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บทนนา
พระราชบบัญญบัตลิและขข่าวประเสรลิฐอยยข่ดด้วยกบันไมข่ไดด้ สองสลิสิ่งนบนี้ไปดด้วยกบันไมข่ไดด้เพราะวข่าพวกมบันไมข่เหห็นพด้องตรงกบัน สอง

สลิสิ่งนบนี้โดยตบัวมบันเองแลด้วกห็อยยข่หข่างกบันพอๆกบับทลิศตะวบันออกไกลจากทลิศตะวบันตก – และผมไมข่เชชสิ่อวข่าคคุณเคยไดด้ยลินวข่ามบ “ขบันี้วโลก
ตะวบันออก” และ “ขบันี้วโลกตะวบันตก” พระราชบบัญญบัตลิและขข่าวประเสรลิฐโดยตบัวมบันเองแลด้วกห็อยยข่ไกลจากกบันพอๆกบับชบวลิตและ
ความตาย อยข่างหนนสิ่ง (พระราชบบัญญบัตลิ) คชอ พบันธกลิจแหข่งความตาย อบกอยข่างหนนสิ่ง (ขข่าวประเสรลิฐ) คชอ พบันธกลิจแหข่งชบวลิต พระ
ราชบบัญญบัตลิคชอแสด้เฆบสิ่ยนแหข่งการพลิพากษาของพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระเจด้าทรงลบัสิ่นวาจาไวด้วข่า “ชบวลิตใดทบสิ่ททาบาปกห็จะตาย
เปป็นแนข่!” บาปคชอการละเมลิดพระราชบบัญญบัตลิของพระเจด้า

ขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณอบัศจรรยร์ของพระเจด้า – ขข่าวดบแหข่งความรอด – คชอระฆบังเงลินทบสิ่สข่งเสบยงอบันไพเราะแหข่ง
ความรบักทบสิ่ไมข่อาจพรรณนาไดด้ของพระเจด้า พระราชบบัญญบัตลิใหด้งานเราททา... พระราชบบัญญบัตลิกลข่าววข่า “จงททาสลิสิ่งนบนี้” ขข่าว
ประเสรลิฐนทาเสนอพระวาทะใหด้เราเชชสิ่อ... “ความเชชสิ่อเกลิดขนนี้นไดด้กห็เพราะการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินเกลิดขนนี้นไดด้กห็เพราะการประกาศ
พระวจนะ” “ผยด้ใดฟฟังคทาของเราและเชชสิ่อในพระองคร์ผยด้ทรงใชด้เรามา ผยด้นบันี้นกห็มบชบวลิตนลิรบันดรร์”

พระราชบบัญญบัตลิคชอ ภาพสะทด้อนดด้านหนนสิ่งของลบักษณะเฉพาะตบัวของพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระราชบบัญญบัตลิคชอ
ภาพสะทด้อนของความบรลิสคุทธลิธิ์อบันนข่ากลบัวของพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์และความยคุตลิธรรมอบันเดห็ดขาดของพระองคร์ พระราช
บบัญญบัตลิเปปิดเผยสลิสิ่งทบสิ่มนคุษยร์ไมข่ไดด้เปป็น นบัสิ่นคชอ มนนุษยย์ไมม่ไดด้บรริสนุทธริธิ์ - และพระราชบบัญญบัตลิอบันบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์กห็แสดงใหด้มนคุษยร์เหห็นวข่าตบัวเขานบันี้นไมข่บรลิสคุทธลิธิ์ขนาดไหน มนคุษยร์ไมม่ไดด้เปป็นคนชอบธรรม – และพระราชบบัญญบัตลิอบันชอบ
ธรรมของพระเจด้ากห็แสดงใหด้มนคุษยร์เหห็นวข่าจรลิงๆแลด้วตบัวเขานบันี้นไมข่ชอบธรรมขนาดไหน มนคุษยร์โดยธรรมชาตลิแลด้วไมข่เปป็นทบสิ่
ยอมรบับตข่อพระพบักตรร์พระเจด้า คนทบันี้งหลายทบสิ่อยยข่ในเนชนี้อหนบังจะเปป็นทบสิ่พอพระทบัยพระเจด้ากห็หามลิไดด้ มนคุษยร์โดยธรรมชาตลิไมข่
ยอมรบับสลิสิ่งตข่างๆทบสิ่เปป็นของพระเจด้า เพราะวข่าสลิสิ่งเหลข่านบันี้นตด้องสบังเกตดด้วยจลิตวลิญญาณและเขาไมข่สามารถรยด้จบักสลิสิ่งเหลข่านบันี้นไดด้ เขา
ไมข่สามารถยอมรบับสลิสิ่งเหลข่านบันี้นไดด้ พระราชบบัญญบัตลิเปปิดเผยวข่ามนคุษยร์โดยธรรมชาตลิจรลิงๆแลด้วเปป็นอยข่างไร เขาเปป็นคนบาป เขา
เปป็นคนชบัสิ่วรด้าย เขาเปป็นคนอธรรม เขาไมข่มบหวบัง เขาเปป็นผยด้หลงหายอยข่างสลินี้นหวบัง ปราศจากพระเจด้า

ขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณอบัศจรรยร์ของพระเจด้าคชอขข่าวดบทบสิ่วข่า พระราชบบัญญบัตลิไดด้ถยกททาใหด้สทาเรห็จแลด้ว การอด้างสลิทธลิธิ์
ของพระราชบบัญญบัตลิไดด้ถยกกระททาจนครบถด้วนแลด้ว พระเยซยไดด้ทรงททาใหด้ถยกจคุดและถยกขบดของพระราชบบัญญบัตลิอบันบรลิสคุทธลิธิ์
สทาเรห็จครบถด้วนแลด้ว และทรงททาใหด้พระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์พอพระทบัยแลด้ว ขข่าวดบกห็คชอวข่า พระเยซยทรงททาใหด้พระราชบบัญญบัตลิ
สทาเรห็จแลด้วในทคุกรายละเอบยดแหข่งการดทาเนลินชบวลิตของพระองคร์ วข่าพระองคร์ไดด้ทรงรบับโทษของพระราชบบัญญบัตลิแลด้วในการ
สลินี้นพระชนมร์เพชสิ่อเปป็นเครชสิ่องถวายบยชาของพระองคร์ ณ เบชนี้องขวาพระหบัตถร์ของพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ มนคุษยร์ผยด้ทรงเปป็นขนนี้น
แลด้ว – มนคุษยร์นามวข่าพระเยซยครลิสตร์ - ทรงเปป็นพยานถนงความพอพระทบัยชบัสิ่วนลิรบันดรร์ของพระเจด้าในเรชสิ่องพระราชกลิจทบสิ่สทาเรห็จ
แลด้วของพระบคุตรทบสิ่บบังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระองคร์ ผยด้ทรงรบับสภาพกายมนคุษยร์เพชสิ่อทบสิ่ในเนชนี้อหนบังนบันี้นพระองคร์จะทรงกระททาสลิสิ่ง
ทบสิ่พระราชบบัญญบัตลิไมข่เคยททามากข่อน (และไมข่อาจกระททาไดด้ในเนชนี้อหนบัง) ขข่าวประเสรลิฐนทาขข่าวดบนบันี้นมาทบสิ่วข่าบบัดนบนี้มบการยกโทษกบับ
พระเจด้าแลด้ว เพราะวข่าพระเยซยไดด้ทรงททาใหด้พระราชบบัญญบัตลิของพระเจด้าสทาเรห็จแลด้ว ขข่าวประเสรลิฐนทาขข่าวดบมาทบสิ่วข่าชบวลิตนลิรบันดรร์
สามารถเปป็นของเราไดด้หากเราเพบยงยอมรบับของขวบัญนบันี้นทบสิ่พระเจด้าไดด้ทรงซชนี้อแลด้วในความตายของพระเยซย ผข่านทางพระ
โลหลิตทบสิ่ไหลออกแหข่งกางเขนของพระองคร์ ขข่าวประเสรลิฐนทาชบวลิตใหมข่มาใหด้... ชบวลิตใหมข่ทบสิ่เราสามารถดทารงอยยข่ไดด้โดยอยยข่เหนชอ



พระราชบบัญญบัตลิ - แตข่โดยความเชชสิ่อเทข่านบันี้น โดยพนสิ่งวางใจในพระราชกลิจทบสิ่สทาเรห็จแลด้วของพระเยซยครลิสตร์เจด้า ขข่าวประเสรลิฐนทา
ชบวลิตใหมข่มาใหด้ โดยผยกพบันเราเขด้ากบับพระทบัยของพระเจด้าในความเปป็นหนนสิ่งเดบยวกบับพระเยซยครลิสตร์พระบคุตรของพระองคร์ ผข่าน
ทางการอบัศจรรยร์แหข่งการบบังเกลิดใหมข่ ซนสิ่งเกลิดขนนี้นโดยทางเมลห็ดพชชทบสิ่ไมข่รยด้เปปปื่อยเนข่า (พระวจนะ) หากเราตด้อนรบับพระบคุตรของ
พระเจด้า และบบังเกลิดในครอบครบัวของพระเจด้า เรากห็จะไมข่ยชนอยยข่ตข่อพระพบักตรร์พระองคร์เพชสิ่อทบสิ่ถยกพลิพากษา เราเปป็นทายาทของ
พระเจด้าและทายาทรข่วมกบับพระเยซยครลิสตร์ผข่านทางการอบัศจรรยร์แหข่งการบบังเกลิดใหมข่นบนี้

ขข่าวประเสรลิฐใสข่ชบวลิตใหมข่ไวด้ภายในใจของเรา โดยผยกพบันเราเขด้ากบับพระทบัยของพระเจด้าในสบัมพบันธร์สนลิทกบับพระบคุตร
ของพระองคร์ เพชสิ่อทบสิ่เราจะไมข่ตด้องอาศบัยเสบยงรด้องแหข่งการพลิพากษามาททาใหด้เราประพฤตลิตบัวดบ และททาใหด้เราอยยข่ในหนทางทบสิ่
ตรงและแคบ แตข่ชบวลิตใหมข่นบนี้เตลิมเตห็มเราดด้วยพระครลิสตร์จนหากเราดทาเนลินในความสวข่างเหมชอนอยข่างทบสิ่พระองคร์ทรงอยยข่ในความ
สวข่าง เรากห็มบสามบัคคบธรรมระหวข่างกบัน... สามบัคคบธรรมกบับพระบคุตรและกบับพระบลิดาและกบับพระวลิญญาณ เรารบักกบันฉบันทร์พบสิ่นด้อง
และเพชสิ่อนบด้านในองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าเหมชอนกบับทบสิ่เรารบักตบัวเอง เรารบักพระเจด้าและพระบลิดาขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้าและพระผยด้
ชข่วยใหด้รอดของเรา คชอ พระเยซยครลิสตร์ และเราชชสิ่นชมยลินดบในพระเจด้า ผยด้ไดด้ทรงรบักเราจนพระองคร์ทรงมอบพระบคุตรทบสิ่บบังเกลิด
มาองคร์เดบยวของพระองคร์ เพชสิ่อทบสิ่เราจะไดด้รบับความรอดผข่านทางพระโลหลิตทบสิ่ไหลออกของพระองคร์

วลิธบแทด้จรลิงทบสิ่สคุดทบสิ่จะนทาคนทบันี้งหลายทบสิ่วางใจในพระราชบบัญญบัตลิใหด้มาถนงพระเจด้าไดด้ (เพชสิ่อทบสิ่พวกเขาจะไดด้เชชสิ่อฟฟังพระ
ประสงคร์ของพระองคร์อยข่างชอบธรรมในชบวลิตของพวกเขา) คชอ การประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่พวกเขา … ขข่าวดบเรชสิ่องความรบัก
ของพระเจด้า ขข่าวดบทบสิ่วข่าพระเยซยไดด้ทรงททาใหด้ทคุกจคุดและทคุกขบดของพระราชบบัญญบัตลิสทาเรห็จแลด้ว ขข่าวดบทบสิ่วข่าพระครลิสตร์ทรงเปป็น
จคุดจบของพระราชบบัญญบัตลิเพชสิ่อความชอบธรรมแกข่ทคุกคนทบสิ่เชชสิ่อ ขข่าวดบทบสิ่วข่า “...สลิสิ่งซนสิ่งพระราชบบัญญบัตลิททาไมข่ไดด้เพราะเนชนี้อหนบัง
ททาใหด้อข่อนกทาลบังไปนบันี้น พระเจด้าทรงใชด้พระบคุตรของพระองคร์มาในสภาพเสมชอนเนชนี้อหนบังทบสิ่บาปและเพชสิ่อไถข่บาป พระองคร์จนงไดด้
ทรงปรบับโทษบาปทบสิ่อยยข่ในเนชนี้อหนบัง” เพชสิ่อทบสิ่เราจะไดด้กลายเปป็นความชอบธรรมแหข่งพระราชบบัญญบัตลิในพระเยซย - แตข่ในพระ
เยซยเทข่านบันี้น เราตด้องประกาศความรบักของพระเจด้าแกข่คนเหลข่านบนี้ เราจะไมข่สามารถชข่วยเหลชอคนเหลข่านบันี้นทบสิ่ถยกชวนใหด้หลงโดย
หลบักคทาสอนตข่างๆโดยการโตด้เถบยงและทะเลาะกบับพวกเขาเกบสิ่ยวกบับศาสนาของพวกเขา พระเยซยตรบัสไวด้วข่า “และเรา ถด้าเรา
ถยกยกขนนี้นจากแผข่นดลินโลกแลด้ว เรากห็จะชบักชวนคนทบันี้งปวงใหด้มาหาเรา” พระองคร์กทาลบังบอกเปป็นนบัยถนงการสลินี้นพระชนมร์ทบสิ่
พระองคร์จะทรงตาย แตข่ถด้าเราจะยกพระองคร์ขนนี้นในการดทาเนลินชบวลิตแตข่ละวบันของเรา ในคทาพยานของเรา ในการดทาเนลินชบวลิต
ของเราและในคทาพยดของเรา เรากห็จะพลิสยจนร์ใหด้คนบาปทบันี้งหลายและนบักศาสนาทบสิ่ถยกหลอกลวงทบันี้งหลายเหห็นวข่ามบันไมข่ใชข่
บบัญญบัตลิตข่างๆ พลิธบกรรม หรชอพระราชบบัญญบัตลิใดๆ – แตข่เปป็นของประทานของพระเจด้า – ทบสิ่ชข่วยมนคุษยร์ใหด้รอดพด้นและหข่างไกล
จากนรก

“ไมข่มบเนชนี้อหนบังคนหนนสิ่งคนใดเปป็นผยด้ชอบธรรม... โดยการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ” (โรม 3:20) “เหตคุฉะนบันี้นเราทบันี้ง
หลายสรคุปไดด้วข่า คนหนนสิ่งคนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดด้กห็โดยอาศบัยความเชชสิ่อนอกเหนชอการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ”
(โรม 3:28) “เพชสิ่อมลิใหด้เนชนี้อหนบังใดๆอวดตข่อพระพบักตรร์พระองคร์ไดด้...พระเยซยครลิสตร์ เพราะพระเจด้าทรงตบันี้งพระองคร์ใหด้เปป็นปฟัญญา 
ความชอบธรรม การแยกตบันี้งไวด้และการไถข่โทษ สทาหรบับเราทบันี้งหลาย เพชสิ่อใหด้เปป็นไปตามทบสิ่เขบยนวข่า 'ใหด้ผยด้โอด้อวด อวดองคร์พระผยด้
เปป็นเจด้า' (1 โครลินธร์ 1:29-31)

โอลลิเวอรร์ บบ. กรบน



บทนนา
เหลข่าอาจารยร์สอนพระคบัมภบรร์ผยด้ยลิสิ่งใหญข่ในอดบตเรบยกจดหมายฝากฉบบับนบนี้วข่า “จดหมายฝากการตรนงกางเขนของ

เปาโล” และ “จดหมายฝากทบสิ่ระเบลิดออกของเปาโล” อาจารยร์สอนพระคบัมภบรร์ผยด้โดดเดข่นทข่านหนนสิ่งกลข่าววข่า “ทคุกประโยคใน
จดหมายนบนี้คชอสายฟฟ้าฟาด” คนของพระเจด้าผยด้ยลิสิ่งใหญข่อบกทข่านหนนสิ่งกลข่าววข่า “ทคุกคทาในหนบังสชอกาลาเทบยคชอ แทข่งระเบลิด” มารร์
ตลิน ลยเธอรร์ใหด้การวข่า “หนบังสชอกาลาเทบยคชอ จดหมายฝากของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าแตข่งงานกบับหนบังสชอกาลาเทบย”

แนข่นอนวข่าหนบังสชอกาลาเทบยคชอ กด้อนกรวดจากลทาธาร ทบสิ่ลยเธอรร์ (เหมชอนดาวลิด) นทาออกไปสยด้กบับยบักษร์ตนหนนสิ่ง... ไมข่ใชข่
คนยบักษร์เหมชอนโกลลิอบัทในเรชสิ่องดาวลิด แตข่เปป็นยบักษร์ทบสิ่อบันตรายยลิสิ่งกวข่า – ยบักษร์สสันตะปาปา เชข่นเดบยวกบับดาวลิด ลยเธอรร์มบชบัยใน
ตอนทด้าย ดด้วยกด้อนกรวดแหข่งหนบังสชอกาลาเทบย เขาโจมตบยบักษร์สบันตะปาปาเขด้าทบสิ่หนด้าผากเลย!

ไมข่ตด้องสงสบัยเลยวข่า จดหมายฝากถนงชาวกาลาเทบยไดด้ถยกพระเจด้าใชด้การมากกวข่าเนชนี้อหาสข่วนใดๆของพระคบัมภบรร์ เพชสิ่อ
กข่อใหด้เกลิดการปฏลิรยปในสมบัยของลยเธอรร์และความเคลชสิ่อนไหวครบันี้งใหญข่ทข่ามกลางประชากรของพระเจด้า

กาลาเทบยคชอ แควด้นหนนสิ่งของโรม มบันรวมถนงเมชองอบันทลิโอก อลิโคนบยยม ลลิสตรา และเดอรร์บบ ซนสิ่งทคุกเมชองเหลข่านบนี้ เปาโล
เคยไปเยชอนมาแลด้วทบันี้งนบันี้น และในเมชองเหลข่านบนี้เขามบพบันธกลิจในการเดลินทางแบบมลิชชบันนารบรอบแรกของเขา คคุณจะพบบบันทนก
การเดลินทางครบันี้งนบนี้ในกลิจการ 13 และ 14 กรคุณาตบันี้งใจอข่านสองบทนบนี้ ผมไมข่มบเวลาและพชนี้นทบสิ่เพชสิ่อยกขด้อพระคบัมภบรร์ใหด้คคุณตรงนบนี้

ในกลิจการ 14:19 เราอข่านเกบสิ่ยวกบับเหตคุการณร์ตอนทบสิ่อบัครทยตเปาโลถยกหลินขวด้างทบสิ่เมชองลลิสตรา (มบหลบักฐานแนข่นหนาวข่า
เปาโลไดด้เสบยชบวลิตจรลิงๆ... ถยกหลินขวด้างจนตาย... และมบการททาการอบัศจรรยร์ครบันี้งใหญข่... เขาถยกชคุบใหด้เปป็นขนนี้นจากตาย) แตข่ไมข่วข่าเขา
จะถยกฆข่าตายจรลิงๆหรชอไมข่ การอบัศจรรยร์ครบันี้งใหญข่กห็ถยกกระททาอยยข่ดบ หลบังจากเปาโลถยกหลินขวด้างและถยกลากตบัวออกไปนอกเมชอง
เพราะคลิดวข่าตายแลด้ว ขณะทบสิ่พวกสาวกยชนลด้อมรอบเขาและครสิ่ทาครวญการเสบยชบวลิตของเขาอยยข่นบันี้น “ทข่านกห็ลคุกขนนี้นเขด้าไปใน
เมชอง วบันรคุข่งขนนี้นทข่านจนงเลยไปยบังเมชองเดอรร์บบกบับบารนาบบัส” (กลิจการ 14:19-20)

หากไมข่ใชข่เพราะฤทธลิธิ์เดชแสนอบัศจรรยร์ของพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์แลด้ว มบันคงเปป็นไปไมข่ไดด้ทบสิ่คนๆหนนสิ่งจะลคุกขนนี้นเดลิน
ไดด้ในเวลาไมข่นานหลบังจากถยกหลินขวด้างเหมชอนทบสิ่เปาโลโดน หากไมข่ใชข่เพราะพระคคุณมหบัศจรรยร์ของพระเจด้า เปาโลกห็คงไมข่กลบับ
เขด้าไปในเมชองนบันี้นทบันทบซนสิ่งเปป็นทบสิ่ๆเขาถยกหลินขวด้าง และเปป็นทบสิ่ๆเขาถยกลากตบัวออกมากข่อนหนด้านบันี้น – โดยถยกคลิดวข่าเขาเปป็นคนทบสิ่
ตายแลด้ว!

กข่อนเปาโลถยกหลินขวด้างในเมชองลลิสตรา เขาและบารนาบบัสไดด้ถยกยกยข่องใหด้เปป็นเทพเจด้าจรลิงๆ และประชาชนกห็มาก
ราบไหวด้พวกเขา แมด้การเอาหลินขวด้างถยกกระททาโดย “พวกยลิวบางคนทบสิ่มาจากเมชองอบันทลิโอกและเมชองอลิโคนบยยม” ประชาชน
ในเมชองลลิสตราเองกห็ถยกชบักจยงใหด้รข่วมวงกบับคนชบัสิ่วเหลข่านบนี้ดด้วยในการเอาหลินขวด้างเปาโล อยข่างไรกห็ตาม บบันทนกกห็บอกเราวข่า
เปาโลไดด้รบับอนคุญาตใหด้อยยข่ตข่อในเมชองลลิสตราในคชนนบันี้นหลบังจากถยกหลินขวด้าง โดยไมข่ถยกททารด้ายหรชอรบกวนเพลิสิ่มอบก เปป็นไปไดด้วข่า
ประชาชนเรลิสิ่มเชชสิ่อวข่ามบอะไรบางอยข่างเหนชอธรรมชาตลิ บางสลิสิ่งทบสิ่ไมข่ปกตลิ บางสลิสิ่งทบสิ่ผลิดธรรมดาเกบสิ่ยวกบับเปาโล ชายตบัวเลห็กแปลก
ประหลาดผยด้นบนี้

เมชองกาลาเทบยเปป็นทบสิ่มาแหข่งตทานานของบาวซลิสและฟฟีเลโมน ตามทบสิ่ตทานานเลข่าไวด้ เทพเจด้าจยปปิเตอรร์และเมอรร์คลิวรบสิ่ ซนสิ่ง
เดลินทางแบบอทาพรางตบัว ไดด้มาหาบาวซลิสและฟฟีเลโมน และประทานใหด้ตามความปรารถนาของเขาทบันี้งสอง เปาโลและบา
รนาบบัสไดด้มายบังเมชองลลิสตรา และพระเจด้าทรงใชด้พวกเขาในการรบักษาชายพลิการคนนบันี้นใหด้หาย ซนสิ่ง “พลิการตบันี้งแตข่ครรภร์มารดา 



ยบังไมข่เคยเดลินเลย” ประชาชนคลิดวข่าเหลข่าเทพเจด้าไดด้มาเยชอนเมชองลลิสตราอบกครบันี้งแลด้ว ดด้วยเหตคุนบนี้พวกเขาจนงเปลข่งเสบยงรด้องวข่า
“พวกพระแปลงเปป็นมนคุษยร์ลงมาหาเราแลด้ว เขาจนงเรบยกบารนาบบัสวข่า พระซคุส และเรบยกเปาโลวข่า พระเฮอรร์เมส 

เพราะเปาโลเปป็นผยด้นทาในการพยด ปคุโรหลิตประจทารยปพระซคุส ซนสิ่งตบันี้งอยยข่หนด้าเมชองไดด้จยงวบัวและถชอพวงมาลบัยมายบังประตยเมชอง 
หมายจะถวายเครชสิ่องบยชาดด้วยกบันกบับประชาชน แตข่เมชสิ่ออบัครทยตบารนาบบัสกบับเปาโลไดด้ยลินดบังนบันี้น จนงฉบกเสชนี้อผด้าของตนเสบย วลิสิ่ง
เขด้าไปทข่ามกลางคนทบันี้งหลายรด้องเสบยงดบัง วข่า ทข่านทบันี้งหลาย เหตคุไฉนทข่านจนงททาการอยข่างนบนี้ เราเปป็นคนธรรมดาเชข่นเดบยวกบันกบับ
ทข่านทบันี้งหลาย และมาประกาศใหด้ทข่านกลบับจากสลิสิ่งไรด้ประโยชนร์เหลข่านบนี้ ใหด้มาหาพระเจด้าผยด้ทรงพระชนมร์ ผยด้ไดด้ทรงสรด้างฟฟ้า
สวรรคร์และแผข่นดลินโลก ทะเลและสลิสิ่งสารพบัดซนสิ่งมบอยยข่ในทบสิ่เหลข่านบันี้น ในกาลกข่อนพระองคร์ไดด้ทรงยอมใหด้บรรดาประชาชาตลิ
ดทาเนลินชบวลิตตามชอบใจ แตข่พระองคร์มลิไดด้ทรงใหด้ขาดพยาน คชอพระองคร์ไดด้ทรงกระททาคคุณใหด้ฝนตกจากฟฟ้าและใหด้มบฤดยเกลิดผล 
เราทบันี้งหลายจนงอลิสิ่มใจดด้วยอาหารและความยลินดบ” ถนงแมด้วข่าไดด้กลข่าวสลิสิ่งนบนี้แลด้วกห็ดบ อบัครทยตกห็ยบังหด้ามประชาชนมลิใหด้เขากระททา
สบักการบยชาถวายแกข่ทข่านทบันี้งสองนบันี้นไดด้โดยยาก” (กลิจการ 14:8-18)

ดบังทบสิ่ผมไดด้ชบนี้ใหด้เหห็นแลด้ว มบันใชด้เวลาไมข่นานเลย (และไมข่ตด้องใชด้ความพยายามมากดด้วย) ทบสิ่จะเปลบสิ่ยนชาวแควด้นกาลา
เทบยทบสิ่ใจโลเล เอาแนข่เอานอนไมข่ไดด้เหลข่านบนี้จากทข่าทบทบสิ่แสดงความนบับถชอเปป็นทข่าทบทบสิ่เปป็นศบัตรยและกข่อเหตคุฆาตกรรมอบันโหดเหบนี้ยม

ในกาลาเทบย 4:13 เราอข่านวข่า “ทข่านรยด้วข่าตอนแรกทบสิ่ขด้าพเจด้าประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่ทข่านนบันี้น กห็ททาโดยความอข่อน
กทาลบังแหข่งเนชนี้อหนบัง” “ความอข่อนกทาลบังแหข่งเนชนี้อหนบัง” ทบสิ่วข่านบนี้อาจเปป็นผลมาจากประสบการณร์ของเปาโลทบสิ่เมชองลลิสตรา ซนสิ่ง
อาจททาใหด้เขาไดด้รบับบาดเจห็บมากเสบยจนเขาไมข่สามารถเดลินทางตข่อไปเพชสิ่อรบับใชด้และประกาศตามแผนทบสิ่วางไวด้ไดด้ ดด้วยเหตคุนบนี้
เขาจนงประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่ชาวแควด้นกาลาเทบยแทน อาจเปป็นไดด้วข่าการทบสิ่เปาโลถยกหลินขวด้างคชอพระพรทบสิ่แฝงตบัวมา อาจ
เปป็นไดด้วข่านบสิ่เปป็นวลิธบของพระเจด้าในการประทานหนบังสชอกาลาเทบยอบันมหบัศจรรยร์แกข่ครลิสตจบักร

เปาโลบอกเราใน 2 โครลินธร์ 12:1-10 วข่าเขารยด้จบักชายคนหนนสิ่ง (ไมข่วข่าชายคนนบันี้นอยยข่ในรข่างกายหรชอนอกรข่างกาย เขา
ไมข่ทราบ) แตข่ชายคนทบสิ่วข่านบันี้นถยกรบับขนนี้นไปยบังสวรรคร์ชบันี้นทบสิ่สาม เขด้าไปในเมชองบรมสคุขเกษม และเหห็นและไดด้ยลินสลิสิ่งตข่างๆซนสิ่งไมข่ไดด้
รบับอนคุญาตใหด้บอกใคร เนชสิ่องจากบรรดาผยด้รยด้พระคบัมภบรร์เชชสิ่อวข่า 2 โครลินธร์ถยกเขบยนขนนี้นราวๆปฟี ค.ศ. 60 จนงอาจเปป็นไดด้วข่าเปาโล
กทาลบังพยดถนงตบัวเองและประสบการณร์ของเขาทบสิ่เมชองลลิสตราตอนทบสิ่เขาถยกหลินขวด้างและถยกลากตบัวออกไปนอกเมชองเพราะถยก
คลิดวข่าตายแลด้ว เขากลข่าววข่า “สลิบสบสิ่ปฟีมาแลด้ว” และนบัสิ่นกห็ตรงกบับเหตคุการณร์ตอนทบสิ่เขาถยกหลินขวด้างทบสิ่เมชองลลิสตรา โดยสข่วนตบัว
แลด้ว ผมเชชสิ่อวข่าเปาโลเสบยชบวลิตในตอนนบันี้น ผมเชชสิ่อวข่าคนเหลข่านบันี้นไดด้ฆข่าเขา และวลิญญาณของเขาลอยขนนี้นไปในเมชองบรมสคุข
เกษม ผมเชชสิ่อวข่าคทาอธลิษฐานของวลิสคุทธลิชนเหลข่านบันี้น ความเชชสิ่อของวลิสคุทธลิชนเหลข่านบันี้น ไดด้นทาวลิญญาณของเปาโลกลบับเขด้าสยข่
รข่างกายเขาอบกครบันี้ง และเขาถยกชคุบใหด้เปป็นขนนี้นจากตายจรลิงๆ!

ในคทาพยานแสนมหบัศจรรยร์นบนี้ใน 2 โครลินธร์ 12:1-10 เปาโลพยดถนง “สวรรคร์ชบันี้นทบสิ่สาม เมชองบรมสคุขเกษม” และพยดถนง
การสทาแดงตข่างๆอบันมหบัศจรรยร์ทบสิ่เขาไดด้รบับทบสิ่นบัสิ่น – การสทาแดงตข่างๆทบสิ่เขาไมข่ไดด้รบับอนคุญาตใหด้บอกผยด้ใด เขากลข่าววข่า “และเพชสิ่อ
ไมข่ใหด้ขด้าพเจด้ายกตบัวจนเกลินไป ... กห็ทรงใหด้มบหนามในเนชนี้อของขด้าพเจด้า” เขาอธลิษฐานสามครบันี้งใหด้หนามในเนชนี้อนบนี้หลคุดออกไป 
แตข่พระเจด้ากห็ไมข่ทรงตอบคทาอธลิษฐานของเขา แตข่พระองคร์ทรงรบับปากเปาโลวข่า “พระคคุณของเรากห็มบพอสทาหรบับเจด้าแลด้ว 
เพราะความอข่อนแอมบทบสิ่ไหน เดชของเรากห็มบฤทธลิธิ์ขนนี้นเตห็มขนาดทบสิ่นบัสิ่น” เปาโลตอบสนองตข่อการสทาแดงแสนมหบัศจรรยร์นบนี้โดย
กลข่าววข่า “เหตคุฉะนบันี้นขด้าพเจด้าจนงยลินดบโอด้อวดในบรรดาความอข่อนแอของขด้าพเจด้า เพชสิ่อฤทธลิธิ์เดชของพระครลิสตร์จะไดด้อยยข่ใน



ขด้าพเจด้า เหตคุฉะนบันี้นเพราะเหห็นแกข่พระครลิสตร์ ขด้าพเจด้าจนงชชสิ่นใจในความอข่อนแอของขด้าพเจด้า ในการถยกวข่ากลข่าวตข่าง ๆ ในการ
ขบัดสน ในการถยกขข่มเหง ในการยากลทาบาก เพราะวข่าขด้าพเจด้าอข่อนแอเมชสิ่อใด ขด้าพเจด้ากห็จะแขห็งแรงมากเมชสิ่อนบันี้น” (2 โครลินธร์ 
12:7-10)

ไมข่วข่าเปาโลประกาศทบสิ่ไหน เขากห็พยดอยยข่เรชสิ่องเดบยว: “พระเยซยครลิสตร์ ผยด้ทรงถยกตรนง ถยกฝฟังไวด้ เปป็นขนนี้น และจะเสดห็จมา
อบกทบ!” เขาประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่ชาวแควด้นกาลาเทบย เขาเดลินทางไปทบัสิ่วแควด้นกาลาเทบย โดยประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่ง
พระคคุณแสนอบัศจรรยร์ของพระเจด้า... ความรอดโดยพระคคุณ ผข่านทางความเชชสิ่อ ไมข่ตด้องเพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก! คนมากมายเชชสิ่อ
และไดด้รบับความรอด ตข่อมาเปาโลเรบยกผยด้เชชสิ่อเหลข่านบนี้วข่า “ครลิสตจบักรทบันี้งหลายแหข่งแควด้นกาลาเทบย” โดยหมายถนงชคุมนคุมชนทด้อง
ถลิสิ่นเหลข่านบันี้นซนสิ่งถยกจบัดตบันี้งเปป็นระเบบยบโดยเหลข่าผยด้เชชสิ่อในแควด้นกาลาเทบย อยข่างไรกห็ตาม พวกครยสอนเทห็จไดด้ตามเปาโลมา และ
สบัสิ่งสอนสลิสิ่งผลิดๆและคทาสอนนอกรบต และเพราะเหตคุนบนี้เองเปาโลจนงเขบยนจดหมายฝากถนงชาวแควด้นกาลาเทบย

พวกครยสอนเทห็จเหลข่านบนี้สบัสิ่งสอนวข่าหนทางแหข่งความรอดสทาหรบับคนบาปเปป็นมาโดยความเชชสิ่อในพระคคุณของพระเจด้า
สข่วนหนนสิ่ง และโดยการประพฤตลิและความเชชสิ่อฟฟังตข่อพระราชบบัญญบัตลิของโมเสสสข่วนหนนสิ่ง ประการทบสิ่สอง พวกครยสอนเทห็จ
เหลข่านบนี้สอนวข่าวลิธบทบสิ่คนทบสิ่รอดแลด้วจะถยกรบักษาไวด้ใหด้รอดตข่อไปไดด้และถยกททาใหด้สมบยรณร์แบบในองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าและไดด้รบับสงข่า
ราศบในทบสิ่สคุด คชอโดยพนสิ่งการประพฤตลิดบของเขาเอง การดทาเนลินชบวลิตทบสิ่ดบ และความเชชสิ่อฟฟังตข่อพระราชบบัญญบัตลิของโมเสส นบัสิ่นคชอ
พวกเขาสอนวข่าเราไดด้รสับความรอดแลด้วโดยพระคคุณ แตข่ตด้องรสักษาความรอดของเราโดยการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ
ของโมเสส นบสิ่จนงเปป็นความผลิดสองชบันี้น

เปาโลตอบครยสอนเทห็จเหลข่านบนี้โดยพลิสยจนร์วข่าความรอดเปป็นมาโดยพระคคุณ ผข่านทางความเชชสิ่อในพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้น
แลด้วของพระเมษโปดกของพระเจด้า – ไมม่ตด้องเพริพิ่มอะไรเขด้าไปออีก เขาแสดงใหด้ชาวแควด้นกาลาเทบยเหห็นวข่าความรอดไดด้เกลิดขนนี้น
มาตลอดนานหลายรด้อยปฟีแลด้วกข่อนโมเสสเกลิดเสบยอบก กข่อนพระราชบบัญญบัตลิของโมเสสมบตบัวตนขนนี้นมาดด้วยซนี้ทา เปาโลสอนวข่า
หนทางแหข่งความรอดในตอนนบันี้นกห็เปป็นเหมชอนในตอนนบนี้ - เหมชอนทบสิ่เคยเปป็นเสมอมาและจะเปป็นเชข่นนบนี้เสมอไป: ผข่านทางความ
เชชสิ่อเทข่านบันี้น ไมข่พนสิ่งการประพฤตลิหรชอการถชอพระราชบบัญญบัตลิ “เพราะฉะนบันี้นจนงไมข่มบเนชนี้อหนบังคนหนนสิ่งคนใดเปป็นผยด้ชอบธรรมใน
สายพระเนตรของพระเจด้าไดด้โดยการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ...” (โรม 3:20)

ในหนบังสชอกาลาเทบย เปาโลแสดงใหด้เหห็นวข่าพระราชบบัญญบัตลิของโมเสสไมข่มบสข่วนใดๆในการรบักษาผยด้เชชสิ่อใหด้รอดตข่อไป 
และพระราชบบัญญบัตลิของโมเสสไมข่มบสข่วนใดๆในการททาใหด้สมบยรณร์แบบและการใหด้มบสงข่าราศบในทบสิ่สคุดของผยด้เชชสิ่อดด้วย ผยด้ทบสิ่รอด
แลด้วกห็ถยกรบักษาใหด้รอดตข่อไปโดย “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า” ผยด้ทรงสถลิตอยยข่ภายในตบัวเรา และไมข่ใชข่โดยสลิสิ่งใดทบสิ่เขาหรชอเธอจะ
กระททา พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้า พระภาคทบสิ่สามแหข่งตรบเอกานคุภาพทรงสถลิตอยยข่ในใจของผยด้เชชสิ่อทคุกคน พระองคร์ทรง
ชบักนทาเรามาถนงพระครลิสตร์ พระองคร์ทรง “ใหด้กทาเนลิด” เราเขด้าในพระกายของพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงประทบับตราเราจนกวข่า
จะถนงวบันแหข่งการทรงไถข่นบันี้น พระองคร์ทรงนทาพาเราในวลิถบแหข่งการดทาเนลินชบวลิตอบันถยกตด้อง – และในสวรรคร์ พระองคร์จะทรงชคุบ
รข่างกายทบสิ่ตายไดด้ของเราใหด้เปป็นขนนี้นและเราจะมบรข่างกายอบันเปฟีปื่ยมสงข่าราศบเหมชอนกบับพระกายของพระเยซยเจด้าหลบังจากการฟปฟื้น
คชนพระชนมร์ของพระองคร์ เปาโลประกาศแกข่ชาวแควด้นกาลาเทบยวข่า พระเจด้าทรงเปป็นผยด้ทบสิ่ชข่วยเราใหด้รอด พระเจด้าทรงเปป็นผยด้ทบสิ่
พลิทบักษร์รบักษาเราไวด้ - และพระเจด้าเพบยงผยด้เดบยวทรงสามารถรบักษาเราไวด้ไดด้ “เหตคุฉะนบันี้นคนทบสิ่คลิดวข่าตบัวเองมบัสิ่นคงดบแลด้ว กห็จงระวบัง
ใหด้ดบ กลบัววข่าจะลด้มลง” (1 โครลินธร์ 10:12)



แมด้วข่าพระคบัมภบรร์ทคุกตอนไดด้รบับการดลใจและเปป็นประโยชนร์ตข่อเรา (2 ทลิโมธบ 3:16) ผมกห็ขอเนด้นยนี้ทาความสทาคบัญของ
จดหมายฝากถนงชาวแควด้นกาลาเทบย จดหมายฝากฉบบับนบนี้นข่าจะถยกเขบยนขนนี้นในปฟี ค.ศ. 60 ในชข่วงการเดลินทางไปเยชอนเมชองโค
รลินธร์ครบันี้งทบสิ่สามของเปาโล เปาโลทราบมาวข่าชาวแควด้นกาลาเทบยซนสิ่งไมข่ใชข่พวกกรบก แตข่เปป็นพวกกอล - “คนปป่าเถชสิ่อนทบสิ่แหข่กบันมา
อยยข่ในประเทศกรบซในศตวรรษทบสิ่สามกข่อนสมบัยพระครลิสตร์” - ไดด้ตกเปป็นเหยชสิ่อของพวกยลิวทบสิ่ถชอบบัญญบัตลิแลด้ว เหลข่ามลิชชบันนารบ
แหข่งศาสนายลิวนบนี้จากแควด้นปาเลสไตนร์เปป็นพวกครยสอนเทห็จทบสิ่สอนใหด้ปนพระราชบบัญญบัตลิกบับพระคคุณเพชสิ่อทบสิ่จะไดด้รบับความรอด 
– และเพชสิ่อทบสิ่จะรสักษาความรอดเอาไวด้ไดด้

ตามทบสิ่ ดร.สโกฟปิลดร์กลข่าวไวด้ ใจความหลบักของหนบังสชอกาลาเทบยคชอ “การปกปฟ้องขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณของ
พระเจด้าจากการเจชอปนใดๆดด้วยการถชอบบัญญบัตลิตข่างๆ ซนสิ่งอาจททาลายลบักษณะเฉพาะตบัวแหข่งพระคคุณลด้วนๆไดด้” (หากคคุณไมข่มบ
พระคบัมภบรร์ศนกษาฉบบับสโกฟปิลดร์ จงรบบไปซชนี้อ Scofield Reference Bible ดข่วน)



สารบอัญ
คทานทา
บทนทา

I. สลิทธลิอทานาจของเปาโลในฐานะอบัครทยต
บททบสิ่ 1:1-5

II. สาเหตคุทบสิ่เขบยนและใจความหลบักของหนบังสชอกาลาเทบย
บททบสิ่ 1:6-9

III. ขด้อความของเปาโลเปป็นมาจากพระเจด้า – ไมข่ใชข่มนคุษยร์
บททบสิ่ 1:10-2:14

IV. การนบับวข่าเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชชสิ่อโดยไมข่พนสิ่งพระราชบบัญญบัตลิ - การประพฤตลิ
บททบสิ่ 2:15-21

V. ของประทานแหข่งพระวลิญญาณเปป็นมาโดยความเชชสิ่อ -
ไมข่ใชข่โดยพระราชบบัญญบัตลิหรชอโดยการประพฤตลิ
บททบสิ่ 3:1-12

VI. พระครลิสตร์ไดด้ทรงแบกรบับการสาปแชข่งแหข่งพระราชบบัญญบัตลิเพชสิ่อเราแลด้ว -
เพชสิ่อทบสิ่เราจะไดด้รบับพระพรแหข่งความเชชสิ่อ
บททบสิ่ 3:13-14

VII. พบันธสบัญญาทบสิ่มบตข่ออบับราฮบัมและทบสิ่มบตข่อโมเสส
บททบสิ่ 3:15-4:10

VIII. คทาอวยพรกข่อนอทาลา
บททบสิ่ 4:11-5:15

IX. ชบัยชนะเหนชอบาปเปป็นมาโดยทางพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์
บททบสิ่ 5:16-6:18



กาลาเททีย - บทททีที่หนถึที่ง
1:1 เปาโล ผยด้เปป็นอบัครทยต (มลิใชข่มนคุษยร์แตข่งตบันี้ง หรชอมนคุษยร์เปป็นตบัวแทนแตข่งตบันี้ง แตข่พระเยซยครลิสตร์และพระเจด้าพระบลิดา ผยด้ไดด้ทรง
โปรดใหด้พระเยซยเปป็นขนนี้นมาจากความตายไดด้ทรงแตข่งตบันี้ง)
1:2 และบรรดาพบสิ่นด้องทบสิ่อยยข่กบับขด้าพเจด้า เรบยน ครลิสตจบักรทบันี้งหลายแหข่งแควด้นกาลาเทบย
1:3 ขอใหด้พระคคุณและสบันตลิสคุขจากพระเจด้าพระบลิดา และพระเยซยครลิสตร์องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าของเรา ดทารงอยยข่กบับทข่านทบันี้งหลาย
เถลิด
1:4 พระเยซยทรงสละพระองคร์เองเพราะบาปของเราทบันี้งหลาย เพชสิ่อชข่วยเราใหด้พด้นจากยคุคปฟัจจคุบบันอบันชบัสิ่วรด้ายตามพระประสงคร์
พระเจด้าผยด้เปป็นพระบลิดาของเรา
1:5 ขอใหด้พระองคร์ทรงมบสงข่าราศบตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน
1:6 ขด้าพเจด้าประหลาดใจนบักทบสิ่ทข่านทบันี้งหลายไดด้ผลินหนด้าหนบโดยเรห็วจากพระองคร์ ผยด้ไดด้ทรงเรบยกทข่านใหด้เขด้าในพระคคุณของพระ
ครลิสตร์ และไดด้ไปหาขข่าวประเสรลิฐอชสิ่น
1:7 ซนสิ่งมลิใชข่อยข่างอชสิ่นดอก แตข่วข่ามบบางคนทบสิ่ททาใหด้ทข่านยคุข่งยาก และปรารถนาทบสิ่จะบลิดเบชอนขข่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์
1:8 แตข่แมด้วข่าเราเองหรชอทยตสวรรคร์ ถด้าประกาศขข่าวประเสรลิฐอชสิ่นแกข่ทข่าน ซนสิ่งขบัดกบับขข่าวประเสรลิฐทบสิ่เราไดด้ประกาศแกข่ทข่านไป
แลด้วกห็ใหด้ผยด้นบันี้นถยกสาปแชข่ง
1:9 ตามทบสิ่เราไดด้พยดไวด้กข่อนแลด้ว บบัดนบนี้ขด้าพเจด้าพยดอบกวข่า ถด้าผยด้ใดประกาศขข่าวประเสรลิฐอชสิ่นแกข่ทข่านทบสิ่ขบัดกบับขข่าวประเสรลิฐซนสิ่งทข่าน
ไดด้รบับไวด้แลด้ว ผยด้นบันี้นจะตด้องถยกสาปแชข่ง
1:10 บบัดนบนี้ขด้าพเจด้ากทาลบังพยดเอาใจมนคุษยร์หรชอ หรชอใหด้เปป็นทบสิ่ชอบพระทบัยพระเจด้า ขด้าพเจด้าอคุตสข่าหร์ประจบประแจงมนคุษยร์หรชอ 
เพราะถด้าขด้าพเจด้ากทาลบังประจบประแจงมนคุษยร์อยยข่ขด้าพเจด้ากห็ไมข่ใชข่ผยด้รบับใชด้ของพระครลิสตร์
1:11 พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ขด้าพเจด้าอยากใหด้ทข่านทราบวข่า ขข่าวประเสรลิฐทบสิ่ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศไปแลด้วนบันี้นไมข่ใชข่ของมนคุษยร์
1:12 เพราะวข่าขด้าพเจด้าไมข่ไดด้รบับขข่าวประเสรลิฐนบันี้นจากมนคุษยร์ ไมข่มบมนคุษยร์คนใดสอนขด้าพเจด้า แตข่ขด้าพเจด้าไดด้รบับขข่าวประเสรลิฐนบันี้น
โดยพระเยซยครลิสตร์ทรงสทาแดงแกข่ขด้าพเจด้า
1:13 เพราะทข่านกห็ไดด้ยลินถนงชบวลิตในหนหลบังของขด้าพเจด้า เมชสิ่อขด้าพเจด้ายบังอยยข่ในลบัทธลิยลิวแลด้ววข่า ขด้าพเจด้าไดด้ขข่มเหงครลิสตจบักรของ
พระเจด้าอยข่างรด้ายแรงเหลชอเกลิน และพยายามทบสิ่จะททาลายเสบย
1:14 และเมชสิ่อขด้าพเจด้าอยยข่ในลบัทธลิยลิวนบันี้น ขด้าพเจด้าไดด้กด้าวหนด้าเกลินกวข่าเพชสิ่อนหลายคนทบสิ่มบอายคุรคุข่นราวคราวเดบยวกบัน และทบสิ่เปป็น
ชนชาตลิเดบยวกบัน เพราะเหตคุทบสิ่ขด้าพเจด้ามบใจรด้อนรนมากกวข่าเขาในเรชสิ่องขนบธรรมเนบยมของบรรพบคุรคุษของขด้าพเจด้า
1:15 แตข่เมชสิ่อเปป็นทบสิ่ชอบพระทบัยพระเจด้า ผยด้ไดด้ทรงสรรขด้าพเจด้าไวด้แตข่ครรภร์มารดาของขด้าพเจด้า และไดด้ทรงเรบยกขด้าพเจด้าโดย
พระคคุณของพระองคร์
1:16 ทบสิ่จะทรงสทาแดงพระบคุตรของพระองคร์ในตบัวขด้าพเจด้า เพชสิ่อใหด้ขด้าพเจด้าประกาศพระบคุตรแกข่คนตข่างชาตลินบันี้น ในทบันทบนบันี้น
ขด้าพเจด้ากห็ไมข่ไดด้ปรนกษากบับเนชนี้อหนบังและเลชอดเลย
1:17 และขด้าพเจด้ากห็ไมข่ไดด้ขนนี้นไปยบังกรคุงเยรยซาเลห็มเพชสิ่อพบกบับผยด้ทบสิ่เปป็นอบัครทยตกข่อนขด้าพเจด้า แตข่ขด้าพเจด้าไดด้ออกไปยบังประเทศอา
ระเบบย แลด้วกห็กลบับมายบังเมชองดามบัสกบัสอบก



1:18 แลด้วสามปฟีตข่อมา ขด้าพเจด้าขนนี้นไปหาเปโตรทบสิ่กรคุงเยรยซาเลห็ม และพบักอยยข่กบับทข่านสลิบหด้าวบัน
1:19 แตข่วข่าขด้าพเจด้าไมข่ไดด้พบอบัครทยตคนอชสิ่นเลย นอกจากยากอบนด้องชายขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้า
1:20 แตข่เรชสิ่องทบสิ่ขด้าพเจด้าเขบยนมาถนงทข่านนบนี้ ดยเถลิด ตข่อพระพบักตรร์ของพระเจด้า ขด้าพเจด้าไมข่มคุสาเลย
1:21 หลบังจากนบันี้นขด้าพเจด้ากห็เขด้าไปในเขตแดนซบเรบยและซบลบเซบย
1:22 และครลิสตจบักรทบันี้งหลายในแควด้นยยเดบยซนสิ่งอยยข่ในพระครลิสตร์กห็ยบังไมข่รยด้จบักหนด้าขด้าพเจด้าเลย
1:23 เขาเพบยงแตข่ไดด้ยลินวข่า “ผยด้ทบสิ่แตข่กข่อนเคยขข่มเหงเรา บบัดนบนี้ไดด้ประกาศความเชชสิ่อซนสิ่งเขาไดด้เคยพยายามททาลาย”
1:24 พวกเขาไดด้สรรเสรลิญพระเจด้ากห็เพราะขด้าพเจด้าเปป็นเหตคุ

สริทธริอนานาจของเปาโลในฐานะออัครทผต
เราเหห็นคทาทบักทายแบบอบัครทยตของเปาโลในบททบสิ่ 1 ขด้อ 1-5 วข่า “เปาโล ผยด้เปป็นอบัครทยต (มลิใชข่มนคุษยร์แตข่งตบันี้ง หรชอ

มนคุษยร์เปป็นตบัวแทนแตข่งตบันี้ง แตข่พระเยซยครลิสตร์และพระเจด้าพระบลิดา ผยด้ไดด้ทรงโปรดใหด้พระเยซยเปป็นขนนี้นมาจากความตายไดด้ทรง
แตข่งตบันี้ง”

มบบางสลิสิ่งทบสิ่ผลิดปกตลิในตอนตด้นของคทาทบักทายของเปาโลทบสิ่มบถนงชาวแควด้นกาลาเทบย คคุณจะสบังเกตเหห็นวข่าคทาเกรลิสิ่นนทา
ของเขาไมข่ไดด้ดทาเนลินตามธรรมเนบยมของคทาเกรลิสิ่นนทาของเขาในจดหมายฝากฉบบับอชสิ่นๆ... นบัสิ่นคชอ ธรรมเนบยมของ “การ
ขอบพระคคุณ” จงสบังเกตในขด้อแรกๆของจดหมายฝากฉบบับอชสิ่นๆของเปาโล และคคุณกห็จะเหห็นวข่าในเกชอบทคุกคทาเกรลิสิ่นนทาเหลข่า
นบันี้น เขาจะเรลิสิ่มตด้นโดยการขอบพระคคุณพระเจด้าสทาหรบับผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นในเมชองนบันี้นหรชอแควด้นนบันี้น แตข่เขาจะขอบพระคคุณสทาหรบับ
ชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบนี้ไดด้อยข่างไรทบสิ่กทาลบังหบันไปเสบยจากพระคคุณของพระเจด้าและกลบับไปสยข่การถชอบบัญญบัตลิทบสิ่ตายแลด้ว? ผม
ขอบพระคคุณพระเจด้าสทาหรบับขด้อความทบสิ่มบเขบยนไวด้ในขด้อ 1 ทบสิ่วข่า “ผยด้เปป็นอบัครทยต (มลิใชข่มนคุษยร์แตข่งตบันี้ง หรชอมนคุษยร์เปป็นตบัวแทน
แตข่งตบันี้ง แตข่พระเยซผครริสตต์และพระเจผู้าพระบริดา ผยด้ไดด้ทรงโปรดใหด้พระเยซยเปป็นขนนี้นมาจากความตายไดด้ทรงแตข่งตบันี้ง) ผมไมข่ไดด้
ตบัดสลินใครเมชสิ่อผมกลข่าวคทาพยดนบนี้: ผมเกรงวข่าพวกเรามบอบัครทยตเยอะแยะเกลินไปในปฟัจจคุบบัน (พวกผยด้รบับใชด้, พวกนบักเทศนร์, พวกผยด้
ประกาศขข่าวประเสรลิฐ, พวกครยสอนพระคบัมภบรร์) ทบสิ่เปป็นอบัครทยตของมนคุษยร์ ถยกเรบยกมารบับใชด้โดยมนคุษยร์ ถยกสข่งไปโดยมนคุษยร์ 
และขด้อความของพวกเขากห็มบเพชสิ่อเอาใจมนคุษยร์ ผมเกรงวข่าพวกเรามบเหลข่านบักเทศนร์ “สข่งตรงจากโรงงาน” มากเกลินไปใน
ปฟัจจคุบบัน คคุณกบับผมตข่างทราบวข่าถด้าชายหนคุข่มสบักคนไมข่ไดด้เขด้าเรบยนทบสิ่โรงเรบยนสอนพระคบัมภบรร์ประจทานลิกาย หรชอวลิทยาลบัยพระ
คบัมภบรร์ประจทานลิกาย เขากห็ไมข่มบโอกาสรบับใชด้ในครลิสตจบักรใหญข่ๆประจทานลิกายของเขา นลิกายใหญข่ๆในสมบัยของเรากทาลบังผลลิต
ผยด้รบับใชด้เหมชอนกบับผยด้ผลลิตรถยนตร์ผลลิตรถจากสายพานการผลลิต ผมเกรงวข่านบสิ่คชอเหตคุผลทบสิ่วข่าททาไมพวกเราถนงมบ “ความอดอยาก
ในแผข่นดลินนบนี้”... ไมข่ใชข่ความอดอยากขนมปฟัง ไมข่ใชข่ความอดอยากนนี้ทาดชสิ่ม ไมข่ใชข่ความอดอยากฝยงชน ครลิสตจบักรใหญข่โตและโปร
แกรมใหญข่ๆพรด้อมกบับเงลินถวายทรบัพยร์กด้อนโต – แตข่เปป็นความอดอยากการเทศนาพระวจนะ ความอดอยากการไดด้ยลินพระ
วจนะ เพราะวข่าผยด้รบับใชด้และศลิษยาภลิบาลของเราจทานวนมากทคุกวบันนบนี้ถยกสข่งไปโดยนลิกายทบสิ่พวกเขาเปป็นตบัวแทน แทนทบสิ่จะถยกสข่ง
ไปโดยพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

เปาโลอยากใหด้ผยด้อข่านเขด้าใจชบัดเจนวข่า เขาเปป็นอบัครทยตของพระเจด้า ซนสิ่งถยกสข่งมาโดยพระเจด้าและพระเยซยครลิสตร์เจด้า 
และไมข่ไดด้ถยกสข่งมาโดยมนคุษยร์

เปาโลอยากใหด้เขด้าใจชบัดเจนวข่าเขาไมข่ไดด้รบับตทาแหนข่งอบัครทยตจากคนเหลข่านบันี้นทบสิ่เปป็นอบัครทยตกข่อนหนด้าเขา ตข่อมาเขา



พลิสยจนร์ขด้อเทห็จจรลิงนบนี้ เขาพลิสยจนร์ดด้วยวข่าการมอบหมายงานของเขามาจากพระหบัตถร์ทบสิ่ถยกตะปยแทงของพระครลิสตร์ผยด้ทรงเปป็นขนนี้น
แลด้ว และจากพระเจด้าพระบลิดาผยด้ไดด้ทรงใชด้พระบคุตรมาตายเพชสิ่อรบับบาปของโลกและไดด้ทรงชคุบพระองคร์ใหด้เปป็นขนนี้นจากตายแลด้ว
เพชสิ่อททาใหด้เราเปป็นคนชอบธรรม เปาโลกลข่าวชบัดเจนวข่าเขาเปป็นนบักเทศนร์ของพระเจด้า และพบันธกลิจของเขากห็ไมข่ไดด้มบไวด้ขาย

ขด้อความของเปาโลเปป็นขด้อความใหมข่... ขด้อลนกลบับซนสิ่งไมข่มบผยด้ใดทราบมากข่อน ขด้อความของเขาซนสิ่งไดด้รบับโดยตรงจาก
สวรรคร์ คชอการสทาแดงใหมข่เกบสิ่ยวกบับความจรลิงของพระเจด้า หบัวใจหลบักของขด้อความของเปาโลคชอ “พระคคุณของพระเจด้า” และ
คชอวข่าพระคคุณของพระเจด้าไดด้ถยกหยลิบยชสิ่นใหด้แกข่มนคุษยร์ทบันี้งปวงทบัสิ่วทคุกหนทคุกแหข่งแลด้วไมข่วข่าจะเปป็นชนชาตลิใด – ยลิวหรชอตข่างชาตลิ 
พวกกรบกหรชอคนปป่า – พระเยซยครลิสตร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพชสิ่อคนทบันี้งปวง และทรงเชลิญชวนคนทบันี้งปวง … “ผยด้ใดประสงคร์” กห็
เชลิญเขด้ามา

ขด้อความทบสิ่มากข่อนพระคคุณของพระเจด้าไดด้ถยกจทากบัดเฉพาะชนชาตลิอลิสราเอลเทข่านบันี้น และคนตข่างชาตลิในสมบัยกข่อนจะ
รอดไดด้กห็โดยการเปป็นยลิวเทข่านบันี้น โดยการยอมจทานนตข่อพลิธบเขด้าสคุหนบัตของยลิว อบันเปป็นการททาใหด้ตบัวพวกเขาเองอยยข่ภายใตด้บบัญญบัตลิ
และพลิธบกรรมตข่างๆของคนอลิสราเอล คนเหลข่านบนี้มบชชสิ่อวข่า “พวกเขด้าจารบตยลิว” เมชสิ่อเปาโลมาพรด้อมกบับขด้อความใหมข่นบนี้ทบสิ่กลข่าวถนง
ความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก เขากห็เจอกบับการตข่อตด้านอยข่างหนบักจากอบัครทยตสลิบเอห็ดคน
นบันี้นทบสิ่กทาลบังประกาศขด้อความแหข่งอาณาจบักรแกข่พวกยลิวเทข่านบันี้น เปาโลเปป็นยลิว... เขาเกลิดในเมชองทารร์ซบัส เขาเปป็นบคุตรของ
พลเมชองสบัญชาตลิโรม เขาไดด้รบับการศนกษาในเมชองทารร์ซบัสและไดด้รบับการฝฝึกอบรมดด้านศาสนศาสตรร์ในวลิทยาลบัยพระคบัมภบรร์ใน
กรคุงเยรยซาเลห็มภายใตด้การสบัสิ่งสอนของกามาลลิเอลผยด้ยลิสิ่งใหญข่ (กลิจการ 22:3) เปาโลเปป็นสมาชลิกคนหนนสิ่งของสภาซานเฮดรลิน ซนสิ่ง
เปป็นคณะปกครองชบันี้นสยงสคุดในอลิสราเอล เขาเปป็นสมาชลิกผยด้ทรงเกบยรตลิมากๆคนหนนสิ่งของคณะฟารลิสบทบสิ่เครข่งครบัดทบสิ่สคุด (กลิจการ 
26:5) ผมหวบังใจวข่าคคุณจะอข่านหนบังสชอกลิจการบททบสิ่ยบสิ่สลิบหกทบันี้งบท

เปาโลทคุข่มเทใหด้แกข่ศาสนายลิวทบันี้งกายจลิตและวลิญญาณ เขาเปป็นคนคลบัสิ่งศาสนาในการกลข่าวปกปฟ้องสลิสิ่งทบสิ่เขาเชชสิ่อวข่าเปป็น
ศาสนาแทด้จรลิงหนนสิ่งเดบยวบนพลิภพโลก เปาโลอยยข่ในเหตคุการณร์ตอนทบสิ่สเทเฟนถยกฆข่าตายในฐานะผยด้พลบชบพ เขากลายเปป็นศบัตรยทบสิ่
นข่ากลบัวทบสิ่สคุดของครลิสตศาสนาในสมบัยของเขา ขณะนบันี้นเขากทาลบังเดลินทางไปยบังเมชองดามบัสกบัสเพชสิ่อจบับกคุมพวกครลิสเตบยนและขข่ม
เหงครลิสตจบักรตอนทบสิ่เขาถยกททาใหด้ลด้มลงและตาบอดโดยแสงจด้าจากสวรรคร์ เขารด้องถามออกไปวข่าใครกทาลบังพยดกบับเขาอยยข่ คทา
ตอบทบสิ่มบบบันทนกไวด้ในกลิจการ 9:5 คชอ “เราคชอเยซย ทบสิ่เจด้าขข่มเหง” เพราะเหตคุการณร์อบันนข่าสะพรนงนบนี้เอง เปาโลจนงกลายเปป็นผยด้เชชสิ่อ
รบับบบัพตลิศมา และประกาศพระเยซยในธรรมศาลาตข่างๆ

หลบังจากทบสิ่เขาเปลบสิ่ยนความเชชสิ่อ เขากห็ไปเยชอนกรคุงเยรยซาเลห็ม แตข่เหลข่าผยด้เชชสิ่อทบสิ่นบัสิ่นกห็กลบัวเขาเพราะวข่าพวกเขารยด้จบักเขา
ในฐานะศบัตรยคนหนนสิ่งของครลิสตจบักร ในไมข่ชด้าเขากห็ออกไปจากกรคุงเยรยซาเลห็มและกลบับไปบด้านของเขาทบสิ่เมชองทารร์ซบัส จากเมชอง
ทารร์ซบัสเขาเขด้าไปในประเทศอาระเบบยและอยยข่ทบสิ่นบัสิ่นสามปฟี ในประเทศอาระเบบยนบสิ่เองทบสิ่เขาไดด้รบับการสทาแดงเกบสิ่ยวกบับขด้อความ
ใหมข่นบนี้... ขด้อลนกลบับเกบสิ่ยวกบับครลิสตจบักร พระกายของพระครลิสตร์ ยคุคแหข่งพระคคุณ... ความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อ
โดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก

หลบังจากใชด้เวลาสามปฟีในประเทศอาระเบบย เปาโลกห็กลบับมายบังเมชองทารร์ซบัสซนสิ่งเปป็นทบสิ่ๆบารนาบบัสมารข่วมวงกบับเขา
ดด้วย พวกเขาไปยบังเมชองอบันทลิโอกและททางานรบับใชด้ทบสิ่นบัสิ่นนานสลิบสองเดชอน คนตข่างชาตลิจทานวนมหาศาลไดด้กลบับใจและกลาย
เปป็นผยด้เชชสิ่อผข่านพบันธกลิจของเปาโลและบารนาบบัส



หลบังจากปฟีแหข่งพบันธกลิจนบันี้นในเมชองอบันทลิโอก เปาโลและบารนาบบัสไดด้เดลินทางไปยบังกรคุงเยรยซาเลห็มเพชสิ่อนทาของถวายไป
บรรเทาทคุกขร์เหลข่าสาวกยลิวทบสิ่ยากจนและทนทคุกขร์ในกรคุงเยรยซาเลห็ม เมชสิ่อพวกเขากลบับมายบังเมชองอบันทลิโอก พวกเขากห็ถยกสข่งออก
ไปในฐานะมลิชชบันนารบครลิสเตบยนพวกแรก สข่วนทบสิ่เหลชอของหนบังสชอกริจการของเหลม่าอสัครททูต มบเนชนี้อหาแทบทบันี้งหมดเกบสิ่ยวกบับการ
เดลินทางและพบันธกลิจของอบัครทยตเปาโล

หลบังจากการเดลินทางในฐานะมลิชชบันนารบรอบแรกของเปาโล เขากห็ถยกเรบยกตบัวใหด้รายงานเกบสิ่ยวกบับขข่าวสารของเขาทบสิ่
ประกาศแกข่คนตข่างชาตลิและการกลบับใจรบับเชชสิ่อของคนเหลข่านบันี้น จงตบันี้งใจอข่านบททบสิ่สลิบหด้าของหนบังสชอกลิจการและคคุณจะเรบยนรยด้
หลายสลิสิ่งเกบสิ่ยวกบับความรอดโดยพระคคุณสทาหรบับ “ผยด้ใดกห็ตามทบสิ่ประสงคร์” แนข่นอนวข่าพวกศบัตรยของเปาโลกลข่าวหาเขาวข่าสอน
คทาสอนเทห็จ พวกเขาไปยบังกรคุงเยรยซาเลห็มและรายงานตข่อพวกอบัครทยตทบสิ่นบัสิ่น ในระหวข่างการประชคุมนบนี้ มบมตลิวข่าขข่าวสารแหข่ง
พระคคุณทบสิ่เปาโลประกาศเปป็นขข่าวสารของพระครลิสตร์จากสวรรคร์จรลิงๆ มบมตลิวข่าพวกผยด้เชชสิ่อทบสิ่เปป็นคนตข่างชาตลิไมข่อยยข่ภายใตด้
บบัญญบัตลิของยลิวหรชอใตด้พลิธบกรรมตข่างๆของยลิว นข่าสนใจทบสิ่วข่านบสิ่เปป็นครบันี้งสคุดทด้ายทบสิ่เหลข่าอบัครทยตในนครเยรยซาเลห็มบรลิสคุทธลิธิ์ถยกเอข่ยถนง
เปโตรและอบัครทยตคนอชสิ่นๆทบสิ่เหลชอซนสิ่งประกาศขข่าวสารเรชสิ่องอาณาจบักรแกข่คนอลิสราเอลกห็ยคุตลิบทบาทเพราะวข่าอลิสราเอลในฐานะ
ประชาชาตลิหนนสิ่งถยกกบันไวด้ตข่างหากชบัสิ่วคราวแลด้ว อาณาจบักรนบันี้นถยกเลชสิ่อนออกไปชบัสิ่วคราวแลด้วจนกวข่าคนตข่างชาตลิจะเขด้ามาครบ
จทานวน พระคคุณของพระเจด้าถยกประกาศ ครลิสตจบักรครบถด้วนและถยกรบับขนนี้นไปเพชสิ่อเจอกบับพระเยซยในฟฟ้าอากาศ จากนบันี้นหลบัง
จากทบสิ่ปฏลิปฟักษร์ตข่อพระครลิสตร์ไดด้ครอบครองแลด้ว ขข่าวประเสรลิฐแหข่งอาณาจบักรนบันี้นจะถยกประกาศอบกครบันี้งและอลิสราเอลทบันี้งสลินี้นจะ
ไดด้รบับความรอด (โรม บททบสิ่ 11)

จงสบังเกตความแตกตข่างทบสิ่ชบัดเจนระหวข่างขข่าวสารของอบัครทยตเปาโลและขข่าวสารตข่างๆของอบัครทยตคนอชสิ่นๆ ขข่าวสาร
ของเปโตรมบมายบังอลิสราเอล... ขข่าวสารของเปาโลมบมายบังคนตข่างชาตลิ เขาถยกเรบยกและถยกมอบหมายพบันธกลิจในฐานะผยด้รบับใชด้
มายบังคนตข่างชาตลิ (โรม 11:13) “... เมชสิ่อเขาเหห็นวข่า ขด้าพเจด้า (เปาโล)ไดด้รบับมอบใหด้ประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่คนเหลข่านบันี้นทบสิ่ไมข่
ถชอการเขด้าสคุหนบัต เชข่นเดบยวกบับเปโตรไดด้รบับมอบใหด้ประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่คนทบสิ่ถชอการเขด้าสคุหนบัต” (กาลาเทบย 2:7)

พวกอบัครทยต เชข่นเดบยวกบับเจห็ดสลิบคนนบันี้น ถยกบบัญชาใหด้ไปหาพวกยลิวเทข่านบันี้น พวกเขาประกาศขข่าวสารแหข่งอาณาจบักร
นบันี้น มบเพบยงครบันี้งเดบยวเทข่านบันี้นทบสิ่อบัครทยตคนหนนสิ่งไดด้ประกาศแกข่คนตข่างชาตลิ เหตคุการณร์นบนี้คชอตอนทบสิ่เปโตรประกาศแกข่ครบัวเรชอน
ของโครเนลลิอบัส (กลิจการ 10) นบสิ่เปป็นตอนทบสิ่เปโตรใชด้กคุญแจแหข่งอาณาจบักรนบันี้นในการนทาเสนอขข่าวประเสรลิฐแกข่คนตข่างชาตลิเปป็น
ครบันี้งแรก พวกอบัครทยตไมข่ไดด้ตบันี้งครลิสตจบักรตข่างๆนอกแควด้นยยเดบย พวกเขาจทากบัดพบันธกลิจของตนทบสิ่เยรยซาเลห็ม และเหลข่าแกะหลง
แหข่งวงศร์วานอลิสราเอลเทข่านบันี้น หลบังจากสเทเฟนโดนหลินขวด้างตายแลด้ว ครลิสตจบักรกห็กระจบัดกระจายไปทคุกแหข่ง พวกอบัครทยตอยยข่
ตข่อไปในกรคุงเยรยซาเลห็ม โดยกระททาพบันธกลิจตข่อคนอลิสราเอลเทข่านบันี้น หลบังจากสเทเฟนเสบยชบวลิต เราอข่านวข่า “และศลิษยร์ทบันี้งปวง
นอกจากพวกออัครทผตไดด้กระจบัดกระจายไปทบัสิ่วแวข่นแควด้นยยเดบยกบับสะมาเรบย” (กลิจการ 8:1) กรคุณาหมายเหตคุอบกครบันี้งวข่า “ฝป่าย
คนทบันี้งหลายทบสิ่กระจบัดกระจายไปเพราะการเคบสิ่ยวเขห็ญเนชสิ่องจากสเทเฟน กห็พากบันไปยบังเมชองฟฟีนลิเซบย เกาะไซปรบัส และเมชอ
งอบันทลิโอก และไมข่ไดด้กลข่าวพระวจนะแกข่ผยด้ใดนอกจากแกข่ยลิวพวกเดบยว” (กลิจการ 11:19)

พวกอบัครทยตไมข่เคยกข่อตบันี้งครลิสตจบักรทบสิ่เปป็นคนตข่างชาตลิเลย เปาโล (คนนทาสารของพระเจด้าสทาหรบับยคุคสมบัยแหข่งขข่าวสาร
เรชสิ่องพระคคุณ) คชอชายผยด้กข่อตบันี้งทบสิ่ประชคุมตข่างๆของคนตข่างชาตลิ... ครลิสตจบักรตข่างๆในเมชองอบันทลิโอก เมชองโครลินธร์ แควด้นกาลา
เทบย เมชองเธสะโลนลิกา เมชองเอเฟซบัส เมชองฟฟีลลิปปฟี เมชองโคโลสบ และทบสิ่อชสิ่นๆอบกมากมาย หากเราไมข่จดจทาไวด้วข่าขข่าวสารของ



เปาโลมบมาถนงคนทบันี้งปวง ไมข่วข่าจะชนชบันี้นใดหรชอสบผลิวใด เรากห็ไมข่อาจแยกแยะพระวจนะแหข่งความจรลิงไดด้อยข่างถยกตด้องและ
เขด้าใจความแตกตข่างระหวข่างขข่าวสารของอบัครทยตเปาโลและขข่าวสารของอบัครทยตคนอชสิ่นๆ

ในสมบัยทบสิ่เหลข่าอบัครทยตและเจห็ดสลิบคนนบันี้นประกาศ (ซนสิ่งถยกมอบหมายพบันธกลิจโดยพระเยซยเจด้า) คนตข่างชาตลิเปป็นทบสิ่รยด้จบัก
ในฐานะสคุนบัขสกปรกซนสิ่งอยยข่นอกพบันธสบัญญาแหข่งพระคคุณ เมชสิ่อเปาโลเรลิสิ่มประกาศแกข่คนตข่างชาตลิถนงขข่าวสารแหข่งความรอดโดย
พระคคุณเทข่านบันี้นผข่านทางความเชชสิ่อในพระโลหลิตทบสิ่ไหลออกของพระเยซย การตข่อตด้านรคุนแรงกห็ปะทคุขนนี้นและเปาโลกห็ทนทคุกขร์
อยข่างมากเพราะการประกาศความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก พวกอบัครทยตไมข่ยอมรบับ
เปาโลในฐานะอบัครทยตคนหนนสิ่งเพราะวข่าเขาไมข่ไดด้รบับการมอบหมายพบันธกลิจจากพวกเขาในกรคุงเยรยซาเลห็ม และเขาไมข่ไดด้
ประกาศขข่าวสารของอบัครทยตแบบเดบยวกบับทบสิ่พวกเขาประกาศ ดด้วยเหตคุนบนี้พวกเขาจนงปฏลิเสธเขาในฐานะอบัครทยตคนหนนสิ่ง

จงสบังเกตชบัสิ่วครยข่ถนงความแตกตข่างระหวข่างขข่าวสารแหข่งอาณาจบักรและขข่าวสารทบสิ่ประทานใหด้แกข่อบัครทยตเปาโล: ใน
มบัทธลิว 10 เรามบขข่าวสารแหข่งอาณาจบักรซนสิ่งถยกประกาศโดยเหลข่าอบัครทยต: “เมชสิ่อพระองคร์ทรงเรบยกสาวกสลิบสองคนของ
พระองคร์มาแลด้ว พระองคร์กห็ประทานอทานาจใหด้เขาขบับผบโสโครกออกไดด้ และใหด้รบักษาโรคและความเจห็บไขด้ทคุกอยข่างใหด้หายไดด้”
(มบัทธลิว 10:1)

จงสบังเกตขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่จรลิงจบังนบนี้: “สลิบสองคนนบนี้พระเยซยทรงใชด้ใหด้ออกไปและสบัสิ่งเขาวข่า “อยข่าไปทางทบสิ่ไปสยข่พวกตข่าง
ชาตลิ และอยข่าเขด้าไปในเมชองของชาวสะมาเรบย แตข่วข่าจงไปหาแกะหลงของวงศร์วานอลิสราเอลดบกวข่า” (มบัทธลิว 10:5-6)

ขข่าวสารของพวกอบัครทยตไมข่ใชข่ขข่าวสารสทาหรบับครลิสตจบักร แตข่สทาหรบับอลิสราเอลพวกเดบยวเทข่านบันี้น ขข่าวสารนบันี้นประกาศ
วข่า “อาณาจบักรสวรรคร์มาใกลด้แลด้ว” ขข่าวสารนบันี้นเสนอการตบันี้งอาณาจบักรของพระเมสสลิยาหร์โดยมบเงชสิ่อนไขเรชสิ่องการกลบับใจใหมข่
ของชนชาตลิอลิสราเอล ขข่าวสารของเปาโลคชอ “จงเชชสิ่อวางใจในพระเยซยครลิสตร์เจด้า และทข่านจะรอดไดด้” (กลิจการ 16:31)

หมายสทาคบัญและการอบัศจรรยร์ตข่างๆคชอหลบักฐานของขข่าวสารแหข่งอาณาจบักรนบันี้นซนสิ่งประทานใหด้แกข่พวกอบัครทยต: “จง
รบักษาคนเจห็บปป่วยใหด้หาย คนโรคเรชนี้อนใหด้หายสะอาด คนตายแลด้วใหด้ฟปฟื้น และจงขบับผบใหด้ออก ทข่านทบันี้งหลายไดด้รบับเปลข่า ๆ กห็จง
ใหด้เปลข่า ๆ” (มธ. 10:8)

การทบสิ่ผยด้รบับใชด้ทบันี้งหลายทคุกวบันนบนี้ใชด้ขด้อนบนี้เปป็นสลิทธลิอทานาจสทาหรบับการรบักษาคนปป่วยใหด้หาย จากนบันี้นกห็เพลิกเฉยขด้อพระ
คบัมภบรร์อชสิ่นๆทบสิ่เหลชอ กห็เปป็นการแยกแยะพระวจนะของพระเจด้าอยข่างผลิดๆอยข่างแนข่นอน โดยไมข่ “แยกแยะพระวจนะแหข่งความ
จรลิงอยข่างถยกตด้อง” พวกอบัครทยตไมข่เพบยงรบักษา “โรคภสัยไขด้เจจ็บทนุกประการ”เทข่านบันี้นแตข่พวกเขายบังททาใหด้คนตายเปป็นขนนี้นและ
รบักษาคนโรคเรชนี้อนใหด้หายดด้วย! ผมเชชสิ่อในการรบักษาโรคใหด้หายของพระเจด้า... ถด้าหากมบการรบักษาใหด้หายจรลิงๆ มบันกห็เปป็นมา
จากพระเจด้า พระเจด้าทรงรบักษารข่างกายของเราใหด้หายยามทบสิ่เราเจห็บปป่วย ขอบพระคคุณพระเจด้าสทาหรบับพวกหมอ 
ขอบพระคคุณพระเจด้าสทาหรบับพวกนางพยาบาลและโรงพยาบาลทบันี้งหลาย แตข่เมชสิ่อหมอทคุกคนรบักษาไมข่สทาเรห็จ พระเจด้ากห็ทรง
สามารถเขด้าแทรกแซงไดด้ ถนงกระนบันี้น เปป็นการผลิดทบสิ่จะใชด้การมอบหมายพบันธกลิจแหข่งอาณาจบักรนบันี้นเพชสิ่อประกาศวข่าผยด้รบับใชด้ทคุก
คนทคุกวบันนบนี้ควรมบของประทานแหข่งการรบักษาโรค ควรสามารถททาใหด้คนตายเปป็นขนนี้นไดด้และขบับผบออกไดด้ เราไมข่ควรแยกแยะ
พระวจนะของพระเจด้าอยข่างผลิดๆและใชด้ขด้อพระคบัมภบรร์อยข่างผลิดๆเพชสิ่อพลิสยจนร์ประเดห็นทางศาสนาเดห็ดขาด เราควรเผชลิญหนด้าขด้อ
เทห็จจรลิงของพระคบัมภบรร์เกบสิ่ยวกบับความจรลิงเรชสิ่องการแบข่งแยกยคุคสมบัย ขข่าวสารของพวกอบัครทยตถยกรบับรองโดยหมายสทาคบัญและ
การอบัศจรรยร์ตข่างๆ แตข่ในยคุคแหข่งพระคคุณอบันแสนอบัศจรรยร์นบนี้ “คนชอบธรรมจะมบชบวลิตดทารงอยยข่โดยความเชชสิ่อ” (รม. 1:17) 



มบอบกเรชสิ่องทบสิ่นข่าสนใจเกบสิ่ยวกบับพวกอบัครทยต: “อยข่าหาเหรบยญทองคทา หรชอเงลิน หรชอทองแดงไวด้ในกระเปป๋าของทข่าน 
หรชอยข่ามใชด้ตามทาง หรชอเสชนี้อคลคุมสองตบัว หรชอรองเทด้า หรชอไมด้ตะบอง เพราะวข่าผยด้ททางานสมควรจะไดด้อาหารกลิน” (มธ. 
10:9-10)

แนข่นอนวข่านบัสิ่นฟฟังดยไมข่เหมชอนกบับพวกผยด้รบับใชด้และพวกผยด้ประกาศขข่าวประเสรลิฐสมบัยปฟัจจคุบบันเลย ใชข่ไหมครบับ? พวก
ผยด้รบับใชด้ในปฟัจจคุบบันปฏลิเสธทองคทาและเงลินในกระเปป๋าของตนและยข่ามใชด้ตามทางไหม? พวกผยด้รบับใชด้ในปฟัจจคุบบันปฏลิเสธเสชนี้อคลคุม
สองตบัวไหม และพวกเขาปฏลิเสธสลิสิ่งของตข่างๆมากมายทบสิ่เหลข่าลยกวบัดถวายใหด้พวกเขาไหม? พวกอบัครทยตคชอกลคุข่มคนพลิเศษทบสิ่มบ
ขข่าวสารพลิเศษมาประกาศแกข่หมยข่ชนพลิเศษทบสิ่พระเจด้าทรงเลชอกสรรไวด้ - ชนชาตริอริสราเอล

คนมากมายทคุกวบันนบนี้ใชด้สข่วนแรกของมบัทธลิว 10 เพชสิ่อเขด้าขด้างตบัวเอง... “จงรบักษาคนเจห็บปป่วยใหด้หาย” แตข่พวกเขาไมข่
สบังเกตสข่วนทบสิ่วข่า “อยข่าหาเหรบยญทองคทา หรชอเงลิน หรชอทองแดงไวด้ในกระเปป๋าของทข่าน” ผมเชชสิ่อวข่าเราควรคงเสด้นคงวาในการ
เทศนาของเรา คงเสด้นคงวาในการดทาเนลินชบวลิตของเรา และคงเสด้นคงวาในการปฏลิบบัตลิตข่างๆทางศาสนาของเรา

สมมตลิวข่าเราเปรบยบเทบยบขข่าวสารของอบัครทยตเรชสิ่องอาณาจบักรนบันี้นกบับขข่าวสารเรชสิ่องพระคคุณทบสิ่ถยกประทานใหด้แกข่อบัครทยต
เปาโล:

การมอบหมายพบันธกลิจวบันนบนี้คชอ “ทข่านทบันี้งหลายจงออกไปทบัสิ่วโลกประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่มนคุษยร์ทคุกคน” แตข่แกข่พวก
อบัครทยตการมอบหมายพบันธกลิจคชอ “อยข่าไปตามทางของพวกคนตข่างชาตลิ แตข่จงไปหาแกะหลงของวงศร์วานอลิสราเอลเทข่านบันี้น”

จงสบังเกตคทาเหลข่านบนี้ “เพราะวข่าพวกยลิวและพวกกรบก ไมข่ทรงถชอวข่าตข่างกบัน ดด้วยวข่าทรงเปป็นองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าองคร์
เดบยวกบันของคนทบันี้งปวง ซนสิ่งทรงโปรดอยข่างบรลิบยรณร์แกข่คนทบันี้งปวงทบสิ่ทยลขอตข่อพระองคร์  เพราะวข่า ‘ผยด้ใดทบสิ่จะรด้องออกพระนาม
ขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้ากห็จะรอด’” (รม. 10:12-13) ขข่าวสารนบนี้จะเขด้ากบันกบับขข่าวสารทบสิ่วข่า “อยข่าไปหาพวกคนตข่างชาตลิ” ไดด้
อยข่างไร? วลิธบเดบยวทบสิ่จะเขด้าใจพระวจนะของพระเจด้าไดด้กห็คชอ ศนกษาและแยกแยะพระวจนะแหข่งความจรลิงนบันี้นอยข่างถยกตด้อง 
ขข่าวสารของเปาโลเกบสิ่ยวขด้องกบับ “ยคุคพระคคุณ” เราตด้องเผชลิญหนด้ากบับความจรลิงเรชสิ่องการแบข่งยคุค มลิฉะนบันี้นเราจะไมข่อาจเขด้าใจ
พระวจนะของพระเจด้าไดด้

ใครบางคนอาจกทาลบังถามวข่า “แตข่อาจารยร์กรบน พระเจด้าทรงเปลบสิ่ยนพระทบัยแลด้วหรชอ?” ไมข่เลยครบับ! “พระราช
บบัญญบัตลิของพระเจด้าถยกททาลายเสบยแลด้วหรชอ?” เปลข่าเลยครบับ! แตข่ทข่านทบสิ่รบัก พระเจด้าไดด้ทรงบบัญชาใหด้เอาหลินขวด้างพวกคนเลข่นชยด้
ทบันี้งชายและหญลิงภายใตด้บบัญญบัตลิของโมเสส แตข่พระเยซทูทรงปฏลิบบัตลิดด้วยความเมตตาตข่อหญลิงคนนบันี้นทบสิ่ถยกจบับไดด้คาหนบังคาเขาวข่า
เลข่นชยด้! พระราชบบัญญบัตลิบบัญชาใหด้เอาหลินขวด้างบคุตรทบสิ่ดชนี้อดนง (พบญ. 21:18-21) แตข่บลิดาผยด้นบันี้นไดด้ตด้อนรบับบคุตรหลงหายของตนใน
อด้อมแขนและจคุบเขา – ทบันี้งๆทบสิ่เนชนี้อตบัวสกปรกเหมห็นสาบหมย!! (ลก. 15:11-24) ภายใตด้พระราชบบัญญบัตลิของโมเสส ขโมยถยก
ปรบับโทษ (อพย. 21:16) แตข่บนกางเขนนบันี้น ในชข่วงวลินาทบสคุดทด้ายของพระองคร์ พระเยซยทรงชข่วยโจรคนหนนสิ่งใหด้รอด (ลก. 
23:43) พระราชบบัญญบัตลิรด้องออกมาวข่า “ตาแทนตา ฟฟันแทนฟฟัน มชอแทนมชอ เทด้าแทนเทด้า” (อพย. 21:24) แตข่พระคคุณของ
พระเจด้าซนสิ่งถยกประกาศโดยเปาโลเปลข่งเสบยงดบังสนบัสิ่นวข่า “ถด้าศบัตรยของทข่านหลิว จงใหด้อาหารเขารบับประทาน ถด้าเขากระหาย จง
ใหด้นนี้ทาเขาดชสิ่ม” (รม. 12:20) มบันเปป็นไปไมข่ไดด้เลยทบสิ่จะใหด้ขด้อพระคบัมภบรร์เหลข่านบนี้เขด้ากบันไดด้ เวด้นเสบยแตข่วข่าเราเขด้าใจความจรลิงเรชสิ่อง
การแบข่งยคุคในพระวจนะของพระเจด้า ในชข่วงยคุคพระบบัญญบัตลิ พระเจด้าทรงปฏลิบบัตลิกบับชนชาตลิอลิสราเอลในวลิธบทบสิ่เฉพาะเจาะจง 
แตข่ในยนุคพระคนุณนบนี้ ไมข่มบสลิสิ่งทบสิ่เรบยกวข่ายลิวและตข่างชาตลิ พระเยซยครลิสตร์เจด้าทรงเปฟีปื่ยมดด้วยพระเมตตาแกข่คนทบันี้งปวงทบสิ่รด้องทยลตข่อ



พระองคร์ พระราชบบัญญบัตลิปรบับโทษคนบาป... แตข่พระคคุณของพระเจด้ายกโทษคนบาปและททาใหด้คนอธรรมเปป็นผยด้ชอบธรรมใน
สายพระเนตรของพระเจด้าผยด้บรลิสคุทธลิธิ์

อยข่าคลิดวข่าพระเจด้าทรงทลินี้งชนชาตลิอลิสราเอลแลด้ว... โอด้ ไมข่เลย! อลิสราเอลถยกกบันไวด้ตข่างหากในฐานะประชาชาตลิหนนสิ่งทบสิ่
ถยกเลชอกสรร แตข่วบันหนนสิ่งพระเจด้าจะทรงหบันมาหาประชากรของพระองคร์อบกครบันี้งและพวกเขาจะตด้อนรบับพระเมสสลิยาหร์ของตน
พวกเขาจะเหห็นรอยแผลเปป็นในพระหบัตถร์ของพระองคร์ พวกเขาจะตด้อนรบับพระองคร์ และอลิสราเอลทบันี้งปวงจะไดด้รบับความรอด 
(จงอข่านบททบสิ่สลิบเอห็ดทบันี้งบทของหนบังสชอโรม)

การถยกขข่มเหงอยข่างหนบักของเปาโลเปป็นผลมาจากการทบสิ่ประชาชนในสมบัยของเขาไมข่เขด้าใจความแตกตข่างระหวข่าง
พระราชบบัญญบัตลิกบับพระคคุณ...  ความแตกตข่างระหวข่างยคุคพระราชบบัญญบัตลิกบับยคุคพระคคุณ แนข่นอนวข่าผยด้คนไมข่ไดด้เปลบสิ่ยนแปลง
เลยในปฟัจจคุบบัน การทบสิ่สมาชลิกครลิสตจบักรสข่วนใหญข่ไมข่ศนกษาพระคบัมภบรร์ และเผชลิญหนด้าพระคบัมภบรร์ในฐานะเปป็นหนบังสชอแหข่งความ
จรลิงเรชสิ่องการแบข่งยคุค กห็กข่อใหด้เกลิดความไมข่เขด้าใจหลายอยข่างทข่ามกลางเหลข่าผยด้เชชสิ่อเหมชอนเดลิม และสรด้างความแตกแยกในทบสิ่
ประชคุมทด้องถลิสิ่นทบันี้งหลาย ผมแนข่ใจวข่ารด้อยละเกด้าสลิบหด้าของความยคุข่งยากทบันี้งหมดในครลิสตจบักรทด้องถลิสิ่นทบันี้งหลายจะสลินี้นสคุดลง 
หากสมาชลิกครลิสตจบักร (ผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลาย) จะตระหนบักถนงความแตกตข่างระหวข่างพระราชบบัญญบัตลิกบับพระคคุณ และหากพวกเขา
จะตระหนบักถนงแผนงานของพระเจด้าสทาหรบับชนชาตลิอลิสราเอลและแผนการของพระเจด้าสทาหรบับครลิสตจบักร (เจด้าสาวของพระ
ครลิสตร์) การเอาพระสบัญญาตข่างๆของพระเจด้าทบสิ่มบตข่ออลิสราเอลมาประยคุกตร์ใชด้กบับครลิสตจบักรกห็มบแตข่นทาไปสยข่ความสบับสนและความ
เขด้าใจผลิดทางศาสนา จคุดประสงคร์ทบสิ่เปาโลเขบยนจดหมายถนงชาวแควด้นกาลาเทบยกห็คชอ เพชสิ่อแกด้ไขขด้อผลิดพลาดนบนี้ในครลิสตจบักร เรา
ตด้องการมบันทคุกวบันนบนี้พอๆกบับทบสิ่พวกเขาตด้องการมบันในสมบัยนบันี้น คทาอธลิษฐานอบันรด้อนรนของผมขณะทบสิ่ผมสข่งขด้อความนบนี้ออกไปกห็
คชอ ทบสิ่คคุณๆผยด้อข่านทบสิ่รบักจะตระหนบักวข่า พระเจด้าทรงชข่วยเราใหด้รอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่ตด้องเพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก
เราถยกพลิทบักษร์รบักษาไวด้โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าเพราะพระคคุณของพระเจด้าในการทรงยอมใหด้พระเยซยเจด้ารบับโทษแทนเราและ
ถยกสาปแชข่งเพชสิ่อเรา โดยทางพระองคร์เราจนงเปป็น “ยลิสิ่งกวข่าผยด้พลิชลิต”... แตข่โดยทางพระเยซยครลิสตร์เจด้าเทข่านบันี้น (รม. 8:35-39) 
“เหตคุฉะนบันี้นคนทบสิ่คลิดวข่าตบัวเองมบัสิ่นคงดบแลด้ว กห็จงระวบังใหด้ดบ กลบัววข่าจะลด้มลง” (1 คร. 10:12) ขอบคคุณพระเจด้าทบสิ่เราเปป็นยลิสิ่งกวข่าผยด้
พลิชลิตโดยทางพระเยซยครลิสตร์เจด้า สลิสิ่งซนสิ่งพระราชบบัญญบัตลิททาไมข่ไดด้เพราะเนชนี้อหนบังททาใหด้อข่อนกทาลบังไปนบันี้น พระเจด้าทรงใชด้พระบคุตร
ทบสิ่บบังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระองคร์มาในสภาพเสมชอนเนชนี้อหนบังทบสิ่บาปและเพชสิ่อไถข่บาป พระองคร์จนงไดด้ทรงปรบับโทษบาปทบสิ่อยยข่ใน
เนชนี้อหนบัง เพชสิ่อคคุณและผมจะไดด้กลายเปป็นความชอบธรรมของพระเจด้าในพระเยซย พระองคร์ผยด้ทรงไมข่มบบาปทรงถยกททาใหด้เปป็น
ความบาปเพราะเหห็นแกข่เรา เพชสิ่อเราจะไดด้เปป็นคนชอบธรรมของพระเจด้าในพระเยซย (2 คร. 5:21)

กาลาเทบย 1:2 กลข่าววข่า “และบรรดาพบสิ่นด้องทบสิ่อยยข่กบับขด้าพเจด้า เรบยน ครลิสตจบักรทบันี้งหลายแหข่งแควด้นกาลาเทบย” เราไมข่
อาจบอกไดด้วข่าพบสิ่นด้องเหลข่านบนี้คชอใครกบันแนข่ เพราะเราไมข่รยด้วข่าจดหมายฝากฉบบับนบนี้ถยกเขบยนทบสิ่เมชองเอเฟซบัสหรชอทบสิ่เมชองโครลินธร์กบัน
แนข่ ผยด้รยด้พระคบัมภบรร์บางทข่านเชชสิ่อวข่ามบันถยกเขบยนทบสิ่เมชองเอเฟซบัส ทข่านอชสิ่นๆกห็เชชสิ่อวข่ามบันถยกเขบยนทบสิ่เมชองโครลินธร์ แตข่นบสิ่ไมข่ใชข่เรชสิ่อง
สทาคบัญอะไร สลิสิ่งทบสิ่สทาคบัญกห็คชอวข่าเปาโลพยดดด้วยสลิทธลิอทานาจของอบัครทยตคนหนนสิ่ง และดด้วยสลิทธลิอทานาจครบถด้วนของพระบลิดาและ
ของพระบคุตร เขาจนงเขบยนขณะทบสิ่เขาถยกดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ ขข่าวสารของเขาถนงชาวแควด้นกาลาเทบยเปป็นมาจาก
พระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ - ไมข่ใชข่จากมนคุษยร์

คทากลข่าวของเปาโลทบสิ่วข่า “เรบยน ครลิสตจบักรทบันี้งหลาย” ยข่อมหมายถนงผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายทบสิ่อยยข่ทบัสิ่วแควด้นกาลาเทบย พวกเขา



นข่าจะประชคุมกบันตามบด้านหรชอในศาลาตข่างๆ อบกครบันี้งทบสิ่วข่า พวกเขาจะประชคุมกบันทบสิ่ไหนนบันี้นกห็ไมข่ใชข่เรชสิ่องสทาคบัญ หนด้าตข่างทบสิ่มบ
กระจกสบและพรมบนพชนี้นไมข่ททาใหด้เกลิดครลิสตจบักร อาคารทบสิ่มบยอดหลบังคาทรงสยงไมข่ททาใหด้เกลิดครลิสตจบักร มบันจะเปป็นวบันแหข่งความ
สคุขในชบวลิตของผยด้เชชสิ่อบางคนเมชสิ่อพวกเขาตระหนบักวข่าอาคารคชอ สถานทบสิ่ประชคุมของครลิสตจบักรและไมข่ใชข่ตบัวครลิสตจบักรเอง ค
รลิสตจบักรแหข่งพบันธสบัญญาใหมข่คชอ กลคุข่มผยด้เชชสิ่อทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้ว ซนสิ่งมบสามบัคคบธรรมและนมบัสการดด้วยกบันในนามขององคร์พระผยด้
เปป็นเจด้า และแนข่นอนวข่าพระเจด้าทรงประทบับตรารบับรองทบสิ่ประชคุมทด้องถลิสิ่น (ฮบ. 10:25)

กาลาเทบย 1:3 “ขอใหด้พระคคุณและสบันตลิสคุขจากพระเจด้าพระบลิดา และพระเยซยครลิสตร์องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าของเรา ดทารง
อยยข่กบับทข่านทบันี้งหลายเถลิด” สทาหรบับเราขด้อความนบนี้ไมข่ไดด้โดดเดข่นอะไร เราไดด้ยลินคทาวข่า “พระคคุณ” ทคุกครบันี้งทบสิ่เราไปรข่วมประชคุ
มกบับครลิสตจบักร (หากคคุณไมข่ไดด้ยลินคทานบนี้ คคุณกห็ควรเปลบสิ่ยนสถานทบสิ่นมบัสการ!) แตข่ลองนนกภาพวข่าคทานบนี้จะฟฟังเชข่นไรตข่อคนเหลข่านบันี้น
ในแควด้นกาลาเทบยทบสิ่ไดด้กลายเปป็นผยด้เชชสิ่อแลด้ว ทบสิ่ไดด้ถยกชข่วยใหด้พด้นจากการถชอผบและการนบับถชอรยปเคารพแลด้ว! เพราะพระคคุณของ
พระเจด้า สบันตลิสคุขจนงเขด้ามาสยข่ชบวลิตของพวกเขาแลด้ว และสบันตลิสคุขทบสิ่พวกเขามบนบันี้นกห็เกลิดขนนี้นไดด้เพราะพระโลหลิตทบสิ่ไหลออกของพระ
เยซยครลิสตร์เจด้า เปาโลกลข่าวชบัดเจนแกข่ชาวเมชองโคโลสบวข่า พระเยซยทรง “ททาใหด้เกลิดสบันตลิสคุขโดยทางโลหลิตแหข่งกางเขนของ
พระองคร์” ขอพระเจด้าทรงโปรดชข่วยเหลชอคคุณและผมทบสิ่จะไมข่มองขด้ามการถวายบยชาแหข่งกลโกธาเมชสิ่อพระเจด้าทรงมอบพระ
บคุตรของพระองคร์เพชสิ่อชทาระหนบนี้บาปดด้วยพระโลหลิตอบันมบคข่าประเสรลิฐของพระองคร์เอง! ทข่านทบสิ่รบัก อยข่าลชมเดห็ดขาดวข่าพระเจด้า
ผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดด้ทรงซชนี้อครลิสตจบักรแหข่งพบันธสบัญญาใหมข่ดด้วยราคาสยงยลิสิ่งนบัก:

“เพราะฉะนบันี้นทข่านทบันี้งหลายจงระวบังตบัวใหด้ดบ และจงรบักษาฝยงแกะทบันี้งหมดทบสิ่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดด้ทรงตบันี้งทข่านไวด้ใหด้
เปป็นผยด้ดยแล และเพพพิ่อจะไดด้บบารนุงเลอีลี้ยงครริสตจสักรของพระเจด้า ทอีพิ่พระองคย์ (พระเจด้า) ทรงไถต่ดผู้วยพระโลหริตของพระองคต์เอง”
(กลิจการ 20:28) จงชบัสิ่งนนี้ทาหนบักคทากลข่าวนบนี้กข่อนทบสิ่คคุณจะวลิจารณร์มบัน มบันคชอขด้อเทห็จจรลิงทางพระคบัมภบรร์ คคุณอาจไมข่ยอมรบับมบัน แตข่
มบันคชอความจรลิง: ในเสด้นเลชอดของพระเยซยครลิสตร์เจด้ามบพระโลหลิตของพระเยโฮวาหร์พระเจด้าไหลอยยข่! พระเยซยไดด้มารบับสภาพ
มนคุษยร์... พระองคร์ทรงรบับสภาพเนชนี้อหนบังจากมารบยร์หญลิงพรหมจารบ แตข่โลหลิตของพระองคร์คชอ พระโลหลิตของพระเยโฮวาหร์
พระเจด้า พระเจด้าไดด้ทรงซชนี้อครลิสตจบักรแหข่งพบันธสบัญญาใหมข่ เจด้าสาวของพระครลิสตร์ดด้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง ชข่างเปป็น
ราคาทบสิ่สยงยลิสิ่ง! ไมข่แปลกเลยทบสิ่เปาโลหวงแหนขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณ!

