดงตนเองใหว้เปป็นทบีนึ่ชอบ
พระทมัยพระเจว้า เปป็นคนงานทบีนึ่ไมด่ตว้องละอาย แยกแยะพระวจนะแหด่งความจรลิงนมัตั้นไดว้อยด่างถผกตว้อง” เปาโลเปป็นผผว้
นมัตั้นทบีนึ่เตมือนสตลิเชด่นกมันวด่า “จงเอาใจใสด่ในการอด่าน” ผผว้รมับใชว้ควรศนกษาคว้นควว้าและใฝป่หาถว้อยคสาอมันเหมาะสมทบีนึ่จะ
นสาเสนอความลนกลตั้สาทบีนึ่สรดของความจรลิงโดยใชว้ภาษาทบีนึ่เรบียบงด่ายทบีนึ่สรดเทด่าทบีนึ่จะทสาไดว้ การเทศนาแบบตลิดดลินคมือสลินึ่งทบีนึ่
ถวายเกบียรตลิพระเจว้ามากทบีนึ่สรดและนสาผผว้คนมากทบีนึ่สรดมาสผด่ความรผว้ทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเยซผครลิสตร์

เปาโลอยากใหว้ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์เขว้าใจชมัดเจนวด่าขด่าวสารของเขาคมือขด่าวสารแหด่งกางเขนนมัตั้น 
และเขาไมด่ยอมใหว้สลินึ่งใดเลย-ปปัญญาแบบโลก, บมัพตลิศมา, ความสามารถในการพผดถว้อยคสาสวยหรผ-มาดนงความ
สนใจของเขาไปจากกางเขนนมัตั้น ในสมมัยของเปาโล กางเขนคมือ “ทด่อนไมว้หรมือเสาไมว้” ซนนึ่งพวกทาสและอาชญากร
ชมัตั้นตนึ่สาทบีนึ่สรดถผกตรนงจนตาย ความตายบนกางเขนคมือ ความตายอมันตนึ่สาตว้อยทบีนึ่สรด ตนึ่สาชว้าทบีนึ่สรด นด่ากลมัวและนด่าชมังทบีนึ่สรด
เทด่าทบีนึ่เปป็นไปไดว้



เมมืนึ่อกลด่าวถนงกางเขนในทบีนึ่นบีตั้ เปาโลพรรณนาถนงความมรณาของพระครลิสตร์ในความลนกลตั้สาสรดขบีดแหด่งการดผ
หมลินึ่นเหยบียดหยามของมมัน พระเยซผทรงรมับโทษในฐานะอาชญากรทบีนึ่ตนึ่สาทรามทบีนึ่สรด พระองคร์ทรงสลิตั้นพระชนมร์ความ
มรณาอมันตนึ่สาชว้าทบีนึ่สรด เพมืนึ่อทบีนึ่คนทบีนึ่ตนึ่สาทรามและตนึ่สาชว้าทบีนึ่สรดจะถผกทสาใหว้เปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้าและใจดสามมืด
ของพวกเขาจะถผกลว้างชสาระใหว้ขาวดรจหลิมะ ในพระโลหลิตแหด่งกางเขนของพระองคร์!

คสากลด่าวทบีนึ่วด่า “จะถผกทสาใหว้สผญเปลด่า” บด่งบอกถนง “ทสาใหว้วด่างเปลด่า” หรมือ “ทสาใหว้เปป็นโมฆะ” ตลอดงาน
เขบียนเหลด่านมัตั้นของเปาโลเขาประกาศวด่า “กางเขน...กางเขน...กางเขน!” เขาประกาศพระเยซผครลิสตร์ พระบรตร
ของพระเจว้าผผว้ไดว้ประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี-ผผว้ทรงถผกตรนงกางเขน ถผกฝปัง ทรงเปป็นขนตั้น ถผกเหร็นโดยมนรษยร์ “ตามทบีนึ่
เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์” เขาตมัตั้งใจแนด่วแนด่ทบีนึ่จะไมด่ยอมใหว้สลินึ่งใดหรมือบรคคลใดเขว้ามาแทรกกลางระหวด่างเขากมับ
ขด่าวสารอมันชมัดเจนนมัตั้นเรมืนึ่องกางเขนของพระครลิสตร์

ขว้อ 18: “ดว้วยวด่าการประกาศเรมืนึ่องกางเขนนมัตั้นสสาหรมับคนทมัตั้งหลายทบีนึ่กสาลมังจะพลินาศกร็เหร็นเปป็นเรมืนึ่องโงด่
เขลา แตด่สสาหรมับพวกเราซนนึ่งรอดแลว้วกร็เหร็นวด่าการประกาศเรมืนึ่องกางเขนนมัตั้นเปป็นฤทธานรภาพของพระเจว้า”

“การประกาศเรมืนึ่องกางเขนนมัตั้น” ตรงตมัวคมือ “พระวจนะนมัตั้น คมือพระวจนะซนนึ่งเกบีนึ่ยวกมับกางเขนนมัตั้น” พระ
วจนะถผกวางใหว้อยผด่ตรงขว้ามกมับ “ปปัญญาของถว้อยคสา” คสานบีตั้ในทบีนึ่นบีตั้หมายถนงการเทศนาเกบีนึ่ยวกมับกางเขนนมัตั้น หรมือสลินึ่ง
ทบีนึ่ถผกกลด่าวเกบีนึ่ยวกมับกางเขนนมัตั้น

การเทศนาเรมืนึ่องพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระเยซผบนกางเขนนมัตั้น “สสาหรมับคนทมัตั้งหลายทบีนึ่กสาลมังจะพลินาศ
กร็เหร็นเปป็นเรมืนึ่องโงด่เขลา-แตด่สสาหรมับพวกเราซนนึ่งรอดแลว้วกร็เหร็นวด่าการประกาศเรมืนึ่องกางเขนนมัตั้นเปป็นฤทธานรภาพของ
พระเจว้า” เราถผกบอกวด่าคสากรบีก โมรบีอา ในทบีนึ่นบีตั้ซนนึ่งถผกแปลเปป็น “เรมืนึ่องโงด่เขลา” ไมด่ถผกใชว้ทบีนึ่ใดในภาคพมันธสมัญญา
ใหมด่เลยยกเวว้นใน 1 โครลินธร์ มมันถผกพบอบีกครมัตั้งในขว้อ 21 และ 23 ของบททบีนึ่เราศนกษากมันอยผด่ อบีกครมัตั้งในบททบีนึ่ 2 ขว้อ
14 และในบททบีนึ่ 3 ขว้อ 19 มมันหมายถนง “สลินึ่งซนนึ่งถผกถมือวด่างบีนึ่เงด่า เหลวไหล หรมือไรว้คด่า”

คสากรลิยากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้ (และในฉบมับคลิงเจมสร์ของเราซนนึ่งแปลเปป็น “พลินาศ”) ไมด่ไดว้บด่งบอกถนงความ
พลินาศเสมืนึ่อมสผญหรมือการสผญพมันธรร์ มมันหมายถนง “ความยด่อยยมับ-หรมือการสผญเสบียความผาสรก” (คนไมด่เชมืนึ่อกสาลมังอยผด่
ในกระบวนการของการพลินาศ)

เราพบคสานบีตั้อบีกครมัตั้งในบททบีนึ่ 15 ขว้อ 18 และใน 2 โครลินธร์ 2:15 เชด่นกมัน: “เพราะวด่าพวกเราเปป็นกลลินึ่นอมัน
หอมหวานของพระครลิสตร์ถวายแดด่พระเจว้า ในคนทมัตั้งหลายทบีนึ่รอดแลว้ว และในคนทมัตั้งหลายทบีนึ่พลินาศ” คสาเดบียวกมันนบีตั้
ถผกใชว้ใน 2 โครลินธร์ 4:16

พลมังอมันเตร็มเปปีปั่ยมของคสา ๆ นบีตั้ตามทบีนึ่ถผกใชว้ในขว้อพระคสาทบีนึ่เราศนกษาอยผด่แสดงออกถนงสลินึ่งซนนึ่งแนด่นอน...กลด่าว
อบีกนมัยหนนนึ่ง ไมด่มบีการยกโทษบาปเลยหากไมด่มบีการประกาศเรมืนึ่องกางเขนนมัตั้น ปราศจากการหลมันึ่งพระโลหลิต กร็ไมด่มบี
การยกบาป ไมด่มบีการชสาระใหว้สะอาด ไมด่มบีความรอด-และบรคคลใดทบีนึ่มองการประกาศเรมืนึ่องกางเขนวด่าเปป็นเรมืนึ่อง 
“งบีนึ่เงด่า เหลวไหล หรมือไรว้คด่า” กร็จะพลินาศแนด่นอน การปรมับโทษเปป็นนลิตยร์ของเขาเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่แนด่นอน!

“แตด่สสาหรมับพวกเราซนนึ่งรอดแลว้ว” ชบีตั้ไปยมังการชด่วยใหว้พว้นเบมืตั้องตว้นนมัตั้นในประสบการณร์ของผผว้เชมืนึ่อเมมืนึ่อเขา
รมับพระเยซผไวว้โดยความเชมืนึ่อ ความจรลิงขว้อนบีตั้ถผกนสาเสนอในเอเฟซมัส 2:5-9:

“คมือเมมืนึ่อพวกเราเคยตายไปแลว้วในบรรดาบาป กร็ทรงกระทสาใหว้พวกเรามบีชบีวลิตอยผด่ดว้วยกมันกมับพระครลิสตร์



แลว้ว (ทด่านทมัตั้งหลายไดว้รมับความรอดโดยพระครณ) และทรงใหว้พวกเราเปป็นขนตั้นมาดว้วยกมัน และโปรดใหว้พวกเรานมันึ่ง
ดว้วยกมันในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์ เพมืนึ่อวด่าในยรคเหลด่านมัตั้นทบีนึ่จะมาถนง พระองคร์จะไดว้ทรงสสาแดงบรรดาความ
มมันึ่งคมันึ่งอมันเหลมือลว้นแหด่งพระครณของพระองคร์ ในความเมตตาของพระองคร์ทบีนึ่มบีตด่อพวกเราโดยทางพระเยซผครลิสตร์ 
ดว้วยวด่าทด่านทมัตั้งหลายไดว้รมับความรอดโดยพระครณผด่านทางความเชมืนึ่อ และมลิใชด่โดยตมัวทด่านทมัตั้งหลายเอง ความรอด
นมัตั้นเปป็นของประทานของพระเจว้า ไมด่ใชด่โดยการกระทสาใด ๆ เกรงวด่าคนหนนนึ่งคนใดจะอวดไดว้”

คสาวด่า “รอดแลว้ว” พรรณนาถนงวลิถบีปปัจจรบมันของชบีวลิตผผว้เชมืนึ่อบนแผด่นดลินโลกนบีตั้ และมมันชบีตั้ไปยมังการชด่วยใหว้พว้น
ในทว้ายทบีนึ่สรดและถาวรของผผว้เชมืนึ่อเมมืนึ่อพระเยซผเจว้าเสดร็จมาเพมืนึ่อรมับเหลด่าวลิสรทธลิชนของพระองคร์ในการรมับขนตั้นไปนมัตั้น

การเทศนาและขด่าวสารเรมืนึ่องกางเขนนมัตั้นทบีนึ่ถผกรมับไวว้โดยคนบาปกร็ชด่วยเขาใหว้รอดจากบาปในอดบีตทมัตั้งหมด 
บรคคลผผว้รมับขด่าวสารเรมืนึ่องกางเขนนมัตั้นกสาลมังถผกชด่วยใหว้รอดทรกชมันึ่วขณะ และขอบครณพระเจว้าบรคคลผผว้มบีขด่าวสารแหด่ง
กางเขนนมัตั้นในใจของตนจะถผกชด่วยใหว้รอดเมมืนึ่อพระเยซผเสดร็จมาในการรมับขนตั้นไปนมัตั้น! พระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์
ชด่วยเราใหว้รอดจากบทลงโทษของบาป จากอสานาจของบาป-และในทว้ายทบีนึ่สรด จากการมบีอยผด่ของบาป

คสาสรรพนาม “พวกเรา” อยผด่ในตสาแหนด่งของการเนว้นหนมัก โดยบอกเปป็นนมัยถนงความชมืนึ่นบานใน
ประโยชนร์ทบีนึ่ถผกประทานใหว้แกด่ผผว้เขบียน (เปาโล) และผผว้อด่าน (ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ รวมถนงครณ
และผมดว้วย) เปาโลไมด่ไดว้กลด่าววด่า “แกด่พวกเขาทบีนึ่รอดแลว้ว” แตด่ “แกด่พวกเรา” อมันเปป็นการทสาใหว้ตมัวเขาเองเปป็น
หนนนึ่งเดบียวกมับผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ และเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมับผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายแหด่งวมันนบีตั้เชด่นกมัน

“ฤทธานรภาพของพระเจว้า” ถผกวางใหว้อยผด่ตรงขว้ามกมับเรมืนึ่องโงด่เขลา สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวตรงนบีตั้จรลิง ๆ 
แลว้วคมือนบีนึ่: “เนมืนึ่องจากกางเขนของพระเยซผเกลินขบีดจสากมัดความเขว้าใจของมนรษยร์ ความมรณาของพระครลิสตร์ (ใน
ความคลิดของมนรษยร์ธรรมดาในปปัญญาธรรมดาของเขา) จนงดผเหมมือนไมด่เพบียงพอทบีนึ่จะบรรลรจรดประสงคร์ของมมัน-
การชด่วยจลิตวลิญญาณใหว้รอด ดมังนมัตั้น ในความคลิดของมนรษยร์ธรรมดา การประกาศเรมืนึ่องกางเขนนมัตั้นจนงเปป็นความโงด่
เขลา”

มบีผผว้รมับใชว้มากมายในธรรมาสนร์ทมันึ่วโลกวมันนบีตั้ เชด่นเดบียวกมับในดลินแดนของเราเอง ทบีนึ่ไมด่เคยกลด่าวถนงพระ
โลหลิตของพระเยซผครลิสตร์เลย พวกเขาไมด่เคยเทศนาเรมืนึ่องการตรนงกางเขนนมัตั้น-สลินึ่งจสาเปป็นของพระเจว้าสสาหรมับความ
รอด พวกเขาเรบียกขด่าวสารแหด่งกางเขนนมัตั้นวด่าเปป็นขด่าวสาร“โรงฆด่าสมัตวร์” และประกาศวด่าในยรคสมมัยทบีนึ่รผว้แจว้งนบีตั้มมัน
ไมด่เปป็นทบีนึ่ตว้องการแลว้ว-(และไมด่เปป็นทบีนึ่ยอมรมับโดยคนทมัตั้งหลายทบีนึ่มบีหมัวคลิด)

คนเหลด่านบีตั้เปป็นเผด่าพมันธรร์เดบียวกมันกมับฝผงชนในสมมัยของเปาโลทบีนึ่ประกาศวด่าการประกาศเรมืนึ่องพระโลหลิตทบีนึ่
ไหลออกของพระเยซผครลิสตร์เจว้าบนกางเขนนมัตั้นเพมืนึ่อการยกโทษบาปเปป็นขด่าวสารหนนนึ่งทบีนึ่ “งบีนึ่เงด่า เหลวไหล ไรว้คด่า” 
แตด่ขว้อเทร็จจรลิงนมัตั้นยมังอยผด่เหมมือนเดลิมวด่าตมัตั้งแตด่ปฐมกาลจนถนงกลโกธา มบีธารพระโลหลิต-ดว้ายสบีแดงเขว้มทอดยาวตลอด
ภาคพมันธสมัญญาเดลิมทมัตั้งหมด; และตมัตั้งแตด่กลโกธา เรามบีความจรลิงอมันจรลิงจมังของพระเจว้าวด่า “ปราศจากการมบีโลหลิต
ไหลออก กร็จะไมด่มบีการทรงยกบาปเลย” (ฮบ. 9:22) พระเยซผบนกางเขนนมัตั้นคมือการทบีนึ่พระเจว้าทรงสสาแดงสลินึ่งดบี
ทบีนึ่สรดของพระองคร์เพมืนึ่อสลินึ่งชมันึ่วทบีนึ่สรดของมนรษยร์ กางเขนนมัตั้นคมือสลินึ่งจสาเปป็นของพระเจว้า ซนนึ่งถผกประกาศกด่อนการวาง
รากฐานของโลก (1 ปต. 1:18)

“แตด่มนรษยร์ธรรมดาไมด่รมับเอาสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจว้า เพราะสลินึ่งเหลด่านมัตั้นเปป็น



ความโงด่เขลาสสาหรมับเขา และเขาไมด่สามารถทราบสลินึ่งเหลด่านมัตั้นไดว้ เพราะวด่าสลินึ่งเหลด่านมัตั้นตว้องสมังเกตโดยจลิต
วลิญญาณ” (1 คร. 2:14)

ขว้อ 19: “เพราะมบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘เราจะทสาลายสตลิปปัญญาของคนมบีปปัญญา และจะทสาใหว้ความเขว้าใจ
ของคนรอบคอบสผญสลิตั้นไป’”

เรามบีขว้อพลิสผจนร์ตรงนบีตั้ของคสากลด่าวเหลด่านมัตั้นในขว้อ 18 ผด่านทางปากกาทบีนึ่ไดว้รมับการดลใจของอมัครทผตเปาโล
พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ในทบีนึ่นบีตั้ทรงยกคสาพผดบางสด่วนของอลิสยาหร์ 29:14: “เพราะฉะนมัตั้น ดผเถลิด เราจะกระทสากลิจการ
อมันมหมัศจรรยร์ในทด่ามกลางประชากรนบีตั้ เปป็นกลิจการอมันมหมัศจรรยร์และประหลาด เพราะสตลิปปัญญาของบรรดาคนมบี
ปปัญญาของพวกเขาจะพลินาศไป และความเขว้าใจของบรรดาคนรอบคอบของพวกเขาจะถผกปปิดบมังไวว้”

มบีการเปลบีนึ่ยนแปลงอยด่างเดบียวเทด่านมัตั้นในขว้อความทบีนึ่ยกมานบีตั้: ในอลิสยาหร์เราอด่านวด่าความเขว้าใจของบรรดา
คนรอบคอบ “จะถผกปปิดบมังไวว้” และในขว้อพระคสาปปัจจรบมันของเราอมัครทผตทด่านนบีตั้กลด่าววด่าความเขว้าใจของคน
รอบคอบจะ “สผญสลิตั้นไป”-ซนนึ่งหมายความวด่า “กมันออกไป หรมือปฏลิเสธ” คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกพบในเพลงสดรดบี 33:10: 
“พระเยโฮวาหร์ทรงทสาใหว้คสาปรนกษาของคนตด่างชาตลิเปลด่าประโยชนร์ พระองคร์ทรงทสาใหว้อรบายทมัตั้งหลายของ
ประชาชนไรว้ผล”

พระคมัมภบีรร์ทรกตอนถผกประทานใหว้โดยการดลใจและเปป็นประโยชนร์แกด่เรา (2 ทธ. 3:16) พระวลิญญาณ
บรลิสรทธลิธิ์ทรงยว้อนกลมับไปยมังภาคพมันธสมัญญาเดลิมหลายครมัตั้ง โดยนสาความจรลิงทมัตั้งหลายของมมันออกมาเพมืนึ่อรวมพวก
มมันเขว้ากมับภาคพมันธสมัญญาใหมด่ อมันเปป็นการพลิสผจนร์วด่าพระคมัมภบีรร์ออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจว้า และวด่าภาค
พมันธสมัญญาเดลิมเปป็นพระวจนะของพระเจว้าอยด่างแทว้จรลิงพอ ๆ กมับภาคพมันธสมัญญาใหมด่

ขว้อพระคสาทบีนึ่ถผกยกมาในทบีนึ่นบีตั้ถผกเอามาจากคสาพยากรณร์ของอลิสยาหร์และพผดถนงการรรกรานยผดาหร์ของเซน
นาเครลิบ เหลด่าผผว้นสาของยผดาหร์ แทนทบีนึ่จะพนนึ่งพาพระเจว้าของตน กลมับไปพนนึ่งอบียลิปตร์เพมืนึ่อขอความชด่วยเหลมือในความ
ขมัดแยว้งนบีตั้ จากมรมมองแบบมนรษยร์และการเมมือง นบีนึ่ดผเหมมือนเปป็นการกระทสาทบีนึ่มบีปปัญญา แตด่จากมรมมองฝป่าย
วลิญญาณและในสายพระเนตรของพระเจว้ามมันเปป็นการดผถผก เปป็นการกบฏ ดมังนมัตั้นพระเจว้าจนงไดว้ทสาใหว้แผนการของ
ยผดาหร์สผญเปลด่าและทรงอนรญาตใหว้นางถผกตบีสอนไปสผด่สภาพของการชด่วยเหลมือตนเองไมด่ไดว้อยด่างสลิตั้นเชลิง เพมืนึ่อทบีนึ่
ประชากรของพระองคร์จะพนนึ่งพาพระองคร์แตด่เพบียงผผว้เดบียว

เหตรผลทบีนึ่มบีการยกขว้อพระคสาภาคพมันธสมัญญาเดลิมในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือ เพมืนึ่อเนว้นทบีละประเดร็นวด่าความรอดไมด่อาจ
ถผกทสาใหว้สสาเรร็จไดว้โดยปปัญญา อรบาย และความอรตสาหะของมนรษยร์ ทรกความอรตสาหะทบีนึ่มนรษยร์ใชว้เพมืนึ่อชด่วยตมัวเอง
ใหว้รอดหรมือเพมืนึ่อทสาใหว้เกลิดความรอดลว้วนสผญเปลด่า มนรษยร์ตว้องยอมรมับขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่ามมันเปป็นความโงด่เขลาอมันเปลด่า
ประโยชนร์สสาหรมับเขา โดยอาศมัยปปัญญา ความเขว้าใจ กสาลมังหรมืออสานาจของเขาเอง ทบีนึ่จะพยายามทสาใหว้เกลิดความ
รอดของเขาเอง เขาตว้องเรบียนรผว้วด่าความรอดเปป็นมาจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า โดยไมด่พนนึ่งพามนรษยร์หรมือสลินึ่งใดทบีนึ่มนรษยร์
ทสาไดว้เลย เมมืนึ่อคนไมด่เชมืนึ่อยอมรมับขว้อเทร็จจรลิงนบีตั้ เขากร็พรว้อมแลว้วทบีนึ่จะรมับพระเยซผครลิสตร์เจว้าและรมับความรอด

ขด่าวประเสรลิฐเปป็น“ฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้า อมันนสาไปสผด่ความรอดแกด่ทรกคนทบีนึ่เชมืนึ่อ แกด่พวกยลิวกด่อน และแกด่
พวกกรบีกดว้วย เพราะวด่าในขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นความชอบธรรมของพระเจว้ากร็ถผกเปปิดเผยจากความเชมืนึ่อไปสผด่ความเชมืนึ่อ 
ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดสารงอยผด่โดยความเชมืนึ่อ’” (รม. 1:16,17) มบีขว้อพระคสาหลายตอน



ในภาคพมันธสมัญญาเดลิมซนนึ่งนสาเสนอภาพอมันงดงามแหด่งการไถด่ ความรอดมาจากพระเจว้าแตด่พระองคร์เดบียว มนรษยร์
ทสาอะไรไมด่ไดว้เลยเพมืนึ่อชด่วยตมัวเองใหว้รอดนอกจากรมับพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผครลิสตร์เจว้าโดยความ
เชมืนึ่อ

ตามทบีนึ่กลด่าวไวว้ในขว้อพระคสาทบีนึ่เราศนกษาอยผด่ บรคคลทบีนึ่ใชว้แตด่ครณสมบมัตลิแบบมนรษยร์ของความเขว้าใจกร็จะถผก
นสามาสผด่ความสผญเปลด่า โปรดอนรญาตใหว้ผมใชว้ประโยคหนนนึ่งตรงนบีตั้ซนนึ่งผมใชว้บด่อยในธรรมาสนร์: “พระเจว้าทรงกระทสา
กลิจตนึ่สากวด่ากระดรมตลิดคอเสมืตั้อลงมา” มมันไมด่สสาคมัญวด่าคน ๆ หนนนึ่งจะโอว้อวดปปัญญาและความเขว้าใจมากขนาดไหน 
หากคนใหญด่คนโตไมด่ยอมกลมับใจรมับเชมืนึ่อและกลายเปป็นเหมมือนเดร็กเลร็ก ๆ ทบีนึ่ถด่อมใจ พวกเขากร็จะไมด่มบีวมันไดว้เขว้าใน
อาณาจมักรของพระเจว้าเลย ตด่อไปในบทนบีตั้เราเรบียนรผว้วด่าปปัญญาของโลกเปป็นความโงด่เขลาจสาเพาะพระเจว้าเพราะวด่า
ความโงด่เขลาของพระเจว้ากร็มบีปปัญญามากกวด่ามนรษยร์ และความอด่อนแอของพระเจว้ากร็มบีกสาลมังมากกวด่ามนรษยร์

หนนนึ่งในสลินึ่งทบีนึ่ยากทบีนึ่สรดสสาหรมับผมทบีนึ่จะทสาในฐานะเปป็นผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐกร็คมือ การทสาใหว้ผผว้คนเหร็นวด่า
ตนชด่วยเหลมือตมัวเองไมด่ไดว้เลย และจากนมัตั้นกร็โนว้มนว้าวพวกเขาใหว้ใชว้ความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระ
เยซผ โดยวางใจในพระองคร์เทด่านมัตั้น-ไมด่พนนึ่งการประพฤตลิใด ๆ เลย! เนมืตั้อหนมังอยากทสาบางสลินึ่ง เปป็นบางสลินึ่ง ดสาเนลิน
ชบีวลิตบางสลินึ่ง-แตด่ตามทบีนึ่กลด่าวไวว้ในพระวจนะของพระเจว้าซนนึ่งไมด่มบีทางผลิดพลาดไดว้ “...ดว้วยวด่าทด่านทมัตั้งหลายไดว้รมับ
ความรอดโดยพระครณผด่านทางความเชมืนึ่อ และมลิใชด่โดยตมัวทด่านทมัตั้งหลายเอง ความรอดนมัตั้นเปป็นของประทานของ
พระเจว้า ไมด่ใชด่โดยการกระทสาใด ๆ เกรงวด่าคนหนนนึ่งคนใดจะอวดไดว้” (อฟ. 2:8,9) 

ความยสาเกรงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าคมือการเรลินึ่มตว้นของความรผว้ และจนกวด่าคน ๆ หนนนึ่งยสาเกรงพระเจว้าจาก
หมัวใจ เขากร็ยมังไมด่ไดว้เรลินึ่มตว้นเรบียนรผว้เลย สตลิปปัญญาทบีนึ่ถผกตว้องมาจากพระเจว้าแตด่ผผว้เดบียว: “ถว้าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดในพวกทด่าน
ขาดสตลิปปัญญา กร็จงใหว้ผผว้นมัตั้นทผลขอจากพระเจว้า ผผว้โปรดประทานใหว้แกด่คนทมัตั้งปวงอยด่างเหลมือลว้น และมลิไดว้ทรง
ตสาหนลิ และสตลิปปัญญานมัตั้นจะประทานใหว้แกด่ผผว้นมัตั้น” (ยากอบ 1:5) 

ขว้อ 20: “คนมบีปปัญญาอยผด่ทบีนึ่ไหน อาลมักษณร์อยผด่ทบีนึ่ไหน นมักโตว้ปปัญหาแหด่งโลกนบีตั้อยผด่ทบีนึ่ไหน พระเจว้ามลิไดว้ทรง
กระทสาปปัญญาแหด่งโลกนบีตั้ใหว้โฉดเขลาไปแลว้วหรมือ”

อบีกครมัตั้งทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงใชว้ประโยชนร์จากความจรลิงของภาคพมันธสมัญญาเดลิม ถนงแมว้วด่ามมันไมด่ไดว้
ถผกยกมาแบบคสาตด่อคสา นบีนึ่กร็ดผเหมมือนจะเปป็นคสาพผดทบีนึ่ยกมาจากอลิสยาหร์ 33:18: “ใจของเจว้าจะตรนกตรองถนงความ
สยดสยอง “ราชเลขาอยผด่ทบีนึ่ไหน บรรณาการอยผด่ทบีนึ่ไหน ผผว้ทบีนึ่นมับหอคอยทมัตั้งหลายอยผด่ทบีนึ่ไหน” นมักรบและผผว้พลิชลิตชาว
อมัสซบีเรบียผผว้นมัตั้นทบีนึ่มบีอสานาจมากไดว้มาพรว้อมกมับกองทมัพใหญด่โตและคณะราชเลขาและพวกคนนมับเสบบียงเพมืนึ่อลง
ทะเบบียนของรลิบเหลด่านมัตั้น แตด่ความพลินาศสลิตั้นเชลิงของพลโยธาชาวอมัสซบีเรบียนมัตั้นเปป็นพยานรมับรองถนงฤทธลิธิ์เดชของ
พระเจว้าและขณะเดบียวกมันกร็ดผหมลินึ่นสภาทบีนึ่มบีปปัญญาในเรมืนึ่องทางโลกของเหลด่าผผว้ปกครองชาวยลิว เราอาจเรบียกวด่านบีนึ่
เปป็นคสาเทศนาหนนนึ่งทบีนึ่มบีภาพประกอบจากพระเจว้า-เพมืนึ่อเปป็นพยานรมับรองแกด่พวกเขาวด่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจว้า 
และวด่าพระองคร์จะไมด่ทรงยอมมบีพระเจว้าองคร์อมืนึ่นเลยตด่อพระพมักตรร์พระองคร์ ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีตั้ จงศนกษา
คว้นควว้าบททบีนึ่ 33 ทมัตั้งบทของหนมังสมืออลิสยาหร์

ในขว้อพระคสาทบีนึ่เราศนกษาอยผด่ พระเจว้าทรงประณามทรกคนทบีนึ่บมังอาจเอาสลินึ่งใดมาแทนทบีนึ่ หรมือเพลินึ่มสลินึ่งใดเขว้า
กมับ ทางแหด่งความรอดซนนึ่งสมบผรณร์และเสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเจว้า กด่อนทบีนึ่พระเยซผทรงมอบวลิญญาณของพระองคร์



คมืนใหว้แกด่พระเจว้าพระบลิดา พระองคร์ตรมัสวด่า “สสาเรร็จแลว้ว!” และเปาโลกลด่าวแกด่ชาวเมมืองโคโลสบีเหลด่านมัตั้นวด่า “ทด่าน
ทมัตั้งหลายครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์”

“คนมบีปปัญญาอยผด่ทบีนึ่ไหน” นบีนึ่อาจจะถผกกลด่าวแกด่พวกคนตด่างชาตลิในเมมืองโครลินธร์ ในขว้อ 22 เราอด่านวด่า 
“ดว้วยวด่าพวกยลิวเรบียกรว้องหมายสสาคมัญ และพวกกรบีก (พวกคนตด่างชาตลิ) เสาะหาสตลิปปัญญา”

“อาลมักษณร์อยผด่ทบีนึ่ไหน” ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่านบีนึ่ชบีตั้ไปยมังพวกนมักเรบียนยลิวทบีนึ่ศนกษาคว้นควว้าและตบีความพระ
คมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม

“นมักโตว้ปปัญหา” อว้างอลิงถนงทมัตั้งพวกกรบีกและพวกยลิว: “แลว้วพวกนมักปรมัชญาบางคนของพวกเอปปีกผเรบียว 
และของพวกสโตอลิก ไดว้มาพบทด่าน และบางคนกลด่าววด่า “คนพผดพลด่ามคนนบีตั้จะพผดอะไร” คนอมืนึ่นวด่า “เขาดผ
เหมมือนวด่าเปป็นคนนสาพระแปลก ๆ เขว้ามาเผยแพรด่” เพราะทด่านไดว้ประกาศพระเยซผแกด่พวกเขา และการเปป็นขนตั้น
มาจากความตาย และพวกเขาจนงจมับทด่าน และพาทด่านไปยมังสภาอาเรโอปากมัส โดยกลด่าววด่า “ขอใหว้พวกเรา
ทราบวด่า หลมักคสาสอนใหมด่นบีตั้ทบีนึ่ทด่านพผดนมัตั้นคมืออะไร เพราะวด่าทด่านนสาบรรดาสลินึ่งแปลกประหลาดมาถนงหผของพวก
เรา เหตรฉะนมัตั้นพวกเราจนงอยากจะทราบวด่าสลินึ่งเหลด่านบีตั้มบีความหมายวด่าอะไร” (เพราะบรรดาชาวเอเธนสร์กมับชาว
ตด่างประเทศทรกคนซนนึ่งอาศมัยอยผด่ทบีนึ่นมันึ่น ไมด่ไดว้ใชว้เวลาของพวกเขาในการอมืนึ่น นอกจากจะกลด่าวหรมือจะฟปังสลินึ่งใหมด่ ๆ 
บว้าง)” (กลิจการ 17:18-21)

สด่วนพวกยลิว เราอด่านวด่า “ตามทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้อว้อนวอนทด่านใหว้คอยอยผด่ในเมมืองเอเฟซมัส เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้ไปยมัง
แควว้นมาซลิโดเนบีย เพมืนึ่อทด่านจะไดว้กสาชมับบางคนไมด่ใหว้พวกเขาสอนหลมักคสาสอนอมืนึ่น ๆ ทมัตั้งไมด่ใหว้ใสด่ใจในเรมืนึ่องนลิทาน
ตด่าง ๆ และเรมืนึ่องลสาดมับวงศร์ตระกผลอมันไมด่รผว้จบ ซนนึ่งเปป็นเหตรใหว้เกลิดปปัญหาตด่าง ๆ มากกวด่าเสรลิมสรว้างใหว้จสาเรลิญขนตั้นใน
ทางของพระเจว้า ซนนึ่งอยผด่ในความเชมืนึ่อ กร็จงกระทสาดมังนมัตั้น บมัดนบีตั้จรดประสงคร์แหด่งคสาบมัญชานมัตั้นกร็คมือ ความรมักซนนึ่งเกลิด
จากใจอมันบรลิสรทธลิธิ์ และจากใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบอมันดบี และจากความเชมืนึ่ออมันจรลิงใจ บางคนกร็ไดว้เลบีนึ่ยงไปจากจรด
ประสงคร์นบีตั้ หลงไปในทางพผดอมันไรว้สาระ โดยปรารถนาทบีนึ่จะเปป็นอาจารยร์ฝป่ายพระราชบมัญญมัตลิ โดยไมด่เขว้าใจทมัตั้งสลินึ่งทบีนึ่
พวกเขากลด่าว หรมือสลินึ่งทบีนึ่พวกเขายมืนยมัน” (1 ทธ. 1:3-7)

คสาทบีนึ่แปลเปป็น “โลก” คมือ อาฮบีโอว้น ซนนึ่งหมายถนง “ยรค” และ “บด่งบอกถนงชด่วงเวลาหนนนึ่งทบีนึ่ไมด่ชบีตั้เฉพาะ หรมือ
เวลาทบีนึ่ถผกมองในความสมัมพมันธร์กมับสลินึ่งทบีนึ่เกลิดขนตั้นในชด่วงเวลานมัตั้น พลมังทบีนึ่ยนดตลิดกมับคสานบีตั้ไมด่ใชด่พลมังของความยาวของ
ชด่วงเวลาหนนนึ่ง มากเทด่ากมับพลมังของชด่วงเวลาหนนนึ่งซนนึ่งถผกบด่งชบีตั้โดยลมักษณะเฉพาะตมัวตด่าง ๆ ในฝป่ายวลิญญาณหรมือศบีล
ธรรม” (Expository Dictionary of N.T. Words-by Vine) ตมัตั้งแตด่การลว้มลงของอาดมัม ยรคสมมัยนบีตั้ หรมือโลกอยผด่
ในความมมืดฝป่ายวลิญญาณมาตลอด (อฟ. 6:12) และอยผด่ใตว้บมังคมับตด่ออสานาจแหด่งความมมืด (คส. 1:13) และซาตาน 
พระของโลกนบีตั้ ไดว้บมังความคลิดของมนรษยร์เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะไมด่ใสด่ใจขด่าวประเสรลิฐอมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีของพระครลิสตร์ 
(2 คร. 4:4)

“พระเจว้ามลิไดว้ทรงกระทสาปปัญญาแหด่งโลกนบีตั้ใหว้โฉดเขลาไปแลว้วหรมือ” ในโรม 1:22 เปาโลกลด่าวเกบีนึ่ยวกมับ
คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กลด่าวอว้างปปัญญาของโลกนบีตั้ “พวกเขาจนงไดว้กลายเปป็นคนโงด่เขลา” ในขว้อพระคสาเหลด่านมัตั้นในหนมังสมือ
โรม เปาโลโดยทางพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กสาลมังแสดงใหว้เหร็นวด่าพระเจว้าทรงทสาใหว้ปปัญญาของโลกนบีตั้เปป็นเรมืนึ่องโงด่เขลา
อยด่างไรโดยพมัฒนาการของแนวโนว้มเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เสมืนึ่อมทรามและลามกของมมันเอง อด่านโรม 1:18-32 และครณจะ



เหร็นวด่าปปัญญาของมนรษยร์ไดว้นสาเขาไปทบีนึ่ไหน
ในขว้อพระคสาตอนทบีนึ่เราศนกษากมันอยผด่ (ขว้อ 21-25) พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงแสดงใหว้เราเหร็น ผด่านทาง

ปากกาของอมัครทผตเปาโล วด่าพระเจว้าทรงทสาใหว้ปปัญญาของโลกโงด่เขลาไปโดยการประกาศเรมืนึ่องกางเขนของพระ
เมษโปดกของพระเจว้า

ในสตลิปปัญญาของพระเจว้า ปปัญญาของโลกกร็มาถนงจรดสลิตั้นสรด:
ขว้อ 21: “เพราะวด่าหลมังจากนมัตั้นในพระสตลิปปัญญาของพระเจว้าโลกโดยอาศมัยปปัญญาไมด่ไดว้รผว้จมักพระเจว้า กร็

เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยของพระเจว้าโดยความโงด่เขลาแหด่งการประกาศทบีนึ่จะชด่วยคนทมัตั้งหลายทบีนึ่เชมืนึ่อใหว้รอด”
อมัครทผตเปาโลตด่อยปปัญญาของโลกควนึ่สาเลยจรลิง ๆ! เมมืนึ่อมนรษยร์ลว้มลงในสวนเอเดนโดยการกลินผลไมว้ตว้อง

หว้ามนมัตั้นและโดยการทสาเชด่นนมัตั้นจนงไดว้รมับความรผว้เกบีนึ่ยวกมับความดบีและความชมันึ่วรว้าย ในพระสตลิปปัญญาของพระเจว้า
พระเยโฮวาหร์พระเจว้าทรงกสาหนดแลว้ววด่ามนรษยร์ โดยทางเชาวนร์ปปัญญาของเขาเองและทางทบีนึ่เชาวนร์ปปัญญาของ
เขาจะนสาเขาไป จะปรากฏวด่าเปป็นความลว้มเหลวอยด่างสลิตั้นเชลิงในการรผว้จมักพระเจว้า อยด่างไรกร็ตาม พระเจว้ากร็ไมด่ไดว้
ทรงทลิตั้งมนรษยร์ไวว้กมับตมัวเองโดยไมด่ประทานการเปปิดเผยอมันแจด่มชมัดแกด่เขา ซนนึ่งตมัตั้งแตด่ตว้นไดว้แสดงใหว้ดวงตาแหด่งความ
เชมืนึ่อเหร็นเชมืตั้อสายของหญลิงนมัตั้น ผผว้จะทสาใหว้หมัวของงผนมัตั้นฟกชตั้สา:

“และเราจะใหว้ความเปป็นศมัตรผกมันอยผด่ระหวด่างเจว้ากมับหญลิงนบีตั้ และระหวด่างเชมืตั้อสายของเจว้ากมับเชมืตั้อสายของ
นาง เชมืตั้อสายของนางจะทสาใหว้หมัวของเจว้าฟกชตั้สา และเจว้าจะทสาใหว้สว้นเทว้าของทด่านฟกชตั้สา” (ปฐก. 3:15)

แตด่แผนการนบีตั้ไมด่ไดว้เขว้ากมันกมับมนรษยร์ทบีนึ่ลว้มลงแลว้ว ผผว้ซนนึ่งไดว้มารผว้จมักความดบีและความชมันึ่วรว้ายและผผว้ซนนึ่งขณะนมัตั้น
มบีความรผว้แลว้ว มนรษยร์ทบีนึ่ลว้มลงแลว้วคลิดวด่าตมัวเองเกด่งกาจ และวด่าเขาสามารถปฏลิบมัตลิตามศาสนาของตมัวเองไดว้โดยไมด่
พนนึ่งพระครณของพระเจว้าและไมด่จสาเปป็นตว้องพนนึ่งฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้า แตด่บมันทนกในหนมังสมือปฐมกาลประกาศชมัดแจว้ง
วด่ามนรษยร์เลวรว้ายลงเรมืนึ่อย ๆ-จนกระทมันึ่งความเสมืนึ่อมทรามและความรรนแรงกลายเปป็นสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงทนไมด่ไดว้อบีก
ตด่อไปและจสาเปป็นทบีนึ่พระเจว้าตว้องสด่งนตั้สาทด่วมมาและกวาดลว้างเผด่าพมันธรร์ทบีนึ่มบีความผลิดนมัตั้นไปเสบียในอรทกภมัยอมันนด่ากลมัว!

แตด่แมว้กระทมันึ่งหลมังจากนตั้สาทด่วมนมัตั้น ทมัตั้ง ๆ ทบีนึ่พระเจว้าทรงพลิพากษามนรษยชาตลิแลว้ว มนรษยร์กร็กลายเปป็นคน
อธรรมและชมันึ่วรว้ายมากกวด่ากด่อนนตั้สาทด่วมนมัตั้นเสบียอบีกในโรมบททบีนึ่ 1 เปาโลพรรณนาอยด่างละเอบียดถนงสภาพเหลด่านมัตั้น
บนแผด่นดลินโลกในระหวด่างกระบวนการแหด่งความชมันึ่วรว้ายซนนึ่งสรดทว้ายแลว้วไดว้นสาการนมับถมือรผปเคารพไปทมันึ่วจมักรวาล 
เปาโลประกาศวด่าเมมืนึ่อผผว้คนไดว้รผว้จมักพระเจว้าแลว้ว พวกเขากร็มลิไดว้ถวายเกบียรตลิพระองคร์ใหว้สมกมับเปป็นพระเจว้า พวกเขา
ไมด่มบีใจขอบพระครณ พวกเขาไรว้สาระในจลินตนาการตด่าง ๆ ของพวกเขา ใจโงด่เขลาของพวกเขาถผกทสาใหว้มมืดไป 
พวกเขาอว้างตมัววด่าเปป็นคนมบีปปัญญา แตด่พวกเขาไดว้กลายเปป็นคนโงด่และเปลบีนึ่ยนสงด่าราศบีของพระเจว้าผผว้ไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่า
ใหว้กลายเปป็นรผปจสาลองซนนึ่งถผกทสา “ใหว้เปป็นเหมมือนรผปมนรษยร์ซนนึ่งรผว้เปปปั่อยเนด่า และเหมมือนรผปนกทมัตั้งหลาย และเหมมือน
รผปสมัตวร์สบีนึ่เทว้าตด่าง ๆ และเหมมือนรผปพวกสมัตวร์เลมืตั้อยคลาน” และเพราะวด่าพวกเขาไดว้ทสาเชด่นนบีตั้ พระเจว้าจนงไดว้ทรง
มอบพวกเขาไวว้แกด่ความเปป็นมลทลินผด่านทางบรรดาราคะตมัณหาแหด่งใจของพวกเขาเอง “เพมืนึ่อทบีนึ่จะหยามเกบียรตลิ
รด่างกายของพวกเขาเองระหวด่างพวกเขา”

แตด่มนรษยร์มลิไดว้หยรดเพบียงแคด่นมัตั้น เขาไดว้เปลบีนึ่ยนความจรลิงของพระเจว้าใหว้เปป็นคสาโกหก มนรษยร์ไดว้บผชาและ
ปรนนลิบมัตลิสลินึ่งทบีนึ่ถผกสรว้างมากกวด่าพระผผว้สรว้าง และเพราะเหตรนบีตั้เอง พระเจว้าจนงไดว้ทรงมอบพวกเขาไวว้กมับความ



ปรารถนาอมันตนึ่สาชว้า แตด่พวกเขาไปไกลกวด่านมัตั้นอบีก พวกเขาไมด่ชอบทบีนึ่จะเกร็บพระเจว้าไวว้ในความรผว้ของพวกเขา-และ
เพราะเหตรนบีตั้พระเจว้าจนงไดว้ทรงมอบพวกเขาไวว้แกด่จลิตใจอมันเลวทราม “เพมืนึ่อกระทสาสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งไมด่เหมาะสม”

พวกเขาไมด่เพบียงเตร็มไปดว้วยความไมด่ชอบธรรมและความไมด่เปป็นแบบพระเจว้าทรกรผปแบบเทด่านมัตั้น แตด่แมว้รผว้
วด่าพระเจว้าจะทรงพลิพากษาสลินึ่งเหลด่านมัตั้น พวกเขากร็ไมด่เพบียงทสาบาปอมันเลวรว้ายเหลด่านมัตั้น แตด่ยมังมบีความยลินดบีในคนทมัตั้ง
หลายทบีนึ่ทสาบาปอมันเลวรว้ายเหลด่านมัตั้นตด่อพระเจว้าผผว้ยลินึ่งใหญด่แหด่งสวรรคร์ พระผผว้สรว้างสลินึ่งสารพมัด

ศาสนาของพวกเขาเองไดว้ทสาใหว้พวกเขาเสมืนึ่อมทรามไป สมัญลมักษณร์เหลด่านมัตั้นแหด่งศาสนานมัตั้นซนนึ่งแสดงถนง
ความชมันึ่วชว้าและความสามานยร์ทางศบีลธรรมทรกรผปแบบ และปปัญญาของพวกเขากร็จองจสาพวกเขาใหว้เปป็นทาส-
ทาสตด่อตมัณหาและการปฏลิบมัตลิอมันไมด่ชอบธรรมทรกชนลิด-ฝป่ายศบีลธรรมและฝป่ายศาสนา ไมด่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่มนรษยร์ยอมรมับชว้า
เทด่ากมับความอธรรมและความชมันึ่วของเขาเอง ตลอดหลายปปีแหด่งการจมัดประชรมเพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐของผม
สลินึ่งทบีนึ่ยากทบีนึ่สรดสสาหรมับผมทบีนึ่จะกระทสากร็คมือการชมักจผงผผว้คนใหว้เชมืนึ่อวด่าพวกเขาเปป็นคนบาปและตว้องการพระผผว้ชด่วยใหว้
รอด เมมืนึ่อผผว้รมับใชว้คนใด ผด่านทางพระวจนะของพระเจว้า ชมักจผงคนบาปคนหนนนึ่งใหว้เชมืนึ่อวด่าเขาเปป็นผผว้หลงหาย ไมด่ชอบ
ธรรมและไมด่เปป็นแบบพระเจว้า มมันกร็ไมด่ยากทบีนึ่จะนสาคนบาปผผว้นมัตั้นใหว้มาถนงพระผผว้ชด่วยใหว้รอด แตด่สด่วนทบีนึ่ยากทบีนึ่สรดของ
การชนะดวงวลิญญาณทมัตั้งหลายกร็คมือ การทสาใหว้คนบาปเชมืนึ่อวด่าตนหลงหายเพมืนึ่อทบีนึ่จะนสาเขามาถนงความรอด

“เพราะวด่าพระเจว้าทรงนมับวด่าพวกเขาทรกคนอยผด่ในฐานะทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ เพมืนึ่อพระองคร์จะไดว้ทรงพระเมตตาแกด่
พวกเขาทรกคน โอ ความลตั้สาลนกแหด่งความอรดมสมบผรณร์ของทมัตั้งพระปปัญญาและความรผว้ของพระเจว้านมัตั้นมบีมากสมัก
เทด่าใด คสาตมัดสลินของพระองคร์นมัตั้นเหลมือทบีนึ่จะหยมันึ่งรผว้ไดว้ และทางทมัตั้งหลายของพระองคร์กร็เหลมือทบีนึ่จะสมืบเสาะไดว้ เพราะ
วด่า ‘ผผว้ใดเลด่ารผว้จมักพระทมัยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า หรมือผผว้ใดเลด่าเปป็นทบีนึ่ปรนกษาของพระองคร์ หรมือผผว้ใดเลด่าไดว้ถวายสลินึ่ง
หนนนึ่งสลินึ่งใดแดด่พระองคร์กด่อน และจะทรงตอบแทนสลินึ่งนมัตั้นแกด่เขาอบีก’ ดว้วยวด่าสลินึ่งสารพมัดเปป็นของพระองคร์ และโดย
ทางพระองคร์และเพมืนึ่อพระองคร์ ขอสงด่าราศบีจงมบีแดด่พระองคร์สมืบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน” (รม. 11:32-36)

“...โลกโดยอาศมัยปปัญญาไมด่ไดว้รผว้จมักพระเจว้า” โดยอาศมัยปปัญญาของโลก มมันเปป็นไปไมด่ไดว้เลยทบีนึ่มนรษยร์จะมา
รผว้จมักพระเจว้าไดว้ กระบวนการเชด่นนมัตั้นเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่เปป็นไปไมด่ไดว้เลยสสาหรมับพระเจว้า

“...เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยของพระเจว้าโดยความโงด่เขลาแหด่งการประกาศทบีนึ่จะชด่วยคนทมัตั้งหลายทบีนึ่เชมืนึ่อใหว้รอด” 
ความหมายตรงนบีตั้กร็คมือวด่า พระเจว้าทรงพอพระทมัยและเตร็มพระทมัยทบีนึ่จะชด่วยคนใดและทรกคนทบีนึ่ยอมเชมืนึ่อบนพระ
บรตรของพระองคร์ เราตว้องไมด่มองขว้ามวลบี “เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยของพระเจว้า” ซนนึ่งเนว้นความเตร็มพระทมัยและเสรบีภาพ
ของพระเจว้าทบีนึ่จะชด่วยผผว้หลงหายใหว้รอดผด่านทางการประกาศขด่าวประเสรลิฐ เรามบีความจรลิงเดบียวกมันนบีตั้ถผกนสาเสนอ
ในลผกา 12:32: “อยด่ากลมัวเลย ฝผงแกะเลร็กนว้อยเออ๋ย เพราะวด่าเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยอมันประเสรลิฐของพระบลิดาของ
พวกทด่าน ทบีนึ่จะประทานอาณาจมักรนมัตั้นใหว้แกด่พวกทด่าน” พระเจว้าไมด่ทรงมบีความยลินดบีในความตายของคนชมันึ่ว มมัน
ไมด่ใชด่นตั้สาพระทมัยของพระองคร์ทบีนึ่ผผว้ใดควรจะพลินาศ แตด่ทบีนึ่ทรกคนควรมาสผด่การกลมับใจใหมด่

พวกสาวกทผลถามพระเยซผคราวหนนนึ่งวด่าพวกเขาควรเรบียกไฟลงมาจากสวรรคร์และเผาผลาญเหลด่าศมัตรผ
ของพวกเขาหรมือไมด่ พระเยซผทรงตสาหนลิพวกเขาอยด่างกรรณาโดยประกาศวด่าพระองคร์มลิไดว้เสดร็จเขว้ามาในโลกเพมืนึ่อ
ทสาลายชบีวลิตของมนรษยร์ แตด่เพมืนึ่อชด่วยพวกเขาใหว้รอด และถนงแมว้วด่ามนรษยร์ โดยอาศมัยสตลิปปัญญา ความสามารถ 
ความเขว้าใจและอสานาจของตมัวเอง ไดว้พยายามทบีนึ่จะจมัดตมัตั้งความรอดของตมัวเอง และถนงแมว้วด่าเขาไดว้โยนคสาดผหมลินึ่น



เหยบียดหยามใสด่พระพมักตรร์ของพระเจว้า พระเจว้ากร็ยมังทรงเตร็มพระทมัยและทรงยลินดบีในการชด่วยทรกคนทบีนึ่เชมืนึ่อการ
ประกาศขด่าวประเสรลิฐใหว้รอด-และขด่าวประเสรลิฐ ตามทบีนึ่เราจะเรบียนรผว้ตด่อไปในจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ คมือการ
สลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง การฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ และการเสดร็จขนตั้นไปของพระเยซผครลิสตร์ “ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระ
คมัมภบีรร์”

คสาตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “การประกาศ” ไมด่จสาเปป็นตว้องสมืนึ่อถนงสลินึ่งทบีนึ่ถผกประกาศ แตด่สมืนึ่อถนงการปป่าวประกาศ
ขด่าวสารนมัตั้น การบอกขด่าวดบีนมัตั้นออกไป คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ใน 1 โครลินธร์ 2:4 มมันเนว้นการนสาเสนอขด่าวสารนมัตั้นทบีนึ่จะ
ทสาใหว้ผผว้คนเชมืนึ่อบนพระเยซผครลิสตร์เจว้าและวางใจในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระองคร์

วลบี “คนทมัตั้งหลายทบีนึ่เชมืนึ่อ” อด่านแบบตรงตมัววด่า “คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เชมืนึ่อ หรมือผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย” ในทบีนึ่นบีตั้มมันชบีตั้ไปยมัง
การกระทสาเบมืตั้องตว้นแหด่งความเชมืนึ่อในคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ใชว้ความเชมืนึ่อไปสผด่ความรอด มมันหมายถนงคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่รมับ
ความรอดผด่านทางขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่ถผกประกาศโดยปากของมนรษยร์-ขด่าวสารหนนนึ่งซนนึ่งสตลิปปัญญาทบีนึ่สผงทบีนึ่สรดของมนรษยร์
ประกาศวด่าไรว้คด่า โงด่เขลา และเปลด่าประโยชนร์ โดยการชด่วยคนทมัตั้งหลายใหว้รอดผด่านทางขด่าวสารเชด่นนมัตั้น พระเจว้า
ไดว้ทรงแสดงใหว้เหร็นความโงด่เขลาแหด่งปปัญญาของมนรษยร์และฤทธลิธิ์เดชอมันไรว้ขบีดจสากมัดแหด่งพระครณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของ
พระองคร์

ขว้อ 22: “ดว้วยวด่าพวกยลิวเรบียกรว้องหมายสสาคมัญ และพวกกรบีกเสาะหาสตลิปปัญญา”
ในทบีนึ่นบีตั้เรามบีเครมืนึ่องหมายของตมัวแทนใหญด่สองพวกแหด่งปปัญญาแบบมนรษยร์ นบีนึ่ชบีตั้ไปยมังคนสองพวก-พวกยลิว

และพวกคนตด่างชาตลิ-แตด่ไมด่จสาเปป็นตว้องกสาลมังพผดถนงบรคคลเปป็นรายตมัว
“ดว้วยวด่าพวกยลิวเรบียกรว้องหมายสสาคมัญ…” พวกยลิวแสวงหาการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ หรมือหลมักฐานทบีนึ่ปรากฏ

ภายนอกของฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้า-และโดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งพวกเขากสาลมังตมัตั้งตาคอยใหว้โลกตกอยผด่ใตว้อสานาจของ
พระองคร์ในฐานะกษมัตรลิยร์ “คนชมันึ่วอายรทบีนึ่ชมันึ่วและเลด่นชผว้แสวงหาหมายสสาคมัญ และจะไมด่โปรดใหว้หมายสสาคมัญแกด่มมัน
เลย เวว้นแตด่หมายสสาคมัญของโยนาหร์ศาสดาพยากรณร์...” (มธ. 16:4) “แลว้วพระเยซผไดว้ตรมัสกมับทด่านวด่า “ยกเวว้น
พวกทด่านเหร็นบรรดาหมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์ทมัตั้งหลาย พวกทด่านกร็จะไมด่เชมืนึ่อ” (ยอหร์น 4:48)

“และพวกกรบีกเสาะหาสตลิปปัญญา” พวกกรบีกใหว้ความสสาคมัญตด่อการแสดงปาฐกถา และพวกเขาเปป็นพวก
ทบีนึ่มมักใหญด่ใฝป่สผงมาก ๆ ในศาสนาพวกเขามบีลมักษณะเฉพาะตมัวแบบคาดเดา โดยเสาะหาหลมักคสาสอนใหมด่ ๆ อยผด่
เสมอ เปาโลประกาศเรมืนึ่องนบีตั้ในคสาเทศนาของเขาบนเนลินเขาอาเรโอ ในกลิจการ 17:19-21 เราอด่านวด่า “และพวก
เขาจนงจมับทด่าน และพาทด่านไปยมังสภาอาเรโอปากมัส โดยกลด่าววด่า “ขอใหว้พวกเราทราบวด่า หลมักคสาสอนใหมด่นบีตั้ทบีนึ่
ทด่านพผดนมัตั้นคมืออะไร เพราะวด่าทด่านนสาบรรดาสลินึ่งแปลกประหลาดมาถนงหผของพวกเรา เหตรฉะนมัตั้นพวกเราจนงอยาก
จะทราบวด่าสลินึ่งเหลด่านบีตั้มบีความหมายวด่าอะไร” (เพราะบรรดาชาวเอเธนสร์กมับชาวตด่างประเทศทรกคนซนนึ่งอาศมัยอยผด่ทบีนึ่
นมันึ่น ไมด่ไดว้ใชว้เวลาของพวกเขาในการอมืนึ่น นอกจากจะกลด่าวหรมือจะฟปังสลินึ่งใหมด่ ๆ บว้าง)”

ขว้อ 23: “แตด่พวกเราประกาศพระครลิสตร์ผผว้ทรงถผกตรนงทบีนึ่กางเขนนมัตั้น สสาหรมับพวกยลิวกร็เปป็นหลินสะดรด และ
สสาหรมับพวกกรบีกกร็เปป็นความโงด่เขลา”

“แตด่พวกเราประกาศ…” มบีการเนว้นทบีนึ่คสาสรรพนามพวกเรา ซนนึ่งเปป็นตมัวแทนของผผว้รมับใชว้ทรกคนทบีนึ่ปป่าว
ประกาศขด่าวประเสรลิฐอมันบรลิสรทธลิธิ์ หมัวขว้อของการประกาศขด่าวประเสรลิฐคมือบรคคลผผว้หนนนึ่ง-พระครลิสตร์ ความเชมืนึ่อ



แบบครลิสเตบียนไมด่ใชด่ทฤษฎบีหนนนึ่งเกบีนึ่ยวกมับพระครลิสตร์ มมันไมด่ใชด่ชรดถว้อยแถลงทางจรลิยธรรมทบีนึ่ออกมาจากพระครลิสตร์ 
มมันไมด่ใชด่ระบบหนนนึ่งทบีนึ่มบีพมืตั้นฐานอยผด่บนแนวคลิดเหลด่านมัตั้นของพระครลิสตร์ ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนคมือพระครลิสตร์! 
ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนไมด่ใชด่องคร์กรหนนนึ่งทบีนึ่เยร็นชมืดและตายไปแลว้ว มมันเปป็นสลินึ่งมบีชบีวลิตหนนนึ่ง และมมันอยผด่รอดไมด่ไดว้ถว้า
พระครลิสตร์ทรงถผกเอาออกไปจากมมัน เพราะวด่าพระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของมมัน ความเชมืนึ่อแบบ
ครลิสเตบียนไมด่อาจถผกเปรบียบเทบียบไดว้กมับศาสนาอมืนึ่น ๆ พระเยซผครลิสตร์ตว้องไมด่ถผกเปรบียบเทบียบกมับบรคคลอมืนึ่นใดเลย: 
พระองคร์ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่ไมด่มบีผผว้ใดเทบียบไดว้

พมืตั้นฐานสสาหรมับความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนคมือพระวจนะของพระเจว้า และพระวจนะของพระเจว้าคมือพระ
ครลิสตร์ ตมัตั้งแตด่ปฐมกาลจนถนงวลิวรณร์ พระวจนะของพระเจว้านสาเสนอพระเยซผครลิสตร์เจว้า พระองคร์ทรงเปป็นหมัวใจของ
พระคมัมภบีรร์-ทมัตั้งภาคพมันธสมัญญาเดลิมและใหมด่ บนถนนไปหมผด่บว้านเอมมาอผส (ลผกา 24:27) พระองคร์ทรงเทศนาแกด่
สาวกสองคนนมัตั้นขณะทบีนึ่พวกเขาเดลินทางไป พระองคร์ทรงเรลินึ่มตว้นดว้วยโมเสส พวกศาสดาพยากรณร์ และเพลงสดรดบี 
และทรงเปปิดเผยพระคมัมภบีรร์แกด่พวกเขาเกบีนึ่ยวกมับพระองคร์เอง แผนการแหด่งความรอดทมัตั้งหมดถผกสรรปยด่อในบรคคลผผว้
หนนนึ่ง-พระครลิสตร์ พระเจว้าพระบลิดาไดว้ทรงกระทสาการไถด่ของเราจนสสาเรร็จและทรงใหว้อภมัยพวกเราในพระเยซผ พระ
บรตรแหด่งความรมักของพระองคร์

ในความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน ไมด่วด่าเราหมันไปทางไหน ไมด่วด่าเราจะมองไปทางไหน พระครลิสตร์กร็ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่
เราไมด่อาจหลบีกเลบีนึ่ยงไดว้ พระองคร์ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่ไมด่อาจตมัดขาดไดว้จากความเชมืนึ่อนมัตั้นซนนึ่งถผกมอบไวว้แกด่พวกวลิสรทธลิชนแลว้ว
ครมัตั้งเดบียวพอ หากไมด่มบีพระครลิสตร์ ทรกสลินึ่งกร็พลินาศ แตด่ในพระองคร์เรามบีความรอด หากไมด่มบีพระครลิสตร์ ทมัตั้งหมดกร็
มมืดมน แตด่ในพระองคร์เรามบีความสวด่าง หากไมด่มบีพระครลิสตร์ ทมัตั้งหมดกร็เปป็นความตาย แตด่ในพระองคร์เรามบีชบีวลิต ใน
พระองคร์สลินึ่งสารพมัดดสารงอยผด่ เปาโลกลด่าวแกด่ชาวเมมืองโคโลสบีเหลด่านมัตั้นวด่า “พวกทด่านกร็ครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์”
(คส. 2:9,10) ตมัวตนของพระครลิสตร์คมือหมัวขว้อของการเทศนาพระคมัมภบีรร์ทมัตั้งหมด

“...พวกเราไมด่ไดว้ประกาศพวกเราเอง แตด่ประกาศพระเยซผครลิสตร์วด่าทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า…” (2 
คร. 4:5) “และพระองคร์จะทรงสด่งพระเยซผครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่งเมมืนึ่อกด่อนนมัตั้นไดว้ถผกประกาศไวว้แกด่พวกทด่านแลว้ว” (กลิจการ 
3:20) ตมัวตนของพระครลิสตร์คมือหมัวขว้อของขด่าวสารของพวกศาสดาพยากรณร์แหด่งสมมัยโบราณ

“และในพระวลิหารและตามบว้านเรมือนทรกแหด่ง พวกเขาไมด่งดเวว้นทบีนึ่จะสมันึ่งสอนและประกาศพระเยซผครลิสตร์
ทรก ๆ วมัน” (กลิจการ 5:42)

ตมัวตนของพระครลิสตร์คมือขด่าวสารของพวกอมัครทผต: “บมัดนบีตั้เมมืนึ่อเปาโลกมับสลิลาสไดว้ผด่านเมมืองอมัมฟปีบรรบีและ
เมมืองอปอลโลเนบียแลว้ว ทด่านทมัตั้งสองจนงมายมังเมมืองเธสะโลนลิกา ซนนึ่งทบีนึ่นมันึ่นมบีธรรมศาลาของพวกยลิว และเปาโล ตาม
ลมักษณะของทด่าน ไดว้เขว้าไปยมังพวกเขา และวมันสะบาโตสามวมันไดว้ใหว้เหตรผลกมับพวกเขาจากในพระคมัมภบีรร์ โดยการ
ไขขว้อความและการชบีตั้แจงใหว้เหร็นวด่า จสาเปป็นทบีนึ่พระครลิสตร์ตว้องทนทรกขร์ทรมาน และทรงเปป็นขนตั้นมาจากความตาย 
และวด่า “พระเยซผองคร์นบีตั้ ผผว้ทบีนึ่เราประกาศแกด่ทด่านทมัตั้งหลาย คมือพระครลิสตร์” (กลิจการ 17:1-3)

ตมัวตนของพระครลิสตร์คมือขด่าวสารทบีนึ่เปาโลประกาศแกด่ชนชาตลิของเขาเอง นมันึ่นคมือพวกยลิว มมันไมด่ใชด่ขด่าวสาร
ทบีนึ่พวกเขาอยากฟปัง(พวกเขาเกลบียดพระครลิสตร์) แตด่มมันเปป็นขด่าวสารทบีนึ่พวกเขาตว้องการ ดมังนมัตั้นเปาโลจนงประกาศ
พระเยซผแกด่พวกยลิวเหลด่านมัตั้น



ตมัวตนของพระครลิสตร์คมือขด่าวสารทบีนึ่ถผกประกาศแกด่ชาวสะมาเรบียเหลด่านมัตั้น: “แลว้วฟปีลลิปไดว้ลงไปยมังเมมืองสะ
มาเรบีย และประกาศพระครลิสตร์ใหว้แกด่พวกเขา” (กลิจการ 8:5)

เปาโลประกาศตมัวตนของพระครลิสตร์แกด่พวกคนตด่างชาตลิ: “ทบีนึ่จะทรงสสาแดงพระบรตรของพระองคร์ในตมัว
ขว้าพเจว้า เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะประกาศพระองคร์ทด่ามกลางคนตด่างชาตลิ โดยทมันทบีทมันใดขว้าพเจว้าไมด่ไดว้ปรนกษากมับเนมืตั้อหนมัง
และเลมือดเลย” (กท. 1:16)

ตมัวตนของพระครลิสตร์คมือขด่าวสารทบีนึ่เราถผกบมัญชาใหว้ประกาศแกด่คนทมัตั้งโลกวมันนบีตั้: “และพระองคร์ตรมัสกมับ
พวกเขาวด่า “ทด่านทมัตั้งหลายจงออกไปทมันึ่วโลก และประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่มนรษยร์ทรกคน” (มาระโก 16:15) 
“...โดยถผกแยกตมัตั้งไวว้สสาหรมับขด่าวประเสรลิฐของพระเจว้า...เกบีนึ่ยวกมับพระบรตรของพระองคร์ พระเยซผครลิสตร์” (รม. 
1:1-3)

พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไดว้ตรมัสอะไรผด่านทางอมัครทผตเปาโลเกบีนึ่ยวกมับคนใดทบีนึ่หมันเหไปจากขด่าวประเสรลิฐอมัน
บรลิสรทธลิธิ์และประกาศขด่าวประเสรลิฐอมืนึ่นใด? กาลาเทบีย 1:6-9 ตอบ:

“ขว้าพเจว้าประหลาดใจทบีนึ่ทด่านทมัตั้งหลายไดว้ถอยไปโดยเรร็วจากพระองคร์ ผผว้ไดว้ทรงเรบียกทด่านทมัตั้งหลายใหว้เขว้า
มาในพระครณของพระครลิสตร์ ไปหาขด่าวประเสรลิฐอมืนึ่น ซนนึ่งมลิใชด่อยด่างอมืนึ่นดอก แตด่มบีบางคนทบีนึ่รบกวนจลิตใจทด่านทมัตั้ง
หลาย และหมายจะบลิดเบมือนขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ แตด่ถนงแมว้วด่าพวกเราเอง หรมือทผตสวรรคร์องคร์หนนนึ่งจาก
สวรรคร์ ประกาศขด่าวประเสรลิฐอมืนึ่นใดแกด่ทด่านทมัตั้งหลาย นอกจากขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่พวกเราไดว้ประกาศแกด่ทด่านทมัตั้ง
หลายแลว้ว กร็จงใหว้คนนมัตั้นถผกสาปแชด่ง ตามทบีนึ่พวกเราไดว้กลด่าวไวว้แตด่กด่อนแลว้ว บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้ากลด่าวดมังนมัตั้นอบีกวด่า ถว้าคน
ใดคนหนนนึ่งประกาศขด่าวประเสรลิฐอมืนึ่นใดแกด่ทด่านทมัตั้งหลายนอกจากขด่าวประเสรลิฐซนนึ่งทด่านทมัตั้งหลายไดว้รมับไวว้แลว้ว จงใหว้
คนนมัตั้นถผกสาปแชด่ง!”

นบีนึ่เปป็นถว้อยคสาทบีนึ่จรลิงจมัง ถว้อยคสาทบีนึ่บาดลนก-ถว้อยคสาทบีนึ่ควรฝปังเขว้าในใจของนมักเทศนร์ทรกคน พยานเทร็จทรกคนกร็
ถผกสาปแชด่ง ไมด่มบีการเลมือกทบีนึ่รมักมมักทบีนึ่ชมัง พระเจว้าทรงปฏลิบมัตลิแบบเดบียวกมันกมับผผว้พยากรณร์เทร็จทรกคน เปาโลกลด่าววด่า 
“ถนงแมว้วด่าพวกเรา…” จากนมัตั้นเขากลด่าวตด่อไปวด่า “...หรมือทผตสวรรคร์องคร์หนนนึ่งจากสวรรคร์…” จากนมัตั้นเขาวางหลิน
ยอดบนสรดบนพบีระมลิดนมัตั้นโดยกลด่าววด่า “...ถว้าคนใดคนหนนนึ่ง…” ทรกคนถผกรวมเขว้าไวว้แลว้ว ไมด่มบีสมักคนถผกตมัดออกไป
เลย ไมด่มบีผผว้ใดเลยมบีสลิทธลิธิ์อมันใดทบีนึ่จะบลิดเบมือนขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระครณของพระเจว้า

เปาโลประกาศแกด่ชาวเมมืองโครลินธร์วด่า “... ขว้าพเจว้าประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่พวกทด่านซนนึ่งขว้าพเจว้าเคย
ประกาศแกด่พวกทด่านแลว้ว ซนนึ่งพวกทด่านไดว้ยอมรมับไวว้ดว้วย และในขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นพวกทด่านตมัตั้งมมันึ่นคงอยผด่ โดยขด่าว
ประเสรลิฐนมัตั้นพวกทด่านไดว้รมับความรอดดว้วย ถว้าพวกทด่านระลนกอยผด่เสมอถนงสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้ประกาศไวว้แกด่พวกทด่าน
นมัตั้น เวว้นเสบียแตด่พวกทด่านไดว้เชมืนึ่ออยด่างไรว้ประโยชนร์ ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าไดว้มอบแกด่พวกทด่านเปป็นอมันดมับแรกคมือสลินึ่งซนนึ่ง
ขว้าพเจว้ารมับไวว้นมัตั้นดว้วย วด่าพระครลิสตร์ไดว้ทรงวายพระชนมร์เพมืนึ่อบาปของเราทมัตั้งหลาย ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์ 
และพระองคร์ไดว้ทรงถผกฝปังไวว้ และพระองคร์ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมาใหมด่ในวมันทบีนึ่สามตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์” (1 คร. 
15:1-4) “ถว้าคนใดคนหนนนึ่งประกาศขด่าวประเสรลิฐอมืนึ่นใด จงใหว้คนนมัตั้นถผกสาปแชด่ง!” (กท. 1:8,9) ถว้าผผว้ใดทสาลายชมืนึ่อ
เสบียงของกางเขนนมัตั้น การฟปฟื้นคมืนพระชนมร์นมัตั้น การเสดร็จกลมับมาขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า จงใหว้คนนมัตั้นถผกสาปแชด่ง!

เปาโลประกาศวด่า “วลิบมัตลิจะเกลิดแกด่ขว้าพเจว้าถว้าขว้าพเจว้าไมด่ประกาศขด่าวประเสรลิฐ” (1 คร. 9:16)



“...สสาหรมับพวกยลิวกร็เปป็นหลินสะดรด…” เพราะเหตรกางเขนนมัตั้น มมันจนงเปป็นไปไมด่ไดว้เลยทบีนึ่พวกยลิวจะยอมรมับ
คสากลด่าวอว้างทบีนึ่วด่าพระเยซผทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา กษมัตรลิยร์ของพวกเขา พวกเขากสาลมังคาดหวมังพระ
เมสสลิยาหร์ผผว้เปปีปั่ยมดว้วยชมัยชนะ-ผผว้หนนนึ่งซนนึ่งจะเสดร็จมาและชด่วยพวกเขาใหว้รอดพว้นจากการครอบครองของพวกโรม 
พวกเขาคาดหวมังหมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์ยลินึ่งใหญด่ทมัตั้งหลาย พวกเขาคาดหวมังพระองคร์วด่าจะสถาปนา
อาณาจมักรหนนนึ่งบนแผด่นดลินโลก และการประกาศเรมืนึ่องกางเขนของพระเยซผครลิสตร์เปป็นหลินสะดรดกว้อนหนนนึ่งแกด่พวก
เขาอยด่างแนด่นอน

คสาวด่า “หลินสะดรด” บด่งบอกถนงสลินึ่งใดทบีนึ่กลายเปป็นเครมืนึ่องกบีดขวางแกด่ผผว้อมืนึ่น หรมือเปป็นเหตรใหว้พวกเขาลว้ม มมัน
เปป็นเชด่นนมัตั้นแกด่พวกยลิวเหลด่านมัตั้น พวกเขาไมด่ไดว้กสาลมังตมัตั้งตาคอยพระเมสสลิยาหร์ผผว้หนนนึ่งทบีนึ่ทนทรกขร์ พวกเขาไดว้อด่าน
หนมังสมืออลิสยาหร์มาหลายครมัตั้งแลว้ว แตด่ดวงตาของพวกเขากร็ถผกปปิดบมังไมด่ใหว้มองเหร็นพระเมษโปดกของพระเจว้าผผว้จะ
ตว้องถผกฆด่าเพมืนึ่อคนบาปทมัตั้งหลาย พวกเขามองไมด่เหร็นมงกรฎหนามนมัตั้นทบีนึ่มากด่อนมงกรฎแหด่งสงด่าราศบี พวกเขามองไมด่
เหร็นการทนทรกขร์ของพระครลิสตร์ทบีนึ่มากด่อนการรมับสงด่าราศบีของพระองคร์

“...และสสาหรมับพวกกรบีกกร็เปป็นความโงด่เขลา” ตามมาตรฐานแหด่งสตลิปปัญญาของพวกกรบีก มมันคมือความ
เปป็นไปไมด่ไดว้อยด่างสลิตั้นเชลิงทบีนึ่กษมัตรลิยร์องคร์หนนนึ่งควรสวมมงกรฎหนามและถผกตรนงเขว้ากมับกางเขนอมันหนนนึ่ง คนมบีสตลิ
ปปัญญาบางคนของพวกเขาทบีนึ่เขบียนหลมังจากการตรนงกางเขนพระเยซผไมด่นานไดว้ประกาศวด่าความเชมืนึ่อแบบ
ครลิสเตบียนเปป็นเรมืนึ่องโงด่เขลาและเหลวไหลเพราะวด่าพวกครลิสเตบียน “บผชาชายคนหนนนึ่งทบีนึ่ตายไปแลว้ว!” พวกเขาตมัด
ทลิตั้งฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้าและการอมัศจรรยร์แหด่งการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ฝป่ายรด่างกายของพระครลิสตร์

ตลอดการรมับใชว้บนโลกนบีตั้ของพระองคร์ พระเยซผทรงประกาศวด่าพระองคร์จะเสดร็จเขว้ากรรงเยรผซาเลร็ม วด่า
พระองคร์จะทรงถผกจมับกรม ถผกประหารชบีวลิตและถผกฝปัง-แตด่จะทรงเปป็นขนตั้นอบีกวมันทบีนึ่สาม การใชว้เหตรผลของพวกกรบีก
เปป็นมาจากมรมมองแหด่งสตลิปปัญญาของมนรษยร์ และฉะนมัตั้นโดยมาตรฐานตด่าง ๆ ของพวกเขาเอง พวกเขาจนงไมด่
สามารถยอมรมับการสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระบรตรของพระเจว้าไดว้ ระเบลิดลผกโต
ทบีนึ่สรดทบีนึ่เคยระเบลิดใสด่หนว้าของโลกทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อคมือ การฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ฝป่ายรด่างกายของพระเยซผครลิสตร์เจว้า

ขว้อ 24: “แตด่สสาหรมับคนทมัตั้งหลายซนนึ่งถผกเรบียกนมัตั้น ทมัตั้งพวกยลิวและพวกกรบีก พระครลิสตร์ทรงเปป็นฤทธานรภาพ
ของพระเจว้าและพระสตลิปปัญญาของพระเจว้า”

“แตด่สสาหรมับคนทมัตั้งหลายซนนึ่งถผกเรบียกนมัตั้น” ตรงตมัวคมือ “แกด่บรรดาผผว้ทบีนึ่ถผกเรบียกนมัตั้นเอง” นบีนึ่ตรงกมันกมับคสา
สรรพนาม “พวกเรา” ในขว้อ 18 และบอกเปป็นนมัยวด่าบรรดาผผว้ทบีนึ่ถผกเรบียกนมัตั้นทราบขว้อเทร็จจรลิงนบีตั้ในประสบการณร์
ของพวกเขาเอง พวกเขารผว้วด่าเกลิดอะไรขนตั้นกมับตนแลว้วเมมืนึ่อพวกเขาไดว้เชมืนึ่อบนพระเยซผครลิสตร์เจว้า ในพระคสาขว้อนบีตั้คสา
วด่า “ถผกเรบียก” ถผกใชว้ในการเชมืนึ่อมโยงกมับการทรงเรบียกของพระเจว้าผด่านทางขด่าวประเสรลิฐ เพมืนึ่อทบีนึ่จะมบีสด่วนใน
พระพรเหลด่านมัตั้นแหด่งการไถด่โดยทางพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระเยซผครลิสตร์ พระเจว้าทรงเรบียกมนรษยร์มาสผด่ความ
รอดโดยทางการประกาศขด่าวประเสรลิฐ พระเยซผทรงประกาศวด่า “แทว้จรลิงแลว้วเรากลด่าวแกด่ทด่านทมัตั้งหลายวด่า ผผว้ใดทบีนึ่
ฟปังคสาของเรา และเชมืนึ่อในพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงสด่งเรามานมัตั้น กร็มบีชบีวลิตนลิรมันดรร์ และจะไมด่เขว้าสผด่การปรมับโทษ แตด่ไดว้ผด่าน
พว้นจากความตายไปสผด่ชบีวลิตแลว้ว” (ยอหร์น 5:24)

เรารมับความรอดโดยพระครณของพระเจว้า และพระครณของพระเจว้ากลายเปป็นของเราโดยความเชมืนึ่อ มบี



ทางเดบียวเทด่านมัตั้นทบีนึ่ความเชมืนึ่อจะมาไดว้-และนมันึ่นคมือโดยการไดว้ยลินพระวจนะของพระเจว้า: “ฉะนมัตั้นความเชมืนึ่อจนงมา
โดยการไดว้ยลิน และการไดว้ยลินกร็มาโดยพระวจนะของพระเจว้า” (รม. 10:17)

“แตด่สสาหรมับคนทมัตั้งหลายซนนึ่งถผกเรบียกนมัตั้น ทมัตั้งพวกยลิวและพวกกรบีก…” นบีนึ่แคด่หมายความวด่า ไมด่วด่าจะเปป็นยลิว
หรมือกรบีก คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ยลินขด่าวประเสรลิฐ ทบีนึ่เชมืนึ่อและรมับขด่าวประเสรลิฐ กร็รมับความรอด-และวด่าพวกเขารผว้วด่าเกลิด
อะไรขนตั้นในใจของพวกเขาเอง

“...พระครลิสตร์ทรงเปป็นฤทธานรภาพของพระเจว้าและพระสตลิปปัญญาของพระเจว้า” พระครลิสตร์ทรงเปป็น
ฤทธานรภาพของพระเจว้า พระองคร์ทรงเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้าในการชด่วยจลิตวลิญญาณใหว้รอด เพราะวด่าโดย
อาศมัยการรมับสภาพเนมืตั้อหนมัง การสลิตั้นพระชนมร์ และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ พระเจว้าทรงสามารถเปป็นผผว้
ชอบธรรมและยมังนมับวด่าคนไมด่เชมืนึ่อเปป็นผผว้ชอบธรรมไดว้ (รม. 3:24-26) พระครลิสตร์ทรงเปป็นความรอด (โยนาหร์ 2:9)

พระครลิสตร์ทรงเปป็นสตลิปปัญญาของพระเจว้าเพราะวด่า ในพระครลิสตร์ พระเจว้าไดว้ทรงเปปิดเผยและทสาใหว้
แผนการแหด่งการไถด่ของพระองคร์สสาเรร็จ ซนนึ่งถผกกสาหนดไวว้ลด่วงหนว้าแลว้วกด่อนทบีนึ่จมักรวาลนบีตั้ไดว้ถผกสรว้างขนตั้นมา ใน 1 เป
โตร 1:18 และทบีนึ่ตามมา เราเรบียนรผว้วด่าพระเยซผครลิสตร์ทรงถผกกสาหนดไวว้ลด่วงหนว้าแลว้วใหว้เปป็นลผกแกะตมัวหนนนึ่งทบีนึ่
ปราศจากตสาหนลิหรมือรลิตั้วรอยเพมืนึ่อหลมันึ่งพระโลหลิตของพระองคร์สสาหรมับการยกโทษบาป ดว้วยเหตรนบีตั้ พระเยซผจนงทรง
เปป็นสตลิปปัญญาของพระเจว้า

พระเยซผทรงเปป็นมากกวด่าหมายสสาคมัญสสาหรมับพวกยลิว พระองคร์ทรงเปป็นมากกวด่าสตลิปปัญญาสสาหรมับพวก
คนตด่างชาตลิ จงสมังเกตลสาดมับของครณสมบมัตลิเหลด่านบีตั้: ประการแรก ฤทธานรภาพ จากนมัตั้นสตลิปปัญญา นบีนึ่เปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่
สสาคมัญมาก เมมืนึ่อเรายอมรมับฤทธานรภาพของพระเจว้า เรากร็ยอมรมับสตลิปปัญญาของพระเจว้า ฤทธานรภาพของพระเจว้า
และปปัญญาของพระเจว้าถผกวางใหว้อยผด่ตรงขว้ามกมับความอด่อนแอและความไมด่รผว้ของมนรษยร์ มนรษยร์ไดว้ลว้มลงกร็เพราะ
ความอด่อนแอและความไมด่รผว้ของมนรษยร์ มนรษยร์รมับความรอดไดว้กร็เพราะฤทธานรภาพและปปัญญาของพระเจว้า

ขว้อ 25: “เพราะวด่าความโงด่เขลาของพระเจว้ามบีปปัญญายลินึ่งกวด่ามนรษยร์ทมัตั้งหลาย และความอด่อนแอของ
พระเจว้ากร็เขว้มแขร็งยลินึ่งกวด่ามนรษยร์ทมัตั้งหลาย”

ภาษากรบีกตรงนบีตั้อด่านตรงตมัววด่า “สลินึ่งทบีนึ่โงด่เขลาของพระเจว้า” นมันึ่นคมือ โงด่เขลาตามการตบีคด่าของมนรษยร์ 
โดยตรงนบีตั้อว้างอลิงอยด่างเจาะจงไปยมังการตรนงพระครลิสตร์ทบีนึ่กางเขน ปปัญญาของมนรษยร์เหร็นการตรนงกางเขนนมัตั้นวด่าเปป็น
สลินึ่งทบีนึ่โงด่เขลาในสด่วนของพระเจว้า กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง ปปัญญาของมนรษยร์ยกเหตรผลวด่า “ถว้าพระเจว้าเปป็นพระเจว้า แลว้ว
ทสาไมพระเยซผถนงตว้องตายอยด่างนด่าสยดสยองบนกางเขน? ถว้าพระเจว้าทรงฤทธลิธิ์ทมัตั้งสลิตั้น มบีอสานาจสลิทธลิธิ์ขาด พระองคร์
จะใชว้วลิธบีอมืนึ่นไมด่ไดว้หรมือ?” คนทบีนึ่ไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่ยกเหตรผลเชด่นนมัตั้น

“ความโงด่เขลาของพระเจว้า...ความอด่อนแอของพระเจว้า” ไมด่ไดว้บอกเปป็นนมัยวด่าสลินึ่งใดทบีนึ่พระเจว้าทรงกระทสา
บกพรด่องในปปัญญาหรมือในฤทธานรภาพ วลบีเหลด่านบีตั้เปป็นแบบประชดประชมันและถผกใชว้เพมืนึ่อชบีตั้ใหว้เหร็นความอด่อนแอ
และความโงด่เขลาของมนรษยร์ ในทมัตั้งสองอนรประโยคนบีตั้ “มนรษยร์” เปป็นตมัวแทนของทรกสลินึ่งทบีนึ่เปป็นลมักษณะเฉพาะตมัว
ของมนรษยร์เทด่าทบีนึ่เขาสามารถทางสมองหรมือแขร็งแรงฝป่ายรด่างกาย

กางเขนของพระเยซผครลิสตร์เจว้าเปป็นการแสดงออกอมันครบถว้วนทบีนึ่สรดของการพลิพากษาของพระเจว้าตด่อบาป
และเปป็นการแสดงออกอมันครบถว้วนทบีนึ่สรดของความรมักของพระเจว้าทบีนึ่มบีตด่อคนบาป สลินึ่งทบีนึ่มนรษยร์ไดว้ประกาศวด่าเปป็น



ความโงด่เขลาและความอด่อนแอ (พระวาทะทบีนึ่รมับสภาพเนมืตั้อหนมัง, การทนทรกขร์บนกางเขน) พลิสผจนร์ถนงความยด่อยยมับ
สลิตั้นเชลิงของมนรษยร์และความเมตตาทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า พระผผว้ชด่วยใหว้รอดไดว้ทรงสผว้ทนการพลิพากษาของบาป
เพมืนึ่อทบีนึ่คนไมด่เชมืนึ่อจะไดว้เชมืนึ่อและรมับความรอด นบีนึ่เปป็นขว้อพลิสผจนร์มลิใชด่หรมือวด่าพระเจว้าทรงมบีปปัญญามากกวด่าและทรงแขร็ง
แรงกวด่ามนรษยร์? ขว้อเทร็จจรลิงเรมืนึ่องการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ฝป่ายรด่างกายของพระเยซผครลิสตร์พลิสผจนร์มลิใชด่หรมือวด่าขด่าวสาร
แหด่งขด่าวประเสรลิฐเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้าไปสผด่ความรอด? ไมด่มบีศาสนาอมืนึ่นใดแมว้แตด่บอกเปป็นนมัยเรมืนึ่องพระผผว้ชด่วยใหว้
รอดทบีนึ่เปป็นขนตั้นจากตาย มบีผผว้ยลินึ่งใหญด่มากมายทบีนึ่เคยมบีชบีวลิตอยผด่ ไดว้ตาย และถผกฝปัง-และกระดผกของพวกเขายมังอยผด่ใน
อรโมงคร์ฝปังศพของพวกเขาจนถนงวมันนบีตั้ แตด่อรโมงคร์ฝปังศพของพระเยซผไดว้ถผกยมืมมาใชว้เจร็ดสลิบสองชมันึ่วโมง และถผกคมืนใหว้
โยเซฟชาวบว้านอารลิมาเธบียแลว้วในสภาพทบีนึ่สมบผรณร์ ดบีเหมมือนใหมด่ พระเยซผทรงใชว้อรโมงคร์ฝปังศพนมัตั้นนานสามวมันและ
สามคมืน และจากนมัตั้นทรงเดลินออกมา โดยไมด่ทลิตั้งสลินึ่งใดไวว้นอกจากเสมืตั้อผว้าทบีนึ่ใชว้ตอนฝปังศพ

การฟปฟื้นคมืนพระชนมร์พลิสผจนร์ถนงฤทธานรภาพและปปัญญาของพระเจว้ามลิใชด่หรมือ และขด่าวประเสรลิฐประกาศ
ความจรลิงแสนมหมัศจรรยร์นบีตั้มลิใชด่หรมือ? แนด่นอนวด่าใชด่ครมับ!

เปาโลชทนั้ใหผู้เหลน่าผทูผู้เชมืที่อชาวเมมืองโครรินธธเหห็นวน่า
พวกเขาไมน่ใชน่พวกททที่มทปปัญญาและมทชาตริตระกทูล

ขว้อ 26: “ดว้วยวด่าพวกทด่านไดว้เหร็นการทรงเรบียกของพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย วด่ามบีคนมบีปปัญญาตามเนมืตั้อ
หนมังนว้อยคน มบีผผว้มบีอสานาจนว้อยคน มบีคนทบีนึ่มบีตระกผลสผงนว้อยคน ทบีนึ่ถผกเรบียก”

พระคสาขว้อนบีตั้เปป็นขว้อพลิสผจนร์เพลินึ่มเตลิมวด่าความจรลิงทบีนึ่ถผกนสาเสนอในขว้อ 25 เปป็นสลินึ่งทบีนึ่ไมด่อาจโตว้แยว้งไดว้ “นว้อย
คน” ชบีตั้ไปยมังขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่ามบีนว้อยคนทบีนึ่มบีปปัญญา มบีกสาลมัง และมบีตระกผลสผงทบีนึ่ถผกเรบียก-ยกตมัวอยด่างเชด่น เอรมัสทมัส 
(รม. 16:23), พวกนายรว้อยทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในลผกา 7:2 และกลิจการ 10:1 และคนอมืนึ่น ๆ ตลอดหลายศตวรรษ 
เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังกลด่าววด่าเพราะวด่าคน ๆ หนนนึ่งมบีสตลิปปัญญา มบีกสาลมัง หรมือมบีชาตลิตระกผล เขาจนงรมับความรอดไมด่
ไดว้...ขด่าวสารของขด่าวประเสรลิฐมาถนง “ผผว้ใดทบีนึ่มบีใจปรารถนา” แตด่ขว้อเทร็จจรลิงยมังเหมมือนเดลิมกร็คมือวด่าพวกคนทบีนึ่มบี
ปปัญญาตามฝป่ายเนมืตั้อหนมัง พวกคนทบีนึ่มบีกสาลมังมากตามฝป่ายเนมืตั้อหนมัง และกฎทมันึ่วไปของพวกมบีชาตลิตระกผล เพลิกเฉย
พระครณของพระเจว้าและความตว้องการพระผผว้ชด่วยใหว้รอด คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ยลินและไดว้ตลิดตามพระเยซผเปป็นแคด่พวก
ตาสบีตาสา คนธรรมดาทมันึ่วไป มบีพวกคนมบีปปัญญา คนทบีนึ่มบีกสาลมังมาก หรมือพวกคนมบีชาตลิตระกผลสผงไมด่กบีนึ่คนทบีนึ่สนใจ
ชาวนาซาเรร็ธผผว้ตนึ่สาตว้อยนมัตั้น

“...ตามเนมืตั้อหนมัง” เกบีนึ่ยวขว้องกมับแตด่ละสามชนชมัตั้นนมัตั้น ตรงนบีตั้คสาวด่า “เนมืตั้อหนมัง” ไมด่ไดว้หมายถนงองคร์
ประกอบทบีนึ่ตนึ่สาชว้ากวด่าในมนรษยร์ แตด่หมายถนงการบรรลรแบบธรรมชาตลิของเขาและครณสมบมัตลิตด่าง ๆ แบบมนรษยร์ ดมัง
ทบีนึ่ถผกนสาเสนอใน 2 โครลินธร์ 10:2,3

ขว้อ 27: “แตด่พระเจว้าไดว้ทรงเลมือกสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่โงด่เขลาของโลกเพมืนึ่อทสาใหว้คนมบีปปัญญาสมับสน และพระเจว้า
ไดว้ทรงเลมือกสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่อด่อนแอของโลกเพมืนึ่อทสาใหว้สลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งมบีอสานาจสมับสน”

“สลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่โงด่เขลาของโลก” ชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าพระเจว้าไดว้ทรงเลมือกสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่โงด่เขลาในการตบีคด่าของโลก
นมันึ่นคมือ จากมรมมองแหด่งปปัญญาของมนรษยร์ สลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พระเจว้าทรงเลมือกทบีนึ่จะใชว้การกร็โงด่เขลา ชายและหญลิงทมัตั้ง



หลายทบีนึ่โลกประกาศวด่าเปป็นพวกคนโงด่กร็มมักถผกเลมือกโดยพระเจว้าบด่อย ๆ เพมืนึ่อเขยด่าหลายชรมชนและหลายทวบีป (ใน
อดบีต) เพมืนึ่อพระเจว้า การศนกษา เชาวนร์ปปัญญา ความมมันึ่งคมันึ่ง และชาตลิตระกผลสผงเปป็นสลินึ่งทบีนึ่มบีครณคด่าในสายพระเนตร
ของพระเจว้า-แตด่กร็ตด่อเมมืนึ่อถผกอรทลิศถวายแดด่พระองคร์อยด่างสลิตั้นสรดใจโดยแทว้เทด่านมัตั้น สลินึ่งเหลด่านบีตั้ไมด่รมับประกมันความ
สสาเรร็จ แตด่หลายครมัตั้งรมับประกมันสลินึ่งทบีนึ่ตรงขว้ามกมัน-เพราะวด่าพวกมมันมบีแนวโนว้มทบีนึ่จะทสาใหว้มนรษยร์หยลินึ่งผยองและไมด่
พนนึ่งพาพระเจว้า อมันเปป็นการกบีดกมันพวกเขาไมด่ใหว้ยอมรมับขด่าวประเสรลิฐ

ผผว้แตด่งเพลงสดรดบีประกาศวด่า “เลร็ก ๆ นว้อย ๆ ทบีนึ่คนชอบธรรมมบีกร็ดบีกวด่าทรมัพยร์สมบมัตลิมากมายของคนชมันึ่ว
เปป็นอมันมาก” (สดด. 37:16) และเปาโลกลด่าวชมัดเจนวด่าเราเปป็นคนโงด่เพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์

มมันเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยพระเจว้าแหด่งพระครณทมัตั้งปวงทบีนึ่จะเลมือกสลินึ่งโงด่เขลาทมัตั้งหลายเพมืนึ่อทสาใหว้คนมบีปปัญญา
สมับสน และสลินึ่งอด่อนแอทมัตั้งหลายในสายตาของโลกเพมืนึ่อทสาใหว้คนทบีนึ่แขร็งแรงเหลด่านมัตั้นสมับสน คสาวด่า “ทสาใหว้สมับสน” 
ในทบีนึ่นบีตั้มบีความหมายวด่า “ทสาใหว้อมับอาย”

ขว้อ 28: “และสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ตนึ่สาตว้อยของโลก และสลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งถผกเหยบียดหยาม พระเจว้าทรงเลมือกไวว้ ใชด่
แลว้ว และสลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งมลิไดว้เปป็น เพมืนึ่อกระทสาสลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งเปป็นอยผด่แลว้วใหว้ลว้มเหลวไป”

คสากรบีก อจ๊าเกะเนส ในทบีนึ่นบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ตนึ่สาตว้อย” หมายความวด่า “ไมด่ใชด่ผผว้ดบี-ตรงตมัวคมือ ชาตลิกสาเนลิด
ตนึ่สาตว้อย”โดยในทบีนึ่นบีตั้ชบีตั้ไปยมังคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่ไดว้มบีชมืนึ่อเสบียงเทด่าทบีนึ่โลกตบีคด่ามนรษยร์

“สลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งถผกเหยบียดหยาม” หมายความวด่า “ถมือวด่าเปป็นสลินึ่งไรว้คด่า เหยบียดหยามอยด่างสลิตั้นเชลิง ปฏลิบมัตลิ
ดว้วยการดผหมลินึ่นยลินึ่งนมัก” ในลผกา 23:11 และในโรม 14:10 คสาเดบียวกมันนมัตั้นถผกแปลเปป็น “เหยบียดหยาม”

“ใชด่แลว้ว และสลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งมลิไดว้เปป็น เพมืนึ่อกระทสาสลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งเปป็นอยผด่แลว้วใหว้ลว้มเหลวไป” “สลินึ่งทมัตั้งหลาย
ซนนึ่งมลิไดว้เปป็น”...สลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งโดยการเปรบียบเทบียบกมันนมัตั้นไมด่มบีตมัวตนอยผด่จรลิง-สลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่ง เมมืนึ่อวางเทบียบกมับสลินึ่งทมัตั้ง
หลายทบีนึ่มบีความสสาคมัญมากกวด่าในสายตาของมนรษยร์เรา ดผเหมมือนวด่าไมด่มบีคด่าสสาหรมับเรา กระนมัตั้นในพระดสารลิทมัตั้ง
หลายของพระเจว้า สลินึ่งเหลด่านบีตั้ซนนึ่งไมด่มบีความสสาคมัญกร็สลมับทบีนึ่กมันกมับสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกใหว้ครณคด่าอยด่างสผงในสายตาของ
มนรษยร์ ความจรลิงทบีนึ่ตลิดดลินนบีตั้ซนนึ่งเปาโลกสาลมังนสาเสนอในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือวด่า พระเจว้าแหด่งสลินึ่งทรงสรว้างทมัตั้งปวง-พระเจว้าผผว้ทรง
ฤทธลิธิ์สลิทธลิธิ์ขาด-ไมด่ตว้องอาศมัยปปัญญาของมนรษยร์ อสานาจของมนรษยร์ ชาตลิตระกผลสผงของมนรษยร์ หรมือพละกสาลมังของ
มนรษยร์เพมืนึ่อบรรลรแผนการและรายการแหด่งความรอดของพระองคร์ และการไถด่นลิรมันดรร์สสาหรมับสลินึ่งทรงสรว้างทมัตั้งปวง

ขว้อ 29: “เพมืนึ่อไมด่ใหว้เนมืตั้อหนมังใด ๆ อวดตด่อพระพมักตรร์พระองคร์ไดว้”
คสากลด่าวนบีตั้มบีการประยรกตร์ใชว้แบบครอบจมักรวาล แตด่ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าเปาโลกสาลมังชบีตั้นลิตั้วกลด่าวโทษไปยมัง

ความชมันึ่วรว้ายในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ (หมายเหตรบททบีนึ่ 3 ขว้อ 21) เปาโลกสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นพระประสงคร์แหด่งการทบีนึ่
พระเจว้าทรงเลมือกวมัตถรและสลินึ่งของทมัตั้งหลายตามชอบพระทมัยของพระองคร์ดมังทบีนึ่ถผกพรรณนาไวว้ในขว้อ 26,27 และ 
28 “เนมืตั้อหนมัง” ในขว้อ 29 เปป็นตมัวแทนของมนรษยร์ในธรรมชาตลิแบบมนรษยร์ของเขา-ซนนึ่งปราศจากพระครลิสตร์

การทบีนึ่มนรษยร์โอว้อวดในสลินึ่งใดทบีนึ่เขาสามารถทสาไดว้เพราะการบรรลร อสานาจ หรมือปปัญญาของเขาเอง กร็
เทด่ากมับเปป็นการเอาตมัวเองมาแทนทบีนึ่พระเจว้า และการเอาตมัวเองมาแทนทบีนึ่พระเจว้ากร็เทด่ากมับเปป็นการเรบียกพระพลิโรธ
ลงมาสผด่มนรษยชาตลิและเชมืตั้อเชลิญพระเจว้าใหว้ทสาใหว้มนรษยร์อมับอายและทสาใหว้เขาเปป็นคนไรว้คด่า พระเจว้าจะไมด่ทรง
อนรญาตใหว้เนมืตั้อหนมังโอว้อวดตด่อเบมืตั้องพระพมักตรร์ของพระองคร์: พระองคร์ทรงตด่อสผว้คนทบีนึ่เยด่อหยลินึ่ง-แตด่พระองคร์ประทาน



พระครณแกด่คนทบีนึ่ใจถด่อม
ขว้อ 30: “แตด่โดยพระองคร์พวกทด่านจนงอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่งโดยพระเจว้าทรงถผกตมัตั้งไวว้ใหว้เปป็นสตลิ

ปปัญญา และความชอบธรรม และการแยกตมัตั้งไวว้ และการไถด่ถอน สสาหรมับเราทมัตั้งหลาย”
ในทบีนึ่นบีตั้มบีการเปรบียบเทบียบความตรงขว้ามกมันระหวด่างคนมบีปปัญญา คนทบีนึ่แขร็งแรง คนทบีนึ่มบีชาตลิตระกผลสผงจาก

มรมมองของโลก กมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีสตลิปปัญญาและชาตลิตระกผลสผงทบีนึ่แทว้จรลิง-คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ถผกยกชผขนตั้นสผด่ตสาแหนด่ง
บรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า ไดว้นมันึ่งในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์ ไดว้ถมือครองความบรลิบผรณร์ยลินึ่งนมักแหด่งพระครณ
ของพระองคร์และสภาพของพระเจว้าผด่านทางการอมัศจรรยร์แหด่งการบมังเกลิดใหมด่ มบีการเนว้นหนมักทบีนึ่ “พวกทด่าน” 
เปาโลกสาลมังเตมือนความจสาชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นวด่าพวกเขาเปป็นแคด่ตาสบีตาสาคนธรรมดา ซนนึ่งเคยอยผด่หด่างไกล
จากพระเจว้าแตด่บมัดนบีตั้เปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า เหลด่าทายาทของพระเจว้า และทายาทรด่วมกมันกมับพระเยซผ
ครลิสตร์

มมันเปป็นมาจากพระเจว้าทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อแทว้ทมัตั้งหลายไดว้รมับความสมัมพมันธร์ฝป่ายวลิญญาณและตสาแหนด่งของตน “ใน
พระเยซผครลิสตร์” โดยตรง ฮบีบรผ 2:11 บอกเราวด่า “เพมืนึ่อวด่าทมัตั้งพระองคร์ผผว้ทรงชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์ และคนเหลด่านมัตั้นผผว้ไดว้
รมับการชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์นมัตั้น ทมัตั้งสลิตั้นเหลด่านบีตั้กร็มาจากแหลด่งเดบียวกมัน เพราะเหตรนมัตั้นพระองคร์จนงไมด่ทรงละอายทบีนึ่จะทรง
เรบียกเขาเหลด่านมัตั้นวด่า เปป็นพบีนึ่นว้องกมัน” ใน 1 ยอหร์น 5:19 เราอด่านวด่า “และพวกเราทราบวด่า พวกเราเปป็นของ
พระเจว้า และโลกทมัตั้งสลิตั้นทอดตมัวอยผด่ในความชมันึ่ว”

พวกคนมบีปปัญญาฝป่ายโลกและพวกชาตลิตระกผลสผงของโครลินธร์นครใหญด่นมัตั้นอาจมองพวกครลิสเตบียนวด่าเปป็น
คนโงด่และคนไรว้ชมืนึ่อเสบียง แตด่ในความเปป็นจรลิงแลว้ว พวกเขาเปป็นคนสสาคมัญ-คนแปลกหนว้าและผผว้สมัญจรบนแผด่นดลิน
โลก แตด่มบีสมัญชาตลิในสวรรคร์และนมันึ่งอยผด่ในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์ พวกเขาเปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า 
และพวกเขามบีสลิทธลิธิ์รมับสงด่าราศบีในทางทบีนึ่ถผกตว้องนมัตั้น

พระเยซผครลิสตร์ทรงถผกทสาใหว้เปป็น “สตลิปปัญญา และความชอบธรรม และการแยกตมัตั้งไวว้ และการไถด่ถอน” 
แกด่เรา คสาแปลภาษากรบีกทบีนึ่แทว้จรลิงตรงนบีตั้ไมด่ใชด่ “ไดว้ถผกทสาใหว้เปป็น” แตด่เปป็น “ไดว้ทรงกลายเปป็น”-นมันึ่นคมือ โดยการรมับ
สภาพเนมืตั้อหนมังของพระองคร์ การสลิตั้นพระชนมร์ของพระองคร์บนกางเขนนมัตั้น การฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์จาก
หลรมศพตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์ พระครลิสตร์ไดว้ทรงกลายเปป็นสตลิปปัญญา ความชอบธรรม การแยกตมัตั้งไวว้ และ
การไถด่ถอนของเรา

พระครลิสตร์ทรงเปป็น “พระสตลิปปัญญาของพระเจว้า” (ขว้อ 24) ในพระคสาขว้อนมัตั้นมบีการเนว้นขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่า
พระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็น “การแสดงออกแบบพระเจว้าของพระลมักษณะแบบพระเจว้าของสตลิปปัญญา” พระเยซผทรง
เปป็นสตลิปปัญญาของพระเจว้าในเนมืตั้อหนมัง ในทบีนึ่นบีตั้ (ขว้อ 30) มบีการพลิจารณาถนงสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงเปป็นแกด่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย 
พระองคร์ทรงเปปิดเผยและถด่ายทอดสตลิปปัญญาของพระเจว้าแกด่ทรกคนทบีนึ่ยอมเชมืนึ่อบนพระนามของพระองคร์และ
วางใจในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระองคร์ สตลิปปัญญาแบบพระเจว้ากร็มาจากพระเจว้า-แตด่พระเยซผทรงนสาสตลิ
ปปัญญาของพระเจว้าลงมาสผด่มนรษยร์แลว้ว...และนบีนึ่ชด่างตรงขว้ามกมันอยด่างสลิตั้นเชลิงกมับปปัญญาอมันจลิจิ๊บจจ๊อยทบีนึ่ชาวเมมืองโครลินธร์
เหลด่านมัตั้นกสาลมังโอว้อวด!

ในยากอบ 1:5 เราอด่านวด่า “ถว้าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดในพวกทด่านขาดสตลิปปัญญา กร็จงใหว้ผผว้นมัตั้นทผลขอจากพระเจว้า ผผว้



โปรดประทานใหว้แกด่คนทมัตั้งปวงอยด่างเหลมือลว้น และมลิไดว้ทรงตสาหนลิ และสตลิปปัญญานมัตั้นจะประทานใหว้แกด่ผผว้นมัตั้น” ใน 
1 โครลินธร์ 2:14 เราถผกบอกวด่า “...มนรษยร์ธรรมดาไมด่รมับเอาสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจว้า 
เพราะสลินึ่งเหลด่านมัตั้นเปป็นความโงด่เขลาสสาหรมับเขา และเขาไมด่สามารถทราบสลินึ่งเหลด่านมัตั้นไดว้ เพราะวด่าสลินึ่งเหลด่านมัตั้นตว้อง
สมังเกตโดยจลิตวลิญญาณ”

มมันเปป็นขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่จรลิงจมังตามพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่วด่ามมันเปป็นไปไมด่ไดว้อยด่างสลิตั้นเชลิงทบีนึ่มนรษยร์จะรผว้จมักพระเจว้าไดว้โดย
ปราศจากของประทานแหด่งสตลิปปัญญาทบีนึ่ถผกประทานใหว้แกด่มนรษยร์โดยพระเจว้า ผผว้ไดว้ทรงรมักคนบาปทมัตั้งหลายมาก
เสบียจนพระองคร์ไดว้ทรงสด่งพระเยซผมา พระสตลิปปัญญาของพระเจว้าในเนมืตั้อหนมัง-พระเจว้าแทว้จรลิง ในฐานะผผว้เชมืนึ่อทมัตั้ง
หลาย เราตว้องยอมรมับขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าสตลิปปัญญานมัตั้นซนนึ่งโดยทางมมันเราไดว้ทสาใหว้พระครลิสตร์เปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอด
ของเราแลว้วโดยการใชว้ความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระองคร์ ไดว้ถผกประทานใหว้แกด่เราโดยพระเจว้า
ผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ในพระเยซผครลิสตร์

มนรษยร์ธรรมดา (มนรษยร์ทบีนึ่ยมังไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่) จะไมด่รมับสลินึ่งเหลด่านมัตั้นแหด่งพระวลิญญาณของพระเจว้าเพราะ
วด่าในความคลิดของเขาสลินึ่งเหลด่านมัตั้นโงด่เขลา วด่างเปลด่า และไรว้สาระ แตด่พระเจว้าไดว้ทรงสด่งพระเยซผมา ซนนึ่งในกายหนนนึ่ง 
ไดว้ทรงนสาสตลิปปัญญาและความชอบธรรมของพระเจว้าลงมาสผด่มนรษยร์แลว้ว และไดว้ทรงนสาเสนอพระเจว้าแกด่มนรษยร์ใน
รผปแบบทบีนึ่เขว้าใจไดว้

ตอนเปป็นพยานแกด่หญลิงชาวสะมาเรบียทบีนึ่บด่อนตั้สานมัตั้น พระเยซผทรงประกาศวด่า “พระเจว้าทรงเปป็นพระ
วลิญญาณ…” (ยอหร์น 4:24) และนบีนึ่เปป็นความจรลิง ความคลิดของมนรษยร์ไมด่อาจเขว้าใจพระวลิญญาณนลิรมันดรร์ไดว้-พระ
วลิญญาณองคร์หนนนึ่งทบีนึ่ไมด่มบีการเรลินึ่มตว้น โดยทรงเปป็นอยผด่เสมอมา ไมด่เคยมบีสมักเวลาเลยทบีนึ่พระเจว้าไมด่ไดว้ทรงเปป็นอยผด่ แตด่
เราสามารถเขว้าใจพระเยซผครลิสตร์ผผว้เปป็นมนรษยร์ไดว้ ผผว้ทรงเปป็นพระเจว้าในเนมืตั้อหนมังอยด่างแทว้จรลิง ทรงเทด่าเทบียมกมับ
พระเจว้าในทรกดว้าน

กด่อนทบีนึ่มนรษยร์ทบีนึ่ยมังไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่จะสามารถรมับความรอด การนมับวด่าชอบธรรม ความชอบธรรม หรมือ
การชสาระแยกตมัตั้งใหว้บรลิสรทธลิธิ์ไดว้ เขากร็ตว้องยอมรมับพระวจนะของพระเจว้ากด่อนวด่าเปป็นพระวจนะของพระเจว้า สตลิ
ปปัญญาของพระเจว้าซนนึ่งไดว้ถผกกลด่าวเพมืนึ่อทบีนึ่เราจะสามารถไดว้ยลินและมบีความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระ
เยซผครลิสตร์ ผผว้ทรงเปป็นพระเจว้าในเนมืตั้อหนมัง

พระครลิสตร์ไมด่เพบียงถผกทสาใหว้เปป็นสตลิปปัญญาแกด่เรา-พระองคร์ทรงถผกทสาใหว้เปป็น (พระองคร์ไดว้ทรงกลายเปป็น) 
ความชอบธรรมของพระเจว้าเชด่นกมัน “ความชอบธรรม” คมือครณสมบมัตลิของผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่ไดว้ยลินพระวจนะแลว้วและรมับ
พระเยซผครลิสตร์เจว้าแลว้ว...และเพราะวด่าเขาไดว้ยลินและเชมืนึ่อแลว้ว เขาจนงถผกทสาใหว้เปป็นผผว้ชอบธรรมในสายพระเนตรของ
พระเจว้าผผว้บรลิสรทธลิธิ์แลว้ว

ในทบีนึ่นบีตั้ ความชอบธรรม แสดงออกถนงลมักษณะเฉพาะตมัวของผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่ถผกนมับวด่าชอบธรรมแลว้ว เขาถผกนมับวด่า
ชอบธรรม-ถผกทสาใหว้พว้นจากความผลิดและความไมด่เชมืนึ่อฟปังทมัตั้งสลิตั้นตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าแลว้ว เขาจนงยมืนอยผด่ตด่อพระ
พมักตรร์พระเจว้าราวกมับวด่าเขาไมด่เคยทสาบาปเลยสมักอยด่าง-แตด่เพบียงเพราะวด่าพระเจว้าพระบลิดาไดว้ทรงทสาใหว้พระครลิสตร์
พระบรตรเปป็นความชอบธรรมสสาหรมับเราแลว้ว ผด่านทางพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระครลิสตร์ ผผว้เชมืนึ่อจนงกลาย
เปป็น (ในสายพระเนตรของพระเจว้าผผว้บรลิสรทธลิธิ์) แบบทบีนึ่พระเจว้าทรงตว้องการใหว้เราเปป็น-สภาวะหนนนึ่งซนนึ่งมนรษยร์ไมด่มบี



ทางบรรลรไดว้ดว้วยตมัวเอง
“...แตด่ขว้าพระองคร์ทรกคนเปป็นเหมมือนสลินึ่งทบีนึ่เปป็นมลทลิน และบรรดาความชอบธรรมของขว้าพระองคร์ทมัตั้ง

หลายเหมมือนเหลด่าผว้าขบีตั้รลิตั้วทบีนึ่สกปรก และขว้าพระองคร์ทรกคนเหบีนึ่ยวลงอยด่างใบไมว้ และบรรดาความชมันึ่วชว้าของขว้า
พระองคร์ทมัตั้งหลาย เหมมือนลม ไดว้พมัดพาขว้าพระองคร์ทมัตั้งหลายไป” (อสย. 64:6)

“เพราะวด่าพระเจว้าไดว้ทรงกระทสาพระองคร์ผผว้มลิไดว้ทรงรผว้จมักบาป ใหว้เปป็นบาปเพราะเหร็นแกด่พวกเรา เพมืนึ่อ
พวกเราจะไดว้ถผกทสาใหว้เปป็นความชอบธรรมของพระเจว้าในพระองคร์” (2 คร. 5:21)

หากปราศจากพระเยซผครลิสตร์ มนรษยร์ทรกคนกร็ชด่วยเหลมือตมัวเองไมด่ไดว้ สลิตั้นหวมัง และมรด่งหนว้าสผด่นรก เราทรกคน
ไดว้ทสาบาปแลว้ว เราทรกคนไดว้หลงเจลินึ่นไป ไมด่มบีผผว้ใดทบีนึ่ชอบธรรม-ไมด่มบีเลย ไมด่เลยสมักคน แตด่พระเจว้าไดว้ทรงวางความ
ชมันึ่วชว้าของเราทรกคนไวว้บนพระเยซผแลว้ว!

“แนด่นอนผผว้หนนนึ่งจะกลด่าววด่า ‘ในพระเยโฮวาหร์ขว้ามบีความชอบธรรม…” (อสย. 45:24) 
“แตด่บมัดนบีตั้ ความชอบธรรมของพระเจว้าโดยปราศจากพระราชบมัญญมัตลิไดว้ถผกสสาแดงแลว้ว โดยพระราช

บมัญญมัตลิกมับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยผด่” (รม. 3:21)
“ขว้าพเจว้าไมด่ทสาใหว้พระครณของพระเจว้าเสบียไป เพราะวด่าถว้าความชอบธรรมมาโดยพระราชบมัญญมัตลิแลว้ว 

พระครลิสตร์กร็ทรงสลิตั้นพระชนมร์โดยเปลด่าประโยชนร์” (กท. 2:21)
“บมัดนบีตั้ คนทบีนึ่อาศมัยการกระทสากร็ไมด่ถมือวด่าบสาเหนร็จทบีนึ่ไดว้นมัตั้นเปป็นเพราะพระครณ แตด่ถมือวด่า เปป็นคด่าแรงของ

งานทบีนึ่ไดว้ทสา แตด่สสาหรมับคนทบีนึ่ไมด่อาศมัยการกระทสา แตด่เชมืนึ่อในพระองคร์ ผผว้โปรดใหว้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดว้ 
ความเชมืนึ่อของคนนมัตั้นกร็ถผกนมับวด่าเปป็นความชอบธรรม” (รม. 4:4,5)

“มลิใชด่โดยบรรดาการงานแหด่งความชอบธรรมซนนึ่งพวกเราไดว้กระทสา แตด่ตามพระเมตตาของพระองคร์ 
พระองคร์ไดว้ทรงชด่วยพวกเราใหว้รอด โดยการลว้างชสาระแหด่งการบมังเกลิดใหมด่ และการทรงสรว้างขนตั้นมาใหมด่ของพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์” (ทต. 3:5) 

“เหมมือนกมับทบีนึ่ดาวลิดเชด่นกมันกร็พรรณนาถนงความสรขของคน ผผว้ซนนึ่งพระเจว้าโปรดใหว้เปป็นคนชอบธรรม โดย
มลิไดว้อาศมัยการกระทสา” (รม. 4:6)

ผผว้เชมืนึ่อทรกคนถมือครองความชอบธรรมของพระเจว้าตอนนบีตั้ มมันเปป็นความชอบธรรมของพระเจว้าทบีนึ่ถผกนมับใหว้
เปป็นของผผว้เชมืนึ่อ และเพราะความชอบธรรมทบีนึ่ถผกนมับใหว้นมัตั้นของพระเจว้า-โดยไมด่อาศมัยพระราชบมัญญมัตลิ ไมด่อาศมัยการ
ประพฤตลิ และไมด่อาศมัยเนมืตั้อหนมัง-ผผว้เชมืนึ่อจนงรมับความรอดแลว้ว! ความชอบธรรมของพระเจว้ากลายเปป็นของเราโดย
ทางพระครลิสตร์ โดยทางพระครณ โดยทางความเชมืนึ่อในพระโลหลิตของพระครลิสตร์ มมันถผกนมับใหว้เปป็นของเรา-มมันไมด่
ถผกบรรลรโดยทางปปัญญา กสาลมัง อสานาจ หรมือชาตลิตระกผลสผงของมนรษยร์

พระครลิสตร์ไดว้ทรงกลายเปป็นปปัญญา ความชอบธรรม “และการแยกตมัตั้งไวว้” แกด่เราแลว้ว การนมับวด่าชอบ
ธรรมเกบีนึ่ยวขว้องกมับการขจมัดความผลิดของบาปออกไป ขณะทบีนึ่การแยกตมัตั้งไวว้คมือผลกระทบของการสลิตั้นพระชนมร์ของ
พระครลิสตร์ทบีนึ่มบีตด่อความสมัมพมันธร์ของผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งตด่อพระเจว้า-ผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นถผกแยกไวว้ตด่างหากตด่อพระเจว้า ถผกยว้าย
ออกจากอาณาจมักรแหด่งความมมืดเขว้ามาสผด่อาณาจมักรแหด่งความสวด่าง (คส. 1:12,13) คนไมด่เชมืนึ่อคมือลผกคนหนนนึ่งของ
มารรว้าย และเมมืนึ่อคนไมด่เชมืนึ่อถผกทสาใหว้ชอบธรรม เขากร็กลายเปป็นบรตรคนหนนนึ่งของพระเจว้า ดมังนมัตั้นเขาจนงถผกพาออก



จากครอบครมัวของมารรว้ายและถผกวางไวว้ในครอบครมัวของพระเจว้า
ขว้อเทร็จจรลิงของพระเจว้าทบีนึ่วด่าพระครลิสตร์ทรงถผกทสาใหว้เปป็นการแยกตมัตั้งไวว้แกด่ผผว้เชมืนึ่อกร็บด่งบอกถนงความจรลิงทบีนึ่วด่า

ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายถผกแยกไวว้ตด่างหากแดด่พระเจว้าซนนึ่งตรงขว้ามกมับสภาพของพวกเขาในฐานะคนไมด่เชมืนึ่อ ซนนึ่งในตอนนมัตั้น
พวกเขาเคยเหลินหด่างจากพระเจว้า เมมืนึ่อคนไมด่เชมืนึ่อคนใดใชว้ความเชมืนึ่อมาสผด่ความรอด เขากร็กลายเปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่ 
(2 คร. 5:17) การแยกตมัตั้งไวว้ในทบีนึ่นบีตั้ไมด่ใชด่กระบวนการหนนนึ่ง, การบรรลรแบบคด่อยเปป็นคด่อยไป-แตด่เปป็นขว้อเทร็จจรลิงหนนนึ่ง
ทมันทบี! พระครลิสตร์ทรงถผกทสาใหว้เปป็น (ไดว้ทรงกลายเปป็น) การแยกตมัตั้งไวว้แกด่ผผว้เชมืนึ่อ เสบีตั้ยววลินาทบีนมัตั้นทบีนึ่ผผว้ใดเชมืนึ่อบนพระ
เยซผครลิสตร์ ผผว้นมัตั้นกร็ถผกแยกตมัตั้งไวว้ในทางตสาแหนด่ง อยด่างไรกร็ตาม การแยกตมัตั้งไวว้แบบเปป็นประสบการณร์กร็เกลิดขนตั้นวมันตด่อ
วมัน ชมันึ่วโมงตด่อชมันึ่วโมง ชมันึ่วขณะตด่อชมันึ่วขณะ

การถผกแยกตมัตั้งไวว้คมือ การเดลินในวลิถบีเหลด่านมัตั้นแหด่งความชอบธรรม ถผกแยกออกจากบาปและโลก ถว้าผผว้ใด
รมักโลกและปฏลิบมัตลิสลินึ่งเหลด่านมัตั้นของโลก ความรมักของพระเจว้ากร็ไมด่อยผด่ในผผว้นมัตั้น พระครลิสตร์ทรงเปป็นการแยกตมัตั้งไวว้ของ
เรา และในทางตสาแหนด่งนบีนึ่กร็เกลิดขนตั้นทมันทบีทบีนึ่เรารมับพระเยซผ แตด่ในคสาอธลิษฐานวลิงวอนขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าซนนึ่งถผก
บมันทนกไวว้ในขด่าวประเสรลิฐของยอหร์น พระเยซผทรงอธลิษฐานเผมืนึ่อลผก ๆ ของพระองคร์: “ขอโปรดชสาระพวกเขาใหว้
บรลิสรทธลิธิ์โดยทางความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น 17:17) ผผว้เชมืนึ่อจสานวนมาก
กลมัวคสาวด่า “การแยกตมัตั้งไวว้” แตด่มมันเปป็นคสาหนนนึ่งทบีนึ่ดบีในพระคมัมภบีรร์และตว้องไมด่ถผกเพลิกเฉยเพบียงเพราะวด่ามมันถผกใชว้
แบบผลิด ๆ โดยบางคน

ความชอบธรรมคมือครณสมบมัตลิของการเปป็นฝป่ายถผก (หรมือชอบธรรม) การแยกตมัตั้งไวว้คมือการถผกแยกออกแดด่
พระเจว้า แตด่พระครลิสตร์ทรงถผกทสาใหว้เปป็น “การไถด่ถอน” แกด่เราเชด่นกมัน คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้คมือ อะพอลผว้โตรซลิส 
และหมายความวด่า “ปลด่อย, ชด่วยใหว้พว้น” พระครลิสตร์ทรงถผกทสาใหว้เปป็นการชด่วยใหว้พว้นแกด่เราจากความผลิด การ
ปรมับโทษ การพลิพากษา บาป คด่าจว้างของบาปคมือความตาย พระองคร์ทรงรมับโทษแทนเราแลว้ว พระองคร์ไดว้ทรง
สลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อเรา คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ในโรม 3:24, เอเฟซมัส 1:7, และโคโลสบี 1:14 อยด่างไรกร็ตาม มมันไมด่ถผก
จสากมัดอยผด่แคด่การไถด่ซนนึ่งเรารมับแลว้วเมมืนึ่อเราไดว้รมับความรอด มมันยมังชบีตั้ไปยมังการชด่วยใหว้พว้นซนนึ่งถผกประสบโดยผผว้เชมืนึ่อทมัตั้ง
หลายวมันตด่อวมัน และการชด่วยใหว้พว้นในอนาคตจากการมบีอยผด่และอสานาจของบาป

ผมอยากชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าเมมืนึ่อผผว้ใดถผกไถด่ เขากร็ถผกไถด่อยด่างครบถว้วนและสมบผรณร์  ถว้าครณไดว้รมับความรอดมาแลว้ว
หว้าสลิบปปี ครณกร็ไมด่ไดว้ถผกไถด่อยด่างครบถว้วนตอนนบีตั้มากกวด่าทบีนึ่ครณเปป็นเมมืนึ่อหว้าสลิบปปีกด่อนตอนทบีนึ่ครณไดว้ใหว้ความเชมืนึ่อและ
ความไวว้วางใจของครณอยผด่ในพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งออกของพระเยซผครลิสตร์ แตด่ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายเตลิบโตในพระครณและ
ในความเชมืนึ่อ มบีพระครณหลายอยด่างทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในภาคพมันธสมัญญาใหมด่-เชด่น ความรมักและการเสบียสละ-และเรา
ควรพากเพบียรทบีนึ่จะเตลิบโตในพระครณเหลด่านบีตั้ แตด่เราไมด่เตลิบโตในการไถด่ เราถผกไถด่จากบาปทมันทบีเมมืนึ่อเราใหว้ความเชมืนึ่อ
และความไวว้วางใจของเราอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์ เมมืนึ่อนมัตั้นเองทบีนึ่เราถผกชด่วยใหว้พว้นจากความผลิดของบาป เราถผกชด่วย
ใหว้พว้นจากอสานาจของบาปวมันตด่อวมันขณะทบีนึ่เราดสาเนลินชบีวลิตเพมืนึ่อพระครลิสตร์

การไถด่ถอนชบีตั้ไปยมังการรมับขนตั้นไปนมัตั้นและการเปป็นขนตั้นจากตายครมัตั้งแรกเชด่นกมัน เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะถผก
ชด่วยใหว้พว้นจากการมบีอยผด่ของบาป ในการไถด่เรามบีการชด่วยใหว้พว้นจากโทษของบาป อสานาจของบาป และสรดทว้ายคมือ
จากการมบีอยผด่ของบาป รด่างกายเหลด่านบีตั้แหด่งความเปปปั่อยเนด่าจะถผกชด่วยใหว้พว้น:



“ ดว้วยวด่าพวกเราทราบอยผด่วด่า สลินึ่งทรงสรว้างทมัตั้งหมดนมัตั้น กสาลมังครนึ่สาครวญและทนทรกขร์ทรมานในความเจร็บ
ปวดจนถนงเวลานบีตั้ และไมด่ใชด่สลินึ่งทรงสรว้างทมัตั้งหมดเทด่านมัตั้น แตด่พวกเราเองดว้วย ซนนึ่งไดว้รมับบรรดาผลแรกของพระ
วลิญญาณ แมว้แตด่พวกเราเองกร็ยมังครนึ่สาครวญภายในตมัวเราเอง โดยรอคอยการทรงรมับเปป็นบรตร คมือการทรงไถด่
รด่างกายของพวกเรา” (รม. 8:22,23)

“ผผว้ทรงเปป็นคด่ามมัดจสาแหด่งมรดกของพวกเรา จนกวด่าการไถด่ถอนของกรรมสลิทธลิธิ์ทบีนึ่ทรงซมืตั้อไวว้แลว้วนมัตั้นเพมืนึ่อ
เปป็นทบีนึ่ถวายสรรเสรลิญแดด่สงด่าราศบีของพระองคร์” (อฟ. 1:14) 

“และอยด่าทสาใหว้พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ของพระเจว้าเสบียพระทมัย ซนนึ่งโดยพระวลิญญาณนมัตั้นพวกทด่านไดว้ถผก
ประทมับตราไวว้จนถนงวมันแหด่งการไถด่ถอน” (อฟ. 4:30)

โยบกลด่าววด่า “เพราะขว้าทราบวด่า พระผผว้ไถด่ของขว้าทรงพระชนมร์อยผด่ และในวาระขว้างหนว้าพระองคร์จะ
ประทมับยมืนบนแผด่นดลินโลก” (โยบ 19:25)

เรามบีการไถด่ถอนผด่านทางพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์: “ในพระองคร์นมัตั้น พวกเราไดว้รมับการไถด่โดยทาง
พระโลหลิตของพระองคร์ การอภมัยโทษบาปของพวกเรา ตามความมมันึ่งคมันึ่งทมัตั้งหลายแหด่งพระครณของพระองคร์” (อฟ.
1:7)

“เพราะพวกทด่านทราบวด่า พวกทด่านมลิไดว้ถผกไถด่ไวว้ดว้วยสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่เสมืนึ่อมสลายไดว้ เชด่นเงลินและทองคสา 
จากการประพฤตลิอมันหาสาระไมด่ไดว้ของพวกทด่าน ซนนึ่งไดว้รมับเปป็นประเพณบีจากบรรพบรรรษของพวกทด่าน แตด่ดว้วยพระ
โลหลิตอมันลตั้สาคด่าของพระครลิสตร์ ดรจเลมือดของลผกแกะทบีนึ่ปราศจากตสาหนลิและปราศจากจรดดด่างพรว้อย” (1 ปต. 
1:18,19)

ในพระครลิสตร์เรามบีการไถด่ และการไถด่นมัตั้นอยผด่เปป็นนลิรมันดรร์: “ทมัตั้งมลิใชด่โดยเลมือดของแพะและลผกวมัวทมัตั้งหลาย 
แตด่โดยพระโลหลิตของพระองคร์เอง พระองคร์ไดว้เสดร็จเขว้าไปในทบีนึ่บรลิสรทธลิธิ์เพบียงครมัตั้งเดบียว โดยทรงไดว้รมับการไถด่ชมันึ่วนลิ
รมันดรร์สสาหรมับพวกเราแลว้ว” (ฮบ. 9:12)

ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายถผกไถด่แลว้วจากความชมันึ่วชว้าทมัตั้งสลิตั้น: “ผผว้ไดว้โปรดประทานพระองคร์เองเพมืนึ่อพวกเรา เพมืนึ่อ
พระองคร์จะทรงไถด่พวกเราใหว้พว้นจากความชมันึ่วชว้าทรกอยด่าง และทรงชสาระหมผด่ชนพลิเศษใหว้บรลิสรทธลิธิ์สสาหรมับพระองคร์
เอง ซนนึ่งมบีความกระตมือรมือรว้นในการงานทบีนึ่ดบีทมัตั้งหลาย” (ทต. 2:14) รด่างกายของเราจะถผกไถด่ (รม. 8:22,23)

ขว้อ 31: “เพมืนึ่อทบีนึ่วด่า ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘ผผว้ทบีนึ่โอว้อวด จงใหว้ผผว้นมัตั้นอวดในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเถลิด’”
เราพบถว้อยคสาเหลด่านบีตั้ทบีนึ่ถผกกลด่าวซตั้สาใน 2 โครลินธร์ 10:17 ในถว้อยคสาเหลด่านบีตั้เรามบีการยมืนยมันเรมืนึ่องขว้อ

สนมับสนรนทมัตั้งหมดทบีนึ่ถผกนสาเสนอในขว้อ 18 ถนง 30 ขว้อพระคสานบีตั้ยกมาจากเยเรมบียร์ 9:23,24
เราจะตว้องโอว้อวดในพระเยซผครลิสตร์เจว้าแตด่เพบียงผผว้เดบียว การโอว้อวดในพระบลิดาคมือการโอว้อวดในพระบรตร:

“และสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ทด่านทมัตั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทสาสลินึ่งนมัตั้น เพมืนึ่อทบีนึ่พระบลิดาจะทรงไดว้รมับสงด่าราศบีใน
พระบรตร” (ยอหร์น 14:13) พระเจว้าพระบลิดาไดว้ทรงรมักเราเหลมือเกลินจนพระองคร์ไดว้ประทานพระเจว้าพระบรตร 
พระเจว้าพระบรตรไดว้ทรงรมักเราเหลมือเกลินจนพระองคร์ทรงเตร็มพระทมัยแบกรมับบาปทมัตั้งหลายของเราในพระกายของ
พระองคร์เองบนกางเขนนมัตั้น เมมืนึ่อเราโอว้อวดในพระบลิดา เรากร็โอว้อวดในพระบรตร เมมืนึ่อเราโอว้อวดในพระบรตร เรากร็
โอว้อวดในพระบลิดา ทมัตั้งสองแยกขาดจากกมันไมด่ไดว้ในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับความรอดของเรา



ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเปป็นหนบีตั้ตด่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าสสาหรมับสลินึ่งดบีทรกสลินึ่ง และเราไมด่ควรโอว้อวดในตมัวเราเอง ไมด่วด่า
เราจะเปป็นอะไร ทสาอะไร หรมือบรรลรสลินึ่งใดกร็ตาม เราควรกลด่าวรด่วมกมับเปาโลวด่า “ขว้าพเจว้าเปป็นอยด่างทบีนึ่เปป็นอยผด่กร็โดย
พระครณของพระเจว้า” ของประทานทบีนึ่ดบีและทบีนึ่สมบผรณร์แบบทรกอยด่างมาจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า แสงแดดและสาย
ฝน สรขภาพและพละกสาลมัง อาหารและเสมืตั้อผว้า อากาศทบีนึ่เราหายใจ ทรกสลินึ่งทบีนึ่เรามบีและทรกสลินึ่งทบีนึ่เราเปป็นหรมือหวมังวด่า
จะเปป็นลว้วนมาจากพระเจว้า และสลินึ่งทบีนึ่โดดเดด่นมากทบีนึ่สรดซนนึ่งเราควรมบีใจขอบพระครณและทบีนึ่เราควรโอว้อวดในองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้า กร็คมือความรอดของเรา!

ขอพระเจว้าทรงหว้ามเถลิดทบีนึ่ผมจะโอว้อวด นอกจากในกางเขนนมัตั้น-หรมือทบีนึ่ผมจะรมับความดบีความชอบ
สสาหรมับสลินึ่งใดทบีนึ่ผมเคยทสาหรมือจะทสา ทมัตั้งหมดทบีนึ่ผมมบี ทมัตั้งหมดทบีนึ่ผมเปป็น ทมัตั้งหมดทบีนึ่ผมไดว้เคยทสาหรมือจะทสาเพมืนึ่อใหว้เกลิด
ผลดบี ผมกร็เปป็นหนบีตั้บรญครณตด่อพระครณของพระเจว้า พระเจว้าไดว้ทรงรมักผมขณะทบีนึ่ผมเคยเปป็นคนไมด่นด่ารมัก ตอนทบีนึ่ผม
ยมังขาดกสาลมังอยผด่นมัตั้นพระเยซผไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อผม และถว้าพระเจว้าไดว้ทรงรมักผมมากขนาดนมัตั้นจนพระองคร์ไดว้
ประทานพระเยซผใหว้มาตายเพมืนึ่อผม ถว้าพระเยซผทรงรมับโทษแทนผมอยด่างเตร็มพระทมัยในความมรณา เชด่นนมัตั้นแลว้ว
อยด่างนว้อยทบีนึ่สรดทบีนึ่ผมทสาไดว้กร็คมือ ยอมจสานนตด่อพระองคร์-จลิตใจ วลิญญาณ และรด่างกาย-และยอมใหว้พระองคร์ทรงนสา
ผมไปยมังทบีนึ่ ๆ พระองคร์ทรงอยากใหว้ผมไป แสดงใหว้ผมเหร็นสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงอยากใหว้ผมทสา-และจากนมัตั้นจนงไปยมังทบีนึ่
ๆ พระองคร์ทรงนสาและทสาสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงบมัญชาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระนามของพระองคร์ และพระนามของ
พระองคร์เทด่านมัตั้น 

พระราชกลิจแหด่งความรอดเปป็นมาโดยพระเจว้าแตด่ผผว้เดบียว มนรษยร์ไมด่ไดว้มบีสด่วนและไมด่มบีสด่วนกมับมมันเลย พระ
เยซผตรมัสวด่า “สสาเรร็จแลว้ว” เปาโลกลด่าววด่า “ไมด่ใชด่โดยการกระทสาใด ๆ เกรงวด่าคนหนนนึ่งคนใดจะอวดไดว้” ผผว้เชมืนึ่อชาว
เมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้น เชด่นเดบียวคนเปป็นอมันมากนมับแตด่นมัตั้นเปป็นตว้นมา มมักจะยกความดบีความชอบใหว้ตมัวเองอยผด่บว้าง 
เปาโลเตมือนใจพวกเขาวด่าความดบีความชอบทมัตั้งหมดเปป็นของใคร ในพระครลิสตร์เรามบีชบีวลิตและเคลมืนึ่อนไหวและมบีการ
เปป็นอยผด่ของเรา พวกเราทบีนึ่รมับความรอดแลว้วตว้องกลด่าวเสมอวด่า “ฉมันเปป็นอยด่างทบีนึ่ฉมันเปป็นอยผด่กร็โดยพระครณของ
พระเจว้า”

บทททที่ 2
2:1 และขว้าพเจว้า พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้มาหาพวกทด่าน กร็ไมด่ไดว้มาดว้วยความเลอเลลิศแหด่งคสาพผดหรมือแหด่ง



สตลิปปัญญา โดยประกาศคสาพยานของพระเจว้าแกด่พวกทด่าน
2:2 เพราะวด่าขว้าพเจว้าตมัตั้งใจไวว้วด่าจะไมด่รผว้สลินึ่งใด ๆ ในทด่ามกลางพวกทด่านเลย เวว้นแตด่พระเยซผครลิสตร์ และการทบีนึ่
พระองคร์ทรงถผกตรนงทบีนึ่กางเขน
2:3 และขว้าพเจว้าไดว้อยผด่กมับพวกทด่านในความอด่อนกสาลมัง และในความกลมัว และในความตมัวสมันึ่นเปป็นอมันมาก
2:4 และคสาพผดของขว้าพเจว้าและการประกาศของขว้าพเจว้า ไมด่ใชด่ดว้วยถว้อยคสาอมันชมักชวนแหด่งสตลิปปัญญาของมนรษยร์ 
แตด่ในการแสดงออกของพระวลิญญาณและของฤทธลิธิ์เดช
2:5 เพมืนึ่อความเชมืนึ่อของพวกทด่านจะไมด่ไดว้ตมัตั้งอยผด่ในสตลิปปัญญาของมนรษยร์ แตด่อยผด่ในฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้า
2:6 อยด่างไรกร็ดบี พวกเรากลด่าวสตลิปปัญญาในทด่ามกลางคนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นผผว้ใหญด่แลว้ว แตด่กร็ไมด่ใชด่สตลิปปัญญาของโลกนบีตั้
หรมือของพวกเจว้านายของโลกนบีตั้ ทบีนึ่เสมืนึ่อมสผญไป
2:7 แตด่พวกเรากลด่าวพระสตลิปปัญญาของพระเจว้าในขว้อลนกลมับ คมือพระสตลิปปัญญาซนนึ่งทรงซด่อนไวว้นมัตั้น ซนนึ่งพระเจว้าไดว้
ทรงแตด่งตมัตั้งไวว้กด่อนสรว้างโลกใหว้เปป็นสงด่าราศบีของพวกเรา
2:8 ซนนึ่งไมด่มบีผผว้ใดในพวกเจว้านายของโลกนบีตั้ไดว้รผว้จมักพระสตลิปปัญญานมัตั้น เพราะวด่าถว้าพวกเขาไดว้รผว้จมักพระสตลิปปัญญานมัตั้น
แลว้ว พวกเขากร็คงจะไมด่ตรนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าแหด่งสงด่าราศบีไวว้ทบีนึ่กางเขน
2:9 แตด่ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘นมัยนร์ตาไมด่ไดว้เหร็น และหผไมด่ไดว้ยลิน และไมด่เคยไดว้เขว้าไปในใจของมนรษยร์ สลินึ่งเหลด่า
นมัตั้นซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงจมัดเตรบียมไวว้สสาหรมับคนทมัตั้งหลายทบีนึ่รมักพระองคร์’
2:10 แตด่พระเจว้าไดว้ทรงเปปิดเผยสลินึ่งเหลด่านมัตั้นแกด่พวกเราโดยทางพระวลิญญาณของพระองคร์ เพราะวด่าพระวลิญญาณ
ทรงตรวจคว้นสลินึ่งสารพมัด ใชด่แลว้ว สลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้นของพระเจว้า
2:11 ดว้วยวด่าผผว้ใดเลด่าหยมันึ่งรผว้สลินึ่งตด่าง ๆ ของมนรษยร์นมัตั้นไดว้ เวว้นแตด่จลิตวลิญญาณของมนรษยร์ซนนึ่งอยผด่ในผผว้นมัตั้นเองฉมันใด สลินึ่งทมัตั้ง
หลายของพระเจว้ากร็ไมด่มบีผผว้ใดหยมันึ่งรผว้ไดว้ เวว้นแตด่พระวลิญญาณของพระเจว้าฉมันนมัตั้น
2:12 บมัดนบีตั้ พวกเราไดว้รมับแลว้ว ไมด่ใชด่วลิญญาณของโลก แตด่เปป็นพระวลิญญาณซนนึ่งมาจากพระเจว้า เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้
ทราบสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่พระเจว้าไดว้โปรดประทานโดยไมด่คลิดคด่าแกด่พวกเรา
2:13 ซนนึ่งสลินึ่งเหลด่านมัตั้นพวกเรากร็กลด่าวเชด่นกมัน ไมด่ใชด่ดว้วยบรรดาถว้อยคสาซนนึ่งปปัญญาของมนรษยร์สมันึ่งสอน แตด่ซนนึ่งพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงสมันึ่งสอน โดยเปรบียบเทบียบสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่อยผด่ฝป่ายจลิตวลิญญาณกมับเรมืนึ่องฝป่ายจลิตวลิญญาณ
2:14 แตด่มนรษยร์ธรรมดาไมด่รมับเอาสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจว้า เพราะสลินึ่งเหลด่านมัตั้นเปป็นความโงด่
เขลาสสาหรมับเขา และเขาไมด่สามารถทราบสลินึ่งเหลด่านมัตั้นไดว้ เพราะวด่าสลินึ่งเหลด่านมัตั้นตว้องสมังเกตโดยจลิตวลิญญาณ
2:15 แตด่ผผว้ทบีนึ่อยผด่ฝป่ายจลิตวลิญญาณชบีตั้ขาดสลินึ่งสารพมัดไดว้ แตด่ตมัวเขาเองไมด่ถผกชบีตั้ขาดโดยมนรษยร์คนใดเลย
2:16 เพราะวด่า ‘ผผว้ใดเลด่าไดว้รผว้จมักพระทมัยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เพมืนึ่อผผว้นมัตั้นจะสอนพระองคร์ไดว้’ แตด่พวกเรากร็มบี
พระทมัยของพระครลิสตร์

เปาโลเตมือนใจผทูผู้เชมืที่อชาวเมมืองโครรินธธวน่า



การเปปิดเผยของครริสเตทยนไมน่พถึที่งพาปปัญญาของมนคุษยธเลย
หลมังจากพลิสผจนร์แลว้ววด่าขด่าวประเสรลิฐแสนมหมัศจรรยร์แหด่งพระครณของพระเจว้า แมว้ไมด่พนนึ่งพาปปัญญาของ

มนรษยร์ กร็เปป็นเครมืนึ่องมมือของพระเจว้าอยผด่ดบี-ฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้าไปสผด่ความรอดและการสสาแดงใหว้ประจมักษร์แหด่งสตลิ
ปปัญญาของพระองคร์-บมัดนบีตั้เปาโลแสดงใหว้เหร็นตด่อไปวด่าลมักษณะเฉพาะตมัวแหด่งการเทศนา การสมันึ่งสอน และแนว
การประพฤตลิของเขาในเมมืองโครลินธร์สอดคลว้องเตร็มรว้อยกมับลมักษณะเฉพาะตมัวทบีนึ่สสาคมัญแหด่งขด่าวประเสรลิฐอมัน
บรลิสรทธลิธิ์นมัตั้น กมับพระประสงคร์ของพระเจว้าในชบีวลิตของเขาเอง และกมับจรดประสงคร์ของการประกาศขด่าวประเสรลิฐ

เปาโลไมด่ไดว้ใชว้ปปัญญาของมนรษยร์ ถนงแมว้วด่าเขาไมด่ไดว้เปป็นผผว้เชมืนึ่อจนกระทมันึ่งเขาไดว้พบกมับพระเยซผบนถนนไป
เมมืองดามมัสกมัส เขากร็เปป็นคนมบีการศนกษา เปป็นฟารลิสบีของพวกฟารลิสบี มบีประสบการณร์มากมายในศาสนา แตด่เขาไมด่
ไดว้ยกชผความสามารถของตมัวเองจากแงด่มรมของการศนกษาและการฝฝึกฝน

ขว้อ 1: “และขว้าพเจว้า พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้มาหาพวกทด่าน กร็ไมด่ไดว้มาดว้วยความเลอเลลิศแหด่งคสา
พผดหรมือแหด่งสตลิปปัญญา โดยประกาศคสาพยานของพระเจว้าแกด่พวกทด่าน”

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลเรลินึ่มแกว้ตด่างใหว้การเทศนาของเขา คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ความเลอเลลิศ” บด่งบอกอยด่าง
เครด่งครมัดถนง “สลินึ่งซนนึ่งเหนมือกวด่าหรมือเปป็นเอก หรมือบางสลินึ่งทบีนึ่ยมืนึ่นออกมา” คสานบีตั้ถผกใชว้ใน 1 ทลิโมธบี 2:2 ซนนึ่งมมันถผกแปล
เปป็น “สลิทธลิอสานาจ” เปาโลกสาลมังกลด่าววด่าเขาไมด่ไดว้ใชว้ภาษาทบีนึ่เหนมือกวด่า-ภาษาซนนึ่งจะทสาใหว้การประกาศเรมืนึ่อง
กางเขนนมัตั้นและพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกเปป็นเรมืนึ่องรองตด่อการสสาแดงสตลิปปัญญาและความสามารถของเขาเอง การ
เทศนาของเขาไมด่ใชด่ของคนหนนนึ่งทบีนึ่มบีทมักษะในการยกขว้อสนมับสนรนอมันทมันสมมัย และเหตรผลทบีนึ่เขาไมด่ไดว้ใชว้ความ
สามารถทบีนึ่เขามบีอยผด่กร็คมือ “เพมืนึ่อไมด่ใหว้เนมืตั้อหนมังใดโอว้อวด” ตด่อพระพมักตรร์ของพระเจว้าไดว้ เปาโลหวงแหนขด่าวสารแหด่ง
กางเขนนมัตั้น และเขามรด่งมมันึ่นทบีนึ่จะไมด่ประกาศสลินึ่งใดหรมือกระทสาในทางใดทบีนึ่จะลดทอนจากขด่าวสารนมัตั้น

“...คสาพยานของพระเจว้า”-หรมืออยด่างทบีนึ่ฉบมับแปลบางฉบมับอด่าน “ขว้อลนกลมับของพระเจว้า” เปาโลกสาลมังพผด
ถนงคสาพยานของตนในทบีนึ่นบีตั้เกบีนึ่ยวกมับพระเจว้า คสาพยานนมัตั้นทบีนึ่เขาใหว้เพมืนึ่อรมับรองความรมัก ความเมตตา และความ
ยรตลิธรรมของพระเจว้า ซนนึ่งถผกสสาแดงใหว้ประจมักษร์แกด่โลกนบีตั้ในและผด่านทางชบีวลิตและความตายของพระเยซผครลิสตร์เจว้า

ในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ ขว้อลนกลมับหนนนึ่งไมด่บด่งบอกถนงบางสลินึ่งทบีนึ่ลนกลมับ อยด่างทบีนึ่คสาภาษาอมังกฤษบอกเปป็นนมัย 
แตด่เปป็น “สลินึ่งซนนึ่งอยผด่นอกระยะของความเขว้าใจโดยธรรมชาตลิแบบทบีนึ่ไมด่ไดว้รมับความชด่วยเหลมือ” ขว้อลนกลมับเหลด่านมัตั้นใน
พระคมัมภบีรร์ถผกเปปิดเผยโดยการเปปิดเผยของพระเจว้าเทด่านมัตั้น ณ เวลาหนนนึ่งและในลมักษณะหนนนึ่งทบีนึ่ถผกกสาหนดโดย
พระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และถผกเปปิดเผยแกด่คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกสด่องสวด่างโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เชด่นในโคโลสบี
1:26: “คมือขว้อความลนกลมับซนนึ่งถผกปปิดซด่อนไวว้จากหลายยรคสมมัยและหลายชมันึ่วอายรนมัตั้น แตด่บมัดนบีตั้ไดว้โปรดใหว้เปป็นทบีนึ่
ประจมักษร์แกด่บรรดาวลิสรทธลิชนของพระองคร์แลว้ว”

“ในทด่ามกลางพวกกรบีก “ขว้อลนกลมับทมัตั้งหลาย” คมือพลิธบีกรรมและพลิธบีการทางศาสนาตด่าง ๆ ซนนึ่งถผกปฏลิบมัตลิ
โดยสมาคมลมับทมัตั้งหลาย ซนนึ่งผผว้ใดทบีนึ่มบีใจปรารถนากร็เขว้ารด่วมไดว้ คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกพามารผว้จมักกมับ “ขว้อลนกลมับ” เหลด่านบีตั้ 
กร็กลายเปป็นผผว้ทบีนึ่ถมือครองความรผว้บางอยด่าง ซนนึ่งไมด่ไดว้ถผกถด่ายทอดใหว้แกด่คนทบีนึ่ไมด่ไดว้ถผกพามารผว้จมัก และถผกเรบียกวด่า “ผผว้ทบีนึ่
ถผกทสาใหว้สมบผรณร์แบบแลว้ว” เปรบียบเทบียบ 1 คร. 2:6-16 ทบีนึ่อมัครทผตทด่านนบีตั้กลด่าวถนง “ขว้อลนกลมับ” เหลด่านบีตั้และนสา
เสนอขด่าวประเสรลิฐซนนึ่งตรงขว้ามกมับพวกมมัน ในทบีนึ่นบีตั้ “ผผว้ทบีนึ่ถผกทสาใหว้สมบผรณร์แบบแลว้ว” ยด่อมหมายถนงผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้น 



ซนนึ่งพวกเขาเทด่านมัตั้นสามารถรมับรผว้สลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกเปปิดเผยแลว้วไดว้” (Expository Dictionary of New 
Testament Words-W.E. Vine)

ดว้วยเหตรนบีตั้ แกด่เปาโลขว้อลนกลมับแหด่งขด่าวประเสรลิฐจนงไดว้ “ถผกเปปิดเผย ถผกเอาผว้าคลรมหนว้าออก หรมือถผก
ทสาใหว้เปป็นทบีนึ่เขว้าใจ” และเขาปป่าวประกาศขว้อลนกลมับนมัตั้นทบีนึ่ไดว้ถผกปปิดซด่อนไวว้มาตมัตั้งแตด่เรลินึ่มแรกนมัตั้น แตด่ซนนึ่งไดว้ถผกเปปิดเผย
แกด่เขาแลว้วอยด่างแนด่นอน-ผผว้รมับใชว้นมัตั้นทบีนึ่ถผกแตด่งตมัตั้งโดยพระเจว้าและถผกสด่งไปยมังพวกคนตด่างชาตลิ

ขว้อ 2: “เพราะวด่าขว้าพเจว้าตมัตั้งใจไวว้วด่าจะไมด่รผว้สลินึ่งใด ๆ ในทด่ามกลางพวกทด่านเลย เวว้นแตด่พระเยซผครลิสตร์ 
และการทบีนึ่พระองคร์ทรงถผกตรนงทบีนึ่กางเขน”

เปาโลไดว้มายมังเมมืองโครลินธร์โดยมบีภารกลิจหนนนึ่งเดบียว: เพมืนึ่อกลด่าวคสาพยานเกบีนึ่ยวกมับพระเจว้า และคสาพยานนมัตั้น
จสาตว้องสด่งผลเปป็นการถผกเหยบียดหยามโดยมนรษยร์ เปาโลตว้องเปปิดเผยความจรลิงของพระเจว้าทบีนึ่วด่าพระเจว้าไดว้ทรงเปปิด
เผยพระองคร์เองแลว้วในพระครลิสตร์… “พระเจว้าไดว้ทรงอยผด่ในพระครลิสตร์ โดยทรงใหว้โลกนบีตั้คมืนดบีกมันกมับพระองคร์เอง”
(2 คร. 5:19)

เปาโลไมด่ไดว้เหร็นวด่าเปป็นการถผกทบีนึ่จะขยายหมัวขว้อแหด่งการเทศนาของเขาไปเกลินกวด่าพระเยซผครลิสตร์และการ
ทบีนึ่พระองคร์ถผกตรนงกางเขน หมัวใจและจลิตใจ-แกด่นแทว้นมัตั้น-ของขด่าวสารขด่าวประเสรลิฐคมือพระเยซผครลิสตร์-ผผว้ทรงถผกตรนง
กางเขน ถผกฝปัง และทรงเปป็นขนตั้นอบีกตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์ ถว้าเปาโลมบีจลิตวลิญญาณของผผว้รมับใชว้บางคนวมันนบีตั้ 
เขากร็คงขยายขอบเขตแหด่งขด่าวสารและการรมับใชว้ของเขาเพมืนึ่อทบีนึ่จะหลบีกเลบีนึ่ยงการโจมตบีทบีนึ่จะมาสผด่ตมัวเขาเองโดยคน
เหลด่านมัตั้น (ทมัตั้งพวกยลิวและพวกกรบีก) ทบีนึ่มบีอคตลิตด่อขด่าวสารแหด่งพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกเพมืนึ่อเปป็นทางออกเดบียวสสาหรมับ
การยกโทษบาป แตด่มมันมลิไดว้เปป็นเชด่นนมัตั้นกมับอมัครทผตเปาโล-และมมันไมด่ควรเปป็นเชด่นนมัตั้นกมับผผว้รมับใชว้คนใดแหด่งขด่าว
ประเสรลิฐดว้วย (มมันไมด่เปป็นเชด่นนมัตั้นกมับเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า)

จากมรมมองของมหาชนและการรมับสลินึ่งทมัตั้งหลายของโลกนบีตั้ มมันเปป็นเรมืนึ่องงด่าย นด่าดนงดผด และทสากสาไรเสมอ
สสาหรมับผผว้รมับใชว้สมักคนทบีนึ่จะอยากไดว้รมับความนลิยมชมชอบ แตด่งานรมับใชว้เชด่นนมัตั้นไมด่ไดว้รมับความเหร็นชอบจากพระเจว้า
และไมด่มบีทางไดว้ มมันจะลว้มเหลวในการบรรลรจรดประสงคร์ของพระเจว้าในการประกาศขด่าวประเสรลิฐ เปาโลตมัตั้งใจ
แนด่วแนด่ทบีนึ่จะประกาศพระครลิสตร์ผผว้ถผกตรนงกางเขน ทบีนึ่จะประกาศการถผกดผหมลินึ่นเหยบียดหยามของพระองคร์ เพมืนึ่อทบีนึ่
ความโงด่เขลาแหด่งการเทศนาของเขาจะไดว้โงด่เขลาเปป็นสองเทด่าและความอด่อนแอนมัตั้นจะอด่อนแอเปป็นสองเทด่า

การรมับสภาพเนมืตั้อหนมังคมือหลินสะดรดกว้อนหนนนึ่ง-แกด่ทมัตั้งพวกยลิวและพวกกรบีก แตด่ถว้าการรมับสภาพเนมืตั้อหนมัง
เปป็นหลินสะดรดกว้อนหนนนึ่ง การถผกตรนงกางเขนและพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกกร็เปป็นเชด่นนมัตั้นสองเทด่า! หลมักคสาสอนเชด่นนมัตั้น
เปป็นเรมืนึ่องโงด่เขลาและเหลวไหลเกลินจลินตนาการของมนรษยร์-แตด่พระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกคมือขด่าวสารเดบียวทบีนึ่นสามาซนนึ่งการ
ชสาระใหว้สะอาดจากบาปและความรอดไปสผด่พระเจว้า

เปาโลไดว้รมับการทรงเรบียกและไดว้รมับมอบพมันธกลิจเพมืนึ่อกลด่าวคสาพยานเกบีนึ่ยวกมับพระเจว้า และคสาพยานนมัตั้นกร็
คมือวด่า พระเยซผในความเปป็นมนรษยร์ของพระองคร์ไดว้ทรงถด่อมพระองคร์ลงและไดว้กลายเปป็นผผว้เชมืนึ่อฟปังจนถนงความมรณ
า-ใชด่แลว้ว ความมรณาอมันนด่าอมัปยศมากทบีนึ่สรดเทด่าทบีนึ่มนรษยร์คนใดจะตายไดว้ในสมมัยนมัตั้น: พระองคร์ไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์
ความมรณาแหด่งกางเขนนมัตั้น และเปาโลไมด่รผว้จมักขด่าวสารใดนอกจากขด่าวสารเรมืนึ่องการสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และ
การฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ-ไมด่ใชด่ตามหลมักคสาสอนทบีนึ่มนรษยร์บางคนสรว้างขนตั้น แตด่ “ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระ



คมัมภบีรร์”
ขว้อ 3: “และขว้าพเจว้าไดว้อยผด่กมับพวกทด่านในความอด่อนกสาลมัง และในความกลมัว และในความตมัวสมันึ่นเปป็นอมัน

มาก”
“และขว้าพเจว้าไดว้อยผด่กมับพวกทด่านในความอด่อนกสาลมัง” แนด่นอนวด่าหมายถนงความอด่อนแอฝป่ายรด่างกายของ

อมัครทผตทด่านนบีตั้: “และเกรงวด่าขว้าพเจว้าจะถผกยกชผจนเกลินขนาดโดยทางการเปปิดเผยอมันมากมายนมัตั้น ขว้าพเจว้ากร็ไดว้รมับ
หนามอมันหนนนึ่งในเนมืตั้อหนมัง เปป็นทผตของซาตานเพมืนึ่อคอยทรบตบีขว้าพเจว้า เกรงวด่าขว้าพเจว้าจะถผกยกชผจนเกลินขนาด” (2 
คร. 12:7)

ถว้าเปาโลมบีการพผดแบบจมับใจใด มมันกร็เปป็นของความเชมืนึ่อมมันึ่นอมันลนกซนตั้งเกบีนึ่ยวกมับขด่าวสารนมัตั้นทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรง
แตด่งตมัตั้งเขาใหว้ประกาศ เขาไมด่มบีความมมันึ่นใจในตมัวเอง เขามบีแตด่ความไมด่ไวว้วางใจตมัวเองและความรผว้สนกอมันลนกซนตั้งทบีนึ่สรด
เกบีนึ่ยวกมับความไมด่คผด่ควรของตมัวเอง นบีนึ่ถผกรวมเขว้ากมับความอด่อนกสาลมังแหด่งรด่างกายของเขา ซนนึ่งความอด่อนกสาลมังนมัตั้นคมือ
ความยากลสาบากใหญด่หลวงสสาหรมับเขาและซนนึ่งเขาเอด่ยถนงบด่อย ๆ (โปรดตมัตั้งใจศนกษา 2 โครลินธร์ 10:10; 11:30; 
12:5,7,9,10; กาลาเทบีย 4:13,14)

ในขณะนมัตั้น รผปลมักษณร์ฝป่ายรด่างกายของเขากร็ไมด่ใชด่แบบของนมักกบีฬาหรมือทหารดว้วย: ““เพราะจดหมาย
ตด่าง ๆ ของเปาโลนมัตั้น” พวกเขากลด่าววด่า “มบีนตั้สาหนมักและมบีอสานาจกร็จรลิง แตด่ตมัวเขาเองดผอด่อนกสาลมัง และคสาพผดของ
เขากร็นด่าเหยบียดหยาม” (2 คร. 10:10) คนจสานวนมากเชมืนึ่อวด่า “หนามในเนมืตั้อหนมัง” ของเปาโลคมือ “โรคตาแบบ
เรมืตั้อรมัง ซนนึ่งทสาใหว้เกลิดความอด่อนแอของรด่างกายและรผปลมักษณร์อมันอมัปลมักษณร์” เราไมด่มบีขว้อพลิสผจนร์เกบีนึ่ยวกมับรผปลมักษณร์
ฝป่ายรด่างกายของเขา แตด่เราทราบวด่าเขาพผดถนงความอด่อนแอและความอด่อนกสาลมังตด่าง ๆ ของเขาหลายครมัตั้ง อมัน
เปป็นการบด่งชบีตั้วด่าสลินึ่งเหลด่านบีตั้เปป็นภาระหนมักมากบนหมัวใจของเขา

“...และในความกลมัว และในความตมัวสมันึ่นเปป็นอมันมาก” คสากลด่าวนบีตั้ไดว้รมับแสงสวด่างจากนลิมลิตในคนึ่สาคมืนอมัน
ปลอบประโลมใจนมัตั้นของกลิจการ 18:9,10: “แลว้วองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ตรมัสกมับเปาโลในเวลากลางคมืนโดยทางนลิมลิต
วด่า “อยด่ากลมัวเลย แตด่จงกลด่าวตด่อไป และเจว้าอยด่านลินึ่งเสบีย เพราะวด่าเราอยผด่กมับเจว้า และจะไมด่มบีผผว้หนนนึ่งผผว้ใดตด่อสผว้กมับเจว้า
เพมืนึ่อทสารว้ายเจว้า เพราะวด่าเรามบีคนจสานวนมากในเมมืองนบีตั้” “ในความกลมัวและตมัวสมันึ่น” หมายความตามนมัตั้นเลย มมัน
คมือตอนทบีนึ่เรารผว้สนกถนงความเปป็นจรลิงแหด่งความอด่อนแอของเราเอง จนเราสามารถพนนึ่งพาบนฤทธลิธิ์เดชขององคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าไดว้เทด่านมัตั้น

เปาโลโอว้อวดไดว้ในหลายสลินึ่ง: เขามบีการศนกษาสผง เขานมันึ่งอยผด่แทบเทว้าของกามาลลิเอล เขาเปป็นฟารลิสบีแหด่ง
พวกฟารลิสบีและแนด่นอนวด่าเปป็นสมาชลิกคนหนนนึ่งของสภาซานเฮดรลิน-แตด่เขาไมด่ไดว้โอว้อวดในสลินึ่งเหลด่านบีตั้เลย เขามบีความ
มรด่งมมันึ่นอมันลนกซนตั้งทบีนึ่จะประกาศพระเยซผครลิสตร์-ผผว้ถผกเหยบียดหยาม ถผกตรนงกางเขน ถผกฝปัง และทรงเปป็นขนตั้นอบีก “ตามทบีนึ่
เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์” และเมมืนึ่อเขากลด่าวขด่าวสารนบีตั้ เขากร็ไมด่ไดว้แสดงความสามารถของตนในการใชว้ถว้อยคสาสวย
หรผและวลบีทบีนึ่ฟปังยาก: เขากลด่าวขด่าวสารนบีตั้ดว้วยความถด่อมใจมาก และในความกลมัวและตมัวสมันึ่น

ขว้อ 4: “และคสาพผดของขว้าพเจว้าและการประกาศของขว้าพเจว้า ไมด่ใชด่ดว้วยถว้อยคสาอมันชมักชวนแหด่งสตลิ
ปปัญญาของมนรษยร์ แตด่ในการแสดงออกของพระวลิญญาณและของฤทธลิธิ์เดช”

คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “คสาพผด” บด่อยครมัตั้งถผกแปลเปป็น “คสา” ในขว้อพระคสาทบีนึ่เราศนกษาอยผด่นบีตั้มมันบด่งบอก



ถนงการแสดงปาฐกถาของเปาโล โดยอว้างอลิงถนงลมักษณะของการนสาเสนอขด่าวประเสรลิฐของเขา ลมักษณะแหด่งการ
เทศนาของเขา “การประกาศ” ชบีตั้ไปยมังเนมืตั้อหาของขด่าวสารนมัตั้น ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงของพระเจว้าจะไมด่พยายาม
แสดงออกถนงปปัญญาและความสามารถของตน แตด่จะใสด่ใจฟปังคสาเตมือนสตลิทบีนึ่วด่า “ตามทบีนึ่ทรกคนไดว้รมับของประทาน
แลว้ว กร็ใหว้เจมือจานของประทานนมัตั้นแกด่กมันและกมัน เหมมือนอยด่างบรรดาคนตว้นเรมือนทบีนึ่ดบีแหด่งพระครณอเนกอนมันตร์
ของพระเจว้า ถว้าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดจะกลด่าว กร็จงใหว้เขากลด่าวเหมมือนเปป็นบรรดาพระโอวาทของพระเจว้า ถว้าคนใด
ปรนนลิบมัตลิ กร็จงใหว้เขาปรนนลิบมัตลิตามความสามารถซนนึ่งพระเจว้าโปรดประทานนมัตั้น เพมืนึ่อวด่าในสลินึ่งทมัตั้งปวงพระเจว้าจะ
ทรงไดว้รมับเกบียรตลิโดยทางพระเยซผครลิสตร์ การสรรเสรลิญและไอศวรรยานรภาพจงมบีแดด่พระองคร์ตลอดไปเปป็นนลิตยร์
และเปป็นนลิตยร์ เอเมน” (1 ปต. 4:10,11)

“...แตด่ในการแสดงออกของพระวลิญญาณและของฤทธลิธิ์เดช” คสาตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “การแสดงออก” บด่ง
บอกถนงการแสดงออกมา-ไมด่ใชด่แคด่การแสดงใหว้ดผ แตด่เปป็นขว้อพลิสผจนร์อมันแนด่ชมัด มมันบด่งบอกถนงสลินึ่งซนนึ่งทสาใหว้เกลิดการ
ฟฟ้องใจ-ไมด่ใชด่โดยความสามารถหรมืออสานาจของมนรษยร์ แตด่โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้าโดยการทสางานของพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์

ขว้อ 5: “เพมืนึ่อความเชมืนึ่อของพวกทด่านจะไมด่ไดว้ตมัตั้งอยผด่ในสตลิปปัญญาของมนรษยร์ แตด่อยผด่ในฤทธลิธิ์เดชของ
พระเจว้า”

เปาโลอยากใหว้เหลด่าผผว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อของเขาวางความเชมืนึ่อของพวกเขาในพระเจว้า-ไมด่ใชด่ในมนรษยร์ เขา
ระมมัดระวมังเกรงวด่าโดยคสาพผดของเขาหรมือลมักษณะแหด่งการเทศนาของเขา เขาอาจนสาเหลด่าผผว้ตลิดตามของเขาใหว้
วางความเชมืนึ่อและความไวว้ใจของพวกเขาในความสามารถของมนรษยร์ แทนทบีนึ่จะวางใจในพระเจว้าโดยทางพระเยซผ
ครลิสตร์เจว้า เพราะวด่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่ไดว้รมับสภาพมนรษยร์เอง และในเนมืตั้อหนมังนมัตั้นไดว้ทรงทสาเพมืนึ่อมนรษยร์สลินึ่งทบีนึ่พระ
ราชบมัญญมัตลิไมด่มบีทางทสาไดว้ โดยการนบีตั้เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยของพระเจว้า พระองคร์ไดว้ทรงชสาระโทษบาปเตร็มจสานวนแลว้ว
และทรงทสาใหว้พระเจว้าเปป็นผผว้ชอบธรรมไดว้และยมังทสาใหว้คนเหลด่านมัตั้นซนนึ่งสมควรตกนรกหมกไหมว้เปป็นผผว้ชอบธรรมอบีก
ดว้วย (ศนกษาโรม 3:21-28)

เปาโลไมด่ไดว้มายมังเมมืองโครลินธร์โดยมบีจรดประสงคร์เพมืนึ่อนสาเสนอขว้อโตว้แยว้งหนนนึ่ง เขาไดว้มาเพมืนึ่อประกาศความ
จรลิงนมัตั้น ความเชมืนึ่อทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดเปป็นของประทานของพระเจว้าๅ-ผลลมัพธร์แหด่งฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้า ผผว้ไดว้ทรงรมักโลก
เชด่นนมัตั้นจนพระองคร์ไดว้ประทานพระเยซผ ความเชมืนึ่อมาโดยการไดว้ยลิน และการไดว้ยลินโดยพระวจนะของพระเจว้า 
พระเยซผทรงเปป็นพระวาทะของพระเจว้าในเนมืตั้อหนมัง (อด่านยอหร์น 1:1,14; 3:16; โรม 10:17)

ความเชมืนึ่อทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดกด่อใหว้เกลิดประสบการณร์ทบีนึ่ไมด่เพบียงชด่วยเราใหว้รอดจากโทษของบาป แตด่ยมังวางเรา
ในพระบรตรดว้วย โดยใหว้เรามบีความสมัมพมันธร์สด่วนตมัวกมับพระองคร์ซนนึ่งในพระองคร์เราใชว้ความเชมืนึ่อทบีนึ่ชด่วยใหว้รอด เมมืนึ่อ
เราวลิเคราะหร์ความรอดตมัตั้งแตด่ตว้นจนจบและจากนมัตั้นจากตอนจบยว้อนกลมับไปยมังตอนตว้น เรากร็คว้นพบความจรลิงของ
ฮบีบรผ 12:2 พระเยซผทรงเปป็นผผว้ใหว้กสาเนลิดความเชมืนึ่อของพวกเราและผผว้ทรงทสาใหว้ความเชมืนึ่อของพวกเราสสาเรร็จ 
พระองคร์ทรงเปป็นอมัลฟาและโอเมกา-ปฐมและอวสาน พระองคร์ทรงเปป็นสารพมัดในสารพมัด

ความรอดเรลินึ่มตว้นในพระเยซผ ตด่อเนมืนึ่องในพระเยซผ และจะถผกทสาใหว้เสรร็จสลิตั้นในพระเยซผ เมมืนึ่อเรายมืนอยผด่ตด่อ
พระพมักตรร์พระองคร์ในเชว้าแหด่งการเปป็นขนตั้นจากตายอมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีนมัตั้น กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง พระองคร์ทรงชด่วยเราใหว้



รอดแลว้ว พระองคร์กสาลมังชด่วยเราใหว้รอด พระองคร์จะทรงชด่วยเราใหว้รอด พระองคร์ทรงชด่วยเราใหว้รอดแลว้วจากโทษ
ของบาปทมันทบีทบีนึ่เราวางความไวว้ใจของเราในพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งออกของพระองคร์ พระองคร์ทรงชด่วยเราใหว้รอดทรกวมัน
จากอสานาจของบาปเมมืนึ่อเราไวว้วางใจและเชมืนึ่อฟปัง พระองคร์จะชด่วยเราใหว้รอดจากการมบีอยผด่ของบาปเมมืนึ่อพระองคร์
เสดร็จมาในการรมับขนตั้นไปนมัตั้น

ขด่าวสารขด่าวประเสรลิฐไมด่ไดว้ถผกมอบไวว้โดยมบีจรดประสงคร์เพมืนึ่อถด่ายทอดสตลิปปัญญา แตด่แกด่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่
เตลิบโตในพระครณและในความเชมืนึ่อ พระวจนะของพระเจว้ายด่อมถด่ายทอดสตลิปปัญญาทบีนึ่สผงสด่งทบีนึ่สรด-สตลิปปัญญาทบีนึ่ถผก
ปปิดซด่อนไวว้จากเหลด่าผผว้ครอบครองและคนมบีปปัญญาของโลกนบีตั้  ดมังทบีนึ่เราจะเหร็นในขว้อพระคสาตด่อ ๆ ไปของบทนบีตั้ของ
เรา ปปัญญาทบีนึ่แทว้จรลิงถผกเปปิดเผยโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์แกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ใชว้ความเชมืนึ่อทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดในพระโลหลิต
ทบีนึ่ไหลออกและพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผเจว้า และกลายเปป็นของเราผด่านทางการทสางานของพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์

ในบททบีนึ่ 1 ขว้อ 30 เราไดว้เรบียนรผว้แลว้ววด่าพระเจว้าไดว้ทรงทสาใหว้พระเยซผเปป็นสตลิปปัญญาแกด่เรา ตด่อไปอบีกเลร็ก
นว้อยในบทนบีตั้ของเรา เราจะเรบียนรผว้วด่ามนรษยร์ธรรมดา (ทบีนึ่ไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่) ไมด่สามารถรผว้จมักหรมือเขว้าใจสลินึ่งตด่าง ๆ ๆ 
ของพระเจว้าไดว้ และเขาไมด่สามารถรมับสลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าไดว้ในแงด่มรมธรรมดา ความสามารถแทว้จรลิงทบีนึ่จะรมับ
พระเจว้าไดว้คมือของประทานอยด่างหนนนึ่งจากพระเจว้า ปปัญญาทบีนึ่จะรมับพระวจนะของพระเจว้า (ซนนึ่งโดยทางมมันความ
เชมืนึ่อทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดกร็กลายเปป็นของเรา) กร็เปป็นของประทานทบีนึ่ชมัดเจนมากอยด่างหนนนึ่งจากพระเจว้าเชด่นกมัน เมมืนึ่อเรา
ไดว้ยลินพระวจนะ โดยยอมใหว้พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทสางานในการคลิดของเรา เมมืนึ่อเราคลิดถผกตว้องเกบีนึ่ยวกมับพระวจนะ
ของพระเจว้า โดยเชมืนึ่อวด่ามมันเปป็นพระวจนะของพระเจว้า เมมืนึ่อนมัตั้นเรากร็เชมืนึ่อวด่าพระเจว้าทรงเปป็นอยผด่ และวด่าพระองคร์
ประทานบสาเหนร็จแกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่แสวงหาพระองคร์อยด่างซมืนึ่อตรง จรลิงใจ และขะมมักเขมว้น 

“แตด่โดยปราศจากความเชมืนึ่อ เปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่จะเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยพระองคร์ เพราะวด่าผผว้ทบีนึ่มาหาพระเจว้านมัตั้น
ตว้องเชมืนึ่อวด่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยผด่ และเชมืนึ่อวด่าพระองคร์ทรงเปป็นผผว้ประทานบสาเหนร็จใหว้แกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่แสวงหา
พระองคร์อยด่างขยมันขมันแขร็ง” (ฮบ. 11:6) แนด่ทบีเดบียว พระครลิสตร์ทรงถผกทสาใหว้เปป็นสตลิปปัญญา ความชอบธรรม การ
แยกตมัตั้งไวว้ และการไถด่ถอนแกด่เรา และเราครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์!

“ความยสาเกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นการเรลินึ่มตว้นแหด่งความรผว้ แตด่บรรดาคนโงด่ดผหมลินึ่นสตลิปปัญญาและคสาสมันึ่ง
สอน” (สภษ. 1:7)  

ขว้อ 6: “อยด่างไรกร็ดบี พวกเรากลด่าวสตลิปปัญญาในทด่ามกลางคนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นผผว้ใหญด่แลว้ว แตด่กร็ไมด่ใชด่สตลิ
ปปัญญาของโลกนบีตั้ หรมือของพวกเจว้านายของโลกนบีตั้ ทบีนึ่เสมืนึ่อมสผญไป”

“...คนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นผผว้ใหญด่แลว้ว” คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้สสาหรมับ “perfect” มบีความหมายวด่า “สลินึ่งซนนึ่งไดว้
บรรลรบมัตั้นปลายของมมันแลว้ว” มมันบด่งบอกถนงผผว้ทบีนึ่โตเตร็มทบีนึ่, คนทบีนึ่เปป็นผผว้ใหญด่แลว้ว, ซนนึ่งตรงขว้ามกมับ “ทารกทมัตั้งหลาย”
(1 คร. 3:1) คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ใน 1 โครลินธร์ 14:20 ซนนึ่งมมันถผกแปลเปป็น “ผผว้ใหญด่” และในเอเฟซมัส 4:13 โดยมบี
ความหมายวด่า “โตเตร็มทบีนึ่”

“แตด่อาหารแขร็งนมัตั้นเปป็นของคนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นผผว้ใหญด่แลว้ว คมือคนเหลด่านมัตั้น ผผว้ซนนึ่งไดว้ฝฝึกหมัดความคลิดของ
พวกเขาโดยการใชว้งานเพมืนึ่อทบีนึ่จะสมังเกตทมัตั้งความดบีและความชมันึ่วรว้าย” (ฮบ. 5:14) 



มมันเปป็นสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อทรกคน (และจรดประสงคร์ของพระเจว้าเกบีนึ่ยวกมับผผว้เชมืนึ่อทรกคน)
ทบีนึ่บรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้าวมัฒนาขนตั้นในฝป่ายวลิญญาณไปสผด่ความเปป็นผผว้ใหญด่ทบีนึ่โตเตร็มทบีนึ่ มมันไมด่ใชด่พระประสงคร์ของ
พระเจว้าทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อคนใดควรเปป็นเดร็กตด่อไป โดยไมด่มบีพมัฒนาการหรมือพลิการฝป่ายวลิญญาณเพราะอาหารฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่
ไมด่เหมาะสม หลายสลินึ่งทบีนึ่ขมัดขวางพมัฒนาการฝป่ายวลิญญาณควรถผกขจมัดออกไปเสบียจากครลิสตจมักร (1 คร. 3:3) 
เปาโลประกาศวด่ามมันเปป็นความปรารถนาและความมรด่งหมายของเขาทบีนึ่จะ “ถวายทรกคนใหว้เปป็นผผว้ใหญด่แลว้วในพระ
เยซผครลิสตร์” (คส. 1:28) เปาโลอยากใหว้ผผว้กลมับใจเชมืนึ่อทรกคนของเขากลายเปป็นผผว้ทบีนึ่โตเตร็มทบีนึ่ในพระครณของพระเจว้า 
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิอมันครบถว้วนสสาหรมับการเจรลิญเตลิบโตและพมัฒนาการ
ฝป่ายวลิญญาณของลผก ๆ ของพระองคร์แลว้ว: “ดรจพวกเดร็กทารกแรกเกลิด จงปรารถนานตั้สานมอมันบรลิสรทธลิธิ์แหด่งพระ
วจนะ เพมืนึ่อพวกทด่านจะเตลิบโตขนตั้นโดยพระวจนะนมัตั้น” (1 ปต. 2:2)

“...แตด่กร็ไมด่ใชด่สตลิปปัญญาของโลกนบีตั้ หรมือของพวกเจว้านายของโลกนบีตั้…” คสาวด่า “โลก” ในพระคสาขว้อนบีตั้คมือ 
อาฮบีโอว้น ซนนึ่งแปลวด่า “ยรค” “พวกเจว้านาย” หรมือเหลด่าผผว้ครอบครองแหด่งโลกนบีตั้คมือคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่นโยบายของพวก
เขาสนใจอยผด่แตด่กลิจการทมัตั้งหลายของยรคโลกปปัจจรบมันนบีตั้-หรมือสมมัยของมนรษยร์ ซนนึ่งในระหวด่างเวลานมัตั้นมนรษยชาตลิอยผด่ใน
ความมมืด เหลินหด่างจากพระเจว้าและอยผด่ใตว้อสานาจของ “เจว้าแหด่งโลกนบีตั้” เจว้าแหด่งความมมืด

เรามบีถว้อยคสาทบีนึ่ใหว้ความกระจด่างเกบีนึ่ยวกมับหมัวขว้อนบีตั้ใน 1 ยอหร์น 5:19: “และพวกเราทราบวด่า พวกเราเปป็น
ของพระเจว้า และโลกทมัตั้งสลิตั้นทอดตมัวอยผด่ในความชมันึ่ว” (นมักอรรถาธลิบายทบีนึ่โดดเดด่นทด่านหนนนึ่งแปลสด่วนทว้ายของพระ
คสาขว้อนบีตั้ใหว้อด่านวด่า “‘ทมัตั้งโลกนอนหนรนตมักของผผว้ชมันึ่วนมัตั้น’ เหมมือนกมับทบีนึ่แซมสมันกสาลมังนอนหนรนตมักของนางเดลลิลาหร์
ตอนทบีนึ่เขาสผญเสบียพลมังของเขาแลว้ว”

“...ทบีนึ่เสมืนึ่อมสผญไป” การแปลแบบตรงตมัวคมือ “ซนนึ่งกสาลมังมาสผด่ความสผญเปลด่า” และหมายความวด่า “ทสาใหว้
ใชว้การไมด่ไดว้” นโยบายเหลด่านมัตั้นของเหลด่าผผว้ครอบครองทบีนึ่เปป็นมนรษยร์ แผนการทมัตั้งหลายของเหลด่าผผว้นสามนรษยร์ คสา
เทศนาของเหลด่าผผว้รมับใชว้หมัวเสรบี-ทมัตั้งหมดนบีตั้ถผกลลิขลิตใหว้กลายเปป็นไมด่สมัมฤทธลิธิ์ผล พวกมมันวด่างเปลด่าและสผญเปลด่าใน
ขด่าวสารของพวกมมัน พวกมมันไมด่มบีทางสมัมฤทธลิธิ์การไถด่ของมนรษยชาตลิไดว้-และพวกมมันจะไมด่สามารถนสามาซนนึ่ง
สมันตลิสรข ความเจรลิญรรด่งเรมือง ความปลอดภมัย และอลิสรภาพจากความกลมัวแบบเปป็นสากลไดว้

วมันนบีตั้เราไดว้ยลินอะไรทางวลิทยร? เราอด่านเจออะไรในหนมังสมือพลิมพร์และนลิตยสารทมัตั้งหลาย? เหลด่าผผว้ครอบ
ครองของโลกกสาลมังเทศนายาวนานและเสบียงดมังวด่า “สมันตลิภาพ, สมันตลิภาพ, สมันตลิภาพ!” เมมืนึ่อไมด่มบีสมันตลิภาพเลย
พวกเขากสาลมังเทศนาความเทด่าเทบียมกมันของมนรษยชาตลิ ความเปป็นบลิดาของพระเจว้า ความเปป็นพบีนึ่นว้องกมันของ
มนรษยร์ พวกเขาสมัญญาเรมืนึ่องสมันตลิภาพ พวกเขาสมัญญาวด่าจะขจมัดความยากจนใหว้หมดสลิตั้นไปและนสาความเจรลิญ
รรด่งเรมืองเขว้ามา พวกเขาสมัญญาวด่าจะชด่วยมนรษยชาตลิใหว้พว้นจากความกลมัวและนสามาซนนึ่งโลกทบีนึ่จะมบีสมันตลิภาพและ
ความบรลิบผรณร์ และทบีนึ่ซนนึ่งมนรษยร์ทรกคนจะปลอดภมัย แตด่ครณเชมืนึ่อใจไดว้เลยวด่า ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์ เขาเหลด่า
นมัตั้นกสาลมัง “มาสผด่ความเสมืนึ่อมสผญ” 

วมันหนนนึ่งพระเยซผครลิสตร์จะประทมับบนพระทบีนึ่นมันึ่งของดาวลิดในกรรงเยรผซาเลร็มและครองราชยร์ และความรผว้
เกบีนึ่ยวกมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะปกคลรมแผด่นดลินโลกนบีตั้ดรจนตั้สาปกคลรมทะเลตอนนบีตั้ เมมืนึ่อถนงตอนนมัตั้นจะมบีสมันตลิสรขบน
แผด่นดลินโลก ความประสงคร์ดบีแกด่มนรษยร์ทมัตั้งหลาย-แตด่พระเยซผครลิสตร์ผผว้เปป็นมนรษยร์นมัตั้น ไมด่ใชด่เหลด่าผผว้ครอบครองทบีนึ่เปป็น



มนรษยร์ จะนสาสมันตลิสรขทบีนึ่ยมันึ่งยมืนนบีตั้มาพรว้อมกมับความเจรลิญรรด่งเรมืองและความปลอดภมัยของมมัน
ขว้อ 7: “แตด่พวกเรากลด่าวพระสตลิปปัญญาของพระเจว้าในขว้อลนกลมับ คมือพระสตลิปปัญญาซนนึ่งทรงซด่อนไวว้นมัตั้น ซนนึ่ง

พระเจว้าไดว้ทรงแตด่งตมัตั้งไวว้กด่อนสรว้างโลกใหว้เปป็นสงด่าราศบีของพวกเรา”
พระคสาขว้อนบีตั้เนว้นสตลิปปัญญาของพระเจว้า ซนนึ่งตรงขว้ามกมับ “สตลิปปัญญาของโลกนบีตั้” ในพระคสาขว้อกด่อนหนว้า 

“สตลิปปัญญาของพระเจว้า” หลมัก ๆ แลว้วคมือขด่าวสารหนนนึ่งเดบียวนมัตั้นทบีนึ่เปาโลประกาศวด่าเขาจะกลด่าว- “พระครลิสตร์ 
และการทบีนึ่พระองคร์ถผกตรนงกางเขน ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์”...และขด่าวสารนบีตั้คมือแกด่นสารแหด่งขด่าวประเสรลิฐ 
มมันคมือดรมของลว้อแหด่งความรอด พระครลิสตร์ผผว้ถผกตรนงกางเขนทรงเปป็นจรดศผนยร์กลางซนนึ่งทรกแงด่มรมแหด่งขด่าวประเสรลิฐชบีตั้
ไปยมัง และปราศจากพระเยซผกร็คงไมด่มบีขด่าวประเสรลิฐ ไมด่มบีความรอด และไมด่มบีสตลิปปัญญา

วลบี “ในขว้อลนกลมับ” บด่งบอกวด่าสตลิปปัญญานบีตั้เปป็นขว้อลนกลมับหนนนึ่งเพราะขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่ามมันไดว้ถผกปปิดซด่อนไวว้
มานานเหลมือเกลิน (ดผการอภลิปรายเกบีนึ่ยวกมับขว้อลนกลมับในขว้อ 1) ขว้อลนกลมับนบีตั้ยมังถผกปปิดซด่อนไวว้เหมมือนเดลิมจากคนเหลด่า
นมัตั้นทบีนึ่ปฏลิเสธทบีนึ่จะรมับขด่าวประเสรลิฐ-และเมมืนึ่อเรากลด่าววด่า “ขด่าวประเสรลิฐ” เรากร็พผดถนงคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ปฏลิเสธทบีนึ่จะรมับ
ความจรลิงนมัตั้นเกบีนึ่ยวกมับพระผผว้ชด่วยใหว้รอดทบีนึ่ประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี ถผกตรนงกางเขน ถผกฝปัง ทรงเปป็นขนตั้นแลว้ว ทรง
ขนตั้นไปสผด่สวรรคร์แลว้ว และจะเสดร็จมาอบีกทบี

“...ซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงแตด่งตมัตั้งไวว้กด่อนสรว้างโลก…” คสาวด่า “ซนนึ่ง” ชบีตั้ไปยมัง “สตลิปปัญญาของพระเจว้า” คสา
กรลิยา “ไดว้ทรงแตด่งตมัตั้งไวว้” ทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้หมายความวด่า “บด่งไวว้ลด่วงหนว้า, กสาหนดไวว้กด่อน” มมันไมด่ไดว้มบีความหมาย
แคด่วด่า “แตด่งตมัตั้ง” มมันหมายถนงบางสลินึ่งทบีนึ่ถผกลลิขลิตไวว้ลด่วงหนว้าและถผกชบีตั้ขาดกด่อนโลกถผกพระเจว้าตรมัสใหว้มบีตมัวตนขนตั้นมา 
คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ในกลิจการ 4:28; โรม 8:29,30; เอเฟซมัส 1:5,11

ความรมักของพระเจว้าทบีนึ่มบีตด่อคนบาปทมัตั้งหลาย พระครณของพระเจว้าทบีนึ่ถผกหยลิบยมืนึ่นใหว้แกด่คนบาปทมัตั้งหลาย 
สตลิปปัญญาของพระเจว้าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระครณของพระองคร์ ไมด่ไดว้ถผกทสาใหว้เกลิดขนตั้นเพราะสภาพ
การณร์แวดลว้อมตด่าง ๆ หรมือสภาวะทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกเปลบีนึ่ยนแปลงบนแผด่นดลินโลก ทมัตั้งหมดนบีตั้ไดว้ถผกตมัดสลินชบีตั้ขาดลด่วง
หนว้าแลว้วโดยพระองคร์กด่อนเวลาไดว้เรลินึ่มตว้น

เปโตรใหว้ความกระจด่างเกบีนึ่ยวกมับความจรลิงขว้อนบีตั้ของพระเจว้าในจดหมายฝากฉบมับแรกของเขา: “เพราะ
พวกทด่านทราบวด่า พวกทด่านมลิไดว้ถผกไถด่ไวว้ดว้วยสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่เสมืนึ่อมสลายไดว้ เชด่นเงลินและทองคสา จากการประพฤตลิ
อมันหาสาระไมด่ไดว้ของพวกทด่าน ซนนึ่งไดว้รมับเปป็นประเพณบีจากบรรพบรรรษของพวกทด่าน แตด่ดว้วยพระโลหลิตอมันลตั้สาคด่า
ของพระครลิสตร์ ดรจเลมือดของลผกแกะทบีนึ่ปราศจากตสาหนลิและปราศจากจรดดด่างพรว้อย ผผว้ซนนึ่งแทว้จรลิงแลว้วไดว้ทรงถผกแตด่ง
ตมัตั้งไวว้ลด่วงหนว้ากด่อนการวางรากฐานของโลก แตด่ไดว้ทรงปรากฏพระองคร์ในยรคสรดทว้ายเหลด่านบีตั้ เพมืนึ่อพวกทด่าน ผผว้ซนนึ่ง
โดยพระองคร์นมัตั้นกร็เชมืนึ่อในพระเจว้า ผผว้ไดว้ทรงบมันดาลพระองคร์ใหว้เปป็นขนตั้นมาจากความตาย และไดว้ประทานสงด่าราศบี
แกด่พระองคร์ เพมืนึ่อความเชมืนึ่อและความหวมังของพวกทด่านจะดสารงอยผด่ในพระเจว้า” (1 ปต. 1:18-21)

ชด่างเปป็นเรมืนึ่องนด่าชมืนึ่นใจทบีนึ่ไดว้รผว้วด่ากด่อนพระเจว้าไดว้ทรงสรว้างสมักสลินึ่ง กด่อนทบีนึ่พระองคร์ไดว้เนรมลิตสรว้างผงคลบีดลินซนนึ่ง
พระองคร์ทรงสรว้างมนรษยร์จากมมัน พระองคร์ไดว้ทรงวางแผนและทสาใหว้ความรอดสมบผรณร์แบบในพระเยซผครลิสตร์ผด่าน
ทางพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระองคร์ สตลิปปัญญาของพระเจว้าไดว้ทรงคลิดและวางแผนการไถด่ของเรา และ
ทมัตั้งหมดนบีตั้เสรร็จสลิตั้นสมบผรณร์กด่อนสลินึ่งอมืนึ่นใดไดว้ถผกสรว้างขนตั้นมา



“...ใหว้เปป็นสงด่าราศบีของพวกเรา” คสาวด่า “สงด่าราศบี” บางครมัตั้งกร็สมืนึ่อถนง “คสาสรรเสรลิญ” หรมือ “เกบียรตลิ” แตด่
ในทบีนึ่นบีตั้มมันเปป็นตมัวแทนของการไถด่-ความรอดของผผว้เชมืนึ่อ เมมืนึ่อเรากลมับใจรมับเชมืนึ่อ เรากร็กลายเปป็นบรตรทมัตั้งหลายของ
พระเจว้า ไดว้รมับความรอดและถผกไถด่อยด่างสมบผรณร์แลว้วจากโทษของบาป “ใหว้เปป็นสงด่าราศบีของพวกเรา” ยมังเปป็น
ตมัวแทนของการเตลิบโตของผผว้เชมืนึ่อเชด่นกมัน ขณะทบีนึ่เราเตลิบโตสผด่ความเปป็นผผว้ใหญด่ในแงด่มรมฝป่ายวลิญญาณ โดยถผกทสาใหว้
สอดคลว้องกมับพระลมักษณะของพระครลิสตร์มากขนตั้นเรมืนึ่อย ๆ มมันชบีตั้ไปยมังสภาวะนมัตั้นแหด่งความเปปีปั่ยมสรข ความครบ
บรลิบผรณร์ และสงด่าราศบีซนนึ่งเรลินึ่มตว้นพรว้อมกมับการกลมับใจรมับเชมืนึ่อและมบีการสสาเรร็จครบถว้วนของมมันในการรมับขนตั้นไปนมัตั้น
และการเปป็นขนตั้นจากตายครมัตั้งแรก เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะถผกนสาเขว้าสผด่ความเหมมือนกมับพระองคร์แบบเตร็มเปปีปั่ยม ผผว้เชมืนึ่อ
ทรกคนถผกลลิขลิตไวว้ลด่วงหนว้าใหว้เปป็นตามพระฉายของพระบรตรทบีนึ่รมักของพระเจว้า ศนกษา 1 โครลินธร์ 15:43-49; โรม 
8:18-23; ฟปีลลิปปปี 3:21; และ 1 เปโตร 5:1-11

ในความรมักอมันยลินึ่งใหญด่ของพระเจว้าทบีนึ่มบีตด่อเรา พระองคร์ไดว้ทรงหยลิบยมืนึ่นความเมตตาอมันบรลิบผรณร์ของ
พระองคร์แกด่เราแมว้ในยามทบีนึ่เราเคยตายไปแลว้วในบาปทมัตั้งหลาย: “แตด่พระเจว้า ผผว้ทรงเปปีปั่ยมดว้วยพระเมตตา เพราะ
เหตรความรมักอมันใหญด่หลวง ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ทรงรมักพวกเรานมัตั้น คมือเมมืนึ่อพวกเราเคยตายไปแลว้วในบรรดาบาป กร็ทรง
กระทสาใหว้พวกเรามบีชบีวลิตอยผด่ดว้วยกมันกมับพระครลิสตร์แลว้ว (ทด่านทมัตั้งหลายไดว้รมับความรอดโดยพระครณ) และทรงใหว้
พวกเราเปป็นขนตั้นมาดว้วยกมัน และโปรดใหว้พวกเรานมันึ่งดว้วยกมันในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์ เพมืนึ่อวด่าในยรคเหลด่านมัตั้น
ทบีนึ่จะมาถนง พระองคร์จะไดว้ทรงสสาแดงบรรดาความมมันึ่งคมันึ่งอมันเหลมือลว้นแหด่งพระครณของพระองคร์ ในความเมตตา
ของพระองคร์ทบีนึ่มบีตด่อพวกเราโดยทางพระเยซผครลิสตร์” (อฟ. 2:4-7) พระเจว้าทรงยกโทษและชด่วยคนบาปทมัตั้งหลาย
ใหว้รอด-แตด่เพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์เทด่านมัตั้น (อฟ. 4:32 วรรคทว้าย)

ขว้อ 8: “ซนนึ่งไมด่มบีผผว้ใดในพวกเจว้านายของโลกนบีตั้ไดว้รผว้จมักพระสตลิปปัญญานมัตั้น เพราะวด่าถว้าพวกเขาไดว้รผว้จมักพระ
สตลิปปัญญานมัตั้นแลว้ว พวกเขากร็คงจะไมด่ตรนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าแหด่งสงด่าราศบีไวว้ทบีนึ่กางเขน”

เหลด่าผผว้ครอบครองในสมมัยของพระเยซผ-คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ตรนงกางเขนพระองคร์จรลิง ๆ-ถผกพผดถนงในทบีนึ่นบีตั้วด่า
เปป็นตมัวแทนของผผว้ครอบครองทรกคนทบีนึ่เปป็นปฏลิปปักษร์ตด่อพระครลิสตร์และขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ พระคสาขว้อนบีตั้นสา
เสนอความตรงขว้ามกมันระหวด่างความอมับอายแหด่งกางเขนนมัตั้นกมับ “สงด่าราศบีอมันยลินึ่งใหญด่ของพระองคร์ผผว้ถผกตรนง
กางเขน”

พระเยซผไมด่ไดว้ทรงยลินดบีกมับกางเขนนมัตั้น...พระองคร์ทรงสผว้ทนกางเขนนมัตั้น โดยทรงเหยบียดหยามความละอาย
ของมมัน (ฮบ. 12:2) เพราะวด่าพระองคร์ทรงเหร็นสงด่าราศบีนมัตั้นทบีนึ่อยผด่อบีกฟาก สตลิปปัญญาของมนรษยร์เหร็นแตด่ความ
อมับอายและความอมัปยศแหด่งกางเขนนมัตั้น แตด่สตลิปปัญญาของพระเจว้ามองเหร็นไกลเกลินกวด่านมัตั้นไปยมังองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าทบีนึ่ทรงไดว้รมับสงด่าราศบีซนนึ่งประทมับนมันึ่ง ณ เบมืตั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้าพระบลิดา ทสาการวลิงวอนเผมืนึ่อเรา จน
กระทมันึ่งวมันหนนนึ่งทบีนึ่พระองคร์จะประทมับบนพระทบีนึ่นมันึ่งหนนนึ่งในกรรงเยรผซาเลร็ม โดยครอบครองเหนมือแผด่นดลินโลกนบีตั้ใน
สมันตลิสรข โดยทรงนสาสงด่าราศบีเหลด่านมัตั้นแหด่งยรคพมันปปีเขว้ามา สตลิปปัญญาของพระเจว้ามองเหร็นไกลเกลินกวด่ากางเขนนมัตั้น
ไปยมังทบีนึ่ ๆ ในทบีนึ่สรดแลว้ว ในนครขาวดรจมรกดานมัตั้นพรว้อมกมับเจว้าสาวทบีนึ่ไรว้ตสาหนลิซนนึ่งถผกจมัดแสดง พระองคร์จะทรง
แสดงออกถนงความบรลิบผรณร์ยลินึ่งนมักแหด่งพระครณของพระองคร์! 

หากไมด่มบีกางเขน กร็ไมด่อาจมบีพระครณไดว้ หากไมด่มบีความอมับอาย กร็ไมด่อาจมบีสงด่าราศบีไดว้ สตลิปปัญญาของโลกนบีตั้



มองเหร็นแตด่เหลด่าคนบาปผผว้โหดรว้ายทบีนึ่ตรนงพระผผว้ชด่วยใหว้รอดทบีนึ่กางเขนทารรณอมันหนนนึ่ง แตด่อบีกฟากของกางเขนนมัตั้นคมือ
มงกรฎและสงด่าราศบี!

สริที่งททที่เปป็นจรริง ความจรริงแทผู้ หรมือขผู้อเทห็จจรริงทบันั้งหลายฝฝ่ายวริญญาณ
ไมน่มททางถทูกคผู้นพบไดผู้โดยสตริปปัญญาแบบมนคุษยธ

ขว้อ 9: “แตด่ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘นมัยนร์ตาไมด่ไดว้เหร็น และหผไมด่ไดว้ยลิน และไมด่เคยไดว้เขว้าไปในใจของ
มนรษยร์ สลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงจมัดเตรบียมไวว้สสาหรมับคนทมัตั้งหลายทบีนึ่รมักพระองคร์’”

“แตด่ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ว…” วลบีนบีตั้อว้างอลิงถนงอลิสยาหร์ 64:4: “เพราะตมัตั้งแตด่เรลินึ่มแรกของโลก มนรษยร์ไมด่เคย
ไดว้ยลิน หรมือรมับรผว้ดว้วยหผ และตาไมด่เคยเหร็น โอ ขว้าแตด่พระเจว้า นอกเหนมือพระองคร์ สลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงเตรบียมไวว้
สสาหรมับผผว้ทบีนึ่รอคอยพระองคร์” พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ประทานการแบด่งแยกตรงนบีตั้ระหวด่างสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกรมับรผว้ดว้วย
ประสาทสมัมผมัสตด่าง ๆ (ดวงตาและหผ) กมับสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกรมับรผว้โดยความเขว้าใจ ดมังนมัตั้นเราจนงพบความสสาคมัญของ 
“ใจ” ในพระคสาขว้อนบีตั้ เหมมือนกมับในมมัทธลิว 13:15 (ในเอเฟซมัส 1:18 เปาโลพผดถนง “ตาแหด่งความเขว้าใจของพวก
(เรา)สวด่างขนตั้น” ซนนึ่งหมายถนงความเขว้าใจแหด่งหมัวใจ)

“...สลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงจมัดเตรบียมไวว้สสาหรมับคนทมัตั้งหลายทบีนึ่รมักพระองคร์” นบีนึ่รวมถนงขว้อดบีตด่าง ๆ 
แหด่งพระครณของพระเจว้า (ซนนึ่งถผกเปปิดเผยผด่านทางการประกาศขด่าวประเสรลิฐและถผกชมืนึ่นชมยลินดบีในชบีวลิตปปัจจรบมันนบีตั้) 
และสลินึ่งเหลด่านมัตั้นเชด่นกมันซนนึ่งจะถผกชมืนึ่นชมยลินดบีหลมังจากนบีตั้เพราะเราไดว้วางใจพระเยซผและรมับพระครณของพระเจว้าแลว้ว
“สลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงจมัดเตรบียมไวว้สสาหรมับคนทมัตั้งหลายทบีนึ่รมักพระองคร์” รวมถนงประโยชนร์สรขทมัตั้งปวงแหด่ง
ความรมักของพระองคร์-ตมัตั้งแตด่การเรลินึ่มตว้นของเวลาไปตลอดชมันึ่วนลิรมันดรร์กาล พระเจว้าทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่ประทานของ
ประทานอมันดบีและสมบผรณร์แบบทรกอยด่าง (ยากอบ 1:17)

“...สสาหรมับคนทมัตั้งหลายทบีนึ่รมักพระองคร์” นบีนึ่กลด่าวถนงความจรลิงเดบียวกมับทบีนึ่ถผกพบในยากอบ 1:12 และ 2:5 
และในโรม 8:28-พระคสาขว้อหนนนึ่งทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทรกคนรมัก คสากรบีกเดบียวกมันถผกใชว้ในแตด่ละขว้อพระคสาและบด่งบอกถนงความ
รมักอมันลนกซนตั้ง ซนนึ่งถผกแสดงออกไมด่เพบียงในความรผว้สนกรมักใครด่เทด่านมัตั้นแตด่ในการกระทสาเชด่นกมัน พระเจว้าไมด่เพบียง
ประกาศความรมักของพระองคร์ทบีนึ่มบีตด่อเราเทด่านมัตั้น พระองคร์ทรงพลิสผจนร์มมันแลว้วโดยการประทานพระบรตรทบีนึ่บมังเกลิด
มาองคร์เดบียวของพระองคร์ แมว้กระทมันึ่งในยามทบีนึ่เราเคยปราศจากกสาลมัง-พวกคนบาป, คนอธรรม, ศมัตรผตด่อพระเจว้า-
พระครลิสตร์ไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อรมับโทษบาปทมัตั้งหลายของเรา! และเมมืนึ่อรมักคนของพระองคร์แลว้ว พระองคร์ไดว้ทรง
รมักพวกเขาจนถนงทบีนึ่สรดปลาย พระเจว้าทรงพลิสผจนร์ความรมักของพระองคร์แลว้วโดยการกระทสา

พระเจผู้าทรงเปปิดเผยสริที่งทบันั้งหลายของพระวริญญาณแกน่ผทูผู้คนททที่อคุทริศตบัว
ขว้อ 10: “แตด่พระเจว้าไดว้ทรงเปปิดเผยสลินึ่งเหลด่านมัตั้นแกด่พวกเราโดยทางพระวลิญญาณของพระองคร์ เพราะวด่า

พระวลิญญาณทรงตรวจคว้นสลินึ่งสารพมัด ใชด่แลว้ว สลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้นของพระเจว้า”
“พระเจว้าไดว้ทรงเปปิดเผยสลินึ่งเหลด่านมัตั้นแกด่พวกเรา” การเนว้นยตั้สาในทบีนึ่นบีตั้อยผด่ตรง “แกด่พวกเรา” ซนนึ่งตรงขว้ามกมับ

“เหลด่าผผว้ครอบครองแหด่งโลกนบีตั้” การเปปิดเผยทบีนึ่มาโดยทางพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์มาสผด่เราทบีนึ่เชมืนึ่อกร็ไมด่อาจบรรลรไดว้โดย
ความคลิดแบบธรรมดา ไมด่วด่าความคลิดแบบมนรษยร์จะเฉลบียวฉลาดแคด่ไหน มบีการศนกษาสผงขนาดไหนหรมือไดว้รมับการ



ฝฝึกฝนมาดบีแคด่ไหน สลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระวลิญญาณกร็ถผกเปปิดเผยผด่านทางพระราชกลิจของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์
เทด่านมัตั้น มมันเปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่มนรษยร์ทบีนึ่ไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่จะเขว้าใจสลินึ่งเหลด่านมัตั้นแหด่งพระวลิญญาณของพระเจว้า ดมังทบีนึ่เรา
จะเรบียนรผว้ตด่อไปในบทนบีตั้

สลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าไมด่ถผกคว้นพบผด่านทางดวงตาและหผเพบียงอยด่างเดบียว และไมด่ใชด่โดยทางสตลิปปัญญา
แบบโลกดว้วย สลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระเจว้ากลายเปป็นของเราเมมืนึ่อเราใชว้ความเชมืนึ่อแบบเดร็กใน “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัส
ดมังนบีตั้” และพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงทสาใหว้ใจของเราเขว้าใจความจรลิงและพระพรนมัตั้นทบีนึ่พระเจว้าเพบียงผผว้เดบียว
สามารถเปปิดเผยแกด่มนรษยร์ไดว้ “เพราะวด่าพระวลิญญาณทรงตรวจคว้นสลินึ่งสารพมัด ใชด่แลว้ว สลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้นของ
พระเจว้า”

ในขว้อพระคสานบีตั้ของเรา เราเหร็นชมัดเจนถนงความเปป็นบรคคลของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เรายมังเหร็นการแบด่ง
แยกชมัดเจนระหวด่างพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กมับพระเจว้าพระบลิดาเชด่นกมัน พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงตรวจคว้นสลินึ่งลตั้สาลนก
เหลด่านมัตั้นของพระเจว้า-ซนนึ่งเราคงพรรณนาวด่าพระองคร์ทรงทสาไมด่ไดว้หากพระองคร์เปป็นบรคคลเดบียวกมันกมับพระบลิดา 
เพราะความรผว้อมันสมบผรณร์แบบของพระองคร์เกบีนึ่ยวกมับพระทมัยของพระเจว้า พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์จนงทรงถผกเปรบียบ
วด่าเปป็นเหมมือนกมับวลิญญาณของมนรษยร์ (ซนนึ่งเปป็นหนนนึ่งในองคร์ประกอบเหลด่านมัตั้นของตมัวตนของมนรษยร์) เปาโลพผดถนง
ฝป่ายหนนนึ่งวด่าเปป็น “วลิญญาณของมนรษยร์ซนนึ่งอยผด่ในตมัวเขา” และอบีกฝป่ายหนนนึ่งเปป็น “พระวลิญญาณซนนึ่งมาจาก (หรมือตาม
ทบีนึ่ภาษากรบีกอด่าน ‘ออกมาจาก’) พระเยโฮวาหร์พระเจว้า” พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงเปป็นผผว้เปปิดเผยความจรลิงฝป่าย
วลิญญาณ พระองคร์ผผว้เดบียวทรงถด่ายทอดความรผว้เกบีนึ่ยวกมับพระเจว้าและเกบีนึ่ยวกมับพระวจนะของพระเจว้าแกด่ผผว้เชมืนึ่อแตด่ละ
คน

“เพราะวด่าพระวลิญญาณทรงตรวจคว้น... สลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้นของพระเจว้า” นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายความวด่าพระ
วลิญญาณทรงสมืบสวนโดยมบีจรดประสงคร์เพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้รมับความรผว้ เพราะวด่าพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงทราบสลินึ่งลตั้สาลนก
เหลด่านมัตั้นของพระเจว้า (ขว้อ 11) พระองคร์ทรงเจาะเขว้าไปในความลนกของสลินึ่งเหลด่านมัตั้น โดยฉายแสงของพระองคร์บน
สลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าและเปปิดเผยสลินึ่งเหลด่านมัตั้นแกด่คนทมัตั้งหลายทบีนึ่พระองคร์ทรงสถลิตอยผด่ภายใน สลินึ่งทบีนึ่ถผกเนว้น
ตรงนบีตั้คมือ การทสางานของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ของพระเจว้าในใจของผผว้เชมืนึ่อ: “และพระองคร์ผผว้ทรงตรวจคว้นใจทมัตั้ง
หลาย กร็ทรงทราบพระดสารลิของพระวลิญญาณ เพราะวด่าพระองคร์ทรงอธลิษฐานขอเพมืนึ่อบรรดาวลิสรทธลิชนตามนตั้สา
พระทมัยของพระเจว้า” (รม. 8:27)

“สลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้นของพระเจว้า” คมือพระดสารลิเหลด่านมัตั้นของพระเจว้า พระประสงคร์ทมัตั้งหลายของพระองคร์ 
และสลินึ่งสารพมัดทบีนึ่เปป็นของสภาพและพระลมักษณะทมัตั้งหลายของพระองคร์: “โอ ความลตั้สาลนกแหด่งความอรดมสมบผรณร์
ของทมัตั้งพระปปัญญาและความรผว้ของพระเจว้านมัตั้นมบีมากสมักเทด่าใด คสาตมัดสลินของพระองคร์นมัตั้นเหลมือทบีนึ่จะหยมันึ่งรผว้ไดว้ และ
ทางทมัตั้งหลายของพระองคร์กร็เหลมือทบีนึ่จะสมืบเสาะไดว้” (รม. 11:33) สลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าสามารถถผกทราบ
ไดว้และถผกรมับไวว้ไดว้โดยผผว้เชมืนึ่อขณะเมมืนึ่อพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงเปปิดเผยสลินึ่งเหลด่านมัตั้นและผผว้เชมืนึ่อรมับสลินึ่งเหลด่านมัตั้นโดย
ความเชมืนึ่อเทด่านมัตั้น

“ดว้วยวด่าคสาพยากรณร์ในอดบีตนมัตั้นไมด่ไดว้มาโดยความประสงคร์ของมนรษยร์ แตด่พวกผผว้บรลิสรทธลิธิ์ของพระเจว้าไดว้
กลด่าวตามทบีนึ่พวกเขาไดว้รมับการดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์” (2 ปต. 1:21)



“แตด่พวกทด่านไดว้รมับการทรงเจลิมจากพระองคร์ผผว้บรลิสรทธลิธิ์แลว้ว และพวกทด่านกร็ทราบทรกสลินึ่ง” (1 ยอหร์น 
2:20) 

“แตด่การเจลิมซนนึ่งพวกทด่านไดว้รมับจากพระองคร์นมัตั้นดสารงอยผด่ในพวกทด่าน และพวกทด่านไมด่จสาเปป็นตว้องใหว้
มนรษยร์คนใดมาสอนพวกทด่าน แตด่เพราะวด่าการเจลิมนมัตั้นเองสอนพวกทด่านใหว้ทราบทรกสลินึ่ง และเปป็นความจรลิง และ
ไมด่ไดว้เปป็นความเทร็จ และตามทบีนึ่การเจลิมนมัตั้นไดว้สอนพวกทด่านมาแลว้วอยด่างไร พวกทด่านกร็จะดสารงอยผด่ในพระองคร์
อยด่างนมัตั้น” (1 ยอหร์น 2:27) ผผว้สอนพระวจนะของพระเจว้าทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรดคมือพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์

ขว้อ 11: “ดว้วยวด่าผผว้ใดเลด่าหยมันึ่งรผว้สลินึ่งตด่าง ๆ ของมนรษยร์นมัตั้นไดว้ เวว้นแตด่จลิตวลิญญาณของมนรษยร์ซนนึ่งอยผด่ในผผว้นมัตั้น
เองฉมันใด สลินึ่งทมัตั้งหลายของพระเจว้ากร็ไมด่มบีผผว้ใดหยมันึ่งรผว้ไดว้ เวว้นแตด่พระวลิญญาณของพระเจว้าฉมันนมัตั้น”

“ดว้วยวด่าผผว้ใดเลด่าหยมันึ่งรผว้สลินึ่งตด่าง ๆ ของมนรษยร์นมัตั้นไดว้…” คสากรลิยากรบีกของ “หยมันึ่งรผว้” คมือ อออบีดา ซนนึ่ง
หมายความวด่า “รมับรผว้จากการเฝฟ้าสมังเกต”

“...เวว้นแตด่จลิตวลิญญาณของมนรษยร์ซนนึ่งอยผด่ในผผว้นมัตั้นเอง” จลิตวลิญญาณในทบีนึ่นบีตั้เปป็นตมัวแทนขององคร์ประกอบนมัตั้น
ในมนรษยร์ซนนึ่งโดยมมันเขารมับรผว้หรมือตรนกตรอง มนรษยร์เปป็นตรบีเอกานรภาพอยด่างหนนนึ่งแนด่นอน-จลิตใจ, วลิญญาณ, และ
รด่างกาย จลิตใจคมือสด่วนนมัตั้นของมนรษยร์ซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ตมัตั้งของอารมณร์-ความรมักหรมือความเกลบียด แลว้วแตด่กรณบี วลิญญาณ
ของมนรษยร์คมือสด่วนนมัตั้นของเขาซนนึ่งใชว้เหตรผล-ความคลิด รด่างกายคมือพลมับพลาทบีนึ่จลิตใจและวลิญญาณอาศมัยอยผด่ภายใน 
ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:23 เปาโลอธลิษฐานวด่า “และขอพระเจว้าแหด่งสมันตลิสรของคร์นมัตั้นทรงตมัตั้งพวกทด่านใหว้เปป็นคน
บรลิสรทธลิธิ์หมดจด และขว้าพเจว้าอธลิษฐานตด่อพระเจว้าใหว้ทรงรมักษาทมัตั้งวลิญญาณ จลิตใจและรด่างกายของพวกทด่านไวว้ใหว้
ไรว้ทบีนึ่ตลิ จนถนงการเสดร็จมาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีตั้ โปรด
ศนกษาคว้นควว้าฮบีบรผ 4:12; 1 โครลินธร์ 15:44; มมัทธลิว 26:38; 11:29; และยอหร์น 12:27

เมมืนึ่อพระเยซผทรงยมืนอยผด่ทบีนึ่อรโมงคร์ฝปังศพของลาซารมัส พระองคร์ทรงครนึ่สาครวญในวลิญญาณของพระองคร์ 
พระองคร์ทรงรว้องไหว้ พระองคร์กสาลมังคลิดรด่วมกมับพบีนึ่นว้องสองนางทบีนึ่ใจสลาย แตด่ในสวนเกทเสมนบี เมมืนึ่อเหงมืนึ่อของ
พระองคร์ถผกเปปฟื้อนดว้วยพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์ พระองคร์ทรงรว้องวด่า “จลิตใจของเราเปป็นทรกขร์โศกยลินึ่งนมัก 
กระทมันึ่งถนงความมรณา!” ในสวนนมัตั้น พระองคร์กสาลมังรมักคนทมัตั้งโลก และกสาลมังชสาระหนบีตั้บาปแสนเลวรว้ายนมัตั้นเพราะ
ความรมักนมัตั้น

“สลินึ่งทมัตั้งหลายของพระเจว้ากร็ไมด่มบีผผว้ใดหยมันึ่งรผว้ไดว้ เวว้นแตด่พระวลิญญาณของพระเจว้าฉมันนมัตั้น” คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น
“หยมันึ่งรผว้” ในสด่วนนบีตั้ของพระคสาขว้อนบีตั้คมือ กลิโนสโค และสมืนึ่อถนง “แยกแยะ” คสานบีตั้ถผกวางใหว้ตรงขว้ามกมับ อออบีดา ซนนึ่งถผก
ใชว้ในสด่วนกด่อนหนว้าของพระคสาขว้อนบีตั้ในการกลด่าวถนงวลิญญาณของมนรษยร์ The Dictionary of New Testament 
Words ใหว้คสาอธลิบายทบีนึ่ชวนกระจด่างนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับสองคสานบีตั้ ซนนึ่งถผกแปลเปป็น “หยมันึ่งรผว้” ทมัตั้งคผด่: “ความแตกตด่างกร็คมือวด่า 
อออบีดา หมายถนง ‘ความรผว้เกบีนึ่ยวกมับขว้อเทร็จจรลิงตด่าง ๆ และความคลิดตด่าง ๆ ในตมัวพวกมมันเอง’ ขณะทบีนึ่กลิโนสโค บด่ง
บอกถนงความเขว้าใจเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งเหลด่านบีตั้ในความสมัมพมันธร์ตด่าง ๆ ของพวกมมัน”-นมันึ่นคมือ มนรษยร์ธรรมดา ในความคลิด
ธรรมดาของตน ไมด่สามารถทราบสลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าไดว้

ความสามารถนมัตั้นทบีนึ่จะเขว้าใจขด่าวประเสรลิฐมากพอทบีนึ่จะใชว้ความเชมืนึ่อไปสผด่ความรอดเปป็นของประทานอยด่าง
หนนนึ่งจากพระเจว้า และถผกรวมเขว้าไวว้ในพระครณ เพราะพระครณของพระเจว้า พระเยซผจนงทรงไดว้รมับอนรญาตใหว้ชลิม



ความตายเพมืนึ่อมนรษยร์ทรกคน-และในการสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์
ทรงถผกทสาใหว้เปป็นสลินึ่งเหลด่านบีตั้แกด่เรา-ประการแรกคมือ สตลิปปัญญา; จากนมัตั้นคมือ ความชอบธรรม; ประการทบีนึ่สามคมือ 
การแยกตมัตั้งไวว้; และการไถด่ถอน มนรษยร์ธรรมดาไมด่สามารถรผว้จมักพระเจว้าไดว้ใน ผด่านทาง หรมือโดยสตลิปปัญญาหรมือ
ความสามารถตามธรรมชาตลิของเขาเอง มนรษยร์ธรรมดา โดยทางปปัญญา ความสามารถ และอสานาจของเขาเอง 
ไมด่สามารถชด่วยตมัวเขาเองใหว้รอดไดว้ เหมมือนกมับทบีนึ่เสมือดาวไมด่สามารถเปลบีนึ่ยนจรดของมมันไดว้หรมือคนเอธลิโอเปปียไมด่
สามารถเปลบีนึ่ยนสบีผลิวของตนไดว้! ความรอดเปป็นมาจากภายนอก มมันเปป็นของประทานของพระเจว้า และสามารถ
ถผกรมับไวว้ไดว้หลมังจากทบีนึ่มนรษยร์ธรรมดาไดว้ยลินพระวจนะแลว้วเทด่านมัตั้นซนนึ่งนสาความเชมืนึ่อทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดมาใหว้ และความ
เชมืนึ่อทบีนึ่ถผกใชว้ในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผกร็นสามนรษยร์ธรรมดาใหว้เขว้ามาอยผด่ในตสาแหนด่งทบีนึ่จะถผกใหว้บมังเกลิด
เขว้าสผด่ครอบครมัวของพระเจว้าไดว้โดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ (ยอหร์น 3:5,7) 

เราหมายเหตรไปแลว้ววด่าในขว้อ 10 และ 11 ความเปป็นบรคคลของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ถผกนสาเสนอ โดย
แยกแยะพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์จากพระบลิดา ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าพระวลิญญาณทรงตรวจคว้นสลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้นของ
พระเจว้ากร็รมับรองวด่าพระองคร์ไมด่ใชด่บรคคลเดบียวกมันกมับพระบลิดา แตด่วด่าพระองคร์ทรงเปป็นพระภาคทบีนึ่สามของตรบีเอกา
นรภาพ พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงมบีความรผว้อมันสมบผรณร์แบบเกบีนึ่ยวกมับพระทมัยของพระเจว้า

ขว้อ 12: “บมัดนบีตั้ พวกเราไดว้รมับแลว้ว ไมด่ใชด่วลิญญาณของโลก แตด่เปป็นพระวลิญญาณซนนึ่งมาจากพระเจว้า เพมืนึ่อ
พวกเราจะไดว้ทราบสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่พระเจว้าไดว้โปรดประทานโดยไมด่คลิดคด่าแกด่พวกเรา”

“วลิญญาณของโลก” พผดถนงวลิญญาณทบีนึ่ครอบงสานมัตั้นซนนึ่งทสางานอยผด่ในคนทบีนึ่ไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่ ผผว้ซนนึ่งเหลินหด่าง
จากพระเจว้า และ “พระวลิญญาณซนนึ่งมาจากพระเจว้า” ชบีตั้ไปยมังพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทบีนึ่ถผกประทานใหว้แกด่เราเปป็น
ของขวมัญ และทรงเขว้ามาสถลิตภายในเราทมันทบีทบีนึ่เราเชมืนึ่อ “ถว้าผผว้ใดไมด่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผผว้นมัตั้นกร็ไมด่เปป็น
ของพระองคร์” (รม. 8:9) “...ยกเวว้นผผว้หนนนึ่งผผว้ใดไดว้บมังเกลิดจากนตั้สาและจากพระวลิญญาณ ผผว้นมัตั้นไมด่สามารถเขว้าใน
อาณาจมักรของพระเจว้าไดว้” (ยอหร์น 3:5) “สลินึ่งซนนึ่งบมังเกลิดจากเนมืตั้อหนมังกร็เปป็นเนมืตั้อหนมัง และสลินึ่งซนนึ่งบมังเกลิดจากพระ
วลิญญาณกร็เปป็นจลิตวลิญญาณ” (ยอหร์น 3:6)

“พวกเราไดว้รมับแลว้ว” บด่งบอกวด่าเราไดว้รมับพระวลิญญาณเมมืนึ่อเราไดว้กลายเปป็นครลิสเตบียนแลว้ว ความรอดไมด่
มาถนงเรา ณ เวลาหนนนึ่ง และจากนมัตั้นในเวลาตด่อมาพระวลิญญาณจนงทรงเขว้ามาสถลิตอยผด่ภายในเรา เมมืนึ่อคนไมด่เชมืนึ่อรมับ
พระเยซผไวว้ พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กร็เสดร็จเขว้ามาในใจของคนไมด่เชมืนึ่อนมัตั้นทมันทบี

“...เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้ทราบสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่พระเจว้าไดว้โปรดประทานโดยไมด่คลิดคด่าแกด่พวกเรา” คสากรบีก
เดบียวกมันสสาหรมับ “ทราบ” ทบีนึ่ถผกใชว้ในขว้อ 11 ถผกใชว้อบีกครมัตั้งตรงนบีตั้ โดยบด่งบอกถนงการรมับรผว้และการตระหนมัก สลินึ่ง
เหลด่านมัตั้นทบีนึ่ “โปรดประทานโดยไมด่คลิดคด่าแกด่พวกเรา” พผดถนงเวลาเดบียวกมันกมับทบีนึ่ถผกอว้างอลิงถนงในขว้อ 12 เมมืนึ่อ “พวก
เราไดว้รมับ” พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์แลว้ว คสานบีตั้อาจถผกแปลไดว้วด่า “ถผกประทานใหว้อยด่างเปปีปั่ยมพระครณ” โดยบด่งบอกวด่า
เราไดว้รมับการไถด่ ความชอบธรรม พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เพราะพระครณของพระเจว้าโดยความโปรดปรานของ
พระเจว้าทบีนึ่เราไมด่คผด่ควร

“...สลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่พระเจว้าไดว้โปรดประทานโดยไมด่คลิดคด่าแกด่พวกเรา” ถผกเพลลิดเพลลินในชบีวลิตนบีตั้อยด่างแนด่นอน
แตด่พวกมมันเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ดสารงอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์เชด่นกมัน และเราจะเขว้าใจความบรลิบผรณร์ของพวกมมันอยด่างเตร็มเปปีปั่ยมมากขนตั้น



เมมืนึ่อเราเหร็นพระเยซผหนว้าตด่อหนว้า อยด่างไรกร็ตาม เราปลว้นสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของเราไปจากตมัวเราเองถว้า
เราไมด่เสาะหาทบีนึ่จะเขว้าใจทรกสลินึ่งทบีนึ่เราเขว้าใจไดว้เกบีนึ่ยวกมับ “สลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่พระเจว้าไดว้โปรดประทานโดยไมด่คลิดคด่าแกด่พวก
เรา” ขณะทบีนึ่เราอยผด่บนโลกนบีตั้ในเรมือนกายทบีนึ่เปป็นดลินของเรา ถนงแมว้วด่าเราจะไมด่มบีวมันเขว้าใจอยด่างถด่องแทว้จนกวด่าเรา
เหร็นพระองคร์และเปป็นเหมมือนพระองคร์กร็ตาม

การอรทลิศตมัวอยด่างเตร็มทบีนึ่ตด่อพระเจว้าและการมบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณคมือ การดสาเนลินชบีวลิตทบีนึ่อยผด่ใกลว้เมมืองบรม
สรขเกษมแลว้ว ผผว้เชมืนึ่อนว้อยคนจรลิง ๆ เพลลิดเพลลินกมับสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของตนเพราะวด่าพวกเขาไมด่ยอม
จสานนอยด่างเตร็มทบีนึ่ตด่อพระวลิญญาณ พระวลิญญาณของพระเจว้าทรงชมักนสาเรามาถนงพระเจว้า ทรงฟฟ้องใจเราเรมืนึ่องบาป
“ทรงใหว้บมังเกลิด” เราเขว้าสผด่ครอบครมัวแหด่งสวรรคร์  ทรงสถลิตภายในเรา ทรงนสาพาเรา-และเมมืนึ่อเราอนรญาตพระองคร์
พระองคร์กร็ทรงเตลิมเตร็มเรา (อฟ. 5:18) ขอบครณพระเจว้าสสาหรมับพระภาคทบีนึ่สามของตรบีเอกานรภาพ!

สริที่งทบันั้งหลายททที่ถทูกเปปิดเผยถทูกสอนในถผู้อยคนา
ททที่พระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ประทาน

ขว้อ 13: “ซนนึ่งสลินึ่งเหลด่านมัตั้นพวกเรากร็กลด่าวเชด่นกมัน ไมด่ใชด่ดว้วยบรรดาถว้อยคสาซนนึ่งปปัญญาของมนรษยร์สมันึ่งสอน แตด่
ซนนึ่งพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงสมันึ่งสอน โดยเปรบียบเทบียบสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่อยผด่ฝป่ายจลิตวลิญญาณกมับเรมืนึ่องฝป่ายจลิตวลิญญาณ”

“ซนนึ่งสลินึ่งเหลด่านมัตั้นพวกเรากร็กลด่าวเชด่นกมัน…” สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวแกด่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์กร็คมือวด่า
พระเจว้าไดว้ประทานแกด่เหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระองคร์ งานรมับใชว้แหด่งการบอกเลด่าความจรลิงเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่
พระเจว้าไดว้ประทานใหว้โดยไมด่คลิดคด่าแตด่ซนนึ่งถผกรมับไดว้กร็ตด่อเมมืนึ่อพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงฟฟ้องใจ ทรงชมักนสา และทรง
ใหว้ความสวด่างเทด่านมัตั้น สลินึ่งเหลด่านมัตั้นไมด่ถผกรมับไวว้หรมือถผกสอนโดยปปัญญาของมนรษยร์ พวกมมันไมด่ถผกพบหรมือถผกรผว้จมักโดย
การคว้นหา พวกมมันเปป็นของเรากร็ตด่อเมมืนึ่อพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงตรวจคว้นสลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าและทรง
เปปิดเผยพวกมมันแกด่เราขณะทบีนึ่เรายอมจสานนตด่อพระองคร์เทด่านมัตั้น!

เปาโลกลด่าววด่า “...พวกเรากร็กลด่าว” ชบีตั้ไปยมังนมักเทศนร์ทรกคนทบีนึ่ถผกเรบียกและถผกเจลิมตมัตั้งโดยพระเจว้าเพมืนึ่อ
ประกาศขด่าวประเสรลิฐ-และมบีขด่าวประเสรลิฐเดบียวเทด่านมัตั้น: ทบีนึ่เหลมือทมัตั้งหมดเปป็นของปลอม!

“...ไมด่ใชด่ดว้วยบรรดาถว้อยคสาซนนึ่งปปัญญาของมนรษยร์สมันึ่งสอน…” -หรมือถผกสอนโดยปปัญญาของมนรษยร์ เปาโล
ไมด่ใชด่คนธรรมดา แมว้กระทมันึ่งกด่อนทบีนึ่เขากลมับใจรมับเชมืนึ่อบนถนนไปเมมืองดามมัสกมัส เขาไดว้นมันึ่งอยผด่แทบเทว้าของกามาลลิ
เอล เขาเปป็นฟารลิสบีแหด่งพวกฟารลิสบี-แตด่เขาอยากใหว้เปป็นทบีนึ่เขว้าใจชมัดเจนวด่าแมว้เขามบีความสามารถและการฝฝึกฝน
มากมายขนาดไหน เขากร็กสาลมังสอน-ไมด่ใชด่โดยปปัญญาของมนรษยร์ แตด่ในถว้อยคสาทบีนึ่ถผกสอนโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์
ของพระเจว้า ในบททบีนึ่ 13 ของการศนกษาคว้นควว้าของเรา เปาโลนสาเสนอชมัดเจนขว้อเทร็จจรลิงของพระเจว้าทบีนึ่วด่าความ
สามารถทมัตั้งหมดของมนรษยร์ลว้วนสผญเปลด่าและไรว้สาระหากปราศจากพระเจว้าพระบลิดา พระเจว้าพระบรตร และ
พระเจว้าพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์

“...โดยเปรบียบเทบียบสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่อยผด่ฝป่ายจลิตวลิญญาณกมับเรมืนึ่องฝป่ายจลิตวลิญญาณ” อรรถาธลิบายพระคมัมภบีรร์
ทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรดคมือพระคมัมภบีรร์เอง-หนมังสมือเลด่มหนนนึ่ง (เอกพจนร์) ซนนึ่งประกอบดว้วยหนมังสมือหกสลิบหกเลด่ม (พหผพจนร์) และ
แตด่ละเลด่มจสาเปป็นหากเราอยากเขว้าใจแผนการของพระเจว้าตมัตั้งแตด่ตว้นจนจบ ไมด่มบีพระคสาสมักขว้อในพระคมัมภบีรร์ทมัตั้งเลด่ม



ทบีนึ่พระคสาอบีกขว้อทบีนึ่ไหนสมักแหด่งในพระคมัมภบีรร์จะชด่วยใหว้ความกระจด่างเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งซนนึ่งดผเหมมือนเขว้าใจยากไมด่ไดว้ วลิธบีทบีนึ่ดบี
ทบีนึ่สรดทบีนึ่จะเขว้าใจพระคมัมภบีรร์คมือ การเปรบียบเทบียบขว้อพระคสากมับขว้อพระคสา สลินึ่งตด่างๆฝป่ายวลิญญาณกมับฝป่ายวลิญญาณ 
เราไมด่ควรยกขว้อพระคมัมภบีรร์นอกบรลิบทของมมันและใชว้มมันเพมืนึ่อพลิสผจนร์ประเดร็นประจสานลิกายหรมือทางศาสนา เราไมด่
ควรเพลินึ่มสลินึ่งทบีนึ่เราคลิดเขว้ากมับขว้อพระคมัมภบีรร์ และเราไมด่ควรตมัดออกไปจากมมันเพมืนึ่อทสาใหว้มมันกลด่าวสลินึ่งทบีนึ่เราอยากใหว้มมัน
กลด่าว เราควรศนกษาคว้นควว้าและแยกแยะพระวจนะแหด่งความจรลิงอยด่างถผกตว้องตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงนสา
เรา ถว้าเราจะทสาเชด่นนบีตั้ เรากร็จะรมักษาตมัวใหว้พว้นจากความยรด่งยากและความเขว้าใจผลิดมากมายในการสมันึ่งสอนและ
การเทศนาของเรา

ถว้ามารรว้ายไมด่สามารถทสาใหว้ผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งเปป็นพวกเสรบีนลิยมไดว้ มมันกร็จะผลมักไสผผว้รมับใชว้คนนมัตั้นใหว้ปกปฟ้อง
เรมืนึ่องทางศาสนาหรมือขมับไลด่เขาไปสผด่การปกปฟ้องนลิกาย และถว้ามมันสามารถทสาใหว้นมักเทศนร์คนใดเรลินึ่มสาละวนอยผด่กมับ
เรมืนึ่องทางศาสนาไดว้ มมันกร็มบีความสรขแลว้ว เพราะวด่างานรมับใชว้ของนมักเทศนร์คนนมัตั้นกร็ถผกทสาใหว้ไมด่สมัมฤทธลิธิ์ผลแลว้ว

เปาโลกลด่าวแกด่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในกรรงโรมวด่า “ขอใหว้พระเจว้าสมัตยร์จรลิง แตด่มนรษยร์ทรกคนเปป็นผผว้มรสาเถลิด”ถว้า
เรายอมใหว้พระวจนะของพระเจว้าตรมัส ถว้าเราจะเทศนาวด่า “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัสดมังนบีตั้” เรากร็จะประกาศ
ขด่าวสารทบีนึ่จะนสาผผว้คนมาถนงพระครลิสตร์ แตด่ถว้าเราโตว้เถบียงประเดร็นตด่าง ๆ แทนทบีนึ่จะประกาศขด่าวประเสรลิฐ เรากร็จะ
ทสาใหว้มารรว้ายพอใจ ไมด่ใชด่พระเยซผเจว้า

บรรดานลิกาย ศาสนา และนมักเทศนร์ทมัตั้งหลายทสาดบีมากในการทสาใหว้ผผว้คนสมับสน พระเจว้าไมด่ทรงเปป็นผผว้กด่อ
ใหว้เกลิดความสมับสน และพระวจนะของพระเจว้าไมด่ไดว้กด่อใหว้เกลิดคสาถามตด่าง ๆ ทางศาสนา พระคมัมภบีรร์เปป็นพระ
วจนะของพระเจว้า โดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงบอกเหลด่าผผว้บรลิสรทธลิธิ์สมมัยโบราณใหว้เขบียน และพระวลิญญาณ
บรลิสรทธลิธิ์ทรงเปป็นผผว้สอนพระวจนะทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรด ถว้าเราจะยอมจสานนตด่อพระองคร์และศนกษาคว้นควว้าในพระวลิญญาณ โดย
เปรบียบเทบียบสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่อยผด่ฝป่ายวลิญญาณกมับฝป่ายวลิญญาณ-ไมด่ใชด่ฝป่ายวลิญญาณกมับฝป่ายเนมืตั้อหนมังหรมือฝป่ายวลิญญาณ
กมับปปัญญาของมนรษยร์-เรากร็จะสามารถชด่วยเหลมือชายและหญลิงทมัตั้งหลายใหว้พบพระเยซผในฐานะพระผผว้ชด่วยใหว้รอด
ไดว้และกลายเปป็นผผว้ทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณเมมืนึ่อพวกเขารมับประทานนตั้สานมและอาหารแขร็งแหด่งพระวจนะ การ
เรบียนรผว้ ทมักษะ และปปัญญาแบบมนรษยร์ใชว้ไมด่ไดว้และไรว้ผลอยด่างสลิตั้นเชลิงในการนสาเสนอความจรลิงของพระเจว้าตามทบีนึ่
ถผกบมันทนกไวว้ในพระวจนะบรลิสรทธลิธิ์ของพระเจว้า เราตว้องกมันปปัญญาและทมักษะของมนรษยร์ออกไปจากการเทศนาของ
เรา

สริที่งทบันั้งหลายททที่ถทูกเปปิดเผยถทูกสบังเกตโดยจริตวริญญาณ
ขว้อ 14: “แตด่มนรษยร์ธรรมดาไมด่รมับเอาสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจว้า เพราะสลินึ่งเหลด่า

นมัตั้นเปป็นความโงด่เขลาสสาหรมับเขา และเขาไมด่สามารถทราบสลินึ่งเหลด่านมัตั้นไดว้ เพราะวด่าสลินึ่งเหลด่านมัตั้นตว้องสมังเกตโดยจลิต
วลิญญาณ”

มนรษยร์ธรรมดา (ทบีนึ่ยมังไมด่ถผกสรว้างใหมด่) ยด่อมปฏลิเสธสลินึ่งเหลด่านมัตั้นแหด่งพระวลิญญาณของพระเจว้า-ประการ
แรก เพราะวด่าสลินึ่งเหลด่านมัตั้นเปป็นสลินึ่งทบีนึ่เขาเขว้าใจไมด่ไดว้ เขาใชว้เหตรผลอธลิบายพวกมมันไมด่ไดว้โดยอาศมัยความสามารถของ
ตมัวเอง และประการทบีนึ่สอง สลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าไมด่ถผกปากและไมด่นด่าดนงดผดสสาหรมับมนรษยร์ธรรมดาเพราะ
สมันดานของเขาอยากกลินสลินึ่งเหลด่านมัตั้นของโลก ดมังนมัตั้นมนรษยร์ธรรมดาจนงไมด่สามารถรมับสลินึ่งเหลด่านมัตั้นแหด่งพระวลิญญาณ



ของพระเจว้าไดว้
มมันเปป็นไปไมด่ไดว้จรลิง ๆ ทบีนึ่มนรษยร์คนใดจะเขว้าใจสลินึ่งใดเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งฝป่ายวลิญญาณเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าไดว้

จนกวด่าเขาถผกใหว้บมังเกลิดโดยพระวลิญญาณ เพมืนึ่อทบีนึ่จะบมังเกลิดใหมด่ ทมัตั้งหมดทบีนึ่คนไมด่เชมืนึ่อตว้องทราบกร็คมือวด่า พระครลิสตร์
ไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อคนบาปทมัตั้งหลาย “ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์” วด่าพระองคร์ทรงถผกฝปังและทรงเปป็นขนตั้นอบีก
ในวมันทบีนึ่สาม “ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์” และวด่าพระองคร์ทรงถผกพบเหร็นโดยผผว้คน พระองคร์ทรงลอยขนตั้นกลมับไป
สผด่สวรรคร์ และบมัดนบีตั้ประทมับอยผด่ ณ เบมืตั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้าพระบลิดาเพมืนึ่อทสาการวลิงวอนเผมืนึ่อเรา ทมัตั้งหมดทบีนึ่คน
บาปจสาเปป็นตว้องรผว้และทสาเพมืนึ่อทบีนึ่จะรมับความรอดคมือ การรผว้วด่าพระครลิสตร์ไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อคนบาปทมัตั้งหลาย 
และเชมืนึ่อจากใจวด่าพระเจว้าทรงทสาใหว้พระองคร์เปป็นขนตั้นจากพวกคนตายแลว้ว: “คมือวด่าถว้าทด่านจะยอมรมับพระเยซผเจว้า
ดว้วยปากของทด่าน และจะเชมืนึ่อในใจของทด่านวด่าพระเจว้าไดว้ทรงชรบพระองคร์ใหว้เปป็นขนตั้นมาจากความตาย ทด่านจะ
รอด” (รม. 10:9) 

“...เพราะสลินึ่งเหลด่านมัตั้นเปป็นความโงด่เขลาสสาหรมับเขา และเขาไมด่สามารถทราบสลินึ่งเหลด่านมัตั้นไดว้ เพราะวด่าสลินึ่ง
เหลด่านมัตั้นตว้องสมังเกตโดยจลิตวลิญญาณ” คนทบีนึ่ยมังไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่ไมด่สามารถ “ทสาความรผว้จมัก” สลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระ
วลิญญาณของพระเจว้าไดว้จากการศนกษาคว้นควว้าพระวจนะโดยมบีจรดประสงคร์เพมืนึ่อการโตว้แยว้งเทด่านมัตั้น ผผว้ทบีนึ่ไมด่ถผกสรว้าง
ใหมด่ไมด่สามารถสมังเกตสลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าไดว้ แมว้วด่าเขาจะคว้นดผและศนกษาคว้นควว้ามากขนาดไหน วลิญญาณ
ของเขากร็จะไมด่ยอมใหว้จลิตใจสรว้างความคลิดเหร็นของพระเจว้าทบีนึ่จะทสาใหว้มนรษยร์ธรรมดาแสวงหาพระเจว้า กด่อนทบีนึ่
วลิญญาณทบีนึ่ไมด่ถผกสรว้างใหมด่จะแสวงหาพระเจว้า เขาตว้องไดว้ยลินพระวจนะของพระเจว้าดว้วยความคลิดทบีนึ่เปปิดรมับและใจ
ทบีนึ่เปปิดรมับและยอมใหว้พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ฟฟ้องใจเขาเรมืนึ่องบาปและชมักนสาเขามาถนงพระเจว้า

ในยอหร์น 6:44 พระเยซผตรมัสวด่า “ไมด่มบีผผว้ใดสามารถมาถนงเราไดว้ ยกเวว้นพระบลิดาผผว้ซนนึ่งทรงสด่งเรามาแลว้วนมัตั้น
จะทรงชมักนสาเขามา และเราจะใหว้ผผว้นมัตั้นเปป็นขนตั้นมาในวมันสรดทว้าย”

มมันเปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่คนทบีนึ่ไมด่ถผกสรว้างใหมด่จะสรว้างความเหร็นทบีนึ่ถผกตว้องเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งทมัตั้งหลายฝป่ายวลิญญาณไดว้
โดยปราศจากความสามารถฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่พระเจว้าทรงถด่ายทอดใหว้ซนนึ่งมบีแตด่พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เทด่านมัตั้นทบีนึ่
สามารถประทานใหว้เปป็นคสาตอบตด่อความเชมืนึ่อ หรมือเปป็นผลลมัพธร์ของความเชมืนึ่อ การรมับรผว้ของมนรษยร์ธรรมดาไมด่
สามารถไปไกลเกลินกวด่าขอบเขตของเชาวนร์ปปัญญาไดว้ และเราจะไมด่มบีทางรผว้จมักพระเจว้าผด่านทางเชาวนร์ปปัญญาไดว้ 
เรารผว้จมักพระเจว้าผด่านทางใจ ไมด่ใชด่ผด่านทางความคลิด

ขว้อ 15: “แตด่ผผว้ทบีนึ่อยผด่ฝป่ายจลิตวลิญญาณชบีตั้ขาดสลินึ่งสารพมัดไดว้ แตด่ตมัวเขาเองไมด่ถผกชบีตั้ขาดโดยมนรษยร์คนใดเลย”
“ผผว้ทบีนึ่อยผด่ฝป่ายจลิตวลิญญาณ” ชบีตั้ไปยมังมนรษยร์ทบีนึ่ถผกใหว้บมังเกลิดโดยพระวลิญญาณแลว้ว เขาถมือครองสภาพของ

พระเจว้า เขาถผกสถลิตภายในและถผกใหว้พลมังโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงเปป็นองคร์ประกอบทบีนึ่
ครอบงสาในตมัวตนของเขา ดว้วยเหตรนบีตั้ เพราะองคร์ประกอบทบีนึ่ครอบงสานบีตั้แหด่งตมัวตนของเขาเปป็นฝป่ายวลิญญาณ การ
รมับรผว้ฝป่ายวลิญญาณของเขาจนงทสาใหว้เขาสามารถตรวจสอบสลินึ่งสารพมัดในสมัดสด่วนเชลิงสมัมพมันธร์ของพวกมมันไดว้-นมันึ่นคมือ 
สลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกเปปิดเผยโดยพระเจว้าขณะทบีนึ่เขาศนกษาคว้นควว้าพระวจนะและยอมจสานนตด่อพระวลิญญาณ และสลินึ่ง
ทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นแบบมนรษยร์และธรรมดา

เมมืนึ่อผผว้ใดบมังเกลิดใหมด่ เขากร็ถมือครองสภาพสองแบบ-เนมืตั้อหนมังและวลิญญาณ-และทมัตั้งสองนบีตั้อยผด่ตรงขว้ามกมัน



และกมัน มบีแตด่มนรษยร์ฝป่ายวลิญญาณเทด่านมัตั้นทบีนึ่สามารถตรวจสอบและฝปัดรด่อนสลินึ่งทมัตั้งหลายตามความเปป็นจรลิงของพวก
มมันเพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะยอมรมับสลินึ่งทบีนึ่ดบีและชมังสลินึ่งทบีนึ่ชมันึ่ว บรคคลเชด่นนมัตั้นไมด่สามารถถผกตรวจสอบและตมัดสลินโดยพวกคนไมด่เชมืนึ่อ
ไดว้ ผผว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว ถผกลว้างชสาระโดยพระโลหลิต ถผกสถลิตอยผด่ภายในโดยพระวลิญญาณเปป็นปรลิศนาแกด่พวกคนไมด่
เชมืนึ่อ พวกเขาไมด่สามารถเขว้าใจการกระทสา เหตรจผงใจ หรมือจรดประสงคร์ในชบีวลิตของเขาไดว้

นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายความวด่าผผว้เชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วไมด่ถผกวลิพากษร์วลิจารณร์เลย-ไมด่ใชด่เลยครมับ! มมันเปป็นไปไดว้
อยด่างยลินึ่งทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อจะเรลินึ่มอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง ดมังทบีนึ่เราจะเหร็นตด่อไปในการศนกษาคว้นควว้าของเรา (1 คร. 3:1) มบีผผว้เชมืนึ่อบาง
คนทบีนึ่แมว้บมังเกลิดใหมด่แลว้ว แตด่กร็ไมด่เตลิบโต พวกเขาไมด่ออกผล และพวกเขาเรลินึ่มกลายเปป็นคนแคระฝป่ายวลิญญาณเมมืนึ่อ
ความปรารถนาของพระเจว้าสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อทรกคนกร็คมือ ทบีนึ่พวกเขาจะกลายเปป็นยมักษร์ใหญด่ฝป่ายวลิญญาณ โตเตร็มทบีนึ่และ
เขว้มแขร็งในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า-ทหารทบีนึ่ดบีแหด่งกางเขนนมัตั้น

ยอหร์นถามวด่า “ผผว้ใดเลด่ามบีชมัยตด่อโลก นอกจากผผว้ทบีนึ่เชมืนึ่อวด่าพระเยซผทรงเปป็นพระบรตรของพระเจว้า?” จาก
นมัตั้นเขาสอนเราวด่าเรามบีชมัยโดยความเชมืนึ่อ และเมมืนึ่อเราใชว้ความเชมืนึ่อในพระครณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า พระเจว้ากร็
ทรงใสด่พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไวว้ภายในเรา และพระองคร์ทรงนสาเราในวลิถบีทมัตั้งหลายแหด่งความชอบธรรม คนทมัตั้ง
หลายทบีนึ่ถผกนสาโดยพระวลิญญาณของพระเจว้า พวกเขากร็เปป็นลผก ๆ ของพระเจว้า ดมังนมัตั้นผผว้ทบีนึ่อยผด่ฝป่ายวลิญญาณจนงตมัดสลิน
สลินึ่งสารพมัด โดยรมับสลินึ่งซนนึ่งจะเปป็นประโยชนร์ไวว้ และปฏลิเสธสลินึ่งซนนึ่งจะรมืตั้อทสาลายมนรษยร์ฝป่ายวลิญญาณ และเฉพาะผผว้เชมืนึ่อ
ทมัตั้งหลายทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณเทด่านมัตั้นสามารถตมัดสลินสลินึ่งสารพมัดไดว้ เพราะวด่าผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง 
(เพราะความอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมังของเขา) จะมองไมด่เหร็นสลินึ่งผลิดเลยในหลายสลินึ่ง แตด่เมมืนึ่อพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรง
ควบครมจลิตใจเชด่นเดบียวกมับอวมัยวะทมัตั้งหลายของรด่างกาย เมมืนึ่อนมัตั้นคสาตมัดสลินทบีนึ่ถผกประกาศแกด่สลินึ่งเหลด่านมัตั้นของโลกกร็จะ
แตกตด่างไปอยด่างสลิตั้นเชลิง เพราะวด่ามมันจะอยผด่ในความสวด่างแหด่งความจรลิงทบีนึ่ถผกเปปิดเผยของพระเจว้าตามทบีนึ่พระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงเปปิดเผยสลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าแกด่เราและวด่าเราควรดสาเนลินชบีวลิต และเดลิน และกระทสา
อยด่างไร-ตด่อหนว้าครลิสตจมักรและชาวโลก

ขว้อ 16: “เพราะวด่า ‘ผผว้ใดเลด่าไดว้รผว้จมักพระทมัยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เพมืนึ่อผผว้นมัตั้นจะสอนพระองคร์ไดว้’ แตด่
พวกเรากร็มบีพระทมัยของพระครลิสตร์”

ตรงนบีตั้เรามบีคสาพผดทบีนึ่ถผกยกมาจากอลิสยาหร์ 40:13: “ผผว้ใดไดว้นสาทางพระวลิญญาณของพระเยโฮวาหร์ หรมือ
โดยเปป็นทบีนึ่ปรนกษาของพระองคร์ไดว้สมันึ่งสอนพระองคร์” เราพบบางสด่วนของขว้อพระคสาเดบียวกมันนบีตั้ในโรม 11:34:
 “เพราะวด่า ‘ผผว้ใดเลด่ารผว้จมักพระทมัยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า หรมือผผว้ใดเลด่าเปป็นทบีนึ่ปรนกษาของพระองคร์”

ในขว้อพระคสาทบีนึ่ยกมาจากหนมังสมือโรม เปาโลกสาลมังยกขว้อสนมับสนรนเกบีนึ่ยวกมับลมักษณะเฉพาะตมัวทบีนึ่ไมด่อาจ
หยมันึ่งถนงไดว้แหด่งสตลิปปัญญา ความรผว้ และขว้อตมัดสลินตด่าง ๆ ของพระเจว้า-ทางทมัตั้งหลายของพระเจว้าเมมืนึ่อพลิจารณา
ลมักษณะเฉพาะและผลกระทบตด่าง ๆ ของขด่าวประเสรลิฐ พรว้อมกมับความไรว้ผลและความสลิตั้นหวมังแบบสลิตั้นเชลิงแหด่ง
ครณความดบี ความสามารถ หรมือความอรตสาหะของมนรษยร์ ขณะทบีนึ่ในขว้อพระคสาทบีนึ่เราศนกษาอยผด่นบีตั้เรามบีขว้อพระคสาทบีนึ่
ยกมาแบบสมัตั้นกวด่าเพราะวด่าเปาโลกสาลมังแคด่ชบีตั้ใหว้เหร็นถนงความเปลด่าประโยชนร์ของมนรษยร์ธรรมดาทบีนึ่ไมด่ไดว้ถผกสรว้าง
ใหมด่ ซนนึ่งถผกเปรบียบวด่าอยผด่ตรงขว้ามกมับการแยกแยะทบีนึ่ถผกถด่ายทอดโดยพระวลิญญาณของพระเจว้าแกด่มนรษยร์ฝป่าย
วลิญญาณ ความคลิดเปป็น “ทบีนึ่ตมัตั้งของความมบีสตลิตรนกตรองอมันประกอบดว้วยสด่วนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็นการรมับรผว้ ความเขว้าใจ 



และการตมัดสลิน” ความคลิดของพระเยซผครลิสตร์เจว้าตว้องถผกรมับรผว้ถว้าเราอยากเขว้าใจทางทมัตั้งหลายของพระองคร์ มมันเปป็น
ไปไมด่ไดว้อยด่างสลิตั้นเชลิงทบีนึ่มนรษยร์ธรรมดาจะเขว้าใจทางเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าโดยปราศจากการทสางานของพระ
วลิญญาณของพระเจว้า พระองคร์ (พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์) ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่ถด่ายทอดความคลิดของพระครลิสตร์แกด่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่
บมังเกลิดใหมด่แลว้ว ผผว้เชมืนึ่อนมัตั้นถมือครองความคลิดของพระครลิสตร์เพราะการสถลิตอยผด่ภายในของพระครลิสตร์: “...พระ
ครลิสตร์ผผว้ทรงสถลิตอยผด่ในพวกทด่าน อมันเปป็นทบีนึ่หวมังแหด่งสงด่าราศบี” (คส.1:27 วรรคทว้าย)

“เหตรฉะนมัตั้นบมัดนบีตั้จนงไมด่มบีการปรมับโทษแกด่คนทมัตั้งหลายซนนึ่งอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์…” (รม. 8:1)
“เพราะวด่าพวกทด่านไดว้ตายแลว้ว และชบีวลิตของพวกทด่านถผกซด่อนไวว้กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า” (คส. 3:3)
“และทรงใหว้พวกเราเปป็นขนตั้นมาดว้วยกมัน และโปรดใหว้พวกเรานมันึ่งดว้วยกมันในสวรรคสถานในพระเยซผ

ครลิสตร์” (อฟ. 2:6)
“จงใหว้ความคลิดนบีตั้มบีอยผด่ในพวกทด่าน เหมมือนอยด่างทบีนึ่ไดว้มบีอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์เชด่นกมัน” (ฟป. 2:5)
(ตรงนบีตั้เรามบีขว้อพลิสผจนร์เรมืนึ่องความเปป็นพระเจว้าของพระครลิสตร์ เพราะวด่า “พระทมัยของพระครลิสตร์” ถผกใชว้

แบบเทบียบเทด่ากมับ “พระทมัยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า”-และพระทมัยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในภาคพมันธสมัญญาเดลิม
กลด่าวถนงพระทมัยของพระเยโฮวาหร์: “และเพราะวด่าพวกทด่านเปป็นบรตรทมัตั้งหลายแลว้ว พระเจว้าจนงทรงสด่งพระ
วลิญญาณของพระบรตรของพระองคร์เขว้ามาในใจของพวกทด่าน รว้องวด่า “อมับบา” พระบลิดาเจว้าขว้า”- กท. 4:6)

“แตด่พวกทด่านไมด่ไดว้อยผด่ในเนมืตั้อหนมัง แตด่ในพระวลิญญาณ ถว้าหากวด่าพระวลิญญาณของพระเจว้าทรงสถลิตอยผด่
ในพวกทด่าน บมัดนบีตั้ถว้าผผว้ใดไมด่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผผว้นมัตั้นกร็ไมด่เปป็นของพระองคร์” (รม. 8:9)

พระคมัมภบีรร์พผดถนง “พระวลิญญาณของพระเจว้า” และพผดถนง “พระวลิญญาณของพระครลิสตร์” เรมืนึ่องนด่าเศรว้า
แหด่งโมงยามนบีตั้กร็คมือวด่า มบีการใหว้ความสสาคมัญแกด่ความเฉลบียวฉลาดในการรมับใชว้มากกวด่าการสมันึ่งสอนของพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ ผมเชมืนึ่อในการศนกษา ผมเชมืนึ่อวด่าการทรงเรบียกใดจากพระเจว้า-ไมด่วด่ามมันเปป็นการทรงเรบียกใหว้เขว้าสผด่
งานรมับใชว้ เขว้าสผด่งานมลิชชมันึ่น หรมือเขว้าสผด่งานรมับใชว้แบบครลิสเตบียนเตร็มเวลาอมืนึ่นใด-กร็เปป็นการทรงเรบียกใหว้เขว้าสผด่การ
ศนกษาคว้นควว้าและเตรบียมตมัวสสาหรมับงานรมับใชว้นมัตั้น แตด่เราควรยอมจสานนความคลิด จลิตใจ และรด่างกายตด่อพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เพมืนึ่อทบีนึ่จะถผกนสาขณะทบีนึ่เราศนกษาคว้นควว้า การเรบียนรผว้ทบีนึ่สผงกวด่าไมด่ควรถผกยอมใหว้มาทสาลายความนด่า
เชมืนึ่อถมือของพระวจนะของพระเจว้าในแงด่ใดเลย และเมมืนึ่อเกลิดคสาถามในเรมืนึ่องสลิทธลิอสานาจหลมัก พระคมัมภบีรร์ควรเปป็น
หนมังสมือทบีนึ่เราหมันไปพนนึ่งพาเสมอ

วมันนบีตั้เรามบีการเทศนาแบบ “ดผเหมมือนวด่า...ในความคลิดเหร็นอมันถด่อมใจของผม” มากเกลินไป เราตว้องการ
คสาเทศนาทบีนึ่เนว้นขว้อเชมืนึ่อในขด่าวประเสรลิฐมากขนตั้น เมมืนึ่อคนของพระเจว้ากว้าวขนตั้นไปบนธรรมาสนร์ เปปิดพระวจนะของ
พระเจว้า และโดยปราศจากความกลมัว การเหร็นแกด่หนว้าคน หรมือการขออภมัยประกาศวด่า “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัส
ดมังนบีตั้!” ผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าไมด่ควรขนตั้นไปบนธรรมาสนร์จนกวด่าเขาไดว้ศนกษาคว้นควว้าขด่าวสารนมัตั้นอยด่างไมด่รผว้จมัก
เหนร็ดเหนมืนึ่อยทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไดว้ทรงวางบนใจของเขาแลว้ว โดยคว้นดผตามทบีนึ่พระวลิญญาณทรงนสา ใหว้อาหาร
ใจของเขาเองจากสลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าเพมืนึ่อทบีนึ่จะใหว้อาหารคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เขาปรนนลิบมัตลิ เขาตว้องกลินอลินึ่ม
กด่อนทบีนึ่เขาจะสามารถปฟ้อนอาหารผผว้อมืนึ่นไดว้ เขาตว้องถผกนสาพากด่อนทบีนึ่เขาจะสามารถนสาพาผผว้อมืนึ่นไดว้ ขอพระเจว้าทรง
โปรดชด่วยเราทบีนึ่จะกลมับไปสผด่พระวจนะและสผด่การเทศนาทบีนึ่ไดว้รมับฤทธลิธิ์เดชและการดลใจจากพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์!



นมักเทศนร์ของพระเจว้าไมด่จสาเปป็นตว้องขออภมัยแกด่สมาชลิกครลิสตจมักรกลด่จุ่มใดเลยทบีนึ่ตนเทศนาขด่าวสารซนนึ่งถผกสมันึ่ง
โดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เมมืนึ่อนมักเทศนร์คนนมัตั้นศนกษาคว้นควว้าและเตรบียมขด่าวสารนมัตั้นแกด่ครลิสตจมักรของเขา

บทททที่ 3
3:1 และขว้าพเจว้า พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ไมด่อาจจะพผดกมับพวกทด่านเหมมือนพผดกมับผผว้ทบีนึ่อยผด่ฝป่ายจลิตวลิญญาณแลว้วไดว้ แตด่



เหมมือนพผดกมับคนทบีนึ่อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง คมือเหมมือนกมับเปป็นพวกทารกในพระครลิสตร์
3:2 ขว้าพเจว้าไดว้เลบีตั้ยงพวกทด่านดว้วยนตั้สานม และมลิใชด่ดว้วยอาหารแขร็ง เพราะวด่าเมมืนึ่อกด่อนนมัตั้นพวกทด่านยมังไมด่สามารถ
รมับอาหารแขร็งนมัตั้นไดว้ และถนงแมว้เดบีดี๋ยวนบีตั้พวกทด่านกร็ยมังไมด่สามารถ
3:3 ดว้วยวด่าพวกทด่านยมังอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง เพราะวด่าในทด่ามกลางพวกทด่านมบีการอลิจฉากมัน และการโตว้เถบียงกมัน และ
การแตกแยกกมัน พวกทด่านไมด่ไดว้อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง และดสาเนลินเหมมือนมนรษยร์สามมัญดอกหรมือ
3:4 เพราะขณะทบีนึ่คนหนนนึ่งกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าเปป็นของเปาโล” และอบีกคนหนนนึ่งกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าเปป็นของอ
ปอลโล” พวกทด่านมลิไดว้อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมังหรมือ
3:5 ดมังนมัตั้น เปาโลเปป็นผผว้ใด และอปอลโลเปป็นผผว้ใด นอกจากเปป็นพวกผผว้รมับใชว้ซนนึ่งโดยพวกเราพวกทด่านไดว้เชมืนึ่อแลว้ว 
ตามซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้โปรดประทานแกด่ทรกคน
3:6 ขว้าพเจว้าไดว้ปลผก อปอลโลไดว้รดนตั้สา แตด่พระเจว้าทรงทสาใหว้เตลิบโต
3:7 ดมังนมัตั้น คนทบีนึ่ปลผกไมด่สสาคมัญอะไร และคนทบีนึ่รดนตั้สาไมด่สสาคมัญอะไร แตด่พระเจว้าผผว้โปรดใหว้เตลิบโตนมัตั้นตด่างหากทบีนึ่
สสาคมัญ
3:8 บมัดนบีตั้คนทบีนึ่ปลผกและคนทบีนึ่รดนตั้สากร็เปป็นพวกเดบียวกมัน และทรกคนจะไดว้รมับบสาเหนร็จของตนตามการทสางานหนมัก
ของตนเอง
3:9 ดว้วยวด่าพวกเราเปป็นพวกผผว้รด่วมทสาการดว้วยกมันกมับพระเจว้า พวกทด่านเปป็นไรด่นาของพระเจว้า พวกทด่านเปป็นสลินึ่ง
ปลผกสรว้างของพระเจว้า
3:10 ตามพระครณของพระเจว้าซนนึ่งไดว้โปรดประทานแกด่ขว้าพเจว้า เหมมือนเปป็นนายชด่างผผว้ชสานาญ ขว้าพเจว้าไดว้วาง
รากฐานลงแลว้ว และอบีกคนหนนนึ่งกร็มากด่อสรว้างบนรากฐานนมัตั้น แตด่ขอทรกคนจงระวมังใหว้ดบีวด่าเขาจะกด่อสรว้างบน
รากฐานนมัตั้นอยด่างไร
3:11 เพราะวด่าผผว้ใดจะวางรากฐานอมืนึ่นนอกจากรากฐานทบีนึ่วางไวว้แลว้วไมด่ไดว้ ซนนึ่งคมือพระเยซผครลิสตร์
3:12 บมัดนบีตั้ถว้าผผว้ใดกด่อสรว้างบนรากฐานนบีตั้ ดว้วยทองคสา เงลิน เพชรพลอย ไมว้ หญว้าแหว้ง ฟาง
3:13 การงานของทรกคนจะถผกสสาแดงใหว้เหร็นชมัดเจน เพราะวมันนมัตั้นจะใหว้เหร็นการงานนมัตั้นไดว้ชมัดเจน เพราะวด่าการ
งานนมัตั้นจะถผกเปปิดเผยดว้วยไฟ และไฟนมัตั้นจะทดสอบการงานของทรกคนวด่าเปป็นชนลิดอะไรบว้าง
3:14 ถว้าการงานของผผว้ใด ซนนึ่งผผว้นมัตั้นไดว้กด่อสรว้างบนรากฐานนมัตั้น ทนอยผด่ไดว้ ผผว้นมัตั้นกร็จะไดว้รมับบสาเหนร็จ
3:15 ถว้าการงานของผผว้ใดจะถผกเผาไหมว้ไป ผผว้นมัตั้นกร็จะขาดบสาเหนร็จ แตด่ตมัวเขาเองจะรอด แตด่เหมมือนอยด่างรอดจาก
ไฟ
3:16 พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า พวกทด่านเปป็นวลิหารของพระเจว้า และวด่าพระวลิญญาณของพระเจว้าทรงสถลิตอยผด่ใน
พวกทด่าน
3:17 ถว้าผผว้ใดทสาใหว้วลิหารของพระเจว้าเปป็นมลทลิน พระเจว้าจะทรงทสาลายผผว้นมัตั้น เพราะวลิหารของพระเจว้าบรลิสรทธลิธิ์ ซนนึ่ง
พวกทด่านเปป็นวลิหารนมัตั้น
3:18 อยด่าใหว้ผผว้ใดหลอกลวงตมัวเอง ถว้าผผว้ใดในทด่ามกลางพวกทด่านถมือวด่าตมัวเปป็นคนมบีปปัญญาในโลกนบีตั้ จงใหว้ผผว้นมัตั้น
กลายเปป็นคนโงด่เขลา เพมืนึ่อผผว้นมัตั้นจะเปป็นคนมบีปปัญญาไดว้



3:19 เพราะวด่าปปัญญาของโลกนบีตั้เปป็นความโงด่เขลาเฉพาะพระเจว้า เพราะมบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘พระองคร์ทรงจมับคนทบีนึ่มบี
ปปัญญาดว้วยอรบายของพวกเขาเอง’
3:20 และมบีอบีกวด่า ‘องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงทราบความคลิดทมัตั้งหลายของคนมบีปปัญญาวด่า ความคลิดเหลด่านมัตั้นเปป็นเพบียง
แตด่ไรว้สาระ’
3:21 เหตรฉะนมัตั้นอยด่าใหว้ผผว้ใดโอว้อวดในมนรษยร์ทมัตั้งหลาย เพราะวด่าสลินึ่งสารพมัดเปป็นของพวกทด่าน
3:22 ไมด่วด่าเปาโล หรมืออปอลโล หรมือเคฟาส หรมือโลก หรมือชบีวลิต หรมือความตาย หรมือบรรดาสลินึ่งในปปัจจรบมันนบีตั้ หรมือ
สลินึ่งทมัตั้งหลายในอนาคต สลินึ่งสารพมัดนมัตั้นเปป็นของพวกทด่าน
3:23 และพวกทด่านเปป็นของพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์ทรงเปป็นของพระเจว้า

การอยทูน่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนบังขบัดขวางการเตริบโตฝฝ่ายวริญญาณ
หลมังจากไดว้วางหลมักการเหลด่านมัตั้นซนนึ่งชบีตั้นสาการรมับใชว้ของเขาและใหว้ลมักษณะเฉพาะขด่าวสารของเขาแลว้ว 

คราวนบีตั้เปาโลวกกลมับมายมังหมัวขว้อเรมืนึ่องความแตกแยกทบีนึ่มบีอยผด่ในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ คมือการแตกแยกเหลด่านมัตั้น
ทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงไปแลว้วในบททบีนึ่ 1 ขว้อ 11 ถนง 13

เนมืนึ่องจากปปัญญาซนนึ่งถผกเปปิดเผยโดยพระวลิญญาณของพระเจว้าสามารถถผกเขว้าใจไดว้โดยผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่มบี
ใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณเทด่านมัตั้น สภาพฝป่ายวลิญญาณของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยากอด่านจดหมายของเปาโลกร็ปรากฏวด่าเปป็น
ตมัวขมัดขวางตด่อการรมับใชว้ของเขา ทบีนึ่ใดมบีการแบด่งพรรคแบด่งพวกและอคตลิ พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กร็ทรงถผกขมัดขวาง
ในการกด่อเกลิดและการคงไวว้ซนนึ่งความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมันในครลิสตจมักร และในการใชว้ผผว้รมับใชว้เหลด่านมัตั้นของ
พระเจว้าเพมืนึ่อสมันึ่งสอนพระวจนะ เสรลิมสรว้างเหลด่าวลิสรทธลิชน และเปป็นเหตรใหว้คนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไดว้บมังเกลิดใหมด่

พวกเขาแตกแยกกมัน พวกเขาไมด่ไดว้กสาลมังดสาเนลินชบีวลิตในความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน พวกเขาลมืมไปแลว้ว
วด่าพวกเขาเปป็นเครมืนึ่องมมือแบบมนรษยร์ของพระเจว้า ถผกแตด่งตมัตั้งโดยพระเจว้าใหว้เขว้าสผด่งานรมับใชว้ทบีนึ่เฉพาะเจาะจง พวก
เขาเปป็นผผว้รมับสลินึ่งทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ประทานแกด่พวกเขาแลว้ว และถนงแมว้วด่างานรมับใชว้ตด่าง ๆ ของพวกเขามบี
ลมักษณะเฉพาะตมัวทบีนึ่แตกตด่างกมัน พวกเขากร็เปป็น “หนนนึ่งเดบียวกมัน” ในพระครลิสตร์และในความสมัมพมันธร์ของพวกเขา
ตด่อพระองคร์ (ขว้อ 8) 

พระเจว้าเพบียงผผว้เดบียวประทานการเพลินึ่มพผนและจะประทานบสาเหนร็จแกด่ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อแตด่ละคนตามการ
งานของเขา แตด่เพราะทมัศนคตลิและการแบด่งพรรคแบด่งพวกในครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์ พระเจว้าจนงไมด่สามารถ
อวยพรตามทบีนึ่พระองคร์ทรงปรารถนาไดว้-และตามทบีนึ่พระองคร์คงจะอวยพรไปแลว้วหากวลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้นไดว้อาศมัย
อยผด่อยด่างสามมัคคบี ทสางานเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน โดยมรด่งทรกความอรตสาหะของพวกเขาไปสผด่การถวายเกบียรตลิ
พระเจว้า

ขว้อ 1: “และขว้าพเจว้า พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ไมด่อาจจะพผดกมับพวกทด่านเหมมือนพผดกมับผผว้ทบีนึ่อยผด่ฝป่ายจลิตวลิญญาณ
แลว้วไดว้ แตด่เหมมือนพผดกมับคนทบีนึ่อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง คมือเหมมือนกมับเปป็นพวกทารกในพระครลิสตร์”

“และขว้าพเจว้า พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ไมด่อาจจะพผดกมับพวกทด่านเหมมือนพผดกมับผผว้ทบีนึ่อยผด่ฝป่ายจลิตวลิญญาณแลว้วไดว้…”
ในบททบีนึ่สอง เปาโลเนว้นเรมืนึ่องความเหนมือกวด่าของสตลิปปัญญานมัตั้นซนนึ่งเปป็นผลมาจากการสด่องสวด่างฝป่ายวลิญญาณ บมัดนบีตั้
เขาเตมือนชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นวด่าถนงแมว้วด่าพวกเขาเปป็นพบีนึ่นว้อง ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว-พวกเขากร็เปป็นเพบียงเหลด่า



ทารกในพระครลิสตร์ พวกเขาไดว้เขว้าประตผแหด่งความรอดแลว้ว แตด่พวกเขากร็ยมังยมืนอยผด่ทบีนึ่ธรณบีประตผ
ผผว้เชมืนึ่อทรกคนไดว้รมับพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เมมืนึ่อพวกเขาไดว้รมับความรอด เราถผกใหว้บมังเกลิดโดยพระวลิญญาณ 

เราถผกสถลิตภายในโดยพระวลิญญาณ และเราถผกประทมับตราโดยพระวลิญญาณ แตด่พมัฒนาการและการเตลิบโตฝป่าย
วลิญญาณขนตั้นอยผด่กมับขนาดทบีนึ่เรายอมจสานนตมัวเราเองตด่อพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เพมืนึ่อทบีนึ่จะถผกนสาพาและถผกควบครมโดย
พระองคร์ เปาโลขอรว้องชาวโรมเหลด่านมัตั้นใหว้ถวายรด่างกายของพวกเขาเปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิตและอวมัยวะของพวก
เขาเปป็นเครมืนึ่องมมือแหด่งความชอบธรรม เขาเตมือนสตลิชาวเมมืองเอเฟซมัสใหว้เตร็มเปปีปั่ยมดว้วยพระวลิญญาณ มมันเปป็นขว้อ
เทร็จจรลิงตามพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่วด่าคนหนนนึ่งอาจถมือครองพระวลิญญาณ และกระนมัตั้นพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กร็ไมด่ไดว้ถมือครองผผว้
เชมืนึ่อคนนมัตั้น

“...แตด่เหมมือนพผดกมับคนทบีนึ่อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง คมือเหมมือนกมับเปป็นพวกทารกในพระครลิสตร์” คสาวด่า “ทบีนึ่อยผด่ฝป่าย
เนมืตั้อหนมัง” บด่งบอกวด่า “ทบีนึ่เขว้าสด่วนในธรรมชาตลิของเนมืตั้อหนมัง”

ในขว้อ 3 ของบทนบีตั้ของเราเปาโลใชว้อบีกคสาหนนนึ่งสสาหรมับ “ทบีนึ่อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง” ซนนึ่งเปป็นคสาทบีนึ่แรงกวด่ามากใน
ภาษากรบีก มมันบด่งบอกถนง “ทบีนึ่มมักมากในกาม...อยผด่ภายใตว้การควบครมของธรรมชาตลิฝป่ายเนมืตั้อหนมังแทนทบีนึ่จะถผก
ปกครองโดยพระวลิญญาณของพระเจว้า” ถนงแมว้วด่าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ไมด่ไดว้ตด่อตว้านฝป่ายวลิญญาณ พวก
เขากร็ไมด่ไดว้กสาลมังกว้าวหนว้าฝป่ายวลิญญาณ พวกเขาบมังเกลิดใหมด่แลว้วอยด่างแทว้จรลิง พวกเขาเปป็นบรตรทมัตั้งหลายของ
พระเจว้า-แตด่พวกเขาเปป็นทารกฝป่ายวลิญญาณ

คสาทบีนึ่ถผกใชว้ในขว้อ 3 ซนนึ่งบด่งบอกถนงความอลิจฉารลิษยาและการวลิวาทของพวกเขา บอกเปป็นนมัยวด่าพวกเขามบี
ความผลิดในการยอมจสานนตด่อตมัณหานมัตั้นซนนึ่งถมือกสาเนลิดในสมันดานทบีนึ่เสมืนึ่อมทรามและทบีนึ่ลว้มลงของมนรษยร์ พวกเขาเปป็น
ครลิสเตบียนทบีนึ่ไมด่โต ขาดความเขว้าใจและฤทธลิธิ์เดชฝป่ายวลิญญาณ เหร็นไดว้ชมัดวด่าพวกเขาอยผด่ในพระครลิสตร์ และดว้วยเหตร
นบีตั้ (เพราะวด่าพวกเขาอยผด่ในพระครลิสตร์) พวกเขาจนงสามารถเตลิบโตและพมัฒนาไดว้หากพวกเขาจะยอมฟปังคสาเตมือน
และเชมืนึ่อฟปังการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์

ผมเคยไดว้ยลินคนกลด่าววด่า “ไมด่มบีสลินึ่งทบีนึ่เรบียกวด่าครลิสเตบียนฝป่ายเนมืตั้อหนมังหรอก” การกลด่าวเชด่นนบีตั้กร็เทด่ากมับ
เปป็นการปป่าวประกาศความไมด่รผว้พระคมัมภบีรร์และความโฉดเขลาฝป่ายวลิญญาณ มมันเปป็นขว้อเทร็จจรลิงอยด่างหนนนึ่งตามพระ
คมัมภบีรร์ทบีนึ่วด่าคนๆหนนนึ่งอาจเปป็นผผว้เชมืนึ่อ ถนงแมว้วด่าเขามบีแนวโนว้มตด่าง ๆ ในฝป่ายเนมืตั้อหนมังกร็ตาม คนทบีนึ่ยมังไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่
เปป็นผผว้หลงหาย และถมือครองธรรมชาตลิแบบเดบียวเทด่านมัตั้น-ธรรมชาตลิของมนรษยร์ธรรมดา

เปาโลกลด่าวแกด่ชาวเมมืองเอเฟซมัสเหลด่านมัตั้นวด่า “ในกาลกด่อนนมัตั้น...พวกทด่านโดยสมันดานแลว้วเคยเปป็นลผกทมัตั้ง
หลายแหด่งพระพลิโรธ” แตด่คนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วถมือครองธรรมชาตลิสองแบบ-เนมืตั้อหนมังและพระวลิญญาณ-และทมัตั้ง
สองนบีตั้ทสาสงครามกมันอยผด่ตลอด อยด่างไรกร็ตาม ไมด่มบีขว้ออว้างทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อจะยอมใหว้เนมืตั้อหนมังเปป็นฝป่ายไดว้เปรบียบ เพราะวด่า
 “เราเปป็นยลินึ่งกวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิต”โดยทางพระเยซผเจว้า และทมัตั้งหมดทบีนึ่เราตว้องการเพมืนึ่อทบีนึ่จะดสาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่
อรทลิศตมัว แยกตมัตั้งไวว้ และมบีชมัยชนะ กร็ถผกจมัดหาใหว้แลว้วในความรอดของเรา

ขว้อ 2: “ขว้าพเจว้าไดว้เลบีตั้ยงพวกทด่านดว้วยนตั้สานม และมลิใชด่ดว้วยอาหารแขร็ง เพราะวด่าเมมืนึ่อกด่อนนมัตั้นพวกทด่านยมัง
ไมด่สามารถรมับอาหารแขร็งนมัตั้นไดว้ และถนงแมว้เดบีดี๋ยวนบีตั้พวกทด่านกร็ยมังไมด่สามารถ”

โดยการใชว้ภาพประกอบนบีตั้ “ขว้าพเจว้าไดว้เลบีตั้ยงพวกทด่านดว้วยนตั้สานม” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลเนว้นขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่า



ครลิสเตบียนชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นเปป็นเดร็กทารก กลด่าวในแงด่ฝป่ายวลิญญาณ แนด่นอนวด่าทารกในทางรด่างกายกลิน
อาหารแขร็งไมด่ไดว้ และเปาโลประกาศวด่าเขาไมด่สามารถใหว้อาหารแขร็งฝป่ายวลิญญาณแหด่งพระวจนะของพระเจว้าแกด่
พวกเขาไดว้เพราะวด่าพวกเขาเปป็นทารกฝป่ายวลิญญาณ ทบีนึ่ยมังตว้อง “กลินนมจากขวด” อยผด่ (กลิจการ 18:11 บอกเราวด่า
เปาโลอยผด่ในเมมืองโครลินธร์นานหนนนึ่งปปีกมับหกเดมือน โดยสมันึ่งสอนพระวจนะของพระเจว้าในทด่ามกลางพวกเขา)

“เหตรฉะนมัตั้น โดยละบรรดาหลมักการแหด่งหลมักคสาสอนของพระครลิสตร์ ขอใหว้พวกเรากว้าวหนว้าไปถนงความ
บรลิบผรณร์ โดยไมด่วางรากฐานแหด่งการกลมับใจเสบียใหมด่จากการงานตด่าง ๆ ทบีนึ่ตายแลว้วอบีก และเรมืนึ่องความเชมืนึ่อทบีนึ่มบีตด่อ
พระเจว้า” (ฮบ. 6:1)

“เพราะวด่าในเวลาทบีนึ่พวกทด่านควรจะเปป็นครผไดว้แลว้ว พวกทด่านกร็ยมังตว้องการใหว้คนหนนนึ่งสอนพวกทด่านอบีก 
คมือหลมักการเบมืตั้องตว้นเหลด่านมัตั้นแหด่งพระวจนะของพระเจว้า และไดว้กลายเปป็นคนทบีนึ่ยมังตว้องการนตั้สานม และไมด่ใชด่
อาหารแขร็ง” (ฮบ. 5:12)

“...เพราะวด่าเมมืนึ่อกด่อนนมัตั้นพวกทด่านยมังไมด่สามารถรมับอาหารแขร็งนมัตั้นไดว้ และถนงแมว้เดบีดี๋ยวนบีตั้พวกทด่านกร็ยมังไมด่
สามารถ” เปาโลปฟ้อนผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ดว้วยนตั้สานมฝป่ายวลิญญาณเพราะวด่าพวกเขาไมด่สามารถรมับอาหาร
แขร็งฝป่ายวลิญญาณไดว้ พวกเขายมังไมด่ไดว้พมัฒนาในฝป่ายวลิญญาณจนถนงระดมับทบีนึ่พวกเขาสามารถรมับสลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้น
ของพระเจว้าไดว้ และเนมืนึ่องจากเปาโลเปป็นผผว้สอนทบีนึ่เชบีนึ่ยวชาญเขาจนงทราบวด่าพวกเขาตว้องรมับคสาสมันึ่งสอนเบมืตั้องตว้นกด่อน
ทบีนึ่พวกเขาจะสามารถรมับความจรลิงทบีนึ่ลตั้สาลนกมากขนตั้นแหด่งพระวจนะและสลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระวลิญญาณไดว้ พวกเขา
กสาลมังยมืนขวางทางพมัฒนาการของตมัวเอง โดยขมัดขวางการเจรลิญเตลิบโตของตมัวเอง

ขว้อ 3: “ดว้วยวด่าพวกทด่านยมังอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง เพราะวด่าในทด่ามกลางพวกทด่านมบีการอลิจฉากมัน และการโตว้
เถบียงกมัน และการแตกแยกกมัน พวกทด่านไมด่ไดว้อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง และดสาเนลินเหมมือนมนรษยร์สามมัญดอกหรมือ”

“...เพราะวด่าในทด่ามกลางพวกทด่านมบีการอลิจฉากมัน และการโตว้เถบียงกมัน และการแตกแยกกมัน…” ความ
อลิจฉาปรารถนาทบีนึ่จะพรากสลินึ่งทบีนึ่อบีกฝป่ายมบีไปจากเขา ขณะทบีนึ่ความรลิษยาปรารถนาทบีนึ่จะมบีสลินึ่งเดบียวกมันกมับทบีนึ่อบีกฝป่ายมบี 
ไมด่ความรลิษยากร็ความอลิจฉาจะกด่อใหว้เกลิดการวลิวาทและการทะเลาะกมัน ผมกลมัววด่าถว้าพระเจว้าจะทรงสด่งจดหมาย
ฝากฉบมับใหมด่มายมังครลิสตจมักรทมัตั้งหลายบนแผด่นดลินโลกวมันนบีตั้ พระองคร์คงจะเหร็นวด่าจสาเปป็นตว้องใหว้คสาเตมือนใหว้ระวมัง
ความรลิษยาและความอลิจฉาในทด่ามกลางผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย นบีนึ่เปป็นบาปทบีนึ่นด่าเกลบียดทบีนึ่สรดสองอยด่างทบีนึ่แพรด่หลายวมันนบีตั้ใน
ทด่ามกลางพวกครลิสเตบียน

“...พวกทด่านไมด่ไดว้อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง และดสาเนลินเหมมือนมนรษยร์สามมัญดอกหรมือ” วลบีนบีตั้อด่านตรงตมัววด่า “ตาม
อยด่างมนรษยร์” ตามวลิธบีปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ ของความเปป็นมนรษยร์ทบีนึ่ลว้มในบาป แทนทบีนึ่จะตามพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ พวก
เขากสาลมังเดลินตามมาตรฐานทมัตั้งหลายของมนรษยร์ พวกเขากสาลมังตลิดตามมนรษยร์-แมว้แตด่คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ยมังไมด่ไดว้ถผก
สรว้างใหมด่ ผมขอกลด่าวซตั้สา: ศาสนาและผผว้รมับใชว้ทมัตั้งหลายไดว้ทสาหนว้าทบีนึ่อมันครบถว้วนในการทสาใหว้ผผว้คนสมับสน-และทด่าน
ผผว้อด่านทบีนึ่รมัก ถว้าครณฟปังนมักเทศนร์ทรกคน ถว้าครณตลิดตามความคลิดทบีนึ่วด่า “มบีสลินึ่งดบีเลร็กนว้อยอยผด่ในทรกศาสนา” และครณ
พยายามทบีนึ่จะเกร็บเอาสลินึ่งดบีเลร็กนว้อยนมัตั้น รวมมมันเขว้าดว้วยกมันทมัตั้งหมด และสรว้างศาสนาของครณขนตั้นมา ครณกร็จะพบกมับ
ประสบการณร์ใจสลายแบบนด่าเศรว้า!

