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คคานคา
หนนนึ่งในหนนังสสือภาคพนันธสนัญญาใหมม่ไมม่กบีนึ่เลม่มทบีนึ่สามบีของดลิฉนันไมม่ไดด้เขบียนอรรถาธลิบายแบบเปป็นทางการคสือ 

จดหมายฝากของเปาโลผผด้เปป็นอนัครทผตถนงฟฟีเลโมน อยม่างไรกก็ตาม เขาไดด้แตม่งคคาเทศนาเกบีนึ่ยวกนับขด้อ 17 และ 18 
ของจดหมายฝากฉบนับนบีนี้ซนนึ่งเขาตนันี้งชสืนึ่อวม่า “จงใสม่นนันึ่นไวด้ในบนัญชบีของขด้าพเจด้า” และไดด้ใสม่รวมไวด้กนับคคาเทศนาอสืนึ่น ๆ 
ในหนนังสสือของเขาทบีนึ่มบีชสืนึ่อวม่า พวกทม่านคลิดอยม่างไรเกบีนึ่ยวกนับพระครลิสตร์? (What Think Ye of Christ?) ความคลิด
และคคากลม่าวทบีนึ่ใชด้รม่วมกนันไดด้จากคคาเทศนานนันี้นและจากอรรถาธลิบายแบบทบีละขด้อของเขาเกบีนึ่ยวกนับงานเขบียนอสืนึ่น ๆ 
ของเปาโลถผกรวมเขด้าใน “อรรถาธลิบายฉบนับจลิจิ๋ว” เลม่มนบีนี้ ตลอดจนขด้อมผลและความคลิดตม่าง ๆ ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขด้องซนนึ่งถผก
รวบรวมจากงานเขบียนชลินี้นอสืนึ่น ๆ ของเขาผม่านทางการวลิจนัยแบบละเอบียดโดยจอรร์เจบีย ฮอรร์น หนนนึ่งในเพสืนึ่อนรม่วมงาน
ยาวนานของเราและดลิฉนัน นบีนึ่ไมม่ไดด้เปป็นงานเขบียนเชลิงศาสนศาสตรร์แบบเจาะลนกแตม่อยม่างใด แตม่การเตรบียมเนสืนี้อหา
อภลิปรายแบบทบีละขด้อนบีนี้ซนนึ่งอลิงตามคคาสอนและคคาเทศนาของสามบีของดลิฉนัน เปป็นการศนกษาคด้นควด้าทบีนึ่นม่าสนใจและ
ใหด้ผลตอบแทนในฝฝ่ายวลิญญาณอยม่างมาก ดลิฉนันขออธลิษฐานวม่ามนันจะเปป็นแบบนบีนี้แกม่คคุณผผด้อม่านหนนังสสือเลม่มนบีนี้เชม่นกนัน 
เพสืนึ่อถวายเกบียรตลิแดม่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า

-นางโอลลิเวอรร์ บบี กรบีน



บทนคา
จดหมายฝากฉบนับเลก็กนบีนี้เปป็นหนนนึ่งในหนนังสสือหด้าเลม่มในพระคนัมภบีรร์ทนันี้งเลม่ม (ซนนึ่งสบีนึ่เลม่มอยผม่ในภาคพนันธสนัญญา

ใหมม่) ซนนึ่งมบีเพบียงบทเดบียวเทม่านนันี้น และในพระคคายบีนึ่สลิบหด้าขด้อนบีนี้ เรามบีตนัวอยม่างเดบียวเทม่านนันี้นทบีนึ่เหลสือไวด้ใหด้เราของ
จดหมายโตด้ตอบแบบสม่วนตนัวของเปาโล เนสืนึ่องจากมนันมบีลนักษณะเฉพาะตนัวทบีนึ่สม่วนตนัวเอามาก ๆ มนันจนงไมม่ไดด้นคาเสนอ
หลนักคคาสอนของครลิสตจนักร ไมม่มบีคคาพยากรณร์ แทนทบีนึ่จะเปป็นเชม่นนนันี้น มนันใหด้เราไดด้เหก็นหนัวใจของอนัครทผตผผด้ยลินึ่งใหญม่
ทม่านนบีนี้ โดยแสดงใหด้เหก็นถนงความหม่วงใยของเขาทบีนึ่มบีตม่อผผด้อสืนึ่นและความรนักอนันจรลิงใจของเขาทบีนึ่มบีตม่อคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่เขา
ไดด้นคามาถนงองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า กลวลิธบีและพระคคุณทบีนึ่เขาแสดงออกในการเขบียนทคาใหด้จดหมายฝากฉบนับนบีนี้เปป็นแบบ
อยม่างของความละมคุนละมม่อม ซนนึ่งทคาใหด้จดหมายฝากฉบนับนบีนี้ถผกเรบียกวม่า “จดหมายฝากแสนสคุภาพ” ถนงแมด้วม่า
ภาษาทบีนึ่ใชด้มบีลนักษณะชนักจผงมากทบีนึ่สคุด มนันกก็มบีความซสืนึ่อตรงและจรลิงใจ โดยไมม่พยายามทบีนึ่จะปปิดบนังขด้อเทก็จจรลิงเหลม่า
นนันี้นหรสือลดทอนความผลิดของโอเนสลิมนัสเลย จดหมายสนันี้น ๆ ฉบนับนบีนี้ใหด้ภาพประกอบอนันนม่าทนนึ่งและนม่าตสืนึ่นเตด้นอยม่าง
แทด้จรลิงของพระคคุณมหนัศจรรยร์ของพระเจด้าทบีนึ่มบีตม่อมนคุษยร์ผผด้ลด้มในบาป

หนนังสสือฟฟีเลโมนเปป็นจดหมายฝากทบีนึ่เขบียนจากในคคุกโดยอนัครทผตเปาโล นม่าจะในชม่วงเวลาเดบียวกนันกนันและ
สถานทบีนึ่เดบียวกนันกนับจดหมายฝากของเขาถนงชาวโคโลสบีและชาวเอเฟซนัส นนักอรรถาธลิบายสม่วนใหญม่เหก็นพด้องตรงกนัน
วม่ามนันนม่าจะถผกเขบียนในชม่วงปฟี ค.ศ. 61 หรสือ 62 ในระหวม่างทบีนึ่เขาถผกจคาคคุกอยผม่ในกรคุงโรม เมสืนึ่อเขาไดด้รนับอนคุญาต 
“...ใหด้อาศนัยอยผม่คนเดบียว พรด้อมกนับทหารคนหนนนึ่งทบีนึ่คคุมทม่านไวด้” (กลิจการ 28:16)

ดนังนนันี้นเขาจนงไดด้รนับเสรบีภาพมากพอสมควรซนนึ่งชม่วยใหด้เขาสามารถเผยแพรม่ขม่าวประเสรลิฐไดด้ถนงแมด้เขาอยผม่
ภายใตด้การควบคคุมของทหารกก็ตาม โดยถผกจองจคาตลิดกนับทหารโรมนายหนนนึ่ง ขด้อมสือขด้างหนนนึ่งของเขาถผกลม่ามโซม่ตลิด
กนับขด้อมสือของทหารนายนนันี้น อนันทบีนึ่จรลิง เราถผกบอกวม่าเปาโล “ไดด้อาศนัยอยผม่เปป็นเวลาสองปฟีเตก็มในบด้านทบีนึ่ทม่านเชม่าเอง 
และไดด้ตด้อนรนับทคุกคนทบีนึ่มาหาทม่าน โดยประกาศอาณาจนักรของพระเจด้า และสนันึ่งสอนสลินึ่งเหลม่านนันี้นซนนึ่งเกบีนึ่ยวขด้องกนับ
พระเยซผครลิสตร์เจด้าดด้วยความไวด้เนสืนี้อเชสืนึ่อใจทนันี้งสลินี้น ไมม่มบีผผด้หนนนึ่งผผด้ใดทบีนึ่ขนัดขวางทม่านเลย” (กลิจการ 28:30,31) มนันเปป็น
ไปไดด้อยม่างยลินึ่งวม่าเปาโลเทศนาในความปลอดภนัยตรงนบีนี้มากกวม่าทบีนึ่เขาเคยชลิน เพราะวม่าพวกศนัตรผของเขาไมม่สามารถ
ปลคุดระดมฝผงชนใหด้ตม่อตด้านเขาไดด้ และคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ไดด้ยลินเขากก็อด้างไมม่ไดด้วม่าเขายนัดเยบียดตนัวเองตม่อพวกเขา 
นอกจากนบีนี้ ขณะทบีนึ่ในงานรนับใชด้แบบมลิชชนันนารบีของเขา เขามนักถผกหด้ามไมม่ใหด้เทศนาในพระนามของพระเยซผ ในทบีนึ่
กนักกนันของพวกโรมแหม่งนบีนี้เขาไดด้รนับอนคุญาตใหด้เทศนาเกบีนึ่ยวกนับพระเยซผครลิสตร์เจด้าไดด้ “ดด้วยความไวด้เนสืนี้อเชสืนึ่อใจทนันี้งสลินี้น
ไมม่มบีผผด้หนนนึ่งผผด้ใดทบีนึ่ขนัดขวางทม่านเลย” เขาคงมบีความสคุขมากกนับอลิสรภาพนบีนี้ ถนงแมด้วม่าเขาไมม่ไดด้เปป็นอลิสระกก็ตาม!

อยม่างไรกก็ตาม บางคนคลิดวม่าจดหมายฝากเหลม่านบีนี้ถผกเขบียนในระหวม่างการจคาคคุกของเปาโลในเมสืองซบีซารบี
ยา (กลิจการ 24:23-27) ซนนึ่งบนันทนกของพระคนัมภบีรร์ไมม่ใหด้รายละเอบียดเกบีนึ่ยวกนับมนันเลย นอกจากคคากลม่าวของเฟลลิกสร์
ทบีนึ่หวนังวม่าจะไดด้รนับเงลินจากเปาโลเพสืนึ่อทบีนึ่เขาจะไดด้รนับการปลม่อยตนัวจากคคุก “จนงเรบียกเปาโลมาบม่อย ๆ และสนทนากนับ
เปาโล” (กลิจการ 24:26) เราไมม่ทราบอยม่างอสืนึ่นอบีกเกบีนึ่ยวกนับชม่วง “ปฟีเงบียบ” เหลม่านนันี้นในเมสืองซบีซารบียา

มบีหลายคนทบีนึ่เชสืนึ่อวม่ากรคุงโรมเปป็นสถานทบีนึ่สคาหรนับการเขบียนหนนังสสือฟฟีเลโมน โดยเฉพาะอยม่างยลินึ่งเมสืนึ่อเราเหก็น
คคาพยานของเปาโลในจดหมายของเขาถนงชาวฟฟีลลิปปฟี ซนนึ่งถผกเขบียนจากคคุกเชม่นกนันแตม่นม่าจะในชม่วงปฟีหลนังจาก
จดหมายฝากเหลม่านนันี้นถนงฟฟีเลโมน ชาวโคโลสบี และชาวเอเฟซนัส เขาเขบียนถนงชาวฟฟีลลิปปฟีวม่า: “แตม่ขด้าพเจด้าปรารถนา



ใหด้พวกทม่านเขด้าใจ พบีนึ่นด้องทนันี้งหลาย วม่าสลินึ่งเหลม่านนันี้นทบีนึ่ไดด้เกลิดขนนี้นกนับขด้าพเจด้านนันี้น ไดด้กลนับเปป็นเหตคุใหด้ขม่าวประเสรลิฐแผม่
แพรม่กวด้างออกไป จนเครสืนึ่องพนันธนาการของขด้าพเจด้าในพระครลิสตร์นนันี้นปรากฏทนันึ่วตลอดพระราชวนังและทนันึ่วสถานทบีนึ่
แหม่งอสืนึ่น ๆ ทนันี้งสลินี้น และพบีนึ่นด้องมากมายในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทบีนึ่ไดด้เกลิดความมนันึ่นใจเนสืนึ่องดด้วยเครสืนึ่องพนันธนาการของ
ขด้าพเจด้า กก็มบีใจกลด้ามากยลินึ่งขนนี้นทบีนึ่จะกลม่าวพระวจนะนนันี้นโดยปราศจากความกลนัว” (ฟป. 1:12-14)

จงสนังเกต เปาโลกลม่าววม่า “...เครสืนึ่องพนันธนาการของขด้าพเจด้าในพระครลิสตร์นนันี้นปรากฏทนันึ่วตลอด
พระราชวนัง…” นบีนึ่คสือพระราชวนังของจนักรพรรดลิโรม ตามทบีนึ่ถผกกลม่าวชนัดเจนในบททบีนึ่ 4 ขด้อ 22: “วลิสคุทธลิชนเหลม่านนันี้น
ทนันี้งหมดฝากความคลิดถนงมายนังทม่านทนันี้งหลาย โดยเฉพาะอยม่างยลินึ่งคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่อยผม่ในครนัวเรสือนของซบีซารร์”

เปป็นไปไดด้วม่า “ครนัวเรสือนของซบีซารร์” อาจรวมถนงญาตลิพบีนึ่นด้องของจนักรพรรดลิผผด้ซนนึ่งไดด้กลนับใจรนับเชสืนึ่อแลด้ว 
อยม่างไรกก็ตาม นนักอรรถาธลิบายสม่วนใหญม่คลิดวม่าคนเหลม่านบีนี้ไมม่ใชม่สมาชลิกครอบครนัวแตม่เปป็นพวกคนรนับใชด้หรสืออาจเปป็น
พวกเจด้าหนด้าทบีนึ่ในราชสคานนัก ในระหวม่างทบีนึ่เปาโลถผกจคาคคุกอยผม่ ดผเหมสือนจะสมเหตคุสมผลวม่าพระวจนะของพระเจด้า
คงจะทะลคุทะลวงเขด้าไปในครนัวเรสือนของซบีซารร์แลด้ว และเนสืนึ่องจากพระวจนะของพระเจด้าไมม่กลนับมาอยม่างไรด้ผล 
มนันกก็คงพลิสผจนร์แลด้ววม่าสนัมฤทธลิธิ์ผลกระทนันึ่งในพระราชวนังนนันี้น นอกจากนบีนี้ มนันไมม่ใชม่เรสืนึ่องทบีนึ่เปป็นไปไมม่ไดด้วม่าเปาโลไดด้รผด้จนัก
มนักคคุด้นกนับสมาชลิกหลายคนของครนัวเรสือนของซบีซารร์ เพราะวม่าเขาถผกคคุด้มกนันโดยทหารโรมนายหนนนึ่งตลอดยบีนึ่สลิบสบีนึ่
ชนันึ่วโมงตม่อวนัน และเรากก็แนม่ใจไดด้วม่าเขาเปป็นพยานแกม่ทหารยามเหลม่านนันี้นทคุกคน!

เนสืนึ่องจากทหารเหลม่านนันี้นทคางานเปป็นกะ เขาจนงมบีโอกาสมหาศาลทบีนึ่จะเปป็นพยานแกม่ทหารยามนายหนนนึ่ง
กม่อน และจากนนันี้นกก็อบีกนาย ไมม่ตด้องสงสนัยเลยวม่าพวกเขาคงบอกครอบครนัวและมลิตรสหายของตนเกบีนึ่ยวกนับนนักโทษ
ทบีนึ่ไมม่ธรรมดาคนนบีนี้ทบีนึ่พผดตลอดทนันี้งวนันเกบีนึ่ยวกนับพระคคุณของพระเจด้าและของพระครลิสตร์องคร์นนันี้นผผด้ทรงชม่วยใหด้รอด 
และแมด้ตด้องเจอกนับเรสืนึ่องเหลม่านบีนี้ทนันี้งหมดเขากก็ดผเหมสือนจะไมม่เพบียงเปป็นสคุขใจเทม่านนันี้นแตม่ยนังรนักชายผผด้นนันี้นทบีนึ่เขาถผกลม่าม
โซม่ตลิดดด้วย! จะวม่าไปแลด้วทหารคนทบีนึ่ถผกลม่ามโซม่ตลิดกนับเปาโล กก็เปป็นนนักโทษของเปาโลอยม่างแนม่นอนพอ ๆ กนับทบีนึ่
เปาโลเปป็นนนักโทษของซบีซารร์

อบีกประเดก็นหนนนึ่งทบีนึ่สนนับสนคุนใหด้กรคุงโรมเปป็นสถานทบีนึ่ทบีนึ่หนนังสสือฟฟีเลโมนถผกเขบียนกก็คสือขด้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วม่าทลิโมธบี
อยผม่กนับเปาโล (ขด้อ 1) ขณะทบีนึ่เขบียน เหมสือนกนับทบีนึ่เขาอยผม่ดด้วยเชม่นกนันตอนทบีนึ่หนนังสสือฟฟีลลิปปฟีและโคโลสบีถผกเขบียน แตม่
ไมม่มบีบนันทนกเลยวม่าทลิโมธบีเคยอยผม่ในเมสืองซบีซารบียา นอกจากนบีนี้ ตามทบีนึ่ขด้อ 22 ของจดหมายฉบนับนบีนี้ถนงฟฟีเลโมนกลม่าว ดผ
เหมสือนวม่าเปาโลกคาลนังคาดหวนังวม่าจะไดด้รนับการปลม่อยตนัวโดยเรก็วจากคคุก อาจเพราะเขามบีกคาลนังใจทบีนึ่ไดด้รนับการปฏลิบนัตลิ
อยม่างดบีในระหวม่างตลิดคคุกอยผม่ทบีนึ่กรคุงโรม แตม่ในเมสืองซบีซารบียาเขาถผกปฏลิบนัตลิอยม่างทารคุณยลินึ่งกวม่า และไมม่มบีความคลิดเรสืนึ่อง
การปลม่อยตนัวโดยเรก็วเลย และเปาโลไมม่ไดด้มบีอลิสรภาพเหมสือนทบีนึ่เขามบีในกรคุงโรมดด้วย-อลิสรภาพทบีนึ่จะประกาศขม่าว
ประเสรลิฐและตด้อนรนับมลิตรสหายและผผด้มาเยบีนึ่ยมคนอสืนึ่น ๆ และดด้วยเหตคุนบีนี้ เขาจนงมบีโอกาสนด้อยลงทบีนึ่จะไดด้ตลิดตม่อ
สนัมพนันธร์กนับโอเนสลิมนัส ซนนึ่งจดหมายฉบนับนบีนี้ถผกเขบียนเกบีนึ่ยวกนับเขา บนพสืนี้นฐานของปปัจจนัยเหลม่านบีนี้ เราจนงไดด้ขด้อสรคุปวม่า
เปาโลเขบียนถนงฟฟีเลโมนจากการถผกจคาคคุกของเขาในกรคุงโรม

เพราะถผกจคาคคุกอยม่างไมม่เปป็นธรรม ถผกจนับตาดผโดยทหารยามชาวโรมนายหนนนึ่ง-สภาพการณร์แวดลด้อมตม่าง 
ๆ ทบีนึ่คงทคาใหด้ชายปกตลิธรรมดาคนหนนนึ่งรผด้สนกสลินี้นหวนัง เปาโลประกาศขม่าวประเสรลิฐดด้วยความมนันึ่นใจและความรผด้สนก
มนันึ่นคง เพราะอะไรกนัน? เพราะวม่าเขาตระหนนักถนงนนี้คาพระทนัยของพระเจด้าในทคุกสลินึ่งทบีนึ่เกลิดขนนี้นกนับเขา เขามนันึ่นใจวม่า 



“ทคุกสลินึ่งทคางานดด้วยกนันเพสืนึ่อใหด้เกลิดผลดบีแกม่คนทนันี้งหลายทบีนึ่รนักพระเจด้า คสือแกม่คนทนันี้งหลายทบีนึ่เปป็นผผด้รนับการทรงเรบียก
ตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (รม. 8:28) และในระหวม่างการจคาคคุกของเขาในกรคุงโรม เปาโลไดด้ถผกใชด้การโดย
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเพสืนึ่อทคาใหด้โอเนสลิมนัสกลนับใจรนับเชสืนึ่อ ซนนึ่งผผด้นบีนี้เปป็นทาสทบีนึ่หลบหนบีมาของฟฟีเลโมน เมสืนึ่อมบีภผมลิหลนังนบีนี้อยผม่
ในใจ บนัดนบีนี้ขอใหด้เราศนกษาคด้นควด้าจดหมายฉบนับนบีนี้ทบีนึ่สนันี้นและมบีความเปป็นสม่วนตนัวมาก ๆ กนัน



จดหมายฝากของเปาโลผทูผู้เปป็นออัครททูตถถึงฟฟีเลโมน
1:1 เปาโล ผผด้เปป็นนนักโทษของพระเยซผครลิสตร์ กนับทลิโมธบีนด้องชายของพวกเรา ถนง ฟฟีเลโมน ผผด้เปป็นทบีนึ่รนักอยม่างยลินึ่งและ
เพสืนึ่อนรม่วมงานของพวกเรา
1:2 และถนงนางอนัปเฟฟียผผด้เปป็นทบีนึ่รนักของพวกเรา และอารคลิปปปัสผผด้เปป็นเพสืนึ่อนทหารของพวกเรา และถนงครลิสตจนักรทบีนึ่
อยผม่ในบด้านของทม่าน
1:3 ขอพระคคุณและสนันตลิสคุขจากพระเจด้าพระบลิดาของพวกเรา และจากพระเยซผครลิสตร์เจด้า จงดคารงอยผม่กนับทม่านทนันี้ง
หลายเถลิด
1:4 ขด้าพเจด้าขอบพระคคุณพระเจด้าของขด้าพเจด้า โดยเอม่ยถนงทม่านเสมอในคคาอธลิษฐานตม่าง ๆ ของขด้าพเจด้า
1:5 โดยไดด้ยลินถนงความรนักและความเชสืนึ่อของทม่านซนนึ่งทม่านมบีตม่อพระเยซผเจด้าและตม่อบรรดาวลิสคุทธลิชน
1:6 เพสืนึ่อการมบีสม่วนรม่วมแหม่งความเชสืนึ่อของทม่านจะไดด้เกลิดผลโดยการรนับรผด้สลินึ่งดบีทคุกอยม่าง ซนนึ่งมบีอยผม่ในทม่านทนันี้งหลายใน
พระเยซผครลิสตร์
1:7 ดด้วยวม่าพวกเรามบีความปฟีตลิยลินดบีและการปลอบใจเปป็นอยม่างยลินึ่งในความรนักของทม่าน เพราะจลิตใจของพวกวลิสคุทธลิ
ชนกก็สดชสืนึ่นโดยทม่าน นด้องเออ๋ย
1:8 เหตคุฉะนนันี้น ถนงแมด้วม่าขด้าพเจด้ามบีใจกลด้ามากในพระครลิสตร์ทบีนึ่จะสนันึ่งทม่านใหด้กระทคาสลินึ่งซนนึ่งเหมาะสม
1:9 ถนงอยม่างนนันี้นเพราะเหก็นแกม่ความรนัก ขด้าพเจด้าขออด้อนวอนทม่านดบีกวม่า โดยเปป็นคนเชม่นนบีนี้คสือเปาโล ผผด้ชราแลด้ว 
และบนัดนบีนี้เปป็นนนักโทษของพระเยซผครลิสตร์ดด้วย
1:10 ขด้าพเจด้าขออด้อนวอนทม่านดด้วยเรสืนึ่องโอเนสลิมนัส ลผกของขด้าพเจด้า ซนนึ่งขด้าพเจด้าไดด้ใหด้กคาเนลิดในเครสืนึ่องพนันธนาการ
ของขด้าพเจด้า
1:11 ซนนึ่งเมสืนึ่อกม่อนนนันี้นไมม่เปป็นประโยชนร์แกม่ทม่าน แตม่เดบีจิ๋ยวนบีนี้เปป็นประโยชนร์ทนันี้งแกม่ทม่านและแกม่ขด้าพเจด้า
1:12 ผผด้ซนนึ่งขด้าพเจด้าไดด้สม่งกลนับมาอบีก เหตคุฉะนนันี้นทม่านจงรนับเขาไวด้ คสือผผด้เปป็นดวงจลิตของขด้าพเจด้าทบีเดบียว
1:13 ผผด้ซนนึ่งขด้าพเจด้าใครม่จะใหด้อยผม่กนับขด้าพเจด้า เพสืนึ่อเขาจะไดด้รนับใชด้ขด้าพเจด้าแทนทม่าน ในเครสืนึ่องพนันธนาการแหม่งขม่าว
ประเสรลิฐนนันี้น
1:14 แตม่ขด้าพเจด้าจะไมม่กระทคาสลินึ่งใดลงไปโดยยนังไมม่ทราบความคลิดเหก็นของทม่าน เพสืนึ่อการทคาประโยชนร์ของทม่านจะ
ไมม่เหมสือนกนับวม่าเปป็นเพราะความจคาเปป็น แตม่เปป็นดด้วยความเตก็มใจ
1:15 ดด้วยวม่าบางทบีเขาจนงจากไปชนันึ่วระยะเวลาหนนนึ่ง เพสืนึ่อทม่านจะไดด้รนับเขากลนับคสืนมาตลอดไป
1:16 บนัดนบีนี้มลิใชม่ในฐานะผผด้รนับใชด้แลด้ว แตม่ดบียลินึ่งกวม่าผผด้รนับใชด้ เปป็นพบีนึ่นด้องทบีนึ่รนัก โดยเฉพาะแกม่ขด้าพเจด้า แตม่เปป็นมากยลินึ่งกวม่า
นนันี้นแกม่ทม่านสนักเพบียงใด ทนันี้งในเนสืนี้อหนนังและในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
1:17 เหตคุฉะนนันี้นถด้าทม่านนนับวม่าขด้าพเจด้าเปป็นหคุด้นสม่วน กก็จงรนับเขาไวด้เหมสือนอยม่างตนัวขด้าพเจด้าเอง
1:18 ถด้าเขาไดด้กระทคาผลิดตม่อทม่านประการใด หรสือเปป็นหนบีนี้อะไรทม่าน จงคลิดเอาจากบนัญชบีของขด้าพเจด้าเถลิด
1:19 ขด้าพเจด้า เปาโล ไดด้เขบียนไวด้ดด้วยมสือของขด้าพเจด้าเองวม่า ขด้าพเจด้าจะใชด้คสืนใหด้ แมด้วม่า ขด้าพเจด้าจะไมม่อด้างถนงเรสืนึ่อง
ทบีนึ่ทม่านเปป็นหนบีนี้ขด้าพเจด้า แมด้แตม่ตนัวของทม่านเอง
1:20 ใชม่แลด้ว นด้องเออ๋ย จงใหด้ขด้าพเจด้ามบีความปฟีตลิยลินดบีในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเพราะทม่านเถลิด จงใหด้จลิตใจของขด้าพเจด้า



สดชสืนึ่นในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
1:21 โดยมบีความไวด้เนสืนี้อเชสืนึ่อใจในการเชสืนึ่อฟปังของทม่าน ขด้าพเจด้าจนงไดด้เขบียนมาถนงทม่าน โดยรผด้วม่าทม่านจะกระทคายลินึ่งกวม่า
ทบีนึ่ขด้าพเจด้าพผดเสบียอบีก
1:22 แตม่พรด้อมกนันนบีนี้ ขอทม่านจนัดเตรบียมทบีนึ่พนักไวด้สคาหรนับขด้าพเจด้าดด้วย เพราะขด้าพเจด้าวางใจวม่าโดยทางคคาอธลิษฐาน
ตม่าง ๆ ของทม่านทนันี้งหลาย ขด้าพเจด้าจะถผกมอบไวด้แกม่พวกทม่าน
1:23 เอปาฟรนัส ผผด้เปป็นนนักโทษรม่วมกนับขด้าพเจด้าในพระเยซผครลิสตร์ ไดด้ฝากความคลิดถนงมายนังทม่าน
1:24 มาระโก อารลิสทารคนัส เดมาส ลผกา ผผด้เปป็นเพสืนึ่อนรม่วมงานของขด้าพเจด้า กก็ฝากความคลิดถนงมายนังทม่าน
1:25 ขอพระคคุณของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา จงดคารงอยผม่กนับจลิตวลิญญาณของทม่านทนันี้งหลาย
เถลิด เอเมน

ขด้อ 1 และ 2: “เปาโล ผผด้เปป็นนนักโทษของพระเยซผครลิสตร์ กนับทลิโมธบีนด้องชายของพวกเรา ถนง ฟฟีเลโมน ผผด้
เปป็นทบีนึ่รนักอยม่างยลินึ่งและเพสืนึ่อนรม่วมงานของพวกเรา และถนงนางอนัปเฟฟียผผด้เปป็นทบีนึ่รนักของพวกเรา และอารคลิปปปัสผผด้เปป็น
เพสืนึ่อนทหารของพวกเรา และถนงครลิสตจนักรทบีนึ่อยผม่ในบด้านของทม่าน”

“เปาโล ผผด้เปป็นนนักโทษของพระเยซผครลิสตร์…” เราควรหมายเหตคุไวด้วม่าเปาโลแนะนคาตนัวในทบีนึ่นบีนี้ เหมสือนกนับ
ในจดหมายฝากของเขาทบีนึ่เขบียนถนงชาวเธสะโลนลิกาและชาวฟฟีลลิปปฟี โดยไมม่เรบียกตนัวเองวม่า “อนัครทผตคนหนนนึ่ง” เขา
ไมม่มบีทนันี้งความปรารถนาหรสือความจคาเปป็นทบีนึ่จะตด้องยสืนหยนัดบนศนักดลิธิ์ศรบีของเขาและใชด้สลิทธลิอคานาจของเขาในฐานะ
อนัครทผตคนหนนนึ่ง ตรงกนันขด้าม เขาเขบียนดคุจเพสืนึ่อนถนงเพสืนึ่อน และเนสืนึ่องจากเขากคาลนังเขบียนเพสืนึ่อทาสคนหนนนึ่ง เขาจนงเอา
ตนัวเองมาเขด้าอยผม่ในตคาแหนม่งทบีนึ่สอดคลด้องกนันและจนัดประเภทตนัวเองในทบีนึ่นบีนี้ (และอบีกครนันี้งในขด้อ 9) วม่าเปป็น “นนักโทษ
คนหนนนึ่ง” โดยพผดถนง “เครสืนึ่องพนันธนาการ” ของเขาเชม่นกนันในขด้อ 10 และ 13 แตม่เปาโลไมม่ใชม่นนักโทษคนหนนนึ่ง
เพราะกม่ออาชญากรรมใด เขาเปป็น “นนักโทษคนหนนนึ่งของพระเยซผครลิสตร์” นนันึ่นคสือ เพสืนึ่ออคุดมการณร์ของพระครลิสตร์ 
เขาจนงตลิดคคุกอยผม่ เขากลม่าวแกม่ครลิสตจนักรทบีนึ่เมสืองโครลินธร์ เกบีนึ่ยวกนับการทบีนึ่มบี “บรรดารอยเฆบีนึ่ยนกก็เกลินขนาด ในการถผก
จคาคคุกกก็ถบีนึ่กวม่า” (2 คร. 11:23) ซนนึ่งบอกเปป็นนนัยวม่าเขาเคยตลิดคคุกมาบม่อยครนันี้งกวม่าทบีนึ่มบีบนันทนกไวด้ เขาเขบียนถนงโซม่ตรวน
และเครสืนึ่องพนันธนาการของเขาและตนัวเขาเองในฐานะนนักโทษคนหนนนึ่งในจดหมายฝากฉบนับอสืนึ่น ๆ เชม่นกนัน:

ถนงชาวเอเฟซนัส เขาเขบียนเกบีนึ่ยวกนับตนัวเองวม่าเปป็น “นนักโทษของพระเยซผครลิสตร์” (3:1); “นนักโทษขององคร์
พระผผด้เปป็นเจด้า” (4:1) และ “ทผตทบีนึ่อยผม่ในเครสืนึ่องพนันธนาการ” (6:20) ในบทแรกของหนนังสสือฟฟีลลิปปฟี เขากลม่าวถนง
 “เครสืนึ่องพนันธนาการ” ของเขาในขด้อ 7,13,14 และ 16 ถนงชาวโคโลสบีเขาเขบียนคคาวลิงวอนนบีนี้: “จงขะมนักเขมด้นใน
การอธลิษฐาน และจงเฝฝ้าระวนังอยผม่ในการนนันี้นดด้วยการขอบพระคคุณ โดยทบีนึ่พรด้อมกนันนบีนี้อธลิษฐานเผสืนึ่อพวกเราดด้วย เพสืนึ่อ
พระเจด้าจะไดด้โปรดเปปิดประตผแหม่งการกลม่าวไวด้ใหด้พวกเรา เพสืนึ่อทบีนึ่จะกลม่าวขด้อลนกลนับของพระครลิสตร์ ซนนึ่งเพราะเหตคุนบีนี้
ขด้าพเจด้าอยผม่ในเครสืนึ่องพนันธนาการดด้วย” (4:2,3) และเขาปปิดทด้ายจดหมายฝากฉบนับนนันี้นดด้วยถด้อยคคาเหลม่านบีนี้ในขด้อ
18: “...จงระลนกถนงเครสืนึ่องพนันธนาการของขด้าพเจด้า…” ถนงครลิสเตบียนชาวฮบีบรผเหลม่านนันี้น เขาเขบียนวม่า “พวกทม่านไดด้มบี
ใจกรคุณาตม่อขด้าพเจด้าในเครสืนึ่องพนันธนาการของขด้าพเจด้า…” (ฮบ. 10:34) และในถด้อยคคาสคุดทด้ายทบีนึ่ถผกบนันทนกไวด้ของ
เขา ซนนึ่งถผกเขบียนในจดหมายฝากฉบนับทบีนึ่สองถนงทลิโมธบีของเขา ผผด้เปป็น “บคุตรทบีนึ่รนักยลินึ่ง” ของเขา เปาโลเขบียนไวด้วม่า: 
“เหตคุฉะนนันี้นทม่านอยม่าละอายคคาพยานขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา หรสือของตนัวขด้าพเจด้าผผด้เปป็นนนักโทษของ



พระองคร์…” (1:8) “ขอองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงพระเมตตาแกม่ครอบครนัวของโอเนสลิโฟรนัสเถลิด เพราะเขาไดด้กระทคา
ใหด้ขด้าพเจด้าชสืนึ่นใจบม่อย ๆ และไมม่ละอายตม่อโซม่ตรวนของขด้าพเจด้าเลย” (1:16) “จงระลนกวม่าพระเยซผครลิสตร์ ผผด้ทรงสสืบ
เชสืนี้อสายของดาวลิด ไดด้ทรงถผกชคุบใหด้เปป็นขนนี้นมาจากความตายแลด้ว ตามขม่าวประเสรลิฐของขด้าพเจด้านนันี้น เพราะเหตคุ
ขม่าวประเสรลิฐนนันี้น ขด้าพเจด้าจนงทนความทคุกขร์ยาก เหมสือนอยม่างผผด้กระทคาความชนันึ่วรด้าย จนกระทนันึ่งถผกลม่ามโซม่ แตม่พระ
วจนะของพระเจด้านนันี้นไมม่ถผกลม่ามโซม่” (2:8,9) ไมม่เลยครนับ ถนงแมด้วม่าเขาถผกจองจคาดด้วยโซม่ตรวน ขม่าวสารของเขากก็ไมม่
ถผกลม่ามโซม่! เขาเทศนาพระวจนะนนันี้นอยม่างสนัตยร์ซสืนึ่อเมสืนึ่อใดกก็ตามและแหม่งหนใดกก็ตามทบีนึ่โอกาสเอสืนี้ออคานวย

“...กนับทลิโมธบีนด้องชายของพวกเรา…” มบีการชบีนี้ใหด้เหก็นไปแลด้ววม่าทลิโมธบีอยผม่กนับเปาโลเชม่นกนันตอนทบีนึ่เขาเขบียน
จดหมายฝากถนงชาวฟฟีลลิปปฟีและชาวโคโลสบี อยม่างไรกก็ตาม ในจดหมายเหลม่านนันี้น ตนัวสะกดแบบกรบีก “ทลิมอเธะ
ออส” ถผกใชด้ แทนทบีนึ่จะใชด้รผปแบบคคาอนังกฤษ “ทลิโมธบี” ชสืนึ่อนบีนี้มบีความหมายวม่า “การใหด้เกบียรตลิพระเจด้า” ทลิโมธบีไดด้
เรลินึ่มเดลินทางกนับเปาโลใกลด้ตอนตด้นของการเดลินทางแบบมลิชชนันนารบีรอบทบีนึ่สองของเขา ตามทบีนึ่กลม่าวไวด้ในกลิจการ 
16:1-3 ทบีนึ่เราอม่านวม่าเปาโลไดด้มายนัง “เมสืองเดอรร์บบีกนับเมสืองลลิสตรา และดผเถลิด มบีสาวกคนหนนนึ่งอยผม่ทบีนึ่นนันึ่น ชสืนึ่อทลิโมธบี 
เปป็นบคุตรชายของหญลิงคนหนนนึ่ง ซนนึ่งเปป็นชาตลิยลิว และเชสืนึ่อแลด้ว แตม่บลิดาของเขาเปป็นชาตลิกรบีก ซนนึ่งไดด้รนับการรายงาน
อยม่างดบีจากพวกพบีนึ่นด้องทบีนึ่อยผม่ทบีนึ่เมสืองลลิสตรา และเมสืองอลิโคนบียผม เปาโลอยากจะใหด้ทลิโมธบีไปพรด้อมกนับทม่าน…” ทลิโมธบี
เปป็นคคาพยานทบีนึ่ดบี เขาไดด้เตลิบโตในพระคคุณ ความเชสืนึ่อของเขาไดด้เพลินึ่มพผนขนนี้น เขากคาลนังเดลินกนับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและ
เขาเปป็นคนหนคุม่ม ดนังนนันี้นเปาโล ซนนึ่งตด้องการผผด้ชม่วยคนหนนนึ่ง จนงเลสือกทลิโมธบีใหด้เปป็นเพสืนึ่อนรม่วมเดลินทางและเพสืนึ่อนรม่วม
ทคาการของตน

ตอนทบีนึ่เปาโลเดลินทางแบบมลิชชนันนารบีรอบแรกของตน เขาไปเยสือนเมสืองลลิสตราและพสืนี้นทบีนึ่โดยรอบ ซนนึ่งเปป็น
ทบีนึ่ ๆ เขา “ประกาศขม่าวประเสรลิฐ” และรนักษาคนขาพลิการคนหนนนึ่งใหด้หาย และจากนนันี้นกก็ถผกเอาหลินขวด้างและถผก
ทลินี้งไวด้เพราะคลิดวม่าตายแลด้ว (กลิจการ 14:6,19) แตม่เขายนังไมม่ตาย และวนันถนัดมาเขาและบารนาบนัสกก็เดลินทางตม่อไป
ยนังเมสืองเดอรร์บบีเพสืนึ่อเทศนาและสนันึ่งสอน และจากนนันี้นกก็ยด้อนรอยกลนับไปยนังเมสืองลลิสตราและเมสืองอสืนึ่น ๆ “โดยกระทคา
จลิตใจทนันี้งหลายของพวกสาวกใหด้มนันึ่นคง และเตสือนสตลิพวกเขาใหด้ดคารงอยผม่ในความเชสืนึ่อนนันี้น…” (กลิจการ 14:22)

เราไมม่ทราบวม่ามบีกบีนึ่คนไดด้กลนับใจรนับเชสืนึ่อในเมสืองลลิสตรา แตม่ทบีนึ่วม่ามบีจลิตวลิญญาณหลายดวงไดด้รนับความรอดกก็
ปรากฏชนัดเจนจากพระคคาขด้อนบีนี้ และนบีนึ่นม่าจะเปป็นตอนทบีนึ่เปาโลมบีความชสืนึ่นบานในการชบีนี้นคาทลิโมธบีคนหนคุม่มใหด้มาถนง
พระครลิสตร์ ถนงอยม่างไรแลด้ว ทลิโมธบีกก็เปป็นผผด้ทบีนึ่กลนับใจรนับเชสืนึ่อของเปาโลอยม่างไมม่ตด้องสงสนัย เพราะเขาเรบียกเขาวม่าเปป็น
 “บคุตรแทด้ของขด้าพเจด้าในความเชสืนึ่อนนันี้น” (1 ทธ. 1:2) และมนันเปป็นไปไดด้อยม่างยลินึ่งทบีนึ่ทลิโมธบีไดด้เหก็นการถผกเอาหลินขวด้าง
ของเปาโล โดยเขาอาจอยผม่ใน “พวกสาวก” กลคุม่มนนันี้นทบีนึ่ “ไดด้ยสืนลด้อมรอบทม่าน” หลนังจากการเอาหลินขวด้างนนันี้น 
(กลิจการ 14:20)

เราทราบวม่าทนันี้งคคุณแมม่และคคุณยายของทลิโมธบีเปป็นครลิสเตบียน เพราะเปาโลเขบียนถนงทลิโมธบีเกบีนึ่ยวกนับ “ความ
เชสืนึ่ออนันแทด้นนันี้นซนนึ่งมบีอยผม่ในทม่าน ซนนึ่งกม่อนอสืนึ่นเลยนนันี้นไดด้มบีอยผม่ในโลอลิสยายของทม่าน และยผนบีสมารดาของทม่าน และ
ขด้าพเจด้าเชสืนึ่อมนันึ่นคงวม่ามบีอยผม่ในทม่านเชม่นกนัน” (2 ทธ. 1:5) สตรบีสองทม่านนบีนี้ไดด้มบีความสนัตยร์ซสืนึ่อในการอบรมสนันึ่งสอนเขา
ในความเชสืนึ่อแบบครลิสเตบียนนนันี้น เพราะเปาโลเขบียนในเวลาตม่อมาวม่า “แตม่ทม่านจงดคาเนลินตม่อไปในสลินึ่งเหลม่านนันี้นทบีนึ่ทม่าน
เรบียนรผด้แลด้ว และไดด้เชสืนึ่ออยม่างมนันึ่นคง โดยทราบวม่าทม่านไดด้เรบียนรผด้มาจากผผด้ใด และตนันี้งแตม่เดก็กมา ทม่านไดด้รผด้พระคนัมภบีรร์



อนันบรลิสคุทธลิธิ์ ซนนึ่งมบีฤทธลิธิ์สามารถทคาใหด้ทม่านมบีสตลิปปัญญาไปสผม่ความรอดโดยทางความเชสืนึ่อซนนึ่งมบีอยผม่ในพระเยซผครลิสตร์” (2
ทธ. 3:14,15)

ไมม่ตด้องสงสนัยเลยวม่าทลิโมธบีพลิสผจนร์ตนัววม่าเปป็นทคุกอยม่างทบีนึ่เปาโลปรารถนาในตนัวเพสืนึ่อนรม่วมงานคนหนนนึ่ง และ
เปาโลเจลิมตนันี้งเขาใหด้ทคางานรนับใชด้นบีนี้ (1 ทธ. 4:14; 2 ทธ. 1:6) ในจดหมายของเขาถนงชาวฟฟีลลิปปฟี เปาโลเขบียนเกบีนึ่ยว
กนับทลิโมธบีวม่า “...ดคุจบคุตรรม่วมกนับบลิดา เขากก็ไดด้รนับใชด้รม่วมกนับขด้าพเจด้าในขม่าวประเสรลิฐ” (ฟป. 2:22) แตม่ถนงแมด้วม่า
เปาโลคลิดถนงทลิโมธบีอยม่างเปฟีปี่ยมดด้วยความรนักในฐานะ “บคุตรทบีนึ่รนักอยม่างยลินึ่ง” ของตน (2 ทธ. 1:2) ทลิโมธบีกก็เปป็นยลินึ่งกวม่า
นนันี้น เขาเปป็นนด้องชายในพระครลิสตร์ของเปาโล ซนนึ่งชม่วยเหลสืออนัครทผตทม่านนบีนี้ในงานของอบีกฝฝ่าย โดยตนัวเขาเองเปป็น
ทบีนึ่รนักยลินึ่งนนักตม่อเปาโลในหลาย ๆ ดด้าน ดนังนนันี้นจนงไมม่นม่าแปลกใจทบีนึ่ในพระคคาขด้อแรกเลยของจดหมายฝากฉบนับนบีนี้ถนง
ฟฟีเลโมน เปาโลพผดถนงเขาวม่า “ทลิโมธบีนด้องชายของพวกเรา”

จดหมายฉบนับนบีนี้ถผกสม่งถนง “ฟฟีเลโมน ผผด้เปป็นทบีนึ่รนักอยม่างยลินึ่งและเพสืนึ่อนรม่วมงานของพวกเรา” เปป็นอนันดนับแรก 
เราทราบนด้อยมากเกบีนึ่ยวกนับชายผผด้นบีนี้ นอกจากสลินึ่งทบีนึ่เราเรบียนรผด้ไดด้จากจดหมายฝากฉบนับนบีนี้เอง เรากลม่าวไดด้เพบียง
วม่าการศนกษาคด้นควด้างานเขบียนตม่าง ๆ ของเปาโลเปปิดเผยวม่ามนันไมม่ใชม่เรสืนึ่องผลิดปกตลิสคาหรนับเขาทบีนึ่จะพรรณนาถนงมลิตร
สหายและผผด้ชม่วยทนันี้งหลายของเขาโดยใชด้คคาเรบียกทบีนึ่เปฟีปี่ยมดด้วยความรนักเชม่นนนันี้นเหมสือนทบีนึ่เขาใชด้ในทบีนึ่นบีนี้กนับฟฟีเลโมน

“...และถนงนางอนัปเฟฟียผผด้เปป็นทบีนึ่รนักของพวกเรา” ซนนึ่งสนันนลิษฐานไดด้วม่าเปป็นภรรยาของฟฟีเลโมน “และ
อารคลิปปปัสผผด้เปป็นเพสืนึ่อนทหารของพวกเรา…” เปป็นทบีนึ่เชสืนึ่อกนันโดยทนันึ่วไปวม่าอารคลิปปปัสเปป็นบคุตรชายของฟฟีเลโมนและ
นางอนัปเฟฟีย ถนงแมด้ไมม่มบีกลม่าวถนงเรสืนึ่องนบีนี้ในพระคคาขด้อนบีนี้กก็ตาม มบีการกลม่าวถนงชายผผด้นบีนี้อบีกเพบียงครนันี้งเดบียว และนบีนึ่กก็ถผก
พบในโคโลสบี 4:17 ทบีนึ่เปาโลเขบียนไวด้วม่า: “และจงกลม่าวแกม่อารคลิปปปัสวม่า “จงเอาใจใสม่ตม่อการรนับใชด้ซนนึ่งทม่านไดด้รนับใน
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ทบีนึ่ทม่านจะกระทคาใหด้สคาเรก็จ” ขด้อพระคคาสนันี้น ๆ ตอนนบีนี้ใหด้การเจาะลนกเพลินึ่มเตลิมสคาหรนับการศนกษา
คด้นควด้าในตอนนบีนี้ของเรา กม่อนอสืนึ่นเลย นบีนึ่ดผเหมสือนจะระบคุตายตนัวตคาแหนม่งทบีนึ่ตนันี้งของฟฟีเลโมนทบีนึ่เมสืองโคโลสบี เพราะวม่า
อารคลิปปปัสทนันี้งอยผม่กนับฟฟีเลโมนและเปป็นสมาชลิกคนหนนนึ่งของครลิสตจนักรชาวโคโลสบีเชม่นกนัน เราเรบียนรผด้ดด้วยวม่า
อารคลิปปปัสมบี “งานรนับใชด้” บางอยม่างซนนึ่งเขา “ไดด้รนับจากองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” มบีการคาดเดากนันหลากหลายรผปแบบ
โดยเหลม่านนักอรรถาธลิบายวม่า “งานรนับใชด้” ของเขาเปป็นงานสม่วนของผผด้ชม่วย ผผด้ดผแล หรสือผผด้รนับใชด้แหม่งขม่าวประเสรลิฐ

“...และถนงครลิสตจนักรทบีนึ่อยผม่ในบด้านของทม่าน” นบีนึ่ดผเหมสือนจะบม่งชบีนี้ผผด้เชสืนึ่อกลคุม่มนนันี้นซนนึ่งมาประชคุมกนันในบด้านของ
ฟฟีเลโมนเพสืนึ่อนมนัสการองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า มนันไมม่ใชม่เรสืนึ่องผลิดสามนัญในชม่วงแรก ๆ ของครลิสตจนักร-และมนันไมม่ผลิด
ธรรมดาเชม่นกนันกระทนันึ่งในตอนนบีนี้-ทบีนึ่ผผด้เชสืนึ่อกลคุม่มหนนนึ่งจะมาพบปะกนันในบด้านสม่วนตนัวเพสืนึ่อจนัดประชคุมนมนัสการ โดย
เฉพาะอยม่างยลินึ่งในยามทบีนึ่ไมม่มบีอาคารสคาหรนับจนัดประชคุมครลิสตจนักรเปป็นประจคา ครลิสตจนักรทนันี้งหลายทบีนึ่เพลินึ่งถผกกม่อตนันี้ง
หมาด ๆ  ปกตลิแลด้วมบีการเรลินึ่มตด้นของพวกเขาในบด้านสม่วนตนัวทนันี้งหลาย

ขด้อ 3: “ขอพระคคุณและสนันตลิสคุขจากพระเจด้าพระบลิดาของพวกเรา และจากพระเยซผครลิสตร์เจด้า จงดคารง
อยผม่กนับทม่านทนันี้งหลายเถลิด” 

นบีนึ่เปป็นคคาคคานนับตามธรรมเนบียมปกตลิของเปาโลในจดหมายฝากเกสือบทคุกฉบนับของเขา แตม่ในจดหมายฝาก
ถนงทลิโมธบีและทลิตนัสคคาวม่า “พระเมตตา” ถผกเพลินึ่มเขด้ามา: “ขอพระคคุณ พระเมตตา และสนันตลิสคุข” อยม่างไรกก็ตาม จง
สนังเกตวม่าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงระมนัดระวนังมาก ๆ ทบีนึ่จะใสม่ทคุกคคาในตคาแหนม่งทบีนึ่ถผกตด้องของมนันในพระวจนะของ



พระเจด้า และ “พระคคุณ” มากม่อนเสมอ เพราะวม่าหากปราศจากพระคคุณของพระเจด้า กก็ไมม่มบีความรอด ไมม่มบีการ
ไถม่ และดนังนนันี้นจนงไมม่มบีสนันตลิสคุขกนับพระเจด้า อยม่างไรกก็ตาม หากมบีประสบการณร์กนับพระคคุณในหนัวใจ สนันตลิสคุขกก็ตามมา
โดยอนัตโนมนัตลิ เราควรหมายเหตคุไวด้วม่าคคาคคานนับ “ขอพระคคุณ…และสนันตลิสคุข” รวมคคาทนักทายประจคาวนันปกตลิของ
พวกกรบีกและพวกฮบีบรผเขด้าดด้วยกนัน เพราะวม่าคคาทนักทายของคนตม่างชาตลิตามปกตลิคสือ “พระคคุณ” ขณะทบีนึ่พวกยลิว
ทนักทายซนนึ่งกนันและกนันดด้วย “ชาโลม” ซนนึ่งเปป็นคคาฮบีบรผทบีนึ่แปลวม่าสนันตลิสคุข เนสืนึ่องจากผผด้เชสืนึ่อทคุกคนเปป็นหนนนึ่งเดบียวกนันใน
พระครลิสตร์ เปาโลจนงรวมทคุกคนทบีนึ่เปป็นผผด้เชสืนึ่อไวด้ในคคาคคานนับของตน ไมม่วม่าจะเปป็นพวกยลิวหรสือพวกตม่างชาตลิ

คคาสคาคนัญของเปาโลคสือพระคคุณ และนนันึ่นคสือขม่าวประเสรลิฐทบีนึ่เขาเทศนา ไมม่วม่าจะแกม่ยลิวหรสือตม่างชาตลิ ทาส
หรสือไท รวยหรสือจน พระคคุณคสือ ความโปรดปรานของพระเจด้าทบีนึ่เหลม่าคนบาปทบีนึ่สมควรตกนรกไมม่สมควรไดด้รนับ 
และมนันเปป็นสลินึ่งทบีนึ่เราใชด้คคุณความดบี ลงแรง หรสือซสืนี้อมาไมม่ไดด้-และไมม่อาจรนับมาไดด้โดยหนทางอสืนึ่นใดนอกจากโดยทาง
ความเชสืนึ่อในพระเจด้า พระคคุณกลายเปป็นการถสือกรรมสลิทธลิธิ์ภายในอยม่างหนนนึ่งของผผด้เชสืนึ่อเชม่นกนันทนันทบีทบีนึ่เขาใชด้ความ
เชสืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผครลิสตร์เจด้า ซนนึ่งสคาแดงตนัวมนันเองออกมาในฐานะเปป็นวลิญญาณและ
นลิสนัยของชบีวลิตของผผด้เชสืนึ่อคนนนันี้น เปาโลบอกทลิตนัสวม่าพระคคุณของพระเจด้าซนนึ่งนคาความรอดมาใหด้กลายเปป็นครผของเรา
เชม่นกนัน “โดยสอนพวกเราวม่า โดยการละทลินี้งการอธรรมและตนัณหาตม่าง ๆ ฝฝ่ายโลกนบีนี้ พวกเราควรดคาเนลินชบีวลิต
อยม่างมบีสตลิสนัมปชนัญญะ อยม่างชอบธรรม และตามทางของพระเจด้า ในโลกปปัจจคุบนันนบีนี้ โดยมคุม่งรอคอยความหวนังอนันมบี
สคุขนนันี้น และการปรากฏอนันทรงสงม่าราศบีของพระเจด้าผผด้ใหญม่ยลินึ่ง และพระผผด้ชม่วยใหด้รอดของพวกเราคสือ พระเยซผ
ครลิสตร์ ผผด้ไดด้โปรดประทานพระองคร์เองเพสืนึ่อพวกเรา เพสืนึ่อพระองคร์จะทรงไถม่พวกเราใหด้พด้นจากความชนันึ่วชด้าทคุกอยม่าง
และทรงชคาระหมผม่ชนพลิเศษใหด้บรลิสคุทธลิธิ์สคาหรนับพระองคร์เอง ซนนึ่งมบีความกระตสือรสือรด้นในการงานทบีนึ่ดบีทนันี้งหลาย” (ทลิตนัส
2:11-14)

การแสดงออกขนันี้นสผงสคุดแหม่งพระคคุณของพระเจด้าไดด้ถผกแสดงออกแลด้วในการสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนนันี้น
ของพระบคุตรทบีนึ่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ พระเยซผครลิสตร์เจด้า และหากไมม่มบีความมรณานนันี้น กก็ไมม่อาจมบี
สนันตลิสคุขไดด้ เครสืนึ่องมสือทบีนึ่ยลินึ่งใหญม่แหม่งสนันตลิสคุขคสือ ความมรณาของพระเยซผบนกางเขนนนันี้น ดด้วยวม่าพระองคร์ทรง 
“ทคาใหด้เกลิดสนันตลิภาพโดยพระโลหลิตแหม่งกางเขนของพระองคร์” (คส. 1:20) ไมม่มบีสลินึ่งใดบนแผม่นดลินโลกทบีนึ่มบีคม่า
มากกวม่าสนันตลิสคุข พระเยซผตรนัสวม่า “เรามอบสนันตลิสคุขไวด้ใหด้แกม่ทม่านทนันี้งหลายแลด้ว สนันตลิสคุขของเรา เราใหด้แกม่ทม่านทนันี้ง
หลาย เราใหด้แกม่ทม่านทนันี้งหลายไมม่เหมสือนทบีนึ่โลกใหด้…” (ยอหร์น 14:27) สนันตลิสคุขเปป็นสลินึ่งทบีนึ่เราซสืนี้อไมม่ไดด้ ใชด้คคุณความดบี
แลกไมม่ไดด้ และไมม่อาจบรรลคุไดด้นอกจากโดยพระคคุณของพระเจด้า

พระคคุณและสนันตลิสคุขมาอยม่างเทม่าเทบียมกนัน “จากพระเจด้าพระบลิดาของพวกเรา และจากพระเยซผครลิสตร์
เจด้า” พระเจด้าพระบลิดาทรงเปป็นแหลม่งทบีนึ่มาของพระคคุณและสนันตลิสคุข เพราะวม่าพระเจด้าทรงเปป็นผผด้ทบีนึ่ไดด้รนักเรายลินึ่งนนัก
จนพระองคร์ไดด้ประทานพระเยซผใหด้มาสลินี้นพระชนมร์เพสืนึ่อเรา แตม่พระเยซผพระผผด้ชม่วยใหด้รอดนนันี้นทรงเปป็นสสืนึ่อกลางซนนึ่ง
โดยทางพระองคร์พระคคุณและสนันตลิสคุขไดด้ลงมาสผม่มนคุษยร์ โลกไมม่สามารถใหด้พระคคุณหรสือสนันตลิสคุข และสภาพการณร์
แวดลด้อมทนันี้งหลายหรสือเพสืนึ่อนฝผงกก็ไมม่สามารถนคาพระคคุณหรสือสนันตลิสคุขมาใหด้ไดด้ ทนันี้งสองสลินึ่งมาจากพระเจด้าพระบลิดา
เทม่านนันี้น โดยทางพระเยซผครลิสตร์ ขด้อเทก็จจรลิงนบีนี้เปป็นคคาพยานทบีนึ่เดม่นชนัดแหม่งสวรรคร์ทบีนึ่รนับรองความเปป็นพระเจด้าของ
พระเยซผครลิสตร์เจด้า ซนนึ่งในพระองคร์ “ความเตก็มเปฟีปี่ยมทนันี้งสลินี้นแหม่งความเปป็นพระเจด้านนันี้นดคารงอยผม่ในฝฝ่ายรม่างกาย” (คส.



2:9) พระคคุณของพระเจด้าคสือสรคุปรวมทนันี้งหมดของพระพรทคุกประการเหลม่านนันี้นทบีนึ่ถผกประทานใหด้แกม่ผผด้เชสืนึ่อทนันี้งหลาย
อยม่างอลิสระและอยม่างเตก็มพระทนัยเชม่นนนันี้นโดยพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ผม่านทางพระบคุตรผผด้เปป็นทบีนึ่รนักของพระองคร์ 
และสนันตลิสคุขเปป็นสรคุปรวมทนันี้งหมดของพระพรฝฝ่ายวลิญญาณทคุกประการซนนึ่งถผกรนับเอาโดยมนคุษยร์และถผกประสบโดย
ผผด้เชสืนึ่อทนันี้งหลายในพระเยซผครลิสตร์ สนันตลิสคุขคสือพระคคุณในผลอนันเตก็มเปฟีปี่ยมของมนัน มนันเปป็นการทคาใหด้เปป็นจรลิงอนันเตก็ม
เปฟีปี่ยมทบีนึ่สคุดแหม่งผลและประโยชนร์เหลม่านนันี้นของพระคคุณ

ขด้อ 4: “ขด้าพเจด้าขอบพระคคุณพระเจด้าของขด้าพเจด้า โดยเอม่ยถนงทม่านเสมอในคคาอธลิษฐานตม่าง ๆ ของ
ขด้าพเจด้า”

“ขด้าพเจด้าขอบพระคคุณพระเจด้าของขด้าพเจด้า…” กม่อนอสืนึ่นขอใหด้ผมชบีนี้ใหด้เหก็นวม่ามนันเปป็นอภลิสลิทธลิธิ์อนันเปฟีปี่ยมสคุข
ของทคุกคนทบีนึ่เชสืนึ่อบนพระเยซผครลิสตร์เจด้าทบีนึ่จะพผดถนงพระเจด้าวม่าเปป็น “พระเจด้าของขด้าพเจด้า” เหมสือนอยม่างทบีนึ่เรา
สามารถกลม่าวรม่วมกนับผผด้แตม่งเพลงสดคุดบีไดด้วม่า “พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นผผด้เลบีนี้ยงดผของขด้าพเจด้า” (เพลงสดคุดบี 23:1) แนม่ทบี
เดบียว พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้าแหม่งการเนรมลิตสรด้าง พระเจด้าแหม่งเอกภพ แตม่พระองคร์กก็ทรงเปป็นพระเจด้าของ
บคุคคลผผด้นนันี้นทบีนึ่วางใจพระครลิสตร์เพสืนึ่อรนับความรอดเชม่นกนัน พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้าของขด้าพเจด้า

คคาวม่า “ขด้าพเจด้าขอบพระคคุณพระเจด้าของขด้าพเจด้า” เปปิดเผยใหด้เหก็นทนัศนคตลิแหม่งหนัวใจของอนัครทผตเปาโล
ทบีนึ่เราคคุด้นเคยดบี ซนนึ่งเปป็นทนัศนคตลิทบีนึ่เขาแสดงออกอยผม่บม่อยครนันี้ง อนันทบีนึ่จรลิง ถด้อยคคาแหม่งการขอบพระคคุณและการ
สรรเสรลิญแดม่พระเจด้าถผกพบในสองสามขด้อแรกในงานเขบียนเกสือบทคุกชลินี้นของเขา ถด้อยคคาเหลม่านนันี้นมบีนนัยสคาคนัญมาก
ยลินึ่งขนนี้นไปอบีกในทบีนึ่นบีนี้เมสืนึ่อเราหยคุดเพสืนึ่อพลิจารณาวม่าเปาโลอยผม่ทบีนึ่ไหนตอนทบีนึ่เขากคาลนังเขบียนถนงฟฟีเลโมน เขาไดด้สละสลินึ่ง
สารพนัดเพราะเหก็นแกม่ขม่าวประเสรลิฐ และบนัดนบีนี้เขาตลิดคคุกอยผม่เพราะการประกาศขม่าวประเสรลิฐนนันี้น แตม่ถนงแมด้วม่าเขา
ถผกลม่ามโซม่ตลิดกนับทหารโรมนายหนนนึ่ง เขากก็ยนังขอบพระคคุณพระเจด้าไดด้อยผม่ และการมบีใจขอบพระคคุณของเขาในกรณบี
นบีนี้กก็ดผเหมสือนจะเชสืนึ่อมโยงกนับรายงานขม่าวทบีนึ่เขาไดด้ยลินมาเกบีนึ่ยวกนับเพสืนึ่อนของเขา (ขด้อ 4) “...โดยเอม่ยถนงทม่านเสมอใน
คคาอธลิษฐานตม่าง ๆ ของขด้าพเจด้า” นนักอรรถาธลิบายบางทม่านเสนอแนะวม่าคคาวม่า “เสมอ” ในทบีนึ่นบีนี้จรลิง ๆ แลด้วเปป็น
ของสม่วนแรกของพระคคาขด้อนบีนี้ และดนังนนันี้นมนันจนงนม่าจะอม่านวม่า “ขด้าพเจด้าขอบพระคคุณพระเจด้าของขด้าพเจด้าเสมอ 
โดยเอม่ยถนงทม่านในคคาอธลิษฐานตม่าง ๆ ของขด้าพเจด้า” อยม่างไรกก็ตาม บางคนเชสืนึ่อวม่า “เสมอ” อาจใชด้ไดด้ทนันี้งสองทบีนึ่ 
และแนม่นอนวม่าจะเปป็นตรงไหน มนันกก็ไดด้ความหมายทบีนึ่ดบีและสอดคลด้องกนับคคาสอนของพระคคาขด้อนบีนี้ เมสืนึ่อนบีนึ่เปป็นความ
จรลิง ผมจนงไมม่เหก็นความจคาเปป็นทบีนึ่จะตด้องเปลบีนึ่ยนแปลงพระคคาขด้อนบีนี้ตามทบีนึ่มนันถผกบนันทนกไวด้ในพระคนัมภบีรร์ของเรา

ความรผด้สนกทบีนึ่ถผกแสดงออกโดยเปาโลในพระคคาขด้อนบีนี้กก็ถผกแสดงออกเชม่นกนันในจดหมายฝากฉบนับอสืนึ่น ๆ 
ของเขา ทนันี้งทบีนึ่เขบียนถนงบคุคคลตม่าง ๆ และถนงครลิสตจนักรตม่าง ๆ ยกตนัวอยม่างเชม่น ในจดหมายฝากของเขาทบีนึ่สม่งถนงชาว
โคโลสบี ซนนึ่งถผกเขบียนและถผกสม่งมอบประมาณเวลาเดบียวกนันกนับจดหมายฉบนับนบีนี้ถนงฟฟีเลโมน เขาเขบียนวม่า “พวกเรา
ขอบพระคคุณพระเจด้าและพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา โดยอธลิษฐานเพสืนึ่อทม่านทนันี้ง
หลายเสมอ” (คส. 1:3) ดนังนนันี้นเราจนงเหก็นวม่ามนันเปป็นแบบแผนแหม่งชบีวลิตของเปาโล นลิสนัยประจคาวนันของเขา แมด้
กระทนันึ่งในคคุกของโรมทบีนึ่อยผม่หม่างไกลนนันี้น ทบีนึ่จะอธลิษฐานตม่อเนสืนึ่องเผสืนึ่อฟฟีเลโมนและเผสืนึ่อผผด้เชสืนึ่อเหลม่านนันี้นทบีนึ่เมสืองโคโลสบี 
(และสถานทบีนึ่แหม่งอสืนึ่น ๆ เชม่นกนัน) ซนนึ่งเขามบีความหม่วงใยในพวกเขาอยม่างลนกซนนี้งยลินึ่งนนัก เขาอคุด้มพวกเขาไวด้แนบดวงใจ
ของเขาเสมอ และจากใจของเขาเขาอคุด้มพวกเขาไปยนังพระทบีนึ่นนันึ่งแหม่งพระคคุณในคคาอธลิษฐานทบีนึ่ไมม่หยคุดหยม่อน โดย



กลม่าวถนงพวกเขาแบบเอม่ยชสืนึ่อในคคาอธลิษฐานตม่าง ๆ ของเขา เขาผผด้ซนนึ่งไดด้ทนทคุกขร์หลายสลินึ่งเชม่นนนันี้นเพสืนึ่ออคุดมการณร์
ของพระครลิสตร์และบนัดนบีนี้กก็ตลิดคคุกอยผม่ดด้วยซนี้คาเพสืนึ่อรอคอยการไตม่สวนทบีนึ่จะตนัดสลินชบีวลิตของเขา กระนนันี้นเขากก็ดผเหมสือน
หม่วงใยผผด้อสืนึ่นมากกวม่าและมบีใจอธลิษฐานเผสืนึ่อพวกเขามากกวม่าเพสืนึ่อตนัวเขาเอง นบีนึ่นม่าจะทคาใหด้พวกเราสม่วนใหญม่ละอาย
ใจทบีนึ่เรบียกตนัวเองวม่าครลิสเตบียน!

หลนังจากทบีนึ่เปาโลและสลิลาสถผกทคุบตบีอยม่างหนนักและถผกจคาคคุกทบีนึ่เมสืองฟฟีลลิปปฟี กก็ไมม่มบีบนันทนกเลยวม่าพวกเขา
โอดครวญและพรนึ่คาบม่นเกบีนึ่ยวกนับสถานการณร์ของตนัวเอง ไมม่เลยครนับ เราอม่านวม่า “ตอนเทบีนึ่ยงคสืน เปาโลกนับสลิลาสกก็
อธลิษฐาน…” (กลิจการ 16:25) ในตอนนนันี้นเปาโลเปป็นคนชอบอธลิษฐาน และเหก็นไดด้ชนัดวม่าเขาใชด้เวลาเยอะในการ
อธลิษฐานในการตลิดคคุกทบีนึ่กรคุงโรมนบีนี้ตม่อไป นนันึ่นเปป็นสลินึ่งหนนนึ่งทบีนึ่ผผด้เชสืนึ่อสามารถทคาไดด้ไมม่วม่าเขาอยผม่ทบีนึ่ไหนกก็ตาม ครลิสเตบียน
บางคนวนันนบีนี้พรนึ่คาบม่นเกบีนึ่ยวกนับความไมม่สะดวกแมด้เพบียงเลก็กนด้อยหรสือแนวโนด้มทบีนึ่จะถผกขม่มเหงเพราะเหก็นแกม่ขม่าว
ประเสรลิฐ และในยคุคสมนัยทบีนึ่เยก็นชาและเหก็นแกม่ตนัวนบีนี้ทบีนึ่เรามบีชบีวลิตอยผม่ ดผเหมสือนวม่าผผด้เชสืนึ่อนด้อยคนจรลิง ๆ มบีเวลาหรสือไมม่กก็
ความปรารถนาทบีนึ่จะอธลิษฐานเผสืนึ่อเพสืนึ่อนผผด้เชสืนึ่อดด้วยกนัน ผมแนม่ใจวม่าบาปทบีนึ่ครลิสเตบียนสม่วนใหญม่กระทคาวนันนบีนี้คสือ การ
ขาดการอธลิษฐาน โดยเฉพาะอยม่างยลินึ่งเพสืนึ่อครลิสเตบียนคนอสืนึ่น ๆ แนม่นอนวม่าผผด้เชสืนึ่อทคุกคนเผชลิญหนด้ากนับพญามารตน
เดบียวกนัน การทดลองแบบเดบียวกนัน ความปวดรด้าวใจแบบเดบียวกนัน และเราตด้องรนับบทเรบียนหนนนึ่งจากเปาโล เรา
ตด้องอธลิษฐานเผสืนึ่อกนันและกนัน แบกรนับภาระของกนันและกนันและรม่วมแบม่งปปันความเศรด้าโศกของกนันและกนัน

ขด้อ 5: “โดยไดด้ยลินถนงความรนักและความเชสืนึ่อของทม่านซนนึ่งทม่านมบีตม่อพระเยซผเจด้าและตม่อบรรดาวลิสคุทธลิชน”
พระคคาขด้อนบีนี้ใหด้เหตคุผลสคาหรนับใจขอบพระคคุณของเปาโลทบีนึ่ถผกกลม่าวถนงในขด้อ 4 แมด้เขาตลิดคคุกอยผม่ เขากก็ไดด้

รนับรายงานขม่าวทบีนึ่ดบีเกบีนึ่ยวกนับ “ความรนักและความเชสืนึ่อ” ของฟฟีเลโมน นม่าจะผม่านทางโอเนสลิมนัส หรสือเขาอาจไดด้รนับ
ขม่าวนนันี้นจากเอปาฟรนัส ผผด้ซนนึ่งไดด้รายงานใหด้เปาโลทราบเกบีนึ่ยวกนับครลิสตจนักรนนันี้นทบีนึ่เมสืองโคโลสบี (คส. 1:4,8) เอปาฟรนัส
ถผกกลม่าวถนงในขด้อ 23 ของการศนกษาคด้นควด้าตอนนบีนี้ของเราในฐานะ “นนักโทษรม่วมกนับขด้าพเจด้า (เปาโล) ในพระเยซผ
ครลิสตร์”

“ความรนัก” ของฟฟีเลโมนในพระคคาขด้อนบีนี้“มบีตม่อบรรดาวลิสคุทธลิชน” ขณะทบีนึ่ “ความเชสืนึ่อ” ของเขา “มบีตม่อ
พระเยซผเจด้า” นบีนึ่เปป็นความคลิดทบีนึ่ถผกแสดงออกโดยเปาโลในการเขบียนไปถนงชาวโคโลสบี: “พวกเราขอบพระคคุณ
พระเจด้าและพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา โดยอธลิษฐานเพสืนึ่อทม่านทนันี้งหลายเสมอ 
ตนันี้งแตม่พวกเราไดด้ยลินถนงความเชสืนึ่อของพวกทม่านในพระเยซผครลิสตร์ และเรสืนึ่องความรนักซนนึ่งพวกทม่านมบีตม่อบรรดาวลิสคุทธลิ
ชน” (คส. 1:3,4) นบีนึ่เปป็นภาพประกอบทบีนึ่เหมาะเจาะทบีนึ่สคุดของ “ความเชสืนึ่อซนนึ่งกระทคากลิจโดยความรนัก” (กท. 5:6) 
ความเชสืนึ่อในพระครลิสตร์เปป็นกคุญแจ หนัวใจ จลิตวลิญญาณ ชบีวลิต และแกม่นแทด้ของความรอด แตม่ความเชสืนึ่อซนนึ่งชม่วยใหด้
รอดจะทคามากกวม่าชม่วยใหด้รอด ความเชสืนึ่อทบีนึ่ชม่วยใหด้รอดยม่อมกม่อเกลิดการงานตม่าง ๆ-การงานแหม่งความรนัก และ
ความเชสืนึ่อซนนึ่งไมม่มบีการงานกก็เปป็นความเชสืนึ่อทบีนึ่ตายแลด้ว (ยากอบ 2:17,20) ความเชสืนึ่อของฟฟีเลโมนในพระครลิสตร์ไดด้
สคาแดงตนัวมนันเองในความรนัก “ทบีนึ่มบีตม่อบรรดาวลิสคุทธลิชน” และเปาโลมบีใจขอบพระคคุณตม่อพระเจด้าสคาหรนับรายงาน
ขม่าวทบีนึ่ดบีนบีนี้

ขด้อ 6: “เพสืนึ่อการมบีสม่วนรม่วมแหม่งความเชสืนึ่อของทม่านจะไดด้เกลิดผลโดยการรนับรผด้สลินึ่งดบีทคุกอยม่าง ซนนึ่งมบีอยผม่ในทม่าน
ทนันี้งหลายในพระเยซผครลิสตร์”



เปาโลไมม่ไดด้กลม่าวตม่อไปโดยการชมเชยฟฟีเลโมน แตม่แสดงออกถนงสลินึ่งทบีนึ่เขาปรารถนาจากฟฟีเลโมน นบีนึ่เปป็น
หนัวขด้อของคคาอธลิษฐานเหลม่านนันี้นทบีนึ่เขากลม่าวถนงในขด้อ 4 และ 6 กลม่าวอบีกนนัยหนนนึ่ง “ขด้าพเจด้าเอม่ยถนงทม่านเสมอในคคา
อธลิษฐานตม่าง ๆ ของขด้าพเจด้า…เพสืนึ่อการมบีสม่วนรม่วมแหม่งความเชสืนึ่อของทม่านจะไดด้เกลิดผล…” คคาวม่า “การมบีสม่วนรม่วม”
ในทบีนึ่นบีนี้มบีความหมายวม่าการถม่ายทอด หรสือการแบม่งปปัน ความคลิดหนนนึ่งทบีนึ่คลด้ายกนันถผกแสดงออกในฮบีบรผ 13:16 ซนนึ่ง
อม่านวม่า “แตม่ทบีนึ่จะกระทคาการดบีและทบีนึ่จะแบม่งปปันกนัน อยม่าลสืมเสบีย เพราะดด้วยบรรดาเครสืนึ่องบผชาเชม่นนบีนี้ พระเจด้าพอ
พระทนัย” มบีหลายสลินึ่งทบีนึ่เราสามารถแบม่งปปันกนับผผด้อสืนึ่นไดด้และจนงนคาพาความเปป็นจรลิงแหม่งความเชสืนึ่อของเราไปถนงพวก
เขา มนันอาจเปป็นคคาพผดทบีนึ่กรคุณาหรสือรอยยลินี้มทบีนึ่ออกมาจากใจแหม่งความรนักและความเขด้าใจ หรสืออาจเปป็นนนี้คาเยก็นสนัก
แกด้วทบีนึ่ใหด้ในพระนามของพระเยซผ มนันอาจเปป็นการใหด้ของขวนัญทบีนึ่เปป็นอาหาร เสสืนี้อผด้า หรสือสลินึ่งอสืนึ่นเพสืนึ่อชม่วยเหลสือใน
เรสืนึ่องสลินึ่งของจคาเปป็นตม่าง ๆ ของชบีวลิตเพสืนึ่อใครสนักคนทบีนึ่เคราะหร์ดบีนด้อยกวม่าเรา มบีหลายวลิธบีทบีนึ่เราสามารถแบม่งปปันพระพร
ตม่าง ๆ ของเราไดด้และแสดงใหด้ผผด้อสืนึ่นเหก็นวม่าความเชสืนึ่อของเราเปป็นของแทด้จรลิง ๆ ตามทบีนึ่ยากอบ 2:18 บม่งบอก: “ใชม่
แลด้ว คนหนนนึ่งอาจกลม่าววม่า “ทม่านมบีความเชสืนึ่อ และขด้าพเจด้ามบีการกระทคา” จงแสดงความเชสืนึ่อของทม่านทบีนึ่ปราศจาก
บรรดาการกระทคาของทม่านใหด้ขด้าพเจด้าเหก็น และขด้าพเจด้าจะแสดงใหด้ทม่านเหก็นความเชสืนึ่อของขด้าพเจด้าโดยบรรดา
การกระทคาของขด้าพเจด้า”

คคาอธลิษฐานของเปาโลสคาหรนับฟฟีเลโมนกก็คสือวม่า การแบม่งปปันความเชสืนึ่อของเขาในพระครลิสตร์จะ “เกลิดผล”
(พลิสผจนร์วม่าสนัมฤทธลิธิ์ผล) “โดยการรนับรผด้สลินึ่งดบีทคุกอยม่าง ซนนึ่งมบีอยผม่ในทม่านทนันี้งหลายในพระเยซผครลิสตร์” นนันึ่นคสือ เพสืนึ่อทบีนึ่ทคุกคน
ทบีนึ่มองดผการกระทคาตม่าง ๆ ทบีนึ่ดบีของเขาจะตด้องจคาใจรนับรผด้ความเปป็นจรลิงแหม่งความเชสืนึ่อของเขา พระเยซผตรนัสวม่า: “จง
ใหด้ความสวม่างของพวกทม่านสม่องไปตม่อหนด้าคนทนันี้งปวงอยม่างนนันี้น เพสืนึ่อวม่าพวกเขาจะไดด้เหก็นบรรดาการงานทบีนึ่ดบีของ
พวกทม่าน และจะไดด้สรรเสรลิญพระบลิดาของพวกทม่านผผด้ซนนึ่งทรงสถลิตในสวรรคร์” (มธ. 5:16) เปาโลกลม่าวไปแลด้ว
เกบีนึ่ยวกนับการไดด้ยลินถนงความรนักของฟฟีเลโมนทบีนึ่มบีตม่อวลิสคุทธลิชนเหลม่านนันี้น (ขด้อ 5) และดนังนนันี้นคคาอธลิษฐานของเขาในทบีนึ่นบีนี้
จนงดผเหมสือนแทบจะไมม่จคาเปป็นเลย และกระนนันี้นมนันอาจมบีไวด้เพสืนึ่อปลคุกเรด้าเพสืนึ่อนของเขาไปสผม่การแสดงออกทบีนึ่มากยลินึ่ง
ขนนี้นของ “ความเชสืนึ่อซนนึ่งกระทคากลิจโดยความรนัก” โดยเฉพาะอยม่างยลินึ่งเมสืนึ่อพลิจารณาคคาขอนนันี้นทบีนึ่เขากคาลนังจะกลม่าว เขา
กลม่าวคคาเตสือนสตลิทบีนึ่คลด้ายกนันทบีนึ่ใหด้มบีความรนักทบีนึ่มากขนนี้นในการเขบียนถนงครลิสตจนักรชาวเธสะโลนลิกา: “แตม่เกบีนึ่ยวกนับ
ความรนักแบบพบีนึ่นด้องนนันี้น พวกทม่านไมม่จคาเปป็นตด้องใหด้ขด้าพเจด้าเขบียนถนงพวกทม่าน เพราะวม่าพวกทม่านเองกก็ไดด้รนับคคา
สอนจากพระเจด้าแลด้ววม่าใหด้รนักซนนึ่งกนันและกนัน และแทด้จรลิง พวกทม่านกก็กระทคาอยม่างนนันี้นตม่อบรรดาพบีนึ่นด้องซนนึ่งอยผม่ทนันึ่ว
แควด้นมาซลิโดเนบียอยผม่แลด้ว แตม่พวกเราขออด้อนวอนพวกทม่าน พบีนึ่นด้องทนันี้งหลาย ใหด้พวกทม่านจคาเรลิญยลินึ่ง ๆ ขนนี้น” (1 ธส.
4:9,10) เปาโลไมม่อยากใหด้ผผด้เชสืนึ่อเหลม่านนันี้นในเมสืองเธสะโลนลิกากลายเปป็นคนทบีนึ่ลคาพองใจและคลิดวม่าตนัวเองชอบธรรม
เพราะความทะนงตนัวในความรนักอนันเดม่นชนัดของพวกเขาทบีนึ่มบีตม่อเพสืนึ่อนครลิสเตบียนดด้วยกนัน แตม่อยากใหด้พวกเขา
เพลินึ่มพผนมากขนนี้นทคุกวนันในความรนักของพวกเขาทบีนึ่มบีตม่อพวกพบีนึ่นด้อง และนบีนึ่อาจเปป็นจคุดประสงคร์ของเขาในการเขบียน
เหมสือนทบีนึ่เขาเขบียนถนงฟฟีเลโมนในทบีนึ่นบีนี้

ขด้อ 7: “ดด้วยวม่าพวกเรามบีความปฟีตลิยลินดบีและการปลอบใจเปป็นอยม่างยลินึ่งในความรนักของทม่าน เพราะจลิตใจ
ของพวกวลิสคุทธลิชนกก็สดชสืนึ่นโดยทม่าน นด้องเออ๋ย”

นบีนึ่ดผเหมสือนจะเปป็นการสานตม่อความคลิดของเปาโลในขด้อ 4 และ 5 ทบีนึ่เขาแสดงออกถนงใจขอบพระคคุณของ



เขาและเหตคุผลของมนัน เขากลม่าวในทบีนึ่นบีนี้วม่า “ดด้วยวม่าพวกเรามบีความปฟีตลิยลินดบีและการปลอบใจเปป็นอยม่างยลินึ่งในความ
รนักของทม่าน” โดยอด้างอลิงถนงความรนักของฟฟีเลโมน “ทบีนึ่มบีตม่อบรรดาวลิสคุทธลิชน”