ขด้อ 4 และ 5 “พระเยซยทรงสละพระองคร์เองเพราะบาปของเราทบันี้งหลาย เพชสิ่อชข่วยเราใหด้พด้นจากยคุคปฟัจจคุบบันอบันชบัสิ่ว
รด้ายตามพระประสงคร์พระเจด้าผยด้เปป็นพระบลิดาของเรา  ขอใหด้พระองคร์ทรงมบสงข่าราศบตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน”

ในยอหร์น บททบสิ่ 10 พระเยซยทรงเปป็นพยานตข่อพรรคพวกของพระองคร์วข่า พระเจด้าพระบลิดาทรงรบักพระองคร์เพราะวข่า
พระองคร์ไดด้ทรงสละชบวลิตของพระองคร์เพชสิ่อฝยงแกะนบันี้น พระองคร์ทรงประกาศวข่าไมข่มบผยด้ใดสามารถชริงชบวลิตของพระองคร์ไปไดด้ - 
พระองคร์ทรงมบอทานาจทบสิ่จะสละชบวลิตนบันี้น พระองคร์ทรงมบอทานาจทบสิ่จะเอามบันกลบับคชนมาอบก (ยอหร์น 10:18) และจากนบันี้น
พระองคร์กห็ทรงประกาศวข่า “พระบบัญชานบนี้เราไดด้รบับมาจากพระบลิดาของเรา” พระเจด้าพระบลิดา พระเจด้าพระบคุตร และพระเจด้า
พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงจบัดเตรบยมการไถข่สทาหรบับเรา พระเจด้าพระบลิดาทรงรบักโลกเหลชอเกลินจนพระองคร์ไดด้ประทานพระเจด้า
พระบคุตรมาตายบนกางเขนนบันี้น พระเจด้าพระบคุตรทรงยลินยอมสละชบวลิตของพระองคร์เพชสิ่อคนอธรรม และทรงพลิชลิตความตาย 
นรก และหลคุมศพ หลบังจากการฟปฟื้นคชนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์กห็ทรงสทาแดงพระองคร์อยข่างเปปิดเผยโดยมบขด้อพลิสยจนร์
มากมายทบสิ่ไมข่มบทางผลิดพลาด พบสิ่นด้องหด้ารด้อยคนไดด้เหห็นพระองคร์ในคราวเดบยว (1 คร. 15:1-10) หลบังจากเสรห็จสลินี้นภารกลิจของ



พระองคร์บนโลกแลด้ว พระเยซยกห็ตรบัสวข่า “แตข่อยข่างไรกห็ตามเราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทบันี้งหลาย คชอการทบสิ่เราจากไปนบันี้นกห็เพชสิ่อ
ประโยชนร์ของทข่าน เพราะถด้าเราไมข่ไป พระองคร์ผยด้ปลอบประโลมใจกห็จะไมข่เสดห็จมาหาทข่าน แตข่ถด้าเราไปแลด้ว เรากห็จะใชด้
พระองคร์มาหาทข่าน เมชสิ่อพระองคร์นบันี้นเสดห็จมาแลด้ว พระองคร์จะทรงกระททาใหด้โลกรยด้สนกถนงความผลิดบาป และถนงความชอบธรรม
และถนงการพลิพากษา ถนงความผลิดบาปนบันี้น คชอเพราะเขาไมข่เชชสิ่อในเรา ถนงความชอบธรรมนบันี้น คชอเพราะเราไปหาพระบลิดาของ
เรา และทข่านทบันี้งหลายจะไมข่เหห็นเราอบก ถนงการพลิพากษานบันี้น คชอเพราะผยด้ครองโลกนบนี้ถยกพลิพากษาแลด้ว” (ยอหร์น 16:7-11)

พระเยซยเสดห็จกลบับขนนี้นไปหาพระบลิดา และในวบันเพห็นเทคอสตร์ พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์กห็เสดห็จมา พระองคร์ทรงอยยข่ในโลก
มานบับตบันี้งแตข่วบันนบันี้น โดยฟฟ้องใจมนคุษยร์เรชสิ่องบาป ชบักนทาผยด้คนใหด้มาหาพระเยซย “ใหด้กทาเนลิด” คนทบันี้งหลายเขด้าในครอบครบัวของ
พระเจด้าเมชสิ่อพวกเขาวางใจเชชสิ่อในพระราชกลิจทบสิ่สทาเรห็จแลด้วของพระเยซยครลิสตร์เจด้า “พระองคร์ไดด้ทรงชข่วยเราใหด้รอด มลิใชข่ดด้วย
การกระททาทบสิ่ชอบธรรมของเราเอง แตข่พระองคร์ทรงพระกรคุณาชทาระใหด้เรามบใจบบังเกลิดใหมข่ และทรงสรด้างเราขนนี้นมาใหมข่โดย
พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์” (ทลิตบัส 3:5) เพราะวข่าบาปทบันี้งหลายของเราไดด้ถยกจบัดการจนหมดสลินี้นแลด้ว ถยกชทาระเตห็มจทานวนแลด้วและ
ถยกกทาจบัดทลินี้งไปอยข่างชอบธรรมแลด้ว พระคคุณและสบันตลิสคุขจนงเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ของเราเมชสิ่อเราตด้อนรบับพระเยซยเจด้าโดยความเชชสิ่อ

เหตคุผลทบสิ่พระเจด้าไดด้ทรงยอมใหด้พระบคุตรของพระองคร์ทนทคุกขร์ทรมานทบันี้งกายจลิตและวลิญญาณเชข่นนบันี้น... เหตคุผลทบสิ่
พระเจด้าทรงยอมใหด้พระองคร์กลายเปป็นผยด้ถยกแชข่งสาปเพชสิ่อคคุณและผม... เหตคุผลทบสิ่พระเจด้าทรงยอมใหด้พระองคร์สลินี้นพระชนมร์เพชสิ่อ
คนอธรรมกห็คชอวข่า โดยทางความตายของพระเยซย เราจะไดด้รบับการชข่วยใหด้พด้นจากโลกปฟัจจคุบบันอบันชบัสิ่วรด้ายนบนี้และเปป็นผยด้ทบสิ่เหมาะ
สมสทาหรบับอาณาจบักรของพระเจด้า แนข่นอนวข่าเราทบันี้งหลายทบสิ่เปป็นผยด้เชชสิ่อสามารถรข่วมกลข่าวคทายอพระเกบยรตลิตรงนบนี้ซนสิ่งเปาโลไดด้
เขบยนไวด้วข่า: “ขอใหด้พระองคร์ทรงมบสงข่าราศบตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน!”

หากผมมบมชอหมชสิ่นขด้าง ผมจะชยมชอทคุกมชอเพชสิ่อพระเยซย! หากผมมบเสบยงเหมชอนอยข่างฟฟ้ารด้อง ผมกห็จะตะโกนออกมาวข่า 
“ขอบคคุณพระเจด้าสทาหรบับพระเยซย!” หากผมสามารถพยดกบับคนทบันี้งโลกไดด้ในคราวเดบยว ผมกห็ตด้องใสข่เขด้าไปในคทาพยดของผมวข่
า “ขอบพระคคุณพระเจด้าสทาหรบับของประทานอบันเหลชอจะพรรณนาไดด้ของพระองคร์!”

ผมขอสรคุปขข่าวสารแหข่งขด้อพระคทาเหลข่านบนี้: ประการแรก ชม่องทางแหม่งพระคนุณของพระเจด้า คชอพระเยซยครลิสตร์เจด้าผยด้ไดด้
ประทานพระองคร์เองอยข่างเตห็มใจบนกางเขนนบันี้นเพราะบาปของเราทบันี้งหลาย พระองคร์ไดด้สลินี้นพระชนมร์เพราะบาปของเราทบันี้ง
หลาย “ตามทบสิ่มบเขบยนไวด้ในพระคบัมภบรร์”

ประการทบสิ่สอง จนุดประสงคย์แหม่งพระคนุณของพระเจด้าคชอ เพชสิ่อชข่วยเราทบันี้งหลายใหด้พด้น... เหลข่าคนบาปผยด้นข่าสมเพช 
หลงหายและสมควรตกนรก... จากโลกปฟัจจคุบบันอบันชบัสิ่วรด้ายนบนี้ “คนทบันี้งโลกทอดตบัวนอนอยยข่บนตบักของผยด้ชบัสิ่วรด้ายนบันี้น” และหากไมข่
เปป็นเพราะพระคคุณของพระเจด้าแลด้ว เราทคุกคนกห็คงพลินาศชบัสิ่วนลิรบันดรร์

ประการทบสิ่สาม แหลม่งทอีพิ่มาแหม่งพระคนุณของพระเจด้า คชอ พระประสงคร์และจคุดประสงคร์อบันเปป็นสลิทธลิธิ์ขาดของพระเยโฮ
วาหร์พระเจด้า: “ตามพระประสงคร์ของพระเจด้าและพระบลิดาของเราทบันี้งหลาย”

ตามทบสิ่ฮบบรย 2:9 เขบยนไวด้ เพราะพระคคุณของพระเจด้า พระเยซยจนงทรงไดด้รบับอนคุญาตใหด้รบับเอารข่างกายซนสิ่งพระองคร์จะ
สลินี้นพระชนมร์ในกายนบันี้นไดด้ เราตด้องเผชลิญกบับขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าพระเยซยทรงเปป็นพระเจด้าในเนชนี้อหนบังตอนนบันี้น (2 คร. 5:19) พระ
เยซยทรงหข่อหคุด้มพระเจด้าไวด้ในเนชนี้อหนบังและนทาพระองคร์ลงมาหามนคุษยร์ เพราะพระคคุณของพระเจด้า พระเยซยจนงทรงไดด้รบับ
อนคุญาตใหด้สลินี้นพระชนมร์ ดด้วยเหตคุนบนี้ แหลข่งทบสิ่มาแหข่งพระคคุณคชอ พระเจด้าผยด้ทรงสลิทธลิธิ์ขาด



ประการทบสิ่สบสิ่ เหตนุผลสบาหรสับพระคนุณของพระเจด้า คชอ เพชสิ่อนทาสงข่าราศบและเกบยรตลิมาสยข่พระเจด้าพระบลิดา (และแดข่
พระเจด้าเพบยงผยด้เดบยว) สชบๆไปเปป็นนลิตยร์ อยข่าลชมเปป็นอบันขาดวข่าพระเจด้าทรงชข่วยเราใหด้รอดเพราะเหห็นแกข่พระเยซย (อฟ. 4:30-
32)

มนคุษยร์ไมข่สามารถทบสิ่จะใหด้คทาจทากบัดความพระคคุณของพระเจด้าไดด้ มนคุษยร์ไมข่สามารถทบสิ่จะเขด้าใจพระคคุณของพระเจด้าไดด้ 
แตข่ขอบคคุณพระเจด้าทบสิ่มนคุษยร์สามารถทบสิ่จะรอับเอาพระคคุณของพระเจด้าไดด้ พระคคุณคชอ ของขวบัญของพระเจด้า- และแมด้แตข่เดห็ก
เลห็กๆสบักคนกห็รยด้วลิธบรบับของขวบัญสบักชลินี้น: แคข่รบับมบัน (พรด้อมกบับขอบพระคคุณ) จากผยด้ใหด้ ดด้วยเหตคุนบนี้ ขข่าวสารแหข่งพระคคุณคชอ “สข่วน
บรรดาผยด้ทบสิ่ตด้อนรบับพระองคร์ พระองคร์ทรงประทานสลิทธลิอทานาจใหด้เขาเปป็นบคุตรของพระเจด้า คชอคนทบันี้งหลายทบสิ่เชชสิ่อในพระนาม
ของพระองคร์ ซนสิ่งมลิไดด้เกลิดจากเลชอด หรชอจากความประสงคร์ของเนชนี้อหนบัง หรชอจากความประสงคร์ของมนคุษยร์ แตข่จากพระเจด้า”
(ยอหร์น 1:12-13)
สาเหตคุทบสิ่เขบยนและใจความหลบักของหนบังสชอกาลาเทบย:

ขด้อ 6: “ขด้าพเจด้าประหลาดใจนบักทบสิ่ทข่านทบันี้งหลายไดด้ผลินหนด้าหนบโดยเรห็วจากพระองคร์ ผยด้ไดด้ทรงเรบยกทข่านใหด้เขด้าใน
พระคคุณของพระครลิสตร์ และไดด้ไปหาขข่าวประเสรลิฐอชสิ่น”

เปาโลประหลาดใจ เขาอนนี้ง เขาอบัศจรรยร์ใจทบสิ่ผยด้ใดกห็ตามทบสิ่ไดด้รบับพระคคุณของพระเจด้าแลด้วจะสามารถคลิดทบสิ่จะหบันไปเสบย
จากพระคคุณอบัศจรรยร์ของพระเจด้า พรด้อมกบับเสรบภาพแหข่งจลิตและวลิญญาณทบสิ่พระคคุณนทามาใหด้ เปาโลอบัศจรรยร์ใจทบสิ่ผยด้ใดกห็ตามทบสิ่
ไดด้รยด้จบักขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณของพระเจด้าจรลิงๆแลด้วจะหบันไปเสบยจากมบัน เปาโลเคยเปป็นนบักศาสนามากข่อน – ผยด้นบับถชอ
ศาสนายลิวอยข่างเครข่งครบัด เขาเคยเปป็นผยด้คลบัสิ่งศาสนาในศาสนาของพวกยลิว เปาโลเปป็นผยด้มบการศนกษา: เขาไดด้ศนกษาพระราช
บบัญญบัตลิของโมเสสมาตบันี้งแตข่ตด้นจนจบ เขาไมข่ใชข่คนทบสิ่ไมข่ประสบประสาหรชอโงข่เขลาในเรชสิ่องศาสนา สทาหรบับเปาโลแลด้ว การคด้น
พบพระคคุณของพระเจด้านบันี้นเปป็นสลิสิ่งทบสิ่มหบัศจรรยร์และนข่าอบัศจรรยร์มากเสบยจนเขาประหลาดใจเหลชอขนาดทบสิ่ใครกห็ตามไดด้รบับ
สบันตลิสคุขและความชชสิ่นชมยลินดบทบสิ่พระคคุณนทามาใหด้แลด้ว จากนบันี้นกห็หบันกลบับไปสยข่พลิธบกรรมตข่างๆของพระราชบบัญญบัตลิ! และถนง
กระนบันี้น ดยเหมชอนวข่าผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายทบสิ่กาลาเทบยกทาลบังหบันไปเสบยจากพระคคุณทบสิ่เขาไดด้ประกาศแกข่พวกเขา ซนสิ่งโดยพระคคุณนบันี้น
พวกเขาไดด้รบับความรอดแลด้วอยข่างเปฟีปื่ยมสงข่าราศบเหลชอเกลิน

เปาโลกลข่าวถนง “ไปหาขข่าวประเสรลิฐอชสิ่น...ซนสิ่งมลิใชข่อยข่างอชสิ่นดอก” นบัสิ่นคชอ พวกเขากทาลบังหบันไปเสบยจากขข่าวประเสรลิฐ
อบันบรลิสคุทธลิธิ์แหข่งพระคคุณของพระเจด้า ไปหาขข่าวสารอชสิ่น (ขข่าวประเสรลิฐอชสิ่น) ซนสิ่งจรลิงๆแลด้วไมข่ใชข่ขข่าวประเสรลิฐเลย ขข่าวประเสรลิฐ
คชอ ขข่าวดบ และขข่าวสารอชสิ่นใดกห็ตามนอกจากอบันทบสิ่แทด้จรลิงกห็ไมข่มบทางเปป็นขข่าวประเสรลิฐไดด้เลยสบักนลิด

ในหนบังสชออธลิบายพระคบัมภบรร์ทบสิ่โดดเดข่นทบสิ่สคุดเลข่มหนนสิ่ง เราไดด้อข่านวข่าในสมบัยของเปาโล ชาวแควด้นกาลาเทบยไดด้เขบยน
ขข่าวประเสรลิฐมากกวข่าเจห็ดสลิบเรชสิ่อง! แนข่นอนวข่าขข่าวประเสรลิฐเหลข่านบันี้นไมข่ใชข่ของแทด้ - พวกมบันไมข่ใชข่ขข่าวประเสรลิฐทบสิ่แทด้จรลิง คน
เหลข่านบันี้นไดด้เพลิสิ่มเขด้าหรชอตบัดออกจากขข่าวสารของเปาโล และชาวแควด้นกาลาเทบยกห็กทาลบังหบันไปหาขข่าวประเสรลิฐเหลข่านบนี้นบัสิ่นเอง 
(ซนสิ่งจรลิงๆแลด้วไมข่ใชข่ขข่าวดบเลย)

ขด้อ 7: “... ซนสิ่งมลิใชข่อยข่างอชสิ่นดอก แตข่วข่ามบบางคนทบสิ่ททาใหด้ทข่านยคุข่งยาก และปรารถนาทบสิ่จะบลิดเบชอนขข่าวประเสรลิฐของ
พระครลิสตร์” เรารยด้วข่าซาตานกทาลบังททางานอยยข่ พระเยซยตรบัสวข่าเมชสิ่อขด้าวละมานถยกหวข่านทข่ามกลางขด้าวสาลบ “เปป็นฝฟีมชอของศบัตรย” 
ศบัตรยรายเดบยวกบันนบันี้นกห็กทาลบังหวข่านขด้าวละมานอยยข่เหมชอนเดลิม ซาตานมบวลิญญาณชบัสิ่วและทยตมากมายในโลกทคุกวบันนบนี้ อากาศทบสิ่



เราหายใจเขด้าออกอยยข่นบันี้นเตห็มไปดด้วยภยตลิผบปฟีศาจ อาณาจบักรของซาตานอยยข่เหนชอเราขนนี้นไปนบสิ่เอง – และมบันเกลบยดขข่าวประเสรลิฐ
แหข่งพระคคุณของพระเจด้า ตอนทบสิ่เขบยนหาครลิสตจบักรทบสิ่เมชองโครลินธร์ เปาโลกลข่าววข่า “เพราะคนอยข่างนบันี้นเปป็นอบัครทยตเทบยม เปป็น
คนงานทบสิ่หลอกลวง ปลอมตบัวเปป็นอบัครทยตของพระครลิสตร์ การกระททาเชข่นนบันี้นไมข่แปลกประหลาดเลย ถนงซาตานเองกห็ยบังปลอม
ตบัวเปป็นทยตสวรรคร์แหข่งความสวข่างไดด้ เหตคุฉะนบันี้นจนงไมข่เปป็นการแปลกอะไรทบสิ่ผยด้รบับใชด้ของซาตานจะปลอมตบัวเปป็นผยด้รบับใชด้ของ
ความชอบธรรม ทด้ายทบสิ่สคุดของเขาจะเปป็นไปตามการกระททาของเขา” (2 คร. 11:13-15)

อยข่าลชมเปป็นอบันขาดวข่าเชข่นเดบยวกบับทบสิ่พระเจด้าทรงมบครลิสตจบักรและผยด้รบับใชด้ทบันี้งหลาย พญามารกห็มบครลิสตจบักรและผยด้รบับใชด้
ทบันี้งหลายเชข่นกบัน พระเจด้าทรงเรบยกเหลข่าผยด้ประกาศขข่าวประเสรลิฐ – และพญามารกห็เรบยกผยด้ประกาศขข่าวประเสรลิฐทบันี้งหลาย 
พระเจด้าทรงเรบยกพวกครยสอนรวบ - และพญามารกห็เรบยกพวกครยสอนรวบ พญามารมบของเลบยนแบบสทาหรบับผลลิตภบัณฑร์ของแทด้
ทคุกอยข่างในเรชสิ่องฝป่ายวลิญญาณและครลิสตจบักรทบสิ่แทด้จรลิง ในกาลาเทบย พวกทยตของพญามารกทาลบังเทศนาขข่าวประเสรลิฐอชสิ่น – ซนสิ่ง
ไมข่ใชข่ขข่าวประเสรลิฐเลยสบักนลิดเดบยว

ขด้อ 8: “แตข่แมด้วข่าเราเองหรชอทยตสวรรคร์ ถด้าประกาศขข่าวประเสรลิฐอชสิ่นแกข่ทข่าน ซนสิ่งขบัดกบับขข่าวประเสรลิฐทบสิ่เราไดด้ประกาศ
แกข่ทข่านไปแลด้วกห็ใหด้ผยด้นบันี้นถยกสาปแชข่ง” นบัสิ่นฟฟังดยไมข่เหมชอนกบับคทาเทศนานข่าฟฟังทบสิ่เราไดด้ยลินทคุกวบันนบนี้เลย ใชข่ไหมครบับ ทข่านทบสิ่รบัก? 
นบัสิ่นคชอ … คทาเทศนาทบสิ่วข่า “เราทคุกคนเปป็นพบสิ่นด้องกบันหมด”, “พระเจด้าทรงเปป็นพระบลิดาของเราทคุกคน เราทคุกคนเปป็นพบสิ่นด้อง
กบัน”... เราควรรบักและมบสามบัคคบธรรมกบับพวกเสรบนลิยม พวกแนวคลิดสมบัยใหมข่และพวกคนทบสิ่เกลบยดชบังพระเจด้า... คนเหลข่านบันี้นทบสิ่
ปฏลิเสธการประสยตลิโดยหญลิงพรหมจารบและคนเหลข่านบันี้นทบสิ่จะททาลายพระคบัมภบรร์ของเราโดยการตบัดคทาตข่างๆทลินี้ง เชข่น “พระเยโฮ
วาหร์”, “พระโลหลิต”, “หญลิงพรหมจารบ”, “การบบังเกลิดใหมข่” ฯลฯ แนข่นอนวข่าคทาพยดของเปาโลฟฟังดยไมข่เหมชอนกบับคทาพยดของ
เหลข่านบักเทศนร์ทบสิ่ไดด้รบับการฝฝึกอบรมมาจากวลิทยาลบัยพระคบัมภบรร์ประจทานลิกายในสมบัยของเรา ดบังนบันี้นเปาโลจนงประกาศกด้องวข่า 
“แตข่แมด้วข่าเราเอง (เปาโลและบารนาบบัส) หรชอทยตสวรรคย์ ...ถด้าเราหรชอทยตสวรรคร์องคร์ใดหรชอใครหนด้าไหนประกาศขข่าว
ประเสรลิฐอชสิ่นแกข่ทข่าน ซนสิ่งขบัดกบับขข่าวประเสรลิฐทบสิ่เราไดด้ประกาศแกข่ทข่านไปแลด้วกจ็ใหด้ผทูด้นสัลี้นถทูกสาปแชม่ง” นบัสิ่นหมายความวข่า “ขอใหด้
คนนบันี้น (หรชอทยตสวรรคร์องคร์นบันี้น) รข่วงลงสยข่ไฟนรก!” มบันคงเปป็นเรชสิ่องยากทบสิ่จะหาคทาพยดใดทบสิ่นข่ากลบัวกวข่าคทากลข่าวนบนี้หากเราดย
ตบันี้งแตข่ปฐมกาลจนถนงวลิวรณร์ พญามารอาจปลอมตบัวเปป็นทยตแหข่งความสวข่าง และเหลข่าผยด้รบับใชด้ของมบันอาจปลอมตบัวเปป็นทยตแหข่ง
ความชอบธรรม แตข่ไมข่วข่าจะเปป็นทยตสวรรคร์จากฟฟ้าสวรรคร์ หรชอหนนสิ่งในทยตของพญามารทบสิ่ปลอมตบัวเปป็นทยตสวรรคร์ … หรชอแมด้
หากเปป็นเปาโลเอง... หากบคุคคลผยด้นบันี้นประกาศขข่าวประเสรลิฐอชสิ่นใดนอกเหนชอจากขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณของพระเจด้าซนสิ่ง
เปาโลไดด้ประกาศแกข่ครลิสเตบยนทบันี้งหลายชาวแควด้นกาลาเทบยแลด้ว ขอใหด้ผยด้ประกาศคนนบันี้นถยกสาปแชข่ง! อยข่ายอมใหด้เขากลข่าว
ขข่าวสารอชสิ่นนอกจากขข่าวสารแหข่งพระคคุณของพระเจด้า!

ในกาลาเทบย 5:12 เปาโลประกาศกด้องวข่า “ขด้าพเจด้าอยากใหด้คนเหลข่านบันี้นทบสิ่รบกวนทข่านถยกตบัดออกเสบยเลย” คทากลข่าว
นบันี้นคงฟฟังดยไมข่ดบนบักในทบสิ่ประชคุมสบักแหข่งของสภาครลิสตจบักรของพระครลิสตร์แหข่งชาตลิในอเมรลิกา – หรชอสภาครลิสตจบักรโลก อบัน
เปป็นทบสิ่ซนสิ่งบรรดานกมบขนมาเกาะกลคุข่มกบันและเรบยกรด้องใหด้ผยด้รบับใชด้ทคุกคนมาอยยข่ใตด้ปฟีกของพวกเขา ขอพระเจด้าทรงโปรดเมตตา
แกข่มนคุษยร์เดลินดลินคนใดทบสิ่กลข่าวอด้างวข่าตนไดด้รบับการทรงเรบยกจากพระเจด้า ทบสิ่กลข่าวอด้างวข่าเปป็นผยด้รบับใชด้ของพระเจด้า... แตข่กห็ยบัง
สนบับสนคุนแนวคลิดอเทวนลิยมและเสรบนลิยมเชข่นทบสิ่เปป็นในสภาครลิสตจบักรเหลข่านบนี้ซนสิ่งมบอยยข่ทบัสิ่วโลก!

ไมข่ ผมไมข่เชชสิ่อวข่าอบัครทยตเปาโลจะไดด้รบับเชลิญใหด้เขด้ารข่วมกบับสมาคมผยด้รบับใชด้ทบัสิ่วๆไป... และกลข่าวตามตรงกห็คชอ ผมไมข่เชชสิ่อ



วข่าเขาจะไดด้รบับเชลิญใหด้เขด้ารข่วมกบับ “สมาคม” ใดๆทบสิ่มบอยยข่ทบัสิ่วประเทศ ชายผยด้นบนี้ไดด้ประกาศเพราะเขาตด้องประกาศ เขาไดด้รบับการ
ทรงเรบยกจากพระเจด้า ถยกแตข่งตบันี้งโดยพระเจด้า ถยกสข่งมาโดยพระเจด้า – และเขาตด้องใหด้การตข่อพระเจด้า ดด้วยเหตคุนบนี้เขาจนง
ประกาศขข่าวประเสรลิฐแทด้

ขด้อ 9: “ตามทบสิ่เราไดด้พยดไวด้กข่อนแลด้ว บบัดนบนี้ขด้าพเจด้าพยดอบกวข่า ถด้าผยด้ใดประกาศขข่าวประเสรลิฐอชสิ่นแกข่ทข่านทบสิ่ขบัดกบับขข่าว
ประเสรลิฐซนสิ่งทข่านไดด้รบับไวด้แลด้ว ผยด้นบันี้นจะตด้องถยกสาปแชข่ง” เปาโลอยากใหด้ชาวแควด้นกาลาเทบยเขด้าใจสลิสิ่งทบสิ่เขากทาลบังกลข่าวอยข่าง
ถข่องแทด้ เขาเนด้นยนี้ทาสองหนเกบสิ่ยวกบับคทาสาปแชข่งของอบัครทยตซนสิ่งเขากลข่าวแชข่งทคุกคนทบสิ่ประกาศขข่าวประเสรลิฐทบสิ่ไมข่ใชข่ขข่าว
ประเสรลิฐแหข่งพระคคุณของพระเจด้า ขอพระเจด้าโปรดชข่วยคคุณและผมทบสิ่จะเตชอนใจตบัวเองวข่าขข่าวสารนบันี้นไมข่เคยเปลบสิ่ยนแปลง – 
และคทาสาปแชข่งนบันี้นกห็ไมข่เคยถยกเพลิกถอนเลยดด้วย กระทบัสิ่งทคุกวบันนบนี้ ตามทบสิ่พระคบัมภบรร์กลข่าว ใครๆกห็ถยกสาปแชข่งซนสิ่งประกาศขข่าว
ประเสรลิฐอชสิ่นนอกจากขข่าวประเสรลิฐแทด้แหข่งพระคคุณมหบัศจรรยร์ของพระเจด้า ในแควด้นกาลาเทบยพวกครยสอนเทห็จกทาลบังสอนวข่า ผยด้
เชชสิ่อทบันี้งหลายไมข่อาจรอดไดด้โดยความเชชสิ่อเพบยงอยข่างเดบยว – แตข่ตด้องเพลิสิ่มการประพฤตลิดบของตนเขด้าไปดด้วยในความเชชสิ่อฟฟังตข่อ
พระราชบบัญญบัตลิของโมเสส ยลิสิ่งกวข่านบันี้น พวกเขากทาลบังสอนวข่าผยด้เชชสิ่อไมข่สามารถถยกรสักษาไวด้ใหด้รอดตข่อไปไดด้นอกจากโดยการ
ประพฤตลิและความเชชสิ่อฟฟังตข่อพระราชบบัญญบัตลิของโมเสสดด้วย เราควรมองไปรอบๆตบัวเราและฟฟังคทาเทศนาบางอยข่างใน
ปฟัจจคุบบัน หากเราจะหยคุดดยและฟฟัง เรากห็จะตระหนบักวข่าคทาสอนผลิดแหข่งกาลาเทบยยบังมบอยยข่ในวบันนบนี้ นบักเทศนร์จทานวนมากเทศนา
ความรอดโดยพระคคุณ ผข่านทางความเชชสิ่อ เพริพิ่มการประพฤตริเขด้าไปดด้วย โอด้ พวกเขาแผดเสบยงรด้องวข่า “พระคคุณ พระคคุณ... 
พระคคุณพระเจด้า... พระคคุณซนสิ่งอยยข่เหนชอบาปของเรา” แตข่แลด้วพวกเขากห็สบัสิ่งบรรดาสมาชลิกใหด้ “ททา” บางสลิสิ่งและ “หด้ามททา” 
บางสลิสิ่ง และหากสมาชลิกไมข่ปฏลิบบัตลิตาม “ขด้อปฏลิบบัตลิ” และ “ขด้อหด้าม” ทางศาสนาประจทานลิกายเหลข่านบนี้ พวกเขากห็จะตกนรก
แนข่นอน! แตข่ตามทบสิ่อบัครทยตเปาโลกลข่าว “พระองคร์ไดด้ทรงชข่วยเราใหด้รอด มลิใชข่ดด้วยการกระททาทบสิ่ชอบธรรมของเราเอง แตข่
พระองคร์ทรงพระกรคุณาชทาระใหด้เรามบใจบบังเกลิดใหมข่ และทรงสรด้างเราขนนี้นมาใหมข่โดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์”

ขอพระเจด้าโปรดชข่วยเราใหด้มองเหห็นความแตกตข่างระหวข่างการไถม่และบบาเหนจ็จ... ความรอดและหนด้าทอีพิ่ผทูด้อารสักขา 
ความรอดเปป็นของประทานของพระเจด้าทบสิ่ใหด้แกข่คนบาปทบสิ่สมควรตกนรก เหลข่าผยด้เชชสิ่อไดด้รบับบทาเหนห็จตามการปฏลิบบัตลิหนด้าทบสิ่ผยด้
อารบักขาของตนอยข่างสบัตยร์ซชสิ่อ จงอข่าน 1 โครลินธร์ 3:11-15 ในขด้อพระคทาเหลข่านบนี้ เปาโลชบนี้ใหด้เหห็นอยข่างชบัดเจนวข่าผยด้เชชสิ่อบางคนจะ
เสบยบทาเหนห็จของตนไป ความรอดคชอของขวบัญทบสิ่มาจากพระเจด้าแตข่เพบยงผยด้เดบยวเทข่านบันี้น...โดยไมข่พนสิ่งการประพฤตลิเลยแมด้แตข่นลิด
เดบยว คนบาปไมข่สามารถททาอะไรไดด้เลยเพชสิ่อชข่วยตบัวเองใหด้รอดหรชอเพชสิ่อชข่วยเหลชอพระเจด้าในการชข่วยเขาใหด้รอด คนบาป
ตด้อนรบับพระเยซยโดยความเชชสิ่อ และพระคคุณของพระเจด้ากห็ชข่วยจลิตวลิญญาณของเขาใหด้รอด

เมชสิ่อคนบาปเชชสิ่อและกลายเปป็นครลิสเตบยน – บบาเหนจ็จในตอนจบของชบวลิตครลิสเตบยนกห็จะถยกกทาหนดโดยการประพฤตลิ
อบันสบัตยร์ซชสิ่อ ความรอดไมข่ไดด้ขนนี้นอยยข่การประพฤตลิ - แตข่ความรอดยม่อมประพฤตริ ความรอดททาใหด้เราอยากประพฤตลิ เพราะวข่า
เราเปป็นฝฟีพระหบัตถร์ของพระองคร์ ทบสิ่ทรงสรด้างขนนี้นในพระเยซยครลิสตร์ เพชสิ่อใหด้ประกอบการดบ - และความเชชสิ่อทบสิ่ไรด้การกระททากห็ตาย
เสบยแลด้ว การประพฤตลิเปป็นพยานวข่าเราไดด้แสดงออกถนงความเชชสิ่อทบสิ่ชข่วยใหด้รอดในพระคคุณของพระเจด้า – และผยด้ทบสิ่ไมข่ยอมแสดง
ผลออกมากห็เปป็นพยานวข่าความเชชสิ่อของเขาเปป็นความเชชสิ่อทบสิ่ตายเสบยแลด้ว … และความเชชสิ่อทบสิ่ตายแลด้วกห็ไมข่สามารถชข่วยคนบาป
ใหด้รอดไดด้

ขอพระเจด้าโปรดเมตตานบักเทศนร์เหลข่านบันี้นในปฟัจจคุบบัน เมชสิ่อพวกเขายชนอยยข่ตข่อพระพบักตรร์พระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เพชสิ่อ



รบับบทาเหนห็จของตน ขอพระเจด้าโปรดเมตตานบักเทศนร์ทบสิ่เสรลิมเตลิมแตข่งขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณดด้วยขข่าวประเสรลิฐแหข่งการ
ประพฤตลิ! ขอพระเจด้าโปรดเมตตานบักเทศนร์ทบสิ่ใหด้นลิกายมากข่อนพระคคุณของพระเจด้า... แผนการของครลิสตจบักรทด้องถลิสิ่นมากข่อน
พระคคุณของพระเจด้า ในฐานะผยด้รบับใชด้แหข่งขข่าวประเสรลิฐ เราทบันี้งหลายไดด้รบับบบัญชาใหด้ยกชยพระเยซยครลิสตร์เจด้า ใหด้ประกาศ
พระคคุณของพระเจด้า ใหด้ประกาศพระดทารลิทบันี้งปวงของพระเจด้า และใหด้ศนกษาคด้นควด้าแยกแยะพระวจนะแหข่งความจรลิงนบันี้นไดด้
อยข่างถยกตด้อง ขอพระเจด้าโปรดเมตตาผยด้รบับใชด้ทบสิ่ใชด้ความจรลิงของพระเจด้าอยข่างผลิดๆ!
ขข่าวสารของเปาโลคชอขข่าวสารทบสิ่ไดด้รบับการเปปิดเผยจากพระเจด้า - ไมข่ใชข่ขข่าวสารทบสิ่ไดด้รบับมาจากอบัครทยตคนอชสิ่นๆ

ขด้อ 10: “บบัดนบนี้ขด้าพเจด้ากทาลบังพยดเอาใจมนคุษยร์หรชอ หรชอใหด้เปป็นทบสิ่ชอบพระทบัยพระเจด้า ขด้าพเจด้าอคุตสข่าหร์ประจบประแจ
งมนคุษยร์หรชอ เพราะถด้าขด้าพเจด้ากทาลบังประจบประแจงมนคุษยร์อยยข่ขด้าพเจด้ากห็ไมข่ใชข่ผยด้รบับใชด้ของพระครลิสตร์”

สลิสิ่งทบสิ่เปาโลกทาลบังกลข่าวในขด้อนบนี้จรลิงๆแลด้วกห็คชอ: “ขด้าพเจด้ากทาลบังหาโอกาสทบสิ่จะเอาใจมนคุษยร์หรชอพระเจด้า ขด้าพเจด้ากทาลบัง
เสาะหาความโปรดปรานจากมนคุษยร์ หรชอความโปรดปรานจากพระเจด้า หากขด้าพเจด้ากทาลบังเอาใจมนคุษยร์ ขด้าพเจด้ากห็ไมข่อาจ
ททาใหด้พระเจด้าพอพระทบัยไดด้ - และดด้วยเหตคุนบนี้เองขด้าพเจด้าจนงไมข่อาจเปป็นผยด้รบับใชด้ของพระครลิสตร์ไดด้” (คทากรบกทบสิ่ใชด้ตรงนบนี้สทาหรบับ 
“ผยด้รบับใชด้” จรลิงๆแลด้วคชอ “บข่าว” หรชอ “ทาสในเรชอน”) เปาโลทราบวข่าเนชสิ่องจากพระเยซยครลิสตร์เจด้าทรงเปป็นจอมเจด้านายและ
ผยด้นทาของเขา เขาจนงไดด้กลายเปป็นทาสคนหนนสิ่งตข่อพระครลิสตร์แลด้ว... และเขาโอด้อวดในขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าเขาเปป็นบข่าวของพระเยซย
ครลิสตร์ เขาใชด้ชชสิ่อเรบยกนบนี้อยข่างภาคภยมลิใจ “... ทาสของพระเยซยครลิสตร์” (โรม 1:1) ทาสมบเพบยงคนๆเดบยวทบสิ่จะตด้องเอาใจ และ
คนๆนบันี้นคชอนายเหนชอหบัวและเจด้านายของเขา ทาสมบหนด้าทบสิ่เพบยงอยข่างเดบยวทบสิ่จะตด้องททา – และนบัสิ่นคชอความประสงคร์ของนาย
ของเขา พวกศบัตรยของเปาโลกลข่าววข่าเขาเสาะหาความโปรดปรานจากมนคุษยร์ วข่าเขาจด้องทบสิ่จะเอาใจมนคุษยร์ เปาโลตอบกลบับไป
วข่า “ขด้าพเจด้าเสาะหาแตข่ความโปรดปรานขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้าเทข่านบันี้น และหากขด้าพเจด้ากทาลบังพากเพบยรทบสิ่จะ
เอาใจมนคุษยร์ - แมด้หากวข่าขด้าพเจด้าประสบความสทาเรห็จในการเอาใจคนเหลข่านบันี้นกห็ตาม – ขณะทบสิ่ยบังพากเพบยรทบสิ่จะไดด้รบับความ
โปรดปรานจากพวกเขา ขด้าพเจด้ากห็ไมข่อาจเปป็นทาสของพระครลิสตร์ไดด้”

สลิสิ่งทบสิ่เปป็นจรลิงเกบสิ่ยวกบับเปาโลกห็เปป็นจรลิงเกบสิ่ยวกบับพวกเราเชข่นกบัน เราควรตอบคทาถามนบนี้ใหด้ไดด้วข่า “นายเหนพอหสัวของเรา
คพอใคร” เราเปป็นทาสของใคร ในฐานะผยด้เชชสิ่อเรากทาลบังพยายามเอาใจใคร เรากทาลบังเสาะหาความโปรดปรานของใคร เรากทาลบัง
เสาะหาความโปรดปรานของมนคุษยร์ - หรชอความโปรดปรานของพระเจด้า หากเราเอาใจพระเจด้า เรากจ็เอาใจมนนุษยย์ไมม่ไดด้ พระ
เยซยครลิสตร์ครลิสตร์ไมข่เคยททาใหด้ทนุกคนพอใจ – บางคนสรรเสรลิญพระองคร์ ขณะทบสิ่คนอชสิ่นๆหมลิสิ่นประมาท บางคนใหด้เกบยรตลิ
พระองคร์ขณะทบสิ่คนอชสิ่นๆหลยข่เกบยรตลิพระองคร์ดด้วยคทาพยดกลข่าวรด้าย สลิสิ่งเดบยวกบันนบนี้เปป็นจรลิงในปฟัจจคุบบัน...ผยด้รบับใชด้ทบสิ่ประกาศขข่าว
ประเสรลิฐแทด้จะมบบางคนใหด้ความชชสิ่นชม และมบคนมากมายเกลบยดชบัง! คนุณเปป็นบข่าวของใคร ฉสันเปป็นบข่าวของใคร... ผยด้รบับใชด้ของ
ใคร

ขด้อ 11 และ 12: “พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ขด้าพเจด้าอยากใหด้ทข่านทราบวข่า ขข่าวประเสรลิฐทบสิ่ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศไปแลด้วนบันี้น
ไมข่ใชข่ของมนคุษยร์ เพราะวข่าขด้าพเจด้าไมข่ไดด้รบับขข่าวประเสรลิฐนบันี้นจากมนคุษยร์ ไมข่มบมนคุษยร์คนใดสอนขด้าพเจด้า แตข่ขด้าพเจด้าไดด้รบับขข่าว
ประเสรลิฐนบันี้นโดยพระเยซยครลิสตร์ทรงสทาแดงแกข่ขด้าพเจด้า”

ตรงนบนี้เปาโลกทาลบังกลข่าวสลิสิ่งทบสิ่เขาไดด้กลข่าวไปแลด้วในขด้อ 1 อบกครบันี้ง โดยประกาศวข่าขข่าวประเสรลิฐไมข่ไดด้มาจากมนคุษยร์หรชอ
แหลข่งทบสิ่มาของมนคุษยร์คนใด แตข่โดยการสทาแดงของพระเยซยครลิสตร์เจด้า เปาโลไมข่ไดด้ไปเยบสิ่ยมอบัครทยตเหลข่านบันี้นทบสิ่กรคุงเยรยซาเลห็ม



และถามพวกเขาวข่าควรเทศนาเรชสิ่องอะไรดบ ควรประกาศขข่าวสารอะไรดบ... ควรปฏลิบบัตลิตามประเพณบใดดบ และเขาไมข่ไดด้ขอรด้อง
คนเหลข่านบันี้นใหด้มอบหมายพบันธกลิจ (หรชอสลิทธลิอทานาจ) แหข่งอบัครทยตแกข่เขาดด้วย เขาไมข่ไดด้ไปเรบยนทบสิ่วลิทยาลบัยศาสนศาสตรร์ประจทา
นลิกายเพชสิ่อหาความรยด้จากคณะทบสิ่นข่านบับถชอแหข่งสถาบบันเชข่นนบันี้นดด้วย เปาโลไมข่ไดด้ถยกแตข่งตบันี้งโดยมนคุษยร์หรชอโดยการวางมชอของ
มนคุษยร์ เขาไดด้รบับการแตข่งตบันี้งจากพระเจด้า มบชข่วงเวลาสามปฟีคาบเกบสิ่ยวระหวข่างตอนทบสิ่เขากลบับใจเชชสิ่อขณะเดลินทางไปยบังเมชอง
ดามบัสกบัสและการเรลิสิ่มตด้นพบันธกลิจของเขากบับประชาชนในฐานะอบัครทยตมายบังคนตข่างชาตลิ ในชข่วงสามปฟีนบนี้เองเขาไดด้รบับคทาสบัสิ่ง
ตข่างๆจากพระครลิสตร์ผยด้ทรงเปป็นขนนี้นแลด้ว

มบหนบังสชอยบสิ่สลิบเจห็ดเลข่มในพบันธสบัญญาใหมข่ - โดยมบสลิบสามเลข่มขนนี้นตด้นดด้วยคทาเดบยวกบัน: “เปาโล” หากเรายอมรบับเปาโล
เปป็นผยด้เขบยนหนบังสชอฮบบรย กห็มบสลิบสบสิ่เลข่มจากยบสิ่สลิบเจห็ดเลข่มซนสิ่งถยกเขบยนโดยอบัครทยตมายบังคนตข่างชาตลิผยด้นบนี้ มบัทธลิวเขบยนหนนสิ่งเลข่ม มาระ
โกเขบยนหนนสิ่งเลข่ม ลยกาเขบยนสองเลข่ม ยอหร์นเขบยนหด้าเลข่ม และเปโตรเขบยนสองเลข่ม ยยดาสและยากอบตข่างเขบยนคนละเลข่ม อบัคร
ทยตคนอชสิ่นๆทบสิ่เหลชอไมข่ไดด้เขบยนจดหมายฝากใดๆเลย มาระโกและลยกาไมข่ไดด้อยยข่ในกลคุข่มอบัครทยตสลิบสองคนนบันี้น และไดด้รบับขด้อมยล
สข่วนใหญข่ของตนจากอบัครทยตเปาโล ลยกาเขบยนหนบังสชอกลิจการ และกวข่าครนสิ่งหนนสิ่งของหนบังสชอเลข่มนบันี้นกห็มบเนชนี้อหาเกบสิ่ยวกบับการก
ลบับใจเชชสิ่อ ประสบการณร์ตข่างๆ และการเดลินทางแบบมลิชชบันนารบของเปาโล หลบังจากบททบสิ่สลิบหด้าของหนบังสชอกลิจการ อบัครทยต
คนอชสิ่นๆทบสิ่เหลชอกห็ไมข่ไดด้ถยกพยดถนงอบกเลย งานรบับใชด้ของพวกเขาทบสิ่มบตข่อคนอลิสราเอลหายไปหลบังจากการปรากฏขนนี้นของงานรบับ
ใชด้ของเปาโลผยด้ถยกแตข่งตบันี้งโดยพระเจด้าใหด้ไปยบังคนตข่างชาตลิ

เพราะขข่าวสารของเปาโลเปป็นสลิสิ่งใหมข่และมบเอกลบักษณร์เฉพาะตบัวในทคุกดด้าน – เปป็นขข่าวสารทบสิ่แตกตข่างไปจากทบสิ่ถยก
ประกาศโดยอบัครทยตคนอชสิ่นๆทบสิ่เหลชอ – มบันจนงไมข่เปป็นทบสิ่ยอมรบับในทบันทบโดยคนเหลข่านบันี้น ขข่าวสารของเขาเปป็นการสทาแดง
โดยตรงจากสวรรคร์ เขาถยกตข่อตด้านอยข่างรคุนแรงโดยพวกถชอบบัญญบัตลิและโดยพวกครยสอนทบสิ่ถชอบบัญญบัตลิในสมบัยนบันี้น คนเหลข่านบันี้น
ตลิดตามเขาไปตามแตข่ละเมชอง โดยพยายามททาลายความนข่าเชชสิ่อถชอของสลิทธลิอทานาจแหข่งขข่าวสารของเขาเรชสิ่องความรอดโดย
พระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อซนสิ่งไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก

ดด้วยเหตคุนบนี้เองเปาโลจนงจทาเปป็นตด้องแกด้ตข่างใหด้ตบัวเองตข่อหนด้าพวกคนทบสิ่กลข่าวหาเขา และพลิสยจนร์สลิทธลิอทานาจของเขาทบสิ่มา
จากพระเจด้าในการกลข่าวในฐานะอบัครทยต เมชสิ่อคคุณอข่านจดหมายฝากเหลข่านบันี้นทบสิ่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงดลใจเปาโลใหด้เขบยน 
คคุณจะสบังเกตเหห็นสลิสิ่งตข่อไปนบนี้:

จดหมายฝากถนงชาวโรมขนนี้นตด้นวข่า “เปาโล ผยด้รบับใชด้ของพระเยซยครลิสตร์ ผยด้ซนสิ่งพระองคร์ทรงเรบยกใหด้เปป็นอบัครทยต”
จดหมายฝากฉบบับแรกถนงชาวเมชองโครลินธร์ขนนี้นตด้นดด้วย “เปาโล ผยด้ซนสิ่งพระเจด้าไดด้ทรงเรบยกใหด้เปป็นอบัครทยตของพระเยซย

ครลิสตร์ตามพระประสงคร์ของพระเจด้า”
จดหมายฝากฉบบับทบสิ่สองถนงครลิสตจบักรทบสิ่เมชองโครลินธร์ขนนี้นตด้นดด้วย “เปาโล ผยด้เปป็นอบัครทยตของพระเยซยครลิสตร์ตามพระ

ประสงคร์ของพระเจด้า”
ขข่าวสารของเขาทบสิ่มาถนงผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นทบสิ่เมชองเอเฟซบัสขนนี้นตด้นดด้วยถด้อยคทาแทบจะเหมชอนกบัน โดยเปป็นพยานถนงการแตข่ง

ตบันี้งและการมอบหมายพบันธกลิจในฐานะอบัครทยตแกข่เขาซนสิ่งเปป็นมาจากพระเจด้า 
เมชสิ่อเขบยนถนงชาวเมชองโคโลสบ บททบสิ่ 1 ขด้อ 1 เขากห็ใชด้ถด้อยคทากลข่าวอด้างแบบเดบยวกบัน
ใน 1 ทลิโมธบ เขาขนนี้นตด้นดด้วย “เปาโล อบัครทยตของพระเยซยครลิสตร์ ตามพระบบัญชาของพระเจด้า”



2 ทลิโมธบ ขนนี้นตด้นโดยประกาศถนงสลิทธลิอทานาจแหข่งความเปป็นอบัครทยตของเปาโล
ขณะเขบยนถนงทลิตบัส เขากห็ใชด้ถด้อยคทากลข่าวอด้างความเปป็นอบัครทยตผยด้ทบสิ่พระเจด้าทรงแตข่งตบันี้งเหมชอนเดลิม
หนบังสชอกาลาเทบยขนนี้นตด้นดด้วย “เปาโล ผยด้เปป็นอบัครทยต (มลิใชข่มนคุษยร์แตข่งตบันี้ง หรชอมนคุษยร์เปป็นตบัวแทนแตข่งตบันี้ง แตข่พระเยซย

ครลิสตร์และพระเจด้าพระบลิดา ผยด้ไดด้ทรงโปรดใหด้พระเยซยเปป็นขนนี้นมาจากความตายไดด้ทรงแตข่งตบันี้ง)”
บางคนอาจกทาลบังถามวข่าททาไมตด้องพยดถนงตบัวเองเชข่นนบนี้ ททาไมตด้องเนด้นยนี้ทาแบบแปลกๆเชข่นนบนี้ ททาไมเปาโลถนงตด้องปกปฟ้อง

สลิทธลิอทานาจของตนในฐานะอบัครทยตคนหนนสิ่งในทคุกเมชองทบสิ่เขาประกาศ มบเหตคุผลหลายประการ... เราจะยกสบักสองสามเหตคุผล:
เปาโลไมข่ไดด้ถยกเลชอกโดยพวกอบัครทยตในเยรยซาเลห็ม – และคคุณตด้องไมข่ลชมวข่าพวกเขาเปป็นมนคุษยร์เหมชอนกบับเราๆ มบัน

เปป็นจรลิงในสมบัยนบันี้นและเปป็นจรลิงในสมบัยนบนี้ดด้วยวข่า ในโลกของศาสนาผยด้คนใหด้เกบยรตลิคนเหลข่านบันี้นทบสิ่ตนแตข่งตบันี้ง ทคุกวบันนบนี้ถด้าผยด้รบับใชด้
คนใดหวบังวข่าตนจะมบอนาคตไกลในนลิกายทบสิ่ตนสบังกบัดอยยข่ เขากห็ตด้องคอยประจบประแจงเหลข่าผยด้นทาทางศาสนาโดยยอมใหด้คน
เหลข่านบันี้นกทาหนดตารางนบัดหมายของเขาและกทาหนดตารางการเดลินทางของเขา เปาโลไดด้รบับการแตข่งตบันี้งจากสวรรคร์โดยตรง 
และดด้วยเหตคุนบนี้เองพวกอบัครทยตจนงกบังขาอยยข่บด้าง พวกเขาไมข่ยอมรบับเขาอยข่างสลินี้นสคุดหบัวใจ

อบกครบันี้งทบสิ่ขข่าวสารของเปาโลไมข่ใชข่ขข่าวสารของอบัครทยตแบบเดบยวกบับทบสิ่พวกอบัครทยตคนอชสิ่นๆกทาลบังประกาศ เขา
ประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณของพระเจด้า ความรอดทบสิ่ถยกจบัดหาใหด้แกข่มนคุษยร์ทคุกผยด้ ขณะทบสิ่อบัครทยตคนอชสิ่นๆทบสิ่เหลชอมบพบันธ
กลิจตข่อพวกแกะหลงแหข่งวงศร์วานอลิสราเอล

งานรบับใชด้ของเปาโลไมข่ไดด้มบตข่อพวกยลิวแตข่พวกเดบยวเทข่านบันี้น และดบังนบันี้นอบัครทยตคนอชสิ่นๆจนงไมข่เปป็นมลิตรอยยข่บด้างเพราะ
เหตคุนบนี้เอง เปาโลประกาศแกข่พวกยลิวแนข่นอน – แตข่เขาเปป็นผยด้รบับใชด้มายบังคนตข่างชาตลิ และขข่าวสารของเขากห็มบไวด้สทาหรบับคนกลคุข่ม
นบนี้เปป็นหลบัก

มบเหตคุผลอชสิ่นๆอบกซนสิ่งเราไมข่มบเวลาและพชนี้นทบสิ่พอทบสิ่จะกลข่าวถนงตรงนบนี้ - แตข่เหลข่านบนี้คชอเหตคุผลหลบักๆทบสิ่วข่าททาไมเปาโลถนงเจอ
กบับการตข่อตด้าน เขาถยกตข่อตด้านอยข่างหนบักจากพวกนบับถชอศาสนายลิวและพวกถชอบบัญญบัตลิ และเหลข่าอบัครทยตทบสิ่กรคุงเยรยซาเลห็มกห็
สงสบัยสลิทธลิอทานาจของเขาในฐานะผยด้รบับใชด้คนหนนสิ่งของพระเยซยครลิสตร์ พวกเขาไมข่ยอมรบับเขาเปป็นอบัครทยตคนหนนสิ่ง พวกเขาไดด้หา
คนมารบับตทาแหนข่งทบสิ่วข่างอยยข่แลด้วเมชสิ่อยยดาสยคุตลิบทบาทและฆข่าตบัวตาย … พวกเขาไดด้จบับสลากและแตข่งตบันี้งมบัทธบอบัสใหด้แทนทบสิ่ยยดาส
แลด้ว กรคุณาอข่านกลิจการ 1:15-26 แนข่นอนวข่าเมชสิ่อพวกเขาททาเชข่นนบนี้ พวกเขาไมข่ไดด้รบับคทาสบัสิ่งจากพระเยซยครลิสตร์ใหด้จบัดประชคุมเชข่น
นบันี้นและใหด้จบัดการเลชอกตบันี้งเชข่นนบันี้นดด้วย ตรงกบันขด้าม พวกเขาฝป่าฝปนคทาสบัสิ่งทบสิ่พระเยซยไดด้มอบไวด้แกข่พวกเขา... “เมชสิ่อพระองคร์ไดด้
ทรงชคุมนคุมกบันกบับอบัครทยต จนงกทาชบับเขามลิใหด้ออกไปจากกรคุงเยรยซาเลห็ม แตข่ใหด้คอยรบับตามพระสบัญญาของพระบลิดา คชอพระองคร์
ตรบัสวข่า “ตามทบสิ่ทข่านทบันี้งหลายไดด้ยลินจากเรานบัสิ่นแหละ” (กลิจการ 1:4) พวกอบัครทยตไดด้รบับคทาสบัสิ่งอบันเครข่งครบัดจากพระเยซยใหด้
ยบับยบันี้งอยยข่ ใหด้รอคอยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ กข่อนทบสิ่พวกเขาจะเดลินหนด้าตข่อในพบันธกลิจทบสิ่ทรงมอบไวด้แกข่พวกเขา พวกเขาไดด้รบับ
บบัญชามลิใหด้กระททาสลิสิ่งใดจนกวข่าพระวลิญญาณเสดห็จมา คชอ พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ผยด้จะทรงนทาพวกเขาไปสยข่ความจรลิงทบันี้งมวล ยบัง
เหลชออบกสลิบวบันนบับตบันี้งแตข่เวลานบันี้นจนกวข่าจะถนงวบันเพห็นเทคอสตร์ แตข่ทบันี้งๆทบสิ่ไดด้รบับพระบบัญชาวข่า “อยข่าททาสลิสิ่งใดจนกวข่าพระ
วลิญญาณเสดห็จมาเพชสิ่อชบนี้นทาและนทาพาพวกทข่าน” สาวกเหลข่านบันี้นกห็ไมข่รอคอยพระวลิญญาณ พวกเขาเรบยกประชคุมทบันทบ และดด้วย
การชบนี้นทาของเนชนี้อหนบังพวกเขาจนงเลชอกอบัครทยตคนทบสิ่สลิบสอง พวกเขาถยกบอกแลด้ววข่า “แตข่ทข่านทบันี้งหลายจะไดด้รบับพระราชทาน
ฤทธลิธิ์เดช เมชสิ่อพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์จะเสดห็จมาเหนชอทข่าน และทข่านทบันี้งหลายจะเปป็นพยาน...” (กลิจการ 1:8) แตข่พวกเขากห็เดลิน



หนด้าตข่อไปพรด้อมกบับการเลชอกตบันี้งของตน
เปโตรเปป็นคนทบสิ่ทนรออะไรไมข่ไหว ผมแนข่ใจวข่าสลิบวบันสทาหรบับเขาดยเหมชอนเปป็นเวลาทบสิ่ยาวนานเหลชอเกลินกบับการไมข่มบ

อบัครทยตคนทบสิ่สลิบสอง เขาเสนอแนะใหด้พวกเขาเลชอกตบันี้งใครสบักคนมาแทนทบสิ่ยยดาส แทนทบสิ่จะรอคอยตามทบสิ่พวกเขาไดด้รบับสบัสิ่งไวด้ 
พวกเขากลบับเดลินหนด้าททากลิจธคุระขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้าโดยปราศจากพระพรของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ กรคุณาอข่านกลิจการ 
1:15-26 อยข่างตบันี้งใจ คคุณจะพบถด้อยคทาเหลข่านบนี้:

“คราวนบันี้น (กข่อนพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์เสดห็จมา... กข่อนวบันเพห็นเทคอสตร์) เปโตรจนงไดด้ยชนขนนี้นทข่ามกลางเหลข่าสาวก... 
และกลข่าววข่า... ทข่านพบสิ่นด้องทบันี้งหลาย... ในบรรดาชายเหลข่านบนี้ทบสิ่เปป็นพวกเดบยวกบันกบับเราเสมอตลอดเวลาทบสิ่พระเยซยเจด้าไดด้เสดห็จ
เขด้าออกกบับเรา... ในพวกนบนี้จะตด้องตบันี้งไวด้ใหด้เปป็นพยานกบับเราถนงการคชนพระชนมร์ของพระองคร์” (กลิจการ 1:15, 16, 21, 22)

เมชสิ่ออข่าน 1 โครลินธร์ โดยเฉพาะบททบสิ่ 15 คคุณจะสบังเกตเหห็นวข่าพระเจด้าไดด้ประทานภาพทบสิ่ชบัดเจนมากๆเกบสิ่ยวกบับการคชน
พระชนมร์ของพระเยซยครลิสตร์แกข่เปาโล เปาโลคชอผยด้ทบสิ่กลข่าววข่า “หากไมข่มบการคชนพระชนมร์ ความเชชสิ่อของเราทบันี้งหลายกห็เปลข่า
ประโยชนร์ การประกาศของเรากห็สยญเปลข่า เรากห็เปป็นพยานเทห็จ คนทบสิ่เรารบักซนสิ่งไดด้ตายไปแลด้วกห็พลินาศ และไมข่มบความหวบัง” 
ขข่าวสารนบนี้ไดด้ถยกมอบใหด้แกข่เปาโลเพชสิ่อประกาศแกข่ครลิสตจบักร แนข่นอนวข่าประมคุข (ศบรษะ) ของครลิสตจบักรคชอ พระเยซยเจด้า... 
ผยด้ทรงถยกตรนงกางเขน ถยกฝฟังไวด้ และทรงเปป็นขนนี้นแลด้ว ไมข่มบทางทบสิ่คนๆหนนสิ่งจะรอดไดด้หากเขาไมข่ยอมเชชสิ่อในการคชนพระชนมร์ฝป่าย
รข่างกายของพระเยซยครลิสตร์เจด้า เปาโลคชอผยด้ทบสิ่กลข่าวไวด้วข่า “คชอวข่าถด้าทข่านจะยอมรบับพระเยซยเจด้าดด้วยปากของทข่าน และจะเชชสิ่อ
ในใจของทข่านวข่าพระเจด้าไดด้ทรงชคุบพระองคร์ใหด้เปป็นขนนี้นมาจากความตาย ทข่านจะรอด” (รม. 10:9)

เปโตรไดด้รบับสลิทธลิอทานาจของตนมาจากไหนในการจบัดประชคุมและเลชอกตบันี้งอบัครทยตคนทบสิ่สลิบสอง เขาไดด้รบับสลิทธลิอทานาจ
ของตนมาจากไหนในการแตม่งตสัลี้งอบัครทยตคนหนนสิ่ง จงยอมรบับความจรลิงเถลิดทข่านทบสิ่รบัก: เปโตร (เชข่นเดบยวกบับพวกเราหลายคน 
แมด้แตข่พวกผยด้รบับใชด้กห็ตาม) ไดด้กระททาสลิสิ่งทบสิ่เขากระททาลงไปดด้วยแรงขบับของเนชนี้อหนบัง เปโตรไมข่เตห็มใจรอคอยพระวลิญญาณเพชสิ่อจะ
ทรงนทา เขานทาหนด้าพระวลิญญาณ:

“เขาทบันี้งหลายจนงเสนอชชสิ่อคนสองคน คชอโยเซฟทบสิ่เรบยกวข่าบารซบับบาส มบนามสกคุลวข่ายคุสทบัส และมบัทธบอบัส” (กลิจการ 
1:23)

คคุณนนกภาพออกไหมวข่าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงตบันี้งคนสองคนเพชสิ่อใหด้คนอชสิ่นๆออกเสบยงเลชอก หากพระเจด้าผยด้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงเรบยกคนๆหนนสิ่ง พระองคร์กห็ทรงแตข่งตบันี้งคนๆหนนพิ่ง – ไมข่ใชข่สองคนเพชสิ่อใหด้คนอชสิ่นๆออกเสบยงเลชอก มบันเปป็นความ
จรลิงทบสิ่วข่าพวกเขาอธลิษฐานขอใหด้องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงแสดงใหด้พวกเขาเหห็นวข่าตด้องเลชอกคนไหน – แตข่คทาอธลิษฐานของพวก
เขานบันี้นเสบยเปลข่าและวข่างเปลข่า เพราะวข่าพวกเขาขอรด้องพระเจด้าใหด้เลชอกคนๆหนนสิ่งจากผยด้สมบัครสองคนทบสิ่พวกเขาไดด้เลชอกมา
แลด้ว ดยเหมชอนวข่าพวกเขานข่าจะอธลิษฐานขอพระเจด้าใหด้แสดงใหด้พวกเขาเหห็นวข่าคนไหนจากหนนสิ่งรด้อยยบสิ่สลิบคนนบันี้นควรถยกแตข่งตบันี้ง
ใหด้รบับตทาแหนข่งทบสิ่ถยกทลินี้งไวด้โดยยยดาส ททาไมพวกเขาเลชอกแคข่สองคน ในเมชสิ่อมบตบันี้งหนนสิ่งรด้อยยบสิ่สลิบคนรออยยข่ในหด้องชบันี้นบนคอยการ
เสดห็จมาของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ พวกเขาอธลิษฐานวข่า “ขอทรงสทาแดงวข่าในสองคนนบนี้...” พวกเขาไมข่ไดด้รบับคทาตอบ ดบังนบันี้น
พวกเขาจนงตด้องจบับสลาก – หรชอออกเสบยง – เพชสิ่อเลชอกคนทบสิ่จะมารบับตทาแหนข่งทบสิ่วข่างอยยข่เพราะยยดาสเสบยชบวลิต “เขาทบันี้งหลายจนง
จบับฉลากกบัน และฉลากนบันี้นไดด้แกข่มบัทธบอบัสจนงนบับเขาเขด้ากบับอบัครทยตสลิบเอห็ดคนนบันี้น” (กลิจการ 1:26)

คคุณนนกภาพออกไหมวข่าคนเหลข่านบนี้ออกเสบยงเลชอกตบันี้ง แทนทบสิ่จะรอคอยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ใหด้แตข่งตบันี้งอบัครทยต คน



เหลข่านบันี้นทบสิ่อยยข่ทบสิ่นบัสิ่นตข่างไดด้รบับการทรงเรบยกโดยพระเยซยครลิสตร์เจด้า แตข่พวกเขากห็ไมข่เตห็มใจทบสิ่จะรอคอยพระองคร์ใหด้เรบยกคนๆหนนสิ่ง
มาแทนทบสิ่ยยดาส ผมอยากจะชบนี้ใหด้เหห็นตรงนบนี้วข่าตข่อมาไมข่นาน ครลิสตจบักรกห็ถยกเรบยกใหด้แตข่งตบันี้งมลิชชบันนารบไปประกาศตข่างแดนพวก
แรก จงสบังเกตบบันทนกตรงนบนี้:

“คราวนบันี้นในครลิสตจบักรทบสิ่อยยข่ในเมชองอบันทลิโอก มบบางคนทบสิ่เปป็นผยด้พยากรณร์และอาจารยร์ มบบารนาบบัส สลิเมโอนทบสิ่เรบยกวข่า
นลิเกอรร์ กบับลยสลิอบัสชาวเมชองไซรบน มานาเอน ผยด้ไดด้รบับการเลบนี้ยงดยเตลิบโตขนนี้นดด้วยกบันกบับเฮโรดเจด้าเมชอง และเซาโล เมชสิ่อคนเหลข่า
นบันี้นกทาลบังรบับใชด้องคร์พระผยด้เปป็นเจด้า และถชออดอาหารอยยข่ พระวริญญาณบรริสสุทธริธิ์ไดผู้ตรอัสสอัที่งวต่า “จงตอัตั้งบารนาบอัสกอับเซาโลไวผู้
สนาหรอับการซถึที่งเราเรทียกใหผู้เขาทนานอัตั้น” เมชสิ่อถชออดอาหารและอธลิษฐาน และวางมชอบนบารนาบบัสกบับเซาโลแลด้ว เขากห็ใชด้ทข่าน
ไป เหตคุฉะนบันี้น ทข่านทบันี้งสองทบสิ่ไดด้รบับใชด้จากพระวริญญาณบรริสสุทธริธิ์จนงลงไปเมชองเซลยเคบย และไดด้แลข่นเรชอจากทบสิ่นบัสิ่นไปยบังเกาะ
ไซปรบัส” (กลิจการ 13:1-4)

กรคุณาสบังเกตวข่า: เมชสิ่อสลินี้นสคุดชข่วงเวลาแหข่งการอดอาหารและอธลิษฐาน ครลิสตจบักรไดด้รบับคทาสบัสิ่งจากพระวริญญาณ
บรริสสุทธริธิ์ใหด้แตข่งตบันี้งบารนาบบัสและเซาโลเปป็นมลิชชบันนารบ คคุณตด้องเหห็นพด้องวข่าเหตคุการณร์นบนี้เกลิดขนนี้นในรยปแบบทบสิ่แตกตข่างจากการ
จบับสลากเพชสิ่อดยวข่าจะเลชอกใครดบ จงจดจทาสลิสิ่งนบนี้ไวด้ทข่านทบสิ่รบัก: ในยคุคแหข่งพระคคุณนบนี้ (ยคุคแหข่งพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์) พระเจด้าทรง
พอพระทบัยโดยทางพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทบสิ่จะเรบยกและแตข่งตบันี้งพวกผยด้รบับใชด้ นบักเทศนร์ ผยด้ประกาศขข่าวประเสรลิฐและผยด้นทาในค
รลิสตจบักรพบันธสบัญญาใหมข่ เมชสิ่อครลิสตจบักรใด “ออกเสบยงเลชอก” ศลิษยาภลิบาล จงตราหนด้าไวด้เลยวข่า พระพรของพระเจด้าจะไมข่อยยข่
บนครลิสตจบักรนบันี้น! องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงสามารถแตข่งตบันี้งพวกผยด้รบับใชด้เพชสิ่อประกาศขข่าวประเสรลิฐในทบสิ่ประชคุม
ทด้องถลิสิ่นตข่างๆทบสิ่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงมบอทานาจตบัดสลินใจหลบัก และแทนทบสิ่จะใชด้ “การเมชอง” เพชสิ่อออกเสบยงลงคะแนนเลชอก
ผยด้รบับใชด้ทบันี้งหลาย พวกเขาควรถยกเลชอกหลบังจากการอธลิษฐานและอดอาหารแลด้ว หากครลิสตจบักรใดยอมอดอาหาร อธลิษฐาน 
และแสวงหานนี้ทาพระทบัยของพระเจด้าเกบสิ่ยวกบับศลิษยาภลิบาลสบักคน พระเจด้ากห็จะทรงชข่วยพวกเขาเลชอกคนทบสิ่ใชข่อยข่างแนข่นอน

เหห็นไดด้ชบัดมากๆวข่าพระเจด้าไมข่ไดด้ยอมรบับการตบัดสลินใจเลชอกมบัทธบอบัส เพราะวข่าชายผยด้นบนี้ไมข่เคยถยกกลข่าวถนงอบกเลยในพระ
คบัมภบรร์สข่วนทบสิ่เหลชอ พระเจด้าทรงเพลิกเฉยการแตข่งตบันี้งของมนคุษยร์ - และหลบังจากวบันเพห็นเทคอสตร์ เมชสิ่อพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดด้
เสดห็จมาแลด้ว พระเจด้ากห็ทรงเลชอกคนของพระองคต์เพชสิ่อรบับตทาแหนข่งทบสิ่วข่างอยยข่เพราะยยดาส อลิสคารลิโอทผยด้ทรยศนบันี้น พระเจด้าทรง
เลชอกเปาโลใหด้เปป็นอบัครทยต มบันไมข่ใชข่การตบัดสลินใจเลชอกของมนคุษยร์ แตข่มบันเปป็นการทรงเรบยก การมอบหมายพบันธกลิจ และการ
แตข่งตบันี้งโดยพระครลิสตร์อยข่างชบัดเจน เปาโลถยกแตข่งตบันี้งโดยพระเจด้าสทาหรบับตทาแหนข่งอบัครทยต

ใน 1 ทลิโมธบ 2:7 เปาโลกลข่าววข่าเขา “ถทูกตสัลี้งไวด้เปป็นนสักเทศนย์และเปป็นอสัครททูต ... และเปป็นครทูสอนความเชพพิ่อและความ
จรริงแกม่คนตม่างชาตริ” นบัสิ่นคชอเหตคุผลหนนสิ่งทบสิ่สทาคบัญยลิสิ่งสทาหรบับคทากลข่าวนบนี้ในกาลาเทบย 1:1 “มลิใชข่มนคุษยร์แตข่งตบันี้ง หรชอมนคุษยร์เปป็น
ตบัวแทนแตข่งตบันี้ง แตข่พระเยซยครลิสตร์และพระเจด้าพระบลิดา ผยด้ไดด้ทรงโปรดใหด้พระเยซยเปป็นขนนี้นมาจากความตายไดด้ทรงแตข่งตบันี้ง”

หากเปาโลไดด้มาทบสิ่ประเทศของเราทคุกวบันนบนี้ เขากห็คงถยกปฏลิเสธโดยพวกคนใหญข่คนโตในคณะสงฆร์ เขากห็คงถยกปฏลิเสธ
โดยกลคุข่มทบสิ่เสนอใหด้จบับมชอกบัน เขากห็คงถยกประกาศวข่า “ไมข่ใหด้ความรข่วมมชอ” เขากห็คงถยกตราหนด้าวข่าเปป็น “คนไรด้สบังกบัด” คงมบคน
พยดถนงเขาวข่า “เขาไมข่ใชข่อบัครทยต พวกเราไมข่ไดด้แตข่งตบันี้งเขา...เขาไมข่ไดด้รบับการฝฝึกอบรมทบสิ่วลิทยาลบัยพระครลิสตธรรมของเรา เขา
เปป็นของปลอม เขาไมข่ไดด้ถยกเลชอกอยข่างเปป็นทางการจากเรา เราไมข่ไดด้ใหด้ใบอนคุญาตแกข่เขาเพชสิ่อเทศนาในนลิกายของเรา เราไมข่
ไดด้ตบันี้งคทาถามเขาเกบสิ่ยวกบับหลบักคทาสอนของเรา เขาไมข่มบปรลิญญาจาก วลิทยาลบัยพระครลิสตธรรมของเรา” นบัสิ่นคชอสลิสิ่งทบสิ่คนเหลข่านบันี้น



จะกลข่าวหากอบัครทยตเปาโลเขด้าเมชองมา ตบันี้งครลิสตจบักรและประกาศตบัววข่าเปป็นผยด้รบับใชด้คนหนนสิ่งแหข่งขข่าวประเสรลิฐ
เนชนี้อหาเกชอบทบันี้งหมดในสองบทแรกของหนบังสชอกาลาเทบยกลข่าวถนงการกลข่าวปฟ้องกบัน (1) พบันธกลิจของเปาโล (2) วลิธบ

การของเปาโล และ (3) ขข่าวสารของเขาเรชสิ่องความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก
หนบังสชอกาลาเทบยคชอ จดหมายฝากฉบบับหนนสิ่งทบสิ่เปาโลเขบยนถนงครลิสตจบักรกลนุม่มหนนพิ่ง – นบัสิ่นคชอ ทบสิ่ประชคุมทด้องถลิสิ่นหลาย

แหข่ง จดหมายฝากฉบบับอชสิ่นๆทคุกฉบบับของเขาถยกสข่งถนงบคุคคลตข่างๆ … เชข่น ทลิโมธบ ทลิตบัส ฟฟีเลโมน … หรชอถนงครลิสตจบักรเปป็น
แหข่งๆไป นบัสิ่นคชอ ทบสิ่ประชคุมเจาะจงเชข่น ครลิสตจบักรทบสิ่กรคุงโรม หรชอถนงเหลข่าผยด้เชชสิ่อทบสิ่เมชองโครลินธร์ เมชองเอเฟซบัส เมชองโคโลสบ เมชอง
ฟฟีลลิปปฟี และเมชองเธสะโลนลิกา จดหมายฝากถนงชาวแควด้นกาลาเทบยถยกสข่งไปตามครลิสตจบักรแตข่ละแหข่ง และครลิสตจบักรหลาย
แหข่งในแควด้นกาลาเทบยและเอเชบยนด้อยกห็ไดด้รบับขข่าวสารนบนี้จากอบัครทยตผยด้ถยกใชด้มายบังคนตข่างชาตลิ

เมชสิ่อเปาโลออกเดลินทางแบบมลิชชบันนารบรอบแรก เขากห็ประกาศในเมชองตข่างๆเชข่น อบันทลิโอก อลิโคนบยยม เดอรร์บบและลลิส
ตรา และประสบความสทาเรห็จอยข่างมากในการนทาคนทบันี้งหลายมาถนงความรยด้เกบสิ่ยวกบับพระคคุณอบัศจรรยร์ทบสิ่ชข่วยใหด้รอดของพระเจด้า
ผยด้เชชสิ่อเหลข่านบนี้ไดด้รวมตบัวกบันในทบสิ่ประชคุมทด้องถลิสิ่นตข่างๆ แตข่งตบันี้งผยด้อาวคุโส และมบความสคุขกบับเสรบภาพแหข่งความรอดทบสิ่มาโดย
พระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อ... รอดโดยพระคคุณและถยกรบักษาไวด้โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า นบัสิ่นคชอ พวกเขามบความสคุขกบับ
เสรบภาพนบนี้จนกระทบัสิ่งครยสอนเทห็จเหลข่านบันี้นมาและบอกเปป็นนบัยแกข่พวกเขาวข่าเปาโลไมข่ไดด้เปป็นอบัครทยตทบสิ่ครลิสตจบักรในเยรยซาเลห็ม
สข่งมาอยข่างเปป็นทางการ พวกถชอบบัญญบัตลิเหลข่านบนี้เรลิสิ่มเทศนาวข่าชาวแควด้นกาลาเทบยตด้องเขด้าสคุหนบัตของโมเสสเพชสิ่อทบสิ่จะรอดไดด้
และคงอยยข่ในความรอดตข่อไปไดด้ ดด้วยเหตคุนบนี้เองเปาโลจนงเขบยนจดหมายฝากฉบบับนบนี้มายบังครลิสตจบักรตข่างๆในแควด้นกาลาเทบย

ในจดหมายฉบบับนบนี้เขาตอบคทาถามหลบักคทาสอนเทห็จของพวกถชอบบัญญบัตลิ และประกาศวข่าความรอดไมข่ตด้องพนสิ่งพระราช
บบัญญบัตลิของโมเสสเลยสบักนลิดเดบยว ไมข่ตด้องพนสิ่งการประพฤตลิ หรชอความพยายามใดๆของมนคุษยร์ ขข่าวสารใหมข่นบนี้ทบสิ่เปาโลประกาศ
(ซนสิ่งไดด้รบับจากพระเจด้ามาจากสวรรคร์แตข่ถยกปฏลิเสธโดยพวกถชอบบัญญบัตลิและพวกนบับถชอศาสนายลิวในเยรยซาเลห็ม) มบเนชนี้อหาดบังนบนี้
คชอ: มนคุษยร์ทคุกคน – ยลิวและตข่างชาตลิ - ไดด้รบับความรอดโดยพระคคุณ มนคุษยร์ทคุกคน – ยลิวและตข่างชาตลิ - ไดด้รบับความรอดและ
ถยกรบักษาไวด้โดยไมข่พนสิ่งการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ คทาสทาคบัญในขข่าวสารนบนี้ทบสิ่เปาโลประกาศคชอ “พระคคุณ” ขด้อพระคบัมภบรร์
หลบักในจดหมายฝากถนงชาวแควด้นกาลาเทบยคชอ กาลาเทบย 2:21 “ขด้าพเจด้าไมข่ไดด้กระททาใหด้พระคคุณของพระเจด้าไรด้ประโยชนร์ 
เพราะวข่าถด้าความชอบธรรมเกลิดจากพระราชบบัญญบัตลิแลด้ว พระครลิสตร์กห็ทรงสลินี้นพระชนมร์โดยเปลข่าประโยชนร์”

ตามขข่าวสารนบนี้ทบสิ่อบัครทยตเปาโลประกาศ ความรอดเปป็นมาโดยความเชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์เจด้าและในพระราชกลิจทบสิ่
เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์ ความรอดจรลิงๆแลด้วคชอ การเชชสิ่อสลิสิ่งทบสิ่พระคบัมภบรร์บอกเราเกบสิ่ยวกบับพระเยซย - การประสยตลิของ
พระองคร์ ชบวลิตของพระองคร์ การสลินี้นพระชนมร์ การถยกฝฟังไวด้และการคชนพระชนมร์ของพระองคร์ ความรอดไมข่ใชข่ “ศาสนา” มบัน
ไมข่ใชข่การททาดบ มบันไมข่ใชข่การกลบับเนชนี้อกลบับตบัว ความรอดไมข่ใชข่การใหด้การศนกษา มบันไมข่ใชข่วบัฒนธรรมและไมข่ใชข่กฎขด้อปฏลิบบัตลิตข่างๆ
ความรอดไมข่ใชข่พลิธบกรรมหรชอพลิธบการ มบันไมข่ใชข่คทาอธลิษฐานหรชอการททาบคุญกคุศลหรชอคคุณงามความดบใดๆ ความรอดคชอการทบสิ่คน
บาปผยด้ชบัสิ่วชด้า นข่าสบังเวช ชข่วยเหลชอตบัวเองไมข่ไดด้และสมควรตกนรกมาหาพระเยซยโดยความเชชสิ่อ และเชชสิ่อวข่าพระเยซยไดด้
สลินี้นพระชนมร์เพราะบาปของเราแลด้ว “ตามทบสิ่มบเขบยนไวด้ในพระคบัมภบรร์”

คคุณและผมจะไมข่มบทางอวดเกบสิ่ยวกบับความรอดของเราไดด้เลย ททาไมนข่ะหรชอ กห็เพราะวข่า “ความรอดเปป็นมาจากองคร์
พระผยด้เปป็นเจด้า”  ความรอดเปป็นมาจากองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าทบันี้งหมดและทบันี้งสลินี้นและจากพระองคร์แตข่เพบยงผยด้เดบยว พระเยซยทรง



เปป็นความรอด: “พระครลิสตร์ทรงสถลิตในทข่านอบันเปป็นทบสิ่หวบังแหข่งสงข่าราศบ” (คส. 1:27)
เราทบันี้งหลายผยด้รบับใชด้วบันนบนี้เผชลิญกบับปฟัญหาเดบยวกบับทบสิ่เปาโลเผชลิญในแควด้นกาลาเทบย เรายบังเจอกบับพวกนบักเทศนร์และค

รลิสตจบักรตข่างๆทบสิ่สอนวข่า “ความรอดเปป็นมาโดยพระคคุณ – บวกการประพฤตลิ” “โดยพระคคุณ – บวกพระราชบบัญญบัตลิ” “โดย
พระคคุณ – บวกศบลตข่างๆ” “โดยพระคคุณ – บวกขด้อปฏลิบบัตลิและขด้อหด้ามตข่างๆ” แตข่สทาหรบับผมในพบันธกลิจของผมแลด้ว ผมจะยชน
หยบัดตามทบสิ่พระคบัมภบรร์เขบยนไวด้วข่า... “สข่วนคนทบสิ่มลิไดด้อาศบัยการกระททา แตข่ไดด้เชชสิ่อในพระองคร์ ผยด้ทรงโปรดใหด้คนอธรรมเปป็นคน
ชอบธรรมไดด้ ความเชชสิ่อของคนนบันี้นตด้องนบับวข่าเปป็นความชอบธรรม” (โรม 4:5)

เปาโลแสดงออกถนงสลิทธลิอทานาจของตนในกาลาเทบย 1:13 จนถนงกาลาเทบย 2:5
ขด้อ 13 และ 14: “เพราะทข่านกห็ไดด้ยลินถนงชบวลิตในหนหลบังของขด้าพเจด้า เมชสิ่อขด้าพเจด้ายบังอยยข่ในลบัทธลิยลิวแลด้ววข่า ขด้าพเจด้าไดด้

ขข่มเหงครลิสตจบักรของพระเจด้าอยข่างรด้ายแรงเหลชอเกลิน และพยายามทบสิ่จะททาลายเสบย และเมชสิ่อขด้าพเจด้าอยยข่ในลบัทธลิยลิวนบันี้น 
ขด้าพเจด้าไดด้กด้าวหนด้าเกลินกวข่าเพชสิ่อนหลายคนทบสิ่มบอายคุรคุข่นราวคราวเดบยวกบัน และทบสิ่เปป็นชนชาตลิเดบยวกบัน เพราะเหตคุทบสิ่ขด้าพเจด้ามบ
ใจรด้อนรนมากกวข่าเขาในเรชสิ่องขนบธรรมเนบยมของบรรพบคุรคุษของขด้าพเจด้า”

คทากรบกทบสิ่แปลวข่า “ชบวลิตในหนหลบัง” ตรงนบนี้ควรแปลวข่า “แนวทางการประพฤตลิ” หรชอ “ลบักษณะการใชด้ชบวลิต” วลบทบสิ่
เปาโลใชด้ “ลบัทธลิยลิว” ปรากฏสองครบันี้งตรงนบนี้ และหมายถนงศาสนายลิว การแบข่งยคุคอบันใหมข่ (ยคุคพระคคุณ) ซนสิ่งไดด้มาแลด้วไดด้ททาใหด้
ระบบของโมเสส (หรชอการปฏลิบบัตลิตข่างๆตามพระราชบบัญญบัตลิของโมเสส) กลายเปป็นเพบยง “ลบัทธลิยลิว” เทข่านบันี้น เนชสิ่องจากพระ
เมษโปดกของพระเจด้าไดด้ถยกฆข่าตายแลด้ว จนงไมข่มบเครชสิ่องสบัตวบยชาไถข่บาปหลงเหลชออยยข่อบกตข่อไป พระเยซยไดด้ทรงถวายพระองคร์
เองครบันี้งเดบยวพอซนสิ่งมบผลตลอดไปเปป็นนลิตยร์ และแนข่นอนวข่าเครชสิ่องสบัตวบยชาและพลิธบกรรมตข่างๆของยลิวไดด้กลายเปป็นเพบยง
กลิจกรรมทางศาสนาเทข่านบันี้น – หรชอตามทบสิ่เปาโลกลข่าวไวด้ - “ลบัทธลิยลิว”

กรคุณาหมายเหตคุวข่าเปาโลกลข่าววข่าเขา “กด้าวหนด้าเกลินกวข่า” บางคนทบสิ่เปป็นชนชาตลิเดบยวกบับเขาในความสามารถและ
กลิจกรรมทางศาสนา ผมเชชสิ่อวข่าไมข่มบใครมบการศนกษามากกวข่าเปาโลแลด้วในสมบัยของเขาและไมข่มบใครทบสิ่รด้อนรนกวข่าเขาดด้วย เมชสิ่อ
เขาเหห็นดบเหห็นงามกบับการฆข่าสเทเฟนและอนคุญาตใหด้พวกคนหนคุข่มวางเสชนี้อคลคุมของพวกเขาทบสิ่เทด้าของเขาขณะทบสิ่พวกเขาเอา
หลินขวด้างสเทเฟน เซาโลกห็คลิดวข่าตนกทาลบังชข่วยเหลชอพระเจด้า เขาคลิดวข่าศาสนาครลิสตร์คชอศบัตรยตข่อศาสนาของบรรพบคุรคุษของเขา 
ดด้วยเหตคุนบนี้เขาจนงมบใจรด้อนรนยลิสิ่งนบักในการปกปฟ้องศาสนาของพวกยลิว

ขด้อ 15, 16 และ 17: “แตข่เมชสิ่อเปป็นทบสิ่ชอบพระทบัยพระเจด้า ผยด้ไดด้ทรงสรรขด้าพเจด้าไวด้แตข่ครรภร์มารดาของขด้าพเจด้า และ
ไดด้ทรงเรบยกขด้าพเจด้าโดยพระคคุณของพระองคร์ทบสิ่จะทรงสทาแดงพระบคุตรของพระองคร์ในตบัวขด้าพเจด้า เพชสิ่อใหด้ขด้าพเจด้าประกาศ
พระบคุตรแกข่คนตข่างชาตลินบันี้น ในทบันทบนบันี้นขด้าพเจด้ากห็ไมข่ไดด้ปรนกษากบับเนชนี้อหนบังและเลชอดเลย”

คทาวข่า “คนตข่างชาตลิ” (heathen) ตามทบสิ่ถยกใชด้ตรงนบนี้หมายถนง “คนตข่างชาตลิ” (Gentiles) เปาโลเรบยนรยด้อยข่างชด้าๆวข่า
ตบันี้งแตข่เกลิดแลด้วพระเจด้าไดด้ทรงเลชอกและแยกตบันี้งเขาไวด้เพชสิ่อประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณอบัศจรรยร์ของพระเจด้าแกข่คนตข่าง
ชาตลิ

เปาโลเปป็นภาชนะทบสิ่พระเจด้าทรงเลชอกสรรไวด้...กระทบัสิ่งตบันี้งแตข่ครรภร์มารดาของเขา พระเจด้าทรงเรบยกเปาโลโดย
พระคคุณของพระองคร์เพชสิ่อเปปิดเผยพระบคุตรทบสิ่บบังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระองคร์และเพชสิ่อประกาศแกข่คนตข่างชาตลิถนงขข่าว
ประเสรลิฐเรชสิ่องการสลินี้นพระชนมร์ การถยกฝฟังไวด้และการคชนพระชนมร์ของพระเยซย



ผมชอบทบสิ่เปาโลกลข่าวในขด้อ 16 และ 17 เมชสิ่อเขารยด้ตบัววข่าพระเจด้าไดด้ทรงเรบยกเขาใหด้เปป็นอบัครทยตคนหนนสิ่งไปยบังคนตข่าง
ชาตลิ เขากห็กลข่าววข่า “ในทบันทบนบันี้นขด้าพเจด้ากห็ไมข่ไดด้ปรนกษากบับเนชนี้อหนบังและเลชอดเลย และขด้าพเจด้ากห็ไมข่ไดด้ขนนี้นไปยบังกรคุงเยรยซาเลห็ม
เพชสิ่อพบกบับผยด้ทบสิ่เปป็นอบัครทยตกข่อนขด้าพเจด้า แตข่ขด้าพเจด้าไดด้ออกไปยบังประเทศอาระเบบย แลด้วกห็กลบับมายบังเมชองดามบัสกบัสอบก” เปาโล
ไมข่ไดด้แสวงหาความชอบใจจากพวกคนใหญข่คนโตในคณะสงฆร์หรชอกลคุข่มคนทบสิ่ดทารงตทาแหนข่งสยงๆในครลิสตจบักรในสมบัยนบันี้น เขา
ไมข่ไดด้ถามคนเหลข่านบันี้นวข่าจะตด้องเทศนาเรชสิ่องอะไร ทบสิ่ไหนหรชอเมชสิ่อไร มบันเปป็นจรลิงทบสิ่วข่าเปาโลใชด้เวลาชข่วงระหวข่างการกลบับใจเชชสิ่อ
ของตนกบับการเรลิสิ่มตด้นพบันธกลิจของเขากบับผยด้คนในประเทศอาระเบบย แตข่เขากห็ใชด้เวลานลิดหนข่อยในเมชองดามบัสกบัสดด้วย (ประเทศ
อาระเบบยมบอาณาเขตขนนี้นไปเกชอบถนงพรมแดนของดามบัสกบัส แตข่มบันไมข่ไดด้รวมเมชองนบันี้นเขด้าไวด้ดด้วย)

คคุณจะจทาไดด้วข่าในเมชองดามบัสกบัสนบนี้เองทบสิ่เปาโล (ซนสิ่งตอนนบันี้นยบังเปป็นเซาโลแหข่งเมชองทารร์ซบัส) ไดด้ถยกอานาเนบยนทาพาไปสยข่
ความสวข่างแหข่งขข่าวประเสรลิฐแหข่งความรอดอบันเปฟีปื่ยมสงข่าราศบ พระเจด้าตรบัสกบับอานาเนบยและกลข่าวชบัดเจนวข่าเขาจะตด้องไป
บอกทางแหข่งชบวลิตแกข่เซาโลแหข่งเมชองทารร์ซบัส ในทบันทบหลบังจากกลบับใจรบับเชชสิ่อ เปาโลกห็เรลิสิ่มประกาศในธรรมศาลาตข่างๆในเมชอง
ดามบัสกบัส โดยยชนยบันวข่าพระเยซยทรงเปป็นพระบคุตรของพระเจด้า เขาประกาศทบสิ่นบัสิ่นตข่อไปจนกระทบัสิ่งชบวลิตเขาตกอยยข่ในอบันตราย 
และสหายบางคนของเขาไดด้หยข่อนเขาลงในตะกรด้าตอนกลางคชนขด้ามกทาแพงไปสยข่ความปลอดภบัย จงอข่านบททบสิ่เกด้าทบันี้งบทของ
หนบังสชอกลิจการ – โดยเฉพาะขด้อ 25

ขด้อ 18: “แลด้วสามปฟีตข่อมา ขด้าพเจด้าขนนี้นไปหาเปโตรทบสิ่กรคุงเยรยซาเลห็ม และพบักอยยข่กบับทข่านสลิบหด้าวบัน”
สามปฟีทบสิ่วข่าในขด้อนบนี้อาจระบคุชบัดเจนยาก อยข่างไรกห็ตาม นบัสิ่นกห็ไมข่ใชข่เรชสิ่องสทาคบัญ บางคนเชชสิ่อวข่านบสิ่เปป็นชข่วงเวลาเดบยวกบับ 

“หลายวบัน” ทบสิ่ถยกกลข่าวถนงในกลิจการ 9:23 สลิสิ่งทบสิ่เปาโลกทาลบังพยายามบอกเรากห็คชอขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าเขาประกาศขข่าวประเสรลิฐ
กข่อนเขาเจอหนด้าอบัครทยตคนใดทบสิ่เยรยซาเลห็ม และเมชสิ่อเขาไดด้เจอคนเหลข่านบันี้นจรลิงๆ เขากห็ไมข่ไดด้รบับสลิทธลิอทานาจจากพวกเขาและ
พวกเขาไมข่ไดด้แตข่งตบันี้งเขาดด้วย สลิทธลิอทานาจและการแตข่งตบันี้งของเขาไดด้มาจากพระเยซยครลิสตร์เจด้าแลด้ว เปาโลอยากใหด้เปป็นทบสิ่เขด้าใจ
ชบัดเจนวข่าไมข่มบใครใหด้ขข่าวสารหรชอตทาแหนข่งอบัครทยตของเขาแกข่เขา... เขาเปป็นภาชนะทบสิ่ถยกเลชอกสรรไวด้แลด้ว ถยกแยกตบันี้งไวด้เพชสิ่อ
ประกาศขข่าวดบแหข่งความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก

ขด้อ 19: “แตข่วข่าขด้าพเจด้าไมข่ไดด้พบอบัครทยตคนอชสิ่นเลย นอกจากยากอบนด้องชายขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้า”
นบสิ่เปป็นการไปเยชอนชข่วงเวลาสบันี้นมากๆ พวกอบัครทยตไมข่ไดด้ถยกเรบยกใหด้มาประชคุมกบันดด้วยซนี้ทา เปาโลเจอหนด้าสาวกแคข่สอง

คน … เปโตรกบับยากอบ เปาโลอยากใหด้เปป็นทบสิ่เขด้าใจชบัดเจนวข่าเขาไมข่ไดด้ขอคทาแนะนทาหรชอคทาสบัสิ่งจากกลคุข่มอบัครทยต
ขด้อ 20: “แตข่เรชสิ่องทบสิ่ขด้าพเจด้าเขบยนมาถนงทข่านนบนี้ ดยเถลิด ตข่อพระพบักตรร์ของพระเจด้า ขด้าพเจด้าไมข่มคุสาเลย”
เปาโลตระหนบักถนงหนด้าทบสิ่รบับผลิดชอบใหญข่หลวงทบสิ่ตกอยยข่บนเขา และตระหนบักวข่าเขากทาลบังพยดถนงสลิสิ่งตข่างๆทบสิ่เปป็นนลิรบัน

ดรร์... เรชสิ่องจรลิงจบังมากๆ... เกบสิ่ยวกบับลลิขลิตชบัสิ่วนลิรบันดรร์ของมนคุษยร์ เขาอยากใหด้เปป็นทบสิ่เขด้าใจชบัดเจนวข่าเขากทาลบังพยดอยข่างจรลิงจบังและ
เปฟีปื่ยมดด้วยความจรลิงขณะทบสิ่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงดลใจเขาใหด้เขบยน เขาอยากใหด้เปป็นทบสิ่เขด้าใจชบัดเจนวข่าเขาไมข่ใชข่นบักศาสนา 
– แตข่เปป็นผยด้รบับใชด้คนหนนสิ่งทบสิ่พระเจด้าทรงเลชอกสรรและแตข่งตบันี้ง เปาโลระวบังตบัวเสมอทบสิ่ตนจะพยดความจรลิงและเปป็นความจรลิง
ทบันี้งหมด โดยปกปฟ้องความจรลิงทบสิ่ครบันี้งหนนสิ่งถยกมอบไวด้กบับผยด้รบับใชด้ทบสิ่สบัตยร์ซชสิ่อทคุกคนแลด้ว

ในโรม 9:1 เขาเรลิสิ่มตด้นโดยกลข่าววข่า “ขด้าพเจด้าพยดตามความจรลิงในพระครลิสตร์ ขด้าพเจด้าไมข่ไดด้มคุสา ใจสทานนกผลิดชอบของ
ขด้าพเจด้าเปป็นพยานฝป่ายขด้าพเจด้าโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ดด้วย” เขาอยากใหด้คนเหลข่านบันี้นทบสิ่เขาประกาศทราบวข่าขข่าวสารของ



เขาคชอความจรลิง – ถยกสข่งโดยตรงจากแทข่นบยชาของพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ไมข่ใชข่ถยกสข่งออกมาโดยกลคุข่มผยด้นทาทางศาสนาหรชอ
พวกคนใหญข่คนโตในคณะสงฆร์

ขด้อ 21-24: “หลบังจากนบันี้นขด้าพเจด้ากห็เขด้าไปในเขตแดนซบเรบยและซบลบเซบย และครลิสตจบักรทบันี้งหลายในแควด้นยยเดบยซนสิ่งอยยข่
ในพระครลิสตร์กห็ยบังไมข่รยด้จบักหนด้าขด้าพเจด้าเลย เขาเพบยงแตข่ไดด้ยลินวข่า “ผยด้ทบสิ่แตข่กข่อนเคยขข่มเหงเรา บบัดนบนี้ไดด้ประกาศความเชชสิ่อซนสิ่งเขา
ไดด้เคยพยายามททาลาย” พวกเขาไดผู้สรรเสรริญพระเจผู้ากก็เพราะขผู้าพเจผู้าเปป็นเหตสุ”

และตอนนบนี้เรากห็มาถนงตอนจบของบททบสิ่หนนสิ่งแลด้ว คงจะดบหากเราไดด้ทราบเพลิสิ่มเตลิมเกบสิ่ยวกบับพบันธกลิจในเขตแดนซบเรบย
และซบลบเซบย แตข่ดด้วยเหตคุผลบางอยข่างพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงไมข่เหห็นสมควรทบสิ่จะเปปิดเผยเรชสิ่องนบนี้แกข่เรา ณ ตอนนบนี้ เปาโลกทาลบัง
เลข่ายด้อนสบันี้นๆเกบสิ่ยวกบับพบันธกลิจของตนในฐานะอบัครทยตคนหนนสิ่ง เขากทาลบังททาเชข่นนบนี้เพชสิ่อแสดงใหด้เหห็นขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าสลิทธลิอทานาจ
ในโลกฝป่ายวลิญญาณมบทบสิ่มาและไดด้รบับจากพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์และไมข่ใชข่จากมนคุษยร์ นข่าชชสิ่นใจทบสิ่ไดด้หมายเหตคุวข่าในทคุกสลิสิ่งทบสิ่
เปาโลกระททา เขาไมข่แสวงหาเกบยรตลิหรชอคทาสรรเสรลิญจากมนคุษยร์สทาหรบับตบัวเอง แตข่เขาดบใจเสมอทบสิ่ไดด้บบันทนกขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่า
ผยด้คนสรรเสรลิญพระเจด้าในตบัวเขา... นบัสิ่นคชอ พวกเขาสรรเสรลิญพระเจด้าเมชสิ่อพวกเขาไดด้ยลินขข่าวสารทบสิ่พระเจด้าไดด้ประทานใหด้แกข่
เปาโลสทาหรบับพวกเขา

หมายเหตคุขด้อ 23: ผยด้คนในเขตแดนซบเรบยและซบลบเซบยไมข่เคยเจอหนด้าเปาโล แตข่เคยไดด้ยลินวข่า “ผยด้ทบสิ่แตข่กข่อนเคยขข่มเหง
เรา บบัดนบนี้ไดด้ประกาศความเชชสิ่อซนสิ่งเขาไดด้เคยพยายามททาลาย!”