ครณไมด่สามารถใสด่ใจฟปังทรกคนทบีนึ่อว้างตมัววด่าเปป็นผผว้รมับใชว้แหด่งขด่าวประเสรลิฐไดว้ ใน 2 โครลินธร์ 11:13-15 เรา



เรบียนรผว้วด่ามารรว้ายไดว้แตด่งตมัตั้งผผว้รมับใชว้หลายคนทบีนึ่อยผด่ใตว้อสานาจและการนสาของมมัน คนแบบนมัตั้นไมด่ใชด่เหลด่าผผว้รมับใชว้ของ
พระเจว้า แตด่เปป็นเหลด่าผผว้รมับใชว้ของซาตาน เราไมด่สามารถตลิดตามขว้อเชมืนึ่อและหลมักคสาสอนตด่าง ๆ ของมนรษยร์ไดว้ เรา
ไมด่สามารถรมับใชว้พระเจว้าตามมาตรฐานทมัตั้งหลายของมนรษยร์ไดว้ เราตว้องตามพระวลิญญาณ

ขว้อ 4: “เพราะขณะทบีนึ่คนหนนนึ่งกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าเปป็นของเปาโล” และอบีกคนหนนนึ่งกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าเปป็น
ของอปอลโล” พวกทด่านมลิไดว้อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมังหรมือ”

““ขว้าพเจว้าเปป็นของเปาโล” ... “ขว้าพเจว้าเปป็นของอปอลโล”” เพราะการแตกแยกนบีตั้ในทด่ามกลางชาว
เมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้น เปาโลจนงถามวด่า “พวกทด่านอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมังมลิใชด่หรมือ? พวกทด่านกสาลมังทสาตมัวอยผด่บนระดมับ
ของมนรษยร์ลว้วน ๆ มลิใชด่หรมือ? พวกทด่านทบีนึ่กสาลมังตลิดตามขว้าพเจว้าและพวกทด่านทบีนึ่กสาลมังตลิดตามอปอลโลกร็ขาดการ
แยกแยะฝป่ายวลิญญาณ พวกทด่านไมด่ไดว้กสาลมังดสาเนลินในพระวลิญญาณ”

ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่ตมัตั้งความคลิดของตน “ไวว้กมับสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่อยผด่เบมืตั้องบน ไมด่ใชด่กมับสลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งอยผด่บนแผด่นดลินโลก”
(คส. 3:2) จะมบีความสรขกมับการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระบลิดาและกมับพระบรตร และการรด่วมสามมัคคบีธรรมเชด่นนมัตั้น
จะชด่วยเขาใหว้สามารถเขว้าใจสลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระวลิญญาณของพระเจว้าไดว้ เปาโลไมด่อยากใหว้ผผว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อเหลด่า
นมัตั้นละสายตาของพวกเขาไปจากพระองคร์ เขาหวงแหนเพมืนึ่อพระเยซผและเพมืนึ่อพระครณของพระเจว้า และเขาชบีตั้นสา
ผผว้คนใหว้ไปหาพระเยซผเสมอ-ไมด่ใชด่มาหาตมัวเขาเอง มมันเปป็นสลินึ่งจสาเปป็นของพระเจว้าทบีนึ่เขาตว้องตสาหนลิผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโค
รลินธร์เหลด่านมัตั้นและแสดงใหว้พวกเขาเหร็นวด่าถนงแมว้วด่าเขาเปป็นผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า เขากร็เปป็นเพบียงมนรษยร์คนหนนนึ่ง และ
ถว้าพวกเขากสาลมังตลิดตามเขา พวกเขากร็กสาลมังเดลินอยด่างมนรษยร์และไมด่ใชด่บนระดมับฝป่ายวลิญญาณ

พระเจผู้าเทน่านบันั้นททที่สนาคบัญในการรบับใชผู้ของครริสเตทยน
ขว้อ 5: “ดมังนมัตั้น เปาโลเปป็นผผว้ใด และอปอลโลเปป็นผผว้ใด นอกจากเปป็นพวกผผว้รมับใชว้ซนนึ่งโดยพวกเราพวกทด่าน

ไดว้เชมืนึ่อแลว้ว ตามซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้โปรดประทานแกด่ทรกคน”
“เปาโลเปป็นผผว้ใด และอปอลโลเปป็นผผว้ใด” ลมักษณะเฉพาะตมัวอยด่างหนนนึ่งของจดหมายฝากของเปาโลกร็คมือ

วด่าเขาถามหลายคสาถาม-และจากนมัตั้นกร็ใหว้คสาตอบ ในตมัวอยด่างนบีตั้ เขาตอบคสาถามตด่าง ๆ ของตนโดยชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าชาย
เหลด่านบีตั้เปป็นเพบียงผผว้รมับใชว้ของพระครลิสตร์ซนนึ่งประกาศขด่าวประเสรลิฐ ซนนึ่งโดยขด่าวสารของพวกเขาชาวเมมืองโครลินธร์
เหลด่านมัตั้นไดว้เชมืนึ่อไปสผด่ความรอดแลว้ว กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง เปาโลกสาลมังกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าไมด่สสาคมัญ อปอลโลไมด่สสาคมัญ-
เทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับความรอดของพวกทด่าน เราแคด่เปปิดเผยแกด่พวกทด่านความจรลิงเกบีนึ่ยวกมับการสลิตั้นพระชนมร์ การถผก
ฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ พวกทด่านไดว้เชมืนึ่อขด่าวสารนมัตั้นแลว้ว และองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ประทานชบีวลิต
นลิรมันดรร์แกด่พวกทด่านเพราะวด่าพวกทด่านไดว้ยลินและไดว้เชมืนึ่อขด่าวสารของเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระองคร์”

“...ตามซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้โปรดประทานแกด่ทรกคน” ผมไมด่อาจเนว้นยตั้สาเกลินพอดบีถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่า
ความสามารถทบีนึ่จะเชมืนึ่อไปสผด่ความรอดนมัตั้นเปป็นของประทานของพระเจว้า ไมด่วด่าใครกสาลมังประกาศขด่าวประเสรลิฐตอน
ทบีนึ่คนไมด่เชมืนึ่อรมับความรอด ไมด่วด่าผผว้รมับใชว้คนนมัตั้นจะยลินึ่งใหญด่หรมือโดดเดด่นขนาดไหน ไมด่ใชด่คนนมัตั้นทบีนึ่สสาคมัญ แตด่ขด่าวสาร
นมัตั้นตด่างหาก-ขด่าวสารซนนึ่งพระเจว้าประทานแกด่เขา และซนนึ่งเขามอบใหว้แกด่คนไมด่เชมืนึ่อตด่อไป เมมืนึ่อคนบาปไดว้ยลินขด่าวสาร
นมัตั้น พระเจว้ากร็ประทานใหว้เขามบีความสามารถทบีนึ่จะเชมืนึ่อ ทบีนึ่จะวางใจในพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระเยซผสสาหรมับ
การยกบาป ความรอดมาจากภายนอก มมันไมด่เคยถผกสรว้างขนตั้นมาจากภายในเลย



โดยความเชมืนึ่อเรารมับพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผไวว้ และเมมืนึ่อเราใชว้ความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่
เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระองคร์ พระองคร์กร็เสดร็จเขว้ามาในใจของเราในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เปาโลอยาก
ใหว้เปป็นทบีนึ่เขว้าใจชมัดเจนวด่าเขาและอปอลโล (และนมักเทศนร์ทรกคนของพระเจว้า) เปป็นเพบียงผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ถผกเจลิมตมัตั้งไวว้ของ
พระเจว้า และเทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับการมอบความรอดใหว้แกด่คนไมด่เชมืนึ่อ ผผว้รมับใชว้นมัตั้นไมด่ใชด่คนสสาคมัญเลย องคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าผผว้ประทานความรอดตด่างหากทบีนึ่สสาคมัญ

ขว้อ 6: “ขว้าพเจว้าไดว้ปลผก อปอลโลไดว้รดนตั้สา แตด่พระเจว้าทรงทสาใหว้เตลิบโต”
“ขว้าพเจว้าไดว้ปลผก อปอลโลไดว้รดนตั้สา” คสากรลิยาทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้อยผด่ในรผปกาลอดบีต โดยสรรปยด่องานเบมืตั้องตว้น

ของเปาโล (เขามายมังเมมืองโครลินธร์กด่อนและประกาศขด่าวประเสรลิฐ) และจากนมัตั้นจนงเปป็นงานในลสาดมับถมัดมาของอ
ปอลโล ซนนึ่งมาภายหลมัง

“...แตด่พระเจว้าทรงทสาใหว้เตลิบโต” คสาแปลแบบตรงตมัวคมือ “พระเจว้ากสาลมังประทานการเพลินึ่มพผน” โดยบอก
เปป็นนมัยถนง “บางสลินึ่งทบีนึ่กสาลมังเกลิดขนตั้นอยผด่ตลอดเวลา” พระเจว้ากสาลมังประทานการเพลินึ่มพผนอยผด่ทรกชมันึ่วขณะ วมันแลว้ววมัน
เลด่า ขณะทบีนึ่ขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่ถผกประกาศนมัตั้นถผกรดนตั้สาและเมลร็ดพมันธรร์ใหมด่ ๆ กสาลมังถผกหวด่านอยผด่ตลอดเวลา

“และเมมืนึ่อทด่านทมัตั้งสองมาถนง และไดว้รวบรวมครลิสตจมักรใหว้ชรมนรมกมันแลว้ว ทด่านทมัตั้งสองไดว้เลด่าใหว้ฟปังถนงสลินึ่ง
สารพมัดทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงกระทสากมับทด่านทมัตั้งสอง และทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงเปปิดประตผแหด่งความเชมืนึ่อใหว้คนตด่างชาตลิ”
(กลิจการ 14:27)

“และหญลิงคนหนนนึ่งชมืนึ่อ ลลิเดบีย เปป็นคนขายผว้าสบีมด่วง แหด่งเมมืองธลิยาทลิรา ผผว้ซนนึ่งนมมัสการพระเจว้า ไดว้ฟปังพวก
เรา ผผว้ซนนึ่งใจของนางองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ทรงเปปิด จนนางไดว้ตมัตั้งใจฟปังสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งถผกกลด่าวโดยเปาโล” (กลิจการ 
16:14)

พระวจนะของพระเจว้าจะไมด่กลมับมาสผด่พระองคร์อยด่างสผญเปลด่า ตรงกมันขว้าม มมันตด่อเนมืนึ่องอยด่างเพลินึ่มพผน 
เปาโลปลผกเมลร็ดพมันธรร์ทบีนึ่ไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่าแหด่งพระวจนะ อปอลโลรดนตั้สาเมลร็ดพมันธรร์นมัตั้นทบีนึ่ถผกปลผกโดยเปาโล แตด่พระเจว้า
ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่ประทานการเพลินึ่มพผนและชด่วยพวกเขาใหว้รอดเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ พระเจว้าทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่กสาลมังชด่วย
ใหว้รอดอยด่างตด่อเนมืนึ่องใครกร็ตามและทรกคนทบีนึ่ยอมจสานนตด่อพระวลิญญาณ พระเจว้าทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่กสาลมังรมักษาพวกเขา
ไวว้อยด่างตด่อเนมืนึ่อง ชผกสาลมังพวกเขา และอนรญาตใหว้พวกเขาเตลิบโต ถว้าครณจะศนกษาคว้นควว้ากลิจการ 18:1-18 และ
กลิจการ 18:24 ไปจนจบบททบีนึ่ 19 ครณกร็จะพบงานของเปาโลและของอปอลโลทบีนึ่ถผกบมันทนกไวว้

มบีหลายกรณบีในครลิสตจมักรหลายแหด่งทบีนึ่ศลิษยาภลิบาลทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อรมับใชว้นานหลายปปี เทศนาพระวจนะของ
พระเจว้า ผด่านทางการดสาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณและการสมันึ่งสอนอมันสอดคลว้องของเขา เขาไดว้หวด่านเมลร็ดพมันธรร์นาน
หลายปปี-และจากนมัตั้นผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐคนหนนนึ่งเขว้ามาไดว้แปดวมัน มบีการเกร็บเกบีนึ่ยวดวงวลิญญาณครมัตั้งใหญด่ และ
ผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐคนนมัตั้นกร็ครยโมว้วด่าเขาไดว้นสาดวงวลิญญาณมากมายมาถนงพระครลิสตร์ในระหวด่างการประชรม
ของเขาทบีนึ่นมันึ่น ขอพระเจว้าทรงโปรดยกโทษชายเชด่นนมัตั้นดว้วยเถลิด!

ผมเปป็นผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐ-กระนมัตั้นบางครมัตั้งผมกร็สงสมัยวด่าผมเคยถผกใชว้การโดยพระเจว้าหรมือไมด่เพมืนึ่อ
ชนะดวงวลิญญาณแมว้สมักดวงมาถนงพระเยซผหากไมด่ไดว้รมับความชด่วยเหลมือของเหลด่าเพมืนึ่อนผผว้รมับใชว้ของผม-พวกศลิษ
ยาภลิบาล พวกผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐ และเหลด่ามลิชชมันนารบี ผด่านทางลด่ามทมัตั้งหลาย ผมไดว้เทศนาแกด่พวกคนทบีนึ่



นมับถมือรผปเคารพและไดว้เหร็นพวกเขาหลายคนรมับความรอด แตด่ผมไมด่สามารถกลมับมาบว้านและโอว้อวดไดว้เลยวด่าผม
ไดว้นสาพวกเขามาถนงพระครลิสตร์ มลิชชมันนารบีทบีนึ่รมักเหลด่านมัตั้นซนนึ่งทสางานหนมักทรกวมันทบีนึ่นมันึ่นมบีสด่วนมากกวด่าในการเกร็บเกบีนึ่ยว
ดวงวลิญญาณเหลด่านมัตั้น ขอพระเจว้าทรงโปรดเมตตาตด่อบรรดานมักเทศนร์ทบีนึ่เยด่อหยลินึ่งและชอบโอว้อวดซนนึ่งเนว้นจสานวน
คนกลมับใจรมับเชมืนึ่อ แทนทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าอยด่างถด่อมใจสสาหรมับความสสาเรร็จใด ๆ ทบีนึ่เกลิดขนตั้น!

เมมืนึ่อผมใครด่ครวญเกบีนึ่ยวกมับความรอดของผมเอง ผมกร็ตระหนมักวด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเพบียงผผว้เดบียวทรง
ทราบวด่ามบีกบีนึ่คนทบีนึ่มบีสด่วนในความรอดนมัตั้น เมมืนึ่อผมเทศนาและบรรดาคนไมด่เชมืนึ่อรมับความรอดตอนจบคสาเทศนา มบี
พระเจว้าเพบียงผผว้เดบียวทบีนึ่ทรงทราบวด่าอบีกกบีนึ่คนไดว้อธลิษฐานเผมืนึ่อคนเหลด่านมัตั้น ไดว้เปป็นพยานแกด่พวกเขา และในหลาก
หลายวลิธบีไดว้หวด่านเมลร็ดพมันธรร์ซนนึ่งพระเจว้าทรงใชว้ผมทบีนึ่จะรดนตั้สา หรมือซนนึ่งผมจะไดว้เกร็บเกบีนึ่ยวจากเมลร็ดพมันธรร์นมัตั้น

ขว้อ 7: “ดมังนมัตั้น คนทบีนึ่ปลผกไมด่สสาคมัญอะไร และคนทบีนึ่รดนตั้สาไมด่สสาคมัญอะไร แตด่พระเจว้าผผว้โปรดใหว้เตลิบโตนมัตั้น
ตด่างหากทบีนึ่สสาคมัญ”

สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวตรงนบีตั้กร็คมือวด่า “พระเจว้าทรงเปป็นทรกสลินึ่ง!” ควรใหว้ความสสาคมัญแกด่พระเจว้า ผผว้รมับใชว้
แหด่งขด่าวประเสรลิฐตว้องตระหนมักอยด่างถด่องแทว้ถนงความไมด่สสาคมัญและความไมด่สามารถของตมัวเอง ความไมด่เพบียงพอ
ของตมัวเอง และตระหนมักวด่าตนตว้องพนนึ่งพาพระเจว้าในทรกสลินึ่งหากเขาหวมังวด่าจะเกลิดผลเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า 
เราทบีนึ่เปป็นเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระองคร์ตว้องเรบียนรผว้ทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิทมัตั้งหมดแดด่พระเจว้าสสาหรมับผลลมัพธร์เหลด่านมัตั้นในการ
รมับใชว้ตด่าง ๆ ของเรา เมมืนึ่อเราหวด่านเมลร็ดพมืช หรมือเมมืนึ่อเรารดนตั้สาตรงทบีนึ่ ๆ คนอมืนึ่นไดว้หวด่านไวว้ เรากร็แคด่กสาลมังทสาหนว้าทบีนึ่
ของเราในฐานะผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า พระเจว้าทรงชด่วยเราใหว้รอดแลว้ว พระเจว้าทรงเรบียก ทรงแตด่งตมัตั้ง และทรงมอบ
พมันธกลิจเรา และพระเจว้าประทานฤทธลิธิ์เดชเรา แลว้วเกบียรตลิของเราอยผด่ทบีนึ่ไหน? เราเปป็นผผว้รมับพระครณของพระเจว้า ผม
กลด่าวกมับเปาโลไดว้วด่า “ขว้าพเจว้าเปป็นอยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นโดยพระครณของพระเจว้า” ผมกสาลมังเทศนาพระวจนะของ
พระเจว้า แตด่พละกสาลมังทบีนึ่แทว้จรลิงทบีนึ่จะกลด่าวขด่าวสารนมัตั้นเปป็นของประทานอยด่างหนนนึ่งจากพระเจว้า แลว้วเกบียรตลิของผม
อยผด่ทบีนึ่ไหน? ผมไมด่มบีคด่าอะไรเลย พระเจว้าทรงเปป็นทรกสลินึ่ง!

ขว้อ 8: “บมัดนบีตั้คนทบีนึ่ปลผกและคนทบีนึ่รดนตั้สากร็เปป็นพวกเดบียวกมัน และทรกคนจะไดว้รมับบสาเหนร็จของตนตามการ
ทสางานหนมักของตนเอง”

“...คนทบีนึ่ปลผกและคนทบีนึ่รดนตั้สากร็เปป็นพวกเดบียวกมัน…” ในคสากลด่าวนบีตั้เปาโลกสาลมังชบีตั้ใหว้เหลด่าผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโค
รลินธร์เหร็นวด่าตมัวเขาและอปอลโลเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันในงานรมับใชว้ นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันเกบีนึ่ยวกมับเปาโลและเปโตร พวก
เขาไมด่ใชด่คผด่แขด่งกมัน ไมด่ใชด่แคด่พวกนมักศาสนศาสตรร์ ไมด่ใชด่ผผว้กด่อตมัตั้งนลิกายทบีนึ่แยกจากกมัน เหลด่านมักเทศนร์ของพระเจว้าเปป็น
หนนนึ่งเดบียวกมันในพระครลิสตร์และหนนนึ่งเดบียวกมันในงานรมับใชว้ พวกเขาเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันในประโยชนร์สรข หนนนึ่งเดบียวกมัน
ในความมรด่งหมายและการทสางาน และการทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์มองวด่าชายสองคนนบีตั้เปป็นคผด่แขด่งกมันกร็ไมด่
ถผกตว้องตามพระคมัมภบีรร์และบด่งบอกถนงความไมด่รผว้ของพวกเขาในพระวจนะและงานขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

“...ทรกคนจะไดว้รมับบสาเหนร็จของตนตามการทสางานหนมักของตนเอง” มบีครลิสตจมักรแทว้หนนนึ่งเดบียวเทด่านมัตั้น 
พระเยซผทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของครลิสตจมักรนมัตั้น ผผว้เชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วและถผกลว้างชสาระดว้วยพระ
โลหลิตเปป็นสมาชลิกคนหนนนึ่งของครลิสตจมักรนมัตั้น และสมาชลิกแตด่ละคนของครลิสตจมักรนมัตั้นจะไดว้รมับบสาเหนร็จของเขาหรมือ
ของเธอเอง พระคมัมภบีรร์ไมด่ไดว้สอนวด่าผผว้เชมืนึ่อทรกคนจะรด่วมแบด่งปปันเทด่ากมันในกาลนลิรมันดรร์-หาเปป็นเชด่นนมัตั้นไมด่! ผผว้เชมืนึ่อ



แตด่ละคนจะไดว้รมับบสาเหนร็จสสาหรมับ “สลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกกระทสาในรด่างกายของตน ตามทบีนึ่เขาไดว้กระทสาแลว้ว ไมด่วด่าสลินึ่ง
นมัตั้นจะดบีหรมือเลว” (2 คร. 5:10)

ความรอดเปป็นมาจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทมัตั้งหมด แตด่บสาเหนร็จถผกไดว้มาโดยและผด่านทางการรมับใชว้ทบีนึ่สมัตยร์
ซมืนึ่อ ถว้าเราเปป็นเหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อ เรากร็จะไดว้รมับบสาเหนร็จเตร็มจสานวน ถว้าเราไมด่สมัตยร์ซมืนึ่อ เรากร็จะทนทรกขร์กมับการ
สผญเสบียบสาเหนร็จ ใน 2 ยอหร์น ขว้อ 8 เราถผกเตมือนวด่า “จงระวมังพวกทด่านเองใหว้ดบี เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้ไมด่สผญเสบียสลินึ่ง
เหลด่านมัตั้นทบีนึ่พวกเราไดว้กระทสามาแลว้ว แตด่เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้รมับบสาเหนร็จเตร็มทบีนึ่” ยอหร์นไมด่ไดว้กสาลมังพผดถนงการสผญเสบีย
ความรอดของเรา แตด่พผดถนงการสผญเสบีย “สลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พวกเราไดว้กระทสามาแลว้ว”-นมันึ่นคมือ หนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนและ
การทสางานอมันสมัตยร์ซมืนึ่อของเรา ไมด่วด่างานรมับใชว้ของเราจะเปป็นการปลผกหรมือการรดนตั้สา ไมด่วด่ามมันจะมากหรมือนว้อย 
มมันกร็ไมด่ใชด่ปรลิมาณของงานรมับใชว้ทบีนึ่สสาคมัญ แตด่เปป็น “ชนลิดของงานรมับใชว้นมัตั้น”

หนผู้าททที่คนตผู้นเรมือนและบนาเหนห็จของครริสเตทยน
ขว้อ 9: “ดว้วยวด่าพวกเราเปป็นพวกผผว้รด่วมทสาการดว้วยกมันกมับพระเจว้า พวกทด่านเปป็นไรด่นาของพระเจว้า พวก

ทด่านเปป็นสลินึ่งปลผกสรว้างของพระเจว้า”
“...พวกเราเปป็นพวกผผว้รด่วมทสาการดว้วยกมันกมับพระเจว้า…” เปาโลกสาลมังแสดงใหว้เหร็นตรงนบีตั้วด่าความเปป็นนตั้สา

หนนนึ่งใจเดบียวกมันทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในขว้อ 8 เกลิดขนตั้นไดว้อยด่างไร ผผว้รมับใชว้ทรกคนของพระเจว้าเปป็นผผว้รด่วมทสาการดว้วยกมัน เขว้า
รด่วมในความพยายามเดบียวกมัน-เหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า

“พวกทด่านเปป็นไรด่นาของพระเจว้า พวกทด่านเปป็นสลินึ่งปลผกสรว้างของพระเจว้า” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลใชว้คสาพรรณนา
สองแบบเกบีนึ่ยวกมับครลิสตจมักรทว้องถลินึ่น:

แบบแรกคมือ เขาใชว้ภาพประกอบจากเกษตรกรรม ไรด่นาบด่งบอกถนงการไถดลิน การเพาะปลผกพมืชผลและ
สวนองรด่นทมัตั้งหลาย มมันบด่งบอกถนงการทสางานหนมัก-การลงแรงอยด่างขยมันขมันแขร็งทรกวมัน ภาพประกอบเชลิง
เกษตรกรรมนบีตั้ชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าถว้าไรด่นาหรมือสวนองรด่นใดไมด่ถผกพรวนดลินและถผกเพาะปลผก หญว้าและวมัชพมืชกร็จะงอกขนตั้น
ปกคลรมพมืชผลและขมัดขวางการเจรลิญเตลิบโตของมมัน เหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าเปป็นผผว้ใชว้แรงงานดว้วยกมันของ
พระองคร์ และครลิสตจมักรเปป็นไรด่นาของพระเจว้า ดมังนมัตั้นผผว้รมับใชว้จนงเพาะปลผกเมลร็ดพมืช รดนตั้สาแปลงเพาะนมัตั้น และไถ
ดลิน

แบบทบีนึ่สองคมือ เปาโลใชว้ภาพประกอบจากสถาปปัตยกรรม เขาพผดถนงอาคาร-หรมือ “บว้านของพระเจว้าทบีนึ่
กสาลมังกด่อสรว้าง” ในขว้อ 10 ถนง 17 เขาขยายความภาพประกอบนบีตั้ ในเยเรมบียร์ 18:9 เราอด่านวด่า “และถว้าเวลาใด
กร็ตามเราจะประกาศเกบีนึ่ยวกมับประชาชาตลิหนนนึ่ง และเกบีนึ่ยวกมับราชอาณาจมักรหนนนึ่งวด่า จะสรว้างขนตั้น และจะปลผกมมัน
ไวว้” เยเรมบียร์ 24:6: “เพราะเราจะตมัตั้งตาของเราดผพวกเขาเพมืนึ่อจะกระทสาความดบี และเราจะพาพวกเขากลมับมายมัง
แผด่นดลินนบีตั้อบีก และเราจะสรว้างพวกเขาขนตั้น และจะไมด่รมืตั้อพวกเขาลง และเราจะปลผกพวกเขาไวว้ และไมด่ถอนพวก
เขาเสบีย”

เอเสเคบียล 36:9 และ 10 บอกเราวด่า: “เพราะดผเถลิด เราอยผด่ฝป่ายพวกเจว้า และเราจะหมันมาหาพวกเจว้า 
และพวกเจว้าจะถผกไถและถผกหวด่าน และเราจะทวบีคนใหว้แกด่พวกเจว้า บรรดาวงศร์วานแหด่งอลิสราเอลทมัตั้งหมด คมือ
ทมัตั้งหมดเลย และนครทมัตั้งหลายจะมบีคนมาอาศมัยอยผด่ และสถานทบีนึ่รว้างเปลด่าทมัตั้งหลายจะถผกสรว้างขนตั้นใหมด่” 



ขว้อ 10: “ตามพระครณของพระเจว้าซนนึ่งไดว้โปรดประทานแกด่ขว้าพเจว้า เหมมือนเปป็นนายชด่างผผว้ชสานาญ 
ขว้าพเจว้าไดว้วางรากฐานลงแลว้ว และอบีกคนหนนนึ่งกร็มากด่อสรว้างบนรากฐานนมัตั้น แตด่ขอทรกคนจงระวมังใหว้ดบีวด่าเขาจะ
กด่อสรว้างบนรากฐานนมัตั้นอยด่างไร”

“ตามพระครณของพระเจว้าซนนึ่งไดว้โปรดประทานแกด่ขว้าพเจว้า” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังหมายถนงพระครณทบีนึ่ไดว้ถผก
ประทานใหว้แกด่เขาสสาหรมับงานพลิเศษนมัตั้นในการกด่อตมัตั้งครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นในเมมืองโครลินธร์ ไมด่ไดว้หมายถนงความรอด
โดยพระครณผด่านทางความเชมืนึ่อหรมือหมายถนงงานรมับใชว้ของเขาโดยทมันึ่วไป แตด่หมายถนงทบีนึ่ประชรมนมัตั้นในเมมืองโครลินธร์
โดยเฉพาะ

“...เหมมือนเปป็นนายชด่างผผว้ชสานาญ…” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังพผดกมับครลิสเตบียนกลรด่มหนนนึ่งทบีนึ่กสาลมังใหว้ความสสาคมัญ
มากเกลินไปแกด่ปปัญญาแบบโลก และแกด่บรคคลทมัตั้งหลาย เขาชบีตั้ใหว้เหร็นโดยใชว้ภาษาทบีนึ่ชมัดเจนและเขว้าใจไดว้วด่าพระครณ
ของพระเจว้าไดว้ถผกประทานใหว้แกด่เขา โดยทสาใหว้เขาสามารถทบีนึ่จะเปป็นนายชด่างผผว้ชสานาญไดว้ เขาไมด่ใชด่ผผว้กสากมับดผแล 
เขาไมด่ใชด่คนครมงาน พระเจว้าทรงเปป็นผผว้ครมงาน และพระเจว้าประทานพลิมพร์เขบียว แบบแปลน และความรผว้แกด่เปาโล
สสาหรมับงานนมัตั้นทบีนึ่เขาถผกเรบียกใหว้มาทสา เขาอยากใหว้ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นเขว้าใจวด่าเพราะพระเจว้าเทด่านมัตั้นเขาจนง
มบีทมักษะและครณสมบมัตลิเหลด่านมัตั้นทบีนึ่จะวางรากฐานสสาหรมับทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นทบีนึ่นมันึ่นไดว้

“...ขว้าพเจว้าไดว้วางรากฐานลงแลว้ว และอบีกคนหนนนึ่งกร็มากด่อสรว้างบนรากฐานนมัตั้น” การทบีนึ่เปาโลกลด่าวถนง
ชด่างกด่อสรว้างอบีกคนหนนนึ่งไมด่ไดว้หมายถนงอปอลโลเทด่านมัตั้น แตด่หมายถนงผผว้ใดกร็ตามและทรกคนทบีนึ่อาจตามมาในงานรมับใชว้
แหด่งขด่าวประเสรลิฐในเมมืองโครลินธร์หรมือทมันึ่วโลก กระทมันึ่งจนถนงชมันึ่วโมงนบีตั้-เพราะวด่าแบบแปลนทบีนึ่เปาโลใชว้เปป็นแบบ
แปลนหนนนึ่งเดบียวทบีนึ่พระเจว้าทรงมบีสสาหรมับผผว้รมับใชว้ มลิชชมันนารบี หรมือผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐของพระองคร์ทรกคน

ใชด่แลว้วครมับ เปาโลเปป็นนายชด่างผผว้ชสานาญของพระเจว้า พระเจว้าทรงเรบียกและทรงเจลิมตมัตั้งเขาใหว้เปป็นผผว้รมับใชว้
ไปยมังพวกคนตด่างชาตลิ เมมืนึ่อพระเจว้าทรงเรบียกอานาเนบียใหว้ไปยมัง “ถนนซนนึ่งเรบียกวด่าถนนตรง” และถามหาเปาโล 
พระองคร์กร็ตรมัสแกด่อานาเนบียวด่า “...(เปาโล) เปป็นภาชนะทบีนึ่ทรงเลมือกสรรไวว้แลว้วสสาหรมับเรา เพมืนึ่อจะนสานามของเรา
ไปตด่อหนว้าพวกคนตด่างชาตลิ และบรรดากษมัตรลิยร์ และลผกหลานของอลิสราเอล เพราะวด่าเราจะสสาแดงใหว้เขาเหร็นวด่า 
เขาจะตว้องทนทรกขร์ลสาบากมากเทด่าใดเพราะเหร็นแกด่นามของเรา” (กลิจการ 9:15,16)

ตด่อมาเมมืนึ่อเปาโลกสาลมังใหว้คสาพยานของตนตด่อหนว้ากษมัตรลิยร์อากรลิปปาในกลิจการ 26 เขากร็ประกาศวด่า
พระเจว้าไดว้ประทานนลิมลิตจากสวรรคร์แกด่เขาและทรงสมัญญาวด่าจะชด่วยเขาใหว้พว้นจากคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่จว้องเอาชบีวลิตเขา
เพราะงานรมับใชว้ของเขาและการเทศนาแบบชมัดเจนของเขา ในโรม 11:13 เปาโลกลด่าววด่า “ดว้วยวด่าขว้าพเจว้ากลด่าว
แกด่พวกทด่าน พวกคนตด่างชาตลิ เพราะเหตรขว้าพเจว้าเปป็นอมัครทผตของพวกคนตด่างชาตลิ ขว้าพเจว้าจนงยกยด่องหนว้าทบีนึ่ของ
ขว้าพเจว้า”

พระเจว้าทรงเปปิดเผยแกด่อมัครทผตเปาโลขว้อลนกลมับนมัตั้นทบีนึ่ไดว้ถผกปปิดซด่อนไวว้มาตมัตั้งแตด่เรลินึ่มแรกนมัตั้น-ขว้อลนกลมับเกบีนึ่ยว
กมับการรมับสภาพเนมืตั้อหนมัง เขากลด่าวแกด่ทลิโมธบีคนหนรด่มวด่า “และโดยปราศจากการโตว้เถบียง ขว้อลนกลมับแหด่งทางของ
พระเจว้ากร็ยลินึ่งใหญด่ พระเจว้าไดว้ทรงปรากฏในเนมืตั้อหนมัง ไดว้ถผกพลิสผจนร์ในพระวลิญญาณ หมผด่ทผตสวรรคร์ไดว้เหร็น ถผก
ประกาศแกด่คนตด่างชาตลิ มบีชาวโลกเชมืนึ่อพระองคร์ ทรงถผกรมับขนตั้นไปในสงด่าราศบี” (1 ทธ. 3:16)

เมมืนึ่อเขบียนถนงชาวเมมืองเอเฟซมัส เปาโลกลด่าววด่า “เพราะเหตรนบีตั้ขว้าพเจว้าเปาโล ผผว้เปป็นนมักโทษของพระเยซผ



ครลิสตร์เพมืนึ่อพวกทด่านซนนึ่งเปป็นคนตด่างชาตลิ ถว้าทด่านทมัตั้งหลายไดว้ยลินถนงการแจกจด่ายพระครณของพระเจว้า ซนนึ่งโปรด
ประทานแกด่ขว้าพเจว้ามายมังทด่านทมัตั้งหลายแลว้ว วด่าโดยการเปปิดเผยพระองคร์ไดว้ทรงใหว้ขว้าพเจว้าทราบขว้อลนกลมับนมัตั้น 
(ตามทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้เขบียนไวว้แลว้วในไมด่กบีนึ่คสา ซนนึ่งโดยคสาเหลด่านมัตั้น เมมืนึ่อพวกทด่านอด่านแลว้ว พวกทด่านกร็จะเขว้าใจถนงความรผว้
ของขว้าพเจว้าในเรมืนึ่องขว้อลนกลมับของพระครลิสตร์) ซนนึ่งในสมมัยอมืนึ่น ๆ ไมด่ไดว้โปรดแจว้งใหว้บรตรทมัตั้งหลายของมนรษยร์ทราบ 
เหมมือนอยด่างบมัดนบีตั้ซนนึ่งโปรดเปปิดเผยแกด่พวกอมัครทผตผผว้บรลิสรทธลิธิ์ และพวกผผว้พยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ 
วด่าพวกคนตด่างชาตลิจะเปป็นผผว้รมับมรดกรด่วมกมัน และเปป็นของกายอมันเดบียวกมัน และเปป็นผผว้มบีสด่วนในพระสมัญญาของ
พระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น ซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้รมับการแตด่งตมัตั้งใหว้เปป็นผผว้รมับใชว้แหด่งขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น ตาม
ของประทานแหด่งพระครณของพระเจว้า ซนนึ่งโปรดประทานแกด่ขว้าพเจว้าโดยการกระทสาทบีนึ่ไดว้ผลตามทบีนึ่ตมัตั้งใจไวว้แหด่ง
ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ แกด่ขว้าพเจว้า ผผว้เปป็นคนเลร็กนว้อยกวด่าคนเลร็กนว้อยทบีนึ่สรดในพวกวลิสรทธลิชนทมัตั้งหมด โปรดประทาน
พระครณนบีตั้ เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะประกาศทด่ามกลางคนตด่างชาตลิถนงบรรดาความมมันึ่งคมันึ่งทบีนึ่ไมด่อาจสมืบคว้นไดว้ของพระครลิสตร์ 
และเพมืนึ่อทสาใหว้คนทมัตั้งปวงเหร็นวด่า อะไรคมือการสามมัคคบีธรรมแหด่งขว้อลนกลมับนบีตั้ ซนนึ่งตมัตั้งแตด่แรกสรว้างโลกทรงปปิดบมังไวว้ใน
พระเจว้า ผผว้ไดว้ทรงสรว้างสารพมัดทมัตั้งปวงโดยพระเยซผครลิสตร์ เพมืนึ่อทรงประสงคร์จะใหว้บรรดาเทพผผว้ครอบครอง
อาณาจมักรและบรรดาเทพผผว้มบีอสานาจในสวรรคสถานรผว้จมักพระปปัญญาอมันอเนกอนมันตร์ของพระเจว้าโดยครลิสตจมักร 
ณ บมัดนบีตั้ ตามพระประสงคร์อมันนลิรมันดรร์ ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ทรงตมัตั้งไวว้ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา ใน
พระองคร์นมัตั้น พวกเราจนงมบีใจกลว้า และมบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะเขว้าไปถนงพระองคร์ดว้วยความไวว้เนมืตั้อเชมืนึ่อใจโดยความเชมืนึ่อใน
พระองคร์” (อฟ. 3:1-12)

มบีคสาพยานหนนนึ่งในขว้อ 10 ของบทนบีตั้ของเรา เพราะวด่าเปาโลเปป็นพยานรมับรองในทบีนึ่นบีตั้วด่าเขาเปป็นทมัตั้งหมดทบีนึ่
เขาเปป็นโดยพระครณของพระเจว้า พระครณนสามาซนนึ่งความรอด โดยพระครณเขาเปป็นผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งแหด่งขด่าว
ประเสรลิฐ โดยพระครณเขาเปป็นนายชด่างผผว้ชสานาญ โดยพระครณของพระเจว้าเขาไดว้วางรากฐานสสาหรมับครลิสตจมักร
นมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ และอปอลโลและคนอมืนึ่น ๆ กร็กสาลมังกด่อสรว้างบนรากฐานนมัตั้น เขายกความดบีความชอบทมัตั้งหมด 
คสาสรรเสรลิญทมัตั้งหมด เกบียรตลิยศและสงด่าราศบีทมัตั้งหมด ถวายแดด่พระเจว้า-และจากนมัตั้นเขาเตมือนวด่า: 

“แตด่ขอทรกคนจงระวมังใหว้ดบีวด่าเขาจะกด่อสรว้างบนรากฐานนมัตั้นอยด่างไร” นบีนึ่เปป็นคสาเตมือนถนงคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบี
สด่วนในการกด่อรด่างของทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่รวมกมันเปป็นครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นนมัตั้น พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นตรงนบีตั้
ถนงหนว้าทบีนึ่รมับผลิดชอบอมันศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ตด่อลมักษณะเฉพาะตมัวของงานกด่อสรว้างนบีตั้ คมืออาคารของพระเจว้า คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบี
สด่วนในการกด่อสรว้างนบีตั้ควรระมมัดระวมังมาก ๆ โดยระลนกอยผด่เสมอถนงบมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ มบีภมัยอมันตราย
ของการสรว้างรอยเปปฟื้อนหรมือรอยรว้าวตด่อพระวลิหาร (อาคาร) นบีตั้ ซนนึ่งลมักษณะเฉพาะตมัวอมันบรลิสรทธลิธิ์ของมมันถผกชบีตั้ใหว้
เหร็น

รากฐานหนถึที่งเดทยวนบันั้น
ขว้อ 11: “เพราะวด่าผผว้ใดจะวางรากฐานอมืนึ่นนอกจากรากฐานทบีนึ่วางไวว้แลว้วไมด่ไดว้ ซนนึ่งคมือพระเยซผครลิสตร์”
พระคสาขว้อนบีตั้มบีการเนว้นทบีนึ่คสาวด่า “รากฐาน” สด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับงานของเปาโลในเมมืองโครลินธร์ คสาถามทรก

อยด่างเกบีนึ่ยวกมับรากฐานอมืนึ่นใดจนงตกไป มบีขด่าวประเสรลิฐแทว้จรลิงหนนนึ่งเดบียวเทด่านมัตั้น: “ขว้าพเจว้าประหลาดใจทบีนึ่ทด่านทมัตั้ง
หลายไดว้ถอยไปโดยเรร็วจากพระองคร์ ผผว้ไดว้ทรงเรบียกทด่านทมัตั้งหลายใหว้เขว้ามาในพระครณของพระครลิสตร์ ไปหาขด่าว



ประเสรลิฐอมืนึ่น ซนนึ่งมลิใชด่อยด่างอมืนึ่นดอก แตด่มบีบางคนทบีนึ่รบกวนจลิตใจทด่านทมัตั้งหลาย และหมายจะบลิดเบมือนขด่าวประเสรลิฐ
ของพระครลิสตร์” (กท. 1:6,7)  มบีขด่าวประเสรลิฐหนนนึ่งเดบียวเทด่านมัตั้น มบีความรอดหนนนึ่งเดบียวเทด่านมัตั้น-ทางเดบียว พระนาม
เดบียว ประตผเดบียว ครลิสตจมักรเดบียว รากฐานเดบียว ศบีรษะเดบียว กายเดบียว

“นอกจากรากฐานทบีนึ่วางไวว้แลว้ว” บอกเปป็นนมัยวด่าตสาแหนด่งของรากฐานนมัตั้นถผกเลมือกโดยพระเจว้า ภายใตว้
การทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และวด่าการวางรากฐานนมัตั้นจนงเปป็นการกระทสากลิจของพระเจว้า ศลิลารากฐาน
นมัตั้นเปป็นของพระเจว้า ทมัตั้งหมดแตด่ผผว้เดบียว และเปป็นทบีนึ่ ๆ พระองคร์ทรงวางมมันไวว้แลว้ว มบีชด่างกด่อหลายคน แตด่พมืตั้นดลินซนนึ่ง
ครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมด่ถผกสรว้างขนตั้นบนนมัตั้นเปป็นพมืตั้นดลินของพระเจว้า ถผกกสาหนดไวว้โดยพระองคร์ รากฐานนมัตั้นเปป็น
ของพระองคร์ และศลิลามรมเอกนมัตั้นเปป็นศลิลาซนนึ่งพวกชด่างกด่อไดว้ปฏลิเสธเสบีย

รากฐานหนนนึ่งเดบียวนมัตั้นของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมด่คมือพระเยซผครลิสตร์ บรคคลผผว้นมัตั้น-พระองคร์ผผว้ไดว้เสดร็จมา
จากพระบลิดาในสวรรคร์และไดว้ทรงกลายเปป็นมนรษยร์ พระองคร์ผผว้ทรงถผกรมังเกบียจและถผกปฏลิเสธโดยมนรษยร์ กระนมัตั้น
โดยทางการสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง การฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ และการเสดร็จขนตั้นไปของพระองคร์ (บมัดนบีตั้ประทมับนมันึ่งอยผด่ 
ณ เบมืตั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้าพระบลิดา) พระองคร์ทรงเปป็นผผว้พระชด่วยใหว้รอดนมัตั้น-พระผผว้ชด่วยใหว้รอดองคร์เดบียว
นมัตั้นของมนรษยร์ รากฐานเดบียวของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมด่

ในมมัทธลิว 16:18 คสากลด่าวนบีตั้ของพระเจว้าถผกบมันทนกไวว้: “บนศลิลานบีตั้เราจะสรว้างครลิสตจมักรของเราไวว้ และ
ประตผทมัตั้งหลายแหด่งนรกจะไมด่มบีชมัยชนะตด่อครลิสตจมักรนมัตั้นเลย” เหตรทบีนึ่มบีคสากลด่าวนบีตั้กร็คมือวด่า พระเยซผไดว้ทรงถามเหลด่า
สาวกของพระองคร์วด่า “คนทมัตั้งหลายพผดกมันวด่า เราซนนึ่งเปป็นบรตรมนรษยร์คมือผผว้ใด” และพวกเขาตอบกลมับวด่า “บางคน
วด่าพระองคร์ทรงเปป็นยอหร์นผผว้ใหว้รมับบมัพตลิศมา แตด่บางคนวด่าเปป็นเอลบียาหร์ และคนอมืนึ่น ๆ วด่าเปป็นเยเรมบียร์ หรมือเปป็นคน
หนนนึ่งในพวกศาสดาพยากรณร์” จากนมัตั้นพระเยซผทรงถามพวกเขาวด่า “แตด่พวกทด่านวด่าเราเปป็นผผว้ใด” และซบีโมนเป
โตรตอบวด่า “พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์นมัตั้น พระบรตรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่”

พระเยซผทรงรมับประกมันเปโตรวด่าคสากลด่าวทบีนึ่เขาเพลินึ่งกลด่าวไปนมัตั้นไมด่ไดว้เกลิดจากสตลิปปัญญาหรมือความสามารถ
ของเขาเอง: “ทด่านไดว้รมับพร ซบีโมนบรตรชายของโยนาเออ๋ย เพราะวด่าเนมืตั้อหนมังและโลหลิตมลิไดว้เปปิดเผยสลินึ่งนบีตั้แกด่ทด่าน 
แตด่พระบลิดาของเราผผว้ซนนึ่งทรงสถลิตในสวรรคร์ตด่างหาก” พระเจว้าพระบลิดาไดว้ประทานการเปปิดเผยนบีตั้แกด่เปโตรวด่า
แทว้จรลิงแลว้วพระเยซผทรงเปป็นพระบรตรของพระเจว้า พระเจว้าผผว้รมับสภาพเนมืตั้อหนมัง พระเจว้าผผว้ทรงถผกหด่อหรว้มในเนมืตั้อ
หนมัง และบนศลิลานมัตั้น (พระเยซผครลิสตร์)-ไมด่ใชด่บนกว้อนกรวด (เปโตร)-พระเยซผตรมัสวด่า “เราจะสรว้างครลิสตจมักรของ
เราไวว้ และประตผทมัตั้งหลายแหด่งนรกจะไมด่มบีชมัยชนะตด่อครลิสตจมักรนมัตั้นเลย” พระเยซผตรมัสขว้อเทร็จจรลิงแหด่งสวรรคร์ทบีนึ่วด่า
พระองคร์ทรงเปป็นศลิลานมัตั้น ศลิลามรมเอกนมัตั้น รากฐานเดบียวนมัตั้น ไมด่มบีอมืนึ่นใดแลว้ว

มบีแนวคลิดหลากหลายและมากมายเกบีนึ่ยวกมับศลิลานมัตั้น รากฐานนมัตั้น และครลิสตจมักรนมัตั้น แตด่ถว้าเราจะยอมใหว้
พระวจนะของพระเจว้าตรมัสและเราหรบปากเสบีย โดยเปรบียบเทบียบสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่อยผด่ฝป่ายวลิญญาณกมับฝป่ายวลิญญาณ 
เรากร็จะไมด่ประสบความยรด่งยากในการเขว้าใจความจรลิงขด่าวประเสรลิฐเกบีนึ่ยวกมับครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์
อยผด่ และเราจะไมด่ประสบความยรด่งยากในการแยกแยะวด่าใครเปป็นศบีรษะและรากฐานของครลิสตจมักรแทว้หนนนึ่งเดบียว
นมัตั้น

ยกตมัวอยด่างเชด่น ใน the New English Bible ซนนึ่งถผกตบีพลิมพร์โดย Oxford University Press and 



Cambridge University Press ฉบมับปปี 1961 ในมมัทธลิว 16:17 เราอด่านวด่า “และเรากลด่าวแกด่พวกทด่านวด่า ทด่าน
คมือเปโตร ศลิลานมัตั้น” (ศลิลาเปป็นตมัวพลิมพร์ใหญด่ ซนนึ่งบด่งบอกถนงชมืนึ่อบรคคล); “และบนศลิลานบีตั้เราจะสรว้างครลิสตจมักรของ
เรา และพลมังแหด่งความมรณาจะไมด่มบีทางชนะมมันไดว้เลย!”

ทด่านทบีนึ่รมัก ครณเหร็นความแยบยลของฉบมับแปลนบีตั้ไหม? เปโตรไมด่ใชด่ศลิลานมัตั้นทบีนึ่พระเยซผกสาลมังสรว้างครลิสตจมักร
บนนมัตั้น มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าภาษากรบีกสสาหรมับเคฟาสมบีความหมายวด่า “หลินกว้อนเลร็ก ๆ หรมือกรวดกว้อนเลร็ก ๆ” 
แตด่รากฐานของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมด่ไมด่ใชด่กว้อนกรวด มมันไมด่ใชด่เปโตร-รากฐานนมัตั้นคมือพระเยซผครลิสตร์เจว้า

ในพระคมัมภบีรร์ฉบมับคลิงเจมสร์ มมัทธลิว 21:44 เราอด่านวด่า “และผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่จะลว้มทมับศลิลานบีตั้ จะถผกทสาใหว้
แตกหมักไป แตด่ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่จะถผกศลิลานบีตั้ตกทมับ ศลิลานมัตั้นจะบดขยบีตั้ผผว้นมัตั้นจนแหลกเปป็นผรยผง” ศลิลานบีตั้คมือพระเยซผ ฉบมับ
Revised Standard Version (พระคมัมภบีรร์ทบีนึ่ถผกเปป็นเจว้าของและถผกถมือลลิขสลิทธลิธิ์โดย the National Council of 
Churches of Christ of America) ตมัดพระคสาขว้อนบีตั้ออกไปทมัตั้งขว้อ ผผว้แกว้ไขเหลด่านมัตั้นตมัดขว้อนบีตั้ออกไปจากเนมืตั้อหา 
แตด่ในหมายเหตรดว้านลด่างของหนว้าเราอด่านวด่า “สสาเนาเกด่าแกด่ฉบมับอมืนึ่น ๆ เพลินึ่มขว้อ 44 เขว้าไป” ถว้าสสาเนาเกด่าแกด่ฉบมับ
อมืนึ่น ๆ เพลินึ่มมมันเขว้าไป ทสาไมเหลด่าผผว้แกว้ไขสมมัยใหมด่ถนงตมัดมมันออกไปเลด่า?  ถว้าครณจะอด่านพระคสาขว้อนมัตั้นและศนกษา
คว้นควว้าศลิลานมัตั้น ครณกร็จะรผว้วด่าทสาไมพวกเขาถนงตมัดขว้อนมัตั้นออกไป: ศลิลานมัตั้นคมือพระเยซผ-และพวกเสรบีนลิยมและพวก
สมมัยใหมด่นลิยมไมด่สอนวด่าเราตว้องลว้มทมับพระเยซผเพมืนึ่อทบีนึ่จะเราจะถผกทสาใหว้แตกหมักและรมับความรอด! ถว้าเราลว้มทมับ
พระเยซผเพมืนึ่อขอความเมตตา ใจของเรากร็ถผกทสาใหว้แตกหมักและเรากร็รมับความรอด ถผกทสาใหว้เปป็นภาชนะทบีนึ่เหมาะ
สสาหรมับการใชว้งานของผผว้เปป็นนาย ถว้าเราไมด่ลว้มทมับพระเยซผเพมืนึ่อขอความเมตตา ศลิลานมัตั้นกร็จะตกทมับเราในการ
พลิพากษา พระคสาขว้อนมัตั้นบอกเลด่าเกบีนึ่ยวกมับศลิลานมัตั้นทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดหรมือปรมับโทษ แลว้วแตด่กรณบี และไมด่มบีใครมบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่
จะตมัดมมันออกไปจากพระวจนะบรลิสรทธลิธิ์ของพระเจว้า

นบีนึ่คมือหลินกว้อนนมัตั้นแหด่งดานลิเอล 2:34 ซนนึ่งถผกตมัดออกจากภผเขาโดยไมด่ใชว้มมือ นบีนึ่คมือหลินกว้อนนมัตั้นทบีนึ่ถผกกลด่าวถนง
ทมันึ่วพระคมัมภบีรร์-พระเยซผครลิสตร์ ศลิลามรมเอกนมัตั้น รากฐานนมัตั้นของครลิสตจมักร ไมด่วด่า New English Bible จะกลด่าว
เกบีนึ่ยวกมับมมันอยด่างไรกร็ตาม หรมือไมด่วด่า Revised Standard Version จะกลด่าวเกบีนึ่ยวกมับมมันอยด่างไรกร็ตาม พระเยซผ
กร็ยมังทรงเปป็นรากฐานเดบียวนมัตั้นทบีนึ่ถผกวางไวว้แลว้วเหมมือนเดลิม-ไมด่ใชด่ “กสาลมังถผกวาง” ไมด่ใชด่ “ทบีนึ่จะถผกวาง” มมันไดว้ถผก
วางไวว้แลว้วกด่อนการวางรากฐานของโลก มมันไดว้ถผกกสาหนดไวว้กด่อนแลว้วโดยพระเจว้าทบีนึ่พระเยซผจะตว้องสลิตั้นพระชนมร์
บนกางเขนนมัตั้นเพมืนึ่อชด่วยคนบาปทมัตั้งหลายใหว้รอด ครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ประกอบดว้วยผผว้คนทบีนึ่
บมังเกลิดใหมด่แลว้ว โดยมบีพระเยซผเปป็นรากฐานนมัตั้น-และไมด่มบีรากฐานอมืนึ่น ไมด่อาจมบีรากฐานอมืนึ่นใดไดว้อบีกเลย

หนผู้าททที่คนตผู้นเรมือนสองแบบและผลลบัพธธของพวกมบัน
ขว้อ 12: “บมัดนบีตั้ถว้าผผว้ใดกด่อสรว้างบนรากฐานนบีตั้ ดว้วยทองคสา เงลิน เพชรพลอย ไมว้ หญว้าแหว้ง ฟาง...”
เราตว้องจสาไวว้วด่าเปาโลไมด่ไดว้กสาลมังพผดถนงแนวการประพฤตลิของครลิสเตบียนเปป็นหลมักในทบีนึ่นบีตั้ แตด่พผดถนงหลมักคสา

สอนของอาจารยร์และผผว้รมับใชว้ทมัตั้งหลาย อยด่างไรกร็ตาม เราตว้องไมด่มองขว้ามขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าหลมักการเหลด่านบีตั้กร็ใชว้ไดว้
กมับแนวการประพฤตลิของครลิสเตบียนและการรมับใชว้ของครลิสเตบียนทรกอยด่าง วมัสดรตด่าง ๆ ทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในทบีนึ่นบีตั้มบีสอง
ประเภท: วมัสดรเหลด่านมัตั้นทบีนึ่จะทนไฟ และวมัสดรเหลด่านมัตั้นซนนึ่งไฟจะเผาผลาญ กลด่าวโดยทมันึ่วไปแลว้ว วมัสดรทบีนึ่แตกตด่างกมัน
เหลด่านมัตั้นซนนึ่งถผกกลด่าวถนงในทบีนึ่นบีตั้เปป็นตมัวแทนของคสาสอนและการงานอมันหลากหลายโดยผผว้กด่อเหลด่านมัตั้นบนรากฐาน



ของพระเจว้า ในการประเมลินของพระเจว้าคสาสอนและงานรมับใชว้ของพวกเขาเพลินึ่มเขว้ากมับอาคารนมัตั้นและครณคด่าของ
มมัน หรมือไมด่มมันกร็ไรว้คด่า

ทองคสา เงลิน และเพชรพลอยมบีราคาแพงและมบีคด่า ขณะทบีนึ่ไมว้ หญว้าแหว้ง และฟางจรลิง ๆ แลว้วกร็ไรว้คด่า หลมัก
คสาสอนเหลด่านมัตั้นแหด่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนมบีจรดศผนยร์กลางอยผด่ในพระครลิสตร์ และหลมักคสาสอนอมันบรลิสรทธลิธิ์ทสา
หนว้าทบีนึ่เปป็นตมัวสรว้างลมักษณะเฉพาะตมัวของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่รวมกมันเปป็นครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นนมัตั้น ๆ หลมักคสาสอนอมัน
บรลิสรทธลิธิ์กด่อใหว้เกลิดผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่ทสาตามอยด่างพระครลิสตร์ ผผว้รมับใชว้และอาจารยร์ทบีนึ่แยกแยะพระวจนะแหด่งความจรลิง
อยด่างถผกตว้องจะกด่อใหว้เกลิดผลกระทบนบีตั้ในการเสรลิมสรว้างผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้น ครณคด่าและผลลมัพธร์
ของการเทศนาหรมือการสมันึ่งสอนเชด่นนมัตั้นถผกเปป็นตมัวแทนในทบีนึ่นบีตั้โดยทองคสา เงลิน และเพชรพลอย 

ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าทองคสานสาเสนอลมักษณะเฉพาะตมัวและครณลมักษณะดว้านศบีลธรรมของตรบีเอกานรภาพ-
และความบรลิบผรณร์ของตรบีเอกานรภาพดสารงอยผด่ในพระครลิสตร์ โปรดอด่านอพยพ 25:11,17-20 และโคโลสบี 2:9,10

เงลินเปป็นตมัวแทนของการไถด่ซนนึ่งถผกกระทสาสสาเรร็จโดยพระเจว้าในและผด่านทางพระเยซผครลิสตร์เจว้า ขณะทบีนึ่
เพชรพลอยเปป็นตมัวแทนของความจรลิงทมัตั้งหลายซนนึ่งนสาเสนอความชอบธรรม สงด่าราศบี ความเปป็นเลลิศแหด่งพระภาค
และลมักษณะเฉพาะตมัวของพระครลิสตร์ (ดผ วลิวรณร์ 4:3 และ 21:11) คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ในขว้อพระคสาเหลด่านบีตั้สสาหรมับ
 “ความสวด่าง” จรลิง ๆ แลว้วคมือ ผผว้ใหว้ความสวด่าง พระเยซผทรงเปป็นไขด่มรกทบีนึ่มบีคด่ามากทบีนึ่สรด เปป็นทมับทลิมซนนึ่งหาใดเปรบียบ
เปป็นเพชรซนนึ่งเปลด่งประกายและฉายแสง พระองคร์ทรงเปป็นผผว้ใหว้ความสวด่าง พระองคร์ทรงเปป็นความสวด่างของโลก

ไมว้ หญว้าแหว้ง และฟาง เปป็นเพบียงของเลบียนแบบหลมักคสาสอนตามพระคมัมภบีรร์อมันบรลิสรทธลิธิ์ วมัสดรเหลด่านบีตั้ 
แทนทบีนึ่จะแยกแยะพระวจนะแหด่งความจรลิงอยด่างถผกตว้อง เปป็นสมัญลมักษณร์ของถว้อยคสาชมักชวนแหด่งสตลิปปัญญาของ
มนรษยร์: “บางคนกร็ไดว้เลบีนึ่ยงไปจากจรดประสงคร์นบีตั้ หลงไปในทางพผดอมันไรว้สาระ โดยปรารถนาทบีนึ่จะเปป็นอาจารยร์ฝป่าย
พระราชบมัญญมัตลิ โดยไมด่เขว้าใจทมัตั้งสลินึ่งทบีนึ่พวกเขากลด่าว หรมือสลินึ่งทบีนึ่พวกเขายมืนยมัน” (1 ทธ. 1:6,7)

“ถว้าทด่านจะใหว้พวกพบีนึ่นว้องระลนกถนงสลินึ่งเหลด่านบีตั้ ทด่านกร็จะเปป็นผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ดบีของพระเยซผครลิสตร์ โดยถผกบสารรง
เลบีตั้ยงในบรรดาพระวจนะแหด่งความเชมืนึ่อและแหด่งหลมักคสาสอนอมันดบี ซนนึ่งทด่านไดว้มาถนงแลว้ว แตด่จงปฏลิเสธบรรดา
นลิทานอมันหยาบคายและของพวกภรรยาทบีนึ่ชรานมัตั้น และจงฝฝึกตนในทางของพระเจว้าดบีกวด่า” (1 ทธ. 4:6,7)

“ผผว้นมัตั้นกร็เปป็นคนทะนงตมัว โดยไมด่รผว้เรมืนึ่องอะไรเลย แตด่ชอบทรด่มเถบียงเรมืนึ่องคสาถามตด่าง ๆ และโตว้แยว้งเรมืนึ่อง
ถว้อยคสาตด่าง ๆ ซนนึ่งเปป็นเหตรใหว้เกลิดการอลิจฉากมัน การทะเลาะวลิวาทกมัน การกลด่าวรว้ายกมัน การนนกเหมาอมันชมันึ่วรว้าย 
บรรดาการโตว้เถบียงทบีนึ่ดมืตั้อรมัตั้นของพวกคนทบีนึ่มบีใจเสมืนึ่อมทรามและขมัดสนซนนึ่งความจรลิง โดยคลิดเอาเองวด่าการไดว้รมับผล
ประโยชนร์เปป็นทางของพระเจว้า จงถอนตมัวทด่านเองไปเสบียจากคนเชด่นนบีตั้

“แตด่ทางของพระเจว้าพรว้อมกมับความอลินึ่มใจกร็เปป็นกสาไรมาก เพราะวด่าพวกเราไมด่ไดว้เอาอะไรเขว้ามาในโลก
นบีตั้ฉมันใด และแนด่นอนพวกเรากร็เอาอะไรออกไปไมด่ไดว้ฉมันนมัตั้น และโดยทบีนึ่มบีอาหารและเสมืตั้อผว้า กร็ใหว้พวกเราอลินึ่มใจดว้วย
ของเหลด่านมัตั้นเถลิด แตด่คนทมัตั้งหลายทบีนึ่อยากจะรนึ่สารวยกร็ตกอยผด่ในการทดลองและกมับดมัก และในตมัณหาหลายอยด่างอมัน
โฉดเขลาและเปป็นอมันตราย ซนนึ่งฉรดมนรษยร์ทมัตั้งหลายใหว้จมลงในการทสาลายและความพลินาศ ดว้วยวด่าการรมักเงลินนมัตั้น
เปป็นรากเหงว้าแหด่งความชมันึ่วรว้ายทมัตั้งสลิตั้น ขณะทบีนึ่บางคนโลภสลินึ่งเหลด่านบีตั้ พวกเขาจนงไดว้หลงผลิดไปจากความเชมืนึ่อนมัตั้น และ
ทลินึ่มแทงตมัวพวกเขาเองใหว้ทะลรดว้วยความเสบียใจเปป็นอมันมาก



“แตด่ทด่าน โอ ผผว้เปป็นคนของพระเจว้า จงหลบีกหนบีเสบียจากสลินึ่งเหลด่านบีตั้ และจงตลิดตามความชอบธรรม ทาง
ของพระเจว้า ความเชมืนึ่อ ความรมัก ความอดทน ความอด่อนสรภาพ จงสผว้รบในการตด่อสผว้อมันดบีแหด่งความเชมืนึ่อ จงยนดชบีวลิต
นลิรมันดรร์ไวว้ ซนนึ่งทด่านไดว้รมับการทรงเรบียกใหว้มาถนงแลว้วดว้วย และไดว้ประกาศคสาประกาศตนอมันดบีตด่อหนว้าพยานหลาย
คน ขว้าพเจว้ากสาชมับทด่านในสายพระเนตรของพระเจว้า ผผว้ประทานชบีวลิตแกด่สลินึ่งทมัตั้งปวง และตด่อพระพมักตรร์พระเยซผ
ครลิสตร์ ผผว้ไดว้ทรงเปป็นพยานคสาประกาศตนอมันดบีตด่อหนว้าปอนทลิอมัสปปีลาต ใหว้ทด่านรมักษาคสาบมัญชานบีตั้ไวว้ปราศจากดด่าง
พรว้อย ซนนึ่งตสาหนลิไมด่ไดว้ จนถนงการปรากฏของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา ซนนึ่งในเวลาของพระองคร์
พระองคร์จะทรงสสาแดงใหว้ปรากฏ ผผว้ทรงเปป็นผผว้เสวยสรขและผผว้ทรงมบีฤทธลิธิ์สผงสรดแตด่พระองคร์เดบียว พระมหากษมัตรลิยร์
เหนมือกษมัตรลิยร์ทมัตั้งปวง และองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเหนมือเจว้านายทมัตั้งปวง ผผว้ทรงมบีความเปป็นอมตะแตด่องคร์เดบียว โดยทรง
สถลิตอยผด่ในความสวด่างซนนึ่งไมด่มบีคนใดจะเขว้าไปถนงไดว้ ผผว้ซนนึ่งไมด่มบีมนรษยร์คนใดเคยเหร็นหรมือเหร็นไดว้ พระเกบียรตลิและฤทธา
นรภาพจงมบีแดด่พระองคร์นมัตั้นสมืบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน

“จงกสาชมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มมันึ่งมบีฝป่ายโลกนบีตั้ อยด่าใหว้พวกเขาหมัวสผง และอยด่าใหว้วางใจในบรรดาทรมัพยร์อนลิจจมัง 
แตด่ในพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ ผผว้ประทานสลินึ่งสารพมัดใหว้แกด่พวกเราอยด่างบรลิบผรณร์เพมืนึ่อเพลลิดเพลลิน ใหว้พวกเขา
กระทสาการดบี เพมืนึ่อพวกเขาจะรนึ่สารวยในการดบีทมัตั้งหลาย พรว้อมทบีนึ่จะแจกจด่าย เตร็มใจทบีนึ่จะแบด่งปปัน โดยสนึ่สาสมไวว้
สสาหรมับพวกเขาเอง เปป็นรากอมันดบีเพมืนึ่อเวลาขว้างหนว้านมัตั้น เพมืนึ่อพวกเขาจะยนดชบีวลิตนลิรมันดรร์ไวว้ 

“โอ ทลิโมธบีเออ๋ย จงรมักษาสลินึ่งซนนึ่งไดว้มอบไวว้กมับความไวว้วางใจของทด่าน จงหลบีกเลบีนึ่ยงคสาพผดพลด่ามทมัตั้งหลายทบีนึ่
ลบหลผด่และไรว้ประโยชนร์ และการคมัดคว้านของสลินึ่งทบีนึ่เรบียกกมันอยด่างผลิด ๆ วด่าเปป็นศาสตรร์ความรผว้” (1 ทธ. 6:4-20) 

ไมว้ หญว้าแหว้ง และฟางเปป็นสมัญลมักษณร์ของสลินึ่งใดทบีนึ่จะบด่อนทสาลายความจรลิง-ในดว้านหลมักคสาสอนหรมือใน
การงานทมัตั้งหลาย โปรแกรมหนนนึ่งทบีนึ่ถผกตมัตั้งขนตั้นโดยอาศมัยปปัญญาของมนรษยร์ ทางทมัตั้งหลายแบบโลกและการอยผด่ฝป่าย
เนมืตั้อหนมัง มบีแนวโนว้มทบีนึ่จะหมันเหไปจากฤทธลิธิ์เดชแหด่งพระวจนะของพระเจว้า ซนนึ่งเปป็นฤทธลิธิ์เดชแหด่งขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่นสา
ความรอดมาใหว้

เราถผกรมักษาไวว้โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้า เรามบีชมัยโดยความเชมืนึ่อ ความเชมืนึ่อมาโดยการไดว้ยลิน และการ
ไดว้ยลินโดยพระวจนะของพระเจว้า ดมังนมัตั้นถว้าซาตานสามารถเอาปปัญญาและทางทมัตั้งหลายของมนรษยร์และวลิธบีการตด่าง
ๆ ของโลกมาแทนทบีนึ่พระวจนะไดว้ มมันกร็จะไมด่เพบียงทสาใหว้คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่ไดว้บมังเกลิดใหมด่พลินาศเทด่านมัตั้น แตด่มมันจะ
ทสาใหว้ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่ยมังเปป็นทารกในพระครลิสตร์ไรว้คด่าดว้วย โดยไมด่เคยเตลิบโตในพระครณและในความรผว้เกบีนึ่ยวกมับองคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าและพระผผว้ชด่วยใหว้รอดเลย-เพราะวด่าครลิสเตบียนแบบนมัตั้นจะไมด่มบีวมันกลายเปป็นภาชนะทบีนึ่มบีเกบียรตลิหรมือทหารทบีนึ่
ดบีแหด่งกางเขนนมัตั้น

ไมว้ หญว้าแหว้ง และฟางในทบีนึ่นบีตั้ไมด่มบีสด่วนเกบีนึ่ยวขว้องกมับความรอดของแตด่ละคน สลินึ่งทบีนึ่ตรงกมันกมับไมว้ หญว้าแหว้ง 
และฟางจะถผกเผาทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ และเรารผว้วด่านบีนึ่ไมด่อาจใชว้ไดว้กมับลผกคนหนนนึ่งของพระเจว้า ความ
จรลิงแหด่งพระคสาตอนนบีตั้กลด่าวถนงคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่สอนและดสาเนลินชบีวลิตหลมักคสาสอนทบีนึ่บรลิสรทธลิธิ์และเสรลิมสรว้างซนนึ่งถผก
เปรบียบวด่าตรงขว้ามกมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่สอนปปัญญาของมนรษยร์ และทบีนึ่ใชว้ถว้อยคสานด่าฟปังแหด่งปปัญญาของมนรษยร์ ชมักนสาผผว้
เชมืนึ่อทมัตั้งหลายออกไปจากหลมักคสาสอนอมันบรลิสรทธลิธิ์ทบีนึ่จะทสาใหว้พวกเขากลายเปป็นเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าทบีนึ่เขว้มแขร็ง
และทสาประโยชนร์ในครลิสตจมักร พระคสาขว้อนบีตั้ไมด่เกบีนึ่ยวขว้องเลยกมับความรอดเทด่าทบีนึ่กลด่าวถนงการไถด่ มมันพผดถนงบสาเหนร็จ 



ดมังทบีนึ่เราจะเหร็นชมัดเจนในขว้อพระคสาตด่อไปนบีตั้
ขว้อ 13: “การงานของทรกคนจะถผกสสาแดงใหว้เหร็นชมัดเจน เพราะวมันนมัตั้นจะใหว้เหร็นการงานนมัตั้นไดว้ชมัดเจน 

เพราะวด่าการงานนมัตั้นจะถผกเปปิดเผยดว้วยไฟ และไฟนมัตั้นจะทดสอบการงานของทรกคนวด่าเปป็นชนลิดอะไรบว้าง”
“การงานของทรกคนจะถผกสสาแดงใหว้เหร็นชมัดเจน” นบีนึ่ชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าผผว้รมับใชว้แตด่ละคนของพระเจว้ามบีหนว้าทบีนึ่รมับ

ผลิดชอบของตมัวเอง และวมัสดรทบีนึ่ใชว้ การรมับใชว้ทบีนึ่ถผกปฏลิบมัตลิ และการงานทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกกระทสาโดยคน ๆ นมัตั้นจะถผก
เปปิดเผยในลมักษณะเฉพาะทบีนึ่แทว้จรลิงของพวกมมันทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์

พระเจว้าทรงจดบมันทนกไวว้ทรกสลินึ่ง นตั้สาเยร็นแมว้สมักแกว้วเดบียวกร็ไมด่ถผกมองขว้ามเมมืนึ่อมมันถผกใหว้ในพระนามของ
พระองคร์ และเหรบียญเงลินสองสตางคร์ทบีนึ่ถผกใสด่ไวว้ในหบีบเงลินถวายโดยหญลิงมด่ายยากจนคนหนนนึ่งกร็นสาคสาชมเชยออกมา
จากพระผผว้ประทานทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ทบีนึ่สรด รายละเอบียดเลร็กนว้อยทรกอยด่างของหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือน ไมด่วด่าจะถผกหรมือผลิด ถผก
จดบมันทนกไวว้หมด-ไมด่วด่ามมันจะเปป็นทองคสา เงลิน และเพชรพลอย หรมือไมว้ หญว้าแหว้ง และฟาง

“...เพราะวมันนมัตั้นจะใหว้เหร็นการงานนมัตั้นไดว้ชมัดเจน…” วมันทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงนบีตั้เปป็นวมันเดบียวกมันกมับทบีนึ่ถผกพรรณนา
ไวว้ในบททบีนึ่ 1 ขว้อ 8 ทบีนึ่เปป็น “วมันของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” มมันไมด่ใชด่วมันแหด่งพระเยโฮวาหร์
ทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงใน 2 เธสะโลนลิกา 1:8 และ 2:2 วมันแหด่งพระเยโฮวาหร์คมือวมันนมัตั้นเมมืนึ่อพระเยซผจะเสดร็จมาในเปลว
เพลลิง “จะลงโทษสนองตด่อคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่รผว้จมักพระเจว้า” (หมายถนงพวกคนไมด่เชมืนึ่อ) แตด่ในขว้อพระคสาตอนนบีตั้ของ
เรา สลินึ่งทบีนึ่ถผกเผาและสลายไปไมด่ใชด่คนทมัตั้งหลาย แตด่เปป็นการงานของพวกเขา ไฟในทบีนึ่นบีตั้บอกเปป็นนมัยถนงการทดสอบ
ลมักษณะเฉพาะตมัว คสาวด่า ใหว้เหร็นไดว้ชมัดเจน บอกเปป็นนมัยวด่า “ทสาใหว้ชมัดแจว้ง นสามาตบีแผด่ ทสาใหว้ปรากฏชมัด” ใน
ลมักษณะเดบียวกมันกมับทบีนึ่แสงอาทลิตยร์ในตอนกลางวมันนสาสลินึ่งซนนึ่งคลรมเครมือในตอนกลางคมืนมาเปปิดเผยซนนึ่งมมันจะถผกมอง
เหร็นไดว้ชมัดเจน พระเยซผทรงเปป็นความสวด่างของโลก-แตด่พระองคร์ทรงเปป็นเพลลิงทบีนึ่เผาผลาญเชด่นกมัน

“...เพราะวด่าการงานนมัตั้นจะถผกเปปิดเผยดว้วยไฟ” ภาษากรบีกอด่านวด่า “มมันถผกเปปิดเผยในไฟ” สลินึ่งทบีนึ่ถผกเปปิด
เผยในไฟไมด่ใชด่วมันนมัตั้น แตด่เปป็นการงานนมัตั้น พระคมัมภบีรร์กลด่าวถนงไฟแหด่งการพลิพากษาของพระเจว้าบด่อย ๆ ไฟเปป็น
ครณลมักษณะอยด่างหนนนึ่งของพระองคร์ มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าพระเจว้าทรงเปป็นความรมัก (1 ยอหร์น 4:8) แตด่ในฮบีบรผ 
12:29 เราถผกบอกวด่าพระองคร์ทรงเปป็นเพลลิงทบีนึ่เผาผลาญเชด่นกมัน (อด่านพระราชบมัญญมัตลิ 4:24 และ 9:3; มาลาคบี 
3:2; และ 2 เธสะโลนลิกา 1:8 เชด่นกมัน) ไฟสมืบคว้นและทสาลายทรกสลินึ่งทบีนึ่ขวางทางมมัน เหมมือนในการพลิพากษานบีตั้ 
พระเจว้าจะทรงสมืบคว้นและทสาลายทรกสลินึ่งทบีนึ่ตนึ่สาชว้า ไมด่มบีสมักสลินึ่งเดบียวทบีนึ่ทสาใหว้มลทลินจะไดว้เขว้านครของพระเจว้า แตด่
เฉพาะสลินึ่งซนนึ่งเปป็นของแทว้และทนทานเทด่านมัตั้น การงานทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นทองคสา เงลิน และเพชรพลอยจะไมด่ถผกทสาลาย
แตด่จะสรกใสมากยลินึ่งขนตั้นเทด่านมัตั้นเพราะไดว้ผด่านเขว้าในไฟมาแลว้ว

เปาโลกลด่าวแกด่ชาวโรมเหลด่านมัตั้นวด่า “เพราะมบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘“เรามบีชบีวลิตอยผด่ฉมันใด” องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
ตรมัสวด่า “หมัวเขด่าทรกหมัวเขด่าจะครกกราบลงตด่อเรา และลลิตั้นทรกลลิตั้นจะสารภาพตด่อพระเจว้า”’ (รม. 14:11) เราแตด่ละ
คนจะยมืนอยผด่ตด่อพระพมักตรร์พระเยซผ-พระองคร์ซนนึ่งมบีสบีพระพมักตรร์เหมมือนดวงอาทลิตยร์ทบีนึ่ฉายแสงกลว้าและมบีพระเนตร
ดมังพรรณนาในวลิวรณร์ 1:14: “พระเศบียรของพระองคร์และพระเกศาของพระองคร์ขาวเหมมือนขนแกะ ขาวเหมมือน
หลิมะ และพระเนตรของพระองคร์เหมมือนเปลวเพลลิง”

ไฟแยกสลินึ่งทบีนึ่ถผกทสาลายไดว้ออกจากสลินึ่งซนนึ่งถผกทสาลายไมด่ไดว้เสมอ และจะเปป็นเชด่นนมัตั้นทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของ



พระครลิสตร์เชด่นกมัน ทรกสลินึ่งทบีนึ่เราสอน เทศนา กระทสา ถวาย หรมือดสาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ไมด่ไดว้มบีจรดประสงคร์หนนนึ่งเดบียวเพมืนึ่อ
ถวายเกบียรตลิพระเยซผครลิสตร์เจว้าจะถผกไฟเผา

“...และไฟนมัตั้นจะทดสอบการงานของทรกคนวด่าเปป็นชนลิดอะไรบว้าง” นบีนึ่ไมด่เกบีนึ่ยวขว้องอะไรเลยกมับหลมักคสา
สอนเรมืนึ่องไฟชสาระ มมันไมด่เกบีนึ่ยวขว้องเลยกมับการฝฝึกวลินมัยทบีนึ่ใชว้กมับอรปนลิสมัย สลินึ่งเหลด่านบีตั้ไมด่ถผกสอนเลยในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้อง
กมับบมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เฉพาะผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วและถผกลว้างชสาระดว้วยพระโลหลิตจะอยผด่
ทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ (เหลด่าคนชมันึ่วจะถผกพลิพากษาทบีนึ่พระทบีนึ่นมันึ่งใหญด่สบีขาวนมัตั้นซนนึ่งถผกบรรยายอยด่าง
ละเอบียดในวลิวรณร์ 20) มมันไมด่ใชด่อรปนลิสมัยของคน ๆ นมัตั้นทบีนึ่จะถผกพลิพากษาทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ แตด่การ
งานและหนว้าทบีนึ่คว้นตว้นเรมือนของเขาจะถผกทดสอบ

มมันเปป็นไปไดว้อยด่างยลินึ่งทบีนึ่ผผว้สอนหรมือนมักเทศนร์คนใดจะกด่อเกลิดผลลมัพธร์ตด่าง ๆ บนแผด่นดลินโลกนบีตั้ซนนึ่งดผเหมมือน
วด่ายอดเยบีนึ่ยมและมบีครณภาพมหาศาล แตด่ทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์การงานนมัตั้นอาจถผกพบวด่าไรว้คด่า พระเจว้า
ทรงพลิพากษาในความชอบธรรม เราตมัดสลินโดยรผปลมักษณร์ภายนอก ทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์เฉพาะ
ความสมัตยร์ซมืนึ่อ-ไมด่ใชด่ความเปป็นทบีนึ่นลิยม-จะตมัดสลินชบีตั้ขาด เฉพาะครณภาพ-ไมด่ใชด่ปรลิมาณหรมือความใหญด่โต-จะตมัดสลิน
ชบีตั้ขาด ความสมัตยร์ซมืนึ่อและครณภาพคมือสลินึ่งสสาคมัญสองสลินึ่งนมัตั้นของหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนทบีนึ่จะนสาบสาเหนร็จมาใหว้

ครณภาพของหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนถผกตมัดสลินชบีตั้ขาดโดยขนาดทบีนึ่คนตว้นเรมือนนมัตั้นยกชผและถวายเกบียรตลิพระเยซผ
ครลิสตร์เจว้า โดยความจรลิงจากพระคมัมภบีรร์แหด่งการสอนของเขา และโดยอลิทธลิพลของชบีวลิตทบีนึ่บรลิสรทธลิธิ์และแยกตมัตั้งไวว้ 
จะมบีความประหลาดใจมากมายทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ บางคนทบีนึ่เราเคยคลิดวด่าจะไดว้ “นมันึ่งแถวหนว้า” 
จะไปอยผด่แถวหลมัง และบางคนทบีนึ่เราคาดหวมังแนด่นอนวด่าจะเหร็นนมันึ่งอยผด่แถวหลมังจะไปนมันึ่งในทบีนึ่อมันมบีเกบียรตลิแถวหนว้า 
มมันจะเปป็นวมันแหด่งการเปปิดเผยอยด่างแทว้จรลิงเมมืนึ่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงแจกมงกรฎและถว้วย
รางวมัล!

ไมด่ใชด่คนทบีนึ่เปป็นขด่าวหนว้าหนนนึ่งบนโลกเสมอไปทบีนึ่จะไดว้เปป็นขด่าวหนว้าหนนนึ่งในสวรรคร์ บางครมัตั้งสมาชลิกทบีนึ่มบี
อสานาจมากทบีนึ่สรด มบีคด่ามากทบีนึ่สรดของทบีนึ่ประชรมไมด่เคยมบีชมืนึ่อของตนปรากฏบนกระดานขด่าวครลิสตจมักรเลย อาจไมด่เคย
ถผกเรบียกใหว้นสาอธลิษฐานเลย อาจไมด่เคยถวายเพลงเดบีนึ่ยวหรมือสอนชมัตั้นเรบียนเลย แตด่จลิตใจ วลิญญาณ และรด่างกายทบีนึ่
อรทลิศถวายแดด่พระเจว้า คน ๆ นมัตั้นอธลิษฐานในขณะทบีนึ่คนอมืนึ่น ๆ เลด่น และถวายขณะทบีนึ่คนอมืนึ่น ๆ ปลว้นพระเจว้า แตด่
พระเจว้าทรงจดบมันทนกไวว้หมด และพระองคร์จะประทานบสาเหนร็จในความชอบธรรม

เราตว้องไมด่คลิดวด่าพระเยซผครลิสตร์เจว้าจสาเปป็นตว้องทดสอบหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของแตด่ละคนเพมืนึ่อทบีนึ่จะประเมลิน
ครณคด่าของมมัน การประเมลินคด่านมัตั้นอยผด่ภายในความรผว้อมันสมบผรณร์แบบของพระองคร์อยผด่แลว้วและจะถผกเปปิดเผยใน 
“การพลิสผจนร์” การงานทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกทดสอบโดยไฟ มนรษยร์มองดผทบีนึ่รผปลมักษณร์ภายนอก-ความใหญด่โตและความ
ฟผป่ฟป่าของมมัน แตด่พระเจว้าทรงมองดผทบีนึ่หมัวใจ-เหมมือนในกรณบีของหญลิงมด่ายคนนมัตั้นทบีนึ่ถวายเงลินสองสตางคร์ หรมือสาวก
คนนมัตั้นทบีนึ่อาจใหว้นตั้สาเยร็นแคด่แกว้วเดบียวในพระนามของพระเยซผ มมันไมด่ใชด่วด่า “ครณกสาลมังทสามากขนาดไหน? งานรมับใชว้
ของครณใหญด่โตขนาดไหน?” สลินึ่งทบีนึ่สสาคมัญสสาหรมับพระเจว้าคมือชนลิดของงานรมับใชว้ทบีนึ่ถผกกระทสา

ขว้อ 14: “ถว้าการงานของผผว้ใด ซนนึ่งผผว้นมัตั้นไดว้กด่อสรว้างบนรากฐานนมัตั้น ทนอยผด่ไดว้ ผผว้นมัตั้นกร็จะไดว้รมับบสาเหนร็จ”
“ถว้าการงานของผผว้ใด ... ทนอยผด่ไดว้” คสากรลิยากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ทนอยผด่ไดว้” บด่งบอกถนงครณลมักษณะทบีนึ่



คงทนของหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือน-มมันเจอกมับไฟทบีนึ่เผาผลาญ แตด่มมันกร็ไมด่ถผกเผาไหมว้ไป คสากลด่าวนบีตั้ไมด่มบีอะไรเกบีนึ่ยวขว้อง
เลยกมับความรอดและชบีวลิตนลิรมันดรร์ ซนนึ่งกลายเปป็นของเราทมันทบีทบีนึ่เราเชมืนึ่อบนพระเยซผครลิสตร์เจว้าและวางใจพระองคร์ใหว้
เปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของเรา คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กด่อทองคสา เงลิน และเพชรพลอยบนรากฐานเดบียวนบีตั้จะรด่วมแบด่งปปันใน
เกบียรตลิยศแหด่งงานรมับใชว้ทบีนึ่กระทสาถวายพระองคร์บนแผด่นดลินโลกโดยการรด่วมแบด่งปปันสลิทธลิอสานาจของพระองคร์ใน
อาณาจมักรนลิรมันดรร์ของพระองคร์ ความจรลิงนบีตั้ถผกสอนอยด่างชมัดเจนในขว้อพระคสาตด่อไปนบีตั้:

“ผผว้ใดทบีนึ่มบีชมัยชนะ เราจะใหว้ผผว้นมัตั้นนมันึ่งกมับเราในพระทบีนึ่นมันึ่งของเรา เหมมือนกมับทบีนึ่เรามบีชมัยชนะแลว้วดว้วย และไดว้
นมันึ่งลงกมับพระบลิดาของเราในพระทบีนึ่นมันึ่งของพระองคร์” (วว. 3:21)

“และจะไมด่มบีกลางคมืนทบีนึ่นมันึ่น และเขาทมัตั้งหลายไมด่ตว้องการเทบียนหรมือแสงแหด่งดวงอาทลิตยร์ เพราะวด่าองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้า พระเจว้าประทานแสงสวด่างแกด่เขาทมัตั้งหลาย และเขาทมัตั้งหลายจะครอบครองตลอดไปเปป็นนลิตยร์และ
เปป็นนลิตยร์” (วว. 22:5)

“...ผผว้นมัตั้นกร็จะไดว้รมับบสาเหนร็จ” ถว้าเราทนทรกขร์กมับพระครลิสตร์ เรากร็จะครอบครองกมับพระองคร์ ถว้าเราสมัตยร์
ซมืนึ่อในของเลร็กนว้อย พระองคร์ทรงสมัญญาแลว้ววด่าจะใหว้เราเปป็นผผว้ครอบครองเหนมือของมากมาย ขว้อเทร็จจรลิงนบีตั้ของ
พระเจว้าควรเปป็นแรงจผงใจใหว้เราเฝฟ้าระวมังศมัตรผนมัตั้นอยผด่เสมอ เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะสมัตยร์ซมืนึ่อในการทรด่มเทของเราตด่อพระเยซผ
ครลิสตร์เจว้าและหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของเรา ไมด่วด่าเราทสาสลินึ่งใด เรากร็ควรทสาทรกสลินึ่งเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า เราควร
ทสาเหมมือนเปาโล คมือนมับวด่าสลินึ่งสารพมัดเปป็นการขาดทรน เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไดว้พระครลิสตร์เปป็นกสาไรและเดลินตามรอย
พระบาทของพระองคร์

ขว้อ 15: “ถว้าการงานของผผว้ใดจะถผกเผาไหมว้ไป ผผว้นมัตั้นกร็จะขาดบสาเหนร็จ แตด่ตมัวเขาเองจะรอด แตด่เหมมือน
อยด่างรอดจากไฟ”

“...ผผว้นมัตั้นกร็จะขาดบสาเหนร็จ”-การสผญเสบียชมันึ่วนลิรมันดรร์ คสากรลิยากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “จะขาดบสาเหนร็จ” ถผก
ใชว้ในภาษาฮบีบรผในอพยพ 21:22 และถผกแปลเปป็น “เขาจะชดใชว้” (หรมือ “เขาจะถผกปรมับเงลิน”) ในสมมัยของเปาโล
ในสมัญญาทมัตั้งหลายของพวกกรบีกถว้าคนงานคนใดใหว้งานทบีนึ่ดว้อยครณภาพ เขากร็ถผกปรมับเงลิน บางสด่วนของคด่าจว้างทบีนึ่เขา
หวมังวด่าจะไดว้รมับกร็ถผกหมักออกไปเสบีย-และนบีนึ่คมือภาพทบีนึ่ถผกนสาเสนอในขว้อ 15

ใน 2 ยอหร์น 8 เราอด่านวด่า “จงระวมังพวกทด่านเองใหว้ดบี เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้ไมด่สผญเสบียสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พวกเรา
ไดว้กระทสามาแลว้ว แตด่เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้รมับบสาเหนร็จเตร็มทบีนึ่” ความปรารถนาหลมักของมารรว้ายคมือการทสาใหว้ทรกคน
ตกนรกและทสาใหว้ดวงวลิญญาณเหลด่านมัตั้นถผกทรมานตลอดไปในบนงไฟนมัตั้น แตด่เมมืนึ่อผผว้ใดกลายเปป็นครลิสเตบียนและมาร
รว้ายตระหนมักถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่ามมันเสบียความปรารถนาแรกแหด่งใจฆาตกรของมมันไปแลว้วมมันกร็ไมด่ยอมแพว้: มมันทสา
ทรกอยด่างในอสานาจชมันึ่วรว้ายของมมันเพมืนึ่อทสาใหว้ผผว้เชมืนึ่อกลายเปป็นภาชนะทบีนึ่ไรว้เกบียรตลิ ไมด่เหมาะสสาหรมับการใชว้งานของ
พระผผว้เปป็นนาย

ทด่านทบีนึ่รมัก ถว้ามารรว้ายไมด่สามารถทสาใหว้ครณตกนรกไดว้ มมันกร็จะทสาเตร็มทบีนึ่เพมืนึ่อปลว้นสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่าย
วลิญญาณและบสาเหนร็จนลิรมันดรร์ของครณไปจากครณ! การถผกฉวยออกมาดรจดรว้นฟปนจากกองไฟและเขว้าสวรรคร์แบบไรว้
บสาเหนร็จมบีความหมายอยด่างไรนมัตั้น ผมไมด่ทราบ แตด่จะมบีบางคนทบีนึ่การงานของพวกเขาจะถผกไฟเผาและพวกเขาจะ
ประสบความสผญเสบียบสาเหนร็จชมันึ่วนลิรมันดรร์ ขอพระเจว้าทรงโปรดทบีนึ่ครณและผมจะไมด่อยผด่ในคนกลรด่มนมัตั้นเลย ขอใหว้เรา



ถผกพบวด่าเปป็นคนตว้นเรมือนทบีนึ่ดบีและสมัตยร์ซมืนึ่อเพมืนึ่อพระครลิสตร์เถลิด
“...แตด่ตมัวเขาเองจะรอด แตด่เหมมือนอยด่างรอดจาก (ผด่าน)ไฟ” การลว้มเหลวในหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนไมด่

เกบีนึ่ยวขว้องกมับการสผญเสบียความรอด ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วและถผกลว้างชสาระดว้วยพระโลหลิตจะไมด่ประสบความสผญ
เสบียดวงวลิญญาณของตน ไมด่มบีคสาถามเกบีนึ่ยวกมับไฟชสาระเหมมือนเดลิม ภาพตรงนบีตั้ไมด่ใชด่ภาพของกระบวนการชสาระใหว้
บรลิสรทธลิธิ์ หรมือแมว้แตด่การลงโทษคน ๆ นมัตั้น การงานทบีนึ่ไมด่ดบีของเขาถผกเผาไหมว้ไปในการทดสอบนมัตั้น แตด่ตมัวเขาเองไดว้
รมับความรอด-แตด่เหมมือนผผว้หนนนึ่งทบีนึ่ไดว้ผด่านเขว้าในไฟแลว้วเทด่านมัตั้น (โยบ 23:10) พระคสาขว้อนบีตั้กลด่าวถนงการงานทมัตั้งหลาย
และหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือน-ไมด่ใชด่การเผาดวงวลิญญาณ แตด่เปป็นการเผาการงานทมัตั้งหลาย

ความเสบียหายมากมายเกลิดขนตั้นเพราะการรมับใชว้ทบีนึ่ถผกกระทสาโดยอาศมัยปปัญญาของมนรษยร์แทนทบีนึ่จะเปป็นการ
สสาแดงของพระวลิญญาณ กด่อนหนว้านบีตั้ในการศนกษาคว้นควว้านบีตั้ผมไดว้กลด่าวถนงความเชมืนึ่อของบางคนทบีนึ่วด่าทรกคนรด่วม
แบด่งปปันเหมมือนกมันหมดในสวรรคร์ ซนนึ่งความเชมืนึ่อทบีนึ่ผลิด ๆ เชด่นนมัตั้นไมด่ถผกสอนในพระวจนะของพระเจว้าเลย ผผว้เชมืนึ่อ
แตด่ละคนจะเปป็นสรขกมับบสาเหนร็จทบีนึ่ตนไดว้รมับผด่านทางหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อของตน-หรมือเขาจะขาดบสาเหนร็จ
เพราะหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนทบีนึ่ไมด่สมัตยร์ซมืนึ่อ เรากสาลมังสด่งวมัสดรไปทรกวมันโดยวลิธบีทบีนึ่เราใชว้ชบีวลิต สลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เราทสา เพมืนึ่อนฝผงทบีนึ่
เราคบหา และวลิธบีทบีนึ่เราเปป็นตมัวแทนของพระครลิสตร์ในโลกนบีตั้ บมันทนกกสาลมังถผกจดอยผด่ทรกวมัน และหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือน
ของเราจะถผกเปปิดเผยทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ ถว้ามมันเปป็นทองคสา เงลิน และเพชรพลอย เรากร็จะรมับ
บสาเหนร็จ ถว้ามมันเปป็นไมว้ หญว้าแหว้ง และฟาง การงานตด่าง ๆ ของเรากร็จะถผกเผา แตด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็นผผว้เชมืนึ่อแทว้จะ
ไดว้รมับความรอด ถนงแมว้วด่ามมันเหมมือนกมับดรว้นฟปนทบีนึ่ถผกฉวยออกมาจากกองไฟและบสาเหนร็จของพวกเขาสผญสลายไป
สลิตั้นกร็ตาม

ขว้อ 16: “พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า พวกทด่านเปป็นวลิหารของพระเจว้า และวด่าพระวลิญญาณของพระเจว้า
ทรงสถลิตอยผด่ในพวกทด่าน”

“พวกทด่านไมด่ทราบหรมือ…” นบีนึ่เปป็นคสาถามแรกในชรดคสาถามในจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ ครณจะพบคสาถามเดลิม
นบีตั้ในบททบีนึ่ 5 ขว้อ 6; ในบททบีนึ่ 6 ขว้อ 2,3,9,15,16 และ 19 ในบททบีนึ่ 9 ขว้อ 24 และในโรม 6:16 และ 11:12 เชด่น
กมัน คสากรลิยา “ทราบ” ทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้มบีความหมายวด่า “ทราบโดยการรมับรผว้ หรมือโดยการเฝฟ้าสมังเกต” คสาถามของ
เปาโลในขว้อพระคสาแตด่ละตอนเหลด่านบีตั้ คมือการถามโดยยกขว้อเทร็จจรลิงประการหนนนึ่งซนนึ่งถผกรมับรผว้โดยผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นใน
ครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ หรมือนด่าจะเปป็นทบีนึ่ชมัดเจนแกด่พวกเขาอยด่างแนด่นอน ถว้าพวกเขาไมด่ทราบวด่าพวกเขาเปป็น
วลิหารของพระเจว้า มมันกร็ไมด่ใชด่ความผลิดของเขาอยด่างแนด่นอน เพราะวด่าเขาไดว้สอนพวกเขาเรมืนึ่องนบีตั้แลว้ว

“...พวกทด่านเปป็นวลิหารของพระเจว้า…” ผผว้เชมืนึ่อทรกคนเปป็นวลิหารของพระเจว้า คสากรบีกนบีตั้คมือ นาออส ซนนึ่งมบี
ความหมายวด่า “สถานบรลิสรทธลิธิ์” และเมมืนึ่อถผกใชว้เพมืนึ่อหมายถนงพระวลิหารในกรรงเยรผซาเลร็ม มมันกร็บด่งบอกถนงสถาน
บรลิสรทธลิธิ์ชมัตั้นในเสมอ คมือ ทบีนึ่บรลิสรทธลิธิ์ทบีนึ่สรด ซนนึ่งตรงขว้ามกมับสด่วนทบีนึ่เหลมือของอาคารนมัตั้น คสา ๆ นบีตั้ตรงกมันกมับสด่วนทบีนึ่อยผด่
ภายในของพลมับพลาซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ หบีบพรว้อมกมับพระทบีนึ่นมันึ่งกรรณาตมัตั้งอยผด่

ในการประยรกตร์ใชว้เชลิงเปรบียบเทบียบ นาออส ถผกใชว้เสมอ ไมด่วด่าเขากสาลมังพผดถนงครลิสตจมักรทมัตั้งหมด (เชด่นใน
เอเฟซมัส 2:21) หรมือพผดถนงทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นแหด่งหนนนึ่ง-เชด่นในขว้อพระคสาตอนนบีตั้ของเราและใน 2 โครลินธร์ 6:16 เชด่น
กมัน เขาใชว้คสานบีตั้ในการพผดถนงรด่างกายของแตด่ละคนดว้วย (1 คร. 6:19) คสา ๆ นบีตั้ถผกใชว้ทมันึ่วหนมังสมือวลิวรณร์



การอว้างอลิงใดถนงทบีนึ่ประชรมหนนนึ่ง (แบบทบีนึ่เปาโลชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าเราเปป็นวลิหารของพระเจว้า) กร็กสาลมังหมายถนงผผว้เชมืนึ่อ
กลรด่มหนนนึ่งทบีนึ่ถผกแยกไวว้ตด่างหากจสาเพาะพระเจว้าเสมอ...สถานทบีนึ่นมมัสการอมันประกอบดว้วยผผว้เชมืนึ่อกลรด่มหนนนึ่งทบีนึ่มบีลมักษณะ
เฉพาะตมัวเปป็นความบรลิสรทธลิธิ์ การดสาเนลินชบีวลิตอมันชอบธรรม และการสสาแดงใหว้ประจมักษร์ของสงด่าราศบีของพระครลิสตร์
ดมังทบีนึ่ถผกเหร็นในชบีวลิตและคสาพยานของแตด่ละคน แนด่นอนวด่ากลรด่มนมัตั้นทบีนึ่แตกแยกและอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมังในครลิสตจมักรใน
เมมืองโครลินธร์ไมด่ไดว้เปป็นทบีนึ่ประชรมแบบนมัตั้น

“...และวด่าพระวลิญญาณของพระเจว้าทรงสถลิตอยผด่ในพวกทด่าน” ถว้าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านบีตั้ไมด่รผว้วด่าพระวลิญญาณ
บรลิสรทธลิธิ์ทรงสถลิตอยผด่ในพวกเขา พวกเขากร็นด่าจะรผว้แลว้วอยด่างแนด่นอน เพราะวด่าเปาโลไดว้สอนความจรลิงนบีตั้ทด่ามกลาง
พวกเขาแลว้ว และมมันไมด่ใชด่ความผลิดของเขาหากพวกเขาไมด่ทราบเรมืนึ่องนบีตั้ ครลิสเตบียนคนใดทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทบีนึ่ไมด่รผว้วด่า
เขาถมือครองพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทมันทบีทบีนึ่เขาไดว้บมังเกลิดใหมด่ กร็กสาลมังแสดงออกถนงความไมด่รผว้ฝป่ายวลิญญาณแบบนด่า
เกลบียด งานรมับใชว้ของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์คมือ การถวายเกบียรตลิพระครลิสตร์: “พระองคร์จะทรงใหว้เราไดว้รมับสงด่าราศบี
เพราะวด่าพระองคร์จะทรงรมับสลินึ่งทบีนึ่เปป็นของเรา และจะแสดงสลินึ่งนมัตั้นแกด่ทด่านทมัตั้งหลาย” (ยอหร์น 16:14) พระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงถวายเกบียรตลิพระครลิสตร์ไดว้ผด่านทางผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคน-แตด่กร็ตด่อเมมืนึ่อเรายอมใหว้พระองคร์ถมือครอง
เรา เตลิมเตร็มเรา และนสาพาเราเทด่านมัตั้น เราเปป็นวลิหารของพระเจว้า เราเปป็นสถานบรลิสรทธลิธิ์ของพระเจว้า พระองคร์ทรง
สถลิตอยผด่ในเราในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เนมืนึ่องจากนบีนึ่เปป็นความจรลิง เราจนงควรถวายเกบียรตลิพระเยซผเจว้า
ในทรกรายละเอบียดแหด่งการดสาเนลินชบีวลิตของเรา เปาโลเนว้นขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าถนงแมว้คนเหลด่านบีตั้เปป็นทารกในพระครลิสตร์-
อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง แบด่งพรรคแบด่งพวก-พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กร็ทรงสถลิตในพวกเขาแตด่ละคนอยผด่ดบี

ขว้อ 17: “ถว้าผผว้ใดทสาใหว้วลิหารของพระเจว้าเปป็นมลทลิน พระเจว้าจะทรงทสาลายผผว้นมัตั้น เพราะวลิหารของ
พระเจว้าบรลิสรทธลิธิ์ ซนนึ่งพวกทด่านเปป็นวลิหารนมัตั้น”

ในภาษาเดลิมคสาเดบียวกมันถผกใชว้สสาหรมับ “ทสาใหว้เปป็นมลทลิน” และ “ทสาลาย” และคงจะอด่านแบบนบีตั้: “ถว้าผผว้
ใดทสาลายวลิหารของพระเจว้า พระเจว้าจะทรงทสาลายผผว้นมัตั้น”

“...พระเจว้าจะทรงทสาลายผผว้นมัตั้น” นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายความวด่าพระเจว้าจะทรงทสาลายวลิญญาณและจลิตใจของผผว้
เชมืนึ่อคนนมัตั้นทบีนึ่อาจไมด่ถวายเกบียรตลิวลิหารของพระเจว้าผด่านทางหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนอมันบกพรด่องหรมือการดสาเนลินชบีวลิต
ครลิสเตบียนแบบไมด่สมัตยร์ซมืนึ่อ คสากรลิยากรบีกคมือ ฟธลิโร และหมายความวด่า “ทสาลายโดยทสาใหว้เสมืนึ่อมทรามไป” มมันถผกใชว้
ตรงนบีตั้ประการแรก (“ถว้าผผว้ใดทสาลายวลิหาร”) โดยเกบีนึ่ยวขว้องกมับการทสาใหว้แปดเปปฟื้อนและการสรว้างบาดแผลแกด่ทบีนึ่
ประชรมหนนนึ่งโดยคสาสอนทบีนึ่ไมด่เปป็นประโยชนร์ ไมด่บรลิสรทธลิธิ์ ซนนึ่งนสาไปสผด่จลิตใจทบีนึ่แบด่งพรรคแบด่งพวกอมันกด่อใหว้เกลิดการ
แตกแยกในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น แถมยมังนสาผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไปเสบียจากความบรลิสรทธลิธิ์เขว้าสผด่การอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมังดว้วย

ประการทบีนึ่สอง คสานบีตั้ถผกใชว้เพมืนึ่อชบีตั้ใหว้เหร็นถนงการทสาใหว้ผผว้กระทสาผลิดนมัตั้นแปดเปปฟื้อนโดยพระเจว้าผด่านทางการ
ตอบแทนของพระเจว้า: (“พระเจว้าจะทรงทสาลายผผว้นมัตั้น”)

ฮบีบรผ 12:5-11 เปปิดเผยวด่าพระเจว้าทรงตบีสอนและโบยบรตรทรกคนทบีนึ่พระองคร์ทรงรมับไวว้ และถว้าเราอยผด่โดย
ปราศจากการตบีสอนเรากร็ไมด่ใชด่บรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า-เราเปป็นลผกไมด่มบีพด่อและไมด่เคยถผกใหว้บมังเกลิดโดยพระ
วลิญญาณเลย

ในบททบีนึ่สลิบเอร็ดของการศนกษาคว้นควว้านบีตั้ของเรา เปาโลตสาหนลิผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่ประพฤตลิผลิด



ทบีนึ่โตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และบอกพวกเขาวด่าเพราะพฤตลิกรรมทบีนึ่ไมด่ดบีนมัตั้น บางคนจนงเจร็บปป่วย บางคนอด่อนแอ 
และบางคนกร็เสบียชบีวลิต จากนมัตั้นเขาประกาศวด่า “เพราะวด่าถว้าพวกเราจะวลินลิจฉมัยตมัวเอง พวกเราจะไมด่ถผกลงโทษ 
แตด่เมมืนึ่อพวกเราถผกลงโทษ พวกเรากร็ถผกตบีสอนจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เพมืนึ่อพวกเราจะไมด่ถผกพลิพากษาดว้วยกมันกมับ
โลก” (1 คร. 11:30-32)

พระเจว้าทรงตบีสอนลผกทบีนึ่ไมด่ตลิดตามพระองคร์ในการดสาเนลินชบีวลิตประจสาวมัน พระองคร์ทรงตบีสอนเพมืนึ่อทบีนึ่จะ
แกว้ไขใหว้ถผกตว้อง หากเรายอมพลิพากษาตมัวเราเองและกลมับใจใหมด่ เรากร็คงจะไมด่ถผกตบีสอน แตด่ถว้าเราไมด่ยอมกลมับใจ
ใหมด่ เรากร็ถผกพลิพากษาและถผกตมัดออกเสบีย รด่างกายกร็ถผกทสาลายแตด่วลิญญาณรอด เราจะเหร็นเรมืนึ่องนบีตั้ชมัดเจนในบททบีนึ่ 
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เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังบอกเราในขว้อ 17 วด่าพระเจว้าจะทรงทสาลายเราและผลมักเราทลิตั้งในบนงไฟหากเราทสาบาง
สลินึ่งทบีนึ่ไมด่เหมาะสมสสาหรมับครลิสเตบียน บางสลินึ่งซนนึ่งไมด่ถวายเกบียรตลิพระเจว้า ความจรลิงเดบียวกมันนบีตั้ถผกชบีตั้ใหว้เหร็นตรงนบีตั้
เหมมือนในขว้อ 15 เกบีนึ่ยวกมับหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่ถผกเผาแตด่วลิญญาณของเขารอด ผผว้รผว้ภาษากรบีกทบีนึ่โดด
เดด่นทด่านหนนนึ่งแปลพระคสาขว้อนบีตั้ดมังนบีตั้: “ถว้าผผว้ใดทสารว้ายวลิหารของพระเจว้า พระเจว้ากร็จะทรงทสารว้ายผผว้นมัตั้น”

“...เพราะวลิหารของพระเจว้าบรลิสรทธลิธิ์ ซนนึ่งพวกทด่านเปป็นวลิหารนมัตั้น” ฮมักอบีออส (“บรลิสรทธลิธิ์”) โดยหลมักแลว้วสมืนึ่อ
ถนงทบีนึ่ถผกแยกออก- “ดมังนมัตั้นในพระคมัมภบีรร์ในความหมายเชลิงศบีลธรรมและฝป่ายวลิญญาณของมมัน จนงหมายถนง ‘ทบีนึ่ถผก
แยกออกจากบาปและจนงถผกมอบถวายแดด่พระเจว้า, ศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์’” พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงเนว้นทบีนึ่คสาสรรพนาม
 “พวกทด่าน” พวกเราทบีนึ่สอนและเทศนาพระวจนะของพระเจว้าควรตมัวสมันึ่นกมับความคลิดทบีนึ่วด่าเราอาจเผลอทสารว้าย
โครงสรว้างนมัตั้นทบีนึ่เรากสาลมังพยายามกด่อขนตั้น มมันสสาคมัญอยด่างยลินึ่งทบีนึ่เราตว้องคลิด อธลิษฐาน ศนกษาคว้นควว้า และตบีความพระ
วจนะของพระเจว้าอยด่างถผกตว้อง เกรงวด่าเราทบีนึ่อยากนสาผผว้คนมาถนงพระครลิสตร์จะขมับไลด่พวกเขาไปจากพระองคร์
เพราะคสาสอนผลิดหรมือความจรลิงทบีนึ่ไมด่ครบถว้วน

ขว้อ 18: “อยด่าใหว้ผผว้ใดหลอกลวงตมัวเอง ถว้าผผว้ใดในทด่ามกลางพวกทด่านถมือวด่าตมัวเปป็นคนมบีปปัญญาในโลกนบีตั้ 
จงใหว้ผผว้นมัตั้นกลายเปป็นคนโงด่เขลา เพมืนึ่อผผว้นมัตั้นจะเปป็นคนมบีปปัญญาไดว้”

ขว้อพระคสาทบีนึ่เหลมือในบทนบีตั้ใหว้คสาเตมือนอมันหนมักแนด่นใหว้ระวมังการตบีคด่าแบบมนรษยร์เกบีนึ่ยวกมับพวกผผว้รมับใชว้ของ
พระเจว้าทบีนึ่ปรนนลิบมัตลิพระวจนะของพระองคร์ เราตว้องคอยเฝฟ้าระวมังกลลวงและหลรมพรางของมารรว้ายซนนึ่งอาจเปป็น
เหตรใหว้ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงหมดประโยชนร์ในงานของพระเจว้า นมักเทศนร์ของพระเจว้าตว้องไมด่กลายเปป็นคนทบีนึ่หลงตมัวเอง
เดร็ดขาด โดยคลิดวด่าตมัวเองมบีปปัญญา เขาตว้องไมด่โอว้อวดในมนรษยร์ หรมือเทศนาเพมืนึ่อเอาใจมนรษยร์เดร็ดขาด

“อยด่าใหว้ผผว้ใดหลอกลวงตมัวเอง” นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายถนงทบีนึ่ประชรมนมัตั้น แตด่หมายถนงแตด่ละคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น มบีคน
เหลด่านมัตั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ทบีนึ่ประกาศตมัววด่าเปป็นอาจารยร์-มบีสตลิปปัญญามาก ๆ กระนมัตั้นพวกเขากร็เปป็นตว้น
เหตรของการแบด่งพรรคแบด่งพวกซนนึ่งทสาใหว้ครลิสตจมักรแตกแยกแลว้ว แตด่ผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าทบีนึ่มบีปปัญญาอยด่างแทว้จรลิงกร็
เปป็นคนโงด่ในสายตาของชาวโลก (โปรดสมังเกตบททบีนึ่ 1 ขว้อ 18-25)

ในสายตาของมนรษยร์ธรรมดา ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่พนนึ่งพาพระวจนะของพระเจว้าและการทรงนสาของพระวลิญญาณ
บรลิสรทธลิธิ์เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะไดว้รมับขด่าวสารและงานรมับใชว้ทบีนึ่ครลิสตจมักรของเขาตว้องการกร็ถผกมองวด่าเปป็นคนโงด่ ปปัญญาของ
โลกคอยถามอยผด่ตลอดวด่า “ทสาไม?” และอยากทบีนึ่จะ “เหร็น” อยผด่เสมอ เหมมือนกมับทบีนึ่พวกฟารลิสบีเรบียกรว้องหมาย



สสาคมัญจากพระเยซผหลายครมัตั้ง แตด่ “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดสารงอยผด่โดยความเชมืนึ่อ...สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ไมด่ไดว้มาจากความ
เชมืนึ่อกร็เปป็นบาป” และเมมืนึ่อผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า ซนนึ่งรผว้วด่าตนไดว้รมับการทรงเรบียกจากพระเจว้า ไมด่พนนึ่งพาพระเจว้าสสาหรมับ
ขด่าวสารทบีนึ่เขาจะตว้องเทศนา ผผว้รมับใชว้คนนมัตั้นกร็กสาลมังกลายเปป็นคนโงด่จรลิง ๆ (แนด่นอนวด่า ถว้าเขาพนนึ่งพาพระเจว้าและ
กลด่าววด่า “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัสดมังนบีตั้” โลกกร็จะตราหนว้าเขาวด่าเปป็นคนโงด่) ตด่อไปอบีกนลิดเดบียวในการศนกษาคว้นควว้า
ของเรา เปาโลเปป็นพยานรมับรองวด่า “เราเปป็นคนโงด่เพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ เราเปป็นคนอด่อนแอ เราถผกดผหมลินึ่น” นบีนึ่
เปป็นความจรลิงในชบีวลิตของผผว้รมับใชว้ทบีนึ่อรทลิศตมัวและเตร็มดว้วยพระวลิญญาณ ในสายตาของโลกและมนรษยร์ธรรมดา

ขว้อ 19: “เพราะวด่าปปัญญาของโลกนบีตั้เปป็นความโงด่เขลาเฉพาะพระเจว้า เพราะมบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘พระองคร์
ทรงจมับคนทบีนึ่มบีปปัญญาดว้วยอรบายของพวกเขาเอง’”

ในพระคสาขว้อนบีตั้ เปาโลสรรปยด่อสลินึ่งทบีนึ่เขาสอนใน 1 โครลินธร์ 1:22-25 ทบีนึ่เขาประยรกตร์คสาสอนนบีตั้กมับหมัวขว้อทบีนึ่พผด
ถนงอยผด่ตอนนบีตั้

“เพราะมบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า…” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังอว้างอลิงไปยมังคสากลด่าวหนนนึ่งในโยบ 5:13: “พระองคร์ทรงจมับ
คนทบีนึ่มบีปปัญญาดว้วยอรบายของเขาเอง และคสาปรนกษาของคนหลมักแหลมกร็สลิตั้นลงโดยพลมัน” ในทบีนึ่นบีตั้เรามบีการประเมลิน
คด่าทบีนึ่แทว้จรลิงของสตลิปปัญญามนรษยร์โดยพระเจว้า พระเจว้าทรงกระทสากลิจในความเชมืนึ่อ และปปัญญาของมนรษยร์ไมด่มบีทบีนึ่อยผด่
ในแผนการอมันยลินึ่งใหญด่ของพระองคร์

“ในเรลินึ่มแรกนมัตั้นพระเจว้า…” ทรกสลินึ่งลว้วนถผกสรว้างขนตั้นโดยพระเยซผครลิสตร์และเพมืนึ่อพระเยซผครลิสตร์ ความยสาเก
รงพระเยโฮวาหร์คมือจรดเรลินึ่มตว้นของความรผว้ และถว้าผผว้ใดขาดสตลิปปัญญา กร็ใหว้ผผว้นมัตั้นทผลขอจากพระเจว้า ปราศจาก
พระเจว้า เรากร็ทสาอะไรไมด่ไดว้เลย ในพระองคร์เรามบีทรกสลินึ่งทบีนึ่เราตว้องการ พระครลิสตร์ทรงเปป็นความเพบียงพอของเรา 
ในพระองคร์เราครบบรลิบผรณร์ แตด่ปราศจากพระองคร์ เรากร็ไรว้คด่า เราทสาสลินึ่งใดไมด่ไดว้เลย ไมด่วด่าเรามบีคนชมืนึ่นชอบมาก
ขนาดไหน หรมือมบีปปัญญาขนาดไหน (เมมืนึ่อพผดถนงการศนกษาและความสามารถ) ถว้าเราไมด่ถมือครองพระครณของ
พระเจว้าและปปัญญาและฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ เมมืนึ่อสลิตั้นสรดการเดลินทางของชบีวลิต เรากร็จะจากโลกนบีตั้ไป-ชด่วยเหลมือตมัว
เองไมด่ไดว้ สลิตั้นหวมัง และมรด่งตรงสผด่นรก!

ปปัญญาของมนรษยร์เปป็นความโงด่เขลาสสาหรมับพระเจว้า คนโงด่คมือคนทบีนึ่พยายามบงการชบีวลิตตมัวเอง โดยตมัด
พระเจว้าออกไปจากกลิจวมัตรประจสาวมันของตน คลิดแผนการตด่าง ๆ ของตนขนตั้นเอง จมัดวางรายการของตมัวเอง ในบท
ทบีนึ่สลิบสองของลผกา พระเยซผทรงพรรณนาถนงคนเชด่นนมัตั้น ซนนึ่งเปป็นผผว้ทบีนึ่พระเจว้าตรมัสวด่า “เจว้าคนโงด่! ในคมืนวมันนบีตั้ชบีวลิตของ
เจว้าจะถผกเรบียกเอาไปจากเจว้า แลว้วสลินึ่งของเหลด่านมัตั้นจะเปป็นของใครเลด่า ซนนึ่งเจว้าไดว้เกร็บไวว้นมัตั้น’”

“พระองคร์ทรงจมับคนทบีนึ่มบีปปัญญาดว้วยอรบายของพวกเขาเอง” คสากรลิยากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “จมับ” คมือ ดราส
ซอมาฮบี ซนนึ่งหมายถนง “ฉวยหรมือกสาไวว้” และบอกเปป็นนมัยถนงการกสาไวว้แนด่นเมมืนึ่อจมับวมัตถรทบีนึ่ลมืนึ่น

“อรบาย” มบีความหมายตรงตมัวคมือ “ทบีนึ่ใชว้การไดว้ทรกอยด่าง”-นมันึ่นคมือ ทสาทรกสลินึ่งในแบบทบีนึ่ไมด่ซมืนึ่อตรง มมันบด่ง
บอกถนงแนวการประพฤตลิแบบทบีนึ่ไมด่ซมืนึ่อตรง และคสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ในลผกา 20:23, 2 โครลินธร์ 4:2 และในเอเฟซมัส 
4:14

“คนทบีนึ่มบีปปัญญา” หมายถนงคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ใชว้ประโยชนร์จากปปัญญาของโลกนบีตั้เพมืนึ่อทบีนึ่จะบรรลรความ
ปรารถนาอมันเหร็นแกด่ตมัวของพวกเขาเองและสสาเรร็จความประสงคร์ของพวกเขาเอง พวกคน “มบีปปัญญา” เหลด่านบีตั้ใน



เมมืองโครลินธร์กสาลมังชมักนสากลรด่มคนมาหาตมัวพวกเขาเอง พวกเขาสาละวนอยผด่กมับการสรว้างพรรคในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น อมัน
เปป็นการฝป่าฝปนการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ พวกเขาใชว้สตลิปปัญญาและความสามารถของมนรษยร์ แทนทบีนึ่จะ
พนนึ่งพาพระวลิญญาณของพระเจว้าเพมืนึ่อนสาพาพวกเขาในสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พวกเขากสาลมังทสาอยผด่

ขว้อ 20: “และมบีอบีกวด่า ‘องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงทราบความคลิดทมัตั้งหลายของคนมบีปปัญญาวด่า ความคลิดเหลด่า
นมัตั้นเปป็นเพบียงแตด่ไรว้สาระ’”

คสาวด่า “ไรว้สาระ” บด่งบอกถนง “ไรว้ผล” ในทางปฏลิบมัตลิคสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ใน 1 โครลินธร์ 1:17 และ 9:15 
และหมายความวด่า “เพมืนึ่อทสาใหว้ไมด่เกลิดผล-หรมือขาดซนนึ่งครณคด่าทบีนึ่แทว้จรลิง” คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พนนึ่งพาปปัญญาของโลกและ
วางใจในความสามารถของตมัวเองกร็กสาลมังกด่อไมว้ หญว้าแหว้ง และฟางขนตั้นมา บางคนเหลด่านบีตั้บมังเกลิดใหมด่แลว้วอยด่าง
แทว้จรลิง แตด่พวกเขาอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง เปป็นทารกในพระครลิสตร์ และพวกเขาจะสผญเสบียบสาเหนร็จของตน พวกเขา
ไมด่ใชด่ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงแหด่งขด่าวประเสรลิฐ

ขว้อ 21: “เหตรฉะนมัตั้นอยด่าใหว้ผผว้ใดโอว้อวดในมนรษยร์ทมัตั้งหลาย เพราะวด่าสลินึ่งสารพมัดเปป็นของพวกทด่าน”
“อยด่าใหว้ผผว้ใดโอว้อวดในมนรษยร์ทมัตั้งหลาย” นบีนึ่เปป็นคสาเตมือนสตลิทบีนึ่ครอบคลรม เปาโลไมด่เพบียงอว้างอลิงถนงพวกผผว้นสา

พรรคเหลด่านมัตั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ เขายมังรวมตมัวเขาเองและอปอลโลเขว้าไปดว้วย-และทรกคนตลอดยรคค
รลิสตจมักร การโอว้อวดในมนรษยร์บอกเปป็นนมัยถนงการมมันึ่นใจในการตบีคด่าของตมัวเองเกบีนึ่ยวกมับพบีนึ่นว้องผผว้นสาคนหนนนึ่ง และนบีนึ่ไมด่
ควรมบีอยผด่ในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นเลย เราทรกคนเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมัน เราเปป็นผผว้รด่วมทสาการดว้วยกมัน และถนงแมว้วด่าเราทรกคน
ไมด่ไดว้มบีงานรมับใชว้เดบียวกมัน งานรมับใชว้แตด่ละอยด่างกร็มบีความสสาคมัญหากครลิสตจมักรอยากเดลินหนว้าตด่อไปอยด่างทบีนึ่พระเจว้า
ทรงอยากใหว้มมันเดลินหนว้าไป-มรด่งตรงไปขว้างหนว้าและกว้าวออกไปอยผด่เสมอ โดยนสาขด่าวประเสรลิฐไปประกาศแกด่คน
ทมันึ่วโลก คมือแกด่ “มนรษยร์ทรกคน”

ในคสากลด่าวสรดทว้ายของพระคสาขว้อนบีตั้ เปาโลกลด่าวชมัดเจนวด่าทสาไมเราถนงไมด่ควรโอว้อวดในมนรษยร์: “เพราะ
วด่าสลินึ่งสารพมัดเปป็นของพวกทด่าน”

ขว้อ 22 และ 23: “ไมด่วด่าเปาโล หรมืออปอลโล หรมือเคฟาส หรมือโลก หรมือชบีวลิต หรมือความตาย หรมือ
บรรดาสลินึ่งในปปัจจรบมันนบีตั้ หรมือสลินึ่งทมัตั้งหลายในอนาคต สลินึ่งสารพมัดนมัตั้นเปป็นของพวกทด่าน และพวกทด่านเปป็นของพระ
ครลิสตร์ และพระครลิสตร์ทรงเปป็นของพระเจว้า”

“สลินึ่งสารพมัดนมัตั้นเปป็นของพวกทด่าน” คสากลด่าวนบีตั้ปลด่อยหมมัดตายใสด่แนวคลิดแบด่งพรรคแบด่งพวกเกบีนึ่ยวกมับการ
เปป็นคนของกลรด่มพลิเศษกลรด่มหนนนึ่งหรมือการตลิดตามผผว้นสาทบีนึ่พลิเศษคนหนนนึ่ง ไมด่วด่าผผว้นสาคนนมัตั้นจะเกด่งกาจแคด่ไหนกร็ตาม 
เหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงเปป็นของประทานของพระเจว้าทบีนึ่มาสผด่ครลิสตจมักรทว้องถลินึ่น พวกเขาตว้องถผกใหว้ครณคด่าและไดว้รมับ
ความเคารพอยด่างสผง-แตด่ในแบบทบีนึ่ถด่อมใจมาก ๆ เปาโลเปป็นพยานรมับรองอยผด่เสมอวด่าเขาเปป็นทาสรมับใชว้-ไมด่ใชด่
กษมัตรลิยร์ ไมด่ใชด่ผผว้ครมงาน แตด่เปป็นทาสของพระเจว้า เชด่นนมัตั้นแลว้วผผว้รมับใชว้ทบีนึ่พระเจว้าทรงใสด่ไวว้ในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้นเพมืนึ่อ
เปป็นผผว้เลบีตั้ยงรองของพระองคร์กร็เปป็นของประทานของพระเจว้าแกด่ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทมัตั้งหมด-ไมด่ใชด่แคด่แกด่กลรด่มทบีนึ่เลมือกสรร
ของคนกลรด่มหนนนึ่งซนนึ่งประกอบดว้วยเหลด่าทารกทบีนึ่เหร็นแกด่ตมัวในพระครลิสตร์

“สลินึ่งสารพมัดเปป็นของพวกทด่าน” คมือขว้อเทร็จจรลิงของพระเจว้าสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว แตด่ถนง
แมว้วด่าสลินึ่งสารพมัดเปป็นของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้น นบีนึ่กร็ไมด่ไดว้หมายความวด่าพวกเขาสามารถใชว้สลินึ่งเหลด่านมัตั้นขององคร์พระผผว้เปป็น



เจว้าตามทบีนึ่พวกเขาเลมือกในปปัญญาของพวกเขาเองหรมือเพมืนึ่อสนองตมัณหาของพวกเขาเอง พระเจว้าทรงอนรญาตใหว้
เรารมับและดมืนึ่มดนึ่สากมับพระพรทมัตั้งหลายของพระองคร์เฉพาะในความสมัมพมันธร์ของเรากมับพระครลิสตร์ “พระองคร์ไมด่ทรง
หวงสลินึ่งดบีใดจากคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ดสาเนลินอยด่างเทบีนึ่ยงธรรม” และถว้าเราแสวงหาอาณาจมักรของพระเจว้าและความชอบ
ธรรมของพระองคร์กด่อน สลินึ่งอมืนึ่น ๆ ทมัตั้งหมดกร็จะถผกเพลินึ่มเตลิมใหว้ ถว้าเราถวายรด่างกายของเราเปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิต 
บรลิสรทธลิธิ์ และเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยแดด่พระเจว้า เรากร็วางใจไดว้วด่า “ทรกสลินึ่งทสางานดว้วยกมันเพมืนึ่อใหว้เกลิดผลดบีแกด่คนทมัตั้ง
หลายทบีนึ่รมักพระเจว้า คมือแกด่คนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นผผว้รมับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์”

สลินึ่งสารพมัดเปป็นของเรากร็ตด่อเมมืนึ่อเราเปป็นของพระครลิสตร์เทด่านมัตั้น ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเปป็นอวมัยวะของพระครลิสตร์ 
และสลินึ่งสารพมัดอยผด่ภายใตว้สลิทธลิอสานาจและการควบครมของพระองคร์: “...พระเยซผตรมัสแกด่พวกเขาวด่า “ฤทธานรภาพ
ทมัตั้งสลิตั้นทรงมอบไวว้แกด่เราแลว้ว ทมัตั้งในสวรรคร์และในแผด่นดลินโลก” (มธ. 28:18) “เพราะเหตรนบีตั้เองพระครลิสตร์จนงทมัตั้งไดว้
ทรงสลิตั้นพระชนมร์ และไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมา และไดว้ทรงกลมับคมืนพระชนมร์อบีก เพมืนึ่อพระองคร์จะทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าของทมัตั้งคนตายและคนเปป็น” (รม. 14:9) “ดว้วยวด่าพระองคร์ทรงปราบสลินึ่งสารพมัดลงใตว้พระบาทของพระองคร์
แลว้ว แตด่เมมืนึ่อพระองคร์ตรมัสวด่าสลินึ่งสารพมัดถผกปราบลงใตว้พระองคร์นมัตั้น เปป็นทบีนึ่ประจมักษร์ชมัดวด่าพระบลิดาทรงไดว้รมับการ
ยกเวว้น ผผว้ซนนึ่งทรงปราบสลินึ่งสารพมัดใหว้อยผด่ใตว้พระองคร์แลว้ว” (1 คร. 15:27) 

ไมด่วด่าจะเกลิดอะไรขนตั้นกมับผผว้เชมืนึ่อ ไมด่วด่าสภาพการณร์จะยากลสาบากสมักเพบียงใด ถว้าผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นอยผด่ในความ
สมัมพมันธร์ทบีนึ่ถผกตว้องกมับพระเจว้า สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เกลิดขนตั้นกมับเขากร็เพมืนึ่อผลดบีของเขาและเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิพระเจว้า

“และพวกทด่านเปป็นของพระครลิสตร์” นบีนึ่กลด่าวชมัดเจนวด่าผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเปป็นของพระเยซผเจว้า-ไมด่ใชด่เปป็นของ
เปาโล อปอลโล หรมือเคฟาส ผผว้เชมืนึ่อทรกคนเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ทบีนึ่ถผกซมืตั้อแลว้วของพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงไถด่เราแลว้วดว้วย
ราคาแสนแพงแหด่งพระโลหลิตของพระองคร์ พระเจว้าไมด่ทรงเหร็นแกด่หนว้าผผว้ใด และไมด่วด่าคน ๆ หนนนึ่งจะเปป็นผผว้รมับใชว้
หรมือผผว้ดผแลในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้น ผผว้เชมืนึ่อทรกคนกร็เปป็นของพระครลิสตร์

“และพระครลิสตร์ทรงเปป็นของพระเจว้า” คสากลด่าวนบีตั้ไมด่ไดว้บอกเปป็นนมัยวด่าพระเยซผครลิสตร์ทรงดว้อยกวด่าเมมืนึ่อ
กลด่าวถนงตรบีเอกานรภาพ ความเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันของพระครลิสตร์กมับพระบลิดาถผกสอนอยด่างชมัดเจนในพระคมัมภบีรร์ พระ
เยซผตรมัสวด่า “เรากมับพระบลิดาของเราเปป็นอมันหนนนึ่งอมันเดบียวกมัน” (ยอหร์น 10:30) ในฟปีลลิปปปี 2:6 เปาโลสอนชมัดเจน
ถนงความเทด่าเทบียมกมันของตรบีเอกานรภาพ พระเยซผไดว้ทรงกลายเปป็นมนรษยร์-แตด่ในเนมืตั้อหนมังพระองคร์ทรงเปป็นมนรษยร์
พระเจว้า และในเนมืตั้อหนมังพระองคร์ทรงยอมจสานนทมัตั้งหมดตด่อนตั้สาพระทมัยของพระบลิดา พระองคร์ตรมัสวด่า “และ
พระองคร์ผผว้ไดว้ทรงสด่งเรามากร็ทรงสถลิตอยผด่กมับเรา พระบลิดาไมด่ไดว้ทรงทลิตั้งเราไวว้ตามลสาพมัง เพราะวด่าเราทสาสลินึ่งเหลด่านมัตั้น
ซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยพระองคร์เสมอ” (ยอหร์น 8:29) 

ในคสาอธลิษฐานวลิงวอนเผมืนึ่อของพระองคร์ พระเยซผตรมัสวด่า “ขว้าพระองคร์ถวายสงด่าราศบีแดด่พระองคร์แลว้วบน
แผด่นดลินโลก ขว้าพระองคร์กระทสาพระราชกลิจซนนึ่งพระองคร์ไดว้ประทานใหว้ขว้าพระองคร์กระทสานมัตั้นสสาเรร็จแลว้ว และบมัดนบีตั้
โอ พระบลิดาเจว้าขว้า ขอพระองคร์โปรดใหว้ขว้าพระองคร์ไดว้รมับสงด่าราศบีกมับพระองคร์เอง ดว้วยสงด่าราศบีซนนึ่งขว้าพระองคร์ไดว้มบี
กมับพระองคร์กด่อนทบีนึ่โลกนบีตั้ไดว้บมังเกลิดขนตั้นมา” (ยอหร์น 17:4,5) พระเยซผทรงอยผด่กมับพระบลิดา “ในเรลินึ่มแรกนมัตั้น” ใน
ความครบบรลิบผรณร์ของเวลาพระองคร์ไดว้ทรงประสผตลิจากหญลิงคนหนนนึ่ง (กท. 4:4) พระองคร์ทรงรมับกายเนมืตั้อหนมังเพมืนึ่อ
ทบีนึ่พระองคร์จะไดว้ทรงชลิมความตายเพมืนึ่อมนรษยร์ทรกคน (ฮบ. 2:9) และทสาลายมารรว้ายผผว้เคยมบีอสานาจแหด่งความตาย 



(ฮบ. 2:14) พระองคร์ทรงพลิชลิตโลก เนมืตั้อหนมัง และมารรว้ายแลว้ว (มธ. 4:1-11) พระองคร์ทรงพลิชลิตความตาย นรก 
และหลรมศพแลว้ว (วว. 1:18) และเมมืนึ่อพระองคร์ทรงชสาระบาปของเราดว้วยพระองคร์เองแลว้ว พระองคร์ไดว้เสดร็จขนตั้น
ไปถนงพระบลิดา และบมัดนบีตั้พระองคร์ประทมับนมันึ่งอยผด่ ณ เบมืตั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้าเพมืนึ่อทสาการทผลขอเผมืนึ่อเรา (ฮบ.
1:1-3; 1 ทธ. 2:5)

พระครลิสตร์ทรงเปป็นของประทานของพระเจว้าแกด่คนบาป และโดยอาศมัยการสลิตั้นพระชนมร์เปป็นเครมืนึ่องบผชา
ของพระองคร์ พระองคร์ทรงทสาหนว้าทบีนึ่เปป็นคนกลางระหวด่างพระเจว้ากมับมนรษยร์ ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายควรตลิดตามพระองคร์-
ไมด่ใชด่เหลด่าผผว้นสาทบีนึ่เปป็นมนรษยร์ และหนทางเดบียวทบีนึ่จะทสาใหว้ทบีนึ่ประชรมหนนนึ่งมบีความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมันและสมมัคร
สมานสามมัคคบีตด่อไปกร็คมือ ทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น ๆ จะมบีสายตาจดจว้องอยผด่ทบีนึ่พระเยซผครลิสตร์เจว้าแตด่เพบียงผผว้
เดบียวทรกเวลา เราไมด่กลว้าละสายตาไปจากพระองคร์เลย

บทททที่ 4
4:1 จงใหว้ผผว้ใดถมือวด่า พวกเราเปป็นเหมมือนบรรดาผผว้รมับใชว้ของพระครลิสตร์ และเปป็นเหมมือนผผว้อารมักขาทมัตั้งหลายแหด่ง



บรรดาขว้อลนกลมับของพระเจว้า
4:2 ยลินึ่งกวด่านบีตั้ เปป็นสลินึ่งจสาเปป็นในผผว้อารมักขาทมัตั้งหลายวด่า เปป็นคนทบีนึ่ถผกพบวด่าสมัตยร์ซมืนึ่อ
4:3 แตด่สสาหรมับขว้าพเจว้า กร็เปป็นสลินึ่งเลร็กนว้อยทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะถผกตมัดสลินโดยพวกทด่าน หรมือถผกตมัดสลินโดยมนรษยร์ ใชด่แลว้ว 
ขว้าพเจว้าเองกร็ไมด่ตมัดสลินตมัวขว้าพเจว้าเอง
4:4 เพราะขว้าพเจว้าไมด่ทราบอะไรเลยโดยตมัวขว้าพเจว้าเอง ถนงอยด่างนมัตั้นขว้าพเจว้ากร็ไมด่ถผกนมับวด่าชอบธรรมโดยการนบีตั้ 
แตด่ผผว้ทบีนึ่ทรงพลิพากษาตมัวขว้าพเจว้านมัตั้นคมือองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
4:5 เหตรฉะนมัตั้น อยด่าตมัดสลินสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดกด่อนทบีนึ่จะถนงเวลา จนกวด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะเสดร็จมา พระองคร์ผผว้ทมัตั้งจะ
ทรงนสาบรรดาความลนกลมับทบีนึ่ซด่อนอยผด่แหด่งความมมืดมาสผด่ความสวด่าง และจะทรงสสาแดงบรรดาความคลิดมรด่งหมาย
แหด่งหมัวใจทมัตั้งหลาย และเมมืนึ่อนมัตั้นมนรษยร์ทรกคนจะไดว้รมับการชมเชยจากพระเจว้า
4:6 และสลินึ่งเหลด่านบีตั้ พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ขว้าพเจว้าไดว้นสามาเปป็นภาพเปรบียบถนงตมัวขว้าพเจว้าและถนงอปอลโล กร็เพราะเหร็น
แกด่พวกทด่าน เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้เรบียนรผว้ในพวกเราวด่าไมด่ควรคลิดเกบีนึ่ยวกมับมนรษยร์ทมัตั้งหลายเกลินกวด่าสลินึ่งซนนึ่งไดว้เขบียนไวว้
แลว้ว เพมืนึ่อทบีนึ่จะไมด่มบีคนหนนนึ่งคนใดในพวกทด่านผยองขนตั้นเพมืนึ่อยกคนหนนนึ่งเหยบียดอบีกคนหนนนึ่ง
4:7 ดว้วยวด่าผผว้ใดเลด่ากระทสาใหว้ทด่านแตกตด่างจากอบีกคนหนนนึ่ง และทด่านมบีอะไรทบีนึ่ทด่านไมด่ไดว้รมับเลด่า บมัดนบีตั้ถว้าทด่านไดว้รมับ
สลินึ่งนมัตั้นแลว้ว เหตรไฉนทด่านจนงโอว้อวด ราวกมับวด่าทด่านไมด่ไดว้รมับสลินึ่งนมัตั้นเลย
4:8 บมัดนบีตั้ พวกทด่านอลินึ่มหนสาแลว้ว บมัดนบีตั้ พวกทด่านมมันึ่งมบีแลว้ว พวกทด่านไดว้ครอบครองเหมมือนอยด่างพวกกษมัตรลิยร์แลว้ว
โดยปราศจากพวกเรา และขว้าพเจว้าขอพระเจว้าโปรดใหว้พวกทด่านไดว้ขนตั้นครอบครองจรลิง ๆ เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้ขนตั้น
ครอบครองพรว้อมกมับพวกทด่านดว้วย
4:9 เพราะขว้าพเจว้าคลิดวด่าพระเจว้าไดว้ทรงนสาตมัวพวกเราผผว้เปป็นเหลด่าอมัครทผตใหว้ออกมาเปป็นลสาดมับสรดทว้าย เหมมือนกมับ
วด่าถผกกสาหนดไวว้แกด่ความตาย เพราะวด่าพวกเราถผกทสาใหว้เปป็นภาพทบีนึ่นด่าตมืนึ่นตาแกด่โลก และแกด่พวกทผตสวรรคร์ และ
แกด่มนรษยร์ทมัตั้งหลาย
4:10 พวกเราเปป็นพวกคนโงด่เขลาเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ แตด่พวกทด่านมบีสตลิปปัญญาในพระครลิสตร์ พวกเราอด่อน
กสาลมัง แตด่พวกทด่านเขว้มแขร็ง พวกทด่านมบีเกบียรตลิยศ แตด่พวกเราถผกเหยบียดหยาม
4:11 คมือจนถนงเวลานบีตั้พวกเรากร็ทมัตั้งหลิว และกระหาย และเปลมือยเปลด่า และถผกโบยตบี และไมด่มบีทบีนึ่อยผด่อาศมัยทบีนึ่
แนด่นอน
4:12 และทสาการหนมัก โดยทสางานดว้วยมมือของพวกเราเอง เมมืนึ่อถผกดด่าวด่า พวกเรากร็อวยพร เมมืนึ่อถผกขด่มเหง พวกเรา
กร็ทนเอาการขด่มเหงนมัตั้น
4:13 เมมืนึ่อถผกใสด่รว้าย พวกเรากร็อว้อนวอน พวกเราถผกทสาใหว้เปป็นเหมมือนสลินึ่งโสโครกแหด่งแผด่นดลินโลก และเหมมือนสลินึ่ง
สกปรกของสลินึ่งสารพมัดจนถนงวมันนบีตั้
4:14 ขว้าพเจว้ามลิไดว้เขบียนสลินึ่งเหลด่านบีตั้เพมืนึ่อจะใหว้พวกทด่านไดว้ละอาย แตด่เหมมือนเปป็นบรรดาลผกทบีนึ่รมักของขว้าพเจว้า 
ขว้าพเจว้าขอเตมือนพวกทด่าน
4:15 เพราะถนงแมว้วด่าพวกทด่านมบีครผสมักหนนนึ่งหมมืนึ่นคนในพระครลิสตร์ แตด่พวกทด่านไมด่มบีบลิดาหลายคน ดว้วยวด่าในพระ
เยซผครลิสตร์ขว้าพเจว้าไดว้ใหว้กสาเนลิดพวกทด่านโดยทางขด่าวประเสรลิฐ



4:16 เหตรฉะนมัตั้น ขว้าพเจว้าจนงวลิงวอนพวกทด่าน ขอพวกทด่านจงเปป็นผผว้ปฏลิบมัตลิตามแบบของขว้าพเจว้า
4:17 เพราะเหตรนบีตั้ขว้าพเจว้าจนงไดว้สด่งทลิโมธบี ผผว้ซนนึ่งเปป็นลผกทบีนึ่รมักของขว้าพเจว้า และสมัตยร์ซมืนึ่อในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ใหว้มาหา
พวกทด่าน ผผว้ซนนึ่งจะนสาพวกทด่านใหว้ระลนกถนงทางทมัตั้งหลายของขว้าพเจว้าซนนึ่งมบีอยผด่ในพระครลิสตร์ เหมมือนอยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้า
สอนอยผด่ทรกแหด่งหนในทรกครลิสตจมักร
4:18 บมัดนบีตั้บางคนผยองขนตั้น ราวกมับวด่าขว้าพเจว้าจะไมด่มาหาพวกทด่าน
4:19 แตด่ถว้าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าโปรด ขว้าพเจว้าจะมาหาพวกทด่านในไมด่ชว้านบีตั้ และขว้าพเจว้าจะหยมันึ่งดผ มลิใชด่ถว้อยคสาของ
คนทบีนึ่ผยองเหลด่านมัตั้นแตด่จะหยมันึ่งดผฤทธลิธิ์อสานาจของพวกเขา
4:20 เพราะวด่าอาณาจมักรของพระเจว้ามลิไดว้อยผด่ในถว้อยคสา แตด่ในฤทธลิธิ์เดช
4:21 พวกทด่านจะเอาอะไร จะใหว้ขว้าพเจว้ามาหาพวกทด่านดว้วยไมว้เรบียว หรมือในความรมัก และในจลิตวลิญญาณแหด่ง
ความอด่อนสรภาพ

การพริพากษาเหลน่าผทูผู้รบับใชผู้ของพระครริสตธไมน่ถทูกมอบไวผู้กบับมนคุษยธ
ในบทนบีตั้ เปาโลกลด่าวคสาเตมือนสตลิของเขาตด่อไปใหว้ระวมังการตบีคด่าแบบมนรษยร์ในการพลิจารณาเหลด่าผผว้รมับใชว้

ของพระเจว้า  เหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าถผกเรบียกโดยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้า หนว้าทบีนึ่รมับผลิดชอบของพวกเขามบีตด่อ
พระองคร์แตด่ผผว้เดบียวในฐานะองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและนายของพวกเขา และพระองคร์ผผว้เดบียวทรงเปป็นผผว้พลิพากษาของ
พวกเขา พระองคร์จะทรงเปป็นผผว้ประกาศครณคด่าทบีนึ่แทว้จรลิงของงานรมับใชว้ทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษานมัตั้น พระเยซผครลิสตร์เจว้า
ทรงเปป็นผผว้พลิพากษาของคนเปป็นและคนตาย เพราะวด่าพระบลิดาไดว้ทรงมอบการพลิพากษาทมัตั้งสลิตั้นไวว้กมับพระบรตรแลว้ว

ขว้อ 1: “จงใหว้ผผว้ใดถมือวด่า พวกเราเปป็นเหมมือนบรรดาผผว้รมับใชว้ของพระครลิสตร์ และเปป็นเหมมือนผผว้อารมักขาทมัตั้ง
หลายแหด่งบรรดาขว้อลนกลมับของพระเจว้า”

“...เปป็นเหมมือนบรรดาผผว้รมับใชว้ของพระครลิสตร์…” ในทบีนึ่นบีตั้คสากรบีก ฮผเปเระเตส ถผกใชว้ โดยหมายถนงเหลด่าผผว้รมับ
ใชว้ของพระครลิสตร์ และพจนานรกรมกร็ใหว้ความหมายนบีตั้: “ฝปีพายทบีนึ่อยผด่ขว้างใตว้ (ฮผปอ, ขว้างใตว้ และ เอเระเตส, ฝปีพาย) 
ดมังนมัตั้นคสานบีตั้จนงบด่งบอกถนงผผว้ใตว้บมังคมับบมัญชาคนหนนนึ่งทบีนึ่กระทสาการภายใตว้คสาสมันึ่งของอบีกคน” ดมังนมัตั้นผผว้รมับใชว้จนงเปป็นผผว้
เลบีตั้ยงรองของพระเจว้า ถว้าเปาโล อปอลโล และเคฟาสเปป็นของวลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ ตามทบีนึ่
ถผกเสนอแนะในบททบีนึ่ 3 ขว้อ 22 พวกเขากร็เปป็นของคนเหลด่านมัตั้นเพบียงเพราะวด่า ในฐานะเหลด่าผผว้เลบีตั้ยงรอง พวกเขา
กสาลมังกระทสาการเพมืนึ่อพระครลิสตร์พระผผว้เลบีตั้ยงใหญด่นมัตั้น

“...และเปป็นเหมมือนผผว้อารมักขาทมัตั้งหลายแหด่งบรรดาขว้อลนกลมับของพระเจว้า” คสากรบีกทบีนึ่ใชว้ตรงนบีตั้มบีความ
หมายวด่า “ผผว้จมัดการของครมัวเรมือนหนนนึ่งหรมือรมัฐหนนนึ่ง ผผว้หนนนึ่งทบีนึ่กระทสาการเพมืนึ่อนายของตน” นมันึ่นคมือภาพของผผว้รมับใชว้
ทบีนึ่แทว้จรลิงทรกคนแหด่งขด่าวประเสรลิฐและคนตว้นเรมือนทรกคนแหด่งสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็นฝป่ายวลิญญาณของพระเจว้า เรา
กสาลมังกระทสาการเพมืนึ่อพระเยซผครลิสตร์เจว้า เราเปป็นคนตว้นเรมือนแหด่งขว้อลนกลมับทมัตั้งหลายของพระเจว้า และหนว้าทบีนึ่ของ
เราทบีนึ่มบีตด่อครมัวเรมือนของพระเจว้ากร็คมือ จมัดหาอาหารตามเวลาทบีนึ่กสาหนด ขด่าวประเสรลิฐอมันบรลิสรทธลิธิ์แหด่งพระครณของ
พระเจว้า

เราไมด่ใชด่เจว้าของตมัวเราเอง เราถผกซมืตั้อดว้วยพระโลหลิตของพระองคร์ ถผกเรบียกเขว้าสผด่งานรมับใชว้โดยพระครณ
ของพระองคร์ และถผกใหว้ฤทธลิธิ์เดชโดยพระวลิญญาณของพระองคร์ ดมังนมัตั้นเราจนงไมด่มบีอะไรทบีนึ่จะโอว้อวดไดว้เลย ทมัตั้งหมด



ทบีนึ่เราเปป็นและมบี ทมัตั้งหมดทบีนึ่เราสามารถทสาไดว้ทบีนึ่จะเปป็นทองคสา เงลิน และเพชรพลอย ลว้วนเปป็นมาเพราะพระองคร์ 
และพระองคร์แตด่ผผว้เดบียว

“...บรรดาขว้อลนกลมับของพระเจว้า” นบีนึ่แคด่หมายถนงขด่าวดบีทบีนึ่วด่าพระเจว้า โดยทางสตลิปปัญญาอมันไรว้ขบีดจสากมัด
ของพระองคร์ โดยทางความรมักและฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่ไมด่อาจรผว้ไดว้และไมด่อาจบรรยายไดว้ของพระองคร์ ทรงทสาใหว้ความรอด
เปป็นไปไดว้สสาหรมับคนบาปทมัตั้งหลายทบีนึ่สมควรตกนรก แตด่เพราะความรมักและความเมตตาของพระเจว้า พระครณจนง
ไดว้ถผกนสาลงมา ใน 1 ทลิโมธบี 3:16 เปาโลใหว้ถว้อยคสาทบีนึ่ชมัดเจนเกบีนึ่ยวกมับขว้อลนกลมับเหลด่านมัตั้นของพระเจว้า:

“และโดยปราศจากการโตว้เถบียง ขว้อลนกลมับแหด่งทางของพระเจว้ากร็ยลินึ่งใหญด่ พระเจว้าไดว้ทรงปรากฏในเนมืตั้อ
หนมัง ไดว้ถผกพลิสผจนร์ในพระวลิญญาณ หมผด่ทผตสวรรคร์ไดว้เหร็น ถผกประกาศแกด่คนตด่างชาตลิ มบีชาวโลกเชมืนึ่อพระองคร์ ทรง
ถผกรมับขนตั้นไปในสงด่าราศบี”

เมมืนึ่อเราอด่านเกบีนึ่ยวกมับขว้อลนกลมับเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ มมันกร็ไมด่ไดว้หมายถนงบางสลินึ่งทบีนึ่
ไมด่อาจทราบไดว้วมันนบีตั้ แตด่เปป็นบางสลินึ่งทบีนึ่เคยถผกปปิดซด่อนไวว้ในหลายยรคทบีนึ่ผด่านพว้นเราไปแลว้วและถผกเปปิดเผยแลว้วผด่าน
ทางการปรากฏของพระเยซผครลิสตร์เจว้าและผด่านทางการสอนของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ ผผว้ประทมับอยผด่ในใจของผผว้
เชมืนึ่อทรกคน

ขว้อ 2: “ยลินึ่งกวด่านบีตั้ เปป็นสลินึ่งจสาเปป็นในผผว้อารมักขาทมัตั้งหลายวด่า เปป็นคนทบีนึ่ถผกพบวด่าสมัตยร์ซมืนึ่อ”
คนใดหรมือทรกคนทบีนึ่เปป็นคนตว้นเรมือนตว้องถผกพบวด่าเปป็นผผว้ทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อ และขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเขาตว้องเปป็นคนสมัตยร์

ซมืนึ่อกร็บอกเปป็นนมัยวด่าเขาตว้องใหว้การตด่อนายของตน เราทราบวด่าพระคมัมภบีรร์สอนชมัดเจนวด่าผผว้เชมืนึ่อทรกคนเปป็นคนตว้น
เรมือนในสลินึ่งซนนึ่งถผกฝากไวว้กมับเขาโดยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและเพราะพระครณของพระเจว้า: “ตามทบีนึ่ทรกคนไดว้รมับของ
ประทานแลว้ว กร็ใหว้เจมือจานของประทานนมัตั้นแกด่กมันและกมัน เหมมือนอยด่างบรรดาคนตว้นเรมือนทบีนึ่ดบีแหด่งพระครณอเนก
อนมันตร์ของพระเจว้า” (1 ปต. 4:10)

พระเยซผเจว้าทรงทราบตอนนบีตั้วด่าเราเปป็นคนสมัตยร์ซมืนึ่อหรมือไมด่ แตด่เรมืนึ่องเหลด่านมัตั้นจะถผกสสาแดงใหว้ประจมักษร์ทบีนึ่
บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ บสาเหนร็จของเราจะไมด่เปป็นไปตามความสสาเรร็จของเรา แตด่เปป็นไปตามความสมัตยร์
ซมืนึ่อของเรา ไมด่ใชด่ตามความใหญด่โตหรมือปรลิมาณของสลินึ่งทบีนึ่เราทสา แตด่ตามความสมัตยร์ซมืนึ่อนมัตั้นทบีนึ่เรามบีในการทสาสลินึ่งนมัตั้น

“และผผว้รมับใชว้คนนมัตั้น ผผว้ซนนึ่งไดว้ทราบนตั้สาใจของนาย และมลิไดว้เตรบียมตมัวเองไวว้ และมลิไดว้กระทสาตามนตั้สาใจของ
นาย จะถผกเฆบีนึ่ยนดว้วยรอยเฆบีนึ่ยนมากมาย แตด่ผผว้ทบีนึ่มลิไดว้ทราบ และไมด่ไดว้กระทสาสลินึ่งใด ๆ ซนนึ่งสมจะถผกเฆบีนึ่ยนหลายครมัตั้ง 
กร็จะถผกเฆบีนึ่ยนดว้วยรอยเฆบีนึ่ยนนว้อย ดว้วยวด่าผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่ไดว้รมับมาก จะตว้องเรบียกเอาจากผผว้นมัตั้นมาก และผผว้ใดทบีนึ่มนรษยร์ไดว้
ฝากไวว้มาก พวกเขาจะทวงเอาจากผผว้นมัตั้นมากยลินึ่งกวด่า” (ลผกา 12:47,48)

ขว้อ 3: “แตด่สสาหรมับขว้าพเจว้า กร็เปป็นสลินึ่งเลร็กนว้อยทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะถผกตมัดสลินโดยพวกทด่าน หรมือถผกตมัดสลินโดย
มนรษยร์ ใชด่แลว้ว ขว้าพเจว้าเองกร็ไมด่ตมัดสลินตมัวขว้าพเจว้าเอง”

ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงและสมัตยร์ซมืนึ่อของพระเยซผครลิสตร์เจว้าจะไมด่กมังวลเกบีนึ่ยวกมับความเหร็นทบีนึ่ไมด่ถผกใจของคนอมืนึ่น ๆ 
ไมด่วด่าคนเหลด่านมัตั้นจะเปป็นคนไมด่เชมืนึ่อ หรมือพวกทารกฝป่ายเนมืตั้อหนมังในพระครลิสตร์ และผผว้รมับใชว้ทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อของพระครลิสตร์
จะไมด่ปรารถนาคสาสรรเสรลิญเยลินยอของมนรษยร์หรมือผยองเพราะเสบียงปรบมมือของคนเหลด่านมัตั้น ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิง
แสวงหาแตด่ทบีนึ่จะทสาใหว้พระเจว้าพอพระทมัยและถวายเกบียรตลิพระองคร์ โดยรผว้วด่าพระเจว้าเองจะประทานบสาเหนร็จเมมืนึ่อ



ถนงวมันทบีนึ่กสาหนดไวว้นมัตั้น
“...แตด่สสาหรมับขว้าพเจว้า กร็เปป็นสลินึ่งเลร็กนว้อย…” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง “สลินึ่งทบีนึ่พวกทด่านคลิดเกบีนึ่ยวกมับขว้าพเจว้าหรมือ

พวกทด่านตมัดสลินขว้าพเจว้าอยด่างไรนมัตั้นกร็เปป็นเรมืนึ่องเลร็กนว้อยมาก ๆ พระเยซผเจว้าจะทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่พลิพากษาในความชอบ
ธรรม และการพลิพากษาของพระองคร์ตด่างหากทบีนึ่สสาคมัญ-ไมด่ใชด่การตมัดสลินของมนรษยร์”

มนรษยร์ไมด่สามารถพลิพากษาในความชอบธรรมไดว้ การพลิพากษาของมนรษยร์ธรรมดากร็เบบีนึ่ยงเบนและไมด่
เทบีนึ่ยงตรงเพราะวด่าเขาเหลินหด่างจากพระเจว้า ผผว้เชมืนึ่อทรกคน-โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า-ควรระมมัดระวมัง
มาก ๆ วด่าตนดสาเนลินชบีวลิตอยด่างไร ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายควรประพฤตลิตมัวทรกชมันึ่วขณะของทรกวมันในแบบทบีนึ่วด่าคสาวลิพากษร์
วลิจารณร์หรมือการตมัดสลินแบบรรนแรงใดๆทบีนึ่อาจถผกทมับถมเขว้าใสด่พวกเขา ไมด่วด่าจะโดยพวกคนไมด่เชมืนึ่อหรมือโดยพวก
ครลิสเตบียนทบีนึ่อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง จะเปป็นความเทร็จ ดมังนมัตั้นเมมืนึ่อเราถผกกลด่าวหาเปป็นเทร็จหรมือถผกตมัดสลินอยด่างไมด่ยรตลิธรรม 
เรากร็ชมืนึ่นชมยลินดบีไดว้ (มธ. 5:11,12) พระเยซผทรงถผกวลิพากษร์วลิจารณร์ ถผกขด่มเหง และถผกกลด่าวหาอยด่างผลิด ๆ และถว้า
โลกไดว้ขด่มเหงพระองคร์ พวกเขากร็จะขด่มเหงเราอยด่างแนด่นอนและนสาขว้อกลด่าวหาเทบียมเทร็จทมัตั้งหลายมาปรมักปรสาเรา
(ยอหร์น 15:18; 17:14)

เปาโลกลด่าวแกด่ทลิโมธบีวด่า “ใชด่แลว้ว และทรกคนทบีนึ่จะดสาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจว้าในพระเยซผครลิสตร์จะ
ถผกขด่มเหง” (2 ทธ. 3:12) แตด่เราไมด่มบีความผลิดในสลินึ่งทบีนึ่เราถผกกลด่าวหา ถว้าเราไมด่มบีความผลิดในสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่จะนสา
ความเสมืนึ่อมเสบียมาสผด่พระนามของพระเยซผ เรากร็ไมด่ตว้องเศรว้าใจหรมือหดหผด่เพราะสลินึ่งทบีนึ่คนอมืนึ่น ๆ คลิดเกบีนึ่ยวกมับเรา ถนง
แมว้เราตว้องจสาไวว้วด่าเราทรกคนตว้องเจอกมับภมัยของการไดว้รมับอลิทธลิพลอยด่างไมด่เหมาะสมจากสลินึ่งทบีนึ่คนอมืนึ่น ๆ คลิดหรมือพผด
เกบีนึ่ยวกมับเรากร็ตาม

“ใชด่แลว้ว ขว้าพเจว้าเองกร็ไมด่ตมัดสลินตมัวขว้าพเจว้าเอง” เปาโลไมด่ไดว้หมายความวด่าเขารอดพว้นจากการตสาหนลิตมัว
เอง เขาแคด่หมายความวด่าในใจของเขาเองเขาแนด่ใจวด่างานรมับใชว้ของเขาถวายเกบียรตลิพระเจว้า ความมรด่งหมายตด่าง 
ๆ ของเขานมัตั้นถผกตว้อง และเขายอมจสานนหมดทมัตั้งใจตด่อพระเยซผครลิสตร์เจว้า เขารมับสารภาพวด่าเขาเปป็นมนรษยร์
ธรรมดา ซนนึ่งมบีความอด่อนแอแบบมนรษยร์หลายอยด่าง และดว้วยเหตรนบีตั้ถว้าเขาตมัดสลินตมัวเอง คสาตมัดสลินของเขากร็คงจะไมด่
เพบียงพอทบีนึ่จะปรมับโทษหรมือตมัดสลินใหว้พว้นผลิด เพราะรผว้วด่าเขาจะตว้องใหว้การสสาหรมับหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของเขา เขาจนง
ตมัตั้งตาคอยวมันนมัตั้นเมมืนึ่อเขาจะไดว้รมับบสาเหนร็จอมันชอบธรรมของเขาทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ แมว้แตด่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้ง
หลายทบีนึ่อรทลิศตมัวอยด่างไมด่เกร็บงสาไวว้ตด่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากร็ไมด่สามารถทบีนึ่จะตมัดสลินในตมัวเองสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งพระ
วลิญญาณของพระเจว้าเทด่านมัตั้นทรงสามารถเปปิดเผยในความจรลิงไดว้ (โปรดเปรบียบเทบียบความตรงขว้ามกมันของพระคสา
ขว้อนบีตั้กมับ 1 โครลินธร์ 11:31 ไมด่มบีความขมัดแยว้งกมัน ในทบีนึ่นบีตั้กลด่าวถนงการพลิพากษาของหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือน ใน 11:31 
พผดถนงการพลิพากษาบาปทบีนึ่ทราบในชบีวลิตนบีตั้)

ขว้อ 4: “เพราะขว้าพเจว้าไมด่ทราบอะไรเลยโดยตมัวขว้าพเจว้าเอง ถนงอยด่างนมัตั้นขว้าพเจว้ากร็ไมด่ถผกนมับวด่าชอบธรรม
โดยการนบีตั้ แตด่ผผว้ทบีนึ่ทรงพลิพากษาตมัวขว้าพเจว้านมัตั้นคมือองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า”

“เพราะขว้าพเจว้าไมด่ทราบอะไรเลยโดยตมัวขว้าพเจว้าเอง…” ขอพระเจว้าทรงโปรดชด่วยเราทบีนึ่ออกพระนาม
ของพระเยซผทบีนึ่จะตระหนมักถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบทบีนึ่ไมด่กลด่าวโทษ ไมด่จสาเปป็นตว้องบอกเปป็นนมัยถนง
การพว้นจากความผลิด มมันเปป็นไปไดว้ทบีนึ่ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งจะดว้านชาไป เปาโลกสาลมังกลด่าวในทบีนึ่



นบีตั้วด่า “เทด่าทบีนึ่ขว้าพเจว้าทราบไดว้ ขว้าพเจว้ามบีใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบทบีนึ่หมดจด ขว้าพเจว้ารผว้เกบีนึ่ยวกมับตมัวเองมากกวด่าทบีนึ่ใคร
อมืนึ่นใดรผว้ และในใจของขว้าพเจว้าเอง ขว้าพเจว้าไมด่ทราบเลยเกบีนึ่ยวกมับการละเลยหนว้าทบีนึ่ของขว้าพเจว้า กระนมัตั้น-ถนงแมว้
ขว้าพเจว้ามบีใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบอมันหมดจดและไมด่ทราบสลินึ่งใดทบีนึ่จะปรมักปรสาตมัวเองในเรมืนึ่องการประพฤตลิหรมือ
แนวทางปฏลิบมัตลิแหด่งชบีวลิต-นบีนึ่กร็ไมด่ทสาใหว้ขว้าพเจว้าเปป็นฝป่ายถผก”

เราถผกนมับวด่าชอบธรรมโดยความเชมืนึ่อในพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งออกของพระเยซผครลิสตร์ และนมันึ่นเปป็นหนทาง
เดบียวทบีนึ่คนบาปจะสามารถถผกนมับวด่าชอบธรรมไดว้ในสายพระเนตรของพระเจว้า

“แตด่ผผว้ทบีนึ่ทรงพลิพากษาตมัวขว้าพเจว้านมัตั้นคมือองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” ไมด่วด่าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์จะคลิด
อยด่างไรเกบีนึ่ยวกมับเขา ไมด่วด่าพวกคนไมด่เชมืนึ่อจะคลิดอยด่างไรเกบีนึ่ยวกมับเขา และไมด่วด่าเขาจะทราบอะไรเกบีนึ่ยวกมับตมัวเขาเอง
เปาโลกร็สารภาพวด่า “ผผว้พลิพากษาของขว้าพเจว้าคมือองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” และพระองคร์ทรงเปป็นผผว้พลิพากษาของครณ 
และของผม พระองคร์จะทรงพลิพากษาคนเปป็นและคนตายเมมืนึ่อพระองคร์มาปรากฏ และพระองคร์จะทรงพลิพากษา
ในความชอบธรรม พระองคร์ทรงเปป็นผผว้เดบียวเทด่านมัตั้นทบีนึ่สามารถพลิพากษาในความชอบธรรมไดว้ ดมังนมัตั้นเราจนงถผก
เตมือนสตลิวด่า “อยด่าตมัดสลินสลินึ่งใดกด่อนถนงเวลานมัตั้น”

ขว้อ 5: “เหตรฉะนมัตั้น อยด่าตมัดสลินสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดกด่อนทบีนึ่จะถนงเวลา จนกวด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะเสดร็จมา 
พระองคร์ผผว้ทมัตั้งจะทรงนสาบรรดาความลนกลมับทบีนึ่ซด่อนอยผด่แหด่งความมมืดมาสผด่ความสวด่าง และจะทรงสสาแดงบรรดา
ความคลิดมรด่งหมายแหด่งหมัวใจทมัตั้งหลาย และเมมืนึ่อนมัตั้นมนรษยร์ทรกคนจะไดว้รมับการชมเชยจากพระเจว้า”

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังเตมือนสตลิผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไมด่ใหว้ดด่วนพลิพากษาผผว้อมืนึ่น เพราะวด่าจะมบีเวลาแหด่งการพลิพากษา
เมมืนึ่อทรกคนจะถผกพลิพากษาโดยองคร์ตรลาการผผว้ชอบธรรมนมัตั้น นบีนึ่หมายถนงเวลานมัตั้นเมมืนึ่อพระเยซผเจว้าจะเสดร็จมารมับเหลด่า
วลิสรทธลิชนของพระองคร์ในการรมับขนตั้นไปนมัตั้น ตามทบีนึ่ทรงสมัญญาไวว้ในยอหร์น 14:3 และถผกพรรณนาอยด่างละเอบียดใน 
1 เธสะโลนลิกา 4:13-18 เหตรการณร์ใหญด่ทบีนึ่รอผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายอยผด่คมือ การรมับขนตั้นไปของครลิสตจมักร เมมืนึ่อเหลด่าวลิสรทธลิชน
ทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่จะถผกรมับขนตั้นไป ถผกเปลบีนึ่ยนแปลง “ในพรลิบตาเดบียว” และวลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ตายไปแลว้วจะถผกทสาใหว้
เปป็นขนตั้นแบบไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่า เพมืนึ่อจะพบกมับพระเยซผเจว้าในฟฟ้าอากาศ เราจะนมันึ่งในการเลบีตั้ยงสมรสในทว้องฟฟ้าและผผว้เชมืนึ่อ
ทรกคนจะไดว้รมับบสาเหนร็จสสาหรมับหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของพวกเขา

เมมืนึ่อพระเยซผเสดร็จมา พระองคร์จะ “นสาสลินึ่งทบีนึ่ถผกซด่อนอยผด่เหลด่านมัตั้นแหด่งความมมืดมาสผด่ความสวด่าง และจะทรง
สสาแดงบรรดาความคลิดมรด่งหมายแหด่งหมัวใจทมัตั้งหลาย” “สลินึ่งทบีนึ่ถผกซด่อนอยผด่เหลด่านมัตั้นแหด่งความมมืด” อาจสมืนึ่อถนงสลินึ่งทมัตั้ง
หลายซนนึ่งความมมืดกรมไวว้ หรมือสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ลมักษณะเฉพาะตมัวของพวกมมันมมืด เราทราบวด่าคสากลด่าวนบีตั้หมายถนงสลินึ่งซนนึ่ง
ถผกเกร็บเปป็นความลมับในชบีวลิตของคน ๆ หนนนึ่ง-ไมด่วด่าใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของคน ๆนมัตั้นไมด่รผว้เกบีนึ่ยวกมับมมัน หรมือมมันถผก
จงใจเกร็บเปป็นความลมับไวว้โดยคน ๆ นมัตั้นกร็ตาม “สลินึ่งทบีนึ่เปป็นความลมับ” เหลด่านบีตั้ เพมืนึ่อนบว้านของเราไมด่สามารถทราบ
หรมือเหร็นไดว้-แตด่ตด่อหนว้าพระเนตรของพระองคร์ผผว้จะทรงพลิพากษาเรา สลินึ่งสารพมัดกร็เปลมือยเปลด่าและถผกตบีแผด่กระทมันึ่ง
ตอนนบีตั้ และทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์จะถผกสสาแดงใหว้ประจมักษร์ในลมักษณะเฉพาะตมัวทบีนึ่แทว้จรลิงของพวกมมัน:
“เพราะวด่าไมด่มบีสลินึ่งใดปปิดบมังไวว้ ทบีนึ่จะไมด่ถผกเปปิดเผย หรมือทบีนึ่ถผกซด่อนไวว้ ทบีนึ่จะไมด่เผยใหว้ประจมักษร์ เหตรฉะนมัตั้น สลินึ่งใดกร็ตาม
ซนนึ่งพวกทด่านไดว้กลด่าวในทบีนึ่มมืด จะไดว้ยลินในทบีนึ่สวด่าง และสลินึ่งซนนึ่งพวกทด่านไดว้กระซลิบในหผในหว้องสด่วนตมัว จะถผกประกาศ
บนดาดฟฟ้าบว้านทมัตั้งหลาย” (ลผกา 12:2,3) หนทางเดบียวทบีนึ่จะกสาจมัดบาปลมับ ๆ ทมัตั้งหลายออกไปใหว้พว้นคมือ สารภาพ



บาปเหลด่านมัตั้นตด่อพระเยซผและเอาบาปเหลด่านมัตั้นมาอยผด่ใตว้พระโลหลิตทบีนึ่ลบมลทลินของพระองคร์
“...และเมมืนึ่อนมัตั้นมนรษยร์ทรกคนจะไดว้รมับการชมเชยจากพระเจว้า” แตด่ละคนจะไดว้รมับคสาสรรเสรลิญทบีนึ่เปป็นสลิทธลิ

โดยชอบของเขา ไมด่วด่ามมันจะใหญด่โตหรมือเลร็ก มากหรมือนว้อย มบีคนเหลด่านมัตั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ทบีนึ่กสาลมัง
รมับคสาสรรเสรลิญของมนรษยร์ คสาสรรเสรลิญทบีนึ่วด่างเปลด่าและไรว้ประโยชนร์ และตรงขว้ามกมับอมันนบีตั้ เปาโลนสาเสนอคสา
สรรเสรลิญทบีนึ่พระเจว้าจะประทานแกด่ผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคน ตามทบีนึ่ขว้อ 4 กลด่าว พระเยซผเจว้าจะทรงเปป็นผผว้พลิพากษา และคสา
สรรเสรลิญนมัตั้นจะมาจากพระเจว้า ซนนึ่งกลด่าวชมัดเจนวด่าการพลิพากษาทบีนึ่ถผกกระทสาโดยพระเยซผครลิสตร์เจว้าสอดคลว้องกมับ
การพลิพากษาของพระเจว้า

ขว้อ 6: “และสลินึ่งเหลด่านบีตั้ พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ขว้าพเจว้าไดว้นสามาเปป็นภาพเปรบียบถนงตมัวขว้าพเจว้าและถนงอปอลโล 
กร็เพราะเหร็นแกด่พวกทด่าน เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้เรบียนรผว้ในพวกเราวด่าไมด่ควรคลิดเกบีนึ่ยวกมับมนรษยร์ทมัตั้งหลายเกลินกวด่าสลินึ่งซนนึ่ง
ไดว้เขบียนไวว้แลว้ว เพมืนึ่อทบีนึ่จะไมด่มบีคนหนนนึ่งคนใดในพวกทด่านผยองขนตั้นเพมืนึ่อยกคนหนนนึ่งเหยบียดอบีกคนหนนนึ่ง”

หลมังจากไดว้กลด่าวหลมักการเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้นจะใชว้เพมืนึ่อตบีคด่าอปอลโลและตมัวเขาเองอยด่างถผก
ตว้องแลว้ว เปาโลเตมือนใจผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นเกบีนึ่ยวกมับการประยรกตร์ใชว้หลมักการเหลด่านบีตั้กมับคนอมืนึ่น ๆ การแตกแยกและ
จลิตใจทบีนึ่ชอบแบด่งพรรคแบด่งพวกทบีนึ่มบีอยผด่ในทบีนึ่ประชรมชาวเมมืองโครลินธร์เกลิดจากการทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นใหว้ครณคด่าผผว้นสาบาง
คนแบบมากเกลินพอดบี และเปาโลขอรว้องพวกเขาใหว้ระวมังจลิตใจทบีนึ่มบีอยผด่ตอนนบีตั้

“และสลินึ่งเหลด่านบีตั้ พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ขว้าพเจว้าไดว้นสามาเปป็นภาพเปรบียบถนงตมัวขว้าพเจว้าและถนงอปอลโล” คสา
กรบีกทบีนึ่แปลเปป็น นสามาเปรบียบ มบีความหมายวด่า “เปลบีนึ่ยนในรผปลมักษณร์หรมือรผปแบบ” คสากรลิยาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ในฟปี
ลลิปปปี 3:21 ซนนึ่งมมันหมายถนงการเปลบีนึ่ยนแปลงของรด่างกายของผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเมมืนึ่อการรมับขนตั้นไปนมัตั้นเกลิดขนตั้น คสากรลิยา
เดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ในการพรรณนาถนงรผปลมักษณร์จอมปลอมของซาตานและเหลด่าผผว้รมับใชว้ของมมันใน 2 โครลินธร์ 
11:13-15

ในขว้อพระคสาตอนนบีตั้ของเราเปาโลใชว้คสานบีตั้เพมืนึ่ออว้างอลิงแบบแฝงถนงคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็นตมัวการทบีนึ่แทว้จรลิง
สสาหรมับการแบด่งพรรคแบด่งพวกและความแตกแยกในครลิสตจมักรนมัตั้น เขาทสาเชด่นนบีตั้อยด่างมบีชมัตั้นเชลิง โดยไมด่เอด่ยชมืนึ่อของ
พวกเขา แตด่เอด่ยถนงตมัวเขาเองกมับอปอลโลเพมืนึ่อเปป็นตมัวอยด่างเทด่านมัตั้น เขามบีชมัตั้นเชลิง แตด่กร็แนด่ชมัด ในคสาสมันึ่งของเขา ไมด่วด่า
ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์จะมบีความคลิดเหร็นอยด่างไรกร็ตามเกบีนึ่ยวกมับตมัวเขาเองและอปอลโล มมันกร็เปป็นเพราะ
พวกผผว้นสาทบีนึ่อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมังทบีนึ่ไมด่ถผกเอด่ยชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็นตว้นเหตรของความแตกแยกและการแบด่งพรรคแบด่งพวก
ซนนึ่งแพรด่กระจายอยผด่ทด่ามกลางผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น

“...เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้เรบียนรผว้ในพวกเรา…” นมันึ่นคมือ “เพมืนึ่อในพวกเราทด่านทมัตั้งหลายจะไดว้พบกมับบทเรบียนทบีนึ่
มบีภาพประกอบซนนึ่งใชว้ไดว้กมับสภาพทบีนึ่เปป็นจรลิงเหลด่านมัตั้นในครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นนบีตั้” เปาโลกสาลมังใชว้ตมัวเองและอปอลโล
เปป็นภาพประกอบเพมืนึ่อทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นจะเหร็นวด่ากสาลมังเกลิดอะไรขนตั้นจรลิง ๆ 

“...วด่าไมด่ควรคลิดเกบีนึ่ยวกมับมนรษยร์ทมัตั้งหลายเกลินกวด่าสลินึ่งซนนึ่งไดว้เขบียนไวว้แลว้ว เพมืนึ่อทบีนึ่จะไมด่มบีคนหนนนึ่งคนใดในพวก
ทด่านผยองขนตั้นเพมืนึ่อยกคนหนนนึ่งเหยบียดอบีกคนหนนนึ่ง” เปาโลนด่าจะหมายถนงสลินึ่งทบีนึ่ถผกกลด่าวไปแลว้วในบททบีนึ่ 1 ขว้อ 19 ถนง 
31 และในบททบีนึ่ 3 ขว้อ 19 และ 20 เขากสาลมังเตมือนอาจารยร์เหลด่านมัตั้นไมด่ใหว้ไปไกลเกลินกวด่าพมันธกลิจทบีนึ่ถผกมอบไวว้แกด่
พวกเขา ไมด่มบีอาจารยร์หรมือนมักเทศนร์คนใดทบีนึ่มบีสลิทธลิธิ์ไปไกลเกลินกวด่าความสวด่างและคสาสมันึ่งสอนทบีนึ่ไดว้รมับจากพระวจนะ



ของพระเจว้า-ทบีนึ่ถผกศนกษาคว้นควว้าอยด่างขะมมักเขมว้น ถผกแยกแยะอยด่างถผกตว้อง ภายใตว้การทรงนสาของพระวลิญญาณ
บรลิสรทธลิธิ์ (อด่าน 1 ยอหร์น 2:27) 

ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายตว้องระวมังตมัวตลอดเวลาทบีนึ่จะไมด่ยนดตลิดกมับคนบางคนทบีนึ่เปป็นผผว้นสาในทบีนึ่ประชรม-คนหนนนึ่งทบีนึ่
ครณสมบมัตลิโดยธรรมชาตลิและอลิทธลิพลของเขามบีเสนด่หร์นด่าดนงดผดเปป็นพลิเศษตด่อคนบางคนและดว้วยเหตรนบีตั้จนงนสาไปสผด่การ
กด่อตมัตั้งกลรด่มทางศาสนา เรามบีกลรด่มพลิเศษเหลด่านมัตั้นมากเกลินไปแลว้ววมันนบีตั้ ทบีนึ่ซนนึ่งสองหรมือสามครอบครมัว-บางครมัตั้งกร็
มากกวด่านมัตั้น-จมับกลรด่มกมันในครลิสตจมักรเหมมือนในชบีวลิตทางสมังคมและธรรกลิจ มมันไมด่ควรเปป็นแบบนบีตั้เลย

เราอาจมบีทบีนึ่อรด่น ๆ ในใจของเราสสาหรมับคน ๆ นมัตั้นทบีนึ่ไดว้นสาเรามาถนงพระเยซผหรมือมบีสด่วนสสาคมัญในการทบีนึ่เรา
กลายเปป็นครลิสเตบียน เราอาจมบีความอาทรเปป็นพลิเศษใหว้แกด่ผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐบางคน อาจารยร์สอนพระ
คมัมภบีรร์บางทด่าน หรมือครผสอนรวบีบางคนทบีนึ่พลิสผจนร์แลว้ววด่าเปป็นพระพรพลิเศษแกด่เรา แตด่ความชมืนึ่นชมเชด่นนมัตั้นไมด่ควรนสา
เราใหว้กด่อเกลิดการตบีคด่าแบบไมด่เหมาะสมเกบีนึ่ยวกมับของประทานตด่าง ๆ ของคน ๆ นมัตั้นหรมือคลิดเกบีนึ่ยวกมับเขาอยด่าง
สผงสด่งเกลินกวด่าทบีนึ่เราควรคลิด มบีอมันตรายใหญด่หลวงของการนมับถมือรผปเคารพในการปฏลิบมัตลิเชด่นนมัตั้น และเราตว้องใหว้
สายตาและใจของเราจดจด่ออยผด่ทบีนึ่พระเยซผครลิสตร์ตด่อไป เราควรใหว้เกบียรตลิแกด่ผผว้ทบีนึ่สมควรไดว้รมับเกบียรตลิ แตด่คนทมัตั้งหลาย
เปป็นพระพรแกด่เรากร็เพราะวด่าพวกเขาไดว้รมับการอวยพรจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ดมังนมัตั้น สงด่าราศบีและเกบียรตลิควรถผก
ถวายแดด่พระองคร์ ไมด่ใชด่ใหว้แกด่คน ๆ นมัตั้นทบีนึ่เปป็นภาชนะทบีนึ่พระเจว้าทรงกระทสากลิจผด่านทางเขา ในชบีวลิตของครลิสเตบียน
ทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณ ไมด่มบีทบีนึ่วด่างสสาหรมับจลิตใจทบีนึ่หยลินึ่งผยอง

ขว้อ 7: “ดว้วยวด่าผผว้ใดเลด่ากระทสาใหว้ทด่านแตกตด่างจากอบีกคนหนนนึ่ง และทด่านมบีอะไรทบีนึ่ทด่านไมด่ไดว้รมับเลด่า บมัดนบีตั้
ถว้าทด่านไดว้รมับสลินึ่งนมัตั้นแลว้ว เหตรไฉนทด่านจนงโอว้อวด ราวกมับวด่าทด่านไมด่ไดว้รมับสลินึ่งนมัตั้นเลย”

“...ผผว้ใดเลด่ากระทสาใหว้ทด่านแตกตด่าง…” ความหมายตรงนบีตั้กร็คมือ การแยกแยะในเรมืนึ่องทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับความ
เหนมือกวด่า เปาโลกสาลมังกลด่าวตรงนบีตั้วด่า “ใครไดว้ใหว้ทด่านมบีอสานาจทบีนึ่มบีอคตลิในเรมืนึ่องความเหนมือกวด่าเพมืนึ่อยกชผผผว้เชมืนึ่อคน
หนนนึ่งและปฏลิเสธอบีกคนหนนนึ่ง ซนนึ่งทมัตั้งสองคนนมัตั้นเปป็นของกายเดบียวกมัน?” คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่แสดงออกถนงจลิตใจเชด่นนมัตั้นกร็
โฆษณาโดยอมัตโนมมัตลิถนงความหลงตมัวเองของตน แนด่นอนวด่าพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไมด่ทรงมบีสด่วนเกบีนึ่ยวขว้องเลยกมับ
ทมัศนคตลิเชด่นนมัตั้นในสด่วนของผผว้เชมืนึ่อคนใด

“และทด่านมบีอะไรทบีนึ่ทด่านไมด่ไดว้รมับเลด่า” แมว้หากวด่าผผว้เชมืนึ่อคนใดมบีความเหนมือกวด่าคนอมืนึ่นเชด่นนมัตั้นจรลิง ของ
ประทานนมัตั้นกร็มาจากพระเจว้าและดว้วยเหตรนบีตั้การโอว้อวดตมัวเองจนงถผกตมัดทลิตั้งไป คนทบีนึ่เปป็นผผว้รมับพระพรและพระครณ
ทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกประทานใหว้แกด่เขาโดยพระเจว้ากร็ไมด่ควรโอว้อวดราวกมับวด่าตมัวเขาเองเปป็นแหลด่งทบีนึ่มาแหด่งพระพรทมัตั้ง
หลายและฤทธลิธิ์เดช การโอว้อวดเชด่นนมัตั้นคมือการหลงตมัวเองในระดมับสผงสรดขบีด บรคคลเชด่นนมัตั้นอาจรมับความรอดแลว้ว 
แตด่แนด่นอนวด่าตมัวเขาเองกสาลมังประพฤตลิตมัวเหมมือนทารกคนหนนนึ่งในพระครลิสตร์ ไมด่ใชด่เหมมือนคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่ไดว้พมัฒนา
ในฝป่ายวลิญญาณแลว้ว คสาพยานของเปาโลยมังสมนึ่สาเสมอเหมมือนเดลิม “ขว้าพเจว้าเปป็นอยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่โดย
พระครณของพระเจว้า!”

ขว้อ 8: “บมัดนบีตั้ พวกทด่านอลินึ่มหนสาแลว้ว บมัดนบีตั้ พวกทด่านมมันึ่งมบีแลว้ว พวกทด่านไดว้ครอบครองเหมมือนอยด่างพวก
กษมัตรลิยร์แลว้วโดยปราศจากพวกเรา และขว้าพเจว้าขอพระเจว้าโปรดใหว้พวกทด่านไดว้ขนตั้นครอบครองจรลิง ๆ เพมืนึ่อพวก
เราจะไดว้ขนตั้นครอบครองพรว้อมกมับพวกทด่านดว้วย”



ในพระคสาขว้อนบีตั้เปาโลผด่านจากตมัวบรคคลและเหลด่าผผว้นสาของพรรค โดยกลด่าวถนงทมัตั้งทบีนึ่ประชรมตด่อไป เขา
โจมตบีความหลงตมัวเองของชาวเมมืองโครลินธร์ และเปป็นการแดกดมันอมันเจร็บแสบ: “บมัดนบีตั้ พวกทด่านอลินึ่มหนสาแลว้ว บมัดนบีตั้
พวกทด่านมมันึ่งมบีแลว้ว…” วลบีนบีตั้จะแปลใหว้ชมัดเจนยลินึ่งขนตั้นไดว้วด่า “พวกทด่านอลินึ่มหนสาเรบียบรว้อยแลว้ว (กด่อนถนงเวลานมัตั้น) พวก
ทด่านมมันึ่งมบีเรบียบรว้อยแลว้ว (กด่อนถนงเวลานมัตั้น)!”

นบีนึ่บอกเปป็นนมัยถนงการหลงคลิดวด่าตมัวเองอลินึ่มหนสาและมมันึ่งมบีแลว้วกด่อนเวลาอมันควรของพวกเขา พวกเขากสาลมัง
ทสาตมัวเหมมือนเหลด่ากษมัตรลิยร์และยมักษร์ใหญด่ฝป่ายวลิญญาณ โดยสามารถสมันึ่งสอนและตมักเตมือนไดว้ ในเมมืนึ่อสลินึ่งทบีนึ่พวกเขา
ตว้องการจรลิง ๆ กร็คมือทบีนึ่ตมัวพวกเขาเองจะถผกสอน พวกเขากสาลมังบด่งบอกวด่าพวกเขาถมือครองความบรลิบผรณร์ฝป่าย
วลิญญาณเรบียบรว้อยแลว้วซนนึ่งสามารถถผกประทานใหว้ในวมันทบีนึ่จะมานมัตั้นเมมืนึ่อพระครลิสตร์ทรงครอบครองเทด่านมัตั้น เมมืนึ่อถนง
เวลานมัตั้นเราจะเอกเขนกและพนงพอใจอยด่างเตร็มเปปีปั่ยมทบีนึ่สรดไดว้อยด่างแทว้จรลิง แตด่ตอนนบีตั้เปป็นเวลาทบีนึ่จะปฏลิเสธตมัวเอง ทบีนึ่
จะแบกรมับกางเขนและตามพระเยซผไป (โปรดเปรบียบเทบียบพระคสาตอนนบีตั้กมับคสาตสาหนลิขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทบีนึ่
ตรมัสแกด่ชาวเมมืองเลาดบีเซบียเหลด่านมัตั้นซนนึ่งถผกบรรยายไวว้ในวลิวรณร์ 3:17)  

“...พวกทด่านไดว้ครอบครองเหมมือนอยด่างพวกกษมัตรลิยร์แลว้ว…” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังตสาหนลิผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่
หยลินึ่งผยองและทสาตมัวราวกมับวด่าพวกเขาไดว้ถมือครองความครบบรลิบผรณร์แหด่งพระพรตด่าง ๆ ฝป่ายวลิญญาณแลว้ว 
ราวกมับวด่าพวกเขาไดว้อยผด่ในยรคพมันปปีแลว้ว โดยครอบครองอยผด่ แทนทบีนึ่จะเปป็นคนตว้นเรมือนและผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ถด่อมใจของ
พระเจว้าอยด่างทบีนึ่พวกเขาควรเปป็นในครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นนมัตั้นและในชรมชนนมัตั้น

“...โดยปราศจากพวกเรา…” เปาโลเนว้นขว้อเทร็จจรลิงนบีตั้มากเปป็นพลิเศษ เปป็นเพราะเขาชาวเมมืองโครลินธร์
เหลด่านมัตั้นจนงไดว้ยลินขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่นสาการบมังเกลิดใหมด่มาใหว้ (ขว้อ 15) และเปาโลกสาลมังจะแสดงใหว้พวกเขาเหร็นความ
แตกตด่างแบบหนว้ามมือเปป็นหลมังมมือระหวด่างตมัวพวกเขาเองกมับเหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ไดว้นสาขด่าวประเสรลิฐมาใหว้พวกเขา-ขด่าว
ประเสรลิฐซนนึ่งทสาใหว้พวกเขาไดว้รมับความรอดและพระพรตด่าง ๆ ฝป่ายวลิญญาณ พวกเขาชด่างโงด่จรลิงทบีนึ่คลิดวด่าตมัวเองไดว้
รมับความโปรดปรานและถผกยกชผมากกวด่าเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าผผว้ไดว้นสาขด่าวประเสรลิฐมาสผด่พวกเขาและทบีนึ่
ลมักษณะชบีวลิตไดว้เปป็นแบบอยด่างแกด่พวกเขา!

“ขว้าพเจว้าขอพระเจว้าโปรดใหว้พวกทด่านไดว้ขนตั้นครอบครองจรลิง ๆ เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้ขนตั้นครอบครองพรว้อม
กมับพวกทด่านดว้วย” ไมด่มบีการแดกดมันหรมือการประชดประชมันในคสากลด่าวนบีตั้เลย เพราะวด่าเปาโลประกาศอยด่าง
แทว้จรลิงถนงความปรารถนาของตนทบีนึ่อยากใหว้ถนงเวลานมัตั้นเมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะอยผด่อยด่างมบีความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจ
เดบียวกมัน เมมืนึ่อเหลด่าวลิสรทธลิชนจะครอบครองกมับพระครลิสตร์ เมมืนึ่อความรผว้เกบีนึ่ยวกมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะปกคลรมแผด่น
ดลินโลกดรจนตั้สาปกคลรมทะเลอยผด่ตอนนบีตั้และจะไมด่มบีความบาดหมางเลยในทด่ามกลางประชากรของพระเจว้า

เปาโลประกาศแกด่ชาวโรมเหลด่านมัตั้นวด่า “ถว้า...เราทนทรกขร์กมับพระองคร์ นมันึ่นกร็เพมืนึ่อเราจะไดว้รมับสงด่าราศบีกมับ
พระองคร์เชด่นกมัน”-แตด่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นไมด่ไดว้กสาลมังทนทรกขร์ พวกเขากสาลมังทสาตมัวเหมมือนกษมัตรลิยร์ ไมด่ใชด่
เหมมือนผผว้รมับใชว้หรมือทาสรมับใชว้ของพระครลิสตร์ 2 ทลิโมธบี 2:12 นสาเสนอชมัดเจนเชด่นกมันวด่าการครอบครองกมับพระ
ครลิสตร์มบีเงมืนึ่อนไขอยผด่บนการทนทรกขร์กมับพระองคร์ เปาโลอยากใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์สละทลิตั้งความเยด่อหยลินึ่ง 
ความหลงตมัวเอง และการอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมังของพวกเขา และเดลินตามรอยพระบาทของพระเยซผในเสว้นทางแหด่ง
การทนทรกขร์ เปาโลไดว้วางแบบอยด่างไวว้แลว้ว แตด่พวกเขาไมด่ไดว้กสาลมังเดลินตามเขา 



มมันคงจะวลิเศษแคด่ไดว้อยผด่ในอาณาจมักรนมัตั้นกมับพระครลิสตร์ แตด่มมันจะเปป็นประสบการณร์ทบีนึ่สผงสด่งกวด่า เปป็นสรข
กวด่า และดบีงามกวด่าทบีนึ่จะไดว้ครอบครองกมับพระองคร์ในอาณาจมักรของพระองคร์ จสาไวว้เถลิด เพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อเออ๋ย มมันเปป็น
ไปไดว้อยด่างยลินึ่งทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อจะสผญเสบียบสาเหนร็จของตนไป ไมว้ หญว้าแหว้ง และฟางจะถผกเผา; ทองคสา เงลิน และเพชร
พลอยจะทนไฟ ผมถามตมัวเองวด่า “ผมกสาลมังสด่งการงานชนลิดใดไปลด่วงหนว้าผม? หนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของผมเปป็น
ทองคสา เงลิน และเพชรพลอยไหม? หรมือมมันเปป็นไมว้ หญว้าแหว้ง และฟาง?” ผมอยากไดว้มงกรฎบว้างเพมืนึ่อวางทบีนึ่
พระบาทของพระเยซผเมมืนึ่อเราสวมมงกรฎพระองคร์ใหว้เปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าแหด่งสลินึ่งสารพมัด!

เปาโลชทนั้ใหผู้เหห็นแบบอยน่างของอบัครททูตในเรมืที่อง
ความถน่อมใจ ความอดทน และการทนทคุกขธ

ขว้อ 9: “เพราะขว้าพเจว้าคลิดวด่าพระเจว้าไดว้ทรงนสาตมัวพวกเราผผว้เปป็นเหลด่าอมัครทผตใหว้ออกมาเปป็นลสาดมับ
สรดทว้าย เหมมือนกมับวด่าถผกกสาหนดไวว้แกด่ความตาย เพราะวด่าพวกเราถผกทสาใหว้เปป็นภาพทบีนึ่นด่าตมืนึ่นตาแกด่โลก และแกด่
พวกทผตสวรรคร์ และแกด่มนรษยร์ทมัตั้งหลาย”

“...พระเจว้าไดว้ทรงนสาตมัวพวกเราผผว้เปป็นเหลด่าอมัครทผตใหว้ออกมา…” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลนสาเสนอตมัวเองและเพมืนึ่อ
นมลิชชมันนารบีของตนวด่าตรงขว้ามกมับเหลด่าสมาชลิกทบีนึ่หลงตมัวเองแหด่งทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ การ “นสาออกมา” มบี
ความหมายตรงตมัววด่า “แสดงออกมา” และบอกเปป็นนมัยถนงการแสดงใหว้ชมของพวกนมักสผว้ในสมังเวบียนในกรรงโรม
เพมืนึ่อเปป็นโชวร์สรดทว้ายของวมันแหด่งความบมันเทลิง-สลินึ่งซนนึ่งใหว้ภาพอมันนด่าตมืนึ่นตาทบีนึ่สรดของวมันนมัตั้นสสาหรมับเหลด่าผผว้ชม

“เหมมือนกมับวด่าถผกกสาหนดไวว้แกด่ความตาย…” หรมือ “ผผว้คนทบีนึ่ถผกกสาหนดไวว้แกด่ความตาย” พระวลิญญาณ
บรลิสรทธลิธิ์ทรงใชว้วลบีนบีตั้ตรงนบีตั้ในการพรรณนาถนงเหลด่าอมัครทผตของพระเจว้า: พวกเขาเปป็นผผว้คนทบีนึ่ถผกกสาหนดไวว้แกด่ความ
ตาย

“...พวกเราถผกทสาใหว้เปป็นภาพทบีนึ่นด่าตมืนึ่นตาแกด่โลก และแกด่พวกทผตสวรรคร์ และแกด่มนรษยร์ทมัตั้งหลาย” คสาทบีนึ่
แปลเปป็น “ภาพทบีนึ่นด่าตมืนึ่นตา” มบีความหมายตรงตมัววด่า “โรงมหรสพ” ขณะทบีนึ่คสานบีตั้ถผกใชว้บด่อยเพมืนึ่อหมายถนงสถานทบีนึ่
แหด่งหนนนึ่ง (อาคารหลมังหนนนึ่ง หรมือสมังเวบียนแหด่งหนนนึ่ง) มมันถผกใชว้ตรงนบีตั้เพมืนึ่อหมายถนงคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกนสามาแสดง-เหลด่า
อมัครทผตของพระเจว้า พวกเขาเปป็นภาพทบีนึ่นด่าตมืนึ่นตา “แกด่โลก และแกด่พวกทผตสวรรคร์ และแกด่มนรษยร์ทมัตั้งหลาย” ภาพ
ทบีนึ่ถผกแสดงใหว้เหร็นตรงนบีตั้ตรงกมันกมับผผว้ชมจสานวนมหาศาลทบีนึ่รวมตมัวกมันรอบสมังเวบียนในโรงมหรสพเหลด่านมัตั้นในกรรงโรม

ชายหนรด่มทรกคนทบีนึ่รผว้สนกถนงการทรงเรบียกของพระเจว้าใหว้เขว้าสผด่การรมับใชว้และหญลิงสาวทรกคนทบีนึ่รผว้สนกถนงการ
ทรงเรบียกของพระเจว้าใหว้ทสางานมลิชชมันึ่นควรตมัตั้งใจศนกษาคว้นควว้าขว้อพระคสาเหลด่านบีตั้ อธลิษฐานตรนกตรองพวกมมัน และ
สมืบคว้นเขว้าในความหมายของพวกมมันอยด่างลนกซนตั้ง ความรอดเปป็นของฟรบี-ของประทานของพระเจว้า แตด่หนว้าทบีนึ่อมัคร
ทผตตว้องแลกดว้วยหลายสลินึ่งและหลายครมัตั้งตว้องเจอกมับการทนทรกขร์มากมาย-บางครมัตั้งกร็ตว้องประทมับตราคสาพยานดว้วย
โลหลิตแหด่งชบีวลิตของตน

ขว้อ 10: “พวกเราเปป็นพวกคนโงด่เขลาเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ แตด่พวกทด่านมบีสตลิปปัญญาในพระครลิสตร์ 
พวกเราอด่อนกสาลมัง แตด่พวกทด่านเขว้มแขร็ง พวกทด่านมบีเกบียรตลิยศ แตด่พวกเราถผกเหยบียดหยาม”

“พวกเราเปป็นพวกคนโงด่เขลาเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์…” ในคสากลด่าวนบีตั้และทบีนึ่ตามมาเปาโลนสาเสนอ



อยด่างละเอบียดความตรงขว้ามกมันระหวด่างผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงของพระเจว้าทบีนึ่ทนทรกขร์เพราะการยมืนหยมัดของเขาเพมืนึ่อขด่าว
ประเสรลิฐ และสภาพทบีนึ่เปป็นอยผด่ตอนนมัตั้นในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ พวกอมัครทผตเปป็น “คนโงด่” เพมืนึ่อพระครลิสตร์และ
การยมืนหยมัดของพวกเขาเพมืนึ่อขด่าวประเสรลิฐ เพราะการประกาศของพวกเขาและลมักษณะการดสาเนลินชบีวลิตประจสา
วมันของพวกเขาเพมืนึ่อพระครลิสตร์ พวกเขาถผกมองวด่าเปป็นคนเขลา “คนโงด่-เพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์” พรว้อมกมับพระ
คสาขว้อนบีตั้ โปรดเปรบียบเทบียบบททบีนึ่ 1:21-23 และ 2 โครลินธร์ 4:11

“...แตด่พวกทด่านมบีสตลิปปัญญาในพระครลิสตร์” ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่ามบีการแดกดมันในคสากลด่าวนบีตั้ และนตั้สาเสบียง
เชลิงประชดประชมัน คนเหลด่านบีตั้ทบีนึ่เปาโลกสาลมังตสาหนลิเปป็นคนหลงตมัวเองและเตร็มไปดว้วยความมมันึ่นใจตมัวเองมากเสบียจน
แมว้แตด่ในครณความดบีแหด่งความเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันของพวกเขากมับพระครลิสตร์ พวกเขากร็ถมือวด่าตมัวเองมบีฤทธลิธิ์เดชวลิเศษ
เหนมือธรรมดาในการวลินลิจฉมัยและสตลิปปัญญา

ผผว้ทบีนึ่ถมือครองปปัญญาของพระครลิสตร์อยด่างแทว้จรลิงกร็ไมด่แสดงออกถนงการหลงตมัวเองหรมือพยายามทบีนึ่จะ
ยกยด่องตมัวเอง พระเยซผครลิสตร์เจว้าทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่ถด่อมใจทบีนึ่สรดทบีนึ่เคยเดลินบนพมืตั้นพลิภพ และผผว้เชมืนึ่อแทว้ทมัตั้งหลายกร็ถผกเตมือน
สตลิใหว้เดลินตามรอยพระบาทของพระองคร์

“พวกเราอด่อนกสาลมัง แตด่พวกทด่านเขว้มแขร็ง…” สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวกร็คมือวด่า “พวกเราทบีนึ่เปป็นอมัครทผตทน
ทรกขร์ความอด่อนกสาลมังในทด่ามกลางทรกสลินึ่งทบีนึ่เราประสบในการรมับใชว้ของเราเพมืนึ่อพระเยซผครลิสตร์เจว้า ขณะทบีนึ่พวกทด่าน
ทสาตมัวมบีกสาลมังและปป่าวประกาศความแขร็งแกรด่งฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่พวกทด่าน ‘คลิดวด่ามบี’” แตด่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้น
ถผกหลอก พวกเขาไมด่ไดว้แขร็งแรงหรมือมบีปปัญญาเลย

“พวกทด่านมบีเกบียรตลิยศ แตด่พวกเราถผกเหยบียดหยาม”...หรมือแปลแบบตรงตมัวคมือ “พวกทด่านเปปีปั่ยมสงด่าราศบี
แตด่พวกเราปราศจากเกบียรตลิยศ” พระวจนะของพระเจว้าประกาศวด่า “วลิบมัตลิแกด่เจว้าทมัตั้งหลายเมมืนึ่อมนรษยร์ทรกคนจะ
พผดถนงพวกเจว้าในแงด่ดบี” (ลผกา 6:26) พระเยซผครลิสตร์ไมด่ไดว้รมับเกบียรตลิยศและสงด่าราศบีจากมนรษยร์ทรกคน ฝผงชน
มหาศาลเกลบียดชมังพระองคร์ แคด่คนสด่วนนว้อยตว้อนรมับพระองคร์ นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันกมับผผว้รมับใชว้แหด่งขด่าวประเสรลิฐ มบีนมัก
เทศนร์หลายคนทบีนึ่อยากไดว้คสาสรรเสรลิญของมนรษยร์มากกวด่าทบีนึ่จะไดว้รมับเกบียรตลิจากพระเจว้าทบีนึ่มาสผด่งานรมับใชว้ของพวก
เขา พวกเขาเลมือกทบีนึ่จะออมชอมและยมืนรด่วมกมับฝผงชนไดว้อยด่างดบี แทนทบีนึ่จะประกาศขด่าวประเสรลิฐอมันบรลิสรทธลิธิ์แหด่ง
พระครณของพระเจว้าและสผว้ทนการขด่มเหงทบีนึ่มาพรว้อมกมับงานรมับใชว้เชด่นนมัตั้น ถนงแมว้พวกเขากสาลมังชนะดวงวลิญญาณ
หลายดวงมาสผด่พระเยซผครลิสตร์เจว้ากร็ตาม

ฝผงชนมหาศาลไดว้ตลิดตามพระเยซผตราบใดทบีนึ่พระองคร์ทรงเลบีตั้ยงขนมปปังและปลาพวกเขา ทรงรมักษาคน
เจร็บปป่วยของพวกเขา เปปิดตาของคนตาบอดและทสาใหว้คนตายเปป็นขนตั้น แตด่เมมืนึ่อพระองคร์ทรงลว้มภายใตว้กางเขนนมัตั้น 
พวกทหารกร็จสาเปป็นตว้องเกณฑร์ซบีโมนชาวไซรบีนใหว้แบกกางเขนนมัตั้นตลอดทางทบีนึ่เหลมือเพมืนึ่อพระองคร์ ฝผงชนมหาศาล
ไปในทางทบีนึ่มบีแรงตว้านนว้อยสรดเสมอ คนสด่วนนว้อยคมือผผว้ทบีนึ่ปรากฏวด่าสมัตยร์ซมืนึ่อ-คมือเพมืนึ่อนแทว้

ไมด่ใชด่ทรกคนทบีนึ่กลด่าววด่า “พระองคร์เจว้าขว้า พระองคร์เจว้าขว้า” จะไดว้เขว้าสวรรคร์ แตด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กระทสาตาม
นตั้สาพระทมัยของพระบลิดาผผว้สถลิตในสวรรคร์ และมมันเปป็นนตั้สาพระทมัยของพระเจว้าทบีนึ่เราเชมืนึ่อบนพระเยซผครลิสตร์พระบรตร
ของพระองคร์และวางความเชมืนึ่อของเราในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วและพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระองคร์-ไมด่ใชด่
ในความสามารถของผผว้คนทบีนึ่แสวงหาเกบียรตลิและสงด่าราศบีจากมนรษยร์คนอมืนึ่น



ขว้อ 11: “คมือจนถนงเวลานบีตั้พวกเรากร็ทมัตั้งหลิว และกระหาย และเปลมือยเปลด่า และถผกโบยตบี และไมด่มบีทบีนึ่อยผด่
อาศมัยทบีนึ่แนด่นอน”

“คมือจนถนงเวลานบีตั้…” ในทางปฏลิบมัตลิ คสากลด่าวเดบียวกมันนบีตั้ถผกทวนซตั้สาตอนทว้ายขว้อ 13 ถผกใชว้ตรงนมัตั้นแบบ
เนว้น วลบีบอกเวลาทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงตอนตว้นของพระคสาขว้อนบีตั้บอกเปป็นนมัยวด่าเปาโลไดว้ทนทรกขร์แลว้วและกสาลมังทนทรกขร์อยผด่
แมว้ขณะทบีนึ่เขาเขบียนจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ไปถนงผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์

“...พวกเรากร็ทมัตั้งหลิว และกระหาย และเปลมือยเปลด่า และถผกโบยตบี…” คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “เปลมือยเปลด่า”
มบีความหมายตรงตมัววด่า “สวมใสด่เสมืตั้อผว้านว้อยชลิตั้น” และมมันถผกใชว้แคด่ตรงนบีตั้ในภาคพมันธสมัญญาใหมด่

คสาวด่า “ถผกโบยตบี” มบีความหมายวด่า “กระแทกดว้วยหมมัด, ชกดว้วยกสาปปัฟื้น” คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้เพมืนึ่อ
พรรณนาถนงการปฏลิบมัตลิทบีนึ่พระเยซผเจว้าทรงไดว้รมับตามทบีนึ่ถผกบมันทนกไวว้ในมมัทธลิว 26:67 และมาระโก 14:65 มมันถผกใชว้
เพมืนึ่อพรรณนาถนงวลิธบีปฏลิบมัตลิทบีนึ่กระทสาแกด่พวกทาสเชด่นกมันใน 1 เปโตร 2:20

ขณะทบีนึ่เหลด่าผผว้เชมืนึ่อในเมมืองโครลินธร์กสาลมังดสาเนลินชบีวลิตราวกมับวด่าพวกเขาเปป็นกษมัตรลิยร์-ทบีนึ่กสาลมังครอบครอง 
ภาคภผมลิใจในเกบียรตลิยศ อสานาจ และสงด่าราศบี-เปาโลกสาลมังทนทรกขร์เพราะเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐ ขณะทบีนึ่พวกเขา
กสาลมังโอว้อวดในสตลิปปัญญาและเกบียรตลิยศของตน เขาในขณะนมัตั้นกร็อยผด่ในตสาแหนด่งเดบียวกมันในฐานะทาสคนหนนนึ่ง

“และไมด่มบีทบีนึ่อยผด่อาศมัยทบีนึ่แนด่นอน” หมายความวด่า “เรด่รด่อนไปเหมมือนคนจรจมัด” ความหมายตรงนบีตั้ไมด่ใชด่
ความไมด่มมันึ่นคง แตด่เปป็นการไมด่มบีบว้านถาวรมากกวด่า เปาโลไมด่มบีบว้านถาวรบนแผด่นดลินโลก-เขาใชว้เวลาในหว้องขมังครก
มากพอ ๆ กมับทบีนึ่เขาใชว้ในสถานทบีนึ่แหด่งอมืนึ่น! เมมืนึ่อเขาเขว้าไปในเมมืองหนนนึ่งเพมืนึ่อจมัดประชรม พวกเขากร็ไมด่จสาเปป็นตว้องจอง
หว้องพมักใหว้เขาในโรงแรม เพราะเขารผว้วด่าไมด่ชว้ากร็เรร็วเขาจะตว้องไปคว้างคมืนในครก ไมด่นด่าจะมบีใครนอกจากพระเยซผ
ครลิสตร์เจว้าทบีนึ่เคยทนทรกขร์เพราะเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐมากเทด่ากมับทบีนึ่เปาโลไดว้ทนทรกขร์

คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ทนทรกขร์เพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์และขด่าวประเสรลิฐกร็สามารถอว้างพระสมัญญาเรมืนึ่องการทรง
เลบีตั้ยงดผของพระเจว้าไดว้ใน “บางสลินึ่งทบีนึ่ดบีกวด่า”: “และคนอมืนึ่น ๆ ไดว้ถผกทดลองโดยคสาเยาะเยว้ยอมันโหดรว้ายและการถผก
โบยตบี ใชด่แลว้ว ยลินึ่งกวด่านมัตั้นโดยเครมืนึ่องพมันธนาการตด่าง ๆ และการถผกจสาครก พวกเขาถผกหลินขวว้าง พวกเขาถผกเลมืนึ่อย
เปป็นทด่อน ๆ ถผกทดลอง ถผกฆด่าดว้วยดาบ พวกเขาพเนจรไปทมันึ่วโดยนรด่งหด่มหนมังแกะและหนมังแพะ โดยเปป็นคน
แรว้นแคว้น ไดว้รมับความทรกขร์ยากและถผกทรมาน (ผผว้ซนนึ่งโลกนบีตั้ไมด่สมควรเลย) พวกเขาพเนจรไปในบรรดาถลินึ่น
ทรรกมันดารและในภผเขาทมัตั้งหลาย และในถตั้สาและโพรงตด่าง ๆ แหด่งแผด่นดลินโลก และคนเหลด่านบีตั้ทรกคน ซนนึ่งไดว้รมับชมืนึ่อ
เสบียงดบีโดยทางความเชมืนึ่อ กร็ยมังไมด่ไดว้รมับตามพระสมัญญานมัตั้น พระเจว้าไดว้ทรงจมัดเตรบียมสลินึ่งทบีนึ่ดบีกวด่าไวว้สสาหรมับพวกเรา 
เพมืนึ่อวด่าโดยปราศจากพวกเรา พวกเขาจะไมด่ถผกทสาใหว้สมบผรณร์พรว้อม” (ฮบ. 11:36-40)

ขว้อ 12: “และทสาการหนมัก โดยทสางานดว้วยมมือของพวกเราเอง เมมืนึ่อถผกดด่าวด่า พวกเรากร็อวยพร เมมืนึ่อถผก
ขด่มเหง พวกเรากร็ทนเอาการขด่มเหงนมัตั้น”

“...ทสาการหนมัก โดยทสางานดว้วยมมือของพวกเราเอง…” คสากรบีก คอปปีอว้าโอ ทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้บอกเปป็นนมัยถนง 
“งานหนมักทบีนึ่กด่อใหว้เกลิดความเหนมืนึ่อยลว้า” เปาโลไมด่ไดว้แคด่หาเลบีตั้ยงชบีพ-เขากสาลมังเผชลิญความลสาบากในการทสาเชด่นนมัตั้น 
ใน 1 เธสะโลนลิกา 2:9 เขาพผดถนง “การทสางานหนมักและการตรากตรสาทสางาน...โดยไดว้ทสางานหนมักทมัตั้งกลางคมืน
และกลางวมัน” เราทราบวด่าเปาโลไมด่ไดว้ทสางานยบีนึ่สลิบสบีนึ่ชมันึ่วโมงตด่อวมัน แตด่การทสางานหนมักของเขาเปป็นงานประจสาวมัน 



ซนนึ่งตด่อเนมืนึ่อง-ไมด่ใชด่งานบางเวลาทบีนึ่ทสาเปป็นพมัก ๆ-และงานหนมักเชด่นนมัตั้นกร็กด่อใหว้เกลิดความเหนมืนึ่อยลว้ามาก
ในวมัยหนรด่มของเขาเขาไดว้ถผกสอนวลิชาชบีพดว้านการทสาเตร็นทร์: “และเพราะวด่าทด่าน (เปาโล) มบีอาชบีพอยด่าง

เดบียวกมันกมับเขาทมัตั้งสอง ทด่านจนงไดว้อาศมัยอยผด่กมับเขาทมัตั้งสอง และทสางาน เพราะโดยอาชบีพของพวกเขา พวกเขาเปป็น
ชด่างทสาเตร็นทร์ดว้วยกมัน” (กลิจการ 18:3) เตร็นทร์เหลด่านมัตั้นถผกทสาดว้วยขนแพะ และการทอกร็เปป็นงานหนมัก แรงงานทบีนึ่ใชว้
มมือเปป็นเรมืนึ่องไรว้เกบียรตลิและเปป็นทบีนึ่ดผถผกในทด่ามกลางพวกกรบีก และขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเปาโลทสางานทบีนึ่ใชว้แรงเชด่นนมัตั้นใน
เมมืองโครลินธร์กร็ทสาใหว้เกลิดความเขว้าใจผลิดบางอยด่างในทด่ามกลางผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้น: “ขว้าพเจว้าไดว้กระทสาผลิดในเรมืนึ่องใด
หรมือในการทสาใหว้ตมัวขว้าพเจว้าเองตนึ่สาลงเพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้รมับการยกขนตั้น เพราะขว้าพเจว้าไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐ
ของพระเจว้าแกด่พวกทด่านโดยไมด่ไดว้คลิดคด่า” (2 คร. 11:7) นอกจากนบีตั้อด่านกลิจการ 20:33-35

พระวจนะของพระเจว้าสอนชมัดเจนวด่าผผว้ใชว้แรงงานสมควรไดว้รมับคด่าจว้างของตน (ลผกา 10:7) “ทสานอง
เดบียวกมัน องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ทรงแตด่งตมัตั้งไวว้วด่า คนทมัตั้งหลายซนนึ่งประกาศขด่าวประเสรลิฐควรไดว้รมับการเลบีตั้ยงชบีพดว้วย
ขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น” (1 คร. 9:14) ผมเชมืนึ่อวด่าเมมืนึ่อทสาไดว้ ครลิสตจมักรหนนนึ่งควรจด่ายเงลินเดมือนแกด่ศลิษยาภลิบาลเพมืนึ่อทบีนึ่เขา
จะมบีเวลาดผแลฝผงแกะ-ออกเยบีนึ่ยมเยบียน ชนะดวงวลิญญาณตามบว้าน เตรบียมตมัวสสาหรมับการนมมัสการในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น 
แตด่มมันเปป็นเรมืนึ่องของบมันทนกทางประวมัตลิศาสตรร์ทบีนึ่เปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนผผว้รมับใชว้ของเขาทสางานเพมืนึ่อเลบีตั้ยงดผตมัวเองขณะ
ทบีนึ่พวกเขารมับใชว้อยผด่ในเมมืองโครลินธร์ มมันไมด่ใชด่เรมืนึ่องนด่าอมัปยศสสาหรมับผผว้รมับใชว้ทบีนึ่จะทสางานฝป่ายโลกหรมืองานหนมักทบีนึ่ใชว้แรง
ถนงแมว้หากมมันเปป็น “งานหนมักและความเจร็บปวด” ทบีนึ่นสาความเหนมืนึ่อยลว้ามากมายมาใหว้กร็ตาม หากสภาพการณร์
แวดลว้อมทสาใหว้มมันจสาเปป็นหรมือแนะนสาใหว้กระทสาเพมืนึ่อทบีนึ่จะใหว้ขด่าวประเสรลิฐแพรด่ไปและชนะดวงวลิญญาณ เปาโล
กลด่าววด่า “ขว้าพเจว้ากลายเปป็นเหมมือนทบีนึ่คนทมัตั้งปวงเปป็น เพมืนึ่อทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะชนะบางคน” เราควรเตร็มใจทบีนึ่จะทสาตามอ
ยด่างเขาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิพระเจว้า และเพราะเหร็นแกด่ดวงวลิญญาณทมัตั้งหลายทบีนึ่จะพบพระเยซผเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอด
ของพวกเขา

“เมมืนึ่อถผกดด่าวด่า พวกเรากร็อวยพร เมมืนึ่อถผกขด่มเหง พวกเรากร็ทนเอาการขด่มเหงนมัตั้น” เพราะพวกกรบีกถมือวด่า
เปป็นการอมัปยศทบีนึ่จะทสางานหนมักทบีนึ่ใชว้แรง พวกเขาจนงรมังแกพวกสาวก ดด่าวด่าพวกเขา และปลรกเรว้าผผว้คนใหว้มบีอคตลิตด่อ
พวกเขา แตด่เปาโลและเหลด่าผผว้ชด่วยของเขากสาลมังประพฤตลิตมัวสอดคลว้องกมับคสาสมันึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่พวกเขาไดว้รมับจาก
พระองคร์ผผว้ไดว้ทรงเรบียกพวกเขา แตด่งตมัตั้งพวกเขา และสด่งพวกเขาไปเพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐ:

“แตด่เรากลด่าวแกด่ทด่านทมัตั้งหลายวด่า จงรมักบรรดาศมัตรผของพวกทด่าน จงอวยพรคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่สาปแชด่งพวก
ทด่าน จงทสาดบีแกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เกลบียดชมังพวกทด่าน และจงอธลิษฐานเพมืนึ่อคนเหลด่านมัตั้นซนนึ่งปฏลิบมัตลิตด่อพวกทด่านอยด่าง
เหยบียดหยาม และขด่มเหงพวกทด่าน...แตด่เรากลด่าวแกด่ทด่านทมัตั้งหลายซนนึ่งกสาลมังฟปังอยผด่วด่า จงรมักบรรดาศมัตรผของพวก
ทด่าน จงทสาดบีแกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เกลบียดชมังพวกทด่าน” (มธ. 5:44 และลผกา 6:27)

ขว้อ 13: “เมมืนึ่อถผกใสด่รว้าย พวกเรากร็อว้อนวอน พวกเราถผกทสาใหว้เปป็นเหมมือนสลินึ่งโสโครกแหด่งแผด่นดลินโลก 
และเหมมือนสลินึ่งสกปรกของสลินึ่งสารพมัดจนถนงวมันนบีตั้”

“...พวกเรากร็อว้อนวอน…” คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้มบีหลายความหมาย แตด่ในกรณบีนบีตั้ดผเหมมือนมมันจะบอกเปป็น
นมัยวด่า “ขอรว้อง” (ไมด่ใชด่ อว้อนวอน); ขอรว้องใหว้หยรดการใสด่รว้าย วลิธบีทบีนึ่ถด่อมใจและอด่อนโยนนบีตั้ของการรมับมมือกมับการ
ปฏลิบมัตลิเชด่นนมัตั้นอยผด่ตรงขว้ามกมับเนมืตั้อหนมังและสามารถถผกปฏลิบมัตลิไดว้โดยเหลด่าผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณเทด่านมัตั้น 



เนมืตั้อหนมังรว้องออกมาวด่า “สผว้กลมับไปสลิ! ตาตด่อตาเลย!”-แตด่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่อยผด่ฝป่ายวลิญญาณอยด่างแทว้จรลิง เชด่นเดบียวกมับส
เทเฟน อธลิษฐานวด่า “ขอโปรดอยด่าทรงถมือโทษพวกเขาเพราะบาปนบีตั้เลย” จลิตใจเชด่นนมัตั้นในสด่วนของคน ๆ หนนนึ่งพบ
แหลด่งทบีนึ่มาของมมันในพระครณของพระเจว้า-และในพระครณเทด่านมัตั้น

“พวกเราถผกทสาใหว้เปป็นเหมมือนสลินึ่งโสโครกของโลก…” เปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขาถผกถมือวด่าเปป็น
มผลฝอย เปป็นขยะ-กากและเศษเดนของโลก ในทด่ามกลางพวกกรบีกในสมมัยของเปาโล ภาษาเชด่นนมัตั้นถผกใชว้กมับพวก
เหยมืนึ่อทบีนึ่ถผกถวายเปป็นเครมืนึ่องบผชาเพมืนึ่อระงมับพลิโรธของพวกเทพเจว้า และเพมืนึ่อพรรณนาถนงพวกอาชญากรทบีนึ่ถผกเกร็บไวว้
โดยประชาชนเปป็นผผว้ออกคด่าใชว้จด่ายจนกวด่าพวกเขาถผกโยนทลิตั้งทะเลหรมือถผกประหารชบีวลิตโดยวลิธบีอมืนึ่นไดว้ เครมืนึ่องบผชา
ตด่าง ๆ ถผกถวายในลมักษณะนบีตั้เมมืนึ่อเกลิดเหตรโรคระบาด โดยมบีความคลิดทบีนึ่วด่ามมันจะชสาระมลทลินของประชาชาตลินมัตั้น
ออกไปเสบีย พวกกรบีกทบีนึ่เปป็นผผว้ดบีและมบีวมัฒนธรรมมองเปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนผผว้รมับใชว้ของเขาดว้วยจลิตใจเชด่นนบีตั้ ความ
หมายของภาษากรบีกตรงนบีตั้บอกเปป็นนมัยถนงกากเดนทบีนึ่ตว้องถผกขจมัดออกหรมือเอาไปทลิตั้งเสบีย และในสายตาของพวก
กรบีกเปาโลและเหลด่าผผว้ชด่วยของเขาตว้องถผกกสาจมัดออกไปเสบียโดยวลิธบีใดวลิธบีหนนนึ่ง พวกเขาถผกเกลบียดชมังและถผกดผหมลินึ่น
อยด่างมหาศาล

“...และเหมมือนสลินึ่งสกปรกของสลินึ่งสารพมัด…” คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้เปป็นคสาเหมมือนกมับคสาทบีนึ่แปลเปป็น “สลินึ่ง
โสโครก” ซนนึ่งหมายถนง “สลินึ่งซนนึ่งถผกเชร็ดออกหรมือถผกขจมัดออกไปจากทด่ามกลางมนรษยร์” ถว้าผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในเมมืองโค
รลินธร์เขว้าใจถว้อยคสาของเปาโลจรลิง ๆ คสาพรรณนาทบีนึ่เขาใหว้ตรงนบีตั้กร็คงเปป็นคสาตสาหนลิรรนแรงทบีนึ่มบีตด่อการหลงตมัวเองและ
ความเยด่อหยลินึ่งของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อด่านจดหมายฝากฉบมับนบีตั้

“...จนถนงวมันนบีตั้…” นบีนึ่เปป็นการทวนซตั้สาคสากลด่าวในขว้อ 11 และเนว้นขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเปาโลในขณะนมัตั้น ขณะทบีนึ่
เขบียนจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ กสาลมังทนทรกขร์การขด่มเหงและถผกมองวด่าเปป็นสลินึ่งโสโครก

ขว้อ 14: “ขว้าพเจว้ามลิไดว้เขบียนสลินึ่งเหลด่านบีตั้เพมืนึ่อจะใหว้พวกทด่านไดว้ละอาย แตด่เหมมือนเปป็นบรรดาลผกทบีนึ่รมักของ
ขว้าพเจว้า ขว้าพเจว้าขอเตมือนพวกทด่าน”

ทมัตั้ง ๆ ทบีนึ่เปาโลใชว้ความเฉบียบขาดในขว้อพระคสากด่อนหนว้า เราเหร็นความนรด่มนวลตรงนบีตั้ เขาอยากใหว้ลผก ๆ 
ของเขาในความเชมืนึ่อนมัตั้นเปป็นสรขกมับสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของพวกเขา และเขารผว้วด่าตราบใดทบีนึ่พวกเขาเปปิด
ทางใหว้แกด่ความเยด่อหยลินึ่ง ความมมันึ่นใจในตมัวเอง และความหลงตมัวเอง ตราบใดทบีนึ่พวกเขายอมแพว้ใหว้แกด่เนมืตั้อหนมัง
และปปัญญาของโลก ตราบใดทบีนึ่พวกเขายอมใหว้กลรด่มกจ๊กทางศาสนาและจลิตใจทบีนึ่ชอบแบด่งพรรคแบด่งพวกมบีอยผด่ในค
รลิสตจมักร พวกเขากร็ไมด่สามารถมบีความชมืนึ่นชมยลินดบีอมันเตร็มเปปีปั่ยมไดว้ ซนนึ่งเปป็นสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของพวก
เขา

ภาคพมันธสมัญญาใหมด่สอนการลงวลินมัย และการลงวลินมัยเปป็นสลินึ่งจสาเปป็น แตด่มมันควรถผกกระทสาในความรมัก
เสมอ แรงจผงใจควรเปป็นไปเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิพระเจว้าเสมอ และมบีจรดประสงคร์เพมืนึ่อทบีนึ่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เจอกมับการลง
วลินมัยจะออกมาเขว้มแขร็งขนตั้นในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า มาตรการตด่าง ๆ ทบีนึ่เปป็นการลงวลินมัยไมด่ควรถผกปฏลิบมัตลิพรว้อมกมับ
จลิตใจทบีนึ่จะ “แกว้แคว้นใหว้สาสม” และผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่อรทลิศตมัวอยด่างเตร็มทบีนึ่จะไมด่บด่มเพาะจลิตใจเชด่นนมัตั้นไวว้

ครลิสเตบียนชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นเปป็นลผก ๆ ของเปาโลในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เพราะวด่าเขาไดว้ประกาศ
ขด่าวประเสรลิฐซนนึ่งนสาพวกเขาเขว้าสผด่ความรผว้แหด่งความรอด เขารมักวลิสรทธลิชนชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นเหมมือนพด่อรมักลผก 



ๆ ของตน เขารผว้วด่าพวกเขากสาลมังดสาเนลินชบีวลิตในสลินึ่งดบีทบีนึ่สรดอมันดมับสองของพระเจว้า ขณะทบีนึ่เขาอยากใหว้พวกเขาไดว้สลินึ่ง
ดบีทบีนึ่สรดของพระเจว้า! พวกเขาไมด่ไดว้กสาลมังเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยพระเจว้าในหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือน

ขว้อ 15: “เพราะถนงแมว้วด่าพวกทด่านมบีครผสมักหนนนึ่งหมมืนึ่นคนในพระครลิสตร์ แตด่พวกทด่านไมด่มบีบลิดาหลายคน 
ดว้วยวด่าในพระเยซผครลิสตร์ขว้าพเจว้าไดว้ใหว้กสาเนลิดพวกทด่านโดยทางขด่าวประเสรลิฐ”

คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้สสาหรมับ “ครผ” มบีความหมายตรงตมัววด่า “ผผว้นสาเดร็ก” การอว้างอลิงตรงนบีตั้มบีไปยมังศลิษยาภลิ
บาล มากกวด่าหมายถนงพวกอาจารยร์ คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ดผแลพวกวลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้น ไมด่ใชด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่สมันึ่งสอนพวกเขา

เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังหมายถนงการสมันึ่งสอนตด่าง ๆ แตด่หมายถนงหนว้าทบีนึ่ของพบีนึ่เลบีตั้ยงประจสาครอบครมัว ทบีนึ่ทสาหนว้าทบีนึ่
กสากมับดผแลทมันึ่วไปเหนมือเดร็กคนหนนนึ่ง ดมังนมัตั้น พวกอาจารยร์ทบีนึ่ “มบีปปัญญา” และมมันึ่นใจในตมัวเองทบีนึ่เมมืองโครลินธร์จนงเปป็นแคด่
พวกทาสทบีนึ่ดผแลเดร็ก ถว้าพวกเขาเปป็นเหลด่าอาจารยร์ทบีนึ่แทว้จรลิง พวกเขากร็ถผกแตด่งตมัตั้งโดยพระเจว้าและพวกเขาเปป็นทาส
รมับใชว้ของพระองคร์

อยด่างไรกร็ตาม ตสาแหนด่งของเปาโลกร็แตกตด่างไปอยด่างสลิตั้นเชลิง ความสมัมพมันธร์ฝป่ายวลิญญาณไดว้กด่อเกลิดแลว้ว
ระหวด่างอมัครทผตทด่านนบีตั้กมับวลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้นโดยทางขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่เขาไดว้ประกาศแกด่พวกเขา-ขด่าวประเสรลิฐซนนึ่ง
พวกเขาไดว้รมับแลว้ว ซนนึ่งโดยมมันพวกเขาไดว้รมับความรอด และในขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นพวกเขากสาลมังยมืนอยผด่ (1 คร. 
15:1-4)

“ดว้วยวด่าในพระเยซผครลิสตร์ขว้าพเจว้าไดว้ใหว้กสาเนลิดพวกทด่านโดยทางขด่าวประเสรลิฐ” ในกาลาเทบีย 4:19 เรา
อด่านวด่า “ลผกเลร็ก ๆ ของขว้าพเจว้าเออ๋ย ผผว้ซนนึ่งขว้าพเจว้าเจร็บปวดในการใหว้กสาเนลิดอบีกจนกวด่าพระครลิสตร์จะไดว้ทรงกด่อรด่าง
ขนตั้นในพวกทด่าน” ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในเมมืองโครลินธร์ไดว้รมับการบมังเกลิดใหมด่แลว้วโดยทางงานรมับใชว้ของเปาโล “ในพระ
เยซผครลิสตร์” นบีนึ่แสดงออกถนงความสมัมพมันธร์ฝป่ายวลิญญาณ ดว้วยวด่าผผว้เชมืนึ่อทรกคนอยผด่ “ในพระครลิสตร์” (คส. 3:3) จง
สมังเกตวด่าในสด่วนแรกของพระคสาขว้อนบีตั้ เปาโลกลด่าววด่า “ในพระครลิสตร์” แตด่ในทบีนึ่นบีตั้พระนาม “พระเยซผ” ถผกเสรลิม
เขว้าไป ซนนึ่งเนว้นยตั้สาการรวมเปป็นหนนนึ่งทบีนึ่มบีชบีวลิตของเปาโลกมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในงานรมับใชว้ของเขา พระนาม “พระ
เยซผ” มบีความหมายวด่า พระผผว้ชด่วยใหว้รอด: “และเธอจะประสผตลิบรตรชาย และทด่านจงเรบียกนามของพระองคร์วด่า 
เยซผ เพราะวด่าพระองคร์จะโปรดชด่วยชนชาตลิของพระองคร์ใหว้รอดจากบาปทมัตั้งหลายของพวกเขา” (มธ. 1:21)

ขว้อ 16: “เหตรฉะนมัตั้น ขว้าพเจว้าจนงวลิงวอนพวกทด่าน ขอพวกทด่านจงเปป็นผผว้ปฏลิบมัตลิตามแบบของขว้าพเจว้า”
ความหมายตรงนบีตั้กร็คมือวด่าเปาโลอยากใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์รผว้สนกตด่อเขาเหมมือนกมับลผกคนหนนนึ่ง

รผว้สนกตด่อพด่อของตน เขาอยากใหว้พวกเขาดสาเนลินตามเขาเหมมือนกมับทบีนึ่เขาตลิดตามพระเยซผ เขาไดว้วางแบบอยด่างใหว้
พวกเขาแลว้วผด่านทางการดสาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ถด่อมใจและอรทลิศตมัวและการประกาศขด่าวประเสรลิฐแทว้ จงศนกษาเอเฟซมัส 
5:1 และฟปีลลิปปปี 3:17

ผผว้รมับใชว้ทรกคนแหด่งขด่าวประเสรลิฐ ไมด่วด่าจะเปป็นศลิษยาภลิบาล ผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐ หรมือมลิชชมันนารบี ควร
เปป็นแบบอยด่างแหด่งพระครณของพระเจว้าแกด่ผผว้คนทบีนึ่เขาปรนนลิบมัตลิ ชบีวลิตของเขาควรเปป็นคสาพยานทบีนึ่มบีชบีวลิต จดหมาย
ฝากทบีนึ่มบีชบีวลิตซนนึ่งถผกอด่านโดยผผว้คน เขาไมด่ควรมบีสด่วนรด่วมในสลินึ่งใดทบีนึ่จะนสาความเสมืนึ่อมเสบียมาสผด่ขด่าวประเสรลิฐหรมือ
พระนามของพระเยซผ เปาโลเปป็นผผว้รมับใชว้ประเภทนมัตั้น และดว้วยเหตรนบีตั้เขาจนงสามารถอว้อนวอนลผก ๆ ของเขาใน
ความเชมืนึ่อนมัตั้นใหว้ทสาตามอยด่างเขาและเดลินตามรอยเทว้าของเขา ขณะทบีนึ่เขาเดลินตามรอยพระบาทของพระเยซผ



ขว้อ 17: “เพราะเหตรนบีตั้ขว้าพเจว้าจนงไดว้สด่งทลิโมธบี ผผว้ซนนึ่งเปป็นลผกทบีนึ่รมักของขว้าพเจว้า และสมัตยร์ซมืนึ่อในองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้า ใหว้มาหาพวกทด่าน ผผว้ซนนึ่งจะนสาพวกทด่านใหว้ระลนกถนงทางทมัตั้งหลายของขว้าพเจว้าซนนึ่งมบีอยผด่ในพระครลิสตร์ เหมมือน
อยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าสอนอยผด่ทรกแหด่งหนในทรกครลิสตจมักร”

“...ทลิโมธบี ผผว้ซนนึ่งเปป็นลผกทบีนึ่รมักของขว้าพเจว้า…” ทลิโมธบีเปป็นบรตรของเปาโลในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และในความ
สมัมพมันธร์เขากร็ยมืนอยผด่เหมมือนผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์เทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับเรมืนึ่องฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งหลาย อยด่างไร
กร็ตาม ทลิโมธบีกร็เปป็นบรตรทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อคนหนนนึ่ง ขณะทบีนึ่วลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ ถนงแมว้วด่าเปป็นทบีนึ่รมักเชด่นเดบียวกมัน 
กร็ไมด่ไดว้สมัตยร์ซมืนึ่อ

“...และสมัตยร์ซมืนึ่อในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า…” วลบี “ในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” จะตว้องถผกแยกแยะจาก “ในพระ
ครลิสตร์” ในพระครลิสตร์ชบีตั้ไปยมังตสาแหนด่งในสวรรคร์ของเรา-เรานมันึ่งดว้วยกมันในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์ (อฟ. 2:6)
ขณะทบีนึ่ในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า บด่งบอกถนงสลิทธลิอสานาจของพระองคร์เหนมือเรา และดมังนมัตั้นจนงเชมืนึ่อมโยงกมับสภาพการณร์
แวดลว้อมตด่าง ๆ กลิจกรรมตด่าง ๆ และความสมัมพมันธร์ตด่าง ๆ ของเราบนแผด่นดลินโลก ในสด่วนแรกของหนมังสมือ
เอเฟซมัสเราพบวลบี “ในพระครลิสตร์” ซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ทบีนึ่ตสาแหนด่งในสวรรคร์ของเราถผกกลด่าวถนง ในสด่วนหลมัง ซนนึ่งกลด่าวถนงเรมืนึ่อง
ตด่าง ๆ บนโลก “ในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” กร็โดดเดด่น (อฟ. 4:1,17; 6:1,10,21) ทลิโมธบีเปป็นลผกทบีนึ่รมักและสมัตยร์ซมืนึ่อของ
เปาโลในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เขาตระหนมักถนงความเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพระเยซผและยอมจสานนอยด่างเตร็มทบีนึ่
ตด่อพระองคร์ เขาตลิดตามพระเยซผ ไมด่ใชด่มนรษยร์ และเปาโลปรารถนาทบีนึ่จะเหร็นผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์อรทลิศตมัว
ตด่อความเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพระเยซผเหมมือนอยด่างทลิโมธบีไดว้อรทลิศตมัว

“...ผผว้ซนนึ่งจะนสาพวกทด่านใหว้ระลนกถนงทางทมัตั้งหลายของขว้าพเจว้าซนนึ่งมบีอยผด่ในพระครลิสตร์…” ดผเหมมือนวด่าชาว
เมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นลมืมทางเหลด่านมัตั้นไปแลว้วซนนึ่งเปาโลไดว้ปรนนลิบมัตลิในทด่ามกลางพวกเขา เขาไดว้ดสาเนลินชบีวลิตของ
ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิง ดว้วยวด่าพระเยซผไมด่เพบียงทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของเปาโล-พระองคร์ยมังทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าแหด่งชบีวลิตของเขาดว้วย และอมัครทผตทด่านนบีตั้ไมด่ไดว้แสดงออกถนงการหลงตมัวเอง ความเยด่อหยลินึ่ง หรมือปปัญญาแบบ
โลกเลย ตรงกมันขว้าม เขาไมด่เคยโฆษณาตมัวเองวด่าเปป็นบรคคลทบีนึ่โดดเดด่นเลย แตด่เปป็น “ผผว้นว้อยทบีนึ่สรดในพวกอมัครทผต” 
เขาไดว้ประกาศพระเยซผครลิสตร์-ผผว้ทรงถผกตรนงกางเขน ถผกฝปัง ทรงเปป็นขนตั้นแลว้ว ไดว้เสดร็จขนตั้นสผด่สวรรคร์ และจะเสดร็จมา
อบีกทบี บมัดนบีตั้เขากสาลมังสด่งทลิโมธบีไปเตมือนความจสาพวกเขาเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งเหลด่านบีตั้ และเพมืนึ่อชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าพวกเขากสาลมังเหยบียบ
ยนึ่สาจลิตวลิญญาณทบีนึ่เปาโลมบีในการสมันึ่งสอนพวกเขาขณะทบีนึ่เขาเคยอยผด่กมับพวกเขา

“...เหมมือนอยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าสอนอยผด่ทรกแหด่งหนในทรกครลิสตจมักร” นบีนึ่บด่งบอกวด่าเปาโลเปป็นคนสมนึ่สาเสมอใน
การเทศนาของเขาไมด่วด่าเขาไปทบีนึ่ใด (เปรบียบเทบียบบททบีนึ่ 7:17, 11:16 และ 14:33 กมับคสากลด่าวนบีตั้) นบีนึ่รมับประกมันวด่า
คสาสอนทบีนึ่ถผกพบใน 1 โครลินธร์ ไมด่ไดว้ถผกกลด่าวแกด่ครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์พวกเดบียวเทด่านมัตั้น แตด่ถผกมอบใหว้เพมืนึ่อการ
เตมือนสตลิของเราเชด่นกมัน กระทมันึ่งจนถนงสมมัยปปัจจรบมันนบีตั้

มทสริที่งททที่เรทยกกบันวน่าสริทธริอนานาจของอบัครททูต
ขว้อ 18: “บมัดนบีตั้บางคนผยองขนตั้น ราวกมับวด่าขว้าพเจว้าจะไมด่มาหาพวกทด่าน”
นบีนึ่เปป็นพยานรมับรองวด่ามบีคนรายงานใหว้เปาโลทราบวด่าพวกเขาโมโห ราวกมับวด่าเขาจะไมด่ไปเยบีนึ่ยมเยบียนพวก



เขาดว้วยเหตรผลใดเหตรผลหนนนึ่ง และบอกเปป็นนมัยวด่า ณ เวลานมัตั้นโดยเฉพาะเขากสาลมังสด่งทลิโมธบีไปเพราะวด่าเขาไมด่กลว้า
ไปเยบีนึ่ยมพวกเขาดว้วยตมัวเอง

ขว้อ 19: “แตด่ถว้าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าโปรด ขว้าพเจว้าจะมาหาพวกทด่านในไมด่ชว้านบีตั้ และขว้าพเจว้าจะหยมันึ่งดผ มลิใชด่
ถว้อยคสาของคนทบีนึ่ผยองเหลด่านมัตั้นแตด่จะหยมันึ่งดผฤทธลิธิ์อสานาจของพวกเขา”

ถว้าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงโปรด แผนการตด่าง ๆ ของเปาโลกร็คมือ การไปเยบีนึ่ยมทบีนึ่ประชรมนมัตั้นในเมมืองโครลินธร์
(ผผว้รมับใชว้ทมัตั้งหลายของพระเจว้าทบีนึ่เชมืนึ่อฟปังพระวลิญญาณจะประกอบกลิจตามทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงนสาและไปทบีนึ่ ๆ 
พระองคร์ทรงบมัญชา) จงศนกษากลิจการ 16:7; 18:9 และยากอบ 4:15 ภายใตว้สลิทธลิอสานาจของพระเยซผเจว้า พวก
อมัครทผตไดว้ปรนนลิบมัตลิและเคลมืนึ่อนยว้ายจากทบีนึ่ประชรมหนนนึ่งไปยมังอบีกทบีนึ่หนนนึ่ง แตด่การอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าหา
ไดว้ทสาใหว้การประพฤตลิของผผว้รมับใชว้ของพระองคร์อด่อนแอลงไมด่

“...และขว้าพเจว้าจะหยมันึ่งดผ มลิใชด่ถว้อยคสาของคนทบีนึ่ผยองเหลด่านมัตั้นแตด่จะหยมันึ่งดผฤทธลิธิ์อสานาจของพวกเขา” 
เปาโลมบีพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์สถลิตอยผด่ภายใน และถว้าคนเหลด่านบีตั้ทบีนึ่อว้างตมัวมากมายเหลมือเกลินเปป็นทรกอยด่างทบีนึ่พวกเขา
อว้างวด่าเปป็นจรลิง ๆ เขากร็จะทราบ-มลิใชด่โดยทางคสาพผดของพวกเขา แตด่โดยทางฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่ปรากฏในการเทศนาของ
พวกเขาและถผกแสดงออกในชบีวลิตของพวกเขา เขากร็จะรผว้วด่าพวกเขากสาลมังกด่อทองคสา เงลิน และเพชรพลอย และ
กสาลมังเกลิดผลเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า หรมือวด่าพวกเขากสาลมังกด่อแคด่ไมว้ หญว้าแหว้ง และฟาง ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงของ
พระเจว้าจะไมด่มบีวมันสมับสนหรมืออมับอายเลย (1 ปต. 2:6)

การเทศนาของเปาโลไมด่ไดว้อยผด่ในเนมืตั้อหนมังหรมืออาศมัยปปัญญาของมนรษยร์: “และคสาพผดของขว้าพเจว้าและ
การประกาศของขว้าพเจว้า ไมด่ใชด่ดว้วยถว้อยคสาอมันชมักชวนแหด่งสตลิปปัญญาของมนรษยร์ แตด่ในการแสดงออกของพระ
วลิญญาณและของฤทธลิธิ์เดช” 1 คร. 2:4) ถว้านมักเทศนร์ผผว้เปปีปั่ยมฤทธลิธิ์เดชเหลด่านบีตั้และเหลด่าผผว้นสาทบีนึ่เกด่งกาจหลายดว้าน
เปป็นทรกสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาอว้างตมัวจรลิง ๆ เปาโลกร็คงเหร็นมมันในผลลมัพธร์เหลด่านมัตั้นทบีนึ่พวกเขากสาลมังกด่อเกลิด

ขว้อ 20: “เพราะวด่าอาณาจมักรของพระเจว้ามลิไดว้อยผด่ในถว้อยคสา แตด่ในฤทธลิธิ์เดช”
นบีนึ่คมือถว้อยคสาทบีนึ่ชมัดเจนและเขว้าใจไดว้: พลมังแหด่งอาณาจมักรของพระเจว้าไมด่ใชด่อยผด่ภายนอก-มมันไมด่อยผด่ใน

ถว้อยคสา มมันอยผด่ในใจ ในมนรษยร์ทบีนึ่อยผด่ภายใน กลิจกรรมทมัตั้งหลายแหด่งอาณาจมักรนมัตั้นถผกกด่อเกลิดโดยและผด่านทางพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และ “ผลของพระวลิญญาณนมัตั้นคมือ ความรมัก ความปลาบปลมืตั้มใจ สมันตลิสรข ความอดกลมัตั้นใจ 
ความอด่อนโยน ความดบี ความเชมืนึ่อ ความสรภาพอด่อนนว้อม การรผว้จมักบมังคมับตน เรมืนึ่องสลินึ่งเหลด่านบีตั้ไมด่มบีพระราชบมัญญมัตลิ
หว้ามไวว้เลย” (กท. 5:22,23)

เมมืนึ่อผผว้ใดถมือครองพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ การสถลิตอยผด่และฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณกร็จะถผกสสาแดงใหว้
ประจมักษร์ในชบีวลิตของเขาและกลิจกรรมเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เขากระทสา หลมักฐานเหลด่านมัตั้นของชบีวลิตทบีนึ่ถผกควบครมโดยพระ
วลิญญาณคมือ “ความชอบธรรม และสมันตลิสรข และความปปีตลิยลินดบีในพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์” (รม. 14:17) ผลของ
พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไมด่ใชด่การหลงตมัวเอง ความเยด่อหยลินึ่ง ความโอหมัง และการยกยด่องตมัวเอง มมันไมด่ใชด่เรมืนึ่องยากทบีนึ่
คน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณจะดผออกวด่าผผว้เชมืนึ่ออบีกคนหนนนึ่งถผกควบครมและถผกซาบซด่านโดยพระวลิญญาณ 
และในทสานองเดบียวกมันมมันกร็ไมด่ใชด่เรมืนึ่องยากทบีนึ่จะดผออกวด่าใครประกาศตมัวแบบจอมปลอม

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลใชว้ “อาณาจมักรของพระเจว้า” ในแบบเหมารวม ซนนึ่งหมายถนงเขตแดนแหด่งอสานาจปกครอง



ของพระเจว้า ณ เวลานบีตั้แผด่นดลินโลกกสาลมังกบฏตด่อพระเจว้า แตด่เขตแดนทบีนึ่พระเจว้าทรงปกครองกร็ถผกรมับรผว้โดยผผว้เชมืนึ่อ
ทมัตั้งหลายทบีนึ่ไดว้เขว้าอาณาจมักรของพระเจว้าแลว้วโดยการบมังเกลิดใหมด่ (ยอหร์น 3:3,5) ณ เวลานบีตั้อาณจมักรของพระเจว้า 
“ไมด่มาโดยใหว้เปป็นทบีนึ่สมังเกตไดว้” (ลผกา 17:20) อาณาจมักรของพระเจว้าไมด่ถผกทสาใหว้ประจมักษร์ ณ เวลานบีตั้อยด่างทบีนึ่มมันจะ
ถผกทสาใหว้ประจมักษร์เมมืนึ่อพระเยซผประทมับบนพระทบีนึ่นมันึ่งของดาวลิดในกรรงเยรผซาเลร็ม-กษมัตรลิยร์ของพระองคร์บนเนลินเขา
บรลิสรทธลิธิ์แหด่งศลิโยนของพระองคร์ (เพลงสดรดบี 2:6) เมมืนึ่อพระเยซผประทมับบนพระทบีนึ่นมันึ่งนมัตั้นในศลิโยน อาณาจมักรของ
พระเจว้าบนแผด่นดลินโลกกร็จะถผกทสาใหว้ประจมักษร์อยด่างเปปีปั่ยมสงด่าราศบีและเปป็นสากล (มธ. 25:31-34; วว. 11:15) 

การอยผด่ในอาณาจมักรของพระเจว้า ณ เวลาปปัจจรบมันนบีตั้นสามาซนนึ่งการเหยบียดหยาม การขด่มเหง และการทน
ทรกขร์ (กลิจการ 14:22; 2 ธส. 1:5) ผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อในการแบกกางเขนและการทนทรกขร์กมับพระครลิสตร์จะ
รด่วมแบด่งปปันในบสาเหนร็จนลิรมันดรร์นมัตั้นเพราะการสผว้ทนและความสมัตยร์ซมืนึ่อ (2 ทธ. 2:12; วว. 3:21) 

ในหนมังสมือขด่าวประเสรลิฐของมมัทธลิว เราอด่านเกบีนึ่ยวกมับ “อาณาจมักรแหด่งสวรรคร์” ซนนึ่งตรงตมัวคมือ สวรรคร์ทมัตั้ง
หลาย อาณาจมักรแหด่งสวรรคร์จะอยผด่บนแผด่นดลินโลกนบีตั้ ตามทบีนึ่ทรงสมัญญาไวว้กมับอมับราฮมัมและอลิสราเอล จะมบีหนนนึ่ง
พมันปปีแหด่งการปกครองอมันชอบธรรมบนแผด่นดลินโลก และครลิสตจมักรจะครอบครองกมับพระครลิสตร์เหนมือแผด่นดลิน
โลกในยรคพมันปปีนมัตั้น

ยรคพมันปปีนมัตั้นถผกสมัญญาไวว้แกด่ชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นหลมัก และพระเจว้าจะทรงรมักษาพระสมัญญาของพระองคร์
เมมืนึ่อกาบรลิเอลประกาศแกด่มารบียร์วด่าเธอจะคลอดบรตรชายคนหนนนึ่ง เขากร็ประกาศดว้วยวด่าพระบรตรนมัตั้นจะประทมับบน
พระทบีนึ่นมันึ่งของดาวลิดบรรพบรรรษของพระองคร์ในกรรงเยรผซาเลร็ม และนบีนึ่จะบมังเกลิดขนตั้นจรลิงตามตมัวอมักษร

คสาอธลิษฐานแบบอยด่างทบีนึ่ประทานใหว้แกด่พวกสาวกในหนมังสมือมมัทธลิวจะถผกอธลิษฐานอบีกอยด่างไมด่ตว้องสงสมัย
ในยรคอาณาจมักรนมัตั้นบนแผด่นดลินโลกนบีตั้ พวกสาวกถผกสอนใหว้อธลิษฐานวด่า “ขอใหว้อาณาจมักรของพระองคร์มาตมัตั้งอยผด่ 
ขอใหว้นตั้สาพระทมัยของพระองคร์สสาเรร็จในแผด่นดลินโลก เหมมือนอยด่างทบีนึ่มมันสสาเรร็จในสวรรคร์” และนบีนึ่จะเกลิดขนตั้นจรลิงใน
อนาคต อาณาจมักรของพระเจว้าอยผด่ภายในมนรษยร์ คมืออาณาจมักรฝป่ายวลิญญาณ แตด่อาณาจมักรแหด่งสวรรคร์จะอยผด่บน
แผด่นดลินโลกนบีตั้เปป็นเวลาหนนนึ่งพมันปปีในระหวด่างชด่วงเวลาทบีนึ่เรบียกกมันวด่ายรคพมันปปี

ขว้อ 21: “พวกทด่านจะเอาอะไร จะใหว้ขว้าพเจว้ามาหาพวกทด่านดว้วยไมว้เรบียว หรมือในความรมัก และในจลิต
วลิญญาณแหด่งความอด่อนสรภาพ”

“ไมว้เรบียว” ในทบีนึ่นบีตั้เปป็นตมัวแทนของคสาตสาหนลิหรมือการลงวลินมัย “ในความรมัก” สมืนึ่อถนงความคลิดเรมืนึ่องความรมัก
ของพด่อแมด่ระหวด่างพด่อแมด่กมับลผก ความปรารถนาของเปาโลไมด่ใชด่การมาหาชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นดว้วยไมว้เรบียว 
แตด่ทบีนึ่พวกเขาจะกลมับใจใหมด่และเปป็นครลิสเตบียนทบีนึ่เชมืนึ่อฟปัง เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะมาหาพวกเขาในความรมัก: “แตด่พวกเราไดว้
อยผด่ดว้วยความสรภาพอด่อนโยนในทด่ามกลางพวกทด่าน เหมมือนพบีนึ่เลบีตั้ยงเลบีตั้ยงดผลผก ๆ ของตน” (1 ธส. 2:7) พวกเขาจะ
ตว้องตมัดสลินใจจรลิง ๆ วด่าจะใหว้เขามาแบบไหน เพราะวด่านบีนึ่เปป็นคสาถามของจรลิง-ไมด่ใชด่วด่าจะมาหรมือไมด่ ไมด่ใชด่วด่าจะมา
เมมืนึ่อไร แตด่เปป็นจะมาแบบไหน: ดว้วยไมว้เรบียว หรมือดว้วยความรมักและความอด่อนสรภาพ

“...และในจลิตวลิญญาณแหด่งความอด่อนสรภาพ” คสาวด่า “ความอด่อนสรภาพ” ไมด่ไดว้สมืนึ่อถนงความอด่อนโยน มมัน
ไมด่ไดว้บด่งบอกวด่าเปาโลจะมาหาพวกเขาแบบคนทบีนึ่ชด่วยเหลมือตมัวเองไมด่ไดว้ หรมืออยด่างทบีนึ่เราจะกลด่าววด่า แบบคน
อด่อนแอ หรมือ “คนปวกเปปียก” เขาจะเขว้มงวดกร็ไดว้ เขาจะใชว้อสานาจกร็ไดว้ นมันึ่นคมือความอด่อนสรภาพของพระเยซผเจว้า 



พระเจว้าทรงเปป็นความรมัก-แตด่พระองคร์ทรงเปป็นเพลลิงทบีนึ่เผาผลาญเชด่นกมัน พระองคร์ทรงกรลิตั้วชว้า-แตด่พระองคร์ทรง
เกรบีตั้ยวกราดในการพลิพากษา พระองคร์ทรงเรบียก พระองคร์ทรงเหยบียดพระหมัตถร์ของพระองคร์ออก แตด่เมมืนึ่อมนรษยร์
ปฏลิเสธทบีนึ่จะใสด่ใจพระหมัตถร์ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าหรมือฟปังการทรงเรบียกของพระองคร์ พระเจว้ากร็ทรงประกาศวด่า
 “เราจะหมัวเราะเยาะความหายนะของพวกเจว้าดว้วย เราจะเยาะเยว้ยเมมืนึ่อความหวาดกลมัวของพวกเจว้ามาถนง”
(สภษ. 1:26)

สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวแกด่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์กร็คมือ “การตมัดสลินใจนบีตั้ขนตั้นอยผด่กมับพวกทด่านวด่าจะใหว้
ขว้าพเจว้ามาหาพวกทด่านดว้วยไมว้เรบียว เพมืนึ่อตบีสอนพวกทด่านเหมมือนพด่อจะตบีสอนลผกของตน หรมือมาในความรมักและ
ความอด่อนสรภาพ ถว้าพวกทด่านจะกลมับใจใหมด่และเรลินึ่มเชมืนึ่อฟปังตด่อพระวลิญญาณ ขว้าพเจว้ากร็จะมาหาพวกทด่านอยด่างทบีนึ่
ขว้าพเจว้าปรารถนาทบีนึ่จะมา-ในความรมักและความอด่อนสรภาพ แตด่ถว้าพวกทด่านดมืตั้อดนงและยมังไมด่เชมืนึ่อฟปังตด่อไป ขว้าพเจว้า
กร็มบีสลิทธลิอสานาจจากพระเจว้าทบีนึ่จะนสาไมว้เรบียวแหด่งการตบีสอนมา ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าไมด่ปรารถนาจะทสาเชด่นนมัตั้นกร็ตาม”

ใครบางคนกลด่าวไวว้วด่าผผว้เลบีตั้ยงรองทบีนึ่ดบียด่อมใหว้อาหารแกะ นสาแกะ-และตมัดขนแกะ ทมัตั้งสามกระบวนการนบีตั้
เปป็นสลินึ่งจสาเปป็นหากฝผงแกะจะมบีสรขภาพดบีและเปป็นประโยชนร์ พวกมมันไมด่สามารถกลินหญว้าไดว้ตลอดเวลาโดยไมด่ถผกนสา
ไปยมังทรด่งหญว้าเขบียวสดรลิมนตั้สาแดนสงบ และถว้าแกะเหลด่านมัตั้นกลินหญว้าแตด่อยด่างเดบียว พวกมมันกร็ไมด่ทสาประโยชนร์อมันใด 
เพราะวด่าการตมัดขนแกะยด่อมใหว้ขนแกะทบีนึ่จด่ายเงลินปปันผล “ดว้วยวด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงรมักผผว้ทบีนึ่พระองคร์ทรงตบีสอน
และทรงเฆบีนึ่ยนตบีบรตรทรกคนทบีนึ่พระองคร์ทรงรมับไวว้” (ฮบ. 12:6) “บมัดนบีตั้ ไมด่มบีการตบีสอนใด ๆ ในปปัจจรบมันทบีนึ่ดผเหมมือน
วด่าชมืนึ่นใจเลย แตด่เศรว้าใจ แตด่อยด่างไรกร็ตาม ตด่อมาภายหลมังการตบีสอนนมัตั้นกร็กระทสาใหว้เกลิดผลเปป็นความสรขสสาราญ
แหด่งความชอบธรรมแกด่บรรดาคนทบีนึ่ตว้องทนอยผด่นมัตั้น” (ฮบ. 12:11)

บทททที่ 5
5:1 มบีรายงานโดยทมันึ่วไปวด่ามบีการลด่วงประเวณบีในทด่ามกลางพวกทด่าน และการลด่วงประเวณบีเชด่นนมัตั้นกร็ไมด่กลด่าวถนง
แมว้แตด่ในทด่ามกลางพวกคนตด่างชาตลิ ทบีนึ่คนหนนนึ่งจะไดว้ภรรยาบลิดาของตน



5:2 และพวกทด่านกร็ผยองขนตั้น และไมด่ไดว้โศกเศรว้าแทน เพมืนึ่อคนทบีนึ่ไดว้กระทสากลิจการนบีตั้จะถผกเอาไปเสบียจากทด่ามกลาง
พวกทด่าน
5:3 ดว้วยวด่าแทว้จรลิงแลว้วขว้าพเจว้า ซนนึ่งไมด่อยผด่ดว้วยในกาย แตด่อยผด่ดว้วยในจลิตวลิญญาณ ไดว้ตมัดสลินแลว้ว ราวกมับวด่าขว้าพเจว้า
ไดว้อยผด่ดว้วย เกบีนึ่ยวกมับคนนมัตั้นทบีนึ่ไดว้กระทสากลิจการนบีตั้
5:4 ในพระนามของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา เมมืนึ่อพวกทด่านชรมนรมกมัน และจลิตวลิญญาณของ
ขว้าพเจว้า พรว้อมดว้วยฤทธลิธิ์เดชของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา
5:5 เพมืนึ่อจะมอบคนเชด่นนมัตั้นไวว้ใหว้ซาตานเพมืนึ่อการทสาลายของเนมืตั้อหนมังเสบีย เพมืนึ่อจลิตวลิญญาณจะไดว้รอดในวมันของพระ
เยซผเจว้า
5:6 การโอว้อวดของพวกทด่านไมด่ดบี พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่าเชมืตั้อนลิดเดบียวยด่อมทสาใหว้กว้อนทมัตั้งกว้อนฟผขนตั้น
5:7 เหตรฉะนมัตั้น จงชสาระเชมืตั้อเกด่าเสบีย เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้เปป็นกว้อนใหมด่ เหมมือนพวกทด่านไรว้เชมืตั้อ เพราะวด่าแมว้แตด่พระ
ครลิสตร์ผผว้ทรงเปป็นปปัสกาของพวกเรา ทรงถผกถวายเปป็นเครมืนึ่องบผชาเพมืนึ่อพวกเราแลว้ว
5:8 เหตรฉะนมัตั้นจงใหว้พวกเราถมือเทศกาลเลบีตั้ยงนมัตั้น มลิใชด่ดว้วยเชมืตั้อเกด่า หรมือดว้วยเชมืตั้อแหด่งการคลิดปองรว้ายและความชมันึ่ว
ชว้า แตด่ดว้วยขนมปปังไรว้เชมืตั้อแหด่งความจรลิงใจและความจรลิง
5:9 ขว้าพเจว้าไดว้เขบียนถนงพวกทด่านในจดหมายฉบมับหนนนึ่งวด่า อยด่าคบกมับบรรดาคนลด่วงประเวณบี
5:10 แตด่ไมด่ไดว้หมายรวมถนงกมับบรรดาคนลด่วงประเวณบีแหด่งโลกนบีตั้ หรมือกมับพวกคนโลภ หรมือคนฉว้อโกงทมัตั้งหลาย 
หรมือพวกคนไหวว้รผปเคารพ เพราะถว้าเปป็นอยด่างนมัตั้นพวกทด่านจะตว้องออกไปเสบียจากโลกนบีตั้
5:11 แตด่บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้าไดว้เขบียนถนงพวกทด่านวด่าอยด่าคบหาสมาคม ถว้าผผว้ใดทบีนึ่ถผกเรบียกวด่าเปป็นพบีนึ่นว้องแลว้ว เปป็นคนลด่วง
ประเวณบี หรมือคนโลภ หรมือคนไหวว้รผปเคารพ หรมือคนปากรว้าย หรมือคนขบีตั้เมา หรมือคนฉว้อโกง กมับคนเชด่นนบีตั้ไมด่กลิน
ดว้วยกมันเลย
5:12 ดว้วยวด่าขว้าพเจว้ามบีหนว้าทบีนึ่อะไรทบีนึ่จะตมัดสลินคนทมัตั้งหลายทบีนึ่อยผด่ภายนอกเชด่นกมันเลด่า พวกทด่านตมัดสลินคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่
อยผด่ภายในมลิใชด่หรมือ
5:13 แตด่คนทมัตั้งหลายทบีนึ่อยผด่ภายนอกนมัตั้นพระเจว้าทรงพลิพากษา เหตรฉะนมัตั้นจงกสาจมัดคนชมันึ่วรว้ายนมัตั้นออกเสบียจาก
ทด่ามกลางพวกทด่านเถลิด

ความผริดศทลธรรมในครริสตจบักร:
เปาโลตนาหนริผทูผู้เชมืที่อเหลน่านบันั้นเพราะการขาดวรินบัย

คราวนบีตั้เปาโลจมัดการกมับความชมันึ่วรว้ายอมันนด่าเกลบียดประการทบีนึ่สองในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ ไมด่ตว้อง
สงสมัยเลยวด่าความแตกแยกทบีนึ่มบีอยผด่ในครลิสตจมักรนมัตั้นไดว้สด่งผลใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นมบีทมัศนคตลิแบบชด่จุ่ย ๆ ตด่อบาปอมันนด่าชมัง
นมัตั้นและการประพฤตลิอมันนด่าเกลบียดของสมาชลิกคนหนนนึ่งของพวกเขาเอง ความเยด่อหยลินึ่งและการสสาคมัญตนผลิดอยผด่ทบีนึ่
รากเหงว้าของความชมันึ่วรว้ายเหลด่านบีตั้ในครลิสตจมักรนมัตั้น

เปาโลเตมือนความจสาพวกเขาอบีกครมัตั้งวด่าพวกเขา “ผยองขนตั้น” เขากสาลมังจะกลด่าวถนงบาปอมันเลวรว้ายนบีตั้ในค
รลิสตจมักรเมมืนึ่อเขาพผดถนงไมว้เรบียวนมัตั้นในขว้อ 21 ของบททบีนึ่ 4 โดยวางใจและหวมังใจวด่าพวกเขาจะทสาอะไรสมักอยด่าง



เกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีตั้กด่อนทบีนึ่เขาไปถนงในเมมืองโครลินธร์ ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าพวกเขาไดว้ยอมใหว้การทสาผลิดศบีลธรรมอมันนด่าเกลบียด
เชด่นนบีตั้เกลิดขนตั้นในครลิสตจมักรกร็เลวรว้ายมากพอแลว้ว แตด่ทมัศนคตลิของพวกเขาทบีนึ่มบีตด่อบาปอมันเลวรว้ายนบีตั้และคนเหลด่านมัตั้น
ทบีนึ่ไดว้กระทสาบาปนบีตั้กร็ทสาใหว้เรมืนึ่องแยด่หนมักยลินึ่งกวด่าเดลิม! ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังเตมือนความจสาพวกเขาวด่าพวกเขาตว้องทสา
หลายสลินึ่งทบีนึ่จสาเปป็นในทมันทบีเพมืนึ่อแกว้ไขสถานการณร์นบีตั้ กระทมันึ่งในยามทบีนึ่เขาไมด่อยผด่ดว้วย

ขว้อ 1: “มบีรายงานโดยทมันึ่วไปวด่ามบีการลด่วงประเวณบีในทด่ามกลางพวกทด่าน และการลด่วงประเวณบีเชด่นนมัตั้นกร็
ไมด่กลด่าวถนงแมว้แตด่ในทด่ามกลางพวกคนตด่างชาตลิ ทบีนึ่คนหนนนึ่งจะไดว้ภรรยาบลิดาของตน”

“มบีรายงานโดยทมันึ่วไปวด่า…”-หรมือ “มบีรายงานมาจรลิง ๆ” บาปนบีตั้ทบีนึ่มบีอยผด่ในครลิสตจมักรนมัตั้น “ถผกรายงานโดย
ทมันึ่วไป”-นมันึ่นคมือ ดผเหมมือนวด่าทรกคนทราบเกบีนึ่ยวกมับมมัน การใชว้คสาภาษากรบีกบอกเปป็นนมัยวด่าเรมืนึ่องนบีตั้ไมด่เพบียงถผกรายงาน
แกด่เปาโลเทด่านมัตั้น แตด่ถผกพผดถนงในทด่ามกลางสมาชลิกเหลด่านมัตั้นของทบีนึ่ประชรมนมัตั้นดว้วย ถนงอยด่างไรแลว้ว เปป็นทบีนึ่ทราบกมัน
ดบีในตอนนมัตั้นวด่าการลด่วงประเวณบีกสาลมังถผกปฏลิบมัตลิโดยสมาชลิกคนหนนนึ่งของครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์และเปป็นหมัวขว้อ
ของการสนทนาในทด่ามกลางผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่น ๆ เรมืนึ่องแบบนบีตั้ไมด่ควรมบีอยผด่ในครลิสตจมักรเลย “แตด่การลด่วงประเวณบี 
บรรดาการลามก และความโลภ อยด่าใหว้สลินึ่งเหลด่านบีตั้ถผกเอด่ยถนงแมว้แตด่ครมัตั้งเดบียวในทด่ามกลางพวกทด่านเลย ใหว้สมกมับ
พวกวลิสรทธลิชน” (อฟ. 5:3) 

“...และการลด่วงประเวณบีเชด่นนมัตั้นกร็ไมด่กลด่าวถนงแมว้แตด่ในทด่ามกลางพวกคนตด่างชาตลิ ทบีนึ่คนหนนนึ่งจะไดว้ภรรยา
บลิดาของตน” จากคสากรลิยา “ไดว้” (ซนนึ่งในภาษาเดลิมคมือ “มบี”) ดผเหมมือนวด่าความสมัมพมันธร์นบีตั้เกลิดขนตั้นเหมมือนเปป็นอะไร
ทบีนึ่ถาวรและยมันึ่งยมืน ราวกมับวด่าคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีความผลิดเรมืนึ่องการลด่วงประเวณบีไมด่เพบียงมบีความผลิดในการกระทสา
เทด่านมัตั้น แตด่ถผกรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมัน เชด่นในการสมรสดว้วย ผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์บางทด่านเสนอแนะวด่า 2 โครลินธร์ 7:12 
บอกเปป็นนมัยวด่าคนทบีนึ่เปป็นพด่อนมัตั้นยมังมบีชบีวลิตอยผด่:

“เหตรฉะนมัตั้น ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าไดว้เขบียนถนงพวกทด่าน ขว้าพเจว้ากร็ไมด่ไดว้เขบียนเพราะเหร็นแกด่คนทบีนึ่ไดว้ทสาผลิด หรมือ
เพราะเหร็นแกด่คนทบีนึ่ไดว้ทนตด่อการผลิดนมัตั้น แตด่เพมืนึ่อทบีนึ่ความหด่วงใยของพวกเราทบีนึ่มบีตด่อพวกทด่านในสายพระเนตรของ
พระเจว้าจะไดว้ปรากฏแกด่พวกทด่าน”

ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าคสาวด่า “การลด่วงประเวณบี” ถผกใชว้ และไมด่ใชด่ “การเลด่นชผว้” กร็บอกเปป็นนมัยวด่ากด่อนหนว้านมัตั้นมบี
การแยกทางกมันหรมือการหยด่ารว้างแลว้ว เปาโลไมด่ไดว้กลด่าวถนงผผว้หญลิงคนนมัตั้นทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้อง เขาพผดถนงเฉพาะชายคนนมัตั้น 
เหร็นไดว้ชมัดวด่าหญลิงคนนมัตั้นไมด่ใชด่สมาชลิกคนหนนนึ่งของทบีนึ่ประชรมนมัตั้น แตด่เปป็นคน “ทบีนึ่อยผด่ภายนอกนมัตั้นพระเจว้าทรง
พลิพากษา” (ขว้อ 13) การกระทสานมัตั้นทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในทบีนึ่นบีตั้เปป็นเรมืนึ่องตว้องหว้าม-ไมด่เพบียงโดยพระราชบมัญญมัตลิของโมเสส
เทด่านมัตั้น แตด่โดยกฎหมายของโรมดว้วย

“ความเปลมือยเปลด่าของภรรยาบลิดาของเจว้า เจว้าตว้องไมด่เปปิดเผยเลย นมันึ่นคมือความเปลมือยเปลด่าของบลิดา
เจว้า” (ลนต. 18:8) 

“ผผว้ชายคนหนนนึ่งคนใดอยด่าเอาภรรยาบลิดาของเขามาเปป็นภรรยาของตน หรมือเปปิดผว้าของนางผผว้เปป็นของ
บลิดา” (พบญ. 22:30) 

มบีหลายกรณบีทบีนึ่ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบโดยธรรมชาตลิของคนทบีนึ่ยมังไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่อด่อนไหวมากกวด่าและ
กระทสากลิจบนระดมับศบีลธรรมทบีนึ่สผงกวด่าใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบทบีนึ่ถผกเหลร็กรว้อนนาบของผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งทบีนึ่อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อ



หนมัง มบีหนทางเดบียวเทด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็นไปไดว้ทบีนึ่จะอธลิบายสลินึ่งทบีนึ่ไดว้เกลิดขนตั้นในกรณบีนบีตั้-และผมขอเสนอคสาอธลิบายนบีตั้ในฐานะ
เปป็นขว้อเสนอแนะ ไมด่ใชด่ขว้อเทร็จจรลิง: ถว้าคนทบีนึ่มบีความผลิดในการลด่วงประเวณบีไดว้รมับ “ภรรยาของบลิดาของตน” มา
เปป็นภรรยา มมันกร็สมเหตรสมผลทบีนึ่จะสมันนลิษฐานวด่าหญลิงคนนมัตั้นไมด่ใชด่แมด่ของเดร็กหนรด่มคนนมัตั้น แตด่เปป็นแมด่เลบีตั้ยงของเขา
ผมขอเสนอแนะเพลินึ่มเตลิมอบีกวด่าพด่อของชายคนนบีตั้ทบีนึ่มบีความผลิดเรมืนึ่องการลด่วงประเวณบีนด่าจะไดว้แตด่งงานกมับหญลิงคน
หนนนึ่งทบีนึ่อายรนว้อยกวด่าตมัวเองมาก และลผกชายคนนบีตั้ไดว้ทสาใหว้แมด่เลบีตั้ยงของตนหลงรมัก เหร็นไดว้ชมัดวด่าเมมืนึ่อผผว้เปป็นพด่อไดว้คว้น
พบเรมืนึ่องสมัมพมันธร์สวาททบีนึ่ไมด่ถผกตว้องนบีตั้ระหวด่างภรรยาของตนกมับลผกชายของตน เขาจนงหยด่าหญลิงคนนมัตั้นและผผว้เปป็นลผก
จนงรมับนางมาเปป็นภรรยา ไมด่วด่าจะเกลิดอะไรขนตั้น เรมืนึ่องนมัตั้นกร็เปป็นทบีนึ่ทราบดบีในครลิสตจมักรนมัตั้น แตด่ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นไมด่ไดว้ทสา
อะไรเลยเกบีนึ่ยวกมับมมันและเปาโลกร็ทรกขร์ใจเหลมือขนาดเมมืนึ่อเขาไดว้ทราบเรมืนึ่อง เขาใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิอมันชมัดเจนเกบีนึ่ยวกมับ
เรมืนึ่องนบีตั้

ความเฉยเมยตน่อความชบัที่วรผู้ายในครริสตจบักร
เปป็นผลมาจากความแตกแยก

ขว้อ 2: “และพวกทด่านกร็ผยองขนตั้น และไมด่ไดว้โศกเศรว้าแทน เพมืนึ่อคนทบีนึ่ไดว้กระทสากลิจการนบีตั้จะถผกเอาไปเสบีย
จากทด่ามกลางพวกทด่าน”

“และพวกทด่านกร็ผยองขนตั้น และไมด่ไดว้โศกเศรว้าแทน…” ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์อยผด่ในสภาวะฝป่าย
วลิญญาณอมันนด่าเศรว้าอยด่างแทว้จรลิง พวกเขายด่ามใจและเยด่อหยลินึ่ง พวกเขาฉลาดในสายตาของตมัวเอง ทสาตามใจชอบ
และหลงตมัวเอง และปปัจจมัยเหลด่านบีตั้ไดว้นสามาซนนึ่งการอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมังเชด่นนมัตั้นในวลิธบีคลิดของพวกเขาจนเรมืนึ่องฉาวโฉด่นมัตั้น
ในทด่ามกลางพวกเขาไมด่เพบียงสรว้างความเสบียหายมหาศาลในทด่ามกลางพวกคนนอกเทด่านมัตั้น แตด่ยมังสรว้างความเสบีย
หายตด่อทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทมัตั้งหมดเชด่นกมัน! กระนมัตั้นนบีนึ่กร็ไมด่ไดว้รบกวนจลิตใจพวกเขาเลย พวกเขา “ผยองขนตั้น” พวกเขาไมด่
ไดว้เศรว้าโศก ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของพวกเขาดว้านชาและถผกเหลร็กรว้อนนาบและพวกเขาไมด่อาจตระหนมักถนง
ความรว้ายแรงของบาปนบีตั้ทบีนึ่มบีอยผด่ในทด่ามกลางพวกเขา สลินึ่งทบีนึ่ไดว้เกลิดขนตั้นนมัตั้นทสาใหว้พระเจว้าเสบียเกบียรตลิในครลิสตจมักรนมัตั้น

ทบีนึ่ใดทบีนึ่บาปเชด่นนมัตั้นเปป็นทบีนึ่ทราบและไมด่ถผกตมัดสลิน มมันกร็ชมัดแจว้งวด่าพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงถผกเมลินหรมือไมด่กร็
ถผกลมืม เพราะวด่าไมด่มบีผผว้เชมืนึ่อคนใดจะจงใจกลด่าววด่าเขาเปป็นหรว้นสด่วนกมับความชมันึ่วชว้า-และเขาคงเปป็นหรว้นสด่วนแนด่นอน
ถว้าความชมันึ่วรว้ายเปป็นทบีนึ่ทราบและไมด่ถผกตมัดสลินในครลิสตจมักรทบีนึ่พระครลิสตร์ทรงสถลิตอยผด่

จลิตใจแบบชาวเลาดบีเซบียของการพอใจในตมัวเองมบีแพรด่หลายในครลิสตจมักร ณ เวลานมัตั้น: “เพราะเจว้าพผดวด่า
“ขว้าเปป็นคนมมันึ่งมบี และไดว้ทรมัพยร์สมบมัตลิทวบีมากขนตั้น และไมด่ตว้องการสลินึ่งใดเลย” และไมด่ทราบวด่าเจว้าเปป็นคนแรว้นแคว้น
เขร็ญใจ และนด่าสมังเวช และขมัดสน และตาบอด และเปลมือยกายอยผด่” (วว. 3:17) จลิตใจเชด่นนมัตั้นในทบีนึ่ประชรมใดจะสด่ง
ผลเปป็นความชมันึ่วรว้ายและการสผญเสบียฤทธลิธิ์เดชฝป่ายวลิญญาณและคสาพยานอมันสมัมฤทธลิธิ์ผล

“...เพมืนึ่อคนทบีนึ่ไดว้กระทสากลิจการนบีตั้จะถผกเอาไปเสบียจากทด่ามกลางพวกทด่าน” มบีการบอกเปป็นนมัยตรงนบีตั้วด่าถว้า
ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นไดว้ตมัดสลินความชมันึ่วรว้ายนบีตั้อยด่างทบีนึ่พวกเขาควรกระทสา ถว้าพวกเขาไดว้โศกเศรว้าอยด่างทบีนึ่พวกเขาควร
กระทสาและมบีทมัศนคตลิอมันเหมาะสมตด่อบาปนบีตั้ คนทบีนึ่ทสาผลิดนมัตั้นกร็อาจถผกขจมัดออกไปแลว้วโดยการพลิพากษาของ
พระเจว้า-และถว้าไมด่ใชด่โดยการพลิพากษาของพระเจว้า มมันกร็แนด่นอนวด่าพวกเขาเองคงจะขจมัดเขาออกไปจากการ



เปป็นสมาชลิกของพวกเขาแลว้ว แตด่เพราะความหยด่อนยานของพวกเขาในเรมืนึ่องตด่าง ๆ ฝป่ายวลิญญาณ พวกเขาจนงไมด่
ไดว้ทสาอะไรเลยเกบีนึ่ยวกมับสถานการณร์นบีตั้นอกเหนมือจากการทสาใหว้มมันเปป็นหมัวขว้อของการสนทนาตลอดทมัตั้งทบีนึ่ประชรม
นมัตั้นและนด่าจะทมัตั้งชรมชนเลยดว้วย

ขว้อ 3: “ดว้วยวด่าแทว้จรลิงแลว้วขว้าพเจว้า ซนนึ่งไมด่อยผด่ดว้วยในกาย แตด่อยผด่ดว้วยในจลิตวลิญญาณ ไดว้ตมัดสลินแลว้ว ราวกมับ
วด่าขว้าพเจว้าไดว้อยผด่ดว้วย เกบีนึ่ยวกมับคนนมัตั้นทบีนึ่ไดว้กระทสากลิจการนบีตั้”

ในทบีนึ่นบีตั้เราเหร็นความหด่วงใยอมันลนกซนตั้งของเปาโลเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีตั้ เขาไมด่อาจไปอยผด่ดว้วยในรด่างกายไดว้ แตด่เขา
กร็อยผด่ทบีนึ่นมันึ่นในวลิญญาณและไดว้ตมัดสลินเรบียบรว้อยแลว้วในใจของเขาเองวด่าเขาจะทสาอะไรไปแลว้วหากเขาไดว้อยผด่ทบีนึ่นมันึ่นดว้วย
ตมัวเอง แนด่นอนวด่าสถานการณร์นบีตั้คงจะถผกจมัดการไปแลว้วในตอนแรกนมัตั้น ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่รมักคนใดทบีนึ่จงใจปกปปิดและเหร็น
ชอบกมับบาปในทบีนึ่ประชรมของเขากร็ไมด่ไดว้กสาลมังทสาสลินึ่งทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงประสงคร์ใหว้เขากระทสาตามทบีนึ่มบีระบรไวว้
ในพระวจนะของพระเจว้า

มบีหลายกรณบีทบีนึ่บาปซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ทราบกมันกสาลมังถผกปฏลิบมัตลิโดยเหลด่าสมาชลิกของครลิสตจมักร แตด่แทนทบีนึ่จะ
ทสารว้ายความรผว้สนกหรมือทสาใหว้ใครสมักคนไมด่พอใจหรมือทสาใหว้ฝป่ายทบีนึ่ทสาผลิดนมัตั้น-และนด่าจะครอบครมัวและเพมืนึ่อนฝผงของ
เขาดว้วย-ออกไปจากครลิสตจมักร ศลิษยาภลิบาลกลมับปลด่อยใหว้การปฏลิบมัตลินมัตั้นเกลิดขนตั้นตด่อไปเรมืนึ่อย ๆ โดยไมด่ถผกพลิพากษา
บาปในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นจะตว้องถผกจมัดการในทมันทบี-และถว้าคน ๆ นมัตั้นออกไปจากครลิสตจมักร แมว้หากวด่าเหลด่า
สมาชลิกทบีนึ่มบีอลิทธลิพลออกไปกมับเขาดว้วยกร็ตาม ครลิสตจมักรกร็ดบีขนตั้นเยอะ เพราะวด่าดมังทบีนึ่เราจะเรบียนรผว้ในขว้อ 6 ของบทนบีตั้ 
“เชมืตั้อนลิดเดบียวยด่อมทสาใหว้กว้อนทมัตั้งกว้อนฟผขนตั้น!”