“...เพราะจลิตใจของพวกวลิสคุทธลิชนกก็สดชสืนึ่นโดยทม่าน นด้องเออ๋ย” คคาวม่า “จลิตใจ” ในทบีนึ่นบีนี้ถผกใชด้โดยเปาโลเพสืนึ่อ
บม่งบอกถนง ใจ สม่วนทบีนึ่อยผม่ลนกภายในทบีนึ่สคุด ทบีนึ่ตนันี้งแหม่งความอาลนัยรนักทนันี้งหลาย ดนังนนันี้นใจของวลิสคุทธลิชนเหลม่านนันี้นจนงถผก
ทคาใหด้ “สดชสืนึ่น” อบีกครนันี้งโดยความรนักและความกรคุณาซนนึ่งฟฟีเลโมนไดด้แสดงออกใหด้พวกเขาเหก็น คคากรบีกสคาหรนับ 
“สดชสืนึ่น” เปป็นคคาเดบียวกนับทบีนึ่ถผกแปลเปป็น “ใหด้การหยคุดพนักแกม่ทม่านทนันี้งหลาย” ในถด้อยคคาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของ
เราเมสืนึ่อพระองคร์ตรนัสวม่า “จงมาหาเรา ทม่านทนันี้งหลายทคุกคนทบีนึ่ทคางานเหนก็ดเหนสืนึ่อยและแบกภาระหนนัก และเราจะ
ใหด้การหยคุดพนักแกม่ทม่านทนันี้งหลาย” (มธ. 11:28) “การหยคุดพนัก” ทบีนึ่พระเยซผตรนัสถนงนบีนี้เปป็นของพระองคร์แตม่เพบียงผผด้
เดบียว และพระองคร์เพบียงผผด้เดบียวสามารถใหด้มนันแกม่ผผด้อสืนึ่นไดด้ มนันถผกใหด้ฟรบี ๆ แกม่ทคุกคนทบีนึ่ตอบรนับคคาเชลิญของพระองคร์
และมาหาพระองคร์ แตม่มบีอยผม่ความหมายหนนนึ่งเชม่นกนันทบีนึ่เรา เชม่นเดบียวกนับฟฟีเลโมน สามารถใหด้ความสดชสืนึ่นและการ
หยคุดพนักแกม่วลิสคุทธลิชนทนันี้งหลายไดด้ การหยคุดพนักนบีนี้ไมม่ใชม่คคาแนะนคาหรสือความเหก็นอกเหก็นใจทบีนึ่ถผกใหด้โดยเพสืนึ่อนฝผงหรสือ
คนทบีนึ่เรารนัก และมนันไมม่ใชม่การใหด้ความชม่วยเหลสือดด้านการเงลินซนนึ่งคนเหลม่านบีนี้ยสืนึ่นเสนอในยามทบีนึ่เราขนัดสน มนันคสือการ
รนักษาใหด้หายสคาหรนับใจทบีนึ่แตกสลาย การปลอบประโลมใจสคาหรนับความคลิดทบีนึ่วลิตก การรม่วมสามนัคคบีธรรมสคาหรนับ
จลิตใจทบีนึ่เหงาหงอย เสบียงหนัวเราะหลนังจากนนี้คาตาอนันขมขสืนึ่น การไดด้พบกนันอบีกอนันแสนสคุขหลนังจากการแยกจากอนัน
ยาวนาน และมากกวม่านบีนี้อบีกเยอะ ผม่านทางความกรคุณาตม่าง ๆ เชม่นนบีนี้ ฟฟีเลโมนอาจทคาใหด้ใจของวลิสคุทธลิชนเหลม่านนันี้น
สดชสืนึ่น เปาโลเขบียนเกบีนึ่ยวกนับ จลิตวลิญญาณ ทบีนึ่ถผกทคาใหด้ “สดชสืนึ่น” เชม่นกนัน (1 คร. 16:18; 2 คร. 7:13) ซนนึ่งอาจคลด้าย
กนับความสดชสืนึ่นทบีนึ่เขาชมเชยฟฟีเลโมนในทบีนึ่นบีนี้ โดยเรบียกเขาวม่า “นด้องเออ๋ย” ดนังนนันี้นเขาจนงเตสือนความจคาฟฟีเลโมนอยม่าง
รนักใครม่ใหด้ระลนกถนงความเปป็นพบีนึ่นด้องกนันของพวกเขาในฐานะผผด้เชสืนึ่อในพระเยซผครลิสตร์เจด้า กม่อนทบีนึ่จะแจด้งใหด้ทราบถนง
เหตคุผลทบีนึ่แทด้จรลิงในการเขบียนจดหมายฉบนับนบีนี้-คคาขอรด้องของเขาเพสืนึ่อโอเนสลิมนัส

ขด้อ 8 และ 9: “เหตคุฉะนนันี้น ถนงแมด้วม่าขด้าพเจด้ามบีใจกลด้ามากในพระครลิสตร์ทบีนึ่จะสนันึ่งทม่านใหด้กระทคาสลินึ่งซนนึ่งเหมาะ
สม ถนงอยม่างนนันี้นเพราะเหก็นแกม่ความรนัก ขด้าพเจด้าขออด้อนวอนทม่านดบีกวม่า โดยเปป็นคนเชม่นนบีนี้คสือเปาโล ผผด้ชราแลด้ว 
และบนัดนบีนี้เปป็นนนักโทษของพระเยซผครลิสตร์ดด้วย”

บนัดนบีนี้เปาโลเกรลินึ่นนคาเขด้าสผม่จคุดประสงคร์ทบีนึ่แทด้จรลิงในการเขบียนจดหมายฉบนับนบีนี้ของเขาถนงฟฟีเลโมน โดยใชด้การ
รวมกนันของสลิทธลิอคานาจ ความรนัก และความสคุภาพ “เหตคุฉะนนันี้น”-นนันึ่นคสือ เมสืนึ่อพลิจารณาขด้อพลิสผจนร์เหลม่านนันี้นทบีนึ่กลม่าว
ไปแลด้วแหม่งความรนักของฟฟีเลโมนทบีนึ่มบีตม่อวลิสคุทธลิชนเหลม่านนันี้น- “ถนงแมด้วม่าขด้าพเจด้ามบีใจกลด้ามากในพระครลิสตร์…” กลม่าว
อบีกนนัยหนนนึ่ง ในฐานะอนัครทผตคนหนนนึ่งของพระครลิสตร์ เขาอาจใชด้ความกลด้าและสลิทธลิอคานาจกก็ไดด้ “ทบีนึ่จะสนันึ่งทม่านใหด้
กระทคาสลินึ่งซนนึ่งเหมาะสม” คคาวม่า “เหมาะสม” ในทบีนึ่นบีนี้หมายถนง “ทบีนึ่เขด้ากนัน ทบีนึ่เหมาะสม หรสือดบีงาม” เพราะสลิทธลิ
อคานาจของเขาในฐานะอนัครทผตคนหนนนึ่งของพระครลิสตร์ เปาโลสามารถสนันึ่งการฟฟีเลโมนใหด้ปฏลิบนัตลิตามคคาขอทบีนึ่เขา
กคาลนังจะกลม่าวกก็ไดด้ และเชสืนึ่อฟปังคคาขอตม่าง ๆ ของเขา “ถนงอยม่างนนันี้นเพราะเหก็นแกม่ความรนัก” เขากลม่าววม่า “ขด้าพเจด้า
ขออด้อนวอนทม่านดบีกวม่า…” โดยใชด้ความสคุภาพและความเคารพ เปาโลเลสือกทบีนึ่จะไมม่ใชด้สลิทธลิอคานาจแบบอนัครทผต
ของตน แตม่กลนับเลสือกทบีนึ่จะขอความชม่วยเหลสือจากเพสืนึ่อนของเขา “เพราะเหก็นแกม่ความรนัก” ความรนักนบีนี้ยม่อมรวมถนง
สลินึ่งซนนึ่งฟฟีเลโมนมบี “ตม่อบรรดาวลิสคุทธลิชน” (ขด้อ 5) ความรนักทบีนึ่เขาและเปาโลมบีตม่อกนันและกนัน และความรนักนนันี้นซนนึ่ง



เปาโลปรารถนาใหด้เขาแสดงออกตม่อโอเนสลิมนัส
“...โดยเปป็นคนเชม่นนบีนี้คสือเปาโล ผผด้ชราแลด้ว…” เทม่าทบีนึ่ผมทราบ นบีนึ่เปป็นทบีนึ่เดบียวในงานเขบียนทนันี้งหมดของเขาทบีนึ่

เปาโลกลม่าวถนงวนัยของตนัวเอง ตอนทบีนึ่สเทเฟนถผกเอาหลินขวด้าง เราถผกบอกวม่า “พวกพยานไดด้วางเสสืนี้อผด้าของตนไวด้ทบีนึ่
เทด้าของชายหนคุม่มคนหนนนึ่ง ซนนึ่งชสืนึ่อของเขาคสือเซาโล” (กลิจการ 7:58) แตม่คคาทบีนึ่ถผกใชด้สคาหรนับ “ชายหนคุม่มคนหนนนึ่ง” 
ตามทบีนึ่นนักอรรถาธลิบายหลายทม่านกลม่าว ถผกใชด้กนับชายทนันี้งหลายทบีนึ่อายคุถนงสบีนึ่สลิบหด้าปฟี ดนังนนันี้นมนันจนงเปป็นไปไมม่ไดด้ทบีนึ่จะ
ชบีนี้ขาดวม่าเปาโลอายคุเทม่าไรกนันแนม่ตอนทบีนึ่เขาเขบียนไปถนงฟฟีเลโมน แตม่ไมม่มบีขด้อยกเวด้นเลย อรรถาธลิบายหลายเลม่มทบีนึ่ผม
ไดด้วลิจนัยคาดคะเนอายคุของเขาวม่าอยผม่ระหวม่างหด้าสลิบกนับหกสลิบปฟี แนม่นอนวม่า นบีนึ่ไมม่ดผเหมสือนชราในความคลิดของเรา
เลย แตม่เมสืนึ่อเราพลิจารณาความยากลคาบากและการลองใจมากมายเหลม่านนันี้นทบีนึ่เขาไดด้สผด้ทนในการผลนักดนันแบบไมม่
หยคุดหยม่อนและดผเหมสือนไมม่รผด้จนักหมดสลินี้นของเขาเพสืนึ่อทคาใหด้ชาวโลกรผด้จนักพระครลิสตร์ เราจนงไมม่สงสนัยเลยวม่าเขาหมด
สลินี้นเรบีนึ่ยวแรงฝฝ่ายรม่างกายและแกม่ชรากม่อนเวลาของเขา นนันึ่นคสือ แกม่กม่อนวนัย (ผมขอเสนอแนะใหด้คคุณสละเวลาเพสืนึ่อ
อม่านกลิจการบททบีนึ่ 13 ถนง 28 และ 2 โครลินธร์ 11:21,33)

“...และบนัดนบีนี้เปป็นนนักโทษของพระเยซผครลิสตร์ดด้วย” ในทบีนึ่นบีนี้เปาโลพผดถนงตนัวเองโดยใชด้ถด้อยคคาเดบียวกนับทบีนึ่เขา
ไดด้ขนนี้นตด้นจดหมายฉบนับนบีนี้ (ขด้อ 1) เขาตลิดคคุกเพราะอคุดมการณร์ของพระครลิสตร์ และเขาเปป็นชายชราแลด้ว และดด้วย
เหตคุนบีนี้เขาจนงปผทางสคาหรนับคคาขอรด้องทบีนึ่เขากคาลนังจะกลม่าว โดยใหด้โอกาสฟฟีเลโมนทบีนึ่จะอาสาแสดงออกถนงจลิตวลิญญาณ
แหม่งความรนักซนนึ่งเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของเขามากเหลสือเกลิน

ขด้อ 10: “ขด้าพเจด้าขออด้อนวอนทม่านดด้วยเรสืนึ่องโอเนสลิมนัส ลผกของขด้าพเจด้า ซนนึ่งขด้าพเจด้าไดด้ใหด้กคาเนลิดในเครสืนึ่อง
พนันธนาการของขด้าพเจด้า”

คราวนบีนี้ โอเนสลิมนัสเปป็นใครกนัน? เราทราบอะไรเกบีนึ่ยวกนับเขาบด้าง? ขด้อ 16 บอกเราวม่าเขาเปป็น “ผผด้รนับใชด้คน
หนนนึ่ง” (บม่าวคนหนนนึ่ง) ของฟฟีเลโมน นนักอรรถาธลิบายสม่วนใหญม่เรบียกเขาวม่าเปป็น ทาสคนหนนนึ่ง-ทาสคนหนนนึ่งทบีนึ่หลบหนบี
(ขด้อ 15) และจากขด้อ 18 เราสรคุปไดด้วม่าเขาไดด้ปลด้นนายของเขา สคุดทด้ายแลด้วเขาไดด้ไปถนงกรคุงโรม ซนนึ่งเปป็นการเดลิน
ทางไกลหนนนึ่งพนันไมลร์จากเมสืองโคโลสบี และทบีนึ่นนันึ่นเขากก็มบีโอกาสไดด้ตลิดตม่อสนัมพนันธร์กนับเปาโล ผผด้ซนนึ่งขณะนนันี้นอยผม่ภายใตด้
การควบคคุมตนัวของทหารในบด้านทบีนึ่เขาเชม่าเอง จดหมายของเปาโลไมม่เปปิดเผยสภาพการณร์แวดลด้อมใด ๆ ทบีนึ่ทคาใหด้
เขากนับโอเนสลิมนัสไดด้มาเจอกนัน แตม่มบีการเสนอแนะความเปป็นไปไดด้หลายประการ อยม่างหนนนึ่งกก็คสือ เนสืนึ่องจากเปาโล
และฟฟีเลโมนเปป็นเพสืนึ่อนกนัน โอเนสลิมนัสกก็นม่าจะเคยไดด้ยลินนายของตนพผดถนงอนัครทผตทม่านนบีนี้อยผม่บม่อย ๆ โดยอาจถนงกนับ
แบม่งปปันขม่าวเรสืนึ่องการตลิดคคุกของเปาโลในกรคุงโรมใหด้ฟปังดด้วย เรสืนึ่องนบีนี้อาจตลิดอยผม่ในหนัวและใจวลินลิจฉนัยผลิดและชอบของ
เขา โดยชนักนคาเขาดคุจแมม่เหลก็กใหด้ไปเสาะหามลิตรของนายของเขา หรสือการพบกนันของเขาทนันี้งสองอาจเปป็นแคม่ 
“เรสืนึ่องบนังเอลิญอนันแปลกประหลาด” กก็ไดด้ หากกลม่าวในแบบมนคุษยร์ ไมม่มบีผผด้ใดทราบ เพราะไมม่มบีบนันทนกหลงเหลสือไวด้
ใหด้เราเลย เราไดด้แตม่คาดเดาเทม่านนันี้น แตม่ไมม่วม่ามนันจะเกลิดขนนี้นไดด้อยม่างไร เรากก็มบีบนันทนกวม่าการพบกนันของทนันี้งสองคน
นนันี้นไดด้สม่งผลเปป็นการกลนับใจรนับเชสืนึ่อของโอเนสลิมนัส และบนัดนบีนี้เปาโลกคาลนังสม่งตนัวเขากลนับไปหานายของเขาพรด้อมกนับ
จดหมายฉบนับนบีนี้ทบีนึ่เรากคาลนังศนกษากนันอยผม่

เราสามารถเรบียนรผด้ไดด้มากขนนี้นอบีกเลก็กนด้อยเกบีนึ่ยวกนับโอเนสลิมนัสจากจดหมายถนงชาวโคโลสบีของเปาโล: “ ทบี
คลิกนัสจะแจด้งใหด้พวกทม่านทราบถนงทคุกขร์สคุขทนันี้งปวงของขด้าพเจด้า ผผด้เปป็นนด้องชายทบีนึ่รนัก และเปป็นผผด้รนับใชด้ทบีนึ่สนัตยร์ซสืนึ่อ และ



เปป็นเพสืนึ่อนรม่วมงานในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ผผด้ซนนึ่งขด้าพเจด้าไดด้สม่งไปหาพวกทม่านกก็เพราะเหตคุนบีนี้เอง เพสืนึ่อเขาจะทราบถนง
ทคุกขร์สคุขของพวกทม่าน และจะไดด้ปลอบประโลมใจของพวกทม่าน พรด้อมกนับโอเนสลิมนัส ผผด้เปป็นนด้องชายทบีนึ่รนักและสนัตยร์
ซสืนึ่อ ผผด้ซนนึ่งเปป็นคนหนนนึ่งในพวกทม่าน เขาทนันี้งสองจะแจด้งใหด้พวกทม่านทราบถนงเหตคุการณร์ทนันี้งปวงซนนึ่งกระทคาอยผม่ทบีนึ่นบีนึ่” (คส.
4:7-9) ในทบีนึ่นบีนี้เราเรบียนรผด้วม่าทบีคลิกนัสและโอเนสลิมนัสกคาลนังถผกสม่งตนัวไปยนังเมสืองโคโลสบีโดยเปาโลเพสืนึ่อสม่งมอบจดหมาย
ฝากถนงชาวโคโลสบีและเพสืนึ่อแจด้งใหด้ทราบถนงสภาพของอนัครทผตทม่านนบีนี้รวมถนงเพสืนึ่อทบีนึ่จะทราบวม่าสลินึ่งตม่าง ๆ เปป็นอยม่างไร
บด้างในครลิสตจนักรทบีนึ่นนันึ่น แตม่โอเนสลิมนัสจะตด้องสม่งมอบขม่าวสารอบีกเรสืนึ่องและทบีนึ่พลิเศษมาก ๆ นนันึ่นคสือ จดหมายฉบนับทบีนึ่
เรากคาลนังศนกษากนันอยผม่นบีนี้-คคาพยานและการแนะนคาตนัวแกม่นายเกม่าของตน คสือ ฟฟีเลโมน

เมสืนึ่อกลม่าวซนี้คาถด้อยคคาเหลม่านนันี้นซนนึ่งเขาใชด้เพสืนึ่อขอรด้องฟฟีเลโมนในขด้อ 9 เปาโลกลม่าวอบีกครนันี้งวม่า “ขด้าพเจด้าขอ
อด้อนวอนทม่าน…” เมสืนึ่อออกความเหก็นเกบีนึ่ยวกนับวลบีนบีนี้ ดร. เอช เอ ไอรอนไซดร์ เขบียนไวด้วม่า: “ทบีนึ่ใดทบีนึ่พระคคุณของพระ
ครลิสตร์ครอบครองอยผม่ในหนัวใจ ขด้าพเจด้าบนัญชา กลายเปป็นขด้าพเจด้าขออด้อนวอน” ชม่างเปป็นการตนันี้งขด้อสนังเกตทบีนึ่กระตคุด้น
ความคลิดจรลิง ๆ!

“...ดด้วยเรสืนึ่องโอเนสลิมนัส ลผกของขด้าพเจด้า ซนนึ่งขด้าพเจด้าไดด้ใหด้กคาเนลิดในเครสืนึ่องพนันธนาการของขด้าพเจด้า” คคา
กลม่าวนบีนี้บม่งบอกชนัดเจนวม่าเปาโลไดด้ชนะโอเนสลิมนัสมาถนงพระครลิสตร์ในระหวม่างทบีนึ่เขาตลิดคคุกอยผม่ และเขา เชม่นเดบีย
วกนับทลิโมธบี เปป็น “บคุตรแทด้ในความเชสืนึ่อนนันี้น” ของเปาโล (1 ทธ. 1:2) ในภาษาเดลิม ผมเขด้าใจวม่า ชสืนึ่อโอเนสลิมนัสมา
ตอนทด้ายของประโยคนบีนี้: “ขด้าพเจด้าขออด้อนวอนทม่านเพสืนึ่อบคุตรชายของขด้าพเจด้า ผผด้ซนนึ่งขด้าพเจด้าไดด้ใหด้กคาเนลิดในเครสืนึ่อง
พนันธนาการของขด้าพเจด้า-โอเนสลิมนัส” แนม่นอนวม่านบีนึ่เปป็นภาพประกอบอนันนม่าทนนึ่งของการใชด้กลยคุทธร์และความละมคุน
ละมม่อมซนนึ่งเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของผผด้เขบียนจดหมายขนาดยม่อฉบนับนบีนี้ เพราะวม่ากม่อนเอม่ยถนงชสืนึ่อนนันี้นซนนึ่งนม่าจะทคาใหด้
ฟฟีเลโมนนนกถนงความคลิดตม่าง ๆ ทบีนึ่ไมม่นม่าอภลิรมยร์เกบีนึ่ยวกนับผผด้รนับใชด้ทบีนึ่ไมม่เชสืนึ่อฟปังและไมม่สคานนกบคุญคคุณคนนบีนี้ทบีนึ่ไดด้ทคาผลิดตม่อ
เขาและจากนนันี้นกก็หายหนด้าไป เปาโลจนงพผดถนงโอเนสลิมนัสในฐานะบคุตรของเขาในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ซนนึ่งถผกชนะมาถนง
พระครลิสตร์โดยเขาทบีนึ่นนันึ่นในคคุก

ขด้อ 11: “ซนนึ่งเมสืนึ่อกม่อนนนันี้นไมม่เปป็นประโยชนร์แกม่ทม่าน แตม่เดบีจิ๋ยวนบีนี้เปป็นประโยชนร์ทนันี้งแกม่ทม่านและแกม่ขด้าพเจด้า”
นม่าสนใจทบีนึ่ควรหมายเหตคุไวด้วม่าความหมายของชสืนึ่อ “โอเนสลิมนัส” คสือ ใชด้การไดด้ ชอบชม่วยเหลสือ หรสือเปป็น

ประโยชนร์ แตม่ “เมสืนึ่อกม่อนนนันี้น” ในครนัวเรสือนของฟฟีเลโมน เขาไมม่ไดด้ทคาตนัวใหด้สมชสืนึ่อของเขาอยม่างแนม่นอน เขาทคาตนัว
ตรงกนันขด้ามเลย-ไมม่ไดด้ชม่วยเหลสือเลยแมด้สนักนลิด แตม่ “ไมม่เปป็นประโยชนร์” และใชด้การไมม่ไดด้เลย

“...แตม่เดบีจิ๋ยวนบีนี้เปป็นประโยชนร์…” ขอบพระคคุณพระเจด้าสคาหรนับ “แตม่เดบีจิ๋ยวนบีนี้”! มนันสรด้างความแตกตม่างไดด้
มากมายจรลิง ๆ เปป็นความจรลิงทบีนึ่วม่าโอเนสลิมนัส เคยไมม่สนัตยร์ซสืนึ่อตม่อนายของตนในฐานะทาสคนหนนนึ่ง เขาไดด้หลบหนบีไป
และนนันึ่นเปป็นการกระทคาผลิดทบีนึ่รด้ายแรงในสมนัยนนันี้นของการมบีทาส แตม่ไมม่วม่าเขาเคยทคาอะไรในอดบีต บนัดนบีนี้เขาเปป็นผผด้ทบีนึ่
ถผกสรด้างใหมม่แลด้ว ในทบีนึ่นบีนี้เราเหก็นภาพประกอบทบีนึ่ชนัดเจนและไมม่มบีทางเขด้าใจผลิดไดด้ของความจรลิงแหม่ง 2 โครลินธร์ 
5:17: “เหตคุฉะนนันี้นถด้าผผด้หนนนึ่งผผด้ใดอยผม่ในพระครลิสตร์ ผผด้นนันี้นกก็เปป็นคนทบีนึ่ถผกสรด้างใหมม่แลด้ว บรรดาสลินึ่งเกม่า ๆ กก็ลม่วงไป 
ดผเถลิด สลินึ่งสารพนัดกลายเปป็นสลินึ่งใหมม่ทนันี้งนนันี้น” ไมม่ตด้องสงสนัยเลยวม่าโอเนสลิมนัสคงจะรด้องเพลงทบีนึ่แตม่งโดยจอหร์น นลิวตนัน ไดด้
อยม่างมบีความชสืนึ่นบานและชนัยชนะอนันแทด้จรลิง: “พระคคุณพระเจด้า นนันี้นแสนชสืนึ่นใจ ชม่วยไดด้คนชนันึ่วอยม่างฉนัน กม่อนนนันี้นฉนัน
หลง พระองคร์ตามหา ตาบอด แตม่ฉนันเหก็นแลด้ว”



เปาโลกคาลนังสม่งเขากลนับไปหาฟฟีเลโมนในฐานะคนใหมม่-ไมม่ใชม่ทาสคนหนนนึ่งทบีนึ่ไมม่เชสืนึ่อและไมม่เปป็นประโยชนร์อบีก
ตม่อไปแลด้ว แตม่เปป็นผผด้ทบีนึ่ถผกสรด้างใหมม่ในพระเยซผครลิสตร์ ผผด้ซนนึ่งบนัดนบีนี้จะ “เปป็นประโยชนร์ทนันี้งแกม่ทม่านและแกม่ขด้าพเจด้า” ทบีนึ่
วม่าเขาไดด้เปป็นประโยชนร์แกม่เปาโลแลด้วนนันี้นกก็ปรากฏชนัดจากจดหมายทนันี้งฉบนับนบีนี้เอง-ความเปฟีปี่ยมพระคคุณอนันจรลิงจนังนนันี้น
ทบีนึ่มาพรด้อมกนับการทบีนึ่มนันถผกเขบียนและจคุดประสงคร์นนันี้นทบีนึ่ทคาใหด้มนันถผกเขบียน แตม่จากขด้อ 13 มากเปป็นพลิเศษ เราไมม่
ทราบวม่าโอเนสลิมนัสไดด้อยผม่กนับเปาโลนานขนาดไหน แตม่แนม่นอนวม่า “การรนับใชด้” ของเขาทบีนึ่กระทคาตม่ออนัครทผตชราผผด้
ถผกจองจคาทม่านนบีนี้และการรม่วมสามนัคคบีธรรมของเขาในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้พลิสผจนร์ใหด้เหก็นวม่าชม่วยไดด้เยอะจรลิง ๆ ถด้า
ฟฟีเลโมนจะยอมทคาตามคคาขอทบีนึ่เปาโลกคาลนังจะกลม่าว โอเนสลิมนัสกก็คงจะเปป็นประโยชนร์แกม่เขาเชม่นกนัน เพราะวม่าเขา
ไดด้ตด้อนรนับพระครลิสตร์แลด้วและเปป็น “ผผด้ถผกสรด้างใหมม่” ในพระองคร์ เพราะวม่าเขาผผด้ซนนึ่งเคย “ไมม่เปป็นประโยชนร์” บนัดนบีนี้
จะใหด้การรนับใชด้ทบีนึ่สนัตยร์ซสืนึ่อแกม่นายของเขาแลด้ว

ขด้อ 12 และ 13: “ผผด้ซนนึ่งขด้าพเจด้าไดด้สม่งกลนับมาอบีก เหตคุฉะนนันี้นทม่านจงรนับเขาไวด้ คสือผผด้เปป็นดวงจลิตของ
ขด้าพเจด้าทบีเดบียว ผผด้ซนนึ่งขด้าพเจด้าใครม่จะใหด้อยผม่กนับขด้าพเจด้า เพสืนึ่อเขาจะไดด้รนับใชด้ขด้าพเจด้าแทนทม่าน ในเครสืนึ่องพนันธนาการ
แหม่งขม่าวประเสรลิฐนนันี้น”

คคากลม่าวทบีนึ่วม่า “ผผด้ซนนึ่งขด้าพเจด้าไดด้สม่งกลนับมาอบีก” ถผกตบีความโดยนนักอรรถาธลิบายหลายทม่านวม่าบม่งบอกวม่า
เปป็นเพราะการคะยนันี้นคะยอและการยสืนกรานของเปาโลเทม่านนันี้น โอเนสลิมนัสจนงตกลงทบีนึ่จะกลนับไปหาฟฟีเลโมน 
แนม่นอนวม่ามนันคงเปป็นเรสืนึ่องปกตลิธรรมดาทบีนึ่จะสนันนลิษฐานเชม่นนนันี้น เพราะสภาพการณร์แวดลด้อมทบีนึ่ไมม่นม่าอภลิรมยร์เหลม่า
นนันี้นทบีนึ่เขาไดด้ทลินี้งนายของตนมา เขากก็คงจะลนังเลใจทบีนึ่จะกลนับไปและคงตด้องอาศนัยการโนด้มนด้าวจผงใจเยอะเลยเพสืนึ่อทบีนึ่
จะทคาเชม่นนนันี้น อยม่างไรกก็ตาม ทม่านอสืนึ่น ๆ กก็แยด้งวม่าการกลนับไปหาฟฟีเลโมนไดด้ถผกรด้องขอโดยโอเนสลิมนัสเอง เนสืนึ่องจาก
ไมม่มบีบนันทนกเลยวม่าเปาโลหรสือใครอสืนึ่นโนด้มนด้าวหรสือแมด้แตม่คะยนันี้นคะยอเขาใหด้ไป

อนันทบีนึ่จรลิงแลด้ว ผมไมม่เหก็นคคากลม่าวทบีนึ่ชนัดเจนใด ๆ เลยในจดหมายฉบนับนบีนี้ทบีนึ่จะสนนับสนคุนทนันี้งสองทนัศนะนบีนี้
อยม่างเตก็มทบีนึ่ ในดด้านหนนนึ่ง เนสืนึ่องจากสนันดานมนคุษยร์เปป็นอยม่างทบีนึ่มนันเปป็น ดผเหมสือนไมม่นม่าจะเปป็นไปไดด้ทบีนึ่ทาสทบีนึ่กลนับใจ
รนับเชสืนึ่อคนนบีนี้จะทคาการตนัดสลินใจนบีนี้ดด้วยตนัวเอง นอกเสบียจากวม่าเขาคลิดถนงบด้าน คลิดถนงครอบครนัว เพสืนึ่อนฝผง และสภาพ
แวดลด้อมทบีนึ่คคุด้นเคย และในอบีกดด้านหนนนึ่ง มนันดผเหมสือนไมม่นม่าเปป็นไปไดด้ทบีนึ่อนัครทผตผผด้ยลินึ่งใหญม่ทม่านนบีนี้จะนคาใครสนักคนมาถนง
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและจากนนันี้นกก็ลด้มเหลวทบีนึ่จะอบรมสนันึ่งสอนเขาในพระคนัมภบีรร์และในทางประพฤตลิและจรรยา
บรรณแบบครลิสเตบียนอนันเหมาะสม ในเรสืนึ่องนบีนี้โดยเฉพาะของความสนัมพนันธร์เชลิงนายกนับทาส เปาโลมบีอะไรใหด้กลม่าว
เยอะแยะในงานเขบียนอสืนึ่น ๆ ของเขา และแนม่นอนวม่าเขาคงจะถม่ายทอดความจรลิงเหลม่านบีนี้ทบีนึ่เหมาะแกม่เวลาและ
จคาเปป็นอยม่างยลินึ่งแกม่ทาสหนคุม่มทบีนึ่หลบหนบีมาผผด้นบีนี้

ยกตนัวอยม่างเชม่น เปาโลเขบียนถนงทลิตนัสวม่า: “จงเตสือนสตลิพวกผผด้รนับใชด้ใหด้เชสืนึ่อฟปังนายของตน และใหด้กระทคาสลินึ่ง
ทบีนึ่ชอบใจพวกเขาในทคุกประการ โดยไมม่เถบียงกลนับ โดยไมม่ยนักยอก แตม่แสดงความซสืนึ่อสนัตยร์ทคุกอยม่าง เพสืนึ่อวม่าพวกเขา
จะประดนับหลนักคคาสอนของพระเจด้า พระผผด้ชม่วยใหด้รอดของพวกเราในการทนันี้งปวง” (ทลิตนัส 2:9,10) คคาวม่
า “ยนักยอก” หมายถนงการเอาไปหรสือขนทรนัพยร์สลินของผผด้อสืนึ่นไปเพสืนึ่อไวด้ใชด้ประโยชนร์เอง และคงจะใชด้ไดด้กนับสลินึ่งใด
กก็ตามทบีนึ่เปป็นของนายจด้าง ซนนึ่งผผด้รนับใชด้คนหนนนึ่งอาจเอาไปใชด้เอง ผผด้รนับใชด้จะตด้องไมม่เอาสลินึ่งใดทบีนึ่เปป็นของนายของตนไป
เปป็นของตนัวเอง และบาปนบีนี้มบีอยผม่ดาษดสืนึ่นในทม่ามกลางพวกผผด้รนับใชด้ (โดยเฉพาะอยม่างยลินึ่งพวกทาส) ตลอดหลายปฟี



เหลม่านบีนี้ หลายครนันี้งผผด้รนับใชด้คนหนนนึ่งรผด้สนกวม่าตนไมม่ไดด้รนับสลินึ่งทบีนึ่ตนสมควรไดด้รนับ และดด้วยเหตคุนบีนี้เขาจนงเอามนันไป นบีนึ่เปป็น
เหตคุผลทบีนึ่โอเนสลิมนัสขโมยไปจากฟฟีเลโมนหรสือไมม่นนันี้น เรากก็ไมม่ทราบ แตม่คคาเตสือนสตลิของเปาโลเขด้ากนันกนับสถานการณร์
ทบีนึ่เรากคาลนังศนกษาอยผม่ และผมไมม่สงสนัยเลยวม่าเขาคะยนันี้นคะยอเรสืนึ่องนบีนี้แกม่ชายหนคุม่มผผด้นบีนี้ ขณะเดบียวกนัน ไมม่มบีสลินึ่งใดใน
บนันทนกนบีนี้เลยทบีนึ่บม่งบอกวม่าโอเนสลิมนัสกคาลนังถผกฝฝืนใจใหด้กลนับไป แทนทบีนึ่จะเปป็นเชม่นนนันี้น ดผเหมสือนวม่าเขาเตก็มใจอยม่างยลินึ่งทบีนึ่
จะกลนับไปและแกด้ไขสลินึ่งตม่าง ๆ ใหด้ถผกตด้องกนับนายของตน

“...เหตคุฉะนนันี้นทม่านจงรนับเขาไวด้ คสือผผด้เปป็นดวงจลิตของขด้าพเจด้าทบีเดบียว” กลม่าวอบีกนนัยหนนนึ่ง “ขด้าพเจด้ากคาลนัง
ขอรด้องใหด้ทม่านรนับคน ๆ นบีนี้ไวด้ผผด้ซนนึ่งเปป็นทบีนึ่รนักยลินึ่งแกม่ขด้าพเจด้าดคุจดวงใจของขด้าพเจด้าเอง” เราไมม่ทราบวม่าสองคนนบีนี้ไดด้อยผม่
ดด้วยกนันนานขนาดไหน แตม่เหก็นไดด้ชนัดวม่ามบีความผผกพนันอนันแขก็งแกรม่งระหวม่างผผด้รนับใชด้ชราทม่านนบีนี้ของพระเจด้ากนับชาย
หนคุม่มทบีนึ่เพลินึ่งกลนับใจรนับเชสืนึ่อคนนบีนี้

“ผผด้ซนนึ่งขด้าพเจด้าใครม่จะใหด้อยผม่กนับขด้าพเจด้า…” ในทบีนึ่นบีนี้อบีกครนันี้ง เหก็นไดด้ชนัดวม่าการอยผม่ดด้วยและการอยผม่เปป็นเพสืนึ่อน
ของโอเนสลิมนัสไดด้นคาการปลอบประโลมใจและความบรรเทาทบีนึ่ไมม่อาจวนัดขนาดไดด้มาสผม่เปาโล จนถนงขนาดทบีนึ่วม่าเขา
อยากเกก็บผผด้รนับเชสืนึ่อหนคุม่มคนนบีนี้ไวด้เอง “...เพสืนึ่อเขาจะไดด้รนับใชด้ขด้าพเจด้าแทนทม่าน…” เปาโลมนันึ่นใจวม่าถด้าฟฟีเลโมนอยผม่ดด้วย
กนันกนับตน เขากก็คงรนับใชด้ในความตด้องการตม่าง ๆ ของเปาโลเหมสือนอยม่างทบีนึ่โอเนสลิมนัสไดด้กระทคา ดนังนนันี้นถด้าเปาโลไมม่รผด้
สนกตะขลิดตะขวงใจทบีนึ่จะเกก็บชายหนคุม่มคนนบีนี้ไวด้เอง ในความหมายหนนนึ่งฟฟีเลโมนกก็คงจะมบี “ตนัวแทน” ทบีนึ่ทคาการ
ปรนนลิบนัตลิแกม่อนัครทผตผผด้นบีนี้ทบีนึ่อยผม่ “ในเครสืนึ่องพนันธนาการแหม่งขม่าวประเสรลิฐนนันี้น” ซนนึ่งถผกจองจคาในคคุกเพราะเหก็นแกม่ขม่าว
ประเสรลิฐนนันี้น

ขด้อ 14: “แตม่ขด้าพเจด้าจะไมม่กระทคาสลินึ่งใดลงไปโดยยนังไมม่ทราบความคลิดเหก็นของทม่าน เพสืนึ่อการทคาประโยชนร์
ของทม่านจะไมม่เหมสือนกนับวม่าเปป็นเพราะความจคาเปป็น แตม่เปป็นดด้วยความเตก็มใจ”

ถด้าฟฟีเลโมนเปป็นคนแบบนนันี้น เพสืนึ่อนครลิสเตบียนเชม่นนนันี้น แบบทบีนึ่จดหมายของเปาโลบม่งบอกวม่าเขาเปป็น กก็ดผ
เหมสือนเปป็นทบีนึ่แนม่นอนวม่าเขากก็คงยลินยอมใหด้โอเนสลิมนัสอยผม่ตม่อกนับอนัครทผตทม่านนบีนี้ แตม่เปาโลอยผม่ในกรคุงโรม และฟฟีเลโม
นกก็อยผม่ในเมสืองโคโลสบีทบีนึ่อยผม่หม่างไกลออกไป และไมม่มบีโอกาสเลยทบีนึ่จะอภลิปรายหนัวขด้อนบีนี้ (ในสมนัยนนันี้นไมม่มบีขด้อไดด้เปรบียบ
ของโทรศนัพทร์ ซนนึ่งทคาใหด้เรสืนึ่องแบบนนันี้นเปป็นเรสืนึ่องงม่ายมาก ๆ สคาหรนับเราตอนนบีนี้!) ดนังนนันี้นเปาโล ซนนึ่งเปป็นครลิสเตบียนทบีนึ่
ยคาเกรงพระเจด้าและมบีเกบียรตลิแบบทบีนึ่เขาเปป็น จนงปฏลิเสธทบีนึ่จะเหมาคลิดเอาเองวม่าเพสืนึ่อนของตนคงจะเหก็นชอบโดยไมม่
ตด้องรด้องขอ ตรงกนันขด้าม เขากคาลนังสม่งโอเนสลิมนัสกลนับบด้านไปพรด้อมกนับจดหมายฉบนับนบีนี้ทบีนึ่ระบคุวม่าเปาโลอยากทบีนึ่จะ
เกก็บเขาไวด้ในกรคุงโรม “แตม่ขด้าพเจด้าจะไมม่กระทคาสลินึ่งใดลงไปโดยยนังไมม่ทราบความคลิดเหก็นของทม่าน…”

“...เพสืนึ่อการทคาประโยชนร์ของทม่าน” (นนันึ่นคสือ การดบีนนันี้นซนนึ่งเปาโลจะไดด้รนับจากการมบีโอเนสลิมนัสคอยรนับใชด้อยผม่
ตม่อไป) “จะไมม่เหมสือนกนับวม่าเปป็นเพราะความจคาเปป็น แตม่เปป็นดด้วยความเตก็มใจ” ถด้าเปาโลเกลิดตนัดสลินใจทบีนึ่จะเกก็บโอ
เนสลิมนัสไวด้ โดยแคม่สม่งจดหมายฉบนับหนนนึ่งไปหาฟฟีเลโมนเพสืนึ่อแจด้งใหด้เขาทราบและทนกทนักวม่าเขาคงจะเหก็นชอบ ฟฟีเลโม
นกก็คงจะไมม่มบีสลิทธลิธิ์ตนัดสลินใจอยม่างแทด้จรลิงเลยในเรสืนึ่องนบีนี้ เปาโลปฏลิเสธทบีนึ่จะใชด้การบนังคนับฝฝืนใจเชม่นนบีนี้กนับเพสืนึ่อนของตน

ขด้อ 15 และ 16: “ดด้วยวม่าบางทบีเขาจนงจากไปชนันึ่วระยะเวลาหนนนึ่ง เพสืนึ่อทม่านจะไดด้รนับเขากลนับคสืนมาตลอด
ไป บนัดนบีนี้มลิใชม่ในฐานะผผด้รนับใชด้แลด้ว แตม่ดบียลินึ่งกวม่าผผด้รนับใชด้ เปป็นพบีนึ่นด้องทบีนึ่รนัก โดยเฉพาะแกม่ขด้าพเจด้า แตม่เปป็นมากยลินึ่งกวม่า
นนันี้นแกม่ทม่านสนักเพบียงใด ทนันี้งในเนสืนี้อหนนังและในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า”



เราไมม่ทราบและเราไมม่สามารถทราบไดด้วม่าทคาไมพระเจด้าถนงทรงอนคุญาตใหด้สภาพการณร์แวดลด้อมบาง
อยม่างเกลิดขนนี้น เชม่นเดบียวกนับเปาโล เราไดด้แตม่คาดเดาเทม่านนันี้นและกลม่าววม่า “บางทบี…” ดผเหมสือนเปาโลกคาลนังกลม่าววม่า 
“บางทบีดด้วยเหตคุผลนบีนี้เอง โอเนสลิมนัสจนงไดด้จากไป…” (จงสนังเกตวม่าเปาโลระมนัดระวนังทบีนึ่จะหลบีกเลบีนึ่ยงการใชด้คคาวม่า
 “หนบีไป” ซนนึ่งกก็คงจะทคาใหด้ฟฟีเลโมนหนัวเสบียโดยไมม่จคาเปป็น) นนันึ่นคสือ เปป็นไปไดด้วม่าพระเจด้าทรงอนคุญาตใหด้ “การจาก
ไป” ของเขาเกลิดขนนี้นเพสืนึ่อจคุดประสงคร์ทบีนึ่เฉพาะเจาะจงในการนคาเขาไปตลิดตม่อสนัมพนันธร์กนับเปาโลและขม่าวสารแหม่งขม่าว
ประเสรลิฐ อนันนคาไปสผม่การรนับความรอดของเขา พระวจนะของพระเจด้าประกาศวม่า “เพราะวม่าความคลิดทนันี้งหลาย
ของเราไมม่เปป็นความคลิดทนันี้งหลายของพวกเจด้า ทนันี้งทางทนันี้งหลายของพวกเจด้าไมม่เปป็นวลิถบีทนันี้งหลายของเรา” พระเยโฮ
วาหร์ตรนัส “เพราะวม่าฟฝ้าสวรรคร์ทนันี้งหลายสผงกวม่าแผม่นดลินโลกฉนันใด วลิถบีทนันี้งหลายของเราสผงกวม่าทางทนันี้งหลายของพวก
เจด้า และความคลิดทนันี้งหลายของเรากก็สผงกวม่าความคลิดทนันี้งหลายของพวกเจด้าฉนันนนันี้น” (อลิสยาหร์ 55:8,9) เมสืนึ่อพบีนึ่ ๆ 
ของโยเซฟขายเขาเขด้าไปในอบียลิปตร์ เขากก็คงสงสนัยเปป็นแนม่วม่าทคาไมพระเจด้าถนงทรงอนคุญาตใหด้เรสืนึ่องนนันี้นเกลิดขนนี้น แตม่
ภายหลนังเขาสามารถกลม่าวไดด้วม่า “...พระเจด้าไดด้ทรงสม่งขด้าพเจด้าใหด้มากม่อนหนด้าพวกพบีนึ่เพสืนึ่อจะสงวนชบีวลิตไวด้…ดนังนนันี้น
บนัดนบีนี้ มลิใชม่พวกพบีนึ่ทบีนึ่ไดด้สม่งขด้าพเจด้ามาทบีนึ่นบีนึ่ แตม่เปป็นพระเจด้า…” และอบีกครนันี้งหนนนึ่ง “...พวกพบีนึ่ไดด้คลิดรด้ายตม่อขด้าพเจด้า แตม่
พระเจด้าไดด้ทรงดคารลิใหด้สลินึ่งนนันี้นเกลิดผลดบี…” (ปฐก. 45:5,8; 50:20)

โอเนสลิมนัส “จากไป” แคม่ “ชนันึ่วระยะเวลาหนนนึ่ง” เทม่านนันี้น แคม่ชม่วงเวลาไมม่นาน แคม่เพบียงชม่วงเวลาสนันี้น ๆ “ชนันึ่ว
ระยะเวลา” ทบีนึ่วม่านนันี้นนานขนาดไหน เราไมม่ทราบ แตม่มนันเปป็นเพบียงการแยกจากกนันแคม่ชนันึ่วคราว “เพสืนึ่อทม่านจะไดด้รนับ
เขากลนับคสืนมาตลอดไป” เขาจากไปในฐานะผผด้หลบหนบีทบีนึ่ยนังไมม่ไดด้รนับความรอด แตม่เขากคาลนังกลนับมาในฐานะลผกคน
หนนนึ่งของพระเจด้าทบีนึ่ถสือครองชบีวลิตนลิรนันดรร์ เหมสือนกนันกนับนายของเขา ความสนัมพนันธร์ทบีนึ่พวกเขามบีอยผม่ตอนนบีนี้จะไมม่มบีวนัน
สลินี้นสคุดเลยแตม่จะคงอยผม่ไปตลอดกาล

เปาโลกคาลนังขอรด้องใหด้ฟฟีเลโมนรนับโอเนสลิมนัสกลนับไป “บนัดนบีนี้มลิใชม่ในฐานะผผด้รนับใชด้แลด้ว…” ครผสอนพระคนัมภบีรร์
บางทม่านตบีความนบีนึ่วม่าหมายความวม่าโอเนสลิมนัสจะไมม่เปป็นผผด้รนับใชด้คนหนนนึ่งอบีกตม่อไปแลด้ว ขณะทบีนึ่ทม่านอสืนึ่น ๆ กก็เขด้าใจนบีนึ่
วม่าหมายความวม่าเขาจะตด้องไมม่เปป็นแคม่ผผด้รนับใชด้คนหนนนึ่ง แตม่ “ดบียลินึ่งกวม่าผผด้รนับใชด้ เปป็นพบีนึ่นด้องทบีนึ่รนัก” และนบีนึ่ดผเหมสือนจะ
สอดคลด้องกนับคคาสอนนบีนี้ในงานเขบียนอสืนึ่น ๆ ของเปาโล

ในจดหมายฝากฉบนับแรกของเขาถนงทลิโมธบี เกบีนึ่ยวกนับความสนัมพนันธร์เชลิงผผด้รนับใชด้และนาย เขาเขบียนไวด้วม่า: 
“จงใหด้ผผด้รนับใชด้ทนันี้งหลายทบีนึ่อยผม่ใตด้แอก นนับวม่านายของตนเปป็นผผด้สมควรไดด้รนับเกบียรตลิยศทคุกอยม่าง เพสืนึ่อพระนามของ
พระเจด้าและหลนักคคาสอนของพระองคร์จะไมม่ถผกหมลินึ่นประมาท และคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่มบีนายทบีนึ่เชสืนึ่อแลด้ว อยม่าใหด้พวกเขา
เหยบียดหยามนายเหลม่านนันี้น เพราะวม่าพวกเขาเปป็นพบีนึ่นด้องกนันแลด้ว แตม่ใหด้รนับใชด้นายเหลม่านนันี้นใหด้ดบีขนนี้น เพราะวม่านาย
เหลม่านนันี้นเปป็นผผด้สนัตยร์ซสืนึ่อและเปป็นทบีนึ่รนัก เปป็นผผด้ทบีนึ่มบีสม่วนรม่วมในประโยชนร์นนันี้น สลินึ่งเหลม่านบีนี้จงสนันึ่งสอนและเตสือนสตลิกนัน” (1 
ทธ. 6:1,2) ในสมนัยนนันี้นมบีเหลม่าเจด้าของทาสซนนึ่งไดด้บนังเกลิดใหมม่แลด้ว (เชม่น ฟฟีเลโมน) เชม่นเดบียวกนับเหลม่าทาสทบีนึ่บนังเกลิด
ใหมม่แลด้ว เหมสือนอยม่างทบีนึ่โอเนสลิมนัสไดด้กลายเปป็น เปาโลสอนวม่าเหลม่าผผด้รนับใชด้ครลิสเตบียนจะตด้องไมม่ดผหมลินึ่นนายของตน 
เพราะวม่าพวกเขาเปป็นพบีนึ่นด้องกนันแลด้วในพระครลิสตร์ พวกเขาไมม่ควรเอาเปรบียบนายทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนหรสือคาดหวนังใหด้
นายแสดงความลคาเอบียงเขด้าขด้างพวกผผด้รนับใชด้ทบีนึ่เชสืนึ่อแลด้ว ตรงกนันขด้าม พวกเขาควรใหด้การรนับใชด้ทบีนึ่ดบียลินึ่งกวม่าเดลิมเพราะ
วม่าทนันี้งนายและผผด้รนับใชด้คนนนันี้นเปป็นสมาชลิกของครอบครนัวเดบียวกนัน ครอบครนัวของพระเจด้า และเพราะเปป็นเชม่นนนันี้น



พวกเขาจนงเปป็นพบีนึ่นด้องกนัน ถนงแมด้วม่าพวกเขาไมม่ไดด้อยผม่บนระดนับเดบียวกนันในแวดวงสนังคมกก็ตาม
ตอนเขบียนถนงเหลม่าผผด้เชสืนึ่อชาวโคโลสบี เปาโลกก็เนด้นยนี้คาความรนับผลิดชอบของคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่เปป็นผผด้รนับใชด้วม่าจะ

ตด้องเชสืนึ่อฟปัง “นายตามเนสืนี้อหนนัง” ของพวกเขา และตด้อง “กระทคาดด้วยความเตก็มใจ เหมสือนกระทคาถวายแดม่องคร์
พระผผด้เปป็นเจด้า ไมม่ใชม่เหมสือนกระทคาแกม่มนคุษยร์…เพราะพวกทม่านรนับใชด้พระครลิสตร์เจด้าอยผม่” (คส. 3:22-24) และเขา
เขบียนถนงพวกนายทบีนึ่เชสืนึ่อแลด้ววม่า: “นายทนันี้งหลาย จงใหด้แกม่เหลม่าผผด้รนับใชด้ของพวกทม่านสลินึ่งซนนึ่งยคุตลิธรรมและเทม่าเทบียมกนัน
โดยรผด้วม่าพวกทม่านมบีนายองคร์หนนนึ่งในสวรรคร์ดด้วย” (คส. 4:1) ความคลิดทบีนึ่คลด้าย ๆ กนันถผกแสดงออกเชม่นกนันใน
เอเฟซนัส 6:5,9

มบีการกลม่าววม่าในสมนัยของอนัครทผตเปาโล มบีพวกทาสอยผม่เปป็นจคานวนมากเหลสือเกลินจนในบางชคุมชน พวก
เขามบีจคานวนมากกวม่าพวกคนทบีนึ่เปป็นไทถนงสบีนึ่ตม่อหนนนึ่ง ในครลิสตจนักรยคุคตด้นสม่วนใหญม่ (หากไมม่ใชม่ทคุกแหม่ง) นม่าจะมบีพวก
ทาสทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้วอยผม่เปป็นจคานวนมาก และนบีนึ่กก็ถผกบอกเปป็นนนัยอยม่างแนม่นอนโดยการกลม่าวถนงพวกผผด้รนับใชด้และ
นายในงานเขบียนตม่าง ๆ ของเปาโล ในจดหมายถนงชาวเอเฟซนัสและชาวโคโลสบีของเขา (อฟ. 6:5,9; คส. 3:22; 
4:1) มบีขด้อเทก็จจรลิงตามพระคนัมภบีรร์อนันศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์สามประการถผกระบคุไวด้ซนนึ่งตม่อตด้านการคด้าทาส:

1. เขาไมม่ยอมรนับทฤษฎบีหนนนึ่งทบีนึ่แพรม่หลายแหม่งสมนัยของเขาซนนึ่งประกาศพวกทาส ไมม่วม่าจะเกลิดในการเปป็นทาส
หรสือถผกนคาเขด้าสผม่การเปป็นทาสเพราะสถานะทางสมอง คสือดด้อยกวม่าเหลม่านายของพวกเขา เขาหนักลด้าง
ความนม่าเชสืนึ่อถสือของทฤษฎบีนบีนี้ โดยไมม่ยอมรนับการแบม่งแยกใด ๆ เลยนอกจากยศศนักดลิธิ์ซนนึ่งเปป็นเรสืนึ่องบนังเอลิญ

2. เปาโลประกาศวม่าหนด้าทบีนึ่บางอยม่างทบีนึ่พนงกระทคาตม่อพวกทาสโดยเหลม่านายของพวกเขาควรถผกปฏลิบนัตลิจาก
สลิทธลิโดยธรรมชาตลิ คคาสอนนบีนี้ในทบีนึ่สคุดกก็เปป็นเหตคุใหด้พวกเจด้าของทาสทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้วปลม่อยทาสทนันี้งหลาย
ของตนใหด้เปป็นไท ผผด้ซนนึ่งตนัวพวกเขาเองไดด้ถผกสรด้างตามแบบพระฉายของพระเจด้าและมบีสลิทธลิธิ์ไดด้รนับอลิสรภาพ
สม่วนบคุคคล

3. เขาสอนอยม่างชนัดเจนวม่าพวกนายทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนและเหลม่าผผด้รนับใชด้ทบีนึ่เชสืนึ่อแลด้วของพวกเขาเปป็นอวนัยวะของ
กายเดบียวกนัน นนันึ่นคสือ ครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมม่ ซนนึ่งมบีพระเยซผเปป็นศบีรษะ และซนนึ่งในกายนนันี้นไมม่มบีสลินึ่งทบีนึ่เรบียก
วม่าทาสหรสือไท (คส. 3:11) และทบีนึ่วม่าพวกทาสทบีนึ่ถผกปลม่อยใหด้เปป็นไทแลด้วโดยพระบคุตรของพระเจด้ากก็เปป็น
ไทอยม่างแทด้จรลิง!
มนันอาจเปป็นเรสืนึ่องยากทบีนึ่จะเขด้าใจวม่าชายทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้วอยม่างฟฟีเลโมนจะมบีพวกทาสไดด้อยม่างไรกนัน แตม่

นนันึ่นอยผม่ใน “ชม่วงเปลบีนึ่ยนผม่าน” นนันี้น คสือชม่วงเวลาแหม่งการเปลบีนึ่ยนแปลงจากพระราชบนัญญนัตลิไปสผม่พระคคุณ และผผด้คน
ไมม่สามารถถผกเปลบีนึ่ยนแปลงไดด้อยม่างฉนับพลนันจากนลิสนัยตม่าง ๆ แหม่งชบีวลิตเมสืนึ่อนลิสนัยเหลม่านนันี้นเกบีนึ่ยวขด้องกนับคม่านลิยมและ
วลิธบีปฏลิบนัตลิตม่าง ๆ ทบีนึ่หยนันึ่งรากลนกซนนึ่งถผกปลผกฝปังในพวกเขาตนันี้งแตม่วนัยเดก็ก เมสืนึ่อความเชสืนึ่อแบบครลิสเตบียนแพรม่กระจาย
และเตลิบโตเขด้มแขก็งขนนี้น พวกทาสกก็ไดด้รนับการปลดปลม่อย เพราะวม่าความเชสืนึ่อแบบครลิสเตบียนและการมบีทาสอยผม่รม่วม
กนันไมม่ไดด้ ความเชสืนึ่อแบบครลิสเตบียนแกด้ปปัญหาทนันี้งหลายทบีนึ่ไมม่มบีสลินึ่งอสืนึ่นใดบนโลกสามารถแกด้ไดด้

ตรงนบีนี้ในขด้อ 16 ของการศนกษาคด้นควด้าของเรา เปาโลกคาลนังขอรด้องฟฟีเลโมนใหด้รนับโอเนสลิมนัสไวด้ไมม่ใชม่แคม่ 
“ในฐานะผผด้รนับใชด้แลด้ว แตม่ดบียลินึ่งกวม่าผผด้รนับใชด้ เปป็นพบีนึ่นด้องทบีนึ่รนัก” และตามทบีนึ่ผผด้เขบียนบางคนกลม่าว ประวนัตลิศาสตรร์บม่งบอ
กวม่าฟฟีเลโมนไดด้รนับผผด้หลบหนบีทบีนึ่กลนับมาแลด้วไวด้จรลิง ๆ ไมม่ใชม่ในฐานะผผด้รนับใชด้คนหนนนึ่งอบีกตม่อไปแตม่ในฐานะพบีนึ่นด้องคน



หนนนึ่งในพระครลิสตร์ โดยใหด้อลิสรภาพของเขาแกม่เขา อบีกความเชสืนึ่อหนนนึ่งทบีนึ่นม่าสนใจของผผด้เขบียนบางคนกก็คสือวม่า เขาไดด้
เปป็นมรณะสนักขบีในทด้ายทบีนึ่สคุดเพสืนึ่ออคุดมการณร์ของพระครลิสตร์

ในขด้อ 10 เปาโลเรบียกโอเนสลิมนัสวม่าเปป็น “ลผกของขด้าพเจด้า ซนนึ่งขด้าพเจด้าไดด้ใหด้กคาเนลิดในเครสืนึ่องพนันธนาการ
ของขด้าพเจด้า” บนัดนบีนี้เขาเรบียกโอเนสลิมนัสวม่าเปป็น “พบีนึ่นด้องทบีนึ่รนัก…” เขาพผดถนงทลิโมธบีในลนักษณะเดบียวกนัน โดยเรบียกอบีก
ฝฝ่ายวม่า “บคุตรแทด้ของขด้าพเจด้าในความเชสืนึ่อนนันี้น” (1 ทธ. 1:2)  และ “นด้องชายของพวกเรา” เชม่นกนันในตอนตด้น
ของจดหมายฉบนับนบีนี้ถนงฟฟีเลโมน

“...ทบีนึ่รนัก โดยเฉพาะแกม่ขด้าพเจด้า” นนันึ่นคสือ “เขาเปป็นทบีนึ่รนักมากเปป็นพลิเศษแกม่ขด้าพเจด้า เพราะขด้าพเจด้าเปป็น
บลิดาฝฝ่ายวลิญญาณของเขาและเพราะการรม่วมสามนัคคบีธรรมดด้วยกนันของเราเชม่นกนันและความกรคุณาของเขาทบีนึ่มบีตม่อ
ขด้าพเจด้าทบีนึ่นบีนึ่ในคคุก”

“...แตม่เปป็นมากยลินึ่งกวม่านนันี้นแกม่ทม่านสนักเพบียงใด ทนันี้งในเนสืนี้อหนนังและในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” ไมม่ตด้องสงสนัยเลย
วม่าโอเนสลิมนัสคงจะเปป็นทบีนึ่รนักแกม่ฟฟีเลโมนมากกวม่าแกม่เปาโลตอนนบีนี้เสบียอบีก สม่วนหนนนึ่งเปป็นเพราะวม่าฟฟีเลโมนรผด้จนักเขามา
นานกวม่า และเปป็นเพราะความสนัมพนันธร์แบบใหมม่ของพวกเขาซนนึ่งมบีสองทบเชม่นกนัน: “ทนันี้งในเนสืนี้อหนนัง” (ในฐานะผผด้รนับ
ใชด้คนหนนนึ่ง) “และในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” (ในฐานะพบีนึ่นด้องครลิสเตบียนคนหนนนึ่ง) ฟฟีเลโมนจะสามารถมบีความสคุขกนับ
งานรนับใชด้ของคน ๆ นบีนี้ทบีนึ่เคยเปป็นสม่วนหนนนึ่งแหม่งครนัวเรสือนของเขาในอดบีตและทบีนึ่บนัดนบีนี้จะเปป็นผผด้รนับใชด้ทบีนึ่สนัตยร์ซสืนึ่อ แตม่ยลินึ่ง
ไปกวม่านนันี้น พวกเขาจะมบีความสคุขกนับการรม่วมสามนัคคบีธรรมดด้วยกนันในฐานะพบีนึ่นด้องในพระครลิสตร์

ขด้อ 17: “เหตคุฉะนนันี้นถด้าทม่านนนับวม่าขด้าพเจด้าเปป็นหคุด้นสม่วน กก็จงรนับเขาไวด้เหมสือนอยม่างตนัวขด้าพเจด้าเอง”
ในทบีนึ่นบีนี้เปาโลวกกลนับมาทบีนึ่มลิตรภาพของเขากนับฟฟีเลโมนในฐานะเปป็นพสืนี้นฐานสคาหรนับคคาขอทบีนึ่เขากคาลนังจะ

กลม่าว: “เหตคุฉะนนันี้นถด้าทม่านนนับวม่าขด้าพเจด้าเปป็นหคุด้นสม่วน…” คคาวม่า “หคุด้นสม่วน” บม่งบอกถนงบางสลินึ่งทบีนึ่เปป็นมากกวม่าแคม่
มลิตรภาพ โดยสสืนึ่อถนงความคลิดของการมบีบางสลินึ่งรม่วมกนันกนับอบีกฝฝ่าย เชม่นใน “การรม่วมสามนัคคบีธรรมในขม่าวประเสรลิฐ”
ของเรา (ฟป. 1:5) ผผด้เชสืนึ่อทคุกคนเปป็นสมาชลิกของกายเดบียวกนัน เราทคุกคนเปป็นหนนนึ่งเดบียวกนันในพระครลิสตร์และดด้วย
เหตคุนบีนี้จนงมบีหลายสลินึ่งรม่วมกนัน หลายสลินึ่งซนนึ่งเราเปป็น “หคุด้นสม่วน” กนันอยม่างแทด้จรลิง เรารม่วมแบม่งปปัน “ความเชสืนึ่อเดบียวกนัน”
(ทลิตนัส 1:4) ไมม่ใชม่สามนัญ (common) ในเชลิงทบีนึ่วม่ามนันธรรมดาหรสือราคาถผก แตม่ในเชลิงทบีนึ่วม่ามนันถผกรม่วมแบม่งปปันโดยผผด้
อสืนึ่น ในความหมายนบีนี้ ความเชสืนึ่อนนันี้นทบีนึ่ชม่วยใหด้รอดจนงเปป็น “ความเชสืนึ่อรม่วมกนัน” และความรอดนนันี้นทบีนึ่มนันนคามาใหด้กก็
เปป็น “ความรอดรม่วมกนัน” (ยผดาส 3) พวกเราทบีนึ่รนับความรอดแลด้วกก็มบีพระผผด้ชม่วยใหด้รอดองคร์เดบียวกนัน พระบลิดาองคร์
เดบียวกนัน พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์องคร์เดบียวกนันเพสืนึ่อนคาทางและปลอบประโลมใจ พระคคุณและพระเมตตาเดบียวกนัน 
ความหวนังเดบียวกนันสคาหรนับนลิรนันดรร์กาล เราเปป็นหคุด้นสม่วน เหก็นไดด้ชนัดวม่าเปาโลถสือวม่าฟฟีเลโมนเปป็นหคุด้นสม่วนของเขาใน
ความเชสืนึ่อและเรสืนึ่องฝฝ่ายวลิญญาณทนันี้งหลาย และอาจในสายใยพลิเศษบางอยม่างแหม่งการรม่วมสามนัคคบีธรรมทบีนึ่ไมม่ถผก
กลม่าวถนงในทบีนึ่นบีนี้ และเขาดผเหมสือนจะสนันนลิษฐานวม่าฟฟีเลโมนใหด้ความนนับถสือเขาในระดนับเดบียวกนัน โดยนนับวม่าเขาเปป็น 
“หคุด้นสม่วนคนหนนนึ่ง” เชม่นกนัน

“...กก็จงรนับเขาไวด้เหมสือนอยม่างตนัวขด้าพเจด้าเอง” เนสืนึ่องจากโอเนสลิมนัสเปป็นพบีนึ่นด้องครลิสเตบียนคนหนนนึ่งแลด้วตอน
นบีนี้ (ตามทบีนึ่ขด้อ 10 และ 16 บอก) เปาโลจนงกคาลนังขอรด้องใหด้ฟฟีเลโมนรนับโอเนสลิมนัสไวด้อยม่างเตก็มใจเหมสือนอยม่างทบีนึ่เขา
คงจะรนับเปาโลไวด้เอง ชม่างเปป็นคคาวลิงวอนเผสืนึ่ออนันนม่าประทนับใจ! มนันเปป็นภาพแสนวลิเศษแบบยม่อขนาดของการ



วลิงวอนเผสืนึ่อของพระผผด้ชม่วยใหด้รอดของเราเพสืนึ่อเราตม่อพระพนักตรร์พระบลิดาและของการทบีนึ่เราเปป็นทบีนึ่ยอมรนับใน
พระองคร์ผผด้ทรงวลิงวอนราวกนับวม่าพระองคร์กคาลนังอด้อนวอนเผสืนึ่อเรา “ถด้าทม่านนนับวม่าขด้าพเจด้าเปป็นหคุด้นสม่วน กก็จงรนับเขาไวด้
เหมสือนอยม่างตนัวขด้าพเจด้าเอง”

ยอหร์นบททบีนึ่ 17 บนันทนกคคาอธลิษฐานขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเราเพสืนึ่อเหลม่าผผด้ตลิดตามของพระองคร์ (ทนันี้ง
ตอนนนันี้นและตอนนบีนี้) ไมม่นานกม่อนพระองคร์ถผกตรนงกางเขน มนันเปป็นคคาอธลิษฐานวลิงวอนเผสืนึ่อทบีนึ่นคาเราเขด้าสผม่ทบีนึ่บรลิสคุทธลิธิ์
ทบีนึ่สคุด เราควรกด้มศบีรษะของเราและถม่อมใจของเราในการเทลิดทผนและการนมนัสการขณะทบีนึ่เราอม่านถด้อยคคาบรลิสคุทธลิธิ์ทบีนึ่
ถผกบนันทนกทบีนึ่นนันึ่น ผมขอคะยนันี้นคะยอคคุณใหด้อม่านทนันี้งบทนนันี้น และดผวม่าพระองคร์ตรนัสบม่อยแคม่ไหนถนงความเปป็นหนนนึ่ง
เดบียวกนันระหวม่างพระองคร์เอง พระบลิดาของพระองคร์ และเหลม่าผผด้ตลิดตามของพระองคร์ แตม่จงสนังเกตขด้อ 22 และ 
23 มากเปป็นพลิเศษ: “และสงม่าราศบีซนนึ่งพระองคร์ไดด้ประทานแกม่ขด้าพระองคร์ ขด้าพระองคร์กก็มอบใหด้แกม่พวกเขาแลด้ว 
เพสืนึ่อพวกเขาจะเปป็นอนันหนนนึ่งอนันเดบียวกนัน เหมสือนอยม่างทบีนึ่เราทนันี้งสองเปป็นอนันหนนนึ่งอนันเดบียวกนันนนันี้น ขด้าพระองคร์อยผม่ใน
พวกเขา และพระองคร์ทรงอยผม่ในขด้าพระองคร์ เพสืนึ่อเขาทนันี้งหลายจะเปป็นอนันหนนนึ่งอนันเดบียวกนันอยม่างสมบผรณร์ และเพสืนึ่อ
โลกจะทราบวม่าพระองคร์ทรงสม่งขด้าพระองคร์มาแลด้ว และทรงรนักพวกเขาแลด้ว เหมสือนอยม่างทบีนึ่พระองคร์ทรงรนักขด้า
พระองคร์แลด้ว” ไมม่มบีถด้อยคคาทบีนึ่เพบียงพอในทคุกภาษาของคนทนันี้งโลกทบีนึ่จะแตะตด้องชายเสสืนี้อนนันี้นเมสืนึ่อพผดถนงการอธลิบาย
ความลนี้คาลนกของคคากลม่าวตอนทด้ายนบีนี้! พระเจด้าทรงรนักเราเหมสือนอยม่างทบีนึ่พระองคร์ทรงรนักพระเยซผเพราะพระราชกลิจ
ทบีนึ่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระครลิสตร์เพสืนึ่อเรา ทนันี้งหมดทบีนึ่เราชสืนึ่นบานในความรอด บรรดาผลและประโยชนร์ทนันี้งสลินี้นของมนัน 
ลด้วนเปป็นเพราะคคุณความดบีแหม่งชบีวลิต การสลินี้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟฝืฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซผ เราถผก 
“ทคาใหด้เปป็นความชอบธรรมของพระเจด้าในพระองคร์” (2 คร. 5:21) เมสืนึ่อพระเจด้าทรงมองมาทบีนึ่ผผด้เชสืนึ่อคนหนนนึ่งใน
พระครลิสตร์ พระองคร์กก็ทรงเหก็นพระครลิสตร์ เราเปป็นบคุตรทนันี้งหลายของพระเจด้า เหลม่าทายาทของพระเจด้า เหลม่า
ทายาทรม่วมกนับพระครลิสตร์ เราถผกทคาใหด้เปป็น “ทบีนึ่ชอบพระทนัยในผผด้ทรงเปป็นทบีนึ่รนักนนันี้น” (อฟ. 1:6) ถผกยอมรนับโดย
พระเจด้าพระบลิดาเพราะเราไดด้รนับพระบคุตรของพระองคร์เปป็นพระผผด้ชม่วยใหด้รอดของเราแลด้ว และ “พระองคร์ทรง
พระชนมร์อยผม่เปป็นนลิตยร์เพสืนึ่อวลิงวอน” เผสืนึ่อเรา (ฮบ. 7:25)

ขด้อ 18: “ถด้าเขาไดด้กระทคาผลิดตม่อทม่านประการใด หรสือเปป็นหนบีนี้อะไรทม่าน จงคลิดเอาจากบนัญชบีของขด้าพเจด้า
เถลิด”

เนสืนึ่องจากเปาโลเปป็นเพสืนึ่อนคนหนนนึ่งของทนันี้งฟฟีเลโมน (นายผผด้ถผกลม่วงเกลินนนันี้น) และโอเนสลิมนัส (ทาสทบีนึ่ลม่วงเกลิน
นนันี้น) เขาจนงกคาลนังพยายามทคาสลินึ่งทบีนึ่ยากมาก ๆ ในการรนับหนด้าทบีนึ่เปป็นคนกลางระหวม่างฝฝ่ายหนนนึ่งซนนึ่งมบีเหตคุผลทบีนึ่จะถผก
ลม่วงเกลินและผผด้กระทคาผลิดทบีนึ่รผด้สนกผลิดนนันี้น โดยทคาใหด้เกลิดการคสืนดบีกนันระหวม่างทนันี้งสองฝฝ่าย ถนงแมด้วม่าเปาโลคะยนันี้นคะยอ
ฟฟีเลโมนใหด้รนับโอเนสลิมนัสอยม่างเปฟีปี่ยมพระคคุณในฐานะพบีนึ่นด้องคนหนนนึ่งในพระครลิสตร์ เหมสือนกนับทบีนึ่เขาคงจะรนับเปาโล
เอง กระนนันี้นความผลิดนนันี้นทบีนึ่เขาไดด้ทนทคุกขร์และความคนับแคด้นใจทบีนึ่ตามมาซนนึ่งนม่าจะยนังคงอยผม่กก็ไมม่อาจถผกมองขด้ามและ
 “ถผกกวาดไวด้ใตด้พรม” ไดด้ หากจะกลม่าวเชม่นนนันี้น ในขณะเดบียวกนัน เขากก็อด้อนวอนเผสืนึ่อทาสทบีนึ่เพลินึ่งกลนับใจรนับเชสืนึ่อ
หมาด ๆ ผผด้นบีนี้และไมม่ไดด้ปฏลิเสธการกระทคาผลิดของโอเนสลิมนัส จงสนังเกตวม่าคคาขอนบีนี้ถผกกลม่าวในถด้อยคคาทบีนึ่ระมนัดระวนัง
และสคุภาพขนาดไหน เพสืนึ่อจะถนอมความรผด้สนกของชายทนันี้งสอง และไมม่สรด้างความปวดรด้าวใหด้ฝฝ่ายหนนนึ่งโดยไมม่
จคาเปป็นและไมม่ทคารด้ายความรผด้สนกของอบีกฝฝ่ายโดยการสาธยายความผลิดทนันี้งหลายทบีนึ่ถผกสารภาพตม่อพระเจด้าไปแลด้ว 



บนพสืนี้นฐานของการศนกษาคด้นควด้าของเราจนถนงตอนนบีนี้ ดผเหมสือนจะปรากฏชนัดเจนวม่าโอเนสลิมนัสไดด้สารภาพ
การทคาผลิดของตนตม่อเปาโล และใหด้รายละเอบียดเรสืนึ่องการกระทคาผลิดของเขาอยม่างแนม่นอน แตม่ไมม่มบีการกลม่าวถนงราย
ละเอบียดในจดหมายฉบนับนบีนี้ เปาโลกลม่าวเพบียงวม่า “ถด้าเขาไดด้กระทคาผลิดตม่อทม่านประการใด” อาจโดย “การจาก
ไป” นนันี้นทบีนึ่ถผกกลม่าวถนงในขด้อ 15 หรสือโดยความไมม่สนัตยร์ซสืนึ่อบางอยม่างในการปฏลิบนัตลิหนด้าทบีนึ่ตม่าง ๆ ของเขาขณะยนัง
เปป็นผผด้รนับใชด้คนหนนนึ่งในครนัวเรสือนของฟฟีเลโมน “หรสือเปป็นหนบีนี้อะไรทม่าน…” อบีกครนันี้ง ไมม่มบีการระบคุรายละเอบียดเกบีนึ่ยว
กนับเงลินหรสือทรนัพยร์สลินซนนึ่งโอเนสลิมนัสอาจเอาไป แตม่ไมม่วม่าจะนด้อยหรสือมาก เปาโลกก็ขอรด้องฟฟีเลโมนอยม่างเปฟีปี่ยม
พระคคุณวม่า “จงคลิดเอาจากบนัญชบีของขด้าพเจด้าเถลิด” ไมม่วม่าสลินึ่งนนันี้นจะเปป็นอะไร เขากก็พรด้อมและเตก็มใจทบีนึ่จะชดใชด้และ
สะสางทคุกสลินึ่งเพสืนึ่อโอเนสลิมนัส เหมสือนกนับทบีนึ่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและพระผผด้ชม่วยใหด้รอดของเราทรงรนับบาปของเราไวด้บน
พระองคร์เองและทรงชคาระหนบีนี้ของเราบนกางเขนแหม่งกลโกธาแลด้ว

ในหนนังสสือเลม่มหนนนึ่งของเขา ดร. เอช เอ ไอรอนไซดร์ หมายเหตคุไวด้วม่านบีนึ่เปป็น “ภาพ ๆ หนนนึ่งทบีนึ่นม่าปฟีตลิยลินดบี
มากทบีนึ่สคุดแหม่งพระคคุณของพระเจด้า ตามทบีนึ่ถผกเปปิดเผยในขม่าวประเสรลิฐ ทบีนึ่เราคาดหวนังวม่าจะพบไดด้ เชม่นเดบียวกนับโอเน
สลิมนัส เราทคุกคนไดด้ทคาผลิดตม่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและเจด้านายผผด้มบีสลิทธลิโดยชอบของเรา เราใชด้พระเมตตาของพระองคร์
อยม่างผลิด ๆ เหยบียบยนึ่คาบนพระคคุณของพระองคร์ และปลด้นพระองคร์โดยการเอาสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงฝากใหด้เราดผแล
เพสืนึ่อถวายเกบียรตลิและสงม่าราศบีแดม่พระองคร์ไปใชด้เพสืนึ่อจคุดประสงคร์อนันเหก็นแกม่ตนัวของเราเอง แตม่พระเยซผเจด้าไดด้ทรง
ชคาระหนบีนี้ทนันี้งหมดของเราแลด้ว ทรงปฏลิบนัตลิตามพนันธะผผกพนันทคุกอยม่างทบีนึ่พนงกระทคาตม่อพระราชบนัญญนัตลิของพระเจด้าทบีนึ่
ถผกฝฝ่าฝฝืนแลด้ว และบนัดนบีนี้เราสามารถมาถนงพระบลิดาไดด้ในพระนามของพระองคร์ โดยมนันึ่นใจวม่าพระองคร์จะทรง
ตด้อนรนับเรา และทราบวม่าเราจะไมม่เพบียงไดด้รนับการยกโทษเทม่านนันี้น แตม่บนัดนบีนี้เราเปป็นทบีนึ่ยอมรนับเชม่นกนันในผผด้ทรงเปป็น
ทบีนึ่รนักนนันี้นและถผกนคาเขด้ามาอยผม่ในครอบครนัวของพระเจด้าแลด้ว”

ขด้อ 17 และ 18 ใหด้แบบอยม่างอนันเปป็นอมตะแกม่เราเกบีนึ่ยวกนับหลนักคคาสอนเรสืนึ่อง การยกใหด้ (imputation) 
ซนนึ่งถผกนลิยามในพจนานคุกรมวม่าเปป็น “การยกใหด้ความผลิดหรสือความชอบธรรมสม่วนบคุคคลเปป็นของคน ๆ หนนนึ่งหรสือ
มากกวม่านนันี้นโดยอาศนัยการกระทคาผลิดหรสือคคุณความดบีของอบีกคนหนนนึ่ง” ในขด้อพระคคาเหลม่านบีนี้ เทม่ากนับเปาโลกคาลนัง
กลม่าววม่า “ฟฟีเลโมนเออ๋ย จงนนับคคุณความดบีของขด้าพเจด้าใหด้แกม่โอเนสลิมนัสเถลิด จงยกความดบีความชอบสคาหรนับสลินึ่งดบี ๆ 
ทนันี้งหมดทบีนึ่ทม่านเหก็นในขด้าพเจด้าใหด้แกม่เขา จงรนับเขาไวด้เหมสือนอยม่างทบีนึ่ทม่านจะรนับขด้าพเจด้า จงคลิดถนงเขาเหมสือนกนับทบีนึ่
ทม่านจะคลิดถนงขด้าพเจด้า ถด้าเขาไดด้ทคาผลิดตม่อทม่าน ถด้าเขาเปป็นหนบีนี้ทม่านในสลินึ่งใด จงใสม่หนบีนี้นนันี้นไวด้ในบนัญชบีของขด้าพเจด้า จง
จดความไมม่ดบีของเขาไวด้ใหด้เปป็นของขด้าพเจด้าเถลิด และจงใสม่ในบนัญชบีของขด้าพเจด้าสลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่เขาไดด้กระทคาไมม่ดบีตม่อ
ทม่านหรสือสลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่เขาตลิดคด้างทม่าน”

ความจรลิงอนันแสนวลิเศษนบีนี้ถผกนคาเสนอในขด้อพระคคาอสืนึ่น ๆ เชม่นกนัน ยกตนัวอยม่างเชม่น ในโรม 4:3 เราอม่านวม่า:
“ดด้วยวม่าพระคนัมภบีรร์กลม่าววม่าอยม่างไร ‘อนับราฮนัมไดด้เชสืนึ่อพระเจด้า และความเชสืนึ่อนนันี้นทรงถสือวม่าเปป็นความชอบธรรมแกม่
ทม่าน’” “ทรงถสือวม่า” หมายความวม่า “ใสม่เขด้าบนัญชบีของคน ๆ หนนนึ่ง” ยากอบกลม่าวมนันเชม่นนบีนี้: “...อนับราฮนัมไดด้เชสืนึ่อ
พระเจด้า และพระองคร์ทรงนนับวม่าเปป็นความชอบธรรมแกม่ทม่าน” (ยากอบ 2:23) พระเจด้าทรงใสม่ความชอบธรรม
เขด้าบนัญชบีของอนับราฮนัม และโดยการยกใหด้เรากก็กลายเปป็นคนชอบธรรม เพราะวม่าพระเจด้าทรงยกความชอบธรรม
ใหด้แกม่ผผด้เชสืนึ่อทคุกคนในพระครลิสตร์ ผผด้ทรงถผก “ทคาใหด้เปป็นความชอบธรรมแกม่พวกเรา…” (1 คร. 1:30)



เมสืนึ่อตม่อดด้วยจดหมายของเขาถนงเหลม่าผผด้เชสืนึ่อในกรคุงโรม เปาโลเขบียนไวด้วม่า: “แตม่สคาหรนับคนทบีนึ่ไมม่อาศนัยการก
ระทคา แตม่เชสืนึ่อในพระองคร์ ผผด้โปรดใหด้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดด้ ความเชสืนึ่อของคนนนันี้นกก็ถผกนนับวม่าเปป็นความ
ชอบธรรม เหมสือนกนับทบีนึ่ดาวลิดเชม่นกนันกก็พรรณนาถนงความสคุขของคน ผผด้ซนนึ่งพระเจด้าโปรดใหด้เปป็นคนชอบธรรม โดย
มลิไดด้อาศนัยการกระทคา โดยกลม่าววม่า ‘คนทนันี้งหลายซนนึ่งไดด้โปรดยกความชนันึ่วชด้าของพวกเขาแลด้ว และไดด้ทรงปกปปิด
บาปทนันี้งหลายของพวกเขาแลด้ว กก็ไดด้รนับพร มนคุษยร์ผผด้ซนนึ่งองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะไมม่ทรงถสือโทษบาปนนันี้น กก็ไดด้รนับพร’”
(รม. 4:5-8) ตามคคาพยานของวลิสคุทธลิชนทม่านนบีนี้ในภาคพนันธสนัญญาเดลิม ความชอบธรรมของเขาไมม่ไดด้ถผกไดด้มาโดย
การงานตม่าง ๆ ของเขา แตม่ไดด้ถผกยกใหด้โดยพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ผม่านทางความเชสืนึ่อนนันี้นทบีนึ่ดาวลิดแสดงออกใน
พระองคร์

เปาโลเขบียนถนงครลิสตจนักรทบีนึ่เมสืองโครลินธร์วม่า: “พระเจด้าไดด้ทรงอยผม่ในพระครลิสตร์ โดยทรงใหด้โลกนบีนี้คสืนดบีกนันกนับ
พระองคร์เอง มลิไดด้ทรงถสือโทษบรรดาการละเมลิดตม่อพวกเขา…” (2 คร. 5:19) กลม่าวอบีกนนัยหนนนึ่ง เนสืนึ่องจากพระราช
กลิจในการเปป็นคนกลางของพระครลิสตร์ พระเจด้าจนงไมม่ทรงถสือโทษบาปอบีกตม่อไปแกม่คน ๆ นนันี้นทบีนึ่ยอมรนับพระราชกลิจทบีนึ่
เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระครลิสตร์ เนสืนึ่องจากพระเยซผทรงทคาใหด้พระเจด้าพอพระทนัยอยม่างเตก็มทบีนึ่แลด้วในเรสืนึ่องของหนบีนี้บาป
นนันี้น พระเจด้าจนงทรงถสือวม่าบาปของผผด้เชสืนึ่อคนนนันี้นราวกนับวม่ามนันไมม่เคยถผกกระทคามากม่อนเลย และพระองคร์ทรงลสืมแลด้ว
จรลิง ๆ วม่าคน ๆ นนันี้นเคยทคาบาปหรสือเคยลม่วงละเมลิดตม่อพระองคร์! พระองคร์ตรนัสวม่า: “เราจะเมตตาตม่อบรรดาการ
อธรรมของพวกเขา และบรรดาบาปและความชนันึ่วชด้าของพวกเขา เราจะไมม่จดจคาอบีกตม่อไป” (ฮบ. 8:12) 

คคาวลิงวอนของเปาโลเพสืนึ่อโอเนสลิมนัสในฟฟีเลโมน 17 และ 18 ใหด้ภาพประกอบแสนมหนัศจรรยร์แกม่สองแงม่
มคุมนนันี้นของการยกใหด้ของพระเจด้าซนนึ่งถผกนคาเสนอในพระคคาขด้อเดบียวนบีนี้: “เพราะวม่าพระเจด้าไดด้ทรงกระทคาพระองคร์ผผด้
มลิไดด้ทรงรผด้จนักบาป ใหด้เปป็นบาปเพราะเหก็นแกม่พวกเรา เพสืนึ่อพวกเราจะไดด้ถผกทคาใหด้เปป็นความชอบธรรมของพระเจด้า
ในพระองคร์” (2 คร. 5:21) กลม่าวอบีกนนัยหนนนึ่ง พระเจด้าไดด้ทรงแตม่งตนันี้งพระเยซผ “ผผด้มลิไดด้ทรงรผด้จนักบาป” ใหด้เปป็นผผด้แทน
ของคนบาปทนันี้งหลายและบาปของพวกเขา และเรา โดยทางความเชสืนึ่อในพระองคร์ กก็รนับเอาความชอบธรรมของ
พระองคร์ แนม่ทบีเดบียว พระองคร์ทรงเปป็นความชอบธรรมของเรา และยลินึ่งไปกวม่านนันี้น “พระองคร์ทรงเปป็นสนันตลิสคุขของ
เรา” (อฟ. 2:14), “ชบีวลิตของเรา” (คส. 3:4), “ทบีนึ่หวนังแหม่งสงม่าราศบี” ของเรา (คส. 1:27); พระองคร์ทรงเปป็น 
“คนกลาง” ของเรา (1 ทธ. 2:5), “มหาปคุโรหลิตผผด้ยลินึ่งใหญม่” ของเรา (ฮบ. 4:14), “ผผด้เสนอความแทน” ของเรา (1
ยอหร์น 2:1); พระองคร์ทรงเปป็น “สารพนัดและทรงดคารงอยผม่ในสารพนัด” (คส. 3:11)!