กาลาเททีย – บทททีที่สอง
2:1 แลด้วสลิบสบสิ่ปฟีตข่อมา ขด้าพเจด้ากบับบารนาบบัสไดด้ขนนี้นไปยบังกรคุงเยรยซาเลห็มอบกและพาทลิตบัสไปดด้วย
2:2 ขด้าพเจด้าขนนี้นไปตามทบสิ่พระเจด้าไดด้ทรงสทาแดงแกข่ขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้าไดด้เลข่าขข่าวประเสรลิฐทบสิ่ขด้าพเจด้าประกาศแกข่คนตข่างชาตลิ
ใหด้เขาฟฟัง แตข่ไดด้เลข่าใหด้คนสทาคบัญฟฟังเปป็นสข่วนตบัวเกรงวข่าขด้าพเจด้าอาจจะวลิสิ่งแขข่งกบัน หรชอวลิสิ่งแลด้วโดยไรด้ประโยชนร์



2:3 แตข่ถนงแมด้ทลิตบัสซนสิ่งอยยข่กบับขด้าพเจด้าจะเปป็นชาวกรบก เขากห็ไมข่ไดด้ถยกบบังคบับใหด้เขด้าสคุหนบัต
2:4 เพราะเหตคุของพบสิ่นด้องจอมปลอมทบสิ่ไดด้ลอบเขด้ามา เพชสิ่อจะสอดแนมดยเสรบภาพซนสิ่งเรามบในพระเยซยครลิสตร์ เพราะพวกเขาหวบัง
จะเอาเราไปเปป็นทาส
2:5 แตข่เราไมข่ไดด้ยอมอข่อนขด้อใหด้กบับเขาแมด้สบักชบัสิ่วโมงเดบยว เพชสิ่อใหด้ความจรลิงของขข่าวประเสรลิฐนบันี้นดทารงอยยข่กบับทข่านทบันี้งหลายตข่อ
ไป
2:6 แตข่จากพวกเหลข่านบันี้นทบสิ่เขาถชอวข่าเปป็นคนสทาคบัญ (เขาจะเคยเปป็นอะไรมากข่อนกห็ตาม กห็ไมข่สทาคบัญอะไรสทาหรบับขด้าพเจด้าเลย 
พระเจด้ามลิไดด้ทรงเหห็นแกข่หนด้าผยด้ใด) คนเหลข่านบันี้นซนสิ่งเขาถชอวข่าเปป็นคนสทาคบัญ ไมข่ไดด้เพลิสิ่มเตลิมสลิสิ่งหนนสิ่งสลิสิ่งใดใหด้แกข่ขด้าพเจด้าเลย
2:7 แตข่ตรงกบันขด้าม เมชสิ่อเขาเหห็นวข่า ขด้าพเจด้าไดด้รบับมอบใหด้ประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่คนเหลข่านบันี้นทบสิ่ไมข่ถชอการเขด้าสคุหนบัต เชข่นเดบย
วกบับเปโตรไดด้รบับมอบใหด้ประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่คนทบสิ่ถชอการเขด้าสคุหนบัต
2:8 (เพราะวข่า พระองคร์ผยด้ไดด้ทรงดลใจเปโตรใหด้เปป็นอบัครทยตไปหาพวกทบสิ่ถชอการเขด้าสคุหนบัต กห็ไดด้ทรงดลใจขด้าพเจด้าใหด้ไปหาคน
ตข่างชาตลิเหมชอนกบัน)
2:9 เมชสิ่อยากอบ เคฟาสและยอหร์น ผยด้ทบสิ่เขานบับถชอวข่าเปป็นหลบักไดด้เหห็นพระคคุณซนสิ่งประทานแกข่ขด้าพเจด้าแลด้ว กห็ไดด้จบับมชอขวาของ
ขด้าพเจด้ากบับบารนาบบัสแสดงวข่าเราเปป็นเพชสิ่อนรข่วมงานกบัน เพชสิ่อใหด้เราไปหาคนตข่างชาตลิ และทข่านเหลข่านบันี้นจะไปหาพวกทบสิ่ถชอการ
เขด้าสคุหนบัต
2:10 ทข่านเหลข่านบันี้นขอแตข่เพบยงไมข่ใหด้เราลชมนนกถนงคนยากจน ซนสิ่งเปป็นสลิสิ่งทบสิ่ขด้าพเจด้ากระตชอรชอรด้นทบสิ่จะกระททา
2:11 แตข่เมชสิ่อเปโตรมาถนงอบันทลิโอกแลด้ว ขด้าพเจด้ากห็ไดด้คบัดคด้านทข่านซนสิ่ง ๆ หนด้า เพราะวข่าทข่านททาผลิดแนข่
2:12 ดด้วยวข่ากข่อนทบสิ่คนของยากอบมาถนงนบันี้น ทข่านไดด้กลินอยยข่ดด้วยกบันกบับคนตข่างชาตลิ แตข่พอคนพวกนบันี้นมาถนง ทข่านกห็ปลบกตบัวออก
ไปอยยข่เสบยตข่างหาก เพราะกลบัวพวกทบสิ่ถชอการเขด้าสคุหนบัต
2:13 และพวกยลิวคนอชสิ่น ๆ กห็ไดด้แสรด้งททาตามทข่านเชข่นกบัน แมด้แตข่บารนาบบัสกห็หลงแสรด้งททาตามคนเหลข่านบันี้นไปดด้วย
2:14 แตข่เมชสิ่อขด้าพเจด้าเหห็นวข่าเขาไมข่ไดด้ดทาเนลินในความเทบสิ่ยงธรรมตามความจรลิงของขข่าวประเสรลิฐนบันี้น ขด้าพเจด้าจนงวข่าแกข่เปโตรตข่อ
หนด้าคนทบันี้งปวงวข่า “ถด้าทข่านเองซนสิ่งเปป็นพวกยลิวประพฤตลิตามอยข่างคนตข่างชาตลิ มลิใชข่ตามอยข่างพวกยลิว เหตคุไฉนทข่านจนงบบังคบับคน
ตข่างชาตลิใหด้ประพฤตลิตามอยข่างพวกยลิวเลข่า”
2:15 เราผยด้มบสบัญชาตลิเปป็นยลิว และไมข่ใชข่คนบาปในพวกคนตข่างชาตลิ
2:16 กห็ยบังรยด้วข่าไมข่มบผยด้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดด้โดยการกระททาตามพระราชบบัญญบัตลิ แตข่โดยความเชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์เทข่านบันี้น ถนง
เราเองกห็มบความเชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์ เพชสิ่อเราจะไดด้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชชสิ่อในพระครลิสตร์ ไมข่ใชข่โดยการกระททาตามพ
ระราชบบัญญบัตลิ เพราะวข่าโดยการกระททาตามพระราชบบัญญบัตลินบันี้น ‘ไมข่มบผยด้หนนสิ่งผยด้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดด้เลย’
2:17 แตข่ถด้าในขณะทบสิ่เรากทาลบังขวนขวายจะเปป็นคนชอบธรรมโดยพระครลิสตร์นบันี้น เราเองยบังปรากฏเปป็นคนบาปอยยข่ พระครลิสตร์
จนงทรงเปป็นผยด้สข่งเสรลิมบาปหรชอ ขอพระเจด้าอยข่ายอมใหด้เปป็นเชข่นนบันี้นเลย
2:18 เพราะวข่าถด้าขด้าพเจด้ากข่อสลิสิ่งซนสิ่งขด้าพเจด้าไดด้รชนี้อททาลายลงแลด้วขนนี้นมาอบก ขด้าพเจด้ากห็สข่อตบัวเองวข่าเปป็นผยด้ละเมลิด
2:19 เหตคุวข่าโดยพระราชบบัญญบัตลินบันี้นขด้าพเจด้าไดด้ตายจากพระราชบบัญญบัตลิแลด้ว เพชสิ่อขด้าพเจด้าจะไดด้มบชบวลิตอยยข่เพชสิ่อพระเจด้า
2:20 ขด้าพเจด้าถยกตรนงไวด้กบับพระครลิสตร์แลด้ว แตข่ขด้าพเจด้ากห็ยบังมบชบวลิตอยยข่ ไมข่ใชข่ขด้าพเจด้าเอง แตข่พระครลิสตร์ตข่างหากทบสิ่ทรงมบชบวลิตอยยข่



ในขด้าพเจด้า และชบวลิตซนสิ่งขด้าพเจด้าดทารงอยยข่ในรข่างกายขณะนบนี้ ขด้าพเจด้าดทารงอยยข่โดยอาศบัยความเชชสิ่อของพระบคุตรของพระเจด้า ผยด้ไดด้
ทรงรบักขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละพระองคร์เองเพชสิ่อขด้าพเจด้า
2:21 ขด้าพเจด้าไมข่ไดด้กระททาใหด้พระคคุณของพระเจด้าไรด้ประโยชนร์ เพราะวข่าถด้าความชอบธรรมเกลิดจากพระราชบบัญญบัตลิแลด้ว 
พระครลิสตร์กห็ทรงสลินี้นพระชนมร์โดยเปลข่าประโยชนร์

ขด้อ 1: “แลด้วสลิบสบสิ่ปฟีตข่อมา ขด้าพเจด้ากบับบารนาบบัสไดด้ขนนี้นไปยบังกรคุงเยรยซาเลห็มอบกและพาทลิตบัสไปดด้วย”
ขด้อนบนี้กลข่าวถนงการไปเยชอนของเปาโล บารนาบบัส และทลิตบัสยบังกรคุงเยรยซาเลห็ม...การไปเยชอนทบสิ่ถยกบรรยายไวด้อยข่าง

ชบัดเจนเหลชอเกลินเพชสิ่อเราในบททบสิ่สลิบสบสิ่ของหนบังสชอกลิจการของเหลข่าอบัครทยต ประเดห็นเรชสิ่องการเขด้าสคุหนบัตไดด้ถยกยกขนนี้นมาโดย
พวกถชอบบัญญบัตลิ (พวกนบับถชอศาสนายลิวและพวกครยสอนเทห็จทบสิ่นข่าจะอด้างตบัววข่าเปป็นตบัวแทนของครลิสตจบักรแมข่ในกรคุงเยรยซาเลห็ม) 
พวกเขาไดด้ประกาศวข่าพวกสาวกทบสิ่เมชองอบันทลิโอกและซบเรบยไมข่ไดด้รอดจรลิงๆเลยเพราะวข่าพวกเขาไมข่ไดด้ยอมจทานนตข่อพระราช
บบัญญบัตลิของโมเสสและพลิธบกรรมตข่างๆของศาสนายลิว ผมหวบังวข่าคคุณจะอข่านบททบสิ่สลิบหด้าทบันี้งหมดของหนบังสชอกลิจการ จงอข่าน
อยข่างตบันี้งใจ ใครข่ครวญและททาความคคุด้นเคยกบับเรชสิ่องสทาคบัญๆทบสิ่ถยกกลข่าวถนงทบสิ่การประชคุมสภานบันี้นในกรคุงเยรยซาเลห็ม

ขด้อ 2: “ขด้าพเจด้าขนนี้นไปตามทบสิ่พระเจด้าไดด้ทรงสทาแดงแกข่ขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้าไดด้เลข่าขข่าวประเสรลิฐทบสิ่ขด้าพเจด้าประกาศ
แกข่คนตข่างชาตลิใหด้เขาฟฟัง แตข่ไดด้เลข่าใหด้คนสทาคบัญฟฟังเปป็นสข่วนตบัวเกรงวข่าขด้าพเจด้าอาจจะวลิสิ่งแขข่งกบัน หรชอวลิสิ่งแลด้วโดยไรด้ประโยชนร์”

โปรดสบังเกตสข่วนแรกของขด้อ 2: “ ขด้าพเจด้าขนนี้นไปตามทบสิ่พระเจด้าไดด้ทรงสทาแดงแกข่ขด้าพเจด้า” เปาโลแคข่หมายความวข่า
เขาขนนี้นไปตามพระประสงคร์ทบสิ่ถยกเปปิดเผยของพระเจด้า นบัสิ่นคชอแผนงานของอบัครทยตเปาโล – และนบัสิ่นคชอแผนงานของครลิสเตบยน
ปกตลิทคุกคน ไมข่วข่าเราจะกลินหรชอดชสิ่ม – หรชอไมข่วข่าเราจะททาสลิสิ่งใดกห็ตาม เราควรททาทคุกสลิสิ่งเพชสิ่อถวายเกบยรตลิแดข่พระเจด้า เราไมข่ควร
ททาสลิสิ่งใดตามความประสงคร์ของเราหรชอแผนงานของเรา เราควรแสวงหาพระประสงคร์ของพระเจด้าและพระหบัตถร์นทาพาของ
พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์เสมอ เปาโลประกาศวข่าเขาสชสิ่อสารแกข่คนเหลข่านบันี้นเกบสิ่ยวกบับ “ขข่าวประเสรลิฐทบสิ่ขด้าพเจด้าประกาศแกข่คนตข่าง
ชาตลิ” กลข่าวอบกนบัยหนนสิ่ง เมชสิ่อเขาไปถนงทบสิ่การประชคุมสภาครบันี้งใหญข่นบันี้น เขาไมข่ไดด้ลดทอนขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าเขาไดด้ประกาศขข่าวสาร
ใหมข่เรชสิ่อง “ความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่ตด้องเพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก” เขาไมข่อด้อมคด้อม เขาไมข่กลบัวผลทบสิ่ตามมา 
เขาตบแผข่ความจรลิงอยข่างตรงไปตรงมา ทบละบรรทบัด และบอกผยด้นทาครลิสตจบักรเหลข่านบันี้นวข่าเขาไดด้ประกาศสลิสิ่งใดแกข่คนตข่างชาตลิมา
โดยตลอด เปาโลทราบวข่าสถานการณร์ขณะนบันี้นตนงเครบยด และยากมากๆทบสิ่จะแกด้ไข … วข่ามบันจะแกด้ไขไดด้โดยอาศบัยพระ
วลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์เทข่านบันี้น มบภบัยอบันตรายครบันี้งใหญข่ทบสิ่วข่าความกด้าวหนด้าของขข่าวประเสรลิฐอาจถยกขบัดขวางโดยความขบัดแยด้งอบันนข่า
กลบัวนบนี้ระหวข่างความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อกบับศาสนายลิว เปาโลขอความรข่วมมชอจากพวกอบัครทยตแทนทบสิ่จะใหด้
พวกเขาตข่อตด้าน เขาอยากไดด้รบับความกรคุณาจากพวกเขา ไมข่ใชข่การเยาะเยด้ยจากพวกเขา – แตข่เขาไมข่ไดด้ประนบประนอม
ขข่าวสารแหข่งพระคคุณเพชสิ่อทบสิ่จะไดด้รสับความกรคุณาของพวกเขา เขายชนหยบัดมบัสิ่นคงบนรากฐานเดบยวนบันี้น: พระเยซยครลิสตร์ - ผยด้ทรง
ถยกตรนงกางเขน ถยกฝฟังไวด้และทรงเปป็นขนนี้นแลด้ว “ตามทบสิ่มบเขบยนไวด้ในพระคบัมภบรร์” และ “พระครลิสตร์ผยด้ทรงสถลิตในทข่านทบันี้งหลาย 
อบันเปป็นทบสิ่หวบังแหข่งสงข่าราศบ” - ความหวบังเดบยวนบันี้นสทาหรบับคนบาปผยด้ใดกห็ตาม ไมข่วข่าจะมบเชชนี้อชาตลิ ความเชชสิ่อหรชอสบผลิวใด คชอ
พระคคุณของพระเจด้า – พระครลิสตร์ผยด้สถลิตในใจของคคุณโดยความเชชสิ่อ

ขด้อ 3-5: “แตข่ถนงแมด้ทลิตบัสซนสิ่งอยยข่กบับขด้าพเจด้าจะเปป็นชาวกรบก เขากห็ไมข่ไดด้ถยกบบังคบับใหด้เขด้าสคุหนบัต เพราะเหตคุของพบสิ่นด้อง
จอมปลอมทบสิ่ไดด้ลอบเขด้ามา เพชสิ่อจะสอดแนมดยเสรบภาพซนสิ่งเรามบในพระเยซยครลิสตร์ เพราะพวกเขาหวบังจะเอาเราไปเปป็นทาส แตข่



เราไมข่ไดด้ยอมอข่อนขด้อใหด้กบับเขาแมด้สบักชบัสิ่วโมงเดบยว เพชสิ่อใหด้ความจรลิงของขข่าวประเสรลิฐนบันี้นดทารงอยยข่กบับทข่านทบันี้งหลายตข่อไป”
สลิสิ่งทบสิ่เปาโลกทาลบังกลข่าวตรงนบนี้จรลิงๆแลด้วกห็คชอ: “แตข่ถนงแมด้ทลิตบัสซนสิ่งอยยข่กบับขด้าพเจด้าจะเปป็นชาวกรบก เขากห็ไมข่ไดด้ถยกบบังคบับใหด้

เขด้าสคุหนบัต” ในคราวอชสิ่น ภายใตด้สถานการณร์แวดลด้อมทบสิ่แตกตข่างออกไป และภายใตด้เงชสิ่อนไขอชสิ่นๆ เปาโลไดด้ใหด้ทลิโมธบเขด้าสคุหนบัต 
เขาททาเชข่นนบันี้นบนหลบักการทบสิ่วข่า “ขด้าพเจด้ายอมเปป็นคนทคุกชนลิดตข่อคนทบันี้งปวง เพชสิ่อจะชข่วยเขาใหด้รอดไดด้บด้างโดยทคุกวลิถบทาง”
(กลิจการ 16:3; 1 คร. 9:22) จงอข่านทบันี้งสองขด้อนบนี้อยข่างตบันี้งใจ

แตข่เมชสิ่อพวกอบัครทยตในเยรยซาเลห็มยชนกรานใหด้ทลิตบัสเขด้าสคุหนบัตเพชสิ่อเปป็นเงชสิ่อนไขหนนสิ่งของการมบสามบัคคบธรรมฝป่ายวลิญญาณ
เปาโลกห็ไมข่ยอมจทานนตข่อขด้อเรบยกรด้องของพวกเขา เขายชนกรานหนบักแนข่นเพชสิ่อทบสิ่ความจรลิงแหข่งขข่าวประเสรลิฐเรชสิ่อง “ความรอด
โดยพระคคุณ” ผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่พนสิ่งการประพฤตลิจะถยกประกาศและปฏลิบบัตลิตข่อไป แนข่นอนวข่าเราควรขอบคคุณพระเจด้า
สทาหรบับการกระททาของเปาโลในชข่วงเวลาทบสิ่วลิกฤตลิเชข่นนบันี้น

เปาโลไมข่ใชข่พวกมคุทะลคุหรชอคนคลบัสิ่งศาสนา ในคราวอชสิ่น ดบังทบสิ่ผมไดด้บอกไปแลด้ว เขายอมใหด้ทลิโมธบเขด้าสคุหนบัต เขารบัก
เพชสิ่อนรข่วมชาตลิของเขามากเหลชอเกลิน (โรม 9:1-3) จนเขาเตห็มใจทบสิ่จะททาอะไรไดด้ทบันี้งนบันี้นและทคุกสลิสิ่งทบสิ่ททาไดด้เพชสิ่อประกาศขข่าว
ประเสรลิฐแหข่งพระคคุณแกข่ชนชาตลิของเขาเอง แตข่เมชสิ่อเขาตระหนบักถนงอบันตรายทบสิ่เกลิดขนนี้นเพราะการปฏลิบบัตลิเหลข่านบันี้น (อบันตราย
ของการททาใหด้พระคคุณของพระเจด้าเกลิดความยคุข่งยากสบับสน หรชอการเพลิสิ่มเขด้ากบับขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณ) เขากห็ไมข่ยอมใหด้ทลิตบั
สเขด้าสคุหนบัต เขาประกาศวข่าพวกพบสิ่นด้องเทบยมเทห็จไดด้ถยกนทาเขด้ามาโดยทบสิ่เขาไมข่รยด้เรชสิ่อง (“...ถยกนทาเขด้ามาอยข่างลบับๆเพชสิ่อสอดแนมดย
เสรบภาพของเรา” แหข่งพระคคุณ) เขากลข่าววข่า “เราไมข่ไดด้ยอมอข่อนขด้อใหด้กบับเขาแมด้สบักชบัสิ่วโมงเดบยว เพชสิ่อใหด้ความจรลิงของขข่าว
ประเสรลิฐนบันี้นดทารงอยยข่กบับทข่านทบันี้งหลายตข่อไป” เขาไมข่ยอมออมชอมกบับคนเหลข่านบันี้นแมด้สบักนลิดเดบยว เขายชนหยบัดหนบักแนข่นและ
ไมข่ยอมใหด้ทลิตบัสเขด้าสคุหนบัต แมด้วข่าเขา (ทลิตบัส) เปป็นชาวกรบกกห็ตาม

ขด้อ 6-10: “แตข่จากพวกเหลข่านบันี้นทบสิ่เขาถชอวข่าเปป็นคนสทาคบัญ (เขาจะเคยเปป็นอะไรมากข่อนกห็ตาม กห็ไมข่สทาคบัญอะไร
สทาหรบับขด้าพเจด้าเลย พระเจด้ามลิไดด้ทรงเหห็นแกข่หนด้าผยด้ใด) คนเหลข่านบันี้นซนสิ่งเขาถชอวข่าเปป็นคนสทาคบัญ ไมข่ไดด้เพลิสิ่มเตลิมสลิสิ่งหนนสิ่งสลิสิ่งใดใหด้แกข่
ขด้าพเจด้าเลย แตข่ตรงกบันขด้าม เมชสิ่อเขาเหห็นวข่า ขด้าพเจด้าไดด้รบับมอบใหด้ประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่คนเหลข่านบันี้นทบสิ่ไมข่ถชอการเขด้าสคุหนบัต 
เชข่นเดบยวกบับเปโตรไดด้รบับมอบใหด้ประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่คนทบสิ่ถชอการเขด้าสคุหนบัต  (เพราะวข่า พระองคร์ผยด้ไดด้ทรงดลใจเปโตรใหด้
เปป็นอบัครทยตไปหาพวกทบสิ่ถชอการเขด้าสคุหนบัต กห็ไดด้ทรงดลใจขด้าพเจด้าใหด้ไปหาคนตข่างชาตลิเหมชอนกบัน) เมชสิ่อยากอบ เคฟาสและ
ยอหร์น ผยด้ทบสิ่เขานบับถชอวข่าเปป็นหลบักไดด้เหห็นพระคคุณซนสิ่งประทานแกข่ขด้าพเจด้าแลด้ว กห็ไดด้จบับมชอขวาของขด้าพเจด้ากบับบารนาบบัสแสดงวข่า
เราเปป็นเพชสิ่อนรข่วมงานกบัน เพชสิ่อใหด้เราไปหาคนตข่างชาตลิ และทข่านเหลข่านบันี้นจะไปหาพวกทบสิ่ถชอการเขด้าสคุหนบัต ทข่านเหลข่านบันี้นขอแตข่
เพบยงไมข่ใหด้เราลชมนนกถนงคนยากจน ซนสิ่งเปป็นสลิสิ่งทบสิ่ขด้าพเจด้ากระตชอรชอรด้นทบสิ่จะกระททา”

ทข่านทบสิ่รบัก การยชนหยบัดเพชสิ่อพระเยซยนบันี้นมบอะไรตด้องเสบยเสมอ การออมชอมไมข่มบอะไรตด้องเสบย สลิทธลิอทานาจของเปาโล
เปป็นทบสิ่ยอมรบับโดยพวกอบัครทยตทบสิ่การประชคุมสภานบันี้นในเยรยซาเลห็ม จงอข่านกลิจการบททบสิ่ 15 … ศนกษาบทนบนี้อยข่างตบันี้งใจ และคคุณ
จะเหห็นวข่าเปาโลยชนหยบัดเพชสิ่อขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณของพระเจด้า เขาประกาศวข่าครลิสเตบยนไมข่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิของ
โมเสส วข่าพระราชบบัญญบัตลิของโมเสสไมข่ชข่วยครลิสเตบยนใหด้รอด และวข่าพระราชบบัญญบัตลิของโมเสสไมข่ชข่วยรสักษาผยด้ใดใหด้รอดตข่อ
ไปไดด้ เขายชนหยบัดเพชสิ่อความจรลิงทบสิ่วข่าขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระราชบบัญญบัตลิไมข่ชข่วยเราใหด้รอดและไมข่ชข่วยในการชข่วยเราใหด้รอด 
และไมข่รบักษาเราใหด้รอดตข่อไปและไมข่ชข่วยในการรบักษาเราใหด้รอดตข่อไปดด้วย เปาโลประกาศแกข่สภาทบสิ่นบัสิ่นวข่าพระราชบบัญญบัตลิ



ของโมเสสไมข่ใชข่วลิธบการดทาเนลินชบวลิตของเขา และไมข่ใชข่กฎการดทาเนลินชบวลิตของเขาดด้วย แตข่มบการเนด้นยนี้ทาในการประชคุมสภานบันี้นทบสิ่
เยรยซาเลห็มวข่าผยด้เชชสิ่อควรระมบัดระวบังในการใชด้เสรบภาพทบสิ่ถยกใหด้ไวด้ในพระคคุณของพระเจด้า ครลิสเตบยนควรระวบังมากๆทบสิ่จะหลบก
เลบสิ่ยง (หากททาไดด้) สลิสิ่งใดกห็ตามทบสิ่จะททาใหด้พบสิ่นด้องทบสิ่อข่อนแอสะดคุด กรคุณาอข่านโรม 14:1 จนถนงโรม 15:3 และอข่าน 1 โครลินธร์ 8 
ขด้อ 1 ถนง 13 ดด้วย

หลบังจากการโตด้เถบยงมากมายทบสิ่สภานบันี้นในเยรยซาเลห็ม ขด้อสรคุปกห็คชอวข่า พระเจด้าไดด้ทรงเรบยกเปโตรใหด้มบพบันธกลิจตข่อ
ชนชาตลิอลิสราเอล แตข่วข่าพระเจด้าไดด้ทรงเรบยกและทรงบบัญชาเปาโลใหด้มบพบันธกลิจตข่อคนตข่างชาตลิ (โรม 11:13) พวกเขาตบัดสลินใจ
วข่าเปาโลควรไปหาพวกตข่างชาตลิ (คนตข่างชาตลิ) และวข่าพวกเขา (พวกอบัครทยต) จะไปหาพวกทบสิ่เขด้าสคุหนบัต เปโตรและอบัครทยต
คนอชสิ่นๆไดด้ยชสิ่นมชอขวาทบสิ่แสดงถนงการสามบัคคบธรรมใหด้แกข่เปาโล อบันเปป็นการยอมรบับสลิทธลิอทานาจของขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณ...
วข่าไมข่มบความแตกตข่างระหวข่างยลิวและคนตข่างชาตลิ แตข่วข่าในยคุคแหข่งพระคคุณของพระเจด้านบนี้ ทคุกคนลด้วนตด้องรบับการชข่วยใหด้รอดใน
แบบเดบยวกบัน: โดยพระคคุณ ผข่านทางความเชชสิ่อในพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระเยซย โดยไมข่พนสิ่งการประพฤตลิของพระราช
บบัญญบัตลิ โดยไมข่พนสิ่งหลบักปฏลิบบัตลิตข่างๆของศาสนายลิว

ขด้อ 11: “แตข่เมชสิ่อเปโตรมาถนงอบันทลิโอกแลด้ว ขด้าพเจด้ากห็ไดด้คบัดคด้านทข่านซนสิ่ง ๆ หนด้า เพราะวข่าทข่านททาผลิดแนข่”
เปโตรไดด้กลข่าวคทาปราศรบัยอบันจบับใจทบสิ่การประชคุมสภานบันี้นในเยรยซาเลห็ม เขายอมรบับจคุดยชนของเปาโลในเรชสิ่องทบสิ่เกบสิ่ยวกบับ

พระคคุณ...วข่าผยด้เชชสิ่อทบสิ่เปป็นครลิสเตบยนไมข่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิของโมเสส จงอข่านกลิจการ 15:7-11 แตข่เมชสิ่อเปโตรมาเยบสิ่ยมเปาโล
ในเมชองอบันทลิโอก เขากห็เปลบสิ่ยนทข่าทบเสบยแลด้ว! เขามบทข่าทบทบสิ่แตกตข่างไปจากเดลิม เพราะวข่าเปโตร “ททาผลิดแนข่”

หลบังจากการประชคุมทบสิ่เยรยซาเลห็ม ดยเหมชอนวข่าเรชสิ่องจบแลด้ว เปโตรซนสิ่งมบความสคุขมากๆเพราะเสรบภาพใหมข่ทบสิ่เขาไดด้คด้น
พบในพระคคุณของพระเจด้า ไดด้ตบัดสลินใจวข่าตนจะไปเยบสิ่ยมผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นทบสิ่เมชองอบันทลิโอก และทบสิ่นบัสิ่นเขาจะแสดงความเหห็นดบดด้วย
กบับอบัครทยตเปาโลเกบสิ่ยวกบับเสรบภาพแหข่งพระคคุณของพระเจด้า แตข่เมชสิ่อเขาไปยบังอบันทลิโอก บางสลิสิ่งกห็เกลิดขนนี้นซนสิ่งททาใหด้เปาโลตทาหนลิเป
โตรซนสิ่งๆหนด้า เปาโลอคุทานตข่อหนด้าเปโตรเกบสิ่ยวกบับความสบัมพบันธร์สข่วนตบัวของเขาเองทบสิ่มบตข่อพระราชบบัญญบัตลิของโมเสส “เหตคุวข่า
โดยพระราชบบัญญบัตลินบันี้นขด้าพเจด้าไดด้ตายจากพระราชบบัญญบัตลิแลด้ว” (กท. 2:19) ชข่างเปป็นคทาพยดทบสิ่ยอดเยบสิ่ยม! ชข่างเปป็นคทาพยานทบสิ่
ยลิสิ่งใหญข่! เปาโลไมข่ไดด้กลข่าววข่า “พระราชบบัญญบัตลิไดด้ตายเสบยแลด้ว”... แนข่นอนวข่าเขาไมข่ไดด้พยดเชข่นนบันี้น เขากลข่าววข่า “ขด้าพเจด้าไดด้
ตายจากพระราชบบัญญบัตลิแลด้ว!” แนข่นอนวข่าเปาโลกทาลบังพยดถนงพระราชบบัญญบัตลิบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้า ซนสิ่งรวมถนงพระบบัญญบัตลิเหลข่า
นบันี้นทบสิ่ถยกเขบยนบนแผข่นศลิลาเหลข่านบันี้นดด้วย เทข่าทบสิ่เกบสิ่ยวขด้องกบับพระราชบบัญญบัตลิ เปาโลกลข่าววข่า “ขด้าพเจด้าไดด้ตายเสบยแลด้ว” นบัสิ่นคชอ
“ในสายตาของพระราชบบัญญบัตลิ ขด้าพเจด้า (เปาโล) ไมข่มบตบัวตนอยยข่อบกตข่อไปแลด้ว พระราชบบัญญบัตลิไมข่ยอมรบับการมบตบัวตนของ
ขด้าพเจด้าแลด้ว” เปาโลไมข่ไดด้กลข่าววข่า “พระราชบบัญญบัตลิไดด้ตายเสบยแลด้ว” ไมข่เลย มบันเปป็นความจรลิงทบสิ่วข่าพระราชบบัญญบัตลิยบังมบชบวลิต
อยยข่ พระราชบบัญญบัตลิยบังคงสาปแชข่งอยยข่ มบันยบังคงปรบับโทษอยยข่ มบันยบังเปป็นการปรนนลิบบัตลิแหข่งความตายอยยข่เหมชอนเดลิม พระราช
บบัญญบัตลิเรบยกรด้องโทษประหารชบวลิตสทาหรบับการททาบาป แตข่เปาโลประกาศวข่า “เทข่าทบสิ่เกบสิ่ยวขด้องกบับขด้าพเจด้า พระราชบบัญญบัตลิไมข่
อาจแตะตด้องขด้าพเจด้าไดด้อบกแลด้ว ขด้าพเจด้าอยยข่เกลินเอชนี้อมของพระราชบบัญญบัตลิของโมเสสตลอดไป! โดยพระราชบบัญญบัตลินบันี้น
ขด้าพเจด้าไดด้ตายจากพระราชบบัญญบัตลิแลด้ว สลิสิ่งทบสิ่ขด้าพเจด้าไมข่มบทางททาไดด้ในเนชนี้อหนบัง พระเยซยไดด้ทรงกระททาแลด้วเพชสิ่อขด้าพเจด้า”
(โรม 8:1-4)

ในโรม 7:4 เปาโลประกาศวข่า “ เชข่นนบันี้นแหละ พบสิ่นด้องทบันี้งหลายของขด้าพเจด้า ทข่านทบันี้งหลายไดด้ตายจากพระราช



บบัญญบัตลิทางพระกายของพระครลิสตร์ดด้วย” คคุณเหห็นไหมวข่า สลิสิ่งทบสิ่เปาโลชชสิ่นชมยลินดบ เรากจ็ชพพิ่นชมยรินดอีเชม่นกสันในพระครลิสตร์... นบัสิ่น
คชอ หากเราเปป็นผยด้เชชสิ่อแทด้

อบกครบันี้งในโรม 6:14 “...เพราะวข่าทข่านทบันี้งหลายมลิไดด้อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ แตข่อยยข่ใตด้พระคคุณ” ผยด้เชชสิ่อทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้ว
ทคุกคนอยยข่ใตด้พระคคุณ... ไมข่ใชข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ

ในกาลาเทบย 2:20 เปาโลกลข่าวเชข่นนบนี้วข่า “ขด้าพเจด้าถยกตรนงไวด้กบับพระครลิสตร์แลด้ว แตข่ขด้าพเจด้ากห็ยบังมบชบวลิตอยยข่ ไมข่ใชข่
ขด้าพเจด้าเอง แตข่พระครลิสตร์ตข่างหากทบสิ่ทรงมบชบวลิตอยยข่ในขด้าพเจด้า และชบวลิตซนสิ่งขด้าพเจด้าดทารงอยยข่ในรข่างกายขณะนบนี้ ขด้าพเจด้าดทารงอยยข่
โดยอาศบัยความเชชสิ่อของพระบคุตรของพระเจด้า ผยด้ไดด้ทรงรบักขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละพระองคร์เองเพชสิ่อขด้าพเจด้า” ใชข่แลด้วเปาโล
กลข่าววข่า “ขด้าพเจด้าไดด้ตายจากพระราชบบัญญบัตลิแลด้ว – แตข่ขด้าพเจด้ามบชบวลิตอยยข่ตข่อพระเจด้า” เขากลข่าวถด้อยคทาเหลข่านบนี้เพชสิ่อตอบกลบับ
คนใจโลเลบางคน – โดยเฉพาะอยข่างยลิสิ่งอบัครทยตเปโตรทบสิ่เมชองอบันทลิโอก เปาโลไดด้เทศนามาตลอดวข่า “พระคคุณ พระคคุณ 
พระคคุณ... ความรอดโดยพระคคุณ โดยไมข่พนสิ่งพระราชบบัญญบัตลิเลย... ความรอดโดยความเชชสิ่อในพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของ
พระเยซยเจด้าโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก” เขาไดด้สอนวข่าผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายทบสิ่เปป็นคนตข่างชาตลิไมข่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิของโมเสส แตข่
วข่าพวกเขาไดด้รบับความรอดโดยพระคคุณโดยไมม่พนพิ่งพระราชบบัญญบัตลิของโมเสส ถยกชทาระใหด้บรลิสคุทธลิธิ์โดยพระคคุณและถยกรบักษาไวด้
โดยพระคคุณ โดยไมข่พนสิ่งพระราชบบัญญบัตลิของโมเสส เปโตรเอง เมชสิ่อเขาขนนี้นมาเยบสิ่ยมผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นทบสิ่เมชองอบันทลิโอก กห็รบับรอง
ขข่าวสารของเปาโลและรข่วมมบสามบัคคบธรรมแบบครลิสเตบยนเตห็มทบสิ่กบับผยด้เชชสิ่อทบสิ่เปป็นคนตข่างชาตลิเหลข่านบันี้น บนเกณฑร์ทบสิ่วข่าพวกเขาไดด้
รบับความรอดโดยพระคคุณเทข่านบันี้น จากนบันี้นไมข่นาน พวกนบักเทศนร์ทบสิ่เขด้าจารบตศาสนายลิวทบสิ่ถชอบบัญญบัตลิไดด้ขนนี้นมาจากครลิสตจบักรแมข่
ในกรคุงเยรยซาเลห็มเพชสิ่อทบสิ่จะสอดแนมดยเปาโลและเสรบภาพของเขาในพระคคุณของพระเจด้า เปโตรซนสิ่งกลบัวเพราะนบักเทศนร์ทบสิ่ถชอ
บบัญญบัตลิเหลข่านบนี้กห็เรลิสิ่มตกใจกลบัวขนนี้นมาทบันทบจนเขาปลบกตบัวไปจากผยด้เชชสิ่อทบสิ่เปป็นคนตข่างชาตลิเหลข่านบันี้น และกลบับไปอยยข่ใตด้พระราช
บบัญญบัตลิของโมเสสอบก เปาโลเรลิสิ่มเดชอดดาลอยข่างชอบธรรมมากเหลชอเกลินจนเขาตทาหนลิเปโตรซนสิ่งๆหนด้า และเหมชอนสทานวนทบสิ่
เราใชด้ในปฟัจจคุบบัน เปาโล “จบัดการเขาซะหมอบ”

เปโตรททาใหด้ผมนนกถนงใครบางคนในปฟัจจคุบบัน ความผลิดของเขามบสองประการ คชอ เมชสิ่อเขาอยยข่กบับพวกยลิว เขากห็ปฏลิบบัตลิ
ตามธรรมเนบยมของยลิว เมชสิ่อเขาอยยข่กบับคนตข่างชาตลิ เขากห็ททาตบัวเหมชอนคนตข่างชาตลิทบสิ่อยยข่ใตด้พระคคุณ เขาอยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิวบัน
หนนสิ่งและอยยข่ใตด้พระคคุณวบันตข่อมา แนข่นอนวข่าเขากทาลบังดทาเนลินชบวลิตทบสิ่เอาแนข่เอานอนไมข่ไดด้จรลิงๆ และเปาโลกห็ทราบดบ เปาโล
ตทาหนลิเขาอยข่างรคุนแรง... และเขาททาอยข่างนบันี้นตข่อหนด้าคนอชสิ่นดด้วย สมมตลิวข่าเรายอมใหด้เปาโลพยดกบับเราอยข่างนบันี้นสลิ

ขด้อ 12-14 “ดด้วยวข่ากข่อนทบสิ่คนของยากอบมาถนงนบันี้น ทข่านไดด้กลินอยยข่ดด้วยกบันกบับคนตข่างชาตลิ แตข่พอคนพวกนบันี้นมาถนง 
ทข่านกห็ปลบกตบัวออกไปอยยข่เสบยตข่างหาก เพราะกลบัวพวกทบสิ่ถชอการเขด้าสคุหนบัต และพวกยลิวคนอชสิ่น ๆ กห็ไดด้แสรด้งททาตามทข่านเชข่นกบัน 
แมด้แตข่บารนาบบัสกห็หลงแสรด้งททาตามคนเหลข่านบันี้นไปดด้วย แตข่เมชสิ่อขด้าพเจด้าเหห็นวข่าเขาไมข่ไดด้ดทาเนลินในความเทบสิ่ยงธรรมตามความ
จรลิงของขข่าวประเสรลิฐนบันี้น ขด้าพเจด้าจนงวข่าแกข่เปโตรตข่อหนด้าคนทบันี้งปวงวข่า “ถด้าทข่านเองซนสิ่งเปป็นพวกยลิวประพฤตลิตามอยข่างคนตข่าง
ชาตลิ มลิใชข่ตามอยข่างพวกยลิว เหตคุไฉนทข่านจนงบบังคบับคนตข่างชาตลิใหด้ประพฤตลิตามอยข่างพวกยลิวเลข่า””

แนข่นอนวข่าการกระททานบนี้ของเปโตรเปป็นเรชสิ่องทบสิ่เขด้าใจยาก และอธลิบายยาก แตข่เราตด้องจทาไวด้วข่าถนงอยข่างไรแลด้ว เปโตรกห็
เปป็นมนคุษยร์เดลินดลินเหมชอนเราๆ แมด้วข่าพวกโรมบันคาทอลลิกอด้างวข่าเปโตรเปป็นพระสบันตะปาปาองคร์แรกของพวกเขา (พวกเขา
กลข่าววข่าเปโตรเปป็นตบัวแทนของพระครลิสตร์และเปป็นประมคุขของครลิสตจบักร... พวกเขาอด้างวข่าเหลข่าสบันตะปาปาของพวกเขาไมข่มบ



วบันททาผลิด) เปโตรกห็ททาผลิดอยข่างแนข่นอนในเหตคุการณร์ตอนนบนี้!
เราตด้องสบังเกตขด้อ 13 ดบๆ: พวกยลิวคนอชสิ่นๆกห็เดลินหนบออกไปเหมชอนกบัน – แมด้แตข่บารนาบบัสกห็หลงแสรด้งททาตามคน

เหลข่านบันี้นไปดด้วย ดบังนบันี้นอบัครทยตเปาโลจนงถยกทลินี้งใหด้อยยข่เพบยงลทาพบัง เขามบักยชนหยบัดเพบยงลทาพบังบข่อยๆ โดยประกาศเสรบภาพนบันี้นทบสิ่
 “พระครลิสตร์จนงไดด้ทรงโปรดใหด้เราเปป็นไท” (กท. 5:1) คราวนบนี้กห็เปป็นเหมชอนครบันี้งกข่อนๆ เขายชนอยยข่และเขาไมข่ยอมออมชอม 
ขอบคคุณพระเจด้าสทาหรบับอบัครทยตเปาโล...ชายคนหนนสิ่งผยด้ไมข่กลบัวเกรงใครนอกจากองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าผยด้ไดด้ทรงเรบยกเรบยกและแตข่ง
ตบันี้งเขา! แมด้วข่าคนเหลข่านบันี้นเดลินหนบออกไปทคุกคน ซนสิ่งรวมถนงบารนาบบัสเพชสิ่อนรบักและสหายรข่วมทางของเขาดด้วย เปาโลกห็ยบังยชน
หยบัดมบัสิ่นคง

ในขด้อ 14 เราทราบวข่าเปาโลไมข่ไดด้ออมมชอเลยในการตทาหนลิเปโตร เขากลข่าวแกข่เปโตร (ตข่อหนด้าพวกยลิวเหลข่านบันี้นทคุก
คน) วข่า “เปโตร ถด้าทข่านเองซนสิ่งเปป็นพวกยลิวประพฤตลิตามอยข่างคนตข่างชาตลิ มลิใชข่ตามอยข่างพวกยลิว เหตคุไฉนทข่านจนงบบังคบับคน
ตข่างชาตลิใหด้ประพฤตลิตามอยข่างพวกยลิวเลข่า” ผมคลิดวข่าถด้อยคทาของเปาโลเขด้าใจงข่าย และผมคลิดวข่าเราไมข่ตด้องเรบยกดห็อกเตอรร์หรชอ
นบักศาสนศาสตรร์ทข่านไหนมาเพชสิ่อขอรด้องพวกเขาใหด้ตบความถด้อยคทาเหลข่านบนี้แกข่เรา เปาโลกลข่าวแกข่เปโตรวข่า “ททาไมทข่านใชด้ชบวลิต
แบบหนนสิ่ง และสบัสิ่งคนอชสิ่นใหด้ใชด้ชบวลิตอบกแบบเลข่า” สลิสิ่งนบนี้กห็เปป็นจรลิงในปฟัจจคุบบัน พวกผยด้รบับใชด้ผยกภาระหนบักไวด้บนเหลข่าสมาชลิกของตน
ซนสิ่งตบัวผยด้รบับใชด้เองกห็แบกไมข่ไหว... กฎและขด้อบบังคบับตข่างๆถยกกทาหนดไวด้ซนสิ่งนบักเทศนร์ทบันี้งหลายรบักษาไมข่ไดด้หากพวกเขาพยายาม – 
กระนบันี้นพวกเขากห็สบัสิ่งเหลข่าสมาชลิกของตนใหด้ถชอปฏลิบบัตลิกฎและขด้อบบังคบับตข่างๆของพวกเขา เปาโลตทาหนลิเปโตรซนสิ่งๆหนด้า ตข่อ
หนด้าคนเหลข่านบันี้นทบันี้งหมด

สรคุปกห็คชอ เราเหห็นและเขด้าใจไดด้อยข่างชบัดเจนวข่าชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบนี้รยด้วข่าเปาโลไมข่ไดด้กทาลบังแสวงหาความเปป็นทบสิ่
นลิยมชมชอบอยข่างแนข่นอน เขาไมข่ไดด้กทาลบังแสวงหาเกบยรตลิสทาหรบับตบัวเอง เปาโลเอาอคุปนลิสบัยและความสามารถของตนเองไวด้
ขด้างหลบัง และประกาศดด้วยใจกลด้าวข่าขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณของเขาไดด้ถยกสทาแดงโดยตรงจากพระเจด้า... มบันไมข่ไดด้มาทาง
มนคุษยร์ สข่วนพวกทบสิ่นบับถชอศาสนายลิว เปาโลเคยเปป็นผยด้นบับถชอศาสนายลิวทบสิ่โดดเดข่นมากคนหนนสิ่ง เขาเปป็นยลิว แตข่เขาไดด้ละทลินี้ง
ศาสนายลิวมานบับถชอความเชชสิ่อแบบครลิสเตบยนแลด้ว – ซนสิ่งสทาหรบับเขาแลด้วเปป็นอะไรทบสิ่ดบกวข่าเยอะ เปาโลประกาศพระคคุณของ
พระเจด้ามานานหลายปฟีกข่อนทบสิ่เขาไดด้เจอหนด้าอบัครทยตคนใดเสบยอบก เมชสิ่อเขาไดด้เจอหนด้าอบัครทยตคนอชสิ่นๆจรลิงๆ พวกเขากห็ไมข่มบ
อะไรทบสิ่จะเพลิสิ่มเขด้ากบับขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณของเขาเลย เพราะวข่าขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณอบัศจรรยร์ของพระเจด้าคชอ 
ถด้อยคทาสคุดทด้ายจากสวรรคร์ ซนสิ่งถยกเปปิดเผยแกข่อบัครทยตเปาโล... ผยด้รบับใชด้ทบสิ่ถยกแตข่งตบันี้งใหด้ไปประกาศแกข่คนตข่างชาตลิ

ประการสคุดทด้าย หลบังจากการประชคุมสภาในกรคุงเยรยซาเลห็ม พวกสาวกคนอชสิ่นๆกห็ยอมรบับความเปป็นอบัครทยตของเปาโล
ซนสิ่งไดด้รบับการแตข่งตบันี้งจากพระเจด้า ตามทบสิ่กาลาเทบย 2:11-14 ไดด้วข่าไวด้ เปโตรไมข่มบอะไรจะกลข่าวเมชสิ่อเขาถยกตทาหนลิอยข่างรคุนแรง
โดยเปาโล แนข่นอนวข่าเขาไดด้ททาผลิดจรลิงๆในการกระททาของเขาทบสิ่เมชองอบันทลิโอก แตข่เขากห็ไมข่ไดด้พยดแกด้ตข่างเพชสิ่อปกปฟ้องสลิทธลิ
อทานาจของตนสทาหรบับการกระททาดบังกลข่าว

เปาโลประกาศการเปป็นผผผู้ชอบธรรมโดยความเชชที่อ
โดยไมต่พถึที่งพระราชบอัญญอัตริ - การประพฤตริ

เปาโลประกาศวข่าทบันี้งพวกยลิวและคนตข่างชาตลิลด้วนเทข่าเทบยมกบัน เทข่าทบสิ่เกบสิ่ยวขด้องกบับบาปและความรอด



ขด้อ 15 และ 16: “เราผยด้มบสบัญชาตลิเปป็นยลิว และไมข่ใชข่คนบาปในพวกคนตข่างชาตลิ กห็ยบังรยด้วข่าไมข่มบผยด้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดด้
โดยการกระททาตามพระราชบบัญญบัตลิ แตข่โดยความเชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์เทข่านบันี้น ถนงเราเองกห็มบความเชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์ เพชสิ่อ
เราจะไดด้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชชสิ่อในพระครลิสตร์ ไมข่ใชข่โดยการกระททาตามพระราชบบัญญบัตลิ เพราะวข่าโดยการกระททา
ตามพระราชบบัญญบัตลินบันี้น ‘ไมข่มบผยด้หนนสิ่งผยด้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดด้เลย’

เปาโลชบนี้ใหด้เหห็นตรงนบนี้วข่า มบันไมข่ใชข่เรชสิ่องของการททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรมสทาหรบับคนตข่างชาตลิมากเทข่ากบับเปป็นเรชสิ่องของการ
ททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรมสทาหรบับพวกยลิวดด้วย เพราะวข่าพวกยลิวและคนตข่างชาตลิในยคุคพระคคุณนบนี้กห็ถยกททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรมตข่อพระ
พบักตรร์พระเจด้าดด้วยวลิธบเดบยวกบัน... โดยพระคคุณ ผข่านทางความเชชสิ่อ ไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก มบันจะเปป็นวบันนข่ายลินดบในชบวลิตของสมา
ชลิกครลิสตจบักรบางคนเมชสิ่อพวกเขาตระหนบักถนงความแตกตข่างระหวข่างการททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรม “ตข่อพระพบักตรร์ของพระเจด้า”
(โรม 4:2) ซนสิ่งเปป็นมาโดยความเชชสิ่อเทข่านบันี้น ซนสิ่งชข่วยคนบาปใหด้รอดโดยททาใหด้เขากลายเปป็นครลิสเตบยนคนหนนสิ่ง และการททาใหด้เปป็น
ผยด้ชอบธรรม “ตข่อหนด้ามนคุษยร์” (ยากอบ 2:14-26) ซนสิ่งเปป็นมาโดยการประพฤตลิและใหด้ผยด้เชชสิ่อมบคทาพยานตข่อหนด้าคนอชสิ่นๆ โดย
การประพฤตลิดบเขากห็พลิสยจนร์ใหด้คนอชสิ่นๆเหห็นวข่าความเชชสิ่อทบสิ่มบชบวลิตดทารงอยยข่ในใจของเขา เราถยกททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรมตม่อพระ
พสักตรย์ของพระเจด้าโดยความเชชสิ่อลด้วนๆ เราถยกททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรมตม่อหนด้ามนนุษยย์โดยทางการประพฤตลิดบอยข่างสบัตยร์ซชสิ่อ... 
ความเปป็นผยด้อารบักขา พระเยซยทรงบบัญชาวข่า “จงใหด้ความสวข่างของทข่านสข่องไปตข่อหนด้าคนทบันี้งปวงอยข่างนบันี้น เพชสิ่อวข่าเขาไดด้เหห็น
ความดบทบสิ่ทข่านททา และจะไดด้สรรเสรลิญพระบลิดาของทข่านผยด้ทรงอยยข่ในสวรรคร์” การประพฤตลิไมข่มบอะไรเกบสิ่ยวขด้องกบับการททาใหด้
เปป็นผยด้ชอบธรรมตข่อพระพบักตรร์ของพระเจด้า เราถยกททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรมโดยความเชชสิ่อโดยไมข่พนสิ่งการประพฤตลิตามพระราช
บบัญญบัตลิ: “เหตคุฉะนบันี้นเราทบันี้งหลายสรคุปไดด้วข่า คนหนนสิ่งคนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดด้กห็โดยอาศบัยความเชชสิ่อนอกเหนชอการ
ประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ” (โรม 3:28) “ไมข่ใชข่โดยการกระททาใด ๆ ดด้วยเกรงวข่าคนหนนสิ่งคนใดจะอวดไดด้” (อฟ. 2:9) 
“พระองคร์ไดด้ทรงชข่วยเราใหด้รอด มลิใชข่ดด้วยการกระททาทบสิ่ชอบธรรมของเราเอง แตข่พระองคร์ทรงพระกรคุณาชทาระใหด้เรามบใจ
บบังเกลิดใหมข่ และทรงสรด้างเราขนนี้นมาใหมข่โดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์” (ทลิตบัส 3:5)

ยลิวหรชอตข่างชาตลิ โดยการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิไมข่มบเนชนี้อหนบังใดถยกททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรมไดด้ เปาโลกลข่าวเรชสิ่อง
นบนี้อยข่างชบัดเจนอบกครบันี้งในโรม 3:20 ในขด้อนบนี้เขากทาลบังกลข่าวแกข่พวกยลิววข่าถด้าพวกเขาหวบังวข่าจะยชนอยยข่ตข่อพระพบักตรร์พระเจด้าใน
สบันตลิสคุข พวกเขากห็ตด้องมาโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อเชข่นกบัน และไมข่ใชข่โดยการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ - หรชอโดย
การปฏลิบบัตลิตามศาสนายลิว

ขด้อ 17: “แตข่ถด้าในขณะทบสิ่เรากทาลบังขวนขวายจะเปป็นคนชอบธรรมโดยพระครลิสตร์นบันี้น เราเองยบังปรากฏเปป็นคนบาปอยยข่
พระครลิสตร์จนงทรงเปป็นผยด้สข่งเสรลิมบาปหรชอ ขอพระเจด้าอยข่ายอมใหด้เปป็นเชข่นนบันี้นเลย”

คคุณจะสบังเกตเหห็นในงานเขบยนตข่างๆของเปาโลวข่าหลายครบันี้งเขาถามคทาถาม จากนบันี้นกห็ตอบคทาถามของตบัวเองในทบันทบ 
ในสมบัยของเปาโลมบันเปป็นธรรมเนบยมทบสิ่พวกยลิวจะพยดถนงคนตข่างชาตลิวข่าเปป็น “คนบาป” แนข่นอนวข่าหลายครบันี้งคนเหลข่านบนี้กห็ถยก
เรบยกวข่าเปป็น “สคุนบัข” เปาโลรยด้วข่ายลิวบางคน – บางทบเปโตรดด้วยซนี้ทา – กทาลบังถามวข่า “หากพวกเราทบสิ่เปป็นยลิวหบันไปเสบยจาก
ศาสนาของเราและมคุข่งทบสิ่จะเปป็นคนชอบธรรมตข่อพระพบักตรร์พระเจด้าโดยความเชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์แตข่เพบยงผยด้เดบยว หากเราหบัน
หลบังใหด้กบับการประพฤตลิตข่างๆของพระราชบบัญญบัตลิ แลด้วเราจะไมข่ถยกจบัดใหด้อยยข่ในประเภทเดบยวกบับพวกคนบาปทบสิ่เปป็นคนตข่าง
ชาตลิหรชอ และหากเราททาแบบนบันี้น นบัสิ่นจะไมข่ททาใหด้พระครลิสตร์เปป็นผยด้รบับใชด้ความบาปหรชอ แลด้วมบันจะไมข่ใชข่พระครลิสตร์หรชอทบสิ่ททาใหด้



เราเปป็นคนบาป” เปาโลตอบวข่า “ขอพระเจด้าอยข่ายอมใหด้เปป็นเชข่นนบันี้นเลย”
ขด้อ 18: “เพราะวข่าถด้าขด้าพเจด้ากข่อสลิสิ่งซนสิ่งขด้าพเจด้าไดด้รชนี้อททาลายลงแลด้วขนนี้นมาอบก ขด้าพเจด้ากห็สข่อตบัวเองวข่าเปป็นผยด้ละเมลิด”
คทาตอบกลบับของเปาโลทบสิ่มบตข่อคทาถามเชข่นในขด้อทบสิ่แลด้วคชอนบสิ่: “พระครลิสตร์ไมข่ไดด้เปป็นผยด้ทบสิ่ททาใหด้เราเปป็นคนบาป – คชอตบัว

เราเองตข่างหาก... เพราะวข่าถด้าหลบังจากการแสวงหาการเปป็นผยด้ชอบธรรมโดยทางพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระเยซยครลิสตร์
เรากลบับไปหาพระราชบบัญญบัตลิของโมเสสอบกราวกบับวข่าเรายบังเปป็นคนบาปทบสิ่ยบังไมม่ถทูกทบาใหด้เปป็นผทูด้ชอบธรรมซนสิ่งแสวงหาทบสิ่จะเปป็น
ผยด้ชอบธรรมโดยการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ เรากห็เปป็นผยด้ละเมลิดพระราชบบัญญบัตลิและดด้วยเหตคุนบนี้เราจนงททาใหด้ตบัวเองเปป็นคน
บาป... เพราะวข่าบาปคชอการละเมลิดพระราชบบัญญบัตลิของพระเจด้า” อข่าน 1 ยอหร์น 3:4

อยข่าเผลอคลิดเปป็นอบันขาดวข่าเปาโลกทาลบังตข่อตด้านพระราชบบัญญบัตลิของพระเจด้า เขาเปป็นพยานในหนบังสชอโรมวข่าพระราช
บบัญญบัตลิของพระเจด้านบันี้นบรลิสคุทธลิธิ์และชอบธรรม พระเยซยไดด้เสดห็จมามลิใชข่เพชสิ่อททาลายพระราชบบัญญบัตลิ แตข่เพชสิ่อททาใหด้พระราช
บบัญญบัตลิสทาเรห็จ – และสลิสิ่งทบสิ่เปาโลกทาลบังเทศนาคชอนบสิ่: “ในพระเยซยเราคชอ ผยด้รบักษาพระราชบบัญญบัตลิ ในพระเยซยเราททาใหด้พระราช
บบัญญบัตลิของพระเจด้าสทาเรห็จ – แตข่เฉพาะในพระเยซยเทข่านบันี้น เพราะวข่าสลิสิ่งทบสิ่พระราชบบัญญบัตลิไมข่สามารถททาไดด้ สลิสิ่งทบสิ่พระราช
บบัญญบัตลิไมข่เคยไดด้กระททา พระเยซยไดด้ทรงกระททาแลด้วในรข่างกายหนนสิ่งซนสิ่งเหมชอนกบับรข่างกายของทข่านและของขด้าพเจด้า” ไมข่เลย 
เปาโลไมข่ไดด้กทาลบังลดทอนความบรลิสคุทธลิธิ์และฤทธลิธิ์เดชของพระราชบบัญญบัตลิ เขาแคข่กทาลบังพยายามแกด้ไขความคลิดผลิดๆของคน
เหลข่านบันี้นทบสิ่ถยกททาใหด้สบับสนโดยพวกถชอบบัญญบัตลิทบสิ่ไดด้สบัสิ่งผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายใหด้ประพฤตลิสลิสิ่งตข่างๆตามพระราชบบัญญบัตลิเพชสิ่อททาใหด้ความ
รอดของตนสมบยรณร์และเพชสิ่อทบสิ่จะรบักษาความรอดของตนไวด้ไดด้ เปาโลตข่อตด้านการผสมกบันของพระราชบบัญญบัตลิและพระคคุณ
แบบรด้อยเปอรร์เซห็นตร์เตห็ม เปาโลเทศนาพระคคุณลด้วนๆ และพระคคุณลด้วนๆเทข่านบันี้นสทาหรบับความรอด

ขด้อ 19: “เหตคุวข่าโดยพระราชบบัญญบัตลินบันี้นขด้าพเจด้าไดด้ตายจากพระราชบบัญญบัตลิแลด้ว เพชสิ่อขด้าพเจด้าจะไดด้มบชบวลิตอยยข่เพชสิ่อ
พระเจด้า”

ผยด้เชชสิ่ออยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิไหม ครลิสเตบยนอยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิของโมเสสไหม ในสมบัยของเปาโล คทาถามนบันี้นกห็เปป็น
ประเดห็นทบสิ่เผห็ดรด้อนอยยข่แลด้ว พระคบัมภบรร์ใหด้คทาตอบทบสิ่ชบัดเจนสทาหรบับคทาถามทบสิ่วข่า “ผยด้เชชสิ่ออยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิไหม” เปาโลตอบ
วข่า “เราทบันี้งหลายไมข่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ แตข่อยยข่ใตด้พระคคุณ” (โรม 6:14) ผยด้เชชสิ่อไดด้รบับการปลดปลข่อยแลด้วและไดด้รบับการชข่วย
ใหด้พด้นแลด้วจากพระราชบบัญญบัตลิ (โรม 7:2) ผยด้เชชสิ่อไดด้รบับการชข่วยใหด้พด้นแลด้วจากพระราชบบัญญบัตลิ (โรม 7:6) พระเยซยครลิสตร์เจด้า
ทรงเปป็นจคุดจบของพระราชบบัญญบัตลิสทาหรบับความชอบธรรมแกข่ทคุกคนทบสิ่เชชสิ่อ (โรม 10:4) ครลิสเตบยนเปป็นอลิสระแลด้วจากพระราช
บบัญญบัตลิ (โรม 8:2) และในขด้อพระคทาขณะนบนี้ของเรา (กท. 2:19) ผยด้เชชสิ่อ “ไดด้ตายจากพระราชบบัญญบัตลิแลด้ว”

อาจเปป็นไดด้วข่าพวกยลิวบางคนถามเปาโลวข่า “ทข่านไดด้ตายแลด้วเมชสิ่อไรและทบสิ่ไหน” คทาตอบถยกพบในขด้อถบัดไปของเรา:
ขด้อ 20: “ขด้าพเจด้าถยกตรนงไวด้กบับพระครลิสตร์แลด้ว แตข่ขด้าพเจด้ากห็ยบังมบชบวลิตอยยข่ ไมข่ใชข่ขด้าพเจด้าเอง แตข่พระครลิสตร์ตข่างหากทบสิ่

ทรงมบชบวลิตอยยข่ในขด้าพเจด้า และชบวลิตซนสิ่งขด้าพเจด้าดทารงอยยข่ในรข่างกายขณะนบนี้ ขด้าพเจด้าดทารงอยยข่โดยอาศบัยความเชชสิ่อของพระบคุตร
ของพระเจด้า ผยด้ไดด้ทรงรบักขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละพระองคร์เองเพชสิ่อขด้าพเจด้า”

เปาโลตอบโดยกลข่าววข่า “ขด้าพเจด้าไดด้ตายแลด้วเมชสิ่อพระเยซยทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนบันี้น” เมชสิ่อพระเยซยทรงถยกตรนง
ทบสิ่กางเขน ผยด้คนทบสิ่ผข่านไปมากห็เหห็นแคข่คนๆเดอียวทบสิ่ตายอยยข่บนกางเขนอบันหนนสิ่ง แตข่พระเจด้าพระบลิดาทรงเหห็นมากกวม่าคนๆเดบยว 
พระเจด้าทรงเหห็นมากกวข่ารข่างกายๆเดบยว พระเจด้าทรงเหห็นกายวลิญญาณ กายทบสิ่ลนกลบับ – และกายนบันี้นคชอพระครลิสตร์ ครลิสตจบักร



ของพระเจด้าผยด้ทรงพระชนมร์อยยข่คชอ พระกายของพระครลิสตร์ พระเจด้าทอดพระเนตรดยครลิสตจบักรเหมชอนเปป็นรข่างกายหนนสิ่ง พระ
เยซยทรงเปป็นศบรษะ เราผยด้เชชสิ่อทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วเปป็นอวบัยวะ ใน 1 โครลินธร์ 12:13 เปาโลประกาศวข่า “เพราะวข่าถนงเราจะเปป็น
พวกยลิวหรชอพวกตข่างชาตลิ... เราทบันี้งหลายไดด้รบับบบัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบยวเขด้าเปป็นกายอบันเดบยวกบัน”

เมชสิ่อเขบยนถนงผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นทบสิ่เมชองเอเฟซบัส เปาโลกลข่าววข่า “เพราะวข่าเราเปป็นอวบัยวะแหข่งพระกายของพระองคร์ แหข่ง
เนชนี้อหนบังของพระองคร์ และแหข่งกระดยกของพระองคร์”

เมชสิ่อเขบยนถนงผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นทบสิ่เมชองโคโลสบ เปาโลกลข่าววข่า “พระองคร์ทรงเปป็นศบรษะของกายคชอครลิสตจบักร พระองคร์
ทรงเปป็นทบสิ่เรลิสิ่มตด้น เปป็นบคุตรหบัวปฟีทบสิ่ทรงเปป็นขนนี้นมาจากความตาย เพชสิ่อพระองคร์จะไดด้ทรงเปป็นเอกในสรรพสลิสิ่งทบันี้งปวง”

พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจบักร เราทบันี้งหลายเปป็นอวบัยวะแหข่งรข่างกายของพระองคร์ โคโลสบ 3:3 “ทข่านไดด้ตาย
แลด้วและชบวลิตของทข่านซข่อนไวด้กบับพระครลิสตร์ในพระเจด้า” เมชสิ่อพระเจด้าทอดพระเนตรมองลงมายบังภยเขากลโกธาและเหห็นพระ
เยซยเจด้าสลินี้นพระชนมร์อยยข่บนกางเขนนบันี้น พระองคร์กห็มลิไดด้เหห็นเพบยงศบรษะของกายนบันี้นเทข่านบันี้น แตข่พระเจด้าทรงเหห็นทบันี้งรข่างกาย - 
ไมข่มบจคุดดข่างพรด้อย รลินี้วรอย หรชอมลทลินใด ๆ เลย แตข่บรลิสคุทธลิธิ์ปราศจากตทาหนลิ (อฟ. 5:27) พระองคร์ทรงเหห็นครลิสตจบักรทบสิ่เปฟีปื่ยม
สงข่าราศบทบสิ่พระองคร์ไดด้ทรงซชนี้อไวด้ดด้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง พระเจด้าทรงพระชนมร์อยยข่ในปฟัจจคุบบันกาลนลิรบันดรร์ พระองคร์ทรง
ทราบเบชนี้องปลายตบันี้งแตข่เบชนี้องตด้น และพระองคร์ทรงเหห็นครลิสตจบักรในพระครลิสตร์...สมบยรณร์พรด้อม ไมข่มบจคุดดข่างพรด้อย ครลิสตจบักร
บรลิสคุทธลิธิ์ทบสิ่จะถยกตบันี้งแสดงในสวรรคร์ตลอดชบัสิ่วนลิรบันดรร์กาล (อฟ. 2:7)

“สาธคุการแดข่พระเจด้า พระบลิดาแหข่งพระเยซยครลิสตร์องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าของเรา ผยด้ทรงโปรดประทานพระพรฝป่าย
วลิญญาณแกข่เราทคุก ๆ ประการในสวรรคสถานโดยพระครลิสตร์ ในพระเยซยครลิสตร์นบันี้นพระองคร์ไดด้ทรงเลชอกเราไวด้ ตบันี้งแตข่กข่อนทบสิ่จะ
ทรงเรลิสิ่มสรด้างโลก เพชสิ่อเราจะบรลิสคุทธลิธิ์และปราศจากตทาหนลิตข่อพระพบักตรร์ของพระองคร์ดด้วยความรบัก พระองคร์ทรงกทาหนดเราไวด้
กข่อนตามทบสิ่ชอบพระทบัยพระองคร์ใหด้เปป็นบคุตรโดยพระเยซยครลิสตร์” (อฟ. 1:3-5)

นบัสิ่นคชอความหมายของคทาพยดของเปาโลทบสิ่วข่า “เหตคุวข่าโดยพระราชบบัญญบัตลินบันี้นขด้าพเจด้าไดด้ตายจากพระราชบบัญญบัตลิ
แลด้ว” เขาตายไปแลด้วเมชสิ่อพระเยซยทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนบันี้น โดยพระคคุณเปาโลอยยข่ในพระครลิสตร์เมชสิ่อพระองคร์ทรงถยก
ตรนงบนกางเขนนบันี้น และสลิสิ่งทบสิ่เกลิดขนนี้นกบับพระเยซยบนกางเขนนบันี้นกห็เกลิดขนนี้นกบับเปาโลเพราะวข่าเขาอยยข่ในพระครลิสตร์ สลิสิ่งทบสิ่เกลิดขนนี้น
กบับเปาโลไดด้เกลิดขนนี้นแลด้วกบับผยด้เชชสิ่อทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วทคุกคนตบันี้งแตข่ตอนนบันี้นมาจนบบัดนบนี้ และเกลิดขนนี้นกบับผยด้เชชสิ่อทคุกคนตบันี้งแตข่บบัดนบนี้ไป
จนครลิสตจบักรครบจทานวนและถยกรบับขนนี้นไปเพชสิ่อพบกบับพระเยซยในฟฟ้าอากาศ

“เชข่นนบันี้นแหละ พบสิ่นด้องทบันี้งหลายของขด้าพเจด้า ทข่านทบันี้งหลายไดด้ตายจากพระราชบบัญญบัตลิทางพระกายของพระครลิสตร์
ดด้วย” (โรม 7:4)

พระราชบบัญญบัตลิททาอะไรไมข่ไดด้มากกวข่านบันี้นแลด้ว – มบันไมข่มบสลิทธลิอทานาจเหนชอเปาโลอบกตข่อไป แนข่นอนวข่าพระราช
บบัญญบัตลิไมข่มบอทานาจอะไรเหนชอคนทบสิ่ตายไปแลด้ว - (“ขด้าพเจด้าไดด้ตายตข่อพระราชบบัญญบัตลิแลด้ว … ขด้าพเจด้าถยกตรนงไวด้กบับพระครลิสตร์
แลด้ว”) หากคนหนนสิ่งคนใดกข่อเหตคุฆาตกรรม รบัฐกห็ฟฟ้องรด้องเขาในฐานะอาชญากรคนหนนสิ่ง ผยด้พลิพากษากห็ตบัดสลินเขาใหด้รบับโทษ
ประหารชบวลิตโดยการรมควบันแกก๊ส และการตบัดสลินโทษไดด้ถยกดทาเนลินการไปแลด้ว เมชสิ่อศพของฆาตกรคนนบันี้นถยกนทาออกไปจาก
หด้องรมควบัน … เมชสิ่อศพนบันี้นถยกนทาไปฝฟัง... ศาลกห็ไมข่ปรบับโทษชายทบสิ่ตายแลด้วผยด้นบันี้นอบก เขาไดด้รบับโทษสยงสคุดคชอประหารชบวลิตแลด้ว 
พระเยซยครลิสตร์ผยด้ทรงเปป็นพระบคุตรของพระเจด้า ไดด้ทรงชทาระโทษแลด้ว (“คข่าจด้างของความบาปคชอความตาย”) พระเยซยไดด้ทรง



สลินี้นพระชนมร์เพชสิ่อคนบาปแลด้ว พระองคร์ทรงไมข่มบบาป (2 คร. 5:21) พระองคร์ทรงเปป็นพระบคุตรของพระเจด้าผยด้ไรด้บาปและไรด้จคุด
ดข่างพรด้อย พระองคร์ทรงเตห็มพระทบัยสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนบันี้นเพชสิ่อทบสิ่เราทบันี้งหลายจะไดด้รบับความรอด และผยด้เชชสิ่อทคุกคนกห็ตาย
แลด้วพรด้อมกบับพระองคร์เพราะวข่าในความเปป็นจรลิงผยด้เชชสิ่อทคุกคนลด้วนอยยข่ในพระองคร์ตอนทบสิ่พระองคร์ทรงสละชบวลิตของพระองคร์บน
กางเขนนบันี้น แตข่นบัสิ่นกห็ไมข่ใชข่ทบันี้งหมด

เมชสิ่อพระเยซยทรงถยกประกาศวข่าสลินี้นพระชนมร์แลด้ว โยเซฟชาวบด้านอารลิมาเธบยกห็เขด้าไปหาปฟีลาตพรด้อมกบับนลิโคเดมบัสเพชสิ่อ
ขอพระศพของพระองคร์ เพชสิ่อทบสิ่พวกเขาจะนทาพระองคร์ไปฝฟัง เรชสิ่องนบนี้มบบบันทนกไวด้ในมบัทธลิว 27:58-60

“เขาไดด้เขด้าไปหาปฟีลาตขอพระศพพระเยซย ปฟีลาตจนงสบัสิ่งใหด้มอบพระศพนบันี้นใหด้ เมชสิ่อโยเซฟไดด้รบับพระศพมาแลด้ว เขากห็
เอาผด้าปป่านทบสิ่สะอาดพบันหคุด้มพระศพไวด้ แลด้วเชลิญพระศพไปประดลิษฐานไวด้ทบสิ่อคุโมงคร์ใหมข่ของตน ซนสิ่งเขาไดด้สกบัดไวด้ในศลิลา เขากห็
กลลินี้งหลินใหญข่ปปิดปากอคุโมงคร์ไวด้แลด้วกห็จากไป”

ทข่านทบสิ่รบัก จงสบังเกตคทาวข่า “พระศพ” (BODY นบัสิ่นคชอ “พระกาย”) กรคุณาสบังเกตวข่าคทานบันี้นถยกใชด้สามครบันี้งในเรชสิ่องนบนี้ทบสิ่
เราเพลิสิ่งอข่านไป “พระกาย” ของพระเยซยถยกขอเพชสิ่อนทาไปฝฟัง ปฟีลาตยอมมอบ “พระกาย” นบันี้น พวกเขาหข่อ “พระกาย” นบันี้นใน
ผด้าสะอาด พวกเขาฝฟังมบันไวด้ในอคุโมงคร์ใหมข่ของโยเซฟ เราผยด้เชชสิ่อทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วถยกตรนงทบสิ่กางเขน ถยกฝฟังไวด้ และเปป็นขนนี้นใหมข่
พรด้อมกบับพระเยซยแลด้ว สลิสิ่งทบสิ่พระองคร์ไดด้ประสบ เรากห็ประสบพรด้อมกบับพระองคร์แลด้ว:

“ทข่านไมข่รยด้หรชอวข่า เราทบันี้งหลายทบสิ่ไดด้รบับบบัพตลิศมาเขด้าในพระเยซยครลิสตร์ กห็ไดด้รบับบบัพตลิศมานบันี้นเขด้าในความตายของ
พระองคร์ เหตคุฉะนบันี้นเราจนงถยกฝฟังไวด้กบับพระองคร์แลด้วโดยการรบับบบัพตลิศมาเขด้าสข่วนในความตายนบันี้น เหมชอนกบับทบสิ่พระครลิสตร์ไดด้
ทรงถยกชคุบใหด้เปป็นขนนี้นมาจากความตาย โดยเดชพระรบัศมบของพระบลิดาอยข่างไร เรากห็จะไดด้ดทาเนลินตามชบวลิตใหมข่ดด้วยอยข่างนบันี้น”
(โรม 6:3-4) ใชข่แลด้ว ผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วถยกตรนงไวด้กบับพระครลิสตร์ ถยกฝฟังไวด้กบับพระครลิสตร์ในบบัพตลิศมาแหข่งความตาย
ของพระองคร์ (แนข่นอนวข่า เปาโลไมข่ไดด้กทาลบังหมายถนงนนี้ทาในแมข่นนี้ทาจอรร์แดนหรชอนนี้ทาในอข่างรบับบบัพตลิศมา บบัพตลิศมาทบสิ่ถยกกลข่าวถนง
ในขด้อพระคทานบนี้คชอ บบัพตลิศมาทบสิ่พระเยซยตรบัสถนงเมชสิ่อพระองคร์ทรงกลข่าววข่า “เรามบบบัพตลิศมาหนนสิ่งทบสิ่จะตด้องรบับ”)

เมชสิ่อพระเยซยเสดห็จออกมาจากอคุโมงคร์ฝฟังศพนบันี้น สมาชลิกทคุกคนของครลิสตจบักรพบันธสบัญญาใหมข่กห็ออกมาพรด้อมกบับ
พระองคร์ดด้วย... นบัสิ่นคชอ เราทบันี้งหลายไดด้ถยกชคุบใหด้เปป็นขนนี้นจากตายแลด้วพรด้อมกบับพระองคร์ผยด้ทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจบักร:

“แตข่ถด้าเราตายแลด้วกบับพระครลิสตร์ เราเชชสิ่อวข่าเราจะมบชบวลิตอยยข่กบับพระองคร์ดด้วย เราทบันี้งหลายรยด้อยยข่วข่า พระครลิสตร์ทบสิ่ทรง
ถยกชคุบใหด้เปป็นขนนี้นมาจากตายแลด้วนบันี้นจะหาตายอบกไมข่ ความตายหาครอบงทาพระองคร์ตข่อไปไมข่ ดด้วยวข่าซนสิ่งพระองคร์ไดด้ทรงตาย
นบันี้น พระองคร์ไดด้ทรงตายตข่อบาปหนเดบยว แตข่ซนสิ่งพระองคร์ทรงมบชบวลิตอยยข่นบันี้น พระองคร์ทรงมบชบวลิตเพชสิ่อพระเจด้า เหมชอนกบันเชข่นนบันี้น
แหละ ทข่านทบันี้งหลายจงถชอวข่า ทข่านไดด้ตายตข่อบาปและมบชบวลิตอยยข่เพชสิ่อพระเจด้า ในพระเยซยครลิสตร์องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าของเรา”
(โรม 6:8-11)

จงฟฟังถด้อยคทาประเสรลิฐเหลข่านบนี้ “ถด้าทข่านรบับการทรงชคุบใหด้เปป็นขนนี้นมาดด้วยกบันกบับพระครลิสตร์แลด้ว กห็จงแสวงหาสลิสิ่งซนสิ่งอยยข่
เบชนี้องบนในทบสิ่ซนสิ่งพระครลิสตร์ทรงประทบับขด้างขวาพระหบัตถร์ของพระเจด้า จงฝฟังความคลิดของทข่านไวด้กบับสลิสิ่งทบันี้งหลายทบสิ่อยยข่เบชนี้องบน 
ไมข่ใชข่กบับสลิสิ่งทบันี้งหลายซนสิ่งอยยข่ทบสิ่แผข่นดลินโลก เพราะวต่าทต่านไดผู้ตายแลผู้วและชทีวริตของทต่านซต่อนไวผู้กอับพระครริสตต์ในพระเจผู้า”
(คส. 3:1-3)

แตข่นบัสิ่นไมข่ใชข่แคข่นบันี้น จงฟฟังสลิสิ่งนบนี้



“แตข่พระเจด้า ผยด้ทรงเปฟีปื่ยมดด้วยพระกรคุณา เพราะเหตคุความรบักอบันใหญข่หลวง ซนสิ่งพระองคร์ทรงรบักเรานบันี้น ถนงแมด้วข่าเมชสิ่อ
เราตายไปแลด้วในการบาป พระองคร์ยบังทรงกระททาใหด้เรามบชบวลิตอยยข่กบับพระครลิสตร์ (ซนสิ่งทข่านทบันี้งหลายรอดนบันี้นกห็รอดโดยพระคคุณ) 
และพระองคต์ทรงใหผู้เราเปป็นขถึตั้นมากอับพระองคต์ และทรงโปรดใหผู้เรานอัที่งในสวรรคสถานกอับพระองคต์ในพระเยซผครริสตต์”
(อฟ. 2:4-6)

ในทางตทาแหนข่ง เราผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วกห็นบัสิ่งกบับพระเยซยในสวรรคสถานแลด้ว --- ตอนนอีลี้ ศบรษะของเรา
ทรงอยยข่ในสวรรคร์ พระกายนบันี้นทบสิ่เราเปป็นสมาชลิกกห็อยยข่ในสวรรคร์ นบัสิ่นคชอ รากฐานแหข่งครลิสตจบักรพบันธสบัญญาใหมข่อยยข่ในสวรรคร์ 
ความเปป็นพลเมชองของเราอยยข่ในสวรรคร์ เรานบัสิ่งดด้วยกบันในสวรรคสถานในพระเยซยครลิสตร์ ชข่างเปป็นตทาแหนข่งทบสิ่แสนวลิเศษ! มบันนข่า
เศรด้าทบสิ่ครลิสเตบยนแตข่ปากจทานวนมากไมข่เขด้าใจความมหบัศจรรยร์และการอบัศจรรยร์แหข่งพระคคุณของพระเจด้า พวกเขาถยกชบักจยงใหด้
หลงโดยพวกถชอบบัญญบัตลิสมบัยใหมข่ทบสิ่ททาใหด้พวกเขาตกอยยข่ภายใตด้บบัญญบัตลิตข่างๆ พวกเขากบังวล พวกเขากระเสชอกกระสน พวกเขา
ประพฤตลิ พวกเขาตรากตรทา พวกเขาเพบยรพยายาม พวกเขาสยด้ทน... ในความพยายามทบสิ่จะรบักษาตบัวใหด้รอดตข่อไปไดด้! พวกเขา
กทาลบังพยายามอยข่างสลินี้นหวบังเพชสิ่อทบสิ่จะ “เขด้าไปขด้างในใหด้ไดด้” ผยด้เชชสิ่อแทด้ทบันี้งหลายกห็อยยข่ “ขด้างใน” เรบยบรด้อยแลด้ว... เรานบัสิ่งกบับพระ
เยซยในสวรรคสถานแลด้ว เราเปป็นอวบัยวะแหข่งพระกายของพระองคร์ กระดยกแหข่งกระดยกของพระองคร์ เนชนี้อหนบังแหข่งเนชนี้อหนบัง
ของพระองคร์

“เพราะสลิสิ่งซนสิ่งพระราชบบัญญบัตลิททาไมข่ไดด้เพราะเนชนี้อหนบังททาใหด้อข่อนกทาลบังไปนบันี้น พระเจด้าทรงใชด้พระบคุตรของพระองคร์มา
ในสภาพเสมชอนเนชนี้อหนบังทบสิ่บาปและเพชสิ่อไถข่บาป พระองคร์จนงไดด้ทรงปรบับโทษบาปทบสิ่อยยข่ในเนชนี้อหนบัง เพชสิ่อความชอบธรรมของ
พระราชบบัญญบัตลิจะไดด้สทาเรห็จในพวกเรา...” (โรม 8:3-4) 

“เพราะวข่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจคุดจบของพระราชบบัญญบัตลิ เพชสิ่อใหด้ทคุกคนทบสิ่มบความเชชสิ่อไดด้รบับความชอบธรรม” (โรม 
10:4)

คนเหลข่านบันี้นทบสิ่เปป็นผยด้รยด้ภาษากรบกบอกเราวข่า กาลาเทบย 2:20 ควรอข่านวข่า “ขด้าพเจด้าถยกตรนงไวด้กบับพระครลิสตร์แลด้ว … 
และไมข่ใชข่ขด้าพเจด้าอบกตข่อไปทบสิ่มบชบวลิต แตข่พระครลิสตร์ตข่างหากทบสิ่ทรงมบชบวลิตอยยข่ในขด้าพเจด้า และชบวลิตนบันี้นซนสิ่งขด้าพเจด้าดทารงอยยข่ในเนชนี้อ
หนบังขณะนบนี้ ขด้าพเจด้ากห็ดทารงอยยข่ในความเชชสิ่อ คชอความเชชสิ่อซนสิ่งอยยข่ในพระบคุตรของพระเจด้า ผยด้ไดด้ทรงรบักขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละ
พระองคร์เองเพชสิ่อขด้าพเจด้า”

พระราชบบัญญบัตลิของโมเสสเรบยกรด้องโทษประหารชบวลิตในฐานะเปป็นโทษอบันชอบธรรมสทาหรบับบาปทบันี้งปวง พระราช
บบัญญบัตลิไดด้บบังคบับใชด้โทษนบนี้และเรบยกรด้องโทษนบนี้เอาจากเปาโลแลด้วผข่านทางพระเยซยครลิสตร์เจด้า ผยด้ทรงเปป็นพระเมษโปดกของ
พระเจด้าทบสิ่รบับโทษแทนคนบาป... พระองคร์ผยด้ทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนบันี้นบนเนลินเขากลโกธา พระเจด้าทรงคลิดบบัญชบกบับ
เปาโลในพระครลิสตร์แลด้ว – และทรงประหารเปาโลในพระครลิสตร์แลด้วเมชสิ่อพระครลิสตร์ทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนบันี้นเพชสิ่อเปาโล
พระเยซยทรงเปป็นตบัวแทนของเปาโลบนกางเขนนบันี้น พระเยซยทรงเปป็นตบัวแทนของคคุณดด้วย หากคคุณคชอผยด้เชชสิ่อ – และพระองคร์
ทรงอยากเปป็นตบัวแทนของคนบาปทคุกคนทบสิ่อข่านขด้อความเหลข่านบนี้ หากคคุณคชอผยด้หลงหาย พระเยซยกห็กทาลบังแสวงหาคคุณผข่าน
ขด้อความนบนี้ หากคคุณยอมเชชสิ่อพระเยซย พระองคร์กห็จะทรงททาใหด้คคุณเปป็นผยด้ชอบธรรมตข่อพระพบักตรร์พระเจด้า เพราะวข่าพระเยซย
ทรงเปป็น “ผยด้ลบลด้างพระอาชญาทบสิ่ตกกบับเราทบันี้งหลายเพราะบาปของเรา และไมข่ใชข่แตข่บาปของเราพวกเดบยว แตข่บาปของ
มนคุษยร์ทบันี้งปวงในโลกดด้วย” (1 ยอหร์น 2:2)



เปาโลประกาศวข่า “เราคลิดเหห็น (ถชอเอา) อยข่างนบนี้วข่า ถด้าผยด้หนนสิ่งไดด้ตายเพชสิ่อคนทบันี้งปวง เหตคุฉะนบันี้นคนทบันี้งปวงจนงตายแลด้ว
และพระองคร์ไดด้ทรงวายพระชนมร์เพชสิ่อคนทบันี้งปวง เพชสิ่อคนเหลข่านบันี้นทบสิ่มบชบวลิตอยยข่จะมลิไดด้เปป็นอยยข่เพชสิ่อประโยชนร์แกข่ตบัวเองอบกตข่อไป 
แตข่จะอยยข่เพชสิ่อพระองคร์ผยด้ทรงสลินี้นพระชนมร์ และทรงเปป็นขนนี้นมาเพราะเหห็นแกข่เขาทบันี้งหลาย” (2 คร. 5:14-15)

ดด้วยเหตคุนบนี้ ตามการถชอเอาของพระเจด้าทบสิ่กลโกธา เราไดด้ตายไปแลด้วในพระเยซยเจด้า แตข่เราไมข่ไดด้ตายอยยข่อยข่างนบันี้นตข่อไป
เราไดด้เปป็นขนนี้นจากตายแลด้วเมชสิ่อพระเจด้าทรงชคุบพระครลิสตร์ใหด้เปป็นขนนี้นจากตาย และเรา (ผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลาย) ทบสิ่ตายแลด้วในพระครลิสตร์
กห็ถยกชคุบใหด้มบชบวลิตขนนี้นอบกเชข่นกบันในพระครลิสตร์เพราะวข่าพระองคร์ทรงเปป็นชบวลิต: “เราเปป็นทางนบันี้น เปป็นความจรลิง และเปป็นชบวลิต”
(ยอหร์น 14:6) เราผยด้เชชสิ่อถยกททาใหด้มบชบวลิตดด้วยกบันกบับพระครลิสตร์แลด้ว (อฟ. 2:5) ดบังนบันี้นเราจนงถยกตรนงไวด้กบับพระครลิสตร์ เราถยกชคุบใหด้
เปป็นขนนี้นกบับพระครลิสตร์ บบัดนบนี้เรามบชบวลิตอยยข่ในพระครลิสตร์เพราะวข่าพระองคร์ทรงเปป็นชบวลิตของเรา

เนชสิ่องจาก “ความเชชสิ่อเกลิดขนนี้นไดด้กห็โดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินเกลิดขนนี้นไดด้กห็โดยพระวจนะของพระเจด้า” และ
“ในเรลิสิ่มแรกนบันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยยข่แลด้ว และพระวาทะทรงอยยข่กบับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า” และ
“และพระวาทะไดด้รบับสภาพของเนชนี้อหนบัง และทรงอยยข่ทข่ามกลางเรา” และ
เนชสิ่องจากพระวาทะนบันี้นคชอ พระเยซย พระบคุตรทบสิ่บบังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระเจด้า และ
เนชสิ่องจากพระองคร์ไดด้สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนแลด้ว และ
หากเราเชชสิ่อในพระองคร์ เรากห็กลายเปป็นอวบัยวะหนนสิ่งแหข่งพระกายของพระองคร์ กระดยกแหข่งกระดยกของพระองคร์และ

เนชนี้อหนบังแหข่งเนชนี้อหนบังของพระองคร์ เรากห็กลข่าวไดด้วข่าเรามบชบวลิตอยยข่ “ในความเชชสิ่อ คชอ ความเชชสิ่อนอัตั้นซนสิ่งอยยข่ในพระบคุตรของ
พระเจด้า”

สลิสิ่งทบสิ่ผมไดด้กลข่าวไปแลด้วสรคุปกห็คชอ: พระครลิสตร์ผยด้สถลิตในทข่านทบันี้งหลายอบันเปป็นทบสิ่หวบังแหข่งสงข่าราศบ (คส. 1:27) คชอทข่านทบันี้ง
หลายผยด้อยยข่ในพระครลิสตร์ ความหวบังแหข่งสวรรคร์ (คส. 3:3) “เหตคุฉะนบันี้นบบัดนบนี้การปรบับโทษจนงไมข่มบแกข่คนทบันี้งหลายทบสิ่อยยข่ในพระ
เยซยครลิสตร์” ดบังนบันี้นตทาแหนข่งเดบยวทบสิ่ททาใหด้คคุณมบคคุณสมบบัตลิทบสิ่จะยชนอยยข่ตข่อพระพบักตรร์พระเจด้าผยด้บรลิสคุทธลิธิ์กห็คชอ ตทาแหนข่งของการอยยข่
ในพระครลิสตร์โดยความเชชสิ่อ เมชสิ่อเรายอมรบับพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์ เรากห็ไดด้รบับทคุกสลิสิ่งทบสิ่ถยกซชนี้อแลด้วโดยทางพระ
ราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์ เพราะวข่าพระครลิสตร์ทรงสถลิตในทข่านทบันี้งหลาย – และพระครลิสตร์ทรงเปป็นบคุคคลหนนสิ่ง คคุณไมข่
รบับพระเยซย “เพบยงบางสข่วน” หรชอ “เปป็นงวดๆ” พระองคร์ทรงเปป็นบคุคคล และเมชสิ่อคคุณตด้อนรบับพระเยซย คคุณกห็ตด้อนรบับทบันี้งหมด
ของพระองคร์ เมชสิ่อคคุณบบังเกลิดใหมข่ คคุณกห็บบังเกลิดใหมข่โดยสมบทูรณย์ เราไมข่ไดด้รบับความรอดบางสข่วน ทบละเลห็กละนด้อย เราไดด้รบับ
ความรอดเมชสิ่อพระเยซยทรงเขด้ามาสถลิตในใจโดยความเชชสิ่อ

เมชสิ่อเปาโลไดด้ตายแลด้วในพระครลิสตร์ เปาโลกห็บรรลคุขด้อกทาหนดและคบาบสัญชาอบันชอบธรรมทคุกประการของพระราช
บบัญญบัตลิแลด้ว นบับตบันี้งแตข่วลินาทบนบันี้นเปป็นตด้นมา เขากห็ไดด้รบับการชข่วยใหด้พด้นชบัสิ่วนลิรบันดรร์แลด้วจากโทษแหข่งพระราชบบัญญบัตลิ พระราช
บบัญญบัตลิไดด้ประหารเปาโลใหด้ตายแลด้ว – แตข่พระราชบบัญญบัตลิไมข่ใชข่สลิสิ่งทบสิ่ไดด้ททาใหด้เขากลบับมามบชบวลิตอบก พระราชบบัญญบัตลิไมข่ใชข่ทบันี้งวลิธบ
การทบสิ่ททาใหด้เขามบชบวลิต และไมข่ใชข่กฎแหข่งชบวลิตของเขาดด้วย พระราชบบัญญบัตลิไดด้ “สลินี้นสคุดไปแลด้ว” ในพระเยซยครลิสตร์ (2 คร. 3:11)
นบัสิ่นคชอเหตคุผลทบสิ่เปาโลกลข่าววข่า “ชบวลิตซนสิ่งขด้าพเจด้าดทารงอยยข่ในรข่างกายขณะนบนี้ ขด้าพเจด้าดทารงอยยข่โดยอาศบัยความเชชสิ่อของพระบคุตร
ของพระเจด้า ผยด้ไดด้ทรงรบักขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละพระองคร์เองเพชสิ่อขด้าพเจด้า”

ขด้อ 21: “ขด้าพเจด้าไมข่ไดด้กระททาใหด้พระคคุณของพระเจด้าไรด้ประโยชนร์ เพราะวข่าถด้าความชอบธรรมเกลิดจากพระราช



บบัญญบัตลิแลด้ว พระครลิสตร์กห็ทรงสลินี้นพระชนมร์โดยเปลข่าประโยชนร์”
สลิสิ่งทบสิ่เปาโลกทาลบังกลข่าวในขด้อนบนี้คชอ: “หากผยด้ใดจะรอดไดด้โดยการเชชสิ่อฟฟังพระราชบบัญญบัตลิ... หากผยด้ใดบรรลคุถนงความชอบ

ธรรมไดด้โดยพนสิ่งคคุณความดบของตบัวเอง โดยการรบักษาพระราชบบัญญบัตลิ งบันี้นพระเยซยกห็ไมข่จทาเปป็นตด้องมาสลินี้นพระชนมร์บนกางเขน
เลย!” พระเยซยไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพราะการไรด้ความสามารถของมนคุษยร์ทบสิ่จะชข่วยตบัวเองใหด้รอดไดด้นบัสิ่นเอง การสลินี้นพระชนมร์
ของพระเยซยเปป็นสลิสิ่งทบสิ่ตด้องเกลิดขนนี้นเพชสิ่อมนคุษยร์ มนคุษยร์โดยธรรมชาตลิไมข่สามารถรยด้จบักพระเจด้าไดด้ ไมข่สามารถเขด้าใจพระเจด้าไดด้ และ
ไมข่สามารถตด้อนรบับพระเจด้าไดด้ ไมข่มบผยด้ใดมาถนงพระเจด้าไดด้เวด้นแตข่พระวลิญญาณทรงชบักนทาเขามา (ยอหร์น 6:44) และเครชสิ่องมชอทบสิ่
พระวลิญญาณทรงใชด้เพชสิ่อฟฟ้องใจ ชบักจยงและชบักนทาคชอ พระวจนะของพระเจด้า พระวาทะของพระเจด้าคชอ พระครลิสตร์ เพราะวข่า
พระวาทะไดด้ทรงรบับสภาพเนชนี้อหนบังและตบันี้งเตห็นทร์อาศบัยอยยข่ทข่ามกลางเรา มนคุษยร์ธรรมดาไมข่สามารถททาใหด้พระเจด้าพอพระทบัยไดด้
(โรม 8:8-9) ดด้วยเหตคุนบนี้จนงจทาเปป็นทบสิ่พระเยซยตด้องรบับรข่างกายหนนสิ่ง และในรข่างกายนบันี้นพระองคร์ตด้องกระททาสลิสิ่งทบสิ่มนคุษยร์ไมข่สามารถ
กระททาเพชสิ่อตบัวเองไดด้เลย

ทข่านทบันี้งหลายทบสิ่ปนพระราชบบัญญบัตลิกบับพระคคุณเขด้าดด้วยกบัน ทบสิ่ปป่าวประกาศและเทศนาเสบยงดบังวข่าเราตด้องรบักษาพระ
ราชบบัญญบัตลิและดทาเนลินชบวลิตตามพระบบัญญบัตลิตข่างๆ จงฟฟังถด้อยคทาทบสิ่จรลิงจบังเหลข่านบนี้:

“ทข่านปรากฏเปป็นหนบังสชอของพระครลิสตร์ซนสิ่งเราเปป็นผยด้ปรนนลิบบัตลิ และไดด้เขบยนไวด้ มลิใชข่ดด้วยนนี้ทาหมนก แตข่ดด้วยพระ
วลิญญาณของพระเจด้าผยด้ทรงพระชนมร์ และมลิไดด้เขบยนไวด้ทบสิ่แผข่นศลิลา แตข่เขบยนไวด้ทบสิ่แผข่นดวงใจแหข่งเนชนี้อหนบัง และเรามบความไวด้ใจ
ในพระเจด้าโดยพระครลิสตร์อยข่างนบันี้น มลิใชข่เราจะคลิดถชอวข่าสลิสิ่งหนนสิ่งสลิสิ่งใดเกลิดจากความสามารถของเราเอง แตข่วข่าความสามารถ
ของเรามาจากพระเจด้า พระองคร์จนงทรงโปรดประทานใหด้เราสามารถเปป็นผยด้ปฏลิบบัตลิไดด้ตามพบันธสบัญญาใหมข่ มลิใชข่ตามตบัวอบักษร 
แตข่ตามพระวลิญญาณ ดผู้วยวต่าตอัวออักษรนอัตั้นประหารใหผู้ตาย แตต่พระวริญญาณนอัตั้นประทานชทีวริต แตข่ถด้าการปฏลิบบัตลิทบสิ่นทาไปถนง
ความตายตามตบัวอบักษรซนสิ่งไดด้เขบยนและจารนกไวด้ทบสิ่แผข่นศลิลานบันี้น ยบังมบรบัศมบ จนชนชาตลิอลิสราเอลไมข่สามารถจด้องมองหนด้าของ
โมเสสไดด้เพราะรบัศมบจากใบหนด้าของทข่านซถึที่งเปป็นรอัศมทีททีที่กนาลอังเสชที่อมสผญไป ดบังนบันี้นการปฏลิบบัตลิตามพระวลิญญาณจะไมข่มบรบัศมบยลิสิ่ง
กวข่านบันี้นอบกหรชอ เพราะวข่าถด้าการรบับใชด้สทาหรบับปรบับโทษยบังมบรบัศมบ การรบับใชด้สทาหรบับความชอบธรรมกห็ยลิสิ่งมบรบัศมบมากกวข่านบันี้นอบก 
อบันทบสิ่จรลิงรบัศมบซนสิ่งไดด้ทรงประทานใหด้นบันี้นกห็อบับแสงไปแลด้ว เพราะถยกรบัศมบอบันเลลิศประเสรลิฐนบันี้นไดด้สข่องขข่มเสบยหมด เพราะถด้าสลิสิ่งทบสิ่ไดด้
จางไปยบังเคยมบรบัศมบถนงเพบยงนบันี้น สลิสิ่งซนสิ่งจะดทารงอยยข่กห็จะมบรบัศมบมากยลิสิ่งกวข่านบันี้นอบก เมชสิ่อเรามบความหวบังอยข่างนบันี้นแลด้ว เราจนงกลด้า
มากขนนี้นทบสิ่จะพยด
3:13 และไมข่เหมชอนโมเสสทบสิ่เอาผด้าคลคุมหนด้าไวด้ เพชสิ่อไมข่ใหด้ชนชาตลิอลิสราเอลเพข่งดยความเสชสิ่อมของรบัศมบทบสิ่คข่อย ๆ จางไปนบันี้น แตข่
จลิตใจของเขากห็มชดบอดไป เพราะตลอดมาจนถนงทคุกวบันนบนี้ เมชสิ่อเขาอข่านพบันธสบัญญาเดลิม ผด้าคลคุมนบันี้นยบังคงอยยข่มลิไดด้เปปิดออก แตข่ผด้า
คลคุมนบันี้นไดด้เปปิดออกแลด้วโดยพระครลิสตร์” (ทข่านทบสิ่รบัก คคุณไมข่เหห็นความจรลิงอบันชบัดเจนทบสิ่ถยกนทาเสนอตรงนบนี้หรชอ) “แตข่วข่าตลอดมา
ถนงทคุกวบันนบนี้ ขณะใดทบสิ่เขาอข่านคทาของโมเสส ผด้าคลคุมนบันี้นกห็ยบังปปิดบบังใจของเขาไวด้ แตข่เมชสิ่อผยด้ใดหบันกลบับมาหาองคร์พระผยด้เปป็นเจด้า 
ผด้าคลคุมนบันี้นกห็จะเปปิดออก บบัดนบนี้องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นพระวลิญญาณนบันี้น และพระวลิญญาณขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงอยยข่
ทบสิ่ไหน เสรทีภาพกก็มทีอยผต่ททีที่นอัที่น แตข่เราทบันี้งหลายไมข่มบผด้าคลคุมหนด้าไวด้ จนงแลดยสงข่าราศบขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้าเหมชอนมองดยในกระจก 
และตบัวเรากห็เปลบสิ่ยนไปเปป็นเหมชอนพระฉายขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้าคชอมบสงข่าราศบเปป็นลทาดบับขนนี้นไป เชต่นอยต่างสงต่าราศทีททีที่มาจาก
พระวริญญาณขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า” (2 คร. 3:3-18)



ตรงนบนี้เปาโลกทาลบังกลข่าวแกข่เราวข่าผยด้เชชสิ่อไมข่ไดด้ถยกเปลบสิ่ยนแปลงใหด้เปป็นตามพระฉายของพระครลิสตร์โดยการประพฤตลิ 
(หรชอธรรมเนบยมปฏลิบบัตลิตข่างๆ) ของพระราชบบัญญบัตลิ แตข่โดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ผยด้ทรงสถลิตอยยข่ในใจของเขา พระวลิญญาณทรง
เปป็นผยด้ทบสิ่ประทานชบวลิต ไมข่ใชข่ตบัวอบักษรแหข่งพระราชบบัญญบัตลิ เพราะวข่าตบัวอบักษรแหข่งพระราชบบัญญบัตลินบันี้นประหารใหด้ตาย... มบันคชอ
การรบับใชด้แหข่งความตาย... การรบับใชด้สทาหรบับปรบับโทษ แตข่พระวลิญญาณทรงททาใหด้เรามบชบวลิตอยยข่ดด้วยกบันกบับพระครลิสตร์ … และผยด้
เชชสิ่อทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วทคุกคนกห็มบพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์! (โรม 8:9)

“เหตคุฉะนบันี้นอยข่าใหด้ผยด้ใดพลิพากษาปรบักปรทาทข่านในเรชสิ่องการกลินการดชสิ่ม ในเรชสิ่องการถชอเทศกาล วบันขนนี้นหนนสิ่งคสิ่ทา หรชอวบัน
สะบาโต สลิสิ่งเหลข่านบนี้เปป็นเพบยงเงาของเหตคุการณร์ทบสิ่จะมบมาในภายหลบัง แตข่กายนบันี้นเปป็นของพระครลิสตร์” (คส. 2:16-17)

กาลาเททีย – บทททีที่สาม
3:1 โอ ชาวกาลาเทบยคนเขลา ใครสะกดดวงจลิตของทข่านเพชสิ่อทข่านจะไมข่เชชสิ่อฟฟังความจรลิง พระเยซยครลิสตร์ปรากฏอยยข่อยข่าง
ชบัดเจนตข่อหนด้าตข่อตาทข่านแลด้ว ทบันี้งถยกตรนงไวด้ทข่ามกลางพวกทข่าน
3:2 ขด้าพเจด้าใครข่รยด้ขด้อเดบยวจากทข่านวข่า ทข่านไดด้รบับพระวลิญญาณโดยการกระททาตามพระราชบบัญญบัตลิหรชอ หรชอไดด้รบับโดยการฟฟัง



ดด้วยความเชชสิ่อ
3:3 ทข่านเขลาถนงเพบยงนบันี้นทบเดบยวหรชอ เมชสิ่อทข่านเรลิสิ่มตด้นดด้วยพระวลิญญาณแลด้ว บบัดนบนี้ทข่านจะใหด้สทาเรห็จดด้วยเนชนี้อหนบังหรชอ
3:4 ทข่านไดด้ทนทคุกขร์มากมายโดยไรด้ประโยชนร์หรชอ ถด้าเปป็นการไรด้ประโยชนร์จรลิง ๆ แลด้ว
3:5 เหตคุฉะนบันี้นพระองคร์ผยด้ทรงประทานพระวลิญญาณแกข่ทข่าน และทรงกระททาการอบัศจรรยร์ทข่ามกลางพวกทข่าน ทรงกระททา
การเชข่นนบันี้นโดยการกระททาตามพระราชบบัญญบัตลิหรชอ หรชอโดยการฟฟังดด้วยความเชชสิ่อ
3:6 ดบังทบสิ่อบับราฮบัม ‘ไดด้เชชสิ่อพระเจด้า’ และ ‘พระองคร์ทรงนบับวข่าเปป็นความชอบธรรมแกข่ทข่าน’
3:7 เหตคุฉะนบันี้นทข่านจงรยด้เถลิดวข่า คนทบสิ่เชชสิ่อนบัสิ่นแหละกห็เปป็นบคุตรของอบับราฮบัม
3:8 และพระคบัมภบรร์นบันี้นรยด้ลข่วงหนด้าวข่า พระเจด้าจะทรงใหด้คนตข่างชาตลิเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชชสิ่อ จนงไดด้ประกาศขข่าว
ประเสรลิฐแกข่อบับราฮบัมลข่วงหนด้าวข่า ‘ชนชาตลิทบันี้งหลายจะไดด้รบับพระพรเพราะเจด้า’
3:9 เหตคุฉะนบันี้นคนทบสิ่เชชสิ่อจนงไดด้รบับพระพรรข่วมกบับอบับราฮบัมผยด้ซนสิ่งเชชสิ่อ
3:10 เพราะวข่าคนทบันี้งหลายซนสิ่งพนสิ่งการกระททาตามพระราชบบัญญบัตลิกห็ถยกสาปแชข่ง เพราะมบคทาเขบยนไวด้วข่า ‘ทคุกคนทบสิ่มลิไดด้ประพฤตลิ
ตามทคุกขด้อความทบสิ่เขบยนไวด้ในหนบังสชอพระราชบบัญญบัตลิกห็ตด้องถยกสาปแชข่ง’
3:11 แตข่เปป็นทบสิ่ประจบักษร์ชบัดอยยข่แลด้ววข่า ไมข่มบมนคุษยร์คนใดเปป็นผยด้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจด้าดด้วยพระราชบบัญญบัตลิไดด้
เลย เพราะวข่า ‘คนชอบธรรมจะมบชบวลิตดทารงอยยข่โดยความเชชสิ่อ’
3:12 แตข่พระราชบบัญญบัตลิไมข่ไดด้อาศบัยความเชชสิ่อ เพราะ ‘ผยด้ทบสิ่ประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ กห็จะไดด้ชบวลิตดทารงอยยข่โดยพระราช
บบัญญบัตลินบันี้น’
3:13 พระครลิสตร์ทรงไถข่เราใหด้พด้นความสาปแชข่งแหข่งพระราชบบัญญบัตลิ โดยการทบสิ่พระองคร์ทรงยอมถยกสาปแชข่งเพชสิ่อเรา เพราะมบ
คทาเขบยนไวด้วข่า ‘ทคุกคนทบสิ่ตด้องถยกแขวนไวด้บนตด้นไมด้กห็ตด้องถยกสาปแชข่ง’
3:14 เพชสิ่อพระพรของอบับราฮบัมจะไดด้มาถนงคนตข่างชาตลิทบันี้งหลายเพราะพระเยซยครลิสตร์ เพชสิ่อเราจะไดด้รบับพระสบัญญาแหข่งพระ
วลิญญาณโดยความเชชสิ่อ
3:15 พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ขด้าพเจด้าขอพยดตามอยข่างมนคุษยร์ ถนงแมด้เปป็นคทาสบัญญาของมนคุษยร์ เมชสิ่อไดด้รบับรองกบันแลด้วไมข่มบผยด้ใดจะลด้มเลลิก
หรชอเพลิสิ่มเตลิมขนนี้นอบกไดด้
3:16 แลด้วบรรดาพระสบัญญาทบสิ่ไดด้ประทานไวด้แกข่อบับราฮบัมและเชชนี้อสายของทข่านนบันี้น พระองคร์มลิไดด้ตรบัสวข่า ‘และแกข่เชชนี้อสายทบันี้ง
หลาย’ เหมชอนอยข่างกบับวข่าแกข่คนมากคน แตข่เหมชอนกบับวข่าแกข่คนผยด้เดบยว ‘และแกข่เชชนี้อสายของทข่าน’ ซนสิ่งเปป็นพระครลิสตร์
3:17 แตข่ขด้าพเจด้าวข่าอยข่างนบนี้วข่า พระราชบบัญญบัตลิซนสิ่งมาภายหลบังถนงสบสิ่รด้อยสามสลิบปฟี จะททาลายพบันธสบัญญาซนสิ่งพระเจด้าไดด้ทรงตบันี้งไวด้
ในพระครลิสตร์เมชสิ่อกข่อนนบันี้น ใหด้พระสบัญญานบันี้นขาดจากประโยชนร์ไมข่ไดด้
3:18 เพราะวข่าถด้าไดด้รบับมรดกโดยพระราชบบัญญบัตลิ กห็ไมข่ใชข่ไดด้โดยพระสบัญญาอบกตข่อไป แตข่พระเจด้าทรงโปรดประทานมรดกนบันี้น
ใหด้แกข่อบับราฮบัมโดยพระสบัญญา
3:19 ถด้าเชข่นนบันี้นมบพระราชบบัญญบัตลิไวด้ททาไม ทบสิ่เพลิสิ่มพระราชบบัญญบัตลิไวด้กห็เพราะเหตคุจากการละเมลิด จนกวข่าเชชนี้อสายทบสิ่ไดด้รบับพระ
สบัญญานบันี้นจะมาถนง และพวกทยตสวรรคร์ไดด้ตบันี้งพระราชบบัญญบัตลินบันี้นไวด้โดยมชอของคนกลาง
3:20 เพราะฉะนบันี้นคนทบสิ่เปป็นคนกลางกห็ไมข่ไดด้เปป็นคนกลางของฝป่ายเดบยว แตข่พระเจด้านบันี้นทรงเปป็นเอกพระเจด้า



3:21 ถด้าเชข่นนบันี้นพระราชบบัญญบัตลิขบัดแยด้งกบับพระสบัญญาของพระเจด้าหรชอ พระเจด้าไมข่ยอมใหด้เปป็นเชข่นนบันี้นเลย เพราะวข่าถด้าทรง
ตบันี้งพระราชบบัญญบัตลิอบันสามารถททาใหด้คนมบชบวลิตอยยข่ไดด้ ความชอบธรรมกห็จะมบไดด้โดยพระราชบบัญญบัตลินบันี้นจรลิง
3:22 แตข่พระคบัมภบรร์ไดด้บข่งวข่า ทคุกคนอยยข่ในความบาป เพชสิ่อจะประทานตามพระสบัญญาแกข่คนทบันี้งปวงทบสิ่เชชสิ่อ โดยอาศบัยความเชชสิ่อ
ในพระเยซยครลิสตร์เปป็นหลบัก
3:23 แตข่กข่อนทบสิ่ความเชชสิ่อมานบันี้น เราถยกพระราชบบัญญบัตลิกบักตบัวไวด้ ถยกกบันี้นเขตไวด้จนความเชชสิ่อจะปรากฏภายหลบัง
3:24 เพราะฉะนบันี้น พระราชบบัญญบัตลิจนงเปป็นครยของเราซนสิ่งนทาเรามาถนงพระครลิสตร์ เพชสิ่อเราจะไดด้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชชสิ่อ
3:25 แตข่หลบังจากความเชชสิ่อนบันี้นไดด้มาแลด้ว เราจนงมลิไดด้อยยข่ใตด้บบังคบับครยนบันี้นอบกตข่อไปแลด้ว
3:26 เพราะวข่าทข่านทบันี้งหลายเปป็นบคุตรของพระเจด้าโดยความเชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์
3:27 เพราะเหตคุวข่า ทคุกคนในพวกทข่านทบสิ่รบับบบัพตลิศมาเขด้ารข่วมในพระครลิสตร์แลด้ว กห็ไดด้สวมชบวลิตพระครลิสตร์
3:28 จะไมข่เปป็นยลิวหรชอกรบก จะไมข่เปป็นทาสหรชอไท จะไมข่เปป็นชายหรชอหญลิง เพราะวข่าทข่านทบันี้งหลายเปป็นอบันหนนสิ่งอบันเดบยวกบันใน
พระเยซยครลิสตร์
3:29 และถด้าทข่านเปป็นของพระครลิสตร์แลด้ว ทข่านกห็เปป็นเชชนี้อสายของอบับราฮบัม คชอเปป็นผยด้รบับมรดกตามพระสบัญญา

ของประทานแหต่งพระวริญญาณมาโดยความเชชที่อ
และไมต่ใชต่โดยพระราชบอัญญอัตริหรชอโดยการประพฤตริ

ขด้อ 1 “โอ ชาวกาลาเทบยคนเขลา ใครสะกดดวงจลิตของทข่านเพชสิ่อทข่านจะไมข่เชชสิ่อฟฟังความจรลิง พระเยซยครลิสตร์ปรากฏ
อยยข่อยข่างชบัดเจนตข่อหนด้าตข่อตาทข่านแลด้ว ทบันี้งถยกตรนงไวด้ทข่ามกลางพวกทข่าน”

ตรงนบนี้เปาโลกทาลบังกลข่าวถนงการประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณซนสิ่งตบัวเขาเองไดด้ประกาศแลด้วในแควด้นกาลาเทบย 
เขาไดด้ประกาศเรชสิ่องพระเยซยครลิสตร์ทรงถยกตรนงกางเขน … อบันทบสิ่จรลิงขข่าวสารของเขามบเพบยงเรชสิ่องเดบยว:

“พระเจด้าไมข่ทรงโปรดใหด้ขด้าพเจด้าอวดตบัวนอกจากเรชสิ่องกางเขนของพระเยซยครลิสตร์องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าของเรา … 
เพราะขด้าพเจด้าตบันี้งใจวข่าจะไมข่แสดงความรยด้เรชสิ่องใด ๆ ในหมยข่พวกทข่านเลยเวด้นแตข่เรชสิ่องพระเยซยครลิสตร์ และการทบสิ่พระองคร์ทรงถยก
ตรนงทบสิ่กางเขน” (กท. 6:14; 1 คร. 2:2)

ขด้อ 2: “ขด้าพเจด้าใครข่รยด้ขด้อเดบยวจากทข่านวข่า ทข่านไดด้รบับพระวลิญญาณโดยการกระททาตามพระราชบบัญญบัตลิหรชอ หรชอไดด้
รบับโดยการฟฟังดด้วยความเชชสิ่อ”

ผยด้เชชสิ่อไดด้รบับของประทานแหข่งพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์เมชสิ่อเขาไดด้รบับความรอด เมชสิ่อผยด้ใดบบังเกลิดใหมข่แลด้ว พระวลิญญาณ
บรลิสคุทธลิธิ์กห็เสดห็จเขด้ามาสถลิตในใจเขาทบันทบ (โรม 8:8-9; 1 คร. 6:19; อฟ. 4:30; ยน. 3:3,5) ผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นทบสิ่กาลาเทบยรยด้วข่าเกลิด
อะไรขนนี้นในชบวลิตของพวกเขาแลด้ว พวกเขารยด้จบักประสบการณร์นบันี้นทบสิ่พวกเขาไดด้รบับ และเปาโลกห็กทาลบังถามพวกเขาวข่ามบันเกลิดขนนี้น
ไดด้อยข่างไร พระพรทบสิ่พวกเขาไดด้รบับนบันี้นมาโดยทางการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิหรชอโดยการฟฟังและเชชสิ่อขข่าวประเสรลิฐแหข่ง
พระคคุณของพระเจด้า?