เปาโลเปป็นหด่วงมาก ๆ เพราะวด่าลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมัตั้นไดว้ทสาตมัวหยด่อนยานและไมด่แยแสเกบีนึ่ยวกมับ
เรมืนึ่องทบีนึ่รว้ายแรงเชด่นนมัตั้น เขารมักผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในครลิสตจมักรเหลด่านมัตั้นทมัตั้งหมดซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงใชว้เขาใหว้กด่อตมัตั้ง เขา
ชอบทบีนึ่จะชมืนึ่นชมยลินดบีกมับพวกเขา และทบีนึ่จะทราบวด่าพวกเขากสาลมังชมืนึ่นชมยลินดบีอยผด่: “เพราะถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าไมด่อยผด่
กมับพวกทด่านฝป่ายเนมืตั้อหนมัง แตด่ขว้าพเจว้ากร็อยผด่กมับพวกทด่านฝป่ายจลิตวลิญญาณ โดยปปีตลิยลินดบีและเฝฟ้าดผความเปป็นระเบบียบ
ของพวกทด่าน และความมมันึ่นคงแหด่งความเชมืนึ่อของพวกทด่านในพระครลิสตร์” (คส. 2:5)

ขว้อ 4: “ในพระนามของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา เมมืนึ่อพวกทด่านชรมนรมกมัน และจลิต
วลิญญาณของขว้าพเจว้า พรว้อมดว้วยฤทธลิธิ์เดชของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา”

“ในพระนามของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา…” ไมด่ใชด่ในพระนามขององคร์พระผผว้เปป็น
เจว้า และไมด่ใชด่ในพระนามของพระเยซผ แตด่ “ในพระนามของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” เมมืนึ่อ
พระบรตรของพระเจว้าทรงถผกเรบียกชมืนึ่อเชด่นนมัตั้น พระนามนมัตั้นกร็บด่งบอกถนงอรปนลิสมัย ยกตมัวอยด่างเชด่น ยอหร์น 17:6 พผด
ถนงยศศมักดลิธิ์ของพระองคร์, ฮบีบรผ 1:4 พผดถนงอสานาจของพระองคร์, ยอหร์น 17:11 และ 12 พผดถนงสลิทธลิอสานาจของ
พระองคร์ และนบีนึ่กร็เปป็นจรลิงเชด่นกมันในขว้ออว้างอลิงตรงนบีตั้ ในทบีนึ่นบีตั้ “พระเยซผองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” ถผกเชมืนึ่อมโยงกมับทมัตั้งการ
ชรมนรมกมันของวลิสรทธลิชนทมัตั้งหลายในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น และ “การมอบคนเชด่นนมัตั้นไวว้กมับซาตาน” เปาโลกสาลมังสมันึ่งครลิสต
จมักรนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ใหว้เรบียกประชรม-และสด่วนตมัวแลว้วผมคลิดวด่าขว้อเสนอแนะนบีตั้กร็คมือ ใหว้พวกเขาเรบียกประชรมพลิเศษ
เพมืนึ่อจมัดการกมับเรมืนึ่องนบีตั้ในทมันทบี

“...เมมืนึ่อพวกทด่านชรมนรมกมัน และจลิตวลิญญาณของขว้าพเจว้า พรว้อมดว้วยฤทธลิธิ์เดชของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระ



ผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา…” คสากลด่าวนบีตั้บอกเปป็นนมัยวด่าอมัครทผตเปาโล ในความสามารถของเขาในฐานะเปป็นผผว้รมับใชว้ทบีนึ่
ไดว้รมับการเจลิมตมัตั้งของพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ไดว้รมับมอบสลิทธลิอสานาจพลิเศษในเรมืนึ่องดมังกลด่าว แตด่สลินึ่งสสาคมัญทบีนึ่ขาดไมด่
ไดว้หนนนึ่งเดบียวนมัตั้นกร็คมือวด่า มมันตว้องถผกกระทสาโดยอาศมัยทมัตั้งสลิทธลิอสานาจของพระเยซผครลิสตร์เจว้า และโดยฤทธลิธิ์เดชของ
พระองคร์เชด่นกมัน (โปรดสมังเกตวด่าพระคสาขว้อนบีตั้ขนตั้นตว้นวด่า “ในพระนามของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของ
พวกเรา” และลงทว้ายดว้วย “ฤทธลิธิ์เดชของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา”)

เปาโลซนนึ่งเปป็นผผว้กด่อตมัตั้งครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์ ซนนึ่งถผกใชว้การโดยพระเจว้าเพมืนึ่อนสาผผว้คนเหลด่านบีตั้เขว้าสผด่ความรผว้
เกบีนึ่ยวกมับความรอด มบีสลิทธลิอสานาจทบีนึ่จะสด่งคสาประกาศเรด่งดด่วนทบีนึ่วด่าเรมืนึ่องนบีตั้ตว้องถผกจมัดการทมันทบี-แตด่เฉพาะในพระนาม
ของพระเยซผครลิสตร์เจว้าและโดยทางฤทธลิธิ์เดชของพระเยซผครลิสตร์เจว้าเทด่านมัตั้น

ขว้อ 5: “เพมืนึ่อจะมอบคนเชด่นนมัตั้นไวว้ใหว้ซาตานเพมืนึ่อการทสาลายของเนมืตั้อหนมังเสบีย เพมืนึ่อจลิตวลิญญาณจะไดว้รอด
ในวมันของพระเยซผเจว้า” 

คสากลด่าว “เพมืนึ่อจะมอบคนเชด่นนมัตั้นไวว้ใหว้ซาตาน” มบีความหมายแคด่วด่า เอาคนทบีนึ่ทสาผลิดนมัตั้นออกไปจากทบีนึ่
ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้นและใหว้เขาอยผด่ในเขตแดนของโลก คมือในทด่ามกลาง “คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ภายนอก” อมันเปป็นทบีนึ่ซนนึ่ง
สลิทธลิอสานาจของพระเจว้าไมด่ถผกรมับรผว้และเปป็นทบีนึ่ ๆ ซาตานเปป็น “พระของโลกนบีตั้” นบีนึ่ดผเหมมือนจะบอกเปป็นนมัยถนงการ
ทสาใหว้รด่างกายเจร็บปวดแสนสาหมัส ถว้าเนมืตั้อหนมังถผกปรนเปรออยด่างไรว้ยางอาย เนมืตั้อหนมังกร็ตว้องถผกทสาใหว้เจร็บและถผก
ทสาใหว้แตกเปป็นชลิตั้น ๆ ภายใตว้มมือของปรปปักษร์ผผว้นมัตั้น แตด่เพมืนึ่อใหว้เกลิดผลดบีบว้าง- “เพมืนึ่อจลิตวลิญญาณจะไดว้รอด”

ดผเหมมือนจะชมัดเจนวด่าในสมมัยของอมัครทผตเปาโล ชายเหลด่านบีตั้ทบีนึ่ไดว้ถผกแตด่งตมัตั้งเปป็นพลิเศษโดยพระเจว้าใน
ระหวด่างชด่วงเปลบีนึ่ยนผด่านนบีตั้มบีของประทานทบีนึ่พลิเศษจรลิง ๆ แหด่งสลิทธลิอสานาจของอมัครทผต เพมืนึ่อทบีนึ่จะมอบผผว้กระทสาผลิดไวว้
กมับซาตาน (1 ทธ. 4:14) “ในคนเหลด่านมัตั้นมบีฮบีเมเนอมัสและอเลร็กซานเดอรร์ ซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้มอบไวว้แกด่ซาตานแลว้ว 
เพมืนึ่อเขาทมัตั้งสองจะไดว้เรบียนรผว้ทบีนึ่จะไมด่หมลินึ่นประมาท” (1 ทธ. 1:20) 

ผมกลด่าวแลว้วบด่อยครมัตั้งวด่าความปรารถนาอมันดมับหนนนึ่งของซาตานคมือ การทสาใหว้ทรกคนตกนรกเทด่าทบีนึ่มมัน
ทสาไดว้ แตด่ถว้าคน ๆ นมัตั้นบมังเกลิดใหมด่แลว้ว ปรปปักษร์ผผว้นบีตั้กร็คอยหาชด่องตลอดทบีนึ่จะทสาลายคสาพยานของลผกคนนมัตั้นของ
พระเจว้า มมันทสาเชด่นนบีตั้โดยการทดลองผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นใหว้หมันออกไปจากทางทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกตว้องขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า 
และเปปิดรมับสลินึ่งเหลด่านมัตั้นของเนมืตั้อหนมัง มารรว้ายคมือจว้าวแหด่งศลิลปะในการวางบด่วงแรว้วเพมืนึ่อดมักผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย

“ยลินึ่งกวด่านมัตั้นเขาจะตว้องมบีชมืนึ่อเสบียงดบีทด่ามกลางคนทมัตั้งหลายซนนึ่งอยผด่ภายนอก เกรงวด่าเขาจะลว้มลงในการ
ตสาหนลิและกมับดมักของพญามาร” (1 ทธ. 3:7)

“และเพมืนึ่อพวกเขาจะเอาตมัวเองกลมับคมืนออกมาจากกมับดมักของพญามาร ผผว้ซนนึ่งถผกจมับไปเปป็นเชลยโดยมมัน
ตามความประสงคร์ของมมัน” (2 ทธ. 2:26) 

ทบีนึ่ประชรมชาวเมมืองโครลินธร์จะตว้องมอบคนทบีนึ่มบีความผลิดเรมืนึ่องลด่วงประเวณบีนมัตั้นไวว้แกด่ซาตาน “เพมืนึ่อการ
ทสาลายของเนมืตั้อหนมัง” คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้คมือ อว้อเหละธรอส ซนนึ่งหมายความวด่า “ความยด่อยยมับ”-ไมด่ใชด่ความ
พลินาศหรมือการทสาใหว้สลิตั้นสผญไปอยด่างสลิตั้นเชลิง คสา ๆ นบีตั้มบีความหมายวด่า การทสาใหว้ความผาสรกยด่อยยมับ ความยด่อยยมับ
เทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับจรดประสงคร์ ความยด่อยยมับและการทสาลายเชด่นนมัตั้นเปป็นผลงานของซาตานอยด่างแนด่นอน แตด่ใน
กรณบีอยด่างทบีนึ่ถผกอภลิปรายในทบีนึ่นบีตั้ พระเจว้าทรงอนรญาตมมันเพมืนึ่อเปป็นการพลิพากษาลงโทษตด่อผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่ไมด่สมัตยร์ซมืนึ่อคนนมัตั้น



มบีบางคนทบีนึ่สอนวด่าพระคสาขว้อนบีตั้กลด่าวถนงการทสาลายจลิตใจและวลิญญาณ และคน ๆ นมัตั้นจะพลินาศเปป็นนลิตยร์ 
แตด่มมันชมัดเจนมาก ๆ วด่าการทสาลายทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในทบีนึ่นบีตั้ไมด่เกบีนึ่ยวขว้องอะไรเลยกมับชบีวลิตนลิรมันดรร์หรมือกมับสด่วนทบีนึ่เปป็น
ฝป่ายวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้น:

“...เพมืนึ่อจลิตวลิญญาณจะไดว้รอดในวมันของพระเยซผเจว้า” พระเยซผตรมัสแกด่นลิโคเดมมัสวด่า “...สลินึ่งซนนึ่งบมังเกลิดจาก
พระวลิญญาณกร็เปป็นจลิตวลิญญาณ” (ยอหร์น 3:6 วรรคทว้าย) คนทบีนึ่เปป็นเหมมือนชายหนรด่มทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในทบีนึ่นบีตั้ ซนนึ่งมบี
ความผลิดในการรมับภรรยาของบลิดามาเปป็นของตน สามารถถผกมอบไวว้แกด่ซาตานเพมืนึ่อการทสาลายเนมืตั้อหนมัง 
(รด่างกาย) ไดว้ แตด่จลิตใจและวลิญญาณไมด่ไดว้รมับผลกระทบ และในการเปป็นขนตั้นจากตาย คนแบบนมัตั้นจะมบีรด่างกายทบีนึ่ไดว้
รมับสงด่าราศบี เหมมือนกมับทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทรกคนจะไดว้รมับ ซาตานไมด่เคยไดว้รมับอนรญาตใหว้แตะตว้องจลิตวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่
บมังเกลิดใหมด่และถผกลว้างชสาระในพระโลหลิตแลว้วเลย!

“...วมันของพระเยซผเจว้า” คมือชด่วงเวลาทบีนึ่ตามหลมังการรมับขนตั้นไปของครลิสตจมักรทมันทบี ผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนจะ
ปรากฏตมัวทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์เพมืนึ่อรมับบสาเหนร็จสสาหรมับสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่ถผกกระทสาในรด่างกายนบีตั้: “ดมังนมัตั้น 
ทรกคนในพวกเราจนงจะทผลเรมืนึ่องราวของตมัวเองตด่อพระเจว้า” (รม. 14:12) “เพราะวด่าพวกเราทรกคนตว้องปรากฏตมัว
ทบีนึ่หนว้าบมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพมืนึ่อทรกคนจะไดว้รมับตามสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกกระทสาในรด่างกายของตน ตามทบีนึ่
เขาไดว้กระทสาแลว้ว ไมด่วด่าสลินึ่งนมัตั้นจะดบีหรมือเลว” (2 คร. 5:10)

“ถว้าผผว้ใดเหร็นพบีนึ่นว้องของตนกระทสาบาปอยด่างหนนนึ่งอยด่างใดซนนึ่งไมด่นสาไปสผด่ความตาย ผผว้นมัตั้นจงทผลขอ และ
พระองคร์กร็จะประทานชบีวลิตแกด่ผผว้นมัตั้นสสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กระทสาบาปซนนึ่งไมด่ไดว้นสาไปสผด่ความตาย มบีบาปทบีนึ่นสาไปสผด่
ความตาย ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้กลด่าววด่าใหว้เขาอธลิษฐานเพมืนึ่อบาปอยด่างนมัตั้น” (1 ยอหร์น 5:16) 

บาปซนนึ่งนสาไปสผด่ความตายถผกกระทสาโดยผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย (นบีนึ่คมือความตายของรด่างกาย ไมด่ใชด่ของจลิต
วลิญญาณ) บาปทบีนึ่อภมัยใหว้ไมด่ไดว้ถผกกระทสาโดยคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย (มธ. 12:31,32) ผผว้ใดทบีนึ่หมลินึ่นประมาทพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กร็ไมด่มบีวมันไดว้รมับการยกโทษ-ไมด่วด่าในชบีวลิตนบีตั้หรมือในชบีวลิตทบีนึ่จะมานมัตั้น แตด่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่ทสาบาปซนนึ่งนสาไปสผด่
ความตายจะถผกทสาลายฝป่ายรด่างกายและรอดฝป่ายวลิญญาณ แนด่นอนวด่าเขาจะทนทรกขร์กมับการสผญเสบียบสาเหนร็จครมัตั้ง
ใหญด่ แตด่วลิญญาณของเขาจะรมับความรอด “ในวมันของพระเยซผเจว้า” มบีผผว้คนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วซนนึ่งมบีเจตนาดบีทบีนึ่
ปฏลิเสธทบีนึ่จะยอมรมับขว้อเทร็จจรลิงนบีตั้ตามพระคมัมภบีรร์ ถนงกระนมัตั้น มมันกร็ถผกนสาเสนออยด่างชมัดเจนในขว้อพระคสาตอนนบีตั้ของ
เรา-และผผว้ใดทบีนึ่ปฏลิเสธทบีนึ่จะยอมรมับความจรลิงนบีตั้กร็ทสาเชด่นนมัตั้นเพบียงเพราะวด่าเขามบีความคลิดทบีนึ่ไมด่เปปิดรมับและยนดมมันึ่นตด่อ
นลิกายหนนนึ่งหรมือศาสนาหนนนึ่ง แทนทบีนึ่จะเชมืนึ่อฟปังพระวลิญญาณ แยกแยะพระวจนะอยด่างถผกตว้อง และยอมใหว้พระ
วจนะของพระเจว้าตรมัสขณะทบีนึ่มนรษยร์สงบปากสงบคสาเสบีย

ขว้อ 6: “การโอว้อวดของพวกทด่านไมด่ดบี พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่าเชมืตั้อนลิดเดบียวยด่อมทสาใหว้กว้อนทมัตั้งกว้อนฟผ
ขนตั้น”

“การโอว้อวดของพวกทด่านไมด่ดบี” นบีนึ่ชบีตั้ยว้อนกลมับไปยมังขว้อ 2 ทบีนึ่เปาโลเตมือนความจสาชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้น
วด่าพวกเขา “ผยองขนตั้น” พวกเขาไมด่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะโอว้อวด พวกเขาไมด่มบีอะไรทบีนึ่จะโอว้อวดเลย การทบีนึ่ครลิสตจมักรชาว
เมมืองโครลินธร์อยผด่ในสภาวะอยด่างทบีนึ่เปป็นตอนทบีนึ่จดหมายฝากฉบมับนบีตั้ถผกเขบียน ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นควรจะรว้องไหว้ พวกเขา
ควรซบหนว้าลงตด่อพระพมักตรร์พระเจว้า โดยกลมับใจใหมด่ในผว้ากระสอบและขบีตั้เถว้า แทนทบีนึ่จะครอบครองดรจกษมัตรลิยร์ทมัตั้ง



หลาย ปป่าวประกาศสตลิปปัญญาของพวกเขาเองและโอว้อวดในความสามารถของตมัวเอง
“พวกทด่านไมด่ทราบหรมือ…” คสากลด่าวนบีตั้ถผกใชว้ใน 1 โครลินธร์ 3:16 มมันถผกใชว้หว้าครมัตั้งในบททบีนึ่ 6 และสองครมัตั้ง

ในบททบีนึ่ 9 ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านบีตั้ไดว้ปป่าวประกาศสตลิปปัญญาของตมัวเอง แตด่ในการกระทสาพวกเขาแสดงออกถนงความไมด่รผว้
แบบนด่าเกลบียดเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องฝป่ายวลิญญาณตด่าง ๆ และขาดปปัญญาทบีนึ่มาจากพระเจว้าอยด่างสลิตั้นเชลิง

“พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่าเชมืตั้อนลิดเดบียวยด่อมทสาใหว้กว้อนทมัตั้งกว้อนฟผขนตั้น” การเนว้นอยผด่ทบีนึ่คสาวด่า “นลิดเดบียว” 
เชมืตั้อปรลิมาณทบีนึ่เลร็กนว้อยมาก ๆ แผด่กระจายไปทมันึ่วแปฟ้งกว้อนใหญด่มาก ๆ ในทสานองเดบียวกมัน บาปทบีนึ่ดผเหมมือนเลร็กนว้อย
มาก ๆ จะเตลิบโตตด่อไปจนกระทมันึ่งมมันกลายเปป็นบาปทบีนึ่ใหญด่โตมาก ๆ และนมันึ่นคมือสลินึ่งทบีนึ่เกลิดขนตั้นแลว้วในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่
เมมืองโครลินธร์ พวกเขาไดว้ปลด่อยใหว้สลินึ่งเลร็กนว้อยทมัตั้งหลายผด่านเลยไปโดยไมด่ถผกตมัดสลินลงโทษ-สลินึ่งตด่าง ๆ อยด่างความ
รลิษยา ความอลิจฉา การหลงตมัวเอง จลิตใจทบีนึ่ชอบแบด่งพรรคแบด่งพวก-จนกระทมันึ่งตอนนบีตั้เชมืตั้อนมัตั้นไดว้เตลิบโตจนกลาย
เปป็นบาปทางศบีลธรรมอมันนด่าเกลบียดแหด่งการลด่วงประเวณบี

ตอนเขบียนถนงชาวแควว้นกาลาเทบีย เปาโลใชว้คสากลด่าวเดบียวกมัน: “เชมืตั้อขนมเพบียงนลิดหนด่อยยด่อมทสาใหว้แปฟ้ง
ดลิบฟผขนตั้นไดว้ทมัตั้งกว้อน” (กท. 5:9) ในภาคพมันธสมัญญาเดลิม เชมืตั้อถผกกลด่าวถนงหลายครมัตั้ง ในภาคพมันธสมัญญาใหมด่เราถผก
บอกวด่าเชมืตั้อเปป็นสมัญลมักษณร์ของอสานาจแหด่งความชมันึ่วรว้าย: “แลว้วพวกเขากร็เขว้าใจวด่า พระองคร์มลิไดว้สมันึ่งพวกเขาใหว้
ระวมังเชมืตั้อขนมปปัง แตด่ใหว้ระวมังหลมักคสาสอนของพวกฟารลิสบีและของพวกสะดผสบี” (มธ. 16:12) การอว้างอลิงครมัตั้งแรกถนง
เชมืตั้อในพระคมัมภบีรร์ถผกพบในปฐมกาล 19:3 ทบีนึ่โลทนสาขนมปปังไรว้เชมืตั้อมาเสลิรร์ฟใหว้แกด่แขกเหลด่านมัตั้นของเขาซนนึ่งมาจาก
สวรรคร์

ขว้อ 7: “เหตรฉะนมัตั้น จงชสาระเชมืตั้อเกด่าเสบีย เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้เปป็นกว้อนใหมด่ เหมมือนพวกทด่านไรว้เชมืตั้อ เพราะ
วด่าแมว้แตด่พระครลิสตร์ผผว้ทรงเปป็นปปัสกาของพวกเรา ทรงถผกถวายเปป็นเครมืนึ่องบผชาเพมืนึ่อพวกเราแลว้ว”

นบีนึ่เปป็นการอว้างอลิงถนงครมัวเรมือนของพวกยลิวทบีนึ่ถผกบมัญชาใหว้ขจมัดเชมืตั้อทมัตั้งหมดออกไปจากเรมือนในการเตรบียม
ตมัวสสาหรมับเทศกาลปปัสกา (อพย. 12:18-20 และ 13:6,7) การขจมัดเชมืตั้อทมัตั้งหมดออกไปจากบว้านเรมือนของพวกยลิว
เพมืนึ่อเตรบียมพรว้อมสสาหรมับเทศกาลปปัสกาบอกเปป็นนมัยวด่าพวกเขาตมัดขาดอยด่างสลิตั้นเชลิงแลว้วกมับวลิถบีชบีวลิตแบบเดลิมใน
อบียลิปตร์ และวด่าการเขว้าสผด่ชบีวลิตใหมด่ของพวกเขามบีจรดประสงคร์เพมืนึ่อชมืนึ่นชมยลินดบีกมับการรด่วมสามมัคคบีธรรมทบีนึ่พระเจว้า
เพบียงผผว้เดบียวสามารถใหว้ไดว้ ครอบครมัวยลิวใดทบีนึ่ปฏลิเสธทบีนึ่จะเชมืนึ่อฟปังคสาบมัญชานมัตั้นและขจมัดเชมืตั้อทมัตั้งหมดออกไปจากบว้าน
เรมือนกร็ไมด่สามารถชมืนึ่นชมยลินดบีกมับการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระเจว้าซนนึ่งอาจเปป็นของพวกเขาไดว้เมมืนึ่อพวกเขาเชมืนึ่อฟปัง
คสาบมัญชาของพระองคร์

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังพยายามทบีนึ่จะแสดงใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์เหร็นวด่าถว้าพวกเขาปฏลิเสธทบีนึ่จะขจมัด
เชมืตั้อออกไปจากทบีนึ่ประชรมนมัตั้น พวกเขากร็ไมด่อาจคาดหวมังพระพรตด่าง ๆ ของพระเจว้าทบีนึ่จะมบีตด่อการรด่วมสามมัคคบีธรรม
หรมือคสาพยานของครลิสตจมักรทบีนึ่นมันึ่นไดว้ ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ไมด่ไดว้เปป็นทบีนึ่ประชรมไรว้เชมืตั้อ ความชมันึ่วรว้ายมบีอยผด่ทบีนึ่นมันึ่น 
และความชมันึ่วรว้ายนมัตั้นตว้องถผกขจมัดออกไปเสบียหากพวกเขาหวมังวด่าจะไดว้รมับพระพรเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าและชมืนึ่นชม
ยลินดบีกมับการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระเจว้า-พระพรทมัตั้งหลายและการรด่วมสามมัคคบีธรรมทบีนึ่เปป็นของพวกเขาถว้าพวก
เขาจะเพบียงถด่อมใจของตน กลมับใจจากการอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมังของตน และจมัดการกมับคนลด่วงประเวณบีคนนมัตั้นทบีนึ่เปป็น
สมาชลิกคนหนนนึ่งของพวกเขา



“เพราะวด่าแมว้แตด่พระครลิสตร์ผผว้ทรงเปป็นปปัสกาของพวกเรา ทรงถผกถวายเปป็นเครมืนึ่องบผชาเพมืนึ่อพวกเราแลว้ว” 
ภาษากรบีกแบบตรงตมัวอด่านวด่า “เพราะวด่าปปัสกาของพวกเราไดว้ถผกฆด่าบผชาแลว้วเชด่นกมัน นมันึ่นคมือพระครลิสตร์” คสากรบีก
สสาหรมับปปัสกาทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้คมือ ปปัสคา คสาเดบียวกมันกมับทบีนึ่ถผกใชว้ในมมัทธลิว 26:2 เกบีนึ่ยวกมับเทศกาลปปัสกา มมันถผกใชว้บด่อย
ครมัตั้งในขด่าวประเสรลิฐของยอหร์น และในกลิจการ 12:4 และในฮบีบรผ 11:28 เชด่นกมัน ลผกแกะปปัสกาคมือพระครลิสตร์เอง 
และภาษาเดลิมกร็เนว้นทบีนึ่คสาวด่า “พระครลิสตร์” คสากรลิยากรบีกอยผด่ในรผปอดบีต ซนนึ่งบด่งบอกถนงการกระทสาหนนนึ่งทบีนึ่ชมัดเจนซนนึ่ง
ถผกกระทสาไปแลว้ว โดยมบีผลลมัพธร์ตด่าง ๆ ทบีนึ่คงอยผด่ตด่อไป ลผกแกะปปัสกานมัตั้น ซนนึ่งปราศจากตสาหนลิหรมือรลิตั้วรอย “ไดว้ถผกฆด่า
บผชาแลว้ว”

ขว้อ 8: “เหตรฉะนมัตั้นจงใหว้พวกเราถมือเทศกาลเลบีตั้ยงนมัตั้น มลิใชด่ดว้วยเชมืตั้อเกด่า หรมือดว้วยเชมืตั้อแหด่งการคลิดปองรว้าย
และความชมันึ่วชว้า แตด่ดว้วยขนมปปังไรว้เชมืตั้อแหด่งความจรลิงใจและความจรลิง”

“เหตรฉะนมัตั้นจงใหว้พวกเราถมือเทศกาลเลบีตั้ยงนมัตั้น…” เหะออรทมัดโซ ซนนึ่งแปลเปป็น “จงใหว้พวกเราถมือเทศกาล
เลบีตั้ยงนมัตั้น” บด่งบอกถนงการถมือเทศกาลรมืนึ่นเรลิง นบีนึ่เปป็นทบีนึ่เดบียวทบีนึ่คสานบีตั้ถผกพบในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ มมันไมด่ไดว้หมายถนง
การรมับประทานเพมืนึ่อระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และมมันไมด่ไดว้หมายถนงเทศกาลปปัสกา มมันชบีตั้ไปยมัง “ชบีวลิตทบีนึ่ตด่อเนมืนึ่อง
ของผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว”- (รผปกาลคมือปปัจจรบมัน, แบบตด่อเนมืนึ่อง) มมันเปป็นเรมืนึ่องสสาคมัญทบีนึ่จะตว้องตระหนมักวด่านบีนึ่ไมด่ไดว้
หมายถนงแคด่โตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในวมันอาทลิตยร์เทด่านมัตั้น แตด่ทรกวมัน ทมัตั้งเจร็ดวมันนมัตั้นแหด่งเทศกาลเลบีตั้ยงนบีตั้ของพวก
ยลิวรวมทรกวมันของสมัปดาหร์เขว้าไวว้แลว้วและเปป็นตมัวแทนของการพมักอาศมัยชมันึ่วคราวแบบครลิสเตบียนทมัตั้งหมดของเราบน
แผด่นดลินโลกนบีตั้

“...มลิใชด่ดว้วยเชมืตั้อเกด่า หรมือดว้วยเชมืตั้อแหด่งการคลิดปองรว้ายและความชมันึ่วชว้า” คสากลด่าว “เชมืตั้อเกด่า” ถผกทวนซตั้สา
จากขว้อ 7 และเนว้นความสสาคมัญของการชสาระตมัวเราเองใหว้สะอาด การรมักษาตมัวเราเองใหว้พว้นจากความ
เสมืนึ่อมทรามฝป่ายวลิญญาณและศบีลธรรม อาจมบีรผปแบบใหมด่ ๆ ของความชมันึ่วรว้ายนอกเหนมือจากรผปแบบเหลด่านมัตั้นของ
นลิสมัยเกด่า ๆ และการคบหาสมาคมแบบเกด่า ๆ “เชมืตั้อ” ยมังเปป็นสมัญลมักษณร์ของการคลิดปองรว้ายและความชมันึ่วดว้วย

“การคลิดปองรว้าย” หมายถนงความเลว หรมือสลินึ่งใดทบีนึ่ตนึ่สาชว้าและเปป็นภมัย การคลิดปองรว้ายและความชมันึ่วรวม
กมันกร็เปปิดรมับสลินึ่งใดทบีนึ่ไมด่เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยตด่อพระเจว้า สลินึ่งใดทบีนึ่ทสาใหว้วลิญญาณและจลิตใจเปป็นมลทลิน หรมือบมังความคลิด
และความเฉลบียวฉลาดฝป่ายวลิญญาณ และปรากฏวด่าสด่งผลเสบียตด่อหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนและการรมับใชว้ของเราเพมืนึ่อองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้า

“แตด่ดว้วยขนมปปังไรว้เชมืตั้อแหด่งความจรลิงใจและความจรลิง” คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้สสาหรมับ “ความจรลิงใจ” ในทบีนึ่นบีตั้
หมายถนง “ไมด่มบีสลินึ่งแปลกปลอม, บรลิสรทธลิธิ์” มมันถผกใชว้เพมืนึ่อพรรณนาถนงสสารหนนนึ่งทบีนึ่ไมด่ถผกปนเปปฟื้อน ไมด่ถผกผสมดว้วยสลินึ่ง
ใดเลย คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้สสาหรมับ “ความจรลิง” หมายถนง “สลินึ่งซนนึ่งสอดคลว้องกมับความเปป็นจรลิง” ดมังนมัตั้น คสาเตมือน
สตลิในทบีนึ่นบีตั้ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับลมักษณะการดสาเนลินชบีวลิตของเราจนงมบีพมืตั้นฐานอยผด่บนขว้อเทร็จจรลิงสองประการ:

ประการแรก บาปนมัตั้น เชด่นเดบียวกมับเชมืตั้อ จะถด่ายทอดลมักษณะเฉพาะตมัวของมมันไปยมังทรกสลินึ่งทบีนึ่มมันตลิดตด่อ
สมัมพมันธร์ดว้วย ดว้วยเหตรนบีตั้เราจนงตว้องไมด่ยอมใหว้มมันมาตลิดตด่อสมัมพมันธร์กมับชบีวลิตของเรา เราตว้องละเวว้นเสบียจากเชมืตั้อใน
ความหมายฝป่ายวลิญญาณอยด่างสลิตั้นเชลิง

ประการทบีนึ่สอง ทบีนึ่วด่าการถวายบผชาของพระเมษโปดกของพระเจว้า ซนนึ่งปราศจากตสาหนลิหรมือรลิตั้วรอยใด ๆ 



เรบียกรว้องและบมัญชาผผว้เชมืนึ่อใหว้ขจมัดความชมันึ่วรว้ายออกไปเสบียจากชบีวลิตของเขาและไมด่มบีสด่วนกมับสลินึ่งใดทบีนึ่ชมันึ่วรว้ายเลย
คสาสอนทบีนึ่ชมัดเจนจรลิง ๆ แลว้วกร็คมือนบีนึ่: ไมด่วด่าบาปอาจดผเหมมือนเลร็กนว้อยหรมือไมด่สสาคมัญขนาดไหน ถว้ามมันถผก

ปลด่อยใหว้เขว้ามาในชบีวลิตของเรา มมันกร็จะเตลิบโตและเตลิบโตตด่อไปจนกระทมันึ่งมมัน “ทสาใหว้แปฟ้งทมัตั้งกว้อนฟผขนตั้น” ถว้าเรา
บมังเกลิดใหมด่แลว้วและพระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของเรา ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าพระองคร์ทรงชด่วยเราใหว้รอด
แลว้วและทรงกลายเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าแหด่งชบีวลิตของเราแลว้วกร็เรบียกรว้องใหว้เราขจมัดความชมันึ่วรว้ายทมัตั้งปวงออกไป
เสบีย เราไดว้รมับบมัญชาใหว้ละเวว้นเสบียจากสลินึ่งทบีนึ่ดผเหมมือนชมันึ่วทรกอยด่าง และไมด่รด่วมสามมัคคบีธรรมกมับการงานทมัตั้งหลายทบีนึ่ไรว้
ผลแหด่งความมมืด แตด่ใหว้ตสาหนลิการงานเหลด่านมัตั้นดบีกวด่า เราไดว้รมับบมัญชาไมด่ใหว้รมักโลก หรมือสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ในโลก เรา
ไดว้รมับคสาเตมือนสตลิใหว้แสวงหาอาณาจมักรของพระเจว้าและความชอบธรรมของพระองคร์กด่อน ใหว้ถวายรด่างกายของ
เราเปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิต และสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เราทสา เราตว้องทสามมันทมัตั้งหมดเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า! เนมืนึ่องจาก
พระเยซผไดว้ทรงซมืตั้อเราแลว้วดว้วยราคาแสนแพงแหด่งพระโลหลิตของพระองคร์เอง และเนมืนึ่องจากพระองคร์ทรงเปป็นองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าแหด่งชบีวลิตของเรา พระองคร์จนงทรงมบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะบมัญชาเรา เรามบีหนว้าทบีนึ่ตว้องเชมืนึ่อฟปัง-และถว้าเราไมด่ยอม
เชมืนึ่อฟปัง เรากร็จะทนทรกขร์กมับการสผญเสบีย

ขว้อ 9: “ขว้าพเจว้าไดว้เขบียนถนงพวกทด่านในจดหมายฉบมับหนนนึ่งวด่า อยด่าคบกมับบรรดาคนลด่วงประเวณบี”
สลินึ่งทบีนึ่สสาคมัญในพระคสาขว้อนบีตั้คมือ คสากสาชมับใหว้ระวมังการคบหาแบบเปป็นมลิตรกมับพวกคนลด่วงประเวณบีในสด่วน

ของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้น
ขว้อ 10: “แตด่ไมด่ไดว้หมายรวมถนงกมับบรรดาคนลด่วงประเวณบีแหด่งโลกนบีตั้ หรมือกมับพวกคนโลภ หรมือคนฉว้อโกง

ทมัตั้งหลาย หรมือพวกคนไหวว้รผปเคารพ เพราะถว้าเปป็นอยด่างนมัตั้นพวกทด่านจะตว้องออกไปเสบียจากโลกนบีตั้”
“แตด่ไมด่ไดว้หมายรวมถนงกมับบรรดาคนลด่วงประเวณบีแหด่งโลกนบีตั้…” ในคสากลด่าวนบีตั้เปาโลกลด่าวชมัดเจนวด่าพวก

เขาจะตว้องไมด่คบหาสมาคมกมับพวกคนลด่วงประเวณบีไมด่วด่าในกรณบีใด ๆ พวกเขาจะตว้องถอนตมัวออกจากการคบหา
สมาคมกมับคนเชด่นนมัตั้น-ทมัตั้งในทบีนึ่ประชรมและนอกทบีนึ่ประชรม

“โลก” ในทบีนึ่นบีตั้เปป็นตมัวแทนของมนรษยชาตลิ-สมังคมมนรษยร์ซนนึ่งตรงขว้ามกมับผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย ผผว้คนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่
แลว้วเปป็นลผกทมัตั้งหลายของพระเจว้า เปป็นคนแปลกหนว้าและผผว้สมัญจรบนโลกนบีตั้ และโลกนบีตั้ไมด่ใชด่บว้านของเรา กระทมันึ่ง
ตอนนบีตั้เรากร็นมันึ่งดว้วยกมันในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์ ความเปป็นพลเมมืองของเราอยผด่ในสวรรคร์ ความเปป็น
พลเมมืองของคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายอยผด่บนแผด่นดลินโลก ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายอยผด่ในโลก แตด่ไมด่ไดว้เปป็นของโลก คนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้ง
หลายอยผด่ในโลก-และพวกเขาเปป็นของโลก

“...หรมือกมับพวกคนโลภ หรมือคนฉว้อโกงทมัตั้งหลาย หรมือพวกคนไหวว้รผปเคารพ…” ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เมมืองโค
รลินธร์จะตว้องไมด่คบหาสมาคมกมับพวกคนโลภ พวกคนฉว้อโกง และพวกคนนมับถมือรผปเคารพ คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “คน
โลภ” มบีความหมายวด่า “ปรารถนาทบีนึ่จะมบีและถมือครองมากขนตั้นในความหมายอมันชมันึ่วรว้าย” และใชว้กมับคนทมัตั้งหลาย
ทบีนึ่ละโมบผลกสาไรและทบีนึ่จรดมรด่งหมายในชบีวลิตของพวกเขาถผกควบครมโดยความเหร็นแกด่ตมัว คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ปรารถนาทบีนึ่
จะฉวยโอกาสจากผผว้อมืนึ่นเพมืนึ่อทบีนึ่จะนสาผลกสาไรมาสผด่ตมัวเอง

พวกคนฉว้อโกงและคนนมับถมือรผปเคารพถผกกลด่าวถนงมากขนตั้นในบททบีนึ่ 8 และ 10 การนมับถมือรผปเคารพ
ครอบคลรมมากกวด่าการกว้มกราบลงตด่อพระทบีนึ่ทสาดว้วยหลิน เราจะเขว้าสผด่ความหมายทบีนึ่ลนกซนตั้งมากขนตั้นของวลิธบีปฏลิบมัตลินมัตั้น



ภายหลมังในการศนกษาคว้นควว้าของเรา
“...เพราะถว้าเปป็นอยด่างนมัตั้นพวกทด่านจะตว้องออกไปเสบียจากโลกนบีตั้” ขว้อปฏลิบมัตลิทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้ในทบีนึ่นบีตั้เกบีนึ่ยวขว้อง

กมับการรด่วมสามมัคคบีธรรมในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นกมับพวกคนนมับถมือรผปเคารพ พวกคนฉว้อโกง และพวกคนโลภ อยด่างไร
กร็ตาม เพมืนึ่อละเวว้นอยด่างสลิตั้นเชลิงจากการพบปะคนเหลด่านบีตั้ พวกเขากร็ “ตว้องออกไปเสบียจากโลกนบีตั้”-นมันึ่นคมือ พวกเขา
คงจะตว้องเลลิกจากการตลิดตด่อสมัมพมันธร์ทมัตั้งหมดกมับพวกคนไมด่เชมืนึ่อ สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือวด่า มมันไมด่ขมัดตด่อ
การดสาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณหรมือเปป็นภมัยตด่อคสาพยานอมันดบี สสาหรมับครลิสเตบียนทบีนึ่จะตลิดตด่อสมัมพมันธร์กมับพวกคนไมด่เชมืนึ่อ
เทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับธรรกลิจและสมังคม ตราบใดทบีนึ่ยมังธสารงไวว้ซนนึ่งมาตรฐานเหลด่านมัตั้นแหด่งความชอบธรรมและการดสาเนลิน
ชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณแบบอรทลิศตมัว แตด่มมันเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่ผลิดในการนสาคนเหลด่านบีตั้เขว้ามาในทบีนึ่ประชรม หรมือปลด่อยใหว้พวกเขา
อยผด่ตด่อไปในทบีนึ่ประชรมทมัตั้ง ๆ ทบีนึ่รผว้

ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายตว้องจสาใจปะปนอยผด่กมับสมังคม ถว้าเรามบีสด่วนรด่วมในกลิจการตด่าง ๆ ของชรมชน-ซนนึ่งมบีหลาย
กลิจการทบีนึ่มบีเกบียรตลิแมว้ไมด่เปป็นแบบครลิสเตบียน-เรากร็จะคบหาสมาคมกมับพวกคนไมด่เชมืนึ่อ เราไมด่สามารถตมัดขาดตมัวเรา
เองจากการคบหาสมาคมเชด่นนมัตั้นไดว้ แตด่แนด่นอนวด่าเราตว้องไมด่รมับพวกคนไมด่เชมืนึ่อเขว้ามาในครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นและ
รด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพวกเขาในแบบสด่วนตมัวหากเราทราบวด่าพวกเขาเปป็นคนลด่วงประเวณบี คนโลภ คนฉว้อโกง 
หรมือคนนมับถมือรผปเคารพ เชมืตั้อนมัตั้นตว้องถผกชสาระออกไปจากทบีนึ่ประชรมนมัตั้น

ขว้อ 11: “แตด่บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้าไดว้เขบียนถนงพวกทด่านวด่าอยด่าคบหาสมาคม ถว้าผผว้ใดทบีนึ่ถผกเรบียกวด่าเปป็นพบีนึ่นว้องแลว้ว 
เปป็นคนลด่วงประเวณบี หรมือคนโลภ หรมือคนไหวว้รผปเคารพ หรมือคนปากรว้าย หรมือคนขบีตั้เมา หรมือคนฉว้อโกง กมับคน
เชด่นนบีตั้ไมด่กลินดว้วยกมันเลย”

“แตด่บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้าไดว้เขบียนถนงพวกทด่าน” เรามบีคสากลด่าวเดบียวกมันในขว้อ 9 เปาโลอาจกสาลมังหมายถนง
จดหมายฉบมับกด่อนหนว้า หรมือเปป็นไปไดว้วด่าเขากสาลมังหมายถนงคสากลด่าวเหลด่านมัตั้นในบทกด่อน ๆ ของจดหมายฉบมับนบีตั้

“...อยด่าคบหาสมาคม…” ไมด่มบีใครตว้องเขว้าใจผลิดคสาสมันึ่งของเปาโลในทบีนึ่นบีตั้ สลินึ่งทบีนึ่เขากสาลมังกลด่าวจรลิง ๆ แลว้ว
คมือนบีนึ่: “ผผว้ใดทบีนึ่ประกาศตมัววด่าเปป็นผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งแตด่ไมด่ออกผลของพระวลิญญาณ โดยลมักษณะเฉพาะตมัวอมันชมันึ่วชว้าแหด่ง
ชบีวลิตของเขากร็ทสาใหว้เขาขาดครณสมบมัตลิในฐานะเปป็นพบีนึ่นว้องครลิสเตบียนคนหนนนึ่ง”

“...ถว้าผผว้ใดทบีนึ่ถผกเรบียกวด่าเปป็นพบีนึ่นว้องแลว้ว เปป็นคนลด่วงประเวณบี หรมือคนโลภ หรมือคนไหวว้รผปเคารพ หรมือคน
ปากรว้าย หรมือคนขบีตั้เมา หรมือคนฉว้อโกง…” โปรดสมังเกตวด่าเปาโลเพลินึ่มคนอบีกสองพวกเขว้ากมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้
ในขว้อ 10-คนปากรว้ายและคนขบีตั้เมา คนปากรว้าย คมือคนทบีนึ่ใชว้คสาพผดรรนแรงและหยาบคายตด่อผผว้อมืนึ่นจนตลิดเปป็นนลิสมัย ผผว้
เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะตว้องไมด่คบหาสมาคมกมับคนแบบนมัตั้นเลย นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันเกบีนึ่ยวกมับพวกคนขบีตั้เมา

“กมับคนเชด่นนบีตั้ไมด่กลินดว้วยกมันเลย” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังเนว้นคสาเตมือนสตลิทบีนึ่ใหว้ไวว้ในขว้อพระคสากด่อนหนว้า เปาโล
ไมด่ไดว้กสาลมังหมายถนงการรมับประทานเพมืนึ่อระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ครลิสเตบียนชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นจะตว้องไมด่
ชวนคนเหลด่านบีตั้เขว้ามาในบว้านเรมือนของตนเพมืนึ่อรด่วมสามมัคคบีธรรมรอบโตจ๊ะอาหาร และพวกเขาตว้องไมด่ตอบรมับคสา
เชลิญเพมืนึ่อรด่วมสมังสรรคร์จากคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ประพฤตลิตมัวในลมักษณะนมัตั้นดว้วย การรด่วมสามมัคคบีธรรมเชด่นนมัตั้นจะเปป็นการ
ยอมรมับการประกาศตมัวเฉย ๆ-การเหร็นชอบกมับชบีวลิตทบีนึ่ชมันึ่วรว้าย-และจะทสาใหว้ผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นถผกมองวด่าเปป็นพวก
เดบียวกมัน



ถว้าคนทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณไปเยบีนึ่ยมคนนมับถมือรผปเคารพโดยมบีจรดประสงคร์ทบีนึ่เฉพาะเจาะจงหนนนึ่งเดบียว
ในการเปป็นพยานแกด่เขา นมันึ่นกร็คงแตกตด่างจากการเชลิญคน ๆ นมัตั้นมารด่วมรมับประทานมมืตั้อเยร็นในบว้านหรมือเพมืนึ่อการ
เยบีนึ่ยมเยบียนเพมืนึ่อสมังสรรคร์ การพยายามทบีนึ่จะชนะคนแบบนมัตั้นมาถนงพระเยซผโดยการเปป็นพยานแกด่พวกเขาไมด่ใชด่
ประเดร็นทบีนึ่ถผกพลิจารณาตรงนบีตั้ แตด่เปป็นเพบียงการรด่วมสามมัคคบีธรรมเพมืนึ่อสมังสรรคร์ ไมด่วด่าจะในบว้านเรมือนหรมือในทบีนึ่
ประชรม แนด่นอนวด่าครลิสเตบียนทมัตั้งหลายควรทสาสลินึ่งใดกร็ตามและทรกสลินึ่งอยด่างมบีเกบียรตลิเทด่าทบีนึ่จะทสาไดว้ในความพยายาม
ทบีนึ่จะชนะแมว้แตด่คนชมันึ่วทบีนึ่สรดมาถนงพระเยซผ เปาโลกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้ากลายเปป็นเหมมือนคนทรกประเภท เพมืนึ่อขว้าพเจว้า
จะไดว้ชนะบางคน” เขาไมด่ไดว้หมายความวด่าเขาออมชอมโดยมบีสด่วนรด่วมในทางชมันึ่วรว้ายทมัตั้งหลายของพวกเขา แตด่วด่า
เขาเตร็มใจทบีนึ่จะยอมเสบียสละสลินึ่งใดกร็ตามเพมืนึ่อชบีตั้นสาผผว้คนมาถนงพระครลิสตร์ 

ในการจมัดประชรมของผมเพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐ ผมไดว้เสนอแนะบด่อยครมัตั้งใหว้ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายชวนผผว้คน
และเพมืนึ่อนบว้านทบีนึ่ยมังไมด่ไดว้รมับความรอดของพวกเขามาทบีนึ่บว้านเพมืนึ่อรมับประทานมมืตั้อเยร็น พรว้อมกมับความเขว้าใจทบีนึ่วด่า
พวกเขาทรกคนจะเขว้ารด่วมการประชรมเพมืนึ่อฟปังขด่าวประเสรลิฐเยร็นวมันนมัตั้น และมบีหลายครมัตั้งทบีนึ่การทสาเชด่นนบีตั้สด่งผลเปป็นคน
ไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไดว้รมับความรอด แนด่นอนวด่านบีนึ่ไมด่ไดว้ขมัดตด่อวลิธบีคลิดฝป่ายวลิญญาณหรมือการดสาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ แตด่
การรด่วมสมังสรรคร์กมับคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเพบียงเพราะเหร็นแกด่การตลิดตด่อสมัมพมันธร์เพมืนึ่อสมังสรรคร์กร็เปป็นคสาพยานทบีนึ่แยด่

ขว้อ 12: “ดว้วยวด่าขว้าพเจว้ามบีหนว้าทบีนึ่อะไรทบีนึ่จะตมัดสลินคนทมัตั้งหลายทบีนึ่อยผด่ภายนอกเชด่นกมันเลด่า พวกทด่านตมัดสลิน
คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ภายในมลิใชด่หรมือ”

สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังถามกร็คมือ “ขว้าพเจว้าเกบีนึ่ยวขว้องอะไรกมับการตมัดสลินคนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นคนไมด่เชมืนึ่อ คนทบีนึ่ไมด่ไดว้
ถผกสรว้างใหมด่เลด่า?” ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีตั้ โปรดอด่านมาระโก 4:11, โคโลสบี 4:5, 1 เธสะโลนลิกา 4:12 และ 1 
ทลิโมธบี 3:7

โดยทางคสากลด่าวนบีตั้เปาโลกลด่าวชมัดเจนแกด่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์วด่าเขาไมด่ไดว้หมายความวด่าใหว้พวก
เขาหลบีกเลบีนึ่ยงพวกคนไมด่เชมืนึ่อจนถนงขนาดทบีนึ่วด่าพวกเขาปฏลิเสธทบีนึ่จะอยผด่รด่วมกมับคนเหลด่านมัตั้น เพราะวด่ามมันคงเปป็นไปไมด่
ไดว้อยด่างสลิตั้นเชลิงทบีนึ่จะอาศมัยอยผด่ในโลกนบีตั้และไมด่ตลิดตด่อสมัมพมันธร์กมับพวกคนทบีนึ่ยมังไมด่รมับความรอด-ในบางกรณบีคมือคนทบีนึ่
ตนึ่สาชว้าทบีนึ่สรดในพวกเขา แตด่เราไมด่จสาเปป็นตว้องรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพวกเขาในงานสมังสรรคร์ตด่าง ๆ ของพวกเขาหรมือมบี
สด่วนในกลิจกรรมตด่าง ๆ ของพวกเขา ในบว้านหรมือทบีนึ่อมืนึ่น ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายควรคบหาสมาคมกมับพวกคนไมด่เชมืนึ่อ
เฉพาะตราบใดทบีนึ่พวกเขากสาลมังพยายามทบีนึ่จะชบีตั้นสาคนเหลด่านมัตั้นใหว้มาถนงพระเยซผและผด่านทางชบีวลิตอมันบรลิสรทธลิธิ์ มบี
อลิทธลิพลตด่อคนเหลด่านมัตั้นใหว้กลายเปป็นผผว้เชมืนึ่อ

“พวกทด่านตมัดสลินคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ภายในมลิใชด่หรมือ” นบีนึ่พผดถนงผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย-ลผกทมัตั้งหลายของพระเจว้า-ซนนึ่ง
แตกตด่างและแยกขาดจากโลก ทบีนึ่ประชรมตว้องรมับผลิดชอบตด่อคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มมันรมับเขว้ามา และถว้าการรด่วมสามมัคคบี
ธรรมตว้องถผกถอนออกเสบียจากสมาชลิกคนหนนนึ่งของมมัน ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นกร็รมับผลิดชอบตด่อการลงมมือปฏลิบมัตลิและการตมัด
คน ๆ นมัตั้นออกจากการรด่วมสามมัคคบีธรรม เปาโลแคด่กสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นหนว้าทบีนึ่รมับผลิดชอบของผผว้เชมืนึ่อในกรณบีเชด่นนมัตั้น

ขว้อ 13: “แตด่คนทมัตั้งหลายทบีนึ่อยผด่ภายนอกนมัตั้นพระเจว้าทรงพลิพากษา เหตรฉะนมัตั้นจงกสาจมัดคนชมันึ่วรว้ายนมัตั้นออก
เสบียจากทด่ามกลางพวกทด่านเถลิด”

คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ภายนอก (พวกคนไมด่เชมืนึ่อ) ไมด่อยผด่ภายใตว้เขตปกครองของการตมัดสลินของครลิสตจมักร 



พระเจว้าจะทรงจมัดการกมับพวกเขาในเวลาอมันเหมาะสม ทบีนึ่ประชรมตว้องรมับผลิดชอบตด่อเฉพาะความประพฤตลิของคน
เหลด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็นสมาชลิกของทบีนึ่ประชรมนมัตั้น ถว้าสมาชลิกคนหนนนึ่งดสาเนลินชบีวลิตในแบบทบีนึ่นสาความเสมืนึ่อมเสบียมาสผด่พระนาม
ของพระเยซผและขด่าวประเสรลิฐ ทมัตั้งทบีนึ่ประชรมนมัตั้นกร็จะไดว้รมับผลกระทบ และถว้ามบีคนแบบนมัตั้นอยผด่ในครลิสตจมักร (เชด่น
ชายหนรด่มคนนมัตั้นทบีนึ่มบีความผลิดในเรมืนึ่องการลด่วงประเวณบี) มมันกร็เปป็นความรมับผลิดชอบอมันหนมักอนตั้งของทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่จะ
จมัดการกมับคน ๆ นมัตั้น และถว้าพวกเขาไมด่ปฏลิบมัตลิตามหนว้าทบีนึ่ของตน พระเจว้ากร็จะทรงถมือวด่าพวกเขาตว้องใหว้การ
สสาหรมับขว้อเทร็จจรลิงนมัตั้น

พระเจว้าทรงพลิพากษาคนไมด่เชมืนึ่อ เราทราบวด่า “ผผว้ใดหวด่านสลินึ่งใด เขากร็จะเกร็บเกบีนึ่ยวสลินึ่งนมัตั้น” เราทราบวด่า 
“คด่าจว้างของบาปคมือความตาย” (คด่าจว้างสรดทว้ายและสมบผรณร์ของบาปคมือความตายนลิรมันดรร์) นบีนึ่ถผกชบีตั้ใหว้เหร็นอยด่าง
ชมัดเจนในบมันทนกเรมืนึ่องการพลิพากษาทบีนึ่พระทบีนึ่นมันึ่งใหญด่สบีขาวเมมืนึ่อคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะถผกพลิพากษา ตามทบีนึ่บมันทนกไวว้ใน
วลิวรณร์ 20 

“เหตรฉะนมัตั้นจงกสาจมัดคนชมันึ่วรว้ายนมัตั้นออกเสบียจากทด่ามกลางพวกทด่านเถลิด” คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “คนชมันึ่ว
รว้าย” คมือ พอเนรอส มมันไมด่เพบียงสมืนึ่อถนงคนทบีนึ่มบีอรปนลิสมัยแยด่เทด่านมัตั้น แตด่วด่าเขากสาลมังมบีอลิทธลิพลทบีนึ่ไมด่ดบีตด่อคนอมืนึ่น ๆ เชด่น
กมัน กรณบีทบีนึ่ถผกพผดถนงในทบีนึ่นบีตั้เปป็นกรณบีทบีนึ่นด่าเศรว้า เพราะวด่าชายหนรด่มผผว้นมัตั้นทบีนึ่มบีความผลิดในการลด่วงประเวณบีไมด่เพบียง
กสาลมังทสาลายคสาพยานของตมัวเขาเองเทด่านมัตั้น-เขากสาลมังทสาลายคสาพยานของทมัตั้งทบีนึ่ประชรมนมัตั้นดว้วยเทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับ 
“คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ภายนอก” สรดทว้ายแลว้วคนเหลด่านมัตั้นจะหมดความนมับถมือตด่อครลิสตจมักรหากคนลด่วงประเวณบีคนนบีตั้
ถผกยอมใหว้รด่วมสามมัคคบีธรรมตด่อไปขณะทบีนึ่เขายมังใชว้ชบีวลิตอยผด่ในบาปทบีนึ่นด่าชมัง

ขว้อความทบีนึ่ยกมานบีตั้มาจากพระราชบมัญญมัตลิ 17:7 ซนนึ่งบมัญชาใหว้ลงโทษถนงตายแกด่คนทบีนึ่นมับถมือรผปเคารพและ
ไมด่เชมืนึ่อฟปังบลิดามารดา: “บรรดาผผว้ทบีนึ่เปป็นพยานจะตว้องลงมมือกด่อนในการประหารชบีวลิตของเขา และภายหลมังคนทมัตั้ง
ปวงจนงรด่วมมมือดว้วยกมัน ดมังนมัตั้นทด่านจนงจะกสาจมัดความชมันึ่วรว้ายเสบียจากทด่ามกลางพวกทด่าน” ในพระราชบมัญญมัตลิ 
21:21 เราอด่านวด่า “และบรรดาผผว้ชายในนครของเขาจะเอาหลินขวว้างเขาใหว้ตาย ดมังนมัตั้นทด่านจะไดว้กสาจมัดความชมันึ่ว
รว้ายเสบียจากทด่ามกลางทด่านทมัตั้งหลาย และคนอลิสราเอลทมัตั้งปวงจะไดว้ยลินและเกรงกลมัว” ในครลิสตจมักรทว้องถลินึ่น ผผว้เชมืนึ่อ
ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วคนหนนนึ่งไมด่เพบียงเปป็นสมาชลิกของทบีนึ่ประชรมนมัตั้น-เขายมังเปป็นอวมัยวะหนนนึ่งแหด่งพระกายของพระครลิสตร์
เชด่นกมัน และการรด่วมสามมัคคบีธรรมของเขากมับประชากรของพระเจว้ากร็ขนตั้นอยผด่กมับการรด่วมสามมัคคบีธรรมของเขากมับ
พระเจว้า คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ภายนอกครลิสตจมักร-เหลด่าคนไมด่เชมืนึ่อ คนทบีนึ่ยมังไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่-ถผกกลด่าวถนงทมันึ่วพระ
คมัมภบีรร์ทมัตั้งเลด่มวด่าตายไปแลว้วฝป่ายวลิญญาณ ดมังนมัตั้นผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่ถผกขมับออกจากการรด่วมสามมัคคบีธรรมโดยอาศมัยการลงวลินมัย
ตามพระคมัมภบีรร์จนงถผกใหว้อยผด่ในกลรด่มของผผว้ทบีนึ่ตายแลว้วฝป่ายวลิญญาณ-จนกวด่าเขากลมับใจใหมด่หรมือจนกวด่าองคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าทรงขจมัดเขาออกไปผด่านทางความตายฝป่ายรด่างกาย

ในสมมัยทบีนึ่ชนชาตลิอลิสราเอลอยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิ คน ๆ หนนนึ่งไมด่อาจถผกประหารชบีวลิตไดว้ยกเวว้นมบีคสาพยาน
ของพยานสองหรมือสามปาก: “ผผว้ทบีนึ่สมควรจะถผกประหารชบีวลิตนมัตั้น ใหว้มบีพยานสองหรมือสามปาก แลว้วจนงใหว้ประหาร
ชบีวลิต แตด่อยด่าประหารชบีวลิตของผผว้ใดดว้วยพยานปากเดบียว” (พบญ. 17:6)

นบีนึ่บด่งบอกวด่าในกรณบีเชด่นนมัตั้น คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่รมับผลิดชอบในการตบีสอนคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่มบีความผลิดเรมืนึ่องบาปจนง
ตว้องระมมัดระวมังสรดขบีด คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีสลิทธลิอสานาจในทบีนึ่ประชรม-ศลิษยาภลิบาล, พวกผผว้ชด่วย-ตว้องระมมัดระวมังในการลง



วลินมัยเพราะวด่าผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นทบีนึ่ไดว้หลงผลิดและนสาความเสมืนึ่อมเสบียมาสผด่ครลิสตจมักรยมังเปป็นผผว้เชมืนึ่อเหมมือนเดลิม เขายมังเปป็นลผก
คนหนนนึ่งของพระเจว้า อวมัยวะหนนนึ่งแหด่งพระกายของพระครลิสตร์ การลงวลินมัยจนงควรถผกปฏลิบมัตลิโดยมบีจรดประสงคร์หนนนึ่ง
เดบียวเทด่านมัตั้น: เพมืนึ่อทบีนึ่ผผว้ทบีนึ่หลงผลิดนมัตั้นจะกลมับคมืนสผด่การรด่วมสามมัคคบีธรรม-ไมด่ใชด่เพมืนึ่อทสาลายเขา!

ความรมับผลิดชอบใหญด่หลวงตกอยผด่บนบด่าของศลิษยาภลิบาล ถว้าเขาเหร็นชอบกมับความชมันึ่วรว้ายในครลิสตจมักร 
เขากร็จะทนทรกขร์และเหตรแหด่งพระครลิสตร์กร็จะทนทรกขร์ แตด่ถว้าเขาปฏลิบมัตลิไมด่ดบีตด่อผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่ง-ไมด่วด่าจะดว้วยเหตรผล
อมันเหร็นแกด่ตมัวหรมือดว้วยจลิตใจทบีนึ่ “คลิดแกว้เผร็ด”-ผผว้รมับใชว้คนนมัตั้นกร็จะทนทรกขร์เองเพราะการกระทสาอมันนด่าเกลบียดและไมด่
เปป็นแบบครลิสเตบียนของเขา ศลิษยาภลิบาลไมด่ควรปลด่อยใหว้บาปคงอยผด่ตด่อไปในทบีนึ่ประชรมทมัตั้จุ่ง ๆ ทบีนึ่รผว้เดร็ดขาด

ความชมันึ่วรว้ายทบีนึ่ถผกตรวจจมับในทบีนึ่ประชรมควรทสาใหว้เกลิดความรผว้สนกอมับอายสรดขบีดตด่อพระพมักตรร์พระเจว้า ใน
สด่วนของศลิษยาภลิบาลและทมัตั้งครลิสตจมักรนมัตั้น สมาชลิกทรกคนควรแสวงหาพระพมักตรร์พระเจว้าและทราบนตั้สาพระทมัย
ของพระองคร์เกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนมัตั้น เรามบีคสาเตมือนอมันจรลิงจมังวด่า “เชมืตั้อเพบียงนลิดเดบียวทสาใหว้แปฟ้งทมัตั้งกว้อนฟผขนตั้น” และเมมืนึ่อ
ความชมันึ่วรว้ายเปป็นทบีนึ่ทราบในทบีนึ่ประชรม มมันกร็สสาคมัญอยด่างยลินึ่งทบีนึ่ตว้องมบีการลงมมือแกว้ไขในทมันทบี

เปาโลหด่วงใยครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์มาก ๆ คนเหลด่านบีตั้เปป็นลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมัตั้นและเขารมักคน
เหลด่านบีตั้ยลินึ่งนมัก แตด่เขาไมด่อาจปลด่อยใหว้บาปอมันนด่าเกลบียดนบีตั้ทบีนึ่อยผด่ในครลิสตจมักรคงอยผด่ตด่อไปไดว้ เขาเขบียนมาในความรมัก-
แตด่ในความเขว้มงวดเชด่นกมัน โดยเรบียกรว้องใหว้กระทสาบางสลินึ่งทมันทบี แมว้ในยามทบีนึ่เขาไมด่อยผด่ดว้วย เพมืนึ่อหยรดยมัตั้งสลินึ่งทบีนึ่เลว
รว้ายนบีตั้ทบีนึ่กสาลมังเกลิดขนตั้นอยผด่ในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น

บทททที่ 6
6:1 มบีคนใดในพวกทด่านทบีนึ่เปป็นความกมับอบีกคนหนนนึ่ง กลว้าทบีนึ่จะไปวด่าความกมันตด่อหนว้าคนอธรรม และไมด่ใชด่ตด่อหนว้า
บรรดาวลิสรทธลิชนหรมือ



6:2 พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า บรรดาวลิสรทธลิชนจะพลิพากษาโลก และถว้าโลกจะถผกพลิพากษาโดยพวกทด่าน พวก
ทด่านไมด่สมควรจะพลิพากษาความเรมืนึ่องเลร็กนว้อยทบีนึ่สรดหรมือ
6:3 พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า พวกเราจะพลิพากษาพวกทผตสวรรคร์ สลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับชบีวลิตนบีตั้จะมากยลินึ่งกวด่า
สมักเทด่าไร
6:4 ดมังนมัตั้น ถว้าพวกทด่านเปป็นความกมันเรมืนึ่องสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับชบีวลิตนบีตั้ จงตมัตั้งคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกนมับถมือนว้อยทบีนึ่สรด
ในครลิสตจมักรใหว้ตมัดสลินเถลิด
6:5 ขว้าพเจว้ากลด่าวดมังนบีตั้กร็เพมืนึ่อใหว้พวกทด่านละอายใจ จรลิงหรมือทบีนึ่วด่าไมด่มบีคนมบีปปัญญาในทด่ามกลางพวกทด่านเลย ไมด่
เลยหรมือ ไมด่มบีใครทบีนึ่จะสามารถชสาระความระหวด่างพบีนึ่นว้องของตนไดว้เลยหรมือ
6:6 แตด่พบีนึ่นว้องตว้องไปวด่าความกมันกมับพบีนึ่นว้อง และทสาอยด่างนมัตั้นตด่อหนว้าบรรดาคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ
6:7 เหตรฉะนมัตั้นบมัดนบีตั้ จนงมบีความผลิดพลาดในทด่ามกลางพวกทด่านจรลิง ๆ เพราะวด่าพวกทด่านไปเปป็นความกมันตด่อกมัน
และกมัน ทสาไมพวกทด่านจนงไมด่ทนตด่อการรว้ายเสบียดบีกวด่าเลด่า ทสาไมพวกทด่านจนงไมด่ยอมใหว้ตนเองถผกโกงเสบียดบีกวด่าเลด่า
6:8 ไมด่ใชด่เลย พวกทด่านทสารว้ายกมัน และโกงกมัน และทสาตด่อพวกพบีนึ่นว้องของทด่านทมัตั้งหลายเอง
6:9 พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า คนอธรรมจะไมด่ไดว้รมับอาณาจมักรของพระเจว้าเปป็นมรดก อยด่าถผกหลอกลวงเลย ทมัตั้ง
บรรดาคนลด่วงประเวณบี หรมือพวกคนไหวว้รผปเคารพ หรมือคนเลด่นชผว้ทมัตั้งหลาย หรมือคนนลิสมัยเหมมือนผผว้หญลิง หรมือพวก
คนรมักรด่วมเพศ
6:10 หรมือบรรดาคนขโมย หรมือพวกคนโลภ หรมือคนขบีตั้เมาทมัตั้งหลาย หรมือพวกคนปากรว้าย หรมือเหลด่าคนฉว้อโกง 
จะไมด่รมับอาณาจมักรของพระเจว้าเปป็นมรดก
6:11 และบางคนในพวกทด่านเคยเปป็นคนเชด่นนมัตั้น แตด่พวกทด่านถผกชสาระลว้างแลว้ว แตด่พวกทด่านถผกแยกตมัตั้งไวว้แลว้ว 
แตด่พวกทด่านถผกนมับวด่าชอบธรรมแลว้วในพระนามของพระเยซผเจว้า และโดยพระวลิญญาณของพระเจว้าของพวกเรา
6:12 สลินึ่งสารพมัดกร็ถผกตว้องตามพระราชบมัญญมัตลิสสาหรมับขว้าพเจว้า แตด่ไมด่ใชด่ทรกสลินึ่งเปป็นประโยชนร์ สลินึ่งสารพมัดกร็ถผกตว้อง
ตามพระราชบมัญญมัตลิสสาหรมับขว้าพเจว้า แตด่ขว้าพเจว้าไมด่ยอมอยผด่ใตว้อสานาจของสลินึ่งใดเลย
6:13 อาหารทมัตั้งหลายมบีไวว้สสาหรมับทว้อง และทว้องกร็สสาหรมับอาหารทมัตั้งหลาย แตด่พระเจว้าจะทรงทสาลายทมัตั้งทว้องและ
อาหารทมัตั้งหลายนมัตั้น บมัดนบีตั้รด่างกายนมัตั้นไมด่ไดว้มบีไวว้สสาหรมับการลด่วงประเวณบี แตด่สสาหรมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าสสาหรมับรด่างกาย
6:14 และพระเจว้าไดว้ทรงชรบองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าใหว้เปป็นขนตั้นมาใหมด่ และจะทรงชรบพวกเราใหว้เปป็นขนตั้นมาใหมด่โดย
ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์เองดว้วย
6:15 พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า รด่างกายทมัตั้งหลายของพวกทด่านเปป็นอวมัยวะทมัตั้งหลายของพระครลิสตร์ ดมังนมัตั้นขว้าพเจว้า
จะเอาอวมัยวะทมัตั้งหลายของพระครลิสตร์ และทสาอวมัยวะเหลด่านมัตั้นใหว้เปป็นอวมัยวะทมัตั้งหลายของหญลิงโสเภณบีไดว้หรมือ ขอ
พระเจว้าอยด่ายอมใหว้เปป็นเชด่นนมัตั้นเลย
6:16 อะไรกมัน พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า คนซนนึ่งผผกพมันกมับหญลิงโสเภณบีกร็เปป็นกายอมันเดบียวกมัน เพราะพระองคร์ตรมัส
วด่า ‘เขาทมัตั้งสองจะเปป็นเนมืตั้ออมันเดบียวกมัน’
6:17 แตด่คนทบีนึ่ผผกพมันกมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า กร็เปป็นจลิตวลิญญาณอมันเดบียวกมัน



6:18 จงหนบีเสบียจากการลด่วงประเวณบี บาปทรกอยด่างทบีนึ่มนรษยร์กระทสานมัตั้นกร็อยผด่ภายนอกรด่างกาย แตด่คนทบีนึ่ลด่วง
ประเวณบีกร็ทสาบาปตด่อรด่างกายของตมัวเขาเอง
6:19 อะไรกมัน พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า รด่างกายของพวกทด่านเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ ซนนึ่งสถลิตอยผด่ใน
พวกทด่าน ซนนึ่งพวกทด่านไดว้รมับจากพระเจว้า และพวกทด่านไมด่ใชด่เจว้าของตมัวพวกทด่านเอง
6:20 เพราะวด่าพวกทด่านถผกซมืตั้อไวว้แลว้วตามราคา เหตรฉะนมัตั้นจงถวายสงด่าราศบีแดด่พระเจว้าในรด่างกายของพวกทด่าน 
และในจลิตวลิญญาณของพวกทด่าน ซนนึ่งเปป็นของพระเจว้า

ผทูผู้เชมืที่อทบันั้งหลายไมน่ควรฟฟ้องรผู้องกบันและกบัน
คราวนบีตั้เปาโลพผดถนงความชมันึ่วรว้ายทบีนึ่สามในครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์-ความชมันึ่วรว้ายของผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่

บมังเกลิดใหมด่แลว้วทบีนึ่ฟฟ้องรว้องกมันและกมันตด่อหนว้าศาลของพวกคนตด่างชาตลิอมันประกอบดว้วยคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย การ
ฟฟ้องรว้องตด่อศาลไดว้มบีอยผด่แลว้วกด่อนขด่าวประเสรลิฐไปถนงเมมืองโครลินธร์ และการทสาแบบนมัตั้นกร็ยมังแพรด่หลายอยผด่ตอนนมัตั้น 
เปาโลตสาหนลิครลิสเตบียนชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นทบีนึ่แสวงหาทบีนึ่จะไดว้รมับคสาพลิพากษาจากผผว้คนทบีนึ่ (เพราะเปป็นเหลด่าผผว้
พลิพากษาในศาลของโลก) ไมด่มบีสด่วนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นเลย (ขว้อ 4) ดว้วยเหตรนบีตั้ จนงมบีการสผญเสบียอสานาจฝป่ายวลิญญาณ
และการทสาใหว้คสาพยานของครลิสเตบียนอด่อนแอลง

เราไมด่ทราบวด่าขว้อพลิพาทเหลด่านบีตั้เปป็นเรมืนึ่องอะไร แตด่เราทราบวด่ามมันคงเปป็นเรมืนึ่องจลิจิ๊บจจ๊อยและอาจถผกจมัดการ
ในครลิสตจมักรไดว้อยด่างงด่ายดายถว้าความรมักของพระเจว้ามบีชมัยชนะ นบีนึ่ปรากฏชมัดเจนมากจากสลินึ่งทบีนึ่เปาโลกลด่าวในขว้อ 
2: “...พวกทด่านไมด่สมควรจะพลิพากษาความเรมืนึ่องเลร็กนว้อยทบีนึ่สรดหรมือ” ในบททบีนึ่ 5 ขว้อ 12 เขากลด่าวถนงการตมัดสลิน 
และในบททบีนึ่ 6 เขากร็อภลิปรายกฎเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายควรปฏลิบมัตลิตามในเรมืนึ่องดมังกลด่าว

การทบีนึ่ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายจะไปขนตั้นศาลของแผด่นดลินเพมืนึ่อยรตลิขว้อพลิพาทระหวด่างครลิสเตบียนดว้วยกมันกร็ไมด่ถผก
ตว้องตามพระคมัมภบีรร์-ทมัตั้งในตอนนมัตั้นและตอนนบีตั้ ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วควรยรตลิขว้อพลิพาทของตนในครลิสต
จมักร-ไมด่ใชด่ในศาล เมมืนึ่อความยรด่งยากเกลิดขนตั้นระหวด่างผผว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วสองคนในครลิสตจมักร คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีสลิทธลิ
อสานาจกร็ควรแตด่งตมัตั้งคณะกรรมการหนนนึ่งขนตั้นมา-ในกรณบีสด่วนใหญด่แลว้วคมือเหลด่าผผว้ชด่วยศลิษยาภลิบาลหรมือพวกคนตว้น
เรมือน-ผผว้ซนนึ่งจะพยายามในความรมักแบบครลิสเตบียนทบีนึ่จะยรตลิขว้อพลิพาทใด ๆ ทบีนึ่มบีอยผด่ระหวด่างพวกเขา

เปาโลบอกผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นทบีนึ่กสาลมังไปขนตั้นศาลฟฟ้องรว้องกมันและกมันวด่า การถผกเอาเปรบียบกร็คง
ดบีกวด่าการนสาความเสมืนึ่อมเสบียมาสผด่ครลิสตจมักร หรมือทสาใหว้คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ภายนอกครลิสตจมักรหมดความเคารพ
นมับถมือตด่อลผกทมัตั้งหลายของพระเจว้า

มมันเปป็นทบีนึ่เขว้าใจไดว้อยด่างแนด่นอนทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วอาจเหร็นตด่างกมันไดว้ และพวกเขาอาจมา
ถนงจรดทบีนึ่พวกเขาจะตว้องการใครสมักคนเพมืนึ่อชด่วยพวกเขายรตลิความเหร็นตด่างของพวกเขา แตด่พวกเขาไมด่ควรไปอยผด่ตด่อ
หนว้าผผว้พลิพากษาและแสวงหาขว้อยรตลิตามกฎหมายในศาลของโลกอมันเปป็นทบีนึ่ซนนึ่งพระครณของพระเจว้าไมด่เปป็นทบีนึ่รผว้จมัก

เปาโลอยากใหว้ผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นจดจสาชบีวลิตนมัตั้นซนนึ่งพวกเขาถผกชด่วยใหว้พว้นมาแลว้วโดยพระครณ
ของพระเจว้า พวกเขาจะตว้องระลนกวด่าพวกเขาเคยเปป็นอะไร ซนนึ่งตรงขว้ามกมับสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาไดว้กลายเปป็นแลว้วโดย
พระครณของพระเจว้า และดสาเนลินชบีวลิตอยด่างสอดคลว้อง-ตด่อหนว้าครลิสตจมักรและตด่อหนว้าชาวโลก-โดยรผว้วด่าพระครณ
ของพระเจว้านมัตั้นเพบียงพอทบีนึ่จะตอบสนองทรกความตว้องการของผผว้เชมืนึ่อ ไมด่วด่าความตว้องการเหลด่านมัตั้นจะเปป็นอะไรและ



หนมักหนาสมักเพบียงใดกร็ตาม
ไมด่มบีสลินึ่งใดสามารถเกลิดขนตั้นระหวด่างพบีนึ่นว้องทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทบีนึ่ไมด่สามารถถผกยอมความกมันไดว้ในการ

อธลิษฐานและโดยพระคมัมภบีรร์ ผด่านทางการใหว้คสาปรนกษาและคสาแนะนสาอมันเหมาะสมจากผผว้คนทบีนึ่มบีครณสมบมัตลิและมบี
ใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณ ผผว้เชมืนึ่อครบบรลิบผรณร์ในพระเยซผ พระครณของพระเจว้านมัตั้นเพบียงพอ และเราจนงไมด่ตว้องหมายพนนึ่ง
ชาวโลกหรมือคนทบีนึ่ไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่แลว้วสสาหรมับสลินึ่งใดทมัตั้งนมัตั้น ขอพระเจว้าทรงโปรดชด่วยเหลมือเราทบีนึ่จะฟปังขว้อปฏลิบมัตลิ
เหลด่านบีตั้ของเปาโลและจดจสาพวกมมันใหว้ขนตั้นใจ

ขว้อ 1: “มบีคนใดในพวกทด่านทบีนึ่เปป็นความกมับอบีกคนหนนนึ่ง กลว้าทบีนึ่จะไปวด่าความกมันตด่อหนว้าคนอธรรม และ
ไมด่ใชด่ตด่อหนว้าบรรดาวลิสรทธลิชนหรมือ”

คสากรลิยากรบีกทบีนึ่ใชว้ตรงนบีตั้สสาหรมับ “กลว้า” มบีความหมายวด่า “นสาพาตมัวเองใหว้ทสาสลินึ่งใดกร็ไดว้” มมันมบีความ
หมายเดบียวกมันกมับทบีนึ่ถผกนสาเสนอในโรม 5:7 เปาโลกสาลมังกลด่าวในภาษาอมันเรบียบงด่ายวด่า “เปป็นไปไดว้หรมือทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้ง
หลายจะสามารถนสาพาตมัวเองไปถนงจรดทบีนึ่ขนตั้นศาลฟฟ้องรว้องกมันและกมัน? มมันเปป็นเรมืนึ่องเหลวไหลจรลิง ๆ ทบีนึ่จะคลิดเรมืนึ่อง
พรรคร์นมัตั้น!”

เปาโลพผดโดยใชว้คสาเอกพจนร์ตรงนบีตั้ แตด่ขว้อ 6 ในบทเดบียวกมันนบีตั้สอนชมัดเจนวด่าหลายคนกสาลมังฟฟ้องรว้องกมัน
และกมัน มมันไมด่ใชด่แคด่กรณบีเดบียวทบีนึ่เกลิดขนตั้น การฟฟ้องรว้องกมันแคด่คดบีเดบียวกร็คงแยด่มากพอแลว้ว แตด่การฟฟ้องรว้องหลายคดบี
เชด่นนมัตั้นกร็เลวรว้ายและเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่ไมด่อาจคลิดไดว้เลยในทด่ามกลางคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่รผว้จมักพระครณของพระเจว้า

“...ทบีนึ่เปป็นความกมับอบีกคนหนนนึ่ง…” “เปป็นความ” ถผกแปลมาจากคสากรบีก พรมักมา ซนนึ่งมบีความหมายสมืนึ่อถนง
การฟฟ้องรว้องดว้วย คสากรลิยากรบีก ครบีตั้โน ถผกแปลเปป็น “วด่าความกมัน” และมบีความหมายวด่า “ความพยายามทบีนึ่จะไดว้
รมับคสาตมัดสลิน”

“คนอธรรม” ไมด่ไดว้เสนอแนะวด่ามมันคงจะเปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่จะไดว้รมับคสาตมัดสลินอมันยรตลิธรรมในศาล 
ประสบการณร์ของอมัครทผตทด่านนบีตั้เองไดว้พลิสผจนร์แลว้วอยด่างแตกตด่าง: “และเมมืนึ่อกมัลลลิโอเปป็นผผว้สสาเรร็จราชการแหด่งแควว้น
อาคายา พวกยลิวไดว้พรว้อมใจกมันกด่อการจลาจลตด่อตว้านเปาโล และพาทด่านมายมังบมัลลมังกร์พลิพากษา โดยกลด่าววด่า 
“คนนบีตั้ชมักชวนคนทมัตั้งหลายใหว้นมมัสการพระเจว้าในทางทบีนึ่ขมัดตด่อพระราชบมัญญมัตลิ” และเมมืนึ่อเปาโลกสาลมังจะอว้าปากพผด
กมัลลลิโอกร็กลด่าวแกด่พวกยลิววด่า “ถว้าเปป็นเรมืนึ่องของการกระทสาผลิดหรมือความชมันึ่วชว้า โอ ทด่านทมัตั้งหลาย พวกยลิว มบีเหตรผล
ทบีนึ่เราควรจะอดทนกมับพวกทด่าน แตด่ถว้าเปป็นเรมืนึ่องของบรรดาถว้อยคสากมับชมืนึ่อตด่าง ๆ และของพระราชบมัญญมัตลิของ
พวกทด่านแลว้ว ทด่านทมัตั้งหลายจงวลินลิจฉมัยกมันเองเถลิด เพราะเราจะไมด่เปป็นผผว้พลิพากษาของเรมืนึ่องเชด่นนบีตั้” และทด่านจนงไลด่
พวกเขาไปจากบมัลลมังกร์พลิพากษา” (กลิจการ 18:12-16)

เปาโลอนรมานวด่ามมันแคด่เปป็นเรมืนึ่องไมด่สมเหตรสมผลและเหลวไหลทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งควรพยายามทบีนึ่จะไดว้รมับคสา
ตมัดสลินในการตด่อสผว้กมับผผว้เชมืนึ่ออบีกคนหนนนึ่งในศาลของคนตด่างชาตลิ พบีนึ่นว้องในพระครลิสตร์ควรทบีนึ่จะสามารถยรตลิขว้อพลิพาท
ของตนโดยไมด่ตว้องไปอยผด่ตด่อหนว้าคนอธรรมเพมืนึ่อทบีนึ่จะยรตลิขว้อพลิพาท มมันเปป็นเรมืนึ่องนด่าอมัปยศอดสผเมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย
ตว้องจว้างพวกทนายและไปขนตั้นศาลฟฟ้องรว้องกมันและกมันเพมืนึ่อทบีนึ่จะยรตลิขว้อพลิพาทตด่าง ๆ ของตน

ถว้าทบีนึ่ประชรมหนนนึ่งเปป็นแบบทบีนึ่มมันควรเปป็น กร็ไมด่มบีขว้อพลิพาทใดทบีนึ่อาจเกลิดขนตั้นระหวด่างผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว
สองคนทบีนึ่ไมด่อาจถผกยรตลิไดว้ในครลิสตจมักรถว้าผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องเตร็มใจทบีนึ่จะเชมืนึ่อฟปังองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและ



ดสาเนลินตามพระวลิญญาณ มมันเปป็นคสาพยานทบีนึ่แยด่สสาหรมับครลิสตจมักรและสสาหรมับพระเยซผครลิสตร์อยด่างแนด่นอนเมมืนึ่อลผก
ของพระเจว้าสองคนไปหาคนไมด่เชมืนึ่อคนหนนนึ่ง ลผกคนหนนนึ่งของมารรว้าย เพมืนึ่อขอความชด่วยเหลมือในการยรตลิขว้อพลิพาท
ตด่าง ๆ ของตน!

ขว้อ 2: “พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า บรรดาวลิสรทธลิชนจะพลิพากษาโลก และถว้าโลกจะถผกพลิพากษาโดยพวก
ทด่าน พวกทด่านไมด่สมควรจะพลิพากษาความเรมืนึ่องเลร็กนว้อยทบีนึ่สรดหรมือ”

“พวกทด่านไมด่ทราบหรมือ…?” ในพระคสาขว้อนบีตั้เราถผกเตมือนใจใหว้ระลนกถนงการทรงเรบียกอมันสผงนมัตั้นของผผว้เชมืนึ่อ
ทมัตั้งหลาย ซนนึ่งการทรงเรบียกนมัตั้นทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ไมด่รผว้เอาเสบียเลย ถว้าพวกเขารผว้กด่อนหนว้านบีตั้ พวกเขากร็กลาย
เปป็นผผว้ทบีนึ่อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมังและสะเพรด่ามากเสบียจนลมืมไปแลว้ววด่าพวกเขาเปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า ผผว้ถมือครอง
พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ อวมัยวะทมัตั้งหลายแหด่งพระกายของพระครลิสตร์ มบีพระทมัยของพระครลิสตร์ในพระวลิญญาณ

“...บรรดาวลิสรทธลิชนจะพลิพากษาโลก…” เปาโลกสาลมังพผดในทบีนึ่นบีตั้เกบีนึ่ยวกมับเวลานมัตั้นเมมืนึ่อครลิสตจมักรจะครอบ
ครองกมับพระครลิสตร์ในยรคพมันปปี สลิทธลิอสานาจของจรลิงทบีนึ่จะพลิพากษาจะถผกประทานใหว้แกด่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อ ณ
เวลานมัตั้น-แตด่เฉพาะผผว้ทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อทบีนึ่ไดว้แบกกางเขนและเดลินตามพระเยซผเทด่านมัตั้น โดยกลด่าวยอมรมับพระองคร์และทน
ทรกขร์กมับพระองคร์ จะไดว้รมับอภลิสลิทธลิธิ์อมันยลินึ่งใหญด่และเปปีปั่ยมสงด่าราศบีนบีตั้:

“ถว้าพวกเราทนความทรกขร์ยาก พวกเรากร็จะครอบครองรด่วมกมับพระองคร์ดว้วย ถว้าพวกเราปฏลิเสธ
พระองคร์ พระองคร์กร็จะปฏลิเสธพวกเราเชด่นเดบียวกมัน” (2 ทธ. 2:12)

“และพระเยซผตรมัสกมับพวกเขาวด่า “เรากลด่าวความจรลิงแกด่ทด่านทมัตั้งหลายวด่า พวกทด่านซนนึ่งไดว้ตามเรามา ใน
การสรว้างสลินึ่งสารพมัดขนตั้นใหมด่คราวเมมืนึ่อบรตรมนรษยร์จะนมันึ่งในพระทบีนึ่นมันึ่งแหด่งสงด่าราศบีของพระองคร์นมัตั้น พวกทด่านจะไดว้นมันึ่ง
บนบมัลลมังกร์สลิบสองทบีนึ่เชด่นกมัน โดยพลิพากษาคนอลิสราเอลสลิบสองเผด่า” (มธ. 19:28)

พระสมัญญานบีตั้มบีแกด่ผผว้มบีชมัยชนะ-ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่ทสางานอยด่างขยมันขมันแขร็งและไมด่รผว้จมักเหนร็ดเหนมืนึ่อยเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิ
แดด่พระเจว้า ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่เตร็มใจทนทรกขร์และแบกรมับความเหยบียดหยามทบีนึ่มาพรว้อมกมับการแบกกางเขน พระสมัญญาตด่อ
ไปนบีตั้มบีแกด่ผผว้ทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อ: “และผผว้ใดมบีชมัยชนะ และรมักษากลิจการทมัตั้งหลายของเราไวว้จนถนงทบีนึ่สรด “เราจะใหว้ผผว้นมัตั้นมบี
อสานาจครอบครองเหนมือบรรดาประชาชาตลิ” (วว. 2:26) “และขว้าพเจว้าไดว้เหร็นบมัลลมังกร์หลายบมัลลมังกร์ และคนทมัตั้ง
หลายทบีนึ่นมันึ่งบนบมัลลมังกร์เหลด่านมัตั้น และไดว้ทรงมอบการพลิพากษาใหว้แกด่คนเหลด่านมัตั้น และขว้าพเจว้าไดว้เหร็นดวงวลิญญาณ
ของคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกตมัดศบีรษะ เพราะคสาพยานของพระเยซผ และเพราะพระวจนะของพระเจว้า และซนนึ่งไมด่ไดว้บผชา
สมัตวร์รว้ายนมัตั้นหรมือรผปจสาลองของมมัน และไมด่ไดว้รมับเครมืนึ่องหมายของมมันไวว้บนหนว้าผากของพวกเขาหรมือในมมือของ
พวกเขา และคนเหลด่านมัตั้นไดว้มบีชบีวลิตและไดว้ครอบครองรด่วมกมับพระครลิสตร์เปป็นเวลาหนนนึ่งพมันปปี” (วว. 20:4) 

พระสมัญญาทบีนึ่เปปีปั่ยมสงด่าราศบีเหลด่านมัตั้นควรกระตรว้นและบมันดาลใจเรา และทสาใหว้เราชมืนึ่นชมยลินดบีแมว้กระทมันึ่งใน
การเผชลิญหนว้ากมับการทดลองและการขด่มเหง “โดยมองไปทบีนึ่พระเยซผผผว้รลิเรลินึ่มและผผว้ทสาใหว้ความเชมืนึ่อของเราสสาเรร็จ” 
พระองคร์ผผว้ไดว้ทรงสผว้ทนการพผดตด่อตว้านของคนบาปทมัตั้งหลาย ผผว้ไดว้ทรงสผว้ทนจนถนงโลหลิตตกในการตด่อสผว้กมับบาป ผผว้ไดว้
ทรงถผกทดลองในทรกดว้านเหมมือนอยด่างเรา กระนมัตั้นกร็ทรงปราศจากบาป

“...ถว้าโลกจะถผกพลิพากษาโดยพวกทด่าน พวกทด่านไมด่สมควรจะพลิพากษาความเรมืนึ่องเลร็กนว้อยทบีนึ่สรดหรมือ” 
สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวกร็คมือวด่า เมมืนึ่อเทบียบกมับสภาพการณร์แวดลว้อมเหลด่านมัตั้นแหด่งยรคพมันปปีเมมืนึ่อเหลด่าวลิสรทธลิชนจะ



ครอบครองกมับพระครลิสตร์บนแผด่นดลินโลกนบีตั้และจะพลิพากษารด่วมกมับองคร์ผผว้พลิพากษาผผว้ชอบธรรม เรมืนึ่องเลร็กนว้อย
เหลด่านมัตั้นทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับครลิสเตบียนชาวเมมืองโครลินธร์ ณ เวลานมัตั้นกร็ไมด่สสาคมัญเลย ถว้าวลิสรทธลิชนทมัตั้งหลายจะพลิพากษา
โลกในระหวด่างการครอบครองของพระครลิสตร์ แนด่นอนวด่าพวกเขาควรทบีนึ่จะสามารถยรตลิขว้อพลิพาททางโลกใน
ระหวด่างพวกเขาเองตอนนบีตั้ไดว้ เมมืนึ่อพลิจารณาตสาแหนด่งของเหลด่าวลิสรทธลิชนในนลิรมันดรร์กาล เราจนงควรทบีนึ่จะสามารถ
ประเมลินคด่าทบีนึ่แทว้จรลิงของสลินึ่งตด่าง ๆ ไดว้ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับชบีวลิตบนโลกของเรากระทมันึ่งในตอนนบีตั้

นอกจากนบีตั้ เรายมังมบีพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทบีนึ่จะนสาพาเราดว้วย มมันเปป็นโอกาสอมันยลินึ่งใหญด่และเปปีปั่ยมสงด่าราศบี
ทบีนึ่ไดว้เปป็นลผกคนหนนนึ่งของพระเจว้า แตด่มมันเปป็นความรมับผลิดชอบอมันหนมักอนตั้งเชด่นกมัน และเราตว้องใหว้การตด่อพระเจว้า
สสาหรมับวลิธบีทบีนึ่เราประพฤตลิตมัวตด่อหนว้าคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย เรายมังตว้องใหว้การตด่อพระเจว้าสสาหรมับความประพฤตลิของ
เราทบีนึ่มบีตด่อกมันและกมันในฐานะผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในโลกปปัจจรบมันนบีตั้ดว้วย ผผว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทรกคนเปป็นของกายเดบีวกมัน 
และเราควรยรตลิขว้อพลิพาทตด่าง ๆ ของเราภายในกายนมัตั้น-ไมด่ใชด่ตด่อหนว้าคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ภายนอก

ขว้อ 3: “พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า พวกเราจะพลิพากษาพวกทผตสวรรคร์ สลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับชบีวลิตนบีตั้
จะมากยลินึ่งกวด่าสมักเทด่าไร”

“...พวกเราจะพลิพากษาพวกทผตสวรรคร์” ความหมายในทบีนึ่นบีตั้กร็ชมัดเจน: พวกวลิสรทธลิชนจะนมันึ่งกมับพระเยซผเจว้า
และจะมบีสด่วนรด่วมกมับพระองคร์ในการพลิพากษาซนนึ่งถผกประกาศแกด่พวกทผตสวรรคร์ (นด่าจะเปป็นพวกทผตสวรรคร์ทบีนึ่กบฏ-
ยผดาส 6) ในวมันนมัตั้นแหด่งการพลิพากษาครมัตั้งสรดทว้าย ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะมบีสด่วนใดในการพลิพากษานมัตั้นกร็ไมด่ถผกเปปิดเผย
แนด่ชมัดในพระวจนะของพระเจว้า ประเดร็นทบีนึ่ถผกนสาเสนอในทบีนึ่นบีตั้โดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กร็คมือวด่า อวมัยวะทมัตั้งหลาย
แหด่งพระกายของพระครลิสตร์คมือสลินึ่งทรงสรว้างในรผปแบบทบีนึ่สผงสด่งทบีนึ่สรด และดว้วยเหตรนบีตั้จนงเหนมือกวด่าพวกทผตสวรรคร์ 
และวด่าเราจะนมันึ่งกมับพระเยซผและพลิพากษาทผตสวรรคร์เหลด่านมัตั้น เราควรตระหนมักถนงยศศมักดลิธิ์นลิรมันดรร์ของเรา ไมด่เพบียง
ในเรมืนึ่องชบีวลิตทบีนึ่อยผด่พว้นแผด่นดลินโลกนบีตั้ไปเทด่านมัตั้น แตด่ในความสมัมพมันธร์ตด่อการกสากมับดผแลสภาพการณร์แวดลว้อมเหลด่านมัตั้น
แหด่งชบีวลิตปปัจจรบมันนบีตั้อยด่างถผกตว้อง

วลบี “ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับชบีวลิตนบีตั้” ในภาษาเดลิมเปป็นคสาเดบียว-คสาครณศมัพทร์ บบีโอทบีคอส ซนนึ่งหมายความวด่า “แหด่ง
ชบีวลิตนบีตั้” พวกกรบีกมมักใชว้คสานบีตั้ในเรมืนึ่องทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับธรรกลิจทมัตั้งหลาย และบด่อยครมัตั้งทบีนึ่ในแวดวงนบีตั้ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายมบี
ความเขว้าใจผลิดหลายประการ แตด่ในพระคสาขว้อนบีตั้คสา ๆ นบีตั้ใชว้ไดว้กมับความยรด่งยากหรมือความเขว้าใจผลิดใด ๆ ทบีนึ่
เกบีนึ่ยวขว้องกมับชบีวลิตประจสาวมันของผผว้เชมืนึ่อขณะทบีนึ่อยผด่ในการเดลินทางแบบผผว้สมัญจรนบีตั้

ขว้อ 4: “ดมังนมัตั้น ถว้าพวกทด่านเปป็นความกมันเรมืนึ่องสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับชบีวลิตนบีตั้ จงตมัตั้งคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผก
นมับถมือนว้อยทบีนึ่สรดในครลิสตจมักรใหว้ตมัดสลินเถลิด”

“ถว้าพวกทด่านเปป็นความกมัน…” เปาโลไมด่ไดว้กลด่าววด่า “เมมืนึ่อพวกทด่านเปป็นความกมัน” แตด่ “ถว้าพวกทด่านเปป็น
ความกมัน” ซนนึ่งเกบีนึ่ยวขว้องกมับเรมืนึ่องพรรคร์นบีตั้ คสาวด่า “ถว้า” กร็บอกเปป็นนมัยวด่าพวกเขาไมด่ควรมบีความจสาเปป็นทบีนึ่จะตว้องเปป็น
ความกมันเลย

“...คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกนมับถมือนว้อยทบีนึ่สรด”- “คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ใหว้การไมด่ไดว้” เปาโลกสาลมังกลด่าววด่า “พวกทด่านตมัตั้ง
คนทมัตั้งหลายใหว้พลิพากษาซนนึ่งใหว้การไมด่ไดว้ในครลิสตจมักรหรมือ? พวกทด่านออกไปนอกทบีนึ่ประชรมของผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเพมืนึ่อ
ทบีนึ่จะไดว้รมับคสาตมัดสลินจากคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็นคนไมด่เชมืนึ่ออยด่างนมัตั้นหรมือ? คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่นมันึ่งเปป็นประธานเหนมือศาลของ



พวกคนตด่างชาตลิหรมือ? คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็นชาวโลกและไมด่ไดว้เปป็นสมาชลิกของทบีนึ่ประชรมนมัตั้นเลยดว้วยซตั้สาหรมือ?” นมันึ่นคมือ
คนเหลด่านมัตั้นไมด่มบีครณคด่าอมันใดตด่อครลิสตจมักรเพราะวด่าพวกเขาไมด่อยผด่ฝป่ายวลิญญาณ และมนรษยร์ธรรมดากร็ไมด่สามารถ
เขว้าใจหรมือยอมรมับสลินึ่งเหลด่านมัตั้นแหด่งพระวลิญญาณของพระเจว้า คนเหลด่านมัตั้นตด่อคลิวเพมืนึ่อทบีนึ่จะถผกพลิพากษาโดยองคร์พระ
ผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ในวมันพลิพากษาใหญด่นมัตั้นและดว้วยเหตรนบีตั้พวกเขาจนงไมด่อยผด่ในตสาแหนด่งทบีนึ่จะตมัดสลิน
เรมืนึ่องราวตด่าง ๆ ทบีนึ่ยรด่งยากซนนึ่งไดว้เกลิดขนตั้นระหวด่างผผว้คนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว

เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังพผดถนงผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วคนใดในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นวด่า “ถผกนมับถมือนว้อยทบีนึ่สรด” การอว้างอลิง
ถนง “คนมบีปปัญญา” ในพระคสาขว้อถมัดไปทสาใหว้นบีนึ่เปป็นทบีนึ่ชมัดเจน เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังใหว้คสาบมัญชา เขากสาลมังถามคสาถาม
หนนนึ่ง:

ขว้อ 5: “ขว้าพเจว้ากลด่าวดมังนบีตั้กร็เพมืนึ่อใหว้พวกทด่านละอายใจ จรลิงหรมือทบีนึ่วด่าไมด่มบีคนมบีปปัญญาในทด่ามกลางพวก
ทด่านเลย ไมด่เลยหรมือ ไมด่มบีใครทบีนึ่จะสามารถชสาระความระหวด่างพบีนึ่นว้องของตนไดว้เลยหรมือ”

“ขว้าพเจว้ากลด่าวดมังนบีตั้กร็เพมืนึ่อใหว้พวกทด่านละอายใจ” จงเปรบียบเทบียบความตรงขว้ามกมันของคสากลด่าวนบีตั้กมับบท
ทบีนึ่ 4 ขว้อ 14 เปาโลทสาใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นละอายใจในพระคสาขว้อนบีตั้ทบีนึ่ทสาตมัวแบบนมัตั้น เขากสาลมังถามวด่า “มมันถนงขมัตั้นนบีตั้
แลว้วหรมือ? พวกทด่านอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมังจนถนงขนาดทบีนึ่ไมด่พบคนมบีปปัญญาเลยสมักคนในทมัตั้งทบีนึ่ประชรมหรมือ?”

สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังพยายามสมืนึ่อถนงผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมังเหลด่านบีตั้กร็คมือ สถานการณร์อมันนด่าเศรว้าทบีนึ่มบีอยผด่ซนนึ่งไมด่มบี
เลยสมักคนในทมัตั้งทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่อยผด่ฝป่ายวลิญญาณมากพอทบีนึ่จะตมัดสลินเรมืนึ่องราวตด่าง ๆ ทบีนึ่ไดว้มบีขนตั้นระหวด่างผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย

“ไมด่เลยหรมือ ไมด่มบีใครทบีนึ่จะสามารถชสาระความระหวด่างพบีนึ่นว้องของตนไดว้เลยหรมือ” ไมด่มบีเลยสมักคนหรมือใน
ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณมากพอทบีนึ่จะเปป็นคนกลางระหวด่างผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งกมับอบีกคนไดว้? เปาโลเจตนาทบีนึ่
จะใหว้นบีนึ่เปป็นคสาถามทบีนึ่ดผแคลนมาก ๆ มมันควรทบีนึ่จะทสาใหว้ชาวเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่เยด่อหยลินึ่งเหลด่านมัตั้นถด่อมใจลงผผว้ซนนึ่งไดว้ปป่าว
ประกาศปปัญญาอมันมากมายของตนและทบีนึ่หลงตมัวเอง-ทมัตั้งในการปฏลิบมัตลิประจสาวมันแหด่งชบีวลิตของพวกเขา และในค
รลิสตจมักร

ขว้อ 6: “แตด่พบีนึ่นว้องตว้องไปวด่าความกมันกมับพบีนึ่นว้อง และทสาอยด่างนมัตั้นตด่อหนว้าบรรดาคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ”
มมันเปป็นเรมืนึ่องนด่าเศรว้าทบีนึ่มบีการแตกแยกกมันในครลิสตจมักรและทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อมบีเรมืนึ่องมบีราวกมับผผว้เชมืนึ่อ นมันึ่นกร็แยด่พอแลว้ว 

แตด่มมันยลินึ่งแยด่ไปใหญด่สสาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่จะนสาเรมืนึ่องไมด่พอใจของตนไปอยผด่ตด่อหนว้าพวกคนตด่างชาตลิและถกความ
ไมด่พอใจเหลด่านมัตั้นตด่อหนว้าชาวโลก มมันนสาความเสมืนึ่อมเสบียมาสผด่คสาพยานของครลิสเตบียนทมัตั้งหลายอยด่างแนด่นอน มมัน
เปป็นความอดสผตด่อครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ทบีนึ่เรมืนึ่องแบบนมัตั้นควรเกลิดขนตั้นระหวด่างผผว้เชมืนึ่อดว้วยกมันในทบีนึ่
ประชรมนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์

ขว้อ 7: “เหตรฉะนมัตั้นบมัดนบีตั้ จนงมบีความผลิดพลาดในทด่ามกลางพวกทด่านจรลิง ๆ เพราะวด่าพวกทด่านไปเปป็น
ความกมันตด่อกมันและกมัน ทสาไมพวกทด่านจนงไมด่ทนตด่อการรว้ายเสบียดบีกวด่าเลด่า ทสาไมพวกทด่านจนงไมด่ยอมใหว้ตนเองถผก
โกงเสบียดบีกวด่าเลด่า”

คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ความผลิดพลาด” คมือ เฮทเทมา ซนนึ่งมบีความหมายวด่า “ขว้อบกพรด่อง หรมือความสผญ
เสบีย” ในทบีนึ่นบีตั้มมันบด่งบอกถนงความสผญเสบียฝป่ายวลิญญาณ เปาโลวางความสผญเสบียของพวกเขาใหว้อยผด่ตรงขว้ามกมับความ
บรลิบผรณร์ทบีนึ่พวกเขาควรแสดงออกมา แทนทบีนึ่จะไปขว้างหนว้า พวกเขากสาลมังลมืนึ่นถอยหลมัง แทนทบีนึ่จะไดว้กสาไร พวกเขา



กสาลมังขาดทรน เพราะขว้อพลิพาทตด่าง ๆ ของพวกเขาและนลิสมัยหลายอยด่างของพวกเขาในการฟฟ้องรว้องกมันตด่อหนว้า
พวกคนไมด่เชมืนึ่อ พวกเขาจนงทนทรกขร์กมับความสผญเสบียมหาศาลในเรมืนึ่องความเคารพนมับถมือจากคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่
ภายนอก และไดว้ทนทรกขร์กมับความสผญเสบียฤทธลิธิ์เดชฝป่ายวลิญญาณในครลิสตจมักร ความชมันึ่วรว้ายทบีนึ่มบีอยผด่ในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น
ไมด่เพบียงสรว้างรอยดด่างพรว้อยใหว้แกด่ชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องในการฟฟ้องรว้องกมันเทด่านมัตั้น แตด่คสา
วด่า “จรลิง ๆ” กร็บด่งบอกวด่ามมันยมังสรว้างรอยดด่างพรว้อยใหว้แกด่ชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณและคสาพยานของทมัตั้งทบีนึ่ประชรมนมัตั้นเชด่น
กมัน

“ทสาไมพวกทด่านจนงไมด่ทนตด่อการรว้ายเสบียดบีกวด่าเลด่า ทสาไมพวกทด่านจนงไมด่ยอมใหว้ตนเองถผกโกงเสบียดบีกวด่า
เลด่า” เปาโลกสาลมังถามวด่า “เนมืนึ่องจากทด่านเปป็นผผว้เชมืนึ่อและทด่านรผว้จมักพระเยซผเจว้าในฐานะพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของทด่าน 
ทสาไมทด่านถนงทนทรกขร์เพมืนึ่อพระองคร์ไมด่ไดว้-ถนงแมว้วด่าทด่านอาจทนทรกขร์อยด่างไมด่เปป็นธรรมกร็ตาม? ทด่านอาจถผกทสารว้าย
อยด่างผลิด ๆ แตด่ทสาไมถนงไมด่ทนการทสารว้ายรด่างกายและการสผญเสบียเงลินทองแทนทบีนึ่จะสผญเสบียฤทธลิธิ์เดชฝป่ายวลิญญาณ
และใหว้คสาพยานของทด่านเสบียหายเพราะวลิธบีทบีนึ่ทด่านกสาลมังประพฤตลิตมัวเลด่า?”

พระเยซผเองทรงวางแบบอยด่างไวว้แลว้ว พระองคร์ตรมัสวด่า “เมมืนึ่อคนทมัตั้งหลายจะดด่าวด่าพวกทด่าน และขด่มเหง
พวกทด่าน และกลด่าวความชมันึ่วรว้ายทรกอยด่างตด่อพวกทด่านเปป็นความเทร็จเพราะเหร็นแกด่เรา พวกทด่านยด่อมไดว้รมับพร จง
ปปีตลิยลินดบีและมบีความชมืนึ่นชมยลินดบีอยด่างเหลมือลว้น ดว้วยวด่าบสาเหนร็จของทด่านทมัตั้งหลายในสวรรคร์กร็ใหญด่ยลินึ่ง เพราะพวก
เขาไดว้ขด่มเหงศาสดาพยากรณร์ทมัตั้งหลายซนนึ่งอยผด่กด่อนพวกทด่านเหมมือนกมัน” (มธ. 5:11,12)

เราทราบวด่าโลกไมด่เคยรมักความชอบธรรมเลย เราทราบวด่าในสายตาของชาวโลก ทรกคนทบีนึ่ดสาเนลินชบีวลิต
ตามทางพระเจว้ากร็เปป็นคนโงด่เขลา แตด่เปาโลกลด่าววด่า “พวกเราเปป็นคนโงด่เพมืนึ่อเหร็นแกด่พระครลิสตร์” มมันเปป็นเรมืนึ่องนด่า
ละอายเมมืนึ่อผผว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทนคสาเหยบียดหยามแมว้สมักเลร็กนว้อยหรมือการสผญเสบียเงลินทองไมด่ไดว้เพมืนึ่อเหร็นแกด่พระ
ครลิสตร์ผผว้ไดว้ประทานพระโลหลิตแหด่งชบีวลิตของพระองคร์เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไดว้รมับความรอด!

ขว้อ 8: “ไมด่ใชด่เลย พวกทด่านทสารว้ายกมัน และโกงกมัน และทสาตด่อพวกพบีนึ่นว้องของทด่านทมัตั้งหลายเอง”
“พวกพบีนึ่นว้อง” หมายถนงสมาชลิกคนอมืนึ่น ๆ ของทบีนึ่ประชรมนมัตั้น เพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย มบีการเนว้นหนมักทบีนึ่ “พวก

ทด่าน” และ “พวกพบีนึ่นว้อง” ความประพฤตลิแบบไมด่เหมมือนพระครลิสตร์ของผผว้เชมืนึ่อหลายคนไมด่เพบียงทสารว้ายและสรว้าง
ความเสบียหายฝป่ายวลิญญาณแกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กสาลมังประพฤตลิตมัวเชด่นนมัตั้น มมันยมังทสารว้ายเพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายของพวก
เขาเชด่นกมัน

ผผว้ทบีนึ่ทนทรกขร์ความสผญเสบียไมด่เพบียงเปป็นตมัวบรคคลเทด่านมัตั้น แตด่ทมัตั้งครลิสตจมักรเลย-และเพราะอะไร? เพราะวด่า
ครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่เปป็นกายเดบียว ประกอบดว้วยคนทมัตั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว และเมมืนึ่อ
สมาชลิกคนหนนนึ่งทนทรกขร์ สมาชลิกทรกคนกร็ทนทรกขร์ เราจะเหร็นเรมืนึ่องนบีตั้ถผกสอนอยด่างชมัดเจนภายหลมังในจดหมายฝาก
ฉบมับนบีตั้ คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กสาลมังฟฟ้องรว้องกมันไมด่ไดว้เตร็มใจทบีนึ่จะถผกฉว้อโกง พวกเขาไมด่เตร็มใจทบีนึ่จะทนทรกขร์ความอยรตลิธรรม
ดว้วยตมัวเอง แตด่เพราะการกระทสาทบีนึ่ไมด่เปป็นเหมมือนพระครลิสตร์ของพวกเขา พวกเขาจนงไดว้ฉว้อโกงพวกพบีนึ่นว้องและ
ทสาใหว้คนเหลด่านมัตั้นทนทรกขร์

ความบรริสคุทธริธิ์แหน่งรน่างกายของผทูผู้เชมืที่อ



ความบรริสคุทธริธิ์แหน่งการสมรส
ขว้อ 9 และ 10: “พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า คนอธรรมจะไมด่ไดว้รมับอาณาจมักรของพระเจว้าเปป็นมรดก อยด่า

ถผกหลอกลวงเลย ทมัตั้งบรรดาคนลด่วงประเวณบี หรมือพวกคนไหวว้รผปเคารพ หรมือคนเลด่นชผว้ทมัตั้งหลาย หรมือคนนลิสมัย
เหมมือนผผว้หญลิง หรมือพวกคนรมักรด่วมเพศ หรมือบรรดาคนขโมย หรมือพวกคนโลภ หรมือคนขบีตั้เมาทมัตั้งหลาย หรมือพวก
คนปากรว้าย หรมือเหลด่าคนฉว้อโกง จะไมด่รมับอาณาจมักรของพระเจว้าเปป็นมรดก”

“พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า คนอธรรมจะไมด่ไดว้รมับอาณาจมักรของพระเจว้าเปป็นมรดก” ถว้าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นไมด่
ไดว้รผว้วด่าคนเหลด่านบีตั้ทบีนึ่มบีความผลิดเรมืนึ่องบาปทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกเอด่ยชมืนึ่อและถผกชบีตั้ชมัดเปป็นรายตมัวจะไมด่ไดว้เขว้าอาณาจมักรของ
พระเจว้า มมันกร็เปป็นเพราะความไมด่รผว้แบบจงใจของพวกเขาเอง แนด่นอนวด่าเปาโลไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐอมัน
บรลิสรทธลิธิ์และไมด่เจมือปนแกด่พวกเขาแลว้วตอนทบีนึ่พวกเขาไดว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อ “คนอธรรม” ในทบีนึ่นบีตั้หมายถนงทรกคนทบีนึ่ไมด่ไดว้
บมังเกลิดใหมด่ ไมด่มบีพมืตั้นทบีนึ่ตรงกลาง เราเปป็นผผว้เชมืนึ่อ หรมือไมด่กร็เปป็นคนไมด่เชมืนึ่อ เราเปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า หรมือไมด่กร็
เปป็นลผกของมารรว้าย เราเปป็นผผว้ชอบธรรม หรมือไมด่กร็เปป็นคนอธรรม เปป็นคนบรลิสรทธลิธิ์หรมือไมด่กร็เปป็นผผว้ไมด่บรลิสรทธลิธิ์ 
พระเจว้าทรงเปป็นความสวด่าง-พระองคร์ไมด่เคยเปป็นแสงโพลว้เพลว้ และเราอยผด่ฝป่ายพระองคร์หรมือไมด่กร็ตด่อสผว้พระองคร์ เรา
รมับความรอดแลว้ว หรมือไมด่เรากร็เปป็นผผว้หลงหาย: ไมด่อาจมบีการวางตมัวเปป็นกลางในทบีนึ่นบีตั้ไดว้

“อาณาจมักรของพระเจว้า” หมายถนงอาณาจมักรนลิรมันดรร์ในอนาคตของพระเจว้าของเรา (กท. 5:21; อฟ. 
5:5; 2 ปต. 1:10,11)

“อยด่าถผกหลอกลวงเลย” เปาโลใชว้คสานบีตั้บด่อยในจดหมายฝากหลายฉบมับของเขา ไมด่มบีขว้อแกว้ตมัวสสาหรมับผผว้
เชมืนึ่อคนใดทบีนึ่กลายเปป็นเหยมืนึ่อของการหลอกลวง เพราะวด่าผผว้เชมืนึ่อทรกคนมบีพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์อยผด่ภายใน 1 เปโตร 
2:6 บอกเราอยด่างชมัดแจว้งวด่า “ผผว้ใดทบีนึ่เชมืนึ่อใน (พระเยซผ) กร็จะไมด่ไดว้รมับความอมับอาย (สมับสน)” ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายมบี
ความสวด่างนมัตั้น และถว้าเราจะเดลินในความสวด่างนมัตั้นตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงนสา เรากร็ไมด่จสาเปป็นตว้องถผก
หลอกลวง เรามบีพระวจนะของพระเจว้า-โคมสสาหรมับเทว้าของเราและความสวด่างแกด่วลิถบีของเรา (เพลงสดรดบี 
119:105)

เปาโลเอด่ยชมืนึ่อคนบางจสาพวกทบีนึ่จะไมด่ไดว้เขว้าในอาณาจมักรนลิรมันดรร์แหด่งสงด่าราศบีนลิรมันดรร์ของพระเจว้าเลย 
แนด่นอนวด่าเราเขบียนหนมังสมือเลด่มหนนนึ่งไดว้เลยเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีตั้ แตด่เพมืนึ่อเหร็นแกด่เวลาและพมืตั้นทบีนึ่ ผมจะแคด่กลด่าวถนงคนสลิบ
จสาพวกทบีนึ่ถผกเอด่ยชมืนึ่อ:

“คนลด่วงประเวณบี-หมายถนงการทสาผลิดศบีลธรรมทางเพศโดยรวม แตด่มบีความหมายหลมักประการหนนนึ่ง-ใน
พระคมัมภบีรร์คมือเหตรผลเดบียวเทด่านมัตั้นสสาหรมับการหยด่ารว้าง ศนกษาคว้นควว้าพระราชบมัญญมัตลิ 24:1-4

“...หรมือพวกคนไหวว้รผปเคารพ…” การลด่วงประเวณบีและการนมับถมือรผปเคารพถผกเชมืนึ่อมโยงกมันบด่อยครมัตั้งใน
พระคมัมภบีรร์ หลายศาสนาทบีนึ่นมับถมือรผปเคารพเคยมบีการปฏลิบมัตลิ-และยมังปฏลิบมัตลิอยผด่เหมมือนเดลิม-การทสาผลิดศบีลธรรมทาง
เพศแบบนด่าเกลบียดในนามของศาสนา

“...หรมือคนเลด่นชผว้ทมัตั้งหลาย…” พระเยซผทรงใหว้ความกระจด่างเกบีนึ่ยวกมับการเลด่นชผว้ในคสาเทศนาบนภผเขานมัตั้น 
โดยประกาศวด่าถว้าชายใดมองหญลิงคนหนนนึ่งดว้วยใจกสาหนมัด เขากร็ไดว้เลด่นชผว้กมับนางแลว้วในใจของเขา (มนรษยร์มองดผทบีนึ่
รผปลมักษณร์ภายนอก แตด่พระเจว้าทรงมองทบีนึ่หมัวใจเสมอ) มบีหลายเรมืนึ่องทบีนึ่จะกลด่าวไดว้เกบีนึ่ยวกมับการเลด่นชผว้ มบีอยผด่สลินึ่งหนนนึ่งทบีนึ่



ตว้องถผกกลด่าว: สรภาพสตรบีทมัตั้งหลายควรระมมัดระวมังตมัวมาก ๆ วด่าพวกเธอแตด่งตมัวและประพฤตลิตมัวอยด่างไรตด่อหนว้า
พวกผผว้ชาย หญลิงทบีนึ่มบีเจตนาดบีอาจถผกใชว้งานโดยซาตานเพมืนึ่อทสาใหว้พวกผผว้ชายทสาการเลด่นชผว้ไดว้ ซนนึ่งอาจเปป็นกว้าวแรกบน
ถนนเสว้นนมัตั้นทบีนึ่สรดทว้ายแลว้วนสาพวกเขาเขว้าไปในบนงไฟ เราเปป็น “ผผว้ดผแลรมักษาพบีนึ่นว้องของเรา” ในเรมืนึ่องนบีตั้

“...หรมือคนนลิสมัยเหมมือนผผว้หญลิง…” คสา ๆ นบีตั้ (effeminate) ถผกนลิยามโดย Webster วด่าหมายถนง “ขาด
ความแขร็งแกรด่งหรมือพลมังแบบผผว้ชาย; มบีลมักษณะเฉพาะเปป็นความอด่อนแอ ความนรด่มนวล และการรมักความสบาย” 
นบีนึ่ไมด่ใชด่ครณสมบมัตลิทบีนึ่ถผกพรรณนาโดยเปาโลอยด่างแนด่นอนเมมืนึ่อเขากลด่าววด่า “ฉะนมัตั้นทด่านจงทนการยากลสาบาก 
เหมมือนอยด่างทหารทบีนึ่ดบีของพระเยซผครลิสตร์” (2 ทธ. 2:3)

“...หรมือพวกคนรมักรด่วมเพศ” ผมมมันึ่นใจวด่านบีนึ่หมายถนงบาปของการรมักรด่วมเพศเหมมือนชาวโสโดม กรรณา
อด่านโรม 1:18-32 โดยใสด่ใจเปป็นพลิเศษตด่อขว้อ 26 และ 27

“...หรมือบรรดาคนขโมย…” หนนนึ่งในพระบมัญญมัตลิสลิบประการคมือ “อยด่าลมักขโมย” มบีหลายวลิธบีทบีนึ่เราอาจ
ขโมยจากเพมืนึ่อนมนรษยร์ของเราไดว้ แตด่ไมด่มบีทบีนึ่ในสวรรคร์เลยสสาหรมับขโมยคนใด

“...หรมือพวกคนโลภ…” พระบมัญญมัตลิสลิบประการอบีกขว้อหนนนึ่งคมือ “อยด่าโลภ” ความโลภเปป็นบาป และคน
ทบีนึ่โลภมาก-คนทบีนึ่อยากไดว้สลินึ่งทบีนึ่อบีกคนมบีอยผด่เสมอ เพบียงเพมืนึ่อสนองความพอใจของเนมืตั้อหนมังและความคลิด-จะไมด่ไดว้เขว้า
สวรรคร์

“...หรมือคนขบีตั้เมาทมัตั้งหลาย…” มมันชมัดเจนแจด่มแจว้งวด่าพวกคนขบีตั้เมาจะไมด่ไดว้ไปสวรรคร์ นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายถนง
เฉพาะคนทบีนึ่ดมืนึ่มจนเมาแออ๋เทด่านมัตั้น แตด่เปป็นคนทบีนึ่ชมืนึ่นชอบในสรรา พระคมัมภบีรร์เฉพาะเจาะจงมาก ๆ เกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีตั้: 
“อยด่ามองดผเหลว้าองรด่นเมมืนึ่อมมันเปป็นสบีแดง เมมืนึ่อมมันออกสบีของมมันในถว้วย เมมืนึ่อมมันเคลมืนึ่อนไหวอยด่างถผกตว้อง” (สภษ. 
23:31) (แนด่นอนวด่านบีนึ่หมายถนงเหลว้าองรด่นทบีนึ่เกลิดจากการบด่มหมมัก) พระวจนะของพระเจว้าเตมือนเชด่นกมันวด่า “วลิบมัตลิแกด่
คนทบีนึ่ใหว้เพมืนึ่อนบว้านดมืนึ่ม ทบีนึ่ยมืนึ่นขวดของเจว้าใหว้แกด่เขา และทสาใหว้เขามนนเมาไปดว้วย…” (ฮบก. 2:15) มมันเปป็นบาปอยด่าง
หนนนึ่งแนด่นอนทบีนึ่จะดมืนึ่มเครมืนึ่องดมืนึ่มทบีนึ่ทสาใหว้มนนเมา และพวกคนขบีตั้เมากร็จะไมด่ไดว้เขว้าสวรรคร์

“...หรมือพวกคนปากรว้าย…” Webster’s dictionary นลิยาม “คนปากรว้าย” (reviler) วด่าเปป็น “ผผว้ทบีนึ่ดด่า
วด่าอบีกคนดว้วยภาษาทบีนึ่หยาบคายหรมือเหยบียดหยาม” แนด่นอนวด่านบีนึ่ตรงขว้ามกมับคสาเตมือนสตลิในโคโลสบี 4:6: “จงใหว้
วาจาของพวกทด่านประกอบดว้วยพระครณอยผด่เสมอ ปรรงดว้วยเกลมือใหว้มบีรส เพมืนึ่อพวกทด่านจะทราบวด่าพวกทด่านควร
ตอบทรกคนอยด่างไร”

“...หรมือเหลด่าคนฉว้อโกง…”-คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้กสาไรโดยทสาใหว้ผผว้อมืนึ่นตว้องเสบียเงลิน โดยใชว้การขผดรบีด นบีนึ่เปป็นยรค
สมมัยทบีนึ่มบีคนขผดรบีดมากมาย และผมเกรงวด่าพวกเขาหลายคนเปป็นสมาชลิกของครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นทมัตั้งหลายในสมมัย
ของเรา

หลมังจากเอด่ยชมืนึ่อคนสลิบกลรด่มนบีตั้แลว้วเปาโลกร็กลด่าวคสาพผดหนนนึ่งทบีนึ่กลว้าหาญและชมัดเจน: คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีความ
ผลิดในบาปเหลด่านบีตั้ “จะไมด่รมับอาณาจมักรของพระเจว้าเปป็นมรดก” ขอพระเจว้าทรงโปรดชด่วยเหลมือเราทบีนึ่จะไมด่เดลิน
ตามคด่านลิยมสมมัยใหมด่นบีตั้ แตด่ทบีนึ่จะฟปังพระวจนะทบีนึ่ชมัดเจนของพระเจว้าเกบีนึ่ยวกมับบาป!

ผผว้รมับใชว้ทมัตั้งหลายวมันนบีตั้ไมด่เอด่ยชมืนึ่อบาปอยด่างทบีนึ่พวกเขาควรกระทสา ผมเชมืนึ่อวด่าเมมืนึ่อเราเหลด่านมักเทศนร์ยมืนตด่อ
หนว้าผผว้คน เราควรเอด่ยชมืนึ่อบาปและประกาศวด่าตามพระวจนะของพระเจว้าคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ทสาบาปเหลด่านบีตั้ไมด่สามารถ



และจะไมด่ไดว้รมับอาณาจมักรของพระเจว้าเปป็นมรดก! มบีการเทศนาแบบ “ประมาณวด่า” เยอะเกลินไปแลว้ว เรา
ตว้องการการเทศนาแบบเนว้นหนมัก เนว้นคสาสอน และแนด่นอนซนนึ่งรวมถนงการเอด่ยชมืนึ่อบาปดว้วย เปป็นไปไดว้ทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่ง
เปป็นสมาชลิกของครลิสตจมักรสด่วนใหญด่วมันนบีตั้ (ไมด่ใชด่ครลิสตจมักรทรกแหด่ง ขอบครณพระเจว้า) และทสาบาปเหลด่านบีตั้อยด่างละ
เลร็กละนว้อยในบาปสลิบประเภทนบีตั้ ไมด่วด่ามนรษยร์คลิดอยด่างไรเกบีนึ่ยวกมับบาป คสาถามนมัตั้นกร็เปป็นทบีนึ่ชมัดเจนแลว้วในพระวจนะ
ของพระเจว้า และวลิบมัตลิจงมบีแกด่นมักเทศนร์ทบีนึ่ไมด่เทศนาวด่า “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัสดมังนบีตั้!” เราตว้องรว้องประกาศเสบียง
ดมังและไมด่เสบียดายเลย

ขว้อ 11: “และบางคนในพวกทด่านเคยเปป็นคนเชด่นนมัตั้น แตด่พวกทด่านถผกชสาระลว้างแลว้ว แตด่พวกทด่านถผกแยก
ตมัตั้งไวว้แลว้ว แตด่พวกทด่านถผกนมับวด่าชอบธรรมแลว้วในพระนามของพระเยซผเจว้า และโดยพระวลิญญาณของพระเจว้า
ของพวกเรา”

“และบางคนในพวกทด่านเคยเปป็นคนเชด่นนมัตั้น” ตามถว้อยคสาเหลด่านบีตั้ ผผว้เชมืนึ่อบางคนเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์
เคยมบีความผลิดเรมืนึ่องบาปเหลด่านบีตั้-พวกคนขบีตั้เมา พวกขโมย พวกคนลด่วงประเวณบี-แตด่บมัดนบีตั้นมันึ่นกร็อยผด่ในอดบีตแลว้ว การ
ปฏลิบมัตลิเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกเอด่ยชมืนึ่อในขว้อ 10 บด่งชบีตั้คนบาปทมัตั้งหลาย แตด่การบมังเกลิดใหมด่เปลบีนึ่ยนแปลงทมัตั้งหมดนบีตั้ เพราะวด่า
เมมืนึ่อผผว้ใดกลายเปป็นผผว้เชมืนึ่อ ใจบาปอมันเกด่านมัตั้นกร็ถผกแทนทบีนึ่ดว้วยใจดวงใหมด่ (อสค. 36:26) และ “สลินึ่งสารพมัดกลายเปป็น
สลินึ่งใหมด่” (2 คร. 5:17) พระเยซผตรมัสวด่า “เพราะวด่าจากภายใน คมือออกมาจากใจมนรษยร์ มบีบรรดาความคลิดชมันึ่วรว้าย 
การเลด่นชผว้ การลด่วงประเวณบี การฆาตกรรม การลมักขโมย การโลภ ความชมันึ่ว การลด่อลวง ราคะตมัณหา แววตาอมัน
ชมันึ่วรว้าย การหมลินึ่นประมาท ความเยด่อหยลินึ่ง ความโฉดเขลา สารพมัดสลินึ่งชมันึ่วรว้ายเหลด่านบีตั้มาจากภายใน และทสาใหว้
มนรษยร์เปป็นมลทลิน” (มาระโก 7:21-23) ความชมันึ่วรว้ายทมัตั้งหมด ไมด่วด่ามมันจะเปป็นอะไรกร็ตาม มบีตว้นกสาเนลิดในใจทบีนึ่ไมด่ไดว้
ถผกสรว้างใหมด่

เมมืนึ่อคนไมด่เชมืนึ่อคนใดยอมรมับพระเยซผครลิสตร์เจว้าโดยความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระองคร์ 
สภาพของพระเจว้ากร็เขว้าแทนทบีนึ่สมันดานเดลิมนมัตั้น นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายความวด่าสมันดานเดลิมนมัตั้นถผกถอนรากถอนโคนออกไป
อยด่างสลิตั้นเชลิง เพราะวด่าตราบใดทบีนึ่เราอาศมัยอยผด่ในเนมืตั้อหนมังนบีตั้ เรากร็จะถผกทดลอง พระเจว้าทรงเปป็นวลิญญาณนลิรมันดรร์
และพระองคร์ทรงถผกบาปทดลองไมด่ไดว้ (ยากอบ 1:13) แตด่ตราบใดทบีนึ่เรายมังอยผด่ในเนมืตั้อหนมัง เรากร็ถผกทดลองไดว้ การ
ถผกทดลองไมด่ใชด่บาปอยด่างหนนนึ่ง บาปนมัตั้นอยผด่ในการยอมแพว้ใหว้แกด่การทดลอง- “พวกเราเปป็นยลินึ่งกวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิตโดย
ทางพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงรมักพวกเรา” (รม. 8:37)

“ใครเลด่าเปป็นผผว้ทบีนึ่ชนะโลก เวว้นแตด่ผผว้ทบีนึ่เชมืนึ่อวด่าพระเยซผทรงเปป็นพระบรตรของพระเจว้า” (1 ยอหร์น 5:5) “ผผว้ทบีนึ่
เชมืนึ่อ” กร็มบีชมัยชนะตด่อโลก และ “นบีนึ่แหละเปป็นชมัยชนะซนนึ่งไดว้มบีชมัยตด่อโลก คมือความเชมืนึ่อของพวกเรานมันึ่นเอง”-ความ
เชมืนึ่อในพระเยซผผผว้ไดว้ทรงพลิชลิตโลก เนมืตั้อหนมัง และมารรว้าย ความตาย นรก และหลรมศพ เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไดว้เปป็น “ยลินึ่ง
กวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิต!”

“แตด่พวกทด่านถผกชสาระลว้างแลว้ว” นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายถนงอด่างบมัพตลิศมา เหมมือนกมับทบีนึ่บทเพลงเกด่าแกด่นมัตั้นของค
รลิสตจมักรเปป็นพยานรมับรองวด่า

“มบีธารนตั้สาพรเตร็มดว้วยโลหลิตซนนึ่งมาจากพระเยซผ
ถว้าใครทสาบาป ดสาลงใหว้มลิด จะหายบาปทบีนึ่มบีอยผด่!”



พระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ พระบรตรของพระเจว้า ชสาระเราใหว้สะอาดจากบาปทมัตั้งสลิตั้น-ไมด่ใชด่จากบาปแคด่
สองสามอยด่าง ไมด่ใชด่แคด่สะอาดบางสด่วน แตด่ชสาระใหว้สะอาดจากบาปทมัตั้งปวง และปราศจากการทสาใหว้โลหลิตตกกร็
ไมด่มบีการชสาระใหว้สะอาด ไมด่มบีการยกบาปเลย (ฮบ. 9:22) 

ผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านบีตั้ไดว้รมับความรอดแลว้วอยด่างแทว้จรลิง พวกเขาไมด่ไดว้แคด่ “เขว้ารด่วมกมับครลิสตจมักร”
เปาโลไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐเรมืนึ่องการสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์เจว้า
แลว้ว เขาไมด่ไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐเพมืนึ่อสมังคม ขด่าวสารทบีนึ่เปป็นเรมืนึ่องของศาสนาเทด่านมัตั้น เขาไดว้ประกาศกางเขนนมัตั้น
พระโลหลิตนมัตั้น การฟปฟื้นคมืนพระชนมร์นมัตั้น พวกเขาไดว้รมับขด่าวสารของเขา และถผกลว้างชสาระในพระโลหลิตแลว้ว

“แตด่พวกทด่านถผกแยกตมัตั้งไวว้แลว้ว…” เมมืนึ่อคนไมด่เชมืนึ่อคนใดตว้อนรมับพระเยซผและกลายเปป็นผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่ง โดย
ทางการกระทสากลิจของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เขากร็ถผกยว้ายจากอาณาจมักรแหด่งความมมืดเขว้ามาสผด่อาณาจมักรแหด่ง
ความสวด่าง ถผกยว้ายออกจากอาณาจมักรของมารรว้ายและถผกนสามาอยผด่ในอาณาจมักรของพระเจว้าแลว้ว (คส. 1:13)
 “และบมัดนบีตั้ พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ขว้าพเจว้าขอฝากพวกทด่านไวว้กมับพระเจว้า และกมับพระดสารมัสแหด่งพระครณของพระองคร์ 
ซนนึ่งมบีฤทธลิธิ์สามารถกด่อสรว้างพวกทด่านขนตั้นไดว้ และทบีนึ่จะใหว้พวกทด่านมบีมรดกในทด่ามกลางคนเหลด่านมัตั้นทรกคนผผว้ซนนึ่งถผก
แยกตมัตั้งไวว้” (กลิจการ 20:32)

การแยกตมัตั้งไวว้ทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในทบีนึ่นบีตั้ไมด่ใชด่บางสลินึ่งทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อบรรลรโดยการดสาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ดบี และไมด่ใชด่โดยการ
ศนกษาคว้นควว้าพระคมัมภบีรร์อยด่างสมนึ่สาเสมอ การอธลิษฐาน และการรมับใชว้ดว้วยซตั้สา ทมันทบีทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งกลายเปป็น
ครลิสเตบียนและถผกใหว้บมังเกลิดเขว้าในครอบครมัวของพระเจว้า ชมันึ่วขณะนมัตั้นการแยกตมัตั้งไวว้นบีตั้กร็เกลิดขนตั้น ทมันทบีทบีนึ่คนบาปคน
นมัตั้นใชว้ความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผ ชมันึ่วขณะนมัตั้นคนไมด่เชมืนึ่อคนนมัตั้นกร็เชมืนึ่อบนพระเยซผใหว้เปป็น
พระผผว้ชด่วยใหว้รอด-ชมันึ่วขณะนมัตั้นพระเจว้าพระบลิดากร็ทรงพาเขาออกจากอาณาจมักรแหด่งความมมืดและทรงยว้ายเขามา
อยผด่ในอาณาจมักรแหด่งความสวด่าง พระองคร์ทรงทสาเชด่นนบีตั้โดยอาศมัยพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผ การแยก
ตมัตั้งไวว้นบีตั้เปป็นมาโดยทางพระครณของพระเจว้า-ไมด่ใชด่โดยครณความดบีของมนรษยร์: “พระครลิสตร์ทรงถผกทสาใหว้เปป็น…การ
แยกตมัตั้งไวว้…สสาหรมับเราทมัตั้งหลาย” (1 คร. 1:30) การแยกตมัตั้งไวว้นบีตั้เปป็นผลกระทบทบีนึ่การสลิตั้นพระชนมร์ของพระเมษ
โปดกของพระเจว้ามบีตด่อความสมัมพมันธร์ของผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วนมัตั้นกมับพระเจว้าพระบลิดา: “โดยพระประสงคร์นมัตั้น
เอง พวกเราจนงไดว้รมับการทรงชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์ โดยทางการถวายพระกายของพระเยซผครลิสตร์เพบียงครมัตั้งเดบียว
เทด่านมัตั้น” (ฮบ. 10:10) “เหตรฉะนมัตั้น พระเยซผเชด่นกมัน เพมืนึ่อพระองคร์จะทรงชสาระประชากรใหว้บรลิสรทธลิธิ์ดว้วยพระโลหลิต
ของพระองคร์เอง กร็ไดว้ทรงทนทรกขร์ทรมานภายนอกประตผเมมือง” (ฮบ. 13:12) 

ผผว้เชมืนึ่อถผกแยกออกจากโลก ถผกแยกออกมาสผด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ไมด่มบีพมืตั้นทบีนึ่ตรงกลาง: “โดยถผกทสาใหว้เปป็น
ไทจากบาปแลว้ว พวกทด่านไดว้กลายเปป็นพวกผผว้รมับใชว้ของความชอบธรรม ขว้าพเจว้าพผดตามแบบของมนรษยร์ เพราะ
เหตรความอด่อนกสาลมังแหด่งเนมืตั้อหนมังของพวกทด่าน เพราะพวกทด่านเคยยอมใหว้บรรดาอวมัยวะของพวกทด่านเปป็นพวก
ผผว้รมับใชว้ของความโสโครกและของความชมันึ่วชว้าซว้อนความชมันึ่วชว้าฉมันใด บมัดนบีตั้จงยอมใหว้บรรดาอวมัยวะของพวกทด่าน
เปป็นพวกผผว้รมับใชว้ของความชอบธรรมซนนึ่งนสาไปสผด่ความบรลิสรทธลิธิ์ฉมันนมัตั้น เพราะวด่าเมมืนึ่อพวกทด่านเคยเปป็นพวกผผว้รมับใชว้
ของบาป พวกทด่านกร็เปป็นไทจากความชอบธรรม ขณะนมัตั้นพวกทด่านไดว้ผลอะไรบว้างในสลินึ่งเหลด่านมัตั้น ซนนึ่งบมัดนบีตั้พวก
ทด่านกร็ละอาย ดว้วยวด่าทบีนึ่สรดปลายของสลินึ่งเหลด่านมัตั้นกร็คมือความตาย แตด่บมัดนบีตั้ พวกทด่านไดว้เปป็นไทจากบาป และกลาย



เปป็นพวกผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าแลว้ว พวกทด่านไดว้ผลของพวกทด่านไปสผด่ความบรลิสรทธลิธิ์ และทบีนึ่สรดปลายคมือชบีวลิตนลิรมันดรร์”
(รม. 6:18-22)

การงานแหด่งพระครณเปป็นสด่วนของพระเจว้าทมัตั้งหมดในความรอดของเรา แตด่หลมังจากทบีนึ่เรารมับความรอด
โดยพระครณและถผกยว้ายเขว้ามาอยผด่ในอาณาจมักรของพระเจว้าแลว้ว มมันกร็เปป็นความรมับผลิดชอบของผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นทบีนึ่จะ
รมักษาการดสาเนลินชบีวลิตอมันบรลิสรทธลิธิ์และชบีวลิตทบีนึ่แยกออกและถผกแยกตมัตั้งไวว้ใหว้คงอยผด่ตด่อไปโดยการวางใจในพระราชกลิจ
ทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผ พนนึ่งพาการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และศนกษาคว้นควว้าพระวจนะของพระเจว้า
อยด่างไมด่รผว้จมักเหนร็ดเหนมืนึ่อย

“ผผว้ทรงชด่วยพวกเราใหว้รอดแลว้ว และไดว้ทรงเรบียกพวกเราดว้วยการทรงเรบียกอมันบรลิสรทธลิธิ์ ไมด่ใชด่ตามบรรดา
การกระทสาของพวกเรา แตด่ตามพระประสงคร์และพระครณของพระองคร์เอง ซนนึ่งไดว้ถผกประทานใหว้แกด่พวกเราใน
พระเยซผครลิสตร์ตมัตั้งแตด่กด่อนสรว้างโลก” (2 ทธ. 1:9)

“แตด่พระองคร์ผผว้ซนนึ่งไดว้ทรงเรบียกพวกทด่านนมัตั้นบรลิสรทธลิธิ์ฉมันใด พวกทด่านกร็จงเปป็นคนบรลิสรทธลิธิ์ในบรรดาการ
ประพฤตลิทรกอยด่างฉมันนมัตั้น ดว้วยวด่าไดว้เขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘พวกเจว้าจงเปป็นคนบรลิสรทธลิธิ์ เพราะเราเปป็นผผว้บรลิสรทธลิธิ์’” (1 ปต.
1:15,16) 

“...แตด่พวกทด่านถผกนมับวด่าชอบธรรมแลว้ว…”  คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้สสาหรมับ “ถผกนมับวด่าชอบธรรมแลว้ว” มบี
ความหมายวด่า “ประกาศวด่าเปป็นฝป่ายถผก” ผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์ทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่บางทด่านในอดบีตกลด่าวไวว้วด่า “การถผกนมับวด่าชอบ
ธรรมแลว้วในสายพระเนตรของพระเจว้าคมือ การเปป็นผผว้ชอบธรรมพอ ๆ กมับทบีนึ่พระเยซผทรงเปป็นผผว้ชอบธรรม การเปป็น
เหมมือนกมับวด่าคน ๆ นมัตั้นไมด่เคยทสาบาปเลยสมักอยด่าง”-และนบีนึ่เปป็นความจรลิง เพราะวด่าเมมืนึ่อเราถผกนมับวด่าชอบธรรม
แลว้ว เรากร็ยมืนอยผด่ตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าโดยถผกปกคลรมโดยพระโลหลิตของพระเยซผ ถมือครองสภาพของพระเจว้า ถผก
สถลิตอยผด่ภายในโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เมมืนึ่อพระเจว้าทรงมองดผเรา พระองคร์กร็ทรงมองเหร็นพระโลหลิตนมัตั้น และ
เมมืนึ่อเราถผกปกคลรมโดยพระโลหลิตนมัตั้น เรากร็บรลิสรทธลิธิ์ในสายพระเนตรของพระบลิดาพอ ๆ กมับพระโลหลิตของพระเมษ
โปดกทบีนึ่ปกคลรมเรา! 

เมมืนึ่อทผตมรณะผด่านเขว้าไปในแผด่นดลินอบียลิปตร์ พระเจว้ากร็ตรมัสวด่า “เมมืนึ่อเราเหร็นเลมือด เรากร็จะผด่านเลยพวกเจว้า
ไป” นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันในวมันนบีตั้ พระโลหลิตของพระเยซผคมือสลินึ่งทบีนึ่ทสาใหว้เราเหมาะสมสสาหรมับอาณาจมักรของพระเจว้า-
ไมด่ใชด่การงานทมัตั้งหลายแหด่งความชอบธรรมซนนึ่งเราอาจกระทสา แตด่เปป็นพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วนมัตั้นแหด่งกลโกธา 
พระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระเมษโปดกทบีนึ่ปราศจากตสาหนลิหรมือดด่างพรว้อย การนมับวด่าชอบธรรมเกลิดขนตั้นชมันึ่วเสบีตั้ยว
วลินาทบีนมัตั้นทบีนึ่เราเชมืนึ่อหรมือใชว้ความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วนมัตั้นของพระเยซผ: “เพราะฉะนมัตั้น โดยการกระทสา
เหลด่านมัตั้นแหด่งพระราชบมัญญมัตลิ จะไมด่มบีเนมืตั้อหนมังใด ๆ ถผกนมับวด่าชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองคร์ เพราะวด่า
โดยพระราชบมัญญมัตลินมัตั้นคมือความรผว้เกบีนึ่ยวกมับบาป” (รม. 3:20)

“และพระคมัมภบีรร์นมัตั้นซนนึ่งรผว้ลด่วงหนว้าวด่า พระเจว้าจะทรงใหว้พวกคนตด่างชาตลิเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชมืนึ่อ 
ไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่อมับราฮมัมลด่วงหนว้า โดยกลด่าววด่า ‘ในตมัวเจว้าประชาชาตลิทมัตั้งสลิตั้นจะไดว้รมับพระพร’” (กท. 
3:8)

การนมับวด่าชอบธรรมนสามาซนนึ่งสมันตลิสรข ความเปป็นศมัตรผกมันสลิตั้นสรดลงแลว้วระหวด่างคนไมด่เชมืนึ่อกมับพระเจว้า: 



“เหตรฉะนมัตั้น เมมืนึ่อถผกนมับวด่าชอบธรรมโดยความเชมืนึ่อแลว้ว พวกเราจนงมบีสมันตลิสรขกมับพระเจว้าโดยทางพระเยซผครลิสตร์
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” (รม. 5:1)

การนมับวด่าชอบธรรมอยผด่ “ในพระนามของพระเยซผเจว้า” ใน 1 โครลินธร์ 5:4 เปาโลกลด่าววด่า “พระเยซผ
ครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” ตรงนมัตั้นคสาสรรพนาม “ของพวกเรา” ถผกใชว้เพราะการลงวลินมัยทบีนึ่อมัครทผต
ทด่านนบีตั้กสาลมังใชว้ภายใตว้สลิทธลิอสานาจของพระครลิสตร์ แตด่ในทบีนึ่นบีตั้ เพราะวด่าหมัวขว้อนบีตั้ใชว้กมับพระครณของพระเจว้าทบีนึ่มบีตด่อผผว้
เชมืนึ่อทรกคน จนงไมด่มบีการใชว้คสาสรรพนามแสดงความเปป็นเจว้าของ (“ของพวกเรา”) ชมืนึ่อเรบียก “พระเยซผครลิสตร์เจว้า” 
บด่งบอกถนงทมัตั้งสลิทธลิอสานาจของพระองคร์และอรปนลิสมัยของพระองคร์-ทมัตั้งในพระครณของพระเจว้าในการนมับวด่าชอบ
ธรรมโดยทางพระเยซผครลิสตร์เจว้า และในชบีวลิตทบีนึ่ตอบสนองของผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นเพราะการถผกแยกตมัตั้งไวว้แลว้วของเขา มมัน
ชบีตั้ไปยมังความรมับผลิดชอบของผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นเพราะวด่าพระเยซผไมด่เพบียงเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดและผผว้รมักษาไวว้ของเรา
เทด่านมัตั้น-พระองคร์ยมังทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าแหด่งชบีวลิตของเราเชด่นกมัน เราจนงควรดสาเนลินชบีวลิตแหด่งการถผกแยกตมัตั้ง
ไวว้ เราไมด่มบีสลิทธลิธิ์ดสาเนลินชบีวลิตในแบบอมืนึ่นเลย

“...และโดยพระวลิญญาณของพระเจว้าของพวกเรา”(ในภาษากรบีก วลบีนบีตั้คมือ “ในพระวลิญญาณแหด่ง
พระเจว้าของพวกเรา”) นบีนึ่หมายถนงพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และทบีนึ่ปรากฏชมัดตรงนบีตั้กร็คมือวด่าเรามบีพระราชกลิจของ
พระองคร์ในฐานะเปป็นผผว้ทรงกระทสากลิจซนนึ่งโดยฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์เราถผกลว้างชสาระ ถผกแยกตมัตั้งไวว้ และถผกนมับวด่า
ชอบธรรมแลว้ว คสากลด่าวนบีตั้ (“พระวลิญญาณของพระเจว้าของพวกเรา”) ไมด่ถผกพบทบีนึ่อมืนึ่นอบีกเลยในภาคพมันธสมัญญา
ใหมด่ พระคมัมภบีรร์ไมด่เคยกลด่าวถนง “พระเจว้าพระวลิญญาณ” หรมือ “พระเจว้าพระบรตร” ราวกมับวด่ามบีพระเจว้าสามองคร์ 
มบีพระเจว้าองคร์เดบียว ผผว้ทรงถผกสสาแดงใหว้ประจมักษร์ในสามพระภาค เราควรระมมัดระวมังมาก ๆ ในการใชว้ถว้อยคสา
ตามพระคมัมภบีรร์เกบีนึ่ยวกมับตรบีเอกานรภาพ

หมัวขว้อเกบีนึ่ยวกมับการจมัดการกมับการลด่วงประเวณบีไดว้เรลินึ่มตว้นในบททบีนึ่ 5 แตด่บมัดนบีตั้เปาโลจมัดการกมับมมันในแบบทบีนึ่
เหมารวมมากขนตั้น การลด่วงประเวณบีไดว้แพรด่หลายในเมมืองโครลินธร์ (1 คร. 7:2; 2 คร. 12:21) และสภาวะอมันนด่า
เศรว้าแหด่งกลิจการทมัตั้งหลายกร็คมือวด่าครลิสเตบียนชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นไมด่ไดว้มองวด่านมันึ่นเปป็นเรมืนึ่องรว้ายแรงอยด่างทบีนึ่พวก
เขาควรมอง แนวคลิดเรมืนึ่องเสรบีภาพของครลิสเตบียนไดว้ถผกบลิดเบมือนและถผกใชว้ในทางทบีนึ่ผลิดแลว้วโดยบางคน

เราเรบียนรผว้ในทบีนึ่นบีตั้วด่าเปาโลถผกยกคสาพผดไปผลิด ๆ และถผกตมัดสลินอยด่างผลิด ๆ (รม. 3:8) และขว้อเทร็จจรลิงนบีตั้ไดว้
กด่อใหว้เกลิดความเขว้าใจผลิดมากมายในทด่ามกลางผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย-ไมด่เพบียงในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์เทด่านมัตั้นแตด่ใน
สถานทบีนึ่แหด่งอมืนึ่น ๆ ดว้วยเชด่นกมัน แนด่นอนวด่า มมันเปป็นผลงานของมารรว้ายทบีนึ่จะทสาใหว้เหลด่านมักเทศนร์ของพระเจว้าถผกยก
คสาพผดผลิด ๆ และถผกเขว้าใจผลิด แตด่คนเหลด่านบีตั้กสาลมังทสาเรมืนึ่องผลิดศบีลธรรมและกสาลมังประกาศวด่าเสรบีภาพของครลิสเตบียน
ไดว้ใหว้สลิทธลิธิ์พวกเขาทบีนึ่จะทสาเชด่นนมัตั้น เนมืนึ่องจากวด่าพวกเขาไมด่ไดว้อยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิแลว้ว แตด่อยผด่ใตว้พระครณ! ในขว้อ
พระคสาถมัดไปของการศนกษาคว้นควว้าของเรา เปาโลนสาเสนออยด่างชมัดเจนถนงความสสาคมัญและขอบเขตของเสรบีภาพ
ฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่แทว้จรลิงในพระเยซผเจว้า และลมักษณะเฉพาะและจรดประสงคร์ของรด่างกายของผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว
ดว้วย

ขว้อ 12: “สลินึ่งสารพมัดกร็ถผกตว้องตามพระราชบมัญญมัตลิสสาหรมับขว้าพเจว้า แตด่ไมด่ใชด่ทรกสลินึ่งเปป็นประโยชนร์ สลินึ่ง
สารพมัดกร็ถผกตว้องตามพระราชบมัญญมัตลิสสาหรมับขว้าพเจว้า แตด่ขว้าพเจว้าไมด่ยอมอยผด่ใตว้อสานาจของสลินึ่งใดเลย”



“สลินึ่งสารพมัดกร็ถผกตว้องตามพระราชบมัญญมัตลิสสาหรมับขว้าพเจว้า…” เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังหมายถนงสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่
เปป็นบาปและชมันึ่วชว้า มบีหลายสลินึ่งซนนึ่งผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายสามารถทสาไดว้ซนนึ่งจะไมด่สด่งผลเสบียตด่อเราเปป็นรายบรคคลและจะไมด่
ขมัดตด่อบมัญญมัตลิทมัตั้งหลายของพระเจว้าและกฎทมัตั้งหลายแหด่งการอยผด่ฝป่ายวลิญญาณ แตด่เพมืนึ่อเหร็นแกด่ผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่น ๆ และ
คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ภายนอกครลิสตจมักร เราจนงไมด่กลว้าทสาสลินึ่งเหลด่านมัตั้น

ผมไมด่ไดว้กสาลมังบอกเปป็นนมัยวด่าแคด่ความรผว้สนกของเราวด่าบางสลินึ่งไมด่ผลิดจะทสาใหว้พวกมมันเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ถผก แตด่มบี
สถานทบีนึ่หลายแหด่งซนนึ่งผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งอาจไปไดว้ซนนึ่งจะไมด่สด่งผลกระทบในแงด่ลบตด่อตมัวเขา-แตด่ถว้าผผว้เชมืนึ่ออบีกคนหนนนึ่งทบีนึ่มบี
สภาวะอารมณร์ทบีนึ่แตกตด่าง ซนนึ่งอาจไดว้รมับความรอดแลว้วจากภผมลิหลมังทบีนึ่แตกตด่าง จะไปเขว้ารด่วมหรมือไปเยมือนสถานทบีนึ่
แหด่งเดบียวกมันนมัตั้น มมันกร็อาจทสาใหว้เขานนกถนงบาปเกด่า ๆ และกด่อใหว้เกลิดการทดลองซนนึ่งอาจเปป็นหนทางไปสผด่การสะดรด
ลว้มของผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่อด่อนแอกวด่าคนนมัตั้นไดว้

“สลินึ่งสารพมัดกร็ถผกตว้องตามพระราชบมัญญมัตลิสสาหรมับขว้าพเจว้า แตด่ไมด่ใชด่ทรกสลินึ่งเปป็นประโยชนร์” เปาโลกสาลมัง
กลด่าวในทบีนึ่นบีตั้วด่า “ขว้าพเจว้าเปป็นทาสของพระเยซผครลิสตร์และขว้าพเจว้าปฏลิเสธทบีนึ่จะถผกนสาไปอยผด่ใตว้อสานาจของสลินึ่งใด
นอกจากพระครณของพระเจว้าและขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระครณนมัตั้น” ในพระคสาขว้อนบีตั้ (เชด่นเดบียวกมับในบททบีนึ่ 10 ขว้อ 
23 ของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้และบททบีนึ่ 14 ขว้อ 20 ของหนมังสมือโรม) เปาโลกสาลมังพผดโดยเชมืนึ่อมโยงกมับตมัวเขาเอง-
และหมัวขว้อนมัตั้นคมือเรมืนึ่องอาหาร

ในสมมัยของเปาโล สมัตวร์ทมัตั้งหลายเปป็นเครมืนึ่องบผชายมัญใหว้แกด่พวกรผปเคารพ และตามธรรมเนบียมของพวกยลิว
พวกเขาไมด่ควรกลินเนมืตั้อของสมัตวร์ใดทบีนึ่ไดว้ถผกถวายแกด่รผปเคารพแลว้ว เปาโลรผว้วด่าเขาไดว้รมับความรอดแลว้วโดยพระครณ
ของพระเจว้า และเขารผว้วด่าความรอดของเขาขนตั้นอยผด่กมับพระครณของพระเจว้า และไมด่ใชด่การละเวว้นเสบียจากเนมืตั้อสมัตวร์
ตด่าง ๆ กระนมัตั้นเขากร็กลด่าววด่า “เหตรฉะนมัตั้น ถว้าอาหารทสาใหว้พบีนึ่นว้องของขว้าพเจว้าหลงผลิดไป ขว้าพเจว้าจะไมด่กลินเนมืตั้อสมัตวร์
ในขณะทบีนึ่โลกยมังคงอยผด่ เกรงวด่าขว้าพเจว้าจะทสาใหว้พบีนึ่นว้องของขว้าพเจว้าหลงผลิดไป” (1 คร. 8:13)

คสากลด่าวของเปาโลทบีนึ่วด่าสลินึ่งสารพมัดถผกตว้องตามพระราชบมัญญมัตลิสสาหรมับตมัวเขาไดว้ถผกเขว้าใจผลิดและถผกใชว้ใน
ทางทบีนึ่ผลิดโดยคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยากปฏลิบมัตลินลิสมัยตด่าง ๆ แหด่งชบีวลิตเกด่านมัตั้น มมันเปป็นเรมืนึ่องเหลวไหลสสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่
หยด่อนยานในการดสาเนลินชบีวลิตฝป่ายศบีลธรรมของพวกเขาทบีนึ่จะคลิดวด่าเปาโลไดว้เสนอแนะเรมืนึ่องแบบนมัตั้น ไมด่มบีมนรษยร์คน
ใดทบีนึ่เคยเดลินบนแผด่นดลินโลกนบีตั้ทบีนึ่ไดว้ดสาเนลินชบีวลิตทบีนึ่อรทลิศตมัว บรลิสรทธลิธิ์ และแยกออกมากไปกวด่าอมัครทผตเปาโล เขา
เทศนาสลินึ่งทบีนึ่เขาปฏลิบมัตลิ และปฏลิบมัตลิสลินึ่งทบีนึ่เขาเทศนา และไมด่มบีผผว้ใดมบีเหตรผลอมันใดทบีนึ่จะคลิดวด่าเขาไดว้เสนอแนะวด่า
เสรบีภาพของครลิสเตบียนในเรมืนึ่องของอาหารทสาใหว้มมันเปป็นเรมืนึ่องถผกตว้องทบีนึ่จะหยด่อนยานในเรมืนึ่องฝป่ายศบีลธรรมทมัตั้งหลาย

คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้สสาหรมับ “เปป็นประโยชนร์” คมือ ซผมเฟะโร โดยความหมายตรงตมัวของคสานบีตั้คมือ “นสามาดว้วย 
หรมือดว้วยกมัน เพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้รมับประโยชนร์จากมมัน” มมันบด่งบอกถนงสลินึ่งซนนึ่งเปป็นประโยชนร์แกด่ตมัวเราเองหรมือแกด่ผผว้อมืนึ่น 
เสรบีภาพของครลิสเตบียนเปป็นของเรากร็ตด่อเมมืนึ่อมมันเปป็นประโยชนร์แกด่ชบีวลิตของเราแตด่ละคน แกด่ชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่น ๆ 
และเมมืนึ่อมมันไมด่เปป็นตมัวขมัดขวางแกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ยมังไมด่ไดว้รมับความรอด ไมด่มบีผผว้เชมืนึ่อคนใดมบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะทสาบางสลินึ่งทบีนึ่เขา
อาจคลิดวด่าไมด่ผลิด หากการกระทสาของเขาอาจปรากฏวด่าสด่งผลเสบียตด่อผผว้อมืนึ่น ทรกสลินึ่งเกบีนึ่ยวกมับชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อตว้องถผก
กสากมับควบครม-ไมด่เพบียงจากแงด่มรมดว้านจรลิยธรรมเทด่านมัตั้น แตด่จากแงด่มรมวด่าสลินึ่งนมัตั้นเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยตด่อองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าหรมือไมด่ ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไมด่ควรลมืมเดร็ดขาดวด่าพระองคร์ผผว้ทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของเราทรงมบีสลิทธลิธิ์เชด่นกมันทบีนึ่จะ



เปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าแหด่งชบีวลิตของเรา และทรกสลินึ่งทบีนึ่เราทสาควรถผกกระทสาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระองคร์
“สลินึ่งสารพมัดกร็ถผกตว้องตามพระราชบมัญญมัตลิสสาหรมับขว้าพเจว้า แตด่ขว้าพเจว้าไมด่ยอมอยผด่ใตว้อสานาจของสลินึ่งใดเลย”

นบีนึ่กลด่าวถนงเฉพาะผลกระทบทบีนึ่มบีตด่อคน ๆ นมัตั้นเองเทด่านมัตั้น เปาโลกสาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีตั้วด่า “ทรกสลินึ่งอยผด่ภายในอสานาจของ
ขว้าพเจว้า แตด่ขว้าพเจว้าจะไมด่ยอมเอาตมัวเองไปอยผด่ภายใตว้อสานาจของสลินึ่งใดเลย!”

ถว้าผผว้เชมืนึ่อใชว้เสรบีภาพของตนในทางทบีนึ่ผลิด มมันกร็จะลดทอนอสานาจแหด่งการควบครมตมัวเองของเขา และถว้าสลินึ่ง
นบีตั้เกลิดขนตั้น เมมืนึ่อนมัตั้นสลินึ่งทบีนึ่ควรถมือวด่าเปป็นเสรบีภาพกร็จะกลายเปป็นการตกเปป็นทาส ไมด่วด่าสลินึ่งใดอาจดผถผกตว้องขนาดไหน ถว้า
มมันครอบครองเวลาหรมือพลมังงานของผมในแบบทบีนึ่ไมด่ถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าและเสรลิมสรว้างผผว้อมืนึ่น ผมกร็ตกอยผด่ใน
ภมัยรว้ายแรงของการปลด่อยใหว้ตมัวเองตกอยผด่ภายใตว้การเปป็นทาสตด่อสลินึ่งนมัตั้น เฉพาะโดยการเฝฟ้าระวมังอยด่างตมัตั้งใจและ
ความยสาเกรงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในใจ เราจนงสามารถปฟ้องกมันไมด่ใหว้สลินึ่งซนนึ่งไมด่ผลิด-ธรรกลิจ ความสนรกสนาน เสมืตั้อผว้า 
อาหาร หรมือแมว้แตด่ครอบครมัวของเรา-มามบีอสานาจครอบงสาเหนมือเราและทสาใหว้เราตกเปป็นทาส แทนทบีนึ่จะเปป็นทาส
ของพระเยซผครลิสตร์และผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งของเหลด่าเพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อของเรา เปาโลกลด่าวไวว้วด่า “...ขว้าพเจว้าถมือวด่าสลินึ่งสารพมัด
กร็ไรว้ประโยชนร์เพราะเหร็นแกด่ความประเสรลิฐแหด่งความรผว้ของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของขว้าพเจว้า เพราะ
เหตรพระองคร์ ขว้าพเจว้าจนงไดว้ยอมเสบียสลินึ่งสารพมัด และถมือวด่าสลินึ่งเหลด่านมัตั้นเปป็นเหมมือนมผลสมัตวร์ เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้พระ
ครลิสตร์” (ฟป. 3:8)

รน่างกายของผทูผู้เชมืที่อเปป็นขององคธพระผทูผู้เปป็นเจผู้า
ขว้อ 13: “อาหารทมัตั้งหลายมบีไวว้สสาหรมับทว้อง และทว้องกร็สสาหรมับอาหารทมัตั้งหลาย แตด่พระเจว้าจะทรงทสาลาย

ทมัตั้งทว้องและอาหารทมัตั้งหลายนมัตั้น บมัดนบีตั้รด่างกายนมัตั้นไมด่ไดว้มบีไวว้สสาหรมับการลด่วงประเวณบี แตด่สสาหรมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า 
และองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าสสาหรมับรด่างกาย”

คสากรลิยากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้สสาหรมับ “ทสาลาย” คมือ คาทารเกะโอ และมบีความหมายวด่า “ทสาใหว้ใชว้การไมด่ไดว้” มมัน
ถผกใชว้ใน 1 โครลินธร์ 1:28 และ 2:6 เชด่นกมัน ความหมายในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือวด่าความอยากอาหารตามธรรมชาตลิเปป็นของ
รด่างกายเนมืตั้อหนมังและธรรมชาตลิของรด่างกายตามทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงสรว้างมมัน เนมืตั้อสมัตวร์ อาหาร และการยด่อยเปป็น
เรมืนึ่องตด่าง ๆ ทบีนึ่เปป็นของสภาวะปปัจจรบมันของเรา รด่างกายนบีตั้ถผกลลิขลิตแลว้วใหว้กลมับคมืนสผด่ผงคลบีดลิน และสลินึ่งเหลด่านบีตั้จะสลิตั้น
สรดการทสางานของพวกมมันเมมืนึ่อถนงความมรณาของรด่างกาย-หรมือเมมืนึ่อเราถผกเปลบีนึ่ยนแปลงในการรมับขนตั้นไปนมัตั้น 
อาหารและการยด่อย (ซนนึ่งถผกบด่งบอกตรงนบีตั้โดย “อาหารทมัตั้งหลายมบีไวว้สสาหรมับทว้อง”) ไมด่มบีความหมายเชลิงศบีลธรรม
ใด ๆ ในตมัวพวกมมันเอง พวกมมันไดว้รมับความหมายเชลิงศบีลธรรมในเฉพาะบางคนภายใตว้สภาพการณร์แวดลว้อมบาง
ประการ

“บมัดนบีตั้รด่างกายนมัตั้นไมด่ไดว้มบีไวว้สสาหรมับการลด่วงประเวณบี แตด่สสาหรมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า…” เราเหร็นในทบีนึ่นบีตั้ถนง
ความตรงขว้ามกมันระหวด่างทว้องกมับรด่างกาย ทว้องมบีไวว้สสาหรมับรด่างกาย แตด่รด่างกายเปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และใน
สภาวะทบีนึ่ไดว้รมับสงด่าราศบีของมมันรด่างกายนมัตั้นจะอยผด่เปป็นนลิรมันดรร์ แตด่อาหารและความอยากอาหารไมด่ไดว้อยผด่เปป็นนลิรมัน
ดรร์-พวกมมันจะสลิตั้นสรดลงเมมืนึ่อถนงความมรณา ในลผกา 24:41-43 เราอด่านวด่าพระเยซผในพระกายทบีนึ่ไดว้รมับสงด่าราศบีของ
พระองคร์ทรงถามพวกสาวกของพระองคร์วด่า “พวกทด่านมบีอาหารทบีนึ่นบีนึ่บว้างไหม” และพวกเขากร็เอาปลายด่างชลิตั้นหนนนึ่ง
มาถวายพระองคร์ กมับรวงผนตั้งชลิตั้นหนนนึ่ง และพระองคร์ทรงรมับอาหารนมัตั้นมา และเสวยตด่อหนว้าเขาทมัตั้งหลาย” แตด่มมันจะ



ไมด่จสาเปป็นทบีนึ่วลิสรทธลิชนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไดว้รมับสงด่าราศบีแลว้วจะตว้องกลิน ขณะทบีนึ่ในรด่างกายแหด่งเนมืตั้อหนมังนบีตั้มมันจสาเปป็นทบีนึ่เราตว้อง
กลินหากรด่างกายนบีตั้จะมบีชบีวลิตอยผด่ตด่อไปไดว้

รด่างกายนบีตั้เปป็นสด่วนหนนนึ่งแหด่งความเปป็นบรคคลของมนรษยร์อยด่างแนด่นอน และรด่างกายของผผว้เชมืนึ่อกร็ตว้องเปป็น
เครมืนึ่องมมืออยด่างหนนนึ่งทบีนึ่พระเจว้าจะทรงใชว้งาน ซนนึ่งโดยทางรด่างกายนมัตั้นพระองคร์ตว้องไดว้รมับเกบียรตลิในสลินึ่งสารพมัด ในขว้อ
พระคสาตอนนบีตั้ของเราเปาโลกสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าการไมด่รมักนวลสงวนตมัวไมด่เหมมือนกมับอาหาร: อาหารตด่าง ๆ เปป็นสลินึ่งทบีนึ่
เขารมับประทานไดว้ แตด่การไมด่รมักนวลสงวนตมัวไมด่ใชด่สลินึ่งทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อคนใดจะทสาไดว้เลยไมด่วด่าในสถานการณร์ใด!

โดยอาศมัยการยกขว้อสนมับสนรนและการเปรบียบเทบียบอมันมบีเหตรผลนบีตั้ เปาโลกลด่าวถนงขว้อโตว้แยว้งแสนอมันตราย
นมัตั้นซนนึ่งกด่อนหนว้านมัตั้น-และในขณะนมัตั้น-กสาลมังถผกใชว้ในทด่ามกลางชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง ทบีนึ่
วด่าถว้าการสนองความปรารถนาตามธรรมชาตลิเรมืนึ่องหนนนึ่งเปป็นสลินึ่งทบีนึ่กระทสาไดว้ แลว้วทสาไมการสนองความปรารถนาใน
อบีกเรมืนึ่องหนนนึ่งถนงทสาไมด่ไดว้? ถว้าอาหารตด่าง ๆ เปป็นสลินึ่งทบีนึ่รมับประทานไดว้ แลว้วทสาไมการเลด่นชผว้ การลด่วงประเวณบี การเมา
เหลว้า ฯลฯ ถนงทสาไมด่ไดว้?

ผผว้เชมืนึ่อควรจดจสาใหว้ขนตั้นใจทรกเวลาถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่ารด่างกายของเขาเปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า-พระองคร์ผผว้
ไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อไถด่จลิตใจ วลิญญาณ และรด่างกาย-และดว้วยเหตรนบีตั้ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจนงควรแสวงหานตั้สาพระทมัย
ของพระเจว้าทรกเวลาเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งสารพมัด โดยยอมใหว้พระประสงคร์ของพระเจว้าถผกกระทสาสสาเรร็จในทรกกลิจกรรมของ
ชบีวลิต สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายกระทสาควรถผกกระทสาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าและเพมืนึ่อชด่วยเหลมือผผว้อมืนึ่น

“...และองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าสสาหรมับรด่างกาย” ดผเหมมือนเรามมักลมืมตระหนมักถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่ารด่างกายนบีตั้เปป็น
พลมับพลาซนนึ่งพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ประทมับอยผด่ภายใน-และจะประทมับอยผด่ตด่อไปจนกวด่ารด่างกายนบีตั้กลมับคมืนสผด่ผงคลบีดลิน
หรมือถผกเปลบีนึ่ยนแปลง “ในชมันึ่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว” เมมืนึ่อถนงการรมับขนตั้นไปนมัตั้น ถว้าผผว้เชมืนึ่อคนใดตายกด่อนถนงการ
รมับขนตั้นไปนมัตั้น รด่างกายของเขาจะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นโดยไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่า ถว้าเขามบีชบีวลิตอยผด่จนถนงการรมับขนตั้นไปนมัตั้น เขากร็จะ
ไมด่ตายเลย แตด่เปป็นหรมือตาย รด่างกายนบีตั้กร็เปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าผผว้ไดว้ทรงซมืตั้อเราแลว้วดว้วยพระโลหลิตอมันประเสรลิฐ
ของพระองคร์เอง- “...พระเยซผครลิสตร์เจว้า พระองคร์ผผว้จะทรงเปลบีนึ่ยนแปลงรด่างกายอมันตนึ่สาตว้อยของพวกเรา เพมืนึ่อใหว้
รด่างกายนมัตั้นมบีลมักษณะเหมมือนอยด่างพระกายอมันทรงสงด่าราศบีของพระองคร์ ตามฤทธานรภาพซนนึ่งพระองคร์ทรง
สามารถปราบสลินึ่งสารพมัดลงใตว้อสานาจของพระองคร์เอง” (ฟป. 3:21)

“พวกทด่านทบีนึ่รมัก บมัดนบีตั้พวกเราเปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า และยมังไมด่ปรากฏวด่าตด่อไปเบมืตั้องหนว้าพวกเรา
จะเปป็นอยด่างไร แตด่พวกเราทราบวด่าเมมืนึ่อพระองคร์จะทรงปรากฏนมัตั้น พวกเราจะเปป็นเหมมือนพระองคร์ เพราะวด่า
พวกเราจะเหร็นพระองคร์เหมมือนอยด่างทบีนึ่พระองคร์ทรงเปป็นอยผด่นมัตั้น” (1 ยอหร์น 3:2)

ขว้อ 14: “และพระเจว้าไดว้ทรงชรบองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าใหว้เปป็นขนตั้นมาใหมด่ และจะทรงชรบพวกเราใหว้เปป็นขนตั้น
มาใหมด่โดยฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์เองดว้วย”

ความจรลิงอมันชมัดเจนทบีนึ่ถผกนสาเสนอในทบีนึ่นบีตั้-ทบีนึ่วด่าพระเจว้าพระบลิดาผผว้ไดว้ทรงทสาใหว้พระเยซผเจว้าเปป็นขนตั้นแลว้ว 
โดยฤทธลิธิ์เดชเดบียวกมันนมัตั้นจะทรงทสาใหว้เราเปป็นขนตั้น-กร็ถผกวางใหว้ตรงขว้ามกมับองคร์ประกอบทางธรรมชาตลิทมัตั้งหลายซนนึ่ง
จะถผกนสามาสผด่ความเสมืนึ่อมสผญ (ถผกกลด่าวถนงในขว้อพระคสากด่อนหนว้า) ความอยากอาหารฝป่ายรด่างกายของเราจะสลิตั้น
สรดลงเมมืนึ่อเราจากโลกนบีตั้ไป แตด่รด่างกายของเราจะมบีสด่วนในการเปป็นขนตั้นจากตายนมัตั้น-ดว้วยวด่าปราศจากรด่างกาย เรากร็



คงไมด่เปป็นตมัวเราเองทบีนึ่ครบสมบผรณร์ และเราถผกบอกวด่าในแผด่นดลินนมัตั้นทบีนึ่งดงามกวด่าแสงกลางวมัน เราจะรผว้จมักเหมมือน
อยด่างทบีนึ่พระองคร์ทรงรผว้จมักเราแลว้ว (1 คร. 13:12) ผมเชมืนึ่ออยด่างหนมักแนด่นวด่าบททบีนึ่สลิบหว้าของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้
สอนวด่ารด่างกายทบีนึ่ไดว้รมับสงด่าราศบีของเราจะคลว้ายกมับรด่างกายเหลด่านบีตั้แหด่งเนมืตั้อหนมังทบีนึ่เราอาศมัยอยผด่ในมมันตอนนบีตั้

เปาโลรมับประกมันเราในทบีนึ่นบีตั้วด่าฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้า ซนนึ่งไดว้ทสาใหว้พระเยซผครลิสตร์เจว้าเปป็นขนตั้นในวมันทบีนึ่สามตาม
ทบีนึ่ทรงสมัญญาไวว้ จะทสาใหว้เราเปป็นขนตั้นอยด่างแนด่นอนพอ ๆ กมัน เราทราบวด่าถว้าพลมับพลาฝป่ายโลกนบีตั้แตกสลายไป 
“พวกเรากร็ยมังมบีสลินึ่งปลผกสรว้างของพระเจว้า คมือเรมือนทบีนึ่มลิไดว้ถผกสรว้างดว้วยมมือมนรษยร์ ตมัตั้งอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์ในสวรรคร์ทมัตั้ง
หลาย” (2 คร. 5:1) สลินึ่งทบีนึ่ตายไดว้นบีตั้วมันหนนนึ่งจะสวมความเปป็นอมตะ และเมมืนึ่อเราเหร็นพระเยซผ เรากร็จะเปป็นเหมมือน
พระองคร์!

เรามบีความมมันึ่นใจนบีตั้เพราะวด่าเราอยผด่ในพระครลิสตร์และพระองคร์ทรงอยผด่ในเรา เราถมือครองสภาพของ
พระเจว้า เพราะวด่ารด่างกายนบีตั้เปป็นพลมับพลาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เราตายไปแลว้ว-และชบีวลิตของเราถผกซด่อนไวว้
กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า เรานมันึ่งดว้วยกมันในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์ และเรารผว้วด่าพระเจว้าผผว้ไดว้ทรงทสาใหว้พระ
ครลิสตร์เปป็นขนตั้นจากพวกคนตายจะทรงทสาใหว้เราเปป็นขนตั้นโดยฤทธลิธิ์เดชเดบียวกมันนมัตั้น ดว้วยเหตรนบีตั้ ขณะทบีนึ่เราสมัญจรอยผด่บน
โลกนบีตั้ เราจนงควรดสาเนลินชบีวลิตในรด่างกายนบีตั้ในแบบทบีนึ่วด่าสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เรากระทสาจะถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า การใชว้
งานในปปัจจรบมันของรด่างกายนบีตั้ควรถผกกสากมับในทรกรายละเอบียดเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิและสงด่าราศบีแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
พระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ผผว้ไดว้ประทานพระเยซผใหว้มาสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อเราและผผว้จะทรงทสาใหว้เราเปป็นขนตั้นในเชว้า
เปปีปั่ยมสงด่าราศบีนมัตั้น!

ขว้อ 15: “พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า รด่างกายทมัตั้งหลายของพวกทด่านเปป็นอวมัยวะทมัตั้งหลายของพระครลิสตร์ 
ดมังนมัตั้นขว้าพเจว้าจะเอาอวมัยวะทมัตั้งหลายของพระครลิสตร์ และทสาอวมัยวะเหลด่านมัตั้นใหว้เปป็นอวมัยวะทมัตั้งหลายของหญลิง
โสเภณบีไดว้หรมือ ขอพระเจว้าอยด่ายอมใหว้เปป็นเชด่นนมัตั้นเลย”

ในทบีนึ่นบีตั้ความจรลิงทบีนึ่เพลินึ่มเตลิมถผกเพลินึ่มเขว้ากมับความจรลิงนมัตั้นในขว้อ 13 รด่างกายของผผว้เชมืนึ่อไมด่เพบียงเปป็นของ
พระเจว้าและมบีไวว้สสาหรมับการใชว้งานของพระองคร์ แตด่รด่างกายของผผว้เชมืนึ่อถผกทสาใหว้เปป็นหนนนึ่งเดบียวกมับพระองคร์ สด่วนนบีตั้
ของความเปป็นบรคคลของผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นคมือ อวมัยวะหนนนึ่งแหด่งพระกายนมัตั้นซนนึ่งพระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะของมมัน เราจะ
ศนกษาเรมืนึ่องนบีตั้อยด่างถด่องแทว้ในบททบีนึ่ 12 ของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ของเรา

ในโรม 12:1 เปาโลอว้อนวอนเราใหว้ถวายรด่างกายของเราเปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิต บรลิสรทธลิธิ์และเปป็นทบีนึ่พอ
พระทมัยตด่อพระเจว้า ซนนึ่งเปป็นการปรนนลิบมัตลิอมันสมควรของเรา เอเฟซมัส 5:30 ประกาศในภาษาทบีนึ่ไมด่มบีทางเขว้าใจผลิด
ไดว้วด่า “เพราะวด่าพวกเราเปป็นอวมัยวะทมัตั้งหลายแหด่งพระกายของพระองคร์ แหด่งเนมืตั้อหนมังของพระองคร์ และแหด่ง
บรรดากระดผกของพระองคร์”

ความสมัมพมันธร์ของผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนกมับพระครลิสตร์เกบีนึ่ยวขว้องกมับขว้อเทร็จจรลิงของพระเจว้าทบีนึ่วด่ารด่างกายของผผว้
เชมืนึ่อเปป็นเครมืนึ่องมมือซนนึ่งพระเจว้าทรงกระทสากลิจผด่านทางมมัน ในงานรมับใชว้และกลิจกรรมทมัตั้งหลายทบีนึ่ทรงมอบไวว้แกด่บรคคล
ผผว้นมัตั้น รด่างกายของผผว้เชมืนึ่อในฐานะเปป็นอวมัยวะหนนนึ่งแหด่งพระกายของพระครลิสตร์เปป็นสลินึ่งมบีชบีวลิตอยด่างหนนนึ่ง ซนนึ่งถผกจมัด
เตรบียมและออกแบบโดยมบีจรดประสงคร์เพมืนึ่อทสาใหว้นตั้สาพระทมัยและพระประสงคร์ของพระเจว้าสสาเรร็จจรลิงโดยทาง
พระครณ เนมืนึ่องจากนบีนึ่เปป็นความจรลิง เชด่นนมัตั้นแลว้วผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วจะสามารถ “พราก” สลินึ่งซนนึ่งถผกเชมืนึ่อมสนลิท



กมับพระครลิสตร์ ซนนึ่งเปป็นสลิทธลิโดยชอบของพระองคร์ และเชมืนึ่อมตด่อมมันเขว้ากมับสลินึ่งซนนึ่งไมด่ถผกตว้องและไมด่บรลิสรทธลิธิ์ไดว้อยด่างไร
อมันเปป็นการปลว้นพระเจว้าจากเครมืนึ่องมมือนมัตั้นซนนึ่งพระองคร์ทรงสมควรทบีนึ่จะถผกเผยใหว้ประจมักษร์และไดว้รมับการถวาย
เกบียรตลิในโลกนบีตั้ผด่านทางเครมืนึ่องมมือนมัตั้น?

รด่างกายนบีตั้ของเราทมัตั้งหลายเปป็นเครมืนึ่องมมือซนนึ่งพระเยซผทรงสสาแดงพระองคร์เองผด่านทางมมันแกด่โลกทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ 
พระเจว้าทรงพอพระทมัยทบีนึ่จะสถลิตอยผด่ภายในผผว้คนทมัตั้งหลายในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และชบีวลิตใดทบีนึ่ถผก
ควบครมโดยพระวลิญญาณกร็ออกผลทบีนึ่ถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า โดยไมด่มบีความปรารถนาทบีนึ่จะถผกเชมืนึ่อมเขว้ากมับหญลิง
แพศยาหรมือเปป็นฝป่ายหนนนึ่งในการเลด่นชผว้ การลด่วงประเวณบี การเมาเหลว้า และการปฏลิบมัตลิอมืนึ่น ๆ เชด่นนบีตั้ “ขอพระเจว้า
อยด่ายอมใหว้” สลินึ่งเหลด่านมัตั้นนสาความอมัปยศและความเหยบียดหยามมาสผด่ครลิสตจมักร มาสผด่พระครลิสตร์-และมาสผด่คน ๆ 
นมัตั้นทบีนึ่จะมบีความผลิดเลย

ขว้อ 16: “อะไรกมัน พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า คนซนนึ่งผผกพมันกมับหญลิงโสเภณบีกร็เปป็นกายอมันเดบียวกมัน เพราะ
พระองคร์ตรมัสวด่า ‘เขาทมัตั้งสองจะเปป็นเนมืตั้ออมันเดบียวกมัน’”

ผมชบีตั้ใหว้เหร็นไปกด่อนหนว้านบีตั้แลว้ววด่าเปาโลถามและตอบหลายคสาถามในจดหมายฝากทมัตั้งหลายของเขา นบีนึ่
เปป็นความจรลิงในขว้อพระคสานบีตั้ ซนนึ่งตอนทว้ายของมมันถผกยกมาจากปฐมกาล 2:24: “เหตรฉะนมัตั้น ผผว้ชายจะจากบลิดา
ของเขาและมารดาของเขา และจะไปผผกพมันเขว้ากมับภรรยาของเขา และเขาทมัตั้งสองจะเปป็นเนมืตั้ออมันเดบียวกมัน” 
พรว้อมกมับคสาพผดทบีนึ่ยกมานบีตั้เปาโลชบีตั้ใหว้เหร็นโดยตรงถนงประกาศลิตนมัตั้นทบีนึ่พระเจว้าตรมัสเกบีนึ่ยวกมับสามบีและภรรยา ขว้อเทร็จ
จรลิงนบีตั้กร็เปป็นความจรลิงเชด่นกมันในเรมืนึ่องของการลด่วงประเวณบี-สลินึ่งซนนึ่งถผกกระทสาไปนมัตั้นกร็มบีชบีวลิตอยผด่ในทางศบีลธรรมในทมัตั้ง
สองกรณบี ไมด่วด่าจะเปป็นกรณบีของสามบีและภรรยา หรมือในการเสพสมแบบผลิดศบีลธรรม แทว้จรลิงแลว้ว การสมรสใน
ครณคด่าทางศบีลธรรมของมมันสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วกร็เกบีนึ่ยวขว้องกมับการรวมเปป็นหนนนึ่งทบีนึ่สนลิทสนม
มากทบีนึ่สรดระหวด่างสามบีกมับภรรยา-เพมืนึ่อการรด่วมกมันปรนนลิบมัตลิพระเจว้าและเพมืนึ่อจรดประสงคร์อมันเฉพาะเจาะจงในการ
เลบีตั้ยงดผลผก ๆ เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระองคร์ผผว้ทรงเปป็นผผว้ใหว้กสาเนลิดชบีวลิตทมัตั้งปวง การสนองตมัณหาเพบียงเทด่านมัตั้นคมือการ
บลิดเบมือนเรมืนึ่องนบีตั้โดยแทว้และสด่งผลเสบียตด่อการอยผด่ฝป่ายวลิญญาณและจะขมัดขวางการเตลิบโตฝป่ายวลิญญาณ

ไมด่มบีสลินึ่งใดบนแผด่นดลินโลกทบีนึ่สวยงามมากไปกวด่าการสมรสเมมืนึ่อคนสองคนถผกเชมืนึ่อมเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันอยด่าง
แทว้จรลิงในการสมรสอมันบรลิสรทธลิธิ์ พวกเขาไมด่เปป็นสองอบีกตด่อไป พวกเขากลายเปป็นเนมืตั้อหนมังเดบียวกมัน และความ
ปรารถนาทมัตั้งหลายแหด่งชบีวลิตของพวกเขาควรเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมัน ความปรารถนานมัตั้นควรเปป็นการถวายเกบียรตลิแดด่
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและพระผผว้ชด่วยใหว้รอด คมือพระเยซผครลิสตร์

พระคมัมภบีรร์ขว้อนบีตั้สอนวด่าถว้าการเสพสมทางเพศแบบผลิดศบีลธรรมยมังเกลิดขนตั้นตด่อไประหวด่างคนสองคน พวก
เขากร็กลายเปป็นรด่างกายเดบียวกมัน เนมืตั้อหนมังเดบียวกมัน และสลินึ่งซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงตมัตั้งพระทมัยไวว้ใหว้สผงสด่ง ดบีงาม และ
งดงามกร็กลายเปป็นตนึ่สาชว้า นด่าเกลบียด และเสมืนึ่อมทราม ไมด่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่จะทสาลายคน ๆ หนนนึ่งไดว้อยด่างรวดเรร็วเทด่ากมับการ
สสาสด่อนทางเพศ ไมด่วด่าจะเปป็นการลด่วงประเวณบีหรมือการเลด่นชผว้ พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงเตมือนในทบีนึ่นบีตั้-ไมด่เพบียงผผว้เชมืนึ่อ
เหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์-แตด่ผผว้เชมืนึ่อทรกคนกระทมันึ่งจนถนงชมันึ่วโมงนบีตั้และจนกวด่าเราถผกรมับขนตั้นไปสผด่เมมืองบรมสรขเกษมเพมืนึ่อ
จะอยผด่กมับพระเยซผ

ขว้อ 17: “แตด่คนทบีนึ่ผผกพมันกมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า กร็เปป็นจลิตวลิญญาณอมันเดบียวกมัน”



การรวมเปป็นหนนนึ่งฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่เปาโลพผดถนงนบีตั้คมือ เรมืนึ่องเดบียวกมับทบีนึ่ถผกนสาเสนอโดยพระเยซผเจว้าในการตรมัส
แกด่เหลด่าสาวกของพระองคร์: “ในวมันนมัตั้นทด่านทมัตั้งหลายจะรผว้วด่า เราอยผด่ในพระบลิดาของเรา และทด่านทมัตั้งหลายอยผด่ใน
เรา และเราอยผด่ในทด่านทมัตั้งหลาย” (ยอหร์น 14:20)ในยอหร์น 15:4 และ 5 พระเยซผตรมัสวด่า “จงเขว้าสนลิทอยผด่ในเรา 
และเราเขว้าสนลิทอยผด่ในทด่านทมัตั้งหลาย กลินึ่งจะออกผลเองไมด่ไดว้นอกจากกลินึ่งนมัตั้นเขว้าสนลิทอยผด่ในเถาฉมันใด ทด่านทมัตั้งหลาย
กร็เกลิดผลเองไมด่ไดว้อบีกตด่อไปฉมันนมัตั้นนอกจากทด่านทมัตั้งหลายเขว้าสนลิทอยผด่ในเรา เราเปป็นเถาองรด่น ทด่านทมัตั้งหลายเปป็น
บรรดากลินึ่ง ผผว้ทบีนึ่เขว้าสนลิทอยผด่ในเรา และเราเขว้าสนลิทอยผด่ในเขา ผผว้นมัตั้นเองกร็เกลิดผลมาก เพราะโดยปราศจากเราแลว้ว 
ทด่านทมัตั้งหลายทสาสลินึ่งใดไมด่ไดว้เลย”

เราพบคสาประกาศทบีนึ่คลว้ายกมันในยอหร์น 17:21-23: “เพมืนึ่อพวกเขาทรกคนจะเปป็นอมันหนนนึ่งอมันเดบียวกมัน 
เหมมือนอยด่างทบีนึ่พระองคร์คมือพระบลิดาทรงอยผด่ในขว้าพระองคร์ และขว้าพระองคร์อยผด่ในพระองคร์ เพมืนึ่อพวกเขาจะเปป็นอมัน
หนนนึ่งอมันเดบียวกมันในเราทมัตั้งสอง เพมืนึ่อโลกจะไดว้เชมืนึ่อวด่าพระองคร์ทรงสด่งขว้าพระองคร์มาแลว้ว และสงด่าราศบีซนนึ่งพระองคร์ไดว้
ประทานแกด่ขว้าพระองคร์ ขว้าพระองคร์กร็มอบใหว้แกด่พวกเขาแลว้ว เพมืนึ่อพวกเขาจะเปป็นอมันหนนนึ่งอมันเดบียวกมัน เหมมือน
อยด่างทบีนึ่เราทมัตั้งสองเปป็นอมันหนนนึ่งอมันเดบียวกมันนมัตั้น ขว้าพระองคร์อยผด่ในพวกเขา และพระองคร์ทรงอยผด่ในขว้าพระองคร์ เพมืนึ่อ
เขาทมัตั้งหลายจะเปป็นอมันหนนนึ่งอมันเดบียวกมันอยด่างสมบผรณร์ และเพมืนึ่อโลกจะทราบวด่าพระองคร์ทรงสด่งขว้าพระองคร์มาแลว้ว
และทรงรมักพวกเขาแลว้ว เหมมือนอยด่างทบีนึ่พระองคร์ทรงรมักขว้าพระองคร์แลว้ว”

เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อตระหนมักอยด่างถด่องแทว้ถนงการมบีอยผด่จรลิงของการรวมเปป็นหนนนึ่งนบีตั้กมับพระครลิสตร์และยอมใหว้พระ
วลิญญาณของพระเจว้าผผว้สถลิตภายในรมักษาขว้อเทร็จจรลิงนบีตั้ใหว้คงความสสาคมัญเปป็นอมันดมับหนนนึ่งในความคลิด ความมรด่ง
หมาย และกลิจกรรมทมัตั้งหลายของเขา ผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นกร็จะปฏลิบมัตลิตามพระทมัยของพระครลิสตร์และตามนตั้สาพระทมัยของ
พระเจว้าสสาหรมับชบีวลิตของเขา และนบีนึ่เกลิดขนตั้นไดว้กร็ตด่อเมมืนึ่อคน ๆ นมัตั้นทราบและตระหนมักถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่ชมัดเจนนบีตั้และ
ยอมจสานนตด่อมมัน เมมืนึ่อเรารมับความรอดโดยพระครณของพระเจว้า เรากร็กลายเปป็นสด่วนหนนนึ่งของพระครลิสตร์และ
พระองคร์ทรงกลายเปป็นสด่วนหนนนึ่งของเรา เมมืนึ่อนมัตั้นเรากร็เปป็นอวมัยวะทมัตั้งหลายแหด่งพระกายของพระองคร์และพระองคร์
ทรงสถลิตอยผด่ในรด่างกายของเรา ขอพระเจว้าทรงโปรดชด่วยเราทบีนึ่จะตระหนมักถนงขว้อเทร็จจรลิงอมันศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์นบีตั้และปฏลิบมัตลิ
ตมัวใหว้สอดคลว้องกมับมมัน

ขว้อ 18: “จงหนบีเสบียจากการลด่วงประเวณบี บาปทรกอยด่างทบีนึ่มนรษยร์กระทสานมัตั้นกร็อยผด่ภายนอกรด่างกาย แตด่คน
ทบีนึ่ลด่วงประเวณบีกร็ทสาบาปตด่อรด่างกายของตมัวเขาเอง”

มบีการชบีตั้ใหว้เหร็นไปกด่อนหนว้านบีตั้แลว้วในการศนกษาคว้นควว้าของเราวด่าการลด่วงประเวณบี คมือบาปทบีนึ่โดดเดด่นอยด่าง
หนนนึ่งในเมมืองโครลินธร์ เปาโลทราบวด่ามบีภมัยรว้ายแรงทบีนึ่วด่าผผว้เชมืนึ่อบางคนเหลด่านมัตั้นจะเรลินึ่มไมด่ระวมังตมัวมากพอจนยอมแพว้ตด่อ
อลิทธลิพลทบีนึ่ผลิดศบีลธรรมซนนึ่งอยผด่รอบตมัวพวกเขา ดมังนมัตั้นเขาจนงใหว้คสาบมัญชาทบีนึ่ชมัดเจนวด่าพวกเขาจะตว้องหนบีเสบียจากการ
ลด่วงประเวณบี

ตมัณหาของเนมืตั้อหนมังคมือ เจว้านายทบีนึ่ปป่าเถมืนึ่อนและทสาใหว้ตายไดว้ มมันอมันตรายสรดขบีดทบีนึ่จะคลิดถนงสลินึ่งเหลด่านบีตั้หรมือ
จะเปปิดรมับการสนทนาทบีนึ่มบีจรดศผนยร์กลางอยผด่รอบ ๆ หมัวขว้อเหลด่านบีตั้ หนทางเดบียวทบีนึ่จะรมับมมือกมับบาปเหลด่านมัตั้นแหด่งการ
ลด่วงประเวณบีและการเลด่นชผว้คมือ หนบีไปจากพวกมมันเหมมือนกมับทบีนึ่เราจะหนบีไปจากภมัยอมันตรายอมืนึ่นใด เชด่น งผพลิษตมัว
หนนนึ่ง โรคระบาดทบีนึ่ทสาใหว้เสบียชบีวลิตไดว้ หรมือสมัตวร์รว้ายตมัวหนนนึ่ง



บาปอมืนึ่นทรกอยด่าง (การโกหก การปลว้น การฆด่าคน ฯลฯ) อยผด่ “ภายนอกรด่างกาย” การลด่วงประเวณบีมบี
ความเปป็นหนนนึ่งเดบียวในแคตาลร็อกแหด่งบาป มมันคมือบาปอยด่างหนนนึ่งทบีนึ่กระทสาตด่อรด่างกายตรงทบีนึ่วด่ามมันทสาใหว้รด่างกายนมัตั้น
เอง (และตมัวตนทมัตั้งหมด) เปป็นเหตรจผงใจสสาหรมับเชด่นเดบียวกมับเครมืนึ่องมมือของบาป สรดทว้ายแลว้วการลด่วงประเวณบีจะกด่อ
ใหว้เกลิดการทสาลายแบบสลิตั้นเชลิงของความเปป็นบรคคลของคน ๆ หนนนึ่ง และทสาใหว้สด่วนทบีนึ่มบีชบีวลิตของรด่างกายนมัตั้นชด่วย
เหลมือตมัวเองไมด่ไดว้ในการบรรลรความประสงคร์ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าสสาหรมับรด่างกายมนรษยร์ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ทรงสรว้าง
เพมืนึ่อทบีนึ่จะถผกมอบถวายแดด่การปรนนลิบมัตลิพระองคร์ ไมด่มบีบาปอมืนึ่นใดทบีนึ่จะทสาลายความเปป็นบรคคล อรปนลิสมัย และ
เรบีนึ่ยวแรงอยด่างรวดเรร็วและอยด่างสมบผรณร์เชด่นนมัตั้นเทด่ากมับบาปแหด่งการลด่วงประเวณบี 

เพราะวด่าพระเจว้าทรงเหร็นความเปลด่าเปลบีนึ่ยวของผผว้ชาย พระองคร์จนงทรงสรว้างผผว้หญลิงเพมืนึ่อผผว้ชายและ
ประทานนางใหว้แกด่เขาเพมืนึ่อทสาใหว้ชบีวลิตของเขาครบบรลิบผรณร์มากขนตั้น แตด่ทมัตั้งผผว้ชายและผผว้หญลิงไมด่มบีสลิทธลิธิ์ใด ๆ ทบีนึ่จะใชว้
รด่างกายในทางทบีนึ่ผลิดเพมืนึ่อสนองตมัณหาของเนมืตั้อหนมัง รด่างกายของเราถผกสรว้างขนตั้นเพมืนึ่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และถว้าเรา
ในฐานะผผว้เชมืนึ่อปฏลิเสธทบีนึ่จะมอบถวายรด่างกายของเราแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ใหว้บรลิสรทธลิธิ์และเปป็นทบีนึ่พอพระทมัย และ
ถวายอวมัยวะตด่าง ๆ ของเราเปป็นเครมืนึ่องมมือแหด่งความชอบธรรม เรากร็จะเกร็บเกบีนึ่ยวความเปปปั่อยเนด่าในรด่างกายของ
เรา นมันึ่นไมด่ไดว้หมายความวด่าจลิตวลิญญาณของเราจะตกนรก มมันแคด่หมายความวด่ารด่างกายนบีตั้จะถผกทสาลายเพราะ 
“บาปนมัตั้นทบีนึ่นสาไปสผด่ความตาย” ชาวเมมืองโครลินธร์บางคนเหลด่านมัตั้นไดว้กระทสาบาปนมัตั้นทบีนึ่นสาไปสผด่ความตายแลว้ว และคน
อมืนึ่น ๆ กร็เกมือบจะทสาแลว้วเหมมือนกมัน

รน่างกายของผทูผู้เชมืที่อเปป็นวริหารของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์
ขว้อ 19: “อะไรกมัน พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า รด่างกายของพวกทด่านเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ 

ซนนึ่งสถลิตอยผด่ในพวกทด่าน ซนนึ่งพวกทด่านไดว้รมับจากพระเจว้า และพวกทด่านไมด่ใชด่เจว้าของตมัวพวกทด่านเอง”
คสากรบีก นาออส ทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้สสาหรมับ “วลิหาร” มบีความหมายวด่า “สถานบรลิสรทธลิธิ์หรมือศาลเจว้า” คสา

เดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ในบททบีนึ่ 3 ขว้อ 16 ของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ พระเยซผทรงใชว้คสานบีตั้เกบีนึ่ยวกมับพระกายของพระองคร์
เองในยอหร์น 2:19-21 และเปาโลใชว้คสาเดบียวกมันนบีตั้ในการกลด่าวถนงทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นใน 2 โครลินธร์ 6:16  มมันถผกใชว้
ในการกลด่าวถนงครลิสตจมักร (พระกายฝป่ายวลิญญาณนมัตั้นของพระครลิสตร์) ในเอเฟซมัส 2:21

“วลิหารของพระเจว้า” คมือสถานทบีนึ่แหด่งการนมมัสการ-สถานทบีนึ่ซนนึ่งเกบียรตลิของพระเจว้าสถลิตอยผด่และเปป็นทบีนึ่ซนนึ่ง
สงด่าราศบีของพระองคร์ถผกสสาแดงใหว้ประจมักษร์ และเนมืนึ่องจากรด่างกายของผผว้เชมืนึ่อเปป็นวลิหารของพระเจว้า เราจนงควร
พลิทมักษร์รมักษารด่างกายนบีตั้ใหว้เหมาะสม มมันเปป็นเรมืนึ่องสสาคมัญสรดขบีดวด่าผผว้เชมืนึ่อใชว้รด่างกายของตนอยด่างไร มมันเปป็นบาปอมัน
รว้ายแรงทบีนึ่จะทสาลายวลิหารของพระเจว้า

“...ซนนึ่งสถลิตอยผด่ในพวกทด่าน…” นบีนึ่เนว้นยตั้สาขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทรกคนถมือครองพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ รด่างกายนบีตั้บรลิสรทธลิธิ์เพราะวด่ามนรษยร์ภายในถผกนมับวด่าชอบธรรมแลว้วโดยพระโลหลิตนมัตั้นและถผกสถลิต
ภายในโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ มมันเปป็นเรมืนึ่องเหลวไหลทบีนึ่จะแกลว้งไมด่รผว้เสบียจนคลิดวด่าคน ๆ หนนนึ่งสามารถเปป็นลผก
ของพระเจว้าไดว้และไมด่ถมือครองพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์! พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่ฟฟ้องใจเราและชมักนสาเรามา
ถนงพระเจว้า (ยอหร์น 6:44; 16:7-9) ผผว้เชมืนึ่อทรกคนถมือครองพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ (รม. 8:9) ผผว้เชมืนึ่อทรกคนถผกนสาพา
โดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ (รม. 8:14) พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงรมับประกมันเราวด่าเราเปป็นลผกทมัตั้งหลายของพระเจว้า 



(รม. 8:16) เราถผกประทมับตราโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ (อฟ. 4:30) และในเอเฟซมัส 5:18 เราถผกเตมือนสตลิใหว้ถผก
เตลิมเตร็มดว้วยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์

ไมด่มบีการเปป็นลผกของพระเจว้าโดยปราศจากพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เพราะวด่าพระองคร์ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่ฟฟ้องใจเรา
และชมักนสาเรามาถนงพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่เสดร็จมาสถลิตอยผด่ในใจของเราทมันทบีทบีนึ่เราเชมืนึ่อ พระองคร์ทรงเปป็น
ผผว้ทบีนึ่สมันึ่งสอนเรา นสาพาเรา และชบีตั้ทางเราเขว้าสผด่วลิถบีทางทมัตั้งหลายฝป่ายวลิญญาณและนตั้สาพระทมัยของพระเจว้า มมันเปป็น
ความจรลิงทบีนึ่วด่าไมด่ใชด่ผผว้เชมืนึ่อทรกคนยอมจสานนอยด่างเตร็มทบีนึ่ตด่อพระวลิญญาณ แตด่ผผว้เชมืนึ่อทรกคนถมือครองพระวลิญญาณ-และ
เราจะเรบียนรผว้ภายหลมัง (ในบททบีนึ่ 12) วด่าเราทรกคนถผกใหว้บมัพตลิศมาเขว้าในพระกายของพระครลิสตร์โดยและผด่านทาง
พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์!

พระเยซผไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์บนกางเขนนมัตั้นเพมืนึ่อชด่วยเราใหว้รอดจากบาป ทมันทบีทบีนึ่เราเชมืนึ่อ เรากร็รมับความ
รอด จลิตวลิญญาณไดว้รมับการไถด่ และรด่างกายจะถผกไถด่ในการเปป็นขนตั้นจากตายครมัตั้งแรกนมัตั้น ตามทบีนึ่ชบีตั้ใหว้เหร็นกด่อนหนว้านบีตั้
แลว้ว เรามบีการรมับประกมันทบีนึ่วด่าพระเจว้าผผว้ไดว้ทรงทสาใหว้พระเยซผเปป็นขนตั้นแลว้วจะทรงทสาใหว้เราเปป็นขนตั้น-ไมด่มบีขว้อสงสมัย
เกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีตั้เลย เราไมด่ตว้องกลมัว ไมด่จสาเปป็นตว้องหวาดหวมันึ่น พวกเราทบีนึ่ถผกไถด่แลว้วยด่อมรผว้อยด่างแนด่นอนวด่าเราจะถผก
ทสาใหว้เปป็นขนตั้น เพราะวด่าการซมืตั้อรด่างกายนบีตั้ไดว้ถผกรวมอยผด่ในการไถด่แลว้ว มมันจะถผกหวด่านในความไรว้เกบียรตลิและถผก
ทสาใหว้เปป็นขนตั้นในสงด่าราศบี เพมืนึ่อทบีนึ่จะเปป็นเหมมือนพระกายทบีนึ่เปปีปั่ยมสงด่าราศบีของพระองคร์

จลิตใจ วลิญญาณ และรด่างกาย เราเปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าผผว้ไดว้ทรงซมืตั้อเราแลว้ว: “ดว้วยวด่าไมด่วด่าพวกเรามบี
ชบีวลิตอยผด่ พวกเรากร็มบีชบีวลิตอยผด่เพมืนึ่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และไมด่วด่าพวกเราตาย พวกเรากร็ตายเพมืนึ่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า 
เหตรฉะนมัตั้นไมด่วด่าพวกเรามบีชบีวลิตอยผด่หรมือตายไปกร็ตาม พวกเรากร็เปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เพราะเหตรนบีตั้เองพระ
ครลิสตร์จนงทมัตั้งไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์ และไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมา และไดว้ทรงกลมับคมืนพระชนมร์อบีก เพมืนึ่อพระองคร์จะทรงเปป็น
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของทมัตั้งคนตายและคนเปป็น” (รม. 14:8,9)

ขว้อ 20: “เพราะวด่าพวกทด่านถผกซมืตั้อไวว้แลว้วตามราคา เหตรฉะนมัตั้นจงถวายสงด่าราศบีแดด่พระเจว้าในรด่างกาย
ของพวกทด่าน และในจลิตวลิญญาณของพวกทด่าน ซนนึ่งเปป็นของพระเจว้า”

เปาโลประกาศวด่า “เพราะวด่าขว้าพเจว้าตมัตั้งใจไวว้วด่าจะไมด่รผว้สลินึ่งใด ๆ ในทด่ามกลางพวกทด่านเลย เวว้นแตด่พระ
เยซผครลิสตร์ และการทบีนึ่พระองคร์ทรงถผกตรนงทบีนึ่กางเขน” (1 คร. 2:2) ขด่าวสารของเปาโลคมือกลโกธาเสมอมา-การ
สลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ โปรดสมังเกต 1 โครลินธร์ 1:23 และ 5:7 เชด่นกมัน 
พระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระเยซผเจว้าคมือราคาซมืตั้อนมัตั้นทบีนึ่ไดว้กด่อใหว้เกลิดการเปลบีนึ่ยนแปลงในความเปป็นเจว้าของแลว้ว 
พระเยซผตรมัสแกด่เหลด่าสาวกของพระองคร์วด่า “เราไดว้มามลิใชด่เพมืนึ่อรมับการปรนนลิบมัตลิ แตด่เพมืนึ่อจะปรนนลิบมัตลิ เราไดว้มามลิใชด่
เพมืนึ่อจะถผกรมับใชว้ แตด่เพมืนึ่อจะรมับใชว้ เราไดว้มาเพมืนึ่อมอบชบีวลิตของเราใหว้เปป็นคด่าไถด่สสาหรมับคนเปป็นอมันมาก!” และ
พระองคร์ทรงทสาเชด่นนมัตั้นจรลิง ๆ พระองคร์ทรงจด่ายคด่าไถด่แลว้ว ทรงชสาระหนบีตั้บาปนมัตั้นแลว้ว และทรงทสาใหว้อลิสรภาพและ
เสรบีภาพเปป็นไปไดว้สสาหรมับทรกคนทบีนึ่จะใชว้ความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระองคร์ พระองคร์ทรงซมืตั้อเรา
แลว้วอยด่างครบบรลิบผรณร์ และเมมืนึ่อเรายมืนอยผด่ตด่อพระพมักตรร์พระองคร์ในวมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีนมัตั้นแหด่งการเปป็นขนตั้นจากตาย
ครมัตั้งแรก เรากร็จะเปป็นเหมมือนพระองคร์!

เนมืนึ่องจากมมันเปป็นขว้อเทร็จจรลิงของพระเจว้าทบีนึ่วด่าเรา “ถผกซมืตั้อดว้วยราคาหนนนึ่ง” มมันกร็สมเหตรสมผลทบีนึ่เราควร



ถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าในรด่างกายของเรา เรามบีคสาบมัญชาของพระเจว้าทบีนึ่ใหว้รมักษารด่างกายนบีตั้ใหว้พว้นจากการไมด่รมัก
นวลสงวนตมัว-ไมด่เพบียงจากพมันธะหนว้าทบีนึ่เทด่านมัตั้น แตด่เราควรละเวว้นเสบียจากตมัณหาฝป่ายเนมืตั้อหนมังโดยมบีจรดประสงคร์
เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าในรด่างกายของเรา อมันเปป็นการถวายเกบียรตลิแดด่พระองคร์และไดว้รมับบสาเหนร็จเมมืนึ่อสลิตั้นสรด
การเดลินทางแหด่งชบีวลิต

เนมืนึ่องจากพระเจว้าไดว้ทรงรมักเรามากเสบียจนพระองคร์ไดว้ประทานพระบรตรของพระองคร์ใหว้สลิตั้นพระชนมร์บน
กางเขนนมัตั้น และเนมืนึ่องจากพระเยซผไดว้ทรงรมักเรามากเสบียจนพระองคร์ทรงเตร็มพระทมัยสละวางชบีวลิตของพระองคร์
เพมืนึ่อเราและชสาระคด่าไถด่ของเราดว้วยพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์เอง เราจนงควรมบีใจขอบพระครณจนถนงขนาดทบีนึ่
เราจะยอมใหว้พระองคร์ไดว้รมับเอกสลิทธลิธิ์ในสลินึ่งสารพมัด อภลิสลิทธลิธิ์อมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีของการเปป็นครลิสเตบียนนสามาซนนึ่งความ
รมับผลิดชอบทบีนึ่หนมักหนาพอ ๆ กมัน เราควรถวายเกบียรตลิพระเจว้าเพบียงเพราะสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงกระทสาเพมืนึ่อเรา

เรารมับความรอดโดยพระครณของพระเจว้า แตด่เราไมด่ควรฉวยโอกาสจากเสรบีภาพนบีตั้เพมืนึ่อสนองความ
ปรารถนาอมันเหร็นแกด่ตมัวเดร็ดขาด-ไมด่วด่าจะเลร็กนว้อยและดผเหมมือนไมด่ผลิด หรมือวด่าเปป็นบาปทบีนึ่นด่าเกลบียดอยด่างการลด่วง
ประเวณบี เราควรดสาเนลินในความเกรงกลมัวองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า-ไมด่ใชด่ในความรผว้สนกทบีนึ่วด่าเรากลมัวบางสลินึ่งทบีนึ่จะกมัดกลิน
หรมือบดขยบีตั้เรา แตด่เหมมือนลผกเลร็ก ๆ เกรงกลมัวและเคารพพด่อแมด่ของตน เราจะตว้องไมด่กลมัวพระเจว้าจากมรมมองของ
การหวาดหวมันึ่นวมันนมัตั้นทบีนึ่เราเจอพระองคร์ แตด่ใหว้เกรงกลมัวจนถนงขนาดทบีนึ่ความปรารถนาแหด่งหมัวใจของเราควรทบีนึ่จะ
ถวายเกบียรตลิพระองคร์ในทรกสลินึ่งทบีนึ่เราทสาหรมือพผด เนมืนึ่องจากพระองคร์ไดว้ทรงทสามากมายเหลมือเกลินเพมืนึ่อทบีนึ่เราจะหนบีพว้น
บนงไฟไดว้

ผมไมด่เชมืนึ่อในการขอใหว้ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายลงนามคสาสมัตยร์ปฏลิญาณทบีนึ่มบีกฎและขว้อบมังคมับตด่าง ๆ กด่อนทบีนึ่จะยอม
ใหว้พวกเขากลายเปป็นสมาชลิกคนหนนนึ่งของทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้น ๆ เพราะวด่ากระบวนการเชด่นนมัตั้นไมด่มบีในพระคมัมภบีรร์
อยด่างแนด่นอน ถว้าผผว้ใดรมับความรอดโดยพระครณของพระเจว้าและถผกนสาโดยพระวลิญญาณของพระเจว้า บรคคลผผว้นมัตั้น
กร็จะดสาเนลินชบีวลิตอยด่างทบีนึ่เขาควรดสาเนลิน ผมตระหนมักวด่าเราจะขาดจากสงด่าราศบีของพระเจว้า แตด่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่มบี
ใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณจะไมด่ปฏลิบมัตลิบาปแบบเปปิดเผย และคนทบีนึ่มบีความปรารถนาทบีนึ่จะเปปิดรมับการปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ อมัน
บาปหนากร็จะไมด่ละเวว้นเสบียจากพวกมมันเพบียงเพราะวด่าเขาไดว้ลงนามคสาสมัตยร์ปฏลิญาณวด่าจะไมด่สสาเรลิงสสาราญใน
บาป!

การลงนามคสาสมัตยร์ปฏลิญาณเชด่นนมัตั้นไมด่มบีในพระคมัมภบีรร์ เมมืนึ่อเรารมับความรอดแลว้ว เรากร็ถผกปลดปลด่อยใหว้
เปป็นไทจากบมัญญมัตลิแหด่งบาปและความตาย และเรามบีเสรบีภาพในพระเยซผ เรามบีชมัยตด่อโลกเพราะเราเปป็นผผว้เชมืนึ่อ ตรง
กมันขว้าม คนทบีนึ่ไมด่เปป็นผผว้เชมืนึ่อกร็พบวด่ามมันเปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่จะดสาเนลินชบีวลิตทบีนึ่สะอาดไมด่วด่าเขาจะลงนามคสาสมัตยร์ปฏลิญาณกบีนึ่
ฉบมับกร็ตาม เขาไมด่อาจมบีชมัยชนะไดว้เพราะเหตรผลทบีนึ่วด่าเขาไมด่เปป็นผผว้เชมืนึ่อ ทบีนึ่รมับความรอดโดยพระครณ (ศนกษา 1 
ยอหร์น 5:1-5)

ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายควรมบีความปรารถนาอมันลนกซนตั้งทบีนึ่จะมบีความคลิดทบีนึ่สะอาด จลิตใจทบีนึ่สะอาด และรด่างกาย
ทบีนึ่สะอาด-สะอาดในฝป่ายวลิญญาณ และปลอดจากการเลด่นชผว้ การลด่วงประเวณบี การเมาเหลว้า หรมือตมัณหาอมืนึ่นใดแหด่ง
เนมืตั้อหนมัง ครณไดว้ถวายรด่างกายของครณใหว้เปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิต บรลิสรทธลิธิ์และเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยแดด่พระเจว้าแลว้ว
หรมือยมัง ซนนึ่งเปป็นการปรนนลิบมัตลิอมันสมควรของครณ? ครณไดว้มอบถวายอวมัยวะทมัตั้งหลายของครณแดด่พระเจว้าใหว้เปป็น



เครมืนึ่องมมือแหด่งความชอบธรรมแลว้วหรมือยมัง? ถว้ายมัง ไดว้โปรดทสามมันเดบีดี๋ยวนบีตั้!

บทททที่ 7
7:1 บมัดนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งพวกทด่านไดว้เขบียนมาถนงขว้าพเจว้านมัตั้น เปป็นการดบีทบีนึ่ผผว้ชายจะไมด่แตะตว้องผผว้หญลิงเลย
7:2 แตด่อยด่างไรกร็ตาม เพมืนึ่อหลบีกเลบีนึ่ยงการลด่วงประเวณบี จงใหว้ผผว้ชายทรกคนมบีภรรยาของตนเอง และจงใหว้ผผว้หญลิงทรก



คนมบีสามบีของตนเอง
7:3 จงใหว้สามบีปฏลิบมัตลิหนว้าทบีนึ่อมันพนงปฏลิบมัตลิตด่อภรรยา และจงใหว้ภรรยาปฏลิบมัตลิตด่อสามบีเชด่นเดบียวกมัน
7:4 ภรรยาไมด่มบีอสานาจเหนมือรด่างกายของตนเอง แตด่สามบีมบี และในทสานองเดบียวกมันสามบีไมด่มบีอสานาจเหนมือรด่างกาย
ของตนเอง แตด่ภรรยามบี
7:5 พวกทด่านอยด่าฉว้อโกงสลิทธลิธิ์ของกมันและกมัน เวว้นแตด่ไดว้ตกลงกมันไวว้เปป็นการชมันึ่วคราว เพมืนึ่อพวกทด่านจะสามารถ
อรทลิศตมัวเองตด่อการอดอาหารและการอธลิษฐาน และจงมาอยผด่รด่วมกมันอบีก เพมืนึ่อไมด่ใหว้ซาตานลด่อลวงพวกทด่านเพราะ
เหตรการขาดความอดกลมัตั้นของพวกทด่าน
7:6 แตด่ขว้าพเจว้ากลด่าวสลินึ่งนบีตั้โดยไดว้รมับอนรญาต และไมด่ไดว้เปป็นพระบมัญชา
7:7 ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าปรารถนาทบีนึ่จะใหว้ทรกคนเปป็นเหมมือนขว้าพเจว้า แตด่ทรกคนกร็ไดว้รมับของประทานทบีนึ่เหมาะสม
สสาหรมับตนเองจากพระเจว้า คนหนนนึ่งตามอยด่างนบีตั้ และอบีกคนหนนนึ่งตามอยด่างนมัตั้น
7:8 เหตรฉะนมัตั้นขว้าพเจว้าขอกลด่าวแกด่คนทบีนึ่ยมังไมด่แตด่งงานและพวกหญลิงมด่ายวด่า เปป็นสลินึ่งทบีนึ่ดบีสสาหรมับพวกเขาถว้าพวกเขา
อยผด่เหมมือนอยด่างขว้าพเจว้า
7:9 แตด่ถว้าพวกเขายมัตั้งใจไมด่ไดว้กร็จงใหว้พวกเขาแตด่งงานเสบียเถลิด เพราะวด่าการแตด่งงานเสบียกร็ดบีกวด่ามบีใจเรด่ารว้อน
7:10 และสสาหรมับคนทบีนึ่แตด่งงานแลว้วขว้าพเจว้าขอสมันึ่ง แตด่มลิใชด่ขว้าพเจว้า แตด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงบมัญชาวด่า อยด่าใหว้
ภรรยาไปจากสามบีของตน
7:11 แตด่และถว้านางไปแลว้ว จงใหว้นางเปป็นโสดตด่อไป หรมือจงใหว้นางกลมับคมืนดบีกมันกมับสามบีของนาง และอยด่าใหว้สามบี
ไลด่ภรรยาของตนไปเสบีย
7:12 แตด่สสาหรมับคนอมืนึ่นนมัตั้น ขว้าพเจว้าขอกลด่าว ไมด่ใชด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าวด่า ถว้าพบีนึ่นว้องคนใดมบีภรรยาทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ และนาง
พอใจทบีนึ่จะอาศมัยอยผด่กมับสามบี อยด่าใหว้สามบีไลด่นางไปเสบีย
7:13 และผผว้หญลิงซนนึ่งมบีสามบีทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ และถว้าสามบีพอใจทบีนึ่จะอาศมัยอยผด่กมับนาง อยด่าใหว้นางทลิตั้งสามบีนมัตั้นเลย
7:14 ดว้วยวด่าสามบีทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อนมัตั้นไดว้รมับการทรงชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์โดยทางภรรยา และภรรยาทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อนมัตั้นไดว้รมับการทรง
ชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์โดยทางสามบี มลิฉะนมัตั้นลผก ๆ ของพวกทด่านกร็เปป็นมลทลิน แตด่บมัดนบีตั้ลผกเหลด่านมัตั้นกร็บรลิสรทธลิธิ์
7:15 แตด่ถว้าคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อจะไป กร็จงใหว้เขาไปเถลิด พบีนึ่นว้องชายหญลิงไมด่ถผกผผกมมัดในกรณบีดมังกลด่าว แตด่พระเจว้าไดว้ทรง
เรบียกพวกเราใหว้มาสผด่สมันตลิสรข
7:16 เพราะทด่านทราบอะไรเลด่า โอ ทด่านผผว้เปป็นภรรยา วด่าทด่านจะชด่วยสามบีของตนใหว้รอดไดว้หรมือไมด่ หรมือทด่าน
ทราบไดว้อยด่างไรเลด่า โอ ทด่านผผว้เปป็นสามบี วด่าทด่านจะชด่วยภรรยาของตนใหว้รอดไดว้หรมือไมด่
7:17 แตด่ตามทบีนึ่พระเจว้าไดว้แจกจด่ายแกด่ทรกคนอยด่างไร ตามทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ทรงเรบียกทรกคนอยด่างไร กร็จงใหว้
เขาดสาเนลินอยด่างนมัตั้น และขว้าพเจว้ากสาหนดไวว้ตามนมัตั้นในครลิสตจมักรทมัตั้งหมด
7:18 มบีชายคนใดทบีนึ่ไดว้รมับการทรงเรบียกเมมืนึ่อไดว้เขว้าสรหนมัตแลว้วหรมือ อยด่าใหว้เขากลายเปป็นเหมมือนไมด่ไดว้เขว้าสรหนมัตเลย 
มบีคนใดทบีนึ่ไดว้รมับการทรงเรบียกเมมืนึ่อมลิไดว้เขว้าสรหนมัตหรมือ อยด่าใหว้เขาเขว้าสรหนมัตเลย
7:19 การเขว้าสรหนมัตไมด่สสาคมัญอะไร และการไมด่เขว้าสรหนมัตไมด่สสาคมัญอะไร แตด่การรมักษาพระบมัญญมัตลิตด่าง ๆ ของ
พระเจว้านมัตั้นตด่างหากทบีนึ่สสาคมัญ



7:20 จงใหว้ทรกคนอยผด่ตด่อไปในการทรงเรบียกเดบียวกมับทบีนึ่เขาอยผด่เมมืนึ่อเขาไดว้รมับการทรงเรบียกนมัตั้น
7:21 ทด่านไดว้รมับการทรงเรบียกเมมืนึ่อยมังเปป็นทาสอยผด่หรมือ อยด่าสนใจเรมืนึ่องนมัตั้นเลย แตด่ถว้าทด่านสามารถไถด่ตมัวใหว้เปป็นไทไดว้
กร็ควรไถด่ดบีกวด่า
7:22 เพราะผผว้ใดทบีนึ่ไดว้รมับการทรงเรบียกในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเมมืนึ่อยมังเปป็นทาสอยผด่ กร็เปป็นเสรบีชนขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
เชด่นเดบียวกมันคนทบีนึ่ไดว้รมับการทรงเรบียกเมมืนึ่อเปป็นเสรบีชน คนนมัตั้นกร็เปป็นผผว้รมับใชว้ของพระครลิสตร์
7:23 พวกทด่านไดว้ถผกซมืตั้อไวว้แลว้วตามราคา พวกทด่านอยด่าเปป็นพวกผผว้รมับใชว้ของมนรษยร์เลย
7:24 พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ในฐานะอมันใดทบีนึ่เขาอยผด่เมมืนึ่อไดว้รมับการทรงเรบียก จงใหว้ทรกคนอยผด่ตด่อไปกมับพระเจว้าในฐานะนมัตั้น
7:25 บมัดนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับพวกหญลิงสาวพรหมจารบีนมัตั้น ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้รมับพระบมัญชาจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า แตด่ขว้าพเจว้ากร็
ขอออกความเหร็นของขว้าพเจว้า เหมมือนเปป็นผผว้หนนนึ่งทบีนึ่ไดว้รมับพระเมตตาจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเพมืนึ่อเปป็นคนสมัตยร์ซมืนึ่อ
7:26 เหตรฉะนมัตั้นขว้าพเจว้าจนงเหร็นวด่า เปป็นการดบีสสาหรมับความยรด่งยากในปปัจจรบมันนบีตั้ ขว้าพเจว้าขอกลด่าววด่า เปป็นการดบีทบีนึ่
ผผว้ชายจะอยผด่อยด่างนบีตั้
7:27 ทด่านผผกพมันอยผด่กมับภรรยาแลว้วหรมือ อยด่าหาชด่องทบีนึ่จะไดว้รมับการปลดปลด่อยเลย ทด่านไดว้รมับการปลดปลด่อยจาก
ภรรยาแลว้วหรมือ อยด่าหาภรรยาเลย
7:28 แตด่และถว้าทด่านแตด่งงาน ทด่านกร็ไมด่ไดว้ทสาผลิด และถว้าหญลิงสาวพรหมจารบีแตด่งงาน เธอกร็ไมด่ไดว้ทสาผลิด แตด่อยด่างไร
กร็ตามคนเชด่นนมัตั้นจะมบีความยากลสาบากในเนมืตั้อหนมัง แตด่ขว้าพเจว้าละเวว้นพวกทด่านไวว้
7:29 แตด่ขว้าพเจว้ากลด่าววด่า พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย เวลากร็สมัตั้นมากแลว้ว เทด่าทบีนึ่เหลมืออยผด่นบีตั้ ทมัตั้งคนทมัตั้งหลายทบีนึ่มบีภรรยาแลว้ว จง
เปป็นเหมมือนกมับวด่าพวกเขาไมด่มบีภรรยา
7:30 และคนทมัตั้งหลายทบีนึ่รว้องไหว้ จงเปป็นเหมมือนกมับวด่าพวกเขาไมด่รว้องไหว้ และคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ปปีตลิยลินดบี จงเปป็นเหมมือน
กมับวด่าพวกเขาไมด่ปปีตลิยลินดบี และคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ซมืตั้อ จงเปป็นเหมมือนกมับวด่าพวกเขาไมด่ถมือครองเลย
7:31 และคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ใชว้โลกนบีตั้ จงเปป็นเหมมือนกมับวด่าไมด่ใชว้โลกนบีตั้ในทางทบีนึ่ผลิด เพราะความนลิยมของโลกนบีตั้จะลด่วง
ไป
7:32 แตด่ขว้าพเจว้าอยากใหว้พวกทด่านอยผด่โดยปราศจากความกระวนกระวาย คนทบีนึ่ยมังไมด่แตด่งงานกร็ใสด่ใจในสลินึ่งทมัตั้ง
หลายทบีนึ่เปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า วด่าเขาจะเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าอยด่างไร
7:33 แตด่คนทบีนึ่แตด่งงานแลว้วกร็ใสด่ใจในสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นของโลก วด่าเขาจะเปป็นทบีนึ่พอใจของภรรยาของตนอยด่างไร
7:34 มบีความแตกตด่างกมันดว้วยระหวด่างภรรยาและสาวพรหมจารบี หญลิงทบีนึ่ยมังไมด่แตด่งงานกร็ใสด่ใจในสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็น
ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เพมืนึ่อนางจะบรลิสรทธลิธิ์ทมัตั้งในรด่างกายและในจลิตวลิญญาณ แตด่หญลิงทบีนึ่แตด่งงานแลว้วกร็ใสด่ใจในสลินึ่งทมัตั้ง
หลายทบีนึ่เปป็นของโลกนบีตั้ วด่านางจะเปป็นทบีนึ่พอใจสามบีของตนอยด่างไร
7:35 และสลินึ่งนบีตั้ขว้าพเจว้ากลด่าวเพมืนึ่อเปป็นผลประโยชนร์ของพวกทด่านเอง มลิใชด่เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะเอาบด่วงคลว้องพวกทด่าน 
แตด่เพมืนึ่อสลินึ่งซนนึ่งเหมาะสม และเพมืนึ่อใหว้พวกทด่านปรนนลิบมัตลิองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าโดยปราศจากสลินึ่งทบีนึ่ทสาใหว้ไขวว้เขว
7:36 แตด่ถว้าชายคนใดคลิดวด่าตนประพฤตลิตด่อสาวพรหมจารบีของตนอยด่างไมด่เหมาะสม และถว้าหญลิงนมัตั้นมบีอายรผด่าน
วมัยสาวของเธอแลว้ว และเหร็นวด่าจสาเปป็น จงใหว้เขาทสาสลินึ่งทบีนึ่ตนประสงคร์ เขาไมด่ไดว้ทสาผลิดสลินึ่งใด จงใหว้เขาทมัตั้งสอง
แตด่งงานกมันเถลิด



7:37 แตด่อยด่างไรกร็ตาม ชายคนใดทบีนึ่ตมัตั้งใจแนด่วแนด่ และเหร็นวด่าไมด่มบีความจสาเปป็น แตด่มบีอสานาจเหนมือความประสงคร์
ของตนเอง และตมัตั้งใจดมังนมัตั้นวด่าเขาจะใหว้หญลิงนมัตั้นเปป็นพรหมจารบีตด่อไป เขากร็กระทสาดบีแลว้ว
7:38 ดมังนมัตั้นผผว้ใดทบีนึ่มอบหญลิงนมัตั้นไวว้ในการแตด่งงานกร็ทสาดบีอยผด่ แตด่ผผว้ทบีนึ่ไมด่มอบหญลิงนมัตั้นไวว้ในการแตด่งงานกร็ทสาดบีกวด่า
7:39 ภรรยากร็ถผกผผกมมัดโดยกฎหมายตราบใดทบีนึ่สามบีของนางยมังมบีชบีวลิตอยผด่ แตด่ถว้าสามบีของนางตายเสบียแลว้ว นางกร็มบี
เสรบีภาพทบีนึ่จะแตด่งงานกมับชายใดกร็ไดว้ทบีนึ่นางประสงคร์ ในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเทด่านมัตั้น
7:40 แตด่นางจะเปป็นสรขกวด่าถว้านางอยผด่คนเดบียว ตามความเหร็นของขว้าพเจว้า และขว้าพเจว้าคลิดวด่าขว้าพเจว้ามบีพระ
วลิญญาณของพระเจว้าดว้วย

พระเจผู้าไดผู้ทรงสถาปนาการสมรส
อาดมัมไดว้ทสางานทบีนึ่พระเจว้าไดว้ประทานใหว้เขาทสาเสรร็จสลิตั้นแลว้ว เขาไดว้ตมัตั้งชมืนึ่อสมัตวร์ทรกชนลิด-แตด่ในอาณาจมักร

สมัตวร์ทมัตั้งสลิตั้นนมัตั้นเขาไมด่พบผผว้ใดเลยทบีนึ่จะเปป็นคผด่อรปถมัมภร์ของเขาและเพลินึ่มเขว้ากมับความชมืนึ่นชมยลินดบีและความสรขของเขา 
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดว้ทรงเหร็นความเปลด่าเปลบีนึ่ยวของอาดมัม และทรงตระหนมักวด่าชบีวลิตของ
ชายไมด่สมบผรณร์ ดมังนมัตั้นพระองคร์จนงทรงทสาใหว้อาดมัมหลมับสนลิท ทรงเอากระดผกซบีนึ่โครงซบีนึ่หนนนึ่งออกมาจากสบีขว้างของ
เขาอยด่างนรด่มนวล และจากกระดผกซบีนึ่โครงอมันนมัตั้นทรงสรว้างผผว้หญลิงและประทานนางใหว้แกด่อาดมัมเพมืนึ่อทบีนึ่จะเปป็นคผด่
อรปถมัมภร์ของเขา “และอาดมัมกลด่าววด่า “บมัดนบีตั้ นบีนึ่เปป็นกระดผกจากกระดผกทมัตั้งหลายของเรา และเนมืตั้อจากเนมืตั้อของเรา 
เธอจะถผกเรบียกวด่าหญลิง เพราะวด่าเธอไดว้ถผกเอาออกมาจากชาย” (ปฐก. 2:23) 

สลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าไดว้ตรมัส หรมือพระองคร์ทรงประกอบพลิธบีสมรสครมัตั้งแรกนบีตั้อยด่างไร ไมด่ไดว้ถผกบมันทนกไวว้ แตด่
พระเจว้าไดว้ทรงเชมืนึ่อมสามบีภรรยาคผด่แรกนมัตั้นใหว้เปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันในการสมรสอมันบรลิสรทธลิธิ์ และตรมัสแกด่พวกเขาวด่า
 “พวกเจว้าไมด่เปป็นสองอบีกตด่อไป แตด่เปป็นหนนนึ่ง-เนมืตั้อหนมังเดบียวกมัน สลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าไดว้ผผกพมันเขว้าดว้วยกมันแลว้ว อยด่าใหว้
มนรษยร์ทสาใหว้พรากจากกมันเลย” ดมังนมัตั้นการสมรสครมัตั้งแรกนมัตั้นจนงไดว้เรลินึ่มตว้นขนตั้น ครอบครมัวแรก และแนด่นอนวด่ากด่อน
บาปไดว้เขว้าไปทบีนึ่นมันึ่น ครอบครมัวนมัตั้นกร็เปป็นบว้านแสนสรขแหด่งอรทยานสวรรคร์ของพระเจว้า! พระเจว้าไดว้ทรงเจตนาใหว้มมัน
เปป็นเชด่นนมัตั้น และมมันสามารถเปป็นเชด่นนมัตั้นไดว้ กระทมันึ่งในวมันนบีตั้ในรด่างกายแหด่งเนมืตั้อหนมังเหลด่านบีตั้ ซนนึ่งถผกทสาใหว้แปดเปปฟื้อน
และมบีแผลเปป็นเพราะบาป บว้านทบีนึ่แมด่และพด่ออรทลิศตมัวแดด่พระเจว้า โดยมบีลผก ๆ เดลินตามรอยเทว้าของพวกเขา 
สามารถเปป็นอยด่างทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงตมัตั้งพระทมัยใหว้บว้านนมัตั้นเปป็นไดว้ ใชด่แลว้วครมับ พระเจว้าทรงเปป็นผผว้รลิเรลินึ่มการสมรส
และบว้าน

เปาโลตอบคสาถามตด่าง ๆ ตด่อไปซนนึ่งไดว้มบีขนตั้นในทบีนึ่ประชรมชาวเมมืองโครลินธร์นมัตั้น และในบทนบีตั้เขากลด่าวถนง
หมัวขว้อเรมืนึ่องการสมรสเปป็นหลมัก

ขว้อ 1: “บมัดนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งพวกทด่านไดว้เขบียนมาถนงขว้าพเจว้านมัตั้น เปป็นการดบีทบีนึ่ผผว้ชายจะไมด่แตะตว้อง
ผผว้หญลิงเลย”

นบีนึ่เปป็นคสากลด่าวหนนนึ่งทบีนึ่ชมัดเจนมาก ๆ เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังหว้ามการสมรส และเขาไมด่ไดว้กสาลมังพยายามทบีนึ่จะสด่ง
เสรลิมผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไมด่ใหว้แตด่งงาน ในขว้อพระคสาตด่อ ๆ ไปเขาชบีตั้ใหว้เหร็นขว้อดบีบางประการในการไมด่แตด่งงาน แตด่เขา
ไมด่ไดว้สอนหรมือบอกเปป็นนมัยวด่าคนทบีนึ่โสดกร็บรลิสรทธลิธิ์กวด่าคนทบีนึ่แตด่งงาน โปรดศนกษาคว้นควว้า 1 ทลิโมธบี 4:1-4 และฮบีบรผ 
13:4



ขว้อพระคสาสองขว้อจากภาคพมันธสมัญญาเดลิมใหว้ความกระจด่างแกด่คสาวด่า “แตะตว้อง”
“และพระเจว้าตรมัสแกด่ทด่านในความฝปันหนนนึ่งวด่า “ใชด่แลว้ว เรารผว้วด่าเจว้าไดว้กระทสาสลินึ่งนบีตั้ดว้วยความซมืนึ่อตรงแหด่ง

ใจของเจว้า ดว้วยวด่าเราไดว้ยมับยมัตั้งเจว้าไมด่ใหว้ทสาบาปตด่อเรา เหตรฉะนมัตั้นเราจนงไมด่ยอมใหว้เจว้าแตะตว้องนาง” (ปฐก. 20:6)
“คนใดทบีนึ่เขว้าหาภรรยาของเพมืนึ่อนบว้านของตนกร็เปป็นอยด่างนมัตั้นแหละ ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่แตะตว้องนางจะไรว้ความ

ผลิดกร็หามลิไดว้” (สภษ. 6:29)
ขว้อ 2: “แตด่อยด่างไรกร็ตาม เพมืนึ่อหลบีกเลบีนึ่ยงการลด่วงประเวณบี จงใหว้ผผว้ชายทรกคนมบีภรรยาของตนเอง และจง

ใหว้ผผว้หญลิงทรกคนมบีสามบีของตนเอง” 
เปาโลกสาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีตั้วด่า “แมว้ขว้อเทร็จจรลิงจะมบีอยผด่วด่ามมันเปป็นการดบีทบีนึ่ชายใดจะไมด่แตะตว้องผผว้หญลิง แตด่เพมืนึ่อ

หลบีกเลบีนึ่ยงการลด่วงประเวณบี จงใหว้ชายทรกคนมบีภรรยาเปป็นของตมัวเอง” ในเมมืองโครลินธร์ อมันเปป็นทบีนึ่ซนนึ่งบาปแพรด่
ระบาดและการทดลองมบีมากมาย เปาโลใหว้คสาเตมือนสตลินบีตั้เกบีนึ่ยวกมับการสมรส-ไมด่ใชด่ราวกมับวด่ามมันเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ชมันึ่วรว้าย
นว้อยกวด่า แตด่เพมืนึ่อเปป็นการปฟ้องกมันไมด่ใหว้กระทสาความชมันึ่วรว้าย

ถนงแมว้วด่ามมันคงจะดบีทบีนึ่ผผว้ชายจะไมด่แตะตว้องผผว้หญลิง แตด่การทบีนึ่ชายและหญลิงทมัตั้งหลายจะแตด่งงานกร็ดบีกวด่าการมบี
ความผลิดในเรมืนึ่องบาปตมัตั้งเยอะ ผผว้สอนบางคนในสมมัยนมัตั้นเสนอแนะวด่าการแตด่งงานเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่ผลิด และครผสอนบาง
คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็นยลิวกร็สอนเรมืนึ่องการมบีสามบีภรรยาไดว้หลายคน แตด่เปาโลกลด่าวชมัดเจนมาก ๆ วด่าชายทรกคนควรมบี
ภรรยาเปป็นของตมัวเอง และหญลิงทรกคนควรมบีสามบีเปป็นของตมัวเอง-สามบีคนเดบียว ภรรยาคนเดบียว

ขว้อ 3: “จงใหว้สามบีปฏลิบมัตลิหนว้าทบีนึ่อมันพนงปฏลิบมัตลิตด่อภรรยา และจงใหว้ภรรยาปฏลิบมัตลิตด่อสามบีเชด่นเดบียวกมัน”
หมัวขว้อของพระคสาสองขว้อแรกในบทนบีตั้นสาเปาโลไปสผด่การใหว้คสาแนะนสาทบีนึ่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่แตด่งงานแลว้ว

ตว้องการมากจรลิง ๆ มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าในหลาย ๆ ดว้านมมันกร็งด่ายกวด่าเยอะทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งจะเปป็นโสดตด่อไป มบีขว้อ
ไดว้เปรบียบหลายประการของชบีวลิตโสด-โดยมบีเงมืนึ่อนไขวด่าคน ๆ นมัตั้นเขว้มแขร็งพอทบีนึ่จะปฟ้องกมันไมด่ใหว้การทดลองมบีชมัยตด่อ
เขาไดว้ อยด่างไรกร็ตาม มมันเปป็นหนว้าทบีนึ่ของมนรษยร์ทบีนึ่พระเจว้าประทานใหว้ทบีนึ่จะเตลิมเตร็มแผด่นดลินโลกโดยออกลผกออก
หลาน ดมังนมัตั้นมมันจนงเปป็นหนว้าทบีนึ่สสาหรมับชายและหญลิงทมัตั้งหลายทบีนึ่จะแตด่งงาน-ถว้าพวกเขาเหมาะสสาหรมับกมันและกมัน
และถว้าพวกเขาแตด่งงานในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า (ตด่อไปอบีกนลิดเดบียวในการศนกษาคว้นควว้าของเรา เปาโลเตมือนใหว้ระวมัง
การทบีนึ่ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายเขว้าเทบียมแอกอยด่างไมด่เทด่าเทบีนึ่ยมกมันกมับพวกคนไมด่เชมืนึ่อ)

คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ปฏลิบมัตลิหนว้าทบีนึ่” (render) ไมด่ไดว้บด่งบอกถนงการตอบแทนสสาหรมับความชด่วยเหลมือ แตด่
มบีความหมายวด่า “การปฏลิบมัตลิตามพมันธะผผกพมัน”-ในทบีนึ่นบีตั้คมือจากสามบีแกด่ภรรยาและภรรยาแกด่สามบี การสมรสเปป็น
เรมืนึ่องทบีนึ่จรลิงจมัง ควรมบีการใชว้เวลาหารมือเยอะ ๆ ระหวด่างทมัตั้งสองฝป่ายทบีนึ่จะรด่วมเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันในการสมรสอมัน
บรลิสรทธลิธิ์ หญลิงสาวคนใดทบีนึ่เหร็นแกด่ตมัว ไมด่เตร็มใจทบีนึ่จะตอบแทนแกด่สามบีของเธอสลินึ่งซนนึ่งถผกคาดหวมังในการสมรส หรมือ
ชายหนรด่มคนใดทบีนึ่ไมด่เตร็มใจทบีนึ่จะตอบแทนแกด่เจว้าสาวของตนสลินึ่งซนนึ่งเธอสมควรไดว้รมับ กร็ไมด่ควรแตด่งงาน มบีผผว้ชายหลาย
คนทบีนึ่สามารถมบีชบีวลิตอยผด่จนถนงรว้อยปปีและไมด่เคยตว้องการหรมืออยากไดว้ความรมักและความทรด่มเทของหญลิงคนใด และ
นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันเกบีนึ่ยวกมับผผว้หญลิงบางคน มบีผผว้คนทบีนึ่สามารถอยผด่จนชมันึ่วชบีวลิตและไมด่เคยถผกทดลองใหว้ทสาบาปนมัตั้นซนนึ่ง
เปาโลเตมือนในขว้อพระคสาเหลด่านบีตั้เลย แตด่มบีคนอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่ตว้องมบีคผด่ครองจรลิง ๆ มลิฉะนมัตั้น พวกเขากร็จะถผกทดลองอยผด่
ตลอดและถผกชมักนสาใหว้หลงไปในตมัณหาและบาป



การสมรสเปป็นขว้อเสนอแบบคนละครนนึ่ง และถว้าสามบีไมด่เตร็มใจทบีนึ่จะใหว้แกด่ภรรยาของตนซนนึ่งความรมัก ความ
ทรด่มเท และความเอาใจใสด่ทบีนึ่เธอสมควรไดว้รมับเพราะวด่าเธอเปป็นภรรยาของเขา เขากร็ไมด่ควรมบีภรรยาเลย! นบีนึ่เปป็นจรลิง
เชด่นกมันเกบีนึ่ยวกมับผผว้หญลิงตด่อสามบีของตน คนทบีนึ่แตด่งงานกมันแลว้วจะเหร็นแกด่ตมัวไมด่ไดว้เลย พวกเขาตว้องแบด่งปปันกมัน โดย
ไมด่คาดหวมังจากคผด่ของตนมากกวด่าทบีนึ่ตมัวเองเตร็มใจทบีนึ่จะใหว้เปป็นการตอบแทน

ขว้อ 4: “ภรรยาไมด่มบีอสานาจเหนมือรด่างกายของตนเอง แตด่สามบีมบี และในทสานองเดบียวกมันสามบีไมด่มบีอสานาจ
เหนมือรด่างกายของตนเอง แตด่ภรรยามบี”

ในพระคสาขว้อนบีตั้ภรรยาถผกกลด่าวถนงกด่อน-นด่าจะเพราะวด่านางถผกกลด่าวถนงทบีหลมังในขว้อพระคสาทบีนึ่แลว้วและ
ไมด่ใชด่เพราะวด่านางตลิดคว้างสามบีของนางมากไปกวด่าทบีนึ่เขาตลิดคว้างตด่อนาง ขว้อพระคสาเหลด่านบีตั้สอนอยด่างชมัดเจนถนง
ความเทด่าเทบียมกมันของทมัตั้งสองเพศ (และในสมมัยของเปาโล ผผว้หญลิงไมด่ไดว้ถผกมองวด่าเทด่าเทบียมกมับผผว้ชาย) แทว้จรลิงแลว้ว
พระวจนะของพระเจว้าสอนจรลิง ๆ วด่าผผว้หญลิงเปป็น “ภาชนะทบีนึ่อด่อนแอกวด่า” แตด่นมันึ่นกร็ไมด่ไดว้บอกเปป็นนมัยวด่าในการ
สมรสนางกร็ตลิดคว้างสามบีของนางมากไปกวด่าทบีนึ่นางสมควรไดว้รมับในฐานะเปป็นภรรยาของเขา

คสากรลิยากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ไมด่มบีอสานาจ” บด่งบอกถนงการใชว้สลิทธลิอสานาจในเรมืนึ่องใดกร็ตามทบีนึ่กสาลมังพผดถนงกมัน
อยผด่-ซนนึ่งในกรณบีนบีตั้คมือเรมืนึ่องรด่างกายของสามบีและรด่างกายของภรรยา ความเปป็นเจว้าของในตมัวเองไมด่อาจมบีไดว้ในการ
สมรส เมมืนึ่อเราแตด่งงาน เรากร็ไมด่ใชด่เจว้าของตมัวเองอบีกตด่อไป สามบีเปป็นของภรรยา และภรรยาเปป็นของสามบี-และทมัตั้งคผด่
ไมด่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะกลด่าวแกด่อบีกฝป่ายวด่า “ไมด่ถผกตว้องหรมือทบีนึ่ฉมันจะทสาตามใจชอบกมับสลินึ่งทบีนึ่เปป็นของฉมันเอง?” (มธ. 20:15 
วรรคตว้น) ความปรารถนาของสามบีหรมือของภรรยาไมด่ควรเปป็นการสนองความตว้องการของตมัวเอง ความเหร็นแกด่
ตมัวตว้องถผกขจมัดออกไปจากความคลิดและจลิตใจ สามบีมบีหนว้าทบีนึ่ในการเตลิมเตร็มใหว้แกด่ภรรยา และภรรยามบีหนว้าทบีนึ่ใน
การเตลิมเตร็มใหว้แกด่สามบี 

ขว้อ 5: “พวกทด่านอยด่าฉว้อโกงสลิทธลิธิ์ของกมันและกมัน เวว้นแตด่ไดว้ตกลงกมันไวว้เปป็นการชมันึ่วคราว เพมืนึ่อพวกทด่าน
จะสามารถอรทลิศตมัวเองตด่อการอดอาหารและการอธลิษฐาน และจงมาอยผด่รด่วมกมันอบีก เพมืนึ่อไมด่ใหว้ซาตานลด่อลวงพวก
ทด่านเพราะเหตรการขาดความอดกลมัตั้นของพวกทด่าน”

ในทบีนึ่นบีตั้เรามบีการแสดงออกในแงด่ลบของสลินึ่งทบีนึ่ถผกประกาศในแงด่บวกในขว้อ 3 สามบีตว้องไมด่ฉว้อโกงภรรยา 
ภรรยาตว้องไมด่ฉว้อโกงสามบี-นอกเสบียจากวด่า:

4. เปป็นการยลินยอมและความเขว้าใจรด่วมกมันระหวด่างสามบีกมับภรรยา
5. เปป็นการชมันึ่วคราว-และจากนมัตั้นตว้องเพบียงชด่วงเวลาสมัตั้น ๆ เทด่านมัตั้น
6. โดยมบีจรดประสงคร์เพมืนึ่อการอธลิษฐาน-ไมด่ใชด่ความเพลลิดเพลลิน

ขว้อพระคสานบีตั้ตว้องถผกเทศนาบด่อย ๆ ในครลิสตจมักรวมันนบีตั้ ไมด่แปลกทบีนึ่ศาลคดบีหยด่ารว้างปปัปั่นการหยด่ารว้างออกมา
อยด่างพรมันึ่งพรผราวกมับนตั้สาเทลงมาเหนมือนตั้สาตกไนแองการด่า! ชายและหญลิงทมัตั้งหลายทสางานวมันนบีตั้โดยสามบีทสางานกะ
หนนนึ่งและภรรยาทสางานอบีกกะหนนนึ่ง พวกเขาผลมัดกมันพมักพรว้อน โดยมบีรถยนตร์สด่วนตมัวของตนและบมัญชบีธนาคารของ
ตมัวเอง อมันทบีนึ่จรลิง การสมรสมากมายวมันนบีตั้ดผเหมมือนจะเปป็นขว้อตกลงทบีนึ่วด่าสองฝป่ายจะอาศมัยอยผด่ใตว้หลมังคาเดบียวกมัน แมว้
นาน ๆ ทบีจะไดว้เจอหนว้ากมันและแทบจะไมด่มบีการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมันเลยในฐานะสามบีกมับภรรยา ภายใตว้การ
จมัดแจงเชด่นนมัตั้นพวกเขาแยกขาดจากกมันมากกวด่าทบีนึ่พวกเขาอยผด่ดว้วยกมัน และนบีนึ่ไมด่สามารถนสาไปสผด่การสมรสทบีนึ่มบีความ



สรขไดว้
เมมืนึ่อชายและหญลิงรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันในการสมรส พวกเขากร็กลายเปป็นเนมืตั้อหนมังเดบียวกมัน และมมันไมด่ถผก

ตว้องตามพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่สามบีกมับภรรยาจะอยผด่หด่างกมันเปป็นระยะเวลานาน ๆ ไมด่วด่าจะดว้วยเหตรผลใดกร็ตาม กรรณา
หมายเหตรวด่าแมว้ในกรณบีของการอดอาหารและอธลิษฐาน การแยกจากกมันนมัตั้นจะตว้องเปป็นเวลาทบีนึ่สมัตั้นมาก ๆ หลายคผด่
ไดว้แยกทางและหยด่ารว้างเพราะภรรยาใชว้เวลามากเกลินไปในบว้านเกลิดของเธอกมับแมด่ของเธอ ในกรณบีเชด่นนมัตั้น 
ภรรยากร็ไมด่ควรแตด่งงานและจากแมด่มาเลย หลายคผด่ไดว้แยกทาง (และหยด่ารว้าง) เพราะสามบีใชว้เวลาวด่างของตนไป
กมับการลด่าสมัตวร์และตกปลา-หรมือกมับ “พวกเพมืนึ่อน ๆ” ทบีนึ่คลมับ-มากกวด่าทบีนึ่เขาใหว้เวลาแกด่ภรรยาและครอบครมัวของ
เขา

เมมืนึ่อสามบีและภรรยาตกลงทบีนึ่จะแยกจากกมันชมันึ่วคราวเพมืนึ่อการอธลิษฐาน พวกเขากร็ถผกสมันึ่งวด่า “จงมาอยผด่รด่วม
กมันอบีก เพมืนึ่อไมด่ใหว้ซาตานลด่อลวงพวกทด่านเพราะเหตรการขาดความอดกลมัตั้นของพวกทด่าน” นมันึ่นคมือ เกรงวด่ามารรว้าย
จะใชว้การขาดการควบครมตมัวเองเปป็นวลิธบีในการลด่อลวงใหว้ทสาความชมันึ่วรว้าย-ใชด่แลว้วครมับ แมว้กระทมันึ่งหลมังจากการ
อธลิษฐานและการอดอาหารชมันึ่วระยะเวลาหนนนึ่งกร็ตาม

ซาตานไมด่เคยขอพมักรว้อน มมันตมืนึ่นตมัวและทสางานอยผด่เสมอ เราจนงตว้องสวม “ยรทธภมัณฑร์ทมัตั้งชรดของพระเจว้า…
โดยการเอาโลด่แหด่งความเชมืนึ่อ” เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะสามารถดมับลผกศรเพลลิงของมารรว้ายไดว้ เราตว้องระวมังบด่วงแรว้วและหลรม
พรางทมัตั้งหลายของมมัน 1 เปโตร 5:8 เตมือนเราวด่า “จงมบีสตลิสมัมปชมัญญะ จงระวมังระไวใหว้ดบี ดว้วยวด่าปฏลิปปักษร์ของ
พวกทด่าน คมือพญามาร ดรจสลิงโตทบีนึ่คสาราม เดลินไปรอบ ๆ โดยเสาะหาคนทบีนึ่มมันจะกมัดกลินไดว้”

ขว้อ 6: “แตด่ขว้าพเจว้ากลด่าวสลินึ่งนบีตั้โดยไดว้รมับอนรญาต และไมด่ไดว้เปป็นพระบมัญชา”
ความหมายของพระคสาขว้อนบีตั้กร็คมือวด่าเปาโลกสาลมังใหว้คสาเตมือนสตลิและคสาแนะนสาฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่ดบีและถผก

ตว้องแกด่ผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้น มมันไมด่ใชด่พระบมัญชาหนนนึ่งของพระเจว้าทบีนึ่ชายใดตว้องไมด่แตะตว้องหญลิงใดและทบีนึ่
คนโสดตว้องไมด่แตด่งงาน แตด่เนมืนึ่องจากเปาโลเปป็นบลิดาฝป่ายวลิญญาณของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่รวมกมันเปป็นครลิสตจมักรนมัตั้นใน
เมมืองโครลินธร์ เขาจนงรผว้สนกตด่อพวกเขาเหมมือนกมับทบีนึ่พด่อคนหนนนึ่งจะรผว้สนกตด่อลผก ๆ ของตนและมบีความปรารถนาอมันลนก
ซนตั้งทบีนึ่จะเหร็นพวกเขาดสาเนลินชบีวลิตแบบเปปีปั่ยมชมัยชนะและชมืนึ่นชมยลินดบีกมับสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของพวกเขา 
ดว้วยเหตรผลนมัตั้นเขาจนงใหว้คสาเตมือนสตลิและคสาแนะนสาฝป่ายวลิญญาณนบีตั้-แตด่ไมด่ใชด่เปป็นคสาบมัญชาหนนนึ่งจากองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

(นมันึ่นไมด่ไดว้หมายความวด่าขว้อพระคสาเหลด่านบีตั้ไมด่ไดว้รมับการดลใจ อมัครทผตทด่านนบีตั้ใหว้คสาบมัญชาหนนนึ่งกร็ตด่อเมมืนึ่อมมัน
ถผกไดว้รมับมาจากพระเจว้าในฐานะเปป็นคสาบมัญชาหนนนึ่ง มลิฉะนมัตั้นโดยความชด่วยเหลมือขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เขากร็ใหว้คสา
ปรนกษาในฐานะเปป็นผผว้นสาทางฝป่ายวลิญญาณคนหนนนึ่ง)

มมันไมด่ใชด่คสาบมัญชาหนนนึ่งของพระเจว้าทบีนึ่ภรรยาและสามบีจะฉว้อโกงกมันและกมันนอกจากโดยการยลินยอมชมันึ่ว
ระยะเวลาหนนนึ่ง-แตด่สามบีและภรรยานว้อยคนนมักสามารถเมลินเฉยคสาแนะนสาของเปาโลในเรมืนึ่องนบีตั้ไดว้ เพราะวด่าเราเปป็น
มนรษยร์และมารรว้ายกร็ไมด่เหร็นแกด่หนว้าคนใดเลย! มมันไมด่สสาคมัญวด่าเราเปป็นใคร เราไมด่มบีภผมลิคว้จุ่มกมันตด่อการทดลอง เรา
ควรฟปังถว้อยคสาเตมือนสตลิเหลด่านบีตั้จากอมัครทผตเปาโล

ขว้อ 7: “ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าปรารถนาทบีนึ่จะใหว้ทรกคนเปป็นเหมมือนขว้าพเจว้า แตด่ทรกคนกร็ไดว้รมับของประทานทบีนึ่



เหมาะสมสสาหรมับตนเองจากพระเจว้า คนหนนนึ่งตามอยด่างนบีตั้ และอบีกคนหนนนึ่งตามอยด่างนมัตั้น”
เปาโลไมด่ใชด่ชายทบีนึ่แตด่งงานแลว้วตอนทบีนึ่เขบียนจดหมายฉบมับนบีตั้ ถนงแมว้วด่าผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์หลายทด่านเชมืนึ่อวด่าเขา

เคยแตด่งงาน (เขาเปป็นสมาชลิกคนหนนนึ่งของสภาซานเฮดรลิน และเฉพาะชายทบีนึ่แตด่งงานแลว้วเทด่านมัตั้น (ตามกฎ) เปป็น
สมาชลิกของสภานมัตั้นไดว้) อยด่างไรกร็ตาม เทด่าทบีนึ่ผมจะสามารถชบีตั้ขาดไดว้ ไมด่มบีขว้อพลิสผจนร์อมันแนด่ชมัดใด ๆ เลยวด่าเปาโล
เคยแตด่งงาน แนด่นอนวด่าเขาไมด่ไดว้แตด่งงานตอนทบีนึ่เขาเขบียนจดหมายฉบมับนบีตั้ไปถนงชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้น

เปาโลอยากใหว้ผผว้เชมืนึ่อทรกคนถมือครองฤทธลิธิ์เดชเดบียวกมันแหด่งการเหนบีนึ่ยวรมัตั้งตนทบีนึ่เขาถมือครอง เพมืนึ่อทบีนึ่ถนงแมว้วด่า
พวกเขาไมด่ไดว้แตด่งงาน พวกเขากร็จะไมด่ตกเปป็นเหยมืนึ่อของการทดลองและกลายเปป็นคนลด่วงประเวณบี คนบางคนทบีนึ่
ไมด่รผว้อะไรเลยเกบีนึ่ยวกมับการทดลองทบีนึ่เชมืนึ่อมโยงกมับหมัวขว้อทบีนึ่เปาโลกสาลมังอภลิปรายอยผด่กร็ถผกทดลองผด่านทางอบีกชด่องทาง
หนนนึ่งของความชมันึ่วรว้าย เชด่น การใสด่รว้ายเพมืนึ่อนมนรษยร์ของตนโดยการพผดเปป็นนมัยเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่พวกเขาไมด่ไดว้
ทราบความจรลิงทมัตั้งหมด คนทบีนึ่พผดใสด่รว้ายเชด่นนมัตั้นอาจทสาลายคสาพยานและทสาลายความเปป็นประโยชนร์ของผผว้เชมืนึ่ออบีก
คนในครลิสตจมักรจนพมังพลินาศไดว้เลยโดยการพผดในเมมืนึ่อเขา (หรมือเธอ) ควรเงบียบเสบียและอธลิษฐานเผมืนึ่ออบีกฝป่ายนมัตั้น
จนกวด่าความจรลิงทมัตั้งหมดของเรมืนึ่องนมัตั้นทบีนึ่สงสมัยกมันถผกเปปิดเผยใหว้กระจด่าง

อมัครทผตเปาโลเปป็นพยานรมับรองอยด่างชมัดเจนวด่าเทด่าทบีนึ่เขาเกบีนึ่ยวขว้องเปป็นการสด่วนตมัว เขาไมด่จสาเปป็นตว้อง
แตด่งงานเพราะวด่าไมด่มบีอมันตรายของการทบีนึ่เขาจะกลายเปป็นคนลด่วงประเวณบี 

“แตด่ทรกคนกร็ไดว้รมับของประทานทบีนึ่เหมาะสมสสาหรมับตนเองจากพระเจว้า คนหนนนึ่งตามอยด่างนบีตั้ และอบีกคน
หนนนึ่งตามอยด่างนมัตั้น” เปาโลกสาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีตั้วด่าสภาพของเขาเองไมด่ไดว้เปป็นเหตรทบีนึ่เขาจะตมัดสลินใจสภาพของคนอมืนึ่น 
ๆ ไดว้ ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเขาไมด่ไดว้แตด่งงานกร็ไมด่ไดว้ใหว้สลิทธลิธิ์เขาอยด่างแนด่นอนทบีนึ่จะบมัญชาคนอมืนึ่น ๆ ไมด่ใหว้แตด่งงาน คสากรบีก
ตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ของประทาน” คมือ คด่ารลิสมา ซนนึ่งหมายถนง “ของขวมัญแหด่งพระครณ” ดว้วยเหตรผลหลายประการ
ทบีนึ่พระเจว้าทรงทราบ ของประทานแหด่งพระครณนบีตั้ไดว้ถผกประทานอยด่างเหลมือลว้นแกด่อมัครทผตเปาโลจนถนงระดมับทบีนึ่เขา
สามารถอยผด่ไปตลอดชบีวลิตนบีตั้ไดว้โดยไมด่ตว้องมบีความชด่วยเหลมือ การปลอบประโลมใจ ความรมัก และความเปป็นเพมืนึ่อน
คผด่คลิดของภรรยาคนหนนนึ่ง

ไมด่วด่าผผว้เชมืนึ่อคนใดจะเปป็นโสดหรมือแตด่งงานแลว้ว แตด่ละคนกร็ไดว้รมับของประทานหนนนึ่งโดยพระครณของ
พระเจว้า ผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนมบีการรมับใชว้หนนนึ่งทบีนึ่ตว้องทสาใหว้สสาเรร็จเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า และถว้าเราแตด่ละคนจะ
แสวงหาและปฏลิบมัตลิตามนตั้สาพระทมัยของพระเจว้าสสาหรมับชบีวลิตของเรา เรากร็คงจะไมด่มบีเวลาวางแผนชบีวลิตของคนอมืนึ่น-
เรากร็คงจะงด่วนอยผด่กมับการทสาสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงกสาหนดไวว้สสาหรมับเราใหว้สสาเรร็จในฐานะเปป็นลผกของพระองคร์ เรา
ตว้องรมับผลิดชอบตด่อพระองคร์ผผว้เดบียวเทด่านมัตั้น และพระองคร์ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่เราตว้องใหว้การตด่อ คสาสอนของเปาโลไมด่ไดว้
เสนอแนะเรมืนึ่องความเหนมือกวด่าดว้านศบีลธรรมในคนทบีนึ่ไมด่แตด่งงาน แตด่เขาเสนอแนะขว้อไดว้เปรบียบประการหนนนึ่งของ
การไมด่แตด่งงาน ตรงทบีนึ่วด่ามมันมบีฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่จะไมด่สองจลิตสองใจในการรมับใชว้องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและสลินึ่งเหลด่านมัตั้นของ
พระเจว้า

ขว้อ 8 และ 9: “เหตรฉะนมัตั้นขว้าพเจว้าขอกลด่าวแกด่คนทบีนึ่ยมังไมด่แตด่งงานและพวกหญลิงมด่ายวด่า เปป็นสลินึ่งทบีนึ่ดบี
สสาหรมับพวกเขาถว้าพวกเขาอยผด่เหมมือนอยด่างขว้าพเจว้า แตด่ถว้าพวกเขายมัตั้งใจไมด่ไดว้กร็จงใหว้พวกเขาแตด่งงานเสบียเถลิด 
เพราะวด่าการแตด่งงานเสบียกร็ดบีกวด่ามบีใจเรด่ารว้อน”



เปาโลเอด่ยถนงพวกหญลิงมด่ายเปป็นพลิเศษ เพมืนึ่อทบีนึ่พวกนางจะไดว้ทราบวด่าคสาแนะนสานบีตั้มบีไวว้สสาหรมับพวกนาง เชด่น
เดบียวกมับสสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่เคยแตด่งงาน และในขณะเดบียวกมัน “คนทบีนึ่ยมังไมด่แตด่งงาน” กร็ไมด่ไดว้หมายถนงพวก
หญลิงมด่ายเทด่านมัตั้น แตด่รวมถนงทรกคนทบีนึ่ไมด่ไดว้แตด่งงานดว้วย (นบีนึ่จะถผกอภลิปรายอยด่างเตร็มทบีนึ่มากขนตั้นในขว้อ 25 ถนง 28 ของ
บทนบีตั้) 

เปาโลกลด่าวชมัดแจว้งวด่าเขากสาลมังพผดกมับใครอยผด่ และจากนมัตั้นกร็แนะนสาวด่า “เปป็นสลินึ่งทบีนึ่ดบีสสาหรมับพวกเขาถว้า
พวกเขาอยผด่เหมมือนอยด่างขว้าพเจว้า แตด่ถว้าพวกเขายมัตั้งใจไมด่ไดว้กร็จงใหว้พวกเขาแตด่งงานเสบียเถลิด…” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง
 “ถว้าพวกเขาควบครมตมัวเองไมด่ไดว้ กร็จงใหว้พวกเขาแตด่งงานเถลิด”

“...เพราะวด่าการแตด่งงานเสบียกร็ดบีกวด่ามบีใจเรด่ารว้อน” คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “มบีใจเรด่ารว้อน” บอกเปป็นนมัย
ถนงการดลิตั้นรนทางอารมณร์ภายใน ซนนึ่งแนด่นอนวด่าคงจะทสาลายสมันตลิสรขซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าประทานใหว้ และซนนึ่งผผว้
เชมืนึ่อทรกคนมบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะไดว้รมับ

ถว้าคนทบีนึ่ไมด่ไดว้แตด่งงานอรทลิศตมัวใหว้แกด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจนถนงระดมับทบีนึ่ไมด่มบีความปรารถนาคผด่ครอง ไมด่มบี
ความปรารถนาทบีนึ่จะแตด่งงาน การทบีนึ่คน ๆ นมัตั้นเปป็นแบบนมัตั้นตด่อไปกร็ดบีกวด่า แตด่เมมืนึ่อความปรารถนาทบีนึ่จะมบีคผด่ครองรรด่ม
รว้อนอยผด่ภายในทรวงและคน ๆ นมัตั้นขาดการควบครมตมัวเองแบบเพบียงพอ การแตด่งงานกร็ดบีกวด่า เพราะวด่าความ
ปรารถนาเชด่นนมัตั้นจะพรากสมันตลิสรขและความชมืนึ่นชมยลินดบีซนนึ่งครลิสเตบียนคนนมัตั้นควรมบีออกไปเสบีย และการรมับใชว้ของ
คน ๆ นมัตั้นตด่อพระเจว้ากร็จะถผกทสาใหว้สมัมฤทธลิธิ์ผลนว้อยลงเยอะ บรคคลทบีนึ่เปป็นเชด่นนบีตั้จนงควรแตด่งงาน ในการเชมืนึ่อมโยงกมับ
เรมืนึ่องนบีตั้ โปรดศนกษาคว้นควว้า 1 ทลิโมธบี 5:11-15

ขผู้อปฏริบบัตริตน่าง ๆ สนาหรบับคนททที่แตน่งงานแลผู้ว
ในทน่ามกลางผทูผู้เชมืที่อททที่เปป็นคนตน่างชาตริ

ขว้อ 10 และ 11: “และสสาหรมับคนทบีนึ่แตด่งงานแลว้วขว้าพเจว้าขอสมันึ่ง แตด่มลิใชด่ขว้าพเจว้า แตด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
ทรงบมัญชาวด่า อยด่าใหว้ภรรยาไปจากสามบีของตน แตด่และถว้านางไปแลว้ว จงใหว้นางเปป็นโสดตด่อไป หรมือจงใหว้นาง
กลมับคมืนดบีกมันกมับสามบีของนาง และอยด่าใหว้สามบีไลด่ภรรยาของตนไปเสบีย”

คสาเตมือนสตลิและขว้อปฏลิบมัตลิทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้ในขว้อพระคสาเหลด่านบีตั้ถผกกลด่าวแกด่สามบีและภรรยาโดยทบีนึ่ทมัตั้ง
สองฝป่ายเปป็นครลิสเตบียน เหร็นไดว้ชมัดวด่าคสาถามเรมืนึ่องการหยด่ารว้าง ในกรณบีของผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่แยกทางกมัน ไดว้ถผกอภลิปรายแลว้ว
ในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ มมันเปป็นไปไดว้ทบีนึ่ผผว้สอน “ทบีนึ่มบีปปัญญา” บางคนเหลด่านมัตั้นไดว้เสนอแนะวด่ามมันถผกตว้องเหมาะ
สมทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อจะหยด่ารว้างกมัน แตด่คสาเตมือนสตลิทบีนึ่เปาโลใหว้ไวว้นบีตั้ไมด่ไดว้ชบีตั้ไปยมังความเปป็นไปไดว้ของการหยด่ารว้างระหวด่างผผว้เชมืนึ่อ
เลย เขาไมด่ไดว้แนะนสาใหว้หยด่ารว้างอยด่างแนด่นอน