วลิธบีเดบียวทบีนึ่คนบาปทนันี้งหลายจะเขด้าเฝฝ้าพระเจด้าในสนันตลิสคุขไดด้คสือ การเขด้าเฝฝ้าพระองคร์ในพระครลิสตร์ ในนลิรนัน
ดรร์กาลทบีนึ่ผม่านพด้นเราไปแลด้ว สมาชลิกทนันี้งสามของตรบีเอกานคุภาพนนันี้นทรงมบีการประชคุมแบบพระเจด้าและทรงเหก็นพด้อง
ตรงกนันวม่าพระเยซผครลิสตร์จะทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพสืนึ่อเรา เพสืนึ่อทบีนึ่เราจะไดด้มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์โดยทางพระโลหลิต
ทบีนึ่หลนันึ่งรลินของพระองคร์ ดนังนนันี้นพระองคร์จนงตรนัสแกม่พระเจด้าพระบลิดาวม่า “สลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่มนคุษยร์ไดด้กระทคาตม่อพระองคร์ 
พระบลิดาเจด้าขด้า ขอทรงใสม่มนันเขด้าบนัญชบีของขด้าพระองคร์เถลิด”! นนันึ่นแหละเปป็นสลินึ่งทบีนึ่พระเยซผไดด้ทรงกระทคาเมสืนึ่อ
พระองคร์ทรงเตก็มพระทนัยสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพสืนึ่อทบีนึ่เราจะไดด้มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์โดยทางพระโลหลิตทบีนึ่หลนันึ่งรลินของ
พระองคร์ คราวนบีนี้ใหด้เราดผสลินึ่งทบีนึ่พระเยซผทรงเตก็มพระทนัยใสม่ไวด้ในบนัญชบีของพระองคร์เพราะเหก็นแกม่เรา:

1. บาปของเราถผกใสม่เขด้าบนัญชบีของพระเยซผ



ในภาคพนันธสนัญญาเดลิม พระเจด้าทรงประกาศกด้องวม่า “ชบีวลิตทบีนึ่กระทคาบาป ชบีวลิตนนันี้นจะตาย…” (อสค. 
18:20) ในภาคพนันธสนัญญาใหมม่ พระองคร์ทรงประกาศวม่า: “...ไมม่มบีคนทบีนึ่ชอบธรรมสนักคนเดบียว ไมม่ ไมม่มบีเลย ไมม่มบี
คนทบีนึ่เขด้าใจ ไมม่มบีคนทบีนึ่แสวงหาพระเจด้า พวกเขาทคุกคนหลงทางไปหมด พวกเขากลายเปป็นคนไรด้คม่าดด้วยกนันทนันี้งสลินี้น 
ไมม่มบีคนทบีนึ่ทคาดบีสนักคนเดบียว ไมม่ ไมม่มบีเลย…เหตคุวม่าทคุกคนไดด้ทคาบาป และขาดจากสงม่าราศบีของพระเจด้า” (รม. 
3:10-12, 23) และ “คม่าจด้างของบาปคสือความตาย…” (รม. 6:23) มนคุษยร์ทคุกคนถผกจนัดอยผม่ในประเภทเดบียวกนัน 
จากจคุดยสืนของการไมม่สามารถนคาเสนอตนัวเองตม่อพระเจด้าไดด้ มนคุษยชาตลินนันี้นหลงหาย มคุม่งสผม่ความฉลิบหาย และไรด้ซนนึ่ง
ความหวนัง แตม่พระเยซผทรงเขด้าแทนทบีนึ่เราแลด้วในสม่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขด้องกนับบาป และพระเจด้าทรงใสม่บาปของเราเขด้าบนัญชบี
ของพระองคร์แลด้ว พระองคร์ทรงทคาใหด้พระเยซผผผด้ชอบธรรมนนันี้น พระองคร์ผผด้ไรด้บาปใหด้เปป็นบาปเพสืนึ่อเรา เพสืนึ่อทบีนึ่วม่าใน
พระองคร์เราจะไดด้รนับความรอดจากโทษของบาป: ความตายชนันึ่วนลิรนันดรร์! พระเยซผไดด้เสดก็จเขด้ามาในโลกนบีนี้เพสืนึ่อทคา
ภารกลิจหนนนึ่งเดบียว: “เพสืนึ่อจะไดด้กคาจนัดบาปโดยการถวายพระองคร์เองเปป็นเครสืนึ่องบผชา” (ฮบ. 9:26) พระองคร์ไดด้เสดก็จ
มาเพสืนึ่อแบกรนับบาป เพสืนึ่อเอาบาปไปเสบีย เพสืนึ่อทคาใหด้พระเจด้าพอพระทนัยในสม่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขด้องกนับบาป และเพสืนึ่อเขด้า
แทนทบีนึ่คนบาป และโดยการถวายพระองคร์เองเปป็นเครสืนึ่องบผชา พระเยซผทรงเอาบาปไปแลด้วเปป็นนลิตยร์ “...จงดผพระ
เมษโปดกของพระเจด้า ผผด้ซนนึ่งทรงนคาบาปของโลกไปเสบีย” (ยอหร์น 1:29)!

2. บาปทนันี้งหลายของเราถผกใสม่เขด้าบนัญชบีของพระเยซผแลด้ว
พระเยซผเจด้าไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์ไมม่เพบียงเพสืนึ่อชม่วยเราใหด้รอดจากบาปเทม่านนันี้น พระองคร์ไดด้สลินี้นพระชนมร์เพสืนึ่อ

ชคาระเราใหด้สะอาดจากบาปทนันี้งสลินี้นเชม่นกนัน: “ถด้าพวกเราสารภาพบาปของพวกเรา พระองคร์กก็ทรงสนัตยร์ซสืนึ่อและ
เทบีนึ่ยงธรรมทบีนึ่จะโปรดยกบาปทนันี้งหลายของพวกเรา และทบีนึ่จะทรงชคาระพวกเราใหด้พด้นจากการอธรรมทนันี้งสลินี้น” (1 
ยอหร์น 1:9) นบีนึ่เปป็น “จดหมายรนัก” ของพระเจด้าทบีนึ่สม่งถนง “ลผกนด้อยทนันี้งหลาย” ของพระองคร์ ซนนึ่งประทานใหด้แกม่เรา
ผม่านทางยอหร์นผผด้เปป็นทบีนึ่รนักนนันี้น และเราอม่านอบีกครนันี้งวม่า: “ลผกเลก็ก ๆ ทนันี้งหลายของขด้าพเจด้าเออ๋ย…ถด้าผผด้หนนนึ่งผผด้ใดทคาบาป
พวกเรากก็มบีผผด้ทบีนึ่เสนอความแทนสถลิตอยผม่กนับพระบลิดา คสือพระเยซผครลิสตร์ผผด้ทรงชอบธรรมนนันี้น และพระองคร์ทรงเปป็นผผด้
ลบลด้างพระอาชญาเพราะบาปทนันี้งหลายของพวกเรา และไมม่ใชม่เพราะพวกเราพวกเดบียว แตม่เพราะบาปทนันี้งหลาย
ของโลกทนันี้งสลินี้นดด้วย” (1 ยอหร์น 2:1,2) ไมม่มบีขด้อผลิดพลาดใด ๆ เลยวม่าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์กคาลนังตรนัสกนับผผด้ใดอยผม่: 
พระองคร์ไมม่ไดด้กคาลนังตรนัสกนับพวกคนไมม่เชสืนึ่อ แตม่ตรนัสกนับบรรดาผผด้ทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้วของพระเจด้า พระเยซผทรงเปป็นผผด้
ลบลด้างพระอาชญาเพราะบาปทนันี้งหลายของเรา-บาปทนันี้งหลายของการไมม่กระทคาและบาปทนันี้งหลายของการกระ
ทคา บาปเหลม่านบีนี้เกบีนึ่ยวขด้องกนับผผด้เชสืนึ่อ บาปทคาใหด้ตกนรก แตม่บาปทนันี้งหลายปลด้นฤทธลิธิ์เดช ความชสืนึ่นบาน ความใชด้
ประโยชนร์ไดด้และบคาเหนก็จไปจากผผด้เชสืนึ่อ!

ขด้อพระคคาตอนหนนนึ่งทบีนึ่แตะตด้องใจมากทบีนึ่สคุดในพระวจนะของพระเจด้าทนันี้งเลม่มถผกใหด้แกม่เราผม่านทางปากกา
ทบีนึ่ไดด้รนับการดลใจของเปโตร เขาบอกเราวม่า “พระครลิสตร์…ไมม่ไดด้ทรงกระทคาบาปเลย และไมม่ไดด้พบอคุบายใน
พระโอษฐร์ของพระองคร์เลย…พระองคร์เองไดด้ทรงรนับแบกบรรดาบาปของพวกเราไวด้ในพระกายของพระองคร์เองทบีนึ่
ตด้นไมด้นนันี้น เพสืนึ่อวม่าพวกเรา ทบีนึ่ตายตม่อบาปทนันี้งหลายแลด้ว ควรจะดคาเนลินชบีวลิตไปสผม่ความชอบธรรม โดยรอยเฆบีนึ่ยนของ
พระองคร์ พวกทม่านจนงไดด้รนับการรนักษาใหด้หาย” (1 ปต. 2:21,22,24)  จงสนังเกตคคาวม่า “บาปทนันี้งหลาย” (พหผพจนร์)
พระเยซผไมม่เพบียงชคาระหนบีนี้บาปดนันี้งเดลิมนนันี้นและไดด้ทรงซสืนี้อคนบาปทบีนึ่กลนับใจและเชสืนึ่อแลด้วกลนับมาเทม่านนันี้น พระองคร์ยนัง



ไดด้ชคาระคม่าบาปทนันี้งหลายอสืนึ่นใดทบีนึ่อาจถผกกระทคาเชม่นกนัน “ดด้วยวม่า พระครลิสตร์กก็ไดด้ทรงทนทคุกขร์ครนันี้งเดบียวเพสืนึ่อบาปทนันี้ง
หลายเชม่นกนัน ผผด้ชอบธรรมเพสืนึ่อผผด้ไมม่ชอบธรรม เพสืนึ่อพระองคร์จะไดด้ทรงนคาพวกเราไปถนงพระเจด้า…” (1 เปโตร 3:18)

เมสืนึ่อพระเจด้าทรงกระทคาการอนัศจรรยร์แหม่งพระคคุณในใจของคน ๆ หนนนึ่ง และโดยความเชสืนึ่อในพระราชกลิจ
ทบีนึ่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผ คน ๆ นนันี้นกก็กลายเปป็นผผด้ถผกสรด้างใหมม่ เขาถผกทคาใหด้เปป็นผผด้เขด้าสม่วนในสภาพของพระเจด้า 
เขาถผกสถลิตอยผม่ภายในโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ และเขาจะเดลินในวลิถบีทนันี้งหลายแหม่งความชอบธรรมเพราะเหก็นแกม่
พระเยซผ แตม่ถด้าลผกคนนนันี้นของพระเจด้าเกลิดทคาบาปจรลิง ๆ พระผผด้ชม่วยใหด้รอดกก็ทรงพรด้อมและรด้อนพระทนัยรอคอยทบีนึ่
จะเสนอความตม่อพระบลิดาแทนเขา พระเยซผทรงเขด้าแทนทบีนึ่เราแลด้ว พระองคร์ทรงรผด้จนักชบีวลิตของเราเพราะพระองคร์
เคยดคาเนลินชบีวลิตอยผม่บนโลกนบีนี้เหมสือนทบีนึ่เราดคาเนลินชบีวลิตอยผม่ตอนนบีนี้ ยกเวด้นวม่าพระองคร์ทรงไมม่มบีบาป พระองคร์ “ไดด้ทรง
ถผกทดลองเหมสือนอยม่างพวกเราในทคุกประการ ถนงกระนนันี้นกก็ยนังปราศจากบาป” (ฮบ. 4:15) “เหตคุฉะนนันี้นพระองคร์
จนงทรงตด้องเปป็นเหมสือนอยม่างพบีนึ่นด้องของพระองคร์ในทคุกประการ เพสืนึ่อวม่าพระองคร์จะไดด้ทรงเปป็นมหาปคุโรหลิตเปฟีปี่ยม
ดด้วยพระเมตตาและความสนัตยร์ซสืนึ่อในสลินึ่งตม่าง ๆ ซนนึ่งเกบีนึ่ยวขด้องกนับพระเจด้า เพสืนึ่อกระทคาใหด้เกลิดการคสืนดบีกนันเพราะเหตคุ
บาปทนันี้งหลายของประชาชน ดด้วยวม่าในการทบีนึ่พระองคร์เองไดด้ทรงทนทคุกขร์ยากในการถผกทดลองนนันี้น พระองคร์จนง
ทรงสามารถทบีนึ่จะชม่วยเหลสือคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ถผกทดลองไดด้” (ฮบ. 2:17,18)

จคาไวด้แคม่วม่า: “ไมม่มบีการทดลองใด ๆ เกลิดขนนี้นกนับพวกทม่าน นอกเหนสือจากการทดลองซนนึ่งเคยเกลิดกนับมนคุษยร์
ทนันี้งหลาย แตม่พระเจด้าทรงสนัตยร์ซสืนึ่อ ผผด้จะไมม่ทรงอนคุญาตใหด้พวกทม่านถผกทดลองเกลินกวม่าทบีนึ่พวกทม่านจะสามารถทนไดด้
แตม่พรด้อมกนับการทดลองนนันี้น จะโปรดใหด้มบีทางทบีนึ่จะหลบหนบีไดด้ดด้วย เพสืนึ่อพวกทม่านจะสามารถทนไดด้” (1 คร. 
10:13) เมสืนึ่อลผกคนหนนนึ่งทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้วของพระเจด้าตกในบาป ลผกคนนนันี้นกก็นคาความเสสืนึ่อมเสบียมาสผม่พระนามของ
พระเยซผครลิสตร์และพระเจด้าทรงไมม่อยากใหด้ลผก ๆ ของพระองคร์ทคาใหด้พระนามของพระบคุตรผผด้เปป็นทบีนึ่รนักของ
พระองคร์ไดด้รนับความอนัปยศ ดนังนนันี้นพระเจด้าผผด้ไดด้ทรงจนัดหาการไถม่ในพระเยซผและจนงทรงจนัดการเรสืนึ่องบาปแลด้ว กก็ทรง
ทคาการจนัดเตรบียมไวด้สคาหรนับบาปเหลม่านนันี้นทบีนึ่เรากระทคาเชม่นกนัน

3. ความลด้มเหลวตม่าง ๆ ของเราถผกใสม่เขด้าบนัญชบีของพระเยซผแลด้ว
“สลินึ่งซนนึ่งบนังเกลิดจากเนสืนี้อหนนังกก็เปป็นเนสืนี้อหนนัง และสลินึ่งซนนึ่งบนังเกลิดจากพระวลิญญาณกก็เปป็นจลิตวลิญญาณ” (ยอหร์น

3:6) เพราะบาปของอาดนัม เผม่าพนันธคุร์มนคุษยร์ทนันี้งหมดจนงถผกขายไวด้ในบาปและความตาย และตนันี้งแตม่วนันนนันี้นเปป็นตด้นมา
เนสืนี้อหนนังกก็ผลลิตแตม่เนสืนี้อหนนังทบีนึ่บาปหนา เมสืนึ่อพระเจด้าทรงชม่วยคนบาปคนหนนนึ่งใหด้รอด พระองคร์กก็ทรงชม่วยจลิต
วลิญญาณนนันี้นใหด้รอด คสือมนคุษยร์ภายในนนันี้น เนสืนี้อหนนังยนังเปป็นเนสืนี้อหนนังเหมสือนเดลิมและถผกลลิขลิตใหด้กลนับคสืนสผม่ผงคลบีดลิน 
และไมม่วม่าครลิสเตบียนคนหนนนึ่งจะบรลิสคุทธลิธิ์และอคุทลิศตนัวขนาดไหน ตราบใดทบีนึ่เขายนังมบีชบีวลิตอยผม่บนโลกนบีนี้ เขากก็จะยนัง
อาศนัยอยผม่ในรม่างกายทบีนึ่เปป็นเนสืนี้อหนนังตม่อไปพรด้อมกนับสนันดานบาปของมนัน และเขาจะมบีการสงครามระหวม่างพระ
วลิญญาณของพระเจด้ากนับเนสืนี้อหนนัง เปาโลเตสือนครลิสเตบียนชาวแควด้นกาลาเทบียเหลม่านนันี้นวม่า: “แลด้วขด้าพเจด้าขอบอก
อยม่างนบีนี้วม่า จงดคาเนลินชบีวลิตในพระวลิญญาณ และพวกทม่านจะไมม่สนองตนัณหาของเนสืนี้อหนนัง เพราะวม่าเนสืนี้อหนนังมบี
ตนัณหาตม่อสผด้พระวลิญญาณ และพระวลิญญาณกก็ตม่อสผด้เนสืนี้อหนนัง และทนันี้งสองฝฝ่ายนบีนี้อยผม่ตรงกนันขด้ามกนัน ดนังนนันี้นพวกทม่าน
จนงกระทคาบรรดาสลินึ่งทบีนึ่พวกทม่านปรารถนากระทคาไมม่ไดด้” (กท. 5:16,17)

อนัครทผตผผด้ยลินึ่งใหญม่ตระหนนักถนงการมบีอยผม่ของสนันดานเกม่าของเนสืนี้อหนนังในประสบการณร์ของเขาเอง และเขา



รนับสารภาพวม่า: “ดด้วยวม่าสลินึ่งซนนึ่งขด้าพเจด้ากระทคา ขด้าพเจด้ากก็ไมม่อนคุญาต เพราะวม่าสลินึ่งใดทบีนึ่ขด้าพเจด้าประสงคร์ สลินึ่งนนันี้น
ขด้าพเจด้ากก็ไมม่กระทคา แตม่สลินึ่งทบีนึ่ขด้าพเจด้าเกลบียดชนัง สลินึ่งนนันี้นขด้าพเจด้ากระทคา…ฉะนนันี้นบนัดนบีนี้ ไมม่ไดด้เปป็นขด้าพเจด้าซนนึ่งกระทคาสลินึ่ง
นนันี้น แตม่เปป็นบาปซนนึ่งอาศนัยอยผม่ในตนัวขด้าพเจด้า ดด้วยวม่าขด้าพเจด้าทราบวม่าในตนัวขด้าพเจด้า (คสือในเนสืนี้อหนนังของขด้าพเจด้า) 
ไมม่มบีความดบีประการใดอาศนัยอยผม่เลย เพราะวม่าความประสงคร์กก็อยผม่กนับขด้าพเจด้า แตม่จะกระทคาการดบีนนันี้นอยม่างไร 
ขด้าพเจด้าหาพบไมม่” (รม. 7:15,17,18) เขาอยากทคาการดบี และเขารผด้จนักการดบีนนันี้นทบีนึ่เขาควรกระทคา แตม่เขากก็ไรด้ซนนึ่ง
อคานาจทบีนึ่จะกระทคามนัน เขาลด้มเหลว และความลด้มเหลวของเขาถผกพบในขด้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วม่าเขากคาลนังพยายามในพละ
กคาลนังของตนัวเองสลินึ่งซนนึ่งสามารถทคาสคาเรก็จไดด้โดยทางฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าเทม่านนันี้น ในขด้อ 24 เขารด้องออกมาวม่า “โอ 
ขด้าพเจด้าเปป็นคนเขก็ญใจจรลิง ผผด้ใดจะชม่วยขด้าพเจด้าใหด้พด้นจากรม่างกายแหม่งความตายนบีนี้ไดด้” สคาหรนับคคาถามทบีนึ่สลินี้นหวนังนบีนี้ 
พระคคาขด้อถนัดไปใหด้คคาตอบทบีนึ่พรด้อมอยผม่แลด้วของเขาพรด้อมกนับคคาสรรเสรลิญ: “ขด้าพเจด้าขอบพระคคุณพระเจด้า โดย
ทางพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา”

พระเยซผทรงเตสือนเปโตรวม่า “ซาตานไดด้ปรารถนาทบีนึ่จะไดด้พวกทม่านไป เพสืนึ่อมนันจะฝปัดรม่อนพวกทม่าน
เหมสือนขด้าวสาลบี แตม่เราไดด้อธลิษฐานเผสืนึ่อตนัวทม่าน เพสืนึ่อความเชสืนึ่อของทม่านจะไมม่ขาดไป และเมสืนึ่อทม่านหนันกลนับมาแลด้ว 
จงชผกคาลนังพบีนึ่นด้องทนันี้งหลายของทม่าน” (ลผกา 22:31,32) และเปโตรทผลตอบวม่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขด้าพระองคร์พรด้อม
แลด้วทบีนึ่จะไปกนับพระองคร์ ทนันี้งเขด้าคคุกและถนงแกม่ความตาย” แตม่พระเยซผตรนัสวม่า “เราบอกทม่าน เปโตรเออ๋ย วม่าไกม่จะ
ไมม่ขนันวนันนบีนี้ กม่อนทม่านจะปฏลิเสธสามครนันี้งวม่าทม่านรผด้จนักเรา” (ลผกา 22:33,34) เปโตรแนม่ใจวม่าตนจะไมม่มบีทางมบีความ
ผลิดในความลด้มเหลวนนันี้นเดก็ดขาด และเขาประกาศวม่าเขาจะไมม่มบีทางปฏลิเสธหรสือละทลินี้งองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเขา
เดก็ดขาด แตม่เรากก็ทราบวม่าเขาทคาแบบนนันี้น ขด้อ 54 ถนง 62 ของบทนบีนี้บนันทนกเรสืนึ่องการปฏลิเสธของเขาและการกลนับใจ
ใหมม่ของเขาพรด้อมกนับนนี้คาตาอนันขมขสืนึ่นแหม่งความเสบียใจ และเราทราบวม่าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าองคร์เดบียวกนับทบีนึ่ไดด้
อธลิษฐานเผสืนึ่อเปโตรกก็ทรงยกโทษใหด้เขาเชม่นกนัน และพระวจนะของพระเจด้ากลม่าวชนัดเจนวม่าเปโตรไดด้กลายเปป็น
ยนักษร์ใหญม่ฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่เกรบียงไกรกม่อนงานรนับใชด้ของเขาสลินี้นสคุดลง

ในมนัทธลิว 26:35 เราถผกบอกวม่าเมสืนึ่อเปโตรประกาศวม่าตนจะไมม่ปฏลิเสธองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า “พวกสาวกทคุก
คนกก็ทผลในทคานองเดบียวกนันดด้วย” แตม่พวกเขามบีความอม่อนแอแบบมนคุษยร์เหมสือนกนันกนับเปโตร เพราะขด้อ 56 ของ
บทนบีนี้บอกเราวม่า “พวกสาวกเหลม่านนันี้นทคุกคนไดด้ละทลินี้งพระองคร์ไวด้และหนบีไป” บนันทนกเรสืนึ่องราวนบีนี้ใหด้ภาพประกอบ
อนันทรงพลนังยลินึ่งนนักแกม่คคาเตสือนทบีนึ่ถผกใหด้ไวด้ใน 1 โครลินธร์ 10:12: “เหตคุฉะนนันี้นจงใหด้คนทบีนึ่คลิดวม่าตนัวเองยสืนมนันึ่นคงแลด้ว
ระวนังใหด้ดบี เกรงวม่าเขาจะลด้มลง!” ผผด้เชสืนึ่อคนใดทบีนึ่คลิดวม่าตนัวเองยสืนมนันึ่นคงกก็อยผม่ในชนัยภผมลิทบีนึ่พญามารจะทคาใหด้เขาลด้มลงไดด้
ความลคาพองใจของเขากม่อใหด้เกลิดความประมาทฝฝ่ายวลิญญาณ เขาไมม่เหก็นคคุณคม่าการยสืนมนันึ่นคงของเขาและไมม่
หมายพนนึ่งพระเยซผสคาหรนับพละกคาลนังทบีนึ่จะเอาชนะ

ผผด้เชสืนึ่อจคานวนมากทนทคุกขร์ความลด้มเหลวและความพม่ายแพด้นนับครนันี้งไมม่ถด้วน เพบียงเพราะวม่าพวกเขาไมม่ไดด้
เรบียนรผด้สนักทบีวม่าพระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็น “ชม่องทาง” แหม่งการชม่วยใหด้รอดพด้น หนทางเดบียวเทม่านนันี้นทบีนึ่ผผด้เชสืนึ่อจะมบี
ชนัยชนะไดด้คสือ ในพระครลิสตร์: “แตม่ขอบพระคคุณพระเจด้า ผผด้ประทานชนัยชนะแกม่เราทนันี้งหลายโดยทางพระเยซผครลิสตร์
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” (1 คร. 15:57) พระเยซผตรนัสวม่า “...เพราะแยกจากเราแลด้ว ทม่านทนันี้งหลายทคาสลินึ่ง
ใดไมม่ไดด้เลย” (ยอหร์น 15:5) เราตด้องตระหนนักถนงความไมม่พอเพบียงของเราเองและความไมม่สามารถของเราทบีนึ่จะรนับ



ใชด้พระเจด้าไดด้ภายในตนัวเราเอง โดยขณะเดบียวกนันกก็ตระหนนักถนงความจรลิงอนันเตก็มเปฟีปี่ยมของฟฟีลลิปปฟี 4:13 และกลม่าว
รม่วมกนับเปาโลวม่า “ขด้าพเจด้ากระทคาทคุกสลินึ่งไดด้โดยทางพระครลิสตร์…” เราเปป็น “ยลินึ่งกวม่าเหลม่าผผด้พลิชลิต” โดยทาง
พระองคร์เทม่านนันี้น (รม. 8:37) และบาปของเรา บาปทนันี้งหลายของเรา และความลด้มเหลวตม่าง ๆ ของเรากก็ถผกใสม่เขด้า
บนัญชบีของพระองคร์แลด้ว!

4. ความอม่อนแอทนันี้งหลายของเราถผกใสม่เขด้าบนัญชบีของพระเยซผแลด้ว
“จงเฝฝ้าระวนังและอธลิษฐาน เพสืนึ่อพวกทม่านจะไมม่เขด้าในการทดลอง จลิตวลิญญาณพรด้อมแลด้วกก็จรลิง แตม่เนสืนี้อ

หนนังยนังอม่อนกคาลนัง” (มธ. 26:41) พระเยซผตรนัสถด้อยคคาสคุดขลนังเหลม่านบีนี้แกม่พวกสาวกเมสืนึ่อพระองคร์ทรงพบวม่าพวกเขา
หลนับอยผม่ หลนังจากทบีนึ่พระองคร์ไดด้ทรงขอใหด้พวกเขา “เฝฝ้าระวนัง” อยผม่กนับพระองคร์ขณะทบีนึ่พระองคร์เสดก็จไปอธลิษฐาน 
การ “เฝฝ้าระวนัง” เปป็นหนด้าทบีนึ่พลิเศษของชนันึ่วโมงนนันี้นสคาหรนับสาวกเหลม่านบีนี้ หากพวกเขาเฝฝ้าระวนังอยผม่ตลอดเหมสือน
อยม่างทบีนึ่พวกเขาควรกระทคา พวกเขากก็คงกคาลนังอธลิษฐานอยผม่เชม่นกนัน และถด้าพวกเขาอธลิษฐานอยผม่ตลอดเหมสือนอยม่าง
ทบีนึ่พวกเขาควรกระทคา พวกเขากก็คงจะกคาลนังเฝฝ้าระวนังอยผม่เชม่นกนัน พระเยซผทรงทราบวม่าชายเหลม่านบีนี้จะเผชลิญหนด้ากนับ
การทดลองอนันนม่ากลนัวใดบด้าง พระองคร์ทรงทราบวม่าพวกเขาตด้องอยผม่ในการอธลิษฐานมากจรลิง ๆ และพระองคร์ตรนัส
วม่า “จลิตวลิญญาณพรด้อมแลด้วกก็จรลิง แตม่เนสืนี้อหนนังยนังอม่อนกคาลนัง” พระเยซผทรงรผด้จนักอคานาจของพญามาร พระองคร์ทรง
ทราบดด้วยวม่าพญามารจะโจมตบีลผกทนันี้งหลายของพระเจด้าเมสืนึ่อใดกก็ไดด้ แตม่โดยเฉพาะอยม่างยลินึ่งในชม่วงเวลาทบีนึ่สภาพ
การณร์แวดลด้อมตม่าง ๆ ไดด้ทคาใหด้พวกเขาอม่อนแอแลด้ว ซนนึ่งทคาใหด้พญามารไดด้เปรบียบ ถนงแมด้ความคลิดและใจอาจเตก็มใจ
และพรด้อมทบีนึ่จะเผชลิญหนด้ากนับการทดสอบตม่าง ๆ ของชบีวลิต ภนัยอนันตรายนนันี้นกก็มบีอยผม่ในความรผด้สนกตม่าง ๆ ตาม
ธรรมชาตลิ เชม่น ความกลนัวภนัยทบีนึ่จะเกลิดแกม่รม่างกาย, การเยาะเยด้ย หรสือการขม่มเหงอสืนึ่นเพราะเหก็นแกม่การตลิดตามพระ
ครลิสตร์ สนันดานมนคุษยร์นนันี้นบอบบางและอม่อนแอ และมนคุษยร์โดยสนันดานกก็หดหนบีจากความลคาบากหรสือความทคุกขร์
ยากใด ๆ

เปาโลมบี “หนามในเนสืนี้อหนนัง” และเขาอธลิษฐานขอใหด้พระเจด้าทรงเอามนันออกไปเสบีย (2 คร. 12:7) แตม่
พระเจด้าตรนัสวม่า: “พระคคุณของเรากก็มบีพอสคาหรนับเจด้าเสมอ เพราะฤทธลิธิ์เดชของเรากก็ถผกทคาใหด้สคาเรก็จครบถด้วนใน
ความอม่อนแอ…” (2 คร. 12:9) กลม่าวอบีกนนัยหนนนึ่ง พละกคาลนังทบีนึ่พระเยซผทรงถม่ายทอดใหด้นนันี้นกก็ถผกสคาแดงใหด้ประจนักษร์
อยม่างสมบผรณร์มากขนนี้นเมสืนึ่อผผด้เชสืนึ่อคนนนันี้นรผด้สนกอยม่างจรลิงใจวม่าตนอม่อนแอ พรด้อมกนับการรนับประกนันนบีนี้ เปาโลจนงสามารถ
กลม่าวไดด้วม่า: “เหตคุฉะนนันี้นขด้าพเจด้าจนงยลินดบีมากทบีนึ่สคุดทบีนึ่จะอวดในบรรดาความอม่อนแอของขด้าพเจด้า เพสืนึ่อฤทธลิธิ์เดชของ
พระครลิสตร์จะไดด้สถลิตอยผม่บนขด้าพเจด้า เหตคุฉะนนันี้นขด้าพเจด้าจนงปฟีตลิยลินดบีในบรรดาความอม่อนแอ ในการถผกดม่าวม่าทนันี้ง
หลาย ในบรรดาความขนัดสน ในการถผกขม่มเหงตม่าง ๆ ในบรรดาความกนังวลใจเพราะเหก็นแกม่พระครลิสตร์ เพราะวม่า
ขด้าพเจด้าอม่อนแอเมสืนึ่อใด ขด้าพเจด้ากก็แขก็งแรงเมสืนึ่อนนันี้น” (2 คร. 12:9,10) คคาวม่า “บรรดาความอม่อนแอ” กก็กลม่าวถนง
ความอม่อนแอทนันี้งหลาย เมสืนึ่อผผด้เชสืนึ่อคนนนันี้นรผด้สนกวม่าตนเขด้มแขก็ง เขากก็อม่อนแอ แตม่เมสืนึ่อเราเผชลิญหนด้ากนับความเปป็นจรลิงทบีนึ่
วม่าเราอม่อนแอแคม่ไหนและเราตด้องพนนึ่งพาพระครลิสตร์อยม่างสลินี้นสคุดใจขนาดไหน เมสืนึ่อนนันี้นความแขก็งแกรม่งของพระองคร์กก็
ถผกถม่ายทอดใหด้แกม่เรา และเชม่นเดบียวกนับเปาโล เรา “กระทคาทคุกสลินึ่งไดด้โดยทางพระครลิสตร์” ผผด้ทรงเสรลิมกคาลนังเรา 
(ฟป. 4:13)

“เมสืนึ่อเหก็นแลด้ววม่าพวกเรามบีมหาปคุโรหลิตผผด้ยลินึ่งใหญม่ทบีนึ่เสดก็จไปในฟฝ้าสวรรคร์ทนันี้งหลายแลด้ว พระเยซผพระบคุตร



ของพระเจด้า ขอใหด้พวกเรายนดมนันึ่นในการยอมรนับของพวกเรา เพราะวม่าพวกเราไมม่มบีมหาปคุโรหลิตซนนึ่งไมม่สามารถถผก
สนัมผนัสดด้วยความรผด้สนกแหม่งความเจก็บปฝ่วยทนันี้งหลายของพวกเรา แตม่ไดด้ทรงถผกทดลองเหมสือนอยม่างพวกเราในทคุก
ประการ ถนงกระนนันี้นกก็ยนังปราศจากบาป ฉะนนันี้นขอใหด้พวกเรามบีใจกลด้าเขด้ามาถนงพระทบีนึ่นนันึ่งแหม่งพระคคุณ เพสืนึ่อพวกเรา
จะไดด้รนับพระเมตตา และจะไดด้พบพระคคุณทบีนึ่จะชม่วยเหลสือในเวลาแหม่งความตด้องการ” (ฮบ. 4:14-16) มหา
ปคุโรหลิตผผด้ยลินึ่งใหญม่ของเราทรงเสนอความแทนเรา พระองคร์ทรงเหก็นอกเหก็นใจเรา พระองคร์ทรงเขด้าใจ พระองคร์ทรง
หม่วงใย พระองคร์ทรงทราบความตด้องการทคุกอยม่างของเรา พระองคร์เคยอาศนัยอยผม่ในทบีนึ่ ๆ เราอาศนัยอยผม่ เหมสือน
อยม่างทบีนึ่เราอาศนัยอยผม่ และไดด้ทรงพลิชลิตทคุกการทดลองทบีนึ่พญามารขวด้างปาใสม่พระองคร์ พระองคร์ทรงจคาไดด้ถนง
ประสบการณร์ตม่าง ๆ บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ และพระองคร์ทรงทราบความบอบบางของเรา ความอม่อนแอของเรา
ความขนัดแยด้งตม่าง ๆ ของเรา พระองคร์ทรงสามารถ “ถผกสนัมผนัสดด้วยความรผด้สนกแหม่งความเจก็บปฝ่วยทนันี้งหลายของ
พวกเรา” ความอม่อนแอตม่าง ๆ ของเรา ใชม่แลด้วครนับ ความอม่อนแอทนันี้งหมดของเราถผกใสม่ “เขด้าบนัญชบี” ของพระเยซผ
มหาปคุโรหลิตผผด้ยลินึ่งใหญม่ของเรา เพราะวม่า “พระองคร์จนงทรงตด้องเปป็นเหมสือนอยม่างพบีนึ่นด้องของพระองคร์ในทคุกประการ 
เพสืนึ่อวม่าพระองคร์จะไดด้ทรงเปป็นมหาปคุโรหลิตเปฟีปี่ยมดด้วยพระเมตตาและความสนัตยร์ซสืนึ่อ…” (ฮบ. 2:17)

5. พระเจด้าทรงเอาความหม่วงพะวงทคุกอยม่างของเราใสม่เขด้าบนัญชบีของพระเยซผแลด้ว
พระเยซผครลิสตร์ไดด้ทรงแบกรนับบาปของเรา บาปทนันี้งหลายของเรา ความลด้มเหลวตม่าง ๆ ของเรา ความ

อม่อนแอตม่าง ๆ ของเรา และมนันเปป็นความชสืนึ่นบานของพระองคร์ทบีนึ่จะแบกรนับความหม่วงพะวงทนันี้งหลายของเราเพสืนึ่อ
เรา เราอาศนัยอยผม่ในโลกทบีนึ่วคุม่นวาย และแมด้แตม่ครลิสเตบียนทนันี้งหลายทบีนึ่อยผม่ฝฝ่ายวลิญญาณมากทบีนึ่สคุดกก็มบีความยคุม่งยากใจและ
ความหม่วงพะวงตม่าง ๆ แตม่พระเยซผทรงบอกเหลม่าผผด้ตลิดตามของพระองคร์วม่า “อยม่าใหด้ใจของทม่านทนันี้งหลายวลิตกเลย 
ทม่านทนันี้งหลายเชสืนึ่อในพระเจด้า จงเชสืนึ่อในเราดด้วย” (ยอหร์น 14:1) ในทบีนึ่นบีนี้เราพบวลิธบีเยบียวยาของพระเจด้าสคาหรนับโรค
อนันเกม่าแกม่ทบีนึ่เปป็นความวคุม่นวายใจ ไมม่ใชม่โรคหนัวใจทบีนึ่ฆม่าใหด้ตายฝฝ่ายรม่างกาย แตม่เปป็นโรคทบีนึ่รบกวนครลิสเตบียนและพราก
ความชสืนึ่นชมยลินดบีไปซนนึ่งผผด้เชสืนึ่อทคุกคนมบีสลิทธลิธิ์ไดด้รนับ วลิธบีเยบียวยาสคาหรนับโรคหนัวใจชนลิดนบีนี้คสือ ความเชสืนึ่อ และพระเยซผ
กคาลนังตรนัสแกม่คคุณและผมเชม่นกนัน ดนังนนันี้นผมจนงขอกลม่าวแกม่คคุณทนันี้งหลายทบีนึ่ทด้อใจและใจถผกโถมทนับดด้วยภาระแหม่ง
ความหม่วงพะวงทนันี้งหลายวม่า “อยม่าใหด้ใจของคคุณวลิตกไปเลย พระเจด้าทรงทราบความกระวนกระวายใจของคคุณ 
บรรดาภาระของคคุณ ความตด้องการทคุกอยม่างของคคุณ และพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะเตลิมเตก็มความตด้องการ
ใดกก็ตามของคคุณไดด้” เมสืนึ่อพระเยซผตรนัสวม่า “พวกทม่านเชสืนึ่อในพระเจด้า จงเชสืนึ่อในเราดด้วย” พระองคร์กก็กคาลนังเปป็น
พยานรนับรองวม่าพระองคร์ทรงเทบียบเทม่ากนับพระเจด้าและวม่าเราควรเชสืนึ่อในพระองคร์เหมสือนอยม่างทบีนึ่เราเชสืนึ่อในพระเจด้า
ความเชสืนึ่อในพระเจด้าพระบลิดาและพระเจด้าพระบคุตรเปป็นคคาตอบสคาหรนับความวด้าวคุม่นใจ ความกระวนกระวายใจ 
และความตนงเครบียดของจลิตใจและวลิญญาณ และมนันทคาใหด้พระเจด้าเศรด้าพระทนัยเมสืนึ่อผผด้เชสืนึ่อทนันี้งหลายยสืนกรานทบีนึ่จะ
แบกรนับภาระตม่าง ๆ และความหม่วงพะวงตม่าง ๆ ของตนัวเองแทนทบีนึ่จะ “ละบรรดาความกระวนกระวาย…ไวด้กนับ
พระองคร์ เพราะวม่าพระองคร์ทรงหม่วงใย…” ลผก ๆ ของพระองคร์ (1 เปโตร 5:7)

เปาโลเขบียนถนงผผด้เชสืนึ่อชาวฟฟีลลิปปฟีวม่า: “อยม่าทคุกขร์รด้อนในสลินึ่งใด ๆ เลย แตม่ในทคุกสลินึ่ง โดยการอธลิษฐาน การ
วลิงวอน พรด้อมกนับการขอบพระคคุณ จงใหด้บรรดาคคาทผลขอของพวกทม่านถผกแจด้งใหด้พระเจด้าทรงทราบ และสนันตลิสคุข
ของพระเจด้า ซนนึ่งอยผม่เหนสือความเขด้าใจทคุกอยม่าง จะรนักษาบรรดาใจและความคลิดของพวกทม่านไวด้โดยทางพระเยซผ



ครลิสตร์” (ฟป. 4:6,7) นบีนึ่ไมม่ไดด้หมายความวม่าเราไมม่ควรเปป็นหม่วงหรสือใชด้ความระมนัดระวนังเกบีนึ่ยวกนับสลินึ่งตม่าง ๆ ทบีนึ่
เกบีนึ่ยวขด้องกนับชบีวลิตปปัจจคุบนันนบีนี้เลย แตม่วม่าเราไมม่ควรกระวนกระวายใจ มบีความแตกตม่างมหาศาลระหวม่างการเปป็นหม่วง
กนับการกระวนกระวายใจ แนม่นอนวม่าเราควรจนัดหาสคาหรนับครอบครนัวของเราและเปป็นหม่วงเกบีนึ่ยวกนับสลินึ่งจคาเปป็นตม่าง 
ๆ ของชบีวลิต แตม่เราไมม่ควรกระวนกระวายใจหรสือหวาดกลนัว และเมสืนึ่อเราเสนอคคาทผลขอตม่าง ๆ ของเราตม่อพระเจด้า 
โดยมบีความเชสืนึ่อวม่าพระองคร์จะทรงตอบสนองความตด้องการทคุกอยม่างของเรา เมสืนึ่อนนันี้นเรากก็ปลอดความทคุกขร์ใจและ
ความกระวนกระวายใจ สนันตลิสคุขอนันสมบผรณร์แบบของพระเจด้ารนักษาผผด้เชสืนึ่อทนันี้งหลายไวด้จากความกระวนกระวายใจ
และความวลิตกกนังวล “โดยทางพระเยซผครลิสตร์” ถด้าคคุณกคาลนังแบกรนับความหม่วงพะวงตม่าง ๆ ของคคุณ ถด้าความหม่วง
พะวงเหลม่านนันี้นแหม่งชบีวลิตนบีนี้รบกวนจลิตใจและทรมานคคุณ โดยขโมยสลิทธลิโดยกคาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของคคุณในสนันตลิสคุข 
ความสคุขใจ ความชสืนึ่นบานอนันเหลสือจะกลม่าวไดด้และเปฟีปี่ยมสงม่าราศบีไปจากคคุณ มนันกก็ไมม่ใชม่ความผลิดของพระเจด้าเลย 
มนันเปป็นความผลิดของคคุณเอง พระเจด้าทรงทคาการจนัดเตรบียมไวด้สคาหรนับความหม่วงพะวงตม่าง ๆ ของเราแลด้วในพระ
เยซผครลิสตร์ พวกมนันถผกใสม่เขด้าบนัญชบีของพระองคร์แลด้ว 

6. ความทคุกขร์โศกตม่าง ๆ ของเราถผกใสม่เขด้าบนัญชบีของพระเยซผแลด้ว
ความทคุกขร์โศกไดด้เรลินึ่มตด้นในสวนเอเดน หลนังจากอาดนัมและเอวากลินผลไมด้ตด้องหด้ามนนันี้น พระเจด้ากก็ทรงเรบียก

พวกเขามาใหด้การ และเราอม่านวม่า: “พระองคร์ตรนัสแกม่หญลิงนนันี้นวม่า “เราจะเพลินึ่มความระทมทคุกขร์ของเจด้าและการตนันี้ง
ครรภร์ของเจด้าใหด้มากขนนี้น ในความเจก็บปวดเจด้าจะคลอดบคุตรหลายคน และความปรารถนาของเจด้าจะมบีตม่อสามบี
ของเจด้า และเขาจะปกครองเหนสือเจด้า” และพระองคร์ตรนัสแกม่อาดนัมวม่า “เพราะเจด้าไดด้ตนันี้งใจฟปังเสบียงของภรรยาเจด้า
และไดด้กลินจากตด้นไมด้นนันี้น ซนนึ่งเราไดด้บนัญชาเจด้าไวด้ โดยกลม่าววม่า เจด้าตด้องไมม่กลินจากตด้นนนันี้น แผม่นดลินจนงถผกสาปแชม่ง
เพราะเหก็นแกม่เจด้า ในความทคุกขร์ยากเจด้าจะตด้องหากลินบนแผม่นดลินนนันี้นตลอดวนันทนันี้งหลายแหม่งชบีวลิตของเจด้า” (ปฐก. 
3:16,17) นนี้คาตาไดด้ไหลจากดวงตาของมนคุษยร์ทบีนึ่ตายไดด้นนับแตม่วนันนนันี้นเปป็นตด้นมา

เกบีนึ่ยวเนสืนึ่องกนับชนชาตลิอลิสราเอล พระเจด้าตรนัสวม่า “แนม่นอนเราไดด้เหก็นความทคุกขร์เขก็ญของประชากรของ
เราซนนึ่งอยผม่ในประเทศอบียลิปตร์แลด้ว และไดด้ยลินเสบียงรด้องของพวกเขา เพราะเหตคุพวกนายงานของพวกเขา ดด้วยวม่าเรา
รผด้ถนงความทคุกขร์โศกตม่าง ๆ ของพวกเขา” (อพย. 3:7) พระเจด้าแหม่งอลิสราเอลทรงเปป็นพระเจด้าของเรา ไมม่มบีนนี้คาตา
สนักหยดหลม่นจากดวงตาของผผด้เชสืนึ่อโดยทบีนึ่พระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์และพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเราไมม่
ทรงทราบ มนันเปป็นเรสืนึ่องนม่าชสืนึ่นใจทบีนึ่ไดด้รผด้วม่าพระผผด้ชม่วยใหด้รอดผผด้ทบีนึ่เรารผด้จนัก รนัก และปรนนลิบนัตลิ ไดด้ทรงหลนันึ่งนนี้คาตาตอนทบีนึ่
พระองคร์ทรงเดลินอยผม่บนโลกนบีนี้ พระองคร์ทรงรด้องไหด้ทบีนึ่อคุโมงคร์ฝปังศพของลาซารนัส และพระองคร์ทรงรด้องไหด้เพราะกรคุง
เยรผซาเลก็ม พระองคร์ทรงเปป็น “คนแหม่งความเศรด้าโศกทนันี้งหลาย และคคุด้นเคยกนับความระทมทคุกขร์” พระองคร์ไดด้ทรง
ลลินี้มรสความทคุกขร์โศกแทนเรา เพสืนึ่อทบีนึ่เรา ในทม่ามกลางนนี้คาตาและความทคุกขร์โศก จะสามารถชสืนึ่นชมยลินดบีไดด้ โดยรผด้วม่า
ถนงแมด้วม่า “การรด้องไหด้อาจจะคงอยผม่สนักคสืนหนนนึ่ง แตม่ความชสืนึ่นบานจะมาในเวลาเชด้า” (เพลงสดคุดบี 30:5)

เพสืนึ่อนครลิสเตบียนเออ๋ย เราตด้องยอมรนับขด้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วม่าความทคุกขร์โศกถผกเชสืนึ่อมโยงกนับการสนัญจรบนโลกนบีนี้ นบีนึ่
เปป็นยคุคสมนัยแหม่งความทคุกขร์โศกและการโอดครวญ ทนันี้งคนหนคุม่มสาวและแกม่ชรา คนรวยและคนจน เผชลิญกนับความ
ทคุกขร์โศกทนันี้งสลินี้น แตม่เราทบีนึ่ตลิดตามพระเยซผอยม่างสนัตยร์ซสืนึ่อกก็สามารถกลม่าวไดด้อยม่างมนันึ่นใจวม่า “บรรดาความทคุกขร์ลคาบาก
แหม่งสมนัยปปัจจคุบนันนบีนี้ ไมม่สมควรทบีนึ่จะเอาไปเปรบียบกนับสงม่าราศบีซนนึ่งจะถผกเปปิดเผยในเราทนันี้งหลาย” (รม. 8:18) พระผผด้



ชม่วยใหด้รอดทบีนึ่ทรงเพบียงพอสคาหรนับทคุกสลินึ่งทรงจนัดการความทคุกขร์โศกของเราแลด้ว ในคคาพยากรณร์ของอลิสยาหร์เรา
อม่านเกบีนึ่ยวกนับพระองคร์วม่า: “ทม่านถผกเหยบียดหยามและถผกปฏลิเสธโดยมนคุษยร์ เปป็นคนแหม่งความเศรด้าโศกทนันี้งหลาย 
และคคุด้นเคยกนับความระทมทคุกขร์…แนม่ทบีเดบียวทม่านไดด้แบกความระทมทคุกขร์ของพวกเรา และหอบความเศรด้าโศกทนันี้ง
หลายของพวกเราไป…” (อลิสยาหร์ 53:3, 4) ความทคุกขร์โศกเหลม่านนันี้นถผกใสม่เขด้าบนัญชบีของพระองคร์แลด้ว!

7. ความตายของเราถผกใสม่เขด้าบนัญชบีของพระเยซผแลด้ว
พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างมนคุษยร์ตามแบบพระฉายของพระองคร์ เพสืนึ่อความเพลลิดเพลลินและความชสืนึ่นบานของ

พระองคร์เอง มนคุษยร์ไดด้ถผกสรด้างเพสืนึ่อถวายเกบียรตลิและนมนัสการพระเจด้า แตม่อาดนัมจงใจไมม่เชสืนึ่อฟปังพระเจด้าเมสืนึ่อเขากลิน
ผลไมด้ตด้องหด้ามนนันี้น พระเจด้าทรงเตสือนอาดนัมอยม่างชนัดเจนแลด้ววม่า “...ในวนันทบีนึ่เจด้ากลินจากตด้นนนันี้น เจด้าจะตายอยม่าง
แนม่นอน” (ปฐก. 2:17) และพระเจด้าไมม่ทรงมบีทางเลสือกอสืนึ่นนอกจากทคาใหด้คคาตนัดสลินโทษนนันี้นสคาเรก็จ “...และความ
ตายจนงไดด้แผม่ไปถนงมนคุษยร์ทคุกคนฉนันนนันี้น เพราะทคุกคนไดด้ทคาบาปแลด้ว” (รม. 5:12) อบีกครนันี้งพระเจด้าตรนัสวม่า “...ชบีวลิต
ใดทบีนึ่ทคาบาป ชบีวลิตนนันี้นกก็จะตาย” (อสค. 18:4) และ “คม่าจด้างของบาปคสือความตาย…” (รม. 6:23) แตม่พระเยซผตรนัส
วม่า “จงใสม่มนันเขด้าบนัญชบีของเราเลย” พระองคร์ไดด้เสดก็จเขด้ามาในโลกนบีนี้เพสืนึ่อทคาภารกลิจเดบียวเทม่านนันี้น: เพสืนึ่อทคาใหด้
พระเจด้าทรงพอพระทนัยเกบีนึ่ยวกนับคคาถามเรสืนึ่องบาปและคนบาป เพสืนึ่อเขด้าแทนทบีนึ่คนบาป เพสืนึ่อชคาระหนบีนี้บาปนนันี้น เพสืนึ่อ
ตายแทนทบีนึ่เรา ความมรณาของพระองคร์ตอบสนองทคุกรายละเอบียดแหม่งขด้อเรบียกรด้องของพระบลิดาในการชคาระหนบีนี้
บาปนนันี้น พระองคร์ทรงเปป็นผผด้เดบียวนนันี้นทบีนึ่ทคาใหด้พระเจด้าพอพระทนัยอยม่างสมบผรณร์ และในพระองคร์เพบียงผผด้เดบียวเราจนง
สามารถทคาใหด้พระเจด้าพอพระทนัยไดด้

พระเยซผทรง “ถผกทคาใหด้ตนึ่คากวม่าพวกทผตสวรรคร์แตม่หนม่อยเดบียว เนสืนึ่องดด้วยความทคุกขร์ทรมานแหม่งการ
สลินี้นพระชนมร์ ทรงไดด้รนับสงม่าราศบีและพระเกบียรตลิเปป็นมงกคุฎ เพสืนึ่อพระองคร์ โดยพระคคุณของพระเจด้า จะไดด้ทรงชลิม
ความตายเพสืนึ่อมนคุษยร์ทคุกคน” (ฮบ. 2:9) รสชาตลิของความตายนนันี้น สคาหรนับพระองคร์แลด้ว กก็ขมเหนสือจลินตนาการ
ของมนคุษยร์ สถานทบีนึ่ของคนบาปคสือนรกนลิรนันดรร์ และเนสืนึ่องจากพระเยซผทรงเขด้าแทนทบีนึ่คนบาปแลด้ว ไมม่วม่าการทน
ทคุกขร์ของนรกนลิรนันดรร์จะเปป็นอะไรกก็ตาม นนันึ่นกก็เปป็นสลินึ่งทบีนึ่พระเยซผไดด้ทรงลลินี้มรสในความมรณาทบีนึ่พระองคร์ไดด้
สลินี้นพระชนมร์! พระองคร์ไดด้ทรงทนทคุกขร์สลินึ่งทบีนึ่คคุณและผมควรจะไดด้ทนทคุกขร์ เพราะวม่าเราทคาบาปแลด้ว แตม่ในพระบคุตร
ผผด้ไรด้ตคาหนลิของพระเจด้าไมม่มบีบาปเลย แตม่พระองคร์ไดด้ทรงเขด้าแทนทบีนึ่เรา พระองคร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์แทนเรา และ
พระองคร์ทรงใสม่ความตายของเราเขด้าบนัญชบีของพระองคร์แลด้ว

เราขอยกคคาวลิงวอนของเปาโลเพสืนึ่อโอเนสลิมนัสในขด้อ 18 อบีกครนันี้ง: “ถด้าเขาไดด้กระทคาผลิดตม่อทม่านประการใด 
หรสือเปป็นหนบีนี้อะไรทม่าน จงคลิดเอาจากบนัญชบีของขด้าพเจด้าเถลิด” ซนนึ่งเปป็นภาพประกอบทบีนึ่แสนมหนัศจรรยร์อยม่างแทด้จรลิง
ของคคาวลิงวอนของพระองคร์ผผด้ทรงวลิงวอนเผสืนึ่อเรา พระเยซผพระผผด้ชม่วยใหด้รอดของผมไดด้ทรงทผลตม่อพระบลิดาวม่า “ขด้า
พระองคร์ไดด้ตายเพสืนึ่อรนับบาปของเขาไปเสบีย บนัดนบีนี้บาปใดกก็ตามทบีนึ่เขาไดด้กระทคาหรสืออาจจะกระทคา ความลด้มเหลว
ทคุกอยม่างของเขา ความอม่อนแอทนันี้งหลายของเขา ความหม่วงพะวงตม่าง ๆ ของเขา ความทคุกขร์โศกนานาของเขา 
และความมรณาทบีนึ่เขาควรตายในนรกเพราะบาปของเขา ขอโปรดใสม่สลินึ่งเหลม่านนันี้นทนันี้งหมดเขด้าบนัญชบีของขด้าพระองคร์
เถลิด”!

ขด้อ 19: “ขด้าพเจด้า เปาโล ไดด้เขบียนไวด้ดด้วยมสือของขด้าพเจด้าเองวม่า ขด้าพเจด้าจะใชด้คสืนใหด้ แมด้วม่า ขด้าพเจด้าจะไมม่



อด้างถนงเรสืนึ่องทบีนึ่ทม่านเปป็นหนบีนี้ขด้าพเจด้า แมด้แตม่ตนัวของทม่านเอง”
ในจดหมายของเขาถนงเหลม่าผผด้เชสืนึ่อชาวโคโลสบี เปาโลเขบียนในพระคคาขด้อสคุดทด้ายวม่า “คคาแสดงความคลิดถนงนบีนี้

เปป็นดด้วยลายมสือของขด้าพเจด้า เปาโล…” (4:18) โดยบม่งบอกวม่า เหมสือนเชม่นเคย ใครสนักคนไดด้คนัดลอกถด้อยคคาเหลม่า
นนันี้นลงบนแผม่นหนนัง จากนนันี้นหลนังจากทบีนึ่เนสืนี้อหาหลนักของจดหมายนนันี้นเสรก็จสลินี้นแลด้ว เปาโลกก็ลงชสืนึ่อมนันดด้วยมสือของตนัว
เอง อยม่างไรกก็ตาม ตรงนบีนี้ในขด้อพระคคานบีนี้ของเรา ทบีนึ่ตนันี้งของคคากลม่าวทบีนึ่วม่า “ขด้าพเจด้า เปาโล ไดด้เขบียนไวด้ดด้วยมสือของ
ขด้าพเจด้าเอง” ดผเหมสือนจะบอกเปป็นนนัยวม่าเขาเขบียนจดหมายฝากฉบนับนบีนี้ดด้วยตนัวเองทนันี้งฉบนับ ในคคาวลิงวอนของเขา
เพสืนึ่อโอเนสลิมนัส เขาไดด้เขบียนวม่า “ถด้าเขา…เปป็นหนบีนี้อะไรทม่าน จงคลิดเอาจากบนัญชบีของขด้าพเจด้าเถลิด” และบนัดนบีนี้การ
เพลินึ่มคคาวม่า “ขด้าพเจด้าจะใชด้คสืนใหด้” กก็จะทคาใหด้ฟฟีเลโมนเชสืนึ่ออยม่างแนม่นอนวม่าเปาโลพผดจรลิง คคาพผดของเขาเปป็นพนันธะ
ของเขา และเขาจะทคาการชดใชด้สคาหรนับสลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่ถผกเรบียกรด้อง

“...แมด้วม่า ขด้าพเจด้าจะไมม่อด้างถนงเรสืนึ่องทบีนึ่ทม่านเปป็นหนบีนี้ขด้าพเจด้า แมด้แตม่ตนัวของทม่านเอง” บนพสืนี้นฐานของไมม่กบีนึ่
คคาเหลม่านบีนี้คสือ ขด้อสรคุปทบีนึ่วม่าฟฟีเลโมนไดด้กลนับใจรนับเชสืนึ่อภายใตด้งานรนับใชด้ของเปาโลนม่าจะ (ตามทบีนึ่คาดกนันใน
อรรถาธลิบายหลายเลม่ม) ระหวม่างการพคานนักอยผม่สองปฟีของอนัครทผตทม่านนบีนี้ในเมสืองเอเฟซนัส เมสืนึ่อ “ทคุกคนซนนึ่งอาศนัยอยผม่
ในแควด้นเอเชบียไดด้ยลินพระวจนะของพระเยซผเจด้า ทนันี้งพวกยลิวและพวกกรบีก” (กลิจการ 19:10) ตรงนบีนี้เรามบีการเตสือน
ความจคาแบบแยบยลเบา ๆ ของเปาโลเกบีนึ่ยวกนับการทบีนึ่ฟฟีเลโมนเปป็นหนบีนี้เขาในฐานะทบีนึ่เขาเปป็นผผด้ไดด้นคาฟฟีเลโมนมาถนง
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า กลม่าวอบีกนนัยหนนนึ่ง ความรอดแหม่งจลิตวลิญญาณนลิรนันดรร์ของฟฟีเลโมน ชบีวลิตของเขา “ตนัวของเขา
เอง” ลด้วนเกลิดขนนี้นไดด้เพราะการทคางานหนนักของเปาโล แนม่นอนวม่าเมสืนึ่อเทบียบกนับหนบีนี้กด้อนใหญม่ทบีนึ่ไมม่อาจชดใชด้ไดด้หมด
เชม่นนบีนี้ สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกคาลนังขอกก็เปป็นเรสืนึ่องเลก็กนด้อยไปเลย แนม่ทบีเดบียววม่า มนันคงเปป็นเรสืนึ่องยากทบีนึ่ฟฟีเลโมนจะปฏลิเสธคคาขอ
ของบลิดาฝฝ่ายวลิญญาณของตนทบีนึ่ขอรด้องแทนโอเนสลิมนัส ผผด้ซนนึ่งบนัดนบีนี้เปป็นพบีนึ่นด้องของเขาในพระครลิสตร์แลด้ว

ขด้อ 20: “ใชม่แลด้ว นด้องเออ๋ย จงใหด้ขด้าพเจด้ามบีความปฟีตลิยลินดบีในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเพราะทม่านเถลิด จงใหด้จลิตใจ
ของขด้าพเจด้าสดชสืนึ่นในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า”

“ใชม่แลด้ว นด้องเออ๋ย…” ตรงนบีนี้อบีกครนันี้ง (เหมสือนในขด้อ 7) เปาโลพผดถนงฟฟีเลโมน “บคุตรชายในความเชสืนึ่อนนันี้น” 
ของเขา วม่าเปป็น “นด้อง” นบีนึ่เปป็นจรลิงเชม่นกนันเกบีนึ่ยวกนับทลิโมธบี (ขด้อ 1) และโอเนสลิมนัส (ขด้อ 10 และ 16)

“...จงใหด้ขด้าพเจด้ามบีความปฟีตลิยลินดบีในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเพราะทม่านเถลิด จงใหด้จลิตใจของขด้าพเจด้าสดชสืนึ่นใน
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” ภาษาในพระคคาขด้อนบีนี้คม่อนขด้างคลด้ายคลนงกนับทบีนึ่ถผกใชด้โดยเปาโลในขด้อ 7 ทบีนึ่เขารนับรผด้ “ความปฟีตลิ
ยลินดบีใหญม่โต” นนันี้นทบีนึ่ฟฟีเลโมนนคามาใหด้ “เพราะจลิตใจของพวกวลิสคุทธลิชนกก็สดชสืนึ่นโดย” เขา บนัดนบีนี้เปาโลปรารถนาใหด้
เพสืนึ่อนและนด้องชายของเขาในพระครลิสตร์นคา “ความปฟีตลิยลินดบีในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” มาสผม่ตนัวเขาโดยการใหด้เกบียรตลิ
คคาขอนบีนี้ทบีนึ่เขากคาลนังกลม่าว ซนนึ่งจะทคาใหด้ “จลิตใจ” ของเขาเอง “สดชสืนึ่นในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า”

ขด้อ 21: “โดยมบีความไวด้เนสืนี้อเชสืนึ่อใจในการเชสืนึ่อฟปังของทม่าน ขด้าพเจด้าจนงไดด้เขบียนมาถนงทม่าน โดยรผด้วม่าทม่านจะ
กระทคายลินึ่งกวม่าทบีนึ่ขด้าพเจด้าพผดเสบียอบีก”

ในขด้อ 8 เปาโลบอกเปป็นนนัยวม่าเขาสามารถใชด้สลิทธลิอคานาจแบบอนัครทผตของตนไดด้โดยชอบและสนันึ่งการฟฟีเล
โมนใหด้ทคาตามทบีนึ่เขากคาลนังจะขอ แตม่เขาเลสือก ณ เวลานนันี้นทบีนึ่จะ “อด้อนวอน” ขอความชม่วยเหลสือจากเพสืนึ่อนของเขา 
“เพราะเหก็นแกม่ความรนัก” อยม่างไรกก็ตาม ภาษาในขด้อพระคคานบีนี้ของเรา กก็ดผเหมสือนจะมบีการใชด้สลิทธลิอคานาจมากกวม่า:



“โดยมบีความไวด้เนสืนี้อเชสืนึ่อใจในการเชสืนึ่อฟปังของทม่าน ขด้าพเจด้าจนงไดด้เขบียนมาถนงทม่าน” (“บนัดนบีนี้ขด้าพเจด้าเขบียนถนงทม่าน”) 
ดผเหมสือนจะไมม่มบีความสงสนัยในหนัวของเปาโลเลยวม่าฟฟีเลโมนจะปฏลิบนัตลิตามคคาขอของเขาในความเชสืนึ่อฟปังแบบเตก็มทบีนึ่
“โดยรผด้วม่าทม่านจะกระทคายลินึ่งกวม่าทบีนึ่ขด้าพเจด้าพผดเสบียอบีก” การทบีนึ่เปาโลทราบเกบีนึ่ยวกนับอคุปนลิสนัยของชายผผด้นบีนี้ทบีนึ่เขากคาลนัง
เขบียนถนง (ซนนึ่งถผกบม่งบอกในขด้อ 4 ถนง 7) ทคาใหด้เขามนันึ่นใจอยม่างยลินึ่งวม่าฟฟีเลโมนจะทคามากกวม่าแคม่เชสืนึ่อฟปังคคาขอรด้องของ
เขาเพสืนึ่อโอเนสลิมนัส

ขด้อ 22: “แตม่พรด้อมกนันนบีนี้ ขอทม่านจนัดเตรบียมทบีนึ่พนักไวด้สคาหรนับขด้าพเจด้าดด้วย เพราะขด้าพเจด้าวางใจวม่าโดยทาง
คคาอธลิษฐานตม่าง ๆ ของทม่านทนันี้งหลาย ขด้าพเจด้าจะถผกมอบไวด้แกม่พวกทม่าน”

ดผเหมสือนเปาโลกคาลนังกลม่าววม่า “ขณะทบีนึ่ทม่านกคาลนังจะปฏลิบนัตลิตามคคาขอของขด้าพเจด้าเกบีนึ่ยวกนับโอเนสลิมนัส จง
จนัดเตรบียมทบีนึ่พนักไวด้ใหด้ขด้าพเจด้าดด้วย” มบีการบอกเปป็นนนัยวม่าเขาอาจเคยเปป็นแขกในบด้านของฟฟีเลโมนมาแลด้วหลาย
ครนันี้งกม่อนหนด้านบีนี้ และถนงแมด้วม่านบีนึ่อาจเปป็นความจรลิง เรากก็ตด้องยอมรนับวม่ามนันเปป็นการคาดเดาอยม่างหนนนึ่ง เพราะพระ
คนัมภบีรร์ไมม่ไดด้กลม่าว

“...เพราะขด้าพเจด้าวางใจวม่าโดยทางคคาอธลิษฐานตม่าง ๆ ของทม่านทนันี้งหลาย ขด้าพเจด้าจะถผกมอบไวด้แกม่พวก
ทม่าน” ภาษาตรงนบีนี้บม่งบอกวม่าเปาโลคาดหวนังวม่าจะไดด้รนับการปลม่อยตนัวจากคคุกในอนาคตอนันใกลด้ และตามทบีนึ่นนัก
ประวนัตลิศาสตรร์พระคนัมภบีรร์ทบีนึ่นม่าเชสืนึ่อถสือหลายทม่านกลม่าว เขาไดด้รนับการปลม่อยตนัวจรลิง ๆ หลนังจากตลิดคคุกสองปฟีในกรคุง
โรม โดยเขาเดลินทางแบบมลิชชนันนารบีตม่อไปหลนังจากนนันี้น อลิสรภาพนบีนี้กลินเวลานานเทม่าใด เราไมม่ทราบ และเราไมม่
ทราบดด้วยวม่าเขาไปเยบีนึ่ยมฟฟีเลโมนและมลิตรสหายคนอสืนึ่น ๆ ในเมสืองโคโลสบีหรสือไมม่ในระหวม่างชม่วงเวลานนันี้น

เราตด้องไมม่ไปจากพระคคาขด้อนบีนี้โดยไมม่ไดด้หมายเหตคุอบีกครนันี้ง (เหมสือนในการอภลิปรายของเราเกบีนึ่ยวกนับขด้อ 4) 
วม่าอนัครทผตทม่านนบีนี้ใหด้ความสคาคนัญแกม่การอธลิษฐานมากเพบียงใด เพราะเขากคาลนังวางใจวม่าอลิสรภาพของเขาจากการ
ตลิดคคุกจะถผกทคาใหด้เกลิดขนนี้นผม่านทางคคาอธลิษฐานเหลม่านนันี้นของฟฟีเลโมน ในถด้อยคคาของยากอบ 5:16 “...คคาอธลิษฐาน
ดด้วยใจรด้อนรนอยม่างเอาจรลิงเอาจนังของผผด้ชอบธรรมนนันี้นมบีพลนังมากทคาใหด้เกลิดผล”!

ขด้อ 23 และ 24: “เอปาฟรนัส ผผด้เปป็นนนักโทษรม่วมกนับขด้าพเจด้าในพระเยซผครลิสตร์ ไดด้ฝากความคลิดถนงมายนัง
ทม่าน มาระโก อารลิสทารคนัส เดมาส ลผกา ผผด้เปป็นเพสืนึ่อนรม่วมงานของขด้าพเจด้า กก็ฝากความคลิดถนงมายนังทม่าน”

ชายเหลม่านบีนี้ทบีนึ่เปาโลกลม่าวถนงในทบีนึ่นบีนี้วม่าฝากความคลิดถนงมากก็ถผกเอม่ยชสืนึ่อในจดหมายฝากถนงชาวโคโลสบีเชม่นกนัน
ซนนึ่งขณะนนันี้นกคาลนังถผกสม่งมอบโดยผผด้นคาสารพวกเดบียวกนันกนับจดหมายฉบนับนบีนี้ทบีนึ่เรากคาลนังศนกษาอยผม่ตอนนบีนี้ แตม่เราจะ
อภลิปรายเกบีนึ่ยวกนับพวกเขาตามลคาดนับทบีนึ่พวกเขาถผกเอม่ยชสืนึ่อในทบีนึ่นบีนี้:

“...เอปาฟรนัส ผผด้เปป็นนนักโทษรม่วมกนับขด้าพเจด้าในพระเยซผครลิสตร์” ในโคโลสบี 1:7 เปาโลเขบียนถนงชายผผด้นบีนี้วม่า
เปป็น “เพสืนึ่อนรม่วมงานทบีนึ่รนักของพวกเราเชม่นกนัน ผผด้เปป็นผผด้รนับใชด้อนันสนัตยร์ซสืนึ่อของพระครลิสตร์เพสืนึ่อพวกทม่าน” และตอน
ใกลด้จบของจดหมายฝากฉบนับนนันี้น เขาเขบียนวม่า: “เอปาฟรนัส ผผด้ซนนึ่งเปป็นคนหนนนึ่งในพวกทม่าน เปป็นผผด้รนับใชด้ของพระ
ครลิสตร์ ฝากความคลิดถนงมายนังพวกทม่าน โดยทคางานหนนักดด้วยใจรด้อนรนเผสืนึ่อพวกทม่านในบรรดาการอธลิษฐานอยผม่
เสมอ เพสืนึ่อพวกทม่านจะยสืนอยผม่เปป็นผผด้ใหญม่และสมบผรณร์ครบถด้วนในพระประสงคร์ทนันี้งสลินี้นของพระเจด้า ดด้วยวม่าขด้าพเจด้า
เปป็นพยานใหด้เขาวม่า เขามบีความกระตสือรสือรด้นมากเพสืนึ่อพวกทม่าน…” (คส. 4:12,13) เนสืนึ่องจากเปาโลพผดถนงเอปาฟ
รนัสวม่าเปป็น “คนหนนนึ่งในพวกทม่าน” เราจนงสนันนลิษฐานวม่าเขาเปป็นชาวเมสืองโคโลสบีโดยกคาเนลิด (มบีการกลม่าวถนงโอเนสลิ



มนัสในลนักษณะเดบียวกนันในขด้อ 9 ของบททบีนึ่ 4) ถนงแมด้ไมม่มบีการกลม่าวถนงในจดหมายถนงชาวโคโลสบี (ซนนึ่งถผกเขบียน
ประมาณชม่วงเดบียวกนันกนับจดหมายถนงฟฟีเลโมน) เกบีนึ่ยวกนับเอปาฟรนัสวม่าเปป็นนนักโทษคนหนนนึ่ง มนันกก็คม่อนขด้างชนัดเจนวม่า
เขาอยผม่กนับเปาโล (ผผด้ซนนึ่งอยผม่ในคคุก) เมสืนึ่อจดหมายฉบนับนนันี้นถผกเขบียน ดนังนนันี้นถนงแมด้วม่าตนัวเขาไมม่อยผม่ดด้วยกนับครลิสตจนักรแมม่
ของเขา ในคคุก (เชม่นเดบียวกนับเปาโล) เพสืนึ่ออคุดมการณร์ของพระครลิสตร์ เขากก็ถผกพรรณนาวม่าเปป็น “ผผด้รนับใชด้ทบีนึ่สนัตยร์ซสืนึ่อ
คนหนนนึ่งของพระครลิสตร์…โดยทคางานหนนักดด้วยใจรด้อนรนเผสืนึ่อพวกทม่านในบรรดาการอธลิษฐานอยผม่เสมอ…” แนม่นอน
วม่าการอยผม่ดด้วยของผผด้รนับใชด้ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทบีนึ่ตามทางของพระเจด้าและอคุทลิศตนัวเชม่นนนันี้นคงจะเปป็นการปลอบ
ประโลมใจและความชม่วยเหลสืออยม่างยลินึ่งแกม่เปาโลในระหวม่างทบีนึ่เขาตลิดคคุกอยผม่

“มาระโก…” นนักอรรถาธลิบายหลายทม่านเหก็นพด้องตรงกนันวม่านบีนึ่คสือ ยอหร์นมาระโก ชายหนคุม่มผผด้นนันี้นทบีนึ่ไดด้เดลิน
ทางชม่วงสนันี้น ๆ กนับเปาโลและบารนาบนัสในการเดลินทางแบบมลิชชนันนารบีรอบแรกของเปาโล และซนนึ่งการจากไปใน
ตอนตด้นของเขาจากการรม่วมเดลินทางไปกนับพวกเขาเปป็นเหตคุใหด้เกลิดความบาดหมางและการแยกทางระหวม่าง
เปาโลกนับบารนาบนัส (กลิจการ 12:25; 13:5,13; 15:40) เปป็นไปไดด้วม่าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงใชด้ความบาดหมาง
นนันี้นเพสืนึ่อปลคุกมาระโกใหด้ตสืนึ่นขนนี้นสผม่หนด้าทบีนึ่รนับผลิดชอบตม่าง ๆ ของเขาและทคาใหด้เขาเปป็นภาชนะอนันหนนนึ่งทบีนึ่พระเจด้าทรง
ใชด้การไดด้ดบี เพราะวม่าเขาไดด้กลนับคสืนดบีกนับเปาโลในเวลาตม่อมา ในการฝากความคลิดถนงทบีนึ่ถผกกลม่าวถนงในจดหมายของ
เขาถนงชาวโคโลสบี เปาโลเขบียนไวด้วม่า: “...พรด้อมกนับมาระโก ลผกชายของนด้องสาวบารนาบนัส (เรสืนึ่องมาระโกนนันี้น พวก
ทม่านไดด้รนับคคาสนันึ่งตม่าง ๆ แลด้ววม่า ถด้าเขามาหาพวกทม่าน กก็จงรนับรองเขา)” (คส. 4:10) ดนังนนันี้นเหลม่าผผด้เชสืนึ่อชาวโคโลสบี
จนงถผกคะยนันี้นคะยอใหด้ตด้อนรนับมาระโกดด้วยอด้อมแขนทบีนึ่เปปิดอด้าและการตด้อนรนับอนันอบอคุม่นแบบครลิสเตบียน โดยปฏลิบนัตลิ
กนับเขาในฐานะพบีนึ่นด้องคนหนนนึ่งในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า

ไมม่ตด้องสงสนัยเลยวม่า มาระโกไดด้พลิสผจนร์ตนัวเองแลด้ววม่าเปป็นผผด้ทด้าชลิงทบีนึ่คผม่ควรสคาหรนับความเชสืนึ่อนนันี้น เพราะในวนัน
ทด้าย ๆ แหม่งชบีวลิตของเปาโลบนโลก เขาอยากใหด้ทลิโมธบีพามาระโกมาเจอหนด้าเขา เขาเขบียนวม่า: “ลผกาคนเดบียว
เทม่านนันี้นทบีนึ่อยผม่กนับขด้าพเจด้า จงไปตามมาระโกและพาเขามาพรด้อมกนับทม่าน เพราะเขาเปป็นประโยชนร์แกม่ขด้าพเจด้า
สคาหรนับการรนับใชด้นบีนี้” (2 ทธ. 4:11) มนันคงเปป็นเรสืนึ่องงม่ายจรลิง ๆ ทบีนึ่เปาโลจะตนัดมาระโกออกจากชบีวลิตของตนใน
ฐานะทบีนึ่เปป็นคนหนนนึ่งทบีนึ่ “เอามสือจนับคนันไถแลด้วหนันหลนังกลนับ” ซนนึ่งเปป็นหลนักฐานทบีนึ่ชบีนี้ชนัดวม่าเขาไมม่มบีคคุณสมบนัตลิทบีนึ่จะอยผม่ใน
งานรนับใชด้ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า แตม่เปาโลใชด้พระคคุณ ความรนัก ความอดทน และจลิตใจทบีนึ่ยกโทษใหด้ ซนนึ่งแนม่นอนวม่า
เปป็นแบบอยม่างอนันเหมาะสมของทนัศนคตลิทบีนึ่ครลิสเตบียนทคุกคนควรแสดงออกตม่อเพสืนึ่อนครลิสเตบียนดด้วยกนันผผด้ซนนึ่งไดด้ลด้ม
เหลวในบางเรสืนึ่องและทบีนึ่กลนับใจจากความลด้มเหลวนนันี้น

“...อารลิสทารคนัส…” ชายผผด้นบีนี้มาจากแควด้นมาซลิโดเนบีย เปป็นชาวเมสืองเธสะโลนลิกาโดยกคาเนลิด (อม่านกลิจการ 
19:29; 20:4; และ 27:2) ในโคโลสบี 4:10 เปาโลเรบียกเขาวม่าเปป็น “นนักโทษรม่วมกนับขด้าพเจด้า” แตม่กม่อนพวกเขาถผก
จคาคคุก เขาเปป็นหนนนึ่งใน “เพสืนึ่อนรม่วมเดลินทาง” ของเปาโลในระหวม่างการจลาจลนนันี้นทบีนึ่เมสืองเอเฟซนัสและจากนนันี้นกก็ตม่อ
เนสืนึ่องเขด้าไปในเมสืองโตรอนัส เขายนังอยผม่กนับเปาโลเหมสือนเดลิมในระหวม่างการเดลินทางของเขาไปยนังประเทศอลิตาลบีเพสืนึ่อ
ทคาการอคุทธรณร์ของเขาตม่อซบีซารร์ และเหก็นไดด้ชนัดวม่านด้องชายผผด้นบีนี้ยนังอยผม่กนับเปาโลในกรคุงโรมและตลิดคคุกอยผม่กนับเขาทบีนึ่นนันึ่น
อยม่างไรกก็ตาม เนสืนึ่องจากเขาถผกพผดถนงวม่าเปป็นหนนนึ่งใน “เพสืนึ่อนรม่วมงาน” ของเปาโลในการศนกษาคด้นควด้าตอนนบีนี้ของ
เรา จนงมบีการสนันนลิษฐานวม่าเขาไมม่ไดด้ถผกตนันี้งขด้อหาและวม่าเขาไดด้ถผกปลม่อยตนัวออกจากคคุกแลด้ว ไมม่มบีขด้อสงสนัยเลยวม่า 



เขาอยผม่ตม่อกนับเปาโลเพราะความรนักอนันลนกซนนี้งของเขาทบีนึ่มบีตม่ออนัครทผตชราผผด้นบีนี้ เพสืนึ่อปลอบประโลมใจและหนคุนใจ
เปาโล

“เพสืนึ่อนรม่วมงาน” อบีกคนของเปาโลคสือ เดมาส ผผด้ซนนึ่งเปาโลพผดถนงในโคโลสบี 4:14 แตม่แคม่เอม่ยชสืนึ่อเขาแบบ
ผม่าน ๆ เทม่านนันี้น มบีการสนันนลิษฐานวม่านบีนึ่เปป็นบคุคคลเดบียวกนันกนับทบีนึ่ถผกเอม่ยถนงใน 2 ทลิโมธบี 4:10 ทบีนึ่อนัครทผตทม่านนบีนี้เขบียนไวด้
วม่า: “เพราะวม่าเดมาสไดด้ละทลินี้งขด้าพเจด้าไปแลด้ว โดยหลงรนักโลกปปัจจคุบนันนบีนี้เสบียแลด้ว และไดด้จากไปยนังเมสืองเธสะโลนลิ
กา…” นอกเหนสือจากคคากลม่าวนบีนี้ เรากก็ไมม่มบีบนันทนกเลยวม่าเกลิดอะไรขนนี้นกนับเดมาส แตม่ชม่างเปป็นเรสืนึ่องนม่าเศรด้าจรลิง ๆ ทบีนึ่
คน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่เคยทคางานหนนักรม่วมกนับเปาโลเพสืนึ่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะละทลินี้งอนัครทผตชราผผด้นบีนี้ในเวลาตม่อมาในยามทบีนึ่
อบีกฝฝ่ายตด้องการมลิตรสหายและกคาลนังใจอยม่างแทด้จรลิง ทบีนึ่พวกเขาสามารถใหด้ไดด้ เพราะถผกชนักนคาไปโดยการรนักโลก 
เขาไปอาศนัยอยผม่ในเมสืองเธสะโลนลิกา เมสืองหนนนึ่งทบีนึ่โดดเดม่นมาก ๆ ในสมนัยนนันี้นจากจคุดยสืนของการพาณลิชยร์และการ
คด้าขาย และเขานม่าจะเรลินึ่มทะเยอทะยานอยากไดด้ความมนันึ่งคนันึ่งและทรนัพยร์สลินึ่งของของโลกนบีนี้ มนันเปป็นขด้อเทก็จจรลิงอนัน
นม่าเศรด้าทบีนึ่การรนักเงลินไดด้ทคาลายคคาพยานและความมบีประโยชนร์ของผผด้รนับใชด้ดบี ๆ หลายคนจนยม่อยยนับเสบียแลด้ว

คนสคุดทด้ายในรายชสืนึ่อ “เพสืนึ่อนรม่วมงาน” ของเปาโลตรงนบีนี้ในฟฟีเลโมน 24 คสือ ลผกา ผผด้ถผกเรบียกวม่า “ลผกา
แพทยร์ทบีนึ่รนัก” ในโคโลสบี 4:14 สคุขภาพของอนัครทผตชราทม่านนบีนี้ไดด้รนับการอารนักขาอยม่างดบีโดยลผกา ผผด้ซนนึ่งเดลินทางไปกนับ
เขาหลายวาระกม่อนการตลิดคคุกของเขาและผผด้ซนนึ่งบนัดนบีนี้อยผม่กนับเปาโลในกรคุงโรม ตม่อมา เมสืนึ่อใกลด้สลินี้นสคุดการจองจคาครนันี้ง
สคุดทด้ายของเขา เปาโลเขบียนถนงทลิโมธบีวม่า “ลผกาคนเดบียวเทม่านนันี้นทบีนึ่อยผม่กนับขด้าพเจด้า…” (2 ทธ. 4:11) เหก็นไดด้ชนัดวม่าเขา
เปป็นเพสืนึ่อนคนเดบียวของเปาโลและอดบีตเพสืนึ่อนรม่วมเดลินทางทบีนึ่อยผม่เคบียงขด้างเขาในคคุกนนันี้น เขาเปป็นเพสืนึ่อนในยามยากทบีนึ่
ไวด้ใจไดด้ อยม่างทบีนึ่ครลิสเตบียนทคุกคนควรเปป็น ซนนึ่งพรด้อมและเตก็มใจทบีนึ่จะชม่วยเหลสือภายใตด้ทคุกสภาพการณร์แวดลด้อม ไมม่
ตด้องสงสนัยเลยวม่าเราทคุกคนมบีเพสืนึ่อนฝผงทบีนึ่ยกยม่องเราและสนนับสนคุนเราในขณะทบีนึ่เรากคาลนังเจรลิญรคุม่งเรสือง แตม่ขอบคคุณ
พระเจด้าสคาหรนับคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ เชม่นเดบียวกนับลผกา อยผม่กนับเราตม่อไปในทคุกสภาพการณร์แวดลด้อม พระเจด้าจะไมม่มบีวนัน
ลสืมการทคาหนด้าทบีนึ่คนตด้นเรสือนและการรนับใชด้แบบสนัตยร์ซสืนึ่อของพวกเขาเลย

ขด้อ 25: “ขอพระคคุณของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา จงดคารงอยผม่กนับจลิตวลิญญาณของ
ทม่านทนันี้งหลายเถลิด เอเมน”

เชม่นเดบียวกนับจดหมายฝากฉบนับอสืนึ่น ๆ ของเปาโล ฉบนับนบีนี้ปปิดทด้ายตามทบีนึ่มนันไดด้ขนนี้นตด้น (ขด้อ 3) โดยเตสือน
ความจคาเหลม่าผผด้อม่านอบีกครนันี้งถนง “พระคคุณ” คคาวม่า “จลิตวลิญญาณ” ถผกใชด้ในคคาอวยพรของเขาอบีกแคม่สองแหม่ง: “พบีนึ่
นด้องทนันี้งหลาย ขอใหด้พระคคุณของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา จงสถลิตอยผม่กนับจลิตวลิญญาณของทม่าน
ทนันี้งหลายเถลิด เอเมน” (กท. 6:18) และ “ขอพระเยซผครลิสตร์เจด้าทรงสถลิตอยผม่กนับจลิตวลิญญาณของทม่าน ขอพระคคุณ
จงดคารงอยผม่กนับทม่านทนันี้งหลายเถลิด เอเมน” (2 ทธ. 4:22) 

หนัวขด้อเกบีนึ่ยวกนับพระคคุณเปป็นสลินึ่งทบีนึ่สคาคนัญตม่ออนัครทผตผผด้ยลินึ่งใหญม่ทม่านนบีนี้จรลิง ๆ! ดคุจสายธารทบีนึ่ใหด้ความสดชสืนึ่น
และชคาระใหด้สะอาด มนันไหลผม่านทนันึ่วงานเขบียนตม่าง ๆ ของเขา โดยเตสือนความจคาเราวม่าเรารนับความรอดโดย
พระคคุณ ถผกนนับวม่าชอบธรรมโดยพระคคุณ ถผกเรบียกโดยพระคคุณ ถผกสอนโดยพระคคุณ พระคคุณเพบียงอยม่างเดบียวรนับ
ประกนันพระพรทนันี้งหลายฝฝ่ายวลิญญาณในปปัจจคุบนันและชนันึ่วนลิรนันดรร์ ในการกลม่าวปปิด “ขอพระคคุณของพระเยซผครลิสตร์
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา จงดคารงอยผม่กนับจลิตวลิญญาณของทม่านทนันี้งหลายเถลิด” เอเมน…ขอใหด้เปป็นเชม่นนนันี้น!