ชาวแควด้นกาลาเทบยทราบคทาตอบ ไมข่วข่าพวกเขายอมรบับมบันหรชอไมข่กห็ตาม พวกเขารยด้วข่าไมข่มบใครรอดไดด้โดยการกลบับ
เนชนี้อกลบับตบัวเปป็นคนดบ โดยการททาดบทบสิ่สคุดทบสิ่เขาจะททาไดด้ โดยการฝฝึกททาความดบ หรชอโดยการเขด้ารข่วมกบับครลิสตจบักร “ความเชชสิ่อ



เกลิดขนนี้นไดด้กห็โดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินเกลิดขนนี้นไดด้กห็โดยพระวจนะของพระเจด้า” (โรม 10:17) เปาโลถามคนเหลข่านบนี้วข่า “ทข่าน
ทบันี้งหลายไดด้รบับประสบการณร์นบันี้นทบสิ่ทข่านเปรมปรบดลิธิ์ (จนกระทบัสิ่งพวกถชอบบัญญบัตลิเขด้ามา) โดยการประพฤตลิ - หรชอโดยการไดด้ยลิน? 
โดยการกระททา – หรชอโดยการยอมรบับ? ผข่านทางพลิธบกรรม – หรชอผข่านทางความเชชสิ่อ?” ดยเหมชอนเขากทาลบังบอกเปป็นนบัยวข่า 
“ทข่านทบันี้งหลายชาวแควด้นกาลาเทบยกห็ทราบคทาตอบอยยข่แลด้ว!”

ขด้อ 3 และ 4: “ทข่านเขลาถนงเพบยงนบันี้นทบเดบยวหรชอ เมชสิ่อทข่านเรลิสิ่มตด้นดด้วยพระวลิญญาณแลด้ว บบัดนบนี้ทข่านจะใหด้สทาเรห็จดด้วย
เนชนี้อหนบังหรชอ ทข่านไดด้ทนทคุกขร์มากมายโดยไรด้ประโยชนร์หรชอ ถด้าเปป็นการไรด้ประโยชนร์จรลิง ๆ แลด้ว”

มบสมาชลิกครลิสตจบักรนบับหมชสิ่นๆคนในอเมรลิกา (และทบัสิ่วโลก) วบันนบนี้ทบสิ่ไดด้รบับความรอดโดยการเชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์เจด้า 
(การฝากความเชชสิ่อของตนไวด้ในพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระเมษโปดกของพระเจด้า) ทบสิ่กทาลบังพากเพบยรวบันแลด้ววบันเลข่าทบสิ่
จะททาใหด้ตบัวเองสมบยรณร์แบบในเนชนี้อหนบังผข่านทางการปฏลิบบัตลิตนตามคทาสอนทางศาสนา ประเพณบของมนคุษยร์ บบัญญบัตลิตข่างๆของ
มนคุษยร์ กฎและขด้อบบังคบับตข่างๆทบสิ่กทาหนดโดยครลิสตจบักรและนลิกายตข่างๆ พวกเขากทาลบังพากเพบยรทบสิ่จะททาใหด้ตบัวเองสมบยรณร์แบบ
ผข่านทางกทาลบังแหข่งเนชนี้อหนบัง แตข่ไมข่ชด้ากห็เรห็วพวกเขากห็เรบยนรยด้ดด้วยความเสบยใจวข่าเนชนี้อหนบังไมข่มบดบอะไร … พระเจด้าทรงใหด้มบันหมด
คข่าแลด้วในสวนเอเดน พระองคร์ไดด้ทรงจบัดหาการไถข่สทาหรบับจลิตวลิญญาณแลด้ว แตข่พระเยโฮวาหร์ตรบัสแกข่อาดบัมวข่า “เพราะเจด้าเปป็น
ผงคลบดลิน และเจด้าจะกลบับไปเปป็นผงคลบดลิน” ตข่อมาอลิสยาหร์ประกาศกด้องวข่า “การกระททาอบันชอบธรรมของขด้าพระองคร์ทบันี้งสลินี้น
เหมชอนเสชนี้อผด้าทบสิ่สกปรก” (อสย. 64:6) 

ไมข่วข่าคคุณจะพยายามททาดบมากขนาดไหน ไมข่วข่าคคุณจะถวายทรบัพยร์มากขนาดไหน ไมข่วข่าคคุณจะดทาเนลินชบวลิตสะอาด
ขนาดไหน ไมข่วข่าคคุณจะดยสมบยรณร์แบบมากขนาดไหนในสายตาของตบัวเอง...ทคุกสลิสิ่งดบทบสิ่คคุณกระททา ทคุกสลิสิ่งดบทบสิ่คคุณเปป็น รวมกบัน
แลด้วกห็ไมข่ดบไปกวข่าผด้าขบนี้รลินี้วสกปรกในสายพระเนตรของพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ แตข่โดยความเชชสิ่อในพระโลหลิตทบสิ่ไหลออกของ
พระเยซยครลิสตร์ คคุณสามารถกลายเปป็นผยด้บรลิสคุทธลิธิ์เหมชอนกบับพระโลหลิตของพระเมษโปดกไดด้ในทบันทบ

นบสิ่เปป็นเหตคุวข่าททาไมพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ถนงตรบัสเชข่นนบนี้: “แมด้ขด้าพเจด้าพยดภาษาทบันี้งหลายของมนคุษยร์และของพวกทยต
สวรรคร์กห็ดบ และไมข่มบความรบัก (ความรบัก... พระเยซย) ขด้าพเจด้าเปป็นเหมชอนฆด้องหรชอฉาบทบสิ่กทาลบังสข่งเสบยง แมด้ขด้าพเจด้ามบของ
ประทานแหข่งการพยากรณร์ และเขด้าใจในความลนกลบับทบันี้งปวงและมบความรยด้ทบันี้งสลินี้น และแมด้ขด้าพเจด้ามบความเชชสิ่อทบันี้งหมดพอจะยก
ภยเขาไปไดด้ แตข่ไมข่มบความรบัก (ความรบัก... พระเยซย) ขด้าพเจด้ากห็ไมข่มบคข่าอะไรเลย แมด้ขด้าพเจด้ามอบของสารพบัดเพชสิ่อเลบนี้ยงคนยากจน
และแมด้ขด้าพเจด้ายอมใหด้เอาตบัวขด้าพเจด้าไปเผาไฟเสบย แตข่ไมข่มบความรบัก (ความรบัก... พระเยซย) จะหาเปป็นประโยชนร์แกข่ขด้าพเจด้า
ไมข่” (1 คร. 13:1-3)

กลข่าวอบกนบัยหนนสิ่ง ไมข่วข่าผมจะเปป็นอะไร ททาอะไร ใชด้ชบวลิตแบบไหน หรชอใหด้สลิสิ่งใด หากผมไมข่มบพระเยซยครลิสตร์เจด้าในใจ
ของผม การดทาเนลินชบวลิตและการใหด้ทบันี้งหมดของผมกห็มบคข่าเทข่ากบับศยนยร์...เทข่ากบับผด้าขบนี้รลินี้วสกปรกกองเบด้อเรลิสิ่ม แตข่ในพระครลิสตร์ 
โดยความเชชสิ่อในพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์ บสัดนอีลี้ผมเปป็นลยกคนหนนสิ่งของพระเจด้า บสัดนอีลี้ผมอยยข่ในพระครลิสตร์ ตอนนบนี้
ผมนบัสิ่งอยยข่ในสวรรคสถานในพระเยซยครลิสตร์แลด้ว ผมตายแลด้ว – และชบวลิตของผมกห็ถยกซข่อนไวด้กบับพระครลิสตร์ในพระเจด้า ผมถยก
ททาใหด้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชชสิ่อในพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์ - และการถยกททาใหด้เปป็นคนชอบธรรมในสาย
พระเนตรของพระเจด้ากห็คชอ การเปป็นคนชอบธรรมราวกบับวข่าผมไมข่เคยททาบาปมากข่อนเลย เมชสิ่อพระเยโฮวาหร์พระเจด้าทรงทอด
พระเนตรมองดยผม พระองคร์กห็ทรงเหห็นพระโลหลิตของพระเยซยทบสิ่ปกคลคุมผม... พระองคร์มองไมข่เหห็นโอลลิเวอรร์ กรบนผยด้นข่าสบังเวช



และชข่วยเหลชอตบัวเองไมข่ไดด้ พระองคร์ทรงเหห็นพระโลหลิตอบันมบคข่าประเสรลิฐของพระเมษโปดกของพระเจด้า “ฮาเลลทูยา! พระผทูด้
ชม่วยใหด้รอดประเสรริฐ! ผทูด้ทรงรสับคนบาปทอีพิ่หลงหายนม่าสสังเวช – และฉนุดเขาขนลี้นมาจากเลนตมสกปรกและปลดปลม่อยเขาเปป็น
อริสระ!”

“พระเยโฮวาหร์ตรบัสวข่า “มาเถลิด ใหด้เราสยด้ความกบัน ถนงบาปของเจด้าเหมชอนสบแดงเขด้มกห็จะขาวอยข่างหลิมะ ถนงมบันจะแดง
อยข่างผด้าแดงกห็จะกลายเปป็นอยข่างขนแกะ” (อสย. 1:18)

สมาชลิกครลิสตจบักรผยด้เหนห็ดเหนชสิ่อย นบักศาสนาผยด้เหนชสิ่อยใจ จงหยคุดการพยายาม การสยด้ทน การประพฤตลิของคคุณเสบย 
บบัดนบนี้จงเรลิสิ่มตด้นเชชสิ่อ วางใจ หยคุดพบัก... จงฝากความกระวนกระวายทคุกอยข่างของคคุณไวด้กบับพระเยซยเถลิด พระองคร์ทรงสามารถ
แบกรบับมบันไหว... คคุณแบกรบับมบันไมข่ไหว!

ขด้อ 5: “เหตคุฉะนบันี้นพระองคร์ผยด้ทรงประทานพระวลิญญาณแกข่ทข่าน และทรงกระททาการอบัศจรรยร์ทข่ามกลางพวกทข่าน 
ทรงกระททาการเชข่นนบันี้นโดยการกระททาตามพระราชบบัญญบัตลิหรชอ หรชอโดยการฟฟังดด้วยความเชชสิ่อ”

เปาโลไมข่ไดด้เอข่ยชชสิ่อคนๆนบันี้น และไมข่ไดด้บอกเปป็นนบัยดด้วยวข่าคนๆนบันี้นคชอใครทบสิ่พระวลิญญาณกทาลบังททาการอบัศจรรยร์ตข่างๆ
ผข่านทางเขาในแควด้นกาลาเทบย เราไมข่จทาเปป็นตด้องรยด้ชชสิ่อคนๆนบันี้น (เหตคุผลหนนสิ่งทบสิ่ผมรยด้วข่าพระคบัมภบรร์ถยกเขบยนโดยพระเจด้าและไมข่ใชข่
โดยมนคุษยร์กห็คชอวข่า หลายครบันี้งทบสิ่มนคุษยร์จะเอข่ยชชสิ่อคนและใหด้เกบยรตลิ พระวลิญญาณแคข่ทรงกลข่าวประโยคหนนสิ่งโดยไมข่เอข่ยชชสิ่อผยด้ใด) 
จงสบังเกตถด้อยคทาเหลข่านบนี้อบกครบันี้ง: “พระองคร์ผยด้ทรงประทานพระวลิญญาณแกข่ทข่าน และทรงกระททาการอบัศจรรยร์ทข่ามกลางพวก
ทข่าน ทรงกระททาการเชข่นนบันี้นโดยการกระททาตามพระราชบบัญญบัตลิหรชอ หรชอโดยการฟฟังดด้วยความเชชสิ่อ” ประเดห็นตรงนบนี้กห็คชอวข่า 
พระวลิญญาณทรงเปป็นผยด้นบันี้นทบสิ่กระททาการอบัศจรรยร์ตข่างๆและเปป็นผยด้ทบสิ่มบฤทธลิธิ์เดชทบสิ่จะกระททาสลิสิ่งทบสิ่เปป็นไปไมข่ไดด้... ไมข่ใชข่การ
ประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิหรชอความสามารถของมนคุษยร์ผข่านทางการพยายามทบสิ่จะรบักษาพระราชบบัญญบัตลิ การอบัศจรรยร์
ตข่างๆถยกกระททาโดยความเชชสิ่อ – ไมข่ใชข่โดยการประพฤตลิ

อเมรลิกาไมข่ไดด้ตด้องการสถาบบันสอนศาสนศาสตรร์เพชสิ่อสอนเหลข่านบักเทศนร์ใหด้รยด้วลิธบยชนบนธรรมาสนร์ ชยและลดแขนของ
พวกเขา และเตรบยมคทาเทศนาเยบสิ่ยมๆใหด้อข่านในเชด้าวบันอาทลิตยร์ อเมรลิกาตด้องการผยด้รบับใชด้ ศลิษยาภลิบาล และผยด้ประกาศขข่าว
ประเสรลิฐเพลิสิ่มมากขนนี้นซนสิ่งเปป็นผยด้ทบสิ่ยอมเสบยสละตบัวเองนานพอกบับพระเยซยเพชสิ่อทบสิ่จะมบความเชชสิ่อแบบทบสิ่พระองคร์ทรงมบตอนทบสิ่
พระองคร์ทรงขบับผบออกจากเดห็กชายคนนบันี้นทบสิ่ตกไปในไฟและในนนี้ทา พข่อของเดห็กชายคนนบันี้นไดด้พาเขามาหาพวกสาวก แตข่พวก
เขากห็รบักษาเขาใหด้หายไมข่ไดด้ เมชสิ่อพระเยซยทรงสทาทบับผบนบันี้น มบันกห็ออกมาทบันทบและเดห็กหนคุข่มคนนบันี้นกห็หายเปป็นปกตลิ พวกสาวก
อบัศจรรยร์ใจและถามวข่าททาไมพวกเขาถนงททาการอบัศจรรยร์ไมข่ไดด้ พระเยซยทรงบอกพวกเขาวข่า “ผบชนลิดนบนี้จะไมข่ยอมออก เวด้นไวด้
โดยการอธลิษฐานและการอดอาหาร” (มธ. 17:14-21) การอดอาหารคชอศลิลปะทบสิ่สยญหายไปเสบยแลด้วในครลิสตจบักรสมบัยใหมข่ 
แทนทบสิ่จะอดอาหาร ครลิสตจบักรโดยเฉลบสิ่ยมบคนนบัสิ่งในหด้องรบับประทานอาหารมากกวข่าในทบสิ่ประชคุมนมบัสการ พวกเขามบการรบับ
ประทานอาหารเยห็นดด้วยกบันมากกวข่ามบการประชคุมเพชสิ่ออธลิษฐาน การอดอาหารและอธลิษฐานไมข่ไดด้ถยกปฏลิบบัตลิในครลิสตจบักรสมบัย
ใหมข่สข่วนใหญข่ การอบัศจรรยร์ตข่างๆแหข่งพระคคุณเกลิดขนนี้นกบับเหลข่าสมาชลิกเมชสิ่อความเชชสิ่อยลิสิ่งใหญข่ถยกแสดงออกโดยเหลข่าผยด้นทาฝป่าย
วลิญญาณ ความเชชสิ่อยลิสิ่งใหญข่สามารถเกลิดขนนี้นไดด้โดยการฟฟังพระวจนะของพระเจด้าเทข่านบันี้น เหตคุผลทบสิ่นบักเทศนร์สข่วนใหญข่มบความ
เชชสิ่อนด้อยเหลชอเกลินกห็คชอเพราะวข่าพวกเขาใชด้เวลากบับทบวบและสนามกอลร์ฟเยอะกวข่าทบสิ่พวกเขาใชด้เวลาตามลทาพบังกบับพระเจด้าใน
การศนกษาพระวจนะของพระองคร์



“ฉะนบันี้นความเชชสิ่อเกลิดขนนี้นไดด้กห็โดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินเกลิดขนนี้นไดด้กห็โดยพระวจนะของพระเจด้า” (โรม 10:17) 
“พระเยซยจนงตรบัสตอบเหลข่าสาวกวข่า “จงเชชสิ่อในพระเจด้าเถลิด” (มก. 11:22)

เปาโลประกาศวต่าออับรามไดผู้รอับความรอดเหมชอนกอับททีที่เราไดผู้รอับ
ขด้อ 6-9: “ดบังทบสิ่อบับราฮบัม ‘ไดด้เชชสิ่อพระเจด้า’ และ ‘พระองคร์ทรงนบับวข่าเปป็นความชอบธรรมแกข่ทข่าน’เหตคุฉะนบันี้นทข่านจงรยด้

เถลิดวข่า คนทบสิ่เชชสิ่อนบัสิ่นแหละกห็เปป็นบคุตรของอบับราฮบัม และพระคบัมภบรร์นบันี้นรยด้ลข่วงหนด้าวข่า พระเจด้าจะทรงใหด้คนตข่างชาตลิเปป็นคนชอบ
ธรรมโดยความเชชสิ่อ จนงไดด้ประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่อบับราฮบัมลข่วงหนด้าวข่า ‘ชนชาตลิทบันี้งหลายจะไดด้รบับพระพรเพราะเจด้า’ เหตคุ
ฉะนบันี้นคนทบสิ่เชชสิ่อจนงไดด้รบับพระพรรข่วมกบับอบับราฮบัมผยด้ซนสิ่งเชชสิ่อ”

พวกยลิวใหด้เกบยรตลิอบับราฮบัมอยข่างสยงยลิสิ่ง –และแนข่นอนวข่าพวกเขารยด้วข่าอบับราฮบัมมบชบวลิตอยยข่นานแลด้วกข่อนพระราชบบัญญบัตลิ
ของโมเสส ดด้วยเหตคุนบนี้เปาโลจนงกทาลบังชบนี้ใหด้พวกเขาเหห็นขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าอบับราฮบัมถยกนบับวข่าเปป็นคนชอบธรรมตข่อพระพบักตรร์
พระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์โดยความเชชสิ่อ พระเจด้าตรบัส อบับราฮบัมไดด้ยลิน เขาเชชสิ่อ – และพระเจด้าทรงนบับวข่านบัสิ่นเปป็นความชอบ
ธรรมแกข่เขา

ผมคลิดวข่าเรานข่าจะใชด้เวลาสบักครยข่เพชสิ่อดยประสบการณร์ทบสิ่อบับราฮบัมมบกบับพระเยโฮวาหร์พระเจด้า:
“พระเยโฮวาหร์ไดด้ตรบัสแกข่อบับรามแลด้ววข่า “เจด้าจงออกไปจากประเทศของเจด้า และจากญาตลิพบสิ่นด้องของเจด้า และจาก

บด้านบลิดาของเจด้า ไปยบังแผข่นดลินทบสิ่เราจะชบนี้ใหด้เจด้าเหห็น และเราจะททาใหด้เจด้าเปป็นชนชาตลิใหญข่ชนชาตลิหนนสิ่ง และเราจะอวยพรเจด้า 
ทบันี้งททาใหด้เจด้ามบชชสิ่อเสบยงใหญข่โต และเจด้าจะเปป็นแหลข่งพระพร และเราจะอวยพรเขาทบันี้งหลายทบสิ่อวยพรเจด้า และสาปแชข่งผยด้ทบสิ่สาป
แชข่งเจด้า และบรรดาครอบครบัวแหข่งแผข่นดลินโลกจะไดด้รบับพระพรในเจด้า” (ปฐก. 12:1-3) กรคุณาหมายเหตคุวข่า พระเจด้าตรบัสแกข่
อบับราฮบัม ขข่าวสารของพระองคร์กห็คชอ “เจด้าจงออกไปจากประเทศของเจด้า และจากญาตลิพบสิ่นด้องของเจด้า และจากบด้านบลิดาของ
เจด้า ไปยบังแผข่นดลินทบสิ่เราจะชบนี้ใหด้เจด้าเหห็น” อบับราฮบัมไมข่ไดด้เหห็นพระเจด้า – เขาไดผู้ยรินพระเจด้า – และเขาเชชสิ่อพระเจด้า

“...เราจะชบนี้ใหด้เจด้าเหห็น”
“... เราจะททาใหด้เจด้าเปป็นชนชาตลิใหญข่ชนชาตลิหนนสิ่ง”
“... เราจะอวยพรเจด้า ทบันี้งททาใหด้เจด้ามบชชสิ่อเสบยงใหญข่โต และเจด้าจะเปป็นแหลข่งพระพร”
“... เราจะอวยพรเขาทบันี้งหลายทบสิ่อวยพรเจด้า และสาปแชข่งผยด้ทบสิ่สาปแชข่งเจด้า และบรรดาครอบครบัวแหข่งแผข่นดลินโลกจะ

ไดด้รบับพระพรในเจด้า”
หมายเหตคุ: มบ “เราจะ” อยยข่สบสิ่อบัน
1. “เราจะชบนี้ใหด้เจด้าเหห็น”
2. “เราจะททาใหด้เจด้าเปป็น”
3. “เราจะอวยพรเจด้า”
4. “เราจะอวยพรเขาทบันี้งหลายทบสิ่อวยพรเจด้า”
มบันจะเปป็นวบันแหข่งความสคุขในชบวลิตของคคุณและในชบวลิตของผมเมชสิ่อเราหยคุดยลิสิ่งและตระหนบักถนงขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าพระพร

ฝป่ายวลิญญาณทคุกประการตบันี้งแตข่ตด้นจนถนงทบสิ่สคุดมาโดยทางพระเจด้าเทข่านบันี้น และวข่าเราสามารถไดด้รบับพระพรตข่างๆของพระเจด้าไดด้
โดยความเชชสิ่อเทข่านบันี้น พระเจด้าทรงใหด้เกบยรตลิความเชชสิ่อ และความเชชสิ่อเทข่านบันี้น



ขด้อ 4 บอกเราวข่าอบับราฮบัมททาอะไรหลบังจากเขาไดด้ยลินขด้อความของพระเจด้า: “ดบังนบันี้น อบับรามจนงออกไปตามทบสิ่พระเย
โฮวาหร์ไดด้ตรบัสแกข่ทข่าน”

อบับราฮบัมททาสลิสิ่งทบสิ่องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงบอกเขาใหด้กระททา แบบทบสิ่พระองคร์ทรงบอกเขาใหด้กระททา เขาไมข่ไดด้เพลิสิ่มเขด้า
กบับขด้อความขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้าและไมข่ไดด้ตบัดออกไปจากขด้อความนบันี้นดด้วย: “ดบังนบันี้น อบับรามจนงออกไปตามทบสิ่พระเยโฮวาหร์
ไดด้ตรบัสแกข่ทข่าน” แตข่ทคุกวบันนบนี้เหลข่าผยด้นทาทางศาสนาของเรากลายเปป็นคนทบสิ่ฉลาดเหลชอเกลินและเรบยนรยด้มาเยอะเหลชอเกลินจนพวก
เขาทนไมข่ไดด้ทบสิ่จะตด้องตบความพระคบัมภบรร์ตามตบัวอบักษร พวกเขาตด้องแกด้ไขพระคบัมภบรร์ และแกด้ไขฉบบับแกด้ไขอบกทบ เพชสิ่อททาใหด้มบัน
เขด้ากบับความคลิดตข่างๆของพวกเขาและถยกหยเหลข่าสมาชลิกทบสิ่พวกเขาเทศนาใหด้ฟฟังในเชด้าวบันอาทลิตยร์ แตข่ทข่านทบสิ่รบัก พระเจด้าไมข่ไดด้
ทรงตายไปแลด้วหรชอหลบับอยยข่ พระเจด้าทรงบบันทนกเรชสิ่องราวทคุกอยข่างไวด้หมด สบักวบันหนนสิ่งหนบังสชอเหลข่านบันี้นจะถยกเปปิดออก – และ
ขอพระเจด้าโปรดเมตตาคนสมบัยใหมข่ทบสิ่กทาลบังบลิดเบชอนขข่าวประเสรลิฐเหมชอนกบับทบสิ่พวกนบับถชอศาสนายลิวและพวกถชอบบัญญบัตลิ
บลิดเบชอนขข่าวสารทบสิ่เปาโลประกาศ – ขข่าวสารแหข่งความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก

เมชสิ่อพยดกบับพวกยลิวซนสิ่งเปป็นพบสิ่นด้องฝป่ายเนชนี้อหนบังของเขา เปาโลกห็ถามวข่า “อบับราฮบัมไดด้รบับความรอดอยข่างไร อบับราฮบัมถยก
รบักษาไวด้อยข่างไร เขาถยกรบักษาไวด้โดยพระราชบบัญญบัตลิไหม แนข่นอนวข่าไมข่ใชข่... เพราะวข่าอบับราฮบัมไมข่รยด้อะไรเลยเกบสิ่ยวกบับพระราช
บบัญญบัตลิ อบับราฮบัมมบชบวลิตอยยข่กข่อนพระราชบบัญญบัตลิถยกประทานใหด้ตบันี้งสบสิ่รด้อยปฟี!” (กท. 3:17) ผมแทบจะมองเหห็นเปาโลไดด้เลยขณะ
ทบสิ่เขามองหนด้าพบสิ่นด้องชาวยลิวของเขาตรงๆและถามเปป็นครบันี้งทบสิ่สองวข่า “อบับราฮบัมบรรพบคุรคุษของเราไดด้รบับความรอดและถยก
รบักษาไวด้อยข่างไร” จากนบันี้นเขากห็ตอบคทาถามของตบัวเองวข่า: “อบับราฮบัมไดด้เชชสิ่อพระเจด้า – และ ‘พระองคร์ทรงนบับวข่าเปป็นความ
ชอบธรรมแกข่ทข่าน’” (กท. 3:6)

เปาโลกลข่าวในหนบังสชอโรมวข่า “อบับราฮบัมไดด้เชชสิ่อพระเจด้า และพระองคร์ทรงนบับวข่าเปป็นความชอบธรรมแกข่ทข่าน” กรคุณา
หมายเหตคุวข่าในขด้อพระคทาทบันี้งสองตอน (กท. 3:6 และโรม 4:3) เปาโลกลข่าววข่าอบับราฮบัม “ไดผู้เชชที่อพระเจผู้า” เปาโลไมข่ไดด้กลข่าว
วข่า “อบับราฮบัมไดด้เชชสิ่อเกทีที่ยวกอับพระเจด้า” หรชอวข่าเขา “ไดด้เชชสิ่อในพระเจด้า” เปาโลกลข่าววข่า “อบับราฮบัมไดผู้เชชที่อพระเจผู้า” มบความ
แตกตข่างมหาศาลในการเชชสิ่อเกอีพิ่ยวกสับพระเจด้าและการเชพพิ่อพระเจด้า ยากอบ 2:19 บอกเราวข่า “พวกผบปฟีศาจกห็เชชสิ่อเชข่นกบัน และ
กลบัวจนตบัวสบัสิ่น” มบแตข่คนโงข่ทบสิ่จะกลข่าววข่าไมข่มบพระเจด้า (เพลงสดคุดบ 14:1) คนๆหนนสิ่งอาจเชชสิ่อสลิสิ่งมหบัศจรรยร์เยอะแยะเกบสิ่ยวกบับ
พระเจด้า และเขาอาจเชชสิ่อวข่ามบพระเจด้าอยยข่จรลิง – แตข่ถด้าเขาไมข่เชพพิ่อพระเจด้า เขากห็หลงหายพอๆกบับพวกคนนอกศาสนาทบสิ่ไมข่เคย
ไดด้ยลินเกบสิ่ยวกบับพระเจด้าเลย

การเชชสิ่อพระเจด้าหมายถนงอะไร คทาตอบถยกพบในการสาธลิตใหด้เหห็นของอบับราฮบัม: พระเจด้าตรบัสแกข่อบับราฮบัมและแคข่
บบัญชาเขาใหด้ลคุกขนนี้นและออกไปจากประเทศของเขาและบด้านของบลิดาเขา พระเจด้าไมข่ไดด้ประทานแผนทบสิ่ใหด้แกข่เขา พระเจด้าไมข่
ไดด้บอกเขาวข่าเขาควรเดลินทางไปกบสิ่กลิโลเมตร พระองคร์ไมข่ไดด้บอกเขาวข่าจะตด้องไปทบสิ่ไหน พระองคร์แคข่บอกอบับราฮบัมวข่า “จงลคุก
ขนนี้นและออกไป... และเราจะแสดงใหด้เจด้าเหห็น!” พระเจด้าทรงใหด้คทาสบัญญาแกข่อบับราฮบัม: พระองคร์ตรบัสวข่า “เราจะอวยพรเจด้า 
เราจะททาใหด้เจด้าเปป็นชนชาตลิใหญข่โต เราจะอวยพรทคุกคนทบสิ่อวยพรเจด้าและเราจะสาปแชข่งทคุกคนทบสิ่สาปแชข่งเจด้า” อบับราฮบัมแคข่
ออกเดลินทางตามพระวจนะของพระเจด้า... เขาไดด้ยรินพระเจด้า เขาเชพพิ่อพระองคร์ และเขาเชพพิ่อฟฟังพระองคร์ เขาไมข่มบแผนทบสิ่บอก
ทางหรชอพลิมพร์เขบยวใดๆ เครชสิ่องรบับประกบันเดบยวทบสิ่เขามบคชอพระสบัญญาของพระเจด้า เขาไดด้เชชสิ่อพระเจด้า การเชชสิ่อพระเจด้าคชอ การ
ยอมรบับพระวจนะของพระองคร์อยข่างไมข่มบเงชสิ่อนไข คชอการไวด้วางใจพระสบัญญาของพระองคร์ การเชชสิ่อวข่าพระเจด้าทรงมบอยยข่จรลิง



นบันี้นไมข่พอ การเชชสิ่อวข่าพระเจด้าทรงดบนบันี้นไมข่พอ การเชชสิ่อวข่าพระเจด้าทรงบรลิสคุทธลิธิ์นบันี้นไมข่พอ
“เราบอกความจรลิงอบันเทบสิ่ยงแทด้แกข่ทข่านทบันี้งหลายวข่า ผยด้ใดทบสิ่ฟฟังคทาของเราและเชชสิ่อในพระองคร์ผยด้ทรงใชด้เรามา ผยด้นบันี้นกห็มบ

ชบวลิตนลิรบันดรร์ “ (ยอหร์น 5:24)
อบับราฮบัมเชชสิ่ออะไรในตอนนบันี้น? เขาเชชสิ่อสลิสิ่งทบสิ่พระเจด้าตรบัส … พระเจด้าตรบัส อบับราฮบัมฟฟัง และเขาเชชสิ่อ พระเจด้าไดด้ตรบัสแกข่

คคุณและแกข่ผมแลด้ว... เรามบพระวจนะทบสิ่เปป็นลายลบักษณร์อบักษรของพระองคร์ คชอพระวจนะทบสิ่ไดด้รบับการดลใจดด้านถด้อยคทาของ
พระเจด้า และโดยพระวจนะนบันี้นพระเจด้าทรงบอกเราวข่าพระองคร์ทรงรบักเราเหลชอเกลินจนพระองคร์ไดด้ประทานพระเยซยใหด้มา
สลินี้นพระชนมร์เพชสิ่อเรา (ยอหร์น 3:16) พระองคร์ทรงบอกเราวข่าพระองคร์ไมข่ไดด้สข่งพระเยซยเขด้ามาในโลกเพชสิ่อปรบับโทษโลก แตข่วข่า
โดยทางพระองคร์โลกจะไดด้รบับความรอด (ยอหร์น 3:17) พระเจด้าทรงสบัสิ่งเราเพลิสิ่มเตลิมวข่าหากเราเชชสิ่อในพระเยซยเรากห็จะไมข่ถยก
ปรบับโทษ แตข่ถด้าเราไมข่เชชสิ่อ เรากห็ถยกปรบับโทษอยยข่แลด้ว (ยอหร์น 3:18) พระองคร์ทรงบอกเราวข่าเราไดด้รบับความรอดโดยพระคคุณ 
ผข่านทางความเชชสิ่อ และไมข่ใชข่โดยตบัวเราเอง มบันคชอของขวบัญของพระเจด้า (อฟ. 2:8) พระองคร์ทรงบอกเราไมข่ใหด้อวดเกบสิ่ยวกบับ
การประพฤตลิ (อฟ. 2:9) พระองคร์ทรงบอกเราใหด้เชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์เจด้า และเราจะไดด้รบับความรอด (กลิจการ 16:31) 
พระเจด้าทรงบบัญชาเราใหด้ยอมรบับพระเยซยเจด้าดด้วยปากของเรา เชชสิ่อในใจของเราวข่าพระเจด้าไดด้ทรงชคุบพระองคร์ใหด้เปป็นขนนี้นจาก
ตายแลด้ว และเราจะไดด้รบับความรอดอยข่างแนข่นอน (โรม 10:9) พระเจด้าทรงบอกเราวข่าผยด้ใดกห็ตามทบสิ่จะรด้องทยลออกพระนาม
ขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้าจะไดด้รบับความรอด (โรม 10:13) พระองคร์ทรงบอกเราวข่าความเชชสิ่อทบสิ่ชข่วยใหด้รอดมาโดยการไดด้ยลิน และ
การไดด้ยลินมาโดยพระวจนะของพระเจด้าเทข่านบันี้น (โรม 10:17) ดบังนบันี้นหากเราจะอม่านพระวจนะของพระเจด้า ไดด้ยรินพระวจนะ
ของพระเจด้า และเชชที่อพระวจนะของพระเจด้า พระองคร์กห็จะทรงยอมรบับเรา “ในพระองคร์ผยด้เปป็นทบสิ่รบัก” – ชอบธรรม บรลิสคุทธลิธิ์ ไรด้
บาป ไมข่มบมลทลิน ปราศจากจคุดดข่างพรด้อยหรชอรลินี้วรอย และเราจะกลายเปป็นสมาชลิกคนหนนสิ่งแหข่งเจด้าสาวของพระครลิสตร์ พระ
กายของพระครลิสตร์ ซนสิ่งพระเยซยทรงเปป็นศบรษะของกายนบันี้น (อฟ. 5:25-30)

พระเจด้าไดด้ทรงสบัญญากบับอบับราฮบัมวข่าโดยทางเขาครอบครบัวทบันี้งปวงแหข่งแผข่นดลินโลกจะไดด้รบับพร อบับราฮบัมมบอายคุชรา
มากแลด้วและนางซาราหร์กห็เชข่นกบัน – แตข่พระเจด้าทรงขอใหด้อบับราฮบัมเชชสิ่อพระสบัญญาทบสิ่วข่าแมด้วข่าเขาและภรรยาของเขาเหมชอน
คนทบสิ่ตายแลด้วทบันี้งคยข่ (จากมคุมมองของการสชบพบันธคุร์ดด้านรข่างกาย) พระองคร์กห็ทรงสามารถประทานบคุตรชายคนหนนสิ่งแกข่พวกเขา
ไดด้อยข่างนข่าอบัศจรรยร์และเหนชอธรรมชาตลิ

“คราวนบนี้อบับราฮบัมและซาราหร์กห็มบอายคุแกข่ชรามากแลด้ว และซาราหร์ตามปกตลิของผยด้หญลิงกห็หมดแลด้ว” (ปฐก. 18:11) ใน
จดหมายทบสิ่เขบยนถนงชาวฮบบรย เปาโลบอกเราวข่า “โดยความเชชสิ่อ นางซาราหร์เองเชข่นกบันจนงไดด้รบับพลบังตบันี้งครรภร์และไดด้คลอดบคุตร
เมชสิ่อชรามากแลด้ว เพราะนางถชอวข่าพระองคร์ผยด้ไดด้ทรงประทานพระสบัญญานบันี้นทรงเปป็นผยด้สบัตยร์ซชสิ่อ” (ฮบ. 11:11) สลิสิ่งทบสิ่เปป็นจรลิง
เกบสิ่ยวกบับนางซาราหร์กห็เปป็นจรลิงเกบสิ่ยวกบับอบับราฮบัมเชข่นกบัน เขาไดด้ผข่านพด้นวบัยเจรลิญพบันธคุร์มาแลด้วและเหมชอนคนทบสิ่ตายแลด้ว (จากมคุม
มองของการสามารถใหด้กทาเนลิดลยกไดด้ผข่านทางชข่องทางปกตลิของการสชบพบันธคุร์) แตข่เราอข่านวข่า “ฝป่ายอบับราฮบัมนบันี้นเมชสิ่อไมข่มบหวบังซนสิ่ง
เปป็นทบสิ่นข่าไวด้ใจกห็ยบังไดด้เชชสิ่อไวด้ใจ มบความหวบังวข่าจะไดด้เปป็นบลิดาของประชาชาตลิมากมาย ตามคทาทบสิ่ไดด้ตรบัสไวด้แลด้ววข่า ‘เชชนี้อสายของ
เจด้าจะเปป็นเชข่นนบันี้น’ และความเชชสิ่อของทข่านมลิไดด้หยข่อนถอยลง ถนงแมด้อายคุของทข่านไดด้ประมาณหนนสิ่งรด้อยปฟีแลด้ว ทข่านกห็มลิไดด้คลิดวข่า
รข่างกายของทข่านเปรบยบเหมชอนตายแลด้ว และมลิไดด้คลิดวข่าครรภร์นางซาราหร์เปป็นหมบัน ทข่านมลิไดด้หวบัสิ่นไหวแคลงใจในพระสบัญญา
ของพระเจด้า แตข่ทข่านมบความเชชสิ่อมบัสิ่นคงยลิสิ่งขนนี้น จนงถวายเกบยรตลิยศแดข่พระเจด้า ทข่านเชชสิ่อมบัสิ่นวข่า พระองคต์ทรงฤทธริธิ์สามารถกระทนา



ใหผู้สนาเรก็จไดผู้ตามทบสิ่พระองคร์ตรบัสสบัญญาไวด้ ดด้วยเหตคุนบนี้เอง พระเจด้าทรงถชอวข่าความเชชสิ่อของทข่านเปป็นความชอบธรรมแกข่ทข่าน”
(โรม 4:18-22)

นบสิ่คชอสลิสิ่งทบสิ่ถยกบบันทนกไวด้: รข่างกายของอบับราฮบัมนบันี้นตายไปแลด้ว รข่างกายของนางซาราหร์กห็ตายไปแลด้ว และพระเจด้า
จทาเปป็นตด้องกระททาการอบัศจรรยร์ มลิฉะนบันี้นจะไมข่มบบคุตรทบสิ่ทคุกครอบครบัวแหข่งแผข่นดลินโลกจะไดด้รบับพร แตข่พระเจด้าทรงสบัญญาไวด้แลด้ว
และอบับราฮบัมกห็เชชสิ่อพระเจด้า เขาเชชสิ่อวข่าพระเจด้าทรงสามารถกระททาสลิสิ่งทบสิ่พระองคร์ไดด้ทรงสบัญญาไวด้แลด้ว แมด้หากวข่ามบันจะตด้อง
อาศบัยการอบัศจรรยร์กห็ตาม การกทาเนลิดของอลิสอบัคคชออบัศจรรยร์ทบสิ่ยลิสิ่งใหญข่พอๆกบับการประสยตลิของพระเยซยเจด้า อลิสอบัคคชอภาพเลห็ง
ถนงพระเยซยเจด้า – และผข่านทางเชชนี้อสายของอบับราฮบัม เมชสิ่อครบเวลาทบสิ่กทาหนด พระเยซยไดด้ทรงประสยตลิ …. เกลิดจากหญลิงคน
หนนสิ่ง เกลิดภายใตด้พระราชบบัญญบัตลิ เพชสิ่อไถข่คนทบันี้งหลายทบสิ่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ (กท. 4:4)

สลิสิ่งทบสิ่เปป็นความจรลิงในสมบัยของอบับราฮบัมกห็เปป็นความจรลิงในสมบัยของเรา ความรอด การถยกททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรม การ
ไถข่... พรใดๆทบสิ่เราไดด้รบับจากพระเจด้ากห็จทาเปป็นตด้องกลายเปป็นของเราโดยการเชชสิ่อพระเจด้า (หรชอโดยความเชชสิ่อ) หากเราเชพพิ่อ
พระเจด้า เรากห็มบความเชชสิ่อในพระเจด้า

“ถด้าเรายบังรบับพยานหลบักฐานของมนคุษยร์ พยานหลบักฐานของพระเจด้ากห็ยลิสิ่งใหญข่กวข่า เพราะนบสิ่คชอพยานหลบักฐานของ
พระเจด้าซนสิ่งพระองคร์ไดด้ทรงเปป็นพยานถนงพระบคุตรของพระองคร์ ผยด้ทบสิ่เชชสิ่อในพระบคุตรของพระเจด้ากห็มบพยานอยยข่ในตบัวเอง ผยด้ทบสิ่ไมข่
เชชสิ่อพระเจด้ากห็ไดด้กระททาใหด้พระองคร์เปป็นผยด้ตรบัสมคุสา เพราะเขามลิไดด้เชชสิ่อพยานหลบักฐานทบสิ่พระเจด้าไดด้ทรงเปป็นพยานถนงพระบคุตร
ของพระองคร์” (1 ยอหร์น 5:9-10)

แนข่นอนวข่าพระคทาสองขด้อนบนี้กลข่าวชบัดเจนมากๆ และเขด้าใจงข่าย ผยด้ใดกห็ตามทบสิ่ยอมเชชสิ่อพระเจด้าเกบสิ่ยวกบับพระเยซยครลิสตร์กห็
จะมบคทาพยานของพระเจด้าในใจของเขา แตข่ผยด้ใดทบสิ่ไดด้ยลินเรชสิ่องขข่าวประเสรลิฐเกบสิ่ยวกบับการสลินี้นพระชนมร์ การถยกฝฟังไวด้และการฟปฟื้น
คชนพระชนมร์ของพระเยซยครลิสตร์และไมข่ยอมเชชสิ่อมบัน กห็ททาใหด้พระเจด้าเปป็นผยด้มคุสา การไดด้ยลินเรชสิ่องขข่าวประเสรลิฐและไมข่ยอมเชชสิ่อมบัน
คชอการตราหนด้าพระเจด้าวข่าเปป็นผยด้มคุสา – ไมข่มบ “ถด้า” และ/หรชอ “บางทบ” เกบสิ่ยวกบับเรชสิ่องนบนี้เลย มบันถยกกลข่าวไวด้อยข่างชบัดเจนในขด้อ
พระคบัมภบรร์ทบสิ่เพลิสิ่งถยกยกมา พระเจด้าทรงไมข่มบแผนการอชสิ่น ไมข่มบหนทางอชสิ่น พระเจด้าไมข่ไดด้ทรงจบัดเตรบยมหนทางอชสิ่นเพราะวข่าไมข่มบ
ทางอชสิ่นทบสิ่สามารถถยกจบัดเตรบยมไดด้ มบันตด้องเปป็นพระเยซย พระองคร์จทาตด้องสลินี้นพระชนมร์ หากพระองคร์ไมข่สลินี้นพระชนมร์ เราทคุกคน
กห็จะตด้องตายและถยกเผาในนรก! พระเยซยทรงเปป็นทางนบันี้น เปป็นความจรลิงและเปป็นชบวลิต พระองคร์ทรงเปป็นประตยตรง พระองคร์
ทรงเปป็นประตยเดบยว พระองคร์ทรงเปป็นผยด้รลิเรลิสิ่มและผยด้กระททาใหด้ความเชชสิ่อของเราสทาเรห็จ พระเยซยทรงเปป็นความรอดของเรา

“แตข่คทาวข่า ‘ทรงนบับวข่าเปป็นความชอบธรรมแกข่ทข่าน’ นบันี้น มลิไดด้เขบยนไวด้สทาหรบับทข่านแตข่ผยด้เดบยว แตข่สทาหรบับพวกเราดด้วย 
จะทรงถชอวข่าเราเปป็นคนชอบธรรม คชอเราทบสิ่เชชสิ่อวางใจในพระองคร์ผยด้ทรงใหด้พระเยซยองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าของเราฟปฟื้นขนนี้นจากความ
ตาย คชอพระองคร์ผยด้ทรงถยกมอบไวด้เพราะการละเมลิดของเรา และไดด้ทรงฟปฟื้นขนนี้นจากความตายเพชสิ่อใหด้เราเปป็นคนชอบธรรม”
(โรม 4:23-25) ดด้วยเหตคุนบนี้ “... คชอวข่าถด้าทข่านจะยอมรบับพระเยซยเจด้าดด้วยปากของทข่าน และจะเชชสิ่อในใจของทข่านวข่าพระเจด้าไดด้
ทรงชคุบพระองคร์ใหด้เปป็นขนนี้นมาจากความตาย ทข่านจะรอด ดด้วยวข่าความเชชสิ่อดด้วยใจกห็นทาไปสยข่ความชอบธรรม และการยอมรบับ
ดด้วยปากกห็นทาไปสยข่ความรอด” (โรม 10:9-10)

ขด้อ 10: “เพราะวข่าคนทบันี้งหลายซนสิ่งพนสิ่งการกระททาตามพระราชบบัญญบัตลิกห็ถยกสาปแชข่ง เพราะมบคทาเขบยนไวด้วข่า ‘ทคุกคนทบสิ่
มลิไดด้ประพฤตลิตามทคุกขด้อความทบสิ่เขบยนไวด้ในหนบังสชอพระราชบบัญญบัตลิกห็ตด้องถยกสาปแชข่ง’”



คทาสทาคบัญในขด้อนบนี้คชอ “ทคุกขด้อความ” หากคนบาปจะถยกททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรมโดยการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ 
กห็ใหด้คนบาปผยด้นบันี้นรยด้วข่าเขาตด้องเชชสิ่อฟฟังพระราชบบัญญบัตลิ (ทบันี้งหมด) อยข่างสมบยรณร์แบบ... ในทคุกรายละเอบยด หด้ามมลิใหด้ละเมลิด
บบัญญบัตลิขด้อใดเลย... เขาตด้องเชชสิ่อฟฟัง “ทคุกขด้อความ” ทบสิ่ถยกเขบยนไวด้ในพระราชบบัญญบัตลิ และเขาตด้องเชชสิ่อฟฟังพวกมบันตลอดชบวลิต
ของเขา … “เพราะวข่าผยด้ใดรบักษาพระราชบบัญญบัตลิไดด้ทบันี้งหมด แตข่ผลิดอยยข่ขด้อเดบยว ผยด้นบันี้นกห็เปป็นผยด้ผลิดพระราชบบัญญบัตลิทบันี้งหมด” (ยาก
อบ 2:10) แนข่นอนวข่าผยด้ใดทบสิ่มบเหตคุผลกห็จะเหห็นพด้องอยข่างเตห็มใจวข่าความรอดผข่านทางวลิธบการนบนี้คงเปป็นไปไมข่ไดด้สคุดๆ มนคุษยร์ทบสิ่ไมข่
สมบยรณร์แบบจะรบักษาพระราชบบัญญบัตลิทบสิ่บรลิสคุทธลิธิ์และสมบยรณร์แบบของพระเจด้าโดยไมข่ละเมลิดสบักจคุดหรชอสบักขบดเดบยวไดด้อยข่างไร?
ดด้วยเหตคุนบนี้หากเราไมข่ไดด้รบับความรอดโดยพระคคุณของพระเจด้า (พระเมตตาของพระเจด้าทบสิ่เราไมข่สมควรไดด้รบับ) ผข่านทางความ
เชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก งบันี้นจงยอมรบับความจรลิงเถลิด – ไมข่มบความรอดสทาหรบับเราเลย! ความรอดตด้องเปป็นมาจากองคร์
พระผยด้เปป็นเจด้าทบันี้งหมดและทบันี้งสลินี้น โดยไมข่รวมมนคุษยร์ดด้วยเลย ทคุกสลิสิ่งทบสิ่มนคุษยร์เคยแตะตด้อง เขากห็ททาใหด้มบันเสชสิ่อมทรามไปเสบยแลด้ว 
พระเจด้าไมข่ใชข่ผยด้รลิเรลิสิ่มความเสชสิ่อมทราม – พระเจด้าทรงบรลิสคุทธลิธิ์ และพระราชกลิจทบันี้งสลินี้นของพระองคร์กห็บรลิสคุทธลิธิ์ พระองคร์ไมข่ทรง
ยอมรบับสลิสิ่งใดทบสิ่ไมข่บรลิสคุทธลิธิ์เลย: “ปราศจากความบรลิสคุทธลิธิ์แลด้ว ไมข่มบผยด้ใดจะเหห็นพระเจด้าเลย” 

ในขด้อ 11 เปาโลประกาศกด้องวข่า “แตข่เปป็นทบสิ่ประจบักษร์ชบัดอยยข่แลด้ววข่า ไมข่มบมนคุษยร์คนใดเปป็นผยด้ชอบธรรมในสาย
พระเนตรของพระเจด้าดด้วยพระราชบบัญญบัตลิไดด้เลย เพราะวข่า ‘คนชอบธรรมจะมบชบวลิตดทารงอยยข่โดยความเชชสิ่อ’”

สข่วนทด้ายของขด้อนบนี้ถยกบบันทนกในพระวจนะบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้าไมข่นด้อยกวข่าสบสิ่ครบันี้ง:
1. “ คนชอบธรรมจะมบชบวลิตดทารงอยยข่โดยความเชชสิ่อ” (ฮาบากคุก 2:4)
2. “ คนชอบธรรมจะมบชบวลิตดทารงอยยข่โดยความเชชสิ่อ” (โรม 1:17)
3. “ คนชอบธรรมจะมบชบวลิตดทารงอยยข่โดยความเชชสิ่อ” (กาลาเทบย 3:11)
4. “บบัดนบนี้คนชอบธรรมจะมบชบวลิตดทารงอยยข่โดยความเชชสิ่อ” (ฮบบรย 10:38)
ฮาบากคุกกลข่าวขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าคนทบสิ่ถข่อมตบัวลงตข่อพระพบักตรร์พระเจด้า คนทบสิ่ไวด้วางใจในพระเจด้า คนทบสิ่หมายพนสิ่งพระเจด้า 

คนทบสิ่พนสิ่งพาพระเจด้า คชอผยด้ทบสิ่พระเจด้าทรงอวยพร อาจมบวลิบบัตลิหลายอยข่างอยยข่รอบตบัว การพลิพากษาตข่างๆอยยข่ภายนอก ความทคุกขร์
และความปวดรด้าวใจอยยข่ภายใน ความกลบัวอยยข่รอบขด้าง ความอดอยากอยยข่เบชนี้องหนด้า หายนะอยยข่เบชนี้องหลบัง – แตข่ทบันี้งๆทบสิ่เปป็นเชข่น
นบนี้ ผยด้ทบสิ่ดทารงชบวลิตอยยข่กบับพระเจด้ากห็ดทารงชบวลิตผข่านมบันทบันี้งหมดในสบันตลิสคุข! กรคุณาตบันี้งใจอข่านฮาบากคุก 3:17-19 

ในจดหมายทบสิ่เขบยนถนงผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นทบสิ่กรคุงโรม เปาโลเนด้นซนี้ทาแลด้วซนี้ทาอบกวข่าขข่าวประเสรลิฐสทาแดงความชอบธรรมทบสิ่เกลิด
จากความเชชสิ่อ... ความชอบธรรมทบสิ่พระเจด้าทรงยกใหด้เกลิดจากความเชชสิ่อเทข่านบันี้น พระครลิสตร์ผยด้ทรงเปป็นความชอบธรรมของ
พระเจด้าทรงถยกใสข่ไวด้ในบบัญชบแหข่งความเชชสิ่อ กรคุณาตบันี้งใจอข่านโรม 4:3, 5, 6, 9, 11, 13 และ 22 และอข่านโรม 10:6-10 และ
กาลาเทบย 3:6 ดด้วย ความชอบธรรมคชอสภาพวบัตถคุวลิสบัยทบสิ่มนคุษยร์ถยกใสข่ไวด้ขด้างในนบันี้นโดยการกระททาของพระเจด้าผยด้บรลิสคุทธลิธิ์

ตามทบสิ่อบัครทยตเปาโลกลข่าว ความชอบธรรมของพระเจด้าใหด้พระคคุณสองประการ ผยด้รบับพระคคุณอบัศจรรยร์ของพระเจด้า
ยชนอยยข่ตข่อพระพบักตรร์พระเจด้าราวกบับวข่าเขาไมข่เคยททาความชบัสิ่วใดๆเลย ราวกบับวข่าเขาททาแตข่สลิสิ่งดบเสมอมาซนสิ่งพระเจด้าคาดหวบังจาก
เขาไดด้ จงยอมรบับความจรลิงเถลิด: พระคคุณของพระเจด้าจบัดหาความบรลิสคุทธลิธิ์และนทามบันมาใหด้แกข่คนบาป – เพราะวข่าพระโลหลิต
ของพระเจด้าคชอสลิสิ่งทบสิ่ไหลออกจากเสด้นโลหลิตของพระเยซย พระเจด้าไดด้ทรงซชนี้อครลิสตจบักรแลด้วดด้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง 
เปาโลกลข่าวแกข่พวกโรมวข่า “ดด้วยวข่าขด้าพเจด้าไมข่มบความละอายในเรชสิ่องขข่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวข่าขข่าวประเสรลิฐนบันี้น



เปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า เพชสิ่อใหด้ความรอดแกข่ทคุกคนทบสิ่เชชสิ่อ พวกยลิวกข่อน และพวกกรบกดด้วย เพราะวข่าในขข่าวประเสรลิฐนบันี้น
ความชอบธรรมของพระเจด้ากห็ไดด้แสดงออก โดยเรลิสิ่มตด้นกห็ความเชชสิ่อ สคุดทด้ายกห็ความเชชสิ่อ ตามทบสิ่มบเขบยนไวด้แลด้ววข่า ‘คนชอบ
ธรรมจะมทีชทีวริตดนารงอยผต่โดยความเชชที่อ’” (โรม 1:16-17) 

ความหมายของวลบ “โดยเรลิสิ่มตด้นกห็ความเชชสิ่อ สคุดทด้ายกห็ความเชชสิ่อ” (from faith to faith)ไมข่ใชข่จากความเชชสิ่อระดบับ
หนนสิ่งไปสยข่อบกระดบับหนนสิ่ง แตข่สลิสิ่งทบสิ่เปาโลกทาลบังชบนี้ใหด้เหห็นตรงนบนี้คชอ ขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าพระเจด้าทรงอวยพรผยด้เชชสิ่อบนหลสักการแหข่งความ
เชชสิ่อ พระเจด้าทรงหยลิบยชสิ่นการเปป็นผยด้ชอบธรรมแกข่ผยด้ไมข่เชชสิ่อโดยอาศบัยความเชชสิ่อเปป็นหลบัก ไมข่ใชข่โดยอาศบัยการประพฤตลิเปป็นหลบัก 
เราถยกททาใหด้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชชสิ่อ และ “ผยด้ทบสิ่ถยกททาใหด้เปป็นคนชอบธรรมแลด้ว” กห็จะดทารงชบวลิตบนหลบักการแหข่งความ
เชชสิ่อ – หรชอโดยความเชชสิ่อในพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระเยซยเจด้า

ตอนเขบยนถนงเหลข่าวลิสคุทธลิชนในแควด้นกาลาเทบย เปาโลกห็เปรบยบเทบยบความเชชสิ่อและพระครลิสตร์วข่าแตกตข่างจากพระ
ราชบบัญญบัตลิและการประพฤตลิ คทาเหลข่านบันี้นทบสิ่ใชด้แทน “ความเชชสิ่อ” ในภาษากรบกปรากฏยบสิ่สลิบเจห็ดครบันี้งในหนบังสชอกาลาเทบย 
ความเชชสิ่อสทาแดงตบัวมบันออกมาในความมบัสิ่นใจทบสิ่มบตข่อพระเจด้า ความเชชสิ่อละสายตาจากตบัวเองไปยบังพระเจด้า ความเชชสิ่อคชอการ
ฝากฝฟังไวด้กบับพระเจด้า ความเชชสิ่อคชอการตบัดขาดจากตบัวเองไปยบังพระองคย์เอง ความเชชสิ่อคชอการสบัมพบันธร์สนลิทกบับพระเจด้า โดยพนง
พอใจทบสิ่จะวางใจในพระสบัญญาเหลข่านบันี้นทบสิ่มบบอกไวด้ในพระวจนะอบันประเสรลิฐของพระองคร์

ไมข่มบทางอด้อม ไมข่มบความจทาเปป็นตด้องโตด้เถบยง ตามคทาสอนเหลข่านบันี้นของพระวจนะของพระเจด้าและการประกาศของ
ผยด้รบับใชด้ทบสิ่พระเจด้าทรงแตข่งตบันี้งและทบสิ่ถยกมอบใหด้แกข่คนตข่างชาตลิ เราไดด้รสับความรอดโดยความเชชสิ่อ เราถยกรสักษาไวด้โดยความเชชสิ่อ 
เราไดด้รสับบบาเหนจ็จตามความเชชสิ่อของเรา – และพรทคุกอยข่างทบสิ่ไดด้รบับจากพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ตด้องถยกรบับเอาโดยความเชชสิ่อ 
การกระททาทคุกอยข่างทบสิ่จะนทาบทาเหนห็จมาใหด้เมชสิ่อสลินี้นสคุดการเดลินทางของชบวลิตตด้องเปป็นการกระททาแหข่งความเชชสิ่อ เราอข่านวข่า 
“การกระททาใด ๆ กห็ตามทบสิ่มลิไดด้กระททาดด้วยความเชชสิ่อกห็เปป็นบาปทบันี้งสลินี้น” (โรม 14:23)

ขด้อ 12: “แตข่พระราชบบัญญบัตลิไมข่ไดด้อาศบัยความเชชสิ่อ เพราะ ‘ผยด้ทบสิ่ประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ กห็จะไดด้ชบวลิตดทารงอยยข่
โดยพระราชบบัญญบัตลินบันี้น’” สลิสิ่งทบสิ่เปาโลกทาลบังนทาเสนอตรงนบนี้คชอขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่ามบันเปป็นเรชสิ่องของการทบาหรชอการเชพพิ่อ เขายก
ขด้อความจากเลวบนลิตลิ 18:5 สลิสิ่งทบสิ่เขากทาลบังกลข่าวจรลิงๆแลด้วกห็คชอวข่า: หากเราแสวงหาความเชชสิ่อโดยพระราชบบัญญบัตลิ งบันี้นกห็จทาเปป็นทบสิ่
เราตด้องททาทคุกสลิสิ่งทบสิ่พระราชบบัญญบัตลิเรบยกรด้องเพราะวข่าพระเจด้าทรงยอมรบับเฉพาะความสมบยรณร์แบบในความบรลิสคุทธลิธิ์เทข่านบันี้น 
และแนข่นอนวข่ามบันเปป็นไปไมข่ไดด้เลยทบสิ่มนคุษยร์ทบสิ่มบขด้อจทากบัดจะรบักษาพระราชบบัญญบัตลิอบันบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้าผยด้ทรงไรด้ขบดจทากบัดไดด้ 
พระราชบบัญญบัตลิไมข่ไดด้ถยกประทานใหด้เพชสิ่อชข่วยใครใหด้รอดไดด้ พระราชบบัญญบัตลิคชอครยสอน ความรยด้เกบสิ่ยวกบับบาปเปป็นมาโดยพระ
ราชบบัญญบัตลิ โดยการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิไมข่มบเนชนี้อหนบังใดจะเปป็นผยด้ชอบธรรมไดด้ คนบาปจะเชชสิ่อฟฟังพระราชบบัญญบัตลิ
ของพระเจด้าอยข่างสมบยรณร์แบบไดด้อยข่างไร? ขข่าวประเสรลิฐ (ขข่าวดบ) ไมข่ไดด้กลข่าววข่า – “จงประพฤตริและมบชบวลิต” – แตข่ “จงเชชที่อ
และมบชบวลิต”! หลบังจากทบสิ่เราบบังเกลิดใหมข่แลด้ว เราจนงประพฤตลิ เรากระททา เราดทาเนลินชบวลิต เราเสบยสละ... แตข่เราททาสลิสิ่งเหลข่านบนี้
เพราะวข่าเรารบักพระเยซย – ไมข่ใชข่เพชสิ่อทบสิ่จะคยข่ควรกบับความรบักของพระองคร์หรชอความเมตตาของพระองคร์ เราประพฤตลิเพชสิ่อพระ
เยซยเพราะวข่าเรารบักพระองคร์ เรารบับใชด้พระองคร์เพราะความสทานนกบคุญคคุณอบันสคุดซนนี้งในใจของเราเพราะเหตคุความรอดทบสิ่
พระองคร์ไดด้จบัดเตรบยมไวด้อยข่างเปฟีปื่ยมกรคุณาและประทานใหด้อยข่างไมข่คลิดมยลคข่าเมชสิ่อเราเชชสิ่อในพระนามอบันประเสรลิฐของพระองคร์ 
ขอพระเจด้าทรงโปรดชข่วยเหลชอเราไมข่ใหด้เปป็นคนโงข่เหลชอเกลินจนคลิดวข่าเราสามารถททาใหด้พระเจด้าพอพระทบัยไดด้ในเนชนี้อหนบัง มบ



เพบยงผยด้เดบยวเทข่านบันี้นทบสิ่เคยไดด้ยลินพระเจด้าตรบัสวข่า “ทข่านผยด้นบนี้เปป็นบคุตรทบสิ่รบักของเรา  เราชอบใจทม่านมาก”! ถด้อยคทาเหลข่านบันี้นถยก
กลข่าวโดยพระเจด้าพระบลิดาโดยตรบัสถนงพระเยซยเจด้าเมชสิ่อพระองคร์ทรงรบับบบัพตลิศมา และอบกครบันี้งบนภยเขาทบสิ่ทรงจทาแลงพระกาย 
หนทางเดบยวทบสิ่คคุณและผมจะสามารถททาใหด้พระเจด้าพระบลิดาพอพระทบัยไดด้คชอ เชชสิ่อในพระบคุตรของพระองคร์ คชอพระเยซยครลิสตร์
เจด้า และเมชสิ่อเราเชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์เจด้าเรากห็ “เปป็นทบสิ่ยอมรบับในพระองคร์ผยด้ทรงเปป็นทบสิ่รบัก” ชชสิ่อของเราถยกจดไวด้ในหนบังสชอแหข่ง
ชบวลิตของพระเมษโปดก เราถยกใสข่ไวด้ในพระกายของพระครลิสตร์ผข่านทางบบัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ (1 คร. 12:12-13)
เราถยกประทบับตราโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ผยด้ประเสรลิฐจนถนงวบันแหข่งการไถข่นบันี้น (อฟ. 4:30) เราถยกนทาพาโดยพระวลิญญาณ
บรลิสคุทธลิธิ์เขด้าในมรรคาเหลข่านบันี้นของการดทาเนลินชบวลิตอบันถยกตด้อง (โรม 8:14; เพลงสดคุดบ 23) ดด้วยเหตคุนบนี้ เพชสิ่อนทบสิ่รบัก หากคคุณอยาก
อยยข่ในคนกลคุข่มนบันี้นเมชสิ่อเหลข่าวลิสคุทธลิชนเรบยงหนด้าเดลินเขด้าในสวรรคร์ กห็จทาเปป็นทบสิ่คคุณตด้องปฏลิเสธตบัวเอง ตระหนบักถนงขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่า
คคุณเปป็นคนทบสิ่บาปหนา หลงหายอยข่างสลินี้นหวบัง ไมข่อาจไถข่ถอนตบัวเองไดด้เทข่าทบสิ่เกบสิ่ยวขด้องกบับความพยายามและคคุณความดบของ
คคุณเอง คคุณตด้องตระหนบักวข่าคคุณตายแลด้วในการละเมลิดตข่างๆและในความบาป และโดยความเชชสิ่อคคุณตด้องทลินี้งตบัวลงทบสิ่พระบาท
ของพระเยซย จงเงยหนด้ามองพระพบักตรร์ของพระองคร์ดด้วยสายตาแหข่งความเชชสิ่อ ยชสิ่นออกไปดด้วยมพอแหข่งความเชชสิ่อ และรบับเอา
ของขวบัญของพระเจด้า... พระเยซยครลิสตร์ พระบคุตรทบสิ่บบังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระองคร์: “แตข่สข่วนบรรดาผยด้ทบสิ่ตด้อนรบับพระองคร์ 
พระองคร์ทรงประทานสลิทธลิอทานาจใหด้เขาเปป็นบคุตรของพระเจด้า คชอคนทบันี้งหลายทบสิ่เชชสิ่อในพระนามของพระองคร์ ซนสิ่งมลิไดด้เกลิดจาก
เลชอด หรชอจากความประสงคร์ของเนชนี้อหนบัง หรชอจากความประสงคร์ของมนคุษยร์ แตข่จากพระเจด้า” (ยอหร์น 1:12-13)

พระครริสตต์ไดผู้ทรงแบกรอับการสาปแชต่งแหต่งพระราชบอัญญอัตริ
เพชที่อททีที่เราจะไดผู้รอับพรแหต่งความเชชที่อในพระองคต์

ขด้อ 13: “พระครลิสตร์ทรงไถข่เราใหด้พด้นความสาปแชข่งแหข่งพระราชบบัญญบัตลิ โดยการทบสิ่พระองคร์ทรงยอมถยกสาปแชข่งเพชสิ่อ
เรา เพราะมบคทาเขบยนไวด้วข่า ‘ทคุกคนทบสิ่ตด้องถยกแขวนไวด้บนตด้นไมด้กห็ตด้องถยกสาปแชข่ง’”

เปาโลกทาลบังยกขด้อความจากหนบังสชอพระราชบบัญญบัตลิ: “ถด้าชายคนใดไดด้กระททาความผลิดบาปสมควรมบโทษถนงตาย 
และเขาถยกประหารชบวลิต และทข่านแขวนเขาไวด้ทบสิ่ตด้นไมด้ อยข่าใหด้ศพของเขาคด้างอยยข่ทบสิ่ตด้นไมด้ตลอดทบันี้งคชน แตข่ทข่านจงฝฟังเขาเสบยใน
วบันเดบยวกบันนบันี้น (ดด้วยวข่าผยด้ทบสิ่ถยกแขวนไวด้บนตด้นไมด้กห็ถยกสาปแชข่งจากพระเจด้า) เพชสิ่อแผข่นดลินของทข่านซนสิ่งพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของ
ทข่านทรงประทานแกข่ทข่านใหด้เปป็นมรดกนบันี้นไมข่เปป็นมลทลิน”” (พบญ. 21:22-23)

ในพระราชบบัญญบัตลิ 13:8-11 เราเรบยนรยด้วข่าวลิธบการแบบยลิวของการประหารชบวลิตพวกอาชญากรไมข่ใชข่โดยการแขวนคอ
พวกเขาเอาหรินขวด้างผยด้ทบสิ่ถยกปรบับโทษใหด้ตาย อยข่างไรกห็ตาม หากพวกเขาอยากนทาความอบับอายมากยลิสิ่งขนนี้นมาสยข่อาชญากรผยด้นบันี้น
พวกเขากห็แขวนศพของเขาบนตด้นไมด้ตด้นหนนสิ่ง และอาชญากรเหลข่านบันี้นทบสิ่ถยกแขวนบนตด้นไมด้กห็ถยกสาปแชข่งโดยพระราชบบัญญบัตลิ
(อข่านกลิจการ 5:30 และกลิจการ 10:39) พระเยโฮวาหร์พระเจด้าทรงททาใหด้การสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซยเกลิดขนนี้นบนตด้นไมด้ตด้นหนนสิ่ง
จรลิงๆ (ไมด้กางเขนเปป็นสบัญลบักษณร์ทบสิ่แสดงถนงตด้นไมด้ตด้นหนนสิ่ง) พระเจด้าทรงยอมใหด้เกลิดขนนี้นเชข่นนบนี้เพชสิ่อททาใหด้คทาพยากรณร์เรชสิ่องทบสิ่พระ
เยซยทรงกลายเปป็นคทาสาปแชข่งเพชสิ่อเราสทาเรห็จ พระเยซยเสดห็จเขด้ามาในโลกเพชสิ่อททาใหด้พระราชบบัญญบัตลิและหนบังสชอศาสดา
พยากรณร์สทาเรห็จ (มธ. 5:17) และพระองคร์ทรงททาทคุกสลิสิ่งครบหมด พระองคร์ทรง “เชชสิ่อฟฟังจนถนงความมรณา” แตข่นบัสิ่นไมข่ใชข่
ทบันี้งหมด: “กระทบัสิ่งความมรณาทบสิ่กางเขน” (ฟป. 2:8) พระเยซยทรงเตห็มพระทบัยสละชบวลิตของพระองคร์ พระองคร์ทรง



สลินี้นพระชนมร์ดด้วยความสมบัครใจ พระองคร์ไมข่ไดด้ถยกบบังคบับใหด้สลินี้นพระชนมร์และไมข่มบการขชนใจพระองคร์ใหด้อบับอายและทนทคุกขร์บน
ตด้นไมด้ดด้วย... พระองคร์ทรงเลชอกสลิสิ่งเหลข่านบนี้ทบันี้งหมดดด้วยพระองคร์เอง เพราะวข่าพระองคร์เสดห็จมาเพชสิ่อททาใหด้ขด้อเรบยกรด้องทคุก
ประการของพระเจด้าผยด้บรลิสคุทธลิธิ์ผยด้ทรงเปป็นพระบลิดาของพระองคร์สทาเรห็จ

ในสมบัยของพระเยซย พวกโรมถชอวข่าการถยกตรนงกางเขนเปป็นเรชสิ่องทบสิ่นข่าอบับอายและอบัปยศอดสยสทาหรบับพลเมชองสบัญชาตลิ
โรม พวกเขาไมข่ยอมใหด้พลเมชองสบัญชาตลิโรมถยกตรนงกางเขน พวกยลิวเองกห็มองการตรนงกางเขนวข่าเปป็นเรชสิ่องนข่าอบับอายมากๆเชข่น
กบัน – แตข่พวกเขาอยากใหด้พระเยซยเผชลิญความอบับอายและความอบัปยศอดสยมากทบสิ่สคุดเทข่าทบสิ่จะททาไดด้ พวกเขาเรบยกพระองคร์วข่า
“ผยด้ทบสิ่ถยกแขวนไวด้” ในสมบัยแรกๆของความเชชสิ่อแบบครลิสเตบยน พวกยลิวเรบยกพวกครลิสเตบยนวข่า “ผยด้นมบัสการผยด้ทบสิ่ถยกแขวนไวด้” 
กางเขนพรด้อมกบับความอบับอายของมบันคชอหลินสะดคุดตข่อเนชนี้อหนบัง เนชนี้อหนบังทบสิ่เยข่อหยลิสิ่งยข่อมขยะแขยงตข่อความคลิดเรชสิ่องความรอด
อบันนองเลชอด ซนสิ่งถยกซชนี้อโดยความตายของชายผยด้หนนสิ่งบนกางเขนอบันนข่าอบับอาย แตข่พระเยซยทรงสลินี้นพระชนมร์ดด้วยความตายอบัน
นข่าอบับอาย – กระทบัสิ่งความมรณาแหข่งกางเขน – เพชสิ่อทบสิ่คคุณและผมจะไดด้รบับการชข่วยใหด้พด้นจากความอบับอาย ความอบัปยศอดสย
และความพลินาศ มนคุษยร์ธรรมดาไมข่ยอมรบับกางเขนพรด้อมกบับความอบับอายและความทคุกขร์ทรมานทบันี้งสลินี้นของมบัน เพบยงเพราะ
วข่ามบันคชอความโงข่เขลาในสายตาของมนคุษยร์ธรรมดา กรคุณาอข่าน 1 โครลินธร์ 1:18

ผมขอถามวข่า พระครลิสตร์ทรงไถข่ผยด้ใดจากการสาปแชข่งแหข่งพระราชบบัญญบัตลิ และพระเยซยเจด้าทรงกลายเปป็นคทาสาปแชข่ง
ขนาดนบันี้นเพชสิ่อผยด้ใด?

สข่วนแรกของขด้อ 13 อข่านวข่า “พระครลิสตร์ทรงไถข่เราใหด้พด้นความสาปแชข่งแหข่งพระราชบบัญญบัตลิ” กรคุณาหมายเหตคุคทา
วข่า “เรา” บรรดาผยด้รยด้พระคบัมภบรร์ตข่างเหห็นพด้องตรงกบันวข่า “เรา” ในทบสิ่นบนี้หมายถนงพวกยลิวเทข่านบันี้น พวกยลิวอยยข่ใตด้ความสาปแชข่งแหข่ง
กาลาเทบย 3:10 พวกยลิวคชอประชาชนทบสิ่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิของโมเสส “แตข่เมชสิ่อครบกทาหนดแลด้ว พระเจด้ากห็ทรงใชด้พระบคุตร
ของพระองคร์มาประสยตลิจากสตรบเพศ และทรงถชอกทาเนลิดใตด้พระราชบบัญญบัตลิ เพชสิ่อจะทรงไถข่คนเหลข่านบันี้นทบสิ่อยยข่ใตด้พระราช
บบัญญบัตลิ...” (กท. 4:-5) พวกคนตข่างชาตลิไมข่เคยอยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิเลย เราทบันี้งหลายไมข่ไดด้อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิทคุกวบันนบนี้ และ
เราจะไมข่มบวบันอยยข่ใตด้มบันดด้วย พระราชบบัญญบัตลิไดด้ถยกประทานใหด้โดยพระเยโฮวาหร์พระเจด้าแกข่ชนชาตลิอลิสราเอล ซนสิ่งเผข่ายยดาหร์เปป็น
สข่วนหนนสิ่งของชนชาตลินบันี้น (และพวกยลิวกห็มาจากเผข่ายยดาหร์) ดบังนบันี้นพระเยซยจนงทรงถยกททาใหด้เปป็นความสาปแชข่งเพชสิ่อพบสิ่นด้องของ
พระองคร์ในเนชนี้อหนบัง เพชสิ่อทบสิ่พวกเขาจะกลายเปป็นลยกของพระเจด้าโดยการแสดงความเชชสิ่อออกมา พวกเขาสามารถไดด้รบับพร
ของอบับราฮบัม (การถยกททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรมโดยความเชชสิ่อ) หากพวกเขาแคข่เพบยงเชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์เจด้าเทข่านบันี้น แตข่แนข่นอน
วข่าพวกยลิวสข่วนใหญข่ไมข่ยอมรบับพระเยซยวข่าเปป็นพระเมษโปดกของพระเจด้า พระผยด้ชข่วยใหด้รอดของเหลข่าคนบาป พวกเขากลบับ
มองพระองคร์วข่าเปป็นชาวนาซาเรห็ธผยด้ถยกดยหมลิสิ่นและเกลิดจากการลข่วงประเวณบ

เหห็นไดด้ชบัดมากๆในภาคพบันธสบัญญาใหมข่วข่าพวกคนตข่างชาตลิไมข่เคยอยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิเลย อข่านโรม 2:14 เหห็นไดด้ชบัด
เลยวข่าพระราชบบัญญบัตลิเปป็น “กทาแพงขวางกบันี้น” ทบสิ่แบข่งแยกพวกยลิวจากคนตข่างชาตลิ... และในทางกลบับกบันดด้วย กรคุณาตบันี้งใจอข่าน
เอเฟซบัส 2:13-18

พวกผยด้รบับใชด้และนบักศาสนาทบสิ่อยากใหด้เราอยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ พวกผยด้รบับใชด้ทบสิ่ชอบบบัญชาบรรดาสมาชลิกของตนใหด้
รบักษาพระราชบบัญญบัตลิและปฏลิบบัตลิพลิธบกรรมตข่างๆของพระราชบบัญญบัตลิ กห็กทาลบังแยกแยะพระวจนะแหข่งความจรลิงอยข่าง
ผลิดๆ...พวกเขาไมข่ไดด้กทาลบังแยกแยะพระวจนะอบันประเสรลิฐของพระเจด้าอยข่างถยกตด้องและพวกเขาจะทนทคุกขร์อยข่างเจห็บปวด



เพราะเหตคุนบนี้ในวบันพลิพากษา
ขด้อ 14: “เพชสิ่อพระพรของอบับราฮบัมจะไดด้มาถนงคนตข่างชาตลิทบันี้งหลายเพราะพระเยซยครลิสตร์ เพชสิ่อเราจะไดด้รบับพระสบัญญา

แหข่งพระวลิญญาณโดยความเชชสิ่อ”
โดยพระคคุณของพระเจด้า เปาโลกทาลบังพยายามแสดงใหด้พวกยลิวเหห็นวข่าพวกเขากทาลบังถยกปปิดกบันี้นจากพรนบันี้น โดยพระ

ราชบบัญญบัตลินบันี้นทบสิ่พวกเขาโอด้อวดนบักหนา หากเปป็นเชข่นนบันี้นจรลิง พวกคนตข่างชาตลิกห็ไมข่อาจหวบังวข่าจะไดด้รบับพรนบันี้นของพระเจด้าไดด้
โดยการเอาตบัวเองไปอยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิซนสิ่งอวยพรพวกยลิวไมข่ไดด้! อยข่างไรกห็ตาม หากพวกยลิวสามารถรบับพรนบันี้นไดด้โดยความ
เชชสิ่อในการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซยครลิสตร์ โดยการแสดงออกถนงความเชชสิ่อในพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์ งบันี้นบน
หลบักการเดบยวกบันพวกคนตข่างชาตลิกห็สามารถรบับพรเหลข่านบันี้นทบสิ่พระเจด้าทรงจบัดเตรบยมไวด้ไดด้เชข่นกบัน – พรเหลข่านบันี้นของอบับราฮบัมผยด้
เปฟีปื่ยมดด้วยความเชชสิ่อ

ตอนเขบยนถนงผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นทบสิ่เมชองโครลินธร์ เปาโลชบนี้ใหด้เหห็นวข่าพระครลิสตร์ผยด้ทรงไมข่มบบาปทรงถยกททาใหด้เปป็นบาปเพราะเรา
เพชสิ่อทบสิ่เราทบันี้งหลายจะถยกททาใหด้เปป็นความชอบธรรมของพระเจด้าในพระองคร์ (2 คร. 5:21) แนข่นอนวข่ามบันเปป็นพรอบันประเสรลิฐ
ยลิสิ่งนบักทบสิ่ไดด้รยด้วข่าพระเยซยไดด้ทรงถยกททาใหด้เปป็นบาปเพชสิ่อเรา พระองคร์ไมข่ทรงมบบาปเลย แตข่พระองคร์ทรงรบับแบกบาปของเราและ
ตรนงมบันไวด้ทบสิ่กางเขนของพระองคร์ มบันยบังดบยลิสิ่งดด้วยทบสิ่ไดด้เรบยนรยด้วข่าพระองคร์ทรงถยกททาใหด้เปป็นความสาปแชข่งเพชสิ่อเรา ผมอยาก
กลข่าวเชข่นนบนี้วข่า “สลิสิ่งทบสิ่พระเจด้าผยด้บรลิสคุทธลิธิ์ทรงบบัญชาและเรบยกรด้อง พระเจด้าผยด้บรลิสคุทธลิธิ์องคร์เดบยวกบันนบนี้กห็ทรงจสัดเตรอียมในพระราชกลิจ
ทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระเยซยเจด้า” พระเยซยทรงตอบสนองขด้อเรบยกรด้องทคุกประการของพระเจด้าพระบลิดา พระองคร์ทรงททาใหด้
รายละเอบยดปลบกยข่อยทคุกประการของพระราชบบัญญบัตลิและหนบังสชอศาสดาพยากรณร์สทาเรห็จ เราสมบยรณร์พรด้อมในพระเยซย 
เพราะวข่าพระเยซยทรงดทาเนลินชบวลิตทบสิ่สมบยรณร์พรด้อมในเนชนี้อหนบัง พระองคร์ทรงดทาเนลินชบวลิตทบสิ่บรลิสคุทธลิธิ์ในเนชนี้อหนบัง... ไมข่มบสลิสิ่งใดถยก
นทามากลข่าวหาพระเยซยไดด้เลย

ใน 2 โครลินธร์ 5:21 เปาโลจบัดใหด้ตบัวเองอยยข่กลคุข่มเดบยวกบับผยด้เชชสิ่อทคุกคน เขาไมข่ไดด้กทาลบังเปรบยบเทบยบความแตกตข่าง
ระหวข่างผยด้เชชสิ่อและพวกยลิว หรชอระหวข่างคนตข่างชาตลิและพวกยลิว ดด้วยเหตคุนบนี้คทาวข่า “เรา” ในขด้อนบันี้นจนงรวมทคุกคนเขด้าไวด้ดด้วยกบัน
หมด แตข่ในกาลาเทบย 3:13 คทาวข่า “เรา” หมายถนงพวกยลิวเทข่านบันี้น สาเหตคุทบสิ่ผมแบข่งแยกความแตกตข่างเหลชอเกลินในคทากลข่าวนบนี้
กห็เพราะวข่า หลบังจากนบันี้นอบกนลิดเดบยวเปาโลกห็พยดถนงพวกคนตข่างชาตลิวข่า “... เพชสิ่อพระพรของอบับราฮบัมจะไดด้มาถนงคนตข่างชาตลิทบันี้ง
หลายเพราะพระเยซยครลิสตร์” และตข่อมาในทบันทบเปาโลกห็จบัดใหด้ผยด้เชชสิ่อทคุกคนอยยข่ในกลคุข่มเดบยวกบัน: “เพชสิ่อเราจะไดด้รบับพระสบัญญา
แหข่งพระวลิญญาณโดยความเชชสิ่อ”

ในกาลาเทบย 3:13 คทาวข่า “เรา” เนด้นยนี้ทามากๆ! ในขด้อ 14 คทาวข่า “เรา” ไมข่ไดด้เนด้นอะไรเลย แตข่ถยกใชด้โดยเปาโลในแบ
บทบัสิ่วๆไป โดยหมายถนงผยด้เชชสิ่อทคุกคนไมข่วข่าในสมบัยนบันี้นหรชอในสมบัยของเรา

ผมอยากรยด้จรลิงๆวข่าททาไมผยด้รบับใชด้บางทข่านทบสิ่ใหด้สมาชลิกครลิสตจบักรของตนอยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิถนงไมข่พยดจากขด้อความนบนี้ 
“ผยด้ใดทบสิ่พนสิ่งการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิกห็ถยกสาปแชข่ง” หากคคุณจะอข่านหนบังสชอพระราชบบัญญบัตลิบททบสิ่ 27 และ 28 อยข่าง
ตบันี้งใจ คคุณกห็จะเหห็นพระพรทบสิ่ทรงสบัญญาไวด้เหลข่านบันี้นของพระเยโฮวาหร์ทบสิ่มบตข่ออลิสราเอลหากพวกเขาเชพพิ่อฟฟังพระเจด้า พรเหลข่านบันี้น
มบเงชสิ่อนไขอยยข่บนความเชชสิ่อฟฟังของอลิสราเอล: “ถด้าทข่านจะ...กระททาตามบรรดาพระบบัญญบัตลิของพระองคร์... บรรดาพระพรเหลข่า
นบนี้จะตามมาทบันทข่าน” (พบญ. 28:1-2) แนข่นอนวข่าพวกเราอยยข่ฝฟัปื่งนบนี้ของคทาบบัญชานบนี้ และคนเหลข่านบนี้ไดด้จากไปนานแลด้วเพชสิ่อไปรบับ



บทาเหนห็จของตน แตข่เรารยด้วข่าพวกเขาไมข่ไดด้เชชสิ่อฟฟัง พวกเขาททาทคุกอยข่างยกเวด้นเชชสิ่อฟฟัง และการพลิพากษาของพระเจด้ากห็ตกใสข่
พวกเขาอยข่างหนบักหนข่วง บคุคคลใดหรชอประชาชาตลิใดทบสิ่พนสิ่งพระบบัญญบัตลิเพชสิ่อรบับพระพรตข่างๆจากพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์กห็จะ
ไดด้รบับแตข่คทาสาปแชข่งตข่างๆ เพราะวข่าพระพรเหลข่านบันี้นของพระเจด้ามาโดยความเชชสิ่อ-- ไมข่ใชข่โดยการประพฤตลิ ไมข่ใชข่โดยพระราช
บบัญญบัตลิ – แตข่โดยความเชชสิ่อในพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระเยซยครลิสตร์เจด้า บคุคคลทบสิ่ยอมรบับรยด้การสาปแชข่งของพระราช
บบัญญบัตลิเพราะความบาป และขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าพระราชบบัญญบัตลิไมข่ไดด้ถยกประทานใหด้เพชสิ่อชข่วยเราใหด้รอดจากการสาปแชข่งนบันี้น
(แตข่เพชสิ่อททาใหด้เราตระหนบักถนงมบันตข่างหาก) กห็สามารถกลายเปป็นลยกของพระเจด้าไดด้โดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อ “พระครลิสตร์
ทรงไถข่เราใหด้พด้นความสาปแชข่งแหข่งพระราชบบัญญบัตลิ โดยการทบสิ่พระองคร์ทรงยอมถยกสาปแชข่งเพชสิ่อเรา” พระเยซยไมข่ไดด้แคข่ทรง 
“ถยกสาปแชข่ง” พระองคร์ทรงถยกททาใหด้เปป็น “คทาสาปแชข่ง”  พระเยซยทรงถชอวข่าพระองคร์เองเปป็นสลิสิ่งเดบยวกบันกบับคทาสาปแชข่งนบันี้น 
พระองคร์ทรงรบับคทาสาปแชข่งนบันี้นไป … ทรงรบับบาปของเราไป.. และตรนงมบันไวด้ทบสิ่กางเขนของพระองคร์ ดด้วยเหตคุนบนี้เราทบันี้งหลายทบสิ่
ไดด้รบับเอาพระคคุณของพระเจด้าแลด้วจนงไดด้รบับการชข่วยใหด้พด้นโดยสมบยรณร์แลด้วจากคทาสาปแชข่งนบันี้น – ใชข่แลด้ว เราไดด้รบับการชข่วยใหด้
พด้นแลด้วจากพระราชบบัญญบัตลิ และเราดทารงชบวลิตโดยความเชชสิ่อ! จทาเปป็นทบสิ่พระเจด้าตด้องเอาคทาสาปแชข่งนบันี้นออกไปใหด้พด้นทาง เพชสิ่อ
ทบสิ่พระพรนบันี้นจะมาถนงพวกยลิวและคนตข่างชาตลิไดด้เหมชอนๆกบัน ขข่าวประเสรลิฐถยกประกาศแกข่ยลิวกข่อนจากนบันี้นกห็คนตข่างชาตลิ ถด้วย
แหข่งพระคคุณนบันี้นไดด้ถยกนทาเสนอแกข่ยลิวกข่อน – แตข่ถด้วยนบันี้นกห็ไหลลด้นและพระพรเหลข่านบันี้นไดด้หกใสข่พวกคนตข่างชาตลิ ขอบพระคคุณ
พระเจด้า ทบสิ่วบันนบนี้ไมข่มบ “กทาแพงขวางกบันี้น” แลด้ว – แตข่พระเยซยครลิสตร์ทรงชข่วยคนทบันี้งปวงทบสิ่มาหาพระเจด้าโดยพระองคร์จนถนงทบสิ่สคุด! 
พระเยซยทรงถยกททาใหด้เปป็นคทาสาปแชข่งเพชสิ่อเราแลด้ว: “เพราะมบคทาเขบยนไวด้วข่า ‘ทคุกคนทบสิ่ตด้องถยกแขวนไวด้บนตด้นไมด้กห็ตด้องถยกสาป
แชข่ง’ เพชสิ่อพระพรของอบับราฮบัมจะไดด้มาถนงคนตข่างชาตลิทบันี้งหลายเพราะพระเยซยครลิสตร์” ขอบพระคคุณพระเจด้าสทาหรบับพร
อบัศจรรยร์ทบสิ่พระเจด้าไดด้ทรงซชนี้อใหด้แกข่คนตข่างชาตลิแลด้วโดยทางการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซย เพชสิ่อทบสิ่เราจะไดด้รบับพระสบัญญาแหข่ง
พระวลิญญาณโดยทางความเชชสิ่อ ผมขอบคคุณพระเจด้าทบสิ่วข่ามบันไมข่ใชข่โดยพละกทาลบัง มบันไมข่ใชข่โดยฤทธลิธิ์เดช มบันไมข่ใชข่โดยการ
ประพฤตลิ มบันไมข่ใชข่โดย “การกระททา” มบันไมข่ใชข่โดยการถวายทรบัพยร์ – และมบันไมข่ใชข่โดยการดทาเนลินชบวลิตดด้วย มสันคพอโดยความ
เชพพิ่อ พระเจด้าทรงใหด้เกบยรตลิความเชชสิ่อ – ความเชชสิ่อแบบเดห็กเลห็กๆ – ในพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระเยซยเจด้า พระเยซย
ตรบัสวข่า “เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทบันี้งหลายวข่า ถด้าพวกทข่านไมข่กลบับใจเปป็นเหมชอนเดห็กเลห็ก ๆ ทข่านจะเขด้าในอาณาจบักรแหข่ง
สวรรคร์ไมข่ไดด้เลย” (มธ. 18:3)

กข่อนจะจบเนชนี้อหาสข่วนนบนี้ ขอใหด้ผมเนด้นยนี้ทา (ผมไมข่อาจเนด้นยนี้ทาเกรินพอดอีไดด้) ขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าเราไมข่ไดด้อยยข่ใตด้พระราช
บบัญญบัตลิ ความรอดเปป็นสลิสิ่งทบสิ่ไมข่เกบสิ่ยวขด้องกบับพระราชบบัญญบัตลิเลยสบักนลิดเดบยว:

“เพราะสลิสิ่งซนสิ่งพระราชบบัญญบัตลิททาไมข่ไดด้เพราะเนชนี้อหนบังททาใหด้อข่อนกทาลบังไปนบันี้น พระเจด้าทรงใชด้พระบคุตรของพระองคร์มา
ในสภาพเสมชอนเนชนี้อหนบังทบสิ่บาปและเพชสิ่อไถข่บาป พระองคร์จนงไดด้ทรงปรบับโทษบาปทบสิ่อยยข่ในเนชนี้อหนบัง เพชสิ่อความชอบธรรมของ
พระราชบบัญญบัตลิจะไดด้สทาเรห็จในพวกเรา ผยด้ไมข่ดทาเนลินตามฝป่ายเนชนี้อหนบัง แตข่ตามฝป่ายพระวลิญญาณ” (โรม 8:3-4) การอข่านพระ
คบัมภบรร์นบันี้นเปป็นเรชสิ่องหนนสิ่ง – การศนกษาพระคบัมภบรร์เปป็นอบกเรชสิ่องเลย ดบังนบันี้น – เรามาหยคุดสบักครยข่และศนกษากบันดบไหม? กรคุณา
สบังเกตวข่า “เพชสิ่อความชอบธรรมของพระราชบบัญญบัตลิจะไดด้สทาเรห็จในพวกเรา” พระคบัมภบรร์ไมข่ไดด้กลข่าววข่า “ เพชสิ่อความชอบธรรม
ของพระราชบบัญญบัตลิจะไดด้สทาเรห็จโดยพวกเรา” พระคบัมภบรร์กลข่าววข่า “ เพชสิ่อความชอบธรรมของพระราชบบัญญบัตลิจะไดด้สทาเรห็จใน
พวกเรา” แนข่นอนวข่าพระเยซยเจด้าในใจของเราทรงเปป็นผยด้ทบสิ่ททาใหด้ความชอบธรรมแหข่งพระราชบบัญญบัตลิสทาเรห็จทบันี้งสลินี้น เพราะวข่า



พระองคร์ไดด้เสดห็จมา “ไมข่ใชข่เพชสิ่อจะททาลายพระราชบบัญญบัตลิ แตข่มาเพชสิ่อจะใหด้พระราชบบัญญบัตลิสทาเรห็จ” (มธ. 5:17) ดบังนบันี้น นบสิ่คชอ 
“พระครลิสตร์ผยด้ทรงสถลิตในทข่านทบันี้งหลาย อบันเปป็นทบสิ่หวบังแหข่งสงข่าราศบ” และหากพระเยซยไมข่สถลิตอยยข่ในตบัวคคุณ หากคคุณไมข่ไดด้
บบังเกลิดใหมข่เขด้าในครอบครบัวของพระเจด้าโดยฤทธลิธิ์เดชแหข่งพระวจนะและพระวลิญญาณ (ยอหร์น 3:1-7) งบันี้นคคุณกห็ไมข่สามารถ
และจะไมข่ททาใหด้ความชอบธรรมแหข่งพระราชบบัญญบัตลิสทาเรห็จ มบันเปป็นไปไมข่ไดด้เลยทบสิ่มนคุษยร์ธรรมดาจะดทาเนลินชบวลิตอบันชอบธรรม
ตามพระราชบบัญญบัตลิไดด้ แตข่พระครลิสตร์ทรงสถลิตอยยข่ในเรา ดบังนบันี้น --- เราจนงไมข่สามารถททาใหด้พระราชบบัญญบัตลิสทาเรห็จไดด้ เราไมข่
สามารถรบักษาพระราชบบัญญบัตลิไดด้ (ไมข่มบใครยกเวด้นพระเยซยทบสิ่รบักษาพระราชบบัญญบัตลิไดด้) แตข่วข่า... ขอบพระคคุณพระเจด้าทบสิ่ความ
ชอบธรรมแหข่งพระราชบบัญญบัตลิซนสิ่งเราไมข่สามารถไปถนงไดด้ตกเปป็นของเราแลด้วเมชสิ่อเรามบพระเยซยครลิสตร์เจด้าเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์

ขอใหด้ผมเตชอนความจทาคคุณอบกครบันี้งวข่า:
“เพราะวข่าคนทบันี้งหลายซนสิ่งพนสิ่งการกระททาตามพระราชบบัญญบัตลิกห็ถยกสาปแชข่ง เพราะมบคทาเขบยนไวด้วข่า ‘ทคุกคนทบสิ่มลิไดด้

ประพฤตลิตามทคุกขด้อความทบสิ่เขบยนไวด้ในหนบังสชอพระราชบบัญญบัตลิกห็ตด้องถยกสาปแชข่ง’” (กท. 3:10) ตรงนบนี้เราเหห็นสลิสิ่งทบสิ่พระราช
บบัญญบัตลิเรบยกรด้อง: มบันเรบยกรด้องใหด้เรา “ประพฤตลิตามทคุกขด้อความทบสิ่เขบยนไวด้ในหนบังสชอพระราชบบัญญบัตลิ” ดด้วยเหตคุนบนี้เราจนงหมด
หวบัง ชข่วยเหลชอตบัวเองไมข่ไดด้ ตด้องตกนรกและถยกปรบับโทษหากเราไมข่สามารถพบพระองคร์ผยด้ทรงยลิสิ่งใหญข่กวข่า ผยด้ทรงบรลิสคุทธลิธิ์กวข่า 
ผยด้ทรงฤทธลิธิ์มหบันตร์กวข่าตบัวเรา พระองคย์นสัลี้นคพอพระเยซทู

“พระครลิสตร์ทรงไถข่เราใหด้พด้นความสาปแชข่งแหข่งพระราชบบัญญบัตลิ โดยการทบสิ่พระองคร์ทรงยอมถยกสาปแชข่งเพชสิ่อเรา 
เพราะมบคทาเขบยนไวด้วข่า ‘ทคุกคนทบสิ่ตด้องถยกแขวนไวด้บนตด้นไมด้กห็ตด้องถยกสาปแชข่ง’” (กท. 3:13) พระเยซยทรงรบับโทษแทนเรา 
พระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์เพชสิ่อเรา ดด้วยเหตคุนบนี้เราจนงถยกชข่วยใหด้พด้นจากพระราชบบัญญบัตลิแลด้ว (โรม 7:6) พระราชบบัญญบัตลิไมข่
สามารถปรบับโทษเราสองหนไดด้ เราถยกปรบับโทษไปแลด้ว – แตข่พระเยซยทรงรบับการปรบับโทษของเราไป: และเมชสิ่อเราตด้อนรบับ
พระเยซย เรากห็ไมข่มบอะไรเกบสิ่ยวขด้องกบับพระราชบบัญญบัตลิอบกเปป็นนลิตยร์ พระราชบบัญญบัตลิไมข่มบอทานาจเหนชอผยด้เชชสิ่อ พระครลิสตร์ทรงเปป็น
ศบรษะของเรา พระผยด้ชข่วยใหด้รอดของเรา พระผยด้ทรงรบักษาเราไวด้และความรอดของเรา... พระเยซยทรงททาใหด้ทคุกจคุดและทคุกขบด
ของพระราชบบัญญบัตลิสทาเรห็จแลด้ว ดบังนบันี้นผยด้เชชสิ่อจนงหมดธคุระกบับพระราชบบัญญบัตลิแลด้วเปป็นนลิตยร์เมชสิ่อเขาดทารงอยยข่ในพระครลิสตร์โดย
ความเชชสิ่อ ผยด้เชชสิ่อตายแลด้วตข่อพระราชบบัญญบัตลิ (กท. 2:19) ผยด้เชชสิ่อเปป็นอลิสระแลด้วจากพระราชบบัญญบัตลิ (โรม 8:2) ชข่างเปป็น
ตทาแหนข่งทบสิ่แสนวลิเศษ! ผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายเปป็นคนชอบธรรมในทางตทาแหนข่งแลด้วในพระครลิสตร์ตข่อพระพบักตรร์พระเจด้า!

