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คคานคา
สสักระยะหนนนึ่งแลล้วผมรรล้สนกวว่าองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าทรงนนาผมใหล้ตบีพลิมพร์ใหมว่และขยายความอรรถาธลิบายของเราในเรรนึ่อง

จดหมายฝากของอสัครทรตเปาโลถนงครลิสตจสักรทบีนึ่กรรุงโรม เลว่มเดลิมนสันั้นไดล้ถรกทนาตอนทบีนึ่พวกเรามบีอรุปกรณร์ตบีพลิมพร์ทบีนึ่จนากสัดมากๆและ
ผลผลลิตทบีนึ่ออกมากก็หว่างไกลจากทบีนึ่ตสันั้งใจไวล้อยรว่มาก

สรุดทล้าย ภายใตล้การทรงนนาของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ อรรถาธลิบายเลว่มนบีนั้ไดล้ถรกทนาใหล้ครอบคลรุมมากขนนั้นและครอบคลรุมบาง
ประเดก็ดอยว่างละเอบียดมากขนนั้น นบีนึ่ไมว่ควรถรกตบีความวว่าเปป็น “ฉบสับแกล้ไข” แตว่อยว่างใด เพราะวว่าไมว่มบีสลินึ่งใดถรกแกล้ไขในการตบีความพระ
คสัมภบีรร์เลย ความจรลิงทบีนึ่มบีอยรว่ในฉบสับนบีนั้แคว่มบีรายละเอบียดมากกวว่าฉบสับตบีพลิมพร์ครสันั้งแรกนสันั้น และตสัวหนสังสรอแบบใหมว่กก็อว่านงว่ายมากกวว่า
เดลิมเยอะ

ผมหวสังใจวว่า เมรนึ่อเลว่มใหมว่นบีนั้ออกมา มสันจะเปป็นพระพรหนนนึ่งแกว่ครลิสเตบียนทสันั้งหลายและเปป็นขว่าวสารแหว่งความรอดแกว่ผรล้ทบีนึ่
หลงหาย

ขอพระเจล้าทรงไดล้รสับเกบียรตลิ!
โอลลิเวอรร์ บบี กรบีน



บทนคา
ไมว่มบีขล้อสงสสัยเลยวว่าเปาโลเปป็นผรล้เขบียนจดหมายฝากถนงชาวโรมเหลว่านสันั้น (บททบีนึ่ 1 ขล้อ 1) ปปีทบีนึ่เขบียน-ลนาดสับทบีนึ่หกของงานเขบียน

ของเปาโล-ครอประมาณปปี ค.ศ. 60 เขาเขบียนจดหมายฝากฉบสับนบีนั้ขณะอยรว่ในเมรองโครลินธร์ ในระหวว่างการไปเยรอนเมรองนสันั้นครสันั้งทบีนึ่สาม
ของเขา (2 คร. 13:1) ในจดหมายฝากฉบสับนบีนั้ เปาโลเปปิดเผยเจตนาของตนและความปรารถนาอสันลรุกไหมล้ของตนทบีนึ่จะไปเยรอนกรรุง
โรมในไมว่ชล้า และประกาศกว่อนการมาของเขา ครอความจรลิงอสันแตกตว่างเหลว่านสันั้นซนนึ่งพระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยแกว่เขา และซนนึ่งพระเจล้า
อยากเปปิดเผยแกว่ชาวโรมเหลว่านสันั้นผว่านทางเขา-และไมว่ใชว่แกว่ชาวโรมเหลว่านสันั้นเทว่านสันั้น แตว่แกว่ผรล้เชรนึ่อทรุกคนตลอดทสันั้งยรุคแหว่งพระครุณ ครอ
ยรุคครลิสตจสักร เขาปรารถนาใหล้ครลิสเตบียนเหลว่านสันั้นในกรรุงโรมมบีคนากลว่าวของเขาเองเกบีนึ่ยวกสับหลสักคนาสอนเรรนึ่องพระครุณของพระเจล้า 
หลสักคนาสอนหนนนึ่งซนนึ่งถรกโจมตบีอยว่างหนสักเหลรอเกลินในสมสัยนสันั้นโดยพวกผรล้สอนทบีนึ่เนล้นการถรอบสัญญสัตลิ เปาโลเปป็นนสักเทศนร์ทบีนึ่เทศนา 
“พระครุณลล้วนๆ” ในหลายวาระเขาประกาศวว่าขว่าวสารของเขา ซนนึ่งเกบีนึ่ยวขล้องกสับการไถว่ เปป็นขว่าวสารทบีนึ่ไมว่เหมรอนใคร: กางเขนนสันั้น-
และแนว่นอนวว่ากางเขนนสันั้นและพระครุณไมว่อาจแยกขาดจากกสันไดล้

ขล้อ 1 ในหนสังสรอโรมนนาเสนอใจความหลสักของจดหมายฝากฉบสับนบีนั้อยว่างชสัดเจน: ขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้า ขว่าวประเสรลิฐ
ของพระเจล้าเปป็นการกนาหนดความจรลิงในเรรนึ่องการไถว่ทบีนึ่ครอบคลรุมมากทบีนึ่สรุด พระเจล้าผรล้ทบีนึ่เปาโลยกชรในจดหมายฝากของตนไมว่ทรง
เปป็นผรล้ทบีนึ่เหก็นแกว่หนล้าคน (รม. 2:11) พระองคร์ไมว่ทรงเปป็นพระเจล้าของพวกยลิวเทว่านสันั้น แตว่พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าของพวกคนตว่าง
ชาตลิเชว่นกสัน (รม. 3:29) และเพราะวว่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าของคนทสันั้งปวง เปาโลจนงนนาเสนออยว่างชสัดเจนวว่าคนทสันั้งโลกถรกพบวว่า
มบีความผลิดตว่อเบรนั้องพระพสักตรร์พระเจล้า (รม. 3:19) และดสังนสันั้นการไถว่ซนนึ่งยลินึ่งใหญว่พอๆกสับความตล้องการทบีนึ่ใหญว่โตนสันั้นจนงตล้องถรกจสัดหา
และถรกเปปิดเผย การไถว่นบีนั้ตล้องถรกจสัดหาใหล้แกว่คนทสันั้งปวง บนหลสักเกณฑร์ทบีนึ่ทรุกคนสามารถไปถนงไดล้ นสันึ่นครอ โดยใชล้ความเชรนึ่ออสันเรบียบ
งว่ายแบบเดก็ก