จดหมายฝากทอัทั่วไปของยทูดาส

คคานคา
มนันเปป็นความยลินดบีอยม่างยลินึ่งทบีนึ่เราทคาใหด้อรรถาธลิบายทบีนึ่เปป็นลายลนักษณร์อนักษรเลม่มนบีนี้เกบีนึ่ยวกนับหนนังสสือยผดาสมบี

พรด้อมใหด้ทคุกทม่านไดด้อม่าน ยบีนึ่สลิบหด้าปฟีหลนังจากการเสบียชบีวลิตของคคุณพม่อของผมเมสืนึ่อวนันทบีนึ่ 26 กรกฎาคม 1976 นบีนึ่เปป็น
ไปไดด้อยม่างไร? คคุณพม่อของผมไดด้สอนการศนกษาคด้นควด้าแบบทบีละขด้อเกบีนึ่ยวกนับหนนังสสือยผดาสทางวลิทยคุเมสืนึ่อหลายปฟี
กม่อน อยม่างไรกก็ตาม ทม่านไมม่เคยไดด้ลดทอนการศนกษาคด้นควด้านบีนี้มาสผม่งานเขบียนเลย หลนังจากทม่านเสบียชบีวลิต เหลม่าผผด้ฟปัง
ของเรากก็ถามอยผม่ตลอดเกบีนึ่ยวกนับงานเขบียนใด ๆ โดย ดร. กรบีนทบีนึ่ไมม่ไดด้ถผกตบีพลิมพร์ในระหวม่างทบีนึ่ทม่านยนังมบีชบีวลิตอยผม่ หลนัง
จากการอธลิษฐานและการอภลิปรายมากมาย คคุณแมม่ของผมและผมไดด้ตนัดสลินใจทบีนึ่จะใหด้รายการทบีนึ่ถม่ายทอดทางวลิทยคุ
เหลม่านบีนี้มบีการถอดเสบียงและบนันทนกเปป็นลายลนักษณร์อนักษรแบบคคาตม่อคคา และจากการถอดเสบียงเหลม่านบีนี้เองเราจนงไดด้
อรรถาธลิบายเลม่มนบีนี้ พวกมนันเปป็นถด้อยคคาและความคลิดของคคุณพม่อของผม ตามทบีนึ่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงวางบนใจ
ของทม่าน โดยถผกตนัดตม่อเพสืนึ่อเอาถด้อยคคาทบีนึ่เยม่อเยด้อและสม่วนทบีนึ่ผลิดไวยากรณร์ ฯลฯ ออกไปเทม่านนันี้น เชม่นทบีนึ่พบเหก็นเปป็น
ปกตลิในการพผดขด้อพระคคาทบีนึ่เปป็นลายลนักษณร์อนักษร แนม่ทบีเดบียว “แมด้เขาตายไปแลด้ว เขากก็ยนังพผดอยผม่” ขอองคร์พระผผด้
เปป็นเจด้าทรงโปรดอวยพรอรรถาธลิบายเลม่มนบีนี้และใชด้มนันเพสืนึ่อยกชผชบีวลิตครลิสเตบียนทนันี้งหลายและนคาบรรดาจลิตวลิญญาณ
ทบีนึ่หลงหายมาสผม่พระองคร์

เดวลิด บบี กรบีน
ผผด้อคานวยการ The Gospel Hour, Inc.
กนันยายน 2001



บทนคา
หนนังสสือเลก็ก ๆ เลม่มนบีนี้ ซนนึ่งนม่าจะถผกเขบียนประมาณปฟี ค.ศ. 66 มบีเพบียงบทเดบียวอนันประกอบดด้วยขด้อพระคคา

ยบีนึ่สลิบหด้าขด้อ จดหมายฝากฉบนับนบีนี้มบีใจความหลนักเดบียว นนันึ่นคสือ ทบีนึ่เราควรตม่อสผด้อยม่างจรลิงจนังเพสืนึ่อความเชสืนึ่อนนันี้น (ขด้อ 3) 
(ไมม่ใชม่อยม่างเลม่น ๆ หรสือสองจลิตสองใจ แตม่อยม่างจรลิงจนัง) ถด้าการเนด้นยนี้คานบีนี้เปป็นสลินึ่งจคาเปป็นอยม่างยลินึ่งตอนทบีนึ่ยผดาสเขบียน
จดหมายฝากฉบนับนบีนี้ เรายลินึ่งตด้องการมนันมากยลินึ่งกวม่าเดลิมเสบียอบีกในยคุคสมนัยนบีนี้ทบีนึ่คคุณและผมมบีชบีวลิตอยผม่! เราจะพผดถนงใจ
ความหลนักนบีนี้ในการศนกษาคด้นควด้าแบบทบีละขด้อเกบีนึ่ยวกนับหนนังสสือเลม่มนบีนี้ตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงนคาพา

เชม่นเดบียวกนับในจดหมายฝากภาคพนันธสนัญญาใหมม่สม่วนใหญม่ ผผด้เขบียนหนนังสสือเลม่มนบีนี้แนะนคาตนัวในพระคคาขด้อ
แรกเลย



จดหมายฝากทอัทั่วไปของยทูดาส
1:1 ยผดาส ผผด้รนับใชด้ของพระเยซผครลิสตร์ และนด้องชายของยากอบ เรบียนคนทนันี้งหลายทบีนึ่ถผกชคาระใหด้บรลิสคุทธลิธิ์โดย
พระเจด้าพระบลิดา และถผกรนักษาไวด้ในพระเยซผครลิสตร์ และถผกเรบียกไวด้แลด้ว
1:2 ขอพระเมตตา สนันตลิสคุข และความรนักจงเพลินึ่มพผนแกม่พวกทม่านเถลิด
1:3 พวกทม่านทบีนึ่รนัก เมสืนึ่อขด้าพเจด้าไดด้กระตสือรสือรด้นอยม่างยลินึ่งทบีนึ่จะเขบียนถนงพวกทม่านเกบีนึ่ยวกนับความรอดทบีนึ่เรามบีรม่วมกนัน
นนันี้น กก็เปป็นสลินึ่งจคาเปป็นสคาหรนับขด้าพเจด้าทบีนึ่จะเขบียนถนงพวกทม่าน และเตสือนสตลิพวกทม่านวม่า พวกทม่านควรตม่อสผด้อยม่าง
จรลิงจนังเพสืนึ่อความเชสืนึ่อนนันี้นซนนึ่งครนันี้งหนนนึ่งไดด้โปรดมอบไวด้แกม่พวกวลิสคุทธลิชนแลด้ว
1:4 เพราะวม่ามบีบางคนไดด้เลก็ดลอดเขด้ามาโดยทบีนึ่เราไมม่รผด้ตนัวมากม่อน ผผด้ซนนึ่งตนันี้งแตม่สมนัยโบราณ ไดด้ถผกตนันี้งไวด้สคาหรนับการ
พลิพากษานบีนี้ เปป็นคนอธรรม ซนนึ่งบลิดเบสือนพระคคุณของพระเจด้าของพวกเราไปเปป็นความลามก และปฏลิเสธพระเจด้า
คสือองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าแตม่เพบียงพระองคร์เดบียว และพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา
1:5 ฉะนนันี้นขด้าพเจด้าจนงประสงคร์ใหด้พวกทม่านระลนก ถนงแมด้วม่าพวกทม่านเคยทราบสลินึ่งนบีนี้มาแลด้วกก็ตาม วม่าองคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าไดด้โปรดชม่วยประชากรเหลม่านนันี้นใหด้รอดพด้นออกมาจากแผม่นดลินแหม่งอบียลิปตร์แลด้ว ภายหลนังไดด้ทรงทคาลายคนเหลม่า
นนันี้นทบีนึ่ไมม่เชสืนึ่อเสบีย
1:6 และเหลม่าทผตสวรรคร์ซนนึ่งไมม่ไดด้รนักษาสถานะเดลิมของตน แตม่ไดด้ละทลินี้งทบีนึ่อยผม่อาศนัยของตนนนันี้น พระองคร์กก็ไดด้ทรง
สคารองไวด้ในบรรดาโซม่ตรวนอนันเปป็นนลิรนันดรร์ ภายใตด้ความมสืดจนถนงการพลิพากษาแหม่งวนันสคาคนัญยลินึ่งนนันี้น
1:7 เหมสือนกนับเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหร์และนครตม่าง ๆ ทบีนึ่อยผม่รอบ ๆ เมสืองเหลม่านนันี้นทบีนึ่ทคาในทคานองเดบียวกนัน 
ทบีนึ่มอบตนัวเองไวด้กนับการผลิดประเวณบี และไลม่ตามกามวลิตถาร กก็ถผกตนันี้งไวด้เปป็นตนัวอยม่าง โดยไดด้รนับพระอาชญาแหม่งไฟ
อนันนลิรนันดรร์
1:8 เชม่นเดบียวกนัน บรรดานนักฝปันทบีนึ่โสมมเหลม่านบีนี้กก็กระทคาใหด้เนสืนี้อหนนังเปป็นมลทลิน เหยบียดหยามผผด้มบีอคานาจ และพผดจา
ใหด้รด้ายตม่อบรรดาผผด้ทบีนึ่มบีบรรดาศนักดลิธิ์
1:9 ถนงอยม่างนนันี้นเทพบดบีมบีคาเอล เมสืนึ่อตม่อสผด้กนับพญามาร ทม่านไดด้โตด้เถบียงเรสืนึ่องศพของโมเสส กก็ไมม่บนังอาจตนันี้งขด้อกลม่าว
หาอยม่างเยด้ยหยนันตม่อมารเลย แตม่ไดด้กลม่าววม่า “ขอใหด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงวม่ากลม่าวเจด้าเถลิด”
1:10 แตม่คนพวกนบีนี้พผดชนันึ่วรด้ายถนงสลินึ่งเหลม่านนันี้นทบีนึ่พวกเขาไมม่รผด้จนัก แตม่สลินึ่งทบีนึ่พวกเขารผด้จนักตามสนัญชาตญาณ เหมสือนสนัตวร์
เดบียรนัจฉานทบีนึ่ไมม่มบีความคลิด ในสลินึ่งเหลม่านนันี้นพวกเขากระทคาใหด้ตนเองเสสืนึ่อมทรามไป
1:11 วลิบนัตลิแกม่พวกเขา เพราะพวกเขาไดด้ดคาเนลินไปในทางของคาอลิน และไดด้วลินึ่งอยม่างละโมบไปตามความผลิดพลาด
ของบาลาอนัมเพราะเหก็นแกม่รางวนัล และไดด้พลินาศไปในการกบฏของโคราหร์
1:12 คนเหลม่านบีนี้เปป็นจคุดดม่างพรด้อยในการเลบีนี้ยงแหม่งความรนักของพวกทม่าน เมสืนึ่อพวกเขารม่วมการเลบีนี้ยงกนับพวกทม่าน 
โดยเลบีนี้ยงแตม่ตนเองอยม่างปราศจากความเกรงกลนัว พวกเขาเปป็นหมผม่เมฆทบีนึ่ปราศจากนนี้คา ทบีนึ่ถผกพนัดลอยไปตามลม 
เปป็นบรรดาตด้นไมด้ทบีนึ่ผลของมนันเหบีนึ่ยวแหด้งไปแลด้ว ปราศจากผลไมด้ ตายมาสองหนแลด้ว ถผกถอนออกทนันี้งราก
1:13 เปป็นคลสืนึ่นแหม่งทะเลทบีนึ่ถาโถม ทบีนึ่ซนัดฟองแหม่งความนม่าละอายของตนเองขนนี้นมา เปป็นบรรดาดวงดาวทบีนึ่หลคุดวง
โคจร ซนนึ่งความดคามสืดแหม่งความมสืดมลิดถผกสคารองไวด้แกม่พวกเขาเปป็นนลิตยร์
1:14 และเอโนคเชม่นกนัน คนทบีนึ่เจก็ดนนับแตม่อาดนัม ไดด้พยากรณร์ถนงคนเหลม่านบีนี้ โดยกลม่าววม่า “ดผเถลิด องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า



เสดก็จมาพรด้อมกนับพวกวลิสคุทธลิชนของพระองคร์หลายหมสืนึ่นคน
1:15 เพสืนึ่อทบีนึ่จะพลิพากษาบรรดาคนทนันี้งปวง และเพสืนึ่อกระทคาใหด้บรรดาคนอธรรมในทม่ามกลางพวกเขารผด้สนกตนัวถนง
บรรดาการกระทคาทบีนึ่อสนัตยร์อธรรมของพวกเขาซนนึ่งพวกเขาไดด้กระทคาอยม่างอสนัตยร์อธรรม และรผด้สนกตนัวถนงบรรดาคคา
พผดอนันดคุรด้ายของพวกเขาซนนึ่งพวกคนบาปผผด้อธรรมไดด้กลม่าวรด้ายตม่อพระองคร์”
1:16 คนเหลม่านบีนี้เปป็นพวกคนบม่น พวกคนรด้องทคุกขร์ โดยดคาเนลินตามราคะตนัณหาของตนเอง และปากของพวกเขา
กลม่าวถด้อยคคาโอด้อวดใหญม่โตตม่าง ๆ โดยยกยอคนอสืนึ่นเพสืนึ่อหวนังผลประโยชนร์
1:17 แตม่ พวกทม่านทบีนึ่รนัก พวกทม่านจงระลนกถนงบรรดาถด้อยคคาซนนึ่งไดด้ถผกกลม่าวไวด้แตม่กม่อนแลด้วโดยเหลม่าอนัครทผตของ
พระเยซผครลิสตร์ องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา
1:18 ซนนึ่งพวกเขาไดด้บอกพวกทม่านวม่า จะมบีพวกคนเยาะเยด้ยในวาระสคุดทด้าย ผผด้ซนนึ่งจะดคาเนลินตามราคะตนัณหาอนัน
อธรรมของตนเอง
1:19 คนเหลม่านบีนี้เปป็นบรรดาคนทบีนึ่แยกตนัวออกมา ประพฤตลิตนัวตามโลกบียวลิสนัย ไมม่มบีพระวลิญญาณ
1:20 แตม่ทม่านทนันี้งหลาย พวกทม่านทบีนึ่รนัก จงกม่อสรด้างตนัวของพวกทม่านขนนี้นบนความเชสืนึ่ออนันบรลิสคุทธลิธิ์ยลินึ่งของพวกทม่าน 
โดยอธลิษฐานในพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์
1:21 จงรนักษาตนัวพวกทม่านเองไวด้ในความรนักของพระเจด้า โดยคอยทม่าความเมตตาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้
เปป็นเจด้าของพวกเราจนถนงชบีวลิตนลิรนันดรร์
1:22 และตม่อบางคนจงแสดงความเหก็นอกเหก็นใจ โดยรผด้ความตม่างกนัน
1:23 และคนอสืนึ่น ๆ นนันี้นจงชม่วยใหด้รอดดด้วยความกลนัว โดยฉคุดพวกเขาออกมาจากไฟ โดยเกลบียดชนังแมด้แตม่เสสืนี้อผด้าทบีนึ่
เปรอะเปฝืฟื้อนโดยเนสืนี้อหนนัง
1:24 บนัดนบีนี้แดม่พระองคร์ผผด้ทรงสามารถคคุด้มครองรนักษาพวกทม่านมลิใหด้ลด้มลง และถวายพวกทม่านโดยปราศจากตคาหนลิ
ตม่อเบสืนี้องพระพนักตรร์แหม่งสงม่าราศบีของพระองคร์ พรด้อมกนับความปฟีตลิยลินดบีเหลสือลด้น
1:25 ขอสงม่าราศบี บารมบี การครอบครอง และอคานาจจงมบีแดม่พระเจด้าผผด้ทรงพระปปัญญาแตม่เพบียงพระองคร์เดบียว 
พระผผด้ชม่วยใหด้รอดของพวกเรา ทนันี้งในปปัจจคุบนันนบีนี้ และตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน 

ขด้อ 1 และ 2: “ยผดาส ผผด้รนับใชด้ของพระเยซผครลิสตร์ และนด้องชายของยากอบ เรบียนคนทนันี้งหลายทบีนึ่ถผกชคาระ
ใหด้บรลิสคุทธลิธิ์โดยพระเจด้าพระบลิดา และถผกรนักษาไวด้ในพระเยซผครลิสตร์ และถผกเรบียกไวด้แลด้ว ขอพระเมตตา สนันตลิสคุข 
และความรนักจงเพลินึ่มพผนแกม่พวกทม่านเถลิด”

“ยผดาส ผผด้รนับใชด้…” คคาวม่า “ผผด้รนับใชด้” ในทบีนึ่นบีนี้บม่งบอกถนงมากกวม่าแคม่คนรนับใชด้ปกตลิธรรมดา มนันบม่งบอกถนง
คนทบีนึ่เปป็นบม่าว คนทบีนึ่เตก็มใจสละทลินี้งอลิสรภาพสม่วนตนัวทนันี้งหมดและกลายเปป็นเครสืนึ่องมสือชลินี้นหนนนึ่งในมสือของนายของเขา 
ยผดาสบรรยายถนงตนัวเองวม่าเปป็น “ผผด้รนับใชด้ (บม่าว) ของพระเยซผครลิสตร์…” ยากอบพผดถนงตนัวเองในลนักษณะเดบียวกนัน:
 “ยากอบ ผผด้รนับใชด้ (บม่าว) ของพระเจด้าและของพระเยซผครลิสตร์เจด้า…” (ยากอบ 1:1) 

“...และนด้องชายของยากอบ” ดผเหมสือนไมม่มบีเหตคุผลชนัดเจนทบีนึ่จะสงสนัยวม่าผผด้เขบียนจดหมายสคุดขลนังฉบนับนบีนี้ 
แทด้จรลิงแลด้ว คสือ “ยผดาส นด้องชายของยากอบ” ซนนึ่งถผกกลม่าวถนงในรายชสืนึ่อของพวกอนัครทผต (ลผกา 6:16; กลิจการ 
1:13) ยอหร์นพผดถนงเขาวม่าเปป็น “ยผดาส มลิใชม่อลิสคารลิโอท” (ยอหร์น 14:22) หลายคนเชสืนึ่อวม่ายากอบทบีนึ่ถผกบม่งบอกใน



ขด้อ 1 วม่าเปป็นพบีนึ่ชายของผผด้เขบียนทม่านนบีนี้ คสือคนเดบียวกนันกนับทบีนึ่ถผกระบคุตนัวในกาลาเทบีย 1:19 วม่าเปป็น “ยากอบ นด้อง
ชายขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” (นอกจากนบีนี้ จงเปรบียบเทบียบ มนัทธลิว 13:55) อยม่างไรกก็ตาม เราควรหมายเหตคุวม่าคคา
วม่า “นด้องชายขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” ไมม่จคาเปป็นตด้องสสืนึ่อความหมายเหมสือนกนับทบีนึ่มนันจะสสืนึ่อหากพระคนัมภบีรร์ถผกเขบียน
ในภาษาของเรา แตม่มนันบอกเปป็นนนัยจรลิง ๆ ถนงความสนัมพนันธร์ทบีนึ่ใกลด้ชลิดมาก ๆ ยกตนัวอยม่างเชม่น ในภาคพนันธสนัญญา
เดลิม มบีอยผม่หลายครนันี้งทบีนึ่โลทถผกเรบียกวม่าเปป็นนด้องชายของอนับราม (ปฐก. 14:14,16) ถนงแมด้วม่าในความเปป็นจรลิงแลด้ว
เขาเปป็นหลานชายของอนับรามกก็ตาม

“...เรบียนคนทนันี้งหลายทบีนึ่ถผกชคาระใหด้บรลิสคุทธลิธิ์…” ผผด้เชสืนึ่อทคุกคนทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้วและถผกลด้างชคาระโดยพระ
โลหลิตกก็ถผกชคาระแยกตนันี้งในทางตคาแหนม่งชนันึ่วเสบีนี้ยววลินาทบีนนันี้นทบีนึ่พวกเขาถผกใหด้บนังเกลิดเขด้าในครอบครนัวของพระเจด้า 
พวกเขาถผกพาออกจากครอบครนัวของพญามารและถผกนคามาอยผม่ในครอบครนัวของพระเจด้า ดนังนนันี้นพวกเขาจนงถผก
แยกไวด้ตม่างหาก-ถผกเอาออกจากครอบครนัวหนนนึ่งและถผกนคามาอยผม่ในอบีกครอบครนัวหนนนึ่ง ถผกชคาระแยกตนันี้งใหด้บรลิสคุทธลิธิ์ 
คคาวม่า “ชคาระใหด้บรลิสคุทธลิธิ์” มบีความหมายวม่า แยกตนันี้งไวด้ตม่างหาก หรสืออคุทลิศแดม่การรนับใชด้พระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ดนัง
นนันี้นยผดาสจนงกคาลนังเขบียนถนงคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ถผกชคาระใหด้บรลิสคุทธลิธิ์ แตม่จงสนังเกต-พวกเขา “ถผกชคาระใหด้บรลิสคุทธลิธิ์โดย
พระเจด้าพระบลิดา” คคุณไมม่สามารถชคาระตนัวเองใหด้บรลิสคุทธลิธิ์ไดด้พอ ๆ กนับทบีนึ่คคุณไมม่สามารถชม่วยตนัวเองใหด้รอดไดด้ คคุณ
ไมม่ถผกชคาระใหด้บรลิสคุทธลิธิ์โดยการอธลิษฐาน การงดเวด้น การเลลิก การทคา การใหด้ หรสือการดคาเนลินชบีวลิต คคุณถผกชคาระใหด้
บรลิสคุทธลิธิ์โดยพระเจด้า: “และขอพระเจด้าแหม่งสนันตลิสคุของคร์นนันี้นทรงตนันี้งพวกทม่านใหด้เปป็นคนบรลิสคุทธลิธิ์หมดจด…” (1 ธส. 
5:23) 

ผมกลม่าวไปแลด้ววม่าเราถผกชคาระแยกตนันี้งในทางตคาแหนม่ง แตม่เรากก็ถผกชคาระใหด้บรลิสคุทธลิธิ์แบบตม่อเนสืนึ่องวนันตม่อวนัน
เชม่นกนัน นนันึ่นไมม่ไดด้หมายความวม่าเรารนับความรอดหรสือถผกไถม่แบบคม่อยเปป็นคม่อยไป ไมม่ใชม่เลยครนับ แตม่วม่าเมสืนึ่อเรา
ศนกษาคด้นควด้าและรนับอาหารจากพระวจนะของพระเจด้า เรากก็เตลิบโตและกลายเปป็นคนทบีนึ่แขก็งแรงมากขนนี้น ดนังนนันี้น
เราจนงถผกชคาระแยกตนันี้งในทางตคาแหนม่งทนันทบีทบีนึ่เรารนับความรอด และเราถผกชคาระใหด้บรลิสคุทธลิธิ์แบบตม่อเนสืนึ่องเมสืนึ่อเรารนับ
อาหารจากพระวจนะของพระเจด้า

เราถผกใหด้บนังเกลิดใหมม่โดยการไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า: “โดยไดด้บนังเกลิดใหมม่ ไมม่ใชม่จากเมลก็ดทบีนึ่จะเปฝืปี่อย
เนม่าเสบีย แตม่จากเมลก็ดอนันไมม่รผด้เปฝืปี่อยเนม่า โดยพระวจนะของพระเจด้า ซนนึ่งมบีชบีวลิตและดคารงอยผม่เปป็นนลิตยร์” (1 เปโตร
1:23) พระเยซผทรงประกาศวม่า: “แทด้จรลิงแลด้วเรากลม่าวแกม่ทม่านทนันี้งหลายวม่า ผผด้ใดทบีนึ่ฟปังคคาของเรา และเชสืนึ่อใน
พระองคร์ผผด้ไดด้ทรงสม่งเรามานนันี้น กก็มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ และจะไมม่เขด้าสผม่การปรนับโทษ แตม่ไดด้ผม่านพด้นจากความตายไปสผม่ชบีวลิต
แลด้ว” (ยอหร์น 5:24) และเราถผกชคาระใหด้บรลิสคุทธลิธิ์โดยการไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า พระเยซผทรงอธลิษฐานตม่อ
พระบลิดาวม่า “ขอโปรดชคาระพวกเขาใหด้บรลิสคุทธลิธิ์โดยทางความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็นความ
จรลิง” (ยอหร์น 17:17) 

พระวจนะของพระเจด้าเปป็นนนี้คาทบีนึ่ชคาระใหด้สะอาด: “...เหมสือนอยม่างทบีนึ่พระครลิสตร์ไดด้ทรงรนักครลิสตจนักรดด้วย 
และไดด้ประทานพระองคร์เองเพสืนึ่อครลิสตจนักร เพสืนึ่อพระองคร์จะไดด้ทรงชคาระใหด้บรลิสคุทธลิธิ์ และทคาใหด้ครลิสตจนักรนนันี้น
สะอาดดด้วยการชคาระลด้างแหม่งนนี้คาโดยพระวจนะ” (อฟ. 5:25,26) พระเยซผทรงบอกเหลม่าสาวกวม่า “บนัดนบีนี้ทม่านทนันี้ง
หลายกก็สะอาดแลด้วโดยทางคคานนันี้นซนนึ่งเรากลม่าวแกม่ทม่านทนันี้งหลายแลด้ว” (ยอหร์น 15:3) พระวจนะเปป็นนนี้คานมทบีนึ่ชม่วย



ใหด้เราเตลิบโต: “ดคุจพวกเดก็กทารกแรกเกลิด จงปรารถนานนี้คานมอนันบรลิสคุทธลิธิ์แหม่งพระวจนะ เพสืนึ่อพวกทม่านจะเตลิบโต
ขนนี้นโดยพระวจนะนนันี้น” (1 เปโตร 2:2) และพระวจนะเปป็นเมลก็ดนนันี้น (1 เปโตร 1:23)

“...และถผกรนักษาไวด้ในพระเยซผครลิสตร์…” ผมชอบคคาวม่า “ถผกรนักษาไวด้” (preserved) ตอนทบีนึ่ผมอยผม่ในทบีนึ่
ประชคุมทนันี้งหลายและอยากใชด้คคาวม่า “preserve” (ถนอม, รนักษาไวด้) ผมกก็จะเอม่ยถนงคคุณแมม่ของผมเสมอ-คคุณแมม่
แบบสมนัยเกม่า เราเคยอาศนัยอยผม่บนไรม่นา และในชม่วงฤดผใบไมด้ผลลิและฤดผรด้อนทม่านกก็จะเอาผลไมด้บรรจคุกระปป๋อง ทคา
ผลไมด้กวน และทคาเยลลบีนึ่ และในคคาเทศนาของผม ผมกก็ชอบพผดเสมอวม่าอาหารทบีนึ่กวนนนันี้นไมม่เนม่าเสบีย คคุณอาจนคา
บางสลินึ่งไปบรรจคุกระปป๋องและมนันอาจเนม่าเสบีย แตม่กนับผลไมด้กวน ยลินึ่งเกก็บไวด้นาน พวกมนันกก็ยลินึ่งมบีรสหวาน ถด้าคคุณใชด้
นนี้คาตาลในปรลิมาณทบีนึ่เหมาะสมกนับผลไมด้ทบีนึ่คคุณจะกวน ผลไมด้กวนของคคุณกก็จะไมม่เนม่าเสบียเลย ตรงกนันขด้าม พวกมนัน
จะมบีรสหวานมากยลินึ่งขนนี้นเทม่านนันี้น และถด้าคคุณปลม่อยทลินี้งพวกมนันไวด้นานพอ พวกมนันจะเปลบีนึ่ยนเปป็นนนี้คาตาล!

ในอาณาจนักรฝฝ่ายวลิญญาณ ยลินึ่งลผกคนใดของพระเจด้าดคาเนลินชบีวลิตเพสืนึ่อพระองคร์นานเทม่าใด คน ๆ นนันี้นกก็ยลินึ่งมบี
รสหวานในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า และในทบีนึ่สคุดพระเจด้ากก็ทรงพาผผด้เชสืนึ่อคนนนันี้นกลนับบด้าน ผมกคาลนังพผดถนงครลิสเตบียนทบีนึ่แทด้
จรลิง ทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้ว ถผกไถม่แลด้ว อคุทลิศตนัว ชคาระตนัวใหด้บรลิสคุทธลิธิ์ ถผกแยกตนันี้งไวด้ และเตก็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณ ขอ
ถวายเกบียรตลิแดม่พระเจด้า! สนักวนันหนนนึ่งเราทคุกคนทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้วอยม่างแทด้จรลิง ไดด้รนับความรอดโดยพระโลหลิตของ
พระผผด้ชม่วยใหด้รอดของเรา จะถผกถนอมรนักษาไวด้เปป็นนลิตยร์ในเมสืองของพระเจด้า; ถผกถนอมรนักษาไวด้!

ผมเชสืนึ่อวม่าเหตคุผลทบีนึ่สมาชลิกครลิสตจนักรบางคนดคาเนลินชบีวลิตในทางพระเจด้าตม่อไปไมม่ไดด้กก็คสือวม่า พวกเขาถผก
บรรจคุกระปป๋อง กลม่าวในฝฝ่ายวลิญญาณ แทนทบีนึ่จะถผกถนอมรนักษาไวด้ พวกเขาไดด้รนับบนัพตลิศมาและเขด้ารม่วมกนับครลิสต
จนักรหนนนึ่ง แตม่พวกเขาไมม่ไดด้ยอมรนับพระครลิสตร์เปป็นพระผผด้ชม่วยใหด้รอดและบนังเกลิดใหมม่ เมสืนึ่อบคุคคลใดบนังเกลิดใหมม่แลด้ว
อยม่างแทด้จรลิง กก็มบี “สลินึ่งทรงสรด้างใหมม่” อยผม่ภายใน ในมนคุษยร์ภายในนนันี้น และสลินึ่งทรงสรด้างใหมม่นบีนี้กก็เขด้าครอบครอง
และนคาพาและปกครองในใจนนันี้น: “เหตคุฉะนนันี้นถด้าผผด้หนนนึ่งผผด้ใดอยผม่ในพระครลิสตร์ ผผด้นนันี้นกก็เปป็นคนทบีนึ่ถผกสรด้างใหมม่แลด้ว 
บรรดาสลินึ่งเกม่า ๆ กก็ลม่วงไป ดผเถลิด สลินึ่งสารพนัดกลายเปป็นสลินึ่งใหมม่ทนันี้งนนันี้น” (2 คร. 5:17)

“...และถผกเรบียกไวด้แลด้ว” ขอบพระคคุณพระเจด้า! ผมไดด้รนับความรอดวนันนบีนี้เพราะวม่าพระเจด้าไดด้ทรงเรบียกผม
ผมไมม่ไดด้เรบียกหาพระเจด้า พระองคร์ไดด้ทรงเรบียกผมขณะทบีนึ่ผมยสืนอยผม่ตรงทางเขด้าประตผของครลิสตจนักรแบบ๊พตลิสแหม่ง
หนนนึ่งในชนบท ผผด้รนับใชด้ของพระเจด้าเทศนาในหนัวขด้อ “คม่าจด้างของบาปคสือความตาย” จากนนันี้นเขากก็โยนหม่วงชผชบีพ
ออกมาใหด้- “ของประทานของพระเจด้าคสือชบีวลิตนลิรนันดรร์” และผมไดด้ตด้อนรนับพระเยซผ พระองคร์ไดด้ทรงชม่วยผมใหด้
รอดคสืนนนันี้น ชม่วยผมใหด้รอดจากการถผกปรนับโทษ บนัดนบีนี้ “ไมม่มบีการปรนับโทษแกม่คนทนันี้งหลายซนนึ่งอยผม่ในพระเยซผ
ครลิสตร์…” (รม. 8:1) และผมอยผม่ในพระครลิสตร์ เพราะวม่าพระเจด้าไดด้ทรงเรบียกผมผม่านทางการประกาศขม่าวประเสรลิฐ
พระองคร์ไดด้ทรงเรบียกผมมาสผม่การกลนับใจใหมม่ และผมไดด้ตด้อนรนับพระเยซผตามเงสืนึ่อนไขของขม่าวประเสรลิฐนนันี้น คสืนนนันี้น
ผมไดด้รนับการบนังเกลิดใหมม่จากพระเจด้า ถผกใหด้กคาเนลิดเขด้าในครอบครนัวของพระเจด้า ถผกทคาใหด้เปป็นผผด้เขด้าสม่วนในสภาพ
ของพระเจด้า-และผมเปป็นผผด้หนนนึ่งทบีนึ่ถผกชคาระใหด้บรลิสคุทธลิธิ์ ผผด้หนนนึ่งทบีนึ่ถผกถนอมรนักษาไวด้ ผผด้หนนนึ่งทบีนึ่ไดด้รนับการทรงเรบียก! ผมคง
ไมม่ไดด้มบีชบีวลิตอยผม่เพสืนึ่อพระเยซผวนันนบีนี้หากพระเจด้าไมม่ไดด้ทรงเรบียกผม

“ดด้วยวม่าผผด้ทบีนึ่ไดด้รนับเชลิญกก็มาก แตม่ผผด้ทบีนึ่ถผกเลสือกกก็นด้อย” (มธ. 22:14) บรรดาผผด้ทบีนึ่ถผกเลสือกคสือ คนเหลม่านนันี้นทบีนึ่
ไดด้ยลินและตนันี้งใจฟปังการทรงเรบียกนนันี้น พระคนัมภบีรร์ประกาศวม่า: “เพราะเราไดด้เรบียกแลด้วและพวกเจด้าไดด้ปฏลิเสธ เราไดด้



เหยบียดมสือของเราออกและไมม่มบีมนคุษยร์คนใดเอาใจใสม่ แตม่พวกเจด้าไดด้ปฏลิเสธคคาแนะนคาทคุกอยม่างของเรา และไมม่
ยอมรนับคคาตนักเตสือนของเราเลย…แลด้วพวกเขาจะรด้องทผลตม่อเรา แตม่เราจะไมม่ตอบ พวกเขาจะแสวงหาเราอยม่างรบีบ
รด้อน แตม่พวกเขาจะไมม่พบเรา” (สภษ. 1:24,25,28) พระเยซผตรนัสแกม่ชนชาตลิของพระองคร์เองวม่า: “โอ เยรผซาเลก็ม 
ๆ … เราใครม่จะรวบรวมลผก ๆ ของเจด้าไวด้เนสือง ๆ เหมสือนแมม่ไกม่กกลผก ๆ ของมนันใหด้อยผม่ใตด้ปฟีกของมนัน และพวกเจด้า
ไมม่ยอมเลย!” (มธ. 23:37) ในอบีกทบีนึ่หนนนึ่งพระองคร์ตรนัสวม่า “และทม่านทนันี้งหลายไมม่ยอมมาหาเรา เพสืนึ่อทม่านทนันี้งหลาย
จะไดด้ชบีวลิต” (ยอหร์น 5:40)

กลม่าวอบีกนนัยหนนนึ่ง “เราไดด้เรบียกแลด้วเรบียกอบีก แตม่เจด้ากก็ไมม่ยอมมา เราไดด้เรบียกแลด้ว แตม่เจด้ากก็ไมม่ยอมฟปัง” 
บนัดนบีนี้ถด้าพระเจด้ากคาลนังเรบียกคคุณอยผม่ คคาแนะนคาของผมกก็คสือ: “จงฟปัง และมาหาพระเยซผ และยอมใหด้พระองคร์ชม่วย
คคุณใหด้รอดเดบีจิ๋ยวนบีนี้”

“ขอพระเมตตา สนันตลิสคุข และความรนักจงเพลินึ่มพผนแกม่พวกทม่านเถลิด” ขณะเขบียนตามทบีนึ่พระวลิญญาณ
บรลิสคุทธลิธิ์ไดด้ประทานถด้อยคคาเหลม่านนันี้นใหด้เขาเขบียน ยผดาสกก็แสดงออกถนงความปรารถนาใหด้พระเมตตา สนันตลิสคุข และ
ความรนัก “จงเพลินึ่มพผน” ในชบีวลิตของคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่จดหมายฝากของเขาถผกสม่งไปถนง ผมดบีใจทบีนึ่ประสบการณร์แบบ
ครลิสเตบียนไมม่ใชม่รผปแบบทบีนึ่เหมก็นหสืน นลินึ่งสนลิท และเฉาตาย ความเชสืนึ่อแบบครลิสเตบียนคสือ ชบีวลิตนลิรนันดรร์ภายในตนัวคคุณ 
ความเชสืนึ่อแบบครลิสเตบียนมบีชบีวลิต ไมม่ใชม่แคม่มบีตนัวตน ถด้าคคุณบนังเกลิดใหมม่แลด้ว คคุณกก็มบีชบีวลิตอยผม่จคาเพาะพระเจด้า และถด้า
คคุณมบีชบีวลิตอยผม่จคาเพาะพระเจด้า พระเมตตา สนันตลิสคุขและความรนักของพระองคร์กก็เปป็นของคคุณ และสนักวนันหนนนึ่ง 
พระองคร์จะทรงเรบียกคคุณกลนับบด้านไปอยผม่กนับพระเยซผและวลิสคุทธลิชนเหลม่านนันี้นทคุกคน คคุณบนังเกลิดใหมม่แลด้วหรสือยนัง? ถด้า
ยนัง คคุณกก็สามารถบนังเกลิดใหมม่ไดด้ตอนนบีนี้เลย

ขด้อ 3: “พวกทม่านทบีนึ่รนัก เมสืนึ่อขด้าพเจด้าไดด้กระตสือรสือรด้นอยม่างยลินึ่งทบีนึ่จะเขบียนถนงพวกทม่านเกบีนึ่ยวกนับความรอดทบีนึ่
เรามบีรม่วมกนันนนันี้น กก็เปป็นสลินึ่งจคาเปป็นสคาหรนับขด้าพเจด้าทบีนึ่จะเขบียนถนงพวกทม่าน และเตสือนสตลิพวกทม่านวม่า พวกทม่านควร
ตม่อสผด้อยม่างจรลิงจนังเพสืนึ่อความเชสืนึ่อนนันี้นซนนึ่งครนันี้งหนนนึ่งไดด้โปรดมอบไวด้แกม่พวกวลิสคุทธลิชนแลด้ว”

“พวกทม่านทบีนึ่รนัก…” นบีนึ่หมายถนงบรรดาผผด้ทบีนึ่รนับความรอดแลด้ว บรรดาผผด้ทบีนึ่ไดด้รนับความรนัก เหลม่าสมาชลิกของ
ครอบครนัวเดบียวกนันนนันี้น “...เมสืนึ่อขด้าพเจด้าไดด้กระตสือรสือรด้นอยม่างยลินึ่งทบีนึ่จะเขบียนถนงพวกทม่านเกบีนึ่ยวกนับความรอดทบีนึ่เรามบี
รม่วมกนันนนันี้น…” บนัดนบีนี้อยม่าเขด้าใจผลิดคคาวม่า “ทบีนึ่เรามบีรม่วมกนัน” (common) มนันไมม่ไดด้หมายความวม่า ราคาถผก หรสือ
ดด้อยกวม่า ไมม่ ไมม่ใชม่เลยครนับ-แตม่มนันหมายความวม่ามบีเพบียงความรอดเดบียวเทม่านนันี้น หนนนึ่งเดบียว! มนันเปป็นความรอดเดบียว
สคาหรนับคนทนันี้งปวง ผมหมายความวม่า ถด้าคคุณเปป็นราชาหรสือยาจก มหาเศรษฐบีหรสือขอทาน ครผมหาวลิทยาลนัยหรสือ
คนทบีนึ่อม่านชสืนึ่อของคคุณไมม่ถผก คนผลิวสบี คนผลิวขาว คนผลิวดคาแดง คนผลิวเหลสือง มนันกก็ไมม่แตกตม่างกนันเลย มบีความรอด
รม่วมกนันหนนนึ่งเดบียว มบีความเชสืนึ่อเดบียว องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าองคร์เดบียว บนัพตลิศมาเดบียว พระเจด้าองคร์เดบียว พระผผด้ชม่วยใหด้
รอดองคร์เดบียว หนนนึ่งเดบียว มบีเพบียงแคม่นนันี้น

มบีบางคนทบีนึ่บอกเราวม่า “คคุณกก็อธลิษฐานของคคุณไป และฉนันจะอธลิษฐานแบบของฉนัน คคุณกก็นมนัสการแบบ
ของคคุณไป และฉนันจะนมนัสการแบบของฉนัน-ตม่างคนตม่างทคาตามวลิธบีของตนัวเองละกนัน” บางคนจะกลม่าววม่า “คราวนบีนี้
คคุณกก็รนับความรอดแบบของคคุณไป ฉนันกก็รนับความรอดแบบของฉนัน และคนอสืนึ่นกก็รนับความรอดแบบของเขาเองละ
กนัน” ไมม่ใชม่เลยครนับ “มบีทางหนนนึ่งซนนึ่งดผเหมสือนวม่าถผกตด้องแกม่คน ๆ หนนนึ่ง แตม่การสลินี้นสคุดลงของทางนนันี้นเปป็นทางทนันี้ง



หลายแหม่งความมรณา” (สภษ. 16:25) แนม่นอนวม่า มนันเปป็นเรสืนึ่องทบีนึ่ไมม่ผลิดทบีนึ่ใครสนักคนจะกลม่าวแกม่คนบาปวม่า “จง
ทผลขอพระเจด้าใหด้ชม่วยคคุณใหด้รอด จงกลนับใจจากบาปทนันี้งหลายของคคุณ และจงรด้องทผลตม่อพระเจด้าดด้วยถด้อยคคาของ
คคุณเอง” กลม่าวอบีกนนัยหนนนึ่ง คคุณไมม่จคาเปป็นตด้องทวนซนี้คาถด้อยคคาเดบียวกนันกนับทบีนึ่ผมเคยอธลิษฐานตอนทบีนึ่พระเจด้าทรงชม่วย
ผมใหด้รอด ผมไมม่ไดด้รนับความรอดโดยการอธลิษฐาน แตม่ผมไดด้อธลิษฐาน และคคุณกก็จะเปป็นแบบเดบียวกนัน

บนัดนบีนี้โปรดฟปังสลินึ่งทบีนึ่ผมกคาลนังจะกลม่าว ใครสนักคนจะถามวม่า “อาจารยร์กรบีน ถด้าฉนันอม่านพระคนัมภบีรร์ทคุกวนัน ถด้า
ฉนันอธลิษฐานทคุกวนันและทผลขอพระเจด้าใหด้ยกโทษบาปทนันี้งหลายของฉนันทคุกวนัน ถด้าฉนันไปเรบียนรวบีและไปครลิสตจนักรทคุก
วนันอาทลิตยร์ ถด้าฉนันไปรม่วมประชคุมอธลิษฐาน และถด้าฉนันถวายทรนัพยร์ใหด้ครลิสตจนักรและงานมลิชชนันึ่น และฉนันไมม่ดสืนึ่มเหลด้า 
หรสือเลม่นพนนัน หรสือพผดสบถ หรสือใชด้ชบีวลิตในการเลม่นชผด้ ฯลฯ นนันึ่นกก็ยนังไมม่ดบีพออบีกหรสือ? นนันึ่นไมม่ดบีพอ ๆ กนับวลิธบีของคคุณ
ในการรนับความรอดหรสือ?”

จงฟปัง ทม่านทบีนึ่รนักเออ๋ย สลินึ่งทบีนึ่ผมอยากทคาใหด้คคุณเขด้าใจจรลิง ๆ กก็คสือนบีนึ่: มบีทางเดบียวเทม่านนันี้นในการรนับความรอด 
ทางเดบียว! ไมม่ใชม่วลิธบีเดบียวของการวางตคาแหนม่งรม่างกาย แตม่หนทางเดบียวทบีนึ่จะไปสวรรคร์ และทางเดบียวนนันี้นกก็คสือสลินึ่งทบีนึ่
พระเยซผตรนัสแกม่นลิโคเดมนัส: “เราเปป็นทางนนันี้น” (ยอหร์น 14:6) และพระเยซผตรนัสอบีกครนันี้งวม่า “เราเปป็นประตผนนันี้น…ผผด้ทบีนึ่
ปฟีนขนนี้นไปทางอสืนึ่น ผผด้นนันี้นเองเปป็นขโมยและโจร” (ดผ ยอหร์น 10:1-9) มบีอยผม่หลายศาสนา หลายนลิกาย แตม่มบีความรอด
เดบียวเทม่านนันี้น

ผมไมม่ไดด้กคาลนังกลม่าววม่าคนพวกเดบียวทบีนึ่รนับความรอดเปป็นสมาชลิกของนลิกายหรสือครลิสตจนักรนนันี้นทบีนึ่ผมเปป็น
สมาชลิก ผมไมม่ไดด้กคาลนังกลม่าวแบบนนันี้นเลยสนักนลิด ผมแนม่ใจวม่าบางคนในนลิกายของผมไมม่ไดด้รนับความรอดอยม่างแทด้จรลิง
โดยพลิจารณาวลิธบีการใชด้ชบีวลิตของพวกเขา ในทางกลนับกนัน มบีผผด้คนในนลิกายอสืนึ่น ๆ ทบีนึ่รนับความรอดแลด้วอยม่างแทด้จรลิง
เหมสือนกนันกนับผม เหมสือนอยม่างคคุณ หรสือใคร ๆ ทางเดบียวนนันี้น ความรอดเดบียวนนันี้น คสือ “ความรอดทบีนึ่เรามบีรม่วมกนัน”

“...เปป็นสลินึ่งจคาเปป็นสคาหรนับขด้าพเจด้าทบีนึ่จะเขบียนถนงพวกทม่าน…” นนันึ่นคสือ มนันจคาเปป็นทบีนึ่จะตด้องบอกบางสลินึ่งแกม่
พวกทม่าน ทบีนึ่จะเตสือนพวกทม่านเกบีนึ่ยวกนับบางสลินึ่ง ทบีนึ่จะใหด้ขด้อปฏลิบนัตลิบางอยม่างแกม่พวกทม่าน

“...และเตสือนสตลิพวกทม่านวม่า พวกทม่านควรตม่อสผด้อยม่างจรลิงจนังเพสืนึ่อความเชสืนึ่อนนันี้น…” ตามทบีนึ่ผมไดด้กลม่าวไป
แลด้วในตอนตด้น นบีนึ่เปป็นใจความหลนักหนนนึ่งเดบียวของจดหมายฝากของยผดาส-การตม่อสผด้เพสืนึ่อความเชสืนึ่อนนันี้น พระคคา 16 
ขด้อแรกบอกเราวม่าทคาไมเราถนงควรตม่อสผด้เพสืนึ่อความเชสืนึ่อนนันี้น และสม่วนทบีนึ่เหลสือของจดหมายฝากฉบนับนบีนี้กก็บอกวลิธบีการ
แกม่เรา ดนังนนันี้นจงจคาสามสลินึ่งนบีนี้ไวด้: จงตม่อสผด้เพสืนึ่อความเชสืนึ่อนนันี้น, และทคาไม, และอยม่างไร

ยผดาสกลม่าววม่าเราตด้อง “ตม่อสผด้อยม่างจรลิงจนังเพสืนึ่อความเชสืนึ่อนนันี้นซนนึ่งครนันี้งหนนนึ่งไดด้โปรดมอบไวด้แกม่พวกวลิสคุทธลิชน
แลด้ว” ในภาษากรบีก คคาวม่า “ครนันี้งหนนนึ่ง” (once) อม่านวม่า “ครนันี้งเดบียวเปป็นพอ” ไมม่ตด้องถผกทคาซนี้คาอบีกเลย มนันคสือความ
เชสืนึ่อหนนนึ่งเดบียวนนันี้น ซนนึ่งถผกสม่งมอบครนันี้งเดบียวเปป็นพอ ไมม่ตด้องถผกสม่งมอบอบีกเลย ไมม่มบีความเชสืนึ่ออสืนึ่นจะถผกสม่งมอบอบีกเลย 
เขากคาลนังพผดถนงเรสืนึ่องอะไรกนัน?

ทม่านทบีนึ่รนัก เปาโลบอกเราวม่าปราศจากความเชสืนึ่อ มนันกก็เปป็นไปไมม่ไดด้ทบีนึ่จะทคาใหด้พระเจด้าพอพระทนัย (ฮบ. 
11:6) ยด้อนกลนับไปในสมนัยภาคพนันธสนัญญาเดลิม เราอม่านวม่า “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดคารงอยผม่โดยความเชสืนึ่อของ
ตน” (ฮบก. 2:4) และเปาโลยกคคาพผดมาจากคคากลม่าวนบีนี้ในโรม 1:17, กาลาเทบีย 3:11 และฮบีบรผ 10:38 ความรอด
เรลินึ่มตด้นในความเชสืนึ่อ ดคาเนลินตม่อไปในความเชสืนึ่อ และเมสืนึ่อเราถผกรนับขนนี้นไปพบกนับพระเยซผในฟฝ้าอากาศ มนันกก็จะเปป็น



โดยความเชสืนึ่อ ความรอดของเราตนันี้งอยผม่บนพสืนี้นฐานแหม่งพระโลหลิตทบีนึ่หลนันึ่งรลินของพระเยซผ และหนทางเดบียวทบีนึ่คคุณจะ
สามารถรนับเอาพระโลหลิตของพระเยซผกก็โดยความเชสืนึ่อ และหนทางเดบียวทบีนึ่คคุณจะมบีความเชสืนึ่อเพสืนึ่อจะรนับเอาพระ
โลหลิตนนันี้นกก็เปป็นของประทานของพระเจด้าโดยผม่านทางพระวจนะของพระองคร์ “ฉะนนันี้นความเชสืนึ่อจนงมาโดยการ
ไดด้ยลิน และการไดด้ยลินกก็มาโดยพระวจนะของพระเจด้า” (รม. 10:17)

โปรดสนังเกตใหด้ดบีวม่าผมกคาลนังสสืนึ่ออะไรถนงคคุณ ไมม่มบีความเชสืนึ่อหลายแบบ ใครบางคนอาจกลม่าววม่า “เขาเปป็น
ของความเชสืนึ่อนบีนี้”, “หลม่อนเปป็นของความเชสืนึ่อนนันี้น”, “เขาเปป็นของอบีกความเชสืนึ่อหนนนึ่ง” ไมม่ ไมม่ใชม่เลยครนับ มบีความ
เชสืนึ่อแทด้หนนนึ่งเดบียวเทม่านนันี้น เขาอาจเปป็นของอบีกนลิกายหนนนึ่ง อบีกศาสนาหนนนึ่ง หรสือบางทบีอบีกลนัทธลิหนนนึ่ง แตม่จงจคาไวด้วม่า “มบี
ทางหนนนึ่งซนนึ่งดผเหมสือนวม่าถผกตด้องแกม่คน ๆ หนนนึ่ง…” (สภษ. 16:25) “ทาง” อนันหลากหลายเหลม่านบีนี้ทบีนึ่ผผด้คนยนดถสืออาจดผ
เหมสือนถผกตด้อง แตม่พระคนัมภบีรร์กลม่าววม่า “สลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่ไมม่ไดด้เปป็นมาโดยความเชสืนึ่อกก็เปป็นบาป” (รม. 14:23) มนันไมม่
สคาคนัญวม่าเราเปป็นคนทบีนึ่อคุทลิศตนัวขนาดไหน จรลิงใจแคม่ไหน รด้อนรนสนักเพบียงใด ทนันี้งหมดทบีนึ่เราทคาทบีนึ่ไมม่ถผกกระทคาเพสืนึ่อ
ถวายเกบียรตลิแดม่พระเจด้ากก็สผญเปลม่า มนันวม่างเปลม่า มนันเปป็นอนลิจจนัง บนัดนบีนี้ผมชสืนึ่นชมผผด้คนทบีนึ่ทคางานหนนัก ผมชสืนึ่นชมจรลิง 
ๆ ครนับ พวกเขาควรไดด้รนับความชสืนึ่นชมและคคาชมเชย แตม่เมสืนึ่อพผดถนงความรอด กก็มบีพสืนี้นฐานรม่วมกนันหนนนึ่งเดบียว-ความ
เชสืนึ่อ

คคุณเหก็นแลด้ววม่า ถด้าความรอดเปป็นผลของการงานตม่าง ๆ แมด้แตม่การงานทบีนึ่หนนักและไมม่รผด้จนักเหนก็ดเหนสืนึ่อย กก็
คงมบีใครบางคนทบีนึ่รอดไมม่ไดด้เพราะวม่ามบีบางคนทบีนึ่ทคางานไมม่ไหว มบีบางคนทบีนึ่รอดแบบของคคุณ ฉนันรอดแบบของฉนัน 
และใครคนอสืนึ่นอาจรอดแบบของเขา ไมม่ใชม่เลยครนับ “มบีทางหนนนึ่งซนนึ่งดผเหมสือนวม่าถผกตด้องแกม่คน ๆ หนนนึ่ง แตม่การสลินี้น
สคุดลงของทางนนันี้นเปป็นทางทนันี้งหลายแหม่งความมรณา” (สภษ. 16:25) แนม่นอนวม่า มนันไมม่ผลิดเลยทบีนึ่ใครสนักคนจะ
กลม่าวแกม่คนบาปคนหนนนึ่งวม่า “จงทผลขอพระเจด้าใหด้ชม่วยคคุณใหด้รอด จงกลนับใจจากบาปทนันี้งหลายของคคุณ และจง
รด้องทผลตม่อพระเจด้าดด้วยถด้อยคคาของคคุณเอง” กลม่าวอบีกนนัยหนนนึ่ง คคุณไมม่จคาเปป็นตด้องทวนซนี้คาถด้อยคคาเดบียวกนันกนับทบีนึ่ผม
เคยอธลิษฐานตอนทบีนึ่พระเจด้าทรงชม่วยผมใหด้รอด ผมไมม่ไดด้รนับความรอดโดยการอธลิษฐาน แตม่ผมกก็อธลิษฐาน และคคุณ
กก็จะเปป็นเหมสือนกนัน มบีหลายคนทบีนึ่ตด้องนนันึ่งรถเขก็นหรสือนอนอยผม่ในโรงพยาบาล พวกเขาออกไปไหนไมม่ไดด้ บางคนเปป็น
อนัมพาต และพวกเขาทคางานไมม่ไดด้ พวกเขาออกไปไมม่ไดด้และไมม่สามารถไปครลิสตจนักรหรสือออกเยบีนึ่ยมเยบียนผผด้คนไดด้ 
พวกเขาไมม่สามารถแจกใบปลลิวขม่าวประเสรลิฐหรสือสละเวลาและพลนังงานของตนในงานรนับใชด้ของครลิสตจนักรไดด้ ดนัง
นนันี้นถด้าความรอดเปป็นผลลนัพธร์ของการทคางานแบบจรลิงใจและอคุทลิศตน ผผด้คนเหลม่านบีนี้ทบีนึ่ไมม่สามารถทคางานไดด้กก็คงรอด
ไมม่ไดด้

นอกจากนบีนี้ ยนังมบีคนอสืนึ่น ๆ ทบีนึ่ไมม่รผด้วม่าจะตด้องเปป็นพยานอยม่างไรหรสือพผดกนับคนอสืนึ่นเกบีนึ่ยวกนับความรอดอยม่างไร
ดนังนนันี้นการงาน-แมด้แตม่การงานทบีนึ่ดบี-กก็จะไมม่ชม่วยคคุณใหด้รอด ไมม่วม่าคคุณจะทคางานหนนักแคม่ไหนหรสือคคุณจรลิงใจขนาด
ไหนในงานของคคุณ และความรอดไมม่ไดด้เปป็นโดยความมนันึ่งคนันึ่ง โดยสตลิปปัญญา หรสือโดยการถผกคลิดถนงในแงม่ดบี พสืนี้นฐาน
รม่วมกนันหนนนึ่งเดบียวทบีนึ่ทคุกคนตด้องมาถนงเพสืนึ่อทบีนึ่จะรนับความรอดกก็คสือ พสืนี้นฐานแหม่งความเชสืนึ่อ เพราะวม่าปราศจากความ
เชสืนึ่อ มนันกก็เปป็นไปไมม่ไดด้เลยทบีนึ่จะทคาใหด้พระเจด้าพอพระทนัย (ฮบ. 11:6) กม่อนอสืนึ่น คคุณตด้องเชสืนึ่อวม่าพระเจด้าทรงเปป็นอยผม่ 
จากนนันี้นคคุณตด้องเชสืนึ่อวม่าพระเจด้าประทานบคาเหนก็จใหด้แกม่คนเหลม่านนันี้นทบีนึ่แสวงหาพระองคร์อยม่างขยนันขนันแขก็งและอยม่าง
จรลิงใจ



ตามทบีนึ่ผมไดด้ชบีนี้ใหด้เหก็นไปแลด้ว ความรอดหนนนึ่งเดบียวของเราเปป็นโดยความเชสืนึ่อ และความเชสืนึ่อมาทางเดบียว
เทม่านนันี้น สลินึ่งเดบียวทบีนึ่จะชม่วยคคุณหรสือใครอสืนึ่นใดใหด้รอดกก็คสือ การเชสืนึ่อบนพระเยซผครลิสตร์เจด้าและวางใจพระองคร์ใหด้เปป็น
พระผผด้ชม่วยใหด้รอดสม่วนบคุคคล-โดยความเชสืนึ่อ และผมขอทวนซนี้คาวม่าทางเดบียวทบีนึ่ผผด้ใดจะมบีความเชสืนึ่อเพสืนึ่อทบีนึ่จะเชสืนึ่อบน
พระองคร์ไดด้กก็คสือ การไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า ดด้วยวม่า “ความเชสืนึ่อจนงมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินกก็มาโดย
พระวจนะของพระเจด้า” มนันไมม่สคาคนัญเลยสนักนลิดวม่าคคุณอม่านอะไรมา คคุณเคยไดด้ยลินอะไรมา หรสือคคุณคลิดอะไร จคาไวด้
วม่า มบีทางหนนนึ่งทบีนึ่ดผเหมสือนถผกตด้อง มนันดผดบี มนันฟปังดผเขด้าทม่า มนันดผเหมสือนจะดบี แตม่มนันเปป็นทางแหม่งความมรณา

ยผดาสกลม่าววม่าจคาเปป็นทบีนึ่จะตด้องเตสือนสตลิคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่เขาเขบียนไปหาเพสืนึ่อใหด้ “ตม่อสผด้อยม่างจรลิงจนังเพสืนึ่อความ
เชสืนึ่อนนันี้นซนนึ่งครนันี้งหนนนึ่งไดด้โปรดมอบไวด้แกม่พวกวลิสคุทธลิชนแลด้ว” ถนงแมด้ผมไดด้พยายามทคาใหด้เหก็นชนัดเจนวม่าความรอดของ
เราเปป็นโดยความเชสืนึ่อ เรากก็ตด้องจคาใหด้ขนนี้นใจวม่า “ความเชสืนึ่อนนันี้น” ทบีนึ่ถผกพผดถนงตรงนบีนี้ในขด้อ 3 ไมม่ใชม่ความเชสืนึ่อของคน ๆ
หนนนึ่งทบีนึ่นคาไปสผม่ความรอด แทนทบีนึ่จะเปป็นเชม่นนนันี้น มนันเปป็นการเปปิดเผยทนันี้งหมดจากพระเจด้าในพระวจนะของพระองคร์
มนันเปป็นความจรลิงขนันี้นพสืนี้นฐานเหลม่านนันี้นทนันี้งหมด หลนักคคาสอนทนันี้งหมดทบีนึ่พระเจด้าประทานใหด้ซนนึ่งความเชสืนึ่อสม่วนบคุคคล
ของเรามบีพสืนี้นฐานอยผม่บนนนันี้น-และหยนันึ่งรากมนันึ่นคง! ตอนใกลด้สลินี้นสคุดชบีวลิตของเปาโลบนโลกเขาเขบียนถนงทลิโมธบีวม่า 
“ขด้าพเจด้าไดด้สผด้รบในการตม่อสผด้อนันดบีแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้กระทคาการวลินึ่งแขม่งของขด้าพเจด้าใหด้สคาเรก็จแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้รนักษา
ความเชสืนึ่อนนันี้นไวด้แลด้ว” (2 ทธ. 4:7)

ขด้อ 4: “เพราะวม่ามบีบางคนไดด้เลก็ดลอดเขด้ามาโดยทบีนึ่เราไมม่รผด้ตนัวมากม่อน ผผด้ซนนึ่งตนันี้งแตม่สมนัยโบราณ ไดด้ถผกตนันี้งไวด้
สคาหรนับการพลิพากษานบีนี้ เปป็นคนอธรรม ซนนึ่งบลิดเบสือนพระคคุณของพระเจด้าของพวกเราไปเปป็นความลามก และ
ปฏลิเสธพระเจด้าคสือองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าแตม่เพบียงพระองคร์เดบียว และพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา”

ขณะเขบียนถนงพวกวลิสคุทธลิชนในสมนัยของเขาเชม่นเดบียวกนับวลิสคุทธลิชนแหม่งทคุกยคุคสมนัย ยผดาสกลม่าววม่ามนัน
จคาเปป็นทบีนึ่จะตด้องเตสือนสตลิเราแตม่ละคนใหด้ “ตม่อสผด้อยม่างจรลิงจนังเพสืนึ่อความเชสืนึ่อนนันี้นซนนึ่งครนันี้งหนนนึ่งไดด้โปรดมอบไวด้แกม่พวกวลิ
สคุทธลิชนแลด้ว” เพราะวม่า “มบีบางคนไดด้เลก็ดลอดเขด้ามาโดยทบีนึ่เราไมม่รผด้ตนัวมากม่อน…” นนันึ่นเปป็นคคากลม่าวทบีนึ่นม่าสนใจมาก 
ๆ ภาษาในทบีนึ่นบีนี้ทคาใหด้เราเหก็นภาพของชายคนหนนนึ่งทบีนึ่แอบยม่องเขด้ามาทางประตผดด้านขด้าง ไมม่ใชม่ประตผดด้านหนด้า เปาโล
ใหด้คคาเตสือนทบีนึ่คลด้ายกนันแกม่ชาวโครลินธร์ โดยระบคุวม่า “คนเชม่นนนันี้นเปป็นพวกอนัครทผตเทบียมเทก็จ เปป็นบรรดาคนงานทบีนึ่
หลอกลวง ทบีนึ่แปลงรม่างเปป็นเหลม่าอนัครทผตของพระครลิสตร์ และไมม่มบีอะไรแปลกประหลาดเลย เพราะซาตานเองกก็ยนัง
แปลงรม่างเปป็นทผตสวรรคร์แหม่งความสวม่าง เหตคุฉะนนันี้นจนงไมม่เปป็นเรสืนึ่องใหญม่โตอะไรถด้าบรรดาผผด้รนับใชด้ของซาตานจะ
แปลงรม่างเปป็นบรรดาผผด้รนับใชด้แหม่งความชอบธรรม…” (2 คร. 11:13-15) (มนันเปป็นเรสืนึ่องสคาคนัญทบีนึ่เราตด้องจคาใหด้ขนนี้นใจ
วม่า “ความเชสืนึ่อนนันี้น” ทบีนึ่เราจะตด้อง “ตม่อสผด้อยม่างจรลิงจนัง” เพสืนึ่อมนันคสือ ความเชสืนึ่อแทด้หนนนึ่งเดบียวนนันี้นซนนึ่ง “ไดด้โปรดมอบไวด้
แกม่พวกวลิสคุทธลิชนครนันี้งเดบียวเปป็นพอแลด้ว” มนันไมม่ตด้องถผกมอบซนี้คาอบีกเลย ไมม่ตด้องถผกเปลบีนึ่ยนแปลงในแงม่ใดเลย ความ
เชสืนึ่อเดบียวนนันี้นไดด้ถผกมอบใหด้ครนันี้งเดบียว และมนันจะคงอยผม่ตลอดไป ดนังนนันี้นคคุณจนงอยผม่ในความเชสืนึ่อนนันี้นหรสือไมม่กก็อยผม่นอก
ความเชสืนึ่อนนันี้น คคุณเปป็นของความเชสืนึ่อ หรสือคคุณเปป็นของความเชสืนึ่อผลิด ๆ ไมม่มบีพสืนี้นทบีนึ่ตรงกลางใหด้ยสืน)

เราถผกบอกวม่าคคากรบีกสคาหรนับ “ไมม่รผด้ตนัว” มบีคคาฮบีบรผทบีนึ่ตรงกนันในภาคพนันธสนัญญาเดลิม ซนนึ่งพผดถนงซาตานใน
ฐานะ “งผนนันี้น”: “บนัดนบีนี้งผนนันี้นฉลาดหลนักแหลมกวม่าสนัตวร์ปฝ่าใด ๆ แหม่งทด้องทคุม่งซนนึ่งพระเยโฮวาหร์พระเจด้าไดด้ทรงสรด้าง
ไวด้…” (ปฐก. 3:1) เมสืนึ่อมนันมาหาเอวา มนันกก็ไมม่ไดด้มาหาเธอในฐานะฆาตกร หรสือขโมย หรสือในฐานะปฟีศาจตนหนนนึ่ง 



มนันมาหาเธอในฐานะสลินึ่งมบีชบีวลิตทบีนึ่งดงามและสม่องแสงตนัวหนนนึ่ง-สลินึ่งมบีชบีวลิตทบีนึ่ฉลาดหลนักแหลม (เจด้าเลม่หร์, เหลบีนึ่ยมจนัด) 
ทบีนึ่สคุด มนันมาหาเอวาในรผปของงผตนัวหนนนึ่ง และมนันกลม่าวแกม่เอวาวม่า “จรลิงหรสือทบีนึ่พระเจด้าตรนัสวม่า ‘พวกเจด้าตด้องไมม่กลิน
จากตด้นไมด้ทคุกชนลิดแหม่งสวนนบีนี้’” ดผเผลิน ๆ เหมสือนจะไมม่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่ผลิดเลยกนับคคาถามนนันี้น นนันึ่นเปป็นวลิธบีหนนนึ่งของการทบีนึ่จะ
ทราบบางสลินึ่งหรสือการไดด้ขด้อมผล และมนันกก็อาจดผไรด้เดบียงสาเอามาก ๆ ในทางกลนับกนัน มนันอาจแยบยลมาก ๆ สรด้าง
ความเสบียหายไดด้มาก ๆ และหลอกลวงมาก ๆ 

งผนนันี้นรผด้วม่าตนกคาลนังทคาอะไรอยผม่ หากมนันไดด้มาหาเอวาในสนันดานทบีนึ่แทด้จรลิงของมนัน เธอกก็คงจะไมม่มบีวนันฟปังมนัน
หรสือพผดคคุยกนับมนันเปป็นแนม่ แตม่มนันมาหาเธอในฐานะสลินึ่งมบีชบีวลิตทบีนึ่สม่องแสงตนัวหนนนึ่งและถามคคาถามหนนนึ่งทบีนึ่ดผเหมสือนไรด้
เดบียงสาแกม่เธอ มนันนคาเธอทบีละกด้าวและสคุดทด้ายกก็หลอกลวงเธอใหด้เชสืนึ่อมนันและปปัดทลินี้งทคุกอยม่างทบีนึ่พระเจด้าไดด้ตรนัสไวด้

ภาพทบีนึ่เรามบีตรงนบีนี้ในหนนังสสือยผดาสเปป็นภาพของใครสนักคนทบีนึ่แอบยม่องเขด้ามาทางประตผดด้านขด้าง หรสือยม่อง
เขด้ามาในเวลาทบีนึ่เหมาะเจาะทบีนึ่สคุดเมสืนึ่อพวกเขาจะไมม่ถผกตรวจจนับหรสือมองเหก็น เรามบีภาพนบีนี้วนันนบีนี้ในธรรมาสนร์ของค
รลิสตจนักรบางแหม่งทบีนึ่เมสืนึ่อไมม่กบีนึ่ปฟีกม่อนเคยเปป็นศผนยร์กลางอนันยลินึ่งใหญม่แหม่งความเชสืนึ่อนนันี้น พวกเขาเคยถผกวางรากฐานและ
ถผกกม่อขนนี้นโดยผผด้คนทบีนึ่ยคาเกรงพระเจด้าผผด้ซนนึ่งไดด้สละเวลาของตน เงลินทองของตน พลนังงานของตน และพวกเขาไดด้กม่อ
สรด้างครลิสตจนักรใหญม่ ๆ หลายแหม่ง แตม่ตลอดระยะเวลาหลายปฟีแนวคลิดสมนัยใหมม่นลิยม เสรบีนลิยม และอสืนึ่น ๆ ทบีนึ่
ลงทด้ายดด้วย “นลิยม” ไดด้ “ยม่องเขด้ามา” ทางประตผดด้านขด้าง ทบีละเลก็กละนด้อยแนวคลิดเสรบีนลิยมและสมนัยใหมม่นลิยม
กคาลนังยนดครองศาสนาใหญม่ ๆ เหลม่านนันี้นของโลก บนัดนบีนี้นนันึ่นไมม่ไดด้หมายความวม่าพวกเสรบีนลิยมและพวกสมนัยใหมม่นลิยม
ไมม่ไดด้อยผม่ในครลิสตจนักรเลก็ก ๆ ทนันี้งหลาย พวกเขาอยผม่ครนับ แตม่นลิกายใหญม่ยนักษร์เหลม่านนันี้นกคาลนังถผกยนดครองโดยพวก
เสรบีนลิยม และมนันไดด้เรลินึ่มตด้นเมสืนึ่อหลายปฟีกม่อน พวกเสรบีนลิยมไมม่ยอมรนับพระคนัมภบีรร์ พวกเขาไมม่ยอมรนับการดลใจดด้าน
ถด้อยคคาของพระคนัมภบีรร์ พวกเขาไมม่ยอมรนับความเปป็นพระเจด้าของพระครลิสตร์ พวกเขาไมม่ยอมรนับวม่าพระโลหลิตทบีนึ่หลนันึ่ง
รลินของพระครลิสตร์เปป็นสลินึ่งจคาเปป็นสคาหรนับการไถม่ของเรา พวกเขาไมม่ยอมรนับทางเดบียวนนันี้นแหม่งความรอดโดยพระคคุณ
ผม่านทางความเชสืนึ่อ แตม่ปลายทางของพวกเขาจะเปป็นการถผกปรนับโทษเปป็นนลิตยร์ในบนงไฟนนันี้น

ขอใหด้ผมบอกคคุณวม่าผมหมายความวม่าอะไร: ผมจคาไดด้ตอนทบีนึ่ผมไดด้กลนับใจรนับเชสืนึ่อครนันี้งแรก คคุณสามารถใชด้
วารสารรายปปักษร์สคาหรนับชนันี้นเรบียนรวบีไดด้เกสือบทคุกฉบนับพรด้อมกนับความมนันึ่นใจวม่ามนันสนัตยร์จรลิงตม่อพระวจนะของ
พระเจด้า แตม่เดบีจิ๋ยวนบีนี้คคุณพบแนวคลิดเสรบีนลิยมและสมนัยใหมม่นลิยมในเกสือบทคุกนลิกายในแผม่นดลินนบีนี้ ไมม่วม่าจะเลก็ก ใหญม่ 
อลิสระหรสือไมม่อลิสระ แนม่นอนวม่า คคุณทราบเหมสือนกนับทบีนึ่ผมทราบวม่าบางแหม่งกก็แยม่กวม่าทบีนึ่อสืนึ่น ๆ แตม่คคุณควรระวนังใหด้ดบี
วม่าคคุณอม่านอะไรและคคุณศนกษาคด้นควด้าอะไรในวรรณกรรมรวบีวารศนกษาของคคุณ ผผด้นคาประจคานลิกายบางคนทบีนึ่เขบียน
วรรณกรรมสคาหรนับองคร์กรของพวกเขาไมม่ยอมรนับการประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี การลบมลทลินดด้วยพระโลหลิต 
ความเปป็นพระเจด้าของพระเยซผ และขด้อพสืนี้นฐานอสืนึ่น ๆ แหม่งความเชสืนึ่อนนันี้น และเพราะวม่ามนันแยบยลมาก ลนับ ๆ ลม่อ 
ๆ มาก พวกคคุณบางคนจนงใชด้มนันโดยไมม่รผด้ตนัวในครลิสตจนักรและชนันี้นเรบียนรวบีของคคุณ ถด้าคคุณมบีคคาถามเกบีนึ่ยวกนับวม่าสลินึ่ง
พลิมพร์ตม่าง ๆ ทบีนึ่ถผกใชด้ทบีนึ่ครลิสตจนักรของคคุณสนัตยร์จรลิงตม่อพระคนัมภบีรร์หรสือไมม่ คคุณกก็ตด้องทคาการตรวจสอบในเรสืนึ่องนนันี้น

“บางคน” เหลม่านนันี้นทบีนึ่ “ไดด้เลก็ดลอดเขด้ามาโดยทบีนึ่เราไมม่รผด้ตนัวมากม่อน ผผด้ซนนึ่งตนันี้งแตม่สมนัยโบราณ ไดด้ถผกตนันี้งไวด้
สคาหรนับการพลิพากษานบีนี้ เปป็นคนอธรรม…” พระคคาขด้อนบีนี้ไมม่ไดด้สอนวม่าคนเหลม่านบีนี้ไมม่ไดด้ถผกเลสือกใหด้รนับความรอดแตม่ถผก
เลสือกใหด้เปป็นผผด้หลงหาย แทนทบีนึ่จะเปป็นเชม่นนนันี้น มนันบม่งบอกถนงอคานาจสลิทธลิธิ์ขาดและความทรงสนัพพนัญญผของพระเจด้า 



พระเจด้าไดด้ทรงกคาหนดไวด้ลม่วงหนด้าแลด้ววม่าความชนันึ่วทคุกอยม่าง ไมม่วม่าจะเปป็นสลินึ่งใดหรสือผผด้ใด จะถผกปรนับโทษใหด้อยผม่ในบนง
ไฟนนันี้นตลอดไป ผมอธลิบายไมม่ถผกเรสืนึ่องอคานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจด้า แตม่มนันไมม่เกบีนึ่ยวขด้องอะไรเลยกนับเจตจคานงเสรบี
ของมนคุษยร์ ผมหมายความวม่า ถนงแมด้วม่าพระเจด้าทรงอคานาจสลิทธลิธิ์ขาดและทรงทราบตอนจบตนันี้งแตม่ตอนตด้น และทคุก
สลินึ่งทบีนึ่อยผม่ตรงกลาง นบีนึ่กก็ไมม่ไดด้ชบีนี้ขาดวม่าบคุคคลใดเปป็นผผด้หลงหายหรสือไดด้รนับความรอด สลินึ่งนนันี้นทบีนึ่จะตนัดสลินชบีนี้ขาดลลิขลิตนลิรนัน
ดรร์ของคคุณกก็คสือ คคุณรนับพระเยซผและรนับความรอด หรสือคคุณปฏลิเสธพระองคร์และเปป็นผผด้หลงหาย ถด้าคคุณไดด้ยลินขม่าว
ประเสรลิฐและปฏลิเสธทบีนึ่จะเชสืนึ่อขม่าวสารของมนัน คคุณกก็เปป็นคนไมม่เชสืนึ่อ และคนไมม่เชสืนึ่อทนันี้งหลายจะอยผม่ในบนงไฟนนันี้นไป
ตลอดชนันึ่วนลิรนันดรร์กาล

ยผดาสชบีนี้ใหด้เหก็นในขด้อ 4 วม่าพวกคนอธรรมกคาลนัง “บลิดเบสือนพระคคุณของพระเจด้าของพวกเราไปเปป็นความ
ลามก…” พจนานคุกรมของเวก็บสเตอรร์ใหด้คคานลิยามความลามก (lasciviousness) วม่าเปป็น “ปลม่อยตนัว ลามก 
ตนัณหาจนัด มนักกม่อใหด้เกลิดอารมณร์ลามกทนันี้งหลาย” ยผดาสหมายความวม่าคนเหลม่านบีนี้เปป็นคนลามกและมคุม่งมนันึ่นทบีนึ่จะทคา
ตามใจชอบมากเสบียจนพวกเขาไมม่มบีความเคารพตม่อพระเจด้า พวกเขาปฏลิเสธทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิแดม่พระเจด้าในฐานะ
พระเจด้า และพระคนัมภบีรร์ในฐานะทบีนึ่ไดด้รนับการดลใจดด้านถด้อยคคา พวกเขาตบีความพระคนัมภบีรร์ใหด้เขด้ากนับแนวคลิดและ
ความเชสืนึ่อตม่าง ๆ ของพวกเขาเอง