พอันธสอัญญาแบบออับราฮอัมและแบบโมเสส
ในบททบสิ่สาม ขด้อ 15 ถนง 25 เราศนกษาเกบสิ่ยวกบับพบันธสบัญญาสองแบบ:
ขด้อ 15: “พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ขด้าพเจด้าขอพยดตามอยข่างมนคุษยร์ ถนงแมด้เปป็นคทาสบัญญาของมนคุษยร์ เมชสิ่อไดด้รบับรองกบันแลด้วไมข่มบ

ผยด้ใดจะลด้มเลลิกหรชอเพลิสิ่มเตลิมขนนี้นอบกไดด้”
ในระบบของพระเจด้าแมด้แตข่พบันธสบัญญาหนนสิ่งระหวข่างคนสองคน (เมชสิ่อพบันธสบัญญาเชข่นนบันี้นถยกยชนยบัน ลงนาม ประทบับ

ตราและบบันทนกไวด้แลด้ว) กห็มบผลผยกพบันตข่อคนทบันี้งสองฝป่าย โดยทบันี้งคยข่ไมข่มบสลิทธลิธิ์ททาการเปลบสิ่ยนแปลงใดๆในสบัญญานบันี้น แนข่นอนวข่า
พบันธสบัญญาหนนสิ่งระหวข่างพระเจด้ากบับมนคุษยร์สทาคบัญกวข่าสบัญญาใดๆระหวข่างคนสองคนจะสทาคบัญไดด้ พบันธสบัญญาของพระเจด้ากบับ
อบับราฮบัมผยด้มบความเชชสิ่อไดด้ถยกยชนยบันแลด้ว และพระเจด้าจะไมข่ปฟัดทลินี้งมบันเดห็ดขาด พระเจด้าจะไมข่ทรงเปลบสิ่ยนแปลงมบันหรชอททาลาย
มบันจนกวข่าทคุกคทาสบัญญาในมบันไดด้ถยกททาใหด้สทาเรห็จครบถด้วนแลด้ว



ขด้อ 16: “แลด้วบรรดาพระสบัญญาทบสิ่ไดด้ประทานไวด้แกข่อบับราฮบัมและเชชนี้อสายของทข่านนบันี้น พระองคร์มลิไดด้ตรบัสวข่า ‘และแกข่
เชชนี้อสายทบันี้งหลาย’ เหมชอนอยข่างกบับวข่าแกข่คนมากคน แตต่เหมชอนกอับวต่าแกต่คนผผผู้เดทียว ‘และแกต่เชชตั้อสายของทต่าน’ ซนสิ่งเปป็นพระ
ครลิสตร์” ผมอยากใหด้คคุณหมายเหตคุดบๆ ตรงนบนี้วข่าพบันธสบัญญาทบสิ่ถยกอด้างถนงเปป็นพบันธสบัญญาระหวข่างพระเจด้ากบับคนสองคน คนสอง
คนทบสิ่วข่านบนี้คชออบับราฮบัมและพระครลิสตร์ ภาษาทบสิ่ใชด้กห็อธลิบายตบัวมบันเองแลด้วและตรงประเดห็น พบันธสบัญญานบนี้ไมข่ใชข่แกข่อบับราฮบัมและ
เชชนี้อสายตามเนชนี้อหนบังของเขา – ลยกหลานของอลิสราเอลโดยทบัสิ่วไป และไมข่ใชข่แกข่เชชนี้อสายฝป่ายสวรรคร์ของเขาในครลิสตจบักรของ
พระเจด้าผยด้ทรงพระชนมร์อยยข่ดด้วย – ผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายโดยทบัสิ่วไป พระสบัญญานบนี้ไดด้ถยกกระททาแกข่เชชนี้อสายผยด้นบันี้นของอบับราฮบัม 
(เอกพจนร์) … พระครลิสตร์ เชชนี้อสายของหญลิงนบันี้น ผยด้ซนสิ่งจะททาใหด้หบัวของงยนบันี้นฟกชนี้ทา

พญามารไดด้กระททาทคุกสลิสิ่งในอทานาจชบัสิ่วรด้ายของมบันเพชสิ่อขบัดขวางแผนการและแผนงานของพระเจด้า และเพชสิ่อททาใหด้เชชนี้อ
สายนบันี้นปนเปปฟื้อน มบหลายบทในภาคพบันธสบัญญาเดลิมทบสิ่เลข่าเรชสิ่องราวนบนี้อยข่างชบัดเจน แตข่ทบันี้งๆทบสิ่ซาตานไดด้กระททาทคุกสลิสิ่งเหลข่านบันี้น 
พระเยซยกห็เสดห็จมาแลด้ว – เชชนี้อสายของหญลิงนบันี้นซนสิ่งถยกใหด้กทาเนลิดโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ พระองคร์ไดด้เสดห็จมาเพชสิ่อททาใหด้พระ
สบัญญาทคุกประการทบสิ่พระเจด้าไดด้ทรงกระททาไวด้กบับผยด้สบัตยร์ซชสิ่อสทาเรห็จ

ขด้อ 17: “แตข่ขด้าพเจด้าวข่าอยข่างนบนี้วข่า พระราชบบัญญบัตลิซนสิ่งมาภายหลบังถนงสบสิ่รด้อยสามสลิบปฟี จะททาลายพบันธสบัญญาซนสิ่ง
พระเจด้าไดด้ทรงตบันี้งไวด้ในพระครลิสตร์เมชสิ่อกข่อนนบันี้น ใหด้พระสบัญญานบันี้นขาดจากประโยชนร์ไมข่ไดด้”

พบันธสบัญญาทบสิ่พระเจด้าไดด้ทรงกระททาไวด้กบับอบับราฮบัมนบันี้นไมข่มบเงชสิ่อนไข – มบันไมข่อาจถยกททาลายเสบยไดด้ เนชสิ่องจากพระ
สบัญญาเหลข่านบันี้นของพระเจด้าทบสิ่มบแกข่อบับราฮบัมยบังไมข่ไดด้ถยกททาใหด้สทาเรห็จจรลิง พบันธสบัญญาแบบอบับราฮบัมจนงไมข่อาจถยกปฟัดทลินี้งไปไดด้โดย
พระราชบบัญญบัตลิทบสิ่ประทานใหด้แกข่โมเสสบนภยเขาซบนาย คคุณสามารถมบัสิ่นใจไดด้วข่าพระราชบบัญญบัตลิไมข่ไดด้ปฟัดทลินี้งพบันธสบัญญานบันี้น
ระหวข่างพระเจด้ากบับอบับราฮบัม

ขด้อ 18: “เพราะวข่าถด้าไดด้รบับมรดกโดยพระราชบบัญญบัตลิ กห็ไมข่ใชข่ไดด้โดยพระสบัญญาอบกตข่อไป แตข่พระเจด้าทรงโปรด
ประทานมรดกนบันี้นใหด้แกข่อบับราฮบัมโดยพระสบัญญา”

พระสบัญญาตข่างๆของพระเจด้าในพบันธสบัญญาแบบอบับราฮบัมคชอ พระสบัญญาทบสิ่มบพชนี้นฐานอยยข่บนพระคคุณลด้วนๆ ไมข่มบเงชสิ่อน
ไขใดๆตลิดมากบับพระสบัญญาเหลข่านบันี้นเลย การสทาเรห็จจรลิงของพระสบัญญาเหลข่านบันี้นไมข่ไดด้ขนนี้นอยยข่กบับสลิสิ่งใดทบสิ่อบับราฮบัมไดด้กระททาหรชอ
มลิไดด้กระททา และไมข่ไดด้ขนนี้นอยยข่กบับสลิสิ่งใดทบสิ่เชพลี้อสายของเขาไดด้กระททาหรชอสบัญญาวข่าจะกระททาดด้วย ในทางกลบับกบัน พระราช
บบัญญบัตลิของโมเสสไดด้ททาใหด้คทาสบัญญาทสุกอยต่างของมบันมบเงชสิ่อนไข – นบัสิ่นคชอ หากอลิสราเอลปฏลิบบัตลิตนดด้วยความเชชสิ่อฟฟัง พระเจด้ากห็
ประทานพระสบัญญานบันี้นใหด้

พระเจด้าทรงใชด้คทาวข่า “ถด้า” เปป็นครบันี้งแรกในอพยพ 19:5 เพชสิ่อเตรบยมพรด้อมสทาหรบับการประทานพระราชบบัญญบัตลิ 
พระเจด้าตรบัสวข่า “ถด้าพวกเจด้าจะเชชสิ่อฟฟังเสบยงของเราอยข่างแทด้จรลิง และรบักษาพบันธสบัญญาของเราไวด้ พวกเจด้าจะเปป็นทรบัพยร์
สมบบัตลิอบันลนี้ทาคข่าของเรา ยลิสิ่งกวข่าชนชาตลิทบันี้งปวง...”

ประชากรเหลข่านบันี้นตอบพระเยโฮวาหร์โดยกลข่าววข่า “สลิสิ่งทบันี้งปวงทบสิ่พระเยโฮวาหร์ตรบัสนบันี้น ขด้าพเจด้าทบันี้งหลายจะกระททา
ตาม” (อพย. 19:8) แตข่หากคคุณจะอข่านประวบัตลิศาสตรร์ของอลิสราเอล คคุณกห็จะพบวข่าแทนทบสิ่จะททาทคุกสลิสิ่งทบสิ่พระเยโฮวาหร์ทรง
บบัญชา พวกเขากลบับททาสลิสิ่งทบสิ่ตรงกบันขด้ามเลย! พระเยโฮวาหร์พระเจด้าทรงตบสอนอลิสราเอลอยข่างรคุนแรงครบันี้งแลด้วครบันี้งเลข่า นบสิ่แตก
ตข่างอยข่างสลินี้นเชลิงจากพบันธสบัญญาทบสิ่พระเจด้าทรงกระททาไวด้กบับอบับราฮบัม อบับราฮบัมไมข่ไดด้ใหด้คทาสบัญญาอะไรไวด้กบับพระเจด้า – ไมข่วข่า



จะเพชสิ่อตบัวเขาเองหรชอเพชสิ่อเชชนี้อสายของเขาทบสิ่เกลิดมาภายหลบังเขา พระสบัญญาทคุกขด้อไดด้ถยกกระททาโดยพระเจด้า และไมข่มบเงชสิ่อนไข
ใดๆตลิดมากบับพระสบัญญาเหลข่านบันี้นเลย! จงศนกษาพบันธสบัญญาแบบอบับราฮบัมอยข่างตบันี้งใจและคคุณจะเหห็นวข่าสลิสิ่งทบสิ่ผมเพลิสิ่งกลข่าวไป
นบันี้นถยกตด้องรด้อยเปอรร์เซห็นตร์

แลผู้วพระราชบอัญญอัตริถผกประทานใหผู้ทนาไม?
ขด้อ 19: “ถด้าเชข่นนบันี้นมบพระราชบบัญญบัตลิไวด้ททาไม ทบสิ่เพลิสิ่มพระราชบบัญญบัตลิไวด้กห็เพราะเหตคุจากการละเมลิด จนกวข่าเชชนี้อสาย

ทบสิ่ไดด้รบับพระสบัญญานบันี้นจะมาถนง และพวกทยตสวรรคร์ไดด้ตบันี้งพระราชบบัญญบัตลินบันี้นไวด้โดยมชอของคนกลาง”
คทาถามทบสิ่วข่า “ถด้าเชข่นนบันี้นมบพระราชบบัญญบัตลิไวด้ททาไม” คชอคทาถามปกตลิเมชสิ่อพลิจารณาคทากลข่าวเหลข่านบันี้นของเปาโลใน

หลายขด้อกข่อนหนด้า เปาโลทราบวข่าคทาถามนบันี้นจะถยกยกขนนี้นมาแนข่ๆ เขาจนงตอบมบันกข่อนทบสิ่จะถยกถาม ในสามบทแรกของหนบังสชอ
กาลาเทบย ภายใตด้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ เปาโลพลิสยจนร์วข่าพระราชบบัญญบัตลิของโมเสสไมข่ไดด้ถยกประทานใหด้เพชสิ่อชข่วย
มนคุษยร์ใหด้รอด เพชสิ่อททาใหด้มนคุษยร์เปป็นคนชอบธรรม หรชอเพชสิ่อททาใหด้มนคุษยร์เปป็นฝป่ายถยก ในทางตรงกบันขด้าม พระราชบบัญญบัตลิไดด้ถยก
ประทานใหด้เพชสิ่อปรบับโทษคนบาป เพชสิ่อทบสิ่เขาจะตระหนบักถนงความตด้องการพระคคุณพระเจด้าของตน เปาโลแสดงใหด้เหห็นจน
ปราศจากขด้อสงสบัยวข่าการสลินี้นพระชนมร์ของพระครลิสตร์คชอขด้อโตด้แยด้งสคุดทด้ายทบสิ่วข่าความรอดไมข่อาจมาไดด้โดยพระราชบบัญญบัตลิ 
“ถด้าความชอบธรรมเกริดจากพระราชบสัญญสัตริแลด้ว พระครริสตย์กจ็ทรงสริลี้นพระชนมย์โดยเปลม่าประโยชนย์”

ผยด้รบับใชด้ทบสิ่เทศนาความรอดโดยพระราชบบัญญบัตลิ หรชอความรอดโดยพระคคุณบวกพระราชบบัญญบัตลิ กห็ปฏลิเสธพระราชกลิจ
ทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระครลิสตร์ เขาปฏลิเสธความจทาเปป็นเรชสิ่องการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซยครลิสตร์เจด้าดด้วย พระราชบบัญญบัตลิไมข่
อาจชข่วยใหด้รอดไดด้ พระราชบบัญญบัตลิไมข่อาจททาใหด้พอใจไดด้ พระราชบบัญญบัตลิไมข่อาจไถข่ไดด้ พระราชบบัญญบัตลิไมข่อาจททาใหด้มนคุษยร์
เปป็นคนทบสิ่ดบขนนี้นไดด้ พระราชบบัญญบัตลิททาไดด้แตข่แสดงใหด้มนคุษยร์เหห็นวข่าเขาเปป็นคนบาปหนาขนาดไหนและสลินี้นหวบังขนาดไหนเมชสิ่อเขา
ยชนอยยข่ตข่อพระพบักตรร์พระเจด้าโดยปราศจากพระคนุณของพระเจด้า

เปาโลประกาศแกข่ชาวแควด้นกาลาเทบยวข่าพระราชบบัญญบัตลิไมข่สามารถททาใหด้คนบาปเปป็นคนทบสิ่ชอบธรรม บรลิสคุทธลิธิ์หรชอ
พอใจไดด้เลย เขารยด้วข่าคนเหลข่านบันี้นจะถามวข่า “ถด้าเชข่นนบันี้นมบพระราชบบัญญบัตลิไวด้ททาไม พระราชบบัญญบัตลิมบประโยชนร์อบันใด พระเจด้า
ประทานมบันไวด้ททาไมหากพระราชบบัญญบัตลิไมข่สามารถชข่วยผยด้ใดใหด้รอดไดด้หรชอรบักษาเขาใหด้รอดตข่อไปไดด้” เปาโลตอบวข่า “ทบสิ่เพลิสิ่ม
พระราชบบัญญบัตลิไวด้กห็เพราะเหตคุจากการละเมลิด จนกวข่าเชชนี้อสายทบสิ่ไดด้รบับพระสบัญญานบันี้นจะมาถนง” ในขด้อสบันี้นๆนบนี้เราเหห็นชบัดเจนวข่า
พระราชบบัญญบัตลิมบจนุดเรริพิ่มตด้นทบสิ่เจาะจงและแนข่ชบัด... “มบันถยกเพลิสิ่มเขด้าไวด้”... มบันถยกเพลิสิ่มเขด้ากบับบางสลิสิ่งทบสิ่มบตบัวตนอยยข่กข่อนพระราช
บบัญญบัตลิมา

งบันี้นพระราชบบัญญบัตลิกห็มบจนุดประสงคย์ทบสิ่แนข่ชบัดดด้วย พระเจด้าไมข่ทรงกระททาสลิสิ่งใดเวด้นเสบยแตข่วข่าพระองคร์ทรงกระททาสลิสิ่งนบันี้น
โดยมบเหตคุผลทบสิ่เจาะจง จคุดประสงคร์ทบสิ่เจาะจง พระราชบบัญญบัตลิไดด้ถยกเพลิสิ่มเขด้าไวด้ “เพราะเหตคุจากการละเมลิด” พระราชบบัญญบัตลิ
ไดด้ถยกเพลิสิ่มเขด้าไวด้เพพพิ่อเปปิดเผยธรรมชาตริทอีพิ่แทด้จรริงของมนคุษยร์ทบสิ่ยบังไมข่ไดด้ถยกสรด้างใหมข่ พระราชบบัญญบัตลิมบจนุดจบ เหมชอนกบับทบสิ่มบันมบ
จคุดเรลิสิ่มตด้น: “มบันถยกเพลิสิ่มเขด้าไวด้จนกวต่าเชชตั้อสายททีที่ไดผู้รอับพระสอัญญานอัตั้นจะมาถถึง” เมชสิ่อเชชนี้อสายนบันี้นเสดห็จมาแลด้ว (พระเยซยเจด้า) 
พระราชบบัญญบัตลิกห็มาถนงจคุดจบ “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจคุดจบของพระราชบบัญญบัตลิ เพชสิ่อใหด้ทคุกคนทบสิ่มบความเชชสิ่อไดด้รบับความชอบ
ธรรม” (โรม 10:4) ไมข่มบทบสิ่ใดแลด้วในพระวจนะของพระเจด้าทบันี้งหมดทบสิ่จคุดประสงคร์ของพระราชบบัญญบัตลิถยกนทาเสนออยข่างชบัดเจน
มากกวข่าในขด้อทบสิ่เราเพลิสิ่งศนกษาไปนบนี้



ผมแทบจะไดด้ยลินใครบางคนพยดวข่า “คคุณกรบน คทากลข่าวทบสิ่วข่า 'ทบสิ่เพลิสิ่มพระราชบบัญญบัตลิไวด้กห็เพราะเหตคุจากการละเมลิด 
จนกวข่าเชชนี้อสายทบสิ่ไดด้รบับพระสบัญญานบันี้นจะมาถนง' ไดด้ถยกกลข่าวโดยหมายถนงพระราชบบัญญบัตลิตข่างๆในทางพลิธบและไมข่ใชข่พระบบัญญบัตลิ
สลิบประการ!” ไมข่ตด้องสงสบัยเลยวข่าคนมากมายทบสิ่อข่านหนบังสชอเลข่มนบนี้อยยข่จะกลข่าวคทาพยดนบนี้ แตข่ขอใหด้ผมกลข่าววข่าเปาโล (เมชสิ่อพยดถนง
พระราชบบัญญบัตลิ) ไมข่ไดด้กทาลบังพยดถนงพระราชบบัญญบัตลิตข่างๆดด้านพลิธบ หรชอพระราชบบัญญบัตลิตข่างๆดด้านอาหาร พระราชบบัญญบัตลิตข่างๆ
ดด้านการถวายเครชสิ่องสบัตวบยชาหรชอกฎหมายตข่างๆของแผข่นดลินนบันี้น เปาโลกทาลบังพยดถนงพระราชบอัญญอัตริทอัตั้งหมดและเขากทาลบัง
พยดถนงพระบบัญญบัตลิสลิบประการโดยเฉพาะดด้วย! เปาโลกทาลบังพยดถนงพระราชบบัญญบัตลิทบสิ่สาปแชข่งคนบาป เขากทาลบังพยดถนงพระราช
บบัญญบัตลิบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้า คนบางคนกห็ฉลาดมากๆเวลาทบสิ่พวกเขาแยกแยะระหวข่างพระราชบบัญญบัตลิของโมเสส (ตามทบสิ่เขา
เรบยกกบัน) กบับพระราชบบัญญบัตลิของพระเจด้า แตข่นบักศาสนาผยด้ฉลาดเฉลบยวเหลข่านบนี้กห็ไมข่มบขด้อพระคบัมภบรร์เพชสิ่อสนบับสนคุนขด้อโตด้แยด้งของ
ตน หลบักคทาสอนของพวกเขาเปป็นสลิสิ่งทบสิ่พวกเขาคลิดคด้นขนนี้นมาเอง และเปป็นคทาสอนของมนคุษยร์ ไมข่ใชข่หลบักคทาสอนตามพระคบัมภบรร์

หากพระราชบบัญญบัตลิไดด้ถยกเพลิสิ่มเขด้าไวด้ แลด้วพระราชบบัญญบัตลิมบจคุดเรลิสิ่มตด้นของมบันเมชสิ่อไร? คทาตอบถยกพบในยอหร์น 1:17 
ทบสิ่กลข่าววข่า “เพราะวข่าไดด้ทรงประทานพระราชบบัญญบัตลินบันี้นทางโมเสส สข่วนพระคคุณและความจรลิงมาทางพระเยซยครลิสตร์” จะมบ
คทากลข่าวไหนทบสิ่ชบัดเจนกวข่านบนี้ไหม? จะมบอะไรทบสิ่เขด้าใจงข่ายกวข่านบนี้ไหม? พระราชบบัญญบัตลิ – ทบันี้งหมดของพระราชบบัญญบัตลิ – ไดด้ถยก
ประทานใหด้แกข่ชนชาตลิหนนสิ่ง ณ เวลาหนนสิ่งทบสิ่เฉพาะเจาะจง พระราชบบัญญบัตลิไดด้ถยกประทานใหด้แกข่ชนชาตลิอลิสราเอล ถยกสข่งมอบ
โดยโมเสสในแบบเดบยวกบับทบสิ่เขาไดด้รบับมบันมาจากพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์บนภยเขาซบนาย

สข่วนทด้ายของกาลาเทบย 3:19 บอกเราวข่า “... จนกวข่าเชชนี้อสายทบสิ่ไดด้รบับพระสบัญญานบันี้นจะมาถนง และพวกทยตสวรรคร์ไดด้
ตบันี้งพระราชบบัญญบัตลินบันี้นไวด้โดยมชอของคนกลาง”

คนกลางทบสิ่ถยกกลข่าวถนงตรงนบนี้คชอโมเสส ผยด้มอบพระราชบบัญญบัตลิ แมด้แตข่อลิสราเอลกห็ไมข่รยด้อะไรเลยเกบสิ่ยวกบับพระราช
บบัญญบัตลิจนกระทบัสิ่งพระเจด้าทรงบอกโมเสสใหด้เขบยนบบัญญบัตลิสลิบประการบนภยเขาซบนาย ตบันี้งแตข่อาดบัมจนถนงโมเสส – ซนสิ่งเปป็นชข่วง
เวลากวข่าสองพบันปฟี – ไมข่เคยมบบบัญญบัตลิสลิบประการ “บาปไดด้มบอยยข่ในโลกแลด้วกข่อนมบพระราชบบัญญบัตลิ แตข่ทบสิ่ใดไมข่มบพระราช
บบัญญบัตลิกห็ไมข่ถชอวข่ามบบาป” (โรม 5:13) มนคุษยร์ไมข่รยด้อะไรเลยเกบสิ่ยวกบับพระราชบบัญญบัตลิทบสิ่เปป็นลายลบักษณร์อบักษรของพระเจด้าจน
กระทบัสิ่งพระเจด้าไดด้ประทานพระราชบบัญญบัตลินบันี้นแกข่โมเสสบนภยเขานบันี้น แตข่กข่อนพระราชบบัญญบัตลิมา พระคคุณของพระเจด้ากห็ถยก
แสดงออกมานานกวข่าสองพบันปฟี อาดบัมมบชบวลิตอยยข่ภายใตด้พระคคุณของพระเจด้า – แนข่นอนวข่าพระเจด้าทรงสทาแดงความกรคุณาอบัน
ไมข่สมควรไดด้รบับแกข่อาดบัมในสวนเอเดน โนอาหร์มบชบวลิตอยยข่ในชบัสิ่วอายคุคนชบัสิ่วรด้าย – แตข่เขาพบพระคนุณในสายพระเนตรขององคย์
พระผทูด้เปป็นเจด้า: “โดยความเชชสิ่อ เมชสิ่อพระเจด้าทรงเตชอนโนอาหร์ถนงเหตคุการณร์ทบสิ่ยบังไมข่ปรากฏ ทข่านมบใจเกรงกลบัวจบัดแจงตข่อนาวา 
เพชสิ่อชข่วยครอบครบัวของทข่านใหด้รอด และดด้วยเหตคุนบนี้เอง ทข่านจนงไดด้ปรบับโทษแกข่โลก และไดด้เปป็นผยด้รบับมรดกแหข่งความชอบธรรม
ซนสิ่งบบังเกลิดมาจากความเชชสิ่อ” (ฮบ. 11:7) อบับราฮบัมมบชบวลิตอยยข่ภายใตด้พระคคุณของพระเจด้า – เขาเชชสิ่อพระเจด้า และนบัสิ่นถยกนบับวข่า
เปป็นความชอบธรรมสทาหรบับเขา พระเจด้าทรงปฏลิบบัตลิในพระคคุณสองพบันปฟีกข่อนพระราชบบัญญบัตลิของโมเสส และพระเจด้าทรง
ปฏลิบบัตลิในพระคคุณระหวข่างสมสัยแหข่งพระราชบบัญญบัตลิของโมเสส พระองคร์กทาลบังปฏลิบบัตลิในพระคคุณอยยข่เหมพอนเดริม ขข่าวประเสรลิฐ
คชอขข่าวดบ และขข่าวประเสรลิฐนบันี้นไดด้ถยกประกาศแกข่อบับราฮบัมแลด้ว ขข่าวดบแหข่งขข่าวประเสรลิฐกห็คชอวข่า โดยพระคคุณ คนบาปทบันี้งหลาย
ทบสิ่สมควรตกนรกสามารถกลายเปป็นลยกของพระเจด้า ทายาทของพระเจด้า และทายาทรข่วมกบับพระครลิสตร์ไดด้ ขข่าวประเสรลิฐคชอ
ขข่าวดบทบสิ่วข่าคนบาปสามารถไดด้รบับความรอดโดยพระคคุณ ผม่านทางความเชชสิ่อ โดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก! พระราชบบัญญบัตลิไมข่ใชข่



ขข่าวดบตข่อคนบาป พระราชบบัญญบัตลิคชอขข่าวรด้ายสทาหรบับผยด้ละเมลิด เพราะวข่ามบันปรบับโทษเขาและแสดงใหด้เขาเหห็นวข่าเขาชบัสิ่วชด้า
ขนาดไหน พระราชบบัญญบัตลิกลข่าวหาคนบาปและประกาศวข่าเขาเปป็นผยด้ถยกสาปแชข่งและถยกปรบับโทษ พระราชบบัญญบัตลิเรบยกรด้อง
โทษความตายของคนบาป: “ชบวลิตใดททาบาปกห็จะตาย” (อสค. 18:4) “คข่าจด้างของความบาปคชอความตาย” (โรม 6:23) ขม่าว
รด้ายของพระราชบบัญญบัตลิไดด้ถยกเพลิสิ่มเขด้ากบับขม่าวดอีของพระคคุณของพระเจด้า กลข่าวอบกนบัยหนนสิ่ง มบันถยกวางอยยข่เคบยงขด้างพระคคุณของ
พระเจด้าเพชสิ่อแสดงใหด้คนบาปเหห็นวข่าบาปนบันี้นรด้ายแรงขนาดไหน พระราชบบัญญบัตลิไมข่ไดด้มาแทนทบสิ่พระคคุณของพระเจด้า – และ
มบันไมข่ไดด้ถยกประทานใหด้เพชสิ่อมาปนกบับพระคคุณดด้วย มบันไมข่ไดด้มบไวด้เพชสิ่อเสรลิมพระคคุณของพระเจด้า มบันไดด้ถยกเพลิสิ่มเขด้าไวด้ (หรชอตาม
ทบสิ่ภาษากรบกดบันี้งเดลิมกลข่าววข่า มบันถยก “วางอยยข่เคบยงขด้าง” พระคคุณของพระเจด้า) ดด้วยเหตคุนบนี้พระราชบบัญญบัตลิจนงไดด้ถยกเพลิสิ่มเขด้าไวด้
(หรชอถยกวางไวด้เคบยงขด้างขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณ) เพชสิ่อเปปิดเผยใหด้คนบาปเหห็นตบัวตนทบสิ่แทด้จรลิงของเขา และการทบสิ่เขาตด้องการ
พระคคุณของพระเจด้ายลิสิ่งนบัก โดยการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิไมข่มบใครเคยไดด้รบับความรอดเลย และจะไมข่มบวบันไดด้รบับความ
รอดเลยดด้วย ไมข่มบเนชนี้อหนบังคนหนนสิ่งคนใดเปป็นผยด้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจด้าไดด้โดยการประพฤตลิตามพระราช
บบัญญบัตลิ (โรม 3:20)

จงสบังเกตถด้อยคทาเหลข่านบนี้: “ถด้าเชข่นนบันี้นพระราชบบัญญบัตลิขบัดแยด้งกบับพระสบัญญา (พระสบัญญาเหลข่านบันี้นแหข่งขข่าวประเสรลิฐ)
ของพระเจด้าหรชอ พระเจด้าไมข่ยอมใหด้เปป็นเชข่นนบันี้นเลย เพราะวข่าถด้าทรงตบันี้งพระราชบบัญญบัตลิอบันสามารถททาใหด้คนมบชบวลิตอยยข่ไดด้ 
ความชอบธรรมกห็จะมบไดด้โดยพระราชบบัญญบัตลินบันี้นจรลิง แตข่พระคบัมภบรร์ไดด้บข่งวข่า ทคุกคนอยยข่ในความบาป เพชสิ่อจะประทานตามพระ
สบัญญาแกข่คนทบันี้งปวงทบสิ่เชชที่อ โดยอาศบัยความเชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์เปป็นหลบัก” (กท. 3:21-22)

พระเจด้าทรงเปป็นความรบัก พระเจด้าไมข่ทรงพอพระทบัยในความตายของคนบาปเลย การพลิพากษาและพระพลิโรธอบัน
เดชอดดาลของพระเจด้าเปป็น “งานทบสิ่แปลกของพระองคร์” อยข่างแทด้จรลิง (อลิสยาหร์ 28:21) ตามทบสิ่มบคาหร์ 7:18 กลข่าวไวด้ พระเจด้า
ผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงเปป็นพระเจด้าทบสิ่ “พอพระทบัยในความเมตตา” พระเจด้าทรงพอพระทบัยในความเมตตาและพระองคร์ไมข่ทรง
ยลินดบในความตายของคนชบัสิ่ว แตข่พระองคร์ไมข่สามารถปลข่อยใหด้คนชบัสิ่วพด้นผริดไดด้ และพระองคร์ไมข่อาจมองขด้ามความบาปไดด้เชข่น
กบัน พระเจด้าทรงยกโทษบาปเพราะเหห็นแกข่พระเยซยเมชสิ่อคนบาปแสดงออกถนงความเชชสิ่อในพระโลหลิตทบสิ่ไหลออกแหข่งกางเขน
ของพระองคร์

ขด้อ 19 และ 20: “...โดยมชอของคนกลาง เพราะฉะนบันี้นคนทบสิ่เปป็นคนกลางกห็ไมข่ไดด้เปป็นคนกลางของฝป่ายเดบยว แตข่
พระเจด้านบันี้นทรงเปป็นเอกพระเจด้า”

ในพบันธสบัญญานบันี้นระหวข่างพระเจด้ากบับอบับราฮบัม มบเพบยงฝป่ายเดบยวผยด้ใหด้คทาสบัญญาตข่างๆ (หรชอผยด้ซนสิ่งอยยข่ภายใตด้ขด้อผยกมบัด) 
ฝป่ายเดบยวนบันี้นคชอพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ อบับราฮบัมไมข่ไดด้ใหด้คทาสบัญญาใดๆตข่อพระเจด้าเลย ดด้วยเหตคุนบนี้จนงไมข่ตด้องมบคนกลาง
ระหวข่างพระเจด้ากบับอบับราฮบัม ในทางกลบับกบัน พบันธสบัญญาแหข่งซบนายเปป็นพบันธสบัญญาทบสิ่มบเงชสิ่อนไข พระเจด้าทรงใหด้คทาสบัญญา
ตข่างๆ แตข่พระสบัญญาตข่างๆของพระองคร์มบเงชสิ่อนไข ชนชาตลิอลิสราเอลตด้องเชชสิ่อฟฟังและปฏลิบบัตลิตามคทาบบัญชาของพระเจด้า ดด้วยเหตคุ
นบนี้จนงตด้องมบคนกลางระหวข่างพระเจด้ากบับมนคุษยร์ เปป็นความจรลิงทบสิ่วข่าพระเยซยครลิสตร์เจด้าทรงถยกประกาศไวด้ในภาคพบันธสบัญญาใหมข่
วข่าเปป็นคนกลางแตข่ผยด้เดบยวระหวข่างพระเจด้ากบับมนคุษยร์ (1 ทธ. 2:5) แตข่พระเยซยไมข่ไดด้ทรงเปป็นคนกลางทบสิ่แยกบคุคคลสองฝป่ายของ
พบันธสบัญญาหนนสิ่งเหมชอนอยข่างทบสิ่โมเสสไดด้กระททา พระเยซยทรงเปป็นผยด้เดบยวทบสิ่ในพระองคร์นบันี้นทบันี้งสองฝป่าย (พระเจด้าและมนคุษยร์) 
ถยกรวมกบันเปป็นหนนสิ่งเดบยวเพชสิ่อกลายเปป็นกายเดบยวกบัน



เมชสิ่อเราบบังเกลิดใหมข่โดยความเชชสิ่อในพระโลหลิตทบสิ่ไหลออกของพระเยซยเจด้า เรากห็กลายเปป็นอวบัยวะหนนสิ่งแหข่งพระกาย
ของพระองคร์ – กระดยกแหข่งกระดยกของพระองคร์และเนชนี้อหนบังแหข่งเนชนี้อหนบังของพระองคร์ (อฟ. 5:30) ผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายไดด้ตาย
แลด้วและชบวลิตของพวกเขาถยกซข่อนไวด้กบับพระครลิสตร์ในพระเจด้า (คส. 3:3)

“เพราะวข่าไดด้ทรงประทานพระราชบบัญญบัตลินบันี้นทางโมเสส สข่วนพระคคุณและความจรลิงมาทางพระเยซยครลิสตร์” (ยอหร์น
1:17) ตรงนบนี้เราเหห็นคนกลางสองคน – โมเสสในระหวข่างยคุคแหข่งพระบบัญญบัตลิ และพระเยซยผยด้ทบสิ่บบัดนบนี้ทรงเปป็นคนกลางผยด้เดบยว
ระหวข่างพระเจด้ากบับมนคุษยร์ในระหวข่างยคุคแหข่งพระคคุณ

“ขด้าพเจด้า (โมเสส) ยชนอยยข่ระหวข่างพระเยโฮวาหร์กบับทข่านทบันี้งหลาย เพชสิ่อจะประกาศพระวจนะของพระเยโฮวาหร์แกข่
พวกทข่าน ดด้วยวข่าทข่านทบันี้งหลายหวาดกลบัวเพราะเหตคุเพลลิงนบันี้น และไมข่ไดด้ขนนี้นไปบนภยเขา” (พบญ. 5:5)

“มบพระเจด้าองคร์เดบยวและมบคนกลางแตข่ผยด้เดบยวระหวข่างพระเจด้ากบับมนคุษยร์ คชอพระเยซยครลิสตร์ผยด้ทรงสภาพเปป็นมนคุษยร์” 
(1 ทธ. 2:5)

ขด้อ 21: “ถด้าเชข่นนบันี้นพระราชบบัญญบัตลิขบัดแยด้งกบับพระสบัญญาของพระเจด้าหรชอ พระเจด้าไมข่ยอมใหด้เปป็นเชข่นนบันี้นเลย 
เพราะวข่าถด้าทรงตบันี้งพระราชบบัญญบัตลิอบันสามารถททาใหด้คนมบชบวลิตอยยข่ไดด้ ความชอบธรรมกห็จะมบไดด้โดยพระราชบบัญญบัตลินบันี้นจรลิง”

เปาโลยกคทาถามอบกขด้อขนนี้นมาวข่า: “ ถด้าเชข่นนบันี้นพระราชบบัญญบัตลิขบัดแยด้งกบับพระสบัญญาของพระเจด้าหรชอ” เหมชอนเดลิมทบสิ่
เขาตอบคทาถามนบันี้นวข่า “พระเจด้าไมข่ยอมใหด้เปป็นเชข่นนบันี้นเลย”

คทาถามนบันี้นจรลิงๆแลด้วกห็คชอ: พระราชบบัญญบัตลิซนสิ่งเกบสิ่ยวขด้องกบับคนกลางผยด้หนนสิ่ง (โมเสส) ขบัดแยด้งกบับพระสบัญญาเหลข่านบันี้น
ของพระเจด้าซนสิ่งไมข่มบคนกลาง ซนสิ่งพระสบัญญาเหลข่านบันี้นจะสทาเรห็จจรลิงไดด้ขนนี้นอยยข่กบับพระเจด้าเทข่านบันี้นหรชอ? คทาตอบตข่อคทาถามนบันี้น
แนข่นอนวข่าคชอ “พระเจด้าไมข่ยอมใหด้เปป็นเชข่นนบันี้นเลย”

เปาโลกลข่าวชบัดเจนถนงขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าหากชบวลิตสามารถมาไดด้ผข่านทางพระราชบบัญญบัตลิ หากมบพระราชบบัญญบัตลิหนนสิ่งทบสิ่
ถยกใหด้มาซนสิ่งนทาชบวลิตมาไดด้ งบันี้นความชอบธรรมกห็คงจะมาโดยพระราชบบัญญบัตลิอยข่างแนข่นอนและคงไมข่ตด้องใหด้พระเยซย
สลินี้นพระชนมร์อยข่างทคุกขร์ทรมานบนกางเขน ผมเชชสิ่อวข่าใครกห็ตามทบสิ่อยากเปป็นคนมบเหตคุผลสามารถเขด้าใจสข่วนสคุดทด้ายของขด้อ 21 
ไดด้ สลิสิ่งทบสิ่เปาโลกทาลบังกลข่าวจรลิงๆแลด้วคชอนบสิ่: เปป็นไปไมข่ไดด้เลยทบสิ่พระเจด้าจะประทานพระราชบบัญญบัตลิหนนสิ่งทบสิ่ใหด้ชบวลิตไดด้ พระเจด้าทรง
เปป็นผยด้บรลิสคุทธลิธิ์ พระองคร์ทรงมองดยบาปไมข่ไดด้ พระองคร์ทรงใหด้คนชบัสิ่วพด้นผลิดไมข่ไดด้ เพราะความบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้า พระองคร์จนง
ทรงเรอียกรด้องความบรลิสคุทธลิธิ์: “ปราศจากความบรลิสคุทธลิธิ์แลด้วไมข่มบผยด้ใดจะเหห็นพระเจด้า” ดบังนบันี้นมบันจนงเปป็นไปไมข่ไดด้ทบสิ่พระเจด้าผยด้
บรลิสคุทธลิธิ์องคร์หนนสิ่งจะประทานพระราชบบัญญบัตลิหนนสิ่งแกข่มนคุษยร์ทบสิ่ไมข่บรลิสคุทธลิธิ์ซนสิ่งจะททาใหด้พวกเขาเปป็นผยด้บรลิสคุทธลิธิ์ไดด้ พระราชบบัญญบัตลิ
อบันบรลิสคุทธลิธิ์นบันี้นของพระเจด้าผยด้บรลิสคุทธลิธิ์องคร์หนนสิ่งไมข่สามารถททาใหด้มนคุษยร์ดบขนนี้นไดด้ แตข่ททาไดด้แคข่แสดงใหด้พวกเขาเหห็นวข่าจรลิงๆแลด้ว
พวกเขาเปป็นคนบาปหนาขนาดไหน ดบังนบันี้นพระเยซยจนงตด้องรบับกายๆหนนสิ่งและในกายนบันี้นทรงททาใหด้ทคุกจคุดและทคุกขบดของพระ
ราชบบัญญบัตลิอบันบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้าสทาเรห็จเพชสิ่อทบสิ่เราทบันี้งหลายในพระครลิสตร์จะกลายเปป็นความชอบธรรมของพระเจด้าซนสิ่งเปป็นมา
โดยความเชชสิ่อ

มบันเปป็นความจรลิงทบสิ่วข่าพระราชบบัญญบัตลิสบัญญาชบวลิตแกข่ผยด้ใดกห็ตามทบสิ่ควรเชชสิ่อฟฟังมบันอยข่างสมบยรณร์แบบ – แตข่ใครบนโลก
นบนี้เวด้นแตข่พระเยซยครลิสตร์เคยเชชสิ่อฟฟังพระราชบบัญญบัตลิอบันบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้าไดด้อยข่างสมบยรณร์แบบ? จงใหด้พระคบัมภบรร์เปป็นผยด้ใหด้คทา
ตอบ: “ไมข่มบคนชอบธรรมสบักคนเดบยวบนโลกนบนี้ทบสิ่ททาดบและไมข่ททาบาป” อบกครบันี้ง “ทคุกคนลด้วนททาบาปและเสชสิ่อมจากสงข่าราศบของ



พระเจด้า” “เราทคุกคนไดด้เจลิสิ่นไปเหมชอนแกะ และพระเยโฮวาหร์ทรงวางลงบนทข่าน (พระเยซย) ซนสิ่งความชบัสิ่วชด้าของเราทคุกคน” 
อบกครบันี้งทบสิ่เราอข่านวข่า “ไมข่มบผยด้ใดเปป็นคนชอบธรรมสบักคนเดบยว ไมข่มบเลย” และในทบสิ่สคุดเราไดด้ยลินพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ตรบัสผข่าน
ยอหร์นวข่า “ถด้าเรากลข่าววข่าเราไมข่ไดด้ททาบาป กห็เทข่ากบับวข่าเราททาใหด้พระองคร์เปป็นผยด้ตรบัสมคุสา” ผมขอถามวข่าในนามของสลิสิ่งทบันี้งปวง
ทบสิ่สยงสข่งและบรลิสคุทธลิธิ์ มนคุษยร์หนด้าไหนจะกลด้าพยดไดด้วข่าตนสามารถดทาเนลินชบวลิตทบสิ่คยข่ควรกบับความรอดทบสิ่พระเจด้าผยด้บรลิสคุทธลิธิ์ประทาน
ใหด้ไดด้? ความรอดมาไดด้ทางพระโลหลิตทบสิ่ไหลออกของพระเมษโปดกของพระเจด้าเทข่านบันี้น (จงตบันี้งใจศนกษาโรม 10:5-10)

ขด้อ 22: “แตข่พระคบัมภบรร์ไดด้บข่งวข่า ทคุกคนอยยข่ในความบาป เพชสิ่อจะประทานตามพระสบัญญาแกข่คนทบันี้งปวงทบสิ่เชชสิ่อ โดย
อาศบัยความเชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์เปป็นหลบัก”

ใครจะกลด้าโตด้แยด้งกบับพระวจนะของพระเจด้า? พระคบัมภบรร์ประกาศวข่าทคุกคนลด้วนอยยข่ใตด้ความบาป...ทคุกคนลด้วนอยยข่ใน
ประเภทเดบยวกบัน... “ เพชสิ่อจะประทานตามพระสบัญญาแกข่คนทบันี้งปวงททีที่เชชที่อ โดยอาศบัยความเชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์เปป็นหลบัก” 
ความเชชสิ่อและการเชชสิ่อไมข่อาจถยกแยกขาดจากกบันไดด้...ทบันี้งสองสลิสิ่งคชอแฝดสยามเทข่าทบสิ่เกบสิ่ยวขด้องกบับเรชสิ่องฝป่ายวลิญญาณ หากเรา
เชชสิ่อในพระเยซยเรากห็มบความเชชสิ่อในพระองคร์ หากเรามบความเชชสิ่อในพระเยซยเรากห็เชชสิ่อในพระองคร์ หนทางเดบยวทบสิ่ผยด้ใดกห็ตามเคย
ไดด้รบับความรอด (หรชอจะรบับความรอดไดด้) คชอ โดยการเชชสิ่อพระวาทะแหข่งพระเจด้าผยด้ทรงพระชนมร์อยยข่ “ความเชชสิ่อเกลิดขนนี้นไดด้กห็
โดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินเกลิดขนนี้นไดด้กห็โดยพระวจนะของพระเจด้า” (โรม 10:17) เราควรจทาไวด้วข่าพระคบัมภบรร์ไมข่ไดด้ถยกเขบยน
ในสมบัยของอบับราฮบัม พระคบัมภบรร์เรลิสิ่มถยกเขบยนประมาณสมบัยทบสิ่พระราชบบัญญบัตลิถยกประทานใหด้ หนบังสชอหด้าเลข่มแรกซนสิ่งถยกเรบยก
บข่อยๆวข่าเปป็นหนบังสชอของโมเสสไดด้ถยกเขบยนขนนี้นโดยคนกลางแหข่งพบันธสบัญญาพระราชบบัญญบัตลินบันี้น... และแนข่นอนวข่านบัสิ่นคชอ
โมเสส ขอบคคุณพระเจด้าสทาหรบับพระวจนะทบสิ่เปป็นลายลบักษณร์อบักษรวบันนบนี้! ขอบคคุณพระเจด้าสทาหรบับกาลาเทบย 5:1 เรา
เพลลิดเพลลินกบับ “...เสรบภาพนบันี้นทบสิ่พระครลิสตร์ไดด้ทรงโปรดใหด้เราเปป็นไท!”

ขด้อ 23: “แตข่กข่อนทบสิ่ความเชชสิ่อมานบันี้น เราถยกพระราชบบัญญบัตลิกบักตบัวไวด้ ถยกกบันี้นเขตไวด้จนความเชชสิ่อจะปรากฏภายหลบัง”
ในขด้อนบนี้เราเหห็นคทาวข่า “กบักตบัว” อบกครบันี้ง เหลข่าผยด้รยด้ภาษากรบกบอกเราวข่าขด้อนบนี้ควรอข่านวข่า “แตข่กข่อนทบสิ่ความเชชสิ่อมานบันี้น 

เราถยกกบักขบังไวด้ (ในคคุก) ภายใตด้พระราชบบัญญบัตลิ ถยกกบันี้นเขตไวด้จนความเชชสิ่อจะปรากฏภายหลบัง”
แนข่นอนวข่าผยด้คนทบสิ่ถยกกบักขบังไวด้ (หรชอตลิดคคุก) อยยข่ในขณะนบันี้นคชอ ชนชาตลิอลิสราเอลทบสิ่พระราชบบัญญบัตลิถยกประทานใหด้แกข่

พวกเขา พระคบัมภบรร์กลข่าววข่า “เรารยด้แลด้ววข่าพระราชบบัญญบัตลิทคุกขด้อทบสิ่ไดด้กลข่าวนบันี้น กห็ไดด้กลข่าวแกข่คนเหลข่านบันี้นทบสิ่อยยข่ใตด้พระราช
บบัญญบัตลิ” (โรม 3:19) ในทางกลบับกบันคนตข่างชาตลิกห็ถยกปรบับโทษในลบักษณะคลด้ายๆกบัน เพราะแมด้วข่าพวกเขา (คนตข่างชาตลิ) ไมข่มบ
พระราชบบัญญบัตลิ พวกเขากห็ “เปป็นพระราชบบัญญบัตลิหนนสิ่งแกข่ตบัวพวกเขาเอง คชอแสดงใหด้เหห็นการกระททาทบสิ่เปป็นตามพระราช
บบัญญบัตลินบันี้นมบจารนกอยยข่ในจลิตใจของเขา และใจสทานนกผลิดชอบของเขากห็เปป็นพยานดด้วย ความคลิดขบัดแยด้งตข่าง ๆ ของเขานบันี้นแหละ
จะกลข่าวโทษตบัวหรชออาจจะแกด้ตบัวใหด้เขา” (โรม 2:14-15)

“เพราะเมชสิ่อคนตข่างชาตลิซนสิ่งไมข่มบพระราชบบัญญบัตลิ...” จะกลข่าวใหด้ชบัดเจนกวข่านบนี้ไดด้อบกไหม? จะกลข่าวใหด้เรบยบงข่ายกวข่านบนี้ไดด้
อบกไหม? ผมไดด้อด้างอลิงถนงการประชคุมสภาในกลิจการ 15 กข่อนหนด้านบนี้นลิดเดบยวในคทาเทศนานบนี้ คทาถามสทาคบัญทอีพิ่นสัพิ่นคชอวข่า คนตข่าง
ชาตลิอยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิของโมเสสหรชอไมข่ หลบังจากพวกอบัครทยตไดด้ตรนกตรองและหารชอคทาถามนบันี้นแลด้ววข่าผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายอยยข่
ใตด้พระราชบบัญญบัตลิหรชอไมข่ พวกเขากห็สข่งขข่าวสารนบนี้กลบับไปยบังพวกครลิสเตบยนทบสิ่เปป็นคนตข่างชาตลิทบสิ่เมชองอบันทลิโอก: “ดด้วยพวก
ขด้าพเจด้าไดด้ยลินวข่า มบบางคนในพวกขด้าพเจด้าไดด้พยดใหด้ทข่านทบันี้งหลายเกลิดความไมข่สบายใจ และททาใหด้ใจของทข่านปฟัปื่นปป่วนไป ดด้วย



สอนวข่า ‘ทข่านตด้องเขด้าสคุหนบัตและรบักษาพระราชบบัญญบัตลิ’ แมด้วข่าเขามลิไดด้รบับคทาสบัสิ่งจากพวกขด้าพเจด้า” (กลิจการ 15:24) ในบท
เดบยวกบันนบันี้นเปโตรกลข่าวหาพวกถชอบบัญญบัตลิวข่า “เอาแอกวาง” บนบข่าของประชากรของพระเจด้าซนสิ่งไมข่มบใครแบกไหว (หรชอซนสิ่ง
ไมข่อาจถยกแบกไดด้โดยมนคุษยร์) “ถด้าอยข่างนบันี้นททาไมบบัดนบนี้ทข่านทบันี้งหลายจนงทดลองพระเจด้า โดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซนสิ่ง
บรรพบคุรคุษของเราหรชอตบัวเราเองกห็ดบแบกไมข่ไหว แตต่เราเชชที่อวต่า เราเองกก็รอดโดยพระคสุณของพระเยซผครริสตต์เจผู้าเหมชอน
อยต่างเขา” (กลิจการ 15:10-11)

พระเจด้าไดด้ประทานพระราชบบัญญบัตลิบรลิสคุทธลิธิ์ของพระองคร์แกข่ชนชาตลิเดบยว (อลิสราเอล) เพชสิ่อแสดงใหด้เหห็นการไรด้ความ
สามารถของมนคุษยร์ทบสิ่จะชข่วยตบัวเองใหด้รอดไดด้โดยการรบักษาพระราชบบัญญบัตลินบันี้น

“บบัดนบนี้ เรารยด้แลด้ววข่าพระราชบบัญญบัตลิทคุกขด้อทบสิ่ไดด้กลข่าวนบันี้น กห็ไดด้กลข่าวแกข่คนเหลข่านบันี้นทบสิ่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิเพชสิ่อปปิดปาก
ทคุกคน และเพชสิ่อใหด้มนคุษยร์ทคุกคนในโลกมบความผลิดตข่อพระพบักตรร์ของพระเจด้า
3:20 เพราะฉะนบันี้นจนงไมข่มบเนชนี้อหนบังคนหนนสิ่งคนใดเปป็นผยด้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจด้าไดด้โดยการประพฤตลิตามพระ
ราชบบัญญบัตลิ เพราะวต่าโดยพระราชบอัญญอัตรินอัตั้นเราจถึงรผผู้จอักบาปไดผู้” (โรม 3:19-20) 

พระวจนะของพระเจด้าใหด้เหตคุผลชบัดเจนสทาหรบับการประทานพระราชบบัญญบัตลิ: พระราชบบัญญบัตลิไดด้ถยกประทานใหด้แกข่
อลิสราเอลเพชสิ่อปปิดปากมนคุษยร์ทคุกคนตลอดไป... นบัสิ่นคชอ มนคุษยร์ทคุกคนทบสิ่สอนความรอดโดยพระราชบบัญญบัตลิ... หรชอโดยพระคคุณ
บวกพระราชบบัญญบัตลิ... หรชอโดยพระคคุณบวกการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ เปป็นเวลานานกวข่าหนนสิ่งพบันหด้ารด้อยปฟีทบสิ่พระเจด้า
ไดด้ใหด้โอกาสชนชาตลิอลิสราเอลพลิสยจนร์วข่ามนคุษยร์ไมข่สามารถรบักษาพระราชบบัญญบัตลิไดด้ พระเจด้าไมข่ตด้องการขด้อพลิสยจนร์... พระองคร์
ทรงรยด้วข่ามนคุษยร์จะลด้มเหลวอยข่างนข่าเศรด้า มนคุษยร์ไมข่ควรตด้องการขด้อพลิสยจนร์ใดๆเพลิสิ่มเตลิมอบก หากในชข่วงเวลาหนนสิ่งพบันหด้ารด้อยปฟีนบันี้น
ชนชาตลิอลิสราเอลรบักษาพระราชบบัญญบัตลิไมข่ไดด้ (พวกเขาละเมลิดพระราชบบัญญบัตลิทคุกขด้อทบสิ่พระเจด้าไดด้ประทานแกข่พวกเขา) เรากห็
ควรเผชลิญขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าไมข่มบใครรอดไดด้โดยการรบักษาพระราชบบัญญบัตลิ ทคุกคนลด้วนตด้องรบับความรอดโดยความเชชสิ่อ และความ
เชชสิ่อเพบยงอยข่างเดบยวเทข่านบันี้น โดยไมข่พนสิ่งการกระททาตข่างๆตามพระราชบบัญญบัตลิ โดยไมข่พนสิ่งการกระททาตข่างๆของเนชนี้อหนบัง พระ
วจนะของพระเจด้าชบนี้ใหด้เหห็นอยข่างชบัดเจนวข่า “เพราะวข่าโดยพระราชบบัญญบัตลินบันี้นเราจนงรยด้จบักบาปไดด้” พระวจนะของพระเจด้าไมข่ไดด้
กลข่าววข่า “ความรอดมาโดยพระราชบบัญญบัตลิ” ความรอดมาโดยความเชชสิ่อในพระคคุณของพระเจด้า: “เพราะวข่าพระคคุณของ
พระเจด้าทบสิ่นทาไปถนงความรอดไดด้ปรากฏแกข่คนทบันี้งปวงแลด้ว สอนใหด้เราละทลินี้งความอธรรมและโลกบยตบัณหา และดทาเนลินชบวลิตใน
โลกปฟัจจคุบบันนบนี้อยข่างมบสตลิสบัมปชบัญญะ อยข่างชอบธรรม และตามทางพระเจด้า” (ทลิตบัส 2:11-12)

ขด้อ 24: “เพราะฉะนบันี้น พระราชบบัญญบัตลิจนงเปป็นครยของเราซนสิ่งนทาเรามาถนงพระครลิสตร์ เพชสิ่อเราจะไดด้เปป็นคนชอบธรรม
โดยความเชชสิ่อ” เหลข่าผยด้รยด้ภาษากรบกบอกเราวข่าคทากรบกทบสิ่แปลวข่า “ครย” ในภาษาเดลิม – ในสมบัยทบสิ่พระครลิสตร์ทรงดทาเนลินอยยข่บน
โลกนบนี้ และในสมบัยทบสิ่เปาโลรบับใชด้นบันี้น – ถยกใชด้กบับผยด้รบับใชด้ประจทาบด้านทบสิ่มบหนด้าทบสิ่ดยแลเดห็ก เพชสิ่อเปป็นผยด้ชบนี้แนะและครยสข่วนตบัวในชข่วง
ขวบปฟีแรกๆของเดห็กนบันี้น เมชสิ่อเดห็กนบันี้นโตถนงวบัย ผยด้ชบนี้แนะหรชอครยสข่วนตบัวกห็จะมอบเขาใหด้แกข่ผยด้อชสิ่น พระราชบบัญญบัตลิคชอผยด้ชบนี้แนะ (หรชอ
ครยสข่วนตบัว) ของชนชาตลิอลิสราเอลจนกวข่าพระครลิสตร์เสดห็จมา และทรงหลบัสิ่งพระโลหลิตของพระองคร์บนกางเขนนบันี้นเพชสิ่อทบสิ่พวก
เขาจะเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชชสิ่อในพระโลหลิตทบสิ่ไหลออกของพระองคร์ ลยกแกะทคุกตบัวทบสิ่ถยกฆข่าและเลชอดของมบันถยกถวาย
ในสมบัยยคุคแหข่งพระราชบบัญญบัตลิ กห็เลห็งถนงพระโลหลิตทบสิ่ไหลออกของพระเมษโปดกของพระเจด้าบนกางเขนแหข่งกลโกธา แตข่พวก
ยลิวทบสิ่นข่าสงสารกห็มชดบอดฝป่ายวลิญญาณเหลชอเกลินจนพวกเขามองไมข่เหห็นพระเมษโปดกของตน พวกเขามองเหห็นแตข่ประเพณบ



และศาสนาแหข่งบรรพบคุรคุษของตน
พบันธสบัญญาแบบโมเสสไดด้ถยกประทานใหด้แกข่อลิสราเอลในสามสข่วน:
สข่วนทบสิ่หนนสิ่ง: พระบสัญญสัตริตม่างๆ พระบบัญญบัตลิตข่างๆแสดงออกถนงพระประสงคร์อบันชอบธรรมของพระเจด้าทบสิ่เกบสิ่ยวเนชสิ่องกบับ

ชนชาตลิอลิสราเอล (อพยพ 20:1-26)
สข่วนทบสิ่สอง: ขด้อตสัดสรินตม่างๆ ซนสิ่งมบไวด้ปกครองชบวลิตทางสบังคมของอลิสราเอล (อพยพ 21:1 จนถนงอพยพ 24:11)
สข่วนทบสิ่สาม: กฎตม่างๆ ซนสิ่งปกครองชบวลิตทางศาสนาของชนชาตลิอลิสราเอล (อพยพ 24:12 จนถนงอพยพ 31:18)
ขด้อ 25: “แตข่หลบังจากความเชชสิ่อนบันี้นไดด้มาแลด้ว เราจนงมลิไดด้อยยข่ใตด้บบังคบับครยนบันี้นอบกตข่อไปแลด้ว”
จะมบอะไรชบัดเจนกวข่านบนี้ไหม? พระราชบบัญญบัตลิเปป็นครยของเรา –จนถนงพระครลิสตร์ แตข่เมชสิ่อพระเยซยเจด้าเสดห็จมาแลด้ว เรา

กห็ไมข่อยยข่ใตด้บบังคบับครยอบกตข่อไป บบัดนบนี้เรามบครยอบกคนแลด้ว – พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ พระเยซยตรบัสวข่า “เรายบังมบอบกหลายสลิสิ่งทบสิ่จะบอก
ทข่านทบันี้งหลาย แตข่เดบดี๋ยวนบนี้ทข่านยบังรบับไวด้ไมข่ไดด้ เมชสิ่อพระองคร์ พระวลิญญาณแหข่งความจรลิงจะเสดห็จมาแลด้ว พระองคร์จะนทาทข่านทบันี้ง
หลายไปสยข่ความจรลิงทบันี้งมวล เพราะพระองคร์จะไมข่ตรบัสโดยพระองคร์เอง แตข่พระองคร์จะตรบัสสลิสิ่งทบสิ่พระองคร์ทรงไดด้ยลิน และ
พระองคร์จะทรงแจด้งใหด้ทข่านทบันี้งหลายรยด้ถนงสลิสิ่งเหลข่านบันี้นทบสิ่จะเกลิดขนนี้น” (ยอหร์น 16:12-13) ถด้อยคทาเหลข่านบนี้ถยกตรบัสโดยพระเยซยแกข่
พวกสาวกกข่อนการถยกตรนงกางเขนของพระองคร์และกข่อนวบันเพห็นเทคอสตร์ แตข่จงฟฟังถด้อยคทาเหลข่านบนี้หลบังจากพระวลิญญาณ
บรลิสคุทธลิธิ์ไดด้ถยกประทานใหด้แลด้ว:

“ทข่านทบันี้งหลายไดด้รบับการทรงเจลิมจากพระองคร์ผยด้บรลิสคุทธลิธิ์แลด้ว และทข่านกห็รยด้ทคุกสลิสิ่ง... แตข่การเจลิมซนสิ่งทข่านทบันี้งหลายไดด้รบับ
จากพระองคร์นบันี้น (พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์) ดทารงอยยข่กบับทข่าน และทข่านไมข่จทาเปป็นตด้องใหด้ใครมาสอนทข่านทบันี้งหลาย เพราะวข่าการ
เจลิมนบันี้นสอนทข่านใหด้รยด้ทคุกสลิสิ่ง และเปป็นความจรลิง ไมข่ใชข่ความเทห็จ การเจลิมนบันี้นไดด้สอนทข่านทบันี้งหลายมาแลด้วอยข่างไร ทข่านกห็จงตบันี้ง
มบัสิ่นคงอยยข่ในพระองคร์อยข่างนบันี้น” (1 ยอหร์น 2:20 และ 27) 

พวกอบัครทยตยบังไมข่พรด้อมทบสิ่จะรบับความจรลิงซนสิ่งพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์จะทรงเปปิดเผยแกข่พวกเขาหลบังจากวบันเพห็นเทคอส
ตร์ การสทาแดงพลิเศษนบนี้ถยกพระเจด้าสงวนไวด้เพชสิ่อทบสิ่จะประทานใหด้แกข่พวกอบัครทยต (โดยเฉพาะเปาโล) ในเวลาทบสิ่เหมาะสม กข่อน
พระเยซยเสดห็จมายบังโลกนบนี้ การสทาแดงไดด้ถยกประทานใหด้เปป็นภาพเลห็งและเงา: “ในโบราณกาลพระเจด้าไดด้ตรบัสดด้วยวลิธบตข่าง ๆ 
มากมายแกข่บรรพบคุรคุษทางพวกผยด้พยากรณร์ แตข่ในวบันสคุดทด้ายเหลข่านบนี้พระองคร์ไดด้ตรบัสแกข่เราทบันี้งหลายทางพระบคุตร ...” (ฮบ. 
1:1-2)

ขด้อ 26-29: “เพราะวข่าทข่านทบันี้งหลายเปป็นบคุตรของพระเจด้าโดยความเชชสิ่อในพระเยซยครลิสตร์ เพราะเหตคุวข่า ทคุกคนใน
พวกทข่านทบสิ่รบับบบัพตลิศมาเขด้ารข่วมในพระครลิสตร์แลด้ว กห็ไดด้สวมชบวลิตพระครลิสตร์ จะไมข่เปป็นยลิวหรชอกรบก จะไมข่เปป็นทาสหรชอไท จะไมข่
เปป็นชายหรชอหญลิง เพราะวข่าทข่านทบันี้งหลายเปป็นอบันหนนสิ่งอบันเดบยวกบันในพระเยซยครลิสตร์ และถด้าทข่านเปป็นของพระครลิสตร์แลด้ว ทข่าน
กห็เปป็นเชชนี้อสายของอบับราฮบัม คชอเปป็นผยด้รบับมรดกตามพระสบัญญา”

ผยด้เชชสิ่อทคุกคนไมข่วข่าจะสบผลิวหรชอเชชนี้อชาตลิใดลด้วนเปป็นลยกของพระเจด้า ในขด้อ 27 บบัพตลิศมาทบสิ่ถยกอด้างอลิงถนงนบนี้ไมข่ใชข่การรบับ
บบัพตลิศมาดด้วยนนี้ทา ไมข่มบใครรบับบบัพตลิศมาดด้วยนนี้ทาเขด้าในพระกายของพระครลิสตร์ ผมรยด้วข่าคคุณอยากไดด้ขด้อพลิสยจนร์เพชสิ่อสนบับสนคุนคทา
กลข่าวนบันี้นดบังนบันี้นเราจะฟฟังคทาพยานของพระคบัมภบรร์กบัน:

“ถนงกายนบันี้นเปป็นกายเดบยว กห็ยบังมบอวบัยวะหลายสข่วน และบรรดาอวบัยวะตข่าง ๆ ของกายเดบยวนบันี้นแมด้จะมบหลายสข่วนกห็



ยบังเปป็นกายเดบยวกบันฉบันใด พระครลิสตร์กห็ทรงเปป็นฉบันนบันี้น เพราะวข่าถนงเราจะเปป็นพวกยลิวหรชอพวกตข่างชาตลิ เปป็นทาสหรชอไทกห็ตาม
เราทบันี้งหลายไดด้รบับบบัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบยวเขด้าเปป็นกายอบันเดบยวกบัน และไดด้ทรงใหด้เราทคุกคนดชสิ่มเขด้าอยยข่ในพระ
วลิญญาณองคร์เดบยว” (1 คร. 12:12-13)

จากพระคทาตอนนบนี้เราเหห็นชบัดเจนวข่าผยด้เชชสิ่อทคุกคนไดด้รบับบบัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณเขด้าในพระกายของพระครลิสตร์ ผยด้ใหด้
บบัพตลิศมาไมข่ใชข่ผยด้รบับใชด้ในครลิสตจบักรทด้องถลิสิ่น – แตข่เปป็นพระครลิสตร์ผยด้ทรงเปป็นขนนี้นแลด้ว อข่านมบัทธลิว 3:11 พระองคร์ทรงใหด้บบัพตลิศมา
ผยด้เชชสิ่อในพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์และเขด้าในพระองคร์เอง โดยททาใหด้ผยด้เชชสิ่อกลายเปป็นอวบัยวะหนนสิ่งแหข่งพระกายของพระองคร์เอง 
(ของพระครลิสตร์)... อวบัยวะหนนสิ่งแหข่งเนชนี้อหนบังของพระองคร์และแหข่งกระดยกของพระองคร์ อข่านเอเฟซบัส 5:30 นบสิ่ททาใหด้พระครลิสตร์
และผยด้เชชสิ่อทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วเปป็นเนพลี้อหนสังเดอียวกสัน จงศนกษาเอเฟซบัส 5:29-31 อยข่างตบันี้งใจ เราตด้องเขด้าใจความจรลิงฝป่ายวลิญญาณ
อบันยลิสิ่งใหญข่นบนี้ หากเราอยากซาบซนนี้งกบับตทาแหนข่งของเราในพระเยซยโดยพระคคุณ ผยด้เชชสิ่อทบสิ่รบักจทานวนมากกทาลบังสยญเสบยการดทาเนลิน
ชบวลิตอบันบรลิบยรณร์ไปเพราะความไมข่รยด้เกบสิ่ยวกบับตทาแหนข่งของเราในพระครลิสตร์ในฐานะลยกของพระเจด้า ทายาทของพระเจด้าและ
ทายาทรข่วมกบับพระเยซยครลิสตร์ นบัสิ่นคชอการนบัสิ่งอยยข่กบับพระองคร์ในสวรรคสถาน (อฟ. 2:6)

เปาโลชบนี้ใหด้เหห็นตข่อไปวข่าไมข่มบยลิวหรชอกรบก ไมข่มบทาสหรชอไท ไมข่มบชายหรชอหญลิง... เราทคุกคนลด้วนเปป็นหนนสิ่งเดบยวกบันใน
พระครลิสตร์ ทคุกคนลด้วนไดด้รบับบบัพตลิศมาเขด้าในกายเดบยวกบันโดยพระวลิญญาณองคร์เดบยว ทคุกคนลด้วนถยกททาใหด้ดชสิ่มเขด้าในพระ
วลิญญาณองคร์เดบยว ภาษากรบกอข่านตรงตบัววข่า “พวกทข่านทคุกคนเปป็นคนเดบยวกบันในพระเยซยครลิสตร์!” จากนบันี้นเปาโลชบนี้ใหด้เหห็นวข่า
หากเราเปป็นของพระครลิสตร์ เรากห็เปป็นเชชนี้อสายของอบับราฮบัม และเปป็นทายาทตามพระสบัญญานบันี้น เนชสิ่องจากมบันเปป็นความจรลิงทบสิ่
วข่าผยด้เชชสิ่อทคุกคนลด้วนเปป็นอวบัยวะแหข่งพระกายของพระครลิสตร์ และผยด้เชชสิ่อทคุกคนรวมกบันเปป็นคนๆเดบยวในพระครลิสตร์ มบันกห็ตด้องเปป็น
ความจรลิงดด้วยวข่าเราทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วคชอลยกหลานของอบับราฮบัมและเราจะไดด้รบับพระสบัญญานบันี้นเปป็นมรดกรข่วมกบับอบับราฮบัมผยด้
เปฟีปื่ยมดด้วยความเชชสิ่อ เราทบันี้งหลายอยยข่ในพระครลิสตร์ เราเปป็นอวบัยวะแหข่งพระกายของพระองคร์ ดด้วยเหตคุนบนี้มรดกนบันี้นจนงไมข่ใชข่โดย
พระราชบบัญญบัตลิ แตข่โดยพระสบัญญา! มรดกนบันี้นไมข่ไดด้มาทางการประพฤตลิดบหรชอโดยการรบักษาพระราชบบัญญบัตลิ แตข่โดยพระคคุณ
เทข่านบันี้น ผข่านทางความเชชสิ่อในพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระเยซยเจด้า – โดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก มบแตข่พระครลิสตร์ผยด้เดบยว
เทข่านบันี้น โดยไมข่นบับความประพฤตลิของมนคุษยร์หรชอความสามารถของมนคุษยร์เลย “พระครลิสตร์ทรงสถลิตในทข่านทบันี้งหลายอบันเปป็นทบสิ่
หวบังแหข่งสงข่าราศบ... ทข่านทบันี้งหลายสมบยรณร์พรด้อมในพระองคร์”

เหลข่าวลิสคุทธลิชนในสมบัยพบันธสบัญญาเดลิมไมข่สามารถมองเหห็นหรชอเขด้าใจสลิสิ่งทบสิ่เราเหห็นและเขด้าใจไดด้ เหลข่าวลิสคุทธลิชนในสมบัย
พบันธสบัญญาเดลิมตบันี้งแตข่โมเสสอยยข่ภายใตด้การตกเปป็นทาสแหข่งพระราชบบัญญบัตลิ ขอบคคุณพระเจด้าทบสิ่วลิสคุทธลิชนสมบัยพบันธสบัญญาใหมข่ 
(ตบันี้งแตข่พระเยซยเสดห็จมา ทรงชทาระหนบนี้บาปและกลายเปป็นคทาสาปแชข่งเพชสิ่อคนบาป) อยยข่ในเสรบภาพทบสิ่พระคคุณจบัดใหด้ ในสมบัยพบันธ
สบัญญาเดลิมผยด้เชชสิ่อแมด้เปป็นทายาทคนหนนสิ่งของพระเจด้ากห็เปป็นทารกคนหนนสิ่ง (กลข่าวในแงข่ฝป่ายวลิญญาณ) ปฟัจจคุบบันเมชสิ่อเราตด้อนรบับ
พระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระเยซยครลิสตร์โดยความเชชสิ่อและกลายเปป็นผยด้รบับพระคคุณทบสิ่ชข่วยใหด้รอดของพระเจด้า เรากห็ไดด้รบับ
ตทาแหนข่งนบันี้นในฐานะลยกทบสิ่โตเปป็นผยด้ใหญข่แลด้ว เราจะเหห็นสลิสิ่งนบนี้ชบัดเจนมากๆในบททบสิ่สบสิ่



กาลาเททีย – บทททีที่สทีที่
4:1 แลด้วขด้าพเจด้าขอพยดวข่า ตราบใดทบสิ่ผยด้รบับมรดกยบังเปป็นเดห็กอยยข่เขากห็ไมข่ตข่างอะไรกบับทาสเลย ถนงแมด้เขาจะเปป็นเจด้าของทรบัพยร์
สมบบัตลิทบันี้งปวง
4:2 แตข่เขากห็อยยข่ใตด้บบังคบับของผยด้ปกครองและผยด้ดยแล จนถนงเวลาทบสิ่บลิดาไดด้กทาหนดไวด้



4:3 ฝป่ายเรากห็เหมชอนกบัน เมชสิ่อเปป็นเดห็กอยยข่ เรากห็เปป็นทาสอยยข่ใตด้บบังคบับโลกธรรม
4:4 แตข่เมชสิ่อครบกทาหนดแลด้ว พระเจด้ากห็ทรงใชด้พระบคุตรของพระองคร์มาประสยตลิจากสตรบเพศ และทรงถชอกทาเนลิดใตด้พระราช
บบัญญบัตลิ
4:5 เพชสิ่อจะทรงไถข่คนเหลข่านบันี้นทบสิ่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ เพชสิ่อใหด้เราไดด้รบับฐานะเปป็นบคุตร
4:6 และเพราะทข่านเปป็นบคุตรแลด้ว พระเจด้าจนงทรงใชด้พระวลิญญาณแหข่งพระบคุตรของพระองคร์เขด้ามาในใจของทข่าน รด้องวข่า 
“อบับบา” คชอพระบลิดา
4:7 เหตคุฉะนบันี้นทข่านจนงไมข่ใชข่ทาสอบกตข่อไป แตข่เปป็นบคุตร และถด้าเปป็นบคุตรแลด้วทข่านกห็เปป็นผยด้รบับมรดกของพระเจด้าโดยทางพระ
ครลิสตร์
4:8 แตข่กข่อนนบนี้เมชสิ่อทข่านทบันี้งหลายยบังไมข่รยด้จบักพระเจด้า ทข่านเปป็นทาสของสลิสิ่งซนสิ่งโดยสภาพแลด้วไมข่ใชข่พระเลย
4:9 แตข่บบัดนบนี้เมชสิ่อทข่านรยด้จบักพระเจด้าแลด้ว หรชอทบสิ่ถยกกห็คชอพระเจด้าทรงรยด้จบักทข่านแลด้ว เหตคุไฉนทข่านจนงจะกลบับไปหาโลกธรรมซนสิ่ง
อข่อนแอและอนาถา และอยากจะเปป็นทาสของสลิสิ่งเหลข่านบันี้นอบก
4:10 ทข่านถชอวบัน เดชอน ฤดย และปฟี
4:11 ขด้าพเจด้าเกรงวข่าการทบสิ่ขด้าพเจด้าไดด้ททาเพชสิ่อทข่านนบันี้นจะไรด้ประโยชนร์
4:12 พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ขด้าพเจด้าวลิงวอนใหด้ทข่านเปป็นเหมชอนขด้าพเจด้า เพราะวข่าขด้าพเจด้ากห็ไดด้เปป็นอยข่างทข่านแลด้วเหมชอนกบัน ทข่านไมข่
ไดด้ททาผลิดตข่อขด้าพเจด้าเลย
4:13 ทข่านรยด้วข่าตอนแรกทบสิ่ขด้าพเจด้าประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่ทข่านนบันี้น กห็ททาโดยความอข่อนกทาลบังแหข่งเนชนี้อหนบัง
4:14 และการทดลองของขด้าพเจด้าซนสิ่งอยยข่ในเนชนี้อหนบังของขด้าพเจด้า ทข่านกห็ไมข่ไดด้ดยหมลิสิ่นหรชอปฏลิเสธ แตข่ไดด้ตด้อนรบับขด้าพเจด้าเหมชอน
กบับวข่าเปป็นทยตสวรรคร์องคร์หนนสิ่งของพระเจด้า หรชอเหมชอนกบับพระเยซยครลิสตร์
4:15 ความปลชนี้มใจทบสิ่ทข่านไดด้กลข่าวไวด้ไปอยยข่ทบสิ่ไหนเสบยแลด้ว เพราะขด้าพเจด้าเปป็นพยานใหด้ทข่านไดด้วข่า ถด้าเปป็นไปไดด้ทข่านกห็คงจะควบัก
ตาของทข่านออกใหด้ขด้าพเจด้า
4:16 ขด้าพเจด้าจนงไดด้กลายเปป็นศบัตรยของทข่านเพราะขด้าพเจด้าบอกความจรลิงแกข่ทข่านหรชอ
4:17 คนเหลข่านบันี้นเอาอกเอาใจทข่าน แตข่ไมข่ใชข่ดด้วยความหวบังดบเลย เขาอยากจะกบดกบันพวกทข่านเพชสิ่อทข่านจะไดด้เอาอกเอาใจพวก
เขา
4:18 การเอาอกเอาใจดด้วยความหวบังดบกห็เปป็นการดบตลอดไป ไมข่ใชข่เฉพาะแตข่เมชสิ่อขด้าพเจด้าอยยข่กบับพวกทข่านเทข่านบันี้น
4:19 ลยกนด้อยของขด้าพเจด้าเออ๋ย ขด้าพเจด้าตด้องเจห็บปวดเพราะทข่านอบกจนกวข่าพระครลิสตร์จะไดด้ทรงกข่อรข่างขนนี้นในตบัวทข่าน
4:20 ขด้าพเจด้าปรารถนาจะอยยข่กบับพวกทข่านเดบดี๋ยวนบนี้ และเปลบสิ่ยนนนี้ทาเสบยงของขด้าพเจด้า เพราะวข่าขด้าพเจด้ามบขด้อสงสบัยในตบัวทข่าน
4:21 ทข่านทบสิ่อยากอยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ ทข่านไมข่ไดด้ฟฟังพระราชบบัญญบัตลิหรชอ จงบอกขด้าพเจด้าเถลิด
4:22 เพราะมบเขบยนไวด้วข่า อบับราฮบัมมบบคุตรชายสองคน คนหนนสิ่งเกลิดจากทาสบ อบกคนหนนสิ่งเกลิดจากหญลิงทบสิ่เปป็นไท
4:23 บคุตรทบสิ่เกลิดจากทาสบนบันี้นกห็เกลิดตามเนชนี้อหนบัง แตข่สข่วนบคุตรทบสิ่เกลิดจากหญลิงทบสิ่เปป็นไทนบันี้นเกลิดตามพระสบัญญา
4:24 ขด้อความนบนี้เปป็นอคุปไมย ผยด้หญลิงสองคนนบันี้นไดด้แกข่พบันธสบัญญาสองอยข่าง คนหนนสิ่งมาจากภยเขาซบนาย คลอดลยกเปป็นทาส คชอ 
นางฮาการร์



4:25 นางฮาการร์นบันี้นไดด้แกข่ภยเขาซบนายในประเทศอาระเบบย ตรงกบับกรคุงเยรยซาเลห็มปฟัจจคุบบัน เพราะกรคุงนบนี้กบับพลเมชองเปป็นทาส
อยยข่
4:26 แตข่วข่ากรคุงเยรยซาเลห็มซนสิ่งอยยข่เบชนี้องบนนบันี้นเปป็นไท เปป็นมารดาของเราทบันี้งปวง
4:27 เพราะมบคทาเขบยนไวด้แลด้ววข่า ‘จงชชสิ่นชมยลินดบเถลิด หญลิงหมบันผยด้ไมข่คลอดบคุตร จงเปลข่งเสบยงโหข่รด้อง เจด้าผยด้ไมข่ไดด้เจห็บครรภร์ ดด้วย
วข่าหญลิงทบสิ่ตด้องอยยข่อยข่างโดดเดบสิ่ยวกห็ยบังมบบคุตรมากกวข่าหญลิงทบสิ่ยบังมบสามบอยยข่กบับนางมากมายนบัก’
4:28 พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย บบัดนบนี้เราเปป็นบคุตรแหข่งพระสบัญญาเชข่นเดบยวกบับอลิสอบัค
4:29 แตข่ในครบันี้งนบันี้นผยด้ทบสิ่เกลิดตามเนชนี้อหนบังไดด้ขข่มเหงผยด้ทบสิ่เกลิดตามพระวลิญญาณฉบันใด ปฟัจจคุบบันนบนี้กห็เหมชอนกบันฉบันนบันี้น
4:30 แตข่พระคบัมภบรร์วข่าอยข่างไร กห็วข่า ‘จงไลข่ทาสบกบับบคุตรชายของนางไปเสบยเถลิด เพราะวข่าบคุตรชายของทาสบจะเปป็นผยด้รบับมรดก
รข่วมกบับบคุตรชายของหญลิงทบสิ่เปป็นไทไมข่ไดด้’
4:31 เหตคุฉะนบันี้น พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย เราไมข่ใชข่บคุตรของทาสบ แตข่เปป็นบคุตรของหญลิงทบสิ่เปป็นไท

ขด้อ 1-3: “แลด้วขด้าพเจด้าขอพยดวข่า ตราบใดทบสิ่ผยด้รบับมรดกยบังเปป็นเดห็กอยยข่เขากห็ไมข่ตข่างอะไรกบับทาสเลย ถนงแมด้เขาจะเปป็น
เจด้าของทรบัพยร์สมบบัตลิทบันี้งปวง แตข่เขากห็อยยข่ใตด้บบังคบับของผยด้ปกครองและผยด้ดยแล จนถนงเวลาทบสิ่บลิดาไดด้กทาหนดไวด้ ฝป่ายเรากห็เหมชอน
กบัน (พวกยลิว – เปาโลและพบสิ่นด้องชาวยลิวของเขา) เมชสิ่อเปป็นเดห็กอยยข่ (นบัสิ่นคชอ เมชสิ่อยคุคแหข่งพระราชบบัญญบัตลิกทาลบังมบผลบบังคบับใชด้อยยข่) 
เรากก็เปป็นทาสอยผต่ใตผู้บอังคอับโลกธรรม”

จงยอมรบับความจรลิงเถลิด ทข่านทบสิ่รบัก: วลิสคุทธลิชนในสมบัยพบันธสบัญญาเดลิมเปป็นเดห็กทารก... ไมข่เปป็นผยด้ใหญข่ ไมข่ตระหนบักถนง
สงข่าราศบและความบรลิบยรณร์แหข่งมรดกในอนาคตของตนในพระครลิสตร์ วลิสคุทธลิชนในสมบัยพบันธสบัญญาเดลิมตสัลี้งตาคอยการเสดห็จมา
ของพระเมษโปดกของพระเจด้า เราทบสิ่อยยข่ฟากนบนี้ของกลโกธาทราบวข่าพระองคร์ไดด้เสดห็จมาแลด้วและเรามบพระวจนะทบสิ่เปป็นลาย
ลบักษณร์อบักษรอบันประเสรลิฐเพชสิ่อพลิสยจนร์มบัน เรายบังมบคทาพยานนบันี้นในใจของเราดด้วย เพราะวข่าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงสถลิตอยยข่ใน
ใจลยกทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วทคุกคนของพระเจด้า (โรม 8:9)

วลิสคุทธลิชนในสมบัยพบันธสบัญญาเดลิมเปป็นเหมชอนเดห็กเลห็กๆทบสิ่แมด้วข่าเปป็นทายาทรบับสมบบัตลิมหาศาล กห็ไมข่สามารถใชด้อทานาจ
ความเปป็นทายาทหรชอความเปป็นเจด้านายของตนไดด้ วลิสคุทธลิชนในสมบัยพบันธสบัญญาเดลิมมบชบวลิตอยยข่ในเงามชด...เขามบชบวลิตอยยข่ในความ
มชดแหข่งพระราชบบัญญบัตลิ เขาเปป็นลยกคนหนนสิ่งของพระเจด้าในความสบัมพบันธร์ของเขา เพราะวข่าเขาบบังเกลิดจากเบชนี้องบนและบบังเกลิด
จากพระเจด้า แตข่เขากห็ยบังไมข่มบความสบัมพบันธร์ในฐานะบคุตร เขาตกเปป็นทาสอยยข่ภายใตด้ “โลกธรรม” หรชอพระราชบบัญญบัตลิ เราทสัลี้ง
หลายมบความสวข่างอบันเปฟีปื่ยมสงข่าราศบของพระครลิสตร์ผยด้ตรบัสวข่า “เราเปป็นความสวข่างของโลก” (ยอหร์น 8:12) ปฟัจจคุบบันภายใตด้
พระคคุณเงามชดนบันี้นไดด้หมดสลินี้นไปแลด้ว และเราเพลลิดเพลลินกบับการสทาแดงนบันี้นทบสิ่ไดด้ประทานใหด้แกข่เปาโลและผยด้เขบยนทข่านอชสิ่นๆทบสิ่
เขบยนหนบังสชอเลข่มตข่างๆแหข่งภาคพบันธสบัญญาใหมข่

ความแตกตข่างนข่ะหรชอ? ขด้อ 4 และ 5 อธลิบาย: “แตข่เมชสิ่อครบกทาหนดแลด้ว พระเจด้ากห็ทรงใชด้พระบคุตรของพระองคร์มา
ประสยตลิจากสตรบเพศ และทรงถชอกทาเนลิดใตด้พระราชบบัญญบัตลิ เพชสิ่อจะทรงไถข่คนเหลข่านบันี้นทบสิ่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ เพชสิ่อใหด้เราไดด้
รบับฐานะเปป็นบคุตร”

กางเขนของพระเยซยเจด้าตบันี้งอยยข่ระหวข่างพระราชบบัญญบัตลิของโมเสสกบับพระคคุณของพระเจด้า กข่อนถนงกางเขนของพระ
เยซย... กข่อนการไหลออกของพระโลหลิตของพระเมษโปดกซนสิ่งปราศจากตทาหนลิหรชอดข่างพรด้อยหรชอมลทลินใดๆ ไมข่เคยมบสลิสิ่งใดทบสิ่



ขจสัดบาปออกไปไดด้ พระเจด้าทรงใหด้อภบัยคนบาป พระองคร์ทรงระงบับการพลิพากษาอบันควรตกแกข่คนบาป พระองคร์ทรงปกคลคุม
บาปของคนบาป แตข่ทบันี้งหมดนบนี้ลด้วนชบนี้ไปยบังการเสดห็จมาทบสิ่ถยกคาดหมายไวด้ของพระผผผู้ไถต่ พระเยซผครริสตต์เจผู้า กข่อนกลโกธา 
พระเจด้าทรงใหด้อภบัยคนบาปและยกโทษบาปของเขาเพบยงเพราะพระสบัญญาเรชสิ่องการเสดห็จมาของพระเมษโปดกของพระเจด้า
เทข่านบันี้น คชอพระเยซยครลิสตร์เจด้า กข่อนกางเขนไมข่เคยมบการยกโทษคนบาปอยต่างสมบผรณต์และครบถผู้วน: แตข่หลอังกางเขนของ
พระเยซย บาปกห็ถยกขจบัดออกไปแลด้ว บาปถยกลบออกไปแลด้วในพระโลหลิตนบันี้น ถยกชทาระลด้างออกไปแลด้วในพระโลหลิตนบันี้น... และ
เสชนี้อคลคุมของเรากห็ถยกททาใหด้ขาวสะอาดแลด้วในพระโลหลิตนบันี้น (วว. 1:5; ฮบ. 9:22; 1 ยน. 1:7)

กข่อนพระเยซยเจด้าทรงสลินี้นพระชนมร์ ถยกฝฟังไวด้และทรงเปป็นขนนี้นอบก “ตามทบสิ่มบเขบยนไวด้ในพระคบัมภบรร์” วลิสคุทธลิชนทคุกคนลด้วน
ถยกใหด้อยยข่ในแดนมรณา (เชโอล) เมชสิ่อพวกเขาตาย พวกเขาอยยข่ตข่อไปทบสิ่นบัสิ่นจนกระทบัสิ่งพระเยซยทรงถยกตรนงและใชด้เวลาสามวบัน
สามคชนในใจกลางของแผข่นดลินโลก ในวบันทบสิ่สามพระองคร์ทรงเปป็นขนนี้น – และเมชสิ่อพระองคร์ทรงเปป็นขนนี้นแลด้ว พระองคร์กห็ทรงนทา
พวกเชลยไปเปป็นเชลยอบก... พระองคร์ทรงนทาวลิญญาณของวลิสคุทธลิชนเหลข่านบันี้นออกมาจากแดนมรณา (เชโอล) และทรงพาพวก
เขาไปยบังเมชองบรมสคุขเกษมสยงยลิสิ่งเหนชอฟฟ้าสวรรคร์ทบันี้งปวง (อฟ. 4:7-11) กรคุณาอข่านเพลงสดคุดบ 16:9-10 ตบันี้งแตข่กลโกธาเปป็นตด้น
มา ผยด้เชชสิ่อ (เมชสิ่อเสบยชบวลิต) กห็ไปเขด้าเฝฟ้าตข่อเบชนี้องพระพบักตรร์พระเจด้าโดยตรงในสวรรคร์... เพชสิ่อทบสิ่จะออกจากกายนบนี้และไปอยยข่กบับ
องคร์พระผยด้เปป็นเจด้า ลาซารบัสขอทานผยด้นบันี้นเสบยชบวลิตและเหลข่าทยตสวรรคร์พาเขาไปอยยข่ทบสิ่อกของอบับราฮบัม พระเยซยตรบัสแกข่โจรบน
กางเขนวข่า “วบันนบนี้เจด้าจะอยยข่กบับเราในเมชองบรมสคุขเกษม” วลิญญาณของผยด้เชชสิ่อไมข่ไดด้ไปทบสิ่แดนมรณา (เชโอล) แลด้วในปฟัจจคุบบัน 
แตข่การออกจากรข่างกายนบนี้คชอการไปอยยข่กบับพระเยซยเจด้าอยม่างฉสับพลสันในทสันทอี

ในปฐมกาล 3:15 พระเจด้าทรงสบัญญาเรชสิ่องเชชนี้อสายของหญลิงนบันี้น ตบันี้งแตข่วลินาทบนบันี้นจนถนงวบันทบสิ่พระเยซยประสยตลิ นรกกห็ททา
ทคุกวลิถบทางเพชสิ่อขบัดขวางเชชนี้อสายนบันี้นผยด้จะททาใหด้หบัวงยฟกชนี้ทา ถนงกระนบันี้นพระเยซยกห็ประสยตลิตามทบสิ่มบคทาพยากรณร์ไวด้ หญลิงพรหมจารบ
คนหนนสิ่งไดด้ตบันี้งครรภร์ (ไมข่วข่าบลิชอปไพคร์และคนอชสิ่นๆจะวข่ายบังไงกห็ตาม) และคลอดบคุตรชายคนหนนสิ่งและตบันี้งชชสิ่อบคุตรนบันี้นวข่าเยซย พระ
วลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงปกคลคุมมารบยร์และเธอใหด้กทาเนลิดบคุตรชายคนหนนสิ่งนามวข่าอลิมมานยเอล ซนสิ่งแปลวข่า “พระเจด้าทรงอยยข่กบับเรา”

การเสดห็จมาของพระเยซยไดด้ถยกประกาศไวด้ในปฐมกาล 3:15 พระสบัญญานบันี้นถยกททาใหด้สทาเรห็จแลด้วตามกทาหนด... เมชสิ่อ
เวลาครบกทาหนด การประสยตลิของพระเยซยยบังเปป็นตามคทาพยากรณร์ดด้วย – หรชอตามทบสิ่ทรงสบัญญาไวด้ – โดยพระเยโฮวาหร์ใน
สวนนบันี้น พระเจผู้าทรงใชผู้พระบสุตรของพระองคต์มา เกริดจากหญริงคนหนถึที่ง ภายใตผู้พระราชบอัญญอัตริ พระเจด้าทรงเปป็นพระบลิดา
ของพระเยซย ไมข่มบผยด้ชายคนใดมบสข่วนในกทาเนลิดของพระองคร์เลย มารบยร์หญลิงพรหมจารบไดด้ตบันี้งครรภร์เมชสิ่อเธอถยกปกคลคุมโดยพระ
วลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ (ลยกา 1; มบัทธลิว 1) พระเจด้าทรงกระททาสลิสิ่งทบสิ่พระองคร์ทรงสบัญญาไวด้เสมอ แบบเดบยวกบับทบสิ่พระองคร์ไดด้ทรง
สบัญญาไวด้ ดบังนบันี้น เมชสิ่อครบกทาหนดเวลา พระเจด้าไดด้สข่งพระบคุตรองคร์เดบยวทบสิ่บบังเกลิดมาของพระองคร์มา ประสยตลิจากหญลิงคนหนนสิ่ง 
ถชอกทาเนลิดใตด้พระราชบบัญญบัตลิ ถยกสข่งมาเพชสิ่อไถข่คนเหลข่านบันี้นทบสิ่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ เพชสิ่อเราทบันี้งหลาย “จะไดด้รบับฐานะเปป็นบคุตร”
(“เราทบันี้งหลาย” ในขด้อนบนี้หมายถนงพวกยลิว เพราะวข่าพวกยลิวคชอผยด้ทบสิ่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิของโมเสส พระราชบบัญญบัตลิไมข่เคยถยก
ประทานใหด้แกข่คนตข่างชาตลิเลย แตข่ใหด้แกข่คนอลิสราเอลเทข่านบันี้น) พระเยซยเสดห็จมาเพชสิ่อไถข่คนเหลข่านบันี้นทบสิ่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ 
เพชสิ่อทบสิ่คนเหลข่านบนี้ทบสิ่ตกเปป็นทาสอยยข่จะไดด้รบับฐานะเปป็นบคุตร ในยคุคแหข่งพระคคุณอบันอบัศจรรยร์ของพระเจด้านบนี้ พวกยลิว คนตข่างชาตลิ 
คนรวย คนจน ทาส ไท คนมบการศนกษาหรชอคนขาดการศนกษาลด้วนกลายเปป็นลยกของพระเจด้าเมชสิ่อพวกเขาไวด้วางใจและเชชสิ่อใน
พระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระเยซยครลิสตร์เจด้า



ขด้อ 6: “และเพราะทข่านเปป็นบคุตรแลด้ว พระเจด้าจนงทรงใชด้พระวลิญญาณแหข่งพระบคุตรของพระองคร์เขด้ามาในใจของ
ทข่าน รด้องวข่า “อบับบา” คชอพระบลิดา”