“...สสาหรมับคนทบีนึ่แตด่งงานแลว้วขว้าพเจว้าขอสมันึ่ง แตด่มลิใชด่ขว้าพเจว้า แตด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงบมัญชา…” พระ
เยซผไดว้ทรงกสาหนดพระบมัญญมัตลิทบีนึ่หว้ามการหยด่ารว้างไวว้แลว้ว: “เหตรฉะนมัตั้นซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงผผกพมันกมันแลว้ว อยด่าใหว้
มนรษยร์ทสาใหว้พรากจากกมันเลย” (มาระโก 10:9) “ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่หยด่าภรรยาของตน และไปแตด่งงานกมับอบีกคนหนนนึ่ง 
กร็ทสาผลิดประเวณบี และผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่แตด่งงานกมับหญลิงทบีนึ่ถผกหยด่าจากสามบีของนางแลว้ว กร็ทสาผลิดประเวณบี” (ลผกา 
16:18)



เปาโลไมด่ไดว้พผดถนงการเปปิดเผยพลิเศษอยด่างหนนนึ่งซนนึ่งพระเจว้าประทานใหว้แกด่เขาเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีตั้ เชด่นการเปปิด
เผยนมัตั้นใน 1 เธสะโลนลิกา 4:15 เขาแคด่กสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นพระบมัญชาขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเกบีนึ่ยวกมับการหยด่ารว้าง: 
ภรรยาตว้องไมด่ไปจากสามบีของนาง-แตด่ถว้า ดว้วยเหตรผลบางประการทบีนึ่ไมด่ถผกชบีตั้ใหว้เหร็นในทบีนึ่นบีตั้ นางไปจรลิง ๆ นางกร็ตว้อง
ไมด่แตด่งงานใหมด่ หรมือไมด่กร็กลมับไปคมืนดบีกมับสามบีของนาง ไมด่มบีการเสนอแนะเรมืนึ่องการหยด่ารว้างเลย เปาโลกลด่าวเรมืนึ่องนบีตั้
ชมัดเจนมาก ๆ 

“...และอยด่าใหว้สามบีไลด่ภรรยาของตนไปเสบีย” ทด่านทบีนึ่รมัก นบีนึ่อาจเปป็นหลมักคสาสอนทบีนึ่ยาก แตด่มมันกร็ถผกตว้อง
ตามพระคมัมภบีรร์: ไมด่มบีมผลเหตรตามพระคมัมภบีรร์เลยสสาหรมับการหยด่ารว้างในทด่ามกลางผผว้เชมืนึ่อ! ถว้าสามบีและภรรยาเปป็นลผก
ของพระเจว้าทมัตั้งคผด่ กร็ไมด่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่จะเกลิดขนตั้นระหวด่างพวกเขาทบีนึ่ตกลงกมันไมด่ไดว้โดยการครกเขด่าลงอธลิษฐานตด่อพระ
พมักตรร์พระเจว้า ผมขอกลด่าวซตั้สาวด่า นบีนึ่เปป็นคสาพผดทบีนึ่ยากอยด่างแนด่นอนในยรคสมมัยนบีตั้แหด่งความหยด่อนยานและแนวคลิด
เสรบีนลิยม เมมืนึ่อผผว้รมับใชว้จสานวนมากเหลมือเกลินเทศนาเพมืนึ่อเอาใจมนรษยร์แทนทบีนึ่จะกลด่าววด่า “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัส
ดมังนบีตั้” แตด่ตามทบีนึ่พระวจนะของพระเจว้ากลด่าวในทบีนึ่นบีตั้ ไมด่มบีมผลเหตรเลยสสาหรมับการหยด่ารว้างระหวด่างผผว้เชมืนึ่อ-และถว้าพวก
เขาพบวด่ามมันเปป็นไปไมด่ไดว้เลยทบีนึ่จะอาศมัยอยผด่ดว้วยกมันและเลมือกทบีนึ่จะแยกทาง พวกเขากร็ตว้องไมด่แตด่งงานใหมด่หรมือไมด่กร็
กลมับไปคมืนดบีกมัน ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่ทลิตั้งคผด่ครองของเขาหรมือของเธอไมด่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะแตด่งงานกมับอบีกคนหนนนึ่ง นบีนึ่สอดคลว้องตามขว้อ
พระคมัมภบีรร์นบีตั้

ขว้อ 12 และ 13: “แตด่สสาหรมับคนอมืนึ่นนมัตั้น ขว้าพเจว้าขอกลด่าว ไมด่ใชด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าวด่า ถว้าพบีนึ่นว้องคนใดมบี
ภรรยาทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ และนางพอใจทบีนึ่จะอาศมัยอยผด่กมับสามบี อยด่าใหว้สามบีไลด่นางไปเสบีย และผผว้หญลิงซนนึ่งมบีสามบีทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ และ
ถว้าสามบีพอใจทบีนึ่จะอาศมัยอยผด่กมับนาง อยด่าใหว้นางทลิตั้งสามบีนมัตั้นเลย”

เปาโลกสาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีตั้แกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่แตด่งงานแลว้วกด่อนทบีนึ่พวกเขากลมับใจรมับเชมืนึ่อ และตด่อมาคผด่สมรส
ของพวกเขาไมด่รมับความรอด กรณบีดมังกลด่าวแตกตด่างจากกรณบีทบีนึ่ถผกพผดถนงในขว้อ 10 และ 11 ซนนึ่งเขาพผดถนงสามบีและ
ภรรยาทบีนึ่เปป็นผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งคผด่

“แตด่สสาหรมับคนอมืนึ่นนมัตั้น ขว้าพเจว้าขอกลด่าว ไมด่ใชด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายความวด่าถว้อยคสาเหลด่านบีตั้
ไมด่ไดว้รมับการดลใจ-พระคมัมภบีรร์ทรกตอนถผกประทานใหว้โดยการดลใจ และในพระคสาขว้อตด่อ ๆ ไปนบีตั้ เปาโลใหว้คสา
เตมือนสตลิฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่ถผกตว้องตามพระคมัมภบีรร์แกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ในเงมืนึ่อนไขทบีนึ่ถผกพรรณนาในสด่วนหลมังของพระ
คสาขว้อนบีตั้:

“ถว้าพบีนึ่นว้องคนใดมบีภรรยาทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ…” ขว้อสรรปเดบียวทบีนึ่สมเหตรสมผลทบีนึ่จะหาไดว้ในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือวด่า ทมัตั้งสามบีและ
ภรรยาเปป็นคนไมด่เชมืนึ่อตอนทบีนึ่พวกเขาแตด่งงานกมัน แตด่สามบีไดว้รมับความรอดแลว้ว และภรรยากร็ยมังไมด่กลมับใจรมับเชมืนึ่อ
เหมมือนเดลิม กระนมัตั้น ถว้าภรรยาทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อพอใจทบีนึ่จะอยผด่กมับสามบีทบีนึ่เชมืนึ่อแลว้วตด่อไป สามบีกร็ไมด่ควรหยด่านาง

“และผผว้หญลิงซนนึ่งมบีสามบีทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ…” เรามบีภาพเดบียวกมันในทบีนึ่นบีตั้: ทมัตั้งสามบีและภรรยาเปป็นคนไมด่เชมืนึ่อกด่อนทบีนึ่พวก
เขาแตด่งงานกมัน และหลมังจากแตด่งงานกมันแลว้ว ภรรยาไดว้ฟปังขด่าวประเสรลิฐและไดว้บมังเกลิดใหมด่แตด่สามบียมังเปป็นคนทบีนึ่ไมด่
รอดตด่อไป ถว้าสามบีทบีนึ่ยมังไมด่รอดนมัตั้นพอใจทบีนึ่จะอาศมัยอยผด่กมับภรรยาทบีนึ่เชมืนึ่อแลว้ว นางกร็ไมด่ควรทลิตั้งเขา ถนงแมว้วด่าเขาเปป็นคน
บาปและนางเปป็นครลิสเตบียนกร็ตาม

(เราควรหมายเหตรไวว้วด่าไมด่มบีมผลเหตรตามพระคมัมภบีรร์เลยทบีนึ่ครลิสเตบียนคนใดจะแตด่งงานกมับคนไมด่เชมืนึ่อ 



ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายไดว้รมับคสาบมัญชาใหว้แตด่งงานกมับครลิสเตบียนดว้วยกมัน และเมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อคนใดแตด่งงานกมับคนไมด่เชมืนึ่อ 
ความยรด่งยากจะตามมาอยด่างแนด่นอน! มบีไมด่กบีนึ่กรณบีทบีนึ่ภรรยาทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนอาจนสาสามบีทบีนึ่ไมด่รอดมาถนงพระครลิสตร์-
หรมือในทางกลมับกมัน-แตด่นบีนึ่เปป็นขว้อยกเวว้นมากกวด่าทบีนึ่จะเปป็นกฎ ปกตลิแลว้วมบีความยรด่งยากและความเศรว้าโศกมากมาย
และบด่อยครมัตั้งกร็มบีการแยกทาง-เพราะวด่าเมมืนึ่อคผด่สมรสทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนปรารถนาทบีนึ่จะไปครลิสตจมักร คนบาปนมัตั้นกร็ดมืตั้อ
รมัตั้น เขาไมด่มบีความสนใจในพระนลิเวศของพระเจว้าเลย สถานการณร์ดมังกลด่าวจะนสามาซนนึ่งความไมด่สงบและความขมัด
แยว้งแนด่นอน)

ขว้อ 14: “ดว้วยวด่าสามบีทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อนมัตั้นไดว้รมับการทรงชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์โดยทางภรรยา และภรรยาทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อนมัตั้น
ไดว้รมับการทรงชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์โดยทางสามบี มลิฉะนมัตั้นลผก ๆ ของพวกทด่านกร็เปป็นมลทลิน แตด่บมัดนบีตั้ลผกเหลด่านมัตั้นกร็
บรลิสรทธลิธิ์”

ความจรลิงนบีตั้ถผกนสาเสนออยด่างชมัดเจนในทบีนึ่นบีตั้: สามบีทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อถผกชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์ (ถผกแยกตมัตั้งไวว้) โดยภรรยาทบีนึ่
เชมืนึ่อ และภรรยาทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อถผกชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์โดยสามบีทบีนึ่เชมืนึ่อ หญลิงทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนนมัตั้นเปป็นสด่วนหนนนึ่งของชายทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ
นมัตั้น และชายทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนนมัตั้นเปป็นสด่วนหนนนึ่งของหญลิงทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อนมัตั้น: เพราะตามทบีนึ่ชบีตั้ใหว้เหร็นไปแลว้ว เมมืนึ่อสองคน
แตด่งงานกมัน พวกเขากร็กลายเปป็นเนมืตั้อหนมังเดบียวกมัน เมมืนึ่อคนบาปสองคนแตด่งงานกมัน พวกเขากร็กลายเปป็นเนมืตั้อหนมัง
เดบียวกมันในสายพระเนตรของพระเจว้า และเมมืนึ่อคนใดคนหนนนึ่งกลมับใจรมับเชมืนึ่อ ไมด่วด่าคนนมัตั้นจะเปป็นสามบีหรมือภรรยา 
พวกเขากร็ยมังเปป็นเนมืตั้อหนมังเดบียวกมันเหมมือนเดลิม-แตด่ขอบครณพระเจว้า ความชอบธรรมของผผว้ทบีนึ่รอดแลว้วกร็เปป็นใหญด่
กวด่าความชมันึ่วของคนทบีนึ่ยมังไมด่รมับความรอด และผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วชสาระแยกตมัตั้งคนไมด่เชมืนึ่อนมัตั้นใหว้บรลิสรทธลิธิ์ 

นบีนึ่ไมด่ไดว้บด่งบอกถนงการเปลบีนึ่ยนแปลงในสภาวะฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับพระเจว้าในสด่วนของคผด่สมรสทบีนึ่ไมด่
เชมืนึ่อนมัตั้น เขาหรมือเธอ (แลว้วแตด่กรณบี) ยมังเปป็นจลิตวลิญญาณทบีนึ่หลงหายอยผด่เหมมือนเดลิมและตว้องรมับการชด่วยใหว้รอดโดย
พระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ แตด่โดยทางความเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันตามธรรมชาตลิ คผด่สมรสทบีนึ่ยมังไมด่รมับความรอดกร็ไดว้
รมับอลิทธลิพลฝป่ายวลิญญาณซนนึ่งมบีความเปป็นไปไดว้ทบีนึ่จะกลมับใจรมับเชมืนึ่อจรลิง ๆ 

“...มลิฉะนมัตั้นลผก ๆ ของพวกทด่านกร็เปป็นมลทลิน แตด่บมัดนบีตั้ลผกเหลด่านมัตั้นกร็บรลิสรทธลิธิ์” เหมมือนเคย ทบีนึ่ไมด่ไดว้บอกเปป็น
นมัยวด่าลผกเหลด่านมัตั้นไดว้รมับความรอดเพราะวด่าพวกเขามบีแมด่หรมือพด่อทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียน คสาวด่า “ถผกชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์” (ถผก
แยกตมัตั้งไวว้) และ “บรลิสรทธลิธิ์” ถผกใชว้ในพระคสาขว้อนบีตั้ในลมักษณะเดบียวกมัน และทมัตั้งสองคสาไมด่ไดว้บด่งบอกถนงความรอด

ถว้าบว้านแตก ภรรยาหรมือสามบีทบีนึ่ยมังไมด่รมับความรอดกร็ถผกขจมัดออกจากอภลิสลิทธลิธิ์แหด่งอลิทธลิพลฝป่ายวลิญญาณ
และทบีนึ่ยมืนในความสมัมพมันธร์ทบีนึ่ถผกแยกตมัตั้งไวว้ นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันเกบีนึ่ยวกมับลผก ๆ ตราบใดทบีนึ่บว้านยมังไมด่แตก ลผก ๆ กร็อยผด่ใน
ทบีนึ่ยมืนแหด่งอภลิสลิทธลิธิ์และสามารถรมับอลิทธลิพลมาถนงพระครลิสตร์ไดว้

ในพระคสาขว้อนบีตั้เรามบีการเปรบียบเทบียบความตรงขว้ามกมันระหวด่างพระครณแหด่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนกมับ
ความเขว้มงวดแหด่งศาสนายลิว วลิธบีหนนนึ่งทบีนึ่ชนชาตลิอลิสราเอลไดว้ใชว้เพมืนึ่อทบีนึ่จะเปป็นชนชาตลิทบีนึ่บรลิสรทธลิธิ์กร็คมือ การปฏลิเสธทบีนึ่จะ
ปะปนกมับคนตด่างชาตลิในการสมรส คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่รมับหญลิงตด่างชาตลิเปป็นภรรยากร็ถผกทสาใหว้เปป็นมลทลิน และลผก ๆ 
ของพวกเขากร็เปป็นมลทลิน เมมืนึ่อพวกเขาไดว้พลิพากษาตมัดสลินบาปนมัตั้น พวกเขากร็พลิสผจนร์มมันไมด่เพบียงโดยการถวายเครมืนึ่อง
บผชาดว้วยเลมือดเทด่านมัตั้น แตด่โดยการไลด่ทมัตั้งลผก ๆ และภรรยาไปเสบียดว้วย (เอสรา 10:3)

ในกรณบีของครลิสเตบียนทบีนึ่ไดว้แตด่งงานกมับคนไมด่เชมืนึ่อ เปาโลกลด่าววด่าเขาไมด่ตว้องไลด่ลผก ๆ ของเขาไปเสบีย-ลผก ๆ 



เหลด่านมัตั้นไมด่ไดว้เปป็นมลทลิน แตด่บรลิสรทธลิธิ์
สามบีทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วสามารถเปป็นชด่องทางในการชนะภรรยาทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อไดว้ถว้าเขาจะอยผด่กมับนางตด่อไป 

อธลิษฐานเผมืนึ่อนาง และดสาเนลินชบีวลิตแหด่งความเปป็นแบบพระเจว้า ความบรลิสรทธลิธิ์ และความจรลิงใจตด่อหนว้านาง โดยนสา
นางมาถนงพระเยซผ นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันสสาหรมับภรรยาทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วและสามบีทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ เรามบีพระสมัญญาแหด่งยอหร์น
15:7: “ถว้าทด่านทมัตั้งหลายเขว้าสนลิทอยผด่ในเรา และบรรดาคสาของเราฝปังอยผด่ในทด่านทมัตั้งหลายแลว้ว ทด่านทมัตั้งหลายจะขอ
สลินึ่งใดซนนึ่งทด่านทมัตั้งหลายปรารถนา และสลินึ่งนมัตั้นจะถผกกระทสาแกด่ทด่านทมัตั้งหลาย” 

ขว้อ 15: “แตด่ถว้าคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อจะไป กร็จงใหว้เขาไปเถลิด พบีนึ่นว้องชายหญลิงไมด่ถผกผผกมมัดในกรณบีดมังกลด่าว แตด่
พระเจว้าไดว้ทรงเรบียกพวกเราใหว้มาสผด่สมันตลิสรข”

“...ถว้าคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อจะไป กร็จงใหว้เขาไปเถลิด” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลบอกเราชมัดเจนวด่าถว้าสามบีหรมือภรรยาทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อจะ
ไปจากคผด่สมรสทบีนึ่ไดว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อและกสาลมังดสาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียน “พบีนึ่นว้องชายหญลิงไมด่ถผกผผกมมัดในกรณบีดมังกลด่าว” 
นมันึ่นคมือ ถว้าคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อปฏลิเสธทบีนึ่จะใชว้ชบีวลิตอยผด่กมับผผว้เชมืนึ่อนมัตั้น ผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นกร็ไมด่ตว้องรมับผลิดชอบสสาหรมับการจากไปของ
คนไมด่เชมืนึ่อนมัตั้น และถว้าคผด่สมรสทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อจากไปและดสาเนลินในบาปตด่อไป โดยเสบียชบีวลิตโดยปราศจากองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้า สามบีหรมือภรรยาทบีนึ่เชมืนึ่อนมัตั้นกร็ไมด่ตว้องรมับผลิดชอบ

“แตด่พระเจว้าไดว้ทรงเรบียกพวกเราใหว้มาสผด่สมันตลิสรข” ผมเชมืนึ่ออยด่างหนมักแนด่นวด่านบีนึ่หมายความวด่าการยอมใหว้
คนไมด่เชมืนึ่อนมัตั้นจากไปกร็ดบีกวด่าการทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อและคนไมด่เชมืนึ่อนมัตั้นจะอยผด่ดว้วยกมันตด่อไปโดยมบีความขมัดแยว้ง การโตว้เถบียง และ
การทะเลาะกมันระหวด่างพวกเขา แตด่ถว้าพวกเขาสามารถอยผด่ดว้วยกมันไดว้อยด่างสมันตลิและอยด่างรมักใครด่สามมัคคบี พวกเขา
กร็ควรอยผด่ดว้วยกมันตด่อไป และผผว้เชมืนึ่อนมัตั้นมบีพระสมัญญาจากพระวจนะของพระเจว้าแนด่นอนวด่าคนทบีนึ่ยมังไมด่รอดนมัตั้น
สามารถถผกชนะมาถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ นบีนึ่ควรเปป็นพระสมัญญาหนนนึ่งทบีนึ่นด่าชมืนึ่นใจและปลอบประโลมใจแกด่ภรรยา
ทบีนึ่รมักทมัตั้งหลายทบีนึ่มบีสามบีทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ และแกด่สามบีทมัตั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทบีนึ่มบีภรรยาทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ

ขว้อ 16: “เพราะทด่านทราบอะไรเลด่า โอ ทด่านผผว้เปป็นภรรยา วด่าทด่านจะชด่วยสามบีของตนใหว้รอดไดว้หรมือไมด่ 
หรมือทด่านทราบไดว้อยด่างไรเลด่า โอ ทด่านผผว้เปป็นสามบี วด่าทด่านจะชด่วยภรรยาของตนใหว้รอดไดว้หรมือไมด่”

ในคสาถามนบีตั้เปาโลแคด่กสาลมังถามวด่า “ภรรยาทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนเออ๋ย ถว้าทด่านอยผด่กมับสามบีทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อของทด่านตด่อ
ไป ทด่านไมด่รผว้หรมือวด่าทด่านอาจชด่วยเขาใหว้รอดไดว้?” นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายความวด่าภรรยานมัตั้นสามารถยกโทษบาปเหลด่านมัตั้น
ของสามบีไดว้ แตด่โดยคสาอธลิษฐานของนางและการดสาเนลินชบีวลิตตามทางพระเจว้า นางอาจเปป็นชด่องทางในการทสาใหว้
เขาถผกชด่วยใหว้รอดจากบนงไฟนมัตั้น นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันสสาหรมับสามบีทบีนึ่เชมืนึ่อในความสมัมพมันธร์ตด่อภรรยาทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ พระเจว้า
ทรงทสาการชด่วยใหว้รอดนมัตั้น โดยเปป็นคสาตอบสสาหรมับคสาอธลิษฐานและความสมัตยร์ซมืนึ่อของคผด่สมรสทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว

ครณครลิสเตบียนทบีนึ่รมักทมัตั้งหลายเออ๋ย ทบีนึ่ขณะนบีตั้กสาลมังใชว้ชบีวลิตอยผด่กมับคผด่สมรสทบีนึ่ยมังไมด่รอด อยด่าหมดหวมัง! ถว้ามมัน
เปป็นไปไดว้ทบีนึ่จะอยผด่รด่วมกมับคผด่สมรสทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ ถว้าชบีวลิตไมด่ถผกทสาใหว้ยากเกลินทนสสาหรมับครณ-และโดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งถว้ามบี
ลผก ๆ อยผด่ในบว้านนมัตั้น-จงอยผด่กมับสามบีของครณตด่อไป (หรมือภรรยาของครณตด่อไป แลว้วแตด่กรณบี) จงอธลิษฐานอยด่างสมัตยร์
ซมืนึ่อ จงดสาเนลินชบีวลิตอยด่างทบีนึ่พระเจว้าทรงอยากใหว้ครณดสาเนลินชบีวลิตและเปป็นแบบอยด่างของครลิสเตบียนในบว้านนมัตั้น โดย
อาศมัยพระสมัญญานมัตั้นแหด่งพระวจนะของพระเจว้า มบีโอกาสอมันดบีทบีนึ่ครณจะเปป็นชด่องทางในการนสาคผด่สมรสนมัตั้นเขว้ามาสผด่
ความรอดไดว้-และนมันึ่นจะครว้มคด่ากมับความปวดรว้าวใจทมัตั้งหมดนมัตั้นทบีนึ่ครณไดว้สผว้ทนมาตลอดทาง



ขว้อ 17: “แตด่ตามทบีนึ่พระเจว้าไดว้แจกจด่ายแกด่ทรกคนอยด่างไร ตามทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ทรงเรบียกทรกคน
อยด่างไร กร็จงใหว้เขาดสาเนลินอยด่างนมัตั้น และขว้าพเจว้ากสาหนดไวว้ตามนมัตั้นในครลิสตจมักรทมัตั้งหมด”

การอนรญาตใหว้แยกทางจากสามบีหรมือภรรยาทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อถผกใหว้เฉพาะเพมืนึ่อตอบสนองกรณบีทบีนึ่เฉพาะเจาะจง
และพลิเศษเทด่านมัตั้นซนนึ่งคผด่สมรสทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อนมัตั้นเรบียกรว้องทบีนึ่จะแยกทาง เปาโลใหว้คสาแนะนสาตรงนบีตั้วด่า “จงอยผด่ตด่อไปใน
สภาพนมัตั้นทบีนึ่ทด่านไดว้รมับการทรงเรบียก” นมันึ่นคมือ ถว้าครณแตด่งงานกมับคนบาป อยด่าแสวงหาการแยกทางจากเขา แตด่จง
สมัตยร์ซมืนึ่อในทบีนึ่ ๆ ครณอยผด่นมัตั้นตอนทบีนึ่ครณรมับความรอด นมันึ่นคมือกฎของเปาโลทบีนึ่มบีแกด่เหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเขาไมด่วด่าเขาไปทบีนึ่ใด
กร็ตาม และในขว้อพระคสาตด่อ ๆ ไปเขาใหว้ภาพประกอบอมันโดดเดด่นแหด่งหลมักการของเขา-เกบีนึ่ยวกมับยลิวและคนตด่าง
ชาตลิ ทาสและไท คนทบีนึ่เขว้าสรหนมัตและคนทบีนึ่ไมด่เขว้าสรหนมัต

ดมังนมัตั้นเปาโลจนงแสดงใหว้เหร็นวด่าความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนไมด่ไดว้ถผกเจตนาทบีนึ่จะกด่อใหว้เกลิดการปฏลิวมัตลิแบบ
รรนแรงตด่อสมังคม แตด่เพมืนึ่อแยกตมัตั้งความสมัมพมันธร์ทบีนึ่มบีอยผด่แลว้วใหว้บรลิสรทธลิธิ์ระหวด่างคนทมัตั้งหลายจนกวด่าจะถนงเวลานมัตั้นทบีนึ่
ความสมัมพมันธร์เหลด่านบีตั้ถผกแกว้ไขในสมันตลิสรขไดว้ และกด่อใหว้เกลิดความปรองดองอมันตด่อเนมืนึ่อง-ไมด่ใชด่ความแตกแยกหรมือ
การแยกขาดจากกมัน คสาสอนทบีนึ่แทว้จรลิงของความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนจรลิง ๆ แลว้วกร็คมือวด่ามมันแทรกแซงโดยอว้อม-
ไมด่ใชด่โดยตรง-กมับสถาบมันทมัตั้งหลายทบีนึ่มบีอยผด่แลว้วบนแผด่นดลินโลกนบีตั้

“และคนหนนนึ่งในหมผด่คนเหลด่านมัตั้นกลด่าวแกด่พระองคร์วด่า “อาจารยร์เจว้าขว้า ขอกลด่าวแกด่พบีนึ่ชายของขว้าพเจว้าวด่า 
ใหว้เขาแบด่งมรดกใหว้กมับขว้าพเจว้า” และพระองคร์ตรมัสกมับเขาวด่า “บรรรษเออ๋ย ใครไดว้ตมัตั้งเราใหว้เปป็นผผว้พลิพากษา หรมือเปป็น
ผผว้แบด่งมรดกเหนมือพวกทด่าน” และพระองคร์ตรมัสแกด่เขาทมัตั้งหลายวด่า “จงเอาใจใสด่ และระวมังความโลภ เพราะวด่า
ชบีวลิตของบรคคลใด ๆ ไมด่ประกอบดว้วยความอรดมสมบผรณร์ของสลินึ่งของตด่าง ๆ ซนนึ่งเขามบีอยผด่นมัตั้น”” (ลผกา 12:13-15)

ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะตว้อง “ฉลาดเหมมือนงผ และไมด่มบีพลิษภมัยดรจนกเขา” คสาสอนของเปาโลในขว้อพระคสาตอน
นบีตั้ของเราจรลิง ๆ แลว้วกร็คมือนบีนึ่: สสาหรมับสามบีหรมือภรรยาคนใดทบีนึ่ไดว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อมาจากการนมับถมือรผปเคารพ การ
เปลบีนึ่ยนแปลงแบบหนว้ามมือเปป็นหลมังมมือไดว้มบีสด่วนเกบีนึ่ยวขว้องในชบีวลิตฝป่ายศบีลธรรมและฝป่ายวลิญญาณ แตด่การกลมับใจเชมืนึ่อ
จากการนมับถมือรผปเคารพไมด่จสาเปป็นตว้องเกบีนึ่ยวขว้องกมับการเปลบีนึ่ยนแปลงแบบหนว้ามมือเปป็นหลมังมมือแบบภายนอก 
จนถนงขนาดทบีนึ่คผด่สมรสทบีนึ่เชมืนึ่อนมัตั้นหาวลิธบีทบีนึ่จะแยกทางจากคนไมด่เชมืนึ่อนมัตั้นเพบียงเพราะวด่าคผด่สมรสนมัตั้นเปป็นคนไมด่เชมืนึ่อ

จรดมรด่งหมายสผงสรดในใจของครลิสเตบียนควรจะเปป็นการถวายเกบียรตลิพระเจว้า คนใดทบีนึ่รอดแลว้วกร็อยผด่ในความ
สวด่างนมัตั้น ขณะทบีนึ่คนไมด่เชมืนึ่ออยผด่ในความมมืด-ความมมืดแหด่งบาป ความคลิดของเขาถผกบมังโดยพระของยรคนบีตั้ ผผว้เชมืนึ่อจนง
สามารถถวายเกบียรตลิและสงด่าราศบีแดด่พระเจว้าไดว้โดยการอยผด่กมับคผด่สมรสทบีนึ่ยมังไมด่รอดตด่อไปและนสาเขาเขว้าสผด่ความ
สวด่างแหด่งความรอด ผผว้กลมับใจเชมืนึ่อบางคนในเมมืองโครลินธร์เรลินึ่มรว้อนใจแลว้วเพราะวด่าพวกเขากลมับใจรมับเชมืนึ่อแลว้วและคผด่
ครองของพวกเขายมังเปป็นคนทบีนึ่ไมด่รอดตด่อไป

“และขว้าพเจว้ากสาหนดไวว้ตามนมัตั้นในครลิสตจมักรทมัตั้งหมด” เปาโลกลด่าวชมัดเจนวด่านบีนึ่ไมด่ใชด่คสาสอนของเขาทบีนึ่มบี
แกด่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นเทด่านมัตั้น แตด่มบีแกด่ครลิสตจมักรทรกแหด่งทบีนึ่เขาไดว้ไปเทศนาและสมันึ่งสอน

ขว้อ 18: “มบีชายคนใดทบีนึ่ไดว้รมับการทรงเรบียกเมมืนึ่อไดว้เขว้าสรหนมัตแลว้วหรมือ อยด่าใหว้เขากลายเปป็นเหมมือนไมด่ไดว้
เขว้าสรหนมัตเลย มบีคนใดทบีนึ่ไดว้รมับการทรงเรบียกเมมืนึ่อมลิไดว้เขว้าสรหนมัตหรมือ อยด่าใหว้เขาเขว้าสรหนมัตเลย”

ตอนแรกเปาโลประยรกตร์ใชว้หลมักการของเขากมับความไมด่พนงประสงคร์ของการเปลบีนึ่ยนแปลงแบบหนว้ามมือ



เปป็นหลมังมมือในเรมืนึ่องตด่าง ๆ ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับชบีวลิตสมรส และบมัดนบีตั้เขากร็ขยายหลมักการนมัตั้นไปสผด่หมัวขว้อของการเขว้า
สรหนมัตและสภาพตด่าง ๆ ของการเปป็นทาสในสมมัยของเขา ในพระคสาขว้อนบีตั้เขาใหว้คสากลด่าวหนนนึ่งแกด่เราเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งทบีนึ่
สสาคมัญอยด่างแทว้จรลิงในชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อ

ยลิวคนใดทบีนึ่กลมับใจรมับเชมืนึ่อไมด่ตว้องเปลบีนึ่ยนแปลงเครมืนึ่องหมายภายนอกแหด่งการเชมืนึ่อมโยงของเขากมับ
ประชากรทบีนึ่ถผกเลมือกสรรของพระเจว้า ถว้าเขาเคยเขว้าสรหนมัตตามลมักษณะของพวกยลิวแลว้ว เขากร็ไมด่ตว้องพยายาม
เปลบีนึ่ยนแปลงสลินึ่งนบีตั้เลย และคนตด่างชาตลิทบีนึ่กลมับใจรมับเชมืนึ่อไมด่ตว้องกระทสาสลินึ่งตด่าง ๆ เพมืนึ่อเขว้าสผด่ชรมชนชาวยลิวโดยการเขว้า
สรหนมัต เปาโลกลด่าวถนงเรมืนึ่องนบีตั้ในกาลาเทบีย 5:6 เชด่นกมัน:

“เพราะวด่าในพระเยซผครลิสตร์นมัตั้น การเขว้าสรหนมัต หรมือการไมด่เขว้าสรหนมัต หาเปป็นประโยชนร์อมันใดไมด่ แตด่
ความเชมืนึ่อซนนึ่งกระทสากลิจโดยความรมักตด่างหาก” ในทบีนึ่นบีตั้เขาแสดงใหว้เหร็นวด่าในพระเยซผครลิสตร์เจว้า มมันไมด่ใชด่ทมัตั้งการเขว้า
สรหนมัตและการไมด่เขว้าสรหนมัตทบีนึ่กด่อใหว้เกลิดผลลมัพธร์ตด่าง ๆ ฝป่ายวลิญญาณ แตด่เปป็นความเชมืนึ่อทบีนึ่กระทสากลิจโดยความรมัก-
และความรมักคมือหมัวใจและจลิตวลิญญาณแหด่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน

ขว้อ 19: “การเขว้าสรหนมัตไมด่สสาคมัญอะไร และการไมด่เขว้าสรหนมัตไมด่สสาคมัญอะไร แตด่การรมักษาพระบมัญญมัตลิ
ตด่าง ๆ ของพระเจว้านมัตั้นตด่างหากทบีนึ่สสาคมัญ”

นมันึ่นคมือการกลด่าววด่า คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เคยเขว้าสรหนมัตแลว้วตามธรรมเนบียมของชนชาตลิอลิสราเอลไมด่ตว้องละอาย
เพราะมมันเลย แตด่ในทสานองเดบียวกมัน คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่ไดว้เขว้าสรหนมัตกร็ไมด่จสาเปป็นตว้องแสวงหาการเขว้าสรหนมัตดว้วย 
เพราะวด่าในพระครณการเขว้าสรหนมัตไมด่เปป็นประโยชนร์อมันใด สลินึ่งทบีนึ่สสาคมัญในความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนกร็คมือ การเชมืนึ่อฟปัง
พระวจนะของพระเจว้า การปฏลิบมัตลิตาม “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัสดมังนบีตั้” ถว้าเรารมักพระเจว้าดว้วยสลิตั้นสรดใจ จลิต กสาลมัง 
ความคลิด และรด่างกายของเรา และรมักเพมืนึ่อนบว้านของเราอยด่างทบีนึ่เราควรรมัก “พระราชบมัญญมัตลิและพวกศาสดา
พยากรณร์ทมัตั้งสลิตั้นกร็ขนตั้นอยผด่กมับพระบมัญญมัตลิสองขว้อนบีตั้” (มธ. 22:40)

ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนสามารถสรรปไดว้เปป็นคสา ๆ เดบียว: ความเชมืนึ่อฟปัง “...ดผเถลิด การเชมืนึ่อฟปังกร็ดบีกวด่า
เครมืนึ่องสมัตวบผชา…” (1 ซมอ. 15:22) ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนไมด่ใชด่พลิธบีกรรมและพลิธบีการตด่าง ๆ และไมด่ใชด่การ
ปฏลิบมัตลิตามหลมักคสาสอนและประเพณบีทมัตั้งหลายของมนรษยร์หรมือของศาสนาดว้วย ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนคมือพระ
ครลิสตร์ในใจ-มนรษยร์ใหมด่ มนรษยร์ภายในทบีนึ่ถผกสรว้างใหมด่โดยทางการอมัศจรรยร์แหด่งพระครณของพระเจว้า และความเชมืนึ่อ
ฟปังเปป็นการถวายเกบียรตลิและสงด่าราศบีแดด่พระเจว้า

ขว้อ 20: “จงใหว้ทรกคนอยผด่ตด่อไปในการทรงเรบียกเดบียวกมับทบีนึ่เขาอยผด่เมมืนึ่อเขาไดว้รมับการทรงเรบียกนมัตั้น”
เราทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่ไดว้แตด่งงานกมับศาสนาใดหรมือนลิกายใดกร็ไมด่มบีความยรด่งยากเลยในการเหร็นสลินึ่งทบีนึ่พระคสาขว้อนบีตั้

นสาเสนอในยรคแหด่งพระครณนบีตั้ ในขว้อ 17 หมัวขว้อเรมืนึ่องการเขว้าสรหนมัตถผกเกรลินึ่นไปแลว้ว ในทบีนึ่นบีตั้มบีการทวนซตั้สาคสาเตมือนสตลิ
นมัตั้นของขว้อ 17 โดยเกรลินึ่นนสาหมัวขว้อเรมืนึ่องทาสหรมือผผว้รมับใชว้

ในขว้อ 17 และ 18 เปาโลพผดถนงการแบด่งแยกทางศาสนา-นมันึ่นคมือ การประกอบพลิธบีภายนอกไมด่ไดว้ทสาสลินึ่งใด
เพมืนึ่อการถมือครองภายในเลย แตด่ในทบีนึ่นบีตั้เขากสาลมังพผดถนงการแบด่งแยกทางสมังคม การทรงเรบียกทบีนึ่ถผกพผดถนงในพระคสา
ขว้อนบีตั้ไมด่ใชด่เรมืนึ่องของอาชบีพการงานของคน ๆ หนนนึ่ง-ไมด่วด่าเขาจะถผกเรบียกใหว้เปป็นผผว้รมับใชว้ หมอ ชาวนา ทนายความ 
แตด่มมันเกบีนึ่ยวขว้องกมับสภาพการณร์แวดลว้อมตด่าง ๆ ทบีนึ่การทรงเรบียกนมัตั้นไดว้เกลิดขนตั้น-เราอาจกลด่าววด่ามมันเกบีนึ่ยวขว้องกมับ



เงมืนึ่อนไขนมัตั้นทบีนึ่เราพบการทรงเรบียกนมัตั้น เหมมือนกมับในทบีนึ่นบีตั้เราเหร็นวด่ามมันใชว้กมับการเขว้าสรหนมัตหรมือการไมด่เขว้าสรหนมัต 
การแตด่งงานหรมือไมด่แตด่งงาน ความเปป็นทาสหรมือความเปป็นไท แนด่นอนวด่ามมันไมด่เกบีนึ่ยวขว้องกมับอาชบีพการงานฝป่าย
โลก ซนนึ่งบางอยด่างนมัตั้นจะขมัดแยว้งกมับพระวจนะของพระเจว้า และเปป็นสลินึ่งสะดรดแกด่ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของ
ครลิสเตบียน ชายใดทบีนึ่ผลลิตและขายเหลว้ากร็ไมด่สามารถทสาธรรกลิจของเขาตด่อไปไดว้หลมังจากทบีนึ่กลมับใจรมับเชมืนึ่อแลว้ว การ
เปลบีนึ่ยนแปลงของจลิตใจในหลายกรณบีจสาตว้องหมายถนงการเปลบีนึ่ยนแปลงอาชบีพการงานฝป่ายโลกของคน ๆ หนนนึ่ง

ตอนทบีนึ่ผมกลมับใจรมับเชมืนึ่อ ผมไดว้ทสาการชดใชว้สสาหรมับหลาย ๆ สลินึ่ง แตด่มบีบางสลินึ่งทบีนึ่ผมเคยกระทสาตอนเปป็นคน
บาปซนนึ่งมมันเปป็นไปไมด่ไดว้ในฝป่ายมนรษยร์ทบีนึ่จะทสาการชดใชว้ไดว้ ผมเชมืนึ่อวด่าเมมืนึ่อเรากลมับใจรมับเชมืนึ่อ เราควรจมัดการแกว้ไขสลินึ่ง
ตด่าง ๆ ใหว้เรบียบรว้อยในสด่วนทบีนึ่ทสาไดว้ ถว้าเราตลิดเงลินผผว้ใด เรากร็ควรจด่ายมมัน และถว้าเราจด่ายมมันไมด่ไหว เรากร็ควรไปหา
คนทบีนึ่เราตลิดหนบีตั้นมัตั้น และอธลิบายวด่าเราไมด่สามารถชสาระหนบีตั้ไดว้ แตด่จะจด่ายเมมืนึ่อเราทสาไดว้ ทบีละเลร็กละนว้อยหากจสาเปป็น 
ถว้าเราทสาผลิดตด่อใคร เรากร็ควรไปหาคน ๆ นมัตั้นและแกว้ไขสลินึ่งทบีนึ่ผลิดนมัตั้นหากเราสามารถทบีนึ่จะแกว้ไขไดว้ แนด่นอนวด่ามบีบาง
สลินึ่งทบีนึ่ไมด่สามารถถผกแกว้ไขไดว้หลมังจากทบีนึ่เรากลมับใจรมับเชมืนึ่อแลว้ว ยกตมัวอยด่างเชด่น ในการฆด่าคน เรารผว้วด่าไมด่มบีใครทสาใหว้
คนตายฟปฟื้นกลมับมาไดว้ และมบีอบีกหลายสลินึ่งทบีนึ่ไมด่สามารถแกว้ไขไดว้ กลด่าวในแงด่ของมนรษยร์

การทสาผลิดซตั้สาสองไมด่เคยทสาใหว้เกลิดสลินึ่งทบีนึ่ถผกตว้อง สลินึ่งเดบียวทบีนึ่ผผว้ใดจะทสาไดว้หลมังจากบมังเกลิดใหมด่แลว้วกร็คมือ การ
อธลิษฐาน แสวงหาพระพมักตรร์ของพระเจว้า และดสาเนลินตามการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ ถว้าเราพยายามทบีนึ่
จะเดลินตามมนรษยร์ เหลด่าผผว้รมับใชว้ หรมือศาสนาตด่าง ๆ เรากร็จะนสาพาตมัวเองไปสผด่ความคมับขว้องหมองใจ-บางทบีอาจถนง
ขมัตั้นเสบียสตลิไดว้ แตด่พระเจว้าไมด่ทรงเปป็นผผว้กด่อใหว้เกลิดความสมับสน พระองคร์ทรงเปป็นผผว้กด่อใหว้เกลิดสมันตลิสรขและความแนด่ใจ!

พระเจว้าไมด่ทรงยกโทษบาปของเราแคด่บางสด่วน และทรงถมือวด่าอบีกสด่วนยมังไมด่ไดว้รมับการยกโทษจนกวด่าเรา
ทสาการชดใชว้อมันเหมาะสม เมมืนึ่อพระเจว้าทรงไถด่เราโดยทางพระโลหลิตของพระเยซผ เรากร็ถผกไถด่แลว้วอยด่างสมบผรณร์! 
หนนนึ่งวลินาทบีหลมังการกลมับใจรมับเชมืนึ่อ เรากร็รมับความรอดแลว้ว และเปป็นบรตรของพระเจว้า มากพอ ๆ กมับทบีนึ่เราจะเปป็น
ถว้าเราดสาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนไปอบีกหว้าสลิบปปีหรมือนานกวด่านมัตั้น แตด่การชดใชว้ การแกว้ไขสลินึ่งเกด่า ๆ ทบีนึ่พลมัตั้งผลิดไปใหว้ถผก
ตว้องเทด่าทบีนึ่มนรษยร์เราจะทสาไดว้ กร็จะนสามาซนนึ่งความพนงพอใจและความเขว้มแขร็งฝป่ายวลิญญาณ

โปรดจสาไวว้วด่า “เราหวด่านสลินึ่งใด เรากร็เกร็บเกบีนึ่ยวสลินึ่งนมัตั้น” และนบีนึ่ไมด่จสาเปป็นตว้องหมายความวด่าเราจะทสาการ
เกร็บเกบีนึ่ยวของเราในนรก เราเกร็บเกบีนึ่ยว อยด่างนว้อยกร็บางสด่วน ในรด่างกายนบีตั้และในชบีวลิตนบีตั้ และพวกเราทบีนึ่ไดว้หวด่านใหว้
แกด่เนมืตั้อหนมังในแบบทบีนึ่เลวรว้ายตอนทบีนึ่เราเคยเปป็นคนบาปกร็กสาลมังเกร็บเกบีนึ่ยวอยผด่เหมมือนเดลิม-และจะเกร็บเกบีนึ่ยวจนกวด่า
จะถนงวมันนมัตั้นทบีนึ่เราตาย! โอว้ ใชด่แลว้วครมับ พระเจว้าทรงยกโทษบาปเหลด่านมัตั้น แตด่ผมยมังทนทรกขร์ในรด่างกายของผมอยผด่
เหมมือนเดลิมสสาหรมับบาปเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ผมเคยกระทสานานมาแลว้วกด่อนทบีนึ่ผมไดว้รมับความรอด พระเจว้าทรงทสาใหว้
วลิญญาณและจลิตใจของผมสมบผรณร์แลว้ว แตด่รด่างกายของผมยมังไมด่สมบผรณร์นมับตมัตั้งแตด่พระเจว้าทรงชด่วยผมใหว้รอดแลว้ว
เพราะวด่ากด่อนหนว้านมัตั้นผมเคยเกมือบทสาลายรด่างกายของผมดว้วยบรหรบีนึ่ เหลว้า และอบีกหลายสลินึ่งทบีนึ่ผมไมด่อยากเอด่ยถนง
ตรงนบีตั้ ถว้าคนใดเมาเหลว้าและสผญเสบียดวงตาขว้างหนนนึ่ง แขนขว้างหนนนึ่ง หรมือขาขว้างหนนนึ่งขณะทบีนึ่ยมังเมาเหลว้า พระเจว้ากร็
จะชด่วยจลิตวลิญญาณของเขาใหว้รอดถว้าเขากลมับใจใหมด่-แตด่อวมัยวะนมัตั้นทบีนึ่เสบียไปแลว้วแหด่งรด่างกายของเขากร็ไมด่ถผกเรบียก
คมืนกลมับมา รด่างกายนบีตั้ถผกลลิขลิตใหว้กลมับคมืนสผด่ผงคลบีดลิน

ขว้อ 21: “ทด่านไดว้รมับการทรงเรบียกเมมืนึ่อยมังเปป็นทาสอยผด่หรมือ อยด่าสนใจเรมืนึ่องนมัตั้นเลย แตด่ถว้าทด่านสามารถไถด่



ตมัวใหว้เปป็นไทไดว้กร็ควรไถด่ดบีกวด่า” 
“ทด่านไดว้รมับการทรงเรบียกเมมืนึ่อยมังเปป็นทาสอยผด่หรมือ” ถว้าผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นเคยเปป็นทาสกด่อนเขากลมับใจรมับเชมืนึ่อ 

เขากร็ไมด่ตว้องปลด่อยใหว้ขว้อเทร็จจรลิงนมัตั้นรบกวนจลิตใจของเขาหลมังการกลมับใจรมับเชมืนึ่อ ในสมมัยของเปาโล ผผว้คนทบีนึ่บมังเกลิด
ใหมด่แลว้วจสานวนมากเปป็นทาส และมบีผผว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วบางคนทบีนึ่เปป็นนายของทาส อธลิบายเรมืนึ่องนบีตั้ไดว้ไหม? ผม
อธลิบายไมด่ไดว้ แตด่พระคมัมภบีรร์บมันทนกมมันไวว้ และดมังนมัตั้นเราจนงตว้องยอมรมับมมัน มมันไมด่ใชด่นตั้สาพระทมัยของพระเจว้าทบีนึ่มนรษยร์
ควรเปป็นทาสตด่อมนรษยร์คนอมืนึ่น แตด่พระเจว้าไดว้ทรงอนรญาตเชด่นนมัตั้น และไมด่มบีความจสาเปป็นทบีนึ่เราตว้องโตว้แยว้งเกบีนึ่ยวกมับ
มมัน

“...แตด่ถว้าทด่านสามารถไถด่ตมัวใหว้เปป็นไทไดว้กร็ควรไถด่ดบีกวด่า” ถว้าทาสคนใดทบีนึ่กลมับใจรมับเชมืนึ่อแลว้วถผกปลด่อยใหว้
เปป็นไทโดยนายของตน เขากร็ควรยอมรมับอลิสรภาพของตนและใชว้มมันเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า อมันทบีนึ่จรลิงแลว้ว สลินึ่ง
สสาคมัญกร็คมือความสมัมพมันธร์ของคน ๆ หนนนึ่งตด่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ไมด่วด่าจะเปป็นทาสหรมือไท เมมืนึ่อบรคคลใดบมังเกลิดใหมด่
แลว้ว เขากร็เปป็นไทในพระครลิสตร์ เขาอาจเปป็นทาสในฝป่ายรด่างกาย-แตด่ในฝป่ายวลิญญาณเขาเปป็นไท และ “เหตรฉะนมัตั้น
ถว้าพระบรตรจะทรงทสาใหว้พวกทด่านเปป็นไท พวกทด่านกร็จะเปป็นไทอยด่างแทว้จรลิง!”

คสาแนะนสาของเปาโลทบีนึ่ใหว้แกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็นทาสกร็คมือวด่า ถว้านายทาสของพวกเขาเปป็นคนไมด่เชมืนึ่อและ
ปฏลิเสธทบีนึ่จะปลด่อยพวกเขาใหว้เปป็นไท พวกเขากร็ตว้องเปป็นทาสอยผด่ตด่อไปและไมด่ตว้องกมังวลหรมือทรกขร์รว้อนเกบีนึ่ยวกมับมมัน
เลย พวกเขาเปป็นไทในพระครลิสตร์และวมันหนนนึ่งจะไดว้ไปอยผด่กมับพระองคร์ และถนงอยด่างไรแลว้ว สลินึ่งทบีนึ่สสาคมัญจรลิง ๆ กร็คมือ
การรผว้วด่าเรามบีอลิสรภาพฝป่ายวลิญญาณและบว้านกมับพระเยซผในชบีวลิตทบีนึ่จะมานมัตั้น

ขว้อ 22: “เพราะผผว้ใดทบีนึ่ไดว้รมับการทรงเรบียกในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเมมืนึ่อยมังเปป็นทาสอยผด่ กร็เปป็นเสรบีชนขององคร์
พระผผว้เปป็นเจว้า เชด่นเดบียวกมันคนทบีนึ่ไดว้รมับการทรงเรบียกเมมืนึ่อเปป็นเสรบีชน คนนมัตั้นกร็เปป็นผผว้รมับใชว้ของพระครลิสตร์”

ในทบีนึ่นบีตั้ “การทรงเรบียก” นมัตั้นอว้างอลิงไปยมังเวลาของการกลมับใจรมับเชมืนึ่อ “ในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” 
หมายความวด่าผผว้นมัตั้นทบีนึ่ถผกเรบียกและผผว้ทบีนึ่กลายเปป็นผผว้เชมืนึ่อถผกนสามาอยผด่ภายใตว้สลิทธลิอสานาจของพระเยซผครลิสตร์เจว้าใน
ทมันทบี และถนงแมว้วด่าเขาอาจเปป็นทาสอยผด่ในฝป่ายรด่างกาย นายทบีนึ่แทว้จรลิงของเขากร็คมือพระเยซผครลิสตร์เจว้า

แมว้เปป็นทาส ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่โดยพระครณของพระเจว้า ถผกใหว้บมังเกลิดเขว้าในครอบครมัวของพระเจว้า จนงถผกนสาใหว้มา
อยผด่ใตว้บมังคมับตด่อพระครลิสตร์ในฐานะนายของเขา และในฝป่ายวลิญญาณเขาเปป็นเสรบีชนเพราะวด่าพระบรตรของพระเจว้า
ทรงปลดปลด่อยเขาใหว้เปป็นไทแลว้ว ภายใตว้กฎหมายของพวกโรมในสมมัยของเปาโล ทาสคนใดทบีนึ่ไดว้รมับการปลด
ปลด่อยใหว้เปป็นไทแลว้วกร็ยมังอยผด่ภายใตว้การอารมักขาปกปฟ้องของนายของตนอยผด่เหมมือนเดลิม ผผว้ซนนึ่งหลมังจากนมัตั้นถผกเรบียก
วด่า “ผผว้อรปถมัมภร์” ของเขา แตด่ในกรณบีของทาสทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนแลว้ว พระครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงเปป็นผผว้อรปถมัมภร์ของเขา 
พระองคร์ทรงเปป็นเจว้าของ นาย และองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า นบีนึ่เปป็นความจรลิงเกบีนึ่ยวกมับผผว้เชมืนึ่อทรกคน เราไมด่มบีสลิทธลิธิ์ในสลินึ่งใด
ทมัตั้งนมัตั้น และไมด่มบีสลิทธลิธิ์ในสด่วนใดของตมัวเราเองดว้วย เราถผกซมืตั้อแลว้วดว้วยราคาหนนนึ่ง และเราไมด่ใชด่เจว้าของตมัวเราเอง

เปาโลกสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าถนงแมว้ทาสคนใดทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วอาจเปป็นทาสอยผด่ตด่อไป ความเปป็น
ไทฝป่ายวลิญญาณของเขากร็ไมด่อาจถผกทสาลายไดว้โดยนายทาสผผว้นมัตั้น เขาอาจถผกกมักตมัวใหว้เปป็นทาสตด่อนายฝป่ายรด่างกาย
คนหนนนึ่ง แตด่เขาไมด่อาจถผกทสาใหว้ตกเปป็นทาสในฝป่ายวลิญญาณไดว้ เขาวางใจไดว้วด่าทรกสลินึ่งถผกควบครมเพมืนึ่อเขาโดยนตั้สา
พระทมัยของพระเจว้า และถนงแมว้เขาเปป็นทาส ไมด่มบีสลินึ่งใดจะเกลิดขนตั้นกมับเขาไดว้โดยทบีนึ่พระเจว้าไมด่ทรงอนรญาต



“เชด่นเดบียวกมันคนทบีนึ่ไดว้รมับการทรงเรบียกเมมืนึ่อเปป็นเสรบีชน คนนมัตั้นกร็เปป็นผผว้รมับใชว้ของพระครลิสตร์” กลด่าวอบีกนมัย
หนนนึ่ง ทาสทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนเปป็นเสรบีชนขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เสรบีชนทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนกร็เปป็นทาสขององคร์พระผผว้เปป็น
เจว้า เปาโลชมืนึ่นชมยลินดบีทบีนึ่จะพรรณนาถนงตมัวเองวด่าเปป็นทาสรมับใชว้ของพระเยซผครลิสตร์ จงศนกษาโรม 1:1, ฟปีลลิปปปี 1:1, 
และทลิตมัส 1:1 ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายควรเดลินตามรอยเทว้าของเขา เราอาจไมด่ใชด่ทาสในฝป่ายรด่างกาย-ไมด่วด่าจะกด่อนหรมือ
หลมังการกลมับใจรมับเชมืนึ่อ แตด่เราไมด่มบีอลิสรภาพทบีนึ่จะทสาสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เราชอบทบีนึ่จะทสาเพบียงเพราะวด่าเราเปป็นครลิสเตบียน 
นมันึ่นไมด่ใชด่พระครณเลยแมว้แตด่นลิดเดบียว ผผว้เชมืนึ่อแทว้ยด่อมปปีตลิยลินดบีในขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเขาเปป็นทาสรมับใชว้ของพระเยซผครลิสตร์ 
และเขาชมืนึ่นบานในตสาแหนด่งของเขาในฐานะทาสรมับใชว้ตด่อพระองคร์ผผว้ทรงทสามากมายเหลมือเกลินเพมืนึ่อพวกเรา

พระนาม “พระครลิสตร์” กลด่าวถนงพระครณและความรมักในแบบทบีนึ่พระเจว้าเพบียงผผว้เดบียวประทานใหว้ไดว้ แตด่ 
“องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” บด่งบอกถนงความเปป็นเจว้าของและสลิทธลิอสานาจ พระนาม “พระเยซผ” บด่งบอกถนงพระผผว้ชด่วยใหว้
รอดนมัตั้น ดมังนมัตั้น ทรกคนทบีนึ่รมับความรอดแลว้วเพราะความรมักและพระครณของพระเจว้าจนงควรมอบถวายสลิทธลิอสานาจ
อมันเตร็มเปปีปั่ยมแดด่พระเยซผครลิสตร์ในทรกสลินึ่งทบีนึ่เรากระทสา ในทรกชด่องทางแหด่งชบีวลิต

ขว้อ 23: “พวกทด่านไดว้ถผกซมืตั้อไวว้แลว้วตามราคา พวกทด่านอยด่าเปป็นพวกผผว้รมับใชว้ของมนรษยร์เลย”
เราอด่านขว้อความเดบียวกมันใน 1 โครลินธร์ 6:20 แตด่การเชมืนึ่อมโยงนมัตั้นแตกตด่างกมัน ในขว้อนมัตั้น ราคานมัตั้นหมาย

ถนงพระโลหลิตของพระครลิสตร์-รากฐานสสาหรมับความรอด-และมผลเหตรสสาหรมับคสาเตมือนสตลิใหว้ระลนกวด่ารด่างกายของ
เราเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และดว้วยเหตรนบีตั้จนงตว้องถผกใชว้เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า พระครลิสตร์ทรง
สถลิตอยผด่ในพลมับพลาแหด่งเนมืตั้อหนมังนบีตั้เพราะวด่าพระองคร์ไดว้ทรงหลมันึ่งพระโลหลิตของพระองคร์และทรงซมืตั้อการไถด่เพมืนึ่อเรา
แลว้ว เราถผกไถด่โดยทางพระโลหลิตของพระองคร์

แตด่ในขว้อพระคสาตอนนบีตั้ของเรา พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กสาลมังตรมัสถนงมผลเหตรนมัตั้น โดยไมด่คสานนงถนงความแตก
ตด่างทางสมังคม เราจะตว้องระลนกวด่าเราเปป็นทาสรมับใชว้ของพระครลิสตร์ และเมมืนึ่อถผกปลดปลด่อยใหว้เปป็นไทจากการเปป็น
ทาสของบาปและซาตานแลว้ว เราจะตว้องรมับใชว้พระเยซผเจว้าดว้วยสลิตั้นสรดใจ จลิต และกสาลมังของเรา

ในสมมัยของเปาโล ในทด่ามกลางพวกกรบีก ทาสคนหนนนึ่งถผกปลดปลด่อยใหว้เปป็นไทโดยอาศมัยบทบมัญญมัตลิทบีนึ่
แตด่งขนตั้นมา ซนนึ่งตามบทบมัญญมัตลินมัตั้นทาสคนนมัตั้นทบีนึ่เปป็นไทถผกซมืตั้อแลว้วโดย “พระองคร์หนนนึ่ง”-(ไมด่ใชด่พระเยโฮวาหร์
พระเจว้า) ทาสคนนมัตั้นไมด่สามารถหาเงลินมาซมืตั้ออลิสรภาพของตมัวเองไดว้ นายของเขาจด่ายราคานมัตั้น แตด่นายเอาเงลินนมัตั้น
ใสด่ไวว้ในคลมังทรมัพยร์ของวลิหารตด่อหนว้าเอกสารฉบมับหนนนึ่งทบีนึ่ถผกรด่างขนตั้นมา-และบนเอกสารนมัตั้นมบีถว้อยคสาเขบียนไวว้วด่า
 “สสาหรมับอลิสรภาพ” หลมังจากการทสาธรรกรรมนบีตั้ ไมด่มบีผผว้ใดสามารถทสาใหว้ผผว้ทบีนึ่เปป็นไทแลว้วนมัตั้นตกเปป็นทาสไดว้อบีกเลย 
เขาเปป็นทรมัพยร์สลินของ “พระองคร์หนนนึ่ง” แลว้ว และดว้วยเหตรนบีตั้มนรษยร์จนงไมด่สามารถซมืตั้อหรมือทสาใหว้เขาตกเปป็นทาสไดว้
หลมังจากทบีนึ่เขาถผกปลด่อยใหว้เปป็นไทแลว้วในลมักษณะเชด่นนมัตั้น 

ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเคยเปป็นทาสตด่อบาป เปป็นลผกหลานของมารรว้าย และเราไมด่สามารถจด่ายราคานมัตั้นแหด่งการ
ไถด่ของเราไดว้ แตด่พระเจว้าไดว้ทรงจด่ายราคานมัตั้นโดยทางพระโลหลิตของพระเยซผแลว้วซนนึ่งชสาระเราใหว้สะอาดจากบาป
ทมัตั้งสลิตั้น บมัดนบีตั้เราถผกไถด่แลว้วและนรกไมด่อาจอว้างสลิทธลิธิ์ในตมัวเราไดว้ พระบรตรของพระเจว้าทรงปลดปลด่อยเราใหว้เปป็นไท
แลว้วและเรากร็เปป็นไทอยด่างแทว้จรลิง เพราะเครมืนึ่องบผชานมัตั้นทบีนึ่พระองคร์ไดว้ถวายคมือพระโลหลิตของพระองคร์เอง-เครมืนึ่อง
บผชาหนนนึ่งทบีนึ่ถผกถวายครมัตั้งเดบียวพอ มบีผลตลอดไป ไมด่ตว้องถวายซตั้สาอบีกเลย คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกปกคลรมโดยพระโลหลิตนมัตั้น



จนงถผกทสาใหว้สสาเรร็จเปป็นนลิตยร์ (กรรณาศนกษาคว้นควว้าบททบีนึ่สลิบทมัตั้งหมดของหนมังสมือฮบีบรผ)
เพราะเราถผกปลดปลด่อยใหว้เปป็นไทแลว้วโดยทางราคาซมืตั้อนมัตั้นแหด่งพระโลหลิตของพระเยซผ เราจนงถผกเตมือน

สตลิวด่า “พวกทด่านอยด่าเปป็นพวกผผว้รมับใชว้ของมนรษยร์เลย” ไมด่วด่าสภาพของเราจะเปป็นอยด่างไร-ทาสหรมือไท-พระครลิสตร์
ไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อทสาใหว้เราเปป็นของพระองคร์เองแลว้ว เราควรพรว้อมใหว้พระองคร์ทรงใชว้งาน คอยฟปังคสาชบีตั้นสา
ของพระองคร์อยผด่เสมอโดยทางพระวลิญญาณ และปฏลิบมัตลิตามนมัตั้น เราควรถมือวด่าตมัวเราเองเปป็นทาสรมับใชว้ของ
พระองคร์

คสาเตมือนในพระคสาขว้อนบีตั้สอนใหว้ระวมังการครอบงสาของพวกสงฆร์เชด่นกมัน และการทสาใหว้เปป็นทาสของ
จลิตสสานนกเพมืนึ่อปฏลิบมัตลิตามคสาตมัดสลินตด่าง ๆ ของมนรษยร์ เราจะตว้องเดลินตามพระเจว้าอยผด่เสมอ เราจะตว้องไมด่เดลินตาม
คสาสมันึ่งของมนรษยร์หรมือยอมใหว้พวกเขามาครอบงสาชบีวลิตของเรา ผผว้รมับใชว้ทมัตั้งหลายเปป็นผผว้เลบีตั้ยงรองของพระเจว้า-ไมด่ใชด่ผผว้
เผดร็จการของพระเจว้า พวกเขาไมด่ใชด่เจว้านายทบีนึ่กดขบีนึ่มรดกของพระเจว้า พวกเขาจะตว้องนสาฝผงแกะ ไมด่ใชด่ไลด่ตว้อนฝผง
แกะ ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายไมด่ใชด่ผผว้รมับใชว้ของมนรษยร์ และถว้าเรากลมัวคน เรากร็พด่ายแพว้ฝป่ายวลิญญาณแลว้วในทมันทบี เราจะ
ตว้องเกรงกลมัวพระเจว้า มบีความเชมืนึ่อในพระเจว้า ฟปังเสบียงของพระเจว้าโดยทางพระวจนะของพระองคร์และพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และอรดหผไมด่ฟปังสลินึ่งทบีนึ่มนรษยร์จะกลด่าว เราเปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า ผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า 
ทายาทของพระเจว้า ทายาทรด่วมกมับพระเยซผครลิสตร์ และถว้าพระเจว้าอยผด่ทรงฝป่ายเรา ใครเลด่าจะตด่อสผว้เราไดว้? 
พระองคร์ทรงสมัญญาไวว้วด่า “...“เราจะไมด่ละทด่านหรมือทอดทลิตั้งทด่านเลย” เพมืนึ่อวด่าพวกเราจะกลด่าวอยด่างกลว้าหาญวด่า 
‘องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยของขว้าพเจว้า และขว้าพเจว้าจะไมด่กลมัววด่ามนรษยร์จะทสาอะไรแกด่ขว้าพเจว้า’”
(ฮบ. 13:5,6)

ขว้อ 24: “พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ในฐานะอมันใดทบีนึ่เขาอยผด่เมมืนึ่อไดว้รมับการทรงเรบียก จงใหว้ทรกคนอยผด่ตด่อไปกมับ
พระเจว้าในฐานะนมัตั้น”

นบีนึ่เปป็นการทวนซตั้สาของขว้อ 20 โดยมบีเสรลิมวด่า “กมับพระเจว้า” ผผว้เชมืนึ่อถผกซด่อนไวว้กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า 
พระเจว้าทรงคอยเฝฟ้าดผเราอยผด่เสมอ และขว้อเทร็จจรลิงนมัตั้นควรครอบงสาทรกเจตนาแหด่งชบีวลิตของเรา ไมด่วด่าการทรงเรบียก
ของเราจะเปป็นอะไร ไมด่วด่าเราจะมบีครอบครมัว พมืตั้นเพทางสมังคม หรมือสภาพการณร์แวดลว้อมอมืนึ่นใด เราตว้องตระหนมัก
อยผด่เสมอถนงการทรงสถลิตอยผด่ดว้วยของพระเจว้าและทสาทรกสลินึ่งทบีนึ่เรากระทสาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระองคร์

เราจะตว้องถผกแยกตมัตั้งไวว้ เหมาะสสาหรมับการใชว้งานของผผว้ทรงเปป็นนายนมัตั้น และเราไมด่ควรปลด่อยใหว้สลินึ่งใด
เขว้ามาในชบีวลิตของเราทบีนึ่จะขมัดขวางการรมับใชว้ของเราเพมืนึ่อพระครลิสตร์ เราตว้องเปป็นทาสรมับใชว้ทบีนึ่ดบี ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่เชมืนึ่อฟปัง 
โดยรผว้วด่าพระองคร์ทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและนายของเรา-และนมันึ่นกร็ถผกตว้องแลว้ว เพราะวด่าพระองคร์ไดว้ทรงรมัก
เราและไดว้ทรงชด่วยเราใหว้รอดโดยพระครณของพระองคร์ ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่ตลิดสนลิทกมับพระเจว้าอยผด่เสมอกร็มบีความสรขกมับ
สมันตลิสรขอมันสมบผรณร์แบบ: “พระองคร์ทรงรมักษาเขาไวว้ในสมันตลิภาพอมันสมบผรณร์ ผผว้ซนนึ่งจลิตใจของเขาแนด่วแนด่ใน
พระองคร์ เพราะเขาวางใจในพระองคร์” (อสย. 26:3) ในพระหมัตถร์ขวาของพระองคร์มบีความเพลลิดเพลลินอยผด่เปป็น
นลิตยร์ (เพลงสดรดบี 16:11) ถว้าเรากสาลมังตลิดสนลิทอยผด่กมับพระเจว้า เรากร็จะไมด่ขวนขวายทบีนึ่จะสรว้างความเปลบีนึ่ยนแปลง
แบบไมด่เหมาะสม ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายควรยอมใหว้องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเลมือกทางของพวกเขาสสาหรมับพวกเขา และความ
เปลบีนึ่ยนแปลงใด ๆ จะเกลิดขนตั้นเฉพาะเมมืนึ่อพระองคร์ทรงกสาหนดและนสาพาในมมันเทด่านมัตั้น



คนาแนะนนาเกทที่ยวกบับคนททที่ยบังไมน่แตน่งงาน
ขว้อ 25: “บมัดนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับพวกหญลิงสาวพรหมจารบีนมัตั้น ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้รมับพระบมัญชาจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า 

แตด่ขว้าพเจว้ากร็ขอออกความเหร็นของขว้าพเจว้า เหมมือนเปป็นผผว้หนนนึ่งทบีนึ่ไดว้รมับพระเมตตาจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเพมืนึ่อเปป็น
คนสมัตยร์ซมืนึ่อ”

หมัวขว้อนบีตั้ถผกเกรลินึ่นนสาในขว้อ 8 แตด่ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกลด่าวถนงมมันอยด่างครบถว้วนมากขนตั้นเลร็กนว้อย เขาออกความ
เหร็นสด่วนตมัวของเขา และจากนมัตั้นกร็ใหว้หลมักการนมัตั้นทบีนึ่เปป็นมาจากพระเจว้าและดว้วยเหตรนบีตั้จนงเหนมือกวด่าความเหร็นของ
เขาเอง

“...เกบีนึ่ยวกมับพวกหญลิงสาวพรหมจารบีนมัตั้น ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้รมับพระบมัญชาจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า…” นบีนึ่ไมด่ไดว้
หมายความวด่าพระคสาขว้อนบีตั้ไมด่ไดว้รมับการดลใจ มมันไดว้รมับการดลใจมากพอ ๆ กมับขว้อพระคสาอมืนึ่น ๆ เปาโลกลด่าวอยด่าง
ชมัดเจนวด่า “ขว้าพเจว้ากร็ขอออกความเหร็นของขว้าพเจว้า เหมมือนเปป็นผผว้หนนนึ่งทบีนึ่ไดว้รมับพระเมตตาจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
เพมืนึ่อเปป็นคนสมัตยร์ซมืนึ่อ” เราตว้องจสาไวว้วด่า ในชมันึ่วชบีวลิตของเปาโล บมัญญมัตลิแหด่งเสรบีภาพอมันสมบผรณร์แบบยมังไมด่ไดว้มาถนง
อยด่างครบถว้วน สลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบไมด่ไดว้มบีอยผด่ตอนนมัตั้น บมัดนบีตั้เรามบีความจรลิงทบีนึ่ถผกเปปิดเผยทมัตั้งหมดของพระเจว้าแลว้ว 
และเราไมด่จสาเปป็นตว้องมบีจดหมายฝากฉบมับใหมด่ ๆ หรมือพระบมัญญมัตลิขว้อใหมด่ ๆ ทบีนึ่ถผกใหว้เพมืนึ่อรมับรองคสาตมัดสลินของคน
ทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกเตลิมเตร็มโดยพระวลิญญาณ และถผกควบครมโดยพระวลิญญาณ เปาโลเปป็นผผว้รมับใชว้ทบีนึ่พลิเศษคนหนนนึ่งไปยมัง
พวกคนตด่างชาตลิ และพระเจว้าไดว้ประทานการเปปิดเผยตด่าง ๆ แกด่เขาและสลิทธลิทบีนึ่จะใหว้คสาเตมือนสตลิตามทบีนึ่พระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงนสาพาเขา

ขว้อ 26: “เหตรฉะนมัตั้นขว้าพเจว้าจนงเหร็นวด่า เปป็นการดบีสสาหรมับความยรด่งยากในปปัจจรบมันนบีตั้ ขว้าพเจว้าขอกลด่าววด่า 
เปป็นการดบีทบีนึ่ผผว้ชายจะอยผด่อยด่างนบีตั้”

“ขว้าพเจว้าจนงเหร็นวด่า” ไมด่ไดว้หมายความวด่าเปาโลไมด่แนด่ใจ เขาแนด่ใจมาก ๆ เกบีนึ่ยวกมับความถผกตว้องเหมาะ
สมของหลมักการนมัตั้นทบีนึ่เขากสาลมังนสาเสนอ

“...เปป็นการดบี…” คสากรบีก คาลอส ถผกใชว้ตรงนบีตั้สสาหรมับ “ดบี” โดยบอกเปป็นนมัยถนงสลินึ่งซนนึ่งในตมัวมมันเองแลว้วดบี-
นมันึ่นคมือ บางสลินึ่งทบีนึ่ถผกปรมับใหว้เขว้ากมับสภาพการณร์แวดลว้อมหรมือเปฟ้าหมายของมมัน; บางสลินึ่งทบีนึ่ดบีในลมักษณะเฉพาะตมัว
หรมือเปป็นประโยชนร์ในผลกระทบ

“...สสาหรมับความยรด่งยากในปปัจจรบมันนบีตั้…” คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้สสาหรมับ “ความยรด่งยาก” มบีความหมายวด่า 
“สลินึ่งซนนึ่งเกลิดขนตั้นจากแรงกดดมันของสภาพการณร์แวดลว้อมภายนอกตด่าง ๆ-ซนนึ่งผลทบีนึ่ตามมาของมมันคมือผผว้คนมบีแนวโนว้ม
ทบีนึ่จะทสาสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาคงจะไมด่กระทสาภายใตว้สภาวะอมืนึ่นหรมือภายใตว้สภาพการณร์แวดลว้อมปกตลิ” นบีนึ่อาจหมายถนง
ความยรด่งยากเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในขณะนมัตั้นกสาลมังเรลินึ่มทบีนึ่จะตกอยผด่ใตว้พวกมมันแลว้ว โดยทสาใหว้สภาวะของคนทบีนึ่
แตด่งงานนด่าพนงปรารถนานว้อยกวด่าสภาวะของคนโสด

“...ทบีนึ่ผผว้ชายจะอยผด่อยด่างนบีตั้” นมันึ่นคมือ “เขาไมด่ควรเปลบีนึ่ยนแปลงสภาพของตน” ผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์สด่วนใหญด่เหร็น
พว้องตรงกมันวด่าความหมายในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือวด่า เปป็นการดบีทบีนึ่ชายคนหนนนึ่งจะเปป็นอยด่างทบีนึ่เขาเปป็นตด่อไปตอนทบีนึ่เขากลมับใจรมับ
เชมืนึ่อ เพราะการขด่มเหงอมันรรนแรงเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ครลิสเตบียนเหลด่านมัตั้นกสาลมังเผชลิญอยผด่ในขณะนมัตั้น ความเปลบีนึ่ยนแปลงแบบ
หนว้ามมือเปป็นหลมังมมือหรมือแบบรบีบรว้อนในทางสมังคมอาจสด่งผลเสบียมากกวด่าทบีนึ่จะเปป็นประโยชนร์ตด่อเขาในฐานะผผว้เชมืนึ่อ



คนหนนนึ่ง
ขอพระเจว้าทรงโปรดชด่วยเหลมือครลิสเตบียนหนรด่มสาวทรกคนทบีนึ่อด่านขว้อความเหลด่านบีตั้ทบีนึ่จะทราบวด่า “พระองคร์

ผผว้ไดว้ทรงเรลินึ่มตว้นการดบีในพวกทด่านจะทรงทสามมันใหว้สสาเรร็จจนกวด่าจะถนงวมันของพระเยซผครลิสตร์”-จนกวด่าจะถนงวมันนมัตั้น
เมมืนึ่อเรายมืนกมับพระองคร์และเหร็นกมันหนว้าตด่อหนว้า พระองคร์ผผว้ไดว้ทรงสมัญญาวด่าจะไมด่ละเราหรมือทอดทลิตั้งเราจะทรงนสา
เราเขว้าสผด่วลิถบีทมัตั้งหลายแหด่งการดสาเนลินชบีวลิตอมันถผกตว้องและสวมัสดลิภาพ ถว้าเราฟปังผผว้คน พวกเขากร็จะพรากความชมืนึ่นชม
ยลินดบีไปจากประสบการณร์แบบครลิสเตบียนของเรา แตด่ถว้าเราฟปังพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์และเดลินตามพระองคร์ 
พระองคร์กร็จะทรงนสาเราไปรลิมนตั้สาแดนสงบ และเราจะชมืนึ่นชมยลินดบีกมับสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของเราแหด่งชบีวลิต
อมันบรลิบผรณร์ พรว้อมกมับความชมืนึ่นบานอมันเหลมือจะกลด่าวไดว้และเปปีปั่ยมสงด่าราศบี

ขว้อ 27: “ทด่านผผกพมันอยผด่กมับภรรยาแลว้วหรมือ อยด่าหาชด่องทบีนึ่จะไดว้รมับการปลดปลด่อยเลย ทด่านไดว้รมับการ
ปลดปลด่อยจากภรรยาแลว้วหรมือ อยด่าหาภรรยาเลย”

พระคสาขว้อนบีตั้อธลิบายตมัวมมันเองอยผด่แลว้ว: ถว้าครณแตด่งงานแลว้ว กร็จงเปป็นคนทบีนึ่แตด่งงานแลว้วตด่อไป ถว้าครณยมังไมด่
แตด่งงาน กร็อยด่าแสวงหาภรรยาหรมือสามบีเลย

ขว้อ 28: “แตด่และถว้าทด่านแตด่งงาน ทด่านกร็ไมด่ไดว้ทสาผลิด และถว้าหญลิงสาวพรหมจารบีแตด่งงาน เธอกร็ไมด่ไดว้ทสา
ผลิด แตด่อยด่างไรกร็ตามคนเชด่นนมัตั้นจะมบีความยากลสาบากในเนมืตั้อหนมัง แตด่ขว้าพเจว้าละเวว้นพวกทด่านไวว้”

“...แตด่และถว้าทด่านแตด่งงาน ทด่านกร็ไมด่ไดว้ทสาผลิด…” ครผทบีนึ่ “มบีปปัญญา” บางคนเหลด่านมัตั้น (ตามทบีนึ่เขาเรบียก
กมัน) ในเมมืองโครลินธร์ไดว้สอนวด่าการแตด่งงานเปป็นบาปอยด่างหนนนึ่ง แตด่เปาโลรมับประกมันผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นวด่าถว้าพวกเขา
แตด่งงานแลว้ว พวกเขากร็ไมด่ไดว้ทสาบาปในการทสาเชด่นนมัตั้น และถว้าหญลิงพรหมจารบีคนหนนนึ่งแตด่งงาน เธอกร็ไมด่ไดว้ทสาบาป
โดยการทสาเชด่นนมัตั้น อยด่างไรกร็ตาม ถนงแมว้วด่าหญลิงสาวคนหนนนึ่งเปป็นพรหมจารบี หรมือชายหนรด่มคนหนนนึ่งเปป็นผผว้ทบีนึ่สะอาด
ราวกมับนตั้สาคว้างยามเชว้า มมันกร็เปป็นขว้อเทร็จจรลิงประการหนนนึ่งทบีนึ่ถผกพลิสผจนร์แลว้ววด่า “คนเชด่นนมัตั้นจะมบีความยากลสาบากใน
เนมืตั้อหนมัง”

“เนมืตั้อหนมัง” ในทบีนึ่นบีตั้เปป็นตมัวแทนของมากกวด่ารด่างกายทบีนึ่เปป็นกระดผก เลมือด และเสว้นเอร็น มมันเปป็นตมัวแทน
ของสภาพการณร์แวดลว้อมทมัตั้งหลายทบีนึ่อยผด่รอบตมัวเรา สภาพการณร์แวดลว้อมทมัตั้งหลายซนนึ่งสด่งผลตด่อชบีวลิต ในทบีนึ่นบีตั้เปาโล
กสาลมังพผดถนงความยากลสาบากทบีนึ่จะมาแนด่นอน ในหลาย ๆ ดว้าน ในชบีวลิตสมรส ความยากลสาบากเชด่นนมัตั้นอาจเปป็น
เรมืนึ่องทางรด่างกาย หรมือการเงลิน หรมือเรมืนึ่องทมันึ่วไป-แตด่จะมบีปปัญหาหลายอยด่างและความปวดรว้าวใจในชบีวลิตสมรสทบีนึ่คน
โสดทมัตั้งหลายไมด่ทราบเกบีนึ่ยวกมับมมันเลย! ชบีวลิตสมรสมบีขว้อดบีแสนวลิเศษหลายประการของมมัน แตด่มมันกร็มบีชด่วงเวลาแหด่ง
ความยากลสาบากและความใจสลายเชด่นกมัน คนโสดกร็ไมด่ไดว้ปราศจากปปัญหา แตด่ปปัญหาแบบทบีนึ่คนหนนนึ่งประสบใน
ชบีวลิตโสดกร็มบีลมักษณะเฉพาะตมัวทบีนึ่แตกตด่างจากปปัญหาเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกพบในการสมรส

“แตด่ขว้าพเจว้าละเวว้นพวกทด่านไวว้” ในทบีนึ่นบีตั้การเนว้นอยผด่ทบีนึ่ “ขว้าพเจว้า” เปาโลกสาลมังกลด่าววด่าเทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับ
เขาเปป็นการสด่วนตมัว โดยทสาหนว้าทบีนึ่เปป็นทบีนึ่ปรนกษาฝป่ายวลิญญาณของพวกเขา เขากร็ไมด่อยากใหว้พวกเขาตว้องเจอกมับ
ความยากลสาบากและความทรกขร์ลสาบากนบีตั้ในเนมืตั้อหนมังโดยการแนะนสาพวกเขาใหว้ไมด่แตด่งงานอยผด่ตด่อไป

ขว้อ 29: “แตด่ขว้าพเจว้ากลด่าววด่า พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย เวลากร็สมัตั้นมากแลว้ว เทด่าทบีนึ่เหลมืออยผด่นบีตั้ ทมัตั้งคนทมัตั้งหลายทบีนึ่มบี
ภรรยาแลว้ว จงเปป็นเหมมือนกมับวด่าพวกเขาไมด่มบีภรรยา”



“แตด่ขว้าพเจว้ากลด่าววด่า…” หมายถนงคสาแนะนสาและคสาเตมือนทบีนึ่จะมาขว้างหนว้านบีตั้ของเปาโล เขากสาลมังมบีเรมืนึ่องทบีนึ่
จะประกาศ

“เวลากร็สมัตั้นมากแลว้ว” คสากรลิยากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้บด่งบอกวด่า “ถผกใชว้ไปจนมบีปรลิมาณเหลมือนลิดเดบียวแลว้ว” 
หรมือ “ถผกทสาใหว้หดสมัตั้นลงแลว้ว” คสา ๆ นบีตั้บด่งบอกถนงฤดผกาลหนนนึ่ง หรมือชด่วงเวลาหนนนึ่งทบีนึ่ใหว้โอกาส มมันไมด่ไดว้หมายถนง
ความยาวของเวลาอยด่างทบีนึ่เปป็น ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังพผดถนงเวลานมัตั้นซนนึ่งในมมันชบีวลิตและสภาพการณร์แวดลว้อมตด่าง ๆ 
ของเราจะตว้องถผกมองและถผกวางแผนโดยพลิจารณาถนงการเสดร็จกลมับมาไดว้ทรกเมมืนึ่อของพระเยซผครลิสตร์เจว้า เรารผว้วด่า
พระองคร์จะเสดร็จมา แตด่เราไมด่รผว้วมันนมัตั้นหรมือโมงนมัตั้น-พระองคร์อาจเสดร็จมาวลินาทบีนบีตั้เลยกร็ไดว้ ดว้วยเหตรนบีตั้ เราจนงควร
ทสางานจนกวด่าพระองคร์เสดร็จมาจรลิง ๆ และสสาหรมับครณและผมทบีนึ่เปป็นคนธรรมดาแลว้ว เวลานมัตั้นกร็สมัตั้นจรลิง ๆ 

“เทด่าทบีนึ่เหลมืออยผด่นบีตั้…” คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “เหลมืออยผด่” มบีความหมายวด่า “ตมัตั้งแตด่นบีตั้ไป” และเปป็นคสา
เนว้นทบีนึ่มบีพลมังมาก มมันหมายความวด่า “สลินึ่งซนนึ่งเหลมืออยผด่แหด่งชบีวลิตของเราบนโลกนบีตั้” คสาเตมือนสตลิทบีนึ่ถผกใหว้ในทบีนึ่นบีตั้โดยอมัคร
ทผตเปาโลกร็คมือวด่า ผผว้เชมืนึ่อจะตว้องหลบีกเลบีนึ่ยงสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่จะทสาใหว้เขากลายเปป็นทาสในเนมืตั้อหนมัง-ไมด่วด่าจะเปป็นสภาพ
การณร์แวดลว้อมหรมือความสมัมพมันธร์ทมัตั้งหลาย ซนนึ่งรวมการสมรสเขว้าไวว้ดว้วย คนทบีนึ่กสาลมังจะแตด่งงานจะตว้องชมันึ่งนตั้สาหนมัก
เรมืนึ่องนบีตั้-สภาพการณร์แวดลว้อมตด่าง ๆ ของมมันและทรกสลินึ่งทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับชบีวลิตสมรส-โดยพลิจารณาถนงนลิรมันดรร์กาลนมัตั้นทบีนึ่
เขาเผชลิญ (จงศนกษาคว้นควว้า 2 โครลินธร์ 4:16,17 และโรม 13:11,12)

“...ทมัตั้งคนทมัตั้งหลายทบีนึ่มบีภรรยาแลว้ว จงเปป็นเหมมือนกมับวด่าพวกเขาไมด่มบีภรรยา” ความหมายในทบีนึ่นบีตั้ไมด่ใชด่วด่า
ชายทบีนึ่แตด่งงานแลว้วควรหยรดการอยผด่รด่วมกมับภรรยาของตนอยด่างทบีนึ่ชายทบีนึ่แตด่งงานแลว้วควรกระทสา แตด่วด่าชายทบีนึ่
แตด่งงานแลว้วควรวางแผนทรกอยด่างของตนและดสาเนลินชบีวลิตของตนโดยเลร็งเหร็นถนงความสมัมพมันธร์ของตนตด่อพระเจว้า 
โดยยอมใหว้องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเปป็นทบีนึ่หนนนึ่งในใจ บว้าน และธรรกลิจการงาน เขาจะตว้องไมด่ยอมใหว้สลินึ่งใด-ไมด่แมว้แตด่ความ
สมัมพมันธร์ระหวด่างตมัวเขาเองกมับภรรยาของเขา-มาทสาใหว้เขามบีความเชมืนึ่อฟปังนว้อยลงตด่อพระเยซผครลิสตร์ องคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าแหด่งชบีวลิตของเขา

ขว้อ 30: “และคนทมัตั้งหลายทบีนึ่รว้องไหว้ จงเปป็นเหมมือนกมับวด่าพวกเขาไมด่รว้องไหว้ และคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ปปีตลิยลินดบี 
จงเปป็นเหมมือนกมับวด่าพวกเขาไมด่ปปีตลิยลินดบี และคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ซมืตั้อ จงเปป็นเหมมือนกมับวด่าพวกเขาไมด่ถมือครองเลย”

“...คนทมัตั้งหลายทบีนึ่รว้องไหว้…คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ปปีตลิยลินดบี…” ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะตว้องไมด่ยอมใหว้สลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่ทสาใหว้
พวกเขารว้องไหว้ (หรมือชมืนึ่นชมยลินดบี แลว้วแตด่กรณบี) มาคมันึ่นกลางระหวด่างพวกเขากมับงานรมับใชว้ของพวกเขาตด่อองคร์พระ
ผผว้เปป็นเจว้า ถว้าพวกเขารว้องไหว้ พวกเขากร็ตว้องดสาเนลินชบีวลิตราวกมับวด่าพวกเขาไมด่รว้องไหว้ โดยมอบถวายสลินึ่งทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรดของ
พวกเขาแดด่ผผว้ทรงเปป็นนายนมัตั้น ถนงแมว้จะใจสลายและเสบียนตั้สาตากร็ตาม ถว้าพวกเขามบีความสรข โดยชมืนึ่นชมยลินดบีเพราะ
หลายสลินึ่ง พวกเขากร็ตว้องไมด่ปลด่อยใหว้การชมืนึ่นชมยลินดบีของพวกเขาพรากหรมือลดทอนการโอว้อวดของพวกเขาในองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้า

“...คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ซมืตั้อ จงเปป็นเหมมือนกมับวด่าพวกเขาไมด่ถมือครองเลย” คสากรบีก คาเตะโค ทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้ถผก
แปลเปป็น “ถมือครอง” โดยมบีความหมายวด่า “การยนดไวว้แนด่นตด่อสลินึ่งหนนนึ่งหรมือวมัตถรอยด่างหนนนึ่ง” สลินึ่งทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อ “เปป็น
เจว้าของ” บนแผด่นดลินโลกนบีตั้เปป็นเพบียงการฝากไวว้เทด่านมัตั้น ดว้วยวด่า “แผด่นดลินโลกเปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และ
สรรพสลินึ่งทมัตั้งปวงของมมัน” และทรกสลินึ่งทบีนึ่เรามบีเปป็นของพระเจว้า พระองคร์ประทานสลินึ่งทบีนึ่เรามบีใหว้แกด่เรา-แตด่แคด่เพมืนึ่อถมือ



ครองในการฝากไวว้เทด่านมัตั้น มมันไมด่ใชด่ของเรา เราอาจครยโมว้วด่าเราตว้องรมืตั้อโรงนาหลมังเกด่าและสรว้างหลมังใหมด่เพมืนึ่อกมัก
เกร็บสลินคว้าของเราและผลกสาไรทางวมัตถรของเรา-แตด่เมมืนึ่อเราทสาแบบนมัตั้น เรากร็กสาลมังเลด่นบทคนโงด่อยผด่ อากาศทบีนึ่เรา
หายใจกร็ถผกประทานใหว้แกด่เราโดยพระเจว้าผผว้ประทานสารพมัดสลินึ่งดบีทมัตั้งหลาย (ยากอบ 1:17) 

นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายความวด่าผผว้เชมืนึ่อไมด่ควรมบีความปรารถนาทบีนึ่จะสรว้างความเจรลิญกว้าวหนว้าในกลิจการงาน แตด่เขา
จะตว้องไมด่ยอมใหว้กลิจการงานมาคมันึ่นกลางระหวด่างเขากมับการรมับใชว้ของเขาตด่อพระเจว้า เมมืนึ่อนมักธรรกลิจคนใดงานยรด่ง
เสบียจนเขาไมด่มบีเวลาทบีนึ่จะรด่วมประชรมกมับครลิสตจมักร อธลิษฐาน และอด่านพระคมัมภบีรร์ของเขา เขากร็ยรด่งเกลินไปแลว้ว! เขา
ไมด่ไดว้กสาลมังไดว้ทบีนึ่มมันึ่น-เขากสาลมังเสบียทบีนึ่มมันึ่นตด่างหาก

ขว้อ 31: “และคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ใชว้โลกนบีตั้ จงเปป็นเหมมือนกมับวด่าไมด่ใชว้โลกนบีตั้ในทางทบีนึ่ผลิด เพราะความนลิยมของ
โลกนบีตั้จะลด่วงไป”

ภาษากรบีกตรงนบีตั้ไมด่ไดว้บด่งบอกถนงการใชว้ในทางทบีนึ่ผลิด แตด่บอกเปป็นนมัยถนง “การใชว้จนถนงขบีดสรด หรมือมากเกลิน
ไป” คสากรลิยากรบีกนบีตั้ถผกแปลเปป็น “ใชว้จนถนงเตร็มทบีนึ่” เราจะตว้องไมด่ยอมใหว้กลิจการงาน เงลิน หรมือความสนใจทางวมัตถร
ใดมาเตลิมเวลาของเราและชบีวลิตของเราจนเตร็ม เราเปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า ทาสรมับใชว้ของพระเยซผครลิสตร์ 
และผผว้รมับใชว้ของเพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายของเราเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า

“โลก” บด่งบอกถนงสรรปรวมทมัตั้งหมดแหด่งทรมัพยร์สลินึ่งของชมันึ่วคราวของเรา หรมือแหด่งสภาพทมัตั้งหลายรอบตมัว
เรา ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วจะตว้องไมด่ใชว้สลินึ่งใดของโลกราวกมับวด่าสลินึ่งเหลด่านมัตั้นเปป็นวมัตถรแหด่งชบีวลิต พระคมัมภบีรร์
สอนอยด่างชมัดเจนวด่าถว้าเรารมักโลก ความรมักของพระเจว้ากร็ไมด่อยผด่ในเรา (1 ยอหร์น 2:15-17) การรมักโลกหมายถนง
การยอมใหว้โลกครอบครองชบีวลิตของเราในสด่วนทบีนึ่ควรเปป็นของพระเจว้าและยอมใหว้โลกไดว้ความรมักนมัตั้นทบีนึ่ควรมบีแดด่
พระองคร์แตด่ผผว้เดบียว

“...ความนลิยมของโลกนบีตั้จะลด่วงไป” คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้สสาหรมับ “ความนลิยม” หมายถนง “รผปลมักษณร์
ภายนอก” ในทบีนึ่นบีตั้มมันบด่งบอกถนงลมักษณะของชบีวลิต การกระทสาตด่าง ๆ และสลินึ่งทมัตั้งหลายแบบทมันึ่วไป เราไมด่ควรยอม
ใหว้โลกครอบครองเรา เพราะวด่าสลินึ่งเหลด่านบีตั้จะผด่านพว้นไป

ใน 2 โครลินธร์ 4:18 เปาโลประกาศวด่า “พวกเราไมด่ไดว้มองไปทบีนึ่สลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งมองเหร็นไดว้ แตด่มองไปทบีนึ่สลินึ่ง
ทมัตั้งหลายซนนึ่งมองไมด่เหร็น เพราะวด่าสลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งมองเหร็นไดว้นมัตั้นกร็อยผด่ชมันึ่วคราว แตด่สลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งมองไมด่เหร็นนมัตั้นกร็อยผด่
ชมันึ่วนลิรมันดรร์” ใน 1 ยอหร์น 2:17 เราอด่านวด่า “และโลกกสาลมังผด่านพว้นไป พรว้อมกมับราคะตมัณหาของโลกนมัตั้น แตด่ผผว้ทบีนึ่
กระทสาตามพระประสงคร์ของพระเจว้ากร็ดสารงอยผด่เปป็นนลิตยร์!” ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณไมด่มบีทมัศนคตลิทบีนึ่วด่า “ฉมัน
จะตมักตวงจากชบีวลิตนบีตั้ใหว้มากทบีนึ่สรดเทด่าทบีนึ่จะทสาไดว้” แตด่เปป็น “ฉมันจะทสาสลินึ่งใดกร็ตามและทรกสลินึ่งทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิแดด่
พระเจว้าในหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของฉมัน” นมันึ่นควรเปป็นความปรารถนาแหด่งหมัวใจและชบีวลิตของเรา

ขว้อ 32: “แตด่ขว้าพเจว้าอยากใหว้พวกทด่านอยผด่โดยปราศจากความกระวนกระวาย คนทบีนึ่ยมังไมด่แตด่งงานกร็ใสด่ใจ
ในสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า วด่าเขาจะเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าอยด่างไร”

“ขว้าพเจว้าอยากใหว้พวกทด่านอยผด่โดยปราศจากความกระวนกระวาย” สลินึ่งทบีนึ่เปาโลอยากใหว้เราเหร็นในทบีนึ่นบีตั้กร็
คมือวด่าสลินึ่งตด่าง ๆ รอบตมัวเราไมด่ใชด่สลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีความสสาคมัญอมันดมับหนนนึ่ง เพราะวด่าพวกมมันจะผด่านพว้นไป เขาอยาก
ใหว้ลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมัตั้นดสาเนลินชบีวลิตโดยปราศจากความหด่วงพะวงตด่อสลินึ่งฝป่ายโลกทมัตั้งหลาย โดยแสวงหา



อาณาจมักรของพระเจว้าและความชอบธรรมของพระองคร์กด่อน โดยรผว้วด่าสลินึ่งอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่จสาเปป็นทมัตั้งหมดจะถผกเพลินึ่มเตลิมใหว้
นบีนึ่เปป็นความคลิดเดบียวกมันกมับทบีนึ่มบีอยผด่ในมมัทธลิว 6:28-30 เมมืนึ่อพระเยซผตรมัสแกด่เหลด่าสาวกของพระองคร์วด่า:

“และทสาไมทด่านทมัตั้งหลายกระวนกระวายถนงเครมืนึ่องนรด่งหด่มเลด่า จงพลิจารณาบรรดาดอกลลิลลบีนึ่แหด่งทรด่งนาวด่า 
พวกมมันงอกงามเจรลิญขนตั้นไดว้อยด่างไร พวกมมันไมด่ทสางาน และพวกมมันไมด่ปปัปั่นดว้าย และถนงอยด่างนมัตั้นเรากลด่าวแกด่ทด่าน
ทมัตั้งหลายวด่า แมว้แตด่ซาโลมอนในสงด่าราศบีทมัตั้งสลิตั้นของทด่าน กร็มลิไดว้แตด่งองคร์ทรงเครมืนึ่องเหมมือนอยด่างดอกหนนนึ่งในดอก
ลลิลลบีนึ่เหลด่านบีตั้ เหตรฉะนมัตั้น ถว้าพระเจว้าทรงตกแตด่งหญว้าแหด่งทรด่งนาอยด่างนมัตั้น ซนนึ่งเปป็นอยผด่วมันนบีตั้และรรด่งขนตั้นถผกทลิตั้งในเตาไฟ 
พระองคร์จะไมด่ทรงตกแตด่งพวกทด่านมากยลินึ่งกวด่านมัตั้นหรมือ โอ พวกทด่าน ผผว้มบีความเชมืนึ่อนว้อย”

ในมมัทธลิว 10:29-31 พระเยซผตรมัสวด่า “นกกระจอกสองตมัวถผกขายบาทหนนนึ่งมลิใชด่หรมือ และไมด่มบีตมัวหนนนึ่งใน
พวกนกนมัตั้นจะตกลงถนงดลินไดว้ นอกจากพระบลิดาของพวกทด่านทรงทราบ แตด่บรรดาเสว้นผมแหด่งศบีรษะของพวก
ทด่านกร็ถผกนมับไวว้แลว้วทรกเสว้น เหตรฉะนมัตั้นพวกทด่านอยด่ากลมัวเลย พวกทด่านกร็มบีคด่ามากกวด่านกกระจอกหลายตมัว”

ในระหวด่างชด่วงเวลาแหด่งภาระหนมัก ความตนงเครบียด ความวรด่นวายสมับสน และความกระวนกระวายใจ ผผว้
เชมืนึ่อกร็เรลินึ่มทว้อใจและจนงถผกทสาใหว้สมัมฤทธลิธิ์ผลนว้อยลงในงานรมับใชว้ของพระเจว้า มมันไมด่ใชด่นตั้สาพระทมัยของพระเจว้าทบีนึ่เรา
ควรยอมแพว้ตด่อความกระวนกระวายใจและความวลิตกกมังวล พระองคร์ทรงอยากใหว้เราไวว้วางใจพระองคร์สสาหรมับ
ทรกสลินึ่ง พระองคร์จะทรงจมัดหาสสาหรมับความตว้องการของเรา และพระองคร์ทรงสามารถทสาใหว้เราสรขใจไดว้ในสภาวะ
ใดกร็ตามทบีนึ่เราพบวด่าตมัวเองอยผด่ การวลิตกกมังวลเปป็นบาปอยด่างหนนนึ่ง เพราะถนงอยด่างไรแลว้ว “ถว้าพระเจว้าทรงอยผด่ฝป่าย
เรา ใครเลด่าจะสผว้เราไดว้?” เปาโลกลด่าววด่า “...พระเจว้าของขว้าพเจว้าจะเตลิมเตร็มความตว้องการทรกอยด่างของทด่านทมัตั้ง
หลายตามความมมันึ่งคมันึ่งของพระองคร์ในสงด่าราศบีโดยพระเยซผครลิสตร์” (ฟป. 4:19) พระองคร์จะไมด่มบีทางละเราหรมือ
ทอดทลิตั้งเราเลย เราจะกมังวลไปทสาไมเลด่า ในเมมืนึ่อเรามบีพระสมัญญาเหลด่านมัตั้นใหว้พนนึ่งพลิงแลว้ว? 

“คนทบีนึ่ยมังไมด่แตด่งงานกร็ใสด่ใจในสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า วด่าเขาจะเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าอยด่างไร” เปาโลกสาลมังพผดถนงเรมืนึ่องทมันึ่ว ๆ ไป ตามธรรมดาแลว้ว ชายใดทบีนึ่แตด่งงานแลว้วกร็รผว้วด่ามมันเปป็น
หนว้าทบีนึ่ของเขาทบีนึ่จะจมัดหาสสาหรมับความตว้องการฝป่ายรด่างกายและดว้านวมัตถรของภรรยาและครอบครมัวของเขา และ
มมันกร็สมเหตรสมผลทบีนึ่วด่าเขาจะมบีเวลานว้อยลงสสาหรมับสลินึ่งเหลด่านมัตั้นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า มมันเปป็นหนว้าทบีนึ่ของหมัวหนว้า
ครอบครมัวทบีนึ่จะเลบีตั้ยงดผคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พนนึ่งพาเขา ใน 1 ทลิโมธบี 5:8 เปาโลกลด่าววด่า “ถว้าผผว้ใดไมด่เลบีตั้ยงดผวงศร์ญาตลิของเขา
เอง และโดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งสสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นแหด่งบว้านเรมือนของเขาเอง ผผว้นมัตั้นกร็ไดว้ปฏลิเสธความเชมืนึ่อนมัตั้นเสบียแลว้ว 
และแยด่กวด่าคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อเสบียอบีก” ชายใดทบีนึ่แตด่งงานแลว้วกร็มบีหนว้าทบีนึ่ตว้องดผแลครอบครมัวของตน และในการทสาเชด่นนมัตั้น
การรมับใชว้ของเขาตด่อพระเจว้ากร็ถผกจสากมัดโดยอมัตโนมมัตลิ แตด่ถว้าเขาไมด่แตด่งงาน เขากร็มบีอลิสระทบีนึ่จะไปยมังทบีนึ่สรดปลายแผด่น
ดลินโลกถว้าพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงนสาเขาใหว้ทสาแบบนมัตั้น และประกาศขด่าวประเสรลิฐในสถานทบีนึ่ตด่าง ๆ ทบีนึ่เขาคงจะ
ไปไมด่ไดว้หากเขามบีภรรยาและลผก ๆ

ขว้อ 33: “แตด่คนทบีนึ่แตด่งงานแลว้วกร็ใสด่ใจในสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นของโลก วด่าเขาจะเปป็นทบีนึ่พอใจของภรรยาของ
ตนอยด่างไร”

นบีนึ่แคด่ขยายความสด่วนทว้ายของพระคสาขว้อทบีนึ่แลว้ว เปาโลพผดถนงแนวโนว้มตามธรรมดาของชายทมัตั้งหลาย โดย
ไมด่ไดว้บอกเปป็นนมัยวด่าชายทบีนึ่แตด่งงานแลว้วเปป็นคนทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายโลก หรมืออยผด่ฝป่ายวลิญญาณนว้อยกวด่าชายทบีนึ่ไมด่ไดว้



แตด่งงาน แตด่กลด่าวเพบียงวด่าเนมืนึ่องจากเขาแตด่งงานแลว้ว ชบีวลิตจนงจสาเปป็นตว้องเกบีนึ่ยวขว้องกมับการใสด่ใจตด่อสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่
เกบีนึ่ยวขว้องกมับภรรยาและครอบครมัวของเขา ผผว้ใดทบีนึ่จะใชว้เหตรผลกร็มองเหร็นสลินึ่งนบีตั้ไดว้ คนโสดไมด่มบีความรมับผลิดชอบใด ๆ
นอกจากตด่อตมัวเขาเอง-แตด่ชายทบีนึ่แตด่งงานแลว้วกร็มบีภรรยาใหว้ตว้องดผแล-และในกรณบีสด่วนใหญด่แลว้ว เขากร็มบีลผก ๆ และ
นบีนึ่กร็ทสาใหว้เกลิดความแตกตด่างมหาศาลในหลาย ๆ ดว้าน

ขว้อ 34: “มบีความแตกตด่างกมันดว้วยระหวด่างภรรยาและสาวพรหมจารบี หญลิงทบีนึ่ยมังไมด่แตด่งงานกร็ใสด่ใจในสลินึ่งทมัตั้ง
หลายทบีนึ่เปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เพมืนึ่อนางจะบรลิสรทธลิธิ์ทมัตั้งในรด่างกายและในจลิตวลิญญาณ แตด่หญลิงทบีนึ่แตด่งงานแลว้วกร็
ใสด่ใจในสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นของโลกนบีตั้ วด่านางจะเปป็นทบีนึ่พอใจสามบีของตนอยด่างไร”

เหมมือนกมับทบีนึ่มมันเปป็นจรลิงเกบีนึ่ยวกมับผผว้ชายทมัตั้งหลายในขว้อ 32 และ 33 หญลิงทบีนึ่เปป็นโสดกร็มบีเวลาใหว้องคร์พระผผว้
เปป็นเจว้ามากกวด่า จลิตใจ วลิญญาณ และรด่างกายทมัตั้งหมดของเธอสามารถถผกแยกตมัตั้งไวว้สสาหรมับการรมับใชว้องคร์พระผผว้
เปป็นเจว้า-ในการออกไปทสางานมลิชชมันึ่นหรมือทบีนึ่บว้าน และขว้อเทร็จจรลิงอมันเรบียบงด่ายทบีนึ่วด่าเธอเปป็นคนโสดกร็ชด่วยใหว้เธอ
สามารถมอบถวายตมัวตนทมัตั้งหมดของเธอแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในการรมับใชว้และการทสาหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือน ขณะ
เดบียวกมัน ถว้าเธอแตด่งงาน เธอกร็ตว้องเปป็นภรรยาทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อ มอบการดผแลพลิเศษและเวลาใหว้แกด่สามบีของเธอ-และใน
กรณบีสด่วนใหญด่ แกด่ลผก ๆ ของเธอ

นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายความวด่าเธอลว้มเหลวแลว้วในการทสาใหว้พระเจว้าพอพระทมัย แตด่มมันเปป็นขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่แนด่นอนทบีนึ่
วด่าเนมืนึ่องจากเธอแตด่งงานแลว้ว โดยมบีสามบี บว้าน (และนด่าจะลผก ๆ) ใหว้ดผแล สภาพการณร์แวดลว้อมเหลด่านมัตั้นจนงทสาใหว้
มมันเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่งด่ายกวด่าเยอะทบีนึ่จะละเลยการอธลิษฐานและการศนกษาพระคมัมภบีรร์ และยมังทสาใหว้มมันเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่ยาก
มากกวด่าเดลิมเยอะทบีนึ่จะเขว้ารด่วมการประชรมนมมัสการเปป็นประจสาในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่น เราตว้องเผชลิญหนว้ากมับขว้อเทร็จ
จรลิงทมัตั้งหลาย: คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่ไดว้แตด่งงานกร็มบีขว้อไดว้เปรบียบในเรมืนึ่องฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งหลาย เพราะวด่าพวกเขามบีองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าแตด่ผผว้เดบียวใหว้เอาใจ ขณะทบีนึ่คนทบีนึ่แตด่งงานแลว้วมบีครอบครมัวใหว้ตว้องคลิด-และนมันึ่นกร็ถผกตว้องแลว้ว

ขว้อ 35: “และสลินึ่งนบีตั้ขว้าพเจว้ากลด่าวเพมืนึ่อเปป็นผลประโยชนร์ของพวกทด่านเอง มลิใชด่เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะเอาบด่วง
คลว้องพวกทด่าน แตด่เพมืนึ่อสลินึ่งซนนึ่งเหมาะสม และเพมืนึ่อใหว้พวกทด่านปรนนลิบมัตลิองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าโดยปราศจากสลินึ่งทบีนึ่ทสาใหว้
ไขวว้เขว”

คสากรบีกทบีนึ่ใชว้ตรงนบีตั้สสาหรมับ “ผลประโยชนร์” คมือ ซผมเฟะโร มมันถผกพบแคด่สองครมัตั้งในภาคพมันธสมัญญาใหมด่-
ตรงนบีตั้ และในบททบีนึ่ 10 ขว้อ 33 มมันมบีความหมายวด่า “สลินึ่งซนนึ่งกด่อใหว้เกลิดประโยชนร์ดบีทบีนึ่สรดสสาหรมับคน ๆ หนนนึ่ง” ในทบีนึ่นบีตั้
เปาโลกสาลมังใหว้คสาแนะนสาเพมืนึ่อผลดบีของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้น

“มลิใชด่เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะเอาบด่วงคลว้องพวกทด่าน…” คสากรบีก บรว้อคอส มบีความหมายวด่าบด่วง และอด่านตรงตมัว
วด่า “โยนบด่วงคลว้องพวกทด่าน” คสา ๆ นบีตั้ปรากฏแคด่ตรงนบีตั้ทบีนึ่เดบียวในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ของเรา มมันบด่งบอกถนงบด่วง
เพมืนึ่อจมับสมัตวร์ตมัวหนนนึ่ง โดยพรากเสรบีภาพไปจากมมัน คมือเสรบีภาพทบีนึ่มมันมบีตมัตั้งแตด่เกลิด

วมัตถรประสงคร์ของเปาโลกร็คมือ เพมืนึ่อเปป็นประโยชนร์แกด่พวกเขา ในการหนรนใจพวกเขาใหว้เปป็นโสดตด่อไป เขา
ไมด่ไดว้มบีเจตนาทบีนึ่จะเหนบีนึ่ยวรมัตั้งเสรบีภาพของพวกเขา ภาพเปรบียบนบีตั้กร็คมือ “ขว้าพเจว้าไมด่ประสงคร์ทบีนึ่จะยกขว้อกมังวลตด่าง ๆ
เพมืนึ่อทสาใหว้พวกทด่านกลมัวทบีนึ่จะขยมับตมัวเกรงวด่าพวกทด่านจะเขว้าในบด่วง” คสาอธลิบายกด่อนหนว้านมัตั้นกร็ถผกใจมากกวด่า

เปาโลไมด่ประสงคร์ทบีนึ่จะทสาใหว้เหลด่าผผว้อด่านของเขาอยผด่ในสภาวะทบีนึ่พวกเขาไมด่มบีเสรบีภาพ พวกเขามบีอลิสระทบีนึ่จะ



ทสาสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาชอบใจ ไมด่มบีพมันธะผผกพมันทางศบีลธรรมทบีนึ่พวกเขาตว้องเปป็นโสดตด่อไป ไมด่มบีความบรลิสรทธลิธิ์ทบีนึ่เหนมือกวด่า
ในการครองตมัวเปป็นโสด เขาแคด่กสาลมังกลด่าวสลินึ่งทบีนึ่ (ในวลิจารณญาณของเขา) เปป็นสลินึ่งทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรดสสาหรมับพวกเขาภายใตว้
สภาพการณร์แวดลว้อมเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีอยผด่

พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กสาลมังตรมัสผด่านอมัครทผตเปาโลวด่าผผว้รมับใชว้ไมด่มบีสลิทธลิธิ์บมังคมับผผว้ใดใหว้ดสาเนลินชบีวลิตแบบทบีนึ่ไมด่
เหมาะสมกมับเขาหรมือเธอ ผผว้รมับใชว้ไมด่มบีสลิทธลิธิ์บอกชายและหญลิงคผด่ใดวด่าพวกเขาควรแตด่งงานกมัน หรมือวด่าพวกเขาไมด่
ควรแตด่งงานกมัน เรากลด่าวเชด่นนบีตั้ไดว้เหมมือนกมับเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องอมืนึ่น ๆ ผผว้รมับใชว้ไมด่มบีสลิทธลิธิ์บอกหญลิงสาวคนใดวด่าเธอควร-
หรมือไมด่ควร-ไปทสางานมลิชชมันึ่นตด่างแดน องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าแหด่งชบีวลิตของเธอทรงเปป็นผผว้เดบียวทบีนึ่จะนสาเธอในงานรมับใชว้ 
หรมือในการแตด่งงาน ในกลิจการงาน ในสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับการสมัญจรบนโลกนบีตั้ของเรา

“...แตด่เพมืนึ่อสลินึ่งซนนึ่งเหมาะสม…” คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้คมือ ยผสเคด่โมน และมบีความหมายวด่า “สลินึ่งทบีนึ่สมควร” 
มมันบด่งบอกถนงสลินึ่งซนนึ่งสมควรกมับตสาแหนด่งและการทรงเรบียกอมันสผงนมัตั้นของผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว (ใน 1 โครลินธร์ 
12:24 คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ โดยเกบีนึ่ยวขว้องกมับสด่วนตด่าง ๆ ของรด่างกาย) เราไมด่ควรยอมใหว้สลินึ่งใดเขว้ามาในชบีวลิตของ
เราทบีนึ่จะขมัดขวางคสาพยานของเรา เทด่าทบีนึ่ทสาไดว้ เราควรประพฤตลิตมัวในลมักษณะทบีนึ่และดสาเนลินชบีวลิตในสภาพตด่าง ๆ ทบีนึ่
จะสด่งเสรลิมการทสาหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนแบบครลิสเตบียน ณ ระดมับทบีนึ่สผงทบีนึ่สรดของมมัน และนสาเราใหว้ทสาสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่จะ
ถวายเกบียรตลิองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรกเวลา

“...เพมืนึ่อใหว้พวกทด่านปรนนลิบมัตลิองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าโดยปราศจากสลินึ่งทบีนึ่ทสาใหว้ไขวว้เขว” ความหมายของคสา
กลด่าวนบีตั้กร็คมือวด่า ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไมด่ควรยอมใหว้สลินึ่งใดเขว้ามาในชบีวลิตของตนทบีนึ่จะดนงความสนใจ ความรมัก และการรมับ
ใชว้ของพวกเขาไปจากพระเยซผครลิสตร์เจว้า (คสากรบีก อะเพรลิสพาสโตส มบีความหมายวด่า “โดยปราศจากสลินึ่งทบีนึ่ทสาใหว้
ไขวว้เขว” และบด่งบอกถนง “การทรด่มเทตมัวเองใหว้บางสลินึ่งอยด่างขะมมักเขมว้น”) ในฝป่ายวลิญญาณ ดวงตาของเราจะตว้อง
จมับจว้องอยผด่ทบีนึ่พระเยซผอยผด่เสมอ ความคลิดของเราจะตว้องจดจด่ออยผด่ทบีนึ่พระองคร์ และทรกสลินึ่งทบีนึ่เราทสา เรากร็ตว้องทสามมัน
เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระองคร์

ขว้อ 36: “แตด่ถว้าชายคนใดคลิดวด่าตนประพฤตลิตด่อสาวพรหมจารบีของตนอยด่างไมด่เหมาะสม และถว้าหญลิงนมัตั้น
มบีอายรผด่านวมัยสาวของเธอแลว้ว และเหร็นวด่าจสาเปป็น จงใหว้เขาทสาสลินึ่งทบีนึ่ตนประสงคร์ เขาไมด่ไดว้ทสาผลิดสลินึ่งใด จงใหว้เขาทมัตั้ง
สองแตด่งงานกมันเถลิด”

เหร็นไดว้ชมัดวด่า กด่อนหนว้านมัตั้นมบีคนถามเปาโลเกบีนึ่ยวกมับหนว้าทบีนึ่ของบลิดาทบีนึ่มบีตด่อลผกสาวของตนในเรมืนึ่องของการ
แตด่งงาน ถว้าหญลิงสาวนมัตั้นมบีอายรถนงวมัยทบีนึ่จะแตด่งงานไดว้แลว้ว (“ถว้าหญลิงนมัตั้นมบีอายรผด่านวมัยสาวของเธอแลว้ว”) และยมังไมด่
แตด่งงาน พมันธะหนว้าทบีนึ่ของบลิดาทบีนึ่มบีตด่อเธอคมืออะไร? เขาควรยมืนกรานใหว้เธอหาและแตด่งงานกมับชายหนรด่มคนหนนนึ่งทบีนึ่
นด่านมับถมือไหม? เขาควรเมลินเฉยสถานการณร์ทมัตั้งหมดไหม? หรมือเขาควรพยายามกบีดกมันลผกสาวของตนไมด่ใหว้
แตด่งงาน?

ในเมมืองโครลินธร์ มบีอมันตรายรว้ายแรงสสาหรมับหญลิงสาวคนหนนนึ่งทบีนึ่มบีอายรถนงวมัยทบีนึ่จะแตด่งงานไดว้ “และเหร็นวด่า
จสาเปป็น”-ถว้าเธอปรารถนาทบีนึ่จะแตด่งงานและผผว้เปป็นพด่อปฏลิเสธทบีนึ่จะอนรญาตใหว้เธอแตด่งงาน เธอกร็อาจทสาใหว้บลิดาของ
เธอเสมืนึ่อมเสบียและทสาลายคสาพยานของเธอเองโดยการแตด่งงานกมับคนทบีนึ่ไมด่ใชด่ ในกรณบีนมัตั้น สลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงตมัตั้ง
พระทมัยไวว้ใหว้เปป็นสลินึ่งทบีนึ่สวยงามในทางศบีลธรรมกร็จะกลายเปป็นสลินึ่งทบีนึ่นด่าเกลบียดในทางศบีลธรรมและนสามาซนนึ่งเรมืนึ่องฉาว



โฉด่ในครลิสตจมักรและในชรมชนไดว้
“...จงใหว้เขา (ผผว้เปป็นพด่อ) ทสาสลินึ่งทบีนึ่ตนประสงคร์…” นบีนึ่แคด่หมายความวด่าบลิดาทบีนึ่ดสาเนลินตามทางพระเจว้าควร

ปฏลิบมัตลิใหว้สอดคลว้องกมับความเชมืนึ่อมมันึ่นตด่าง ๆ แหด่งหมัวใจของเขาเอง นมักอรรถาธลิบายพระคมัมภบีรร์บางทด่านไดว้เสนอ
แนะวด่านบีนึ่หมายถนงการหมมัตั้นหมายฝป่ายวลิญญาณอยด่างหนนนึ่งระหวด่างคนทบีนึ่ยมังไมด่ไดว้แตด่งงานกมัน แตด่คสาสอนเชด่นนมัตั้นไมด่ใชด่
ความจรลิงและตว้องถผกปฏลิเสธเสบีย

ขว้อ 37: “แตด่อยด่างไรกร็ตาม ชายคนใดทบีนึ่ตมัตั้งใจแนด่วแนด่ และเหร็นวด่าไมด่มบีความจสาเปป็น แตด่มบีอสานาจเหนมือ
ความประสงคร์ของตนเอง และตมัตั้งใจดมังนมัตั้นวด่าเขาจะใหว้หญลิงนมัตั้นเปป็นพรหมจารบีตด่อไป เขากร็กระทสาดบีแลว้ว”

ในทบีนึ่นบีตั้เราไดว้นสาเสนอกรณบีหนนนึ่งทบีนึ่ผผว้เปป็นพด่อเชมืนึ่อมมันึ่นในใจของตนวด่าเขากสาลมังทสาสลินึ่งทบีนึ่ถผกตว้องในการปฏลิเสธทบีนึ่
จะอนรญาตใหว้ลผกสาวของตนแตด่งงาน “...ไมด่มบีความจสาเปป็น” ชบีตั้ไปยมังการขาดซนนึ่งเหตรผลประการใดกร็ตามซนนึ่งจะ
ทสาใหว้เปป็นเรมืนึ่องไมด่เหมาะสมหรมือผลิดทบีนึ่เขาจะไมด่ใหว้ความยลินยอมของตนตด่อการแตด่งงานเชด่นนมัตั้น มบีหลายสภาพ
การณร์แวดลว้อมซนนึ่งอาจทสาใหว้เกลิดปฏลิเสธเชด่นนมัตั้นไดว้

“...แตด่มบีอสานาจเหนมือความประสงคร์ของตนเอง และตมัตั้งใจดมังนมัตั้นวด่าเขาจะใหว้หญลิงนมัตั้นเปป็นพรหมจารบีตด่อ
ไป…” นบีนึ่บอกเปป็นนมัยวด่าผผว้เปป็นพด่อมบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะปฏลิบมัตลิตามความเชมืนึ่อมมันึ่นและความประสงคร์แหด่งหมัวใจของเขาเอง-ไมด่
จสาเปป็นตว้องหมายความวด่าเขามบีการควบครมเหนมือความประสงคร์ของตมัวเอง แตด่วด่าไมด่มบีสลินึ่งใดมาแทรกแซงกมับการใชว้
สลิทธลิธิ์ของเขาในฐานะคนเปป็นพด่อ เหมมือนกมับในกรณบีทบีนึ่หากเขาเปป็นทาสคนหนนนึ่ง

สลินึ่งทบีนึ่เปป็นจรลิงวมันนบีตั้กร็ตรงขว้ามกมับในสมมัยของเปาโลอยด่างชมัดเจน ธรรมเนบียมตด่าง ๆ ในสมมัยนมัตั้นใหว้สลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะ
ใหว้ลผกสาวแตด่งงานอยผด่ภายใตว้อสานาจและการเหร็นชอบของผผว้เปป็นพด่อทมัตั้งหมด เขามบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะกลด่าววด่า “แตด่งไดว้” 
หรมือ “แตด่งไมด่ไดว้” เกบีนึ่ยวกมับการแตด่งงานของเธอ แตด่แมว้กระทมันึ่งวมันนบีตั้ พด่อทบีนึ่เชมืนึ่อแลว้วซนนึ่งใสด่ใจตด่อสวมัสดลิภาพของ
ลผกสาวของตน และปฏลิเสธทบีนึ่จะยอมใหว้มบีงานวลิวาหร์ซนนึ่งเขารผว้วด่าจะไมด่ถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าหรมือไมด่กด่อใหว้เกลิดความ
สรขและสวมัสดลิภาพของลผกสาวของตน “เขากร็กระทสาดบีแลว้ว” หากเขาแสดงจรดยมืนชมัดเจนและใชว้สลิทธลิอสานาจของ
ตน

ขว้อ 38: “ดมังนมัตั้นผผว้ใดทบีนึ่มอบหญลิงนมัตั้นไวว้ในการแตด่งงานกร็ทสาดบีอยผด่ แตด่ผผว้ทบีนึ่ไมด่มอบหญลิงนมัตั้นไวว้ในการแตด่งงานกร็
ทสาดบีกวด่า”

พด่อทบีนึ่เตร็มใจมอบลผกสาวพรหมจารบีของตนในการแตด่งงานกมับชายทบีนึ่ใชด่ในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า “กร็ทสาดบีอยผด่” 
แตด่พด่อทบีนึ่ไมด่มอบลผกสาวของตนในการสมรส “กร็ทสาดบีกวด่า” พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไมด่ไดว้กสาลมังเปรบียบเทบียบความแตก
ตด่างระหวด่าง “ดบี” กมับ “ดบีกวด่า” ในเรมืนึ่องทบีนึ่เกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งทบีนึ่ถผกหรมือผลิดทางศบีลธรรม นบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับสลินึ่งทบีนึ่สมควร (หรมือ
เปป็นประโยชนร์แกด่ทรกฝป่ายทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้อง) โดยจสาใหว้ขนตั้นใจเสมอวด่าในทบีนึ่นบีตั้เรากสาลมังพผดถนงผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย ไมด่ใชด่คนบาป
ทมัตั้งหลาย

ถว้าเขารผว้วด่าชายคนทบีนึ่ลผกสาวของเขากสาลมังจะแตด่งงานดว้วยเปป็นคนบาป มมันกร็เปป็นหนว้าทบีนึ่ของคนเปป็นพด่อทบีนึ่จะ
ทสาทรกสลินึ่งในอสานาจของตน-ในทางทบีนึ่ถผกตว้องและในทมัศนคตลิแบบครลิสเตบียน-ทบีนึ่จะขมัดขวางการแตด่งงานนมัตั้น เปาโลชบีตั้
ใหว้เหร็นแลว้ววด่ามบีขว้อไดว้เปรบียบมหาศาลในการไมด่แตด่งงาน เทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับการรมับใชว้และหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนตด่อ
พระเจว้า และสลินึ่งเดบียวนมัตั้นทบีนึ่สสาคมัญทบีนึ่สรดในความคลิดของเขาคมือ “การทสาทรกสลินึ่งเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า” ถว้าคน



หนรด่มสาวสามารถแตด่งงานเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าไดว้ “เอเมน!” ถว้าพวกเขาไมด่สามารถแตด่งงานเพมืนึ่อถวาย
เกบียรตลิแดด่พระเจว้าไดว้ มมันกร็ดบีกวด่าเยอะทบีนึ่พวกเขาจะเปป็นโสดตด่อไป

ถว้าพด่อแมด่คนใดสามารถขมัดขวางการแตด่งงานทบีนึ่ไมด่ถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าเพราะสภาพการณร์แวดลว้อม
ตด่าง ๆ และทรกฝป่ายทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้อง พด่อแมด่คนนมัตั้นกร็กสาลมังทสางานรมับใชว้-แกด่ลผกสาวของตนและตด่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เรา
มบีความรมับผลิดชอบตด่อลผก ๆ ของเราและเราควรเปป็นหด่วงเปป็นใยอยด่างมากเกบีนึ่ยวกมับคนทบีนึ่พวกเขาแตด่งงานดว้วย

ขว้อ 39: “ภรรยากร็ถผกผผกมมัดโดยกฎหมายตราบใดทบีนึ่สามบีของนางยมังมบีชบีวลิตอยผด่ แตด่ถว้าสามบีของนางตายเสบีย
แลว้ว นางกร็มบีเสรบีภาพทบีนึ่จะแตด่งงานกมับชายใดกร็ไดว้ทบีนึ่นางประสงคร์ ในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเทด่านมัตั้น”

คสากลด่าวในทบีนึ่นบีตั้กร็ชมัดเจน: เปาโล หลมังจากกลด่าวถนงหมัวขว้อเกบีนึ่ยวกมับการยกหญลิงพรหมจารบีคนหนนนึ่งในการ
แตด่งงาน บมัดนบีตั้ใหว้คสาแนะนสาเพลินึ่มเตลิมเกบีนึ่ยวกมับการแตด่งงานใหมด่ของหญลิงมด่ายทมัตั้งหลาย หมัวขว้อนบีตั้ถผกเกรลินึ่นนสาไปแลว้วใน
ขว้อ 8 และ 34 และถผกพผดถนงเชด่นกมันในโรม 7:1-6 ซนนึ่งภาพประกอบนมัตั้นเกบีนึ่ยวขว้องกมับพระราชบมัญญมัตลิและพระครณ

ในขว้อพระคสาตอนนบีตั้ของเรา ภรรยาถผกผผกมมัดโดยกฎหมายตราบใดทบีนึ่สามบีของนางมบีชบีวลิตอยผด่ แตด่ถว้าสามบี
ของนางตาย นางกร็มบีเสรบีภาพทบีนึ่จะแตด่งงานกมับใครกร็ไดว้ทบีนึ่นางประสงคร์-แตด่ “ในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเทด่านมัตั้น!”

กรณบีตรงนบีตั้แตกตด่างจากกรณบีของหญลิงพรหมจารบีทมัตั้งหลาย เพราะวด่าหญลิงมด่ายนมัตั้นตว้องทสาการตมัดสลินใจนบีตั้
ในใจของนางเอง ถว้านางแตด่งงานเปป็นครมัตั้งทบีนึ่สอง มมันกร็ตว้องเปป็นในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และนางตว้องแสวงหานตั้สา
พระทมัยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในเรมืนึ่องนบีตั้

นบีนึ่ชบีตั้ใหว้เหร็นอยด่างเดด่นชมัดวด่าหญลิงมด่ายคนใดทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วจะตว้องไมด่แตด่งงานกมับคนไมด่เชมืนึ่อ เพราะวด่าการ
แตด่งงานเชด่นนมัตั้นไมด่อาจเปป็น “ในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” ไดว้ แตด่คสาเตมือนสตลิทบีนึ่ถผกใหว้ในทบีนึ่นบีตั้ไปไกลกวด่านมัตั้น มมันไมด่ไดว้
หมายความวด่าหญลิงมด่ายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วมบีอลิสระทบีนึ่จะแตด่งงานกมับใครกร็ไดว้ทบีนึ่นางเลมือกเพบียงเพราะวด่านางอยาก
แตด่งงาน ถนงแมว้วด่าชายคนนมัตั้นเปป็นผผว้เชมืนึ่อกร็ตาม ประการแรก นตั้สาพระทมัยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะตว้องถผกปฏลิบมัตลิใน
ชบีวลิตของนางหากนางหวมังวด่าจะไดว้รมับการอวยพรของพระองคร์ในการสมรสของนางและอนาคตของนาง ความรมับ
ผลิดชอบของหญลิงมด่ายนมัตั้นมบีตด่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า-ไมด่ใชด่ตด่อความปรารถนาตด่าง ๆ ของนางเองหรมือความประสงคร์
ทมัตั้งหลายของนางเอง ไมด่วด่านางจะรผว้สนกถนงความจสาเปป็นตว้องแตด่งงานใหมด่มากขนาดไหนกร็ตาม กด่อนอมืนึ่นนางตว้อง
แสวงหานตั้สาพระทมัยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า นางตว้องไมด่แตด่งงานเพบียงเพราะอยากมบีคผด่ครอง หรมือมบีสามบีสมักคนเพมืนึ่อ
ตอบสนองความตว้องการตด่าง ๆ ในชบีวลิตนบีตั้

ขว้อ 40: “แตด่นางจะเปป็นสรขกวด่าถว้านางอยผด่คนเดบียว ตามความเหร็นของขว้าพเจว้า และขว้าพเจว้าคลิดวด่า
ขว้าพเจว้ามบีพระวลิญญาณของพระเจว้าดว้วย”

พระคสาขว้อนบีตั้ตว้องการความเหร็นนว้อยมาก เปาโลไมด่ไดว้แตด่งงาน เขาไมด่รผว้จมักการมบีเพมืนึ่อนคผด่คลิดของคผด่ครองคน
หนนนึ่ง และเขากลด่าวไดว้วด่า “ขว้าพเจว้าถมือวด่าสลินึ่งสารพมัดเปป็นการสผญเสบียเพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้พระครลิสตร์ และในคสาตมัดสลิน
ของขว้าพเจว้า คนหนนนึ่งกร็มบีความสรขกวด่าถว้าเขาหรมือเธออยผด่ในสภาวะทบีนึ่เปป็นโสดตด่อไป”

“และขว้าพเจว้าคลิดวด่าขว้าพเจว้ามบีพระวลิญญาณของพระเจว้าดว้วย” เปาโลไมด่เคยพยายามทบีนึ่จะยมัดเยบียดความ
คลิดเหร็นของตนใหว้คนอมืนึ่น เขาเปป็นผผว้เลบีตั้ยงรองทบีนึ่ดบี เขาไมด่เคยพยายามทบีนึ่จะไลด่ตว้อนคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ภายใตว้การรมับใชว้
ของเขา แตด่เขาประกาศเสมอวด่าทมัศนะและความคลิดเหร็นตด่าง ๆ ของเขาเปป็นของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เขาไมด่ไดว้



กสาลมังใหว้คสาบมัญชาหนนนึ่งในทบีนึ่นบีตั้ เขาแคด่กสาลมังใหว้คสาแนะนสาในพระวลิญญาณ และพระคสาขว้อนบีตั้กร็ไดว้รมับการดลใจมากพอ
ๆ กมับพระคสาขว้ออมืนึ่นใดในพระคมัมภบีรร์ เขานสาเสนอขว้อสนมับสนรนและขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่ชมัดเจนวด่าคนทบีนึ่แตด่งงานแลว้วตว้อง
รมับผลิดชอบตด่อคผด่สมรสของตน พวกเขาตว้องใชว้เวลา ความหด่วงใย ความรมัก และพลมังงานไปกมับบว้านและครอบครมัว 
ขณะทบีนึ่คนทบีนึ่เปป็นโสดกร็สามารถใหว้เวลามากกวด่า ความรมักมากกวด่า และการรมับใชว้มากกวด่าแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

เปาโลเปป็นผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงคนหนนนึ่งของพระเจว้า เปป็นศลิษยาภลิบาลทบีนึ่แทว้จรลิง และเขารมักลผก ๆ ของเขาใน
ความเชมืนึ่อนมัตั้น-คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้กลายเปป็นผผว้เชมืนึ่อเพราะงานรมับใชว้ของเขา เขาอยากใหว้คนเหลด่านมัตั้นมอบถวายสลินึ่งทบีนึ่ดบี
ทบีนึ่สรดของพวกเขาแดด่พระเยซผและมบีความสรขกมับสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณอมันเตร็มเปปีปั่ยมของพวกเขา ดมังนมัตั้น-ถนง
แมว้วด่ามมันอาจทสาใหว้เขารผว้สนกเจร็บในเนมืตั้อหนมัง เขากร็พผดถว้อยคสาแหด่งความมบีสตลิและความจรลิง เขาสสารวจทรกแงด่มรม 
เทศนาทรกเรมืนึ่องทบีนึ่จะทสาใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์เขว้มแขร็งขนตั้นในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและชด่วยพวกเขาเอาชนะ
อรปสรรคมากมายเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีอยผด่ทบีนึ่นมันึ่น

บทททที่ 8
8:1 บมัดนบีตั้ เกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่บผชาแกด่บรรดารผปเคารพนมัตั้น พวกเราทราบแลว้ววด่าพวกเราทรกคนกร็มบีความรผว้ ความรผว้
ทสาใหว้ผยองขนตั้น แตด่ความรมักเสรลิมสรว้างขนตั้น



8:2 และถว้าผผว้ใดคลิดวด่าเขาทราบสลินึ่งใด ๆ แลว้ว ผผว้นมัตั้นกร็ไมด่ทราบสลินึ่งใดเลยตามทบีนึ่เขาควรจะทราบ
8:3 แตด่ถว้าผผว้ใดรมักพระเจว้า พระองคร์ผผว้เดบียวกมันนมัตั้นกร็ทรงรผว้จมักผผว้นมัตั้น
8:4 เหตรฉะนมัตั้นเกบีนึ่ยวกมับการกลินสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่บผชาแกด่บรรดารผปเคารพนมัตั้น พวกเราทราบอยผด่แลว้ววด่ารผปเคารพนมัตั้น
ไมด่มบีตมัวมบีตนเลยในโลก และทราบวด่าไมด่มบีพระเจว้าองคร์อมืนึ่น มบีแตด่พระเจว้าองคร์เดบียว
8:5 ดว้วยวด่าถนงแมว้วด่าจะมบีสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่ถผกเรบียกวด่า “พระ” ไมด่วด่าในสวรรคร์หรมือในแผด่นดลินโลก (กร็เปป็นเหมมือนมบีพระ
มากและเจว้านายมาก)
8:6 แตด่สสาหรมับพวกเรานมัตั้นมบีแตด่พระเจว้าองคร์เดบียว คมือพระบลิดา ซนนึ่งสลินึ่งทมัตั้งปวงเปป็นของพระองคร์ และพวกเราอยผด่ใน
พระองคร์ และมบีพระเยซผครลิสตร์เจว้าองคร์เดบียว ซนนึ่งสลินึ่งทมัตั้งปวงเปป็นมาโดยพระองคร์ และพวกเรากร็เปป็นมาโดยพระองคร์
8:7 อยด่างไรกร็ดบี ความรผว้นมัตั้นไมด่ไดว้มบีอยผด่ในมนรษยร์ทรกคน เพราะวด่าบางคนทบีนึ่มบีใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบเรมืนึ่องรผปเคารพ
จนถนงเวลานบีตั้กร็รมับประทานอาหารนมัตั้นราวกมับเปป็นสลินึ่งทบีนึ่บผชาแกด่รผปเคารพแลว้ว และใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของพวก
เขาทบีนึ่อด่อนแออยผด่จนงเปป็นมลทลิน
8:8 แตด่อาหารไมด่ทสาใหว้พวกเราเปป็นทบีนึ่ชอบตด่อพระเจว้า เพราะวด่าถว้าพวกเรากลิน พวกเรากร็ไมด่ไดว้ดบีขนตั้น และถว้าพวก
เราไมด่กลิน พวกเรากร็ไมด่ไดว้แยด่ลง
8:9 แตด่จงระวมังใหว้ดบี เกรงวด่าโดยวลิธบีหนนนึ่งวลิธบีใด เสรบีภาพนบีตั้ของพวกทด่านจะกลายเปป็นหลินสะดรดแกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่
อด่อนแอ
8:10 เพราะวด่าถว้าผผว้ใดเหร็นทด่านซนนึ่งมบีความรผว้เอนกายลงรมับประทานอาหารในวลิหารของรผปเคารพ ใจวลินลิจฉมัยผลิด
และชอบของผผว้นมัตั้นทบีนึ่อด่อนแอจะไมด่เหลิมเกรลิมทบีนึ่จะกลินสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งถผกบผชาแกด่บรรดารผปเคารพหรมือ
8:11 และโดยความรผว้ของทด่าน พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอของทด่านจะพลินาศไป ซนนึ่งพระครลิสตร์ไดว้ทรงยอมวายพระชนมร์เพมืนึ่อ
เขาแลว้ว
8:12 แตด่เมมืนึ่อพวกทด่านทสาผลิดเชด่นนมัตั้นตด่อพวกพบีนึ่นว้อง และทสาใหว้ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบทบีนึ่อด่อนแอของพวกเขาไดว้รมับ
บาดแผล พวกทด่านกร็ทสาบาปตด่อพระครลิสตร์
8:13 เหตรฉะนมัตั้น ถว้าอาหารทสาใหว้พบีนึ่นว้องของขว้าพเจว้าหลงผลิดไป ขว้าพเจว้าจะไมด่กลินเนมืตั้อสมัตวร์ในขณะทบีนึ่โลกยมังคงอยผด่ 
เกรงวด่าขว้าพเจว้าจะทสาใหว้พบีนึ่นว้องของขว้าพเจว้าหลงผลิดไป

เนมืนั้อสบัตวธตน่าง ๆ และเสรทภาพแบบครริสเตทยน
คราวนบีตั้เปาโลหมันไปอภลิปรายเกบีนึ่ยวกมับรผปเคารพตด่าง ๆ และของบผชาแกด่รผปเคารพ (เนมืตั้อสมัตวร์ตด่าง ๆ ทบีนึ่

ถวายแกด่เหลด่ารผปเคารพ) และนบีนึ่กร็มบีตด่อไปจนถนงขว้อ 1 ของบททบีนึ่ 11 ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่านบีนึ่เปป็นคสาถามถมัดไปใน
จดหมายของเปาโลทบีนึ่มาจากครลิสตจมักรนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ มบีหลายสลินึ่งทบีนึ่เหมมือนกมันระหวด่างหมัวขว้อนบีตั้กมับหมัวขว้อในบททบีนึ่
7 - นมันึ่นคมือ การผลิดศบีลธรรมทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับการนมับถมือรผปเคารพ ทมัตั้งสองสลินึ่งเชมืนึ่อมโยงกมันอยด่างใกลว้ชลิด และการทสา
ผลิดศบีลธรรมกมับการนมับถมือรผปเคารพเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ปฏลิบมัตลิกมันแพรด่หลายในประชาชาตลิตด่าง ๆ ทบีนึ่นมับถมือพระหลายองคร์ 
โปรดศนกษาวลิวรณร์ 2:14-20

ความยรด่งยากเกบีนึ่ยวกมับรผปเคารพ และของบผชาทบีนึ่ถวายแกด่รผปเคารพ มบีอยผด่สองประการ: ประการแรก การ
มบีสด่วนรด่วมใด ๆ ในชบีวลิตทางสมังคมในเมมืองโครลินธร์จสาตว้องมบีการกลินอาหารในทบีนึ่สาธารณะ ในสลินึ่งทบีนึ่เรบียกกมันวด่า “มมืตั้อ



รด่วมกมัน” การกลินเลบีตั้ยงเหลด่านบีตั้ปกตลิแลว้วถผกจมัดในวลิหาร และบางคราวมบีการกลินเลบีตั้ยงใหญด่โตโดยมบีพลิธบีการมากขนตั้น ซนนึ่ง
เกบีนึ่ยวขว้องกมับการบผชาพระตด่างดว้าว

ประการทบีนึ่สอง เนมืตั้อสมัตวร์สด่วนใหญด่ทบีนึ่ถผกขายในตลาดไดว้ถผกถวายแกด่พวกรผปเคารพแลว้ว ดมังนมัตั้นความยรด่งยาก
สองประการจนงเกลิดขนตั้นสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย

เปป็นการถผกหรมือไมด่ทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วคนใดจะมบีสด่วนรด่วมในกลิจกรรมสมังสรรคร์เชด่นนมัตั้น? มมันถผกตว้อง
ไหมทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วคนใดจะกลินเนมืตั้อสมัตวร์ซนนึ่งไดว้ถผกถวายใหว้แกด่พวกรผปเคารพแลว้ว? มบีความเหร็นสอง
ประการในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นในเมมืองโครลินธร์:

บางคนรผว้สนกวด่ารผปเคารพเหลด่านมัตั้นไมด่มบีชบีวลิตและไรว้ความหมาย และพวกเขาจนงสอนวด่ามมันไมด่สด่งผลเสบีย
อะไรทบีนึ่จะเขว้าสด่วนในการกลินเลบีตั้ยงของวลิหารเหลด่านมัตั้นซนนึ่ง (ในความเหร็นของพวกเขา) เปป็นเพบียงงานเลบีตั้ยงสมังสรรคร์
เทด่านมัตั้น-หรมือ อยด่างทบีนึ่พวกเราจะเรบียกวมันนบีตั้วด่า “การปฟ้อนอาหารชรมชน” ผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่น ๆ รผว้สนกวด่ากลิจกรรมเหลด่านมัตั้น
ทมัตั้งหมดไมด่เขว้ากมันกมับการดสาเนลินชบีวลิตแบบครลิสเตบียนและกมับความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนทบีนึ่พวกเขาปฏลิบมัตลิ และพวก
เขาจนงเชมืนึ่อวด่าพวกเขาควรละเวว้นเสบียจากการมบีสด่วนรด่วมใด ๆ ในการกลินเลบีตั้ยงเหลด่านบีตั้

เปาโลเรบียกคนกลรด่มแรกวด่า “เขว้มแขร็ง” และคนกลรด่มหลมังวด่า “อด่อนแอ” ในบทนบีตั้และบทตด่อ ๆ ไปเขาใหว้
ขว้อปฏลิบมัตลิเกบีนึ่ยวกมับการกลินเลบีตั้ยงเชด่นนมัตั้น และผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายควรรผว้สนกอยด่างไรตด่อการกลินเลบีตั้ยงเหลด่านมัตั้น ประการแรก 
หลมักการแหด่งความรมักแบบครลิสเตบียนกร็คมือวด่า ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไมด่ควรมบีสด่วนหรมือเขว้ารด่วมในสลินึ่งใดทบีนึ่อาจทสาใหว้ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่
อด่อนแอตว้องสะดรด เราทมัตั้งหลายทบีนึ่ประกาศตมัววด่าเขว้มแขร็งในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าควรเหร็นแกด่ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบ
ของผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่อด่อนแอกวด่า และถนงแมว้วด่าโดยสด่วนตมัวแลว้วเราอาจไมด่เหร็นขว้อเสบียใด ๆ ในหลายสลินึ่ง แตด่เพมืนึ่อเหร็น
แกด่ผผว้อมืนึ่นเราจนงไมด่ควรเขว้ารด่วมในสลินึ่งเหลด่านมัตั้น

ผมไดว้กลด่าวไปกด่อนหนว้านบีตั้แลว้วในการศนกษาคว้นควว้านบีตั้วด่ามบีหลายสลินึ่งทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อสามารถทสาไดว้ซนนึ่ง (เทด่าทบีนึ่
เกบีนึ่ยวขว้องกมับแตด่ละคน) จะไมด่สด่งผลเสบียตด่อเขา แตด่อาจเปป็นชด่องทางทสาใหว้คนอมืนึ่นสะดรดไดว้ “เพราะวด่าไมด่มบีผผว้ใดใน
พวกเรามบีชบีวลิตอยผด่เพมืนึ่อตนเองฝป่ายเดบียว และไมด่มบีผผว้ใดตายเพมืนึ่อตนเองฝป่ายเดบียว” (รม. 14:7) ในความหมายนบีตั้ กลด่าว
ในแงด่ฝป่ายวลิญญาณ เราเปป็นผผว้ดผแลรมักษาพบีนึ่นว้องของเรา และถว้าการกลินเนมืตั้อทสาใหว้พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอกวด่าตว้องสะดรด เรา
กร็ไมด่ควรกลินเนมืตั้อ

เปาโลใชว้ตมัวเองเปป็นภาพประกอบ และชบีตั้ใหว้เหร็นถนงประสบการณร์ของตมัวเขาเองในเรมืนึ่องนบีตั้ (ดผ บททบีนึ่ 
9:1-23) จากนมัตั้นเขานสาเสนอขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าในชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อ ควรมบีการมบีวลินมัยในตนเองอยด่างสมนึ่สาเสมอ (บททบีนึ่
9:24 ถนง 10:13) เขาชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าผผว้เชมืนึ่อควรแสดงความซมืนึ่อสมัตยร์อยผด่เสมอตด่อคสาพยานแบบครลิสเตบียน-โดยเฉพาะ
อยด่างยลินึ่งถว้ามมันเชมืนึ่อมโยงกมับพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ผผว้เชมืนึ่อควรแสดงความซมืนึ่อสมัตยร์เชด่นกมันตด่อใจวลินลิจฉมัยผลิด
และชอบของอบีกคนหนนนึ่ง สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อคนใดเขว้ารด่วมควรถผกกระทสาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า-แตด่มมันควร
เปป็นประโยชนร์ เสรลิมกสาลมัง และเสรลิมสรว้างแกด่ผผว้เชมืนึ่อทรกคนเชด่นกมัน (บททบีนึ่ 10:14 จนถนง 11:1)

ขว้อ 1: “บมัดนบีตั้ เกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่บผชาแกด่บรรดารผปเคารพนมัตั้น พวกเราทราบแลว้ววด่าพวกเราทรกคนกร็มบี
ความรผว้ ความรผว้ทสาใหว้ผยองขนตั้น แตด่ความรมักเสรลิมสรว้างขนตั้น”

ผผว้เชมืนึ่อบางคนเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นไดว้ปป่าวประกาศสตลิปปัญญาของตน และเปาโลบอกเปป็นนมัยตรงนบีตั้วด่า



พวกเขาอว้างวด่าตมัวเองรผว้แจว้งกระจด่างแลว้วเกบีนึ่ยวกมับลมักษณะเฉพาะทบีนึ่แทว้จรลิงของการไหวว้รผปเคารพ เปาโลพผดถนงเรมืนึ่อง
ความรผว้นบีตั้บด่อย ๆ-ความรผว้แบบทบีนึ่ทสาใหว้ครลิสเตบียนชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นมบีแนวโนว้มทบีนึ่จะโอว้อวดและครยโมว้: “อยด่า
ใหว้ผผว้ใดหลอกลวงตมัวเอง ถว้าผผว้ใดในทด่ามกลางพวกทด่านถมือวด่าตมัวเปป็นคนมบีปปัญญาในโลกนบีตั้ จงใหว้ผผว้นมัตั้นกลายเปป็นคน
โงด่เขลา เพมืนึ่อผผว้นมัตั้นจะเปป็นคนมบีปปัญญาไดว้” (1 คร. 3:18)

บางคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นดผเหมมือนจะถมือวด่าความรผว้เปป็นจรดเดด่นทบีนึ่สสาคมัญทบีนึ่สรดของความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน 
แนด่นอนวด่าพวกเขารผว้วด่ารผปเคารพทบีนึ่ไมด่มบีชบีวลิตนมัตั้นเปป็นเพบียงหลินหรมือไมว้-เปาโลไมด่ปฏลิเสธขว้อเทร็จจรลิงนมัตั้น แตด่เขากร็ไป
ไกลกวด่านมัตั้นเพมืนึ่อแสดงใหว้ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่มบีปปัญญาเหลด่านบีตั้เหร็นวด่าความรผว้ไมด่ใชด่สลินึ่งหลมักในการดสาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียน แตด่วด่า
ความรมักตว้องเปป็นจรดศผนยร์กลางและหมัวใจแหด่งประสบการณร์ของเราในทรกสลินึ่งทบีนึ่เรากระทสา ไมด่วด่าเราทสาสลินึ่งใดกร็ตาม 
เราตว้องทสามมันเพราะวด่าเรารมักพระเจว้าและรมักพวกพบีนึ่นว้อง เราตว้องไมด่ทสาสลินึ่งใดทบีนึ่จะขมัดขวาง “คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่
ภายนอก” เพราะวด่าเรารมักพวกเขาและอยากใหว้พวกเขารมับความรอด ความรมัก-ไมด่ใชด่ความรผว้-ตว้องเปป็นตมัวตมัดสลิน
ในสลินึ่งทบีนึ่เรากระทสา

“ความรผว้ทสาใหว้ผยองขนตั้น แตด่ความรมักเสรลิมสรว้างขนตั้น” คสากรลิยากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้บด่งบอกถนง “เปป่าใหว้โตขนตั้น,
ทสาใหว้พองขนตั้น” และคสานามกรบีกนบีตั้บด่งบอกถนง “ทบีนึ่สผบลมอมันหนนนึ่ง” ตลอดทมันึ่วพมันธสมัญญาใหมด่คสา ๆ นบีตั้ถผกใชว้ในการ
เชมืนึ่อมโยงกมับความเยด่อหยลินึ่ง ความรผว้มบีแนวโนว้มทบีนึ่จะ “ทสาใหว้พองขนตั้น” แตด่ความรมัก “เตลิมใหว้เตร็ม”-นมันึ่นคมือ ความรมัก
เสรลิมสรว้างผผว้เชมืนึ่อในการดสาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณและอรปนลิสมัยและนสามาซนนึ่งการตมัตั้งมมันึ่นคงของการรวมเปป็นหนนนึ่งทบีนึ่แทว้
จรลิงในทด่ามกลางคนเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น พระเจว้าทรงตด่อสผว้คนทบีนึ่เยด่อหยลินึ่ง แตด่ประทานพระครณใหว้แกด่คนทบีนึ่ถด่อม
ใจ วลิธบีทบีนึ่จะกว้าวหนว้าในแผนงานของพระเจว้าคมือ การเปป็นคนถด่อมใจ ไมด่ใชด่ “พองตมัว”

ขว้อ 2: “และถว้าผผว้ใดคลิดวด่าเขาทราบสลินึ่งใด ๆ แลว้ว ผผว้นมัตั้นกร็ไมด่ทราบสลินึ่งใดเลยตามทบีนึ่เขาควรจะทราบ”
ความหมายในทบีนึ่นบีตั้จรลิง ๆ แลว้วคมือนบีนึ่: ถว้าผผว้ใดคลิดในใจของตนวด่าเขาไดว้รมับความรผว้ทบีนึ่แทว้จรลิงอยด่างเตร็มเปปีปั่ยม

แลว้ว คน ๆ นมัตั้นกร็ยมังไมด่เรลินึ่มตว้นทบีนึ่จะรผว้สลินึ่งใดเลย เขายมังไมด่ไดว้เรบียนรผว้ดว้วยซตั้สาวด่าความรผว้ควรถผกไดว้มาโดยวลิธบีใด!
ความรผว้ทบีนึ่แทว้จรลิงกร็ปลอดความเยด่อหยลินึ่ง ทมัศนคตลิทบีนึ่พอใจในตมัวเองของเหลด่าผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์ดผเหมมือน

จะทสาใหว้พวกเขาบางคนรผว้สนกวด่าตนไดว้บรรลรถนงความรผว้อมันสมบผรณร์แลว้ว พวกเขาทสาตมัวราวกมับวด่า “รผว้ทรกอยด่างแลว้ว” 
พวกเขากสาลมังพยายามสอนในเมมืนึ่อพวกเขาตว้องถผกสอน ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่ในกรณบีสด่วนใหญด่แลว้ว พรว้อมทบีนึ่จะสมันึ่งสอนผผว้อมืนึ่น กร็มบี
เพบียงความรผว้ทบีนึ่ผลิวเผลินเทด่านมัตั้น (โปรดสมังเกต 1 โครลินธร์ 3:18 อบีกครมัตั้ง) ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านบีตั้ในครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์
ตายไปหมดแลว้ว แตด่เรามบีผผว้คนชนลิดเดบียวกมันในครลิสตจมักรทมัตั้งหลายของเราวมันนบีตั้

ขว้อ 3: “แตด่ถว้าผผว้ใดรมักพระเจว้า พระองคร์ผผว้เดบียวกมันนมัตั้นกร็ทรงรผว้จมักผผว้นมัตั้น”
ความรมักของพระเจว้าในใจของคน ๆ หนนนึ่งไมด่เคยใหว้กสาเนลิดความเยด่อหยลินึ่งเรมืนึ่องความรผว้ ยลินึ่งเราถผกควบครม

โดยพระวลิญญาณของพระเจว้าและถผกซนมซาบโดยความรมักของพระเจว้าอยด่างสมบผรณร์มากเทด่าไร เรากร็ยลินึ่งถด่อมใจ
มากเทด่านมัตั้น ความรมักของพระเจว้าทบีนึ่อยผด่ภายในเราชด่วยใหว้เราสามารถเดลินอยด่างถด่อมใจตด่อพระพมักตรร์พระองคร์ 
ความรมักคมือแกด่นแทว้แหด่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน ความรผว้เปป็นเรมืนึ่องรอง คนทบีนึ่ถมือครองความรผว้ทบีนึ่แทว้จรลิงของพระเจว้า
และของพระวจนะของพระองคร์กร็รมักพระเจว้าและพระวจนะของพระองคร์มากยลินึ่งขนตั้น

ขว้อ 4: “เหตรฉะนมัตั้นเกบีนึ่ยวกมับการกลินสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่บผชาแกด่บรรดารผปเคารพนมัตั้น พวกเราทราบอยผด่แลว้ววด่ารผป



เคารพนมัตั้นไมด่มบีตมัวมบีตนเลยในโลก และทราบวด่าไมด่มบีพระเจว้าองคร์อมืนึ่น มบีแตด่พระเจว้าองคร์เดบียว”
ในงานเทศกาลและการบผชายมัญของพวกคนนมับถมือรผปเคารพ อาหารสด่วนหนนนึ่งถผกมอบใหว้แกด่นมักบวชผผว้

ทสาการบผชายมัญใหว้แกด่รผปเคารพนมัตั้น ๆ ผผว้เชมืนึ่อแทว้ทมัตั้งหลายตระหนมักถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าทมัตั้งหมดนบีตั้ไมด่มบีคด่าอะไรเลย แตด่
เปป็นความวด่างเปลด่าและความไรว้สาระ แตด่ถนงแมว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ทราบเรมืนึ่องนบีตั้ นมันึ่นกร็ไมด่ไดว้ยรตลิคสาถาม
เหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ในใจของพวกเขา-คสาถามตด่าง ๆ ซนนึ่งกด่อใหว้เกลิดความแตกแยกในทด่ามกลางผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้น มบีพระเจว้า
แตด่องคร์เดบียวเทด่านมัตั้น รผปเคารพจนงไมด่สามารถเปป็นรผปจสาลองของพระองคร์อมืนึ่นไดว้ เพราะวด่าเหตรผลกร็คมือ รผปจสาลองไมด่
สามารถถผกสรว้างขนตั้นเพมืนึ่อพระองคร์หนนนึ่งทบีนึ่ไมด่มบีอยผด่จรลิง! เนมืนึ่องจากมบีพระเจว้าแทว้จรลิงแตด่องคร์เดบียวเทด่านมัตั้น เครมืนึ่องบผชาทบีนึ่
ถวายใหว้แกด่รผปเคารพทมัตั้งหลายจนงเปป็นเพบียงสลินึ่งไรว้สาระและวด่างเปลด่า

ขว้อ 5 และ 6: “ดว้วยวด่าถนงแมว้วด่าจะมบีสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่ถผกเรบียกวด่า “พระ” ไมด่วด่าในสวรรคร์หรมือในแผด่นดลินโลก 
(กร็เปป็นเหมมือนมบีพระมากและเจว้านายมาก) แตด่สสาหรมับพวกเรานมัตั้นมบีแตด่พระเจว้าองคร์เดบียว คมือพระบลิดา ซนนึ่งสลินึ่งทมัตั้ง
ปวงเปป็นของพระองคร์ และพวกเราอยผด่ในพระองคร์ และมบีพระเยซผครลิสตร์เจว้าองคร์เดบียว ซนนึ่งสลินึ่งทมัตั้งปวงเปป็นมาโดย
พระองคร์ และพวกเรากร็เปป็นมาโดยพระองคร์”

เปาโลสอนอยด่างชมัดเจนวด่ามบีอสานาจเหนมือธรรมชาตลิตด่าง ๆ อยผด่เบมืตั้องหลมังรผปเคารพเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กสาลมังถผก
กราบไหวว้บผชาในเมมืองโครลินธร์: “แตด่ขว้าพเจว้ากลด่าววด่า สลินึ่งเหลด่านมัตั้น ซนนึ่งพวกคนตด่างชาตลิถวายบผชา พวกเขากร็ถวาย
บผชาแกด่พวกผบีปปีศาจ และไมด่ไดว้ถวายแดด่พระเจว้า และขว้าพเจว้าไมด่ปรารถนาใหว้พวกทด่านมบีสด่วนรด่วมกมับพวกผบีปปีศาจ”
(1 คร. 10:20) เทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับรผปเคารพ มมันเปป็นสลินึ่งไรว้คด่า แตด่การกราบไหวว้ทบีนึ่ถผกกระทสาตด่อรผปเคารพจรลิง ๆ 
แลว้วเปป็นการกราบไหวว้ปปีศาจ (หรมือพวกผบี)

“แตด่สสาหรมับพวกเรานมัตั้นมบีแตด่พระเจว้าองคร์เดบียว คมือพระบลิดา ซนนึ่งสลินึ่งทมัตั้งปวงเปป็นของพระองคร์…”
“ในเรลินึ่มแรกนมัตั้นพระเจว้า…” (ปฐก. 1:1)
“จงฟปังเถลิด โอ คนอลิสราเอล พระเยโฮวาหร์พระเจว้าของเราทมัตั้งหลายเปป็นพระเยโฮวาหร์องคร์เดบียว” (พบญ.

6:4)
“เพราะวด่าพระเยโฮวาหร์พระเจว้าของทด่านทมัตั้งหลายเปป็นพระเจว้าเหนมือพระทมัตั้งหลาย และเปป็นจอมของเจว้า

ทมัตั้งปวง เปป็นพระเจว้าทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ ทรงฤทธลิธิ์และนด่ากลมัว ซนนึ่งไมด่เหร็นแกด่ผผว้ใด ทมัตั้งไมด่ยอมรมับสลินบน” (พบญ. 10:17)
“โอ จงถวายคสาขอบพระครณแดด่พระเจว้าแหด่งพระทมัตั้งหลาย เพราะความเมตตาของพระองคร์ดสารงอยผด่เปป็น

นลิตยร์ โอ จงถวายคสาขอบพระครณแดด่เจว้านายแหด่งเจว้านายทมัตั้งปวง เพราะความเมตตาของพระองคร์ดสารงอยผด่เปป็น
นลิตยร์” (สดด. 136:2,3)

เปาโลธสารงไวว้ซนนึ่งความจรลิงนลิรมันดรร์ทบีนึ่วด่าพระเจว้าทรงเปป็นพระเจว้าองคร์เดบียว เราเชมืนึ่อในตรบีเอกานรภาพ และ
ในพระคสาขว้อนบีตั้เราเหร็นตรบีเอกานรภาพถผกนสาเสนอ แตด่เปาโลกสาลมังเตมือนความจสาชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นวด่าทมัตั้ง ๆ 
ทบีนึ่มนรษยร์อาจสรว้าง จมัดตมัตั้ง และกราบไหวว้พระมากมาย แตด่มบีพระเจว้าแทว้จรลิงอยผด่องคร์เดบียวเหมมือนเดลิม และพระองคร์
ทรงเปป็นพระบลิดาของสลินึ่งสารพมัด ความเปป็นบลิดาของพระองคร์เปป็นเรมืนึ่องของการเปปิดเผย (มธ. 11:27; ยอหร์น 
17:25) แตด่ความสมัมพมันธร์นมัตั้นไมด่ใชด่สากล (มธ. 13:38; ยอหร์น 8:23,41,44) มมันมบีอยผด่จรลิงเฉพาะสสาหรมับคนเหลด่านมัตั้น
ทบีนึ่ถผกใหว้บมังเกลิดใหมด่แลว้วเทด่านมัตั้น (ยอหร์น 1:12,13) กด่อนสลินึ่งใดไดว้ถผกเนรมลิตสรว้างขนตั้น “ในเรลินึ่มแรกนมัตั้น-พระเจว้า!” 



พระเจว้าทรงเปป็นพระวลิญญาณนลิรมันดรร์องคร์หนนนึ่ง ไมด่เคยมบีเวลาใดเลยทบีนึ่พระเจว้าไมด่ไดว้ทรงเปป็นอยผด่ พระองคร์ไมด่ทรงมบี
การเรลินึ่มตว้น พระองคร์ไมด่ทรงมบีการสลิตั้นสรด “ขว้าแตด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พระองคร์ทรงเปป็นทบีนึ่อยผด่อาศมัยของขว้าพระองคร์
ทมัตั้งหลายตลอดทรกชมันึ่วอายร กด่อนทบีนึ่ภผเขาทมัตั้งหลายไดว้ถผกนสาออกมา หรมือกด่อนทบีนึ่พระองคร์ทรงสรว้างแผด่นดลินโลกและ
พลิภพ ตมัตั้งแตด่นลิรมันดรร์กาลถนงนลิรมันดรร์กาล พระองคร์ทรงเปป็นพระเจว้า” (สดด. 90:1,2)

ในเรลินึ่มแรกนมัตั้น พระเจว้าไดว้ทรงเนรมลิตสรว้างฟฟ้าและแผด่นดลินโลก และในกระบวนการเนรมลิตสรว้างนมัตั้น สลินึ่ง
สารพมัดไดว้ถผกสรว้างขนตั้นโดยพระองคร์-ผด่านทางพระเยซผครลิสตร์เจว้า และเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าและพระครลิสตร์: 
“สลินึ่งสารพมัดไดว้ถผกสรว้างขนตั้นมาโดยพระองคร์ และโดยปราศจากพระองคร์ไมด่มบีสลินึ่งใดเลยไดว้ถผกสรว้างขนตั้นมาในสลินึ่งทบีนึ่ไดว้ถผก
สรว้างขนตั้นมานมัตั้น” (ยอหร์น 1:3) “และเหมมือนอยด่างเสมืตั้อคลรมพระองคร์จะทรงพมับสลินึ่งเหลด่านบีตั้ไวว้ และสลินึ่งเหลด่านมัตั้นกร็จะ
ถผกเปลบีนึ่ยนแปลงไป แตด่พระองคร์ยมังทรงเปป็นเหมมือนเดลิม และปปีเดมือนทมัตั้งหลายของพระองคร์จะไมด่สลิตั้นสรด’” (ฮบ. 
1:12)  “เพราะวด่าโดยพระองคร์สรรพสลินึ่งไดว้ถผกสรว้างขนตั้น ทมัตั้งทบีนึ่อยผด่ในทว้องฟฟ้าและทบีนึ่อยผด่ในแผด่นดลินโลก สลินึ่งซนนึ่งประจมักษร์
แกด่ตาและสลินึ่งซนนึ่งไมด่ประจมักษร์แกด่ตา ไมด่วด่าพวกเขาจะเปป็นผผว้ครองบมัลลมังกร์ หรมือเปป็นผผว้ครองอาณาจมักร หรมือเปป็น
บรรดาเทพผผว้ครอบครองอาณาจมักร หรมือเปป็นบรรดาเทพผผว้มบีอสานาจ สรรพสลินึ่งทมัตั้งสลิตั้นไดว้ถผกสรว้างขนตั้นโดยพระองคร์
และเพมืนึ่อพระองคร์” (คส. 1:16)

แผด่นดลินโลกเปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และสลินึ่งสารพมัดทบีนึ่มบีอยผด่ในนมัตั้น จมักรวาล (ซนนึ่งรวมถนงเนมืตั้อสมัตวร์ตด่าง ๆ 
ทบีนึ่อยผด่อภลิปรายในทบีนึ่นบีตั้) เปป็นของพระเจว้า และบรรดาผผว้ทบีนึ่ถผกไถด่แลว้วกร็สสาหรมับพระเจว้า ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเปป็นลผก ๆ ของ
พระเจว้าโดยทางความเชมืนึ่อในพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกและพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผครลิสตร์ เราถผกแยก
ตมัตั้งไวว้โดยฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่ชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์ของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์-พระภาคทบีนึ่สามของตรบีเอกานรภาพ และจรดประสงคร์
ของการทบีนึ่เราถผกแยกตมัตั้งไวว้กร็คมือ เพมืนึ่อใหว้พระเจว้าทรงใชว้งานและถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า เราเปป็นคนงานดว้วยกมันกมับ
พระเจว้า และทรกสลินึ่งทบีนึ่เราทสากร็ตว้องถผกกระทสาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระองคร์ “ถวายแดด่พระองคร์” ควรเปป็นถว้อยคสาทบีนึ่
ถผกเขบียนไวว้บนหมัวใจของผผว้เชมืนึ่อทรกคน และถว้อยคสาเหลด่านบีตั้ควรเปป็นแรงจผงใจทบีนึ่ควบครมทรกกลิจกรรมของเรา-ไมด่วด่าเลร็ก
หรมือใหญด่ 

“...และมบีพระเยซผครลิสตร์เจว้าองคร์เดบียว…” คสากรบีก คผด่รบีออส  ซนนึ่งในทบีนึ่นบีตั้แปลเปป็น “เจว้า” กร็แปลเปป็น “เจว้า
นาย หรมือเจว้าของ” เชด่นกมัน และปรากฏในหนมังสมือทรกเลด่มของภาคพมันธสมัญญาใหมด่ยกเวว้นจดหมายฝากถนงทลิตมัส
และจดหมายฝากเหลด่านมัตั้นของยอหร์น พระเยซผเจว้าทรงใชว้คสาเดบียวกมันนบีตั้ในการกลด่าวถนงตมัวพระองคร์เองในคสาเตมือน
อมันจรลิงจมังนมัตั้นทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้ในมมัทธลิว 7:21,22 พระองคร์ทรงใชว้คสานบีตั้เชด่นกมันในมมัทธลิว 9:38 และมมัทธลิว 22:41-45 มมัน
ถผกใชว้ในมาระโก 5:19, ลผกา 19:31 และยอหร์น 13:13 ความหมายของคสา ๆ นบีตั้ทบีนึ่พระเยซผทรงใชว้ไมด่ไดว้ถผกเขว้าใจ
อยด่างถด่องแทว้โดยเหลด่าสาวกของพระองคร์จนกระทมันึ่งหลมังการถผกตรนงกางเขนและการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของ
พระองคร์-ขว้อพลิสผจนร์สรดยอดแหด่งความเปป็นพระเจว้าของพระองคร์

มบีหลายครมัตั้งทบีนึ่พระองคร์ทรงบอกพวกเขาแลว้ววด่าพระองคร์จะทรงเปป็นขนตั้นจากพวกคนตายในวมันทบีนึ่สาม-แตด่
พวกเขากร็ไมด่ไดว้เขว้าใจความหมายของถว้อยคสาของพระองคร์ หลมังจากการตรนงกางเขนนมัตั้น เปโตรไปจมับปลา และ
สาวกคนอมืนึ่น ๆ กร็ตามเขาไปดว้วย โธมมัสสงสมัยจนถนงขนาดทบีนึ่เขาประกาศวด่า “ยกเวว้นขว้าจะเหร็นรอยตะปผทบีนึ่พระหมัตถร์
ของพระองคร์ และเอานลิตั้วของขว้าแยงเขว้าไปทบีนึ่รอยตะปผนมัตั้น และเอามมือของขว้าแยงเขว้าไปทบีนึ่สบีขว้างของพระองคร์แลว้ว 



ขว้าจะไมด่เชมืนึ่อเลย”...แลว้ว(พระเยซผ)ตรมัสกมับโธมมัสวด่า “จงยมืนึ่นนลิตั้วของทด่านมาทบีนึ่นบีนึ่ และดผมมือของเรา และจงยมืนึ่นมมือของ
ทด่านมาทบีนึ่นบีนึ่และแยงเขว้ามาในสบีขว้างของเรา และอยด่าขาดความเชมืนึ่อเลย แตด่จงเชมืนึ่อเถลิด” และโธมมัสตอบและทผล
พระองคร์วด่า “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของขว้าพระองคร์ และพระเจว้าของขว้าพระองคร์!”” (ยอหร์น 20:25,27,28)

พระเยซผทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของครลิสเตบียนทรกคน แตด่พระองคร์ไมด่ทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของ
ครลิสเตบียนทรกคน คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีพระองคร์เปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของตนกร็เปป็นเหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อของพระองคร์:
“เพราะผผว้ใดทบีนึ่ไดว้รมับการทรงเรบียกในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเมมืนึ่อยมังเปป็นทาสอยผด่ กร็เปป็นเสรบีชนขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เชด่น
เดบียวกมันคนทบีนึ่ไดว้รมับการทรงเรบียกเมมืนึ่อเปป็นเสรบีชน คนนมัตั้นกร็เปป็นผผว้รมับใชว้ของพระครลิสตร์” (1 คร. 7:22) “ไมด่ใชด่ดว้วย
การทสาแตด่ตด่อหนว้า เหมมือนอยด่างคนทบีนึ่ทสาใหว้ชอบใจคน แตด่เหมมือนอยด่างบรรดาผผว้รมับใชว้ของพระครลิสตร์ โดยการกระ
ทสาพระประสงคร์ของพระเจว้าจากหมัวใจ” (อฟ. 6:6)

ในฐานะเปป็นเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระองคร์ เราตว้องมบีความเชมืนึ่อฟปังในสลินึ่งสารพมัด: “และทสาไมทด่านทมัตั้งหลาย
เรบียกเราวด่า ‘พระองคร์เจว้าขว้า พระองคร์เจว้าขว้า’ และไมด่กระทสาตามสลินึ่งทมัตั้งหลายซนนึ่งเรากลด่าว” (ลผกา 6:46)  เมมืนึ่อผผว้
เชมืนึ่อคนใดยอมจสานนตด่อพระเยซผแบบไรว้เงมืนึ่อนไขและอยด่างสลิตั้นสรดใจ โดยมองไปทบีนึ่พระองคร์ในฐานะองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าแหด่งชบีวลิต พระเยซผกร็ทรงรมับผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นเขว้าสผด่มลิตรภาพของพระองคร์: “ทด่านทมัตั้งหลายเปป็นมลิตรสหายของเรา ถว้า
ทด่านทมัตั้งหลายกระทสาสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เราสมันึ่งทด่านทมัตั้งหลาย ตด่อจากนบีตั้เราไมด่เรบียกทด่านทมัตั้งหลายวด่าพวกผผว้รมับใชว้อบีก เพราะ
ผผว้รมับใชว้ไมด่รผว้วด่านายของเขาทสาอะไร แตด่เราเรบียกทด่านทมัตั้งหลายแลว้ววด่ามลิตรสหาย เพราะวด่าสลินึ่งสารพมัดทบีนึ่เราไดว้ยลินจาก
พระบลิดาของเรา เราแจว้งแกด่ทด่านทมัตั้งหลายแลว้ว” (ยอหร์น 15:14,15)

“...ซนนึ่งสลินึ่งทมัตั้งปวงเปป็นมาโดยพระองคร์ และพวกเรากร็เปป็นมาโดยพระองคร์” สด่วนแรกของพระคสาขว้อนบีตั้ชบีตั้ไป
ยมังพระราชกลิจของพระครลิสตร์ในการเนรมลิตสรว้าง-ซนนึ่งรวมถนงเนมืตั้อสมัตวร์ตด่าง ๆ ดว้วย สด่วนหลมังของพระคสาขว้อนบีตั้ชบีตั้ไปยมัง
พระราชกลิจของพระองคร์ในการทรงสรว้างใหมด่ซนนึ่งโดยการนมัตั้นผผว้เชมืนึ่อกลายเปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่ในพระครลิสตร์ (2 คร. 
5:17)

พระครลิสตร์ทรงถผกนสาเสนอในทบีนึ่นบีตั้วด่าทรงเปป็นพระผผว้สรว้างของสลินึ่งทบีนึ่มบีในธรรมชาตลิและสลินึ่งทบีนึ่อยผด่ฝป่ายวลิญญาณ 
โดยทรงทสาใหว้สลินึ่งสารพมัดมบีตมัวตนขนตั้นมา: “พระองคร์ผผว้ทรงเปป็นพระฉายของพระเจว้า ผผว้ไมด่ทรงประจมักษร์แกด่ตา ทรง
เปป็นบรตรหมัวปปีเหนมือสลินึ่งทรงสรว้างทมัตั้งปวง เพราะวด่าโดยพระองคร์สรรพสลินึ่งไดว้ถผกสรว้างขนตั้น ทมัตั้งทบีนึ่อยผด่ในทว้องฟฟ้าและทบีนึ่อยผด่
ในแผด่นดลินโลก สลินึ่งซนนึ่งประจมักษร์แกด่ตาและสลินึ่งซนนึ่งไมด่ประจมักษร์แกด่ตา ไมด่วด่าพวกเขาจะเปป็นผผว้ครองบมัลลมังกร์ หรมือเปป็นผผว้
ครองอาณาจมักร หรมือเปป็นบรรดาเทพผผว้ครอบครองอาณาจมักร หรมือเปป็นบรรดาเทพผผว้มบีอสานาจ สรรพสลินึ่งทมัตั้งสลิตั้นไดว้
ถผกสรว้างขนตั้นโดยพระองคร์และเพมืนึ่อพระองคร์” (คส. 1:15,16) 

พระเยซผไมด่ทรงแคด่อยผด่ดว้วยตอนทบีนึ่เนรมลิตสรว้าง พระองคร์ไมด่ทรงเปป็นแคด่ผผว้ยมืนดผ พระองคร์ทรงเปป็นพระผผว้สรว้าง
นมัตั้น ทรกสลินึ่งไดว้ถผกสรว้างขนตั้นโดยพระองคร์: “และจงเขบียนถนงทผตสวรรคร์แหด่งครลิสตจมักรของชาวเลาดบีเซบียวด่า ‘พระองคร์
ผผว้ทรงเปป็นพระเอเมน ทรงเปป็นพยานทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อและสมัตยร์จรลิง ทรงเปป็นปฐมแหด่งการเนรมลิตสรว้างของพระเจว้า ตรมัส
สลินึ่งเหลด่านบีตั้วด่า” (วว. 3:14) 

พระครลิสตร์ทรงเปป็น “ปฐมแหด่งการเนรมลิตสรว้างของพระเจว้า” และดว้วยเหตรนบีตั้การทรงสรว้างจนงมบีตว้นกสาเนลิด
ของมมันมาจากพระองคร์ ไมว้ หลิน เงลิน ทองคสา หรมือสสารใดกร็ตามทบีนึ่รผปเคารพทมัตั้งหลายถผกสรว้างขนตั้นมา ไดว้ถผกสรว้าง



ขนตั้นในเรลินึ่มแรกนมัตั้นโดยพระเจว้าองคร์เดบียวนมัตั้น-พระบลิดา และพระบรตร และพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ พระหลินทบีนึ่ไมด่มบีชบีวลิต
เหลด่านมัตั้นเปป็นสลินึ่งไรว้คด่า และการกลินเนมืตั้อสมัตวร์ทบีนึ่ไดว้ถผกถวายใหว้แกด่พวกมมันกร็ไมด่ไดว้ทสารว้ายผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่เขว้มแขร็งในฝป่าย
วลิญญาณ แตด่เปาโลกลด่าวชมัดเจนวด่าในแงด่มรมฝป่ายวลิญญาณ เราเปป็นผผว้ดผแลรมักษาพบีนึ่นว้องของเราและตว้องไมด่ทสาสลินึ่งใดทบีนึ่
เปป็นเหตรใหว้พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอกวด่าของเราคนใดตว้องสะดรด

ขว้อ 7: “อยด่างไรกร็ดบี ความรผว้นมัตั้นไมด่ไดว้มบีอยผด่ในมนรษยร์ทรกคน เพราะวด่าบางคนทบีนึ่มบีใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบ
เรมืนึ่องรผปเคารพจนถนงเวลานบีตั้กร็รมับประทานอาหารนมัตั้นราวกมับเปป็นสลินึ่งทบีนึ่บผชาแกด่รผปเคารพแลว้ว และใจวลินลิจฉมัยผลิดและ
ชอบของพวกเขาทบีนึ่อด่อนแออยผด่จนงเปป็นมลทลิน”

สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่า ไมด่ใชด่ผผว้เชมืนึ่อทรกคนถมือครองความรผว้นมัตั้นทบีนึ่จสาเปป็นทบีนึ่จะ
เขว้าใจวด่าผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งสามารถ (โดยไมด่ทสาอมันตรายตด่อใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของตน) กลินเนมืตั้อสมัตวร์ตด่าง ๆ ทบีนึ่ไดว้ถผก
ถวายใหว้แกด่พวกรผปเคารพแลว้วไดว้ ไมด่ใชด่ผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นทรกคนไดว้เตลิบโตจนถนงจรดนมัตั้นแลว้วของการอยผด่
ฝป่ายวลิญญาณ

“เพราะวด่าบางคนทบีนึ่มบีใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบเรมืนึ่องรผปเคารพจนถนงเวลานบีตั้กร็รมับประทานอาหารนมัตั้นราวกมับ
เปป็นสลินึ่งทบีนึ่บผชาแกด่รผปเคารพแลว้ว” คสากรบีกตรงนบีตั้สสาหรมับ “ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบ” มบีความหมายวด่า “ธรรมเนบียม
ปฏลิบมัตลิหรมือพลมังแหด่งนลิสมัย” ผผว้เชมืนึ่อบางคนเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ไมด่ไดว้ไปถนงจรดนมัตั้นแลว้วในการคลิดฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่
พวกเขาไมด่เชมืนึ่อมโยงเนมืตั้อสมัตวร์ทบีนึ่ถผกถวายแกด่พวกรผปเคารพแลว้วกมับการกราบไหวว้รผปเคารพ ดมังนมัตั้นสสาหรมับพวกเขา
การกลินเนมืตั้อนมัตั้นจนงถมือวด่าเปป็นการบผชารผปเคารพ พวกเขายมังไมด่ไดว้เตลิบโตในพระครณและการอยผด่ฝป่ายวลิญญาณจนถนง
จรดนมัตั้นทบีนึ่พวกเขาตระหนมักถนงเสรบีภาพนมัตั้นในความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน และเมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่อด่อนแอเหลด่านบีตั้กลินเนมืตั้อทบีนึ่ถผก
ถวายแกด่พวกรผปเคารพ ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของพวกเขาซนนึ่งอด่อนแอจนงถผกทสาใหว้เปป็นมลทลิน

อยด่างไรกร็ตาม การทสาใหว้เปป็นมลทลินนมัตั้นไมด่ไดว้มาโดยงทางเนมืตั้อสมัตวร์นมัตั้น เพราะการกลินอาหารทบีนึ่ถผกถวายใหว้
แกด่รผปเคารพไมด่สามารถทสาใหว้เปป็นมลทลินไดว้: “และ(พระเยซผ)ตรมัสกมับพวกเขาวด่า “ทด่านทมัตั้งหลายยมังปราศจาก
ความเขว้าใจดว้วยหรมือ พวกทด่านยมังไมด่รมับรผว้หรมือวด่า สลินึ่งใดกร็ตามจากภายนอกทบีนึ่เขว้าไปภายในมนรษยร์ สลินึ่งนมัตั้นไมด่สามารถ
กระทสาใหว้มนรษยร์เปป็นมลทลินไดว้ เพราะวด่าสลินึ่งนมัตั้นไมด่เขว้าไปในใจของเขา แตด่เขว้าไปในทว้อง และออกลงไปในสว้วม 
ทสาใหว้อาหารทรกอยด่างปราศจากมลทลิน” (มาระโก 7:18,19)

“และองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัสกมับเขาวด่า “บมัดนบีตั้ พวกเจว้า พวกฟารลิสบี ชสาระภายนอกของถว้วยและของชาม 
แตด่สด่วนภายในของพวกเจว้าเตร็มไปดว้วยการปลว้นสะดมและความชมันึ่ว พวกเจว้า พวกคนโฉดเขลา พระองคร์ผผว้ทบีนึ่ไดว้
สรว้างสลินึ่งซนนึ่งอยผด่ภายนอกกร็ไดว้สรว้างสลินึ่งซนนึ่งอยผด่ภายในดว้วยมลิใชด่หรมือ แตด่จงใหว้ทานทมัตั้งหลายจากบรรดาสลินึ่งซนนึ่งพวกเจว้ามบี
อยผด่แลว้วเถลิด และดผเถลิด สลินึ่งสารพมัดกร็สะอาดแกด่พวกเจว้า” (ลผกา 11:39-41)

มมันไมด่ใชด่การกลินเนมืตั้อนมัตั้นทบีนึ่ทสาใหว้ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่อด่อนแอกวด่าเหลด่านบีตั้เปป็นมลทลิน แตด่เปป็นการทสาสลินึ่งซนนึ่งใจวลินลิจฉมัยผลิด
และชอบถมือวด่าเปป็นสลินึ่งชมันึ่วรว้าย: “และผผว้ทบีนึ่ยมังสงสมัยอยผด่นมัตั้น กร็ถผกลงพระอาชญาถว้าเขากลิน เพราะวด่าเขามลิไดว้กลินโดย
ความเชมืนึ่อ ดว้วยวด่าสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ไมด่ไดว้เปป็นมาโดยความเชมืนึ่อกร็เปป็นบาป” (รม. 14:23)

เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อคนใดรผว้สนกในใจของตนวด่าเขากสาลมังทสาบางสลินึ่งทบีนึ่ผลิด การกระทสานมัตั้นเองของเขากร็เปป็นสลินึ่งทบีนึ่ผลิด
เพราะวด่าเขากสาลมังสรว้างบาดแผลใหว้แกด่ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของเขาทบีนึ่พระเจว้าประทานใหว้ กระนมัตั้นเมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อคน



เดบียวกมันนมัตั้นเตลิบโตในพระครณและการอยผด่ฝป่ายวลิญญาณ โดยรมับความสวด่างเพลินึ่มเตลิมโดยการศนกษาพระวจนะของ
พระเจว้า สลินึ่งนมัตั้นเองทบีนึ่เคยสรว้างบาดแผลใหว้แกด่ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของเขากร็อาจไมด่ทสาเชด่นนมัตั้นอบีกตด่อไปแลว้ว และ
ดว้วยเหตรนบีตั้สสาหรมับเขาสลินึ่งนมัตั้นกร็จะไมด่ผลิด ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบทบีนึ่ถผกทสาใหว้เปป็นมลทลิน (หรมือถผกทสารว้าย) กร็ทสาใหว้ความ
ชมืนึ่นชมยลินดบีฝป่ายวลิญญาณพลิการและขมัดขวางการรด่วมสนลิทอมันสมบผรณร์กมับพระเจว้า ผผว้เชมืนึ่อคนใดทบีนึ่มบีใจวลินลิจฉมัยผลิดและ
ชอบทบีนึ่ไดว้รมับบาดแผลกร็ไมด่สามารถมบีความชมืนึ่นชมยลินดบีอมันเตร็มเปปีปั่ยมไดว้ และเขาไมด่สามารถมบีความสรขกมับชบีวลิตอมัน
บรลิบผรณร์ไดว้ดว้วย

ขว้อ 8: “แตด่อาหารไมด่ทสาใหว้พวกเราเปป็นทบีนึ่ชอบตด่อพระเจว้า เพราะวด่าถว้าพวกเรากลิน พวกเรากร็ไมด่ไดว้ดบีขนตั้น 
และถว้าพวกเราไมด่กลิน พวกเรากร็ไมด่ไดว้แยด่ลง”

คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ทสาใหว้เปป็นทบีนึ่ชอบ” บด่งบอกถนง “การนสาเสนอเพมืนึ่อขอการอนรมมัตลิ” อาหารเองจะ
ไมด่มบีผลอมันใดตด่อความเหร็นหรมือการตมัดสลินของพระเจว้าเกบีนึ่ยวกมับผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย เพราะวด่าขณะทบีนึ่มนรษยร์มองทบีนึ่รผป
ลมักษณร์ภายนอก พระเจว้าทรงมองทบีนึ่หมัวใจ สลินึ่งทบีนึ่สสาคมัญคมือใจทบีนึ่บรลิสรทธลิธิ์ ไมด่ใชด่อาหารทบีนึ่ไมด่เปป็นมลทลิน พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอ
นมัตั้นกร็สมับสนสองสลินึ่งนบีตั้

มบีคนมากมายวมันนบีตั้ทบีนึ่ปฏลิเสธทบีนึ่จะกลินอาหารบางอยด่างเพราะพวกเขาเชมืนึ่อวด่าการกลินอาหารนมัตั้นเปป็นบาป คน
เหลด่านมัตั้นทบีนึ่เดลินตามศาสนาบางศาสนาจะไมด่กลินเนมืตั้อหมผ คนอมืนึ่น ๆ กร็จะกลินเนมืตั้อหมผทรกวมันในสมัปดาหร์ยกเวว้นวมันศรกรร์ 
สมาชลิกของบางลมัทธลิปฏลิเสธทบีนึ่จะดมืนึ่มนตั้สาอมัดลม แตด่เทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับการอยผด่ฝป่ายวลิญญาณ อาหารไมด่มบีสด่วน
เกบีนึ่ยวขว้องเลยกมับการทบีนึ่เราอยผด่ฝป่ายวลิญญาณ หรมืออยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง

แนด่นอนวด่าเราควรเวว้นเสบียจากอาหารใดกร็ตามทบีนึ่สด่งผลเสบียตด่อสรขภาพของเรา ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายไมด่ควร
กลินหรมือดมืนึ่มสลินึ่งใดทบีนึ่ทสาอมันตรายตด่อเรา ทสาใหว้รด่างกายของเราเสมืนึ่อมลง หรมือทสาลายสรขภาพของเรา คนจสานวนมาก
กลินเนมืตั้อหมผไมด่ไดว้เพราะความดมันโลหลิตสผง โรคกระเพาะ หรมือปปัญหาสรขภาพอมืนึ่น ๆ ขณะทบีนึ่คนอมืนึ่น ๆ กลินเนมืตั้อหมผและ
ไมด่ไดว้แยด่ลงเพราะมมันเลย เนมืตั้อสมัตวร์ทมัตั้งหลายไมด่มบีสด่วนเกบีนึ่ยวขว้องเลยกมับการอยผด่ฝป่ายวลิญญาณ แตด่พวกมมันอาจมบีสด่วน
เกบีนึ่ยวขว้องอยด่างมากกมับสรขภาพฝป่ายรด่างกาย และมมันเปป็นบาปทบีนึ่จะทสาลายรด่างกายซนนึ่งเปป็นวลิหารของพระเจว้า

“เพราะวด่าถว้าพวกเรากลิน พวกเรากร็ไมด่ไดว้ดบีขนตั้น และถว้าพวกเราไมด่กลิน พวกเรากร็ไมด่ไดว้แยด่ลง” ภาษากรบีก
อด่านวด่า “ถว้าพวกเราไมด่กลิน พวกเราขาดหรมือ? หรมือถว้าพวกเรากลิน พวกเรามบีบรลิบผรณร์หรมือ?” การปฏลิเสธทบีนึ่จะกลิน
ของเราไมด่ทสาใหว้พระเจว้าคลิดถนงเรามากขนตั้นหรมือนว้อยลงแตด่อยด่างใด และในทสานองเดบียวกมัน ถว้าเรากลิน เรากร็ไมด่ไดว้ขว้อ
ไดว้เปรบียบใด ๆ กมับพระเจว้า และเราไมด่กด่อใหว้เกลิดขว้อเสบียเปรบียบอมันใดกมับพระองคร์เชด่นกมัน การกลินเนมืตั้อตด่าง ๆ หรมือ
การไมด่กลินเนมืตั้อตด่าง ๆ ไมด่เกบีนึ่ยวขว้องอะไรเลยกมับการอยผด่ฝป่ายวลิญญาณ มมันจะไมด่นสาพระพรตด่าง ๆ ของพระเจว้ามาสผด่
เรา และไมด่เปป็นเหตรใหว้พระเจว้าไมด่อวยพรเรา สภาพของใจตด่างหากทบีนึ่สสาคมัญตด่อพระเจว้า ถว้าใจเราถผกตว้องและถว้าเรา
เดลินอยด่างเทบีนึ่ยงธรรม พระองคร์กร็จะไมด่ทรงหวงสลินึ่งดบีอมันใดจากเราเลย

ขว้อ 9: “แตด่จงระวมังใหว้ดบี เกรงวด่าโดยวลิธบีหนนนึ่งวลิธบีใด เสรบีภาพนบีตั้ของพวกทด่านจะกลายเปป็นหลินสะดรดแกด่คน
เหลด่านมัตั้นทบีนึ่อด่อนแอ”

มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าพระบรตรไดว้ทรงปลดปลด่อยเราใหว้เปป็นไทแลว้วและเราจนงเปป็นไทอยด่างแทว้จรลิง แตด่
เสรบีภาพนบีตั้ซนนึ่งเปป็นของเราตว้องไมด่กลายเปป็นหลินสะดรดแกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อด่อนแอ คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “เสรบีภาพ”



คมือ เอร็กซผซบีอา และบด่งบอกถนงเสรบีภาพ หรมืออสานาจ หรมือสลิทธลิธิ์ ดมังนมัตั้นเปาโลจนงกสาลมังกลด่าววด่า “เกรงวด่าสลิทธลิธิ์นบีตั้ซนนึ่ง
พวกทด่านใชว้จะกลายเปป็นหลินสะดรด” ผผว้เชมืนึ่อบางคนเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์กสาลมังใชว้สลิทธลิธิ์ของตน ถนงแมว้วด่ามมันทสารว้าย
ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายทบีนึ่อด่อนแอกวด่ากร็ตาม และเสรบีภาพเชด่นนมัตั้นกร็กลายเปป็นสลินึ่งชมันึ่วรว้าย เราไมด่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะทสาสลินึ่งใดทบีนึ่จะ
เปป็นเหตรใหว้คนอมืนึ่นตว้องสะดรด

คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้สสาหรมับ “หลินสะดรด” คมือ พรอสคอมมา ซนนึ่งหมายถนง “สลินึ่งกบีดขวางหนนนึ่งซนนึ่งคน ๆ 
หนนนึ่งอาจเอาเทว้าของตนไปชนไดว้” เปาโลใชว้คสาเดบียวกมันนบีตั้ในโรม 14:13 ซนนึ่งหมายถนง “สลินึ่งกบีดขวางฝป่ายวลิญญาณตด่อ
ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่อด่อนแอโดยการใชว้เสรบีภาพของพบีนึ่นว้องทบีนึ่เขว้มแขร็งแบบเหร็นแกด่ตมัว”

ผมขอกลด่าวซตั้สา:  มบีหลายสลินึ่งซนนึ่งผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายสามารถทสาไดว้ซนนึ่งจะไมด่สด่งผลเสบียตด่อพวกเขาในฐานะปปัจเจก
ชน แตด่ซนนึ่งอาจปรากฏวด่าสด่งผลเสบียตด่อผผว้อมืนึ่น มบีสถานทบีนึ่บางแหด่งทบีนึ่ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายสามารถไปไดว้โดยไมด่ทสารว้ายการ
อยผด่ฝป่ายวลิญญาณของพวกเขาเอง และกระนมัตั้นถว้าครลิสเตบียนทบีนึ่อด่อนแอกวด่าคนใดเหร็นพวกเขาเขว้าไปสถานทบีนึ่แหด่งนมัตั้น 
พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอกวด่านมัตั้นกร็อาจรผว้สนกเจร็บ ถผกทสาใหว้สะดรด และอาจไดว้รมับอลิทธลิพลใหว้ทสาบางสลินึ่งทบีนึ่เลวรว้ายกวด่าเยอะไดว้! 
เราตว้องระมมัดระวมังมาก ๆ วด่าเราไปทบีนึ่ไหน เราทสาอะไร ภาษาทบีนึ่เราใชว้ และทมัศนคตลิทบีนึ่เราแสดงออกมา

ขว้อ 10: “เพราะวด่าถว้าผผว้ใดเหร็นทด่านซนนึ่งมบีความรผว้เอนกายลงรมับประทานอาหารในวลิหารของรผปเคารพ ใจ
วลินลิจฉมัยผลิดและชอบของผผว้นมัตั้นทบีนึ่อด่อนแอจะไมด่เหลิมเกรลิมทบีนึ่จะกลินสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งถผกบผชาแกด่บรรดารผปเคารพหรมือ”

“เพราะวด่าถว้าผผว้ใดเหร็นทด่านซนนึ่งมบีความรผว้…” นบีนึ่หมายถนงการตบีคด่าตมัวเองของพบีนึ่นว้องทบีนึ่เขว้มแขร็งนมัตั้น และไมด่ไดว้
หมายถนงความเหร็นของพบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอนมัตั้นเกบีนึ่ยวกมับเขา

“...เอนกายลงรมับประทานอาหารในวลิหารของรผปเคารพ…” นบีนึ่หมายถนงการกลินเลบีตั้ยงทบีนึ่สมัตวร์เหลด่านมัตั้นถผกฆด่า
บผชายมัญภายในวลิหารนมัตั้น เหร็นไดว้ชมัดวด่าผผว้เชมืนึ่อบางคนเหลด่านมัตั้นคลิดวด่ามมันถผกตว้องอยด่างสมบผรณร์แบบทบีนึ่พวกเขาจะ
เขว้าไปในวลิหารรผปเคารพขณะทบีนึ่กสาลมังมบีการกลินเลบีตั้ยงเครมืนึ่องบผชายมัญนมัตั้นและรมับประทานเนมืตั้อนมัตั้นทบีนึ่ถผกเสลิรร์ฟทบีนึ่นมันึ่นหลมัง
จากเครมืนึ่องบผชายมัญเหลด่านมัตั้นถผกฆด่าและถผกถวายบผชาแลว้ว ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าพวกเขาบางคนเคยเขว้ารด่วมการกลิน
เลบีตั้ยงเครมืนึ่องบผชายมัญเหลด่านบีตั้ในวลิหารรผปเคารพ

“...ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของผผว้นมัตั้นทบีนึ่อด่อนแอจะไมด่เหลิมเกรลิมทบีนึ่จะกลินสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งถผกบผชาแกด่บรรดารผป
เคารพหรมือ” คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “เหลิมเกรลิม” คมือ ออยคอดอเมะโอ  และมบีความหมายวด่า “สด่งเสรลิม” พบีนึ่นว้องทบีนึ่
เชมืนึ่อแลว้วซนนึ่งถผกเรบียกวด่า “อด่อนแอ” กร็จะถผกสด่งเสรลิมใหว้ทสาสลินึ่งนมัตั้นทบีนึ่ขมัดตด่อใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของเขาทบีนึ่พระเจว้า
ประทานใหว้ และการทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณจะวางแบบอยด่างตด่อหนว้าผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่อด่อนแอสมักคนซนนึ่งฝป่าฝปนใจ
วลินลิจฉมัยผลิดและชอบของพบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอกวด่านมัตั้น กร็ไมด่ไดว้กสาลมังเสรลิมสรว้างเขา แตด่กสาลมังรมืตั้อทสาลายเขาในการดสาเนลิน
ชบีวลิตและการปฏลิบมัตลิฝป่ายวลิญญาณ ดมังนมัตั้นพบีนึ่นว้องทบีนึ่เขว้มแขร็งซนนึ่งสามารถกลินเนมืตั้อไดว้โดยไมด่ถผกฟฟ้องใจโดยใจวลินลิจฉมัยผลิด
และชอบจนงตว้องไมด่มบีสด่วนรด่วมเพมืนึ่อเหร็นแกด่พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลายทบีนึ่อด่อนแอกวด่า

ขว้อ 11: “และโดยความรผว้ของทด่าน พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอของทด่านจะพลินาศไป ซนนึ่งพระครลิสตร์ไดว้ทรงยอมวาย
พระชนมร์เพมืนึ่อเขาแลว้ว”

คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “พลินาศ” คมือ อะปฟ้อลลผมบี หลายครมัตั้งในภาคพมันธสมัญญาใหมด่คสานบีตั้ถผกแปลเปป็น 
“ทสาลาย” ความหมายนบีตั้กร็คมือ “การสผญเสบียความผาสรก”-ในกรณบีนบีตั้ หมายถนงพบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอนมัตั้น ความผาสรกของ



การเวว้นเสบียจากการทสาสลินึ่งซนนึ่งใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบนมัตั้นเปป็นพยานปรมักปรสา ดมังนมัตั้นเมมืนึ่อผผว้ทบีนึ่เขว้มแขร็งฝป่ายวลิญญาณ
จงใจมบีสด่วนรด่วมในสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่อาจทสารว้ายผผว้อด่อนแอกวด่าฝป่ายวลิญญาณ พวกเขากร็กสาลมังทสาลายเขาแทนทบีนึ่จะเสรลิม
สรว้างเขา-ไมด่ใชด่วด่าวลิญญาณของเขาจะถผกทสาใหว้ตกนรกหรมือจลิตใจของเขาจะหลงหายชมันึ่วนลิรมันดรร์ แตด่ถว้าใจวลินลิจฉมัย
ผลิดและชอบของเขาไดว้รมับบาดแผล เขากร็กสาลมังเสบียทบีนึ่มมันึ่นฝป่ายวลิญญาณแทนทบีนึ่จะไดว้ทบีนึ่มมันึ่น

และคน ๆ นบีตั้ทบีนึ่กสาลมังถผกทสารว้ายกร็คมือ “พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอนมัตั้นซนนึ่งพระครลิสตร์ไดว้ทรงยอมวายพระชนมร์เพมืนึ่อเขา
แลว้ว” ขว้อสนมับสนรนทบีนึ่เปาโลนสาเสนอในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือวด่า ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่อด่อนแอนมัตั้นทบีนึ่ทนทรกขร์เปป็นพบีนึ่นว้องคนหนนนึ่ง ไมด่ใชด่คนแปลก
หนว้าคนหนนนึ่งตด่อผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่เขว้มแขร็งกวด่านมัตั้น เขาไมด่ใชด่ “หนนนึ่งในคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ภายนอก” แตด่เปป็นผผว้หนนนึ่งทบีนึ่พระครลิสตร์
ไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อเขา พระเยซผไดว้ทรงรมักเขามากเสบียจนพระองคร์ทรงเตร็มพระทมัยสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อเขาขณะทบีนึ่
เขายมังเปป็นคนบาปคนหนนนึ่ง แตด่พบีนึ่นว้องทบีนึ่เขว้มแขร็งคนนบีตั้จงใจกลินเนมืตั้อทบีนึ่จะทสาใหว้พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอคนนบีตั้ตว้องสะดรด โดยรผว้
อยผด่แกด่ใจวด่าบรรดาผผว้ทบีนึ่อด่อนแอถผกทสาใหว้สะดรดเพราะการกระทสานมัตั้นทบีนึ่เขากสาลมังมบีสด่วนรด่วม

พระครลิสตร์ไมด่เพบียงไดว้สลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อชด่วยพบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอใหว้รอดจากนรกเทด่านมัตั้น แตด่เพมืนึ่อชด่วยเขาใหว้รอด
จากสลินึ่งสารพมัดทบีนึ่จะปลว้นการรด่วมสนลิทและชบีวลิตอมันบรลิบผรณร์ไปจากเขาดว้วย: “แตด่ถว้าพบีนึ่นว้องของทด่านโศกเศรว้าดว้วย
อาหารของทด่าน บมัดนบีตั้ทด่านกร็ไมด่ไดว้ดสาเนลินในความรมัก อยด่าทสาลายคนนมัตั้นดว้วยอาหารของทด่าน ผผว้ซนนึ่งพระครลิสตร์ไดว้
ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อเขาแลว้ว” (รม. 14:15) 

มมันเปป็นสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่จะชมืนึ่นชมยลินดบีกมับความเตร็มเปปีปั่ยมของพระ
วลิญญาณ-ชบีวลิตอมันบรลิบผรณร์ ความชมืนึ่นบานอมันเหลมือจะกลด่าวไดว้และเปปีปั่ยมสงด่าราศบี และพวกเราทบีนึ่ประกาศตมัววด่ามบีใจ
ฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณและเขว้มแขร็งในความเชมืนึ่อนมัตั้นกร็ไมด่มบีสลิทธลิธิ์-ถนงแมว้วด่าเรามบีเสรบีภาพกร็ตาม-ทบีนึ่จะทสาสลินึ่งใดทบีนึ่จะเปป็นเหตร
ใหว้พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอคนใดตว้องสะดรด

ขว้อ 12: “แตด่เมมืนึ่อพวกทด่านทสาผลิดเชด่นนมัตั้นตด่อพวกพบีนึ่นว้อง และทสาใหว้ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบทบีนึ่อด่อนแอของ
พวกเขาไดว้รมับบาดแผล พวกทด่านกร็ทสาบาปตด่อพระครลิสตร์”

เราเหร็นตรงนบีตั้วด่าเมมืนึ่อเราทสารว้ายเพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่ง การทสารว้ายนมัตั้นกร็กระทสาตด่อพระครลิสตร์เอง: “และเขา
กลด่าววด่า “พระองคร์ทรงเปป็นผผว้ใด พระองคร์เจว้าขว้า” และองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัสวด่า “เราคมือเยซผ ผผว้ซนนึ่งเจว้าขด่มเหงนมัตั้น 
เปป็นการยากทบีนึ่เจว้าจะถบีบประตมัก” (กลิจการ 9:4,5)

“แลว้วพระองคร์จะทรงตอบพวกเขา โดยตรมัสวด่า ‘เรากลด่าวความจรลิงแกด่เจว้าทมัตั้งหลายวด่า ซนนึ่งพวกเจว้ามลิไดว้
กระทสาสลินึ่งนบีตั้แกด่คนหนนนึ่งคนใดทบีนึ่ตนึ่สาตว้อยทบีนึ่สรดในคนเหลด่านบีตั้ พวกเจว้ากร็มลิไดว้กระทสาสลินึ่งนมัตั้นแกด่เรา’” (มธ. 25:45)

ในบททบีนึ่ 12 ของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ เราจะเรบียนรผว้วด่าครลิสตจมักรเปป็นกายเดบียว ประกอบดว้วยอวมัยวะ
หลายสด่วน และเมมืนึ่ออวมัยวะหนนนึ่งทนทรกขร์ ทมัตั้งรด่างกายกร็ทนทรกขร์ ในเอเฟซมัส 5 เราเรบียนรผว้วด่าพระเยซผทรงเปป็นศบีรษะ
ของครลิสตจมักรและพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของกายนมัตั้น ดมังนมัตั้นเมมืนึ่อครลิสเตบียนทบีนึ่อด่อนแอคนใดถผกทสาใหว้เจร็บ พระครลิสตร์กร็
ทรงถผกทสาใหว้เจร็บ เมมืนึ่อพบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอคนใดทนทรกขร์เพราะการกระทสาตด่าง ๆ ของพบีนึ่นว้องทบีนึ่เขว้มแขร็งกวด่า ใจวลินลิจฉมัย
ผลิดและชอบของพบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอนมัตั้นกร็ถผกทสาใหว้เปป็นมลทลิน (ขว้อ 7) เขาถผกทสาใหว้สะดรด (ขว้อ 9) และในขว้อพระคสา
ตอนนบีตั้ของเรา เขากร็ถผกทสาใหว้ไดว้รมับบาดแผล 

ขว้อ 13: “เหตรฉะนมัตั้น ถว้าอาหารทสาใหว้พบีนึ่นว้องของขว้าพเจว้าหลงผลิดไป ขว้าพเจว้าจะไมด่กลินเนมืตั้อสมัตวร์ในขณะทบีนึ่



โลกยมังคงอยผด่ เกรงวด่าขว้าพเจว้าจะทสาใหว้พบีนึ่นว้องของขว้าพเจว้าหลงผลิดไป”
คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้สสาหรมับ “อาหาร” คมือ บโรมา และหมายถนง “อาหาร”-ไมด่ใชด่แคด่เนมืตั้อสมัตวร์ทบีนึ่ไดว้ถผก

ถวายใหว้แกด่พวกรผปเคารพ แตด่อาหารใดกร็ตาม และถผกใชว้ในลมักษณะของการเหยบียดหยาม เชด่นในขว้อ 8 ในทบีนึ่นบีตั้
เปาโลพผดถนงความเชมืนึ่อมมันึ่นและความตมัตั้งใจแนด่วแนด่ของตมัวเอง เขาทสาเชด่นนบีตั้เพมืนึ่อทสาใหว้พบีนึ่นว้องเหลด่านมัตั้นอมับอาย ผผว้ซนนึ่ง
อว้างตมัววด่ามบีปปัญญาและเขว้มแขร็ง ตด่อสผว้เพมืนึ่อสลิทธลิและเสรบีภาพของตนแมว้วด่าจะตว้องแลกดว้วยการทสาใหว้เปป็นมลทลิน การ
ทสาใหว้ไดว้รมับบาดแผล และการเปป็นเหตรใหว้ผผว้หนนนึ่งตว้องสะดรดผผว้ซนนึ่งไมด่เขว้มแขร็งในความเชมืนึ่อนมัตั้นและในพระวลิญญาณ

แนด่นอนวด่าผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายตว้องไมด่เสบียสละเสรบีภาพแบบครลิสเตบียนของตนเพราะการมบีอคตลิแบบใจแคบ 
แตด่เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่จรลิงใจคนใดถผกทสารว้ายหรมือถผกขมัดขวางโดยบางสลินึ่งทบีนึ่เราทสาหรมือกลด่าว ถนงแมว้วด่าเรามบีเสรบีภาพในพระ
ครลิสตร์จรลิง ๆ กร็ตาม เรากร็ไมด่เพบียงทสาใหว้พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอกวด่านมัตั้นไดว้รมับบาดแผล: เราทสาใหว้พระผผว้ชด่วยใหว้รอดของเรา
ไดว้รมับบาดแผลเชด่นกมัน เราเปป็นพบีนึ่นว้องกมันในพระเยซผ เราเปป็นของกายเดบียวกมัน และเราเปป็นอวมัยวะทมัตั้งหลายของค
รลิสตจมักรนมัตั้นซนนึ่งพระเยซผทรงเปป็นศบีรษะของมมัน

ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายควรเตร็มใจและรว้อนใจทบีนึ่จะปฏลิเสธตนเองเมมืนึ่อมมันถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าและเสรลิมกสาลมังพบีนึ่
นว้องทบีนึ่อด่อนแอกวด่า แตด่เราไมด่ควรออมชอมหรมือยอมจสานนความจรลิงแมว้สมักขบีดเดบียวเพมืนึ่อเอาใจผผว้ใดทบีนึ่มบีอคตลิหรมือ
ใจแคบ ถว้าเราถผกนสาโดยพระวลิญญาณ เรากร็สามารถทราบและจะทราบเมมืนึ่อเรากสาลมังทสาสลินึ่งทบีนึ่ถผกตว้องเกบีนึ่ยวกมับนลิสมัย
ตด่าง ๆ ของชบีวลิตและสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่อาจเปป็นเหตรใหว้พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอไมด่พอใจหรมือสะดรด

สลินึ่งทบีนึ่เปปีปั่ยมสงด่าราศบีเกบีนึ่ยวกมับความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนกร็คมือวด่า เรามบีพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์สถลิตอยผด่ภายในเรา
คมือสภาพนมัตั้นของพระเจว้า และพระองคร์ทรงนสาเราเขว้าในวลิถบีทมัตั้งหลายแหด่งการดสาเนลินชบีวลิตอมันถผกตว้องเพมืนึ่อถวาย
เกบียรตลิแดด่พระเจว้า “ผผว้ใดถผกนสาโดยพระวลิญญาณของพระเจว้า พวกเขากร็เปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า” และผผว้ทบีนึ่
เชมืนึ่อบนพระเยซผจะไมด่อมับอายหรมือสมับสนเลย เมมืนึ่อเราแสวงหานตั้สาพระทมัยของพระเจว้าเกบีนึ่ยวกมับนลิสมัยตด่าง ๆ แหด่ง
ชบีวลิต-หนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนหรมือสลินึ่งอมืนึ่นใดทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับคสาพยานครลิสเตบียนของเรา-พระองคร์กร็จะทรงนสาเราโดยพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และ “ถว้าพวกเราดสาเนลินอยผด่ในความสวด่าง เหมมือนอยด่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวด่าง พวกเรา
กร็รด่วมสามมัคคบีธรรมซนนึ่งกมันและกมัน” (1 ยอหร์น 1:7) 

มมันคงจะเปป็นไปไมด่ไดว้เลยทบีนึ่เราจะทสาใหว้ทรกคนพอใจ เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังนสาเสนอแนวคลิดแบบนมัตั้นเลย เขา
กสาลมังเขบียนไปถนงผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณในเมมืองโครลินธร์เกบีนึ่ยวกมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วอยด่าง
แทว้จรลิง ไดว้รมับความรอดแลว้วจากการบผชาพระหลายองคร์และการนมับถมือรผปเคารพ แตด่ยมังไมด่ไดว้เตลิบโตฝป่ายวลิญญาณ
จนถนงระดมับทบีนึ่พวกเขาสามารถซาบซนตั้งกมับเสรบีภาพแบบครลิสเตบียนไดว้

เราจะตว้องไมด่ใชว้เสรบีภาพแหด่งพระครณเพมืนึ่อสนองตมัณหาของเนมืตั้อหนมังเดร็ดขาด เราจะตว้องไมด่ใชว้เสรบีภาพแหด่ง
พระครณและความรอดอยด่างสนรก โดยทสาใหว้การอยผด่ฝป่ายวลิญญาณและพละกสาลมังของผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่น ๆ ตว้องเสบียไป 
เราทรกคนเปป็นอวมัยวะของกายเดบียวกมัน และกายนมัตั้นคมือพระครลิสตร์ เราจนงตว้องทสาทรกสลินึ่ง-เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระ
เยซผครลิสตร์เจว้าเปป็นประการแรก และจากนมัตั้นเพมืนึ่อเสรลิมกสาลมังพวกพบีนึ่นว้องในความเชมืนึ่อนมัตั้น และ “สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ไมด่ไดว้
เปป็นมาโดยความเชมืนึ่อกร็เปป็นบาป” (รม. 14:23)



บทททที่ 9
9:1 ขว้าพเจว้ามลิไดว้เปป็นอมัครทผตหรมือ ขว้าพเจว้ามลิไดว้เปป็นไทหรมือ ขว้าพเจว้ามลิไดว้เหร็นพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของ
พวกเราหรมือ ทด่านทมัตั้งหลายมลิไดว้เปป็นผลงานของขว้าพเจว้าในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าหรมือ
9:2 ถว้าขว้าพเจว้ามลิไดว้เปป็นอมัครทผตตด่อคนอมืนึ่น ๆ แตด่ขว้าพเจว้ากร็เปป็นอมัครทผตตด่อพวกทด่านอยด่างไมด่ตว้องสงสมัย ดว้วยวด่าตรา



ประทมับแหด่งการเปป็นอมัครทผตของขว้าพเจว้าคมือพวกทด่านในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
9:3 คสาตอบของขว้าพเจว้าแกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่สอบสวนขว้าพเจว้าคมือวด่า
9:4 พวกเราไมด่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะกลินและดมืนึ่มหรมือ
9:5 พวกเราไมด่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะพาพบีนึ่นว้อง คมือภรรยา ไปไหน ๆ ดว้วยกมัน เหมมือนอยด่างอมัครทผตคนอมืนึ่น ๆ และเหมมือน
อยด่างบรรดานว้องชายขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและเคฟาสหรมือ
9:6 หรมือขว้าพเจว้าและบารนาบมัสเทด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่มบีสลิทธลิธิ์จะเลลิกทสางานหรมือ
9:7 ผผว้ใดบว้างเขว้าไปในสงครามในเวลาใดโดยจด่ายคด่าจว้างของตมัวเอง ผผว้ใดบว้างปลผกสวนองรด่น และมลิไดว้กลินผลจาก
สวนนมัตั้น หรมือผผว้ใดบว้างเลบีตั้ยงฝผงสมัตวร์ และมลิไดว้กลินนตั้สานมของฝผงสมัตวร์นมัตั้น
9:8 ขว้าพเจว้ากลด่าวสลินึ่งเหลด่านบีตั้ตามอยด่างมนรษยร์หรมือ หรมือพระราชบมัญญมัตลิมลิไดว้กลด่าวอยด่างนบีตั้เหมมือนกมันหรมือ
9:9 เพราะมบีเขบียนไวว้แลว้วในพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสวด่า ‘ทด่านอยด่าเอาตะกรว้าครอบปากวมัวตมัวผผว้ทบีนึ่กสาลมังนวดขว้าว
อยผด่’ พระเจว้าทรงเปป็นหด่วงบรรดาวมัวตมัวผผว้หรมือ
9:10 หรมือพระองคร์ตรมัสเชด่นนมัตั้นเพมืนึ่อเหร็นแกด่พวกเราโดยสลิตั้นเชลิงหรมือ สลินึ่งนบีตั้ถผกเขบียนไวว้เพมืนึ่อเหร็นแกด่พวกเราอยด่างไมด่
ตว้องสงสมัย เพมืนึ่อคนทบีนึ่ไถนา จะไถนาในความหวมัง และเพมืนึ่อคนทบีนึ่นวดขว้าวในความหวมังจะไดว้เปป็นผผว้เขว้าสด่วนแหด่งความ
หวมังของเขา
9:11 ถว้าพวกเราไดว้หวด่านสลินึ่งตด่าง ๆ ฝป่ายจลิตวลิญญาณใหว้แกด่พวกทด่าน เปป็นสลินึ่งใหญด่โตหรมือถว้าพวกเราจะเกบีนึ่ยวสลินึ่งทมัตั้ง
หลายฝป่ายเนมืตั้อหนมังของพวกทด่าน
9:12 ถว้าคนอมืนึ่นเปป็นผผว้เขว้าสด่วนของอสานาจนบีตั้เหนมือพวกทด่าน พวกเรากร็เปป็นมากกวด่ามลิใชด่หรมือ แตด่อยด่างไรกร็ตามพวก
เรากร็มลิไดว้ใชว้อสานาจนบีตั้เลย แตด่ยอมทนทรกขร์ยากสารพมัด เกรงวด่าพวกเราจะขมัดขวางขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์
9:13 พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า คนทมัตั้งหลายซนนึ่งปรนนลิบมัตลิเรมืนึ่องสลินึ่งบรลิสรทธลิธิ์ตด่าง ๆ กร็ไดว้รมับการเลบีตั้ยงชบีพจากสลินึ่งเหลด่า
นมัตั้นของพระวลิหาร และคนทมัตั้งหลายซนนึ่งปรนนลิบมัตลิทบีนึ่แทด่นบผชากร็เปป็นผผว้เขว้าสด่วนกมับแทด่นบผชานมัตั้น
9:14 ทสานองเดบียวกมัน องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ทรงแตด่งตมัตั้งไวว้วด่า คนทมัตั้งหลายซนนึ่งประกาศขด่าวประเสรลิฐควรไดว้รมับการ
เลบีตั้ยงชบีพดว้วยขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น
9:15 แตด่ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้ใชว้สลิทธลิธิ์เหลด่านบีตั้เลย ทมัตั้งขว้าพเจว้าไมด่ไดว้เขบียนสลินึ่งเหลด่านบีตั้ เพมืนึ่อจะใหว้กระทสาอยด่างนมัตั้นแกด่ขว้าพเจว้า
ดว้วย เพราะขว้าพเจว้ายอมตายเสบียดบีกวด่าทบีนึ่จะใหว้ผผว้ใดทสาใหว้การโอว้อวดของขว้าพเจว้าไรว้ประโยชนร์
9:16 เพราะถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าประกาศขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น ขว้าพเจว้ากร็ไมด่มบีเหตรทบีนึ่จะอวดไดว้ เพราะความจสาเปป็นถผกวาง
ไวว้บนขว้าพเจว้า ใชด่แลว้ว วลิบมัตลิจะเกลิดแกด่ขว้าพเจว้าถว้าขว้าพเจว้าไมด่ประกาศขด่าวประเสรลิฐ
9:17 เพราะถว้าขว้าพเจว้ากระทสาสลินึ่งนบีตั้อยด่างเตร็มใจ ขว้าพเจว้ากร็ไดว้รมับบสาเหนร็จ แตด่ถว้ากระทสาอยด่างฝปนใจ หนว้าทบีนึ่ประกาศ
ขด่าวประเสรลิฐกร็ถผกมอบไวว้แกด่ขว้าพเจว้าแลว้ว
9:18 แลว้วอะไรเลด่าเปป็นบสาเหนร็จของขว้าพเจว้า จรลิง ๆ แลว้ว เมมืนึ่อขว้าพเจว้าประกาศขด่าวประเสรลิฐ ขว้าพเจว้ากร็ประกาศ
ขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์โดยไมด่คลิดคด่า เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไมด่ใชว้อสานาจของขว้าพเจว้าอยด่างผลิด ๆ ในขด่าวประเสรลิฐ
นมัตั้น
9:19 เพราะถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าเปป็นไทจากมนรษยร์ทรกคน แตด่ขว้าพเจว้ากร็ยมังทสาใหว้ตมัวเองเปป็นผผว้รมับใชว้ของทรกคน เพมืนึ่อ



ขว้าพเจว้าจะไดว้พวกเขามากยลินึ่งขนตั้น
9:20 และตด่อพวกยลิว ขว้าพเจว้าไดว้กลายเปป็นเหมมือนคนยลิว เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้พวกยลิว ตด่อคนทมัตั้งหลายทบีนึ่อยผด่ใตว้พระ
ราชบมัญญมัตลิ กร็เปป็นเหมมือนอยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิ เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิ
9:21 ตด่อคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่มบีพระราชบมัญญมัตลิ กร็เปป็นเหมมือนคนทบีนึ่ไมด่มบีพระราชบมัญญมัตลิ (โดยไมด่ไดว้อยผด่อยด่างปราศจาก
พระราชบมัญญมัตลิตด่อพระเจว้า แตด่อยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิตด่อพระครลิสตร์) เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่มบีพระราช
บมัญญมัตลิ
9:22 ตด่อคนอด่อนแอ ขว้าพเจว้ากร็กลายเปป็นเหมมือนคนอด่อนแอ เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้คนอด่อนแอ ขว้าพเจว้ายอมเปป็นคน
ทรกชนลิดตด่อคนทมัตั้งปวง เพมืนึ่อโดยทรกวลิถบีทางขว้าพเจว้าจะชด่วยบางคนใหว้รอด
9:23 และสลินึ่งนบีตั้ขว้าพเจว้ากระทสาเพราะเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐ เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้เปป็นผผว้เขว้าสด่วนกมับพวกทด่านในขด่าว
ประเสรลิฐนมัตั้น
9:24 พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า คนทมัตั้งหลายซนนึ่งวลินึ่งในการแขด่งกมัน กร็วลินึ่งดว้วยกมันทรกคน แตด่เพบียงคนเดบียวไดว้รมับรางวมัล
เหตรฉะนมัตั้นจงวลินึ่ง เพมืนึ่อพวกทด่านจะชลิงรางวมัลใหว้ไดว้
9:25 และทรกคนทบีนึ่พยายามอยด่างหนมักเพมืนึ่อจะชนะ กร็เครด่งครมัดในสลินึ่งสารพมัด บมัดนบีตั้พวกเขากระทสาสลินึ่งนมัตั้นเพมืนึ่อจะไดว้
มงกรฎซนนึ่งรด่วงโรยไดว้ แตด่พวกเราเพมืนึ่อจะไดว้มงกรฎทบีนึ่ไมด่มบีวมันรด่วงโรยเลย
9:26 เหตรฉะนมัตั้นขว้าพเจว้าจนงวลินึ่งแขด่งอยด่างนบีตั้ ไมด่ใชด่เหมมือนไมด่มบีเปฟ้าหมายชมัดเจน ขว้าพเจว้าตด่อสผว้อยด่างนบีตั้ ไมด่ใชด่เหมมือน
อยด่างนมักมวยทบีนึ่ชกลม
9:27 แตด่ขว้าพเจว้าปราบรด่างกายของขว้าพเจว้า และทสาใหว้รด่างกายนมัตั้นอยผด่ใตว้บมังคมับ เพราะเกรงวด่าโดยทางหนนนึ่งทางใด
เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้ประกาศแกด่คนอมืนึ่นแลว้ว ตมัวขว้าพเจว้าเองจะเปป็นคนทบีนึ่ใชว้การไมด่ไดว้

เปาโลปกปฟ้องสริทธริอนานาจแบบอบัครททูตของตน
ในบทนบีตั้ เปาโลยกภาพประกอบเรมืนึ่องทบีนึ่เขาขอในบททบีนึ่ 8 ทบีนึ่ขอใหว้ครลิสเตบียนชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้น

ละเวว้นจากการใชว้สลิทธลิธิ์ตด่าง ๆ ของพวกเขาและการใชว้เสรบีภาพแบบครลิสเตบียนของพวกเขา เมมืนึ่อการทสาเชด่นนมัตั้นจะ
ขมัดขวางพวกพบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอกวด่าในฝป่ายวลิญญาณ เขาทสาเชด่นนบีตั้โดยการใชว้ตมัวเองเปป็นภาพประกอบ และใหว้วลิธบี
ปฏลิบมัตลิของเขาแกด่คนเหลด่านมัตั้นในการใชว้สลิทธลิธิ์แบบอมัครทผตของเขา เขาชบีตั้ใหว้เหร็นเหตรผลหลายประการของเขาทบีนึ่ไมด่
ยอมรมับการเลบีตั้ยงดผโดยครลิสตจมักรนมัตั้น

ในขณะเดบียวกมัน เขาเนว้นสลิทธลิธิ์ของเขาทบีนึ่จะไดว้รมับการดผแลโดยครลิสตจมักรนมัตั้น มมันไมด่ใชด่เรมืนึ่องผลิดทบีนึ่ทบีนึ่ประชรม
นมัตั้นจะเลบีตั้ยงดผเขา แตด่เพมืนึ่อเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐเขาจนงปฏลิเสธการสนมับสนรนของพวกเขา เขาชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าผผว้เชมืนึ่อทมัตั้ง
หลายควรระวมังสลินึ่งทบีนึ่พวกเขากระทสา และวด่าพวกเขาควรเวว้นเสบียจากการทสาบางสลินึ่ง เพราะเราทรกคนตว้องปรากฏ
ตมัวหนว้าบมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์เพมืนึ่อรมับบสาเหนร็จสสาหรมับสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่ถผกกระทสาในรด่างกายนบีตั้

ขว้อ 1: “ขว้าพเจว้ามลิไดว้เปป็นอมัครทผตหรมือ ขว้าพเจว้ามลิไดว้เปป็นไทหรมือ ขว้าพเจว้ามลิไดว้เหร็นพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าของพวกเราหรมือ ทด่านทมัตั้งหลายมลิไดว้เปป็นผลงานของขว้าพเจว้าในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าหรมือ”

บทนบีตั้ถผกทรด่มเทใหว้แกด่การกลด่าวปฟ้องกมันของเปาโลเรมืนึ่องสลิทธลิอสานาจแบบอมัครทผตของเขา เราตว้องไมด่พลาด
การเชมืนึ่อมโยงระหวด่างบทนบีตั้กมับบททบีนึ่ 8 ทบีนึ่เปาโลเตมือนสตลิผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นใหว้ยอมเสบียสละเสรบีภาพ



สด่วนตมัวในพระครณของพวกเขาเองเพมืนึ่อประโยชนร์สรขของพวกพบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอกวด่า ในพระคสาขว้อสรดทว้ายของบท
นมัตั้น เปาโลประกาศวด่าเขาพรว้อมทบีนึ่จะปฏลิบมัตลิตามหลมักการทบีนึ่เขาไดว้นสาเสนอ-นมันึ่นคมือ ไมด่วด่าเขาชอบเนมืตั้อสมัตวร์มาก
ขนาดไหน ถว้าการกลินเนมืตั้อสมัตวร์เปป็นเหตรใหว้พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอของเขาตว้องสะดรด เขากร็จะไมด่กลินเนมืตั้อสมัตวร์เลยตราบเทด่า
ทบีนึ่เขามบีชบีวลิตอยผด่

บางคนอาจกลด่าววด่า “นบีนึ่เปป็นหลมักคสาสอนทบีนึ่ดบีนะ-แตด่เปาโลปฏลิบมัตลิตามสลินึ่งทบีนึ่เขาเทศนาหรมือเปลด่า?” เดบีดี๋ยว
เปาโลจะแสดงขว้อพลิสผจนร์แหด่งความจรลิงใจของตนโดยการกลด่าวถนงการเสบียสละตมัวเองของเขาเพมืนึ่อผลดบีของผผว้อมืนึ่น ผผว้
เชมืนึ่อบางคนเหลด่านมัตั้นถนงกมับบอกเปป็นนมัยวด่าเขาไมด่ใชด่อมัครทผตคนหนนนึ่งเลย (เราจะเหร็นคสาแกว้ตด่างของเปาโลตด่อขว้อ
กลด่าวหานมัตั้นภายหลมังในบทนบีตั้)

“ขว้าพเจว้ามลิไดว้เปป็นอมัครทผตหรมือ ขว้าพเจว้ามลิไดว้เปป็นไทหรมือ” เหลด่าผผว้รผว้บอกเราวด่าสด่วนนบีตั้ของพระคสาขว้อนบีตั้ควร
อด่านวด่า “ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้เปป็นไทหรมือ? ขว้าพเจว้าไมด่ใชด่อมัครทผตคนหนนนึ่งหรมือ? ขว้าพเจว้าไมด่ใชด่อมัครทผตของพวกทด่าน
หรมือ?” ศมัตรผบางคนของเปาโลประกาศวด่าเขาไมด่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะถผกเรบียกวด่าอมัครทผต เพราะวด่าอมัครทผตคนอมืนึ่น ๆ ทรกคน
เคยเหร็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในเนมืตั้อหนมังและเคยรด่วมสมาคมกมับพระองคร์ในการรมับใชว้บนโลกของพระองคร์ ขณะทบีนึ่
เปาโลไมด่เคย แตด่เปาโลตอบดว้วยอบีกคสาถามหนนนึ่ง:

“ขว้าพเจว้ามลิไดว้เหร็นพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเราหรมือ” ใชด่แลว้วครมับ เปาโลเคยเหร็นองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าแลว้ว เขาเคยเหร็นพระองคร์บนถนนเมมืองดามมัสกมัส โปรดศนกษากลิจการ 9:3-17,26,27; 22:17-21 
และกาลาเทบีย 1:15-19 “แลว้วองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ตรมัสกมับเปาโลในเวลากลางคมืนโดยทางนลิมลิตวด่า “อยด่ากลมัวเลย 
แตด่จงกลด่าวตด่อไป และเจว้าอยด่านลินึ่งเสบีย เพราะวด่าเราอยผด่กมับเจว้า และจะไมด่มบีผผว้หนนนึ่งผผว้ใดตด่อสผว้กมับเจว้าเพมืนึ่อทสารว้ายเจว้า 
เพราะวด่าเรามบีคนจสานวนมากในเมมืองนบีตั้” (กลิจการ 18:9,10)

ตด่อไปในจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ เปาโลประกาศวด่า “และในทบีนึ่สรดพระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยขว้าพเจว้าดว้วย 
เหมมือนคนหนนนึ่งทบีนึ่คลอดกด่อนกสาหนด” (1 คร. 15:8) ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลพผดถนงประสบการณร์ทบีนึ่เขามบีบนถนนไปเมมือง
ดามมัสกมัสเมมืนึ่อเขาไดว้เหร็นพระเยซผเจว้าอยด่างแนด่นอน

“ทด่านทมัตั้งหลายมลิไดว้เปป็นผลงานของขว้าพเจว้าในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าหรมือ” เปาโลถผกใชว้การโดยองคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าในการกด่อตมัตั้งครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ และผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นควรเปป็นคนพวกสรดทว้ายทบีนึ่จะ
สงสมัยวด่าเขาเปป็นอมัครทผตทบีนึ่แทว้จรลิงหรมือไมด่ พวกเขาไมด่นด่าจะตว้องการขว้อพลิสผจนร์อมืนึ่นใดอบีกเกบีนึ่ยวกมับความจรลิงแทว้แหด่ง
ภารกลิจของเขา สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวตรงนบีตั้จรลิง ๆ แลว้วคมือนบีนึ่:

“ถว้ามบีใครอยากทราบวด่าขว้าพเจว้าเปป็นอมัครทผตตมัวจรลิงหรมือไมด่ ขว้าพเจว้าจะแสดงใหว้คนนมัตั้นเหร็นพวกทด่าน
ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายในเมมืองโครลินธร์ผผว้ซนนึ่งไดว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อผด่านทางงานรมับใชว้ของขว้าพเจว้า ขว้าพเจว้าจะชบีตั้ใหว้เขาเหร็นขว้อ
พลิสผจนร์ตด่าง ๆ จากพระเจว้าเกบีนึ่ยวกมับความเปป็นอมัครทผตของขว้าพเจว้า กด่อนอมืนึ่น พวกทด่านรมับคสาเทศนาของขว้าพเจว้าไวว้
แลว้ว จากนมัตั้นพวกทด่านไดว้ใชว้ความเชมืนึ่อในพระครลิสตร์ และไดว้รมับความรอดผด่านทางขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้
ประกาศแกด่พวกทด่าน จากนมัตั้นพระเจว้าไดว้ทรงเทของประทานมากมายและหลากหลายของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์
ลงบนพวกทด่าน”

สลินึ่งทบีนึ่ไดว้เกลิดขนตั้นในชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนทบีนึ่เมมืองโครลินธร์นด่าจะเปป็นขว้อพลิสผจนร์เพบียงพอแลว้วแกด่พวกเขาวด่า



เปาโลเปป็นอมัครทผตทบีนึ่ไดว้รมับการเจลิมของพระเจว้า เพราะแนด่นอนวด่าไมด่มบีมนรษยร์คนใดจะกด่อใหว้เกลิดความเปลบีนึ่ยนแปลง
เชด่นนมัตั้นในชบีวลิตของพวกเขาไดว้เหมมือนกมับทบีนึ่ไดว้เกลิดขนตั้นแลว้วเมมืนึ่อพวกเขารมับขด่าวสารของเปาโล มมันคงทสาใหว้อมัครทผต
ทด่านนบีตั้เจร็บปวดยลินึ่งนมักเมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อบางคนของเขาเองไปเขว้าขว้างคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กลด่าวหาเขาวด่าเปป็นอมัครทผตปลอม

ขว้อ 2: “ถว้าขว้าพเจว้ามลิไดว้เปป็นอมัครทผตตด่อคนอมืนึ่น ๆ แตด่ขว้าพเจว้ากร็เปป็นอมัครทผตตด่อพวกทด่านอยด่างไมด่ตว้องสงสมัย
ดว้วยวด่าตราประทมับแหด่งการเปป็นอมัครทผตของขว้าพเจว้าคมือพวกทด่านในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า”

ตราประทมับหรมือแหวนตราคมือ เครมืนึ่องหมายทบีนึ่บด่งบอกถนงความเปป็นเจว้าของและความปลอดภมัย คสากรบีกใน
ทบีนึ่นบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ตราประทมับ” เปป็นตมัวแทนของการประทมับโดยใชว้ตรา และถผกใชว้ในเชลิงเปรบียบเทบียบถนงผผว้เชมืนึ่อเหลด่า
นมัตั้นในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ ซนนึ่งพลิสผจนร์ถนงความเปป็นอมัครทผตของแทว้ของเปาโล

มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ หลายคนไดว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อผด่านทางการเทศนาของผผว้อมืนึ่น แตด่ครลิสต
จมักรนมัตั้นเองเปป็นเครมืนึ่องรมับประกมันวด่าผผว้นมัตั้นทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ทรงใชว้เพมืนึ่อกด่อตมัตั้งมมันและผผว้นมัตั้นทบีนึ่บมัดนบีตั้กสาลมังเขบียน
จดหมายฝากฉบมับนบีตั้ถนงพวกเขาไมด่ใชด่นมักเทศนร์ธรรมดา ๆ พระเจว้าไดว้ทรงเรบียกเขา เจลิมตมัตั้งเขา ประทานฤทธลิธิ์เดชใหว้
แกด่เขา สด่งเขาไปยมังพวกเขา-และโดยทางการเทศนาของเขาการอมัศจรรยร์ทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ไดว้เกลิดขนตั้น ครลิสตจมักรนมัตั้นใน
เมมืองโครลินธร์ทบีนึ่ชมันึ่วรว้ายไดว้ถผกกด่อตมัตั้งแลว้ว พวกเขาเปป็นตราประทมับของเปาโล ขว้อพลิสผจนร์ของเขาเรมืนึ่องความเปป็นอมัคร
ทผตของพระเจว้าอยด่างแทว้จรลิง

ขว้อ 3: “คสาตอบของขว้าพเจว้าแกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่สอบสวนขว้าพเจว้าคมือวด่า”
ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าพระคสาขว้อนบีตั้ชบีตั้ยว้อนกลมับไปยมังสลินึ่งทบีนึ่ถผกกลด่าวแลว้วในขว้อ 1 และ 2 คสาทบีนึ่แปลเปป็น 

“สอบสวน” มบีความหมายวด่า “การสอบสวนเชลิงวลิจารณร์” ซนนึ่งแนด่นอนวด่าชบีตั้ไปยมังพวกศมัตรผของเปาโลทบีนึ่อว้างวด่าเขา
ไมด่ใชด่อมัครทผตคนหนนนึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงแตด่งตมัตั้ง ในทบีนึ่นบีตั้คสานบีตั้ถผกใชว้ในความหมายของการสอบสวนของศาล ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่
วด่าคสานบีตั้อยผด่ในรผปปปัจจรบมันกาลกร็ชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าบางคนในครลิสตจมักรนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์กสาลมังพผดเปป็นนมัยวด่าเปาโลไมด่ใชด่อมัคร
ทผตทบีนึ่แทว้จรลิง แตด่เขาแคด่ชบีตั้ใหว้พวกคนทบีนึ่กลมับใจรมับเชมืนึ่อของเขาเหร็นขว้อพลิสผจนร์จากพระเจว้าทบีนึ่วด่าเขาเปป็นอมัครทผตของ
พระเจว้า และวด่าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ไดว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อเพราะวด่าพระเจว้าไดว้ทรงใชว้เขาเพมืนึ่อนสาขด่าวสารแหด่ง
ความรอดมาใหว้ซนนึ่งพวกเขาไดว้รมับไวว้แลว้ว ซนนึ่งโดยขด่าวสารนมัตั้นพวกเขาไดว้รมับความรอด และพวกเขากสาลมังยมืนอยผด่ใน
ขด่าวสารแหด่งความรอดนมัตั้น (1 คร. 15:1-4)

ขว้อ 4: “พวกเราไมด่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะกลินและดมืนึ่มหรมือ”
สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังถามตรงนบีตั้จรลิง ๆ แลว้วกร็คมือนบีนึ่: “พวกเราไมด่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะกลินและดมืนึ่มโดยครลิสตจมักรเปป็นผผว้

ออกคด่าใชว้จด่ายหรมือ? มมันไมด่ถผกตว้องหรมือทบีนึ่คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ประกาศขด่าวประเสรลิฐควรดสารงชบีวลิตดว้วยขด่าวประเสรลิฐ? ผผว้
เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นไมด่ควรเลบีตั้ยงดผพวกเราหรมือ?” (เปาโลมบีผผว้ชด่วยหลายคน ทลิโมธบี ทลิตมัส และคนอมืนึ่น ๆ อยผด่กมับเขาดว้วย) คสา
กลด่าวนบีตั้ไมด่เกบีนึ่ยวขว้องอะไรเลยกมับเรมืนึ่องของการกลินทบีนึ่เราศนกษาไปแลว้วในบททบีนึ่ 8

ขว้อ 5: “พวกเราไมด่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะพาพบีนึ่นว้อง คมือภรรยา ไปไหน ๆ ดว้วยกมัน เหมมือนอยด่างอมัครทผตคนอมืนึ่น ๆ 
และเหมมือนอยด่างบรรดานว้องชายขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและเคฟาสหรมือ”

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลประกาศวด่าผผว้รมับใชว้เหลด่านมัตั้นทบีนึ่แตด่งงานแลว้วมบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะคาดหวมังวด่าครลิสตจมักรจะไมด่เพบียงดผแล
พวกเขาเทด่านมัตั้น แตด่จะดผแลภรรยาและครอบครมัวของพวกเขาดว้วย ตามคสาสมันึ่งของพระเจว้า ทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นมบีหนว้า



ทบีนึ่ผผกพมันในการเลบีตั้ยงดผผผว้รมับใชว้ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและครอบครมัวของเขา
ถนงแมว้วด่าเปาโลเองไมด่ไดว้แตด่งงาน พระคสาขว้อนบีตั้กร็บด่งบอกวด่าอมัครทผตสด่วนใหญด่เหลด่านมัตั้นแตด่งงาน เราทราบวด่า

เปโตรแตด่งงานแลว้ว เพราะพระคมัมภบีรร์พผดถนงแมด่ยายของเขา (มธ. 8:14; มก. 1:30; ลก. 4:38)
“...บรรดานว้องชายขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” ตว้องหมายถนงลผก ๆ ของโยเซฟและมารบียร์หลมังการประสผตลิ

ของพระครลิสตร์แลว้วอยด่างแนด่นอน
สด่วนทบีนึ่กลด่าวถนง เคฟาส บอกเปป็นนมัยวด่า อยด่างนว้อยพวกนมักวลิจารณร์บางคนเหลด่านมัตั้นสมังกมัดพรรคเคฟาส 

(บททบีนึ่ 1 ขว้อ 2) 
มมันเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่ถผกตว้อง (และตามพระคมัมภบีรร์) ทบีนึ่ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นจะดผแลเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าทบีนึ่ไดว้

ปรนนลิบมัตลิแกด่พวกเขาในเรมืนึ่องฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งหลาย ศลิษยาภลิบาลคนใดกร็มบีงานเตร็มเวลา ไมด่วด่าครลิสตจมักรของเขาจะ
มบีขนาดเลร็กเพบียงใดกร็ตาม มมันเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่มบีเกบียรตลิสสาหรมับนมักเทศนร์หนรด่มทมัตั้งหลายทบีนึ่จะทสางานในโลกธรรกลิจเพมืนึ่อชด่วย
เลบีตั้ยงดผตมัวเองขณะทบีนึ่ยมังจมัดระเบบียบงานใหมด่หรมือกสาลมังชด่วยเหลมือครลิสตจมักรหนนนึ่งทบีนึ่อยผด่ในชด่วงตมัตั้งตมัวใหว้ยมืนบนเทว้าของ
มมันเองไดว้ แตด่ทมันทบีทบีนึ่ครลิสตจมักรนมัตั้นมบีความสามารถทางการเงลินทบีนึ่จะดผแลผผว้รมับใชว้คนนมัตั้น เขากร็ควรทสางานรมับใชว้เตร็ม
เวลา ศลิษยาภลิบาลคนหนนนึ่งยด่อมไมด่มบีเวลาทบีนึ่จะทสางานของชาวโลกและดผแลกลิจการตด่าง ๆ ของครลิสตจมักรและชรมชน
ไดว้เทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับเรมืนึ่องฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งหลาย

ขว้อ 6: “หรมือขว้าพเจว้าและบารนาบมัสเทด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่มบีสลิทธลิธิ์จะเลลิกทสางานหรมือ”
การกลด่าวถนงบารนาบมัสบด่งบอกวด่าเปาโลกสาลมังพผดถนงการเดลินทางแบบมลิชชมันนารบีรอบแรกของเขา บารนา

บมัสไดว้รด่วมเดลินทางไปกมับเขา และไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าพวกเขาไดว้ตกลงทบีนึ่จะดผแลความตว้องการตด่าง ๆ ดว้านการเงลิน
ของพวกเขาเองในทบีนึ่ ๆ เปป็นการดบีทบีนึ่จะทสาเชด่นนมัตั้น มลิฉะนมัตั้น มบีบางทว้องถลินึ่นทบีนึ่เปาโลคงจะถผกกลด่าวหาวด่าเทศนาเพมืนึ่อ
เงลินเพบียงเทด่านมัตั้น

ตมัตั้งแตด่การเรลินึ่มตว้นของครลิสตจมักร มมันเปป็นอรบายหนนนึ่งของมารรว้ายทบีนึ่จะเสนอแนะวด่าผผว้รมับใชว้ทรกคนทสาเพมืนึ่อ
เงลินและวด่าการรมับใชว้เปป็นงานสบายพรว้อมกมับคด่าจว้างกว้อนโต นบีนึ่ไมด่ใชด่ความจรลิงในชบีวลิตของเปาโลและบารนาบมัส 
และมมันไมด่ใชด่ความจรลิงในชบีวลิตของนมักเทศนร์ทมัตั้งหลายของพระเจว้าวมันนบีตั้

ศลิษยาภลิบาลสมควรไดว้รมับคด่าจว้างเพมืนึ่อดสารงชบีวลิต ถนงแมว้วด่าเขาควรเตร็มใจทบีนึ่จะดสารงชบีวลิตในระดมับเดบียวกมัน
กมับทบีนึ่สมาชลิกสด่วนใหญด่ของเขาดสารงชบีวลิต เขาไมด่ควรอยากทบีนึ่จะดสารงชบีวลิตในระดมับทบีนึ่เหนมือกวด่าพวกเขา และทบีนึ่
ประชรมไมด่ควรคาดหวมังใหว้ศลิษยาภลิบาลดสารงชบีวลิตในระดมับทบีนึ่ตนึ่สากวด่ามาตรฐานชบีวลิตของพวกเขา ครลิสตจมักรหนนนึ่งควร
ดผแลศลิษยาภลิบาลของมมัน ผมไมด่เชมืนึ่อวด่าศลิษยาภลิบาลคนใดควรคาดหวมังมากกวด่าทบีนึ่เหลด่าสมาชลิกแหด่งทบีนึ่ประชรมของ
เขามบีสสาหรมับพวกเขาเอง แตด่หลายครมัตั้งเหลด่านมักเทศนร์ทบีนึ่รมักของพระเจว้ากร็ทนทรกขร์เพราะขาดสลินึ่งของจสาเปป็นตด่าง ๆ 
แหด่งชบีวลิต ขณะทบีนึ่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ออมชอมและเทศนาขด่าวประเสรลิฐเพมืนึ่อสมังคมกลมับมบีทรกสลินึ่งบรลิบผรณร์-และเหลมือกลิน
เหลมือใชว้!

เราทราบวด่าถว้าผผว้รมับใชว้คนใดสมัตยร์ซมืนึ่อตด่อพระวจนะของพระเจว้า พระเจว้ากร็จะจมัดหาสสาหรมับความตว้องการ
รายวมันของเขา มมันอาจมาแบบวมันตด่อวมัน และเขาอาจไมด่มบีทรกสลินึ่งทบีนึ่เขาอยากจะมบี แตด่ความตว้องการทบีนึ่แทว้จรลิงของ
เขาจะถผกจมัดหาใหว้ พระเจว้าของเราทรงสามารถจมัดหาสสาหรมับทรกความตว้องการของเราไดว้ และถว้าเราแสวงหา



อาณาจมักรของพระองคร์และความชอบธรรมของพระองคร์กด่อน สลินึ่งเหลด่านบีตั้กร็จะถผกเพลินึ่มเตลิมใหว้ พระเจว้าไมด่สามารถ
และจะไมด่ผลิดคสาสมัญญาของพระองคร์

แผนการตามพระคบัมภทรธ:
ผทูผู้ททที่ประกาศขน่าวประเสรริฐควรดนารงชทวริตโดยขน่าวประเสรริฐ

ขว้อ 7: “ผผว้ใดบว้างเขว้าไปในสงครามในเวลาใดโดยจด่ายคด่าจว้างของตมัวเอง ผผว้ใดบว้างปลผกสวนองรด่น และมลิไดว้
กลินผลจากสวนนมัตั้น หรมือผผว้ใดบว้างเลบีตั้ยงฝผงสมัตวร์ และมลิไดว้กลินนตั้สานมของฝผงสมัตวร์นมัตั้น”

ในพระคสาขว้อนบีตั้ เปาโลใชว้ภาพประกอบสามอยด่างเพมืนึ่ออธลิบายงานของผผว้รมับใชว้หรมือมลิชชมันนารบีทบีนึ่แทว้จรลิง:
“ผผว้ใดบว้างเขว้าไปในสงครามในเวลาใดโดยจด่ายคด่าจว้างของตมัวเอง” ทหารมบีหนว้าทบีนึ่ทสาสงครามตด่อสผว้ศมัตรผ-

และผผว้รมับใชว้ของพระเจว้ากร็ทสาแบบเดบียวกมัน ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายเปป็นเหลด่าทหารทบีนึ่ตด่อสผว้ความชมันึ่วรว้าย-ใชด่แลว้วครมับ 
ตด่อสผว้ซาตานเอง ตด่อสผว้เหลด่าผผว้ครอบครองแหด่งความมมืดและตด่อสผว้ความชมันึ่วฝป่ายวลิญญาณในทบีนึ่สผงทมัตั้งหลาย

“ผผว้ใดบว้างปลผกสวนองรด่น และมลิไดว้กลินผลจากสวนนมัตั้น” กสลิกรปลผกสวนองรด่น ในทสานองเดบียวกมัน ผผว้รมับใชว้
ของพระเจว้ากร็ถผกใชว้การโดยพระเจว้าใหว้ปลผกครลิสตจมักรทว้องถลินึ่น ผผว้รมับใชว้หวด่านเมลร็ดทบีนึ่กด่อใหว้เกลิดผผว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อทมัตั้ง
หลาย-ผลนมัตั้นทบีนึ่ทสาใหว้ทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้นเกลิดขนตั้นมาไดว้

“...ผผว้ใดบว้างเลบีตั้ยงฝผงสมัตวร์ และมลิไดว้กลินนตั้สานมของฝผงสมัตวร์นมัตั้น” คนเลบีตั้ยงแกะดผแลและใหว้อาหารฝผงแกะ เขา
นสาฝผงแกะเขว้าไปในทรด่งหญว้าเขบียวขจบีซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ หญว้านมัตั้นอด่อนนรด่มและนตั้สานมัตั้นไหลนลินึ่งและเยร็นสดชมืนึ่น ศลิษยาภลิบาล
เปป็นผผว้เลบีตั้ยงรองของพระเจว้า มมันเปป็นงานของเขาทบีนึ่จะปฟ้อนอาหารเหลด่าทารกในพระครลิสตร์ดว้วยนตั้สานมบรลิสรทธลิธิ์แหด่ง
พระวจนะ และทบีนึ่จะปฟ้อนอาหารครลิสเตบียนทบีนึ่โตกวด่าเหลด่านมัตั้นดว้วยขนมปปังและเนมืตั้อ เขาจะตว้องเฝฟ้าระวมังเชด่นกมัน วด่า
พวกสรนมัขปป่าไมด่เขว้ามาในฝผงแกะเพมืนึ่อทสาลายลผกแกะเหลด่านมัตั้นและทสาใหว้แกะเหลด่านมัตั้นพลิการไป

ทหาร ผผว้ปลผกสวนองรด่นทมัตั้งหลาย และผผว้เลบีตั้ยงแกะของฝผงแกะยด่อมคาดหวมังวด่าจะไดว้รมับการเลบีตั้ยงดผของตน
อมันเปป็นผลมาจากการทสางานของพวกเขา เพราะวด่าทหารทบีนึ่ดบี ผผว้ปลผกทบีนึ่ดบี และคนเลบีตั้ยงแกะทบีนึ่ดบี ยด่อมไมด่มบีเวลาทบีนึ่จะ
ทลิตั้งหนว้าทบีนึ่ของตนและไปทสางานดว้านอมืนึ่น ๆ เพมืนึ่อเลบีตั้ยงชบีพ พวกเขาคาดหวมังวด่าการเลบีตั้ยงชบีพของตนยด่อมมาจากสลินึ่งนมัตั้น
ซนนึ่งพวกเขารมับใชว้ ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นวด่านบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันเกบีนึ่ยวกมับผผว้รมับใชว้ทมัตั้งหลายแหด่งพระวจนะของ
พระเจว้า พวกเขามบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะคาดหวมังวด่าจะไดว้รมับการดผแลโดยคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พวกเขาใหว้การรมับใชว้ฝป่ายวลิญญาณและ
ปรนนลิบมัตลิสลินึ่งเหลด่านมัตั้นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า มมันเปป็นบาปยลินึ่งนมักและไมด่ถผกตว้องตามพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่ครลิสตจมักรใดจะ
ละเลยในการเลบีตั้ยงดผศลิษยาภลิบาลของมมัน

ขว้อ 8: “ขว้าพเจว้ากลด่าวสลินึ่งเหลด่านบีตั้ตามอยด่างมนรษยร์หรมือ หรมือพระราชบมัญญมัตลิมลิไดว้กลด่าวอยด่างนบีตั้เหมมือนกมัน
หรมือ”

สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีตั้ (และภาษากรบีกกร็ทสาใหว้มมันชมัดเจนมากกวด่าเลร็กนว้อย) กร็คมือนบีนึ่: “ตามความ
เหร็นของมนรษยร์ ภาพประกอบทางธรรมชาตลิเหลด่านบีตั้ไมด่มบีการประยรกตร์ใชว้ฝป่ายวลิญญาณหรมือ?” เนมืนึ่องจากพระเจว้า
ทรงเลบีตั้ยงดผผผว้เลบีตั้ยงแกะจากฝผงแกะ พระเจว้าองคร์เดบียวกมันนมัตั้นไมด่ทรงคาดหวมังหรมือทบีนึ่จะใหว้ฝผงแกะของพระองคร์เลบีตั้ยงดผ
ผผว้เลบีตั้ยงรองของพระองคร์-ศลิษยาภลิบาล ผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐ หรมือมลิชชมันนารบี? เนมืนึ่องจากผผว้ปลผกสวนองรด่นนมัตั้นเกร็บ



รวบรวมผลมาจากสวนนมัตั้น พระเจว้าไมด่ทรงคาดหวมังหรมือทบีนึ่สวนองรด่นนมัตั้นทบีนึ่ศลิษยาภลิบาลคนนมัตั้นรมับใชว้อยผด่ในนมัตั้นจะเลบีตั้ยง
ดผศลิษยาภลิบาลคนนมัตั้น?

ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าบางคนกสาลมังโตว้แยว้งวด่าไมด่มบีขว้อปฏลิบมัตลิตามพระคมัมภบีรร์ใด ๆ เกบีนึ่ยวกมับการเลบีตั้ยงดผอมัครทผต
เปาโล โดยชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสไมด่ไดว้ชบีตั้ขาดอยด่างเฉพาะเจาะจงวด่าผผว้รมับใชว้ควรไดว้รมับอาหารของ
ตนโดยวลิธบีใด แตด่เปาโลแสดงใหว้นมักวลิจารณร์เหลด่านบีตั้เหร็นวด่าพวกเขาคลิดผลิด:

ขว้อ 9: “เพราะมบีเขบียนไวว้แลว้วในพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสวด่า ‘ทด่านอยด่าเอาตะกรว้าครอบปากวมัวตมัวผผว้ทบีนึ่
กสาลมังนวดขว้าวอยผด่’ พระเจว้าทรงเปป็นหด่วงบรรดาวมัวตมัวผผว้หรมือ”

ภาษากรบีกตรงนบีตั้อด่านวด่า “ขณะทบีนึ่กสาลมังนวดขว้าวอยผด่” นบีนึ่พผดถนงการแยกเมลร็ดขว้าวออกมาจากฝปัก พวกวมัว
ตมัวผผว้ถผกใชว้เพมืนึ่อลากเครมืนึ่องมมือนวดขว้าวไปบนเมลร็ดขว้าว และขณะทบีนึ่ทสางานในลมักษณะนบีตั้วมัวนมัตั้นกร็ไมด่ไดว้ถผกครอบปาก
ดว้วยตะกรว้อ ปากของมมันมบีอลิสระทบีนึ่จะกลินขณะทบีนึ่มมันนวดเมลร็ดขว้าว ความจรลิงทบีนึ่ถผกนสาเสนออยด่างชมัดเจนในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือ
วด่าคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ผลลิตอาหารใหว้ผผว้อมืนึ่นกร็ควรทบีนึ่จะรด่วมแบด่งปปันในอาหารนมัตั้นเอง เปาโลเลบีตั้ยงดผผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์
เหลด่านมัตั้นดว้วยเนมืตั้อ ขนมปปัง และนตั้สานมฝป่ายวลิญญาณ และมมันกร็ถผกตว้องแนด่นอนในสายพระเนตรของพระเจว้าทบีนึ่พวก
เขาดผแลความตว้องการตด่าง ๆ ฝป่ายโลกของเขา

เปาโลยกขว้อความจากพระราชบมัญญมัตลิ 25:4: “ทด่านอยด่าเอาตะกรว้าครอบปากวมัวตมัวผผว้ เมมืนึ่อมมันกสาลมังนวด
ขว้าวอยผด่” คสากลด่าวนบีตั้จากพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสยด่อมมบีนตั้สาหนมักมากกมับพวกยลิวเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่เมมือง
โครลินธร์ผผว้ซนนึ่งกสาลมังตด่อตว้านเปาโลและขด่าวประเสรลิฐของเขาอยด่างขมขมืนึ่น

“พระเจว้าทรงเปป็นหด่วงบรรดาวมัวตมัวผผว้หรมือ” ขว้อ 10 ตด่อเนมืนึ่องความคลิดเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีตั้:
ขว้อ 10: “หรมือพระองคร์ตรมัสเชด่นนมัตั้นเพมืนึ่อเหร็นแกด่พวกเราโดยสลิตั้นเชลิงหรมือ สลินึ่งนบีตั้ถผกเขบียนไวว้เพมืนึ่อเหร็นแกด่พวก

เราอยด่างไมด่ตว้องสงสมัย เพมืนึ่อคนทบีนึ่ไถนา จะไถนาในความหวมัง และเพมืนึ่อคนทบีนึ่นวดขว้าวในความหวมังจะไดว้เปป็นผผว้เขว้า
สด่วนแหด่งความหวมังของเขา”

ขว้อความนมัตั้นทบีนึ่ถผกยกมาจากพระราชบมัญญมัตลิกร็รมับรองขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสคมือเสบียง
ของพระเจว้าทบีนึ่ตรมัส ขว้อความทบีนึ่ยกมานบีตั้ใหว้ภาพประกอบเชด่นกมันเกบีนึ่ยวกมับขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่ามบีคสากลด่าวบางตอนในพระ
วจนะของพระเจว้า ซนนึ่งถนงแมว้วด่าเกบีนึ่ยวขว้องกมับเรมืนึ่องทางธรรมชาตลิและเรมืนึ่องทางกายภาพ พวกมมันกร็ถผกออกแบบมา
เพมืนึ่อสมืนึ่อถนงความจรลิงฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งหลายทบีนึ่ตว้องถผกมองเหร็นและถผกเขว้าใจ อยด่างไรกร็ตาม เราตว้องระมมัดระวมังใน
การประยรกตร์ใชว้เรมืนึ่องฝป่ายวลิญญาณเหลด่านมัตั้น และหนทางเดบียวทบีนึ่ปลอดภมัยทบีนึ่จะทสาการประยรกตร์ใชว้ทบีนึ่ถผกตว้องกร็คมือ 
หลบีกเลบีนึ่ยงการรมับแนวคลิดตด่าง ๆ ซนนึ่งไปไกลเกลินกวด่าสลินึ่งทบีนึ่ถผกเขบียนไวว้ เราตว้องจสากมัดตมัวเองใหว้อยผด่ทบีนึ่การตบีความเหลด่า
นมัตั้นซนนึ่งถผกสนมับสนรนโดยพระวจนะของพระเจว้าทบีนึ่ชมัดเจนและเขว้าใจไดว้ เราไมด่ควรคาดเดาเดร็ดขาด และไมด่ควรยก
ขว้อพระคมัมภบีรร์นอกบรลิบทของมมัน เพมืนึ่อพลิสผจนร์ประเดร็นใดประจสานลิกาย

เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังเสนอแนะตรงนบีตั้วด่าพระเจว้าไมด่ทรงดผแลพวกสมัตวร์ พระเจว้าทรงดผแลอาณาจมักรสมัตวร์-ความ
จรลิงประการหนนนึ่งซนนึ่งพระเยซผทรงสอนในมมัทธลิว 6:26 และเปาโลไมด่ไดว้หมายความวด่าพระเจว้าไมด่ไดว้กสาลมังคลิดถนงพวก
วมัวตมัวผผว้เลยแมว้แตด่นลิดเดบียว คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “โดยสลิตั้นเชลิง” ในพระคสาขว้อนบีตั้บด่งบอกวด่า “ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่ามมัน
ใชด่” นมันึ่นคมือ “ไมด่มบีขว้อสงสมัยเลยวด่านบีนึ่ถผกเขบียนไวว้เพมืนึ่อเหร็นแกด่พวกเรา เพมืนึ่อนสาเสนอความจรลิงทบีนึ่วด่าคนทบีนึ่ไถนาควรไถนา



ในความหวมัง และคนทบีนึ่นวดขว้าวในความหวมังกร็ควรเปป็นผผว้เขว้าสด่วนคนหนนนึ่งในความหวมังของเขา”
นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันในชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ เราทบีนึ่หวด่านสลินึ่งฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งหลาย โดยเลบีตั้ยงดผครลิสตจมักรจาก

พระวจนะของพระเจว้า ควรทสาเชด่นนมัตั้นในความหวมังและความเชมืนึ่อ โดยวางใจองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าวด่าจะทรงดผแล
ความตว้องการตด่าง ๆ ฝป่ายรด่างกายของเราผด่านทางคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เราปรนนลิบมัตลิ ถว้าสมัตวร์ทมัตั้งหลายไดว้รมับอนรญาตใหว้
รด่วมแบด่งปปันในอาหารนมัตั้นทบีนึ่พวกมมันชด่วยผลลิต เชด่นนมัตั้นแลว้วพระเจว้ากร็จะทรงดผแลผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรง
เรบียก แตด่งตมัตั้ง และสด่งไปในฐานะผผว้เลบีตั้ยงรองของพระองคร์อยด่างแนด่นอน! แนด่ทบีเดบียว พระองคร์จะทรงดผแลคนของ
พระองคร์เอง

เปาโลเปป็นพยานรมับรองวด่า “ขว้าพเจว้าเรบียนรผว้แลว้ววด่า ขว้าพเจว้าจะอยผด่ฐานะอยด่างไรกร็ตาม กร็จะพอใจอยผด่
อยด่างนมัตั้น…พระเจว้าของขว้าพเจว้าจะเตลิมเตร็มความตว้องการทรกอยด่างของทด่านทมัตั้งหลายตามความมมันึ่งคมันึ่งของพระองคร์
ในสงด่าราศบีโดยพระเยซผครลิสตร์” (ฟป. 4:11,19) พระเจว้าจะทรงจมัดหาสสาหรมับทรกความตว้องการของเรา-ผด่านทาง
แหลด่งใดแหลด่งหนนนึ่ง เปาโลกสาลมังพยายามทบีนึ่จะทสาใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์เขว้าใจวด่าถว้าพวกเขาไมด่ใหว้การ
สนมับสนรนแกด่เหลด่าผผว้รมับใชว้ของพวกเขาและจมัดหาสสาหรมับความตว้องการฝป่ายรด่างกายของพวกเขา ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้น
เองจะเปป็นผผว้สผญเสบีย-พวกเขาจะสผญเสบียในเรมืนึ่องบสาเหนร็จทมัตั้งหลาย

ขว้อ 11: “ถว้าพวกเราไดว้หวด่านสลินึ่งตด่าง ๆ ฝป่ายจลิตวลิญญาณใหว้แกด่พวกทด่าน เปป็นสลินึ่งใหญด่โตหรมือถว้าพวกเราจะ
เกบีนึ่ยวสลินึ่งทมัตั้งหลายฝป่ายเนมืตั้อหนมังของพวกทด่าน”

โปรดสมังเกตวด่าเปาโลใชว้คสาสรรพนามพหผพจนร์ “พวกเรา” สองครมัตั้ง โดยสมืนึ่อถนงผผว้รมับใชว้เหลด่านมัตั้น-เปาโล ทลิ
โมธบี ทลิตมัส และคนอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่ไดว้หวด่านสลินึ่งตด่าง ๆ ฝป่ายวลิญญาณในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น จากนมัตั้นเขาใชว้คสาวด่า “สลินึ่งทมัตั้งหลายฝป่าย
เนมืตั้อหนมังของพวกทด่าน” อมันเปป็นการเนว้นความแตกตด่างระหวด่างผผว้รมับใชว้เหลด่านมัตั้นกมับเหลด่าสมาชลิกของทบีนึ่ประชรมนมัตั้น 
เขาถามวด่า “เปป็นสลินึ่งใหญด่โตหรมือถว้าพวกเราจะเกบีนึ่ยวสลินึ่งทมัตั้งหลายฝป่ายเนมืตั้อหนมังของพวกทด่าน” นมันึ่นคมือ “สลินึ่งจสาเปป็น
เหลด่านมัตั้นของรด่างกายจะเปรบียบเทบียบไดว้กมับสลินึ่งจสาเปป็นเหลด่านมัตั้นของจลิตใจและวลิญญาณหรมือ?” พระเยซผทรงถามวด่า 
“...ผผว้ใดจะไดว้ประโยชนร์อะไร ถว้าผผว้นมัตั้นจะไดว้โลกทมัตั้งสลิตั้น และตว้องสผญเสบียจลิตวลิญญาณของตนเอง หรมือผผว้นมัตั้นจะเอา
อะไรมาแลกกมับจลิตวลิญญาณของตน” (มธ. 16:26) พรว้อมกมับความแตกตด่างเชด่นนมัตั้นในเรมืนึ่องครณคด่า เราจนงไมด่กลว้า
เปรบียบเทบียบสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่อยผด่ฝป่ายวลิญญาณกมับฝป่ายเนมืตั้อหนมัง

ขว้อ 12: “ถว้าคนอมืนึ่นเปป็นผผว้เขว้าสด่วนของอสานาจนบีตั้เหนมือพวกทด่าน พวกเรากร็เปป็นมากกวด่ามลิใชด่หรมือ แตด่
อยด่างไรกร็ตามพวกเรากร็มลิไดว้ใชว้อสานาจนบีตั้เลย แตด่ยอมทนทรกขร์ยากสารพมัด เกรงวด่าพวกเราจะขมัดขวางขด่าวประเสรลิฐ
ของพระครลิสตร์”

“คนอมืนึ่น” ทบีนึ่เปาโลพผดถนงนบีตั้นด่าจะเปป็นพวกครผสอนเทร็จ พวกถมือศาสนายลิวทบีนึ่กสาลมังบลิดเบมือนขด่าวประเสรลิฐ
และพยายามทบีนึ่จะนสาผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นกลมับไปอยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิของโมเสสบางสด่วน “ถว้าคนอมืนึ่นเปป็นผผว้เขว้าสด่วน
ของอสานาจนบีตั้ (หรมือสลิทธลิธิ์นบีตั้)...” นบีนึ่ชบีตั้ไปยมังขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าพวกถมือศาสนายลิวเหลด่านบีตั้ไดว้ถมือสลิทธลิธิ์ (ไมด่วด่ามมันเปป็นของพวก
เขาหรมือไมด่) ทบีนึ่จะไดว้รมับการเลบีตั้ยงดผโดยผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ พวกเขาไมด่มบีสลิทธลิธิ์ใด ๆ เลย แตด่
พวกเขากร็ไดว้ถมือสลิทธลิธิ์นมัตั้นอยผด่ดบี

เปาโลชบีตั้ใหว้ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นเหร็นวด่าเขาและสลิทธลิธิ์ของเหลด่าเพมืนึ่อนมลิชชมันนารบีของเขามบีความสสาคมัญ



สผงสรดในแงด่นบีตั้ เนมืนึ่องจากพวกเขาเปป็นผผว้ทบีนึ่พระเจว้าทรงใชว้การเพมืนึ่อกด่อตมัตั้งครลิสตจมักรนมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ และพวกเขา
เปป็นผผว้ทบีนึ่ไดว้ประกาศพระครณมหมัศจรรยร์ของพระเจว้าซนนึ่งโดยทางพระครณนมัตั้นผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นไดว้รมับการชด่วยใหว้รอดจาก
ชบีวลิตแหด่งบาปและการตกนรกเปป็นนลิตยร์แลว้ว เปาโลและเหลด่าผผว้ชด่วยของเขา-ไมด่ใชด่พวกถมือศาสนายลิวทบีนึ่หลงตมัวเอง
และแตด่งตมัตั้งตมัวเองเหลด่านบีตั้-คมือผผว้ทบีนึ่สมควรไดว้รมับการสนมับสนรนจรนเจมือ

“แตด่อยด่างไรกร็ตามพวกเรากร็มลิไดว้ใชว้อสานาจนบีตั้เลย แตด่ยอมทนทรกขร์ยากสารพมัด เกรงวด่าพวกเราจะขมัดขวาง
ขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์” จลิตวลิญญาณทบีนึ่แทว้จรลิงของผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงเรบียกถผกนสาเสนอในถว้อยคสา
เหลด่านบีตั้ ผผว้รมับใชว้แหด่งขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่สมัตยร์จรลิงตด่อการทรงเรบียกของเขาจะยอมทนทรกขร์การขาดแคลนสลินึ่งของตด่าง ๆ 
มากกวด่าทบีนึ่จะนสาความเสมืนึ่อมเสบียมาสผด่ขด่าวประเสรลิฐ หลายครมัตั้งผผว้รมับใชว้สามารถเรบียกรว้องสลินึ่งของหลายอยด่างทบีนึ่เขา
ตว้องการสสาหรมับความสบายของชบีวลิตไดว้ แตด่เพราะเกรงวด่าเขาอาจนสาการเหยบียดหยามมาสผด่ขด่าวประเสรลิฐโดยการ
ใหว้ใครสมักคนกลด่าวหาเขาวด่าเทศนาเพมืนึ่อเงลิน เขาจนงยอมทนการขาดสลินึ่งของเหลด่านบีตั้และรมับใชว้ตด่อไปโดยปราศจาก
พวกมมัน

ถว้าเปาโลใชว้สลิทธลิธิ์ของตนในฐานะผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งทบีนึ่พระเยซผครลิสตร์ทรงแตด่งตมัตั้ง เขากร็อาจถผกสงสมัยวด่า
ประกาศขด่าวประเสรลิฐเพราะโลภเงลินทอง เขาคงจะไดว้กสาไรทบีนึ่เปป็นเงลิน แตด่เขากร็คงจะขาดทรนในดว้านศบีลธรรมและ
ฝป่ายวลิญญาณ เพราะวด่าพระเจว้าทรงเรบียกเขาใหว้ชนะดวงวลิญญาณทมัตั้งหลาย-ไมด่ใชด่ใหว้เจรลิญกว้าวหนว้าดว้านการเงลิน

ขว้อ 13: “พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า คนทมัตั้งหลายซนนึ่งปรนนลิบมัตลิเรมืนึ่องสลินึ่งบรลิสรทธลิธิ์ตด่าง ๆ กร็ไดว้รมับการเลบีตั้ยงชบีพ
จากสลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระวลิหาร และคนทมัตั้งหลายซนนึ่งปรนนลิบมัตลิทบีนึ่แทด่นบผชากร็เปป็นผผว้เขว้าสด่วนกมับแทด่นบผชานมัตั้น”

เปาโลกสาลมังชบีตั้ยว้อนกลมับไปยมังพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสอบีกครมัตั้งและพระวลิหารทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับผผว้ปรนนลิบมัตลิ
และสลินึ่งของเหลด่านมัตั้นทบีนึ่บรลิสรทธลิธิ์ โปรดศนกษาเลวบีนลิตลิ 6:16-26 และกมันดารวลิถบี 18:8-19 พระคสาสองตอนนบีตั้กลด่าวถนง
สด่วนทบีนึ่พระเจว้าทรงจมัดสรรใหว้แกด่ปรโรหลิตทบีนึ่พระองคร์ทรงแตด่งตมัตั้ง และในพระราชบมัญญมัตลิ 18:1-4 เราเรบียนรผว้กฎของ
พระคมัมภบีรร์สสาหรมับสด่วนทบีนึ่ถผกกมันไวว้ตด่างหากโดยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าสสาหรมับพวกเลวบี

เมมืนึ่อพวกปรโรหลิตทบีนึ่พระเจว้าทรงแตด่งตมัตั้งถวายเครมืนึ่องสมันตลิบผชาบนแทด่นบผชา สด่วนหนนนึ่งของเครมืนึ่องบผชานมัตั้นกร็
ถผกเผาบนแทด่นบผชาและสด่วนหนนนึ่งของมมันกร็ถผกกสาหนดไวว้สสาหรมับการใชว้สด่วนตมัวของพวกปรโรหลิตนมัตั้น คสากรลิยากรบีกทบีนึ่
แปลเปป็น “ปรนนลิบมัตลิ” คมือ พาเรร็ดเระยผโอ และมบีความหมายตรงตมัววด่า “นมันึ่งอยผด่ขว้าง ๆ ตลอด” ในขว้อพระคสาตอน
นบีตั้ของเรา คสากรลิยานบีตั้สมืนึ่อถนงการทบีนึ่พวกปรโรหลิตนสาเสนอตมัวเองทบีนึ่แทด่นบผชานมัตั้น-โดยอยผด่ขว้างแทด่นบผชานมัตั้นตลอดเพมืนึ่อ
ถวายเครมืนึ่องสมัตวบผชา พวกเขาถผกแตด่งตมัตั้งโดยพระเจว้าเหมมือนกมับทบีนึ่เปาโลไดว้รมับการแตด่งตมัตั้ง และถว้าพวกเขาดสารง
ชบีวลิตจากสลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระวลิหาร ทสาไมเปาโลถนงไมด่ควรไดว้รมับการดผแลโดยคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เขาปรนนลิบมัตลิเลด่า? พวก
เขาเปป็นลผก ๆ ของเขาเองในความเชมืนึ่อนมัตั้น โดยไดว้รมับการบมังเกลิดใหมด่ผด่านทางขด่าวสารนมัตั้นทบีนึ่เขาไดว้ประกาศแกด่พวก
เขา

ขว้อ 14: “ทสานองเดบียวกมัน องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ทรงแตด่งตมัตั้งไวว้วด่า คนทมัตั้งหลายซนนึ่งประกาศขด่าวประเสรลิฐ
ควรไดว้รมับการเลบีตั้ยงชบีพดว้วยขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น”

เชด่นเดบียวกมับทบีนึ่ปรโรหลิตทบีนึ่รมับใชว้ในพระวลิหารดสารงชบีวลิตจากสลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระวลิหาร “ทสานองเดบียวกมัน” 
พระเจว้ากร็ทรงกสาหนดใหว้เหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระองคร์ไดว้รมับการดผแลโดยคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พวกเขาปรนนลิบมัตลิ พระเจว้าไดว้



ประทานคสาบมัญชาเกบีนึ่ยวกมับพวกปรโรหลิตและชนชาตลิอลิสราเอลไวว้อยด่างไร พระเยซผเจว้ากร็ประทานขว้อปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ 
เกบีนึ่ยวกมับเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระองคร์ไวว้เชด่นกมัน:

“อยด่าจมัดหาเหรบียญทองคสา หรมือเงลิน หรมือทองแดงไวว้ในกระเปป๋าทมัตั้งหลายของพวกทด่าน หรมือยด่ามสสาหรมับ
การเดลินทางของพวกทด่าน หรมือเสมืตั้อคลรมสองตมัว หรมือบรรดารองเทว้า หรมือไมว้ตะบองทมัตั้งหลาย เพราะวด่าผผว้ทสางานกร็
สมควรจะไดว้อาหารของเขา” (มธ. 10:9,10)

“และจงอาศมัยอยผด่ในบว้านเดบียวกมันนมัตั้น กลินและดมืนึ่มสลินึ่งของใด ๆ ซนนึ่งพวกเขาจะใหว้นมัตั้น ดว้วยวด่าผผว้ทสางาน
สมควรจะไดว้รมับคด่าจว้างของตน อยด่าเทบีนึ่ยวจากบว้านนบีตั้ไปบว้านโนว้น และพวกทด่านจะเขว้าไปในนครใดกร็ตาม และพวก
เขารมับรองพวกทด่านไวว้ จงกลินสลินึ่งของใด ๆ ซนนึ่งถผกตมัตั้งไวว้ตด่อหนว้าพวกทด่าน” (ลผกา 10:7,8)

เปาโลครว้นเคยดบีกมับคสาสอนเหลด่านมัตั้นของพระเยซผเกบีนึ่ยวกมับการเลบีตั้ยงชบีพของเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า เขา
สนมับสนรนขว้อโตว้แยว้งทมัตั้งหมดของเขาเกบีนึ่ยวกมับการเลบีตั้ยงดผเหลด่าผผว้รมับใชว้โดยการอว้างอลิงไปยมังองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และ
พระเจว้า และพวกปรโรหลิตในภาคพมันธสมัญญาเดลิม

ขว้อ 15: “แตด่ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้ใชว้สลิทธลิธิ์เหลด่านบีตั้เลย ทมัตั้งขว้าพเจว้าไมด่ไดว้เขบียนสลินึ่งเหลด่านบีตั้ เพมืนึ่อจะใหว้กระทสาอยด่างนมัตั้น
แกด่ขว้าพเจว้าดว้วย เพราะขว้าพเจว้ายอมตายเสบียดบีกวด่าทบีนึ่จะใหว้ผผว้ใดทสาใหว้การโอว้อวดของขว้าพเจว้าไรว้ประโยชนร์”

เปาโลทวนซตั้สาสลินึ่งทบีนึ่เขากลด่าวในขว้อ 12 เขาไมด่ไดว้เอาสลินึ่งใดไปจากชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นเลย แตด่ใน
จดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองของเขาทบีนึ่สด่งถนงพวกเขาเขาเปป็นพยานรมับรองวด่านบีนึ่เปป็นครลิสตจมักรเดบียวทบีนึ่เขาไมด่ไดว้ยอมรมับ
ของฝากเลย เปาโลอยากใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านบีตั้เขว้าใจชมัดเจนวด่าเขาไมด่ไดว้กสาลมังเขบียนสลินึ่งเหลด่านบีตั้เพมืนึ่อเปป็นการเสนอแนะใหว้
พวกเขาใหว้ของฝากทบีนึ่เปป็นวมัตถรแกด่เขา เขาประกาศวด่าเขาขอตายดบีกวด่าทบีนึ่ผผว้ใดจะทสาใหว้การโอว้อวดของเขาไรว้ผล

คสากรบีกสสาหรมับ “การโอว้อวด” คมือ เขว้าเคมา และในทบีนึ่นบีตั้เปป็นตมัวแทนของ “มผลเหตรสสาหรมับการโอว้อวด” 
คสาทบีนึ่แปลเปป็น “ทสาใหว้ไรว้ประโยชนร์” มบีความหมายวด่า “ทสาใหว้วด่างเปลด่า ทสาใหว้ไรว้ผล” เปาโลนมับวด่าสลินึ่งสารพมัด
เปป็นการขาดทรนเพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะไดว้พระครลิสตร์เปป็นกสาไร โดยเปป็นพยานรมับรองวด่าเขาไดว้กลายเปป็นเหมมือนทบีนึ่ทรกคนเปป็น 
เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะชนะบางคนไดว้ และสสาหรมับเขาแลว้ว ความตายคงจะดบีกวด่าการทบีนึ่งานรมับใชว้ของเขาจะถผกทสาใหว้ไรว้ผล

ขว้อ 16: “เพราะถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าประกาศขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น ขว้าพเจว้ากร็ไมด่มบีเหตรทบีนึ่จะอวดไดว้ เพราะความ
จสาเปป็นถผกวางไวว้บนขว้าพเจว้า ใชด่แลว้ว วลิบมัตลิจะเกลิดแกด่ขว้าพเจว้าถว้าขว้าพเจว้าไมด่ประกาศขด่าวประเสรลิฐ”

ชด่างเปป็นคสาประกาศอมันยลินึ่งใหญด่! เปาโลไดว้รมับมอบพมันธกลิจจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์
(กลิจการ 9:15) เขา “ถผกจมับตมัว” (ตรงตมัวคมือ ถผกจมับเปป็นเชลย) แบบฝปนความประสงคร์กด่อนหนว้านมัตั้นของเขา เขา
เคยเปป็นผผว้ถมือศาสนายลิวจากหมัวใจ ถวายตมัวใหว้แกด่ศาสนาแหด่งบรรพบรรรษของเขา แตด่พระครลิสตร์ไดว้ทรงเรบียกเขา 
ทรงเจลิมตมัตั้งเขา และทรงสด่งเขาใหว้ไปประกาศขด่าวประเสรลิฐ: “ขณะทบีนึ่คนเหลด่านมัตั้นกสาลมังรมับใชว้องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า 
และอดอาหารอยผด่ พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไดว้ตรมัสวด่า “จงแยกตมัตั้งบารนาบมัสกมับเซาโลไวว้ใหว้เราสสาหรมับงานซนนึ่งเราไดว้
เรบียกพวกเขาใหว้กระทสานมัตั้น”” (กลิจการ 13:2) “และพระองคร์ตรมัสกมับขว้าพเจว้าวด่า ‘จงไปเถลิด เพราะเราจะสด่งเจว้าไป
ไกลจากทบีนึ่นบีนึ่ ไปยมังคนตด่างชาตลิ’” (กลิจการ 22:21)

สสาหรมับเปาโล งานรมับใชว้นมัตั้นเปป็นสลินึ่งจสาเปป็นเดร็ดขาด ขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระครณของพระเจว้าไดว้ถผกฝากไวว้
ใหว้เขาดผแล คมือขว้อลนกลมับนมัตั้นซนนึ่งไดว้ถผกปปิดซด่อนไวว้มาตมัตั้งแตด่เรลินึ่มแรกไดว้ถผกเปปิดเผยแกด่เขาแลว้ว (คส. 1:26) และมมันเปป็น



เหตรจสาเปป็นของพระเจว้าทบีนึ่เขาตว้องประกาศขด่าวสารนมัตั้นทบีนึ่เขารมับไวว้แลว้ว ไมด่มบีมผลเหตรสสาหรมับการโอว้อวดเลย เพราะ
วด่าสลินึ่งทบีนึ่เขากสาลมังทสานมัตั้นไดว้ถผกกระทสาเพราะความจสาเปป็น เขาเปป็นทาสรมับใชว้ตด่อพระเยซผครลิสตร์และเขาจนงไมด่สามารถ
อว้างสลิทธลิธิ์ใด ๆ จากพระผผว้เปป็นนายของเขาผผว้ไดว้ทรงชด่วยเขาใหว้รอดแลว้วโดยพระครณถนงแมว้วด่าเขาเคยเปป็นผผว้ขด่มเหงคน
ทมัตั้งปวงทบีนึ่อยผด่ใน “ทางพระเยซผนมัตั้น”

“วลิบมัตลิจะเกลิดแกด่ขว้าพเจว้าถว้าขว้าพเจว้าไมด่ประกาศขด่าวประเสรลิฐ” เปาโลชบีตั้ใหว้เหร็นตรงนบีตั้ถนงการทบีนึ่เขาตว้อง
ใหว้การตด่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษานมัตั้นสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย หากเขาไมด่ประกาศขด่าวสารนมัตั้นทบีนึ่ไดว้ถผก
ฝากไวว้แกด่เขาแลว้ว คสาพยานของสรดยอดอมัครทผตผผว้นบีตั้ทบีนึ่มบีอยผด่เสมอคมือ “ขอพระเจว้าทรงหว้ามทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะโอว้อวด
นอกจากในกางเขนของพระเยซผครลิสตร์ เพราะวด่าขว้าพเจว้าเปป็นอยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่นบีตั้โดยพระครณของพระเจว้า!”