จดหมายฝากถนงชาวโรมไมว่เพบียงนนาเสนออยว่างครบถล้วนทบีนึ่สรุดครอ หลสักคนาสอนเรรนึ่องพระครุณมหสัศจรรยร์ของพระเจล้าในความ
เกบีนึ่ยวโยงกสับการไถว่ของเราจากบาปและในความเกบีนึ่ยวโยงกสับความรอดของเราเทว่านสันั้น แตว่สามบททบีนึ่โดดเดว่น (บททบีนึ่ 9,10, และ 11) 
ยสังใหล้พระสสัญญาตว่างๆเกบีนึ่ยวกสับพวกคนตว่างชาตลิและการทนาใหล้พระสสัญญาของพระเจล้าทบีนึ่ทนาไวล้กสับอสับราฮสัมสนาเรก็จจรลิงจนถนงขบีดสรุดเตก็ม
ทบีนึ่ และจดหมายฝากถนงชาวโรมแสดงใหล้เราเหก็นอยว่างชสัดเจนวว่าการสนาเรก็จครบถล้วนของพระสสัญญาตว่างๆของพระเจล้าแกว่อสับราฮสัม
ไมว่มบีทางเปป็นจรลิงไดล้เลยจนกวว่าการสนาเรก็จครบถล้วนของครลิสตจสักรเปป็นความจรลิงและครลิสตจสักร (เจล้าสาวของพระครลิสตร์) ถรกรสับขนนั้นไป
พบกสับพระเยซรผรล้เปป็นเจล้าบว่าวนสันั้นในฟฟ้าอากาศ เมรนึ่อนสันั้น และเมรนึ่อนสันั้นเทว่านสันั้น พระผรล้ชว่วยใหล้รอดพล้นจนงจะสามารถปรากฏออกมาจากศลิ
โยนไดล้ (รม. 11:25-27)

ขณะทบีนึ่เราศนกษาคล้นควล้าหนสังสรอโรม ครุณจะสสังเกตเหก็นวว่าวลบีทบีนึ่เปป็นกรุญแจในจดหมายฝากฉบสับนบีนั้ครอ “ความชอบธรรมของ
พระเจล้า” (รม. 1:17; 3:21,22) ไมว่มบีความชอบธรรมแทล้จรลิงหากปราศจากความชอบธรรมของพระเจล้าในพระเยซรครลิสตร์ มสันไมว่
สนาคสัญวว่าเราจะเปป็นคนดบีแคว่ไหน เทบีนึ่ยงตรงแคว่ไหน หรรอซรนึ่อสสัตยร์แคว่ไหน ความชอบธรรมของเราเปป็น “เหมรอนผล้าขบีนั้รลินั้วทบีนึ่สกปรก”
(อสย. 64:6) เปาโลนนาเสนอความจรลิงอสันยลินึ่งใหญว่นบีนั้ในหนสังสรอโรม

ผรล้รรล้พระคสัมภบีรร์ทบีนึ่โดดเดว่นเกรอบทรุกคนและเหลว่านสักอรรถาธลิบายในอดบีตแบว่งหนสังสรอโรมออกเปป็นเจก็ดสว่วน ดสังตว่อไปนบีนั้:
1. เราเรบียนรรล้วว่าคนทสันั้งโลกมบีความผลิดตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า และไมว่มบีสสักคนหรรอประชาชาตลิใดทบีนึ่มบีความผลิดนล้อยกวว่าคนอรนึ่นๆ

ทสันั้งหมด (1:18 จนถนง 3:20)
2. ในสว่วนทบีนึ่สอง เราเหก็นอยว่างชสัดเจนวว่าการนสับวว่าเปป็นผรล้ชอบธรรมมาโดยทางความชอบธรรมของพระเจล้าโดยความเชรนึ่อ เรา

เหก็นอยว่างชสัดเจนวว่าความชอบธรรมของพระเจล้าตามทบีนึ่ถรกเสนอในขว่าวประเสรลิฐ เปป็นทางเยบียวยาเดบียวสนาหรสับบาปและ
ความผลิดของมนรุษยร์ทบีนึ่มบีตว่อพระเจล้า (3:21 จนถนง 5:11)



3. ในสว่วนทบีนึ่สาม เราจะเรบียนรรล้ขณะทบีนึ่เราศนกษาคล้นควล้าจดหมายฝากฉบสับนบีนั้ วว่าเราถรกตรนงกางเขนกสับพระครลิสตร์เมรนึ่อเราเชรนึ่อใน
พระองคร์อยว่างแทล้จรลิงและยอมรสับความชอบธรรมของพระองคร์ตามเงรนึ่อนไขของขว่าวประเสรลิฐ เราถรกตรนงกางเขนกสับพระ
ครลิสตร์ เราถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้นจากตายสรว่ชบีวลิตใหมว่ในพระครลิสตร์ และเราเดลินตามทบีนึ่พระวลิญญาณของพระเจล้าทรงนนาวสันตว่อวสัน
เพราะวว่าพระวลิญญาณทรงนนาบรุตรทรุกคนของพระเจล้า ถล้าผรล้ใดไมว่มบีพระวลิญญาณ พวกเขากก็ไมว่เปป็นของพระเจล้า (5:12 จนถนง
8:13)

4. ขณะทบีนึ่เราศนกษาบททบีนึ่ 8 ขล้อ 14-39 เราจะเหก็นผลลสัพธร์อสันเตก็มเปปีปี่ยมในพระพรนสันั้นแหว่งขว่าวประเสรลิฐ ซนนึ่งถรกทนาใหล้เปป็นจรลิงไดล้
โดยทางการสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อเปป็นเครรนึ่องสสัตวบรชา การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระครลิสตร์ วว่าพระองคร์ไดล้ทรง
สลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อเรา และพระเจล้าไดล้ทรงสนาแดงความรสักของพระองคร์ทบีนึ่มบีตว่อเราเพราะพระครุณของพระเจล้าเทว่านสันั้น

5. สว่วนทบีนึ่หล้าของหนสังสรอโรมมบีความสนาคสัญมากๆ เปาโลสอนอยว่างชสัดเจนวว่าครลิสตจสักรไมว่ใชว่การสานตว่อของชนชาตลิอลิสราเอล 
ครลิสตจสักรไมว่ไดล้รสับพระสสัญญาเหลว่านสันั้นทบีนึ่พระเจล้าทรงกระทนาไวล้กสับอสับราฮสัมและอลิสราเอลเปป็นมรดก และขว่าวประเสรลิฐไมว่
ยกเลลิกพระสสัญญาเหลว่านสันั้นทบีนึ่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกว่ชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นพสันธสสัญญา (9:1 จนถนง 11:36)

6. ในสว่วนทบีนึ่หกของหนสังสรอเลว่มนบีนั้ เราถรกสอนอยว่างชสัดเจนวว่าชบีวลิตครลิสเตบียนควรถรกดนาเนลินชบีวลิตแตว่ละวสันอยว่างไร และการรสับใชล้
แบบครลิสเตบียนอยว่างทบีนึ่ควรปฏลิบสัตลิจากหสัวใจทบีนึ่เตก็มเปปีปี่ยมดล้วยการขอบพระครุณและความรสักทบีนึ่มบีใหล้แกว่พระครุณแสนมหสัศจรรยร์
ของพระเจล้าในพระเยซรครลิสตร์ (12:1 จนถนง 15:33)