มบหลายคนสอนวข่าเปป็นไปไดด้ทบสิ่จะไดด้รบับความรอดและไมข่มบพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ แตข่คทาสอนดบังกลข่าวกห็เทบยมเทห็จและ
ไมข่มบอยยข่ในพระวจนะของพระเจด้า พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงเปป็นผยด้สถลิตอยยข่ในเรา กรคุณาอข่าน 1 โครลินธร์ 6:19-20 พระวลิญญาณ
บรลิสคุทธลิธิ์ทรงเปป็นผยด้ทบสิ่ชข่วยใหด้เราสามารถตระหนบักถนงตทาแหนข่งของเราในพระครลิสตร์... บคุตร ทายาทของพระเจด้า และทายาทรข่วม
กบันกบับพระครลิสตร์ พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงเปป็นผยด้ทบสิ่นทาเราเขด้ามาอยยข่ในสถานทบสิ่แหข่งความสนลิทสนมและใกลด้ชลิดกบับพระเจด้า
เหลชอเกลินจนเรารด้องเรบยกพระองคร์วข่า “อบับบา พระบลิดา!” คทาวข่า “อบับบา” เปป็นคทาฮบบรยทบสิ่มาถนงเราโดยไมข่ถยกแปล เหลข่าผยด้รยด้
ภาษาฮบบรยบอกเราวข่าคทาแปลแบบตรงๆของคทานบนี้คชอ “ปะปป๊า” ผมไมข่รยด้วข่าคคุณเรบยกพข่อของคคุณวข่า “ปะปป๊า” ไหม แตข่ผมถยก
เลบนี้ยงมาในครอบครบัวหบัวเกข่าและเราลยกๆ (เกด้าคนดด้วยกบัน) กห็เรบยกพข่อแมข่ของเราวข่า “ปะปป๊า” และ “หมข่ามด้า” ผมไมข่เคยเรบยก
พข่อของผมวข่า “พข่อ” หรชอ “แดก๊ดดบนี้” ผมเรบยกเขาวข่า “ปะปป๊า” เสมอ

เชข่นเดบยวกบับคทาแรกทบสิ่เดห็กทารกเรบยนรยด้คชอ “ปะปป๊า” หรชอ “หมข่ามด้า” พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์กห็ทรงอยากใหด้เราเรบยก
พระเจด้าในพระวลิญญาณแหข่งฐานะเปป็นบคุตรวข่า “ปะปป๊า พระบลิดา”  คทาวข่า “ปะปป๊า” เปป็นคทาทบสิ่แสดงถนงความรบัก มบันอข่อนโยน...
และพระเยซยเจด้าเองกห็ทรงใชด้คทานบนี้ในสวนเกทเสมนบเมชสิ่อพระองคร์ทรงอธลิษฐานตข่อพระบลิดาในสวรรคร์: “อบับบา พระบลิดาเจด้าขด้า 
พระองคร์ทรงสามารถกระททาสลิสิ่งทบันี้งปวงไดด้ ขอเอาถด้วยนบนี้เลชสิ่อนพด้นไปจากขด้าพระองคร์เถลิด แตข่วข่าอยข่าใหด้เปป็นตามใจปรารถนา
ของขด้าพระองคร์ แตข่ใหด้เปป็นไปตามพระทบัยของพระองคร์” (มาระโก 14:36)

พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์องคร์เดบยวกบับทบสิ่สถลิตอยยข่ในใจเรากห็ทรงนทาในคทาอธลิษฐานของพระเยซยครลิสตร์ผยด้เปป็นมนคุษยร์ขณะ
พระองคร์ทรงอธลิษฐานในสวนเกทเสมนบ โดยชข่วยเหลชอพระองคร์ใหด้ฝากพระองคร์เองอยข่างสลินี้นสคุดใจไวด้กบับพระบลิดาในสวรรคร์... 
“อบับบา พระบลิดาเจด้าขด้า” และใหด้พนสิ่งพาอยข่างสลินี้นสคุดใจและวางใจในพระประสงคร์ของพระเจด้าและวลิจารณญาณของพระเจด้า 
พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงอยากใหด้เราพนสิ่งพาพระบลิดาในสวรรคร์อยข่างสลินี้นสคุดใจ และจะทรงนทาพาเราอยข่างอข่อนโยนใหด้ไวด้วางใจ
พระเจด้าดด้วยสลินี้นสคุดใจของเรา ใหด้รด้องทยลตข่อพระบลิดาในสวรรคร์เหมชอนลยกคนหนนสิ่งพยดคคุยกบับปะปป๊าของตน พระเจด้าทรงอยากใหด้
เราคลิดถนงพระองคร์ในฐานะพข่อคนหนนสิ่ง ปะปป๊าคนหนนสิ่ง ผยด้ทบสิ่หข่วงใยเกบสิ่ยวกบับรายละเอบยดเลห็กนด้อยทคุกอยข่างในการดทาเนลินชบวลิตของ
เรา อข่านโรม 8:15

ขด้อ 7: “เหตคุฉะนบันี้นทข่านจนงไมข่ใชข่ทาสอบกตข่อไป แตข่เปป็นบคุตร และถด้าเปป็นบคุตรแลด้วทข่านกห็เปป็นผยด้รบับมรดกของพระเจด้าโดย
ทางพระครลิสตร์”

คนเหลข่านบันี้นทบสิ่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิคชอคนรบับใชด้ แตข่ขอบคคุณพระเจด้า คนเหลข่านบันี้นทบสิ่อยยข่ใตด้พระคคุณคชอบคุตร –บคุตรทบสิ่
เกลิดจากพระเจด้าผข่านทางพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระเยซยครลิสตร์เจด้า ใครๆกห็รยด้วข่าคนรบับใชด้ททางานเพชสิ่อคข่าจด้าง บคุตรททางาน
เพราะความรบักและผลประโยชนร์สข่วนตบัวในปะปป๊าของครอบครบัว มบความแตกตข่างมหาศาลระหวข่างการททางานเพชสิ่อเจด้านาย
และการททางานเพชสิ่อปะปป๊า ภายใตด้เจด้านายเรายข่อมททางานดด้วยจลิตใจทบสิ่แตกตข่างออกไป เรามบทบัศนคตลิคนละแบบตข่อเขาเมชสิ่อ
เปรบยบเทบยบกบับพข่อทบสิ่รบักของเราเอง ภายใตด้พระราชบบัญญบัตลิ (ในฐานะเจด้านายคนหนนสิ่ง) การรบับใชด้เปป็นสลิสิ่งทบสิ่ถทูกบสัญชา – และ
แนข่นอนวข่าคทาขยข่เรชสิ่องโทษของการไมข่เชชสิ่อฟฟังกห็มาพรด้อมกบับคทาบบัญชานบันี้น ภายใตด้พระคคุณ ความรบักของเราทบสิ่มบตข่อพระบลิดาของ
เรากห็ททาใหด้เราททาสลิสิ่งทบสิ่เราททาดด้วยความชชสิ่นชมยลินดบและดบใจ... จนถนงการถวายทรบัพยร์ของเราดด้วยซนี้ทา “พระเจด้าทรงรบักผยด้ทบสิ่ใหด้ดด้วย



ใจยลินดบ” และไมข่วข่าเราททาสลิสิ่งใด เรากห็ควรททาอยข่างขยบันขบันแขห็งจากใจทบสิ่เตห็มลด้นดด้วยความชชสิ่นบานเพราะอภลิสลิทธลิธิ์แหข่งการททาสลิสิ่ง
ทบสิ่เราเพชสิ่อสงข่าราศบของพระเจด้า

คนรบับใชด้ไมข่สามารถเรบยกนายของตนวข่า “ปะปป๊า” ไดด้... คทาเรบยกดด้วยความรบักเชข่นนบันี้นถยกสงวนไวด้สทาหรบับลยกๆ แตข่
เปาโลใชด้คทานบนี้เวลาพยดถนงลยกๆของพระเจด้าทบสิ่อธลิษฐานตข่อพระบลิดาในสวรรคร์ในฐานะบคุตร... “เหตคุวข่าทข่านไมข่ไดด้รบับนลิสบัยอยข่าง
ทาสซนสิ่งททาใหด้ตกในความกลบัวอบก แตข่ทข่านไดด้รบับพระวลิญญาณผยด้ทรงใหด้เปป็นบคุตรซนสิ่งใหด้เราทบันี้งหลายรด้องเรบยกพระเจด้าวข่า “อบับบา”
คชอพระบลิดา” (โรม 8:15)

ในโรม 8:16 เปาโลเปปิดเผยความจรลิงทบสิ่ยลิสิ่งใหญข่ประการหนนสิ่ง: “พระวลิญญาณนบันี้นเปป็นพยานรข่วมกบับจลิตวลิญญาณของ
เราทบันี้งหลายวข่า เราทบันี้งหลายเปป็นบคุตรของพระเจด้า” คทาวข่า “อบับบา” ถยกใชด้โดยลยกๆของพระเจด้าเทข่านบันี้นซนสิ่งเปป็นผยด้ทบสิ่ไดด้รบับความ
รอดแลด้วโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก...และเปป็นผยด้ทบสิ่ดทารงชบวลิตอยยข่ภายใตด้พระคคุณ

ขด้อ 8 และ 9: “แตข่กข่อนนบนี้เมชสิ่อทข่านทบันี้งหลายยบังไมข่รยด้จบักพระเจด้า ทข่านเปป็นทาสของสลิสิ่งซนสิ่งโดยสภาพแลด้วไมข่ใชข่พระเลย
แตข่บบัดนบนี้เมชสิ่อทข่านรยด้จบักพระเจด้าแลด้ว หรชอทบสิ่ถยกกห็คชอพระเจด้าทรงรยด้จบักทข่านแลด้ว เหตคุไฉนทข่านจนงจะกลบับไปหาโลกธรรมซนสิ่งอข่อนแอ
และอนาถา และอยากจะเปป็นทาสของสลิสิ่งเหลข่านบันี้นอบก”

จงหมายเหตคุในสข่วนแรกของขด้อ 8 คทาวข่า “ทข่านทบันี้งหลาย” เปาโลไมข่ไดด้หมายถนงพวกยลิว เหห็นไดด้ชบัดวข่าเขาหมายถนง
พวกคนตข่างชาตลิ หากเขาหมายถนงพวกยลิวเขากห็คงใชด้คทาวข่า “เราทบันี้งหลาย” แลด้ว พวกยลิวมบความรยด้ในหบัวเกบสิ่ยวกบับพระเจด้าภาย
ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ แตข่เปาโลกลข่าววข่า “เมชสิ่อทข่านทบันี้งหลายรยด้จบักพระเจด้าแลด้ว” และแนข่นอนวข่าเขากทาลบังหมายถนงพวกคนตข่าง
ชาตลิ มบันททาใหด้เปาโลประหลาดใจทบสิ่วข่าคนตข่างชาตลิเหลข่านบนี้จะหบันกลบับไปหาโลกธรรมอบันอนาถาอบกหลบังจากทบสิ่พวกเขาไดด้มบ
ประสบการณร์กบับเสรบภาพอบันอบัศจรรยร์แหข่งพระคคุณของพระเจด้าแลด้ว (และสบันตลิสคุขทบสิ่พระคคุณนบันี้นนทามาสยข่หบัวใจแตข่ละดวงดด้วย) 
หลบังจากทบสิ่พวกเขาไดด้ถยกปลดปลข่อยใหด้เปป็นอลิสระแลด้วจากการเปป็นทาสนบันี้น เปาโลไมข่อาจเขด้าใจไดด้ถนงความปรารถนาของพวก
เขาทบสิ่จะกลบับไปหาการตกเปป็นทาสของพระราชบบัญญบัตลิอบก

ผมนนกภาพออกวข่าผยด้เชชสิ่อตข่างชาตลิเหลข่านบนี้ทบสิ่แควด้นกาลาเทบยรยด้สนกชห็อคเลห็กนด้อยเมชสิ่อเปาโลกลข่าววข่าพวกเขากทาลบังหบันกลบับ
ไปหาการนบับถชอรยปเคารพอบก ผมแนข่ใจวข่าพวกเขาคงตด้องถามตบัวเองวข่า “การกลบับไปหาพระราชบบัญญบัตลิจะเปป็นการนบับถชอรยป
เคารพไดด้อยข่างไร?” พวกเขาอาจกลข่าวชบัดเจนตข่อเปาโลวข่าพวกเขาเพบยงแคข่นทาหลสักการเบพลี้องตด้นของพระราชบบัญญบัตลิมาปฏลิบบัตลิ
– และแนข่นอนวข่าเขาคงไมข่เรบยกสลิสิ่งนบนี้วข่าเปป็น “โลกธรรมซนสิ่งอข่อนแอและอนาถา” เปาโลเตชอนความจทาพวกเขาวข่ากข่อนทบสิ่พวก
เขาเปลบสิ่ยนความเชชสิ่อ พวกเขากราบไหวด้พวกพระปลอมและรยปเคารพตข่างๆ เขากลข่าวแกข่ผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นในเมชองเธสะโลนลิกาวข่า
“เพราะคนเหลข่านบันี้นกห็ไดด้รายงานเกบสิ่ยวกบับเราวข่า ทบสิ่เราไดด้เขด้ามาหาทข่านทบันี้งหลายนบันี้นเปป็นอยข่างไร และกลข่าวถนงการทบสิ่ทข่านไดด้
ละทลินี้งรยปเคารพและหบันมาหาพระเจด้า เพชสิ่อรบับใชด้พระเจด้าผยด้ทรงพระชนมร์อยยข่และเทบสิ่ยงแทด้ และรอคอยพระบคุตรของพระองคร์
จากสวรรคร์ ซนสิ่งพระองคร์ทรงใหด้เปป็นขนนี้นมาจากความตาย คชอพระเยซยผยด้ทรงชข่วยใหด้เราพด้นจากพระอาชญาทบสิ่จะมบมาภายหนด้า
นบันี้น” (1 ธส. 1:9-10)

เปาโลเตชอนตข่อไปวข่า “หากพวกทข่านทบสิ่เปป็นครลิสเตบยนหบันกลบับไปหาหลบักการตข่างๆของยลิว วบันเทศกาลตข่างๆ และ
พลิธบกรรมตข่างๆของศาสนายลิว พวกทข่านกห็เปป็นคนนบับถชอรยปเคารพอบกอยข่างแนข่นอนในหลบักการ! พวกทข่านจะหบันกลบับไปหาการ
นบับถชอรยปเคารพอบกททาไมซนสิ่งพระเจด้าทรงชข่วยพวกทข่านใหด้พด้นจากมบันแลด้ว? พวกทข่านททาอยข่างนบนี้ไดด้อยข่างไร?” อยข่าคลิดเปป็นอบัน



ขาดวข่าเปาโลกทาลบังกลข่าววข่าพระราชบบัญญบัตลินบันี้นไมข่บรลิสคุทธลิธิ์หรชอเปป็นการนบับถชอรยปเคารพ... ไมข่ใชข่เลยแมด้แตข่นลิดเดบยว แตข่เขา
กทาลบังกลข่าวอยข่างชบัดเจนมากๆแกข่ผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นตอนเขบยนในหนบังสชอฮบบรยวข่า: “ดด้วยวข่าหลบังจากทบสิ่เราทบันี้งหลายไดด้รบับความรยด้เรชสิ่อง
ความจรลิงแลด้ว ถด้าพวกเราททาบาปอยข่างจงใจ เครชสิ่องบยชาไถข่บาปกห็ไมข่มบเหลชออยยข่เลย” (ฮบ. 10:26) ขด้อนบันี้นหมายความวข่า
อะไร... “หลบังจากทบสิ่เราทบันี้งหลายไดด้รบับความรยด้เรชสิ่องความจรลิงแลด้ว ถด้าพวกเราททาบาปอยข่างจงใจ”? พระเยซยตรบัสวข่า “เราเปป็น
ความจรลิง” พระองคร์ตรบัสอบกวข่า “ขอทรงโปรดชทาระเขาใหด้บรลิสคุทธลิธิ์ดด้วยความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็น
ความจรลิง” (ยอหร์น 14:6; ยอหร์น 17:17) พระเยซยทรงเปป็นความจรลิง พระวจนะนบันี้นเปป็นความจรลิง พระเยซยและพระวจนะนบันี้น
เปป็นอบันหนนสิ่งอบันเดบยวกบัน “ในเรลิสิ่มแรกนบันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยยข่แลด้ว และพระวาทะทรงอยยข่กบับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็น
พระเจด้า... และพระวาทะไดด้รบับสภาพของเนชนี้อหนบัง...” ความจรลิงคชอพระวาทะนบันี้น หลบังจากทบสิ่เราไดด้รบับขข่าวดบแหข่งขข่าว
ประเสรลิฐแลด้ว “ เครชสิ่องบยชาไถข่บาปกห็ไมข่มบเหลชออยยข่เลย” กลข่าวอบกนบัยหนนสิ่ง พระเยซยทรงถวายพระโลหลิตของพระองคร์ “ครบันี้ง
เดบยวพอ ตลอดไปเปป็นนลิตยร์” ไมข่มบเครชสิ่องบยชาอชสิ่นใดจะถยกถวายไดด้อบก... พระองคร์ไดด้ทรงถวายสคุดยอดเครชสิ่องบยชาแลด้ว... 
พระองคร์ทรงททาสทาเรห็จตามพระทบัยของพระเจด้า ความบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้า และพระบบัญญบัตลิตข่างๆของพระเจด้าแลด้ว ดด้วยเหตคุนบนี้
“ เครชสิ่องบยชาไถข่บาปกห็ไมข่มบเหลชออยยข่เลย” หลบังจากทบสิ่ชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบันี้นไดด้ยลินเกบสิ่ยวกบับพระโลหลิตทบสิ่ไหลออกของพระ
เยซยและขข่าวดบแหข่งขข่าวประเสรลิฐแลด้ว หากพวกเขาหบันจากขข่าวประเสรลิฐนบันี้นกลบับไปหาศาสนายลิวอบก พวกเขากห็เปป็นคนนบับถชอ
รยปเคารพ

คคุณไมข่จทาเปป็นตด้องไปยบังแอฟรลิกา จบน ญบสิ่ปคุป่น อลินเดบย...หรชอปป่าดงดลิบของบราซลิลเพชสิ่อหาคนนบับถชอรยปเคารพ อเมรลิกากห็
เตห็มไปดด้วยคนเชข่นนบันี้น! คนเหลข่านบนี้หลายพบันคนเปป็นสมาชลิกของครลิสตจบักรนลิกายตข่างๆทบสิ่ทบันสมบัย มบสมาชลิกครลิสตจบักรหลายพบัน
คนทบสิ่บยชาอาคาร... บด้างกห็กราบไหวด้ยอดหลบังคาดด้วยซนี้ทา บด้างกห็กราบไหวด้เครชสิ่องออรร์แกน บด้างกห็กราบไหวด้พรมทบสิ่อยยข่บนพชนี้น บด้าง
กห็กราบไหวด้มด้านบัสิ่งยาว สลิสิ่งใดกห็ตามทบสิ่คคุณนนกถนงเปป็นอบันดบับแรก สลิสิ่งใดกห็ตามทบสิ่คคุณใชด้เวลามากทบสิ่สคุดในการคลิดถนงมบันและรบักมบัน คชอ
รยปเคารพของคคุณ ไมข่วข่าสลิสิ่งนบันี้นจะเปป็นอะไรกห็ตาม ดบังนบันี้น – ถด้าชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบันี้นหบันกลบับไปหาพลิธบกรรมตข่างๆแหข่ง
ศาสนายลิว พวกเขากห็เปป็นคนนบับถชอรยปเคารพ

ทคุกวบันนบนี้เมชสิ่อครลิสเตบยนแตข่ปากทบันี้งหลายยนดเอาพระราชบบัญญบัตลิ พรด้อมกบับพลิธบภายนอกตข่างๆและเงาตข่างๆของมบัน เมชสิ่อ
พวกเขารบับเอาแนวปฏลิบบัตลิของพระราชบบัญญบัตลิในการนมบัสการทบสิ่เหมาเอาวข่าเปป็นแบบครลิสเตบยน มบันกห็เปป็นการนบับถชอรยปเคารพ

เราทบันี้งหลายไดด้รบับความรอดโดยพระคคุณของพระเจด้าผข่านทางความเชชสิ่อ เราทบันี้งหลายถยกรบักษาไวด้โดยฤทธลิธิ์เดชของ
พระเจด้า “คนชอบธรรมจะมบชบวลิตดทารงอยยข่โดยความเชชสิ่อ” … และ “สลิสิ่งใดกห็ตามทบสิ่ไมข่ไดด้เกลิดจากความเชชสิ่อกห็เปป็นบาปทบันี้งสลินี้น” 
เรชสิ่องการเอาสลิสิ่งของตข่างๆไวด้ในครลิสตจบักรหรชอไวด้ในบด้านเพชสิ่อกราบไหวด้บยชา คชอการนบับถชอรยปเคารพ ไมข่วข่าคคุณจะคลิดเกบสิ่ยวกบับ
มบันอยข่างไรหรชอนบักเทศนร์ของคคุณจะกลข่าวถนงมบันอยข่างไรกห็ตาม ธรรมเนบยมปฏลิบบัตลิเชข่นนบันี้นไมข่เพบยงมบอยยข่ในศาสนจบักรคาทอลลิก
เทข่านบันี้น แตข่มบันกทาลบังถยกรบับเขด้ามาโดยครลิสตจบักรโปรเตสแตนตร์นบับพบันๆแหข่งดด้วย เครชสิ่องประดบับกระจคุอ๋มกระจลิดี๋ม รยปจทาลอง ไมข่วข่า
จะเปป็นสลิสิ่งใด หากมบันมบองคร์ประกอบทางศาสนาใดๆแมด้แตข่นลิดเดบยว มบันกห็เปป็นการนบับถชอรยปเคารพ สมมตลิวข่าคนๆหนนสิ่งจะกลข่าว
วข่า “ฉบันพบวข่าตบัวเองเยห็นชามากๆในการนมบัสการพระเจด้า และฉบันอยากไดด้บางสลิสิ่งทบสิ่ปลคุกเรด้าจลิตวลิญญาณของฉบัน จะมบสลิสิ่งใด
เหมาะสมไปกวข่าการทบสิ่ฉบันมบรยปภาพพระผยด้ชข่วยใหด้รอดของฉบัน เพชสิ่อทบสิ่ฉบันจะไดด้มองดยพระองคร์และมองดยหนด้าผากทบสิ่มบรอยหนาม
ทลิสิ่มแทงของพระองคร์ ฉบันจะไดด้รยด้สนกถนงความรบักของพระองคร์อยข่างลนกซนนี้งมากขนนี้นและใจของฉบันกห็จะรบักพระองคร์มากขนนี้นดด้วย?” 



นบัสิ่นคชอการนบับถชอรยปเคารพ การใชด้สอยสลิสิ่งใดในการนมบัสการเพชสิ่อเพลิสิ่มพยนความรยด้สนกหรชอความนข่าเกรงขามทางศาสนา หรชอ
เพชสิ่อทบสิ่จะเหห็นไดด้ดด้วยตาหรชอไดด้ยลินดด้วยหย เพชสิ่อชข่วยในการนมบัสการโดยใชด้สลิสิ่งของในธรรมชาตลิทบสิ่ตกตสิ่ทาในบาปเพชสิ่อสรด้างความรยด้สนก
ทางศาสนาหรชอเพชสิ่อชข่วยในการนมบัสการทางศาสนาคชอ การนบับถชอรยปเคารพอยข่างแนข่นอน แนข่นอนทบสิ่มบันขบัดกบับความเชชสิ่อแบบ
ลด้วนๆ ความเชชสิ่อยอมรบับพระเจด้าเพราะพระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้า ความเชชสิ่อยอมรบับพระเยซยเพราะสลิสิ่งทบสิ่พระเจด้าทรงบอกเรา
เกบสิ่ยวกบับพระองคร์ในพระคบัมภบรร์ ความเชชสิ่อยข่อมเชชสิ่อโดยปราศจากการมองเหห็น รยด้สนก รบับรยด้รส หรชอไดด้กลลิสิ่น ความเชชสิ่อไมข่รด้องขอ
ขด้อพลิสยจนร์ ความเชชสิ่อยอมรบับโดยปราศจากขด้อพลิสยจนร์ พระคบัมภบรร์ขนนี้นตด้นดบังนบนี้:

“ในเรลิสิ่มแรกนบันี้นพระเจด้า...” (ปฐก. 1:1) ผมเขบยนตรงขอบของพระคบัมภบรร์เลข่มแรกของผมวข่า “ผมเชชสิ่อสข่วนทบสิ่เหลชอ
ทบันี้งหมด!” ททาไมไมข่ลองเขบยนอะไรแบบนบันี้นในพระคบัมภบรร์ของคนุณดยลข่ะครบับ? หากพระเจด้าตรสัสเชข่นนบันี้น คคุณกห็เชพพิ่อมบันไดด้ คคุณอาจ
ไมข่เขด้าใจมบัน... คคุณอาจไมข่มบวบันเขด้าใจมบัน... แตข่คนชอบธรรมจะมบชบวลิตดทารงอยยข่โดยความเชชสิ่อ – ไมข่ใชข่โดยสตลิปฟัญญาหรชอโดย
ความเขด้าใจ  คนชอบธรรมจะมบชบวลิตดทารงอยยข่โดยความเชชสิ่อ... ไมข่ใชข่โดยขด้อพลิสยจนร์หรชอโดยความรยด้สนกตข่างๆ  คนชอบธรรมจะมอี
ชอีวริตดบารงอยทูม่โดยความเชพพิ่อ! เราไมข่จทาเปป็นตด้องมบเครชสิ่องประดบับกระจคุอ๋มกระจลิดี๋มใดๆในบด้าน บนแผงหนด้าปฟัดรถในรถของเรา 
หด้อยรอบคอเราหรชอในกระเปป๋าถชอหรชอกระเปป๋าตบังคร์ของเรา เราตด้องการแคข่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ในใจของเราโดยความเชชสิ่อ –
และถด้าพระองคร์สถลิตในใจของเราเรากห็เปป็นยลิสิ่งกวข่าผยด้พลิชลิตโดยทางพระเยซยเจด้าผยด้ทรงรบักเรา เพราะเราถยกรบักษาไวด้โดยฤทธลิธิ์เดช
ของพระเจด้า และ “และนบสิ่แหละเปป็นชบัยชนะซนสิ่งไดด้มบชบัยตข่อโลก คชอความเชชสิ่อของเราทบันี้งหลายนบสิ่เอง”

มบันเปป็นการดยถยกพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทบสิ่จะใชด้โลกธรรมอบันอข่อนแอและอนาถาเพชสิ่อชข่วยในการนมบัสการพระเจด้าผยด้
บรลิสคุทธลิธิ์ผยด้ทรงเปป็นพระวลิญญาณนลิรบันดรร์และผยด้ทบสิ่เราตด้องนมบัสการดด้วยจลิตวลิญญาณและความจรลิง

ขด้อ 10: “ทข่านถชอวบัน เดชอน ฤดย และปฟี”
ชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบันี้นกทาลบังหบันกลบับไปหาระบบศาสนาทางการตข่างๆอยข่างรวดเรห็ว และระบบศาสนาทางการ

ตข่างๆกห็มบแตข่กข่อใหด้เกลิดการประชคุมทบสิ่ตายแลด้วและการนมบัสการทบสิ่ผลิวเผลิน พระเจด้าทรงเกลบยดชบัง “การททาตามประเพณบ” เชข่น
นบันี้น พระเจด้าทรงปรารถนาการนมบัสการทบสิ่แทด้จรลิงซนสิ่งออกมาจากใจ มบันเปป็นเรชสิ่องนข่าเศรด้าเมชสิ่อครลิสตจบักรหนนสิ่งมบชชสิ่อวข่ายบังมบชบวลิตอยยข่
เพราะตบัวอาคารทบสิ่สวยงาม คนมาประชคุมเยอะ คณะนบักรด้องสวมเสชนี้อคลคุม เครชสิ่องออรร์แกนและระฆบังในหอคอย! แตข่ยอหร์นบ
อกเราในวลิวรณร์ 3:1 วข่าคนกลคุข่มหนนสิ่งไดด้ชชสิ่อวข่ามบชบวลิตอยยข่ – แมด้วข่าพวกเขาตายไปแลด้ว ผมแนข่ใจวข่าเรามบคนแบบนบันี้นอยยข่กบับเราทคุก
วบันนบนี้หลายกลคุข่ม – นข่าเศรด้าแตข่เปป็นเชข่นนบันี้น ตนกสวยๆ การนมบัสการสวยๆ และผยด้รบับใชด้ทบสิ่มบการศนกษาพรด้อมกบับเครชสิ่องแตข่งตบัวและ
ผบังรายการทางศาสนาของเขา การลคุกขนนี้นยชนและนบัสิ่งลง คทาพยดสวยๆและ “การรด้องเพลงเปปิด” และ “การรด้องเพลงปปิด” การ
ประชคุมนมบัสการไมข่จทาเปป็นตด้องททาใหด้พระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์พอพระทบัย พระองคร์ทรงอยากไดด้การนมบัสการดด้วยจลิตวลิญญาณ
และความจรลิง

คนาอวยพรทริตั้งทผู้าย
ขด้อ 11: “ขด้าพเจด้าเกรงวข่าการทบสิ่ขด้าพเจด้าไดด้ททาเพชสิ่อทข่านนบันี้นจะไรด้ประโยชนร์” เปาโลกทาลบังเรลิสิ่มกลบัววข่างานของเขากทาลบัง

จะสยญเปลข่า วข่าเขาไดด้ลงแรงและเสบยสละไปโดยเปลข่าประโยชนร์ในพบันธกลิจทบสิ่เขาไดด้ทคุข่มเทเพชสิ่อชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบันี้น 
เปาโลเปป็นผยด้รบับใชด้ทบสิ่อคุทลิศตน เขามบความรยด้สนกลนกซนนี้งแกข่เหลข่าผยด้ทบสิ่เปลบสิ่ยนความเชชสิ่อของเขาในพระคคุณของพระเจด้า เขารยด้สนกแบบ



เดบยวกบันเกบสิ่ยวกบับครลิสตจบักรทคุกแหข่งทบสิ่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดด้ทรงใชด้เขาไปกข่อตบันี้ง “ดบังทบสิ่ทข่านรยด้แลด้ววข่า เราไดด้เตชอนสตลิ หนคุนใจ
และกทาชบับทข่านทคุกคน ดอังบริดากระทนาตต่อบสุตร” (1 ธส. 2:11) เปาโลรยด้สนกตข่อเหลข่าผยด้ทบสิ่เปลบสิ่ยนความเชชสิ่อของเขาเหมชอนกบับทบสิ่
บลิดาคนหนนสิ่งรยด้สนกตข่อลยกๆของตน ความกลบัวทบสิ่เขากลข่าวถนงตรงนบนี้ไมข่ใชข่เพชสิ่อตบัวเขาเอง แตข่เพชสิ่อผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นทบสิ่แควด้นกาลาเทบย ใจ
ของเขาโหยหาพวกเขา และรด้อนรนเพชสิ่อคนเหลข่านบันี้นเหมชอนกบับใจของพข่อทบสิ่รบักลยกๆของตน

ขด้อ 12: “พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ขด้าพเจด้าวลิงวอนใหด้ทข่านเปป็นเหมชอนขด้าพเจด้า เพราะวข่าขด้าพเจด้ากห็ไดด้เปป็นอยข่างทข่านแลด้ว
เหมชอนกบัน ทข่านไมข่ไดด้ททาผลิดตข่อขด้าพเจด้าเลย” สลิสิ่งทบสิ่เปาโลกทาลบังกลข่าวจรลิงๆแลด้วกห็คชอ: “พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ขด้าพเจด้าวลิงวอนพวกทข่าน
จงกลายเปป็นเหมพอนกสับทอีพิ่ขด้าพเจด้าเปป็น เพราะวข่าขด้าพเจด้ากห็กลายเปป็นเหมชอนกบับทบสิ่พวกทข่านเปป็นแลด้ว” เปาโลไดด้ละทลินี้งตทาแหนข่ง
สยงของเขาในฐานะยลิวคนหนนสิ่ง เขาเกลิดมาในครอบครบัวสยงศบักดลิธิ์มากๆ... เขาตด้องเสบยอะไรไปเยอะมากเพชสิ่อทบสิ่จะละทลินี้งตทาแหนข่ง
ของเขาในฐานะยลิวคนหนนสิ่งภายใตด้พระราชบบัญญบัตลิ เขาไดด้มารบับตทาแหนข่งของตนกบับผยด้เชชสิ่อตข่างชาตลิเหลข่านบันี้นทบสิ่แควด้นกาลาเทบย
แลด้วในฐานะพวกคนบาป – ไรด้ความหวบัง ชข่วยเหลชอตบัวเองไมข่ไดด้ และสมควรตกนรก เขาไดด้มารบับตทาแหนข่งของตนรข่วมกบับ
พวกเขาแลด้วโดยพนสิ่งพาแตข่พระคคุณของพระเจด้าเทข่านบันี้นเพชสิ่อความรอด... พระคคุณทบสิ่ไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบกเลย แตข่บบัดนบนี้ผยด้เชชสิ่อชาว
แควด้นกาลาเทบยเหลข่านบันี้นกทาลบังละทลินี้งตทาแหนข่งของตนภายใตด้พระคคุณและกทาลบังหบันไปสยข่ตทาแหนข่งเดลิมของเปาโลภายใตด้พระราช
บบัญญบัตลิเสบยแลด้ว ในสายตาของเปาโล พวกเขากห็โงข่เหลชอเกลิน! เขารบับรองคนเหลข่านบันี้นวข่าเขาไมข่ไดด้กทาลบังขอความเหห็นใจ เพราะ
เขากลข่าววข่า “ ทข่านไมข่ไดด้ททาผลิดตข่อขด้าพเจด้าเลย”

ขด้อ 13 และ 14 “ทข่านรยด้วข่าตอนแรกทบสิ่ขด้าพเจด้าประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่ทข่านนบันี้น กห็ททาโดยความอข่อนกทาลบังแหข่งเนชนี้อ
หนบัง และการทดลองของขด้าพเจด้าซนสิ่งอยยข่ในเนชนี้อหนบังของขด้าพเจด้า ทข่านกห็ไมข่ไดด้ดยหมลิสิ่นหรชอปฏลิเสธ แตข่ไดด้ตด้อนรบับขด้าพเจด้าเหมชอน
กบับวข่าเปป็นทยตสวรรคร์องคร์หนนสิ่งของพระเจด้า หรชอเหมชอนกบับพระเยซยครลิสตร์”

ไมข่ตด้องสงสบัยเลยวข่าเปาโลกทาลบังพยดถนงการบาดเจห็บทบสิ่เปป็นผลมาจากการทบสิ่เขาถยกหลินขวด้างทบสิ่เมชองลลิสตรา เมชสิ่อเขาถยก
ลากตบัวออกไปนอกเมชองเพราะถยกคลิดวข่าตายแลด้ว (กลิจการ 14:19-20; 2 คร. 12:1-10) เขาคงไดด้รบับบาดเจห็บสาหบัส อาจจะ
เปป็นแผลเหวอะหวะและมบแผลเปป็นเพราะประสบการณร์อบันเลวรด้ายในครบันี้งนบันี้น เพราะถยกหลินขวด้างตอนนบันี้น เขาจนงไมข่ไดด้ออกเดลิน
ทางไปประกาศตามทบสิ่ตบันี้งใจไวด้ แตข่หบันไปหาชาวแควด้นกาลาเทบยและประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่พวกเขาแทน ชาวแควด้นกาลา
เทบยเหลข่านบันี้นมบหลายสลิสิ่งใหด้สทานนกบคุญคคุณ เพราะความอข่อนแอในเนชนี้อหนบังของเปาโล พวกเขาจนงไดด้ยลินขข่าวประเสรลิฐเปป็นครบันี้ง
แรก ตอนนบนี้เปาโลเตชอนความจทาพวกเขาวข่าเมชสิ่อเขามาหาพวกเขาเปป็นครบันี้งแรกในสภาพอข่อนแอ โดยประกาศพระคคุณลด้วนๆ
ของพระเจด้า พวกเขากห็ไมข่ไดด้ไลข่เขาไปเสบยเพราะความอข่อนแอตข่างๆของเขา พวกเขาไมข่ไดด้รบังเกบยจหรชอปฏลิเสธเขาเพราะการ
บาดเจห็บของเขา แตข่พวกเขาไดด้ตด้อนรบับเขาไวด้ดคุจผยด้สข่งสารของพระเจด้า พวกเขาตด้อนรบับเขาราวกบับวข่าพวกเขาไดด้ตด้อนรบับพระ
เยซยครลิสตร์... พวกเขาเทลิดทยนเขาราวกบับเปป็นพระเจด้า! (เขาคงไมข่ยอมใหด้คนเหลข่านบันี้นททาถนงขนาดนบันี้น หากพวกเขาพยายามจะ
ททาแบบนบันี้น)

ขด้อ 15 “ความปลชนี้มใจทบสิ่ทข่านไดด้กลข่าวไวด้ไปอยยข่ทบสิ่ไหนเสบยแลด้ว เพราะขด้าพเจด้าเปป็นพยานใหด้ทข่านไดด้วข่า ถด้าเปป็นไปไดด้ทข่าน
กห็คงจะควบักตาของทข่านออกใหด้ขด้าพเจด้า”

ผมไดด้ชบนี้ใหด้เหห็นอยข่างชบัดเจนไปแลด้ววข่าเปาโลถยกทคุบตบอยข่างทารคุณ ถยกหลินขวด้างและถยกลากตบัวออกไปนอกเมชองลลิสตรา
เพราะถยกคลิดวข่าตายแลด้ว ดยเหมชอนวข่าเขาไดด้รบับบาดเจห็บสาหบัสทบสิ่ดวงตา ซนสิ่งการบาดเจห็บนบนี้ไมข่เพบยงสข่งผลตข่อการมองเหห็นของเขา



เทข่านบันี้นแตข่ยบังททาใหด้ใบหนด้าของเขาไมข่นข่าดยอบกดด้วย เหลข่าผยด้รยด้ภาษากรบกบอกเราวข่าคทากรบกทบสิ่แปลวข่า “ปฏลิเสธ” ในขด้อ 14 มบความ
หมายตรงตบัววข่า “ถข่มนนี้ทาลายรด” นบสิ่บข่งบอกวข่าใบหนด้าของเปาโลดยนข่ารบังเกบยจอยข่างแนข่นอน และคนเหลข่านบันี้นทบสิ่มองดยเขากห็คง
อยากหบันหนบไปเสบย พวกเขาคงไมข่ยอมฟฟังขข่าวสารของชายผยด้หนนสิ่งทบสิ่ถยกททาใหด้เสบยโฉมและมบแผลเปป็นขนาดนบันี้น กรคุณาอข่านอลิส
ยาหร์ 52:13-14 และอลิสยาหร์ 53:2-4

พระคบัมภบรร์กลข่าวชบัดเจนวข่าเปาโลมบ “หนามในเนชนี้อ” เหลข่าผยด้รยด้พระคบัมภบรร์ทบสิ่โดดเดข่นหลายทข่านเชชสิ่อวข่าหนามนบนี้คชอการ
มองเหห็นของเปาโล วข่าเขาเกชอบตาบอด และอาจเปป็นไดด้วข่าการมองเหห็นทบสิ่แยข่ลงนบนี้เปป็นผลมาจากการถยกหลินขวด้างทบสิ่เมชองลลิสตรา

ขด้อ 16 “ขด้าพเจด้าจนงไดด้กลายเปป็นศบัตรยของทข่านเพราะขด้าพเจด้าบอกความจรลิงแกข่ทข่านหรชอ” พยานแทด้ของพระเจด้าใน
เรชสิ่องพระคบัมภบรร์ทคุกคนตข่างทราบวข่ามบันงข่ายขนาดไหนทบสิ่คนเหลข่านบันี้นซนสิ่งออกปากวข่าเปป็นเพชสิ่อนแทด้จะหบันเสบยอยข่างรวดเรห็วและ
กลายเปป็นศบัตรยคยข่อาฆาตและททาสลิสิ่งทบสิ่ตรงขด้ามกบับสลิสิ่งทบสิ่พวกเขาเคยททามาตลอด ความรบักและความเคารพอาจเปลบสิ่ยนเปป็นความ
เกลบยดชบังและความเหยบยดหยาม ครบันี้งหนนสิ่งชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบันี้นคงยอมควบักตาของตนและยกตานบันี้นใหด้แกข่เปาโล – 
แตข่บบัดนบนี้พวกเขาดยเหมชอนกทาลบังกลายเปป็นศบัตรยของเขาเสบยแลด้วเพราะเขาไมข่ยอมออมชอมกบับการถชอบบัญญบัตลิของพวก
เขา...เพราะเขาประกาศอยข่างหนบักแนข่นและไมข่โอนอข่อนผข่อนปรนเกบสิ่ยวกบับความรอดโดยพระคนุณผม่านทางความเชพพิ่อ – โดยไมข่
เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก

เปาโลกลข่าวแกข่เหลข่าผยด้เชชสิ่อชาวเมชองโครลินธร์วข่า “ขด้าพเจด้าไดด้กระททาผลิดหรชอในการทบสิ่ขด้าพเจด้าไดด้ถข่อมใจลงเพชสิ่อยกชยทข่าน
ขนนี้น เพราะขด้าพเจด้าไดด้ประกาศขข่าวประเสรลิฐของพระเจด้าแกข่พวกทข่านโดยไมข่ไดด้คลิดคข่าหรชอ...เพราะเหตคุใด เพราะขด้าพเจด้าไมข่รบัก
พวกทข่านหรชอ พระเจด้าทรงทราบดบวข่าขด้าพเจด้ารบักพวกทข่าน” (2 คร. 11:7-11) เปาโลมบความหนบักใจเมชสิ่อเขาเอข่ยคทาเหลข่านบนี้ใน
กาลาเทบย 4:16 ผมแทบจะไดด้ยลินเสบยงสบัสิ่นเครชอของเขาขณะทบสิ่เขามองดยคนเหลข่านบันี้นอยข่างอข่อนโยนซนสิ่งแตข่กข่อนนบันี้นพวกเขาไดด้
เตห็มใจตด้อนรบับขข่าวสารแหข่งพระคคุณ ซนสิ่งพวกเขามบความสคุขเหลชอเกลินในเสรอีภาพแหข่งพระคคุณ ขณะทบสิ่เขามองดยคนเหลข่านบันี้น... ผยด้
เปป็นเหยชสิ่อของพวกถชอบบัญญบัตลิ... เขากลข่าววข่า “ขด้าพเจด้าไดด้กลายเปป็นศบัตรยของพวกทข่านไปแลด้วหรชอ? คชอผยด้ทบสิ่พวกทข่านคงยอม
ควบักตาของพวกทข่านยกใหด้ ผยด้ทบสิ่พวกทข่านคงยกยข่องราวกบับเปป็นพระเยซยครลิสตร์? ขด้าพเจด้าเปป็นศบัตรยของพวกทข่านเสบยแลด้วเพราะ
ขด้าพเจด้าไมข่ยอมโกหกพวกทข่านงบันี้นหรชอ? เพราะวข่าขด้าพเจด้าไมข่ยอมออมชอมและเทศนาความจรลิงเพบยงครนสิ่งเดบยวหรชอ? ขด้าพเจด้า
เปป็นศบัตรยของพวกทข่านเพราะขด้าพเจด้าประกาศความจรลิงโดยปราศจากความกลบัว โดยไมข่เหห็นแกข่หนด้าใครหรชอโอนอข่อนผข่อน
ตามหรชอ?” คคุณเชชสิ่อใจไดด้เลยวข่าอบัครทยตเปาโลไมข่มบวบันผบันแปรไปจากขข่าวสารแหข่งกางเขนนบันี้นเพชสิ่อรบักษามลิตรภาพกบับใครหนด้า
ไหน ไมข่วข่าคนๆนบันี้นจะเปป็นใครกห็ตาม หากเขายบังมบชบวลิตอยยข่วบันนบนี้ เขากห็จะเปป็นเปาโลคนเดลิม – เพราะวข่าเขาไดด้รบับการทรงเรบยก
จากพระเจด้า ถยกแตข่งตบันี้งโดยพระเจด้า ถยกมอบหมายพบันธกลิจโดยพระเจด้า ถยกสข่งไปโดยพระเจด้า...ดด้วยเหตคุนบนี้เขาจนงประกาศขข่าว
ประเสรลิฐ นบักเทศนร์ทคุกคนของพระเจด้ายข่อมประกาศขข่าวประเสรลิฐ พวกทบสิ่ถยกจด้างยข่อมเทศนาเพชสิ่อเอาใจผยด้คน เหลข่าผยด้รบับใชด้ของ
พระเจด้ายข่อมเทศนาเพชสิ่อททาใหด้พระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์พอพระทบัย

ขด้อ 17 และ 18 “คนเหลข่านบันี้นเอาอกเอาใจทข่าน แตข่ไมข่ใชข่ดด้วยความหวบังดบเลย เขาอยากจะกบดกบันพวกทข่านเพชสิ่อทข่าน
จะไดด้เอาอกเอาใจพวกเขา การเอาอกเอาใจดด้วยความหวบังดบกห็เปป็นการดบตลอดไป ไมข่ใชข่เฉพาะแตข่เมชสิ่อขด้าพเจด้าอยยข่กบับพวกทข่าน
เทข่านบันี้น”

ตามตบัวอบักษรแลด้วเปาโลกทาลบังกลข่าววข่า “คนเหลข่านบันี้นแสวงหาพวกทข่านดด้วยใจรด้อนรนในแบบทบสิ่ไมข่ดบเลย ไมข่เลย พวก



เขาปรารถนาทบสิ่จะกบดกบันพวกทข่านออกไปเสบย เพชสิ่อทบสิ่พวกทข่านจะแสวงหาพวกเขา แตข่เปป็นการดบทบสิ่จะถยกแสวงหาดด้วยใจรด้อน
รนในแบบทบสิ่ดบทคุกเวลา และไมต่ใชต่แคต่ตอนททีที่ขผู้าพเจผู้าอยผต่กอับพวกทต่านเทต่านอัตั้น”

ตอนเขบยนถนงเหลข่าผยด้เชชสิ่อทบสิ่เมชองโครลินธร์ เปาโลกลข่าวแทบจะแบบเดบยวกบันแกข่พวกเขาวข่า “แตข่สลิสิ่งทบสิ่ขด้าพเจด้ากระททานบันี้น 
ขด้าพเจด้าจะกระททาตข่อไป เพชสิ่อขด้าพเจด้าจะตบัดโอกาสคนเหลข่านบันี้นทบสิ่คอยหาโอกาส เพชสิ่อวข่าเมชสิ่อเขาโอด้อวดนบันี้นเขาจะไดด้ปรากฏวข่ามบ
สภาพเหมชอนกบับเรา เพราะคนอยข่างนบันี้นเปป็นอบัครทยตเทบยม เปป็นคนงานทบสิ่หลอกลวง ปลอมตบัวเปป็นอบัครทยตของพระครลิสตร์ 
การกระททาเชข่นนบันี้นไมข่แปลกประหลาดเลย ถนงซาตานเองกห็ยบังปลอมตบัวเปป็นทยตสวรรคร์แหข่งความสวข่างไดด้ เหตคุฉะนบันี้นจนงไมข่
เปป็นการแปลกอะไรทบสิ่ผยด้รบับใชด้ของซาตานจะปลอมตบัวเปป็นผยด้รบับใชด้ของความชอบธรรม ทด้ายทบสิ่สคุดของเขาจะเปป็นไปตามการกระ
ททาของเขา” (2 คร. 11:12-15)

ผมกลข่าวในทบสิ่ประชคุมของผมบข่อยๆวข่าไมข่ใชข่ทคุกคนทบสิ่ยชนอยยข่หลบังธรรมาสนร์จะเปป็นนบักเทศนร์ของพระเจด้า ไมข่ใชข่ทคุกคนทบสิ่มบ
ใบปรลิญญาจากวลิทยาลบัยพระครลิสตธรรมจะเปป็นนบักเทศนร์ของพระเจด้า ไมข่ใชข่ทคุกคนทบสิ่สวมเสชนี้อคลคุมสวยงามและมบปกคอเสชนี้อหบัน
ไปดด้านหลบังจะเปป็นคนของพระเจด้า พญามารมบเหลข่าผยด้รบับใชด้ทบสิ่ไดด้รบับการแตข่งตบันี้งเหมชอนกบับทบสิ่พระเจด้าทรงมบเหลข่าผยด้รบับใชด้ทบสิ่ไดด้รบับ
การแตข่งตบันี้ง คคุณเชชสิ่อใจไดด้เลยวข่าทคุกคนทบสิ่อด้างตบัววข่าเปป็นผยด้รบับใชด้แหข่งขข่าวประเสรลิฐไมต่ใชต่ผยด้รบับใชด้แหข่งขข่าวประเสรลิฐ ซาตานเองกห็
แปลงตบัวเปป็นทยตสวรรคร์แหข่งความสวข่าง และดด้วยเหตคุนบนี้มบันจนงไมข่ใชข่เรชสิ่องแปลกทบสิ่เหลข่าผยด้รบับใชด้ของมบันจะแปลงตบัว (หรชอดย
เหมชอน) เปป็นผยด้รบับใชด้แหข่งความชอบธรรม... “ทด้ายทบสิ่สคุดของเขาจะเปป็นไปตามการกระททาของเขา” พญามารมบของปลอม
ราคาถยกสทาหรบับทคุกสลิสิ่งดบทบสิ่พระเจด้าไดด้ทรงจบัดหาใหด้ในพระเยซยครลิสตร์โดยทางพระคคุณ จงระวบังผยด้รบับใชด้ทบสิ่ปนพระราชบบัญญบัตลิกบับ
พระคคุณ – หรชอทบสิ่ปนสริพิ่งใดกจ็ตามกบับพระคคุณ เหลข่านบักเทศนร์ของพระเจด้าประกาศความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อ
โดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก

พระราชบอัญญอัตริและพระคสุณอยผต่รต่วมกอันไมต่ไดผู้
ขด้อ 19 และ 20 “ลยกนด้อยของขด้าพเจด้าเออ๋ย ขด้าพเจด้าตด้องเจห็บปวดเพราะทข่านอบกจนกวข่าพระครลิสตร์จะไดด้ทรงกข่อรข่าง

ขนนี้นในตบัวทข่าน ขด้าพเจด้าปรารถนาจะอยยข่กบับพวกทข่านเดบดี๋ยวนบนี้ และเปลบสิ่ยนนนี้ทาเสบยงของขด้าพเจด้า เพราะวข่าขด้าพเจด้ามบขด้อสงสบัยใน
ตบัวทข่าน” จงยอมรบับความจรลิงเถลิด ทข่านทบสิ่รบัก สลิสิ่งทบสิ่เปาโลกทาลบังกลข่าวอยยข่นบันี้นจรลิงๆแลด้วกห็คชอ: “ขด้าพเจด้าเกรงวข่าพวกทข่านชาว
แควด้นกาลาเทบยยบังไมข่ไดด้เกลิดเตห็มทบสิ่” เปาโลเกรงวข่าพวกเขายบังไมข่ไดด้รบับพระคคุณของพระเจด้าอยข่างเตห็มทบสิ่และอยข่างสลินี้นสคุดใจ

มบันเปป็นไปไดด้ทบสิ่คนๆหนนสิ่งจะเดลินทางมาไกลแลด้วทบสิ่จะแสดงใหด้เหห็นสลิสิ่งทบสิ่ดยเหมชอนเปป็นความเชชสิ่อแบบครลิสเตบยนทบสิ่แทด้จรลิง 
แตข่กห็ยบังไมข่ไดด้บบังเกลิดใหมข่อยข่างแทด้จรลิง คคุณไมข่สามารถมองดยผยด้คนและประกาศไดด้วข่าพวกเขาบบังเกลิดใหมข่แลด้วอยข่างแทด้จรลิง คคุณไมข่
สามารถฟฟังคทาพยานของพวกเขาและรบับประกบันไดด้วข่าพวกเขารอดแลด้ว พญามารนบันี้นเหลบสิ่ยมจบัด – และถด้ามบันททาใหด้คนบาปคน
หนนสิ่งมาไมข่ถนงความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก มบันกห็ดบใจสคุดๆ พญามารสามารถสข่งคนๆหนนสิ่ง
ไปนรกในศาสนาไดด้งข่ายกวข่านอกศาสนาตบันี้งเยอะ คนทบสิ่เครข่งศาสนา (แตข่ไมข่รอด) กห็กลบับใจเชชสิ่อขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณยาก
กวข่าคนๆหนนสิ่งทบสิ่ไมข่เคยรยด้อะไรเลยเกบสิ่ยวกบับความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อ กรคุณาตบันี้งใจศนกษา 1 เธสะโลนลิกา 2:7-11 
จงสบังเกตขด้อความถนงเหลข่าผยด้เชชสิ่อทบสิ่เมชองเธสะโลนลิกา

มบันเปป็นการยากสทาหรบับเปาโล (ในการเขบยน) ทบสิ่จะททาใหด้ชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบนี้ตระหนบักวข่าเขาเปป็นหข่วงพวกเขา
มากเพบยงใด และเขาอยากอยยข่ตข่อหนด้าพวกเขามากเพบยงใดแทนทบสิ่จะเขบยนจดหมายหาพวกเขา เขางคุนงงเกบสิ่ยวกบับพวกเขาและ



เปป็นกบังวลเกบสิ่ยวกบับพวกเขามากๆ
ขด้อ 21 “ทข่านทบสิ่อยากอยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ ทข่านไมข่ไดด้ฟฟังพระราชบบัญญบัตลิหรชอ จงบอกขด้าพเจด้าเถลิด” นบสิ่คชออบกคทาถาม

หนนสิ่งของเปาโล เขากทาลบังเตชอนความจทาชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบนี้วข่าเมชสิ่อพระราชบบัญญบัตลิถยกประทานใหด้ทบสิ่ซบนาย ประชากร
เหลข่านบันี้นกห็อยยข่หข่างไกลจากพระเจด้ามากๆ ตอนทบสิ่พระราชบบัญญบัตลิถยกประทานใหด้บนภยเขาซบนาย มบฟฟ้ารด้องและฟฟ้าแลบและเมฆ
ทนบบนภยเขานบันี้น และเสบยงแตรกห็ดบังสนบัสิ่นยลิสิ่งนบักจนประชากรทบันี้งปวงทบสิ่อยยข่ในคข่ายตข่างกลบัวตบัวสบัสิ่น ภยเขาซบนายกห็เตห็มไปดด้วยควบันเพ
ราะพระเยโฮวาหร์ไดด้เสดห็จลงมาบนภยเขานบันี้นในไฟ และควบันนบันี้นกห็ลอยขนนี้นดคุจควบันของเตาไฟ ภยเขาทบันี้งลยกกห็สบัสิ่นสะเทชอน จงอข่าน
อพยพ 19:16-18 ชนชาตลิอลิสราเอลทบันี้งสลินี้นไดด้เปป็นประจบักษร์พยานถนงฟฟ้ารด้องและฟฟ้าแลบเหลข่านบันี้น และไดด้ยลินเสบยงแตรนบันี้น พวก
เขาไดด้เหห็นภยเขาพข่นควบันออกมา และเมชสิ่อพวกเขาเหห็นมบันพวกเขากห็ถอยออกไปและยชนอยยข่แตข่ไกล พวกเขากลข่าวแกข่โมเสสวข่า 
“ทข่านจงพยดกบับพวกขด้าพเจด้าเถลิด และพวกขด้าพเจด้าจะฟฟัง แตข่อยข่าใหด้พระเจด้าตรบัสกบับพวกขด้าพเจด้าเลย เกรงวต่าพวกขผู้าพเจผู้าจะ
ตาย” อข่านอพยพ 20:18-19

เปาโลกทาลบังกลข่วแกข่ชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบันี้นวข่า “นบสิ่หรชอคชอสลิสิ่งทบสิ่พวกทข่านอยากไดด้? นบสิ่หรชอคชอสลิสิ่งทบสิ่พวกทข่านกทาลบัง
กลบับไปหา? หลบังจากไดด้ลลินี้มรสพระคคุณของพระเจด้าแลด้ว หลบังจากไดด้เพลลิดเพลลินกบับเสรบภาพแหข่งพระคคุณอบัศจรรยร์ของพระเจด้า
แลด้ว พวกทข่านปรารถนาทบสิ่จะกลบับไปหาเสบยงฟฟ้ารด้อง ฟฟ้าแลบ เมฆทนบ ภยเขาสบัสิ่นสะเทชอน... ควบันนบันี้นหรชอ? นบสิ่หรชอคชอสลิสิ่งทบสิ่พวก
ทข่านอยากไดด้?” ฮาเลลยยา! ชข่างเปป็นเรชสิ่องแสนวลิเศษทบสิ่ไดด้รยด้วข่าเหลข่าผยด้เชชสิ่อทคุกวบันนบนี้ไมข่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ!

“และตข่อมาในรคุข่งเชด้าวบันทบสิ่สาม กห็บบังเกลิดฟฟ้ารด้องและฟฟ้าแลบ และมบเมฆอบันหนาทนบปกคลคุมภยเขานบันี้นไวด้กบับมบเสบยงแตร
ดบังสนบัสิ่น จนประชากรทบันี้งปวงทบสิ่อยยข่ในคข่ายกห็กลบัวจนตบัวสบัสิ่น และโมเสสกห็นทาประชากรออกจากคข่ายไปเฝฟ้าพระเจด้า และพวกเขา
มายชนอยยข่ทบสิ่เชลิงภยเขา และภยเขาซบนายมบควบันกลคุด้มรคุมลด้อมอยยข่ทบัสิ่วไป เพราะพระเยโฮวาหร์เสดห็จลงมาบนภยเขานบันี้นในกองเพลลิง 
และควบันไฟนบันี้นพลคุข่งขนนี้นเหมชอนควบันจากเตาไฟใหญข่ และภยเขากห็สะทด้านหวบัสิ่นไหวไปหมด” (อพยพ 19:16-18) ฮาเลลยยา
สทาหรบับพระคคุณ! ขอบคคุณพระเจด้า “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจคุดจบของพระราชบบัญญบัตลิ เพชสิ่อใหด้ทคุกคนทบสิ่มบความเชชสิ่อไดด้รบับความ
ชอบธรรม” (โรม 10:4)

ในหนบังสชอกาลาเทบยคทาถามทบสิ่เปาโลกทาลบังถามอยยข่นบันี้นไมข่ใชข่คทาถามเรชสิ่องพระราชบบัญญบัตลิและพระคคุณ – แตข่เปป็นคทาถาม
จรลิงจบังทบสิ่มบมาชบัสิ่วนลิรบันดรร์เรชสิ่องทบสิ่วข่าจะเปป็นพระราชบบัญญบัตลิหรชอพระคคุณ มบันจะเปป็นพระราชบบัญญบัตลิและพระคคุณไมข่ไดด้ – เพราะ
วข่าพระคคุณและพระราชบบัญญบัตลิปนกบันไมข่ไดด้ มบันตด้องเปป็นอยข่างใดอยข่างหนนสิ่ง การทบสิ่คนๆหนนสิ่งจะเปป็นพยานวข่าเขาไดด้รบับความ
รอดโดยพระคคุณ แตข่ตด้องรบักษาตบัวไวด้โดยการประพฤตริ นบัสิ่นกห็เปป็นการปฏลิเสธพระคคุณ พระคคุณของพระเจด้าทบสิ่นทาความรอดมา
นบันี้นสอนเราใหด้ปฏลิเสธความอธรรมและโลกบยตบัณหา และดทาเนลินชบวลิตในโลกปฟัจจคุบบันนบนี้อยข่างมบสตลิสบัมปชบัญญะ อยข่างชอบธรรม 
และตามทางพระเจด้า (ทลิตบัส 2:11-15) เมชสิ่อพระเจด้าทรงชข่วยคนบาปใหด้รอด พระองคร์กห็ทรงใสข่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไวด้ในใจ
ของคนบาปและทรงตบันี้งชบันี้นเรบยนขนนี้นในใจนบันี้น โดยมบพระคคุณของพระเจด้าเปป็นครยผยด้สอน... พระคนุณของพระเจด้าสอนเรา พระคคุณ
ของพระเจด้าไมข่ไดด้ชข่วยเราใหด้รอดจากนบันี้นกห็ทลินี้งเราใหด้สยด้ศนกของเราเอง พระคคุณของพระเจด้าสถลิตอยยข่ภายใน

เพชสิ่อยกภาพประกอบ เปาโลใชด้เรชสิ่องของอบับราฮบัมและบคุตรชายสองคนของเขา:
ขด้อ 22-26: “เพราะมบเขบยนไวด้วข่า อบับราฮบัมมบบคุตรชายสองคน คนหนนสิ่งเกลิดจากทาสบ อบกคนหนนสิ่งเกลิดจากหญลิงทบสิ่เปป็นไท 

บคุตรทบสิ่เกลิดจากทาสบนบันี้นกห็เกลิดตามเนชนี้อหนบัง แตข่สข่วนบคุตรทบสิ่เกลิดจากหญลิงทบสิ่เปป็นไทนบันี้นเกลิดตามพระสบัญญา ขด้อความนบนี้เปป็นอคุปไมย 



ผยด้หญลิงสองคนนบันี้นไดด้แกข่พบันธสบัญญาสองอยข่าง คนหนนสิ่งมาจากภยเขาซบนาย คลอดลยกเปป็นทาส คชอ นางฮาการร์ นางฮาการร์นบันี้น
ไดด้แกข่ภยเขาซบนายในประเทศอาระเบบย ตรงกบับกรคุงเยรยซาเลห็มปฟัจจคุบบัน เพราะกรคุงนบนี้กบับพลเมชองเปป็นทาสอยยข่ แตข่วข่ากรคุง
เยรยซาเลห็มซนสิ่งอยยข่เบชนี้องบนนบันี้นเปป็นไท เปป็นมารดาของเราทบันี้งปวง”

เปาโลมบความปรารถนาอบันแรงกลด้าทบสิ่จะแกด้ไขความเขด้าใจผลิดๆของผยด้เชชสิ่อชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบนี้ทบสิ่ถยกททาใหด้สบับสน
โดยพวกถชอบบัญญบัตลิ เขายด้อนกลบับไปยบังเรชสิ่องราวในพระคบัมภบรร์และใชด้อบับราฮบัมเปป็นภาพประกอบ เขาเตชอนความจทาชาวแควด้น
กาลาเทบยเหลข่านบนี้วข่าอบับราฮบัมมบภรรยาสองคน – หญลิงทาสคนหนนสิ่งและภรรยาตบัวจรลิงของเขา นางซาราหร์ เขาเปรบยบเทบยบ
ความแตกตข่างระหวข่างนางฮาการร์ (หญลิงทาสชาวอบยลิปตร์) กบับนางซาราหร์ภรรยาแหข่งพระสบัญญา ภรรยาทบสิ่พระเจด้าประทานใหด้
แกข่อบับราฮบัม เปาโลเปรบยบนางฮาการร์วข่าเปป็นเหมชอนกบับพระราชบบัญญบัตลิ และเปรบยบนางซาราหร์วข่าเปป็นเหมชอนกบับพระคคุณของ
พระเจด้า จากนบันี้นเขากห็กลข่าวถนงบคุตรชายสองคนนบันี้น... อลิชมาเอลบคุตรของหญลิงทาสนบันี้น (เกลิดตามเนชนี้อหนบังโดยความประสงคร์
ของมนคุษยร์) และอลิสอบัค บคุตรแหข่งการอบัศจรรยร์ทบสิ่เกลิดอยข่างเหนชอธรรมชาตลิโดยพระสบัญญา – พระสบัญญาของพระเจด้าผยด้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์ผยด้ทรงโกหกไมข่ไดด้

พระเจด้าไมข่ทรงมบสข่วนเกบสิ่ยวขด้องอะไรเลยกบับการเกลิดของอลิชมาเอล คคุณทราบเรชสิ่องราวตามทบสิ่เลข่าไวด้ในหนบังสชอปฐมกาล
นางซาราหร์เตชอนความจทาอบับราฮบัมวข่าพระเจด้าทรงลชมพระสบัญญาของพระองคร์เสบยแลด้วทบสิ่วข่าบคุตรชายคนหนนสิ่งจะเกลิดมาแกข่พวก
เขา ดด้วยเหตคุนบนี้นางซาราหร์จนงเสนอแนะใหด้อบับราฮบัมเขด้าหานางฮาการร์และบางทบนางจะใหด้บคุตรชายคนหนนสิ่งแกข่เขาไดด้ แทนทบสิ่จะ
ฟฟังพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ อบับราฮบัม (เหมชอนอาดบัม) กลบับฟฟังภรรยาของตนและกระททาตามทบสิ่นางเสนอแนะ ดด้วยเหตคุนบนี้อลิ
ชมาเอลจนงเกลิดตามเนชนี้อหนบัง ขณะทบสิ่อลิสอบัคเปป็นบคุตรแหข่งพระสบัญญา

จากนบันี้นเปาโลกลข่าววข่า “หญลิงสองคนนบนี้ คชอ นางฮาการร์และนางซาราหร์และบคุตรชายทบันี้งสองคนของพวกนาง คชออลิ
ชมาเอลและอลิสอบัค เปป็นเรชสิ่องราวเปรบยบเทบยบ พวกเขามบการประยคุกตร์ใชด้ฝป่ายวลิญญาณ และเรชสิ่องราวนบนี้ถยกใหด้ไวด้เพชสิ่อสอนเรา” 
เปาโลคชอผยด้ทบสิ่กลข่าววข่า “พระคบัมภบรร์ทคุกตอนไดด้รบับการดลใจจากพระเจด้า และเปป็นประโยชนร์ในการสอน การตบักเตชอนวข่ากลข่าว 
การปรบับปรคุงแกด้ไขคนใหด้ดบ การอบรมในเรชสิ่องความชอบธรรม” (2 ทธ. 3:16) หญลิงสองคนนบนี้และบคุตรของพวกนางเปป็น
สบัญลบักษณร์ทบสิ่แสดงถนงพระราชบบัญญบัตลิและพระคคุณ เปาโลใชด้เรชสิ่องราวเปรบยบเทบยบนบนี้เพชสิ่อใหด้ภาพประกอบขด้อความของตนเรชสิ่อง
ความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก

เรชสิ่องราวของนางฮาการร์และนางซาราหร์กบับบคุตรสองคนของพวกนางไมข่ไดด้ถยกใสข่ไวด้ในพระคบัมภบรร์เพชสิ่อใหด้ทบสิ่เตห็ม มบันถยก
บบันทนกไวด้เพชสิ่อสอนบทเรบยนฝป่ายวลิญญาณ พระคบัมภบรร์ชบนี้ใหด้เหห็นอยข่างชบัดเจนวข่าอลิชมาเอลเกลิดมาตามความประสงคร์ของเนชนี้อหนบัง
และขด้อเทห็จจรลิงเรชสิ่องกทาเนลิดของเขากห็เปปิดเผยถนงความลด้มเหลวอบันเลวรด้ายและความอข่อนแอในเนชนี้อหนบังของอบับราฮบัม มบันเปป็น
ในเนชนี้อหนบังทบสิ่อบับราฮบัมพยายามทบสิ่จะชข่วยพระเจด้าททาใหด้พระสบัญญาของพระองคร์สทาเรห็จ เพราะอบับราฮบัมเปป็นเนชนี้อหนบัง เขาจนงเลลิก
หวบังเกบสิ่ยวกบับพระสบัญญาของพระเจด้าทบสิ่วข่าบคุตรคนหนนสิ่งจะเกลิดมาซนสิ่งเชชนี้อสายนบันี้นจะมาผข่านทางบคุตรคนนบันี้น เพราะเนชนี้อหนบังอบับรา
ฮบัมจนงไมข่สามารถเชชสิ่อพระเจด้าไดด้อยข่างเตห็มทบสิ่เกบสิ่ยวกบับพระสบัญญานบันี้น เพราะเหห็นวข่าตนและนางซาราหร์เรลิสิ่มแกข่แลด้วและพระเจด้า
ยบังไมข่ประทานบคุตรชายใหด้แกข่พวกเขา แตข่พระเจด้าไดด้ทรงใหด้คทาสบัญญาหนนสิ่งแกข่อบับราฮบัมแลด้ว – และพระองคร์ทรงสามารถรบักษา
คทาสบัญญานบันี้นไดด้ อบับราฮบัมตบัดสลินใจวข่าตนจะชข่วยพระเจด้าโดยการเขด้าไปหลบับนอนกบับนางฮาการร์หญลิงทาสคนนบันี้น – สบัญลบักษณร์
ของการตกเปป็นทาส สบัญลบักษณร์ของการสงสบัยและความลด้มเหลว … ความลด้มเหลวทบสิ่จะไวด้วางใจพระเจด้า เปาโลใชด้ความลด้ม



เหลวของอบับราฮบัมและยกภาพประกอบความพยายามของมนคุษยร์ทบสิ่จะเอาใจพระเจด้าโดยการงานแหข่งเนชนี้อหนบัง นางฮาการร์
เปป็นตบัวแทนของพระราชบบัญญบัตลิ อลิชมาเอลเปป็นตบัวแทนของการงานแหข่งเนชนี้อหนบัง ซนสิ่งแนข่นอนวข่านทามาซนสิ่งการตกเปป็นทาสเสมอ
เปาโลชบนี้ใหด้เหห็นตข่อไปอบกวข่านอกเหนชอจากนางซาราหร์และนางฮาการร์และบคุตรชายสองคนของพวกนางแลด้ว ยบังมบพบันธสบัญญา
สองแบบเขด้ามาเกบสิ่ยวขด้องอบกดด้วย: พบันธสบัญญาแหข่งพระราชบบัญญบัตลิแหข่งภยเขาซบนาย และพบันธสบัญญาแหข่งพระคคุณซนสิ่งมบจคุดเรลิสิ่ม
ตด้นทบสิ่ภยเขากลโกธาเมชสิ่อพระเยซยทรงถยกตรนงกางเขน จากนบันี้นเขากลข่าวถนงเมชองสองเมชอง – กรคุงเยรยซาเลห็มในสมบัยของเปาโล
และกรคุงเยรยซาเลห็มใหมข่ … ทบสิ่อาศบัยนลิรบันดรร์ของเหลข่าผยด้ทบสิ่ถยกไถข่แลด้ว เจด้าสาวของพระครลิสตร์ ครลิสตจบักรพบันธสบัญญาใหมข่ ดบังนบันี้นใน
ภาพประกอบของเปาโล เรามบหญลิงสองคน (นางฮาการร์และนางซาราหร์) บคุตรชายสองคน (อลิชมาเอลและอลิสอบัค) พบันธสบัญญา
สองแบบ (พระราชบบัญญบัตลิและพระคคุณ) ภยเขาสองลยก (ซบนายและกลโกธา) เมชองสองเมชอง (กรคุงเยรยซาเลห็มแหข่งโลกนบนี้และ
นครขาวดคุจมคุกนบันี้น กรคุงเยรยซาเลห็มใหมข่ทบสิ่ยอหร์นเหห็นลงมาจากพระเจด้าออกมาจากสวรรคร์) เปาโลชบนี้ใหด้เหห็นสลิสิ่งเหลข่านบนี้ทบันี้งสลินี้นใน
รายละเอบยดเพชสิ่อแสดงใหด้เหห็นความแตกตข่างระหวข่างความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก กบับ
ความพยายามทบสิ่จะไดด้รบับความรอดโดยพระคคุณบวกการประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ นางฮาการร์ อลิชมาเอล ภยเขาซบนาย
และกรคุงเยรยซาเลห็มแหข่งโลกนบนี้ลด้วนเปป็นภาพของพระราชบบัญญบัตลิ นางฮาการร์เปป็นทาส และในความหมายฝป่ายวลิญญาณพระ
ราชบบัญญบัตลิกห็ททาใหด้คนเหลข่านบันี้นทบสิ่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิตกเปป็นทาส สลิสิ่งทบสิ่ททาใหด้เปาโลประหลาดใจกห็คชอ การทบสิ่ใครสบักคนจะหบัน
กลบับไปหาพระราชบบัญญบัตลิโดยรยด้อยยข่วข่าพระราชบบัญญบัตลินทามาซนสิ่งการตกเปป็นทาสขณะทบสิ่พระคคุณนทามาซนสิ่งเสรบภาพ “...จากภยเขา
ซบนาย คลอดลยกเปป็นทาส” (กท. 4:24)

แตข่เปาโลไมข่ไดด้หยคุดตรงนบนี้ เขากลข่าวตข่อไปวข่าพระราชบบัญญบัตลิซนสิ่งไดด้ถยกประทานใหด้แกข่โมเสสบนภยเขาซบนายไมข่สามารถ
ปลดปลข่อยใครใหด้เปป็นอลิสระไดด้... ไมข่เคยปลดปลข่อยใครใหด้เปป็นอลิสระ...และจะไมข่มบวบันปลดปลข่อยใครใหด้เปป็นอลิสระไดด้เลย พระ
ราชบบัญญบัตลิแหข่งซบนายนทามาแตข่การตกเปป็นทาสเทข่านบันี้น (กท. 4:24) บางทบเปาโลอาจมองไปทบสิ่กรคุงเยรยซาเลห็มและถามชาว
แควด้นกาลาเทบยเหลข่านบันี้นวข่า “สภาพของกรคุงเยรยซาเลห็มตอนนบนี้เปป็นยบังไง? มองไปทบสิ่กรคุงนบันี้นสลิ! มบันเคยเปป็นนครทบสิ่นข่าภยมลิใจ เมชอง
หลวงแหข่งปาเลสไตนร์ ทบสิ่ประทบับของกษบัตรลิยร์ดาวลิดผยด้เกรบยงไกร... เปป็นทบสิ่นข่าอลิจฉาของชาวโลกในสมบัยของซาโลมอน ดยทบสิ่กรคุง
เยรยซาเลห็มตอนนบนี้สลิ!” ในสมบัยของเปาโลกรคุงเยรยซาเลห็มถยกครอบครองโดยอทานาจคนตข่างชาตลิคชอโรม --- ถยกพรากไปจาก
อลิสรภาพ มบันกลายเปป็นทบสิ่นบัสิ่งของผยด้วข่าราชการชาวโรมบัน! และเพราะเหตคุใดนข่ะหรชอ? เพบยงเพราะวข่าอลิสราเอลพยายามทบสิ่จะถยก
เกห็บรบักษาโดยพระราชบบัญญบัตลิ...และลด้มเหลว พวกเขาละเมลิดบบัญญบัตลิทคุกขด้อทบสิ่พระเจด้าประทานใหด้แกข่พวกเขา “...นางฮาการร์
นบันี้นไดด้แกข่ภยเขาซบนาย... ตรงกบับกรคุงเยรยซาเลห็มปฟัจจคุบบัน เพราะกรคุงนบนี้กบับพลเมชองเปป็นทาสอยยข่” (กท. 4:25) นางฮาการร์ซนสิ่งเปป็น
ทาสใหด้กทาเนลิดไดด้แตข่ลยกทาส พระราชบบัญญบัตลิของโมเสสไมข่อาจททาใหด้นางฮาการร์เปป็นอลิสระไดด้ พระราชบบัญญบัตลิของโมเสสไมข่
อาจททาใหด้อลิชมาเอลเปป็นอลิสระไดด้ และไมข่อาจททาใหด้เขาเปป็นทายาทแหข่งพระสบัญญาไดด้ดด้วย ภยเขาซบนายไมข่ไดด้สข่งสารทบสิ่นทาความ
หวบังมาสยข่อลิสราเอล – ซบนายสรด้างแตข่การตกเปป็นทาสเทข่านบันี้น พบันธสบัญญาแหข่งการประพฤตลิของพระเจด้าไมข่ไดด้หยลิบยชสิ่นความ
รอดนลิรบันดรร์และเสรบภาพใหด้แกข่ชนชาตลิอลิสราเอล มบแตข่การพลิพากษา การตกเปป็นทาส การปรบับโทษเทข่านบันี้น ดด้วยเหตคุนบนี้เปาโลจนง
ถามเสบยงดบังวข่า “จงบอกขด้าพเจด้าเถลิด ทข่านทบันี้งหลายทบสิ่ปรารถนาทบสิ่จะอยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ ทข่านทบันี้งหลายจะหยคุดสบักครยข่และ
ยอมใหด้ขด้าพเจด้าบอกพวกทข่านไดด้ไหมวข่าจรลิงๆแลด้วพระราชบบัญญบัตลิคชออะไรและจรลิงๆแลด้วพระราชบบัญญบัตลิททาอะไรกบันแนข่?” 

หลบังจากเปาโลไดด้แสดงใหด้เหห็นแลด้ววข่าพระราชบบัญญบัตลิไมข่อาจนทามาซนสิ่งเสรบภาพ แตข่นทามาซนสิ่งการตกเปป็นทาสเทข่านบันี้น 



เขากห็รด้องเสบยงดบังวข่า “แตข่วข่ากรคุงเยรยซาเลห็มซนสิ่งอยยข่เบชนี้องบนนบันี้นเปป็นไท เปป็นมารดาของเราทบันี้งปวง!” (กท. 4:26) พระราชบบัญญบัตลิ
นทามาแตข่ความกลบัว พระคคุณของพระเจด้านทามาซนสิ่งสบันตลิสคุขและความมบัสิ่นใจ และความชชสิ่นชมยลินดบอบันเหลชอจะกลข่าวและเปฟีปื่ยม
ดด้วยสงข่าราศบ ตอนเขบยนถนงเหลข่าผยด้เชชสิ่อชาวฮบบรย เปาโลกลข่าววข่า “ทข่านทบันี้งหลายไมข่ไดด้มาถนงภยเขาทบสิ่จะถยกตด้องไดด้ และทบสิ่ไดด้ไหมด้ไฟ
แลด้ว และถนงทบสิ่ดทา ถนงทบสิ่มชดมลิด และถนงทบสิ่ลมพายคุ และถนงเสบยงแตร และถนงพระสคุรเสบยงตรบัส ซนสิ่งคนเหลข่านบันี้นทบสิ่ไดด้ยลินแลด้วไดด้
อด้อนวอนขอไมข่ใหด้ตรบัสแกข่เขาอบก (เพราะวข่าขด้อความทบสิ่ทรงบบัญญบัตลิไวด้นบันี้นเขาทนไมข่ไดด้ คชอทบสิ่วข่า “แมด้แตข่สบัตวร์ถด้าแตะตด้องภยเขานบันี้น
กห็จะตด้องถยกขวด้างดด้วยกด้อนหลินใหด้ตาย หรชอแทงทะลคุดด้วยแหลนใหด้ตาย” สลิสิ่งทบสิ่เหห็นนบันี้นนข่ากลบัวจรลิง ๆ จนโมเสสเองกห็กลข่าววข่า
 “ขด้าพเจด้ากลบัวจนตบัวสบัสิ่น”) แตข่ทข่านทบันี้งหลายไดด้มาถนงภยเขาศลิโยน และมาถนงเมชองของพระเจด้าผยด้ทรงดทารงพระชนมร์อยยข่ คชอกรคุง
เยรยซาเลห็มแหข่งสวรรคร์ และมาถนงทบสิ่ชคุมนคุมทยตสวรรคร์มากมายเหลชอทบสิ่จะนบับไดด้ และมาถนงทบสิ่ชคุมนคุมอบันใหญข่และมาถนงครลิสตจบักร
ของบคุตรหบัวปฟี ซนสิ่งมบชชสิ่อจารนกไวด้ในสวรรคร์แลด้ว และมาถนงพระเจด้าผยด้ทรงพลิพากษาคนทบันี้งปวง และมาถนงจลิตวลิญญาณของคนชอบ
ธรรมซนสิ่งถนงความสมบยรณร์แลด้ว และมาถนงพระเยซยผยด้กลางแหข่งพบันธสบัญญาใหมข่ และมาถนงพระโลหลิตประพรมทบสิ่มบเสบยงรด้องอบัน
ประเสรลิฐกวข่าเสบยงโลหลิตของอาแบล” (ฮบ. 12:18-24)

เปาโลกลข่าวปปิดทด้ายเรชสิ่องราวเปรบยบเทบยบนบนี้โดยกลข่าววข่า:
ขด้อ 27-31 “เพราะมบคทาเขบยนไวด้แลด้ววข่า ‘จงชชสิ่นชมยลินดบเถลิด หญลิงหมบันผยด้ไมข่คลอดบคุตร จงเปลข่งเสบยงโหข่รด้อง เจด้าผยด้ไมข่ไดด้

เจห็บครรภร์ ดด้วยวข่าหญลิงทบสิ่ตด้องอยยข่อยข่างโดดเดบสิ่ยวกห็ยบังมบบคุตรมากกวข่าหญลิงทบสิ่ยบังมบสามบอยยข่กบับนางมากมายนบัก’พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย 
บบัดนบนี้เราเปป็นบคุตรแหข่งพระสบัญญาเชข่นเดบยวกบับอลิสอบัค แตข่ในครบันี้งนบันี้นผยด้ทบสิ่เกลิดตามเนชนี้อหนบังไดด้ขข่มเหงผยด้ทบสิ่เกลิดตามพระวลิญญาณ
ฉบันใด ปฟัจจคุบบันนบนี้กห็เหมชอนกบันฉบันนบันี้น แตข่พระคบัมภบรร์วข่าอยข่างไร กห็วข่า ‘จงไลข่ทาสบกบับบคุตรชายของนางไปเสบยเถลิด เพราะวข่าบคุตร
ชายของทาสบจะเปป็นผยด้รบับมรดกรข่วมกบับบคุตรชายของหญลิงทบสิ่เปป็นไทไมข่ไดด้’ เหตคุฉะนบันี้น พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย เราไมข่ใชข่บคุตรของทาสบ แตข่
เปป็นบคุตรของหญลิงทบสิ่เปป็นไท”

ผมขอเตชอนความจทาคคุณวข่าอลิชมาเอล บคุตรชายของนางฮาการร์ เปป็นบคุตรหบัวปฟีในเตห็นทร์ของอบับราฮบัม พระราชบบัญญบัตลิ
ถยกประทานใหด้กข่อน พระคคุณและความจรลิงถยกเปปิดเผยทบหลบังในพระเยซยครลิสตร์ “เพราะวข่าไดด้ทรงประทานพระราชบบัญญบัตลินบันี้น
ทางโมเสส สข่วนพระคคุณและความจรลิงมาทางพระเยซยครลิสตร์” (ยอหร์น 1:17) บคุตรหบัวปฟีของอบับราฮบัม (อลิชมาเอล) ถยกกบดกบัน
ออกไปเสบยแลด้ว บคุตรทบสิ่ทรงสบัญญาไวด้ (อลิสอบัค) ผยด้ทบสิ่พระเจด้าสข่งมาโดยฤทธลิธิ์เดชอบัศจรรยร์ เปป็นทายาทแหข่งพระสบัญญา ดบังนบันี้นพระ
ราชบบัญญบัตลิซนสิ่งมากข่อนจนงไมข่อาจชข่วยใหด้รอดไดด้ และจทาเปป็นทบสิ่มบันตด้องถยกละทลินี้งเสบยในฐานะเปป็นวลิธบทบสิ่นทามาซนสิ่งความรอด การ
ททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรม และการไถข่ เราตด้องรบับความรอดโดยพระคคุณ และพระคคุณเพบยงอยข่างเดบยวเทข่านบันี้น ดด้วยเหตคุนบนี้สลิสิ่งทบสิ่มา
กข่อนจนงกลายเปป็นสลิสิ่งทบสิ่อยยข่ทด้ายสคุด และสลิสิ่งทบสิ่อยยข่ทด้ายสคุดจนงกลายเปป็นสลิสิ่งทบสิ่มากข่อน ภรรยาทบสิ่เปป็นหมบัน คชอ นางซาราหร์ (ทบสิ่พระเจด้า
ประทานใหด้แกข่อบับราฮบัม) ซนสิ่งกลายเปป็นหญลิงมบบคุตรไดด้ขบับไลข่หญลิงทาสนบันี้นออกไปเสบย คชอสตรบแหข่งเนชนี้อหนบัง พระคคุณมบอทานาจ
เหนชอกวข่าพระราชบบัญญบัตลิ ดบังนบันี้นเปาโลจนงปปิดทด้ายสข่วนนบนี้แหข่งขด้อความของตน (ขด้อสนบับสนคุนความรอดโดยพระคคุณผข่านทาง
ความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก) โดยกลข่าววข่า “พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย พวกเราคชอบคุตรแหข่งพระสบัญญาเชข่นเดบยวกบับอลิสอบัค พวก
เราไมข่ใชข่บคุตรเพราะพระราชบบัญญบัตลิ เราเปป็นบคุตรเพราะพระสบัญญานบันี้น” จากนบันี้นเขากห็ชบนี้ใหด้เหห็นตข่อไปอบกวข่า “แตข่ในครบันี้งนบันี้นผยด้ทบสิ่
เกลิดตามเนชนี้อหนบังไดด้ขข่มเหงผยด้ทบสิ่เกลิดตามพระวลิญญาณฉบันใด ปฟัจจคุบบันนบนี้กห็เหมชอนกบันฉบันนบันี้น แตข่พระคบัมภบรร์วข่าอยข่างไร กห็วข่า ‘จงไลต่
ทาสทีกอับบสุตรชายของนางไปเสทียเถริด เพราะวต่าบสุตรชายของทาสทีจะเปป็นผผผู้รอับมรดกรต่วมกอับบสุตรชายของหญริงททีที่เปป็นไทไมต่



ไดผู้!’”
ทข่านทบสิ่รบักเหห็นไหมวข่า... พระราชบบัญญบัตลิและพระคคุณอยยข่รข่วมกบันไมข่ไดด้ ทบันี้งสองเปป็นทายาทรข่วมกบันไมข่ไดด้ ตด้องเปป็นอยข่าง

ใดอยข่างหนนสิ่ง-- และพระคบัมภบรร์กลข่าววข่า “จงไลข่หญลิงทาสนบันี้นออกไปเสบย! จงไลข่นางฮาการร์ออกไปเสบย! จงไลข่อลิชมาเอลออกไป
เสบย! เขาจะเปป็นทายาทรข่วมกบับบคุตรของหญลิงไทไมข่ไดด้ “เหตสุฉะนอัตั้น พทีที่นผู้องทอัตั้งหลาย เราไมต่ใชต่บสุตรของทาสที แตต่เปป็นบสุตรของ
หญริงททีที่เปป็นไท!” พวกเราไมข่ใชข่บคุตรของพระเจด้าเพราะพระราชบบัญญบัตลิ พวกเราเปป็นบคุตรของพระเจด้าโดยพระคคุณผข่านทาง
ความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก!

ทข่านทบสิ่รบัก ผมขอเตชอนความจทาคคุณวข่าตามทบสิ่พระวจนะบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้ากลข่าวไวด้ สลิสิ่งตข่างๆทคุกวบันนบนี้กห็เปป็นเหมชอนใน
สมบัยทบสิ่เปาโลกลข่าวถด้อยคทาอบันจรลิงจบังเหลข่านบนี้ พวกลยกหลานเหลนโหลนของพวกถชอบบัญญบัตลิและพวกนบับถชอศาสนายลิวในสมบัย
ของเปาโลยบังอยยข่กบับเราเหมชอนเดลิม พวกเขายบังขข่มเหงเหลข่านบักเทศนร์ทบสิ่เทศนาเรชสิ่องพระคคุณลด้วนๆ พวกเขาตข่อตด้านขข่าวสาร
เรชสิ่องความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก พวกเขาชอบเพลิสิ่มสลิสิ่งทบสิ่ “ตด้องททา” และ “หด้ามททา” 
ตข่างๆอยยข่เสมอ พวกเขาตด้องวางมชอบนตบัวคคุณ พวกเขาตด้องใหด้บบัพตลิศมาคคุณตามสยตรของพวกเขาและคคุณตด้องลงนามรบับรอง
กฎตข่างๆแหข่งหลบักคทาสอนของพวกเขามลิฉะนบันี้นคคุณจะตด้องตกนรกหมกไหมด้แนข่นอน! พวกเขาตะโกนเสบยงดบังยาวนานวข่า
 “พระคคุณ! พระคคุณ! พระคคุณของพระเจด้า! พระคคุณทบสิ่จะอภบัยโทษและชทาระลด้างภายใน พระคคุณ! พระคคุณ! พระคคุณของ
พระเจด้า! พระคคุณทบสิ่ยลิสิ่งใหญข่เหนชอบาปทบันี้งสลินี้นของเรา” จากนบันี้นพอพวกเขาตะโกนคทาวข่า “พระคคุณ!” เสรห็จแลด้ว พวกเขากห็เชลิญ
คคุณใหด้ลงนามรบับรองบนเสด้นประ เพชสิ่อสบัญญาวข่าจะสบัตยร์ซชสิ่อตข่อแผนงานหนนสิ่ง นลิกายหนนสิ่ง... และเพชสิ่อทบสิ่จะแนข่ใจวข่าจะ “นทาสลิบชบัก
หนนสิ่งทบันี้งสลินี้นมาไวด้ในคลบัง” และครอบครองพชนี้นทบสิ่สลิบแปดนลินี้วบนมด้านบัสิ่งในครลิสตจบักรตบัวเดลิมทคุกครบันี้งทบสิ่ประตยเปปิด ไมข่วข่าเมชสิ่อไร เพชสิ่อ
อะไร หรชอใครจะเทศนาอยยข่กห็ตาม!

ทข่านผยด้อข่านทบสิ่รบัก ทข่านควรหยคุดคลิดสบักครยข่และถามตบัวเองวข่า “ฉบันกทาลบังสนบับสนคุนผยด้รบับใชด้คนหนนสิ่งทบสิ่เทศนาพระคคุณไหม? 
หรชอผยด้ถชอบบัญญบัตลิคนหนนสิ่งทบสิ่ตบันี้งกฎตข่างๆและบบัญชาเหลข่าสมาชลิกของเขาใหด้เชชสิ่อฟฟังกฎเหลข่านบันี้น?” ไมข่ ไมข่! สลิสิ่งตข่างๆไมข่ไดด้
เปลบสิ่ยนแปลงไปแมด้แตข่จคุดเดบยวนบับตบันี้งแตข่สมบัยของเปาโล การตข่อตด้านทบสิ่รด้ายกาจทบสิ่สคุดทบสิ่ผมเคยเจอจากคนกลคุข่มใดคชอ เพราะการ
ทบสิ่ผมเทศนาเรชสิ่องความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก! ไมข่มบสบักสลิสิ่งเดบยวทบสิ่มนคุษยร์คนใดจะททาไดด้
เพชสิ่อชข่วยพระเจด้าในการชข่วยตนใหด้รอดไดด้ หรชอเพชสิ่อททาใหด้ตบัวเขาเองไดด้รบับความรอดทบสิ่ดบขนนี้น ความรอดคชอองคร์พระผยด้เปป็นเจด้า... 
“พระครลิสตร์ผยด้สถลิตในทข่านทบันี้งหลาย อบันทบสิ่เปป็นหวบังแหข่งสงข่าราศบ” “เหตคุฉะนบันี้นบบัดนบนี้การปรบับโทษจนงไมข่มบแกข่คนทบันี้งหลายทบสิ่อยยข่ใน
พระเยซยครลิสตร์!”

ผมปรารถนาอยข่างยลิสิ่งทบสิ่ผยด้รบับใชด้ประเสรลิฐบางทข่านจะเทศนาถด้อยคทาเหลข่านบนี้ในเชด้าวบันอาทลิตยร์: “เหตคุฉะนบันี้นอยข่าใหด้ผยด้ใด
พลิพากษาปรบักปรทาทข่านในเรชสิ่องการกลินการดชสิ่ม ในเรชสิ่องการถชอเทศกาล วบันขนนี้นหนนสิ่งคสิ่ทา หรชอวบันสะบาโต สริที่งเหลต่านทีตั้เปป็นเพทียงเงา
ของเหตสุการณต์ททีที่จะมทีมาในภายหลอัง แตข่กายนบันี้นเปป็นของพระครลิสตร์” (คส. 2:16-17) ขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าพระราชบบัญญบัตลิไมข่ไดด้
และไมข่สามารถททาใหด้คนบาปเปป็นคนชอบธรรมไดด้กห็ไมข่ใชข่เครชสิ่องหมายทบสิ่บอกวข่าพระราชบบัญญบัตลินบันี้นเปป็นความลด้มเหลว หรชอวข่า
พระราชบบัญญบัตลินบันี้นอข่อนแอ พระราชบบัญญบัตลิเปป็นสลิสิ่งบรลิสคุทธลิธิ์... แตข่มบันไมข่สามารถชข่วยคนบาปใหด้รอดไดด้ มบันไมข่ไดด้ถทูกประทาน
ใหด้เพชสิ่อชข่วยคนบาปใหด้รอด พระเจด้าไดด้ประทานพระราชบบัญญบัตลิเพชสิ่อพลิสยจนร์ใหด้มนคุษยร์เหห็นวข่ามนคุษยร์ไมข่สามารถรอดโดยการ
ประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิไดด้... พลิธบกรรมตข่างๆ การถชอวบันสทาคบัญตข่างๆ การประชคุมกบัน วบันสะบาโตทบันี้งหลาย ฯลฯ พระราช



บบัญญบัตลิถยกประทานใหด้เพชสิ่อชบนี้ใหด้เหห็นความรด้ายกาจยลิสิ่งนบักของบาปและความเสชสิ่อมทรามอยข่างหาทบสิ่สคุดไมข่ไดด้ของมนคุษยร์ พระราช
บบัญญบัตลินบันี้นสมบยรณร์แบบ พระราชบบัญญบัตลินบันี้นบรลิสคุทธลิธิ์ มนคุษยร์ไมข่สมบยรณร์แบบ มนคุษยร์ไมข่บรลิสคุทธลิธิ์ ดด้วยเหตคุนบนี้มนคุษยร์ธรรมดาจนงไมข่
สามารถรบักษาพระราชบบัญญบัตลิของพระเจด้าไดด้ พระราชบบัญญบัตลินบันี้นชอบธรรม มนคุษยร์ไมข่ชอบธรรม พระราชบบัญญบัตลิไมข่สามารถ
แสดงความเมตตาตข่ออาชญากรผยด้มบความผลิดและถยกปรบับโทษไดด้ “ทคุกคนททาบาป และเสชสิ่อมจากสงข่าราศบของพระเจด้า... ไมข่มบ
คนชอบธรรมสบักคนบนแผข่นดลินโลกทบสิ่ททาดบและไมข่ททาบาป...ไมข่มบผยด้ใดเปป็นคนชอบธรรมสบักคนเดบยว ไมข่มบเลย” ดด้วยเหตคุนบนี้เราทคุก
คนจนงลด้วนมบความผลิดตข่อพระพบักตรร์พระเจด้า พระราชบบัญญบัตลิททาไดด้แตข่ใหด้การปรบักปรทาเราและรด้องออกมาวข่า “คข่าจด้างของ
ความบาปคชอความตาย!” “ทคุกคนทบสิ่มลิไดด้ประพฤตลิตามทคุกขด้อความทบสิ่เขบยนไวด้ในหนบังสชอพระราชบบัญญบัตลิกห็ตด้องถยกสาป
แชข่ง!” (กท. 3:10) ดบังนบันี้นผยด้ใดทบสิ่ละเมลิดพระบบัญญบัตลิขด้อเลห็กนด้อยทบสิ่สคุดจนงตด้องถยกปรบับโทษโดยพระบบัญญบัตลิขด้อนบันี้นทบสิ่เขาไดด้ละเมลิด 
เนชสิ่องจากเราทคุกคนลด้วนละเมลิดพระราชบบัญญบัตลิของพระเจด้า พระราชบบัญญบัตลิจนงปรสับโทษทคุกคน เราทคุกคนลด้วนเปป็นเหมชอน
แกะทบสิ่หลงหายไป – แตข่ฮาเลลยยา! พระเจด้าไดด้ทรงวางความชบัสิ่วชด้าของเราทคุกคนไวด้บนพระเยซยแลด้ว! ดบังนบันี้น... ในพระครลิสตร์ 
โดยพระคคุณ ผข่านทางความเชชสิ่อ เราจนงกลายเปป็นบคุตรของพระเจด้า ขอบพระคคุณพระเจด้าสทาหรบับกลโกธาซนสิ่งเปป็นทบสิ่ๆบาปทบันี้ง
หลายของเราถยกจบัดการแลด้วโดยพระบคุตรของพระเจด้าผยด้ประสยตลิจากหญลิงพรหมจารบและไมข่มบบาป!