เปาโลไมด่ไดว้โอว้อวดในตมัวเอง โดยตระหนมักวด่าเขาเปป็นภาชนะลผกหนนนึ่งทบีนึ่ถผกเลมือกโดยพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์เพมืนึ่อนสาขด่าวดบีแหด่งพระครณของพระเจว้าไปประกาศแกด่ผผว้คนทบีนึ่เปป็นคนตด่างดว้าวตด่อประโยชนร์สรขรด่วมกมันของ
ชนชาตลิอลิสราเอล เหลด่าคนแปลกหนว้าตด่อพมันธสมัญญาเหลด่านมัตั้น ไมด่มบีพระเจว้าและไมด่มบีความหวมัง แตด่เปป็นผผว้ซนนึ่งใน
พระครณของพระเจว้าสามารถกลายเปป็นหมผด่ชนหนนนึ่งทบีนึ่มบีความหวมัง-ใชด่แลว้ว บรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า ถผกสรว้างใหมด่
ในพระเยซผครลิสตร์ เปาโลประกาศวด่า “ขว้าพเจว้าจะเปป็นมนรษยร์ทบีนึ่นด่าสมังเวชแนด่ทบีเดบียวถว้าขว้าพเจว้าไมด่ประกาศขด่าว
ประเสรลิฐแหด่งพระครณนบีตั้!”

ขว้อ 17: “เพราะถว้าขว้าพเจว้ากระทสาสลินึ่งนบีตั้อยด่างเตร็มใจ ขว้าพเจว้ากร็ไดว้รมับบสาเหนร็จ แตด่ถว้ากระทสาอยด่างฝปนใจ 
หนว้าทบีนึ่ประกาศขด่าวประเสรลิฐกร็ถผกมอบไวว้แกด่ขว้าพเจว้าแลว้ว”

หากเปาโลเลมือกงานรมับใชว้นบีตั้และรมับมมันเหมมือนเปป็นอาชบีพหนนนึ่งหรมือธรรกลิจหนนนึ่ง (และบางคนในเมมืองโครลินธร์
ไดว้ทสาแบบนมัตั้นจรลิง ๆ) เขากร็คงจะไดว้รมับรางวมัลของเขาเปป็นคด่าจว้างสสาหรมับการทสางานของเขา แตด่ถว้าเขากสาลมัง
เทศนา ไมด่ใชด่ตามความประสงคร์ของตมัวเขาเองแตด่เปป็นนตั้สาพระทมัยของพระเจว้าและภายใตว้การแตด่งตมัตั้งของพระเจว้า 
เขากร็คงกลด่าวไดว้วด่า “หนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนถผกมอบไวว้แกด่ขว้าพเจว้าแลว้ว” การเทศนาของเปาโลไมด่ใชด่การเลมือกของตมัว
เขาเอง และดมังนมัตั้นเขาจนงไมด่ใชด่แคด่คนตว้นเรมือนคนหนนนึ่ง-ผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งทบีนึ่ทสางานรมับใชว้เหมมือนอยด่างคนตว้นเรมือนใน
บว้านของเศรษฐบีคนหนนนึ่ง แตด่เขาเปป็นคนตว้นเรมือนของพระเจว้า โดยกระทสาสลินึ่งซนนึ่งเปป็นหนว้าทบีนึ่ของเขาทบีนึ่มบีตด่อผผว้ทรงเปป็น
นายและองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของเขา-พระเยซผ พระผผว้ชด่วยใหว้รอดนมัตั้น

“...หนว้าทบีนึ่ประกาศขด่าวประเสรลิฐกร็ถผกมอบไวว้แกด่ขว้าพเจว้าแลว้ว” พระคมัมภบีรร์ฉบมับคลิงเจมสร์ใชว้คสาวด่า 
“dispensation” จากคสากรบีก ออยคอนอมบีนึ่อา คสาแปลทบีนึ่ชมัดเจนกวด่าคงจะเปป็นคสาภาษาอมังกฤษของเรา 
“stewardship” ซนนึ่งมบีความหมายหลมักวด่า “การบรลิหารจมัดการภายในบว้านเรมือน” ในการใชว้ทมันึ่วไปคสานบีตั้เรลินึ่มมบีความ
หมายวด่าการบรลิหารจมัดการทรมัพยร์สลินทบีนึ่เปป็นของอบีกคนหนนนึ่ง ดมังนมัตั้น สสาหรมับอมัครทผตเปาโล พระเจว้าไดว้ทรงฝากขด่าว
ประเสรลิฐไวว้ และขด่าวประเสรลิฐคมือพระวจนะของพระเจว้า-ใชด่แลว้ว พระเจว้าเองเลย เปาโลเปป็นคนตว้นเรมือนคนหนนนึ่ง
ของพระเจว้าแนด่ทบีเดบียว (ดผ ลผกา 16:2-4 เชด่นกมัน)

ขว้อ 18: “แลว้วอะไรเลด่าเปป็นบสาเหนร็จของขว้าพเจว้า จรลิง ๆ แลว้ว เมมืนึ่อขว้าพเจว้าประกาศขด่าวประเสรลิฐ 
ขว้าพเจว้ากร็ประกาศขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์โดยไมด่คลิดคด่า เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไมด่ใชว้อสานาจของขว้าพเจว้าอยด่างผลิด ๆ 
ในขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น”



ในทบีนึ่นบีตั้เรามบีอบีกหนนนึ่งคสาถามของเปาโล: “แลว้วอะไรเลด่าเปป็นบสาเหนร็จของขว้าพเจว้า? ขว้าพเจว้ากสาลมังเทศนา
เพมืนึ่อเงลินหรมือ? หรมือขว้าพเจว้ากสาลมังเทศนาเพมืนึ่อพระเยซผเจว้า?” และเหมมือนเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิของเขา เขาตอบ
คสาถามของตมัวเอง ในใจความสสาคมัญเขากลด่าววด่า “บสาเหนร็จของขว้าพเจว้าอยผด่ในความชมืนึ่นชมยลินดบีทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้รมับใน
ใจของขว้าพเจว้าในการปฏลิเสธสลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้ามบีสลิทธลิธิ์โดยชอบทบีนึ่จะทวง-ของฝากและเงลินทองจากผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้น เพมืนึ่อ
ดผแลความจสาเปป็นรายวมันตด่าง ๆ ของขว้าพเจว้า ขว้าพเจว้าพบความชมืนึ่นบานใหญด่ยลินึ่งและบสาเหนร็จในการปรนนลิบมัตลิแกด่
พวกทด่าน-โดยไมด่คลิดคด่า!”

เปาโลเปป็นเพบียงภาชนะลผกหนนนึ่งทบีนึ่ถวายแดด่พระเจว้าสสาหรมับการรมับใชว้ (ทรกสลินึ่งทบีนึ่เราทสาเพมืนึ่อทสาใหว้พระเจว้าพอ
พระทมัยและปฏลิบมัตลิหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนตด่อพระองคร์ จรลิง ๆ แลว้วคมือการกระทสากลิจของพระองคร์ในเราและผด่านทาง
เรา) งานรมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงทมัตั้งหมดเปป็นพระราชกลิจของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ในตมัวเรา กระนมัตั้นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
พระเจว้ากร็ทรงพอพระทมัยในพระครณทบีนึ่จะยอมรมับความเตร็มใจและความทรด่มเทของผผว้รมับใชว้คนใดของพระองคร์ทบีนึ่จะ
ยอมใหว้พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ใชว้การพวกเขา และจะประทานบสาเหนร็จใหว้แกด่คนเหลด่านบีตั้สสาหรมับความเตร็มใจของ
พวกเขาทบีนึ่จะถผกใชว้การ ในทางกลมับกมัน ถว้าพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไมด่ทรงกระทสากลิจผด่านทางผผว้รมับใชว้คนนมัตั้น กร็ไมด่มบีสลินึ่ง
ดบีอมันใดจะถผกทสาสสาเรร็จเลย

ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าพระเยซผไดว้ทรงรมักเราขณะทบีนึ่เรายมังเปป็นคนบาปอยผด่นมัตั้นและไดว้ทรงชด่วยเราใหว้รอดจากบาป
กร็เพบียงพอแลว้วทบีนึ่จะทสาใหว้เรากระตมือรมือรว้นทบีนึ่จะทสาสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงนสาเราใหว้กระทสา และทบีนึ่จะรมับใชว้พระองคร์ใน
ความทรด่มเทสลิตั้นสรดใจและสลิตั้นสรดกสาลมังของเรา เปาโลไมด่เคยแสวงหาเกบียรตลิสสาหรมับตมัวเองเลย เขาอยากใหว้เกบียรตลิ
และสงด่าราศบีทมัตั้งหมดถผกมอบถวายแดด่พระเยซผเจว้า พระองคร์ผผว้เดบียวทบีนึ่สมควรไดว้รมับเกบียรตลิ คสาสรรเสรลิญ และสงด่า
ราศบีทมัตั้งสลิตั้น 

วริธทการและบนาเหนห็จของงานรบับใชผู้ททที่แทผู้จรริง
ขว้อ 19: “เพราะถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าเปป็นไทจากมนรษยร์ทรกคน แตด่ขว้าพเจว้ากร็ยมังทสาใหว้ตมัวเองเปป็นผผว้รมับใชว้ของ

ทรกคน เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้พวกเขามากยลินึ่งขนตั้น”
เปาโลระวมังทบีนึ่จะไมด่ถผกทสาใหว้ตกเปป็นทาสโดยมนรษยร์ เขาเปป็นไทจากมนรษยร์ทรกคนตรงทบีนึ่วด่าไมด่มบีใครสามารถ

บมังคมับเขาหรมือเรบียกรว้องจากเขาไดว้ เขาพนนึ่งพาองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ไมด่ใชด่พนนึ่งพามนรษยร์ แตด่ถนงแมว้วด่าเขาเปป็นไทจากคน
ทมัตั้งปวง เขากร็ทสาใหว้ตมัวเองเปป็น “ผผว้รมับใชว้แกด่ทรกคน” เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะ “ไดว้คนมากยลินึ่งขนตั้น”

วลิธบีทบีนึ่เปาโลทสาใหว้ตมัวเองเปป็นผผว้รมับใชว้แกด่คนทมัตั้งปวงถผกอธลิบายในพระคสาสามขว้อถมัดไป เขาไดว้ปฏลิเสธตนเอง 
เขาไดว้ปฏลิเสธสลิทธลิธิ์ตด่าง ๆ ของตนในฐานะอมัครทผตคนหนนนึ่ง เขาไดว้หมันไปใชว้แรงงานหนมักเพมืนึ่อทบีนึ่จะหาเลบีตั้ยงตมัวเอง 
ดว้วยเหตรนบีตั้เขาจนงไดว้รมับผลลมัพธร์ทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่มากขนตั้นในขด่าวประเสรลิฐและในหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของเขา

ขว้อ 20: “และตด่อพวกยลิว ขว้าพเจว้าไดว้กลายเปป็นเหมมือนคนยลิว เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้พวกยลิว ตด่อคนทมัตั้งหลายทบีนึ่
อยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิ กร็เปป็นเหมมือนอยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิ เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิ”

“และตด่อพวกยลิว ขว้าพเจว้าไดว้กลายเปป็นเหมมือนคนยลิว…” นบีนึ่ถผกใหว้ภาพประกอบในขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเปาโล
ยอมใหว้ทลิโมธบีเขว้าสรหนมัตตามธรรมเนบียมของพวกยลิว: “เปาโลอยากจะใหว้ทลิโมธบีไปพรว้อมกมับทด่าน และรมับเขามาและ
ใหว้เขาเขว้าสรหนมัตเพราะเหร็นแกด่พวกยลิวซนนึ่งอยผด่ในเขตแดนเหลด่านมัตั้น เพราะพวกเขาทรกคนทราบวด่าบลิดาของเขาเปป็น



ชาตลิกรบีก” (กลิจการ 16:3)
“แลว้วเปาโลจนงพาสบีนึ่คนนมัตั้นไป และวมันตด่อมา โดยการชสาระตมัวเองพรว้อมกมับพวกเขา ไดว้เขว้าไปในพระ

วลิหาร เพมืนึ่อแสดงถนงการครบถว้วนของวมันเหลด่านมัตั้นแหด่งการชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์ จนกวด่าจะนสาเครมืนึ่องบผชามาถวายเพมืนึ่อ
คนเหลด่านมัตั้นทรกคน” (กลิจการ 21:26)

เปาโลเองเปป็นผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งของพวกยลิว แตด่เขาไมด่ไดว้ออมชอมกมับขว้อเรบียกรว้องของพวกเขาทบีนึ่มบีตด่อพวก
คนตด่างชาตลิ: “แตด่เมมืนึ่อขว้าพเจว้าเหร็นวด่าพวกเขาไมด่ไดว้ดสาเนลินในความเทบีนึ่ยงธรรมตามความจรลิงของขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น 
ขว้าพเจว้าจนงกลด่าวแกด่เปโตรตด่อหนว้าคนทมัตั้งปวงวด่า “ถว้าทด่านเองซนนึ่งเปป็นยลิวคนหนนนึ่งประพฤตลิตามอยด่างพวกคนตด่าง
ชาตลิ และมลิใชด่ตามอยด่างพวกยลิว เหตรไฉนทด่านจนงบมังคมับคนตด่างชาตลิใหว้ประพฤตลิตามอยด่างพวกยลิวเลด่า” (กท. 2:14)

“...ตด่อคนทมัตั้งหลายทบีนึ่อยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิ กร็เปป็นเหมมือนอยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิ” นบีนึ่หมายถนงพระราช
บมัญญมัตลิของโมเสสทมัตั้งหมด นบีนึ่ไมด่ไดว้เปป็นแคด่การทวนซตั้สาสด่วนแรกของพระคสาขว้อนบีตั้ ความแตกตด่างกร็คมือวด่า “ตด่อพวก
ยลิว ขว้าพเจว้าไดว้กลายเปป็นเหมมือนคนยลิว” กสาลมังหมายถนงความเปป็นชนชาตลิ ไมด่ใชด่ศาสนา อมัครทผตทด่านนบีตั้พรว้อมทบีนึ่จะ
ยอมจสานนทรกดว้านทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับพระครลิสตร์ “ใตว้พระราชบมัญญมัตลิ” หมายความวด่าเปาโลถมือจรดยมืนเคบียงขว้างพวก
ยลิวโดยการนบนอบตด่อขว้อบมังคมับบางอยด่างของพระราชบมัญญมัตลิเพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะไดว้รมับความไวว้วางใจของพวกเขาและ
ประกาศพระครณของพระเจว้าแกด่พวกเขาไดว้ เขาไมด่ไดว้ออมชอมกมับพระราชบมัญญมัตลิตรงทบีนึ่วด่าเขาปนพระราชบมัญญมัตลิ
กมับพระครณเขว้าดว้วยกมัน ดมังทบีนึ่เหร็นไดว้จากขว้อพระคสาตด่อไปนบีตั้จากงานเขบียนตด่าง ๆ ของเขา:

โรม 6:14: “เพราะวด่าบาปจะไมด่มบีการครอบงสาเหนมือพวกทด่าน เพราะวด่าพวกทด่านไมด่ไดว้อยผด่ใตว้พระราช
บมัญญมัตลิ แตด่อยผด่ใตว้พระครณ”

กาลาเทบีย 5:18: “แตด่ถว้าพระวลิญญาณทรงนสาพวกทด่าน พวกทด่านกร็ไมด่อยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิ”
โรม 10:4: “เพราะวด่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจรดจบของพระราชบมัญญมัตลิ เพมืนึ่อความชอบธรรมแกด่ทรกคนทบีนึ่

เชมืนึ่อ”
ขว้อ 21: “ตด่อคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่มบีพระราชบมัญญมัตลิ กร็เปป็นเหมมือนคนทบีนึ่ไมด่มบีพระราชบมัญญมัตลิ (โดยไมด่ไดว้อยผด่

อยด่างปราศจากพระราชบมัญญมัตลิตด่อพระเจว้า แตด่อยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิตด่อพระครลิสตร์) เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้คนเหลด่า
นมัตั้นทบีนึ่ไมด่มบีพระราชบมัญญมัตลิ”

“ตด่อคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่มบีพระราชบมัญญมัตลิ” ไมด่ไดว้หมายความวด่าพวกเขาเปป็นพวก “ไรว้กฎหมาย” หรมือวด่า
พวกเขากสาลมังฝป่าฝปนกฎหมาย ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังหมายถนงคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่นอกพระราชบมัญญมัตลิ เหมมือนทบีนึ่เขาไดว้
หมายถนงในโรม 2:14: “เพราะเมมืนึ่อพวกคนตด่างชาตลิซนนึ่งไมด่มบีพระราชบมัญญมัตลิกระทสาสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งมบีอยผด่ในพระราช
บมัญญมัตลิอยด่างเปป็นปกตลิวลิสมัย คนเหลด่านบีตั้ซนนึ่งไมด่มบีพระราชบมัญญมัตลิกร็เปป็นพระราชบมัญญมัตลิแกด่ตมัวพวกเขาเอง”

“...กร็เปป็นเหมมือนคนทบีนึ่ไมด่มบีพระราชบมัญญมัตลิ” ชบีตั้ไปยมังพวกคนตด่างชาตลิ-คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็นคนตด่างดว้าวจาก
ประโยชนร์สรขรด่วมกมันของชนชาตลิอลิสราเอลและคนแปลกหนว้าตด่อพมันธสมัญญาเหลด่านมัตั้น “...โดยไมด่ไดว้อยผด่อยด่าง
ปราศจากพระราชบมัญญมัตลิตด่อพระเจว้า แตด่อยผด่ใตว้พระราชบมัญญมัตลิตด่อพระครลิสตร์” อลิสรภาพของเปาโลจากพระราช
บมัญญมัตลิของโมเสสไมด่ไดว้ใหว้สลิทธลิธิ์เขาทบีนึ่จะใชว้ชบีวลิตตามใจชอบ หรมือทบีนึ่จะทสาใหว้ตมัวเองพอใจ ตรงกมันขว้าม เขามบีความมรด่ง
หมายอยผด่เสมอทบีนึ่จะอยผด่ใตว้บมังคมับอยด่างสมบผรณร์ตด่อนตั้สาพระทมัยของพระเจว้า



“...ใตว้พระราชบมัญญมัตลิตด่อพระครลิสตร์…” คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ใตว้พระราชบมัญญมัตลิ” คมือ เอร็นนอมอส โดย
ความหมายตรงตมัวคมือ “ในบมัญญมัตลิ”  ความหมายทบีนึ่ลนกซนตั้งไมด่ใชด่สภาพของการอยผด่ใตว้บมังคมับหรมือใตว้อสานาจของ
บมัญญมัตลิใด แตด่กลมับเสนอแนะความใกลว้ชลิด-ความสมัมพมันธร์หนนนึ่งหรมือการรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันทบีนึ่มบีขนตั้นระหวด่างพระ
ครลิสตร์กมับผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้น เรารมักพระองคร์เพราะวด่าพระองคร์ไดว้ทรงรมักเรากด่อน เนมืนึ่องจากพระองคร์ไดว้ทรงรมักเรามาก
พอทบีนึ่จะตายเพมืนึ่อเรา บมัดนบีตั้เราเปป็นผผว้เชมืนึ่อแลว้ว เราจนงรมักพระองคร์ดว้วยความทรด่มเทหมดทมัตั้งตมัว-ใจ จลิต กสาลมัง และ
ความคลิด เราอยผด่ “ในบมัญญมัตลิ” ตด่อพระครลิสตร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นจรดจบของพระราชบมัญญมัตลิเพมืนึ่อความชอบธรรม
แกด่ทรกคนทบีนึ่เชมืนึ่อ “เพราะวด่าพวกทด่านไดว้ตายแลว้ว และชบีวลิตของพวกทด่านถผกซด่อนไวว้กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า” (คส.
3:3) 

ขว้อ 22: “ตด่อคนอด่อนแอ ขว้าพเจว้ากร็กลายเปป็นเหมมือนคนอด่อนแอ เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้คนอด่อนแอ ขว้าพเจว้า
ยอมเปป็นคนทรกชนลิดตด่อคนทมัตั้งปวง เพมืนึ่อโดยทรกวลิถบีทางขว้าพเจว้าจะชด่วยบางคนใหว้รอด”

“คนอด่อนแอ” คมือคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่สบายใจเพราะสลินึ่งตด่าง ๆ อยด่างการกลินเนมืตั้อสมัตวร์-และเรมืนึ่องจลิปาถะอบีก
มากมายทบีนึ่ไมด่มบีสด่วนเกบีนึ่ยวขว้องกมับพระครณของพระเจว้า เปาโลทราบวด่าสลินึ่งเหลด่านบีตั้ไมด่ใชด่เรมืนึ่องสสาคมัญในความรอด 
กระนมัตั้นเพมืนึ่อเหร็นแกด่คนอมืนึ่น ๆ เขาจนงละเวว้นจากสลินึ่งตด่าง ๆ ซนนึ่งคนอด่อนแอถมือวด่าเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ผลิด

“คนทบีนึ่อด่อนแอในความเชมืนึ่อนมัตั้น พวกทด่านจงรมับไวว้ แตด่มลิใชด่เพมืนึ่อการโตว้เถบียงตด่าง ๆ ทบีนึ่เตร็มไปดว้วยขว้อสงสมัย”
(รม. 14:1) “ดมังนมัตั้น พวกเราทบีนึ่แขร็งแรงควรจะแบกรมับความอด่อนไหวเหลด่านมัตั้นของคนทบีนึ่อด่อนแอ และไมด่ทสาใหว้ตมัว
เราเองพอใจ” (รม. 15:1) “ผผว้ใดเปป็นคนอด่อนกสาลมังและขว้าพเจว้าไมด่อด่อนกสาลมัง ผผว้ใดถผกทสาใหว้สะดรดและขว้าพเจว้าไมด่
เปป็นทรกขร์เปป็นรว้อน” (2 คร. 11:29)

“ขว้าพเจว้ายอมเปป็นคนทรกชนลิดตด่อคนทมัตั้งปวง…” (ภาษากรบีกตรงตมัวอด่านวด่า “ขว้าพเจว้ากลายเปป็นสลินึ่งสารพมัด
แกด่คนทมัตั้งปวง”) ถว้อยคสาเหลด่านบีตั้ไมด่ไดว้เสนอแนะแมว้สมักนลิดถนงการยอมเสบียสละหลมักการ หรมือการออมชอม แตด่เปป็น
ความพรว้อมของเปาโลทบีนึ่จะเขว้าหาคนทมัตั้งปวงในทรกเวลาโดยเขว้าทางทบีนึ่เขว้าถนงไดว้มากทบีนึ่สรด เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะมบีโอกาสชบีตั้
พวกเขาใหว้มาถนงพระเยซผเจว้า

“...เพมืนึ่อโดยทรกวลิถบีทางขว้าพเจว้าจะชด่วยบางคนใหว้รอด” เปาโลเชมืนึ่อในและปฏลิบมัตลิการใชว้สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่
อนรญาตใหว้กระทสาไดว้ วลิธบีการใดทบีนึ่ซมืนึ่อตรงและตรงไปตรงมาทบีนึ่จะทสาใหว้ผผว้คนหยรดและฟปังขด่าวประเสรลิฐ คลิดถนงทาง
ของพวกเขาและรมับความรอด เขารผว้วด่าแมว้หากวด่าเขาใชว้ทรกวลิธบีการทบีนึ่อนรญาตใหว้กระทสาไดว้และทสาทรกอยด่างภายใน
อสานาจของเขา ถว้าเขาเสบียสละในทรกทางทบีนึ่ทสาไดว้ เฉพาะ “บางคน” เทด่านมัตั้นจะรมับความรอด คนสด่วนใหญด่จะยมัง
เดลินทางบนถนนกวว้างไปสผด่ความพลินาศตด่อไป

ขว้อ 23: “และสลินึ่งนบีตั้ขว้าพเจว้ากระทสาเพราะเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐ เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้เปป็นผผว้เขว้าสด่วนกมับพวก
ทด่านในขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น”

คสาแปลแบบตรงตมัวคมือ “และขว้าพเจว้าทสาสลินึ่งสารพมัดเพราะเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐ” ทมัตั้งชบีวลิตของเปาโลถผก
อรทลิศใหว้แกด่งานแหด่งขด่าวประเสรลิฐ โดยชบีตั้นสาผผว้คนไปยมังพระครณของพระเจว้า งานรมับใชว้แหด่งขด่าวประเสรลิฐ การบอก
ขด่าวดบีแหด่งพระครณของพระเจว้าออกไป มบีความหมายตด่อเปาโลมากกวด่าสลินึ่งอมืนึ่นใดบนแผด่นดลินโลก-ไมด่เพบียงเพราะ
ความยลินดบีของเขาในขด่าวประเสรลิฐและความชมืนึ่นบานของเขาในพระครณของพระเจว้าเทด่านมัตั้น แตด่เพราะผลกระทบ



เหลด่านมัตั้นของขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่มบีตด่อชบีวลิตของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ยลินมมันดว้วย เปาโลทราบดว้วยวด่าคนตว้นเรมือนทรกคนจะไดว้
รมับบสาเหนร็จตามการปฏลิบมัตลิหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนอมันสมัตยร์ซมืนึ่อของพวกเขา และเขาพลิจารณาถนงผลกระทบเหลด่านมัตั้น
ของงานรมับใชว้ของเขาในวมันแหด่งบสาเหนร็จทบีนึ่จะมานมัตั้น

“...เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้เปป็นผผว้เขว้าสด่วนกมับพวกทด่านในขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น” (ในภาษาเดลิม ไมด่มบีคสาวด่า “กมับพวก
ทด่าน”) เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังคลิดถนงความเปป็นหรว้นสด่วนของเขากมับผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ แตด่คลิดถนง
การรด่วมมมือของเขากมับขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระครณของพระเจว้าในกลิจกรรมของมมัน เขากสาลมังคลิดถนงเรมืนึ่องใหญด่โตและ
เปป็นนลิรมันดรร์เหลด่านมัตั้น และคลิดถนงผลกระทบเหลด่านมัตั้นของการไดว้สด่วนแบด่งของเขาในงานแหด่งการรมับใชว้นมัตั้น-การบอก
เลด่าขด่าวดบีแหด่งพระครณของพระเจว้าแกด่คนทมัตั้งปวง มมันเปป็นหนว้าทบีนึ่ของเขาทบีนึ่จะประกาศขด่าวประเสรลิฐ และไมด่วด่าเขา
ไปทบีนึ่ใด ไมด่วด่าเขามบีสด่วนรด่วมในสลินึ่งใดกร็ตาม เขากร็ทสาเชด่นนมัตั้นเพราะเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐ เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะไดว้เปป็นผผว้มบีสด่วน
ในขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น

ขว้อ 24: “พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า คนทมัตั้งหลายซนนึ่งวลินึ่งในการแขด่งกมัน กร็วลินึ่งดว้วยกมันทรกคน แตด่เพบียงคน
เดบียวไดว้รมับรางวมัล เหตรฉะนมัตั้นจงวลินึ่ง เพมืนึ่อพวกทด่านจะชลิงรางวมัลใหว้ไดว้”

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังพผดถนงการแขด่งกบีฬาของประชาชนทบีนึ่ถผกจมัดทรกสามปปี ใกลว้กมับเมมืองโครลินธร์มาก ๆ ชาว
เมมืองโครลินธร์ครว้นเคยดบีกมับเกมกบีฬาเหลด่านบีตั้ งานดมังกลด่าวเปป็นมากกวด่าการแขด่งขมันระหวด่างพวกนมักกบีฬาหรมือผผว้เขว้า
แขด่งขมัน-มมันเปป็นเทศกาลรมืนึ่นเรลิงระดมับชาตลิและทางศาสนาอมันยลินึ่งใหญด่ เฉพาะเสรบีชนเทด่านมัตั้นสามารถเขว้ารด่วมเกม
กบีฬาเหลด่านบีตั้ไดว้ และแมว้กระนมัตั้นเฉพาะถว้าพวกเขาทสาใหว้พวกเจว้าหนว้าทบีนึ่พนงพอใจวด่าพวกเขาไดว้ผด่านการฝฝึกฝนตามทบีนึ่
กสาหนดแลว้วและมบีความพรว้อมทางรด่างกายและถผกฝฝึกเพมืนึ่อเขว้ารด่วมในเกมกบีฬาเหลด่านมัตั้น

ผผว้เขว้ารด่วมแตด่ละคนถผกประกาศอยด่างใหญด่โตและประเทศทบีนึ่เขาเปป็นตมัวแทนกร็ถผกเอด่ยชมืนึ่อโดยโฆษกประจสา
งาน ผผว้ชนะในเกมกบีฬาและการแขด่งขมันเหลด่านบีตั้ไดว้รมับมงกรฎอมันหนนนึ่งทบีนึ่ทสามาจากเถาวมัลยร์หรมือใบตว้นสน และ
ครอบครมัวของเขากร็ไดว้รมับเกบียรตลิอยด่างสผง เมมืนึ่อผผว้ชนะกลมับไปยมังเมมืองเกลิดของตน มบีชด่องเจาะไวว้ในกสาแพงเมมือง และ
เขาไดว้รมับอนรญาตใหว้เขว้าเมมืองผด่านทางชด่องนมัตั้น นบีนึ่เปป็นสมัญลมักษณร์ทบีนึ่แสดงวด่าสถานทบีนึ่แหด่งหนนนึ่งทบีนึ่ไดว้รมับเกบียรตลิเชด่นนมัตั้น
ไมด่จสาเปป็นตว้องมบีกสาแพงไวว้ปฟ้องกมันเพมืนึ่อปกปฟ้องมมันจากศมัตรผ จากนมัตั้นชมืนึ่อของผผว้ชนะกร็ถผกทสาใหว้เปป็นอมตะโดยกวบีกรบีกทบีนึ่
มบีชมืนึ่อเสบียงบางคน

เปาโลเตมือนความจสาผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นวด่ามมันเปป็นไปไดว้ทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนจะไดว้รมับบสาเหนร็จถว้า
ในชบีวลิตนบีตั้เขาปฏลิบมัตลิตามเงมืนึ่อนไขตด่าง ๆ ทบีนึ่ถผกเรบียกรว้องจากคนตว้นเรมือนทบีนึ่ดบีของพระเยซผครลิสตร์ แตด่มมันเปป็นไปไดว้เชด่น
กมันทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อจะสผญเสบียบสาเหนร็จของตน หรมือรมับบสาเหนร็จเพบียงแคด่บางสด่วน

“เหตรฉะนมัตั้นจงวลินึ่ง เพมืนึ่อพวกทด่านจะชลิงรางวมัลใหว้ไดว้” นมันึ่นคมือ “จงสมัตยร์ซมืนึ่อ จงอรทลิศตมัว มอบถวายตมัว-เพมืนึ่อ
พวกทด่านจะไดว้รมับรางวมัล” เปาโลอยากใหว้ลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมัตั้นไดว้รมับบสาเหนร็จเตร็มจสานวนทบีนึ่บมัลลมังกร์
พลิพากษาของพระครลิสตร์ มมันเปป็นสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่จะเพลลิดเพลลินกมับชบีวลิตอมันบรลิบผรณร์
บนโลกนบีตั้ พรว้อมกมับความชมืนึ่นบานอมันเหลมือจะกลด่าวไดว้และเปปีปั่ยมสงด่าราศบี และไดว้รมับบสาเหนร็จเตร็มจสานวนเมมืนึ่อสลิตั้นสรด
การเดลินทางของชบีวลิตเชด่นกมัน

ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่ระวมังตมัวจะไมด่ไดว้รมับบสาเหนร็จเตร็มจสานวน มบีขว้อพระคสาหลายขว้อในภาคพมันธสมัญญา



ใหมด่ซนนึ่งสอนอยด่างชมัดเจนวด่าผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนจะไดว้รมับบสาเหนร็จตามการทสาหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนอมันสมัตยร์ซมืนึ่อของเขา-
ไมด่ใชด่ตามปรลิมาณ (เขาจะทสาไดว้มากขนาดไหน) แตด่ตามความสมัตยร์ซมืนึ่อทบีนึ่เขามบีในการทสาหนว้าทบีนึ่ตด่าง ๆ ของเขาใน
ฐานะคนตว้นเรมือนคนหนนนึ่ง

ขว้อ 25: “และทรกคนทบีนึ่พยายามอยด่างหนมักเพมืนึ่อจะชนะ กร็เครด่งครมัดในสลินึ่งสารพมัด บมัดนบีตั้พวกเขากระทสาสลินึ่ง
นมัตั้นเพมืนึ่อจะไดว้มงกรฎซนนึ่งรด่วงโรยไดว้ แตด่พวกเราเพมืนึ่อจะไดว้มงกรฎทบีนึ่ไมด่มบีวมันรด่วงโรยเลย”

“...เครด่งครมัดในสลินึ่งสารพมัด…” คสากรลิยากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “เครด่งครมัด” คมือคสาหนนนึ่งทบีนึ่ถผกใชว้ในเชลิงเปรบียบ
เทบียบในภาษากรบีก โดยหมายถนงการควบครมตมัวเองอยด่างเครด่งครมัดซนนึ่งถผกปฏลิบมัตลิโดยพวกนมักกบีฬาทบีนึ่เขว้ารด่วมในเกม
กบีฬาตด่าง ๆ การฝฝึกฝนอมันเครด่งครมัดของพวกเขาใชว้เวลาหลายเดมือนกด่อนทบีนึ่พวกเขาไดว้รมับอนรญาตใหว้เขว้าในการ
แขด่งขมัน ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเปป็นนมักวลินึ่งของพระเจว้า เหลด่าทหารของพระเจว้า และการฝฝึกฝนของเราจะกลินเวลาตลอดชมันึ่ว
ชบีวลิตของเรา การควบครมตนเองควรถผกปฏลิบมัตลิโดยผผว้เชมืนึ่อทรกคน และคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่ควบครมตนเองกร็จะเผชลิญการ
สผญเสบียอยด่างแนด่นอนเมมืนึ่อสลิตั้นสรดการเดลินทางของชบีวลิต

“...บมัดนบีตั้พวกเขากระทสาสลินึ่งนมัตั้นเพมืนึ่อจะไดว้มงกรฎซนนึ่งรด่วงโรยไดว้” คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้สสาหรมับ “ซนนึ่งรด่วงโรยไดว้” ใน
พระคสาขว้อนบีตั้มบีความหมายวด่า “อาจเปปปั่อยเนด่าไดว้” เหลด่านมักวลินึ่งและบรรดาผผว้เขว้ารด่วมในเกมกบีฬาของกรบีกตว้องผด่าน
การฝฝึกฝนอมันเครด่งครมัดและการควบครมตนเองเปป็นเวลาหลายเดมือน โดยพากเพบียรทบีนึ่จะชนะพวงมาลมัยทบีนึ่ทสาดว้วย
ใบไมว้-บางสลินึ่งซนนึ่งอยด่างดบีทบีนึ่สรดคงอยผด่ไดว้เพบียงชมันึ่วครผด่ ประวมัตลิศาสตรร์ไมด่อรตสด่าหร์ทบีนึ่จะบมันทนกชมืนึ่อของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ชนะ
มงกรฎแบบนมัตั้นเลย

“...แตด่พวกเราเพมืนึ่อจะไดว้มงกรฎทบีนึ่ไมด่มบีวมันรด่วงโรยเลย” ในทบีนึ่นบีตั้มบีบอกอยด่างชมัดเจนมาก ๆ วด่าบสาเหนร็จทมัตั้ง
หลายทบีนึ่ถผกไดว้รมับผด่านทางการทสาหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนอยด่างสมัตยร์ซมืนึ่อ ซนนึ่งถผกประทานใหว้แกด่เหลด่าผผว้เชมืนึ่อโดยพระครลิสตร์ทบีนึ่
บมัลลมังกร์พลิพากษานมัตั้น จะไมด่มบีวมันเปปปั่อยเนด่าหรมือรด่วงโรยเลย บสาเหนร็จเหลด่านมัตั้นจะคงอยผด่ไปตลอดนลิรมันดรร์กาล เมมืนึ่อไดว้
ทราบความจรลิงอมันยลินึ่งใหญด่นบีตั้แลว้ว มมันกร็เปป็นเรมืนึ่องโงด่เขลาทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะเปป็นคนไมด่สมัตยร์ซมืนึ่อ นสาความเสมืนึ่อมเสบียมา
สผด่พระนามขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และไมด่ถวายเกบียรตลิพระองคร์ในการรมับใชว้ อมันเปป็นการเสบีนึ่ยงทบีนึ่จะสผญเสบียบสาเหนร็จ
ทบีนึ่ไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่าและคงอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์นมัตั้น สด่วนคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อในหนว้าทบีนึ่รมับผลิดชอบตด่าง ๆ ของตนนมัตั้น พระ
วจนะของพระเจว้าสมัญญา “มงกรฎแหด่งสงด่าราศบีทบีนึ่ไมด่รด่วงโรยเลย” (1 ปต. 5:4)

ขว้อ 26: “ เหตรฉะนมัตั้นขว้าพเจว้าจนงวลินึ่งแขด่งอยด่างนบีตั้ ไมด่ใชด่เหมมือนไมด่มบีเปฟ้าหมายชมัดเจน ขว้าพเจว้าตด่อสผว้อยด่างนบีตั้ 
ไมด่ใชด่เหมมือนอยด่างนมักมวยทบีนึ่ชกลม”

สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือวด่า เขาไมด่ไดว้กสาลมังวลินึ่งเหมมือนคนทบีนึ่ไมด่มบีเปฟ้าหมายชมัดเจน เขาไมด่ไดว้กสาลมังวลินึ่ง
โดยทบีนึ่ไมด่รผว้วด่าเขาวลินึ่งไปทสาไมหรมือไปสผด่ทบีนึ่ไหน: “เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้รผว้จมักพระองคร์ และฤทธลิธิ์เดชแหด่งการเปป็นขนตั้นมาจาก
ความตายของพระองคร์ และการรด่วมสามมัคคบีธรรมแหด่งการทนทรกขร์ตด่าง ๆ ของพระองคร์ โดยถผกทสาใหว้คลว้อยตาม
การสลิตั้นพระชนมร์ของพระองคร์ ถว้าโดยวลิธบีหนนนึ่งวลิธบีใดขว้าพเจว้าจะไดว้ไปถนงการเปป็นขนตั้นมาจากความตาย มลิใชด่ราวกมับวด่า
ขว้าพเจว้าไดว้ไปถนงแลว้ว หรมือดบีพรว้อมแลว้ว แตด่ขว้าพเจว้ากสาลมังบากบมันึ่นมรด่งไป ถว้าหากวด่าขว้าพเจว้าจะควว้าเอาสลินึ่งนมัตั้นตาม
อยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้ถผกควว้าเอาไวว้โดยพระเยซผครลิสตร์แลว้วดว้วย พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ขว้าพเจว้าไมด่ถมือวด่าตมัวขว้าพเจว้าเองไดว้ควว้า
เอาไวว้แลว้ว แตด่ขว้าพเจว้ากระทสาสลินึ่งนบีตั้สลินึ่งเดบียว คมือลมืมสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ผด่านพว้นมาแลว้วเสบีย และเอมืตั้อมออกไปยมังสลินึ่งเหลด่า



นมัตั้นทบีนึ่อยผด่ขว้างหนว้า ขว้าพเจว้ากสาลมังบากบมันึ่นมรด่งไปสผด่หลมักชมัย เพมืนึ่อจะไดว้รมับรางวมัลแหด่งการทรงเรบียกจากเบมืตั้องบนของ
พระเจว้าในพระเยซผครลิสตร์” (ฟป. 3:10-14)

ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่วลินึ่งดบีควรใหว้พระครลิสตร์เปป็นวมัตถรประสงคร์ทบีนึ่ซนมซาบแหด่งการทรด่มเทแหด่งหมัวใจของเขา โดยทรด่มเทพลมัง
และกลิจกรรมทมัตั้งหมดเพมืนึ่อประโยชนร์ของพระเยซผครลิสตร์และสงด่าราศบีของพระองคร์ เมมืนึ่อทรกสลินึ่งทบีนึ่เรากระทสาถผกกระทสา
เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าในพระนามของพระเยซผ องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะทรงยลินดบีทบีนึ่จะประทานบสาเหนร็จเตร็ม
จสานวนแกด่เราในวมันรมับมงกรฎนมัตั้น

“ขว้าพเจว้าตด่อสผว้อยด่างนบีตั้ ไมด่ใชด่เหมมือนอยด่างนมักมวยทบีนึ่ชกลม” เปาโลกสาลมังคลิดถนงการชกมวยในทบีนึ่นบีตั้ ซนนึ่งถผก
รวมอยผด่ในเกมกบีฬาของชาวกรบีกเชด่นกมัน นมักชกทบีนึ่ดบียด่อมทสาใหว้แนด่ใจวด่าหมมัดของเขาพรด่งเขว้าเปฟ้าทบีนึ่ใชด่บนตมัวคผด่ตด่อสผว้เพมืนึ่อ
กด่อใหว้เกลิดความเสบียหายมากทบีนึ่สรด เปาโลกสาลมังพผดถนงการชกมวยฝป่ายวลิญญาณโดยตด่อสผว้กมับมารและเหลด่าทผตแหด่ง
นรก และขณะทบีนึ่เขาตด่อสผว้ เขากร็ไมด่ไดว้ตด่อสผว้เหมมือนคนทบีนึ่ “ชกลม” เขาตมัตั้งใจแนด่วแนด่วด่าแตด่ละหมมัดทบีนึ่ชกใสด่ศมัตรผนมัตั้น
ควรเขว้าเปฟ้าในจรดทบีนึ่ใชด่

ขว้อ 27: “แตด่ขว้าพเจว้าปราบรด่างกายของขว้าพเจว้า และทสาใหว้รด่างกายนมัตั้นอยผด่ใตว้บมังคมับ เพราะเกรงวด่าโดย
ทางหนนนึ่งทางใดเมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้ประกาศแกด่คนอมืนึ่นแลว้ว ตมัวขว้าพเจว้าเองจะเปป็นคนทบีนึ่ใชว้การไมด่ไดว้”

คสากรลิยากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้สสาหรมับ “ปราบ” คมือ ฮผโปปปิอมัจิ๊ดโซ และความหมายตรงตมัวคมือ “ตบีใตว้ดวงตา 
หรมือชกใบหนว้าจนฟกชตั้สาดสาเขบียว” เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังพผดถนงการชกตมัวเองจนฟกชตั้สาดสาเขบียวแบบตรงตมัว เขา
หมายความวด่าเขามรด่งมมันึ่นทบีนึ่จะปราบรด่างกายของตนใหว้อยผด่ใตว้การควบครม เกรงวด่าความอยากและตมัณหาจะมบีชมัยตด่อ
เขา เขาหมายความวด่าเขาฝฝึกการปฏลิเสธตนเองอยด่างเครด่งครมัดเพมืนึ่อทบีนึ่จะรมักษาตมัวเองใหว้พรว้อมฝป่ายวลิญญาณสสาหรมับ
การแขด่งขมันแบบครลิสเตบียน และสสาหรมับการตด่อสผว้เหลด่านมัตั้นทบีนึ่จะมาแนด่นอนในชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อ เปาโลตระหนมักและ
เทศนาวด่ารด่างกายเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ ในโรม 12:1 เขาอว้อนวอนผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายใหว้ถวายรด่างกาย
ของพวกเขาเปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิต บรลิสรทธลิธิ์และเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยแดด่พระเจว้า ซนนึ่งเปป็นการปรนนลิบมัตลิอมันสมควรของ
ครลิสเตบียนทรกคน

“...และทสาใหว้รด่างกายนมัตั้นอยผด่ใตว้บมังคมับ”-นมันึ่นคมือ เขาปฏลิบมัตลิตด่อรด่างกายของตนราวกมับเปป็นทาสรมับใชว้ โดย
ปฏลิเสธทบีนึ่จะสนองความอยากตด่าง ๆ ของเนมืตั้อหนมังและตมัณหาของโลก ถว้ารด่างกายเปป็นฝป่ายมบีชมัยเหนมือวลิญญาณ 
ครลิสเตบียนคนนมัตั้นกร็เผชลิญการสผญเสบียและนสาความเสมืนึ่อมเสบียมาสผด่พระนามของพระเยซผและเหตรแหด่งพระครลิสตร์ ผผว้
เชมืนึ่อทรกคนควรเปป็นนายเหนมือความปรารถนาตด่าง ๆ ของเนมืตั้อหนมัง และเพมืนึ่อทบีนึ่จะเปป็นนายของเนมืตั้อหนมัง เราตว้อง
พนนึ่งพาพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ พระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถ-แตด่เราเองกร็ตว้องมบีความตมัตั้งใจแนด่วแนด่และเตร็มใจทบีนึ่จะตอบ
สนองตด่อการทรงนสาของพระองคร์เชด่นกมัน ลผกทมัตั้งหลายของพระเจว้าถผกนสาพาโดยพระวลิญญาณของพระเจว้า และ
พระองคร์ทรงนสาเขว้าในวลิถบีตด่าง ๆ แหด่งการดสาเนลินชบีวลิตอมันถผกตว้อง แตด่เราตว้องเตร็มใจทบีนึ่จะเดลินตาม ถว้าเราเดลินในพระ
วลิญญาณ เรากร็จะไมด่สนองตมัณหาของเนมืตั้อหนมัง นมันึ่นคมือสลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังสอนผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ และนมันึ่น
เปป็นสลินึ่งทบีนึ่เราตว้องเรบียนรผว้ในวมันนบีตั้และโมงนบีตั้!

“...เกรงวด่าโดยทางหนนนึ่งทางใดเมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้ประกาศแกด่คนอมืนึ่นแลว้ว ตมัวขว้าพเจว้าเองจะเปป็นคนทบีนึ่ใชว้การ
ไมด่ไดว้” “โดยทางหนนนึ่งทางใด” ชบีตั้ใหว้เหร็นแนวคลิดทบีนึ่วด่า “ในทางใดทบีนึ่เปป็นไปไดว้” เปาโลไมด่อาจยอมใหว้เนมืตั้อหนมัง โลก 



หรมือมารรว้ายเปป็นฝป่ายไดว้เปรบียบในชบีวลิตและงานรมับใชว้ของเขาไดว้ เขาตว้องไมด่ยอมเลย ดมังนมัตั้นเขาจนงกสาราบรด่างกาย
ของตนทรกวมัน และทสาใหว้มมันอยผด่ในตสาแหนด่งของทาสคนหนนนึ่ง

“เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้ประกาศแกด่คนอมืนึ่นแลว้ว” บอกเปป็นนมัยถนงการแจกจด่ายขด่าวดบีนมัตั้น เปาโลเปป็นผผว้นสาขด่าว
ประเสรลิฐมาประกาศ โดยแจกจด่ายขด่าวดบีทบีนึ่วด่าพระเยซผไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์ ทรงถผกฝปัง และทรงเปป็นขนตั้นมาอบีกเพมืนึ่อ
ชด่วยคนบาปทมัตั้งหลายใหว้รอด

คสากรบีก อะเดจ๊าะคบีมอส ซนนึ่งในทบีนึ่นบีตั้ถผกแปลเปป็น “คนทบีนึ่ใชว้การไมด่ไดว้” ไมด่ไดว้หมายถนงการถผกตมัดออกจากพระ
ครลิสตร์ มมันหมายถนงการไมด่ผด่านการเหร็นชอบอมันเปป็นผลมาจากการไมด่ผด่านการทดสอบในเรมืนึ่องความสมัตยร์ซมืนึ่อใน
หนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือน-ถผกปฏลิเสธจากมรมมองของหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือน ไมด่ใชด่การไถด่ มบีหลายคนทบีนึ่ปฏลิเสธทบีนึ่จะยอมรมับคสา
แปลนบีตั้ แตด่ผผว้รผว้ภาษากรบีกทบีนึ่โดดเดด่นหลายทด่านประกาศวด่าคสา ๆ นบีตั้ไมด่ไดว้หมายความวด่า “ถผกตมัดออกจากพระครลิสตร์”
ตรงทบีนึ่วด่าเปาโลกลมัววด่าเขาจะตกนรก แตด่หมายความวด่าหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนและงานรมับใชว้ของเขาจะถผกปฏลิเสธ มมัน
เกบีนึ่ยวขว้องกมับการสผญเสบียบสาเหนร็จ ไมด่ใชด่การสผญเสบียจลิตวลิญญาณ

ความคลิดเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีตั้ควรทสาใหว้เราหวาดกลมัวผผว้ซนนึ่งออกพระนามของพระเยซผ หากเราคลิดทบีนึ่จะถวายสลินึ่ง
ดบีทบีนึ่สรดอมันดมับสองของเราแดด่พระองคร์หรมือปรากฏวด่าไมด่ซมืนึ่อตรงตด่อพระองคร์ในคสาพยานหรมือหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือน เรา
ควรฟปังคสาเตมือนสตลิของเปาโลและเราควรปฏลิบมัตลิตามคสาแนะนสาของเขา เราควรเดลินตามรอยเขาขณะทบีนึ่เขาเดลิน
ตามรอยพระบาทของพระครลิสตร์ผผว้ซนนึ่งเขาไดว้พบบนถนนเมมืองดามมัสกมัส และผผว้ทรงมอบพมันธกลิจแกด่เขาในฐานะอมัคร
ทผตไปยมังพวกคนตด่างชาตลิ

การชบีตั้คนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายใหว้ไปหาพระเยซผครลิสตร์เจว้าและชนะพวกเขามาเพมืนึ่อพระองคร์ควรเปป็นความ
ปรารถนาอมันดมับหนนนึ่งแหด่งชบีวลิตของเรา-ใชด่แลว้วครมับ ทรกชมันึ่วขณะแหด่งทรกชมันึ่วโมงของทรกวมัน เราควรพยายามอยผด่
ตลอด-ผด่านทางคสาพยาน อลิทธลิพล การใหว้ การไป การทสาสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เราทสาไดว้-เพมืนึ่อชบีตั้คนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายใหว้ไปหา
พระเมษโปดกของพระเจว้า ผผว้ทรงชด่วยใหว้รอดจนถนงทบีนึ่สรดทรกคนทบีนึ่ยอมมาหาพระบลิดาโดยทางพระองคร์ เราควรฟปัง
เปาโลขณะทบีนึ่เขารว้องประกาศวด่า “เหตรฉะนมัตั้นไมด่วด่าพวกทด่านจะรมับประทาน หรมือจะดมืนึ่ม หรมือพวกทด่านจะทสาอะไร
กร็ตาม จงกระทสาสลินึ่งสารพมัดเพมืนึ่อเปป็นการถวายสงด่าราศบีแดด่พระเจว้า!” (1 คร. 10:31) “เหตรฉะนมัตั้น ขว้าพเจว้าจนง
วลิงวอนพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย โดยบรรดาความเมตตาของพระเจว้า ใหว้พวกทด่านถวายรด่างกายของพวกทด่าน 
เปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิต อมันบรลิสรทธลิธิ์ เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยแดด่พระเจว้า ซนนึ่งเปป็นการรมับใชว้ทบีนึ่เหมาะสมของพวกทด่าน” (รม.
12:1) “และอยด่ายอมใหว้บรรดาอวมัยวะของพวกทด่านเปป็นเครมืนึ่องใชว้ทมัตั้งหลายแหด่งการอธรรมตด่อบาป แตด่จงถวายตมัว
พวกทด่านเองแดด่พระเจว้า เหมมือนคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีชบีวลิตโดยเปป็นขนตั้นมาจากความตายแลว้ว และจงยอมใหว้บรรดา
อวมัยวะของพวกทด่านเปป็นเครมืนึ่องใชว้ทมัตั้งหลายแหด่งความชอบธรรมถวายแดด่พระเจว้า” (รม. 6:13)

เราควรใหว้ดวงตาของเราจมับจว้องอยผด่ทบีนึ่พระเยซผเสมอ-และเมมืนึ่อเรามองเขว้าไปในพระพมักตรร์ของพระองคร์ 
เรากร็ควรมองไปทบีนึ่ทรด่งนาเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ขาวพรว้อมเกบีนึ่ยวเชด่นกมัน และเราควรไปตามคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายมาเพมืนึ่อเหร็นแกด่
พระนามของพระองคร์!



บทททที่ 10
10:1 ยลินึ่งกวด่านมัตั้น พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ขว้าพเจว้าไมด่อยากใหว้พวกทด่านขาดความรผว้ วด่าบรรพบรรรษทรกคนของพวกเราไดว้อยผด่
ใตว้เมฆนมัตั้น และไดว้ผด่านเขว้าไปในทะเลนมัตั้นทรกคน
10:2 และทรกคนไดว้รมับบมัพตลิศมาเขว้าสด่วนกมับโมเสสในเมฆนมัตั้นและในทะเลนมัตั้น
10:3 และทรกคนไดว้รมับประทานอาหารฝป่ายจลิตวลิญญาณอมันเดบียวกมัน



10:4 และทรกคนไดว้ดมืนึ่มนตั้สาฝป่ายจลิตวลิญญาณอมันเดบียวกมัน เพราะวด่าพวกเขาไดว้ดมืนึ่มจากศลิลาฝป่ายจลิตวลิญญาณทบีนึ่ตลิดตาม
พวกเขามา และศลิลานมัตั้นคมือพระครลิสตร์
10:5 แตด่สสาหรมับหลายคนในพวกเขา พระเจว้าไมด่พอพระทมัย ดว้วยวด่าพวกเขาถผกควนึ่สาเสบียในถลินึ่นทรรกมันดาร
10:6 บมัดนบีตั้สลินึ่งเหลด่านบีตั้ไดว้เปป็นตมัวอยด่างตด่าง ๆ สสาหรมับพวกเรา เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเราจะไมด่โลภอยากไดว้สลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่ชมันึ่วรว้าย 
เหมมือนพวกเขาไดว้โลภดว้วย
10:7 และพวกทด่านอยด่าเปป็นคนไหวว้รผปเคารพ เหมมือนอยด่างบางคนในพวกเขาเปป็น ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า 
‘ประชากรกร็นมันึ่งลงกลินและดมืนึ่ม และลรกขนตั้นเลด่นสนรกกมัน’
10:8 และอยด่าใหว้พวกเรากระทสาลด่วงประเวณบี เหมมือนอยด่างบางคนในพวกเขาไดว้กระทสา และลว้มตายในวมันเดบียว
เปป็นจสานวนสองหมมืนึ่นสามพมันคน
10:9 และอยด่าใหว้พวกเราลองดบีพระครลิสตร์ เหมมือนอยด่างบางคนในพวกเขาไดว้กระทสาเชด่นกมัน และถผกทสาลายดว้วย
บรรดางผรว้าย
10:10 และอยด่าใหว้พวกทด่านบด่น เหมมือนอยด่างบางคนในพวกเขาไดว้บด่นดว้วย และถผกทสาลายดว้วยองคร์เพชฌฆาต
10:11 บมัดนบีตั้สลินึ่งเหลด่านบีตั้ทมัตั้งสลิตั้นไดว้บมังเกลิดแกด่พวกเขาเพมืนึ่อเปป็นตมัวอยด่างตด่าง ๆ และสลินึ่งเหลด่านบีตั้ไดว้ถผกบมันทนกไวว้เพมืนึ่อเตมือน
สตลิพวกเรา ผผว้ซนนึ่งบรรดายรคสรดทว้ายของโลกกสาลมังมาถนง
10:12 เหตรฉะนมัตั้นจงใหว้คนทบีนึ่คลิดวด่าตมัวเองยมืนมมันึ่นคงแลว้วระวมังใหว้ดบี เกรงวด่าเขาจะลว้มลง
10:13 ไมด่มบีการทดลองใด ๆ เกลิดขนตั้นกมับพวกทด่าน นอกเหนมือจากการทดลองซนนึ่งเคยเกลิดกมับมนรษยร์ทมัตั้งหลาย แตด่
พระเจว้าทรงสมัตยร์ซมืนึ่อ ผผว้จะไมด่ทรงอนรญาตใหว้พวกทด่านถผกทดลองเกลินกวด่าทบีนึ่พวกทด่านจะสามารถทนไดว้ แตด่พรว้อมกมับ
การทดลองนมัตั้น จะโปรดใหว้มบีทางทบีนึ่จะหลบหนบีไดว้ดว้วย เพมืนึ่อพวกทด่านจะสามารถทนไดว้
10:14 เหตรฉะนมัตั้น พวกทบีนึ่รมักอยด่างยลินึ่งของขว้าพเจว้า จงหนบีไปจากการไหวว้รผปเคารพ
10:15 ขว้าพเจว้าพผดเหมมือนอยด่างพผดกมับพวกคนทบีนึ่มบีปปัญญา พวกทด่านจงพลิจารณาสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าพผดนมัตั้นเถลิด
10:16 ถว้วยแหด่งพระพรซนนึ่งพวกเราขอพระพรนมัตั้น ถว้วยนมัตั้นเปป็นการมบีสด่วนรด่วมในพระโลหลิตของพระครลิสตร์มลิใชด่หรมือ 
ขนมปปังซนนึ่งพวกเราหมักนมัตั้น ขนมปปังนมัตั้นเปป็นการมบีสด่วนรด่วมในพระกายของพระครลิสตร์มลิใชด่หรมือ
10:17 ดว้วยวด่าพวกเราซนนึ่งเปป็นหลายคน กร็เปป็นขนมปปังกว้อนเดบียว และเปป็นรด่างกายเดบียว เพราะวด่าพวกเราทรกคน
เปป็นผผว้เขว้าสด่วนในขนมปปังกว้อนเดบียวนมัตั้น
10:18 จงดผพวกอลิสราเอลตามเนมืตั้อหนมังเถลิด พวกเขาซนนึ่งรมับประทานของทบีนึ่บผชาแลว้วนมัตั้น กร็เปป็นผผว้เขว้าสด่วนในแทด่น
บผชานมัตั้นมลิใชด่หรมือ
10:19 ถว้าอยด่างนมัตั้นแลว้วขว้าพเจว้าจะวด่าอะไร รผปเคารพนมัตั้นศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์หรมือ หรมือสลินึ่งซนนึ่งถวายบผชาแกด่รผปเคารพตด่าง ๆ 
นมัตั้นเปป็นของศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์หรมือ
10:20 แตด่ขว้าพเจว้ากลด่าววด่า สลินึ่งเหลด่านมัตั้น ซนนึ่งพวกคนตด่างชาตลิถวายบผชา พวกเขากร็ถวายบผชาแกด่พวกผบีปปีศาจ และ
ไมด่ไดว้ถวายแดด่พระเจว้า และขว้าพเจว้าไมด่ปรารถนาใหว้พวกทด่านมบีสด่วนรด่วมกมับพวกผบีปปีศาจ
10:21 พวกทด่านจะดมืนึ่มจากถว้วยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและจากถว้วยของพวกผบีปปีศาจไมด่ไดว้ พวกทด่านจะเปป็นผผว้เขว้า
สด่วนของโตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและทบีนึ่โตจ๊ะของพวกผบีปปีศาจกร็ไมด่ไดว้



10:22 พวกเราจะยมันึ่วยรองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าใหว้ทรงหนงหวงหรมือ พวกเรามบีฤทธลิธิ์มากกวด่าพระองคร์หรมือ
10:23 สลินึ่งสารพมัดกร็ถผกตว้องตามพระราชบมัญญมัตลิสสาหรมับขว้าพเจว้า แตด่ไมด่ใชด่ทรกสลินึ่งทบีนึ่ใหว้ประโยชนร์ สลินึ่งสารพมัดกร็ถผกตว้อง
ตามพระราชบมัญญมัตลิสสาหรมับขว้าพเจว้า แตด่ไมด่ใชด่ทรกสลินึ่งจะทสาใหว้เจรลิญขนตั้น
10:24 อยด่าใหว้ผผว้ใดเหร็นแกด่ประโยชนร์ของตมัวเอง แตด่จงใหว้ทรกคนเหร็นแกด่ประโยชนร์ของคนอมืนึ่น
10:25 สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ถผกขายตามตลาดเนมืตั้อนมัตั้น สลินึ่งนมัตั้นรมับประทานไดว้ โดยไมด่ตว้องถามอะไรโดยเหร็นแกด่ใจวลินลิจฉมัยผลิด
และชอบ
10:26 เพราะวด่า ‘แผด่นดลินโลกเปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และบรรดาสรรพสลินึ่งในนมัตั้น’
10:27 ถว้าคนใดของพวกเขาทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อจะเชลิญพวกทด่านไปในงานเลบีตั้ยง และพวกทด่านเตร็มใจไป สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ตมัตั้งไวว้
ตรงหนว้าพวกทด่าน จงรมับประทานเถลิด โดยไมด่ตว้องถามอะไรโดยเหร็นแกด่ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบ
10:28 แตด่ถว้าคนใดกลด่าวแกด่พวกทด่านวด่า “สลินึ่งนบีตั้ไดว้ถผกถวายบผชาแกด่รผปเคารพตด่าง ๆ แลว้ว” อยด่ารมับประทาน เพราะ
เหร็นแกด่คนทบีนึ่แสดงใหว้เหร็นนมัตั้น และเพราะเหร็นแกด่ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบ เพราะวด่า ‘แผด่นดลินโลกเปป็นขององคร์พระผผว้
เปป็นเจว้า และบรรดาสรรพสลินึ่งในนมัตั้น’
10:29 ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบนมัตั้น ขว้าพเจว้ากลด่าววด่า ไมด่ใชด่ของทด่านเอง แตด่ของอบีกคนนมัตั้น ดว้วยวด่าทสาไมเสรบีภาพของ
ขว้าพเจว้าถผกตมัดสลินโดยใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของอบีกคนหนนนึ่งเลด่า
10:30 เพราะถว้าขว้าพเจว้าโดยพระครณเปป็นผผว้เขว้าสด่วน ทสาไมขว้าพเจว้าจนงถผกกลด่าวรว้ายเพราะสลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้า
ขอบพระครณสสาหรมับมมันเลด่า
10:31 เหตรฉะนมัตั้นไมด่วด่าพวกทด่านจะรมับประทาน หรมือจะดมืนึ่ม หรมือพวกทด่านจะทสาอะไรกร็ตาม จงกระทสาสลินึ่งสารพมัด
เพมืนึ่อเปป็นการถวายสงด่าราศบีแดด่พระเจว้า
10:32 อยด่าเปป็นเหตรใหว้ผผว้ใดหลงผลิดไป ทมัตั้งตด่อพวกยลิว หรมือตด่อพวกคนตด่างชาตลิ หรมือตด่อครลิสตจมักรของพระเจว้า
10:33 เหมมือนทบีนึ่ขว้าพเจว้าพยายามเปป็นทบีนึ่พอใจของคนทมัตั้งปวงในสลินึ่งสารพมัด มลิไดว้เหร็นแกด่ประโยชนร์ของตมัวเอง แตด่
เหร็นแกด่ประโยชนร์ของคนจสานวนมาก เพมืนึ่อพวกเขาจะรอดไดว้

บทนบีตั้ตามมาตลิด ๆ ในความเกบีนึ่ยวโยงอมันใกลว้ชลิดกมับสด่วนทว้ายของบททบีนึ่ 9 คสาวด่า “ยลินึ่งกวด่านมัตั้น” ในขว้อ 1 ซนนึ่ง
บางครมัตั้งถผกแปลเปป็น “เพราะวด่า” เชมืนึ่อมโยงขว้อแรกของบททบีนึ่ 10 กมับบทกด่อนหนว้า เปาโลชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าแมว้แตด่ผผว้เชมืนึ่อ
แทว้กร็อาจถผกปฏลิเสธในเรมืนึ่องของการรมับใชว้ของเขาบนโลกนบีตั้ไดว้ พระเจว้าอาจเอาเขาเกร็บขนตั้นชมัตั้นวางและไมด่ทรงใชว้งาน
เขาอบีกตด่อไป ไมด่เพบียงเทด่านมัตั้น แตด่เขาอาจสผญเสบียบสาเหนร็จของเขาทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์เชด่นกมันหากเขา
ไมด่มบีการฝฝึกวลินมัยตนเอง เปาโลยกภาพประกอบความจรลิงนบีตั้โดยอว้างอลิงถนงประวมัตลิศาสตรร์ของชนชาตลิอลิสราเอลใน
การเดลินทางถลินึ่นทรรกมันดาร โดยชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าคนจสานวนมากทบีนึ่ไดว้ออกมาจากอบียลิปตร์ไมด่ไดว้รมับอนรญาตใหว้เขว้าในแผด่นดลิน
ทบีนึ่ทรงสมัญญาไวว้นมัตั้น

บมันทนกนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับบาปเหลด่านมัตั้นของชนชาตลิอลิสราเอลถผกใหว้ไวว้โดยการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์
และมบีไวว้เพมืนึ่อเตมือนสตลิเรา ตามทบีนึ่ถผกแสดงใหว้เหร็นชมัดเจนในขว้อ 11 ของบทนบีตั้ ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายตว้องไมด่ทสาตามอสาเภอใจ
หรมือยด่ามใจ เกรงวด่าเราจะกลายเปป็นผผว้ถผกปฏลิเสธโดยพระผผว้เปป็นนายนมัตั้น โดยไมด่เหมาะสสาหรมับการใชว้งานของ
พระองคร์ แตด่เราสามารถมบีชมัยไดว้ การรมับประกมันนบีตั้ถผกใหว้ไวว้ในขว้อ 12 และ 13 ของบทนบีตั้ของเรา



ครลิสเตบียนทบีนึ่พด่ายแพว้กร็โทษใครไมด่ไดว้นอกจากตมัวเอง เพราะวด่าพระเยซผจะไมด่ทรงยอมใหว้มารรว้ายมาทดล
องผผว้เชมืนึ่อคนใดเกลินกวด่าทบีนึ่เขาจะทนไดว้เลย พระเจว้าผผว้ไดว้ทรงเรลินึ่มตว้นการดบีในเราทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะกระทสาการดบี
นมัตั้นจนถนงวมันของพระเยซผครลิสตร์-และพระองคร์จะทรงทสาเชด่นนมัตั้นหากเรายอมใหว้พระองคร์กระทสา

ชนชาตริอริสราเอลและประสบการณธของพวกเขาในถริที่นทคุรกบันดาร
เปป็นคนาเตมือนถถึงผทูผู้เชมืที่อทบันั้งหลาย

ขว้อ 1: “ยลินึ่งกวด่านมัตั้น พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ขว้าพเจว้าไมด่อยากใหว้พวกทด่านขาดความรผว้ วด่าบรรพบรรรษทรกคนของ
พวกเราไดว้อยผด่ใตว้เมฆนมัตั้น และไดว้ผด่านเขว้าไปในทะเลนมัตั้นทรกคน”

“...ขว้าพเจว้าไมด่อยากใหว้พวกทด่านขาดความรผว้…” เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังบอกเปป็นนมัยตรงนบีตั้วด่าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นใน
เมมืองโครลินธร์ไมด่ทราบขว้อเทร็จจรลิงเหลด่านบีตั้ แตด่มบีความเปป็นไปไดว้ทบีนึ่พวกเขามองไมด่เหร็นบทเรบียนนมัตั้นทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้ในบมันทนก
เรมืนึ่องราวของประชากรทบีนึ่ถผกเลมือกสรรของพระเจว้าและการพเนจรของพวกเขาในถลินึ่นทรรกมันดารนมัตั้น ไมด่ตว้องสงสมัย
เลยวด่าพวกเขามบี “ความรผว้ทบีนึ่หมัวสมอง” เกบีนึ่ยวกมับพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมทบีนึ่กลด่าวถนงชนชาตลิอลิสราเอล แตด่
ความรผว้ทบีนึ่หมัวสมองโดยปราศจาก “ความรผว้ทบีนึ่หมัวใจ” เปป็นเรมืนึ่องนด่าอมันตราย

เปาโลใชว้คสาวด่า “ขว้าพเจว้าไมด่อยากใหว้พวกทด่านขาดความรผว้” บด่อยครมัตั้ง เขาใชว้มมันใน 1 โครลินธร์ 12:1, โรม 
1:13; 11:25, 2 โครลินธร์ 1:8, และ 1 เธสะโลนลิกา 4:13 ในขว้อพระคสาแตด่ละตอนนบีตั้ยกเวว้นอมันสรดทว้าย คสากลด่าวนบีตั้
ถผกเชมืนึ่อมโยงกมับความจรลิงทบีนึ่มากด่อนมมัน-(ใน 1 เธสะโลนลิกา 4:13 เปาโลเกรลินึ่นนสาเขว้าสผด่หมัวขว้อใหมด่ นมันึ่นคมือการรมับขนตั้น
ของครลิสตจมักร)-และในทรกกรณบีเปาโลพผดถนงเหลด่าผผว้อด่านของเขาวด่าเปป็น “พวกพบีนึ่นว้อง” คสากรบีกนบีตั้สมืนึ่อถนงความรมัก
และความหด่วงหาอาทร เปาโลพผดจากหมัวใจทบีนึ่ลว้นเอด่อดว้วยความรมักแบบครลิสเตบียน

“...วด่าบรรพบรรรษทรกคนของพวกเราไดว้อยผด่ใตว้เมฆนมัตั้น และไดว้ผด่านเขว้าไปในทะเลนมัตั้นทรกคน” ชนชาตลิ
อลิสราเอลทมัตั้งหมดไดว้อยผด่ใตว้เมฆนมัตั้น และชนชาตลิอลิสราเอลทมัตั้งหมดไดว้ผด่านเขว้าในทะเลนมัตั้น อภลิสลิทธลิธิ์นบีตั้ไดว้ถผกประทานใหว้
แกด่พวกเขาโดยพระเยโฮวาหร์ โปรดสมังเกตวด่าคสาวด่า “ทรกคน” ถผกเนว้นโดยถผกใชว้สองหน เปาโลกสาลมังเนว้นวด่าชนชาตลิ
อลิสราเอลทมัตั้งหมดไดว้รมับอภลิสลิทธลิธิ์นบีตั้แหด่งพระครณ แตด่เขากร็กสาลมังวางรากฐานสสาหรมับความจรลิงนมัตั้นทบีนึ่ถผกนสาเสนอในพระ
คสาขว้อตด่อ ๆ ไปดว้วย-ความจรลิงประการหนนนึ่งทบีนึ่ถผกนสาเสนอในฐานะคสาเตมือนถนงผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่อาจไปไมด่ถนงการ
อรทลิศตมัวอยด่างเตร็มทบีนึ่ตด่อพระเจว้า

ขว้อ 2: “และทรกคนไดว้รมับบมัพตลิศมาเขว้าสด่วนกมับโมเสสในเมฆนมัตั้นและในทะเลนมัตั้น”
นบีนึ่เปป็นภาพเลร็งถนงบมัพตลิศมาของผผว้เชมืนึ่อ นตั้สาของทะเลแดงนมัตั้นถผกแยกใหว้ตมัตั้งอยผด่ฝปัปั่งซว้ายและขวาของคน

อลิสราเอลเหลด่านมัตั้นขณะทบีนึ่พวกเขาเดลินผด่านเขว้าไปบนดลินแหว้ง: “พระองคร์ไดว้ทรงแยกทะเล และทรงกระทสาใหว้พวก
เขาเดลินผด่านไป และพระองคร์ทรงกระทสาใหว้นตั้สาทมัตั้งหลายตมัตั้งอยผด่เหมมือนอยด่างกองสผง” (เพลงสดรดบี 78:13) เมฆนมัตั้นทบีนึ่
อยผด่เหนมือพวกเขาทสาใหว้ภาพของหลรมศพนตั้สานมัตั้นสมบผรณร์-นตั้สานมัตั้นอยผด่สองดว้าน เมฆนมัตั้นอยผด่ขว้างบน พวกเขาถผกจรด่มใน
นตั้สานมัตั้นและเมฆนมัตั้น และจากนมัตั้นกร็ถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นจากหลรมศพนตั้สานมัตั้น-ถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นแบบมบีชบีวลิตอยผด่จรลิง ๆ 

พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กสาลมังชบีตั้ใหว้เราเหร็นในทบีนึ่นบีตั้ไมด่เพบียงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าโมเสสเปป็นผผว้นสาของชนชาตลิ
อลิสราเอลเทด่านมัตั้น แตด่วด่าบมัพตลิศมาของผผว้เชมืนึ่อระบรตมัวผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นกมับพระครลิสตร์เชด่นกมัน คนทบีนึ่ไดว้รมับบมัพตลิศมาแบบ



ครลิสเตบียนทบีนึ่แทว้จรลิงกร็ถผกฝปังกมับพระครลิสตร์ในความมรณาของพระองคร์และถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นในความใหมด่ของชบีวลิต
การกลด่าวถนงบมัพตลิศมาวด่าเปป็น “การจรด่มลง” เทด่านมัตั้นกร็ไมด่ถผกตว้องทมัตั้งหมด เพราะวด่าการจรด่มลงไมด่ใชด่ความ

หมายอมันครบถว้วนของบมัพตลิศมา เราถผกฝปัง ใชด่แลว้วครมับ-แตด่เราไมด่ถผกฝปังตด่อไป เราถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นแลว้ว-และถว้า
ไมด่มบีการเปป็นขนตั้นจากตาย ความเชมืนึ่อของเรากร็สผญเปลด่า การเทศนาของเรากร็สผญเปลด่า เรากร็ยมังอยผด่ในบาปทมัตั้งหลาย
ของเรา และบรรดาคนทบีนึ่เรารมักซนนึ่งตายไปแลว้วกร็พลินาศ ดมังนมัตั้นบมัพตลิศมาจนงนสาเสนอการตาย การถผกฝปัง และการ
เปป็นขนตั้นจากตายของผผว้เชมืนึ่อ

ขว้อ 3: “และทรกคนไดว้รมับประทานอาหารฝป่ายจลิตวลิญญาณอมันเดบียวกมัน”
“อาหารฝป่ายจลิตวลิญญาณ” ทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในทบีนึ่นบีตั้คมือ มานาทบีนึ่พระเจว้าทรงจมัดหาใหว้คนอลิสราเอล มานาเปป็น

อาหารฝป่ายวลิญญาณจากสองแงด่มรม: แงด่มรมแรก คมือในแหลด่งกสาเนลิดของมมัน: “มนรษยร์ไดว้กลินอาหารของพวกทผต
สวรรคร์ พระองคร์ไดว้ประทานอาหารแกด่พวกเขาจนอลินึ่มหนสาสสาราญ” (เพลงสดรดบี 78:25) แงด่มรมทบีนึ่สอง มานาเปป็น
อาหารฝป่ายวลิญญาณเพราะผลกระทบตด่าง ๆ ทบีนึ่ตามมาของมมันซนนึ่งมบีตด่อคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กลินมมัน

มานาบอกเปป็นนมัยวด่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นขนมปปังแหด่งชบีวลิต และผผว้เชมืนึ่อแทว้ทมัตั้งหลายกร็กลินพระองคร์เปป็น
อาหาร: “บรรพบรรรษของขว้าพเจว้าทมัตั้งหลายไดว้กลินมานาในถลินึ่นทรรกมันดารนมัตั้น ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘พระองคร์ไดว้
ประทานอาหารจากฟฟ้าสวรรคร์ใหว้เขาทมัตั้งหลายกลิน’” แลว้วพระเยซผจนงตรมัสกมับพวกเขาวด่า “แทว้จรลิงแลว้วเรากลด่าวแกด่
ทด่านทมัตั้งหลายวด่า โมเสสไมด่ไดว้ใหว้อาหารจากฟฟ้าสวรรคร์นมัตั้นแกด่ทด่านทมัตั้งหลาย แตด่พระบลิดาของเราประทานอาหารแทว้
ซนนึ่งมาจากสวรรคร์ใหว้แกด่ทด่านทมัตั้งหลาย” (ยอหร์น 6:31,32) 

ขว้อ 4: “และทรกคนไดว้ดมืนึ่มนตั้สาฝป่ายจลิตวลิญญาณอมันเดบียวกมัน เพราะวด่าพวกเขาไดว้ดมืนึ่มจากศลิลาฝป่ายจลิต
วลิญญาณทบีนึ่ตลิดตามพวกเขามา และศลิลานมัตั้นคมือพระครลิสตร์”

“และทรกคนไดว้ดมืนึ่มนตั้สาฝป่ายจลิตวลิญญาณอมันเดบียวกมัน…” นตั้สานมัตั้นทบีนึ่คนอลิสราเอลดมืนึ่มคมือนตั้สาตามธรรมชาตลิ-แตด่
มมันกร็เหนมือธรรมชาตลิเชด่นกมันเพราะวลิธบีทบีนึ่มมันถผกจมัดหาใหว้และเพราะวด่ามมันไหลอยผด่ตด่อไป (มมันกสาลมังไหลอยผด่วมันนบีตั้
เหมมือนเดลิม) ผมไดว้ไปเยมือนในดลินแดนศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์นานสลิบสมัปดาหร์และผมไดว้เดลินทางไปทมันึ่วเขตแดนตด่าง ๆ ทบีนึ่โมเสส
และพวกคนอลิสราเอลเคยอาศมัยอยผด่ ผมไดว้ดมืนึ่มนตั้สาจากลสาธารทบีนึ่พรด่งออกมาจากศลิลานมัตั้นทบีนึ่ใหว้นตั้สาสสาหรมับพวกเขาในการ
เดลินทางถลินึ่นทรรกมันดารของพวกเขา อาจมบีสถานทบีนึ่หลายแหด่งในดลินแดนศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ทบีนึ่ไมด่อาจระบรไดว้วด่าเปป็นของแทว้ แตด่
เหลด่าผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์และมลิชชมันนารบีทรกคนทบีนึ่ผมไดว้พผดครยดว้วยกร็ประกาศวด่านบีนึ่เปป็นศลิลานมัตั้นซนนึ่งโมเสสไดว้ตบี นตั้สานมัตั้นยมังไหล
พรด่งออกมาอยผด่ และมมันเปป็นนตั้สาบรลิสรทธลิธิ์หนนนึ่งเดบียวในพมืตั้นทบีนึ่นมัตั้น เพมืนึ่อนมลิชชมันนารบีของเราไดว้ตว้มนตั้สาทรกหยดทบีนึ่เราดมืนึ่มจน
กระทมันึ่งเราไปถนงสถานทบีนึ่แหด่งนมัตั้นทบีนึ่โมเสสไดว้ตบีศลิลานมัตั้น เราไดว้ดมืนึ่มนตั้สานมัตั้นอยด่างอลิสระ โดยไมด่ตว้มมมันเลย มมันถผกประกาศ
วด่าเปป็นนตั้สาทบีนึ่บรลิสรทธลิธิ์ทบีนึ่สรดในดลินแดนปาเลสไตนร์ทมัตั้งหมด-และเราทราบแนด่นอนวด่าเพราะอะไร

“...เพราะวด่าพวกเขาไดว้ดมืนึ่มจากศลิลาฝป่ายจลิตวลิญญาณทบีนึ่ตลิดตามพวกเขามา” ในสด่วนแรกของพระคสาขว้อนบีตั้ 
คสากรลิยากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ดมืนึ่ม” อยผด่ในรผปกาลอดบีต คมือรผปกาลเดบียวกมันกมับทบีนึ่ถผกใชว้ในการกลด่าวถนงการกลินในขว้อ 3 
ซนนึ่งบด่งบอกวด่าพวกเขาไดว้กลินแลว้ว-การกระทสาหนนนึ่งทบีนึ่เปป็นอดบีตไปแลว้ว โดยไมด่มบีการกลด่าวถนงการทสาซตั้สาอบีก อยด่างไร
กร็ตาม ในสด่วนหลมังของขว้อ 4 รผปกาลคมือไมด่สมบผรณร์- “พวกเขากสาลมังดมืนึ่มในตอนนมัตั้น”-ซนนึ่งชบีตั้ใหว้เหร็นอยด่างมบีนมัยสสาคมัญ
ถนงการไหลแบบตด่อเนมืนึ่องของนตั้สานมัตั้น และพวกเขาไดว้ดมืนึ่มตด่อไป



ชด่างเปป็นภาพอมันงดงามของชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อ! สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เราตว้องการในแตด่ละวมันกร็อยผด่ใกลว้พอ ๆ กมับคสา
อธลิษฐานแหด่งความเชมืนึ่อ พระเจว้าไมด่เพบียงทรงเตร็มพระทมัย แตด่ทรงรว้อนพระทมัยและทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะใหว้นตั้สา เนมืตั้อ
ขนมปปัง ไมด่วด่าความตว้องการของเราจะเปป็นอะไรกร็ตาม ฝป่ายรด่างกายหรมือฝป่ายวลิญญาณ เรากร็พบความตว้องการ
เหลด่านมัตั้นไดว้รมับการตอบสนองในพระเยซผ พระองคร์ทรงเปป็นความเพบียงพอของเรา และเราครบบรลิบผรณร์ใน
พระองคร์

“ศลิลานมัตั้นคมือพระครลิสตร์” นบีนึ่บอกเปป็นนมัยวด่าศลิลานมัตั้นเปป็นภาพเลร็งอยด่างหนนนึ่งของพระครลิสตร์-แตด่มมันกร็มบีความ
หมายลนกซนตั้งกวด่านมัตั้น เปาโลไมด่ไดว้กลด่าววด่าศลิลานมัตั้นเปป็นพระครลิสตร์ โดยใชว้รผปกาลปปัจจรบมันเหมมือนในกาลาเทบีย 
4:24,25 โดยพผดถนงนางฮาการร์และภผเขาซบีนาย: “สลินึ่งเหลด่านบีตั้เปป็นอรปไมย ดว้วยวด่าผผว้หญลิงสองคนนมัตั้นไดว้แกด่พมันธ
สมัญญาสองอยด่าง คนหนนนึ่งมาจากภผเขาซบีนาย ซนนึ่งคลอดลผกเปป็นทาส คมือ นางฮาการร์ เพราะนางฮาการร์นบีตั้ไดว้แกด่ภผเขา
ซบีนายในประเทศอาระเบบีย และเปรบียบไดว้กมับกรรงเยรผซาเลร็มซนนึ่งอยผด่ในปปัจจรบมัน และกสาลมังเปป็นทาสอยผด่พรว้อมกมับ
พลเมมืองของกรรงนมัตั้น” 

เปาโลกลด่าววด่า “ศลิลานมัตั้นคมือพระครลิสตร์” ซนนึ่งบอกเปป็นนมัยอยด่างแนด่นอนวด่านตั้สานมัตั้นซนนึ่งพรด่งออกมาจากศลิลานมัตั้น
ไดว้ถผกจมัดหาใหว้โดยการสถลิตอยผด่ดว้วยพระองคร์เองของพระเยซผครลิสตร์ตรงจรดนมัตั้นเลย และเราทราบวด่าทผตสวรรคร์แหด่ง
การทรงสถลิตอยผด่ดว้วยของพระองคร์กร็อยผด่กมับประชากรทบีนึ่ถผกเลมือกสรรนมัตั้นขณะทบีนึ่พวกเขาเดลินทางผด่านเขว้าในถลินึ่น
ทรรกมันดารนมัตั้น: “ในความทรกขร์ใจทมัตั้งสลิตั้นของพวกเขาพระองคร์ไดว้ทรงทรกขร์พระทมัย และทผตสวรรคร์แหด่งการสถลิตอยผด่
ดว้วยของพระองคร์ไดว้ชด่วยเขาทมัตั้งหลายใหว้รอด ในความรมักของพระองคร์และในความสงสารของพระองคร์ พระองคร์
ทรงไถด่พวกเขาไวว้ และพระองคร์ทรงยกพวกเขาขนตั้น และอรว้มพวกเขาไปตลอดสมมัยเกด่ากด่อน” (อสย. 63:9)

ศลิลานมัตั้นทบีนึ่ถผกพรรณนาถนงวด่าเปป็นศลิลาฝป่ายวลิญญาณและไปดว้วยกมันกมับพวกเขากร็เปป็นคสาพยานของพระเจว้า
ทบีนึ่รมับรองการมบีตมัวตนอยผด่กด่อนแลว้วของพระครลิสตร์ การตบีศลิลานมัตั้นคมือภาพเลร็งลด่วงหนว้าถนงการตบีพระเยซผ-การตบีแหด่ง
การพลิพากษาทบีนึ่ตกลงบนพระเมษโปดกของพระเจว้า การตบีซนนึ่งพระองคร์ทรงสมมัครพระทมัยยอมรมับทบีนึ่กลโกธาเมมืนึ่อ
พระองคร์ทรงเตร็มพระทมัยแบกรมับบาปทมัตั้งหลายของเราในพระกายของพระองคร์เองบนกางเขนนมัตั้น และการตบีนมัตั้น
ลงมาจากพระหมัตถร์ของพระเจว้าพระบลิดา: “แนด่ทบีเดบียวทด่านไดว้แบกความระทมทรกขร์ของพวกเรา และหอบความ
เศรว้าโศกทมัตั้งหลายของพวกเราไป ถนงกระนมัตั้นพวกเรากร็ยมังถมือวด่าทด่านถผกตบี ทรงถผกโบยตบีจากพระเจว้า และถผกขด่มใจ”
(อลิสยาหร์ 53:4)

ขว้อ 5: “แตด่สสาหรมับหลายคนในพวกเขา พระเจว้าไมด่พอพระทมัย ดว้วยวด่าพวกเขาถผกควนึ่สาเสบียในถลินึ่น
ทรรกมันดาร”

โปรดหมายเหตรวด่านบีนึ่ไมด่ไดว้กลด่าววด่าพวกเขา “ทรกคน” และในภาษากรบีกมมันไมด่ไดว้กลด่าววด่า “หลายคน” 
ดว้วย ในกมันดารวลิถบี 14:29-31 เราอด่านวด่า “บรรดาซากศพของพวกเจว้าจะรด่วงหลด่นอยผด่ในถลินึ่นทรรกมันดารนบีตั้ และคน
ทมัตั้งหมดทบีนึ่ไดว้ถผกนมับไวว้ของพวกเจว้าตามจสานวนคนทมัตั้งหมดของพวกเจว้า ตมัตั้งแตด่อายรยบีนึ่สลิบปปีขนตั้นไป ซนนึ่งไดว้บด่นตด่อวด่าเรา 
ไมด่ตว้องสงสมัยเลย พวกเจว้าจะไมด่เขว้าไปในแผด่นดลินนมัตั้น ซนนึ่งเราไดว้ปฏลิญาณเกบีนึ่ยวกมับมมันวด่าจะทสาใหว้พวกเจว้าอาศมัยอยผด่ใน
นมัตั้น เวว้นแตด่คาเลบบรตรชายของเยฟรนเนหร์และโยชผวาบรตรชายของนผน แตด่ลผกเลร็ก ๆ ของพวกเจว้า ซนนึ่งพวกเจว้าไดว้
กลด่าววด่าจะเปป็นเหยมืนึ่อนมัตั้น เราจะพาพวกเขาเขว้าไป และพวกเขาจะรผว้จมักแผด่นดลินซนนึ่งพวกเจว้าไดว้รมังเกบียจนมัตั้น” ตามทบีนึ่



ภาคพมันธสมัญญาเดลิมกลด่าว คนอลิสราเอลทบีนึ่เหลมือนมัตั้นไมด่ไดว้รมับรางวมัลทบีนึ่ใจพวกเขาปรารถนาและพวกเขาถผกปฏลิเสธ
เสบีย

“ดว้วยวด่าพวกเขาถผกควนึ่สาเสบียในถลินึ่นทรรกมันดาร” ความหมายตรงตมัวคมือ “โปรย, ควนึ่สา” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง 
เพราะความไมด่เชมืนึ่อฟปังของพวกเขาตด่อพระเจว้า คนอลิสราเอลเหลด่านมัตั้นจนงถผกโปรยไปทมันึ่วถลินึ่นทรรกมันดาร ถผกควนึ่สา
เพราะพวกเขาไมด่เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยพระเยโฮวาหร์

ขว้อ 6: “บมัดนบีตั้สลินึ่งเหลด่านบีตั้ไดว้เปป็นตมัวอยด่างตด่าง ๆ สสาหรมับพวกเรา เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเราจะไมด่โลภอยากไดว้สลินึ่งตด่าง ๆ
ทบีนึ่ชมันึ่วรว้าย เหมมือนพวกเขาไดว้โลภดว้วย”

ความจรลิงทบีนึ่ถผกนสาเสนอในทบีนึ่นบีตั้จรลิง ๆ แลว้วกร็คมือนบีนึ่: ในสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้เกลิดขนตั้นแกด่ชนชาตลิอลิสราเอล 
ประชากรทบีนึ่ถผกคมัดเลมือกและถผกเลมือกสรรของพระเจว้า พวกเขาไดว้กลายเปป็นภาพเลร็งตด่าง ๆ ของเราและ
ประสบการณร์ทมัตั้งหลายของพวกเขาไดว้กลายเปป็นตมัวอยด่างแกด่เรา โดยประกาศสลินึ่งทบีนึ่จะเกลิดขนตั้นแกด่เราถว้าเราทสา
เหมมือนทบีนึ่พวกเขาไดว้กระทสา คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “คสาเตมือน” บอกเปป็นนมัยถนง “ตมัวอยด่างตด่าง ๆ ซนนึ่งใชว้เปป็นคสาเตมือน” 
พระเจว้ากสาลมังเตมือนเหลด่าผผว้เชมืนึ่อภาคพมันธสมัญญาใหมด่วด่าถว้าเราทสาใหว้พระองคร์ไมด่ทรงพอพระทมัย เรากร็จะถผกตมัดออก-
ไมด่ใชด่จากมรมมองของการไถด่ แตด่คสาพยานบนโลกของเราและหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของเราจะถผกตมัดออก เราจะสผญ
เสบียรางวมัลนมัตั้น-บสาเหนร็จเตร็มจสานวน พรว้อมกมับมงกรฎทมัตั้งหลายและถว้วยรางวมัลทมัตั้งหลายเพมืนึ่อวางทบีนึ่พระบาทของพระ
เยซผเมมืนึ่อเราถวายมงกรฎพระองคร์ใหว้เปป็นจอมกษมัตรลิยร์และจอมเจว้านาย

คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้สสาหรมับ “โลภ” คมือ เอะพบีธผเมะโอ และความหมายหลมักของมมันคมือ “ปรารถนา” 
พระเยซผเจว้าทรงใชว้คสาเดบียวกมันนบีตั้ในความหมายทบีนึ่ดบีในลผกา 22:15 และมมันถผกใชว้ใน 1 เปโตร 1:12 โดยอว้างอลิงถนง
เหลด่าทผตสวรรคร์ทบีนึ่บรลิสรทธลิธิ์ คสานบีตั้ถผกใชว้โดยคนดบี ๆ สสาหรมับสลินึ่งดบี ๆ ในมมัทธลิว 13:17, 1 ทลิโมธบี 3:1 และฮบีบรผ 6:11 ใน
ขว้อพระคสาตอนนบีตั้ของเราคสานบีตั้ถผกใชว้โดยเกบีนึ่ยวขว้องกมับความปรารถนาตด่าง ๆ ทบีนึ่ชมันึ่วรว้าย-ความหมายเดบียวกมับทบีนึ่คสานบีตั้
ถผกใชว้ในมมัทธลิว 5:28, ยากอบ 4:2 และในสด่วนแรกของกาลาเทบีย 5:17

คสาวด่า “โลภ” ในภาษากรบีกเปป็นคสานามทบีนึ่ถผกใชว้กมับคสากรลิยา “เปป็น” ดมังนมัตั้น “เราไมด่ควรเปป็นคนโลภ” 
บมันทนกเกบีนึ่ยวกมับการโลภของคนอลิสราเอลเหลด่านมัตั้นถผกพบในกมันดารวลิถบี 11:4: “และชนชาตลิอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่อยผด่ทด่ามกลาง
พวกเขามบีความโลภมาก และลผกหลานของอลิสราเอลกร็รว้องไหว้อบีกดว้วย และกลด่าววด่า “ผผว้ใดจะใหว้เนมืตั้อแกด่พวกเรา
กลิน” 

การโลภของพวกเขาหลมัก ๆ แลว้วเกลิดขนตั้นเพราะมวลชนทบีนึ่ปะปนกมันเหลด่านมัตั้นซนนึ่งไดว้ออกมาจากอบียลิปตร์: 
“และชนชาตลิอมืนึ่น ๆ จสานวนมากทบีนึ่ปะปนกมันไดว้ขนตั้นไปกมับพวกเขาดว้วย และฝผงแพะแกะ และฝผงวมัว คมือฝผงสมัตวร์
จสานวนมากมาย” (อพย. 12:38) ตมัวอยด่างนมัตั้นทบีนึ่ใหว้แกด่เราจรลิง ๆ แลว้วกร็คมือนบีนึ่: ถว้าครลิสเตบียนทมัตั้งหลายไมด่เดลินในวลิถบีทบีนึ่
ถผกแยกออก ถว้าเราไมด่แยกออกอยด่างสลิตั้นเชลิงจากโลก เชด่นนมัตั้นแลว้วเมมืนึ่อเวลาผด่านไปเรมืนึ่อย ๆ สรดทว้ายแลว้วเรากร็จะ
เผลอและเรลินึ่มออมชอม โดยเขว้ารด่วมในนลิสมัยและการปฏลิบมัตลิเหลด่านมัตั้นของพวกศมัตรผของพระเยซผครลิสตร์

นอกจากนบีตั้ ถว้าเราใชว้เวลาและความคลิดตด่าง ๆ ของเราเพมืนึ่อทสาใหว้เนมืตั้อหนมังอลินึ่มเอมและสนองความอยาก
ของชบีวลิตฝป่ายโลกเทด่านมัตั้น ชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณกร็จะทนทรกขร์แนด่นอนและเราจะมาสผด่หายนะและความผลิดหวมังอมันนด่า
เศรว้า เราจะสผญเสบียบสาเหนร็จของเรา



ขว้อ 7: “และพวกทด่านอยด่าเปป็นคนไหวว้รผปเคารพ เหมมือนอยด่างบางคนในพวกเขาเปป็น ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้
แลว้ววด่า ‘ประชากรกร็นมันึ่งลงกลินและดมืนึ่ม และลรกขนตั้นเลด่นสนรกกมัน’”

มมันสสาคมัญตรงทบีนึ่เปาโลชบีตั้ใหว้เหร็นในทบีนึ่นบีตั้ถนงสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ตามหลมังการบผชารผปลผกวมัวทองคสานมัตั้น ถนงแมว้วด่าเขา
ไมด่ไดว้กลด่าวถนงการกราบไหวว้รผปเคารพนมัตั้นเอง นบีนึ่บอกเปป็นนมัยวด่าเขากสาลมังเตมือนความจสาชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นถนง
ความจรลิงทบีนึ่เขาไดว้นสาเสนอแลว้วเกบีนึ่ยวกมับการนมันึ่งกลินอาหารในวลิหารของรผปเคารพ ในบททบีนึ่ 8 ขว้อ 10 ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้น
ในเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่ไปเยมือนวลิหารเหลด่านบีตั้และกลินทบีนึ่งานเลบีตั้ยงเหลด่านมัตั้นไมด่ไดว้บผชารผปเคารพนมัตั้นจรลิง ๆ-แตด่พวกเขาคบหา
สมาคมกมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่บผชารผปเคารพ และดว้วยเหตรนบีตั้การกระทสาตด่าง ๆ ของพวกเขาจนงนด่ากมังขา ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย
ทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณควรรผว้ดบีกวด่านบีตั้และควรทสาดบีกวด่านบีตั้

ขว้อ 8: “และอยด่าใหว้พวกเรากระทสาลด่วงประเวณบี เหมมือนอยด่างบางคนในพวกเขาไดว้กระทสา และลว้มตาย
ในวมันเดบียวเปป็นจสานวนสองหมมืนึ่นสามพมันคน”

หมัวขว้อเกบีนึ่ยวกมับการลด่วงประเวณบีถผกอภลิปรายแลว้วในบททบีนึ่หก ความชมันึ่วรว้ายของการลด่วงประเวณบีมบีอยผด่จรลิง
ในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ และเราถผกสอนอยด่างชมัดเจนในบททบีนึ่ 5 (และใน 2 โครลินธร์ 12:21 เชด่นกมัน) เกบีนึ่ยวกมับ
บาปนบีตั้ บาลาอมัมเปป็นเครมืนึ่องมมือชลิตั้นหนนนึ่งของซาตานในการลด่อลวงชนชาตลิอลิสราเอลเขว้าสผด่การลด่วงประเวณบี โปรด
ศนกษากมันดารวลิถบี 25; 31:16; โคโลสบี 3:5,6; และโรม 8:13

ในกมันดารวลิถบี 25:9 เราอด่านวด่า 24,000 คนถผกตมัดออก และเปาโลกลด่าวถนง 23,000 คน แตด่ขว้อพระคสาใน
กมันดารวลิถบีไมด่ไดว้กลด่าววด่า 24,000 คนลว้มตายในวมันเดบียว ขณะทบีนึ่เปาโลชบีตั้ใหว้เหร็นจรลิง ๆ วด่า 23,000 คนไดว้ตายในวมัน
เดบียว เปาโลกสาลมังหมายถนงเหตรการณร์ทบีนึ่เฉพาะเจาะจงในวมันนมัตั้นอยด่างไมด่ตว้องสงสมัย ขณะทบีนึ่กมันดารวลิถบี 25:9 ใหว้ยอด
รวมของคนทบีนึ่ตายเพราะภมัยพลิบมัตลินมัตั้น ผผว้เชมืนึ่อไมด่ประสบความยรด่งยากใด ๆ ตรงนบีตั้เลย เฉพาะคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พยายาม
ทสาลายความนด่าเชมืนึ่อถมือของพระคมัมภบีรร์กร็พบเจอความไมด่ตรงกมันหลายอยด่างในขว้อพระคสาเชด่นนมัตั้น ไมด่มบีความขมัดแยว้ง
ใด ๆ เลยในพระคมัมภบีรร์เมมืนึ่อเราแยกแยะพระวจนะอยด่างถผกตว้องและเปรบียบเทบียบขว้อพระคสากมับขว้อพระคสา

ขว้อ 9: “และอยด่าใหว้พวกเราลองดบีพระครลิสตร์ เหมมือนอยด่างบางคนในพวกเขาไดว้ลองดบีเชด่นกมัน และถผก
ทสาลายดว้วยบรรดางผรว้าย”

คสากรลิยากรบีก เอร็คปปิรมัดโซ (ซนนึ่งแปลเปป็น “ลองดบี”) ทบีนึ่ถผกใชว้ในสด่วนแรกของพระคสาขว้อนบีตั้เปป็นรผปแบบหนนนึ่งทบีนึ่
รรนแรงของคสากรลิยาทบีนึ่ถผกใชว้บด่อยกวด่า นมันึ่นคมือ ปปิรมัดโซ และใหว้ความหมายวด่า “ทว้าทายพระเจว้า” คสานบีตั้ถผกใชว้ในความ
หมายเดบียวกมันกมับในมมัทธลิว 4:7 และในลผกา 4:12 และ 10:25

อยด่างไรกร็ตาม ในสด่วนหลมังของขว้อพระคสาของเรา รผปแบบทบีนึ่เรบียบงด่ายกวด่าของคสากรลิยา ปปิรมัดโซ ถผกใชว้ 
การใชว้รผปแบบทบีนึ่แรงสรดขบีดนมัตั้นในสด่วนแรกของพระคสาขว้อนบีตั้และรผปแบบทบีนึ่แรงนว้อยลงในสด่วนหลมังดผเหมมือนจะชบีตั้ใหว้
เหร็นวด่าถว้ามมันเปป็นอมันตรายสสาหรมับชนชาตลิอลิสราเอลทบีนึ่จะลองดบีพระเจว้า มมันกร็นด่าอมันตรายมากกวด่าเสบียอบีกสสาหรมับ
เหลด่าผผว้เชมืนึ่อสมมัยปปัจจรบมันทบีนึ่จะทสาเชด่นนมัตั้น เราพบความจรลิงเดบียวกมันในฮบีบรผ 10:28,29: “คนทบีนึ่ไดว้เหยบียดหยามพระ
ราชบมัญญมัตลิของโมเสสนมัตั้น กร็ตว้องตายโดยปราศจากความเมตตา โดยพยานสมักสองสามคน พวกทด่านคลิดวด่า เขา
สมควรจะถผกลงโทษมากยลินึ่งกวด่านมัตั้นสมักเทด่าใด ผผว้ซนนึ่งไดว้เหยบียบยนึ่สาพระบรตรของพระเจว้าใหว้อยผด่ใตว้ฝป่าเทว้า และไดว้นมับวด่า
พระโลหลิตแหด่งพมันธสมัญญา ซนนึ่งเขาถผกชสาระใหว้บรลิสรทธลิธิ์แลว้วโดยพระโลหลิตนมัตั้นวด่า เปป็นสลินึ่งไมด่บรลิสรทธลิธิ์ และไดว้ทสาการ



หมลินึ่นประมาทตด่อพระวลิญญาณแหด่งพระครณ”
การ “ลองดบีพระเจว้า” หมายถนงการทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งหรมือคนกลรด่มหนนนึ่งจะทดสอบพระเจว้าครมัตั้งแลว้วครมัตั้งเลด่า 

เพบียงเพมืนึ่อจะเหร็นขอบเขตแหด่งความอดกลมัตั้นพระทมัยของพระองคร์-วด่าพระองคร์จะทรงอดทนกมับบาปและความ
บกพรด่องตด่าง ๆ ไดว้นานขนาดไหน จลิตใจเชด่นนมัตั้นไดว้ถผกสสาแดงใหว้ประจมักษร์โดยพวกคนอลิสราเอลในการกบฏแบบ
ตด่อเนมืนึ่องของพวกเขาตด่อพระเจว้า คสากรลิยากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ทสาลาย” (พลินาศ) ชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าการพลิพากษานมัตั้นตด่อ
เนมืนึ่อง-วมันแลว้ววมันเลด่า-ตราบใดทบีนึ่พวกเขายมังกบฏตด่อพระเจว้า บมันทนกเกบีนึ่ยวกมับงผรว้ายเหลด่านมัตั้นถผกพบในกมันดารวลิถบี
21:6

ขว้อ 10: “และอยด่าใหว้พวกทด่านบด่น เหมมือนอยด่างบางคนในพวกเขาไดว้บด่นดว้วย และถผกทสาลายดว้วยองคร์
เพชฌฆาต”

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลหมายถนงกมันดารวลิถบี 16:14-47 อยด่างไมด่ตว้องสงสมัย โปรดอด่านขว้อพระคสาเหลด่านบีตั้อยด่างตมัตั้งใจ
การบด่นในสด่วนของครลิสเตบียนทมัตั้งหลายมบีจรดเรลินึ่มตว้นของมมันอยผด่ในความไมด่เชมืนึ่อ การบด่นไมด่ยอมรมับความดบีงาม ความ
เมตตา และความอดกลมัตั้นพระทมัยของพระเจว้า ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายถผกเตมือนสตลิวด่า “ในทรกกรณบีจงขอบพระครณ เพราะ
นบีนึ่แหละเปป็นพระประสงคร์ของพระเจว้าในพระเยซผครลิสตร์เกบีนึ่ยวกมับพวกทด่าน” (1 ธส. 5:18)

ขอพระเจว้าทรงโปรดสงสารเราถว้าเราบด่นพนมพสา! เราอาจทนทรกขร์กมับการทดสอบตด่าง ๆ ความทรกขร์
ลสาบากตด่าง ๆ และความผลิดหวมังตด่าง ๆ แตด่เราตว้องจสาโรม 8:28 ไวว้ ไมด่มบีสมักสลินึ่งเดบียวทบีนึ่อาจดผเหมมือนดบี แตด่เมมืนึ่อทรกสลินึ่ง
ถผกรวมเขว้าดว้วยกมัน เมมืนึ่อนมัตั้น “ทรกสลินึ่งทสางานดว้วยกมันเพมืนึ่อใหว้เกลิดผลดบี”

“องคร์เพชฌฆาต” ทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในพระคสาขว้อนบีตั้ไมด่ใชด่ซาตาน แตด่เปป็นพระเจว้า ผด่านทางอสานาจของทผต
สวรรคร์ทบีนึ่ทสาลายนมัตั้น: “เพราะพระเยโฮวาหร์จะเสดร็จผด่านไปเพมืนึ่อจะประหารคนอบียลิปตร์ และเมมืนึ่อพระองคร์ทรงเหร็น
เลมือดบนวงกบประตผดว้านบนและดว้านขว้าง พระเยโฮวาหร์จะทรงผด่านเวว้นประตผนมัตั้น และจะไมด่ทรงยอมใหว้ผผว้สมังหาร
เขว้าไปในบว้านของพวกทด่าน เพมืนึ่อจะประหารพวกทด่าน” (อพย. 12:23) นอกจากนบีตั้ ดผ 2 ซามผเอล 24:16 เชด่นกมัน

ขว้อ 11: “บมัดนบีตั้สลินึ่งเหลด่านบีตั้ทมัตั้งสลิตั้นไดว้บมังเกลิดแกด่พวกเขาเพมืนึ่อเปป็นตมัวอยด่างตด่าง ๆ และสลินึ่งเหลด่านบีตั้ไดว้ถผกบมันทนก
ไวว้เพมืนึ่อเตมือนสตลิพวกเรา ผผว้ซนนึ่งบรรดายรคสรดทว้ายของโลกกสาลมังมาถนง”

ในทบีนึ่นบีตั้เรามบีรผปแบบหรมือภาพเปรบียบ-(และแนด่นอนวด่าเปป็นแบบทบีนึ่เราจะตว้องหลบีกเลบีนึ่ยง)-ซนนึ่งเตมือนเราถนงสลินึ่งทบีนึ่
จะเกลิดขนตั้นแกด่เราถว้าเราทสาสลินึ่งทบีนึ่ชนชาตลิอลิสราเอลไดว้กระทสา มบีการเนว้นหนมักทบีนึ่คสาวด่า “พวกเขา” พระวลิญญาณ
บรลิสรทธลิธิ์กสาลมังบอกเราถนงสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้เกลิดขนตั้นแกด่พวกเขา เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไดว้รมับประโยชนร์จากความผลิดพลาดอมันนด่า
เศรว้าของพวกเขา สลินึ่งเหลด่านบีตั้ไดว้ถผกเขบียนไวว้เพมืนึ่อการเตมือนสตลิเราเพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไดว้รมับประโยชนร์จากความผลิดพลาดตด่าง
ๆ ของชนชาตลิอลิสราเอล คสาแปลแบบตรงตมัวของคสาวด่า “เตมือนสตลิ” ในทบีนึ่นบีตั้มบีความหมายวด่า “ใสด่ไวว้ในความคลิด” 
และนสาเสนอภาพของการฝฝึกโดยถว้อยคสา-ไมด่วด่ามมันจะเปป็นเพมืนึ่อหนรนใจ หรมือเพมืนึ่อเตมือน มมันเปป็นสลินึ่งสสาคมัญทบีนึ่เราตว้อง
จสาไวว้วด่าพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมไมด่ใชด่เพบียงการบมันทนกขว้อเทร็จจรลิงตด่าง ๆ ทางประวมัตลิศาสตรร์เทด่านมัตั้น ขว้อพระ
คสาเหลด่านมัตั้นสมืนึ่อสารจากพระเจว้าถนงมนรษยร์…พวกมมันสมืนึ่อความคลิดตด่าง ๆ และบมัญญมัตลิของพระเจว้าเกบีนึ่ยวกมับมนรษยร์ 
และดว้วยเหตรนบีตั้จนงมบีจรดประสงคร์หนนนึ่งในชบีวลิตของเราวมันนบีตั้ มมันเปป็นสลินึ่งสสาคมัญทบีนึ่เราตว้องอด่านพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธ
สมัญญาเดลิมโดยคลิดถนงเรมืนึ่องนบีตั้ดว้วย



“...ผผว้ซนนึ่งบรรดายรคสรดทว้ายของโลกกสาลมังมาถนง” คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “โลก” ควรจะเปป็น “ยรคสมมัย
ตด่าง ๆ” ซนนึ่งในพระคมัมภบีรร์เปป็นตมัวแทนของชด่วงเวลาตด่าง ๆ ทบีนึ่ตด่อเนมืนึ่องกมันซนนึ่งในนมัตั้นพระเจว้าทรงกระทสากลิจกมับ
มนรษยชาตลิ ยรคสมมัยนบีตั้แหด่งพระครณเปป็นยรคปปิดทว้ายของการกระทสากลิจตด่าง ๆ ของพระเจว้ากมับมนรษยร์ทมัตั้งหลายทบีนึ่
บาปหนา ตมัตั้งแตด่นบีตั้ไปจนถนงการสสาเรร็จบรลิบผรณร์ของสลินึ่งสารพมัด ทรกคนทบีนึ่เปป็นผผว้รมับความเมตตาของพระเจว้าจะไดว้รมับ
ความเมตตานมัตั้นเพราะพระครณของพระเจว้าเทด่านมัตั้น เราไดว้ผด่านเขว้าในยรคแหด่งความไรว้เดบียงสา, ยรคแหด่งใจวลินลิจฉมัย
ผลิดและชอบ, ยรคแหด่งการปกครองแบบมนรษยร์, ยรคแหด่งพระราชบมัญญมัตลิ ฯลฯ และบมัดนบีตั้เราอยผด่ในยรคแหด่งพระครณ 
ซนนึ่งเปป็นยรคสรดทว้ายทบีนึ่พระเจว้าจะทรงกระทสากลิจกมับชนชาตลิตด่าง ๆ บนแผด่นดลินโลกนบีตั้

เมมืนึ่อถนงการสลิตั้นสรดของยรคนบีตั้และเมมืนึ่อถนงการสสาเรร็จบรลิบผรณร์ของสลินึ่งสารพมัด จะมบีฟฟ้าใหมด่-และแผด่นดลินโลก
ใหมด่ “ทบีนึ่ซนนึ่งความชอบธรรมดสารงอยผด่” อมันเปป็นทบีนึ่ซนนึ่งความรผว้เกบีนึ่ยวกมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะปกคลรมแผด่นดลินโลก
เหมมือนนตั้สาปกคลรมทะเลอยผด่ตอนนบีตั้ ทรกสลินึ่งทบีนึ่จะขมัดขวางจะอยผด่ในนรก ไมด่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่ทสาใหว้เปป็นมลทลินจะเขว้าในนครของ
พระเจว้าเลย ดว้วยเหตรนบีตั้ หลมังจากการกระทสากลิจทมัตั้งหลายของพระเจว้า ไปจนถนงการสสาเรร็จบรลิบผรณร์ของสลินึ่งสารพมัด 
จะไมด่มบี “ยรคทมัตั้งหลาย” อบีกตด่อไป จะมบีนลิรมันดรร์กาลทบีนึ่ไมด่รผว้สลิตั้นสรดและยาวนานเดบียวเทด่านมัตั้น!

คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “กสาลมังมาถนง” มบีหมายความวด่า “มาถนง ณ เวลาหนนนึ่ง” คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ศนกษา
คว้นควว้าพระคมัมภบีรร์และเปรบียบเทบียบคสาพยากรณร์เหลด่านมัตั้นของพระคมัมภบีรร์กมับเหตรการณร์ปปัจจรบมันตด่าง ๆ ทมันึ่วโลก 
ยด่อมทราบวด่าอวสานนมัตั้นใกลว้เขว้ามาแลว้วและการเสดร็จมาของพระเยซผในการรมับขนตั้นไปนมัตั้นกร็เกลิดขนตั้นไดว้ทรกเมมืนึ่อ ใคร
จะรผว้เลด่า? มมันอาจเปป็นวมันนบีตั้ ชมันึ่วโมงนบีตั้กร็ไดว้ ทบีนึ่ครลิสตจมักรจะถผกรมับขนตั้นไปพบกมับพระเยซผเจว้าในฟฟ้าอากาศ!

ขว้อ 12: “เหตรฉะนมัตั้นจงใหว้คนทบีนึ่คลิดวด่าตมัวเองยมืนมมันึ่นคงแลว้วระวมังใหว้ดบี เกรงวด่าเขาจะลว้มลง”
ในทบีนึ่นบีตั้เรามบีการประยรกตร์ใชว้ทบีนึ่จสาเปป็นซนนึ่งใชว้ไดว้กมับผผว้เชมืนึ่อทรกคนโดยเกบีนึ่ยวเนมืนึ่องกมับความจรลิงทบีนึ่ถผกสมืนึ่อในบมันทนก

เรมืนึ่องราวกด่อนหนว้านบีตั้-นมันึ่นคมือ ภาพประกอบเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้เกบีนึ่ยวกมับการกระทสากลิจของพระเจว้ากมับชนชาตลิ
อลิสราเอล ผผว้เชมืนึ่อคนใดทบีนึ่คลิดวด่าตมัวเองยมืนอยผด่กร็เปปิดโอกาสใหว้มารรว้ายทสาใหว้เขาสะดรดลว้มไดว้ อด่าน 1 โครลินธร์ 8:9-13

การยด่ามใจคมือภมัยอมันตรายในทบีนึ่นบีตั้-ผผว้เชมืนึ่อคลิดวด่าตมัวเองยมืนอยผด่แนด่นอนและไมด่หมายพนนึ่งพระเยซผสสาหรมับพละ
กสาลมังทบีนึ่จะเอาชนะ การคลิดวด่าตมัวเองมบีทรกสลินึ่งแลว้วกด่อใหว้เกลิดความสะเพรด่าฝป่ายวลิญญาณเสมอ และความสะเพรด่า
ฝป่ายวลิญญาณนสาไปสผด่การถผกปฏลิเสธ ดมังทบีนึ่ถผกชบีตั้ใหว้เหร็นในบททบีนึ่ 9 ขว้อ 27 เราเปป็นยลินึ่งกวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิต แตด่มมันเปป็น 
“โดยทางพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงรมักเรา” เทด่านมัตั้น (รม. 8:31-39)

ขว้อ 13: “ไมด่มบีการทดลองใด ๆ เกลิดขนตั้นกมับพวกทด่าน นอกเหนมือจากการทดลองซนนึ่งเคยเกลิดกมับมนรษยร์ทมัตั้ง
หลาย แตด่พระเจว้าทรงสมัตยร์ซมืนึ่อ ผผว้จะไมด่ทรงอนรญาตใหว้พวกทด่านถผกทดลองเกลินกวด่าทบีนึ่พวกทด่านจะสามารถทนไดว้ 
แตด่พรว้อมกมับการทดลองนมัตั้น จะโปรดใหว้มบีทางทบีนึ่จะหลบหนบีไดว้ดว้วย เพมืนึ่อพวกทด่านจะสามารถทนไดว้”

จากคสาเตมือนอมันเครด่งขรนม เปาโลผด่านในทมันทบีไปสผด่คสาหนรนใจจากพระเจว้าพรว้อมกมับพระสมัญญาของ
พระเจว้า ความหมายของ “ซนนึ่งเคยเกลิดกมับมนรษยร์ทมัตั้งหลาย” คมือ “สลินึ่งซนนึ่งตว้องมาสผด่มนรษยร์ทมัตั้งปวงตราบใดทบีนึ่เราอาศมัย
อยผด่ในรด่างกายแหด่งเนมืตั้อหนมังนบีตั้” มมันไมด่ใชด่บาปทบีนึ่จะถผกทดลอง และตราบใดทบีนึ่เราอาศมัยอยผด่ในเนมืตั้อหนมัง พระเจว้ากร็จะ
ทรงอนรญาตใหว้สภาพการณร์แวดลว้อมตด่าง ๆ เกลิดขนตั้นซนนึ่งการทดลองจะออกมาจากพวกมมัน แตด่พระองคร์จะทรงจมัด
เตรบียมทางหนบีทบีไลด่ใหว้เสมอ



พระเจว้าทรงอนรญาตใหว้การทดลองเกลิดขนตั้น พระเจว้าทรงจมัดเตรบียมทางหนบีใหว้-แตด่ผผว้เชมืนึ่อตว้องใชว้ประโยชนร์
จากการทรงจมัดเตรบียมนมัตั้น…นมันึ่นคมือ เราตว้องตมืนึ่นตมัว ไมด่ใชด่ขาดความรผว้เกบีนึ่ยวกมับอรบายตด่าง ๆ ของมารรว้าย มมันเปป็น
ความรมับผลิดชอบของพระเจว้าทบีนึ่จะจมัดเตรบียมทางหนบีใหว้ แตด่มมันเปป็นความรมับผลิดชอบของเราทบีนึ่จะหมายพนนึ่งพระองคร์
และวางใจพระองคร์สสาหรมับทางหนบีนมัตั้น-และจากนมัตั้นกร็ใชว้ทางหนบีนมัตั้น “...พระเจว้าทรงถผกทดลองดว้วยความชมันึ่วรว้ายไมด่
ไดว้ และพระองคร์เองกร็ไมด่ทรงทดลองผผว้ใดเลย แตด่ทรกคนกร็ถผกทดลอง เมมืนึ่อเขาถผกชมักนสาดว้วยราคะตมัณหาของตนเอง 
และถผกลด่อลวง” (ยากอบ 1:13,14) พระเจว้าไมด่ทรงเปป็นผผว้ใหว้กสาเนลิดบาป

“...แตด่พระเจว้าทรงสมัตยร์ซมืนึ่อ…” พระเจว้าจะทรงเปป็นอมืนึ่นไปไมด่ไดว้ ทรกเวลา และภายใตว้ทรกสถานการณร์ 
พระองคร์ทรงกระทสากลิจสอดคลว้องกมับอรปนลิสมัยของพระองคร์ พระองคร์ทรงทสาการจมัดเตรบียมอมันเพบียงพอไวว้แลว้ว
สสาหรมับผผว้เชมืนึ่อทรกคนเพมืนึ่อเผชลิญกมับทรกการทดลองทบีนึ่อาจเกลิดขนตั้น พระองคร์จะทรงจมัดเตรบียมพละกสาลมังและทางหนบีใหว้
ผผว้เชมืนึ่อคนใดทบีนึ่พนนึ่งพาพละกสาลมังของพระเจว้า ทบีนึ่เสาะหาทบีนึ่จะปฏลิบมัตลิตามนตั้สาพระทมัยของพระเจว้า และทบีนึ่หมายพนนึ่ง
พระเจว้าอยด่างสมัตยร์ซมืนึ่อ จะพบชมัยชนะเหนมือโลก เนมืตั้อหนมัง และมารรว้ายเสมอ โปรดศนกษาฮบีบรผ 4:14-16 

“...ผผว้จะไมด่ทรงอนรญาตใหว้พวกทด่านถผกทดลองเกลินกวด่าทบีนึ่พวกทด่านจะสามารถทนไดว้” องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
พระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงทราบทรกสภาพการณร์แวดลว้อมทบีนึ่อยผด่รอบทรกการทดลองทบีนึ่เราเผชลิญ ไมด่มบีสมักการ
ทดลองมาถนงเราโดยปราศจากนตั้สาพระทมัยเชลิงอนรญาตของพระองคร์-พระองคร์ทรงอนรญาตมมัน แตด่พระองคร์จะไมด่
ทรงอนรญาตใหว้มารรว้ายทดลองเราจนเกลินจรดแตกหมักของเรา พระเยซผตรมัสแกด่เปโตรวด่า “...ซบีโมน ซบีโมนเออ๋ย ดผเถลิด
ซาตานไดว้ปรารถนาทบีนึ่จะไดว้พวกทด่านไป เพมืนึ่อมมันจะฝปัดรด่อนพวกทด่านเหมมือนขว้าวสาลบี แตด่เราไดว้อธลิษฐานเผมืนึ่อตมัว
ทด่าน เพมืนึ่อความเชมืนึ่อของทด่านจะไมด่ขาดไป” (ลผกา 22:31,32) 

เราอด่านในยอหร์น 17:20,21 วด่าพระเยซผทรงอธลิษฐานเผมืนึ่อทรกคนทบีนึ่จะเชมืนึ่อ-และผมกร็อยผด่ในคนกลรด่มนมัตั้นดว้วย
พระเยซผไมด่เพบียงทรงอธลิษฐานเผมืนึ่อเปโตรใหว้ยมืนมมันึ่น พระองคร์ไดว้ทรงอธลิษฐานเผมืนึ่อผม-และเผมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อทรกคน ฤทธลิธิ์เดช
ทบีนึ่เหนบีนึ่ยวรมัตั้งของพระเจว้านมัตั้นยลินึ่งใหญด่จนถนงขนาดทบีนึ่วด่าผผว้เชมืนึ่อสามารถเผชลิญและเอาชนะทรกการทดลองทบีนึ่เขาประสบ
ไดว้เมมืนึ่อพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงไดว้รมับอนรญาตใหว้นสา และฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไดว้รมับอนรญาตใหว้
กระทสากลิจ ถว้าเราเดลินในพระวลิญญาณ เรากร็จะไมด่ทสาใหว้ตมัณหาของเนมืตั้อหนมังสสาเรร็จ เพราะวด่าพระองคร์จะทรงนสาเรา
เขว้าในวลิถบีทมัตั้งหลายแหด่งการดสาเนลินชบีวลิตอมันถผกตว้อง พระองคร์จะประทานชมัยชนะใหว้เราเหนมือทรกการทดลอง

“...แตด่พรว้อมกมับการทดลองนมัตั้น จะโปรดใหว้มบีทางทบีนึ่จะหลบหนบีไดว้ดว้วย เพมืนึ่อพวกทด่านจะสามารถทนไดว้” 
คสาทบีนึ่แปลเปป็น “ทางทบีนึ่จะหลบหนบีไดว้” คมือ เอร็คบาซลิส และมบีความหมายตรงตมัววด่า “ทางออกหนนนึ่ง” อยด่างไรกร็ตาม 
มมันกร็ไมด่ใชด่แคด่ทางหนนนึ่งเพมืนึ่อการหนบี แตด่เปป็นทางนมัตั้นซนนึ่งถผกกสาหนดโดยพระเจว้าและถผกทสาใหว้เหมาะสมกมับครลิสเตบียน
แตด่ละคนในการทดลองแตด่ละอยด่าง

มบีขว้อเทร็จจรลิงประการหนนนึ่งซนนึ่งเปปีปั่ยมสงด่าราศบีถผกประกาศในทบีนึ่นบีตั้: “การทดลองนมัตั้นและทางออกนมัตั้นมาดว้วย
กมันเสมอ! พระเจว้าผผว้ทรงรมักไมด่เคยปลด่อยใหว้ผผว้เชมืนึ่อคนใดตกเปป็นเหยมืนึ่อของสภาพการณร์แวดลว้อมตด่าง ๆ เรามบีบมันทนก
เรมืนึ่องราวแสนมหมัศจรรยร์มากมายในพระวจนะของพระเจว้าทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงจมัดเตรบียมทางหนนนึ่งไวว้ และลผกของ
พระองคร์กร็หนบีพว้นการทดลองไดว้จรลิง ๆ

โยเซฟถผกทดลองอยด่างหนมัก แตด่พระเจว้าไดว้ทรงจมัดเตรบียมทางหนนนึ่งไวว้เพมืนึ่อหนบี และโยเซฟกร็ใชว้ทางนมัตั้น 



(ปฐก. 39:12)
ดานลิเอลถผกทดลองอยด่างหนมัก แตด่พระเจว้าไดว้ทรงจมัดเตรบียมทางหนนนึ่งไวว้ออกจากการทดลองนมัตั้น ดานลิเอล

เดลินเขว้าไปในทางนมัตั้น และหนบีพว้น (ดนล. 1:8)
ไมด่มบีการทดลองใดสามารถมาถนงลผกคนหนนนึ่งของพระเจว้าไดว้โดยปราศจากนตั้สาพระทมัยเชลิงอนรญาตของ

พระเจว้า และแมว้ในยามนมัตั้นพระองคร์กร็ทรงจมัดหาทางหนบีไวว้เสมอ และเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิและสงด่าราศบีแดด่พระองคร์ 
เราควรหนบี พระองคร์ไมด่เคยอนรญาตใหว้การทดลองใดมาถนงลผกคนหนนนึ่งคนใดของพระองคร์จนพวกเขาไมด่สามารถทบีนึ่
จะทานทนไดว้:

“ผผว้ทบีนึ่สผว้ทนการทดลองจะไดว้รมับพร เพราะเมมืนึ่อผผว้นมัตั้นถผกทดลองนมัตั้นแลว้ว เขากร็จะไดว้รมับมงกรฎแหด่งชบีวลิต ซนนึ่ง
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ทรงสมัญญาไวว้แกด่คนทมัตั้งหลายทบีนึ่รมักพระองคร์ อยด่าใหว้ผผว้หนนนึ่งผผว้ใด เมมืนึ่อเขาถผกทดลอง กลด่าววด่า 
“ขว้าพเจว้าถผกพระเจว้าทดลอง” เพราะวด่าพระเจว้าทรงถผกทดลองดว้วยความชมันึ่วรว้ายไมด่ไดว้ และพระองคร์เองกร็ไมด่ทรง
ทดลองผผว้ใดเลย แตด่ทรกคนกร็ถผกทดลอง เมมืนึ่อเขาถผกชมักนสาดว้วยราคะตมัณหาของตนเอง และถผกลด่อลวง แลว้วเมมืนึ่อ
ราคะตมัณหาเกลิดขนตั้นแลว้ว มมันกร็ทสาใหว้เกลิดบาป และบาป เมมืนึ่อมมันสสาเรร็จแลว้ว กร็นสาไปสผด่ความตาย อยด่าหลงผลิดเลย พบีนึ่
นว้องทบีนึ่รมักของขว้าพเจว้า” (ยากอบ 1:12-16)

ผมขอแนะนสาผผว้เชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่ยมังจสา 1 โครลินธร์ 10:12,13 ไมด่ไดว้จนขนตั้นใจ วด่าอยด่าเพลินึ่งอด่านหนมังสมือเลด่มนบีตั้ตด่อไป
จนกวด่าครณทด่องจสาขว้อพระคสาเหลด่านมัตั้นไดว้ จงเชมืนึ่อขว้อพระคสาตอนนบีตั้ ซด่อนมมันไวว้ในใจของครณ ดสาเนลินชบีวลิตตามมมัน
และเดลินในมมัน ครณจะเปป็นครลิสเตบียนผผว้เปปีปั่ยมชมัยชนะ 

เมมืนึ่อใดทบีนึ่เราคลิดวด่าเรายมืนมมันึ่นคง เรากร็เตรบียมลว้มไดว้ เราตว้องตระหนมักในใจของเราวด่าไมด่มบีการทดลองใด
สามารถมาถนงเราไดว้นอกจากโดยนตั้สาพระทมัยเชลิงอนรญาตของพระเจว้า และในการทดลองนมัตั้น ๆ ทางหนบีนมัตั้นกร็มบีอยผด่
เสมอ เพราะความสมัตยร์ซมืนึ่อของพระเจว้า พระองคร์จะไมด่ทรงยอมใหว้มารรว้ายทดลองเราหรมือวางลงบนเรามากเกลิน
กวด่าทบีนึ่เราจะแบกรมับไหวหากเราพนนึ่งพาพละกสาลมังของพระองคร์ ไมด่ใชด่ของเราเอง

ผมขอทวนซตั้สา: ถว้าครณเปป็นครลิสเตบียนและครณเคยสะดรด มมันกร็ไมด่ใชด่ความผลิดของพระเจว้า ถว้าครณยอมแพว้
ใหว้การทดลอง ครณกร็โทษใครไมด่ไดว้นอกจากตมัวเอง เราเปป็นมากกวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิตโดยทางพระครลิสตร์-ไมด่ใชด่แคด่เหลด่าผผว้
พลิชลิตธรรมดา ๆ แตด่มากกวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิต พระองคร์ทรงจมัดหาพละกสาลมังนมัตั้น ฤทธลิธิ์เดชนมัตั้น และทางนมัตั้นเพมืนึ่อหนบีการ
ทดลอง

ขว้อ 14: “เหตรฉะนมัตั้น พวกทบีนึ่รมักอยด่างยลินึ่งของขว้าพเจว้า จงหนบีไปจากการไหวว้รผปเคารพ”
ในพระคสาขว้อนบีตั้เปาโลวกกลมับไปยมังหมัวขว้อของบททบีนึ่ 8 -เนมืตั้อสมัตวร์ตด่าง ๆ และการกลินเลบีตั้ยงในวลิหารตด่าง ๆ ทบีนึ่

พวกรผปเคารพอยผด่ และนอกจากนบีตั้ เขาสรรปสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้ประกาศในสด่วนแรกของบทนบีตั้ของเราเกบีนึ่ยวกมับชนชาตลิ
อลิสราเอล เพราะการกลินเลบีตั้ยงของรผปเคารพถผกเชมืนึ่อมโยงอยด่างแนด่นอนกมับหมัวขว้อนบีตั้ เขาจนงนสาเสนอในขว้อพระคสา
สองสามขว้อถมัดไปความตรงขว้ามกมันของการกลินเลบีตั้ยงของรผปเคารพกมับนมัยสสาคมัญแหด่งสภาพการณร์แวดลว้อมตด่าง ๆ 
ของพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

เปาโลใหว้คสาเตมือนสตลิในทบีนึ่นบีตั้เกบีนึ่ยวกมับการมบีสด่วนรด่วมในการกลินเลบีตั้ยงของรผปเคารพ แตด่คสาสมันึ่งของเขาไปไกล
กวด่านมัตั้นเยอะ และสามารถใชว้ไดว้กมับสลินึ่งใดและทรกสลินึ่งซนนึ่งอาจถผกตมัตั้งขนตั้นในใจของผผว้เชมืนึ่อคนใดทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วซนนึ่งอาจ



แทนทบีนึ่การทรด่มเทแบบเตร็มทบีนึ่ตด่อพระเยซผครลิสตร์เจว้าและหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนทบีนึ่ควรถผกปฏลิบมัตลิตด่อพระองคร์ ครลิสเตบียนทมัตั้ง
หลายจะตว้องหนบีไปจากสลินึ่งใดทบีนึ่จะทสาใหว้พวกเขารมักพระเยซผนว้อยลง หรมือทสาการรมับใชว้ตด่อพระองคร์ซนนึ่งไมด่ใชด่การ
ทรด่มเทแบบเตร็มทบีนึ่ ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไมด่ควรมบีสด่วนเกบีนึ่ยวขว้องกมับการนมับถมือรผปเคารพในรผปแบบใด ๆ ทมัตั้งนมัตั้น และสลินึ่งใดทบีนึ่
เปป็นเหตรใหว้พระเยซผเปป็นทบีนึ่สองในชบีวลิตของคน ๆ หนนนึ่งยด่อมกลายเปป็นรผปเคารพแกด่คน ๆ นมัตั้นอยด่างแนด่นอน

ขว้อ 15: “ขว้าพเจว้าพผดเหมมือนอยด่างพผดกมับพวกคนทบีนึ่มบีปปัญญา พวกทด่านจงพลิจารณาสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าพผดนมัตั้น
เถลิด”

เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังพผดในเชลิงประชดประชมันในทบีนึ่นบีตั้เหมมือนอยด่างทบีนึ่เขาไดว้กระทสาในบททบีนึ่ 4 ขว้อ 10 เขาถมือวด่า
คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เขากสาลมังเขบียนถนงมบีความเฉลบียวฉลาดและความเขว้าใจฝป่ายวลิญญาณมากพอทบีนึ่จะทราบวด่าเขากสาลมัง
กลด่าวอะไรอยผด่ คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้มบีความหมายวด่า “มบีปปัญญา”-นมันึ่นคมือ มบีความสามารถทบีนึ่จะใชว้ปปัญญาเชลิงปฏลิบมัตลิ
สลินึ่งซนนึ่งเราเรบียกกมันวด่า “สามมัญสสานนกอมันดบี” เปาโลเนว้นคสาวด่า “พวกทด่าน” เขากสาลมังกลด่าวแกด่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นวด่า 
“พวกทด่านเองจงตมัดสลินสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าประกาศเถลิด”

การรด่วมสามมัคคบีธรรมทบีนึ่โตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเรบียกรว้องการแยกออกแบบเตร็มทบีนึ่
ขว้อ 16: “ถว้วยแหด่งพระพรซนนึ่งพวกเราขอพระพรนมัตั้น ถว้วยนมัตั้นเปป็นการมบีสด่วนรด่วมในพระโลหลิตของพระ

ครลิสตร์มลิใชด่หรมือ ขนมปปังซนนึ่งพวกเราหมักนมัตั้น ขนมปปังนมัตั้นเปป็นการมบีสด่วนรด่วมในพระกายของพระครลิสตร์มลิใชด่หรมือ”
“ถว้วยแหด่งพระพร” ทบีนึ่เปาโลหมายถนงคมือ การขอบพระครณ ความรมักของพระเจว้าทบีนึ่สถลิตอยผด่ในใจของผผว้

เชมืนึ่อเปป็นเหตรใหว้ใจนมัตั้นสรรเสรลิญพระเจว้าเสมอ เปโตรประกาศวด่า “พวกทด่านปปีตลิยลินดบีดว้วยความชมืนึ่นบานเหลมือทบีนึ่จะ
กลด่าวไดว้ และเตร็มเปปีปั่ยมดว้วยสงด่าราศบี” (1 ปต. 1:8)

“...ถว้วยนมัตั้นเปป็นการมบีสด่วนรด่วมในพระโลหลิตของพระครลิสตร์มลิใชด่หรมือ” คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “การมบีสด่วน
รด่วม” คมือ คอยโนนบีนึ่อา มมันบอกเปป็นนมัยวด่า “มบีบางสลินึ่งรด่วมกมัน” และบด่งบอกถนง (ในความหมายทบีนึ่พบบด่อยกวด่าของ
มมัน) การรด่วมแบด่งปปันสลินึ่งใดกร็ตามซนนึ่งคน ๆ หนนนึ่งมบี ความหมายตรงนบีตั้เปป็นความหมายทบีนึ่ลนกซนตั้งมาก โดยชบีตั้ไปยมังขว้อ
เทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าผผว้เชมืนึ่อรด่วมแบด่งปปันในผลกระทบเหลด่านมัตั้นของพระโลหลิตของพระเยซผทบีนึ่ถผกหลมันึ่งออกสสาหรมับการยกบาป
ทมัตั้งหลาย เราถผกปกคลรมโดยพระโลหลิตนมัตั้น ถผกไถด่โดยทางพระโลหลิตนมัตั้น และถผกชสาระใหว้สะอาดโดยพระโลหลิตนมัตั้น-
และผผว้เชมืนึ่อทรกคนรด่วมแบด่งปปันในพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งออกนมัตั้น โดยถผกตรนงกมับพระครลิสตร์ ถผกฝปังกมับพระองคร์ในบมัพตลิศมา 
ถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นเพมืนึ่อเดลินในความใหมด่ของชบีวลิต ทรกอยด่างทบีนึ่เราเปป็น ทรกสลินึ่งทบีนึ่เรามบีและชมืนึ่นชมยลินดบี ลว้วนเปป็นเพราะ
พระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งออกนมัตั้นของพระเยซผครลิสตร์

เราเรบียนรผว้ในเลวบีนลิตลิ 17:11 วด่า “ชบีวลิตของเนมืตั้อหนมังอยผด่ในเลมือด” เลมือดถผกใหว้บนแทด่นบผชาสสาหรมับการยก
บาป พระเยซผไดว้ทรงหลมันึ่งพระโลหลิตของพระองคร์ พระองคร์ไดว้ประทานชบีวลิตของพระองคร์ พระองคร์ตรมัสวด่า “พระ
บลิดาของเราทรงรมักเราเพราะวด่าเราสละวางชบีวลิตของเราเพมืนึ่อฝผงแกะนมัตั้น” รากฐานแหด่งพระพรฝป่ายวลิญญาณทรก
ประการคมือพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งออกนมัตั้น พระโลหลิตนมัตั้นคมือสลินึ่งซนนึ่งทสาใหว้เกลิดการลบมลทลิน ปราศจากการทสาใหว้โลหลิตตก
กร็ไมด่มบีการยกบาป

ไมด่ควรมบีผผว้ใดมบีสด่วนรด่วมในพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้านอกเสบียจากวด่าเขาไดว้บมังเกลิดใหมด่แลว้ว ซนนึ่งโดย
การนมัตั้นเขากลายเปป็นผผว้เขว้าสด่วนในสภาพของพระเจว้า (ชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ) ผด่านทางการสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง 



และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ คนทบีนึ่ยมังไมด่ไดว้รมับความรอดไมด่ควรรมับขนมปปังและนตั้สาองรด่นในการรด่วมสนลิทอมัน
บรลิสรทธลิธิ์นมัตั้น ความจรลิงทบีนึ่เปาโลนสาเสนอในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือวด่าผผว้เชมืนึ่อทรกคนมบีการรด่วมสามมัคคบีธรรมในทรกสลินึ่งทบีนึ่พระโลหลิตทบีนึ่
หลมันึ่งออกของพระเยซผไดว้ทสาใหว้เปป็นไปไดว้แลว้ว เราทรกคนรด่วมแบด่งปปันในพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งออกของพระองคร์

“ขนมปปังซนนึ่งพวกเราหมักนมัตั้น ขนมปปังนมัตั้นเปป็นการมบีสด่วนรด่วมในพระกายของพระครลิสตร์มลิใชด่หรมือ”
“ขนมปปังซนนึ่งพวกเราหมักนมัตั้น…” ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเปาโลใชว้คสาสรรพนาม “พวกเรา” กร็บอกเปป็นนมัยวด่าผผว้เชมืนึ่อ

แตด่ละคนหมักขนมปปังนมัตั้นเพมืนึ่อตมัวเขาเอง
การมบีสด่วนรด่วมกมับ (การรด่วมสามมัคคบีธรรมใน) พระกายขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าคมือ การรด่วมสามมัคคบีธรรม

ในสลินึ่งทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อไดว้รมับจากหรมือผด่านทางการถวายพระกายของพระครลิสตร์ในการสลิตั้นพระชนมร์ของพระองคร์ พระกาย
ของพระองคร์ไดว้ถผกจมัดเตรบียมสสาหรมับพระองคร์โดยพระบลิดาผผว้สถลิตในสวรรคร์: “ดมังนมัตั้นเมมืนึ่อพระองคร์เสดร็จเขว้ามาใน
โลกแลว้ว พระองคร์จนงตรมัสวด่า ‘เครมืนึ่องสมัตวบผชาและเครมืนึ่องบผชาพระองคร์ไมด่ไดว้ทรงประสงคร์ แตด่พระองคร์ไดว้ทรงจมัด
เตรบียมรด่างกายหนนนึ่งไวว้สสาหรมับขว้าพระองคร์” (ฮบ. 10:5)

ในระหวด่างการสมัญจรขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าบนแผด่นดลินโลกนบีตั้ เนมืตั้อหนมังของพระองคร์คมือพลมับพลาของ
พระเจว้า พระเจว้าไดว้ทรงอยผด่ในพระครลิสตร์ (2 คร. 5:19) พระเยซผทรงเปป็นมนรษยร์พระเจว้า ตลอดวมันเหลด่านมัตั้นแหด่ง
ชบีวลิตของพระองคร์บนแผด่นดลินโลกเนมืตั้อหนมังเปป็นเครมืนึ่องมมือซนนึ่งพระองคร์ทรงใชว้เพมืนึ่อทสาใหว้นตั้สาพระทมัยของพระบลิดา
สสาเรร็จในทรกแงด่มรม กางเขนนมัตั้นคมือขมัตั้นตอนสรดทว้าย พระองคร์เตร็มพระทมัยเสดร็จไปทบีนึ่กางเขนนมัตั้น และบนกางเขนนมัตั้น
ทรงประกาศวด่า “สสาเรร็จแลว้ว!” พระเยซผทรงเปป็นพระครลิสตร์นมัตั้นทบีนึ่ทรงพระชนมร์อยผด่และไดว้รมับสงด่าราศบีแลว้ว-ขนมปปัง
แหด่งชบีวลิตสสาหรมับจลิตใจของผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย

ขว้อ 17: “ดว้วยวด่าพวกเราซนนึ่งเปป็นหลายคน กร็เปป็นขนมปปังกว้อนเดบียว และเปป็นรด่างกายเดบียว เพราะวด่าพวก
เราทรกคนเปป็นผผว้เขว้าสด่วนในขนมปปังกว้อนเดบียวนมัตั้น”

พระคสาขว้อนบีตั้ชบีตั้ใหว้เหร็นถนงความเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันของอวมัยวะเหลด่านมัตั้นแหด่งพระกายของพระครลิสตร์ คสากรบีก
ทบีนึ่แปลเปป็น “ขนมปปังกว้อนเดบียว” มบีความหมายจรลิง ๆ วด่า “กว้อน”

“...พวกเราทรกคนเปป็นผผว้เขว้าสด่วนในขนมปปังกว้อนเดบียวนมัตั้น” คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “เขว้าสด่วน” บด่งบอกถนง 
“การรด่วมแบด่งปปันในสลินึ่งซนนึ่งกสาลมังถผกมบีสด่วนรด่วม” ในกรณบีนบีตั้ขนมปปังนมัตั้นคมือพระครลิสตร์ และดมังนมัตั้นเราจนงรด่วมแบด่งปปัน
ในพระครลิสตร์-ในการสลิตั้นพระชนมร์ของพระองคร์ ในการถผกฝปังของพระองคร์ ในการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ 
และในชบีวลิตของพระองคร์ เรามบีชบีวลิต และเคลมืนึ่อนไหว และมบีตมัวตนของเราในพระองคร์

มบีครลิสตจมักรแทว้จรลิงหนนนึ่งเดบียวเทด่านมัตั้น และพระเยซผทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของครลิสตจมักรนมัตั้น เราเปป็น
อวมัยวะทมัตั้งหลายของกายนมัตั้น ผผว้เชมืนึ่อทรกคนถผกใหว้บมัพตลิศมาเขว้าในพระกายของพระครลิสตร์โดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ 
ผผว้เชมืนึ่อทรกคนถผกทสาใหว้ดมืนึ่มเขว้าในพระวลิญญาณเดบียวแลว้ว เรารด่วมรมับประทานขนมปปังกว้อนเดบียว: เราเปป็นหนนนึ่ง
เดบียวกมันในพระครลิสตร์

ขว้อ 18: “จงดผพวกอลิสราเอลตามเนมืตั้อหนมังเถลิด พวกเขาซนนึ่งรมับประทานของทบีนึ่บผชาแลว้วนมัตั้น กร็เปป็นผผว้เขว้าสด่วน
ในแทด่นบผชานมัตั้นมลิใชด่หรมือ”

“จงดผพวกอลิสราเอลตามเนมืตั้อหนมังเถลิด” ชนชาตลิอลิสราเอลทบีนึ่พเนจรในถลินึ่นทรรกมันดารมบีการประยรกตร์ใชว้ฝป่าย



วลิญญาณ และเราไมด่ควรลมืมเดร็ดขาดวด่าสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้เกลิดขนตั้นแกด่พวกเขากร็เกลิดขนตั้นเพมืนึ่อเปป็นตมัวอยด่างแกด่เราในฐานะ
ผผว้เชมืนึ่อ แตด่ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังชบีตั้ไปยมังคนเหลด่านมัตั้นในสภาวะธรรมดาของพวกเขา

“พวกเขาซนนึ่งรมับประทานของทบีนึ่บผชาแลว้วนมัตั้น กร็เปป็นผผว้เขว้าสด่วนในแทด่นบผชานมัตั้นมลิใชด่หรมือ” สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมัง
กลด่าวในทบีนึ่นบีตั้จรลิง ๆ แลว้วกร็คมือนบีนึ่: “พวกเขารด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระองคร์ซนนึ่งมมันเปป็นแทด่นบผชาของพระองคร์-และ
แทด่นบผชานมัตั้นเปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” แมว้แตด่พวกคนอลิสราเอลตามฝป่ายเนมืตั้อหนมังทบีนึ่กลินเครมืนึ่องบผชาเหลด่านมัตั้นกร็เปป็น
ผผว้เขว้าสด่วนกมับแทด่นบผชานมัตั้นของพระเยโฮวาหร์ พวกเขาจนงถผกตมัดขาดในดว้านสลินึ่งสสาคมัญและขว้อเทร็จจรลิงจากสลินึ่งไรว้สาระ
เหลด่านมัตั้นของพวกคนตด่างชาตลิ มบีเครมืนึ่องบผชาบางอยด่างในสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิมซนนึ่ง หลมังจากทบีนึ่สด่วนหนนนึ่งของ
เครมืนึ่องบผชานมัตั้นถผกเผาบนแทด่นบผชาและสด่วนหนนนึ่งถผกมอบใหว้แกด่ปรโรหลิตแลว้ว สด่วนทบีนึ่เหลมือของเครมืนึ่องสมัตวบผชานมัตั้นกร็ถผก
กลินในลานของพลมับพลา โปรดศนกษา เลวบีนลิตลิ 7:15-21; พระราชบมัญญมัตลิ 12:5-7

การมบีสด่วนรด่วมในการกลินเลบีตั้ยงของเครมืนึ่องสมัตวบผชากร็หมายถนงการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระเจว้าผผว้ทรง
พระชนมร์อยผด่ผผว้ไดว้ทรงกสาหนดการกลินเลบีตั้ยงนมัตั้น ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังจะแสดงใหว้เหร็นการประยรกตร์ใชว้ฝป่ายวลิญญาณของ
การกลินเลบีตั้ยงเหลด่านบีตั้ในเรมืนึ่องของการรด่วมกลินในพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

ขว้อ 19: “ถว้าอยด่างนมัตั้นแลว้วขว้าพเจว้าจะวด่าอะไร รผปเคารพนมัตั้นศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์หรมือ หรมือสลินึ่งซนนึ่งถวายบผชาแกด่รผป
เคารพตด่าง ๆ นมัตั้นเปป็นของศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์หรมือ”

รผปเคารพนมัตั้นไมด่มบีชบีวลิตและดมังนมัตั้นจนงเปป็นสลินึ่งไรว้คด่า และทสาใหว้เครมืนึ่องบผชาทบีนึ่ถวายแกด่รผปเคารพเปป็นสลินึ่งไรว้คด่า 
รผปเคารพนมัตั้นและเครมืนึ่องบผชานมัตั้นขาดในความเปป็นจรลิง ดว้วยเหตรนบีตั้พวกมมันจนงเปป็นสลินึ่งไรว้คด่า ไมด่มบีสลินึ่งทบีนึ่เรบียกกมันวด่าเปป็น
พวกเทพเจว้าและพวกเทพบีแบบทบีนึ่มบีอยผด่ในความคลิดของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ถวายเครมืนึ่องบผชายมัญแกด่รผปเคารพเหลด่านบีตั้

ขว้อ 20: “แตด่ขว้าพเจว้ากลด่าววด่า สลินึ่งเหลด่านมัตั้น ซนนึ่งพวกคนตด่างชาตลิถวายบผชา พวกเขากร็ถวายบผชาแกด่พวกผบี
ปปีศาจ และไมด่ไดว้ถวายแดด่พระเจว้า และขว้าพเจว้าไมด่ปรารถนาใหว้พวกทด่านมบีสด่วนรด่วมกมับพวกผบีปปีศาจ”

“...พวกเขากร็ถวายบผชาแกด่พวกผบีปปีศาจ และไมด่ไดว้ถวายแดด่พระเจว้า…” พวกคนนมับถมือรผปเคารพคลิดวด่าตน
กสาลมังถวายเครมืนึ่องบผชาแดด่พระองคร์หนนนึ่ง แตด่นมันึ่นไมด่ใชด่เลย พวกเขากสาลมังถวายเครมืนึ่องบผชาแกด่พวกผบีปปีศาจ (มบีมารรว้าย
ตนเดบียวเทด่านมัตั้น แตด่มบีผบีปปีศาจหลายลว้านตน) เราอด่านเกบีนึ่ยวกมับพวกผบีในลผกา 4:33,34; กลิจการ 19:15 และมบีพวกผบี
ทบีนึ่นสาคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายใหว้กราบไหวว้รผปเคารพ พวกผบีแสวงหาทบีนึ่จะสลิงสผด่รด่างกายของมนรษยร์ หรมือกายของพวกสมัตวร์ 
(ลผกา 8:29-32) พวกมมันเปป็นเหลด่าวลิญญาณทบีนึ่ตว้องสลิงสผด่รด่างกาย และพวกมมันทสางานไดว้สมัมฤทธลิธิ์ผลสผงสรดเมมืนึ่อพวกมมัน
อาศมัยอยผด่ในรด่างกาย ไมด่วด่าจะเปป็นของมนรษยร์หรมือของสมัตวร์ ใครบางคนไดว้นลิยามการนมับถมือรผปเคารพในถว้อยคสา
เหลด่านบีตั้: “พลิธบีกรรมแหด่งบาป-พลิธบีการแหด่งการปกครองของเหลด่าวลิญญาณชมันึ่วเหนมือมนรษยร์ทมัตั้งหลาย” คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่
ถวายเครมืนึ่องบผชาตด่าง ๆ แกด่พวกรผปเคารพกร็กสาลมังบผชาพระองคร์หนนนึ่งทบีนึ่ไมด่มบีอยผด่จรลิง และพวกเขากสาลมังรด่วมสามมัคคบี
ธรรมกมับพวกผบี

“ขว้าพเจว้าไมด่ปรารถนาใหว้พวกทด่านมบีสด่วนรด่วมกมับพวกผบีปปีศาจ” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าผผว้เชมืนึ่อทมัตั้ง
หลายทบีนึ่ไปเยมือนการกลินเลบีตั้ยงตด่าง ๆ ในวลิหารรผปเคารพทมัตั้งหลายและกลินเนมืตั้อทบีนึ่ไดว้ถผกถวายใหว้แกด่รผปเคารพตด่าง ๆ 
แลว้ว-ถนงแมว้วด่ารผปเคารพนมัตั้นเปป็นสลินึ่งไรว้คด่าและเครมืนึ่องบผชานมัตั้นเปป็นสลินึ่งไรว้คด่า-กร็กสาลมังบผชาในวลิหารของพระตด่างดว้าวทมัตั้ง
หลายอยผด่ดบี และดมังนมัตั้นพวกเขาจนงกสาลมังชด่วยเหลมือและยรยงสด่งเสรลิมการนมับถมือรผปเคารพ ถนงแมว้พวกเขาอาจเปป็นไท



จากแรงจผงใจชมันึ่วรว้ายทมัตั้งหลายและใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของพวกเขาอาจแจด่มชมัด พวกเขากร็กสาลมังรด่วมสามมัคคบี
ธรรมกมับพวกผบีปปีศาจอยผด่ดบี

การรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพวกผบีปปีศาจเปป็นสลินึ่งทบีนึ่อมันตรายมาก ๆ สสาหรมับผผว้เชมืนึ่อ ผผว้คนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ววมันนบีตั้
ไมด่ควรไปเขว้ารด่วมการประชรมตด่าง ๆ ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับวลิญญาณทมัตั้งหลาย ไมด่ควรมบีผผว้เชมืนึ่อคนใดไปเขว้ารด่วมการเขว้าทรง
ทบีนึ่ “พวกคนทรง” ถผกเชมืนึ่อวด่าตลิดตด่อกมับคนตาย

ขว้อ 21: “พวกทด่านจะดมืนึ่มจากถว้วยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและจากถว้วยของพวกผบีปปีศาจไมด่ไดว้ พวกทด่าน
จะเปป็นผผว้เขว้าสด่วนของโตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและทบีนึ่โตจ๊ะของพวกผบีปปีศาจกร็ไมด่ไดว้” 

“พวกทด่านจะดมืนึ่มจากถว้วยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและจากถว้วยของพวกผบีปปีศาจไมด่ไดว้…” มมันเปป็นไปไมด่ไดว้
ในฝป่ายศบีลธรรมทบีนึ่จะมบีสด่วนรด่วมกมับถว้วยแหด่งพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและจากนมัตั้นกร็มบีสด่วนรด่วมกมับสลินึ่งซนนึ่ง
เกบีนึ่ยวขว้องกมับพวกผบีปปีศาจ พลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเปป็นตมัวแทนของชบีวลิตทบีนึ่ถผกรมับไวว้ผด่านทางพระโลหลิตทบีนึ่ไหล
ออกของพระครลิสตร์ และสลินึ่งซนนึ่งปรนนลิบมัตลิแกด่พวกผบีปปีศาจกร็คมือถว้วยแหด่งความตาย

“...ผผว้เขว้าสด่วนของโตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า…” “โตจ๊ะ” ในทบีนึ่นบีตั้เปป็นตมัวแทนของสลินึ่งซนนึ่งถผกวางบนโตจ๊ะนมัตั้น 
ยกตมัวอยด่างเชด่น พระโลหลิตของพระครลิสตร์เปป็นตมัวแทนของการสละชบีวลิตของพระองคร์ในการหลมันึ่งพระโลหลิตของ
พระองคร์ในการถวายพระองคร์เองเปป็นเครมืนึ่องบผชาลบมลทลินบาป ชบีวลิตอยผด่ในเลมือด ดมังนมัตั้นเมมืนึ่อพระเยซผประทานพระ
โลหลิตของพระองคร์ พระองคร์กร็สละชบีวลิตของพระองคร์-และพระโลหลิตของพระองคร์คมือเครมืนึ่องบผชาลบมลทลินบาป 
ฉะนมัตั้นในทบีนึ่นบีตั้โตจ๊ะนมัตั้นจนงเปป็นตมัวแทนของขนมปปังและถว้วยนมัตั้นซนนึ่งถผกวางบนโตจ๊ะนมัตั้น “ขนมปปังและถว้วยนมัตั้น” นสาเสนอ
การรด่วมสามมัคคบีธรรมทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายดมืนึ่มดนึ่สากมับพระครลิสตร์เพราะพระกายทบีนึ่แตกออกของพระองคร์และพระโลหลิต
ทบีนึ่หลมันึ่งออกของพระองคร์ ในทสานองเดบียวกมัน “โตจ๊ะของพวกผบีปปีศาจ” กร็เปป็นตมัวแทนของสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งโตจ๊ะนมัตั้นจมัด
เตรบียมไวว้สสาหรมับผผว้รมับประทานเหลด่านมัตั้นทบีนึ่การกลินเลบีตั้ยงนมัตั้นและนสาเสนอการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพวกผบีปปีศาจและ
อสานาจทมัตั้งหลายแหด่งความมมืด ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ทบีนึ่กสาลมังเขว้ารด่วมการกลินเลบีตั้ยงเหลด่านบีตั้ใน
วลิหารของพวกรผปเคารพกร็กสาลมังเสบีนึ่ยงรมับประทานสลินึ่งซนนึ่งถผกจมัดหาใหว้จากแทด่นบผชานมัตั้น มมันเปป็นสลินึ่งทบีนึ่อมันตรายมาก ๆ 
สสาหรมับพวกเขาทบีนึ่จะกระทสา

ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายอยผด่ทบีนึ่โตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเสมอ-เราเขว้าสด่วนในประโยชนร์แหด่งความมรณาของ
พระองคร์ทรกชมันึ่วขณะของทรกวมัน แตด่เราไมด่ไดว้อยผด่ทบีนึ่พลิธบีระลนกนมัตั้นทบีนึ่ความมรณาของพระองคร์ถผกประกาศในวลิธบีทบีนึ่
กสาหนดของพระองคร์ โดยการหมักขนมปปังและการดมืนึ่มนตั้สาองรด่น

ขว้อ 22: “พวกเราจะยมันึ่วยรองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าใหว้ทรงหนงหวงหรมือ พวกเรามบีฤทธลิธิ์มากกวด่าพระองคร์หรมือ”
ในการเชมืนึ่อมโยงกมับพระคสาขว้อนบีตั้ โปรดศนกษาพระราชบมัญญมัตลิ 32:21 และกมันดารวลิถบี 25:11-13 การทบีนึ่ผผว้

เชมืนึ่อคนใดจะพยายามรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับโลก และในขณะเดบียวกมันกร็รด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์
และกมับพระครลิสตร์ เทด่ากมับเปป็นการยมันึ่วยรองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไปสผด่ความเดมือดดาลอมันบรลิสรทธลิธิ์และการพลิพากษาอมัน
รว้อนแรง

เปาโลถามวด่า “พวกเรามบีฤทธลิธิ์มากกวด่าพระองคร์หรมือ” นบีนึ่เปป็นคสาเตมือนอมันขนงขมังซนนึ่งถผกใหว้ไวว้ในรผปของ
คสาถามหนนนึ่ง ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไมด่ควรมบีการรด่วมสามมัคคบีธรรมใด ๆ กมับกลิจการอมันไรว้ผลเหลด่านมัตั้นแหด่งความมมืด เราจะ



ตว้องออกมาจากโลกและแยกออก เราจะตว้อง “ไมด่รมักโลก หรมือบรรดาสลินึ่งของทบีนึ่อยผด่ในโลก”
เราไมด่ไดว้ยลินคสาเทศนาทบีนึ่เปป็นขว้อหว้ามมากนมักวมันนบีตั้ แตด่เมมืนึ่อเรารมับคสาเทศนาในแงด่บวก (ความรอดโดย

พระครณผด่านทางความเชมืนึ่อ) เรากร็ควรปฏลิบมัตลิขว้อหว้ามตด่าง ๆ- “อยด่าโลภ อยด่าเปป็น อยด่าแตะตว้อง” มบีคสาบมัญชาทบีนึ่เปป็น
ขว้อหว้ามหลายประการในพระวจนะของพระเจว้า

บบัญญบัตริแหน่งความรบักในการเชมืที่อมโยงกบับการกรินและการดมืที่ม
ในสน่วนของผทูผู้เชมืที่อทบันั้งหลายททที่บบังเกริดใหมน่แลผู้ว

ขว้อ 23: “สลินึ่งสารพมัดกร็ถผกตว้องตามพระราชบมัญญมัตลิสสาหรมับขว้าพเจว้า แตด่ไมด่ใชด่ทรกสลินึ่งทบีนึ่ใหว้ประโยชนร์ สลินึ่ง
สารพมัดกร็ถผกตว้องตามพระราชบมัญญมัตลิสสาหรมับขว้าพเจว้า แตด่ไมด่ใชด่ทรกสลินึ่งจะทสาใหว้เจรลิญขนตั้น”

“สลินึ่งสารพมัด” หมายถนงสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อมบีอลิสรภาพเกบีนึ่ยวกมับพวกมมัน-สลินึ่งทบีนึ่มบีเกบียรตลิ บรลิสรทธลิธิ์ และถผกตว้อง
แนด่นอนวด่านบีนึ่ยด่อมไมด่ไดว้หมายถนงการเมาเหลว้า การฆด่าคน และหลายสลินึ่งทบีนึ่เปป็นแบบนมัตั้น เปาโลกลด่าวซตั้สาคสาพผดนบีตั้เพมืนึ่อทบีนึ่
จะนสาไปสผด่หมัวขว้อทบีนึ่เขากสาลมังจะอภลิปราย-เนมืตั้อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถวายแกด่พวกรผปเคารพ หลมักการทบีนึ่ควรชบีตั้นสาผผว้เชมืนึ่อแตด่ละ
คนในความสมัมพมันธร์ของเขากมับผผว้อมืนึ่นควรมบีเพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะสามารถถผกใชว้การไดว้เพมืนึ่อเสรลิมสรว้างและชผกสาลมังพวกเขาใน
ฝป่ายวลิญญาณ-ไมด่ใชด่เพมืนึ่อขมัดขวางหรมือเปป็นเหตรใหว้อบีกคนตว้องสะดรดเดร็ดขาด เสรบีภาพและอลิสรภาพทบีนึ่เราเพลลิดเพลลิน
โดยตว้องขมัดขวางคนอมืนึ่นกร็ไมด่ใชด่เสรบีภาพแบบครลิสเตบียน โปรดศนกษาโรม บททบีนึ่ 14

ไมด่มบีใครมบีชบีวลิตอยผด่ตด่อตมัวเอง ไมด่มบีใครตายตด่อตมัวเอง เรากสาลมังหนรนใจคนอมืนึ่น หรมือไมด่กร็กสาลมังทสาใหว้พวกเขา
ทว้อใจ เรากสาลมังเสรลิมสรว้างคนอมืนึ่น หรมือไมด่กร็กสาลมังรมืตั้อทสาลายพวกเขา ผผว้เชมืนึ่อไมด่มบีสลิทธลิธิ์กลด่าววด่า "สลินึ่งทบีนึ่ฉมันทสาไมด่ใชด่ธรระ
กงการของใครตราบใดทบีนึ่มมันไมด่ทสารว้ายใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของฉมันเอง" เราตว้องระลนกอยผด่เสมอถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่า
ครลิสเตบียนทรกคนเปป็นอวมัยวะของกายเดบียวกมัน และเมมืนึ่ออวมัยวะใดของกายนมัตั้นทนทรกขร์ ทมัตั้งรด่างกายนมัตั้นกร็ทนทรกขร์ ดมัง
นมัตั้น ถว้าการกลินเนมืตั้อทสาใหว้พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอกวด่าตว้องสะดรด เรากร็ควรเวว้นเสบียจากการกลินเนมืตั้อ-และนมันึ่นกร็รวมถนงสลินึ่งใด
กร็ตามทบีนึ่เราอาจรมับประทาน ดมืนึ่ม หรมือกระทสาทบีนึ่อาจเปป็นเหตรใหว้พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอกวด่าตว้องสะดรดหรมือเรลินึ่มรผว้สนกทว้อใจ

ในความหมายฝป่ายวลิญญาณ เราเปป็นผผว้ดผแลพบีนึ่นว้องของเรา และเสรบีภาพของเรากร็สลิตั้นสรดลงในทบีนึ่ ๆ วลิธบี
ปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ ของเราทสารว้ายหรมือขมัดขวางพบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอ เราจะตว้องรมับใชว้พบีนึ่นว้องของเราในพระครลิสตร์เหมมือนกมับ
ทบีนึ่เรารมับใชว้องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เรากระทสาจะตว้องถผกกระทสาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า 

ขว้อ 24: “อยด่าใหว้ผผว้ใดเหร็นแกด่ประโยชนร์ของตมัวเอง แตด่จงใหว้ทรกคนเหร็นแกด่ประโยชนร์ของคนอมืนึ่น”
ผลประโยชนร์ของตมัวเองตว้องไมด่เปป็นเปฟ้าหมายหลมักในชบีวลิตของเราเดร็ดขาด การทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อจะแสวงหา

ประโยชนร์ของตมัวเองไมด่ใชด่เรมืนึ่องทบีนึ่บาปหนาเสมอไป-แตด่มมันกร็ไมด่ใชด่เรมืนึ่องทบีนึ่ชอบธรรมเสมอไปเหมมือนกมัน เฉพาะชบีวลิต
ทบีนึ่ถผกแยกตมัตั้งไวว้เทด่านมัตั้นทบีนึ่สามารถถผกใชว้การโดยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้เพมืนึ่ออวยพรและเสรลิมกสาลมังผผว้อมืนึ่น เพมืนึ่อใหว้เกลิดผล
ดบีเปป็นนลิตยร์แกด่ผผว้อมืนึ่น วมันตด่อวมัน ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายควรมอบถวายหมดทมัตั้งจลิตใจ วลิญญาณ และรด่างกายแดด่พระเยซผครลิสตร์ 
และอธลิษฐานขอใหว้พระองคร์ทรงนสาพาพวกเขาเขว้าสผด่วลิถบีทางทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิพระองคร์มากทบีนึ่สรดและเปป็นประโยชนร์
มากทบีนึ่สรดแกด่เพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย

ขว้อ 25: “สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ถผกขายตามตลาดเนมืตั้อนมัตั้น สลินึ่งนมัตั้นรมับประทานไดว้ โดยไมด่ตว้องถามอะไรโดยเหร็นแกด่



ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบ”
คสากรบีกในทบีนึ่นบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น "ตลาดเนมืตั้อ" มบีความหมายเหมมือนกมับคสาวด่าตลาดของเรา-ในกรณบีนบีตั้คมือ ตลาด

เนมืตั้อ คสาเตมือนสตลิทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้ในพระคสาขว้อนบีตั้เกบีนึ่ยวขว้องกมับการซมืตั้อหรมือการกลินในตลาด มมันไมด่เกบีนึ่ยวขว้องเลยกมับการกลิน
เลบีตั้ยงในวลิหารรผปเคารพ เชด่นในขว้อ 27 โปรดระวมังทบีนึ่จะหมายเหตรเรมืนึ่องนบีตั้ไวว้

เมมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นซมืตั้อเนมืตั้อในตลาด ในบางกรณบีมมันกร็เปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่พวกเขาจะรผว้วด่าเนมืตั้อทบีนึ่มบีขาย
ในตลาดนมัตั้นไดว้ถผกถวายเปป็นเครมืนึ่องบผชาในวลิหารรผปเคารพแลว้วหรมือไมด่ ดมังนมัตั้นครลิสเตบียนทบีนึ่ซมืตั้อหรมือกลินเนมืตั้อในตลาดจนง
ไมด่ตว้องรผว้สนกลสาบากใจเกบีนึ่ยวกมับเนมืตั้อนมัตั้นเลย ความยรด่งยากทมัตั้งหลายตว้องไมด่ถผกสรว้างขนตั้นมาโดยไมด่จสาเปป็น เขาจะตว้องไมด่
ถามคสาถามตด่าง ๆ เกบีนึ่ยวกมับเนมืตั้อนมัตั้น เพราะวด่าในการทสาเชด่นนมัตั้นเขากร็อาจเรลินึ่มการโตว้แยว้งทางศาสนาซนนึ่งคงจะไมด่
ถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าหรมือสด่งผลดบีตด่อคน ๆ นมัตั้นเลย และในกรณบีของตลาดเนมืตั้อ และรว้านอาหารเหลด่านมัตั้นใน
ตลาดนมัตั้น พวกเขาจะตว้องไมด่ถามคสาถามใด ๆ เลย แตด่เราจะเหร็นในภายหลมังวด่าพวกเขาจะตว้องไมด่ไปยมังการกลิน
เลบีตั้ยงของพวกคนนมับถมือรผปเคารพซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ พวกเขารผว้วด่าเนมืตั้อนมัตั้นไดว้ถผกถวายใหว้แกด่พวกรผปเคารพในการบผชาแลว้ว

ขว้อ 26: “เพราะวด่า ‘แผด่นดลินโลกเปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และบรรดาสรรพสลินึ่งในนมัตั้น’”
ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลยกคสาพผดมาจากเพลงสดรดบี 24:1 สลินึ่งสารพมัดไดว้ถผกสรว้างขนตั้นโดยพระเยซผครลิสตร์ และผด่านทาง

พระองคร์ การเนว้นตรงนบีตั้อยผด่ทบีนึ่คสาวด่า "องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า" ความบรลิบผรณร์แหด่งแผด่นดลินโลกเปป็นของพระองคร์ มมันเปป็น
ความจรลิงทบีนึ่วด่ามารรว้ายไดว้ทสาใหว้หลายสลินึ่งเสมืนึ่อมทรามไปแลว้ว แตด่นมันึ่นกร็ไมด่ไดว้เปลบีนึ่ยนแปลงความเปป็นเจว้าของของ
พระเจว้า และขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายอาจถวายเนมืตั้อใหว้แกด่พวกรผปเคารพกร็ไมด่ทสาใหว้เนมืตั้อนมัตั้นมบีพลิษมบีภมัย
หรมือทสาใหว้เนมืตั้อนมัตั้นเปป็นสลินึ่งชมันึ่วรว้าย ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วเขว้าสด่วนกมับมมันเพมืนึ่อการใชว้งานตด่าง ๆ ทบีนึ่จสาเปป็นเพราะวด่า
แผด่นดลินโลกเปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และความบรลิบผรณร์ของแผด่นดลินโลก แตด่เราตว้องไมด่กลินมมันถว้าการกลินของเรา
จะขมัดขวางผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่อด่อนแอทมัตั้งหลาย โดยเปป็นเหตรใหว้พวกเขาตว้องสะดรดหรมือรผว้สนกทว้อใจ

การใชว้พระคสาขว้อนบีตั้เพมืนึ่อโตว้แยว้งวด่าผผว้เชมืนึ่อสามารถทสาสลินึ่งใดกร็ไดว้ทบีนึ่เขาชอบและกลินหรมือดมืนึ่มอะไรกร็ไดว้ทบีนึ่เขาชอบ
เทด่ากมับเปป็นการบลิดเบมือนพระวจนะของพระเจว้า จรดประสงคร์ในใจของผผว้เชมืนึ่อแทว้คมือ การใชว้ทรกสลินึ่งเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิ
แดด่พระเจว้าและไมด่ใชด่การบสาเรอตมัวเอง ใจของผผว้เชมืนึ่อตว้องถผกอรทลิศแดด่พระดสารลิของพระเจว้า เขาตว้องเดลินตามการทรง
นสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และเขาตว้องไมด่ทสาสลินึ่งใดทบีนึ่อาจนสาความเสมืนึ่อมเสบียมาสผด่พระนามของพระเยซผ เพราะถว้า
เรายสาเกรงพระเจว้าอยด่างทบีนึ่เราควรยสาเกรง ความยสาเกรงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากร็สะอาดและจะปฟ้องกมันเราไมด่ใหว้ทสาสลินึ่ง
ซนนึ่งจะนสาความเสมืนึ่อมเสบียและความอมับอายมาสผด่พระนามของพระองคร์

ขว้อ 27: “ถว้าคนใดของพวกเขาทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อจะเชลิญพวกทด่านไปในงานเลบีตั้ยง และพวกทด่านเตร็มใจไป สลินึ่งใด
กร็ตามทบีนึ่ตมัตั้งไวว้ตรงหนว้าพวกทด่าน จงรมับประทานเถลิด โดยไมด่ตว้องถามอะไรโดยเหร็นแกด่ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบ”

นบีนึ่ตมัตั้งอยผด่บนใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบ โปรดจสาไวว้ในขว้อ 25 วด่าเปาโลประกาศวด่าเราตว้องไมด่ถามคสาถามใด ๆ 
เลยเกบีนึ่ยวกมับเนมืตั้อทบีนึ่ถผกขายในตลาดหรมือทบีนึ่ถผกรมับประทานในรว้านอาหารในตลาด มมันไมด่เปป็นไรเลยจรลิง ๆ ทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อจะ
ซมืตั้อเนมืตั้อจากตลาดหรมือกลินเนมืตั้อในรว้านอาหารทบีนึ่นมันึ่น แตด่ผผว้เชมืนึ่อ โดยการตมัดสลินใจดว้วยตมัวเองและโดยปราศจากคสาเชลิญ 
ไมด่ควรไปยมังวลิหารรผปเคารพเพมืนึ่อรด่วมการกลินเลบีตั้ยงเชด่นนมัตั้นเดร็ดขาด อยด่างไรกร็ตาม ในพระคสาขว้อนบีตั้ เรามบีภาพทบีนึ่แตก
ตด่าง: เปาโลกสาลมังใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิแกด่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเกบีนึ่ยวกมับการเชมืตั้อเชลิญทบีนึ่ถผกหยลิบยมืนึ่นใหว้แกด่พวกเขาโดยคนไมด่เชมืนึ่อ 



มลิตรสหาย เพมืนึ่อนบว้าน หรมืออาจเปป็นญาตลิพบีนึ่นว้อง นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายถนงการกลินเลบีตั้ยงทางศาสนา หรมือการกลินเลบีตั้ยงใน
วลิหาร แตด่เปป็นการกลินเลบีตั้ยงในบว้าน

เปาโลกลด่าววด่า "ถว้าคนไมด่เชมืนึ่อคนใดเชลิญทด่านใหว้ไปกลินเลบีตั้ยง ถว้าทด่านพรว้อมใจทบีนึ่จะไป กร็จงไปเถลิด และสลินึ่งใด
กร็ตามทบีนึ่ถผกตมัตั้งไวว้ตรงหนว้าทด่าน กร็จงรมับประทานเถลิด อยด่าซมักไซว้ไลด่เลบียงเลยวด่าเนมืตั้อนมัตั้นมบีสด่วนเกบีนึ่ยวขว้องใด ๆ กมับ
เครมืนึ่องบผชาถวายรผปเคารพหรมือการกราบไหวว้รผปเคารพหรมือไมด่"

ขว้อ 28: “แตด่ถว้าคนใดกลด่าวแกด่พวกทด่านวด่า “สลินึ่งนบีตั้ไดว้ถผกถวายบผชาแกด่รผปเคารพตด่าง ๆ แลว้ว” อยด่ารมับ
ประทาน เพราะเหร็นแกด่คนทบีนึ่แสดงใหว้เหร็นนมัตั้น และเพราะเหร็นแกด่ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบ เพราะวด่า ‘แผด่นดลินโลก
เปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และบรรดาสรรพสลินึ่งในนมัตั้น’”

กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง ถว้าเนมืตั้อถผกวางไวว้ตรงหนว้าผผว้เชมืนึ่อ และ "คนใด" บอกเขาวด่าเนมืตั้อนมัตั้นไดว้ถผกถวายเปป็นเครมืนึ่อง
บผชาใหว้แกด่พวกรผปเคารพแลว้ว “อยด่ารมับประทาน เพราะเหร็นแกด่คนทบีนึ่แสดงใหว้เหร็นนมัตั้น และเพราะเหร็นแกด่ใจวลินลิจฉมัย
ผลิดและชอบ”

ขว้อ 29: “ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบนมัตั้น ขว้าพเจว้ากลด่าววด่า ไมด่ใชด่ของทด่านเอง แตด่ของอบีกคนนมัตั้น ดว้วยวด่าทสาไม
เสรบีภาพของขว้าพเจว้าถผกตมัดสลินโดยใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของอบีกคนหนนนึ่งเลด่า”

ผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งอาจไมด่มบีใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบใด ๆ ทบีนึ่ตด่อตว้านการกลินเนมืตั้อทบีนึ่ถผกถวายใหว้แกด่พวกรผปเคารพ
เลย เขาอาจมบีเสรบีภาพอมันสมบผรณร์แบบในใจของเขาเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องดมังกลด่าวและสามารถทสาเชด่นนมัตั้นไดว้โดยไมด่รผว้สนก
ผลิดเลย แตด่พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอกวด่าอาจมบีใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบทบีนึ่ตด่อตว้านการทสาเชด่นนมัตั้น และถว้าผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่เขว้มแขร็งกวด่า
กลินตด่อหนว้าคนทบีนึ่อด่อนแอกวด่า มมันอาจนสาเขาใหว้ทสาแบบนมัตั้นไดว้-และดว้วยเหตรนบีตั้ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของเขาอาจ
ปรมับโทษเขาและเขาอาจรผว้สนกทว้อใจไดว้ ซนนึ่งอาจทสาใหว้เกลิดการถดถอยฝป่ายวลิญญาณมหาศาลและการสผญเสบีย
บสาเหนร็จไดว้ หลมักการนบีตั้ใชว้ไดว้กมับทรกเรมืนึ่องทบีนึ่อาจเปป็นเหตรใหว้พบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอสะดรดไดว้

“ดว้วยวด่าทสาไมเสรบีภาพของขว้าพเจว้าถผกตมัดสลินโดยใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของอบีกคนหนนนึ่งเลด่า” ในทบีนึ่นบีตั้
เปาโลเอาตมัวเองใหว้อยผด่ในตสาแหนด่งของครลิสเตบียนทบีนึ่เขว้มแขร็งและแสดงใหว้ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเหร็นความยรด่งยากนมัตั้นทบีนึ่เขา
คงจะทสาใหว้เกลิดขนตั้นโดยการนสามาสผด่ตมัวเขาเองซนนึ่งการพลิพากษาและการปรมับโทษของคนทบีนึ่บอกเขานมัตั้น ผผว้ซนนึ่งพรว้อม
กมับใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบทบีนึ่อด่อนกวด่าคงจะมองดผพบีนึ่นว้องทบีนึ่เขว้มแขร็งกวด่านมัตั้นวด่าไดว้กระทสาผลิดแลว้ว และเปาโลจะไดว้
ประโยชนร์อะไรเลด่าจากการทสารว้ายพบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอกวด่าคนนบีตั้และตกอยผด่ภายใตว้การพลิพากษาปรมับโทษของใจ
วลินลิจฉมัยผลิดและชอบของพบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอคนนมัตั้น?

“เหตรฉะนมัตั้นอยด่าใหว้พวกเรากลด่าวโทษกมันและกมันอบีกตด่อไปเลย แตด่จงตมัดสลินใจเสบียดบีกวด่า วด่าอยด่าใหว้ผผว้ใดวาง
หลินสะดรด หรมือโอกาสทบีนึ่จะลว้มลงไวว้ขวางทางพบีนึ่นว้องของตน ขว้าพเจว้าทราบและเชมืนึ่อมมันึ่นโดยองคร์พระเยซผเจว้าวด่า ไมด่มบี
สลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดทบีนึ่เปป็นมลทลินในตมัวมมันเองเลย แตด่สสาหรมับผผว้ทบีนึ่ถมือวด่าสลินึ่งใดเปป็นมลทลิน มมันกร็เปป็นมลทลินแกด่เขา แตด่ถว้าพบีนึ่
นว้องของทด่านโศกเศรว้าดว้วยอาหารของทด่าน บมัดนบีตั้ทด่านกร็ไมด่ไดว้ดสาเนลินในความรมัก อยด่าทสาลายคนนมัตั้นดว้วยอาหาร
ของทด่าน ผผว้ซนนึ่งพระครลิสตร์ไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อเขาแลว้ว” (โรม 14:13-15)

ขว้อ 30: “เพราะถว้าขว้าพเจว้าโดยพระครณเปป็นผผว้เขว้าสด่วน ทสาไมขว้าพเจว้าจนงถผกกลด่าวรว้ายเพราะสลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้า
ขอบพระครณสสาหรมับมมันเลด่า”



เปาโลเชมืนึ่อในการขอบพระครณ: แตด่ (ถนงแมว้วด่าเขาขอบพระครณสสาหรมับอาหารของเขากร็ตาม) ถว้าขณะ
เดบียวกมันในการกลินมมันเขากสาลมังทสารว้ายพบีนึ่นว้องทบีนึ่อด่อนแอกวด่าและเปป็นเหตรใหว้เขาตว้องสะดรดหรมือรผว้สนกทว้อใจ เขากร็
กสาลมังขอบพระครณพระเจว้าอยด่างแทว้จรลิงหรมือ? การขอบพระครณสสาหรมับสลินึ่งทบีนึ่เรากสาลมังกระทสาไมด่จสาเปป็นตว้องทสาใหว้
การกระทสานมัตั้นเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ไมด่ผลิดในสด่วนของเรา เราตว้องระลนกถนงคนอมืนึ่นอยผด่เสมอ ไมด่วด่าเราจะไรว้เดบียงสาขนาดไหน
กร็ตาม เพราะถว้าเรากสาลมังทสารว้ายผผว้อมืนึ่น มมันกร็ผลิดอยผด่ดบี

ขว้อ 31: “เหตรฉะนมัตั้นไมด่วด่าพวกทด่านจะรมับประทาน หรมือจะดมืนึ่ม หรมือพวกทด่านจะทสาอะไรกร็ตาม จงกระทสา
สลินึ่งสารพมัดเพมืนึ่อเปป็นการถวายสงด่าราศบีแดด่พระเจว้า”

สงด่าราศบีของพระเจว้าคมือการสสาแดงใหว้ประจมักษร์แหด่งอรปนลิสมัยและการกระทสาตด่าง ๆ ของพระองคร์ การทสา
ทรกสลินึ่งเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าคมือการสสาแดงพระองคร์ใหว้ประจมักษร์ในทมัตั้งสองดว้าน เราในฐานะครลิสเตบียนทมัตั้ง
หลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วเปป็นตมัวแทนของพระครลิสตร์บนแผด่นดลินโลกนบีตั้ ในแงด่หนนนึ่งผผว้เชมืนึ่อแทว้ทมัตั้งหลายเปป็นผผว้เลบียนแบบ
ของพระเจว้า เรามบีพระทมัยของพระครลิสตร์และเราสะทว้อนอรปนลิสมัยของพระองคร์และทางทมัตั้งหลายของพระองคร์ใน
สลินึ่งทบีนึ่เรากระทสา สถานทบีนึ่ตด่าง ๆ ทบีนึ่เราไป สลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เรากลด่าว เพมืนึ่อนฝผงทบีนึ่เราคบหา ถว้าเราอยากเปป็นผผว้เลบียนแบบ
พระเจว้าทบีนึ่แทว้จรลิง เรากร็ตว้องเดลินในความรมัก ความถด่อมใจ และการเสบียสละตมัวเอง เราตว้องเดลินตามรอยพระบาท
ของพระองคร์: “เหตรฉะนมัตั้นทด่านทมัตั้งหลายจงเปป็นผผว้ดสาเนลินตามแบบของพระเจว้า อยด่างลผกทบีนึ่รมักทมัตั้งหลาย และจง
ดสาเนลินในความรมักเหมมือนอยด่างทบีนึ่พระครลิสตร์ไดว้ทรงรมักพวกเราดว้วย และประทานพระองคร์เองเพมืนึ่อพวกเราใหว้เปป็น
เครมืนึ่องถวายและเครมืนึ่องบผชาแดด่พระเจว้า เพมืนึ่อเปป็นกลลินึ่นสรคนธรสอมันหอมหวาน” (อฟ. 5:1,2)

พระเยซผตรมัสเกบีนึ่ยวกมับเหลด่าสาวกของพระองคร์วด่า “ขว้าพระองคร์ไดว้รมับสงด่าราศบีในสลินึ่งเหลด่านมัตั้น” (ยอหร์น 
17:10) ดมังนมัตั้นเราจนงควรมบีความมรด่งหมายหนนนึ่งเดบียวทบีนึ่มาเปป็นอมันดมับหนนนึ่งในความคลิดของเราในสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เรา
กระทสา-และ "สลินึ่งใดกร็ตาม" นมัตั้นรวมถนงไมด่เพบียงการกระทสาเทด่านมัตั้น แตด่คสาพผดดว้วย: “และสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่พวกทด่าน
กระทสาในวาจาหรมือในการกระทสา จงกระทสาทรกสลินึ่งในพระนามของพระเยซผเจว้า โดยขอบพระครณพระเจว้าและ
พระบลิดาโดยพระองคร์นมัตั้น” (คส. 3:17)

ขว้อ 32: “อยด่าเปป็นเหตรใหว้ผผว้ใดหลงผลิดไป ทมัตั้งตด่อพวกยลิว หรมือตด่อพวกคนตด่างชาตลิ หรมือตด่อครลิสตจมักรของ
พระเจว้า”

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังนสาเสนอในแงด่ลบสลินึ่งทบีนึ่เขานสาเสนอในแงด่บวกในขว้อ 31 ถว้าผผว้เชมืนึ่อถวายเกบียรตลิพระเจว้าใน
สลินึ่งสารพมัดทบีนึ่เขากระทสา เขากร็จะไมด่เปป็นเหตรใหว้อบีกคนหนนนึ่งตว้องสะดรด คนสามกลรด่มถผกชบีตั้ใหว้เหร็นชมัดเจนตรงนบีตั้: (1) 
พวกยลิว, (2) พวกกรบีก, (3) ครลิสตจมักรของพระเจว้า

พวกยลิวและพวกคนตด่างชาตลิเปป็นคนสองกลรด่ม แตด่ครลิสตจมักรประกอบดว้วยทมัตั้งยลิวและคนตด่างชาตลิผผว้ถผกใหว้
บมังเกลิดแลว้วโดยพระวลิญญาณและถผกลว้างชสาระแลว้วในพระโลหลิต-คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกชด่วยใหว้รอดแลว้วโดยทางขด่าว
ประเสรลิฐนมัตั้นและทบีนึ่รวมกมันเปป็นทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้น

(ไมด่มบีใครสามารถแยกแยะและเขว้าใจพระวจนะของพระเจว้าอยด่างถผกตว้องไดว้จนกวด่าเขาเขว้าใจวด่าพระเจว้า
ทรงกระทสากลิจกมับพวกยลิว กมับพวกคนตด่างชาตลิ และกมับครลิสตจมักร มมันเปป็นการปลว้นฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่จะพรากพระ
สมัญญาเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พระเจว้าทรงกระทสาไวว้กมับครลิสตจมักรและยกพระสมัญญาเหลด่านมัตั้นใหว้แกด่พวกยลิว มมันผลิดพอ ๆ กมันทบีนึ่



จะพรากพระสมัญญาเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พระเจว้าทรงกระทสาไวว้กมับพวกยลิวและประยรกตร์ใชว้พระสมัญญาเหลด่านมัตั้นกมับครลิสตจมักร
พระเจว้าทรงมบีพลิมพร์เขบียวอมันเปป็นนลิรมันดรร์ และพระองคร์จะทรงกระทสากลิจตด่าง ๆ ของพระองคร์ตามแผนการตด่าง ๆ 
ของพระองคร์)

"ครลิสตจมักรของพระเจว้า" ในทบีนึ่นบีตั้ชบีตั้ไปยมังทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ มมันเปป็นคสา ๆ หนนนึ่งทบีนึ่ถผกใชว้
หลายครมัตั้งในงานเขบียนตด่าง ๆ ของเปาโล ในกรณบีนบีตั้มมันไมด่ไดว้หมายถนงครลิสตจมักรทบีนึ่ไมด่ปรากฏแกด่ตานมัตั้น, พระกาย
ของพระครลิสตร์, อมันประกอบดว้วยผผว้เชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่อยผด่ทมันึ่วโลก

ขว้อ 33: “เหมมือนทบีนึ่ขว้าพเจว้าพยายามเปป็นทบีนึ่พอใจของคนทมัตั้งปวงในสลินึ่งสารพมัด มลิไดว้เหร็นแกด่ประโยชนร์ของ
ตมัวเอง แตด่เหร็นแกด่ประโยชนร์ของคนจสานวนมาก เพมืนึ่อพวกเขาจะรอดไดว้”

ความจรลิงทบีนึ่ถผกนสาเสนอในพระคสาขว้อนบีตั้ไมด่ไดว้หมายความวด่าเปาโลเปป็นคนออมชอม หรมือวด่าเขาแสวงหาทบีนึ่
จะไดว้รมับความนลิยมและเปป็น “คนใหญด่คนโต” แหด่งเมมืองโครลินธร์-ไมด่ใชด่เลยสมักนลิด สด่วนทว้ายของพระคสาขว้อนบีตั้กลด่าว
เรมืนึ่องนบีตั้ชมัดเจนมาก ๆ กด่อนอมืนึ่น เปาโลไมด่ไดว้แสวงหากสาไรหรมือประโยชนร์ของตมัวเอง เขาไมด่ใชด่คนทบีนึ่ทสาตามใจชอบ 
ตรงกมันขว้าม เขาแสวงหาประโยชนร์ฝป่ายวลิญญาณของทรกคนทบีนึ่เขาตลิดตด่อสมัมพมันธร์ดว้วย และแนด่นอนวด่านมันึ่นคงไมด่
ทสาใหว้เขาเปป็นทบีนึ่นลิยมชมชอบ โปรดหมายเหตรกลิจการ 17:32,33

เหตรจผงใจทบีนึ่สองในความคลิดของเปาโลกร็คมือ ความรอดของคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย เขามบีชบีวลิตอยผด่พรว้อมกมับ
ความปรารถนาในใจของเขาทบีนึ่จะชบีตั้คนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายใหว้ไปหาพระเยซผครลิสตร์เจว้าผผว้ซนนึ่งเขาไดว้พบเจอบนถนนไป
เมมืองดามมัสกมัส เขารว้องประกาศวด่าเขาเตร็มใจทบีนึ่จะถผกสาปแชด่งใหว้ตมัดขาดจากพระครลิสตร์หากนมันึ่นจะชด่วยพบีนึ่นว้องของ
เขาใหว้รอดไดว้ (รม. 9:1-3) และในโรม 10:1 เขาประกาศวด่า “พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ความปรารถนาแหด่งจลิตใจของ
ขว้าพเจว้าและคสาอธลิษฐานตด่อพระเจว้าเพมืนึ่อคนอลิสราเอลนมัตั้น คมือขอใหว้เขาทมัตั้งหลายรอด” คสาอธลิษฐานของเขาและ
ความปรารถนาของเขาคมือ เพมืนึ่อความรอดของคนบาปทมัตั้งหลาย

คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น "เอาใจ" มบีความหมายวด่า สด่งผลดบีหรมือมบีประโยชนร์ หรมือเราอาจกลด่าววด่า "ทสา
ประโยชนร์แกด่" เปาโลอยากทบีนึ่จะดสาเนลินชบีวลิตทรกชมันึ่วขณะของทรกวมันเพมืนึ่อประโยชนร์สรขของผผว้อมืนึ่น

เปาโลไมด่พอใจกมับ "ไมด่กบีนึ่คน" ขอบเขตของเขาคมือ "คนเปป็นอมันมากนมัตั้น" เขาอยากจะเขว้าถนงคนบาป
จสานวนมากทบีนึ่สรดเทด่าทบีนึ่เปป็นไปไดว้ เขาไมด่เชมืนึ่อหรมือเทนาหลมักคสาสอนทบีนึ่วด่าบางคนตว้องเปป็นผผว้หลงหาย เปาโลเชมืนึ่อวด่า "ผผว้
ใดกร็ตามทบีนึ่รว้องออกพระนามขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากร็จะรอด" เขาเชมืนึ่อวด่าไมด่มบีผผว้ใดสามารถรว้องทผลตด่อพระเจว้าไดว้
จนกวด่าเขาไดว้ยลินขด่าวประเสรลิฐ วด่าไมด่มบีผผว้ใดสามารถไดว้ยลินไดว้โดยปราศจากผผว้ประกาศ และวด่าผผว้ประกาศตว้องถผกสด่ง
ไป

เปาโลรผว้วด่าเขาถผกสด่งมาโดยพระเจว้าเพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระครณ และในทรกโอกาสเขามบีหมัวขว้อ
หนนนึ่งเดบียวเทด่านมัตั้น-กางเขนนมัตั้น การถผกฝปัง การฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ พระโลหลิตนมัตั้น เขาปรารถนาทบีนึ่คนเปป็นอมันมากจะถผก
ชนะมาเพมืนึ่อพระครลิสตร์-มากทบีนึ่สรดเทด่าทบีนึ่จะมากไดว้คมือความปรารถนาของเขาวมันตด่อวมัน

ความปรารถนาของผมเกบีนึ่ยวกมับเพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายของผมคมืออะไร? ความปรารถนาของผมเกบีนึ่ยวกมับ
คนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายคมืออะไร? ผมพอใจไหมทบีนึ่จะเตลิบโตในพระครณ รมับประทานขนมปปังนมัตั้น กลายเปป็นผผว้เขว้มแขร็งใน
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า-และไมด่แบด่งปปันพระพรตด่าง ๆ ของผมกมับเหลด่าเพมืนึ่อนครลิสเตบียนของผม? ผมเปป็นครลิสเตบียนทบีนึ่



เหร็นแกด่ตมัวไหม? ผมเดลินกระทบไหลด่คนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายและยมังปลด่อยใหว้พวกเขาเดลินตด่อไปในบาปทมัตั้งหลายของ
พวกเขา ตายไปโดยปราศจากพระครลิสตร์และถผกทรมานในบนงไฟเปป็นนลิตยร์ไดว้หรมือ? ผมปลด่อยใหว้พวกเขาหลรดลอย
ไปจากโอกาสตด่าง ๆ ของผมทบีนึ่จะเตมือนและเปป็นพยานแกด่พวกเขาไหม? ขอพระเจว้าทรงโปรดชด่วยผมใหว้มบีจลิต
วลิญญาณ ความปรารถนา และความมรด่งมมันึ่นของอมัครทผตเปาโลแมว้เพบียงสมักนลิดเดบียวดว้วยเถลิด

บทททที่ 11
11:1 พวกทด่านจงเปป็นผผว้ปฏลิบมัตลิตามแบบของขว้าพเจว้า เหมมือนอยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นผผว้ปฏลิบมัตลิตามแบบของพระครลิสตร์
ดว้วย
11:2 บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้าขอชมพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย เพราะพวกทด่านระลนกถนงขว้าพเจว้าในทรกสลินึ่ง และรมักษากฎทมัตั้ง
หลายตามทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้มอบกฎเหลด่านมัตั้นไวว้กมับพวกทด่าน



11:3 แตด่ขว้าพเจว้าปรารถนาใหว้พวกทด่านทราบวด่า ศบีรษะของผผว้ชายทรกคนคมือพระครลิสตร์ และศบีรษะของผผว้หญลิงคมือ
ผผว้ชาย และพระเศบียรของพระครลิสตร์คมือพระเจว้า
11:4 ผผว้ชายทรกคนทบีนึ่กสาลมังอธลิษฐานหรมือพยากรณร์ โดยคลรมศบีรษะของตนอยผด่ กร็ทสาความอมัปยศแกด่ศบีรษะของตน
11:5 แตด่ผผว้หญลิงทรกคนทบีนึ่กสาลมังอธลิษฐานหรมือพยากรณร์ โดยไมด่คลรมศบีรษะของตน กร็ทสาความอมัปยศแกด่ศบีรษะของตน
เพราะนมันึ่นกร็เหมมือนกมับวด่านางถผกโกนผมเสบียแลว้ว
11:6 เพราะวด่าถว้าผผว้หญลิงไมด่ไดว้คลรมศบีรษะ จงใหว้นางตมัดผมเสบียดว้วย แตด่ถว้าเปป็นสลินึ่งทบีนึ่นด่าอมับอายทบีนึ่จะใหว้ผผว้หญลิงถผก
ตมัดผมหรมือถผกโกนผมนมัตั้น จงใหว้นางคลรมศบีรษะเสบีย
11:7 เพราะผผว้ชายไมด่ควรจะคลรมศบีรษะของตนจรลิง ๆ ดว้วยเหตรทบีนึ่วด่าผผว้ชายเปป็นพระฉายและสงด่าราศบีของพระเจว้า 
แตด่ผผว้หญลิงนมัตั้นเปป็นสงด่าราศบีของผผว้ชาย
11:8 เพราะวด่าผผว้ชายไมด่ไดว้มาจากผผว้หญลิง แตด่ผผว้หญลิงมาจากผผว้ชาย
11:9 และไมด่ไดว้ทรงสรว้างผผว้ชายไวว้เพมืนึ่อผผว้หญลิง แตด่ไดว้ทรงสรว้างผผว้หญลิงไวว้เพมืนึ่อผผว้ชาย
11:10 ดว้วยเหตรนบีตั้เอง ผผว้หญลิงจนงควรมบีสลิทธลิอสานาจอยผด่บนศบีรษะของนาง เพราะเหตรพวกทผตสวรรคร์
11:11 แตด่อยด่างไรกร็ตาม ทมัตั้งผผว้ชายกร็ตว้องพนนึ่งพาผผว้หญลิง และผผว้หญลิงกร็ตว้องพนนึ่งพาผผว้ชาย ในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
11:12 เพราะวด่าผผว้หญลิงนมัตั้นเปป็นมาจากผผว้ชายฉมันใด เชด่นกมันผผว้ชายกร็เกลิดมาโดยผผว้หญลิงฉมันนมัตั้น แตด่สลินึ่งสารพมัดกร็มาจาก
พระเจว้า
11:13 จงตมัดสลินในพวกทด่านเองเถลิดวด่า เปป็นสลินึ่งทบีนึ่เหมาะสมหรมือทบีนึ่ผผว้หญลิงจะอธลิษฐานตด่อพระเจว้าโดยไมด่คลรมศบีรษะ
11:14 แมว้แตด่ธรรมชาตลิเองไมด่ไดว้สอนพวกทด่านหรมือวด่า ถว้าผผว้ชายไวว้ผมยาวกร็เปป็นทบีนึ่นด่าละอายแกด่ตมัว
11:15 แตด่ถว้าผผว้หญลิงไวว้ผมยาวกร็เปป็นสงด่าราศบีแกด่ตมัว เพราะวด่าไดว้ประทานผมของนางใหว้แกด่นางสสาหรมับเปป็นเครมืนึ่อง
ปกคลรม
11:16 แตด่ถว้าผผว้ใดดผเหมมือนจะชอบโตว้แยว้ง พวกเรากร็ไมด่มบีธรรมเนบียมอยด่างนบีตั้ และครลิสตจมักรทมัตั้งหลายของพระเจว้ากร็
ไมด่มบีเหมมือนกมัน
11:17 บมัดนบีตั้ในสลินึ่งนบีตั้ทบีนึ่ขว้าพเจว้าประกาศแกด่พวกทด่าน ขว้าพเจว้าไมด่ชมพวกทด่านเลย ทบีนึ่พวกทด่านมาประชรมกมัน ไมด่ใชด่
เพมืนึ่อใหว้ดบีขนตั้น แตด่เพมืนึ่อใหว้แยด่ลง
11:18 ดว้วยวด่าประการแรก เมมืนึ่อพวกทด่านมาประชรมกมันในครลิสตจมักรนมัตั้น ขว้าพเจว้าไดว้ยลินวด่ามบีการแตกกจ๊กแตกเหลด่า
ในทด่ามกลางพวกทด่าน และขว้าพเจว้าเชมืนึ่อวด่าคงเปป็นอยด่างนมัตั้นอยผด่บว้าง
11:19 เพราะวด่าจะตว้องมบีการขมัดแยว้งกมันบว้างในทด่ามกลางพวกทด่านดว้วย เพมืนึ่อวด่าคนทมัตั้งหลายซนนึ่งเปป็นทบีนึ่เหร็นชอบจะ
ไดว้ปรากฏเดด่นขนตั้นทด่ามกลางพวกทด่าน
11:20 เหตรฉะนมัตั้นเมมืนึ่อพวกทด่านมาประชรมพรว้อมกมันในทบีนึ่แหด่งเดบียวนมัตั้น กร็ไมด่ไดว้เปป็นเพมืนึ่อจะรมับประทานพลิธบีระลนกถนง
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
11:21 เพราะวด่าในการรมับประทานนมัตั้น ทรกคนรมับประทานอาหารของตนเองกด่อนคนอมืนึ่น และคนหนนนึ่งยมังหลิวอยผด่ 
และอบีกคนหนนนึ่งกร็เมามาย
11:22 อะไรกมัน พวกทด่านไมด่มบีบว้านทบีนึ่จะกลินและดมืนึ่มหรมือ หรมือพวกทด่านเหยบียดหยามครลิสตจมักรของพระเจว้า และ



ทสาใหว้คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่มบีอาหารไดว้รมับความอมับอายหรมือ ขว้าพเจว้าจะวด่าอะไรแกด่พวกทด่าน ขว้าพเจว้าจะชมพวกทด่าน
ในสลินึ่งนบีตั้หรมือ ขว้าพเจว้าไมด่ชมพวกทด่านเลย
11:23 เพราะวด่าขว้าพเจว้าไดว้รมับจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าสลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้มอบไวว้กมับพวกทด่านแลว้วนมัตั้น วด่าพระเยซผเจว้า
ในคมืนเดบียวกมับทบีนึ่พระองคร์ถผกทรยศนมัตั้น ไดว้ทรงหยลิบขนมปปัง
11:24 และเมมืนึ่อพระองคร์ทรงขอบพระครณแลว้ว พระองคร์ทรงหมักขนมปปังนมัตั้น และตรมัสวด่า “จงรมับไปกลินเถลิด นบีนึ่เปป็น
รด่างกายของเรา ซนนึ่งถผกหมักออกเพมืนึ่อพวกทด่าน จงกระทสาสลินึ่งนบีตั้ใหว้เปป็นทบีนึ่ระลนกถนงเรา”
11:25 เมมืนึ่อพระองคร์ทรงรมับประทานแลว้ว พระองคร์ทรงหยลิบถว้วยดว้วยอาการอยด่างเดบียวกมันดว้วย โดยตรมัสวด่า “ถว้วย
นบีตั้คมือพมันธสมัญญาใหมด่ในโลหลิตของเรา พวกทด่านดมืนึ่มจากถว้วยนบีตั้บด่อยเทด่าใด พวกทด่านกร็กระทสาสลินึ่งนบีตั้เพมืนึ่อเปป็นทบีนึ่ระลนก
ถนงเรา”
11:26 เพราะวด่าพวกทด่านกลินขนมปปังนบีตั้และดมืนึ่มจากถว้วยนบีตั้บด่อยเทด่าใด พวกทด่านกร็ประกาศการวายพระชนมร์ของ
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า จนกวด่าพระองคร์จะเสดร็จมา
11:27 เหตรฉะนมัตั้น ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่จะกลินขนมปปังนบีตั้และดมืนึ่มจากถว้วยนบีตั้ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าอยด่างไมด่สมควร จะมบีความ
ผลิดตด่อพระกายและพระโลหลิตขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
11:28 แตด่จงใหว้คนหนนนึ่งคนใดสสารวจตนเอง และจงใหว้คนนมัตั้นกลินขนมปปังนมัตั้นและดมืนึ่มจากถว้วยนมัตั้น
11:29 เพราะวด่าคนทบีนึ่กลินและดมืนึ่มอยด่างไมด่สมควร กร็กลินและดมืนึ่มเพมืนึ่อนสาพระอาชญามาสผด่ตนเอง โดยไมด่ไดว้พลินลิจดผพระ
กายขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
11:30 ดว้วยเหตรนบีตั้หลายคนในทด่ามกลางพวกทด่านจนงอด่อนกสาลมังและปป่วยอยผด่ และหลายคนลด่วงหลมับไปแลว้ว
11:31 เพราะวด่าถว้าพวกเราจะวลินลิจฉมัยตมัวเอง พวกเราจะไมด่ถผกลงโทษ
11:32 แตด่เมมืนึ่อพวกเราถผกลงโทษ พวกเรากร็ถผกตบีสอนจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เพมืนึ่อพวกเราจะไมด่ถผกพลิพากษาดว้วย
กมันกมับโลก
11:33 เหตรฉะนมัตั้น พบีนึ่นว้องของขว้าพเจว้า เมมืนึ่อพวกทด่านมารด่วมประชรมเพมืนึ่อรมับประทาน จงคอยซนนึ่งกมันและกมัน
11:34 และถว้าผผว้ใดหลิว กร็จงใหว้เขากลินทบีนึ่บว้าน เพมืนึ่อพวกทด่านจะไมด่รด่วมประชรมกมันจนมาสผด่การพลิพากษา และเรมืนึ่องอมืนึ่น 
ๆ นมัตั้น ขว้าพเจว้าจะจมัดการเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามา

บททบีนึ่ 11 ถนง 14 พผดถนงชบีวลิตและคสาพยานของครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นนมัตั้นเอง และในบทนบีตั้เปาโลกลด่าวถนง
ตสาแหนด่งของชายและหญลิงทมัตั้งหลายในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นและสลินึ่งทบีนึ่แสดงถนงการยอมรมับเกบียรตลิของพระครลิสตร์ เขาเลลิก
พผดถนงสลินึ่งตด่าง ๆ โดยทมันึ่วไปและพผดถนงการรวมตมัวกมันของพวกวลิสรทธลิชนเพมืนึ่อเขว้าสด่วนในพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้า ในหลายบทตด่อไปนบีตั้เขาพผดถนงรายละเอบียดอมืนึ่น ๆ เกบีนึ่ยวกมับการประชรมตด่าง ๆ ของครลิสตจมักรนมัตั้น

ความเปป็นระเบทยบแบบครริสเตทยนและพริธทระลถึกถถึงองคธพระผทูผู้เปป็นเจผู้า
ขว้อ 1: “พวกทด่านจงเปป็นผผว้ปฏลิบมัตลิตามแบบของขว้าพเจว้า เหมมือนอยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นผผว้ปฏลิบมัตลิตามแบบ

ของพระครลิสตร์ดว้วย”
เหลด่าผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์สด่วนใหญด่เหร็นพว้องตรงกมันวด่านบีนึ่ควรเปป็นขว้อพระคสาปปิดทว้ายของบททบีนึ่ 10 ซนนึ่งในขว้อนมัตั้น

เปาโลใชว้ตมัวเองเปป็นแบบอยด่างและเตมือนสตลิลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมัตั้นใหว้เดลินตามเขาขณะทบีนึ่เขาเดลิน-ไมด่ใชด่ใน



จลิตวลิญญาณแหด่งความเหร็นแกด่ตมัวหรมือการหลงตมัวเอง-แตด่ในพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผมสงสมัยวด่ามบีผผว้ใดทบีนึ่เคยมบี
ชบีวลิตอยผด่บนพมืตั้นพลิภพทบีนึ่เคยเดลินตามรอยพระบาทของพระเยซผอยด่างใกลว้ชลิดขนาดนมัตั้นเทด่ากมับอมัครทผตเปาโล ดมังนมัตั้น
เขาจนงสามารถเชลิญชวนลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมัตั้นใหว้เดลินตามเขาอยด่างทบีนึ่เขาไดว้เดลินตามองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของ
เขา

ขว้อ 2: “บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้าขอชมพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย เพราะพวกทด่านระลนกถนงขว้าพเจว้าในทรกสลินึ่ง และ
รมักษากฎทมัตั้งหลายตามทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้มอบกฎเหลด่านมัตั้นไวว้กมับพวกทด่าน”

ในทบีนึ่นบีตั้ เชด่นเดบียวกมับในบทแรก ๆ ของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ เปาโลกลด่าวคสาชมเชยกด่อนทบีนึ่เขาตสาหนลิ เขา
กสาลมังจะตลิเตบียนผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นเพราะการกระทสาตด่าง ๆ ของพวกเขาทบีนึ่โตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า แตด่วด่ากด่อนเขา
ตสาหนลิพวกเขา เขากร็ใหว้เกบียรตลิและคสาสรรเสรลิญอบีกครมัตั้งในทบีนึ่ ๆ พวกเขาสมควรไดว้รมับมมัน มมันไมด่เคยเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่ถผก
ตว้องทบีนึ่จะปฟ้อยอผผว้คน แตด่มมันเปป็นการดบีทบีนึ่ผผว้รมับใชว้จะใหว้เกบียรตลิในทบีนึ่ ๆ เกบียรตลิสมควรถผกใหว้

ในการพผดถนง "กฎทมัตั้งหลาย" เปาโลหมายถนงคสาสอนของอมัครทผตเกบีนึ่ยวกมับผผว้เชมืนึ่อและทบีนึ่ประชรม ใน 2 เธสะ
โลนลิกา 2:15 คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ โดยพผดถนงหลมักคสาสอนครลิสเตบียนโดยทมันึ่วไป (คสากรบีกเดบียวกมันนบีตั้บางครมัตั้งถผกแปล
เปป็น "ประเพณบี") เปาโลกสาลมังพผดถนงขว้อปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ ทบีนึ่เขาใหว้ไวว้แกด่ครลิสตจมักรเหลด่านมัตั้นโดยทมันึ่วไป-ขว้อปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ 
ทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้โดยอาศมัยสลิทธลิอสานาจทบีนึ่พระเจว้าไดว้ประทานใหว้แกด่เขาในฐานะเปป็นอมัครทผตคนหนนนึ่งไปยมังพวกคนตด่างชาตลิ

ขว้อ 3: “แตด่ขว้าพเจว้าปรารถนาใหว้พวกทด่านทราบวด่า ศบีรษะของผผว้ชายทรกคนคมือพระครลิสตร์ และศบีรษะของ
ผผว้หญลิงคมือผผว้ชาย และพระเศบียรของพระครลิสตร์คมือพระเจว้า”

“...ศบีรษะของผผว้ชายทรกคนคมือพระครลิสตร์ และศบีรษะของผผว้หญลิงคมือผผว้ชาย” ตอนเขบียนถนงชาวเมมืองโคโลสบี
และชาวเมมืองเอเฟซมัส เปาโลพผดถนงพระครลิสตร์วด่าเปป็นศบีรษะของครลิสตจมักร ความเปป็นประมรขของพระครลิสตร์ใน
สด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับครลิสตจมักรหมายความวด่าพระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจมักรทบีนึ่ไมด่ปรากฏแกด่ตานมัตั้น, พระกาย
นมัตั้น; แตด่ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังพผดถนงความเปป็นประมรขของพระครลิสตร์ในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับแตด่ละบรคคลในครลิสตจมักร
นมัตั้น พระครลิสตร์ทรงเปป็นประมรขของผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคน และผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนอยผด่ภายใตว้สลิทธลิอสานาจของพระเยซผครลิสตร์
เจว้า ในพระองคร์เรามบีชบีวลิตและเคลมืนึ่อนไหวและมบีตมัวตนของเรา พระครลิสตร์ทรงอยผด่ภายในเราเพมืนึ่อนสาพาเราเขว้าใน
ทางทมัตั้งหลายแหด่งความชอบธรรม พระองคร์ทรงเปป็นประมรขของผผว้เชมืนึ่อทรกคน แตด่พระองคร์กร็ทรงเปป็นประมรขของผผว้
เชมืนึ่อแตด่ละคนเชด่นกมัน

เปาโลกสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นความแตกตด่างระหวด่างผผว้ชายและผผว้หญลิงเชด่นกมันโดยเหตรผลของสภาพการณร์แวดลว้อม
เหลด่านมัตั้นแหด่งการทรงสรว้างทบีนึ่แตกตด่างของพวกเขา ชายเปป็นศบีรษะของหญลิง ในลมักษณะเดบียวกมันกมับทบีนึ่พระครลิสตร์
ทรงเปป็นศบีรษะของชาย ผผว้หญลิงในฐานะผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งยด่อมอยผด่ภายใตว้สลิทธลิอสานาจของพระครลิสตร์อยด่างแนด่นอน 
กระนมัตั้นในตสาแหนด่งเชลิงสมัมพมันธร์กมันตด่อผผว้ชายในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับสลินึ่งตด่าง ๆ ของแผด่นดลินโลกและชบีวลิตตาม
ธรรมชาตลิ เขากร็เปป็นศบีรษะของเธอ เพราะวด่า "ผผว้หญลิงนมัตั้นเปป็นสงด่าราศบีของผผว้ชาย" (ขว้อ 7)

นบีนึ่เปป็นความจรลิงในความสมัมพมันธร์ของสามบีกมับภรรยา: “ภรรยาทมัตั้งหลาย จงนบนอบเชมืนึ่อฟปังสามบีของพวก
ทด่าน ซนนึ่งเปป็นการสมควรในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” (คส. 3:18) “ใหว้ผผว้หญลิงเรบียนรผว้อยด่างเงบียบ ๆ ดว้วยใจนอบนว้อมทรก
อยด่าง แตด่ขว้าพเจว้าไมด่อนรญาตใหว้ผผว้หญลิงคนใดสมันึ่งสอน หรมือใชว้อสานาจเหนมือผผว้ชาย แตด่ใหว้นลินึ่งเงบียบเสบีย” (1 ทธ. 



2:11,12)
ในสภาวะดมัตั้งเดลิมของเขา อาดมัมอยผด่ภายใตว้ความเปป็นประมรขโดยตรงของพระเจว้า, พระผผว้สรว้างของเขา-แตด่

เขาไดว้สผญเสบียตสาแหนด่งนมัตั้นเพราะบาป และตสาแหนด่งนมัตั้นสามารถถผกรมืตั้อฟปฟื้นไดว้โดยทางความเชมืนึ่อเทด่านมัตั้น โดยอาศมัย
พระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งออกของพระเมษโปดกของพระเจว้า-การเสบียสละของพระเยซผบนกางเขนนมัตั้น ในคสากลด่าวนบีตั้เปาโล
กสาลมังเปปิดเผยความจรลิงเกบีนึ่ยวกมับความสมัมพมันธร์ระหวด่างพระครลิสตร์กมับผผว้เชมืนึ่อแทว้ทรกคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น ผผว้ชายทบีนึ่เชมืนึ่อ
ถผกวางใหว้อยผด่ในตสาแหนด่งทบีนึ่จะกระทสากลิจในฐานะ "พระฉายและสงด่าราศบีของพระเจว้า" (ขว้อ 7)

“...พระเศบียรของพระครลิสตร์คมือพระเจว้า” พระเจว้าทรงเปป็นประมรขของสลินึ่งสารพมัด เปาโลไมด่ไดว้กลด่าวขว้อ
เทร็จจรลิงนบีตั้ในทบีนึ่นบีตั้เพบียงเพมืนึ่อใหว้เปป็นประเดร็นหนนนึ่งของหลมักคสาสอน เขานสาเสนอรผปแบบของสลิทธลิอสานาจและการอยผด่ใตว้
บมังคมับทบีนึ่ถผกแสดงออกในความสมัมพมันธร์กมับพระเจว้าของเขาซนนึ่งมบีผลตด่อการทสาใหว้เกลิดผลในทางปฏลิบมัตลิจรลิงของความ
เปป็นประมรขเหลด่านมัตั้น-นมันึ่นคมือ พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะของผผว้ชาย, ผผว้ชายเปป็นศบีรษะของผผว้หญลิง แตด่พระเจว้าทรงเปป็น
ประมรขของสลินึ่งสารพมัด-ลสาดมับสผงทบีนึ่สรดของความเปป็นยอด พระเยซผทรงสสาแดงความเชมืนึ่อฟปังของพระองคร์ตด่อพระ
บลิดาใหว้ประจมักษร์อยด่างสมบผรณร์แบบในวมันเหลด่านมัตั้นแหด่งเนมืตั้อหนมังของพระองคร์ (ยอหร์น 5:30) ในยอหร์น 8:29 
พระองคร์ตรมัสวด่า “เราทสาสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยพระองคร์เสมอ”

นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายความวด่าพระครลิสตร์ทรงแตกตด่างจากพระเจว้าพระบลิดาในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับความเปป็น
พระเจว้า พระเยซผตรมัสวด่า "เรากมับพระบลิดาของเราเปป็นอมันหนนนึ่งอมันเดบียวกมัน" และขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าพระเจว้าทรงเปป็น
ศบีรษะของพระครลิสตร์กร็ไมด่ทสาใหว้พระครลิสตร์ดว้อยกวด่าพระบลิดาแตด่อยด่างใด พระเจว้าพระบลิดา "ไดว้ทรงรมักเชด่นนมัตั้น" 
พระองคร์ไดว้ประทานพระบรตร-พระวาทะ-และพระบรตรไดว้ทรงประกาศพระเจว้าพระบลิดาบนแผด่นดลินโลกในวลิธบี
หนนนึ่งทบีนึ่มนรษยร์สามารถไดว้ยลินพระวาทะ รมับพระวาทะ และรมับความรอดไดว้

ขว้อ 4: “ผผว้ชายทรกคนทบีนึ่กสาลมังอธลิษฐานหรมือพยากรณร์ โดยคลรมศบีรษะของตนอยผด่ กร็ทสาความอมัปยศแกด่ศบีรษะ
ของตน”

พระวลิญญาณของพระเจว้าทรงใชว้ศบีรษะโดยธรรมชาตลิ (ทางกายภาพ) ของผผว้ชายเปป็นสมัญลมักษณร์ของทมัตั้ง
ความเปป็นประมรขและสลิทธลิอสานาจ พระครลิสตร์ทรงเปป็น "ศบีรษะ" ของผผว้ชาย ดมังนมัตั้นผผว้ชายจนงอยผด่ภายใตว้สลิทธลิอสานาจ
ของพระครลิสตร์ ผผว้ชายเปป็นศบีรษะของผผว้หญลิง ดมังนมัตั้นผผว้หญลิง ในฐานะเปป็นภาชนะทบีนึ่อด่อนแอกวด่า จนงตว้องอยผด่ใตว้บมังคมับ
ตด่อสามบีของเธอ พระครลิสตร์ทรงเปป็นสลิทธลิอสานาจนมัตั้น คสาขาดนมัตั้นในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับครลิสตจมักร และผผว้ชายคนใดทบีนึ่
อธลิษฐานหรมือพยากรณร์โดยคลรมศบีรษะของตนกร็ “ทสาความอมัปยศแกด่ศบีรษะของตน” คสากสาชมับนบีตั้ไมด่ใชด่ทมัตั้งแบบยลิว
หรมือแบบกรบีก เพราะวด่าในสมมัยของเปาโล พวกผผว้ชายชาวยลิวคลรมศบีรษะของตนเสมอในธรรมศาลา และพวกกรบีก
ทมัตั้งผผว้ชายและผผว้หญลิง ไมด่ไดว้คลรมศบีรษะ

ขว้อ 5: “แตด่ผผว้หญลิงทรกคนทบีนึ่กสาลมังอธลิษฐานหรมือพยากรณร์ โดยไมด่คลรมศบีรษะของตน กร็ทสาความอมัปยศแกด่
ศบีรษะของตน เพราะนมันึ่นกร็เหมมือนกมับวด่านางถผกโกนผมเสบียแลว้ว”

ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่ชมัดเจนประการหนนนึ่งถผกชบีตั้ใหว้เหร็นตรงนบีตั้ถว้าเราเตร็มใจทบีนึ่จะเผชลิญหนว้าพระวจนะของพระเจว้า
โดยปราศจากอคตลิ โดยปราศจากแนวคลิดตด่าง ๆ ทบีนึ่มบีมากด่อน: เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังพผดถนงทบีนึ่ประชรมนมัตั้นในทบีนึ่นบีตั้ ใน 1 โค
รลินธร์ 14:34 เขาบมัญชาพวกผผว้หญลิงใหว้นลินึ่งเงบียบในครลิสตจมักรอยด่างชมัดเจน บมัดนบีตั้ เขาจะกลด่าวหรมือวด่าผผว้หญลิงทรกคนทบีนึ่



อธลิษฐานหรมือทบีนึ่พยากรณร์โดยไมด่คลรมศบีรษะของตนกร็ทสาความอมัปยศแกด่ศบีรษะของตน และในจดหมายฉบมับ
เดบียวกมันนบีตั้กร็บมัญชาอยด่างชมัดเจนใหว้พวกผผว้หญลิงนลินึ่งเงบียบในครลิสตจมักร?

ความหมายของ 1 โครลินธร์ 14:34 ไมด่มบีทางเขว้าใจผลิดไปไดว้: "จงใหว้ผผว้หญลิงทรกคนนลินึ่งเงบียบ" ดมังนมัตั้นคสากลด่าวนบีตั้
ในขว้อพระคสานบีตั้ของเราจนงไมด่อาจหมายถนงการรวมตมัวกมันของทบีนึ่ประชรมนมัตั้นในสถานทบีนึ่จมัดประชรมไดว้ มบีหลายคราว
นอกจากในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นของเราเมมืนึ่อผผว้หญลิงคนหนนนึ่งสามารถอธลิษฐาน สอน ใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิ เตมือนสตลิ-หรมือถว้าครณ
เลมือกทบีนึ่จะเรบียกมมันโดยใชว้คสานมัตั้น-เทศนา มบีสถานทบีนึ่หลายแหด่งทบีนึ่ผผว้หญลิงคนหนนนึ่งสามารถกลด่าวคสาพยานของเธอ 
อธลิษฐาน สอน หรมือเตมือนสตลิดว้านนอกของทบีนึ่ประชรมนมัตั้นซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ ศลิษยาภลิบาลเปป็นผผว้เลบีตั้ยงรองของพระเจว้า

ผมไมด่มบีหนมังสมือหลมักคสาสอนของแบจ๊พตลิสไวว้ใชว้นสาทาง ไมด่มบีหนมังสมือของเมโธดลิสตร์หรมือเพร็นเคคอสตร์สสาหรมับ
ขว้อปฏลิบมัตลิ ผมแคด่มบีพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่เปปิดออกเลด่มนบีตั้ ซนนึ่งบมัญชาผมใหว้เปรบียบเทบียบขว้อพระคมัมภบีรร์กมับขว้อพระคมัมภบีรร์-และ
นมันึ่นคมือสลินึ่งทบีนึ่ผมกสาลมังทสาอยผด่ ในกลิจการ 21:8,9 เราอด่านวด่าฟปีลลิปมบีบรตรสาวพรหมจารบีสบีนึ่คนทบีนึ่พยากรณร์ หลายคนใชว้
พระคสาขว้อนบีตั้ในความพยายามทบีนึ่จะพลิสผจนร์วด่ามบีพวกผผว้พยากรณร์หญลิงในครลิสตจมักรวมันนบีตั้ แตด่เราตว้องเผชลิญหนว้าขว้อเทร็จ
จรลิงทบีนึ่วด่าถนงแมว้วด่าในสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิมเคยมบีพวกผผว้วลินลิจฉมัยและพวกผผว้พยากรณร์หญลิง แตด่ไมด่มบีขว้อพระคมัมภบีรร์
ใดเลยทบีนึ่สอนวด่าวลิธบีปฏลิบมัตลิเชด่นนบีตั้ไดว้ถผกนสาเขว้ามาในครลิสตจมักร

บรตรสาวสบีนึ่คนนมัตั้นของฟปีลลิปไดว้พยากรณร์ในชด่วงเปลบีนึ่ยนผด่านนมัตั้น และไมด่มบีรากฐานตามพระคมัมภบีรร์เลย
สสาหรมับการสอนเปป็นหลมักขว้อเชมืนึ่อวด่าพวกเธอไดว้พยากรณร์ในทบีนึ่ประชรมหรมือสถานทบีนึ่ประชรมของครลิสตจมักร คสาสอน
ของเปาโลในทบีนึ่นบีตั้โตว้แยว้งวลิธบีปฏลิบมัตลิเชด่นนมัตั้นอยด่างแนด่นอน-และไมด่ใชด่แคด่ตรงนบีตั้เทด่านมัตั้น แตด่ในจดหมายฝากฉบมับอมืนึ่น ๆ 
เชด่นกมัน นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันในกรณบีของนางเอลบีซาเบธตามทบีนึ่ถผกบมันทนกไวว้ในลผกา 1:42 และของนางอมันนาในลผกา
2:38

ถว้าผผว้หญลิงอธลิษฐานหรมือพยากรณร์โดยไมด่คลรมศบีรษะ มมันกร็ "เหมมือนกมับวด่านางถผกโกนผมเสบียแลว้ว" หญลิงคน
ใดทบีนึ่ไมด่คลรมศบีรษะกร็คงบอกเปป็นนมัยวด่านางไมด่รมับรผว้ประมรขทบีนึ่เปป็นมนรษยร์ซนนึ่งปรากฏแกด่ตา-ผผว้ชาย ดมังนมัตั้นนางกร็จะทสาใหว้
ตมัวเองไดว้รมับความอมับอาย และนางควรถผกกลว้อนผมหรมือถผกโกนผมเลยเสบียดบีกวด่า หนทางเดบียวทบีนึ่จะเขว้าใจความ
หมายของขว้อความนบีตั้กร็คมือ ไปยมังภาคพมันธสมัญญาเดลิมสสาหรมับตมัวอยด่างตด่าง ๆ โปรดตมัตั้งใจศนกษากมันดารวลิถบี 5:18 
พรว้อมกมับขว้อพระคสาเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มากด่อนและตามหลมัง

ในทด่ามกลางพวกกรบีก พวกผผว้หญลิงทบีนึ่สะอาดและเทบีนึ่ยงตรงในดว้านศบีลธรรมกร็สวมผว้าคลรม และเฉพาะพวก
ผผว้หญลิงทบีนึ่ทสาผลิดศบีลธรรมเทด่านมัตั้น หญลิงเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีชมืนึ่อในทางไมด่ดบี กร็ไมด่สวมผว้าคลรม ดมังนมัตั้นผผว้ชายทรกคนทบีนึ่เหร็นพวก
นางจนงรผว้วด่าพวกนางเปป็นคนแบบไหน ผว้าคลรมนมัตั้นทสาหนว้าทบีนึ่โดยมบีจรดประสงคร์สองประการ: (1) มมันเปป็นสมัญลมักษณร์
ของความดว้อยกวด่า (2) มมันเปป็นเครมืนึ่องปฟ้องกมันทบีนึ่ดบีมาก นอกจากนบีตั้ ในทด่ามกลางพวกกรบีก พวกผผว้หญลิงทบีนึ่เปป็นทาสกร็
ถผกกลว้อนผม-ศบีรษะของพวกนางถผกโกน และดมังนมัตั้นผผว้หญลิงคนใดทบีนึ่ถผกพบเหร็นวด่าศบีรษะของนางถผกโกนกร็เปป็นทบีนึ่รผว้จมัก
วด่าเปป็นทาสคนหนนนึ่ง โปรดศนกษาพระราชบมัญญมัตลิ 21:10-17

ขว้อ 6: “เพราะวด่าถว้าผผว้หญลิงไมด่ไดว้คลรมศบีรษะ จงใหว้นางตมัดผมเสบียดว้วย แตด่ถว้าเปป็นสลินึ่งทบีนึ่นด่าอมับอายทบีนึ่จะใหว้ผผว้
หญลิงถผกตมัดผมหรมือถผกโกนผมนมัตั้น จงใหว้นางคลรมศบีรษะเสบีย”

คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้โดยถผกแปลตรงตมัวมบีความหมายวด่า "ถว้าหญลิงคนใดยมืนกรานทบีนึ่จะไมด่คลรมศบีรษะตมัว



เอง"-การกระทสาทบีนึ่ตด่อเนมืนึ่อง ซนนึ่งบอกเปป็นนมัยวด่าการทบีนึ่นางไมด่คลรมศบีรษะนมัตั้นเปป็นการกระทสาทบีนึ่ดมืตั้อรมัตั้นและไมด่ลดละของ
นางเอง คสากรลิยากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น "ถผกตมัดผม" ชบีตั้ไปยมังการกระทสาเดบีนึ่ยว ๆ ขณะทบีนึ่คสากรลิยาทบีนึ่แปลเปป็น "ถผกโกนผม" 
บด่งบอกถนงการกระทสาหนนนึ่งทบีนึ่เกลิดขนตั้นซตั้สา ๆ ดมังนมัตั้น-ถว้าหญลิงคนใดยมืนกรานทบีนึ่จะไมด่คลรมศบีรษะของตนอยด่างตด่อเนมืนึ่อง กร็
ใหว้นางไวว้ผมสมัตั้น หรมือไมด่กร็โกนศบีรษะเสบีย-และไมด่มบีผผว้หญลิงคนใดทบีนึ่มบีจลิตสสานนกแหด่งความละอายแมว้สมักเลร็กนว้อยคลิดทบีนึ่
จะทสาเรมืนึ่องแบบนมัตั้น! ดมังนมัตั้นเปาโลจนงกลด่าววด่า “ถว้าเปป็นสลินึ่งทบีนึ่นด่าอมับอายทบีนึ่จะใหว้ผผว้หญลิงถผกตมัดผมหรมือถผกโกนผมนมัตั้น 
จงใหว้นางคลรมศบีรษะเสบีย”

ขว้อ 7: “เพราะผผว้ชายไมด่ควรจะคลรมศบีรษะของตนจรลิง ๆ ดว้วยเหตรทบีนึ่วด่าผผว้ชายเปป็นพระฉายและสงด่าราศบี
ของพระเจว้า แตด่ผผว้หญลิงนมัตั้นเปป็นสงด่าราศบีของผผว้ชาย”

ในปฐมกาล 1:26,27 เราอด่านวด่าพระเจว้าไดว้ทรงสรว้างผผว้ชายตามพระฉายของพระองคร์เอง คสากรบีกทบีนึ่แปล
เปป็น "พระฉาย" บด่งบอกถนงการเปป็นตมัวแทนทบีนึ่ปรากฏแกด่ตา พระเจว้าไดว้ทรงออกแบบผผว้ชายใหว้เปป็นตมัวแทนของ
พระองคร์ ผผว้ชายไดว้ถผกสรว้างเพมืนึ่อแสดงออกถนงพระลมักษณะเหลด่านมัตั้นของพระเจว้า-พระลมักษณะตด่าง ๆ อยด่างความดบี
งาม สตลิปปัญญา และอสานาจ พระเจว้าไดว้ทรงสรว้างผผว้ชายตามแบบพระฉายและลมักษณะของพระองคร์โดยมบีจรด
ประสงคร์เพมืนึ่อสสาแดงสงด่าราศบีของพระเจว้า ความยลินึ่งใหญด่ของพระองคร์และเดชานรภาพของพระองคร์ใหว้ประจมักษร์เชด่น
กมัน อาจมบีการเปป็นตมัวแทนทบีนึ่ปราศจากสงด่าราศบี-อาจมบีการสสาแดงสงด่าราศบีโดยปราศจากการเปป็นตมัวแทนทบีนึ่
ประจมักษร์แกด่ตา ทมัตั้งคผด่ถผกรวมเขว้าดว้วยกมันในผผว้ชาย ดมังนมัตั้น เขาผผว้ซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงสรว้างขนตั้นเพมืนึ่อสสาแดงพระลมักษณะ
ตด่าง ๆ ของพระองคร์ สงด่าราศบี ความยลินึ่งใหญด่และเดชานรภาพของพระองคร์จนงไมด่ควรถผกปกปปิด! 

“แตด่ผผว้หญลิงนมัตั้นเปป็นสงด่าราศบีของผผว้ชาย” โปรดสมังเกตวด่าเปาโลไมด่ไดว้กลด่าววด่าผผว้หญลิงเปป็นพระฉายของ
ผผว้ชาย-แตด่ตรงกมันขว้าม เกบียรตลิของเธออยผด่ในขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเธอเปป็นการสสาแดงใหว้ประจมักษร์ของความยลินึ่งใหญด่ของ
ผผว้ชาย เธอไดว้ถผกนสาออกมาจากผผว้ชาย และเธอเพลินึ่มเขว้ากมับศมักดลิธิ์ศรบีและความครบบรลิบผรณร์ของเขา ในทบีนึ่นบีตั้เปาโล
กสาลมังเปรบียบเทบียบความแตกตด่างระหวด่างผผว้หญลิงและผผว้ชาย โดยแสดงใหว้เหร็นวด่าเพราะวด่าผผว้ชายเปป็นผผว้ทบีนึ่เหนมือกวด่า
เธอ เธอจนงเปป็นภาชนะทบีนึ่อด่อนแอกวด่าและไมด่สามารถเปป็นตมัวแทนของพระเจว้าพระผผว้สรว้างนมัตั้นไดว้อยด่างเหมาะสม

พระเจว้าไมด่ทรงมบีผผว้อยผด่เหนมือกวด่า พระเจว้าทรงเปป็นศบีรษะของผผว้ชาย และผผว้ชายเปป็นศบีรษะของผผว้หญลิง
ขว้อ 8: “เพราะวด่าผผว้ชายไมด่ไดว้มาจากผผว้หญลิง แตด่ผผว้หญลิงมาจากผผว้ชาย”
สงด่าราศบีของผผว้หญลิงคมือ การสะทว้อนสงด่าราศบีของผผว้ชาย และในทบีนึ่นบีตั้เราเหร็นความสมัมพมันธร์หนนนึ่งทบีนึ่สผงสด่งกวด่า

ของครลิสตจมักรตด่อพระครลิสตร์
ในบททบีนึ่ยบีนึ่สลิบสบีนึ่ของปฐมกาล มบีภาพฝป่ายวลิญญาณอมันงดงามในบมันทนกเรมืนึ่องราวของเรเบคาหร์และอลิสอมัค 

เรเบคาหร์ถามคนรมับใชว้ผผว้นมัตั้นวด่า “ชายคนนมัตั้นทบีนึ่กสาลมังเดลินผด่านทรด่งนาเพมืนึ่อมาหาพวกเรานมัตั้นคมือใคร” และคนรมับใชว้ผผว้
นมัตั้นตอบกลมับวด่า “นมันึ่นคมือนายของขว้าพเจว้า” จากนมัตั้นเรเบคาหร์กร็หยลิบผว้าคลรมมาคลรมตมัวเอง และในการทสาเชด่นนมัตั้น
เธอกร็ไมด่เพบียงบด่งบอกถนงตสาแหนด่งในอนาคตของเธอทบีนึ่มบีตด่ออลิสอมัค แตด่นสาเสนอความจรลิงทบีนึ่วด่าความงามของเธอมบีไวว้
สสาหรมับเขาแตด่เพบียงผผว้เดบียวดว้วย

เชด่นเดบียวกมัน ครลิสตจมักรซนนึ่งประกอบดว้วยผผว้เชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว กร็ไมด่อวดสงด่าราศบีของตนใหว้ชาว
โลกไดว้จว้องมอง วมัตถรประสงคร์ของครลิสตจมักร-ใชด่แลว้วครมับ ของสมาชลิกทรกคนของครลิสตจมักร-คมือการสสาแดงสงด่าราศบี



ของพระเจว้า ทรกสลินึ่งทบีนึ่เรากระทสาควรถผกกระทสาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า และเพมืนึ่อชบีตั้นสาผผว้อมืนึ่นใหว้มาถนงพระครลิสตร์-
ไมด่ใชด่มาสผด่ความสวยงามของทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้น ๆ ไมด่ใชด่มาสผด่การนมมัสการและพลิธบีกรรมตด่าง ๆ เราจะตว้องชบีตั้นสาผผว้
อมืนึ่นมาถนงพระครลิสตร์ ผผว้ทรงเปป็นศบีรษะและความงามของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมด่

ขว้อพระคสาเหลด่านบีตั้ถผกประทานใหว้แกด่เปาโลโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ ถผกบมันทนกลงไปเพมืนึ่อแสดงใหว้เราเหร็น
ความสมัมพมันธร์ของครลิสตจมักรตด่อพระครลิสตร์ และทรกคสาในขว้อพระคสาเหลด่านบีตั้กร็ใหว้ภาพประกอบของความสมัมพมันธร์อมัน
สผงสด่งและเปป็นนลิรมันดรร์นมัตั้น เมมืนึ่อพระเยโฮวาหร์พระเจว้าไดว้ทรงสรว้างเอวาจากกระดผกซบีนึ่โครงของอาดมัม พระองคร์กร็ตรมัส
วด่า “เราจะสรว้างผผว้ชด่วยเหลมือคนหนนนึ่งทบีนึ่เหมาะสสาหรมับเขา” (ปฐก. 2:18) เหลด่าผผว้รผว้ภาษาฮบีบรผบอกเราวด่าคสาฮบีบรผทบีนึ่
แปลเปป็น "สสาหรมับ" จรลิง ๆ แลว้วมบีความหมายวด่า "ใหว้คสาตอบแกด่" ดมังนมัตั้นเราจนงอด่านวด่า "เราจะสรว้างผผว้ชด่วยเหลมือคน
หนนนึ่งทบีนึ่ใหว้คสาตอบแกด่เขา" ผผว้หญลิงไดว้กลายเปป็นฝปัปั่งตรงขว้ามของผผว้ชาย สด่วนเตลิมเตร็มของผผว้ชาย และในผผว้หญลิง ผผว้ชายกร็
ไปถนงการสสาแดงใหว้ประจมักษร์อมันเตร็มเปปีปั่ยมของตมัวเขาเอง

ขว้อ 9: “และไมด่ไดว้ทรงสรว้างผผว้ชายไวว้เพมืนึ่อผผว้หญลิง แตด่ไดว้ทรงสรว้างผผว้หญลิงไวว้เพมืนึ่อผผว้ชาย”
พระเจว้าไดว้ทรงสรว้างผผว้หญลิงเพมืนึ่อผผว้ชาย ไมด่ใชด่ผผว้ชายเพมืนึ่อผผว้หญลิง (แนด่นอนวด่า เมมืนึ่อพระวจนะของพระเจว้า

ประกาศวด่าผผว้ชายเปป็นศบีรษะของผผว้หญลิงและวด่าผผว้หญลิงจะตว้องยอมอยผด่ใตว้บมังคมับและในความเชมืนึ่อฟปังอยด่างเตร็มทบีนึ่ตด่อ
ผผว้ชาย มมันกร็เปป็นทบีนึ่เขว้าใจวด่าผผว้ชายคนนมัตั้นจะตว้องเปป็นผผว้ทบีนึ่ยสาเกรงพระเจว้า เปป็นครลิสเตบียนและสรภาพบรรรษคนหนนนึ่ง) 
ไมด่มบีคนใด-ผผว้ชายหรมือผผว้หญลิง-ควรตว้องไมด่ถวายเกบียรตลิหรมือไมด่เชมืนึ่อฟปังพระเจว้าเพมืนึ่อทบีนึ่จะอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อมนรษยร์คนใด 
เราเปป็นหนบีตั้การทรด่มเท ความเคารพ การใหว้เกบียรตลิ และการนมมัสการทมัตั้งหมดของเราตด่อพระเจว้าแตด่ผผว้เดบียว แตด่หญลิง
คนใดทบีนึ่มบีสามบีเปป็นครลิสเตบียนตว้องเคารพชายผผว้นมัตั้นในฐานะศบีรษะของเธอ เธอจะตว้องอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อเขา ใหว้คสาตอบ
แกด่เขาในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

ขว้อ 10: “ดว้วยเหตรนบีตั้เอง ผผว้หญลิงจนงควรมบีสลิทธลิอสานาจอยผด่บนศบีรษะของนาง เพราะเหตรพวกทผตสวรรคร์”
คสาตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น "อสานาจ" ควรถผกแปลเปป็นสลิทธลิอสานาจ ผผว้หญลิงควรมบีเครมืนึ่องหมายแหด่งสลิทธลิอสานาจบน

ศบีรษะของตน-ซนนึ่งหมายถนงทรกสลินึ่งทบีนึ่ถผกประกาศแลว้วเกบีนึ่ยวกมับความสมัมพมันธร์ของผผว้ชายตด่อผผว้หญลิง และของพระครลิสตร์
ตด่อครลิสตจมักร

“...เพราะเหตรพวกทผตสวรรคร์” เหลด่าทผตสวรรคร์เปป็นผผว้สมังเกตการณร์ของหมผด่ชนทมัตั้งหลายแหด่งแผด่นดลินโลก 
พวกเขาเปป็นประจมักษร์พยาน ผด่านทางครลิสตจมักรของพระองคร์บนแผด่นดลินโลกนบีตั้ องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้ากสาลมัง
เปปิดเผยแกด่ “บรรดาเทพผผว้ครอบครองอาณาจมักรและบรรดาเทพผผว้มบีอสานาจในสวรรคสถาน…พระปปัญญาอมันอเนก
อนมันตร์ของพระเจว้า” (อฟ. 3:10) ผผว้หญลิงทบีนึ่คลรมศบีรษะนสาเสนอสลิทธลิอสานาจของพระครลิสตร์ เธอมบีทบีนึ่คลรมสองแบบ-ทบีนึ่
คลรมแบบชมันึ่วคราว (ผว้าคลรมศบีรษะของเธอ) และทบีนึ่คลรมแบบถาวรซนนึ่งถผกกลด่าวถนงในขว้อ 15 ของบทนบีตั้

สสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่อยผด่ฝป่ายวลิญญาณและทบีนึ่ไมด่เขว้าใจความจรลิงอมันลนกซนตั้งเหลด่านมัตั้นแหด่งสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เปป็น
ฝป่ายวลิญญาณ ผผว้หญลิงและทบีนึ่คลรมศบีรษะของเธออาจดผเหมมือนเปป็นสลินึ่งเลร็กนว้อยและไมด่สสาคมัญ มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าไมด่
วด่าผผว้หญลิงคนหนนนึ่งจะมบีผมยาวหรมือผมสมัตั้น มมันกร็ไมด่เกบีนึ่ยวขว้องอะไรกมับการไถด่ของเธอ แตด่สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังนสาเสนอใน
ทบีนึ่นบีตั้กร็ครอบคลรมความจรลิงทมัตั้งหลายในลสาดมับสผงทบีนึ่สรด

เราทราบวด่าในสมมัยของเปาโล ผว้าคลรมศบีรษะของผผว้หญลิงบด่งบอกถนงศมักดลิธิ์ศรบี และถว้าเธอเอาผว้าคลรมนมัตั้นทลิตั้ง



ไป เธอกร็ทสาใหว้ตมัวเองตกอยผด่ในตสาแหนด่งทบีนึ่จะเจอกมับคสาดผถผกเหยบียดหยามจากใคร ๆ และทรกคน แตด่คสาสอนของ
เปาโลในทบีนึ่นบีตั้ลงลนกมากกวด่าเรมืนึ่องตามธรรมชาตลิ มมันเกบีนึ่ยวขว้องกมับเรมืนึ่องฝป่ายวลิญญาณ

ขว้อ 11: “แตด่อยด่างไรกร็ตาม ทมัตั้งผผว้ชายกร็ตว้องพนนึ่งพาผผว้หญลิง และผผว้หญลิงกร็ตว้องพนนึ่งพาผผว้ชาย ในองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้า”

พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ตรมัสในทบีนึ่นบีตั้ผด่านทางปากกาของเปาโลเพมืนึ่อใหว้สมดรลความจรลิงนมัตั้นทบีนึ่มากด่อนหนว้า เพมืนึ่อ
ปฟ้องกมันไมด่ใหว้คนประยรกตร์ใชว้ผลิด ๆ หรมือใหว้ครณคด่าผลิด ๆ เกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งทบีนึ่ถผกยกใหว้เปป็นของผผว้หญลิงในความสมัมพมันธร์กมับ
พระเจว้าราวกมับวด่าผผว้หญลิงดว้อยกวด่าผผว้ชาย มมันไมด่ไดว้เปป็นแบบนมัตั้นเลย และไมด่ควรถผกเสนอแนะเชด่นนมัตั้น ผผว้ชายไมด่มบีสลิทธลิธิ์
อว้างพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่จะดผถผกผผว้หญลิง พระคสาขว้อนบีตั้กลด่าวชมัดเจนมาก ๆ วด่าทมัตั้งสองเพศ-ชายและหญลิง-จสาเปป็นตด่อกมันและ
กมัน "ในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า" ทบีนึ่ใดทบีนึ่พระเยซผทรงมบีสลิทธลิอสานาจ เชด่นในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่น ทมัตั้งผผว้ชายและผผว้หญลิงกร็ตว้อง
พนนึ่งพาพระองคร์ เพศหนนนึ่งพอ ๆ กมับอบีกเพศ โดยไมด่สสาคมัญวด่าจะเปป็นเพศชายหรมือหญลิง: “ไมด่มบีทมัตั้งยลิวและกรบีก ไมด่มบีทมัตั้ง
ทาสและไท ไมด่มบีทมัตั้งชายและหญลิง เพราะวด่าทด่านทมัตั้งหลายทรกคนเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันในพระเยซผครลิสตร์” (กท. 3:28)

ขว้อ 12: “เพราะวด่าผผว้หญลิงนมัตั้นเปป็นมาจากผผว้ชายฉมันใด เชด่นกมันผผว้ชายกร็เกลิดมาโดยผผว้หญลิงฉมันนมัตั้น แตด่สลินึ่ง
สารพมัดกร็มาจากพระเจว้า”

เปาโลยมืนยมันในทบีนึ่นบีตั้สลินึ่งทบีนึ่เขากลด่าวในขว้อพระคสากด่อนหนว้า ผผว้หญลิงคนแรกไดว้ถผกสรว้างขนตั้นจากผผว้ชาย (ปฐก. 
2:21-23) และดว้วยเหตรนบีตั้เธอจนงไมด่เปป็นเอกเทศจากผผว้ชาย กระนมัตั้นในแผนการตด่อเนมืนึ่องของพระเจว้า ผผว้ชายกร็เกลิดมา
จากผผว้หญลิง และดว้วยเหตรนบีตั้เขาจนงไมด่เปป็นเอกเทศจากเธอ ผผว้ชายเปป็นเหตรทสาใหว้ผผว้หญลิงถผกสรว้างขนตั้นบนโลก-แตด่ผผว้หญลิง
มบีสด่วนในการใหว้กสาเนลิดผผว้ชายบนโลก

คสาบรพบทกรบีกอมันแรก ("จาก") ในขว้อ 12 คมือ เอร็ค โดยบด่งบอกถนงการกระทสาเชลิงสรว้างสรรคร์ครมัตั้งเดบียว แตด่
คสาบรพบทตมัวทบีนึ่สอง (โดย) คมือ ดบีอา ซนนึ่งหมายถนงกระบวนการแบบตด่อเนมืนึ่อง พระเจว้าไดว้ทรงสรว้างผผว้ชายจากผงคลบี
ดลิน ทรงระบายลมหายใจแหด่งชบีวลิตเขว้าไปในรผจมผกของเขา และผผว้ชายไดว้กลายเปป็นจลิตวลิญญาณทบีนึ่มบีชบีวลิต ตด่อมา 
พระเจว้าทรงเอากระดผกซบีนึ่โครงอมันหนนนึ่งออกมาจากอาดมัมและทรงสรว้างผผว้หญลิง เธอไดว้ถผกเอาออกมาจากผผว้ชายใน
การเรลินึ่มตว้นดมัตั้งเดลิมของเธอ แตด่บมัดนบีตั้ ผผว้ชายถผกใหว้กสาเนลิดมาจากผผว้หญลิง และในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทมัตั้งผผว้ชายและผผว้
หญลิงตว้องพนนึ่งพาพระองคร์ในทรกสลินึ่ง

“...แตด่สลินึ่งสารพมัดกร็มาจากพระเจว้า” สลินึ่งสารพมัดไดว้ถผกสรว้างขนตั้นโดยพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นผผว้ใหว้กสาเนลิด
ชบีวลิตทมัตั้งปวง สลินึ่งสารพมัดเปป็นอยผด่โดยพระดสารลิของพระเจว้า กฎของพระองคร์ การกระทสาของพระองคร์ พระเจว้าทรง
ฤทธลิธิ์สลิทธลิธิ์ขาด พระองคร์ทรงทราบตอนจบตมัตั้งแตด่ตอนตว้นและทรกสลินึ่งทบีนึ่อยผด่ระหวด่างตอนตว้นและตอนจบ “สลินึ่งสารพมัด
เปป็นมาจากพระเจว้า” คมือความจรลิงอมันยลินึ่งใหญด่เกบีนึ่ยวกมับพระเจว้าซนนึ่งเตร็มอยผด่ทมันึ่วหนมังสมือทมัตั้งหกสลิบหกเลด่มของพระ
คมัมภบีรร์ของเรา คสากลด่าวนบีตั้ถผกทวนซตั้สาโดยเปาโลใน 2 โครลินธร์ 5:18

ในการเนรมลิตสรว้างเดลิมนมัตั้นเชด่นเดบียวกมับในการเนรมลิตสรว้างใหมด่ ทรกสลินึ่งลว้วนสอดคลว้องกมับพระลมักษณะ
ของพระเจว้า ไมด่มบีมนรษยร์คนใดเปป็นสรขไดว้หรมือมบีความสรขใจทบีนึ่แทว้จรลิงไดว้จนกวด่าเขามบีความสมัมพมันธร์ทบีนึ่ถผกตว้องกมับ
พระเจว้า ไมด่วด่ามนรษยร์จะสมันึ่งสมความมมันึ่งคมันึ่ง ชมืนึ่อเสบียง หรมือทรมัพยร์สมบมัตลิมากมายขนาดไหน เขากร็ไมด่มบีทางรผว้จมักความ
สรขและสมันตลิสรขทบีนึ่แทว้จรลิงไดว้จนกวด่าเขาเขว้าสผด่ความสมัมพมันธร์อมันเหมาะสมของเขากมับพระผผว้สรว้างของเขา-และหนทาง



เดบียวทบีนึ่มนรษยร์จะอยผด่ในความสมัมพมันธร์ทบีนึ่ถผกตว้องกมับพระเจว้าคมือ การเชมืนึ่อบนพระบรตรของพระเจว้าและใชว้ความเชมืนึ่อใน
พระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระองคร์

ขว้อ 13: “จงตมัดสลินในพวกทด่านเองเถลิดวด่า เปป็นสลินึ่งทบีนึ่เหมาะสมหรมือทบีนึ่ผผว้หญลิงจะอธลิษฐานตด่อพระเจว้าโดยไมด่
คลรมศบีรษะ”

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลผด่านจากหมัวขว้อเรมืนึ่องสลิทธลิอสานาจและความเปป็นประมรขของพระเจว้าทบีนึ่ถผกแสดงใหว้เหร็นโดยทบีนึ่
คลรมศบีรษะนมัตั้น ไปสผด่สมัญชาตญาณโดยธรรมชาตลิและสามมัญสสานนกของเหลด่าผผว้อด่านของเขา กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง เขา
ถามวด่า "เนมืนึ่องจากเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าพวกผผว้หญลิงชาวกรบีกทบีนึ่ไรว้ศบีลธรรมไมด่คลรมศบีรษะ-และขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าพวกนาง
ไมด่คลรมศบีรษะกร็บด่งบอกถนงการทสาผลิดศบีลธรรม-และเนมืนึ่องจากเฉพาะพวกผผว้หญลิงทบีนึ่เปป็นทาสเทด่านมัตั้นถผกโกนศบีรษะหรมือ
ถผกกลว้อนผม พวกทด่านยมังจะคลิดอบีกหรมือวด่าผผว้หญลิงคนใดทบีนึ่เชมืนึ่อแลว้วในทบีนึ่ประชรมควรไมด่คลรมศบีรษะหรมือกลว้อนผม?"

ขว้อ 14 และ 15: “แมว้แตด่ธรรมชาตลิเองไมด่ไดว้สอนพวกทด่านหรมือวด่า ถว้าผผว้ชายไวว้ผมยาวกร็เปป็นทบีนึ่นด่าละอาย
แกด่ตมัว แตด่ถว้าผผว้หญลิงไวว้ผมยาวกร็เปป็นสงด่าราศบีแกด่ตมัว เพราะวด่าไดว้ประทานผมของนางใหว้แกด่นางสสาหรมับเปป็นเครมืนึ่อง
ปกคลรม”

ผผว้ชาย-ซนนึ่งถผกสรว้างขนตั้นตามแบบพระฉายของพระเจว้า ถผกสรว้างขนตั้นเพมืนึ่อสสาแดงพระลมักษณะเหลด่านมัตั้นและ
สงด่าราศบีของพระเจว้า-ไมด่ควรไวว้ผมยาว มมันเปป็นการไมด่ใหว้เกบียรตลิแกด่ตมัวเขาและแกด่พระเจว้า แมว้แตด่ธรรมชาตลิกร็สอน
เขาวด่าการไวว้ผมยาวทสาใหว้เขาดผเหมมือนผผว้หญลิงและทสาลายความแตกตด่างและสลิทธลิอสานาจอมันสผงสด่งกวด่าของเขา
เหนมือพวกผผว้หญลิง แตด่ผมของผผว้หญลิงกร็ถผกมอบใหว้แกด่เธอโดยธรรมชาตลิ-ทบีนึ่คลรมศบีรษะตามธรรมชาตลิ หมวกหรมือผว้า
คลรมศบีรษะเปป็นทบีนึ่คลรมศบีรษะชมันึ่วคราว แตด่ผมของเธอเปป็นทบีนึ่คลรมศบีรษะถาวรและมบีความหมายเหมมือนกมันกมับของทบีนึ่
คลรมศบีรษะชมันึ่วคราวนมัตั้น-ผว้าคลรมศบีรษะ

ผมของผผว้หญลิง ในถว้อยคสาของเปาโล ควรถผกไวว้ยาว เพราะอะไร? เพราะวด่า "มมันเปป็นสงด่าราศบีของเธอ" 
มมันเปป็นสงด่าราศบีของเธอตรงทบีนึ่วด่ามมันนสาเสนอการอยผด่ใตว้บมังคมับของครลิสตจมักรตด่อพระครลิสตร์ การทบีนึ่ผผว้หญลิงคนหนนนึ่งจะ
โกนศบีรษะของตนหรมือไวว้ผมสมัตั้นตลิดหนมังหมัวกร็เทด่ากมับเปป็นการปลว้นสงด่าราศบีตามธรรมชาตลิของเธอ (ซนนึ่งถผกมอบใหว้แกด่
เธอโดยธรรมชาตลิ) ไปจากตมัวเธอเอง และโดยการทสาเชด่นนมัตั้นเธอกร็ไมด่ยอมรมับและไมด่เหร็นคด่าศมักดลิธิ์ศรบีแหด่งความเปป็น
ผผว้หญลิงของเธอ อมันเปป็นการกสาจมัดความหมายฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่สผงสด่งทบีนึ่สรดออกไปเสบีย ผมของผผว้หญลิงเปป็นสงด่าราศบีของ
เธอ และครลิสตจมักรเปป็นสงด่าราศบีของพระครลิสตร์บนแผด่นดลินโลก ครลิสตจมักรอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อพระครลิสตร์ และผมของผผว้
หญลิงบด่งบอกถนงการทบีนึ่เธอยอมอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อสามบีของเธอ, ศบีรษะของเธอ

มนรษยร์ทรกคนเคยอยผด่โดยปราศจากพระครลิสตร์ ปราศจากความหวมัง และปราศจากความรอด ตายไปแลว้ว
ในบาปตด่าง ๆ เดลินตามวลิถบีของโลกนบีตั้ ตลิดตามตมัณหาตด่าง ๆ ของเนมืตั้อหนมัง เตลิมเตร็มความปรารถนาเหลด่านมัตั้นแหด่ง
เนมืตั้อหนมังและแหด่งความคลิด มนรษยร์ทรกคนโดยสมันดานแลว้วจนงเคยเปป็นลผกทมัตั้งหลายของมารรว้าย- “แตด่พระเจว้าผผว้ทรง
เปปีปั่ยมดว้วยพระเมตตา เพราะเหตรความรมักอมันใหญด่หลวง ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ทรงรมักพวกเรานมัตั้น คมือเมมืนึ่อพวกเราเคยตาย
ไปแลว้วในบรรดาบาป กร็ทรงกระทสาใหว้พวกเรามบีชบีวลิตอยผด่ดว้วยกมันกมับพระครลิสตร์แลว้ว (ทด่านทมัตั้งหลายไดว้รมับความรอด
โดยพระครณ)” (อฟ. 2:4,5)

เอเฟซมัส 4:32 สอนอยด่างชมัดเจนวด่าพระเจว้าทรงชด่วยเราใหว้รอดเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ พระเจว้าทรงชด่วย



คนทมัตั้งหลายใหว้รอด และคนเหลด่านมัตั้นรวมกมันเปป็นครลิสตจมักรนมัตั้นซนนึ่งมบีพระเยซผเปป็นศบีรษะและรากฐาน พระเจว้ากสาลมัง
เรบียกครลิสตจมักรนมัตั้นออกมา-สมาชลิกแตด่ละคนทบีนึ่ถผกชด่วยใหว้รอดโดยพระครณของพระองคร์ แตด่ละคนทบีนึ่ถผกชด่วยใหว้รอด
กร็ถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นและถผกทสาใหว้นมันึ่งในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์ เพมืนึ่อจรดประสงคร์หนนนึ่งเดบียวเทด่านมัตั้น “เพมืนึ่อวด่าใน
ยรคเหลด่านมัตั้นทบีนึ่จะมาถนง พระองคร์จะไดว้ทรงสสาแดงบรรดาความมมันึ่งคมันึ่งอมันเหลมือลว้นแหด่งพระครณของพระองคร์ ใน
ความเมตตาของพระองคร์ทบีนึ่มบีตด่อพวกเราโดยทางพระเยซผครลิสตร์” (อฟ. 2:7)

ครลิสตจมักรของพระเยซผครลิสตร์จะถผกจมัดแสดงในสวรรคสถานไปตลอดหลายยรคสมมัยอมันไมด่รผว้สลิตั้นสรดแหด่งนลิ
รมันดรร์กาลทบีนึ่รออยผด่เบมืตั้องหนว้า สลินึ่งทรงสรว้างใหมด่ทมัตั้งหมดของพระเจว้าจะไดว้เหร็นพระครณอมันอรดมยลินึ่งนมักของพระองคร์ 
สลินึ่งทรงสรว้างใหมด่ทมัตั้งหมดนมัตั้นจะเดลินในความสวด่างแหด่งนครขาวดรจมรกดานมัตั้น บว้านของครลิสตจมักรนมัตั้น (เจว้าสาวของ
พระครลิสตร์) ในผผว้หญลิง พระเจว้าทรงนสาเสนอความสมัมพมันธร์ระหวด่างพระครลิสตร์กมับครลิสตจมักร พระครลิสตร์ทรงเปป็น
ศบีรษะของครลิสตจมักร และเราตว้องอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อพระองคร์ เราเปป็นอวมัยวะตด่าง ๆ แหด่งพระกายของพระองคร์ 
กระดผกแหด่งกระดผกของพระองคร์ และเนมืตั้อหนมังแหด่งเนมืตั้อหนมังของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นศลิลามรมเอกนมัตั้น เรา
เปป็นหลินกว้อนเลร็ก ๆ ทบีนึ่ถผกกด่อขนตั้นดว้วยกมันเพมืนึ่อเปป็นวลิหารอมันบรลิสรทธลิธิ์

ผผว้หญลิงไดว้ถผกเอาออกมาจากผผว้ชาย พระเจว้าไดว้ทรงสรว้างเธอเพมืนึ่อใหว้คสาตอบแกด่ผผว้ชาย และไดว้ประทานเธอ
ใหว้แกด่เขาเพมืนึ่อจะเปป็นเพมืนึ่อนชด่วยเหลมือของเขา ธรรมชาตลิไดว้ใหว้ความแตกตด่างแกด่ผผว้หญลิง-ทบีนึ่คลรมศบีรษะตามธรรมชาตลิ
ซนนึ่งบด่งบอกถนงการอยผด่ใตว้บมังคมับของเธอตด่อสลิทธลิอสานาจ การอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อผผว้ชาย-ศบีรษะของเธอ, สามบีของเธอ และ
ในผผว้หญลิงพระเจว้ากร็ทรงนสาเสนอภาพของพระครลิสตร์และครลิสตจมักร และความสมัมพมันธร์ระหวด่างทมัตั้งสอง มมันไมด่ใชด่
พระประสงคร์ของพระผผว้สรว้างอยด่างชมัดเจนทบีนึ่ผผว้หญลิงจะแสดงทมัศนคตลิและความกลว้าแบบเดบียวกมับผผว้ชายในทบีนึ่
สาธารณะ

ขว้อ 16: “แตด่ถว้าผผว้ใดดผเหมมือนจะชอบโตว้แยว้ง พวกเรากร็ไมด่มบีธรรมเนบียมอยด่างนบีตั้ และครลิสตจมักรทมัตั้งหลาย
ของพระเจว้ากร็ไมด่มบีเหมมือนกมัน”

พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ ผด่านทางปากกาของเปาโล ทรงแสดงใหว้เหร็นชมัดเจนแจด่มแจว้งวด่าสลินึ่งทบีนึ่ถผกนสาเสนอไป
แลว้วในขว้อพระคสากด่อนหนว้าเหลด่านมัตั้น พรว้อมกมับความหมายฝป่ายวลิญญาณอมันยลินึ่งใหญด่ของมมัน ไมด่ใชด่เรมืนึ่องทบีนึ่จะตว้องโตว้
แยว้ง มมันไมด่ใชด่ประเดร็นหนนนึ่งทบีนึ่จะกด่อใหว้เกลิดการทะเลาะเบาะแวว้งในครลิสตจมักร "ธรรมเนบียม" ทบีนึ่ถผกพผดถนงนบีตั้ชบีตั้ไปยมัง
ความไมด่ปกตลิทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในขว้อ 4 และ 5 ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นตว้องไมด่โตว้แยว้งเกบีนึ่ยวกมับผมของผผว้ชายหรมือผผว้หญลิง มบีคน
เหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ (เหมมือนกมับทบีนึ่มบีผผว้คนในทบีนึ่ประชรมตด่าง ๆ วมันนบีตั้) ผผว้ซนนึ่งพรว้อมทบีนึ่จะเรลินึ่มการโตว้แยว้ง
หรมือยมืนหยมัดเพมืนึ่อเสรบีภาพของตน โดยไมด่สนวด่ามมันจะทสารว้ายใครหรมือมมันกด่อใหว้เกลิดความแตกแยกใด แตด่เปาโลหว้าม
พฤตลิกรรมเชด่นนมัตั้นในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นอยด่างเขว้มงวด คสากลด่าวนมัตั้นชมัดเจน: “พวกเรากร็ไมด่มบีธรรมเนบียมอยด่างนบีตั้ และครลิสต
จมักรทมัตั้งหลายของพระเจว้ากร็ไมด่มบีเหมมือนกมัน”

มารรว้ายมบีเลด่หร์เหลบีนึ่ยมมาก มมันตมืนึ่นตมัวและทสางานอยผด่เสมอ จรดมรด่งหมายและความปรารถนาสผงสรดของมมัน
คมือ การทสาใหว้คนตกนรกมากทบีนึ่สรดเทด่าทบีนึ่จะทสาไดว้ ดมังนมัตั้น เมมืนึ่อคนไมด่เชมืนึ่อคนใดวางใจองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและรมับความ
รอด ซนนึ่งโดยการทสาเชด่นนมัตั้นเขากร็กลายเปป็นบรตรคนหนนนึ่งของพระเจว้า มารรว้ายกร็เรลินึ่มอบีกรายการหนนนึ่งตด่อสผว้เขา มมันหา
ชด่องทมันทบีทบีนึ่จะทสาลายคสาพยานของคน ๆ นมัตั้น และถว้ามมันทสาลายคสาพยานนมัตั้นไมด่ไดว้ มมันกร็พยายามทสาใหว้ผผว้เชมืนึ่อคน



นมัตั้นพลิการจนถนงระดมับทบีนึ่ทสาใหว้คสาพยานของเขาไมด่เกลิดผล
ถว้าซาตานใชว้วลิธบีหนนนึ่งไมด่ประสบผลสสาเรร็จ มมันกร็จะลองอบีกวลิธบีหนนนึ่ง มมันเปป็นแบบนมัตั้นในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่เมมืองโครลิน

ธร์-เชด่นเดบียวกมับในทบีนึ่ประชรมหลายแหด่งวมันนบีตั้ ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นถผกทสาใหว้แตกแยกเปป็นกลรด่มเลร็ก ๆ หลายกลรด่ม พวกเขา
กสาลมังเดลินตามมนรษยร์ เดลินตามผผว้สอนทมัตั้งหลายทบีนึ่อว้างตมัววด่าเปป็นคนมบีปปัญญา พวกเขากสาลมังโตว้แยว้งเกบีนึ่ยวกมับบมัพตลิศมา 
และมบีการอภลิปรายมากมายเกบีนึ่ยวกมับเสว้นผมและวด่าทมัตั้งพวกผผว้ชายและผผว้หญลิงทมัตั้งหลายควรไวว้ผมอยด่างไร

เพมืนึ่อสรรปยด่อคสาสอนนมัตั้น ขอใหว้ผมชบีตั้ใหว้เหร็นสลินึ่งทบีนึ่เปาโลไดว้กลด่าวไวว้และสลินึ่งทบีนึ่เราไดว้ศนกษามาจนถนงจรดนบีตั้:
ศบีรษะของผผว้ชายทรกคนคมือพระครลิสตร์ ศบีรษะของผผว้หญลิงทรกคนคมือผผว้ชาย ศบีรษะของพระครลิสตร์คมือพระเจว้า-

และดว้วยเหตรนบีตั้ พระเจว้าจนงทรงเปป็นสลิทธลิอสานาจสผงสรด พระเจว้าทรงเปป็นศบีรษะของพระครลิสตร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็น
ศบีรษะของผผว้ชาย ผผว้ชายเปป็นศบีรษะของผผว้หญลิง

เนมืนึ่องจากผผว้ชายเปป็นสลินึ่งทรงสรว้างสผงสรดของพระเจว้า เขาจนงตว้องไมด่อธลิษฐานหรมือเทศนาโดยคลรมศบีรษะของ
ตน แตด่เนมืนึ่องจากผผว้หญลิงอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อผผว้ชาย เธอจนงตว้องแสดงการนบนอบเชมืนึ่อฟปังตด่อเขาโดยการคลรมศบีรษะของ
เธอเสมอ พระคมัมภบีรร์ขว้อนบีตั้กลด่าวชมัดเจนมาก ๆ: เมมืนึ่อผผว้หญลิงคนใดอธลิษฐานหรมือพยากรณร์โดยคลรมศบีรษะของตน เธอ
กร็ "ทสาความอมัปยศแกด่ศบีรษะของตน" และถว้าเธอไมด่ยอมคลรมศบีรษะของตน กร็จงใหว้ศบีรษะของเธอถผกโกนหรมือถผก
กลว้อนผมเสบีย

ผผว้ชายไมด่ควรคลรมศบีรษะของตน เพราะวด่าเขาเปป็นพระฉายและสงด่าราศบีของพระเจว้า แตด่ผผว้หญลิงเปป็นสงด่า
ราศบีของผผว้ชาย และดว้วยเหตรนบีตั้เธอจนงควรถผกคลรมศบีรษะดว้วยทบีนึ่คลรมศบีรษะตามธรรมชาตลิของเธอ-เสว้นผมของเธอ-
เพมืนึ่อบด่งบอกถนงการอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อผผว้ชาย

เปาโลชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าผผว้ชายไมด่ไดว้มบีตว้นกสาเนลิดมาจากผผว้หญลิง แตด่ผผว้หญลิงมาจากผผว้ชาย พระเจว้าไดว้ทรงสรว้างผผว้ชาย
จากนมัตั้นทรงเอากระดผกซบีนึ่โครงซบีนึ่หนนนึ่งออกมาจากเขาและทรงสรว้างผผว้หญลิง และเพราะเหตรนบีตั้เธอจนงควรใหว้เกบียรตลิอมัน
สมควรแกด่ผผว้ชาย-และเพราะวด่าพวกทผตสวรรคร์เปป็นประจมักษร์พยานเชด่นกมัน โดยเฝฟ้าดผชนชาตลิทมัตั้งหลายแหด่งแผด่นดลิน
โลกอยผด่ทรกเวลา กระนมัตั้นผผว้ชายกร็ไมด่อยผด่โดยปราศจากผผว้หญลิง ผผว้หญลิงไมด่อยผด่โดยปราศจากผผว้ชายในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า 
ผผว้หญลิงเปป็นมาจากผผว้ชาย ผผว้ชายกร็เปป็นมาโดยผผว้หญลิงเชด่นกมัน “แตด่สลินึ่งสารพมัดกร็มาจากพระเจว้า”

เนมืนึ่องจากนบีนึ่เปป็นความจรลิง เปาโลจนงถามวด่า "มมันเปป็นตามเหตรผลหรมือทบีนึ่ผผว้หญลิงอธลิษฐานตด่อพระเจว้าโดยไมด่
คลรมศบีรษะ? ธรรมชาตลิเองกร็สอนวด่าถว้าผผว้ชายไวว้ผมยาว มมันกร็เปป็นทบีนึ่นด่าอมับอายแกด่เขา แตด่ถว้าผผว้หญลิงคนใดไวว้ผมยาว
มมันกร็เปป็นสงด่าราศบีแกด่เธอ เพราะวด่าผมของเธอถผกมอบใหว้แกด่เธอเพมืนึ่อเปป็นทบีนึ่คลรมศบีรษะ"

มบีบางคนทบีนึ่ดผเหมมือนวด่าไมด่สามารถอด่านพระคมัมภบีรร์ขว้อนบีตั้อยด่างถผกตว้อง โดยใหว้การเนว้นตรงทบีนึ่ ๆ สมควรถผก
เนว้น ผผว้หญลิงไมด่ถวายเกบียรตลิพระเจว้าดว้วยผมทบีนึ่ยาวของเธอ-ผมยาวเปป็นสงด่าราศบีแกด่เธอ ผมไมด่เชมืนึ่อวด่าผผว้หญลิงคนใดควร
ตมัดผมของเธอตามแฟชมันึ่นของผผว้ชาย (การ "กลว้อนผม" คมือการตมัดผมสมัตั้นจนตลิดศบีรษะ; การ "โกนศบีรษะ" คมือการใชว้
มบีดโกนและตมัดผมออกจนเกลบีตั้ยงหนมังศบีรษะ) มมันไมด่เหมาะสมเลยทบีนึ่ผผว้หญลิงคนใดจะตมัดผมของเธอตามแฟชมันึ่น
เหมมือนผผว้ชายตมัดผมของตน และมมันเปป็นทบีนึ่นด่าขยะแขยงทบีนึ่ผผว้ชายจะไวว้ผมยาว (ถนงแมว้วด่าผผว้ชายหลายคนในสมมัยนบีตั้ไวว้
ผมของตนยาวกวด่าธรรมเนบียมปกตลิของผผว้ชายควรจะเปป็นกร็ตาม)

ถนงแมว้วด่าผมไดว้คว้นหาซตั้สาแลว้วซตั้สาอบีก ผมกร็ไมด่พบเลยในพระคมัมภบีรร์สมักคสาหนนนึ่ง ขว้อเสนอแนะ หรมือการบอก



เปป็นนมัยวด่าผผว้หญลิงไมด่ควรใชว้กรรไกรกมับผมของเธอในวลิธบีใดเลย พระวจนะของพระเจว้ากลด่าวเพบียงวด่าเธอไมด่ควรไวว้ผม
สมัตั้นหรมือกลว้อนผม นลิยามของผมยาววด่าเปป็นแบบใดนมัตั้น พผดตรง ๆ เลยวด่าผมบอกไมด่ถผก สรภาพสตรบีบางทด่านไวว้ผม
ยาวสรด ๆ ขณะทบีนึ่บางทด่านไวว้ผมของตนสมัตั้นกวด่าเยอะ มมันจสาเปป็นไหมทบีนึ่ผผว้หญลิงตว้องไวว้ยาวเทด่านมัตั้นเทด่านบีตั้นลิตั้วเพมืนึ่อทบีนึ่จะ
เปป็นผผว้หญลิงแบบทบีนึ่พระเจว้าทรงอยากใหว้เธอเปป็น? ใครจะเปป็นคนตมัตั้งกฎสสาหรมับความยาวของเสว้นผมผผว้หญลิงวด่าควรไวว้
ยาวเทด่าไร เนมืนึ่องจากเราไมด่มบีขว้อพระคสาสมักขว้อทบีนึ่ประกาศวด่า "โอ ผผว้หญลิงเออ๋ย เจว้าจงไวว้ผมของเจว้ายาวสลิบสองนลิตั้ว 
ยบีนึ่สลิบสบีนึ่ สามสลิบสบีนึ่ หรมือสบีนึ่สลิบสบีนึ่นลิตั้ว"?