7. ในสว่วนทบีนึ่เจก็ด มบีพระคนา 27 ขล้อ-บททบีนึ่ 16:1-27 ขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้สอนวว่าความรสักไหลออกมาโดยอสัตโนมสัตลิจากใจครลิสเตบียน
ถนงอยว่างไรแลล้ว แกว่นแทล้แหว่งความเชรนึ่อแบบครลิสเตบียนกก็ครอความรสัก

สว่วนตสัวแลล้ว ผมเชรนึ่อวว่าพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ไดล้ทรงนนาชายเหลว่านสันั้นทบีนึ่จสัดเรบียงหนสังสรอเหลว่านสันั้นของภาคพสันธสสัญญาใหมว่ ใน
การวางหนสังสรอโรมไวล้ตอนตล้นเลยของจดหมายฝากเหลว่านสันั้น มบีจดหมายฝากอบีกหล้าฉบสับทบีนึ่ถรกเขบียนกว่อนหนล้าหนสังสรอโรม แตว่ผมเชรนึ่อ
วว่าจดหมายฝากฉบสับนบีนั้อยรว่ถรกทบีนึ่แลล้วในการจสัดเรบียงหนสังสรอเหลว่านสันั้นของภาคพสันธสสัญญาใหมว่

ความจรลิงนสันั้นทบีนึ่ถรกเปปิดเผยแกว่เปาโลและถรกบสันทนกไวล้ในสลิบหกบทนบีนั้ “ไดล้ถรกเกก็บไวล้เปป็นความลสับตสันั้งแตว่เรลินึ่มสรล้างโลก (ยรุคสมสัย
ทสันั้งหลาย) แตว่บสัดนบีนั้ ไดล้ถรกทนาใหล้ปรากฏแจล้งแลล้ว” (รม. 16:25,26; อฟ. 3:5-7) เปาโล ภายใตล้การดลใจ เรลินึ่มเปปิดเผยขล้อลนกลสับเกว่าแกว่
นบีนั้แกว่ผรล้เชรนึ่อเหลว่านสันั้นทบีนึ่กรรุงโรม เปาโลบอกเราวว่าพระคสัมภบีรร์ทรุกตอนไดล้รสับการดลใจจากพระเจล้า และพระคสัมภบีรร์ทรุกตอนมบีประโยชนร์
ตว่อเรา (2 ทธ. 3:16) ความจรลิงยลินึ่งใหญว่เหลว่านบีนั้ไดล้ถรกเปปิดเผยครสันั้งแรกแกว่ผรล้เชรนึ่อชาวโรมเหลว่านสันั้น แตว่พวกมสันเปป็นของครุณและของผม
ขณะทบีนึ่เราศนกษาคล้นควล้าเหมรองทองคนานบีนั้แหว่งจดหมายฝากเหลว่านสันั้น

ขณะทบีนึ่เราศนกษาหนสังสรอโรม ความปรารถนาแหว่งใจของผมและคนาอธลิษฐานตว่อพระเจล้ากก็ครอ ทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์จะทรง
ใชล้การศนกษาคล้นควล้าเหลว่านบีนั้เพรนึ่อประทานใหล้แกว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่อว่านขล้อความเหลว่านบีนั้ มบีความเขล้าใจทบีนึ่ชสัดเจนเกบีนึ่ยวกสับความจรลิงแสน
วลิเศษเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรกนนาเสนอในหนสังสรอโรม และผมหวสังใจวว่าความจรลิงเหลว่านบีนั้จะถรกยอมรสับและจะทนาใหล้คนเปป็นอสันมากมบีความหนสัก
แนว่นมสันึ่นคงในความเชรนึ่อนสันั้นทบีนึ่ถรกมอบไวล้แกว่พวกวลิสรุทธลิชนครสันั้งเดบียวพอ เปาโลในหนสังสรอโรม พรดถนง “พระองคร์ผรล้ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะ
ตสันั้งพวกทว่านใหล้มสันึ่นคง ตามขว่าวประเสรลิฐของขล้าพเจล้า และตามการประกาศของพระเยซรครลิสตร์ ตามการเปปิดเผยแหว่งขล้อความลนกลสับ
นสันั้น ซนนึ่งไดล้ถรกเกก็บไวล้เปป็นความลสับตสันั้งแตว่เรลินึ่มสรล้างโลก” (รม. 16:25)

ผรล้เชรนึ่อจนานวนมากมองวว่าหนสังสรอโรมเปป็นหนสังสรอทบีนึ่เขล้าใจยาก แตว่มสันไมว่ยากทบีนึ่จะเขล้าใจหากเราจะ “ขอใหล้พระเจล้าทรงสสัตยร์
จรลิง แตว่มนรุษยร์ทรุกคนเปป็นคนพรดมรุสาเถลิด” (รม. 3:4) และถล้าเราจะอว่านสลินึ่งทบีนึ่หนสังสรอโรมกลว่าวและเชรนึ่อมสันแทนทบีนึ่จะไมว่ยอมเชรนึ่อสลินึ่งทบีนึ่
เราอว่าน ผรล้เชรนึ่อจนานวนมากตล้องรสับสารภาพวว่าบาปทบีนึ่คอยเลว่นงานเขา ซนนึ่งเกบีนึ่ยวขล้องกสับการศนกษาพระคสัมภบีรร์ ครอบาปของความไมว่เชรนึ่อ 
พวกเขาอว่านขล้อความทบีนึ่ชสัดเจนในพระวจนะบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้าและจากนสันั้นพวกเขากก็หยรุด เลลิกคลินั้ว เกาหสัว และกลว่าววว่า “ฉสันสงสสัย



จสังวว่านสันึ่นหมายความวว่าอะไร” แคว่ขอใหล้พระเจล้าเปป็นผรล้สสัตยร์จรลิงและมนรุษยร์ทรุกคนเปป็นผรล้มรุสาเถลิด! พระวจนะของพระเจล้ากลว่าวสลินึ่งทบีนึ่มสัน
หมายความ และหมายความตามทบีนึ่มสันกลว่าว