ผมเชสืนึ่อในพระคคุณของพระเจด้า ไมม่มบีมนคุษยร์สนักคนทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผม่ทบีนึ่เชสืนึ่อในพระคคุณมากไปกวม่าทบีนึ่ผมเชสืนึ่อ โนอาหร์
ไดด้พบพระคคุณในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์ มนันไมม่ไดด้กลม่าวโดยใชด้ถด้อยคคาเยอะแยะเลยวม่าอาดนัมและเอวาไดด้
พบพระคคุณ แตม่พวกเขากก็ไดด้พบ พระคคุณเปป็นความกรคุณาของพระเจด้าทบีนึ่มนคุษยร์ไมม่ไดด้ทคาความดบีแลก ไมม่ไดด้ลงแรง
เพสืนึ่อจะไดด้มนันมา และไมม่สมควรไดด้รนับ อาดนัมและเอวาไมม่สมควรไดด้รนับสลินึ่งทบีนึ่พระเจด้าไดด้ทรงกระทคาเพสืนึ่อพวกเขาเลย 
พระเจด้าทรงบอกอาดนัมแลด้ววม่าจะตด้องทคาอะไรและตด้องไมม่ทคาอะไร และพระองคร์ตรนัสชนัดเจนถนงผลลนัพธร์เหลม่านนันี้นหา
กอาดนัมไมม่เชสืนึ่อฟปัง แตม่ทนันี้ง ๆ ทบีนึ่พระเจด้าทรงสนันึ่งแลด้ว อาดนัมและเอวากก็กลินผลไมด้ทบีนึ่พระเจด้าไดด้ทรงหด้ามพวกเขาไมม่ใหด้กลิน
จากนนันี้น แทนทบีนึ่จะทคาลายพวกเขาใหด้สผญสลินี้นไปจากพสืนี้นพลิภพและทลินี้งพวกเขาใหด้จมดลินึ่งลงสผม่นรก พระเจด้ากลนับเสดก็จ
มาเยบีนึ่ยมพวกเขา แนม่ทบีเดบียว พระองคร์ทรงตลิเตบียนพวกเขาและประกาศคคาแชม่งสาปใหด้ตกบนพวกเขาและสลินึ่งทรง
สรด้างทนันี้งปวง แตม่พระองคร์กก็ทรงทคาเสสืนี้อคลคุมหนนังสนัตวร์เชม่นกนัน-เสสืนี้อผด้าทบีนึ่พระเจด้าทรงจนัดเตรบียมเพสืนึ่อปกปปิดความ
เปลสือยเปลม่าของพวกเขาและทคาใหด้พวกเขาเหมาะสมสคาหรนับการเขด้าเฝฝ้าพระองคร์ ทนันี้งหมดทบีนึ่พวกเขาทคากก็คสือ ยอม
จคานนตม่อพระเจด้า พวกเขาไดด้พบพระคคุณในสายพระเนตรของพระองคร์ 

ในปฐมกาล 6:8 เราอม่านวม่า “โนอาหร์ไดด้พบพระคคุณในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์” เพราะอะไร? 
เพราะวม่าเขาเชสืนึ่อสลินึ่งทบีนึ่พระเจด้าตรนัส พระเจด้าทรงบอกโอนาหร์วม่าพระองคร์จะสม่งนนี้คาทม่วมมาและปกคลคุมแผม่นดลินโลก
ทนันี้งสลินี้นดด้วยนนี้คา และโนอาหร์เปป็นชายผผด้เดบียวในสมนัยของเขาทบีนึ่เชสืนึ่อพระเจด้า โนอาหร์ไมม่ไดด้รนับความโปรดปรานเพราะ
เขาสมควรไดด้รนับความโปรดปราน เขาไดด้รนับพระคคุณเพราะวม่าเขาไมม่สมควรไดด้รนับสลินึ่งใดจากพระเจด้าเลย คนอสืนึ่น ๆ 
อบีกมากมายไดด้พบพระคคุณ รวมถนงอนับราฮนัม ดาวลิด และคนอสืนึ่น ๆ ทบีนึ่จะกลม่าวถนงไดด้ ตนันี้งแตม่อาดนัมไปจนถนงคนสคุดทด้าย
ทบีนึ่ไดด้เขด้าในสวรรคร์ ทคุกคนจะเขด้าไปโดยพระคคุณของพระเจด้าผม่านทางความเชสืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินี้นแลด้วของ
พระเยซผครลิสตร์เจด้า

มบีพวกเสรบีนลิยมและพวกสมนัยใหมม่นลิยมในธรรมาสนร์วนันนบีนี้ทบีนึ่เปลบีนึ่ยนแปลงและจนัดเรบียงพระวจนะของ



พระเจด้าใหมม่เพสืนึ่อใหด้สสืนึ่อความหมายแบบทบีนึ่มนคุษยร์อยากใหด้มนันกลม่าวแทนทบีนึ่สลินึ่งทบีนึ่พระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงบอก
เราในพระวจนะของพระองคร์ คนเหลม่านนันี้นทบีนึ่เปลบีนึ่ยนแปลงพระวจนะของพระเจด้าไดด้เปลบีนึ่ยนพระคคุณของพระเจด้าใหด้
กลายเปป็นความลามกจรลิง ๆ นบีนึ่เปป็นขม่าวสารของยผดาสวนันนบีนี้ มบีเหลม่าผผด้รนับใชด้ทบีนึ่เทศนาสลินึ่งทบีนึ่ดผเหมสือนเปป็นคคาเทศนาทบีนึ่
เนด้นพสืนี้นฐานเดลิม และจากนนันี้นพวกเขากก็ใหด้ใบอนคุญาตแกม่ผผด้คนของพวกเขาทบีนึ่จะทคาอะไรกก็ไดด้ทบีนึ่โลกทคา กระนนันี้นคน
เหลม่านบีนี้กก็อด้างตนัววม่าเปป็นครลิสเตบียน

พระคคุณของพระเจด้าทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะชม่วยเราใหด้รอดและพลิทนักษร์รนักษาเราไวด้ไดด้ และเพบียงพอ
สคาหรนับทคุกความตด้องการ แตม่คคุณไมม่สามารถเอาพระคคุณของพระเจด้าไปใชด้ตามใจชอบและหวนังวม่าจะหนบีพด้นการ
ปรนับโทษแหม่งนรกไดด้ ผมหมายความวม่า คคุณอาจกลม่าววม่าคคุณอยผม่ในพระคคุณ แตม่ถด้าคคุณใชด้ชบีวลิตเหมสือนพญามารและ
ชาวโลก คคาพยานของคคุณในการกระทคากก็ทคาใหด้คคาพยานของคคุณในคคาพผดเปป็นโมฆะไป คคุณอาจพผดเกบีนึ่ยวกนับ
พระคคุณของพระเจด้า แตม่คคุณจะพลิสผจนร์วม่าคคุณรผด้จนักพระคคุณของพระเจด้าเมสืนึ่อคคุณดคาเนลินชบีวลิตซนนึ่งพระคคุณของพระเจด้า
สอนเราใหด้ดคาเนลินชบีวลิต: “เพราะวม่าพระคคุณของพระเจด้าทบีนึ่นคาความรอดมาไดด้ปรากฏแกม่คนทนันี้งปวงแลด้ว โดยสอน
พวกเราวม่า โดยการละทลินี้งการอธรรมและตนัณหาตม่าง ๆ ฝฝ่ายโลกนบีนี้ พวกเราควรดคาเนลินชบีวลิตอยม่างมบีสตลิสนัมปชนัญญะ 
อยม่างชอบธรรม และตามทางของพระเจด้า ในโลกปปัจจคุบนันนบีนี้ โดยมคุม่งรอคอยความหวนังอนันมบีสคุขนนันี้น และการปรากฏ
อนันทรงสงม่าราศบีของพระเจด้าผผด้ใหญม่ยลินึ่ง และพระผผด้ชม่วยใหด้รอดของพวกเราคสือ พระเยซผครลิสตร์” (ทลิตนัส 2:11-13)

ขด้อพระคคาตอนนบีนี้สอนเราวม่าพระคคุณของพระเจด้าสอนมนคุษยร์กม่อนอสืนึ่นใหด้ปฏลิเสธความอธรรม เมสืนึ่อบคุคคลใด
บอกคคุณวม่าเขารนับความรอดโดยพระคคุณของพระเจด้า เขากก็จะพลิสผจนร์มนันโดยการปฏลิเสธความอธรรม เมสืนึ่อ
ครลิสเตบียนคนใดเตลิบโตในพระคคุณ ชบีวลิตของเขากก็จะแสดงออกถนงความรอดของเขาโดยการทบีนึ่เขาปฏลิเสธสลินึ่งทนันี้ง
หลายทบีนึ่อธรรม พระคคุณของพระเจด้าสอนเราใหด้ปฏลิเสธความอธรรมและตนัณหาตม่าง ๆ ฝฝ่ายโลกและใหด้ดคาเนลินชบีวลิต
อยม่างมบีสตลิ อยม่างชอบธรรม และตามทางของพระเจด้าในโลกปปัจจคุบนันนบีนี้ โดยตนันี้งตาคอยความหวนังอนันมบีสคุขนนันี้นและ
การปรากฏอนันเปฟีปี่ยมสงม่าราศบีของพระเจด้าผผด้ใหญม่ยลินึ่ง และพระผผด้ชม่วยใหด้รอดของพวกเราคสือ พระเยซผครลิสตร์ ผผด้รนับใชด้
คนใดทบีนึ่สอนวม่าคคุณสามารถรอดไดด้โดยพระคคุณและใชด้ชบีวลิตตามอยม่างโลก กก็ “บลิดเบสือนพระคคุณของพระเจด้าของ
พวกเราไปเปป็นความลามก” ขอพระเจด้าทรงโปรดชม่วยคคุณทบีนึ่จะไมม่สนนับสนคุนผผด้รนับใชด้แบบนนันี้นเลย เพราะวม่าถด้าคคุณ
สนนับสนคุน คคุณกก็กคาลนังสนนับสนคุนเหลม่าศนัตรผของพระเจด้าและความเชสืนึ่อแบบครลิสเตบียนอนันบรลิสคุทธลิธิ์

ขด้อ 4 ปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคคาทบีนึ่วม่า “และปฏลิเสธพระเจด้าคสือองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าแตม่เพบียงพระองคร์เดบียว และ
พระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” กลม่าวอบีกนนัยหนนนึ่ง คนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ยผดาสไดด้เปปิดโปงตรงนบีนี้ปฏลิเสธทบีนึ่จะ
ถวายเกบียรตลิพระเจด้าในฐานะพระเจด้า พวกเขาพผดเกบีนึ่ยวกนับพระเยซผ แตม่พวกเขาไมม่ยอมรนับวม่าพระองคร์ทรงเปป็นพระ
ครลิสตร์ของพระเจด้า องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเราและพระเจด้าแทด้จรลิงในเนสืนี้อหนนัง พวกเขาถผกพรรณนาวม่าเปป็นเหลม่าผผด้ทบีนึ่
ปฏลิเสธพระเยซผครลิสตร์เจด้าแบบแยบยล ยอหร์นใหด้คคากลม่าวโทษทบีนึ่คลด้ายกนัน: “ใครเลม่าเปป็นผผด้ทบีนึ่พผดมคุสา นอกจากผผด้ทบีนึ่
ปฏลิเสธวม่าพระเยซผเปป็นพระครลิสตร์องคร์นนันี้น ผผด้นนันี้นแหละเปป็นปฏลิปปักษร์ตม่อพระครลิสตร์ ผผด้ทบีนึ่ปฏลิเสธทนันี้งพระบลิดาและพระ
บคุตร ผผด้ใดกก็ตามทบีนึ่ปฏลิเสธพระบคุตร ผผด้นนันี้นเองกก็ไมม่มบีพระบลิดา แตม่ผผด้ทบีนึ่ยอมรนับพระบคุตร กก็มบีพระบลิดาดด้วย” (1 ยอหร์น 
2:22,23) บคุคคลใดทบีนึ่ไมม่ยอมรนับการรนับสภาพมนคุษยร์และการประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบีของพระบคุตรของพระเจด้า
กก็เปป็นคนมคุสา



คคาเตสือนทบีนึ่นม่ายคาเกรงมาก ๆ ถผกใหด้ไวด้ใน 2 ยอหร์น 7-11 เกบีนึ่ยวกนับคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ไมม่ยอมรนับการประสผตลิ
จากหญลิงพรหมจารบี ความเปป็นพระเจด้า การรนับสภาพมนคุษยร์ของพระเยซผครลิสตร์: “เพราะวม่าผผด้ลม่อลวงเปป็นอนันมาก
ไดด้เขด้ามาในโลกแลด้ว ผผด้ซนนึ่งไมม่กลม่าวยอมรนับวม่าพระเยซผครลิสตร์ไดด้เสดก็จมารนับสภาพของเนสืนี้อหนนัง คนนบีนี้แหละเปป็นผผด้
ลม่อลวงและเปป็นปฏลิปปักษร์ตม่อพระครลิสตร์…ผผด้ใดกก็ตามทบีนึ่ละเมลิดและไมม่ดคารงอยผม่ในหลนักคคาสอนของพระครลิสตร์ กก็ไมม่มบี
พระเจด้า ผผด้ใดทบีนึ่ดคารงอยผม่ในหลนักคคาสอนของพระครลิสตร์ ผผด้นนันี้นกก็มบีทนันี้งพระบลิดาและพระบคุตร ถด้ามบีผผด้ใดมาหาพวกทม่าน
และไมม่นคาหลนักคคาสอนนบีนี้มาดด้วย อยม่ารนับเขาไวด้ใหด้เขด้ามาในบด้านของพวกทม่าน และอยม่าขอพระเจด้าอวยพรใหด้เขา
เลย เพราะวม่าผผด้ทบีนึ่ขอพระเจด้าอวยพรใหด้เขา กก็เปป็นผผด้เขด้าสม่วนในบรรดาการกระทคาชนันึ่วรด้ายของเขานนันี้น” ขด้อพระคคา
เหลม่านบีนี้กลม่าวชนัดเจนมาก ๆ วม่าเราจะตด้องไมม่สนนับสนคุนผผด้ใดทบีนึ่ไมม่ยอมรนับการประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี ความเปป็น
พระเจด้า การรนับสภาพมนคุษยร์ของพระครลิสตร์ และถด้าเราสนนับสนคุนพวกเขา โดยการทคาเชม่นนนันี้นเรากก็กลายเปป็นผผด้เขด้า
สม่วนในการกระทคาชนันึ่วรด้ายของพวกเขา

เราเชสืนึ่อในพระเจด้าองคร์เดบียวผผด้ทรงถผกเผยใหด้ประจนักษร์ในสามพระภาค-พระบลิดา พระบคุตร และพระ
วลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ มบีความเปป็นหนนนึ่งเดบียวกนันทบีนึ่แนบสนลิทเชม่นนนันี้นระหวม่างพระบลิดา พระบคุตร และพระวลิญญาณ
บรลิสคุทธลิธิ์จนมนันเปป็นไปไมม่ไดด้เลยทบีนึ่จะมบีพระภาคหนนนึ่งโดยปราศจากอบีกพระภาค ถด้าเรารนับพระบคุตร เรากก็รนับพระบลิดา
และทคุกคนทบีนึ่รนับพระบคุตรกก็มบีพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์อยผม่ภายใน

พวกปฏลิปปักษร์ตม่อพระครลิสตร์ พวกคนหลอกลวง และพวกผผด้พยากรณร์เทก็จไมม่สามารถเหก็นพด้องตรงกนันไดด้
เรสืนึ่องตรบีเอกานคุภาพ คนกลคุม่มหนนนึ่งยอมรนับพระเยโฮวาหร์พระเจด้าแตม่ไมม่ยอมรนับพระเยซผพระบคุตร อบีกกลคุม่มหนนนึ่งกก็อด้าง
วม่าพระเยซผเปป็นพระเจด้า และวม่าพระบลิดา พระบคุตร และพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์เปป็นเพบียงชสืนึ่อเรบียกตม่าง ๆ ของ
พระองคร์เทม่านนันี้น พวกเขาเชสืนึ่อวม่าพระเยซผทรงเปป็นพระภาคเดบียวเทม่านนันี้นในตรบีเอกานคุภาพ เราเชสืนึ่อในพระเจด้าพระ
บลิดา พระเจด้าพระบคุตร และพระเจด้าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ และถด้าเรามบีพระเยซผ เรากก็มบีความเตก็มเปฟีปี่ยมของตรบี
เอกานคุภาพ (คส. 2:9,10) 

มบีผผด้รนับใชด้จคานวนมากทบีนึ่เปป็นพวกเสรบีนลิยมและพวกสมนัยใหมม่นลิยมในธรรมาสนร์วนันนบีนี้ทบีนึ่ใชด้วลิธบีการพผดอนันเจด้า
เลม่หร์และลนับ ๆ ลม่อ ๆ ของตนในการนคาครลิสเตบียนทบีนึ่เนด้นพสืนี้นฐานจคานวนมากใหด้สนนับสนคุนพวกเขา พวกเขาไดด้รนับ
การสนนับสนคุนโดยผผด้คนของพระเจด้าพรด้อมกนับเงลินของพระเจด้า พวกเขากคาลนังเดลินอวดในคราบแกะ แตม่พวกเขามบีใจ
ของสคุนนัขปฝ่า พวกเขาประกาศตนัววม่าเปป็นผผด้รนับใชด้แหม่งขม่าวประเสรลิฐ แตม่ในความเปป็นจรลิงแลด้วพวกเขาเปป็นผผด้รนับใชด้
แหม่งคคาสอนผลิดและคนรนับใชด้ของพญามาร พวกเขาพผดเกบีนึ่ยวกนับความรอด แตม่ลองถามพวกเขาดผสลิครนับวม่าพวกเขา
เชสืนึ่ออะไรเกบีนึ่ยวกนับมนัน บางคนเชสืนึ่อวม่าพลิธบีบนัพตลิศมาคสือความรอด บางคนเชสืนึ่อวม่าการทคาความดบีและการทคาใหด้ดบีทบีนึ่สคุด
เทม่าทบีนึ่คคุณทคาไดด้คสือความรอด ลองถามพวกเขาดผสลิครนับวม่าพวกเขาเชสืนึ่ออะไรเกบีนึ่ยวกนับการไถม่ ลองถามพวกเขาดผสลิ
ครนับวม่าพวกเขาเชสืนึ่ออะไรเกบีนึ่ยวกนับการดลใจดด้านถด้อยคคาของพระคนัมภบีรร์ ลองถามพวกเขาดผสลิครนับวม่าพวกเขาเชสืนึ่อ
อะไรเกบีนึ่ยวกนับการเปป็นขนนี้นจากตายฝฝ่ายรม่างกาย

พระคนัมภบีรร์ประกาศวม่า: “บนัดนบีนี้ ถด้าพระครลิสตร์ถผกประกาศวม่าพระองคร์ไดด้ทรงเปป็นขนนี้นมาจากความตายแลด้ว
เหตคุใดบางคนในทม่ามกลางพวกทม่านจนงกลม่าววม่า การเปป็นขนนี้นมาจากความตายนนันี้นไมม่มบี แตม่ถด้าการเปป็นขนนี้นมาจาก
ความตายนนันี้นไมม่มบี พระครลิสตร์กก็ไมม่ไดด้ทรงเปป็นขนนี้นมา และถด้าพระครลิสตร์ไมม่ไดด้ทรงเปป็นขนนี้นมา การประกาศของพวก



เรานนันี้นกก็ไรด้ประโยชนร์ และความเชสืนึ่อของพวกทม่านกก็ไรด้ประโยชนร์ดด้วย ใชม่แลด้ว และพวกเราถผกพบวม่าเปป็นพวกพยาน
เทก็จของพระเจด้า เพราะวม่าพวกเราไดด้เปป็นพยานรนับรองพระเจด้าวม่า พระองคร์ไดด้ทรงบนันดาลใหด้พระครลิสตร์เปป็นขนนี้นมา
แลด้ว ผผด้ซนนึ่งพระองคร์ไมม่ไดด้ทรงบนันดาลใหด้เปป็นขนนี้นมา ถด้าคนตายไมม่เปป็นขนนี้นมาแลด้ว เพราะวม่าถด้าคนตายไมม่เปป็นขนนี้นมา 
พระครลิสตร์กก็ไมม่ไดด้ทรงถผกบนันดาลใหด้เปป็นขนนี้นมา และถด้าพระครลิสตร์ไมม่ไดด้ทรงถผกบนันดาลใหด้เปป็นขนนี้นมา ความเชสืนึ่อของ
พวกทม่านกก็ไรด้ประโยชนร์ พวกทม่านกก็ยนังอยผม่ในบาปทนันี้งหลายของตน แลด้วคนทนันี้งหลายซนนึ่งลม่วงหลนับไปในพระครลิสตร์กก็
พลินาศไปดด้วย ถด้าในชบีวลิตนบีนี้เทม่านนันี้น พวกเรามบีความหวนังในพระครลิสตร์ พวกเรากก็เปป็นพวกทบีนึ่นม่าสนังเวชทบีนึ่สคุดของ
บรรดาคนทนันี้งปวง แตม่บนัดนบีนี้พระครลิสตร์ไดด้ทรงเปป็นขนนี้นมาจากความตายแลด้ว และไดด้ทรงกลายเปป็นผลแรกของคนทนันี้ง
หลายทบีนึ่ไดด้ลม่วงหลนับไปแลด้วนนันี้น เพราะวม่าโดยมนคุษยร์คนหนนนึ่ง ความตายไดด้อคุบนัตลิขนนี้นฉนันใด โดยมนคุษยร์ผผด้หนนนึ่งการเปป็น
ขนนี้นมาจากความตายกก็ไดด้อคุบนัตลิขนนี้นดด้วยฉนันนนันี้น เพราะวม่าในอาดนัม คนทนันี้งสลินี้นตด้องตายฉนันใด ในพระครลิสตร์ คนทนันี้งสลินี้นกก็
จะถผกทคาใหด้มบีชบีวลิตฉนันนนันี้น แตม่ทคุกคนตามลคาดนับของตนเอง คสือพระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก แลด้วภายหลนังคนทนันี้งหลาย
ทบีนึ่เปป็นของพระครลิสตร์ในการเสดก็จมาของพระองคร์” (1 คร. 15:12-23)

คคุณมบีสลิทธลิธิ์เตก็มทบีนึ่ทบีนึ่จะถามผผด้รนับใชด้ อาจารยร์ นนักเทศนร์ หรสือผผด้ใหด้คคาแนะนคาฝฝ่ายวลิญญาณของคคุณวม่าเขาเชสืนึ่อ
อะไรเกบีนึ่ยวกนับการเปป็นขนนี้นจากตาย ถด้าเขาบอกคคุณวม่าเขาไมม่เชสืนึ่อในการเปป็นขนนี้นจากตายฝฝ่ายรม่างกาย ถด้าเขาไมม่เชสืนึ่อ
วม่าพระเยซผไดด้ทรงเปป็นขนนี้นจากอคุโมงคร์ฝปังศพในฝฝ่ายรม่างกายแลด้ว เขากก็เปป็นหนนนึ่งในผผด้รนับใชด้เหลม่านนันี้นทบีนึ่ยผดาสบอกเรา 
พวกเขามบีอยผม่ในสมนัยของยผดาส และพวกเขายนังมบีอยผม่วนันนบีนี้-และพวกเขาจะมบีอยผม่ตม่อไปจนกวม่าพระเยซผเสดก็จมาอบีกทบี 
เมสืนึ่อการรนับขนนี้นนนันี้นเกลิดขนนี้น รม่างกายของผผด้เชสืนึ่อทคุกคนทบีนึ่ตายไปแลด้วจะถผกทคาใหด้เปป็นขนนี้น และรม่างกายของผผด้เชสืนึ่อทนันี้ง
หลายทบีนึ่ยนังมบีชบีวลิตอยผม่กก็จะถผกเปลบีนึ่ยนแปลง และเมสืนึ่อพระเยซผทรงปรากฏ เรากก็จะเปป็นเหมสือนพระองคร์ (1 ยอหร์น 
3:1,2)

อยม่าสนนับสนคุนพวกศนัตรผของขม่าวประเสรลิฐแหม่งพระคคุณของพระเจด้า เพราะวม่าถด้าคคุณไดด้รนับความรอดแลด้ว
และคคุณสนนับสนคุนพวกเทบียมเทก็จเหลม่านบีนี้ คคุณกก็จะสผญเสบียบคาเหนก็จของคคุณ จงอธลิษฐานขอทบีนึ่พระเจด้าจะทรงมบีความ
เมตตาตม่อพวกเขาและใหด้ความกระจม่างแจด้งแกม่พวกเขา และทบีนึ่พระองคร์จะทรงชม่วยพวกเขาใหด้รอดและปฝ้องกนันมลิ
ใหด้พวกเขาไปสผม่นรก แตม่อยม่าสนนับสนคุนพวกเขา จงสนนับสนคุนผผด้รนับใชด้ทบีนึ่เทศนาขด้อพสืนี้นฐานเหลม่านนันี้นแหม่งความเชสืนึ่อนนันี้น
ความจรลิงทบีนึ่สคาคนัญเหลม่านนันี้นแหม่งความเชสืนึ่อแบบครลิสเตบียน มนันเปป็นสลินึ่งทบีนึ่อนันตรายมาก ๆ ทบีนึ่จะสนนับสนคุนครผสอนเทก็จ 
(2 ยอหร์น 7-11)

ในขด้อ 5 ถนง 7 ยผดาสเตสือนความจคาผผด้คนเหลม่านนันี้นเกบีนึ่ยวกนับพวกครผทบีนึ่ออกไปจากความเชสืนึ่อนนันี้นซนนึ่งมบีอยผม่ในค
รลิสตจนักรในสมนัยนนันี้น เขาพผดถนงการออกไปจากความเชสืนึ่อนนันี้นในอลิสราเอล (ขด้อ 5) และในทม่ามกลางเหลม่าทผตสวรรคร์
ทบีนึ่ลด้มลง (ขด้อ 6) และเตสือนความจคาเหลม่าผผด้อม่านของเขาเกบีนึ่ยวกนับบาปของโสโดมและโกโมราหร์ (ขด้อ 7) 

ขด้อ 5: “ฉะนนันี้นขด้าพเจด้าจนงประสงคร์ใหด้พวกทม่านระลนก ถนงแมด้วม่าพวกทม่านเคยทราบสลินึ่งนบีนี้มาแลด้วกก็ตาม วม่า
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้โปรดชม่วยประชากรเหลม่านนันี้นใหด้รอดพด้นออกมาจากแผม่นดลินแหม่งอบียลิปตร์แลด้ว ภายหลนังไดด้ทรง
ทคาลายคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ไมม่เชสืนึ่อเสบีย”

“ฉะนนันี้นขด้าพเจด้าจนงประสงคร์ใหด้พวกทม่านระลนก ถนงแมด้วม่าพวกทม่านเคยทราบสลินึ่งนบีนี้มาแลด้วกก็ตาม…” กลม่าว
อบีกนนัยหนนนึ่ง ยผดาสกคาลนังกลม่าววม่า “นอกจากนบีนี้ หลนังจากการตรนกตรองแบบคนเปป็นผผด้ใหญม่แลด้ว ขด้าพเจด้า…ขอเตสือน



ความจคาพวกทม่าน…” คนเหลม่านบีนี้ไมม่ควรจะตด้องการใหด้เตสือนความจคาเลย แตม่พวกเขากก็ตด้องการ
“...วม่าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้โปรดชม่วยประชากรเหลม่านนันี้นใหด้รอดพด้นออกมาจากแผม่นดลินแหม่งอบียลิปตร์แลด้ว 

ภายหลนังไดด้ทรงทคาลายคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ไมม่เชสืนึ่อเสบีย” เกบีนึ่ยวกนับคนอลิสราเอลเหลม่านนันี้นทบีนึ่ “ไมม่เชสืนึ่อ” เปาโลเขบียนไวด้วม่า: 
“จงเอาใจใสม่ พบีนึ่นด้องทนันี้งหลาย เกรงวม่ามบีผผด้หนนนึ่งผผด้ใดในพวกทม่านทบีนึ่มบีใจชนันึ่วรด้ายแหม่งการไมม่เชสืนึ่อ ในการหลงไปจาก
พระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผม่ แตม่จงเตสือนสตลิกนันและกนันทคุกวนัน ขณะทบีนึ่เรบียกกนันวม่า “วนันนบีนี้” เกรงวม่าจะมบีผผด้หนนนึ่งผผด้ใดใน
พวกทม่านมบีใจแขก็งกระดด้างไปโดยทางการหลอกลวงแหม่งบาป…ขณะมบีการกลม่าวไวด้วม่า ‘วนันนบีนี้ ถด้าทม่านทนันี้งหลายจะ
ฟปังพระสคุรเสบียงของพระองคร์ อยม่าทคาใหด้ใจของพวกทม่านแขก็งกระดด้างไปเหมสือนอยม่างในครนันี้งกบฏนนันี้น’ เพราะบาง
คน เมสืนึ่อพวกเขาไดด้ยลินแลด้ว กก็ไดด้ยนันึ่วยคุ ถนงกระนนันี้นไมม่ใชม่ทคุกคนทบีนึ่ออกมาจากประเทศอบียลิปตร์โดยโมเสส และพระองคร์
ไดด้ทรงเปป็นทคุกขร์พระทนัยกนับใครหนอเปป็นเวลาสบีนึ่สลิบปฟีนนันี้น กก็กนับคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ไดด้กระทคาบาป ซนนึ่งซากศพของพวกเขา
ไดด้ลด้มลงในถลินึ่นทคุรกนันดารมลิใชม่หรสือ และพระองคร์ไดด้ทรงปฏลิญาณไวด้แกม่ใครหนอวม่า เขาทนันี้งหลายจะไมม่เขด้าไปในทบีนึ่
สงบสคุขของพระองคร์ มลิใชม่แกม่คนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ไมม่เชสืนึ่อหรอกหรสือ ฉะนนันี้นพวกเราจนงเหก็นวม่า พวกเขาไมม่สามารถเขด้าไป
ไดด้เพราะความไมม่เชสืนึ่อ” (ฮบ. 3:12-19)

ผผด้คนทบีนึ่จดหมายฝากของยผดาสถผกเขบียนไปถนงนนันี้นกคาลนังฟปังพวกนนักเทศนร์เทบียมเทก็จและพวกอาจารยร์ทบีนึ่ออก
ไปจากความเชสืนึ่อนนันี้น และตรงนบีนี้ในขด้อ 5 เขากคาลนังใชด้ชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นภาพประกอบเพสืนึ่อเตสือนความจคาพวก
เขาเกบีนึ่ยวกนับสลินึ่งทบีนึ่พระเจด้าไดด้ทรงกระทคาตม่อแกด้วตาดวงใจของพระองคร์ ประชาชาตลิทบีนึ่ถผกเลสือกสรรทบีนึ่พระเจด้าไดด้ทรง
เรบียกและทรงใหด้เกบียรตลิและอวยพรอยม่างทบีนึ่ไมม่มบีประชาชาตลิอสืนึ่นใดทบีนึ่เคยมบีอยผม่เคยไดด้รนับ พระเจด้าไดด้ทรงชม่วยทนันี้ง
ประชาชาตลินนันี้นใหด้รอดจากการตกเปป็นทาสของฟาโรหร์ แตม่พระองคร์ทรงชม่วยเฉพาะผผด้เชสืนึ่อใหด้รอดจากการปรนับโทษ
ของนรก ผมขอเตสือนคคุณ เพสืนึ่อนของผมเออ๋ย พระเจด้าทรงดบีตม่ออเมรลิกาในฐานะประชาชาตลิหนนนึ่งและทรงชม่วยเราใหด้
รอดจากความพลินาศมาหลายครนันี้งหลายหนแลด้ว แตม่หากคคุณไมม่เชสืนึ่อในพระเยซผครลิสตร์ใหด้เปป็นพระผผด้ชม่วยใหด้รอดดด้วย
ตนัวคคุณเอง คคุณกก็จะใชด้เวลาชนันึ่วนลิรนันดรร์ในนรก

เกบีนึ่ยวเนสืนึ่องกนับชนชาตลิอลิสราเอล ขอใหด้ผมดนงความสนใจของคคุณมาทบีนึ่คคากลม่าวของเปาโลในโรม บททบีนึ่ 11 
ในตอนตด้นของบทนนันี้นเขากลม่าววม่า: “ขด้าพเจด้าจนงกลม่าววม่า “พระเจด้าทรงทอดทลินี้งชนชาตลิของพระองคร์แลด้วหรสือ” ขอ
พระเจด้าอยม่ายอมใหด้เปป็นเชม่นนนันี้นเลย ดด้วยวม่าขด้าพเจด้าเองกก็เปป็นคนอลิสราเอล เปป็นเชสืนี้อสายของอนับราฮนัม เปป็นเผม่าเบน
ยามลิน พระเจด้ามลิไดด้ทรงทอดทลินี้งชนชาตลิของพระองคร์นนันี้นซนนึ่งพระองคร์ทรงทราบลม่วงหนด้าแลด้ว…ถด้าเชม่นนนันี้นจะเปป็น
อยม่างไร คนอลิสราเอลไมม่ไดด้รนับสลินึ่งซนนึ่งเขาแสวงหา แตม่การทรงเลสือกไวด้กก็ไดด้รนับสลินึ่งนนันี้น และพวกทบีนึ่เหลสือนนันี้นกก็ถผกบนังตา”
(ขด้อ 1-7)

ผมอยากชบีนี้ใหด้คคุณเหก็นวม่าพระเจด้าไมม่ไดด้เปลบีนึ่ยนพระทนัยของพระองคร์หรสือพระวจนะของพระองคร์ แลด้วทคาไม
ผผด้รนับใชด้บางคนถนงเทศนาทคุกวนันอาทลิตยร์และคคุณไมม่เคยไดด้ยลินพวกเขาเทศนาเกบีนึ่ยวกนับการบนังเกลิดใหมม่ การกลนับใจ
ใหมม่ การหลนันึ่งรลินของพระโลหลิตของพระเยซผเพสืนึ่อการยกโทษบาป การฟฝืฟื้นคสืนพระชนมร์ฝฝ่ายรม่างกายของพระองคร์ 
หรสือการเสดก็จกลนับมาจรลิง ๆ ของพระเยซผครลิสตร์เจด้าในการรนับขนนี้นนนันี้นเพสืนึ่อรนับเจด้าสาวของพระองคร์ไป? เพราะอะไร?
เพราะวม่าพวกเขาอม่านมนัน แตม่พวกเขามองไมม่เหก็นมนัน พวกเขาไดด้เพลิกเฉยความจรลิงนนันี้นมานานเหลสือเกลินจนพวก
เขาถผกบนังตาฝฝ่ายวลิญญาณและแกลด้งโงม่



กลม่าวตม่อไปในโรม 11 เปาโลเตสือนคนตม่างชาตลิเหลม่านนันี้นวม่า: “แตม่ถด้ากลินึ่งบางกลินึ่งถผกหนักออกเสบียแลด้ว และตนัว
ทม่านทบีนึ่เปป็นตด้นมะกอกปฝ่า ถผกตม่อกลินึ่งเขด้าไปทม่ามกลางกลินึ่งเหลม่านนันี้น และพรด้อมกนับกลินึ่งเหลม่านนันี้นเขด้าสม่วนของรากและ
ความอด้วนพบีของตด้นมะกอกนนันี้น อยม่าอวดดบีตม่อกลินึ่งเหลม่านนันี้น แตม่ถด้าทม่านอวดดบี ทม่านไมม่ไดด้เลบีนี้ยงรากนนันี้น แตม่รากตม่าง
หากเลบีนี้ยงทม่าน แลด้วทม่านกก็จะกลม่าววม่า “กลินึ่งเหลม่านนันี้นไดด้ถผกหนักออกเสบียแลด้วกก็เพสืนึ่อขด้าพเจด้าจะไดด้ถผกตม่อกลินึ่งเขด้าไป” ถผก
แลด้ว เพราะเหตคุความไมม่เชสืนึ่อกลินึ่งเหลม่านนันี้นจนงไดด้ถผกหนักออกเสบีย และทม่านกก็อยผม่ไดด้โดยความเชสืนึ่อ อยม่าหนัวสผงไปเลย แตม่
จงเกรงกลนัว เพราะวม่าถด้าพระเจด้ามลิไดด้ทรงงดโทษกลินึ่งตามธรรมชาตลิเหลม่านนันี้น จงระวนังใหด้ดบีเกรงวม่าพระองคร์จะไมม่ทรง
งดโทษทม่านเหมสือนกนัน” (ขด้อ 17-21) ดนังนนันี้นเปาโลจนงเตสือนผผด้คนเหลม่านนันี้นมลิใหด้คลิดวม่าเพราะวม่าพวกเขาเปป็นคนตม่าง
ชาตลิ พวกเขาจนงลอยนวลไปไดด้ไมม่วม่าจะทคาอะไรกก็ตาม

จากนนันี้นในขด้อ 25 เราอม่านวม่า “ความมสืดบอดไดด้เกลิดขนนี้นกนับบางคนในพวกอลิสราเอล จนกวม่าความ
สมบผรณร์ของพวกคนตม่างชาตลิจะเขด้ามา” และในระหวม่างชม่วงทบีนึ่ชนชาตลิอลิสราเอลถผกบนังตา เหลม่าผผด้เชสืนึ่อคนตม่างชาตลิกก็
กคาลนังถผกพาเขด้ามาขด้างใน พวกเราเปป็นหนบีนี้ชนชาตลิอลิสราเอล เพราะวม่าพระผผด้ชม่วยใหด้รอดของเราทรงออกมาจาก
ชนชาตลิอลิสราเอล พระเจด้าตรนัสแกม่อนับราฮนัมวม่า “...ในเจด้าบรรดาครอบครนัวแหม่งแผม่นดลินโลกจะไดด้รนับพระพร”
(ปฐก. 12:3) พระองคร์กคาลนังตรนัสถนงการเสดก็จมาของพระเมสสลิยาหร์ องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและพระผผด้ชม่วยใหด้รอดของ
เราพระเยซผครลิสตร์

ในพระคคาขด้อถนัดไปยผดาสกลม่าวตม่อโดยใชด้ภาพประกอบอบีกเรสืนึ่อง:
ขด้อ 6: “และเหลม่าทผตสวรรคร์ซนนึ่งไมม่ไดด้รนักษาสถานะเดลิมของตน แตม่ไดด้ละทลินี้งทบีนึ่อยผม่อาศนัยของตนนนันี้น 

พระองคร์กก็ไดด้ทรงสคารองไวด้ในบรรดาโซม่ตรวนอนันเปป็นนลิรนันดรร์ ภายใตด้ความมสืดจนถนงการพลิพากษาแหม่งวนันสคาคนัญยลินึ่ง
นนันี้น”

พวกทผตสวรรคร์ไดด้ถผกสรด้างขนนี้น มลิใชม่ถผกใหด้กคาเนลิด และมบีพลโยธาใหญม่โตของสลินึ่งทรงสรด้างเหลม่านบีนี้ ในปฐม
กาล 1:1 เราถผกบอกวม่า “ในเรลินึ่มแรกนนันี้นพระเจด้าทรงเนรมลิตสรด้างฟฝ้าสวรรคร์และแผม่นดลินโลก” และถนงแมด้ไมม่มบีระบคุ
ไวด้เชม่นนนันี้น ผมกก็เชสืนึ่อวม่ามนันเปป็นไปไดด้ทบีนึ่ทผตสวรรคร์เหลม่านนันี้นไดด้ถผกสรด้างขนนี้นในเวลาเดบียวกนัน อยม่างไรกก็ตาม พระคนัมภบีรร์
กก็ไมม่ไดด้บม่งบอกเวลาหรสือรายละเอบียดอสืนึ่นใดของการทรงสรด้างเหลม่าทผตสวรรคร์ เราทราบวม่าพระเจด้าไดด้ทรงสรด้าง
มนคุษยร์คนแรก (อาดนัม) เมสืนึ่อประมาณหกพนันปฟีทบีนึ่แลด้ว ตามบนันทนกในหนนังสสือปฐมกาล และนนันึ่นเปป็นบนันทนกเดบียวทบีนึ่เรา
เชสืนึ่อถสือไดด้

เหลม่าทผตสวรรคร์ทบีนึ่ถผกพผดถนงในทบีนึ่นบีนี้ในขด้อ 6 “ไมม่ไดด้รนักษาสถานะเดลิมของตน แตม่ไดด้ละทลินี้งทบีนึ่อยผม่อาศนัยของตน
นนันี้น” นนันึ่นคสือ พวกเขาไมม่ไดด้เปป็นเหมสือนเดลิมตม่อไปในแบบทบีนึ่พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างพวกเขา และพวกเขาไมม่ไดด้อยผม่ตม่อ
ในทบีนึ่ ๆ พระเจด้าทรงใหด้พวกเขาอยผม่ ดด้วยเหตคุผลบางประการ ซนนึ่งไมม่ถผกระบคุชนัดเจนในพระคนัมภบีรร์ ทผตสวรรคร์เหลม่านบีนี้ 
“ไดด้ละทลินี้งทบีนึ่อยผม่อาศนัยของตน” และไดด้ลงมาสผม่อบีกภผมลิภาคหนนนึ่งซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ พวกเขาไดด้ทคาบาปทบีนึ่เปป็นเหตคุใหด้พวกเขา
สผญเสบียสถานะดนันี้งเดลิมของตน เพราะวม่าพวกเขาไดด้ทคาเชม่นนบีนี้ พระเจด้าจนง “ไดด้ทรงสคารอง (พวกเขา) ไวด้ในบรรดาโซม่
ตรวนอนันเปป็นนลิรนันดรร์ ภายใตด้ความมสืดจนถนงการพลิพากษาแหม่งวนันสคาคนัญยลินึ่งนนันี้น” พวกเขายนังไมม่ไดด้ถผกพลิพากษา แตม่
พวกเขาจะถผกพลิพากษาพรด้อมกนับคนชนันึ่วทคุกคนทบีนึ่การพลิพากษาทบีนึ่พระทบีนึ่นนันึ่งใหญม่สบีขาวนนันี้น

ยผดาสกลม่าวตม่อไปตอนนบีนี้ในขด้อพระคคาถนัดไป:



ขด้อ 7: “เหมสือนกนับเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหร์และนครตม่าง ๆ ทบีนึ่อยผม่รอบ ๆ เมสืองเหลม่านนันี้นทบีนึ่ทคาใน
ทคานองเดบียวกนัน ทบีนึ่มอบตนัวเองไวด้กนับการผลิดประเวณบี และไลม่ตามกามวลิตถาร กก็ถผกตนันี้งไวด้เปป็นตนัวอยม่าง โดยไดด้รนับ
พระอาชญาแหม่งไฟอนันนลิรนันดรร์”

พระคคาขด้อนบีนี้ใหด้คคาอธลิบายเพลินึ่มเตลิมแกม่ขด้อ 6 ถด้าเราทคาตามกฎของไวยากรณร์ภาษาอนังกฤษ คคุณกก็จะสนังเกต
เหก็นวม่ายผดาสกลม่าวถนงทผตสวรรคร์เหลม่านนันี้นกม่อน คสือในขด้อ 6 และจากนนันี้นเขาถนงเอม่ยชสืนึ่อสองเมสืองนบีนี้ นนันึ่นคสือเมสืองโส
โดมและเมสืองโกโมราหร์: “เหมสือนกนับเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหร์และนครตม่าง ๆ ทบีนึ่อยผม่รอบ ๆ เมสืองเหลม่านนันี้นทบีนึ่
ทคาในทคานองเดบียวกนัน ทบีนึ่มอบตนัวเองไวด้กนับการผลิดประเวณบี…” พระเจด้าทรงเกลบียดชนังการลม่วงประเวณบี ไมม่วม่ามนันจะ
เปป็นการลม่วงประเวณบีฝฝ่ายวลิญญาณหรสือฝฝ่ายรม่างกาย ยผดาสกคาลนังใหด้ภาพประกอบตรงนบีนี้เพสืนึ่อแสดงใหด้ผผด้เชสืนึ่อทนันี้งหลาย
เหก็นชนัดเจนวม่าเกลิดอะไรขนนี้นเมสืนึ่อผผด้คนไปตามคคาสอนผลิด พวกครผทบีนึ่ออกไปจากความเชสืนึ่อนนันี้น พวกเสรบีนลิยม พวกสมนัย
ใหมม่นลิยม และใครกก็ตามทบีนึ่ไมม่ยอมรนับพระวจนะของพระเจด้าและปฏลิเสธทบีนึ่จะใหด้เกบียรตลิพระเจด้า พวกเขา “ถผกตนันี้งไวด้
เปป็นตนัวอยม่าง โดยไดด้รนับพระอาชญาแหม่งไฟอนันนลิรนันดรร์” พวกเขาจะทนทคุกขร์การแกด้แคด้นของพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์ เพราะวม่าพระเจด้าทรงปกปฝ้องพระวจนะของพระองคร์และจะทรงพลิพากษาผผด้ใดกก็ตามทบีนึ่ยคุม่งเหยลิงกนับมนัน

เกลิดอะไรขนนี้นกนับเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหร์? ปฐมกาล 19 ใหด้บนันทนกเหตคุการณร์วม่าเกลิดอะไรขนนี้น 
พระเจด้าทรงสม่งทผตสวรรคร์สององคร์ลงไปยนังเมสืองโสโดมเพสืนึ่อเตสือนโลทและครอบครนัวของเขาเกบีนึ่ยวกนับการพลิพากษา
ของพระเจด้าทบีนึ่กคาลนังจะมาสผม่เมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหร์ โลทกคาลนังนนันึ่งอยผม่ทบีนึ่ประตผเมสืองนนันี้น ซนนึ่งบม่งบอกถนงสถานทบีนึ่
แหม่งสลิทธลิอคานาจ และแนม่นอนวม่าเขาเปป็นกนังวล ปฐมกาล 19 ใหด้บนันทนกเรสืนึ่องราวอนันนม่าเศรด้าและนม่ารนังเกบียจของการ
ทบีนึ่พวกผผด้ชายแหม่งเมสืองทบีนึ่ชนันึ่วนนันี้นรด้องขอชายสองคนนนันี้นทบีนึ่เปป็นแขกในบด้านของโลท โดยปรารถนาทบีนึ่จะทคาบาปแหม่ง
การรนักรม่วมเพศ วนันนบีนี้บาปของการรนักรม่วมเพศกคาลนังทวบีขนนี้นอยม่างพรวดพราด ซนนึ่งเปป็นอบีกสนัญญาณหนนนึ่งของยคุค
สคุดทด้าย

ในขด้อ 6 และ 7 เรามบีตนัวอยม่างของการออกไปจากความจรลิงนนันี้นและผลทบีนึ่ตามมา โดยอด้างอลิงถนง “การ
พลิพากษาแหม่งวนันสคาคนัญยลินึ่งนนันี้น” (ขด้อ 6) คนมากมายไมม่เขด้าใจวม่ามบีการพลิพากษาหลายครนันี้ง (พหผพจนร์) ใหด้ตด้องเผชลิญ
คนมากมายเชสืนึ่อในการเปป็นขนนี้นจากตายแบบเหมารวมและการพลิพากษาแบบเหมารวม แตม่พระคนัมภบีรร์ไมม่ไดด้สอน
แบบนบีนี้ ผมเชสืนึ่อ ตามคคาสอนทบีนึ่ชนัดเจนของภาคพนันธสนัญญาใหมม่ วม่าเมสืนึ่อการรนับขนนี้นนนันี้นเกลิดขนนี้น ผผด้เชสืนึ่อทนันี้งหลายจะถผก
พลิพากษาสคาหรนับหนด้าทบีนึ่คนตด้นเรสือนของพวกเขา ไมม่ใชม่วม่าพวกเขารอดหรสือหลงหาย พวกเขาจะไดด้รนับบคาเหนก็จ
ตามความสนัตยร์ซสืนึ่อของพวกเขา ไมม่ใชม่วม่าพวกเขาไดด้ทคาเยอะมากขนาดไหน ถด้าทนันี้งหมดทบีนึ่เราทคาไดด้คสือการใหด้นนี้คาเยก็น
สนักถด้วยในพระนามของพระเยซผ เรากก็จะไดด้รนับบคาเหนก็จ แตม่ถด้าเราใหด้นนี้คาเยก็นสนักถด้วยในเมสืนึ่อเราสามารถใหด้เงลินเปป็น
ลด้านดอลลารร์ไดด้ เรากก็จะไมม่ไดด้รนับบคาเหนก็จใด ๆ เลย ถด้าคคุณใหด้เงลินหนนนึ่งดอลลารร์ ในเมสืนึ่อคคุณสามารถใหด้ไดด้สลิบ
ดอลลารร์ คคุณกก็ไมม่ไดด้กคาลนังปฏลิบนัตลิหนด้าทบีนึ่คนตด้นเรสือนของคคุณอยม่างเหมาะสม

พระเจด้าไมม่ทรงพลิพากษาตามขนาด แตม่ตามหนัวใจ ถด้าบคุคคลใดสามารถทคาบางสลินึ่งไดด้แตม่ปฏลิเสธทบีนึ่จะทคามนัน 
มนันกก็เปป็นแคม่เพราะวม่าเขาเปป็นคนเหก็นแกม่ตนัวและอยากเกก็บเวลา พลนังงาน และเงลินของเขาไวด้สคาหรนับตนัวเอง เราจะ
ตด้องใหด้อยม่างเสรบี ความรนักยม่อมใหด้ พระเจด้าไดด้ทรงเสบียสละพระบคุตรอนันเปป็นทบีนึ่รนักของพระองคร์ พระบคุตรไดด้ทรงเสบีย
สละพระโลหลิตของพระองคร์ และเราจะตด้องใหด้อยม่างเตก็มใจและอยม่างเสบียสละเพสืนึ่อถวายเกบียรตลิแดม่พระเจด้า และ



เมสืนึ่อเราทคาเชม่นนนันี้น เรากก็ไดด้รนับบคาเหนก็จเตก็มจคานวน มบีผผด้เชสืนึ่อทบีนึ่เขด้าในสวรรคร์โดยปราศจากบคาเหนก็จใด ๆ เลยจรลิง ๆ 
และมบีผผด้เชสืนึ่อทบีนึ่เขด้าในสวรรคร์โดยปราศจากบคาเหนก็จเตก็มจคานวน ผผด้เชสืนึ่อทนันี้งหลายจะถผกพลิพากษาสคาหรนับหนด้าทบีนึ่คนตด้น
เรสือนของตนทบีนึ่บนัลลนังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ (1 โครลินธร์ 3:11-15 พรรณนาถนงการประทานบคาเหนก็จแกม่ผผด้เชสืนึ่อ
สคาหรนับหนด้าทบีนึ่คนตด้นเรสือนของเขา บนัลลนังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ถผกกลม่าวถนงในโรม 14:10-12 และ 2 โครลินธร์ 
5:10)

เมสืนึ่อยคุคพนันปฟีนนันี้นสลินี้นสคุดลง และเมสืนึ่อพระเจด้าทรงทคาลายกองทนัพเหลม่านนันี้นของปฏลิปปักษร์ตม่อพระครลิสตร์ เมสืนึ่อ
นนันี้นพระองคร์จะทรงนคาเขด้าสผม่การพลิพากษาทบีนึ่พระทบีนึ่นนันึ่งใหญม่สบีขาว คนชนันึ่วทคุกคนทบีนึ่ตายไปแลด้ว และนนันึ่นจะเปป็น “การ
พลิพากษาแหม่งวนันสคาคนัญยลินึ่งนนันี้น” ทบีนึ่ถผกกลม่าวถนงในยผดาสขด้อ 6 วลิวรณร์ 20:11-15 ใหด้คคาบรรยายเกบีนึ่ยวกนับวนันนบีนี้

คคุณรนับความรอดแลด้วหรสือยนัง? คคุณอยผม่บนเสด้นทางไปสผม่นรก หรสือสวรรคร์? พระเจด้าไมม่ไดด้ทรงปลม่อยใหด้คคุณ
เกลิดมาเพสืนึ่อทบีนึ่จะตายและใชด้เวลาชนันึ่วนลิรนันดรร์ในนรก บางคนเคยบอกผมวม่า “อาจารยร์ ถด้าฉนันสามารถไปนรกและดสืนึ่ม
เหลด้าไปตลอดชนันึ่วนลิรนันดรร์และเลม่นพนนันไปตลอดชนันึ่วนลิรนันดรร์ นนันึ่นกก็เปป็นเรสืนึ่องทบีนึ่ฉนันรนับไดด้นะ” เอาลม่ะ ผมมบีขม่าวสคาหรนับ
คคุณครนับ เพสืนึ่อนของผมเออ๋ย เมสืนึ่อคคุณลสืมตาตสืนึ่นในนรก การดสืนึ่มเหลด้า การเลม่นพนนัน และการทคาบาปกก็สลินี้นสคุดลงแลด้ว 
จะไมม่มบีนนี้คาเลยสนักหยดเพสืนึ่อทคาใหด้ลลินี้นของคคุณเยก็น ถด้าคคุณไปนรก คคุณกก็จะอด้อนวอนขอนนี้คา

ผมไดด้รนับจดหมายฉบนับหนนนึ่งจากใครสนักคนทบีนึ่เขบียนมาวม่ามนันเปป็นเรสืนึ่องเหลวไหลทบีนึ่มนคุษยร์คนใดจะเทศนา
เกบีนึ่ยวกนับนรกเหมสือนอยม่างทบีนึ่ผมทคา แตม่ถด้าคคุณยอมอม่านมาระโก 9:42-48 และลผกา 16:19-31 คคุณกก็จะคด้นพบวม่า
ผมเทศนาเบามาก (เมสืนึ่อเทบียบกนันแลด้ว) เมสืนึ่อพผดถนงการเทศนาเรสืนึ่องไฟนรกและการพลิพากษาปรนับโทษ ผมอยาก
เทศนาใหด้รด้อนแรงและมบีพลนังมากเสบียคคุณจะไดด้กลลินึ่นกคามะถนันเลย! คคาเทศนาทบีนึ่รด้อนแรงมากทบีนึ่สคุดทบีนึ่เคยถผกเขบียน
เกบีนึ่ยวกนับนรกอยผม่ในมาระโก 9:42-48 และมนันไมม่ไดด้ออกมาจากปากของศลิษยาภลิบาลหรสือผผด้ประกาศขม่าวประเสรลิฐ
คนใด แตม่มาจากพระโอษฐร์ของพระเมษโปดกของพระเจด้าทบีนึ่อม่อนโยน เหก็นอกเหก็นใจ กรคุณา นม่ารนัก และอดกลนันี้น
พระทนัย นนันึ่นคสือพระเยซผครลิสตร์เจด้า มนันไมม่ใชม่นนี้คาพระทนัยของพระเจด้าเลยทบีนึ่ผผด้ใด “ควรพลินาศ แตม่ทบีนึ่คนทนันี้งปวงควรมา
ถนงการกลนับใจเสบียใหมม่” (2 เปโตร 3:9) ถด้าคคุณใชด้เวลาชนันึ่วนลิรนันดรร์ในบนงไฟนนันี้น มนันกก็จะไมม่เปป็นเพราะพระเจด้า มนัน
จะเปป็นเพราะเจตจคานงทบีนึ่ดสืนี้อรนันี้นของคคุณเอง

บางคนจะใชด้ขด้อ 7 เพสืนึ่อพยายามพลิสผจนร์วม่านรกไมม่ดคารงอยผม่ชนันึ่วนลิรนันดรร์ พวกเขาถามวม่า “เมสืองโสโดมและ
เมสืองโกโมราหร์ยนังถผกเผาไหมด้อยผม่หรสือ?” ไมม่ครนับ แตม่จลิตวลิญญาณเหลม่านนันี้นทบีนึ่ตายไปในไฟไหมด้ครนันี้งใหญม่นนันี้นกคาลนังถผก
เผาอยผม่เหมสือนเดลิม พวกเขากคาลนังทนทคุกขร์การแกด้แคด้นแหม่งไฟนลิรนันดรร์อยผม่เหมสือนเดลิม พระคคาขด้อนบีนี้พลิสผจนร์ แทนทบีนึ่จะ
หนักลด้าง เรสืนึ่องนรกนลิรนันดรร์! พระคนัมภบีรร์สอนวม่าใหด้เสบียมสือ เทด้า หรสือดวงตาขด้างหนนนึ่งของคคุณ ยนังดบีกวม่ามบีอวนัยวะเหลม่านบีนี้
และถผกทลินี้งลงในนรก “ในทบีนึ่นนันี้นตนัวหนอนของพวกเขากก็ไมม่ตาย และไฟนนันี้นกก็ไมม่ดนับเลย” (มาระโก 9:45,46) ผมเชสืนึ่อ
วม่าไฟนนันี้นในนรกอยผม่ชนันึ่วนลิรนันดรร์ เหมสือนอยม่างทบีนึ่ผมเชสืนึ่อในชบีวลิตนลิรนันดรร์ ผมเชสืนึ่อวม่าชบีวลิตนนันี้นทบีนึ่พระเจด้าประทานใหด้เมสืนึ่อ
เรารนับสารภาพบาปทนันี้งหลายของเราและเชสืนึ่อบนพระเยซผครลิสตร์เจด้าดคารงอยผม่ชนันึ่วนลิรนันดรร์ ผมเชสืนึ่อดด้วยวม่าคนทบีนึ่ตายไป
โดยปราศจากพระเยซผครลิสตร์เจด้าในฐานะพระผผด้ชม่วยใหด้รอดสม่วนบคุคคลของเขาจะดลินึ่งลงสผม่นรก สถานทบีนึ่แหม่งไฟนลิรนัน
ดรร์ เพราะพระคนัมภบีรร์สอนวม่ามนันเปป็นแบบนนันี้นจรลิง ๆ

ขด้อ 8: “เชม่นเดบียวกนัน บรรดานนักฝปันทบีนึ่โสมมเหลม่านบีนี้กก็กระทคาใหด้เนสืนี้อหนนังเปป็นมลทลิน เหยบียดหยามผผด้มบี



อคานาจ และพผดจาใหด้รด้ายตม่อบรรดาผผด้ทบีนึ่มบีบรรดาศนักดลิธิ์”
คคาวม่า “เชม่นเดบียวกนัน” ในพระคคาขด้อนบีนี้เชสืนึ่อมโยงความคลิดทบีนึ่ถผกนคาเสนอในขด้อ 7 กนับสลินึ่งซนนึ่งกคาลนังจะถผก

อภลิปรายในขด้อ 8 “บรรดานนักฝปันทบีนึ่โสมม” ไมม่จคาเปป็นตด้องหมายความวม่าพวกเขามบีความฝปันหนนนึ่งตอนกลางคสืน
ขณะทบีนึ่พวกเขานอนหลนับ มนันหมายความวม่าพวกเขาใชด้ชบีวลิตในความฝปัน ในสมนัยของโนอาหร์ “พระเจด้าทรงเหก็นวม่า
ความชนันึ่วของมนคุษยร์มบีมากในแผม่นดลินโลก และเหก็นวม่าจลินตนาการทคุกอยม่างแหม่งความคลิดทนันี้งหลายแหม่งใจของเขา
ลด้วนแตม่ชนันึ่วรด้ายอยม่างเดบียวเสมอไป” (ปฐก. 6:5) พวกนนักฝปันโสมมเหลม่านบีนี้คลิด หรสือ “ฝปันกลางวนัน” ตลอดเวลา
เกบีนึ่ยวกนับบาป: การลม่วงประเวณบี ตนัณหา ความอธรรม ฯลฯ ยผดาสเขบียนไวด้วม่า “...บรรดานนักฝปันทบีนึ่โสมมเหลม่านบีนี้กก็
กระทคาใหด้เนสืนี้อหนนังเปป็นมลทลิน…”

ไมม่เพบียงเทม่านนันี้น แตม่พวกเขา “เหยบียดหยามผผด้มบีอคานาจ และพผดจาใหด้รด้ายตม่อบรรดาผผด้ทบีนึ่มบีบรรดาศนักดลิธิ์” ใน
วนันนบีนี้และโมงนบีนี้ ผผด้คนมบีความเคารพตม่อสลิทธลิอคานาจนด้อยกวม่าทบีนึ่พวกเขาเคยมบีในชม่วงหลายปฟีทบีนึ่ผม่านมา ผมขอไปไกล
กวม่าเดลิมอบีกกด้าวหนนนึ่งและกลม่าววม่าคนหนคุม่มสาวจคานวนมากไดด้หมดความเคารพตม่อพม่อแมม่ของตน ครผบาอาจารยร์
และสลิทธลิอคานาจอสืนึ่น ๆ ในสมนัยของเรามากกวม่าทบีนึ่เคยเปป็นมากม่อน เราเหลสือไวด้ใหด้คนรคุม่นถนัดไปมากกวม่าแคม่อากาศ
และนนี้คาทบีนึ่มบีมลพลิษ เราเหลสือชสืนึ่อ “อเมรลิกา” ไวด้ใหด้พวกเขา และเราเหลสือ “ธงชาตลิอเมรลิกา” ไวด้ใหด้พวกเขา ถด้าเรา
สามารถเหลสือชสืนึ่อเสบียงอนันดบีไวด้ใหด้ลผกหลานของเรา ถด้าเราเปป็นอยม่างทบีนึ่เราควรเปป็นในฐานะพม่อแมม่ เรากก็เหลสือไวด้ใหด้
พวกเขามากกวม่าทบีนึ่เงลินจะซสืนี้อไดด้

“ผผด้มบีอคานาจ” และ “บรรดาผผด้ทบีนึ่มบีบรรดาศนักดลิธิ์” ทบีนึ่ถผกกลม่าวถนงในพระคคาขด้อนบีนี้หมายถนงเหลม่าผผด้มบีอคานาจ
ครอบครองและผผด้มบีบรรดาศนักดลิธิ์ในแงม่มคุมฝฝ่ายวลิญญาณ แตม่พวกเขายนังหมายถนงเหลม่าผผด้มบีบรรดาศนักดลิธิ์และเหลม่าผผด้มบี
อคานาจและสลิทธลิอคานาจในโลกธรรมดาเชม่นกนัน เราจะตด้องอธลิษฐานเผสืนึ่อกษนัตรลิยร์และคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ปกครองอยผม่
เหนสือเราในโลกการเมสืองและโลกฝฝ่ายวลิญญาณ (1 ทธ. 2:1,2; 1 เปโตร 2:13-17; รม. 13:7) เราตด้องอธลิษฐาน
เผสืนึ่อเพสืนึ่อนผผด้เชสืนึ่อทนันี้งหลายของเรา ผมรนับประกนันคคุณไดด้เลยวม่าคคุณไมม่ตด้องมองนานเลยจนกระทนันึ่งคคุณคด้นพบบาง
ประเดก็นทบีนึ่คคุณจะวลิจารณร์ผผด้เชสืนึ่อคนใดไดด้ ในตคาแหนม่งหนด้าทบีนึ่ใด ๆ ในแผม่นดลินของเรา แตม่คคุณจะทคาประโยชนร์สคุขไดด้
มากกวม่าโดยการอธลิษฐานเผสืนึ่อพวกเขา และจากนนันี้นครนันี้งถนัดไปทบีนึ่คคุณมบีโอกาสทบีนึ่จะลงคะแนนเสบียง ถด้าพวกเขาไมม่ไดด้
เปป็นอยม่างทบีนึ่พวกเขาควรจะเปป็น คคุณกก็สามารถโหวตพวกเขาออกจากตคาแหนม่งไดด้ นบีนึ่ใชด้ไดด้กนับโลกการเมสือง โลก
ศาสนา หรสือโลกอสืนึ่นใดกก็ตาม เราตด้องอธลิษฐานเผสืนึ่อและเคารพคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่มบีสลิทธลิอคานาจ และไมม่หลผม่เกบียรตลิ
พระเจด้า

ผมทราบวม่าเรามบีความฉด้อฉลและความอธรรมในรนัฐบาลของเรา มนันเปป็นอยม่างนบีนี้มาตลอด และจะเปป็น
อยม่างนบีนี้ตลอดไป แตม่ขอบคคุณพระเจด้า มบีวนันหนนนึ่งทบีนึ่จะมาเมสืนึ่อจะไมม่มบีการทคุจรลิตในการปกครองเลย เมสืนึ่อพระเยซผจอม
กษนัตรลิยร์จะประทนับบนพระทบีนึ่นนันึ่งนนันี้น จะไมม่มบีการสลินี้นสคุดเลยสคาหรนับพระทบีนึ่นนันึ่งและการปกครองของพระองคร์

นบีนึ่เปป็นยคุคสมนัยทบีนึ่มบีคนหนคุม่มสาวจคานวนมากในศาสนาตม่าง ๆ จงสนังเกต ผมไดด้กลม่าววม่า “ศาสนาตม่าง ๆ” มบี
ความเคลสืนึ่อนไหวทางศาสนาจคานวนมากวนันนบีนี้ทบีนึ่ไมม่ไดด้เปป็นแบบครลิสเตบียน คคุณอาจถามผมวม่าผมสามารถตนัดสลินเชม่น
นนันี้นไดด้อยม่างไร ผมจะขอใชด้แคม่คคาตรนัสของพระเยซผในคคาเทศนาของพระองคร์บนภผเขานนันี้น ทบีนึ่พระองคร์ทรงระบคุวม่า 
“โดยผลทนันี้งหลายของพวกเขา ทม่านทนันี้งหลายกก็จะรผด้จนักพวกเขาไดด้” (มธ. 7:20) เมสืนึ่อใครสนักคนใชด้ยาเสพตลิด และ



ดสืนึ่มเหลด้าและแตม่งตนัวลม่อแหลม ผมกก็คงจะไมม่กลม่าวหาพวกเขาวม่าเปป็นครลิสเตบียน ผมกก็คงจะไมม่กลม่าวหาพวกเขาวม่า
รนับความรอดแลด้ว ผมไมม่ไดด้กคาลนังตนัดสลิน ผมแคม่กคาลนังตรวจสอบผลแหม่งชบีวลิตของผผด้คน พระเจด้าไดด้ประทานใบ
อนคุญาตใหด้ผมทคาเชม่นนนันี้นไดด้เมสืนึ่อหลายปฟีกม่อน-ทบีนึ่จะเทศนาขม่าวประเสรลิฐและเปป็น “ผผด้ตรวจสอบผล” เมสืนึ่อผผด้คนทคาสลินึ่ง
ตม่าง ๆ ทบีนึ่ไมม่ไดด้เปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของความเชสืนึ่อแบบครลิสเตบียน กก็อยม่ากลม่าวหาพวกเขาวม่าเปป็นครลิสเตบียนเลย
ครนับ เพราะวม่าพวกเขากคาลนังออกผลทบีนึ่พลิสผจนร์วม่าพวกเขาเปป็นของโลกและพญามาร ไมม่ใชม่ของพระเจด้า 

เมสืนึ่อเราหมดความเคารพใหด้แกม่พม่อแมม่ของเรา รนัฐบาล และเหลม่าเจด้าหนด้าทบีนึ่รนักษากฎหมาย ประเทศชาตลิ
ของเรากก็เละแลด้ว สหรนัฐอเมรลิกาอาจมบีปปัญหาตม่าง ๆ ของมนัน แตม่ถด้าคคุณรผด้จนักสถานทบีนึ่ใดทบีนึ่ดบีกวม่านบีนี้ กก็จงไปทบีนึ่นนันึ่นเลย
ครนับ! ผมขอรนับประกนันคคุณวม่า แมด้กระทนันึ่งมบีปปัญหาตม่าง ๆ ของมนัน คคุณจะไมม่พบสถานทบีนึ่ใดทบีนึ่ดบีไปกวม่าอเมรลิกา ซนนึ่ง
เปป็นทบีนึ่ ๆ เรามบีเสรบีภาพ มลิตรภาพ ภราดรภาพและความดบีงาม แมด้จะมบีบาปและความอธรรมทนันี้งหมดของมนัน มนันกก็
ยนังเปป็นประเทศชาตลิทบีนึ่ยลินึ่งใหญม่ทบีนึ่สคุดบนพลิภพ เรากคาลนังฝากประเทศอเมรลิกาและธงชาตลินนันี้นไวด้ใหด้คนรคุม่นถนัดไปของเรา
และแมด้จะมบีความทคุจรลิตทนันี้งสลินี้นของมนัน มนันกก็ยนังดบีทบีนึ่สคุดเหมสือนเดลิม แตม่ขอบคคุณพระเจด้า มบีวนันหนนนึ่งทบีนึ่จะมาเมสืนึ่อจะมบี
การปกครองและผผด้ครอบครองทบีนึ่ดบีกวม่า เมสืนึ่อพระเยซผจอมกษนัตรลิยร์ประทนับบนพระทบีนึ่นนันึ่งนนันี้นในกรคุงเยรผซาเลก็มและ
ความรผด้เกบีนึ่ยวกนับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าปกคลคุมแผม่นดลินโลกดคุจนนี้คาปกคลคุมทะเล

ขด้อ 9: “ถนงอยม่างนนันี้นเทพบดบีมบีคาเอล เมสืนึ่อตม่อสผด้กนับพญามาร ทม่านไดด้โตด้เถบียงเรสืนึ่องศพของโมเสส กก็ไมม่
บนังอาจตนันี้งขด้อกลม่าวหาอยม่างเยด้ยหยนันตม่อมารเลย แตม่ไดด้กลม่าววม่า “ขอใหด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงวม่ากลม่าวเจด้าเถลิด””

“เทพบดบีมบีคาเอล…” พระคนัมภบีรร์เปป็นหนนังสสือแหม่งเลขสาม: พระเจด้าพระบลิดา, พระบคุตร, และพระ
วลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ ฯลฯ ผมเชสืนึ่อ เหมสือนกนับทบีนึ่คนอสืนึ่น ๆ อบีกมากมายเชสืนึ่อ วม่ามบีเทพบดบีอยม่างนด้อยสามองคร์ ถนงแมด้วม่ามบี
คาเอลเพบียงผผด้เดบียวถผกใหด้ชสืนึ่อเรบียกนบีนี้ ตรงนบีนี้ในขด้อ 9 คคาวม่า “เทพบดบี” (archangel) ถผกใชด้อบีกแคม่ครนันี้งเดบียวในพระ
คนัมภบีรร์ โดยพผดถนง “สคาเนบียงของเทพบดบี” (1 ธส. 4:16) ในดานลิเอล 10:13 มบีคาเอลถผกเรบียกวม่าเปป็น “เจด้าผผด้พลิทนักษร์
ชนันี้นหนัวหนด้าผผด้หนนนึ่ง” ซนนึ่งดผเหมสือนจะบม่งบอกวม่ามบีองคอสืนึ่น ๆ อบีกทบีนึ่อยผม่ในลคาดนับยศเดบียวกนัน ผมเชสืนึ่อวม่าเทพบดบีทนันี้งสาม
องคร์นนันี้นคสือ มบีคาเอล, กาบรลิเอล, และลผซบีเฟอรร์กม่อนการตกจากสวรรคร์ของเขา (ซนนึ่งถผกพรรณนาในอลิสยาหร์ 
14:12-15 ทบีนึ่เขาถผกเรบียกวม่า “ลผซบีเฟอรร์ โอรสแหม่งรคุม่งอรคุณ”)

ตรงนบีนี้ในขด้อ 9 เราเรบียนรผด้วม่ามบีคาเอล “เมสืนึ่อตม่อสผด้กนับพญามาร ทม่านไดด้โตด้เถบียงเรสืนึ่องศพของโมเสส กก็ไมม่
บนังอาจตนันี้งขด้อกลม่าวหาอยม่างเยด้ยหยนันตม่อมารเลย…” มบีคาเอลรผด้จนักพญามาร พวกเราบางคนไมม่รผด้จนักพญามารดบีมาก
นนัก บางคนไมม่ยอมรนับวม่าพญามารมบีตนัวตนอยผม่จรลิง และพวกเขากลม่าววม่าพญามารเปป็นแคม่อลิทธลิพลทบีนึ่ชนันึ่วรด้ายอยม่าง
หนนนึ่ง ไมม่ใชม่เลยครนับ มนันเปป็นมากกวม่าแคม่อลิทธลิพลทบีนึ่ชนันึ่วรด้ายอยม่างหนนนึ่ง มนันเปป็นบคุคคลผผด้หนนนึ่ง มบีคาเอลไดด้พบกนับมนันหนด้า
ตม่อหนด้า เหมสือนกนับทบีนึ่พระเยซผไดด้ประจนันหนด้ากนับมนันมาแลด้วบนภผเขาแหม่งการทดลองนนันี้น และมบีคาเอลไมม่ไดด้ตคาหนลิ
มาร เขานนับถสืออคานาจของพญามาร ไมม่ใชม่ตนัวพญามารเอง

ในอลิสยาหร์ 14:12-15 และเอเสเคบียล 28:12-15 เรามบีบนันทนกเกบีนึ่ยวกนับกคาเนลิดของพญามาร มนันเคยเปป็น 
“ลผซบีเฟอรร์ โอรสแหม่งรคุม่งอรคุณ” (อลิสยาหร์ 14:12), ผผด้สม่องแสงนนันี้น, “เครผบผผด้พลิทนักษร์ทบีนึ่ไดด้รนับการเจลิมตนันี้งไวด้” (อสค. 
28:14) มนันเคยเขด้าถนงสวรรคร์ชนันี้นทบีนึ่สาม สถานทบีนึ่ทบีนึ่พระเจด้าประทนับอยผม่ มนันเคยเดลินขนนี้นลง “ในทม่ามกลางศลิลาเพลลิงทนันี้ง
หลาย” มนันเคยสมบผรณร์แบบในความงามและในทางทนันี้งสลินี้นและสตลิปปัญญาของมนัน และมบีคาเอลกก็ทราบเรสืนึ่องนบีนี้ดบี



ดนังทบีนึ่ผมกลม่าวไปแลด้ว ผมเชสืนึ่อวม่าลผซบีเฟอรร์เคยเปป็นเทพบดบีองคร์หนนนึ่ง-อาจเปป็นเทพบดบีระดนับหนัวหนด้าเลยกก็ไดด้ 
แตม่อยม่างนด้อยกก็เทม่าเทบียมกนับมบีคาเอลและกาบรลิเอล ผมเชสืนึ่อวม่าลผซบีเฟอรร์พยายามทบีนึ่จะชนักชวนกาบรลิเอลและมบีคาเอล
ใหด้มารม่วมวงกนับมนัน แตม่พวกเขาปฏลิเสธคคาชนักชวนของมนัน มนันทคาใหด้ทผตสวรรคร์องคร์อสืนึ่น ๆ รม่วมตลิดตามมนันไป และ
มนันทคาใหด้พวกเขาเชสืนึ่อวม่าพวกเขาจะสามารถโคม่นลด้มพระเจด้าไดด้ (อลิสยาหร์ 14:12-15) ดนังนนันี้นพระเจด้าจนงทรงโยนลผซบี
เฟอรร์ออกจากสวรรคร์ พระเยซผตรนัสวม่า “เราไดด้เหก็นซาตานตกลงมาจากสวรรคร์เหมสือนฟฝ้าแลบ” (ลผกา 10:18) มนัน
เปป็นภาพทบีนึ่นม่าดผมาก-ซาตานดคุจฟฝ้าแลบทบีนึ่รม่วงลงจากสวรรคร์! ผมเชสืนึ่อวม่านนันึ่นเปป็นตอนทบีนึ่พระเจด้าทรงโยนมนันออกมา

มบีคาเอลรผด้จนักอคานาจของพญามารและรผด้วม่าตนไมม่ใชม่คผม่ปรนับสคาหรนับมนันเลย ดนังนนันี้นมบีคาเอลจนงมอบพญามาร
ไวด้กนับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและกลม่าววม่า “ขอใหด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงวม่ากลม่าวเจด้าเถลิด” มนันจะเปป็นวนันแสนสคุขใน
ชบีวลิตของคคุณและของผมเมสืนึ่อเราตระหนนักวม่าเราไมม่ใชม่คผม่ปรนับสคาหรนับพญามาร จงตระหนนักและขนัดขสืนมนัน แตม่อยม่า
พยายามตอบมนันและรนับมสือกนับมนัน เพราะคคุณกนับผมไมม่ใชม่คม่คู่ปรนับสคาหรนับพญามาร จงมอบมนันไวด้กนับพระเยซผ และ
คคุณจะไมม่ตด้องกนังวลเกบีนึ่ยวกนับมนันเลย

ขณะนนันี้นมบีคาเอลกคาลนัง “ตม่อสผด้กนับพญามาร” และ “โตด้เถบียงเรสืนึ่องศพของโมเสส” โมเสสไดด้กระทคา “บาป
ซนนึ่งนคาไปสผม่ความตาย” (1 ยอหร์น 5:16) ครนันี้งแรกทบีนึ่ลผกหลานของอลิสราเอลตด้องการนนี้คาหลนังจากทบีนึ่พวกเขาออกมา
จากอบียลิปตร์ พระเจด้าทรงบอกโมเสสใหด้ตบี “ศลิลานนันี้นในภผเขาโฮเรบ” และนนี้คาจะออกมาเพสืนึ่อพวกเขา และเขาไดด้เชสืนึ่อ
ฟปัง (อพย. 17:1-7) ครนันี้งทบีนึ่สองทบีนึ่พวกเขาตด้องการนนี้คา พระเจด้าทรงบอกโมเสสใหด้พผดกนับศลิลานนันี้นและจะมบีนนี้คา แตม่
เพราะวม่าลผกหลานของอลิสราเอลทคาตนัวขนัดขวางและไมม่ยอมเหก็นดบีดด้วย โมเสสจนงเรลินึ่มโมโห และเขาฟาดศลิลานนันี้น
แทนทบีนึ่จะพผดกนับมนัน ในการทคาเชม่นนนันี้น เขาจนงไมม่เชสืนึ่อฟปังพระเจด้า (กดว. 20:2-13) 

ศลิลานนันี้นเปป็นภาพเลก็งอยม่างหนนนึ่งของพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์ทรงถผกตบีบนกลโกธาหนเดบียว โดยไมม่ตด้อง
ถผกตบีอบีกเลย พระเจด้าทรงบอกโมเสสวม่าเพราะวม่าเขาไมม่เชสืนึ่อฟปัง เขาจนงจะไมม่ไดด้รนับอนคุญาตใหด้นคาลผกหลานของ
อลิสราเอลเขด้าไปในแผม่นดลินทบีนึ่ทรงสนัญญาไวด้นนันี้น แตม่โมเสสไดด้รนับอนคุญาตใหด้ขนนี้นไปบนภผเขาเนโบและมองดผแผม่นดลินทบีนึ่
ทรงสนัญญาไวด้นนันี้น ผมไดด้มบีโอกาสขนนี้นไปบนภผเขานนันี้นพรด้อมกนับอาจารยร์ดอน วารร์ด หนนนึ่งในมลิชชนันนารบีทบีนึ่ยลินึ่งใหญม่ทบีนึ่สคุด
ทบีนึ่เคยไปออกมลิชชนันึ่นฟปิลดร์ เราถผกพาไปยนังอาณาบรลิเวณทบีนึ่เชสืนึ่อกนันวม่าโมเสสไดด้สลินี้นชบีพ เขาไดด้ปรากฏตนัวในเวลาตม่อมา
บนภผเขาแหม่งการจคาแลงพระกายนนันี้นกนับพระเยซผและเอลบียาหร์ในรม่างกายทบีนึ่ไดด้รนับสงม่าราศบี (มธ. 17:1-4)

ในพระราชบนัญญนัตลิ 34:1-8 เราอม่านวม่า “โมเสสกก็ขนนี้นไปจากบรรดาทบีนึ่ราบแหม่งโมอนับถนงภผเขาเนโบ ถนงยอด
ภผเขาปปิสกาหร์ ซนนึ่งอยผม่ตรงขด้ามเมสืองเยรบีโค…และพระเยโฮวาหร์ตรนัสกนับทม่านวม่า “นบีนึ่เปป็นแผม่นดลินซนนึ่งเราไดด้ปฏลิญาณไวด้
ตม่ออนับราฮนัม ตม่ออลิสอนัค และตม่อยาโคบ โดยตรนัสวม่า ‘เราจะใหด้แผม่นดลินนบีนี้แกม่เชสืนี้อสายของเจด้า’ เราไดด้ทคาใหด้เจด้าเหก็น
แผม่นดลินนนันี้นกนับตาของเจด้าแลด้ว แตม่เจด้าจะไมม่ไดด้ขด้ามไปยนังทบีนึ่นนันึ่น” ดนังนนันี้นโมเสสผผด้รนับใชด้ของพระเยโฮวาหร์ไดด้สลินี้นชบีวลิตทบีนึ่
นนันึ่นในแผม่นดลินแหม่งโมอนับ ตามพระดคารนัสของพระเยโฮวาหร์ และพระองคร์ทรงฝปังทม่านไวด้ในหคุบเขาในแผม่นดลินแหม่งโม
อนับ ตรงขด้ามเบธเปโอรร์ แตม่ไมม่มบีผผด้ใดรผด้จนักหลคุมฝปังศพของทม่านจนถนงทคุกวนันนบีนี้ และโมเสสมบีอายคุหนนนึ่งรด้อยยบีนึ่สลิบปฟีเมสืนึ่อ
ทม่านสลินี้นชบีวลิต นนัยนร์ตาของทม่านไมม่ไดด้พรม่ามนัวไป และกคาลนังของทม่านกก็ไมม่ไดด้ถดถอยลง และลผกหลานของอลิสราเอล
รด้องไหด้ถนงโมเสสในบรรดาทบีนึ่ราบแหม่งโมอนับสามสลิบวนัน แลด้ววนันทนันี้งหลายแหม่งการรด้องไหด้และการไวด้ทคุกขร์ถนงโมเสสกก็
สลินี้นสคุดลง”