ผมไมด่ไดว้กสาลมังพยายามทบีนึ่จะหลบีกเลบีนึ่ยงประเดร็นใด และผมไมด่ไดว้กสาลมังพยายามปกปฟ้องผผว้ใดดว้วย ผมแคด่
กสาลมังประกาศวด่าการโตว้เถบียง การแบด่งแยก ความเปป็นปฏลิปปักษร์ตด่อกมัน และความรผว้สนกไมด่ดบีตด่าง ๆ ทบีนึ่ไดว้เกลิดขนตั้น
เพราะการอภลิปรายเกบีนึ่ยวกมับผมยาวและผมสมัตั้นในครลิสตจมักรไมด่ไดว้ถวายเกบียรตลิพระเจว้าเลยแมว้แตด่นลิดเดบียว-และจะ
ไมด่มบีวมันดว้วย! การโตว้เถบียงเชด่นนมัตั้นไดว้นสาการเหยบียดหยามมาสผด่ครลิสตจมักร มาสผด่พระครลิสตร์ และมาสผด่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย

ผมเหร็นวด่าถว้าผผว้หญลิงครลิสเตบียนคนใดดสาเนลินชบีวลิตทบีนึ่สะอาด ใหว้คสาพยานทบีนึ่ดบี ดสาเนลินอยด่างเทบีนึ่ยงธรรมและ
สวมใสด่เสมืตั้อผว้าทบีนึ่ปกปปิดความละอายแหด่งความเปลมือยเปลด่าของตน ถว้าเธอมบีผลทรกอยด่างแหด่งความชอบธรรมและ
ความบรลิสรทธลิธิ์ เชด่นนมัตั้นแลว้วไมด่วด่าผมของเธอจะยาวประบด่าหรมือยาวไปจนถนงเอวของเธอ ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่
ฝป่ายวลิญญาณกร็ควรเขว้าใจวด่าพระเจว้าทรงมองดผทบีนึ่ใจ มมันไมด่ใชด่เสว้นผม-มมันคมือหมัวใจ มมันไมด่ใชด่ความยาวของเสว้นผม-
มมันคมือพระครลิสตร์ผผว้ทรงสถลิตในตมัวครณ มมันไมด่ใชด่วด่าเสว้นผมนมัตั้นยาวเลยบด่าหรมือไมด่ หรมือถผกมว้วนเปป็นกว้อนอยผด่ดว้านหลมัง
ของศบีรษะ ตราบใดทบีนึ่ผมนมัตั้นไมด่ถผกกลว้อน ถผกเลร็ม หรมือถผกโกนจนทสาใหว้เธอดผเหมมือนผผว้ชายแทนทบีนึ่จะเหมมือนผผว้หญลิ
ง “และถว้าผผว้ใดดผเหมมือนจะชอบโตว้แยว้ง พวกเรากร็ไมด่มบีธรรมเนบียมอยด่างนบีตั้ และครลิสตจมักรทมัตั้งหลายของพระเจว้ากร็
ไมด่มบีเหมมือนกมัน”

ผมของผผว้หญลิงเปป็นสงด่าราศบีแกด่เธอ ทด่านสรภาพสตรบีทบีนึ่รมักเออ๋ย ถว้าครณรผว้วด่าพระเยซผทรงชด่วยครณใหว้รอดแลว้ว
และครณเปป็นลผกคนหนนนึ่งของพระเจว้า จงอธลิษฐานเกบีนึ่ยวกมับชรดของครณ วลิธบีทบีนึ่ครณแตด่งหนว้าของครณ วลิธบีทบีนึ่ครณไวว้ผมของ
ครณ จงแสวงหานตั้สาพระทมัยของพระเจว้าและเดลินตามการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ จงเปป็นคนประณบีต
เรบียบรว้อยและมบีเสนด่หร์เพมืนึ่อพระเยซผมากเทด่าทบีนึ่ครณจะทสาไดว้ จงเดลินกมับพระองคร์ มบีชบีวลิตอยผด่เพมืนึ่อพระองคร์-และอรดหผ
ของครณไมด่ฟปังความเหร็นใด ๆ ของมนรษยร์เลย จสาไวว้วด่า-พระเจว้าทรงมองดผทบีนึ่หมัวใจ และครณจะตว้องใหว้การตด่อ
พระเจว้า ไมด่ใชด่ตด่อมนรษยร์

ครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ไมด่ไดว้ประกอบดว้วยธรรมเนบียมตด่าง ๆ ประเพณบีตด่าง ๆ และกฎ
ขว้อบมังคมับตด่าง ๆ ทบีนึ่มนรษยร์สรว้างขนตั้น:

“และทด่านทมัตั้งหลายจะรผว้จมักความจรลิง และความจรลิงนมัตั้นจะทสาใหว้ทด่านทมัตั้งหลายเปป็นไท” (ยอหร์น 8:32)
“เหตรฉะนมัตั้นถว้าพระบรตรจะทรงกระทสาใหว้ทด่านทมัตั้งหลายเปป็นไท ทด่านทมัตั้งหลายกร็จะเปป็นไทจรลิง ๆ” (ยอหร์น 

8:36)

การประพฤตริอบันไมน่เปป็นระเบทยบททที่โตต๊ะขององคธพระผทูผู้เปป็นเจผู้าถทูกตนาหนริ
จนถนงตอนนบีตั้ในบทนบีตั้เปาโลไดว้จมัดการกมับสลินึ่งไมด่ปกตลิทมัตั้งหลายอมันเกลิดจากความไมด่รผว้ ผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์

เหลด่านมัตั้นตว้องการความสวด่างมากขนตั้นเกบีนึ่ยวกมับหมัวขว้อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกอภลิปรายไปแลว้ว แตด่เปาโลไดว้ขด่าวมาวด่ามบีการ



แตกแยกตด่าง ๆ ในทด่ามกลางพวกเขาโดยเชมืนึ่อมโยงกมับพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า บางคนในพวกเขากสาลมัง
กระทสาบาปอมันนด่าเกลบียดในอากมัปกลิรลิยาของพวกเขาในการถมือพลิธบีนบีตั้ และบาปนบีตั้ตว้องถผกจมัดการในทมันทบี เปาโลไมด่
อาจกลด่าวตด่อไปไดว้อบีกวด่า "ขว้าพเจว้าอยากใหว้พวกทด่านทราบ" หรมือ "ขว้าพเจว้าไมด่อยากใหว้พวกทด่านขาดความรผว้"

ขว้อ 17: “บมัดนบีตั้ในสลินึ่งนบีตั้ทบีนึ่ขว้าพเจว้าประกาศแกด่พวกทด่าน ขว้าพเจว้าไมด่ชมพวกทด่านเลย ทบีนึ่พวกทด่านมาประชรม
กมัน ไมด่ใชด่เพมืนึ่อใหว้ดบีขนตั้น แตด่เพมืนึ่อใหว้แยด่ลง”

(ในภาษากรบีกเดลิมพระคสาขว้อนบีตั้อด่านวด่า "แตด่ในการใหว้คสากสาชมับนบีตั้แกด่พวกทด่าน ขว้าพเจว้าไมด่ยกยด่องพวกทด่าน
ทบีนึ่พวกทด่านมาประชรมกมันไมด่ใชด่เพมืนึ่อการดบียลินึ่งขนตั้น แตด่เพมืนึ่อการแยด่ลง") ในตอนตว้นของบทนบีตั้ เปาโลอยผด่ในตสาแหนด่งทบีนึ่จะ
ยกยด่องพวกเขา (หมายเหตรขว้อ 2) แตด่เขายกยด่องตด่อไปไมด่ไดว้ในเรมืนึ่องซนนึ่งเขากสาลมังจะจมัดการตอนนบีตั้ มมันจรลิงจมังและ
รว้ายแรงเกลินไป

“....ทบีนึ่พวกทด่านมาประชรมกมัน ไมด่ใชด่เพมืนึ่อใหว้ดบีขนตั้น แตด่เพมืนึ่อใหว้แยด่ลง” คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ดบีขนตั้น” มบีความ
หมายวด่า “สด่งผลดบี” และคสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “แยด่ลง” มบีความหมายวด่า “การเสมืนึ่อมถอย” เปาโลกสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นตรง
นบีตั้ถนงผลกระทบฝป่ายวลิญญาณของการรด่วมประชรมของพวกเขาเพมืนึ่อถมือพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ตามทบีนึ่กลด่าวไวว้
กด่อนหนว้านบีตั้แลว้ว มมันเปป็นรายการและความประสงคร์ของซาตานและเหลด่าพลโยธาผบีปปีศาจของมมันทบีนึ่จะปลว้นคสา
สรรเสรลิญ เกบียรตลิ สงด่าราศบีทบีนึ่พระเยซผเจว้าทรงสมควรไดว้รมับไปจากพระองคร์-และในขณะเดบียวกมันกร็ขมัดขวางผผว้เชมืนึ่อ
เหลด่านมัตั้นในการเตลิบโตฝป่ายวลิญญาณและหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือน และมมันกสาลมังประสบความสสาเรร็จมหาศาลในทบีนึ่ประชรม
นมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ มมันเปป็นความประสงคร์ของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิพระเยซผครลิสตร์เจว้าผด่านทางผผว้
เชมืนึ่อในการประชรมกมันแตด่ละครมัตั้งของทบีนึ่ประชรมนมัตั้น แตด่มมันไมด่ไดว้เปป็นแบบนมัตั้นเลยตอนทบีนึ่เปาโลเขบียนจดหมายฉบมับนบีตั้

ขว้อ 18: “ดว้วยวด่าประการแรก เมมืนึ่อพวกทด่านมาประชรมกมันในครลิสตจมักรนมัตั้น ขว้าพเจว้าไดว้ยลินวด่ามบีการแตก
กจ๊กแตกเหลด่าในทด่ามกลางพวกทด่าน และขว้าพเจว้าเชมืนึ่อวด่าคงเปป็นอยด่างนมัตั้นอยผด่บว้าง”

“ประการแรก…” บด่งบอกวด่านบีนึ่เปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่สสาคมัญสรดในความคลิดของเปาโล ซนนึ่งเปป็นภาระหนมักอยผด่บนหมัวใจ
ของเขา

“เมมืนึ่อพวกทด่านมาประชรมกมันในครลิสตจมักรนมัตั้น” ไมด่จสาเปป็นตว้องหมายความวด่าพวกเขามบีอาคารหลมังหนนนึ่ง
สสาหรมับจรดประสงคร์ในการประชรม แตด่หมายถนงการรด่วมประชรมดว้วยกมันของผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย

“ขว้าพเจว้าไดว้ยลินวด่ามบีการแตกกจ๊กแตกเหลด่าในทด่ามกลางพวกทด่าน” นบีนึ่แตกตด่างจากบททบีนึ่ 1 ขว้อ 10 ทบีนึ่
เปาโลกลด่าวถนงจลิตใจทบีนึ่แบด่งพรรคแบด่งพวก-หลายกลรด่มทบีนึ่ตมัตั้งขนตั้นและตลิดตามผผว้นสาหลายคนอยด่าง เปาโล อปอลโล 
เคฟาส และคนอมืนึ่น ๆ ในพระคสาขว้อนบีตั้ของเราความหมายกร็คมือ ความไมด่ลงรอยกมัน ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นแตกแยกกมัน 
พวกเขาไมด่มบีใจคลิดตด่อกมันอยด่างถผกตว้อง

“...ขว้าพเจว้าเชมืนึ่อวด่าคงเปป็นอยด่างนมัตั้นอยผด่บว้าง” เปาโลมบีความหวมังอยผด่วด่า ถนงแมว้เรมืนึ่องเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีคนรายงาน
ใหว้เขาทราบเปป็นความจรลิง กร็อาจมบีการใสด่สบีตบีไขด่เกลินจรลิงอยผด่บว้าง บางทบีสถานการณร์นมัตั้นอาจไมด่รว้ายแรงเหมมือนอยาง
ทบีนึ่มบีรายงานมา และเปาโลคงเหร็นแกด่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณในเมมืองโครลินธร์จนเขารมับประกมันพวก
เขาวด่าเขาไมด่เชมืนึ่อวด่าครลิสตจมักรจะเปป็นแบบนมัตั้นจรลิง เขาแอบหวมังอยผด่วด่าเรมืนึ่องเหลด่านมัตั้นทบีนึ่รายงานมาเปป็นเรมืนึ่องเกลินจรลิง 
และวด่าเมมืนึ่อเขาไปถนงในเมมืองโครลินธร์ เขากร็จะพบวด่าสภาพตด่าง ๆ ไมด่ไดว้นด่าเกลบียดและรว้ายแรงมากเทด่ากมับทบีนึ่



จดหมายนมัตั้นรายงาน
เราควรปฏลิบมัตลิตามแบบอยด่างของเปาโลในทบีนึ่นบีตั้ ดผเหมมือนวด่าครลิสเตบียนทมัตั้งหลายชอบเชมืนึ่อเรมืนึ่องเลวรว้ายทบีนึ่สรด 

พวกเขาไมด่เตร็มใจทบีนึ่จะเปปิดโอกาสสสาหรมับการโมว้เกลินจรลิงแมว้สมักนลิดเลย ถว้าเราไดว้ยลินเรมืนึ่องไมด่ดบีเกบีนึ่ยวกมับเพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อ
หรมือผผว้รมับใชว้สมักคน เรามมักมบีแนวโนว้มทบีนึ่จะเชมืนึ่อเรมืนึ่องเลวรว้ายทบีนึ่สรด หรมือเลวรว้ายกวด่าทบีนึ่ถผกรายงานมาเสบียอบีก แตด่มมันไมด่
เปป็นแบบนมัตั้นกมับเปาโล และในการเขบียนถนงครลิสเตบียนชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้น เขารมับประกมันพวกเขาวด่าเขาไมด่
เชมืนึ่อวด่าเรมืนึ่องทบีนึ่เขาไดว้ยลินมานมัตั้นเปป็นความจรลิง และหวมังในใจของเขาวด่าเมมืนึ่อเขาไปถนง เขาจะพบวด่าสลินึ่งตด่าง ๆ ดบีกวด่าทบีนึ่
ถผกรายงานมา

ขว้อ 19: “เพราะวด่าจะตว้องมบีการขมัดแยว้งกมันบว้างในทด่ามกลางพวกทด่านดว้วย เพมืนึ่อวด่าคนทมัตั้งหลายซนนึ่งเปป็นทบีนึ่
เหร็นชอบจะไดว้ปรากฏเดด่นขนตั้นทด่ามกลางพวกทด่าน”

“...ตว้องมบีการขมัดแยว้งกมันบว้างในทด่ามกลางพวกทด่าน” ความหมายในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือวด่าเพราะบาปนมัตั้นทบีนึ่มบีอยผด่ใน
ชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อบางคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น จนงตว้องมบีการขมัดแยว้งกมันบว้าง (ความแตกแยกหรมือความไมด่ลงรอยกมัน) อยด่าง
ไมด่ตว้องสงสมัยในทด่ามกลางพวกเขา ความแตกแยกตด่าง ๆ ในครลิสตจมักรกด่อใหว้เกลิดการแบด่งพรรคแบด่งพวกเสมอ-คน
กลรด่มเลร็ก ๆ ทบีนึ่จมับกลรด่มรวมตมัวกมันภายใตว้การนสาของคนบางคน-และมมันไมด่ควรเปป็นแบบนมัตั้นในครลิสตจมักรของ
พระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่เลย (คสาทบีนึ่แปลเปป็น "heresies" ไมด่จสาเปป็นตว้องหมายถนงหลมักคสาสอนเทร็จ แตด่หมายถนง
พวกตด่าง ๆ เชด่นในกลิจการ 5:17 และ 15:5)

“...เพมืนึ่อวด่าคนทมัตั้งหลายซนนึ่งเปป็นทบีนึ่เหร็นชอบจะไดว้ปรากฏเดด่นขนตั้นทด่ามกลางพวกทด่าน” นบีนึ่บด่งบอกวด่าพระเจว้า
ไมด่ทรงเปป็นผผว้กด่อใหว้เกลิดความสมับสน พระเจว้าไมด่ทรงเปป็นผผว้กด่อใหว้เกลิดจลิตใจทบีนึ่แบด่งพรรคแบด่งพวกหรมือการแตกแยก
ตด่าง ๆ ในทบีนึ่ประชรม แตด่ตรงกมันขว้าม พระองคร์ทรงมบีอสานาจเหนมือความชมันึ่วรว้ายนบีตั้ผด่านทางผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่ตด่อตว้าน
การแตกแยกเชด่นนมัตั้นและปฏลิเสธทบีนึ่จะเลมือกขว้าง ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านบีตั้จนงถผกยอมรมับโดยพระเจว้าและไดว้รมับความเหร็นชอบ
จากพระองคร์ ครลิสเตบียนทบีนึ่โตพอ เขว้มแขร็งพอ และอยผด่ฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่จะยมืนหยมัดกมับพระเยซผเพมืนึ่อความจรลิงใน
ทด่ามกลางความแตกแยกทมัตั้งหลาย โดยปฏลิเสธทบีนึ่จะเลมือกขว้าง กร็มบีคด่ามากตด่อพระเจว้าและจะถผกใชว้การโดยพระองคร์
เพมืนึ่อประโยชนร์แหด่งความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมันในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น

ขว้อ 20: “เหตรฉะนมัตั้นเมมืนึ่อพวกทด่านมาประชรมพรว้อมกมันในทบีนึ่แหด่งเดบียวนมัตั้น กร็ไมด่ไดว้เปป็นเพมืนึ่อจะรมับประทาน
พลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า”

ความหมายในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือวด่า เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นมาประชรมกมันโดยมบีจรดประสงคร์เพมืนึ่อถมือพลิธบีระลนกถนงองคร์พระ
ผผว้เปป็นเจว้า พรว้อมกมับหลายสลินึ่งอยด่างทบีนึ่พวกมมันเปป็นในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น-พรว้อมกมับความแตกแยกตด่าง ๆ ทบีนึ่มบีอยผด่ทด่ามกลาง
พวกเขา และจลิตใจของผผว้เชมืนึ่อบางคนเหลด่านมัตั้น-มมันกร็เปป็นไปไมด่ไดว้เลยทบีนึ่จะถมือพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในความ
หมายทบีนึ่แทว้จรลิงของมมัน พวกเขามาประชรมกมันกร็จรลิง และพวกเขาไดว้รด่วมรมับประทาน-แตด่มมันกร็ไมด่ใชด่พลิธบีขององคร์
พระผผว้เปป็นเจว้า เพราะวด่าการกระทสาตด่าง ๆ ของพวกเขาปฏลิเสธขว้อเทร็จจรลิงเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เชมืนึ่อมโยงกมับความหมายทบีนึ่แทว้
จรลิงของพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและขมัดขวางไมด่ใหว้องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าประทมับตราเหร็นชอบกมับพลิธบีนมัตั้น เมมืนึ่อ
เราศนกษาขว้อพระคสาตด่อไปนบีตั้ เราจะเหร็นวด่าแทว้จรลิงแลว้วองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไมด่อาจมบีสด่วนใด ๆ ในบางสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่
กสาลมังเกลิดขนตั้นทบีนึ่สลินึ่งทบีนึ่ถผกอว้างวด่าเปป็น "โตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า" ไดว้เลย



ขว้อ 21: “เพราะวด่าในการรมับประทานนมัตั้น ทรกคนรมับประทานอาหารของตนเองกด่อนคนอมืนึ่น และคนหนนนึ่ง
ยมังหลิวอยผด่ และอบีกคนหนนนึ่งกร็เมามาย”

คสากลด่าวทบีนึ่วด่า "ในการรมับประทาน" ชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าแทว้จรลิงแลว้วพวกเขาแคด่มากลินอาหารกมัน ซนนึ่งผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคน
เหลด่านมัตั้นจะกลินทบีนึ่ไหนกร็ไดว้ พวกเขานด่าจะกสาลมังปน "การประชรมเลบีตั้ยงผผกรมัก" (อากาเป) กมับพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าเขว้าดว้วยกมัน การประชรมเลบีตั้ยงผผกรมักคมือมมืตั้ออาหารทบีนึ่ครลิสเตบียนยรคตว้นเหลด่านมัตั้นรมับประทานรด่วมกมัน ผผว้เขว้ารด่วม
แตด่ละคนนสาอาหารสด่วนของตนทบีนึ่จะรด่วมแบด่งปปันมา และอาหารทมัตั้งหมดถผกรมับประทานรด่วมกมันเพมืนึ่อกด่อใหว้เกลิดการ
กลินเลบีตั้ยงรด่วมกมัน ดมังนมัตั้นคนยากจนทบีนึ่นสามาไดว้แตด่เพบียงเลร็กนว้อย กร็รด่วมแบด่งปปันในความเหลมือเฟปอของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบี
บรลิบผรณร์ อยด่างไรกร็ตาม ครลิสเตบียนเหลด่านมัตั้นไดว้สผญเสบียการรด่วมสามมัคคบีธรรมแบบครลิสเตบียนนบีตั้ไปแลว้วและเรลินึ่มมบีการ
แบด่งแยกชนชมัตั้นกมันแลว้ว คนทบีนึ่ยากจนนสาอาหารอมันเลร็กนว้อยของตนทบีนึ่ไดว้สะสมไวว้มาและกลมับบว้านไปอยด่างหลิวโหย 
ขณะทบีนึ่คนมมันึ่งมบีนสาอาหารมากมายของตนมาอยด่างบรลิบผรณร์ (ซนนึ่งรวมถนงเหลว้าองรด่นดว้วย) และเรลินึ่มเมามายแถมยมัง
ทสาใหว้ตมัวเองเปป็นคนกลินเตลิบดว้วย ดผเหมมือนวด่าพวกเขาไมด่ไดว้นสาอาหารของตนมารวมเขว้าดว้วยกมัน ไมด่มบีการแบด่งปปัน
กมัน แตด่ตรงกมันขว้าม แตด่ละคนกลินสลินึ่งทบีนึ่ตนไดว้นสามา ดมังนมัตั้นในความเปป็นจรลิงแลว้วมมันจนงไมด่ใชด่มมืตั้ออาหารทบีนึ่รมับประทาน
รด่วมกมันเลย-พวกเขาไมด่ไดว้แบด่งปปันกมันและรด่วมมบีสด่วนเหมมือน ๆ กมัน ดมังนมัตั้นหลมักการแบบครลิสเตบียนนมัตั้นจนงถผกทสาลาย
ในอาหารมมืตั้อนมัตั้นทบีนึ่ควรแสดงหลมักการนมัตั้นออกมาเปป็นการปฏลิบมัตลิ การเรบียกอาหารมมืตั้อนมัตั้นวด่า "พลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้
เปป็นเจว้า" กร็ไมด่ถผกตว้องตามพระคมัมภบีรร์และทสาผลิดอยด่างรว้ายแรงตด่อการถมือพลิธบีนมัตั้น

ขว้อ 22: “อะไรกมัน พวกทด่านไมด่มบีบว้านทบีนึ่จะกลินและดมืนึ่มหรมือ หรมือพวกทด่านเหยบียดหยามครลิสตจมักรของ
พระเจว้า และทสาใหว้คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่มบีอาหารไดว้รมับความอมับอายหรมือ ขว้าพเจว้าจะวด่าอะไรแกด่พวกทด่าน ขว้าพเจว้าจะ
ชมพวกทด่านในสลินึ่งนบีตั้หรมือ ขว้าพเจว้าไมด่ชมพวกทด่านเลย”

สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือวด่า "ถว้าพวกทด่านมาประชรมกมันเพมืนึ่อทบีนึ่จะสนองความหลิวของตมัวเอง พวก
ทด่านกร็ควรกลินและดมืนึ่มทบีนึ่บว้าน ไมด่ใชด่ในพระนลิเวศของพระเจว้า พลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไมด่ไดว้ถผกสถาปนาเพมืนึ่อ
สนองความหลิวและความกระหายฝป่ายรด่างกาย แตด่เพมืนึ่อเหตรผลทบีนึ่แตกตด่างอยด่างสลิตั้นเชลิงพรว้อมกมับความหมายฝป่าย
วลิญญาณอมันลนกซนตั้ง”

“พวกทด่านเหยบียดหยามครลิสตจมักรของพระเจว้า?” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังกลด่าวถนงครลิสตจมักรทบีนึ่ไมด่ปรากฏ
แกด่ตานมัตั้น คมือพระกายของพระครลิสตร์ เขากสาลมังหมายถนงทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้น ไมด่วด่าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นประชรมกมันใน
บว้านหลมังหนนนึ่ง หรมือในอาคารสาธารณะหลมังหนนนึ่ง วลบีทบีนึ่วด่า “พวกทด่านเหยบียดหยามครลิสตจมักรของพระเจว้า” กร็บด่ง
บอกถนงลมักษณะเฉพาะตมัวอมันบรลิสรทธลิธิ์ของครลิสตจมักรของพระเจว้า-ซนนึ่งหมายถนงทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้น พระนลิเวศของ
พระเจว้า ("สถานทบีนึ่ประชรม" อยด่างทบีนึ่คนสมมัยกด่อนเรบียกกมัน) คมือสถานทบีนึ่ทบีนึ่บรลิสรทธลิธิ์และถผกแยกตมัตั้งไวว้ เราไมด่กราบไหวว้
อาคาร เราไมด่นมมัสการมว้านมันึ่งยาว ธรรมาสนร์ หรมือเครมืนึ่องเรมือนอมืนึ่น ๆ แตด่ในฐานะเปป็นพระนลิเวศของพระเจว้าซนนึ่งเปป็น
ทบีนึ่ทบีนึ่เรามาประชรมรด่วมกมันในกายเดบียวเพมืนึ่อนมมัสการพระเจว้า มมันจนงไมด่ควรไดว้รมับการปฏลิบมัตลิเหมมือนกมับเปป็นสถานทบีนึ่
พบปะกมันธรรมดา ๆ

พลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ถผกสถาปนาโดยมบีจรดประสงคร์สองประการ:
มมันแสดงใหว้เหร็นการสลิตั้นพระชนมร์ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าบนกางเขนนมัตั้น (1 คร. 11:26)



มมันชบีตั้ไปยมังการเสดร็จกลมับมาของพระเยซผเพมืนึ่อมารมับครลิสตจมักร-"จนกวด่าพระองคร์เสดร็จมา" (1 คร. 11:26 
วรรคทว้าย)

ผผว้ใดทบีนึ่รด่วมรมับพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าดว้วยเหตรผลอมืนึ่นใดกร็คงจะดบีกวด่าเยอะหากเขาไมด่รด่วมรมับพลิธบีนบีตั้
เลย!

“...และทสาใหว้คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่มบีอาหารไดว้รมับความอมับอาย”-หรมือทสาใหว้อมับอายยลินึ่งนมัก เปาโลทสาใหว้ผผว้เชมืนึ่อ
เหลด่านมัตั้นของเขาระลนกถนงความจรลิงของพระเจว้าทบีนึ่วด่าผผว้เชมืนึ่อทรกคนเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันในพระครลิสตร์ ในครลิสตจมักรของ
พระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ ไมด่มบีชนชมัตั้นบนและชนชมัตั้นลด่าง ไมด่มบีทาสและนายทาส เราทรกคนเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมัน ถผก
รวมเขว้าในกายเดบียวผด่านทางบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และดว้วยเหตรนบีตั้มมันจนงเปป็นการอมัปยศสสาหรมับทบีนึ่
ประชรมนมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่จะถมือพลิธบีนมัตั้นอยด่างทบีนึ่พวกเขากสาลมังถมือ โดยทบีนึ่คนมมันึ่งมบีเรลินึ่มเมามายและทสาใหว้ตมัวเองเปป็น
คนกลินเตลิบ ขณะทบีนึ่คนยากจนจากพลิธบีนบีตั้ไปโดยยมังหลิวอยผด่ การประพฤตลิเชด่นนมัตั้นเปป็นความอมับอายและความอมัปยศใน
สายพระเนตรของพระเจว้า

“ขว้าพเจว้าจะวด่าอะไรแกด่พวกทด่าน ขว้าพเจว้าจะชมพวกทด่านในสลินึ่งนบีตั้หรมือ ขว้าพเจว้าไมด่ชมพวกทด่านเลย” มมัน
คงจะเปป็นความชมืนึ่นชมยลินดบีแหด่งหมัวใจของเปาโลทบีนึ่จะยกยด่องพวกเขาอยด่างทบีนึ่เขาไดว้ยกยด่องในบททบีนึ่ 1 ขว้อ 4 ถนง 7 
และอบีกครมัตั้งในขว้อ 2 ของบทนบีตั้ แตด่การกระทสาเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เขาเพลินึ่งสาธยายไปกร็ไมด่นด่ายกยด่องเลย มมันเปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่
เขาจะยกยด่องพวกเขา และเขาทวนซตั้สาสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้กลด่าวไปแลว้วในขว้อ 17: “ขว้าพเจว้าไมด่ชมพวกทด่านเลย!”

มบันผริดไหมททที่จะรบับประทานในสถานบรริสคุทธริธิ์ของครริสตจบักร?
ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไมด่เหร็นพว้องตรงกมันเกบีนึ่ยวกมับคสาตอบตด่อคสาถามนบีตั้ การรมับประทานอาหารของครลิสตจมักรใน

พระนลิเวศของพระเจว้าถผกตว้องตามพระคมัมภบีรร์ไหม? มมันถผกตว้องไหมทบีนึ่จะขายอาหารเพมืนึ่อจมัดหาเงลินสสาหรมับงานของ
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า? บรคคลใดทบีนึ่จะศนกษาพระวจนะของพระเจว้าดว้วยใจทบีนึ่เปปิดกวว้าง โดยลมืมความคลิดใด ๆ ทบีนึ่มบีมา
กด่อนหนว้าหรมือหลมักคสาสอนครลิสตจมักรทบีนึ่มนรษยร์สรว้างขนตั้นตว้องเผชลิญหนว้าขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเปาโลตสาหนลิผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นใน
เมมืองโครลินธร์ทบีนึ่นสาอาหารเขว้ามาในทบีนึ่ประชรมและกลินดมืนึ่มในลมักษณะทบีนึ่พวกเขากสาลมังอยผด่ในเมมืองโครลินธร์

มมันไมด่เปป็นบาปสสาหรมับครลิสเตบียนทมัตั้งหลายทบีนึ่จะมบีการรด่วมสามมัคคบีธรรมรอบโตจ๊ะ การเลบีตั้ยงตว้อนรมับกลมับ
บว้านและการกลินเพมืนึ่อรด่วมสามมัคคบีธรรมไมด่เปป็นบาป แตด่การกลินเหลด่านมัตั้นไมด่ควรถผกจมัดในสถานบรลิสรทธลิธิ์ บางคนอาจ
ถามวด่า "นมันึ่นไมด่เปป็นการเขมร็งเกลบียวประเดร็นหนนนึ่งหรมือ?" ผมขอตอบในถว้อยคสาของอมัครทผตเปาโล: “พวกทด่านเห
ยบียดหยามครลิสตจมักรของพระเจว้าหรมือ?” เปาโลนด่าจะกสาลมังหมายถนงพระนลิเวศของพระเจว้าซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ ทบีนึ่ประชรม
นมัตั้นมาพบปะกมัน-สถานทบีนึ่หนนนึ่งซนนึ่งถผกแยกตมัตั้งไวว้ อรทลิศใหว้แกด่การนมมัสการพระเจว้า ไมด่ใชด่เพมืนึ่อทสาใหว้ทว้องอลินึ่ม

มมันถผกตว้องตามพระคมัมภบีรร์อยด่างสมบผรณร์แบบสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่จะรด่วมสามมัคคบีธรรมรอบโตจ๊ะ แตด่
ไมด่ใชด่ในสถานบรลิสรทธลิธิ์ เมมืนึ่อครลิสตจมักรใดมบีโรงอาหารหรมือหว้องโถงสมังสรรคร์ซนนึ่งเชมืนึ่อมโยงกมับสถานบรลิสรทธลิธิ์ กร็มบีภมัย
อมันตรายรว้ายแรงทบีนึ่โตจ๊ะซนนึ่งเตร็มไปดว้วยอาหารจะถผกใชว้มากกวด่าโตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ สลินึ่งทมัตั้งหลาย
ของพระวลิญญาณถผกเสลิรร์ฟ มารรว้ายเปป็นผผว้เหลบีนึ่ยมจมัด มมันไมด่พลาดเลยสมักกลเมร็ด และถว้ามมันนสาผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายออก
หด่างไปจากการดสาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณและ "ใหว้สลินึ่งสสาคมัญทบีนึ่สรดมากด่อน" ในวลิธบีหนนนึ่งไมด่ไดว้ มมันกร็จะลองใชว้อบีกวลิธบีหนนนึ่ง
พระนลิเวศของพระเจว้าเปป็นโรงอาหารฝป่ายวลิญญาณ ไมด่ใชด่สถานทบีนึ่ทบีนึ่จะเสลิรร์ฟไกด่ทอด ไอศกรบีม และเคว้ก! เราจะเรบียน



รผว้ภายหลมังในบทนบีตั้วด่าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นบางคนตว้องชดใชว้อยด่างสาหมัสสสาหรมับพฤตลิกรรมทบีนึ่ผลิดของพวกเขาในพระนลิเวศ
ของพระเจว้ารอบโตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

ความหมายของโตต๊ะขององคธพระผทูผู้เปป็นเจผู้า
ขว้อ 23 และ 24: “เพราะวด่าขว้าพเจว้าไดว้รมับจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าสลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้มอบไวว้กมับพวกทด่าน

แลว้วนมัตั้น วด่าพระเยซผเจว้าในคมืนเดบียวกมับทบีนึ่พระองคร์ถผกทรยศนมัตั้น ไดว้ทรงหยลิบขนมปปัง และเมมืนึ่อพระองคร์ทรง
ขอบพระครณแลว้ว พระองคร์ทรงหมักขนมปปังนมัตั้น และตรมัสวด่า “จงรมับไปกลินเถลิด นบีนึ่เปป็นรด่างกายของเรา ซนนึ่งถผกหมักออก
เพมืนึ่อพวกทด่าน จงกระทสาสลินึ่งนบีตั้ใหว้เปป็นทบีนึ่ระลนกถนงเรา”

เปาโลไดว้รมับขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่เขาประกาศมาจากพระครลิสตร์เองโดยตรง: “พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย แตด่ขว้าพเจว้า
ขอรมับรองแกด่พวกทด่านวด่า ขด่าวประเสรลิฐซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้ประกาศไปแลว้วนมัตั้นไมด่ใชด่ของมนรษยร์ เพราะขว้าพเจว้าไมด่ไดว้รมับ
ขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นจากมนรษยร์ และขว้าพเจว้าไมด่ไดว้รมับคสาสอนเรมืนึ่องขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น แตด่โดยการเปปิดเผยของพระเยซผ
ครลิสตร์” (กท. 1:11,12)

สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังจะประกาศเกบีนึ่ยวกมับความเปป็นระเบบียบและความหมายของโตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า 
เขากร็ไดว้รมับมาจากพระเยซผเจว้าโดยตรง อมัครทผตคนอมืนึ่น ๆ ทรกคนอยผด่ในเหตรการณร์ดว้วยตอนทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรง
สถาปนาพลิธบีนมัตั้นในคมืนแหด่งพลิธบีปปัสกา แตด่พวกเขาไมด่ไดว้สด่งตด่อขว้อมผลนมัตั้นใหว้แกด่เปาโล เพราะวด่าเขาไมด่ไดว้ปรนกษากมับ
เนมืตั้อหนมังและเลมือดเมมืนึ่อพระเจว้าทรงเรบียกและทรงมอบพมันธกลิจเขาในฐานะผผว้ปรนนลิบมัตลิตด่อครลิสตจมักร

เปาโลไดว้รมับขว้อปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ ของตนเกบีนึ่ยวกมับโตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้ามาจากพระเยซผเจว้าโดยตรง และ
เขานสาเสนอในทบีนึ่นบีตั้ความจรลิงของพระเจว้าทบีนึ่วด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าผผว้ทรงเปป็นขนตั้นและไดว้รมับสงด่าราศบีแลว้วทรงยมืนยมันอบีก
ครมัตั้งเรมืนึ่องการสถาปนาพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ตลอดจนการยมืนยมันขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเราควรถมือพลิธบีนบีตั้ใน
ระหวด่างเวลาทมัตั้งหมดจนกวด่าพระองคร์เสดร็จกลมับมารมับครลิสตจมักร เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังใหว้หลมักคสาสอนใหมด่หรมือขว้อเทร็จ
จรลิงใหมด่ ๆ แกด่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้น เขาไดว้ใหว้รายละเอบียดเหลด่านบีตั้แกด่พวกเขาแลว้วตอนทบีนึ่เขายมังอยผด่กมับพวกเขา 
แตด่สลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้กลด่าวไปแลว้วดว้วยปากไมด่ไดว้ถผกรมับไวว้และเชมืนึ่อฟปัง การบอกพวกเขาดว้วยคสาพผดจากปากนด่าจะเพบียง
พอแลว้ว แตด่เหร็นไดว้ชมัดวด่ามมันไมด่เพบียงพอ ดมังนมัตั้นบมัดนบีตั้เปาโลจนงทวนซตั้สาขว้อปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ ของเขาโดยตมัวอมักษร-และ
ดว้วยเหตรนบีตั้พระวจนะซนนึ่งเปป็นลายลมักษณร์อมักษรทบีนึ่ไดว้รมับการดลใจดว้านถว้อยคสาจนงถผกประทานใหว้เพมืนึ่อทบีนึ่จะดสารงอยผด่
เรมืนึ่อยไป จนกระทมันึ่งถนงชมันึ่วโมงนบีตั้ของเราดว้วยซตั้สา!

ในพระวจนะเราพบการชบีตั้ทางสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย- “ความเชมืนึ่อนมัตั้นซนนึ่งครมัตั้งหนนนึ่งไดว้โปรดมอบไวว้แกด่พวกวลิ
สรทธลิชนแลว้ว” (ยผดาส 3) เราไมด่ตว้องพนนึ่งพาขว้อปฏลิบมัตลิของมนรษยร์ เพราะวด่าเรามบี "พระบมัญญมัตลิแหด่งเสรบีภาพอมัน
สมบผรณร์แบบ" "สลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบ" นมัตั้นไดว้มาถนงแลว้ว และทมัตั้งหมดทบีนึ่เราตว้องรผว้เกบีนึ่ยวกมับพระเจว้าและมารรว้าย พระ
เยซผและความรอด สวรรคร์และนรก-หรมือคสาถามอมืนึ่นใดเกบีนึ่ยวกมับการสงครามฝป่ายวลิญญาณของเราและลลิขลิตนลิรมันดรร์
กร็ถผกบรรจรไวว้ในพระวจนะของพระเจว้า-และในพระวจนะของพระเจว้าเทด่านมัตั้น

“...วด่าพระเยซผเจว้า..." พระนามเยซผบด่งบอกถนง "พระผผว้ชด่วยใหว้รอด" และพระองคร์ทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าของผผว้เชมืนึ่อทรกคน หลมังจากผผว้ใดรมับความรอด เขากร็ควรสารภาพพระเยซผวด่าเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และโตจ๊ะของ
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพรว้อมกมับขนมปปังทบีนึ่แตกออกและถว้วยนมัตั้นกร็ชบีตั้ไปยมังพระกายทบีนึ่แตกออกและพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออก



ของพระองคร์ (ปราศจากการทสาใหว้โลหลิตตก กร็ไมด่มบีการยกบาป) ดว้วยเหตรนบีตั้ พระนาม "เยซผ" จนงถผกเพลินึ่มเขว้ากมับ 
"องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า"

“...ในคมืนเดบียวกมับทบีนึ่พระองคร์ถผกทรยศนมัตั้น…” ภาษากรบีกอด่านวด่า "คมืนนมัตั้นทบีนึ่พระองคร์กสาลมังถผกทรยศ" โดย
บอกเปป็นนมัยวด่าขณะทบีนึ่การตด่อรองเหลด่านมัตั้นระหวด่างยผดาสกมับพวกปรโรหลิตใหญด่กสาลมังเกลิดขนตั้นอยผด่ พระเยซผในขณะ
เดบียวกมันกร็กสาลมังสถาปนาพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า การตด่อรองเพมืนึ่อทรยศเหลด่านมัตั้นกสาลมังดสาเนลินไปขณะทบีนึ่
พระองคร์กสาลมังหมักขนมปปังนมัตั้นและกสาลมังเสนอถว้วยนมัตั้น!

หลมังจากนมัตั้นไมด่นาน พระองคร์กร็ทรงถผกทรยศโดยยผดาส ผผว้ซนนึ่งออกไปจากหว้องชมัตั้นบนนมัตั้นกด่อนทบีนึ่องคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าทรงสถาปนาการเลบีตั้ยงนมัตั้น เราตว้องจสาไวว้วด่าพระเยซผเจว้าทรงสมัพพมัญญผ: “ดว้วยเหตรนบีตั้พระเยซผ ซนนึ่งทรงทราบ
ทรกสลินึ่งทบีนึ่กสาลมังเกลิดขนตั้นกมับพระองคร์ จนงเสดร็จออกไป” รายละเอบียดถผกชบีตั้ใหว้เหร็นตรงนบีตั้ ไมด่ใชด่ในฐานะเปป็นขว้อเทร็จจรลิง
ทางประวมัตลิศาสตรร์เทด่านมัตั้น แตด่เพมืนึ่อประกาศอบีกครมัตั้งความเปป็นพระเจว้าของพระครลิสตร์และเพมืนึ่อนสาเสนอความขลมัง
ของสภาพการณร์แวดลว้อมเหลด่านมัตั้นในหว้องชมัตั้นบนนมัตั้น ซนนึ่งตรงขว้ามกมับความชรด่ยแบบหยด่อนยานของการรมับประทาน
ในพลิธบีนมัตั้นทบีนึ่กสาลมังถผกถมือในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์

ในคมืนนมัตั้นเมมืนึ่อพระเยซผทรงถผกทรยศ "พระองคร์ไดว้ทรงหยลิบขนมปปัง..." (พระองคร์ทรงหยลิบขนมปปังกว้อน
หนนนึ่ง หนนนึ่งในขนมปปังอบเหลด่านมัตั้นซนนึ่งไดว้ถผกนสามาสสาหรมับการกลินปปัสกาโดยเฉพาะ) “...และเมมืนึ่อพระองคร์ทรง
ขอบพระครณแลว้ว..." ในลผกา 22:19 คสากรลิยากรบีก ยผคารลิสเตะโอ ถผกใชว้ ในขด่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวและมาระโก 
คสากรลิยา ยผลอเกะโอ ถผกใชว้ โดยเกบีนึ่ยวขว้องกมับการขอบพระครณของพระครลิสตร์สสาหรมับขนมปปังนมัตั้น และยผคารลิสเตะ
โอ ถผกใชว้ในการกลด่าวถนงถว้วยนมัตั้น (มธ. 26:27; มก. 14:23) นบีนึ่คมือสลินึ่งทบีนึ่ผมอยากใหว้พวกเราเหร็น: ยผลอเกะโอ ใน
ภาษากรบีกมบีความหมายตรงตมัววด่า "พผดดบี" และโดยทมันึ่วไปบด่งบอกถนงการสรรเสรลิญ การรมับรผว้ความดบีงามของ
พระเจว้า นบีนึ่คมือความหมายในขว้อพระคสาเหลด่านบีตั้ โปรดศนกษาขว้อพระคสาเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้จากมมัทธลิว มาระโก และ
ลผกา

คสากรลิยาทมัตั้งสองนมัตั้นมบีอะไรเหมมือนกมันหลายอยด่างและมบีความหมายเหมมือนกมันจรลิง ๆ ยผคารลิสเตะโอ เนว้น
การขอบพระครณ ยผลอเกะโอเนว้นการสรรเสรลิญ ดมังนมัตั้นพระเยซผเจว้าจนงไมด่ไดว้ถด่ายทอดพระพรพลิเศษไปยมังขนมปปังนมัตั้น
และนตั้สาองรด่นนมัตั้น พระองคร์ทรงขอบพระครณสสาหรมับขนมปปังนมัตั้น พระองคร์ทรงขอบพระครณสสาหรมับถว้วยนมัตั้น แตด่
พระองคร์ไมด่ไดว้อวยพรขนมปปังและนตั้สาองรด่นนมัตั้นตรงทบีนึ่วด่าพวกมมันกลายเปป็นเนมืตั้อหนมังและโลหลิตของพระองคร์จรลิง ๆ 
หลมักคสาสอนเชด่นนมัตั้นเปป็นคสาสอนเทร็จและไมด่ถผกพบเลยในพระวจนะของพระเจว้า

“...พระองคร์ทรงหมักขนมปปังนมัตั้น และตรมัสวด่า “จงรมับไปกลินเถลิด นบีนึ่เปป็นรด่างกายของเรา ซนนึ่งถผกหมักออกเพมืนึ่อ
พวกทด่าน” ภาษากรบีกบรลิสรทธลิธิ์ตรงนบีตั้อด่านวด่า "ซนนึ่งถผกประทานใหว้แกด่ทด่านทมัตั้งหลาย" เหมมือนกมับทบีนึ่มมันอด่านในลผกา
22:19 คสาวด่า "ถผกหมัก" นด่าจะถผกแทรกเขว้ามาเพมืนึ่อใหว้ไปดว้วยกมันกมับการหมักขนมปปังนมัตั้น มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าพระ
กายของพระเยซผถผกทลินึ่มแทงดว้วยหนามแหลมและหอก แตด่ในความเปป็นจรลิงพระองคร์ไดว้ประทานพระกายของ
พระองคร์-และพระคมัมภบีรร์กลด่าววด่า "กระดผกของพระองคร์ไมด่หมักเลยสมักซบีนึ่" ในพระกายของพระองคร์ พระองคร์ไดว้ทรง
พลิชลิตโลก เนมืตั้อหนมัง และมารรว้าย และจากนมัตั้นทรงถผกตรนงทบีนึ่กางเขนนมัตั้นเพมืนึ่อการยกบาป

คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่จะใชว้เหตรผลในการคลิดของตนไมด่สามารถยอมรมับคสาสอนเรมืนึ่องการเปลบีนึ่ยนแปลงสารมัตถะ 



กายมนรษยร์ของพระครลิสตร์อยผด่ดว้วยทบีนึ่โตจ๊ะนมัตั้นและดว้วยเหตรนบีตั้ขนมปปังทบีนึ่ถผกยมืนึ่นใหว้ทบีนึ่พลิธบีนมัตั้นครมัตั้งแรกจนงไมด่สามารถเปป็น
พระกายจรลิง ๆ ของพระองคร์ไดว้ และนตั้สาองรด่นนมัตั้นไมด่อาจเปป็นพระโลหลิตจรลิง ๆ ของพระองคร์ไดว้ การเปลบีนึ่ยนแปลง
สารมัตถะเปป็นหลมักขว้อเชมืนึ่อทบีนึ่มนรษยร์สรว้างขนตั้นและไมด่ถผกตว้องตามพระคมัมภบีรร์อยด่างแนด่นอน เมมืนึ่อพระเยซผทรงสถาปนา
พลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พระกายของพระองคร์ยมังไมด่ไดว้ถผกประทานใหว้และพระโลหลิตของพระองคร์ยมังไมด่ไดว้
ถผกทสาใหว้ตกเลย

พระเยซผไดว้ทรงถผกทสาใหว้ตนึ่สากวด่าพวกทผตสวรรคร์หนด่อยหนนนึ่งเพมืนึ่อการทนทรกขร์แหด่งความมรณา เพมืนึ่อทบีนึ่
พระองคร์จะไดว้ทรงชลิมความตายเพมืนึ่อมนรษยร์ทรกคน (ฮบ. 2:9) การรมับสภาพเนมืตั้อหนมังนมัตั้นกร็เพมืนึ่อทบีนึ่โดยทางการถวาย
พระองคร์เองเปป็นเครมืนึ่องบผชาลบมลทลิน พระองคร์จะไดว้ทรงสละรด่างกายของพระองคร์ใหว้แกด่ความตาย ขนมปปังนมัตั้น
เปป็นสมัญลมักษณร์อยด่างหนนนึ่ง เครมืนึ่องหมายอยด่างหนนนึ่ง แหด่งพระกายของพระองคร์ ซนนึ่งถผกประทานใหว้บนกางเขนนมัตั้น 
หากพระองคร์ไมด่ไดว้ทรงสละพระกายของพระองคร์เพมืนึ่อทบีนึ่จะถผกตรนงทบีนึ่กางเขนนมัตั้น และหากพระองคร์ไมด่ไดว้
สลิตั้นพระชนมร์บนกางเขนนมัตั้น กร็ไมด่อาจมบีการบสารรงเลบีตั้ยงฝป่ายวลิญญาณใด ๆ สสาหรมับเราใน โดย หรมือผด่านทางตมัวพระ
องคร์เลย ซนนึ่งขนมปปังทบีนึ่พลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเปป็นสมัญลมักษณร์ (ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีตั้ โปรดศนกษายอหร์น 
6:33-51 ซนนึ่งพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไมด่ใชด่หมัวขว้อในขว้อพระคสาตอนนมัตั้นเลยแมว้แตด่นลิดเดบียว)

“จงกระทสาสลินึ่งนบีตั้…” มบีความหมายเพบียงวด่า "จงขอบพระครณและหมักขนมปปัง แตด่ละคนเพมืนึ่อตมัวเอง" (โปรด
หมายเหตร 1 โครลินธร์ 10:16, “ขนมปปังซนนึ่งพวกเราหมักนมัตั้น” ซนนึ่งบอกเปป็นนมัยวด่าผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนหมักสด่วนของตมัวเอง) ผผว้
เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วคนใดมบีสลิทธลิธิ์ไปทบีนึ่โตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ขอบพระครณ และหมักสด่วนหนนนึ่งจากขนมปปังกว้อน
นมัตั้น การหมักขนมปปังนมัตั้น การดมืนึ่มจากถว้วยนมัตั้น เปป็นการกระทสาสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนทบีนึ่จะกระทสา: “จงใหว้คนหนนนึ่งคน
ใดสสารวจตนเอง และจงใหว้คนนมัตั้นกลิน” (เมมืนึ่อพระคมัมภบีรร์กลด่าวถนง คน ในความหมายนบีตั้ มมันกร็กสาลมังหมายถนงเพศชาย
และเพศหญลิง-มนรษยชาตลิ)

“...เพมืนึ่อเปป็นทบีนึ่ระลนกถนงเรา” เราจะตว้องกลินขนมปปังนมัตั้นและดมืนึ่มจากถว้วยนมัตั้นเพมืนึ่อระลนกถนงพระเยซผ คสากรบีกทบีนึ่
ถผกใชว้สสาหรมับ "เปป็นระลนก" คมือ อานมันึ่มเนซลิส โดยมบีความหมายวด่า "นสามาสผด่ความคลิด" ในทบีนึ่นบีตั้มมันหมายถนงการนสามาสผด่
ความคลิดซนนึ่งตมัวตนของพระเยซผครลิสตร์เจว้าผผว้ไดว้เสดร็จเขว้ามาในโลก ทรงรมับรด่างกายหนนนึ่ง และในกายนมัตั้นทรงแทนทบีนึ่
เรา ทรงพลิชลิตโลก เนมืตั้อหนมัง และมารรว้าย ทรงทสาใหว้พระบมัญญมัตลิทรกตมัวอมักษรและทรกขบีดสสาเรร็จจรลิง และจากนมัตั้น
ทรงถวายพระกายของพระองคร์บนกางเขนนมัตั้นเพมืนึ่อทบีนึ่โดยทางพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระองคร์ เราจะไดว้เขว้าสผด่ทบีนึ่
บรลิสรทธลิธิ์ทบีนึ่สรดดว้วยใจกลว้าโดยทางใหมด่ทบีนึ่มบีชบีวลิต-"มด่านนมัตั้น นมันึ่นคมือ เนมืตั้อหนมังของพระองคร์" เราควรจดจสาไวว้เสมอวด่าเรา
ถผกชด่วยใหว้รอด ถผกรมักษาไวว้ และความตว้องการทมัตั้งหลายของเราไดว้รมับการเตลิมเตร็มเพบียงเพราะวด่าพระเยซผไดว้ทรง
แทนทบีนึ่เรา ทรงชสาระหนบีตั้บาปนมัตั้นและซมืตั้อชบีวลิตนลิรมันดรร์ใหว้เราแลว้ว!

ขว้อ 25: “เมมืนึ่อพระองคร์ทรงรมับประทานแลว้ว พระองคร์ทรงหยลิบถว้วยดว้วยอาการอยด่างเดบียวกมันดว้วย โดย
ตรมัสวด่า “ถว้วยนบีตั้คมือพมันธสมัญญาใหมด่ในโลหลิตของเรา พวกทด่านดมืนึ่มจากถว้วยนบีตั้บด่อยเทด่าใด พวกทด่านกร็กระทสาสลินึ่งนบีตั้เพมืนึ่อ
เปป็นทบีนึ่ระลนกถนงเรา””

“ดว้วยอาการอยด่างเดบียวกมัน” มบีความหมายเพบียงวด่า เหมมือนกมับทบีนึ่ทรงกระทสากมับขนมปปังนมัตั้น พระองคร์ทรง
หยลิบถว้วยนมัตั้นซนนึ่งอยผด่บนโตจ๊ะนมัตั้นกมับขนมปปังนมัตั้น ถว้วยนมัตั้นซนนึ่งบรรจรนตั้สาองรด่น และเมมืนึ่อพระองคร์ทรงดมืนึ่มแลว้ว พระองคร์กร็



ตรมัสวด่า "ถว้วยนบีตั้คมือพมันธสมัญญาใหมด่ในโลหลิตของเรา" ถว้วยนมัตั้น (นมันึ่นคมือ สลินึ่งทบีนึ่บรรจรในถว้วยนมัตั้น) เปป็นตมัวแทนของพมันธ
สมัญญาใหมด่นมัตั้น พมันธสมัญญานมัตั้นซนนึ่งถผกใหว้สมัตยาบมันและถผกประทมับตราโดยพระโลหลิตของพระเยซผ โดยการประทาน
ชบีวลิตของพระองคร์ในการถวายพระองคร์เองเปป็นเครมืนึ่องบผชาลบมลทลินบาป ชบีวลิตของเนมืตั้อหนมังอยผด่ในเลมือด และเมมืนึ่อ
พระโลหลิตของพระเยซผถผกทสาใหว้ตก พระองคร์ไดว้ประทานชบีวลิตของพระองคร์

ถว้วยนมัตั้นเปป็นตมัวแทนของพมันธสมัญญาใหมด่นมัตั้น แทว้จรลิงและแนด่นอนเพราะพระโลหลิตทบีนึ่ถผกทสาใหว้ตกของ
พระองคร์ แตด่ถว้วยนมัตั้นไมด่ใชด่สลินึ่งเดบียวกมันกมับพมันธสมัญญานมัตั้น นบีนึ่เปป็นคสาพยานอมันแนด่นอนทบีนึ่รมับรองขว้อเทร็จจรลิงของ
พระเจว้าทบีนึ่วด่านตั้สาองรด่นในถว้วยนมัตั้นไมด่ใชด่พระโลหลิตของพระเยซผจรลิง ๆ เหมมือนกมับทบีนึ่ขนมปปังนมัตั้นไมด่ใชด่พระกายของ
พระองคร์จรลิง ๆ ขนมปปังและนตั้สาองรด่นนมัตั้นเปป็นตมัวชด่วยสสาหรมับการระลนกและการรด่วมสนลิท

สลินึ่งทบีนึ่โดดเดด่นและนด่าจดจสาจรลิง ๆ เกบีนึ่ยวกมับพมันธสมัญญาใหมด่นมัตั้นกร็คมือ การประทานชบีวลิตนลิรมันดรร์ใหว้เปลด่า ๆ 
แกด่คนบาปทบีนึ่สมควรตกนรกผด่านทางการสลิตั้นพระชนมร์ของพระบรตรแหด่งความรมักของพระเจว้า และชบีวลิตนลิรมันดรร์นมัตั้น
ถผกประทานโดยพระเจว้าพระบลิดาใหว้แกด่คนบาปทบีนึ่สมควรตกนรกเพมืนึ่อตอบสนองตด่อความเชมืนึ่อในพระโลหลิตทบีนึ่ตกนมัตั้น
ของพระบรตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจว้า โดยทางการสลิตั้นพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์และพระโลหลิตทบีนึ่ตก
ของพระองคร์บนกางเขนนมัตั้น พระเจว้าทรงสามารถเปป็นผผว้ชอบธรรมไดว้อยผด่และยมังทรงทสาใหว้คนอธรรมเปป็นคนชอบ
ธรรมดว้วย-แตด่เฉพาะโดยอาศมัยครณความดบีแหด่งพระโลหลิตทบีนึ่ตกนมัตั้นเทด่านมัตั้น โปรดศนกษาโรม 3:21-28 ผมขอรว้องผผว้
อด่านแตด่ละทด่านใหว้วลิเคราะหร์ขว้อพระคสาเหลด่านบีตั้อยด่างตมัตั้งใจ

“พวกทด่านจงกระทสาสลินึ่งนบีตั้…”-คสาบมัญชาหนนนึ่งทบีนึ่ชมัดเจน ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายควรถมือพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้า แตด่ “พวกทด่านดมืนึ่มจากถว้วยนบีตั้บด่อยเทด่าใด” ไมด่ไดว้ใหว้จสากมัดเวลาทบีนึ่เจาะจงระหวด่างการถมือพลิธบีแตด่ละครมัตั้ง ไมด่มบีการ
ระบรอยด่างเจาะจงตรงไหนเลยในภาคพมันธสมัญญาใหมด่วด่าเราควรถมือพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรกวมันอาทลิตยร์, 
อาทลิตยร์เวว้นอาทลิตยร์, เดมือนละครมัตั้ง หรมือไตรมาสละครมัตั้ง มมันแคด่ประกาศวด่า “พวกทด่านดมืนึ่มจากถว้วยนบีตั้บด่อยเทด่าใด จง
กระทสาเชด่นนมัตั้นเพมืนึ่อเปป็นทบีนึ่ระลนกถนงเรา”

ในครลิสตจมักรบางแหด่งพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าถผกถมือทรกวมันอาทลิตยร์ บางทบีนึ่ประชรมถมือพลิธบีนบีตั้เดมือนละ
ครมัตั้ง บางทบีนึ่กร็ไตรมาสละครมัตั้ง แตด่จรลิง ๆ แลว้วไมด่มบีกฎตายตมัวตามพระคมัมภบีรร์เกบีนึ่ยวกมับวด่าเราควรถมือพลิธบีระลนกถนงองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าบด่อยแคด่ไหน เราควรถมือพลิธบีนบีตั้ และเราถมือพลิธบีนบีตั้บด่อยครมัตั้งขนาดไหน เรากร็ควรถมือเพมืนึ่อเปป็นทบีนึ่ระลนกถนง
พระเยซผ-และไมด่ใชด่ดว้วยเหตรผลอมืนึ่นใด

ไมด่มบีความเหร็นตามพระคมัมภบีรร์เชด่นกมันเกบีนึ่ยวกมับเวลาชด่วงไหนของวมันทบีนึ่พลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าควร
ถผกถมือ-ไมด่วด่าจะเปป็นชด่วงการประชรมนมมัสการรอบเชว้าหรมือในตอนเยร็น ผมรผว้สนกวด่ามมันควรเปป็นเวลาทบีนึ่สะดวกมาก
ทบีนึ่สรด เมมืนึ่อสมาชลิกจสานวนมากทบีนึ่สรดของทบีนึ่ประชรมนมัตั้นสามารถเขว้ารด่วมไดว้ อยด่างไรกร็ตาม ผมเหร็นวด่าถว้าเราถมือพลิธบี
ระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรกวมันอาทลิตยร์ กร็มบีอมันตรายของการทบีนึ่มมันจะกลายเปป็นแคด่อบีกรผปแบบหนนนึ่งหรมือพลิธบีหนนนึ่ง 
เหมมือนกมับอบีกหลายสลินึ่งเหลมือเกลินในการนมมัสการของเรา-และกระนมัตั้น นบีนึ่เปป็นพลิธบีทบีนึ่ศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ทบีนึ่สรดของพลิธบีทมัตั้งหมด
ของครลิสตจมักร เพราะวด่ามมันสมืนึ่อถนงพระโลหลิตทบีนึ่ตกของพระเยซผ ซนนึ่งปราศจากมมันกร็ไมด่อาจมบีความรอดไดว้เลย มมันชบีตั้
ไปยมังการเสดร็จกลมับมาของพระองคร์เชด่นกมัน ซนนึ่งสสาหรมับครลิสตจมักรแลว้ว เปป็น "ความหวมังอมันมบีสรขนมัตั้น" ความหวมังทบีนึ่
ปลอบประโลมใจนมัตั้น ความหวมังซนนึ่งเราตมัตั้งตาคอยและอธลิษฐานขอ "ขอใหว้เปป็นดมังนมัตั้น เชลิญเสดร็จมาเถลิด พระเยซผ



เจว้า!" ยอหร์นไดว้อธลิษฐานเชด่นนมัตั้นหลมังจากคสาพยานสรดทว้ายในวลิวรณร์ 22
พลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า แตด่ละครมัตั้งและทรกครมัตั้งทบีนึ่เราถมือพลิธบีนบีตั้ ชบีตั้ไปยงการเสดร็จมาของพระเยซผ แตด่

ความจรลิงอมันนด่าเศรว้ากร็คมือวด่ามบีสมาชลิกครลิสตจมักรหลายพมันคนทบีนึ่รมับขนมปปังนมัตั้นและถว้วยนมัตั้นโดยไมด่ตระหนมักวด่าตน
กสาลมังทสาอะไรอยผด่ นมักเทศนร์บางคนทบีนึ่เสลิรร์ฟพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไมด่เชมืนึ่อดว้วยซตั้สาไปในการเสดร็จมาครมัตั้งทบีนึ่สอง
ของพระครลิสตร์ ชด่างเปป็นเรมืนึ่องนด่าเศรว้าจรลิง ๆ!

ขว้อ 26: “เพราะวด่าพวกทด่านกลินขนมปปังนบีตั้และดมืนึ่มจากถว้วยนบีตั้บด่อยเทด่าใด พวกทด่านกร็ประกาศการวาย
พระชนมร์ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า จนกวด่าพระองคร์จะเสดร็จมา”

คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น "shew” (แสดง) มบีความหมายวด่า ประกาศ ดมังนมัตั้นการรมับขนมปปังนมัตั้นและถว้วยนมัตั้นจนง
ประกาศวด่าพระเยซผจะเสดร็จมาอบีกทบี คสากรบีกเดบียวกมันนบีตั้ (ทบีนึ่แปลเปป็น "ประกาศ") ถผกใชว้ในกลิจการ 4:2; 13:5 และ 
38; 15:36; 17:3 และ 13; 1 โครลินธร์ 9:14 และโคโลสบี 1:28 ในขว้อพระคมัมภบีรร์เหลด่านบีตั้ทมัตั้งหมด ความหมายคมือ 
"ประกาศ" 

การถมือพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะสลิตั้นสรดลงเมมืนึ่อพระองคร์ผผว้ถผกระลนกนมัตั้นเสดร็จกลมับมารมับคนของ
พระองคร์ไป จนกวด่าจะถนงตอนนมัตั้น เราไมด่ควรเลลิกถมือพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทบีนึ่นสาเสนอการระลนกถนงพระเยซผ
ผผว้ทรงถผกตรนงกางเขนเพมืนึ่อเรา

ขว้อ 27: “เหตรฉะนมัตั้น ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่จะกลินขนมปปังนบีตั้และดมืนึ่มจากถว้วยนบีตั้ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าอยด่างไมด่
สมควร จะมบีความผลิดตด่อพระกายและพระโลหลิตขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า”

“เหตรฉะนมัตั้น” ชบีตั้ยว้อนไปยมังขว้อเทร็จจรลิงอมันขลมังของพระเจว้านมัตั้นทบีนึ่เพลินึ่งกลด่าวไป-ทบีนึ่วด่าการรด่วมรมับขนมปปังนมัตั้น
และถว้วยนมัตั้นประกาศการสลิตั้นพระชนมร์ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า-ความมรณาเพมืนึ่อลบมลทลินอมันนด่ากลมัวนมัตั้นทบีนึ่พระองคร์
ไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อเราบนกางเขนนมัตั้น เพราะความสสาคมัญอมันยลินึ่งใหญด่นมัตั้นของการถผกตรนงกางเขนของพระเยซผ 
มมันจนงเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่รว้ายแรงและอมันตรายสรดขบีดทบีนึ่จะรมับประทานอยด่างไมด่สมควรจากขนมปปังนมัตั้นและถว้วยนมัตั้นซนนึ่งชบีตั้ไป
ยมังการสลิตั้นพระชนมร์ของพระองคร์

การรด่วมรมับประทานพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าอยด่างไมด่สมควรหมายความวด่าอะไร? แนด่นอนวด่า ไมด่มบี
คนไมด่เชมืนึ่อคนใดสมควรรด่วมรมับพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า แตด่คสาเตมือนตรงนบีตั้มบีไปยมังสภาวะฝป่ายวลิญญาณของผผว้
เชมืนึ่อ การถมือวด่าถว้วยนมัตั้นและขนมปปังนมัตั้นราวกมับวด่าพวกมมันไมด่มบีนมัยสสาคมัญฝป่ายวลิญญาณ (โดยไมด่ระลนกถนงการ
สลิตั้นพระชนมร์ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตามทบีนึ่ถผกนสาเสนอในพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า) คมือการรด่วมรมับอยด่างไมด่
สมควร มมันหมายความวด่าผผว้เชมืนึ่อคนใดทบีนึ่รมับขนมปปังนมัตั้นและถว้วยนมัตั้นขณะทบีนึ่อยผด่ในสภาวะของการอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง
แบบเยร็นชา หรมือขณะทบีนึ่ยมังสสาเรลิงสสาราญอยผด่ในบาปแบบเปปิดเผย กร็รมับทมัตั้งสองสลินึ่งนมัตั้นอยด่างไมด่สมควร ถว้าผผว้ใดบด่ม
เพาะความขมขมืนึ่นแหด่งจลิตใจตด่อผผว้เชมืนึ่อดว้วยกมัน ไมด่สสาแดงความรมักแบบพบีนึ่นว้อง หรมือดสาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ไมด่อยผด่ฝป่ายวลิญญาณ
และอรทลิศตมัว และจากนมัตั้นถมือพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในสภาวะฝป่ายวลิญญาณเชด่นนมัตั้น เขากร็รมับขนมปปังนมัตั้น
และถว้วยนมัตั้นอยด่างไมด่สมควร และคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กลินขนมปปังนมัตั้นและรมับถว้วยนมัตั้นอยด่างไมด่สมควร “จะมบีความผลิดตด่อ
พระกายและพระโลหลิตขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า”

คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น "มบีความผลิด" คมือ เอร็นออคอส และมบีความหมายวด่า "มบีความผลิดทบีนึ่จะตว้องรมับโทษ



ของการกระทสาหนนนึ่ง" ดมังนมัตั้นคนทบีนึ่กลินและดมืนึ่มอยด่างไมด่สมควรจากขนมปปังนมัตั้นและถว้วยนมัตั้นกร็กสาลมังกระทสาการอยด่าง
หนนนึ่งซนนึ่งดนงเขาเขว้าไปเกบีนึ่ยวในความผลิดของความมรณาของพระเยซผ-และนบีนึ่เปป็นเรมืนึ่องอมันตราย ผผว้เชมืนึ่อทรกคนควรระวมัง
มาก ๆ ในการตรวจสอบแบบคว้นใจเมมืนึ่อพวกเขารด่วมรมับขนมปปังนมัตั้นและนตั้สาองรด่นนมัตั้น

ขว้อ 28: “แตด่จงใหว้คนหนนนึ่งคนใดสสารวจตนเอง และจงใหว้คนนมัตั้นกลินขนมปปังนมัตั้นและดมืนึ่มจากถว้วยนมัตั้น”
“จงใหว้คนหนนนึ่งคนใดสสารวจ (พลิสผจนร์)ตนเอง…” ไมด่ไดว้หมายถนงพวกผผว้ชายของครลิสตจมักรเทด่านมัตั้น แตด่หมาย

ถนงพวกผผว้หญลิงดว้วย คสาทบีนึ่แรงในพระคสาขว้อนบีตั้คมือ พลิสผจนร์ ผผว้เชมืนึ่อตว้องทดสอบตมัวเอง เขาจะตว้องตรวจคว้นใจของตนภาย
ใตว้การทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เขาจะตว้องซมืนึ่อสมัตยร์กมับตมัวเองและกมับพระเจว้า และถว้ามบีบาปใดทบีนึ่ยมังไมด่ถผก
สารภาพในชบีวลิตของเขา เขากร็ตว้องสารภาพบาปนมัตั้น: “ถว้าพวกเราสารภาพบาปของพวกเรา พระองคร์กร็ทรงสมัตยร์
ซมืนึ่อและเทบีนึ่ยงธรรมทบีนึ่จะโปรดยกบาปทมัตั้งหลายของพวกเรา และทบีนึ่จะทรงชสาระพวกเราใหว้พว้นจากการอธรรมทมัตั้ง
สลิตั้น” (1 ยอหร์น 1:9) 

1 ยอหร์น 1:4 บอกเราวด่าจดหมายฝากของยอหร์นไดว้ถผกเขบียนเพมืนึ่อความชมืนึ่นชมยลินดบีของเราจะไดว้เตร็มเปปีปั่ยม
ความชมืนึ่นชมยลินดบีอมันเตร็มเปปีปั่ยมและชบีวลิตอมันบรลิบผรณร์เปป็นสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อทรกคน แตด่เราไมด่
สามารถเพลลิดเพลลินกมับสลิทธลิโดยกสาเนลิดนมัตั้นไดว้หากมบีสลินึ่งใดคมันึ่นกลางระหวด่างเรากมับพระผผว้ชด่วยใหว้รอด บาปทรกอยด่าง
ทบีนึ่ไมด่ถผกสารภาพควรถผกสารภาพและถผกละทลิตั้งเสบียโดยผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นกด่อนรด่วมรมับพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

มมันสสาคมัญตรงทบีนึ่วด่าทมัตั้งการกลินขนมปปังนมัตั้นและการดมืนึ่มนตั้สาองรด่นนมัตั้นในคสาเตมือนนบีตั้ถผกกลด่าวถนงสามครมัตั้ง (ขว้อ 
27,28 และ 29) ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าทมัตั้งสองสลินึ่งถผกกลด่าวถนงสามครมัตั้งกร็บด่งบอกถนงความสสาคมัญของพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น ๆ มมันเปป็นความผลิดพลาดอมันนด่าเกลบียดและเปป็นหลมักคสาสอนทบีนึ่
มนรษยร์สรว้างขนตั้นทบีนึ่ผผว้รมับใชว้หรมือบาทหลวงคนใดจะกลินขนมปปังนมัตั้นและดมืนึ่มถว้วยนมัตั้น แทนทบีนึ่จะยอมใหว้สมาชลิกแตด่ละคน
ของทบีนึ่ประชรมนมัตั้นไดว้มบีสด่วนรด่วม

ขว้อ 29: “เพราะวด่าคนทบีนึ่กลินและดมืนึ่มอยด่างไมด่สมควร กร็กลินและดมืนึ่มเพมืนึ่อนสาพระอาชญามาสผด่ตนเอง โดยไมด่
ไดว้พลินลิจดผพระกายขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า”

ในพระคสาขว้อนบีตั้ "พระอาชญา" ไมด่ไดว้หมายถนงการทสาใหว้พลินาศ แตด่หมายถนงการพลิพากษา คสากรบีกทบีนึ่แปล
เปป็น "พระอาชญา" ในพระคมัมภบีรร์ของเรามบีความหมายวด่าการลงวลินมัย หรมือการตบีสอน โดยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า คสา
เดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ในขว้อ 32 โดยอว้างอลิงถนงผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่ถผกพลิพากษาและถผกตบีสอน พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไมด่ไดว้
กสาลมังตรมัสตรงนบีตั้วด่าถว้าผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วและถผกลว้างชสาระในพระโลหลิตแลว้วคนใดกลินขนมปปังนมัตั้นและดมืนึ่มถว้วย
นมัตั้นอยด่างไมด่สมควร เขาจะถผกทสาใหว้พลินาศและตกนรกหมกไหมว้เพราะการทสาเชด่นนมัตั้น เขาจะถผกพลิพากษา ถผกตบี
สอน และถผกลงวลินมัย แตด่ไมด่ถผกทสาใหว้พลินาศ

“...โดยไมด่ไดว้พลินลิจดผพระกายขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังพผดถนงทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้น
ในการใชว้คสาวด่า "พระกาย" ตรงนบีตั้ และเขาไมด่ไดว้กสาลมังพผดถนงครลิสตจมักร, พระกายของพระครลิสตร์ แตด่พผดถนงพระกาย
ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พระกายเดบียวกมันนมัตั้นทบีนึ่ถผกพผดถนงในขว้อ 24 และ 27 ในบทนบีตั้ การทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อคนใดไมด่ตระหนมัก
วด่าขนมปปังนมัตั้นและถว้วยนมัตั้นเปป็นตมัวแทนของสลินึ่งใดอยด่างแทว้จรลิงกร็เทด่ากมับเปป็นการไมด่เขว้าใจความหมายของพลิธบีระลนก
ถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและเปป็นการกลินอยด่างไมด่สมควร นมันึ่นคมือสลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังเตมือนใหว้ระวมัง และเราควรฟปังคสา



เตมือนนบีตั้
เปาโลทราบวด่าคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กสาลมังทสาใหว้ตมัวเองเปป็นคนกลินเตลิบและเรลินึ่มเมามายทบีนึ่โตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็น

เจว้า กร็ไมด่สามารถนมมัสการไดว้อยด่างแนด่นอนในใจของพวกเขา โดยระลนกถนงการถผกตรนงกางเขนของพระเยซผและ
คลิดถนงความหวมังอมันมบีสรขนมัตั้นและการปรากฏอมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีนมัตั้นของพระเจว้าและพระผผว้ชด่วยใหว้รอดใหญด่ยลินึ่งของ
เรา, พระเยซผครลิสตร์ คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กสาลมังกระทสาเชด่นนมัตั้นกร็กสาลมังกลินและดมืนึ่มอยด่างไมด่สมควรและพวกเขาจะถผก
พลิพากษา เหมมือนอยด่างทบีนึ่บางคนถผกพลิพากษาไปแลว้ว

ขว้อ 30: “ดว้วยเหตรนบีตั้หลายคนในทด่ามกลางพวกทด่านจนงอด่อนกสาลมังและปป่วยอยผด่ และหลายคนลด่วงหลมับไป
แลว้ว”

เปาโลไมด่ไดว้หมายความในทบีนึ่นบีตั้วด่าบางคนหลมับ (ตายไปแลว้ว) ในฝป่ายวลิญญาณ แตด่ในฝป่ายรด่างกาย เพราะวด่า
พวกเขาไดว้ประพฤตลิผลิดทบีนึ่โตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า บางคนจนงอด่อนกสาลมัง บางคนจนงลว้มปป่วย และบางคนไดว้ตาย
ไปแลว้วในฝป่ายรด่างกายและถผกฝปังแลว้ว (คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น "นอน" คมือ คอยมาโอไม และไมด่เคยถผกใชว้ในภาคพมันธ
สมัญญาใหมด่เพมืนึ่อสมืนึ่อถนงความเซมืนึ่องซนมฝป่ายวลิญญาณ)

คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ในพระคสาขว้อนบีตั้ของเราบด่งบอกถนง (ในสบีนึ่แหด่งในภาคพมันธสมัญญาใหมด่) การนอนตาม
ธรรมชาตลิ และในสลิบสบีนึ่แหด่งมมันถผกใชว้เพมืนึ่อพผดถนงความตายของรด่างกาย-และเสมอ โดยไมด่มบีการยกเวว้น มมันอว้างอลิงถนง
ความตายของผผว้เชมืนึ่อ ไมด่เคยอว้างอลิงถนงความตายของคนบาปเลย

Vine's Expository Dictionary of New Testament Words ใหว้ความเหร็นทบีนึ่ใหว้ความกระจด่างนบีตั้: 
"พวกครลิสเตบียนยรคตว้นใชว้คสาวด่า คอยเมเตะรลิออน (ซนนึ่งถผกใชว้โดยพวกกรบีกในฐานะเปป็นบว้านพมักผด่อนสสาหรมับคนแปลก
หนว้า) สสาหรมับสถานทบีนึ่แหด่งการฝปังศพของผผว้วายชนมร์ของพวกเขา ดมังนมัตั้นคสาภาษาอมังกฤษ cemetery ('สถานทบีนึ่
แหด่งการนอน') จนงถผกไดว้มา"

ไมด่มบีการผลิดพลาดเลยทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีตั้วด่า "เพราะวลิธบีทบีนึ่บางคนในพวกทด่านเหลด่าผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโค
รลินธร์ไดว้ประพฤตลิตมัวรอบโตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า บางคนจนงลว้มปป่วย และหลายคนตายไปแลว้ว!" คนเหลด่านบีตั้ทบีนึ่
ตายไปแลว้วไดว้กระทสา "บาปทบีนึ่นสาไปสผด่ความตาย" (1 ยอหร์น 5:16)

(เราควรหมายเหตรไวว้ในทบีนึ่นบีตั้วด่าบาปทบีนึ่นสาไปสผด่ความตายถผกกระทสาโดยผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายและเกบีนึ่ยวขว้องกมับ
ความตายฝป่ายรด่างกาย ไมด่ใชด่ฝป่ายวลิญญาณ บาปทบีนึ่อภมัยใหว้ไมด่ไดว้ถผกกระทสาโดยคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย ไมด่เคยโดยผผว้ทบีนึ่
บมังเกลิดใหมด่แลว้วเลย) "บาปทบีนึ่นสาไปสผด่ความตาย" คมือบาปทบีนึ่ไมด่ถผกสารภาพในชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อ-บาปซนนึ่งทราบอยผด่แลว้วทบีนึ่
เขาปฏลิเสธทบีนึ่จะสารภาพและละทลิตั้ง ใน 1 ยอหร์น 5:16 พระคมัมภบีรร์ระบรชมัดเจนวด่ามมันคมือบาปของ "พบีนึ่นว้อง" คนหนนนึ่ง-
ซนนึ่งหมายถนงผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่ง พระเจว้าจะทรงตมัดผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นออกซนนึ่งยมังทสาบาปทบีนึ่ทราบอยผด่แลว้วตด่อไป และซนนึ่งรผว้วด่าเขา
ควรสารภาพบาปของตน กร็ปฏลิเสธทบีนึ่จะทสาเชด่นนมัตั้น ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นบางคนกสาลมังทสาแบบนบีตั้จรลิง ๆ

ขว้อ 31: “เพราะวด่าถว้าพวกเราจะวลินลิจฉมัยตมัวเอง พวกเราจะไมด่ถผกลงโทษ”
ในฐานะผผว้เชมืนึ่อ เราควรทดสอบตมัวเราเอง ตรวจคว้นใจของเรา หมายพนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและยอมใหว้

พระองคร์ตรวจคว้นใจของเรา เราควรแยกแยะระหวด่างสลินึ่งทบีนึ่ถผกและสลินึ่งทบีนึ่ผลิด และตลิดตามความชอบธรรม เราควร
ตรวจสอบตมัวเราเองอยด่างถบีนึ่ถว้วนกด่อนทบีนึ่เรารด่วมรมับพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ถว้าเราทสาเชด่นนบีตั้ เรากร็จะไมด่ถผก



พลิพากษาโดยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทสาการพลิพากษาตมัวเอง พวกเขากร็หลบีกเลบีนึ่ยงการตบีสอนขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า แตด่ถว้า

เราละเลยการพลิพากษาตมัวเอง องคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากร็ไมด่ทรงมบีทางเลมือกอมืนึ่น: พระองคร์ตว้องพลิพากษาและตบีสอน แตด่
การพลิพากษาและการตบีสอนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไมด่เคยหมายถนงการปรมับโทษหรมือการทสาใหว้ตกนรก ดมังทบีนึ่
เราจะเหร็นในขว้อพระคสาถมัดไป นอกจากนบีตั้ โปรดศนกษา 2 ซามผเอล 7:14,15; 12:13,14; 1 โครลินธร์ 5:5; 1 ทลิโมธบี 
1:20; และฮบีบรผ 12:7

ขว้อ 32: “แตด่เมมืนึ่อพวกเราถผกลงโทษ พวกเรากร็ถผกตบีสอนจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เพมืนึ่อพวกเราจะไมด่ถผก
พลิพากษาดว้วยกมันกมับโลก”

พระคสาขว้อนบีตั้ชมัดเจนมาก: จรดประสงคร์ของการตบีสอนขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากร็คมือ เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไมด่ถผกปรมับ
โทษดว้วยกมันกมับโลก

องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงตบีสอนเพมืนึ่อทบีนึ่เราจะเปป็น "ผผว้เขว้าสด่วนในความบรลิสรทธลิธิ์ของพระองคร์" (ฮบ. 12:10)
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงตบีสอนเราเพราะวด่าพระองคร์ทรงรมักเรา: “ดว้วยวด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงรมักผผว้ทบีนึ่

พระองคร์ทรงตบีสอน และทรงเฆบีนึ่ยนตบีบรตรทรกคนทบีนึ่พระองคร์ทรงรมับไวว้” (ฮบ. 12:6)
ในวลิวรณร์ 3:19 เราอด่านวด่า “เรารมักผผว้ใดกร็ตาม เรากร็วด่ากลด่าวและตบีสอน…”
พระเจว้าทรงเปป็นความรมัก พระเจว้าทรงบรลิสรทธลิธิ์ ดว้วยเหตรนบีตั้ พระเจว้าจนงทรงตบีสอนลผก ๆ ของพระองคร์ และ

การตบีสอนนมัตั้นกร็เพมืนึ่อประโยชนร์ของเรา เราไดว้กสาไรในความรผว้ ในความชมืนึ่นชมยลินดบี ในการรด่วมสามมัคคบีธรรม-และ
เมมืนึ่อเราถผกตบีสอน เรากร็ถผกทสาใหว้เปป็นเหมมือนกมับพระองคร์ ผผว้เชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่ถผกลว้างชสาระดว้วยพระโลหลิตกร็ถผกลลิขลิตลด่วง
หนว้าใหว้เปป็นเหมมือนกมับแบบพระฉายของพระบรตรทบีนึ่รมักของพระเจว้า (รม. 8:29) ดมังนมัตั้น ถว้าเราปฏลิเสธทบีนึ่จะ
พลิพากษาตมัวเราเอง ตรวจคว้นใจของเราและชสาระชบีวลิตของเราใหว้สะอาดในฐานะลผกทมัตั้งหลายของพระเจว้า 
พระองคร์กร็ไมด่ทรงมบีทางเลมือกใดนอกจากตบีสอนเราเพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไมด่ถผกปรมับโทษดว้วยกมันกมับโลก

การตบีสอนกด่อใหว้เกลิด "ผลอมันเปปีปั่ยมสมันตลิแหด่งความชอบธรรม" โปรดศนกษาฮบีบรผ 12-ทมัตั้งบท ไมด่ใชด่ความ
ทรกขร์ยาก โรคภมัย ความปวดรว้าวใจและความผลิดหวมังทรกอยด่างเปป็นมาเพราะการตบีสอน ลผกทบีนึ่รมักทบีนึ่สรดบางคนของ
พระเจว้า เหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ถวายตมัวมากทบีนึ่สรดของพระองคร์ กร็ทนทรกขร์มากทบีนึ่สรด พวกเขาโอว้อวดในสลินึ่งนมัตั้น และพระเจว้า
ทรงไดว้รมับเกบียรตลิเพราะการนบีตั้ วลิสรทธลิชนบางคนของพระเจว้าเรบียนรผว้ เหมมือนอยด่างทบีนึ่อมัครทผตเปาโลไดว้เรบียนรผว้ ใน
สภาวะใดกร็ตามทบีนึ่พวกเขาอยผด่ "ทบีนึ่จะพอใจในสภาวะนมัตั้น"

ผผว้เชมืนึ่อไมด่ควรตกใจกลมัวเมมืนึ่อพระเจว้าทรงตบีสอน พระวจนะของพระเจว้าสอนวด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงตบี
สอนบรตรทรกคนทบีนึ่พระองคร์ทรงรมับไวว้ และผผว้ใดทบีนึ่อยผด่โดยปราศจากการตบีสอนกร็ไมด่ใชด่ลผกคนหนนนึ่งของพระเจว้า: “แตด่
ถว้าพวกทด่านอยผด่โดยปราศจากการตบีสอน ซนนึ่งคนทมัตั้งปวงเปป็นผผว้เขว้าสด่วน พวกทด่านกร็เปป็นลผกทบีนึ่ไมด่มบีพด่อ และไมด่ใชด่บรตร
ทมัตั้งหลาย” (ฮบ. 12:8)

ไมด่มบีผผว้เชมืนึ่อคนใดทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว ถผกลว้างชสาระโดยพระโลหลิตแลว้วจะถผกปรมับโทษกมับโลกเพมืนึ่อทบีนึ่จะถผกเผา
ในบนงไฟ การตบีสอนทรกอยด่างทบีนึ่เรารมับในฐานะผผว้เชมืนึ่อจะมาสผด่เรากด่อนทบีนึ่เราเสบียชบีวลิต เพราะวด่าการตบีสอนเปป็น
เครมืนึ่องหมายแหด่งความเปป็นบรตร



โลทเปป็นชายทบีนึ่ชอบธรรมคนหนนนึ่ง เปโตรบอกเราเชด่นนมัตั้น แตด่เขายว้ายเขว้าไปอยผด่ในเมมืองโสโดมและเรลินึ่มทบีนึ่จะ
รมักโลก เขาเรลินึ่มเยร็นชาและเฉยเมยตด่อสลินึ่งตด่าง ๆ ของพระเจว้า-เราคงจะกลด่าวไดว้วด่าเขา "ไถลกลมับ" แตด่เขาถผก
พลิพากษา ถผกตบีสอน และเขาสผญเสบียทรกสลินึ่งทบีนึ่เขามบีในโลกยกเวว้นลผกสาวสองคนของเขา (ผผว้ซนนึ่งตด่อมาสรว้างความ
อมัปยศใหว้เขา) เขาไดว้เหร็นเมมืองโสโดมถผกเผาวอดวาย แตด่พระเจว้าทรงชด่วยเขาใหว้รอดออกมาจากเมมืองนมัตั้นเพราะวด่า
เขาเปป็นลผกของพระเจว้า

ขว้อ 33: “เหตรฉะนมัตั้น พบีนึ่นว้องของขว้าพเจว้า เมมืนึ่อพวกทด่านมารด่วมประชรมเพมืนึ่อรมับประทาน จงคอยซนนึ่งกมันและ
กมัน”

ในทบีนึ่นบีตั้เปป็นคสาเตมือนสตลิทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับความสสาคมัญของความรมักและการรด่วมสามมัคคบีธรรมในทด่ามกลาง
พวกพบีนึ่นว้อง-แตด่ในความเปป็นระเบบียบตามแบบพระเจว้า ขว้อสรรปของหมัวขว้อนบีตั้ทมัตั้งหมดจรลิง ๆ แลว้วคมือนบีนึ่: ขอใหว้ทรกคน-
ผผว้เชมืนึ่อทรกคน-จสาใหว้ขนตั้นใจวด่าพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไมด่ใชด่มมืตั้ออาหารธรรมดาโดยมบีจรดประสงคร์เพมืนึ่อสนอง
ความหลิวของรด่างกาย มมันเปป็นพลิธบีระลนกอมันศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ถนงการสลิตั้นพระชนมร์ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจนกวด่าพระองคร์
เสดร็จมา คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่หลิวจะตว้องกลินทบีนึ่บว้าน มลิฉะนมัตั้นพวกเขากร็เชมืตั้อเชลิญการตบีสอนและการพลิพากษาจากองคร์พระผผว้
เปป็นเจว้า พวกเขาตว้องไมด่เปป็นคนกลินเตลิบและเมามายรอบโตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

ขว้อ 34: “และถว้าผผว้ใดหลิว กร็จงใหว้เขากลินทบีนึ่บว้าน เพมืนึ่อพวกทด่านจะไมด่รด่วมประชรมกมันจนมาสผด่การพลิพากษา 
และเรมืนึ่องอมืนึ่น ๆ นมัตั้น ขว้าพเจว้าจะจมัดการเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามา”

พวกคนทบีนึ่หลิวควรกลินทบีนึ่บว้าน ไมด่ใชด่ในทบีนึ่ประชรม ดมังนมัตั้นเปาโลจนงแบด่งแยกความแตกตด่างอยด่างชมัดเจนและ
แนด่นอนระหวด่างพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากมับมมืตั้ออาหารปกตลิธรรมดา คสาทบีนึ่แปลเปป็น "การปรมับโทษ" ในทบีนึ่นบีตั้
เปป็นคสาเดบียวกมันกมับทบีนึ่ถผกแปลเปป็น "การพลิพากษา" ในขว้อ 29 ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่ปรารถนาทบีนึ่จะเชมืตั้อเชลิญการ
พลิพากษาหรมือการตบีสอนจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าควรสนองความหลิวของตนทบีนึ่บว้าน ไมด่ใชด่ทบีนึ่พระนลิเวศของพระเจว้าทบีนึ่
โตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า การทสาแบบนมัตั้นเทด่ากมับเปป็นการเชมืตั้อเชลิญการตบีสอน

“และเรมืนึ่องอมืนึ่น ๆ นมัตั้น ขว้าพเจว้าจะจมัดการเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามา” นบีนึ่ยด่อมหมายถนงสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่มบีความสสาคมัญ
นว้อยกวด่า รายละเอบียดตด่าง ๆ ทบีนึ่ไมด่สลมักสสาคมัญแตด่มบีความเกบีนึ่ยวขว้องกมับคสาถามหลายขว้อทบีนึ่เขาไดว้ตอบไปแลว้วจนถนง
จรดนบีตั้

บทททที่ 12
12:1 บมัดนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับบรรดาของประทานฝป่ายจลิตวลิญญาณนมัตั้น พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ขว้าพเจว้าไมด่อยากใหว้พวกทด่านขาด
ความรผว้
12:2 พวกทด่านทราบแลว้ววด่า พวกทด่านเคยเปป็นคนตด่างชาตลิทบีนึ่ถผกชมักนสาไปยมังบรรดารผปเคารพเหลด่านบีตั้ซนนึ่งพผดไมด่ไดว้ 
ตามทบีนึ่พวกทด่านเคยถผกนสาไป
12:3 เหตรฉะนมัตั้นขว้าพเจว้าจนงแจว้งใหว้พวกทด่านเขว้าใจวด่า ไมด่มบีผผว้ใดซนนึ่งพผดโดยพระวลิญญาณของพระเจว้าจะเรบียกพระ



เยซผวด่า ผผว้ทบีนึ่ถผกสาปแชด่ง และไมด่มบีผผว้ใดสามารถพผดไดว้วด่าพระเยซผเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า นอกจากโดยพระวลิญญาณ
บรลิสรทธลิธิ์
12:4 บมัดนบีตั้ของประทานนมัตั้นมบีอยผด่หลากหลาย แตด่มบีพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมัน
12:5 และมบีความแตกตด่างกมันของงานรมับใชว้ทมัตั้งหลาย แตด่มบีองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าองคร์เดบียวกมัน
12:6 และมบีความหลากหลายของกลิจกรรมทมัตั้งหลาย แตด่พระเจว้าองคร์เดบียวกมันทรงเปป็นผผว้กระทสาสารพมัดในทรกคน
12:7 แตด่การสสาแดงของพระวลิญญาณนมัตั้นมบีแกด่ทรกคนเพมืนึ่อเปป็นประโยชนร์รด่วมกมัน
12:8 ดว้วยวด่าพระวลิญญาณโปรดประทานใหว้คนหนนนึ่งมบีถว้อยคสาแหด่งสตลิปปัญญา ใหว้อบีกคนหนนนึ่งมบีถว้อยคสาแหด่งความรผว้
โดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมัน
12:9 ใหว้อบีกคนหนนนึ่งมบีความเชมืนึ่อโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมัน ใหว้อบีกคนหนนนึ่งมบีของประทานตด่าง ๆ ในการรมักษา
โดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมัน
12:10 ใหว้อบีกคนหนนนึ่งกระทสาการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ ใหว้อบีกคนหนนนึ่งพยากรณร์ไดว้ ใหว้อบีกคนหนนนึ่งรผว้จมักสมังเกตวลิญญาณตด่าง
ๆ ใหว้อบีกคนหนนนึ่งพผดภาษาตด่าง ๆ ใหว้อบีกคนหนนนึ่งแปลภาษาตด่าง ๆ ไดว้
12:11 แตด่สารพมัดเหลด่านบีตั้ พระวลิญญาณองคร์เดบียวและอมันเดบียวกมันนมัตั้นทรงกระทสากลิจ โดยแจกจด่ายแกด่ทรกคนตามทบีนึ่
พระองคร์ทรงประสงคร์
12:12 เพราะวด่ารด่างกายนมัตั้นเปป็นกายเดบียว และมบีอวมัยวะหลายสด่วน และอวมัยวะทรกสด่วนของกายเดบียวนมัตั้น ซนนึ่งเปป็น
หลายสด่วนกร็ยมังเปป็นกายเดบียวกมันฉมันใด พระครลิสตร์กร็ทรงเปป็นฉมันนมัตั้น
12:13 เพราะวด่าโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวพวกเราทรกคนไดว้รมับบมัพตลิศมาเขว้าเปป็นกายอมันเดบียวกมัน ไมด่วด่าพวกเรา
เปป็นพวกยลิวหรมือพวกคนตด่างชาตลิ ไมด่วด่าพวกเราเปป็นทาสหรมือไท และทรกคนไดว้ถผกทสาใหว้ดมืนึ่มเขว้าอยผด่ในพระวลิญญาณ
องคร์เดบียวแลว้ว
12:14 เพราะวด่ารด่างกายไมด่เปป็นอวมัยวะเดบียว แตด่เปป็นหลายอวมัยวะ
12:15 ถว้าเทว้าจะกลด่าววด่า “เพราะขว้าไมด่ไดว้เปป็นมมือ ขว้าจนงไมด่ไดว้เปป็นของรด่างกายนมัตั้น” ฉะนมัตั้นเทว้าจนงไมด่เปป็นของ
รด่างกายนมัตั้นหรมือ
12:16 และถว้าหผจะกลด่าววด่า “เพราะขว้าไมด่ไดว้เปป็นตา ขว้าจนงไมด่ไดว้เปป็นของรด่างกายนมัตั้น” ฉะนมัตั้นหผจนงไมด่เปป็นของ
รด่างกายนมัตั้นหรมือ
12:17 ถว้ารด่างกายทมัตั้งหมดเปป็นตา การไดว้ยลินจะอยผด่ทบีนึ่ไหน ถว้ารด่างกายทมัตั้งหมดเปป็นหผ การดมกลลินึ่นจะอยผด่ทบีนึ่ไหน
12:18 แตด่บมัดนบีตั้พระเจว้าไดว้ทรงตมัตั้งอวมัยวะทรกสด่วนไวว้ในรด่างกาย ตามชอบพระทมัยของพระองคร์
12:19 และถว้าอวมัยวะทมัตั้งหมดเปป็นอวมัยวะเดบียว รด่างกายจะอยผด่ทบีนึ่ไหน
12:20 แตด่บมัดนบีตั้มบีหลายอวมัยวะ แตด่ยมังเปป็นรด่างกายเดบียวกมัน
12:21 และตาไมด่สามารถกลด่าวแกด่มมือวด่า “ขว้าไมด่ตว้องการเจว้า” หรมืออบีกทบีศบีรษะไมด่สามารถกลด่าวแกด่เทว้าวด่า “ขว้าไมด่
ตว้องการพวกเจว้า”
12:22 ไมด่เลย ยลินึ่งกวด่านมัตั้นอวมัยวะเหลด่านมัตั้นของรด่างกาย ซนนึ่งดผเหมมือนวด่าอด่อนแอกวด่า กร็จสาเปป็น
12:23 และอวมัยวะเหลด่านมัตั้นของรด่างกาย ซนนึ่งพวกเราคลิดวด่ามบีเกบียรตลินว้อยกวด่า พวกเรากลมับใหว้เกบียรตลิบรลิบผรณร์มาก



ขนตั้นแกด่อวมัยวะเหลด่านบีตั้ และอวมัยวะทบีนึ่ไมด่นด่าดผของพวกเรา กร็มบีความนด่าดผทบีนึ่บรลิบผรณร์มากขนตั้น
12:24 เพราะวด่าอวมัยวะทบีนึ่นด่าดผของพวกเราไมด่มบีความตว้องการ แตด่พระเจว้าไดว้ทรงทสาใหว้รด่างกายประสานกมัน โดย
ทรงใหว้เกบียรตลิทบีนึ่บรลิบผรณร์มากขนตั้นแกด่สด่วนทบีนึ่เคยขาดเกบียรตลินมัตั้น
12:25 เพมืนึ่อทบีนึ่จะไมด่มบีความแตกแยกกมันในรด่างกาย แตด่เพมืนึ่ออวมัยวะเหลด่านมัตั้นจะมบีความหด่วงใยซนนึ่งกมันและกมัน
12:26 และไมด่วด่าอวมัยวะอมันหนนนึ่งทรกขร์ อวมัยวะทมัตั้งหมดกร็พลอยทรกขร์กมับอวมัยวะนมัตั้น หรมืออวมัยวะอมันหนนนึ่งไดว้รมับเกบียรตลิ 
อวมัยวะทมัตั้งหมดกร็พลอยปปีตลิยลินดบีกมับอวมัยวะนมัตั้น
12:27 บมัดนบีตั้ทด่านทมัตั้งหลายเปป็นพระกายของพระครลิสตร์ และเปป็นอวมัยวะตด่าง ๆ ของพระกายนมัตั้น
12:28 และพระเจว้าไดว้โปรดตมัตั้งบางคนไวว้ในครลิสตจมักร ทบีนึ่หนนนึ่งคมือพวกอมัครทผต รองลงมาคมือบรรดาผผว้พยากรณร์ ทบีนึ่
สามครผบาอาจารยร์ทมัตั้งหลาย ตด่อจากนมัตั้นการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ แลว้วบรรดาของประทานแหด่งการรมักษาทมัตั้งหลาย การ
ชด่วยเหลมือตด่าง ๆ การครอบครองทมัตั้งหลาย การพผดภาษาตด่าง ๆ
12:29 ทรกคนเปป็นอมัครทผตหรมือ ทรกคนเปป็นผผว้พยากรณร์หรมือ ทรกคนเปป็นครผบาอาจารยร์หรมือ ทรกคนเปป็นผผว้กระทสาการ
อมัศจรรยร์ตด่าง ๆ หรมือ
12:30 ทรกคนมบีบรรดาของประทานแหด่งการรมักษาหรมือ ทรกคนพผดภาษาตด่าง ๆ หรมือ ทรกคนสามารถแปลไดว้หรมือ
12:31 แตด่จงปรารถนาบรรดาของประทานอมันดบีทบีนึ่สรดนมัตั้นอยด่างจรลิงจมัง และขว้าพเจว้ายมังคงแสดงทางหนนนึ่งทบีนึ่ยอด
เยบีนึ่ยมกวด่าแกด่พวกทด่าน

บทนบีตั้สานตด่อการตอบคสาถามตด่าง ๆ ทบีนึ่เปาโลไดว้รมับจากทบีนึ่ประชรมทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ มบีการแบด่งพรรคแบด่งพวก 
ความเหร็นทบีนึ่แตกแยกเกบีนึ่ยวกมับหลายเรมืนึ่อง ความคลิดและความเชมืนึ่อทบีนึ่แตกตด่างกมันเกบีนึ่ยวกมับพวกของประทานฝป่าย
วลิญญาณและการใชว้พวกมมันในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่น เหร็นไดว้ชมัดวด่าบางคนมบีฤทธลิธิ์เดชและการสสาแดงทบีนึ่เหนมือธรรมดา
เรมืนึ่องของประทานตด่าง ๆ ขณะทบีนึ่คนอมืนึ่น ๆ แสดงออกนว้อยกวด่าและสสาแดงฤทธลิธิ์เดชนว้อยกวด่า คนกลรด่มแรกไดว้รมับคสา
สรรเสรลิญและถผกยกชผ ขณะทบีนึ่คนกลรด่มหลมังถผกเพลิกเฉยและถผกปฏลิบมัตลิราวกมับวด่าพวกเขามบีคด่านว้อยมากตด่อครลิสตจมักร
การกระทสาเหลด่านมัตั้นคงจะเปป็นแนวโนว้มในทบีนึ่ประชรมใดกร็ตามทบีนึ่อยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง

เปาโลกลด่าวชมัดเจนวด่าบททดสอบของพระเจว้าสสาหรมับครณคด่าทบีนึ่แทว้จรลิงของของประทานหนนนึ่งกร็คมือวด่า คนทบีนึ่
ถมือครองของประทานนมัตั้นใชว้มมันเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิพระเยซผครลิสตร์เจว้าหรมือไมด่ มมันเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่ผลิดทบีนึ่จะใหว้ครณคด่าแกด่คน 
ๆ นมัตั้นทบีนึ่ถมือครองของประทานนมัตั้น เพราะวด่าของประทานนมัตั้นเปป็นมาจากพระวลิญญาณ ไมด่ใชด่มาจากเนมืตั้อหนมัง ผผว้เชมืนึ่อ
แตด่ละคนควรทสาทรกอยด่างทบีนึ่ตนกระทสาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าและเพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างของครลิสตจมักรทมัตั้งหมด 
ไมด่วด่าของประทานนมัตั้นจะเปปีปั่ยมฤทธลิธิ์เดชขนาดไหนหรมือผลลมัพธร์จะนด่าทนนึ่งขนาดไหน ถว้าคน ๆ นมัตั้นขาดในเรมืนึ่องความ
รมัก ของประทานนมัตั้นกร็มบีคด่านว้อยมาก มมันเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่ถผกตว้องทบีนึ่จะปรารถนาของประทานทมัตั้งหลายทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรด แตด่ความ
รมักตว้องมบีความเปป็นเอกในการใชว้ของประทานเหลด่านมัตั้น

เราเรลินึ่มเนมืตั้อหาตอนใหมด่ตรงนบีตั้ ซนนึ่งรวมถนงบททบีนึ่ 12,13 และจนจบขว้อ 40 ของบททบีนึ่ 14

ของประทานฝฝ่ายวริญญาณทบันั้งหลายในพระกายของพระครริสตธ-
วริธทททที่พวกมบันควรถทูกใชผู้ในททที่ประชคุมทผู้องถริที่น



ขว้อ 1: “บมัดนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับบรรดาของประทานฝป่ายจลิตวลิญญาณนมัตั้น พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ขว้าพเจว้าไมด่อยากใหว้พวก
ทด่านขาดความรผว้”

หมัวขว้อกร็คมือ "บรรดาของประทานฝป่ายจลิตวลิญญาณ" ซนนึ่งเกบีนึ่ยวขว้องกมับเรมืนึ่องตด่าง ๆ ของหรมือจากพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ อบีกครมัตั้งเราหมายเหตรคสากลด่าวทบีนึ่ถผกใชว้หลายครมัตั้งโดยเปาโลในจดหมายฝากหลายฉบมับของเขา: 
"ขว้าพเจว้าไมด่อยากใหว้พวกทด่านขาดความรผว้" ไมด่มบีขว้อแกว้ตมัวเลยสสาหรมับความไมด่รผว้ฝป่ายวลิญญาณ เพราะวด่าเรามบีพระ
วจนะของพระเจว้า บมัญญมัตลิอมันสมบผรณร์แบบแหด่งเสรบีภาพ-ประทบีปแกด่เทว้าของเราและแสงสวด่างแกด่วลิถบีทางของเรา 
พระคมัมภบีรร์ทรกตอนไดว้รมับการดลใจและเปป็นประโยชนร์ พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงเปป็นผผว้สอน และผผว้เชมืนึ่อทรกคนถมือ
ครองพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์

ขว้อ 2: “พวกทด่านทราบแลว้ววด่า พวกทด่านเคยเปป็นคนตด่างชาตลิทบีนึ่ถผกชมักนสาไปยมังบรรดารผปเคารพเหลด่านบีตั้ซนนึ่ง
พผดไมด่ไดว้ ตามทบีนึ่พวกทด่านเคยถผกนสาไป”

เปาโลกสาลมังเตมือนความจสาผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นเกบีนึ่ยวกมับเวลานมัตั้นเมมืนึ่อพวกเขาเคยเปป็นคนตด่างชาตลิ (คนไมด่เชมืนึ่อ) 
การแปลตด่อไปนบีตั้นสาความหมายออกมาชมัดเจนมากขนตั้น: "พวกทด่านทราบวด่าพวกทด่านเคยถผกนสาใหว้หลงไปหาพวก
รผปเคารพอยผด่เสมอ สลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พผดไมด่ไดว้ เหมมือนกมับทบีนึ่พวกทด่านอาจถผกผลมักดมันเปป็นครมัตั้งคราว"

มมันถผกนสาเสนออยด่างชมัดเจนตรงนบีตั้วด่าเบมืตั้องหลมังรผปเคารพทบีนึ่ไมด่มบีชบีวลิตซนนึ่งทสาดว้วยไมว้หรมือหลินเหลด่านบีตั้คมือ พลมัง
มหาศาลทบีนึ่เปป็นวลิญญาณ และผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณกร็ตระหนมักดบีวด่าพลมังนบีตั้คมือมารรว้ายเอง ซนนึ่ง
ทสางานผด่านทางอสานาจเหลด่านมัตั้นแหด่งความมมืดและเหลด่าผผว้ครอบครองทบีนึ่เปป็นวลิญญาณแหด่งความชมันึ่วในสถานทบีนึ่สผงทมัตั้ง
หลาย วลิญญาณชมันึ่วเหลด่านบีตั้ปฏลิบมัตลิงานโดยใชว้มนรษยร์เปป็นเครมืนึ่องมมือ พวกครผสอนเทร็จ (มบีพวกเขาหลายคนในเมมืองโค
รลินธร์) กสาลมังนสาบางคนทบีนึ่ไมด่ไดว้บมังเกลิดใหมด่อยด่างแทว้จรลิงใหว้หลงเจลินึ่นไป แถมยมังเปป็นเหตรใหว้ผผว้เชมืนึ่อบางคนกลายเปป็นผผว้อยผด่
ฝป่ายเนมืตั้อหนมังดว้วยซตั้สา แตด่วด่ากด่อนทบีนึ่พวกเขาไดว้บมังเกลิดใหมด่ ผผว้เชมืนึ่อทรกคนเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์เคยถผกนสาใหว้หลงไปสผด่
การบผชารผปเคารพผด่านทางอสานาจเหลด่านมัตั้นแหด่งความมมืด

นบีนึ่เปป็นจรลิงในสมมัยนบีตั้เชด่นกมันในดลินแดนของคนนมับถมือรผปเคารพ และแมว้กระทมันึ่งในดลินแดนของเราเองมบีคน
บผชารผปเคารพมากมาย-รผปปปัฟื้นเลร็ก ๆ "อรปกรณร์" เลร็ก ๆ อาคารครลิสตจมักร สลินึ่งตด่าง ๆ มากมาย แตด่ทบีนึ่ใดกร็ตามทบีนึ่มบีรผป
เคารพอมันหนนนึ่ง ครณกร็เชมืนึ่อใจไดว้เลยวด่าอสานาจแหด่งความมมืดอยผด่เบมืตั้องหลมังมมัน!

ขว้อ 3: “เหตรฉะนมัตั้นขว้าพเจว้าจนงแจว้งใหว้พวกทด่านเขว้าใจวด่า ไมด่มบีผผว้ใดซนนึ่งพผดโดยพระวลิญญาณของพระเจว้าจะ
เรบียกพระเยซผวด่า ผผว้ทบีนึ่ถผกสาปแชด่ง และไมด่มบีผผว้ใดสามารถพผดไดว้วด่าพระเยซผเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า นอกจากโดยพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์”

“ขว้าพเจว้าจนงแจว้งใหว้พวกทด่านเขว้าใจ…” (หรมือ "ขว้าพเจว้าทสาใหว้เปป็นทบีนึ่ทราบแกด่พวกทด่าน") กด่อนทบีนึ่คนเหลด่านบีตั้
ไดว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อจากการกราบไหวว้รผปเคารพ กด่อนทบีนึ่พวกเขาไดว้ละทลิตั้งเหลด่ารผปเคารพใบว้ของพวกเขาและไดว้หมันมา
พนนึ่งพระเยซผ พวกเขาไมด่ไดว้มบีการรมับรผว้ใด ๆ เลยเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องฝป่ายวลิญญาณตด่าง ๆ เพราะวด่า “มนรษยร์ธรรมดาไมด่รมับ
สลินึ่งเหลด่านมัตั้นของพระวลิญญาณของพระเจว้า” แตด่บมัดนบีตั้เปาโลกสาลมังทสาใหว้เปป็นทบีนึ่ทราบแกด่พวกเขาวด่าพวกเขาสามารถ
ทดสอบวลิญญาณเหลด่านมัตั้นไดว้อยด่างไรและรผว้วด่าพวกมมันมาจากพระเจว้าหรมือไมด่ (เปรบียบเทบียบกมับ 1 ยอหร์น 4:1-3)

“...ไมด่มบีผผว้ใดซนนึ่งพผดโดยพระวลิญญาณของพระเจว้าจะเรบียกพระเยซผวด่า ผผว้ทบีนึ่ถผกสาปแชด่ง (ในภาษาเดลิม วลบีทบีนึ่



หมลินึ่นประมาทนมัตั้นคมือ 'อานมัธเอะมา เยซผส!') และไมด่มบีผผว้ใดสามารถพผดไดว้วด่าพระเยซผเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า 
นอกจากโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์” นมันึ่นคมือ ไมด่มบีคสาพผดทบีนึ่แทว้จรลิงสมักคสาสามารถถผกเอด่ยไดว้เวว้นแตด่โดยความเปป็น
ตมัวแทนของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ของพระเจว้า ทรกคนทบีนึ่สารภาพอยด่างแทว้จรลิงวด่าพระเยซผทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้ากร็กลด่าวคสาสารภาพเชด่นนมัตั้นภายใตว้อลิทธลิพลของ (หรมือใน) พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังหมายถนงผผว้สอนเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่ไมด่ยอมรมับความเปป็นพระเจว้าของพระครลิสตร์ 
ยอหร์นอว้างอลิงถนงคนกลรด่มนบีตั้ใน 1 ยอหร์น 4:1-3 เรายมังมบีคนเหลด่านมัตั้นอยผด่เหมมือนเดลิมทบีนึ่ไมด่ยอมรมับความเปป็นพระเจว้า
ของพระครลิสตร์ และคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่ยอมรมับความเปป็นมนรษยร์ของพระองคร์ พวกเขาไมด่ยอมรมับการรมับสภาพเนมืตั้อ
หนมังนมัตั้น-ซนนึ่งปราศจากมมันเรากร็ไมด่มบีการถวายบผชา ไมด่มบีพระผผว้ชด่วยใหว้รอด และไมด่มบีพระครณทบีนึ่จะชด่วยใหว้รอดและ
รมักษาไวว้เลย

ดมังนมัตั้นเปาโลจนงกลด่าวชมัดเจนวด่าผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว ถผกลว้างชสาระดว้วยพระโลหลิตแลว้วทบีนึ่พผดใน
และผด่านทางพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์จะไมด่เรบียกพระเยซผวด่าเปป็นผผว้ถผกสาปแชด่ง-(และการไมด่ยอมรมับความเปป็นพระเจว้า
ของพระองคร์หรมือสลินึ่งใดทบีนึ่พระวจนะของพระเจว้าสอนเกบีนึ่ยวกมับพระองคร์กร็เทด่ากมับเปป็นการเรบียกพระองคร์วด่าเปป็นผผว้ถผก
สาปแชด่ง) ผผว้เชมืนึ่อคนใดทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วจะไมด่ทสาแบบนบีตั้

และไมด่มบีมนรษยร์คนใดสามารถรมับสารภาพจากใจอยด่างแทว้จรลิงไดว้วด่าพระเยซผเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
นอกจากโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เพราะวด่าพระองคร์ (พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์) ทรงอยผด่ในโลกเพมืนึ่อเปป็นพยานรมับรอง
เกบีนึ่ยวกมับพระเยซผ และมนรษยร์ธรรมดาไมด่สามารถรมับสารภาพจากใจไดว้วด่าพระเยซผเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า คสา
สารภาพเชด่นนมัตั้นสามารถถผกกลด่าวไดว้เฉพาะในและผด่านทางพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เทด่านมัตั้น

ในยอหร์น 16:12-15 พระเยซผตรมัสแกด่เหลด่าสาวกของพระองคร์วด่า “เรายมังมบีอบีกหลายสลินึ่งทบีนึ่จะกลด่าวแกด่ทด่าน
ทมัตั้งหลาย แตด่เดบีดี๋ยวนบีตั้ทด่านทมัตั้งหลายยมังไมด่สามารถรมับสลินึ่งเหลด่านมัตั้นไดว้ แตด่เมมืนึ่อพระองคร์ พระวลิญญาณแหด่งความจรลิง 
เสดร็จมาแลว้ว พระองคร์จะทรงนสาทด่านทมัตั้งหลายไปสผด่ความจรลิงทมัตั้งมวล เพราะพระองคร์จะไมด่ตรมัสโดยพระองคร์เอง 
แตด่สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่พระองคร์จะทรงไดว้ยลิน พระองคร์จะตรมัสสลินึ่งนมัตั้น และพระองคร์จะทรงแสดงใหว้ทด่านทมัตั้งหลายทราบถนง
สลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่จะมา พระองคร์จะทรงใหว้เราไดว้รมับสงด่าราศบี เพราะวด่าพระองคร์จะทรงรมับสลินึ่งทบีนึ่เปป็นของเรา และจะ
แสดงสลินึ่งนมัตั้นแกด่ทด่านทมัตั้งหลาย สลินึ่งสารพมัดทบีนึ่พระบลิดาทรงมบีนมัตั้นเปป็นของเรา เหตรฉะนมัตั้นเราจนงไดว้กลด่าววด่า พระ
วลิญญาณจะทรงเอาสลินึ่งทบีนึ่เปป็นของเรานมัตั้น และจะแสดงสลินึ่งนมัตั้นแกด่ทด่านทมัตั้งหลาย”

วลบีหมลินึ่นประมาทนมัตั้น "อานมัธเอะมา เยซผส!" เคยถผกใชว้บด่อยโดยพวกยลิว คสาอธลิษฐานตด่าง ๆ ในธรรมศาลา
รวมถนงการสาปแชด่งพวกนอกรบีตและพวกละทลิตั้งความจรลิงทมัตั้งหมดเปป็นประจสา และในสายตาของคนไมด่เชมืนึ่อทบีนึ่เปป็น
ยลิวเหลด่านมัตั้น พระเยซผคงถผกจมัดอยผด่ในจสาพวกคนเหลด่านมัตั้น บทบมัญญมัตลิของยลิวระบรไวว้วด่า “ทรกคนทบีนึ่ถผกแขวนไวว้บน
ตว้นไมว้กร็ถผกสาปแชด่ง” (กท. 3:13) และพระเยซผไดว้ทรงถผกตรนงกางเขน มมันเปป็นไปไดว้อยด่างยลินึ่งวด่าพวกยลิวเหลด่านมัตั้น
คงจะบมังคมับคนทมัตั้งหลายทบีนึ่เคยเปป็นมลิตรตด่อพวกครลิสเตบียนใหว้กลด่าวคสาสาปแชด่งนบีตั้หรมือไมด่กร็ถผกโยนออกไปจากธรรม
ศาลา ตามทบีนึ่มบีบมันทนกไวว้ในยอหร์น 9:22 เปาโลกลด่าวแกด่อากรลิปปาตอนใหว้การเกบีนึ่ยวกมับการทบีนึ่เขาเคยขด่มเหงพวก
ครลิสเตบียนวด่า “ขว้าพระองคร์ไดว้ทสาโทษพวกเขาบด่อย ๆ ในธรรมศาลาทรกแหด่ง และบมังคมับพวกเขาใหว้กลด่าวคสาหมลินึ่น
ประมาท” (กลิจการ 26:11)



ประวมัตลิศาสตรร์สมมัยพระคมัมภบีรร์และเรมืนึ่องเลด่าเกด่าแกด่สมมัยพระคมัมภบีรร์บอกเราวด่าในสมมัยของเปาโล เมมืนึ่อพวก
วลิสรทธลิชนมารวมตมัวกมันเพมืนึ่อนมมัสการและขด่าวประเสรลิฐกร็กสาลมังถผกเทศนา หลายครมัตั้งพวกคนไมด่เชมืนึ่อหรมือพวกคนทบีนึ่
คลิดรว้ายจะไดว้เขว้าไปในธรรมศาลานมัตั้น และในระหวด่างการเทศนาคนพวกนบีตั้อยผด่ดบี ๆ กร็จะลรกขนตั้นยมืนและตะโกนออก
มาวด่า "อานมัธเอะมา เยซผส!" เหลด่านมักประวมัตลิศาสตรร์บอกเราดว้วยวด่าพวกนอสตลิกเรบียกรว้องใหว้ใครกร็ตามทบีนึ่เขว้ารด่วม
กมับพวกเขาตะโกนถว้อยคสาเหลด่านบีตั้ออกมา

คสากลด่าวของอมัครทผตทด่านนบีตั้ทบีนึ่วด่าไมด่มบีผผว้ใดทบีนึ่พผดโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์จะใชว้วลบีหมลินึ่นประมาทนบีตั้ไดว้ กร็
เปป็นการเกรลินึ่นนสาเขว้าสผด่คสากลด่าวทบีนึ่สองของเขาทบีนึ่วด่าเฉพาะผด่านทางพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เทด่านมัตั้นทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่ง
สามารถประกาศไดว้วด่า "พระเยซผทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า" ผผว้เชมืนึ่อคนใดทบีนึ่ถผกนสาใหว้ยอมรมับความเปป็นองคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าของพระครลิสตร์ในชบีวลิตของเขากร็ถผกนสาไปสผด่ทบีนึ่นมันึ่นโดยทางฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เทด่านมัตั้น และ
พระราชกลิจนบีตั้ของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กร็มบีเพมืนึ่อวมัตถรประสงคร์เดบียวทบีนึ่ไมด่รผว้สลิตั้นสรด-และนมันึ่นกร็คมือ เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิพระ
ครลิสตร์

โปรดเปรบียบเทบียบนบีนึ่กมับ 1 ยอหร์น 4:2-4 ทบีนึ่ยอหร์นเนว้นขว้อเทร็จจรลิงของพระเจว้าเรมืนึ่องความเปป็นมนรษยร์ของ
พระครลิสตร์ ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังตอกยตั้สาความจรลิงเรมืนึ่องความเปป็นพระเจว้าของพระครลิสตร์ การไมด่ยอมรมับความเปป็น
มนรษยร์ของพระองคร์หรมือความเปป็นพระเจว้าของพระองคร์เทด่ากมับเปป็นการหมลินึ่นประมาท

ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วไมด่จสาเปป็นตว้องกลมัวการทสาบาปแหด่งการหมลินึ่นประมาทนมัตั้น เพราะวด่า "ผผว้ใด
ทบีนึ่ถผกนสาโดยพระวลิญญาณของพระเจว้า พวกเขากร็เปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า" ถว้าครณถผกนสาโดยพระวลิญญาณ
บรลิสรทธลิธิ์ ครณกร็แนด่ใจไดว้วด่าพระองคร์จะไมด่ทรงนสาครณใหว้หมลินึ่นประมาทพระนามของพระเยซผ และพระองคร์จะไมด่ทรง
นสาครณใหว้หมลินึ่นประมาทพระองคร์เอง (การหมลินึ่นประมาทตด่อพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์คมือบาปทบีนึ่อภมัยใหว้ไมด่ไดว้ แตด่ผผว้เชมืนึ่อ
แทว้คนใดจะไมด่ทสาบาปนมัตั้น และทสาไมด่ไดว้) ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายสามารถทสาบาปทบีนึ่นสาไปสผด่ความตายไดว้ แตด่นมันึ่นคมือ
ความตายของรด่างกาย ไมด่ใชด่ความพลินาศของจลิตวลิญญาณ

งานรบับใชผู้ททที่แทผู้จรริงในการใชผู้ของประทานฝฝ่ายวริญญาณทบันั้งหลาย
ขว้อ 4: “บมัดนบีตั้ของประทานนมัตั้นมบีอยผด่หลากหลาย แตด่มบีพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมัน”
คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “หลากหลาย” มบีความหมายตรงตมัววด่าชนลิด จสาพวก ประเภท หรมือชนลิดตด่าง ๆ และ

อาจมบีความหมายในทบีนึ่นบีตั้วด่า "การแจกจด่ายหรมือการแบด่งสรรปปันสด่วน" พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่แบด่งสรรปปัน
สด่วน (แจกจด่าย) ของประทานทบีนึ่แตกตด่างกมันเหลด่านมัตั้น พวกมมันไมด่สามารถถผกไดว้มาโดยใชว้วลิธบีอมืนึ่นเลย และพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไมด่เคยประทานของประทานฝป่ายวลิญญาณอมันหนนนึ่งใหว้แกด่ผผว้ใดเวว้นแตด่เพมืนึ่อจรดประสงคร์หนนนึ่งเดบียวนมัตั้น
คมือ การถวายเกบียรตลิพระครลิสตร์ สงด่าราศบี คสาสรรเสรลิญ การนมมัสการและเกบียรตลิทมัตั้งหมดควรถผกถวายแดด่พระเยซผ 
และพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงระมมัดระวมังมาก ๆ ทบีนึ่คสาสรรเสรลิญทบีนึ่พระเยซผทรงสมควรไดว้รมับจะถผกถวายแดด่
พระองคร์ “แตด่โดยพระองคร์พวกทด่านจนงอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่งโดยพระเจว้าทรงถผกตมัตั้งไวว้ใหว้เปป็นสตลิปปัญญา และ
ความชอบธรรม และการแยกตมัตั้งไวว้ และการไถด่ถอน สสาหรมับเราทมัตั้งหลาย เพมืนึ่อทบีนึ่วด่า ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘ผผว้ทบีนึ่
โอว้อวด จงใหว้ผผว้นมัตั้นอวดในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเถลิด’” (1 คร. 1:30,31) 

ขว้อ 5: “และมบีความแตกตด่างกมันของงานรมับใชว้ทมัตั้งหลาย แตด่มบีองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าองคร์เดบียวกมัน”



ไมด่ใชด่ "administrations" อยด่างในฉบมับคลิงเจมสร์ของเรา แตด่เปป็น "ministrations" คสากรบีกนบีตั้คมือ ดบีอาคอ
นบีนึ่อา ซนนึ่งหมายถนงการรมับใชว้-คสา ๆ หนนนึ่งทบีนึ่มบีความหมายทมันึ่วไป และไมด่ใชด่พรว้อมกมับแนวคลิดดว้านสงฆร์ของการรมับใชว้ ผผว้
เชมืนึ่อแตด่ละคนมบีการรมับใชว้เฉพาะตมัวของตนทบีนึ่ตว้องกระทสา พระเจว้าทรงมบีงานรมับใชว้หนนนึ่งสสาหรมับลผกทรกคนของ
พระองคร์ พระองคร์ไมด่ทรงคาดหวมังใหว้ผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งทสางานรมับใชว้หนนนึ่งในรายละเอบียดทบีนึ่เหมมือนกมันทรกอยด่างกมับทบีนึ่ผผว้
เชมืนึ่ออบีกคนหนนนึ่งจะทสางานรมับใชว้นมัตั้น

ผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนมบีหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนทบีนึ่พระเจว้าประทานใหว้ ซนนึ่งจะตว้องถผกกระทสาโดยมบีจรดประสงคร์ทบีนึ่เจาะจง
หนนนึ่งเดบียว: เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิพระเยซผครลิสตร์เจว้า พระเจว้าทรงชด่วยเราใหว้รอดเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ และทรกสลินึ่งทบีนึ่
เรากระทสาจะตว้องถผกกระทสาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิพระองคร์ ไมด่วด่างานรมับใชว้หนนนึ่งจะโดดเดด่นหรมือตนึ่สาตว้อย ผผว้เชมืนึ่อแตด่ละ
คนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นจะตว้องถวายตมัวใหว้แกด่งานรมับใชว้นมัตั้นหรมือหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนนมัตั้น โดยกระทสามมันดว้วยสลิตั้นสรดใจ 
กสาลมัง และความคลิดของตน ผผว้เชมืนึ่อคนใดทบีนึ่ปฏลิบมัตลิหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของตนในลมักษณะนบีตั้จะไดว้รมับบสาเหนร็จเตร็ม
จสานวน

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังพผดถนงทบีนึ่ประชรมหนนนึ่งทบีนึ่รวมตมัวกมันเพมืนึ่อนมมัสการและศนกษาพระวจนะของพระเจว้าโดย
เฉพาะ ในทบีนึ่ประชรมใดทบีนึ่พระครลิสตร์ทรงถผกยอมรมับวด่าเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคน จะไมด่มบี
ความสมับสน ไมด่มบีการทดลองสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อคนใดในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่จะหมันไปหาประเพณบีของมนรษยร์แทนทบีนึ่จะเดลิน
ตามการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ของพระเจว้า หนทางเดบียวทบีนึ่จะแกว้ไขความขมัดแยว้งหรมือความไมด่เปป็น
ระเบบียบชนลิดใดกร็ตามในทบีนึ่ประชรมกร็คมือ ทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนจะถด่อมตมัวลงตด่อพระพมักตรร์พระเจว้า และทบีนึ่ทมัตั้งทบีนึ่ประชรม
นมัตั้นจะอธลิษฐานอยด่างรว้อนรนตด่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเพมืนึ่อขอการฟปฟื้นฟผสผด่สภาพเดลิมของความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน
นมัตั้นทบีนึ่พระเจว้าเพบียงผผว้เดบียวสามารถประทานใหว้ไดว้เมมืนึ่อแตด่ละคนยอมจสานนอยด่างเตร็มทบีนึ่ตด่อพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ 
พระเจว้าไมด่ทรงเปป็นผผว้กด่อเกลิดความสมับสน พระองคร์ทรงเปป็นผผว้กด่อเกลิดสมันตลิสรขและความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน และ
ทบีนึ่ใดทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงกระทสากลิจตามวลิธบีของพระองคร์ไดว้ในชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคน นมันึ่นกร็มบีทบีนึ่ประชรมหนนนึ่ง
ทบีนึ่เพลลิดเพลลินกมับความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมันและความสมมัครสมานสามมัคคบี ไมด่ใชด่ทบีนึ่ประชรมหนนนึ่งทบีนึ่ถผกทสาใหว้
แตกแยกเพราะการทะเลาะวลิวาทและความสมับสนวรด่นวาย

ขว้อ 6: “และมบีความหลากหลายของกลิจกรรมทมัตั้งหลาย แตด่พระเจว้าองคร์เดบียวกมันทรงเปป็นผผว้กระทสาสารพมัด
ในทรกคน”

ในทบีนึ่ประชรมมบีการกระทสากลิจหลายอยด่าง-หลายงานรมับใชว้ใหว้กระทสา บางงานกร็ตนึ่สาตว้อยมาก ๆ-ไมด่โกว้หรผเลย
แมว้แตด่นลิดเดบียว บางงานกร็ไมด่ถผกเหร็นโดยมนรษยร์ ถนงแมว้งานเหลด่านมัตั้นเปป็นสลินึ่งจสาเปป็นกร็ตาม แตด่ไมด่วด่างานรมับใชว้นมัตั้นจะ
นด่าตมืนึ่นตาหรมือตนึ่สาตว้อย พระเจว้าองคร์เดบียวกมันนมัตั้นกร็ทรงเปป็นผผว้กระทสากลิจทมัตั้งปวงเหลด่านมัตั้นในผผว้เชมืนึ่อทรกคนเหลด่านมัตั้นของ
ทมัตั้งทบีนึ่ประชรมนมัตั้น ไมด่มบีการชลิงดบีชลิงเดด่นกมันเลยในตรบีเอกานรภาพ (และไมด่ควรมบีการชลิงดบีชลิงเดด่นกมันในครลิสตจมักร) พระ
เยซผทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของครลิสตจมักร เราทรกคนเปป็นอวมัยวะของกายเดบียวนมัตั้น และดว้วยเหตรนบีตั้เราจนงควร
ตระหนมักวด่าเนมืนึ่องจากมบีเพบียงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าองคร์เดบียว พระเจว้าองคร์เดบียว เราทรกคนจนงกสาลมังรมับใชว้อรดมการณร์
เดบียว-การถวายเกบียรตลิพระเยซผครลิสตร์ในทรกสลินึ่งทบีนึ่เรากระทสา ไมด่วด่าจะตนึ่สาตว้อยหรมือยลินึ่งใหญด่

ถว้าในทบีนึ่ประชรมเรากระทสางานรมับใชว้เพมืนึ่อทบีนึ่จะรมับคสาชมเชยและคสาสรรเสรลิญจากมนรษยร์ เรากร็ไดว้บสาเหนร็จ



ของเราแลว้ว เราไมด่ไดว้กสาลมังรมับใชว้พระเจว้า เรากสาลมังรมับใชว้มนรษยร์ แตด่ถว้าสลินึ่งทบีนึ่เราทสา ไมด่วด่าจะใหญด่หรมือเลร็ก ถผก
กระทสาในจลิตใจทบีนึ่ถผกตว้องและเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิพระเจว้า เรากร็จะไดว้รมับบสาเหนร็จเตร็มจสานวน ในสายพระเนตรของ
พระเจว้า ไมด่มบีครลิสเตบียนยมักษร์ใหญด่และครลิสเตบียนคนแคระ เราทรกคนเปป็นบรตรของพระเจว้า เราเปป็นของกาย
เดบียวกมันนมัตั้น และเราทรกคนควรสมัตยร์ซมืนึ่อในการทสาสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าประทานใหว้เรากระทสา ไมด่วด่างาน
นมัตั้นจะใหญด่หรมือเลร็กกร็ตาม พระเจว้าทรงทราบความสามารถของเราเมมืนึ่อพระองคร์ทรงมอบหมายงานรมับใชว้แกด่เรา 
และ "พระองคร์ทรงทสาสลินึ่งสารพมัดดบีทมัตั้งนมัตั้น"

ขว้อ 7: “แตด่การสสาแดงของพระวลิญญาณนมัตั้นมบีแกด่ทรกคนเพมืนึ่อเปป็นประโยชนร์รด่วมกมัน”
จรดมรด่งหมายหนนนึ่งเดบียวของกลิจกรรมทรกอยด่างในทบีนึ่ประชรมคมือ เพมืนึ่อเปป็นประโยชนร์แกด่ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทมัตั้งหมด 

ตรบีเอกานรภาพ-พระบลิดา พระบรตร และพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์-ทรงกระทสากลิจในความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมันของ
พระเจว้า ทมัตั้งสามประทานของประทานเหลด่านมัตั้น-และถนงแมว้วด่ามบีของประทานอมันหลากหลาย กร็มบีความเปป็นนตั้สาหนนนึ่ง
ใจเดบียวกมันของจรดประสงคร์และผลลมัพธร์

การสสาแดงใหว้ประจมักษร์ทบีนึ่เกลิดขนตั้นผด่านทางของประทานนมัตั้นของพระวลิญญาณทบีนึ่โปรดประทานใหว้แกด่คน ๆ 
นมัตั้นไมด่ใชด่การสสาแดงใหว้ประจมักษร์ของความสามารถของมนรษยร์ สตลิปปัญญาของมนรษยร์ หรมือความเขว้าใจของมนรษยร์ 
การสสาแดงใหว้ประจมักษร์ของฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่สถลิตภายในของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ควรเปป็นวาระแหด่งประโยชนร์ฝป่าย
วลิญญาณและการเตลิบโตฝป่ายวลิญญาณสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น ในทรกการรวมตมัวกมันของทบีนึ่ประชรม
นมัตั้น ผผว้เชมืนึ่อทรกคนถมือครองของประทานของตมัวเขาเองตามนตั้สาพระทมัยของพระเจว้า แตด่ของประทานเหลด่านมัตั้นของ
ทรกคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นถผกประทานใหว้แกด่พวกเขาแตด่ละคนเพมืนึ่อประโยชนร์สรขของทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทมัตั้งหมด

ขว้อ 8: “ดว้วยวด่าพระวลิญญาณโปรดประทานใหว้คนหนนนึ่งมบีถว้อยคสาแหด่งสตลิปปัญญา ใหว้อบีกคนหนนนึ่งมบีถว้อยคสา
แหด่งความรผว้โดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมัน”

มบีความแตกตด่างระหวด่าง "สตลิปปัญญา" และ "ความรผว้" สตลิปปัญญาทบีนึ่แทว้จรลิงวมัดคด่าหรมือวมัดขนาดลมักษณะ
เฉพาะและครณคด่าทบีนึ่แทว้จรลิงของสลินึ่ง ๆ หนนนึ่งหรมือหลายสลินึ่งและความสมัมพมันธร์ของพวกมมันตด่อกมันและกมัน อมันเปป็นการ
ใชว้การเหร็นเชลิงลนกและความเขว้าใจฝป่ายวลิญญาณ นบีนึ่คมือปปัญญาชนลิดทบีนึ่สผงทบีนึ่สรด และมาจากพระเจว้า ความรผว้ประกอบ
ดว้วยความเขว้าใจอมันเฉลบียวฉลาดเกบีนึ่ยวกมับขว้อเทร็จจรลิงประการหนนนึ่งหรมือหลายประการเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งหนนนึ่งหรมือหลายสลินึ่ง
และหลมักการเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับมมัน ความรผว้เปป็นสลินึ่งหนนนึ่งทบีนึ่เชลิงปฏลิบมัตลิมากกวด่าเยอะ สองสลินึ่งนบีตั้เปป็นสลินึ่งจสาเปป็น-สตลิ
ปปัญญาซนนึ่งทราบโดยการรด่วมสนลิทกมับพระเจว้าสลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้นของพระเจว้า และความรผว้ซนนึ่งในชบีวลิตและการทสางาน
ประจสาวมันสามารถนสาสตลิปปัญญานมัตั้นมาปฏลิบมัตลิไดว้

ทมัตั้งหมดนบีตั้ประยรกตร์ใชว้กมับสตลิปปัญญาแบบพระเจว้าและความรผว้ฝป่ายวลิญญาณ และในพระคสาขว้อนบีตั้โดยเฉพาะ
ใชว้กมับสลินึ่งซนนึ่งถผกปรนนลิบมัตลิโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เกบีนึ่ยวกมับพระเจว้าทบีนึ่แทว้จรลิงนมัตั้น ทางทมัตั้งหลายและกลิจการทมัตั้งหลาย
ของพระองคร์ “ในพระองคร์บรรดาทรมัพยร์สลินแหด่งสตลิปปัญญาและความรผว้ทรงถผกปปิดซด่อนไวว้” (คส. 2:3) 

ความจรลิงแหด่งขว้อพระคสาตอนนบีตั้ของเราไมด่จสาเปป็นตว้องบอกเปป็นนมัยวด่าของประทานแหด่งความรผว้ถผกจสากมัด
อยผด่แคด่ผผว้เชมืนึ่อชนชมัตั้นเดบียวเทด่านมัตั้น ของประทานเชด่นนมัตั้นอาจถผกประทานใหว้แกด่ครลิสเตบียนปกตลิธรรมดา (อยด่างทบีนึ่เราคลิด
เกบีนึ่ยวกมับผผว้คน) หรมือใหว้แกด่คนทบีนึ่พลิเศษเหนมือธรรมดากร็ไดว้ และมมันไมด่ไดว้หมายความวด่าพบีนึ่นว้องคนหนนนึ่งสามารถถมือ



ครองของประทานแคด่อยด่างเดบียวเทด่านมัตั้น-นมันึ่นคมือ วด่าถว้าเขามบีของประทานดว้านสตลิปปัญญา เขากร็ไมด่สามารถมบีของ
ประทานดว้านความรผว้หรมือของประทานดว้านความเชมืนึ่อไดว้เชด่นกมัน พระวลิญญาณอาจประทานของประทานหลาย
อยด่างใหว้แกด่คน ๆ หนนนึ่งไดว้

ขว้อ 9: “ใหว้อบีกคนหนนนึ่งมบีความเชมืนึ่อโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมัน ใหว้อบีกคนหนนนึ่งมบีของประทานตด่าง ๆ ใน
การรมักษาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมัน”

“ใหว้อบีกคนหนนนึ่งมบีความเชมืนึ่อ…” ความเชมืนึ่อทบีนึ่เปาโลพผดถนงในทบีนึ่นบีตั้ไมด่ใชด่ความเชมืนึ่อทบีนึ่ถผกใชว้อยผด่ตลอดโดยผผว้เชมืนึ่อ
แทว้ทรกคน เรามบีชบีวลิตดสารงอยผด่โดยความเชมืนึ่อ (รม. 1:17) แตด่ความเชมืนึ่อทบีนึ่เปาโลพผดถนงในพระคสาขว้อนบีตั้คมือของประทาน
พลิเศษแหด่งความเชมืนึ่อทบีนึ่ถผกพผดถนงในบททบีนึ่ 13 ขว้อ 2 ซนนึ่งกด่อเกลิดผลลมัพธร์ตด่าง ๆ อยด่างแทว้จรลิง-การประทานความเชมืนึ่อ
เปป็นพลิเศษซนนึ่งถผกสสาแดงใหว้ประจมักษร์ในการกระทสาเหลด่านมัตั้นของคน ๆ นมัตั้นทบีนึ่มบีของประทานนมัตั้น

“....ใหว้อบีกคนหนนนึ่งมบีของประทานตด่าง ๆ ในการรมักษาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมัน” เราตว้องระมมัดระวมัง
ทบีนึ่จะแยกแยะพระวจนะแหด่งความจรลิงอยด่างถผกตว้อง เราตว้องแบด่งแยกระหวด่างของประทานเหลด่านมัตั้นของพระ
วลิญญาณซนนึ่งไดว้ประทานใหว้แกด่พวกอมัครทผต กมับของประทานเหลด่านมัตั้นของพระวลิญญาณซนนึ่งดสารงอยผด่ถาวรและจะอยผด่
ตด่อไปจนจบยรคครลิสตจมักร ของประทานบางอยด่างเหลด่านมัตั้นไดว้ถผกประทานใหว้ ณ เวลาหนนนึ่งทบีนึ่เจาะจงเพมืนึ่อจรด
ประสงคร์หนนนึ่งทบีนึ่เจาะจง และไดว้คงอยผด่เฉพาะระหวด่างคสาพยานของอมัครทผตเทด่านมัตั้น: “พระเจว้าทรงเปป็นพยานแกด่คน
เหลด่านมัตั้นเชด่นกมัน ทมัตั้งดว้วยบรรดาหมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์ และดว้วยการอมัศจรรยร์อมันหลากหลาย และ
บรรดาของประทานของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ ตามพระประสงคร์ของพระองคร์เอง” (ฮบ. 2:4)

ในระหวด่างชด่วงเวลาเปลบีนึ่ยนผด่านนมัตั้นและในศตวรรษแรกของความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน พระเจว้าไดว้
ประทานของประทานพลิเศษตด่าง ๆ ตามนตั้สาพระทมัยของพระองคร์เอง โดยทรงเปป็นพยานรมับรองความรอดทบีนึ่แทว้
จรลิงนมัตั้นผด่านทางพระโลหลิตของพระเยซผ: “...เมมืนึ่อสลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบมาแลว้ว เวลานมัตั้นสลินึ่งซนนึ่งเปป็นเพบียงสด่วนหนนนึ่งกร็จะ
สผญไป” (1 คร. 13:10) ดว้วยเหตรนบีตั้ เมมืนึ่อ "ความเชมืนึ่อนมัตั้นซนนึ่งครมัตั้งหนนนึ่งไดว้ถผกมอบไวว้แกด่พวกวลิสรทธลิชนแลว้ว" ครบ
บรลิบผรณร์และพระราชบมัญญมัตลิอมันสมบผรณร์แบบแหด่งเสรบีภาพไดว้ถผกประทานใหว้อยด่างครบถว้วนแลว้ว จนงไมด่จสาเปป็นตว้อง
มบีหมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์ตด่าง ๆ อบีกตด่อไป พระเจว้าทรงประกาศแลว้ววด่า "คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดสารงอยผด่
โดยความเชมืนึ่อ" และความเชมืนึ่อไมด่ขอทบีนึ่จะเหร็น รผว้สนก ชลิมรส หรมือจมับตว้อง! ความเชมืนึ่อยด่อมเชมืนึ่อพระเจว้าเพบียงเพราะวด่า
พระองคร์ทรงเปป็นพระเจว้า และถว้าพระเจว้าทรงประกาศมมัน เรากร็สามารถเชมืนึ่อมมัน ดสาเนลินชบีวลิตโดยมมัน ยมืนอยผด่บนมมัน
และตายโดยมมันไดว้ เราไมด่ตว้องการหมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์ใด ๆ วมันนบีตั้เพมืนึ่อพลิสผจนร์สลินึ่งทบีนึ่เราพบในพระวจนะ
ของพระเจว้า เราเชมืนึ่อมมัน เรารผว้วด่ามมันเปป็นความจรลิง เพบียงเพราะวด่าพระเจว้าตรมัสมมันแลว้ว

ในสมมัยของเปาโลของประทานพลิเศษตด่าง ๆ ในการรมักษาโรคไดว้ถผกประทานใหว้แกด่หลายคน เปาโลไมด่
เพบียงรมักษาโรคเทด่านมัตั้น-เขายมังทสาใหว้ชายหนรด่มคนหนนนึ่งเปป็นขนตั้นจากตายดว้วย (กลิจการ 20:9-12) กระนมัตั้นตด่อมาในงาน
รมับใชว้ของเขาของประทานแหด่งการรมักษาโรคกร็ไมด่ไดว้ถผกใชว้เพมืนึ่อทลิโมธบี โตรฟปีมมัส กายอมัส และอบีกหลายคน ถนงแมว้วด่า
คนเหลด่านบีตั้เปป็นชายทบีนึ่พระเจว้าทรงเรบียกและประกอบดว้วยพระวลิญญาณกร็ตาม เราอด่านในกลิจการ 9:40 วด่าเปโตรกร็
ทสาใหว้คนตายเปป็นขนตั้นเชด่นกมัน 

บมัดนบีตั้ทด่านทบีนึ่รมักยลินึ่งเออ๋ย ทสาไมเราถนงมบีเหตรมบีผลไมด่ไดว้เลด่า? ทสาไมเราทบีนึ่ประกาศตมัววด่าเปป็นผผว้รมับใชว้และผผว้สอน



พระวจนะของพระเจว้าถนงแยกแยะพระวจนะอยด่างถผกตว้องไมด่ไดว้เลด่า? ทสาไมเราถนงประกาศยาวนานเสบียงดมังวด่าของ
ประทานแหด่งการรมักษาโรคยมังมบีอยผด่บนผผว้คนสมมัยนบีตั้เหมมือนกมับทบีนึ่พวกอมัครทผตเคยมบีในครลิสตจมักรยรคตว้น-กระนมัตั้นเรากร็
ตว้องยอมรมับวด่าไมด่มบีมนรษยร์คนใดทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่วมันนบีตั้สามารถทสาใหว้คนตายเปป็นขนตั้นไดว้ และไมด่มบีผผว้ใดเคยทสาใหว้คนตาย
เปป็นขนตั้นเลยในชด่วงศตวรรษหลมัง ๆ นบีตั้? ผมรผว้วด่าพระเจว้าสามารถรมักษาโรคภมัยไขว้เจร็บทรกอยด่างไดว้ และผมรผว้วด่า
พระองคร์ทรงรมักษาใหว้หายไดว้-พระองคร์เคยรมักษารด่างกายของผมใหว้หายและพระองคร์เคยรมักษาคนทบีนึ่ผมรมักหลาย
คนใหว้หาย ผมเคยเหร็นพระเจว้ากระทสากลิจ! แตด่การทบีนึ่ผผว้คนวมันนบีตั้ทบีนึ่จะประกาศวด่าตนถมือครองของประทานในการ
รมักษาโรคเหมมือนอยด่างทบีนึ่เปาโลและเปโตรเคยมบีกร็เทด่ากมับใชว้ขว้อพระคมัมภบีรร์อยด่างสะเพรด่า

ในกลิจการ 5:12-16 พวกคนปป่วยถผกนสามาวางในทว้องถนน “เพมืนึ่ออยด่างนว้อยทบีนึ่สรด เงาของเปโตรทบีนึ่ผด่านไป
จะไดว้ทอดบนบางคนในพวกเขา…และพวกเขาทรกคนไดว้รมับการรมักษาใหว้หาย” ผมเชมืนึ่อในการรมักษาใหว้หายของ
พระเจว้า และผมอธลิษฐานเพมืนึ่อคนปป่วย แตด่ผมไมด่ขอประกาศตมัววด่ามบีของประทานในการรมักษาโรคและผมไมด่อว้างวด่า
ผมสามารถอธลิษฐานคสาอธลิษฐานแหด่งความเชมืนึ่อทบีนึ่จะชด่วยคนปป่วยใหว้รอดชบีวลิตไดว้ ผมใหว้คสาอธลิษฐานตด่าง ๆ ของผม
เพมืนึ่อคนเจร็บปป่วยตมัตั้งอยผด่บนยากอบ 5:14,15 และเมมืนึ่อผมอธลิษฐานเพมืนึ่อคนเจร็บปป่วย ผมกร็ปปิดทว้ายคสาอธลิษฐานของผม
ในถว้อยคสาของพระผผว้ชด่วยใหว้รอด: “ขอใหว้เปป็นไปตามนตั้สาพระทมัยของพระองคร์เถลิด”

พระเจว้าทรงรมักษาคนเจร็บปป่วยใหว้หายจรลิง ๆ ในการตอบคสาอธลิษฐาน-แตด่เราตว้องแยกแยะระหวด่างกฎ
เหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกตมัตั้งไวว้ในยากอบ 5 และของประทานเหนมือธรรมชาตลิเหลด่านมัตั้นในการรมักษาโรคซนนึ่งเคยอยผด่ชมันึ่วคราว ซนนึ่ง
ถผกอว้างอลิงถนงตรงนบีตั้และในทบีนึ่อมืนึ่น ๆ ในพระคมัมภบีรร์

ในกลิจการ 28:1-9 อมัครทผตเปาโลไดว้รมักษาพวกคนเถมืนึ่อนทมัตั้งเกาะนมัตั้นใหว้หาย-พวกคนไมด่เชมืนึ่อ-และโดยการ
อมัศจรรยร์แหด่งการรมักษาโรค เขาไดว้มบีโอกาสในการบอกพวกเขาเกบีนึ่ยวกมับแพทยร์ผผว้ยลินึ่งใหญด่ผผว้ทรงรมักษาจลิตวลิญญาณใหว้
หาย แตด่เปาโลคนเดลิมนบีตั้ เมมืนึ่อใกลว้สลิตั้นสรดการรมับใชว้บนโลกนบีตั้ของเขา ไดว้ปลด่อยใหว้เพมืนึ่อนสนลิททบีนึ่สรดคนหนนนึ่งของเขาลว้ม
ปป่วยและเดลินทางตด่อไปโดยไมด่มบีเขา (2 ทธ. 4:20) ผมไมด่บมังอาจทบีนึ่จะจมับผลิดหรมือประชดประชมัน แตด่ผมขอถามวด่า 
ทสาไม? 

มบีหลายคนวมันนบีตั้ทบีนึ่ประกาศวด่าพวกเขามบีของประทานเดบียวกมับทบีนึ่เปาโลและเปโตรมบี พวกเขาอว้างวด่าทสาการ
อมัศจรรยร์ตด่าง ๆ ทบีนึ่โดดเดด่นในงานรมับใชว้ของพวกเขา ในสายตาของมหาชน ผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐหรมืออาจารยร์ทบีนึ่
เปป็นแบบนมัตั้นกร็นด่าดนงดผดและชวนหลงใหล เขาดนงดผดฝผงชนมหาศาล และไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าคนเปป็นอมันมากไดว้รมับ
ความรอดผด่านทางขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่ถผกประกาศ ผมไมด่ขอตมัดสลิน เพราะวด่าพระเจว้าจะทรงจมัดการเรมืนึ่องเหลด่านบีตั้ทบีนึ่
บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ แตด่ผมขอกลด่าวในภาษาของพระคมัมภบีรร์วด่า “แตด่เมมืนึ่อสลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบมาแลว้ว 
เวลานมัตั้นสลินึ่งซนนึ่งเปป็นเพบียงสด่วนหนนนึ่งกร็จะสผญไป” (1 คร. 13:10) และผมอยากเตมือนในถว้อยคสาของยอหร์นวด่า “พวก
ทด่านทบีนึ่รมัก อยด่าเชมืนึ่อวลิญญาณทรก ๆ วลิญญาณ แตด่จงพลิสผจนร์วลิญญาณเหลด่านมัตั้นวด่าวลิญญาณเหลด่านมัตั้นมาจากพระเจว้า
หรมือไมด่ เพราะวด่ามบีผผว้พยากรณร์เทร็จเปป็นอมันมากออกไปในโลกแลว้ว” (1 ยอหร์น 4:1)

เปาโลเตมือนเราวด่า “...ซาตานเองกร็ยมังแปลงรด่างเปป็นทผตสวรรคร์แหด่งความสวด่าง เหตรฉะนมัตั้นจนงไมด่เปป็นเรมืนึ่อง
ใหญด่โตอะไรถว้าบรรดาผผว้รมับใชว้ของซาตานจะแปลงรด่างเปป็นบรรดาผผว้รมับใชว้แหด่งความชอบธรรม ผผว้ซนนึ่งปลายทางของ
พวกเขาจะเปป็นไปตามบรรดาการงานของพวกเขา” (2 คร. 11:14,15)



ทรกเชว้าในสสานมักงานของ Gospel Hour พวกคนงานมาพบปะกมันเพมืนึ่ออด่านพระคมัมภบีรร์และอธลิษฐานกด่อน
ทบีนึ่จะเรลินึ่มงานของวมันนมัตั้น ๆ และไมด่เคยมบีสมักวมันทบีนึ่ผด่านไปโดยทบีนึ่เราไมด่อธลิษฐานเผมืนึ่อคนเจร็บปป่วย คนทบีนึ่ปวดรว้าว คนทบีนึ่
ทนทรกขร์  ผมขอบพระครณพระเจว้าสสาหรมับเหลด่าครณหมอ นางพยาบาล โรงพยาบาล และยาตด่าง ๆ แตด่ผมกร็เชมืนึ่อใน
การรมักษาทบีนึ่มาจากพระเจว้าเชด่นกมัน ผมเชมืนึ่อวด่าพระเจว้าเพบียงผผว้เดบียวทรงสามารถรมักษารด่างกายของเราใหว้หายไดว้

ขว้อ 10: “ใหว้อบีกคนหนนนึ่งกระทสาการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ ใหว้อบีกคนหนนนึ่งพยากรณร์ไดว้ ใหว้อบีกคนหนนนึ่งรผว้จมักสมังเกต
วลิญญาณตด่าง ๆ ใหว้อบีกคนหนนนึ่งพผดภาษาตด่าง ๆ ใหว้อบีกคนหนนนึ่งแปลภาษาตด่าง ๆ ไดว้”

“ใหว้อบีกคนหนนนึ่งกระทสาการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ…” คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “การอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ” คมือ ดผว้นา
มลิส และบด่งบอกถนงฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่ไมด่ธรรมดา สสาหรมับบางคน ของประทานนบีตั้ถผกประทานใหว้เพมืนึ่อกระทสากลิจและทสาสลินึ่ง
ตด่าง ๆ ใหว้สสาเรร็จลรลด่วงทบีนึ่สามารถถผกกระทสาไดว้ผด่านทางอสานาจและพละกสาลมังทบีนึ่เกลินความเปป็นไปไดว้ของมนรษยร์
เทด่านมัตั้น พระเจว้าประทานฤทธลิธิ์เดชเชด่นนมัตั้นแกด่หลายคนจรลิง ๆ และพวกเขาจะตว้องใชว้ฤทธลิธิ์เดชนมัตั้นเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิ
พระเจว้า ไมด่ใชด่มนรษยร์

“...ใหว้อบีกคนหนนนึ่งพยากรณร์ไดว้…” การพยากรณร์ไมด่ไดว้หมายถนงแคด่การบอกลด่วงหนว้าถนงอนาคต มมันยมัง
หมายถนงการบอกออกไปถนงสลินึ่งซนนึ่งไดว้ถผกบอกไวว้ลด่วงหนว้าแลว้ว ของประทานแหด่งการพยากรณร์รวมถนงความสามารถ
ทบีนึ่พระเจว้าทรงถด่ายทอดใหว้ทบีนึ่จะบอกออกไป (ทบีนึ่จะเทศนา) “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัสดมังนบีตั้” โดยแจกจด่ายขด่าวดบีทบีนึ่วด่า
พระเจว้าทรงรมักโลกเชด่นนมัตั้นจนพระองคร์ไดว้ประทานพระบรตรแหด่งความรมักของพระองคร์ เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะถผกชด่วยใหว้รอด
จากบาป

ในสมมัยของเปาโลครลิสตจมักรไมด่ไดว้มบีภาคพมันธสมัญญาใหมด่ พวกเขาไมด่ไดว้มบีพระคมัมภบีรร์อยด่างทบีนึ่เรามบีวมันนบีตั้ทบีนึ่จะ
เปปิดเผยสลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้นของพระเจว้า ดมังนมัตั้นพระเจว้าจนงไดว้ประทานฤทธลิธิ์เดชแกด่หลายคนเพมืนึ่อบอกออกไปถนงพระ
ดสารลิของพระเจว้า แตด่บมัดนบีตั้เรามบีพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่ครบสมบผรณร์แลว้ว และเราไมด่มบีเหลด่าผผว้พยากรณร์ในความหมายเดบียวกมัน
กมับทบีนึ่พระเจว้าไดว้ประทานของประทานแหด่งการพยากรณร์ในชด่วงยรคตว้นแหด่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนและใน
ระหวด่างชด่วงเปลบีนึ่ยนผด่านนมัตั้น อยด่างไรกร็ตาม ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงทรกคนสมมัยนบีตั้เปป็นผผว้พยากรณร์ตรงทบีนึ่วด่าพวกเขาบอกออก
ไปถนงขด่าวดบีทบีนึ่วด่าพระเยซผไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อชด่วยคนบาปทมัตั้งหลายใหว้รอด

“...ใหว้อบีกคนหนนนึ่งรผว้จมักสมังเกตวลิญญาณตด่าง ๆ…” พระเจว้าประทานใหว้บางคนมบีฤทธลิธิ์เดชแหด่งการแยกแยะ
และการแบด่งแยกทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับวลิญญาณแทว้ทมัตั้งหลายและวลิญญาณของซาตาน: “จงใหว้พวกผผว้พยากรณร์พผดสองคน
หรมือสามคน และจงใหว้อบีกคนนมัตั้นวลินลิจฉมัย” (1 คร. 14:29)

“...ใหว้อบีกคนหนนนึ่งพผดภาษาตด่าง ๆ ใหว้อบีกคนหนนนึ่งแปลภาษาตด่าง ๆ ไดว้” เคยมบีคนเหลด่านมัตั้นในครลิสตจมักร
ชาวเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่มบีของประทานแหด่งการพผดภาษาตด่าง ๆ แตด่กฎเดบียวกมันนบีตั้กร็ใชว้ไดว้กมับภาษาตด่าง ๆ เหมมือนกมับทบีนึ่
ใชว้ไดว้กมับของประทานแหด่งการรมักษาโรคในสมมัยของเปาโล พระวจนะของพระเจว้ากลด่าวชมัดเจนมาก ๆ เกบีนึ่ยวกมับ
เรมืนึ่องนบีตั้ ภาษาตด่าง ๆ เปป็น “สสาหรมับหมายสสาคมัญ”-หมายสสาคมัญอยด่างหนนนึ่งแกด่พวกยลิวทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ เราจะศนกษาเรมืนึ่องนบีตั้
อยด่างถด่องแทว้มากขนตั้นเยอะในบททบีนึ่ 14

โปรดสมังเกตอลิสยาหร์ 28:11-13: “เพราะดว้วยรลิมฝปีปากทบีนึ่ตะกรกตะกมักและภาษาอมืนึ่น พระองคร์จะตรมัสกมับ
ประชากรนบีตั้ ผผว้ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ตรมัสวด่า “นบีนึ่คมือการหยรดพมัก ซนนึ่งโดยการหยรดพมักนบีตั้พวกเจว้าสามารถทสาใหว้คน



เหนร็ดเหนมืนึ่อยพมักผด่อน และนบีนึ่คมือความสดชมืนึ่น” ถนงกระนมัตั้นพวกเขาไมด่ยอมฟปัง แตด่พระวจนะของพระเยโฮวาหร์เปป็น
อยด่างนบีตั้แกด่พวกเขา เปป็นขว้อบมังคมับซว้อนขว้อบมังคมับ ขว้อบมังคมับซว้อนขว้อบมังคมับ เปป็นบรรทมัดซว้อนบรรทมัด บรรทมัดซว้อน
บรรทมัด ทบีนึ่นบีนึ่นลิด และทบีนึ่นมันึ่นหนด่อย เพมืนึ่อพวกเขาจะไปและลว้มหงายหลมัง และจะแตก และจะตลิดบด่วง และจะถผกจมับ
ไป”

พระเจว้าไดว้ประทานคสาพยานทบีนึ่เหนมือธรรมชาตลิแกด่ชนชาตลิอลิสราเอล และถนงแมว้วด่ามมันถผกบอกลด่วงหนว้า
แลว้ววด่านบีนึ่จะถผกปฏลิเสธโดยชนชาตลิอลิสราเอล พระเจว้ากร็ทรงใหว้คสาพยานทบีนึ่เหนมือธรรมชาตลินบีตั้ตด่อไปแกด่ประชากรของ
พระองคร์และทรงรมักษาความสมัมพมันธร์กมับพวกเขาตด่อไปในระหวด่างชด่วงเปลบีนึ่ยนผด่านนมัตั้น แตด่คสาพยานเหลด่านมัตั้นไดว้สลิตั้น
สรดลงแลว้วเมมืนึ่อพระเจว้าทรงกมันอาณาจมักรนมัตั้นและชนชาตลิอลิสราเอลไวว้ตด่างหากตลอดระยะเวลาของยรคครลิสตจมักร

การสสาแดงใหว้ประจมักษร์อมันเหนมือธรรมชาตลิเหลด่านบีตั้ เชด่น ของประทานอมันไมด่ธรรมดาแหด่งการรมักษาโรค 
การทสาใหว้คนตายเปป็นขนตั้น การพผดภาษาตด่าง ๆ และการพยากรณร์ไดว้เกลิดขนตั้นในชด่วงสลิบสองปปีแรกหลมังจากวมันเพร็น
เทคอสตร์นมัตั้น และการสสาแดงใหว้ประจมักษร์เหลด่านมัตั้นไดว้เกลิดขนตั้นเฉพาะในเวลาและสถานทบีนึ่ทบีนึ่พวกยลิวอยผด่ดว้วยเทด่านมัตั้น-ไมด่
เคยเกลิดขนตั้นเลยเมมืนึ่อมบีแตด่พวกคนตด่างชาตลิอยผด่ดว้วยเทด่านมัตั้น ครณจะพบบมันทนกทบีนึ่วด่านบีตั้ในหนมังสมือกลิจการ โปรดศนกษา
กลิจการ 2:22-36; 8:14-17; 10:45; และ 19:2-6 

ไมด่มบีกรณบีเพลินึ่มเตลิมอบีกเลยของการสสาแดงและการสาธลิตใหว้ประจมักษร์อมันเหนมือธรรมชาตลิเชด่นนบีตั้ และไมด่มบี
การอว้างอลิงเพลินึ่มเตลิมอบีกเลยถนงมมันทบีนึ่ถผกบมันทนกในหนมังสมือกลิจการหรมือทบีนึ่อมืนึ่นใดในจดหมายฝากเหลด่านมัตั้น นบีนึ่เปป็นชด่วงแหด่ง
การเปลบีนึ่ยนผด่าน-เวลานมัตั้นเมมืนึ่อพระเจว้ากสาลมังทสาการเรบียกครมัตั้งสรดทว้ายของพระองคร์และประทานคสาพยานสรดทว้าย
ของพระองคร์แกด่พวกยลิวเหลด่านมัตั้น

ขว้อ 11: “แตด่สารพมัดเหลด่านบีตั้ พระวลิญญาณองคร์เดบียวและอมันเดบียวกมันนมัตั้นทรงกระทสากลิจ โดยแจกจด่ายแกด่
ทรกคนตามทบีนึ่พระองคร์ทรงประสงคร์”

“...พระวลิญญาณองคร์เดบียวและอมันเดบียวกมันนมัตั้น…” -พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ พระคมัมภบีรร์กลด่าวชมัดเจนมาก ๆ
วด่าไมด่มบีของประทานฝป่ายวลิญญาณใดสามารถถผกพมัฒนาขนตั้นผด่านทางการฝฝึกฝนของมนรษยร์ไดว้ และไมด่มบีของประทาน
ฝป่ายวลิญญาณใดสามารถถผกมอบใหว้แกด่มนรษยร์โดยมนรษยร์อบีกคนไดว้

ในขว้อ 6 ของบทนบีตั้เราอด่านวด่า “และมบีความหลากหลายของกลิจกรรมทมัตั้งหลาย แตด่พระเจว้าองคร์เดบียวกมัน
ทรงเปป็นผผว้กระทสาสารพมัดในทรกคน” พระเจว้าทรงกระทสากลิจในผผว้เชมืนึ่อแทว้ทรกคนและพระองคร์ตว้องนสาในการงานทบีนึ่
ชอบพระทมัยทรกอยด่าง บมัดนบีตั้เราอด่านเกบีนึ่ยวกมับพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์วด่าทรง “แจกจด่ายแกด่ทรกคนตามทบีนึ่พระองคร์ทรง
ประสงคร์” ดมังนมัตั้นเราจนงเหร็นความเปป็นบรคคลของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เราเหร็นวด่าพระองคร์ทรงเทด่าเทบียมกมับพระ
บลิดาและพระบรตร เพราะวด่าพระองคร์ทรงถผกประกาศวด่าทสาสลินึ่งเดบียวกมับทบีนึ่พระบลิดาทรงกระทสา ตรบีเอกานรภาพทรง
กระทสากลิจในความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน-พระบลิดา พระบรตร และพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไมด่
ทรงเปป็นแคด่อลิทธลิพลอยด่างหนนนึ่งเทด่านมัตั้น-พระองคร์ทรงเปป็นบรคคลหนนนึ่ง

เราจะไดว้รมับบสาเหนร็จสสาหรมับการกระทสาเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกกระทสาในเราโดยและผด่านทางพระวลิญญาณ
บรลิสรทธลิธิ์เทด่านมัตั้น หนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนเชด่นนมัตั้นเทด่านมัตั้นจะถผกเหร็นชอบทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ ทมัตั้งแตด่ละคน
และทบีนึ่ประชรมควรระมมัดระวมังมาก ๆ วด่าพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงมบีสลิทธลิธิ์ทรกประการในใจทรกดวง รายการและ



แนวคลิดทมัตั้งหลายทบีนึ่มนรษยร์สรว้างขนตั้นไมด่ควรถผกนสามาแทนทบีนึ่การทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เดร็ดขาด-และถว้าเรา
ยอมจสานนตด่อพระองคร์ เรากร็เชมืนึ่อใจไดว้วด่าพระองคร์จะไมด่มบีวมันนสาเราใหว้หลงเลย พระองคร์จะทรงนสาเราเสมอไปในวลิถบี
ทมัตั้งหลายแหด่งการรมับใชว้ซนนึ่งจะเกลิดผลอยด่างแนด่นอน เราไมด่ตว้องวางแผนการตด่าง ๆ ของเราเองและจากนมัตั้นกร็คาด
หวมังใหว้พระเจว้าอวยพรเรา แตด่เมมืนึ่อพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงถผกยอมใหว้วางแผนการตด่าง ๆ ของเรา พระองคร์กร็จะ
ทรงนสาเราเขว้าในวลิถบีทางอมันถผกตว้องซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ พระเจว้าสามารถใหว้เกบียรตลิและอวยพรความอรตสาหะตด่าง ๆ ของ
เราไดว้ในพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์

ผทูผู้เชมืที่อแทผู้ทคุกคนเปป็นอวบัยวะตน่าง ๆ แหน่งพระกายของพระครริสตธ
ผทูผู้เชมืที่อแทผู้ทคุกคนมทงานรบับใชผู้ททที่ชบัดเจน

พระเจว้าไมด่เคยชด่วยผผว้ใดใหว้รอดเพมืนึ่อทบีนึ่จะอยผด่เฉย ๆ พระองคร์ทรงชด่วยใหว้รอดเพมืนึ่อทบีนึ่จะรมับใชว้ ไมด่วด่าเรามบีขว้อ
จสากมัดอยด่างไรกร็ตาม หรมือวด่าเราอาจรผว้สนกวด่าตนึ่สาตว้อยขนาดไหน มบีงานรมับใชว้หนนนึ่งสสาหรมับอวมัยวะแตด่ละสด่วนและทรก
สด่วนแหด่งพระกายของพระครลิสตร์

ขว้อ 12: “เพราะวด่ารด่างกายนมัตั้นเปป็นกายเดบียว และมบีอวมัยวะหลายสด่วน และอวมัยวะทรกสด่วนของกายเดบียว
นมัตั้น ซนนึ่งเปป็นหลายสด่วนกร็ยมังเปป็นกายเดบียวกมันฉมันใด พระครลิสตร์กร็ทรงเปป็นฉมันนมัตั้น”

ในทบีนึ่นบีตั้พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กสาลมังใชว้รด่างกายมนรษยร์เพมืนึ่อใหว้ภาพประกอบของครลิสตจมักรแทว้หนนนึ่งเดบียวนมัตั้น
และหนว้าทบีนึ่ทมัตั้งหลายของมมัน ผมเชมืนึ่อวด่าทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นถผกแตด่งตมัตั้งโดยพระเจว้า ผมเชมืนึ่อวด่าทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นถผกรวม
อยผด่ในรายการของพระองคร์ และผมเชมืนึ่อวด่าทรกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วควรเขว้ารด่วมกมับทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นสมักแหด่ง แตด่ค
รลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่เปป็นครลิสตจมักรเดบียว ซนนึ่งพระเยซผทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของมมัน และผผว้
เชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วและถผกลว้างชสาระในพระโลหลิตแลว้วเปป็นอวมัยวะตด่าง ๆ ของครลิสตจมักรเดบียวนมัตั้น ขว้อพระ
คมัมภบีรร์ตอนนบีตั้ของเราชบีตั้ไปยมังครลิสตจมักรทบีนึ่ไมด่ปรากฏแกด่ตานมัตั้นซนนึ่งพระเยซผทรงเปป็นศบีรษะของมมัน แตด่มมันกร็เกบีนึ่ยวขว้อ
งกมับครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นนมัตั้นทบีนึ่เปาโลเขบียนจดหมายฉบมับนบีตั้ไปถนงเชด่นกมัน

รด่างกายมนรษยร์เปป็นกายเดบียว โดยมบีอวมัยวะหลายสด่วนทบีนึ่เปป็นของกายเดบียวนมัตั้นฉมันใด “พระครลิสตร์กร็ทรง
เปป็นฉมันนมัตั้น” ผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์บางทด่านบอกเราวด่าภาษากรบีกอด่านวด่า “พระครลิสตร์นมัตั้นกร็ทรงเปป็นฉมันนมัตั้น” นมันึ่นคมือ พระ
ครลิสตร์ทรงเปป็นของกายนมัตั้นทมัตั้งหมด

พระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะ (อฟ. 5:22,23)
พระองคร์ทรงเปป็นรากฐาน (1 คร. 3:11)
พระองคร์ทรงเปป็นรด่างกาย (1 คร. 12:12)
พระครลิสตร์ทรงอยผด่ในกายนมัตั้นทมัตั้งหมด พระองคร์ทรงกระทสากลิจตลอดทมันึ่วกายนมัตั้นทมัตั้งหมด พระองคร์ทรงเปป็น

พระผผว้ชด่วยใหว้รอดของกายนมัตั้น พระผผว้ชด่วยใหว้รอดของครลิสตจมักรนมัตั้น (อฟ. 5:23) 
ขว้อ 13: “เพราะวด่าโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวพวกเราทรกคนไดว้รมับบมัพตลิศมาเขว้าเปป็นกายอมันเดบียวกมัน ไมด่

วด่าพวกเราเปป็นพวกยลิวหรมือพวกคนตด่างชาตลิ ไมด่วด่าพวกเราเปป็นทาสหรมือไท และทรกคนไดว้ถผกทสาใหว้ดมืนึ่มเขว้าอยผด่ใน
พระวลิญญาณองคร์เดบียวแลว้ว”



ในความคลิดของผม พระคสาขว้อนบีตั้ชมัดเจนแจด่มแจว้งและเขว้าใจงด่าย บางทบีนบีนึ่อาจเปป็นเพราะวด่าผมไมด่ไดว้กสาลมัง
มองหาขว้อพลิสผจนร์ของจรดยมืนประจสานลิกายใด ผมไมด่ไดว้กสาลมังพยายามพลิสผจนร์สลินึ่งใด ผมไมด่ไดว้กสาลมังแกว้ตด่างใหว้นลิกายใด 
พระวจนะของพระเจว้ากลด่าวเพบียงวด่า “โดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวพวกเราทรกคนไดว้รมับบมัพตลิศมาเขว้าเปป็นกายอมัน
เดบียวกมัน” เราทราบวด่านบีนึ่ไมด่ไดว้หมายถนงการรมับบมัพตลิศมาในนตั้สา เพราะวด่ามมันประกาศชมัดเจนมาก ๆ วด่า “โดยพระ
วลิญญาณองคร์เดบียว” ดมังนมัตั้นนบีนึ่จนงเปป็นบมัพตลิศมาฝป่ายวลิญญาณ

ในทางตสาแหนด่งเราไดว้รมับบมัพตลิศมาเขว้าในพระกายของพระครลิสตร์แลว้วในวมันเพร็นเทคอสตร์นมัตั้น ครลิสตจมักร
ไดว้ถผกแตด่งตมัตั้งลด่วงหนว้าแลว้วโดยพระเจว้า แตด่นมันึ่นไมด่เกบีนึ่ยวขว้องอะไรเลยกมับเจตจสานงเสรบีของมนรษยร์ ครลิสตจมักรไดว้ถผก
ทราบแลว้วโดยพระเจว้ากด่อนการวางรากฐานของโลก (พระเจว้าทรงฤทธลิธิ์สผงสรด พระองคร์ทรงทราบตอนจบตมัตั้งแตด่
ตอนตว้น และทรกสลินึ่งทบีนึ่อยผด่ระหวด่างตอนตว้นกมับตอนจบ) ดมังนมัตั้น ในวมันเพร็นเทคอสตร์นมัตั้น วมันเกลิดของครลิสตจมักรภาค
พมันธสมัญญาใหมด่ ครลิสตจมักรทมัตั้งหมดนมัตั้นไดว้ถผกใหว้บมัพตลิศมาเขว้าในพระกายของพระครลิสตร์แลว้ว

พระเยซผตรมัสแกด่นลิโคเดมมัสวด่า “ถว้าผผว้ใดไมด่ถผกใหว้บมังเกลิดโดยพระวลิญญาณ เขากร็เขว้าในอาณาจมักรของ
พระเจว้าไมด่ไดว้” ในความคลิดของผมมมันชมัดเจนวด่าทมันทบีทบีนึ่คนไมด่เชมืนึ่อคนใดวางใจพระเยซผเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอด คน ๆ
นมัตั้นกร็ถผกใหว้บมังเกลิดใหมด่และโดยพระวลิญญาณเขากร็ถผกใหว้บมัพตลิศมาเขว้าใน (ถผกรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมับ) พระกายของ
พระครลิสตร์

ผมเชมืนึ่อวด่าพระคมัมภบีรร์ขว้อนบีตั้มบีความหมายสองประการ: มมันชบีตั้ยว้อนกลมับไปยมังวมันเพร็นเทคอสตร์นมัตั้นเมมืนึ่อครลิสต
จมักรทมัตั้งหมดถผกใหว้บมัพตลิศมาในพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และมมันยมังหมายถนงชมันึ่วขณะนมัตั้นแหด่งการกลมับใจรมับเชมืนึ่อเมมืนึ่อคน
ๆ นมัตั้นถผกใหว้บมังเกลิดโดยพระวลิญญาณ ถผกใหว้บมัพตลิศมาเขว้าในและถผกรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมับพระกายของพระครลิสตร์
โดยการอมัศจรรยร์แหด่งพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ ตามทบีนึ่พระคมัมภบีรร์กลด่าว ไมด่มบีสลินึ่งทบีนึ่เปป็นความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนภาค
พมันธสมัญญาใหมด่โดยปราศจากการบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และบมัพตลิศมานมัตั้นเกลิดขนตั้นทมันทบีทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่ง
ใชว้ความเชมืนึ่อในพระครลิสตร์และถผกใหว้บมังเกลิดใหมด่

ไมด่มบียลิว (ผผว้ทบีนึ่ถผกเลมือก) และคนตด่างชาตลิ “สรนมัข” อบีกตด่อไปแลว้วเหมมือนทบีนึ่เคยเปป็นกด่อนการเสดร็จมาของพระ
ครลิสตร์และในระหวด่างการรมับใชว้ของพระองคร์บนแผด่นดลินโลก บมัดนบีตั้มมันไมด่ตด่างกมันเลยวด่าเราเปป็นยลิวหรมือตด่างชาตลิ 
ทาสหรมือไท ทรกคนทบีนึ่เชมืนึ่อ ทรกคนทบีนึ่วางใจในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผ กร็ถผกใหว้บมัพตลิศมาโดยพระ
วลิญญาณเดบียวเขว้าในกายเดบียว

“...และทรกคนไดว้ถผกทสาใหว้ดมืนึ่มเขว้าอยผด่ในพระวลิญญาณองคร์เดบียวแลว้ว” คสากลด่าวนบีตั้ชบีตั้ยว้อนกลมับไปยมังบททบีนึ่ 10
ขว้อ 4  มมันพผดถนงนตั้สาฝป่ายวลิญญาณเดบียวกมันนมัตั้น-พระครลิสตร์, ศลิลาฝป่ายวลิญญาณนมัตั้นทบีนึ่นตั้สาทบีนึ่มบีชบีวลิตไหลออกมาจากมมัน 
การเนว้นยตั้สาเปป็นพลิเศษในสด่วนนบีตั้ของพระคสาขว้อนบีตั้อยผด่ตรง “ทรกคน” และ “องคร์เดบียว”-ผผว้เชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว
ดมืนึ่มเขว้าในพระวลิญญาณองคร์เดบียว ชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณนมัตั้นถผกคตั้สาจรนผด่านทางการดมืนึ่มแบบตด่อเนมืนึ่องนมัตั้นทบีนึ่เราถผกทสาใหว้ดมืนึ่ม
เราดมืนึ่มอยด่างตด่อเนมืนึ่องจากพระวลิญญาณองคร์เดบียวนมัตั้น ดมังนมัตั้นเราจนงมบีชบีวลิตอยผด่ในฝป่ายวลิญญาณ มบีของประทานหลาย
อยด่างทบีนึ่แตกตด่างกมันของพระวลิญญาณ ตามทบีนึ่ถผกชบีตั้ใหว้เหร็นแลว้ว แตด่นบีนึ่เปป็นของประทานเดบียวทบีนึ่ถผกถมือครองโดยผผว้เชมืนึ่อ
ทรกคน เราทรกคนดมืนึ่มเขว้าในพระวลิญญาณองคร์เดบียว

ขว้อ 14: “เพราะวด่ารด่างกายไมด่เปป็นอวมัยวะเดบียว แตด่เปป็นหลายอวมัยวะ”



ความจรลิงของพระคสาขว้อนบีตั้ชบีตั้ไปยมังทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่น: “รด่างกายไมด่เปป็นอวมัยวะเดบียว แตด่เปป็นหลายอวมัยวะ” 
โดยหมายถนงหลายคนเหลด่านมัตั้นในครลิสตจมักรนมัตั้น-ไมด่ใชด่ทรกคนทบีนึ่มบีของประทานเหลด่านมัตั้นแหด่งสตลิปปัญญา ความรผว้ การ
รมักษาโรค การพผดภาษาตด่าง ๆ ฯลฯ แตด่อวมัยวะทรกสด่วนของกายเดบียวกมันนมัตั้น ทรกคนทบีนึ่ดมืนึ่มเขว้าในพระวลิญญาณองคร์
เดบียว

คสาขนตั้นตว้นของขว้อ 14 เชมืนึ่อมโยงมมันกมับขว้อ 13 ดมังนมัตั้นเราจนงอด่านวด่า “เพราะวด่าโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียว
พวกเราทรกคนไดว้รมับบมัพตลิศมาเขว้าเปป็นกายอมันเดบียวกมัน…เพราะวด่ารด่างกายไมด่เปป็นอวมัยวะเดบียว แตด่เปป็นหลาย
อวมัยวะ” ดมังนมัตั้นเราจนงมบีความจรลิงนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับแตด่ละบรคคล และเกบีนึ่ยวกมับทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นเชด่นกมันซนนึ่งประกอบดว้วย
หลายบรคคล แตด่ความหมายทบีนึ่ลนกซนตั้งกวด่าชบีตั้ไปยมังครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่, ครลิสตจมักรนมัตั้นซนนึ่งพระ
เยซผทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของมมัน โดยมบีผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเปป็นอวมัยวะตด่าง ๆ แหด่งพระกายของพระองคร์-กระดผก
แหด่งกระดผกของพระองคร์และเนมืตั้อหนมังแหด่งเนมืตั้อหนมังของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของกายนมัตั้น 
อด่านเอเฟซมัส 5:23-32

มมันเปป็นไปไดว้ทบีนึ่จะเขว้ารด่วมกมับครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นสมักแหด่ง แตด่หนทางเดบียวทบีนึ่จะกลายเปป็นอวมัยวะหนนนึ่งแหด่งค
รลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่คมือ การถผกใหว้บมัพตลิศมาเขว้าในครลิสตจมักรนมัตั้นโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์-และ
หนทางเดบียวทบีนึ่เราสามารถดสาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณไดว้กร็คมือโดยการดมืนึ่มเขว้าในศลิลาฝป่ายวลิญญาณนบีตั้, พระเยซผเจว้า, 
พระวลิญญาณเดบียวนมัตั้นทบีนึ่คตั้สาจรนชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ

ขว้อ 15 และ 16: “ถว้าเทว้าจะกลด่าววด่า “เพราะขว้าไมด่ไดว้เปป็นมมือ ขว้าจนงไมด่ไดว้เปป็นของรด่างกายนมัตั้น” ฉะนมัตั้น
เทว้าจนงไมด่เปป็นของรด่างกายนมัตั้นหรมือ และถว้าหผจะกลด่าววด่า “เพราะขว้าไมด่ไดว้เปป็นตา ขว้าจนงไมด่ไดว้เปป็นของรด่างกายนมัตั้น” 
ฉะนมัตั้นหผจนงไมด่เปป็นของรด่างกายนมัตั้นหรมือ”

มบีคนเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ทบีนึ่กสาลมังบด่นพนมพสาอยผด่ พวกเขารลิษยาเลร็กนว้อยและอลิจฉาคนเหลด่า
นมัตั้นทบีนึ่ถมือครองของประทานตด่าง ๆ ทบีนึ่พวกเขาไมด่ไดว้ถมือครอง เปาโลเพลินึ่งชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าพระเจว้าประทานความหลาก
หลายตด่าง ๆ แหด่งของประทาน แตด่มบีพระวลิญญาณองคร์เดบียวเทด่านมัตั้น  จากนมัตั้นเขาใชว้อวมัยวะตด่าง ๆ ของรด่างกาย
ธรรมดาเพมืนึ่อแสดงใหว้คนเหลด่านบีตั้เหร็นวด่าพวกเขาทสาตมัวเปป็นเดร็ก ๆ และโงด่เขลาขนาดไหน มมันไมด่โงด่เขลาแนด่ทบีเดบียว
หรอกหรมือทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งจะเถบียงวด่าเนมืนึ่องจากมมือไมด่ใชด่เทว้า มมันจนงไมด่ใชด่สด่วนหนนนึ่งของรด่างกาย? หรมือวด่า เนมืนึ่องจากหผ
ไมด่ใชด่ตา หผจนงไมด่ใชด่อวมัยวะหนนนึ่งของรด่างกาย? เปาโลชบีตั้ใหว้เหร็นวด่ามมันโงด่เขลาพอ ๆ กมันทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะบด่นพนมพสา
และรว้องทรกขร์เพราะวด่าบางคนไดว้รมับของประทานตด่าง ๆ ทบีนึ่สมังเกตเหร็นไดว้มากกวด่าหรมือนด่าตมืนึ่นตามากกวด่าคนอมืนึ่น ๆ

ความสรขมบีแกด่ผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นทบีนึ่ยอมรมับอสานาจสลิทธลิธิ์ขาดสผงสรดของพระเจว้า โดยรมับรผว้วด่าพระเจว้าทรงรผว้ดบีกวด่าเรา
วด่างานรมับใชว้ใดเราสามารถกระทสาถวายพระองคร์ไดว้ดบีทบีนึ่สรด ถว้าเราจะเปป็นคนมบีเหตรมบีผล เรากร็จะยอมรมับขว้อเทร็จจรลิง
นบีตั้ เราควรชอบทบีนึ่จะทสางานทบีนึ่ตนึ่สาตว้อยไดว้ดบี แทนทบีนึ่จะพยายามทสาบางสลินึ่งทบีนึ่เราไมด่เหมาะสสาหรมับมมันและประสบความ
ลว้มเหลวกมับมมัน ถว้าเราเดลินตามการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ พระองคร์กร็จะทรงวางงานทบีนึ่เราทสาไดว้ไวว้
สสาหรมับเรา เพราะวด่าพระองคร์ทรงทราบขบีดความสามารถของเรา แตด่ถว้าเราขวนขวายทบีนึ่จะเปป็น “คนใหญด่คนโต” 
และทสาบางสลินึ่งทบีนึ่นด่าตมืนึ่นตาเพบียงเพราะวด่าคนอมืนึ่นมบีของประทานทบีนึ่นด่าตมืนึ่นตา เรากร็จะลว้มเหลวทรกครมัตั้ง-และแทนทบีนึ่จะ
ชด่วยเหลมืออรดมการณร์ของพระครลิสตร์ เราจะนสาความเสมืนึ่อมเสบียมาสผด่พระนามของพระองคร์และนสาความอมับอายมาสผด่



ตมัวเราเอง
โปรดสมังเกตวด่าในความตรงขว้ามทบีนึ่เปาโลแสดงในทบีนึ่นบีตั้ เทว้าไมด่ไดว้พผดกมับตาหรมือกมับหผ เทว้าพผดกมับมมือ อาจมบี

บทเรบียนหนนนึ่งสสาหรมับเราในเรมืนึ่องนบีตั้ พวกเราสด่วนใหญด่ไมด่รลิษยาหรมืออลิจฉาใครสมักคนทบีนึ่ดสารงตสาแหนด่งสผงกวด่าเรามาก 
ๆ แตด่เรามมักเกลิดความอลิจฉาคนทบีนึ่ผงาดขนตั้นสผงกวด่าเราเพบียงเลร็กนว้อย มารรว้ายเหลบีนึ่ยมจมัดและเนมืตั้อหนมังอด่อนแอ เรา
ตว้องใหว้ดวงตาของเราจมับจว้องอยผด่ทบีนึ่พระเยซผเสมอ เมมืนึ่อเราทสาเชด่นนบีตั้  เรากร็จะมบีความสรขและประสบความสสาเรร็จ แตด่
เมมืนึ่อเราเรลินึ่มมองไปทบีนึ่คนอมืนึ่นและละสายตาของเราไปจากพระเยซผ มารรว้ายกร็มบีโอกาสทบีนึ่จะหวด่านเมลร็ดพมันธรร์แหด่ง
ความเปป็นศมัตรผและการวลิวาทในใจของเรา และดว้วยเหตรนบีตั้เรากร็จะเรลินึ่มไมด่มบีความสรขและไมด่เกลิดผล

ขว้อ 17: “ถว้ารด่างกายทมัตั้งหมดเปป็นตา การไดว้ยลินจะอยผด่ทบีนึ่ไหน ถว้ารด่างกายทมัตั้งหมดเปป็นหผ การดมกลลินึ่นจะอยผด่
ทบีนึ่ไหน”

นมันึ่นกร็ชมัดเจนเพบียงพอแลว้ว ใชด่ไหมครมับ? ถว้าทมัตั้งรด่างกายเปป็นตา หรมือหผ หรมือจมผก กร็คงไมด่มบีรด่างกายแลว้ว! 
การทสาใหว้เกลิดรด่างกายไดว้นมัตั้น ตว้องใชว้ตา หผ จมผก นลิตั้วมมือ นลิตั้วเทว้า และอวมัยวะสด่วนอมืนึ่น ๆ มมันเปป็นเชด่นนมัตั้นเหมมือนกมับ
กมับครลิสตจมักรทว้องถลินึ่น มบีงานทบีนึ่แตกตด่างกมันหลายอยด่างใหว้สมาชลิกทมัตั้งหลายไดว้กระทสา และผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนในทบีนึ่
ประชรมนมัตั้น ๆ ควรทสางานของเขาหรมือของเธอใหว้ดบี เพราะวด่าไมด่วด่ามมันเปป็นงานใหญด่หรมือเลร็ก มมันกร็จสาเปป็น ไมด่มบี
สมาชลิกคนใดของทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นควรละโมบงานของอบีกคน เราควรทสาสลินึ่งทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงวางไวว้ใหว้เรา
กระทสา และทสามมันดว้วยความเตร็มใจดรจกระทสาถวายแดด่พระองคร์ และเชด่นนมัตั้นแลว้วเราจะไดว้รมับบสาเหนร็จเตร็มจสานวน

ขว้อ 18: “แตด่บมัดนบีตั้พระเจว้าไดว้ทรงตมัตั้งอวมัยวะทรกสด่วนไวว้ในรด่างกาย ตามชอบพระทมัยของพระองคร์”
ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกลด่าวถนงแผนการทบีนึ่ไรว้ตสาหนลิ และสมบผรณร์แบบของพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์-ผผว้ทรงฤทธลิธิ์ทมัตั้ง

สลิตั้น ทรงทราบทรกสลินึ่ง ทรงอยผด่ทรกหนทรกแหด่ง-พระองคร์ผผว้ทรงทราบตอนจบตมัตั้งแตด่ตอนตว้น พระเจว้าทรงรผว้จมักเราทรก
คน พระองคร์ทรงทราบความสามารถของเรา ขบีดจสากมัดตด่าง ๆ ของเรา และพระองคร์ไดว้ทรงตมัตั้งอวมัยวะเหลด่านมัตั้น
แหด่งทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่น “อวมัยวะทรกสด่วนไวว้ในรด่างกาย ตามชอบพระทมัยของพระองคร์” ถว้าพระเจว้าทรงชอบพระทมัย
ทบีนึ่จะใหว้เราอยผด่ในตสาแหนด่งทบีนึ่เราครองอยผด่ เรากร็ควรพอใจทบีนึ่ไดว้อยผด่ตรงนมัตั้น-เพราะวด่าถว้าสลินึ่งทบีนึ่เรากสาลมังทสาอยผด่ไมด่ไดว้กสาลมัง
ถผกกระทสาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าและในพระนามของพระเยซผ เรากร็คงดบีกวด่าเยอะหากเราไมด่ไดว้กสาลมังทสาสลินึ่ง
ใดเลย การเปป็นคนหนว้าซมืนึ่อใจคดในหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของเรากร็แยด่กวด่าการไมด่มบีหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนเลยแมว้แตด่นลิด
เดบียว

ผมชอบคลิดถนงเดร็กชายคนนมัตั้นทบีนึ่ไปฟปังพระเยซผเทศนา เขาไมด่ลมืมทบีนึ่จะขอใหว้แมด่ของเขาเตรบียมมมืตั้อเทบีนึ่ยงใหว้
เขานสาตลิดตมัวไปดว้วย-ขนมปปังหว้ากว้อนกมับปลาเลร็ก ๆ สองตมัว แตด่เขาไมด่ตระหนมักเลยวด่ามมืตั้อเทบีนึ่ยงเลร็กนว้อยของเขาจะ
เปป็นพระพรยลินึ่งใหญด่ขนาดไหนในพระหมัตถร์ของพระเยซผเจว้าเมมืนึ่อพระองคร์ทรงเลบีตั้ยงอาหารฝผงชนเหลด่านมัตั้น

หญลิงมด่ายยากจนคนนมัตั้นใหว้เงลินสองแผด่น-เลร็กนว้อยเหลมือเกลิน-แตด่กระนมัตั้นพระเยซผกร็ตรมัสวด่า “นางไดว้ใหว้
มากกวด่าทรกคนทบีนึ่เหลมือ” แมว้แตด่นตั้สาเยร็นสมักถว้วยทบีนึ่ถผกใหว้ในพระนามของพระเยซผกร็ถผกบมันทนกไวว้ในสวรรคร์

มบีบทเรบียนหนนนึ่งในเรมืนึ่องการรมับใชว้ในลผกา 19:29-32: “และตด่อมา เมมืนึ่อ(พระเยซผ)เสดร็จมาใกลว้หมผด่บว้านเบธ
ฟายบีและหมผด่บว้านเบธานบี ทบีนึ่ภผเขาทบีนึ่ถผกเรบียกวด่า ภผเขามะกอกเทศ พระองคร์ทรงสด่งสาวกสองคนของพระองคร์ไป โดย
ตรมัสวด่า “พวกทด่านจงเขว้าไปในหมผด่บว้านทบีนึ่อยผด่ตรงหนว้าพวกทด่าน ซนนึ่งเมมืนึ่อพวกทด่านเขว้าไปแลว้ว พวกทด่านจะพบลผกลา



ตมัวหนนนึ่งผผกอยผด่ ทบีนึ่ยมังไมด่เคยมบีใครขนตั้นขบีนึ่เลย จงแกว้มมันและจผงมมันมาทบีนึ่นบีนึ่เถลิด… และสาวกทมัตั้งสองคนทบีนึ่ถผกสด่งไปนมัตั้นกร็ไป
ตามทางของพวกเขา และพบเหมมือนกมับทบีนึ่พระองคร์ตรมัสแกด่พวกเขาแลว้ว”

ลองคลิดดผสลิครมับ! เหตรการณร์นบีตั้ไดว้เกลิดขนตั้นตอนทบีนึ่พระเยซผกสาลมังจะเสดร็จเขว้ากรรงเยรผซาเลร็มอยด่างผผว้มบีชมัยชนะ 
ชายเหลด่านบีตั้ไดว้ตลิดตามพระองคร์มามากกวด่าสามปปีแลว้ว พวกเขาไดว้เดลินกมับพระองคร์ตลอดงานรมับใชว้บนโลกนบีตั้ของ
พระองคร์ ฝฝึกฝนแทบพระบาทของพระองคร์ และกระนมัตั้นงานชลิตั้นแรกทบีนึ่พวกเขาไดว้รมับมอบหมายคมือ “จงไปนสาลา
ตมัวหนนนึ่งมาใหว้เรา” พวกเขาทสาตามทบีนึ่พวกเขาถผกสมันึ่ง “และพบเหมมือนกมับทบีนึ่พระองคร์ตรมัสแกด่พวกเขาแลว้ว”

ผมขอกลด่าวซตั้สา: ถว้าเราจะยอมใหว้พระเยซผเจว้า ผด่านทางพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ นสาพาเราเขว้าสผด่งานรมับใชว้ 
และทสาสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่พระองคร์ทรงอยากใหว้เราทสา เรากร็จะมบีความสรข และถว้าเรายอมทสางานนมัตั้นทบีนึ่พระองคร์
ประทานใหว้เรากระทสาดว้วยสลิตั้นสรดใจของเรา เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าเพบียงผผว้เดบียว เรากร็จะไดว้รมับบสาเหนร็จเตร็ม
จสานวนเมมืนึ่อสลิตั้นสรดการเดลินทางของชบีวลิต

ขอพระเจว้าทรงโปรดชด่วยเราทบีนึ่จะไมด่ละโมบงานของเพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อหรมืออลิจฉาความสสาเรร็จของอบีกคน เราทรก
คนเปป็นอวมัยวะของกายเดบียวกมัน และแทนทบีนึ่จะอลิจฉาและรลิษยา เราควรชมืนึ่นชมยลินดบีเมมืนึ่อคนอมืนึ่นทสาไดว้ดบี เพราะวด่า
เมมืนึ่ออวมัยวะหนนนึ่งไดว้รมับพร ทมัตั้งรด่างกายกร็ไดว้รมับพร เหมมือนกมับทบีนึ่เมมืนึ่ออวมัยวะหนนนึ่งทนทรกขร์ ทมัตั้งรด่างกายกร็ทนทรกขร์ ขอ
พระเจว้าทรงโปรดชด่วยเราทบีนึ่จะตระหนมักอยด่างถด่องแทว้วด่าเราอยผด่ในพระครลิสตร์และพระครลิสตร์ทรงอยผด่ในเรา และขอ
ใหว้เราเรบียนรผว้อยด่างทบีนึ่เปาโลไดว้เรบียนรผว้: “ขว้าพเจว้าเปป็นอยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นโดยพระครณของพระเจว้า!”

ขว้อ 19: “และถว้าอวมัยวะทมัตั้งหมดเปป็นอวมัยวะเดบียว รด่างกายจะอยผด่ทบีนึ่ไหน”
เปาโลทวนซตั้สาตรงนบีตั้สลินึ่งทบีนึ่เขาเพลินึ่งกลด่าวไปในขว้อ 17 โดยชบีตั้ใหว้เหร็นถนงความจสาเปป็นทบีนึ่ตว้องมบีอวมัยวะทรกสด่วน

ของรด่างกาย ปราศจากการมบีอยผด่ของอวมัยวะทรกสด่วน ไมด่วด่าบางสด่วนอาจไมด่สสาคมัญสมักเพบียงใดกร็ตาม รด่างกายนมัตั้นกร็ไมด่
อาจครบสมบผรณร์ไดว้ เมมืนึ่อเราคลิดถนงรด่างกายธรรมดา เรากร็คลิดถนงอวมัยวะอมันหลากหลาย-นลิตั้วมมือ นลิตั้วเทว้า เทว้า มมือ 
แขน ตา หผ ฯลฯ-และเราตว้องการอวมัยวะทรกสด่วน เหมมือนกมับทบีนึ่ครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นตว้องการสมาชลิกทรกคนและงาน
รมับใชว้ทรกอยด่างตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงนสาพา

ถว้าอวมัยวะทรกสด่วนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นดสารงตสาแหนด่งสผงสรดในทบีนึ่ประชรม รด่างกายนมัตั้นกร็คงอยผด่ไมด่ไดว้อบีกตด่อไป ตว้อง
มบีตสาแหนด่งตด่าง ๆ ทบีนึ่โดดเดด่นและตว้องมบีคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ทสางานรมับใชว้อมันตนึ่สาตว้อย ถว้าพระเจว้าทรงเรบียกเราใหว้เปป็น
ภารโรง เรากร็ควรครกเขด่าลงและสมัญญากมับพระเจว้าวด่าเราจะเปป็นภารโรงทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรดทบีนึ่พระองคร์ทรงมบี! ภารโรงคนทบีนึ่
รมักษาความสะอาดของสถานบรลิสรทธลิธิ์แบบไรว้ตสาหนลิเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าจะไดว้รมับบสาเหนร็จเตร็มจสานวนอยด่าง
แทว้จรลิงพอ ๆ กมับสมาชลิกคนอมืนึ่นใดของทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้น

ขว้อ 20: “แตด่บมัดนบีตั้มบีหลายอวมัยวะ แตด่ยมังเปป็นรด่างกายเดบียวกมัน”
ความจรลิงเดบียวกมันนบีตั้ไดว้ถผกนสาเสนอในขว้อ 12 แลว้ว มบีอวมัยวะหลายสด่วน แตด่กายเดบียวเทด่านมัตั้น (ทบีนึ่ประชรม

เดบียว) และถนงแมว้วด่าอวมัยวะเหลด่านมัตั้นแตกตด่างกมันในงานรมับใชว้ตด่าง ๆ ของพวกเขา พวกเขากร็ตว้องพนนึ่งพาซนนึ่งกมันและ
กมัน ขอพระเจว้าทรงโปรดชด่วยเราใหว้มองเหร็นสลินึ่งนบีตั้ในทมัตั้งทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นและครลิสตจมักรทบีนึ่ไมด่ปรากฏแกด่ตานมัตั้น คสา
บมัญชานมัตั้นคมือ “ทด่านทมัตั้งหลายจงออกไปทมันึ่วโลก และประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่มนรษยร์ทรกคน” ทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่น
แหด่งเดบียวไมด่มบีทางทสางานนบีตั้สสาเรร็จไดว้ แตด่ถว้าผผว้เชมืนึ่อแทว้ทรกคนในทบีนึ่ประชรมทรกแหด่งจะทสางานอยด่างขยมันขมันแขร็งและ



อยด่างเตร็มใจ “ดรจกระทสาแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” เรากร็สามารถทสามมันสสาเรร็จไดว้ “ไมด่มบีผผว้ใดในพวกเรามบีชบีวลิตอยผด่เพมืนึ่อ
ตนเองฝป่ายเดบียว และไมด่มบีผผว้ใดตายเพมืนึ่อตนเองฝป่ายเดบียว” (รม. 14:7) เราเปป็นผผว้ดผแลพบีนึ่นว้องของเรา

ขว้อ 21: “และตาไมด่สามารถกลด่าวแกด่มมือวด่า “ขว้าไมด่ตว้องการเจว้า” หรมืออบีกทบีศบีรษะไมด่สามารถกลด่าวแกด่เทว้า
วด่า “ขว้าไมด่ตว้องการพวกเจว้า””

ในขว้อ 15 เรามบีภาพประกอบของเทว้าทบีนึ่กลด่าวแกด่มมือวด่า “เพราะขว้าไมด่ใชด่มมือ ขว้าจนงไมด่เปป็นของรด่างกาย” 
นมันึ่นคมืออวมัยวะทบีนึ่ดว้อยกวด่าซนนึ่งบด่นตด่ออวมัยวะทบีนึ่สผงกวด่า แตด่ในพระคสาขว้อนบีตั้มบีการชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าอวมัยวะทบีนึ่เหนมือกวด่ากร็อาจ
รมังเกบียจอวมัยวะทบีนึ่ดว้อยกวด่า ในชบีวลิตธรรมชาตลิมมือกร็หยลิบจมับวมัตถรทบีนึ่ดวงตามองดผ-ยกตมัวอยด่างเชด่น มมือหยลิบหนมังสมือ 
ดวงตาอด่านหนมังสมือ ดมังนมัตั้นดวงตาจนงตว้องการมมือและมมือตว้องการดวงตา ศบีรษะตว้องการเทว้า เพราะวด่าเทว้าเดลินไปทบีนึ่ 
ๆ ศบีรษะสมันึ่งการ

มมันเปป็นเชด่นนมัตั้นในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่น เราไมด่ไดว้เปป็นเอกเทศตด่อกมันและกมัน ทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นพนนึ่งพาอาศมัยซนนึ่ง
กมันและกมัน และถว้าความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมันจะมบีบรลิบผรณร์ กร็ตว้องไมด่มบีการถมือตมัววด่าใครเหนมือกวด่าใคร เราตว้องไมด่
ดผถผกสมาชลิกคนใดเพราะหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนอมันตนึ่สาตว้อยของเขา

ขว้อ 22: “ไมด่เลย ยลินึ่งกวด่านมัตั้นอวมัยวะเหลด่านมัตั้นของรด่างกาย ซนนึ่งดผเหมมือนวด่าอด่อนแอกวด่า กร็จสาเปป็น”
สมมตลิวด่าเราใชว้ดวงตาเปป็นภาพประกอบ: ลผกตาเปป็นหนนนึ่งในกลไกทบีนึ่นด่ามหมัศจรรยร์ทบีนึ่สรดทบีนึ่มนรษยร์เคยรผว้จมัก 

ความคลิดทบีนึ่มบีขบีดจสากมัดของเราอมัศจรรยร์ใจกมับโทรทมัศนร์สบี-ทบีนึ่วด่าคน ๆ หนนนึ่งสามารถยมืนอยผด่ในเมมืองลอสแองเจลลิส หรมือ
นลิวยอรร์คซลิตบีตั้ และถผกเหร็นเปป็นภาพสบีสมันครบถว้วนทบีนึ่ใดกร็ไดว้ในสหรมัฐฯในทบีนึ่ ๆ มบีเครมืนึ่องรมับโทรทมัศนร์ เราอมัศจรรยร์ใจกมับ
โทรทมัศนร์สบี-และกระนมัตั้น ลผกตาไดว้ถผกสรว้างโดยพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ตอนทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงสรว้างอาดมัม และ
อวมัยวะเลร็กจลิดี๋วนมัตั้นแหด่งรด่างกายของเรากร็บรรจรกลไกรมับสบีทบีนึ่ชด่วยใหว้เราตรวจจมับสบีสมันตด่าง ๆ ไดว้ทมันทบีทบีนึ่เราลมืมตา

ใชด่แลว้วครมับ ดวงตามนรษยร์เปป็นสลินึ่งทรงสรว้างทบีนึ่แสนมหมัศจรรยร์-แตด่เรากร็ไมด่คลิดอะไรมากนมักเกบีนึ่ยวกมับเปลมือก
ตา-แคด่หนมังชลิตั้นเลร็ก ๆ แตด่เมมืนึ่อวมัตถรแปลกปลอมพรด่งเปฟ้ามาทบีนึ่ดวงตาโดยตรง เปลมือกตากร็ปปิดโดยอมัตโนมมัตลิ! เราไมด่
หยรดและคลิดวด่า “ฉมันควรปปิดเปลมือกตาของฉมัน” เมมืนึ่อภมัยอมันตรายครกคามดวงตา เปลมือกตากร็ปปิดโดยอมัตโนมมัตลิเพมืนึ่อ
ปกปฟ้องดวงตา เปลมือกตาไมด่มบีอะไรมากมายใหว้มองดผ พวกมมันไมด่มบีความสวยงามอะไรนมัก-แตด่พวกมมันกร็สสาคมัญมาก
ๆ

นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่น เหลด่าสมาชลิกทบีนึ่ตนึ่สาตว้อยบางครมัตั้งกร็จสาเปป็นมากกวด่า สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังชบีตั้
ใหว้เหร็นในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือวด่า สมาชลิกเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่มบีความโดดเดด่นและทบีนึ่งานรมับใชว้ของพวกเขาโอว้อวดใหญด่โต ไมด่
ควรดผถผกผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ตนึ่สาตว้อยทบีนึ่คอยดผแลเดร็กเลร็กเพมืนึ่อทบีนึ่คนอมืนึ่น ๆ จะไดว้ฟปังพระวจนะ หรมือคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ทสาไดว้แคด่สด่ง
โปสการร์ดไปยมังผผว้คนทบีนึ่ขาดประชรม คนเหลด่านบีตั้ไมด่ไดว้รมับเกบียรตลิมากนมัก แตด่ถว้าพวกเขาทสางานรมับใชว้ของพวกเขา
ถวายแดด่พระเจว้า พวกเขากร็จะไดว้บสาเหนร็จเมมืนึ่อสลิตั้นสรดการเดลินทางของชบีวลิต

ขว้อ 23: “และอวมัยวะเหลด่านมัตั้นของรด่างกาย ซนนึ่งพวกเราคลิดวด่ามบีเกบียรตลินว้อยกวด่า พวกเรากลมับใหว้เกบียรตลิ
บรลิบผรณร์มากขนตั้นแกด่อวมัยวะเหลด่านบีตั้ และอวมัยวะทบีนึ่ไมด่นด่าดผของพวกเรา กร็มบีความนด่าดผทบีนึ่บรลิบผรณร์มากขนตั้น”

เปาโลกสาลมังใชว้รด่างกายมนรษยร์เหมมือนเดลิมเพมืนึ่อใหว้ภาพประกอบของทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นและหนว้าทบีนึ่คนตว้น
เรมือนและงานรมับใชว้ของสมาชลิกแตด่ละคน “...เกบียรตลิบรลิบผรณร์มากขนตั้น…ความนด่าดผทบีนึ่บรลิบผรณร์มากขนตั้น” ชบีตั้ไปยมังเครมืนึ่อง



แตด่งกายเสรลิม (หรมือพวกเครมืนึ่องประดมับ แลว้วแตด่กรณบี) ทบีนึ่ถผกนสามาสวมใสด่บนอวมัยวะเหลด่านบีตั้ของรด่างกาย ขณะทบีนึ่
อวมัยวะอมืนึ่น ๆ ไมด่ถผกตกแตด่งเหมมือนเดลิม เขากสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นหลมักการแหด่งการใหว้เกบียรตลิแกด่สด่วนเหลด่านมัตั้นของรด่างกาย
ซนนึ่งอาจถผกมองเปป็นธรรมดาวด่ามบีเกบียรตลินว้อยทบีนึ่สรด-ยกตมัวอยด่างเชด่น ถว้าสรภาพสตรบีทด่านหนนนึ่งมบีมมือทบีนึ่ไมด่สวยเพราะวด่า
มมือนมัตั้นถผกไฟลวกและมบีแผลเปป็นเพราะเหตรการณร์นด่าเศรว้าบางอยด่างในวมัยเดร็ก เธอกร็อาจซด่อนแผลเปป็นทบีนึ่นด่าเกลบียด
นมัตั้นดว้วยถรงมมือสวย ๆ สมักคผด่

หลายครมัตั้งเหลมือเกลิน บนสด่วนนมัตั้นของรด่างกายทบีนึ่ดผเหมมือนมบีเกบียรตลินว้อยกวด่า เรากร็ใหว้เกบียรตลิอมันบรลิบผรณร์มาก
ขนตั้นและใชว้เวลาและเงลินทองมากกวด่าอวมัยวะเหลด่านมัตั้นทบีนึ่นด่าดผมากกวด่า แทนทบีนึ่จะรมังเกบียจอวมัยวะทบีนึ่ไมด่นด่าดผเหลด่านบีตั้ เรา
กลมับใหว้การใสด่ใจและการดผแลเปป็นพลิเศษแกด่พวกมมัน

ดมังนมัตั้น สมาชลิกเหลด่านมัตั้นของทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นทบีนึ่ดผเหมมือนมบีเกบียรตลินว้อยกวด่า แทนทบีนึ่จะถผกเพลิกเฉยควรไดว้รมับ
การใสด่ใจและการดผแลมากกวด่าทบีนึ่เราใหว้แกด่สมาชลิกเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีเกบียรตลิสรดขบีด วมันของพระครลิสตร์เทด่านมัตั้นจะเปปิดเผย
หนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนทบีนึ่แทว้จรลิงของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่ถผกกลด่าวถนงทบีนึ่กระดานขด่าวครลิสตจมักร คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่เคยไดว้มบีรผป
ของตนปรากฏในหนมังสมือพลิมพร์ครลิสตจมักรและไมด่เคยไดว้รมับการประชาสมัมพมันธร์จากธรรมาสนร์ พระเจว้าทรงบมันทนกไวว้
หมด และในวมันนมัตั้นเราจะเรบียนรผว้วด่าใครบว้างเปป็นคนใหญด่โตและคนเลร็กนว้อยในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่น

ขว้อ 24: “เพราะวด่าอวมัยวะทบีนึ่นด่าดผของพวกเราไมด่มบีความตว้องการ แตด่พระเจว้าไดว้ทรงทสาใหว้รด่างกาย
ประสานกมัน โดยทรงใหว้เกบียรตลิทบีนึ่บรลิบผรณร์มากขนตั้นแกด่สด่วนทบีนึ่เคยขาดเกบียรตลินมัตั้น”

สด่วนแรกของขว้อ 24 จรลิง ๆ แลว้วเปป็นของสด่วนหลมังของขว้อ 23 ดมังนมัตั้นมมันกร็จะอด่านวด่า “...และอวมัยวะทบีนึ่ไมด่
นด่าดผของพวกเรา กร็มบีความนด่าดผทบีนึ่บรลิบผรณร์มากขนตั้น เพราะวด่าอวมัยวะทบีนึ่นด่าดผของพวกเราไมด่มบีความตว้องการ…”

รด่างกายมนรษยร์มบีอวมัยวะอยผด่สามชนลิด: (1) สด่วนทบีนึ่มบีเกบียรตลินว้อยกวด่า-ปกตลิแลว้วกร็ถผกตกแตด่ง (2) สด่วนทบีนึ่ไมด่นด่า
ดผ-ถผกตกแตด่งอยด่างระมมัดระวมังมาก ๆ เสมอ (3) สด่วนทบีนึ่นด่าดผ ซนนึ่งไมด่จสาเปป็นตว้องตกแตด่งอะไรเลย

“แตด่พระเจว้าไดว้ทรงทสาใหว้รด่างกายประสานกมัน โดยทรงใหว้เกบียรตลิทบีนึ่บรลิบผรณร์มากขนตั้นแกด่สด่วนทบีนึ่เคยขาด
เกบียรตลินมัตั้น” พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงใหว้การเนว้นยตั้สาทบีนึ่คสาวด่าพระเจว้า…ตรงตมัวคมือ “พระเจว้านมันึ่นเองทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่
ประสานรด่างกายนมัตั้นเขว้าดว้วยกมัน”

พระเจว้าไดว้ทรงสรว้างรด่างกายธรรมชาตลินบีตั้ของเรา และพระองคร์ทรงทราบวด่าสลินึ่งใดดบีทบีนึ่สรด พระองคร์ไดว้ทรง
ทสาสลินึ่งทบีนึ่ถผกตว้องในวลิธบีทบีนึ่ถผกตว้องเกบีนึ่ยวกมับรด่างกายมนรษยร์ และนบีนึ่กร็เปป็นจรลิงเชด่นกมันสสาหรมับทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่น คนเหลด่า
นมัตั้นทบีนึ่ไดว้รมับของประทานตด่าง ๆ กร็ไดว้รมับของประทานเหลด่านมัตั้นมาจากพระเจว้า การประทานของประทานฝป่าย
วลิญญาณทบีนึ่แตกตด่างกมันแกด่หลายคนทบีนึ่แตกตด่างกมันเปป็นกลิจธรระของพระเจว้า และพระเจว้าทรงทราบวด่าพระองคร์กสาลมัง
ทสาอะไรอยผด่ ถว้าผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนในทบีนึ่ประชรมยอมตระหนมักถนงเรมืนึ่องนบีตั้ มมันกร็จะนสาความสมมัครสมานและความเปป็นนตั้สา
หนนนึ่งใจเดบียวกมันมาสผด่ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นแทนทบีนึ่จะเปป็นความเปป็นศมัตรผกมัน การวลิวาท และความรลิษยา

“ของประทานอมันดบีทรกอยด่าง และของประทานอมันสมบผรณร์ทรกอยด่าง มาจากเบมืตั้องบน และลงมาจากพระ
บลิดาแหด่งบรรดาความสวด่าง ซนนึ่งในพระองคร์นมัตั้นไมด่มบีการแปรปรวน หรมือเงาแหด่งการหมันเห” (ยากอบ 1:17) 
อภลิสลิทธลิธิ์ของการไดว้เปป็นลผกคนหนนนึ่งของพระเจว้าเปป็นของประทานอยด่างหนนนึ่งจากพระเจว้า และเราควรมบีใจ
ขอบพระครณสสาหรมับของประทานฝป่ายวลิญญาณใด ๆ ทบีนึ่พระองคร์โปรดประทานใหว้แกด่เรา ไมด่วด่าของประทานนมัตั้นจะ



ตนึ่สาตว้อยแคด่ไหนหรมืองานรมับใชว้ทบีนึ่พระองคร์ประทานใหว้แกด่เราจะตนึ่สาตว้อยขนาดไหน เราควรสรรเสรลิญพระองคร์
สสาหรมับความประเสรลิฐของพระองคร์และสสาหรมับของประทานใดกร็ตามทบีนึ่พระองคร์ประทานใหว้แกด่เรา แทนทบีนึ่จะ
รลิษยาหรมืออลิจฉาคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อาจดผเหมมือนมบีตสาแหนด่งทบีนึ่สผงกวด่าและโอกาสใหญด่โตมากกวด่าเรา

ขว้อ 25: “เพมืนึ่อทบีนึ่จะไมด่มบีความแตกแยกกมันในรด่างกาย แตด่เพมืนึ่ออวมัยวะเหลด่านมัตั้นจะมบีความหด่วงใยซนนึ่งกมันและ
กมัน”

ถว้าผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นตระหนมักวด่าพระเจว้าทรงเปป็นผผว้ประทานของประทานทบีนึ่ดบีทรกอยด่าง คงจะ
ไมด่มบีการแตกแยกในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นเลย พรว้อมกมับจลิตใจทบีนึ่แบด่งพรรคแบด่งพวก ความรลิษยาและความอลิจฉาทบีนึ่มบีอยผด่ทบีนึ่
นมันึ่น ผผว้เชมืนึ่อทรกคนในทบีนึ่ประชรมตว้องการกมันและกมัน เราควรรมักซนนึ่งกมันและกมัน ชด่วยเหลมือกมัน และไมด่เปป็นคนชด่างตลิและ
อลิจฉากมัน เราทรกคนเปป็นลผกของพระเจว้าองคร์เดบียวกมัน เราทรกคนเปป็นอวมัยวะของกายเดบียวกมัน เราเปป็นพบีนึ่นว้องรด่วม
โลหลิตเพราะวด่าเราถผกปกคลรมโดยพระโลหลิต!

ขว้อ 26: “และไมด่วด่าอวมัยวะอมันหนนนึ่งทรกขร์ อวมัยวะทมัตั้งหมดกร็พลอยทรกขร์กมับอวมัยวะนมัตั้น หรมืออวมัยวะอมันหนนนึ่ง
ไดว้รมับเกบียรตลิ อวมัยวะทมัตั้งหมดกร็พลอยปปีตลิยลินดบีกมับอวมัยวะนมัตั้น”

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลปปิดทว้ายภาพประกอบทบีนึ่เปป็นรด่างกาย-การปปิดทว้ายทบีนึ่แตะตว้องใจและแจด่มชมัดมาก ๆ: เมมืนึ่อ
อวมัยวะหนนนึ่งของรด่างกายเปป็นทรกขร์ ทมัตั้งรด่างกายกร็เปป็นทรกขร์กมับอวมัยวะนมัตั้น เมมืนึ่อแมว้แตด่อวมัยวะทบีนึ่ไมด่สสาคมัญทบีนึ่สรดของ
รด่างกายไดว้รมับบาดแผลหรมือเจร็บปวด ทมัตั้งรด่างกายกร็เปป็นทรกขร์กมับอวมัยวะนมัตั้น และเมมืนึ่ออวมัยวะหนนนึ่งของรด่างกายไดว้รมับ
เกบียรตลิ อวมัยวะทรกสด่วนกร็ชมืนึ่นชมยลินดบี-ตมัวตนทมัตั้งหมดชมืนึ่นชมยลินดบีเมมืนึ่ออวมัยวะหนนนึ่งไดว้รมับเกบียรตลิหรมือไดว้รมับพร

มมันควรเปป็นเชด่นนบีตั้ดว้วยในทบีนึ่ประชรม-(และเปป็นเชด่นนบีตั้จรลิง ๆ ถว้าทบีนึ่ประชรมนมัตั้น ๆ อยผด่ในความสมัมพมันธร์ฝป่าย
วลิญญาณทบีนึ่ถผกตว้องกมับพระเจว้า) ถว้าสมาชลิกคนหนนนึ่งของครลิสตจมักรเปป็นทรกขร์ สมาชลิกทรกคนกร็เปป็นทรกขร์กมับสมาชลิกคน
เดบียวนมัตั้นทบีนึ่เปป็นทรกขร์ และในทสานองเดบียวกมันถว้าสมาชลิกคนหนนนึ่งไดว้รมับเกบียรตลิ สมาชลิกคนอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่เหลมือกร็จะชมืนึ่นชม
ยลินดบีถว้าพวกเขามบีใจทบีนึ่ถผกตว้อง

ขว้อ 27: “บมัดนบีตั้ทด่านทมัตั้งหลายเปป็นพระกายของพระครลิสตร์ และเปป็นอวมัยวะตด่าง ๆ ของพระกายนมัตั้น”
คราวนบีตั้เปาโลพรว้อมแลว้วทบีนึ่จะทสาการประยรกตร์ใชว้ของเขา: “ทด่านทมัตั้งหลายเปป็นพระกายของพระครลิสตร์!” 

เหลด่าผผว้รผว้ภาษากรบีกบอกเราวด่าพระคสาขว้อนบีตั้ควรอด่านวด่า “ทด่านทมัตั้งหลายเปป็นพระกายของพระครลิสตร์” โดยมบีการเนว้น
ทบีนึ่คสาวด่า “พระกาย”

“พระกายของพระครลิสตร์” บด่งบอกถนงครณภาพหรมือสภาพของทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทมัตั้งหมด ผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนเปป็น
อวมัยวะหนนนึ่งแหด่งพระกายของพระครลิสตร์ ตอนเขบียนถนงผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองเอเฟซมัส เปาโลกลด่าววด่า “...เราเปป็น
อวมัยวะแหด่งพระกายของพระองคร์ แหด่งเนมืตั้อหนมังของพระองคร์ และแหด่งกระดผกของพระองคร์” เมมืนึ่อคน ๆ หนนนึ่งใชว้
ความเชมืนึ่อทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผครลิสตร์ คน ๆ นมัตั้นกร็ถผกรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมับพระ
กายของพระครลิสตร์ทมันทบี-และพระเจว้าทรงใหว้เขาอยผด่ในพระกายนมัตั้นตามทบีนึ่ชอบพระทมัยพระองคร์ ผมอยากเตมือน
ความจสาครณอบีกครมัตั้งวด่าพระเจว้าทรงรผว้ดบีทบีนึ่สรดวด่าเรามบีขบีดความสามารถทบีนึ่จะทสาอะไรไดว้ และถว้าเราจะเพบียงยอมใหว้
พระองคร์วางเราตรงทบีนึ่พระองคร์ทรงใชว้การเราไดว้ดบีทบีนึ่สรด สวรรคร์กร็จะไดว้กสาไรและเราจะไดว้รมับบสาเหนร็จเตร็มจสานวน
สสาหรมับหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของเรา



ขว้อ 28: “และพระเจว้าไดว้โปรดตมัตั้งบางคนไวว้ในครลิสตจมักร ทบีนึ่หนนนึ่งคมือพวกอมัครทผต รองลงมาคมือบรรดาผผว้
พยากรณร์ ทบีนึ่สามครผบาอาจารยร์ทมัตั้งหลาย ตด่อจากนมัตั้นการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ แลว้วบรรดาของประทานแหด่งการรมักษา
ทมัตั้งหลาย การชด่วยเหลมือตด่าง ๆ การครอบครองทมัตั้งหลาย การพผดภาษาตด่าง ๆ”

คสากรลิยากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ไดว้โปรดตมัตั้ง” สมืนึ่อความคลิดทบีนึ่วด่าพระเจว้าทรงมบีความสนใจหรมือจรดประสงคร์พลิเศษ
ในการวางผผว้เชมืนึ่อบางคนในงานรมับใชว้ในทบีนึ่ซนนึ่งพระองคร์ทรงวางพวกเขา คสาแปลแบบตรงตมัวในทบีนึ่นบีตั้อาจอด่านไดว้วด่า 
“และพระเจว้าไดว้ทรงตมัตั้งเพมืนึ่อพระองคร์เองบางคนในครลิสตจมักร”

“...ทบีนึ่หนนนึ่งคมือพวกอมัครทผต…” ครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นในกรรงเยรผซาเลร็มคมือทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่มบีพวกอมัครทผตเปป็น
หลมัก เราทราบวด่ามบีอมัครทผตอบีกหลายคนนอกจากสลิบสองคนแรกนมัตั้น ยกตมัวอยด่างเชด่น กาลาเทบีย 1:19 เอด่ยชมืนึ่อยาก
อบ นว้องชายขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า; ในโรม 16:7 เราอด่านเกบีนึ่ยวกมับอมันโดรนลิคมัสและยผเนบีย; และกลิจการ 14:14 พผด
ถนงเปาโลและบารนาบมัสวด่าเปป็นอมัครทผต

พวกอมัครทผตคมือคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้เหร็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า-โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งหลมังจากการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์
ฝป่ายรด่างกายของพระองคร์จากหลรมศพ ใน 1 โครลินธร์ 9:1,2 เปาโลถามวด่า “ขว้าพเจว้ามลิไดว้เปป็นอมัครทผตหรมือ ขว้าพเจว้า
มลิไดว้เปป็นไทหรมือ ขว้าพเจว้ามลิไดว้เหร็นพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเราหรมือ ทด่านทมัตั้งหลายมลิไดว้เปป็นผลงาน
ของขว้าพเจว้าในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าหรมือ ถว้าขว้าพเจว้ามลิไดว้เปป็นอมัครทผตตด่อคนอมืนึ่น ๆ แตด่ขว้าพเจว้ากร็เปป็นอมัครทผตตด่อพวก
ทด่านอยด่างไมด่ตว้องสงสมัย ดว้วยวด่าตราประทมับแหด่งการเปป็นอมัครทผตของขว้าพเจว้าคมือพวกทด่านในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า”
(ดผ 1 โครลินธร์ 15:8)

“...รองลงมาคมือบรรดาผผว้พยากรณร์ ทบีนึ่สามครผบาอาจารยร์ทมัตั้งหลาย…” งานรมับใชว้ของพวกผผว้พยากรณร์ใน
อดบีตเปป็นมาโดยการเปปิดเผยทบีนึ่เหนมือธรรมชาตลิ พระเจว้าไดว้ทรงเปปิดเผยพระดสารลิของพระองคร์โดยตรงแกด่พวกเขา
สสาหรมับบางวาระเกบีนึ่ยวกมับบางเรมืนึ่อง งานรมับใชว้ของผผว้พยากรณร์คมือ เสรลิมสรว้างและหนรนใจผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในทบีนึ่
ประชรม: “แตด่ผผว้ทบีนึ่พยากรณร์นมัตั้นพผดกมับมนรษยร์เพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างใหว้จสาเรลิญขนตั้น และเพมืนึ่อการเตมือนสตลิ และเพมืนึ่อการ
ปลอบประโลมใจ…แตด่ถว้าทรกคนพยากรณร์ และมบีคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ หรมือคนทบีนึ่รผว้ไมด่ถนงเขว้ามา ทรกคนกร็ทสาใหว้เขารผว้สสานนก ทรก
คนกร็วลินลิจฉมัยเขา และดมังนมัตั้น บรรดาความลมับแหด่งหมัวใจของเขากร็ถผกทสาใหว้ประจมักษร์ และเมมืนึ่อซบหนว้าลง เขาจะ
นมมัสการพระเจว้า และรายงานวด่า พระเจว้าทรงสถลิตอยผด่ในพวกทด่านอยด่างแทว้จรลิง” (1 คร. 14:3,24,25)

เมมืนึ่อพระวจนะของพระเจว้าครบสมบผรณร์แลว้ว (“เมมืนึ่อสลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบมาแลว้ว”) การพยากรณร์กร็สลิตั้นสผญ
ไป: “...แมว้มบีคสาพยากรณร์ทมัตั้งหลาย คสาพยากรณร์เหลด่านมัตั้นกร็จะลว้มเหลวไป…” (1 คร. 13:8) ผผว้สอนจนงเขว้าแทนทบีนึ่ผผว้
พยากรณร์: “แตด่เคยมบีพวกผผว้พยากรณร์เทร็จอยผด่ทด่ามกลางประชากรดว้วย เชด่นเดบียวกมับทบีนึ่จะมบีพวกอาจารยร์เทร็จอยผด่
ทด่ามกลางพวกทด่าน ผผว้ซนนึ่งจะแอบนสาคสาสอนนอกรบีตอมันถผกสาปแชด่งเขว้ามา โดยถนงกมับปฏลิเสธองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าผผว้ไดว้
ทรงไถด่พวกเขาไวว้ และจะนสาความพลินาศอยด่างฉมับพลมันมาถนงตนเอง” (2 ปต. 2:1)

ไมด่เหมมือนกมับงานรมับใชว้ของผผว้พยากรณร์ งานรมับใชว้ของผผว้สอนทมัตั้งหลายในทบีนึ่ประชรมถผกรวบรวมมาจากการ
เปปิดเผยทบีนึ่ครบสมบผรณร์แลว้ว (พระราชบมัญญมัตลิทบีนึ่สมบผรณร์แบบนมัตั้นแหด่งเสรบีภาพ) และจรดประสงคร์ของงานรมับใชว้นมัตั้นกร็
คมือ เพมืนึ่อทสาใหว้ทราบความคลิดทบีนึ่ถผกเปปิดเผยแลว้วของพระเจว้าซนนึ่งถผกบมันทนกไวว้ในพระคมัมภบีรร์ ของประทานของศลิษยาภลิ
บาลและของประทานแหด่งการสอนเปป็นแฝดสยาม: “และพระองคร์ไดว้ประทานใหว้บางคนเปป็นอมัครทผต บางคนเปป็น



ผผว้พยากรณร์ บางคนเปป็นผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐ และบางคนเปป็นศลิษยาภลิบาล และอาจารยร์” (อฟ. 4:11)
ครณจะหมายเหตรวด่าผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในพระคสาขว้อนบีตั้ในหนมังสมือเอเฟซมัสไมด่ถผกกลด่าวถนง

ในขว้อพระคสาตด่าง ๆ ของเราตอนนบีตั้ในหนมังสมือ 1 โครลินธร์ ซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กสาลมังกลด่าวถนงทบีนึ่ประชรม
ทว้องถลินึ่นในเมมืองโครลินธร์ (โดยเฉพาะ) และกสาลมังชบีตั้ไปยมังทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นทมัตั้งหลายทรกแหด่งหน งานของผผว้ประกาศ
ขด่าวประเสรลิฐหลมัก ๆ แลว้วอยผด่ภายนอกทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่น และในหนมังสมือเอเฟซมัสพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กสาลมังอว้างอลิง
ถนงครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่, ครลิสตจมักรทบีนึ่ไมด่ปรากฏแกด่ตานมัตั้น, ไมด่ใชด่ทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นอยด่างทบีนึ่
เปาโลพผดถนงมมันตรงนบีตั้ในหนมังสมือ 1 โครลินธร์ 

“ตด่อจากนมัตั้นการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ แลว้วบรรดาของประทานแหด่งการรมักษาทมัตั้งหลาย” โปรดสมังเกตการ
เปลบีนึ่ยนแปลงในการนสาเสนอตรงนบีตั้ ตอนแรก “พระเจว้าไดว้ทรงตมัตั้งบางคน (ซนนึ่งหมายถนงบรคคลทมัตั้งหลาย) ในครลิสต
จมักร…พวกอมัครทผต..พวกผผว้พยากรณร์…พวกผผว้สอน” และจากนมัตั้นพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ตรมัสผด่านเปาโลในแบบ
นามธรรม (คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้คมือ ดผว้นามลิส ซนนึ่งหมายถนง “ฤทธลิธิ์เดช”)-นมันึ่นคมือ การอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ ถผกกระทสาผด่านทาง
ฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่เหนมือธรรมชาตลิ นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันกมับของประทานแหด่งการรมักษาโรค การอมัศจรรยร์เหลด่านบีตั้ไดว้ถผกกระทสา
ผด่านทางฤทธลิธิ์เดชชนลิดพลิเศษทบีนึ่เหนมือธรรมชาตลิ

ฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่จะกระทสาการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ และทสาการรมักษาใหว้หายตด่าง ๆ ไดว้ถผกกสาหนดไวว้สสาหรมับสมมัย
อมัครทผตและคสาพยานของอมัครทผต ตามทบีนึ่ผมไดว้กลด่าวไวว้กด่อนหนว้านบีตั้ในขว้อความเหลด่านบีตั้แลว้ว หมายสสาคมัญตด่าง ๆ ไดว้
ถผกประทานใหว้สสาหรมับยรคสมมัยทบีนึ่เจาะจง ผมไมด่ไดว้กสาลมังบอกเปป็นนมัยวด่ายรคสมมัยแหด่งการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ สลิตั้นสรดลง
แลว้ว เรามบีชบีวลิตอยผด่ในชมันึ่วโมงแหด่งการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ ผมไมด่ไดว้กสาลมังบอกเปป็นนมัยวด่าพระเจว้าทรงไมด่รมักษาใหว้หายแลว้ว
วมันนบีตั้ พระเจว้าทรงรมักษาใหว้หายจรลิง ๆ แตด่ผมกสาลมังกลด่าววด่าพระเจว้าไดว้ประทานฤทธลิธิ์เดชเหนมือธรรมชาตลิแกด่ผผว้คนใน
สมมัยของเปาโล เชด่น ฤทธลิธิ์เดชแบบทบีนึ่เปโตรมบีตอนทบีนึ่เขาอธลิษฐานเผมืนึ่อเดร็กหญลิงคนหนนนึ่งและเธอกร็ถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้น
จากตาย หรมือฤทธลิธิ์เดชแบบทบีนึ่เปาโลมบีตอนทบีนึ่เขารมักษาพวกคนปป่าบนเกาะนมัตั้นหลมังจากทบีนึ่เขาเรมือแตก

เมมืนึ่อเราเปรบียบเทบียบขว้อพระคมัมภบีรร์กมับขว้อพระคมัมภบีรร์ และเรมืนึ่องฝป่ายวลิญญาณกมับเรมืนึ่องฝป่ายวลิญญาณ เรากร็
เหร็นวด่าฤทธลิธิ์เดชเหนมือธรรมชาตลินบีตั้ไดว้ถผกประทานใหว้แกด่เปาโลและคนอมืนึ่น ๆ ณ เวลาหนนนึ่งทบีนึ่เฉพาะเจาะจงดว้วย
เหตรผลประการหนนนึ่งทบีนึ่เฉพาะเจาะจง นบีนึ่ถผกสนมับสนรนเพลินึ่มเตลิมโดยขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเปาโลไมด่ไดว้รมักษาทลิโมธบี โตรฟปีมมัส 
และกายอมัสใหว้หาย สด่วนตมัวแลว้วผมเชมืนึ่อวด่าถว้าเปาโลมบีของประทานแหด่งการรมักษาโรค ณ เวลานมัตั้นโดยเฉพาะ เขากร็
คงรมักษาบรตรชายของเขาในความเชมืนึ่อนมัตั้นใหว้หายแลว้ว แตด่แทนทบีนึ่จะรมักษาใหว้หาย เขาบอกทลิโมธบีวด่า “...จงใชว้นตั้สา
องรด่นบว้างเลร็กนว้อย เพมืนึ่อเหร็นแกด่กระเพาะอาหารของทด่านและความเจร็บปป่วยทบีนึ่บมังเกลิดแกด่ทด่านบด่อย ๆ” (1 ทธ
. 5:23) ดว้วยเหตรผลบางประการทบีนึ่มบีแตด่เปาโลและพระเจว้าเทด่านมัตั้นทบีนึ่ทราบ เขาไมด่ไดว้อธลิษฐานคสาอธลิษฐานแหด่ง
ความเชมืนึ่อเพมืนึ่อทลิโมธบี แตด่เสนอแนะวลิธบีเยบียวยา

โอว้ ใชด่แลว้วครมับ พระเจว้าทรงรมักษาใหว้หาย-และพระเจว้าทรงทสาใหว้คนตายเปป็นขนตั้นไดว้ แตด่เราตว้องแยกแยะ
พระวจนะอยด่างถผกตว้อง เราตว้องไมด่ยกขว้อพระคมัมภบีรร์นอกบรลิบทเพมืนึ่อทบีนึ่จะพลิสผจนร์ประเดร็นของเรา มบีการแบด่งแยกทบีนึ่
แนด่ชมัดและพลิเศษเฉพาะระหวด่างของประทานแหด่งการรมักษาโรคซนนึ่งเชมืนึ่อมโยงกมับฤทธลิธิ์เดชเหนมือธรรมชาตลิทบีนึ่จะ
กระทสาการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ กมับสผตรนมัตั้นทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้สสาหรมับการอธลิษฐานเผมืนึ่อคนเจร็บปป่วยในยากอบ 5:14,15 ผมเชมืนึ่อ



ในการอธลิษฐานเผมืนึ่อผผว้ปป่วยตามขว้อพระคสาตอนนบีตั้จากหนมังสมือยากอบ
“...การชด่วยเหลมือตด่าง ๆ การครอบครองทมัตั้งหลาย…” คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้สสาหรมับ “การชด่วยเหลมือตด่าง 

ๆ” คมือ อมันทลิเลพซลิส โดยมบีความหมายวด่า “จมับไวว้ เหมมือนกมับเพมืนึ่อพยรง” ในทบีนึ่นบีตั้มมันหมายถนงการใหว้ความชด่วยเหลมือ
แกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อด่อนแอและขมัดสน: “บมัดนบีตั้พวกเราขอเตมือนสตลิพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย จงเตมือนคนทมัตั้งหลายทบีนึ่
ดมืตั้อกระดว้าง จงปลอบประโลมใจคนทบีนึ่ทว้อใจ จงชด่วยเหลมือคนทบีนึ่อด่อนแอ จงมบีใจอดทนตด่อคนทมัตั้งปวง” (1 ธส. 5:14)

คสากรบีกสสาหรมับ “การครอบครองทมัตั้งหลาย” คมือ คผเบร็รเนซลิส ความหมายนบีตั้บด่งบอกถนง “การบมังคมับพวง
มาลมัย” คสาทบีนึ่คลว้ายกมันถผกใชว้ในกลิจการ 27:11 และในวลิวรณร์ 18:17 โดยอว้างอลิงถนงนายเรมือ มมันหมายถนงผผว้ใดทบีนึ่ทสา
หนว้าทบีนึ่เปป็นผผว้นสาทางฝป่ายวลิญญาณหรมือผผว้ทบีนึ่กสากมับดผแลในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่น

“...การพผดภาษาตด่าง ๆ”-นมันึ่นคมือ ภาษาชนลิดตด่าง ๆ (โปรดสมังเกตวด่าภาษาตด่าง ๆ ถผกกลด่าวถนงทว้ายสรด) 
ของประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ คงอยผด่เพบียงชมันึ่วคราว โดยถผกประทานใหว้เพมืนึ่อเปป็นหมายสสาคมัญแกด่พวกยลิวโดยเฉพาะ
การใชว้ภาษาตด่าง ๆ ถผกบมันทนกไวว้ในกลิจการ 2:2-11; 10:45,46; และ 19:6  พวกยลิวเหลด่านมัตั้นอยผด่ดว้วยในการรวมตมัว
กมันแตด่ละครมัตั้งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งผผว้คนพผดเปป็นภาษาอมืนึ่น ๆ

เราอด่านเกบีนึ่ยวกมับภาษาตด่าง ๆ ในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ แตด่ไมด่มบีการกลด่าวถนงเพลินึ่มเตลิมเกบีนึ่ยวกมับหมาย
สสาคมัญแหด่งภาษาตด่าง ๆ ในจดหมายฝากเหลด่านมัตั้น ในมมัทธลิว 12:38-40 เราอด่านวด่า “แลว้วบางคนในพวกธรรมา
จารยร์และพวกฟารลิสบีตอบ โดยกลด่าววด่า “อาจารยร์เจว้าขว้า พวกขว้าพเจว้าอยากจะเหร็นหมายสสาคมัญอมันหนนนึ่งจากทด่าน”
แตด่พระองคร์ (พระเยซผ) ทรงตอบและตรมัสแกด่พวกเขาวด่า “คนชมันึ่วอายรทบีนึ่ชมันึ่วรว้ายและเลด่นชผว้แสวงหาหมายสสาคมัญ 
และจะไมด่โปรดใหว้หมายสสาคมัญแกด่มมันเลย เวว้นไวว้แตด่หมายสสาคมัญของโยนาหร์ศาสดาพยากรณร์ ดว้วยวด่า ‘โยนาหร์ไดว้
อยผด่ในทว้องปลาวาฬนมัตั้นสามวมันและสามคมืน’ ฉมันใด บรตรมนรษยร์จะอยผด่ในใจกลางของแผด่นดลินโลกสามวมันและสาม
คมืนฉมันนมัตั้น” 

ขว้อ 29 และ 30: “ทรกคนเปป็นอมัครทผตหรมือ ทรกคนเปป็นผผว้พยากรณร์หรมือ ทรกคนเปป็นครผบาอาจารยร์หรมือ ทรก
คนเปป็นผผว้กระทสาการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ หรมือ ทรกคนมบีบรรดาของประทานแหด่งการรมักษาหรมือ ทรกคนพผดภาษาตด่าง ๆ
หรมือ ทรกคนสามารถแปลไดว้หรมือ”

ในทบีนึ่นบีตั้เรามบีคสาถามกลรด่มหนนนึ่งซนนึ่งเสนอแนะคสาตอบวด่าไมด่โดยอมัตโนมมัตลิและซนนึ่งสรรปยด่อสลินึ่งทบีนึ่ถผกกลด่าวไปแลว้วใน
ขว้อ 14 จนถนง 27 เปาโลถามคสาถามเหลด่านบีตั้พรว้อมกมับคสาตอบวด่าไมด่โดยนมัยเพมืนึ่อทบีนึ่จะตรวจสอบจลิตใจอมันนด่าเกลบียด
แหด่งการรลิษยา การอวดตมัว การชลิงดบีชลิงเดด่น ความเยด่อหยลินึ่งตามเนมืตั้อหนมัง การลสาพองตมัว และการไมด่พนนึ่งพาใครซนนึ่ง
ถผกแสดงออกโดยผผว้เชมืนึ่อบางคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์

คสาถามเหลด่านบีตั้ถผกควรถามวมันนบีตั้-ซตั้สาแลว้วซตั้สาอบีก มบีบางคนทบีนึ่เสนอแนะ (โดยคสาพผดจากปากและผด่านทาง
หนว้ากระดาษทบีนึ่พลิมพร์ออกมาเชด่นกมัน) วด่าผผว้รมับใชว้ทรกคนทบีนึ่มบีใจถผกตว้องกมับพระเจว้าและมบีฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้าควรทบีนึ่
จะสามารถทสาการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ รมักษาคนปป่วย และพผดเปป็นภาษาอมืนึ่น ๆ ไดว้ แตด่เปาโลถามวด่า:

“ทรกคนเปป็นอมัครทผตหรมือ” คสาตอบคมือ “ไมด่” 
“ทรกคนเปป็นผผว้พยากรณร์หรมือ” คสาตอบคมือ “ไมด่”
“ทรกคนเปป็นครผบาอาจารยร์หรมือ” คสาตอบคมือ “ไมด่”



 “ทรกคนเปป็นผผว้กระทสาการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ หรมือ” คสาตอบคมือ “ไมด่”
“ทรกคนมบีบรรดาของประทานแหด่งการรมักษาหรมือ” คสาตอบคมือ “ไมด่” 
“ทรกคนพผดภาษาตด่าง ๆ หรมือ” คสาตอบคมือ “ไมด่”
“ทรกคนสามารถแปลไดว้หรมือ” คสาตอบคมือ “ไมด่”
มมันสด่งผลเสบียตด่ออรดมการณร์ของพระครลิสตร์ทบีนึ่ผผว้รมับใชว้บางคนมบีความคลิดทบีนึ่คมับแคบและคลิดวด่าตมัวเองชอบ

ธรรมเหลมือเกลินจนพวกเขาพยายามบมังคมับผผว้รมับใชว้คนอมืนึ่น ๆ ทรกคนใหว้อยผด่ในวงเลร็ก ๆ ของพวกเขา โดยบอกเปป็น
นมัยวด่าทรกคนทบีนึ่ไมด่ทสาการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ ทบีนึ่นด่าตมืนึ่นตา (หรมือกระทสาการรมักษาโรคตด่าง ๆ แบบยลินึ่งใหญด่อยด่างทบีนึ่พวกเขา
เองอว้างวด่าทสาไดว้) กร็คงทสาไดว้เหมมือนกมันหากคนเหลด่านมัตั้นมบีใจถผกตว้องกมับพระเจว้า หรมือถว้าคนเหลด่านมัตั้นจะยอมใหว้
พระเจว้าครอบครองตนอยด่างทบีนึ่พระองคร์ควรครอบครอง แตด่ตามทบีนึ่อมัครทผตเปาโลกลด่าว ผผว้รมับใชว้เหลด่านบีตั้คลิดผลิด

พระเจว้าทรงเรบียกชายหลายคนใหว้เปป็นศลิษยาภลิบาลครลิสตจมักรตด่าง ๆ พระองคร์ทรงเรบียกคนทมัตั้งหลายไปสผด่
งานมลิชชมันึ่น พระองคร์ทรงเรบียกเหลด่าผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐ พระองคร์ทรงเรบียกผผว้สอนทมัตั้งหลาย พระเจว้าผผว้ไดว้ทรง
เรบียกครลิสตจมักรใหว้มบีตมัวตนขนตั้นมา “ทรงประสานกายนมัตั้นเขว้าดว้วยกมัน” และทรงตมัตั้งอวมัยวะแตด่ละสด่วนในครลิสตจมักร
นมัตั้นตามนตั้สาพระทมัยและความชอบพระทมัยของพระองคร์เอง “ตามทบีนึ่พระองคร์ทรงพอพระทมัย” ชด่างเปป็นเรมืนึ่องนด่า
เศรว้าทบีนึ่ผผว้รมับใชว้บางคนมบีความหนว้าไมด่อายทบีนึ่จะเรบียกรว้องใหว้เพมืนึ่อนนมักเทศนร์และผผว้สอนทมัตั้งหลายของตนมบีสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้า
เองไมด่ทรงคาดหวมังและสลินึ่งทบีนึ่พระวจนะของพระเจว้าไมด่เสนอแนะ

ขว้อ 31: “แตด่จงปรารถนาบรรดาของประทานอมันดบีทบีนึ่สรดนมัตั้นอยด่างจรลิงจมัง และขว้าพเจว้ายมังคงแสดงทาง
หนนนึ่งทบีนึ่ยอดเยบีนึ่ยมกวด่าแกด่พวกทด่าน”

มมันไมด่ผลิดทบีนึ่จะปรารถนาของประทานเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรด มมันเปป็นเรมืนึ่องปกตลิทบีนึ่จะปรารถนาของประทานเชด่น
นมัตั้น แตด่ไมด่ใชด่ทรกคนสามารถถมือครองพวกมมันไดว้ บางคนไมด่เหมาะสม บางคนไมด่มบีความสามารถดว้านรด่างกาย และ
ดว้วยเหตรผลอบีกนานมัปการมมันเปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่ทรกคนจะถมือครองของประทานทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรดเหลด่านมัตั้น และสมาชลิกทรกคนใน
ทบีนึ่ประชรมกร็ไมด่สามารถเปป็นศลิษยาภลิบาล ผผว้ชด่วย หรมือครผสอนพระคมัมภบีรร์ไดว้ ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นจะอยผด่ทบีนึ่ไหนถว้าทรกคนเปป็น
นมักเทศนร์และอาจารยร์กมันหมด?

ถว้าพวกเราไมด่สามารถถมือครองของประทานทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรดเหลด่านมัตั้นเองไดว้ เรากร็สามารถอธลิษฐานเผมืนึ่อคนเหลด่า
นมัตั้นทบีนึ่ถมือครองของประทานเหลด่านมัตั้นไดว้ เราสามารถอธลิษฐานขอใหว้พระเจว้าทรงนสาพวกเขา ประทานฤทธลิธิ์เดชแกด่
พวกเขา และทสาใหว้พวกเขาถด่อมใจและเชมืนึ่อฟปังตด่อไปเพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะสามารถถผกใชว้การไดว้เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่
พระครลิสตร์ เราตว้องจสาไวว้วด่าไมด่วด่าเราถมือครองของประทานทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรด หรมือตนึ่สาตว้อยทบีนึ่สรด ไมด่วด่างานรมับใชว้ของเราจะ
โดดเดด่นหรมือไมด่มบีคนสมังเกตเหร็น เราทรกคนเปป็นอวมัยวะของกายเดบียวกมัน และเราควรปรารถนาทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิ
พระเยซผครลิสตร์เจว้า และพระองคร์แตด่เพบียงผผว้เดบียว



บทททที่ 13
13:1 ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าพผดดว้วยภาษาทมัตั้งหลายของมนรษยร์และของพวกทผตสวรรคร์ และไมด่มบีความรมัก ขว้าพเจว้ากร็
กลายเปป็นเหมมือนฆว้องทบีนึ่สด่งเสบียงหรมือฉาบทบีนึ่ดมังแฉด่งแฉด่ง
13:2 และถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้ามบีของประทานแหด่งการพยากรณร์ และเขว้าใจบรรดาความลนกลมับ และมบีความรผว้ทมัตั้งสลิตั้น 
และถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้ามบีความเชมืนึ่อทมัตั้งหมด จนขว้าพเจว้าสามารถเคลมืนึ่อนยว้ายบรรดาภผเขาไปไดว้ และไมด่มบีความรมัก 
ขว้าพเจว้ากร็ไมด่มบีคด่าอะไรเลย



13:3 และถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าใหว้สลินึ่งของสารพมัดของขว้าพเจว้าเพมืนึ่อเลบีตั้ยงคนยากจน และถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้ายอมใหว้
รด่างกายของขว้าพเจว้าถผกไฟเผาเสบีย และไมด่มบีความรมัก มมันกร็ไมด่เปป็นประโยชนร์อมันใดแกด่ขว้าพเจว้าเลย
13:4 ความรมักนมัตั้นกร็อดทนนานและมบีความกรรณา ความรมักไมด่อลิจฉา ความรมักไมด่อวดตมัว ไมด่หยลินึ่งผยอง
13:5 ไมด่ประพฤตลิตมัวอยด่างไมด่เหมาะสม ไมด่แสวงหาประโยชนร์ของตนเอง ไมด่ถผกยมันึ่วยรอยด่างงด่ายดาย ไมด่คลิดความชมันึ่ว
รว้าย
13:6 ไมด่ปปีตลิยลินดบีในความชมันึ่วชว้า แตด่ปปีตลิยลินดบีในความจรลิง
13:7 ไมด่แคะไคว้ครว้ยเขบีนึ่ยความผลิดของเขา เชมืนึ่อในสด่วนดบีของเขาอยผด่เสมอ มบีความหวมังอยผด่เสมอ อดทนสลินึ่งสารพมัด
13:8 ความรมักจะไมด่มบีวมันลว้มเหลว แตด่แมว้มบีคสาพยากรณร์ทมัตั้งหลาย คสาพยากรณร์เหลด่านมัตั้นกร็จะลว้มเหลวไป แมว้มบีการ
พผดภาษาตด่าง ๆ การพผดภาษาตด่าง ๆ นมัตั้นกร็จะเลลิกไป แมว้มบีความรผว้ ความรผว้นมัตั้นกร็จะเลมือนหายไป
13:9 ดว้วยวด่าพวกเรารผว้เพบียงสด่วนหนนนึ่ง และพวกเรากร็พยากรณร์เพบียงสด่วนหนนนึ่ง
13:10 แตด่เมมืนึ่อสลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบมาแลว้ว เวลานมัตั้นสลินึ่งซนนึ่งเปป็นเพบียงสด่วนหนนนึ่งกร็จะสผญไป
13:11 ตอนทบีนึ่ขว้าพเจว้ายมังเปป็นเดร็ก ขว้าพเจว้าเคยพผดเหมมือนอยด่างเดร็ก ขว้าพเจว้าเคยเขว้าใจเหมมือนอยด่างเดร็ก ขว้าพเจว้า
เคยคลิดเหมมือนอยด่างเดร็ก แตด่เมมืนึ่อขว้าพเจว้ากลายเปป็นผผว้ใหญด่แลว้ว ขว้าพเจว้ากร็เอาสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นอยด่างเดร็กออกไปเสบีย
13:12 เพราะวด่าบมัดนบีตั้พวกเราเหร็นผด่านทางกระจกเงาอยด่างมมืดมมัว แตด่เวลานมัตั้นหนว้าตด่อหนว้า บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้ารผว้เพบียง
สด่วนหนนนึ่ง แตด่เวลานมัตั้นขว้าพเจว้าจะรผว้แจว้งเหมมือนอยด่างทบีนึ่ทรงรผว้จมักขว้าพเจว้าดว้วย
13:13 และบมัดนบีตั้ ความเชมืนึ่อ ความหวมัง ความรมักดสารงอยผด่ ทมัตั้งสามสลินึ่งนบีตั้ แตด่ใหญด่ทบีนึ่สรดของสลินึ่งเหลด่านบีตั้กร็คมือความรมัก

บทนบีตั้ไมด่ใชด่บทแทรกและมมันไมด่ไดว้ออกนอกเรมืนึ่องดว้วย มมันเปป็นการเชมืนึ่อมโยงทบีนึ่สสาคมัญยลินึ่งกมับหมัวขว้อเรมืนึ่องของ
ประทานฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งหลาย บททบีนึ่ 12 บอกเลด่าเกบีนึ่ยวกมับการมบีอยผด่จรลิงของของประทานเหลด่านบีตั้ บททบีนึ่ 14 บอก
เราวด่าผผว้เชมืนึ่อควรใชว้ของประทานเหลด่านมัตั้นอยด่างไร และในบทนบีตั้เปาโลแสดงใหว้เหร็นวด่าไมด่วด่าผผว้เชมืนึ่อจะทสาอะไร ไมด่วด่า
กลิจกรรมของเขาอาจดผยลินึ่งใหญด่ขนาดไหน หากไมด่มบีความรมัก ทรกสลินึ่งทบีนึ่เขาทสากร็ไรว้คด่า วด่างเปลด่า สผญเปลด่าและไรว้ผล 
บททบีนึ่ 13 เปป็นสด่วนสสาคมัญของความจรลิงอมันยลินึ่งใหญด่นมัตั้นทบีนึ่ถผกนสาเสนอในบททบีนึ่ 12 และ 14 

แมว้แตด่กมับยลิว ความรมักกร็เปป็นของใหมด่จรลิง ๆ-และยลินึ่งมากกวด่านมัตั้นอบีกกมับคนตด่างชาตลิ สมันดานและนลิสมัยของ
พวกคนตด่างชาตลิในสมมัยของพระเยซผคมือ การเดลินในความไรว้สาระ ความคลิดของพวกเขาจดจด่ออยผด่กมับสลินึ่งตด่าง ๆ 
ฝป่ายโลก ความเขว้าใจของพวกเขาถผกทสาใหว้มมืดไปโดยบาป ใจของพวกเขาแขร็งกระดว้าง และพวกเขาสด่วนใหญด่มบีใจ
ดว้านชา โดยปลด่อยตมัวปลด่อยใจไปกมับความหยาบโลนลามกและความสามานยร์ พวกเขาเตร็มไปดว้วยความเกลบียดชมัง
พวกเขาเกลบียดชมังกมันและกมัน พวกเขาเหร็นแกด่ตมัวมาก ๆ ตด่อกมันและกมัน และพวกเขาใชว้ชบีวลิตและคลิดถนงแตด่ตมัวเอง
เทด่านมัตั้นเปป็นหลมัก

พวกเขาอยผด่โดยปราศจากพระเจว้า พวกเขาถผกจองจสาโดยบาป และสมันดานทบีนึ่บาปหนาและไรว้พระเจว้า
ของพวกเขากร็กด่อเกลิดความเหร็นแกด่ตมัวและผลอมืนึ่น ๆ ของบาป ความรมักเปป็นมาจากพระเจว้า และคนทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก
พระเจว้ากร็รมักไมด่ไดว้ “เพราะพระเจว้าทรงเปป็นความรมัก” ทรกคนทบีนึ่รมักในความจรลิงใจกร็บมังเกลิดจากพระเจว้าและรผว้จมัก
พระเจว้า คนทบีนึ่ไมด่รผว้จมักพระเจว้ากร็รมักในความจรลิงใจไมด่ไดว้  “ผผว้ใดทบีนึ่ดสารงอยผด่ในความรมักกร็ดสารงอยผด่ในพระเจว้า และ
พระเจว้ากร็ทรงสถลิตอยผด่ในผผว้นมัตั้น” (1 ยอหร์น 4:16)



เปาโลสอนผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองเธสะโลนลิกาวด่าเนมืนึ่องจากพวกเขามบีพระเจว้าแลว้ว พวกเขาจนงตว้องสสาแดง
ความรมักตด่อกมันและกมัน ผผว้เชมืนึ่อทรกคนควรรมักซนนึ่งกมันและกมัน ถว้าเราไมด่รมักเพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อของเราผผว้ซนนึ่งเรามองเหร็นแลว้ว เรา
จะรมักพระเจว้าผผว้ซนนึ่งเรายมังมองไมด่เหร็นไดว้อยด่างไร?

เปาโลประกาศแกด่ชาวเมมืองโคโลสบีเหลด่านมัตั้นวด่าความรมักเปป็นพมันธนะแหด่งความสมบผรณร์แบบ เขาเตมือนสตลิ
ทลิโมธบี บรตรชายของเขาในงานรมับใชว้ วด่าเปฟ้าหมายของคสากสาชมับทบีนึ่ถผกมอบไวว้แกด่เขาโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และ
คสากสาชมับทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้แกด่คนอมืนึ่น ๆ ผด่านทางเขาในฐานะผผว้เลบีตั้ยงรองของพระเจว้า คมือความรมักทบีนึ่ออกมาจากใจอมัน
บรลิสรทธลิธิ์และใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบอมันบรลิสรทธลิธิ์ และความเชมืนึ่ออมันจรลิงแทว้

ขอใหว้ผมชบีตั้ใหว้เหร็นตรงนบีตั้ถนงความเชมืนึ่อมโยงกมันของความรมักกมับทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นและการกระทสากลิจของ
พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นผด่านทางความรมักอมันบรลิสรทธลิธิ์ ความรมักเหมาะสมกมับทรกฤดผกาล ความรมักเปป็น
ลมหายใจของครลิสตจมักร และทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นไมด่อาจอยผด่รอดไดว้หากปราศจากความรมักอมันบรลิสรทธลิธิ์ อยด่างไรกร็ตาม
ทบีนึ่ใดทบีนึ่ความรมักไมด่ใชด่อสานาจทบีนึ่ควบครมแหด่งของประทานเหลด่านมัตั้นของพระวลิญญาณและของจลิตวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อ
คนหนนนึ่งตด่ออบีกคน กร็มบีภมัยอมันตรายของความอลิจฉาและการวลิวาทในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้น แตด่ทบีนึ่ใดทบีนึ่ความรมัก
ปกครองและนสาทาง ทบีนึ่ใดทบีนึ่ความรมักครอบครองสผงสรด ทรกสลินึ่งทบีนึ่เหลมือกร็ทสางานอยด่างราบรมืนึ่นและเพลินึ่มเขว้ากมับการ
เสรลิมสรว้างของเหลด่าวลิสรทธลิชนและถวายเกบียรตลิแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

เปาโลกสาลมังเตมือนความจสาผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์วด่าของประทานเหลด่านมัตั้นจะตว้องถผกกสากมับโดย
ความรมักอมันบรลิสรทธลิธิ์ และถว้าพวกเขาลมืมเรมืนึ่องนบีตั้ไปแลว้ว พวกเขากร็ตว้องจสาไวว้วด่าถว้าสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เรากระทสาไมด่ไดว้ถผก
กระทสาในความรมักอมันบรลิสรทธลิธิ์ เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าและเสรลิมสรว้างผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่น ๆ มมันกร็ผลิดปกตลิอยด่าง
แนด่นอนและไมด่ควรมบีอยผด่ในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้น

เปาโลนสาเสนออยด่างชมัดเจนถนงความจรลิงของพระเจว้าทบีนึ่วด่าความรมักแสดงออกถนงความเปป็นเลลิศแบบ
พระเจว้าและแซงหนว้าของประทานอมืนึ่น ๆ ทมัตั้งหมด-แมว้แตด่ของประทานเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เสรลิมสรว้าง ของประทานเหลด่า
นมัตั้นอาจมบีอยผด่ในทบีนึ่ ๆ ไมด่มบีความรมักอมันบรลิสรทธลิธิ์เลย แตด่ทบีนึ่ใดทบีนึ่มบีความรมัก และทบีนึ่ใดทบีนึ่ความรมักปกครองอยผด่ในชบีวลิตและ
งานรมับใชว้ของผผว้เชมืนึ่อคนใด ของประทานฝป่ายวลิญญาณเหลด่านมัตั้นกร็จะมบีอยผด่และจะถผกใชว้การเพมืนึ่อเสรลิมสรว้างผผว้เชมืนึ่อคน
อมืนึ่น ๆ และถวายเกบียรตลิพระเยซผครลิสตร์เจว้า ไมด่มบีของประทานอมืนึ่นใดแซงหนว้าความรมัก!

ความจนาเปป็นของความรบักในความสบัมพบันธธตน่อของประทานตน่าง ๆ
ททที่ถทูกประทานใหผู้แกน่ผทูผู้เชมืที่อแตน่ละคน

ขว้อ 1: “ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าพผดดว้วยภาษาทมัตั้งหลายของมนรษยร์และของพวกทผตสวรรคร์ และไมด่มบีความรมัก 
ขว้าพเจว้ากร็กลายเปป็นเหมมือนฆว้องทบีนึ่สด่งเสบียงหรมือฉาบทบีนึ่ดมังแฉด่งแฉด่ง”

 ผมอยากใหว้ผผว้อด่านบางทด่านของผมทราบวด่าผมใชว้บทนบีตั้เปป็นขว้อพระคมัมภบีรร์สสาหรมับคสาเทศนาแรกทบีนึ่ผมไดว้



เทศนา-มากกวด่ายบีนึ่สลิบเกว้าปปีทบีนึ่แลว้วหากนมับยว้อนไปจากตอนทบีนึ่ผมเขบียนอยผด่นบีตั้ ผมรผว้สนกวด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ทรง
ดลใจผมใหว้ใชว้ขว้อพระคสาตอนนบีตั้ และถนงแมว้วด่าผมไมด่รผว้วด่าผมเทศนาไปมากขนาดไหนเชว้าวมันนมัตั้น องคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากร็
ทรงอวยพรผมอยด่างเหลมือลว้น และผมหวมังใจวด่าคนอมืนึ่น ๆ ไดว้รผว้สนก (อยด่างนว้อยกร็สด่วนหนนนึ่ง) เหมมือนอยด่างทบีนึ่ผมไดว้รผว้สนก
ตอนทบีนึ่ผมเดลินขนตั้นธรรมาสนร์เพมืนึ่อเทศนาคสาเทศนาแรกนมัตั้นแหด่งงานรมับใชว้ของผม ในตอนนมัตั้นผมไมด่ไดว้ตระหนมักถนง
ความยลินึ่งใหญด่ของบทนบีตั้ แตด่พระเจว้ากร็ทรงอวยพรพระวจนะของพระองคร์และทรงใหว้เกบียรตลิความอรตสาหะเหลด่านมัตั้น
ของผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ไมด่คผด่ควรคนนบีตั้

“ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าพผดดว้วยภาษาทมัตั้งหลายของมนรษยร์และของพวกทผตสวรรคร์ และไมด่มบีความรมัก…” กลด่าว
อบีกนมัยหนนนึ่ง “ถว้าขว้าพเจว้าพผดดว้วยฤทธลิธิ์เดชทมัตั้งสลิตั้นแหด่งการพผดฝป่ายโลกและฝป่ายสวรรคร์ ถว้าขว้าพเจว้าไมด่ไดว้ถผกครอบ
ครองโดยความรมักของพระเจว้า ถว้าขว้าพเจว้าไมด่พผดในความรมัก เชด่นนมัตั้นแลว้วถว้อยคสาของขว้าพเจว้า ถนงแมว้เปป็นเหมมือน
ถว้อยคสาของทผตสวรรคร์องคร์หนนนึ่ง กร็เปป็นเหมมือนฆว้องทบีนึ่สด่งเสบียงหรมือฉาบทบีนึ่ดมังแฉด่งแฉด่ง”

คสาวด่า “ถว้า” (ซนนึ่งถผกแปลเปป็น “ถนงแมว้วด่า” ในฉบมับคลิงเจมสร์) ในภาษากรบีกเดลิมบอกเปป็นนมัยถนงความเปป็นไป
ไดว้ทบีนึ่เชมืนึ่อมโยงกมับอนาคต เปาโลตระหนมักวด่าเขาไมด่ไดว้มบีภผมลิครว้มกมันตด่อหลรมพรางและบด่วงแรว้วเหลด่านมัตั้นของมารรว้าย 
เขาจนงประกาศวด่าถว้าเขามบีความสามารถถนงขมัตั้นทบีนึ่พผดดว้วยภาษาของมนรษยร์และของเหลด่าทผตสวรรคร์ไดว้ และยมังไมด่ไดว้
ถผกซนมซาบโดยความรมักของพระเจว้า คสาเทศนาของเขากร็คงเปป็นเหมมือนฆว้องทบีนึ่สด่งเสบียงหรมือเสบียงแฉด่งแฉด่งของฉาบ

ในดลินแดนทมัตั้งหลายของคนนมับถมือรผปเคารพ พลิธบีการและพลิธบีกรรมตด่าง ๆ ของพวกเขาถผกสมทบโดยฉาบ
ทบีนึ่สด่งเสบียงแฉด่งแฉด่งและเสบียงฆว้อง และถนงแมว้วด่าผผว้รมับใชว้คนใดอาจพผดดว้วยโวหารของนมักพผดลลิตั้นทองคสา คสาเทศนา
ของเขากร็ไมด่มบีฤทธลิธิ์เดชมากไปกวด่าพลิธบีกรรมของคนนมับถมือรผปเคารพถว้ามมันไมด่ไดว้มาพรว้อมกมับความรมักของพระเจว้า 
สลินึ่งสสาคมัญไมด่ไดว้อยผด่ทบีนึ่ลลิตั้น-แตด่อยผด่ทบีนึ่ใจ มบีผผว้รมับใชว้ทบีนึ่มบีการศนกษาหลายทด่านวมันนบีตั้ทบีนึ่สามารถเตรบียมและกลด่าวคสาเทศนาอมัน
ไพเราะเสนาะหผ แตด่ถว้าใจไมด่ไดว้ถผกเตลิมเตร็มดว้วยความรมักของพระเจว้า คสาเทศนานมัตั้นกร็จะวด่างเปลด่าและสผญเปลด่า

ขว้อ 2: “และถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้ามบีของประทานแหด่งการพยากรณร์ และเขว้าใจบรรดาความลนกลมับ และมบี
ความรผว้ทมัตั้งสลิตั้น และถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้ามบีความเชมืนึ่อทมัตั้งหมด จนขว้าพเจว้าสามารถเคลมืนึ่อนยว้ายบรรดาภผเขาไปไดว้ และ
ไมด่มบีความรมัก ขว้าพเจว้ากร็ไมด่มบีคด่าอะไรเลย”

“ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้ามบีของประทานแหด่งการพยากรณร์…” คน ๆ หนนนึ่งอาจมบีความสามารถทบีนึ่จะบอกลด่วง
หนว้าวด่าจะเกลิดอะไรขนตั้นในอนาคต และทบีนึ่จะบอกออกไป (ประกาศ) ถนงสลินึ่งทบีนึ่เกลิดขนตั้นแลว้วในอดบีต-แตด่ถว้าคสาเทศนา
ของเขาไมด่ไดว้ถผกกลด่าวในความรมัก มมันกร็ไรว้คด่า

“...และเขว้าใจบรรดาความลนกลมับ…” มบี “ขว้อลนกลมับ” มากมายทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในพระวจนะของพระเจว้า ใน
ภาคพมันธสมัญญาใหมด่ ขว้อลนกลมับไมด่ใชด่อะไรทบีนึ่เตร็มไปดว้วยความลนกลมับ แตด่เปป็นบางสลินึ่งทบีนึ่ไมด่ไดว้ถผกทราบในสมมัยภาค
พมันธสมัญญาเดลิมแตด่ถผกทสาใหว้ทราบแลว้วผด่านทางพระราชบมัญญมัตลิอมันสมบผรณร์แบบแหด่งเสรบีภาพ-ความจรลิงอมันยลินึ่ง
ใหญด่ทมัตั้งหลายและพระประสงคร์ของพระเจว้า ซนนึ่งถผกทสาใหว้ทราบแกด่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเทด่านมัตั้น ถผกทสาใหว้ทราบโดยพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เทด่านมัตั้น

“...และมบีความรผว้ทมัตั้งสลิตั้น…” เราไดว้เรบียนรผว้ในบททบีนึ่ 12 วด่าความรผว้ประกอบดว้วยการเขว้าใจเชลิงเชาวนร์ปปัญญา
เกบีนึ่ยวกมับขว้อเทร็จจรลิงและหลมักการตด่าง ๆ เปาโลกสาลมังกลด่าววด่า “ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้ามบีของประทานแหด่งความรผว้ทมัตั้งสลิตั้น 



และถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้ามบีของประทานแหด่งการเขว้าใจเชลิงเชาวนร์ปปัญญาในขว้อเทร็จจรลิงทรกประการเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งเหลด่า
นมัตั้นของพระเจว้า แมว้แตด่พรว้อมกมับความรผว้ทบีนึ่พลิเศษเหนมือธรรมดานบีตั้ ถว้าขว้าพเจว้ายมังขาดซนนึ่งความรมัก ขว้าพเจว้ากร็ไรว้คด่า!”

“และถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้ามบีความเชมืนึ่อทมัตั้งหมด จนขว้าพเจว้าสามารถเคลมืนึ่อนยว้ายบรรดาภผเขาไปไดว้…” (ใน
ความหมายนบีตั้โดยเฉพาะ บรรดาภผเขาเปป็นตมัวแทนของความยากลสาบากทมัตั้งหลายทบีนึ่ใหญด่โต) เปาโลกสาลมังกลด่าววด่า 
“ถว้าขว้าพเจว้ามบีความเชมืนึ่อทบีนึ่จะเอาชนะความยากลสาบากใหญด่โตและอรปสรรคทมัตั้งสลิตั้น และยมังไมด่มบีความรมัก ขว้าพเจว้ากร็
ไรว้คด่า-ขว้าพเจว้าไมด่มบีคด่าอมันใดเลยตด่อพระเจว้า!”

เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีตั้ถนงความเชมืนึ่อทบีนึ่ชด่วยใหว้รอด เขากสาลมังพผดถนงความเชมืนึ่อทบีนึ่นสามาซนนึ่งฤทธลิธิ์เดช
เหนมือธรรมชาตลิ ซนนึ่งผด่านทางความเชมืนึ่อนมัตั้นการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ ถผกกระทสาและความยากลสาบากใหญด่โตทมัตั้งหลายถผก
เอาชนะ เขากสาลมังกลด่าววด่าถนงแมว้วด่าคน ๆ หนนนึ่งมบีความเชมืนึ่อขนาดนมัตั้นและยมังไมด่มบีความรมัก คน ๆ นมัตั้นกร็เปป็นคนไรว้คด่า
ฝป่ายวลิญญาณคนหนนนึ่ง! คนทบีนึ่มบีคด่ามากทบีนึ่สรดในทบีนึ่ประชรมคมือ คนทบีนึ่สามารถรมักไดว้ลนกซนตั้งทบีนึ่สรดและรมักไดว้มากทบีนึ่สรด ความ
รมักคมือแกด่นแทว้แหด่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน เพราะวด่าพระเจว้าทรงเปป็นความรมัก และเรารมักพระองคร์เพราะวด่า
พระองคร์ไดว้ทรงรมักเรากด่อน

ขว้อ 3: “และถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าใหว้สลินึ่งของสารพมัดของขว้าพเจว้าเพมืนึ่อเลบีตั้ยงคนยากจน และถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้า
ยอมใหว้รด่างกายของขว้าพเจว้าถผกไฟเผาเสบีย และไมด่มบีความรมัก มมันกร็ไมด่เปป็นประโยชนร์อมันใดแกด่ขว้าพเจว้าเลย”

เปาโลกสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นตรงนบีตั้วด่าการเสบียสละตนเองไมด่เกลิดประโยชนร์อมันใดเลยนอกเสบียจากวด่าการเสบียสละ
นมัตั้นถผกกระทสาในความรมักของพระเจว้า เราอาจใหว้ทรกสลินึ่งทบีนึ่เรามบีเพมืนึ่อซมืตั้ออาหารเลบีตั้ยงผผว้หลิวโหย และนมันึ่นกร็เปป็นขอบเขต
ของการเสบียสละในสด่วนของสลินึ่งทบีนึ่เราถมือครอง แตด่เปาโลไปไกลกวด่านมัตั้น:

“ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้ายอมใหว้รด่างกายของขว้าพเจว้าถผกไฟเผาเสบีย…”-ซนนึ่งบอกเปป็นนมัยถนงความตายทบีนึ่แสนเจร็บ
ปวดมากทบีนึ่สรด พวกคนนมับถมือรผปเคารพจสานวนมากในสมมัยนมัตั้นยอมใหว้รด่างกายของตนถผกไฟเผาเปป็นเครมืนึ่องบผชายมัญ
ถวายแดด่พระของตน แตด่ถว้าผผว้เชมืนึ่อคนใดจะยอมใหว้รด่างกายของตนถผกไฟเผา และไมด่ไดว้ทสาเชด่นนมัตั้นดว้วยความรมักอมัน
ลนกซนตั้งตด่อพระเจว้า มมันกร็ไมด่เกลิดประโยชนร์อมันใดเลย องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไมด่ไดว้กสาลมังแสวงหา
คนทมัตั้งหลายทบีนึ่จะถวายรด่างกายของตนใหว้ไฟเผา-พระองคร์กสาลมังแสวงหาผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่จะถวายรด่างกายของพวก
เขาเปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิต บรลิสรทธลิธิ์และชอบพระทมัยตด่อพระเจว้า ซนนึ่งเปป็นการรมับใชว้อมันเหมาะสมของครลิสเตบียนทรก
คน (รม. 12:1)

นบีนึ่คมือสลินึ่งทบีนึ่เปาโลไดว้กลด่าวมาถนงตอนนบีตั้: ถนงแมว้วด่าบรคคลผผว้ใดสามารถพผดดว้วยลลิตั้นทองคสาของนมักพผดหรมือดว้วย
ลลิตั้นของทผตสวรรคร์ ถว้านมักพผดคนนมัตั้นไมด่มบี “ความรมัก” เขากร็ไมด่ไดว้กสาลมังแจกจด่ายอะไรเลย สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เขากลด่าวนมัตั้น
วด่างเปลด่าและสผญเปลด่าหากปราศจากความรมัก

ในประการทบีนึ่สอง ถนงแมว้วด่าคน ๆ หนนนึ่งอาจมบีของประทานแหด่งการพยากรณร์และความสามารถทบีนึ่จะ
เขว้าใจขว้อลนกลมับทมัตั้งหมด ถนงแมว้วด่าเขามบีความรผว้ทรกอยด่างและมบีความเชมืนึ่อนมัตั้นทบีนึ่จะเคลมืนึ่อนภผเขาหลายลผก (กว้าวขว้าม
ความยากลสาบากทมัตั้งปวง) ไดว้ ถว้าเขาไมด่มบีความรมัก เขากร็ไมด่มบีคด่า

ในประการทบีนึ่สาม ถว้าผผว้ใดใชว้จด่ายทรมัพยร์สลินึ่งของฝป่ายโลกทรกอยด่างของเขาเพมืนึ่อซมืตั้อขนมปปังเลบีตั้ยงผผว้คนทบีนึ่หลิวโหย
และ นอกเหนมือจากนมัตั้นแลว้ว ถวายรด่างกายของเขาใหว้ไฟเผาบนแทด่นบผชายมัญ ถว้าเขาไมด่มบีความรมักในใจของเขา 



เชด่นนมัตั้นแลว้วสลินึ่งอมืนึ่น ๆ ทมัตั้งหมดทบีนึ่เขาจะกระทสากร็รวมกมันเปป็นสลินึ่งไรว้คด่าแนด่นอน
เปาโลกลด่าววด่า “ปราศจากความรมัก ขว้าพเจว้ากร็ไมด่แจกจด่ายอะไรเลย ปราศจากความรมัก ขว้าพเจว้ากร็ไมด่ไดว้

รมับสลินึ่งใดเลย ปราศจากความรมัก ขว้าพเจว้ากร็เปป็นคนไรว้คด่า!” ไมด่วด่าเราจะทราบ บรรลร ใหว้ เปป็น หรมือเสบียสละสลินึ่งใด 
หากปราศจากความรมัก ทมัตั้งหมดลว้วนเปป็นสลินึ่งไรว้คด่า!