มบีคนาอรุปมาหลายเรรนึ่องในพระวจนะของพระเจล้า และมบีสสัญลสักษณร์หลายอยว่างในพระวจนะของพระเจล้า แตว่พระวลิญญาณ
บรลิสรุทธลิธิ์ตรสัสชสัดเจนเสมอเมรนึ่อคนาอรุปมาตว่างๆถรกใชล้เพรนึ่อยกภาพประกอบความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณประการหนนนึ่งทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่ ดสังนสันั้นเมรนึ่อครุณ
อว่านคนากลว่าวทบีนึ่ชสัดเจน เชว่น “เพราะวว่าบาปจะไมว่มบีการครอบงนาเหนรอพวกทว่าน...” (รม. 6:14) กก็อยว่าถามวว่า “นสันึ่นหมายความวว่า
อะไร?” มสันชสัดเจนอยรว่แลล้ว: เมรนึ่อคนๆหนนนึ่งรสับพระเยซรเปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอด พระเยซรกก็ทรงเปป็นชสัยชนะของเราเหนรอบาป และถล้า
พระองคร์ผรล้ทรงอยรว่ในเราพว่ายแพล้ตว่อผรล้นสันั้นทบีนึ่อยรว่นอกตสัวเรา ฝฝ่ายหลสังกก็เปป็นใหญว่กวว่าฝฝ่ายแรก ครุณจะเขล้าใจถล้าครุณยอมอว่าน 1 ยอหร์น 
4:4: “พวกทว่านเปป็นของพระเจล้า ลรกเลก็ก ๆ ทสันั้งหลายเออ๋ย และไดล้ชนะเขาเหลว่านสันั้น เพราะวว่าผรล้ทบีนึ่สถลิตอยรว่ในพวกทว่านกก็เปป็นใหญว่กวว่าผรล้
ทบีนึ่อยรว่ในโลก” ยอหร์นกนาลสังบอกเราวว่าพระเยซรครลิสตร์ทรงเปป็นใหญว่กวว่าและทรงมบีฤทธลิธิ์มากกวว่าพญามาร ผรล้เชรนึ่อทรุกคนมบีพระเยซรในพระ
ภาคของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์อยรว่ภายในตสัวเขา และพระเยซรผรล้ทรงอยรว่ภายในกก็ทรงเปป็นใหญว่กวว่าพญามารทบีนึ่อยรว่ภายนอก ดสังนสันั้น
 “พวกเราเปป็นยลินึ่งกวว่าเหลว่าผรล้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงรสักพวกเรา” (รม. 8:37) 

หนสังสรอโรมพรดดล้วยสลิทธลิอนานาจ ถล้อยคนาในหนสังสรอโรมไดล้ถรกบสันทนกลงโดยตสัวแทนผรล้ไดล้รสับการรสับรองโดยพระครลิสตร์ผรล้ทรง
เปป็นขนนั้นแลล้ว ผรล้หนนนึ่งทบีนึ่ไดล้ถรกเรบียกและถรกแตว่งตสันั้งโดยพระเจล้าใหล้นนาขว่าวสารนบีนั้ไปประกาศ-ไมว่ใชว่แกว่พวกโรมเทว่านสันั้น แตว่แกว่พวกคนตว่าง
ชาตลิทรุกคน ถล้อยคนาทบีนึ่เราอว่านในหนสังสรอโรมออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจล้า (2 ทธ. 3:16) ดสังนสันั้นเมรนึ่อเราอว่านและศนกษาคล้นควล้า
ถล้อยคนาศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เหลว่านบีนั้ ทบีละขล้อ ทบีละบท เราจนงควรรรล้สนกเหมรอนกสับทบีนึ่โมเสสรรล้สนกมลิใชว่หรรอเมรนึ่อพระเจล้าตรสัสวว่าเขาควรถอดรองเทล้า
ของเขาออกเสบียจากเทล้าของเขาเพราะวว่าเขากนาลสังยรนอยรว่บนพรนั้นดลินศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์? (ดร อพยพ 3:1-5) 

บางทบีใครสสักคนอาจกนาลสังถามตรงนบีนั้วว่า “เราหมายความวว่าอะไรเมรนึ่อเราพรดถนงพระคสัมภบีรร์วว่าไดล้รสับการดลใจดล้านถล้อยคนา?” 
เรารรล้วว่าไมว่มบีสสักคนาของภาคพสันธสสัญญาใหมว่ไดล้ถรกเขบียนตอนทบีนึ่พระเยซรเสดก็จกลสับขนนั้นไปสรว่สวรรคร์ แตว่เรามบีความจรลิงทบีนึ่ชสัดแจล้งหลาย
ประการในพระวจนะของพระเจล้าทบีนึ่ประกาศวว่าพระวจนะของพระองคร์ออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจล้า หรรอไดล้รสับการดลใจดล้าน
ถล้อยคนา

ประการแรก พระเยซรตรสัสอยว่างชสัดแจล้งกว่อนพระองคร์เสดก็จจากไปวว่าพระองคร์จะทรงทลินั้งการเปปิดเผยความจรลิงไวล้ไมว่ใหล้
สนาเรก็จเสรก็จสลินั้น (ยอหร์น 16:12) แตว่พระองคร์ทรงสสัญญาวว่าการเปปิดเผยความจรลิงจะถรกทนาใหล้สนาเรก็จครบถล้วนหลสังจากทบีนึ่พระองคร์เสดก็จ
กลสับไปหาพระบลิดาแลล้ว ไปยสังทบีนึ่ๆพระองคร์เคยอยรว่กว่อนพระองคร์ไดล้เสดก็จมายสังแผว่นดลินโลกในกายหนนนึ่ง (ยอหร์น 16:13) นอกจากนบีนั้ 
พระองคร์ไดล้ทรงเลรอกชายบางคนเพรนึ่อรสับการเปปิดเผยเพลินึ่มเตลิมเปป็นครสันั้งคราว และเพรนึ่อทบีนึ่จะเปป็นเหลว่าพยานของพระองคร์ เหลว่านสัก
เทศนร์และอาจารยร์ของพระองคร์ หลสังจากพระองคร์เสดก็จกลสับไปหาพระบลิดาแลล้ว (อว่านยอหร์น 16:13; 15:27; มสัทธลิว 28:19,20; 
กลิจการ 1:8 และ 9:15-17) ถล้อยคนาเหลว่านบีนั้ ซนนึ่งถรกบสันทนกลงโดยชายผรล้บรลิสรุทธลิธิ์หลายคนทบีนึ่ถรกเรบียกและถรกแตว่งตสันั้งโดยพระเจล้า เหมรอน
กสันอยว่างแนว่นอนในเรรนึ่องสลิทธลิอนานาจและฤทธลิธิ์เดชกสับถล้อยคนาทบีนึ่ถรกกลว่าวโดยฝปีพระโอษฐร์ของพระเยซรเอง (อว่านมสัทธลิว 10:14,15; ลรกา
10:16; ยอหร์น 13:20 และ 17:20)

ผมไมว่เชรนึ่อวว่าพระคสัมภบีรร์บรรจรุพระวจนะของพระเจล้า ผมเชรนึ่อวว่าพระคสัมภบีรร์เปป็นพระวจนะของพระเจล้า! ผมเชรนึ่อวว่าทรุกคนาใน
พระคสัมภบีรร์ไดล้รสับการดลใจจากพระเจล้าและไดล้ถรกบสันทนกลงโดยชายผรล้บรลิสรุทธลิธิ์ทสันั้งหลายทบีนึ่ถรกเรบียกและถรกแตว่งตสันั้งโดยพระเจล้า และพวก
เขาไดล้เขบียนตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้าสสันึ่งการพวกเขาใหล้เขบียนถล้อยคนาเหลว่านสันั้นทบีนึ่พวกเขาจะตล้องเขบียนลงไปเพรนึ่อการสสันึ่ง
สอนและการเตรอนสตลิเรา ตามคนาพยานของพระเยซรครลิสตร์เองและของชายเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไดล้เขบียนหนสังสรอขว่าวประเสรลิฐทสันั้งสบีนึ่เลว่มและ
จดหมายฝากเหลว่านสันั้น พระคสัมภบีรร์ไดล้รสับการดลใจดล้านถล้อยคนา นสันึ่นครอ พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ไดล้ประทานถล้อยคนาเหลว่านสันั้นและชายผรล้
บรลิสรุทธลิธิ์ทสันั้งหลายไดล้บสันทนกพวกมสันลงไป 