ผมเชสืนึ่อวม่าพญามารกคาลนังพยายามลด้วงขด้อมผลจากมบีคาเอลวม่าศพของโมเสสอยผม่ทบีนึ่ไหน และไมม่ตด้องสงสนัยเลย
วม่าถด้ามนันรผด้วม่าโมเสสถผกฝปังทบีนึ่ไหน มนันกก็คงดลใจพวกลผกหลานของอลิสราเอลใหด้ตนันี้งแทม่นบผชาหนนนึ่งทบีนึ่นนันึ่น และพวกเขา
คงจะทคาใหด้หลคุมฝปังศพของโมเสสกลายเปป็นรผปเคารพอนันหนนนึ่งไป พวกเขาคงจะกราบไหวด้อยผม่รอบหลคุมฝปังศพของ
เขาเหมสือนกนับทบีนึ่พวกเขากราบไหวด้อยผม่รอบรผปลผกวนัวทองคคานนันี้น (อพย. 32:8)

ขด้อ 10 และ 11: “แตม่คนพวกนบีนี้พผดชนันึ่วรด้ายถนงสลินึ่งเหลม่านนันี้นทบีนึ่พวกเขาไมม่รผด้จนัก แตม่สลินึ่งทบีนึ่พวกเขารผด้จนักตาม
สนัญชาตญาณ เหมสือนสนัตวร์เดบียรนัจฉานทบีนึ่ไมม่มบีความคลิด ในสลินึ่งเหลม่านนันี้นพวกเขากระทคาใหด้ตนเองเสสืนึ่อมทรามไป วลิบนัตลิ
แกม่พวกเขา เพราะพวกเขาไดด้ดคาเนลินไปในทางของคาอลิน และไดด้วลินึ่งอยม่างละโมบไปตามความผลิดพลาดของบาลา
อนัมเพราะเหก็นแกม่รางวนัล และไดด้พลินาศไปในการกบฏของโคราหร์”

ในขด้อ 10 เราถผกบอกเกบีนึ่ยวกนับคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ (เพราะไมม่ไดด้รนับความรอด) เปป็นคนขาดความรผด้ฝฝ่าย
วลิญญาณ พวกเขาพยายามอธลิบายความจรลิงเหลม่านนันี้นของพระเจด้าโดยปราศจากความสามารถฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่จะ
ทคาเชม่นนนันี้นไดด้ เพราะมนคุษยร์ธรรมดาไมม่สามารถทราบสลินึ่งเหลม่านนันี้นของพระวลิญญาณของพระเจด้าไดด้ (1 คร. 2:14) 
พวกเขา “พผดชนันึ่วรด้ายถนงสลินึ่งเหลม่านนันี้นทบีนึ่พวกเขาไมม่รผด้จนัก”

“...แตม่สลินึ่งทบีนึ่พวกเขารผด้จนักตามสนัญชาตญาณ เหมสือนสนัตวร์เดบียรนัจฉานทบีนึ่ไมม่มบีความคลิด ในสลินึ่งเหลม่านนันี้นพวกเขา
กระทคาใหด้ตนเองเสสืนึ่อมทรามไป” เชม่นเดบียวกนับคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ถผกกลม่าวถนงในขด้อ 4 พวกเขา “บลิดเบสือนพระคคุณของ
พระเจด้าของพวกเราไปเปป็นความลามก” ลามกหมายถนง “ปลม่อยตนัว ลามก ตนัณหาจนัด มนักกม่อใหด้เกลิดอารมณร์ลา
มากตม่าง ๆ” สนัตวร์เดรนัจฉานโดยธรรมชาตลิแลด้วกก็เปป็นสนัตวร์เดรนัจฉาน มนันมบีนลิสนัยและการกระทคาเหลม่านนันี้นของสนัตวร์
เดรนัจฉาน เพราะวม่ามนันเปป็นสนัตวร์เดรนัจฉาน คนเหลม่านบีนี้ในทบีนึ่นบีนี้รผด้จนักบางสลินึ่งโดยสนันดาน แตม่พวกเขาทคาตนัวเหมสือนพวก
สนัตวร์เดรนัจฉานทบีนึ่ไมม่มบีสตลิปปัญญา มนคุษยร์ไมม่ใชม่สนัตวร์ แตม่เขากก็ทคาตนัวเหมสือนสนัตวร์ไดด้หากเขาถผกควบคคุมโดยเนสืนี้อหนนังมาก
เสบียจนเขาขาดความสามารถทบีนึ่จะควบคคุมตนัณหาฝฝ่ายเนสืนี้อหนนังของตน เมสืนึ่อผผด้คนเรลินึ่มใชด้ชบีวลิตเหมสือนพวกสนัตวร์ พวก
เขากก็ทคาสลินึ่งซนนึ่งเปป็นตามสนันดานสคาหรนับพวกสนัตวร์ทบีนึ่จะกระทคา และดนังนนันี้น “พวกเขากระทคาใหด้ตนเองเสสืนึ่อมทรามไป”

สลินึ่งเดบียวทบีนึ่จะชม่วยเราใหด้รอดในฐานะประชาชาตลิหนนนึ่งกก็คสือ การเสดก็จมาครนันี้งทบีนึ่สองของพระเยซผครลิสตร์ ผมรผด้
วม่าการฟฝืฟื้นฟผครนันี้งใหญม่คงจะทคาไดด้ แตม่ผมไมม่พบทบีนึ่ใดเลยในพระคนัมภบีรร์ของผมทบีนึ่มนันกลม่าววม่าจะมบีการฟฝืฟื้นฟผกม่อนการรนับ
ขนนี้นนนันี้น แทนทบีนึ่จะเปป็นเชม่นนนันี้น ผมกลนับพบวม่า “บรรดาคนชนันึ่วรด้ายและคนลม่อลวงจะชนันึ่วรด้ายมากขนนี้นเรสืนึ่อย ๆ โดย
หลอกลวงและถผกหลอก” (2 ทธ. 3:13) “จงทราบสลินึ่งนบีนี้ดด้วย วม่าในยคุคสคุดทด้ายนนันี้น วาระอนันตรายทนันี้งหลายจะมา 
ดด้วยวม่าคนทนันี้งหลายจะเปป็นคนรนักตนัวเอง เปป็นคนโลภ เปป็นคนอวดตนัว เปป็นคนทะนงตนัว เปป็นคนพผดหมลินึ่นประมาท 
เปป็นคนไมม่เชสืนึ่อฟปังบลิดามารดา เปป็นคนอกตนัญญผ เปป็นคนไมม่บรลิสคุทธลิธิ์ เปป็นคนปราศจากความรนักตามธรรมชาตลิ เปป็น
คนผลิดคคามนันึ่นสนัญญา เปป็นคนใสม่ความเทก็จ เปป็นคนไมม่รผด้จนักขม่มใจตนเอง เปป็นคนดคุรด้าย เปป็นคนรนังเกบียจคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ดบี
เปป็นคนทรยศ เปป็นคนมคุทะลคุ เปป็นคนหนัวสผง เปป็นคนรนักความสนคุกสนานมากกวม่าเปป็นคนรนักพระเจด้า” (2 ทธ. 
3:1-4)

“วลิบนัตลิแกม่พวกเขา!” พวกเขาหลบเลบีนึ่ยงพระเจด้าไปไมม่พด้น เมสืนึ่อพระเจด้าตรนัสวม่า “วลิบนัตลิแกม่พวกเขา!” มนันกก็
ไมม่มบีผผด้ใดจะวม่าความใหด้พวกเขา หากคคุณอยผม่ในธคุรกลิจชนลิดใดทบีนึ่กคาลนังหากคาไรจากจลิตวลิญญาณของผผด้คน ผมกก็
อด้อนวอนคคุณในพระนามของพระเยซผใหด้ออกมาจากมนันเสบีย จงคคุกเขม่าลงและรด้องทผลตม่อพระเจด้า โดยทผลขอ



พระองคร์ใหด้มบีพระเมตตาตม่อจลิตวลิญญาณของคคุณ
คนเหลม่านบีนี้ในขด้อ 11 มบี “วลิบนัตลิของพระเจด้า” อยผม่บนพวกเขา ประการแรก “เพราะพวกเขาไดด้ดคาเนลินไป

ในทางของคาอลิน…” บนัดนบีนี้ทคาไมพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ถนงทรงใชด้คาอลินในทบีนึ่นบีนี้? จรลิง ๆ แลด้ว ถด้อยคคาเหลม่านบีนี้แนะนคา
ใหด้รผด้จนักกนับสลินึ่งทบีนึ่ดร. เอช เอ ไอรอนไซดร์เคยเรบียกวม่า “การออกไปจากความเชสืนึ่อนนันี้นแบบสามทบ” ในขด้อ 5 ถนง 7 
เรามบีบนันทนกทางประวนัตลิศาสตรร์ของการออกไปจากความเชสืนึ่อนนันี้นและการพลิพากษาของพระเจด้าทบีนึ่มบีตม่อมนัน กม่อนอสืนึ่น
ชนชาตลิอลิสราเอลถผกกลม่าวถนงในขด้อ 5 ในขด้อ 6 ทผตสวรรคร์เหลม่านนันี้นถผกกลม่าวถนง และในขด้อ 7 คสือเมสืองโสโดมและ
เมสืองโกโมราหร์

“ทางของคาอลิน” คสืออะไร? ในปฐมกาล 4 เรามบีบนันทนกเกบีนึ่ยวกนับเหตคุการณร์เหลม่านนันี้น บคุตรชายสองคน คสือ
คาอลินและอาแบล ถผกใหด้กคาเนลิดโดยอาดนัมและเอวา พอเวลาผม่านไป พระเจด้ากก็ทรงเรบียกเอาของถวายหนนนึ่ง และ
อาแบลนคาลผกแกะตนัวหนนนึ่งมาถวาย อยม่างนด้อย ผมกก็เชสืนึ่อวม่านนันึ่นเปป็นสนัตวร์ตนัวนนันี้น เพราะวม่าเขาเปป็น “คนเลบีนี้ยงแกะ”
(ขด้อ 2) และเขานคา “จากพวกลผกหนัวปฟีแหม่งฝผงแกะของเขา” (ขด้อ 4) พระเจด้าทรงยอมรนับของถวายของอาแบล 
เพราะอะไร? ในฮบีบรผ 11:4 เราอม่านวม่า: “โดยความเชสืนึ่อ อาแบลไดด้ถวายเครสืนึ่องบผชาอนันประเสรลิฐกวม่าเครสืนึ่องบผชา
ของคาอลินแดม่พระเจด้า โดยเครสืนึ่องบผชานนันี้นทม่านจนงไดด้รนับคคาพยานวม่าทม่านชอบธรรม พระเจด้าทรงเปป็นพยานรนับรอง
บรรดาของถวายของทม่าน…” ไมม่ใชม่วม่าพระเจด้าทรงแสดงความลคาเอบียง ไมม่ใชม่เลยครนับ พระเจด้าจะไมม่มบีทางทคาเรสืนึ่อง
แบบนนันี้นเดก็ดขาด เครสืนึ่องสนัตวบผชาของอาแบลเปป็นทบีนึ่ยอมรนับเพราะวม่าเขาเชสืนึ่อพระเจด้า ผมไมม่ทราบวม่าอาแบลไดด้
เรบียนรผด้มาอยม่างไรเกบีนึ่ยวกนับของถวายทบีนึ่มบีโลหลิต แตม่ผมรผด้สนกในใจของผมวม่าอาดนัมและเอวาไดด้สอนลผก ๆ เกบีนึ่ยวกนับ
พระเจด้าและประสบการณร์ทบีนึ่พวกเขาเองเคยมบีกนับพระองคร์ในสวนเอเดนนนันี้น

คาอลินเปป็น “คนทคาไรม่ไถนา” และเขา “ไดด้นคาผลแหม่งไรม่นามาเปป็นเครสืนึ่องบผชาถวายแดม่พระเยโฮวาหร์” แตม่
พระเจด้าไดด้ทรงสาปแชม่งผสืนดลินนนันี้นแลด้ว และผลแหม่งผสืนดลินเปป็นแรงงานแหม่งนนี้คามสือของคาอลินเอง เขานคาของถวาย
มาซนนึ่งเปป็นผลลนัพธร์แหม่งการงานของเขา และพระเจด้าทรงปฏลิเสธของถวายของเขา แตม่มนันไมม่ใชม่เพราะวม่าเขารนักอา
แบลมากกวม่า

ในปฐมกาล บททบีนึ่ 4 ขด้อ 5 และ 6 เราอม่านวม่า “คาอลินไดด้โกรธแคด้นยลินึ่งนนัก และสบีหนด้าของเขาหมม่นหมอง
ไป และพระเยโฮวาหร์ไดด้ตรนัสแกม่คาอลินวม่า “ทคาไมเจด้าถนงโกรธแคด้น และทคาไมสบีหนด้าของเจด้าหมม่นหมองไป” คาอลิน
โมโหมาก ๆ กนับการตอบสนองของพระเจด้าทบีนึ่มบีตม่อของถวายของเขา ผมไมม่สงสนัยเลยวม่าคาอลินไดด้นคาผลไมด้ทบีนึ่ดบีทบีนึ่สคุด
ทบีนึ่เขามบีมาถวาย แตม่มนันกก็เปป็นของถวายทบีนึ่เขาเลสือกเอง ทนัศนคตลิของเขากก็คสือวม่าพระเจด้าควรยอมรนับสลินึ่งทบีนึ่เขานคามา 
หรสือไมม่พระองคร์กก็จะไมม่ไดด้ของถวายอะไรเลยจากเขา และเขาบอกเปป็นนนัยโดยการกระทคาของเขาวม่าเขาไมม่มบี
เจตนาทบีนึ่จะเปลบีนึ่ยนของถวายของเขา คาอลินไมม่ใชม่คนทบีนึ่ปฏลิเสธการมบีอยผม่จรลิงของพระเจด้า เขาเชสืนึ่อวม่ามบีพระเจด้าอยผม่
องคร์หนนนึ่ง แตม่เขาไมม่ไดด้เคารพนนับถสือพระเจด้าเหมสือนทบีนึ่อาแบลเคารพนนับถสือ

พระเจด้าประทานโอกาสใหด้คาอลินอบีกหนทบีนึ่จะนคาของถวายทบีนึ่ยอมรนับไดด้มา พระองคร์ตรนัสวม่า “ถด้าเจด้าทคาดบี 
เจด้าจะเปป็นทบีนึ่ยอมรนับมลิใชม่หรสือ และถด้าเจด้าทคาไมม่ดบี บาปกก็หมอบอยผม่ทบีนึ่ประตผ และความปรารถนาของเขาจะมบีแกม่ตนัว
เจด้า และเจด้าตด้องครอบครองเหนสือเขา” (ขด้อ 7) พระเจด้าทรงปฏลิเสธของถวายอนันแรกนนันี้นของคาอลินเพราะวม่ามนัน
ไมม่ใชม่ของถวายทบีนึ่มบีโลหลิต แตม่พระองคร์กก็ไมม่ไดด้ปฏลิเสธคาอลิน ณ จคุดนบีนี้



คาอลินเปป็นคนเครม่งศาสนา-ในแบบของเขาเอง การเปป็นคนเครม่งศาสนาและเปป็นคนดบีไมม่ชม่วยเราใหด้รอด 
พระคคุณของพระเจด้าเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ชม่วยเราใหด้รอด ความเชสืนึ่อทบีนึ่มาโดยเปป็นผลลนัพธร์ของการไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า
นคาพระคคุณทบีนึ่ชม่วยใหด้รอดมาใหด้ (รม. 10:17) “ทางของคาอลิน” เปป็นทางทบีนึ่ปราศจากพระโลหลิต ทางแหม่งเจตจคานง
ของตนัวเอง และคคุณไปสวรรคร์โดยทางทบีนึ่ปราศจากพระโลหลิตไมม่ไดด้ “มบีทางหนนนึ่งซนนึ่งดผเหมสือนวม่าถผกตด้องแกม่คน ๆ 
หนนนึ่ง แตม่การสลินี้นสคุดลงของทางนนันี้นเปป็นทางทนันี้งหลายแหม่งความมรณา” (สภษ. 16:25) มนันดผเหมสือนถผกตด้องหากคน
ๆ หนนนึ่งถวายใหด้แกม่ครลิสตจนักรและการกคุศลตม่าง ๆ หากเขาดคาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ดบีและงดเวด้นจากความชนันึ่วรด้าย มนันถผกตด้อง
ครนับ แตม่มนันไมม่ใชม่ความชอบธรรม! “อนับราฮนัมไดด้เชสืนึ่อพระเจด้า และความเชสืนึ่อนนันี้นทรงถสือวม่าเปป็นความชอบธรรมแกม่
ทม่าน…แตม่สคาหรนับคนทบีนึ่ไมม่อาศนัยการกระทคา แตม่เชสืนึ่อในพระองคร์ ผผด้โปรดใหด้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดด้ ความ
เชสืนึ่อของคนนนันี้นกก็ถผกนนับวม่าเปป็นความชอบธรรม” (รม. 4:3,5) ปราศจากความเชสืนึ่อ กก็เปป็นไปไมม่ไดด้เลยทบีนึ่จะทคาใหด้
พระเจด้าพอพระทนัย (ฮบ. 11:6) 

ยผดาสประกาศวม่าพวกครผทบีนึ่ออกไปจากความเชสืนึ่อนนันี้น “ไดด้ดคาเนลินไปในทางของคาอลิน” และนนันึ่นเปป็นทาง
แหม่งความตาย มนันเปป็นทางของพวกเสรบีนลิยมและพวกสมนัยใหมม่นลิยม ทบีนึ่ไมม่ยอมรนับการไถม่ทบีนึ่ถผกซสืนี้อโดยพระโลหลิตทบีนึ่
กางเขนแหม่งกลโกธานนันี้น พวกเขาไมม่ยอมรนับการดลใจดด้านถด้อยคคาของพระคนัมภบีรร์ การประสผตลิของพระครลิสตร์จาก
หญลิงพรหมจารบี ความจรลิงทบีนึ่วม่าความรอดเปป็นมาโดยความเชสืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผครลิสตร์เจด้า
เทม่านนันี้น และหลนักคคาสอนขนันี้นพสืนี้นฐานอบีกมากมายของพระคนัมภบีรร์ พวกเขาทคาทางของตนัวเองขนนี้นมา และนนันึ่นเปป็นทาง
แหม่งความมรณา พระเยซผทรงประกาศวม่า “เราเปป็นทางนนันี้น ความจรลิงนนันี้น และชบีวลิตนนันี้น ไมม่มบีผผด้ใดมาถนงพระบลิดาไดด้
ยกเวด้นมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6)

คาอลินเปป็นตนัวแทนของพวกสมนัยใหมม่นลิยมและพวกเสรบีนลิยม ทบีนึ่เทศนาความรอดทบีนึ่ไรด้พระโลหลิต-แตม่ไมม่มบี
การไถม่ทบีนึ่ปราศจากการหลนันึ่งรลินของพระโลหลิต ตามทบีนึ่กลม่าวไวด้ในฮบีบรผ 9:22 ซนนึ่งระบคุวม่า “ปราศจากการมบีโลหลิตไหล
ออก กก็จะไมม่มบีการทรงยกบาปเลย” ผมขอเตสือนคคุณ เพสืนึ่อนทบีนึ่รนักของผมครนับ หากคคุณสนนับสนคุนผผด้ใดทบีนึ่สอนหรสือ
เทศนาวม่าความมรณาของพระเยซผบนกลโกธานนันี้นไมม่จคาเปป็น และไมม่จคาเปป็นทบีนึ่จะชม่วยคคุณใหด้รอด คคุณกก็กคาลนัง
สนนับสนคุนคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่รม่วมสามนัคคบีธรรมกนับคาอลิน ผผด้ทบีนึ่ไมม่เอาพระโลหลิต ทางของคาอลินเปป็นทางแหม่งการประพฤตลิ 
และนนันึ่นจะไมม่มบีทางพาคคุณเขด้าไปดด้านในประตผเมสืองสวรรคร์ไดด้

พวกครผทบีนึ่ออกไปจากความเชสืนึ่อนนันี้นไมม่เพบียงไป “ในทางของคาอลิน” เทม่านนันี้น พวกเขายนัง “วลินึ่งอยม่างละโมบ
ไปตามความผลิดพลาดของบาลาอนัมเพราะเหก็นแกม่รางวนัล” นอกจากการอด้างอลิงนบีนี้ถนงบาลาอนัม เราพบวม่าเขาถผก
กลม่าวถนงอบีกสองครนันี้งในภาคพนันธสนัญญาใหมม่ ตอนแรก เชม่นเดบียวกนับยผดาส เปโตรเขบียนเกบีนึ่ยวกนับพวกครผสอนเทก็จ 
โดยกลม่าววม่าคนเหลม่านนันี้น “ไดด้สละทลินี้งทางทบีนึ่ถผกตด้องเสบีย และหลงไปในทางผลิด โดยดคาเนลินตามทางของบาลาอนัม
บคุตรชายของโบโซรร์ ผผด้ซนนึ่งรนักคม่าจด้างแหม่งการอธรรม แตม่ไดด้ถผกวม่ากลม่าวเพราะความชนันึ่วชด้าของเขา ลาใบด้ตนัวนนันี้นพผด
ดด้วยเสบียงของมนคุษยร์ ไดด้หด้ามอาการคลคุด้มคลนันึ่งของผผด้พยากรณร์คนนนันี้น” (2 เปโตร 2:15,16) และในวลิวรณร์ 2:14 เรา
อม่านวม่า: “แตม่เรามบีขด้อทบีนึ่จะตม่อวม่าเจด้าบด้างอยผม่สองสามเรสืนึ่อง เพราะวม่าเจด้ามบีบางคนทบีนึ่นนันึ่นทบีนึ่ถสือหลนักคคาสอนของบาลา
อนัม ผผด้ซนนึ่งไดด้สอนบาลาคใหด้โยนหลินสะดคุดไวด้ตรงหนด้าลผกหลานของอลิสราเอล เพสืนึ่อกลินสลินึ่งของตม่าง ๆ ทบีนึ่ไดด้บผชาแกม่รผป
เคารพแลด้ว และเพสืนึ่อกระทคาการลม่วงประเวณบี”



บนันทนกเรสืนึ่องราวในภาคพนันธสนัญญาเดลิมเกบีนึ่ยวกนับกลิจกรรมตม่าง ๆ ของบาลาอนัม ซนนึ่งถผกพบในกนันดารวลิถบี บท
ทบีนึ่ 22 ถนง 25 สนนับสนคุนคคากลม่าวใน 2 เปโตร 2:15 ทบีนึ่วม่าบาลาอนัม “รนักคม่าจด้างแหม่งการอธรรม” และยผดาส ตรงนบีนี้
ในขด้อ 11 พผดถนงคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ “ไดด้วลินึ่งอยม่างละโมบไปตามความผลิดพลาดของบาลาอนัมเพราะเหก็นแกม่รางวนัล”

ในหมายเหตคุเกบีนึ่ยวกนับบาลาอนัมใน Scofield Reference Bible (หนด้า 1329) ดร. สโกฟปิลดร์ชบีนี้ใหด้เหก็นวม่า 
“ความผลิดพลาด” ของบาลาอนัมตด้องถผกแยกแยะจาก “ทาง” ของเขาและ “หลนักคคาสอน” ของเขา ขณะกลม่าว
หมายเหตคุของตนตม่อไป ดร. สโกฟปิลดร์กลม่าววม่า: “‘ความผลิดพลาด’ ของบาลาอนัมกก็คสือวม่า เมสืนึ่อยกเหตคุผลจากความ
มบีศบีลธรรมโดยธรรมชาตลิ และเมสืนึ่อเหก็นความชนันึ่วรด้ายนนันี้นในชนชาตลิอลิสราเอล เขาจนงสนันนลิษฐานวม่าพระเจด้าผผด้ชอบ
ธรรมองคร์หนนนึ่งตด้องแชม่งสาปพวกเขา เขามองไมม่เหก็นหลนักศบีลธรรมอนันสผงสม่งกวม่าแหม่งกางเขนนนันี้น ซนนึ่งโดยทางมนัน
พระเจด้าทรงคงไวด้และบนังคนับใชด้สลิทธลิอคานาจนนันี้นและบทลงโทษอนันนม่ากลนัวแหม่งพระราชบนัญญนัตลิของพระองคร์ เพสืนึ่อทบีนึ่
พระองคร์จะทรงชอบธรรมและทรงเปป็นผผด้ทบีนึ่นนับวม่าคนบาปทบีนึ่เชสืนึ่อแลด้วเปป็นคนชอบธรรม” จากนนันี้นเขาเสรลิมวม่า
 “‘รางวนัล’ ของขด้อ 11 อาจไมม่ใชม่เงลินทอง แตม่เปป็นความเปป็นทบีนึ่นลิยมชมชอบ หรสือเสบียงปรบมสือ”

โรม 3:21-26 ระบคุวม่า “แตม่บนัดนบีนี้ ความชอบธรรมของพระเจด้าโดยปราศจากพระราชบนัญญนัตลิไดด้ถผกสคาแดง
แลด้ว โดยพระราชบนัญญนัตลิกนับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยผม่ คสือความชอบธรรมนนันี้นของพระเจด้า ซนนึ่งเปป็นโดย
ความเชสืนึ่อแหม่งพระเยซผครลิสตร์ ทบีนึ่มายนังทคุกคนและมบีแกม่ทคุกคนทบีนึ่เชสืนึ่อ เพราะวม่าไมม่มบีความแตกตม่างกนัน เหตคุวม่าทคุกคนไดด้
ทคาบาป และขาดจากสงม่าราศบีของพระเจด้า โดยถผกนนับวม่าเปป็นผผด้ชอบธรรมโดยไมม่คลิดคม่า โดยพระคคุณของพระองคร์ 
ผม่านทางการทรงไถม่ทบีนึ่มบีอยผม่ในพระเยซผครลิสตร์ ผผด้ซนนึ่งพระเจด้าไดด้ทรงตนันี้งไวด้ใหด้เปป็นทบีนึ่ลบลด้างพระอาชญา โดยทางความ
เชสืนึ่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพสืนึ่อประกาศความชอบธรรมของพระองคร์สคาหรนับการทรงยกบาปทนันี้งหลายทบีนึ่ผม่าน
พด้นไปแลด้ว โดยความอดกลนันี้นพระทนัยของพระเจด้า ขด้าพเจด้ากลม่าววม่า เพสืนึ่อประกาศความชอบธรรมของพระองคร์ ณ
เวลานบีนี้ เพสืนึ่อพระองคร์จะทรงชอบธรรม และเปป็นผผด้ทรงกระทคาใหด้คนทบีนึ่เชสืนึ่อในพระเยซผเปป็นผผด้ชอบธรรม” 

คนมากมายวนันนบีนี้คลิดวม่าถด้าพวกเขาทคาใหด้ดบีทบีนึ่สคุดเทม่าทบีนึ่ตนทคาไดด้ ดคาเนลินชบีวลิตทบีนึ่เครม่งศบีลธรรมแบบสะอาด
หมดจด และปฏลิบนัตลิกนับเพสืนึ่อนบด้านของตนเหมสือนอยม่างทบีนึ่ตนอยากไดด้รนับการปฏลิบนัตลิ พวกเขาจะตด้องทคาอะไรอบีกเลม่า
เพสืนึ่อทบีนึ่จะไดด้รนับความรอด? แตม่การมบีศบีลธรรม ความซสืนึ่อตรง และการงานทบีนึ่ดบีไมม่สามารถชม่วยใครใหด้รอดไดด้! มนคุษยร์
ไมม่มบีสม่วนเกบีนึ่ยวขด้องเลยกนับการไถม่ นอกจากจะรนับมนันจากพระเจด้าโดยความเชสืนึ่อผม่านทางพระโลหลิตทบีนึ่หลนันึ่งรลินของ
พระบคุตรของพระองคร์ พระเยซผครลิสตร์ และเมสืนึ่อพระเจด้าทรงไถม่เรา พระองคร์กก็ทรงใสม่สภาพของพระเจด้าไวด้ภายใน
เรา พระคนัมภบีรร์สอนเชม่นนนันี้น ใน 2 เปโตร 1:4 และเมสืนึ่อพระเจด้าทรงใสม่สภาพของพระเจด้าไวด้ภายในเราแลด้ว เรากก็
กลายเปป็นทรนัพยร์สลินของพระองคร์ เราไมม่ไดด้เปป็นของตนัวเราเองอบีกตม่อไป (1 คร. 6:19) เราเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ทบีนึ่ถผกซสืนี้อ
แลด้วของพระองคร์ มบีคม่าประเสรลิฐในสายพระเนตรของพระองคร์ และพระองคร์ทรงรนักเรา

พระเจด้าทรงเขบียนถนงเราวม่า: “ลผกเลก็ก ๆ ทนันี้งหลายของขด้าพเจด้าเออ๋ย สลินึ่งเหลม่านบีนี้ขด้าพเจด้าเขบียนถนงพวกทม่าน 
เพสืนึ่อพวกทม่านจะไมม่ทคาบาป และถด้าผผด้หนนนึ่งผผด้ใดทคาบาป พวกเรากก็มบีผผด้ทบีนึ่เสนอความแทนสถลิตอยผม่กนับพระบลิดา คสือพระ
เยซผครลิสตร์ผผด้ทรงชอบธรรมนนันี้น และพระองคร์ทรงเปป็นผผด้ลบลด้างพระอาชญาเพราะบาปทนันี้งหลายของพวกเรา และ
ไมม่ใชม่เพราะพวกเราพวกเดบียว แตม่เพราะบาปทนันี้งหลายของโลกทนันี้งสลินี้นดด้วย” (1 ยอหร์น 2:1,2) ขด้อพระคคาเหลม่านบีนี้
บอกเราวม่าพระเจด้าไมม่อยากใหด้ลผก ๆ ของพระองคร์ทคาบาป ผผด้เชสืนึ่อทนันี้งหลายไมม่ควร และไมม่จคาเปป็นตด้องทคาบาป แตม่



เราอาศนัยอยผม่ในพลนับพลาแหม่งเนสืนี้อหนนัง ซนนึ่งสามารถทคาบาปอะไรกก็ไดด้ทบีนึ่อยผม่ในแคตาลก็อกของซาตานหากเราถผกเลม่น
งานทบีเผลอในชนันึ่วขณะทบีนึ่เราอม่อนแอ เมสืนึ่อเรารผด้ตนัววม่าเราทคาบาปแลด้ว เมสืนึ่อนนันี้นเรากก็ควรรด้องทผลตม่อพระเจด้าทนันทบีเพสืนึ่อ
ขอการยกโทษ-และ “พระองคร์กก็ทรงสนัตยร์ซสืนึ่อและเทบีนึ่ยงธรรมทบีนึ่จะโปรดยกบาปทนันี้งหลายของพวกเรา และทบีนึ่จะ
ทรงชคาระพวกเราใหด้พด้นจากการอธรรมทนันี้งสลินี้น” (1 ยอหร์น 1:9)

ถนงแมด้วม่าคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้วอยม่างแทด้จรลิงจะทคาผลิดพลาดและสะดคุดลด้มในบางครนันี้ง พวกเขากก็จะ
ไมม่คงอยผม่ในบาปของตนตม่อไป คนทบีนึ่นม่าสนังเวชและไมม่มบีความสคุขมากทบีนึ่สคุดบนพสืนี้นพลิภพกก็คสือ คนทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้ว
อยม่างแทด้จรลิงแตม่ไดด้ออกไปจากการรม่วมสามนัคคบีธรรมกนับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ผผด้คนเหลม่านนันี้นไมม่สามารถมบีความสคุขกนับ
สลินึ่งตม่าง ๆ ของโลกและสลินึ่งตม่าง ๆ ของพระเจด้าไดด้ เพราะพวกเขารผด้จนักความชสืนึ่นบานของการรนับใชด้องคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าแลด้ว พวกเขารผด้วม่าพวกเขาควรทคาอะไรอยผม่ และดด้วยเหตคุนบีนี้พวกเขาจนงนม่าสนังเวช

ใครกก็ตามทบีนึ่บอกคคุณวม่าเขารนับความรอดแลด้ว แตม่ตอนนบีนี้เขาไดด้หนันหลนังของตนใหด้พระเจด้าและกคาลนังดคาเนลิน
ธคุรกลิจหรสือกลิจกรรมบางอยม่างทบีนึ่อยผม่ในโลกและเปป็นของโลกและกคาลนังทคาเงลินและเจรลิญรคุม่งเรสืองมานานหลายปฟี คคุณ
จดลงไปไดด้เลยวม่าคน ๆ นนันี้นไมม่เคยไดด้รนับความรอดเลย คนทบีนึ่มบีใจหนันกลนับจะไมม่มบีวนันเจรลิญขนนี้น พวกเขาจะลองสลินึ่ง
ตม่าง ๆ และจะลด้มเหลว พระเจด้าจะทรงใหด้พวกเขาอยผม่ทบีนึ่แทม่นโบยตบีตม่อไปจนกวม่าพวกเขาจะกลนับใจมาหาพระเจด้า 
ตามทบีนึ่ฮบีบรผ 12:5-11 กลม่าว พระเจด้าทรงตบีสอนลผก ๆ ของพระองคร์เมสืนึ่อพวกเขามบีใจเหลินหม่างไปจากพระองคร์: 
“ดด้วยวม่าผผด้ทบีนึ่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงรนัก พระองคร์กก็ทรงตบีสอน และทรงเฆบีนึ่ยนตบีบคุตรทคุกคนทบีนึ่พระองคร์ทรงรนับไวด้”
(ฮบ. 12:6) ถด้าบคุคคลใดสามารถทคาบาปและชสืนึ่นบานกนับมนันไดด้ และทคาเชม่นนนันี้นโดยปราศจากพระหนัตถร์ทบีนึ่ตบีสอนของ
พระเจด้า คน ๆ นนันี้นกก็ไมม่เคยรนับความรอดเลย ตามทบีนึ่กลม่าวไวด้ในฮบีบรผ 12:8: “แตม่ถด้าพวกทม่านอยผม่โดยปราศจากการ
ตบีสอน ซนนึ่งคนทนันี้งปวงเปป็นผผด้เขด้าสม่วน พวกทม่านกก็เปป็นลผกทบีนึ่ไมม่มบีพม่อ และไมม่ใชม่บคุตรทนันี้งหลาย”

ยอหร์นพผดถนงคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ “ไดด้ออกไปจากพวกเรา แตม่เขาเหลม่านนันี้นกก็ไมม่ไดด้เปป็นของพวกเรา เพราะวม่าถด้า
ในตอนนนันี้นพวกเขาเปป็นของพวกเรา พวกเขากก็คงอยผม่กนับพวกเราตม่อไปแลด้วอยม่างไมม่ตด้องสงสนัย แตม่พวกเขาไดด้ออก
ไปแลด้ว เพสืนึ่อพวกเขาจะไดด้ปรากฏวม่าพวกเขาหาไดด้เปป็นของพวกเราทคุกคนไมม่” (1 ยอหร์น 2:19) วนันนบีนี้บางคนคงจะ
เรบียกคนเหลม่านบีนี้วม่าเปป็น “พวกมบีใจหนันกลนับ” แตม่พวกเขาไมม่ใชม่พวกมบีใจหนันกลนับ พวกเขาไมม่เคยไดด้บนังเกลิดใหมม่เลย 
ในใจและประสบการณร์พวกเขาไมม่เคยไดด้เปป็นเหลม่าสมาชลิกของครลิสตจนักรแทด้นนันี้นเลย

คราวนบีนี้ยผดาสประกาศวลิบนัตลิตม่อไปแกม่พวกครผทบีนึ่ออกไปจากความเชสืนึ่อนนันี้น ผผด้ซนนึ่งเขากลม่าววม่า “ไดด้ดคาเนลินไปใน
ทางของคาอลิน และไดด้วลินึ่งอยม่างละโมบไปตามความผลิดพลาดของบาลาอนัมเพราะเหก็นแกม่รางวนัล” และสคุดทด้ายแลด้ว
พวกเขา “ไดด้พลินาศไปในการกบฏของโคราหร์” (เราอม่านเกบีนึ่ยวกนับ “โคราหร์” (ภาษากรบีกอม่านวม่า “โคเร”) ใน
กนันดารวลิถบีบททบีนึ่ 16) ดร. ไอรอนไซดร์ใหด้ความเหก็นทบีนึ่นม่าสนใจนบีนี้เกบีนึ่ยวกนับยผดาสขด้อ 11 ในอรรถาธลิบายของเขา:

“‘การกบฏของโคราหร์’ เปป็นสมาชลิกลคาดนับสคุดทด้ายนบีนี้ในตรบีเอกภาพอนันโสมมแหม่งการออกไปจากความ
เชสืนึ่อนนันี้น ทางของคาอลินคสือศาสนาเทบียมเทก็จ ความผลิดพลาดของบาลาอนัมคสืองานรนับใชด้เทบียมเทก็จ การกบฏของโค
ราหร์คสือการนมนัสการเทบียมเทก็จและการกบฏตม่อสลิทธลิอคานาจของพระครลิสตร์”

บาปของโคราหร์คสืออะไร? ในกนันดารวลิถบี 16:23-29 พระคนัมภบีรร์กลม่าววม่า: 
“และพระเยโฮวาหร์ทรงกลม่าวแกม่โมเสส โดยตรนัสวม่า “จงพผดกนับชคุมนคุมชน โดยกลม่าววม่า พวกเจด้าจงขนนี้นไป



จากรอบเตก็นทร์ของโคราหร์ ดาธาน และอาบบีรนัม” และโมเสสลคุกขนนี้น และไปหาดาธานและอาบบีรนัม และพวกผผด้
อาวคุโสของอลิสราเอลกก็ตามทม่านไป และทม่านพผดกนับชคุมนคุมชนนนันี้น โดยกลม่าววม่า “จงออกไปเสบีย ขด้าพเจด้าขอรด้อง
พวกทม่าน จากเตก็นทร์ทนันี้งหลายของคนชนันึ่วเหลม่านบีนี้ และอยม่าแตะตด้องสลินึ่งใดของพวกเขาเลย เกรงวม่าพวกทม่านจะถผก
เผาผลาญไปในบาปทนันี้งสลินี้นของพวกเขา” (ขม่าวสารวนันนบีนี้ในภาคพนันธสนัญญาใหมม่คสือ “จงออกมาจากทม่ามกลางพวก
เขาเถลิด อยม่ารม่วมสามนัคคบีธรรมกนับการงานอนันไรด้ผลแหม่งความมสืด จงงดเวด้นเสบียจากสลินึ่งทบีนึ่ดผเหมสือนชนันึ่วรด้ายนนันี้น”)

“ดนังนนันี้นพวกเขาจนงขนนี้นไปจากเตก็นทร์ของโคราหร์ ดาธาน และอาบบีรนัม ในทคุกดด้าน และดาธานกนับอาบบีรนัมไดด้
ออกมา และยสืนอยผม่ในประตผเตก็นทร์ของตน และภรรยาของเขาทนันี้งสอง และบรรดาบคุตรชายของเขาทนันี้งสอง และ
ลผกเลก็กทนันี้งหลายของเขาทนันี้งสอง และโมเสสกลม่าววม่า “ดนังนบีนี้แหละพวกทม่านจะไดด้ทราบวม่า พระเยโฮวาหร์ไดด้ทรงสม่ง
ขด้าพเจด้ามาเพสืนึ่อกระทคาการเหลม่านบีนี้ทนันี้งสลินี้น ดด้วยวม่าขด้าพเจด้าไมม่ไดด้กระทคาการเหลม่านบีนี้ตามความคลิดของขด้าพเจด้าเอง ถด้า
คนเหลม่านบีนี้ตายดด้วยความตายอยม่างธรรมดาของคนทนันี้งสลินี้น หรสือถด้าพวกเขาถผกเยบีนึ่ยมเยบียนตามการเยบีนึ่ยมเยบียนของ
คนทนันี้งสลินี้น แลด้วพระเยโฮวาหร์กก็ไมม่ไดด้ทรงสม่งขด้าพเจด้ามา”

ขอใหด้ผมกลม่าวดนังนบีนี้เถลิด-และผมหมายความตามนนันี้นจรลิงจากกด้นบนนี้งแหม่งหนัวใจของผม: มนันคงจะเปป็นเรสืนึ่อง
งม่ายขนนี้นเยอะเลยทบีนึ่ผมจะแตม่งคคาเทศนาอนันกระจอ๋คู่มกระจลิจิ๋มทบีนึ่ฟปังรสืนึ่นหผและอม่านใหด้พวกคคุณฟปัง หนักออกไปจากเสด้นทาง
แหม่งพระโลหลิต การพลิพากษา ไฟนรกและการพลิพากษาปรนับโทษ ความพลินาศยม่อยยนับและความทคุกขร์ระทม การ
รด้องไหด้ การครนึ่คาครวญและการขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟปัน มนันคงจะเปป็นเรสืนึ่องงม่ายขนนี้นเยอะเลยหากผมจะแคม่เทศนาคคา
เทศนาตม่าง ๆ ทบีนึ่ฟปังรสืนึ่นหผ มนคุษยร์เปป็นพวกเครม่งศาสนาแบบรนักษาไมม่หาย เขาจะตด้องนมนัสการอะไรสนักอยม่าง-รผป
เคารพอนันหนนนึ่ง ภรรยาหรสือลผก ๆ ของเขา รถยนตร์ของเขา ไรม่นาของเขา ธคุรกลิจของเขา มด้าแขม่งของเขา มด้าขบีนึ่ของ
เขา สคุนนัขของเขา เงลินทองของเขา ตนัวเขาเอง มนคุษยร์เปป็นพวกเครม่งศาสนา! ผผด้คนกคาลนังมองหาอะไรสนักอยม่างเพสืนึ่อทบีนึ่
จะทคาใหด้ใจวลินลิจฉนัยผลิดและชอบของตนสงบลง พวกเขาจะชอบมนันมากขนนี้นหากผมเทศนาคคาเทศนาทบีนึ่สบาย ๆ 
และฟปังรสืนึ่นหผซนนึ่งไมม่มบีเรสืนึ่องบาป การพลิพากษาและการปรนับโทษ หรสือถด้าผมจะบอกพวกเขาใหด้ทคาสคุดความสามารถ
ของพวกเขาเพราะวม่านนันึ่นคสือทนันี้งหมดทบีนึ่พระเจด้าทรงเรบียกรด้อง ไมม่ใชม่เลยครนับ ไมม่ใชม่เลย! สลินึ่งทบีนึ่ดบีทบีนึ่สคุดทบีนึ่คคุณและผม
ทคาไดด้ เมสืนึ่อรวมกนันแลด้วกก็เปป็นเพบียงผด้าขบีนี้รลินี้วสกปรก ๆ ในสายพระเนตรของพระเจด้า คคุณตด้องบนังเกลิดใหมม่! คคุณตด้องถผก
ลด้างในพระโลหลิตนนันี้นและรนับความรอดโดยพระคคุณ พระเยซผตรนัสวม่า: “นอกจากทม่านทนันี้งหลายกลนับใจเสบียใหมม่ พวก
ทม่านทคุกคนจะพลินาศเหมสือนกนัน” (ลผกา 13:3,5)

ผมอยากใหด้คคุณทราบวม่าสลินึ่งทบีนึ่ผมเทศนา ผมไมม่ไดด้เทศนาตามใจชอบ พระเจด้าทรงวางลงบนใจของผมสลินึ่งทบีนึ่
ผมจะตด้องเทศนา และพระองคร์ทรงวางลงบนใจของผมสลินึ่งทบีนึ่ผมควรเขบียน ผมอยผม่ในงานรนับใชด้นบีนี้เพราะวม่าพระเจด้า
ไดด้ทรงพาผมออกมาจากทคุม่งฝฝ้ายแหม่งเซาธร์แคโรไลนม่าและทรงวางผมในงานรนับใชด้นบีนี้ ผมเทศนาขม่าวประเสรลิฐมา
นานหลายปฟีแลด้ว และผมอยากประกาศใหด้ทราบทนันึ่วกนันวม่าผมจะไมม่มบีวนันเปลบีนึ่ยนแปลง! ผมยนังเชสืนึ่ออยผม่เหมสือนเดลิมวม่า
ลผกคนใดทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้วของพระเจด้าจะสวมเสสืนี้อผด้าทบีนึ่สะอาดตา ดคาเนลินชบีวลิตและปฏลิบนัตลิตนอยม่างเหมาะสม และ
จะไมม่แคม่พผดเกบีนึ่ยวกนับความรนักและสนันตลิสคุขและจากนนันี้นกก็กม่อใหด้เกลิดการจลาจลตามทด้องถนนและเผาตนกรามบด้าน
ชม่องและกบีดขวางถนน ผมเชสืนึ่อวม่าครลิสเตบียนทบีนึ่แทด้จรลิงจะมบีการดคาเนลินชบีวลิตแบบครลิสเตบียนทบีนึ่แทด้จรลิง

“การกบฏของโคราหร์” คสือการไมม่ยอมรนับสลิทธลิอคานาจของผผด้แทนของพระเจด้า ในกนันดารวลิถบี 16 มนัน



เปป็นการไมม่ยอมรนับสลิทธลิอคานาจของโมเสส และการนคาผผด้คนออกไปจากความเปป็นผผด้นคาและการสอนของเขา โค
ราหร์และเหลม่าผผด้ตลิดตามของเขาปฏลิเสธและเหลิมเกรลิมตม่อผผด้รนับใชด้ของพระเจด้า จงสนังเกตขด้อ 28 ถนง 35:

“และโมเสสกลม่าววม่า “ดนังนบีนี้แหละพวกทม่านจะไดด้ทราบวม่า พระเยโฮวาหร์ไดด้ทรงสม่งขด้าพเจด้ามาเพสืนึ่อกระทคา
การเหลม่านบีนี้ทนันี้งสลินี้น ดด้วยวม่าขด้าพเจด้าไมม่ไดด้กระทคาการเหลม่านบีนี้ตามความคลิดของขด้าพเจด้าเอง ถด้าคนเหลม่านบีนี้ตายดด้วย
ความตายอยม่างธรรมดาของคนทนันี้งสลินี้น หรสือถด้าพวกเขาถผกเยบีนึ่ยมเยบียนตามการเยบีนึ่ยมเยบียนของคนทนันี้งสลินี้น แลด้วพระ
เยโฮวาหร์กก็ไมม่ไดด้ทรงสม่งขด้าพเจด้ามา แตม่ถด้าพระเยโฮวาหร์ทรงทคาใหด้สลินึ่งใหมม่อยม่างหนนนึ่งเกลิดขนนี้น และแผม่นดลินอด้าปากของ
เธอ และกลสืนคนเหลม่านบีนี้เขด้าไป พรด้อมกนับบรรดาสลินึ่งของทบีนึ่เกบีนึ่ยวขด้องกนับพวกเขา และพวกเขาลงไปสผม่แดนคนตาย
ทนันี้งเปป็น แลด้วพวกทม่านจะเขด้าใจวม่า คนเหลม่านบีนี้ไดด้ยนันึ่วยคุพระเยโฮวาหร์” 

“และตม่อมา เมสืนึ่อทม่านกลม่าวบรรดาคคาเหลม่านบีนี้จบ พสืนี้นดลินกก็แยกออกทบีนึ่อยผม่ภายใตด้พวกเขานนันี้น และแผม่นดลินกก็
อด้าปากของเธอ และกลสืนพวกเขาเขด้าไป และครอบครนัวของพวกเขา และชายทคุกคนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขด้องกนับโคราหร์ และ
สลินึ่งของทนันี้งสลินี้นของพวกเขา พวกเขา และสลินึ่งของทนันี้งสลินี้นทบีนึ่เกบีนึ่ยวขด้องกนับพวกเขา ไดด้ลงไปสผม่แดนคนตายทนันี้งเปป็น และ
แผม่นดลินกก็ปปิดทนับพวกเขาไวด้ และพวกเขากก็พลินาศเสบียจากทม่ามกลางชคุมนคุมชน และอลิสราเอลทนันี้งหมดทบีนึ่อยผม่โดยรอบ
พวกเขากก็หนบีไปเพราะเหตคุเสบียงรด้องของพวกเขา เพราะพวกเขากลม่าววม่า “เกรงวม่าแผม่นดลินจะกลสืนพวกเราเสบีย
ดด้วย” และไฟไดด้ออกมาจากพระเยโฮวาหร์ และเผาผลาญคนสองรด้อยหด้าสลิบคนนนันี้น ทบีนึ่ไดด้ถวายเครสืนึ่องหอมนนันี้น”

นนักเทศนร์ทนันี้งหลายไมม่ใชม่พวกคนทบีนึ่คลิดวม่า “ขด้าบรลิสคุทธลิธิ์กวม่าเจด้า” อยม่าใชด้ชบีวลิตตามแบบของนนักเทศนร์บางคน 
จงดคาเนลินชบีวลิตตามแบบอยม่างของพระเยซผครลิสตร์เจด้า เหลม่าผผด้รนับใชด้ทบีนึ่แทด้จรลิงเทศนาสลินึ่งทบีนึ่พระเจด้าทรงวางลงบนใจ
ของพวกเขา โมเสสเปป็นคนของพระเจด้า แตม่โคราหร์ปฏลิเสธโมเสสและขม่าวสารของเขาและนคาผผด้คนใหด้ปฏลิเสธโมเสส
เชม่นกนัน จงสสืบคด้นดผวม่าผผด้รนับใชด้ของคคุณเปป็นคนของพระเจด้าทบีนึ่แทด้จรลิงหรสือไมม่โดยถามเขาวม่าเขาเชสืนึ่ออะไรเกบีนึ่ยวกนับพระ
โลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ ถด้าเขาไมม่เชสืนึ่อในการไถม่ซนนึ่งถผกซสืนี้อแลด้วโดยพระโลหลิตนนันี้น คคุณกก็ไมม่ควรตลิดตามชายคนนนันี้น

ถด้านนักเทศนร์คนใดเทศนาความจรลิงแหม่งพระวจนะของพระเจด้า เขากก็จะถผกวลิพากษร์วลิจารณร์อยผม่แลด้ว มนัน
เปป็นเรสืนึ่องทบีนึ่สคาคนัญยลินึ่งทบีนึ่ผผด้รนับใชด้แหม่งพระวจนะของพระเจด้าตด้องเทศนาพระดคารลิทนันี้งสลินี้นของพระคนัมภบีรร์ เหลม่าผผด้รนับใชด้
ของพระเจด้าเปป็นเพบียงเหลม่าคนบาปทบีนึ่รอดโดยพระคคุณของพระเจด้า แตม่พวกเขากก็เปป็นเหลม่าผผด้เลบีนี้ยงรองทบีนึ่พระเจด้า
ทรงเรบียกเชม่นกนัน เปป็นเหลม่าผผด้แทนของพระองคร์ตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ตรนัสแกม่พวกเขาออกมาจากพระวจนะ
ของพระเจด้า ผมไมม่ไดด้หมายความวม่าสลินึ่งทบีนึ่พวกเขากลม่าวไดด้รนับการดลใจดด้านถด้อยคคา ผมหมายความวม่าผผด้รนับใชด้ของ
พระเจด้าจะสม่งมอบขม่าวสารทบีนึ่พระเจด้าทรงวางลงบนใจของเขา

ผมขอถามคคาถามหนนนึ่งกนับคคุณ: นานแคม่ไหนแลด้วตนันี้งแตม่คคุณไดด้ยลินคคากลม่าวทบีนึ่วม่า “คคุณตด้องบนังเกลิดใหมม่”? 
นานแคม่ไหนแลด้วตนันี้งแตม่คคุณไดด้ยลินถด้อยคคาจากธรรมาสนร์อยม่างคคาวม่าพระบลิดา พระบคุตร พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ นรก 
โลหลิต การกลนับใจใหมม่? ลองคลิดดผใหด้ดบีครนับ คคุณคงจะไมม่ไปหาคคุณหมอทบีนึ่คคุณคลิดวม่าไมม่มบีคคุณสมบนัตลิทบีนึ่จะดผแลคคุณจาก
จคุดยสืนทางการแพทยร์ ถด้าเราเปป็นหม่วงขนาดนนันี้นเกบีนึ่ยวกนับรม่างกายของเรา เรายลินึ่งควรเปป็นหม่วงมากกวม่าสนักเพบียงใด
เกบีนึ่ยวกนับจลิตวลิญญาณของเรา? ถด้าผผด้รนับใชด้ทบีนึ่ปรนนลิบนัตลิคคุณไมม่ยอมรนับความเชสืนึ่อนนันี้นและนคาคคุณเขด้าสผม่ความหวนังเทบียม
เทก็จ เมสืนึ่อคคุณตายไปคคุณจะตกนรกและอยผม่ในความทรมานตลอดไป ถด้าคคุณไมม่ทราบวม่าผผด้รนับใชด้ของคคุณเปป็นนนัก
เทศนร์ทบีนึ่แทด้จรลิงแหม่งพระวจนะของพระเจด้าหรสือไมม่ คคุณกก็มบีสลิทธลิอนันสมบผรณร์ทบีนึ่จะคด้นดผใหด้รผด้



ขด้อ 12 และ 13: “คนเหลม่านบีนี้เปป็นจคุดดม่างพรด้อยในการเลบีนี้ยงแหม่งความรนักของพวกทม่าน เมสืนึ่อพวกเขารม่วม
การเลบีนี้ยงกนับพวกทม่าน โดยเลบีนี้ยงแตม่ตนเองอยม่างปราศจากความเกรงกลนัว พวกเขาเปป็นหมผม่เมฆทบีนึ่ปราศจากนนี้คา ทบีนึ่
ถผกพนัดลอยไปตามลม เปป็นบรรดาตด้นไมด้ทบีนึ่ผลของมนันเหบีนึ่ยวแหด้งไปแลด้ว ปราศจากผลไมด้ ตายมาสองหนแลด้ว ถผก
ถอนออกทนันี้งราก เปป็นคลสืนึ่นแหม่งทะเลทบีนึ่ถาโถม ทบีนึ่ซนัดฟองแหม่งความนม่าละอายของตนเองขนนี้นมา เปป็นบรรดาดวงดาว
ทบีนึ่หลคุดวงโคจร ซนนึ่งความดคามสืดแหม่งความมสืดมลิดถผกสคารองไวด้แกม่พวกเขาเปป็นนลิตยร์”

“คนเหลม่านบีนี้เปป็นจคุดดม่างพรด้อยในการเลบีนี้ยงแหม่งความรนักของพวกทม่าน…” “คนเหลม่านบีนี้” ในทบีนึ่นบีนี้ดผเหมสือนจะ
เปป็นการอด้างอลิงตม่อเนสืนึ่องไปยนังพวกครผทบีนึ่ออกไปจากความเชสืนึ่อนนันี้นทบีนึ่ยผดาสพรรณนาในขด้อพระคคากม่อนหนด้าเหลม่านนันี้น 
เขากลม่าววม่าคนเหลม่านบีนี้เปป็น “จคุดดม่างพรด้อย” ใน “การเลบีนี้ยงแหม่งความรนัก” ของพวกเขา หรสือ “การประชคุมเลบีนี้ยง
ผผกรนัก” ของพวกเขา (“love-feasts” ตามเนสืนี้อหาอด้างอลิงตรงขอบใน Scofield Reference Bible)

“...เมสืนึ่อพวกเขารม่วมการเลบีนี้ยงกนับพวกทม่าน โดยเลบีนี้ยงแตม่ตนเองอยม่างปราศจากความเกรงกลนัว…” นบีนึ่ชวน
ใหด้นนกถนงคคาประณามของพระเจด้าทบีนึ่มบีตม่อพวกคนเลบีนี้ยงแกะทบีนึ่ไมม่มบีความเชสืนึ่อในเอเสเคบียล 34:2-10: “...องคร์พระผผด้
เปป็นเจด้าพระเจด้าตรนัสแกม่พวกผผด้เลบีนี้ยงแกะดนังนบีนี้วม่า วลิบนัตลิแกม่พวกผผด้เลบีนี้ยงแกะแหม่งอลิสราเอล ทบีนึ่เลบีนี้ยงตนัวเอง พวกผผด้เลบีนี้ยง
แกะควรเลบีนี้ยงฝผงแกะทนันี้งหลายมลิใชม่หรสือ พวกเจด้ารนับประทานไขมนัน และพวกเจด้าคลคุมตนัวดด้วยขนแกะ พวกเจด้าฆม่า
บรรดาแกะตนัวอด้วน ๆ แตม่พวกเจด้ากก็ไมม่เลบีนี้ยงดผฝผงแกะ…องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้าตรนัสดนังนบีนี้วม่า ดผเถลิด เราตม่อสผด้กนับ
พวกผผด้เลบีนี้ยงแกะ และเราจะเรบียกรด้องเอาฝผงแกะของเราจากมสือของพวกเขา และทคาใหด้พวกเขาสลินี้นสคุดจากการ
เลบีนี้ยงฝผงแกะนนันี้น และพวกผผด้เลบีนี้ยงแกะจะไมม่ไดด้เลบีนี้ยงตนัวเองอบีกตม่อไป เพราะเราจะชม่วยฝผงแกะของเราใหด้พด้นจากปาก
ของพวกเขา เพสืนึ่อฝผงแกะนนันี้นจะไมม่เปป็นอาหารสคาหรนับพวกเขา”

“..พวกเขาเปป็นหมผม่เมฆทบีนึ่ปราศจากนนี้คา ทบีนึ่ถผกพนัดลอยไปตามลม…” เมสืนึ่อแผม่นดลินตด้องการนนี้คา หมผม่เมฆทบีนึ่ไมม่มบี
นนี้คากก็ไมม่มบีคม่าอะไรเลย! มบีความคลิดทบีนึ่คลด้ายกนันในสคุภาษลิต 25:14 ซนนึ่งกลม่าววม่า “ผผด้ใดกก็ตามทบีนึ่อวดตนัววม่าจะใหด้ของ
กคานนัลแตม่มลิไดด้ใหด้ กก็เปป็นเหมสือนเมฆและลมทบีนึ่ไมม่มบีฝน”

“...เปป็นบรรดาตด้นไมด้ทบีนึ่ผลของมนันเหบีนึ่ยวแหด้งไปแลด้ว ปราศจากผลไมด้ ตายมาสองหนแลด้ว ถผกถอนออกทนันี้ง
ราก” ตด้นไมด้ทบีนึ่ “ผลของมนันเหบีนึ่ยวแหด้งไปแลด้ว” เตสือนใจผมวม่ามบีบางคนวนันนบีนี้ทบีนึ่แสดงโชวร์ใหญม่โต-พวกนนักเทศนร์ 
“ดาราหนนัง” พวกเขาใชด้ชบีวลิตและวลิธบีการตามแบบพวกดาราหนนัง มบีพวกชอบโชวร์และนนักแสดงตลกอยผม่มากมายใน
ธรรมาสนร์วนันนบีนี้ ทบีนึ่แสดง “โชวร์” ใหญม่โตซนนึ่งดนงดผดฝผงชนหมผม่ใหญม่ เมสืนึ่อคคุณเรลินึ่มมองหาผผด้ตลิดตามเหลม่านนันี้นในอบีกสามสลิบ
วนันหลนังจากงานฟฝืฟื้นฟผนนันี้น ถนงแมด้วม่าพวกเขาบางคนบนังเกลิดใหมม่แลด้วอยม่างแทด้จรลิง ผผด้ตลิดตามสม่วนใหญม่เหลม่านนันี้นคคุณจะ
หาตนัวไมม่พบเลย เพราะอะไรกนัน? กก็เพราะวม่าพวกเขากคาลนังตลิดตามพวกครผสอนเทก็จอยผม่ พวก “หมผม่เมฆทบีนึ่ปราศจาก
นนี้คา”

ไมม่ใชม่ทคุกคนทบีนึ่กด้าวออกมาขด้างหนด้าในระหวม่างการกลม่าวเชลิญชวนใหด้ตด้อนรนับพระเยซผในงานประชคุมตม่าง ๆ 
ของเราเปป็นผผด้ทบีนึ่รนับความรอดอยม่างแทด้จรลิง แตม่หลายคนกก็รอดจรลิง ๆ สคุภาพบคุรคุษทม่านหนนนึ่งกนับภรรยาของเขาทบีนึ่ไดด้มา
ทบีนึ่สคานนักงานของเราเมสืนึ่อเรก็ว ๆ นบีนี้กลม่าววม่าพวกเขาไดด้รนับความรอดเมสืนึ่อสามสลิบเอก็ดปฟีกม่อนในครลิสตจนักรเลก็ก ๆ แหม่ง
หนนนึ่งในนอรร์ธ แคโรไลนม่าอนันเปป็นทบีนึ่ซนนึ่งผมไดด้จนัดงานประชคุมฟฝืฟื้นฟผ ตามคคาพยานของพวกเขา พวกเขายนังเขด้มแขก็งอยผม่
เหมสือนเดลิมเพสืนึ่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ผมไมม่ทราบวม่ามบีกบีนึ่คนไดด้รนับความรอดในระหวม่างการประชคุมตม่าง ๆ ของผม แตม่



ผมทราบเรสืนึ่องนบีนี้: พวกเขาแตม่ละคนมบีใครสนักคนเปปิดพระคนัมภบีรร์และอธลิบายใหด้เขด้าใจ พวกเขาถผกสอนจากพระ
วจนะของพระเจด้า เราไมม่ไดด้อนคุญาตใหด้ผผด้ใดทคางานในหด้องอธลิษฐานของเราโดยปราศจากพระคนัมภบีรร์สนักเลม่มและ
ถด้อยคคาจากผผด้รนับใชด้ประจคาทด้องถลินึ่นวม่าพวกเขาเปป็นครลิสเตบียนทบีนึ่ซสืนึ่อตรงและใสสะอาดซนนึ่งมบีคคาพยานชบีวลิตทบีนึ่ดบี

นม่าเศรด้าทบีนึ่ตด้องกลม่าววม่า มบีคนเครม่งศาสนาแบบนบีนี้อยผม่เยอะแยะซนนึ่งเปป็น “หมผม่เมฆทบีนึ่ปราศจากนนี้คา ทบีนึ่ถผกพนัด
ลอยไปตามลม” ในครลิสตจนักรหลายแหม่งวนันนบีนี้ มบีตด้นไมด้อยผม่เปป็นจคานวนมากทบีนึ่มบีผลเยอะ แตม่ผลของพวกเขา
เหบีนึ่ยวแหด้งและรม่วงลงสผม่พสืนี้นดลินเพราะวม่าผลนนันี้นไมม่ดบี ดผเหมสือนวม่าผผด้คนมากมายทคาแบบผม่าน ๆ ในการยอมรนับพระ
ครลิสตร์ในทคุกงานฟฝืฟื้นฟผและการรณรงคร์ใหญม่ ๆ แตม่ผลของพวกเขาเหบีนึ่ยวแหด้งและตายเสบียแลด้ว

พวกครผและนนักเทศนร์เทบียมเทก็จไมม่มบีความกลนัว พวกเขาคด้ากคาไรจากจลิตวลิญญาณของผผด้คน (ดผ วลิวรณร์ 
18:11-13) โดยเอาเงลินไปจากผผด้คนของพระเจด้า และพวกเขาไมม่มบีความกนังวลหรสือความกลนัวใด ๆ ทนันี้งสลินี้น พวกเขา
เปป็นตด้นไมด้ทบีนึ่ “ตายมาสองหนแลด้ว ถผกถอนออกทนันี้งราก”

ขด้อ 13 บอกเราวม่าพวกเขาเปป็น “คลสืนึ่นแหม่งทะเลทบีนึ่ถาโถม ทบีนึ่ซนัดฟองแหม่งความนม่าละอายของตนเองขนนี้น
มา เปป็นบรรดาดวงดาวทบีนึ่หลคุดวงโคจร ซนนึ่งความดคามสืดแหม่งความมสืดมลิดถผกสคารองไวด้แกม่พวกเขาเปป็นนลิตยร์” พวกเขา
เปป็น “สคุดยอดดาราในดด้านศาสนา” พระเยซผไมม่เคยเปป็น “ดารา” เลย พวกยลิวเหลม่านนันี้นพยายามทบีนึ่จะผลนัก
พระองคร์ใหด้ตกหนด้าผา พวกเขาพยายามเอาหลินขวด้างพระองคร์ พวกเขาพยายามฆม่าพระองคร์ พวกเขาจนับกคุม
พระองคร์และถม่มนนี้คาลายรดพระพนักตรร์ของพระองคร์ พวกเขาเฆบีนึ่ยนตบีพระองคร์และโบยพระองคร์จนแผม่นหลนังของ
พระองคร์เนสืนี้อหลคุดเปป็นชลินี้น ๆ พวกเขาเอามงกคุฎหนามมาสวมใหด้พระองคร์และตรนงพระองคร์ทบีนึ่กางเขนอนันหนนนึ่ง และ
พวกเขายกพระองคร์ขนนี้นเพสืนึ่อทบีนึ่จะใหด้ตาย ไมม่เลยครนับ พระองคร์ไมม่เคยเปป็น “สคุดยอดดารา” พระองคร์ทรงเปป็น “สคุด
ยอดพระผผด้ชม่วยใหด้รอด”!

ขด้อ 14 และ 15: “และเอโนคเชม่นกนัน คนทบีนึ่เจก็ดนนับแตม่อาดนัม ไดด้พยากรณร์ถนงคนเหลม่านบีนี้ โดยกลม่าววม่า 
“ดผเถลิด องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเสดก็จมาพรด้อมกนับพวกวลิสคุทธลิชนของพระองคร์หลายหมสืนึ่นคน เพสืนึ่อทบีนึ่จะพลิพากษาบรรดา
คนทนันี้งปวง และเพสืนึ่อกระทคาใหด้บรรดาคนอธรรมในทม่ามกลางพวกเขารผด้สนกตนัวถนงบรรดาการกระทคาทบีนึ่อสนัตยร์อธรรม
ของพวกเขาซนนึ่งพวกเขาไดด้กระทคาอยม่างอสนัตยร์อธรรม และรผด้สนกตนัวถนงบรรดาคคาพผดอนันดคุรด้ายของพวกเขาซนนึ่งพวกคน
บาปผผด้อธรรมไดด้กลม่าวรด้ายตม่อพระองคร์”

ในขด้อ 14 ยผดาสกลม่าวถนงเอโนควม่าเปป็น “คนทบีนึ่เจก็ดนนับแตม่อาดนัม” ซนนึ่งทคาใหด้เขาเปป็นคนทบีนึ่แปด เอโนค “ไดด้
พยากรณร์ถนงคนเหลม่านบีนี้ โดยกลม่าววม่า “ดผเถลิด องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเสดก็จมาพรด้อมกนับพวกวลิสคุทธลิชนของพระองคร์
หลายหมสืนึ่นคน” นบีนึ่ชบีนี้ไปยนังการเปปิดเผยของพระเยซผครลิสตร์ ไมม่ใชม่การรนับขนนี้นของครลิสตจนักร เมสืนึ่อพระเยซผเสดก็จมาใน
การรนับขนนี้น พระองคร์จะเสดก็จมารนับเหลม่าวลิสคุทธลิชนของพระองคร์ เมสืนึ่อพระองคร์เสดก็จมาในตอนสลินี้นสคุดของความทคุกขร์
ลคาบากนนันี้น พระองคร์จะเสดก็จมาพรด้อมกนับเหลม่าวลิสคุทธลิชนของพระองคร์ และพระองคร์จะทคาการพลิพากษาตม่อ
ปฏลิปปักษร์ตม่อพระครลิสตร์นนันี้นและเหลม่ากองทนัพของเขาและตม่อชาวโลก

ถด้าคคุณจะตนันี้งใจศนกษาพระคนัมภบีรร์ของคคุณ คคุณกก็จะเหก็นวม่าสลินึ่งเหลม่านนันี้นทบีนึ่กคาลนังเกลิดขนนี้นวนันนบีนี้ไดด้ถผกพยากรณร์ไวด้
เมสืนึ่อหลายรด้อยปฟีกม่อนแลด้วในพระคนัมภบีรร์ หนนนึ่งในลนักษณะเฉพาะตนัวของกาลอวสานจะเปป็นกระแสทางศาสนาครนันี้ง
ใหญม่ทบีนึ่จะนคาไปสผม่ศาสนจนักรของปฏลิปปักษร์ตม่อพระครลิสตร์



ผมเชสืนึ่อวม่าพระเยซผทรงอยผม่ทบีนึ่ประตผแลด้ว พระองคร์อาจเสดก็จมาในการรนับขนนี้นวนันนบีนี้! ทคุกสลินึ่งทบีนึ่ถผกพยากรณร์ใน
พระคนัมภบีรร์ทบีนึ่จะตด้องมากม่อนการเสดก็จมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้ากก็ถผกทคาใหด้สคาเรก็จจรลิงตามตนัวอนักษรแลด้วตม่อสายตา
ของคคุณและของผม มบีสงครามตม่างๆ ขม่าวลสือเรสืนึ่องสงคราม โรคระบาด แผม่นดลินไหว ทะเลและคลสืนึ่นคคาราม ผผด้คน
รนักความสนคุกสนานมากกวม่าพระเจด้า การมบีรผปแบบของทางของพระเจด้าแตม่ไมม่ยอมรนับฤทธลิธิ์เดชของทางนนันี้น เรา
กคาลนังเผชลิญกนับกลบียคุคทบีนึ่อนันตราย และเหลม่าคนชนันึ่วและคนลม่อลวง “ทบีนึ่เลวรด้ายลงทคุกทบี โดยหลอกลวงและถผก
หลอก”

ขด้อ 15 ระบคุวม่าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะเสดก็จมาพรด้อมกนับวลิสคุทธลิชนของพระองคร์หลายหมสืนึ่นคน “เพสืนึ่อทบีนึ่จะ
พลิพากษาบรรดาคนทนันี้งปวง และเพสืนึ่อกระทคาใหด้บรรดาคนอธรรมในทม่ามกลางพวกเขารผด้สนกตนัวถนงบรรดาการกระ
ทคาทบีนึ่อสนัตยร์อธรรมของพวกเขาซนนึ่งพวกเขาไดด้กระทคาอยม่างอสนัตยร์อธรรม และรผด้สนกตนัวถนงบรรดาคคาพผดอนันดคุรด้ายของ
พวกเขาซนนึ่งพวกคนบาปผผด้อธรรมไดด้กลม่าวรด้ายตม่อพระองคร์” ชม่างเปป็นขด้อพระคคาทบีนึ่ยลินึ่งใหญม่จรลิง ๆ!