ลบักษณะเฉพาะตบัวของความรบัก
ขว้อ 4: “ความรมักนมัตั้นกร็อดทนนานและมบีความกรรณา ความรมักไมด่อลิจฉา ความรมักไมด่อวดตมัว ไมด่หยลินึ่งผยอง”
“ความรมักนมัตั้นกร็อดทนนานและมบีความกรรณา…” เทด่าทบีนึ่ผด่านมาในบทนบีตั้ เปาโลไดว้ประกาศวด่าความรมักเปป็น

สลินึ่งทบีนึ่จสาเปป็นของพระเจว้าหากเราอยากทสาหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนทบีนึ่ชอบพระทมัยตด่อพระเจว้า-และความตรงขว้ามกมันอยด่าง
สลิตั้นเชลิงเรลินึ่มตว้นตรงนบีตั้: เปาโลเรลินึ่มชบีตั้ใหว้เหร็นลมักษณะเฉพาะตมัวและครณคด่าของความรมัก

ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายยด่อมเปป็นเหมมือนพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจว้าทบีนึ่ถผกสสาแดงใหว้ประจมักษร์
ในเนมืตั้อหนมัง พระเจว้าทรงเปป็นความรมัก ดว้วยเหตรนบีตั้พระเยซผจนงทรงเปป็นความรมัก-ความรมักของพระเจว้าในเนมืตั้อหนมัง 
พระเยซผทรงอดทนนาน ไมด่ทรงประสงคร์ทบีนึ่ผผว้ใดควรพลินาศ ดมังนมัตั้นลมักษณะเฉพาะตมัวอยด่างหนนนึ่งทบีนึ่โดดเดด่นของความ
รมักทบีนึ่แทว้จรลิงคมือ “การอดทนนาน” ความรมักยด่อมอดทนนาน-และมบีความกรรณา ความรมักทบีนึ่แทว้จรลิงไมด่รบีบเรด่งทบีนึ่จะ
ตอบโตว้ ไมด่กระวนกระวายทบีนึ่จะลงโทษ ความรมักนมัตั้นกรรณา เหร็นอกเหร็นใจ-สลินึ่งตรงขว้ามอยด่างสลิตั้นเชลิงกมับความโกรธ 
พระเจว้าทรงกรลิตั้วโกรธกมับความชมันึ่วและบาป แตด่พระองคร์ทรงรมักคนบาป เรามบีพระผผว้ชด่วยใหว้รอดองคร์หนนนึ่งเพราะวด่า 
“พระเจว้าไดว้ทรงรมักเชด่นนมัตั้น” (โปรดสมังเกตอพยพ 34:6; โรม 2:4; 1 เปโตร 3:20)

คนทบีนึ่อดทนนานกร็เตร็มใจทบีนึ่จะอดกลมัตั้นและอดทน ความกรรณาคมือครณสมบมัตลิเชลิงรรกทบีนึ่กระทสาการดบีตด่าง ๆ 
และทสาประโยชนร์หลายประการแกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เคราะหร์ดบีนว้อยกวด่า

“ความรมักไมด่อลิจฉา ความรมักไมด่อวดตมัว ไมด่หยลินึ่งผยอง” เหลด่าผผว้รผว้ภาษากรบีกบอกเราวด่าคสากรลิยาทบีนึ่แปลเปป็น 
“อลิจฉา” มบีความหมายไมด่เพบียงอลิจฉาเทด่านมัตั้น แตด่รลิษยาดว้วย คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกแปลทมัตั้งสองแบบในภาคพมันธสมัญญา
ใหมด่ คนทบีนึ่อลิจฉากร็ปรารถนาทบีนึ่จะชลิงไปจากเพมืนึ่อนมนรษยร์สลินึ่งทบีนึ่เขามบี ความรลิษยาไมด่จสาเปป็นตว้องกด่อใหว้เกลิดความ
ปรารถนาทบีนึ่จะชลิงไปจากเพมืนึ่อนมนรษยร์ของคน ๆ หนนนึ่ง ความรลิษยาเกบีนึ่ยวขว้องกมับอารมณร์มากกวด่า และอยากทบีนึ่จะมบี
สลินึ่งเดบียวกมันสสาหรมับตมัวเอง ความรมักยด่อมไมด่อลิจฉา ความรมักไมด่รลิษยา

“ความรมักไมด่อวดตมัว ไมด่หยลินึ่งผยอง” การ “อวด” ตมัวหมายถนงการคลิดวด่าตมัวเองเหนมือกวด่าผผว้อมืนึ่น เปาโล
กสาลมังพผดถนงครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นตรงนบีตั้ และในกรณบีนบีตั้มมันกร็คงเปป็นสมาชลิกคนหนนนึ่งของครลิสตจมักรนมัตั้นทบีนึ่รผว้สนกวด่าตนเหนมือ
กวด่าสมาชลิกทมัตั้งหมดทบีนึ่เหลมือ-ในเรมืนึ่องสตลิปปัญญา ความรผว้ การอยผด่ฝป่ายวลิญญาณ และในดว้านอมืนึ่น ๆ

คนทบีนึ่ “หยลินึ่งผยอง” กร็เปป็นคนทบีนึ่แสดงความเยด่อหยลินึ่งและความเชมืนึ่อมมันึ่นในตนเอง นมันึ่นไมด่ใชด่จลิตวลิญญาณแบบ
พระครลิสตร์ และมมันไมด่ใชด่ผลของพระวลิญญาณดว้วย ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีตั้ โปรดศนกษา 1 โครลินธร์ 4:6,18,19; 
5:2; 8:1; โคโลสบี 2:18 เหลด่านบีตั้เปป็นขว้อพระคสาพวกเดบียวในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ทมัตั้งเลด่มทบีนึ่คสา ๆ นบีตั้ถผกใชว้ และในทรก
กรณบีมมันหมายถนงคนเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมทบีนึ่ “หยลินึ่งผยอง” ทบีนึ่รผว้สนกวด่าตนเหนมือกวด่าคนอมืนึ่น

ขว้อ 5: “ไมด่ประพฤตลิตมัวอยด่างไมด่เหมาะสม ไมด่แสวงหาประโยชนร์ของตนเอง ไมด่ถผกยมันึ่วยรอยด่างงด่ายดาย ไมด่
คลิดความชมันึ่วรว้าย”



“ไมด่ประพฤตลิตมัวอยด่างไมด่เหมาะสม…” ความรมักไมด่มบีกลิรลิยาทด่าทางทบีนึ่ไมด่ดบี การประพฤตลิตมัวอยด่างไมด่เหมาะ
สมคมือ การประพฤตลิตมัวในรสนลิยมทบีนึ่แยด่ การทสาตมัวนด่าเกลบียดชมัดเจน การทสาตมัวเหมมือนเดร็กทบีนึ่ถผกตามใจจนเสบียคน 
หรมือเหมมือนในพระคสาขว้อกด่อนหนว้า การเปป็น “คนหยลินึ่งผยอง” เราตว้องเปป็นเหมมือนเดร็ก ๆ ในความเชมืนึ่อ แตด่เราตว้อง
ทสาตมัวเหมมือนผผว้ใหญด่ในการปฏลิบมัตลิของเราตด่อเพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย ความรมักไมด่ประพฤตลิตมัวอยด่างไมด่เหมาะสม

“ความรมัก…ไมด่แสวงหาประโยชนร์ของตนเอง…” ความรมักทบีนึ่แทว้จรลิงไมด่คลิดตมัวเอง ไมด่ไขวด่ควว้าผลประโยชนร์
อมันเหร็นแกด่ตมัว พระเยซผทรงประกาศวด่าพระบมัญญมัตลิขว้อใหญด่ทบีนึ่สรดคมือ การรมักพระเจว้าอยด่างสผงสรด รมักพระองคร์จนถนง
เตร็มเปปีปั่ยมทบีนึ่สรด และพระบมัญญมัตลิขว้อทบีนึ่สองกร็เหมมือนกมับขว้อตว้นนมัตั้น: “‘เจว้าจงรมักเพมืนึ่อนบว้านของเจว้าเหมมือนตนเอง’ 
พระราชบมัญญมัตลิและพวกศาสดาพยากรณร์ทมัตั้งสลิตั้นกร็ขนตั้นอยผด่กมับพระบมัญญมัตลิสองขว้อนบีตั้” (มธ. 22:36-40) ความรมักคมือ
แกด่นแทว้ของศาสนาแบบครลิสเตบียน

ผผว้เชมืนึ่อทรกคนควรอธลิษฐานวด่า “พระองคร์เจว้าขว้า ขอใหว้ขว้าพระองคร์ดสาเนลินชบีวลิตวมันตด่อวมัน ในแบบทบีนึ่จะลมืมตมัว
เองเสบีย แตด่แมว้ในยามทบีนึ่ขว้าพระองคร์ครกเขด่าลงอธลิษฐาน ทบีนึ่คสาอธลิษฐานของขว้าพระองคร์จะเปป็นเพมืนึ่อผผว้อมืนึ่น!” ผมเชมืนึ่อวด่า
คนทบีนึ่ไรว้ความสรขมากทบีนึ่สรดบนพมืตั้นแผด่นดลินโลกคมือ คนทบีนึ่จดจด่ออยผด่แตด่ตมัวเองและเหร็นแกด่ตมัว และแนด่นอนทบีนึ่สรดเลยกร็
คมือ ผผว้เชมืนึ่อไมด่อาจมบีความสรขกมับชบีวลิตอมันบรลิบผรณร์ไดว้หากเขาหรมือเธอเปป็นคนเหร็นแกด่ตมัว

“ความรมัก…ไมด่ถผกยมันึ่วยรอยด่างงด่ายดาย…” ความหมายตรงนบีตั้จรลิง ๆ แลว้วกร็คมือ “ความรมักไมด่ยอมจสานนตด่อ
การยมันึ่วยร” ความรมักทบีนึ่แทว้จรลิงไมด่ถผกปลรกปปัปั่นใหว้เกลิดความขมขมืนึ่นหรมือใหว้เกลิดใจโกรธเมมืนึ่อถผกทสาใหว้เจร็บ-ไมด่วด่าจะโดย
ตมัตั้งใจหรมือไมด่ตมัตั้งใจกร็ตาม ไมด่วด่าจะเปป็นขว้อเทร็จจรลิงหรมือเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่คลิดไปเองกร็ตาม พระเยซผทรงเปป็นความรมักทบีนึ่แทว้
จรลิง และพระองคร์ตรมัสวด่า “พระบลิดาเจว้าขว้า ขอทรงยกโทษใหว้พวกเขา เพราะพวกเขาไมด่รผว้วด่าตนทสาอะไร” ขณะ
กสาลมังถผกหลินขวว้างจนตายโดยพวกศมัตรผของพระเยซผครลิสตร์ สเทเฟนกร็อธลิษฐานวด่า “พระบลิดาเจว้าขว้า ขอโปรดอยด่า
ทรงถมือโทษพวกเขาเพราะบาปนบีตั้เลย” ความรมักไมด่ถผกยมันึ่วยรอยด่างงด่ายดาย ความรมักไมด่ผลบีผลามไปสผด่ความโกรธจมัด
และความขมขมืนึ่นเมมืนึ่อถผกทสาใหว้เจร็บ

“ความรมัก…ไมด่คลิดความชมันึ่วรว้าย” คสากรบีกตรงนบีตั้คมือ ลอกลิตั้ดซอมาฮบี  และมบีความหมายวด่า “นมับ” สลินึ่งทบีนึ่พระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กสาลมังตรมัสในทบีนึ่นบีตั้จรลิง ๆ แลว้วคมือ “ความรมัก เมมืนึ่อถผกทสาใหว้เจร็บ กร็ไมด่จดบมันทนกเกบีนึ่ยวกมับการบาดเจร็บ
นมัตั้นเพมืนึ่อทบีนึ่จะแกว้แคว้นในภายหลมัง” ความรมักไมด่เกร็บงสาความเจร็บชตั้สา ความรมักไมด่ผผกพยาบาท ความรมักยกโทษใหว้ แมว้
กระทมันึ่งกด่อนคสาขอโทษถผกยมืนึ่นเสนอใหว้ดว้วยซตั้สา

ขว้อ 6: “ไมด่ปปีตลิยลินดบีในความชมันึ่วชว้า แตด่ปปีตลิยลินดบีในความจรลิง”
ความรมักไมด่พบความชมืนึ่นบานในการทสาผลิดของผผว้อมืนึ่น ไมด่มบีความพอใจในบาป ไมด่วด่าคนบาปผผว้นมัตั้นจะเปป็น

ใครกร็ตาม ความรมักพบความพนงพอใจในความจรลิง  พระเยซผทรงเปป็นความจรลิงนมัตั้น ซาตานเปป็น “ความมรสานมัตั้น” 
เนมืนึ่องจากพระเยซผทรงเปป็นความจรลิง ความรมักจนงชมืนึ่นชมยลินดบีในความจรลิง การทสาผลิดและความอธรรมทรกอยด่างเปป็น
ผลลมัพธร์ของบาปและซาตานและเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ตรงกมันขว้ามกมับความจรลิงและความชอบธรรม ดมังนมัตั้นความรมักจนงไมด่พบ
มผลเหตรใดเลยสสาหรมับการชมืนึ่นชมยลินดบีในสลินึ่งใดทบีนึ่ผลิด ความรมักทบีนึ่แทว้จรลิงแสดงออกตมัวมมันเองในความจรลิง และสลินึ่งทบีนึ่
ไมด่ใชด่การประพฤตลิอมันชอบธรรมกร็ทสาใหว้ความรมักสสาเรร็จไมด่ไดว้ เรากลด่าวเชด่นนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับความจรลิงไดว้เชด่นกมัน ความ
ชอบธรรมอมันบรลิสรทธลิธิ์และความจรลิงอมันบรลิสรทธลิธิ์ถผกเชมืนึ่อมโยงกมันอยด่างใกลว้ชลิด: “ดว้วยวด่าผลของพระวลิญญาณอยผด่ใน



บรรดาความดบี ความชอบธรรม และความจรลิง” (อฟ. 5:9) ศนกษา 2 เธสะโลนลิกา 2:5-12 เชด่นกมัน
ขว้อ 7: “แบกรมับทรกสลินึ่ง เชมืนึ่อทรกสลินึ่ง หวมังทรกสลินึ่ง สผว้ทนทรกสลินึ่ง”
คสากรลิยากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “แบกรมับ” คมือ สเตะโก และความหมายคมือ “รองรมับสลินึ่งซนนึ่งถผกวางลงบนมมัน 

หรมือปกคลรมสลินึ่งซนนึ่งถผกวางอยผด่ขว้างใตว้มมัน” ในพระคสาขว้อนบีตั้มมันสมืนึ่อถนงทมัตั้งสองแนวคลิด-แนวคลิดของการรองรมับสลินึ่งทบีนึ่ถผก
วางลงบนมมัน และการปกปปิดสลินึ่งซนนึ่งถผกวางขว้างใตว้มมัน สลินึ่งซนนึ่งถผกปกปปิดกร็ถผกปกปฟ้องโดยสลินึ่งซนนึ่งปกปปิดมมัน ความรมักทสา
เชด่นนบีตั้เลย ความรมักกระทสาการในทรกดว้าน ความรมักแบกรมับสลินึ่งสารพมัด

“ความรมัก…เชมืนึ่อทรกสลินึ่ง” นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายความวด่าความรมักยอมรมับทรกสลินึ่งทบีนึ่ถผกกลด่าววด่าเปป็นความจรลิง-ความ
รมักทบีนึ่แทว้จรลิงไมด่เชมืนึ่อคสาโกหก แตด่ความรมักพรว้อมทบีนึ่จะเหร็นสลินึ่งดบีทบีนึ่สรด แมว้หากวด่าการกระทสาหนนนึ่งไมด่มบีนตั้สาใจหรมือสด่งผล
เสบียกร็ตาม ความรมักทบีนึ่แทว้จรลิงยด่อมหลบีกเลบีนึ่ยงการหวาดระแวงเกลินควร ทบีนึ่ใดทบีนึ่มบีความสงสมัย ความรมักยด่อมชมันึ่งนตั้สาหนมัก
เรมืนึ่องนมัตั้นอยด่างถบีนึ่ถว้วนกด่อนใหว้คสาตมัดสลิน และยอมเชมืนึ่ออบีกฝป่ายวด่าไมด่ผลิดจนกวด่าความจรลิงทมัตั้งหมดจะถผกทราบไดว้ ดมังนมัตั้น
“ความรมักจนงเชมืนึ่อทรกสลินึ่ง”

“ความรมัก…หวมังทรกสลินึ่ง สผว้ทนสลินึ่งสารพมัด” ความรมักอมันบรลิสรทธลิธิ์ปปีตลิยลินดบีทบีนึ่จะหวมังอยผด่เสมอและคาดหวมังสลินึ่งดบี
ทบีนึ่สรด ทรกคนอาจดผเหมมือนตด่อตว้านเรา สภาพการณร์ตด่าง ๆ อาจขมัดขวางเราอยผด่รอบดว้าน กระนมัตั้นในทด่ามกลาง
เหตรการณร์นบีตั้ทมัตั้งหมด ความรมักกร็หวมังใหว้เกลิดสลินึ่งดบีทบีนึ่สรด ไมด่มบีสมักสลินึ่งเดบียวทบีนึ่อาจดผเหมมือนจะยมังใหว้เกลิดสลินึ่งดบีทบีนึ่สรดหรมือ
ถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า แตด่ความรมักไมด่กระทสากลิจในสลินึ่งเดบีนึ่ยว ๆ: ความรมักทบีนึ่แทว้จรลิงรวมทรกสลินึ่งเขว้าดว้วยกมัน-และคสา
ตอบกร็คมือ เพมืนึ่อใหว้เกลิดผลดบีแกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่รมักพระเจว้าและถผกเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์ (รม. 8:28)

ความรบักลผู้มเหลวไมน่ไดผู้-ความรบักดนารงอยทูน่ถาวร-
ความรบักคมือหรินยอดบนสคุดของพทระมริดแหน่งพระคคุณ 

ขว้อ 8: “ความรมักจะไมด่มบีวมันลว้มเหลว แตด่แมว้มบีคสาพยากรณร์ทมัตั้งหลาย คสาพยากรณร์เหลด่านมัตั้นกร็จะลว้มเหลวไป
แมว้มบีการพผดภาษาตด่าง ๆ การพผดภาษาตด่าง ๆ นมัตั้นกร็จะเลลิกไป แมว้มบีความรผว้ ความรผว้นมัตั้นกร็จะเลมือนหายไป”

“ความรมักจะไมด่มบีวมันลว้มเหลว” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลเปรบียบเทบียบความตรงขว้ามกมันของสลินึ่งทบีนึ่เปป็นนลิรมันดรร์และสลินึ่งทบีนึ่
คงอยผด่ชมันึ่วคราว ความรมักดสารงอยผด่ตด่อไป-ไมด่เพบียงในเวลา แตด่ไปตลอดชมันึ่วนลิรมันดรร์กาล คสากรลิยากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้
สสาหรมับ “ลว้มเหลว” บด่งบอกถนง “รด่วงหลด่น” และสลินึ่งซนนึ่งรด่วงหลด่นนมัตั้นกร็ไมด่เคลมืนึ่อนไหวอบีกตด่อไป ถว้าบางสลินึ่งลว้มเหลว 
มมันกร็ไมด่ทสางานตามปกตลิอบีกตด่อไป ความรมักจะไมด่มบีวมันลว้มเหลวเดร็ดขาด มมันจะไมด่มบีวมันหยรดทสางาน พระเจว้าทรงเปป็น
ความรมัก (1 ยอหร์น 4:8) และจากชมันึ่วนลิรมันดรร์ไปถนงชมันึ่วนลิรมันดรร์ พระเจว้าทรงเปป็นพระเจว้า-พระองคร์ทรงเปป็นอยผด่เสมอ
มา พระองคร์จะคงอยผด่ตด่อไปไมด่รผว้สลิตั้นสรดเลย (เพลงสดรดบี 90:1,2) 

“...แมว้มบีคสาพยากรณร์ทมัตั้งหลาย คสาพยากรณร์เหลด่านมัตั้นกร็จะลว้มเหลวไป” ในพระคมัมภบีรร์ฉบมับคลิงเจมสร์ของเรา
เรามบีคสาวด่า “จะลว้มเหลวไป” แตด่คสากรบีกนบีตั้คมือ คาทารเกะโอ ซนนึ่งมบีความหมายวด่า “เลลิกลว้มไป” คสากรลิยานบีตั้มบีความ
หมายตรงตมัวมากกวด่าวด่า “ลดลงไปสผด่การไมด่ทสางาน” (คาทา, ลง; อารเกะโอ, อยผด่เฉย ๆ) ดมังนมัตั้น ในภาษาทบีนึ่เขว้าใจ
ไดว้ในทบีนึ่นบีตั้เราจนงมบีขว้อเทร็จจรลิงของพระเจว้าทบีนึ่วด่าเวลานมัตั้นจะมาเมมืนึ่อคสาพยากรณร์ตด่าง ๆ จะถผกลดลงไปสผด่การไมด่ทสางาน
และจะไมด่ทสางานอบีกตด่อไป



“แตด่เมมืนึ่อสลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบมาแลว้ว เวลานมัตั้นสลินึ่งซนนึ่งเปป็นเพบียงสด่วนหนนนึ่งกร็จะสผญไป” (1 คร. 13:10) 
พระเจว้าตรมัสแกด่บรรพบรรรษผด่านทางพวกผผว้พยากรณร์ในหลายวาระและในหลายวลิธบี แตด่ในวมันสรดทว้ายเหลด่านบีตั้พระเจว้า
ไดว้ตรมัสแกด่เราโดยพระบรตรของพระองคร์ (ฮบ. 1:1,2) บมัดนบีตั้เรามบี “พระราชบมัญญมัตลิอมันสมบผรณร์แบบแหด่งเสรบีภาพ”
เราพบในพระคมัมภบีรร์ของเราทรกสลินึ่งทบีนึ่เราตว้องรผว้เกบีนึ่ยวกมับพระเจว้าและสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ดสารงอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์ ดมังนมัตั้นจนงไมด่
จสาเปป็นตว้องมบีคสาพยากรณร์ใหมด่ ๆ วมันนบีตั้ เรามบีพระวจนะของพระเจว้าทบีนึ่เปป็นลายลมักษณร์อมักษรอมันครบถว้วนแลว้ว

พระเจว้าทรงเงบียบมากวด่า 1900 ปปีแลว้ว พระองคร์ตรมัสวมันนบีตั้ผด่านทางพระวจนะของพระองคร์เทด่านมัตั้น เพราะ
เหตรใดหรมือ? ขอใหว้ผมใหว้โครงรด่างยด่อ ๆ นบีตั้แกด่ครณ และครณศนกษามมันอยด่างถบีนึ่ถว้วน ครณจะไดว้รมับพรเพราะการศนกษา
มมัน

7. ในปฐมกาล 3:15  การประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบีของพระเยซผครลิสตร์เจว้า (“เชมืตั้อสายของหญลิง
นมัตั้น”) ไดว้ถผกพยากรณร์ไวว้ ในกาลาเทบีย 4:4 เราพบการสสาเรร็จจรลิงของคสาพยากรณร์นบีตั้ “เมมืนึ่อเวลากสาหนดครบ
บรลิบผรณร์นมัตั้นไดว้มาถนงแลว้ว” พระเจว้าไดว้ทรงกระทสาสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงสมัญญาอาดมัมไวว้แลว้ววด่าพระองคร์จะกระทสา

8. ในปฐมกาล 12:2,3 พระเจว้าไดว้ทรงเปปิดเผยแกด่อมับราฮมัมวด่าเขาจะเปป็นศบีรษะของประชาชาตลินมัตั้น
ซนนึ่งพระเจว้าจะทรงเปป็นพระเจว้าของพวกเขา และผด่านทางเชมืตั้อสายของอมับราฮมัมพระผผว้ชด่วยใหว้รอดนมัตั้นจะถผกใหว้
กสาเนลิด ในกลิจการ 3:25 เรามบีการสสาเรร็จจรลิงของคสาพยากรณร์นมัตั้น

9. ในปฐมกาล 49:10 พระเจว้าไดว้ทรงเปปิดเผยแกด่ยาโคบวด่าพระเยซผจะทรงเปป็นคนของเผด่ายผดาหร์ 
ในยอหร์น 4:22 เราอด่านวด่า “ความรอดเนมืนึ่องมาจากพวกยลิว” ดมังนมัตั้นคสาพยากรณร์นบีตั้จนงถผกทสาใหว้สสาเรร็จจรลิงแลว้ว
เพราะวด่าพระเยซผทรงมาจากพวกยลิว

10. ใน 2 ซามผเอล 7:12-14 มบีบอกลด่วงหนว้าแลว้ววด่าพระผผว้ชด่วยใหว้รอดจะเสดร็จมาทางวงศร์วานของ
ดาวลิด คสาพยากรณร์นบีตั้ถผกทสาใหว้สสาเรร็จจรลิงแลว้วในลผกา 1:32 กาบรลิเอลประกาศแกด่มารบียร์วด่าบรตรชายของเธอจะนมันึ่ง
บนพระทมันึ่งของดาวลิด

11. ในมบีคาหร์ 5:2 เรามบีการเปปิดเผยเกบีนึ่ยวกมับสถานทบีนึ่ประสผตลิของพระเยซผ ในลผกา 2:4 เราพบการ
สสาเรร็จจรลิงนมัตั้น: พระเยซผไดว้ประสผตลิในหมผด่บว้านเบธเลเฮมตามทบีนึ่มบีพยากรณร์ไวว้

12. ในมาลาคบี 3:1 มมันถผกเปปิดเผยแลว้ววด่าพระเยซผจะทรงมบีผผว้เบลิกทาง ในมมัทธลิว 3:1 การสสาเรร็จจรลิง
ของคสาพยากรณร์นมัตั้นถผกบมันทนกไวว้: “ในวมันเหลด่านมัตั้นยอหร์นผผว้ใหว้รมับบมัพตลิศมามา” ผผว้เบลิกทางนมัตั้นของพระเมษโปดก
ของพระเจว้า

13. ในเศคารลิยาหร์ 11:12 เราอด่านราคาทบีนึ่แนด่ชมัดทบีนึ่พระเยซผจะทรงถผกขาย-สามสลิบเหรบียญเงลิน, ราคา
ของทาสคนหนนนึ่ง ในมมัทธลิว 26:14,15 พระเยซผทรงถผกขายโดยยผดาสในราคาสามสลิบเหรบียญเงลินพอดบี

14. ในเศคารลิยาหร์ 9:9 เราอด่านวด่าพระผผว้ชด่วยใหว้รอดจะทรงขบีนึ่ลผกลาเสดร็จเขว้ากรรงเยรผซาเลร็ม ในลผกา 
19:29-37 พระเยซผทรงขบีนึ่ลาเสดร็จเขว้ากรรงเยรผซาเลร็มตามทบีนึ่มบีพยากรณร์ไวว้พอดบี

15. พระเจว้าไดว้ทรงเปปิดเผยแกด่ผผว้แตด่งเพลงสดรดบี เรมืนึ่องลมักษณะการสลิตั้นพระชนมร์ของพระเยซผบน
กางเขนนมัตั้น (เพลงสดรดบี 22:16) และวด่ากระดผกแหด่งพระกายของพระองคร์จะไมด่หมักเลยสมักซบีนึ่ (เพลงสดรดบี 34:20) 
เราทราบวด่าพระเยซผไดว้สลิตั้นพระชนมร์บนกางเขนนมัตั้นตามทบีนึ่มบีพยากรณร์ไวว้ และยอหร์น 19:36 ใหว้การสสาเรร็จจรลิงของ



คสาพยากรณร์นมัตั้นทบีนึ่วด่ากระดผกของพระองคร์จะไมด่หมักเลย มมันถผกเปปิดเผยแกด่ผผว้แตด่งเพลงสดรดบีเชด่นกมันวด่าพระเยซผจะ
เสดร็จกลมับมาจากพวกคนตาย (เพลงสดรดบี 16:10)

พระเจว้าทรงตว้องเปปิดเผยสลินึ่งใดอบีกแกด่มนรษยร์? พระองคร์ไดว้ทรงเปปิดเผยรายละเอบียดปลบีกยด่อยทรกอยด่างเกบีนึ่ยว
กมับการเลบีตั้ยงดผของพระองคร์ การนสาเสนอของพระองคร์ และพระราชกลิจแหด่งการไถด่ทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระองคร์ใน
พระเยซผครลิสตร์แลว้ว เราไมด่ตว้องมบีคสาพยากรณร์ใหมด่ ๆ แลว้ววมันนบีตั้ เราไมด่ตว้องมบีการเปปิดเผยใหมด่ ๆ แลว้ว เราถผกชด่วยใหว้
รอดโดยพระครณของพระเจว้าผด่านทางความเชมืนึ่อ เรามบีชมัยตด่อโลกโดยความเชมืนึ่อ เราถผกรมักษาไวว้โดยความเชมืนึ่อ เรามบี
ชบีวลิตดสารงอยผด่โดยความเชมืนึ่อ และ “สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ไมด่ไดว้มาจากความเชมืนึ่อกร็เปป็นบาป” คสาพยากรณร์ตด่าง ๆ จนงสลิตั้นสรด
ลงแลว้ว-พวกมมันกลายเปป็น “ไมด่ทสางาน” แลว้ว

“แมว้มบีการพผดภาษาตด่าง ๆ การพผดภาษาตด่าง ๆ นมัตั้นกร็จะเลลิกไป” ผมรผว้สนกวด่าใครกร็ตามทบีนึ่ยอมเปปิดใจและ
ยอมใหว้พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ตรมัสแกด่ใจของเขา กร็สามารถมองเหร็นโดยปราศจากความเหร็นใด ๆ วด่าถว้อยคสาเหลด่านบีตั้
หมายความวด่าอะไรกมันแนด่ ถว้อยคสาเหลด่านบีตั้ถผกเขว้าใจไดว้อยด่างงด่ายดาย เราจะอภลิปรายเรมืนึ่องภาษาตด่าง ๆ เพลินึ่มเตลิมใน
บททบีนึ่ 14

“แมว้มบีความรผว้ ความรผว้นมัตั้นกร็จะเลมือนหายไป” ดผเหมมือนวด่าความรผว้จะไมด่ใชด่ “ของประทานทบีนึ่เปป็นหมาย
สสาคมัญ” เหมมือนอยด่างการพผดภาษาตด่าง ๆ การพยากรณร์ และการรมักษาโรค ไมด่เหมมือนกมับการพยากรณร์ ความรผว้
ไมด่ใชด่ผลลมัพธร์ของการเปปิดเผยหนนนึ่งซนนึ่งถผกประทานใหว้โดยฤทธลิธิ์เดชเหนมือธรรมชาตลิ ถนงแมว้มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่า
พระเจว้าทรงสามารถประทานความสามารถทบีนึ่จะไดว้มาซนนึ่งความรผว้แกด่คน ๆ หนนนึ่งไดว้ ไมด่มบีใครสามารถพยากรณร์ไดว้
อยด่างแทว้จรลิงโดยปราศจากฤทธลิธิ์เดชเหนมือธรรมชาตลิ แตด่ความรผว้ถผกไดว้มาไดว้

ความรผว้ชด่วยใหว้คน ๆ หนนนึ่งสามารถทบีนึ่จะสอนไดว้ ในบทถมัดไปของเราเปาโลถามวด่า “บมัดนบีตั้ พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย 
ถว้าขว้าพเจว้ามาหาพวกทด่านโดยพผดภาษาตด่าง ๆ ขว้าพเจว้าจะเปป็นประโยชนร์อะไรแกด่พวกทด่านเลด่า เวว้นเสบียแตด่
ขว้าพเจว้าจะพผดกมับพวกทด่านโดยการเปปิดเผย หรมือโดยความรผว้ หรมือโดยการพยากรณร์ หรมือโดยหลมักคสาสอน” (1 
คร. 14:6)

กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง ความรผว้สามารถถผกไดว้มาไดว้โดยผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนผด่านทางขว้อปฏลิบมัตลิทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้โดยเปาโล
หรมืออมัครทผตคนอมืนึ่น และดว้วยเหตรนบีตั้ความรผว้จนงไมด่ไดว้ขนตั้นอยผด่กมับความเชมืนึ่อนมัตั้นซนนึ่งครมัตั้งหนนนึ่งถผกมอบไวว้แกด่พวกวลิสรทธลิชน
แลว้ว หรมือขนตั้นอยผด่กมับการครบบรลิบผรณร์ของพระคมัมภบีรร์

เกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งทมัตั้งหลายฝป่ายวลิญญาณ ความรผว้ทบีนึ่แทว้จรลิงทรกอยด่างนมับตมัตั้งแตด่การครบบรลิบผรณร์ของพระวจนะของ
พระเจว้าจนงถผกไดว้มาจากพระวจนะของพระเจว้า ไมด่วด่าความรผว้นมัตั้นจะถผกไดว้มาโดยผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นผด่านทางการอด่านและ
การศนกษาพระคมัมภบีรร์ดว้วยตนเอง หรมือผด่านทางการไดว้ยลินนมักเทศนร์หรมืออาจารยร์ แตด่สมักวมันหนนนึ่งแมว้แตด่ความรผว้กร็จะ
สลิตั้นสรดลง-เมมืนึ่อเราเหร็นพระองคร์ เราจะมบีพระทมัยอมันสมบผรณร์แบบของพระครลิสตร์

ขว้อ 9 และ 10: “ดว้วยวด่าพวกเรารผว้เพบียงสด่วนหนนนึ่ง และพวกเรากร็พยากรณร์เพบียงสด่วนหนนนึ่ง แตด่เมมืนึ่อสลินึ่งซนนึ่ง
สมบผรณร์แบบมาแลว้ว เวลานมัตั้นสลินึ่งซนนึ่งเปป็นเพบียงสด่วนหนนนึ่งกร็จะสผญไป”

ในภาษากรบีกเดลิม การเนว้นอยผด่ทบีนึ่คสาวด่า “สด่วนหนนนึ่ง” โดยหมายถนงลมักษณะเฉพาะทบีนึ่คงอยผด่ชมันึ่วคราวและ
ขอบเขตเพบียงเศษเสบีตั้ยวของของประทานเหนมือธรรมชาตลิเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกเอด่ยชมืนึ่อในขว้อ 8 ความรมักจะไมด่มบีวมันสลิตั้นสรด 



มมันจะไมด่มบีวมันลว้มเหลวไป แตด่ของประทานเหนมือธรรมชาตลิเหลด่านบีตั้ทบีนึ่ถผกเอด่ยชมืนึ่อจะลว้มเหลวไปเพราะวด่าพวกมมันอยผด่
เพบียง “สด่วนหนนนึ่ง” เทด่านมัตั้น

“สลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบ” หมายถนงพระวจนะของพระเจว้าในความครบบรลิบผรณร์ของมมัน เมมืนึ่อความเชมืนึ่อนมัตั้น 
“ซนนึ่งครมัตั้งหนนนึ่งถผกมอบไวว้แกด่พวกวลิสรทธลิชนแลว้ว” (ยผดาส 3) มาถนงแลว้ว อยด่างครบถว้วนและอยด่างครบบรลิบผรณร์ เมมืนึ่อ
พระคมัมภบีรร์เสรร็จสมบผรณร์แลว้ว (หนมังสมือทมัตั้งหกสลิบหกเลด่มของพระวจนะของพระเจว้า) เมมืนึ่อนมัตั้นกร็ไมด่มบีสลินึ่งใดจะถผกเพลินึ่ม
เขว้าไดว้อบีก พระวจนะของพระเจว้าสมบผรณร์แบบแลว้ว

“ฉะนมัตั้นความเชมืนึ่อจนงมาโดยการไดว้ยลิน และการไดว้ยลินกร็มาโดยพระวจนะของพระเจว้า” (รม. 10:17) ถว้า
คนไมด่เชมืนึ่อคนใดไมด่ยอมวางใจพระเยซผผด่านทางการไดว้ยลินพระวจนะ กร็ไมด่มบีสลินึ่งอมืนึ่นใดแลว้วทบีนึ่จะถผกเพลินึ่มเขว้าหรมือถผก
กระทสาเพมืนึ่อทสาใหว้คน ๆ นมัตั้นเชมืนึ่อไดว้ ความเชมืนึ่อทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดจะมาไดว้โดยการไดว้ยลินพระวจนะเทด่านมัตั้น ไมด่สสาคมัญวด่าคน
ๆ หนนนึ่งจะมองเหร็น รผว้สนก หรมือประสบกมับสลินึ่งใด ถว้าเขาไมด่ใชว้ความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผ 
เขากร็รมับความรอดไมด่ไดว้

วลิบมัตลิจงมบีแกด่ผผว้ทบีนึ่บลิดเบมือนพระวจนะของพระเจว้า ไมด่มบีสลินึ่งใดถผกเพลินึ่มเขว้ากมับพระวจนะไดว้ ไมด่มบีสลินึ่งใดถผกตมัด
ออกไปไดว้ ถว้าผผว้ใดเพลินึ่มเขว้ากมับหรมือตมัดออกจากพระวจนะ เขากร็จะทนทรกขร์ความพลินาศเปป็นนลิตยร์เพราะการทสาเชด่น
นมัตั้น

เราไมด่ตว้องการ “หมายสสาคมัญตด่าง ๆ” ในยรคสมมัยอมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีนบีตั้แหด่งพระครณ ในยรคสมมัยนบีตั้เมมืนึ่อเรามบี
สลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบแลว้ว “ผผว้ใดทบีนึ่มบีใจปรารถนา” กร็รมับความรอดไดว้โดยการไดว้ยลิน การเชมืนึ่อ และการรมับพระราชกลิจ
ทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผตามทบีนึ่ถผกประกาศไวว้ในพระวจนะทบีนึ่เปป็นลายลมักษณร์อมักษร เราเชมืนึ่อสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าตรมัสใน
พระวจนะของพระองคร์เพบียงเพราะวด่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจว้า และพระเจว้าทรงมรสาไมด่ไดว้ (ฮบ. 6:18; ทลิตมัส 
1:2) ผผว้ใดทบีนึ่ไดว้ยลินพระวจนะและปฏลิเสธทบีนึ่จะเชมืนึ่อสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าตรมัส โดยการทสาเชด่นนมัตั้นเขากร็เรบียกพระเจว้าวด่าเปป็นผผว้
มรสา: “...ผผว้ทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อพระเจว้ากร็ไดว้กระทสาใหว้พระองคร์เปป็นผผว้ตรมัสมรสา เพราะผผว้นมัตั้นมลิไดว้เชมืนึ่อพยานหลมักฐานทบีนึ่พระเจว้าไดว้
ทรงประทานใหว้เรมืนึ่องพระบรตรของพระองคร์” (1 ยอหร์น 5:10)

ขว้อ 11: “ตอนทบีนึ่ขว้าพเจว้ายมังเปป็นเดร็ก ขว้าพเจว้าเคยพผดเหมมือนอยด่างเดร็ก ขว้าพเจว้าเคยเขว้าใจเหมมือนอยด่าง
เดร็ก ขว้าพเจว้าเคยคลิดเหมมือนอยด่างเดร็ก แตด่เมมืนึ่อขว้าพเจว้ากลายเปป็นผผว้ใหญด่แลว้ว ขว้าพเจว้ากร็เอาสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นอยด่าง
เดร็กออกไปเสบีย”

(“ขว้าพเจว้าเคยเขว้าใจเหมมือนอยด่างเดร็ก” ในภาษากรบีกอด่านวด่า “ขว้าพเจว้าเคยรผว้สนกแบบเดร็ก”) โปรดสมังเกต
สามสลินึ่งทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในทบีนึ่นบีตั้: “ขว้าพเจว้าเคยพผด…ขว้าพเจว้าเคยรผว้สนก…ขว้าพเจว้าเคยคลิด”

“เมมืนึ่อขว้าพเจว้ากลายเปป็นผผว้ใหญด่แลว้ว ขว้าพเจว้ากร็เอาสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นอยด่างเดร็กออกไปเสบีย” เปาโลใหว้ภาพ
ประกอบตรงนบีตั้ถนงการนสาเขว้ามาของ “สลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบนมัตั้น” รผปกาลของคสากรลิยากรบีกนบีตั้บด่งบอกถนงผลลมัพธร์ตด่าง ๆ
ทบีนึ่คงอยผด่ตด่อไป คสากรลิยากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ขว้าพเจว้าไดว้เอาออกไปเสบีย” เปป็นคสากรลิยาเดบียวกมันกมับทบีนึ่ถผกใชว้ในขว้อ 8 และ
10-ซนนึ่งหมายถนง “ถผกลดลงสผด่การไมด่ทสางาน” นมันึ่นคมือ “ของประทานทบีนึ่เปป็นหมายสสาคมัญเหลด่านมัตั้น” ซนนึ่งเคยมบีอยผด่ใน
ระหวด่างชด่วงเปลบีนึ่ยนผด่านนมัตั้นและยรคอมัครทผตไดว้ถผกลดลงไปสผด่การไมด่ทสางานแลว้ว

ผมไมด่อยากใหว้ผผว้ใดเขว้าใจผลิดสลินึ่งทบีนึ่ผมกสาลมังกลด่าว ผมไมด่ไดว้กสาลมังกลด่าววด่าพระเจว้าไมด่ทรงรมักษาคนเจร็บปป่วย 



หรมือวด่าพระองคร์ไมด่ทรงกระทสาการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ แลว้ว-การอมัศจรรยร์ทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ทบีนึ่สรดทบีนึ่ใคร ๆ จะมองเหร็นไดว้กร็คมือ
การกลมับใจรมับเชมืนึ่อของคนบาป เมมืนึ่อคนไมด่เชมืนึ่อคนใดเชมืนึ่อไปสผด่ความรอดและกลายเปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่ในพระเยซผ
ครลิสตร์โดยความเชมืนึ่อในพระโลหลิตทบีนึ่ถผกทสาใหว้ตกของพระองคร์ นมันึ่นแหละคมือการอมัศจรรยร์! แตด่สลินึ่งทบีนึ่ผมกสาลมังกลด่าวกร็
คมือวด่าของประทานอยด่างทบีนึ่ถผกพผดถนงในฮบีบรผ 2:3,4 ไดว้ถผกลดลงไปสผด่การไมด่ทสางานแลว้ว:

“...พระเจว้าทรงเปป็นพยานแกด่คนเหลด่านมัตั้นเชด่นกมัน ทมัตั้งดว้วยบรรดาหมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์ และ
ดว้วยการอมัศจรรยร์อมันหลากหลาย และบรรดาของประทานของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ ตามพระประสงคร์ของ
พระองคร์เอง” ในระหวด่างสมมัยแรก ๆ ของความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน พระเจว้าไดว้ประทานหมายสสาคมัญ การ
มหมัศจรรยร์ การอมัศจรรยร์อมันหลากหลาย ของประทานตด่าง ๆ แหด่งพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และผด่านทางสลินึ่งเหลด่านบีตั้ 
พระเจว้ากสาลมังเปป็นพยานรมับรองพวกอมัครทผต ผมขอกลด่าวซตั้สา-เราไมด่ตว้องการหมายสสาคมัญตด่าง ๆ เราไมด่ตว้องการ
 “การอมัศจรรยร์อมันหลากหลาย” เพราะวด่าเราเดลินโดยความเชมืนึ่อ! เรามบี “สลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบแลว้ว” สลินึ่งทบีนึ่เราตว้องรผว้ 
เรากร็พบวด่าถผกบมันทนกไวว้ในพระวจนะบรลิสรทธลิธิ์ของพระเจว้า และเราเชมืนึ่อมมันเพราะวด่าพระเจว้าทรงมรสาไมด่ไดว้

ขว้อ 12: “เพราะวด่าบมัดนบีตั้พวกเราเหร็นผด่านทางกระจกเงาอยด่างมมืดมมัว แตด่เวลานมัตั้นหนว้าตด่อหนว้า บมัดนบีตั้
ขว้าพเจว้ารผว้เพบียงสด่วนหนนนึ่ง แตด่เวลานมัตั้นขว้าพเจว้าจะรผว้แจว้งเหมมือนอยด่างทบีนึ่ทรงรผว้จมักขว้าพเจว้าดว้วย”

พระคสาขว้อนบีตั้ประยรกตร์ใชว้หลมักการฝป่ายวลิญญาณเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกนสาเสนอในขว้อ 10 กมับสภาวะในอนาคตของ
ความสมบผรณร์แบบของครลิสตจมักรเมมืนึ่อมมันถผกถวายแดด่พระครลิสตร์โดยปราศจากตสาหนลิหรมือรลิตั้วรอย (อฟ. 5:25-30) 
แตด่ความจรลิงทบีนึ่ถผกประกาศตรงนบีตั้กร็อว้างอลิงถนงชด่วงเปลบีนึ่ยนผด่านนมัตั้นและสมมัยแรก ๆ ของความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนเชด่น
กมันเมมืนึ่อของประทานแหด่งการพผดภาษาตด่าง ๆ การพยากรณร์ การรมักษาโรค และการอมัศจรรยร์อมันหลากหลายเคยมบี
ผลอยผด่ มมันชบีตั้ไปยมังเวลานมัตั้นซนนึ่งเปป็น “การมองเหร็นเพบียงบางสด่วน” แตด่บมัดนบีตั้เมมืนึ่อเรามบีพระวจนะของพระเจว้าทบีนึ่ครบ
บรลิบผรณร์แลว้ว เราจนงมบี “การมองเหร็นทบีนึ่ชมัดเจน”

“...บมัดนบีตั้พวกเราเหร็นผด่านทางกระจกเงาอยด่างมมืดมมัว…” ฉบมับคลิงเจมสร์กลด่าววด่า “ในแกว้วอมันหนนนึ่ง” แตด่
ภาษากรบีกเดลิมอด่านวด่า “ในกระจกเงาบานหนนนึ่ง” คสาวลิเศษณร์กรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “บมัดนบีตั้” คมือ อารทบี และหมายความ
วด่า “เรมืนึ่อยมาจนถนงตอนนบีตั้” นมันึ่นคมือ เรมืนึ่อยมาจนถนงชมันึ่วขณะนมัตั้นทบีนึ่เปาโลกสาลมังเขบียนจดหมายฉบมับนบีตั้ คสาบรพบทกรบีก
ตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ผด่านทาง” คมือ ดบีอา ซนนึ่งหมายความวด่า “โดยใชว้” นมันึ่นคมือ โดยใชว้กระจกเงาบานหนนนึ่ง ดมังนมัตั้น
เปาโลจนงกสาลมังกลด่าววด่า “โดยใชว้กระจกเงาบานหนนนึ่ง เรมืนึ่อยมาจนถนงชมันึ่วขณะนบีตั้เรามองเหร็นอยด่างมมืดมมัว แตด่เมมืนึ่อสลินึ่งซนนึ่ง
สมบผรณร์แบบนมัตั้นมาถนงแลว้ว เรากร็จะมองเหร็นอยด่างชมัดเจน เหมมือนหนว้าตด่อหนว้า”

การเหร็นคน ๆ หนนนึ่งในกระจกเงาไมด่ใชด่การมองเหร็นคน ๆ หนนนึ่งอยด่างทบีนึ่เขาเปป็นจรลิง ๆ กระจกเงานสาเสนอ
ภาพทบีนึ่ไมด่สมบผรณร์แบบเมมืนึ่อเทบียบกมับการเหร็นคน ๆ นมัตั้นหนว้าตด่อหนว้า คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “อยด่างมมืดมมัว” มบีความ
หมายวด่า “ในเรมืนึ่องนด่าฉงน-ปรลิศนาอยด่างหนนนึ่ง” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลอาจกสาลมังคลิดถนงกมันดารวลิถบี 12:8: “เราจะพผดกมับเขา
ปากตด่อปาก คมืออยด่างชมัดเจน และไมด่ใชด่ในบรรดาถว้อยคสาทบีนึ่มมืดมน และเขาจะไดว้เหร็นสมัณฐานของพระเยโฮวาหร์ ดมัง
นมัตั้นทสาไมพวกเจว้าไมด่เกรงกลมัวทบีนึ่จะพผดใสด่รว้ายโมเสสผผว้รมับใชว้ของเรา” 

“...แตด่เวลานมัตั้นหนว้าตด่อหนว้า” เมมืนึ่อเรามองเขว้าไปในพระวจนะของพระเจว้า เรากร็กสาลมังพผดกมันหนว้าตด่อหนว้า
กมับพระเจว้าเพราะวด่าพระวาทะทรงเปป็นพระเจว้า ผผว้เชมืนึ่อยด่อมถมือครองพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และพระวจนะของ



พระเจว้าไดว้ถผกบอกใหว้เขบียนโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และถผกบมันทนกลงไปโดยเหลด่าผผว้บรลิสรทธลิธิ์ของพระเจว้าสมมัย
โบราณ (2 ปต. 1:21) พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์จนงทรงเปป็นครผของเรา และเราสามารถทราบสลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้นของ
พระเจว้าไดว้: “...พระเจว้าไดว้ทรงเปปิดเผยสลินึ่งเหลด่านมัตั้นแกด่พวกเราโดยทางพระวลิญญาณของพระองคร์ เพราะวด่าพระ
วลิญญาณทรงตรวจคว้นสลินึ่งสารพมัด ใชด่แลว้ว สลินึ่งลตั้สาลนกเหลด่านมัตั้นของพระเจว้า” (1 คร. 2:10)

“... แตด่การเจลิมซนนึ่งพวกทด่านไดว้รมับจากพระองคร์นมัตั้นดสารงอยผด่ในพวกทด่าน และพวกทด่านไมด่จสาเปป็นตว้องใหว้
มนรษยร์คนใดมาสอนพวกทด่าน แตด่เพราะวด่าการเจลิมนมัตั้นเองสอนพวกทด่านใหว้ทราบทรกสลินึ่ง และเปป็นความจรลิง และ
ไมด่ไดว้เปป็นความเทร็จ และตามทบีนึ่การเจลิมนมัตั้นไดว้สอนพวกทด่านมาแลว้วอยด่างไร พวกทด่านกร็จะดสารงอยผด่ในพระองคร์
อยด่างนมัตั้น” (1 ยอหร์น 2:27)

ผผว้เชมืนึ่อไมด่จสาเปป็นตว้องทราบ “เพบียงบางสด่วน” อบีกตด่อไป พระวจนะของพระเจว้าทบีนึ่ครบบรลิบผรณร์ไดว้มาถนงแลว้ว
และผผว้เชมืนึ่อสามารถมองเหร็นและพผดกมันหนว้าตด่อหนว้ากมับพระเจว้าไดว้ในพระวจนะ

“บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้ารผว้เพบียงสด่วนหนนนึ่ง แตด่เวลานมัตั้นขว้าพเจว้าจะรผว้แจว้งเหมมือนอยด่างทบีนึ่ทรงรผว้จมักขว้าพเจว้าดว้วย” ความ
จรลิงทบีนึ่ถผกนสาเสนอในทบีนึ่นบีตั้ใหว้ภาพประกอบเพลินึ่มเตลิมและสรดทว้ายของหลมักการเหลด่านมัตั้นของพระเจว้าทบีนึ่ถผกนสาเสนอใน
ขว้อ 10 มบีความแตกตด่างอมันแนด่ชมัดระหวด่างคสากรลิยากรบีกสองตมัวนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “รผว้” ตมัวแรกคมือ กลิโนสโค ตมัวทบีนึ่สอง
เปป็นคสากรลิยาประสม เอะพลิกลิโนสโค ซนนึ่งมบีความหมายวด่า “รผว้อยด่างเตร็มเปปีปั่ยม” 

เปาโลกสาลมังกลด่าววด่า “ณ ตอนนบีตั้ ขว้าพเจว้าอยผด่ในกระบวนการของการรผว้ แตด่ขว้าพเจว้ารผว้เพบียงบางสด่วน จาก
นมัตั้น เมมืนึ่อสลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบมาถนงแลว้ว ขว้าพเจว้ากร็จะรผว้อยด่างเตร็มทบีนึ่ เหมมือนกมับทบีนึ่ขว้าพเจว้าถผกรผว้อยด่างเตร็มทบีนึ่แลว้ว” เรา
สามารถ (และเราควร) รผว้จมักพระเจว้าอยด่างเตร็มทบีนึ่ผด่านทาง “สลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบนมัตั้น”-พระวจนะบรลิสรทธลิธิ์ของ
พระองคร์ 

ผมแนด่ใจวด่าขว้อ 10 ชบีตั้ไปยมังความเตร็มบรลิบผรณร์ของความรอดของเราเชด่นกมัน เราถผกไถด่แลว้วตอนนบีตั้ เราเปป็น
ลผก ๆ ของพระเจว้าแลว้วตอนนบีตั้ และเราไดว้รมับความรอดจากบทลงโทษของบาปอยด่างแนด่นอนพอ ๆ กมับทบีนึ่เราจะ
รอดจากบทลงโทษของบาปไดว้ เราตายไปแลว้ว และชบีวลิตของเราถผกซด่อนไวว้กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า แมว้กระทมันึ่ง
ตอนนบีตั้เรากร็นมันึ่งอยผด่ดว้วยกมันในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์ และเรากสาลมังถผกชด่วยใหว้รอดทรกวมันจากอสานาจของ
บาปผด่านทางพระครลิสตร์ผผว้ทรงเปป็นคนกลางของเรา ในเมมืองสวรรคร์ เมมืนึ่อครลิสตจมักรครบบรลิบผรณร์และการรมับขนตั้นไป
นมัตั้นเกลิดขนตั้น เราจะถผกชด่วยใหว้รอดจากการอยผด่ดว้วยของบาป-และเมมืนึ่อนมัตั้นความรอดของเราจะสมบผรณร์แบบ!

บมัดนบีตั้เรามบีพระวจนะอมันสมบผรณร์แบบของพระเจว้า และในพระวจนะอมันบรลิสรทธลิธิ์นมัตั้นเราสามารถรผว้จมัก
พระเจว้าอยด่างสมบผรณร์แบบและกลายเปป็นผผว้โตเตร็มทบีนึ่ในฝป่ายวลิญญาณไดว้ แตด่ความรอดของเราจะไมด่รผว้จมักความครบ
ถว้วนของมมันหรมือความเตร็มบรลิบผรณร์แบบพระเจว้าของมมันจนกวด่าเราเหร็นพระเยซผหนว้าตด่อหนว้า บมัดนบีตั้เรารผว้เพบียงบาง
สด่วน แตด่เมมืนึ่อถนงตอนนมัตั้นเราจะมบีพระทมัยของพระครลิสตร์ เราจะมบีความรผว้อมันสมบผรณร์แบบ

ขว้อ 13: “และบมัดนบีตั้ ความเชมืนึ่อ ความหวมัง ความรมักดสารงอยผด่ ทมัตั้งสามสลินึ่งนบีตั้ แตด่ใหญด่ทบีนึ่สรดของสลินึ่งเหลด่านบีตั้กร็คมือ
ความรมัก”

คสาวด่า “บมัดนบีตั้” ไมด่ไดว้กสาลมังเชมืนึ่อมโยงกมับเวลา แตด่เปป็นสสานวนเชลิงตรรกะทบีนึ่หมายถนง “การนสาขว้อสนมับสนรน
ทมัตั้งหมดมาสผด่บทสรรป” คสาเดบียวกมันนบีตั้หมายความวด่า “ดมังทบีนึ่พวกทด่านเหร็นแลว้ว” หรมือ “เมมืนึ่อพลิจารณาทรกสลินึ่งแลว้ว” ดมัง



นมัตั้นเราจนงมบี “หลมังจากรวมทรกสลินึ่งเขว้าดว้วยกมันและนสาทรกสลินึ่งมาพลิจารณาแลว้ว บทสรรปกร็คมือ” วด่าความเชมืนึ่อ ความหวมัง
และความรมักดสารงอยผด่-ทมัตั้งสามนบีตั้ดสารงอยผด่ในทรวงอกของผผว้เชมืนึ่อทรกคน

“...แตด่ใหญด่ทบีนึ่สรดของสลินึ่งเหลด่านบีตั้กร็คมือความรมัก” ความเชมืนึ่อ ความหวมัง และความรมักเปป็นแฝดสามในพระ
คมัมภบีรร์ ทมัตั้งสามนบีตั้ดสารงอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์ ทมัตั้งสามไมด่ถผกจสากมัดอยผด่ทบีนึ่ชบีวลิตบนแผด่นดลินโลก ความรมักคมือหมัวใจของความเชมืนึ่อ
แบบครลิสเตบียน บททบีนึ่ยลินึ่งใหญด่นบีตั้ขนตั้นตว้นดว้วยคสาประกาศวด่าถนงแมว้เราอาจพผดดว้วยภาษาของมนรษยร์และของเหลด่าทผต
สวรรคร์ ถนงแมว้เรามบีของประทานแหด่งการพยากรณร์ ความเขว้าใจในขว้อลตั้สาลนกทมัตั้งหลาย และความรผว้ทมัตั้งหมด และ
ความเชมืนึ่อทบีนึ่จะเคลมืนึ่อนภผเขาหลายลผก ถว้าเราไมด่มบีความรมัก เรากร็ไรว้คด่า!

บทนบีตั้ปปิดทว้ายดว้วยคสาประกาศทบีนึ่วด่า “บมัดนบีตั้ ความเชมืนึ่อ ความหวมัง ความรมักดสารงอยผด่ ทมัตั้งสามสลินึ่งนบีตั้ แตด่ใหญด่
ทบีนึ่สรดของสลินึ่งเหลด่านบีตั้กร็คมือความรมัก” ความรมักใหญด่ทบีนึ่สรดเพราะวด่า: “พระเจว้าทรงเปป็นความรมัก” และความรมักทบีนึ่แทว้
จรลิงทมัตั้งหมดมบีตว้นกสาเนลิดอยผด่ในพระเจว้าและออกมาจากพระเจว้า ไมด่มบีผผว้ใดรผว้จมักความรมักอยด่างแทว้จรลิง หรมือวลิธบีทบีนึ่จะรมัก
อยด่างแทว้จรลิง จนกวด่าเขารผว้จมักพระเจว้า ใชด่แลว้วครมับ “ใหญด่ทบีนึ่สรดของสลินึ่งเหลด่านบีตั้กร็คมือความรมัก”

บทททที่ 14
14:1 จงตลิดตามความรมัก และจงปรารถนาบรรดาของประทานฝป่ายจลิตวลิญญาณ แตด่ยลินึ่งกวด่านมัตั้นเพมืนึ่อพวกทด่านจะ
พยากรณร์ไดว้
14:2 เพราะวด่าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดทบีนึ่พผดในภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก ไมด่ไดว้พผดกมับมนรษยร์ แตด่ทผลตด่อพระเจว้า เพราะวด่าไมด่มบีมนรษยร์คนใด
เขว้าใจเขาไดว้ แตด่ในจลิตวลิญญาณเขาพผดความลนกลมับทมัตั้งหลาย
14:3 แตด่ผผว้ทบีนึ่พยากรณร์นมัตั้นพผดกมับมนรษยร์เพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างใหว้จสาเรลิญขนตั้น และเพมืนึ่อการเตมือนสตลิ และเพมืนึ่อการปลอบ



ประโลมใจ
14:4 ผผว้ทบีนึ่พผดในภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมักนมัตั้นกร็ทสาใหว้ตนเองจสาเรลิญขนตั้นฝป่ายเดบียว แตด่ผผว้ทบีนึ่พยากรณร์นมัตั้นยด่อมทสาใหว้ครลิสตจมักร
จสาเรลิญขนตั้น
14:5 ขว้าพเจว้าปรารถนาใหว้พวกทด่านพผดภาษาตด่าง ๆ ไดว้ แตด่ยลินึ่งกวด่านมัตั้นใหว้พวกทด่านพยากรณร์ไดว้ เพราะวด่าผผว้ทบีนึ่
พยากรณร์ไดว้นมัตั้นกร็ใหญด่กวด่าคนทบีนึ่พผดภาษาตด่าง ๆ ไดว้ เวว้นแตด่เขาสามารถแปลไดว้ เพมืนึ่อครลิสตจมักรจะไดว้รมับการเสรลิม
สรว้าง
14:6 บมัดนบีตั้ พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ถว้าขว้าพเจว้ามาหาพวกทด่านโดยพผดภาษาตด่าง ๆ ขว้าพเจว้าจะเปป็นประโยชนร์อะไรแกด่พวก
ทด่านเลด่า เวว้นเสบียแตด่ขว้าพเจว้าจะพผดกมับพวกทด่านโดยการเปปิดเผย หรมือโดยความรผว้ หรมือโดยการพยากรณร์ หรมือโดย
หลมักคสาสอน
14:7 และแมว้แตด่สลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่มบีชบีวลิตกร็ยมังสด่งเสบียงไดว้ ไมด่วด่าปปีปั่หรมือพลิณเขาคผด่ ถว้าพวกมมันไมด่ใหว้มบีความแตกตด่างกมัน
ในเสบียงเหลด่านมัตั้น จะทราบไดว้อยด่างไรวด่า อะไรถผกเปป่าหรมือถผกดบีดเลด่า
14:8 เพราะถว้าแตรเปลด่งเสบียงไมด่ชมัดเจน ผผว้ใดเลด่าจะเตรบียมตมัวเองสสาหรมับการสผว้รบ
14:9 พวกทด่านกร็เปป็นเชด่นนมัตั้น ถว้าพวกทด่านไมด่ใชว้ลลิตั้นเอด่ยคสาทมัตั้งหลายทบีนึ่เขว้าใจไดว้งด่าย จะทราบไดว้อยด่างไรวด่า สลินึ่งทบีนึ่พผด
นมัตั้นคมืออะไร เพราะพวกทด่านกร็จะพผดเพว้อตามลมไป
14:10 อาจมบีเสบียงหลายชนลิดในโลกนบีตั้ และไมด่มบีเสบียงใด ๆ เลย ทบีนึ่ปราศจากความหมาย
14:11 เหตรฉะนมัตั้นถว้าขว้าพเจว้าไมด่ทราบความหมายของเสบียงนมัตั้น ๆ ขว้าพเจว้าจะเปป็นคนปป่าเถมืนึ่อนแกด่คนทบีนึ่กสาลมังพผด 
และคนทบีนึ่กสาลมังพผดนมัตั้นจะเปป็นคนปป่าเถมืนึ่อนแกด่ขว้าพเจว้า
14:12 เชด่นเดบียวกมันพวกทด่าน เพราะวด่าพวกทด่านกระตมือรมือรว้นในเรมืนึ่องบรรดาของประทานฝป่ายจลิตวลิญญาณแลว้ว กร็
จงอรตสด่าหร์เพมืนึ่อพวกทด่านจะเปป็นเลลิศในการเสรลิมสรว้างครลิสตจมักรใหว้จสาเรลิญขนตั้น
14:13 เหตรฉะนมัตั้นจงใหว้คนทบีนึ่พผดในภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก อธลิษฐานขอใหว้ตนแปลไดว้
14:14 ดว้วยวด่าถว้าขว้าพเจว้าอธลิษฐานในภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก จลิตวลิญญาณของขว้าพเจว้าอธลิษฐานกร็จรลิง แตด่ความเขว้าใจของ
ขว้าพเจว้ากร็ไมด่เกลิดผล
14:15 แลว้วเปป็นอะไรเลด่า ขว้าพเจว้าจะอธลิษฐานดว้วยจลิตวลิญญาณ และขว้าพเจว้าจะอธลิษฐานดว้วยความเขว้าใจดว้วย 
ขว้าพเจว้าจะรว้องเพลงดว้วยจลิตวลิญญาณ และขว้าพเจว้าจะรว้องเพลงดว้วยความเขว้าใจดว้วย
14:16 มลิฉะนมัตั้นเมมืนึ่อทด่านจะสรรเสรลิญดว้วยจลิตวลิญญาณแลว้ว คนทบีนึ่อยผด่ในพวกทบีนึ่รผว้ไมด่ถนงจะกลด่าววด่า “เอเมน” ในการ
ขอบพระครณของทด่านอยด่างไรไดว้ โดยเหร็นวด่าเขาไมด่เขว้าใจสลินึ่งทบีนึ่ทด่านพผด
14:17 ดว้วยวด่าทด่านขอบพระครณไดว้ดบีกร็จรลิง แตด่อบีกคนนมัตั้นกร็ไมด่จสาเรลิญขนตั้น
14:18 ขว้าพเจว้าขอบพระครณพระเจว้าของขว้าพเจว้า ขว้าพเจว้าพผดภาษาตด่าง ๆ มากกวด่าพวกทด่านทรกคน
14:19 ถนงอยด่างนมัตั้นในครลิสตจมักร ขว้าพเจว้าขอเลมือกทบีนึ่จะพผดสมักหว้าคสาดว้วยความเขว้าใจของขว้าพเจว้า เพมืนึ่อวด่าโดยเสบียง
ของขว้าพเจว้า ขว้าพเจว้าจะไดว้สมันึ่งสอนคนอมืนึ่นดว้วย ดบีกวด่าทบีนึ่จะพผดหนนนึ่งหมมืนึ่นคสาในภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก
14:20 พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย อยด่าเปป็นเดร็กในความเขว้าใจ แตด่ในเรมืนึ่องการคลิดปองรว้าย พวกทด่านจงเปป็นเดร็ก แตด่ในความ
เขว้าใจจงเปป็นผผว้ใหญด่



14:21 ในพระราชบมัญญมัตลิมบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘“โดยบรรดาคนตด่างภาษาและโดยรลิมฝปีปากของคนอมืนึ่น ๆ เราจะพผด
กมับชนชาตลินบีตั้ และถนงแมว้มบีสลินึ่งสารพมัดเหลด่านมัตั้น พวกเขากร็จะไมด่ฟปังเรา” องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัส’
14:22 เหตรฉะนมัตั้นการพผดภาษาตด่าง ๆ จนงมบีไวว้เพมืนึ่อเปป็นหมายสสาคมัญ ไมด่ใชด่แกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เชมืนึ่อ แตด่แกด่คนเหลด่านมัตั้น
ทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ แตด่การพยากรณร์นมัตั้นไมด่ใชด่สสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ แตด่สสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เชมืนึ่อแลว้ว
14:23 เหตรฉะนมัตั้นถว้าทมัตั้งครลิสตจมักรมาประชรมพรว้อมกมันในทบีนึ่แหด่งเดบียวนมัตั้น และทรกคนพผดภาษาตด่าง ๆ และมบีคน
เหลด่านมัตั้นทบีนึ่รผว้ไมด่ถนง หรมือคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อเขว้ามา พวกเขาจะไมด่กลด่าววด่าพวกทด่านคลมันึ่งไปแลว้วหรมือ
14:24 แตด่ถว้าทรกคนพยากรณร์ และมบีคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ หรมือคนทบีนึ่รผว้ไมด่ถนงเขว้ามา ทรกคนกร็ทสาใหว้เขารผว้สสานนก ทรกคนกร็
วลินลิจฉมัยเขา
14:25 และดมังนมัตั้น บรรดาความลมับแหด่งหมัวใจของเขากร็ถผกทสาใหว้ประจมักษร์ และเมมืนึ่อซบหนว้าลง เขาจะนมมัสการ
พระเจว้า และรายงานวด่า พระเจว้าทรงสถลิตอยผด่ในพวกทด่านอยด่างแทว้จรลิง
14:26 จะวด่าอยด่างไรกมัน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย เมมืนึ่อพวกทด่านมาประชรมกมัน ทรกคนในพวกทด่านมบีเพลงสดรดบีบทหนนนึ่ง มบี
หลมักคสาสอนหนนนึ่ง มบีภาษาหนนนึ่ง มบีการเปปิดเผยหนนนึ่ง มบีการแปลหนนนึ่ง จงกระทสาทรกสลินึ่งทรกอยด่างเพมืนึ่อใหว้จสาเรลิญขนตั้น
14:27 ถว้าผผว้ใดจะพผดภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก จงใหว้พผดโดยสองคน หรมืออยด่างมากทบีนึ่สรดกร็สามคน และใหว้พผดทบีละคน และจง
ใหว้คนหนนนึ่งแปล
14:28 แตด่ถว้าไมด่มบีคนแปล จงใหว้ผผว้นมัตั้นอยผด่เงบียบ ๆ ในครลิสตจมักร และจงใหว้ผผว้นมัตั้นพผดกมับตมัวเอง และทผลตด่อพระเจว้า
14:29 จงใหว้พวกผผว้พยากรณร์พผดสองคนหรมือสามคน และจงใหว้อบีกคนนมัตั้นวลินลิจฉมัย
14:30 ถว้ามบีสลินึ่งใดถผกเปปิดเผยแกด่อบีกคนหนนนึ่งทบีนึ่นมันึ่งอยผด่ดว้วยกมัน จงใหว้คนแรกนมัตั้นนลินึ่งเสบียกด่อน
14:31 เพราะวด่าพวกทด่านทรกคนพยากรณร์ไดว้ทบีละคน เพมืนึ่อทรกคนจะไดว้เรบียนรผว้ และเพมืนึ่อทรกคนจะไดว้รมับการปลอบ
ประโลมใจ
14:32 และวลิญญาณทมัตั้งหลายของพวกผผว้พยากรณร์นมัตั้นยด่อมอยผด่ใตว้บมังคมับของพวกผผว้พยากรณร์
14:33 เพราะวด่าพระเจว้าไมด่ใชด่ผผว้กด่อใหว้เกลิดความสมับสน แตด่กด่อใหว้เกลิดสมันตลิสรข เหมมือนในบรรดาครลิสตจมักรของพวก
วลิสรทธลิชนนมัตั้น
14:34 จงใหว้บรรดาผผว้หญลิงของพวกทด่านนลินึ่งเสบียในครลิสตจมักรทมัตั้งหลาย เพราะวด่าไมด่ไดว้อนรญาตใหว้พวกเขาพผดไดว้ แตด่
พวกเขาไดว้รมับคสาบมัญชาวด่าใหว้เชมืนึ่อฟปัง ตามทบีนึ่พระราชบมัญญมัตลิกลด่าวไวว้นมัตั้นดว้วย
14:35 และถว้าพวกเขาประสงคร์ทบีนึ่จะเรบียนรผว้สลินึ่งใด จงใหว้พวกเขาถามสามบีของตนทบีนึ่บว้าน เพราะวด่าเปป็นสลินึ่งทบีนึ่นด่าอายทบีนึ่
ผผว้หญลิงทมัตั้งหลายจะพผดในครลิสตจมักร
14:36 อะไรกมัน พระวจนะของพระเจว้าไดว้ออกมาจากพวกทด่านหรมือ หรมือพระวจนะของพระเจว้าไดว้มาถนงพวก
ทด่านแตด่พวกเดบียวหรมือ
14:37 ถว้าผผว้ใดถมือวด่าตนเองเปป็นผผว้พยากรณร์ หรมืออยผด่ฝป่ายจลิตวลิญญาณ จงใหว้ผผว้นมัตั้นรมับรผว้วด่า สลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ขว้าพเจว้าเขบียน
มาถนงพวกทด่านนมัตั้นเปป็นพระบมัญญมัตลิทมัตั้งหลายขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
14:38 แตด่ถว้าผผว้ใดขาดความรผว้ กร็จงใหว้ผผว้นมัตั้นขาดความรผว้ตด่อไป
14:39 เหตรฉะนมัตั้น พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย จงปรารถนาทบีนึ่จะพยากรณร์ และอยด่าหว้ามทบีนึ่จะพผดภาษาตด่าง ๆ เลย



14:40 จงกระทสาทรกสลินึ่งตามสมควรและใหว้เปป็นระเบบียบเถลิด
ในบทนบีตั้เปาโลนสาหมัวขว้อเรมืนึ่องของประทานทมัตั้งหลายฝป่ายวลิญญาณมาสผด่จรดสรดยอด เมมืนึ่อความรมักถผกทสาใหว้

เปป็นวมัตถรประสงคร์หลมักและการไขวด่ควว้าแหด่งชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อ ความรมักกร็จะควบครมการใชว้ของประทานทบีนึ่พลิเศษใด ๆ 
และทมัตั้งหมดซนนึ่งถผกประทานใหว้แกด่คน ๆ นมัตั้น ในบททบีนึ่ 13 เปาโลแสดงใหว้เหร็นวด่าความรมักใหว้ลมักษณะเฉพาะตมัวและ
แนวการประพฤตลิแกด่คน ๆ นมัตั้น ในบทนบีตั้ เขานสาเสนอความจรลิงทบีนึ่วด่าอลิทธลิพลของความรมักใหว้ครณคด่าทบีนึ่แทว้จรลิงและ
การใชว้แบบถผกตว้องแกด่ของประทานฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งหมด ดมังนมัตั้นความรมักจนงเปป็นศผนยร์กลางและหมัวใจของทรกสลินึ่งทบีนึ่
เกบีนึ่ยวขว้องกมับการอยผด่ฝป่ายวลิญญาณและของประทานฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งหลาย

การพยากรณธ-ยริที่งใหญน่ททที่สคุดแหน่งของประทานเหลน่านบันั้น
ขว้อ 1: “จงตลิดตามความรมัก และจงปรารถนาบรรดาของประทานฝป่ายจลิตวลิญญาณ แตด่ยลินึ่งกวด่านมัตั้นเพมืนึ่อ

พวกทด่านจะพยากรณร์ไดว้”
เราถผกบมัญชาในตอนตว้นของบทนบีตั้เลยวด่า “จงตลิดตามความรมัก” คสาบมัญชาทบีนึ่สองกร็คมือวด่าเราตว้อง 

“ปรารถนาบรรดาของประทานฝป่ายจลิตวลิญญาณ” ซนนึ่งการพยากรณร์และการพผดเปป็นภาษาตด่าง ๆ ถผกเปรบียบเทบียบ
กมับพวกมมัน เหตรผลทบีนึ่เราถผกบมัญชาใหว้ตลิดตามความรมักกร็คมือ “เพมืนึ่อพวกทด่านจะพยากรณร์ไดว้”-ซนนึ่งตามทบีนึ่พระวจนะ
ของพระเจว้ากลด่าว อยผด่เหนมือกวด่าของประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ ในสมมัยของเปาโล ผผว้พยากรณร์ไมด่ใชด่แคด่ผผว้รมับใชว้คน
หนนนึ่ง เขาไดว้รมับการดลใจจากพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และผด่านทางเขาพระเจว้าไดว้ประทานการเปปิดเผยทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้อง
กมับผผว้เชมืนึ่อและทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่น นบีนึ่ตด่อเนมืนึ่องมาจนกระทมันึ่งพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาใหมด่ถผกทสาใหว้เสรร็จสมบผรณร์แลว้ว

ในระหวด่างชด่วงตว้น ๆ ของครลิสตจมักร พระเจว้าไดว้ประทานการเปปิดเผยตด่าง ๆ แกด่พวกผผว้พยากรณร์ซนนึ่ง
เกบีนึ่ยวขว้องกมับการแจกจด่ายใหมด่-การแจกจด่ายแหด่งพระครณ (ยรคแหด่งพระครณ) แตด่บมัดนบีตั้ เนมืนึ่องจากสลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบ
นมัตั้นไดว้มาถนงแลว้ว จนงไมด่มบีเหตรผลใด ๆ ทบีนึ่จะตว้องมบีการเปปิดเผยใหมด่ ๆ แลว้ว ทมัตั้งหมดทบีนึ่เราตว้องการเพมืนึ่อทบีนึ่จะทราบ
เกบีนึ่ยวกมับพระเจว้า นลิรมันดรร์กาล และสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับพระเจว้าและตมัวเราเอง ลว้วนถผกบมันทนกไวว้ในพระคมัมภบีรร์
ของเราแลว้ว

วมันนบีตั้ผผว้พยากรณร์คมือ คน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่บอกออกไปถนงสลินึ่งทบีนึ่ถผกบอกไวว้ลด่วงหนว้าแลว้ว พระเจว้าไมด่ไดว้กสาลมังเจลิมตมัตั้ง
คนทมัตั้งหลายวมันนบีตั้เพมืนึ่อทบีนึ่จะใหว้การเปปิดเผยใหมด่ ๆ เพราะวด่าสลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบนมัตั้นไดว้ถผกเปปิดเผยแลว้ว และไมด่มบีการ
เปปิดเผยใหมด่ ๆ เลย แตด่พระเจว้าทรงเรบียกและทรงเจลิมตมัตั้งคนทมัตั้งหลายเพมืนึ่อทบีนึ่จะบอกออกไป-เพมืนึ่อแจกจด่ายขด่าวดบีนมัตั้น
แหด่งพระครณของพระเจว้าและความรอดโดยพระครณ เพมืนึ่อบอกเลด่าถนงฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่รมักษาไวว้ของพระเยซผ และกลด่าวถนง
ความหวมังอมันมบีสรขนมัตั้นของครลิสตจมักรและผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคน

ขว้อ 2: “เพราะวด่าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดทบีนึ่พผดในภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก ไมด่ไดว้พผดกมับมนรษยร์ แตด่ทผลตด่อพระเจว้า เพราะวด่าไมด่มบี
มนรษยร์คนใดเขว้าใจเขาไดว้ แตด่ในจลิตวลิญญาณเขาพผดความลนกลมับทมัตั้งหลาย”

ภาษากรบีกเดลิมไมด่ไดว้กลด่าววด่า “ภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก” มมันกลด่าวเพบียงวด่า “ผผว้ทบีนึ่กลด่าวในภาษาหนนนึ่ง” ของ
ประทานทบีนึ่แทว้จรลิงแหด่งภาษาตด่าง ๆ เปป็นของประทานเหนมือธรรมชาตลิของการพผดในอบีกภาษาหนนนึ่งโดยทบีนึ่ผผว้พผดไมด่ไดว้
เรบียนรผว้ภาษานมัตั้นมากด่อน พระคสาขว้อนบีตั้กลด่าวชมัดเจนวด่า คนทบีนึ่พผดในภาษาหนนนึ่ง หากภาษานมัตั้นไมด่ถผกแปล กร็คงกสาลมัง
พผด “ไมด่ใชด่กมับมนรษยร์ แตด่กมับพระเจว้า” นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันในขว้อ 14 ทบีนึ่เปาโลกลด่าวถนงการอธลิษฐานในภาษาหนนนึ่ง เขา



กร็คงจะเสรลิมสรว้างตมัวเขาเองเทด่านมัตั้นหากไมด่มบีคนแปลสลินึ่งทบีนึ่เขาพผด ซนนึ่งในกรณบีนบีตั้การแปลสลินึ่งทบีนึ่เขาพผดกร็คงจะมบีครณคด่า
แบบเดบียวกมันกมับของประทานทบีนึ่เหนมือกวด่านมัตั้นแหด่งการพยากรณร์

ของประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ ถนงแมว้จะเปป็นของประทานหนนนึ่งทบีนึ่อมันตราย กร็เปป็นสลินึ่งทบีนึ่ผผว้คนอยากไดว้กมัน
มากในครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์ และคนทบีนึ่ถมือครองของประทานนบีตั้กร็อาจเกลิดความเยด่อหยลินึ่งฝป่ายวลิญญาณอยผด่บว้าง
ในการถมือครองของประทานนบีตั้  นอกจากนบีตั้ ความปรารถนาทบีนึ่จะถมือครองของประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ อาจกด่อ
ใหว้เกลิดการสะกดจลิตตมัวเองชนลิดหนนนึ่งไดว้, อาการเพว้อทบีนึ่ตมัวเองจงใจใหว้เกลิดซนนึ่งปรากฏออกมาเปป็นการพผดดว้วยภาษา
ตด่าง ๆ แบบสมังเคราะหร์, แบบจอมปลอมและหลอกลวงอยด่างแทว้จรลิง

คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “เขว้าใจ” ในภาษาเดลิมหมายถนง “ไดว้ยลินดว้วยความเขว้าใจ” ดมังนมัตั้น ถว้าผผว้เชมืนึ่อคนใดพผดใน
ภาษาหนนนึ่ง เขากร็กสาลมังพผดกมับพระเจว้า และผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่น ๆ ไมด่ไดว้ยลินหรมือเขว้าใจเขา ดว้วยเหตรนบีตั้ เขาจนงตว้องไมด่พผดใน
ภาษาหนนนึ่งนอกเสบียจากวด่ามบีใครสมักคนอยผด่ทบีนึ่นมันึ่นเพมืนึ่อแปลสลินึ่งทบีนึ่กสาลมังถผกกลด่าว เราจะศนกษาเรมืนึ่องนบีตั้ในบทนบีตั้อบีกสมักครผด่

“...แตด่ในจลิตวลิญญาณเขาพผดความลนกลมับทมัตั้งหลาย” ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่พผดในภาษาหนนนึ่งโดยไมด่แปลกร็ “พผดความ
ลนกลมับทมัตั้งหลาย” และภาษานมัตั้นซนนึ่งไมด่มบีคนรผว้จมัก  กร็ “ไมด่มบีใครไดว้ยลิน” ไมด่มบีใครเขว้าใจ

มมันไมด่ใชด่นตั้สาพระทมัยของพระเจว้าในยรคสมมัยนบีตั้ทบีนึ่ขว้อลนกลมับทมัตั้งหลายจะยมังเปป็นขว้อลนกลมับตด่อไป พวกมมันจะ
ตว้องถผกเปปิดเผย พระเจว้าไดว้ทรงเปปิดเผยขว้อลนกลมับนมัตั้นแหด่งพระครณของพระเจว้าแกด่เปาโล-วด่ายลิวและคนตด่างชาตลิ 
ทาสและไท ทรกคนลว้วนอยผด่ในกายเดบียวกมันโดยพระครณ ความประสงคร์ของพระเจว้าเกบีนึ่ยวกมับขว้อลตั้สาลนกทมัตั้งหลายใน
ยรคสมมัยนบีตั้คมือ ทบีนึ่พวกมมันจะถผกเปปิดเผย ดมังนมัตั้น หากไมด่มบีใครอยผด่ทบีนึ่นมันึ่นเพมืนึ่อจะแปล ผผว้เชมืนึ่อคนทบีนึ่พผดในภาษาหนนนึ่งกร็พผด
ขว้อลนกลมับหนนนึ่ง และมมันไมด่ควรเปป็นเชด่นนบีตั้เลย 

ขว้อ 3: “แตด่ผผว้ทบีนึ่พยากรณร์นมัตั้นพผดกมับมนรษยร์เพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างใหว้จสาเรลิญขนตั้น และเพมืนึ่อการเตมือนสตลิ และ
เพมืนึ่อการปลอบประโลมใจ”

กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง ผผว้ทบีนึ่พยากรณร์กร็พผดถว้อยคสาตด่าง ๆทบีนึ่ถผกกลด่าวแกด่เพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย คนทบีนึ่พยากรณร์กร็พผด
ถว้อยคสาตด่าง ๆ ทบีนึ่นสามาซนนึ่งผลลมัพธร์ เพราะวด่าผด่านทางการพผดของเขา ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไดว้รมับการเสรลิมสรว้าง ไดว้รมับการ
ปลอบประโลมใจ และไดว้รมับการปลอบโยน พระบมัญชาของพระเยซผทบีนึ่มาถนงเปโตรกร็คมือ “จงเลบีตั้ยงลผกแกะทมัตั้งหลาย
ของเรา จงเลบีตั้ยงฝผงแกะของเรา” คสาเตมือนสตลิของเปาโลทบีนึ่มบีแกด่ทลิโมธบีคนหนรด่มคมือ “จงประกาศพระวจนะ! จงตมัตั้งใจ
ทสาตอนทบีนึ่สะดวกและตอนทบีนึ่ไมด่สะดวก จงตมักเตมือน วด่ากลด่าว และเตมือนสตลิดว้วยความอดกลมัตั้นทรกอยด่างและหลมักคสา
สอน” (2 ทธ. 4:2) ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ดบียด่อมประกาศพระวจนะของพระเจว้า ตามทบีนึ่เปาโลสมันึ่งวด่า “ในคสาทมัตั้งหลายทบีนึ่เขว้าใจไดว้
งด่าย” (ขว้อ 9) 

ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ถผกแตด่งตมัตั้งโดยพระเจว้าและทบีนึ่เทศนาในพระวลิญญาณ จะกลด่าวขว้อความตด่าง ๆ ทบีนึ่เสรลิมสรว้าง-(การ
เสรลิมสรว้างกด่อเกลิดอรปนลิสมัยแบบครลิสเตบียน) ผผว้รมับใชว้ของพระเจว้ากลด่าวขว้อความตด่าง ๆ ทบีนึ่หนรนใจผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเชด่น
กมัน-(การหนรนใจกระตรว้นเจตจสานง) ผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าเทศนาคสาเทศนาตด่าง ๆ ทบีนึ่ใหว้การปลอบโยน-(การ
ปลอบโยนเสรลิมกสาลมังวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคน)-และพระเจว้าพระบลิดาทรงทราบวด่าผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายตว้องการทบีนึ่จะ
ถผกเสรลิมสรว้าง ถผกหนรนใจ และถผกปลอบโยน โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งในกลบียรคเหลด่านบีตั้

“การพยากรณร์” อยด่างทบีนึ่เคยเปป็นในสมมัยของเปาโล ไดว้เปปิดทางใหว้แกด่การสอนในวมันและโมงนบีตั้แลว้ว เรา



พบขว้อพลิสผจนร์ของพระคมัมภบีรร์เกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีตั้ใน 1 เปโตร 2:1,2: “เหตรฉะนมัตั้น โดยวางบรรดาการคลิดปองรว้าย และ
การอรบายทมัตั้งสลิตั้น และการหนว้าซมืนึ่อใจคดทมัตั้งหลาย และความอลิจฉารลิษยาตด่าง ๆ และคสาพผดชมันึ่วรว้ายทมัตั้งปวง ดรจพวก
เดร็กทารกแรกเกลิด จงปรารถนานตั้สานมอมันบรลิสรทธลิธิ์แหด่งพระวจนะ เพมืนึ่อพวกทด่านจะเตลิบโตขนตั้นโดยพระวจนะนมัตั้น”

พระวจนะคมือนตั้สานมแกด่เหลด่าทารกในพระครลิสตร์, อาหารแขร็งแกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กสาลมังเตลิบโตขนตั้นสผด่ความเปป็น
ผผว้ใหญด่ฝป่ายวลิญญาณ, และขนมปปังแกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่หลิวโหยในฝป่ายวลิญญาณ ดมังนมัตั้นเราจนงไมด่ตว้องการสด่วนปปันใหว้ใหมด่ 
ๆ เลย โภชนาการทบีนึ่สมบผรณร์แบบ (“สลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบนมัตั้น”) ไดว้มาแลว้ว และเราไมด่ตว้องการการเปปิดเผยใหมด่ ๆ 
หรมือคสาพยากรณร์ใหมด่ ๆ เลย ผผว้รมับใชว้ของพระเจว้ามบีโภชนาการอมันสมบผรณร์แบบไวว้เลบีตั้ยงดผเหลด่าสมาชลิกครลิสตจมักร
ของตนแลว้ว

ขว้อ 4: “ผผว้ทบีนึ่พผดในภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมักนมัตั้นกร็ทสาใหว้ตนเองจสาเรลิญขนตั้นฝป่ายเดบียว แตด่ผผว้ทบีนึ่พยากรณร์นมัตั้นยด่อมทสาใหว้ค
รลิสตจมักรจสาเรลิญขนตั้น”

ถว้าผผว้ใดพผดในภาษาหนนนึ่งทบีนึ่เขาไมด่เขว้าใจ เขากร็อาจกสาลมังทสาใหว้ประสบการณร์ฝป่ายวลิญญาณของเขาเอง
จสาเรลิญขนตั้น แตด่เขาไมด่ไดว้กสาลมังทสาใหว้จลิตใจของผผว้อมืนึ่นจสาเรลิญอมืนึ่น ดมังนมัตั้น เปาโลจนงพยายามตรงนบีตั้ทบีนึ่จะแสดงใหว้ผผว้เชมืนึ่อชาว
เมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นเหร็นวด่าสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ถผกกระทสาในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นตว้องถผกกระทสาเพมืนึ่อเปป็นประโยชนร์แกด่ทมัตั้งทบีนึ่
ประชรมนมัตั้น ไมด่ใชด่แคด่คน ๆ เดบียว สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เรากระทสาตว้องถผกกระทสาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าเปป็นอมันดมับ
แรก แตด่ในการถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า เรากร็เสรลิมสรว้างและเปป็นพรแกด่เพมืนึ่อนครลิสเตบียนของเราทมัตั้งหลายเชด่นกมัน 
เนมืนึ่องจากผผว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทรกคนเปป็นของพระกายของพระครลิสตร์ ทรกสลินึ่งทบีนึ่เรากระทสาจนงควรถผกกระทสาเพมืนึ่อเสรลิม
สรว้างทมัตั้งครลิสตจมักร เราไมด่ควรทสาสลินึ่งใดดว้วยเหตรผลอมันเหร็นแกด่ตมัว-และคนทบีนึ่พผดในภาษาหนนนึ่งในครลิสตจมักรกร็เปป็นคน
เหร็นแกด่ตมัวเพราะวด่าขณะทบีนึ่เขาอาจกสาลมังเสรลิมสรว้างตมัวเขาเอง หากเขาไมด่ใชว้ลด่ามคนหนนนึ่ง คนอมืนึ่น ๆ กร็ไมด่ไดว้รมับการ
เสรลิมสรว้างโดยสลินึ่งทบีนึ่เขากลด่าวเพราะวด่าคนอมืนึ่นไมด่เขว้าใจสลินึ่งทบีนึ่ถผกกลด่าว

“...แตด่ผผว้ทบีนึ่พยากรณร์นมัตั้นยด่อมทสาใหว้ครลิสตจมักรจสาเรลิญขนตั้น” ผผว้สอน นมักเทศนร์ หรมือผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐ 
ซนนึ่งพผดจากพระวจนะของพระเจว้า กร็เสรลิมสรว้างผผว้เชมืนึ่อทรกคน เพราะวด่าเมมืนึ่อเขาแจกจด่ายพระวจนะของพระเจว้า เขา
กร็กสาลมังแจกจด่ายนตั้สานม อาหารแขร็ง และขนมปปัง พระวจนะของพระเจว้าจะไมด่กลมับมาอยด่างสผญเปลด่า มมันจะ
สมัมฤทธลิธิ์ผลตามทบีนึ่พระเจว้าทรงสด่งมมันไปนมัตั้น ผผว้พยากรณร์ (นมักเทศนร์) ทบีนึ่แทว้จรลิงยด่อมเทศนาพระวจนะเสมอ

ขว้อ 5: “ขว้าพเจว้าปรารถนาใหว้พวกทด่านพผดภาษาตด่าง ๆ ไดว้ แตด่ยลินึ่งกวด่านมัตั้นใหว้พวกทด่านพยากรณร์ไดว้ เพราะ
วด่าผผว้ทบีนึ่พยากรณร์ไดว้นมัตั้นกร็ใหญด่กวด่าคนทบีนึ่พผดภาษาตด่าง ๆ ไดว้ เวว้นแตด่เขาสามารถแปลไดว้ เพมืนึ่อครลิสตจมักรจะไดว้รมับการ
เสรลิมสรว้าง”

ความปรารถนาอยด่างแรกทบีนึ่ถผกแสดงออกตรงนบีตั้โดยอมัครทผตเปาโลไมด่ไดว้บด่งบอกแตด่อยด่างใดวด่าการพผดดว้วย
ภาษาตด่าง ๆ เปป็นของประทานหนนนึ่งทบีนึ่จะคงอยผด่อยด่างถาวรในครลิสตจมักร สภาพการณร์แวดลว้อมเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เมมืองโค
รลินธร์อยผด่ภายในชด่วงเวลานมัตั้นทบีนึ่ถผกจสากมัดอยผด่ทบีนึ่การใชว้ของประทานทบีนึ่เปป็นหมายสสาคมัญทมัตั้งหลาย (หรมือชด่วงเปลบีนึ่ยนผด่าน
นมัตั้น) ขณะทบีนึ่พระคมัมภบีรร์ยมังไมด่เสรร็จสมบผรณร์และพระเจว้ากสาลมังกระทสากลิจกมับผผว้คนฝป่ายโลกของพระองคร์ในลมักษณะ
นมัตั้นอยผด่

เปาโลกลด่าวชมัดเจนวด่าการพยากรณร์จะตว้องถผกปรารถนาและเปป็นทบีนึ่ตว้องการมากกวด่าของประทานแหด่ง



ภาษาตด่าง ๆ เพราะวด่าการพยากรณร์มบีประโยชนร์มากกวด่าในทบีนึ่ประชรม การพยากรณร์เสรลิมสรว้างครลิสตจมักรทมัตั้งหมด 
ความจรลิงตรงนบีตั้บอกเปป็นนมัยอยด่างชมัดเจนวด่าคน ๆ หนนนึ่งอาจพผดในภาษาหนนนึ่งหรมืออบีกภาษาหนนนึ่งโดยทบีนึ่ตมัวเขาเองกร็
ไมด่รผว้ดว้วยซตั้สาวด่าตนกสาลมังกลด่าวอะไร (ขว้อ 14) เปาโลอยากใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทรกคนในเมมืองโครลินธร์มบีใจฝปักใฝป่ฝป่าย
วลิญญาณและอรทลิศตมัว-จสาไวว้วด่า บางคนในตอนนมัตั้นอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมังและทบีนึ่ประชรมนมัตั้นแตกแยกกมัน เขากลด่าววด่า
 “ขว้าพเจว้าเลบีตั้ยงพวกทด่านดว้วยนตั้สานมในเมมืนึ่อพวกทด่านควรกสาลมังกลินอาหารแขร็งแลว้ว” เขาอยากใหว้พวกเขาทรกคน
เขว้มแขร็งในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า โดยมบีความสามารถฝป่ายวลิญญาณทบีนึ่จะพผดดว้วยภาษาตด่าง ๆ แตด่กร็สามารถทบีนึ่จะแปล
ไดว้ดว้วย ซนนึ่งเปป็นการเสรลิมสรว้างครลิสตจมักรผด่านทางการพยากรณร์-ไมด่ใชด่การบอกลด่วงหนว้า แตด่เปป็นเพบียงการแจกจด่าย
พระวจนะของพระเจว้าเทด่านมัตั้น ถว้าพวกเขาพผดดว้วยภาษาตด่าง ๆ และมบีของประทานแหด่งการแปลดว้วย พวกเขากร็
จะเสรลิมสรว้างทมัตั้งครลิสตจมักร แตด่ถว้าพวกเขาไมด่มบีใครสมักคนอยผด่ทบีนึ่นมันึ่นดว้วยเพมืนึ่อจะแปล พวกเขากร็ควรพผดถว้อยคสาตด่าง ๆ
ทบีนึ่เขว้าใจงด่ายเพมืนึ่อทบีนึ่ทมัตั้งทบีนึ่ประชรมนมัตั้นจะไดว้รมับการเสรลิมสรว้าง

พระเยซผตรมัสแกด่เหลด่าสาวกของพระองคร์วด่า “งานเกร็บเกบีนึ่ยวนมัตั้นมบีมากมายจรลิง ๆ แตด่เหลด่าคนงานกร็มบีนว้อย 
เหตรฉะนมัตั้น พวกทด่านจงอว้อนวอนพระองคร์ผผว้ทรงเปป็นเจว้าของงานเกร็บเกบีนึ่ยวนมัตั้น เพมืนึ่อทบีนึ่พระองคร์จะทรงสด่งบรรดาคน
งานเขว้าไปในงานเกร็บเกบีนึ่ยวของพระองคร์” (มธ. 9:37,38)

ในยอหร์น 4:35 พระเยซผตรมัสวด่า “ทด่านทมัตั้งหลายกลด่าววด่า ‘ยมังมบีอบีกสบีนึ่เดมือน และจนงจะถนงฤดผเกบีนึ่ยวขว้าว’ มลิใชด่
หรมือ ดผเถลิด เรากลด่าวแกด่ทด่านทมัตั้งหลายวด่า จงแหงนตาของพวกทด่านขนตั้น และดผทรด่งนาทมัตั้งหลายเถลิด เพราะวด่าทรด่งนา
เหลด่านมัตั้นกร็ขาวแลว้ว พรว้อมสสาหรมับการเกบีนึ่ยวขว้าว”

โปรดหมายเหตรวด่าพระเยซผไมด่ไดว้สมันึ่งเหลด่าสาวกของพระองคร์ใหว้แสวงหาของประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ 
(หรมือของประทานอมืนึ่นใด เมมืนึ่อกลด่าวถนงเรมืนึ่องนมัตั้น) พระองคร์ทรงสมันึ่งพวกเขาใหว้เปปิดเผยเรมืนึ่องขด่าวประเสรลิฐแหด่งความ
รอดในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วนมัตั้นของพระเมษโปดกของพระเจว้า “ทรด่งนาเหลด่านมัตั้นกร็ขาว คนงานกร็นว้อย ความ
ตว้องการกร็มหาศาล ดมังนมัตั้นจงประกาศพระวจนะแกด่มนรษยร์ทรกคน โดยสมันึ่งสอนพวกเขาใหว้ถมือรมักษาสลินึ่งสารพมัด คมือสลินึ่ง
ใดกร็ตามทบีนึ่เราไดว้บมัญชาพวกทด่านแลว้ว” ดมังนมัตั้น คนทบีนึ่พยากรณร์ (เทศนา, สมันึ่งสอน, หรมือประกาศขด่าวประเสรลิฐ) จนง
เปป็นใหญด่กวด่าคนทบีนึ่พผดดว้วยภาษาตด่าง ๆ!

ขว้อ 6: “บมัดนบีตั้ พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ถว้าขว้าพเจว้ามาหาพวกทด่านโดยพผดภาษาตด่าง ๆ ขว้าพเจว้าจะเปป็นประโยชนร์
อะไรแกด่พวกทด่านเลด่า เวว้นเสบียแตด่ขว้าพเจว้าจะพผดกมับพวกทด่านโดยการเปปิดเผย หรมือโดยความรผว้ หรมือโดยการ
พยากรณร์ หรมือโดยหลมักคสาสอน”

คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “บมัดนบีตั้” ไมด่ไดว้อว้างถนงเวลา แตด่ถผกใชว้เพมืนึ่อเปป็นบทสรรปเชลิงตรรกะ และอาจแปลใหว้ดบีขนตั้น
โดยใชว้คสาวด่า “จรลิง ๆ แลว้ว” ดมังนมัตั้นวลบีขนตั้นตว้นของพระคสาขว้อนบีตั้กร็จะอด่านวด่า “จรลิง ๆ แลว้ว พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ถว้า
ขว้าพเจว้ามาหาพวกทด่าน…” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลใหว้เหตรผลหลายประการวด่าทสาไมการพผดดว้วยภาษาตด่าง ๆ ในทบีนึ่ประชรมจนง
ไมด่เกลิดประโยชนร์ ในสมมัยของเปาโล กด่อนทบีนึ่ “สลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบนมัตั้น” ไดว้มาถนง พระเจว้ากสาลมังเปป็นพยานรมับรอง
ดว้วยบรรดาหมายสสาคมัญ การมหมัศจรรยร์ การอมัศจรรยร์อมันหลากหลาย และของประทานตด่าง ๆ ของพระวลิญญาณ
บรลิสรทธลิธิ์ “ตามนตั้สาพระทมัยของพระองคร์เอง” (ฮบ. 2:4) การเปปิดเผยและความรผว้ฝป่ายวลิญญาณไดว้ถผกรมับไวว้ในสมมัย
นมัตั้นในฐานะเปป็นของประทานตด่าง ๆ ทบีนึ่เหนมือธรรมชาตลิโดยผผว้รมับใชว้คนทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงแตด่งตมัตั้งเพมืนึ่อแจกจด่ายการเปปิด



เผยตด่าง ๆ ของพระองคร์และสสาแดงความจรลิงฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งหลาย (ซนนึ่งในขณะนมัตั้นยมังไมด่ไดว้ถผกบมันทนกไวว้ เพราะ
วด่าภาคพมันธสมัญญาใหมด่ยมังไมด่สสาเรร็จครบถว้วน)

การสมันึ่งสอนและการเทศนาเปป็นการสสาแดงใหว้ประจมักษร์ภายนอกของความรผว้และการเปปิดเผยภายในทบีนึ่
พระเจว้าไดว้ประทานใหว้แกด่ผผว้รมับใชว้คนนมัตั้น การเปปิดเผยจากพระเจว้ามากด่อนการพยากรณร์เสมอ ความรผว้ฝป่ายวลิญญาณ
ทบีนึ่แทว้จรลิง-ของประทานอยด่างหนนนึ่งจากพระเจว้าอยด่างแทว้จรลิงผด่านทางพระวลิญญาณ-มากด่อนการสอนพระคมัมภบีรร์
ทบีนึ่แทว้จรลิง ไมด่มบีผผว้ใดสามารถสอนพระวจนะของพระเจว้าไดว้แคด่จากมรมมองแหด่งความรผว้ สตลิปปัญญา หรมือความเขว้าใจ
แบบมนรษยร์ การสอนพระคมัมภบีรร์ของจรลิงเปป็นของประทานอยด่างหนนนึ่งจากพระเจว้าอยด่างแนด่นอน และความรผว้ทบีนึ่จะ
สอนนมัตั้นกร็เปป็นของเราโดยทางพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ 

เปาโลกสาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีตั้วด่า “จรลิง ๆ แลว้ว พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ถว้าขว้าพเจว้ามาหาพวกทด่านโดยพผดดว้วยภาษา
ตด่าง ๆ พวกทด่านจะไดว้รมับประโยชนร์อมันใดเลด่า? พวกทด่านจะไดว้รมับการเสรลิมสรว้างหรมือ? พวกทด่านจะไดว้รมับการ
เตมือนสตลิหรมือไดว้รมับการปลอบประโลมใจหรมือ? หากขว้าพเจว้าไมด่พผดโดยการเปปิดเผย โดยความรผว้ โดยการพยากรณร์ 
หรมือโดยหลมักคสาสอน พวกทด่านจะไดว้รมับประโยชนร์ไหม?” (หลมักคสาสอนในทบีนึ่นบีตั้คมือความเชมืนึ่อนมัตั้นซนนึ่งครมัตั้งหนนนึ่งไดว้ถผก
มอบไวว้แกด่พวกวลิสรทธลิชนแลว้ว เหมมือนในยผดาส 3)

ผผว้ใดทบีนึ่กลด่าวขว้อความหนนนึ่งแกด่ทบีนึ่ประชรมหนนนึ่ง โดยทบีนึ่ขว้อความนมัตั้นไมด่เสรลิมสรว้างหรมือเปป็นประโยชนร์แกด่ทบีนึ่
ประชรมนมัตั้น เขากร็ผลิดปกตลิอยด่างแนด่นอน สลินึ่งใดทบีนึ่ถผกกระทสาในทบีนึ่ประชรมซนนึ่งไมด่เกมืตั้อหนรนแกด่การเจรลิญเตลิบโตฝป่าย
วลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นกร็ขมัดแยว้งตด่อกระบวนการของภาคพมันธสมัญญาใหมด่ ศลิษยาภลิบาลควร
ระมมัดระวมังมาก ๆ ในการหาเหลด่านมักพผดมารด่วมการประชรมของมลิชชมันนารบี งานฟปฟื้นฟผ การประชรมศนกษาพระ
คมัมภบีรร์ หรมือสสาหรมับงานพลิเศษใด ๆ ทบีนึ่ใครคนอมืนึ่นมาขนตั้นธรรมาสนร์ของเขา เขาไมด่ควรอนรญาตใหว้ชายใดมาขนตั้น
ธรรมาสนร์ของเขาเดร็ดขาดจนกวด่าเขาทราบหลมักคสาสอนทบีนึ่แนด่ชมัดของชายผผว้นมัตั้น เพราะวด่าศลิษยาภลิบาลทบีนึ่แทว้จรลิงเปป็น
ผผว้เลบีตั้ยงรองของพระเจว้าและตว้องระวมังไมด่ใหว้พวกสรนมัขปป่าเขว้ามาในฝผงแกะเดร็ดขาด เขาจะตว้องใหว้การตด่อพระเจว้า
สสาหรมับคนทบีนึ่เขาอนรญาตใหว้ขนตั้นเทศนาบนธรรมาสนร์ของเขา

ขว้อ 7: “และแมว้แตด่สลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่มบีชบีวลิตกร็ยมังสด่งเสบียงไดว้ ไมด่วด่าปปีปั่หรมือพลิณเขาคผด่ ถว้าพวกมมันไมด่ใหว้มบีความ
แตกตด่างกมันในเสบียงเหลด่านมัตั้น จะทราบไดว้อยด่างไรวด่า อะไรถผกเปป่าหรมือถผกดบีดเลด่า” 

เปาโลใชว้ภาพประกอบทบีนึ่เขว้าใจไดว้ตรงนบีตั้เพมืนึ่อยมืนยมันเหตรผลของตนทบีนึ่ไดว้ใหว้ไวว้ซนนึ่งหว้ามการใชว้ภาษาตด่าง ๆ ใน
ทบีนึ่ประชรม เขาพผดถนงเครมืนึ่องดนตรบีชนลิดตด่าง ๆ ไมด่วด่าจะเปป็นเครมืนึ่องทองเหลมืองหรมือเครมืนึ่องสาย แตด่ละเครมืนึ่องดนตรบี
ตว้องใหว้โทนแหด่งทด่วงทสานองทบีนึ่ชมัดเจนถว้าจะใหว้ดนตรบีนมัตั้นถผกเขว้าใจ ถว้าเครมืนึ่องดนตรบีเหลด่านมัตั้นใหว้เสบียงทบีนึ่ไมด่ชมัดเจน โดย
เปป็นแคด่การมารวมกมันของตมัวโนว้ตตด่าง ๆ แลว้วผผว้ฟปังจะซาบซนตั้งกมับสลินึ่งทบีนึ่กสาลมังถผกเลด่นโดยใชว้เครมืนึ่องดนตรบีเหลด่านมัตั้นไดว้
อยด่างไร? ดนตรบีเชด่นนมัตั้นกร็ไมด่มบีคด่าอะไร มมันไมด่เสรลิมสรว้างผผว้ใด มมันไมด่เปป็นพรแกด่ผผว้ใดเลย มมันเปป็นแคด่การผสมกมันของ
ตมัวโนว้ตตด่าง ๆ แบบไมด่สอดประสานกมัน ซนนึ่งทสาใหว้เกลิดเสบียงดมัง แตด่ไมด่ใชด่ดนตรบี

ขว้อ 8: “เพราะถว้าแตรเปลด่งเสบียงไมด่ชมัดเจน ผผว้ใดเลด่าจะเตรบียมตมัวเองสสาหรมับการสผว้รบ”
ในทบีนึ่นบีตั้ เปาโลใชว้ภาพประกอบทบีนึ่แขร็งแรงมากยลินึ่งขนตั้น โดยชบีตั้ไปยมังแตรหรมือแตรเดบีนึ่ยว คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ไมด่

ชมัดเจน” มบีความหมายวด่า “ขาดความชมัดเจน, ไมด่ชมัด” ถว้าทหารจะเขว้าใจขด่าวสารจากแตรนมัตั้น แตรนมัตั้นกร็ตว้องใหว้



สมัญญาณทบีนึ่ชมัดเจนซนนึ่งแตกตด่างจากเสบียงอมืนึ่น ๆ ทมัตั้งหมด-เสบียงหนนนึ่งทบีนึ่เรบียกผผว้คนเขว้าสผด่การสผว้รบ ถว้าแตรนมัตั้นไมด่ใหว้
สมัญญาณทบีนึ่ถผกตว้อง มมันกร็พลาดผลกระทบทบีนึ่ตมัตั้งใจไวว้ใหว้เกลิดแกด่ทหาร

เมมืนึ่อเรากลด่าวพระวจนะของพระเจว้า เราตว้องไมด่เปลด่งเสบียงทบีนึ่ไมด่ชมัดเจน เราตว้องไมด่กลด่าวขด่าวสารใดทบีนึ่ขาด
ซนนึ่งความชมัดเจน ทรกคนทบีนึ่พผดในทบีนึ่ประชรมควรพผดถว้อยคสาตด่าง ๆ ทบีนึ่กด่อใหว้เกลิดความหมายทบีนึ่ชมัดเจนของสลินึ่งทบีนึ่ผผว้พผด
กสาลมังกลด่าว ตว้องไมด่มบีความไมด่ชมัดเจนใด ๆ ในขด่าวสารนมัตั้นเลย พระวจนะของพระเจว้านมัตั้นชมัดเจนและตรงประเดร็น 
และผผว้รมับใชว้ทบีนึ่บอกกลด่าวพระวจนะออกไปตว้องพผดอยด่างชมัดเจน ในถว้อยคสาทบีนึ่เขว้าใจงด่าย

ขว้อ 9: “พวกทด่านกร็เปป็นเชด่นนมัตั้น ถว้าพวกทด่านไมด่ใชว้ลลิตั้นเอด่ยคสาทมัตั้งหลายทบีนึ่เขว้าใจไดว้งด่าย จะทราบไดว้อยด่างไร
วด่า สลินึ่งทบีนึ่พผดนมัตั้นคมืออะไร เพราะพวกทด่านกร็จะพผดเพว้อตามลมไป”

“ลลิตั้น”ในทบีนึ่นบีตั้ไมด่ไดว้หมายถนงของประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ แตด่เปป็นอวมัยวะของรด่างกาย เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อคนใดยมืน
ในทบีนึ่ประชรมเพมืนึ่อใหว้คสาพยานหรมือกลด่าวขว้อความหนนนึ่ง ขว้อความนมัตั้นกร็ไมด่ควรถผกกลด่าวเพบียงเพมืนึ่อจะทสาใหว้เหลด่าผผว้ฟปัง
ประทมับใจ แตด่กลด่าวเพมืนึ่อเสรลิมสรว้าง หนรนใจ และเสรลิมกสาลมังพวกเขา ผผว้พผดไมด่ควรใชว้คสาทบีนึ่ฟปังยาก หรมือศมัพทร์สผง 
เพราะวด่าในการทสาเชด่นนมัตั้นเขากร็พผด “เพว้อตามลมไป” และผผว้ฟปังเหลด่านมัตั้นกร็ไมด่ไดว้รมับพรหรมือถผกเสรลิมสรว้าง

ผมกลด่าวเชด่นนบีตั้ในความรมัก: ผมไมด่เคยทบีนึ่จะเขว้าใจไดว้เลยวด่าทสาไมนมักเทศนร์บางคนถนงลสาบากลสาบนเตรบียม
คสาเทศนา โดยใชว้ศมัพทร์สผงและวลบีสวยหรผ ในเมมืนึ่อพระเยซผ นมักเทศนร์ผผว้ยลินึ่งใหญด่ทบีนึ่สรด อาจารยร์ผผว้ยลินึ่งใหญด่ทบีนึ่สรด ทบีนึ่เคยมบี
ชบีวลิตอยผด่ทรงใชว้เรมืนึ่องเลด่าประกอบคสาเทศนาตด่าง ๆ ของพระองคร์โดยใชว้คสาพผดเรบียบงด่ายอยด่าง “นตั้สา…ขนมปปัง… 
ความสวด่าง…นกกระจอก…ดอกไมว้…ผผว้หวด่าน…เมลร็ดพมืช”-ถว้อยคสาตด่าง ๆ ทบีนึ่ทรกคนใชว้และแมว้แตด่เดร็กกร็เขว้าใจไดว้ เรา
ไมด่ตว้องใชว้พจนานรกรมเพมืนึ่อคว้นดผความหมายของคสาใดทบีนึ่พระเยซผทรงเคยใชว้เลย ในการเทศนาหรมือในการอธลิษฐาน

ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ถผกนสาโดยพระวลิญญาณไมด่มบีความปรารถนาทบีนึ่จะใชว้ศมัพทร์สผงทบีนึ่เขว้าใจยาก เขาใชว้คสางด่าย ๆ ตลิดดลิน 
ทบีนึ่ทสาใหว้ขด่าวสารของเขาเรบียบงด่ายและชมัดเจน ขด่าวสารทบีนึ่ถผกเขว้าใจไดว้และถผกรมับไวว้ไดว้โดยคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ยลินมมัน 
เมมืนึ่อนมักเทศนร์ของพระเจว้าพผด “เพว้อตามลมไป” กร็ไมด่เกลิดประโยชนร์นลิรมันดรร์อมันใดเลย พระเจว้าไมด่ไดว้รมับเกบียรตลิ ค
รลิสตจมักรไมด่ไดว้รมับพร และงานรมับใชว้ของนมักเทศนร์คนนมัตั้นกร็วด่างเปลด่าและสผญเปลด่า เรากลด่าวสลินึ่งเดบียวกมันนบีตั้ไดว้เกบีนึ่ยวกมับ
ครผสอนรวบีฯ และทรกคนทบีนึ่กลด่าวขว้อความหรมือคสาพยานตด่าง ๆ ในทบีนึ่ประชรม

ขว้อ 10: “อาจมบีเสบียงหลายชนลิดในโลกนบีตั้ และไมด่มบีเสบียงใด ๆ เลย ทบีนึ่ปราศจากความหมาย”
“เสบียงหลายชนลิด” ในทบีนึ่นบีตั้หมายถนงภาษาตด่าง ๆ มบีหลายภาษาและสสาเนบียง “อาจมบี” ชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าจสานวน

ทบีนึ่แนด่ชมัดของภาษาตด่าง ๆ ไมด่ใชด่เรมืนึ่องสสาคมัญ มบีภาษาอยผด่มากมาย ซนนึ่งไมด่มบีเลยสมักภาษาทบีนึ่ไมด่มบีคนเขว้าใจ เพราะวด่าทรก
ภาษาบนแผด่นดลินโลกถผกเขว้าใจโดยคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พผดภาษานมัตั้น แตด่ในความคลิดของคนกรบีก การพผดในภาษาตด่าง
ประเทศกร็ไมด่มบีคด่าอมันใด และเปป็นเพบียงการพนมพสาในความคลิดของเขา นบีนึ่เปป็นจรลิงในครลิสตจมักรเชด่นกมัน หากไมด่มบีคน
แปล คนทบีนึ่พผดในภาษา “ทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก” กร็ไมด่รผว้วด่าตนกสาลมังกลด่าวอะไร และคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ฟปังกร็ไมด่รผว้เชด่นกมัน และเสบียงของ
ภาษานมัตั้นกร็ไรว้ประโยชนร์

ขว้อ 11: “เหตรฉะนมัตั้นถว้าขว้าพเจว้าไมด่ทราบความหมายของเสบียงนมัตั้น ๆ ขว้าพเจว้าจะเปป็นคนปป่าเถมืนึ่อนแกด่คนทบีนึ่
กสาลมังพผด และคนทบีนึ่กสาลมังพผดนมัตั้นจะเปป็นคนปป่าเถมืนึ่อนแกด่ขว้าพเจว้า”

“คนปป่าเถมืนึ่อน” คมือคนในเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่พผดภาษากรบีกไมด่ไดว้ ตามธรรมดาแลว้ว คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่พผดภาษากรบีก



ไมด่ไดว้ และพวกกรบีกทบีนึ่พผดภาษาอมืนึ่น ๆ ไมด่ไดว้ กร็ไมด่สามารถสนทนากมันแบบเกลิดประโยชนร์หรมืออยด่างเฉลบียวฉลาดไดว้ 
การไมด่รผว้ภาษาของอบีกฝป่ายเปป็นอรปสรรคอมันยากทบีนึ่จะกว้าวขว้ามไดว้ทบีนึ่มบีตด่อการรด่วมสามมัคคบีธรรม เชด่นนมัตั้นแลว้ว การ
รด่วมสามมัคคบีธรรมจะถผกรมักษาไวว้ใหว้คงอยผด่ตด่อไปไดว้อยด่างไรในทบีนึ่ประชรมหนนนึ่งซนนึ่งมบีการใชว้ภาษาตด่าง ๆ เพมืนึ่อโอว้อวดและ
ไมด่มบีคนแปล? คงไมด่มบีใครถผกเสรลิมสรว้างหรมือไดว้รมับพร และพระเยซผกร็คงไมด่ไดว้รมับเกบียรตลิ ไมด่ควรอนรญาตใหว้มบีสลินึ่งใดใน
ทบีนึ่ประชรมทบีนึ่จะขมัดขวางการรด่วมสามมัคคบีธรรมในทด่ามกลางผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเลย

ผมรผว้จมักการขมัดขวางของอรปสรรคดว้านภาษา  เพราะวด่าโดยสด่วนตมัวแลว้วผมเคยเทศนาหลายครมัตั้งผด่านลด่าม
เมมืนึ่อไปทสางานมลิชชมันึ่นตด่างแดน ในปป่าดงดลิบของเอกวาดอรร์, อเมรลิกาใตว้ ผมไดว้พผดผด่านลด่ามสองคน ผมไดว้พผดใน
ภาษาอมังกฤษ มลิชชมันนารบีคนนมัตั้นทวนซตั้สาขว้อความของผมในภาษาของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เขาปรนนลิบมัตลิ และจากนมัตั้นชน
พมืตั้นเมมืองคนหนนนึ่งกร็แปลขว้อความนมัตั้นเปป็นภาษาถลินึ่นของชนอลินเดบียน มมันยากทบีนึ่จะเทศนาผด่านลด่าม และมมันเกมือบจะ
เปป็นการอมัศจรรยร์อยด่างหนนนึ่งเมมืนึ่อผผว้คนกลมับใจรมับเชมืนึ่อผด่านทางขด่าวสารแหด่งขด่าวประเสรลิฐซนนึ่งถผกกลด่าวผด่านทางลด่าม
สองคน ผมซาบซนตั้งใจยลินึ่งนมักสสาหรมับพระสมัญญาของพระเจว้าทบีนึ่วด่าพระวจนะของพระองคร์จะไมด่กลมับมาสผด่พระองคร์
อยด่างสผญเปลด่า

ขว้อ 12: “เชด่นเดบียวกมันพวกทด่าน เพราะวด่าพวกทด่านกระตมือรมือรว้นในเรมืนึ่องบรรดาของประทานฝป่ายจลิต
วลิญญาณแลว้ว กร็จงอรตสด่าหร์เพมืนึ่อพวกทด่านจะเปป็นเลลิศในการเสรลิมสรว้างครลิสตจมักรใหว้จสาเรลิญขนตั้น”

มมันไมด่ผลิดทบีนึ่จะปรารถนาของประทานตด่าง ๆ ฝป่ายวลิญญาณหรมือทบีนึ่จะมบีความกระตมือรมือรว้นเพมืนึ่อองคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าและอยากไดว้ของประทานทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรดเหลด่านมัตั้น ตามทบีนึ่เปาโลชบีตั้ใหว้เหร็นแลว้ว แตด่ความปรารถนาของประทาน
ฝป่ายวลิญญาณเหลด่านบีตั้ตว้องมาพรว้อมกมับแรงจผงใจทบีนึ่จะหนรนใจผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย และเพมืนึ่อเสรลิมสรว้างครลิสตจมักร และเพมืนึ่อ
ถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า

เราตว้องไมด่อยากไดว้ของประทานตด่าง ๆ ฝป่ายวลิญญาณเพมืนึ่อเสรลิมความมมันึ่นใจใหว้ตมัวเองหรมือตอบสนองความ
อยากของตมัวเอง หรมือจากมรมมองของการเปป็นผผว้ทบีนึ่เหนมือกวด่าคนอมืนึ่น สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ถผกกระทสาในทบีนึ่ประชรมตว้องเปป็น
ไปเพมืนึ่อประโยชนร์และสวมัสดลิภาพของทรกคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น งานรมับใชว้ การเทศนา การสมันึ่งสอน หรมือการเตมือนสตลิ
ทรกอยด่างตว้องเปป็นไปเพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างฝป่ายวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อทรกคนทบีนึ่อยผด่ทบีนึ่นมันึ่น

ขว้อ 13: “เหตรฉะนมัตั้นจงใหว้คนทบีนึ่พผดในภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก อธลิษฐานขอใหว้ตนแปลไดว้”
ถว้าคนใดพผดในภาษาตด่าง ๆ ในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น เขากร็ควรอธลิษฐานขอใหว้เขาสามารถทบีนึ่จะแปลสลินึ่งทบีนึ่เขากลด่าว

ไดว้ อมันเปป็นการทสาใหว้ทรกคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทราบสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้เอด่ยในภาษาหนนนึ่ง เปาโลกสาลมังพผดตรงนบีตั้ถนงการเฝฟ้า
เดบีนึ่ยวสด่วนตมัว-คน ๆ นมัตั้นทบีนึ่พผดดว้วยภาษาหนนนึ่งควรอธลิษฐานอยด่างจรลิงจมังทบีนึ่บว้าน เพมืนึ่อทบีนึ่เมมืนึ่อเขาใชว้ของประทานแหด่ง
ภาษาตด่าง ๆ เขากร็จะสามารถแปลสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้กลด่าวเพมืนึ่อทบีนึ่ทรกคนจะไดว้รมับประโยชนร์ นบีนึ่ไมด่เกบีนึ่ยวขว้องอะไรเลยกมับการ
อธลิษฐานในภาษาตด่าง ๆ ซนนึ่งถผกพผดถนงในขว้อพระคสาถมัดไปของเรา

ขว้อ 14: “ดว้วยวด่าถว้าขว้าพเจว้าอธลิษฐานในภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก จลิตวลิญญาณของขว้าพเจว้าอธลิษฐานกร็จรลิง แตด่ความ
เขว้าใจของขว้าพเจว้ากร็ไมด่เกลิดผล”

เปาโลกลด่าวชมัดเจนวด่าถว้าเขาอธลิษฐานในทบีนึ่ประชรมในภาษาหนนนึ่ง วลิญญาณของเขากร็อธลิษฐาน แตด่ความ
เขว้าใจของเขากร็ไมด่เกลิดผล เขาอาจมบีความปลมืตั้มปปีตลิสด่วนตมัวในการใชว้ของประทานนมัตั้น แตด่ไมด่มบีประโยชนร์ฝป่าย



วลิญญาณเลยสสาหรมับผผว้ใด ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นไมด่ไดว้รมับประโยชนร์จากคสาอธลิษฐานเชด่นนมัตั้น และมมันไมด่ถผกตว้องทบีนึ่จะอธลิษฐาน
ในทบีนึ่สาธารณะหากไมด่มบีใครไดว้รมับพร ถผกเสรลิมสรว้าง หรมือถผกหนรนใจผด่านทางคสาอธลิษฐานนมัตั้น

โปรดจสาใหว้ขนตั้นใจวด่าในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิเกบีนึ่ยวกมับภาษาตด่าง ๆ ในการประชรมนมมัสการรด่วมกมัน
ของทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่น ถว้าผผว้ใดอยผด่ในหว้องอธลิษฐานสด่วนตมัวของตน และภาระเชด่นนมัตั้นครอบครองหมัวใจนมัตั้นจนคน ๆ 
นมัตั้นอธลิษฐานในภาษาหนนนึ่ง แนด่นอนวด่าคงจะไมด่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่หว้ามการอธลิษฐานเชด่นนมัตั้นเลย เพราะวด่า “พระวลิญญาณเอง
ทรงชด่วยขอเพมืนึ่อพวกเราดว้วยความครนึ่สาครวญทมัตั้งหลายซนนึ่งไมด่อาจเอด่ยเปป็นคสาพผดไดว้” (รม. 8:26) ถว้าเราอธลิษฐานใน
ภาษาหนนนึ่งอยด่างแทว้จรลิงและไมด่ใชด่อาการเพว้อทบีนึ่ตมัวเองสรว้างขนตั้นมา นมันึ่นกร็เปป็นพระวลิญญาณทบีนึ่กสาลมังอธลิษฐาน แตด่
แมว้แตด่คน ๆ นมัตั้นกร็ไมด่เขว้าใจ พระวลิญญาณทรงทราบภาระนมัตั้น พระวลิญญาณทรงทราบวด่าตว้องอธลิษฐานอยด่างไรเมมืนึ่อ
เราไมด่ทราบวลิธบี และเมมืนึ่อเราไมด่ทราบวด่าเราควรอธลิษฐานเผมืนึ่อเรมืนึ่องใด

ขว้อ 15: “แลว้วเปป็นอะไรเลด่า ขว้าพเจว้าจะอธลิษฐานดว้วยจลิตวลิญญาณ และขว้าพเจว้าจะอธลิษฐานดว้วยความ
เขว้าใจดว้วย ขว้าพเจว้าจะรว้องเพลงดว้วยจลิตวลิญญาณ และขว้าพเจว้าจะรว้องเพลงดว้วยความเขว้าใจดว้วย”

สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวตรงนบีตั้กร็คมือนบีนึ่: “วลิญญาณ (ซนนึ่งเปป็นองคร์ประกอบทบีนึ่สผงสด่งทบีนึ่สรดของคน ๆ นมัตั้น) และ
ความเขว้าใจ (ซนนึ่งเปป็นสด่วนทบีนึ่ใชว้เหตรผลของคน ๆ นมัตั้น) จะตว้องรด่วมมมือกมัน-ในการรว้องเพลง การอธลิษฐาน การสมันึ่ง
สอน หรมือการเทศนา ซนนึ่งเราเหร็นวด่ามบีสถานทบีนึ่โดยชอบของพวกมมันในทบีนึ่ประชรม ไมด่วด่าคน ๆ หนนนึ่งกสาลมังอธลิษฐาน 
รว้องเพลง หรมือพผดในทบีนึ่ประชรม เขาตว้องทสาสลินึ่งนมัตั้นไมด่เพบียงดว้วยวลิญญาณของเขา แตด่ดว้วยความคลิดของเขา เขาตว้อง
ทราบวด่ากสาลมังเกลิดอะไรขนตั้น และคนอมืนึ่น ๆ ตว้องสามารถทบีนึ่จะเขว้าใจมมันไดว้

ขว้อ 16: “มลิฉะนมัตั้นเมมืนึ่อทด่านจะสรรเสรลิญดว้วยจลิตวลิญญาณแลว้ว คนทบีนึ่อยผด่ในพวกทบีนึ่รผว้ไมด่ถนงจะกลด่าววด่า “เอ
เมน” ในการขอบพระครณของทด่านอยด่างไรไดว้ โดยเหร็นวด่าเขาไมด่เขว้าใจสลินึ่งทบีนึ่ทด่านพผด”

เปาโลไปตด่ออบีกกว้าวหนนนึ่งในความพยายามของเขาทบีนึ่จะแสดงใหว้เหลด่าผผว้เชมืนึ่อในเมมืองโครลินธร์เหร็นอยด่างแนด่ชมัด
วด่าพวกเขาจะตว้องทสาสลินึ่งใดในทบีนึ่ประชรมในเรมืนึ่องทบีนึ่เกบีนึ่ยวกมับการพผด การอธลิษฐาน หรมือการรว้องเพลงในภาษาหนนนึ่งทบีนึ่
สามารถถผกเขว้าใจไดว้โดยคนกลรด่มนมัตั้นในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น ความหมายของคสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “bless” จรลิง ๆ แลว้วคมือ
การถวายคสาสรรเสรลิญแดด่พระเจว้า และถว้าผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งถวายคสาสรรเสรลิญแดด่พระเจว้าดว้วยวลิญญาณแตด่ไมด่ใชด่ดว้วย
ความเขว้าใจ คนอมืนึ่น ๆ ในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นจะกลด่าววด่า “เอเมน!” ไดว้อยด่างไร ในเมมืนึ่อพวกเขาไมด่เขว้าใจความหมายของ
ภาษานมัตั้นทบีนึ่ถผกใชว้เวลาทบีนึ่คนนมัตั้นถวายคสาขอบพระครณแดด่พระเจว้า?

“พวกทบีนึ่รผว้ไมด่ถนง” หมายถนงคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ปราศจากความเขว้าใจ-นมันึ่นคมือ ถว้าใครสมักคนไมด่แปลภาษานมัตั้น 
พวกเขากร็ไมด่มบีทางทราบไดว้วด่ากสาลมังเกลิดอะไรขนตั้น เหร็นไดว้ชมัดวด่าทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์เชมืนึ่อในการกลด่าววด่า “เอ
เมน!” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลปฏลิบมัตลิตามชนชาตลิอลิสราเอลประชากรทบีนึ่ถผกเลมือกสรรของพระเจว้าในเรมืนึ่องนบีตั้:

“และเบไนยาหร์บรตรชายของเยโฮยาดาไดว้ตอบกษมัตรลิยร์และกราบทผลวด่า “เอเมน ขอพระเยโฮวาหร์
พระเจว้าแหด่งกษมัตรลิยร์เจว้านายของขว้าพระองคร์ตรมัสดมังนมัตั้นเชด่นกมันเถลิด” (1 พงศร์กษมัตรลิยร์ 1:36)

“จงถวายสาธรการแดด่พระเยโฮวาหร์พระเจว้าแหด่งอลิสราเอลแตด่นลิรมันดรร์กาลจนถนงนลิรมันดรร์กาล” และ
ประชากรทมัตั้งปวงกร็กลด่าววด่า “เอเมน” และสรรเสรลิญพระเยโฮวาหร์” (1 พศด. 16:36)

“สาธรการแดด่พระเยโฮวาหร์พระเจว้าแหด่งอลิสราเอลแตด่นลิรมันดรร์กาลจนถนงนลิรมันดรร์กาล และขอประชาชนทมัตั้ง



ปวงกลด่าววด่า “เอเมน” ทด่านทมัตั้งหลายจงสรรเสรลิญพระเยโฮวาหร์เถลิด” (เพลงสดรดบี 106:48)
เมมืนึ่อใครสมักคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ถวายคสาขอบพระครณและสรรเสรลิญพระเจว้า เปาโลกร็อยาก

ใหว้ผผว้เชมืนึ่อทรกคนไดว้รมับการเสรลิมสรว้าง เสรลิมกสาลมัง และในตอนทว้ายของการขอบพระครณนมัตั้น สามารถทบีนึ่จะกลด่าวไดว้
วด่า “เอเมน!” แตด่ถว้าคนทบีนึ่กสาลมังถวายคสาขอบพระครณทสาเชด่นนมัตั้นในภาษาหนนนึ่ง ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นกร็คงไมด่รผว้วด่าจะกลด่าว 
“เอเมน” ดบีหรมือไมด่

“และสมัตวร์ทมัตั้งสบีนึ่นมัตั้นกร็กลด่าววด่า “เอเมน” และผผว้อาวรโสทมัตั้งยบีนึ่สลิบสบีนึ่คนกร็ทรรดตมัวลงและนมมัสการพระองคร์ 
ผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์” (วว. 5:14)

“และพวกผผว้อาวรโสทมัตั้งยบีนึ่สลิบสบีนึ่คนกมับสมัตวร์ทมัตั้งสบีนึ่นมัตั้น กร็ไดว้ทรรดตมัวลงและนมมัสการพระเจว้า ผผว้ประทมับบน
พระทบีนึ่นมันึ่งนมัตั้น โดยกลด่าววด่า “เอเมน อาเลลผยา”” (วว. 19:4)

ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อในการแสดงอารมณร์สมักเลร็กนว้อยในทบีนึ่ประชรมบนแผด่นดลินโลก กร็ไดว้รมับความ
เวทนาจากใจของผมจรลิง ๆ เมมืนึ่อพวกเขาไปถนงสวรรคร์! ผมไมด่สนมับสนรนอาการคลมันึ่งศาสนาหรมือความโงด่เขลาใน
พระนลิเวศของพระเจว้า แตด่ถว้อยคสาแหด่งการสรรเสรลิญกร็ถผกตว้องเหมาะสมเสมอถว้าพระวลิญญาณทรงอยผด่ดว้วยและ
ชรมนรมชนนมัตั้นไดว้รมับพระพร

เหตรผลหนนนึ่งทบีนึ่คนมากมายเหลมือเกลินออกไปจากครลิสตจมักรในสมมัยของเรากร็คมือ เพราะการประชรม
นมมัสการทบีนึ่ไรว้ชบีวลิต เนว้นรผปแบบ และเหบีนึ่ยวแหว้งเยร็นชา ทบีนึ่ใดมบีชบีวลิต ทบีนึ่นมันึ่นกร็มบีกลิจกรรม มบีกลิจกรรมเลร็กนว้อยมาก ๆ ใน
ปป่าชว้า และผมเกรงวด่าครลิสตจมักรบางแหด่งของเราวมันนบีตั้เปป็นสรสานฝป่ายวลิญญาณ ขอพระเจว้าทรงโปรดชด่วยเราใหว้
ตระหนมักถนงสลินึ่งทบีนึ่เราถมือครองเมมืนึ่อเรารผว้จมักพระเยซผ! มมันถผกตว้องเหมาะสมอยด่างแนด่นอนทบีนึ่จะสรรเสรลิญพระเจว้า ขอ
ใหว้ผผว้เชมืนึ่อทรกคน “สรรเสรลิญองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” ในถว้อยคสาทบีนึ่เขว้าใจงด่ายเถลิด

ขว้อ 17: “ดว้วยวด่าทด่านขอบพระครณไดว้ดบีกร็จรลิง แตด่อบีกคนนมัตั้นกร็ไมด่จสาเรลิญขนตั้น”
เปาโลระมมัดระวมังมาก ๆ ทบีนึ่จะรมับประกมันผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์วด่าเขาไมด่ไดว้ตด่อตว้านการพผดใน

ภาษาหนนนึ่ง-ถว้าผผว้พผดนมัตั้นถผกครอบครองโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และไมด่ไดว้กสาลมังกระทสากลิจในพลมังงานของเนมืตั้อหนมัง
เพมืนึ่อทสาใหว้ตมัวเองพอใจและสนองความอยากของตมัวเอง ถว้าคนหนนนึ่งพผดในภาษาหนนนึ่งเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า 
ถว้าทมัตั้งครลิสตจมักรไดว้รมับพรและถผกเสรลิมสรว้าง เปาโลกร็กลด่าววด่า “เอเมน!” แตด่ถว้าแคด่คน ๆ นมัตั้นทบีนึ่กสาลมังขอบพระครณ
ไดว้รมับพรและถผกเสรลิมสรว้าง นมันึ่นกร็เหร็นแกด่ตมัว เพราะวด่าคน ๆ เดบียวเปป็นแคด่สด่วนหนนนึ่งทบีนึ่เลร็กมาก ๆ ของทบีนึ่ประชรมนมัตั้น-
คนหนนนึ่งจากสมาชลิกจสานวนมาก ของประทานนมัตั้นแสนวลิเศษ-แตด่ถว้าคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ฟปังไมด่อาจทราบไดว้วด่าสลินึ่งใดกสาลมัง
ถผกกลด่าว ถว้าพวกเขากลด่าวไมด่ไดว้วด่า “เอเมน” จรดประสงคร์ของการขอบพระครณนมัตั้นกร็ถผกพลาดไปทมัตั้งหมด

ขว้อ 18: “ขว้าพเจว้าขอบพระครณพระเจว้าของขว้าพเจว้า ขว้าพเจว้าพผดภาษาตด่าง ๆ มากกวด่าพวกทด่านทรกคน”
ดมังนมัตั้นเปาโลจนงไมด่ไดว้ปฏลิเสธวด่าของประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ มบีอยผด่จรลิงในตอนนมัตั้น ไมด่มบีใครสามารถกลด่าว

แกด่เขาไดว้วด่าเพราะเขาไมด่มบีเขาจนงพผดแบบนบีตั้ เพราะวด่าเขาถมือครองของประทานนบีตั้มากกวด่าใคร ๆ ผมคลิดวด่าสลินึ่งเดบียว
นมัตั้นทบีนึ่เราตว้องเรบียนรผว้จากคสากลด่าวนบีตั้กร็คมือวด่า คนเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นซนนึ่งถมือครองของประทานทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ทบีนึ่สรด
เหลด่านมัตั้น คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ฝป่ายวลิญญาณ อรทลิศตมัว และมบีของประทานมากทบีนึ่สรด คมือคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ปป่าวประกาศมมัน
นว้อยทบีนึ่สรด การโอว้อวดของประทานและความสามารถตด่าง ๆ ของคน ๆ หนนนึ่งกร็ทสาใหว้ความมบีประโยชนร์ของของ



ประทานเหลด่านมัตั้นเสบียไปอยด่างสลิตั้นเชลิง และทสาลายผลลมัพธร์เหลด่านมัตั้นทบีนึ่อาจถผกบรรลรไดว้ ไมด่มบีทบีนึ่สสาหรมับความเยด่อหยลินึ่ง
ในความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนเลย พระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่ถด่อมใจมากทบีนึ่สรดทบีนึ่เคยเดลินบนแผด่นดลินโลกนบีตั้ และเราจะ
ตว้องดสาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์ เราจะตว้องสสาแดงวลิญญาณของพระองคร์ในการดสาเนลินชบีวลิตแตด่ละวมัน
ของเรา

ขว้อ 19: “ถนงอยด่างนมัตั้นในครลิสตจมักร ขว้าพเจว้าขอเลมือกทบีนึ่จะพผดสมักหว้าคสาดว้วยความเขว้าใจของขว้าพเจว้า เพมืนึ่อ
วด่าโดยเสบียงของขว้าพเจว้า ขว้าพเจว้าจะไดว้สมันึ่งสอนคนอมืนึ่นดว้วย ดบีกวด่าทบีนึ่จะพผดหนนนึ่งหมมืนึ่นคสาในภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก”

 ผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์ทบีนึ่โดดเดด่นบางทด่านเชมืนึ่อวด่าในทบีนึ่นบีตั้เปาโลไมด่เพบียงกสาลมังคลิดถนงของประทานทบีนึ่เหนมือธรรมชาตลิ
แหด่งภาษาตด่าง ๆ เปาโลผผว้นบีตั้พผดหลายภาษา ไมด่มบีบมันทนกไวว้วด่าเปาโลพผดไดว้กบีนึ่ภาษากมันแนด่ แตด่เขาเปป็นหนนนึ่งในผผว้มบีการ
ศนกษามากทบีนึ่สรดแหด่งสมมัยของเขาและเขาเปป็นนมักภาษาศาสตรร์ทบีนึ่เกด่งกาจอยด่างไมด่ตว้องสงสมัย

ผมเชมืนึ่อวด่าเปาโลพผดภาษาตด่าง ๆ ไมด่เพบียงในทบีนึ่ประชรมเทด่านมัตั้น แตด่ทบีนึ่อมืนึ่นดว้วย ดผเหมมือนวด่าเขาใชว้ของ
ประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ นอกทบีนึ่ประชรมมากกวด่าในทบีนึ่ประชรม เพราะวด่าเขากลด่าววด่าในครลิสตจมักร ตด่อหนว้าเพมืนึ่อนผผว้
เชมืนึ่อทมัตั้งหลายของเขา เขาอยากทบีนึ่จะพผดหว้าคสาทบีนึ่คงถผกเขว้าใจมากกวด่าทบีนึ่จะพผดหมมืนึ่นคสาทบีนึ่คงไมด่ถผกเขว้าใจ

เมมืนึ่อเราหารหว้าดว้วยหนนนึ่งหมมืนึ่น เรากร็เหร็นจสานวนรว้อยละตรงนบีตั้ ดมังนมัตั้นผมจนงมองไมด่เหร็นวด่าทสาไมนมักเทศนร์
บางคนถนงใชว้เวลาพผดครยเกบีนึ่ยวกมับภาษาตด่าง ๆ มากกวด่าทบีนึ่พวกเขาใชว้เวลาในการอธลิบายพระครณของพระเจว้า! พวก
เขาใชว้เวลาไปกมับการเชลิญชวนผผว้คนใหว้แสวงหาของประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ มากกวด่าทบีนึ่พวกเขาใชว้เวลาในการ
เชลิญชวนผผว้คนใหว้เดลินออกมาขว้างหนว้าเพมืนึ่อรมับความรอดโดยพระครณของพระเจว้า ผด่านทางความเชมืนึ่อ

ผมเหร็นวด่าเมมืนึ่อผผว้รมับใชว้ทบีนึ่รมักบางทด่านอด่านขว้อ 18 และ 19 ของบทนบีตั้ พวกเขากร็คงเปลบีนึ่ยนคสาเทศนาบาง
เรมืนึ่องของตนใหมด่ เปาโลในคสาพผดของเขาเอง เปป็นเลลิศ “มากกวด่าพวกทด่านทรกคน” แตด่เขาปรารถนาทบีนึ่จะเสรลิม
สรว้างผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคน-ทมัตั้งในยามทบีนึ่เขาพผดในทบีนึ่ประชรม และในยามทบีนึ่เขาอธลิษฐานในทบีนึ่ประชรม

ขว้อ 20: “พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย อยด่าเปป็นเดร็กในความเขว้าใจ แตด่ในเรมืนึ่องการคลิดปองรว้าย พวกทด่านจงเปป็นเดร็ก 
แตด่ในความเขว้าใจจงเปป็นผผว้ใหญด่”

มมันไมด่ยากเลยทบีนึ่จะเขว้าใจวด่าเปาโลกสาลมังกลด่าวอะไรตรงนบีตั้: “พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย (ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่
แลว้ว) อยด่าเปป็นเดร็ก ๆ ในความคลิด อยด่าคลิดเหมมือนเดร็ก” เดร็กชอบทบีนึ่จะมบีคนสมังเกตเหร็น ชอบทบีนึ่จะเปป็นจรดเดด่น มมัน
เปป็นเรมืนึ่องปกตลิสสาหรมับเดร็ก ๆ ทบีนึ่จะปรารถนาคสายกยด่อง แตด่มมันเปป็นเรมืนึ่องผลิดธรรมดาสสาหรมับผผว้ใหญด่ทบีนึ่โตเตร็มทบีนึ่แลว้วจะ
ทสาตมัวแบบนมัตั้น ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลตสาหนลิความเยด่อหยลินึ่งในเรมืนึ่องความเฉลบียวฉลาด บรคคลใดทบีนึ่มบีใจถผกตว้องจะไมด่ผยองขนตั้น
ดว้วยความเยด่อหยลินึ่ง ถนงแมว้วด่าเขาอาจเหนมือกวด่าคนทมันึ่วไปในเรมืนึ่องความเฉลบียวฉลาดกร็ตาม เขาจะไมด่แสดงออกถนง
การทสาใหว้ตมัวเองพอใจและความเหร็นแกด่ตมัวตด่อเพมืนึ่อนมนรษยร์ของเขา

คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “อยด่าเปป็น” มบีความหมายตรงตมัววด่า “เลลิกเปป็น” ผผว้เชมืนึ่อบางคนเหลด่านมัตั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่
เมมืองโครลินธร์กสาลมังทสาตมัวเหมมือนเดร็ก ๆ พวกเขากสาลมังโอว้อวด ครยโมว้ ปป่าวประกาศของประทานตด่าง ๆ ของตน พวก
เขากสาลมังใชว้ทมัศนคตลิแบบ “ขว้าดบีกวด่าเจว้า” และมมันไมด่ถผกตว้องเลยสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่จะประพฤตลิตมัวเชด่นนมัตั้น

“อยด่าเปป็นเดร็ก”-(ตรงตมัวคมือ “อยด่ากลายเปป็นเดร็ก”)-คมือการ “เลลิกอยผด่ในทมัศนคตลิของการคลิดรว้ายตด่อกมัน
และกมัน” มมันตสาหนลิความเยด่อหยลินึ่งในเรมืนึ่องความเฉลบียวฉลาด การทสาใหว้ตมัวเองพอใจมมักกด่อใหว้เกลิดการคลิดชมันึ่วและ



การทสาชมันึ่วตด่อผผว้อมืนึ่น เปาโลกสาลมังชบีตั้ใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นเหร็นวด่าการทบีนึ่พวกเขาใหว้ครณคด่า “ภาษาตด่าง ๆ” คมือการใหว้ครณคด่า
แบบทบีนึ่เดร็กคนหนนนึ่งจะใหว้หากเขากสาลมังอวดของประทานตด่าง ๆ ของเขาและสาธลิตความเยด่อหยลินึ่งอมันนด่าเกลบียด 
พวกเขาไมด่ไดว้กสาลมังแสดงออกถนงความเฉลบียวฉลาดในการคลิดของพวกเขาและในการปฏลิบมัตลิของพวกเขาในทบีนึ่
ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้นจรลิง ๆ เลย

“...แตด่ในเรมืนึ่องการคลิดปองรว้าย พวกทด่านจงเปป็นเดร็ก แตด่ในความเขว้าใจจงเปป็นผผว้ใหญด่” คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น 
“การคลิดปองรว้าย” คมือ คาคบีนึ่อา และมมันมบีความหมายวด่า “ความเลวในเรมืนึ่องครณภาพ หรมืออรปนลิสมัยทบีนึ่ตนึ่สาชว้า”

ในความประสงคร์รว้าย เราจะตว้องเปป็นเหมมือนเดร็กทารก แตด่ในการใชว้ความเฉลบียวฉลาด โดยเฉพาะอยด่าง
ยลินึ่งเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งหลาย เราจะตว้องเปป็นผผว้ใหญด่ เราจะตว้องเตลิบโตฝป่ายวลิญญาณเหมมือนกมับทบีนึ่เรา
เตลิบโตฝป่ายรด่างกาย และในตอนตว้นของจดหมายของเขาเปาโลประกาศวด่าผผว้เชมืนึ่อบางคนในเมมืองโครลินธร์ยมังเปป็น
ทารกฝป่ายวลิญญาณอยผด่ โดยตว้องถผกปฟ้อนดว้วยนตั้สานม ถนงแมว้วด่าพวกเขาไดว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อมานานพอทบีนึ่จะกลินอาหาร
แขร็งไดว้แลว้ว แตด่พวกเขาไมด่อาจถผกปฟ้อนดว้วยอาหารแขร็งฝป่ายวลิญญาณไดว้เพราะทมัศนคตลิแบบเดร็ก ๆ ของพวกเขา

ขว้อ 21: “ในพระราชบมัญญมัตลิมบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘“โดยบรรดาคนตด่างภาษาและโดยรลิมฝปีปากของคนอมืนึ่น ๆ
เราจะพผดกมับชนชาตลินบีตั้ และถนงแมว้มบีสลินึ่งสารพมัดเหลด่านมัตั้น พวกเขากร็จะไมด่ฟปังเรา” องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัส’”

พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ผด่านทางปลายปากกาของเปาโลในทบีนึ่นบีตั้ยกคสาพผดมาจากอลิสยาหร์ 28:11,12: 
“เพราะดว้วยรลิมฝปีปากทบีนึ่ตะกรกตะกมักและภาษาอมืนึ่น พระองคร์จะตรมัสกมับประชากรนบีตั้ ผผว้ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ตรมัสวด่า “นบีนึ่คมือ
การหยรดพมัก ซนนึ่งโดยการหยรดพมักนบีตั้พวกเจว้าสามารถทสาใหว้คนเหนร็ดเหนมืนึ่อยพมักผด่อน และนบีนึ่คมือความสดชมืนึ่น” ถนง
กระนมัตั้นพวกเขาไมด่ยอมฟปัง” (เมมืนึ่อภาคพมันธสมัญญาใหมด่กลด่าวถนงพระราชบมัญญมัตลิ หากมมันไมด่เจาะจงวด่าเปป็นพระราช
บมัญญมัตลิของโมเสส มมันกร็กลด่าวถนงภาคพมันธสมัญญาเดลิมทมัตั้งหมด ตมัวอยด่างหนนนึ่งของเรมืนึ่องนบีตั้ถผกพบในยอหร์น 10:34; 
12:34; 15:25; และโรม 3:19)

คราวนบีตั้เปาโลนสาหมัวขว้อนบีตั้มาสนมับสนรนเรมืนึ่องการอยผด่ดว้วยของคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่กสาลมังรด่วมการประชรม
นมมัสการในทบีนึ่ประชรมชาวเมมืองโครลินธร์ ดมังนมัตั้นถว้าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นพผดในภาษาหนนนึ่ง คนไมด่เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นกร็ไมด่อาจเขว้าใจ
ไดว้และขด่าวสารนมัตั้นกร็คงไมด่มบีความหมายเลยสสาหรมับพวกเขา

เปาโลกสาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีตั้วด่าในสมมัยพมันธสมัญญาเดลิม พระเจว้าไดว้ตรมัสแกด่ประชากรของพระองคร์ผด่านทางอลิส
ยาหร์และศาสดาพยากรณร์คนอมืนึ่น ๆ และขด่าวสารของพวกเขากร็พบกมับใจทบีนึ่แขร็งกระดว้างและคสาวลิจารณร์ทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ 
พระเจว้าไดว้ประทานคสาเตมือนวด่าการตอบโตว้ของพระองคร์จะมาทางเหลด่าผผว้รรกรานทบีนึ่เปป็นคนตด่างประเทศผผว้ซนนึ่งพผด
ภาษาหนนนึ่งซนนึ่งประชากรทบีนึ่ดมืตั้อดนงของพระองคร์ไมด่เขว้าใจเลย

“และถว้าพวกเจว้ายมังไมด่หมันมาหาเราเพราะสลินึ่งเหลด่านบีตั้ แตด่ยมังจะดสาเนลินขมัดแยว้งตด่อเราอยผด่ แลว้วเราจะดสาเนลิน
ขมัดแยว้งตด่อพวกเจว้าดว้วย และจะลงโทษพวกเจว้าใหว้ทวบีอบีกเจร็ดเทด่าเพราะบาปทมัตั้งหลายของพวกเจว้า และเราจะนสา
ดาบมาเหนมือพวกเจว้า ทบีนึ่จะแกว้แคว้นการโตว้เถบียงเรมืนึ่องพมันธสมัญญาของเรา และเมมืนึ่อพวกเจว้าเขว้ามารวมกมันอยผด่ภายใน
นครตด่าง ๆ ของพวกเจว้า เราจะสด่งโรครว้ายมาอยผด่ทด่ามกลางพวกเจว้า และพวกเจว้าจะถผกมอบไวว้ในมมือของศมัตรผ”
(ลนต. 26:23-25) 

ตมัวอยด่างของเรมืนึ่องนบีตั้คมือการรรกรานของชาวอมัสซบีเรบียผผว้ซนนึ่งพลิชลิตชนชาตลิอลิสราเอลและยนดเมมืองตด่าง ๆ ของ



พวกเขา โดยพผดภาษาหนนนึ่งทบีนึ่ประชากรทบีนึ่ดมืตั้อรมัตั้นของพระเจว้าไมด่เขว้าใจเลย ภาษาเชด่นนมัตั้นเปป็นหมายสสาคมัญแหด่งการ
เหยบียดหยามและแหด่งการพลิพากษาของพระเจว้า เหมมือนกมับทบีนึ่ขด่าวสารคสาเตมือนของพระเจว้าไมด่มบีใครฟปังในสมมัยนมัตั้น 
ในทสานองเดบียวกมันการใชว้ภาษาตด่าง ๆ กร็จะไมด่กด่อใหว้เกลิดผลกระทบใด ๆ เลยสสาหรมับคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในสมมัย
ของเปาโล นอกจากเพมืนึ่อเปป็นหมายสสาคมัญหนนนึ่งเทด่านมัตั้น

ขว้อ 22: “เหตรฉะนมัตั้นการพผดภาษาตด่าง ๆ จนงมบีไวว้เพมืนึ่อเปป็นหมายสสาคมัญ ไมด่ใชด่แกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เชมืนึ่อ แตด่แกด่
คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ แตด่การพยากรณร์นมัตั้นไมด่ใชด่สสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ แตด่สสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เชมืนึ่อแลว้ว”

เพมืนึ่อสอดคลว้องกมับขว้อพระคสาจากหนมังสมืออลิสยาหร์ ภาษาตด่าง ๆ ในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์จนงเพมืนึ่อเปป็น 
“หมายสสาคมัญ” ซนนึ่งบด่งบอกถนงการพลิพากษาทบีนึ่จะมบีตด่อคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ ไมด่ใชด่หมายสสาคมัญเพมืนึ่อนสาพวกเขามาสผด่ความเชมืนึ่อ 
เหมมือนกมับทบีนึ่เปป็นจรลิงในวมันเพร็นเทคอสตร์นมัตั้น

“...การพผดภาษาตด่าง ๆ จนงมบีไวว้เพมืนึ่อเปป็นหมายสสาคมัญ ไมด่ใชด่แกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เชมืนึ่อ แตด่แกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่
เชมืนึ่อ” ถว้าภาษาตด่าง ๆ เปป็นหมายสสาคมัญหนนนึ่ง พวกมมันเปป็นหมายสสาคมัญของสลินึ่งใดเลด่า? หนทางเดบียวทบีนึ่จะทราบคสา
ตอบกร็คมือ เปรบียบเทบียบสลินึ่งตด่าง ๆ ฝป่ายวลิญญาณกมับฝป่ายวลิญญาณและยอมใหว้พระวจนะของพระเจว้าพผดขณะทบีนึ่เรา
นลินึ่งเงบียบ

ผผว้คนในวมันเพร็นเทคอสตร์นมัตั้นอมัศจรรยร์ใจเมมืนึ่อพวกเขาไดว้ยลินคนไมด่กบีนึ่คนพผดทรกภาษาบนแผด่นดลินโลกในตอน
นมัตั้น ในวมันนมัตั้นมบีผผว้คนจากทมันึ่วโลกมาอยผด่ดว้วย และแตด่ละคนไดว้ยลินขด่าวประเสรลิฐในภาษาของตมัวเอง ภาษาตด่าง ๆ ใน
วมันเพร็นเทคอสตร์เปป็นหมายสสาคมัญอยด่างหนนนึ่งวด่าพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงถผกเทออกแลว้ว ขด่าวสารขด่าวประเสรลิฐถผก
ทสาใหว้เปป็นทบีนึ่รผว้จมัก และแตด่ละคน ในภาษาของตมัวเอง ไดว้ยลินเรมืนึ่องราวขด่าวประเสรลิฐแหด่งการสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง 
และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ

มบีกลด่าวไวว้อยด่างชมัดเจนในขว้อพระคสาตอนนบีตั้ของเราวด่าภาษาตด่าง ๆ มบีเพมืนึ่อเปป็นหมายสสาคมัญ-หมายสสาคมัญ
แหด่งการพลิพากษา (ตามทบีนึ่พระเจว้าตรมัสแกด่อลิสราเอลประชากรของพระองคร์ในภาคพมันธสมัญญาเดลิม)-ไมด่ใชด่หมาย
สสาคมัญวด่าคน ๆ หนนนึ่งไดว้รมับบมัพตลิศมาในพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์แลว้ว ไมด่มบีการเสนอแนะเชด่นนมัตั้นตรงไหนเลยในภาค
พมันธสมัญญาใหมด่ ภาษาตด่าง ๆ เปป็นหมายสสาคมัญแกด่คนไมด่เชมืนึ่อ โดยเปป็นพยานแกด่พวกเขาวด่าพระเจว้ากสาลมังตรมัสใน
แบบทบีนึ่เหนมือธรรมชาตลิ โดยพยายามทสาใหว้พวกเขาตระหนมักวด่าพระองคร์ทรงเปป็นผผว้อยผด่เหนมือธรรมชาตลิ วด่าพระเจว้า
ทรงรมักและพระเยซผทรงชด่วยใหว้รอด โปรดจสาใหว้ขนตั้นใจวด่าเมมืนึ่อมบีการแปล มมันกร็ไมด่ใชด่ภาษาทบีนึ่คนไมด่รผว้จมักอบีกตด่อไป แตด่
ทสาหนว้าทบีนึ่เปป็นการพยากรณร์ แตด่เนมืนึ่องจาก “สลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบนมัตั้น” ไดว้มาถนงแลว้ว ภาษาตด่าง ๆ จนงไมด่จสาเปป็นอบีกตด่อ
ไป

ผมจะไมด่มบีวมันหยรดสรรเสรลิญพระเจว้าเลยทบีนึ่ในตอนตว้นแหด่งชบีวลิตครลิสเตบียนของผม ในชด่วงตว้น ๆ แหด่งงานรมับ
ใชว้ของผม พระองคร์ไดว้ทรงเอาผมออกมาจากการถมือนลิกายและแนวคลิดทางศาสนาตด่าง ๆ ทบีนึ่มนรษยร์สรว้างขนตั้น ผม
เปป็นสมาชลิกของครลิสตจมักรแบจ๊พตลิสแหด่งหนนนึ่ง แตด่มมันเปป็นครลิสตจมักรอลิสระ ซนนึ่งไมด่ไดว้ถผกเชมืนึ่อมโยงกมับองคร์กรนลิกายใด-
แคด่ถผกเชมืนึ่อมเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมับพระเยซผครลิสตร์ ผผว้เปป็นศบีรษะของครลิสตจมักรแทว้จรลิงนมัตั้น เนมืนึ่องจากผมไมด่ไดว้กสาลมัง
พยายามทบีนึ่จะพลิสผจนร์ประเดร็นทางศาสนาใดหรมือปกปฟ้องนลิกายใด ผมจนงเตร็มใจทบีนึ่จะเปรบียบเทบียบขว้อพระคมัมภบีรร์กมับ
ขว้อพระคมัมภบีรร์, สลินึ่งตด่าง ๆ ฝป่ายวลิญญาณกมับฝป่ายวลิญญาณ, และแยกแยะพระวจนะแหด่งความจรลิงอยด่างถผกตว้อง



ในมาระโก 16 พระเยซผทรงตลิเตบียนเหลด่าสาวกของพระองคร์เพราะความไมด่เชมืนึ่อของพวกเขา พระองคร์
ตรมัสแกด่พวกเขาวด่า “ทด่านทมัตั้งหลายจงออกไปทมันึ่วโลก และประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่มนรษยร์ทรกคน ผผว้ทบีนึ่เชมืนึ่อและรมับ
บมัพตลิศมากร็จะรอด แตด่ผผว้ทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อจะถผกลงพระอาชญา และบรรดาหมายสสาคมัญเหลด่านบีตั้จะตลิดตามคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เชมืนึ่อ
คมือในนามของเรา พวกเขาจะขมับผบีออกหลายตน พวกเขาจะพผดดว้วยภาษาใหมด่หลายภาษา พวกเขาจะจมับงผ
หลายตมัวไดว้ และถว้าพวกเขาดมืนึ่มสลินึ่งใดทบีนึ่มบีพลิษ สลินึ่งนมัตั้นจะไมด่ทสาอมันตรายแกด่พวกเขา พวกเขาจะวางมมือบนคนเจร็บปป่วย
และคนเหลด่านมัตั้นจะหายเปป็นปกตลิ” (มาระโก 16:15-18)

บมัดนบีตั้ทสาไมผผว้รมับใชว้คนเกด่งทมัตั้งหลายถนงอว้างวด่ามบีของประทานเหลด่านบีตั้ทมัตั้งหมดยกเวว้นการดมืนึ่มยาพลิษทบีนึ่ทสาใหว้
ตายไดว้แลว้วไมด่เปป็นอะไร? มบีคนทบีนึ่เจตนาดบี ซมืนึ่อตรง และบมังเกลิดใหมด่แลว้วหลายคนทบีนึ่ประกาศวด่าพวกเขาสามารถขมับ
พวกผบีออกไดว้ พวกเขาพผดดว้วยภาษาอมืนึ่น ๆ-และบางคนถนงขนาดหยลิบงผขนตั้นมาโดยไมด่ไดว้รมับอมันตรายใด ๆ ดว้วยซตั้สา 
หลายคนวางมมือบนคนปป่วย และประกาศวด่าความเจร็บปป่วยทรกรผปแบบถผกรมักษาใหว้หายภายใตว้งานรมับใชว้ของพวก
เขา แตด่ผมยมังไมด่เคยไดว้ยลินใครประกาศเลยวด่า “มาดผฉมันดมืนึ่มยาพลิษทบีนึ่ทสาใหว้ตายไดว้ขวดนบีตั้สลิ-ยาพลิษทบีนึ่ถผกประกาศวด่า
ทสาใหว้ตายไดว้จรลิง ๆ โดยนายแพทยร์ทบีนึ่มบีใบอนรญาต!”

ผมยมังไมด่เคยเหร็นผผว้ใด (ทบีนึ่อว้างวด่ามบีสลินึ่งทบีนึ่เปาโล เปโตร ยากอบ และยอหร์นเคยมบี) ดมืนึ่มยาพลิษขวดหนนนึ่งแลว้วไมด่
เปป็นอะไรเลย! ผมเชมืนึ่อในการยอมรมับและการเทศนาพระวจนะของพระเจว้าทรกตอน แตด่ของประทานเดบียวทบีนึ่ผม
อว้างสลิทธลิธิ์ไดว้คมือ ของประทานแหด่งความรอดโดยพระครณผด่านทางความเชมืนึ่อ หลมังจากถผกนสาเขว้าสผด่งานรมับใชว้โดยนตั้สา
พระทมัยของพระเจว้าแลว้ว ผมกร็เทศนาพระวจนะดว้วยความสามารถทบีนึ่พระเจว้าประทานแกด่ผม ผมไมด่อว้างวด่ามบีของ
ประทานใด ๆ นอกจากพระครณของพระเจว้า ในถว้อยคสาของเปาโล “ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่อยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่นบีตั้โดย
พระครณของพระเจว้า และชบีวลิตทบีนึ่ขว้าพเจว้าดสาเนลินอยผด่ในเนมืตั้อหนมัง ขว้าพเจว้ากร็ดสาเนลินโดยความเชมืนึ่อแหด่งพระบรตรของ
พระเจว้า ผผว้ไดว้ทรงรมักขว้าพเจว้าและไดว้ประทานพระองคร์เองเพมืนึ่อขว้าพเจว้า” ผมไมด่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่จะครยโมว้หรมือโอว้อวดไดว้เลย 
ผมเปป็นแคด่คนบาปคนหนนนึ่งทบีนึ่ไดว้รมับความรอดโดยพระครณ ถผกเรบียกโดยพระเจว้าใหว้ประกาศพระวจนะ-และผม
อยากประกาศพระวจนะในภาษา “ทบีนึ่เขว้าใจงด่าย”

“แตด่การพยากรณร์นมัตั้นไมด่ใชด่สสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ แตด่สสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เชมืนึ่อแลว้ว” ในสมมัยของ
เปาโล มบีพวกผผว้พยากรณร์ทบีนึ่พระเจว้าประทานการเปปิดเผยใหมด่-ความจรลิงตด่าง ๆ ซนนึ่งยมังไมด่ถผกประทานใหว้ เพราะวด่า
พระวจนะของพระเจว้ายมังไมด่เสรร็จสมบผรณร์ แตด่เมมืนึ่อ “สลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบนมัตั้น” ไดว้มาถนงแลว้ว สลินึ่งซนนึ่ง “ไมด่สมบผรณร์” กร็
สลิตั้นสรดลง วมันนบีตั้เรามบีพระราชบมัญญมัตลิอมันสมบผรณร์แบบแหด่งเสรบีภาพแลว้ว พระวจนะของพระเจว้าเสรร็จสมบผรณร์แลว้ว 
เราไมด่ตว้องการการเปปิดเผยใหมด่ ไมด่ตว้องการคสาพยากรณร์ใหมด่ ๆ ทรกอยด่างทบีนึ่พระเจว้าตว้องตรมัสไดว้ถผกตรมัสแลว้ว 

การประกาศขด่าวประเสรลิฐไมด่ใชด่การแสดงออกถนงความรผว้หรมือความสามารถในการพผด การประกาศขด่าว
ประเสรลิฐคมือการแจกจด่ายขด่าวดบีแหด่งความรอด การสสาแดงฤทธลิธิ์เดชแหด่งพระวลิญญาณของพระเจว้า เพมืนึ่อเสรลิมสรว้าง
ผผว้เชมืนึ่อทรกคนในทบีนึ่ประชรม

ความเปป็นระเบทยบแบบพระเจผู้าเกทที่ยวกบับงานรบับใชผู้
แหน่งของประทานดผู้านภาษาตน่าง ๆ ในททที่ประชคุมทผู้องถริที่น



ขว้อ 23: “เหตรฉะนมัตั้นถว้าทมัตั้งครลิสตจมักรมาประชรมพรว้อมกมันในทบีนึ่แหด่งเดบียวนมัตั้น และทรกคนพผดภาษาตด่าง ๆ 
และมบีคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่รผว้ไมด่ถนง หรมือคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อเขว้ามา พวกเขาจะไมด่กลด่าววด่าพวกทด่านคลมันึ่งไปแลว้วหรมือ”

“ถว้าทมัตั้งครลิสตจมักรมาประชรมพรว้อมกมัน…” ในสมมัยของเปาโล มมันเปป็นเรมืนึ่องผลิดธรรมดาสสาหรมับทมัตั้งครลิสต
จมักรทบีนึ่จะไมด่ประชรมรด่วมกมันโดยมบีสมาชลิกทรกคนอยผด่ดว้วย ผมอยากรผว้จรลิง ๆ วด่าศลิษยาภลิบาลบางทด่านจะทสาอะไรวมันนบีตั้
หากสมาชลิกทรกคนของพวกเขาประชรมรด่วมกมันในคราวเดบียว? มบีหว้องประชรมครลิสตจมักรไมด่กบีนึ่แหด่งทบีนึ่จะรองรมับสมาชลิก
ทมัตั้งหมดไดว้ เพราะวด่าสด่วนใหญด่แลว้วสมาชลิกแคด่ครนนึ่งเดบียว-หรมือนว้อยกวด่าครนนึ่ง-มาปรากฏตมัวเพมืนึ่อรด่วมประชรมนมมัสการ

เราจะตว้องไมด่สมันนลิษฐานวด่าสมาชลิกทรกคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นกสาลมังพผดในเวลาเดบียวกมันดว้วยภาษาตด่าง ๆ แตด่ดผ
เหมมือนวด่ามบีหลายครมัตั้งทบีนึ่สมาชลิกหลายคนเคยพผดในภาษาตด่าง ๆ พรว้อมกมันในคราวเดบียว และเปาโลกลด่าวชมัดเจน
วด่าการประพฤตลิเชด่นนมัตั้นในทบีนึ่ประชรมไมด่สอดคลว้องกมับการทรงนสาของพระวลิญญาณเลย ไมด่วด่าเราจะทสาอะไรในค
รลิสตจมักร เรากร็ควรทสาสลินึ่งนมัตั้นเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าและเพมืนึ่อเสรลิมสรว้างผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่น ๆ เสมอ การประพฤตลิอมืนึ่น
ใดในสด่วนของครลิสเตบียนคนใดกร็ไมด่สอดประสานกมับการทรงนสาของพระวลิญญาณ

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังใหว้ภาพประกอบของสลินึ่งทบีนึ่จะเกลิดขนตั้นถว้าสมาชลิกทมัตั้งหมดของครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นมารวมตมัว
กมัน และทรกคนเรลินึ่มพผดในภาษาตด่าง ๆ พรว้อมกมัน ถว้าสมาชลิกทรกคนเรลินึ่มพผดในภาษาตด่าง ๆ และพวกคนไมด่เชมืนึ่อหรมือ
พวกคนทบีนึ่รผว้ไมด่ถนงเขว้ามาในทบีนึ่ประชรมและไดว้ยลินคนจสานวนมากพผดพรว้อมกมันในหลายภาษา เปาโลถามวด่า “พวกเขา
จะไมด่กลด่าววด่าพวกทด่านคลมันึ่งไปแลว้วหรมือ” 

เหลด่าผผว้รผว้ภาษากรบีกบอกเราวด่าคสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “คลมันึ่ง” อาจแปลไดว้วด่า “บว้า” ดมังนมัตั้นถว้าทมัตั้งทบีนึ่ประชรมมา
รวมตมัวกมันเพมืนึ่อรด่วมนมมัสการและสมาชลิกทรกคนเรลินึ่มพผดในภาษาหนนนึ่ง ถว้าคนบาปทมัตั้งหลาย (หรมือผผว้คนทบีนึ่ไมด่ทราบ
อะไรเลยเกบีนึ่ยวกมับพระวลิญญาณและของประทานตด่าง ๆ ของพระองคร์) จะเดลินเขว้ามาในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น พวกเขากร็
คงจะอรทานวด่า “คนพวกนบีตั้บว้าไปแลว้ว!”

ทด่านทบีนึ่รมัก ไมด่มบีทบีนึ่วด่างสสาหรมับความเขว้าใจผลิดในทบีนึ่นบีตั้เลย สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวกร็คมือวด่า จรดประสงคร์ของ
พระเจว้าในการมารวมตมัวกมันของครลิสตจมักรกร็คมือ เพมืนึ่อทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะถผกเสรลิมสรว้างและคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะ
ไดว้ยลินขด่าวสารทบีนึ่เรบียบงด่ายและเขว้าใจไดว้ ซนนึ่งแตะตว้องใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบและหมัวใจของคนไมด่เชมืนึ่อ โดยเปป็นเหตรใหว้
เขาหมันจากซาตานมาหาพระเยซผ

พระเจว้าตรมัสผด่านผผว้คนในสมมัยนบีตั้ ชมันึ่วโมงนบีตั้ และพระองคร์ทรงอยากใหว้เราใชว้ถว้อยคสาตด่าง ๆ ทบีนึ่จะนสาการฟฟ้อง
ใจและความรอดมาสผด่คนไมด่เชมืนึ่อ และในขณะเดบียวกมันกร็นสาการปลอบประโลมใจ การเสรลิมสรว้าง และการสมันึ่งสอน
มาสผด่ผผว้เชมืนึ่อ นบีนึ่คงจะเปป็นไปไมด่ไดว้หากทรกคนเรลินึ่มพผดในภาษาตด่าง ๆ เพราะถนงแมว้วด่าพวกเขาเองอาจไดว้รมับการเสรลิม
สรว้างและพระพร จรดประสงคร์ของการประชรมกมันนมัตั้นกร็ผลิดไปอยด่างสลิตั้นเชลิงเทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับพระเจว้า

คสาพยานใดกร็ตามทบีนึ่ถผกกลด่าวในทบีนึ่ประชรม-ไมด่วด่าจะโดยผผว้รมับใชว้หรมือสมาชลิก-ควรแตะตว้องใจและแตะ
ตว้องใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของทรกคนทบีนึ่อยผด่ทบีนึ่นมันึ่น-โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของคนไมด่เชมืนึ่อ การ
ประชรมนมมัสการใดทบีนึ่ไมด่กด่อใหว้เกลิดผลกระทบเชด่นนมัตั้นกร็ไมด่ใชด่การประชรมนมมัสการทบีนึ่พระเจว้าทรงไดว้ตามความ
ประสงคร์ของพระองคร์ เพราะวด่าถว้าพระเจว้าทรงไดว้ตามความประสงคร์ของพระองคร์ วลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้นกร็จะถผกเสรลิม
สรว้างและคนบาปทมัตั้งหลายกร็จะถผกนสามาอยผด่ใตว้การฟฟ้องใจ



ขว้อ 24: “แตด่ถว้าทรกคนพยากรณร์ และมบีคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ หรมือคนทบีนึ่รผว้ไมด่ถนงเขว้ามา ทรกคนกร็ทสาใหว้เขารผว้สสานนก ทรก
คนกร็วลินลิจฉมัยเขา” 

“ถว้าทรกคนพยากรณร์” ไมด่ไดว้หมายความวด่าทรกคนจะพยากรณร์ แตด่มมันเปป็นไปไดว้ทบีนึ่ทรกคนจะใชว้ของ
ประทานแหด่งการพยากรณร์ มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าพระเจว้าทรงแตด่งตมัตั้งบางคนเปป็นผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐ บางคน
เปป็นศลิษยาภลิบาล บางคนเปป็นอาจารยร์ บางคนเปป็นมลิชชมันนารบี-แตด่พระเจว้าทรงสามารถทบีนึ่จะประทานใหว้แกด่ผผว้เชมืนึ่อ
คนใดกร็ไดว้ คมือของประทานใดกร็ตามทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่น ๆ สามารถรมับไวว้ไดว้ ไมด่มบีการแบด่งแยกในพระกายของพระ
ครลิสตร์เลย

คสากรลิยากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ทสาใหว้รผว้สสานนก” ในภาษาเดลิมอด่านวด่า “ตมักเตมือน” โดยมบีความหมายวด่า 
ฟฟ้องใจเรมืนึ่องบาป-ถนงแมว้ไมด่จสาเปป็นตว้องทสาใหว้รผว้สสานนกกร็ตาม มบีคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกฟฟ้องใจเรมืนึ่องบาป ซนนึ่งไมด่รผว้สสานนกวด่าตน
ตว้องการพระผผว้ชด่วยใหว้รอดองคร์หนนนึ่ง และพวกเขากร็ดสาเนลินในบาปของตนตด่อไป มบีการแบด่งแยกชมัดเจนระหวด่างการ
ถผกฟฟ้องใจเรมืนึ่องบาป กมับการรผว้สสานนกวด่าตนตว้องการพระครลิสตร์ 

ความหมายตรงนบีตั้กร็คมือวด่า คสาพยานหรมือคสาพยากรณร์ซนนึ่งถผกกลด่าวโดยคน ๆ นมัตั้นพรด่งตรงเขว้าสผด่ใจและใจ
วลินลิจฉมัยผลิดและชอบของคนไมด่เชมืนึ่อคนนมัตั้น และ “เขาถผกวลินลิจฉมัย”-นมันึ่นคมือ ใจของเขาถผกตรวจคว้นและเขาถผกฟฟ้องใจ
เพราะวด่าพระวจนะของพระเจว้าชบีตั้ใหว้เหร็นบาป พระวจนะซนนึ่งถผกเทศนาในความเตร็มเปปีปั่ยมและความบรลิสรทธลิธิ์ของมมัน
จะเปป็นเหตรใหว้คนไมด่เชมืนึ่อคนนมัตั้นตรวจสอบและตมัดสลินตมัวเขาเอง และเมมืนึ่อผผว้พผดคนถมัด ๆ ไปกลด่าวขด่าวสารแหด่งพระ
วจนะของพระเจว้า การฟฟ้องใจกร็ถผกฝปังลนกลงไปอบีกและพระราชกลิจแหด่งการไถด่ถผกกระทสาในใจนมัตั้น พระเยซผตรมัสวด่า 
“แทว้จรลิงแลว้วเรากลด่าวแกด่ทด่านทมัตั้งหลายวด่า ผผว้ใดทบีนึ่ฟปังคสาของเรา และเชมืนึ่อในพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงสด่งเรามานมัตั้น กร็มบีชบีวลิตนลิ
รมันดรร์ และจะไมด่เขว้าสผด่การปรมับโทษ แตด่ไดว้ผด่านพว้นจากความตายไปสผด่ชบีวลิตแลว้ว” (ยอหร์น 5:24)

ขว้อ 25: “และดมังนมัตั้น บรรดาความลมับแหด่งหมัวใจของเขากร็ถผกทสาใหว้ประจมักษร์ และเมมืนึ่อซบหนว้าลง เขาจะ
นมมัสการพระเจว้า และรายงานวด่า พระเจว้าทรงสถลิตอยผด่ในพวกทด่านอยด่างแทว้จรลิง”

การไดว้ยลินพระวจนะของพระเจว้าทสาใหว้คนไมด่เชมืนึ่อคนนมัตั้นตระหนมักถนงสภาพทบีนึ่หลงหายของตน-และไมด่มบีผผว้
ใดจะตระหนมักถนงสภาพทบีนึ่หลงหายของตนไดว้จนกวด่าเขาไดว้ยลินพระวจนะของพระเจว้า

การไดว้ยลินพระวจนะนสามาซนนึ่งการฟฟ้องใจ การปรมับโทษตนเอง และการตมัดสลินตนเอง ดมังนมัตั้นผด่านทางการ
ไดว้ยลินพระวจนะของพระเจว้า “บรรดาความลมับแหด่งหมัวใจของเขากร็ถผกทสาใหว้ประจมักษร์” คนไมด่เชมืนึ่อคนนมัตั้นกร็
ตระหนมักและประเมลินความคลิดตด่าง ๆ ของตน แรงจผงใจตด่างๆ ของตน และความปรารถนาตด่าง ๆ ของตน และ
ผด่านทางพระวจนะนมัตั้นเขากร็ทราบวด่าเขาเปป็นผผว้หลงหาย ใจของเขาเองกลด่าวโทษเขา: “เพราะวด่าถว้าใจของพวกเรา
กลด่าวโทษพวกเรา พระเจว้ากร็ทรงเปป็นใหญด่กวด่าใจของพวกเรา และทรงทราบทรกสลินึ่ง พวกทด่านทบีนึ่รมัก ถว้าใจของพวก
เราไมด่กลด่าวโทษพวกเรา พวกเรากร็มบีความไวว้เนมืตั้อเชมืนึ่อใจจสาเพาะพระเจว้า” (1 ยอหร์น 3:20,21) ถว้าใจนมัตั้นถผกตว้องกมับ
พระเจว้า ใจนมัตั้นกร็ใหว้ความมมันึ่นใจ ไมด่ใชด่การกลด่าวโทษ

ดมังนมัตั้นคนไมด่เชมืนึ่อคนใด หลมังจากไดว้ยลินพระวจนะ ถผกฟฟ้องใจ ถผกทสาใหว้รผว้สสานนก ความลมับเหลด่านมัตั้นแหด่งใจ
ของเขาถผกเผยใหว้ประจมักษร์แลว้ว เขากร็พรว้อมแลว้วสสาหรมับความรอด เขาเหร็นสภาวะฝป่ายวลิญญาณอมันนด่าเศรว้าของ
ตนและตระหนมักวด่าเขาตว้องการพระผผว้ชด่วยใหว้รอดองคร์หนนนึ่ง



“...และเมมืนึ่อซบหนว้าลง เขาจะนมมัสการพระเจว้า และรายงานวด่า พระเจว้าทรงสถลิตอยผด่ในพวกทด่านอยด่าง
แทว้จรลิง” ในทบีนึ่ประชรมซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ ทมัตั้งผผว้เชมืนึ่อและคนไมด่เชมืนึ่อมารวมตมัวกมัน การเทศนาและการสมันึ่งสอนทรกอยด่างควร
ถผกกระทสาจากพระวจนะของพระเจว้า และจรดประสงคร์หนนนึ่งเดบียวของงานรมับใชว้ทมัตั้งหมดคมือ เพมืนึ่อนสาคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้ง
หลายเขว้าสผด่ความรผว้เรมืนึ่องความรอดและนสาผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายเขว้าใกลว้พระเจว้ามากขนตั้น ถว้าผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไมด่ไดว้รมับการ
เสรลิมสรว้าง ถว้าคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไมด่รมับการบมังเกลิดใหมด่ กร็ไมด่มบีจรดประสงคร์ใด ๆ ทมัตั้งสลิตั้นสสาหรมับการรด่วมประชรมนมัตั้น 
ความชมืนึ่นบานของพระเจว้าคมือ การชด่วยผผว้หลงหายใหว้รอดและอวยพรผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย

ขว้อ 26: “จะวด่าอยด่างไรกมัน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย เมมืนึ่อพวกทด่านมาประชรมกมัน ทรกคนในพวกทด่านมบีเพลงสดรดบี
บทหนนนึ่ง มบีหลมักคสาสอนหนนนึ่ง มบีภาษาหนนนึ่ง มบีการเปปิดเผยหนนนึ่ง มบีการแปลหนนนึ่ง จงกระทสาทรกสลินึ่งทรกอยด่างเพมืนึ่อใหว้
จสาเรลิญขนตั้น”

(ภาษากรบีกเสนอแนะวด่า “เมมืนึ่อนสาสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าชบีตั้ใหว้เหร็นมาพลิจารณา มมันเปป็นอยด่างไรกมับพวกทด่านชาว
เมมืองโครลินธร์?”) และผมขอถามวด่า “มมันเปป็นอยด่างไรกมับครณผผว้อด่านขว้อความเหลด่านบีตั้? ความปรารถนาสผงสรดในชบีวลิต
ของครณเวลาทบีนึ่ครณเปป็นพยานรมับรอง สมันึ่งสอน เทศนา เตมือนสตลิ หรมือเปป็นพยาน คมืออะไร? จรดประสงคร์ทบีนึ่ผลมักดมันใน
ใจของครณเมมืนึ่อครณเขว้าไปทบีนึ่ประชรมคมืออะไร?” ผมขอถามวด่า “มมันเปป็นอยด่างไรกมับผม? ผมกสาลมังเทศนาเพมืนึ่อจรด
ประสงคร์ทบีนึ่ถผกตว้องไหม? เหตรจผงใจแหด่งงานรมับใชว้ของผมสอดคลว้องกมับพระคมัมภบีรร์ไหม? หรมือวด่าผมกสาลมังเทศนาดว้วย
เหตรผลอมืนึ่น?” ในฐานะผผว้เชมืนึ่อ เราตว้องตอบคสาถามนบีตั้ทบีนึ่เปาโลถามชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้น: มมันเปป็นอยด่างไรกมับเรา?

พระคสาขว้อนบีตั้ไมด่ใชด่คสาชมเชย เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังยกยด่องผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นเมมืนึ่อเขาประกาศวด่า “เมมืนึ่อพวกทด่านมา
ประชรมกมัน ทรกคนในพวกทด่านมบีเพลงสดรดบีบทหนนนึ่ง มบีหลมักคสาสอนหนนนึ่ง ฯลฯ” พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์จะทรงนสาในทบีนึ่
ประชรมหากพระองคร์ทรงถผกยอมใหว้นสา แตด่ในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ ผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนกสาลมังเตรบียมเพลงสดรดบี
ของตน คสาสอนของตน การเปปิดเผยของตน ภาษาตด่าง ๆ และการแปลภาษากด่อนทบีนึ่พวกเขามายมังทบีนึ่ประชรม โดย
มบีเจตนาทบีนึ่จะ “ทสาสด่วนเลร็กนว้อยของตน” ไมด่วด่าพระวลิญญาณทรงนสาหรมือไมด่

เราควรเตรบียมพรว้อมอยผด่เสมอ ในฝป่ายวลิญญาณและฝป่ายรด่างกาย ทบีนึ่จะทสาสลินึ่งทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงนสา
เราใหว้กระทสา แตด่ถว้าเราคลิดวด่าเรามบีของประทานมากมายเหลมือเกลินและเกด่งเหลมือเกลินจนเราแคด่ตว้องกลด่าวคสาพยาน
สมักเลร็กนว้อยของเราหรมือยกเพลงสดรดบีสมักเลร็กนว้อยของเรา เรากร็ไมด่เปป็นระเบบียบอยด่างแนด่นอน การปฏลิบมัตลิเชด่นนมัตั้นผลิด
ตด่ออรดมการณร์ของพระครลิสตร์และขมัดขวางคสาพยานของครลิสตจมักร!

มบีคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถนงแมว้เปป็นผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่และถผกลว้างชสาระในพระโลหลิตแลว้ว รผว้สนกไมด่พอใจถว้าพวกเขา
ไมด่ถผกขอรว้องใหว้รว้องเพลงหรมือทสาสด่วนทบีนึ่โดดเดด่นในการประชรมนมมัสการทรกรอบในครลิสตจมักร หลายครมัตั้งในเชว้าวมัน
อาทลิตยร์ กด่อนทบีนึ่นมักรว้องทรกคนรว้องเพลงจบและ “พรสวรรคร์” ทมัตั้งหมดนมัตั้นถผกแสดงแลว้ว ศลิษยาภลิบาลกร็มบีเวลาเหลมือ
ไมด่กบีนึ่นาทบีทบีนึ่จะกลด่าวขด่าวสารของพระเจว้า หลายครมัตั้งในการประชรมฟปฟื้นฟผตด่าง ๆ เมมืนึ่อเสรร็จสลิตั้นการรว้องเพลงและการ
ถวายพลิเศษแลว้ว กร็ถนงเวลาทบีนึ่จะกลมับบว้าน เพราะวด่าทมัตั้งทบีนึ่ประชรมนมัตั้นเหนร็ดเหนมืนึ่อยเสบียจนพวกเขาไมด่พรว้อมทมัตั้งดว้าน
ความคลิดและรด่างกายทบีนึ่จะฟปังขณะทบีนึ่คนของพระเจว้าเทศนา

ครลิสเตบียนคนใดทบีนึ่ฉรนเฉบียวหรมือโมโหถว้าไมด่ถผกเรบียกใหว้ทสาหนว้าทบีนึ่บางอยด่างในการประชรมทรกรอบ กร็ไมด่ถผก
ตว้องกมับพระเจว้า ในการประชรมนมมัสการตด่าง ๆ ซนนึ่งถผกจมัดในพระวลิญญาณ พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์จะทรงนสาวด่าผผว้ใด



และกบีนึ่คนควรรว้องเพลง ใครควรอธลิษฐาน ใครควรทสาหนว้าทบีนึ่ใด ขอพระเจว้าทรงโปรดเวทนาลผกทมัตั้งหลายของ
พระเจว้าทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วซนนึ่งทสาตมัวเหมมือนเดร็กทารกในครลิสตจมักรดว้วยเถลิด!

“จงกระทสาทรกสลินึ่งทรกอยด่างเพมืนึ่อใหว้จสาเรลิญขนตั้น” เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังเสนอแนะตรงนบีตั้ใหว้ผผว้ใดดมับพระวลิญญาณ 
เขากสาลมังชบีตั้ใหว้เหร็นวด่าแตด่ละคนทบีนึ่มบีสด่วนในการประชรมนมมัสการควรแนด่ใจวด่าจรดมรด่งหมายของเขา (ในบทเพลง คสา
อธลิษฐาน คสาพยาน การสอน หรมือการเทศนา) เปป็นจรดมรด่งหมายทบีนึ่แทว้จรลิงของงานรมับใชว้แหด่งขด่าวประเสรลิฐ-เพมืนึ่อ
ถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าเปป็นอมันดมับแรกกด่อนอมืนึ่น และจากนมัตั้นเพมืนึ่อเสรลิมสรว้างผผว้เชมืนึ่อทรกคนในทบีนึ่ประชรมและนสาคน
บาปทมัตั้งหลายมาอยผด่ใตว้การฟฟ้องใจ

ขว้อ 27: “ถว้าผผว้ใดจะพผดภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก จงใหว้พผดโดยสองคน หรมืออยด่างมากทบีนึ่สรดกร็สามคน และใหว้พผดทบี
ละคน และจงใหว้คนหนนนึ่งแปล”

ความจรลิงทบีนึ่ถผกประกาศตรงนบีตั้กร็เขว้าใจงด่ายถว้าเรายอมอด่านพระวจนะของพระเจว้าดว้วยใจทบีนึ่เปปิดออกและ
ความคลิดทบีนึ่เปปิดรมับ โดยลมืมแนวคลิดตด่าง ๆ ทบีนึ่มบีอยผด่กด่อนหนว้า, ขว้อเชมืนึ่อทางศาสนา, และหลมักคสาสอนทบีนึ่มนรษยร์สรว้างขนตั้น

“ถว้าผผว้ใดจะพผดภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก…” ถว้าผผว้เชมืนึ่อคนใดถผกดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ใหว้พผดในภาษาหนนนึ่ง 
“...จงใหว้พผดโดยสองคน หรมืออยด่างมากทบีนึ่สรดกร็สามคน และใหว้พผดทบีละคน”

ผมไมด่เหร็นเหตรผลใดทบีนึ่จะมบีใครเขว้าใจผลิดคสาสมันึ่งตรงนบีตั้ พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงประกาศวด่าสองคน (ไมด่เคย
เกลินสามคน) ควรพผดใน “ภาษาหนนนึ่ง” ในทบีนึ่ประชรม และวด่าพวกเขาควรพผด “ทบีละคน” มมันไมด่ถผกตว้องตามพระ
คมัมภบีรร์, ไมด่มบีระเบบียบ, ไมด่เปป็นแบบครลิสเตบียน และไมด่มบีนตั้สาใจ ดว้วยเหตรผลประการใดกร็ตามทบีนึ่จะลรกขนตั้นยมืนและเรลินึ่ม
พผดในทบีนึ่ประชรมรวมในครลิสตจมักรขณะทบีนึ่คนอมืนึ่นกสาลมังพผดอยผด่ สลินึ่งนบีตั้ถผกสอนชมัดเจนในขว้อพระคสานบีตั้ของเรา แคด่คนเดบียว
ควรพผดในแตด่ละทบี และตว้องไมด่เกลินสามคนในการประชรมนมมัสการใด ๆ

“...และจงใหว้คนหนนนึ่งแปล” มมันไมด่ไดว้กลด่าววด่าจงใหว้คนหนนนึ่งแปลสสาหรมับนมักพผดแตด่ละคน แตด่จงใหว้คนหนนนึ่ง
แปล (สสาหรมับทมัตั้งสามคน) ถว้าผผว้เชมืนึ่อสามคนกลด่าวขว้อความหนนนึ่งในภาษาหนนนึ่งในทบีนึ่ประชรม และผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่ง
สามารถทบีนึ่จะแปลใหว้ทมัตั้งสามคนไดว้และบอกทบีนึ่ประชรมอยด่างแนด่ชมัดวด่าสลินึ่งใดไดว้ถผกกลด่าว มมันกร็เปป็นทบีนึ่ทราบไดว้วด่าพระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงอยผด่ในขว้อความเหลด่านมัตั้นและในการแปลนมัตั้น

ตามคสาสอนของภาคพมันธสมัญญาใหมด่ สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เกลิดขนตั้นในทบีนึ่ประชรมจะตว้องปลอดความสมับสน เพราะ
วด่าพระเจว้าไมด่ทรงเปป็นผผว้กด่อใหว้เกลิดความสมับสน ไมด่วด่าจะอธลิษฐาน เปป็นพยานรมับรอง หรมือรว้องเพลง ทรกสลินึ่งตว้องถผก
กระทสาเพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างของทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทมัตั้งหมด ไมด่ใชด่เพมืนึ่อใหว้เกลิดความสมับสนของทรกคน ดมังนมัตั้นแคด่คนเดบียว
เทด่านมัตั้นจะตว้องพผดในแตด่ละทบี และจากนมัตั้นสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ถผกกลด่าวจะตว้องถผกแปล

ขว้อ 28: “แตด่ถว้าไมด่มบีคนแปล จงใหว้ผผว้นมัตั้นอยผด่เงบียบ ๆ ในครลิสตจมักร และจงใหว้ผผว้นมัตั้นพผดกมับตมัวเอง และทผลตด่อ
พระเจว้า”

จากพระคสาขว้อนบีตั้เหร็นไดว้ชมัดวด่าจะตว้องไมด่มบีการพผดดว้วยอบีกภาษาหนนนึ่งเลยในทบีนึ่ประชรมถว้าไมด่มบีลด่ามคนหนนนึ่งอยผด่
ดว้วย

“...และจงใหว้ผผว้นมัตั้นพผดกมับตมัวเอง และทผลตด่อพระเจว้า” การเนว้นในภาษากรบีกอยผด่ทบีนึ่คสาวด่า “กมับตมัวเอง”-นมันึ่น
คมือ ผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นจะตว้องใชว้ของประทานฝป่ายวลิญญาณของเขาในเรมืนึ่องภาษาตด่าง ๆ ในทบีนึ่สด่วนตมัว-อาจในบว้านของ



เขาเอง-ไมด่ใชด่ในทบีนึ่ประชรมเมมืนึ่อไมด่มบีลด่ามคนหนนนึ่งอยผด่ดว้วย
บทสรรปทบีนึ่ชมัดเจนอบีกประการหนนนึ่งทบีนึ่อาจไดว้มาจากพระคสาขว้อนบีตั้กร็คมือวด่า คนทบีนึ่มบีของประทานในการพผดอบีก

ภาษาหนนนึ่งตว้องแนด่ใจกด่อนอมืนึ่นเลยวด่ามบีใครสมักคนอยผด่ดว้วยในทบีนึ่ประชรมซนนึ่งมบีของประทานแหด่งการแปลภาษาตด่าง ๆ มลิ
ฉะนมัตั้น เขาจะทราบไดว้อยด่างไรวด่าควรเงบียบหรมือไมด่ในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น?

มบีหลายสลินึ่งในครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นวมันนบีตั้ทบีนึ่ไมด่เปป็นระเบบียบอยด่างแนด่นอน และจะมบีวมันคลิดบมัญชบีพรว้อมกมับการ
สผญเสบียบสาเหนร็จมหาศาลสสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ประพฤตลิตมัวไมด่ถผกตว้องตามพระคมัมภบีรร์ในพระนลิเวศของพระเจว้า 
มนรษยร์กสาลมังไดว้รมับคสาสรรเสรลิญสด่วนใหญด่ทบีนึ่ควรเปป็นของพระเยซผครลิสตร์ ขอพระเจว้าทรงโปรดเมตตาผผว้ใดทบีนึ่แสดงฝปี
มมือในครลิสตจมักรและทสาสลินึ่งนมัตั้นในเนมืตั้อหนมังหรมือเพมืนึ่ออวดพรสวรรคร์หรมือความสามารถ!

ขว้อ 29: “จงใหว้พวกผผว้พยากรณร์พผดสองคนหรมือสามคน และจงใหว้อบีกคนนมัตั้นวลินลิจฉมัย”
ในระหวด่างชด่วงเปลบีนึ่ยนผด่านนมัตั้น พระวจนะของพระเจว้ายมังไมด่เสรร็จสมบผรณร์ ของประทานแหด่งการ

พยากรณร์ไดว้ถผกประทานใหว้แกด่มนรษยร์ และคนเหลด่านบีตั้มบีความสามารถเหนมือธรรมชาตลิทบีนึ่จะบอกออกไปถนงพระทมัย
ของพระเจว้า-สลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่ยมังไมด่ไดว้ถผกบมันทนกลงไป เรามบีความจรลิงเหลด่านบีตั้แลว้วในพระวจนะของพระเจว้า

ในสมมัยของเปาโลพระเจว้าไดว้ประทานของประทานแหด่งการพยากรณร์ใหว้แกด่คนทมัตั้งหลาย-เพมืนึ่อการเสรลิม
สรว้าง การปลอบประโลมใจ และการเตมือนสตลิ พระองคร์ไดว้ประทานของประทานแหด่งการสมันึ่งสอนเชด่นกมัน พรว้อม
กมับการเจลิมพลิเศษตด่าง ๆ แหด่งความรผว้ แตด่ในสมมัยนมัตั้นมบีพวกครผสอนเทร็จเชด่นกมันซนนึ่งอว้างตมัววด่ามบีของประทานของ
พระเจว้า และพวกครลิสเตบียนยรคตว้นไดว้รมับคสาเตมือนใหว้ระวมังคนเหลด่านมัตั้น เราตว้องระมมัดระวมังวมันนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับครผสอนเทร็จ
เชด่นนมัตั้น (โปรดสมังเกต 2 เปโตร 2:1 และ 1 เปโตร 5:8)

เชด่นเคยกฎและขว้อบมังคมับเหลด่านมัตั้นถผกนสาเสนอชมัดเจน: พวกผผว้พยากรณร์ควรพผดสองหรมือสามคน “และจง
ใหว้อบีกคนนมัตั้นวลินลิจฉมัย” คสากลด่าวนบีตั้แคด่หมายความวด่าบรคคลใดทบีนึ่บมังเกลิดจากพระวลิญญาณแลว้วจะดผออกวด่าผผว้พผดคน
หนนนึ่งมบีพระวลิญญาณของพระเจว้าหรมือไมด่ ผมขอกลด่าวโดยไมด่ลมังเลและปราศจากความกลมัววด่า เมมืนึ่อครณฟปังผผว้รมับใชว้คน
หนนนึ่ง ถว้าครณแยกแยะไมด่ออกวด่าเขาเปป็นนมักเทศนร์ทบีนึ่เนว้นรากฐาน หรมือเปป็นพวกสมมัยใหมด่นลิยม หรมือเปป็นพวกเสรบีนลิยม
ผมกร็กลมัวจมับใจเลยวด่าครณไมด่มบีพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์-อมันทบีนึ่จรลิง ผมกลมัววด่าครณยมังไมด่ไดว้บมังเกลิดใหมด่เลย!

ใน 1 เปโตร 2:6 เราอด่านวด่า “เพราะฉะนมัตั้นจนงมบีอยผด่ในพระคมัมภบีรร์ดว้วยวด่า ‘ดผเถลิด เราวางศลิลามรมเอกกว้อน
หนนนึ่งลงในศลิโยน เปป็นทบีนึ่ทรงเลมือกสรรไวว้ และทรงลตั้สาคด่า และผผว้ใดทบีนึ่เชมืนึ่อในพระองคร์นมัตั้นกร็จะไมด่ไดว้รมับความอมับอาย 
(สมับสน)’” คนทมัตั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วกร็สมับสนไมด่ไดว้ และถว้าพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กสาลมังตรมัสผด่านผมเมมืนึ่อผมยมืน
อยผด่บนธรรมาสนร์หรมือขณะทบีนึ่ผมเขบียนขว้อความเหลด่านบีตั้ ถว้าครณรมับความรอดแลว้ว ครณกร็จะวลินลิจฉมัย (แยกแยะหรมือ
เขว้าใจ) วด่าขด่าวสารทบีนึ่ผมใหว้แกด่ครณนมัตั้นมาจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ถว้าครณดผไมด่ออกวด่าคน ๆ หนนนึ่งเปป็นคนของพระเจว้า
เมมืนึ่อครณไดว้ยลินเขา ถว้าครณไมด่รผว้วด่าสลินึ่งทบีนึ่ครณอด่านนมัตั้นเปป็นความจรลิงหรมือความเทร็จ ผมกร็ขอแนะนสาครณใหว้ครกเขด่าลงและ
รว้องทผลตด่อพระเจว้าเพมืนึ่อขอความรอดและพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ มมันเปป็นไปไดว้อยด่างยลินึ่งทบีนึ่มารรว้ายลอบเอาของปลอม
มาใหว้ครณ

คสาสมันึ่งของเปาโลตรงนบีตั้จรลิง ๆ แลว้วกร็คมือนบีนึ่: “จงใหว้ผผว้พยากรณร์เหลด่านมัตั้นพยากรณร์-ไมด่ใหว้เกลินสามคนในทบีนึ่
ประชรมหนนนึ่ง-และจงใหว้คนอมืนึ่น ๆ วลินลิจฉมัย (แยกแยะ) วด่าผผว้พยากรณร์เหลด่านมัตั้นมาจากพระเจว้าหรมือไมด่” พวกผผว้



พยากรณร์เทร็จและพวกครผสอนเทร็จไมด่ควรไดว้รมับอนรญาตใหว้พผดในครลิสตจมักรเลย มมันไมด่ถผกตว้องตามพระคมัมภบีรร์อยด่าง
สลิตั้นเชลิงทบีนึ่จะยอมใหว้คนแบบนมัตั้นมายมืนบนธรรมาสนร์และเทศนายาพลิษฝป่ายวลิญญาณ

ขว้อ 30: “ถว้ามบีสลินึ่งใดถผกเปปิดเผยแกด่อบีกคนหนนนึ่งทบีนึ่นมันึ่งอยผด่ดว้วยกมัน จงใหว้คนแรกนมัตั้นนลินึ่งเสบียกด่อน”
ความหมายตรงนบีตั้กร็คมือวด่า หว้ามไมด่ใหว้นมักพผดคนใดในครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์เทศนายาวเกลินควร หรมือ

กลินเวลาทมัตั้งหมดของการประชรมนมมัสการ แตด่ละคนจะตว้องตระหนมักวด่าคนอมืนึ่น ๆ กร็มบีของประทานนมัตั้นเหมมือนกมัน
กมับเขา ถนงแมว้วด่าทบีนึ่ประชรมควรมบีเวลาทบีนึ่ยาวสมเหตรสมผลรด่วมกมัน การประชรมเหลด่านมัตั้นกร็ไมด่ควรยาวนานเกลินไปเกรง
วด่าจะมบีอมันตรายรว้ายแรงของการไปไมด่ถนงคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ตว้องการขด่าวสารนมัตั้น การประชรมนมมัสการไมด่ควรถผกยมืดใหว้
ยาวนานจนกระทมันึ่งคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่รด่วมประชรมเหนร็ดเหนมืนึ่อยทมัตั้งฝป่ายสมองและฝป่ายรด่างกาย และไมด่พรว้อมทบีนึ่จะรมับสลินึ่ง
เหลด่านมัตั้นของพระวลิญญาณของพระเจว้า

แตด่ละคนตว้องตระหนมักวด่าตนไมด่ใชด่ผผว้เดบียวทบีนึ่พระเจว้าไดว้ประทานของประทานหนนนึ่งใหว้ ความเหร็นแกด่ตมัว
ไมด่ใชด่ผลของพระวลิญญาณ และเราไมด่ควรรผว้สนกวด่าเรามบีอภลิสลิทธลิธิ์ในเรมืนึ่องของประทานตด่าง ๆ ของพระเจว้าหรมือ
ขด่าวสารของพระองคร์ เราควรเตร็มใจทบีนึ่จะยอมใหว้คนอมืนึ่นเปป็นพยาน ใหว้การรมับรอง หรมือสมันึ่งสอนเปป็นครมัตั้งคราว

“...จงใหว้คนแรกนมัตั้นนลินึ่งเสบียกด่อน” อาจบด่งบอกถนงการ “กลด่าวขด่าวสารของตนจบ” นมันึ่นคมือ ถว้าพระ
วลิญญาณทรงดลใจคน ๆ นมัตั้นทบีนึ่กสาลมังพผดอยผด่ใหว้จบขด่าวสารของตน เขากร็ควรจบมมัน เขาไมด่ควรกลด่าวตด่อไปเพบียง
เพราะเหร็นแกด่ความเยด่อหยลินึ่ง ถนงแมว้วด่าเขาอาจกสาลมังพผดอยผด่เพบียงครผด่สมัตั้น ๆ กร็ตาม ถว้าพระวลิญญาณทรงสมันึ่ง เขากร็ควร
จบขด่าวสารของตนและยอมใหว้คนอมืนึ่นทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไดว้ตรมัสดว้วย เพมืนึ่อทบีนึ่จะเปป็นพยานหรมือใหว้การรมับรอง

ขว้อ 31: “เพราะวด่าพวกทด่านทรกคนพยากรณร์ไดว้ทบีละคน เพมืนึ่อทรกคนจะไดว้เรบียนรผว้ และเพมืนึ่อทรกคนจะไดว้รมับ
การปลอบประโลมใจ”

เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังกลด่าวตรงนบีตั้วด่าสมาชลิกทรกคนของครลิสตจมักรไดว้รมับอนรญาตพผดในทบีนึ่ประชรมหนนนึ่งไดว้ และ
เขาไมด่ไดว้บอกเปป็นนมัยวด่าทรกคนจะมบีสด่วนในการประชรมนมมัสการหนนนึ่ง สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังเสนอแนะตรงนบีตั้คมือความ
สามารถ (และความเปป็นไปไดว้) ของคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่กลด่าวคสาพยานหรมือขด่าวสารหนนนึ่ง ขว้อ 27 ประกาศวด่าสองคน (ไมด่
เคยเกลินสามคน) ควรมบีสด่วนในการประชรมนมมัสการหนนนึ่ง-และระยะเวลาของการประชรมนมมัสการนมัตั้นควรขนตั้นอยผด่
กมับการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เราไมด่ควรตมัตั้งเปป็นกฎเหลร็กวด่าการประชรมนมมัสการหนนนึ่งจะเกลินสบีนึ่สลิบหว้า
นาทบีหรมือหนนนึ่งชมันึ่วโมงไมด่ไดว้เดร็ดขาด พระวลิญญาณอาจทรงนสาใหว้เกลินเวลากร็ไดว้

ของประทานตด่าง ๆ ของพระวลิญญาณควรถผกใชว้ในแบบทบีนึ่ทรกคนทบีนึ่อยผด่ในทบีนึ่ประชรมไดว้รมับการเตมือนสตลิ 
การปลอบประโลมใจ การสมันึ่งสอน-และถว้าจสาเปป็น อาจไดว้รมับการตมักเตมือนและการตสาหนลิ ในครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นนมัตั้น
ทบีนึ่เปาโลกสาลมังเขบียนถนง มมันเปป็นธรรมเนบียมปกตลิทบีนึ่เกลินหนนนึ่งคนจะพผด แตด่ถว้าพระวลิญญาณทรงอยผด่ในการประชรม
นมมัสการนมัตั้น ผผว้พผดคนตด่อ ๆ มากร็คงจะสานตด่อขด่าวสารนมัตั้นทบีนึ่ถผกเรลินึ่มตว้นโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ในผผว้พผดคนแรกนมัตั้น
ถว้าสองคนหรมือสามคนกลด่าวขด่าวสารตด่าง ๆ แตด่ละคนกร็คงจะขยายความสลินึ่งทบีนึ่อบีกคนนมัตั้นไดว้กลด่าวแลว้ว เพราะวด่า
พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงเปป็นผผว้กด่อใหว้เกลิดสมันตลิสรขและความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน

ขว้อ 32: “และวลิญญาณทมัตั้งหลายของพวกผผว้พยากรณร์นมัตั้นยด่อมอยผด่ใตว้บมังคมับของพวกผผว้พยากรณร์”
(ภาษาเดลิมอด่านวด่า “และวลิญญาณทมัตั้งหลายของเหลด่าผผว้พยากรณร์กร็อยผด่ใตว้บมังคมับตด่อเหลด่าผผว้พยากรณร์” ไมด่มบี



การใชว้ the หนว้า spirits และ prophets) ความหมายในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือวด่าผผว้พยากรณร์ทบีนึ่แทว้จรลิงไมด่ไดว้ทสาตมัวเหมมือนผผว้
พยากรณร์เทร็จ เขาไมด่ไดว้ถผกควบครมโดยวลิญญาณเทร็จตนหนนนึ่ง และเขาไมด่ไดว้พผดเพมืนึ่อยกชผหรมือสนองตมัณหาเนมืตั้อหนมัง
หรมือเพมืนึ่ออธลิบายหลมักคสาสอนเทร็จ ผผว้พยากรณร์ทบีนึ่แทว้จรลิงไดว้ใชว้การควบครมตนเอง ถนงแมว้จะพผดโดยฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่นสาพา
ของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เขากร็ไมด่ไดว้ถผกพมัดพาไปโดยอลิทธลิพลเหนมือธรรมชาตลิ ครลิสเตบียนคนใดทบีนึ่ไมด่ใชด่การควบครม
ตนเองกร็ไมด่ถวายเกบียรตลิพระเจว้า เขาสด่งผลเสบียตด่ออรดมการณร์ของพระครลิสตร์ มากกวด่าจะสด่งผลดบี

พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ของพระเจว้าทรงพผดกมับและทรงใชว้ความเขว้าใจของผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรง
เรบียกและพระเจว้าทรงนสาในการพผดของเขา ผผว้รมับใชว้ดมังกลด่าวจะพผดอยด่างมบีความคลิด เขาจะพผดดว้วยการควบครม
ตนเอง และเขาจะไมด่พผดยมืดยาวเพบียงเพมืนึ่อจะผผกขาดเวลานมัตั้น

ขว้อ 33: “เพราะวด่าพระเจว้าไมด่ใชด่ผผว้กด่อใหว้เกลิดความสมับสน แตด่กด่อใหว้เกลิดสมันตลิสรข เหมมือนในบรรดาครลิสต
จมักรของพวกวลิสรทธลิชนนมัตั้น”

การประชรมนมมัสการทบีนึ่ถผกควบครมโดยพระวลิญญาณของพระเจว้า (และนมักเทศนร์ทบีนึ่อยผด่ภายใตว้ฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่
นสาพาของพระวลิญญาณของพระเจว้า) จะมบีจรดทบีนึ่สมังเกตไดว้คมือ การควบครมตนเอง การมบีวลิจารณญาณ ความถด่อมใจ
ความอดทนนาน และความรมัก ขด่าวสารนมัตั้นจะนสามาซนนึ่งสมันตลิสรขและความเปป็นระเบบียบเรบียบรว้อย ไมด่ใชด่ความ
โกลาหลและความวรด่นวายในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไมด่มบีสด่วนเกบีนึ่ยวขว้องเลยกมับขด่าวสารทบีนึ่กด่อใหว้เกลิดการ
ชลิงดบีชลิงเดด่น การไมด่ลงรอยกมัน หรมือความแตกแยกในทด่ามกลางเหลด่าผผว้เชมืนึ่อ ขด่าวสารเชด่นนมัตั้นมาจากเนมืตั้อหนมังและถผก
ยรยงโดยซาตาน ไมด่ใชด่โดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ พระเจว้าทรงเปป็นพระเจว้าแหด่งความสามมัคคบี พระเจว้าแหด่งความเปป็น
นตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมันและความรมัก

ถว้าพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงไดว้ตามความประสงคร์ของพระองคร์ พระองคร์กร็จะทรงรมักษาการนมมัสการ
หนนนึ่งซนนึ่งมบีความเปป็นระเบบียบเรบียบรว้อยและจะถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าตมัตั้งแตด่วลินาทบีแรกจนถนงวลินาทบีสรดทว้าย พระเยซผ
จะทรงมบีความเปป็นเอกเหนมือทรกสลินึ่ง เพราะวด่าพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงอยผด่ในโลกเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิพระเยซผครลิสตร์
เจว้า-ไมด่ใชด่เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิพระองคร์เอง ในพระเยซผเรามบีความเตร็มบรลิบผรณร์ ความครบถว้วน และความพอเพบียงของ
เรา ไมด่มบีทบีนึ่วด่างเหลมือสสาหรมับการโอว้อวดของมนรษยร์เลย: “แตด่โดยพระองคร์พวกทด่านจนงอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่งโดย
พระเจว้าทรงถผกตมัตั้งไวว้ใหว้เปป็นสตลิปปัญญา และความชอบธรรม และการแยกตมัตั้งไวว้ และการไถด่ถอน สสาหรมับเราทมัตั้ง
หลาย เพมืนึ่อทบีนึ่วด่า ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘ผผว้ทบีนึ่โอว้อวด จงใหว้ผผว้นมัตั้นอวดในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเถลิด’” (1 คร. 1:30,31)

ขว้อ 34: “จงใหว้บรรดาผผว้หญลิงของพวกทด่านนลินึ่งเสบียในครลิสตจมักรทมัตั้งหลาย เพราะวด่าไมด่ไดว้อนรญาตใหว้พวก
เขาพผดไดว้ แตด่พวกเขาไดว้รมับคสาบมัญชาวด่าใหว้เชมืนึ่อฟปัง ตามทบีนึ่พระราชบมัญญมัตลิกลด่าวไวว้นมัตั้นดว้วย”

หลายคนมองวด่าพระคสาขว้อนบีตั้เปป็นทบีนึ่ถกเถบียง มบีความคลิดอมันหลากหลายเกบีนึ่ยวกมับมมัน บางคนไดว้พยายามใชว้
ถว้อยคสาภาษากรบีกเดลิมเพมืนึ่อทสาใหว้มมันมบีความหมายแบบทบีนึ่พวกเขาอยากใหว้เปป็นเพมืนึ่อทบีนึ่จะรมักษาความเชมืนึ่อตด่าง ๆ ของ
พวกเขาไวว้เกบีนึ่ยวกมับสรภาพสตรบีทมัตั้งหลายในครลิสตจมักร

ไมด่มบีผผว้ใดบนพมืตั้นพลิภพซาบซนตั้งเกบีนึ่ยวกมับเหลด่าครณแมด่ ภรรยา และสรภาพสตรบีอายรนว้อยมากไปกวด่าผม หาก
ไมด่ใชด่เพราะสตรบีครลิสเตบียนเหลด่านบีตั้-เหลด่าครณแมด่ทบีนึ่ดสาเนลินตามแบบพระเจว้าและภรรยาทบีนึ่อรทลิศตมัว-ผมกร็แนด่ใจวด่างาน
รมับใชว้ของผมคงจะไมด่ครอบคลรมกวว้างขวางอยด่างทบีนึ่มมันเปป็นทรกวมันนบีตั้โดยใชว้สมืนึ่อวลิทยร



ผมซาบซนตั้งเกบีนึ่ยวกมับผผว้ชายเหลด่านมัตั้น และผมตระหนมักวด่าสรภาพสตรบีทบีนึ่รมักหลายคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่สด่งเงลินของ
ขวมัญมาเพมืนึ่อชด่วยใหว้งานรมับใชว้ทางวลิทยรของเราดสาเนลินตด่อไปไดว้กร็ไดว้รมับเงลินนมัตั้นมาจากเหลด่าสามบีทบีนึ่ทสางานหนมักของ
พวกเธอ ซนนึ่งเทด่าทบีนึ่เปป็นไปไดว้ กร็แทบจะไมด่มบีโอกาสไดว้ฟปังการถด่ายทอดนบีตั้เลย ผผว้ชายจสานวนมากสนมับสนรนเราดว้วยใจ
กวว้างขวาง แตด่จดหมายสด่วนใหญด่ทบีนึ่เราไดว้รมับกร็มาจากผผว้หญลิงทมัตั้งหลายทบีนึ่ดสาเนลินตามแบบพระเจว้า ดมังนมัตั้นมมันจนงเปป็น
เรมืนึ่องทบีนึ่เขว้าใจไดว้วด่าใจของผมมบีทบีนึ่วด่างอมันอบอรด่นมาก ๆ สสาหรมับเหลด่าสรภาพสตรบีทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว และผมไมด่ประสงคร์
ทบีนึ่จะจงใจทสารว้ายจลิตใจพวกเธอสมักคนเลย แตด่ผมขว้ามพระคสาขว้อนบีตั้ไปไมด่ไดว้หรมือตมัดมมันเพมืนึ่อทสาใหว้มมันกลด่าวสลินึ่งทบีนึ่มมันไมด่
กลด่าวไมด่ไดว้

มบีคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กลด่าววด่านบีนึ่หมายความวด่าพวกสรภาพสตรบีไมด่ควรมบีสด่วนใด ๆ ในกลิจธรระของครลิสตจมักรเลย 
คนอมืนึ่น ๆ กร็สอนวด่าพวกผผว้หญลิงในครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์กสาลมังพผดในภาษาตด่าง ๆ และทสาลายการประชรม
นมมัสการ พวกเขาเสนอแนะวด่าคสากรลิยาตรงนบีตั้หมายความวด่า “สด่งเสบียงจจ๊อกแจจ๊ก หรมือพผดไมด่เปป็นภาษา”

คสากรลิยากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้คมือ ลาเละโอ คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ 18 ครมัตั้งในบทนบีตั้ มมันถผกใชว้ในขว้อ 3 ถนง 29 
โดยเกบีนึ่ยวขว้องกมับการพผดดว้วยภาษาตด่าง ๆ ในขว้อ 19 มมันอว้างอลิงถนง “การพผดดว้วยความเขว้าใจ” และในขว้อ 21 มมัน
ถผกใชว้ใน “การเอมืตั้อนเอด่ยของพระเจว้าผด่านทางตมัวกลางทบีนึ่เปป็นมนรษยร์” บมัดนบีตั้ทสาไมคสานบีตั้ซนนึ่งถผกแปล 18 ครมัตั้งในบทนบีตั้
โดยเกบีนึ่ยวขว้องกมับการพผดในภาษาตด่าง ๆ, การพผดดว้วยความเขว้าใจ, การพผดกมับพระเจว้า-ถนงควรถผกแปลในทบีนึ่เดบียวนบีตั้
ใหว้หมายความวด่า “การสด่งเสบียงจจ๊อกแจจ๊ก หรมือพผดไมด่เปป็นภาษา”?

เราไมด่บมังอาจเอาคสาใดออกไปจากบรลิบทของมมัน หรมือบมังคมับมมันใหว้หมายความตามทบีนึ่เราอยากใหว้มมันเปป็น
เพมืนึ่อพลิสผจนร์มรมมองของเรา พระวจนะของพระเจว้าไมด่ไดว้ถผกประทานใหว้เพมืนึ่อพลิสผจนร์ประเดร็นตด่าง ๆ ขว้อปฏลิบมัตลินบีตั้คมือ 
“จงใหว้บรรดาผผว้หญลิงของพวกทด่านนลินึ่งเสบียในครลิสตจมักรทมัตั้งหลาย” ถผกนสาหนว้าโดยแคด่ไมด่กบีนึ่ขว้อพรว้อมกมับคสากลด่าวทบีนึ่วด่า
ถว้าไมด่มบีลด่ามอยผด่ดว้วย “จงใหว้ผผว้นมัตั้นอยผด่เงบียบ ๆ ในครลิสตจมักร” ในบางครมัตั้ง ภายใตว้สภาพการณร์บางอยด่าง ผผว้ชายจะ
ตว้องอยผด่เงบียบ ๆ และคสาเดบียวกมันนบีตั้กร็ถผกใชว้โดยเกบีนึ่ยวขว้องกมับการทบีนึ่พวกผผว้หญลิงอยผด่เงบียบ ๆ ดมังนมัตั้นความหมายจนง
ชมัดเจน:

มมันไมด่ถผกตว้องตามพระคมัมภบีรร์เลยทบีนึ่ผผว้หญลิงคนใดจะพผดในตสาแหนด่งของผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งเหนมือทบีนึ่ประชรมในค
รลิสตจมักร ผผว้หญลิงทมัตั้งหลายจะตว้องเวว้นเสบียจากการเทศนาหรมือการพผดกมับทบีนึ่ประชรมทบีนึ่มารวมตมัวกมันเพมืนึ่อนมมัสการ เหร็น
ไดว้ชมัดวด่าพวกผผว้หญลิงจะตว้องไมด่มบีสด่วนในงานรมับใชว้ทบีนึ่ใชว้คสาพผดของครลิสตจมักร

สสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เหร็นตด่างจากผมในการตบีความนบีตั้ ผมขอถามคสาถามงด่าย ๆ นบีตั้: ถว้าพระเจว้าทรง
กสาหนดไวว้แลว้วจรลิง ๆ ใหว้สรภาพสตรบีทมัตั้งหลายเปป็นศลิษยาภลิบาลครลิสตจมักรตด่าง ๆ และสมันึ่งการกลิจธรระเหลด่านมัตั้นของทบีนึ่
ประชรมทว้องถลินึ่นทมัตั้งหลาย ทสาไมพระเยซผครลิสตร์ถนงทรงเรบียกผผว้ชายสลิบสองคนใหว้เปป็นเหลด่าอมัครทผตของพระองคร์ และ
ในทสานองเดบียวกมัน ทสาไมถนงไมด่มบีหนมังสมือสมักเลด่มในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ทบีนึ่ถผกแตด่งโดยผผว้หญลิงสมักคนเลย?

สตรบีครลิสเตบียนทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่หลายคนถผกเอด่ยชมืนึ่อในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ แตด่ไมด่มบีเลยสมักคนทบีนึ่ไดว้รมับการดลใจใหว้
เขบียนจดหมายฝากสมักฉบมับจากพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ผมจะไมด่มบีวมันหยรดซาบซนตั้งพระครณของพระเจว้าสสาหรมับ
สรภาพสตรบีทมัตั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว พวกเธอมบีสถานทบีนึ่ทบีนึ่ชมัดเจนและสสาคมัญยลินึ่งในครลิสตจมักรของพระเจว้าและใน
แผนการของพระองคร์ แตด่พวกเธอตว้องไมด่อวดอว้างสลิทธลิอสานาจเหนมือพวกผผว้ชาย



“แตด่พวกเขาไดว้รมับคสาบมัญชาวด่าใหว้เชมืนึ่อฟปัง ตามทบีนึ่พระราชบมัญญมัตลิกลด่าวไวว้นมัตั้นดว้วย” ในปฐมกาล 3:16 เรา
อด่านวด่า “พระองคร์ตรมัสแกด่หญลิงนมัตั้นวด่า “เราจะเพลินึ่มความระทมทรกขร์ของเจว้าและการตมัตั้งครรภร์ของเจว้าใหว้มากขนตั้น ใน
ความเจร็บปวดเจว้าจะคลอดบรตรหลายคน และความปรารถนาของเจว้าจะมบีตด่อสามบีของเจว้า และเขาจะปกครอง
เหนมือเจว้า”

“ภรรยาทมัตั้งหลาย จงนบนอบเชมืนึ่อฟปังสามบีของพวกทด่าน เหมมือนกมับทบีนึ่กระทสาตด่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เพราะ
วด่าสามบีเปป็นศบีรษะของภรรยา เหมมือนอยด่างพระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจมักร และพระองคร์ทรงเปป็นพระผผว้
ชด่วยใหว้รอดของกายนมัตั้น เหตรฉะนมัตั้นครลิสตจมักรอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อพระครลิสตร์ฉมันใด กร็ใหว้ภรรยาทมัตั้งหลายอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อ
สามบีของตนในทรกประการฉมันนมัตั้น” (อฟ. 5:22-24)

มมันถผกตว้องตามพระคมัมภบีรร์อยด่างสมบผรณร์แบบทบีนึ่ผผว้หญลิงทมัตั้งหลายจะสอนในชมัตั้นเรบียนรวบีหรมือในองคร์กรของ
คนหนรด่มสาว แตด่มมันไมด่ถผกตว้องตามพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่พวกเธอจะสอนชมัตั้นเรบียนพระคมัมภบีรร์ของพวกผผว้ชายหรมือทสาหนว้าทบีนึ่
ตด่าง ๆ ของศลิษยาภลิบาลเหนมือพวกผผว้ชายในทบีนึ่ประชรม นบีนึ่อาจดผเหมมือนเปป็นคสากลด่าวทบีนึ่ทสาใจยอมรมับไดว้ยาก แตด่มมัน
เปป็นพระวจนะของพระเจว้า

ขว้อ 35: “และถว้าพวกเขาประสงคร์ทบีนึ่จะเรบียนรผว้สลินึ่งใด จงใหว้พวกเขาถามสามบีของตนทบีนึ่บว้าน เพราะวด่าเปป็น
สลินึ่งทบีนึ่นด่าอายทบีนึ่ผผว้หญลิงทมัตั้งหลายจะพผดในครลิสตจมักร”

“...จงใหว้พวกเขาถามสามบีของตนทบีนึ่บว้าน…” นบีนึ่เปป็นคสากลด่าวแบบเหมารวม เดร็กสาวทมัตั้งหลายทบีนึ่ยมังไมด่
แตด่งงานสามารถถามครณแมด่หรมือครณพด่อของพวกเธอไดว้ถว้าพวกเธอปรารถนาทบีนึ่จะถามคสาถามตด่าง ๆ เกบีนึ่ยวกมับทบีนึ่
ประชรมและการประชรม

“เพราะวด่าเปป็นสลินึ่งทบีนึ่นด่าอายทบีนึ่ผผว้หญลิงทมัตั้งหลายจะพผดในครลิสตจมักร” สด่วนนบีตั้ของพระคสาขว้อนบีตั้อธลิบายตมัวมมัน
เองอยผด่แลว้ว ผมเหร็นวด่าไมด่มบีความจสาเปป็นทบีนึ่จะตว้องเพลินึ่มอะไรเขว้ากมับมมัน

ขว้อ 36: “อะไรกมัน พระวจนะของพระเจว้าไดว้ออกมาจากพวกทด่านหรมือ หรมือพระวจนะของพระเจว้าไดว้มา
ถนงพวกทด่านแตด่พวกเดบียวหรมือ”

“พระวจนะของพระเจว้า” ชบีตั้ไปยมังขด่าวสารขด่าวประเสรลิฐเรมืนึ่องการสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืน
พระชนมร์ของพระเยซผ-ขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นซนนึ่งเปป็น “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้าไปสผด่ความรอดแกด่ทรกคนทบีนึ่เชมืนึ่อ” เปาโล
กสาลมังถามคสาถามตด่าง ๆ ทบีนึ่บอกเปป็นนมัยวด่าคสาตอบคมือไมด่ ผมเชมืนึ่อวด่าเขากสาลมังใชว้การแดกดมันหรมือการประชดประชมัน
เลร็กนว้อย เขาถามวด่า “อะไรกมัน? พวกทด่านตมัตั้งใจจะบอกขว้าพเจว้าวด่าขด่าวประเสรลิฐไดว้มบีจรดเรลินึ่มตว้นของมมันในเมมืองโค
รลินธร์หรมือ? พระเจว้าไดว้ทรงเปปิดเผยขด่าวสารขด่าวประเสรลิฐแกด่พวกทด่านกด่อนหรมือ? พวกทด่านเปป็นผผว้รมับขด่าวสารแหด่ง
พระครณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้าแตด่พวกเดบียวหรมือ? พระวจนะทบีนึ่ไดว้รมับการดลใจไดว้ออกมาจากพวกทด่านหรมือ-
หรมือขว้าพเจว้าไดว้นสาพระวจนะของพระเจว้ามาสผด่พวกทด่านตอนทบีนึ่พวกทด่านเคยอยผด่ในการนมับถมือพระหลายองคร์ โดย
กราบไหวว้บผชารผปเคารพทมัตั้งหลาย?”

จากวลิธบีทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นกสาลมังใชว้ชบีวลิต สมันึ่งสอน และเทศนา พวกเขาบอกเปป็นนมัยวด่าพวก
เขาถมือวด่าตมัวเองเปป็นผผว้อารมักขาพระวจนะของพระเจว้าและวด่าพวกเขาจนงมบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะเพลินึ่มเตลิมเขว้าไป ตมัดออกจาก 
หรมือจมัดเรบียงใหมด่พระวจนะในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับหลมักคสาสอนและความเชมืนึ่อ มบีหลายสลินึ่งทบีนึ่ผลิดมาก ๆ ในครลิสตจมักร



ชาวเมมืองโครลินธร์ พวกเขากสาลมังเหร็นชอบกมับการลด่วงประเวณบีในเหลด่าสมาชลิก การฟฟ้องรว้องกมันและกมัน การ
แตด่งงานกมับคนไมด่เชมืนึ่อ การโตว้แยว้งเกบีนึ่ยวกมับการกลินเนมืตั้อสมัตวร์ตด่าง ๆ-และโดยทมัศนคตลิของพวกเขากร็บอกเปป็นนมัยวด่า
พระเจว้าไดว้ประทานสลิทธลิอสานาจแกด่พวกเขาทบีนึ่จะรด่างหลมักคสาสอนตด่าง ๆ ของภาคพมันธสมัญญาใหมด่สสาหรมับครลิสต
จมักร

ขว้อ 37: “ถว้าผผว้ใดถมือวด่าตนเองเปป็นผผว้พยากรณร์ หรมืออยผด่ฝป่ายจลิตวลิญญาณ จงใหว้ผผว้นมัตั้นรมับรผว้วด่า สลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่
ขว้าพเจว้าเขบียนมาถนงพวกทด่านนมัตั้นเปป็นพระบมัญญมัตลิทมัตั้งหลายขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า”

“ถว้าผผว้ใดถมือวด่าตนเองเปป็นผผว้พยากรณร์…” เปาโลพผดถนงคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถมือวด่าตมัวเองเปป็นผผว้สอนทบีนึ่มบีปปัญญาใน
เมมืองโครลินธร์ พวกผผว้พยากรณร์ทบีนึ่แตด่งตมัตั้งตมัวเอง กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง เปาโลกลด่าววด่า “ถว้าคนเหลด่านบีตั้คลิดวด่าตมัวเองเปป็นผผว้
พยากรณร์และอาจารยร์  จงใหว้พวกเขาตมัตั้งใจศนกษาสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่งขว้าพเจว้าเขบียนเถลิด”-และคสากลด่าวนบีตั้อว้างอลิงถนงทมัตั้ง
สลิบหกบทของจดหมายฉบมับนบีตั้รวมถนงจดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองซนนึ่งจะตามมา เหลด่านบีตั้คมือถว้อยคสาทบีนึ่ไดว้รมับการดลใจซนนึ่ง
พระเจว้าประทานใหว้แกด่เปาโลเพมืนึ่อบมันทนกลงไป

“...สลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ขว้าพเจว้าเขบียนมาถนงพวกทด่านนมัตั้นเปป็นพระบมัญญมัตลิทมัตั้งหลายขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” คสา
กรบีกนบีตั้เปป็นคสาเอกพจนร์- “พระบมัญญมัตลิ” สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เปาโลไดว้สมันึ่งสอนหรมือบมันทนกลงไปไดว้มาถนงเขาผด่านทางสลิทธ
อสานาจของพระเจว้า เปาโลเปป็นกระบอกเสบียงของพระเจว้า เขาถผกแตด่งตมัตั้งโดยพระเจว้าและถผกสด่งมาโดยพระเจว้า
เพมืนึ่อใหว้ความจรลิงนมัตั้นแกด่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นใน “สลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่ขว้าพเจว้าเขบียน” และขว้อปฏลิบมัตลินมัตั้นทบีนึ่ถผก
ประทานใหว้โดยพระเจว้าผด่านทางเปาโลแกด่ครลิสตจมักรนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์กร็ใชว้ไดว้กมับครลิสตจมักรทมัตั้หลายวมันนบีตั้ เทด่าทบีนึ่
เกบีนึ่ยวขว้องกมับความเปป็นระเบบียบเรบียบรว้อยของการประชรมนมมัสการและการประพฤตลิของผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย โปรด
สมังเกต 1 โครลินธร์ 4:17; 7:17; 11:16; 14:33

ยารมักษาสสาหรมับความแตกแยกทรกอยด่าง ความเขว้าใจผลิดทรกประการ และความปป่วยไขว้ทมัตั้งหมดทบีนึ่มบีอยผด่ใน
ทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นทมัตั้งหลายสามารถถผกสรรปยด่อไดว้ในคสากลด่าวงด่าย ๆ อมันเดบียว: จงใหว้พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ของ
พระเจว้าควบครมอยด่างสลิตั้นเชลิงทรกความคลิด แรงจผงใจและการกระทสาของศลิษยาภลิบาลคนหนนนึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงเรบียก
และพระวลิญญาณทรงเตลิมเตร็ม และจงใหว้ศลิษยาภลิบาลคนนมัตั้นสมันึ่งสอนจากพระวจนะของพระเจว้าหลมังจากทบีนึ่เขาไดว้
ศนกษาคว้นควว้าอยด่างขยมันขมันแขร็งและแยกแยะพระวจนะแหด่งความจรลิงอยด่างถผกตว้องแลว้ว ไมด่มบีผผว้รมับใชว้คนใดมบีสลิทธลิธิ์
อมันใดทบีนึ่จะแยกแยะพระวจนะของพระเจว้าอยด่างผลิด ๆ เพมืนึ่อทบีนึ่จะพลิสผจนร์ประเดร็นตด่าง ๆ ประจสานลิกายหรมือแนวคลิด
ตด่าง ๆ ทางศาสนาของเขา มบีพระเจว้าองคร์เดบียว ครลิสตจมักรเดบียว พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์องคร์เดบียว คนกลางผผว้เดบียว 
พระวจนะของพระเจว้าหนนนึ่งเดบียว ถว้าเหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงของพระเจว้าจะยอมใหว้พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงนสาพา
พวกเขา เมมืนึ่อนมัตั้นความแตกตด่างเหลด่านมัตั้นและความสมับสนกร็คงมลายหายไปและเรากร็คงมบีครลิสตจมักรหนนนึ่งทบีนึ่เปปีปั่ยม
สงด่าราศบีบนแผด่นดลินโลกนบีตั้เลย!

พระเจว้าทรงเปป็นผผว้กด่อใหว้เกลิดสมันตลิสรข สมันตลิสรขมาทางพระเยซผครลิสตร์ และความรผว้เกบีนึ่ยวกมับพระเยซผครลิสตร์มา
ทางขด่าวสารขด่าวประเสรลิฐอมันเรบียบงด่ายแหด่งความรอดโดยพระครณผด่านทางความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้ว
ของพระบรตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจว้า “นบีนึ่จนงเปป็นขด่าวสารซนนึ่งพวกเราไดว้ยลินจากพระองคร์ และประกาศแกด่
พวกทด่าน คมือวด่าพระเจว้าทรงเปป็นความสวด่าง และในพระองคร์ไมด่มบีความมมืดเลย…และนบีนึ่แหละเปป็นพยานหลมักฐาน



นมัตั้นวด่า พระเจว้าไดว้โปรดประทานชบีวลิตนลิรมันดรร์แกด่พวกเรา และชบีวลิตนบีตั้มบีอยผด่ในพระบรตรของพระองคร์ ผผว้ทบีนึ่มบีพระบรตรกร็
มบีชบีวลิต และผผว้ทบีนึ่ไมด่มบีพระบรตรของพระเจว้ากร็ไมด่มบีชบีวลิต” (1 ยอหร์น 1:5; 5:11,12)

ขว้อ 38: “แตด่ถว้าผผว้ใดขาดความรผว้ กร็จงใหว้ผผว้นมัตั้นขาดความรผว้ตด่อไป”
ถว้าผผว้ใดปฏลิเสธทบีนึ่จะรมับรผว้สลิทธลิอสานาจของพระเจว้าแหด่งคสาสอนตด่าง ๆ ของเปาโลเพราะการขาดซนนึ่งความรผว้

เกบีนึ่ยวกมับขว้อเทร็จจรลิงเหลด่านมัตั้น สภาพอมันนด่าสมังเวชของคน ๆ นมัตั้นกร็ตว้องคงอยผด่ตด่อไป ความไมด่เตร็มใจทบีนึ่จะยอมเชมืนึ่อฟปังกร็
ขมัดขวางความเปป็นไปไดว้ของการรมับคสาสมันึ่งสอน มบีบางคนทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าทรงชด่วยเหลมือไมด่ไดว้เพราะ
พวกเขาตมัดสลินใจแลว้ว พวกเขาไมด่เตร็มใจเรบียนรผว้ทบีนึ่จะใชว้เหตรผล พวกเขาไมด่ยอมใหว้ใจและความคลิดของตนถผกเปปิด
โดยพระวจนะของพระเจว้าผด่านทางพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ เปโตรพผดถนงคนเชด่นนมัตั้นวด่า “เตร็มใจโฉดเขลา” (2 ปต. 
3:5)

“...เพราะวด่าพระวจนะของพระเจว้านมัตั้นมบีชบีวลิต และทรงฤทธานรภาพ และคมยลินึ่งกวด่าดาบสองคมใด ๆ โดย
แทงทะลรจนกระทมันึ่งผด่าจลิตและวลิญญาณ ทมัตั้งขว้อกระดผกและไขในกระดผก แยกออกจากกมัน และเปป็นผผว้วลินลิจฉมัย
บรรดาความคลิดและความมรด่งหมายแหด่งใจ” (ฮบ. 4:12) พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงอยผด่ในโลกเพมืนึ่อฟฟ้องใจ ทสาใหว้รผว้
สสานนก และนสามาสผด่พระเยซผทรกคนทบีนึ่ยอมใหว้พระองคร์กระทสากลิจในใจของพวกเขาผด่านทางพระวจนะทบีนึ่ไดว้รมับการ
ดลใจของพระเจว้า เปาโลเปป็นอมัครทผตทบีนึ่พระเจว้าทรงแตด่งตมัตั้ง ผด่านทางเขาพระเจว้าไดว้ตรมัสแกด่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมือง
โครลินธร์ และผด่านทางงานเขบียนตด่าง ๆ ของเขาพระเจว้าตรมัสแกด่ครณและแกด่ผม-และแกด่ทรกคนทบีนึ่ยอมฟปังพระวจนะ

ขว้อ 39: “เหตรฉะนมัตั้น พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย จงปรารถนาทบีนึ่จะพยากรณร์ และอยด่าหว้ามทบีนึ่จะพผดภาษาตด่าง ๆ 
เลย”

คสาเตมือนสตลิปปิดทว้ายของบททบีนึ่ยลินึ่งใหญด่และสสาคมัญยลินึ่งของการใหว้ขว้อปฏลิบมัตลินบีตั้จรลิง ๆ แลว้วคมือนบีนึ่: “เหตรฉะนมัตั้น”
(เพราะการใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิของพระเจว้าทบีนึ่ถผกนสาเสนอในขว้อพระคสากด่อนหนว้าเหลด่านมัตั้น) “...จงปรารถนาทบีนึ่จะ
พยากรณร์” เปาโลเปรบียบเทบียบความตรงขว้ามกมันระหวด่างของประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ กมับการพยากรณร์อบีกครมัตั้ง 
ของประทานแหด่งการพยากรณร์ตว้องเปป็นทบีนึ่ปรารถนา และคสาสมันึ่งเกบีนึ่ยวกมับภาษาตด่าง ๆ คมือ “อยด่าหว้าม”

ในขว้อ 5,12,22,24 และ 25 ของบทนบีตั้เราถผกสอนอยด่างชมัดเจนวด่าการพยากรณร์มบีเกบียรตลิมากกวด่า มบี
ประโยชนร์มากกวด่าในทบีนึ่ประชรม และนด่าปรารถนามากกวด่าภาษาตด่าง ๆ ในบททบีนึ่ 12 ขว้อ 31 เปาโลกลด่าววด่า “แตด่
จงปรารถนาบรรดาของประทานอมันดบีทบีนึ่สรดนมัตั้นอยด่างจรลิงจมัง และขว้าพเจว้ายมังคงแสดงทางหนนนึ่งทบีนึ่ยอดเยบีนึ่ยมกวด่าแกด่
พวกทด่าน” ในบททบีนึ่ 14 ขว้อ 1 เราอด่านวด่า “จงตลิดตามความรมัก และจงปรารถนาบรรดาของประทานฝป่ายจลิต
วลิญญาณ แตด่ยลินึ่งกวด่านมัตั้นเพมืนึ่อพวกทด่านจะพยากรณร์ไดว้…เพราะวด่าผผว้ทบีนึ่พยากรณร์ไดว้นมัตั้นกร็ใหญด่กวด่าคนทบีนึ่พผดภาษาตด่าง ๆ
ไดว้ เวว้นแตด่เขาสามารถแปลไดว้ เพมืนึ่อครลิสตจมักรจะไดว้รมับการเสรลิมสรว้าง” (ขว้อ 5)

เราไมด่ถผกสมันึ่งตรงไหนเลยใหว้ปรารถนาของประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ แตด่เราอด่านชมัดเจนวด่า “จงปรารถนา
ทบีนึ่จะพยากรณร์ และอยด่าหว้ามทบีนึ่จะพผดภาษาตด่าง ๆ เลย”

ในระหวด่างชด่วงเปลบีนึ่ยนผด่านนมัตั้น พระเจว้าไดว้ประทานหมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์ตด่าง ๆ ในบททบีนึ่สอง
ของหนมังสมือฮบีบรผเราอด่านเกบีนึ่ยวกมับความรอดอมันยลินึ่งใหญด่นมัตั้นทบีนึ่ไดว้เรลินึ่มถผกกลด่าวโดยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและไดว้ถผกยมืนยมัน
แกด่เราโดยคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ยลินพระองคร์ “ดว้วยบรรดาหมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์” หนนนึ่งใน “บรรดาหมาย



สสาคมัญและการมหมัศจรรยร์” คมือของประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ แตด่เมมืนึ่อพระราชบมัญญมัตลิอมันสมบผรณร์แบบแหด่ง
เสรบีภาพ (พระวจนะของพระเจว้าทบีนึ่ครบสมบผรณร์) ไดว้มาถนงแลว้ว เรากร็ไมด่ตว้องการบรรดาหมายสสาคมัญและการ
มหมัศจรรยร์อบีกตด่อไป (“คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดสารงอยผด่โดยความเชมืนึ่อ”) ในบททบีนึ่ 13 ของการศนกษาคว้นควว้าบทนบีตั้
ของเราเปาโลบอกเราวด่า “เมมืนึ่อสลินึ่งซนนึ่งสมบผรณร์แบบมาแลว้ว เวลานมัตั้นสลินึ่งซนนึ่งเปป็นเพบียงสด่วนหนนนึ่งกร็จะสผญไป”

ไมด่มบีเหตรผลอมันใดทบีนึ่ใครควรแสวงหาของประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ แลว้ววมันนบีตั้ เรามบีพระวจนะอมันครบ
สมบผรณร์ของพระเจว้า เราเชมืนึ่อพระวจนะของพระเจว้า และเราวางใจในพระสมัญญาแหด่งพระวจนะของพระองคร์-
และพระสมัญญาของพระองคร์กร็ถผกทสาลายไปไมด่ไดว้ (รม. 3:4; ทต. 1:2; ฮบ. 6:18)

ขว้อ 40: “จงกระทสาทรกสลินึ่งตามสมควรและใหว้เปป็นระเบบียบเถลิด”
ทรกสลินึ่งในครลิสตจมักรควรถผกกระทสาตามการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ ตามการจมัดเรบียงของพระเจว้า

กลิจกรรมทรกอยด่างของครลิสตจมักรควรถผกกระทสาในความถด่อมใจ ในความเปป็นระเบบียบเรบียบรว้อย และเพมืนึ่อถวาย
เกบียรตลิแดด่พระเจว้าในทว้ายทบีนึ่สรด จงปรารถนาอยด่างจรลิงจมังทบีนึ่จะพยากรณร์ ทบีนึ่จะบอกเลด่าขด่าวดบีนมัตั้นแหด่งพระครณของ
พระเจว้า

ผมไมด่เคยหว้ามใครไมด่ใหว้พผดดว้วยอบีกภาษาหนนนึ่งเลย ถนงแมว้ผมเชมืนึ่อวด่าของประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ เคยมบี
อยผด่เพบียงชด่วงเวลาจสากมัดเทด่านมัตั้น และผมไมด่เคยชมักชวนใครใหว้แสวงหาของประทานแหด่งภาษาตด่าง ๆ ดว้วย ในการ
ประชรมตด่าง ๆ ของเราผมคะยมัตั้นคะยอผผว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อทรกคนใหว้มอบถวายจลิตใจ วลิญญาณ และรด่างกายแดด่พระ
เยซผเจว้า ใหว้ศนกษาพระวจนะของพระเจว้าอยด่างขยมันขมันแขร็ง และใหว้เขว้ารด่วมกมับครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นสมักแหด่งทบีนึ่เชมืนึ่อพระ
คมัมภบีรร์ เทศนาพระคมัมภบีรร์ ซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ถผกแตด่งตมัตั้งของพระเจว้าเทศนาพระครณของพระเจว้า-ขด่าวประเสรลิฐ
ของแทว้-โดยไมด่ออมชอม

ผมเชมืนึ่อวด่าภารกลิจสผงสรดของครลิสเตบียนทรกคนคมือ การพากเพบียรอยด่างจรลิงจมังทบีนึ่จะชบีตั้นสาคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย
มาสผด่พระเมษโปดกของพระเจว้า-โดยทรกสลินึ่งทบีนึ่พวกเขากลด่าว โดยทรกอยด่างทบีนึ่พวกเขาทสา และโดยการดสาเนลินชบีวลิต
ครลิสเตบียนทบีนึ่สมนึ่สาเสมอวมันตด่อวมัน ผมเชมืนึ่อวด่าสลินึ่งทบีนึ่พระทมัยยลินึ่งใหญด่ของพระเจว้าปรารถนามากทบีนึ่สรดกร็คมือ ความรอดของ
คนบาปทบีนึ่อบีกเพบียงกว้าวเดบียวกร็จะไปสผด่การปรมับโทษนลิรมันดรร์ ไมด่มบีหนทางใดทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งจะถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า
ไดว้มากไปกวด่าการชนะดวงวลิญญาณทมัตั้งหลาย ดมังนมัตั้น เพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายของผมเออ๋ย “จงปรารถนาทบีนึ่จะ
พยากรณร์!”

บทททที่ 15
5:1 ยลินึ่งกวด่านบีตั้ พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ขว้าพเจว้าประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่พวกทด่านซนนึ่งขว้าพเจว้าเคยประกาศแกด่พวกทด่าน
แลว้ว ซนนึ่งพวกทด่านไดว้ยอมรมับไวว้ดว้วย และในขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นพวกทด่านตมัตั้งมมันึ่นคงอยผด่
15:2 โดยขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นพวกทด่านไดว้รมับความรอดดว้วย ถว้าพวกทด่านระลนกอยผด่เสมอถนงสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้ประกาศไวว้
แกด่พวกทด่านนมัตั้น เวว้นเสบียแตด่พวกทด่านไดว้เชมืนึ่ออยด่างไรว้ประโยชนร์
15:3 ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าไดว้มอบแกด่พวกทด่านเปป็นอมันดมับแรกคมือสลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้ารมับไวว้นมัตั้นดว้วย วด่าพระครลิสตร์ไดว้ทรงวาย
พระชนมร์เพมืนึ่อบาปของเราทมัตั้งหลาย ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์



15:4 และพระองคร์ไดว้ทรงถผกฝปังไวว้ และพระองคร์ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมาใหมด่ในวมันทบีนึ่สามตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์
15:5 และพระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยเคฟาส จากนมัตั้นโดยสลิบสองคนนมัตั้น
15:6 หลมังจากนมัตั้น พระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยพวกพบีนึ่นว้องมากกวด่าหว้ารว้อยคนในคราวเดบียว ซนนึ่งสด่วนมากยมังคงอยผด่จนถนง
ทรกวมันนบีตั้ แตด่บางคนกร็ลด่วงหลมับไปแลว้ว
15:7 หลมังจากนมัตั้น พระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยยากอบ จากนมัตั้นโดยอมัครทผตทมัตั้งหมด
15:8 และในทบีนึ่สรดพระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยขว้าพเจว้าดว้วย เหมมือนคนหนนนึ่งทบีนึ่คลอดกด่อนกสาหนด
15:9 ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าเปป็นผผว้นว้อยทบีนึ่สรดในพวกอมัครทผต ทบีนึ่ไมด่สมควรจะถผกเรบียกวด่าเปป็นอมัครทผต เพราะวด่าขว้าพเจว้าไดว้
ขด่มเหงครลิสตจมักรของพระเจว้า
15:10 แตด่โดยพระครณของพระเจว้า ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่อยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่นบีตั้ และพระครณของพระองคร์ซนนึ่งไดว้
ประทานแกด่ขว้าพเจว้านมัตั้นมลิไดว้ไรว้ประโยชนร์ แตด่ขว้าพเจว้าไดว้ทสางานหนมักมากกวด่าพวกเขาเสบียอบีก แตด่มลิใชด่ตมัวขว้าพเจว้า 
แตด่พระครณของพระเจว้าซนนึ่งไดว้ดสารงอยผด่กมับขว้าพเจว้า
15:11 เหตรฉะนมัตั้นแมว้วด่าเปป็นตมัวขว้าพเจว้าหรมือพวกเขา พวกเรากร็ไดว้ประกาศอยด่างนมัตั้น และพวกทด่านกร็ไดว้เชมืนึ่ออยด่าง
นมัตั้น
15:12 บมัดนบีตั้ ถว้าพระครลิสตร์ถผกประกาศวด่าพระองคร์ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมาจากความตายแลว้ว เหตรใดบางคนใน
ทด่ามกลางพวกทด่านจนงกลด่าววด่า การเปป็นขนตั้นมาจากความตายนมัตั้นไมด่มบี
15:13 แตด่ถว้าการเปป็นขนตั้นมาจากความตายนมัตั้นไมด่มบี พระครลิสตร์กร็ไมด่ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมา
15:14 และถว้าพระครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมา การประกาศของพวกเรานมัตั้นกร็ไรว้ประโยชนร์ และความเชมืนึ่อของพวก
ทด่านกร็ไรว้ประโยชนร์ดว้วย
15:15 ใชด่แลว้ว และพวกเราถผกพบวด่าเปป็นพวกพยานเทร็จของพระเจว้า เพราะวด่าพวกเราไดว้เปป็นพยานรมับรอง
พระเจว้าวด่า พระองคร์ไดว้ทรงบมันดาลใหว้พระครลิสตร์เปป็นขนตั้นมาแลว้ว ผผว้ซนนึ่งพระองคร์ไมด่ไดว้ทรงบมันดาลใหว้เปป็นขนตั้นมา ถว้า
คนตายไมด่เปป็นขนตั้นมาแลว้ว
15:16 เพราะวด่าถว้าคนตายไมด่เปป็นขนตั้นมา พระครลิสตร์กร็ไมด่ไดว้ทรงถผกบมันดาลใหว้เปป็นขนตั้นมา
15:17 และถว้าพระครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงถผกบมันดาลใหว้เปป็นขนตั้นมา ความเชมืนึ่อของพวกทด่านกร็ไรว้ประโยชนร์ พวกทด่านกร็ยมัง
อยผด่ในบาปทมัตั้งหลายของตน
15:18 แลว้วคนทมัตั้งหลายซนนึ่งลด่วงหลมับไปในพระครลิสตร์กร็พลินาศไปดว้วย
15:19 ถว้าในชบีวลิตนบีตั้เทด่านมัตั้น พวกเรามบีความหวมังในพระครลิสตร์ พวกเรากร็เปป็นพวกทบีนึ่นด่าสมังเวชทบีนึ่สรดของบรรดาคนทมัตั้ง
ปวง
15:20 แตด่บมัดนบีตั้พระครลิสตร์ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมาจากความตายแลว้ว และไดว้ทรงกลายเปป็นผลแรกของคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ไดว้
ลด่วงหลมับไปแลว้วนมัตั้น
15:21 เพราะวด่าโดยมนรษยร์คนหนนนึ่ง ความตายไดว้อรบมัตลิขนตั้นฉมันใด โดยมนรษยร์ผผว้หนนนึ่งการเปป็นขนตั้นมาจากความตายกร็ไดว้
อรบมัตลิขนตั้นดว้วยฉมันนมัตั้น
15:22 เพราะวด่าในอาดมัม คนทมัตั้งสลิตั้นตว้องตายฉมันใด ในพระครลิสตร์ คนทมัตั้งสลิตั้นกร็จะถผกทสาใหว้มบีชบีวลิตฉมันนมัตั้น



15:23 แตด่ทรกคนตามลสาดมับของตนเอง คมือพระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก แลว้วภายหลมังคนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นของพระ
ครลิสตร์ในการเสดร็จมาของพระองคร์
15:24 จากนมัตั้นวาระสรดทว้ายจะมาถนง เมมืนึ่อพระองคร์จะไดว้ทรงมอบอาณาจมักรไวว้แดด่พระเจว้าคมือพระบลิดา เมมืนึ่อ
พระองคร์จะทรงทสาลายบรรดาการปกครอง และสลิทธลิอสานาจทมัตั้งหมด และอานรภาพทมัตั้งสลิตั้นแลว้ว
15:25 เพราะวด่าพระองคร์จะตว้องทรงปกครอง จนกวด่าพระองคร์จะไดว้ทรงปราบศมัตรผทมัตั้งสลิตั้นใหว้อยผด่ใตว้พระบาทของ
พระองคร์
15:26 ศมัตรผตมัวสรดทว้ายทบีนึ่จะถผกทสาลายนมัตั้นกร็คมือความตาย
15:27 ดว้วยวด่าพระองคร์ทรงปราบสลินึ่งสารพมัดลงใตว้พระบาทของพระองคร์แลว้ว แตด่เมมืนึ่อพระองคร์ตรมัสวด่าสลินึ่งสารพมัดถผก
ปราบลงใตว้พระองคร์นมัตั้น เปป็นทบีนึ่ประจมักษร์ชมัดวด่าพระบลิดาทรงไดว้รมับการยกเวว้น ผผว้ซนนึ่งทรงปราบสลินึ่งสารพมัดใหว้อยผด่ใตว้
พระองคร์แลว้ว
15:28 และเมมืนึ่อสลินึ่งสารพมัดจะถผกปราบใหว้อยผด่ใตว้พระองคร์แลว้ว เมมืนึ่อนมัตั้นพระบรตรเองจะทรงอยผด่ใตว้พระบลิดาผผว้ทรง
ปราบสลินึ่งสารพมัดใหว้อยผด่ใตว้พระองคร์แลว้ว เพมืนึ่อพระเจว้าจะทรงเปป็นเอกเปป็นใหญด่ในสลินึ่งสารพมัดทมัตั้งปวง
15:29 มลิฉะนมัตั้น พวกเขาจะทสาอะไรกมัน ผผว้ซนนึ่งรมับบมัพตลิศมาสสาหรมับคนตาย ถว้าคนตายไมด่เปป็นขนตั้นมาเลย เหตรไฉน
พวกเขาจนงรมับบมัพตลิศมาสสาหรมับคนตายเลด่า
15:30 และเหตรไฉนพวกเราจนงเผชลิญกมับภมัยอมันตรายอยผด่ทรกโมงยามเลด่า
15:31 ขว้าพเจว้าขอยมืนยมันโดยอว้างความปปีตลิยลินดบีของพวกทด่าน ซนนึ่งขว้าพเจว้ามบีอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าของพวกเราวด่า ขว้าพเจว้าตายทรกวมัน
15:32 ถว้าตามลมักษณะของมนรษยร์ ขว้าพเจว้าไดว้ตด่อสผว้กมับพวกสมัตวร์ปป่าทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัสนมัตั้น จะเปป็นประโยชนร์อะไรแกด่
ขว้าพเจว้าเลด่า ถว้าคนตายไมด่ไดว้เปป็นขนตั้นมาอบีก ‘จงใหว้พวกเรากลินและดมืนึ่มเถลิด เพราะวด่าพรรด่งนบีตั้พวกเรากร็ตายแลว้ว’
15:33 อยด่าถผกหลอกลวงเลย การคบกมันแบบชมันึ่วรว้ายยด่อมทสาใหว้นลิสมัยทบีนึ่ดบีเสมืนึ่อมทรามไป
15:34 จงตมืนึ่นขนตั้นสผด่ความชอบธรรมและอยด่าทสาบาปเลย เพราะวด่าบางคนไมด่มบีความรผว้ของพระเจว้า ขว้าพเจว้ากลด่าวสลินึ่ง
นบีตั้เพมืนึ่อใหว้พวกทด่านละอาย
15:35 แตด่บางคนจะกลด่าววด่า “คนตายจะเปป็นขนตั้นมาอยด่างไรไดว้ และพวกเขาจะเปป็นขนตั้นมาดว้วยรด่างกายอะไร”
15:36 ทด่านคนเขลาเออ๋ย สลินึ่งซนนึ่งทด่านหวด่านลงนมัตั้น จะงอกขนตั้นใหมด่ไมด่ไดว้ ยกเวว้นสลินึ่งนมัตั้นตายเสบียกด่อน
15:37 และสลินึ่งซนนึ่งทด่านหวด่านลงนมัตั้น ทด่านมลิไดว้หวด่านรผปกายทบีนึ่จะงอกขนตั้น แตด่หวด่านเมลร็ดเปลด่า บางทบีสลินึ่งนมัตั้นจะเปป็น
ขว้าวสาลบีหรมือพมืชอมืนึ่น ๆ กร็ดบี
15:38 แตด่พระเจว้าประทานรผปกายแกด่สลินึ่งนมัตั้นตามชอบพระทมัยพระองคร์ และประทานรผปกายแกด่เมลร็ดพมืชทรก
พรรณตามชนลิดของมมัน
15:39 บรรดาเนมืตั้อกร็ไมด่เปป็นเนมืตั้ออมันเดบียวกมัน แตด่มบีชนลิดหนนนึ่งเปป็นเนมืตั้อของมนรษยร์ อบีกชนลิดหนนนึ่งเปป็นเนมืตั้อของสมัตวร์ทมัตั้ง
หลาย อบีกชนลิดหนนนึ่งเปป็นเนมืตั้อของปลาตด่างๆ อบีกชนลิดหนนนึ่งเปป็นเนมืตั้อของฝผงนก
15:40 มบีรด่างกายทมัตั้งหลายแบบฟฟ้าสวรรคร์ และมบีรด่างกายทมัตั้งหลายแบบแผด่นดลินโลก แตด่สงด่าราศบีแหด่งรด่างกายแบบ
ฟฟ้าสวรรคร์กร็อยด่างหนนนึ่ง และสงด่าราศบีแหด่งรด่างกายแบบแผด่นดลินโลกกร็อบีกอยด่างหนนนึ่ง



15:41 มบีสงด่าราศบีของดวงอาทลิตยร์อยด่างหนนนึ่ง และมบีสงด่าราศบีของดวงจมันทรร์อบีกอยด่างหนนนึ่ง และมบีสงด่าราศบีของ
ดวงดาวตด่าง ๆ อบีกอยด่างหนนนึ่ง เพราะวด่าดาวดวงหนนนึ่งกร็แตกตด่างจากดาวอบีกดวงหนนนึ่งในสงด่าราศบี
15:42 การเปป็นขนตั้นมาจากความตายนมัตั้นกร็เชด่นเดบียวกมันดว้วย มมันถผกหวด่านลงในความเปปปั่อยเนด่า มมันถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้น
มาใหมด่ในความไมด่เปปปั่อยเนด่า
15:43 มมันถผกหวด่านลงในการไรว้เกบียรตลิ มมันถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นมาใหมด่ในสงด่าราศบี มมันถผกหวด่านลงในความอด่อนกสาลมัง 
มมันถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นมาใหมด่ในฤทธลิธิ์อสานาจ
15:44 มมันถผกหวด่านลงเปป็นกายธรรมดา มมันถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นมาใหมด่เปป็นกายวลิญญาณ มบีกายธรรมดา และมบีกาย
วลิญญาณ
15:45 และตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘มนรษยร์คนแรก คมืออาดมัม ไดว้ถผกทสาใหว้เปป็นจลิตใจทบีนึ่มบีชบีวลิต’ แตด่อาดมัมคนหลมังนมัตั้น
ไดว้ทรงถผกทสาใหว้เปป็นวลิญญาณทบีนึ่ทสาใหว้มบีชบีวลิต
15:46 แตด่สลินึ่งซนนึ่งเปป็นฝป่ายวลิญญาณไมด่ไดว้มากด่อน แตด่สลินึ่งซนนึ่งเปป็นตามธรรมดาโลกไดว้มากด่อน และสลินึ่งซนนึ่งเปป็นฝป่าย
วลิญญาณนมัตั้นมาทบีหลมัง
15:47 มนรษยร์คนแรกนมัตั้นกสาเนลิดจากดลินและเปป็นมนรษยร์ดลิน มนรษยร์ทบีนึ่สองนมัตั้นเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจากสวรรคร์
15:48 มนรษยร์ดลินผผว้นมัตั้นเปป็นอยด่างไร คนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นมนรษยร์ดลินเชด่นกมันกร็เปป็นอยด่างนมัตั้น และมนรษยร์สวรรคร์ผผว้นมัตั้นทรง
เปป็นอยด่างไร คนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นมนรษยร์สวรรคร์เชด่นกมันกร็เปป็นอยด่างนมัตั้น
15:49 และพวกเราไดว้รมับรผปกายของมนรษยร์ดลินไวว้อยด่างไร พวกเรากร็จะรมับรผปกายของมนรษยร์สวรรคร์ไวว้อยด่างนมัตั้น
ดว้วย
15:50 บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้าขอกลด่าว พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย วด่าเนมืตั้อและเลมือดจะรมับอาณาจมักรของพระเจว้าเปป็นมรดกไมด่ไดว้ และ
สลินึ่งซนนึ่งเปปปั่อยเนด่าจะรมับสลินึ่งซนนึ่งไมด่เปปปั่อยเนด่าเปป็นมรดกกร็ไมด่ไดว้
15:51 ดผกด่อน ขว้าพเจว้าจะสสาแดงความลนกลมับใหว้พวกทด่านเหร็น คมือพวกเราจะไมด่ลด่วงหลมับหมดทรกคน แตด่พวกเรา
จะถผกเปลบีนึ่ยนแปลงใหมด่หมด
15:52 ในชมันึ่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว เวลาเปป่าแตรครมัตั้งสรดทว้าย เพราะวด่าแตรนมัตั้นจะสด่งเสบียง และคนทมัตั้งหลายทบีนึ่
ตายไปแลว้วจะถผกบมันดาลใหว้เปป็นขนตั้นมาปราศจากเปปปั่อยเนด่า และพวกเราจะถผกเปลบีนึ่ยนแปลงใหมด่
15:53 เพราะวด่าสลินึ่งซนนึ่งเปปปั่อยเนด่านบีตั้ตว้องสวมซนนึ่งไมด่เปปปั่อยเนด่า และสลินึ่งทบีนึ่จะตายนบีตั้ตว้องสวมสลินึ่งทบีนึ่จะไมด่มบีวมันตาย
15:54 ดมังนมัตั้น เมมืนึ่อสลินึ่งซนนึ่งเปปปั่อยเนด่านบีตั้จะสวมซนนึ่งไมด่มบีวมันเปปปั่อยเนด่า และสลินึ่งทบีนึ่จะตายนบีตั้จะสวมสลินึ่งทบีนึ่จะไมด่มบีวมันตาย เมมืนึ่อ
นมัตั้นถว้อยคสานมัตั้นจะสสาเรร็จซนนึ่งมบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘ความตายกร็ถผกกลมืนไปดว้วยการมบีชมัย’
15:55 โอ ความตาย เหลร็กในของเจว้าอยผด่ทบีนึ่ไหน โอ หลรมฝปังศพ ชมัยชนะของเจว้าอยผด่ทบีนึ่ไหน
15:56 เหลร็กในของความตายนมัตั้นคมือบาป และฤทธลิธิ์ของบาปนมัตั้นคมือพระราชบมัญญมัตลิ
15:57 แตด่ขอบพระครณพระเจว้า ผผว้ประทานชมัยชนะแกด่เราทมัตั้งหลายโดยทางพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของ
พวกเรา
15:58 เหตรฉะนมัตั้น พบีนึ่นว้องทบีนึ่รมักของขว้าพเจว้า พวกทด่านจงตมัตั้งมมันึ่นอยผด่ อยด่าหวมันึ่นไหว จงปฏลิบมัตลิงานขององคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าใหว้บรลิบผรณร์ทรกเวลา ดว้วยวด่าทด่านทมัตั้งหลายทราบวด่า งานหนมักของทด่านทมัตั้งหลายไมด่สผญเปลด่าในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า



การรบับขถึนั้นไปของครริสตจบักร-การเปป็นขถึนั้นจากตายครบันั้งแรก
ทบีนึ่ประชรมชาวเมมืองโครลินธร์ไดว้ถามคสาถามเปาโลเกบีนึ่ยวกมับหมัวขว้อเรมืนึ่องการเปป็นขนตั้นจากตายหรมือไมด่นมัตั้น เราไมด่

ทราบ เหร็นไดว้ชมัดวด่ามบีคนรายงานใหว้เขาทราบวด่ามบีพวกครผสอนเทร็จในเมมืองโครลินธร์ซนนึ่งกสาลมังสอนคสาสอนผลิดเกบีนึ่ยวกมับ
การเปป็นขนตั้นจากตาย อาจเปป็นไดว้วด่าผผว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อบางคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นเปป็นพวกสะดผสบี และพวกสะดผสบีไมด่เชมืนึ่อ
ในการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของพวกคนตาย เปป็นไปไดว้มากกวด่าทบีนึ่สมาชลิกบางคนทบีนึ่เปป็นพวกกรบีกไดว้นสาความเชมืนึ่อของ
พวกเขาเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีตั้เขว้ามาในครลิสตจมักร โปรดศนกษากลิจการ 17:18-34

ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่สสาคมัญกร็คมือวด่า บางคนในเมมืองโครลินธร์สงสมัยและไมด่ยอมรมับการเปป็นขนตั้นของพวกคนตาย 
เปาโลไดว้ทราบมาเกบีนึ่ยวกมับความผลิดในเรมืนึ่องหลมักคสาสอนนบีตั้ในครลิสตจมักรนมัตั้น และไมด่วด่าพวกเขาขอมมันหรมือไมด่เขากร็ใหว้
โครงรด่างทบีนึ่ชมัดเจนและเขว้าใจไดว้แกด่พวกเขาเกบีนึ่ยวกมับหลมักคสาสอนทบีนึ่แทว้จรลิงซนนึ่งเกบีนึ่ยวขว้องกมับการเปป็นขนตั้นของพวกคน
ตาย

ระเบลิดลผกโตทบีนึ่สรดทบีนึ่ระเบลิดใสด่หนว้าของชาวโลกทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อคมือ การเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของพระเยซผครลิสตร์ 
พวกศมัตรผของพระองคร์หาเหตรผลมาอธลิบายเรมืนึ่องกลโกธา พวกเขาหาเหตรผลอธลิบายเรมืนึ่องการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ ของ
พระองคร์เพมืนึ่อทสาใหว้ตมัวเองพอใจ-แตด่พวกเขาอธลิบายไมด่ไดว้เรมืนึ่องอรโมงคร์ฝปังศพทบีนึ่วด่างเปลด่านมัตั้น-และเหลด่าศมัตรผของขด่าว
ประเสรลิฐกร็อธลิบายไมด่ไดว้เรมืนึ่องการเปป็นขนตั้นจากตายฝป่ายรด่างกายของพระเยซผครลิสตร์จนถนงโมงนบีตั้

ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนเปป็นศาสนาเดบียวทบีนึ่มบีพระผผว้ชด่วยใหว้รอดทบีนึ่เปป็นขนตั้นแลว้ว-ซนนึ่งถผกใหว้การรมับรองวด่าถผก
พบเหร็นโดยคนจสานวนมาก คมือโดยหว้ารว้อยคนในคราวเดบียวดว้วยซตั้สา ประวมัตลิศาสตรร์บมันทนกชมืนึ่อของบรคคลทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่
จสานวนมาก โดยบางคนไดว้กด่อตมัตั้งศาสนาใหญด่ ๆ และมบีผผว้ตลิดตามจสานวนมหาศาล แตด่พระครลิสตร์เพบียงผผว้เดบียว ผผว้ทรง
เปป็นประมรขแหด่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน เคยมบีชบีวลิตอยผด่ ทรงสลิตั้นพระชนมร์ ทรงเปป็นขนตั้นมาอบีก-และสสาแดงพระองคร์
เองหลมังจากการเปป็นขนตั้นจากตายของพระองคร์  พระองคร์ทรงพลิสผจนร์วด่าพระองคร์ทรงเปป็นเนมืตั้อหนมังและกระดผกโดย
รมับประทานตด่อหนว้าเหลด่าสาวกของพระองคร์และเชลิญชวนพวกเขาใหว้แตะตว้องพระองคร์และชบีตั้ขาดวด่าพระองคร์ไมด่ใชด่
ผบี (โปรดศนกษาบททบีนึ่ยบีนึ่สลิบสบีนึ่ทมัตั้งบทของหนมังสมือลผกา)

ขน่าวประเสรริฐนบันั้น
บทนบีตั้มบีเนมืตั้อหาหลมักเกบีนึ่ยวกมับการเสดร็จมาครมัตั้งทบีนึ่สองของพระเยซผครลิสตร์เพมืนึ่อมารมับครลิสตจมักรของพระองคร์ 

บรรดาผผว้ทบีนึ่ตายแลว้วในพระครลิสตร์จะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นโดยไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่า เหลด่าวลิสรทธลิชนทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่จะถผก
เปลบีนึ่ยนแปลง และเราทมัตั้งสองพวกจะถผกรมับขนตั้นไปพบกมับพระเยซผเจว้าในหมผด่เมฆในฟฟ้าอากาศ แตด่สด่วนแรกของบทนบีตั้
ใหว้คสานลิยามทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรดของขด่าวประเสรลิฐเทด่าทบีนึ่ถผกพบทบีนึ่ใดในพระคมัมภบีรร์

ขว้อ 1: “ยลินึ่งกวด่านบีตั้ พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย ขว้าพเจว้าประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่พวกทด่านซนนึ่งขว้าพเจว้าเคยประกาศแกด่
พวกทด่านแลว้ว ซนนึ่งพวกทด่านไดว้ยอมรมับไวว้ดว้วย และในขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นพวกทด่านตมัตั้งมมันึ่นคงอยผด่”

เปาโลกสาลมังทวนซตั้สารากฐานแหด่ง “ความจรลิงนมัตั้น” ซนนึ่งเขาไดว้มอบไวว้แกด่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นแลว้วตอน
ทบีนึ่พวกเขาเปลบีนึ่ยนความเชมืนึ่อจากการนมับถมือรผปเคารพมาสผด่ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน เขาชบีตั้ใหว้เหร็นขว้อพลิสผจนร์สาม
ประการวด่าขด่าวสารนมัตั้นทบีนึ่เขาไดว้มอบไวว้เปป็นความจรลิง:



1. ถนงแมว้วด่าพวกเขาเคยเปป็นพวกคนนมับถมือพระอมืนึ่นมากด่อน พวกเขากร็ไดว้ยลิน รมับไวว้ และยอมรมับขด่าวสารของ
เขาแลว้วเมมืนึ่อเขามาหาพวกเขาและมอบขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น

2. แมว้กระทมันึ่งในขณะนมัตั้นพวกเขากร็ไดว้รมับความรอดแลว้ว และยมืนอยผด่ในความจรลิงนมัตั้นทบีนึ่ไดว้ปลดปลด่อยพวกเขา
ใหว้เปป็นไทแลว้ว

3. แมว้กระทมันึ่งในขณะนมัตั้นพวกเขากร็กสาลมังตมัตั้งตาคอยความหวมังอมันมบีสรขนมัตั้น และการปรากฏอมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบี
ของพระเจว้ายลินึ่งใหญด่และพระผผว้ชด่วยใหว้รอดนมัตั้น คมือพระเยซผครลิสตร์ ผผว้ทรงประสงคร์ชด่วยพวกเขาใหว้รอดจาก
การอยผด่ดว้วยของบาปและประทานความบรลิบผรณร์แหด่งความรอดของพวกเขาใหว้แกด่พวกเขา-รด่างกายใหมด่
ซนนึ่งเหมมือนกมับพระกายเปปีปั่ยมสงด่าราศบีของพระเยซผ
ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นเคยเปป็นพวกนมับถมือพระอมืนึ่นตอนทบีนึ่เปาโลมาหาพวกเขา บมัดนบีตั้พวกเขาเปป็นผผว้เชมืนึ่อ

แลว้ว พวกเขารมับความรอดแลว้ว และความรอดของพวกเขาไดว้มาทางขด่าวสารนมัตั้นทบีนึ่เขาประกาศ-ขด่าวสารเรมืนึ่องการ
สลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์

ขว้อ 2: “โดยขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นพวกทด่านไดว้รมับความรอดดว้วย ถว้าพวกทด่านระลนกอยผด่เสมอถนงสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้
ประกาศไวว้แกด่พวกทด่านนมัตั้น เวว้นเสบียแตด่พวกทด่านไดว้เชมืนึ่ออยด่างไรว้ประโยชนร์”

นบีนึ่ไมด่ไดว้บอกเปป็นนมัยวด่าความรอดขนตั้นอยผด่กมับการทบีนึ่คน ๆ นมัตั้นยนดมมันึ่นในขด่าวประเสรลิฐไวว้ หากนมันึ่นเปป็นความ
จรลิง เรากร็คงไมด่ไดว้รมับความรอดโดยของประทานทบีนึ่ใหว้เปลด่าของพระเจว้า ความโปรดปรานทบีนึ่เราไมด่สมควรไดว้รมับ
แหด่งพระครณของพระองคร์ ความรอดเปป็นมาจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า โดยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ผด่านทางองคร์พระผผว้
เปป็นเจว้า ในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ความรอดคมือองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าโดยรวมทมัตั้งหมด

สลินึ่งทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กสาลมังตรมัสผด่านเปาโลจรลิง ๆ แลว้วคมือนบีนึ่: ถว้าชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นไมด่ยอมรมับ
ความจรลิงเรมืนึ่องการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของพระเยซผครลิสตร์ นมันึ่นกร็คงเปป็นขว้อพลิสผจนร์วด่าพวกเขาไมด่ไดว้ยนดมมันึ่นสลินึ่งทบีนึ่เปาโล
ไดว้สอนพวกเขาแลว้วเลย

“...เวว้นเสบียแตด่พวกทด่านไดว้เชมืนึ่ออยด่างไรว้ประโยชนร์” คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “อยด่างไรว้ประโยชนร์” คมือ 
อลิเค และมบีความหมายวด่า “โดยปราศจากเหตร หรมือไมด่บรรลรจรดประสงคร์ใดเลย” นมันึ่นคงจะเปป็นความจรลิงถว้าพระ
ครลิสตร์ไมด่ไดว้ถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้น

สรรปกร็คมือเรมืนึ่องทมัตั้งหมดเปป็นอยด่างนบีตั้: ถว้าพระครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นจากตาย ขด่าวสารนมัตั้นทบีนึ่เปาโลประกาศ
กร็ไมด่มบีมผลความจรลิงเลย-มมันใชว้ไมด่ไดว้ มมันเปป็นคสาโกหก และดมังนมัตั้นพวกเขาจนงไมด่มบีเหตรผลทบีนึ่จะเชมืนึ่อขด่าวสารของเขา…
ถว้าพระครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายจากหลรมศพ คสาถามตรงนบีตั้ไมด่ใชด่วด่าพวกเขาจะยนดมมันึ่นไวว้หรมือไมด่-
แตด่ถว้าพวกเขาไมด่เชมืนึ่อในการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกาย พวกเขากร็ไมด่ไดว้เชมืนึ่อจากใจเลย:

“คมือวด่าถว้าทด่านจะยอมรมับพระเยซผเจว้าดว้วยปากของทด่าน และจะเชมืนึ่อในใจของทด่านวด่าพระเจว้าไดว้ทรงชรบ
พระองคร์ใหว้เปป็นขนตั้นมาจากความตาย ทด่านจะรอด เหตรวด่าดว้วยใจมนรษยร์จนงเชมืนึ่อไปสผด่ความชอบธรรม และดว้วยปาก
เขาจนงยอมรมับไปสผด่ความรอด” (รม. 10:9,10) 

ขว้อ 3: “ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าไดว้มอบแกด่พวกทด่านเปป็นอมันดมับแรกคมือสลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้ารมับไวว้นมัตั้นดว้วย วด่าพระครลิสตร์
ไดว้ทรงวายพระชนมร์เพมืนึ่อบาปของเราทมัตั้งหลาย ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์”



“เปป็นอมันดมับแรก” ไมด่ไดว้อว้างอลิงไปยมังจรดเวลา-นมันึ่นคมือ ขด่าวสารแรกทบีนึ่เปาโลประกาศ แตด่เปป็นอมันดมับแรกใน
ความสสาคมัญแบบพระเจว้า ขด่าวประเสรลิฐเปป็นอมันดมับแรกในการชบีตั้นสามนรษยร์มาสผด่พระเยซผครลิสตร์-ขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่เรบียบ
งด่ายตลิดดลิน ไมด่ใชด่สตลิปปัญญาของมนรษยร์หรมือภาษาตด่าง ๆ ของเหลด่าทผตสวรรคร์ เปาโลกสาลมังแสดงใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้น
เหร็นวด่าขด่าวประเสรลิฐเปป็นรากฐานแหด่งความรอดของพวกเขา พวกเขาไดว้ยอมรมับขด่าวสารนมัตั้นเพราะวด่ามมันเปป็นขด่าว
ประเสรลิฐ เขาไดว้มอบไวว้แกด่พวกเขาแลว้วซนนึ่งขด่าวสารนมัตั้นทบีนึ่เขาไดว้รมับบนถนนไปเมมืองดามมัสกมัส-ขด่าวสารเรมืนึ่องพระเยซผ
ครลิสตร์ผผว้ทรงถผกตรนงกางเขน ถผกฝปัง และทรงเปป็นขนตั้นแลว้ว

เกบีนึ่ยวกมับวด่าเปาโลไดว้รมับขด่าวประเสรลิฐอยด่างไรนมัตั้น เราอด่านวด่า “...ขว้าพเจว้าไดว้รมับจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าสลินึ่ง
ซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้มอบไวว้กมับพวกทด่านแลว้วนมัตั้น…” (1 คร. 11:23) “พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย แตด่ขว้าพเจว้าขอรมับรองแกด่พวกทด่าน
วด่า ขด่าวประเสรลิฐซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้ประกาศไปแลว้วนมัตั้นไมด่ใชด่ของมนรษยร์ เพราะขว้าพเจว้าไมด่ไดว้รมับขด่าวประเสรลิฐนมัตั้นจาก
มนรษยร์ และขว้าพเจว้าไมด่ไดว้รมับคสาสอนเรมืนึ่องขด่าวประเสรลิฐนมัตั้น แตด่โดยการเปปิดเผยของพระเยซผครลิสตร์” (กท. 
1:11,12) โปรดตมัตั้งใจศนกษาบททบีนึ่เกว้าทมัตั้งบทของหนมังสมือกลิจการเชด่นกมัน

ขด่าวสารทบีนึ่เปาโลรมับไวว้จากพระเจว้าและสด่งมอบใหว้แกด่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นคมือ “วด่าพระครลิสตร์ไดว้ทรง
วายพระชนมร์เพมืนึ่อบาปของเราทมัตั้งหลาย ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์” ความหมายตรงนบีตั้กร็คมือ “ดรจเครมืนึ่องสมัตวบผชา
หนนนึ่ง” หรมือ “เพมืนึ่อทสาการลบมลทลินบาป” ของเรา โปรดศนกษาฮบีบรผ 5:1-3; 7:27 และ 10:12 เปาโลกลด่าวขว้อเทร็จ
จรลิงเรมืนึ่องการถผกตรนงกางเขนของพระเยซผ-(“พระครลิสตร์ไดว้ทรงวายพระชนมร์”) จรดประสงคร์ของการถผกตรนงกางเขน
นมัตั้น-(“เพมืนึ่อบาปของเราทมัตั้งหลาย”) และคสาพยานพมืตั้นฐานนมัตั้น-(“ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์”)

ขว้อเทร็จจรลิงเรมืนึ่องการสลิตั้นพระชนมร์ของพระเยซผบนกางเขนนมัตั้นสอดคลว้องกมันอยด่างสมบผรณร์แบบกมับคสา
พยากรณร์ตด่าง ๆ ในภาคพมันธสมัญญาเดลิมเกบีนึ่ยวกมับการสลิตั้นพระชนมร์ของพระองคร์และลมักษณะแหด่งการสลิตั้นพระชนมร์
ของพระองคร์ มบีความสอดประสานอมันสมบผรณร์แบบในทรกรายละเอบียดระหวด่างภาคพมันธสมัญญาเดลิมและใหมด่ใน
สด่วนทบีนึ่กลด่าวถนงการสลิตั้นพระชนมร์ของพระเยซผเพมืนึ่อรมับโทษบาปของคนทมัตั้งโลก

การวลิงวอนและการเชลิญชวนของผผว้รมับใชว้ทบีนึ่มบีแกด่คนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายตว้องสอดคลว้องเสมอกมับ “พระวจนะ
ของพระเจว้ากลด่าวอะไร?” ในยรคสมมัยแหด่งพระครณนบีตั้มมันไมด่ใชด่คสาถามเรมืนึ่องบาป แตด่เปป็นคสาถามเรมืนึ่องพระบรตร: 
“ทด่านทมัตั้งหลายคลิดอยด่างไรเกบีนึ่ยวกมับพระครลิสตร์? พระองคร์เปป็นพระบรตรของผผว้ใด?”