“จงเชชสิ่อวางใจในพระเยซยครลิสตร์เจด้า และทข่านจะรอดไดด้!” ความรอดเปป็นของขวบัญ วลิธบเดบยวทบสิ่จะรบับเอาของขวบัญสบัก
ชลินี้นและททาใหด้มบันเปป็นของคคุณเองกห็คชอ รบับมบัน (ดด้วยการขอบพระคคุณ) จากผยด้ใหด้นบันี้น พระเจด้าทรงรบักคนบาปทบันี้งหลายเหลชอเกลิน
จนพระองคร์ไดด้ประทานพระบคุตรทบสิ่บบังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระองคร์ใหด้มาสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนอบันโหดรด้ายนบันี้นและรบับโทษ
แทนเราบนกลโกธา เพชสิ่อทบสิ่เราทบันี้งหลายโดยการตด้อนรบับพระองคร์จะไดด้บบังเกลิดเขด้าในครอบครบัวของพระเจด้าโดยฤทธลิธิ์เดชของ
พระเจด้า เราทบันี้งหลายทบสิ่ตด้อนรบับพระเยซยเปป็นบคุตรของพระเจด้า (ยอหร์น 1:12-13)

ผมไดด้คด้นพบวข่าการศนกษาตข่อไปนบนี้นข่าสนใจและมบประโยชนร์มากๆ กรคุณาอข่านขด้อเหลข่านบนี้ทบันี้งหมดและศนกษาพวกมบัน
อยข่างตบันี้งใจ ขด้อเหลข่านบนี้กลข่าวถนงพระราชบบัญญบัตลิและพระคคุณ:

1. ภายใตด้พระราชบบัญญบัตลิมบมข่านทบสิ่กบันี้นแบข่ง (อพย. 26:33)
พระคคุณนทามาซนสิ่งมข่านทบสิ่ขาด (ฮบ. 10:19-22)

2. พระราชบบัญญบัตลิลบคนบาปออกไป (อพย. 32:33)
พระคคุณลบบาปของคนบาปออกไป (คส. 2:14)

3. พระราชบบัญญบัตลิสาปแชข่งผยด้กระททาผลิด (กท. 3:10)
พระคคุณปกคลคุมผยด้กระททาผลิด (รม. 4:7)

4. พระราชบบัญญบัตลิรด้องออกมาวข่า “จงประพฤตริตาม ---และมบชบวลิตอยยข่!” (พบญ. 8:1)
พระคคุณรด้องออกมาวข่า “สทาเรห็จแลด้ว! เสรห็จสลินี้นแลด้ว! จงตด้อนรบับพระเยซยและมบชบวลิตอยยข่!” (ยน. 19:30; ยน. 
1:12)

5. พระราชบบัญญบัตลิรด้องออกมาวข่า “ทคุกปากจะถยกหคุบเสบย” (รม. 3:19)
พระคคุณเชลิญชวนวข่า “ทคุกปากจงเปปิดออก...คชอวข่าถด้าทข่านจะยอมรบับพระเยซยเจด้าดด้วยปากของทข่าน” (รม. 
10:9) “ผยด้ใดทบสิ่จะรด้องออกพระนามขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้ากห็จะรอด” (รม. 10:13)



6. พระราชบบัญญบัตลิแสดงความโปรดปรานแกข่คนดบ (สภษ. 12:2)
พระคคุณของพระเจด้าแสดงความเมตตาและความโปรดปรานแกข่คนเลว คนอธรรม (อฟ. 2:1-6)

     7. พระราชบบัญญบัตลิถยกจารนกไวด้บนแผข่นหลิน... ปรากฏภายนอก (2 คร. 3:3)
พระคคุณถยกจารนกไวด้บนหบัวใจ... ปรากฏภายใน... พระครลิสตร์ในทข่านทบันี้งหลาย (คส. 1:27; 3:3; 2 คร. 3:3)

     8. พระราชบบัญญบัตลิกลข่าววข่า “พระองคร์ไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก” (พบญ. 5:22)
พระคคุณใหด้คทามบัสิ่นแกข่เราวข่า “พระองคร์ไดด้ตรบัสทางพระบคุตรของพระองคร์” (ฮบ. 1:2)

     9. พระราชบบัญญบัตลิเดห็ดขาดในขด้อเรบยกรด้องของมบัน (ยชว. 7:25)
พระคคุณของพระเจด้าใหด้การดลใจในพระพรของมบัน (2 คร. 5:17)

10. พระราชบบัญญบัตลินทามาซนสิ่งการพลิพากษา (รม. 5:18)
พระคคุณนทามาซนสิ่งการททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรม (รม. 3:24)

11. พระราชบบัญญบัตลิรด้องเสบยงดบังวข่า “จงรบักษาพระบบัญญบัตลิเหลข่านบนี้ – ทคุกขด้อ ทคุกรายละเอบยด!” (ยก. 2:10)
พระคคุณใหด้คทามบัสิ่นแกข่เราวข่าเราถยกรบักษาไวด้โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า (1 ปต. 1:5)

12. พระราชบบัญญบัตลิเรบยกรด้องความรบัก (พบญ. 6:5)
พระคคุณของพระเจด้าสทาแดงความรบักออกมา (ยน. 3:16)

13. พระราชบบัญญบัตลิดลใจคนบาปใหด้ททาบาป (รม. 7:8)
พระคคุณของพระเจด้าขจบัดบาปออกไปเสบยจากคนบาป (มธ. 1:21)

14. ตามทบสิ่พระราชบบัญญบัตลิกลข่าวไวด้ การเขด้าใกลด้พระเจด้าเปป็นเรชสิ่องทบสิ่เปป็นไปไมข่ไดด้ (อพย. 20:21)
ในพระคคุณ การเขด้าใกลด้พระเจด้าเปป็นเรชสิ่องทบสิ่รบับประกบันไดด้ (อฟ. 2:13)

15. พระราชบบัญญบัตลิเรบยกรด้องความเชชสิ่อฟฟัง – มลิฉะนบันี้นไมข่มบพระพร (พบญ. 28:1-2)
พระคคุณนทามาซนสิ่งความเชชสิ่อฟฟัง เพราะพระพรนบันี้น (1 ยน. 4:19)

16. พระราชบบัญญบัตลิรด้องเสบยงดบังวข่า “จงเอาหลินขวด้างบคุตรนด้อยหลงหายคนนบันี้น” (พบญ. 21:20-21)
พระคคุณรด้องออกมาวข่า “จงเอาเสชนี้อคลคุมอยข่างดบทบสิ่สคุดมาสวมใหด้บคุตรนด้อยหลงหายผยด้นบนี้... 
จงเอาลยกวบัวอด้วนพบมาฆข่าเลบนี้ยงกบัน เพชสิ่อความรชสิ่นเรลิงยลินดบเถลิด!” (ลก. 15:20-22) 

17. พระราชบบัญญบัตลินทามาซนสิ่งความตาย (พบญ. 21:22-23)
พระคคุณใหด้ความสงบและความมบัสิ่นใจแหข่งสบันตลิสคุขแกข่เรา (รม. 5:1)

18. พระราชบบัญญบัตลิแกด้แคด้น (อพย. 21:24)
พระคคุณของพระเจด้าไถข่ถอน (กท. 3:13)

19. พระราชบบัญญบัตลิเรอียกรด้องการชทาระตบัวใหด้บรลิสคุทธลิธิ์ (ลนต. 11:44)
พระคคุณมอบการชทาระตบัวใหด้บรลิสคุทธลิธิ์ (1 คร. 1:30)

20. เพราะพระราชบบัญญบัตลิ คนสามพบันคนจนงถยกฆข่าตาย (อพย. 32:28)
เพราะพระคคุณของพระเจด้า คนสามพบันคนจนงไดด้รบับความรอด (กจ. 2:41)



21. พระราชบบัญญบัตลิไมข่เปป็นทบสิ่นข่าพอใจตข่อจลิตสทานนกผลิดชอบ (ฮบ. 10:1-2)
พระคคุณของพระเจด้าไมข่มบวบันลด้มเหลวในการยกโทษและทางแกด้บาปของมบัน (ฮบ. 9:12-14; ฮบ. 10:10-14)

22. พระราชบบัญญบัตลิคชอเสบยงแหข่งความหวาดกลบัว (ฮบ. 12:18-21)
พระคคุณของพระเจด้าคชอเสบยงแหข่งพบันธสบัญญา การอวยพร สบันตลิสคุขและความอคุข่นใจ (ฮบ.12:22-24)

23. เมชสิ่อพระราชบบัญญบัตลิถยกประทานใหด้ ใบหนด้าของโมเสสกห็ทอแสง และประชาชนกห็หวาดกลบัว (อพย. 34:30
พระคคุณทบสิ่พระเยซยครลิสตร์ทรงนทามานบันี้นดนงดยดผยด้คนใหด้มาหาพระพบักตรร์ของพระเยซย (มก. 9:15)

24. พระราชบบัญญบัตลิเปป็นแอกแหข่งเครชสิ่องถข่วงทบสิ่เปป็นภาระหนบัก (กท. 5:1
พระคคุณคชอการเทบยมแอกกบับพระเยซย ซนสิ่งททาใหด้แอกนบันี้นงข่ายและภาระเบา (มธ. 11:29-30)

25. พระราชบบัญญบัตลิกข่อใหด้เกลิดความรด้อนรน (รม. 10:1-2) แตข่ไมข่มบความรอด (ฟป. 3:6; รม. 10:1-8)
พระคคุณถข่ายทอดความรด้อนรน และนทามาซนสิ่งความชชสิ่นชมยลินดบอบันเหลชอจะกลข่าวและเปฟีปื่ยมดด้วยสงข่าราศบ
เพราะวข่าเราไดด้รบับความรอดแลด้ว (ทต. 2:14; 1 ปต. 1:8)

ผมขอบคคุณพระเจด้าเหลชอเกลินทบสิ่ “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจคุดจบของพระราชบบัญญบัตลิ เพชสิ่อใหด้ทคุกคนทบสิ่เชชสิ่อไดด้รบับความชอบ
ธรรม!” ขด้อเทห็จจรลิงเหลข่านบนี้มบคข่าประเสรลิฐตข่อผม:

เราเปป็น “ทบสิ่ชอบพระทบัยในผยด้ทรงเปป็นทบสิ่รบัก” (อฟ. 1:6)
เราไดด้รบับพระพร “ทคุก ๆ ประการในสวรรคสถาน” (อฟ. 1:3)
เราไดด้ชชสิ่อวข่าเปป็นบคุตรของพระเจด้า (1 ยน. 3:1)
เราไดด้รบับการชข่วยใหด้พด้นจากพระพลิโรธทบสิ่จะมานบันี้นแลด้ว (1 ธส. 1:10)
เราเปป็นผยด้ทบสิ่พระเจด้าทรงเลชอกสรร (1 ธส. 1:4)
เราไดด้รบับการยกโทษจากพระเจด้าแลด้ว (อฟ. 1:7) เพราะเหห็นแกข่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32)
เราไดด้รบับความรอดโดยพระคคุณของพระเจด้า (อฟ. 2:5)
เราเปป็นปคุโรหลิตบรลิสคุทธลิธิ์ (1 ปต. 2:5)
เราถยกซข่อนไวด้ในพระครลิสตร์ (คส. 3:3)
เราถยกททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองคร์โดยไมข่พนสิ่งการประพฤตลิ (รม. 3:28)
เราถยกรบักษาไวด้สทาหรบับพระเยซยครลิสตร์ (ยด. 1)
ชบวลิตนลิรบันดรร์ถยกมอบใหด้แกข่เราแลด้วโดยพระเยซย (ยน. 10:28)
เราอยยข่ใกลด้พระเจด้าโดยพระโลหลิตของพระบคุตรของพระองคร์ (อฟ. 2:13)
เราถยกกทาหนดไวด้สทาหรบับชบวลิตนลิรบันดรร์แลด้ว (กจ. 13:48)
เรามบสบันตลิสคุขกบับพระเจด้าแลด้ว (รม. 5:1)
เราถยกททาใหด้มบชบวลิตอยยข่ดด้วยกบันกบับพระครลิสตร์แลด้ว (อฟ. 2:5)
เราถยกไถข่ไวด้แดข่พระเจด้าโดยพระโลหลิตของพระครลิสตร์ (วว. 5:9)

พระพรทบันี้งสลินี้นเหลข่านบนี้เปป็นผลลบัพธร์ของพระคคุณ!



ผมไดด้แตข่กลข่าววข่า “ขอบพระคคุณพระเจด้าสทาหรบับของประทานอบันเหลชอจะกลข่าวของพระองคร์!”

กาลาเททีย – บทททีที่หผู้า
5:1 เพชสิ่อเสรบภาพนบันี้นเองพระครลิสตร์จนงไดด้ทรงโปรดใหด้เราเปป็นไท เหตคุฉะนบันี้นจงตบันี้งมบัสิ่นและอยข่าเขด้าเทบยมแอกเปป็นทาสอบกเลย
5:2 ดยเถลิด ขด้าพเจด้าเปาโลขอบอกทข่านวข่า ถด้าทข่านเขด้าสคุหนบัตพระครลิสตร์จะทรงททาประโยชนร์อะไรใหด้แกข่ทข่านไมข่ไดด้เลย
5:3 ขด้าพเจด้าเปป็นพยานใหด้ทคุกคนทบสิ่เขด้าสคุหนบัตทราบอบกวข่า เขาถยกผยกมบัดใหด้ประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิทบันี้งสลินี้น



5:4 ผยด้ใดในหมยข่พวกทข่านทบสิ่เหห็นวข่าตบัวเองเปป็นคนชอบธรรมโดยพระราชบบัญญบัตลิ ทข่านกห็หลข่นจากพระคคุณไปเสบยแลด้ว พระครลิสตร์
ยข่อมไมข่ไดด้มบผลอบันใดตข่อทข่านเลย
5:5 เพราะวข่า โดยพระวลิญญาณและความเชชสิ่อ เรากห็รอคอยความชอบธรรมทบสิ่เราหวบังวข่าจะไดด้รบับ
5:6 เพราะวข่าในพระเยซยครลิสตร์นบันี้น การเขด้าสคุหนบัตหรชอไมข่เขด้าสคุหนบัต กห็หาเกลิดประโยชนร์อบันใดไมข่ แตข่ความเชชสิ่อตข่างหากซนสิ่ง
กระททากลิจดด้วยความรบัก
5:7 ทข่านวลิสิ่งแขข่งดบอยยข่แลด้ว ใครเลข่าขบัดขวางทข่านไมข่ใหด้เชชสิ่อฟฟังความจรลิง
5:8 การเกลบนี้ยกลข่อมอยข่างนบนี้ไมข่ไดด้มาจากพระองคร์ผยด้ทรงเรบยกทข่านทบันี้งหลาย
5:9 เชชนี้อขนมเพบยงนลิดหนข่อยยข่อมททาใหด้แปฟ้งดลิบฟยขนนี้นไดด้ทบันี้งกด้อน
5:10 ขด้าพเจด้าไวด้ใจทข่านในองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าวข่า ทข่านจะไมข่เชชสิ่อถชออยข่างอชสิ่นเลย ฝป่ายผยด้ทบสิ่มารบกวนทข่านนบันี้น จะเปป็นใครกห็ตาม
จะตด้องไดด้รบับโทษ
5:11 พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ถด้าขด้าพเจด้ายบังเทศนาชบักชวนใหด้เขด้าสคุหนบัต เหตคุใดขด้าพเจด้าจนงยบังถยกขข่มเหงอยยข่อบกเลข่า ถด้าเชข่นนบันี้นกางเขนกห็
ไมข่ใชข่สลิสิ่งทบสิ่ใหด้สะดคุดแลด้ว
5:12 ขด้าพเจด้าอยากใหด้คนเหลข่านบันี้นทบสิ่รบกวนทข่านถยกตบัดออกเสบยเลย
5:13 พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ทบสิ่ทรงเรบยกทข่านกห็เพชสิ่อใหด้มบเสรบภาพ อยข่าเอาเสรบภาพของทข่านเปป็นชข่องทางทบสิ่จะปลข่อยตบัวไปตามเนชนี้อหนบัง
แตข่จงรบับใชด้ซนสิ่งกบันและกบันดด้วยความรบักเถลิด
5:14 เพราะวข่า พระราชบบัญญบัตลิทบันี้งสลินี้นนบันี้นสรคุปไดด้เปป็นคทาเดบยว คชอวข่า ‘จงรบักเพชสิ่อนบด้านเหมชอนรบักตนเอง’
5:15 แตข่ถด้าทข่านกบัดและกลินเนชนี้อกบันและกบัน จงระวบังใหด้ดบเกรงวข่าทข่านจะททาใหด้กบันและกบันยข่อยยบับไป
5:16 แตข่ขด้าพเจด้าขอบอกวข่า จงดทาเนลินชบวลิตตามพระวลิญญาณและทข่านจะไมข่สนองความตด้องการของเนชนี้อหนบัง
5:17 เพราะวข่าความตด้องการของเนชนี้อหนบังตข่อสยด้พระวลิญญาณ และพระวลิญญาณกห็ตข่อสยด้เนชนี้อหนบัง เพราะทบันี้งสองฝป่ายเปป็นศบัตรยกบัน
ดบังนบันี้นสลิสิ่งทบสิ่ทข่านทบันี้งหลายปรารถนาททาจนงกระททาไมข่ไดด้
5:18 แตข่ถด้าพระวลิญญาณทรงนทาทข่าน ทข่านกห็ไมข่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ
5:19 แลด้วการงานของเนชนี้อหนบังนบันี้นเหห็นไดด้ชบัด คชอการเลข่นชยด้ การลข่วงประเวณบ การโสโครก การลามก
5:20 การนบับถชอรยปเคารพ การนบับถชอพข่อมดหมอผบ การเปป็นศบัตรยกบัน การวลิวาทกบัน การอลิจฉารลิษยากบัน การโกรธกบัน การทคุข่ม
เถบยงกบัน การใฝป่สยง การแตกกก๊กกบัน
5:21 การอลิจฉากบัน การฆาตกรรม การเมาเหลด้า การเลข่นเปป็นพาลเกเร และการอชสิ่น ๆ ในททานองนบนี้อบก เหมชอนทบสิ่ขด้าพเจด้าไดด้
เตชอนทข่านมากข่อน บบัดนบนี้ขด้าพเจด้าขอเตชอนทข่านเหมชอนกบับทบสิ่เคยเตชอนมาแลด้ววข่า คนทบสิ่ประพฤตลิเชข่นนบันี้นจะไมข่ไดด้รบับอาณาจบักร
ของพระเจด้าเปป็นมรดก
5:22 ฝป่ายผลของพระวลิญญาณนบันี้นคชอ ความรบัก ความปลาบปลชนี้มใจ สบันตลิสคุข ความอดกลบันี้นใจ ความปรานบ ความดบ ความเชชสิ่อ
5:23 ความสคุภาพอข่อนนด้อม การรยด้จบักบบังคบับตน เรชสิ่องอยข่างนบนี้ไมข่มบพระราชบบัญญบัตลิหด้ามไวด้เลย
5:24 ผยด้ทบสิ่เปป็นของพระครลิสตร์ไดด้เอาเนชนี้อหนบังกบับความอยากและราคะตบัณหาของเนชนี้อหนบังตรนงไวด้ทบสิ่กางเขนเสบยแลด้ว
5:25 ถด้าเรามบชบวลิตอยยข่โดยพระวลิญญาณ กห็จงดทาเนลินชบวลิตตามพระวลิญญาณดด้วย



5:26 เราอยข่าถชอตบัว อยข่ายบัสิ่วโทสะกบัน และอยข่าอลิจฉารลิษยากบันเลย
บททบสิ่หด้าของหนบังสชอกาลาเทบยเรลิสิ่มตด้นการประยคุกตร์ใชด้ความจรลิงทบสิ่เปป็นหลบักคทาสอนเหลข่านบันี้นทบสิ่ถยกนทาเสนอในสบสิ่บทแรก 

เปาโลพยายามทคุกวลิถบทางเพชสิ่อทบสิ่จะแสดงใหด้ชาวแควด้นกาลาเทบยเหห็นความโงข่เขลาของการถยกจยงจมยกไปมาโดยพวกครยสอนเทห็จ
พวกถชอบบัญญบัตลิ และพวกคนทบสิ่ปนพระราชบบัญญบัตลิกบับพระคคุณ เขาททาทคุกอยข่างทบสิ่ททาไดด้ ตามทบสิ่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงนทาพา
เขา เพชสิ่อชบนี้ใหด้เหห็นวข่าคนทบสิ่รอดแลด้วโดยพระคคุณกห็ถยกรสักษาไวด้โดยพระคคุณ พระเยซยไมข่เพบยงทรงเปป็นผยด้รลิเรลิสิ่มเทข่านบันี้น – พระองคร์ยบัง
ทรงเปป็นผยด้ทบสิ่ททาใหด้ความเชชสิ่อของเราสทาเรห็จดด้วย พระองคร์ไมข่เพบยงทรงเปป็นอบัลฟาเทข่านบันี้น แตข่ทรงเปป็นโอเมกาดด้วย... และทคุก
อยข่างทบสิ่อยยข่ระหวม่าง เอและแซด เปาโลสรคุปยข่อดบังนบนี้: “ทข่านไดด้ความครบบรลิบยรณร์ในพระองคร์ “ (คส. 2:10)

ขด้อความจนถนงตอนนบนี้ในสบสิ่บทแรกของหนบังสชอกาลาเทบยคชอ ขด้อความแหข่งความรอดโดยพระคคุณ การเปป็นผยด้ชอบธรรม
โดยพระคคุณ ชบัยชนะโดยพระคคุณ –และทด้ายทบสิ่สคุดคชอ ความรอดของจลิต รข่างกายและวลิญญาณ – โดยพระคคุณ เปาโลประกาศ
อยข่างกลด้าหาญวข่าผยด้เชชสิ่อเปป็นอลิสระจากพระราชบบัญญบัตลิ (รม. 8:2) ผยด้เชชสิ่อตายแลด้วตข่อพระราชบบัญญบัตลิ (กท. 2:19) ผยด้เชชสิ่อไดด้รบับ
การชข่วยใหด้พด้นจากพระราชบบัญญบัตลิแลด้ว (รม. 7:6) และเปาโลประกาศอยข่างชบัดเจนวข่า “พระครริสตต์ทรงเปป็นจสุดจบของพระ
ราชบอัญญอัตริ เพชที่อใหผู้ทสุกคนททีที่มทีความเชชที่อไดผู้รอับความชอบธรรม” (รม. 10:4) เขาสรคุปขข่าวสารของสบสิ่บทแรกโดยกลข่าววข่า “จง
ไลต่ทาสทีกอับบสุตรชายของนางไปเสทียเถริด... เหตคุฉะนบันี้น พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย เราไมข่ใชข่บคุตรของทาสบ (พระราชบบัญญบัตลิ) แตข่เปป็นบคุตร
ของหญลิงทบสิ่เปป็นไท (ลยกๆแหข่งพระคคุณ)” (กท. 4:30-31)

เขาเรลิสิ่มตด้นบททบสิ่หด้าดด้วยถด้อยคทาอบันประเสรลิฐเหลข่านบนี้ “เพชที่อเสรทีภาพนอัตั้นเองพระครริสตต์จถึงไดผู้ทรงโปรดใหผู้เราเปป็นไท 
เหตสุฉะนอัตั้นจงตอัตั้งมอัที่นและอยต่าเขผู้าเททียมแอกเปป็นทาสอทีกเลย”

จงสบังเกตคทาสคุดทด้ายของเนชนี้อหาสข่วนทบสิ่เปป็นหลบักคทาสอนของจดหมายฝากถนงชาวแควด้นกาลาเทบย: “เปป็นไท!” ผยด้เชชสิ่อ
เปป็นไทแลด้ว... เขาถยกปลดปลข่อยใหด้มบเสรบภาพแลด้ว ผยด้เชชสิ่อไดด้รบับการชข่วยใหด้พด้นแลด้วโดยพระผยด้ชข่วยใหด้พด้น พระเยซยครลิสตร์เจด้าผยด้ทรง
พลิชลิตโลก เนชนี้อหนบังและพญามาร นรกและความตายแลด้ว ความรอดโดยพระคคุณมหบัศจรรยร์ของพระเจด้าหมายถนงการรอดพด้น
และอลิสรภาพ ไมข่มบการตกเปป็นทาสในพระคคุณ:

“เหตคุฉะนบันี้นถด้าพระบคุตรจะทรงกระททาใหด้ทข่านทบันี้งหลายเปป็นไท ทข่านกห็จะเปป็นไทจรลิง ๆ” (ยน. 8:36)
“และทข่านทบันี้งหลายจะรยด้จบักความจรลิง และความจรลิงนบันี้นจะททาใหด้ทข่านทบันี้งหลายเปป็นไท” (ยน. 8:32)
ใครบางคนอาจกทาลบังกลข่าววข่า “อาจารยร์กรบน ดยเหมชอนนบัสิ่นจะททาใหด้เกลิดการดทาเนลินชบวลิตแบบเหลวแหลกนะ ดยเหมชอน

คคุณกทาลบังยอมใหด้มบใบอนคุญาตททาบาปไดด้” คคุณเขด้าใจผลิดถนบัดเลย!
“ดด้วยวข่าพระวลิญญาณของพระเจด้าไดด้ทรงนทาพาคนหนนสิ่งคนใด คนเหลข่านบันี้นกห็เปป็นบคุตรของพระเจด้า” (รม. 8:14)
“พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นผยด้เลบนี้ยงดยขด้าพเจด้า ...พระองคร์ทรงนทาขด้าพเจด้าไปในทางชอบธรรม เพราะเหห็นแกข่พระนามของ

พระองคร์” (เพลงสดคุดบ 23)
พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงนทาผยด้เชชสิ่อใหด้เขด้าในวลิถบตข่างๆแหข่งการดทาเนลินชบวลิตอบันถยกตด้อง พระเจด้าไมข่เคยใหด้ใบอนคุญาต

ททาบาปแกข่มนคุษยร์คนใด และการเทศนาเรชสิ่องพระคคุณลด้วนๆกห็ไมข่ไดด้อนคุญาตผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายใหด้ททาบาปไดด้ ลยกพระเจด้าทบสิ่บบังเกลิด
ใหมข่แลด้วอยข่างแทด้จรลิงยข่อมไมข่ปรารถนาโลกธรรมอบันอนาถา เราเปป็นไทแลด้วจรลิงๆ... ไมข่ใชข่เปป็นไทเพชสิ่อทบสิ่จะททาบาป แตข่เปป็นไท
เพชสิ่อทบสิ่จะปรนนลิบบัตลิพระเยซยเจด้าจากหบัวใจ เพราะความรบัก – ไมข่ใชข่เพราะความกลบัว พระบบัญญบัตลิตข่างๆ และการบบังคบับขชนใจ 



พระเจด้าไมข่ทรงบบังคบับขชนใจลยกๆใหด้ปรนนลิบบัตลิพระผยด้ชข่วยใหด้รอด ลยกทบันี้งหลายของพระเจด้าปรนนลิบบัตลิพระองคร์เพราะพวกเขารบัก
พระองคร์ เรารบักพระองคร์เพราะพระองคร์ทรงรบักเรากข่อน ผยด้เชชสิ่อตายแลด้วตข่อพระราชบบัญญบัตลิ – แตข่มบชบวลิตอยยข่ตข่อพระเจด้า

จงสบังเกตถด้อยคทาของกาลาเทบย 5:1 “เพชสิ่อเสรบภาพนบันี้นเองพระครลิสตร์จนงไดด้ทรงโปรดใหด้เราเปป็นไท เหตนุฉะนสัลี้นจงตสัลี้ง
มสัพิ่น” เปาโลแคข่กทาลบังกลข่าวตรงนบนี้วข่า: “จงตบันี้งมบัสิ่น หนบักแนข่น อยข่ายอมจทานนเสรบภาพของพวกทข่านแมด้สบักนลิดเดบยว!” 

ผมเดลินทางมานานกวข่ายบสิ่สลิบแปดปฟีในงานประกาศขข่าวประเสรลิฐของผม ผมไดด้อยยข่ในครลิสตจบักรหลายแหข่งทบสิ่ควรจะ
เปป็นครลิสตจบักรเนด้นหลบักขด้อเชชสิ่อเดลิมตามพระคบัมภบรร์ แตข่ทข่านทบสิ่รบัก เหลข่าสมาชลิกผยด้นข่าสงสารทบสิ่นบัสิ่นอยยข่ภายใตด้พระราชบบัญญบัตลิ พวก
เขาถยกพบันธนาการใหด้อยยข่กบับคนกลคุข่มเลห็กๆทบสิ่เหห็นแกข่ตบัว สนใจแตข่ตบัวเองทบสิ่ตะโกนเสบยงดบังยาวเกบสิ่ยวกบับพระคคุณของพระเจด้า จาก
นบันี้นกห็ยอมตกอยยข่ใตด้คทาบบัญชาตข่างๆและขด้อเรบยกรด้องตข่างๆของนลิกายนบันี้นหรชอคณะนบันี้นทบสิ่พวกเขาเปป็นสมาชลิกอยยข่ ครลิสเตบยนบาง
คนตะโกนวข่า “อลิสระ! ไมข่ขนนี้นตรงตข่อใคร!” แตข่เมชสิ่อคคุณขคุดลงใตด้พชนี้นผลิวคคุณกห็พบวข่าพวกเขาไมข่ใชข่พวกอลิสระ พวกเขามบกลไกของ
ตบัวเอง และผยด้รบับใชด้กห็สบัสิ่งการและบบัญชาเหลข่าสมาชลิก ตามทบสิ่พบันธสบัญญาใหมข่กลข่าว ผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วถยกนทาพา
โดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ ไมข่ใชข่โดยนบักเทศนร์ทบสิ่อยยข่หนด้าธรรมาสนร์ นบักเทศนร์เปป็นผยด้ดยแล เปป็นผยด้นทา – แตข่เขาตด้องไมข่บบัญชา เขาจะ
ตด้องนทา และตด้องไมข่เปป็น “เจด้านายทบสิ่ขข่มขบสิ่ผยด้สชบทอดของพระเจด้า” เขาจะตด้องเปป็น “แบบอยข่างแกข่ฝยงแกะนบันี้น” ผยด้รบับใชด้แทด้ทคุก
คนคชอผยด้เลบนี้ยงคนรองขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้า

คทาตบักเตชอนทบสิ่ใหด้ไวด้ในกาลาเทบย 5:1 เปป็นสลิสิ่งทบสิ่คนเหลข่านบันี้นทบสิ่เปาโลกทาลบังเขบยนถนงตด้องการ ผยด้เชชสิ่อจทานวนมากทบสิ่นบัสิ่นถยก
ลองใจใหด้กลบับไปหาพระราชบบัญญบัตลิเพชสิ่อทบสิ่จะหลบกเลบสิ่ยงการถยกขข่มเหงและการสยญเสบยสมาชลิกครอบครบัวและเพชสิ่อนๆของตน 
พวกเขากทาลบังถยกกลข่าวหาวข่าเปป็นคนไรด้บบัญญบัตลิ – เปป็นผยด้ละเมลิดพระราชบบัญญบัตลิ มบความผลิดโทษฐานททาใหด้พระคคุณของพระเจด้า
เปป็นโอกาส (ใบอนคุญาต) ทบสิ่จะททาบาป แตข่ทบันี้งๆทบสิ่พวกเขาโดนกลข่าวหาหลายอยข่างเชข่นนบันี้น เปาโลกห็เตชอนสตลิพวกเขาใหด้ “ตบันี้ง
มบัสิ่นคงอยยข่! อยข่าออมชอมเพชสิ่อทบสิ่จะรบักษามลิตรภาพของครอบครบัวของทข่าน เพชสิ่อนๆของทข่าน หรชอเหลข่าสหายผยด้เชชสิ่อของทข่าน จง
ตบันี้งมบัสิ่นอยยข่ในเสรบภาพนบันี้นทบสิ่ทข่านไดด้รบับในพระคคุณของพระเจด้าแลด้ว อยข่ากลบับไปหาแอกแหข่งการตกเปป็นทาสทบสิ่ทข่านไดด้รบับการปลด
ปลข่อยใหด้เปป็นไทแลด้ว!”

ขด้อ 2-6 “ดยเถลิด ขด้าพเจด้าเปาโลขอบอกทข่านวข่า ถด้าทข่านเขด้าสคุหนบัตพระครลิสตร์จะทรงททาประโยชนร์อะไรใหด้แกข่ทข่านไมข่ไดด้
เลย ขด้าพเจด้าเปป็นพยานใหด้ทคุกคนทบสิ่เขด้าสคุหนบัตทราบอบกวข่า เขาถยกผยกมบัดใหด้ประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิทบันี้งสลินี้น ผยด้ใดในหมยข่พวก
ทข่านทบสิ่เหห็นวข่าตบัวเองเปป็นคนชอบธรรมโดยพระราชบบัญญบัตลิ ทต่านกก็หลต่นจากพระคสุณไปเสทียแลผู้ว พระครลิสตร์ยข่อมไมข่ไดด้มบผลอบัน
ใดตข่อทข่านเลย เพราะวข่า โดยพระวลิญญาณและความเชชสิ่อ เรากห็รอคอยความชอบธรรมทบสิ่เราหวบังวข่าจะไดด้รบับ เพราะวข่าในพระ
เยซยครลิสตร์นบันี้น การเขด้าสคุหนบัตหรชอไมข่เขด้าสคุหนบัต กห็หาเกลิดประโยชนร์อบันใดไมข่ แตข่ความเชชสิ่อตข่างหากซนสิ่งกระททากลิจดด้วยความรบัก”

พวกถชอบบัญญบัตลิและพวกนบับถชอศาสนายลิว – ครยเหลข่านบันี้นทบสิ่มาภายหลบังเปาโล – ยชนกรานวข่าพวกคนตข่างชาตลิตด้อง
กลายเปป็นยลิวและยอมอยยข่ใตด้พลิธบเขด้าสคุหนบัตตามทบสิ่พระราชบบัญญบัตลิของโมเสสกลข่าวไวด้ เพชสิ่อทบสิ่จะไดด้รบับความรอด เปาโลตข่อตด้านคทา
สอนนบนี้และประกาศดด้วยใจกลด้าวข่า “หากพวกทข่านชาวแควด้นกาลาเทบยยอมเขด้าพลิธบสคุหนบัตตามพระราชบบัญญบัตลิของโมเสส พวก
ทข่านกห็กลายเปป็นลยกหนบนี้ทบสิ่จะตด้องประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิทคุกขด้อและพวกทข่านกห็อยยข่ใตด้คทาสาปแชข่งและการปรบับโทษของ
พระราชบบัญญบัตลิ! แลด้วพระครลิสตร์จะททาประโยชนร์อบันใดแกข่พวกทข่านไมข่ไดด้เลย หากพวกทข่านหบันไปหาการเขด้าสคุหนบัตเพชสิ่อเปป็น
สข่วนหนนสิ่งของความรอด งบันี้นพวกทข่านกห็อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ เปป็นลยกหนบนี้ทบสิ่จะตด้องประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิทคุกขด้อ!”



เปาโลเทศนาวข่า “พวกทข่านไมข่สามารถรอดไดด้โดยพระราชบบัญญบัตลิและพระคคุณ พวกทข่านจะตด้องรอดโดยพระราช
บบัญญบัตลิหรชอโดยพระคคุณ... จะเอาสองสลิสิ่งนบนี้มาปนกบันไมข่ไดด้ มบันจะตด้องเปป็นพระคคุณทบันี้งหมด หรชอไมข่กห็ไมข่เอาพระคคุณเลย หาก
พวกทข่านหมายพนสิ่งพระราชบบัญญบัตลิสทาหรบับการเปป็นผยด้ชอบธรรม พวกทข่านกห็พลาดไปจากพระคคุณของพระเจด้าเตห็มๆและ
เสรบภาพทบสิ่มบันนทามาใหด้ หากพวกทข่านหบันไปหาการเขด้าสคุหนบัตในฐานะเปป็นสข่วนหนนสิ่งของความรอดของพวกทข่าน พระครลิสตร์กห็
ไมข่ทรงมบผลอะไรตข่อพวกทข่านแลด้ว ผยด้ใดในพวกทข่านชาวแควด้นกาลาเทบยทบสิ่ถยกททาใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรม – หรชอแสวงหาทบสิ่จะเปป็นผยด้
ชอบธรรม – โดยพระราชบบัญญบัตลิของโมเสส ทข่านกห็หลข่นจากพระคคุณไปเสบยแลด้ว!”... เอาลข่ะ! ใครบางคนกทาลบังกลข่าววข่า “อา
จารยร์กรบน คคุณยอมรบับจรลิงๆใชข่ไหมวข่าเปป็นไปไดด้ทบสิ่จะหลข่นจากพระคคุณ?”

ตามทบสิ่ขด้อพระคบัมภบรร์ทบสิ่ผมเพลิสิ่งอข่านกลข่าวไวด้ มบสลิสิ่งทบสิ่เรบยกวข่าการหลข่นจากพระคคุณจรลิงๆ! แตข่ความหมายของคทากลข่าวทบสิ่
วข่า “ทข่านกห็หลข่นจากพระคคุณไปเสบยแลด้ว” คชออะไรกบัน? มบหลายนลิกาย (และสมาชลิกครลิสตจบักรและนบักเทศนร์หลายหมชสิ่นคน) ทบสิ่
สอนวข่าคนทบสิ่ไดด้บบังเกลิดใหมข่แลด้วอยข่างแทด้จรลิง ไดด้รบับการชทาระอยข่างแทด้จรลิงแลด้วในพระโลหลิตนบันี้น ไดด้รบับความรอดอยข่างแทด้จรลิง
แลด้วโดยพระคคุณของพระเจด้า สามารถหลข่นจากพระคคุณ สยญเสบยความรอดของตนและตทาแหนข่งของตนในพระคคุณ – และตก
นรกหมกไหมด้เปป็นนลิตยร์ไดด้ พวกเขาบอกเราวข่าเมชสิ่อครลิสเตบยนคนใดเลลิกประพฤตลิและดทาเนลินชบวลิตเปป็นคทาพยานแหข่งพระคคุณ 
คนๆนบันี้นกห็หลข่นจากพระคคุณไปเสบยแลด้ว

ผมไมข่ไดด้กทาลบังพยดถนงหลบักคทาสอนเรชสิ่องการหลข่นจากพระคคุณ หรชอ “รอดครบันี้งหนนสิ่งกห็รอดเปป็นนลิตยร์” อยข่างทบสิ่ใครบางคน
พยดถนงชบวลิตนลิรบันดรร์ สลิสิ่งทบสิ่ผมอยากชบนี้ใหด้เหห็นตรงนบนี้กห็คชอความจรลิงทบสิ่วข่าเปาโลกทาลบังพยายามชบนี้แจงชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบนี้ผยด้
กทาลบังพยายามปนพระราชบบัญญบัตลิกบับพระคคุณเขด้าดด้วยกบัน นข่าสนใจทบสิ่คคุณควรรยด้วข่านบสิ่เปป็นทบสิ่เดบยวในพระวจนะของพระเจด้าทบสิ่วลบ 
“ทข่านกห็หลข่นจากพระคคุณไปเสบยแลด้ว” ถยกใชด้... หรชอคทาพยดอชสิ่นทบสิ่คลด้ายอบันนบนี้ซนสิ่งพยดถนงการหลข่นไปจากพระคคุณ ตรงนบนี้เราเรบยนรยด้
วข่าทบันทบทบสิ่ผยด้เชชสิ่อคนหนนสิ่งเรลิสิ่มประพฤตลิ เรลิสิ่มพยายามรบักษาพระราชบบัญญบัตลิหรชอเขด้าสคุหนบัตเพชสิ่อทบสิ่จะรบักษาตนใหด้รอดตข่อไป คนๆ
นบันี้นกห็หลข่นจากพระคคุณไปเสบยแลด้ว ยลิสิ่งคนๆหนนสิ่งประพฤตลิเพชสิ่อทบสิ่จะไดด้รบับความรอดหรชอรบักษาตนใหด้รอดตข่อไปมากเทข่าไร คนๆ
นบันี้นกห็ยลิสิ่งหลข่นจากพระคคุณไปไกลมากเทข่านบันี้น มบันเปป็นไปไมข่ไดด้เลยทบสิ่จะปนการประพฤตลิกบับการไถข่ เปป็นไปไดด้ทบสิ่ผยด้เชชสิ่อคนหนนสิ่งจะ
หลข่นไปจากพระคคุณ แตข่มบันเปป็นไปไมม่ไดด้ทบสิ่ผยด้เชชสิ่อคนหนนสิ่งจะหลข่นไปจากการเปป็นบนุตรหากผยด้เชชสิ่อคนนบันี้นไดด้บบังเกลิดแลด้วอยข่าง
แทด้จรลิงเขด้าในครอบครบัวของพระเจด้า เปป็นบคุตรคนหนนสิ่งอยข่างแทด้จรลิงของพระเจด้าผข่านทางการประพรมพระโลหลิตของพระเยซย
ทบสิ่หบัวใจ พระเจด้าทรงชข่วยเราใหด้รอดผข่านทางฤทธลิธิ์เดชแหข่งพระโลหลิตนบันี้น ทรงปกคลคุมเราดด้วยพระโลหลิตนบันี้น –และทรงรสักษา
เราไวด้โดยฤทธริธิ์เดชแหม่งพระโลหริตนสัลี้น กระบวนการนบนี้ทบันี้งสลินี้นเปป็นมาโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มสลิสิ่งใดเขด้าไปอบก

ผมประกาศอยข่างสลินี้นสคุดใจของผมวข่าครลิสเตบยนควรททาดบ กระททาการดบทบันี้งสลินี้น เขาททาไดด้จรลิงๆ ครลิสเตบยนไมข่ควรไรด้ผล 
(อข่านทลิตบัส 3:14) เราควรเกลิดผลมากขนนี้นเรชสิ่อยๆ เราไมข่ควรพนงพอใจกบับสามสลิบเทข่า หรชอหกสลิบเทข่า เราควรพากเพบยรทบสิ่จะเกลิด
ผลใหด้ไดด้รด้อยเทข่า … และตามทบสิ่ 1 โครลินธร์ 3:11-15 กลข่าวไวด้ เปป็นไปไดด้ทบสิ่ลยกของพระเจด้าทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วจะเขด้าในสวรรคร์ของ
พระเจด้าและเสบยบทาเหนห็จของตนไปทบันี้งหมด! การประพฤตลิไมข่ไดด้ชข่วยเราใหด้รอด การประพฤตลิไมข่ไดด้ชข่วยเหลชอในการชข่วยเราใหด้
รอด การประพฤตลิไมข่ไดด้รบักษาเราใหด้รอดตข่อไป การประพฤตลิไมข่ไดด้ชข่วยในการรบักษาเราใหด้รอดตข่อไป ตบันี้งแตข่ตด้นจนจบของ
ประสบการณร์ทบสิ่แทด้จรลิงกบับพระเจด้า มบันคชอพระคคุณลด้วนๆโดยไมข่เพลิสิ่มสลิสิ่งใดเขด้าไปอบก “แตข่ถด้าเปป็นทางพระคคุณกห็หาไดด้เปป็นเพราะ
ทางการกระททาไมข่ ฉะนบันี้นแลด้ว พระคคุณกห็ไมข่เปป็นพระคคุณอบกตข่อไป แตข่ถด้าเปป็นทางการกระททากห็หาไดด้เปป็นเพราะทางพระคคุณไมข่ 



ฉะนบันี้นแลด้ว การกระททากห็ไมข่เปป็นการกระททาอบกตข่อไป” (รม. 11:6)
หากมบสลิสิ่งใดทบสิ่ชบัดเจนและเขด้าใจไดด้ในพบันธสบัญญาใหมข่ มบันกห็คชอขด้อเทห็จจรลิงทบสิ่วข่าพระราชบบัญญบัตลิและพระคคุณไมข่ปนกบัน 

… ปนกบันไมข่ไดด้ มบันคชอพระคคุณลด้วนๆ – หนนสิ่งรด้อยเปอรร์เซห็นตร์ พระคคุณ –โดยไมม่เพริพิ่มสริพิ่งใดเขด้าไปออีก
ผมรยด้ใครบางคนกทาลบังถามคทาถามทบสิ่วข่า “เกลิดอะไรขนนี้นกบับผยด้เชชสิ่อคนหนนสิ่งทบสิ่หลข่นจากพระคคุณและกลบับไปหาพระราช

บบัญญบัตลิหรชอการประพฤตลิเพชสิ่อทบสิ่จะเปป็นผยด้ชอบธรรม?” คทาตอบถยกบอกชบัดเจนแลด้วในขด้อ 4 “ผยด้ใดในหมยข่พวกทข่านทบสิ่เหห็นวข่าตบัว
เองเปป็นคนชอบธรรมโดยพระราชบบัญญบัตลิ ทข่านกห็หลข่นจากพระคคุณไปเสบยแลด้ว พระครลิสตร์ยข่อมไมข่ไดด้มบผลอบันใดตข่อทข่านเลย” 
สลิสิ่งทบสิ่คทากรบกตรงตบัวกลข่าวตรงนบนี้คชอ “ทข่านทบันี้งหลายถยกตบัดขาดจากพระครลิสตร์แลด้ว ทข่านทบันี้งหลายทบสิ่อยากเปป็นคนชอบธรรมโดย
พระราชบบัญญบัตลิ ทข่านทบันี้งหลายหลข่นไปไกลจากพระคคุณแลด้ว” สทานวนกรบกทบสิ่ถยกแปลโดยฉบบับคลิงเจมสร์ใหด้เปป็น “ไมข่ไดด้มบผลอบัน
ใด” ถยกแปลในฉบบับแกด้ไข (Revised Version) (ไมข่ใชข่ฉบบับ Revised Standard Version แตข่เปป็นฉบบับ  Revised Version)
วข่า “ถยกตบัดขาด... หรชอถยกนทาไปสยข่ความวข่างเปลข่า” สทานวนเดบยวกบันนบนี้ถยกใชด้โดยเปาโลในโรม 7:2 ซนสิ่งฉบบับคลิงเจมสร์แปลเปป็น
 “พด้นจาก” และฉบบับ  Revised Version แปลเปป็น “ถยกปลด” อข่านโรม 7:6 ผลลบัพธร์ของการพด้น (การถยกปลด) หรชอการถยก
ตบัดขาดจากพระครลิสตร์ไมข่ไดด้มบอะไรเกบสิ่ยวขด้องกบับความเปป็นบคุตรเลย ความหมายตรงนบนี้กห็คชอวข่า ในระหวข่างสมบัยทบสิ่ผยด้เชชสิ่อคนนบันี้น
กทาลบังประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิอยยข่ พระครลิสตร์กห็กลายเปป็นไมข่มบผลอบันใดเลย ตทาแหนข่งของผยด้เชชสิ่อคนนบันี้นในพระครลิสตร์ไมข่ไดด้
เปลบสิ่ยนแปลงไป แตข่เสรบภาพของผยด้เชชสิ่อคนนบันี้นกห็สยญหายไปและดด้วยเหตคุนบนี้ความชชสิ่นชมยลินดบของเขากห็สยญหายไปดด้วย และหากผยด้
เชชสิ่อคนนบันี้นยบังดทารงอยยข่ในสภาพนบนี้ตข่อไป บบาเหนจ็จกห็จะสยญไป ความรอดเปป็นมาโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อ...โดยไมข่ขนนี้นตรง
ตข่อการประพฤตลิดบใดๆเลย ดด้วยเหตคุนบนี้ผยด้เชชสิ่อในฐานะลยกคนหนนสิ่งทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วจนงไมข่สามารถถยกตบัดขาดจากพระครลิสตร์ ถยก
ททาใหด้พด้นจากพระครลิสตร์ หรชอถยกปลดจากครอบครบัวของพระเจด้าไดด้ แตข่สามบัคคบธรรมของผยด้เชชสิ่อคนนบันี้นอาจถยกขบัดจบังหวะไดด้ คทา
พยานของเขาอาจถยกขบัดขวางไดด้ บทาเหนห็จของเขาอาจสยญหายไปไดด้ ความชชสิ่นชมยลินดบของเขาอาจหมดลงไดด้... และเขาอาจ
กลายเปป็นคนทบสิ่ไรด้ผลไดด้ นบัสิ่นคชอเหตคุผลทบสิ่วข่าททาไมพระคบัมภบรร์จนงเตชอนสตลิลยกเลห็กๆทบันี้งหลายของพระเจด้าในถด้อยคทาเหลข่านบนี้: “ลผก
เลก็ก ๆ ของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย (ไมข่ใชข่คนบาปเลห็กๆ หรชอคนทบสิ่กลบับสบัตยร์เลห็กๆ หรชอพวกคนทบสิ่หลข่นจากพระคคุณเลห็กๆ) ขผู้าพเจผู้าเขทียน
ขผู้อความเหลต่านทีตั้ถถึงทต่านทอัตั้งหลาย (ลยกเลห็ก ๆ ของขด้าพเจด้า) เพชที่อทต่าน (ลยกเลห็ก ๆ ของขด้าพเจด้า)จะไดผู้ไมต่ทนาบาป และถผู้าผผผู้ใด
ทนาบาป (คนใดในลยกเลห็ก ๆ ของขด้าพเจด้า) เรา (ยอหร์นผยด้เปป็นทบสิ่รบัก และลยกเลห็กๆผยด้เปป็นทบสิ่รบักของพระเจด้าทคุกคน) กก็มทีพระองคต์ผผผู้
ชต่วยเหลชอสถริตอยผต่กอับพระบริดา คชอพระเยซผครริสตต์ผผผู้ทรงชอบธรรมนอัตั้น (คชอพระเยซยเจด้าผยด้ทรงบรลิสคุทธลิธิ์ ปราศจากบาป ไรด้
มลทลิน ไมข่แปดเปปฟื้อนดด้วยความชบัสิ่วชด้า ไมข่มบอคุบายในพระองคร์เลย...พระองคร์ผยด้ทรงชอบธรรม พระเจด้าในสภาพเนชนี้อหนบัง ความ
บรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้า) และพระองคต์ (องคร์บรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้า องคร์ผยด้ชอบธรรมของพระเจด้า พระบคุตรทบสิ่ประสยตลิจากหญลิง
พรหมจารบ ผยด้ทรงบบังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระเจด้า คชอพระเยซย) ทรงเปป็นผผผู้ลบลผู้างพระอาชญาททีที่ตกกอับเราทอัตั้งหลายเพราะ
บาปของเรา (บาปทบันี้งหลายของลยกเลห็กๆทบสิ่มบคข่าและอข่อนโยน) และไมต่ใชต่แตต่บาปของเราพวกเดทียว (นบัสิ่นคชอพระเยซยไมข่ไดด้ทรง
สลินี้นพระชนมร์และทรงไถข่โทษบาปของลยกเลห็กๆทบันี้งหลายเทข่านบันี้น) แตต่บาปของมนสุษยต์ทอัตั้งปวงในโลกดผู้วย (พระเยซยทรง
สลินี้นพระชนมร์เพชสิ่อชข่วย “ผยด้ใดกห็ตามทบสิ่ประสงคร์” ใหด้รอด ไมข่วข่าจะสบผลิว ชนชบันี้นหรชอความเชชสิ่อใด)” (1 ยอหร์น 2:1-2)

ทข่านทบสิ่รบัก พระคคุณไมข่ไดด้ใหด้ใบอนคุญาตเพชสิ่อททาบาป พระคคุณไมข่ไดด้ใหด้ใบอนคุญาตเพชสิ่อฝฝึกททาบาป แตข่ “ถด้าเรากลข่าววข่าเรา
ไมข่ไดด้ททาบาป กห็เทข่ากบับวข่าเราททาใหด้พระองคร์เปป็นผยด้ตรบัสมคุสา และพระดทารบัสของพระองคร์กห็มลิไดด้อยยข่ในเราทบันี้งหลายเลย” (1 



ยอหร์น 1:10) ถด้อยคทาเหลข่านบนี้ถยกกลข่าวแกข่ลยกเลห็กๆทบันี้งหลาย จดหมายฝากฉบบับแรกของยอหร์นทบันี้งหมดถยกสบัสิ่งใหด้ยอหร์นผยด้เปป็น
ทบสิ่รบักเขบยนโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ เพชสิ่อทบสิ่เราทบันี้งหลายจะเพลลิดเพลลินกบับสลิทธลิโดยกทาเนลิดฝป่ายวลิญญาณ –และสลิทธลิโดยกทาเนลิด
ฝป่ายวลิญญาณของเราคชอ ความชพพิ่นชมยรินดอีเตจ็มเปปปี่ยม: “และเราเขบยนขด้อความเหลข่านบนี้ถนงทข่านทบันี้งหลาย เพชสิ่อความยลินดบของทข่าน
จะไดด้เตห็มเปฟีปื่ยม” (1 ยอหร์น 1:4) ผมดบใจเหลชอเกลินทบสิ่พระเจด้าทบสิ่ผมปรนนลิบบัตลิ พระเจด้าทบสิ่ผมรบัก พระเจด้าทบสิ่ผมไดด้วางใจเชชสิ่อตลอด
หลายปฟีมานบนี้ไมข่ไดด้เตะผมออกและททาใหด้ผมพลินาศเวลาทบสิ่ผมลด้มลง... เวลาทบสิ่ผมอข่อนแอและพลบันี้งพลาดไป คคุณเองกห็ตด้องยอมรบับ
ความจรลิงขด้อนบนี้ดด้วย-- ความลด้มเหลวทบสิ่จะททาทคุกสลิสิ่งทบสิ่คคุณททาเพชสิ่อถวายเกบยรตลิแดข่พระเจด้าคชอบาป เพราะพระคบัมภบรร์กลข่าวชบัดเจน
วข่า “การกระททาใด ๆ กห็ตามทบสิ่มลิไดด้กระททาดด้วยความเชชสิ่อกห็เปป็นบาปทบันี้งสลินี้น... คนใดทบสิ่รยด้จบักกระททาการดบ และไมข่ไดด้กระททา บาป
จนงมบแกข่คนนบันี้น” พระคคุณของพระเจด้าไมข่ไดด้ใหด้ใบอนคุญาตเราทบสิ่จะททาบาป แตข่พระคคุณของพระเจด้าดยแลผยด้เชชสิ่อ (ลยกเลห็กๆ) หาก
เขาททาบาปจรริงๆ ฮาเลลยยา! พระผยด้ชข่วยใหด้รอดประเสรลิฐ! ผมไดด้รบับความรอดมาแลด้วกวข่ายบสิ่สลิบแปดปฟีและผมไมข่เคยคลิดหรชอ
ปรารถนาทบสิ่จะกลบับไปหาโลกธรรมอบันอนาถาและสลิสิ่งตข่างๆของพญามารเลย บคุตรทบันี้งหลายทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วอยข่างแทด้จรลิงของ
พระเจด้ายข่อมไมข่ปรารถนาคอกหมยแหข่งโลกนบนี้ เลนตมแหข่งความชบัสิ่วชด้า และตบัณหาอธรรมของผยด้ทบสิ่ฉลิบหาย จงฝฟังความคลิดของ
ทข่านไวด้กบับสลิสิ่งตข่างๆทบสิ่อยยข่เบชนี้องบน จงเงยหนด้าขนนี้นมอง! พระเยซยทรงประทบับอยยข่เบชนี้องขวาพระหบัตถร์ของพระเจด้าพระบลิดา! “จง
หบันไปมองทบสิ่พระเยซย เพข่งมองพระพบักตรร์ผคุดผข่องของพระองคร์ และสลิสิ่งตข่างๆของโลกนบนี้จะหมองลงไปถนบัดตาเมชสิ่อเทบยบกบับแสง
แหข่งสงข่าราศบและพระคคุณของพระองคร์”

หากผยด้เชชสิ่อปฏลิเสธทบสิ่จะสารภาพบาปทบันี้งหลายของตนและไมข่ยอมพลิพากษาตนเอง เขากห็จะถยกจบัดการโดยพระหบัตถร์ทบสิ่ตบ
สอนของพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์... และผยด้เชชสิ่ออาจกระททา “บาปทบสิ่นทาไปสยข่ความตาย” ไดด้ เปาโลเตชอนวข่า “ดด้วยเหตคุนบนี้พวก
ทข่านหลายคนจนงอข่อนกทาลบังและปป่วยอยยข่และทบสิ่ลข่วงหลบับไปแลด้วกห็มบมาก เพราะถด้าเราจะพลิจารณาตบัวเราเอง เราจะไมข่ตด้องถยก
ททาโทษ แตข่เมชสิ่อองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงททาโทษเรานบันี้น พระองคร์ทรงตบสอนเรา เพชสิ่อมลิใหด้เราถยกพลิพากษาลงโทษดด้วยกบันกบับโลก”
(1 คร. 11:30-32)

“เพราะองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงตบสอนผยด้ทบสิ่พระองคร์ทรงรบัก และเมชสิ่อพระองคร์ทรงรบับผยด้ใดเปป็นบคุตร พระองคร์กห็ทรงเฆบสิ่ยน
ตบผยด้นบันี้น’ ถด้าทข่านทบันี้งหลายทนเอาการตบสอน พระเจด้ายข่อมทรงปฏลิบบัตลิตข่อทข่านเหมชอนทข่านเปป็นบคุตร ดด้วยวข่ามบบคุตรคนใดเลข่าทบสิ่
บลิดาไมข่ไดด้ตบสอนเขาบด้าง แตข่ถด้าทข่านทบันี้งหลายไมข่ไดด้ถยกตบสอนเชข่นเดบยวกบับคนทบันี้งปวง ทข่านกห็ไมข่ไดด้เปป็นบคุตร แตข่เปป็นลยกทบสิ่ไมข่มบพข่อ”
(ฮบ. 12:6-8) ผมไมข่เชชสิ่อวข่าผมตด้องออกความเหห็นอะไรเกบสิ่ยวกบับพระคทาตอนดบังกลข่าว – มบันอธลิบายตบัวเองไดด้ดบอยยข่แลด้ว และ
เขด้าใจงข่ายมาก คนใดทบสิ่ททาบาปเปป็นประจทา ใชด้ชบวลิตในบาป สนคุกกบับบาป และเจรลิญในบาปโดยปราศจากพระหบัตถร์ทบสิ่ตบสอนของ
พระเจด้าบนตบัวเขา กห็ไมข่เคยบบังเกลิดใหมข่อยข่างแทด้จรลิงเขด้าในพระคคุณของพระเจด้าโดยฤทธลิธิ์เดชแหข่งพระโลหลิตของพระเยซยครลิสตร์ 
การเปป็นสมาชลิกครลิสตจบักรหนนสิ่ง การไดด้รบับบบัพตลิศมาและดทาเนลินชบวลิตทบสิ่ดบสบักระยะหนนสิ่งไมข่ไดด้หมายความวข่าคนๆนบันี้นไดด้รบับความ
รอดแลด้ว คนทบสิ่รอดแลด้วและคนทบสิ่ยบังไมข่รอด มบแตข่พระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เทข่านบันี้นทบสิ่รยด้ คคุณอาจกลข่าววข่า “ผมรผผู้วข่าอาจารยร์กรบนร
อดแลด้ว” และผมอาจกลข่าวถนงใครบางคนวข่า “ผมรผผู้วข่าคนๆนบันี้นรอดแลด้ว” แตข่ในความเปป็นจรลิงแลด้วคคุณไมข่รยด้ ผมไมข่รยด้ ทบันี้งหมดทบสิ่
เรารยด้ไดด้เกบสิ่ยวกบับอบกคนหนนสิ่งคชอ สลิสิ่งทบสิ่เราเหห็นแตข่ภายนอก แตข่พระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงทอดพระเนตรทบสิ่จลิตใจ

ผมมบลยกชายสองคน พวกเขาโตเปป็นหนคุข่มแลด้วตอนนบนี้ แตข่เมชสิ่อพวกเขายบังเปป็นเดห็กอยยข่ ผมกห็ตบสอนพวกเขาดด้วยกลิสิ่งไมด้ 
ดด้วยเขห็มขบัดของผม และดด้วยวลิธบอชสิ่นๆ ผมททาเชข่นนบันี้นเพราะวข่าผมรบักพวกเขา ไมข่ใชข่เพราะผมเกลบยดพวกเขา ผมตบสอนพวกเขา



เพราะวข่าผมเปป็นเพชสิ่อนของพวกเขา ไมข่ใชข่ศบัตรยของพวกเขา พระเจด้าทรงตบสอนลยกทคุกคนทบสิ่พระองคร์มบ และคนใดทบสิ่อด้างตบัววข่า
เปป็นครลิสเตบยนแตข่ไมข่ไดด้ถยกตบสอนโดยองคร์พระผยด้เปป็นเจด้ากห็เปป็นลยกไมข่มบพข่อฝป่ายวลิญญาณ... เขาไมข่เคยบบังเกลิดเขด้าในครอบครบัวของ
พระเจด้าเลย ตามทบสิ่เปาโลกลข่าวและการดลใจของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ผข่านปากกาของเขา! อยข่าโมโหผมเพราะสลิสิ่งทบสิ่ผมเพลิสิ่ง
กลข่าวไป – ผมแคข่ชบนี้ใหด้เหห็นฮบบรย 12:6-8 เทข่านบันี้น ผมไมข่ไดด้เขบยนพระคทาตอนนบนี้ ผมแคข่เทศนามบันเทข่านบันี้น พระเจด้าไมข่ไดด้ขอ
อนคุญาตผมเพชสิ่อทบสิ่จะใสข่พระคทาตอนนบันี้นไวด้ในพระคบัมภบรร์ มบันถยกใสข่ไวด้ทบสิ่นบัสิ่นเพราะมบันเปป็นความจรลิง... “ทข่านทบันี้งหลายจะรยด้จบัก
ความจรลิง และความจรลิงนบันี้นจะททาใหด้ทข่านทบันี้งหลายเปป็นไท!” ดบังนบันี้น จงตบันี้งมบัสิ่นอยยข่ในเสรบภาพแหข่งพระคคุณอบัศจรรยร์ของพระเจด้า
ของเรา!

ในเมชองโครลินธร์ ครลิสเตบยนทบันี้งหลายเสบยชบวลิตภายใตด้พระหบัตถร์ทบสิ่ตบสอนของพระเจด้าขณะทบสิ่อยยข่นอกการสามบัคคบธรรม... 
และกระนบันี้น พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์กห็ตรบัสวข่า “แตข่เมชสิ่อองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงททาโทษเรานบันี้น พระองคร์ทรงตบสอนเรา เพชสิ่อมลิใหด้เรา
ถยกพลิพากษาลงโทษดด้วยกบันกบับโลก!” นบสิ่คชอสลิสิ่งทบสิ่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ตรบัสผข่านทางปากกาของเปาโล พวกเขาถยกตบสอนโดย
องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าเพชสิ่อทบสิ่พวกเขาจะไมข่ถยกปรบับโทษ การปรบับโทษทบสิ่กระททาตข่อครลิสเตบยนคชอสลิสิ่งทบสิ่เปป็นไปไมข่ไดด้ พระเจด้าโดยการตบ
สอนทรงนทาครลิสเตบยนมาสยข่การคคุกเขข่าดด้วยนนี้ทาตา เปโตรรด้องไหด้อยข่างขมขชสิ่นเมชสิ่อเขาเหห็นสายตาอข่อนโยนของพระเยซยทบสิ่มองมา
ทางเขาหลบังจากทบสิ่เขาไดด้ปฏลิเสธพระองคร์ หลบังจากทบสิ่เขาไดด้สบถและสาบานดด้วยซนี้ทาวข่าเขาไมข่รยด้จบักพระองคร์! จงสรรเสรลิญ
พระเจด้าสทาหรบับพระคคุณ!

เปาโลซนสิ่งใหด้การเพชสิ่อตบัวเองและผยด้เชชสิ่อทบันี้งปวง กลข่าวในขด้อ 5 วข่า
“โดยพระวลิญญาณและความเชชสิ่อ เรากห็รอคอยความชอบธรรมทบสิ่เราหวบังวข่าจะไดด้รบับ” ความหวบังของผยด้เชชสิ่ออยยข่ในพระ

วลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้า และนบัสิ่นกห็เปป็นมาโดยความเชชสิ่อ กรคุณาหมายเหตคุวข่า “โดยความเชชสิ่อ!”
ในพระเยซย การเขด้าสคุหนบัตไมข่ไดด้มบประโยชนร์อบันใด การไมข่เขด้าสคุหนบัตกห็ไมข่ไดด้มบประโยชนร์อะไร แตข่ความเชชสิ่อคชอกคุญแจ 

หบัวใจ จลิตวลิญญาณ ชบวลิตและแกข่นแทด้แหข่งความรอด “ความเชชสิ่อกระททากลิจดด้วยความรบัก” ความรอดไมข่ไดด้มาโดยทางการเขด้า
สคุหนบัต การรบับบบัพตลิศมา ศบลยชนยบัน พลิธบการ การรข่วมเปป็นสมาชลิกครลิสตจบักร การกลบับเนชนี้อกลบับตบัวใหมข่ การททาดบทบสิ่สคุดเทข่าทบสิ่คคุณ
ททาไดด้ การดทาเนลินชบวลิตทบสิ่ดบ การเปป็นคนซชสิ่อตรงและเทบสิ่ยงธรรม ความรอดมาโดยความเชพพิ่อเทม่านสัลี้น ความเชชสิ่อทบสิ่ชข่วยใหด้รอดเปป็น
ของเราโดยการฟฟังพระวจนะของพระเจด้าเทข่านบันี้น และความเชชสิ่อซนสิ่งเปป็นความเชชสิ่อทบสิ่มบชบวลิต... ความเชชสิ่อทบสิ่ชข่วยใหด้รอด... ไมข่ไดด้อยยข่
ตามลทาพบัง ความเชชสิ่อซนสิ่งชข่วยใหด้รอดจะททามากกกวข่าการชข่วยใหด้รอด ไฟทบสิ่มบควบันยข่อมเผาไหมด้พอๆกบับทบสิ่ปลข่อยควบันออกมา 
ความเชชสิ่อทบสิ่ชข่วยใหด้รอดยข่อมกข่อใหด้เกลิดการกระททาตข่างๆ...กลิจแหข่งความรบัก ความรอดทบสิ่เราเพลลิดเพลลินโดยทางความเชชสิ่อนบันี้น
ปราศจากการประพฤตลิ – แตข่ความเชชสิ่อทบสิ่ไมข่ประพฤตลินบันี้นคชอความเชชสิ่อทบสิ่ตายแลด้ว ความเชชสิ่อทบสิ่มบชบวลิตยข่อมกข่อใหด้เกลิดการ
ประพฤตลิ จงตบันี้งใจศนกษาเอเฟซบัส 2:8-10 และยากอบ 2:17-20

ขด้อ 7 “ทข่านวลิสิ่งแขข่งดบอยยข่แลด้ว ใครเลข่าขบัดขวางทข่านไมข่ใหด้เชชสิ่อฟฟังความจรลิง” ชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบนี้ไดด้เรลิสิ่มตด้นใน
พระวลิญญาณ –และบบัดนบนี้พวกเขากทาลบังพยายามทบสิ่จะถยกททาใหด้สมบยรณร์แบบและกลายเปป็นผยด้บรลิสคุทธลิธิ์โดยการประพฤตลิแหข่งเนชนี้อ
หนบัง เปาโลประกาศวข่าศบัตรยผยด้หนนสิ่งไดด้ใหด้ความคลิดนบนี้แกข่พวกเขา

ขด้อ 8 “การเกลบนี้ยกลข่อมอยข่างนบนี้ไมข่ไดด้มาจากพระองคร์ผยด้ทรงเรบยกทข่านทบันี้งหลาย” สลิสิ่งทบสิ่เปาโลกทาลบังกลข่าวกห็คชอวข่า “พวก
ทข่านชาวแควด้นกาลาเทบยเชชสิ่อใจไดด้เลยวข่าพระเจด้าไมข่มบสข่วนเกบสิ่ยวขด้องอะไรกบับการทบสิ่พวกทข่านหบันเหไปจากพระคคุณของพระองคร์



และการหบันไปหาวลิธบปฏลิบบัตลิตข่างๆตามพระราชบบัญญบัตลิ นบสิ่เปป็นฝฟีมชอของศบัตรย!”
ขด้อ 9 “เชชนี้อขนมเพบยงนลิดหนข่อยยข่อมททาใหด้แปฟ้งดลิบฟยขนนี้นไดด้ทบันี้งกด้อน” ไมข่ตด้องสงสบัยเลยวข่าตรงนบนี้เปาโลกทาลบังอด้างอลิงถนงคทา

อคุปมาเรชสิ่องเชชนี้อขนมในมบัทธลิว 13:33 มบันนข่าตกใจ มบันนข่าอบัศจรรยร์ใจ และแปลกมากทบสิ่อาจารยร์สอนพระคบัมภบรร์หลายทข่านสอน
วข่าเชชนี้อขนมเปป็นสบัญลบักษณร์ทบสิ่แสดงถนงขข่าวประเสรลิฐซนสิ่งจะตด้องถยกปนในโลกจนกระทบัสิ่งขข่าวประเสรลิฐจะนทาคนทบันี้งโลกมาสยข่ความ
รอดและดด้วยเหตคุนบนี้แปฟ้งดลิบทบันี้งกด้อนจะฟยดด้วยเชชนี้อขนมและเราจะมบยยโทเปฟีย – อาณาจบักรแหข่งความชอบธรรมบนแผข่นดลินโลก 
ไมข่มบขด้อสนบับสนคุนตามพระคบัมภบรร์สทาหรบับหลบักคทาสอนดบังกลข่าวเลย ไมข่มบขด้ออด้างสทาหรบับความเขลาเชข่นนบันี้นดด้วย! คนใดกห็ตามทบสิ่มบ
ประมวลศบัพทร์พระคบัมภบรร์ดบๆ สามารถศนกษา “เชชนี้อขนม” ไดด้ในพระวจนะของพระเจด้า เชชนี้อขนมถยกกลข่าวถนงในพบันธสบัญญาเดลิม
ในความหมายทบสิ่ชบัสิ่วรด้ายเสมอ จงอข่านปฐมกาล 19:3 และศนกษาขด้ออด้างอลิงตข่างๆทบสิ่ถยกใหด้ไวด้ตรงนบันี้น ในพบันธสบัญญาใหมข่ความ
หมายเชลิงสบัญลบักษณร์ของเชชนี้อขนมถยกอธลิบายไวด้ ตามคทาตรบัสของพระเยซย เชชนี้อขนมคชอ “ความประสงคร์รด้ายและความชบัสิ่วรด้าย” 
ซนสิ่งตรงขด้ามกบับ “ความจรลิงใจและความจรลิง” (1 คร. 5:6-8) เชชนี้อขนมคชอหลบักคทาสอนทบสิ่ชบัสิ่วรด้าย (มธ. 16:12) พระเยซยตรบัสถนง
เชชนี้อของพวกฟารลิสบ พวกสะดยสบ และพวกเฮโรด (มธ. 16:6; มก. 8:15) เชชนี้อของพวกฟารลิสบคชอ การปฏลิบบัตลิสลิสิ่งทบสิ่อยยข่ภายนอกทาง
ศาสนาของพวกเขา (มธ. 23:14; มธ. 16:23-28) เชชนี้อของพวกสะดยสบคชอ การจด้องจบับผลิดในสข่วนของคทาสอนทบสิ่เหนชอธรรมชาตลิ
ในพระคบัมภบรร์... พวกเขาไมข่เชชสิ่อเรชสิ่องวลิญญาณหรชอทยตสวรรคร์... พวกเขาไมข่เชชสิ่อเรชสิ่องการเปป็นขนนี้นจากตาย (มธ. 22:23-29) เชชนี้อ
ของพวกเฮโรดหมายถนงการรบักโลก (มธ. 22:16-21; มก. 3:6) เปาโลใชด้คทาๆนบนี้สองหน: “เชชนี้อขนมเพบยงนลิดหนข่อยยข่อมททาใหด้
แปฟ้งดลิบฟยขนนี้นไดด้ทบันี้งกด้อน” ในหนบังสชอกาลาเทบย เชชนี้อขนมหมายถนงหลบักคทาสอนเทห็จของการถชอบบัญญบัตลิ – การปนกบันของพระ
ราชบบัญญบัตลิและพระคคุณ ตอนเขบยนถนงผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นทบสิ่เมชองโครลินธร์ ใน 1 โครลินธร์ 5:6 เชชนี้อขนมหมายถนงการททาผลิดศบลธรรมใน
ชบวลิตสข่วนตบัว ซนสิ่งครลิสตจบักรทบสิ่เมชองโครลินธร์ยอมใหด้เกลิดขนนี้นอยข่างตข่อเนชสิ่อง กห็เปป็นสลิสิ่งอบันตรายสทาหรบับทบันี้งครลิสตจบักร สลิสิ่งทบสิ่เปาโลกทาลบัง
กลข่าวแกข่ชาวแควด้นกาลาเทบยในขด้อนบนี้ของเราจรลิงๆแลด้วคชอ:

“พวกคนทบสิ่ลข่อลวงและถชอบบัญญบัตลิมบจทานวนไมข่เยอะ... แตข่กห็มบมากพอทบสิ่จะททาใหด้ทบันี้งครลิสตจบักรของพวกทข่านในแควด้นกา
ลาเทบยตด้องเสบยไป การเขด้าสคุหนบัตเปป็นสข่วนหนนสิ่งทบสิ่เลห็กมากๆของพระราชบบัญญบัตลิ – แตข่ถด้าพวกทข่านเอาการเขด้าสคุหนบัตมา
เกบสิ่ยวขด้องกบับความรอด พวกทข่านกห็ปฏลิบบัตลิตามพระราชบบัญญบัตลิมากพอทบสิ่จะททาใหด้พวกทข่านอยยข่ใตด้แอกบบัญญบัตลิแหข่งการตกเปป็น
ทาส!” เปาโลไมข่ไดด้ออมมชอในคทาเตชอนของเขาทบสิ่มบตข่อชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบันี้นเลยเกบสิ่ยวกบับเชชนี้อขนมของพวกถชอบบัญญบัตลิ 
ขอพระเจด้าทรงโปรดชข่วยเราวบันนบนี้ทบสิ่จะเปป็นนบักเทศนร์เหมชอนอยข่างเปาโล!

ขด้อ 10 “ขด้าพเจด้าไวด้ใจทข่านในองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าวข่า ทข่านจะไมข่เชชสิ่อถชออยข่างอชสิ่นเลย ฝป่ายผยด้ทบสิ่มารบกวนทข่านนบันี้น จะเปป็น
ใครกห็ตามจะตด้องไดด้รบับโทษ” เปาโลเตชอนวข่าพวกถชอบบัญญบัตลิเหลข่านบันี้นจะไมข่ลอยนวลไปพรด้อมกบับการหวข่านขด้าวละมานและการ
ใสข่เชชนี้อขนมไวด้ในทบสิ่ประชคุมทบสิ่แควด้นกาลาเทบย ไมข่วข่าคนๆนบันี้นจะเปป็นใครกห็ตาม ขอใหด้เขาจทาไวด้วข่าการพลิพากษาของตนจะเปป็นการ
สาปแชข่งสองเทข่า จงอข่านกาลาเทบย 1:8-9 อบกครบันี้ง ปลายทางของพวกกข่อความยคุข่งยากเหลข่านบนี้ พวกหวข่านขด้าวละมานและพวก
คนใสข่เชชนี้อขนมเหลข่านบนี้ “จะเปป็นไปตามการกระททาของเขา” (2 คร. 11:15) แกก๊งหบัวขโมยทบสิ่โสมมทบสิ่สคุดฟากนบนี้ของนรกคชอ แกก๊ง
นบักเทศนร์ทบสิ่ผบันแปรไปจากพระวจนะของพระเจด้าและเทศนาขข่าวประเสรลิฐหนนสิ่งทบสิ่พวกเขาเลชอกเอง... ขข่าวประเสรลิฐหนนสิ่งทบสิ่
เอาใจคนทบสิ่มาประชคุมซนสิ่งปฏลิเสธทบสิ่จะบบังเกลิดใหมข่ตามสยตรของพระคบัมภบรร์ แกก๊งอบันธพาลในความหมายทบัสิ่วไปกห็ขโมยเงลินของคคุณ
หรชอเครชสิ่องเพชรของคคุณไป คคุณอาจไดด้เงลินเพลิสิ่มขนนี้นและซชนี้อเครชสิ่องเพชรไดด้มากขนนี้น แตข่นบักเทศนร์ทบสิ่โกหกจะขโมยสลิทธลิทบสิ่มบใน



สวรรคร์ของคคุณไป... และถด้าคคุณตายและไปนรก คคุณกห็จะไมข่มบโอกาสไดด้เขด้าสวรรคร์อบกเลย ดด้วยเหตคุนบนี้ ผมขอกลข่าววข่าแกก๊งหบัว
ขโมยทบสิ่โสมมทบสิ่สคุดฟากนบนี้ของนรกคชอ แกก๊งนบักเทศนร์ทบสิ่ปฏลิเสธทบสิ่จะเทศนาความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อในพระโลหลิต
ทบสิ่ไหลออกของพระเยซยครลิสตร์ – โดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก!

ขด้อ 11 “พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ถด้าขด้าพเจด้ายบังเทศนาชบักชวนใหด้เขด้าสคุหนบัต เหตคุใดขด้าพเจด้าจนงยบังถยกขข่มเหงอยยข่อบกเลข่า ถด้าเชข่น
นบันี้นกางเขนกห็ไมข่ใชข่สลิสิ่งทบสิ่ใหด้สะดคุดแลด้ว” คคุณจทาไดด้กข่อนหนด้านบนี้วข่าในพบันธกลิจของเปาโล ดด้วยเหตคุผลหลายประการทบสิ่มบแตข่เปาโล
และพระเจด้าของเขาทบสิ่ทราบ เขายอมใหด้ทลิโมธบเขด้าสคุหนบัตและถชอปฏลิบบัตลิธรรมเนบยมบางอยข่างของยลิว อข่านกลิจการ 20:6 และ
กลิจการ 21:34 อาจเปป็นไดด้วข่าเพราะเหตคุนบนี้ชาวแควด้นกาลาเทบยบางคนกห็จนงนทาขด้อกลข่าวหานบนี้มาโจมตบเปาโล พวกเขากลข่าวหา
เขาวข่าประกาศการเขด้าสคุหนบัตทข่ามกลางพวกยลิว จากนบันี้นกห็ประกาศไมข่ใหด้เขด้าสคุหนบัตเวลาทบสิ่เขาอยยข่ในหมยข่คนตข่างชาตลิ นบสิ่เปป็นขด้อ
กลข่าวหาทบสิ่ผลิด จงฟฟังคทาพยานของเปาโลเอง:

“เพราะถนงแมด้วข่าขด้าพเจด้ามลิไดด้อยยข่ในบบังคบับของผยด้ใด ขด้าพเจด้ากห็ยบังยอมตบัวเปป็นทาสคนทบันี้งปวงเพชสิ่อจะไดด้ชนะใจคนมากยลิสิ่ง
ขนนี้น ตข่อพวกยลิว ขด้าพเจด้ากห็ททาตบัวเหมชอนยลิว เพชสิ่อจะไดด้พวกยลิว ตข่อพวกทบสิ่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ ขด้าพเจด้ากห็เปป็นเหมชอนคนอยยข่ใตด้
พระราชบบัญญบัตลิ เพชสิ่อจะไดด้คนทบสิ่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลินบันี้น ตข่อคนทบันี้งหลายทบสิ่ไมข่มบพระราชบบัญญบัตลิ ขด้าพเจด้ากห็ททาตบัวเหมชอนคนทบสิ่
ไมข่มบพระราชบบัญญบัตลิ (ซนสิ่งมลิไดด้ไมข่มบพระราชบบัญญบัตลิตข่อพระเจด้า แตข่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิตข่อพระครลิสตร์) เพชสิ่อทบสิ่ขด้าพเจด้าจะไดด้คน
เหลข่านบันี้นทบสิ่ไมข่มบพระราชบบัญญบัตลิ ตข่อคนอข่อนแอ ขด้าพเจด้ากห็ททาตบัวเหมชอนคนอข่อนแอ เพชสิ่อจะไดด้คนอข่อนแอ ขด้าพเจด้ายอมเปป็นคน
ทคุกชนลิดตข่อคนทบันี้งปวง เพชสิ่อจะชข่วยเขาใหด้รอดไดด้บด้างโดยทคุกวลิถบทาง ขผู้าพเจผู้าทนาอยต่างนทีตั้เพราะเหก็นแกต่ขต่าวประเสรริฐ เพชที่อ
ขผู้าพเจผู้าจะไดผู้มทีสต่วนกอับทต่านในขต่าวประเสรริฐนอัตั้น” (1 คร. 9:19-23)

ใชข่แลด้ว เปาโลใหด้ทลิโมธบเขด้าสคุหนบัตจรลิงๆ เขาททาอยข่างนบันี้นเพชสิ่อทบสิ่ทลิโมธบจะมบประโยชนร์มากขนนี้นในการประกาศแกข่พวกยลิว 
แตข่เมชสิ่อเปาโลไปเยชอนกรคุงเยรยซาเลห็ม (ตามเรชสิ่องราวทบสิ่บบันทนกไวด้ในกลิจการ 15) และมบคนเรบยกรด้องใหด้ทลิตบัสซนสิ่งเปป็นคนตข่างชาตลิ 
เขด้าสคุหนบัตเพชสิ่อเปป็นเงชสิ่อนไขหนนสิ่งของการรข่วมสามบัคคบธรรมกบับอบัครทยตคนอชสิ่นๆทบสิ่เหลชอ เปาโลกห็ปฏลิเสธตรงๆเพชสิ่อทบสิ่วข่า “ความ
จรริงของขต่าวประเสรริฐนอัตั้นจะดนารงอยผต่กอับทต่านทอัตั้งหลายตต่อไป” (กท. 2:5)

มบเปาโลแคข่คนเดบยวเทข่านบันี้น...จะไมข่มบอบกคนเลย ผมเชชสิ่อวข่าเปาโลททาทคุกสลิสิ่งทบสิ่เขากระททาดด้วยใจซชสิ่อตรง โดยอคุทลิศ
ตบัวอยข่างสลินี้นสคุดใจใหด้แกข่อคุดมการณร์ของขข่าวประเสรลิฐ ผมไมข่เชชสิ่อวข่าเขาเคยททาสลิสิ่งใดนอกพระประสงคร์ของพระเจด้าอยข่างจงใจ
เลยสบักครบันี้ง ผมเชชสิ่อวข่าเขาพยดความจรลิงตอนทบสิ่เขากลข่าววข่า “ขด้าพเจด้าไดด้ตข่อสยด้อยข่างเตห็มกทาลบัง ขด้าพเจด้าไดด้แขข่งขบันจนถนงทบสิ่สคุด 
ขด้าพเจด้าไดด้รบักษาความเชชสิ่อไวด้แลด้ว... บบัดนบนี้ขด้าพเจด้าพรด้อมทบสิ่จะเปป็นเครชสิ่องบยชาแลด้ว!”

ในขด้อ 11 เปาโลเคลบยรร์ตบัวเองจากขด้อกลข่าวหาทบสิ่มบคนยกมาปรบักปรทาเขาวข่า “ถด้าขด้าพเจด้ายบังเทศนาชบักชวนใหด้เขด้า
สคุหนบัต เหตคุใดขด้าพเจด้าจนงยบังถยกขข่มเหงอยยข่อบกเลข่า ถด้าเชข่นนบันี้นกางเขนกห็ไมข่ใชข่สลิสิ่งทบสิ่ใหด้สะดคุดแลด้ว” สลิสิ่งทบสิ่เขากทาลบังกลข่าวจรลิงๆแลด้วกห็
คชอ: “ถด้าขด้าพเจด้าเทศนาเพชสิ่อเอาใจผยด้คน งบันี้นททาไมขด้าพเจด้าถนงถยกขข่มเหงลข่ะ?” แนข่นอนวข่าพวกเขารยด้วข่าเขาไดด้ถยกขข่มเหง – ถยกหลิน
ขวด้างและถยกลากตบัวออกไปนอกเมชองลลิสตราเพราะคลิดวข่าตายแลด้ว เขาเคยถยกทคุบตบและตลิดคคุก ไมข่มบใครเวด้นแตข่พระเยซยครลิสตร์ทบสิ่
เคยทนทคุกขร์ความเจห็บปวดฝป่ายรข่างกายมากไปกวข่าเปาโล ชาวแควด้นกาลาเทบยทราบเรชสิ่องนบนี้ดบ และพวกเขาทราบลนกๆในจลิตใจ
วข่าเปาโลไมข่ไดด้กทาลบังเทศนาเพชสิ่อเอาใจมนคุษยร์ พวกเขารยด้วข่าขด้อความของเขาคชอ “ขอพระเจด้าทรงหด้ามมลิใหด้ขด้าพเจด้าอวดในสลิสิ่งอชสิ่น
ใดเลยนอกจากกางเขนนบันี้น!” เปาโลเทศนาเรชสิ่องพระเยซยครลิสตร์ – ผยด้ทรงถยกตรนงกางเขน ถยกฝฟังไวด้ ทรงเปป็นขนนี้นใหมข่ จะเสดห็จมา



อบกทบ “ตามทบสิ่มบเขบยนไวด้ในพระคบัมภบรร์”
ผมชอบขด้อ 12 “ขด้าพเจด้าอยากใหด้คนเหลข่านบันี้นทบสิ่รบกวนทข่านถยกตบัดออกเสบยเลย” ผมอยากใหด้พวกนบักศาสนศาสตรร์ทบสิ่

มบการศนกษาใชด้พระคทาขด้อนบนี้ในเชด้าวบันอาทลิตยร์ถบัดไปเสบยจรลิง! มบพบสิ่นด้องหลายคน (ตามทบสิ่เขาเรบยกกบัน) ทบสิ่ประกาศวข่าความจทาเปป็น
ของโลกนบนี้กห็คชอ ทคุกศาสนาตด้องจบับมชอกบันและมบสภาครลิสตจบักรโลกอบันยลิสิ่งใหญข่สภาเดบยว – และนทาอาณาจบักรนบันี้นเขด้ามา ผมหวบัง
วข่าเมชสิ่อสภาครลิสตจบักรโลกอบันยลิสิ่งใหญข่นบนี้มารวมตบัวกบัน อบัครทยตเปาโลจะกด้าวขนนี้นไปบนธรรมาสนร์และเทศนานานสลิบหด้านาทบ! 
(เขาจะเทศนาในชข่วงสลิบสองนาทบสคุดทด้ายใหด้อาคารทบสิ่วข่างเปลข่าฟฟัง – เพราะวข่าพวกดห็อกเตอรร์คงเผข่นไปหมดแลด้ว!) พวกเขาจะ
ไมข่ยอมฟฟังคทาเทศนาของเปาโล … พวกเขาจะไมข่ยอมทนฟฟังมบัน พวกเขาจะตราหนด้าเปาโลวข่าเปป็นคนคลบัสิ่งศาสนา คนเสบยสตลิ
และคนโงข่ เปาโลกลข่าวแกข่เหลข่าผยด้เชชสิ่อชาวแควด้นกาลาเทบยทบสิ่ถยกททาใหด้สบับสนและยคุข่งยากใจโดยกลคุข่มอาจารยร์ทบสิ่บบัญชาผยด้เชชสิ่อเหลข่า
นบันี้นใหด้เขด้าสคุหนบัตตามธรรมเนบยมแหข่งพระราชบบัญญบัตลิของโมเสสวข่า “ขด้าพเจด้าอยากใหด้คนเหลข่านบันี้นตายเสบย!”

นบัสิ่นอาจฟฟังดยแรงไปหนข่อย – แตข่คคุณกห็ททาอะไรเกบสิ่ยวกบับมบันไมข่ไดด้มากนบัก ผมไมข่ไดด้เปป็นคนเขบยนคทาพยดนบนี้ – ผมแคข่กทาลบัง
อข่านมบันเทข่านบันี้น เปาโลกลข่าววข่า “ขด้าพเจด้าอยากใหด้คนเหลข่านบันี้นทบสิ่รบกวนทข่านถยกตบัดออกเสบยเลย!! ขด้าพเจด้าไดด้มาทบสิ่นบสิ่และเทศนา
พระคคุณของพระเจด้า พวกทข่านไดด้ยอมรบับพระคคุณของพระเจด้าแลด้ว พวกทข่านไดด้บบังเกลิดเขด้าในพระคคุณของพระเจด้าแลด้ว พวก
ทข่านไดด้เพลลิดเพลลินกบับเสรบภาพแหข่งพระคคุณของพระเจด้าแลด้ว และบบัดนบนี้พวกถชอบบัญญบัตลิและพวกนบับถชอศาสนายลิวเหลข่านบนี้กห็มา
สบัสิ่งพวกทข่านใหด้เขด้าสคุหนบัตตามพระราชบบัญญบัตลิของโมเสส! ขด้าพเจด้าอยากใหด้คนเหลข่านบนี้ตายเสบยเลย … ขด้าพเจด้าอยากใหด้คน
เหลข่านบนี้ถยกตบัดออกเสบย!”

ขด้อ 13 “พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ทบสิ่ทรงเรบยกทข่านกห็เพชสิ่อใหด้มบเสรบภาพ อยข่าเอาเสรบภาพของทข่านเปป็นชข่องทางทบสิ่จะปลข่อยตบัวไป
ตามเนชนี้อหนบัง แตข่จงรบับใชด้ซนสิ่งกบันและกบันดด้วยความรบักเถลิด”

ในขด้อนบนี้เปาโลกทาลบังกลข่าวแกข่ชาวแควด้นกาลาเทบยสลิสิ่งเดบยวกบับทบสิ่เขากลข่าวแกข่ชาวกรคุงโรมในโรม 14:1-15:3 จงตบันี้งใจ
อข่านพระคทาตอนนบันี้น เปาโลกลข่าวสลิสิ่งเดบยวกบันนบนี้แกข่เหลข่าผยด้เชชสิ่อทบสิ่เมชองโครลินธร์ใน 1 โครลินธร์ 8:1-13 เปาโลกทาลบังกลข่าวแกข่ครลิสต
จบักรเหลข่านบนี้ แกข่ผยด้เชชสิ่อเหลข่านบนี้วข่า “พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย พวกทข่านไดด้ถยกเรบยกใหด้มาสยข่อลิสรภาพแลด้ว... เสรบภาพ แตข่อยข่าใชด้อลิสรภาพของ
พวกทข่านเพชสิ่อตอบสนองเนชนี้อหนบัง – แตข่จงยอมตกเปป็นทาสซนสิ่งกบันและกบันโดยการตกเปป็นทาสแหข่งความรบักอบันรด้อนรนดบกวข่า!”

คนทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้ว ซนสิ่งดทาเนลินในความสวข่างเหมชอนกบับทบสิ่พระเยซยทรงเปป็นความสวข่าง (1 ยอหร์น 1:7) ซนสิ่งดทาเนลินใน
สามบัคคบธรรมกบับพระบลิดาและพระเยซยครลิสตร์พระบคุตรของพระองคร์ (1 ยอหร์น 1:3-4) จะไมข่มบทางใชด้อลิสรภาพของตนจากพระ
ราชบบัญญบัตลิเปป็นชข่องทางเพชสิ่อททาบาปเดห็ดขาด เขาจะไมข่มบวบันใชด้อลิสรภาพนบันี้นเพชสิ่อชข่วยตบัวเองใหด้พด้นจากพบันธะของการดทาเนลิน
ชบวลิตทบสิ่บรลิสคุทธลิธิ์ ชอบธรรมและตามทางพระเจด้า พระคคุณของพระเจด้าซนสิ่งนทาเสรบภาพนบนี้มาใหด้สอนเราใหด้ปฏลิเสธความอธรรมและ
โลกบยตบัณหา และดทาเนลินชบวลิตในโลกปฟัจจคุบบันนบนี้อยข่างมบสตลิสบัมปชบัญญะ อยข่างชอบธรรม และตามทางพระเจด้า คอยความหวบัง
อบันมบสคุข และการปรากฏอบันทรงสงข่าราศบของพระเจด้าใหญข่ยลิสิ่ง และพระผยด้ชข่วยใหด้รอดของเราทบันี้งหลาย คชอ พระเยซยครลิสตร์ (ทลิตบั
ส 2:11-15) แนข่ทบเดบยวผยด้เชชสิ่อเปป็นอลิสระจากพระราชบบัญญบัตลิแลด้ว แตข่ความรบักของพระครลิสตร์ในใจของผยด้เชชสิ่อยข่อมเหนบสิ่ยวรบันี้งเขา
ใหด้ดทาเนลินชบวลิตทบสิ่ปราศจากตทาหนลิ บรลิสคุทธลิธิ์ และเทบสิ่ยงธรรม

“ถด้าเชข่นนบันี้นแลด้วเราจะวข่าอยข่างไร ควรเราจะอยยข่ในบาปตข่อไปเพชสิ่อใหด้พระคคุณมบมากยลิสิ่งขนนี้นหรชอ ขอพระเจด้าอยข่ายอมใหด้
เปป็นเชข่นนบันี้นเลย” อข่านโรม 6:1-15 เราจะททาบาปตข่อไปเพราะวข่าเราไมข่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิของโมเสส – แตข่อยยข่ใตด้พระคคุณ



ของพระเจด้าหรชอ? ขอพระเจด้าอยข่ายอมใหด้เปป็นเชข่นนบันี้นเลย! ไมข่ เราจะไมข่ททาแบบนบันี้น
ขด้อ 14 “เพราะวข่า พระราชบบัญญบัตลิทบันี้งสลินี้นนบันี้นสรคุปไดด้เปป็นคทาเดบยว คชอวข่า ‘จงรอักเพชที่อนบผู้านเหมชอนรอักตนเอง’” ขด้อนบนี้

ชบัดเจน เขด้าใจงข่าย อธลิบายตบัวมบันเองอยยข่แลด้ว
ขด้อ 15 “แตข่ถด้าทข่านกบัดและกลินเนชนี้อกบันและกบัน จงระวบังใหด้ดบเกรงวข่าทข่านจะททาใหด้กบันและกบันยข่อยยบับไป”
บางครบันี้งผมใชด้ขด้อนบนี้เวลาเทศนาแกข่ผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายในหบัวขด้อ “พวกครลิสเตบยนกลินเนชนี้อคน” ครลิสตจบักรหลายแหข่งกบัดกลิน

ตบัวเองโดยการทคุข่มเถบยงและลอบกบัดเพราะความอลิจฉา ความรลิษยาและการทะเลาะวลิวาท แทนทบสิ่จะเปป็นเหมพอนเดห็กๆในความ
เชชสิ่อและการปฏลิบบัตลิ พวกเขากลบับททาตบัวแบบเดห็กๆ คชอเหมชอนเดห็กๆทบสิ่ทะเลาะกบันตอนเลข่นทรายตรงสนามหลบังบด้าน! ครลิสต
จบักรหลายแหข่งกบัดกลินตบัวเองบข่อยๆ – พวกเขากบัดกลินกบันและกบัน – อบันเปป็นผลมาจากการรบกวนตข่างๆทบสิ่เกลิดขนนี้นภายในครลิสต
จบักรในเรชสิ่องหลบักคทาสอนตข่างๆทบสิ่ไมข่สทาคบัญ ฝป่ายไหนกห็ตามทบสิ่ชนะไดด้ครองอาคารนบันี้นตข่อไป อบกฝป่ายกห็ยด้ายออกและไปเรลิสิ่ม
แผนการกข่อสรด้างอาคารหลบังใหมข่ – และในความเปป็นจรลิงแลด้วทบันี้งสองฝป่ายกห็แพด้ … ไมข่มบใครชนะ ความเหยบยดหยามถยกนทามาสยข่
ครลิสตจบักร ผมเชชสิ่อวข่าเราควรออกมาจากพวกแนวคลิดเสรบและพวกสมบัยใหมข่ แตข่เปาโลกทาลบังพยดตรงนบนี้กบับผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายทบสิ่
บบังเกลิดใหมข่แลด้วทบสิ่กทาลบังถยกททาใหด้สบับสนและยคุข่งยากใจโดยเหลข่านบักเทศนร์ทบสิ่ถชอบบัญญบัตลิ หากผยด้เชชสิ่อเหลข่านบนี้เรลิสิ่มทบสิ่จะกบัดกลินกบันเอง 
พวกเขากห็จะถยกกลินโดยกบันและกบัน... ซนสิ่งเปป็นสลิสิ่งทบสิ่พญามารอยากใหด้เกลิดขนนี้น นบสิ่คชอเหตคุผลทบสิ่เปาโลใหด้คทาเตชอนใหด้ระวบังการดทาเนลิน
ชบวลิตเชข่นนบันี้น

ชอัยชนะเหนชอบาป
มาโดยทางพระวริญญาณบรริสสุทธริธิ์

ขด้อ 16 และ 17 “แตข่ขด้าพเจด้าขอบอกวข่า จงดทาเนลินชบวลิตตามพระวลิญญาณและทข่านจะไมข่สนองความตด้องการของเนชนี้อ
หนบัง เพราะวข่าความตด้องการของเนชนี้อหนบังตข่อสยด้พระวลิญญาณ และพระวลิญญาณกห็ตข่อสยด้เนชนี้อหนบัง เพราะทบันี้งสองฝป่ายเปป็นศบัตรยกบัน
ดบังนบันี้นสลิสิ่งทบสิ่ทข่านทบันี้งหลายปรารถนาททาจนงกระททาไมข่ไดด้”

ใครบางคนอาจกทาลบังถามวข่า “ตบัณหาของเนชนี้อหนบังคชออะไร?” คทาตอบกห็คชอ ตสัณหาของเนพลี้อหนสังคพอ ความปรารถนา
แบบใดกจ็ตามทอีพิ่เหจ็นแกม่ตสัวและตามเนพลี้อหนสัง ปฟัญหาใหญข่ในชบวลิตของครลิสเตบยนสข่วนใหญข่กห็คชอ จะททาอยข่างไรเพชสิ่อหลบกเลบสิ่ยงการ
ดทาเนลินชบวลิตทบสิ่เหห็นแกข่ตบัว... จะททาอยข่างไรเพชสิ่อมบชบัยชนะเหนชอความปรารถนาตข่างๆทบสิ่เหห็นแกข่ตบัว คทาตอบถยกบอกไวด้อยข่างชบัดเจน
แลด้วตรงนบนี้: “จงดบาเนรินชอีวริตในพระวริญญาณ” หากเราดทาเนลินชบวลิตโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ หากเราถยกนทาพาโดยพระ
วลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ หากเรายอมจทานนตบัวเราตข่อพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ หากเรายอมถวายรข่างกายของเราเปป็นเครชสิ่องบยชาทบสิ่มบชบวลิต
อบันบรลิสคุทธลิธิ์และเปป็นทบสิ่ชอบพระทบัยแดข่พระเจด้าในพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์และใหด้พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์มบสลิทธลิธิ์ควบคคุมชบวลิตของเรา 
พระองคร์กห็จะประทานชบัยชนะเหนชอความปรารถนาตข่างๆอบันเปฟีปื่ยมตบัณหาและเหห็นแกข่ตบัวของเราใหด้แกข่เรา

มบความไมข่รยด้อยข่างมากทข่ามกลางผยด้คนของพระเจด้าเกบสิ่ยวกบับความสบัมพบันธร์ของเราในฐานะผยด้เชชสิ่อกบับพระวลิญญาณ
บรลิสคุทธลิธิ์ ผมคลิดวข่าจะเปป็นประโยชนร์แกข่เราทบสิ่จะหยคุดตรงนบนี้และชบนี้ใหด้เหห็นสองสามสลิสิ่งเกบสิ่ยวกบับความสบัมพบันธร์นบนี้:

ประการแรก คนทบสิ่รอดแลด้วทคุกคน – ทคุกคนทบสิ่เปป็นผยด้รบับพระคคุณของพระเจด้า – กห็บบังเกลิดโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์แลด้ว
และกลายเปป็นลยกคนหนนสิ่งของพระเจด้าแลด้วโดยฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ จงศนกษาขข่าวประเสรลิฐของยอหร์น 3:3-8, 



ยากอบ 1:18, 1 เปโตร 1:22, 1 เปโตร 2:3
ประการทบสิ่สอง ทบันทบทบสิ่คนๆหนนสิ่งบบังเกลิดใหมข่แลด้ว ลยกคนนบันี้นของพระเจด้ากห็ไดด้รบับบบัพตลิศมาในพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์เขด้า

ในพระกายของพระครลิสตร์ และโดยทางบบัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์เขากห็กลายเปป็นอวบัยวะหนนสิ่งแหข่งพระกายของพระ
ครลิสตร์ – แหข่งเนชนี้อหนบังของพระองคร์และแหข่งกระดยกของพระองคร์ จงตบันี้งใจศนกษา 1 โครลินธร์ 12:12-15, เอเฟซบัส 4:4, เอเฟซบัส 
5:30 บบัพตลิศมาของพระวลิญญาณทบสิ่ถยกบรรยายไวด้ใน 1 โครลินธร์ 12:12 คชอบบัพตลิศมาเดบยวของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทบสิ่มบบบันทนก
ไวด้ในพระคบัมภบรร์ พระเยซยครลิสตร์เจด้าทรงเปป็นผยด้ใหด้บบัพตลิศมานบนี้ จงอข่านมบัทธลิว 3:11 และกลิจการ 1:5

ประการทบสิ่สาม ทบันทบทบสิ่คนๆนบันี้นมบประสบการณร์บบังเกลิดใหมข่ ลยกคนนบันี้นของพระเจด้ากห็ไดด้รบับพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ในใจ
ของตน (โรม 8:9, โรม 8:14) พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงเปป็นการชโลม การเจลิม ครยผยด้นบันี้น พระองคร์ทรงปกปฟ้องผยด้เชชสิ่อใหด้พด้นจาก
อบันตรายของการหลงไปจากความจรลิง จงตบันี้งใจศนกษา 1 ยอหร์น 2:18-27

ประการทบสิ่สบสิ่ ลยกทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วทคุกคนของพระเจด้าถยกประทบับตราโดย (หรชอใน) พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทบันทบทบสิ่เขารบับ
การบบังเกลิดใหมข่นบันี้น … และดด้วยเหตคุนบนี้จนงถยกททาใหด้เปป็นลยกของพระเจด้า ถยกประทบับตราไวด้จนถนงวบันแหข่งการทรงไถข่เมชสิ่อองคร์พระผยด้
เปป็นเจด้าเสดห็จกลบับมา จงตบันี้งใจศนกษา 1 คร. 1:21-22, อฟ. 1:13-14, อฟ. 4:30

ประการทบสิ่หด้า ลยกทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วทคุกคนของพระเจด้าไดด้รบับพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ในฐานะเปป็นการสถลิตอยยข่ภายในของ
พระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทบันทบทบสิ่คนๆนบันี้นบบังเกลิดใหมข่แลด้ว พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ – พระภาคทบสิ่สามของตรบเอกานคุภาพ – ทรง
สถลิตอยยข่เสมอไปทคุกวลินาทบของทคุกนาทบ ทคุกชบัสิ่วโมงของทคุกวบันในใจของผยด้ทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้ว (1 คร. 3:16, 1 คร. 6:19-20) 

ประการทบสิ่หก ลยกทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วทคุกคนของพระเจด้าควรจะ – และสามารถทบสิ่จะ – เตห็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณ
บรลิสคุทธลิธิ์ เมชสิ่อผยด้ทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วเตห็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ เขากห็จะดบาเนรินโดยพระวลิญญาณ และเขาจะไมข่สนองตบัณหา
ตข่างๆของเนชนี้อหนบัง จงศนกษาเอเฟซบัส 5:18-21, โรม 8:8-11, โรม 12:1-2

ประการสคุดทด้าย แตข่ไมข่ทด้ายสคุด พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงชข่วยผยด้เชชสิ่อทคุกคนในชบวลิตการอธลิษฐานของเขา: “พระ
วลิญญาณกห็ทรงชข่วยเราเมชสิ่อเราอข่อนกทาลบังดด้วยเชข่นกบัน เพราะเราไมข่รยด้วข่าเราควรจะอธลิษฐานขอสลิสิ่งใดอยข่างไร แตข่พระวลิญญาณ
เองทรงชข่วยขอเพชสิ่อเราดด้วยความครสิ่ทาครวญซนสิ่งเหลชอทบสิ่จะพยดไดด้ และพระองคร์ (พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์) ผยด้ทรงตรวจคด้นใจมนคุษยร์
กห็ทรงทราบความหมายของพระวลิญญาณ เพราะวข่าพระองคร์ทรงอธลิษฐานขอเพชสิ่อวลิสคุทธลิชนตามทบสิ่ชอบพระทบัยพระเจด้า” (โรม 
8:26-27) ขอบคคุณพระเจด้าสทาหรบับพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์!