ขณะทบีนึ่เราศนกษาจดหมายฝากถนงชาวโรม เราจะสสังเกตเหก็นความบาปหนายลินึ่งนสักของบาป วว่าบาปเขล้ามาไดล้อยว่างไร คว่าจล้าง
สรุดทล้ายของบาป และความหวสังเดบียวสนาหรสับคนบาป จากนสันั้นเราจะเหก็นแสดงออกชสัดเจน ครอความชอบธรรมของพระเจล้าในพระ



เยซรครลิสตร์ และการทบีนึ่เราตล้องการความชอบธรรมของพระองคร์จรลิงๆหากเราอยากเขล้านครของพระเจล้า เราจะเหก็นชสัดเจนวว่าพระเจล้า
ทรงใหล้เกบียรตลิเฉพาะความชอบธรรมทบีนึ่มาโดยทางความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้า พระบรุตรทบีนึ่บสังเกลิด
มาองคร์เดบียวของพระองคร์

เมรนึ่อเรามาถนงบททล้ายๆของหนสังสรอเลว่มนบีนั้ เราจะเหก็นแสดงออกชสัดเจน ครอ การดนาเนลินชบีวลิตของผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลาย เราจะเหก็นสลินึ่ง
ทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงเปปิดเผยผว่านทางเปาโลเกบีนึ่ยวกสับการประพฤตลิของเราทบีนึ่มบีตว่อกสันและกสัน และในฐานะผรล้เชรนึ่อเราจะเรบียนรรล้
วว่าความบรลิสรุทธลิธิ์ตามพระคสัมภบีรร์ทบีนึ่แทล้จรลิงนสันั้นเปป็นอยว่างไร เราจะเรบียนรรล้มากมายเกบีนึ่ยวกสับงานรสับใชล้ของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ในใจและ
ชบีวลิตของเราหลสังจากทบีนึ่เรากลายเปป็นลรกคนหนนนึ่งของพระเจล้า

เปาโลบอกเหลว่าผรล้เชรนึ่อชาวเมรองเอเฟซสัสวว่า: “เมรนึ่อกว่อนพวกทว่านเปป็นความมรด แตว่บสัดนบีนั้พวกทว่านเปป็นความสวว่างแลล้วในองคร์
พระผรล้เปป็นเจล้า จงดนาเนลินเหมรอนอยว่างบรุตรทสันั้งหลายของความสวว่าง” (อฟ. 5:8)  แนว่นอนวว่า ขณะทบีนึ่เราศนกษาคล้นควล้าหนสังสรอโรม 
เราจะไดล้รสับความสวว่างใหมว่ ความสวว่างทบีนึ่เพลินึ่มขนนั้น-และถล้าเราไมว่ดนาเนลินในความสวว่างนสันั้น เรากก็จะแยว่กวว่าเดลิมหลสังจากการศนกษา
คล้นควล้าจดหมายฝากทบีนึ่มหสัศจรรยร์ฉบสับนบีนั้ เมรนึ่อเทบียบกสับทบีนึ่เราเปป็นกว่อนทบีนึ่เราเรลินึ่มการศนกษาคล้นควล้านบีนั้ ถล้าเราเหก็นสลินึ่งเหลว่านบีนั้และรรล้สลินึ่งเหลว่า
นบีนั้ เรากก็เปป็นสรุขถล้าเราประพฤตลิสลินึ่งเหลว่านบีนั้ แตว่ถล้าเราเหก็นพวกมสันและไมว่ยอมรสับพวกมสัน ถล้าความสวว่างนสันั้นถรกเปปิดเผยและเราไมว่ยอม
เดลินในมสัน หากเราไมว่เคยเจอกสับความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่แสนยลินึ่งใหญว่เหลว่านสันั้นของหนสังสรอโรมเลยกก็คงดบีกวว่า