ผมตระหนนักวม่ามบีคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ไมม่เชสืนึ่อในหลนักคคาสอนเรสืนึ่องการเสดก็จมากม่อนยคุคพนันปฟีของพระครลิสตร์ ผม
หมายความวม่า พระครลิสตร์จะเสดก็จมาและเรบียกครลิสตจนักรขนนี้นไปพบกนับพระองคร์ในหมผม่เมฆในฟฝ้าอากาศ เราจะถผก
พลิพากษาสคาหรนับหนด้าทบีนึ่คนตด้นเรสือนของเรา และเราจะกลนับมาพรด้อมกนับพระองคร์เพสืนึ่อครอบครองแผม่นดลินโลกนบีนี้
เปป็นเวลาหนนนึ่งพนันปฟี พระเยซผจะประทนับบนพระทบีนึ่นนันึ่งของดาวลิด และความรผด้เกบีนึ่ยวกนับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะปกคลคุม
แผม่นดลินโลกดคุจนนี้คาปกคลคุมทะเลตอนนบีนี้ และจะมบีสนันตลิสคุขบนแผม่นดลินโลกและความปรารถนาดบีตม่อมนคุษยร์ทนันี้งหลาย

ทนัศนะหลนังพนันปฟีสอนวม่าครลิสตจนักรจะทคาใหด้คนทนันี้งโลกกลนับใจเชสืนึ่อ แตม่นนันึ่นจะไมม่มบีวนันเกลิดขนนี้นเลย! ครลิสตจนักร
ไดด้ประกาศขม่าวประเสรลิฐมาเกสือบสองพนันปฟีแลด้ว และโลกกก็เลวรด้ายลงวนันนบีนี้มากกวม่าทบีนึ่มนันเคยเปป็นเมสืนึ่อหด้าปฟีกม่อน-
หรสือหนนนึ่งปฟีกม่อน ถด้าครลิสตจนักรจะตด้องทคาใหด้คนทนันี้งโลกกลนับใจเชสืนึ่อแลด้วพระเยซผคม่อยเสดก็จมา มนันกก็ไมม่มบีเหตคุผลเลยทบีนึ่
คคุณและผมจะตนันี้งตาคอยการเสดก็จมาครนันี้งทบีนึ่สองของพระครลิสตร์ ถนงกระนนันี้น ผมกก็ไดด้รนับคคาบนัญชาใหด้เฝฝ้าระวนัง 
พระองคร์จะเสดก็จมาเหมสือนขโมยในยามคนึ่คาคสืน พระองคร์จะเสดก็จมาเพสืนึ่อเอาเพชรพลอยของพระองคร์ไป นนันึ่นคสือ 
ลผก ๆ ของพระองคร์ เหลม่าวลิสคุทธลิชนของพระองคร์ จากนนันี้นหลนังจากการครอบครองของปฏลิปปักษร์ตม่อพระครลิสตร์ และ
ความทคุกขร์ลคาบากใหญม่ยลินึ่งนนันี้นไดด้ดคาเนลินไปจนครบวาระของมนันแลด้ว พระครลิสตร์จะเสดก็จกลนับมาพรด้อมกนับวลิสคุทธลิชน
ของพระองคร์หลายหมสืนึ่นคนเพสืนึ่อพลิพากษาประชาชาตลิเหลม่านนันี้นและกองทนัพเหลม่านนันี้นของปฏลิปปักษร์ตม่อพระครลิสตร์ 
เมสืนึ่อพระองคร์เสดก็จมาหลนังจากการสผด้รบของโกกและมาโกก จะมบีการพลิพากษาทบีนึ่พระทบีนึ่นนันึ่งใหญม่สบีขาวนนันี้น เรสืนึ่องนบีนี้ถผก
พบในวลิวรณร์บททบีนึ่ 20 

มบีคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่เชสืนึ่อในการเปป็นขนนี้นจากตายและการพลิพากษาแบบเหมารวม แตม่ไมม่มบีเรสืนึ่องแบบนนันี้นถผกสอน
ในพระคนัมภบีรร์เลย พระเยซผตรนัสวม่า: “...อยม่าประหลาดใจในสลินึ่งนบีนี้เลย เพราะเวลานนันี้นใกลด้จะถนงแลด้ว ซนนึ่งในเวลานนันี้น
บรรดาผผด้ทบีนึ่อยผม่ในอคุโมงคร์ฝปังศพทนันี้งหลายจะไดด้ยลินพระสคุรเสบียงของพระองคร์ และจะไดด้ออกมา คนทนันี้งหลายทบีนึ่ไดด้
กระทคาดบีจะออกมาสผม่การเปป็นขนนี้นมาแหม่งชบีวลิต และคนทนันี้งหลายทบีนึ่ไดด้กระทคาชนันึ่วรด้ายจะออกมาสผม่การเปป็นขนนี้นมาแหม่ง
การสาปแชม่ง” (ยอหร์น 5:28,29)

พระคนัมภบีรร์ประกาศเชม่นกนันวม่า “เพราะวม่าในอาดนัม คนทนันี้งสลินี้นตด้องตายฉนันใด ในพระครลิสตร์ คนทนันี้งสลินี้นกก็จะ
ถผกทคาใหด้มบีชบีวลิตฉนันนนันี้น แตม่ทคุกคนตามลคาดนับของตนเอง คสือพระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก แลด้วภายหลนังคนทนันี้งหลายทบีนึ่



เปป็นของพระครลิสตร์ในการเสดก็จมาของพระองคร์” (1 คร. 15:22,23) พระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรกนนันี้น นนันึ่นคสือ 
พระองคร์ทรงเปป็นผผด้แรกทบีนึ่เปป็นขนนี้นจากพวกคนตาย โดยไมม่ตายอบีกเลย และถด้าเราซนนึ่งเปป็นเหลม่าผผด้เชสืนึ่อในพระครลิสตร์
ตายไปกม่อนการรนับขนนี้นของครลิสตจนักร เรากก็จะถผกทคาใหด้เปป็นขนนี้นเมสืนึ่อถนงการรนับขนนี้นนนันี้น (1 ธส. 4:13-18; 1 คร.
 15:51,52) จากนนันี้นเมสืนึ่อสลินี้นสคุดยคุคพนันปฟี คนชนันึ่วทคุกคนกก็จะถผกทคาใหด้เปป็นขนนี้น (วว. 20:5) ไมม่มบีคนชนันึ่วสนักคนจะถผก
ทคาใหด้เปป็นขนนี้นในการเปป็นขนนี้นจากตายครนันี้งแรกนนันี้น ซนนึ่งเปป็นการเปป็นขนนี้นจากตายของเหลม่าคนชอบธรรม

ผมขอกลม่าวซนี้คา: พระคนัมภบีรร์ไมม่สอนเรสืนึ่องการเปป็นขนนี้นจากตายแบบเหมารวม และพระคนัมภบีรร์ไมม่สอนการ
พลิพากษาแบบเหมารวม อนันทบีนึ่จรลิง มบีมากกวม่าหนนนึ่งการพลิพากษาทบีนึ่ถผกสอนในพระวจนะของพระเจด้า ผมมบีการ
พลิพากษาหด้าอยม่างทบีนึ่ถผกใสม่เปป็นรายการไวด้ในหนนังสสือของผม Rightly Dividing the Word และบางคนกก็นนับไดด้ถนง
เจก็ด ขณะทบีนึ่คนอสืนึ่น ๆ กก็ใหด้ตนัวเลขทบีนึ่นด้อยกวม่า การพลิพากษาทนันี้งหด้านนันี้นทบีนึ่ถผกบนันทนกไวด้ในหนนังสสือของผม (มบีวาง
จคาหนม่ายจากสคานนักงานของเรา) ถผกกลม่าวถนงอยม่างครอบคลคุม แตม่ผมจะใหด้เปป็นรายการไวด้อยม่างสนันี้น ๆ ตรงนบีนี้:

1. การพลิพากษาบาปทนันี้งหลายของเราโดยการสลินี้นพระชนมร์ของพระครลิสตร์บนกางเขนนนันี้น
2. บนัลลนังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เมสืนึ่อเราจะถผกพลิพากษาสคาหรนับหนด้าทบีนึ่คนตด้นเรสือนของเรา (2 คร. 5:10)
3. การพลิพากษาของพวกยลิวในระหวม่างชม่วงทคุกขร์ลคาบากใหญม่ยลินึ่งนนันี้น 
4. การพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิ (มธ. 25:31-46)
5. การพลิพากษาทบีนึ่พระทบีนึ่นนันึ่งใหญม่สบีขาว (วว. 20:11-15)

พระครลิสตร์ ผผด้พลิพากษาทบีนึ่ชอบธรรมนนันี้น จะทรงพลิพากษาความอธรรมทคุกอยม่างในความชอบธรรม อาจดผ
เหมสือนวม่าครลิสเตบียนทนันี้งหลายกคาลนังแพด้ศนกนบีนี้อยผม่ตอนนบีนี้ แตม่เราไมม่ไดด้กคาลนังแพด้ ถด้าพระเจด้าทรงอยผม่ฝฝ่ายเรา ใครเลม่าจะ
ตม่อตด้านเราไดด้? พระเยซผตรนัสวม่าพระองคร์จะไมม่มบีทางจากเราไปหรสือทอดทลินี้งเราเลย เราจนงกลม่าวดด้วยใจกลด้าไดด้วม่า 
“พระเจด้าทรงเปป็นผผด้ชม่วยเหลสือของขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้าจะไมม่กลนัว” ใครเลม่าจะตนัดขาดเราจากความรนักของพระ
ครลิสตร์ไดด้? เราเปป็นยลินึ่งกวม่าเหลม่าผผด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ทบีนึ่ไดด้ทรงรนักเรา เราไมม่ไดด้กคาลนังแพด้ศนกนบีนี้ เรากคาลนังชนะ เชด้า
วนันหนนนึ่งทบีนึ่เปฟีปี่ยมสงม่าราศบี พระเยซผจะเสดก็จมาในหมผม่เมฆเหนสือเรานบีนี้และเรบียกเราขนนี้นไปพบกนับพระองคร์ในหมผม่เมฆ
เหลม่านนันี้น และเราจะถผกพาออกไปจากโลกนบีนี้เขด้าสผม่ตม่อเบสืนี้องพระพนักตรร์ของพระผผด้ชม่วยใหด้รอดของเรา

ดผทบีนึ่ขด้อ 15 อบีกครนันี้ง ทบีนึ่เราถผกบอกวม่าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะเสดก็จมา “เพสืนึ่อกระทคาใหด้บรรดาคนอธรรม…
รผด้สนกตนัวถนงบรรดาการกระทคาทบีนึ่อสนัตยร์อธรรมของพวกเขา…” คคุณเชสืนึ่อใจไดด้เลยวม่าถด้าคคุณไมม่ยอมเชสืนึ่อฟากนบีนี้ของหลคุม
ศพวม่าพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงเปป็นอยผม่ และวม่าพระองคร์ทรงชอบธรรมและทรงพลิพากษาในความชอบธรรม 
คคุณกก็จะยอมเชสืนึ่อเมสืนึ่อพระเยซผเสดก็จมาเพสืนึ่อทคาใหด้ทคุกคนทบีนึ่อธรรมยอมเชสืนึ่อ “เพราะมบีเขบียนไวด้แลด้ววม่า ‘“เรามบีชบีวลิตอยผม่
ฉนันใด” องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนัสวม่า “หนัวเขม่าทคุกหนัวเขม่าจะคคุกกราบลงตม่อเรา และลลินี้นทคุกลลินี้นจะสารภาพตม่อ
พระเจด้า”’ (รม. 14:11) ทคุกหนัวเขม่าจะคคุกกราบลง และทคุกลลินี้นจะสารภาพวม่าพระเยซผทรงเปป็นพระครลิสตร์นนันี้น คคุณ
อาจไมม่เคยคคุกเขม่าลงตม่อพระพนักตรร์พระเจด้าเลยขณะอยผม่บนโลกนบีนี้ คคุณอาจไมม่เคยกลม่าวยอมรนับพระเจด้าหรสือพระ
ครลิสตร์ หรสือพระคนัมภบีรร์วม่าเปป็นพระวจนะของพระเจด้า แตม่คคุณจะยอมเชสืนึ่อทนันทบีทบีนึ่คคุณจากโลกนบีนี้ไป แตม่มนันกก็จะสาย
เกลินไปแลด้ว พระเจด้าจะบนังคนับคคุณใหด้กด้มกราบลง และคคุณจะรนับสารภาพวม่าพระเยซผทรงเปป็นพระบคุตรของพระเจด้า 
เมสืนึ่อนนันี้นคคุณจะไดด้ยลินพระเจด้าตรนัสวม่า “จงมนัดมสือและเทด้าของคนนบีนี้ และเอาเขาไป และทลินี้งเขาเสบียทบีนึ่มสืดภายนอก ทบีนึ่



นนันึ่นจะมบีการรด้องไหด้และขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟปัน” (มนัทธลิว 22:13) 
คคุณอาจไมม่เชสืนึ่อวม่ามบีนรกอยผม่จรลิง ๆ พรด้อมกนับไฟทบีนึ่ไหมด้จรลิง ๆ  และคคุณอาจไมม่เชสืนึ่อในการพลิพากษาหนนนึ่ง นนันึ่น

เปป็นอภลิสลิทธลิธิ์ของคคุณ เพราะวม่าพระเจด้าไดด้ทรงสรด้างคคุณใหด้เปป็นผผด้ทบีนึ่ตนัดสลินใจเลสือกไดด้อยม่างอลิสระและคคุณจะเชสืนึ่ออะไร
กก็ไดด้ตามใจชอบ แตม่คคุณไมม่สามารถเชสืนึ่ออะไรกก็ไดด้ตามใจอยากและไปเขด้าเฝฝ้าพระเจด้าแบบมบีสนันตลิสคุขไดด้ ถด้าคคุณ
อยากเขด้าเฝฝ้าพระเจด้าในสนันตลิสคุข คคุณกก็จะตด้องเขด้าเฝฝ้าพระองคร์ตามขด้อตกลงของพระองคร์ ไมม่ใชม่ของคคุณเอง ขด้อ
ตกลงของพระเจด้าไดด้แกม่: จงกลนับใจใหมม่ เชสืนึ่อขม่าวประเสรลิฐ และรนับการบนังเกลิดใหมม่และถผกลด้างชคาระในพระโลหลิต
ของพระเยซผ

ขด้อ 16: “คนเหลม่านบีนี้เปป็นพวกคนบม่น พวกคนรด้องทคุกขร์ โดยดคาเนลินตามราคะตนัณหาของตนเอง และปาก
ของพวกเขากลม่าวถด้อยคคาโอด้อวดใหญม่โตตม่าง ๆ โดยยกยอคนอสืนึ่นเพสืนึ่อหวนังผลประโยชนร์”

พระคคาขด้อนบีนี้อาจปรากฏเปป็นพาดหนัวขม่าวในหนนังสสือพลิมพร์ฉบนับเชด้าวนันนบีนี้และเขด้ากนับยคุคสมนัยมาก ๆ เลยกก็ไดด้
ยนังพผดถนงพวกครผทบีนึ่ออกไปจากความเชสืนึ่อนนันี้นเหมสือนเดลิม ยผดาสกลม่าววม่า “คนเหลม่านบีนี้เปป็นพวกคนบม่น พวกคนรด้อง
ทคุกขร์ โดยดคาเนลินตามราคะตนัณหาของตนเอง…” และในขด้อ 18 เขาพผดถนงคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ “ในวาระสคุดทด้าย…จะ
ดคาเนลินตามราคะตนัณหาอนันอธรรมของตนเอง”

“...และปากของพวกเขากลม่าวถด้อยคคาโอด้อวดใหญม่โตตม่าง ๆ…” ผมเชสืนึ่อในการศนกษา ผมเชสืนึ่อวม่าการทรง
เรบียกใหด้เทศนาเปป็นการทรงเรบียกใหด้เตรบียมตนัว และเมสืนึ่อมนันเปป็นไปไดด้ ชายใดทบีนึ่ถผกเรบียกใหด้เทศนาควรไปโรงเรบียน
เพสืนึ่อรนับการฝฝึกฝน อยม่างไรกก็ตาม วนันนบีนี้เรามบีการศนกษาเยอะเกลินไปและพระวลิญญาณนด้อยเกลินไป การเรบียนรผด้เยอะ
เกลินไปและความรนักนด้อยเกลินไป มบีชายมากมายในธรรมาสนร์ของวนันนบีนี้ทบีนึ่เหมสือนคนเหลม่านนันี้นในขด้อ 16 ทบีนึ่พผด 
“ถด้อยคคาโอด้อวดใหญม่โตตม่าง ๆ โดยยกยอคนอสืนึ่นเพสืนึ่อหวนังผลประโยชนร์” พวกเขาพผดเกบีนึ่ยวกนับ “ชบีวลิตทบีนึ่ลนกซนนี้งยลินึ่ง
กวม่า” ของตนและประสบการณร์ตม่าง ๆ ของตน โดยแสวงหาทบีนึ่จะทคาใหด้ชคุมนคุมชนและเหลม่าผผด้นคาครลิสตจนักรประทนับ
ใจ นนันึ่นคสือ พวกเขาอยากเปป็นทบีนึ่ชสืนึ่นชม ถผกพผดถนง และถผกยกชผโดยมนคุษยร์ พวกเขาชอบทบีนึ่จะไดด้ยลินผผด้คนพผดเกบีนึ่ยวกนับ
วม่าพวกเขา “อยผม่ฝฝ่ายวลิญญาณ” ขนาดไหน (ผมชอบทบีนึ่จะไดด้ยลินใครสนักคนกลม่าววม่า “เขารนักจลิตวลิญญาณทนันี้งหลาย
จรลิง ๆ นะ! เขาชม่างเปป็นพยานทบีนึ่แทด้จรลิง”) ในทางกลนับกนัน เรามบีคนของพระเจด้าจคานวนมากทบีนึ่เทศนาขม่าวประเสรลิฐ
แทด้อยม่างจรลิงใจและอยม่างรด้อนรนพอ ๆ กนับทบีนึ่คคุณจะเคยไดด้ยลิน

ขด้อ 17 ถนง 19: “แตม่ พวกทม่านทบีนึ่รนัก พวกทม่านจงระลนกถนงบรรดาถด้อยคคาซนนึ่งไดด้ถผกกลม่าวไวด้แตม่กม่อนแลด้วโดย
เหลม่าอนัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ซนนึ่งพวกเขาไดด้บอกพวกทม่านวม่า จะมบีพวกคนเยาะ
เยด้ยในวาระสคุดทด้าย ผผด้ซนนึ่งจะดคาเนลินตามราคะตนัณหาอนันอธรรมของตนเอง คนเหลม่านบีนี้เปป็นบรรดาคนทบีนึ่แยกตนัวออก
มา ประพฤตลิตนัวตามโลกบียวลิสนัย ไมม่มบีพระวลิญญาณ”

ในพระคคาสองขด้อแรกของขด้อความตอนนบีนี้ ยผดาสดนงความสนใจไปยนัง “บรรดาถด้อยคคาซนนึ่งไดด้ถผกกลม่าวไวด้แตม่
กม่อนแลด้วโดยเหลม่าอนัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” ในสม่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขด้องกนับวนันสคุดทด้าย
เหลม่านบีนี้ แตม่จรลิง ๆ แลด้วเขายกคคาพผดมาจากจดหมายฝากฉบนับทบีนึ่สองของเปโตร ซนนึ่งกลม่าววม่า: “จดหมายฉบนับทบีนึ่สอง
นบีนี้ พวกทบีนึ่รนัก บนัดนบีนี้ขด้าพเจด้าไดด้เขบียนถนงพวกทม่าน ในจดหมายทนันี้งสองฉบนับนนันี้น ขด้าพเจด้าไดด้สะกลิดใจอนันบรลิสคุทธลิธิ์ของ
พวกทม่านโดยทางการเตสือนใหด้ระลนกถนง เพสืนึ่อพวกทม่านจะใสม่ใจตม่อบรรดาถด้อยคคาซนนึ่งไดด้ถผกกลม่าวไวด้เมสืนึ่อกม่อนโดยพวก



ผผด้พยากรณร์อนันบรลิสคุทธลิธิ์ และตม่อคคาบนัญชาของเราทนันี้งหลายพวกอนัครทผตขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและพระผผด้ชม่วยใหด้
รอด โดยทราบสลินึ่งนบีนี้กม่อน คสือวม่าจะมบีบรรดาผผด้เยาะเยด้ยมาในยคุคสคุดทด้าย โดยดคาเนลินตามบรรดาราคะตนัณหาของ
ตน” (2 เปโตร 3:1-3) ผมเชสืนึ่อวม่าลนักษณะเฉพาะทนันึ่วไปของคคาเตสือนสตลิของยผดาสเปปิดโอกาสใหด้เรารวม “บรรดา
ถด้อยคคาซนนึ่งไดด้ถผกกลม่าวไวด้แตม่กม่อนแลด้ว” โดยพวกอนัครทผตและโดยพระเยซผเองเขด้าไวด้ดด้วย ซนนึ่งกลม่าวถนงการมาของ
พวกชอบลด้อเลบียน พวกชอบเยาะเยด้ย และพวกครผสอนเทก็จ

ยกตนัวอยม่างเชม่น ในคคาเทศนาบนภผเขานนันี้นพระเยซผตรนัสวม่า: “จงระวนังใหด้ดบีวม่า อยม่าใหด้ผผด้ใดลม่อลวงพวกทม่าน
ใหด้หลง ดด้วยวม่าหลายคนจะมาในนามของเรา โดยกลม่าววม่า ‘ขด้าคสือพระครลิสตร์’ และจะลม่อลวงคนเปป็นอนันมากใหด้
หลง…แลด้วถด้าผผด้ใดจะกลม่าวแกม่พวกทม่านวม่า ‘ดผเถลิด พระครลิสตร์อยผม่ทบีนึ่นบีนึ่’ หรสือ ‘อยผม่ทบีนึ่โนม่น’ อยม่าเชสืนึ่อคคาบอกนนันี้นเลย 
ดด้วยวม่าจะมบีพระครลิสตร์เทบียมเทก็จและผผด้พยากรณร์เทก็จเกลิดขนนี้นหลายคน และจะแสดงบรรดาหมายสคาคนัญอนันใหญม่
และการมหนัศจรรยร์ทนันี้งหลาย จนกระทนันึ่งถด้าเปป็นไปไดด้ พวกเขาจะลม่อลวงแมด้คนทบีนึ่ถผกเลสือกสรรใหด้หลง” (มธ. 
24:4,5,23,24)

เปาโลเตสือนทลิโมธบีวม่า “เพราะจะถนงเวลาทบีนึ่คนทนันี้งหลายจะไมม่ทนตม่อหลนักคคาสอนอนันถผกตด้อง แตม่ตามตนัณหา
ตม่าง ๆ ของพวกเขาเอง พวกเขาจะรวบรวมบรรดาครผไวด้สคาหรนับตนเอง โดยมบีหผทบีนึ่คนัน และพวกเขาจะบม่ายหผของ
ตนไปเสบียจากความจรลิง และจะหนันไปยนังนลิทานตม่าง ๆ” (2 ทธ. 4:3,4) และเปโตรเตสือนวม่า “...จะมบีอาจารยร์เทก็จ
อยผม่ทม่ามกลางพวกทม่าน ผผด้ซนนึ่งจะแอบนคาคคาสอนนอกรบีตอนันถผกสาปแชม่งเขด้ามา โดยถนงกนับปฏลิเสธองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้
ไดด้ทรงไถม่พวกเขาไวด้ และจะนคาความพลินาศอยม่างฉนับพลนันมาถนงตนเอง และหลายคนจะตลิดตามบรรดาทางแหม่ง
การสาปแชม่งของพวกเขา ดด้วยเหตคุคนเหลม่านบีนี้ทางแหม่งความจรลิงจะถผกกลม่าวรด้าย” (2 เปโตร 2:1,2) 

วนันนบีนี้เราไดด้ยลินเกบีนึ่ยวกนับการฟฝืฟื้นฟผครนันี้งใหญม่ทบีนึ่จะแพรม่กระจายไปทนันึ่ว การตสืนึ่นรผด้ครนันี้งใหญม่ แตม่อยม่างทบีนึ่ผมไดด้
กลม่าวไปแลด้ว พระคนัมภบีรร์ไมม่สอนเรสืนึ่องการฟฝืฟื้นฟผทนันึ่วโลกกม่อนการรนับขนนี้นของครลิสตจนักรและการเสดก็จมาของพระเยซผ
แตม่อยม่างใด ใน 2 ทลิโมธบี 3:13 เราพบถด้อยคคาเหลม่านบีนี้: “แตม่บรรดาคนชนันึ่วรด้ายและคนลม่อลวงจะชนันึ่วรด้ายมากขนนี้นเรสืนึ่อย
ๆ โดยหลอกลวงและถผกหลอก” เหมสือนทบีนึ่เคยเปป็นในสมนัยของโนอาหร์ ผผด้คนกคาลนังกลินดสืนึ่ม แตม่งงานและยกใหด้
แตม่งงานกนัน และความนนกคลิดแหม่งใจของพวกเขากก็ชนันึ่วรด้ายอยม่างตม่อเนสืนึ่อง และ “ในสมนัยของโลทกก็เชม่นกนันดด้วย พวก
เขาไดด้กลิน พวกเขาไดด้ดสืนึ่ม พวกเขาไดด้ซสืนี้อ พวกเขาไดด้ขาย พวกเขาไดด้ปลผก พวกเขาไดด้กม่อสรด้าง” (ลผกา 17:28) ตอน
นนันี้นมบีพวกวลิปรลิตทางเพศและพวกรนักรม่วมเพศ-และกาลอวสานกก็จะเปป็นเชม่นนนันี้น 

นนันึ่นฟปังดผไมม่เหมสือนการฟฝืฟื้นฟผแบบทนันึ่วโลกเลย มบีการฟฝืฟื้นฟผตม่าง ๆ เกลิดขนนี้นอยผม่ในบางครลิสตจนักรวนันนบีนี้ แตม่ไมม่ใชม่
ในระดนับชาตลิหรสือทนันึ่วโลก แทนทบีนึ่สลินึ่งตม่าง ๆ จะดบีขนนี้น พวกมนันกคาลนังแยม่ลง แทนทบีนึ่จะเกลิดสนันตลิสคุข เรากคาลนังมบีการนอง
เลสือดมากขนนี้น จนกวม่าพระเยซผประทนับบนพระทบีนึ่นนันึ่งนนันี้นและทรงครอบครอง เรากก็จะมบีสงครามและขม่าวลสือเรสืนึ่อง
สงครามตม่อไป พวกอนัครทผตและพระเยซผบอกเราแลด้ววม่าในสมนัยสคุดทด้ายพวกลด้อเลบียนและคนชอบเยาะเยด้ยจะมา 
พวกเขาอยผม่กนับเราแลด้วตอนนบีนี้ และแนม่นอนวม่าเรากคาลนังมบีชบีวลิตอยผม่ในวนันทด้าย ๆ แหม่งการแจกจม่ายพระคคุณนบีนี้ ผมเชสืนึ่อ
วม่าพระเยซผทรงอยผม่ทบีนึ่ประตผแลด้ว คคุณพรด้อมทบีนึ่จะพบกนับพระองคร์แลด้วหรสือยนัง?

“คนเหลม่านบีนี้เปป็นบรรดาคนทบีนึ่แยกตนัวออกมา…” ตามทบีนึ่กลม่าวไวด้ในอรรถาธลิบายเลม่มหนนนึ่งซนนึ่งเกม่ามาก ๆ 
(ค.ศ. 1912) และเลลิกพลิมพร์ไปแลด้วเกบีนึ่ยวกนับจดหมายฝากของยผดาสโดยวลิลเลบีนึ่ยม เคลลบีนึ่ คนเหลม่านบีนี้เปป็นพวกเดบียว



กนับทบีนึ่ถผกเอม่ยถนงในขด้อ 4- “บางคน” เหลม่านนันี้นทบีนึ่ไดด้ “เลก็ดลอดเขด้ามาโดยทบีนึ่เราไมม่รผด้ตนัวมากม่อน” พวกเขาเคยอยผม่ 
“ขด้างใน” แตม่พวกเขาไดด้แยกตนัวออกไปแลด้ว

มบีการแยกออกหลายชนลิดถผกกลม่าวถนงในภาคพนันธสนัญญาใหมม่ เปาโลเขบียนถนงพวกโรมวม่า: “บนัดนบีนี้ ขด้าพเจด้า
ขอวลิงวอนพวกทม่าน พบีนึ่นด้องทนันี้งหลาย จงคอยดผคนเหลม่านนันี้นซนนึ่งกม่อใหด้เกลิดการแตกแยกกนันและการขนัดเคสืองใจตม่าง ๆ 
ทบีนึ่ขนัดแยด้งกนับหลนักคคาสอนซนนึ่งพวกทม่านไดด้เรบียนรผด้มาแลด้ว และจงหลบีกเลบีนึ่ยงคนเหลม่านนันี้น” (รม. 16:17) และเขาเขบียน
ถนงชาวโครลินธร์วม่า: “...ขด้าพเจด้าไดด้ยลินวม่ามบีการแตกกบ๊กแตกเหลม่าในทม่ามกลางพวกทม่าน และขด้าพเจด้าเชสืนึ่อวม่าคงเปป็น
อยม่างนนันี้นอยผม่บด้าง” (1 คร. 11:18) และ “บนัดนบีนี้ ขด้าพเจด้าขอวลิงวอนพวกทม่าน พบีนึ่นด้องทนันี้งหลาย โดยพระนามของพระ
เยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ขอใหด้พวกทม่านทคุกคนกลม่าวสลินึ่งเดบียวกนัน และไมม่มบีการแตกแยกกนันใน
ทม่ามกลางพวกทม่าน แตม่ขอใหด้พวกทม่านถผกเชสืนึ่อมตม่อกนันสนลิทอยม่างเตก็มทบีนึ่ในความคลิดอยม่างเดบียวกนันและในการตนัดสลิน
อยม่างเดบียวกนัน” (1 คร. 1:10)

การแยกออกอบีกชนลิดหนนนึ่งถผกนคาเสนอใน 2 โครลินธร์ 6:14-17 ซนนึ่งกลม่าวบางสม่วนวม่า: “พวกทม่านอยม่าเขด้า
เทบียมแอกอยม่างไมม่เทม่าเทบียมกนันกนับพวกคนทบีนึ่ไมม่เชสืนึ่อ เพราะวม่าความชอบธรรมจะมบีมลิตรภาพอะไรกนับความอธรรม 
และความสวม่างจะมบีสม่วนรม่วมอะไรกนับความมสืด และพระครลิสตร์ทรงมบีการลงรอยอะไรกนับเบลบีอนัล หรสือคนทบีนึ่เชสืนึ่อมบี
สม่วนอะไรกนับคนทบีนึ่ไมม่เชสืนึ่อเลม่า…‘เหตคุฉะนนันี้นจงออกมาจากทม่ามกลางพวกเขา และพวกเจด้าจงแยกตนัวออกมา’ องคร์
พระผผด้เปป็นเจด้าตรนัส ‘และอยม่าแตะตด้องสลินึ่งทบีนึ่เปป็นมลทลิน…”

ยผดาสกลม่าววม่าพวกครผสอนเทก็จเหลม่านบีนี้ “ทบีนึ่แยกตนัวออกมา” ประพฤตลิตนัว “ตามโลกบียวลิสนัย” นนันึ่นคสือ พวก
เขาเปป็นเพบียงมนคุษยร์ “ตามสนันดาน” ซนนึ่งมบีแตม่จลิตวลิญญาณแบบธรรมชาตลิทบีนึ่พวกเขาเกลิดมาพรด้อมกนับมนัน อนัครทผต
เปาโลประกาศวม่า “แตม่มนคุษยร์ธรรมดาไมม่รนับเอาสลินึ่งเหลม่านนันี้นซนนึ่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจด้า เพราะสลินึ่งเหลม่า
นนันี้นเปป็นความโงม่เขลาสคาหรนับเขา และเขาไมม่สามารถทราบสลินึ่งเหลม่านนันี้นไดด้ เพราะวม่าสลินึ่งเหลม่านนันี้นตด้องสนังเกตโดยจลิต
วลิญญาณ” (1 คร. 2:14) มนคุษยร์ทคุกคนมบีจลิตวลิญญาณ ทนันี้งคนทบีนึ่ยนังไมม่รอดและทบีนึ่รอดแลด้ว แตม่คคุณและผมทบีนึ่ไดด้ยอมรนับ
พระครลิสตร์เปป็นพระผผด้ชม่วยใหด้รอดแลด้วกก็มบีธรรมชาตลิใหมม่เชม่นกนัน เราถผกทคาใหด้เปป็น “ผผด้เขด้าสม่วนแหม่งสภาพของ
พระเจด้า” (2 เปโตร 1:4) “เหตคุฉะนนันี้นถด้าผผด้หนนนึ่งผผด้ใดอยผม่ในพระครลิสตร์ ผผด้นนันี้นกก็เปป็นคนทบีนึ่ถผกสรด้างใหมม่แลด้ว บรรดาสลินึ่ง
เกม่า ๆ กก็ลม่วงไป ดผเถลิด สลินึ่งสารพนัดกลายเปป็นสลินึ่งใหมม่ทนันี้งนนันี้น” (2 คร. 5:17)

“...ไมม่มบีพระวลิญญาณ” พวกเขาไมม่เคยไดด้บนังเกลิดใหมม่เลย! ดด้วยวม่าโรม 8:9 ประกาศวม่า: “...บนัดนบีนี้ถด้าผผด้ใด
ไมม่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผผด้นนันี้นกก็ไมม่เปป็นของพระองคร์” ตามทบีนึ่พระคคาขด้อนบีนี้กลม่าว ไมม่มบีใครทบีนึ่ไดด้เปป็นลผกคน
หนนนึ่งของพระเจด้าโดยทบีนึ่ไมม่มบีพระวลิญญาณของพระเจด้า! พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงฟฝ้องใจมนคุษยร์เกบีนึ่ยวกนับความชอบ
ธรรมและการพลิพากษา พระองคร์ทรงชนักนคาผผด้คนใหด้มาถนงพระเยซผครลิสตร์เจด้า พระวลิญญาณทรงเปป็นฤทธลิธิ์เดชของ
พระเจด้าทบีนึ่ “ใหด้บนังเกลิด” ผผด้คนเขด้าสผม่ครอบครนัวของพระเจด้า พระองคร์ทรงใชด้ “เมลก็ดอนันไมม่รผด้เปฝืปี่อยเนม่า” แหม่งพระ
วจนะของพระเจด้า (1 เปโตร 1:23) เพสืนึ่อนคาการฟฝ้องใจมาสผม่คนบาปทบีนึ่ฟปังอยผม่ อนันเปป็นการชนักนคาเขามาสผม่พระเจด้า 
พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ประทานของประทานแหม่งความเชสืนึ่อโดยทางพระวจนะของพระเจด้า: “ฉะนนันี้นความเชสืนึ่อจนงมา
โดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินกก็มาโดยพระวจนะของพระเจด้า” (รม. 10:17) พระวลิญญาณทรง “ใหด้บนังเกลิด” คน
บาปนนันี้นเขด้าสผม่ครอบครนัวของพระเจด้าเมสืนึ่อเขาเชสืนึ่อ จากนนันี้นพระองคร์ทรงสถลิตอยผม่ภายในและประทนับตราผผด้เชสืนึ่อคนนนันี้น 



และพระองคร์ทรงเตลิมเตก็มทคุกคนทบีนึ่จะยอมใหด้พระองคร์ทคาเชม่นนนันี้น (อฟ. 5:18)
แตม่บางสลินึ่งไดด้เกลิดขนนี้นกนับผผด้คนในงานรนับใชด้ของครลิสเตบียนแลด้ววนันนบีนี้ คนกลคุม่มหนนนึ่งไปแบบสคุดโตม่งในทลิศทาง

หนนนึ่ง และอบีกกลคุม่มหนนนึ่งกก็ไปแบบสคุดโตม่งในอบีกทลิศทาง ผมหมายความวม่าอะไรครนับ? มบีหลายคนในธรรมาสนร์วนันนบีนี้ทบีนึ่
เชสืนึ่อวม่าทนันี้งหมดทบีนึ่คคุณตด้องทคาเพสืนึ่อทบีนึ่จะเปป็นครลิสเตบียนกก็คสือ เขด้ารม่วมกนับครลิสตจนักรของพวกเขา รนับบนัพตลิศมาตามวลิธบี
การรนับบนัพตลิศมาของพวกเขา ถวายทรนัพยร์ของคคุณ ลงชสืนึ่อในบนัตรคคามนันึ่นสนัญญา มาเมสืนึ่อคคุณมาไดด้และทคาใหด้ดบีทบีนึ่สคุด
เทม่าทบีนึ่คคุณทคาไดด้ และนนันึ่นกก็จะดบีพอแลด้ว

จากนนันี้นมบีฝผงชนอบีกกลคุม่มทบีนึ่เตลลิดไปอบีกทลิศทางหนนนึ่งเลย พวกเขาเรบียกรด้องใหด้คคุณรนับบนัพตลิศมาตามสผตรของ
พวกเขา ในนลิกายของพวกเขา ในครลิสตจนักรของพวกเขา โดยผผด้รนับใชด้คนหนนนึ่งของพวกเขา พวกเขาเรบียกรด้องใหด้
คคุณนคาเงลินถวายทรนัพยร์ทนันี้งหมดของคคุณมาไวด้ใน “คลนังทรนัพยร์” ครลิสตจนักรของพวกเขา และพวกเขาเทศนาความ
เชสืนึ่อแบบครลิสเตบียนทบีนึ่เปป็นประสบการณร์ตม่าง ๆ

บนัดนบีนี้ ผมเชสืนึ่อในชบีวลิตทบีนึ่อคุทลิศตน แยกออก เตก็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณ และถผกควบคคุมโดยพระวลิญญาณ ผม
เชสืนึ่อวม่ามนันเปป็นนนี้คาพระทนัยของพระเจด้าทบีนึ่จะเตลิมเตก็มและควบคคุมผผด้เชสืนึ่อทคุกคนดด้วยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ ผมเชสืนึ่อใน
พระกายทบีนึ่ไมม่ปรากฏแกม่ตาของพระครลิสตร์ ครลิสตจนักรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผม่ทบีนึ่ประกอบดด้วยผผด้เชสืนึ่อแทด้ทคุก
คน พระเยซผทรงเปป็นศบีรษะ รากฐาน และพระผผด้ชม่วยใหด้รอดของกายนนันี้น

ขอใหด้ผมเตสือนใจคคุณเกบีนึ่ยวกนับขด้อ 3 ทบีนึ่ยผดาสประกาศวม่า “กก็เปป็นสลินึ่งจคาเปป็นสคาหรนับขด้าพเจด้าทบีนึ่จะเขบียนถนง
พวกทม่าน และเตสือนสตลิพวกทม่านวม่า พวกทม่านควรตม่อสผด้อยม่างจรลิงจนังเพสืนึ่อความเชสืนึ่อนนันี้น…” คคาเตสือนสตลินบีนี้เปป็นทบีนึ่
ตด้องการวนันนบีนี้มากกวม่าแตม่กม่อน และจะถผกตด้องการมากขนนี้นเรสืนึ่อย ๆ เมสืนึ่อเราเขด้าใกลด้อวสานนนันี้น นบีนึ่ไมม่ใชม่ยคุคสมนัยทบีนึ่เรา
ถผกบนัญชาใหด้แสวงหาประสบการณร์ตม่าง ๆ หมายสคาคนัญ การมหนัศจรรยร์และการอนัศจรรยร์ตม่าง ๆ เหมสือนคนเหลม่า
นนันี้นทบีนึ่อด้างตนัววม่าเปป็น “ระดนับหนัวกะทลิ” ฝฝ่ายวลิญญาณ ใชม่ครนับ พระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้าแหม่งบรรดาการอนัศจรรยร์ 
และพระองคร์ทรงกระทคาการอนัศจรรยร์ตม่าง ๆ อยผม่เหมสือนเดลิม พระเจด้าทรงทคาอะไรกก็ไดด้วนันนบีนี้ทบีนึ่พระองคร์ทรงเลสือกทบีนึ่
จะกระทคา อยม่างไรกก็ตาม นบีนึ่เปป็นยคุคสมนัยแหม่งความเชสืนึ่อ “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดคารงอยผม่โดยความเชสืนึ่อ” (รม. 
1:17) และ “สลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่ไมม่ไดด้เปป็นมาโดยความเชสืนึ่อกก็เปป็นบาป” (รม. 14:23)

พระเจด้าไดด้ทรงบนัญชาในพระวจนะของพระองคร์วม่า “ทม่านทนันี้งหลายจงออกไปทนันึ่วโลก และประกาศขม่าว
ประเสรลิฐแกม่มนคุษยร์ทคุกคน” (มาระโก 16:15) พระองคร์กคาลนังตรนัสแกม่ครลิสเตบียนทคุกคนใหด้เปป็นพยานแกม่คนทนันี้งปวงทบีนึ่
เราตลิดตม่อสนัมพนันธร์ดด้วย บางคนจะไปถนงทบีนึ่สคุดปลายแผม่นดลินโลก ขณะทบีนึ่บางคนจะไมม่ออกไปจากประเทศทบีนึ่พวกเขา
อาศนัยอยผม่ แตม่พระบนัญชานบีนี้จากพระเจด้าคสือ จงเปป็นพยาน ไมม่ใชม่แสวงหาประสบการณร์หนนนึ่ง มนันเปป็นเรสืนึ่องนม่าเศรด้า 
แตม่คนมากมายพลาดพระครลิสตร์และความรอดของพระองคร์ไปเสบียแลด้วเพราะวม่าพวกเขากคาลนังแสวงหา
ประสบการณร์บางอยม่างจากพระองคร์

ผมมบีประสบการณร์ของจรลิงทบีนึ่ลนกซนนี้งมาก ๆ บางอยม่างกนับพระเยซผเจด้าตนันี้งแตม่ผมไดด้รนับความรอด แตม่ในขณะ
นนันี้นผมไมม่ไดด้กลคาคู่งแสวงหาประสบการณร์เหลม่านนันี้น ผมเดลินโดยความเชสืนึ่อ และขณะทบีนึ่ผมดคาเนลินชบีวลิตในฐานะ
ครลิสเตบียนคนหนนนึ่งโดยความเชสืนึ่อ พระเจด้ากก็ประทานประสบการณร์อนันมบีคม่ายลินึ่งมาก ๆ ใหด้แกม่ผมบด้างแลด้ว ผมเชสืนึ่อวม่า
ขณะทบีนึ่เราเดลินโดยความเชสืนึ่อ โดยตม่อสผด้อยม่างจรลิงจนังเพสืนึ่อความเชสืนึ่อนนันี้นและเสาะหาทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิพระครลิสตร์ในทคุก



สลินึ่งทบีนึ่เราทคา พระเจด้าจะทรงจนัดหาการอนัศจรรยร์เหลม่านนันี้นตามทบีนึ่พระองคร์ทรงปรารถนา ไมม่ใชม่ตามทบีนึ่เราเรบียกรด้องหรสือ
แสวงหาและอด้อนวอนขอ

ขด้อ 20 และ 21: “แตม่ทม่านทนันี้งหลาย พวกทม่านทบีนึ่รนัก จงกม่อสรด้างตนัวของพวกทม่านขนนี้นบนความเชสืนึ่ออนัน
บรลิสคุทธลิธิ์ยลินึ่งของพวกทม่าน โดยอธลิษฐานในพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ จงรนักษาตนัวพวกทม่านเองไวด้ในความรนักของพระเจด้า
โดยคอยทม่าความเมตตาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเราจนถนงชบีวลิตนลิรนันดรร์”

“ทม่านทนันี้งหลาย พวกทม่านทบีนึ่รนัก” เหก็นไดด้ชนัดวม่าหมายถนงเหลม่าวลิสคุทธลิชนของพระเจด้า บรรดาผผด้ทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่
แลด้วซนนึ่งจดหมายฝากของยผดาสถผกสม่งถนง-และหมายถนงคคุณและผมเชม่นกนัน! ขณะเขบียนภายใตด้การดลใจของพระ
วลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ ยผดาสไดด้เตสือนวลิสคุทธลิชนเหลม่านนันี้นอยม่างสนัตยร์ซสืนึ่อเกบีนึ่ยวกนับการออกไปจากความเชสืนึ่อนนันี้น พวกครผสอน
เทก็จ ฯลฯ และบนัดนบีนี้เขาปปิดทด้ายจดหมายฝากฉบนับนบีนี้ดด้วยไมม่กบีนึ่ถด้อยคคาทบีนึ่ปลอบประโลมใจและใหด้ความมนันึ่นใจ ขอใหด้
ผมกลม่าววม่าตราบใดทบีนึ่เรามบีชบีวลิตอยผม่ในโลกนบีนี้ ไมม่วม่าคน ๆ หนนนึ่งจะอคุทลิศตนฝฝ่ายวลิญญาณขนาดไหน เราจะมบีการ
ลองใจ ความทคุกขร์ลคาบาก และความปวดรด้าวใจอยผม่ตม่อไป อยม่างไรกก็ตาม เรามบีการปลอบประโลมใจและการใหด้
ความมนันึ่นใจในพระครลิสตร์และในพระวจนะของพระเจด้า ตามทบีนึ่ถผกบม่งบอกในขด้อพระคคาตม่อไปนบีนี้:

“ใครจะแยกพวกเราออกจากความรนักของพระครลิสตร์เลม่า จะเปป็นความยากลคาบาก หรสือความทคุกขร์ หรสือ
การขม่มเหง หรสือการกนันดารอาหาร หรสือการเปลสือยกาย หรสือการถผกโพยภนัย หรสือการถผกคมดาบหรสือ…ไมม่เลย ใน
สลินึ่งทนันี้งหลายเหลม่านบีนี้ พวกเราเปป็นยลินึ่งกวม่าเหลม่าผผด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผผด้ไดด้ทรงรนักพวกเรา เพราะขด้าพเจด้าเชสืนึ่อมนันึ่นวม่า 
แมด้แตม่ความตาย หรสือชบีวลิต หรสือบรรดาทผตสวรรคร์ หรสือบรรดาเทพผผด้ครอบครองอาณาจนักร หรสือบรรดาเทพผผด้มบี
อคานาจ หรสือสลินึ่งทนันี้งหลายซนนึ่งอยผม่ในปปัจจคุบนันนบีนี้ หรสือสลินึ่งทนันี้งหลายซนนึ่งจะมาในภายหนด้า หรสือซนนึ่งสผง หรสือซนนึ่งลนก หรสือสลินึ่ง
อสืนึ่นใดทบีนึ่ไดด้ทรงสรด้างแลด้วนนันี้น จะไมม่สามารถแยกพวกเราออกจากความรนักของพระเจด้า ซนนึ่งอยผม่ในพระเยซผครลิสตร์องคร์
พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเราไดด้” (รม. 8:35-39)

“ไมม่มบีการทดลองใด ๆ เกลิดขนนี้นกนับพวกทม่าน นอกเหนสือจากการทดลองซนนึ่งเคยเกลิดกนับมนคุษยร์ทนันี้งหลาย แตม่
พระเจด้าทรงสนัตยร์ซสืนึ่อ ผผด้จะไมม่ทรงอนคุญาตใหด้พวกทม่านถผกทดลองเกลินกวม่าทบีนึ่พวกทม่านจะสามารถทนไดด้ แตม่พรด้อมกนับ
การทดลองนนันี้น จะโปรดใหด้มบีทางทบีนึ่จะหลบหนบีไดด้ดด้วย เพสืนึ่อพวกทม่านจะสามารถทนไดด้” (1 คร. 10:13)

“พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นผผด้เลบีนี้ยงดผของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะไมม่ขนัดสน…ใชม่แลด้ว ถนงแมด้วม่าขด้าพระองคร์เดลิน
เขด้าไปในหคุบเขาของเงาแหม่งความตาย ขด้าพระองคร์จะไมม่กลนัวความชนันึ่วรด้ายใด ๆ เลย เพราะพระองคร์ทรงสถลิตอยผม่
กนับขด้าพระองคร์ คทาของพระองคร์และธารพระกรของพระองคร์ปลอบโยนขด้าพระองคร์…แนม่ทบีเดบียว ความดบีและ
ความเมตตาจะตลิดตามขด้าพเจด้าไปตลอดวนันเวลาแหม่งชบีวลิตของขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้าจะอาศนัยอยผม่ในพระนลิเวศนร์
ของพระเยโฮวาหร์สสืบไปเปป็นนลิตยร์” (เพลงสดคุดบี 23:1,4,6)

“...จงกม่อสรด้างตนัวของพวกทม่านขนนี้นบนความเชสืนึ่ออนันบรลิสคุทธลิธิ์ยลินึ่งของพวกทม่าน…” เราควรหมายเหตคุไวด้วม่า
สคานวนนบีนี้ “ความเชสืนึ่ออนันบรลิสคุทธลิธิ์ยลินึ่ง” ไมม่ถผกใชด้ทบีนึ่อสืนึ่นอบีกเลยในพระวจนะของพระเจด้า นบีนึ่เปป็นความเชสืนึ่อเดบียวกนันกนับทบีนึ่
ถผกพผดถนงวม่าเปป็น “ความเชสืนึ่อนนันี้นซนนึ่งครนันี้งหนนนึ่งไดด้โปรดมอบไวด้แกม่พวกวลิสคุทธลิชนแลด้ว” (ขด้อ 3) คคุณเชสืนึ่อใจไดด้เลยวม่า 
“ความเชสืนึ่ออนันบรลิสคุทธลิธิ์ยลินึ่ง” นบีนี้กม่อขนนี้นเปป็นรากฐานหนนนึ่งทบีนึ่มนคุษยร์หรสือผบีปฟีศาจกก็เจาะทะลวงเขด้ามาไมม่ไดด้ คคุณไมม่ไดด้
เตลิบโตเขด้าสผม่หรสือขนนี้นสผม่ความรอด คคุณกลายเปป็นลผกคนหนนนึ่งของพระเจด้าทนันทบีทบีนึ่คคุณไดด้บนังเกลิดใหมม่ จากนนันี้นหลนังจากทบีนึ่



คคุณรนับความรอดแลด้ว คคุณกก็ถผกบนัญชาใหด้ “ปรารถนานนี้คานมอนันบรลิสคุทธลิธิ์แหม่งพระวจนะ เพสืนึ่อพวกทม่านจะเตลิบโตขนนี้น
โดยพระวจนะนนันี้น” (1 ปต. 2:2) เราจะตด้องศนกษาคด้นควด้าเพสืนึ่อสคาแดงตนัวเองใหด้เปป็น “ทบีนึ่ชอบพระทนัยพระเจด้า เปป็น
คนงานทบีนึ่ไมม่ตด้องละอาย แยกแยะพระวจนะแหม่งความจรลิงนนันี้นไดด้อยม่างถผกตด้อง” (2 ทธ. 2:15) เราจะตด้องกม่อตนัว
เราเองขนนี้นบน “ความเชสืนึ่ออนันบรลิสคุทธลิธิ์ยลินึ่ง” ของเรา

“ฉะนนันี้นความเชสืนึ่อจนงมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินกก็มาโดยพระวจนะของพระเจด้า” (รม. 10:17) 
หนทางเดบียวทบีนึ่จะกม่อสรด้างตนัวคคุณเองขนนี้นบนความเชสืนึ่อของคคุณกก็คสือ การดผดซนมและรนับเอาเปป็นของตนัวเอง และรนับ
พระวจนะของพระเจด้าเขด้าไปไวด้ในใจและชบีวลิตของคคุณจรลิง ๆ เมสืนึ่อคคุณทานพระวจนะของพระเจด้าเขด้าไป คคุณกก็จะ
เตลิบโตในฐานะครลิสเตบียน และความเชสืนึ่อของคคุณจะเพลินึ่มพผนขนนี้น คคุณจะไมม่เปป็นคนทบีนึ่รอดมากกวม่าทบีนึ่คคุณเปป็นอยผม่ตอน
นบีนี้ แตม่คคุณจะเตลิบโตในความเปป็นผผด้ใหญม่ฝฝ่ายวลิญญาณในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและกลายเปป็นผผด้รนับใชด้ทบีนึ่ดบีขนนี้นขององคร์พระ
ผผด้เปป็นเจด้า

เราถผกบนัญชาใหด้ศนกษาคด้นควด้าพระวจนะของพระเจด้า การอม่านเปป็นเรสืนึ่องหนนนึ่ง และการศนกษาคด้นควด้ากก็เปป็น
คนละเรสืนึ่องเลย การอม่านไมม่ใชม่เรสืนึ่องยากนนัก แตม่การศนกษาคด้นควด้าพระวจนะของพระเจด้าเปป็นงาน! มนันเหนก็ดเหนสืนึ่อย
และตด้องใชด้พละกคาลนังและการออกแรงดด้านสมองอยม่างมหาศาล ถด้าเราขบีนี้เกบียจเกลินกวม่าทบีนึ่จะเอาตนัวเองเขด้าสผม่การ
ศนกษาคด้นควด้าพระคนัมภบีรร์ เรากก็ไมม่ควรทผลขอพระเจด้าใหด้ทคาใหด้ความเชสืนึ่อของเราเขด้มแขก็งขนนี้นและทคาใหด้เราเปป็นผผด้นคาทบีนึ่
เขด้มแขก็งในความเชสืนึ่อแบบครลิสเตบียน เราควรทผลขอพระเจด้าใหด้เพลินึ่มพผนความเชสืนึ่อของเราขณะทบีนึ่เราศนกษาคด้นควด้า
พระวจนะของพระเจด้า เราตด้องทานพระวจนะของพระเจด้าเขด้าไป และเมสืนึ่อเราทคาเชม่นนนันี้น เรากก็จะไดด้รนับการเสรลิม
กคาลนังในมนคุษยร์ทบีนึ่อยผม่ภายใน ผผด้รนับใชด้ทนันี้งหลายทบีนึ่เทศนาพระวจนะบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจด้าจะชม่วยเหลสือเหลม่าครลิสเตบียน
ใหด้เตลิบโตในความเชสืนึ่อนนันี้น เมสืนึ่อผผด้เชสืนึ่อทนันี้งหลายไดด้ยลินการเทศนาทบีนึ่ชนัดเจนและถผกตด้องแหม่งพระวจนะของพระเจด้า 
พวกเขากก็เตลิบโตในพระคคุณ ความเชสืนึ่อ และเสถบียรภาพแบบครลิสเตบียน

เปาโลเขบียนถนงชาวโคโลสบีวม่า: “หตคุฉะนนันี้นตามทบีนึ่พวกทม่านไดด้ตด้อนรนับเอาพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
มาแลด้วอยม่างไร กก็ใหด้พวกทม่านดคาเนลินในพระองคร์อยม่างนนันี้น โดยไดด้ถผกหยนันึ่งรากลงและถผกกม่อรม่างสรด้างขนนี้นในพระองคร์
แลด้ว และถผกตนันี้งใหด้มนันึ่นคงอยผม่ในความเชสืนึ่อนนันี้นตามทบีนึ่พวกทม่านไดด้รนับการสอนมาแลด้วนนันี้น จนงเตก็มลด้นอยผม่ในนนันี้นดด้วยการ
ขอบพระคคุณ” (คส. 2:6,7) เมสืนึ่อเขากคาลนังจะไปจากเหลม่าผผด้ปกครองชาวเอเฟซนัส เขากก็กลม่าววม่า “ละบนัดนบีนี้ พบีนึ่นด้อง
ทนันี้งหลาย ขด้าพเจด้าขอฝากพวกทม่านไวด้กนับพระเจด้า และกนับพระดคารนัสแหม่งพระคคุณของพระองคร์ ซนนึ่งมบีฤทธลิธิ์สามารถ
กม่อสรด้างพวกทม่านขนนี้นไดด้…” (กลิจการ 20:32) พระวจนะของพระเจด้าเปป็นนนี้คานม ขนมปปัง เนสืนี้อ และนนี้คาทบีนึ่มบีชบีวลิตทบีนึ่
เลบีนี้ยงดผผผด้เชสืนึ่อ ทคาใหด้เขาเตลิบโตและกลายเปป็นผผด้เขด้มแขก็งในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ขณะทบีนึ่เราอม่านและทานพระวจนะนนันี้น
เรากก็ “กม่อสรด้างตนัวเองขนนี้น” บนความเชสืนึ่อนนันี้น

“...โดยอธลิษฐานในพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์” อยม่าอธลิษฐานและทผลขอพระเจด้าใหด้ขยายความเชสืนึ่อของคคุณ
หากคคุณไมม่เตก็มใจทบีนึ่จะศนกษาคด้นควด้าพระวจนะของพระองคร์ มนันเปป็นเรสืนึ่องไมม่ผลิดทบีนึ่จะอธลิษฐานและทผลขอพระเจด้าใหด้
เพลินึ่มพผนความเชสืนึ่อของคคุณ แตม่การเพลินึ่มขนนี้นนนันี้นในความเชสืนึ่อจะเปป็นตามสนัดสม่วนของการศนกษาคด้นควด้าพระวจนะของ
พระเจด้าของคคุณ พระเจด้าจะไมม่ฟปังคคาอธลิษฐานของครลิสเตบียนทนันี้งหลายทบีนึ่เกบียจครด้านทบีนึ่ไมม่ยอมพาตนัวเองเขด้าสผม่การ
ศนกษาคด้นควด้าพระวจนะของพระองคร์ การอธลิษฐานเปป็นเรสืนึ่องแสนวลิเศษ เราจะตด้องอธลิษฐานโดยไมม่หยคุดหยม่อน เรา



จะตด้องอยผม่ในทนัศนคตลิของการอธลิษฐานในใจของเราอยผม่ทคุกเวลา เราอธลิษฐานไดด้ทคุกเมสืนึ่อและทคุกสถานทบีนึ่ มบีวาระ
สคาหรนับการอธลิษฐานในทบีนึ่ประชคุมและวาระสคาหรนับการอธลิษฐานสม่วนตนัว และเราตด้องตระหนนักรผด้อยผม่เสมอเกบีนึ่ยวกนับ
การสถลิตอยผม่ดด้วยของพระเจด้าและการทบีนึ่เราตด้องการพระองคร์ในชบีวลิตของเรา ถด้าเราอยากใหด้พระเจด้าสดนับฟปังคคา
อธลิษฐานของเราในฐานะครลิสเตบียน คคาอธลิษฐานเหลม่านนันี้นกก็ตด้องถผกอธลิษฐานในพระวลิญญาณ

บคุคคลผผด้เดบียวทบีนึ่สามารถเขด้าใจสลินึ่งเหลม่านนันี้นของพระเจด้าคสือ ลผกของพระเจด้า และหนทางเดบียวทบีนึ่ลผกของ
พระเจด้าจะสามารถเขด้าใจสลินึ่งตม่าง ๆ ของพระเจด้าไดด้กก็โดยการทรงนคาของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ขณะทบีนึ่เรา 
“อธลิษฐานในพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์” ในโรม 8:26 เปาโลกลม่าววม่า: “เชม่นเดบียวกนัน พระวลิญญาณกก็ทรงชม่วยความ
อม่อนแอตม่าง ๆ ของพวกเราดด้วย เพราะพวกเราไมม่ทราบวม่าพวกเราควรจะอธลิษฐานขอสลินึ่งใดตามทบีนึ่พวกเราควรขอ
แตม่พระวลิญญาณเองทรงชม่วยขอเพสืนึ่อพวกเราดด้วยความครนึ่คาครวญทนันี้งหลายซนนึ่งไมม่อาจเอม่ยเปป็นคคาพผดไดด้”

สลินึ่งตม่าง ๆ ของพระเจด้าเปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ และตด้องถผกสนังเกตในฝฝ่ายวลิญญาณ คนทบีนึ่ยนังไมม่รอดไมม่สามารถ
ทราบหรสือเขด้าใจสลินึ่งเหลม่านนันี้นของพระเจด้าไดด้ มบีแตม่ครลิสเตบียนทบีนึ่ถผกนคาพาและถผกใหด้ความสวม่างโดยพระวลิญญาณของ
พระเจด้าเทม่านนันี้นทบีนึ่สามารถเขด้าใจสลินึ่งตม่าง ๆ ของพระเจด้าไดด้ “แตม่มนคุษยร์ธรรมดาไมม่รนับเอาสลินึ่งเหลม่านนันี้นซนนึ่งเปป็นของพระ
วลิญญาณของพระเจด้า เพราะสลินึ่งเหลม่านนันี้นเปป็นความโงม่เขลาสคาหรนับเขา และเขาไมม่สามารถทราบสลินึ่งเหลม่านนันี้นไดด้ 
เพราะวม่าสลินึ่งเหลม่านนันี้นตด้องสนังเกตโดยจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 2:14) พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์จะทรงนคาพาเราเขด้าสผม่ความ
จรลิงหากเราจะยอมใหด้พระองคร์ทคาเชม่นนนันี้น เปาโลกลม่าวแกม่ชาวโครลินธร์ตม่อไปอบีกวม่า “และคคาพผดของขด้าพเจด้าและ
การประกาศของขด้าพเจด้า ไมม่ใชม่ดด้วยถด้อยคคาอนันชนักชวนแหม่งสตลิปปัญญาของมนคุษยร์ แตม่ในการแสดงออกของพระ
วลิญญาณและของฤทธลิธิ์เดช” (1 คร. 2:4) และ “ซนนึ่งสลินึ่งเหลม่านนันี้นพวกเรากก็กลม่าวเชม่นกนัน ไมม่ใชม่ดด้วยบรรดาถด้อยคคาซนนึ่ง
ปปัญญาของมนคุษยร์สนันึ่งสอน แตม่ซนนึ่งพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงสนันึ่งสอน โดยเปรบียบเทบียบสลินึ่งทนันี้งหลายทบีนึ่อยผม่ฝฝ่ายจลิต
วลิญญาณกนับเรสืนึ่องฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 2:13) 

“จงรนักษาตนัวพวกทม่านเองไวด้ในความรนักของพระเจด้า…” นบีนึ่หมายความวม่าผมจะตด้องรนักษาตนัวเองใหด้รอด
ตม่อไปหลนังจากทบีนึ่ผมถผกไถม่แลด้วงนันี้นหรสือ? นบีนึ่หมายความวม่าผมในฐานะผผด้เชสืนึ่อคนหนนนึ่ง จะตด้องรนักษาตนัวเองใหด้พด้นจาก
การสะดคุดและการลด้มหรสือ? ถด้ามนันไมม่ไดด้หมายความแบบนบีนี้ แลด้วความหมายทบีนึ่แทด้จรลิงของคคากลม่าวนบีนี้คสืออะไร? มนัน
เปป็นไปไมม่ไดด้ทบีนึ่คคุณจะรนักษาตนัวเองใหด้รอดตม่อไปและอยผม่ในพระครลิสตร์ พอ ๆกนับทบีนึ่มนันเปป็นไปไมม่ไดด้ทบีนึ่คคุณจะชม่วยตนัวเอง
ใหด้รอดและ “ใหด้บนังเกลิด” ตนัวเองเขด้าสผม่ครอบครนัวของพระเจด้า คคุณไดด้บนังเกลิดใหมม่และถผกรนักษาไวด้โดยฤทธลิธิ์เดชของ
พระเจด้า: “สาธคุการแดม่พระเจด้าและพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ผผด้ซนนึ่งตามพระ
เมตตาอนันบรลิบผรณร์ของพระองคร์ไดด้โปรดใหด้พวกเราบนังเกลิดใหมม่ เขด้าสผม่ความหวนังอนันมบีชบีวลิตอยผม่ โดยการเปป็นขนนี้นมา
ของพระเยซผครลิสตร์จากความตาย เพสืนึ่อใหด้ไดด้รนับมรดกซนนึ่งไมม่รผด้เปฝืปี่อยเนม่า และปราศจากมลทลิน และทบีนึ่ไมม่รม่วงโรย ซนนึ่ง
ไดด้ถผกจองไวด้ในสวรรคร์เพสืนึ่อพวกทม่าน ผผด้ถผกพลิทนักษร์รนักษาโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าโดยทางความเชสืนึ่อไปสผม่ความรอด 
ซนนึ่งพรด้อมทบีนึ่จะถผกเปปิดเผยในยคุคสคุดทด้าย” (1 เปโตร 1:3-5)

ผมจะรนักษาตนัวเองใหด้อยผม่ในความรนักของพระเจด้าไดด้อยม่างไร? พระเจด้าไดด้ทรงรนักผมและไดด้ประทานพระ
เยซผใหด้สลินี้นพระชนมร์เพสืนึ่อผม พระเจด้าทรงเปป็นความรนัก และเมสืนึ่อผมไดด้รนับการบนังเกลิดใหมม่ ผมกก็ไดด้ถสือครองความรนัก
ของพระเจด้าแลด้ว คนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ยนังไมม่ไดด้บนังเกลิดใหมม่กก็เปป็นผผด้ทบีนึ่พระเจด้าทรงรนัก แตม่พวกเขาไมม่มบีความรนักของพระเจด้า



อยผม่ในตนัวพวกเขา โคโลสบี 1:27 พผดถนงคนเหลม่านนันี้น “ผผด้ซนนึ่งพระเจด้าจะโปรดใหด้ทราบวม่า อะไรเปป็นความมนันึ่งคนันึ่งแหม่ง
สงม่าราศบีของขด้อลนกลนับนบีนี้ในทม่ามกลางคนตม่างชาตลิ ซนนึ่งกก็คสือพระครลิสตร์ผผด้ทรงสถลิตอยผม่ในพวกทม่าน อนันเปป็นทบีนึ่หวนังแหม่ง
สงม่าราศบี” พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจด้า และพระเจด้าทรงเปป็นความรนัก ผมเชสืนึ่อในตรบีเอกานคุภาพนนันี้น-พระบลิดา พระ
บคุตร และพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ พระเจด้าองคร์เดบียวเทม่านนันี้น แตม่ทรงถผกเผยใหด้ประจนักษร์ในสามพระภาค พระเจด้าไมม่
อาจถผกแยกขาดจากกนันไดด้ในการไถม่และการชม่วยใหด้รอด พระเจด้าไดด้ทรงรนักเรา พระเยซผไดด้สลินี้นพระชนมร์เพสืนึ่อเรา 
และพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงเรบียกและชนักนคาเรา ผมเชสืนึ่อวม่ายผดาสกคาลนังกลม่าวในทบีนึ่นบีนี้วม่าผผด้เชสืนึ่อทนันี้งหลายจะตด้องระวนัง
ตนัวและไมม่เปปิดชม่องใหด้พญามารมาทคาใหด้ความคลิดของเราไขวด้เขวไปจากความรนักของพระเจด้า เราจะตด้องดคาเนลิน
ชบีวลิตในวงลด้อมแหม่งความรนักของพระเจด้า โดยทคาสลินึ่งเหลม่านนันี้นทบีนึ่พระเจด้าทรงชอบใหด้เรากระทคา

ขอใหด้ผมยกภาพประกอบหนนนึ่ง สมมตลิวม่าคคุณมบีลผกคนหนนนึ่งทบีนึ่คคุณไดด้เฝฝ้าดผจนเตลิบโต และคคุณชอบทบีนึ่จะเหก็น
เดก็กคนนนันี้นเจรลิญกด้าวหนด้าในสลินึ่งตม่าง ๆ ทบีนึ่ดบีและมบีประโยชนร์ในการชม่วยเหลสือเขาหรสือเธอทบีนึ่จะกลายเปป็นบคุคคลแบบ
ทบีนึ่คคุณจะภาคภผมลิใจ ขณะทบีนึ่ลผก ๆ ของเรากคาลนังเตลิบโตขนนี้น เมสืนึ่อพวกเขาไมม่เชสืนึ่อฟปังเรา เรากก็เปป็นทคุกขร์ใจเพราะความ
ไมม่เชสืนึ่อฟปังของพวกเขา ในอาณาจนักรฝฝ่ายวลิญญาณ พระเยซผไดด้ทรงเชลิญชวนเราใหด้มาหาพระองคร์ และพระองคร์
ตรนัสวม่าถด้าเราเอามสือจนับคนันไถแลด้วและหนันกลนับไปเสบีย เรากก็ไมม่เหมาะสคาหรนับอาณาจนักรแหม่งสวรรคร์ พระองคร์ตรนัส
วม่าถด้าเรารนักครอบครนัวของเราหรสือหลากหลายสลินึ่งมากกวม่าทบีนึ่เรารนักพระองคร์ เรากก็ไมม่คผม่ควรกนับพระองคร์ พระเยซผไมม่
ไดด้อยากใหด้เราเกลบียดชนังครอบครนัวของเรา แตม่ใหด้รนักครอบครนัวของเรา พระองคร์แคม่อยากใหด้เรารนักพระองคร์เหนสือ
ทคุกคนและทคุกสลินึ่งอสืนึ่นใดในชบีวลิตนบีนี้ พระองคร์ทรงอยากเปป็นทบีนึ่หนนนึ่งในทคุกสลินึ่งทบีนึ่เราทคาและเปป็นอยผม่ พระองคร์ตรนัสวม่า: 
“เจด้าจงรนักองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้เปป็นพระเจด้าของเจด้า ดด้วยสคุดใจของเจด้า และดด้วยสคุดจลิตของเจด้า ดด้วยสคุดกคาลนังของ
เจด้า และดด้วยสลินี้นสคุดความคลิดของเจด้า และจงรนักเพสืนึ่อนบด้านของเจด้าเหมสือนตนเอง” (ลผกา 10:27)

พระเจด้าทรงเปป็นความรนัก และเมสืนึ่อคคุณกลายเปป็นผผด้ทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้ว พระเจด้าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์กก็เขด้า
มาสถลิตอยผม่ภายในตนัวคคุณ นบีนึ่เปป็นสภาพของพระเจด้าทบีนึ่สถลิตอยผม่ภายในผผด้เชสืนึ่อ (2 เปโตร 1:4) พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดด้
เสดก็จมาในวนันเพก็นเทคอสตร์นนันี้น พระเยซผตรนัสวม่าเมสืนึ่อพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์เสดก็จมาแลด้ว พระองคร์จะทรงถวาย
เกบียรตลิพระครลิสตร์และทคาใหด้ระลนกถนงสลินึ่งเหลม่านนันี้นทบีนึ่พระครลิสตร์ทรงสอนแลด้ว พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงอยผม่ในโลกวนัน
นบีนี้เพสืนึ่อถวายเกบียรตลิพระเมษโปดกของพระเจด้า ผผด้ไดด้ทรงอยผม่ในโลก ผผด้ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์ ทรงเปป็นขนนี้นมาอบีก เสดก็จ
ขนนี้นสผม่สวรรคร์และบนัดนบีนี้ประทนับอยผม่ ณ เบสืนี้องขวาพระหนัตถร์ของพระบลิดา เมสืนึ่อเราทคาสลินึ่งใดทบีนึ่ไมม่ถวายเกบียรตลิพระเจด้า 
เรากก็ไมม่ไดด้กคาลนังใหด้เกบียรตลิพระองคร์ ดนังนนันี้นจงใหด้ความคลิดของคคุณจดจม่ออยผม่ทบีนึ่พระเจด้า จงรนักษาชบีวลิตและการงานของ
คคุณใหด้อยผม่ในวงลด้อมอนันหนนนึ่งทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิพระเจด้า ไมม่วม่าคคุณจะเกบีนึ่ยวขด้องในงานสาขาใดกก็ตาม “เหตคุฉะนนันี้นไมม่
วม่าพวกทม่านจะรนับประทาน หรสือจะดสืนึ่ม หรสือพวกทม่านจะทคาอะไรกก็ตาม จงกระทคาสลินึ่งสารพนัดเพสืนึ่อเปป็นการถวาย
สงม่าราศบีแดม่พระเจด้า” (1 คร 10:31)

กม่อนพระเจด้าทรงชม่วยผมใหด้รอด ผมเคยเปป็นคนเกเร คนบาปทบีนึ่ตนึ่คาชด้า พระเจด้าทรงชม่วยผมใหด้รอดแลด้ว
และทรงยกผมขนนี้นมาจากความตนึ่คาชด้านนันี้น ผมคงจะกลนับไปอยผม่ในความตนึ่คาชด้านนันี้น หรสืออยผม่ในนรกวนันนบีนี้ดด้วยซนี้คา หาก
พระเจด้าไมม่ไดด้ชม่วยผมใหด้รอดเหมสือนกนับทบีนึ่พระองคร์ทรงชม่วยใหด้รอดแลด้ว และถด้าพระองคร์ทรงฝากใหด้ขนนี้นอยผม่กนับผมวม่า
จะดคาเนลินชบีวลิตแบบเปฟีปี่ยมชนัยชนะหรสือไมม่ ผมกก็คงลด้มเหลวไปแลด้ว แตม่พระองคร์ไมม่ไดด้ฝากใหด้ขนนี้นอยผม่กนับคคุณและผมวม่า



จะดคาเนลินชบีวลิตเพสืนึ่อพระองคร์หรสือไมม่ พระเจด้าทรงรนักเรามากพอทบีนึ่จะประทานพระเยซผใหด้สลินี้นพระชนมร์เพสืนึ่อเรา และ
พระเจด้าทรงรนักผมเนสืนึ่องจากผมเปป็นผผด้ทบีนึ่รอดแลด้วตอนนบีนี้มากพอ ๆ กนับทบีนึ่พระองคร์ไดด้ทรงรนักผมกม่อนทบีนึ่ผมไดด้รนับความ
รอด นอกจากนบีนี้ พระองคร์ทรงหม่วงใยเกบีนึ่ยวกนับความสคาเรก็จและชนัยชนะฝฝ่ายวลิญญาณของผมมากกวม่าทบีนึ่ผมหม่วงเสบีย
อบีก พระองคร์ทรงเหก็นสลินึ่งทบีนึ่ผมมองไมม่เหก็น ผมเปป็นลผกของพระองคร์ และดด้วยเหตคุนบีนี้พระองคร์จนงทรงหม่วงใยผม
มากกวม่าทบีนึ่ผมหม่วงตนัวเอง

เนสืนึ่องจากพระเจด้าทรงชม่วยผมใหด้รอดแลด้ว พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์จนงทรงเปป็นผผด้นคาทางประจคาวนันของผม: 
“ดด้วยวม่าทคุกคนทบีนึ่ถผกนคาพาโดยพระวลิญญาณของพระเจด้า คนเหลม่านนันี้นกก็เปป็นบคุตรทนันี้งหลายของพระเจด้า” (รม. 
8:14) “แตม่พวกทม่านไมม่ไดด้อยผม่ในเนสืนี้อหนนัง แตม่ในพระวลิญญาณ ถด้าหากวม่าพระวลิญญาณของพระเจด้าทรงสถลิตอยผม่ใน
พวกทม่าน บนัดนบีนี้ถด้าผผด้ใดไมม่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผผด้นนันี้นกก็ไมม่เปป็นของพระองคร์” (รม. 8:9) “...พระองคร์ทรง
นคาขด้าพเจด้าไปในวลิถบีเหลม่านนันี้นแหม่งความชอบธรรม เพราะเหก็นแกม่พระนามของพระองคร์” (เพลงสดคุดบี 23:3) 
พระองคร์ทรงนคาผมเขด้าสผม่วลิถบีเหลม่านนันี้นแหม่งการดคาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ถผกตด้องเพสืนึ่อถวายเกบียรตลิพระองคร์ เพราะเหก็นแกม่
พระนามของพระองคร์ เกบียรตลิของพระองคร์ ไมม่ใชม่เพสืนึ่อเกบียรตลิของผม ดนังนนันี้นเราจนงตด้องระวนังตนัวใหด้ดบี ตสืนึ่นตนัว และ
ระมนัดระวนัง พระเจด้าทรงอยากใหด้เรางดเวด้นเสบียจากสลินึ่งทบีนึ่ดผเหมสือนชนันึ่วรด้าย พระองคร์ทรงอยากใหด้เราไมม่รม่วมสามนัคคบี
ธรรมกนับการงานอนันไรด้ผลแหม่งความมสืด พระองคร์ทรงอยากใหด้เราวางรม่างกายของเราบนแทม่นบผชา เพสืนึ่อถวาย
อวนัยวะตม่าง ๆ ของเราแดม่พระองคร์ เพสืนึ่อทคาสลินึ่งทบีนึ่เราทคาเพสืนึ่อถวายเกบียรตลิพระองคร์ เมสืนึ่อเราทคาทคุกสลินึ่งทบีนึ่เราทคาไดด้แลด้ว 
พระเจด้ากก็ทรงเขด้าสานตม่อและกระทคาการอนัศจรรยร์

เราไมม่สามารถไถม่ตนัวเราเองไดด้ เราไมม่สามารถรนักษาตนัวเราเองไวด้ไดด้เพราะวม่าเราไมม่แขก็งแรงพอ แตม่พระเจด้า
ทรงสามารถ (ขด้อ 24) พระองคร์ทรงสามารถชม่วยใหด้รอดจนถนงทบีนึ่สคุดทคุกคนทบีนึ่จะยอมมาหาพระองคร์ พระองคร์ทรง
ฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะรนักษาไวด้ตลอดชนันึ่วนลิรนันดรทคุกคนทบีนึ่วางใจในพระองคร์ ถด้าคคุณเปป็นลผกคนหนนนึ่งทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้วของ
พระเจด้า คคุณกก็เชสืนึ่อใจไดด้เลยในฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าทบีนึ่ไดด้ทคาใหด้คคุณเปป็นขนนี้นจากพวกคนตายแลด้วในฝฝ่ายวลิญญาณและ
ไดด้นคาคคุณมาอยผม่ในครอบครนัวของพระเจด้าแลด้ว ทบีนึ่จะใหด้ชนัยชนะแกม่คคุณเหนสือโลก เนสืนี้อหนนัง และพญามาร “ในสลินึ่งทนันี้ง
หลายเหลม่านบีนี้ พวกเราเปป็นยลินึ่งกวม่าเหลม่าผผด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผผด้ไดด้ทรงรนักพวกเรา” (รม. 8:37) จงวางใจและเชสืนึ่อ
ฟปัง เพราะไมม่มบีหนทางอสืนึ่นทบีนึ่จะมบีความสคุขในพระเยซผ ความรอดเรลินึ่มตด้นเพสืนึ่อเราโดยความเชสืนึ่อ และชนัยชนะมบีอยผม่ตม่อ
ไปเพสืนึ่อเราโดยความเชสืนึ่อ ความเชสืนึ่อคสือชนัยชนะทบีนึ่เอาชนะโลก

“...โดยคอยทม่าความเมตตาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเราจนถนงชบีวลิตนลิรนันดรร์” นบีนึ่บอก
เราวม่าเราไมม่ควรรบีบเรม่งไปเขด้าเฝฝ้าพระเจด้าและบอกพระองคร์ใหด้ประทานแกม่เราสลินึ่งทบีนึ่จะมาสผม่เรา เราเขด้าเฝฝ้าตม่อเบสืนี้อง
พระพนักตรร์พระเจด้าโดยทผลขอพระเมตตา “มลิใชม่โดยบรรดาการงานแหม่งความชอบธรรมซนนึ่งพวกเราไดด้กระทคา แตม่
ตามพระเมตตาของพระองคร์ พระองคร์ไดด้ทรงชม่วยพวกเราใหด้รอด โดยการลด้างชคาระแหม่งการบนังเกลิดใหมม่ และการ
ทรงสรด้างขนนี้นมาใหมม่ของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์” (ทลิตนัส 3:5) เราถผกไถม่เพราะวม่าพระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้าทบีนึ่เปฟีปี่ยม
พระเมตตา และพระองคร์ทรงอนคุญาตใหด้พระเยซผสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนนันี้นเพสืนึ่อทบีนึ่เราจะไดด้เปป็นผผด้รนับพระเมตตา
และพระคคุณของพระเจด้า พระเมตตาของพระองคร์เปป็นสลินึ่งทบีนึ่อนคุญาตใหด้เรามบีชบีวลิตอยผม่จนกระทนันึ่งเราไดด้ยลินขม่าว
ประเสรลิฐนนันี้น พระเมตตาของพระองคร์เปป็นสลินึ่งทบีนึ่ไดด้ชม่วยเราใหด้รอดหลนังจากทบีนึ่เราไดด้ยลินขม่าวประเสรลิฐ ในพระเมตตา



เรามบีชนัยชนะ ตอนนบีนี้และในนลิรนันดรร์กาล
ผมเชสืนึ่อวม่ายผดาสกคาลนังกลม่าวถนงเวลานนันี้นเมสืนึ่อเราจะยด้ายเขด้าสผม่นลิรนันดรร์กาล เมสืนึ่อจะไมม่มบีกาลเวลาอบีกตม่อไป นนันึ่น

จะเปป็นการเรลินึ่มตด้นของยคุคสมนัยแหม่งยคุคสมนัย เวลานนันี้นเมสืนึ่อชบีวลิตนลิรนันดรร์จะเปป็นความเปป็นจรลิง เรามบีชบีวลิตนลิรนันดรร์แลด้ว
ตอนนบีนี้ ถด้าเรารผด้จนักองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าในฐานะพระผผด้ชม่วยใหด้รอดของเรา แตม่มบีเวลาหนนนึ่งทบีนึ่จะมาเมสืนึ่อเราจะไมม่ดคาเนลิน
ชบีวลิตแบบวนันตม่อวนันอบีกตม่อไป เพราะวม่าจะไมม่มบีกลางวนันและกลางคสืน มบีแตม่ชนันึ่วนลิรนันดรร์กาล

ในขด้อ 20 และ 21 ยผดาสใหด้หลนักคคาสอนเรสืนึ่องตรบีเอกานคุภาพแกม่เรา-พระเจด้าองคร์เดบียวผผด้ทรงถผกเผยใหด้
ประจนักษร์ในสามพระภาค: พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ (ขด้อ 20), พระบลิดาและพระบคุตร (ขด้อ 21) 2 ยอหร์น 9-11 กลม่าว
วม่า: “ผผด้ใดกก็ตามทบีนึ่ละเมลิดและไมม่ดคารงอยผม่ในหลนักคคาสอนของพระครลิสตร์ กก็ไมม่มบีพระเจด้า ผผด้ใดทบีนึ่ดคารงอยผม่ในหลนักคคา
สอนของพระครลิสตร์ ผผด้นนันี้นกก็มบีทนันี้งพระบลิดาและพระบคุตร ถด้ามบีผผด้ใดมาหาพวกทม่านและไมม่นคาหลนักคคาสอนนบีนี้มาดด้วย 
อยม่ารนับเขาไวด้ใหด้เขด้ามาในบด้านของพวกทม่าน และอยม่าขอพระเจด้าอวยพรใหด้เขาเลย เพราะวม่าผผด้ทบีนึ่ขอพระเจด้า
อวยพรใหด้เขา กก็เปป็นผผด้เขด้าสม่วนในบรรดาการกระทคาชนันึ่วรด้ายของเขานนันี้น”

ตามทบีนึ่ผมกลม่าวไวด้แลด้ว ผมเชสืนึ่อในพระเจด้าองคร์เดบียวผผด้ทรงถผกเผยใหด้ประจนักษร์ในสามพระภาค-พระบลิดา 
พระบคุตร และพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ ถด้าคคุณขอใหด้ผมอธลิบายเรสืนึ่องนนันี้น ผมกก็กลม่าวไดด้แตม่เพบียงวม่าพระเจด้าไมม่ไดด้ทรง
เรบียกผมใหด้มาอธลิบายพระเจด้า ถด้าผมอธลิบายพระเจด้าไดด้ ผมกก็คงเทม่าเทบียมกนับพระเจด้า แตม่พระเจด้าไมม่ทรงมบีขบีดจคากนัด
และผมมบีขบีดจคากนัด มนันเปป็นเรสืนึ่องโงม่เขลาทบีนึ่จะกลม่าววม่าเราไมม่ยอมรนับสลินึ่งใดทบีนึ่เราไมม่เขด้าใจ เพราะทคุกวนันแหม่งชบีวลิตของ
เรา เรากก็ยอมรนับหลายสลินึ่งทบีนึ่เราไมม่เขด้าใจ ผมรผด้วม่าพระเจด้าทรงฤทธลิธิ์ทนันี้งสลินี้น ทรงทราบทคุกสลินึ่ง ทรงอยผม่ทคุกหนทคุกแหม่ง ไมม่
ทรงเปลบีนึ่ยนแปลง และดคารงอยผม่ชนันึ่วนลิรนันดรร์ และพระเจด้ากก็เคยกระทคากลิจกนับผมแบบสม่วนตนัวมาแลด้ว ผมรผด้วม่าพระเจด้า
ทรงมบีอยผม่จรลิงและวม่าพระองคร์ทรงสถลิตอยผม่ในใจของผม

อบีกครนันี้ง ผมไมม่เชสืนึ่อในพระเจด้าสามองคร์ ผมเชสืนึ่อจรลิง ๆ วม่าพระเจด้าพระบลิดาไดด้ทรงรนักผมและไดด้สม่งพระเยซผ 
พระเจด้าพระบคุตร เพสืนึ่อมาเปป็นผผด้ลบลด้างพระอาชญาเพราะบาปทนันี้งหลายของเรา เมสืนึ่อพระเจด้าพระบคุตรเสดก็จกลนับ
ขนนี้นไปสผม่สวรรคร์ พระองคร์กก็สม่งพระเจด้าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ใหด้มาปรนนลิบนัตลิในโลกนบีนี้ พระวลิญญาณไมม่ทรงมบีรม่างกาย
ทบีนึ่เปป็นเนสืนี้อหนนังและกระดผกเหมสือนอยม่างทบีนึ่พระเยซผทรงมบี พระวลิญญาณทรงอยผม่ในมนคุษยร์ภายในของผผด้เชสืนึ่อทคุกคน 
ทนันทบีทบีนึ่เราไดด้รนับความรอด พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์กก็เสดก็จเขด้ามาในใจของเรา และพระองคร์ประทนับอยผม่ทบีนึ่นนันึ่นตราบใด
ทบีนึ่เรามบีชบีวลิตอยผม่บนโลกนบีนี้ พระวลิญญาณทรงนคาทาง ชบีนี้ทาง สนันึ่งสอน ใหด้ความสวม่างเราในวลิถบีเหลม่านนันี้นแหม่งความชอบ
ธรรม และทรงประทนับตราเราจนกวม่าจะถนงวนันแหม่งการไถม่ถอนนนันี้น ถด้าเราตายไปกม่อนการรนับขนนี้น พระองคร์กก็จะทรง
ทคาใหด้เราเปป็นขนนี้นจากพวกคนตายเมสืนึ่อถนงการรนับขนนี้นนนันี้น

เมสืนึ่อพระเยซผทรงรนับบนัพตลิศมาในแมม่นนี้คาจอรร์แดน พระบลิดาตรนัสวม่า “ผผด้นบีนี้เปป็นบคุตรทบีนึ่รนักของเรา ผผด้ซนนึ่งเรา
โปรดปรานมาก” (มธ. 3:16,17) พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ในรผปกายของนกเขาตนัวหนนนึ่ง ไดด้เสดก็จลงมาและประทนับอยผม่
บนพระเยซผ ดนังนนันี้นเราจนงมบีพระเยซผพระบคุตร พระบลิดา และพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ ผมไมม่มบีความยคุม่งยากใจกนับพระ
คนัมภบีรร์ของผมเลย เพราะผมรผด้วม่าสลินึ่งเหลม่านนันี้นทบีนึ่ผมไมม่เขด้าใจเปป็นของพระเจด้า และสลินึ่งเหลม่านนันี้นทบีนึ่พระองคร์ทรงเปปิดเผย
แกม่ผมแลด้วกก็เปป็นของผม

ขด้อ 22 และ 23: “และตม่อบางคนจงแสดงความเหก็นอกเหก็นใจ โดยรผด้ความตม่างกนัน และคนอสืนึ่น ๆ นนันี้นจง



ชม่วยใหด้รอดดด้วยความกลนัว โดยฉคุดพวกเขาออกมาจากไฟ โดยเกลบียดชนังแมด้แตม่เสสืนี้อผด้าทบีนึ่เปรอะเปฝืฟื้อนโดยเนสืนี้อหนนัง”
“และตม่อบางคนจงแสดงความเหก็นอกเหก็นใจ โดยรผด้ความตม่างกนัน” ความปรารถนาอนันดนับหนนนึ่งของ

พระเจด้าพระบลิดาคสือ การทบีนึ่เรานคาขม่าวสารแหม่งขม่าวประเสรลิฐไปถนงมนคุษยร์ทคุกคน พระเจด้าไมม่ประสงคร์ทบีนึ่ผผด้ใดควร
พลินาศ แตม่ทบีนึ่ทคุกคนควรมาถนงการกลนับใจใหมม่ ผมเชสืนึ่อวม่าพระเจด้าทรงไดด้รนับเกบียรตลิเปป็นลด้านเทม่าจากคคุณและผมทบีนึ่ไป
ตามทด้องถนนและแจกใบปลลิวขม่าวประเสรลิฐโดยพยายามทบีนึ่จะชนะจลิตวลิญญาณสนักดวงมาถนงพระครลิสตร์ มากกวม่าทบีนึ่
พระองคร์ทรงไดด้รนับเกบียรตลิจากคนกลคุม่มหนนนึ่งทบีนึ่รวมตนัวกนันในหด้องทบีนึ่ปปิดประตผ ทบีนึ่อด้อนวอนและปวดรด้าว โดยแสวงหา
ประสบการณร์ฝฝ่ายวลิญญาณบางอยม่างทบีนึ่ลนี้คาลนก เรสืองแสง และทคาใหด้เยก็นยะเยสือก เปาโลกลม่าวไวด้ในหนนังสสือหนนนึ่งโค
รลินธร์วม่าคนเหลม่านบีนี้ทบีนึ่กคาลนังแสวงหาประสบการณร์ตม่าง ๆ ไดด้หลงลสืมสลินึ่งหลนักนนันี้นไปแลด้ว เขากลม่าววม่าถด้าพวกเขาทคุกคน
กคาลนังแสวงหาประสบการณร์ตม่าง ๆ รด้องเพลงสดคุดบี พผดเปป็นภาษาตม่าง ๆ และตะโกนโหวกเหวก (ผมไมม่ไดด้ตม่อตด้าน
การโหม่รด้อง หากมนันเปป็นของแทด้) และคนไมม่เชสืนึ่อคนหนนนึ่งเดลินเขด้ามา เขากก็จะไมม่ไดด้รนับพร ตรงกนันขด้าม เขาจะคลิดวม่า
ฝผงชนกลคุม่มนนันี้นเสบียสตลิไปแลด้ว อยม่างไรกก็ตาม ชายคนใดทบีนึ่เปป็นพยานและใหด้การรนับรองและเทศนากก็กคาลนังทคาแบบ
นนันี้นแกม่บคุคคลผผด้นนันี้นทบีนึ่ตด้องการพระเจด้า สม่วนอบีกฝฝ่ายกคาลนังแสวงหาทบีนึ่จะสนองความปรารถนาของตนัวเอง

ผมเชสืนึ่อในการศนกษาคด้นควด้าพระคนัมภบีรร์และการอธลิษฐาน แตม่บางคนไปทนันึ่วประเทศ รวมตนัวกนันเปป็นกลคุม่ม
เลก็ก ๆ อด้อนวอนพระเจด้าใหด้แสดงใหด้พวกเขาเหก็นบางสลินึ่งและอยากใหด้พระเจด้าทคาใหด้พวกเขาเสบียวสนันหลนังวาบ ทผล
ขอชบีวลิตทบีนึ่ลนี้คาลนกมากกวม่านบีนี้จากพระองคร์ หากคคุณอยากไดด้ชบีวลิตทบีนึ่ลนี้คาลนกมากขนนี้น จงอม่านพระคนัมภบีรร์ของคคุณและรนับ
เอาสลินึ่งทบีนึ่คคุณอม่านมาไวด้ในชบีวลิตประจคาวนันของคคุณ จงอธลิษฐานในพระวลิญญาณ จงเปป็นพยานในทคุกโอกาสทบีนึ่คคุณมบี ยลินึ่ง
คคุณเปป็นพยานและชนะผผด้คนมาถนงองคร์พระผผด้เปป็นเจด้ามากเทม่าไร ประสบการณร์ของคคุณกนับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้ากก็จะ
ยลินึ่งลนกซนนี้งมากขนนี้นเทม่านนันี้น

ความตด้องการใหญม่หลวงทบีนึ่สคุดสคาหรนับชนันึ่วโมงนบีนี้คสือ การทบีนึ่ผผด้รนับใชด้ของพระเจด้าขนนี้นไปบนธรรมาสนร์และ
เทศนาขม่าวประเสรลิฐอนันเรบียบงม่ายแหม่งความรอด แลด้วขม่าวประเสรลิฐอนันเรบียบงม่ายแหม่งความรอดคสืออะไร? มนันคสือ
การสลินี้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟฝืฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์ เปาโลกลม่าววม่าเขาไมม่ละอายเรสืนึ่องขม่าว
ประเสรลิฐนนันี้น แตม่วม่าเขาเปป็นผผด้รนับใชด้คนหนนนึ่งแหม่งขม่าวประเสรลิฐนนันี้น ขม่าวประเสรลิฐนนันี้นไมม่ใชม่การแสวงหาประสบการณร์
ตม่าง ๆ มนันคสือการปฝ่าวประกาศขม่าวดบีทบีนึ่วม่าพระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพสืนึ่อรนับบาปของเราไปตามทบีนึ่เขบียนไวด้ใน
พระคนัมภบีรร์ พระองคร์ทรงถผกฝปังตามทบีนึ่เขบียนไวด้ในพระคนัมภบีรร์ และพระองคร์ทรงเปป็นขนนี้นมาอบีกตามทบีนึ่เขบียนไวด้ในพระ
คนัมภบีรร์ พระองคร์ทรงชม่วยเราใหด้รอดโดยพระคคุณผม่านทางพระโลหลิตทบีนึ่หลนันึ่งรลินของพระองคร์ และวนันหนนนึ่งพระองคร์จะ
เสดก็จมาอบีกทบีเพสืนึ่อรนับเราไปอยผม่กนับพระองคร์ เพสืนึ่อทบีนึ่วม่าพระองคร์ทรงอยผม่ทบีนึ่ไหน เรากก็จะอยผม่ทบีนึ่นนันึ่นเชม่นกนัน