ขด้อ 17-21 “เพราะวข่าความตด้องการของเนชนี้อหนบังตข่อสยด้พระวลิญญาณ และพระวลิญญาณกห็ตข่อสยด้เนชนี้อหนบัง เพราะทบันี้งสอง
ฝป่ายเปป็นศบัตรยกบัน ดบังนบันี้นสลิสิ่งทบสิ่ทข่านทบันี้งหลายปรารถนาททาจนงกระททาไมข่ไดด้ แตข่ถด้าพระวลิญญาณทรงนทาทข่าน ทข่านกห็ไมข่อยยข่ใตด้พระ
ราชบบัญญบัตลิ แลด้วการงานของเนชนี้อหนบังนบันี้นเหห็นไดด้ชบัด คชอการเลข่นชยด้ การลข่วงประเวณบ การโสโครก การลามก การนบับถชอรยป
เคารพ การนบับถชอพข่อมดหมอผบ การเปป็นศบัตรยกบัน การวลิวาทกบัน การอลิจฉารลิษยากบัน การโกรธกบัน การทคุข่มเถบยงกบัน การใฝป่สยง 
การแตกกก๊กกบัน การอลิจฉากบัน การฆาตกรรม การเมาเหลด้า การเลข่นเปป็นพาลเกเร และการอชสิ่น ๆ ในททานองนบนี้อบก เหมชอนทบสิ่
ขด้าพเจด้าไดด้เตชอนทข่านมากข่อน บบัดนบนี้ขด้าพเจด้าขอเตชอนทข่านเหมชอนกบับทบสิ่เคยเตชอนมาแลด้ววข่า คนทบสิ่ประพฤตลิเชข่นนบันี้นจะไมข่ไดด้รบับ
อาณาจบักรของพระเจด้าเปป็นมรดก”

ขด้อ 17 บอกเราวข่าเนชนี้อหนบัง “ตข่อสยด้พระวลิญญาณ และพระวลิญญาณกห็ตข่อสยด้เนชนี้อหนบัง” พระวลิญญาณและเนชนี้อหนบังไมข่



สอดคลด้องกบัน ทบันี้งสองนบนี้อยยข่ตรงขด้ามกบัน ดบังนบันี้นเราจนงไมข่สามารถททาสลิสิ่งตข่างๆทบสิ่เราอยากททาไดด้ นบัสิ่นคชอ เราไมข่สามารถททาตาม
ความปรารถนาแหข่งเนชนี้อหนบัง เราไมข่สามารถททาสลิสิ่งตข่างๆทบสิ่เนชนี้อหนบังเสนอแนะใหด้เราททา มบันจะเปป็นวบันทบสิ่เปฟีปื่ยมสคุขและชบัยชนะใน
ชบวลิตของครลิสเตบยนจทานวนมากเมชสิ่อพวกเขาตระหนบักถนงธรรมชาตริสองอยม่างของผยด้เชชสิ่อ เมชสิ่อเราเปป็นคนไมข่เชชสิ่อ กห็มบอยยข่ธรรมชาตลิ
เดอียว – ธรรมชาตลิทบสิ่เปฟีปื่ยมดด้วยบาป แตข่เมชสิ่อพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงยด้ายมาอยยข่ขด้างในใจของเรา เมชสิ่อนบันี้นกห็มบชบวลิตใหมข่ในใจนบันี้น 
สลิสิ่งทบสิ่เกลิดจากเนชนี้อหนบังกห็เปป็นเนชนี้อหนบัง และสลิสิ่งทบสิ่เกลิดจากพระวลิญญาณกห็เปป็นวลิญญาณ เมชสิ่อพระเจด้าผยด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงชข่วยคน
บาปคนหนนสิ่งใหด้รอด พระเจด้ากห็ทรงชข่วยวริญญาณ จลิตใจ มนคุษยร์ภายในใหด้รอด สข่วนเนพลี้อหนสังกห็ถยกลลิขลิตใหด้กลบับไปสยข่ผงคลบดลิน 
และไมข่วข่าคคุณจะเปป็นคนทบสิ่บรลิสคุทธลิธิ์ นข่าเลชสิ่อมใสและทคุข่มเทขนาดไหน คคุณกห็ตด้องมบชบวลิตอยยข่บนโลกนบนี้ในกายแหข่งเนชนี้อหนบังตข่อไป คคุณ
ควรตระหนบักถนงขด้อเทห็จจรลิงนบันี้น เปาโลเตชอนวข่า “เหตคุฉะนบันี้นคนทบสิ่คลิดวข่าตบัวเองมบัสิ่นคงดบแลด้ว กห็จงระวบังใหด้ดบ กลบัววข่าจะลด้มลง” (1 
คร. 10:12) ใชข่แลด้ว พระวลิญญาณและเนชนี้อหนบังไมข่ลงรอยกบัน ทบันี้งสองอยยข่ตรงขด้ามกบัน

“แตข่ถด้าพระวลิญญาณทรงนทาทข่าน ทข่านกห็ไมข่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ” นบัสิ่นคชอ หากคคุณถยกนทาพาโดยพระวลิญญาณ คคุณกห็
ไมข่สามารถถยกนทาพาโดยพระราชบบัญญบัตลิไดด้!  หากคคุณถยกนทาพาโดยพระวลิญญาณ คคุณกห็ไมข่อยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ เพราะวข่าพระ
วลิญญาณทรงอยยข่ในโลกเพชสิ่อถวายเกบยรตลิพระเยซย เพชสิ่อพยดถนงพระเยซย – และพระเยซยทรงเปป็นผยด้รลิเรลิสิ่มพระคคุณ ดด้วยเหตคุนบนี้คคุณจนง
ไมข่สามารถถยกนทาพาโดยพระวลิญญาณและอยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิในขณะเดบยวกบันไดด้!

เรลิสิ่มตด้นทบสิ่ขด้อ 19 เปาโลใหด้รายการอบันโสมมของการงานตข่างๆแหข่งเนชนี้อหนบัง ผมไมข่เหห็นวข่าจทาเปป็นตด้องใชด้เวลาและพชนี้นทบสิ่
เพชสิ่อขยายความสลิสิ่งทบสิ่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงบอกเราผข่านทางปลายปากกาของอบัครทยตทบสิ่มายบังคนตข่างชาตลิ เขาเขบยนการงาน
เหลข่านบันี้นแหข่งเนชนี้อหนบังอยข่างชบัดเจน – และไมข่มบทางทบสิ่จะเขด้าใจผลิดไดด้: การเลข่นชยด้ การลข่วงประเวณบ การโสโครก การลามก การ
นบับถชอรยปเคารพ การนบับถชอพข่อมดหมอผบ การเปป็นศบัตรยกบัน การวลิวาทกบัน การอลิจฉารลิษยากบัน การโกรธกบัน การทคุข่มเถบยงกบัน 
การใฝป่สยง การแตกกก๊กกบัน การอลิจฉากบัน การฆาตกรรม การเมาเหลด้า การเลข่นเปป็นพาลเกเร และการอชสิ่น ๆ ในททานองนบนี้อบก...
 “และการอชสิ่น ๆ ในททานองนบนี้อบก”... นบัสิ่นคชอ สลิสิ่งอชสิ่นใดกห็ตามเหมชอนอยข่างสลิสิ่งเหลข่านบนี้ทบสิ่เพลิสิ่งถยกเอข่ยไป เปาโลกลข่าววข่า “ขด้าพเจด้า
เคยบอกพวกทข่านไปแลด้ว ขด้าพเจด้าขอกลข่าวซนี้ทาอบกทบวข่า คนทบันี้งหลายทบสิ่ททาสลิสิ่งเหลข่านบันี้นจะไมข่ไดด้เขด้าอาณาจบักรของพระเจด้าเลยไมข่
วข่าในสถานการณร์ใดๆ!” ผมกลข่าวในทบสิ่ประชคุมของผมบข่อยๆวข่าถด้าคนบางคนไดด้ไปสวรรคร์จรลิงๆ สวรรคร์จะกลายเปป็นนรกหลบัง
จากพวกเขาไปถนงแลด้วหด้านาทบ! คคุณชบัสิ่งนนี้ทาหนบักคทาพยดนบันี้นกข่อนทบสิ่คคุณจะวลิพากษร์วลิจารณร์มบัน และผมเชชสิ่อวข่าคคุณจะเหห็นดด้วยกบับผม 
คคุณไมข่ตด้องกบังวลเกบสิ่ยวกบับพวกคนเลข่นชยด้ พวกคนนบับถชอรยปเคารพ คนทบสิ่ใชด้ไสยศาสตรร์ คนเหลข่านบันี้นทบสิ่เกลบยดชบัง คนทบสิ่กข่อเหตคุ
ฆาตกรรม คนทบสิ่อลิจฉาและคนทบสิ่เมาเหลด้า พวกเขาจะไมข่อยยข่ในจทานวนนบันี้นเลยเมชสิ่อเหลข่าวลิสคุทธลิชนเดลินหนด้าเขด้าในสวรรคร์ พวกเขา
จะกรบดรด้องอยยข่ในเหวลนก ในบนงไฟนบันี้น ในขด้อนบนี้เปาโลไมม่ไดด้กทาลบังหมายถนงผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายทบสิ่กลบับสบัตยร์ เขากทาลบังหมายถนงคนเหลข่า
นบันี้นทบสิ่ไมข่เคยไดด้บบังเกลิดใหมข่เลย เขาใหด้คทาเตชอนแบบเดบยวกบันแกข่ผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายในครลิสตจบักรทบสิ่เมชองโครลินธร์:

“ทข่านไมข่รยด้หรชอวข่าคนอธรรมจะไมข่ไดด้รบับอาณาจบักรของพระเจด้าเปป็นมรดก อยข่าหลงเลย คนลข่วงประเวณบ คนถชอรยป
เคารพ คนเลข่นชยด้ คนนลิสบัยเหมชอนผยด้หญลิงหรชอคนรบักรข่วมเพศ คนขโมย คนโลภ คนขบนี้เมา คนปากรด้าย คนฉด้อโกง จะไมข่ไดด้รบับ
อาณาจบักรของพระเจด้าเปป็นมรดก แตข่กข่อนมบบางคนในพวกทข่านเปป็นคนอยข่างนบันี้น แตข่ทข่านไดด้รบับทรงชทาระแลด้ว และไดด้ทรงแยก
ตบันี้งทข่านไวด้แลด้ว แตข่พระวลิญญาณแหข่งพระเจด้าของเราไดด้ทรงตบันี้งทข่านใหด้เปป็นผยด้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซยเจด้า” (1 คร. 
6:9-11) ผยด้เชชสิ่อทคุกคนทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วไดด้รบับการชทาระลด้างในพระโลหลิต ถยกแยกตบันี้งไวด้ใหด้บรลิสคุทธลิธิ์โดยพระโลหลิต และถยกททาใหด้



เปป็นผยด้ชอบธรรมแลด้วโดยพระโลหลิต แนข่นอนวข่ารายชชสิ่อบาปตข่างๆทบสิ่อยยข่ในพระคทาขด้อนบนี้ของเราในฐานะเปป็นการงานตข่างๆแหข่ง
เนชนี้อหนบังไมข่ใชข่ลบักษณะเฉพาะตบัวในชบวลิตของครลิสเตบยนทบันี้งหลายทบสิ่ไดด้รบับการไถข่แลด้ว ถยกชทาระลด้างโดยพระโลหลิตแลด้วและบบังเกลิด
ใหมข่แลด้ว จงอข่าน 1 คร. 1:29-30

ผลของพระวริญญาณ
ในสองขด้อถบัดมาเปาโลใหด้รายการผลของพระวลิญญาณแกข่เรา เขาเพลิสิ่งเอข่ยถนงการงานตข่างๆแหข่งเนชนี้อหนบังไป และบบัดนบนี้

เขากห็ใหด้ภาพอบันสดใสแกข่เรา... ตะกรด้าผลไมด้ของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์:
ขด้อ 22 และ 23 “ฝป่ายผลของพระวลิญญาณนบันี้นคชอ ความรบัก ความปลาบปลชนี้มใจ สบันตลิสคุข ความอดกลบันี้นใจ ความ

ปรานบ ความดบ ความเชชสิ่อ ความสคุภาพอข่อนนด้อม การรยด้จบักบบังคบับตน เรชสิ่องอยข่างนบนี้ไมข่มบพระราชบบัญญบัตลิหด้ามไวด้เลย”
กรคุณาหมายเหตคุวข่า “ฝป่ายผลของพระวลิญญาณนบันี้นคชอ...” กรคุณาสบังเกต ตบันี้งใจดยใหด้ดบ: สลิสิ่งดบๆ เหลข่านบนี้ถยกเรบยกวข่าเปป็น 

“ผล” ไมม่ใชม่การงานตม่างๆ! ไมข่มบสบักสลิสิ่งเดบยวในผลของพระวลิญญาณตรงนบนี้ทบสิ่สามารถถยกซชนี้อ ใชด้แรงเขด้าแลก หรชอไดด้มาโดยใชด้
ความพยายามของมนคุษยร์ ไมข่วข่าเราจะพยายามททาดบ เปป็นคนดบ ดทาเนลินชบวลิตทบสิ่ดบมากสบักเทข่าไร เรากห็จะลด้มเหลวทบสิ่จะเกลิดผลของ
พระวลิญญาณ เราไมข่สามารถรบักอยข่างทบสิ่เราควรรบักโดยการพยายามทบสิ่จะรบัก มบันงข่ายทบสิ่จะรบักคนทบสิ่นข่ารบัก คชอคนเหลข่านบันี้นทบสิ่คอย
ททาและพยดสลิสิ่งดบๆเกบสิ่ยวกบับตบัวเราตลอด แตข่ความรบักแบบครลิสเตบยนยข่อมรบักคนทบสิ่ไมข่นข่ารบัก ความปลาบปลชนี้มใจไมข่สามารถถยกนทา
มาสยข่ใจมนคุษยร์โดยการกระททา เงลินซชนี้อความปลาบปลชนี้มใจไมข่ไดด้ สบันตลิสคุขไมข่สามารถถยกซชนี้อไดด้ พระเยซยตรบัสวข่า “เรามอบสบันตลิสคุข
ไวด้ใหด้แกข่ทข่านแลด้ว สบันตลิสคุขของเราทบสิ่ใหด้แกข่ทข่านนบันี้น” (ยอหร์น 14:27) พระเยซยตรบัสวข่า “บรรดาผยด้ททางานเหนห็ดเหนชสิ่อยและแบก
ภาระหนบัก จงมาหาเรา และเราจะใหด้ทข่านทบันี้งหลายหายเหนชสิ่อยเปป็นสคุข” (มธ. 11:28) สบันตลิสคุขและการหยคุดพบักเปป็นของ
ประทานของพระเจด้า

ความอดกลบันี้นใจคชอ พระคคุณอยข่างหนนสิ่งทบสิ่ถยกสรด้างขนนี้นโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์เทข่านบันี้น การมบความปรานบและเปป็นคนดบ
การมบความเชชสิ่อ การเปป็นคนสคุภาพอข่อนนด้อม การรยด้จบักบบังคบับตน... สลิสิ่งเหลข่านบนี้มาโดยทางพระวลิญญาณ กข่อนจากสองขด้อนบนี้ไป 
ผมขอชบนี้ใหด้เหห็นวข่าคทาๆนบนี้เปป็นเอกพจนร์: ผล... (ไมข่ใชข่ “ผลตข่างๆ” … พหยพจนร์) ดบังนบันี้น ลยกทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วทคุกคนของพระเจด้าซนสิ่ง
ถยกนทาพาโดยพระวลิญญาณจนงควรรบัก เตห็มลด้นดด้วยความปลาบปลชนี้มใจและสบันตลิสคุข ผยด้เชชสิ่อทคุกคนควรอดกลบันี้นใจ มบความปรานบ
และเปป็นคนดบ ผยด้เชชสิ่อทคุกคนควรมบความเชชสิ่อ ผยด้เชชสิ่อทคุกคนควรเปป็นคนสคุภาพอข่อนนด้อมและรยด้จบักบบังคบับตน... และแนข่นอนวข่าไมข่มบ
พระราชบบัญญบัตลิใดหด้ามการดทาเนลินชบวลิตเชข่นนบันี้นเลย ผมอยากรยด้วข่าผมออกผลของพระวลิญญาณไหม? คคุณอาจถามตบัวเองดด้วย
คทาถามเดบยวกบันนบนี้... และถด้าเราไมข่ไดด้กทาลบังออกผล กห็ขอพระเจด้าทรงโปรดชข่วยเราใหด้ททาอะไรบางอยข่างเกบสิ่ยวกบับมบันดด้วยเถลิด!

ขด้อ 24 “ผยด้ทบสิ่เปป็นของพระครลิสตร์ไดด้เอาเนชนี้อหนบังกบับความอยากและราคะตบัณหาของเนชนี้อหนบังตรนงไวด้ทบสิ่กางเขนเสบย
แลด้ว” หากคคุณกทาลบังประสบความยคุข่งยากกบับเนชนี้อหนบัง ผมกห็อยากใหด้คคุณสบัสิ่งซชนี้อหนบังสชอยาว 32 หนด้าของผมชชสิ่อวข่า “ธรรมชาตลิ
สองแบบ” หนบังสชอเลข่มนบนี้ไดด้ชข่วยผยด้เชชสิ่อหลายพบันคนมาแลด้วตลอดสลิบปฟีทบสิ่ผข่านมา เมชสิ่อครยข่ผมกลข่าวไปแลด้ว – และผมขอกลข่าวซนี้ทา
อบก – วข่ามบันจะเปป็นวบันแสนสคุขในชบวลิตของครลิสเตบยนบางคนเมชสิ่อพวกเขาตระหนบักวข่าผยด้เชชสิ่อมบธรรมชาตลิสองแบบ – เนชนี้อหนบัง
และพระวลิญญาณ เราสามารถตรนงเนชนี้อหนบังทบสิ่กางเขนไดด้โดยพระคคุณของพระเจด้าและโดยฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ แตข่เนชนี้อหนบัง
ตด้องถยกตรนงกางเขนทคุกวบัน อบกครบันี้ง – “เหตคุฉะนบันี้นคนทบสิ่คลิดวข่าตบัวเองมบัสิ่นคงดบแลด้ว กห็จงระวบังใหด้ดบ กลบัววข่าจะลด้มลง” แตข่วข่า “ไมข่มบ
การทดลองใด ๆ เกลิดขนนี้นกบับทข่าน นอกเหนชอจากการทดลองซนสิ่งเคยเกลิดกบับมนคุษยร์ทบันี้งหลาย แตข่พระเจด้าทรงสบัตยร์ซชสิ่อ พระองคร์



จะไมข่ทรงใหด้ทข่านตด้องถยกทดลองเกลินกวข่าทบสิ่ทข่านจะทนไดด้ แตข่เมชสิ่อทข่านถยกทดลองนบันี้น พระองคร์จะทรงโปรดใหด้ทข่านมบทางทบสิ่จะ
หลบกเลบสิ่ยงไดด้ดด้วย เพชสิ่อทข่านจะมบกทาลบังทนไดด้” (1 คร. 10:13) หากคคุณยบังไมข่รยด้จบักพระคบัมภบรร์ขด้อนบนี้ จงทม่องจบามสันเดอีดี๋ยวนอีลี้ กข่อนทบสิ่
คคุณจะอข่านยข่อหนด้าถบัดไป!

ผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้ว คนทบันี้งหลายทบสิ่เปป็นของพระครลิสตร์ ไดด้ตรนงเนชนี้อหนบังพรด้อมกบับความปรารถนาและ
ตบัณหาตข่างๆของมบันไวด้ทบสิ่กางเขนแลด้ว ผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายไดด้รบับเอากางเขนของพระเยซยเจด้าไวด้แลด้ว ผยด้เชชสิ่อไดด้สวมพระครลิสตร์โดย
ความเชชสิ่อแลด้ว – ดบังนบันี้นเราจนงกลข่าวรข่วมกบับเปาโลวข่า “ขด้าพเจด้าถยกตรนงไวด้กบับพระครลิสตร์แลด้ว แตข่ขด้าพเจด้ากห็ยบังมบชบวลิตอยยข่ ไมข่ใชข่
ขด้าพเจด้าเอง แตข่พระครลิสตร์ตข่างหากทบสิ่ทรงมบชบวลิตอยยข่ในขด้าพเจด้า และชบวลิตซนสิ่งขด้าพเจด้าดทารงอยยข่ในรข่างกายขณะนบนี้ ขด้าพเจด้าดทารงอยยข่
โดยอาศบัยความเชชสิ่อของพระบคุตรของพระเจด้า ผยด้ไดด้ทรงรบักขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละพระองคร์เองเพชสิ่อขด้าพเจด้า” (กท. 2:20)

ขด้อ 25 “ถด้าเรามบชบวลิตอยยข่โดยพระวลิญญาณ กห็จงดทาเนลินชบวลิตตามพระวลิญญาณดด้วย” นบัสิ่นคชอ หากเราบบังเกลิดใหมข่แลด้ว 
หากเราบบังเกลิดจากพระวลิญญาณแลด้ว หากพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงสถลิตอยยข่ภายในใจของเรา หากพระเจด้าทรงใหด้เกบยรตลิเรา
แลด้วดด้วยการสถลิตอยยข่ของพระภาคทบสิ่สามของตรบเอกานคุภาพภายในตบัวเรา กห็ขอใหด้เราถวายตบัวของเราแดข่พระองคร์ – และขอ
ใหด้เรายอมใหด้พระองคร์มบสลิทธลิธิ์ควบคคุมชบวลิตของเรา... ในทคุกรายละเอบยดเลห็กนด้อยแหข่งการดทาเนลินชบวลิตของเรา

ขด้อ 26 “เราอยข่าถชอตบัว อยข่ายบัสิ่วโทสะกบัน และอยข่าอลิจฉารลิษยากบันเลย”
ผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลายในทบสิ่ประชคุมทบสิ่แควด้นกาลาเทบยตกอยยข่ในภบัยใหญข่หลวงของการทะเลาะกบันในหมยข่พวกเขาเอง การโตด้

เถบยงกบันในหมยข่พวกเขาเกบสิ่ยวกบับพระราชบบัญญบัตลิ แทนทบสิ่จะนมบัสการพระครลิสตร์ผยด้ไดด้ทรงซชนี้อพวกเขาดด้วยพระโลหลิตของพระองคร์
แลด้ว พวกเขาตด้องการคทาเตชอนสตลินบนี้จากอบัครทยตเปาโล แนข่นอนวข่าภบัยนบันี้นไมข่ไดด้หยคุดอยยข่ทบสิ่ชาวแควด้นกาลาเทบย...มบันยบังอยยข่
ทข่ามกลางครลิสเตบยนทบันี้งหลายทคุกวบันนบนี้! ผมแนข่ใจวข่าองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงทอดพระเนตรลงมาจากสวรรคร์หลายครบันี้งดด้วย
พระทบัยทบสิ่เศรด้าโศก เมชสิ่อครลิสตจบักรทบันี้งหลายใชด้เวลาของตนไปกบับการโตด้เถบยง – ทะเลาะกบันดด้วยคทาถามตข่างๆเกบสิ่ยวกบับนลิกาย – 
เวลาทบสิ่พวกเขาควรรด้องเพลงสรรเสรลิญพระเจด้าและนมบัสการพระครลิสตร์ผยด้ไดด้ทรงไถข่พวกเขาแลด้วดด้วยคข่าอบันใหญข่หลวงแหข่งพระ
โลหลิตของพระองคร์บนกางเขนแหข่งกลโกธานบันี้น ขอพระเจด้าทรงชข่วยเราในฐานะผยด้เชชสิ่อใหด้ดทาเนลินในพระวลิญญาณ ใหด้ถยกนทาพา
โดยพระวลิญญาณ – และถด้าเราถยกนทาพาโดยพระวลิญญาณและดทาเนลินในพระวลิญญาณ เรากห็จะไมข่ปรารถนาเกบยรตลิอบันไรด้สาระ
เราจะไมข่อลิจฉาพบสิ่นด้องผยด้เชชสิ่อของเรา เราจะไมข่ยบัสิ่วยคุกบันและกบันใหด้ททาบาป และเมชสิ่อเรามารข่วมประชคุมกบัน เหตคุจยงใจเดบยวของเรา
ในการมารข่วมประชคุมกบันกห็ควรเปป็น เพชสิ่อนมบัสการในจลิตวลิญญาณและความจรลิงพระเจด้าผยด้ไดด้ทรงรบักเราจนพระองคร์ไดด้ประทาน
พระบคุตรทบสิ่บบังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระองคร์ เพชสิ่อทบสิ่เราทอัตั้งหลายจะมบชบวลิตและมบมบันอยข่างครบบรลิบยรณร์ – โดยพระคคุณผข่านทาง
ความเชชสิ่อในพระราชกลิจทบสิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์ – โดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก! “จงเชพพิ่อวางใจในพระเยซทูครริสตย์เจด้า และ
ทม่านจะรอดไดด้!” จงตด้อนรบับพระเยซยครลิสตร์เจด้าและพระองคร์จะประทานฤทธลิธิ์เดชแกข่คคุณทบสิ่จะกลายเปป็นบคุตรคนหนนสิ่งของ
พระเจด้าผยด้ทรงพระชนมร์อยยข่!

กาลาเททีย – บทททีที่หก
6:1 พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ถด้าผยด้ใดถยกครอบงทาอยยข่ในความผลิดบาป ทข่านซนสิ่งอยยข่ฝป่ายพระวลิญญาณ จงชข่วยผยด้นบันี้นดด้วยใจอข่อนสคุภาพใหด้เขา
กลบับตบันี้งตบัวใหมข่ โดยคลิดถนงตบัวเอง เกรงวข่าทข่านจะถยกชบักจยงใหด้หลงไปดด้วย
6:2 จงชข่วยรบับภาระของกบันและกบัน ทข่านจนงจะททาใหด้พระราชบบัญญบัตลิของพระครลิสตร์สทาเรห็จ



6:3 เพราะวข่าถด้าผยด้ใดถชอตบัววข่าเปป็นคนสทาคบัญ ทบันี้ง ๆ ทบสิ่เขาไมข่สทาคบัญอะไรเลย ผยด้นบันี้นกห็หลอกตบัวเอง
6:4 แตข่ใหด้ทคุกคนสทารวจกลิจการของตนเองจนงจะมบอะไร ๆ ทบสิ่จะอวดไดด้ในตนเองผยด้เดบยว ไมข่ใชข่เปรบยบกบับผยด้อชสิ่น
6:5 เพราะวข่าทคุกคนตด้องแบกภาระของตนเอง
6:6 สข่วนผยด้ทบสิ่รบับคทาสอนในพระวจนะแลด้ว จงแบข่งสลิสิ่งทบสิ่ดบทคุกอยข่างใหด้แกข่ผยด้ทบสิ่สอนตนเถลิด
6:7 อยข่าหลงเลย ทข่านจะหลอกลวงพระเจด้าไมข่ไดด้ เพราะวข่าผยด้ใดหวข่านอะไรลง กห็จะเกบสิ่ยวเกห็บสลิสิ่งนบันี้น
6:8 ผยด้ทบสิ่หวข่านในยข่านเนชนี้อหนบังของตน กห็จะเกบสิ่ยวเกห็บความเปปปื่อยเนข่าจากเนชนี้อหนบังนบันี้น แตข่ผยด้ทบสิ่หวข่านในยข่านพระวลิญญาณ กห็จะ
เกบสิ่ยวเกห็บชบวลิตนลิรบันดรร์จากพระวลิญญาณนบันี้น
6:9 อยข่าใหด้เราเมชสิ่อยลด้าในการททาดบ เพราะวข่าถด้าเราไมข่ทด้อใจแลด้ว เรากห็จะเกบสิ่ยวเกห็บในเวลาอบันสมควร
6:10 เหตคุฉะนบันี้นเมชสิ่อเรามบโอกาสใหด้เราททาดบตข่อคนทบันี้งปวง และเฉพาะอยข่างยลิสิ่งตข่อคนทบสิ่อยยข่ในครอบครบัวของความเชชสิ่อ
6:11 ทข่านจงสบังเกตดยตบัวอบักษรทบสิ่ขด้าพเจด้าเขบยนถนงทข่านดด้วยมชอของขด้าพเจด้าเองวข่า ตบัวโตเพบยงใด
6:12 คนทบสิ่ปรารถนาไดด้หนด้าตามเนชนี้อหนบัง เขาบบังคบับใหด้ทข่านเขด้าสคุหนบัต เพชสิ่อเขาจะไดด้ไมข่ถยกขข่มเหงเพราะเรชสิ่องกางเขนของพระ
ครลิสตร์เทข่านบันี้น
6:13 ถนงแมด้คนทบสิ่เขด้าสคุหนบัตแลด้วกห็มลิไดด้รบักษาพระราชบบัญญบัตลิ แตข่เขาปรารถนาทบสิ่จะใหด้ทข่านเขด้าสคุหนบัต เพชสิ่อเขาจะไดด้เอาเนชนี้อหนบัง
ของทข่านไปอวด
6:14 แตข่พระเจด้าไมข่ทรงโปรดใหด้ขด้าพเจด้าอวดตบัวนอกจากเรชสิ่องกางเขนของพระเยซยครลิสตร์องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าของเรา ซนสิ่งโดย
พระองคร์โลกตรนงไวด้แลด้วจากขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้ากห็ตรนงไวด้แลด้วจากโลก
6:15 เพราะวข่าในพระเยซยครลิสตร์ การเขด้าสคุหนบัตหรชอไมข่เขด้าสคุหนบัต ไมข่เปป็นของสทาคบัญอะไร แตข่การทบสิ่ถยกสรด้างใหมข่นบันี้นสทาคบัญ
6:16 สบันตลิสคุขและพระกรคุณาจงมบแกข่ทคุกคนทบสิ่ดทาเนลินตามกฎนบนี้ และแกข่คนอลิสราเอลของพระเจด้า
6:17 ตบันี้งแตข่นบนี้ไป ขออยข่าใหด้ผยด้ใดมารบกวนขด้าพเจด้าเลย เพราะวข่าขด้าพเจด้ามบรอยประทบับตราของพระเยซยเจด้าตลิดอยยข่ทบสิ่กายของ
ขด้าพเจด้า
6:18 พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ขอใหด้พระคคุณของพระเยซยครลิสตร์องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าของเรา จงสถลิตอยยข่กบับจลิตวลิญญาณของทข่านทบันี้งหลาย
ดด้วยเถลิด เอเมน

ในบททบสิ่ 5 เปาโลใหด้ภาพรวมแกข่ผยด้เชชสิ่อชาวแควด้นกาลาเทบยเกบสิ่ยวกบับการประยคุกตร์ใชด้เชลิงปฏลิบบัตลิของหลบักคทาสอนเรชสิ่อง
พระคคุณอบัศจรรยร์ของพระเจด้า เขาชบนี้ใหด้เหห็นหลบักฐานและขด้อพลิสยจนร์เรชสิ่องการเปป็นผยด้ชอบธรรมโดยความเชชสิ่อ โดยปราศจากการ
ประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ...ความรอดโดยพระคนุณผม่านทางความเชพพิ่อโดยไมม่เพริพิ่มอะไรเขด้าไปออีก เขาชบนี้ใหด้เหห็นความแตก
ตข่างระหวข่างผยด้ถชอบบัญญบัตลิกบับผยด้เชชสิ่อแทด้ทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้ว ผยด้ถชอบบัญญบัตลิวบัดขนาดมนคุษยร์โดยพระราชบบัญญบัตลิ --และโดยธรรมดา
แลด้วกห็พบวข่าชบวลิตตนมบหลายสลิสิ่งทบสิ่ผลิดและนทามาซนสิ่งการปรบับโทษ แตข่คนทบสิ่รอดแลด้วโดยพระคคุณและกทาลบังดทาเนลินชบวลิตโดยพระคคุณ
กห็เปฟีปื่ยมดด้วยพระคคุณและเกลิดผลตามทบสิ่มบบรรยายไวด้ในสข่วนหลบังของบททบสิ่หด้า

กาลาเทบย 6:1 “พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ถด้าผยด้ใดถยกครอบงทาอยยข่ในความผลิดบาป ทข่านซนสิ่งอยยข่ฝป่ายพระวลิญญาณ จงชข่วยผยด้นบันี้น
ดด้วยใจอข่อนสคุภาพใหด้เขากลบับตบันี้งตบัวใหมข่ โดยคลิดถนงตบัวเอง เกรงวข่าทข่านจะถยกชบักจยงใหด้หลงไปดด้วย”

คคุณวางใจไดด้เลยวข่าลยกทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วของพระเจด้าไมข่ควรทบับถมและซนี้ทาเตลิมพบสิ่นด้องผยด้เชชสิ่อทบสิ่พลบันี้งพลาดไปแลด้ว ผยด้เชชสิ่อ



แทด้ยข่อมทราบวข่าไมข่มบใครสบักคนในพวกเราทบสิ่ไมข่เจอกบับการทดลองและความบาปจนกวข่าเราจะไดด้รบับกายใหมข่ทบสิ่มบสงข่าราศบเมชสิ่อ
พระเยซยเสดห็จมาในการรบับขนนี้นของครลิสตจบักร มบสมาชลิกครลิสตจบักรหลายพบันคนวบันนบนี้ทบสิ่พลิพากษาเพชสิ่อนสมาชลิกครลิสตจบักรของตน
โดยเสชนี้อผด้าทบสิ่คนเหลข่านบันี้นสวม วบันทบสิ่พวกเขานมบัสการ หลบักคทาสอนตข่างๆทบสิ่พวกเขายนดถชอในองคร์กรเฉพาะของตน พระคคุณไมข่
เนด้นวบัน พลิธบกรรม หรชอรายการตข่างๆ ลยกทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วของพระเจด้าจะแตข่งกายสคุภาพเรบยบรด้อยและจะรบับประทานและดชสิ่ม
สลิสิ่งตข่างๆทบสิ่เหมาะสมกบับลยกของพระเจด้า ศาสนาแบบครลิสเตบยนไมข่ถชอวบันและเทศกาลเลบนี้ยงตข่างๆ และไมข่เวด้นเสบยจากการรบับ
ประทานเนชนี้อสบัตวร์ตข่างๆ ฯลฯ คนทบสิ่มบความคลิดอยยข่ฝป่ายวลิญญาณจะชด้าในการพลิพากษาครลิสเตบยนคนอชสิ่น เพราะยลิสิ่งเราดทาเนลินชบวลิต
ใกลด้ชลิดกบับพระเจด้า เรากห็ยลิสิ่งตระหนบักวข่าเราตด้องพนสิ่งพาพระองคร์อยข่างสลินี้นสคุดใจในเรชสิ่องความรอดและชบัยชนะเหนชอโลก เนชนี้อหนบัง
และพญามาร ผมขอเตชอนความจทาคคุณอบกครบันี้งวข่า “เหตคุฉะนบันี้นคนทบสิ่คลิดวข่าตบัวเองมบัสิ่นคงดบแลด้ว กห็จงระวบังใหด้ดบ กลบัววข่าจะลด้มลง” 
จงฟฟังถด้อยคทาเหลข่านบนี้ “ดด้วยวข่าขด้าพเจด้ารยด้วข่าในตบัวขด้าพเจด้า (คชอในเนชนี้อหนบังของขด้าพเจด้า) ไมข่มบความดบประการใดอยยข่เลย” (โรม 
7:18) เปาโลไมข่วางใจในเนชนี้อหนบังของตน (อข่าน ฟป. 3:3)

ในขด้อแรกของกาลาเทบย 6 เปาโลกทาลบังกลข่าวแกข่ “พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย”... ผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลาย ผยด้คนทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้ว เขา
กทาลบังเตชอนสตลิพวกเขาเกบสิ่ยวกบับการปฏลิบบัตลิของพวกเขาตข่อพบสิ่นด้องคนหนนสิ่งทบสิ่พลบันี้งพลาดไปแลด้ว พวกเขาจะตด้องไมข่พลิพากษาคนๆ
นบันี้น ประณามคนๆนบันี้นและสาปแชข่งเขา แตข่พวกเขาจะตด้องยกโทษใหด้คนๆนบันี้นและชข่วยเขาใหด้กลบับสยข่สภาพเดลิม คนทบสิ่พลบันี้งพลาด
ไปแลด้วไมข่จทาเปป็นตด้องถยกซนี้ทาเตลิมใหด้หนบักกวข่าเดลิม --- เขาตด้องถยกพยคุงใหด้ลคุกขนนี้นใหมข่ เขาไมข่จทาเปป็นตด้องถยกวลิพากษร์วลิจารณร์และ
ปรบับโทษ พบสิ่นด้องทบสิ่ลด้มลงแลด้วในความบาปตด้องการความชข่วยเหลชอ – ไมข่ใชข่การพลิพากษา เราไมข่กลด้านบัสิ่งพลิพากษาพบสิ่นด้องของเรา
องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าจะทรงพลิพากษาสลิสิ่งทบันี้งปวงในเวลาทบสิ่ทรงกทาหนดไวด้ เราไมข่รยด้สถานการณร์แวดลด้อมตข่างๆทบสิ่อาจททาใหด้พบสิ่นด้องคน
หนนสิ่งพลบันี้งพลาดไป หากเราเผชลิญกบับการทดลองแบบเดบยวกบันภายใตด้เงชสิ่อนไขตข่างๆแบบเดบยวกบัน เรากห็อาจททาแยข่ยลิสิ่งกวข่าคนๆ
นบันี้นทบสิ่เราจด้องจะวลิพากษร์วลิจารณร์กห็ไดด้! หากพบสิ่นด้องของเราในองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าถยกครอบงทาในความผลิดใด เรากห็ควรชข่วยพบสิ่นด้อง
คนนบันี้นใหด้กลบับสยข่สภาพเดลิมและชข่วยเหลชอและใหด้กทาลบังใจเขา หากเราเหห็นพบสิ่นด้องคนหนนสิ่งททาบางสลิสิ่งทบสิ่ไมข่เหมาะสมตข่อการเปป็น
ครลิสเตบยน เรากห็ไมข่ควรปป่าวประกาศเรชสิ่องนบันี้นตข่อครลิสตจบักร แตข่เราควรพยายามชข่วยเหลชอพบสิ่นด้องคนนบันี้น หากเรามบความคลิดอยยข่
ฝป่ายวลิญญาณ เรากห็จะไดด้ยลินและเชชสิ่อฟฟังคทาเตชอนสตลิของเปาโลทบสิ่มบตข่อชาวโครลินธร์: “เหตคุฉะนบันี้นทข่านอยข่าตบัดสลินสลิสิ่งใดกข่อนทบสิ่จะถนง
เวลาจนกวข่าองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าจะเสดห็จมา พระองคร์จะทรงเปปิดเผยความลบับทบสิ่ซข่อนอยยข่ในความมชดใหด้แจข่มกระจข่าง และจะทรง
เผยความในใจของคนทบันี้งปวงดด้วย เมชสิ่อนบันี้นทคุกคนจะไดด้รบับคทาชมเชยจากพระเจด้า” (1 คร. 4:5) พระเยซยเพบยงผยด้เดบยวทรงทราบ
ความลบับของใจแตข่ละคน พระองคร์ทรงเหห็นเหตคุจยงใจของใจแตข่ละคน และพระองคร์จะทรงจบัดการเรชสิ่องการพลิพากษาผยด้เชชสิ่อทบันี้ง
หลายทบสิ่บบัลลบังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์เมชสิ่อพวกเราแตข่ละคนจะไดด้รบับบทาเหนห็จสทาหรบับการเปป็นผยด้อารบักขาทบสิ่สบัตยร์ซชสิ่อของเรา 
สทาหรบับบางคนการดทาเนลินชบวลิตทบสิ่เปฟีปื่ยมชบัยชนะกห็เปป็นเรชสิ่องงข่ายกวข่าสทาหรบับคนอชสิ่นๆทบสิ่จะททาเชข่นนบันี้น บางคนในพวกคคุณทบสิ่อข่าน
ขด้อความเหลข่านบนี้อยยข่อาจไมข่เคยรยด้จบักบาป – คคุณไมข่เคยเกลชอกกลบันี้วกบับโลก ไมข่เคยลลินี้มรสความชบัสิ่วชด้า บางคนในพวกเราทบสิ่เหลชอ
เคยดชสิ่มตะกอนแหข่งความชบัสิ่วชด้า พวกเราเผชลิญการทดลองทบสิ่พวกคคุณไมข่เคยรยด้เลย โอด้ ใชข่แลด้ว – พระเจด้าทรงสามารถ... แตข่อยข่า
ลชมวข่าขณะทบสิ่จลิตใจพรด้อมแลด้วกห็จรลิง เนชนี้อหนบังกห็อข่อนกทาลบัง เราจะถยกรบังควานโดยเนชนี้อหนบังตข่อไปจนกวข่าเราไดด้รบับกายใหมข่อบัน
เปฟีปื่ยมสงข่าราศบของเรา

ความปรารถนาอบันดบับหนนสิ่งของพญามารคชอ ททาใหด้คคุณตกนรก แตข่หากคคุณมอบดวงใจของคคุณแดข่พระเยซยและไดด้รบับ



ความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อแลด้ว พญามารกห็ประกาศสงครามกบับอลิทธลิพลและคทาพยานของคคุณ มบันททาทคุกสลิสิ่งเทข่า
ทบสิ่อทานาจชบัสิ่วรด้ายของมบันจะททาไดด้เพชสิ่อขโมยความชชสิ่นชมยลินดบในความรอดไปจากคคุณ ขโมยชบัยชนะแหข่งฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า
และบทาเหนห็จเตห็มทบสิ่ซนสิ่งเปป็นสลิทธลิโดยกทาเนลิดฝป่ายวลิญญาณในตอนทด้ายของชบวลิตฝป่ายวลิญญาณอบันเปฟีปื่ยมดด้วยชบัยชนะ บรลิสคุทธลิธิ์และ
อคุทลิศตน

ขด้อ 2-5 “จงชข่วยรบับภาระของกบันและกบัน ทข่านจนงจะททาใหด้พระราชบบัญญบัตลิของพระครลิสตร์สทาเรห็จ เพราะวข่าถด้าผยด้ใด
ถชอตบัววข่าเปป็นคนสทาคบัญ ทบันี้ง ๆ ทบสิ่เขาไมข่สทาคบัญอะไรเลย ผยด้นบันี้นกห็หลอกตบัวเอง แตข่ใหด้ทคุกคนสทารวจกลิจการของตนเองจนงจะมบอะไร 
ๆ ทบสิ่จะอวดไดด้ในตนเองผยด้เดบยว ไมข่ใชข่เปรบยบกบับผยด้อชสิ่น เพราะวข่าทคุกคนตด้องแบกภาระของตนเอง”

เปาโลกทาลบังกลข่าวแกข่คนกลคุข่มหนนสิ่งทบสิ่กทาลบังพยายามรบักษาพระราชบบัญญบัตลิ เขากลข่าววข่า “นบสิ่คชอพระราชบบัญญบัตลิ... 
สทาหรบับคนใดในพวกทข่านทบสิ่อยากรบักษาพระราชบบัญญบัตลิและอยยข่ใตด้พระราชบบัญญบัตลิ พวกทข่านจงชข่วยแบกภาระของกบันและกบัน
และททาใหด้พระราชบบัญญบัตลิของพระครลิสตร์สทาเรห็จ อยข่ากบัดกลินกบันและกบันเลย อยข่าประณามและพลิพากษากบันและกบัน อยข่า
ทะเลาะและทคุข่มเถบยงกบันดด้วยเรชสิ่องการเขด้าสคุหนบัตและพลิธบกรรมตข่างๆ หากพวกทข่านอยากปฏลิบบัตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ กห็จงแบก
รบับภาระของกบันและกบันเถลิด จงรบักกบันและกบัน จงอยยข่อยข่างสงบสคุขกบับกบันและกบัน จงอดกลบันี้นใจและปรานบ จงเปป็นคนดบ สคุภาพ
อข่อนนด้อม เมตตากบัน... และรยด้จบักบบังคบับตน จงแบกรบับภาระของกบันและกบันหากพวกทข่านอยากททาใหด้พระราชบบัญญบัตลิของพระ
ครลิสตร์สทาเรห็จ จงรบักเพชสิ่อนบด้านของพวกทข่านเหมชอนอยข่างทบสิ่พวกทข่านรบักตบัวเองเถลิด! จงรบักพระเยซยดด้วยสลินี้นสคุดใจ จลิต วลิญญาณ 
ความคลิดและกทาลบังของพวกทข่าน หากพวกทข่านอยากททาใหด้พระราชบบัญญบัตลิสทาเรห็จ!”

ในขด้อ 3 เปาโลโจมตบการหลอกตบัวเอง ไมข่มบทบสิ่สทาหรบับการหลอกลวงและความเยข่อหยลิสิ่งในชบวลิตครลิสเตบยน มบันเปป็นเรชสิ่อง
แสนวลิเศษทบสิ่ไดด้รยด้วข่าเราไดด้รบับความรอดโดยพระคคุณ ถยกรบักษาไวด้โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า และวข่าในพระเยซทูเราครอบครอง
ความบรลิบยรณร์แหข่งความเปป็นพระเจด้าในแงข่รข่างกาย วข่าเราสมบยรณร์ในพระเยซยครลิสตร์เจด้า อข่านโคโลสบ 2:9-10 แตข่ขณะทบสิ่เรา
กทาลบังสรรเสรลิญพระเจด้าสทาหรบับขด้อเทห็จจรลิงอบันเปฟีปื่ยมสงข่าราศบเหลข่านบนี้ในพระคคุณ เรากห็อยข่าลชมเปป็นอบันขาดวข่าในเนชนี้อหนบังไมต่มที
ความดทีประการใดอยผต่เลย (โรม 7:18) พบสิ่นด้องชายหญลิงของผมเออ๋ย หากพวกคคุณไมข่ฝากเนชนี้อหนบังของคคุณไวด้กบับพระวลิญญาณ
บรลิสคุทธลิธิ์ – อยข่างไมข่สงวนไวด้ – เนชนี้อหนบังกห็จะเปป็นหายนะของคคุณในฝป่ายวลิญญาณ! พญามารจะใชด้รข่างกายทบสิ่คคุณอาศบัยอยยข่เพชสิ่อ
ขโมยความชชสิ่นชมยลินดบและชบัยชนะ ความอคุข่นใจ สบันตลิสคุขและบทาเหนห็จทบสิ่สลิทธลิโดยกทาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของคคุณรบับประกบันนบนี้ไป
จากคคุณ! นบัสิ่นคชอเหตคุผลทบสิ่เปาโลอด้อนวอนผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นทบสิ่กรคุงโรมใหด้ถวายรข่างกายของพวกเขาเปป็นเครชสิ่องบยชาทบสิ่มบชบวลิต (โรม 
12:1-2)

ในขด้อ 4 และ 5 เปาโลชบนี้ใหด้เหห็นวข่าแมด้เราไดด้รบับบบัญชาใหด้แบกรบับภาระของกบันและกบัน เรากห็ตด้องไมข่ลชมภาระของเรา
เอง... นบัสิ่นคชอ “ใหด้ทคุกคนสทารวจกลิจการของตนเองจนงจะมบอะไร ๆ ทบสิ่จะอวดไดด้ในตนเองผยด้เดบยว ไมข่ใชข่เปรบยบกบับผยด้อชสิ่น เพราะวข่า
ทคุกคนตด้องแบกภาระของตนเอง” มบภาระตข่างๆทบสิ่เราสามารถแบกเพชสิ่อผยด้อชสิ่นไดด้หรชอทบสิ่เราสามารถชข่วยเพชสิ่อนผยด้เชชสิ่อของเราแบก
ไดด้ แตข่มบภาระสข่วนตบัวทบสิ่เราตด้องแบกเอง คชอเปป็นภาระทบสิ่คนอชสิ่นไมข่สามารถแบกใหด้เราไดด้ พระเยซยตรบัสวข่า “จงแบกกางเขนของ
ตนและตามเรามา” พระเยซยจะกระททาหลายสลิสิ่งเพชสิ่อคคุณ – แตข่พระองคร์จะไมข่แบกกางเขนทบสิ่คนุณควรแบกเพชสิ่อคคุณ ดด้วยเหตคุนบนี้ 
ขณะทบสิ่เรากทาลบังชข่วยผยด้อชสิ่นแบกรบับภาระของพวกเขา กห็มบความรบับผลิดชอบทบสิ่ตกอยยข่กบับแตข่ละคนเพราะวข่าเราทบันี้งหลายเปป็นลยก
ของพระเจด้า เราตด้องพลิสยจนร์ความเปป็นผยด้อารบักขาของเราเอง การงานของเราเอง เราตด้องระมบัดระวบังในทคุกสลิสิ่งทบสิ่เรากระททา “ไมข่



วข่าเราจะกลินหรชอดชสิ่ม หรชอไมข่วข่าเราจะกระททาสลิสิ่งใด” เราควรททาทคุกสลิสิ่งเพชสิ่อเปป็นการถวายพระเกบยรตลิแดข่พระเจด้า
ขด้อ 6 “สข่วนผยด้ทบสิ่รบับคทาสอนในพระวจนะแลด้ว จงแบข่งสลิสิ่งทบสิ่ดบทคุกอยข่างใหด้แกข่ผยด้ทบสิ่สอนตนเถลิด”
คทาวข่า “แบข่ง” ทบสิ่ใชด้ในขด้อนบนี้หมายถนง “แบข่งปฟัน” จงสบังเกตวข่ามบันเปป็นคทาบบัญชา... ไมข่ใชข่ขด้อเสนอแนะ คทาพยดนบนี้ถยกกลข่าว

แกข่คนเหลข่านบันี้นทบสิ่ไดด้รบับความชข่วยเหลชอจากบรรดาครยผยด้สอนพระวจนะของพระเจด้า เหลข่าครยผยด้สอนพระวจนะของพระเจด้าปฟ้อน
อาหารคนเหลข่านบันี้นทบสิ่ไดด้ยลินพระวจนะ ดด้วยเหตคุนบนี้ คนเหลข่านบันี้นทบสิ่ไดด้ยลินจนงรบับประทานขนมปฟังฝป่ายวลิญญาณและเนชนี้อฝป่าย
วลิญญาณ ผยด้ฟฟังเหลข่านบันี้นไดด้รบับบบัญชาใหด้แบข่งปฟันกบับครยเหลข่านบันี้น... นบัสิ่นคชอ ขด้าวของตข่างๆ เชข่น อาหาร เสชนี้อผด้าและเงลินทอง อข่าน
โรม 15:27 เปาโลเขบยนถนงผยด้เชชสิ่อเหลข่านบันี้นในครลิสตจบักรทบสิ่เมชองโครลินธร์และกลข่าววข่า “ถด้าเราไดด้หวข่านของสทาหรบับจลิตวลิญญาณใหด้
แกข่ทข่าน แลด้วจะมากไปหรชอ ทบสิ่เราจะเกบสิ่ยวของสทาหรบับเนชนี้อหนบังจากทข่าน...ททานองเดบยวกบัน องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงบบัญชาไวด้
วข่า คนทบสิ่ประกาศขข่าวประเสรลิฐควรไดด้รบับการเลบนี้ยงชบพดด้วยขข่าวประเสรลิฐนบันี้น” (1 คร. 9:11-14)

ผมไมข่ลบังเลเลยทบสิ่จะกลข่าววข่ามบันเปป็นภาพสะทด้อนของครลิสตจบักรใดกห็ตามทบสิ่ไมข่ดยแลศลิษยาภลิบาลของตน ผมขออธลิบาย: 
ครลิสตจบักรใหมข่ทบสิ่เพลิสิ่งเรลิสิ่มตด้นอาจไมข่มบความสามารถทางการเงลินทบสิ่จะดยแลศลิษยาภลิบาลสบักคน และศลิษยาภลิบาลคนนบันี้นอาจตด้อง
ททางานหาเลบนี้ยงชบพสบักพบักหนนสิ่ง แตข่หลบังจากทบสิ่ครลิสตจบักรนบันี้นเตลิบโตจนมบสมาชลิกเจห็ดสลิบหด้าคนหรชอรด้อยคนหรชอมากกวข่านบันี้นแลด้ว 
ครลิสตจบักรนบันี้นกห็ควรจข่ายคข่าจด้างแกข่ศลิษยาภลิบาลคนนบันี้นเพชสิ่อทบสิ่เขาจะสามารถใชด้เวลาของเขาในการรบับใชด้ตข่อความตด้องการตข่างๆ
ฝป่ายวลิญญาณของเหลข่าสมาชลิก พบันธกลิจแหข่งขข่าวประเสรลิฐคชองานเตห็มเวลา ผมเกลบยดทบสิ่จะกลข่าวเชข่นนบนี้ – แตข่กระนบันี้นผมกห็ตด้อง
กลข่าว: การเทศนาเปป็นงานนอกเวลาสทาหรบับผยด้รบับใชด้บางคน พวกเขาดทาเนลินธคุรกลิจและเทศนานอกเวลา ผมไมข่ปรารถนาทบสิ่จะ
ททาใหด้ใครเจห็บ และพระคบัมภบรร์กลข่าววข่า “อยข่าแตะตด้องผยด้รบับการเจลิมของเรา” … แตข่ผยด้รบับใชด้แหข่งขข่าวประเสรลิฐทบสิ่ใชด้เวลาหาเงลิน
ในโลกธคุรกลิจมากกวข่าทบสิ่เขาใชด้เวลาประกาศขข่าวประเสรลิฐกห็กทาลบังใชด้ขข่าวประเสรลิฐเปป็นงานนอกเวลา! ผมขอกลข่าวซนี้ทาวข่า – การ
เปป็นศลิษยาภลิบาลของครลิสตจบักร หรชอการเปป็นผยด้ประกาศขข่าวประเสรลิฐ คชองานเตห็มเวลา – เจห็ดวบันตข่อสบัปดาหร์ ทคุกชบัสิ่วโมงของ
ทคุกวบัน ดบังนบันี้นเปาโลจนงบบัญชาชาวแควด้นกาลาเทบยใหด้แบข่งปฟันขด้าวของฝป่ายเนชนี้อหนบังกบับผยด้นทาฝป่ายวลิญญาณเหลข่านบันี้น “คนทบสิ่
ประกาศขข่าวประเสรลิฐควรไดด้รบับการเลบนี้ยงชบพดด้วยขข่าวประเสรลิฐนบันี้น” แนข่นอนวข่า “คนทบสิ่ททางานสมควรไดด้รบับคข่าจด้างของตน” 
เหตคุผลทบสิ่ครลิสเตบยนจทานวนมากเหลชอเกลินผข่ายผอมและเปป็นหมบันฝป่ายวลิญญาณกห็คชอเพราะวข่าพวกเขาหวข่านเพบยงเลห็กนด้อย – 
ดด้วยเหตคุนบนี้พวกเขาจนงเกบสิ่ยวเกห็บไดด้เพบยงเลห็กนด้อย แตข่ถด้าเรายอมหวข่านมาก เรากห็จะเกบสิ่ยวเกห็บไดด้มาก พระเจด้าทรงรบักผยด้ทบสิ่ใหด้ดด้วย
ใจยลินดบ

ขด้อ 7-9 “อยข่าหลงเลย ทข่านจะหลอกลวงพระเจด้าไมข่ไดด้ เพราะวข่าผยด้ใดหวข่านอะไรลง กห็จะเกบสิ่ยวเกห็บสลิสิ่งนบันี้น ผยด้ทบสิ่หวข่าน
ในยข่านเนชนี้อหนบังของตน กห็จะเกบสิ่ยวเกห็บความเปปปื่อยเนข่าจากเนชนี้อหนบังนบันี้น แตข่ผยด้ทบสิ่หวข่านในยข่านพระวลิญญาณ กห็จะเกบสิ่ยวเกห็บชบวลิตนลิ
รบันดรร์จากพระวลิญญาณนบันี้น อยข่าใหด้เราเมชสิ่อยลด้าในการททาดบ เพราะวข่าถด้าเราไมข่ทด้อใจแลด้ว เรากห็จะเกบสิ่ยวเกห็บในเวลาอบันสมควร”

ผมเชชสิ่อวข่าทคุกขด้อในพระคบัมภบรร์มบการตบความและการประยคุกตร์ใชด้หลบัก และผมเชชสิ่อวข่ามบันมบการประยคุกตร์ใชด้รอง เปาโล
กลข่าวในขด้อ 6 วข่า “สข่วนผยด้ทบสิ่รบับคทาสอนในพระวจนะแลด้ว จงแบข่งสลิสิ่งทบสิ่ดบทคุกอยข่างใหด้แกข่ผยด้ทบสิ่สอนตนเถลิด” และจากนบันี้นกห็ใชด้ภาพ
ประกอบของการหวข่านและการเกบสิ่ยวเกห็บ (คทาทบสิ่คนรยด้จบักดบทคุกแหข่งหน) หากเราหวข่านเมลห็ดขด้าวสาลบ เรากห็เกบสิ่ยวเกห็บขด้าวสาลบ 
หากเราหวข่านขด้าวโอก๊ต เรากห็เกบสิ่ยวเกห็บขด้าวโอก๊ต  หากเราหวข่านขด้าวบารร์เลยร์ เรากห็เกบสิ่ยวเกห็บขด้าวบารร์เลยร์  หากเราหวข่านขด้าวโพด
เรากห็เกบสิ่ยวเกห็บขด้าวโพด มบันกห็เปป็นเชข่นนบันี้นในโลกฝป่ายวลิญญาณ: หากเราหวข่านในยข่านเนชนี้อหนบัง – หากเราตอบสนอง ปรนเปรอ



และประคบประหงมเนชนี้อหนบัง หากเราใหด้อาหารเนชนี้อหนบัง หากเราใชด้เงลินไปกบับเนชนี้อหนบังซนสิ่งเปป็นเงลินทบสิ่เราควรถวายใหด้แกข่งาน
ขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้า เรากห็จะเกบสิ่ยวเกห็บความเปปปื่อยเนข่า แตข่ถด้าเราหวข่านในยข่านพระวลิญญาณ – หากเราใหด้เวลา พรสวรรคร์
ตข่างๆ และเงลินของเราเพชสิ่อสนบับสนคุนเรชสิ่องตข่างๆในฝป่ายวลิญญาณ เรากห็จะเกบสิ่ยวเกห็บชบวลิตนลิรบันดรร์จากพระวลิญญาณ ผมเชชสิ่อวข่า
พระคบัมภบรร์ลงลนกกวข่านบันี้น คนทบสิ่ดทาเนลินตามเนชนี้อหนบัง ใชด้ชบวลิตเพชสิ่อตอบสนองความเพลลิดเพลลินตข่างๆแหข่งเนชนี้อหนบังจะเกบสิ่ยวเกห็บ
ความเปปปื่อยเนข่าในนรกเปป็นนลิตยร์ ขด้อ 9 ประกาศวข่าเราไมข่ควรเมชสิ่อยลด้าในการททาดบ เพราะวข่าถด้าเราไมข่ทด้อใจแลด้ว เรากห็จะเกบสิ่ยว
เกห็บในเวลาอบันสมควร มบสลิสิ่งทบสิ่เรบยกวข่าการสยญเสบยบทาเหนห็จของคคุณ ใน 2 ยอหร์น 7-8 เราไดด้รบับคทาเตชอนวข่า “เพราะวข่ามบผยด้
ลข่อลวงเปป็นอบันมากออกเทบสิ่ยวไปในโลก คชอคนทบสิ่ไมข่รบับวข่าพระเยซยครลิสตร์ไดด้เสดห็จมารบับสภาพของเนชนี้อหนบัง คนนบันี้นแหละเปป็นผยด้
ลข่อลวงและเปป็นปฏลิปฟักษร์ตข่อพระครลิสตร์ ทต่านทอัตั้งหลายจงระวอังตอัวใหผู้ดที (จงระมบัดระวบัง จงเฝฟ้าระวบังตบัวเอง) เพชที่อเราจะไดผู้ไมต่สผญ
เสทียสริที่งททีที่เราไดผู้กระทนามาแลผู้ว แตต่จะไดผู้รอับบนาเหนก็จเตก็มททีที่” นบสิ่ไมข่เกบสิ่ยวอะไรเลยกบับการทรงไถข่หรชอความรอดของจลิตวลิญญาณ 
มบันกทาลบังหมายถนงหนด้าทบสิ่ผยด้อารบักขา ขด้อ 9-11 ในจดหมายฝากของยอหร์น ฉบบับทบสิ่สองเตชอนเราเกบสิ่ยวกบับคนเหลข่านบันี้นทบสิ่เทศนา
หลบักคทาสอนอชสิ่นใดนอกจากหลบักคทาสอนทบสิ่พระเยซยทรงเทศนา หากเรานทาครยสอนเทห็จเหลข่านบนี้เขด้ามาในบด้านของเรา หากเราใหด้
เงลินพวกเขาและกลข่าวคทาอวยพรแกข่พวกเขา เรากห็เปป็นผยด้มบสข่วนรข่วมกบับการกระททาตข่างๆทบสิ่ชบัสิ่วรด้ายของพวกเขาและเราจะสยญ
เสบยบทาเหนห็จของเราไป มบันจะเปป็นวบันแสนสคุขในชบวลิตของครลิสเตบยนจทานวนมากเมชสิ่อพวกเขาแยกแยะระหวข่างการทรงไถข่และ
บทาเหนห็จ... เมชสิ่อพวกเขาแยกแยะระหวข่างความรอดและหนด้าทบสิ่ผยด้อารบักขา เราไดด้รบับความรอดโดยพระคคุณ --- แตข่เราไดด้รสับ
บบาเหนจ็จสทาหรบับการตรากตรทาตข่างๆอบันสบัตยร์ซชสิ่อของเรา ดบังนบันี้นเราจนงไมข่ควรเมชสิ่อยลด้าในการททาดบ เพราะวข่าเราจะเกบสิ่ยวเกห็บใน
ทบสิ่สคุด – นบัสิ่นคชอหากเราไมข่ทด้อใจเสบยกข่อน หากเราทด้อใจ เรากห็สยญเสบยบทาเหนห็จของเราไป อข่าน 1 โครลินธร์ 3:11-15

ขด้อ 10 “เหตคุฉะนบันี้นเมชสิ่อเรามบโอกาสใหด้เราททาดบตข่อคนทบันี้งปวง และเฉพาะอยข่างยลิสิ่งตข่อคนทบสิ่อยยข่ในครอบครบัวของความ
เชชสิ่อ”

จงตบันี้งใจอข่านบททบสิ่สลิบเจห็ดของยอหร์น และคคุณจะเหห็นวข่าพระเยซยทรงอธลิษฐานเผชสิ่อผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลาย และคทาอธลิษฐานของ
พระองคร์กห็มบลยกๆของพระองคร์บนโลกนบนี้เปป็นจคุดสนใจหลบัก เราตด้องททาดบตข่อคนทบันี้งปวง – แตข่เราตด้องททาดบเปป็นพริเศษตข่อคนทบสิ่อยยข่
ในครอบครบัวของความเชชสิ่อ... พบสิ่นด้องครลิสเตบยนชายหญลิง ยอหร์นบอกเราอยข่างเดบยวกบันใน 1 ยอหร์น 3:16-19 วข่า

“ดบังนบนี้แหละเราจนงรยด้จบักความรบักของพระเจด้า เพราะวข่าพระองคร์ไดด้ทรงยอมปลข่อยวางชบวลิตของพระองคร์เพชสิ่อเราทบันี้ง
หลาย และเราทบันี้งหลายกห็ควรจะปลข่อยวางชบวลิตของเราเพชสิ่อพบสิ่นด้อง แตข่ถด้าผยด้ใดมบทรบัพยร์สมบบัตลิในโลกนบนี้ และเหห็นพบสิ่นด้องของตน
ขบัดสน และยบังใจจชดใจดทาไมข่สงเคราะหร์เขา ความรบักของพระเจด้าจะดทารงอยยข่ในผยด้นบันี้นอยข่างไรไดด้ ลยกเลห็ก ๆ ทบันี้งหลายของ
ขด้าพเจด้าเออ๋ย อยข่าใหด้เรารบักกบันดด้วยคทาพยดและดด้วยลลินี้นเทข่านบันี้น แตข่จงรบักกบันดด้วยการกระททาและดด้วยความจรลิง และโดยเหตคุนบนี้เรา
จนงรยด้วข่าเราอยยข่ฝป่ายความจรลิง และจะไดด้ตบันี้งใจของเราใหด้แนข่วแนข่เฉพาะพระองคร์”

ผยด้เชชสิ่อควรชข่วยเหลชอผยด้เชชสิ่อดด้วยกบัน ควรแบข่งปฟันกบับผยด้เชชสิ่อดด้วยกบัน เราควรแบกรบับภาระของกบันและกบัน เราควรชข่วย
เหลชอกบันและกบันในเรชสิ่องการเงลินเมชสิ่อเราเหห็นพบสิ่นด้องคนใดขบัดสน เราควรชข่วยเหลชอกบันและกบันในวลิธบใดทบสิ่เราจะชข่วยเพชสิ่อนพบสิ่นด้อง
ของเราไดด้ โลกเกข่าใบนบนี้ตด้องการบบัพตลิศมาแหข่งความรบักแบบครลิสเตบยนทบสิ่แทด้จรลิง ครลิสเตบยนสข่วนใหญข่เหห็นแกข่ตบัวเกลินไป มคุข่งสนใจ
แตข่ตบัวเองมากเกลินไป – และสข่วนใหญข่แลด้วพวกเขากห็คลิดถนงแตข่ตบัวเอง

คนทบสิ่ใหด้เงลินของตน เวลาของตน แรงกายของตนในสลิสิ่งตข่างๆของโลกและความสนใจตข่างๆตามเนชนี้อหนบังกห็จะตด้อง



เกบสิ่ยวเกห็บความเปปปื่อยเนข่าอยข่างแนข่นอน แตข่คนทบสิ่ลงทคุนเวลา เงลินทองและแรงกายในการเพาะปลยกสลิสิ่งตข่างๆฝป่ายวลิญญาณและทบสิ่
เปป็นของสวรรคร์กห็จะเกบสิ่ยวเกห็บผลแหข่งสวรรคร์ในชบวลิตทบสิ่บรลิบยรณร์มากกวข่าอยข่างแนข่นอน ในยอหร์น 10:10 พระเยซยตรบัสวข่า “เราไดด้
มาเพชสิ่อเขาทบันี้งหลายจะไดด้ชบวลิต และจะไดด้อยข่างครบบรลิบยรณร์”

ถด้อยคทาเหลข่านบนี้ควรถยกชบนี้ใหด้เหห็นตรงนบนี้: “นบสิ่แหละ คนทบสิ่หวข่านเพบยงเลห็กนด้อยกห็จะเกบสิ่ยวเกห็บไดด้เพบยงเลห็กนด้อย คนทบสิ่หวข่าน
มากกห็จะเกบสิ่ยวเกห็บไดด้มาก ทคุกคนจงใหด้ตามทบสิ่เขาไดด้คลิดหมายไวด้ในใจ มลิใชข่ใหด้ดด้วยนนกเสบยดาย มลิใชข่ใหด้ดด้วยการฝปนใจ เพราะวข่า
พระเจด้าทรงรบักคนนบันี้นทบสิ่ใหด้ดด้วยใจยลินดบ และพระเจด้าทรงฤทธลิธิ์สามารถประทานพระคคุณอบันอคุดมทคุกอยข่างแกข่ทข่านทบันี้งหลาย เพชสิ่อ
ใหด้ทข่านมบทคุกสลิสิ่งทคุกอยข่างเพบยงพอสทาหรบับตบัวเสมอ ทบันี้งจะมบสลิสิ่งของบรลิบยรณร์สทาหรบับงานทบสิ่ดบทคุกอยข่างดด้วย (ตามทบสิ่เขบยนไวด้วข่า ‘เขา
แจกจข่าย เขาไดด้ใหด้แกข่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดทารงเปป็นนลิตยร์’ เดบดี๋ยวนบนี้พระองคร์ผยด้ประทานพชชแกข่คนทบสิ่หวข่าน ทบันี้ง
ประทานขนมปฟังเปป็นอาหารของทข่าน และทรงโปรดใหด้พชชของทข่านทบสิ่หวข่านนบันี้นทวบขนนี้นเปป็นอบันมาก และทรงใหด้ผลแหข่งความ
ชอบธรรมของทข่านเจรลิญยลิสิ่งขนนี้น) โดยทรงใหด้ทข่านทบันี้งหลายมบสลิสิ่งสารพบัดมบัสิ่งคบัสิ่งบรลิบยรณร์ขนนี้น เพชสิ่อใหด้ทข่านมบแจกจข่ายอยข่างใจกวด้าง
ขวาง ซนสิ่งจะใหด้เกลิดการขอบพระคคุณพระเจด้า” (2 คร. 9:6-11)

การเกบสิ่ยวเกห็บครบันี้งสคุดทด้าย – จะเปป็นตอนทบสิ่องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าเสดห็จกลบับมา: “เหตคุฉะนบันี้นพบสิ่นด้องทบันี้งหลาย จงอดทน
จนกวข่าองคร์พระผยด้เปป็นเจด้าจะเสดห็จมา ดยเถลิด ชาวนารอคอยผลอบันลนี้ทาคข่าทบสิ่จะไดด้จากแผข่นดลิน และเพบยรคอยจนกระทบัสิ่งมบฝนตด้น
ฤดยและฝนปลายฤดย ทข่านทบันี้งหลายกห็จงอดทนเชข่นนบันี้นเหมชอนกบัน จงตบันี้งอกตบันี้งใจใหด้ดบ ดด้วยวข่าการเสดห็จมาขององคร์พระผยด้เปป็นเจด้า
กห็จวนจะถนงอยยข่แลด้ว” (ยากอบ 5:7-8) อข่านมาระโก 4:26-29 เชข่นกบัน

ในขด้อ 10 ของบทนบนี้ของเราในหนบังสชอกาลาเทบย เปาโลกทาลบังสรคุปยข่อพระราชบบัญญบัตลิของพระครลิสตร์ทบสิ่เกบสิ่ยวขด้องกบับ
การใหด้และการกระทบา – กข่อนอชสิ่นและแรกสคุดแดข่องคร์พระผยด้เปป็นเจด้า และจากนบันี้นแกข่พวกพบสิ่นด้องตามทบสิ่พวกเขาตด้องการ เมชสิ่อเรา
ดทาเนลินในพระวลิญญาณ พระวลิญญาณกห็จะกข่อใหด้เกลิดผลทบสิ่ถยกกลข่าวถนงในกาลาเทบย 5: 22-23 เมชสิ่อเรารบักเพชสิ่อนพบสิ่นด้องของเรา
อยข่างทบสิ่เราควรกระททา เรากห็จะไมข่ยอมเหห็นเขาทนทคุกขร์หากเราสามารถชข่วยเขาไดด้ในเรชสิ่องขด้าวของตข่างๆทบสิ่เกบสิ่ยวขด้องกบับรข่างกาย
ความเชชสิ่อแบบครลิสเตบยนสามารถสรคุปไดด้ในคทาสบันี้นๆคทาเดบยว: ความรบัก พระเจด้าทรงเปป็นความรบัก เรารบักพระองคร์เพราะวข่า
พระองคร์ทรงรบักเรากข่อน  พระราชบบัญญบัตลิทบันี้งสลินี้นและศาสดาพยากรณร์ทบันี้งหลายขนนี้นอยยข่กบับพระบบัญญบัตลิสองขด้อ: (1) จงรบัก
พระเจด้าดด้วยสลินี้นสคุดใจ ความคลิด จลิตและกทาลบังของทข่าน (2) จงรบักเพชสิ่อนบด้านของทข่านเหมชอนรบักตบัวทข่านเอง

ขด้อ 11 “ทข่านจงสบังเกตดยตบัวอบักษรทบสิ่ขด้าพเจด้าเขบยนถนงทข่านดด้วยมชอของขด้าพเจด้าเองวข่า ตบัวโตเพบยงใด” ภาษากรบกอข่าน
ตรงตบัววข่า “ทข่านทบันี้งหลายเหห็นแลด้ววข่าขด้าพเจด้าไดด้เขบยนตบัวหนบังสชอใหญข่ขนาดไหนถนงพวกทข่านดด้วยมชอของขด้าพเจด้าเอง” เหลข่าผยด้รยด้
พระคบัมภบรร์เชชสิ่อวข่าอบัครทยตเปาโลเกชอบตาบอดตอนทบสิ่เขาเขบยนจดหมายฝากถนงชาวแควด้นกาลาเทบย เขาไดด้รบับความเจห็บปวด 
และเชชสิ่อกบันวข่าเขาเปป็นโรคตาทบสิ่เรบยกวข่า “ophthalmia” ซนสิ่งเปป็นโรคทบสิ่พบมากในซบกโลกตะวบันออกสมบัยนบันี้น ปกตลิแลด้วเปาโลใหด้
ผยด้อชสิ่นเขบยนจดหมายตข่างๆของเขาตามคทาบอกของเขา แตข่จดหมายถนงชาวแควด้นกาลาเทบยถยกเขบยนดด้วยมชอของเขาเอง นบสิ่คชอ
จดหมายฝากฉบบับทบสิ่สทาคบัญทบสิ่สคุดฉบบับหนนสิ่งทบสิ่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงดลใจเปาโลใหด้เขบยน เขาเขบยนดด้วยตบัวหนบังสชอขนาดใหญข่ 
– เพราะสายตาทบสิ่แยข่ลงมากๆของเขา

ขด้อ 12 “คนทบสิ่ปรารถนาไดด้หนด้าตามเนชนี้อหนบัง เขาบบังคบับใหด้ทข่านเขด้าสคุหนบัต เพชสิ่อเขาจะไดด้ไมข่ถยกขข่มเหงเพราะเรชสิ่อง
กางเขนของพระครลิสตร์เทข่านบันี้น” ดยเหมชอนวข่าชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบันี้นทบสิ่เปาโลไดด้เทศนาพระคคุณอบัศจรรยร์ของพระเจด้าแกข่



พวกเขาแลด้ว – ความรอดโดยพระคคุณผข่านทางความเชชสิ่อโดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก – เปป็นเหมชอนพวกฟารลิสบ พวกธรรมาจาร
ยร์และพวกคนหนด้าซชสิ่อใจคดในสมบัยของพระเยซย พวกเขาอยากไดด้หนด้า “เพราะวข่าเจด้าเปป็นเหมชอนอคุโมงคร์ฝฟังศพซนสิ่งฉาบดด้วยปยน
ขาว ขด้างนอกดยงดงามจรลิง ๆ แตข่ขด้างในเตห็มไปดด้วยกระดยกคนตายและการโสโครกสารพบัด เจด้าทบันี้งหลายกห็เปป็นอยข่างนบันี้นแหละ 
ภายนอกนบันี้นปรากฏแกข่มนคุษยร์วข่าเปป็นคนชอบธรรม แตข่ภายในเตห็มไปดด้วยความหนด้าซชสิ่อใจคดและความชบัสิ่วชด้า” (มธ. 23:27-
28)

ถด้อยคทาทบสิ่เจห็บแสบเหลข่านบนี้ถยกกลข่าวโดยพระบคุตรของพระเจด้า คชอผยด้ทบสิ่พวกแนวคลิดเสรบนลิยมชอบเทศนาวข่าเปป็นพระเจด้า
แหข่งความรบักทบสิ่จะไมข่ทรงยอมใหด้ผยด้ใดตด้องพลินาศหรชอทนทคุกขร์ทรมานเลย! เปาโลตทาหนลิชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบันี้นทบสิ่ปรารถนา
ทบสิ่จะไดด้หนด้าในเนชนี้อหนบัง มนคุษยร์มองดยทบสิ่รยปลบักษณร์ภายนอก แตข่พระเจด้าทรงทอดพระเนตรทบสิ่จลิตใจ

ขด้อ 13: “ถนงแมด้คนทบสิ่เขด้าสคุหนบัตแลด้วกห็มลิไดด้รบักษาพระราชบบัญญบัตลิ แตข่เขาปรารถนาทบสิ่จะใหด้ทข่านเขด้าสคุหนบัต เพชสิ่อเขาจะ
ไดด้เอาเนชนี้อหนบังของทข่านไปอวด”

คนเหลข่านบันี้นทบสิ่ไดด้รบกวนเหลข่าผยด้เชชสิ่อชาวแควด้นกาลาเทบยกทาลบังแสวงหาสาวกจทานวนมากๆเพชสิ่อทบสิ่พวกเขาจะไดด้รบับการ
ยอมรบับวข่าเปป็นผยด้นทาทบสิ่ยลิสิ่งใหญข่ นบักศาสนาทบสิ่ยลิสิ่งใหญข่ สลิสิ่งเดบยวกบันนบนี้กห็เปป็นจรลิงในปฟัจจคุบบัน มบันเปป็นความบาปทบสิ่แพรข่หลายในหมยข่นบัก
ศาสนา – และนข่าเศรด้าทบสิ่ตด้องกลข่าววข่า นบสิ่กห็เปป็นจรลิงทข่ามกลางเหลข่าผยด้เชชสิ่อแทด้บางคนดด้วย – ทบสิ่วข่าพวกเขาปรารถนาทบสิ่จะสรด้างชชสิ่อ
เสบยงในฐานะผยด้นทาทบสิ่ยลิสิ่งใหญข่ ผยด้รบับใชด้ทบสิ่ยลิสิ่งใหญข่ เปาโลบอกชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบันี้นวข่าเหตคุผลเดบยวทบสิ่พวกถชอบบัญญบัตลิอยาก
ใหด้พวกเขาเขด้าสคุหนบัตและปฏลิบบัตลิตามพระราชบบัญญบัตลิของโมเสสกห็คชอ เพชสิ่อทบสิ่คนเหลข่านบันี้นจะ “เอาเนชนี้อหนบังของทข่านไปอวด”

ขด้อ 14 และ 15 “แตข่พระเจด้าไมข่ทรงโปรดใหด้ขด้าพเจด้าอวดตบัวนอกจากเรชสิ่องกางเขนของพระเยซยครลิสตร์องคร์พระผยด้เปป็น
เจด้าของเรา ซนสิ่งโดยพระองคร์โลกตรนงไวด้แลด้วจากขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้ากห็ตรนงไวด้แลด้วจากโลก เพราะวข่าในพระเยซยครลิสตร์ การเขด้า
สคุหนบัตหรชอไมข่เขด้าสคุหนบัต ไมข่เปป็นของสทาคบัญอะไร แตข่การทบสิ่ถยกสรด้างใหมข่นบันี้นสทาคบัญ”

เปาโลมบเรชสิ่องเดบยวทบสิ่จะกลข่าว ไมข่วข่าเขาจะเทศนาทบสิ่ไหน หรชอเขาจะเทศนาแกข่ผยด้ใด เขากจ็เทศนาขม่าวสารแหม่งกางเขน
นสัลี้น เขากลข่าวแกข่ชาวเมชองโครลินธร์วข่า “เพราะขด้าพเจด้าตบันี้งใจวข่าจะไมข่แสดงความรยด้เรชสิ่องใด ๆ ในหมยข่พวกทข่านเลยเวด้นแตข่เรชสิ่องพระ
เยซยครลิสตร์ และการทบสิ่พระองคร์ทรงถยกตรนงทบสิ่กางเขน” เขากลข่าวแกข่ชาวแควด้นกาลาเทบยวข่า “แตข่พระเจด้าไมข่ทรงโปรดใหด้ขด้าพเจด้า
อวดตบัวนอกจากเรชสิ่องกางเขนของพระเยซยครลิสตร์องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าของเรา ซนสิ่งโดยพระองคร์โลกตรนงไวด้แลด้วจากขด้าพเจด้า และ
ขด้าพเจด้ากห็ตรนงไวด้แลด้วจากโลก” เขากลข่าวแกข่ชาวเมชองโครลินธร์วข่า “ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศแกข่ทข่านทบันี้งหลายกข่อน คชอวข่าพระครลิสตร์
ไดด้ทรงวายพระชนมร์เพราะบาปของเราทบันี้งหลาย ตามทบสิ่เขบยนไวด้ในพระคบัมภบรร์ และทรงถยกฝฟังไวด้ แลด้ววบันทบสิ่สามพระองคร์ทรง
เปป็นขนนี้นมาใหมข่ตามทอีพิ่มอีเขอียนไวด้ในพระคสัมภอีรย์นสัลี้น” ขข่าวสารของเปาโลคชอ ขข่าวสารนองเลชอด – ขข่าวสารแหข่งกางเขนนบันี้น 
ขข่าวสารทบสิ่พวกนบักศาสนาทคุกวบันนบนี้เรบยกวข่า “ขข่าวสารโรงฆข่าสบัตวร์” ผมขอเตชอนความจทาคคุณวข่า “ถด้าไมข่มบโลหลิตไหลออกแลด้ว กห็
จะไมข่มบการอภบัยบาปเลย...” “พระโลหลิตของพระเยซยครลิสตร์ พระบคุตรของพระเจด้า กห็ชทาระเราทบันี้งหลายใหด้ปราศจากบาปทบันี้ง
สลินี้น... เมชสิ่อเราเหห็นเลชอดนบันี้น เราจะผข่านเวด้นเจด้าทบันี้งหลายไป!” ดบังนบันี้น ตด้องเปป็นพระโลหลิต หรชอไมข่กห็นรก หากคคุณไมข่ไดด้อยยข่ภายใตด้
พระโลหลิตนบันี้น คคุณกห็ยชนเปลชอยเปลข่าฝป่ายวลิญญาณ อบัปยศอดสย และถยกปรบับโทษตข่อพระพบักตรร์พระเจด้า แตข่หากคคุณถยกปกคลคุม
โดยพระโลหลิตนบันี้น คคุณกห็เปป็นคนชอบธรรมพอๆกบับทบสิ่พระเยซยทรงเปป็นผยด้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจด้าผยด้บรลิสคุทธลิธิ์ เมชสิ่อ
พระเจด้าทรงทอดพระเนตรดยคคุณ พระองคร์กห็ทรงเหห็นพระโลหลิตนบันี้น – และพระองคร์ทรงใหด้เกบยรตลิพระโลหลิตของพระบคุตรทบสิ่



บบังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระองคร์
เปาโลสรคุปยข่อคทาพยานของเขาในกาลาเทบย 2:20 วข่า “ขด้าพเจด้าถยกตรนงไวด้กบับพระครลิสตร์แลด้ว แตข่ขด้าพเจด้ากห็ยบังมบชบวลิตอยยข่

ไมข่ใชข่ขด้าพเจด้าเอง แตข่พระครลิสตร์ตข่างหากทบสิ่ทรงมบชบวลิตอยยข่ในขด้าพเจด้า และชบวลิตซนสิ่งขด้าพเจด้าดทารงอยยข่ในรข่างกายขณะนบนี้ ขด้าพเจด้า
ดทารงอยยข่โดยอาศบัยความเชชสิ่อของพระบคุตรของพระเจด้า ผยด้ไดด้ทรงรบักขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละพระองคร์เองเพชสิ่อขด้าพเจด้า”

ขด้อ 15 บอกเราในภาษาทบสิ่ตรงไปตรงมาวข่า “เพราะวข่าในพระเยซยครลิสตร์ การเขด้าสคุหนบัตหรชอไมข่เขด้าสคุหนบัต ไมข่เปป็นของ
สทาคบัญอะไร แตข่การทบสิ่ถยกสรด้างใหมข่นบันี้นสทาคบัญ” นบัสิ่นคชอ หากผยด้ใดไมข่ไดด้บบังเกลิดจากเบชนี้องบนเขากห็ไมข่สามารถเขด้าในอาณาจบักรของ
พระเจด้าไดด้ “เหตคุฉะนบันี้นถด้าผยด้ใดอยยข่ในพระครลิสตร์ ผยด้นบันี้นกห็เปป็นคนทบสิ่ถยกสรด้างใหมข่แลด้ว สลิสิ่งเกข่า ๆ กห็ลข่วงไป ดยเถลิด สลิสิ่งสารพบัดกลาย
เปป็นสลิสิ่งใหมข่ทบันี้งนบันี้น” (2 คร. 5:17)

การเขด้าสคุหนบัตตรงนบนี้เปป็นตบัวแทนของการเนด้นพลิธบการ การถชอบบัญญบัตลิ ศาสนาแบบเปลชอกนอกซนสิ่งมบสภาพทางของ
พระเจด้าภายนอก แตข่ฤทธลิธิ์ของทางนบันี้นเขาปฏลิเสธเสบย มบคนแบบนบันี้นอยยข่มากมายในปฟัจจคุบบัน จงตบันี้งใจอข่าน 2 ทลิโมธบ 3:5 ศาสนา
แบบนบันี้นไมข่เพบยงไมข่ททาประโยชนร์อบันใดเลยเทข่านบันี้น แตข่ศาสนาแบบนบันี้นยบังไมข่มบคข่าอะไรเลยดด้วย ผมชบนี้ใหด้เหห็นแลด้วกข่อนหนด้านบนี้ใน
บทเรบยนนบนี้วข่าทคุกสลิสิ่งทบสิ่เรากระททา ทคุกอยข่างทบสิ่เราถวาย ไมข่วข่าสลิสิ่งนบันี้นจะยลิสิ่งใหญข่สบักเพบยงใด จะไมข่มบคข่าเลยหากความรบักของ
พระเจด้า (พระเยซยครลิสตร์) ไมข่สถลิตอยยข่ในใจของเรา การทรงสรด้างใหมข่ผข่านทางการอบัศจรรยร์แหข่งการบบังเกลิดใหมข่เปป็นสลิสิ่งเดบยวทบสิ่
พระเจด้าทรงใหด้เกบยรตลิ “เราเปป็นฝฟีพระหบัตถร์ของพระองคร์ ทบสิ่ทรงสรด้างขนนี้นในพระเยซยครลิสตร์...” (อฟ. 2:10) 

ขด้อ 16 “สบันตลิสคุขและพระกรคุณาจงมบแกข่ทคุกคนทบสิ่ดทาเนลินตามกฎนบนี้ และแกข่คนอลิสราเอลของพระเจด้า” กฎทบสิ่เปาโล
อด้างอลิงถนงตรงนบนี้ถยกกลข่าวในขด้อ 15 … กฎอบันสมบยรณร์แบบแหข่งชบวลิตของผยด้เชชสิ่อ การถยกสรด้างใหมข่ในพระเยซยครลิสตร์ ผยด้ถยกสรด้างใหมข่
ทบสิ่บบังเกลิดจากเบชนี้องบน ถยกแปลงสภาพโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า ไมข่ใชข่การเขด้าสคุหนบัต – และไมข่ใชข่การไมข่เขด้าสคุหนบัตดด้วย ไมข่ใชข่
การรบักษาพระราชบบัญญบัตลิ ไมข่ใชข่การประพฤตลิ ไมข่ใชข่การเนด้นพลิธบการทางศาสนา – แตข่เปป็นผยด้ทบสิ่ถยกสรด้างใหมข่ในพระเยซยครลิสตร์ ผยด้
เชชสิ่อคนนบันี้นไดด้ถยกททาใหด้เปป็นคนใหมข่แลด้วจากเบชนี้องบน ถยกสรด้างใหมข่ในพระครลิสตร์ ผยด้เชชสิ่อแทด้ยข่อมนมบัสการพระเจด้าในจลิตวลิญญาณ
และในความจรลิง โดยชชสิ่นชมยลินดบในพระครลิสตร์และไมข่ใชข่ในเนชนี้อหนบัง เราไดด้รบับบบัญชาใหด้ไมข่ไวด้วางใจในเนชนี้อหนบัง

นบสิ่หมายความวข่าครลิสเตบยนทบันี้งหลายไมข่ควรประพฤตลิดบงบันี้นหรชอ? ขอพระเจด้าอยข่าใหด้เปป็นเชข่นนบันี้นเลย! แนข่นอนวข่ามบันไมข่
ไดด้หมายความอยข่างนบันี้น ความเชชสิ่อทบสิ่ชข่วยใหด้รอดคชอ ความเชชสิ่อทอีพิ่มอีชอีวริต และ “ความเชชสิ่อทบสิ่ปราศจากการกระททากห็ตายแลด้ว”
(ยากอบ 2:20) “ความเชชสิ่อซนสิ่งกระททากลิจดด้วยความรบัก” (กท. 5:6) คชอความเชชสิ่อทบสิ่ชข่วยเราใหด้รอด เราถยกสรด้างในพระเยซย
ครลิสตร์ใหด้เขด้าสทูม่การงานทบสิ่ดบ (อฟ. 2:10) แตข่การงานทบสิ่ดบทบสิ่ถยกอด้างอลิงถนงตรงนบนี้ไมข่ใชข่การประพฤตลิตามพระราชบบัญญบัตลิ แตข่เปป็นการ
ปรนนลิบบัตลิอบันเสบยสละทบสิ่กระททาตข่อพระเยซยเจด้าและตข่อพบสิ่นด้องผยด้เชชสิ่อทบันี้งหลาย การงานเหลข่านบนี้ไมข่ไดด้ถยกกระททาเพชสิ่อทบสิ่เราจะไดด้รบับ
ความรอด แตข่เพราะวข่าเราไดด้รบับความรอดแลด้วตข่างหาก เราไมข่ไดด้กระททาการงานทบสิ่ดบตข่างๆเพชสิ่อทบสิ่จะรบักษาความรอด แตข่เรา
กระททาการงานทบสิ่ดบตข่างๆเพราะวข่าเราเปป็นกระดยกแหข่งกระดยกของพระองคร์และเนชนี้อหนบังแหข่งเนชนี้อหนบังของพระองคร์ (อฟ. 5:30)

ในขด้อปฟัจจคุบบันทบสิ่เราอข่านอยยข่ เปาโลกลข่าวถนงอลิสราเอลของพระเจด้า ซนสิ่งประกอบดด้วยเชชนี้อสายตามธรรมชาตลิของอบับรา
ฮบัมผยด้เปป็นบลิดา ซนสิ่งแนข่นอนวข่าประกอบดด้วยผยด้ทบสิ่เปป็นเชชนี้อสายฝป่ายวลิญญาณดด้วย: “เพราะวข่าเขาทบันี้งหลายทบสิ่เกลิดมาจากอลิสราเอล
นบันี้นหาไดด้เปป็นคนอลิสราเอลแทด้ทคุกคนไมข่” (โรม 9:6) อบกครบันี้ง “เพราะวข่ายลิวแทด้ มลิใชข่คนทบสิ่เปป็นยลิวแตข่ภายนอกเทข่านบันี้น และการ
เขด้าสคุหนบัตแทด้กห็ไมข่ใชข่การเขด้าสคุหนบัตซนสิ่งปรากฏทบสิ่เนชนี้อหนบังเทข่านบันี้น คนทบสิ่เปป็นยลิวแทด้ คชอคนทบสิ่เปป็นยลิวภายใน และการเขด้าสคุหนบัตแทด้



นบันี้นเปป็นเรชสิ่องของจลิตใจตามจลิตวลิญญาณ มลิใชข่ตามตบัวบทบบัญญบัตลิ คนอยข่างนบันี้นพระเจด้าสรรเสรลิญ มนคุษยร์ไมข่สรรเสรลิญ” (โรม 
2:28-29) และจงตบันี้งใจอข่านและศนกษายอหร์น 8:37-44 ดด้วย

ขด้อ 17 “ตบันี้งแตข่นบนี้ไป ขออยข่าใหด้ผยด้ใดมารบกวนขด้าพเจด้าเลย เพราะวข่าขด้าพเจด้ามบรอยประทบับตราของพระเยซยเจด้าตลิดอยยข่
ทบสิ่กายของขด้าพเจด้า”

เปาโลไดด้กลข่าวปกปฟ้องสลิทธลิของตนทบสิ่จะกลข่าวในฐานะอบัครทยตผยด้หนนสิ่งแลด้ว เขาประกาศแลด้ววข่าพระเจด้าไดด้ทรงเรบยกเขา 
แตข่งตบันี้งเขา และใชด้เขาไป... และวข่าพระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยขข่าวสารนบันี้นทบสิ่เขาจะตด้องเทศนา และบบัดนบนี้เขามบขด้อพลิสยจนร์มากมาย
วข่าเขาไดด้บอกความจรลิงตอนทบสิ่เขาประกาศเรชสิ่องการแตข่งตบันี้งของเขาทบสิ่มาจากสวรรคร์ ขด้อพลิสยจนร์นบันี้นคชออะไร? “เพราะวข่าขด้าพเจด้า
มบรอยประทบับตราของพระเยซยเจด้าตลิดอยยข่ทบสิ่กายของขด้าพเจด้า!”

คทากรบกทบสิ่แปลวข่า “รอยประทบับตรา” คชอคทาๆหนนสิ่งทบสิ่หมายถนงรอยประทบับตราลงบนตบัวพวกทาสเพชสิ่อบข่งบอกถนงผยด้ทบสิ่
เปป็นเจด้าของๆพวกเขา มบันเปป็นเรชสิ่องปกตลิมากๆในสมบัยของเปาโล รข่างกายของเปาโลมบรอยประทบับตราแหข่งการเขด้าสคุหนบัต – 
แตข่รอยประทบับตรานบนี้ทบสิ่เขาประกาศไมข่มบคข่าอะไร จากนบันี้นเขากห็ชบนี้ใหด้เหห็นรอยแผลเปป็นตข่างๆทบสิ่เขาไดด้รบับในการตข่อสยด้แหข่งความเชชสิ่อ
เขาภาคภยมลิใจใจรอยแผลเปป็นเหลข่านบันี้นและเขามบสลิทธลิฝป่ายวลิญญาณทบสิ่จะภาคภยมลิใจในรอยแผลเปป็นเหลข่านบันี้นทบสิ่เขาไดด้รบับเพราะ
เหห็นแกข่ขข่าวประเสรลิฐ ในชข่วงวลินาทบสคุดทด้ายของเขาบนโลกนบนี้ เขาเปป็นพยานวข่า “เพราะวข่าบบัดนบนี้ขด้าพเจด้าพรด้อมทบสิ่จะเปป็นเครชสิ่อง
บยชาแลด้ว และเวลาทบสิ่ขด้าพเจด้าจะจากไปนบันี้นกห็ใกลด้จะถนงแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้ตข่อสยด้อยข่างเตห็มกทาลบัง ขด้าพเจด้าไดด้แขข่งขบันจนถนงทบสิ่สคุด 
ขด้าพเจด้าไดด้รบักษาความเชชสิ่อไวด้แลด้ว ตบันี้งแตข่นบนี้ไป มงกคุฎแหข่งความชอบธรรมกห็เตรบยมไวด้สทาหรบับขด้าพเจด้าแลด้ว ซนสิ่งองคร์พระผยด้เปป็นเจด้า 
ผยด้พลิพากษาอบันชอบธรรม จะทรงประทานแกข่ขด้าพเจด้าในวบันนบันี้น และมลิใชข่แกข่ขด้าพเจด้าผยด้เดบยวเทข่านบันี้น แตข่จะทรงประทานแกข่คน
ทบันี้งปวงทบสิ่รบักการเสดห็จมาของพระองคร์” (2 ทธ. 4:6-8)

เปาโลเปป็นทหารทบสิ่ดบ เขาคอยเตลิมกระสคุนในปปนของเขาตลอดเวลา เขาไดด้รบับรอยแผลเปป็นจากการตข่อสยด้มามากมาย –
แตข่เขากห็ลงเอยดด้วยการมบชบัย: เขาไดด้รสับมงกนุฎอสันหนนพิ่งแลด้ว!

ขด้อ 18 “พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย ขอใหด้พระคคุณของพระเยซยครลิสตร์องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าของเรา จงสถลิตอยยข่กบับจลิตวลิญญาณของ
ทข่านทบันี้งหลายดด้วยเถลิด เอเมน”

คทาวข่า “พบสิ่นด้องทบันี้งหลาย” หมายถนงแตข่เฉพาะผยด้เชชสิ่อแทด้ทบันี้งหลายทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วเทข่านบันี้น ผยด้เชชสิ่อทคุกคนทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้ว
เปป็นพบสิ่นด้องกบัน สมาชลิกครลิสตจบักรทคุกคนไมข่ใชข่พบสิ่นด้อง มนคุษยร์ทคุกคนไมข่ใชข่พบสิ่นด้องในความหมายฝป่ายวลิญญาณ... เฉพาะผยด้ทบสิ่บบังเกลิด
ใหมข่แลด้วเทข่านบันี้นเปป็น “พบสิ่นด้อง” กบัน 

ในจดหมายฝาก 2 โครลินธร์ เปาโลลงทด้ายโดยกลข่าววข่า “ขอใหด้พระคคุณของพระเยซยครลิสตร์เจด้า ความรบักแหข่งพระเจด้า 
และความสนลิทสนมซนสิ่งมาจากพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ จงดทารงอยยข่กบับทข่านทบันี้งหลายเถลิด เอเมน” (2 โครลินธร์ 13:14) “ทข่านทบันี้ง
หลาย” ในขด้อนบนี้ใชด้กบับเฉพาะครลิสตจบักร คชอผยด้ทบสิ่บบังเกลิดใหมข่แลด้วเทข่านบันี้น พระวจนะของพระเจด้าไมข่ไดด้บอกวข่ามบพรอบันใดเลย
สทาหรบับคนเหลข่านบันี้นทบสิ่ปฏลิเสธขข่าวประเสรลิฐแทด้แหข่งพระคคุณของพระเจด้า คนเหลข่านบันี้นเหยบยบยสิ่ทาพระบคุตรของพระเจด้าลงใตด้
ฝป่าเทด้าของพวกเขา พวกเขาถชอวข่าพระโลหลิตแหข่งพบันธสบัญญานบันี้นเปป็นสลิสิ่งชบัสิ่วชด้า พวกเขาประมาทตข่อพระวลิญญาณแหข่งพระคคุณ
อบัศจรรยร์ของพระเจด้า (ฮบ. 10:28-31) ขอพระเจด้าทรงเวทนาพวกเขาเวลาทบสิ่พวกเขาตกอยยข่ในพระหบัตถร์ของพระเจด้าผยด้ทรง
พระชนมร์อยยข่ดด้วยเถลิด!



พระคคุณอบัศจรรยร์ของพระเจด้ามบไวด้สทาหรบับ “บรรดาคนทบสิ่รบักพระเยซยครลิสตร์องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าของเราดด้วยความ
จรลิงใจ” (อฟ. 6:24)

สข่วนบรรดาศบัตรยของกางเขนนบันี้น เหลข่าศบัตรยของพระโลหลิตนบันี้นและพระครลิสตร์ผยด้ทรงประสยตลิจากหญลิงพรหมจารบ ผยด้ทรง
ถยกตรนงกางเขนและทรงฟปฟื้นคชนพระชนมร์แลด้ว พระคบัมภบรร์ประกาศวข่า “ถด้าผยด้ใดไมข่รบักพระเยซยครลิสตร์เจด้า กห็ขอใหด้ผยด้นบันี้นถยกสาปแชข่ง
องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าจะเสดห็จมา” (1 คร. 16:22)

“คข่าจด้างของความบาปคชอความตาย... เมชสิ่อบาปโตเตห็มทบสิ่แลด้ว กห็นทาไปสยข่ความตาย...พระเจด้าทรงพระพลิโรธตข่อคนชบัสิ่ว
ทคุกวบัน...คนชบัสิ่วจะตด้องถอยไปสยข่นรก คชอประชาชาตลิทบันี้งมวลทบสิ่ลชมพระเจด้า...แตข่พระเจด้าทรงสทาแดงความรบักของพระองคร์แกข่เรา
ทบันี้งหลาย คชอขณะทบสิ่เรายบังเปป็นคนบาปอยยข่นบันี้น พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพชสิ่อเรา”

พระเจด้าไมข่ทรงมบพระประสงคร์ใหด้ผยด้หนนสิ่งผยด้ใดพลินาศเลย แตข่ใหด้คนทบันี้งปวงกลบับใจเสบยใหมข่ เพชสิ่อนทบสิ่รบัก หากคคุณยบังไมข่
บบังเกลิดใหมข่ หากคคุณไมข่รยด้จบักพระคคุณของพระเจด้า ททาไมไมข่กด้มศบรษะของคคุณ สารภาพวข่าคคุณเปป็นผยด้ทบสิ่หลงหาย เชลิญชวนพระเยซย
ใหด้เขด้ามาในใจของคคุณ พระองคร์จะเสดห็จเขด้ามา... และคคุณจะรยด้!

เปาโลลงทด้ายวข่า “ขอใหผู้พระคสุณของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา จงสถริตอยผต่กอับจริตวริญญาณของ
ทต่านทอัตั้งหลายดผู้วยเถริด เอเมน” พระคคุณคชอ คนาสนาคอัญของจดหมายฝากถนงชาวแควด้นกาลาเทบยเหลข่านบันี้น เปาโลประกาศ
อยข่างชบัดเจนและไมข่มบอด้อมคด้อมวข่า ความรอดเปป็นมาโดยพระคคุณ ผข่านทางความเชชสิ่อ โดยไมข่เพลิสิ่มอะไรเขด้าไปอบก! ไมข่มบสบักสลิสิ่ง
เดบยวทบสิ่สามารถถยกใหด้หรชอกระททาไดด้เพชสิ่อชข่วยใหด้รอดหรชอชข่วยในการชข่วยใหด้รอด ไดด้รบับความรอดโดยพระคคุณ ถยกรบักษาไวด้โดย
พระคคุณ และพระคคุณอบัศจรรยร์ของพระเจด้าถยกเพลิสิ่มพยนใหด้แกข่บรรดาผยด้รบับพระคคุณตามขนาดทบสิ่พวกเขาเชชสิ่อพระวจนะและ
ดทาเนลินในพระวจนะ เราบบังเกลิดใหมข่เขด้าในครอบครบัวของพระเจด้าทบันทบ เราไดด้รบับบบัญชาใหด้เตลิบโตในพระคคุณและในความรยด้ของ
องคร์พระผยด้เปป็นเจด้าและพระผยด้ชข่วยใหด้รอดของเรา คชอพระเยซยครลิสตร์ เราไมข่ไดด้เตลิบโตเขด้าในพระคคุณ – เราบสังเกริดเขด้าในพระคคุณ
แตข่เราเตลิบโตในพระคคุณหลอังจากททีที่พระคคุณเขด้ามาในใจเราแลด้ว แนข่นอนวข่าคทาสทาคบัญในจดหมายฝากถนงชาวแควด้นกาลาเทบย
เหลข่านบันี้นคชอ “พระคคุณ!” เปาโลซนสิ่งไดด้รบับการดลใจจากพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ ไดด้เขบยนจดหมายฝากถนงชาวแควด้นกาลาเทบยและ
ถนงผยด้เชชสิ่อทคุกคน โดยกลข่าวปกปฟ้องความรอดโดยพระคคุณ ผข่านทางความเชชสิ่อ โดยไมข่เพลิสิ่มสลิสิ่งใดเขด้าไปอบก ขอบคคุณพระเจด้า
สทาหรบับหนบังสชอกาลาเทบย!