บทททที่ 1
1:1 เปาโล ผรล้รสับใชล้ของพระเยซรครลิสตร์ ผรล้ไดล้รสับการทรงเรบียกใหล้เปป็นอสัครทรต โดยถรกแยกตสันั้งไวล้สนาหรสับขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้า
1:2 (ซนนึ่งพระองคร์ไดล้ทรงสสัญญาไวล้ลว่วงหนล้าโดยพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ในพระคสัมภบีรร์อสันบรลิสรุทธลิธิ์)
1:3 เกบีนึ่ยวกสับพระบรุตรของพระองคร์ พระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา ผรล้ซนนึ่งไดล้บสังเกลิดจากเชรนั้อสายของดาวลิดตามเนรนั้อหนสัง
1:4 และทรงถรกประกาศวว่าเปป็นพระบรุตรของพระเจล้าดล้วยฤทธานรุภาพ ตามพระวลิญญาณแหว่งความบรลิสรุทธลิธิ์ โดยการเปป็นขนนั้นมาจาก
ความตาย
1:5 โดยพระองคร์นสันั้นพวกเราไดล้รสับพระครุณและหนล้าทบีนึ่เปป็นอสัครทรต เพรนึ่อความเชรนึ่อฟฝังตว่อความเชรนึ่อนสันั้นทว่ามกลางประชาชาตลิทสันั้งปวง 
เพราะเหก็นแกว่พระนามของพระองคร์
1:6 ในทว่ามกลางประชาชาตลิเหลว่านสันั้น พวกทว่านกก็เปป็นผรล้ทบีนึ่ไดล้รสับการทรงเรบียกของพระเยซรครลิสตร์ดล้วย
1:7 เรบียน บรรดาผรล้ทบีนึ่อยรว่ในกรรุงโรม ทบีนึ่รสักของพระเจล้า ผรล้ทบีนึ่ไดล้รสับการทรงเรบียกใหล้เปป็นพวกวลิสรุทธลิชน ขอพระครุณและสสันตลิสรุขจาก
พระเจล้าพระบลิดาของเราทสันั้งหลาย และพระเยซรครลิสตร์เจล้า จงดนารงอยรว่กสับพวกทว่านเถลิด
1:8 ประการแรก ขล้าพเจล้าขอขอบพระครุณพระเจล้าของขล้าพเจล้าโดยทางพระเยซรครลิสตร์เหตรุดล้วยทว่านทสันั้งหลายทรุกคน เพราะวว่าความ
เชรนึ่อของพวกทว่านถรกกลว่าวถนงไปทสันึ่วทสันั้งโลก
1:9 เพราะพระเจล้าทรงเปป็นพยานของขล้าพเจล้า ผรล้ซนนึ่งขล้าพเจล้ารสับใชล้ดล้วยจลิตวลิญญาณของขล้าพเจล้าในขว่าวประเสรลิฐของพระบรุตรของ
พระองคร์นสันั้นวว่า ขล้าพเจล้าไดล้เอว่ยถนงพวกทว่านเสมอในการอธลิษฐานทสันั้งหลายของขล้าพเจล้าอยว่างไมว่หยรุดหยว่อน
1:10 โดยทรลขอวว่า ถล้าบสัดนบีนั้หรรอเวลาใดกก็ตาม โดยอยว่างหนนนึ่งอยว่างใด ขอใหล้ขล้าพเจล้ามบีการเดลินทางทบีนึ่ประสบความสนาเรก็จในการมา
หาพวกทว่าน ตามนนั้นาพระทสัยของพระเจล้า
1:11 เพราะขล้าพเจล้าปรารถนาทบีนึ่จะเหก็นพวกทว่าน เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะไดล้นนาของประทานฝฝ่ายจลิตวลิญญาณมาใหล้แกว่พวกทว่านบล้าง เพรนึ่อใน
ทบีนึ่สรุดพวกทว่านจะตสันั้งมสันึ่นคง
1:12 ครอเพรนึ่อขล้าพเจล้าจะไดล้รสับการปลอบประโลมใจดล้วยกสันกสับพวกทว่าน โดยความเชรนึ่ออสันเดบียวกสันทสันั้งของพวกทว่านและขล้าพเจล้า
1:13 บสัดนบีนั้ขล้าพเจล้าไมว่อยากใหล้พวกทว่านขาดความรรล้ พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย วว่าหลายครสันั้งขล้าพเจล้าไดล้ตสันั้งใจวว่าจะมาหาพวกทว่าน (แตว่ยสังมบีเหตรุ
ขสัดขล้องอยรว่) เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะเกก็บเกบีนึ่ยวผลในทว่ามกลางพวกทว่านบล้างดล้วย เชว่นเดบียวกสับในทว่ามกลางชนชาตลิอรนึ่น ๆ
1:14 ขล้าพเจล้าเปป็นหนบีนั้ทสันั้งพวกกรบีกและพวกชาวปฝ่า ทสันั้งคนมบีสตลิปฝัญญาและคนขาดสตลิปฝัญญา
1:15 ดสังนสันั้น เทว่าทบีนึ่ขล้าพเจล้าทนาไดล้ ขล้าพเจล้ากก็พรล้อมทบีนึ่จะประกาศขว่าวประเสรลิฐแกว่พวกทว่านทบีนึ่อยรว่ทบีนึ่กรรุงโรมดล้วย
1:16 ดล้วยวว่าขล้าพเจล้าไมว่มบีความละอายในเรรนึ่องขว่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวว่าขว่าวประเสรลิฐนสันั้นเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า อสัน
นนาไปสรว่ความรอดแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ แกว่พวกยลิวกว่อน และแกว่พวกกรบีกดล้วย
1:17 เพราะวว่าในขว่าวประเสรลิฐนสันั้นความชอบธรรมของพระเจล้ากก็ถรกเปปิดเผยจากความเชรนึ่อไปสรว่ความเชรนึ่อ ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า 
‘คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อ’
1:18 เพราะวว่าพระพลิโรธของพระเจล้าถรกเปปิดเผยจากสวรรคร์ตว่อสรล้บรรดาความอธรรม และความไมว่ชอบธรรมของมนรุษยร์ ผรล้ทบีนึ่ยนดกรุม
ความจรลิงในความไมว่ชอบธรรม
1:19 เพราะวว่าสลินึ่งซนนึ่งสามารถทราบเกบีนึ่ยวกสับพระเจล้านสันั้นกก็ปรากฏในพวกเขา เพราะวว่าพระเจล้าไดล้โปรดสนาแดงมสันแกว่พวกเขาแลล้ว
1:20 ดล้วยวว่าสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่ไมว่อาจมองเหก็นไดล้ของพระองคร์ตสันั้งแตว่การเนรมลิตสรล้างโลกกก็ถรกมองเหก็นอยว่างชสัดเจน โดยถรกเขล้าใจโดย
สรรพสลินึ่งทบีนึ่ถรกสรล้างขนนั้นมา ครอฤทธานรุภาพอสันนลิรสันดรร์ของพระองคร์และความเปป็นพระเจล้า ดสังนสันั้นเขาทสันั้งหลายจนงปราศจากขล้อแกล้ตสัว
1:21 เพราะวว่าเมรนึ่อเขาทสันั้งหลายไดล้รรล้จสักพระเจล้าแลล้ว พวกเขากก็มลิไดล้ถวายพระเกบียรตลิแดว่พระองคร์ในฐานะเปป็นพระเจล้า หรรอหาไดล้
ขอบพระครุณไมว่ แตว่ไดล้กลายเปป็นผรล้ทบีนึ่ไรล้สาระในบรรดาจลินตนาการของพวกเขา และจลิตใจอสันโงว่เขลาของพวกเขากก็มรดไป