พระเจด้าไมม่ทรงเหก็นแกม่หนด้าผผด้ใดเลย เนสืนึ่องจากพระเจด้าทรงฤทธลิธิ์อคานาจสผงสคุดและทรงทราบตอนจบตนันี้งแตม่
ตอนตด้น พระองคร์จนงทรงรผด้จนักคน ๆ นนันี้นทบีนึ่ปลม่อยตนัวไปกนับความอธรรมจนถนงขนาดทบีนึ่เขาทคาใจของตนัวเองใหด้แขก็ง
กระดด้างจนถนงจคุดทบีนึ่พระวลิญญาณจะไมม่ทรงฟฝ้องใจเขาอบีกตม่อไป นนันึ่นไมม่ไดด้หมายความวม่าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรง
ถผกจคากนัดในฤทธลิธิ์อคานาจของพระองคร์ มบีบางสลินึ่งทบีนึ่พระเจด้าทรงเลสือกแลด้ววม่าจะไมม่กระทคา และหนนนึ่งในสลินึ่งเหลม่านนันี้นคสือ 
การชม่วยคนทบีนึ่ไมม่เชสืนึ่อใหด้รอดโดยขนัดตม่อเจตจคานงของเขา

มบีบางคนในโลกนบีนี้ทบีนึ่เกลบียดชนังพระเยซผ พระเจด้าพระบลิดา และครลิสเตบียนทนันี้งหลายแบบเหมารวม พวกเขา



ดผเหมสือนจะเปป็นสนัตวร์เดรนัจฉานทบีนึ่ขาดปปัญญาซนนึ่งไรด้ความรผด้สนกหรสือความเคารพยคาเกรงตม่อสลินึ่งตม่าง ๆ ทบีนึ่เปป็นฝฝ่าย
วลิญญาณ

เราควรพยายามเขด้าถนงผผด้คนทนันี้งปวงดด้วยขม่าวประเสรลิฐ ไมม่วม่าสถานะในชบีวลิตของพวกเขาจะเปป็นอะไร
กก็ตาม บนัดนบีนี้ ถด้าขณะทบีนึ่กคาลนังพยายามเปป็นพยานแกม่คน ๆ หนนนึ่ง เขาลด้อเลบียนหรสือเยด้ยหยนันคคุณและไมม่ฟปังคคาพยาน
ของคคุณ กก็อยม่า “โยนไขม่มคุกแหม่งขม่าวประเสรลิฐของคคุณไปตรงหนด้าฝผงสคุกร” จงพยายามเอาหนนังสสือหรสือใบปลลิวขม่าว
ประเสรลิฐสนักฉบนับใหด้แกม่เขา แตม่อยม่าบนังคนับเขาใหด้รนับมนันไป เพราะวม่าทนันทบีทบีนึ่คคุณเดลินจากไป เขากก็จะโยนมนันทลินี้งถนัง
ขยะ มบีบางคนทบีนึ่จะทคาตนัวเหมสือนสนัตวร์ในเรสืนึ่องทบีนึ่เกบีนึ่ยวกนับสลินึ่งลนี้คาคม่าเหลม่านนันี้นขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและพระวจนะของ
พระเจด้า อยม่าสลินี้นเปลสืองเวลาของคคุณไปกนับการโตด้เถบียงพระคนัมภบีรร์กนับคนไมม่เชสืนึ่อหรสือคนชอบจนับผลิด จงปปัดฝคุฝ่นออก
จากเทด้าของคคุณ และไปหาคนอสืนึ่นตม่อทบีนึ่จะยอมรนับฟปัง เราควรมบีความเมตตากรคุณาตม่อคนทนันี้งปวงจนถนงจคุดทบีนึ่พวก
เขาพลิสผจนร์ใหด้เราเหก็นวม่าพวกเขาไมม่มบีความเคารพตม่อสลินึ่งเหลม่านนันี้นของพระเจด้าเลย “ความตม่างกนัน” ทบีนึ่วม่ากก็คสือนบีนึ่: อยม่า
โยนไขม่มคุกของคคุณไปตรงหนด้าฝผงสคุกร แตม่จงใหด้ไขม่มคุกฝฝ่ายวลิญญาณเหลม่านนันี้นของคคุณแกม่ใครสนักคนทบีนึ่บม่งบอกแมด้เพบียง
สนักเลก็กนด้อยวม่าพวกเขาเหก็นคคุณคม่าไขม่มคุกของคคุณ จงมบีความเมตตากรคุณาตม่อคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่จะตอบสนองตม่อคคา
พยานเรสืนึ่องขม่าวประเสรลิฐ

“และคนอสืนึ่น ๆ นนันี้นจงชม่วยใหด้รอดดด้วยความกลนัว โดยฉคุดพวกเขาออกมาจากไฟ…” ทนันี้ง ๆ ทบีนึ่ผผด้คนมบีบาป
และความอธรรม เรากก็ตด้องมบีความเมตตากรคุณาตม่อพวกเขา และดด้วยความกลนัวเราตด้องฉคุดพวกเขาออกมา
เหมสือนดคุด้นไฟจากกองไฟ อยม่าลด้มเลลิก ถด้าพวกเขากคาลนังใกลด้ตาย จงนนันึ่งอยผม่ขด้างเตบียงและหวนังวม่าจะไดด้รนับโอกาสใน
การแบม่งปปันขม่าวประเสรลิฐกนับพวกเขากม่อนพวกเขาสลินี้นใจ พระเยซผทรงฉวยโจรบนกางเขนคนนนันี้นมาดคุจดคุด้นไฟจาก
กองไฟ ไมม่มบีความสงสนัยในหนัวของผมเลยวม่าสลินึ่งนนันี้นทบีนึ่แตะตด้องใจของโจรคนนนันี้นคสือ ถด้อยคคาทบีนึ่พระเยซผไดด้ตรนัสจาก
กางเขนนนันี้น ผมเชสืนึ่อวม่าถด้อยคคาทบีนึ่เขาไดด้ยลินทบีนึ่นนันึ่นเปป็นคคาตรนัสเดบียวเทม่านนันี้นทบีนึ่เขาเคยไดด้ยลินพระเยซผตรนัส พระวจนะของ
พระเจด้านนันี้นวม่องไว มนันไมม่ตด้องใชด้เวลาหนนนึ่งชนันึ่วโมงหรสือหนนนึ่งวนันเพสืนึ่อทคางานใหด้เสรก็จ พระวจนะของพระเจด้านนันี้นทรง
ฤทธลิธิ์ ใจของคน ๆ หนนนึ่งอาจแขก็งกระดด้าง แตม่พระวจนะของพระเจด้าสามารถเจาะทะลคุมนันไดด้ “เพราะวม่าพระวจนะ
ของพระเจด้านนันี้นมบีชบีวลิต และทรงฤทธานคุภาพ และคมยลินึ่งกวม่าดาบสองคมใด ๆ โดยแทงทะลคุจนกระทนันึ่งผม่าจลิตและ
วลิญญาณ ทนันี้งขด้อกระดผกและไขในกระดผก แยกออกจากกนัน และเปป็นผผด้วลินลิจฉนัยบรรดาความคลิดและความมคุม่งหมาย
แหม่งใจ” (ฮบ. 4:12) เมสืนึ่อพระเยซผตรนัสวม่า “ขด้าแตม่พระบลิดา ขอทรงยกโทษใหด้พวกเขา” และเมสืนึ่อพระองคร์ทรงเอม่ย
คคาตรนัสอสืนึ่น ๆ ทบีนึ่เหลสือจากกางเขนนนันี้น โจรคนนนันี้นกก็ไดด้ยลินคคาตรนัสเหลม่านนันี้น และพระวจนะของพระเจด้าไดด้นคาความ
เชสืนึ่อมาใหด้

“...โดยเกลบียดชนังแมด้แตม่เสสืนี้อผด้าทบีนึ่เปรอะเปฝืฟื้อนโดยเนสืนี้อหนนัง” เสสืนี้อผด้าทบีนึ่วม่านบีนี้หมายถนง เสสืนี้อผด้าชนันี้นใน เสสืนี้อผด้า
ชลินี้นทบีนึ่สวมใสม่แนบกนับผลิวหนนัง แมทธลิว เฮนรบีนึ่ออกความเหก็นเกบีนึ่ยวกนับพระคคาขด้อนบีนี้วม่า: “โดยเกลบียดชนังแมด้แตม่เสสืนี้อผด้าทบีนึ่
เปรอะเปฝืฟื้อนโดยเนสืนี้อหนนัง โดยรนักษาตนัวพวกทม่านเองใหด้อยผม่หม่างไกลทบีนึ่สคุดจากสลินึ่งทบีนึ่ชนันึ่วรด้ายหรสือดผเหมสือนชนันึ่วรด้าย” คคา
กลม่าวนบีนี้ชวนใหด้นนกถนงคคาสนันึ่งของเปาโลทบีนึ่ใหด้แกม่เหลม่าผผด้เชสืนึ่อชาวเธสะโลนลิกา: “จงเวด้นเสบียจากสลินึ่งทบีนึ่ดผเหมสือนชนันึ่วรด้ายทคุก
อยม่าง” (1 ธส. 5:22) ครลิสเตบียนไมม่ควรมองไปทบีนึ่สลินึ่งใด ไปทบีนึ่ไหน คบกนับใครทบีนึ่จะกม่อใหด้เกลิดแนวโนด้มทบีนึ่จะปรารถนา
ความชนันึ่วรด้าย ถด้าเราอยากมบีชนัยชนะ ถด้าเราอยากไดด้รนับบคาเหนก็จเตก็มทบีนึ่และมบีความสคุขกนับสลิทธลิโดยกคาเนลิดฝฝ่าย



วลิญญาณของเรา เรากก็ตด้อง “เวด้นเสบียจากสลินึ่งทบีนึ่ดผเหมสือนชนันึ่วรด้ายทคุกอยม่าง”
ขด้อ 24 และ 25: “บนัดนบีนี้แดม่พระองคร์ผผด้ทรงสามารถคคุด้มครองรนักษาพวกทม่านมลิใหด้ลด้มลง และถวายพวก

ทม่านโดยปราศจากตคาหนลิตม่อเบสืนี้องพระพนักตรร์แหม่งสงม่าราศบีของพระองคร์ พรด้อมกนับความปฟีตลิยลินดบีเหลสือลด้น ขอสงม่า
ราศบี บารมบี การครอบครอง และอคานาจจงมบีแดม่พระเจด้าผผด้ทรงพระปปัญญาแตม่เพบียงพระองคร์เดบียว พระผผด้ชม่วยใหด้
รอดของพวกเรา ทนันี้งในปปัจจคุบนันนบีนี้ และตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน”

“บนัดนบีนี้แดม่พระองคร์ผผด้ทรงสามารถ…” ผมชอบคคาพผดนบีนี้ ตอนเขบียนถนงทลิโมธบีคนหนคุม่ม บคุตรชายของเขาใน
งานรนับใชด้นนันี้น เปาโลกลม่าววม่า “เพราะวม่าขด้าพเจด้ารผด้จนักพระองคร์ทบีนึ่ขด้าพเจด้าเชสืนึ่อแลด้ว และขด้าพเจด้าเชสืนึ่อมนันึ่นคงวม่า
พระองคร์ทรงสามารถทบีนึ่จะรนักษาสลินึ่งซนนึ่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กนับพระองคร์จนถนงวนันนนันี้น” (2 ทธ. 1:12) ผมไมม่ใชม่พวกทบีนึ่
ยอมแพด้แกม่โชคชะตา หรสือพวกไฮเปอรร์แคลวลิน ผมไมม่เชสืนึ่อในการลลิขลิตลม่วงหนด้าแบบคลนันึ่งศาสนา กลม่าวอบีกนนัยหนนนึ่ง 
ผมไมม่เชสืนึ่อวม่าบางคนถผกลลิขลิตลม่วงหนด้าใหด้ไปสวรรคร์และไมม่สามารถไปนรกไดด้แมด้หากวม่าพวกเขาอยากจะไปนรก
กก็ตาม และผมกก็ไมม่เชสืนึ่อดด้วยวม่าจะมบีใครทบีนึ่อยากไปนรกและใชด้เวลาชนันึ่วนลิรนันดรร์ในบนงไฟนนันี้นจรลิง ๆ ถนงแมด้วม่าหลายคน
จะตด้องไปทบีนึ่นนันึ่นกก็ตาม เหตคุผลทบีนึ่พวกเขาจะไปทบีนึ่นนันึ่นกก็คสือวม่า พวกเขาไดด้ละเลยความรอดและจะตายไปโดย
ปราศจากพระครลิสตร์ในฐานะพระผผด้ชม่วยใหด้รอด

ผมเชสืนึ่อในการทรงเลสือกตามพระคนัมภบีรร์และการลลิขลิตลม่วงหนด้าตามพระคนัมภบีรร์ ผมเชสืนึ่อวม่าพระเจด้าทรง
ทราบทคุกสลินึ่งและทรงฤทธลิธิ์สลิทธลิธิ์ขาด พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างมนคุษยร์ใหด้เปป็นผผด้ทบีนึ่ตนัดสลินใจเลสือกไดด้อยม่างอลิสระพรด้อมกนับ
ความคลิดและเจตจคานง มนคุษยร์มบีอลิสระทบีนึ่จะรนับหรสือปฏลิเสธความรอด เปาโลกลม่าวไวด้วม่า “ขด้าพเจด้ารผด้จนักพระองคร์” 
และยผดาสกลม่าววม่า “บนัดนบีนี้แดม่พระองคร์” พระเจด้าทรงเปป็น “พระองคร์” ทบีนึ่วม่านนันี้น พระองคร์ทรงเปป็นพระผผด้ชม่วยใหด้
รอดและผผด้นคาทางของผผด้เชสืนึ่อ

“แลด้วพวกเราจะวม่าอยม่างไรเรสืนึ่องสลินึ่งเหลม่านบีนี้ ถด้าพระเจด้าทรงอยผม่ฝฝ่ายพวกเรา ใครเลม่าจะตม่อตด้านพวกเรา
ไดด้…ใครจะแยกพวกเราออกจากความรนักของพระครลิสตร์เลม่า จะเปป็นความยากลคาบาก หรสือความทคุกขร์ หรสือการ
ขม่มเหง หรสือการกนันดารอาหาร หรสือการเปลสือยกาย หรสือการถผกโพยภนัย หรสือการถผกคมดาบหรสือ ตามทบีนึ่มบีเขบียน
ไวด้แลด้ววม่า ‘เพราะเหก็นแกม่พระองคร์ ขด้าพระองคร์ทนันี้งหลายจนงถผกประหารวนันยนังคนึ่คา ขด้าพระองคร์ทนันี้งหลายถผกนนับวม่าเปป็น
เหมสือนแกะสคาหรนับการเอาไปฆม่า’ ไมม่เลย ในสลินึ่งทนันี้งหลายเหลม่านบีนี้ พวกเราเปป็นยลินึ่งกวม่าเหลม่าผผด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์
ผผด้ไดด้ทรงรนักพวกเรา เพราะขด้าพเจด้าเชสืนึ่อมนันึ่นวม่า แมด้แตม่ความตาย หรสือชบีวลิต หรสือบรรดาทผตสวรรคร์ หรสือบรรดาเทพผผด้
ครอบครองอาณาจนักร หรสือบรรดาเทพผผด้มบีอคานาจ หรสือสลินึ่งทนันี้งหลายซนนึ่งอยผม่ในปปัจจคุบนันนบีนี้ หรสือสลินึ่งทนันี้งหลายซนนึ่งจะมาใน
ภายหนด้า หรสือซนนึ่งสผง หรสือซนนึ่งลนก หรสือสลินึ่งอสืนึ่นใดทบีนึ่ไดด้ทรงสรด้างแลด้วนนันี้น จะไมม่สามารถแยกพวกเราออกจากความรนัก
ของพระเจด้า ซนนึ่งอยผม่ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเราไดด้” (รม. 8:31,35-39) เปาโลเชสืนึ่อมนันึ่นในใจ
ของตน และเขาเขบียนมนันลงไปตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ประทานมนันใหด้แกม่เขาเพสืนึ่อทบีนึ่เราจะไดด้รนับการหนคุนใจ

ตามทบีนึ่กลม่าวไวด้ใน 2 เปโตร 1:4 ผผด้เชสืนึ่อทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้วมบีสภาพของพระเจด้าอยผม่ภายใน และสภาพของ
พระเจด้าทบีนึ่อยผม่ภายในผผด้เชสืนึ่อกก็เปป็นใหญม่กวม่าผผด้ชนันึ่วรด้ายนนันี้นทบีนึ่อยผม่ภายนอก: “...ผผด้ทบีนึ่สถลิตอยผม่ในพวกทม่านกก็เปป็นใหญม่กวม่าผผด้ทบีนึ่
อยผม่ในโลก” (1 ยอหร์น 4:4) สภาพของพระเจด้าทบีนึ่อยผม่ภายในผผด้เชสืนึ่อหลิวโหยและกระหายความชอบธรรม พระเจด้า
ทรงใสม่ใจดวงใหมม่ไวด้ภายในผผด้เชสืนึ่อและเราปรารถนาการปกปฝ้องและการทรงนคาของพระองคร์



“...คคุด้มครองรนักษาพวกทม่านมลิใหด้ลด้มลง…” พระเจด้าทรงสามารถและเตก็มพระทนัยทบีนึ่จะปฝ้องกนันเรามลิใหด้ลด้ม
ลงในบาป “ไมม่มบีการทดลองใด ๆ เกลิดขนนี้นกนับพวกทม่าน นอกเหนสือจากการทดลองซนนึ่งเคยเกลิดกนับมนคุษยร์ทนันี้งหลาย 
แตม่พระเจด้าทรงสนัตยร์ซสืนึ่อ ผผด้จะไมม่ทรงอนคุญาตใหด้พวกทม่านถผกทดลองเกลินกวม่าทบีนึ่พวกทม่านจะสามารถทนไดด้ แตม่พรด้อม
กนับการทดลองนนันี้น จะโปรดใหด้มบีทางทบีนึ่จะหลบหนบีไดด้ดด้วย เพสืนึ่อพวกทม่านจะสามารถทนไดด้” (1 คร. 10:13) ถด้าคคุณ
กคาลนังใชด้ชบีวลิตแบบพม่ายแพด้ คคุณกก็โทษใครไมม่ไดด้นอกจากตนัวเอง จงวางชบีวลิตของคคุณบนแทม่นบผชาของพระเจด้าเดบีจิ๋ยวนบีนี้ 
และพระองคร์จะประทานชนัยชนะและความชสืนึ่นบานใหด้แกม่คคุณในแบบทบีนึ่คคุณไมม่เคยรผด้จนักมากม่อนเลย

ตามทบีนึ่ผมไดด้กลม่าวไปแลด้ว ผมไมม่ใชม่พวกทบีนึ่ยอมแพด้ตม่อโชคชะตา-คนทบีนึ่เชสืนึ่อวม่าอะไรจะเกลิดกก็ตด้องเกลิด และ
ไมม่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่เราทคาไดด้เพสืนึ่อเปลบีนึ่ยนแปลงมนัน มนันหมายความวม่าถด้าคคุณถผกลลิขลิตลม่วงหนด้าใหด้ไดด้รนับความรอด คคุณกก็จะ
รอด และถด้าคคุณไมม่ถผกลลิขลิตเชม่นนนันี้น คคุณกก็รอดไมม่ไดด้ ผมไมม่เชสืนึ่อแบบนนันี้นครนับ! ผมเชสืนึ่อสลินึ่งทบีนึ่พระคนัมภบีรร์บอกเราเกบีนึ่ยว
กนับความรอดและพระคคุณของพระเจด้าและฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่ชม่วยใหด้รอด

ในเอเฟซนัส 1:4-6 เราอม่านวม่า: “...พระองคร์ไดด้ทรงเลสือกสรรพวกเราไวด้ในพระเยซผครลิสตร์นนันี้น กม่อนทบีนึ่ทรง
วางรากฐานของโลก เพสืนึ่อพวกเราจะบรลิสคุทธลิธิ์และปราศจากตคาหนลิตม่อพระพนักตรร์พระองคร์ในความรนัก โดยไดด้ทรง
กคาหนดพวกเราไวด้ลม่วงหนด้าใหด้มาสผม่การรนับเอามาเปป็นบคุตรทนันี้งหลายโดยพระเยซผครลิสตร์สคาหรนับพระองคร์เอง ตาม
ชอบพระทนัยอนันดบีแหม่งพระประสงคร์ของพระองคร์ เพสืนึ่อจะเปป็นทบีนึ่สรรเสรลิญสงม่าราศบีแหม่งพระคคุณของพระองคร์ ซนนึ่งใน
พระคคุณนนันี้นพระองคร์ทรงบนันดาลใหด้พวกเราเปป็นทบีนึ่ชอบพระทนัยในผผด้ทรงเปป็นทบีนึ่รนักนนันี้น” บนัดนบีนี้เราถผกยอมรนับโดย
พระเจด้าพระบลิดา “ในผผด้ทรงเปป็นทบีนึ่รนักนนันี้น” คสือ พระบคุตร เมสืนึ่อพระเยซผทรงรนับบนัพตลิศมา พระเจด้าตรนัสวม่า “นบีนึ่คสือบคุตร
ทบีนึ่รนักของเรา ซนนึ่งเราพอใจยลินึ่งนนัก” บนภผเขาแหม่งการจคาแลงพระกายนนันี้นพระเจด้าตรนัสเกบีนึ่ยวกนับพระเยซผวม่า “นบีนึ่คสือ
บคุตรทบีนึ่รนักของเรา ซนนึ่งเราพอใจยลินึ่งนนัก เจด้าทนันี้งหลายจงฟปังทม่านเถลิด” 

เรสืนึ่องของการทรงเลสือก การลลิขลิตลม่วงหนด้า การทรงทราบลม่วงหนด้าและอคานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจด้าเปป็น
เรสืนึ่องทบีนึ่อยผม่เหนสือความเขด้าใจและการเขด้าใจแบบครอบคลคุมเตก็มทบีนึ่ของมนคุษยร์ มนันเปป็นไปไมม่ไดด้สคาหรนับผมทบีนึ่จะเขด้าใจ
อคานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจด้าอยม่างถม่องแทด้ แตม่ผมเชสืนึ่อ ตามทบีนึ่พระคนัมภบีรร์เขบียนไวด้ วม่าครลิสตจนักรในฐานะกายหนนนึ่งไดด้
ถผกเลสือกกม่อนการวางรากฐานของโลก พระเจด้าไดด้ทรงเลสือกครลิสตจนักรในฐานะกายหนนนึ่ง แตม่พระองคร์มลิไดด้ทรง
เลสือกบางคนใหด้รอดและบางคนใหด้หลงหาย หากพระองคร์ทรงทคาเชม่นนนันี้น เรากก็คงไมม่ไดด้อม่านในพระวจนะของ
พระองคร์วม่า “เพราะผผด้ใดกก็ตามทบีนึ่รด้องออกพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้ากก็จะรอด” และเราคงไมม่ไดด้อม่านวม่า
 “เพราะวม่าพระเจด้าทรงรนักโลกยลินึ่งนนัก จนพระองคร์ไดด้ประทานพระบคุตรทบีนึ่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ เพสืนึ่อผผด้
ใดกก็ตามทบีนึ่เชสืนึ่อในพระบคุตรนนันี้นจะไมม่พลินาศ แตม่มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์” เราคงไมม่มบีขด้อพระคคาเหลม่านบีนี้และขด้อพระคคาอสืนึ่น ๆ ทบีนึ่
กลม่าวเชม่นนนันี้นหากพระเจด้าทรงเลสือกบางคนใหด้ตด้องใชด้เวลาชนันึ่วนลิรนันดรร์ในนรก และบางคนในสวรรคร์ คคาเชลิญชวน
ของพระเจด้ามบีมายนัง “ผผด้ใดทบีนึ่มบีใจปรารถนา” มบีมายนังผผด้ทบีนึ่กระหาย พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพสืนึ่อรนับบาปของ
คนทนันี้งโลก (1 ยอหร์น 2:2) 

ครลิสตจนักรทบีนึ่เปป็นกายนนันี้นถผกเลสือก และผผด้เชสืนึ่อแตม่ละคนกก็ถผกลลิขลิตลม่วงหนด้าใหด้เปป็นตามแบบพระฉายของ
พระบคุตรของพระเจด้า “เพราะวม่าผผด้ทบีนึ่พระองคร์ไดด้ทรงทราบลม่วงหนด้าอยผม่แลด้ว พระองคร์ไดด้ทรงตนันี้งไวด้ลม่วงหนด้าใหด้เปป็น
ตามลนักษณะพระฉายของพระบคุตรของพระองคร์ดด้วย เพสืนึ่อพระบคุตรนนันี้นจะไดด้เปป็นบคุตรหนัวปฟีทม่ามกลางพวกพบีนึ่นด้อง



เปป็นอนันมาก” (รม. 8:29)
ผมไดด้กลม่าวไปแลด้ว แตม่มนันกก็ควรถผกกลม่าวซนี้คา วม่าคนทนันี้งหลายไมม่ถผกเลสือกใหด้รอดหรสือหลงหาย เราทคุกคน

เลสือกลลิขลิตนลิรนันดรร์ของเราโดยการรนับหรสือปฏลิเสธพระเยซผครลิสตร์เจด้า เราในฐานะครลิสเตบียนถผกทคาใหด้เปป็นทบีนึ่ยอมรนับ
ไดด้ตม่อพระเจด้าโดยพระเจด้า เราไมม่กลายเปป็นทบีนึ่ยอมรนับไดด้ตม่อพระเจด้าผม่านทางกระบวนการของการดคาเนลินชบีวลิต 
พระเจด้าทรงทคาสม่วนทบีนึ่เปป็นการยอมรนับ การทคาใหด้เกลิดขนนี้น การสรด้าง การไถม่ของเราเมสืนึ่อเรารนับความรอด ทนันี้งหมดนบีนี้
เกลิดขนนี้นผม่านทางฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า ณ เวลานนันี้นทบีนึ่พระองคร์ทรงลด้างชคาระบาปทนันี้งหลายของเราออกไปดด้วยพระ
โลหลิตประเสรลิฐของพระเยซผครลิสตร์: “ในพระองคร์นนันี้น ทม่านทนันี้งหลายกก็ไดด้วางใจเชม่นเดบียวกนัน หลนังจากทบีนึ่พวกทม่านไดด้
ฟปังพระวจนะแหม่งความจรลิง คสือขม่าวประเสรลิฐแหม่งความรอดของพวกทม่าน ในพระองคร์นนันี้น หลนังจากทบีนึ่พวกทม่านไดด้
เชสืนึ่อแลด้วดด้วย พวกทม่านกก็ไดด้รนับการประทนับตราไวด้ดด้วยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์นนันี้นแหม่งพระสนัญญา ผผด้ทรงเปป็นคม่ามนัดจคา
แหม่งมรดกของพวกเรา จนกวม่าการไถม่ถอนของกรรมสลิทธลิธิ์ทบีนึ่ทรงซสืนี้อไวด้แลด้วนนันี้นเพสืนึ่อเปป็นทบีนึ่ถวายสรรเสรลิญแดม่สงม่าราศบี
ของพระองคร์” (อฟ. 1:13,14)

เราไดด้วางใจในพระครลิสตร์หลนังจากทบีนึ่เราไดด้ยลินพระวจนะแหม่งความจรลิงนนันี้น ซนนึ่งกก็คสือขม่าวประเสรลิฐแหม่ง
ความรอดของเรา เราไดด้ถผกประทนับตราดด้วยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ ซนนึ่งเปป็นคม่ามนัดจคาของพระเจด้าเกบีนึ่ยวกนับมรดกของ
เราจนกวม่าจะถนงการไถม่ถอนกรรมสลิทธลิธิ์ทบีนึ่ทรงซสืนี้อไวด้แลด้วนนันี้นเพสืนึ่อเปป็นทบีนึ่ถวายสรรเสรลิญแดม่สงม่าราศบีพระองคร์ บนัดนบีนี้ 
อยม่าลสืมวลบีทบีนึ่วม่า “เพสืนึ่อเปป็นทบีนึ่ถวายสรรเสรลิญแดม่สงม่าราศบีพระองคร์” พระเจด้าไมม่ไดด้ทรงยอมใหด้พระเยซผสลินี้นพระชนมร์
บนกางเขนแหม่งกลโกธา และพระองคร์ไมม่ไดด้ทรงชม่วยคคุณใหด้รอด เพบียงเพสืนึ่อจะกนันคคุณใหด้อยผม่ไกลจากนรก พระเยซผ
ไดด้สลินี้นพระชนมร์เพสืนึ่อทบีนึ่ทคุกคนทบีนึ่ยอมเชสืนึ่อบนพระองคร์จะสามารถถผกทคาใหด้เปป็นทบีนึ่ยอมรนับไดด้ในผผด้ทรงเปป็นทบีนึ่รนักนนันี้นเพสืนึ่อ
เปป็นทบีนึ่ถวายสรรเสรลิญแดม่สงม่าราศบีของพระเจด้า พระเจด้าทรงชม่วยเราใหด้รอดเพสืนึ่อสงม่าราศบีของพระองคร์เอง เพสืนึ่อความ
ชสืนึ่นบานของพระองคร์ และเพราะเหก็นแกม่พระองคร์เอง พระองคร์ทรงมบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะทคาเชม่นนนันี้น เพราะวม่าพระองคร์ทรง
อคานาจสลิทธลิธิ์ขาด

ผมคงปฏลิเสธทบีนึ่จะประกาศขม่าวประเสรลิฐอนันหนนนึ่งทบีนึ่มบีฤทธลิธิ์มากพอทบีนึ่จะทคาใหด้คคุณเปป็นขนนี้นจากตายในฝฝ่าย
วลิญญาณ และสรด้างใจฝฝ่ายวลิญญาณดวงใหมม่ภายในตนัวคคุณและทคาใหด้คคุณเปป็นผผด้ทบีนึ่ถผกสรด้างใหมม่ในฝฝ่ายวลิญญาณ และ
จากนนันี้นกก็ปลม่อยใหด้คคุณสผด้ศนกตม่าง ๆ ของคคุณเอง หาทางของคคุณเอง และไปสวรรคร์หากคคุณแขก็งแรง มบีปปัญญา และ
ตสืนึ่นตนัวพอทบีนึ่จะอยผม่ตม่อบนวลิถบีทบีนึ่ถผกตด้องนนันี้น ผมประกาศขม่าวประเสรลิฐอนันหนนนึ่งทบีนึ่เปป็น “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า อนันนคาไป
สผม่ความรอดแกม่ทคุกคนทบีนึ่เชสืนึ่อ” (รม. 1:16) ขม่าวประเสรลิฐอนันหนนนึ่งทบีนึ่เปป็นความสวม่างของเสด้นทางทบีนึ่ตรงและแคบนนันี้นทบีนึ่
นคาไปสผม่สวรรคร์ ผมประกาศขม่าวประเสรลิฐอนันหนนนึ่งทบีนึ่มบีฤทธลิธิ์เดชมากพอทบีนึ่จะทคาใหด้คน ๆ หนนนึ่งเปป็นขนนี้นจากตาย เปฟีปี่ยม
สงม่าราศบีมากพอทบีนึ่จะสรด้างความกระหายความชอบธรรมใหด้เกลิดขนนี้นภายในตนัวคน ๆ หนนนึ่ง และสามารถสนองความ
หลิวและความกระหายของคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่รนับความรอดแลด้วไดด้

หากคคุณเปป็นหนนนึ่งในคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ใชด้ชบีวลิตในความวลิตกกนังวลและความกลนัวเกบีนึ่ยวกนับ “การตด้องเกาะไวด้ใหด้
แนม่นจนถนงทบีนึ่สคุด” ขอใหด้ผมรนับประกนันคคุณวม่าพระเจด้า “ทรงสามารถคคุด้มครองรนักษาพวกทม่านมลิใหด้ลด้มลง และถวาย
พวกทม่านโดยปราศจากตคาหนลิตม่อเบสืนี้องพระพนักตรร์แหม่งสงม่าราศบีของพระองคร์ พรด้อมกนับความปฟีตลิยลินดบีเหลสือลด้น” 
เราจะ “ปราศจากตคาหนลิ” กก็เพราะวม่าเมสืนึ่อถนงตอนนนันี้นเราจะเปป็นเหมสือนองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า! “ตม่อเบสืนี้องพระพนักตรร์



แหม่งสงม่าราศบีของพระองคร์” คสือทบีนึ่ไหน? ผมเชสืนึ่อวม่ามนันคสือทบีนึ่ ๆ พระองคร์ทรงอยผม่ตอนนบีนี้-ทบีนึ่ ๆ พระองคร์เสดก็จไปแลด้ว
ตอนทบีนึ่พระองคร์ตรนัสวม่า “เราไปเพสืนึ่อจนัดเตรบียมสถานทบีนึ่ไวด้สคาหรนับทม่านทนันี้งหลาย และถด้าเราไปและจนัดเตรบียมสถานทบีนึ่
ไวด้สคาหรนับทม่านทนันี้งหลายแลด้ว เราจะกลนับมาอบีก และรนับทม่านทนันี้งหลายมายนังตนัวเราเอง เพสืนึ่อวม่าเราอยผม่ทบีนึ่ไหน ทม่านทนันี้ง
หลายกก็จะอยผม่ทบีนึ่นนันึ่นดด้วย” (ยอหร์น 14:2,3)

พระองคร์ไดด้ทรงจนัดเตรบียมและจะทรงจนัดเตรบียมสลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่คคุณตด้องการเพสืนึ่อจะเอาชนะโลก เนสืนี้อหนนัง 
และพญามาร มบีทางหนบีอยผม่ทางหนนนึ่ง และพระองคร์ทรงรผด้จนักทางนนันี้น คคุณอาจไมม่ไหว แตม่พระเจด้าไหวแนม่ พระเจด้า
ทรงสนัญญาแลด้ววม่าจะไมม่จากเราไปหรสือทอดทลินี้งเราเลย และ 1 โครลินธร์ 10:13 ระบคุวม่า: “ไมม่มบีการทดลองใด ๆ เกลิด
ขนนี้นกนับพวกทม่าน นอกเหนสือจากการทดลองซนนึ่งเคยเกลิดกนับมนคุษยร์ทนันี้งหลาย แตม่พระเจด้าทรงสนัตยร์ซสืนึ่อ ผผด้จะไมม่ทรง
อนคุญาตใหด้พวกทม่านถผกทดลองเกลินกวม่าทบีนึ่พวกทม่านจะสามารถทนไดด้ แตม่พรด้อมกนับการทดลองนนันี้น จะโปรดใหด้มบี
ทางทบีนึ่จะหลบหนบีไดด้ดด้วย เพสืนึ่อพวกทม่านจะสามารถทนไดด้” พระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถ และพระองคร์ทรงทคาใหด้คคุณ
สามารถ! พระองคร์ทรงทคาใหด้มนันเปป็นไปไดด้ทบีนึ่เราจะหนบีพด้นการทดลองเหลม่านนันี้นทบีนึ่เราเผชลิญในชบีวลิตของเรา เราชม่วย
ตนัวเองใหด้รอดไมม่ไดด้ และเรารนักษาตนัวเองไวด้ไมม่ไดด้ แตม่พระเจด้าทรงชม่วยใหด้รอดจรลิง ๆ และพระองคร์สามารถและจะ
ทรงรนักษาเราไวด้!

เปโตรเขบียนไวด้วม่า: “สาธคุการแดม่พระเจด้าและพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา 
ผผด้ซนนึ่งตามพระเมตตาอนันบรลิบผรณร์ของพระองคร์ไดด้โปรดใหด้พวกเราบนังเกลิดใหมม่ เขด้าสผม่ความหวนังอนันมบีชบีวลิตอยผม่ โดยการ
เปป็นขนนี้นมาของพระเยซผครลิสตร์จากความตาย เพสืนึ่อใหด้ไดด้รนับมรดกซนนึ่งไมม่รผด้เปฝืปี่อยเนม่า และปราศจากมลทลิน และทบีนึ่ไมม่
รม่วงโรย ซนนึ่งไดด้ถผกจองไวด้ในสวรรคร์เพสืนึ่อพวกทม่าน ผผด้ถผกพลิทนักษร์รนักษาโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าโดยทางความเชสืนึ่อไปสผม่
ความรอด ซนนึ่งพรด้อมทบีนึ่จะถผกเปปิดเผยในยคุคสคุดทด้าย” (1 เปโตร 1:3-5)

ในการอด้างอลิงถนงคคาวม่า “สามารถ” ตรงนบีนี้ในขด้อ 24 ใหด้เราพลิจารณาขด้อพระคคาอด้างอลิงตม่อไปนบีนี้กนัน:
2 โครลินธร์ 9:8: “และพระเจด้าทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะกระทคาใหด้พระคคุณทนันี้งสลินี้นบรลิบผรณร์แกม่พวกทม่าน เพสืนึ่อวม่า

พวกทม่าน ซนนึ่งมบีความพอเพบียงในสลินึ่งทนันี้งปวงอยผม่เสมอ จะบรลิบผรณร์แกม่การงานทบีนึ่ดบีทคุกอยม่าง” ผมตกหลคุมรนักพระคคาขด้อ
นบีนี้มานานมากแลด้ว ผมไดด้พบและทม่องจคามนันเมสืนึ่อหลายปฟีกม่อน “พระเจด้าทรงฤทธลิธิ์สามารถ (ใชม่ครนับ ขอบคคุณ
พระเจด้า!) ทบีนึ่จะกระทคาใหด้พระคคุณทนันี้งสลินี้นบรลิบผรณร์แกม่พวกทม่าน เพสืนึ่อวม่าพวกทม่าน ซนนึ่งมบีความพอเพบียงในสลินึ่งทนันี้งปวงอยผม่
เสมอ (นานขนาดไหนครนับ? ทคุกเวลาเลย) จะบรลิบผรณร์แกม่การงานทบีนึ่ดบีทคุกอยม่าง” ใหด้เราดผคคาวม่า “ทนันี้งสลินี้น ทนันี้งปวง ทคุก
อยม่าง” ในพระคคาขด้อนบีนี้: พระคคุณทนันี้งสลินี้น, อยผม่เสมอ, ความพอเพบียงทคุกอยม่าง, และสลินึ่งทนันี้งปวง

คคุณเชสืนึ่อพระคนัมภบีรร์ไหมครนับ? ถด้าคคุณเชสืนึ่อพระคนัมภบีรร์ คคุณกก็เชสืนึ่อยอหร์น 3:16 พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดด้
ประทานพระคคาขด้อนนันี้นใหด้แกม่ยอหร์นในขม่าวประเสรลิฐของยอหร์น และพระคคาขด้อนนันี้นใหด้แกม่เปาโลใน 2 โครลินธร์ ถด้า
คคุณเปป็นครลิสเตบียนและกคาลนังใชด้ชบีวลิตแบบพม่ายแพด้ มนันกก็เปป็นความผลิดของคคุณและไมม่ใชม่ของคนอสืนึ่นเลย ถด้าคคุณไมม่มบี
ความสคุขในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า มนันกก็เปป็นความผลิดของคคุณ ไมม่ใชม่ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ใน 2 โครลินธร์ 12:7-9 
เปาโลกลม่าววม่าเขามบีหนามอนันหนนนึ่งในเนสืนี้อหนนังของเขา ทผตของซาตาน ทบีนึ่ถผกใชด้เพสืนึ่อทคุบตบีเขา พระเจด้าทรงรนับ
ประกนันเปาโลวม่า ถนงแมด้วม่าพระองคร์จะไมม่เอาหนามนนันี้นออกไป พระองคร์จะประทานพระคคุณทบีนึ่เปาโลตด้องการใหด้แกม่
เปาโลเพสืนึ่อจะอยผม่กนับหนามนนันี้น ความแขก็งแกรม่งของพระเจด้าถผกทคาใหด้สมบผรณร์แบบในชบีวลิตของเราเมสืนึ่อเรามาถนงจคุดทบีนึ่



เรารผด้ตนัววม่าเราอม่อนแอแคม่ไหน เมสืนึ่อเรามาถนงจคุดทบีนึ่เราพนนึ่งพาพละกคาลนังของพระเจด้าและไมม่ใชม่ของเราเอง เรากก็จะเรลินึ่ม
มบีสนันตลิสคุขและความชสืนึ่นบานอนันสมบผรณร์แบบในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า

มนันเปป็นทบีนึ่ชอบพระทนัยและนม่าชสืนึ่นบานตม่อพระเจด้ายลินึ่งนนักเมสืนึ่อลผก ๆ ของพระองคร์พนนึ่งพาพระองคร์ ไวด้วางใจ
พระองคร์ นบนอบตม่อพระองคร์และยอมใหด้พระองคร์ตอบสนองความตด้องการของพวกเขาและนคาพาวลิถบีทางของ
พวกเขา พระเจด้าทรงคาดหวนังใหด้เราทคาสลินึ่งทบีนึ่เราทคาไดด้เพสืนึ่อตนัวเราเอง ผมรผด้วม่าพระเจด้าทรงสามารถทบีนึ่จะเลบีนี้ยงดผผมไดด้ 
แตม่ถด้าผมนนันึ่งลงและกอดอก โดยไมม่ทคาอะไรเลย และคาดหวนังใหด้พระเจด้าเลบีนี้ยงดผผม ผมรนับประกนันคคุณเลยวม่าผมจะ
หลิวโซจนตาย ในทางกลนับกนัน ถด้าผมประกาศขม่าวประเสรลิฐและยนังคงซสืนึ่อตรงตม่อการทรงเรบียกของพระเจด้าทบีนึ่มบีตม่อ
ชบีวลิตของผม พระเจด้ากก็จะทรงเลบีนี้ยงดผผม พระองคร์ทรงเลบีนี้ยงดผมากวม่า 38 ปฟีแลด้ว พระองคร์ทรงเลบีนี้ยงดผครอบครนัวของ
ผมกนับผม ใหด้เสสืนี้อผด้าเราสวมใสม่ ประทานบด้านใหด้เราอยผม่อาศนัยและรถยนตร์ใหด้เราขนับ พระเจด้าไดด้ประทานทคุกสลินึ่งทบีนึ่ผม
มบีใหด้แกม่ผม และจะตด้องทคาเชม่นนนันี้นไปตลอดชบีวลิตทบีนึ่เหลสือของผม เนสืนึ่องจากผมไมม่สามารถจนัดการประชคุมฟฝืฟื้นฟผตม่าง ๆ
ไดด้อบีกตม่อไปแลด้วเพราะสคุขภาพของผม 

กม่อนอาดนัมไดด้ถผกสรด้างขนนี้น พระเจด้าทรงทราบอยผม่แลด้ววม่าพระองคร์จะทคาอะไรเพสืนึ่อชม่วยเขาใหด้รอด ในความ
ครบบรลิบผรณร์ของเวลา พระเจด้าไดด้ทรงจนัดหาความรอดใหด้สคาหรนับมนคุษยชาตลิ พระเจด้าทรงทราบอยผม่แลด้ววม่าพระองคร์
จะทคาอะไรเพสืนึ่อรนักษาไวด้ ถนอมไวด้ และชม่วยมนคุษยร์ใหด้รอดพด้นจากบาปและโทษของบาป จากเรสืนึ่องนบีนี้เราเรบียนรผด้วม่า
พระเจด้าทรงมบีพระคคุณเพบียงพออยผม่เสมอ ภายใตด้ทคุกสภาพการณร์ ทบีนึ่จะดผแลลผกทคุกคนของพระองคร์ไปจนกวม่าพวก
เขาทคุกคนถนงบด้านปลอดภนัยในสวรรคร์ นนันึ่นเปป็นเรสืนึ่องแสนวลิเศษมลิใชม่หรสือครนับ?

อบีกขด้ออด้างอลิงหนนนึ่งทบีนึ่เชสืนึ่อมโยงกนับคคาวม่า “สามารถ” คสือเอเฟซนัส 3:20,21: “บนัดนบีนี้ แดม่พระองคร์ผผด้ทรงฤทธลิธิ์
สามารถกระทคาอยม่างบรลิบผรณร์มากยลินึ่งกวม่าทบีนึ่พวกเราจะทผลขอหรสือคลิดไดด้ ตามฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่กระทคากลิจอยผม่ภายในพวก
เรา ขอใหด้สงม่าราศบีจงมบีแดม่พระองคร์ในครลิสตจนักร โดยพระเยซผครลิสตร์ตลอดทคุกชนันึ่วอายคุ สสืบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน” 
ใชม่แลด้วครนับ พระเจด้าทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะทคามากยลินึ่งกวม่าทคุกสลินึ่งทบีนึ่เราจะขอหรสือคลิดไดด้ ผมอยากรนับประกนันคคุณวม่า
ผมไมม่เคยสอนเลยวม่าพระเจด้าทรงชม่วยเราใหด้รอดและใหด้เรานนันึ่งสบาย ๆ และบอกเราใหด้ทคาและใชด้ชบีวลิตตามใจชอบ
และพระองคร์จะทรงดผแลเรา ผมไมม่เชสืนึ่อแบบนนันี้นเลย! พระเจด้าทรงไถม่เรา และการไถม่ทบีนึ่อยผม่ในพระเจด้ากก็ทคาใหด้เราเปป็น
กรรมสลิทธลิธิ์ทบีนึ่ถผกซสืนี้อแลด้วของพระองคร์ เปป็นทบีนึ่ยอมรนับ “ในพระองคร์ผผด้ทรงเปป็นทบีนึ่รนักนนันี้น” พระองคร์ทรงนคาพาเราและ
ทคาใหด้เราเปป็นทบีนึ่ชอบในสายพระเนตรของพระองคร์ พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างใจใหมม่และวลิญญาณใหมม่ไวด้ภายในตนัวเรา 
สลินึ่งตม่าง ๆ ของชบีวลิตลด้วนออกมาจากใจ วลิญญาณเปป็นสม่วนนนันี้นของมนคุษยร์ทบีนึ่ทคาการคลิดและการวางแผน ผมมบีความ
คลิดและแผนการทบีนึ่แตกตม่างไปจากทบีนึ่ผมเคยมบีกม่อนทบีนึ่พระเจด้าทรงชม่วยผมใหด้รอดแลด้ว

ผมไมม่เคยทผลขอเงลินหนนนึ่งลด้านดอลลารร์จากพระเจด้า แตม่ผมทผลขอพระองคร์ใหด้จนัดหาสลินึ่งทบีนึ่ผมตด้องการ ผมทผล
ขอพระเจด้าอยผม่เสมอตลอดหลายปฟีใหด้ตอบสนองความตด้องการของงานรนับใชด้นบีนี้ ผมไดด้เรลินึ่มตด้นกนับสถานบีวลิทยคุเลก็ก ๆ 
แหม่งหนนนึ่ง จากนนันี้นเรากก็เพลินึ่มจคานวนสถานบีเขด้ากนับพนันธกลิจวลิทยคุตามทบีนึ่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงเปปิดประตผเหลม่านนันี้น 
หนนังสสือเลม่มเลก็กเพสืนึ่อชนะจลิตวลิญญาณฉบนับแรกทบีนึ่เราตบีพลิมพร์มบีขนาดเลก็กมาก ๆ และการตบีพลิมพร์ครนันี้งแรกนนันี้นกก็เปป็น
เพบียงหนนนึ่งพนันฉบนับของหนนังสสือเลม่มเลก็กเหลม่านนันี้น วนันนบีนี้เราตบีพลิมพร์หนนังสสือเลม่มเลก็กและใบปลลิวเพสืนึ่อชนะจลิตวลิญญาณ
เปป็นจคานวนหลายพนันฉบนับ สลินึ่งทบีนึ่ผมกคาลนังพยายามทบีนึ่จะกลม่าวกก็คสือวม่าพระเจด้าทรงฤทธลิธิ์สามารถ เมสืนึ่อเราไวด้วางใจ



และเชสืนึ่อฟปัง ทบีนึ่จะทรงกระทคา “มากยลินึ่งกวม่าสลินึ่งสารพนัดทบีนึ่เราจะทผลขอหรสือคลิดไดด้” เมสืนึ่อเรายอมจคานนตม่อการทรงนคา
ของพระองคร์ เรากก็จะไมม่ขอสลินึ่งตม่าง ๆ ทบีนึ่โงม่เขลา แตม่ถด้าเราทผลขอพระเจด้าใหด้กระทคาสลินึ่งตม่าง ๆ ทบีนึ่ถวายเกบียรตลิแดม่
พระองคร์และอยผม่ในนนี้คาพระทนัยของพระองคร์ พระองคร์กก็จะทรงกระทคาเพสืนึ่อสงม่าราศบีของพระองคร์

นบีนึ่เปป็นอบีกขด้อพระคคาอด้างอลิงทบีนึ่กลม่าวถนงคคาวม่า “สามารถ”: “ดด้วยวม่าความเปป็นพลเมสืองของพวกเรานนันี้นอยผม่ใน
สวรรคร์ ซนนึ่งจากทบีนึ่นนันึ่นพวกเรากคาลนังรอคอยพระผผด้ชม่วยใหด้รอดดด้วย คสือพระเยซผครลิสตร์เจด้า พระองคร์ (พระเยซผ) ผผด้จะ
ทรงเปลบีนึ่ยนแปลงรม่างกายอนันตนึ่คาตด้อยของพวกเรา เพสืนึ่อใหด้รม่างกายนนันี้นมบีลนักษณะเหมสือนอยม่างพระกายอนันทรงสงม่า
ราศบีของพระองคร์ ตามฤทธานคุภาพซนนึ่งพระองคร์ทรงสามารถปราบสลินึ่งสารพนัดลงใตด้อคานาจของพระองคร์เอง” (ฟป. 
3:20,21) ตรงนบีนี้เปาโลกคาลนังพผดถนงการทบีนึ่พระครลิสตร์จะทรงเปลบีนึ่ยนแปลง “รม่างกายอนันตนึ่คาตด้อย” ของเขาเองและ
ทคาใหด้มนัน “มบีลนักษณะเหมสือนอยม่างพระกายอนันทรงสงม่าราศบีของพระองคร์ (ของพระครลิสตร์)” เนสืนี้อหนนังอยม่างดบีทบีนึ่สคุด
กก็ตนึ่คาชด้าและเนม่าเปฝืปี่อยไดด้ พระเจด้าทรงหมดหวนังกนับเนสืนี้อหนนังแลด้วในสวนเอเดนนนันี้น และวนันหนนนึ่งพระองคร์จะทรง
แทนทบีนึ่ (ไมม่ใชม่ซม่อมแซม) เนสืนี้อหนนังนนันี้นดด้วยรม่างกายใหมม่ทบีนึ่จะเปป็นเหมสือนพระกายอนันทรงสงม่าราศบีของพระองคร์เอง

ความรอดเรลินึ่มตด้นใน คงอยผม่ตม่อไปใน และถนงจคุดสคุดยอดในพระเจด้า ผมหมายความวม่า การไถม่นนันี้นของ
วลิญญาณเปป็นมาจากองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า และหากไมม่มบีพระองคร์ กก็ไมม่มบีการไถม่เลย พระโลหลิตของพระครลิสตร์ทบีนึ่ชคาระ
เราใหด้สะอาดจากบาปทนันี้งสลินี้นไมม่หยคุดทบีนึ่การไถม่ โดยทางพระโลหลิตทบีนึ่หลนันึ่งรลินนนันี้น พระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะ
ประทานรม่างกายใหมม่แกม่เราไดด้: “พวกทม่านทบีนึ่รนัก บนัดนบีนี้พวกเราเปป็นบคุตรทนันี้งหลายของพระเจด้า และยนังไมม่ปรากฏวม่า
ตม่อไปเบสืนี้องหนด้าพวกเราจะเปป็นอยม่างไร แตม่พวกเราทราบวม่าเมสืนึ่อพระองคร์จะทรงปรากฏนนันี้น พวกเราจะเปป็น
เหมสือนพระองคร์ เพราะวม่าพวกเราจะเหก็นพระองคร์เหมสือนอยม่างทบีนึ่พระองคร์ทรงเปป็นอยผม่นนันี้น” (1 ยอหร์น 3:2) 

คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดคารงอยผม่โดยความเชสืนึ่อ ไมม่ใชม่แคม่มบีตนัวตนและวลิตกกนังวล มบีบางคนทบีนึ่ไมม่มบีความสคุข
เลยกนับการมบีชบีวลิตอยผม่ในฝฝ่ายรม่างกาย พวกเขาวด้าวคุม่นใจอยผม่ตลอด หงคุดหงลิดและกนังวลเกบีนึ่ยวกนับการจม่ายใบแจด้งหนบีนี้ตม่าง
ๆ ของตน เกบีนึ่ยวกนับความลด้มเหลวของพสืชผลของตน หรสือกลนัววม่าตนจะตกงาน หรสือรถยนตร์ของพวกเขาจะเสบีย 
หรสือพวกเขาจะเจก็บปฝ่วย หรสือพวกเขาจะตด้องเขด้าไปนอนในโรงพยาบาล คนบางคนมบีสคุขภาพรม่างกายสมบผรณร์
แขก็งแรงและมบีความเจรลิญรคุม่งเรสืองระดนับหนนนึ่ง แตม่พวกเขาไมม่มบีความสคุขกนับสลินึ่งเหลม่านบีนี้เพราะวม่าพวกเขาวด้าวคุม่นใจอยผม่
ตลอดและวลิตกกนังวลเกบีนึ่ยวกนับความเปป็นไปไดด้ทบีนึ่จะสผญเสบียสลินึ่งทบีนึ่ตนมบี

นบีนึ่เปป็นจรลิงเชม่นกนันในชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ มบีผผด้เชสืนึ่อทบีนึ่บนังเกลิดใหมม่แลด้วหลายคนทบีนึ่ เพราะวม่าพวกเขาไมม่ไดด้ศนกษา
คด้นควด้าพระคนัมภบีรร์ของตนและไมม่ไดด้ทผลขอพระเจด้าทบีนึ่จะประทานความสวม่างใหด้แกม่พวกเขาจากพระวจนะของ
พระองคร์ และเพราะวม่าพวกเขาไดด้พนนึ่งพาใครคนอสืนึ่นใหด้สอนพวกเขาและไมม่ไดด้คด้นดผขด้อพระคนัมภบีรร์ตม่าง ๆ เพสืนึ่อดผวม่าสลินึ่ง
ทบีนึ่พวกเขากคาลนังถผกสอนนนันี้นเปป็นความจรลิงหรสือไมม่ พวกเขาจนงไมม่มบีความสคุขกนับสลิทธลิโดยกคาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของตน 
พวกเขาวด้าวคุม่น วลิตก และหงคุดหงลิดเสมอเกบีนึ่ยวกนับบางสลินึ่งเพราะวม่าพวกเขากคาลนังใชด้ชบีวลิตโดยการมองเหก็น ไมม่ใชม่โดย
ความเชสืนึ่อ เราจะตด้องดคาเนลินโดยความเชสืนึ่อ ไมม่ใชม่การมองเหก็น และ “สลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่ไมม่ไดด้เปป็นมาโดยความเชสืนึ่อกก็เปป็น
บาป” (รม. 14:23) ถด้าเราในฐานะครลิสเตบียนวลิตกกนังวลอยผม่ตลอด เรากก็กคาลนังทคาบาปตม่อพระเจด้า พระเจด้าอยากใหด้
เราเอาใจใสม่ ตสืนึ่นตนัว ระแวดระวนัง และรนับใชด้ในฐานะทหารทบีนึ่ดบีคนหนนนึ่งของพระเยซผครลิสตร์ พระองคร์ไมม่อยากใหด้เรา
วลิตกกนังวล พระองคร์อยากใหด้เราไวด้วางใจพระองคร์: “แตม่ทม่านทนันี้งหลายจงแสวงหาอาณาจนักรของพระเจด้า และ



ความชอบธรรมของพระองคร์กม่อน และสลินึ่งสารพนัดเหลม่านบีนี้จะถผกเพลินึ่มเตลิมใหด้แกม่พวกทม่าน” (มธ. 6:33) 
คราวนบีนี้ใหด้เราดผถด้อยคคาเหลม่านบีนี้ของเปาโลทบีนึ่กลม่าวแกม่ทลิโมธบี: “เพราะเหตคุนนันี้นเองขด้าพเจด้าจนงไดด้ทนทคุกขร์สลินึ่ง

เหลม่านบีนี้เชม่นกนัน แตม่อยม่างไรกก็ตามขด้าพเจด้ากก็ไมม่ละอาย เพราะวม่าขด้าพเจด้ารผด้จนักพระองคร์ทบีนึ่ขด้าพเจด้าเชสืนึ่อแลด้ว และ
ขด้าพเจด้าเชสืนึ่อมนันึ่นคงวม่าพระองคร์ทรงสามารถทบีนึ่จะรนักษาสลินึ่งซนนึ่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กนับพระองคร์จนถนงวนันนนันี้น จงยนดถสือรผป
แบบแหม่งบรรดาถด้อยคคาอนันถผกตด้องไวด้ใหด้มนันึ่น ซนนึ่งทม่านไดด้ยลินจากขด้าพเจด้าแลด้ว ในความเชสืนึ่อและความรนักซนนึ่งมบีอยผม่ใน
พระเยซผครลิสตร์” (2 ทธ. 1:12,13) กลม่าวอบีกนนัยหนนนึ่ง เปาโลกคาลนังกลม่าววม่า: “ขด้าพเจด้าไมม่ผลิดหวนัง แมด้จะเกลิดเรสืนึ่อง
ทนันี้งหมดนนันี้นกนับขด้าพเจด้า และถนงแมด้ขด้าพเจด้าตด้องถผกปรนับโทษถนงตายเพราะการประกาศขม่าวประเสรลิฐ ขด้าพเจด้ากก็ไมม่
ละอาย เพราะขด้าพเจด้ารผด้จนักพระองคร์ผผด้ทบีนึ่ขด้าพเจด้าเชสืนึ่อแลด้ว และขด้าพเจด้าเชสืนึ่อมนันึ่นวม่าพระองคร์ (พระเยซผ) ทรงฤทธลิธิ์
สามารถทบีนึ่จะรนักษาสลินึ่งซนนึ่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กนับพระองคร์จนถนงวนันนนันี้นไดด้ พระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถ และพระองคร์
จะทรงรนักษาไวด้ พระองคร์จะทรงถวายผผด้เชสืนึ่อทคุกคนแบบไรด้ตคาหนลิตม่อพระพนักตรร์พระบลิดาในวนันนนันี้นเมสืนึ่อเรายสืนอยผม่
หนด้าตม่อหนด้ากนับพระเจด้าผผด้บรลิสคุทธลิธิ์องคร์หนนนึ่งผผด้ทรงพลิพากษาในความชอบธรรม ทลิโมธบีเออ๋ย จงสนัตยร์ซสืนึ่อ และจงเทศนา
พระวจนะนนันี้นตามทบีนึ่ขด้าพเจด้าไดด้เทศนามนัน”

เปาโลรผด้วม่าทคาไมเขาถนงกคาลนังทนทคุกขร์และเขามบีความเชสืนึ่อในผผด้ใด เมสืนึ่อเรามาถนงจคุดทบีนึ่เราพนักสงบในองคร์พระ
ผผด้เปป็นเจด้าและวางใจในพระองคร์ เรากก็จะเหก็นวม่าไมม่มบีความจคาเปป็นตด้องวด้าวคุม่นเลย “และพวกเราทราบวม่า ทคุกสลินึ่ง
ทคางานดด้วยกนันเพสืนึ่อใหด้เกลิดผลดบีแกม่คนทนันี้งหลายทบีนึ่รนักพระเจด้า คสือแกม่คนทนันี้งหลายทบีนึ่เปป็นผผด้รนับการทรงเรบียกตามพระ
ประสงคร์ของพระองคร์” (รม. 8:28) สลินึ่งเหลม่านนันี้นทบีนึ่พระเจด้าทรงอนคุญาตใหด้เกลิดขนนี้นกนับเรากก็เกลิดขนนี้นเพราะพระองคร์
กคาลนังปปัฟื้นแตม่งเราใหด้เปป็นภาชนะทบีนึ่เหมาะสคาหรนับการใชด้งานของผผด้เปป็นนาย สลินึ่งเหลม่านนันี้นทบีนึ่พระเจด้าทรงอนคุญาตใหด้เรา
สผด้ทนหรสือทนทคุกขร์ในชบีวลิตนบีนี้กก็เปป็นไปเพสืนึ่อผลดบีของเราและเพสืนึ่อถวายเกบียรตลิแดม่พระองคร์ ตราบใดทบีนึ่เราไวด้วางใจพระ
เยซผและใหด้สายตาของเราจนับจด้องอยผม่ทบีนึ่พระองคร์ กก็ไมม่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่จะเกลิดขนนี้นกนับเราไดด้โดยทบีนึ่พระเจด้าไมม่ทรงอนคุญาต

ในคคาอธลิษฐานอด้อนวอนเผสืนึ่อของพระองคร์ พระเยซผทรงอธลิษฐานเผสืนึ่อคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่อยผม่กนับพระองคร์ในตอน
นนันี้น และจากนนันี้นพระองคร์ตรนัสวม่า “และขด้าพระองคร์มลิไดด้อธลิษฐานเพสืนึ่อคนเหลม่านบีนี้พวกเดบียว แตม่เพสืนึ่อคนเหลม่านนันี้นซนนึ่ง
จะเชสืนึ่อบนขด้าพระองคร์โดยทางถด้อยคคาของพวกเขาดด้วย เพสืนึ่อพวกเขาทคุกคนจะเปป็นอนันหนนนึ่งอนันเดบียวกนัน เหมสือน
อยม่างทบีนึ่พระองคร์คสือพระบลิดาทรงอยผม่ในขด้าพระองคร์ และขด้าพระองคร์อยผม่ในพระองคร์ เพสืนึ่อพวกเขาจะเปป็นอนันหนนนึ่งอนัน
เดบียวกนันในเราทนันี้งสอง เพสืนึ่อโลกจะไดด้เชสืนึ่อวม่าพระองคร์ทรงสม่งขด้าพระองคร์มาแลด้ว” (ยอหร์น 17:20,21) ดนังนนันี้นพระ
เยซผจนงทรงอธลิษฐานเผสืนึ่อคคุณและผมและเผสืนึ่อผผด้เชสืนึ่อทคุกคน ดนังนนันี้นเราจนงมบีความมนันึ่นใจแบบเดบียวกนับทบีนึ่เปาโลมบีใน
พระเจด้าไดด้

คคุณเคยมอบวลิญญาณและใจของคคุณ สามบีหรสือภรรยาของคคุณ ลผก ๆ ของคคุณ งานของคคุณ เงลินของคคุณ 
ทคุกสลินึ่งใหด้พระเยซผดผแลและรนักษาไวด้ไหมครนับ? เปาโลกลม่าววม่า: “เหตคุฉะนนันี้น ขด้าพเจด้าจนงวลิงวอนพวกทม่าน พบีนึ่นด้องทนันี้ง
หลาย โดยบรรดาความเมตตาของพระเจด้า ใหด้พวกทม่านถวายรม่างกายของพวกทม่าน เปป็นเครสืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิต อนัน
บรลิสคุทธลิธิ์ เปป็นทบีนึ่พอพระทนัยแดม่พระเจด้า ซนนึ่งเปป็นการรนับใชด้ทบีนึ่เหมาะสมของพวกทม่าน และอยม่าทคาเหมสือนกนับชาวโลกนบีนี้
แตม่พวกทม่านจงถผกเปลบีนึ่ยนแปลงโดยการฟฝืฟื้นฟผใหมม่แหม่งจลิตใจของพวกทม่าน เพสืนึ่อพวกทม่านจะไดด้พลิสผจนร์วม่าอะไรเปป็น
นนี้คาพระทนัยนนันี้นของพระเจด้าทบีนึ่ดบีและเปป็นทบีนึ่ชอบพระทนัย และสมบผรณร์แบบ” (รม. 12:1,2) ถด้าคคุณมอบทคุกสลินึ่งทบีนึ่คคุณมบี



และเปป็นแลด้ว คคุณกก็ไมม่ตด้องวด้าวคุม่นใจ คคุณไมม่มบีอะไรใหด้วด้าวคุม่นใจเลย เพราะวม่าทคุกสลินึ่งทบีนึ่คคุณมอบไวด้กนับพระเยซผนนันี้น
ปลอดภนัย

ผมกคาลนังพยายามทบีนึ่จะเปป็นทหารทบีนึ่ดบี ผผด้รนับใชด้ทบีนึ่ดบี ซนนึ่งชนะจลิตวลิญญาณทนันี้งหลายและถวายเกบียรตลิแดม่พระเจด้า
ผมกคาลนังอธลิษฐานขอทบีนึ่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะทรงแสดงใหด้ผมเหก็นวม่าผมจะทคาเพลินึ่มขนนี้น ใหด้มากขนนี้น และดคาเนลินชบีวลิต
มากขนนี้นไดด้ทบีนึ่ไหนในแบบทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิและสงม่าราศบีแดม่พระนามของพระองคร์ ถด้าคคุณกคาลนังวด้าวคุม่นและวลิตกกนังวล
อยผม่ คคุณกก็กคาลนังทคาบาป เพราะพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะรนักษาสลินึ่งซนนึ่งเรามอบไวด้กนับพระองคร์จนถนงวนันนนันี้นไดด้

บางทบีคคุณอาจกคาลนังเผชลิญการทดลองทบีนึ่เลวรด้ายใหด้ทคาบาป แตม่จงจคาสลินึ่งนบีนี้ไวด้: คคุณไมม่เคยมบีการทดลองทบีนึ่
รคุนแรงมากกวม่าทบีนึ่พระเยซผเคยมบี มนันไมม่ตม่างวม่าคคุณเผชลิญการทดลองใดอยผม่ พระเจด้าทรงฤทธลิธิ์สามารถและจะทรง
ทคาใหด้มบีทางหนบีผม่านทางพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผครลิสตร์: “เหตคุฉะนนันี้นพระองคร์จนงทรงตด้องเปป็นเหมสือน
อยม่างพบีนึ่นด้องของพระองคร์ในทคุกประการ เพสืนึ่อวม่าพระองคร์จะไดด้ทรงเปป็นมหาปคุโรหลิตเปฟีปี่ยมดด้วยพระเมตตาและความ
สนัตยร์ซสืนึ่อในสลินึ่งตม่าง ๆ ซนนึ่งเกบีนึ่ยวขด้องกนับพระเจด้า เพสืนึ่อกระทคาใหด้เกลิดการคสืนดบีกนันเพราะเหตคุบาปทนันี้งหลายของ
ประชาชน ดด้วยวม่าในการทบีนึ่พระองคร์เองไดด้ทรงทนทคุกขร์ยากในการถผกทดลองนนันี้น พระองคร์จนงทรงสามารถทบีนึ่จะ
ชม่วยเหลสือคนเหลม่านนันี้นทบีนึ่ถผกทดลองไดด้” (ฮบ. 2:17,18) พระครลิสตร์เคยถผกทดลองในทคุกดด้านเหมสือนอยม่างเรา แตม่
พระองคร์กก็ไมม่ไดด้ทคาบาป (ฮบ. 4:15)

ในฮบีบรผ 7:24,25 เราพบวม่า: “แตม่มนคุษยร์ผผด้นบีนี้ เพราะเหตคุทบีนึ่พระองคร์ดคารงอยผม่เปป็นนลิตยร์ จนงมบีตคาแหนม่งปคุโรหลิต
ทบีนึ่ไมม่อาจเปลบีนึ่ยนแปลงไดด้ ดนังนนันี้น พระองคร์จนงทรงสามารถเชม่นกนันทบีนึ่จะชม่วยคนทนันี้งปวงทบีนึ่เขด้ามาถนงพระเจด้าโดยทาง
พระองคร์นนันี้นใหด้ไดด้รนับความรอดเปป็นนลิตยร์ โดยเหก็นวม่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยผม่เปป็นนลิตยร์เพสืนึ่อวลิงวอนใหด้คนเหลม่านนันี้น”
พระคคาขด้อนบีนี้ลงลนกมากกวม่าทบีนึ่พวกเราสม่วนใหญม่ตระหนนัก มนันชบีนี้ใหด้เหก็นวม่าพระเยซผทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะพาเราเขด้า
ประตผแหม่งพระนลิเวศของพระบลิดาอยม่างปลอดภนัย ในสมนัยภาคพนันธสนัญญาเดลิม เมสืนึ่อปคุโรหลิตคนหนนนึ่งตาย อบีกคนกก็
เขด้าแทนทบีนึ่เขา อยม่างไรกก็ตาม พระครลิสตร์ทรงมบีตคาแหนม่งปคุโรหลิตทบีนึ่ไมม่อาจเปลบีนึ่ยนแปลงไดด้ พระองคร์ไดด้เสดก็จเขด้ามาใน
โลกนบีนี้ในฐานะศาสดาพยากรณร์ ปคุโรหลิต และพระผผด้ชม่วยใหด้รอด และวนันหนนนึ่งพระองคร์จะเสดก็จกลนับมาในฐานะ
กษนัตรลิยร์ พระองคร์ไดด้เสดก็จเขด้ามาในโลกในฐานะพระเมษโปดกของพระเจด้าเพสืนึ่อหลนันึ่งรลินพระโลหลิตของพระองคร์
สคาหรนับการยกโทษบาป พระองคร์ไดด้สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนนันี้นเพสืนึ่อไถม่เรา และพระองคร์ทรงพระชนมร์อยผม่เปป็นนลิตยร์
เพสืนึ่อชม่วยเราใหด้รอดและเพสืนึ่อทคาการอธลิษฐานวลิงวอนเผสืนึ่อเรา

ตอนนนันี้นผมตด้องการผผด้ไถม่คนหนนนึ่ง-พระเยซผ แตม่ผมกก็ตด้องการมากกวม่าผผด้ไถม่คนหนนนึ่ง ถด้าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
ทรงไถม่ผมและทลินี้งไวด้ใหด้ขนนี้นอยผม่กนับผมวม่าจะไปสวรรคร์เองไดด้ไหม ผมกก็คงกลนับไปอยผม่ในอคุด้งมสือของซาตานและบาป 
พระเจด้าไมม่เพบียงไถม่ผมแลด้วเทม่านนันี้น แตม่พระเยซผไดด้กลายเปป็นมหาปคุโรหลิตของผมแลด้ว พระองคร์ทรงพระชนมร์อยผม่
เสมอไปเพสืนึ่อทคาการวลิงวอนเผสืนึ่อผผด้เชสืนึ่อ พระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะรนักษาไวด้ นคาพา ปกปฝ้อง และนคาเสนอเรา
แบบไรด้ตคาหนลิเมสืนึ่อเรายสืนอยผม่ตม่อพระพนักตรร์พระเจด้า

พระองคร์ไมม่เพบียงทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะไถม่เราและลด้างบาปของเราออกไป พระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่
จะจนัดการเรสืนึ่องบาปทนันี้งหลายทบีนึ่อาจถผกกระทคาโดยผผด้เชสืนึ่อหลนังจากทบีนึ่เขารนับความรอดแลด้ว ยอหร์นเขบียนไวด้วม่า: “ลผก
เลก็ก ๆ ทนันี้งหลายของขด้าพเจด้าเออ๋ย สลินึ่งเหลม่านบีนี้ขด้าพเจด้าเขบียนถนงพวกทม่าน เพสืนึ่อพวกทม่านจะไมม่ทคาบาป และถด้าผผด้หนนนึ่งผผด้



ใดทคาบาป พวกเรากก็มบีผผด้ทบีนึ่เสนอความแทนสถลิตอยผม่กนับพระบลิดา คสือพระเยซผครลิสตร์ผผด้ทรงชอบธรรมนนันี้น และ
พระองคร์ทรงเปป็นผผด้ลบลด้างพระอาชญาเพราะบาปทนันี้งหลายของพวกเรา และไมม่ใชม่เพราะพวกเราพวกเดบียว แตม่
เพราะบาปทนันี้งหลายของโลกทนันี้งสลินี้นดด้วย” (1 ยอหร์น 2:1,2)

พระเยซผทรงเปป็นองคร์ผผด้ชอบธรรมหนนนึ่งเดบียวนนันี้น เมสืนึ่อคคุณอยผม่ในพระเยซผและพระเยซผทรงอยผม่ในคคุณ 
พระเจด้ากก็ทรงเหก็นความชอบธรรมของพระเยซผในคคุณ พระเจด้าทรงเหก็นพระโลหลิตทบีนึ่ชคาระลด้างใหด้สะอาดนนันี้น ความ
บรลิสคุทธลิธิ์นนันี้น ความไรด้มลทลินนนันี้นของพระครลิสตร์ ความชอบธรรมทนันี้งสลินี้นของเราเปป็นเหมสือนผด้าขบีนี้รลินี้วสกปรก ๆ ในสาย
พระเนตรของพระเจด้า (อลิสยาหร์ 64:6) หนทางเดบียวทบีนึ่เราจะทคาใหด้พระเจด้าพอพระทนัยไดด้คสือ การอยผม่ในพระครลิสตร์ 
พระเยซผทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะไถม่และชม่วยใหด้รอด รนักษาไวด้ นคาพา ปกปฝ้อง และถวายแดม่พระบลิดา-และวนันหนนนึ่ง
พระองคร์จะทรงถวาย “ทรงพระชนมร์อยผม่เปป็นนลิตยร์” คสือเคลก็ดลนับ ในวลิวรณร์ 1:18 พระเยซผตรนัสแกม่ยอหร์นวม่า “เรา
เปป็นผผด้ทบีนึ่ดคารงชบีวลิตอยผม่ และไดด้ตายแลด้ว และดผเถลิด เรากก็ยนังดคารงชบีวลิตอยผม่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน และถสือลผกกคุญแจ
เหลม่านนันี้นแหม่งนรกและแหม่งความตาย” ความตายจะไมม่มบีทางไดด้แตะตด้องพระเยซผอบีกเลย พระองคร์เคย
สลินี้นพระชนมร์ และพวกเขาวางพระองคร์ในอคุโมงคร์ฝปังศพ แตม่ขอถวายเกบียรตลิแดม่พระเจด้า พระองคร์ทรงเปป็นขนนี้นมาอบีก
ในวนันทบีนึ่สาม!

พระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์เพสืนึ่อไถม่ผผด้คน และพระองคร์ทรงพระชนมร์อยผม่เพสืนึ่อชม่วยผผด้คนใหด้รอดวนันตม่อวนัน วนัน
แลด้ววนันเลม่าพระครลิสตร์ทรงชม่วยผมใหด้รอดจากหลคุมพรางของพญามาร จากการทดลองเหลม่านนันี้นทบีนึ่อาจนคาใหด้ผม
หลงเจลินึ่นไป จากสลินึ่งและผผด้คนเหลม่านนันี้นทนันี้งหมดทบีนึ่พญามารโยนมาตรงกลางระหวม่างพระเจด้ากนับผม “แลด้วยลินึ่งกวม่านนันี้น 
บนัดนบีนี้เมสืนึ่อถผกนนับวม่าชอบธรรมแลด้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์ พวกเราจะรอดจากพระพลิโรธโดยทางพระองคร์ 
เพราะวม่าถด้าขณะทบีนึ่พวกเรายนังเปป็นศนัตรผกนัน พวกเราไดด้ถผกทคาใหด้กลนับคสืนดบีกนันกนับพระเจด้าโดยการสลินี้นพระชนมร์ของ
พระบคุตรของพระองคร์ ยลินึ่งกวม่านนันี้นอบีกเมสืนึ่อไดด้ถผกทคาใหด้กลนับคสืนดบีแลด้ว พวกเรากก็จะรอดโดยพระชนมร์ชบีพของ
พระองคร์” (รม. 5:9,10) ทนันทบีทบีนึ่เราเชสืนึ่อ เรากก็ถผกนนับวม่าชอบธรรมและถผกไถม่แลด้ว แตม่เราถผกชม่วยใหด้รอดทคุกชนันึ่วขณะ
จากความกรลินี้วโกรธ หลคุมพราง และการทดลองทบีนึ่อาจขโมยคคาพยานของเราไปและฆม่าอลิทธลิพลของเราเพสืนึ่อพระค
รลิตร์และความเชสืนึ่อแบบครลิสเตบียน พระครลิสตร์ “ทรงพระชนมร์อยผม่เปป็นนลิตยร์” เพสืนึ่อทคาการวลิงวอนเผสืนึ่อเรา พระองคร์ทรง
ฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะชม่วยใหด้รอดไดด้จนถนงทบีนึ่สคุด

“สามารถ” อนันสคุดทด้ายทบีนึ่เราจะดผกนันอยผม่ในยากอบ 4:12: “มบีผผด้ทรงตนันี้งพระราชบนัญญนัตลิแตม่เพบียงองคร์เดบียว 
ผผด้ทรงสามารถชม่วยใหด้รอดไดด้ และทรงสามารถทคาลายเสบียไดด้ ทม่านเปป็นผผด้ใดเลม่าทบีนึ่ตนัดสลินผผด้อสืนึ่น” ผผด้ทรงตนันี้งพระราช
บนัญญนัตลิองคร์เดบียวนนันี้นคสือพระเจด้า พระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะชม่วยใหด้รอดและทบีนึ่จะทคาลายไดด้ ไมม่วม่าคคุณจะเคย
ไดด้ยลินหรสือเชสืนึ่ออะไรมากก็ตาม พระเจด้าองคร์นนันี้นผผด้ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะชม่วยใหด้รอดจนถนงทบีนึ่สคุดไดด้กก็ทรงฤทธลิธิ์สามารถ
ทบีนึ่จะทคาลายจนถนงทบีนึ่สคุดไดด้เชม่นกนัน พระเจด้าองคร์นนันี้นผผด้จะทรงชม่วยทคุกคนทบีนึ่มาหาพระองคร์โดยทางพระเยซผเจด้าใหด้รอด 
กก็จะทรงทคาลายทคุกคนทบีนึ่ปฏลิเสธทบีนึ่จะมาหาพระองคร์ จงถามตนัวเองวม่าคคุณมาหาพระเจด้าโดยทางพระเยซผแลด้วหรสือ
ยนัง และคคุณทคาแบบนนันี้นไปเมสืนึ่อไหรม่? คคุณถผกไถม่แลด้ว หรสือคคุณเปป็นแคม่คนเครม่งศาสนา? คคุณถผกลด้างชคาระในพระโลหลิต
ของพระเยซผโดยพระคคุณของพระเจด้า หรสือคคุณเปป็นแคม่สมาชลิกครลิสตจนักรคนหนนนึ่ง?

พระคนัมภบีรร์สอนอยม่างชนัดเจนวม่าพระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้าแหม่งความรนักและความเมตตาอยม่างแนม่นอน



ฉนันใด พระองคร์กก็ทรงเปป็นพระเจด้าแหม่งพระพลิโรธ เปป็น “เพลลิงทบีนึ่เผาผลาญ” เชม่นกนัน (ฮบีบรผ 12:29) “คนชนันึ่วจะถผก
หนันเขด้าไปในนรก และประชาชาตลิทนันี้งมวลทบีนึ่ลสืมพระเจด้า” (เพลงสดคุดบี 9:17) ทคุกวนันและทคุกชนันึ่วขณะ คนเหลม่านนันี้นทบีนึ่
ไมม่ยอมรนับวม่ามบีนรกกคาลนังเพลินึ่มจคานวนขนนี้นเรสืนึ่อย ๆ มบีผผด้คน ผผด้รนับใชด้ และศาสนาทนันี้งหลายทบีนึ่ไมม่ยอมรนับวม่ามบีนรก แตม่มนัน
ไมม่สคาคนัญเลยวม่ามนคุษยร์พผดอะไรเกบีนึ่ยวกนับมนัน เทศนาอะไรเกบีนึ่ยวกนับมนัน หรสือเขบียนอะไรเกบีนึ่ยวกนับมนัน พระคนัมภบีรร์สอน
วม่ามบีนรกอยผม่จรลิง ๆ คคุณทราบจนหมดขด้อสงสนัยหรสือไมม่วม่าคคุณถผกไถม่แลด้ว?

ยผดาสปปิดทด้ายหนนังสสือเลม่มนบีนี้โดยกลม่าววม่า “ขอสงม่าราศบี บารมบี การครอบครอง และอคานาจจงมบีแดม่
พระเจด้าผผด้ทรงพระปปัญญาแตม่เพบียงพระองคร์เดบียว พระผผด้ชม่วยใหด้รอดของพวกเรา ทนันี้งในปปัจจคุบนันนบีนี้ และตลอดไป
เปป็นนลิตยร์ เอเมน” ดร. เอ ซบี เกเบเลน (Dr. A.C. Gaebelein) ซนนึ่งใน Annotated Bible ฉบนับเกม่าแกม่ซนนึ่งเลลิกตบี
พลิมพร์ไปแลด้ว ออกความเหก็นเกบีนึ่ยวกนับพระคคาสองขด้อสคุดทด้ายนบีนี้วม่า: “จดหมายฝากฉบนับนบีนี้ปปิดทด้ายดด้วยคคายอพระ
เกบียรตลิอนันไพเราะ! ผผด้คนของพระองคร์เองกคาลนังถผกเกก็บรนักษาไวด้ในวนันชนันึ่วรด้ายเหลม่านบีนี้ทบีนึ่ยคุคสมนัยนบีนี้สลินี้นสคุดลง พวกเขา
เปป็นผผด้ทบีนึ่ถผกถนอมรนักษาในพระเยซผครลิสตร์โดยถผกรนักษาไวด้เพสืนึ่อพระองคร์ และขณะทบีนึ่เรารอคอยพระองคร์อยผม่ พระองคร์
กก็ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะรนักษาเราใหด้พด้น ไมม่เพบียงจากการลด้ม แตม่จากการสะดคุดดด้วย และจากนนันี้นวนันนนันี้นกก็มาถนงเมสืนึ่อ
พระองคร์จะทรงถวายคนของพระองคร์เอง ผผด้คนอนันเปป็นทบีนึ่รนักของพระองคร์ ผผด้ซนนึ่งพระองคร์ไดด้ทรงซสืนี้อโดยพระโลหลิต
ประเสรลิฐของพระองคร์เอง พระองคร์จะทรงนคาเสนอพวกเขาแบบไรด้ตคาหนลิตม่อเบสืนี้องพระพนักตรร์แหม่งสงม่าราศบีของ
พระองคร์พรด้อมกนับความชสืนึ่นบานยลินึ่งนนัก” และผมขอกลม่าววม่า “เอเมน!”