ขว้อ 4: “และพระองคร์ไดว้ทรงถผกฝปังไวว้ และพระองคร์ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมาใหมด่ในวมันทบีนึ่สามตามทบีนึ่เขบียนไวว้ใน
พระคมัมภบีรร์”

ประเดร็นแรกในขด่าวสารขด่าวประเสรลิฐกร็คมือวด่าพระครลิสตร์ไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อรมับบาปของเราไป- 
“ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์” (อลิสยาหร์ 53:5,6)

ประเดร็นทบีนึ่สองกร็คมือวด่าพระองคร์ทรงถผกฝปัง- “ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์” (อลิสยาหร์ 53:9) ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่
วด่าพระเยซผทรงถผกฝปังกร็สสาคมัญยลินึ่งตด่อหลมักคสาสอนเรมืนึ่องการเปป็นขนตั้นจากตายฝป่ายรด่างกายของพระองคร์ “ตามทบีนึ่เขบียน
ไวว้ในพระคมัมภบีรร์” อลิสยาหร์พยากรณร์ไวว้วด่า “ทด่านไดว้จมัดหลรมศพของทด่านไวว้กมับคนชมันึ่ว และกมับเศรษฐบีในความตาย
ของทด่าน” ดมังนมัตั้นพระกายของพระเยซผจนงตว้องถผกใสด่ไวว้ในหลรมศพ ถนงแมว้วด่าในภายหลมังอรโมงคร์ฝปังศพนมัตั้นถผกพบวด่า
วด่างเปลด่ากร็ตาม



“...และพระองคร์ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมาใหมด่ในวมันทบีนึ่สามตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์” การกลด่าวถนง “วมันทบีนึ่
สาม” ทสาใหว้คสาตรมัสของพระเยซผทบีนึ่กลด่าวแกด่พวกฟารลิสบีสสาเรร็จจรลิง (มธ. 12:38-42) ทบีนึ่วด่าจะไมด่ทรงใหว้หมายสสาคมัญ
ใดแกด่พวกเขานอกจากหมายสสาคมัญแหด่งโยนาหร์: “ดว้วยวด่า ‘โยนาหร์ไดว้อยผด่ในทว้องปลาวาฬนมัตั้นสามวมันและสามคมืน’ 
ฉมันใด บรตรมนรษยร์จะอยผด่ในใจกลางของแผด่นดลินโลกสามวมันและสามคมืนฉมันนมัตั้น” พระเยซผทรงถผกฝปัง และตามทบีนึ่
เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์พระองคร์ทรงเปป็นขนตั้นในวมันทบีนึ่สามเหมมือนกมับทบีนึ่มบีพยากรณร์ไวว้

ในภาษากรบีกรผปกาลของคสากรลิยาเปลบีนึ่ยนตรงนบีตั้จากรผปกาลอดบีตเปป็นรผปกาลสมบผรณร์- “พระองคร์ทรงถผก
ทสาใหว้เปป็นขนตั้นแลว้ว” ในสองกรณบีแรก คสากรลิยาชบีตั้ไปยมังขว้อเทร็จจรลิงเรมืนึ่องการสลิตั้นพระชนมร์และการถผกฝปังของพระองคร์
และในทบีนึ่นบีตั้ คสากรลิยานมัตั้นประกาศวด่าพระเยซผครลิสตร์ผผว้ทรงเปป็นขนตั้นแลว้วนมัตั้นยมังมบีชบีวลิตอยผด่ตด่อไป-นมันึ่นคมือ “พระองคร์ทรง
พระชนมร์อยผด่เสมอไป พระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยผด่เพมืนึ่อจะไมด่ตายอบีกเลย” ขว้อเทร็จจรลิงเรมืนึ่องการสลิตั้นพระชนมร์ของพระองคร์
และขว้อเทร็จจรลิงเรมืนึ่องการถผกฝปังไวว้ของพระองคร์ชบีตั้ไปยมังสภาพหนนนึ่ง-เคยตายไปแลว้ว เคยถผกฝปัง ความจรลิงแหด่งการฟปฟื้น
คมืนพระชนมร์ฝป่ายรด่างกายของพระองคร์ชบีตั้ไปยมังตสาแหนด่งปปัจจรบมันของพระองคร์-พระองคร์ประทมับนมันึ่งอยผด่ ณ เบมืตั้องขวา
พระหมัตถร์ของพระเจว้าเพมืนึ่อทสาการวลิงวอน เพมืนึ่อเปป็นคนกลางเผมืนึ่อเรา (ฮบ. 1:1-3; 1 ทธ. 2:5)

ขว้อ 5: “และพระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยเคฟาส จากนมัตั้นโดยสลิบสองคนนมัตั้น”
โปรดสมังเกตการใชว้คสาตรงนบีตั้: “พระองคร์ไดว้ถผกเหร็น” มมันไมด่ใชด่เหมมือนอยด่างทบีนึ่บางเวอรร์ชมันึ่นแปลวด่า 

“พระองคร์ไดว้ทรงปรากฏ” การกลด่าววด่าพระเยซผไดว้ทรงปรากฏอาจหมายความวด่าพระองคร์ไดว้ทรงปรากฏในนลิมลิต
หนนนึ่ง หรมือในรผปแบบของวลิญญาณ แตด่นมันึ่นไมด่ใชด่แบบนบีตั้ พระองคร์ทรงถผกเหร็นเปป็นรด่างกาย ยอหร์นกลด่าวเรมืนึ่องนบีตั้ชมัดเจน
ใน 1 ยอหร์น 1:1-3:

“ซนนึ่งไดว้ทรงเปป็นอยผด่ตมัตั้งแตด่เรลินึ่มแรก ซนนึ่งพวกเราไดว้ยลิน ซนนึ่งพวกเราไดว้เหร็นกมับตาของพวกเรา ซนนึ่งพวกเราไดว้
พลินลิจดผ และมมือของพวกเราไดว้จมับตว้อง เกบีนึ่ยวกมับพระวาทะแหด่งชบีวลิต (ดว้วยวด่าชบีวลิตนมัตั้นไดว้ปรากฏ และพวกเราไดว้เหร็น
ชบีวลิตนมัตั้นและเปป็นพยาน และสสาแดงชบีวลิตนลิรมันดรร์นมัตั้นแกด่พวกทด่าน ซนนึ่งไดว้ดสารงอยผด่กมับพระบลิดา และไดว้ปรากฏแกด่พวก
เรา) ซนนึ่งพวกเราไดว้เหร็นและไดว้ยลินนมัตั้น พวกเรากร็ประกาศแกด่พวกทด่าน เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้รด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพวก
เราดว้วย และแทว้จรลิงการรด่วมสามมัคคบีธรรมของพวกเราอยผด่กมับพระบลิดา และกมับพระเยซผครลิสตร์พระบรตรของ
พระองคร์”

พระเยซผไมด่ไดว้ “ปรากฏ” ในนลิมลิตหนนนึ่ง พระองคร์ทรงถผกเหร็นจรลิง ๆ  ในรด่างกายหนนนึ่งทบีนึ่มบีเนมืตั้อหนมังและ
กระดผก

“...จากนมัตั้นโดยสลิบสองคนนมัตั้น” “สลิบสองคนนมัตั้น” ไดว้กลายเปป็นวลบีทางเทคนลิคและเปป็นทางการสสาหรมับ
กลรด่มอมัครทผตนมัตั้นทบีนึ่ครบบรลิบผรณร์-ถนงแมว้ยผดาสไมด่ไดว้อยผด่ดว้วยกร็ตาม (โธมมัสกร็ไมด่อยผด่ดว้วย) ในคราวแรกนมัตั้น ดมังนมัตั้นตมัวเลขนบีตั้
จนงถผกใชว้เพมืนึ่อเปป็นชมืนึ่อหนนนึ่งสสาหรมับคนกลรด่มนมัตั้น หรมือแบบทบีนึ่ใชว้ตามธรรมเนบียม โดยไมด่นมับชายสลิบสองคนทบีนึ่อยผด่ดว้วยจรลิง
ๆ ดมังนมัตั้นจนงไมด่มบีความคลาดเคลมืนึ่อนตรงนบีตั้ ประเดร็นสสาคมัญกร็คมือการยมืนยมันสองชมัตั้นเรมืนึ่องการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์

ขว้อ 6: “หลมังจากนมัตั้น พระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยพวกพบีนึ่นว้องมากกวด่าหว้ารว้อยคนในคราวเดบียว ซนนึ่งสด่วนมากยมัง
คงอยผด่จนถนงทรกวมันนบีตั้ แตด่บางคนกร็ลด่วงหลมับไปแลว้ว”

เหตรการณร์นบีตั้เกลิดขนตั้นตอนไหน เราไมด่ทราบ และมมันไมด่ใชด่เรมืนึ่องสสาคมัญ สลินึ่งทบีนึ่สสาคมัญกร็คมือขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าองคร์



พระผผว้เปป็นเจว้าผผว้ทรงเปป็นขนตั้นแลว้วนมัตั้นทรงถผกเหร็นโดยผผว้เชมืนึ่อกวด่า 500 คนในคราวเดบียว-และผผว้เชมืนึ่อ 500 คนกร็คงเหร็น
ไมด่ผลิด! แนด่นอนวด่าถว้าคนจสานวนมากขนาดนมัตั้นเหร็นพระเยซผในคราวเดบียว นมันึ่นกร็เปป็นพระเยซผในรด่างกายหนนนึ่ง ขว้อเทร็จ
จรลิงนบีตั้ใหว้ขว้อพลิสผจนร์ทบีนึ่ไมด่อาจหมักลว้างไดว้เกบีนึ่ยวกมับการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ฝป่ายรด่างกายของพระเยซผครลิสตร์

“...ซนนึ่งสด่วนมากยมังคงอยผด่จนถนงทรกวมันนบีตั้ แตด่บางคนกร็ลด่วงหลมับไปแลว้ว” คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้สสาหรมับ 
“หลมับ” ถผกใชว้ในการอว้างอลิงถนงความตายของรด่างกาย และถผกใชว้โดยเชมืนึ่อมโยงกมับความตายของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็น
ของพระครลิสตร์ ไมด่เคยใชว้กมับพระครลิสตร์เองเลย มมันสมืนึ่อถนงการหยรดพมัก และเมมืนึ่อเราคลิดถนงการนอนหลมับ เรากร็คลิดถนง
การพมักผด่อน เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อคนใดตาย เรากร็คลิดถนงการทบีนึ่เขาไปพมักผด่อน

ผผว้เชมืนึ่อตายไป-แตด่เขาไมด่หยรดทบีนึ่จะเปป็นอยผด่ ทมัตั้ง ๆ ทบีนึ่ขว้อเทร็จจรลิงมบีอยผด่วด่าเขาไมด่อยผด่ในรด่างกายนมัตั้นแลว้ว เขากร็ยมัง
เปป็นอยผด่ตด่อไปและทราบตด่อไป พวกเราทบีนึ่ยมังมบีชบีวลิตอยผด่ไมด่สามารถพผดครยกมับคนทบีนึ่เรารมักซนนึ่งจากโลกนบีตั้ไปแลว้วไดว้ แตด่
พวกเขากร็มบีสตลิรมับรผว้ พวกเขากสาลมังพมักผด่อนอยผด่กมับพระเยซผ

อยด่างไรกร็ตาม การนอนหลมับกร็มบีการปลรกใหว้ตมืนึ่นของมมัน คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่นอนหลมับจะตมืนึ่นขนตั้น คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่
ตายไปแลว้วในพระครลิสตร์จะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นโดยไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่า รด่างกายนบีตั้ ไมด่ใชด่จลิตวลิญญาณ ถผกพผดถนงอยผด่ตรงนบีตั้ คสา
กรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ในกรณบีนบีตั้มบีความหมายวด่า “นอนลง” และแนด่นอนวด่าเราไมด่คลิดถนงจลิตวลิญญาณทมัตั้งหลายวด่านอนลงอยผด่ 
เราคลิดถนงรด่างกายนมัตั้นวด่านอนลงอยผด่-เรานอนลงเพมืนึ่อจะหลมับ เรานอนลงเพมืนึ่อพมักผด่อนไมด่วด่าเราจะหลมับหรมือไมด่ ดมังนมัตั้น
รด่างกายของผผว้เชมืนึ่อจนงนอนลงเพมืนึ่อพมักผด่อนในพระเยซผจนกวด่าจะถนงการเปป็นขนตั้นจากตายนมัตั้น รด่างกายกลมับคมืนสผด่ผงคลบี
ดลิน จลิตวลิญญาณกลมับคมืนสผด่พระเจว้าผผว้ไดว้ประทานมมัน

ในดานลิเอล 12:2 เราอด่านเกบีนึ่ยวกมับ “คนเปป็นอมันมากในพวกทบีนึ่หลมับในผงคลบีแหด่งแผด่นดลินโลก” และคสา
ฮบีบรผทบีนึ่ใชว้ในคสากลด่าวนบีตั้กร็ชบีตั้ไปยมังรด่างกาย ไมด่ใชด่วลิญญาณ ดมังนมัตั้นรด่างกายคมือสด่วนทบีนึ่หลมับในผงคลบีดลิน และรด่างกายคมือ
สด่วนทบีนึ่จะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นเมมืนึ่อพระเยซผเสดร็จมา!

ขว้อ 7: “หลมังจากนมัตั้น พระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยยากอบ จากนมัตั้นโดยอมัครทผตทมัตั้งหมด”
“...พระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยยากอบ…” นบีนึ่นด่าจะเปป็นยากอบ นว้องชายขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของเรา (นมันึ่น

คมือ ในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับเนมืตั้อหนมัง) บางคนโตว้แยว้งวด่าไมด่มบีลผกคนอมืนึ่น ๆ อบีกหลมังจากการประสผตลิของพระเยซผ แตด่
พระคมัมภบีรร์สอนวด่าขณะทบีนึ่พระเยซผทรงเปป็นบรตรหมัวปปีของนางมารบียร์ ลผกคนอมืนึ่น ๆ กร็ถผกคลอดโดยนางในภายหลมัง

“...จากนมัตั้นโดยอมัครทผตทมัตั้งหมด”-หรมือ พวกอมัครทผตในฐานะเปป็นคนกลรด่มหนนนึ่งทบีนึ่สมบผรณร์ นบีนึ่บอกเปป็นนมัยวด่า
ยากอบทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงนมัตั้นไมด่ใชด่อมัครทผตยากอบ สด่วนนบีตั้ของพระคสาขว้อนบีตั้ยมังยมืนยมันเพลินึ่มเขว้ากมับคสากลด่าวกด่อนหนว้านบีตั้ทบีนึ่วด่า
พระเยซผทรงถผกเหร็นโดย “สลิบสองคนนมัตั้น”

ขว้อ 8: “และในทบีนึ่สรดพระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยขว้าพเจว้าดว้วย เหมมือนคนหนนนึ่งทบีนึ่คลอดกด่อนกสาหนด”
พระเยซผทรงถผกเหร็นโดยอมัครทผตเปาโล “เหมมือนคนหนนนึ่งทบีนึ่คลอดกด่อนกสาหนด” วลบี “คนหนนนึ่งทบีนึ่คลอดกด่อน

กสาหนด” แปลคสานามเดบียวนมัตั้น เอร็คโตรมา ซนนึ่งมบีความหมายวด่า “ทบีนึ่ถผกคลอดกด่อนเวลาอมันควร” คสากรบีกนบีตั้บด่งบอก
ถนงการแทว้ง การเกลิดแบบผลิดเวลา เปาโลคลิดถนงตมัวเองตรงนบีตั้วด่าเปป็นหนนนึ่งในคนอลิสราเอลเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกใหว้บมังเกลิดเขว้า
ในครอบครมัวของพระเจว้ากด่อนเวลานมัตั้นทบีนึ่ชนชาตลิอลิสราเอลทมัตั้งหมดจะรมับความรอดแบบเปป็นประชาชาตลิ: “ดว้วยวด่า
เรากลด่าวแกด่เจว้าทมัตั้งหลายวด่า เจว้าทมัตั้งหลายจะไมด่เหร็นเราอบีกตด่อไป จนกวด่าพวกเจว้าจะกลด่าววด่า ‘ขอใหว้พระองคร์ผผว้



เสดร็จมาในพระนามขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงรมับพระพร’” (มธ. 23:39) “ผผว้ใดเคยไดว้ยลินเรมืนึ่องแบบนบีตั้บว้าง ผผว้ใด
เคยไดว้เหร็นสลินึ่งเหลด่านบีตั้บว้าง แผด่นดลินโลกจะถผกทสาใหว้งอกขนตั้นในวมันเดบียวหรมือ หรมือประชาชาตลิหนนนึ่งจะคลอดมาในครผด่
เดบียวหรมือ เพราะพอศลิโยนปวดครรภร์ เธอกร็คลอดบรตรทมัตั้งหลายของเธอแลว้ว” (อสย. 66:8)

การกลมับใจรมับเชมืนึ่อของเปาโล ซนนึ่งถผกบมันทนกไวว้ในกลิจการ 9:3-6 เปป็นภาพประกอบหนนนึ่งของการเกลิดใหมด่
ของอลิสราเอลในฐานะประชาชาตลิหนนนึ่ง ในเอเสเคบียล 20:35-38, โฮเชยา 2:14-17, เศคารลิยาหร์ 12:10; 13:6, 
และโรม 11:25-27 เราถผกสอนอยด่างชมัดเจนวด่าอลิสราเอลจะรมับความรอดในฐานะประชาชาตลิหนนนึ่ง อยด่างไรกร็ตาม 
นมันึ่นกร็ไมด่ไดว้หมายความวด่าคนอลิสราเอลแตด่ละคนและทรกคนจะรมับความรอดและจะเขว้าสผด่ความชมืนึ่นบานทมัตั้งหลาย
แหด่งอาณาจมักรนมัตั้น

จะมบีคนทบีนึ่เหลมืออยผด่ซนนึ่งจะเหร็นพระองคร์ “และคนหนนนึ่งจะกลด่าวแกด่เขาวด่า ‘แผลเหลด่านบีตั้ในมมือทมัตั้งสองของ
ทด่านคมืออะไรกมัน’ แลว้วทด่านจะตอบวด่า ‘แผลเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้ถผกทสาใหว้เปป็นแผลในเรมือนของพวกเพมืนึ่อนของ
ขว้าพเจว้า’” (ศคย. 13:6) เมมืนึ่อพวกเขาเหร็นและจสาพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาไดว้ พวกเขากร็จะกลมับใจรมับเชมืนึ่อ
เหมมือนกมับทบีนึ่เปาโลไดว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อตอนทบีนึ่เขาไดว้เหร็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าบนถนนไปเมมืองดามมัสกมัส

ขว้อ 9: “ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าเปป็นผผว้นว้อยทบีนึ่สรดในพวกอมัครทผต จนไมด่สมควรจะถผกเรบียกวด่าเปป็นอมัครทผต เพราะวด่า
ขว้าพเจว้าไดว้ขด่มเหงครลิสตจมักรของพระเจว้า”

เราเหร็นความถด่อมใจในพระคสาขว้อนบีตั้ ใน 1 ทลิโมธบี 1:15 เปาโลรมับสารภาพวด่าเขาเปป็น “คนบาปตมัวเอก” 
ในเอเฟซมัส 3:8 เขาพผดถนงตมัวเองวด่าเปป็น “คนเลร็กนว้อยกวด่าคนเลร็กนว้อยทบีนึ่สรดในพวกวลิสรทธลิชนทมัตั้งหมด” ขณะทบีนึ่เขา
เขบียนขว้อความเหลด่านบีตั้เขากร็จสาไดว้อยด่างไมด่ตว้องสงสมัยเกบีนึ่ยวกมับสภาวะอมันบาปหนาของเขากด่อนทบีนึ่เขาไดว้พบกมับพระ
เยซผเจว้าบนถนนไปเมมืองดามมัสกมัส บางทบีการเอาหลินขวว้างสเทเฟนอาจแวบเขว้ามาในหมัวของเขา ตลอดจนวมันอมืนึ่น ๆ 
อบีกหลายวมันแหด่งการขด่มเหงอมันนองเลมือด แตด่บมัดนบีตั้ ถนงแมว้จะมองตมัวเองอยด่างถด่อมใจวด่าเปป็นคนบาปตมัวเอกและผผว้
เลร็กนว้อยทบีนึ่สรดในวลิสรทธลิชนทมัตั้งปวง เขากร็กลายเปป็นผผว้รมับพระครณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดอมันแสนมหมัศจรรยร์ของพระเจว้าแลว้ว 
เขาเคยขด่มเหงครลิสตจมักรของพระเจว้าดว้วยความรว้อนรน แตด่ทมัตั้ง ๆ ทบีนึ่เขามบีความบาปหนายลินึ่งนมัก เขากร็ไดว้รมับพระครณ
ทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้าแลว้ว คมือความกรรณาของพระเยซผครลิสตร์ทบีนึ่เขาไมด่สมควรไดว้รมับ

ขว้อ 10: “แตด่โดยพระครณของพระเจว้า ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่อยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่นบีตั้ และพระครณของ
พระองคร์ซนนึ่งไดว้ประทานแกด่ขว้าพเจว้านมัตั้นมลิไดว้ไรว้ประโยชนร์ แตด่ขว้าพเจว้าไดว้ทสางานหนมักมากกวด่าพวกเขาเสบียอบีก แตด่มลิใชด่
ตมัวขว้าพเจว้า แตด่พระครณของพระเจว้าซนนึ่งไดว้ดสารงอยผด่กมับขว้าพเจว้า”

เปาโลใหว้ความดบีความชอบในสด่วนทบีนึ่ควรใหว้: “ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่อยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่นบีตั้โดยพระครณของ
พระเจว้า” นบีนึ่อาจถผกกลด่าวเกบีนึ่ยวกมับเราอยด่างแทว้จรลิงไดว้เชด่นกมัน-เราเปป็นอยผด่อยด่างทบีนึ่เราเปป็นโดยพระครณของพระเจว้า 
และหากไมด่มบีพระครณของพระเจว้า เรากร็คงจะเปป็นคนบาปทบีนึ่นด่าสมังเวชทบีนึ่มรด่งหนว้าสผด่นรก ทมัตั้งหมดทบีนึ่เราเปป็น ทมัตั้งหมดทบีนึ่
เราหวมังวด่าจะเปป็น ทมัตั้งหมดทบีนึ่เรามบีหรมือหวมังวด่าจะมบี ทมัตั้งหมดทบีนึ่เราทสาสสาเรร็จแลว้วหรมือหวมังวด่าจะทสาสสาเรร็จลว้วนเปป็น
เพราะพระครณมหมัศจรรยร์ของพระเจว้า

“และพระครณของพระองคร์ซนนึ่งไดว้ประทานแกด่ขว้าพเจว้านมัตั้นมลิไดว้ไรว้ประโยชนร์” ขว้อพระคสานบีตั้ทมัตั้งหมดเปป็น
พยานรมับรองความจรลิงของยากอบ 2:26: “...ความเชมืนึ่อทบีนึ่ปราศจากบรรดาการกระทสากร็ตายเสบียแลว้ว” เราไมด่ไดว้



รมับความรอดโดยการงานตด่าง ๆ แตด่ความรอดทบีนึ่แทว้จรลิงกด่อเกลิดการงานตด่าง ๆ ผผว้ใดทบีนึ่ประกาศตมัววด่าเปป็นลผกคนหนนนึ่ง
ของพระเจว้าและยมังไมด่กด่อเกลิดการงานตด่าง ๆ ฝป่ายวลิญญาณกร็ถผกหลอกลวง เขาไมด่ไดว้รมับความรอดอยด่างแทว้จรลิงเลย
เขาอาจมบี “ศาสนา” แตด่เขาไมด่มบีพระครลิสตร์ เขาไมด่ใชด่ครลิสเตบียนคนหนนนึ่ง

“เพราะวด่าพวกเราเปป็นฝปีพระหมัตถร์ของพระองคร์ ทบีนึ่ถผกสรว้างขนตั้นในพระเยซผครลิสตร์ ใหว้เขว้าสผด่บรรดาการงานทบีนึ่
ดบี ซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงกสาหนดไวว้ลด่วงหนว้าเพมืนึ่อทบีนึ่พวกเราจะดสาเนลินในการเหลด่านมัตั้น” (อฟ. 2:10)

ในทลิตมัส 2:11-14 เราอด่านวด่า “...เพราะวด่าพระครณของพระเจว้าทบีนึ่นสาความรอดมาไดว้ปรากฏแกด่คนทมัตั้งปวง
แลว้ว โดยสอนพวกเราวด่า โดยการละทลิตั้งการอธรรมและตมัณหาตด่าง ๆ ฝป่ายโลกนบีตั้ พวกเราควรดสาเนลินชบีวลิตอยด่างมบี
สตลิสมัมปชมัญญะ อยด่างชอบธรรม และตามทางของพระเจว้า ในโลกปปัจจรบมันนบีตั้ โดยมรด่งรอคอยความหวมังอมันมบีสรขนมัตั้น 
และการปรากฏอมันทรงสงด่าราศบีของพระเจว้าผผว้ใหญด่ยลินึ่ง และพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของพวกเรา คมือ พระเยซผครลิสตร์ ผผว้ไดว้
โปรดประทานพระองคร์เองเพมืนึ่อพวกเรา เพมืนึ่อพระองคร์จะทรงไถด่พวกเราใหว้พว้นจากความชมันึ่วชว้าทรกอยด่าง และทรง
ชสาระหมผด่ชนพลิเศษใหว้บรลิสรทธลิธิ์สสาหรมับพระองคร์เอง ซนนึ่งมบีความกระตมือรมือรว้นในการงานทบีนึ่ดบีทมัตั้งหลาย”

มมันเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่ไมด่ถผกพบเลยในพระวจนะของพระเจว้าทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งจะเปป็นครลิสเตบียนไดว้และไมด่กด่อเกลิดการ
งานทบีนึ่ดบี เพราะวด่าพระครณกด่อเกลิดการงานตด่าง ๆ โดยอมัตโนมมัตลิ เราอาจเกลิดผลออกมาหนนนึ่งรว้อยเทด่า หกสลิบเทด่า 
สามสลิบเทด่า หรมือสลิบเทด่า-แตด่ไมด่เคยไรว้ผล ผมเชมืนึ่ออยด่างจรลิงใจวด่าพระเจว้าทรงอยากใหว้เราทรกคนเกลิดผลรว้อยเทด่า-แตด่
ไมด่วด่าเราเกลิดผลรว้อยเทด่าหรมือไมด่ เรากร็เกลิดผลหากเรารมับความรอดแลว้ว!

เหลด่าผผว้รผว้ภาษากรบีกบอกเราวด่าคสากรบีกสองคสาในพระคมัมภบีรร์ภาษาอมังกฤษของเราถผกแปลเปป็น “ไรว้
ประโยชนร์” คสาแรก (ซนนึ่งถผกใชว้ในขว้อพระคสาตอนนบีตั้ของเรา) คมือ เคะนอส และมบีความหมายวด่า “วด่างเปลด่า ขาดซนนึ่ง
สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ควรมบีอยผด่”-ในกรณบีนบีตั้โดยเฉพาะ คมือคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่ไมด่กด่อเกลิดการงานทบีนึ่ดบี คสาเดบียวกมันนบีตั้ถผกใชว้ในขว้อ 14: 
“... การประกาศของพวกเรานมัตั้นกร็ไรว้ประโยชนร์”-นมันึ่นคมือ วด่างเปลด่าและขาดฤทธลิธิ์เดช

คสากรบีกทบีนึ่สองซนนึ่งถผกแปลเปป็น “ไรว้ประโยชนร์” คมือ มะทายอส ซนนึ่งหมายถนง “ขาดซนนึ่งผลลมัพธร์” ยกตมัวอยด่าง
เชด่น ในยากอบ 2:20 เราอด่านเกบีนึ่ยวกมับ “คนไรว้คด่า” คสาทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนมัตั้นคมือ เคะนอส ซนนึ่งมบีความหมายวด่าคนไรว้คด่านมัตั้น
กร็วด่างเปลด่าจากสตลิปปัญญาและความรผว้ทบีนึ่ถผกถด่ายทอดจากพระเจว้า แตด่ในยากอบ 1:26 เราอด่านเกบีนึ่ยวกมับศาสนาทบีนึ่ไรว้
ประโยชนร์ และคสาทบีนึ่ถผกใชว้นมัตั้นคมือ มะทายอส ซนนึ่งมบีความหมายวด่าศาสนาหนนนึ่งทบีนึ่วด่างเปลด่าและไมด่กด่อเกลิดสลินึ่งใดทบีนึ่มบี
ประโยชนร์เลย เคะนอสเนว้นการขาดซนนึ่งครณภาพ สด่วนมะทายอสเนว้นการขาดซนนึ่งผลลมัพธร์ 

“...แตด่ขว้าพเจว้าไดว้ทสางานหนมักมากกวด่าพวกเขาเสบียอบีก” เปาโลไมด่ไดว้กสาลมังกลด่าวตรงนบีตั้วด่าเขากสาลมังทสา
มากกวด่าทรกคนทบีนึ่เหลมือของครลิสตจมักรรวมกมัน แตด่วด่าเขากสาลมังทสามากกวด่าอบีกคนอมืนึ่นใดในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น-และแนด่นอน
วด่าเขาไมด่ไดว้กสาลมังโอว้อวด เขากลด่าวคสาพผดนบีตั้เพมืนึ่อเปป็นขว้อพลิสผจนร์ถนงการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์-เพราะวด่า
หากไมด่มบีการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ การงานนมัตั้นทบีนึ่เขาไดว้ทสาสสาเรร็จกร็คงเปป็นไปไมด่ไดว้เลย

ครลิสตจมักรมบีชบีวลิตและเตลิบโตในพระครลิสตร์ผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่เทด่านมัตั้น ดว้วยเหตรนบีตั้เปาโลจนงประกาศวด่าเขา
กสาลมังทสางานหนมัก “มากยลินึ่งกวด่า” อบีกคนอมืนึ่นใดในครลิสตจมักร เพราะวด่าเขาเชมืนึ่อและวางใจอยผด่เสมอในองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าทบีนึ่ทรงพระชนมร์อยผด่และทรงเปป็นขนตั้นแลว้ว และดมังนมัตั้นเพราะวด่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นอยผด่ การงานนมัตั้นทบีนึ่เขากสาลมัง
กระทสาจนงมบีชบีวลิตอยผด่และเตลิบโตตด่อไป 



“...แตด่มลิใชด่ตมัวขว้าพเจว้า แตด่พระครณของพระเจว้าซนนึ่งไดว้ดสารงอยผด่กมับขว้าพเจว้า” เปาโลกลด่าวชมัดเจนวด่าเขาเปป็น
เครมืนึ่องมมือ, กระบอกเสบียงทบีนึ่ผด่านตมัวเขาพระเจว้าทรงกระทสากลิจ พระครณของพระเจว้าคมือฤทธลิธิ์เดชนมัตั้น คมือตมัวกลางทบีนึ่
กด่อใหว้เกลิดความสสาเรร็จนมัตั้น เปาโลเปป็นชายทบีนึ่อรทลิศตน เขาเตร็มใจ เขากระตมือรมือรว้น เขาตมืนึ่นตมัว เขาไมด่อยผด่เฉย แตด่เขา
เปป็นเพบียงเครมืนึ่องมมือชลิตั้นหนนนึ่งในพระหมัตถร์ของพระเจว้า เขาไมด่ถมือวด่าตมัวเองมบีสด่วนไดว้รมับความดบีความชอบใด ๆ เลย-
และเราแตด่ละคนควรทสาเชด่นนมัตั้นเหมมือนกมัน พระครณของพระเจว้าคมือสลินึ่งทบีนึ่กด่อเกลิดผลในชบีวลิตของเรา

เปาโลกลด่าวแกด่ชาวเมมืองเอเฟซมัสเหลด่านมัตั้นวด่า “ทด่านทมัตั้งหลายไดว้รมับความรอดโดยพระครณ ผด่านทางความ
เชมืนึ่อ-ไมด่ใชด่จากตมัวทด่านทมัตั้งหลายเอง” เขากลด่าวแกด่ทลิตมัสวด่า “ไมด่ใชด่โดยการงานตด่าง ๆ แหด่งความชอบธรรมซนนึ่งเราไดว้
กระทสา…” และบมัดนบีตั้เขากลด่าววด่า “แตด่มลิใชด่ตมัวขว้าพเจว้า” ดมังนมัตั้นเปาโลจนงตมัดมนรษยร์ออกไปเสบีย-และสลินึ่งทบีนึ่ยากทบีนึ่สรด
บนแผด่นดลินโลกทบีนึ่ผผว้รมับใชว้คนใดจะกระทสากร็คมือ ทสาใหว้ทบีนึ่ประชรมของเขาเขว้าใจขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่ามนรษยร์ไมด่มบีสด่วนไดว้รมับ
ความดบีความชอบใด ๆ เลย แตด่เปป็นพระเจว้า-ความรมักของพระเจว้า พระครณของพระเจว้า พระครลิสตร์ของพระเจว้า-
ผผว้ทรงเปป็นความพอเพบียงของเรา ทรกสลินึ่งทรกอยด่างของเรา ในพระองคร์เราพบความครบถว้วนบรลิบผรณร์ นอกพระองคร์ 
(ปราศจากพระองคร์) เรากร็ไมด่มบีอะไรเลย

อด่านมมัทธลิว 7:21-23 และครณจะเหร็นชมัดเจนวด่ามมันเปป็นไปไดว้ทบีนึ่จะทสางานและกด่อเกลิดผลลมัพธร์ตด่าง ๆ ทบีนึ่
ปราศจากพระครณของพระเจว้า แตด่ผลลมัพธร์เหลด่านมัตั้นกร็คงอยผด่เพบียงชมันึ่วคราว พวกมมันไมด่มบีครณคด่าทบีนึ่ดสารงอยผด่เปป็นนลิรมัน
ดรร์และจบีรมังยมันึ่งยมืน เปาโลกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่อยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นโดยพระครณของพระเจว้า และสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่
ขว้าพเจว้าทสาสสาเรร็จกร็เปป็นมาโดยพระครณของพระเจว้า ไมด่ใชด่ตมัวขว้าพเจว้าเอง-แตด่เปป็นพระครณ!” 

ขว้อ 11: “เหตรฉะนมัตั้นแมว้วด่าเปป็นตมัวขว้าพเจว้าหรมือพวกเขา พวกเรากร็ไดว้ประกาศอยด่างนมัตั้น และพวกทด่านกร็ไดว้
เชมืนึ่ออยด่างนมัตั้น”

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลสรรปยด่อสลินึ่งทบีนึ่เขากลด่าวไปแลว้วในบทนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับการเปป็นขนตั้นจากตาย ไมด่วด่าเปาโลหรมือคนอมืนึ่น ๆ 
ในพวกอมัครทผตไดว้กลด่าวขด่าวสารนมัตั้น “พวกเรากร็ไดว้ประกาศอยด่างนมัตั้น” นมันึ่นคมือ “พวกเราทรกคนประกาศขด่าวสาร
เดบียวกมันเพราะวด่าพวกเราทรกคนเปป็นอมัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ และพระครลิสตร์ไมด่ทรงถผกแบด่งแยก มบีขด่าว
ประเสรลิฐเดบียวเทด่านมัตั้น มบีขด่าวสารเดบียวเทด่านมัตั้น”

“...และพวกทด่านกร็ไดว้เชมืนึ่ออยด่างนมัตั้น” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง “เพราะวด่าพวกทด่านไดว้ยลิน ไดว้รมับไวว้ และไดว้เชมืนึ่อ
พระวจนะแลว้ว พวกทด่านจนงรมับความรอดแลว้ว พวกทด่านกสาลมังยมืนอยผด่ในพระวจนะ และพวกทด่านกสาลมังทสางานหนมัก
เพราะพระครณของพระเจว้า”

การฟฟฟื้นคมืนพระชนมธของพระครริสตธเปป็นสริที่งจนาเปป็นของพระเจผู้า
ขว้อ 12: “บมัดนบีตั้ ถว้าพระครลิสตร์ถผกประกาศวด่าพระองคร์ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมาจากความตายแลว้ว เหตรใดบาง

คนในทด่ามกลางพวกทด่านจนงกลด่าววด่า การเปป็นขนตั้นมาจากความตายนมัตั้นไมด่มบี”
ไมด่มบีเหตรการณร์อมืนึ่นใดในประวมัตลิศาสตรร์ทบีนึ่ไดว้ทสาใหว้มนรษยชาตลิสมันึ่นสะเทมือนมากเทด่ากมับอรโมงคร์ฝปังศพทบีนึ่วด่าง

เปลด่าของพระเยซผ ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลเกรลินึ่นนสาเขว้าสผด่สด่วนทบีนึ่สองของบททบีนึ่ยลินึ่งใหญด่นบีตั้ เมมืนึ่อเราศนกษาคว้นควว้าขว้อพระคสาตด่าง ๆ
ตด่อไปนบีตั้ เรากร็จะเรบียนรผว้ถนงผลทบีนึ่ตามมาเหลด่านมัตั้นของการไมด่ยอมรมับเรมืนึ่องการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของพระเยซผครลิสตร์
เจว้า (ขว้อ 12-19) ผลทบีนึ่ตามมาทมัตั้งหลายของการยอมรมับเรมืนึ่องการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของพระองคร์ “ตามทบีนึ่เขบียนไวว้



ในพระคมัมภบีรร์” (ขว้อ 20-28) และขว้อโตว้แยว้งตด่าง ๆ จากประสบการณร์ (ขว้อ 29-34) และประสบการณร์เหลด่านมัตั้น
ของเปาโลเพราะขด่าวสารของเขานมัตั้นไมด่ไดว้มบีแตด่เฉพาะกมับเขาเพบียงผผว้เดบียว ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายตลอดหลายยรคสมมัยไดว้มบี
(และจะมบี) ประสบการณร์เชด่นนมัตั้น (2 ทธ. 3:12) จนกวด่าพระเยซผเสดร็จมาเพมืนึ่อรมับครลิสตจมักรของพระองคร์ไปอยผด่กมับ
พระองคร์เอง

เปาโลเขว้าหาหมัวขว้อเรมืนึ่องการเปป็นขนตั้นจากตายจากมรมมองนบีตั้: “บมัดนบีตั้ ถว้าพระครลิสตร์ถผกประกาศวด่าพระองคร์
ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมาจากความตายแลว้ว…” เรมืนึ่องนบีตั้กสาลมังถผกประกาศในขณะนมัตั้น-ไมด่ใชด่แคด่โดยเปาโลเทด่านมัตั้น แตด่โดยทลิ
โมธบีและคนอมืนึ่น ๆ อบีกหลายคนเชด่นกมัน ดมังนมัตั้นเนมืนึ่องจากการประกาศขด่าวสารนบีตั้กสาลมังเปลบีนึ่ยนแปลงชบีวลิตหลายคน
และกสาลมังกระทสาการอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ ในหลายคน เหตรไฉนสมาชลิกบางคนเหลด่านมัตั้นของครลิสตจมักรนมัตั้นจนงประกาศ
วด่าไมด่มบีการเปป็นขนตั้นจากตาย? หลมักฐานนมัตั้นอยผด่กมับพวกเขาและอยผด่รอบตมัวพวกเขา-หลมักฐานทบีนึ่ทด่วมทว้นเกบีนึ่ยวกมับการ
เปป็นขนตั้นจากตายของพระครลิสตร์ และเนมืนึ่องจากพระเยซผทรงถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นจากพวกคนตายแลว้ว คสาสอนทบีนึ่วด่าไมด่มบี
การเปป็นขนตั้นจากตายจนงปราศจากรากฐาน คสาสอนเทร็จเชด่นนมัตั้นควรถผกเมลินเฉยเสบียและถผกตมัดออกไปโดยผผว้เชมืนึ่อทรก
คน

ขว้อ 13: “แตด่ถว้าการเปป็นขนตั้นมาจากความตายนมัตั้นไมด่มบี พระครลิสตร์กร็ไมด่ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมา”
ถว้าพระครลิสตร์ทรงเปป็นขนตั้นจากพวกคนตายแลว้วจรลิง ๆ เรากร็ตว้องยอมรมับวด่าพวกคนตายในพระครลิสตร์จะถผก

ทสาใหว้เปป็นขนตั้น พระเยซผตรมัสวด่า “เราเปป็นการเปป็นขนตั้นมาและชบีวลิต ผผว้ทบีนึ่เชมืนึ่อในเรานมัตั้น ถนงแมว้วด่าเขาตายไปแลว้ว แตด่เขา
กร็จะมบีชบีวลิต” (ยอหร์น 11:25) การไมด่ยอมรมับวด่าผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่ตายไปแลว้วจะเปป็นขนตั้นจากพวกคนตายกร็เทด่ากมับ
เปป็นการไมด่ยอมรมับวด่าพระเยซผทรงเปป็นขนตั้นจากพวกคนตายแลว้ว และถว้าพระเยซผไมด่ทรงเปป็นขนตั้น เราจะหาเหตรผลมา
อธลิบายเรมืนึ่องคนกวด่าหว้ารว้อยคนนมัตั้นทบีนึ่ไดว้เหร็นพระองคร์ตมัวเปป็น ๆ หลมังจากการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ไดว้
อยด่างไร? เปาโลกลด่าวชมัดเจนวด่าการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของพระเยซผครลิสตร์เปป็นขว้อเทร็จจรลิงหนนนึ่งทบีนึ่ไมด่อาจปฏลิเสธไดว้ 
ไมด่มบีใครหาเหตรผลมาอธลิบายไดว้วด่ามมันไมด่เปป็นความจรลิง!

ขว้อ 14: “และถว้าพระครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมา การประกาศของพวกเรานมัตั้นกร็ไรว้ประโยชนร์ และความ
เชมืนึ่อของพวกทด่านกร็ไรว้ประโยชนร์ดว้วย”

กลรด่มทางศาสนาสด่วนใหญด่เชมืนึ่อในการมบีอยผด่จรลิงของวลิญญาณหลมังความตาย แตด่นมันึ่นไมด่เพบียงพอ คนเหลด่านมัตั้น
ทบีนึ่ไมด่ยอมรมับเรมืนึ่องการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของพระครลิสตร์กร็ไมด่ยอมรมับวด่าการสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้น
คมืนพระชนมร์ของพระองคร์นมัตั้นเพบียงพอทบีนึ่จะทสาใหว้คนบาปไดว้รมับความรอดจากการปรมับโทษของบาป การไมด่
ยอมรมับเรมืนึ่องการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของพระองคร์กร็เทด่ากมับเปป็นการไมด่ยอมรมับการสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อเปป็นเครมืนึ่อง
ถวายบผชาของพระองคร์-ใชด่แลว้วครมับ และทรกหลมักคสาสอนทบีนึ่มบีอยผด่ในขว้อพมืตั้นฐานเหลด่านมัตั้นแหด่งความเชมืนึ่อนมัตั้น! ถว้าไมด่มบี
การเปป็นขนตั้นจากตาย ถว้าพระเยซผครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายจากพวกคนตาย การเทศนาทมัตั้งหมดกร็เปป็นคสา
โกหกทบีนึ่วด่างเปลด่าและไรว้คด่าเพราะวด่าขว้อพมืตั้นฐานเหลด่านมัตั้นแหด่งความเชมืนึ่อนมัตั้นแขวนอยผด่บการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของ
พระครลิสตร์

ขว้อ 15: “ใชด่แลว้ว และพวกเราถผกพบวด่าเปป็นพวกพยานเทร็จของพระเจว้า เพราะวด่าพวกเราไดว้เปป็นพยาน
รมับรองพระเจว้าวด่า พระองคร์ไดว้ทรงบมันดาลใหว้พระครลิสตร์เปป็นขนตั้นมาแลว้ว ผผว้ซนนึ่งพระองคร์ไมด่ไดว้ทรงบมันดาลใหว้เปป็นขนตั้น



มา ถว้าคนตายไมด่เปป็นขนตั้นมาแลว้ว”
เปาโลกสาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีตั้วด่า “ถว้าพวกทด่านพลิสผจนร์ไดว้วด่าพระเยซผไมด่ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นจากพวกคนตาย พวกเรา

กร็ถผกคว้นพบวด่าเปป็นคนโกหกและเปป็นพยานเทร็จ และพวกเรากร็กสาลมังกลด่าวคสาพยานทบีนึ่มรสาเกบีนึ่ยวกมับพระเจว้าผผว้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์และพระเยซผครลิสตร์” 

เปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมทสาการของเขาประกาศการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกาย และถว้าพระเยซผไมด่ไดว้ทรงเปป็น
ขนตั้น พวกเขากร็กสาลมังกลด่าวคสาพยานปรมักปรสาพระเจว้า-พวกเขากสาลมังเทศนาวด่าพระเจว้าทรงทสาสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าไมด่ไดว้ทสา
จรลิง ๆ คสาโตว้แยว้งตรงนบีตั้กร็ชมัดเจนเทด่าทบีนึ่มมันจะชมัดเจนไดว้: ถว้าไมด่มบีการเปป็นขนตั้นของพวกคนตาย พระเจว้ากร็คงไมด่มบีทาง
ทสาใหว้พระเยซผเปป็นขนตั้นจากพวกคนตายไดว้ ดมังนมัตั้นเรมืนึ่องทมัตั้งหมดนบีตั้กร็เปป็นคสาโกหก-เทบียมเทร็จทมัตั้งหมด หรมือไมด่มมันกร็เปป็น
ความจรลิงลว้วน ๆ-ความจรลิงทมัตั้งหมด

ขว้อ 16: “เพราะวด่าถว้าคนตายไมด่เปป็นขนตั้นมา พระครลิสตร์กร็ไมด่ไดว้ทรงถผกบมันดาลใหว้เปป็นขนตั้นมา”
ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลขยายความขว้อสนมับสนรนเรมืนึ่องการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของพระเยซผครลิสตร์ ถว้าพวกคนตายไมด่

เปป็นขนตั้น พระครลิสตร์กร็ไมด่ทรงเปป็นขนตั้น และถว้าพระครลิสตร์ไมด่ทรงเปป็นขนตั้น เรากร็นด่าสมังเวชทบีนึ่สรดในหมผด่คนทมัตั้งหมด และโงด่
สรดขบีด

ขว้อ 17: “และถว้าพระครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงถผกบมันดาลใหว้เปป็นขนตั้นมา ความเชมืนึ่อของพวกทด่านกร็ไรว้ประโยชนร์ 
พวกทด่านกร็ยมังอยผด่ในบาปทมัตั้งหลายของตน”

ถว้าพระเยซผไมด่ไดว้ทรงกลมับมาจากหลรมศพ ความเชมืนึ่อของเรากร็วด่างเปลด่าและไมด่เกลิดผลอมันใด มมันไมด่กด่อเกลิด
ผลลมัพธร์อมันเปป็นนลิรมันดรร์ใดเลย ในทบีนึ่นบีตั้คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้คมือ มะทายอส ซนนึ่งเราพผดถนงไปแลว้วในขว้อ 2 ตามทบีนึ่ถผกใชว้ในพระ
คสาขว้อนบีตั้มมันหมายความวด่า ถว้าพระครลิสตร์ไมด่ทรงถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นจากพวกคนตาย ความเชมืนึ่อในพระครลิสตร์กร็จะไมด่
และไมด่สามารถกด่อเกลิดความรอด

การเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของพระเยซผครลิสตร์เจว้ามบีพมืตั้นฐานอยผด่บนการถวายพระองคร์เองเปป็นเครมืนึ่องบผชาลบ
มลทลิน และหากไมด่มบีการเปป็นขนตั้นจากตายกร็ไมด่อาจมบีการถวายบผชาเพมืนึ่อลบมลทลินเลย การสลิตั้นพระชนมร์ของพระเยซผ
“ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์” เปป็นเหตรจสาเปป็นของพระเจว้า การถผกฝปังของพระองคร์ “ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระ
คมัมภบีรร์” เปป็นเหตรจสาเปป็นของพระเจว้า และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ฝป่ายรด่างกายของพระองคร์ “ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระ
คมัมภบีรร์” เปป็นเหตรจสาเปป็นของพระเจว้า การไมด่ยอมรมับเรมืนึ่องหนนนึ่งเทด่ากมับเปป็นการไมด่ยอมรมับทมัตั้งหมด 

ทบีนึ่ประชรมชาวเมมืองโครลินธร์นมัตั้นยนดถมือขว้อพลิสผจนร์ทบีนึ่มบีชบีวลิตเรมืนึ่องการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของพระเยซผครลิสตร์ 
เพราะวด่าหลายคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นไดว้ใชว้ความเชมืนึ่อในการสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของ
พระองคร์แลว้ว และอมันเปป็นผลมาจากความเชมืนึ่อนมัตั้นพวกเขาจนงเปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่แลว้วในพระครลิสตร์ พวกเขาพลิสผจนร์
เรมืนึ่องนบีตั้โดยการดสาเนลินชบีวลิตแตด่ละวมันของพวกเขาและโดยความหวมังนมัตั้นในใจของพวกเขา

ขว้อ 18: “แลว้วคนทมัตั้งหลายซนนึ่งลด่วงหลมับไปในพระครลิสตร์กร็พลินาศไปดว้วย”
ในทางตสาแหนด่ง ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายอยผด่ในพระครลิสตร์ตอนนบีตั้: “เพราะวด่าพวกทด่านไดว้ตายแลว้ว และชบีวลิตของ

พวกทด่านถผกซด่อนไวว้กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า” (คส. 3:3) “...และทรงใหว้พวกเราเปป็นขนตั้นมาดว้วยกมัน และโปรดใหว้
พวกเรานมันึ่งดว้วยกมันในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์” (อฟ. 2:6)



“ในพระครลิสตร์” แสดงออกถนงการรวมเปป็นหนนนึ่งฝป่ายวลิญญาณระหวด่างผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วกมับ
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในการสลิตั้นพระชนมร์และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์เพมืนึ่อลบมลทลินบาป และความตาย
ของรด่างกายถผกชบีตั้วด่าเปป็นเหมมือน “การลด่วงหลมับ” ถว้าไมด่มบีการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์ คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้
ลด่วงหลมับไปแลว้ว (ในพระครลิสตร์ตามทบีนึ่เชมืนึ่อกมัน) กร็พลินาศไป เพราะวด่าหากไมด่มบีการเปป็นขนตั้นจากตาย กร็ไมด่อาจมบีชบีวลิต
หลมังความตายไดว้

การสอนวด่าคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ในพระครลิสตร์จะตว้องพลินาศไป กร็ปฏลิเสธขว้อพมืตั้นฐานเหลด่านมัตั้นแหด่งความเชมืนึ่อ
นมัตั้น ปฏลิเสธพมืตั้นฐานนมัตั้นแหด่งความจรลิงและความเชมืนึ่อทบีนึ่ชด่วยใหว้รอด “...พระองคร์ผผว้ทรงตมัตั้งตว้นการดบีไวว้ในพวกทด่าน
แลว้ว จะทรงกระทสาการดบีนมัตั้นจนถนงวมันของพระเยซผครลิสตร์” (ฟป. 1:6)

คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “พลินาศ” คมือ อะปฟ้อลลผมบี มมันไมด่ไดว้หมายถนงความเสมืนึ่อมสผญหรมือการสผญพมันธรร์ มมัน
หมายถนงการสผญเสบีย-ไมด่ใชด่การสผญเสบียตมัวตน แตด่เปป็นการสผญเสบียความผาสรก ไมด่ใชด่การสผญเสบียจลิตวลิญญาณ แตด่เปป็น
ความยด่อยยมับของคน ๆ หนนนึ่งเทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับจรดประสงคร์สสาหรมับการมบีตมัวตนอยผด่ พระเจว้าไมด่ไดว้ทรงสรว้างมนรษยร์
เพมืนึ่อใหว้ตกนรกหมกไหมว้ มมันไมด่ใชด่นตั้สาพระทมัยของพระองคร์ทบีนึ่ผผว้ใดควรพลินาศ “พระเจว้าไมด่ไดว้สด่งพระบรตรของ
พระองคร์เขว้ามาในโลกเพมืนึ่อจะปรมับโทษโลก แตด่เพมืนึ่อทบีนึ่โลกโดยทางพระองคร์จะไดว้รมับความรอด” คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่
พลินาศกร็ไมด่ไดว้พลินาศเพราะวด่ามมันเปป็นนตั้สาพระทมัยของพระองคร์ แตด่เพราะความประสงคร์อมันดมืตั้อรมัตั้นของพวกเขาเอง 
ผมขอกลด่าวซตั้สา-คสากรลิยากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้ไมด่ไดว้หมายถนงการเสมืนึ่อมสผญ มมันหมายถนงความสผญเสบียนลิรมันดรร์ฝป่าย
วลิญญาณ-หายนะ! เปาโลประกาศถนงความเปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่ตายไปแลว้วจะสผญเสบียชบีวลิตนลิรมันดรร์และ
ความสรขของตน-แตด่ไมด่มบีทมัศนะทางเลมือกเลย: ถว้าพระครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้น เชด่นนมัตั้นแลว้วทรกคนกร็พลินาศ
หมด! หากไมด่มบีการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของพระองคร์ กร็ไมด่มบีความหวมังเลย

ขว้อ 19: “ถว้าในชบีวลิตนบีตั้เทด่านมัตั้น พวกเรามบีความหวมังในพระครลิสตร์ พวกเรากร็เปป็นพวกทบีนึ่นด่าสมังเวชทบีนึ่สรดของ
บรรดาคนทมัตั้งปวง”

ภาษาเดลิมไมด่ไดว้อด่านวด่า “เราไดว้หวมังแลว้ว” หรมือ “เรามบีความหวมัง” หากแปลตรงตมัว มมันคมือ “เรากสาลมังมบี
ความหวมัง” อมันเปป็นการเนว้นยตั้สาลมักษณะเฉพาะตมัวของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ใชว้ความเชมืนึ่อทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดในการ
สลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ ไมด่ใชด่การหวมังเฉย ๆ เราไมด่หวมังวด่า “สรดทว้ายแลว้วจะ
ทสาสสาเรร็จ” และไดว้เขว้าในนครขาวดรจมรกดานมัตั้น เรารผว้จมักผผว้ทบีนึ่เราไดว้เชมืนึ่อแลว้ว เรารผว้วด่าพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะ
รมักษาสลินึ่งซนนึ่งเราไดว้ฝากไวว้กมับพระองคร์จนถนงวมันนมัตั้นไดว้ เราแนด่ใจวด่าเราจะเหร็นพระองคร์และวด่าเราจะเปป็นเหมมือน
พระองคร์ 

ถว้าเราเปป็นมนรษยร์ทบีนึ่มบีความหวมังในพระครลิสตร์แคด่ในชบีวลิตแสนสมัตั้นนบีตั้เทด่านมัตั้น ถว้าเราไมด่มบีความหวมังเกลินกวด่า
ชบีวลิตนบีตั้ไป เรากร็นด่าสมังเวชอยด่างแทว้จรลิง-และเราทบีนึ่ประกาศตมัววด่าเปป็นเหลด่าผผว้ตลิดตามของพระเยซผครลิสตร์ โดยไดว้
ประกาศวด่ามบีความเชมืนึ่อในการสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ กร็นด่าสมังเวชมากยลินึ่ง
กวด่าคนอมืนึ่น ๆ ทมัตั้งปวงเสบียอบีก เราเปป็นผผว้นด่าเวทนาอยด่างแทว้จรลิง

ลนาดบับของการเปป็นขถึนั้นจากตาย
ขว้อ 20: “แตด่บมัดนบีตั้พระครลิสตร์ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นมาจากความตายแลว้ว และไดว้ทรงกลายเปป็นผลแรกของคน



ทมัตั้งหลายทบีนึ่ไดว้ลด่วงหลมับไปแลว้วนมัตั้น”
คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ผลแรก” มาจากคสาฮบีบรผสองคสา ซนนึ่งคสาหนนนึ่งมบีความหมายวด่า “สด่วนแรกหรมือ

สด่วนสสาคมัญ” (กดว.18:12; สภษ. 3:9) และอบีกคสาหนนนึ่งมบีความหมายวด่า “สด่วนทบีนึ่สรกแรกสรดของพมืชผล หรมือผลทบีนึ่สรก
แรกสรดบนตว้นไมว้” (อพย. 23:16; นหม. 10:35) สองคสานบีตั้รวมกมันมบีความหมายวด่า “ผลผลลิตอมันดบีเลลิศแหด่งผลแรก
ทมัตั้งหลาย” (อพย. 23:19) 

“...บมัดนบีตั้พระครลิสตร์…ไดว้ทรงกลายเปป็นผลแรก” ในเอเฟซมัส 4:8-10 เปาโลเปปิดเผยวด่า “พระองคร์ผผว้เสดร็จ
ขนตั้นไปนมัตั้น” ตอนแรกไดว้เสดร็จลงไปสผด่บรรดาเบมืตั้องตนึ่สาของแผด่นดลินโลกนบีตั้และทรงนสาพวกเชลยไปเปป็นเชลยแลว้ว พระ
เยซผทรงเปป็นขนตั้นจากพวกคนตายแลว้ว ทรงนสาพวกวลิสรทธลิชนออกไปจากฟากทบีนึ่เปป็นเมมืองบรมสรขเกษมของแดนคน
ตายแลว้ว และไดว้เสดร็จขนตั้นไปเหนมือฟฟ้าสวรรคร์ทมัตั้งปวง บมัดนบีตั้ไมด่มบีวลิสรทธลิชนคนใดเลยในเมมืองบรมสรขเกษมทบีนึ่เคยอยผด่ใน
ใจกลางของแผด่นดลินโลกกด่อนการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ บมัดนบีตั้พวกเขาอยผด่ในเมมืองบรมสรขเกษมเบมืตั้องบน
แลว้ว-เมมืองบรมสรขเกษมทบีนึ่เปาโลเหร็นและซนนึ่งเขาบอกเราใน 2 โครลินธร์ 12:1-5 พระเยซผเปป็นผผว้แรก พระองคร์ทรง
เปป็นการเปป็นขนตั้นจากตายและชบีวลิต พระองคร์ทรงเปป็นขนตั้นแลว้ว ความตายจนงไมด่มบีอสานาจครอบงสาเหนมือพระองคร์อบีก
ตด่อไป พระองคร์ทรงเปป็นขนตั้นแลว้ว-เปป็นการรมับประกมันวด่าคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ลด่วงหลมับไปในพระองคร์จะเปป็นขนตั้นเชด่นกมัน 
คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่หลมับในพระเยซผจะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นกด่อน จากนมัตั้นคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ยมังมบีชบีวลิตอยผด่กร็จะถผกเปลบีนึ่ยนแปลง- 
“ในชมันึ่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว”

ขว้อ 21: “เพราะวด่าโดยมนรษยร์คนหนนนึ่ง ความตายไดว้อรบมัตลิขนตั้นฉมันใด โดยมนรษยร์ผผว้หนนนึ่งการเปป็นขนตั้นมาจาก
ความตายกร็ไดว้อรบมัตลิขนตั้นดว้วยฉมันนมัตั้น”

ในโรม 5:12 เรามบีคสาอธลิบายหนนนึ่งทบีนึ่ชมัดเจนของคสากลด่าวนบีตั้ “...เพราะวด่าโดยมนรษยร์คนหนนนึ่ง ความตายไดว้
อรบมัตลิขนตั้นฉมันใด”

“เหตรฉะนมัตั้น โดยคน ๆ เดบียวบาปไดว้เขว้ามาในโลกฉมันใด และความตายกร็เกลิดมาโดยบาปนมัตั้น และความ
ตายจนงไดว้แผด่ไปถนงมนรษยร์ทรกคนฉมันนมัตั้น เพราะทรกคนไดว้ทสาบาปแลว้ว” โดยทางอาดมัม ความตายไดว้เคลมืนึ่อนมาสผด่
มนรษยร์ทรกคน พระเจว้าบอกอาดมัมแลว้ววด่า “วมันทบีนึ่พวกเจว้ากลินผลจากตว้นไมว้นมัตั้น พวกเจว้าจะตว้องตายอยด่างแนด่นอน” 
คด่าจว้างของบาปคมือความตาย

ความตายไดว้อรบมัตลิขนตั้นโดยมนรษยร์ (อาดมัม) การเปป็นขนตั้นของพวกคนตายกร็อรบมัตลิขนตั้นเชด่นกมันโดยมนรษยร์ (อาดมัม
คนหลมัง, พระเยซผครลิสตร์) พระครลิสตร์ (ซนนึ่งทรงเปป็นหนนนึ่งในตรบีเอกานรภาพมาตลอดนลิรมันดรร์กาล) ทรงอาสารมับกาย
หนนนึ่ง และในกายนมัตั้นพระองคร์ไดว้ทรงชลิมความตายเพมืนึ่อมนรษยร์ทรกคน พระองคร์ทรงเปป็นพระเจว้า แตด่พระองคร์กร็ทรง
เปป็นมนรษยร์ ในพระองคร์มบีการรวมกมันอยด่างสมบผรณร์ของความเปป็นพระเจว้าและความเปป็นมนรษยร์-และในเนมืตั้อหนมัง
นมัตั้นพระเยซผทรงทสาใหว้พระเจว้าพอพระทมัย

พระเยซผทรงเปป็นมนรษยร์ (ผผว้ไดว้กระทสาผลิดตด่อพระเจว้า) แตด่พระองคร์กร็ทรงเปป็นพระเจว้า (ผผว้ซนนึ่งมนรษยร์ไดว้ทสาใหว้
ไมด่พอพระทมัย) พระเจว้าทรงอยผด่ในพระครลิสตร์ โดยทสาใหว้มนรษยร์ทบีนึ่หลงหายไดว้กลมับคมืนดบีกมับพระองคร์เอง:

“แตด่พวกเรากร็เหร็นพระเยซผ ผผว้ซนนึ่งถผกทสาใหว้ตนึ่สากวด่าพวกทผตสวรรคร์แตด่หนด่อยเดบียว เนมืนึ่องดว้วยความทรกขร์
ทรมานแหด่งการสลิตั้นพระชนมร์ ทรงไดว้รมับสงด่าราศบีและพระเกบียรตลิเปป็นมงกรฎ เพมืนึ่อพระองคร์ โดยพระครณของพระเจว้า



จะไดว้ทรงชลิมความตายเพมืนึ่อมนรษยร์ทรกคน…เนมืนึ่องดว้วยวด่าบรตรทมัตั้งหลายเปป็นผผว้มบีสด่วนในเนมืตั้อหนมังและเลมือดอยผด่แลว้ว 
พระองคร์เองกร็ไดว้ทรงมบีสด่วนในสลินึ่งเดบียวกมันนมัตั้นเชด่นกมัน เพมืนึ่อโดยทางความตายพระองคร์จะไดว้ทรงทสาลายผผว้นมัตั้นทบีนึ่เคยมบี
อสานาจแหด่งความตาย นมันึ่นคมือพญามาร และทรงชด่วยคนเหลด่านมัตั้นใหว้พว้น ผผว้ซนนึ่งโดยความกลมัวแหด่งความตายจนงเคย
อยผด่ใตว้อสานาจของการเปป็นทาสตลอดชมันึ่วชบีวลิตของตน” (ฮบ. 2:9,14,15)

“พระองคร์เองไดว้ทรงรมับแบกบรรดาบาปของพวกเราไวว้ในพระกายของพระองคร์เองทบีนึ่ตว้นไมว้นมัตั้น เพมืนึ่อวด่า
พวกเรา ทบีนึ่ตายตด่อบาปทมัตั้งหลายแลว้ว ควรจะดสาเนลินชบีวลิตไปสผด่ความชอบธรรม โดยรอยเฆบีนึ่ยนของพระองคร์ พวก
ทด่านจนงไดว้รมับการรมักษาใหว้หาย” (1 ปต. 2:24)

ขว้อ 22: “เพราะวด่าในอาดมัม คนทมัตั้งสลิตั้นตว้องตายฉมันใด ในพระครลิสตร์ คนทมัตั้งสลิตั้นกร็จะถผกทสาใหว้มบีชบีวลิตฉมันนมัตั้น”
อาดมัมเปป็นประมรขแหด่งครอบครมัวมนรษยร์ และเพราะความสมัมพมันธร์ตามธรรมชาตลิของเราทบีนึ่มบีตด่อเขา ความ

ตายจนงเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่มนรษยร์ทรกคนประสบเหมมือน ๆ กมัน แตด่พระครลิสตร์ทรงเปป็นประมรขแหด่งชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ และถว้า
มนรษยร์คนใดอยผด่ในพระครลิสตร์ เขากร็เปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่ ทรกคนทบีนึ่เชมืนึ่อบนพระองคร์และวางใจในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จ
สลิตั้นแลว้วของพระองคร์จะถผกทสาใหว้มบีชบีวลิตอยผด่

ไมด่มบีสลินึ่งทบีนึ่เรบียกกมันวด่า “ความเปป็นบลิดาของพระเจว้าและความเปป็นพบีนึ่นว้องกมันของมนรษยร์” ในความหมาย
ฝป่ายวลิญญาณ เราทรกคนเปป็นพบีนึ่นว้องกมันจากมรมมองของอาดมัมและขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าในอาดมัมทรกคนเปป็นคนบาป แตด่
คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่อยผด่ในพระครลิสตร์ กร็มบีชบีวลิตอยผด่ตลอดชมันึ่วนลิรมันดรร์ ในความตาย รด่างกายจะกลมับคมืนสผด่ผงคลบีดลิน แตด่จลิต
วลิญญาณจะไมด่มบีวมันตาย!

เราเขว้าสผด่ครอบครมัวมนรษยร์โดยการเกลิด ถผกใหว้กสาเนลิดโดยพด่อแมด่ฝป่ายโลก เราเขว้าสผด่ครอบครมัวสวรรคร์โดย
การบมังเกลิด ถผกใหว้บมังเกลิดโดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ พระเยซผตรมัสแกด่นลิโคเดมมัสวด่า “ยกเวว้นผผว้หนนนึ่งผผว้ใดไดว้บมังเกลิดใหมด่ 
ผผว้นมัตั้นไมด่สามารถเหร็นอาณาจมักรของพระเจว้าไดว้…ยกเวว้นผผว้หนนนึ่งผผว้ใดไดว้บมังเกลิดจากนตั้สาและจากพระวลิญญาณ ผผว้นมัตั้นไมด่
สามารถเขว้าในอาณาจมักรของพระเจว้าไดว้…อยด่าประหลาดใจทบีนึ่เรากลด่าวแกด่ทด่านวด่า ทด่านทมัตั้งหลายตว้องบมังเกลิดใหมด่”
(ยอหร์น 3:3,5,7)

เมมืนึ่อถผกใหว้บมังเกลิดโดยพระวลิญญาณ ซนนึ่งทสาใหว้เรากลายเปป็นบรตรคนหนนนึ่งของพระเจว้า เปป็นผผว้รมับสด่วนใน
สภาพของพระเจว้า เรากร็ถผกใหว้บมัพตลิศมาเขว้าในพระกายของพระครลิสตร์และถผกซด่อนไวว้กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า 
การอมัศจรรยร์แหด่งการบมังเกลิดใหมด่เพบียงอยด่างเดบียวกร็รมับประกมันเรมืนึ่องการเปป็นขนตั้นจากตายเขว้าสผด่ชบีวลิตนลิรมันดรร์ แตด่ทรก
คนทบีนึ่อยผด่นอกพระครลิสตร์จะพลินาศไปตลอดกาล: “ผผว้ทบีนึ่มบีพระบรตรกร็มบีชบีวลิต และผผว้ทบีนึ่ไมด่มบีพระบรตรของพระเจว้ากร็ไมด่มบี
ชบีวลิต” (1 ยอหร์น 5:12) 

คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ลด่วงหลมับไปแลว้วในพระครลิสตร์จะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นในการฟปฟื้นคมืนชบีพครมัตั้งแรกนมัตั้น ซนนึ่งจะเกลิด
ขนตั้นหนนนึ่งพมันปปีกด่อนการเปป็นขนตั้นจากตายของเหลด่าคนชมันึ่ว: “และขว้าพเจว้าไดว้เหร็นบมัลลมังกร์หลายบมัลลมังกร์ และคนทมัตั้ง
หลายทบีนึ่นมันึ่งบนบมัลลมังกร์เหลด่านมัตั้น และไดว้ทรงมอบการพลิพากษาใหว้แกด่คนเหลด่านมัตั้น…และคนเหลด่านมัตั้นไดว้มบีชบีวลิตและไดว้
ครอบครองรด่วมกมับพระครลิสตร์เปป็นเวลาหนนนึ่งพมันปปี แตด่พวกคนตายทบีนึ่เหลมือนมัตั้นไมด่ไดว้กลมับมบีชบีวลิตอบีกจนกวด่าเวลาหนนนึ่ง
พมันปปีนมัตั้นสสาเรร็จ นบีนึ่แหละเปป็นการฟปฟื้นจากความตายครมัตั้งแรก ผผว้ใดทบีนึ่ไดว้มบีสด่วนในการฟปฟื้นจากความตายครมัตั้งแรกจะไดว้
รมับพรและจะบรลิสรทธลิธิ์ ความตายครมัตั้งทบีนึ่สองจะไมด่มบีอสานาจเหนมือคนเชด่นนบีตั้ แตด่เขาทมัตั้งหลายจะเปป็นปรโรหลิตของ



พระเจว้าและของพระครลิสตร์ และจะครอบครองรด่วมกมับพระองคร์เปป็นเวลาหนนนึ่งพมันปปี” (วว. 20:4-6)
คนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นจากตาย: “แตด่สลินึ่งนบีตั้ขว้าพเจว้าขอรมับตด่อหนว้าทด่าน คมือตามทางนมัตั้นซนนึ่ง

พวกเขาเรบียกวด่าเปป็นลมัทธลินอกรบีต ดมังนมัตั้นแหละ ขว้าพเจว้าจนงนมมัสการพระเจว้าแหด่งบรรพบรรรษทมัตั้งหลายของขว้าพเจว้า 
โดยเชมืนึ่อทรกสลินึ่งซนนึ่งมบีเขบียนไวว้ในพระราชบมัญญมัตลิและในพวกศาสดาพยากรณร์นมัตั้น และมบีความหวมังตด่อพระเจว้า ซนนึ่ง
พวกเขาเองกร็ยอมรมับดว้วยวด่า จะมบีการเปป็นขนตั้นมาจากความตาย ทมัตั้งของคนชอบธรรมและคนไมด่ชอบธรรม”
(กลิจการ 24:14,15)

คนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะปรากฏตมัวตด่อหนว้าการพลิพากษาทบีนึ่พระทบีนึ่นมันึ่งใหญด่สบีขาว: “และขว้าพเจว้าไดว้เหร็น
พระทบีนึ่นมันึ่งใหญด่สบีขาว และพระองคร์ผผว้ประทมับบนพระทบีนึ่นมันึ่งนมัตั้น ผผว้ซนนึ่งแผด่นดลินโลกและทว้องฟฟ้าอากาศกร็อมันตรธานไป
เสบียจากพระพมักตรร์พระองคร์ และไมด่ไดว้พบสถานทบีนึ่สสาหรมับแผด่นดลินโลกและทว้องฟฟ้าอากาศนมัตั้น และขว้าพเจว้าไดว้เหร็น
บรรดาผผว้ทบีนึ่ตายแลว้ว ทมัตั้งผผว้นว้อยและผผว้ใหญด่ ยมืนอยผด่ตด่อพระพมักตรร์พระเจว้า และหนมังสมือตด่าง ๆ กร็ถผกเปปิดออก และ
หนมังสมืออบีกมว้วนหนนนึ่งกร็ถผกเปปิดออก ซนนึ่งเปป็นหนมังสมือแหด่งชบีวลิต และผผว้ทบีนึ่ตายไปแลว้วไดว้ถผกพลิพากษาตามสลินึ่งทมัตั้งหลายทบีนึ่
ถผกจารนกไวว้ในหนมังสมือเหลด่านมัตั้น ตามบรรดาการงานของพวกเขา และทะเลไดว้สด่งคมืนคนทมัตั้งหลายซนนึ่งตายในทะเล 
และความตายกมับนรกไดว้สด่งคมืนคนทมัตั้งหลายซนนึ่งอยผด่ในทบีนึ่เหลด่านมัตั้น และพวกเขาไดว้ถผกพลิพากษาตามบรรดาการงาน
ของตนหมดทรกคน และความตายกมับนรกไดว้ถผกทลิตั้งลงไปในบนงไฟ นบีนึ่แหละเปป็นความตายครมัตั้งทบีนึ่สอง และผผว้ใดกร็ตาม
ทบีนึ่ไมด่ไดว้ถผกพบเขบียนไวว้ในหนมังสมือแหด่งชบีวลิต กร็ถผกทลิตั้งลงไปในบนงไฟ” (วว. 20:11-15)

ขว้อ 23: “แตด่ทรกคนตามลสาดมับของตนเอง คมือพระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก แลว้วภายหลมังคนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็น
ของพระครลิสตร์ในการเสดร็จมาของพระองคร์”

คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ลสาดมับ” โดยทมันึ่วไปแลว้วถผกใชว้เปป็นคสาทางทหารเพมืนึ่อหมายถนงกองพลทมัตั้งหลาย
ตามลสาดมับยศ ในพระคสาขว้อนบีตั้ สองลสาดมับถผกใหว้ไวว้: “พระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก” และ “คนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นของ
พระครลิสตร์”

พระครลิสตร์ทรงถมือครองตสาแหนด่งแหด่งความเปป็นเอกในการฟปฟื้นคมืนชบีพ ทรงเปป็นผผว้แรกทบีนึ่ไดว้เปป็นขนตั้นจากพวก
คนตาย จากนมัตั้น คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เปป็นของพระองคร์ และผผว้ซนนึ่ง “ในการเสดร็จมาของพระองคร์” จะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้น
โดยครณความดบีแหด่งการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของพระองคร์  คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “การเสดร็จมา” มบีความหมายสอง
ชมัตั้น: มมันไมด่เพบียงหมายถนง “การมาถนง” เทด่านมัตั้น แตด่ยมังหมายถนง “การอยผด่ดว้วย” เชด่นกมัน ดมังนมัตั้นการเสดร็จมาของ
พระเยซผในการรมับขนตั้นไปนมัตั้นจนงไมด่เพบียงหมายความวด่าพระองคร์จะเสดร็จมารมับเหลด่าวลิสรทธลิชนของพระองคร์ไป “ใน
พรลิบตาเดบียว” เทด่านมัตั้น แตด่ยมังหมายความดว้วยวด่าวลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้นจะอยผด่กมับพระองคร์ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ (1 ธส. 
4:17 วรรคหลมัง) ครลิสตจมักรจะไมด่เพบียงถผกรมับขนตั้นไปพบกมับพระเยซผในหมผด่เมฆในฟฟ้าอากาศเทด่านมัตั้น แตด่เราจะอยผด่กมับ
พระองคร์ไปตลอดการครอบครองในยรคพมันปปีบนแผด่นดลินโลก และจะอยผด่กมับพระองคร์ตด่อไปตลอดนลิรมันดรร์กาลแหด่ง
นลิรมันดรร์กาล

“เหตรฉะนมัตั้น จงอดทน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย จนถนงการเสดร็จมาขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ดผเถลิด ชาวนารอคอย
ผลอมันลตั้สาคด่าแหด่งแผด่นดลิน และมบีความอดทนนานเพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้รมับผลนมัตั้น จนกระทมันึ่งเขาไดว้รมับฝนตว้นฤดผและฝนปลาย
ฤดผ พวกทด่านกร็จงอดทนเชด่นกมัน จงใหว้ใจของพวกทด่านตมัตั้งมมันึ่นคง ดว้วยวด่าการเสดร็จมาขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากร็ใกลว้



เขว้ามาแลว้ว” (ยากอบ 5:7,8)
ขว้อ 24: “จากนมัตั้นวาระสรดทว้ายจะมาถนง เมมืนึ่อพระองคร์จะไดว้ทรงมอบอาณาจมักรไวว้แดด่พระเจว้าคมือพระบลิดา

เมมืนึ่อพระองคร์จะทรงทสาลายบรรดาการปกครอง และสลิทธลิอสานาจทมัตั้งหมด และอานรภาพทมัตั้งสลิตั้นแลว้ว”
คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “จากนมัตั้น” ไมด่ไดว้หมายความวด่า “ในทมันทบี” แตด่บด่งบอกถนงลสาดมับกด่อนหลมัง นมันึ่น

คมือ “หลมังจากผด่านไปชมันึ่วระยะหนนนึ่ง” พระเยซผจะเสดร็จมารมับเหลด่าวลิสรทธลิชนของพระองคร์ เราจะถผกรมับขนตั้นไปพบกมับ
พระองคร์ในฟฟ้าอากาศ เราจะไดว้รมับบสาเหนร็จสสาหรมับหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของเรา และจากนมัตั้นเรากร็จะกลมับมาพรว้อม
กมับพระองคร์เพมืนึ่อครอบครองเปป็นเวลาหนนนึ่งพมันปปีอมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีบนแผด่นดลินโลกนบีตั้ เราจะอยผด่กมับพระองคร์ในการ
สสาเรร็จบรลิบผรณร์ในทว้ายทบีนึ่สรดของกาลเวลาและของการกระทสากลิจของพระเจว้ากมับมนรษยร์บนแผด่นดลินโลกนบีตั้ และจาก
นมัตั้นเรากร็จะยว้ายเขว้าสผด่นครขาวดรจมรกดานมัตั้น

“วาระสรดทว้าย” หมายถนงการสสาเรร็จบรลิบผรณร์ของสลินึ่งสารพมัดบนแผด่นดลินโลก กด่อนฟฟ้าใหมด่ แผด่นดลินโลก
ใหมด่ และนครขาวดรจมรกดานมัตั้นทบีนึ่ถผกพรรณนาในวลิวรณร์ 21 คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “วาระสรดทว้าย” คมือ เทะลอส และ
ชบีตั้ไปยมังเหตรการณร์สรดทว้ายในเหตรการณร์ตด่าง ๆ ทบีนึ่มาเปป็นชรด 

“...เมมืนึ่อพระองคร์จะไดว้ทรงมอบอาณาจมักรไวว้แดด่พระเจว้าคมือพระบลิดา…” พระคมัมภบีรร์สอนชมัดเจนวด่า
พระเจว้าพระบลิดาไดว้ประทานสลิทธลิอสานาจทมัตั้งปวงในสวรรคร์และบนแผด่นดลินโลกแกด่พระบรตร (มธ. 28:18; ยน. 
5:22-27; 17:2; 1 ปต. 3:22) เมมืนึ่อพระเยซผจะทรงมอบอาณาจมักรนมัตั้นแดด่พระเจว้าพระบลิดาแลว้ว การกระทสาทบีนึ่เปป็น
วาระตมัดสลินนบีตั้จะทสาใหว้สลินึ่งซนนึ่งพระบลิดาไดว้ทรงฝากไวว้กมับพระบรตรสสาเรร็จครบถว้วน พระองคร์ (พระบรตร) ตว้องครอบ
ครองไปจนกวด่าพระองคร์ทรงปราบศมัตรผทมัตั้งสลิตั้นไวว้ใตว้พระบาทของพระองคร์แลว้ว จนกวด่าศมัตรผทมัตั้งปวงกลายเปป็นแทด่น
รองพระบาทของพระองคร์แลว้ว

“เมมืนึ่อพระองคร์จะทรงทสาลายบรรดาการปกครอง และสลิทธลิอสานาจทมัตั้งหมด และอานรภาพทมัตั้งสลิตั้นแลว้ว” คสา
กรบีกรงนบีตั้คมือ คาทารเกะโอ ซนนึ่งมบีความหมายวด่า “ลดลงไปสผด่การไมด่ทสางาน” พระครลิสตร์จะทรงมบีสลิทธลิอสานาจทมัตั้งสลิตั้น
ในสวรรคร์และแผด่นดลินโลกไปจนกวด่าพระองคร์ทรงลดสลินึ่งสารพมัดทบีนึ่ตด่อสผว้พระเจว้าพระบลิดาและความชอบธรรมไปสผด่
การไมด่ทสางาน

ขว้อ 25: “เพราะวด่าพระองคร์จะตว้องทรงปกครอง จนกวด่าพระองคร์จะไดว้ทรงปราบศมัตรผทมัตั้งสลิตั้นใหว้อยผด่ใตว้
พระบาทของพระองคร์”

“พระองคร์จะตว้องทรงปกครอง…” พระเจว้าทรงประกาศมมันแลว้ว และมมันกร็ไมด่อาจถผกเปลบีนึ่ยนแปลงไดว้ 
“พระเยโฮวาหร์ไดว้ตรมัสกมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของขว้าพเจว้าวด่า “ทด่านจงนมันึ่งทบีนึ่ขวามมือของเรา จนกวด่าเรากระทสาใหว้
บรรดาศมัตรผของทด่านเปป็นแทด่นรองเทว้าของทด่าน...โอ ขว้าแตด่พระเยโฮวาหร์ พระวจนะของพระองคร์มมันึ่นคงอยผด่ใน
สวรรคร์เปป็นนลิตยร์” (เพลงสดรดบี 110:1; 119:89) เมมืนึ่อพระเยซผทรงพลิชลิตและกสาราบศมัตรผทมัตั้งสลิตั้นแลว้ว ไมด่วด่าจะใหญด่
หรมือเลร็กขนาดไหน พระองคร์กร็จะทรงมอบอาณาจมักรนมัตั้นแดด่พระเจว้าพระบลิดา

กด่อนพระเยซผเสดร็จไปยมังกลโกธา พระองคร์ตรมัสแกด่พระบลิดาวด่า “ขว้าพระองคร์ถวายสงด่าราศบีแดด่พระองคร์
แลว้วบนแผด่นดลินโลก ขว้าพระองคร์กระทสาพระราชกลิจซนนึ่งพระองคร์ไดว้ประทานใหว้ขว้าพระองคร์กระทสานมัตั้นสสาเรร็จแลว้ว”
(ยอหร์น 17:4) นบีนึ่หมายถนงพระราชกลิจบนแผด่นดลินโลกเทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับความรอด พระเยซผไดว้เสดร็จมาครมัตั้งแรกนมัตั้น



เพมืนึ่อไถด่จลิตวลิญญาณ พระองคร์จะเสดร็จมาครมัตั้งทบีนึ่สองเพมืนึ่อไถด่รด่างกาย-และสลินึ่งทรงสรว้างทมัตั้งหมด:
“ดว้วยวด่าพวกเราทราบอยผด่วด่า สลินึ่งทรงสรว้างทมัตั้งหมดนมัตั้น กสาลมังครนึ่สาครวญและทนทรกขร์ทรมานในความเจร็บ

ปวดจนถนงเวลานบีตั้ และไมด่ใชด่สลินึ่งทรงสรว้างทมัตั้งหมดเทด่านมัตั้น แตด่พวกเราเองดว้วย ซนนึ่งไดว้รมับบรรดาผลแรกของพระ
วลิญญาณ แมว้แตด่พวกเราเองกร็ยมังครนึ่สาครวญภายในตมัวเราเอง โดยรอคอยการทรงรมับเปป็นบรตร คมือการทรงไถด่
รด่างกายของพวกเรา” (รม. 8:22,23) 

“พวกทด่านทบีนึ่รมัก บมัดนบีตั้พวกเราเปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้า และยมังไมด่ปรากฏวด่าตด่อไปเบมืตั้องหนว้าพวกเรา
จะเปป็นอยด่างไร แตด่พวกเราทราบวด่าเมมืนึ่อพระองคร์จะทรงปรากฏนมัตั้น พวกเราจะเปป็นเหมมือนพระองคร์ เพราะวด่า
พวกเราจะเหร็นพระองคร์เหมมือนอยด่างทบีนึ่พระองคร์ทรงเปป็นอยผด่นมัตั้น” (1 ยอหร์น 3:2)

ขว้อ 26: “ศมัตรผตมัวสรดทว้ายทบีนึ่จะถผกทสาลายนมัตั้นกร็คมือความตาย”
ตมัตั้งแตด่อาดมัม ความตายกร็เปป็นศมัตรผรายหนนนึ่งตด่อครอบครมัวมนรษยร์มาตลอด-ศมัตรผทบีนึ่ทสางานตลอด ไมด่ขอลาพมัก

รว้อนเลย “ตามทบีนึ่กสาหนดไวว้สสาหรมับมนรษยร์แลว้ววด่า จะตว้องตาย” เพราะความไมด่เชมืนึ่อฟปังของอาดมัม บาปและความ
ตายจนงไดว้เคลมืนึ่อนตมัวมาสผด่มนรษยร์ทรกคน แตด่วมันหนนนึ่งจะมาถนงเมมืนึ่อจะไมด่มบีเหยมืนึ่อใหว้ความตายอว้างสลิทธลิธิ์ความเปป็นเจว้าของ
ไดว้อบีกตด่อไป มมันจะถผกทสาใหว้ทสางานไมด่ไดว้อบีก

ความพลินาศเสมืนึ่อมสผญในทว้ายทบีนึ่สรดของความตายฝป่ายรด่างกายจะเกลิดขนตั้นเมมืนึ่อ “ความตายและนรก” ถผก
โยนทลิตั้งในบนงไฟทบีนึ่การพลิพากษาทบีนึ่พระทบีนึ่นมันึ่งใหญด่สบีขาว (วว. 20:14) ตราบใดทบีนึ่ซาตานสามารถเขว้าถนงแผด่นดลินโลก
และชาวแผด่นดลินโลกไดว้ กร็จะมบีบาปอยผด่ และตราบใดทบีนึ่มบีบาปอยผด่ กร็จะมบีความตาย ในวลิวรณร์ 20:10 เราถผกบอกวด่า
ซาตานจะถผกทลิตั้งในบนงไฟอมันเปป็นทบีนึ่ซนนึ่งสมัตวร์รว้ายนมัตั้นและผผว้พยากรณร์เทร็จนมัตั้นจะอยผด่กด่อนแลว้ว และมมันจะถผกทรมานทมัตั้ง
กลางวมันและกลางคมืนตลอดไปเปป็นนลิตยร์

หมัวขว้อของบทนบีตั้คมือ ขว้อเทร็จจรลิงเรมืนึ่องการเปป็นขนตั้นของผผว้เชมืนึ่อ โดยพระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก สลินึ่งทบีนึ่ถผกกลด่าว
ในทบีนึ่นบีตั้เกบีนึ่ยวกมับความตายทบีนึ่ถผกกสาจมัดทลิตั้งไป ไมด่ไดว้ใหว้มผลเหตรใด ๆ เลยสสาหรมับแนวคลิดทบีนึ่วด่าเหลด่าคนชมันึ่วทบีนึ่ตายไปแลว้ว
จะถผกชด่วยใหว้พว้นจากความตายในทว้ายทบีนึ่สรด สภาวะของคนตายไปแลว้วทบีนึ่ไมด่ไดว้รมับความรอดไมด่ถผกหมายถนงตรงนบีตั้ 
และมมันไมด่ไดว้กสาลมังถผกอธลิบายดว้วย คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ตายไปโดยปราศจากพระครลิสตร์จะอยผด่ตลอดชมันึ่วนลิรมันดรร์โดยถผก
ตมัดขาดจากพระเจว้า ถผกทรมานเปป็นนลิตยร์ในบนงไฟนมัตั้นทบีนึ่ลรกไหมว้ดว้วยกสามะถมัน-ความตายทบีนึ่ไมด่รผว้สลิตั้นสรด แตด่สสาหรมับผผว้
เชมืนึ่อ ความตายจะถผกทสาลาย

 ขว้อ 27: “ดว้วยวด่าพระองคร์ทรงปราบสลินึ่งสารพมัดลงใตว้พระบาทของพระองคร์แลว้ว แตด่เมมืนึ่อพระองคร์ตรมัสวด่า
สลินึ่งสารพมัดถผกปราบลงใตว้พระองคร์นมัตั้น เปป็นทบีนึ่ประจมักษร์ชมัดวด่าพระบลิดาทรงไดว้รมับการยกเวว้น ผผว้ซนนึ่งทรงปราบสลินึ่ง
สารพมัดใหว้อยผด่ใตว้พระองคร์แลว้ว”

มบีการเนว้นเปป็นพลิเศษทบีนึ่ “สลินึ่งสารพมัด” เปาโลกสาลมังเนว้นตรงนบีตั้สลินึ่งทบีนึ่เขาประกาศไปแลว้วในขว้อ 24 เพราะ
ความไมด่เชมืนึ่อฟปัง อาดมัมจนงไดว้สผญเสบียตสาแหนด่งแหด่งสลิทธลิอสานาจทบีนึ่พระเจว้าทรงมอบใหว้แกด่เขาในตอนตว้นนมัตั้น-สลิทธลิ
อสานาจเหนมือสลินึ่งทรงสรว้างทมัตั้งปวง ทรกสลินึ่งบนแผด่นดลินโลกเคยอยผด่ใตว้บมังคมับตด่ออาดมัม (ปฐก. 1:26,28) แตด่เขาไดว้สผญ
เสบียตสาแหนด่งนมัตั้นไปแลว้วเพราะทสาบาป

อาดมัมคนหลมังนบีตั้ไดว้ซมืตั้อคมืนทรกสลินึ่งทบีนึ่อาดมัมคนแรกนมัตั้นไดว้สผญเสบียไปเพราะความไมด่เชมืนึ่อฟปังตด่อคสาบมัญชาของ



พระเจว้า ดมังนมัตั้นการกระทสาของพระองคร์จนงเสรร็จสมบผรณร์แลว้ว…มมันไมด่มบีวมันลว้มเหลวเลย เรามบีการรมับประกมันวด่า
ชมัยชนะและการชด่วยใหว้พว้นในทว้ายทบีนึ่สรดเปป็นของแนด่นอน เพราะวด่าพระเยซผ, อาดมัมคนหลมังนบีตั้, ทรงลว้มเหลวไมด่ไดว้

“พระองคร์ทรงปราบสลินึ่งสารพมัดลงใตว้พระบาทของพระองคร์แลว้ว”-ยกเวว้นเรมืนึ่องเดบียว: พระบลิดาเองไมด่ไดว้
ทรงอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อพระบรตร พระบลิดาไดว้ทรงกระทสาและกสาลมังกระทสาทรกสลินึ่งเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิพระบรตร เราไดว้รมับ
ความรอดเพราะเหร็นแกด่พระบรตรแหด่งความรมักของพระองคร์ (อฟ. 4:32) และเราจะถผกจมัดแสดงในนครขาวดรจ
มรกดานมัตั้นไปตลอดชมันึ่วนลิรมันดรร์กาลเพมืนึ่อสสาแดงพระครณอมันอรดมยลินึ่งของพระเจว้าในความกรรณาของพระองคร์ทบีนึ่ทรงมบี
ตด่อเราทมัตั้งหลายโดยทางพระเยซผครลิสตร์ (อฟ. 2:6,7)

ขว้อ 28: “และเมมืนึ่อสลินึ่งสารพมัดจะถผกปราบใหว้อยผด่ใตว้พระองคร์แลว้ว เมมืนึ่อนมัตั้นพระบรตรเองจะทรงอยผด่ใตว้พระ
บลิดาผผว้ทรงปราบสลินึ่งสารพมัดใหว้อยผด่ใตว้พระองคร์แลว้ว เพมืนึ่อพระเจว้าจะทรงเปป็นเอกเปป็นใหญด่ในสลินึ่งสารพมัดทมัตั้งปวง”

“...เมมืนึ่อสลินึ่งสารพมัดจะถผกปราบ…” ไมด่มบีใครรผว้วมันหรมือวลินาทบีนมัตั้น แตด่เมมืนึ่อใดกร็ตามทบีนึ่สลินึ่งสารพมัดถผกทสาใหว้อยผด่ใตว้
บมังคมับตด่อพระองคร์ เมมืนึ่อนมัตั้น (ในทมันทบี) พระบรตรจะทรงถผกทสาใหว้อยผด่ใตว้บมังคมับตด่อพระเจว้าพระบลิดาผผว้ไดว้ทรงทสาใหว้สลินึ่ง
สารพมัดอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อพระเบรตร ความจรลิงทบีนึ่ถผกนสาเสนอในทบีนึ่นบีตั้กร็ชมัดเจน: 

เมมืนึ่อพระบรตรของพระเจว้า (ผผว้ไดว้ทรงกลายเปป็นบรตรมนรษยร์) ทรงเสรร็จสลิตั้นการงานแหด่งการทสาใหว้สลินึ่งสารพมัด
อยผด่ใตว้บมังคมับตด่อพระองคร์เองแลว้ว (และพระเจว้าพระบลิดาไดว้ประทานสลิทธลิอสานาจแกด่พระองคร์ทบีนึ่จะทสาเชด่นนมัตั้น) เมมืนึ่อ
นมัตั้นพระองคร์กร็จะทรงเตร็มพระทมัยยลินึ่งทบีนึ่จะใหว้พระองคร์เองอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อพระเจว้าพระบลิดา จากมรมมองของการ
ครอบครองและการปกครองชมันึ่วนลิรมันดรร์ และกระนมัตั้นพระบรตรจะไมด่ทรงดว้อยกวด่าทบีนึ่พระองคร์เคยเปป็นในเรลินึ่มแรกนมัตั้น
เลยในตรบีเอกานรภาพ พระองคร์ทรงเทด่าเทบียมกมับพระบลิดาในการทรงฤทธานรภาพทมัตั้งสลิตั้น การทรงทราบทรกสลินึ่ง และ
การทรงอยผด่ทรกหนทรกแหด่ง

และทสาไมพระบรตรถนงเตร็มพระทมัยและชมืนึ่นบานในการยอมอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อพระเจว้าพระบลิดา? “...เพมืนึ่อ
พระเจว้าจะทรงเปป็นเอกเปป็นใหญด่ในสลินึ่งสารพมัดทมัตั้งปวง!” เมมืนึ่อวลินาทบีทบีนึ่เปปีปั่ยมสงด่าราศบีนมัตั้นมาถนง ทรกสลินึ่ง-ใชด่แลว้วครมับ ทรก
สลินึ่ง-ในสวรรคร์ ในแผด่นดลินโลกใหมด่ ในเวลิตั้งวว้างอมันกวว้างใหญด่ไพศาล ในนครขาวดรจมรกดานมัตั้น จะถผกผนวกรวมอยผด่ใน
อสานาจสลิทธลิธิ์ขาดสผงสรดอมันไรว้ขบีดจสากมัดของพระเจว้าพระบลิดา

เมมืนึ่อนมัตั้นพระเจว้าพระบลิดากร็จะทรงเปป็นทรกสลินึ่งในทรกสลินึ่ง พระองคร์จะไมด่ทรงฝปนพระทมัยหมันพระพมักตรร์หนบีอบีก
เลยขณะทบีนึ่พระบรตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ทรงสลิตั้นพระชนมร์บนกางเขนแสนทารรณ พระองคร์จะไมด่ทรง
ฝปนพระทมัยมองดผลผก ๆ ของพระองคร์ถผกเอาหลินขวว้าง ถผกจสาครก ถผกทรบตบี ถผกฆด่าเพราะความเชมืนึ่ออบีกเลย จะไมด่มบีพระ
ราชกลิจพลิเศษใดใหว้พระเจว้าพระบรตรหรมือพระเจว้าพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ตว้องกระทสาอบีก เพราะวด่าสลินึ่งสารพมัดจะถผก
ทสาใหว้สสาเรร็จครบถว้วนแลว้ว สลินึ่งสารพมัดทบีนึ่ขมัดขวางพระเจว้าและความชอบธรรมของพระองคร์จะถผกกสาราบและถผก
ทสาใหว้ไมด่ทสางานอบีก พระเจว้าพระบลิดา พระเจว้าพระบรตร และพระเจว้าพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กร็จะทรงรวมเปป็นหนนนึ่ง
เดบียวกมันและจะทรงเปป็นหนนนึ่งเดบียวในสลินึ่งสารพมัดทมันึ่วทรกหนแหด่ง-ในสวรรคร์ชมัตั้นทบีนึ่สาม ในฟฟ้าใหมด่ ในแผด่นดลินโลกใหมด่ 
ผมอธลิษฐานรด่วมกมับยอหร์นผผว้เปป็นทบีนึ่รมักวด่า “ขอใหว้เปป็นเชด่นนมัตั้น เชลิญเสดร็จมาเถลิด พระเยซผเจว้าขว้า!”

ขว้อ 29: “มลิฉะนมัตั้น พวกเขาจะทสาอะไรกมัน ผผว้ซนนึ่งรมับบมัพตลิศมาสสาหรมับคนตาย ถว้าคนตายไมด่เปป็นขนตั้นมาเลย 
เหตรไฉนพวกเขาจนงรมับบมัพตลิศมาสสาหรมับคนตายเลด่า”



นบีนึ่เปป็นหนนนึ่งในขว้อพระคสาเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ยากเหลมือเกลินทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะเขว้าใจ และผมไมด่ขอประกาศตมัววด่ารผว้
ทรกอยด่างเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีตั้ หนทางเดบียวทบีนึ่เราจะสามารถจมัดการกมับขว้อพระคสาแบบนบีตั้ไดว้กร็คมือ เปรบียบเทบียบขว้อพระ
คมัมภบีรร์กมับขว้อพระคมัมภบีรร์และไมด่พยายามเดร็ดขาดทบีนึ่จะทสาใหว้ขว้อพระคสานบีตั้กลด่าวสลินึ่งทบีนึ่เราอาจชอบใหว้มมันกลด่าว

บางคนกลด่าววด่าพระคสาขว้อนบีตั้หมายถนงพลิธบีการบางอยด่างซนนึ่งไดว้เกลิดขนตั้นเมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งถผกฝปังศพ แตด่ไมด่มบีสมัก
บรรทมัดเดบียวของพระคมัมภบีรร์เพมืนึ่อสนมับสนรนขว้อโตว้แยว้งดมังกลด่าว และประวมัตลิศาสตรร์กร็ไมด่ไดว้บมันทนกหลมักฐานใดเลย
เกบีนึ่ยวกมับพลิธบีการเชด่นนมัตั้น ดว้วยเหตรนบีตั้ เราจนงไมด่ยอมรมับคสาสอนเชด่นนมัตั้น

เหลด่าผผว้รผว้ภาษากรบีกบอกเราวด่าเมมืนึ่อเปาโลเขบียนถว้อยคสาเหลด่านบีตั้ภายใตว้การดลใจ ภาษาเดลิมไมด่มบีเครมืนึ่องหมาย
วรรคตอน ใหว้เราใสด่เครมืนึ่องหมายคสาถามไวว้หลมังคสาวด่า “รมับบมัพตลิศมา” และมมันกร็จะอด่านแบบนบีตั้: “มลิฉะนมัตั้น พวกเขา
จะทสาอะไรกมันผผว้ซนนึ่งรมับบมัพตลิศมา? มมันกร็สสาหรมับ (เพมืนึ่อ) คนตายนมันึ่นเอง ถว้าพวกคนตายไมด่ถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นมาเลย 
แลว้วทสาไมพวกเขาจนงรมับบมัพตลิศมาเพมืนึ่อคนเหลด่านมัตั้นเลด่า?”

คสาถามกร็คมือ “ถว้าไมด่มบีการเปป็นขนตั้นของพวกคนตาย แลว้วครณคด่าของการรมับบมัพตลิศมาคมืออะไรเลด่า? บมัพตลิศ
มาบด่งบอกถนงการตาย การถผกฝปัง และการเปป็นขนตั้นจากตาย เราถผกฝปังกมับพระครลิสตร์ในบมัพตลิศมา และถผกทสาใหว้เปป็น
ขนตั้นเพมืนึ่อดสาเนลินในความใหมด่ของชบีวลิต แตด่ถว้าไมด่มบีการเปป็นขนตั้นจากตาย แลว้วจรดประสงคร์ของบมัพตลิศมาตมัตั้งแตด่แรกคมือ
อะไรเลด่า?”

เมมืนึ่อเรารมับบมัพตลิศมา เรากร็เปป็นพยานรมับรองผด่านทางพลิธบีบมัพตลิศมาในนตั้สาวด่าเราไดว้ตายตด่อโลกแลว้ว เราถผก
ฝปังไวว้กมับพระครลิสตร์ และเราถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นในฐานะผผว้ถผกสรว้างใหมด่คนหนนนึ่งในพระองคร์ เพมืนึ่อดสาเนลินในความใหมด่
ของชบีวลิต แตด่ถว้าไมด่มบีการเปป็นขนตั้นจากตาย แลว้วทสาไมตว้องใหว้บมัพตลิศมาเลด่า? ถว้าไมด่มบีการเปป็นขนตั้นของพวกคนตาย พลิธบี
บมัพตลิศมา-แทนทบีนึ่จะนสาเสนอความเหมมือนกมันของผผว้เชมืนึ่อกมับพระครลิสตร์ผผว้ทรงเปป็นขนตั้นแลว้ว-กร็ไมด่มบีความหมายเลย ไมด่
วด่าสสาหรมับพระองคร์หรมือสสาหรมับพวกเขา ดว้วยวด่าทรกคนพลินาศหมดเมมืนึ่อตายไป ทมัตั้งคสาบมัญชาของพระองคร์และความ
เชมืนึ่อฟปังของพวกเขาในพลิธบีนมัตั้นกร็เปป็นโมฆะและไรว้ผล พวกเขากร็ใหว้การรมับรองหลมักคสาสอนตด่าง ๆ ทบีนึ่ไมด่มบีความหมาย
เลย บมัพตลิศมาของพวกเขากร็คงเปป็นไปเพมืนึ่อความตาย-ไมด่ใชด่ชบีวลิต

อยด่าคลิดเปป็นอมันขาดวด่าเปาโลจะเสนอแนะวด่าคนทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่คนหนนนึ่งสามารถรมับบมัพตลิศมาแทนคนทบีนึ่ตาย
จากโลกนบีตั้ไปแลว้วไดว้ บมัพตลิศมามบีไวว้สสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ใชว้ความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผ 
ฉะนมัตั้นจนงกลายเปป็นผผว้เชมืนึ่อ-เคยตายไปแลว้วในบาปกด่อนทบีนึ่พวกเขาไดว้เชมืนึ่อ ตายตด่อบาปแลว้วหลมังจากทบีนึ่พวกเขาไดว้เชมืนึ่อ
ไปสผด่ความรอด ความจรลิงทมัตั้งหมดทบีนึ่ถผกนสาเสนอในทบีนึ่นบีตั้กร็คมือวด่าถว้าไมด่มบีการเปป็นขนตั้นจากพวกคนตาย มมันกร็คงเปป็นโมฆะ
และโงด่เขลาทบีนึ่จะใหว้บมัพตลิศมาคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ไดว้ประกาศตมัววด่ามบีความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระเยซผ
ครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่งโดยทางพลิธบีบมัพตลิศมานมัตั้นกสาลมังเขว้าแทนทบีนึ่เหลด่านมัตั้นในครลิสตจมักรซนนึ่งถผกทลิตั้งใหว้วด่างลงโดยคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ตาย
ไปแลว้ว-เพราะวด่าขด่าวประเสรลิฐคมือการสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ “ตามทบีนึ่
เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์”

ขว้อ 30: “และเหตรไฉนพวกเราจนงเผชลิญกมับภมัยอมันตรายอยผด่ทรกโมงยามเลด่า”
ถว้าทรกคนพลินาศหมดเมมืนึ่อตายไป แลว้วทสาไมเปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขาถนงทนทรกขร์อยด่างทบีนึ่พวก

เขากสาลมังทนทรกขร์อยผด่เลด่า? เปาโลเคยตลิดครก เขาเคยถผกเอาหลินขวว้าง เขาเคยถผกทรบตบี เขาเคยเผชลิญภมัยเรมือแตก-



ทมัตั้งหมดเพราะเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐ และถว้าไมด่มบีการเปป็นขนตั้นจากตายมมันกร็เหลวไหลสลิตั้นดบีทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งจะเสบียสละ
เหมมือนอยด่างทบีนึ่เปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขากสาลมังเสบียสละอยผด่

ขว้อ 31: “ขว้าพเจว้าขอยมืนยมันโดยอว้างความปปีตลิยลินดบีของพวกทด่าน ซนนึ่งขว้าพเจว้ามบีอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์องคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเราวด่า ขว้าพเจว้าตายทรกวมัน”

ความชมืนึ่นบานของเปาโลในผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ไมด่ใชด่แคด่การโอว้อวดแบบมนรษยร์ เขาโอว้อวดใน
พวกเขาเพราะความสมัมพมันธร์ของเขาทบีนึ่มบีตด่อพระครลิสตร์-และความสมัมพมันธร์ของพวกเขา พวกเขาเปป็นอวมัยวะตด่าง ๆ 
ของกายเดบียวกมันนมัตั้น พวกเขามบีชบีวลิตนลิรมันดรร์เหมมือนกมับทบีนึ่เปาโลมบี “ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวก
เรา” พระครลิสตร์ไมด่เพบียงทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของพวกเขา แตด่ทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าแหด่งชบีวลิตของพวก
เขาเชด่นกมัน ดมังนมัตั้นเปาโลจนงพผดตรงนบีตั้ถนงความเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันของตมัวเขาเองกมับผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์และ
กมับพระเยซผครลิสตร์

“...ขว้าพเจว้าตายทรกวมัน” คสากลด่าวนบีตั้ชบีตั้ไปยมังการทนทรกขร์ฝป่ายรด่างกายทบีนึ่ไมด่ปกตลิธรรมดาของเปาโล และมมัน
ชบีตั้ไปยมังภมัยอมันตรายสรดขบีดทบีนึ่เขาพผดถนงดว้วย-เชด่นใน 2 โครลินธร์ 4:11: “เพราะวด่าพวกเราซนนึ่งมบีชบีวลิตอยผด่นมัตั้นถผกมอบไวว้
แกด่ความตายอยผด่เสมอเพราะเหร็นแกด่พระเยซผ เพมืนึ่อพระชนมร์ชบีพของพระเยซผดว้วยจะถผกทสาใหว้ปรากฏในเนมืตั้อหนมังทบีนึ่
ตว้องตายของพวกเรา” เปาโลเปป็นผผว้ทบีนึ่กลด่าวไวว้วด่า “ขว้าพระองคร์ทมัตั้งหลายถผกนมับวด่าเปป็นเหมมือนแกะสสาหรมับการเอา
ไปฆด่า…” (รม. 8:35,36) เขากลด่าวเชด่นกมันวด่า “ใชด่แลว้ว และทรกคนทบีนึ่จะดสาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจว้าในพระ
เยซผครลิสตร์จะถผกขด่มเหง” (2 ทธ. 3:12) เรามบีพระสมัญญานมัตั้นทบีนึ่วด่า “ถว้าพวกเราทนความทรกขร์ยาก (กมับพระองคร์) 
พวกเรากร็จะครอบครองรด่วมกมับพระองคร์ดว้วย” (2 ทธ. 2:12) เปาโลทนทรกขร์ฝป่ายรด่างกาย ฝป่ายจลิตใจ และสสานนก
อยผด่ตลอดวด่าชบีวลิตของเขาตกอยผด่ในอมันตราย-แตด่เขานมับวด่ามมันเปป็นอภลิสลิทธลิธิ์และความชมืนึ่นบานทบีนึ่ไดว้ทนทรกขร์เพมืนึ่อพระ
เยซผ ผผว้ไดว้ทรงทนทรกขร์เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไดว้มบีชบีวลิต

ขว้อ 32: “ถว้าตามลมักษณะของมนรษยร์ ขว้าพเจว้าไดว้ตด่อสผว้กมับพวกสมัตวร์ปป่าทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัสนมัตั้น จะเปป็น
ประโยชนร์อะไรแกด่ขว้าพเจว้าเลด่า ถว้าคนตายไมด่ไดว้เปป็นขนตั้นมาอบีก ‘จงใหว้พวกเรากลินและดมืนึ่มเถลิด เพราะวด่าพรรด่งนบีตั้พวก
เรากร็ตายแลว้ว’” 

“ถว้าตามลมักษณะของมนรษยร์…” ขว้อความนบีตั้จรลิง ๆ แลว้วหมายความวด่า “ถว้าขว้าพเจว้าไดว้กระทสาสลินึ่งนมัตั้นดว้วย
แรงจผงใจแบบมนรษยร์ พรว้อมกมับความคลิดทบีนึ่เปป็นการตมักตวงผลประโยชนร์เขว้าตมัว ความเยด่อหยลินึ่ง และสลิทธลิพลิเศษ”
(และถว้าพระเยซผไมด่ไดว้ทรงเปป็นขนตั้นจากพวกคนตาย เปาโลกร็ไมด่อาจมบีจรดประสงคร์ใด ๆ ไดว้เลยนอกจากการตมักตวง
แบบมนรษยร์)

“...ขว้าพเจว้าไดว้ตด่อสผว้กมับพวกสมัตวร์ปป่าทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัสนมัตั้น…” เปาโลเปป็นยลิวสมัญชาตลิโรมทบีนึ่เปป็นไทแตด่กสาเนลิด 
เขาไมด่ไดว้ซมืตั้อสมัญชาตลิของเขาหรมือไดว้มมันมาดว้วยนตั้สาพมักนตั้สาแรง เขาเปป็นไทตมัตั้งแตด่เกลิด และดว้วยเหตรนบีตั้เขาจนงไมด่อาจถผก
บมังคมับใหว้ตด่อสผว้กมับพวกสมัตวร์ปป่าในสมังเวบียนในกรรงโรมไดว้ เขาเปป็นพลเมมืองคนหนนนึ่งของโรม และเขาไมด่อาจถผกโยนใหว้
พวกสมัตวร์ปป่ากมัดกลินไดว้เพราะสมัญชาตลิของเขา ดมังนมัตั้นไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าพวกสมัตวร์ปป่าทบีนึ่เขาหมายถนงนบีตั้คมือฝผงชนทบีนึ่บว้า
คลมันึ่งซนนึ่งโจมตบีเขาและทรบตบีเขาอยด่างปป่าเถมืนึ่อนเชด่นนมัตั้น ผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์ทบีนึ่โดดเดด่นสด่วนใหญด่เชมืนึ่อวด่ามบีอยผด่คราวหนนนึ่งพวก
เขาไดว้ฆด่าเปาโลจรลิง ๆ และลากเขาออกไปนอกเมมือง ทลิตั้งเขาไวว้เพราะคลิดวด่าเขาตายแลว้ว แตด่พวกวลิสรทธลิชนมาลว้อม



รอบเขาและอธลิษฐาน และเปาโลถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นจากพวกคนตายจรลิง ๆ โปรดศนกษาบททบีนึ่สลิบเกว้าทมัตั้งบทของ
หนมังสมือกลิจการ และกลิจการ 14:19,20

“...จะเปป็นประโยชนร์อะไรแกด่ขว้าพเจว้าเลด่า ถว้าคนตายไมด่ไดว้เปป็นขนตั้นมาอบีก” เปาโลกสาลมังถามวด่า “ถว้าไมด่มบี
การเปป็นขนตั้นจากตายและไมด่มบีวมันมอบบสาเหนร็จ เหตรไฉนขว้าพเจว้าจนงควรทนทรกขร์เพมืนึ่อขด่าวประเสรลิฐตด่อไปเลด่า?” ดมัง
นมัตั้นเขาจนงกลด่าวชมัดเจนมาก ๆ วด่ามบีวมันมอบบสาเหนร็จทบีนึ่จะมาถนงสสาหรมับวลิสรทธลิชนทรกคนทบีนึ่ทนทรกขร์ ทบีนึ่บมัลลมังกร์
พลิพากษาของพระครลิสตร์ เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นจากพวกคนตายแลว้ว พวกเขาจะไดว้รมับบสาเหนร็จ
สสาหรมับหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของพวกเขา (1 คร. 3:11-15; 2 คร. 5:10)

ถว้าพวกคนตายไมด่เปป็นขนตั้นมา “จงใหว้พวกเรากลินและดมืนึ่มเถลิด เพราะวด่าพรรด่งนบีตั้พวกเรากร็ตายแลว้ว” การ
ปฏลิเสธหลมักคสาสอนของพระคมัมภบีรร์เรมืนึ่องการเปป็นขนตั้นฝป่ายรด่างกายของพระเยซผครลิสตร์และการเปป็นขนตั้นของพวกคน
ตายซนนึ่งเปป็นผลตามมา-ทมัตั้งคนทบีนึ่รมับความรอดแลว้วและคนทบีนึ่ไมด่ไดว้รมับความรอด-กร็เปปิดประตผใหว้แกด่การสสามะเลเทเมา
แบบไมด่ยมับยมัตั้งชมันึ่งใจ คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เชมืนึ่อวด่ามนรษยร์ไมด่ไดว้เปป็นมากกวด่าสมัตวร์ กร็จะกลินดมืนึ่ม และทสาการรมืนึ่นเรลิง-หลายครมัตั้งใน
แบบทบีนึ่ตนึ่สาทรามทบีนึ่สรดเทด่าทบีนึ่จะจลินตนาการไดว้! แตด่การยอมรมับขว้อเทร็จจรลิงตามพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่วด่าความตายไมด่ใชด่จรดจบ
และวด่าจะมบีการเปป็นขนตั้นจากตายและวมันพลิพากษา กร็ใหว้เครมืนึ่องปฟ้องกมันฝป่ายศบีลธรรมเพมืนึ่อเราจะไมด่สสามะเลเทเมา

ขว้อ 33: “อยด่าถผกหลอกลวงเลย การคบกมันแบบชมันึ่วรว้ายยด่อมทสาใหว้นลิสมัยทบีนึ่ดบีเสมืนึ่อมทรามไป”
ซาตานเปป็นผผว้หลอกลวง ความปรารถนาอยด่างแรกของมมันคมือทสาใหว้จลิตวลิญญาณของครณตว้องรมับโทษใน

นรก แตด่ถว้าครณรมับความรอดแลว้วและครณยนดมมันึ่นตด่อพระองคร์ผผว้เปป็นศลิลานลิรมันดรร์ มารรว้ายกร็เรลินึ่มหาทางทบีนึ่จะทสาลายคสา
พยานของครณและปลว้นความชมืนึ่นชมยลินดบีของครณและสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของครณไปจากครณ

“อยด่าถผกหลอกลวงเลย…” ภาษากรบีกตรงนบีตั้อยผด่ในรผปปปัจจรบมันกาล ซนนึ่งหมายความวด่า ใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นใน
เมมืองโครลินธร์เลลิกถผกหลอกไดว้แลว้ว ดผเหมมือนวด่า พวกเขากสาลมังพด่ายแพว้ตด่อการหลอกลวงอยผด่เสมอ มบีคนเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่
ประชรมนมัตั้นทบีนึ่กสาลมังประพฤตลิผลิดศบีลธรรม ทนทรกขร์กมับความเสมืนึ่อมทรามดว้านศบีลธรรม ทสาตมัวเปป็นคนกลินเตลิบและคนขบีตั้
เมาทบีนึ่โตจ๊ะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

“...การคบกมันแบบชมันึ่วรว้ายยด่อมทสาใหว้นลิสมัยทบีนึ่ดบีเสมืนึ่อมทรามไป” ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลเตมือนผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไมด่ใหว้
รด่วมสามมัคคบีธรรมกมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่กสาลมังใชว้ชบีวลิตขมัดตด่อการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ ใน 2 โครลินธร์ 6:14-17
เขาเตมือนวด่า “พวกทด่านอยด่าเขว้าเทบียมแอกอยด่างไมด่เทด่าเทบียมกมันกมับพวกคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ…คนทบีนึ่เชมืนึ่อมบีสด่วนอะไรกมับคนทบีนึ่
ไมด่เชมืนึ่อเลด่า และวลิหารของพระเจว้ามบีการเหร็นพว้องอะไรกมับเหลด่ารผปเคารพ เพราะวด่าพวกทด่านเปป็นวลิหารของพระเจว้า
ผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ … ‘เหตรฉะนมัตั้นจงออกมาจากทด่ามกลางพวกเขา และพวกเจว้าจงแยกตมัวออกมา’ องคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าตรมัส ‘และอยด่าแตะตว้องสลินึ่งทบีนึ่เปป็นมลทลิน…” คนไมด่เชมืนึ่อและผผว้เชมืนึ่อจะเดลินไปดว้วยกมันไดว้อยด่างไร? “สองคนจะ
เดลินไปดว้วยกมันไดว้หรมือนอกจากทมัตั้งสองจะไดว้ตกลงกมันไวว้กด่อน” (อาโมส 3:3)

ดมังนมัตั้น อยด่าถผกหลอกเลย การคบกมับคนชมันึ่วทสาใหว้เสบียนลิสมัยจรลิง ๆ (“นลิสมัยทบีนึ่ดบี” มบีความหมายตรงตมัววด่า 
“สลินึ่งดบีทมัตั้งหลาย”-ไมด่ใชด่แคด่พฤตลิกรรม แตด่สลินึ่งสารพมัดทบีนึ่ดบีและเปป็นประโยชนร์) เราตว้องละเวว้นจากสลินึ่งทบีนึ่ดผเหมมือนชมันึ่วทรก
อยด่าง เราตว้องไมด่มบีการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับการงานอมันไรว้ผลเหลด่านมัตั้นแหด่งความมมืด

ขว้อ 34: “จงตมืนึ่นขนตั้นสผด่ความชอบธรรมและอยด่าทสาบาปเลย เพราะวด่าบางคนไมด่มบีความรผว้ของพระเจว้า 



ขว้าพเจว้ากลด่าวสลินึ่งนบีตั้เพมืนึ่อใหว้พวกทด่านละอาย”
“จงตมืนึ่นขนตั้นสผด่ความชอบธรรม…” รผปกาลของคสากรลิยากรบีกตรงนบีตั้บด่งบอกวด่าพวกเขาจะตว้องตมืนึ่นในทมันทบี, 

เดบีดี๋ยวนบีตั้เลย และยอมใหว้ความชอบธรรมครอบครองทบีนึ่โดยชอบของมมันในใจของพวกเขาและในการปฏลิบมัตลิประจสา
วมันแหด่งชบีวลิตของพวกเขา

“...และอยด่าทสาบาปเลย” ในทบีนึ่นบีตั้รผปกาลของคสากรลิยากรบีกบด่งบอกถนงการกระทสาปปัจจรบมันทบีนึ่ตด่อเนมืนึ่อง-นมันึ่นคมือ
ผผว้เชมืนึ่อจะตว้องไมด่กสาหนดไวว้แนด่นอนเลยวด่าจะตว้องทสาบาปหรมือความอธรรมเปป็นประจสาทรกวมัน เขาจะตว้องไมด่ลว้อเลด่น
กมับคสาสอนเทร็จ เพราะการทสาเชด่นนมัตั้นเทด่ากมับเปป็นการเชมืตั้อเชลิญความเสบีนึ่ยงรว้ายแรงของการถผกชมักนสาเขว้าสผด่บาป และ
การทสาเชด่นนมัตั้นตด่อไปสรดทว้ายแลว้วกร็จะนสาไปสผด่ความดว้านชาของความรผว้สนกหรมือการรมับรผว้ตด่าง ๆ อมันเปป็นเหตรใหว้ผผว้เชมืนึ่อ
เรลินึ่มเยร็นชาและอยผด่ฝป่ายเนมืตั้อหนมัง

“เพราะวด่าบางคนไมด่มบีความรผว้ของพระเจว้า” มบีบางคนในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นทบีนึ่ภาคภผมลิใจในความสามารถของ
ตน สตลิปปัญญา ความเฉลบียวฉลาด และความบรลิสรทธลิธิ์-แตด่พวกเขากร็ยมังยอมใหว้คสาสอนผลิดมบีอยผด่ในทด่ามกลางพวก
เขา-คสาสอนผลิดเกบีนึ่ยวกมับการเปป็นขนตั้นจากตาย พวกเขาแกลว้งโงด่ โดยไมด่สามารถตระหนมักถนงอรปนลิสมัยและฤทธลิธิ์เดช
ของพระเจว้า: และคนไมด่กบีนึ่คนเหลด่านบีตั้ทบีนึ่ไมด่มบีความรผว้ของพระเจว้ากร็กสาลมังสด่งผลตด่อทบีนึ่ประชรมทมัตั้งหมด ดมังนมัตั้น เปาโลจนง
กลด่าวแกด่คนทมัตั้งกลรด่มนมัตั้นตอนทบีนึ่เขากลด่าววด่า “ขว้าพเจว้ากลด่าวสลินึ่งนบีตั้เพมืนึ่อใหว้พวกทด่านละอาย” นมันึ่นคมือ เพมืนึ่อใหว้ทมัตั้งครลิสต
จมักรนมัตั้นละอาย ตว้องทสาอะไรบางอยด่างเกบีนึ่ยวกมับสถานการณร์นบีตั้ทมันทบี คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เชมืนึ่อคสาสอนผลิดตว้องกลมับใจใหมด่
และเชมืนึ่อขด่าวประเสรลิฐ หรมือไมด่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นกร็ตว้องไมด่มบีการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพวกเขา กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง เปาโล
กลด่าววด่า “จงจมัดการครลิสตจมักรใหว้เขว้ารผปเขว้ารอย-หรมือหยรดโฆษณาความเฉลบียวฉลาดและสตลิปปัญญาของพวกทด่าน
เถลิด เพราะวด่าแทว้จรลิงแลว้ว พวกทด่านไมด่รผว้อะไรเลย”

วริธทการของการเปป็นขถึนั้นจากตาย
ขว้อ 35: “แตด่บางคนจะกลด่าววด่า “คนตายจะเปป็นขนตั้นมาอยด่างไรไดว้ และพวกเขาจะเปป็นขนตั้นมาดว้วย

รด่างกายอะไร”
ในขว้อพระคสาตด่อไปนบีตั้ เปาโลตอบสองคสาถามเกบีนึ่ยวกมับการเปป็นขนตั้นจากตาย:

1. คสาถามเกบีนึ่ยวกมับความเปป็นไปไดว้ของการเปป็นขนตั้นจากตาย
2. ชนลิดของรด่างกายทบีนึ่จะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นมา

เขากลด่าวกด่อนอมืนึ่นจากมรมมองของธรรมชาตลิ และจากนมัตั้นจนงสะสางคสาถามเหลด่านมัตั้นตามพระวจนะของ
พระเจว้า

ในตอนแรกสรดของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ เปาโลไดว้ประกาศวด่า “มนรษยร์ธรรมดาไมด่รมับเอาสลินึ่งเหลด่านมัตั้นซนนึ่ง
เปป็นของพระวลิญญาณของพระเจว้า เพราะสลินึ่งเหลด่านมัตั้นเปป็นความโงด่เขลาสสาหรมับเขา และเขาไมด่สามารถทราบสลินึ่ง
เหลด่านมัตั้นไดว้ เพราะวด่าสลินึ่งเหลด่านมัตั้นตว้องสมังเกตโดยจลิตวลิญญาณ” มมันเปป็นไปไมด่ไดว้สสาหรมับสมองมนรษยร์ทบีนึ่จะเขว้าใจเรมืนึ่อง
การเปป็นขนตั้นของรด่างกายจากผงคลบีดลินซนนึ่งมมันกลมับไปสผด่เมมืนึ่อถนงความมรณา เปาโลทราบวด่าจากมรมมองแบบมนรษยร์
บางคนคงจะถามวด่าแลว้วการเปป็นขนตั้นจากตายจะเกลิดขนตั้นอยด่างไร และผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะมบีรด่างกายแบบไหนใน
สภาวะนลิรมันดรร์ของพวกเขา



ขว้อ 36: “ทด่านคนเขลาเออ๋ย สลินึ่งซนนึ่งทด่านหวด่านลงนมัตั้น จะงอกขนตั้นใหมด่ไมด่ไดว้ ยกเวว้นสลินึ่งนมัตั้นตายเสบียกด่อน”
เปาโลเสนอแนะวด่ามบีแตด่คนโงด่เทด่านมัตั้นทบีนึ่จะถามคสาถามแบบนมัตั้น ภาษากรบีกเนว้น “ทด่าน” ตมัวทบีนึ่สอง ซนนึ่งจรลิง 

ๆ แลว้วมบีความหมายวด่า “ทด่านเอง” ดมังนมัตั้นโดยประสบการณร์ของเขาเอง เขากร็นด่าจะทราบคสาตอบตด่อคสาถามนบีตั้ 
เพราะวด่าเมลร็ดพมืชตายและกด่อเกลิดชบีวลิตใหมด่ทบีนึ่บรลิบผรณร์มากขนตั้นฉมันใด มมันกร็เปป็นเชด่นนมัตั้นกมับรด่างกายของผผว้เชมืนึ่อ: มมันถผก
หวด่านในความเปปปั่อยเนด่า มมันจะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นในความไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่า มมันถผกหวด่านในความเปป็นมตะ (ตายไดว้) มมัน
จะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นในความเปป็นอมตะ (ตายไมด่ไดว้)

พระเยซผตรมัสถนงผผว้หวด่านและเมลร็ดพมืชหลายหนขณะพระองคร์ยมังอยผด่บนแผด่นดลินโลก เราสามารถเรบียนรผว้ไดว้
เยอะแยะจากแผด่นดลินโลกและจากธรรมชาตลิหากเราจะเพบียงตระหนมักวด่าพระเจว้าทรงเปป็นผผว้สรว้างสรรพสลินึ่งทมัตั้งปวง 
และวด่าสรรพสลินึ่งทมัตั้งปวงไดว้ถผกสรว้างขนตั้นโดยพระองคร์และเพมืนึ่อพระองคร์

ขว้อ 37 และ 38: “และสลินึ่งซนนึ่งทด่านหวด่านลงนมัตั้น ทด่านมลิไดว้หวด่านรผปกายทบีนึ่จะงอกขนตั้น แตด่หวด่านเมลร็ดเปลด่า 
บางทบีสลินึ่งนมัตั้นจะเปป็นขว้าวสาลบีหรมือพมืชอมืนึ่น ๆ กร็ดบี แตด่พระเจว้าประทานรผปกายแกด่สลินึ่งนมัตั้นตามชอบพระทมัยพระองคร์ 
และประทานรผปกายแกด่เมลร็ดพมืชทรกพรรณตามชนลิดของมมัน”

เปาโลยกภาพประกอบของตนตด่อไป: เมลร็ดขว้าวทบีนึ่เราหวด่านไมด่ใชด่ขว้าวทบีนึ่จะงอกขนตั้นมาจากพมืตั้นดลิน ในทบีนึ่นบีตั้
เปาโลกสาลมังเปรบียบเทบียบความตรงขว้ามกมันระหวด่างเมลร็ดขว้าวเลร็ก ๆ-แหว้งและไมด่สวยงามแนด่นอน-กมับสลินึ่งซนนึ่งเมลร็ด
นมัตั้นกด่อเกลิด คมือตว้นขว้าวอมันงดงามทบีนึ่งอกขนตั้นมาจากเมลร็ดขว้าวนมัตั้นทบีนึ่ถผกหวด่าน เมลร็ดนมัตั้นรมับกายใหมด่ของมมันจาก
พระเจว้า ดว้วยวด่าพระเจว้าทรงเปป็นผผว้กด่อใหว้เกลิดชบีวลิตทมัตั้งปวง และในทสานองเดบียวกมัน พระองคร์จะทรงจมัดหารด่างกายทบีนึ่
เปป็นขนตั้นใหมด่ใหว้ผผว้เชมืนึ่อทรกคน-กายหนนนึ่งซนนึ่งเปป็นเหมมือนพระกายของพระองคร์เองทบีนึ่ไดว้รมับสงด่าราศบีแลว้ว

พระเจว้าพระบลิดาจะทรงสรรคร์สรว้างรด่างกายทบีนึ่เปป็นขนตั้นใหมด่ “ตามชอบพระทมัยพระองคร์” ในทบีนึ่นบีตั้เรามบีคสา
ประกาศเรมืนึ่องการทรงฤทธานรภาพทมัตั้งสลิตั้นและความรผว้อมันเดร็ดขาดของพระเจว้า การไถด่ไดว้ถผกทสาสสาเรร็จตมัตั้งแตด่ตว้นจน
จบกด่อนทบีนึ่รากฐานของโลกนบีตั้ไดว้ถผกวางเสบียอบีก พระเจว้าทรงอสานาจสลิทธลิธิ์ขาด: พระองคร์ทรงทราบตอนจบในตอนตว้น
นมัตั้น และทรกสลินึ่งทบีนึ่อยผด่ระหวด่างการเรลินึ่มตว้นและการสลิตั้นสรด รด่างกายทบีนึ่เปป็นขนตั้นของผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนถผกกสาหนดไวว้แลว้ว 
“ตามชอบพระทมัยพระองคร์”-นมันึ่นคมือ ตามทบีนึ่พระเจว้าทรงประสงคร์ไวว้แลว้ว ตามพระดสารลิทบีนึ่ตมัดสลินชบีตั้ขาดลด่วงหนว้าของ
พระองคร์

ขว้อ 39: “บรรดาเนมืตั้อกร็ไมด่เปป็นเนมืตั้ออมันเดบียวกมัน แตด่มบีชนลิดหนนนึ่งเปป็นเนมืตั้อของมนรษยร์ อบีกชนลิดหนนนึ่งเปป็นเนมืตั้อ
ของสมัตวร์ทมัตั้งหลาย อบีกชนลิดหนนนึ่งเปป็นเนมืตั้อของปลาตด่างๆ อบีกชนลิดหนนนึ่งเปป็นเนมืตั้อของฝผงนก”

เปาโลวางขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าแมว้แตด่ในโลกนบีตั้อยด่างทบีนึ่เรารผว้จมักมมัน กร็มบีรด่างกายมากกวด่าหนนนึ่งชนลิด ขว้อสนมับสนรน
นมัตั้นพลิสผจนร์วด่าพระเจว้าประทานใหว้แกด่สลินึ่งมบีชบีวลิตแตด่ละอยด่าง (และสลินึ่งไมด่มบีชบีวลิตทบีนึ่ถผกสรว้าง) รผปกายหนนนึ่งทบีนึ่เหมาะสม
สสาหรมับและถผกปรมับใหว้เขว้ากมับหนว้าทบีนึ่ของมมันในการเนรมลิตสรว้าง หากเปป็นเชด่นนมัตั้นจรลิง มมันกร็สมเหตรสมผลทบีนึ่จะคาด
หวมังวด่าพระองคร์จะประทานกายใหมด่ใหว้แกด่เรา ซนนึ่งถผกปรมับใหว้เหมาะกมับการเปป็นขนตั้นจากตาย

ขว้อ 40 และ 41: “มบีรด่างกายทมัตั้งหลายแบบฟฟ้าสวรรคร์ และมบีรด่างกายทมัตั้งหลายแบบแผด่นดลินโลก แตด่สงด่า
ราศบีแหด่งรด่างกายแบบฟฟ้าสวรรคร์กร็อยด่างหนนนึ่ง และสงด่าราศบีแหด่งรด่างกายแบบแผด่นดลินโลกกร็อบีกอยด่างหนนนึ่ง มบีสงด่าราศบี
ของดวงอาทลิตยร์อยด่างหนนนึ่ง และมบีสงด่าราศบีของดวงจมันทรร์อบีกอยด่างหนนนึ่ง และมบีสงด่าราศบีของดวงดาวตด่าง ๆ อบีกอยด่าง



หนนนึ่ง เพราะวด่าดาวดวงหนนนึ่งกร็แตกตด่างจากดาวอบีกดวงหนนนึ่งในสงด่าราศบี”
คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “สงด่าราศบี” คมือ ดอซา แนวคลิดพมืตั้นฐานทบีนึ่ถผกนสาเสนอโดยคสานบีตั้กร็คมือ แนวคลิดเรมืนึ่องการ

เผยใหว้ประจมักษร์ การกระทสากลิจตด่าง ๆ ของพระเจว้า ตมัวตนของพระองคร์ และอรปนลิสมัยของพระองคร์ถผกเผยใหว้
ประจมักษร์ผด่านทางสงด่าราศบีของพระองคร์ เปาโลเอด่ยถนงสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่ไมด่มบีชบีวลิตตรงนบีตั้-ดวงอาทลิตยร์, ดวงจมันทรร์, ดวงดาว
ตด่าง ๆ การเผยใหว้ประจมักษร์ของธรรมชาตลิของวมัตถรบนฟฟ้าเหลด่านบีตั้คมือ ระดมับทบีนึ่แตกตด่างกมันของความงามและความ
เจลิดจรมัส

“ฟฟ้าสวรรคร์ทมัตั้งหลายประกาศสงด่าราศบีของพระเจว้า และภาคพมืตั้นฟฟ้าสสาแดงพระหมัตถกลิจของพระองคร์ วมัน
เอด่ยถว้อยคสาใหว้แกด่วมัน และคมืนสสาแดงความรผว้ใหว้แกด่คมืน ไมด่มบีสสาเนบียงหรมือภาษาใด ๆ ทบีนึ่ไมด่ไดว้ยลินเสบียงของพวกมมัน”
(เพลงสดรดบี 19:1-3)

ดวงดาวเหลด่านมัตั้นเปป็นพยานรมับรองถนงสตลิปปัญญาอมันไรว้ขบีดจสากมัดของพระเจว้าและความทรงฤทธานรภาพทมัตั้ง
สลิตั้นแหด่งฤทธลิธิ์เดชอมันไมด่รผว้สลิตั้นสรดของพระองคร์ในฐานะพระผผว้สรว้างแหด่งสลินึ่งสารพมัด พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ทรงชบีตั้ใหว้เหร็น
ในทบีนึ่นบีตั้ถนงระดมับทบีนึ่แตกตด่างกมันของความเจลิดจว้าและความงามของดวงดาวเหลด่านมัตั้น-ความแตกตด่างของพวกมมันใน
เรมืนึ่องความสรกสวด่าง ความรรด่งโรจนร์ และสงด่าราศบี อยด่างไรกร็ตาม เราจะตว้องไมด่คลิดวด่านบีนึ่สอนวด่าจะมบีสงด่าราศบีหลาย
ระดมับในรด่างกายของวลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้นในการเปป็นขนตั้นจากตาย เราทรกคนจะเปป็นเหมมือนพระเยซผ เปาโลแคด่กสาลมังชบีตั้
ใหว้เหร็นตรงนบีตั้ถนงฤทธานรภาพอมันไมด่รผว้หมดสลิตั้นของพระเจว้าพระผผว้เนรมลิตสรว้าง

ผด่านทางภาพประกอบนบีตั้ เราถผกรมับประกมันวด่าพระเจว้าผผว้ทรงมบีฤทธลิธิ์อสานาจในการเนรมลิตสรว้างดวงอาทลิตยร์ 
ดวงจมันทรร์ ดวงดาวตด่าง ๆ ในสงด่าราศบีและความเจลิดจรมัสทมัตั้งสลิตั้นของพวกมมัน ทรงมบีฤทธลิธิ์ทบีนึ่จะทสาใหว้เกลิดสภาวะแหด่ง
สงด่าราศบีทบีนึ่จะถผกเผยใหว้ประจมักษร์ในรด่างกายทบีนึ่ไดว้รมับสงด่าราศบีของเหลด่าวลิสรทธลิชนของพระองคร์ในการเปป็นขนตั้นจากตาย
นมัตั้นอยด่างแนด่นอน

ขว้อ 42 และ 43: “การเปป็นขนตั้นมาจากความตายนมัตั้นกร็เชด่นเดบียวกมันดว้วย มมันถผกหวด่านลงในความเปปปั่อยเนด่า
มมันถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นมาใหมด่ในความไมด่เปปปั่อยเนด่า มมันถผกหวด่านลงในการไรว้เกบียรตลิ มมันถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นมาใหมด่ในสงด่า
ราศบี มมันถผกหวด่านลงในความอด่อนกสาลมัง มมันถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นมาใหมด่ในฤทธลิธิ์อสานาจ”

ในทบีนึ่นบีตั้มบีการยมืนยมันความจรลิงทบีนึ่วด่าจะไมด่มบีความแตกตด่างในระดมับของสงด่าราศบีในรด่างกายของเหลด่าวลิสรทธลิ
ชนทบีนึ่เปป็นขนตั้นจากตาย “บรรดาคนทบีนึ่ตายแลว้ว” (the dead) ทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในพระคสาขว้อนบีตั้คมือผผว้เชมืนึ่อเทด่านมัตั้น- “คนทมัตั้ง
หลายทบีนึ่เปป็นชาวสวรรคร์” ในรรด่งเชว้าแหด่งการเปป็นขนตั้นจากตายอมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีนมัตั้น ผผว้เชมืนึ่อทรกคน-คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่
รด่างกายของตนลด่วงหลมับอยผด่ในผงคลบีดลินและคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่เมมืนึ่อพระองคร์เสดร็จมา-จะไดว้รมับรด่างกายทบีนึ่ไมด่รผว้
เปปปั่อยเนด่า รด่างกายแหด่งสงด่าราศบีและฤทธลิธิ์เดช ใชด่แลว้วครมับ เหมมือนกมับพระกายทบีนึ่เปป็นขนตั้นอมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีขององคร์
พระผผว้เปป็นเจว้า!

ในทบีนึ่นบีตั้เราถผกแสดงใหว้เหร็นวด่ามบีการเชมืนึ่อมโยงทบีนึ่แนด่นอนและใกลว้ชลิดระหวด่างเมลร็ดทบีนึ่ถผกหวด่านนมัตั้นกมับพมืชซนนึ่ง
เมลร็ดนมัตั้นกด่อเกลิดฉมันใด กร็จะมบีความเหมมือนกมันทบีนึ่ชมัดเจนระหวด่างกายธรรมดากมับกายทบีนึ่เปป็นขนตั้นฉมันนมัตั้น มมันถผกระบรไวว้
อยด่างชมัดเจนและถผกเนว้นสบีนึ่ครมัตั้งในขว้อพระคสาตรงนบีตั้ของเราวด่ารด่างกายนบีตั้ถผกหวด่าน (ในความเปปปั่อยเนด่า,ในการไรว้
เกบียรตลิ, ในความอด่อนกสาลมัง, กายธรรมดา) และวด่ารด่างกายนบีตั้ถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้น (โดยไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่า, ในสงด่าราศบี, ใน



ฤทธลิธิ์อสานาจ, กายวลิญญาณ) มบีบางคนทบีนึ่แยว้งวด่ารด่างกายนบีตั้จะไมด่ถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้น แตด่ตามทบีนึ่พระวจนะของพระเจว้า
กลด่าว รด่างกายของผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนจะตว้องถผกไถด่ (รม. 8:23)

รด่างกายเดลิมนบีตั้แหด่งความเปปปั่อยเนด่าจะถผกทสาใหว้ไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่าโดยพระเจว้าองคร์เดบียวกมับทบีนึ่ไดว้ทรงถผกทสาใหว้
เปป็นเนมืตั้อหนมังเพมืนึ่อทบีนึ่เราจะถผกทสาใหว้เปป็นบรตรทมัตั้งหลายของพระเจว้าโดยทางการอมัศจรรยร์แหด่งการบมังเกลิดใหมด่ พระ
เยซผทรงเปป็นพระเจว้าในเนมืตั้อหนมัง และในพระกายเนมืตั้อหนมังนมัตั้น พระองคร์ไดว้ทรงพลิชลิตโลก เนมืตั้อหนมัง มารรว้าย ความ
ตาย นรก และหลรมศพ และพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงจมัดหาพระผผว้ชด่วยใหว้รอดในเนมืตั้อหนมังจะทรงไถด่รด่างกายแหด่งเนมืตั้อหนมัง
นบีตั้! อบีกเดบีดี๋ยวในการศนกษาคว้นควว้าของเราเราจะเหร็นวด่ารด่างกายทบีนึ่ไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่าของเราจะมบีลมักษณะคลว้ายกมับ
รด่างกายธรรมดานบีตั้และวด่าเราจะ “รผว้จมักเหมมือนอยด่างทบีนึ่เราถผกรผว้จมัก”

ขว้อ 44: “มมันถผกหวด่านลงเปป็นกายธรรมดา มมันถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นมาใหมด่เปป็นกายวลิญญาณ มบีกายธรรมดา 
และมบีกายวลิญญาณ”

รด่างกายของผผว้เชมืนึ่อถผกหวด่านในความไรว้เกบียรตลิ-กายแหด่งความเปปปั่อยเนด่าและความอด่อนแอทบีนึ่จะกลมับคมืนสผด่
ผงคลบีดลิน แตด่รด่างกายนมัตั้นซนนึ่งถผกหวด่านในความไรว้เกบียรตลิ ความเปปปั่อยเนด่า และความอด่อนแอจะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นใน
ความไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่า, สงด่าราศบี, และฤทธลิธิ์เดช รด่างกายทบีนึ่เปป็นขนตั้นจะไมด่เปป็นแคด่กายเนมืตั้อหนมัง มมันจะเปป็นกายวลิญญาณ 
ซนนึ่งไมด่ถผกจสากมัดโดยสภาพฝป่ายโลกทมัตั้งหลายเหมมือนอยด่างทบีนึ่รด่างกายปปัจจรบมันของเราเปป็น มมันจะเปป็นกายทบีนึ่มบีเนมืตั้อหนมัง
และกระดผกเหมมือนอยด่างพระกายของพระเยซผตอนทบีนึ่พระองคร์ทรงเชลิญชวนเหลด่าสาวกของพระองคร์ใหว้จมับตว้อง
พระองคร์และเหร็นวด่าพระองคร์ไมด่ใชด่วลิญญาณตนหนนนึ่ง รด่างกายทบีนึ่เปป็นขนตั้นของเราจะสามารถรมับอาหารไดว้ ถนงแมว้วด่า
เราจะไมด่ตว้องการอาหารกร็ตาม พระเยซผทรงกลินปลายด่างและรวงผนตั้งเพมืนึ่อพลิสผจนร์ใหว้เหลด่าสาวกทบีนึ่ตกใจกลมัวของ
พระองคร์เหร็นวด่าพระองคร์ไมด่ใชด่วลิญญาณตนหนนนึ่ง

“มบีกายธรรมดา และมบีกายวลิญญาณ” นบีนึ่เปป็นคสากลด่าวทบีนึ่กระชมับชมัดเจน ผผว้เชมืนึ่อมบีรด่างกายธรรมดาทบีนึ่เหมาะ
กมับชบีวลิตฝป่ายโลกนบีตั้อยด่างแนด่นอนฉมันใด เขากร็จะมบีกายวลิญญาณทบีนึ่เหมาะสสาหรมับนครขาวดรจมรกดานมัตั้นและชบีวลิตนลิรมัน
ดรร์กมับพระเยซผอยด่างแนด่นอนฉมันนมัตั้น

พระเจว้าไดว้ทรงสรรคร์สรว้างรด่างกายเนมืตั้อหนมังเหลด่านบีตั้ และเมมืนึ่อเราพลิจารณารด่างกายมนรษยร์เรากร็ตว้องยอมรมับ
วด่ามมันเปป็นการอมัศจรรยร์หนนนึ่งอยด่างแทว้จรลิง-แตด่เราตว้องจดจสาไวว้วด่าเราไดว้ถผกสรว้างโดยพระเจว้าแหด่งการอมัศจรรยร์ทมัตั้ง
หลาย และพระเจว้าผผว้ไดว้ทรงสรรคร์สรว้างรด่างกายฝป่ายโลกของเราสสาหรมับแผด่นดลินโลก พรว้อมกมับหนว้าทบีนึ่รมับผลิดชอบ
และบททดสอบตด่าง ๆ ของมมัน กร็จะทรงสรรคร์สรว้างกายวลิญญาณของเราเพมืนึ่อตอบสนองสภาวะเหลด่านมัตั้นแหด่งสงด่า
ราศบีนมัตั้นทบีนึ่เราจะไปอยผด่ 

ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายทบีนึ่ดสาเนลินชบีวลิตโดยความเชมืนึ่อและเดลินโดยความเชมืนึ่อกร็ไมด่เสบียเวลาไปกมับการวลิตกกมังวลวด่า
เขาจะมบีรด่างกายแบบไหนในเชว้าแหด่งการเปป็นขนตั้นจากตายนมัตั้น มมันจะเปป็นกายวลิญญาณ-แตด่มมันจะไมด่ใชด่แคด่วลิญญาณ
ตนหนนนึ่ง พระกายของพระครลิสตร์เปป็นแบบไหนในการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ รด่างกายของเรากร็จะเปป็นแบบ
นมัตั้นเหมมือนกมัน โปรดศนกษาลผกา 24:36-44

ขว้อ 45: “และตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘มนรษยร์คนแรก คมืออาดมัม ไดว้ถผกทสาใหว้เปป็นจลิตใจทบีนึ่มบีชบีวลิต’ แตด่อาดมัม
คนหลมังนมัตั้นไดว้ทรงถผกทสาใหว้เปป็นวลิญญาณทบีนึ่ทสาใหว้มบีชบีวลิต”



พระเจว้าไดว้ทรงปปัฟื้นอาดมัมออกมาจากผงคลบีดลิน ทรงระบายลมหายใจแหด่งชบีวลิตเขว้าในรผจมผกของเขา-และ
เขาไดว้กลายเปป็นจลิตวลิญญาณทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่ แตด่อาดมัมคนแรกนมัตั้นไดว้ลว้มเหลวในความรมับผลิดชอบของตนตด่อพระเจว้า 
และไดว้สผญเสบียสถานะอมันสมบผรณร์แบบของมนรษยร์ไป

อาดมัมคนหลมังนมัตั้นทรงเปป็นวลิญญาณทบีนึ่ใหว้ชบีวลิต นมันึ่นคมือพระเยซผครลิสตร์-ผผว้ทรงเชมืนึ่อฟปัง ทรงทนทรกขร์ ทรงมบี
ชมัยชนะเหนมือสลินึ่งสารพมัด พระองคร์ทรงรมับกายเนมืตั้อหนมัง และในกายนมัตั้นพระองคร์ไดว้ทรงพลิชลิตโลก เนมืตั้อหนมัง และมาร
รว้าย พระองคร์ไดว้สละวางชบีวลิตของพระองคร์เพมืนึ่อเปป็นราคาซมืตั้อในการซมืตั้อคมืนทรกสลินึ่งทบีนึ่อาดมัมคนแรกนมัตั้นไดว้สผญเสบียไป

พระคมัมภบีรร์แสดงใหว้เราเหร็นอยด่างชมัดเจนวด่าพระเยซผครลิสตร์เจว้าไดว้ทรงกลายเปป็น “วลิญญาณทบีนึ่ทสาใหว้มบีชบีวลิต” 
เมมืนึ่อพระองคร์ทรงเปป็นขนตั้นจากพวกคนตาย มมันคมือหลมังจากการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ทบีนึ่พระองคร์ทรงระบาย
ลมหายใจบนเหลด่าสาวกของพระองคร์ โดยตรมัสวด่า “ทด่านทมัตั้งหลายจงรมับพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เถลิด” (ยอหร์น 
20:22) ขณะนบีตั้เราไมด่ไดว้กสาลมังดผเรมืนึ่องการรมับสภาพเนมืตั้อหนมังหรมือการเสดร็จขนตั้นสผด่สวรรคร์เปป็นหลมัก ถนงแมว้วด่าทมัตั้งสอง
เรมืนึ่องจะสสาคมัญขนาดไหนกร็ตาม หมัวขว้อหลมักของบทนบีตั้ไมด่จสาเปป็นตว้องเปป็นเรมืนึ่องการสลิตั้นพระชนมร์ของพระเยซผ ถนง
แมว้วด่าการสลิตั้นพระชนมร์ของพระองคร์เปป็นเหตรจสาเปป็นของพระเจว้ากร็ตามเพราะวด่าพระองคร์ทรงเปป็นผผว้เดบียวทบีนึ่สามารถ
ชสาระหนบีตั้บาปไดว้ แตด่หมัวใจของบททบีนึ่ 15 คมือการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์อมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีของพระเมษโปดกของพระเจว้า 
และเพราะวด่าพระองคร์ทรงถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นแลว้ว เรากร็จะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นเชด่นกมันเมมืนึ่อพระองคร์เสดร็จมา

ขว้อ 46: “แตด่สลินึ่งซนนึ่งเปป็นฝป่ายวลิญญาณไมด่ไดว้มากด่อน แตด่สลินึ่งซนนึ่งเปป็นตามธรรมดาโลกไดว้มากด่อน และสลินึ่งซนนึ่ง
เปป็นฝป่ายวลิญญาณนมัตั้นมาทบีหลมัง”

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกลด่าวหลมักการของพระเจว้าทบีนึ่เชมืนึ่อมโยงกมับพมัฒนาการของชบีวลิตมนรษยร์ ซนนึ่งเรลินึ่มตว้นดว้วยสลินึ่งตาม
ธรรมดาโลก และตด่อมากร็รมับสลินึ่งทบีนึ่เปป็นฝป่ายวลิญญาณผด่านทางการอมัศจรรยร์ของพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ไมด่มบีสลินึ่งทบีนึ่
เรบียกกมันวด่ามนรษยร์ธรรมดาทบีนึ่เตลิบโตเขว้าสผด่มนรษยร์ฝป่ายวลิญญาณ พระเยซผไดว้ทรงชสาระหนบีตั้บาป ทรงปฏลิบมัตลิตามพระ
ราชบมัญญมัตลิของพระเจว้าและความชอบธรรมของพระเจว้าจนครบถว้วน และเมมืนึ่อเรารมับพระองคร์ เรากร็รมับและถมือ
ครองทรกสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงซมืตั้อผด่านทางการสลิตั้นพระชนมร์เปป็นเครมืนึ่องบผชาของพระองคร์ การถผกฝปังของพระองคร์ 
และการเปป็นขนตั้นอมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีของพระองคร์

“...แตด่สลินึ่งซนนึ่งเปป็นฝป่ายวลิญญาณไมด่ไดว้มากด่อน…” ครณจะสมังเกตเหร็นวด่าในพระวจนะของพระเจว้าทมัตั้งเลด่ม สลินึ่ง
ซนนึ่งเปป็นตามธรรมดาโลกมากด่อนสลินึ่งซนนึ่งเปป็นฝป่ายวลิญญาณ-นมันึ่นคมือ คาอลินกด่อน จากนมัตั้นจนงอาแบล; อลิชมาเอล จากนมัตั้น
จนงอลิสอมัค; เอซาว จากนมัตั้นจนงยาโคบ คสาวด่า “ฝป่ายวลิญญาณ” ในทบีนึ่นบีตั้บอกเปป็นนมัยมากกวด่ากายวลิญญาณ แนด่ทบีเดบียว
บมัดนบีตั้เรามบีกายธรรมดา และในการรมับขนตั้นไปนมัตั้นเรากร็จะมบีกายวลิญญาณ-และนมันึ่นคมือคสาสอนหลมักของพระคสาตอนนบีตั้ 
แตด่มมันกร็เปป็นความจรลิงดว้วยทบีนึ่วด่าในสภาวะทบีนึ่ยมังไมด่ถผกสรว้างใหมด่ของเรา เราเคยมบีแนวโนว้มหลายอยด่างซนนึ่งเปป็นเหตรใหว้
เราทสาสลินึ่งชมันึ่วรว้ายเพราะวด่าเราเปป็นลผกหลานของอาดมัม แตด่หลมังจากทบีนึ่เราไดว้ตว้อนรมับพระครลิสตร์เปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอด
แลว้ว ชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณไดว้ถผกถด่ายทอดมาสผด่เรา-และตมัตั้งแตด่เวลานมัตั้นเปป็นตว้นมาสลินึ่งซนนึ่งเปป็นตามธรรมดาโลกกร็จะตว้อง
อยผด่ใตว้การควบครมของสลินึ่งซนนึ่งเปป็นฝป่ายวลิญญาณ

อาดมัมคนหลมังนบีตั้ (พระเยซผเจว้า) ไดว้กระทสาสลินึ่งทบีนึ่อาดมัมคนแรกนมัตั้นทสาไมด่ไดว้เพราะความอด่อนแอของเนมืตั้อหนมัง 
ในถว้อยคสาทบีนึ่ชมัดเจนและเขว้าใจไดว้ พระเจว้าไดว้ทรงกสาหนดสลินึ่งทบีนึ่อาดมัมทสาไมด่ไดว้ และสลินึ่งทบีนึ่เขาถผกหว้ามไมด่ใหว้กระทสา อาดมั



มไมด่เชมืนึ่อฟปังคสาบมัญชาของพระเจว้าอยด่างเปปิดเผยและจงใจ เนมืตั้อหนมังทสาใหว้พระเจว้าพอพระทมัยไมด่ไดว้ แตด่พวกเราทบีนึ่รมับ
การบมังเกลิดใหมด่แลว้วกร็ไมด่อยผด่ในเนมืตั้อหนมัง: “แตด่พวกทด่านไมด่ไดว้อยผด่ในเนมืตั้อหนมัง แตด่ในพระวลิญญาณ ถว้าหากวด่าพระ
วลิญญาณของพระเจว้าทรงสถลิตอยผด่ในพวกทด่าน บมัดนบีตั้ถว้าผผว้ใดไมด่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผผว้นมัตั้นกร็ไมด่เปป็นของ
พระองคร์” (รม. 8:9)

ขว้อ 47-49: “มนรษยร์คนแรกนมัตั้นกสาเนลิดจากดลินและเปป็นมนรษยร์ดลิน มนรษยร์ทบีนึ่สองนมัตั้นเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
จากสวรรคร์ มนรษยร์ดลินผผว้นมัตั้นเปป็นอยด่างไร คนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นมนรษยร์ดลินเชด่นกมันกร็เปป็นอยด่างนมัตั้น และมนรษยร์สวรรคร์ผผว้
นมัตั้นทรงเปป็นอยด่างไร คนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นมนรษยร์สวรรคร์เชด่นกมันกร็เปป็นอยด่างนมัตั้น และพวกเราไดว้รมับรผปกายของมนรษยร์
ดลินไวว้อยด่างไร พวกเรากร็จะรมับรผปกายของมนรษยร์สวรรคร์ไวว้อยด่างนมัตั้นดว้วย”

มนรษยร์คนแรกนมัตั้นเปป็นอยด่างไร ลผกหลานของอาดมัมกร็เปป็นอยด่างนมัตั้น เราไดว้รมับสมันดานของอาดมัมเปป็นมรดก 
และในอาดมัมทรกคนตาย

พระองคร์ผผว้มาจากสวรรคร์ทรงเปป็นอยด่างไร ผผว้เชมืนึ่อทรกคนกร็เปป็นอยด่างนมัตั้น เรามบีรผปลมักษณร์ของมนรษยร์คนแรก
นมัตั้นอยด่างไร เราทบีนึ่รมับความรอดแลว้วกร็จะมบีรผปลมักษณร์ของมนรษยร์ทบีนึ่สองนมัตั้น (พระครลิสตร์) อยด่างนมัตั้น บมัดนบีตั้ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้ง
หลายอยผด่ในพระครลิสตร์ และเราจะมบีรผปลมักษณร์ของพระครลิสตร์ในรด่างกายทบีนึ่เปป็นขนตั้นอมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีซนนึ่งพระองคร์จะ
ประทานใหว้แกด่เราเมมืนึ่อพระองคร์เสดร็จมารมับเหลด่าวลิสรทธลิชนของพระองคร์ ผผว้เชมืนึ่อทรกคนถผกลลิขลิตไวว้กด่อนแลว้วใหว้เปป็น
เหมมือนพระฉายแหด่งพระบรตรทบีนึ่รมักของพระเจว้า

มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าเราเตลิบโตในพระครณ และเราควรกลายเปป็นเหมมือนพระองคร์ทรกวมันมากขนตั้นเรมืนึ่อย ๆ 
แตด่วมันหนนนึ่งจะมาเมมืนึ่อเราจะรมับความเปป็นเหมมือนพระองคร์แบบครบถว้วนสมบผรณร์ ซนนึ่งไมด่อาจเปป็นของเราไดว้จนกวด่า
พระครลิสตร์ทรงเรบียกครลิสตจมักรขนตั้นไปพบกมับพระองคร์ในฟฟ้าอากาศ เมมืนึ่อครลิสตจมักรนมัตั้นครบบรลิบผรณร์ เมมืนึ่อจลิตวลิญญาณ
นมัตั้นทบีนึ่ทสาใหว้พระกายของพระครลิสตร์ครบบรลิบผรณร์ไดว้รมับความรอดและการเปป็นขนตั้นจากตายครมัตั้งแรกนมัตั้นเกลิดขนตั้น เมมืนึ่อ
นมัตั้นพระองคร์จะทรงเปลบีนึ่ยนแปลงรด่างกายแหด่งความนด่าอดสผเหลด่านบีตั้ใหว้เปป็นเหมมือนกมับพระกายทบีนึ่เปปีปั่ยมสงด่าราศบีของ
พระองคร์ตามการกระทสากลิจแหด่งความสามารถของพระองคร์ กระทมันึ่งจนปราบสลินึ่งสารพมัดใหว้อยผด่ใตว้บมังคมับของ
พระองคร์เอง เรามบีพระสมัญญานมัตั้นของพระองคร์ผผว้ทรงมรสาไมด่ไดว้ และเราแนด่ใจวด่าวมันหนนนึ่งเราจะเปป็นเหมมือนพระองคร์

เพราะบาปของอาดมัม ในอาดมัมทรกคนจนงตาย เพราะความเชมืนึ่อฟปังและชมัยชนะของมนรษยร์ทบีนึ่สองนมัตั้น ใน
พระครลิสตร์คนทมัตั้งปวงจะถผกทสาใหว้มบีชบีวลิต โดยพระครณของพระเจว้า พระเยซผไดว้ทรงชลิมความตายเพมืนึ่อมนรษยร์ทรกคน
(ฮบ. 2:9) อาดมัมคนแรกนมัตั้นไดว้กลายเปป็นคนบาปและเพราะบาปของเขาเขาจนงถผกปรมับโทษใหว้ตายกด่อนทบีนึ่เขาไดว้
กลายเปป็นประมรขแหด่งครอบครมัวมนรษยร์ อาดมัมคนหลมังนมัตั้น นมันึ่นคมือพระเยซผครลิสตร์เจว้า ไดว้ทรงแบกรมับบาปทมัตั้งหลาย
ของเราในพระกายของพระองคร์เองและไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพราะบาปกด่อนทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงกลายเปป็นประมรข
ของครลิสตจมักรและของคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เชมืนึ่อ (อฟ. 5:25-32) 

พระเยซผทรงบอกพวกฟารลิสบีวด่าถว้าเมลร็ดขว้าวไมด่รด่วงในพมืตั้นดลินและตาย มมันกร็คงอยผด่แตด่ลสาพมัง แตด่ในการตาย
มมันกร็จะกด่อเกลิดผลมากมาย กด่อนทบีนึ่พระเยซผทรงสลิตั้นพระชนมร์ พระองคร์ทรงอยผด่แตด่ลสาพมัง แตด่หลมังจากพระองคร์ไดว้
สลิตั้นพระชนมร์พระองคร์กร็ทรงเกลิดผลมากมายแลว้ว และกสาลมังนสาบรตรหลายคนเขว้ามาสผด่ครลิสตจมักรอยผด่เหมมือนเดลิม

ไมด่มบีชบีวลิตในผผว้อมืนึ่นแลว้ว พระเยซผทรงเปป็นทางนมัตั้น ความจรลิงนมัตั้น ชบีวลิตนมัตั้น ประตผนมัตั้นสผด่สวรรคร์ และผผว้เลบีตั้ยงทบีนึ่ดบี



นมัตั้นของฝผงแกะ พระองคร์ทรงเปป็นผผว้กด่อเกลิดชบีวลิตนลิรมันดรร์ ผผว้ทรงเรลินึ่มตว้นและทสาใหว้ความเชมืนึ่อของเราสสาเรร็จ ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้ง
หลายตายไปแลว้ว และชบีวลิตของพวกเขาถผกซด่อนไวว้กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า แมว้กระทมันึ่งตอนนบีตั้เรากร็นมันึ่งดว้วยกมันใน
สวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์

ไมด่เคยมบีความหวมังสสาหรมับมนรษยร์ในผผว้อมืนึ่นเลย การถวายเครมืนึ่องสมัตวบผชาดว้วยเลมือดแหด่งพมันธสมัญญาเดลิมไมด่
อาจขจมัดบาปออกไปไดว้ พระเยซผทรงเปป็นความหวมังเดบียวของเราวมันนบีตั้ ไมด่มบีมนรษยร์คนใดมาถนงพระบลิดาเวว้นแตด่โดย
พระองคร์

พระเยซผทรงบอกชนชาตลิของพระองคร์เองวด่า “...และทด่านทมัตั้งหลายไมด่ยอมมาหาเรา เพมืนึ่อทด่านทมัตั้งหลาย
จะไดว้ชบีวลิต…เราไดว้มาในพระนามพระบลิดาของเรา และทด่านทมัตั้งหลายไมด่รมับเรา ถว้าผผว้อมืนึ่นจะมาในนามของเขาเอง 
ทด่านทมัตั้งหลายกร็จะรมับผผว้นมัตั้น” (ยอหร์น 5:40,43) ในทบีนึ่นบีตั้พระเยซผทรงหมายถนงปฏลิปปักษร์ตด่อพระครลิสตร์ และคนเหลด่า
นมัตั้นทบีนึ่ตลิดตามเขากร็จะพลินาศเปป็นนลิตยร์ในบนงไฟนมัตั้น แตด่ผผว้เชมืนึ่อมบีชบีวลิตนลิรมันดรร์ในพระครลิสตร์ และถผกลลิขลิตลด่วงหนว้าแลว้วใหว้
เปป็นเหมมือนพระฉายของพระองคร์และรมับสงด่าราศบีกมับพระองคร์

ขว้อ 50: “บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้าขอกลด่าว พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย วด่าเนมืตั้อและเลมือดจะรมับอาณาจมักรของพระเจว้าเปป็น
มรดกไมด่ไดว้ และสลินึ่งซนนึ่งเปปปั่อยเนด่าจะรมับสลินึ่งซนนึ่งไมด่เปปปั่อยเนด่าเปป็นมรดกกร็ไมด่ไดว้”

ความจรลิงทบีนึ่ถผกนสาเสนอในพระคสาขว้อนบีตั้ยมืนยมันสลินึ่งทบีนึ่มากด่อนมมัน แตด่มมันกร็เตรบียมทางสสาหรมับคสาตอบตด่อ
คสาถามทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับสลินึ่งทบีนึ่จะเกลิดขนตั้นแกด่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่ยมังมบีชบีวลิตอยผด่ตอนทบีนึ่พระเยซผเสดร็จมาในการรมับขนตั้นไปนมัตั้น 
เนมืตั้อหนมังและเลมือดเปป็นองคร์ประกอบของธรรมชาตลิหนนนึ่งทบีนึ่พลินาศไปไดว้ และเรารผว้วด่าไมด่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่พลินาศไปไดว้จะเขว้า
อาณาจมักรของพระเจว้า เนมืตั้อหนมังและเลมือดสรดทว้ายแลว้วจะกด่อเกลิดความเปปปั่อยเนด่า และความไมด่เปปปั่อยเนด่าเปป็น
ลมักษณะเฉพาะตมัวของทรกสลินึ่งทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับอาณาจมักรของพระเจว้า

กายทบีนึ่เปป็นขนตั้นนมัตั้นจะเปป็นกายทบีนึ่มบีเนมืตั้อหนมังและกระดผก จะไมด่มบีโลหลิตในกายทบีนึ่เปป็นขนตั้นนมัตั้น เพราะวด่า “ชบีวลิต
ของเนมืตั้อหนมังอยผด่ในเลมือด” และพระเยซผไดว้ประทานชบีวลิตของพระองคร์ (พระโลหลิตของพระองคร์) เพมืนึ่อการยกบาป
แลว้ว (สด่วนตมัวแลว้ว ผมเชมืนึ่อวด่าพระองคร์ไดว้ทรงถวายพระโลหลิตของพระองคร์แดด่พระบลิดาผผว้สถลิตในสวรรคร์เมมืนึ่อ
พระองคร์เสดร็จกลมับไปหาพระบลิดาทมันทบีหลมังจากการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์-ยอหร์น 20:17)

“...เนมืตั้อหนมังและเลมือด”-นมันึ่นคมือ มนรษยร์อยด่างทบีนึ่เขาเปป็นอยผด่บนแผด่นดลินโลกนบีตั้-ไมด่สามารถรมับอาณาจมักรของ
พระเจว้าเปป็นมรดกไดว้อยด่างแนด่นอน มนรษยร์อยด่างดบีทบีนึ่สรดกร็เปป็นเพบียงความอนลิจจมังทมัตั้งสลิตั้น หากไมด่มบีการเปป็นขนตั้นจาก
ตาย มนรษยร์กร็เขว้าในอาณาจมักรของพระเจว้าไมด่ไดว้ แทว้จรลิงแลว้วการเปป็นขนตั้นจากตายไดว้ถผกทสาใหว้เกลิดขนตั้นโดยมนรษยร์อบีก
ผผว้หนนนึ่ง-แตด่พระเยซผครลิสตร์ผผว้ทรงเปป็นมนรษยร์ไมด่เพบียงเปป็นมนรษยร์เทด่านมัตั้น-พระองคร์ทรงเปป็นพระเจว้าเชด่นกมัน หากไมด่มบี
การสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ มนรษยร์กร็ไมด่อาจรมับอาณาจมักรของพระเจว้าเปป็น
มรดกไดว้ เขากร็คงไมด่อาจไปอยผด่ในทบีนึ่ ๆ พระเจว้าทรงครองราชยร์ไดว้ นบีนึ่คมือความจรลิงอมันยลินึ่งใหญด่ ทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่
บมังเกลิดใหมด่แลว้วจะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นแบบไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่าและจะครอบครองกมับพระครลิสตร์

ขว้อ 51 และ 52: “ดผกด่อน ขว้าพเจว้าจะสสาแดงความลนกลมับใหว้พวกทด่านเหร็น คมือพวกเราจะไมด่ลด่วงหลมับหมด
ทรกคน แตด่พวกเราจะถผกเปลบีนึ่ยนแปลงใหมด่หมด ในชมันึ่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว เวลาเปป่าแตรครมัตั้งสรดทว้าย เพราะ
วด่าแตรนมัตั้นจะสด่งเสบียง และคนทมัตั้งหลายทบีนึ่ตายไปแลว้วจะถผกบมันดาลใหว้เปป็นขนตั้นมาปราศจากเปปปั่อยเนด่า และพวกเรา



จะถผกเปลบีนึ่ยนแปลงใหมด่”
“...ขว้าพเจว้าจะสสาแดงความลนกลมับใหว้พวกทด่านเหร็น…” “ความลนกลมับ” ทบีนึ่วด่านบีตั้หมายถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าใน

การรมับขนตั้นไปนมัตั้น (ระยะแรกของการเสดร็จมาครมัตั้งทบีนึ่สองของพระครลิสตร์) ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่จะรมับอาณาจมักร
ของพระเจว้าเปป็นมรดกถนงแมว้วด่าพวกเขาเปป็นเนมืตั้อหนมังและเลมือดกร็ตาม-แตด่เราจะตว้องเรบียนรผว้เกบีนึ่ยวกมับการอมัศจรรยร์
นมัตั้นดว้วยซนนึ่งจะทสาใหว้การนบีตั้เปป็นไปไดว้

“พวกเราจะไมด่ลด่วงหลมับหมดทรกคน แตด่พวกเราจะถผกเปลบีนึ่ยนแปลงใหมด่หมด…” ไมด่ใชด่ผผว้เชมืนึ่อทรกคนจะ
ตายฝป่ายรด่างกายกด่อนการเสดร็จกลมับมาขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า การใชว้คสาสรรพนาม “พวกเรา” ไมด่จสาเปป็นตว้อง
บอกเปป็นนมัยวด่าเปาโลคาดหวมังวด่าตนจะยมังมบีชบีวลิตอยผด่ตอนทบีนึ่การรมับขนตั้นไปนมัตั้นเกลิดขนตั้น เขาใชว้สสานวนคลว้าย ๆ กมันนบีตั้
หลายหน เหลด่าผผว้รผว้ภาษากรบีกบอกเราวด่าขว้อพระคสาตอนนบีตั้ควรถผกแปลเปป็น “พวกเรา, ผผว้มบีชบีวลิตอยผด่” ซนนึ่งหมายถนงผผว้
เชมืนึ่อทมัตั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว ทมัตั้ง 1 เธสะโลนลิกา 4:15 และขว้อพระคสาตอนนบีตั้ของเราบอกเราวด่าเมมืนึ่อพระเยซผ
เสดร็จมาในการรมับขนตั้นไปนมัตั้น ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจะถผกแบด่งออกเปป็นสองพวก-พวกทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่ และพวกทบีนึ่ตายไปแลว้ว

พระวจนะของพระเจว้าสอนวด่าผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายควรเตรบียมตมัวใหว้พรว้อมทบีนึ่จะเผชลิญความตาย โดยมบีความ
กลว้าหาญและปราศจากความกลมัว (ฟป. 1:21-23; 3:20,21) แตด่มมันกร็สอนเราเชด่นกมันวด่าเราควรตมัตั้งตาคอยการ
ปรากฏอมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีของพระเจว้าใหญด่ยลินึ่งและพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของเรา, พระเยซผครลิสตร์, อยผด่เสมอ เราตว้องไมด่
เปป็นพวก “แหงนตามองฟฟ้า” แตด่เราจะตว้องทสางานรมับใชว้พระองคร์จนกวด่าพระองคร์เสดร็จมา

ผผว้เชมืนึ่อทรกคนจะถผกรมับขนตั้นไปในการรมับขนตั้นนมัตั้น วลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ตายไปแลว้วจะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นแบบไมด่รผว้
เปปปั่อยเนด่าและวลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่จะถผกเปลบีนึ่ยนแปลง- “ในชมันึ่วขณะเดบียวในพรลิบตาเดบียว” ตรงนบีตั้มบีการชบีตั้
ใหว้เหร็นถนงความฉมับพลมันของการรมับขนตั้นไปนมัตั้น-และถนงแมว้วด่าอาจไมด่มบี “หมายสสาคมัญตด่าง ๆ” ทบีนึ่แสดงถนงการเสดร็จมา
ของพระองคร์ การขาดซนนึ่งหมายสสาคมัญตด่าง ๆ กร็ไมด่ใชด่ขว้อพลิสผจนร์วด่าพระองคร์ไมด่ใกลว้เสดร็จมาแลว้ว

อมันทบีนึ่จรลิงแลว้ว หมายสสาคมัญแหด่งกาลทมัตั้งหลายชบีตั้ไปยมังการเสดร็จมาในวลิวรณร์-เวลานมัตั้นเมมืนึ่อ “นมัยนร์ตาทรกดวง
จะเหร็นพระองคร์” ไมด่มบีมนรษยร์คนใดรผว้วมันหรมือชมันึ่วโมงทบีนึ่พระองคร์จะเสดร็จมา แตด่มบีหมายสสาคมัญมากมายจรลิง ๆ ทบีนึ่ชบีตั้ไป
ยมังการเสดร็จมาของพระเยซผในวลิวรณร์-และเนมืนึ่องจากนมันึ่นเปป็นความจรลิง การรมับขนตั้นไปนมัตั้นกร็ตว้องเกลิดขนตั้นกมับเรา
แนด่นอน! มมันอาจเกลิดขนตั้นไดว้ทรกเมมืนึ่อ

“...เพราะวด่าแตรนมัตั้นจะสด่งเสบียง…” แตรในทบีนึ่นบีตั้เปป็นแตรจรลิง ๆ มมันจะตว้องไมด่ถผกสมับสนกมับแตรนมัตั้นในวลิวรณร์
11:15 ซนนึ่งกร็เปป็นแตรจรลิง ๆ เชด่นกมัน ตราประทมับเหลด่านมัตั้น ขมันเหลด่านมัตั้น และแตรเหลด่านมัตั้นในวลิวรณร์ลว้วนเกลิดขนตั้นหลมัง
จากการรมับขนตั้นไปของครลิสตจมักร และแนด่นอนวด่าเปาโลคงจะไมด่เขบียนถนงชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นและชาวเมมืองเธ
สะโลนลิกาเหลด่านมัตั้นเกบีนึ่ยวกมับคสาพยากรณร์ตด่าง ๆ ทบีนึ่ยมังไมด่ไดว้ถผกกลด่าวในตอนนมัตั้นดว้วยซตั้สา! แตรทบีนึ่วด่านบีตั้ในขว้อพระคสานบีตั้
ของเรา และใน 1 เธสะโลนลิกา 4:16 เปป็นแตรจรลิง ๆ ไมด่ใชด่สมัญลมักษณร์

“...คนทมัตั้งหลายทบีนึ่ตายไปแลว้วจะถผกบมันดาลใหว้เปป็นขนตั้นมาปราศจากเปปปั่อยเนด่า และพวกเราจะถผก
เปลบีนึ่ยนแปลงใหมด่” ใน 1 เธสะโลนลิกา 4:16 เราอด่านวด่า “คนทมัตั้งปวงทบีนึ่ตายแลว้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขนตั้นมากด่อน” 
ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าผผว้เชมืนึ่อบางคนตายไปแลว้ว กร็ไมด่ไดว้ทสาใหว้พวกเขาเสบียเปรบียบเลยในการเปป็นขนตั้นจากตายนมัตั้น สด่วนตมัว
แลว้วผมเชมืนึ่อวด่ารด่างกายของวลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ตายไปแลว้วจะถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นมาอยผด่ในระดมับเดบียวกมับวลิสรทธลิชน



เหลด่านมัตั้นทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่ และจากนมัตั้นเราทมัตั้งสองพวกจะถผกรมับขนตั้นไปดว้วยกมันทรกคนในกายเดบียวในหมผด่เมฆนมัตั้น เพมืนึ่อไป
พบกมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในฟฟ้าอากาศ จะไมด่มบีชด่วงคมันึ่นกลางระหวด่างการเปป็นขนตั้นของคนทบีนึ่ตายแลว้วในพระครลิสตร์กมับ
การเปลบีนึ่ยนแปลงของวลิสรทธลิชนทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่เหลด่านมัตั้น ทรกอยด่างนบีตั้จะสลิตั้นสรดลงในชมันึ่วพรลิบตาเดบียว

เฉพาะผผว้ทบีนึ่รมับความรอดแลว้วจะมบีสด่วนในการเปป็นขนตั้นจากตายนบีตั้ การเปป็นขนตั้นจากตายของคนไมด่เชมืนึ่อทมัตั้ง
หลายไมด่ถผกกลด่าวถนงตรงนบีตั้เลย มมันจะเกลิดขนตั้นในอบีกพมันปปีตด่อมา (วว. 20:5) ผผว้ใดทบีนึ่กลด่าวถนง “การเปป็นขนตั้นจากตาย
ของทรกคน” หรมือ “การพลิพากษามนรษยร์ทรกคน” กร็กสาลมังปป่าวประกาศความไมด่รผว้ในพระคมัมภบีรร์

คสากลด่าวตรงนบีตั้ทบีนึ่พผดถนงการเปป็นขนตั้นของคนทบีนึ่ตายไปแลว้วในพระครลิสตร์กร็ยมืนยมันความจรลิงของขว้อ 42-44 
เหลด่าผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่จะรมับรด่างกายทบีนึ่ไมด่รผว้เปปปั่อยเนด่าแบบเดบียวกมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นจากตายเมมืนึ่อ
พระองคร์เสดร็จมา

ขว้อ 53: “เพราะวด่าสลินึ่งซนนึ่งเปปปั่อยเนด่านบีตั้ตว้องสวมซนนึ่งไมด่เปปปั่อยเนด่า และสลินึ่งทบีนึ่จะตายนบีตั้ตว้องสวมสลินึ่งทบีนึ่จะไมด่มบีวมัน
ตาย”

“...สลินึ่งซนนึ่งเปปปั่อยเนด่านบีตั้ตว้องสวมซนนึ่งไมด่เปปปั่อยเนด่า…” มมันเปป็นเหตรจสาเปป็นของพระเจว้าทบีนึ่รด่างกายนบีตั้ตว้องถผก
เปลบีนึ่ยนแปลงเพมืนึ่อเตรบียมมมันใหว้พรว้อมสสาหรมับอาณาจมักรของพระเจว้า คสากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “สวม” บด่งบอกถนงการ
สวมเสมืตั้อผว้า มมันชบีตั้ใหว้เหร็นถนงลมักษณะเฉพาะตมัวของการเปลบีนึ่ยนแปลงนบีตั้ทบีนึ่จะเกลิดขนตั้นในการเปป็นขนตั้นจากตายนมัตั้น แถม
ยมังยมืนยมันความจรลิงทบีนึ่ถผกสอนในขว้อพระคสาหลายขว้อกด่อนหนว้าดว้วย มมันยมืนยมันเชด่นกมันถนงความเชมืนึ่อมโยงทบีนึ่แนด่ชมัดและ
แนด่นอนระหวด่างรด่างกายทบีนึ่เราครอบครองอยผด่ตอนนบีตั้กมับรด่างกายทบีนึ่ถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นจากตายหรมือถผกเปลบีนึ่ยนแปลงนมัตั้น

รด่างกายทบีนึ่ตายไดว้นบีตั้ ซนนึ่งถผกหวด่านในความเปปปั่อยเนด่า ตว้อง “สวม” ความเปป็นอมตะ นบีนึ่ชบีตั้ใหว้เหร็นความเชมืนึ่อม
โยงระหวด่างรด่างกายกด่อนหนว้ากมับรด่างกายทบีนึ่ถผกทสาใหว้เปป็นขนตั้นจากตาย (หรมือถผกเปลบีนึ่ยนแปลง) โปรดศนกษา ฟปีลลิปปปี 
3:21 และ 2 โครลินธร์ 5:4

ขว้อ 54: “ดมังนมัตั้น เมมืนึ่อสลินึ่งซนนึ่งเปปปั่อยเนด่านบีตั้จะสวมซนนึ่งไมด่มบีวมันเปปปั่อยเนด่า และสลินึ่งทบีนึ่จะตายนบีตั้จะสวมสลินึ่งทบีนึ่จะไมด่มบี
วมันตาย เมมืนึ่อนมัตั้นถว้อยคสานมัตั้นจะสสาเรร็จซนนึ่งมบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘ความตายกร็ถผกกลมืนไปดว้วยการมบีชมัย’”

ถว้อยคสาอมันยลินึ่งใหญด่! “ความตายกร็ถผกกลมืนไปดว้วยการมบีชมัย!” ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าความตายถผกกลมืนไปกร็
แสดงออกถนงการขจมัดออกไปแบบสลิตั้นสผญชมันึ่วนลิรมันดรร์ของทรกรด่องรอยแหด่งผลกระทบฝป่ายรด่างกายของบาปทบีนึ่ไดว้
เคลมืนึ่อนเขว้าสผด่เผด่าพมันธรร์มนรษยร์ทมัตั้งหมดโดยทางอาดมัม สสาหรมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่รมับความรอดแลว้ว ทรกรด่องรอยของการ
สาปแชด่งแหด่งอสานาจของซาตานจะถผกขจมัดออกไป เมมืนึ่อความตายถผกกลมืนไปในความมบีชมัย ทรกรด่องรอยและรอย
แผลจะถผกขจมัดออกไปชมันึ่วนลิรมันดรร์:

“พระองคร์จะทรงกลมืนความตายในการมบีชมัย และองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าจะทรงเชร็ดนตั้สาตาทรก ๆ หยด
จากหนว้าทมัตั้งสลิตั้น และพระองคร์จะทรงเอาการตสาหนลิประชากรของพระองคร์ไปเสบียจากทมันึ่วแผด่นดลินโลก เพราะพระ
เยโฮวาหร์ไดว้ตรมัสสลินึ่งนบีตั้แลว้ว” (อสย. 25:8) คสาพยากรณร์นบีตั้ ซนนึ่งมบีการอว้างอลิงแบบพลิเศษและมบีนมัยสสาคมัญตด่อชนชาตลิ
อลิสราเอล บมัดนบีตั้กร็เปป็นจรลิงเกบีนึ่ยวกมับผผว้เชมืนึ่อทรกคน พระเยซผทรงพลิชลิตความตาย นรก และหลรมศพแลว้ว พระองคร์เคย
ตายไปแลว้ว พระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยผด่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ และพระองคร์ทรงถมือกรญแจเหลด่านมัตั้นแหด่งนรกและแหด่งความ
ตาย (วว. 1:18)



ขว้อ 55: “โอ ความตาย เหลร็กในของเจว้าอยผด่ทบีนึ่ไหน โอ หลรมฝปังศพ ชมัยชนะของเจว้าอยผด่ทบีนึ่ไหน”
เราถผกบอกวด่าสสาเนาคมัดลอกกรบีกฉบมับดบีทบีนึ่สรดเหลด่านมัตั้นอด่านวด่า “โอ ความตาย ชมัยชนะของเจว้าอยผด่ทบีนึ่ไหน?  

โอ ความตาย เหลร็กในของเจว้าอยผด่ทบีนึ่ไหน?”
ความจรลิงในทบีนึ่นบีตั้ถผกกลด่าวในโฮเชยา 13:14: “เราจะไถด่พวกเขาใหว้พว้นจากอสานาจของแดนคนตาย เราจะ

ไถด่พวกเขาใหว้พว้นจากความตาย โอ ความตายเออ๋ย เราจะเปป็นภมัยพลิบมัตลิทมัตั้งหลายของเจว้า โอ แดนคนตายเออ๋ย เรา
จะเปป็นความพลินาศของเจว้า การกลมับใจเสบียใหมด่จะถผกปปิดบมังไวว้จากสายตาของเรา”

คสาฮบีบรผทบีนึ่แปลเปป็น “แดนคนตาย” คมือ เชโอล ซนนึ่งไมด่ใชด่หลรมศพ แตด่เปป็นอาณาบรลิเวณหนนนึ่งซนนึ่งเราเชมืนึ่อวด่า
อยผด่ในใจกลางของแผด่นดลินโลกอมันเปป็นทบีนึ่ซนนึ่งจลิตวลิญญาณทมัตั้งปวงไปเมมืนึ่อสลิตั้นชบีวลิตในสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิม มมันถผก
แบด่งออกเปป็นสองฟาก เศรษฐบีนมัตั้นไดว้ตายไป และ “ในนรกเศรษฐบีคนนมัตั้นจนงแหงนตาของตนขนตั้น โดยเปป็นทรกขร์
ทรมานยลินึ่งนมัก” ลาซารมัสขอทานผผว้นมัตั้นไดว้ตายไป “และถผกอรว้มไปโดยเหลด่าทผตสวรรคร์เขว้าไปทบีนึ่อกของอมับราฮมัม” (ลผก
า 16:19-31) มบีกลด่าวถนงพระเยซผไวว้วด่า “พระองคร์จะไมด่ทรงละทลิตั้งจลิตวลิญญาณของขว้าพระองคร์ไวว้ในนรก” (เพลง
สดรดบี 16:10; กลิจการ 2:25-27)

แตด่ตมัตั้งแตด่การสลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง การฟปฟื้นคมืนพระชนมร์และการเสดร็จขนตั้นไปของพระครลิสตร์ กร็ไมด่มบีเช
โอลสสาหรมับผผว้เชมืนึ่อแลว้ว พระเยซผไดว้สลิตั้นพระชนมร์ ไดว้เสดร็จลงไปยมังเบมืตั้องตนึ่สาของแผด่นดลินโลกนบีตั้ ทรงประกาศแกด่
วลิญญาณเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ตลิดครกอยผด่วด่าหนบีตั้บาปนมัตั้นไดว้ถผกชสาระแลว้ว จากนมัตั้นพระองคร์ทรงนสาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอบีกและ
เสดร็จขนตั้นไปเหนมือฟฟ้าสวรรคร์ทมัตั้งปวง โดยทรงพาจลิตวลิญญาณของผผว้ชอบธรรมเหลด่านมัตั้นไปกมับพระองคร์ดว้วย (อฟ.
 4:8-10) 

มมันคมือ ความตาย ไมด่ใชด่หลรมศพ ซนนึ่งไดว้ชมัยชนะเหนมือรด่างกายแหด่งเนมืตั้อหนมัง ในรด่างกายนบีตั้เราตาย และหลรม
ศพเปป็นเพบียงสถานทบีนึ่แหด่งหนนนึ่งซนนึ่งรด่างกายถผกฝากไวว้หลมังความตาย มมันคมือความตายทบีนึ่จะถผกกลมืนไปในความมบีชมัย 
มมันคมือความตายทบีนึ่จะถผกปลว้นเหลร็กในของมมันและพลิษรว้ายของมมันไป พระเยซผทรงพลิชลิตความตายแลว้ว ดมังนมัตั้นเรา
จนงเปป็นเหลด่าผผว้พลิชลิตเพราะวด่าพระองคร์ทรงพลิชลิตแลว้ว สสาหรมับผผว้เชมืนึ่อ ความตายไมด่มบีเหลร็กในเลย มมันเปป็นเพบียงหรบเขา
แหด่งเงาทบีนึ่พระเยซผทรงเดลินไปกมับเรา-ไมด่ใชด่เขว้าไปใน แตด่ผด่านมมันออกมา (เพลงสดรดบี 23:4)

ขว้อ 56: “เหลร็กในของความตายนมัตั้นคมือบาป และฤทธลิธิ์ของบาปนมัตั้นคมือพระราชบมัญญมัตลิ”
ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีตั้ โปรดศนกษาโรม 5:21;6:12,14,17; 7:11,14,20,23,25; 8:2; ฮบีบรผ 3:13; 

11:25; 12:4; และยากอบ 1:15
คด่าจว้างของบาปคมือความตาย เมมืนึ่อบาปเสรร็จสลิตั้นแลว้วมมันกร็ทสาใหว้เกลิดความตาย เปาโลกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้า

คงไมด่รผว้จมักบาปถว้าพระราชบมัญญมัตลิไมด่ไดว้กลด่าววด่า เจว้าตว้องไมด่โลภ” โดยการกระทสาเหลด่านมัตั้นแหด่งพระราชบมัญญมัตลิ จะ
ไมด่มบีเนมืตั้อหนมังใดถผกนมับวด่าชอบธรรมเลย โดยพระราชบมัญญมัตลิคมือความรผว้เกบีนึ่ยวกมับบาป (รม. 3:20) พระราชบมัญญมัตลิ
ของพระเจว้านมัตั้นบรลิสรทธลิธิ์ ชอบธรรม และดบีงาม แตด่สลินึ่งทบีนึ่พระราชบมัญญมัตลิทสาไมด่ไดว้นมัตั้น (ไมด่ใชด่เพราะวด่าพระราช
บมัญญมัตลินมัตั้นอด่อนแอ แตด่เพราะความอด่อนแอของเนมืตั้อหนมัง) พระเจว้าจนงไดว้สด่งพระบรตรของพระองคร์เองมากระทสาใหว้
สสาเรร็จ พระเยซผ ในสภาพทบีนึ่เหมมือนกมับเนมืตั้อหนมังทบีนึ่บาปหนา ไดว้ทรงปรมับโทษบาปในเนมืตั้อหนมัง เพมืนึ่อทบีนึ่เราในพระองคร์
จะไดว้ถผกทสาใหว้เปป็นความชอบธรรมของพระราชบมัญญมัตลิ



พระเยซผทรงเอาเหลร็กในแหด่งความตายออกไปแลว้ว (ตด่อกร็ไรว้พลิษภมัยพอ ๆ กมับแมลงวมันถว้ามมันไมด่มบีเหลร็ก
ใน) ความตายไมด่อาจทสาอมันตรายครลิสเตบียนไดว้ แนด่นอนวด่ามมันแยกขาดเราจากคนทบีนึ่เรารมักและจากสายสมัมพมันธร์
ฝป่ายโลก แตด่มมันเปป็นเพบียงประตผทบีนึ่เรากว้าวเขว้าไปจากแผด่นดลินโลกสผด่เมมืองบรมสรขเกษมในชมันึ่วขณะเดบียว-ออกจาก
รด่างกายนบีตั้ ไปอยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า!

“เหลร็กในของความตายนมัตั้นคมือบาป และฤทธลิธิ์ของบาปนมัตั้นคมือพระราชบมัญญมัตลิ” (แตด่พระเยซผทรงทสาใหว้
ทรกตมัวอมักษรและทรกขบีดของพระราชบมัญญมัตลิสสาเรร็จแลว้ว) ดมังนมัตั้น บาปจนงถผกพลิชลิต ถผกทสาใหว้พด่ายแพว้ และถผกขจมัด
ออกไปแลว้ว บาปใหว้อสานาจของมมันแกด่ความตาย และพระราชบมัญญมัตลิกร็ใหว้อสานาจของมมันแกด่บาป แตด่พระเยซผ
ครลิสตร์เจว้าทรงเปป็น “จรดจบของพระราชบมัญญมัตลิเพมืนึ่อความชอบธรรมแกด่ทรกคนทบีนึ่เชมืนึ่อ” (รม. 10:4) โดยทางการ
สลิตั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์ บาปและความตายกร็ถผกเอาชนะและถผกพลิชลิต
แลว้ว

มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าในความคลิดของผผว้เชมืนึ่อ ความตายกร็คงไวว้ซนนึ่งรผปแบบภายนอกของมมัน วลิสรทธลิชนทมัตั้ง
หลายตาย (ลด่วงหลมับในพระเยซผ) แตด่ความตายไดว้สผญเสบียอสานาจของมมันทบีนึ่จะทสาอมันตรายผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว 
ถว้าครณกลมัวตาย ถว้ามมันทสาใหว้ครณหวาดกลมัวทบีนึ่จะคลิดถนงความตาย ครณกร็ควรเชร็คประสบการณร์การกลมับใจรมับเชมืนึ่อ
ของครณอบีกรอบ! มมันเปป็นไปไดว้อยด่างยลินึ่งทบีนึ่วด่ามารรว้ายไดว้แอบเอาของปลอมมาใหว้ครณ

ขว้อ 57: “แตด่ขอบพระครณพระเจว้า ผผว้ประทานชมัยชนะแกด่เราทมัตั้งหลายโดยทางพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าของพวกเรา”

“...พระเจว้า…ประทานชมัยชนะแกด่เราทมัตั้งหลาย…” (รผปกาลปปัจจรบมัน)-ชบีตั้ไปยมังกระบวนการทบีนึ่ดสาเนลินไป
ตลอดซนนึ่งโดยทางกระบวนการนบีตั้ผผว้เชมืนึ่อ (เพราะการสลิตั้นพระชนมร์และการฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ) ไดว้รมับ
ชมัยชนะเหนมือบาปอยผด่ตลอด เรามบีชมัยชนะเหนมือบาปเพราะวด่าพระองคร์ผผว้ทรงอยผด่ในเราทรงเปป็นใหญด่กวด่าผผว้นมัตั้นทบีนึ่อยผด่
ในโลก (1 ยอหร์น 4:4)

“...โดยทางพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” เรามบีชมัยชนะเพราะพละกสาลมังทบีนึ่ถผกถด่ายทอด
ใหว้แกด่เราโดยทางพระครลิสตร์และพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระองคร์ เราเชมืนึ่อบนพระองคร์ โอบรมับพระราชกลิจ
ทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วของพระองคร์ และกลายเปป็นผผว้มบีสด่วนในสภาพของพระเจว้า จากนมัตั้นพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์กร็ทรงเขว้า
มาประทมับในใจเรา เราถผกนสาพาโดยพระองคร์เขว้าในวลิถบีเหลด่านมัตั้นแหด่งการดสาเนลินชบีวลิตอมันถผกตว้อง และดว้วยเหตรนบีตั้เรา
จนงไมด่สนองตมัณหาของเนมืตั้อหนมัง

ใชด่แลว้วครมับ ขอบพระครณพระเจว้า เราเปป็นมากกวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิตโดยทางพระเยซผครลิสตร์เจว้า-แตด่ปราศจาก
พระองคร์เรากร็ทสาสลินึ่งใดไมด่ไดว้เลย! ในพระเยซผเรามบีชมัยชนะเหนมือโลก เนมืตั้อหนมัง และมารรว้าย ความตาย นรก และ
หลรมศพ ปราศจากพระเยซผ เรากร็ชด่วยเหลมือตนเองไมด่ไดว้ สลิตั้นหวมัง และมรด่งหนว้าสผด่นรก!

ขว้อ 58: “เหตรฉะนมัตั้น พบีนึ่นว้องทบีนึ่รมักของขว้าพเจว้า พวกทด่านจงตมัตั้งมมันึ่นอยผด่ อยด่าหวมันึ่นไหว จงปฏลิบมัตลิงานขององคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าใหว้บรลิบผรณร์ทรกเวลา ดว้วยวด่าทด่านทมัตั้งหลายทราบวด่า งานหนมักของทด่านทมัตั้งหลายไมด่สผญเปลด่าในองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้า”

“เหตรฉะนมัตั้น” ชบีตั้ยว้อนไปยมังความจรลิงอมันยลินึ่งใหญด่เหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกนสาเสนอกด่อนหนว้านบีตั้ และพระสมัญญาและ



ชมัยชนะตด่าง ๆ อมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีทบีนึ่ถผกประกาศไปแลว้ว
“...พวกทด่านจงตมัตั้งมมันึ่นอยผด่ อยด่าหวมันึ่นไหว…” ตามทบีนึ่สด่วนแรกของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้กลด่าว พบีนึ่นว้องชาว

เมมืองโครลินธร์หลายคนเหลด่านมัตั้นไมด่ไดว้ตมัตั้งมมันึ่นอยผด่ และหวมันึ่นไหว พวกเขาถผกนสาไปมาโดยพวกครผสอนคสาสอนผลิด พวก
เขาเปป็นทารกในพระครลิสตร์ในเมมืนึ่อพวกเขาควรจะโตเตร็มทบีนึ่ฝป่ายวลิญญาณไดว้แลว้ว แตด่เปาโลรมักพวกเขา และความ
อาทรของเขายมังเหมมือนเดลิมไมด่เปลบีนึ่ยนแปลงทมัตั้ง ๆ ทบีนึ่พวกเขามบีขว้อผลิดพลาดและความลว้มเหลวหลายอยด่าง

ภาษากรบีกตรงนบีตั้อด่านวด่า “พวกทด่านจงกลายเปป็น”-นมันึ่นคมือ “จงพลิสผจนร์ตมัวพวกทด่านเองโดยเปป็นคนหนมัก
แนด่น หยมันึ่งรากมมันึ่นคงในหลมักคสาสอนอมันบรลิสรทธลิธิ์แหด่งพระครณของพระเจว้า อยด่ายอมใหว้พลมังอสานาจใด ๆ แหด่งเหลด่า
ศมัตรผของพระครลิสตร์มาชมักนสาพวกทด่านออกไปจากพระองคร์เลยแมว้แตด่นลิดเดบียว”

“...จงปฏลิบมัตลิงานขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าใหว้บรลิบผรณร์ทรกเวลา…” จงทสางานขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าดว้วยสลิตั้น
สรดกสาลมังของพวกทด่าน จงทสาสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่พระองคร์ประทานใหว้พวกทด่านกระทสา และจงทสามมันดว้วยความขยมันขมัน
แขร็ง “เพราะวด่าพวกเราเปป็นฝปีพระหมัตถร์ของพระองคร์ ทบีนึ่ถผกสรว้างขนตั้นในพระเยซผครลิสตร์ ใหว้เขว้าสผด่บรรดาการงานทบีนึ่ดบี 
ซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงกสาหนดไวว้ลด่วงหนว้าเพมืนึ่อทบีนึ่พวกเราจะดสาเนลินในการเหลด่านมัตั้น” (อฟ. 2:10)

“เพราะวด่ารด่างกายทบีนึ่ปราศจากวลิญญาณกร็ตายเสบียแลว้วฉมันใด ความเชมืนึ่อทบีนึ่ปราศจากบรรดาการกระทสากร็
ตายเสบียแลว้วฉมันนมัตั้นเชด่นเดบียวกมัน” (ยากอบ 2:26) 

เราควรเปป็นคนตว้นเรมือนทบีนึ่ดบี โดยกระทสาสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เรากระทสาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า และจดจสาไวว้
วด่าวมันหนนนึ่งจะมาเมมืนึ่อเราจะรมับบสาเหนร็จสสาหรมับหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของเรา เมมืนึ่อถนงเวลานมัตั้น เราจะรมับบสาเหนร็จ
สสาหรมับการรมับใชว้ของเรา หรมือไมด่เรากร็จะเหร็นการงานตด่าง ๆ ของเราถผกไฟเผา ดมังนมัตั้น เปาโลจนงอว้อนวอนพบีนึ่นว้อง
เหลด่านมัตั้นใหว้ไมด่เพบียงเปป็นแคด่คนงานธรรมดา แตด่บรลิบผรณร์ในงานขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

“...ดว้วยวด่าทด่านทมัตั้งหลายทราบวด่า งานหนมักของทด่านทมัตั้งหลายไมด่สผญเปลด่าในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” คสากรลิยา
“ทราบ” บด่งบอกถนงความรผว้ทบีนึ่ถผกรมับประกมัน ดมังนมัตั้นเราจนงอาจอด่านแบบนบีตั้ไดว้: “พวกทด่านถผกรมับประกมันแนด่นอนวด่า
งานหนมักของพวกทด่านไมด่สผญเปลด่า”

คสากรลิยากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “งานหนมัก” คมือ คอปอส ซนนึ่งหมายถนง “การตรากตรสาอมันสด่งผลเปป็นความ
เหนมืนึ่อยลว้า” เปรบียบเทบียบกมับยอหร์น 4:6: “บมัดนบีตั้ บด่อนตั้สาของยาโคบอยผด่ทบีนึ่นมันึ่น ฉะนมัตั้นพระเยซผ เมมืนึ่อทรงเหนร็ดเหนมืนึ่อย
กมับการเดลินทางของพระองคร์ จนงมาประทมับบนบด่อนตั้สานมัตั้น…”

“งาน” พผดถนงสลินึ่งทบีนึ่ถผกกระทสา มมันอาจเปป็นสลินึ่งทบีนึ่งด่ายและนด่าอภลิรมยร์กร็ไดว้ แตด่ “งานหนมัก” หมายถนงการ
ทสางานนมัตั้นใหว้สสาเรร็จ ความเจร็บปวดทบีนึ่ตว้องรมับ และเรบีนึ่ยวแรงทบีนึ่ถผกใชว้ออกไป อยด่างไรกร็ตาม ทบีนึ่ใดทบีนึ่ความรมักเปป็นแรง
จผงใจ งานหนมักแหด่งความรมักกร็ไมด่ใชด่เรมืนึ่องนด่าเหนร็ดเหนมืนึ่อยและหนมักหนา อด่าน 1 เธสะโลนลิกา 1:3

ครณภาพทบีนึ่แทว้จรลิงและความเกลิดผลมากของการรมับใชว้ทบีนึ่ถผกกระทสาโดยผผว้เชมืนึ่อถผกตมัดสลินชบีตั้ขาดโดยการทบีนึ่
วด่าการรมับใชว้นมัตั้นถผกกระทสา “ในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” หรมือไมด่ พระองคร์ทรงเปป็นรากฐานหนนนึ่งเดบียวนมัตั้น และถว้าเรากด่อ
ขนตั้นบนรากฐานนมัตั้นดว้วยทองคสา เงลิน และเพชรพลอย เรากร็จะรมับบสาเหนร็จเตร็มจสานวน ไมด่วด่าการรมับใชว้ของเราจะ
เลร็กนว้อยและไมด่สสาคมัญสมักเพบียงใดกร็ตามในสายตาของมนรษยร์ มมันไมด่ใชด่ปรลิมาณของงานรมับใชว้ทบีนึ่สสาคมัญ แตด่เปป็น 
“ชนลิด” (1 คร. 3:11-15) 



การฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์เปป็นขว้อพลิสผจนร์ของพระเจว้าวด่าพระองคร์ทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอด
ของคนบาปทมัตั้งหลาย พระองคร์ไดว้ทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์ พระองคร์ทรงรมับชบีวลิตนมัตั้นกลมับคมืนไปอบีกตามทบีนึ่
พระองคร์ทรงสมัญญาไวว้ (ยอหร์น 10:18) 

การฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระครลิสตร์คมือพยานเรมืนึ่องความรอด เรากลด่าวยอมรมับดว้วยปากของเราวด่าพระ
เยซผทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เราเชมืนึ่อในใจของเราวด่าพระเจว้าทรงทสาใหว้พระองคร์เปป็นขนตั้นจากพวกคนตายแลว้ว 
และเรากร็รมับความรอด (รม. 10:9,10) 

การฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระครลิสตร์คมือ เครมืนึ่องรมับประกมันแหด่งชมัยชนะเหนมือโลก เนมืตั้อหนมัง มารรว้าย ความ
ตาย นรก และหลรมศพ เพราะวด่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยผด่ เราจนงมบีชบีวลิตอยผด่ เราเปป็นมากกวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิตโดยทาง
พระองคร์ผผว้ไดว้ทรงรมักเรา (รม. 8:28-39)

การฟปฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระครลิสตร์รมับประกมันเรมืนึ่องบสาเหนร็จสสาหรมับการทสาหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนอมันสมัตยร์ซมืนึ่อ 
แมว้แตด่นตั้สาเยร็นสมักถว้วยทบีนึ่ถผกใหว้ในพระนามของพระองคร์กร็ไมด่ถผกมองขว้ามเลย มบีมนรษยร์คนหนนนึ่งในสวรรคร์-พระเยซผ
ครลิสตร์ผผว้ทรงเปป็นมนรษยร์-ประทมับนมันึ่งอยผด่ ณ เบมืตั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้าพระบลิดา ทรงเฝฟ้าดผบรตรทรกคนของ
พระเจว้าขณะทบีนึ่เขามบีชบีวลิตอยผด่และทสางานหนมักอยผด่บนโลกนบีตั้ ตมัตั้งตาคอยความหวมังอมันมบีสรขนมัตั้นและการปรากฏอมันทรง
สงด่าราศบีของพระเจว้าผผว้ใหญด่ยลินึ่งและพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของเรา นมันึ่นคมือพระเยซผครลิสตร์ (1 ทธ. 2:5; ฮบ. 1:1-3)

บทททที่ 16
16:1 บมัดนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับการถวายทรมัพยร์เพมืนึ่อพวกวลิสรทธลิชนนมัตั้น ขว้าพเจว้าไดว้ใหว้คสาสมันึ่งแกด่ครลิสตจมักรทมัตั้งหลายแหด่งแควว้นกา
ลาเทบียไวว้อยด่างไร กร็ขอใหว้พวกทด่านจงกระทสาอยด่างนมัตั้น
16:2 ทรกวมันตว้นสมัปดาหร์จงใหว้ทรกคนในพวกทด่านเกร็บรวบรวมไวว้ตด่างหาก ตามทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงใหว้ผผว้นมัตั้นจสาเรลิญ เพมืนึ่อ
จะไดว้ไมด่ตว้องมบีการเรบีนึ่ยไรเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามา
16:3 และเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามาถนงแลว้ว ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่พวกทด่านจะเหร็นชอบโดยจดหมายทมัตั้งหลายของพวกทด่าน ขว้าพเจว้า
จะสด่งคนเหลด่านมัตั้นไปเพมืนึ่อนสาของถวายของพวกทด่านไปยมังกรรงเยรผซาเลร็ม



16:4 และถว้าสมควรทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะไปดว้วย คนเหลด่านมัตั้นกร็จะไปพรว้อมกมับขว้าพเจว้า
16:5 บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้าจะมาหาพวกทด่าน เมมืนึ่อขว้าพเจว้าจะผด่านเขว้าไปในแควว้นมาซลิโดเนบีย เพราะวด่าขว้าพเจว้าตมัตั้งใจวด่าจะ
ผด่านเขว้าไปในแควว้นมาซลิโดเนบีย
16:6 และบางทบีขว้าพเจว้าอาจจะพมักอยผด่ ใชด่แลว้ว และอยผด่จนถนงสลิตั้นฤดผหนาวกมับพวกทด่าน เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้สด่ง
ขว้าพเจว้าไปในการเดลินทางของขว้าพเจว้าไมด่วด่าขว้าพเจว้าจะไปทางไหนกร็ตาม
16:7 เพราะวด่าบมัดนบีตั้ขว้าพเจว้าจะไมด่เหร็นพวกทด่านเมมืนึ่อผด่านไป แตด่ขว้าพเจว้าวางใจวด่าจะคว้างอยผด่กมับพวกทด่านนาน ๆ 
หนด่อย ถว้าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าโปรด
16:8 แตด่ขว้าพเจว้าจะคอยอยผด่ทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัสจนถนงเทศกาลเพร็นเทคอสตร์
16:9 เพราะวด่ามบีประตผกวว้างขวางและนด่าจะเกลิดผลเปปิดใหว้แกด่ขว้าพเจว้า และมบีปฎลิปปักษร์อยผด่เปป็นจสานวนมาก
16:10 บมัดนบีตั้ถว้าทลิโมธบีมาหา จงใหว้เขาอยผด่กมับพวกทด่านโดยปราศจากความกลมัว เพราะวด่าเขาทสางานขององคร์พระผผว้
เปป็นเจว้า เหมมือนทบีนึ่ขว้าพเจว้าทสาดว้วย
16:11 เหตรฉะนมัตั้นอยด่าใหว้ผผว้ใดเหยบียดหยามเขา แตด่จงชด่วยเขาใหว้เดลินทางไปในสมันตลิสรข เพมืนึ่อเขาจะมาถนงขว้าพเจว้าไดว้ 
เพราะขว้าพเจว้ากสาลมังคอยเขาพรว้อมกมับพวกพบีนึ่นว้องอยผด่
16:12 เกบีนึ่ยวกมับพบีนึ่นว้องของพวกเรา คมืออปอลโล ขว้าพเจว้าไดว้ปรารถนาอยด่างยลินึ่งทบีนึ่จะใหว้เขามาหาพวกทด่านพรว้อมกมับ
พวกพบีนึ่นว้อง แตด่ความประสงคร์ของเขาไมด่ใชด่ทบีนึ่จะมาหาในเวลานบีตั้เลย แตด่เขาจะมาเมมืนึ่อเขาจะมบีเวลาทบีนึ่สะดวก
16:13 พวกทด่านจงเฝฟ้าระวมัง จงยมืนมมันึ่นคงในความเชมืนึ่อนมัตั้น พวกทด่านจงเปป็นลผกผผว้ชาย จงเขว้มแขร็ง
16:14 จงกระทสาสลินึ่งสารพมัดของพวกทด่านดว้วยความรมัก
16:15 ขว้าพเจว้าขอวลิงวอนพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย (พวกทด่านรผว้จมักครมัวเรมือนของสเทฟานมัส วด่าเปป็นผลแรกแหด่ง
แควว้นอาคายา และวด่าพวกเขาไดว้ตมัตั้งตนเองไวว้สสาหรมับการปรนนลิบมัตลิพวกวลิสรทธลิชน)
16:16 ใหว้พวกทด่านอยผด่ใตว้บมังคมับของคนเชด่นนมัตั้น และตด่อทรกคนทบีนึ่ชด่วยกมันพรว้อมกมับพวกเรา และทสางานหนมัก
16:17 ขว้าพเจว้ากร็ชมืนึ่นชมยลินดบีในการมาหาของสเทฟานมัส และฟอรร์ทผนาทมัส และอาคายคมัส เพราะวด่าสลินึ่งซนนึ่งไดว้ขาด
ในสด่วนของพวกทด่านนมัตั้น พวกเขาไดว้จมัดหาใหว้แลว้ว
16:18 ดว้วยวด่าพวกเขาทสาใหว้จลิตวลิญญาณของขว้าพเจว้าและของพวกทด่านสดชมืนึ่นแลว้ว ฉะนมัตั้นพวกทด่านจงยอมรมับคน
ทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นเชด่นนมัตั้น
16:19 ครลิสตจมักรทมัตั้งหลายแหด่งแควว้นเอเชบียฝากความคลิดถนงมายมังพวกทด่าน อาควลิลลาและปรลิสสลิลลา ฝากความ
คลิดถนงมากมายมายมังพวกทด่านในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พรว้อมกมับครลิสตจมักรทบีนึ่อยผด่ในบว้านของพวกเขา
16:20 พบีนึ่นว้องทรกคนทมักทายปราศรมัยพวกทด่าน พวกทด่านจงทมักทายปราศรมัยกมันและกมันดว้วยการจรบอมันบรลิสรทธลิธิ์
16:21 คสาแสดงความคลิดถนงนบีตั้ของขว้าพเจว้าเปาโลดว้วยลายมมือของขว้าพเจว้าเอง
16:22 ถว้าผผว้ใดไมด่รมักพระเยซผครลิสตร์เจว้า กร็ขอใหว้ผผว้นมัตั้นถผกสาปแชด่ง องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะเสดร็จมา
16:23 ขอพระครณของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเราสถลิตอยผด่กมับพวกทด่านเถลิด
16:24 ขอใหว้ความรมักของขว้าพเจว้าอยผด่กมับพวกทด่านทรกคนในพระเยซผครลิสตร์ เอเมน

ขผู้อปฏริบบัตริตน่าง ๆ เกทที่ยวกบับการถวายทรบัพยธเพมืที่อชน่วยเหลน่าวริสคุทธริชน



ขว้อ 1: “บมัดนบีตั้เกบีนึ่ยวกมับการถวายทรมัพยร์เพมืนึ่อพวกวลิสรทธลิชนนมัตั้น ขว้าพเจว้าไดว้ใหว้คสาสมันึ่งแกด่ครลิสตจมักรทมัตั้งหลาย
แหด่งแควว้นกาลาเทบียไวว้อยด่างไร กร็ขอใหว้พวกทด่านจงกระทสาอยด่างนมัตั้น”

ในทบีนึ่นบีตั้เปาโลกสาลมังพผดถนงการถวายทรมัพยร์พลิเศษเพมืนึ่อชด่วยเหลมือคนยากจนทบีนึ่อยผด่ทด่ามกลางวลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้น
ทบีนึ่กรรงเยรผซาเลร็ม: “เพราะวด่าพวกศลิษยร์แหด่งแควว้นมาซลิโดเนบียและแควว้นอาคายาเหร็นชอบทบีนึ่จะถวายทรมัพยร์บางสด่วน
ใหว้แกด่พวกวลิสรทธลิชนทบีนึ่ยากจนซนนึ่งอยผด่ทบีนึ่กรรงเยรผซาเลร็ม” (รม. 15:26)

เรมืนึ่องนบีตั้เปป็นทบีนึ่ทราบกมันในครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นนมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ ขว้อปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ ทบีนึ่เปาโลใหว้ไวว้เกบีนึ่ยวกมับการ
ถวายทรมัพยร์พลิเศษนบีตั้มบีหลมักการตด่าง ๆ แบบครลิสเตบียนซนนึ่งใชว้ไดว้กมับการถวายทรมัพยร์ของผผว้เชมืนึ่อโดยทมันึ่วไปกระทมันึ่งถนงวมัน
นบีตั้และโมงนบีตั้ ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีตั้ ศนกษา 2 โครลินธร์ บททบีนึ่ 8 และ 9

ขว้อ 2: “ทรกวมันตว้นสมัปดาหร์จงใหว้ทรกคนในพวกทด่านเกร็บรวบรวมไวว้ตด่างหาก ตามทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงใหว้ผผว้นมัตั้น
จสาเรลิญ เพมืนึ่อจะไดว้ไมด่ตว้องมบีการเรบีนึ่ยไรเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามา”

“...วมันตว้นสมัปดาหร์” ไมด่ใชด่คสาทบีนึ่ถผกใชว้แคด่ในขว้อพระคสาตอนนบีตั้ เราพบมมันในมาระโก 16:2,9; ลผกา 24:1; 
ยอหร์น 20:1,19; และกลิจการ 20:7 เชด่นกมัน ไมด่มบีตรงไหนเลยในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ทบีนึ่วมันตว้นสมัปดาหร์ถผกเรบียกวด่า 
“วมันสะบาโต” ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าวมันตว้นสมัปดาหร์ ถผกชบีตั้ใหว้เหร็นหลายครมัตั้งหลายหนกร็บด่งบอกถนงความสสาคมัญของมมัน วมัน
เสารร์คมือวมันสะบาโต สด่วนวมันตว้นสมัปดาหร์คมือวมันอาทลิตยร์

“...จงใหว้ทรกคนในพวกทด่านเกร็บรวบรวมไวว้ตด่างหาก…” โปรดสมังเกตวด่าการชด่วยกมันถวายทรมัพยร์นบีตั้จะตว้อง
ถผกกระทสาโดยสมาชลิกทรกคน ไมด่วด่าผผว้เชมืนึ่อคนนมัตั้นจะยากจนขนาดไหน ยด่อมมบีสมักหนนนึ่งบาทหรมือสองบาทเสมอ 
(เหมมือนกมับเงลินถวายของหญลิงมด่ายคนนมัตั้น) ทบีนึ่ถผกถวายไดว้

“...ตามทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงใหว้ผผว้นมัตั้นจสาเรลิญ…” คน ๆ นมัตั้นไดว้จสาเรลิญขนตั้นเพราะความประเสรลิฐและความ
เมตตาของพระเจว้าอยด่างไร เขากร็ควรถวายตามนมัตั้น ไมด่มบีการกสาหนดสมัดสด่วนชมัดเจน คนใดทบีนึ่มบีเหตรผลพอผผว้ซนนึ่งไมด่ถผก
ผผกมมัดโดยขว้อเชมืนึ่อประจสานลิกายตว้องยอมรมับวด่าสลิบชมักหนนนึ่งนมัตั้นเปป็นจสานวนทบีนึ่นว้อยเกลินไปจรลิง ๆ สสาหรมับบางคนทบีนึ่จะ
ถวาย และในทสานองเดบียวกมันมมันกร็คงเปป็นจสานวนทบีนึ่มากกวด่าเยอะสสาหรมับบางคน

ยกตมัวอยด่างเชด่น ถว้าหญลิงมด่ายคนหนนนึ่งไดว้รมับเบบีตั้ยคนชราเปป็นเงลินหว้าสลิบดอลลารร์ตด่อเดมือน สลิบชมักหนนนึ่งของ
นางกร็จะเทด่ากมับหว้าดอลลารร์ โดยเหลมือไวว้ใหว้นางเพบียงสบีนึ่สลิบหว้าดอลลารร์สสาหรมับเลบีตั้ยงชบีพตลอดทมัตั้งเดมือน ในทางกลมับ
กมัน นมักธรรกลิจชายคนหนนนึ่งอาจมบีกสาไรสรทธลิเปป็นเงลินสามพมันดอลลารร์ตด่อเดมือน (และนมักธรรกลิจหลายคนกร็ทสากสาไรไดว้
มากกวด่านมัตั้น) สลิบชมักหนนนึ่งของเขากร็จะเทด่ากมับสามรว้อยดอลลารร์ตด่อเดมือน-แตด่เขากร็ยมังมบีเหลมือมากกวด่าสองพมัน
ดอลลารร์เพมืนึ่อไวว้เลบีตั้ยงชบีพตลอดสามสลิบวมัน ครณคลิดหรมือวด่าการถวายเปป็นจสานวนรว้อยละเชด่นนมัตั้นจะเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ถผกตว้องใน
สายพระเนตรของพระเจว้า?

ไมด่มบีกฎเหลร็กตายตมัวทบีนึ่ถผกวางไวว้ในภาคพมันธสมัญญาใหมด่สสาหรมับการถวายเพมืนึ่อชด่วยในงานขององคร์พระผผว้
เปป็นเจว้า ในหลายกรณบีการถวายสลิบชมักหนนนึ่งเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่มบีเกบียรตลิและถผกตว้อง แตด่ผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนจะตว้องถวายตามทบีนึ่
พระเจว้าไดว้ทรงใหว้ผผว้นมัตั้นจสาเรลิญ เพมืนึ่อใหว้สอดคลว้องกมับปรลิมาณทบีนึ่พระเจว้าประทานใหว้แกด่เรา เราควรกมันปรลิมาณหนนนึ่ง
ไวว้ตด่างหากซนนึ่งจะถวายเกบียรตลิพระองคร์ “พระเจว้าทรงรมักผผว้ทบีนึ่ใหว้ดว้วยใจยลินดบี” และถว้าเราหวด่านอยด่างเสบียดาย เรากร็
จะเกร็บเกบีนึ่ยวไดว้เพบียงเลร็กนว้อย



ไมด่มบีตรงไหนเลยในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ทบีนึ่สอนสลินึ่งทบีนึ่ผผว้รมับใชว้บางคนเทศนาวด่าเปป็น “การถวายสลิบชมักหนนนึ่ง
เขว้าคลมัง” ครลิสเตบียนหลายคนซผบผอมและยากจนฝป่ายวลิญญาณเพราะวด่าพวกเขา “ขบีตั้เหนบียว” ตด่อพระเจว้าใน
ทางการเงลิน ผผว้เชมืนึ่อจสานวนมากใชว้ชบีวลิตอยผด่ในโลกใบเลร็กมาก ๆ พวกเขาเกร็บสะสมสลิบชมักหนนนึ่งของตนไวว้ในทบีนึ่ประชรม
เลร็กแหด่งเดบียว และเงลินสด่วนใหญด่นมัตั้นกร็ไมด่เคยออกไปจากทบีนึ่ประชรมเลร็ก ๆ แหด่งนมัตั้นเลย แตด่คนทบีนึ่มองออกไปยมังทรด่งนา 
“ทบีนึ่ขาวพรว้อมเกร็บเกบีนึ่ยว” กร็ไดว้รมับวลิสมัยทมัศนร์อมันกวว้างไกล และไมด่เกร็บสะสมเงลินถวายของเขาไวว้ในมรมเลร็ก ๆ เดบียว
แหด่งไรด่องรด่นอมันใหญด่โตของพระเจว้า เขาจะหวด่านเมลร็ดไปยมังทบีนึ่สรดปลายของแผด่นดลินโลกโดยการถวายทรมัพยร์-ไมด่ใชด่
แคด่ใหว้แกด่ทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้น แตด่ใหว้แกด่คนอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่กสาลมังชนะจลิตวลิญญาณอยผด่ทมันึ่วโลกโดยชบีตั้นสาชายและหญลิงทมัตั้ง
หลายใหว้มาหาพระเมษโปดกของพระเจว้า!

พระเยซผไดว้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพมืนึ่อบาปของคนทมัตั้งโลก-แตด่วลิสมัยทมัศนร์ของคนจสานวนมากกร็ถผกจสากมัดอยผด่แคด่
กลรด่มเลร็ก ๆ ของพวกเขาเอง มบีความเหร็นแกด่ตมัวมากเกลินไปจรลิง ๆ ในทด่ามกลางผผว้คนของพระเจว้า พวกเขาไมด่มอง
เหร็นดว้วยสายตาของพระเยซผ (ยอหร์น 1:29; 1 ยอหร์น 2:2)

ขว้อ 3 และ 4: “และเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามาถนงแลว้ว ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่พวกทด่านจะเหร็นชอบโดยจดหมายทมัตั้งหลายของ
พวกทด่าน ขว้าพเจว้าจะสด่งคนเหลด่านมัตั้นไปเพมืนึ่อนสาของถวายของพวกทด่านไปยมังกรรงเยรผซาเลร็ม และถว้าสมควรทบีนึ่
ขว้าพเจว้าจะไปดว้วย คนเหลด่านมัตั้นกร็จะไปพรว้อมกมับขว้าพเจว้า”

ผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นไดว้รมับขว้อปฏลิบมัตลิใหว้เกร็บรวบรวมไวว้ทรกสมัปดาหร์ตามทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้
ทรงโปรดใหว้พวกเขาจสาเรลิญ และมบีเงลินถวายนมัตั้นพรว้อมเมมืนึ่อเปาโลไปถนง เขาวางแผนทบีนึ่จะไปเยบีนึ่ยมทบีนึ่ประชรมนมัตั้นใน
เมมืองโครลินธร์ และ “ผผว้ใดกร็ตาม” ทบีนึ่ทบีนึ่ประชรมนมัตั้นเหร็นชอบโดยจดหมาย เปาโลกร็จะสด่งผผว้นมัตั้นไปยมังกรรงเยรผซาเลร็ม
พรว้อมกมับเงลินนมัตั้น

ดผเหมมือนวด่าครลิสตจมักรนมัตั้นตว้องเตรบียมจดหมายหลายฉบมับซนนึ่งจะถผกสด่งไป (พรว้อมกมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ถผกแตด่ง
ตมัตั้งโดยครลิสตจมักรนมัตั้น) ไปยมังทบีนึ่ประชรมนมัตั้นในกรรงเยรผซาเลร็มเพมืนึ่อสด่งมอบเงลินถวายนมัตั้นแกด่ครลิสตจมักรทบีนึ่นมันึ่น

“...และถว้าสมควรทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะไปดว้วย คนเหลด่านมัตั้นกร็จะไปพรว้อมกมับขว้าพเจว้า” นบีนึ่คมือประเดร็นหนนนึ่งทบีนึ่เรา
ควรเนว้นยตั้สา เรมืนึ่องเงลิน ๆ ทอง ๆ ของครลิสตจมักรไมด่ควรตกอยผด่ในมมือของคนเพบียงคนเดบียว หลายคนควรรมับผลิดชอบ
สสาหรมับเงลินนมัตั้นและการจมัดการกองทรนตด่าง ๆ ในครลิสตจมักร ควรใชว้ความระมมัดระวมังและการใสด่ใจดผแลเพมืนึ่อหลบีก
เลบีนึ่ยงความผลิดพลาดหรมือความหวาดระแวงในการจมัดการเงลินทบีนึ่ถผกถวายโดยผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในทบีนึ่ประชรมนมัตั้น ๆ

เรมืนึ่องเงลินทองในครลิสตจมักรเคยถผกใชว้โดยมารรว้ายเพมืนึ่อทสาใหว้ทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นหลายแหด่งแตกแยกมาแลว้ว 
มมันไมด่ยรตลิธรรม-ทมัตั้งตด่อครลิสตจมักรและตด่อคน ๆ นมัตั้น-ทบีนึ่จะปลด่อยใหว้คนเพบียงคนเดบียวจมัดการเงลินขององคร์พระผผว้เปป็น
เจว้า ศลิษยาภลิบาลและเจว้าหนว้าทบีนึ่หลายคนควรใชว้ความระมมัดระวมังทรกอยด่างเกบีนึ่ยวกมับเงลินถวายทบีนึ่ถผกถวายในทบีนึ่ประชรม
ทว้องถลินึ่น เพมืนึ่อทบีนึ่เรมืนึ่องทางการเงลินของมมันจะไมด่มบีขว้อครหาเลย

ขว้อ 5: “บมัดนบีตั้ขว้าพเจว้าจะมาหาพวกทด่าน เมมืนึ่อขว้าพเจว้าจะผด่านเขว้าไปในแควว้นมาซลิโดเนบีย เพราะวด่า
ขว้าพเจว้าตมัตั้งใจวด่าจะผด่านเขว้าไปในแควว้นมาซลิโดเนบีย”

เราทราบจาก 2 โครลินธร์ 1:15 และ 16 วด่าเปาโลไดว้วางแผนไวว้กด่อนแลว้ววด่าจะไปยมังครลิสตจมักรในเมมืองโค
รลินธร์โดยตรง และจากทบีนึ่นมันึ่นกร็ไปตด่อยมังแควว้นมาซลิโดเนบียและกลมับไปยมังเมมืองโครลินธร์ แตด่เขาเปลบีนึ่ยนแผนการเดลินทาง



ของตน-บางทบีอาจเพราะเหตรผลทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงใน 2 โครลินธร์ 1:23: “ยลินึ่งกวด่านมัตั้น ขว้าพเจว้าขอพระเจว้าทรงเปป็นพยาน
ฝป่ายจลิตใจของขว้าพเจว้าวด่า เพมืนึ่อจะงดโทษพวกทด่านไวว้กด่อน ขว้าพเจว้าจนงยมังไมด่ไดว้มาถนงเมมืองโครลินธร์”

ขว้อ 6: “และบางทบีขว้าพเจว้าอาจจะพมักอยผด่ ใชด่แลว้ว และอยผด่จนถนงสลิตั้นฤดผหนาวกมับพวกทด่าน เพมืนึ่อพวกทด่าน
จะไดว้สด่งขว้าพเจว้าไปในการเดลินทางของขว้าพเจว้าไมด่วด่าขว้าพเจว้าจะไปทางไหนกร็ตาม”

“...พมักอยผด่ ใชด่แลว้ว และอยผด่จนถนงสลิตั้นฤดผหนาวกมับพวกทด่าน…” เหลด่าผผว้รผว้ภาษากรบีกบอกเราวด่า “กมับ” 
แสดงออกถนงการอยผด่ดว้วยกมันกมับพวกเขามากกวด่าแคด่ฝป่ายรด่างกาย มมันบอกเปป็นนมัยถนงความสนใจฝป่ายวลิญญาณอมัน
ลนกซนตั้ง ความรผว้สนกและการรด่วมสามมัคคบีธรรมทบีนึ่ใกลว้ชลิดมาก ๆ เขาอยากอยผด่ดว้วยฝป่ายรด่างกาย แตด่เขากร็อยากอยผด่ดว้วย
กมับพวกเขาในวลิญญาณเชด่นกมัน เพมืนึ่อรด่วมสามมัคคบีธรรมในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและรมับการเลบีตั้ยงดผจากพระวจนะของ
พระองคร์เมมืนึ่อพวกเขารด่วมสามมัคคบีธรรมดว้วยกมัน คมือจนตลอดฤดผหนาวนมัตั้น ความเปป็นไปไดว้ (“อาจจะ…”) ของการ
ทบีนึ่เขาจะใชว้เวลาชด่วงฤดผหนาวกมับพวกเขากร็อาจเปป็นเพราะขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่ามมันเปป็นเรมืนึ่องเสบีนึ่ยงอมันตรายสรดขบีดทบีนึ่จะ
ลด่องเรมือในชด่วงเวลานมัตั้นของปปี จนงเปป็นเหตรใหว้เปาโลจสาเปป็นตว้องใชว้เวลาชด่วงฤดผหนาวนมัตั้นในเมมืองโครลินธร์

“...เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้สด่งขว้าพเจว้าไปในการเดลินทางของขว้าพเจว้าไมด่วด่าขว้าพเจว้าจะไปทางไหนกร็ตาม” นบีนึ่แคด่
หมายความวด่าเปาโลอยากเดลินทางในงานรมับใชว้นมัตั้นไปยมังทบีนึ่ใดกร็ตามทบีนึ่พระเจว้าทรงนสาเขาไป ผด่านทางเงลินถวาย
เหลด่านมัตั้นทบีนึ่ครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์จะใหว้เขา เราพบขว้ออว้างอลิงทบีนึ่คลว้ายกมันในโรม 15:24: “ เมมืนึ่อไรกร็ตามทบีนึ่
ขว้าพเจว้าทสาการเดลินทางของขว้าพเจว้าไปยมังประเทศสเปน ขว้าพเจว้าจะมาหาพวกทด่าน เพราะขว้าพเจว้าวางใจวด่าจะไดว้
เหร็นพวกทด่านในการเดลินทางของขว้าพเจว้า และจะถผกสด่งไปตามทางของขว้าพเจว้าโดยพวกทด่าน ถว้าตอนแรกขว้าพเจว้า
จะไดว้รมับความบมันเทลิงใจกมับพวกทด่านบว้างแลว้ว” และใน 2 โครลินธร์ 1:16 เราอด่านวด่า “และเพมืนึ่อจะผด่านพวกทด่าน
เขว้าไปยมังแควว้นมาซลิโดเนบีย และเพมืนึ่อจะออกจากแควว้นมาซลิโดเนบียมาหาพวกทด่านอบีก และขอใหว้พวกทด่านสด่งไปใน
การเดลินทางของขว้าพเจว้าไปยมังแควว้นยผเดบีย”

เหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่มาเยบีนึ่ยมและผผว้รมับใชว้คนอมืนึ่น ๆ ของพระเจว้าควรถผกสด่งไปในการเดลินทางของพวกเขาใน
ลมักษณะอมันสมควร โดยไดว้รมับความชด่วยเหลมือทบีนึ่จสาเปป็นและสลินึ่งของจสาเปป็นตด่าง ๆ ของชบีวลิตนบีตั้ นบีนึ่เปป็นความรมับผลิด
ชอบของครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นทบีนึ่พระเจว้าประทานใหว้ มมันเปป็นสลิทธลิพลิเศษอมันมบีเกบียรตลิสสาหรมับทบีนึ่ประชรมหนนนึ่งทบีนึ่ไดว้ดผแล
เหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าในวลิธบีทบีนึ่สมควร ขอพระเจว้าทรงโปรดเวทนาครลิสตจมักรทบีนึ่มบีกองทรนตด่าง ๆ ซนนึ่งพวกเขา
สามารถใชว้เพมืนึ่อชด่วยเหลมือศลิษยาภลิบาลของตนและเหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่มาเยบีนึ่ยมและพวกมลิชชมันนารบีไดว้ แตด่เพราะความ
เหร็นแกด่ตมัวพวกเขาจนงไมด่ใชว้! พวกเขานสาการตลิเตบียนมาสผด่พระนามของพระเยซผ และทบีนึ่ประชรมเชด่นนมัตั้นจะทนทรกขร์
แสนสาหมัสเพราะการมบีใจเหร็นแกด่ตมัวในการดผแลเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า

ขว้อ 7: “เพราะวด่าบมัดนบีตั้ขว้าพเจว้าจะไมด่เหร็นพวกทด่านเมมืนึ่อผด่านไป แตด่ขว้าพเจว้าวางใจวด่าจะคว้างอยผด่กมับพวก
ทด่านนาน ๆ หนด่อย ถว้าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าโปรด”

“...ขว้าพเจว้าวางใจวด่าจะคว้างอยผด่กมับพวกทด่านนาน ๆ หนด่อย…” ในขว้อ 6 และ 7 การเนว้นอยผด่ทบีนึ่คสาวด่า “พวก
ทด่าน” โดยบด่งบอกถนงความรมักและความสนใจของเปาโลทบีนึ่มบีตด่อผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ เขาปรารถนาทบีนึ่จะ
เหร็นหนว้าพวกเขาและรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพวกเขา เมมืนึ่อไดว้เจอหนว้ากมัน เพราะขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่ามบีหลายสลินึ่งทบีนึ่ตว้องไดว้
รมับการแกว้ไขและตว้องมบีการใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิหลายอยด่าง การไปเยบีนึ่ยมเพบียงชด่วงสมัตั้น ๆ จนงเปป็นไปไมด่ไดว้ เปาโลจสาเปป็น



ตว้องใชว้เวลาพมักหนนนึ่งกมับทบีนึ่ประชรมนมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ 
“...ถว้าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าโปรด (ทรงอนรญาต)” ผผว้เชมืนึ่อทรกคนควรพนนึ่งพาการทรงนสาและการกระทสากลิจของ

องคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากมับเราอยด่างสลิตั้นสรดใจ เราไมด่ควรนสาหนว้าพระองคร์เดร็ดขาด เราควรยอมใหว้พระวลิญญาณทรงนสา
เราในทรกรายละเอบียดของชบีวลิต เราไมด่ใชด่เจว้าของตมัวเราเอง เราถผกซมืตั้อไวว้แลว้วตามราคา และเราควรถวายเกบียรตลิ
พระเจว้าในทรกสลินึ่งทบีนึ่เราทสา นบีนึ่เปป็นความจรลิงในชบีวลิตและงานรมับใชว้ของอมัครทผตเปาโล

ขว้อ 8: “แตด่ขว้าพเจว้าจะคอยอยผด่ทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัสจนถนงเทศกาลเพร็นเทคอสตร์”
มบีบด่งบอกตรงนบีตั้วด่าจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ถผกเขบียนทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัส และเวลาทบีนึ่เขบียนกร็ตรงกมับชด่วงอบีสเตอรร์

อยด่างไมด่ตว้องสงสมัย
ขว้อ 9: “เพราะวด่ามบีประตผกวว้างขวางและนด่าจะเกลิดผลเปปิดใหว้แกด่ขว้าพเจว้า และมบีปฎลิปปักษร์อยผด่เปป็นจสานวน

มาก”
เปาโลไมด่ไดว้อยากทบีนึ่จะอยผด่ตด่อทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัสเพบียงเพมืนึ่อจะถมือเทศกาลเลบีตั้ยงนมัตั้นทบีนึ่เพร็นเทคอสตร์ ประตผแหด่ง

โอกาสไดว้เปปิดใหว้เขาแลว้วทบีนึ่นมันึ่น-โอกาสทบีนึ่พลิเศษมาก ๆ โดยตรงทบีนึ่เขาจะปรนนลิบมัตลิผผว้เชมืนึ่อใหมด่เหลด่านมัตั้นและใหว้ขว้อ
ปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ แกด่พวกเขาทบีนึ่พวกเขาตว้องการในฐานะเปป็นเหลด่าทารกในพระครลิสตร์

2 โครลินธร์ 2:12, โคโลสบี 4:3, และวลิวรณร์ 3:8 กลด่าวถนงประตผทบีนึ่เปปิดไวว้เชด่นกมัน-ประตผหนนนึ่งทบีนึ่ถผกเปปิดแลว้วเพมืนึ่อ
การเทศนาและการสมันึ่งสอนขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระครณของพระเจว้า และนบีนึ่กร็เปป็นสลินึ่งทบีนึ่เปาโลรมักสรดหมัวใจ มมันควร
เปป็นสลินึ่งทบีนึ่ผผว้รมับใชว้คนใดกร็ตามแหด่งขด่าวประเสรลิฐ หรมือตมัวแทนผผว้ใดกร็ตามแหด่งพระครณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้ารมักสรด
หมัวใจ

เปาโลกลด่าววด่า “ประตผกวว้างขวางและนด่าจะเกลิดผล…”-กวว้างขวางเพราะโอกาสเหลด่านมัตั้นทบีนึ่มมันหยลิบยมืนึ่นใหว้
โอกาสตด่าง ๆ ทบีนึ่ถผกขยายออกเพมืนึ่อประกาศขด่าวสารอมันเปปีปั่ยมสงด่าราศบีแหด่งพระครณของพระเจว้า มมันนด่าจะเกลิดผล
เพราะฤทธลิธิ์เดชของมมัน คสากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้คมือ เอเนร็รเกส ซนนึ่งมบีความหมายวด่า “ทรงพลมังในการกระทสากลิจ” 
เปาโลมมันึ่นใจวด่าขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่เขาประกาศเปป็น “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจว้าไปสผด่ความรอดแกด่ทรกคนทบีนึ่เชมืนึ่อ” และ
เนมืนึ่องจากพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไดว้ทรงเปปิดประตผทบีนึ่กวว้างใหญด่และเกลิดผลมากเชด่นนมัตั้นสสาหรมับการประกาศขด่าว
ประเสรลิฐแลว้ว ผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าจนงตว้องฉวยโอกาสเหลด่านมัตั้นเพมืนึ่อแจกจด่ายขด่าวดบีเรมืนึ่องพระครณของพระเจว้า

“...และมบีปฎลิปปักษร์อยผด่เปป็นจสานวนมาก” เปาโลมบีปฏลิปปักษร์อยผด่เปป็นจสานวนมาก (หมายเหตร 1 โครลินธร์ 15:32
อบีกครมัตั้ง) เมมืองเอเฟซมัสเปป็นศผนยร์กลางแหด่งการเชมืนึ่อถมือโชคลางและมบีศมัตรผของขด่าวประเสรลิฐแทว้อยผด่เปป็นจสานวนมาก-
ฝผงชนทบีนึ่คลิดรว้ายตด่อความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน ศนกษากลิจการ 19 และครณจะเหร็นวด่าขด่าวประเสรลิฐไดว้เขว้าไปและมบีชมัย
ในเมมืองเอเฟซมัสโดยตว้องเจอกมับการทนทรกขร์และการขด่มเหงมากมายเทด่านมัตั้น แตด่เปาโลเปป็นทหารทบีนึ่ดบี เขาไมด่ไดว้วลินึ่ง
หนบีไปจากการสผว้รบ เหลด่าศมัตรผของขด่าวประเสรลิฐนสาเสนอความทว้าทายมากยลินึ่งขนตั้นสสาหรมับเขาเพมืนึ่อจะอยผด่ตด่อและ
ประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระครณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า ในทด่ามกลางการเชมืนึ่อถมือโชคลางและคสาสอนผลิด

ขว้อ 10 และ 11: “บมัดนบีตั้ถว้าทลิโมธบีมาหา จงใหว้เขาอยผด่กมับพวกทด่านโดยปราศจากความกลมัว เพราะวด่าเขา
ทสางานขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เหมมือนทบีนึ่ขว้าพเจว้าทสาดว้วย เหตรฉะนมัตั้นอยด่าใหว้ผผว้ใดเหยบียดหยามเขา แตด่จงชด่วยเขาใหว้
เดลินทางไปในสมันตลิสรข เพมืนึ่อเขาจะมาถนงขว้าพเจว้าไดว้ เพราะขว้าพเจว้ากสาลมังคอยเขาพรว้อมกมับพวกพบีนึ่นว้องอยผด่”



“...ถว้าทลิโมธบีมาหา…” ทลิโมธบีเปป็นบรตรชายของเปาโลเองในงานรมับใชว้นมัตั้น เปาโลใชว้คสาวด่า “ถว้า” โดยชบีตั้ใหว้
เหร็นวด่ามมันไมด่ใชด่เรมืนึ่องแนด่นอนวด่าทลิโมธบีจะไปถนงเมมืองโครลินธร์ทมันหรมือกด่อนจดหมายฉบมับนบีตั้ไปถนงผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นทบีนึ่นมันึ่น
หรมือไมด่ เพราะวด่าเขาจะตว้องไปโดยผด่านแควว้นมาซลิโดเนบีย (กลิจการ 19:22) ถว้าผผว้ถมือจดหมายฉบมับนบีตั้เดลินทางโดย
ทะเล โดยไปจากเมมืองเอเฟซมัสถนงเมมืองโครลินธร์โดยตรง พวกเขากร็จะไปถนงเมมืองนมัตั้นกด่อนหนว้าทลิโมธบี

จาก 2 โครลินธร์ 10:10 เราทราบวด่ามบีบางคนในเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่ชอบวลิจารณร์ และบางครมัตั้งไมด่สรภาพเอามาก 
ๆ ดผเหมมือนวด่าคนสด่วนนว้อยนบีตั้ไมด่มบีใจวลินลิจฉมัยผลิดชอบตด่อความรผว้สนกของเปาโลเลย และพวกเขาอาจปฏลิบมัตลิตด่อทลิโมธบี
ในแบบเดบียวกมัน ไมด่มบีขว้อพระคมัมภบีรร์ใดทบีนึ่เสนอแนะวด่าทลิโมธบีเปป็นคนเหนบียมอาย หรมือวด่าเขาทสางานหนมักโดยรผว้สนกวด่า
ตนตว้อยตนึ่สาอยผด่ตลอด แตด่เปาโลอยากใหว้เขาไดว้รมับการปฏลิบมัตลิดว้วยความเคารพนมับถมือ เขาเปป็นคนหนรด่มกวด่าเปาโล
เยอะ แตด่ผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้นจะตว้องตว้อนรมับเขาดว้วยความมมันึ่นใจและความเชมืนึ่อมมันึ่นแบบเดบียวกมับทบีนึ่พวก
เขาจะตว้อนรมับเปาโล- “โดยปราศจากความกลมัว” ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายไมด่ควรดผหมลินึ่นผผว้รมับใชว้คนใดของพระเจว้าเพราะ
ความหนรด่ม ความอด่อนแอ อรปสรรคดว้านรด่างกาย หรมือดว้วยเหตรผลอมืนึ่นใดถว้าผผว้รมับใชว้คนนมัตั้นของพระเจว้ากสาลมังปฏลิบมัตลิ
หนว้าทบีนึ่เหลด่านมัตั้นแหด่งงานรมับใชว้อยผด่

เปาโลอยากใหว้การไปเยมือนของทลิโมธบียมังครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์เปป็นแบบทบีนึ่เมมืนึ่อพวกเขาสด่งทลิโมธบีไปใน
การเดลินทาง เขากร็จะจากครลิสตจมักรนมัตั้นไปพรว้อมกมับความรผว้สนกดบี ๆ ในใจของเขาและจะนสาเรมืนึ่องราวดบี ๆ ตลิดตมัวมา
รายงาน ความรมักทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์มบีตด่อเปาโลควรผลมักดมันพวกเขาใหว้ปฏลิบมัตลิตด่อทลิโมธบีดว้วยความรมัก
และความเคารพแบบเดบียวกมับทบีนึ่พวกเขาจะปฏลิบมัตลิตด่อเปาโลผผว้สผงวมัยกวด่า

ขว้อ 12: “เกบีนึ่ยวกมับพบีนึ่นว้องของพวกเรา คมืออปอลโล ขว้าพเจว้าไดว้ปรารถนาอยด่างยลินึ่งทบีนึ่จะใหว้เขามาหาพวก
ทด่านพรว้อมกมับพวกพบีนึ่นว้อง แตด่ความประสงคร์ของเขาไมด่ใชด่ทบีนึ่จะมาหาในเวลานบีตั้เลย แตด่เขาจะมาเมมืนึ่อเขาจะมบีเวลาทบีนึ่
สะดวก”

จากพระคสาขว้อนบีตั้ดผเหมมือนวด่าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์ไดว้เชลิญอปอลโลใหว้ไปเยบีนึ่ยมพวกเขา และเปาโล
กลด่าวชมัดเจนวด่าตมัวเขาเองกร็หวมังเปป็นอยด่างยลินึ่งวด่าอปอลโลจะไปเยบีนึ่ยมทบีนึ่ประชรมชาวเมมืองโครลินธร์นมัตั้น แตด่มมันเปป็นไปไมด่
ไดว้สสาหรมับอปอลโลทบีนึ่จะมาหาพวกเขา ณ เวลานมัตั้นโดยเฉพาะ เปาโลกลด่าวชมัดเจนมาก ๆ วด่าไมด่มบีความรผว้สนกทบีนึ่จะชลิง
ดบีชลิงเดด่นหรมือความอลิจฉาระหวด่างตมัวเขาเองกมับอปอลโลเลย อปอลโลเองไดว้ตมัดสลินใจทบีนึ่จะไมด่ไปเยมือนเมมืองโครลินธร์ 
ณ เวลานมัตั้น เปาโลอยากใหว้เปป็นทบีนึ่เขว้าใจชมัดเจนวด่าไมด่มบีความประสงคร์รว้ายระหวด่างตมัวเขาเองกมับเพมืนึ่อนผผว้รมับใชว้คนนบีตั้
ของเขาเลย (อด่าน 1 โครลินธร์ 1:12; 3:4-6; 4:6 และทลิตมัส 3:13)

“...แตด่เขาจะมาเมมืนึ่อเขาจะมบีเวลาทบีนึ่สะดวก” คสากรลิยากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีตั้บอกเปป็นนมัยมากกวด่าแคด่การมบี
โอกาสทบีนึ่จะมา-มมันชบีตั้ไปยมัง “เวลาทบีนึ่เหมาะกวด่านบีตั้” ดผเหมมือนวด่าอปอลโลคลิดวด่าการไปเยมือนของเขายมังครลิสตจมักรใน
เมมืองโครลินธร์ ณ เวลานมัตั้นโดยเฉพาะอาจจรดประกายใหว้เกลิดจลิตใจทบีนึ่แบด่งพรรคแบด่งพวกหรมือเปป็นเหตรใหว้เกลิดความ
แตกแยกขนตั้นมาอบีกเหมมือนทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในสด่วนแรกของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ ดมังนมัตั้นเขาจนงรผว้สนกวด่ามมันไมด่ใชด่เวลาทบีนึ่
เหมาะสมสสาหรมับเขาทบีนึ่จะไปเยบีนึ่ยมครลิสตจมักรนมัตั้น แตด่เมมืนึ่อเวลาทบีนึ่เหมาะสมเชด่นนมัตั้นมาถนง เขากร็จะไปเยบีนึ่ยมผผว้เชมืนึ่อเหลด่า
นมัตั้นในเมมืองโครลินธร์

ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงของพระเจว้าสองคน ซนนึ่งทสางานในทบีนึ่ประชรมเดบียวกมันหรมือในสด่วนเดบียวกมันของสวนองรด่นอมัน



ใหญด่โตของพระเจว้า ควรใชว้ความระมมัดระวมังมาก ๆ ทบีนึ่จะแนด่ใจวด่าจลิตใจแหด่งความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมันนมัตั้นมบีชมัย 
และนมันึ่นคมือสลินึ่งทบีนึ่อปอลโลกสาลมังกระทสาอยผด่

ขว้อ 13: “พวกทด่านจงเฝฟ้าระวมัง จงยมืนมมันึ่นคงในความเชมืนึ่อนมัตั้น พวกทด่านจงเปป็นลผกผผว้ชาย จงเขว้มแขร็ง”
มากกวด่าหนนนึ่งครมัตั้งทบีนึ่เปาโลเตมือนสตลิผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายใหว้เปป็นทหารทบีนึ่ดบี คสาเตมือนสตลิสบีนึ่เรมืนึ่องทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้ในทบีนึ่นบีตั้มบีนตั้สา

เสบียงแบบทหารชมัดเจน:
“พวกทด่านจงเฝฟ้าระวมัง” ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายตว้องเฝฟ้าระวมังอยผด่เสมอ พวกเขาตว้องประจสาตสาแหนด่งทบีนึ่จะ

ถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า ไมด่ใชด่นสาการตลิเตบียนมาสผด่พระนามของพระองคร์ พวกเขาตว้องระแวดระวมังความ
เสมืนึ่อมทรามดว้านศบีลธรรม ตมืนึ่นตมัวตด่อภมัยฝป่ายวลิญญาณตด่าง ๆ

“จงยมืนมมันึ่นคงในความเชมืนึ่อนมัตั้น” ไมด่ควรมบีหลมักคสาสอนเทร็จ ไมด่ควรมบีคสาสอนผลิด ไมด่ควรมบีอลิทธลิพลใด-ไมด่วด่า
จากภายในหรมือภายนอกทบีนึ่ประชรม-มาเปป็นเหตรใหว้ครลิสเตบียนเบบีนึ่ยงเบนไปจากขว้อพมืตั้นฐานเหลด่านมัตั้นแหด่งความเชมืนึ่อนมัตั้น
ซนนึ่งครมัตั้งหนนนึ่งทรงโปรดมอบไวว้แกด่เหลด่าวลิสรทธลิชนแลว้ว

“พวกทด่านจงเปป็นลผกผผว้ชาย” ไมด่มบีทบีนึ่สสาหรมับคนขบีตั้ขลาดฝป่ายวลิญญาณในกองทมัพขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า 
พระเจว้าผผว้ทรงชด่วยเราใหว้รอดจะประทานพระครณและความกลว้าหาญทบีนึ่เราตว้องการ ถนงแมว้เรา “ไมด่ไดว้ปลตั้สาสผว้กมับเนมืตั้อ
หนมังและเลมือด แตด่ปลตั้สาสผว้กมับบรรดาเทพผผว้ครอบครองอาณาจมักร กมับบรรดาเทพผผว้มบีอสานาจ กมับบรรดาเทพผผว้
ปกครองความมมืดแหด่งโลกนบีตั้ กมับความชมันึ่วฝป่ายวลิญญาณในบรรดาสถานทบีนึ่สผง” (อฟ. 6:12)

“จงเขว้มแขร็ง” เปาโลกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้ากระทสาทรกสลินึ่งไดว้โดยทางพระครลิสตร์ผผว้ทรงเสรลิมกสาลมังขว้าพเจว้า”
(ฟป. 4:13) พระเจว้าจะประทานพละกสาลมัง ความแขร็งแกรด่ง และฤทธลิธิ์เดชสสาหรมับทรกศนกทบีนึ่เหลด่าทหารของพระองคร์
ตว้องตด่อสผว้ เราทบีนึ่ออกพระนามของพระเยซผวมันนบีตั้ควรตมัตั้งใจฟปังคสาเตมือนสตลิเหลด่านบีตั้

ขว้อ 14: “จงกระทสาสลินึ่งสารพมัดของพวกทด่านดว้วยความรมัก” 
ภาษากรบีกตรงนบีตั้อด่านวด่า “ในความรมัก” เราจะตว้องทสาสลินึ่งสารพมัดในองคร์ประกอบและบรรยากาศของ

ความรมักและไมด่ใชด่ดว้วยเหตรผลอมืนึ่น ความเชมืนึ่อเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ตว้องมบี ความหวมังคมือผลของพระครณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอด แตด่ความ
รมักเปป็นของประทานทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ทบีนึ่สรด (1 คร. 13:13) พระเยซผตรมัสวด่า “โดยสลินึ่งนบีตั้มนรษยร์ทรกคนจะทราบวด่าทด่านทมัตั้ง
หลายเปป็นพวกสาวกของเรา ถว้าทด่านทมัตั้งหลายมบีความรมักตด่อกมันและกมัน” (ยอหร์น 13:35)

ถว้าจลิตใจทบีนึ่ชอบแบด่งพรรคแบด่งพวกและสรว้างความแตกแยกยมังมบีอยผด่ตด่อไปในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ ผผว้
เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นกร็ไมด่อาจรมับใชว้องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า “ในความรมัก” ไดว้ ยอหร์นถามวด่า “...ถว้าผผว้ใดกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้ารมัก
พระเจว้า” และยมังเกลบียดชมังพบีนึ่นว้องของตน ผผว้นมัตั้นกร็เปป็นคนพผดมรสา เพราะวด่าผผว้ทบีนึ่ไมด่รมักพบีนึ่นว้องของตนทบีนึ่เขาแลเหร็นแลว้ว
เขาจะรมักพระเจว้าทบีนึ่เขาไมด่เคยเหร็นอยด่างไรไดว้” (1 ยอหร์น 4:20) ใน 1 ยอหร์น 3:14 เราอด่านวด่า “พวกเราทราบวด่า 
พวกเราไดว้ผด่านพว้นจากความตายไปสผด่ชบีวลิตแลว้ว เพราะวด่าพวกเรารมักพบีนึ่นว้อง ผผว้ใดทบีนึ่ไมด่รมักพบีนึ่นว้องของตน กร็ยมังดสารงอยผด่
ในความตาย”

ขว้อ 15 และ 16: “ขว้าพเจว้าขอวลิงวอนพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมัตั้งหลาย (พวกทด่านรผว้จมักครมัวเรมือนของสเทฟานมัส 
วด่าเปป็นผลแรกแหด่งแควว้นอาคายา และวด่าพวกเขาไดว้ตมัตั้งตนเองไวว้สสาหรมับการปรนนลิบมัตลิพวกวลิสรทธลิชน) ใหว้พวกทด่าน
อยผด่ใตว้บมังคมับของคนเชด่นนมัตั้น และตด่อทรกคนทบีนึ่ชด่วยกมันพรว้อมกมับพวกเรา และทสางานหนมัก”



“...ครมัวเรมือนของสเทฟานมัส…ผลแรกแหด่งแควว้นอาคายา…” “ผลแรก” ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีตั้ในแบบเดบียวกมับทบีนึ่
มมันถผกใชว้ในโรม 16:5 โดยอว้างอลิงถนงผผว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อพวกแรกสรด, ผผว้เชมืนึ่อพวกแรก, ในแควว้นนมัตั้น, ในความเกบีนึ่ยวโยง
กมับคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่รมับความรอดในภายหลมัง ทบีนึ่วด่าผผว้เชมืนึ่อยรคตว้นเหลด่านบีตั้กสาลมังปรนนลิบมัตลิเพมืนึ่อนผผว้เชมืนึ่อของตนกร็พลิสผจนร์
อยด่างชมัดเจนวด่าพระวลิญญาณของพระเจว้าไดว้ทรงเรบียกพวกเขาใหว้ทสางานรมับใชว้ฝป่ายวลิญญาณดว้วยความสมมัครใจ 
และพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไดว้ทรงตระเตรบียมพวกเขาสสาหรมับงานรมับใชว้ดมังกลด่าว

ครมัวเรมือนของสเทฟานมัสไมด่ไดว้ถผกแตด่งตมัตั้งในงานรมับใชว้นบีตั้โดยพวกอมัครทผต แตด่โดยพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์เอง-
และมมันชด่างวลิเศษจรลิง ๆ ทบีนึ่พระวลิญญาณทรงเอด่ยชมืนึ่อครมัวเรมือนของสเทฟานมัส ถนงแมว้วด่าจะเอด่ยแบบผด่าน ๆ เพราะวด่า
ครมัวเรมือนนมัตั้นเปป็นตมัวแทนของทรกคนทบีนึ่ออกพระนามของพระเยซผในทรกแหด่งหนและ ณ เวลาใดกร็ตามในระหวด่าง
ยรคครลิสตจมักรนบีตั้

โปรดสมังเกตวด่าครมัวเรมือนของสเทฟานมัสไมด่ไดว้รมับการแตด่งตมัตั้งในแบบทบีนึ่นด่าตมืนึ่นตาตมืนึ่นใจ ไมด่ใชด่โดยการวางมมือ
หรมือโดยบรรดาหมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์ทบีนึ่ปรากฏภายนอก แตด่อยด่างเงบียบ ๆในใจของสมาชลิกแตด่ละคน
ของครมัวเรมือนนมัตั้น พวกเขาไดว้ยลินและตอบการทรงเรบียกนมัตั้นใหว้เขว้าสผด่งานรมับใชว้: “พระองคร์เจว้าขว้า ขว้าพระองคร์อยผด่ทบีนึ่นบีนึ่
โปรดใชว้ขว้าพระองคร์เถลิด” เหลด่าสมาชลิกของครมัวเรมือนนมัตั้นอาจไมด่มบีชมืนึ่อของตนปรากฏบนกระดานขด่าวครลิสตจมักร 
พวกเขาอาจไมด่ไดว้ถผกพผดถนงมากนมักจากธรรมาสนร์-แตด่พวกเขาไดว้รมับการยอมรมับจากพระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ และนมันึ่น
คมือสลินึ่งทบีนึ่จะสสาคมัญในวมันนมัตั้นเมมืนึ่อครลิสเตบียนทมัตั้งหลายรมับบสาเหนร็จสสาหรมับหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของตน!

ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่รมักเออ๋ย ครณอาจไมด่ใชด่ผผว้รมับใชว้ มลิชชมันนารบี หรมือผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐ ครณอาจไมด่ใชด่ครผคนหนนนึ่งใน
ชมัตั้นเรบียนรวบีดว้วยซตั้สา และไมด่ไดว้เปป็นคนทบีนึ่ถผกเรบียกใหว้ทสางานรมับใชว้ทบีนึ่โดดเดด่นในสายตาของคนอมืนึ่น แตด่ไมด่วด่าครณจะรผว้สนก
ตนึ่สาตว้อยหรมือไมด่พรว้อมขนาดไหน ครณกร็เปป็นคนของ “ครมัวเรมือนของสเทฟานมัส” ไดว้เสมอ และถว้าครณยอมใหว้พระ
วลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์นสาพาครณ พระองคร์กร็จะประทานงานรมับใชว้หนนนึ่งแกด่ครณทบีนึ่จะเปป็นประโยชนร์ตด่อผผว้อมืนึ่น และนมันึ่นจะนสา
บสาเหนร็จมาใหว้ครณเมมืนึ่อไปถนงปลายทาง!

“...ใหว้พวกทด่านอยผด่ใตว้บมังคมับของคนเชด่นนมัตั้น…” ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นจะตว้องมบีความนมับถมือตด่อ
หนว้าทบีนึ่รมับผลิดชอบเหลด่านมัตั้นของ “ครมัวเรมือนของสเทฟานมัส” ถนงแมว้วด่าพวกเขาไมด่ไดว้เปป็นพวกอมัครทผตหรมือเปป็นผผว้ทบีนึ่
อมัครทผตแตด่งตมัตั้งกร็ตาม พระวลิญญาณบรลิสรทธลิธิ์ไดว้ทรงแตด่งตมัตั้งพวกเขา และดว้วยเหตรนบีตั้ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายจนงตว้องยอมรมับ
พวกเขา จลิตใจแหด่งการยอมอยผด่ใตว้บมังคมับและการยอมรมับเชด่นนมัตั้นจะกด่อใหว้เกลิดจลิตใจแหด่งความรมักใครด่สามมัคคบีในทบีนึ่
ประชรมนมัตั้น อมันเปป็นการปฟ้องกมันไมด่ใหว้เกลิดความเปป็นศมัตรผ การวลิวาท และการชลิงดบีชลิงเดด่นในทด่ามกลางผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลาย

ขว้อ 17: “ขว้าพเจว้ากร็ชมืนึ่นชมยลินดบีในการมาหาของสเทฟานมัส และฟอรร์ทผนาทมัส และอาคายคมัส เพราะวด่า
สลินึ่งซนนึ่งไดว้ขาดในสด่วนของพวกทด่านนมัตั้น พวกเขาไดว้จมัดหาใหว้แลว้ว”

ภาษากรบีกตรงนบีตั้อด่านวด่า “ขว้าพเจว้ากสาลมังชมืนึ่นชมยลินดบีเมมืนึ่ออยผด่ตด่อหนว้า…” พบีนึ่นว้องเหลด่านบีตั้อยผด่กมับเปาโลแลว้ว
ขณะทบีนึ่เขากสาลมังเขบียนขว้อความนบีตั้

“...เพราะวด่าสลินึ่งซนนึ่งไดว้ขาดในสด่วนของพวกทด่านนมัตั้น พวกเขาไดว้จมัดหาใหว้แลว้ว” เหร็นไดว้ชมัดวด่าพบีนึ่นว้องเหลด่านบีตั้
ไดว้นสาของฝากหรมือขว้าวของเครมืนึ่องใชว้ตด่าง ๆ มาใหว้เปาโลซนนึ่งครลิสตจมักรนมัตั้นไมด่ไดว้จมัดหามาใหว้ และของฝากเหลด่านมัตั้น
ของพวกเขากร็ทสาใหว้เขาชมืนึ่นใจอยด่างมาก



ขว้อ 18: “ดว้วยวด่าพวกเขาทสาใหว้จลิตวลิญญาณของขว้าพเจว้าและของพวกทด่านสดชมืนึ่นแลว้ว ฉะนมัตั้นพวกทด่านจง
ยอมรมับคนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นเชด่นนมัตั้น”

การมาเยมือนโดยสเทฟานมัส ฟอรร์ทผนาทมัส และอาคายคมัสไดว้บรรเทาความกระวนกระวายใจของเปาโล
ตรงทบีนึ่วด่าพวกเขานสาขด่าวจากครลิสตจมักรในเมมืองโครลินธร์มาแจว้งแกด่เขา และการมาเยบีนึ่ยมของพวกเขาไดว้ทสาใหว้ทบีนึ่
ประชรมชาวเมมืองโครลินธร์บรรเทาความกลมัววด่าจะถผกเปาโลมองในทางทบีนึ่ไมด่ดบี เพราะถนงแมว้วด่าทบีนึ่ประชรมนมัตั้นมบีการ
แตกแยกและจลิตใจชอบแบด่งพรรคแบด่งพวกมบีอยผด่ทบีนึ่นมันึ่น โดยรวม ๆ แลว้ววลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์กร็รมักอมัคร
ทผตชราทด่านนบีตั้และลนกลงไปในใจของพวกเขา พวกเขากร็มบีความเปป็นนตั้สาหนนนึ่งใจเดบียวกมันในความจงรมักภมักดบีตด่อเขา

“...ฉะนมัตั้นพวกทด่านจงยอมรมับคนทมัตั้งหลายทบีนึ่เปป็นเชด่นนมัตั้น” เปาโลกลด่าวชมัดเจนวด่าชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมัตั้น
จะตว้องใหว้เกบียรตลิและการยอมรมับอมันสมควรแกด่คนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ทสางานรมับใชว้เชด่นนมัตั้นตด่อครลิสตจมักรนมัตั้นและแกด่ผผว้ถผกเจลิม
ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

ขว้อ 19: “ครลิสตจมักรทมัตั้งหลายแหด่งแควว้นเอเชบียฝากความคลิดถนงมายมังพวกทด่าน อาควลิลลาและปรลิสสลิลลา 
ฝากความคลิดถนงมากมายมายมังพวกทด่านในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พรว้อมกมับครลิสตจมักรทบีนึ่อยผด่ในบว้านของพวกเขา”

“ครลิสตจมักรทมัตั้งหลายแหด่งแควว้นเอเชบียฝากความคลิดถนงมายมังพวกทด่าน” นบีนึ่อว้างอลิงถนงแควว้นเอเชบีย ซนนึ่งเมมือง
เอเฟซมัสเปป็นเมมืองหลวงของแควว้นนมัตั้น ศนกษากลิจการ 19:10-26

“อาควลิลลาและปรลิสสลิลลา ฝากความคลิดถนงมากมายมายมังพวกทด่าน…” สามบีภรรยาคผด่นบีตั้มาจากเมมืองโครลิน
ธร์ไปยมังเมมืองเอเฟซมัสกมับเปาโล (กลิจการ 18:2,18) มบีทบีนึ่ประชรมหนนนึ่งอยผด่ในบว้านของอาควลิลลาและปรลิสสลิลลา (สมังเกต
โรม 16:5 และ 2 ทลิโมธบี 4:19) ดผเหมมือนเหร็นไดว้ชมัดวด่าพวกเขาไดว้เปปิดบว้านของตนตว้อนรมับทบีนึ่ประชรมนมัตั้นและผผว้เชมืนึ่อ
เหลด่านมัตั้นมาพบกมันในบว้านของพวกเขาเปป็นประจสา

“...ในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” เกบีนึ่ยวขว้องกมับเรมืนึ่องตด่าง ๆ ทบีนึ่เปป็นของชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อในโลกนบีตั้ ขณะทบีนึ่ “ในพระ
ครลิสตร์” อว้างอลิงถนงชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณและตสาแหนด่งในสวรรคร์ของผผว้เชมืนึ่อ เราตายไปแลว้ว และชบีวลิตของเราถผกซด่อนไวว้
กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า ในทางตสาแหนด่งเรานมันึ่งดว้วยกมันในสวรรคสถาน “ในพระเยซผครลิสตร์” ดมังนมัตั้นเปาโลจนงกลด่าว
วด่า “อาควลิลลาและปรลิสสลิลลา ฝากความคลิดถนงมากมายมายมังพวกทด่านในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” อมันเปป็นการเชมืนึ่อม
โยงกมับหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในทบีนึ่ประชรมทว้องถลินึ่นนมัตั้นทบีนึ่มาพบปะกมันในบว้านของสองคนนบีตั้

ขว้อ 20: “พบีนึ่นว้องทรกคนทมักทายปราศรมัยพวกทด่าน พวกทด่านจงทมักทายปราศรมัยกมันและกมันดว้วยการจรบอมัน
บรลิสรทธลิธิ์”

คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีนึ่แปลเปป็น “บรลิสรทธลิธิ์” คมือ ฮมักกบีออส และมบีความหมายวด่า “ปลอดจากสลินึ่งใดทบีนึ่ไมด่เขว้ากมันกมับ
การทรงเรบียกและการปฏลิบมัตลิของผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายในฐานะวลิสรทธลิชน” ในครลิสตจมักรครลิสเตบียนยรคตว้น การจรบเปป็นรผป
แบบการทมักทายทบีนึ่แพรด่หลายระหวด่างคนเพศเดบียวกมัน (ไมด่เคยระหวด่างเพศตรงขว้ามเลย) ผผว้ชายจะตว้องทมักทาย
ผผว้ชาย และผผว้หญลิงจะตว้องทมักทายผผว้หญลิงในลมักษณะเดบียวกมัน

พวกศมัตรผของวลิสรทธลิชนเหลด่านมัตั้นมมักเรบียกพวกครลิสเตบียนวด่าเปป็น “พวกคนทสาชมันึ่ว” และดมังนมัตั้นมมันจนงสสาคมัญ
สรดขบีดทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมัตั้งหลายควรประพฤตลิตมัวในแบบทบีนึ่จะไมด่นสาคสาตลิเตบียนมาสผด่พระนามของพระเยซผ การประพฤตลิของ
พวกเขาตว้องบรลิสรทธลิธิ์ในสายพระเนตรขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและมบีเกบียรตลิตด่อหนว้ามนรษยร์ ศนกษา 1 เปโตร 3:16; 



โรม 14:16; 2 โครลินธร์ 8:21 การจรบทมักทายกมันนมัตั้นจะตว้องไมด่เปป็นเพบียงรผปแบบทางการเทด่านมัตั้น-และแนด่นอนวด่า
ไมด่ใชด่การจรบแหด่งความหนว้าซมืนึ่อใจคด ภาษากรบีกใน 1 เปโตร 5:14 พผดถนงมมันวด่าเปป็น “จรบแหด่งความรมัก”

การทมักทายโดยจรบอมันบรลิสรทธลิธิ์ตว้องเปป็นการทมักทายทบีนึ่มบีลมักษณะเฉพาะตมัวและมบีความหมาย และจะตว้อง
ไมด่มบีอคตลิในการทมักทายนบีตั้ พวกเขาจะตว้องจรบคนจนเชด่นเดบียวกมับคนรวย, ผผว้เลร็กนว้อยทบีนึ่สรดในทบีนึ่ประชรมเชด่นเดบียวกมับ
ผผว้ทบีนึ่โดดเดด่นมากทบีนึ่สรด

ขว้อ 21: “คสาแสดงความคลิดถนงนบีตั้ของขว้าพเจว้าเปาโลดว้วยลายมมือของขว้าพเจว้าเอง”
นบีนึ่ขจมัดขว้อสงสมัยทมัตั้งปวงเกบีนึ่ยวกมับวด่าใครเขบียนจดหมายฉบมับนบีตั้ไปหาผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมัตั้นในเมมืองโครลินธร์
ขว้อ 22: “ถว้าผผว้ใดไมด่รมักพระเยซผครลิสตร์เจว้า กร็ขอใหว้ผผว้นมัตั้นถผกสาปแชด่ง องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะเสดร็จมา”
จดหมายฝากฉบมับแรกนบีตั้ถนงชาวเมมืองโครลินธร์ปปิดทว้ายดว้วยคสาสาปแชด่งคลว้ายกมับทบีนึ่ถผกพบในบทแรกของ

จดหมายฝากถนงชาวแควว้นกาลาเทบีย เปาโลเตมือนสตลิครลิสตจมักรแควว้นกาลาเทบียวด่าถว้าผผว้ใด-มนรษยร์ หรมือทผตสวรรคร์-
จะมาหาพวกเขาโดยประกาศขด่าวประเสรลิฐใดนอกจากขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่พวกเขารมับไวว้แลว้ว “กร็ใหว้ผผว้นมัตั้นถผกสาป
แชด่ง!” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง “จงใหว้ผผว้นมัตั้นตกนรก!” ในกาลาเทบีย 5:12 เปาโลกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าปรารถนาใหว้คนเหลด่า
นมัตั้นทบีนึ่รบกวนพวกทด่านถผกตมัดออกเสบียเลย” นบีนึ่เปป็นถว้อยคสาทบีนึ่รรนแรง แตด่สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกสาลมังกลด่าวจรลิง ๆ กร็คมือวด่าครลิสต
จมักร (และโลก) คงจะดบีขนตั้นเยอะถว้าพวกถมือบมัญญมัตลิเหลด่านบีตั้และคนเหลด่านมัตั้นทบีนึ่ชอบปนพระราชบมัญญมัตลิกมับพระครณ
เขว้าดว้วยกมัน (อมันเปป็นการปลว้นพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลิตั้นแลว้วไปจากพระเยซผ) ถผกตมัดออกเสบีย-ตาย

ในการปปิดทว้ายจดหมายฉบมับนบีตั้ถนงชาวเมมืองโครลินธร์ เขากลด่าวคสาประกาศเดลิมโดยใชว้คสาอมืนึ่น เปาโลถมือวด่าสลินึ่ง
สารพมัดเปป็นการขาดทรนเพราะเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐ เขาหวงแหนแทนพระเยซผ คสารว้องประกาศของเขาคมือ “ขอ
พระเจว้าทรงโปรดหว้ามเถลิดทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะอวดสลินึ่งใดนอกจากกางเขนนมัตั้น! ขว้าพเจว้าเปป็นอยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่นบีตั้โดย
พระครณของพระเจว้า และดว้วยเหตรนบีตั้ ไมด่วด่าขว้าพเจว้าจะกลินหรมือดมืนึ่ม หรมือไมด่วด่าขว้าพเจว้าทสาสลินึ่งใดกร็ตาม ขว้าพเจว้าจะทสา
ทรกสลินึ่งนมัตั้นเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า!”

ขว้อ 23: “ขอพระครณของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเราสถลิตอยผด่กมับพวกทด่านเถลิด”
ทรกครมัตั้ง ในจดหมายฝากฉบมับตด่าง ๆ ของเปาโล พระครณเปป็นสด่วนหนนนึ่งของคสาทมักทายและพระครณ

ปรากฏในคสาอวยพร ไมด่วด่าเปาโลประกาศวด่าพระเยซผเจว้าทรงเปป็นแหลด่งทบีนึ่มาแหด่งพระครณ คมือพระองคร์ผผว้เดบียว (เชด่น
ตรงนบีตั้) หรมือในการเชมืนึ่อมโยงกมับพระเจว้าพระบลิดา (เชด่นใน 2 เธสะโลนลิกา 1:12) เขากร็กสาลมังประกาศความเปป็น
พระเจว้าของพระครลิสตร์

ขว้อ 24: “ขอใหว้ความรมักของขว้าพเจว้าอยผด่กมับพวกทด่านทรกคนในพระเยซผครลิสตร์ เอเมน”
ขว้อความทลิตั้งทว้ายนบีตั้ในจดหมายฉบมับนบีตั้ชด่างนรด่มนวล เปป็นกมันเอง และเปปีปั่ยมดว้วยความรมัก! ทมัตั้ง ๆ ทบีนึ่พวกเขามบี

ขว้อผลิดพลาดและความลว้มเหลวหลายอยด่าง ทมัตั้ง ๆ ทบีนึ่ขว้อเทร็จจรลิงมบีอยผด่วด่าพวกเขาบางคนไดว้พผดจาดผถผกเปาโลในเรมืนึ่อง
ความพลิการดว้านรด่างกายของเขา ทมัตั้ง ๆ ทบีนึ่พวกเขาขาดความเปป็นผผว้ใหญด่ในสลินึ่งเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เขาไดว้สอนพวกเขาแลว้ว 
เขากร็ปปิดทว้ายจดหมายของเขาดว้วยการใหว้ความมมันึ่นใจเรมืนึ่องความรมักอมันลนกซนตั้งและไมด่รผว้เปลบีนึ่ยนแปลงของเขาทบีนึ่มบีตด่อ
พวกเขา! 

การใหว้ความมมันึ่นใจเชด่นนมัตั้นควรเปป็นเหตรใหว้พวกเขาใสด่ใจคสาเตมือนสตลิและคสาเตมือนอมันจรลิงจมังเหลด่านมัตั้นทบีนึ่เขา



ไดว้ใหว้ไวว้แกด่พวกเขาเกบีนึ่ยวกมับความชมันึ่วรว้ายเหลด่านมัตั้นในทบีนึ่ประชรมนมัตั้นและนสาพวกเขาใหว้ทสาอะไรสมักอยด่างเกบีนึ่ยวกมับมมัน 
ความรมักทบีนึ่เปาโลมบีใหว้แกด่ลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมัตั้นเปป็นเพราะความรมักของพระเจว้า ความรมัก “ในพระเยซผ
ครลิสตร์” นบีนึ่ไมด่ใชด่แคด่ความรมักแบบมนรษยร์ ซนนึ่งเปป็นความรมักทบีนึ่เปลบีนึ่ยนแปลงไดว้ มมันเปป็นความรมักทบีนึ่เหมมือนกมับความรมัก
นมัตั้นซนนึ่งถผกแสดงออกมาโดยพระเยซผบนกางเขนนมัตั้น