1:22 โดยอล้างตสัวเองวว่ามบีสตลิปฝัญญา พวกเขาจนงไดล้กลายเปป็นคนโงว่เขลา
1:23 และไดล้เปลบีนึ่ยนสงว่าราศบีของพระเจล้าผรล้ซนนึ่งไมว่รรล้เปฟปี่อยเนว่า ใหล้เปป็นเหมรอนรรปมนรุษยร์ซนนึ่งรรล้เปฟปี่อยเนว่า และเหมรอนรรปนกทสันั้งหลาย และ
เหมรอนรรปสสัตวร์สบีนึ่เทล้าตว่าง ๆ และเหมรอนรรปพวกสสัตวร์เลรนั้อยคลาน
1:24 เหตรุฉะนสันั้น พระเจล้าจนงไดล้ทรงมอบพวกเขาไวล้แกว่ความเปป็นมลทลินผว่านทางบรรดาราคะตสัณหาแหว่งใจของพวกเขาเอง เพรนึ่อทบีนึ่จะ
หยามเกบียรตลิรว่างกายของพวกเขาเองระหวว่างพวกเขา
1:25 ผรล้ซนนึ่งไดล้เปลบีนึ่ยนความจรลิงของพระเจล้าใหล้เปป็นความเทก็จ และไดล้นมสัสการและปรนนลิบสัตลิสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงสรล้างไวล้มากกวว่า
พระองคร์ผรล้ทรงเนรมลิตสรล้าง ผรล้ทรงไดล้รสับการถวายสาธรุการเปป็นนลิตยร์ เอเมน
1:26 เพราะเหตรุนบีนั้พระเจล้าจนงไดล้ทรงมอบพวกเขาไวล้แกว่กลิเลสอสันตนึ่นาชล้า ดล้วยวว่าแมล้แตว่พวกผรล้หญลิงของพวกเขาไดล้เปลบีนึ่ยนการใชล้งาน
แบบธรรมชาตลิ ใหล้กลายเปป็นสลินึ่งซนนึ่งผลิดธรรมชาตลิไป
1:27 และพวกผรล้ชายกก็เชว่นกสันดล้วย โดยละการใชล้งานแบบธรรมชาตลิของผรล้หญลิง รรล้สนกเรว่ารล้อนในราคะตสัณหาของพวกเขาตว่อกสันและ
กสัน ผรล้ชายกสับผรล้ชายกระทนาสลินึ่งซนนึ่งไมว่เหมาะสม และไดล้รสับในตสัวพวกเขาเอง ครอการตอบแทนแหว่งความผลิดของพวกเขา ซนนึ่งสมควร
แลล้ว
1:28 และเพราะวว่าพวกเขาไมว่เหก็นชอบทบีนึ่จะจดจนาพระเจล้าไวล้ในความรรล้ของพวกเขา พระเจล้าจนงไดล้ทรงมอบพวกเขาไวล้แกว่จลิตใจอสัน
เลวทราม เพรนึ่อกระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งไมว่เหมาะสม
1:29 โดยเตก็มไปดล้วยบรรดาการอธรรม การลว่วงประเวณบี ความชสันึ่วรล้าย ความโลภ ความมรุว่งรล้าย เตก็มไปดล้วยความอลิจฉา การ
ฆาตกรรม การวลิวาท การลว่อลวง การคลิดรล้าย พวกคนชอบนลินทา
1:30 บรรดาผรล้สว่อเสบียด เหลว่าผรล้เกลบียดชสังพระเจล้า หยาบคาย จองหอง บรรดาผรล้อวดตสัว เหลว่าผรล้ประดลิษฐร์สลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่ชสันึ่วรล้าย ไมว่เชรนึ่อ
ฟฝังบลิดามารดา
1:31 ปราศจากความเขล้าใจ บรรดาผรล้ละเมลิดพสันธสสัญญา ปราศจากความรสักตามธรรมชาตลิ ไมว่ยอมครนดบีกสัน ไรล้ความเมตตา
1:32 ผรล้ซนนึ่งรรล้การพลิพากษาของพระเจล้าวว่า คนทสันั้งหลายทบีนึ่กระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นสมควรจะตาย กก็ไมว่เพบียงกระทนาสลินึ่งเดบียวกสันนสันั้น แตว่มบี
ความเพลลิดเพลลินในคนทสันั้งหลายทบีนึ่กระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้น

ขล้อ 1: “เปาโล ผรล้รสับใชล้ของพระเยซรครลิสตร์ ผรล้ไดล้รสับการทรงเรบียกใหล้เปป็นอสัครทรต โดยถรกแยกตสันั้งไวล้สนาหรสับขว่าวประเสรลิฐของ
พระเจล้า”

ชรนึ่อเดลิมของผรล้แตว่งจดหมายฝากฉบสับนบีนั้ครอ เซาโล (กลิจการ 7:58; 8:1,3; 9:1-31; 11:25-30; 13:1-9) “เซาโล” เปป็นชรนึ่อฮบีบรร
และ “เปาโล” เปป็นชรนึ่อโรม หลสังจากกลิจการ 13:9 เปป็นตล้นไป เขาถรกเรบียกตลอดวว่าเปาโล เราไมว่ทราบแนว่ชสัดวว่าเหตรุใดชรนึ่อของเขาจนง
ถรกเปลบีนึ่ยน อยว่างไรกก็ตาม มสันกก็สอดคลล้องกสับธรรมเนบียมปฏลิบสัตลิทสันั้งหลายแหว่งยรุคสมสัยเหลว่านสันั้น

เปาโลเรบียกตสัวเองวว่า “ผรล้รสับใชล้ของพระเยซรครลิสตร์” ความหมายของวลบีเปปิดของขล้อ 1 แบบตรงตสัวกก็ครอ “เปาโลผรล้เปป็นทาส 
หรรอขล้ารสับใชล้” หรรอเหมรอนกสับทบีนึ่นสักอรรถาธลิบายทบีนึ่โดดเดว่นบางทว่านกลว่าวไวล้ “ทาสรสับใชล้” ของพระเยซรครลิสตร์ ครุณเหก็นแลล้ววว่า เปาโล
รรล้วว่าการตกเปป็นทาสตว่อบาปและทาสตว่อศาสนายรดายนสันั้นเปป็นอยว่างไร ครอ ศาสนาของบรรพบรุรรุษของเขา-และเขาไดล้ตว่อสรล้อยว่างเตก็ม
กนาลสังในการปกปฟ้องศาสนายรดายจนกระทสันึ่งเขาไดล้พบกสับพระเยซรบนถนนไปเมรองดามสัสกสัส นอกจากนบีนั้ ถนงแมล้วว่าเปาโลเปป็นชน
อลิสราเอล เขากก็เปป็นพลเมรองสสัญชาตลิโรมเชว่นกสัน (กลิจการ 16:37, 38; 22:25-29) และทราบเยอะเกบีนึ่ยวกสับการเปป็นทาส-และบสัดนบีนั้
เขาไดล้พบกสับพระองคร์ผรล้ทบีนึ่เขารสักมากเหลรอเกลินจนมสันเปป็นความชรนึ่นบานทบีนึ่ไดล้เปป็นทาสของพระองคร์ เขากลายเปป็นทาสผรล้นสันั้น ผรล้รสับใชล้ผรล้
นสันั้น ของพระครลิสตร์องคร์นสันั้นทบีนึ่ไดล้ทรงชว่วยเขาใหล้พล้นจากการตกเปป็นทาสของความเสรนึ่อมทรามและทรงนนาเสรบีภาพอสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบี
ของพระวลิญญาณมาสรว่ใจของเขา เปาโลจนงขนนั้นตล้นจดหมายของตนถนงชาวโรมโดยประกาศวว่าเขาเปป็นผรล้รสับใชล้ เปป็นทาส เปป็นทาสรสับใชล้
ของพระเยซรครลิสตร์เจล้า



เปาโลไมว่เพบียงเปป็นผรล้รสับใชล้คนหนนนึ่งเทว่านสันั้น เขายสัง “ไดล้รสับการทรงเรบียกใหล้เปป็นอสัครทรต” คนาวว่า “ไดล้รสับการทรงเรบียก” มบี
ความหมายตรงนบีนั้ไมว่เพบียงการไดล้รสับเชลิญเทว่านสันั้น แตว่มบีความหมายวว่าการแตว่งตสันั้งดล้วย มสันบว่งบอกวว่าเขาไมว่ไดล้เขล้ารสับตนาแหนว่งนบีนั้เอง แตว่
วว่าเขาถรกแยกตสันั้งไวล้สนาหรสับมสันโดยสลิทธลิอนานาจของพระครลิสตร์เอง เปาโลจนาเปป็นตล้องกลว่าวเรรนึ่องนบีนั้ เพราะวว่าอสัครทรตคนอรนึ่นๆทบีนึ่เหลรอไดล้
รสับการทรงเรบียก หรรอถรกเลรอก (มธ. 10:1-4; ลก. 6:13-16; ยน. 15:16) นอกจากนบีนั้ เนรนึ่องจากเปาโลไมว่ใชว่หนนนึ่งในคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไดล้
รสับการแตว่งตสันั้งตอนแรก เขาจนงจนาเปป็นตล้องยรนยสันวว่าเขาไมว่ไดล้รสับตนาแหนว่งอสันสรงนบีนั้มาเอง แตว่วว่าเขาไดล้รสับการทรงเรบียกโดยพระเยซร
ครลิสตร์เจล้า การแตว่งตสันั้งเขาใหล้รสับตนาแหนว่งนบีนั้เขากลว่าวปฟ้องกสันบว่อยๆ (อว่านโรม 11:13; 1 โครลินธร์ 9:1; 2 โครลินธร์ 12:12; กาลาเทบีย 
1:12-24; 1 ทลิโมธบี 2:7; และ 2 ทลิโมธบี 1:11)

“...โดยถรกแยกตสันั้งไวล้สนาหรสับขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้า” เมรนึ่อเปาโล (เซาโลแหว่งทารร์ซสัส) ไดล้พบกสับพระเยซรบนถนนเมรอง
ดามสัสกสัสนอกประตรเมรองดามสัสกสัส เขากก็ลล้มลงถนงดลินและรล้องทรลพระเยซรเจล้า โดยถามพระองคร์วว่าพระองคร์ทรงเปป็นผรล้ใด จากนสันั้นเขา
กลว่าววว่า “พระองคร์ประสงคร์จะใหล้ขล้าพระองคร์ทนาอะไร” (อว่าน กลิจการ 9:1-19) และตสันั้งแตว่วลินาทบีนสันั้นจนถนงวสันตายของเขา ความ
ปรารถนาแหว่งจลิตใจทสันั้งหมดของเขาครอ การรสับใชล้พระเยซรดล้วยวลิญญาณทบีนึ่รล้อนรน ใจทบีนึ่ไมว่เหก็นแกว่ตสัว และดล้วยรว่างกายทบีนึ่อรุทลิศถวาย
ทสันั้งหมดแดว่พระเจล้า...เครรนึ่องบรชาทบีนึ่มบีชบีวลิต! เขาเปป็นผรล้รสับใชล้ เขาเปป็นอสัครทรต และเขาเปป็นภาชนะทบีนึ่เจาะจงและพลิเศษเฉพาะ ซนนึ่งถรกแยก
ไวล้ตว่างหากสนาหรสับขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้า ขว่าวสารของเขามบีเอกลสักษณร์: การสลินั้นพระชนมร์ การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์
ของพระเยซรครลิสตร์...และตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์เทว่านสันั้น (1 คร. 15:1-4)

อสัครทรตทบีนึ่เหลรอทรุกคนไดล้รสับการศนกษาของตนทบีนึ่พระบาทของพระเยซร พวกเขาตลิดตามพระเยซรในระหวว่างการรสับใชล้บนโลก
ชว่วงสสันั้นๆของพระองคร์-แตว่เปาโล กว่อนทบีนึ่เขากลายเปป็นผรล้เชรนึ่อ เคยเปป็นผรล้ขว่มเหง เขากลายเปป็นอสัครทรตคนหนนนึ่งอยว่างฉสับพลสันโดยการ
ทรงเรบียกพลิเศษ และเมรนึ่อเขาเรลินึ่มสสันึ่งสอนและเทศนา เขากก็ “ไมว่ไดล้ปรนกษากสับเนรนั้อหนสังและเลรอดเลย” (กท. 1:16) เขาไมว่ไดล้ลงไปยสัง
กรรุงเยรรซาเลก็มเพรนึ่อพบปะกสับพวกคนใหญว่คนโตทางศาสนา เพรนึ่ออล้อนวอนขอความเมตตาและความโปรดปรานของพวกเขาใหล้แกว่
งานรสับใชล้ของเขา เขารรล้จสักพระเยซรเจล้า เขาเคยพบกสับพระองคร์หนล้าตว่อหนล้าแลล้ว เขาไดล้ยลินคนาบสัญชาของพระองคร์ และเขากก็เชรนึ่อฟฝัง
ดล้วยสลินั้นสรุดใจของเขา เขาเปป็นอสัครทรตทบีนึ่พลิเศษและประหลาดคนหนนนึ่ง เขามบีประสบการณร์แบบทบีนึ่ไมว่มบีมนรุษยร์คนใดทสันั้งกว่อนนสันั้นหรรอ
ตสันั้งแตว่นสันั้นเคยมบี-หรรอจะมบีไดล้ เขาไดล้รสับการทรงเรบียก ไดล้รสับการแตว่งตสันั้ง และถรกสว่งไปโดยพระเจล้า-ผรล้รสับใชล้คนหนนนึ่งไปยสังพวกคนตว่าง
ชาตลิ

ในภาคพสันธสสัญญาใหมว่คนาวว่า “อสัครทรต” (apostle) มบีความหมายวว่า “ผรล้หนนนึ่งทบีนึ่ถรกสว่งไปโดยพระเจล้าและถรกสวมทสับโดย
พระเจล้าพรล้อมกสับสลิทธลิอนานาจอสันเตก็มเปปีปี่ยมและสมบรรณร์” เพรนึ่อทบีนึ่จะพรดและกระทนากลิจเพรนึ่อพระองคร์ผรล้ทรงสว่งเขาไปนสันั้น อสัครทรตใน
ภาคพสันธสสัญญาใหมว่นนาสว่งขว่าวสารของพระเจล้า ซนนึ่งเปป็นของสดใหมว่จากพระทสัยของพระเจล้า

เปาโลนนาเสนอ ในตอนตล้นของจดหมายของเขาถนงชาวโรม ครอขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าเขาถรกแยกตสันั้งไวล้สนาหรสับขว่าวประเสรลิฐของ
พระเจล้า ชายผรล้นบีนั้สามารถบอกไดล้ชสัดเจนวว่าเขาเปป็นใคร เขารรล้จสักงานรสับใชล้ของเขา เขารรล้วว่าเขาตล้องพรดกสับผรล้ใด เขารรล้วว่าเขาเปป็นคนของ
ใคร และเขารรล้วว่าเขาเปป็นใคร เขาเปป็นทาสขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า และเขาตล้องทนากลิจธรุระอสันประหลาดในการประกาศขว่าวประเสรลิฐ
ของพระเจล้า-ขว่าวดบีของพระเจล้าทบีนึ่มายสังเหลว่าคนบาปทบีนึ่สมควรตกนรก เขารรล้วว่าเขาเปป็นภาชนะทบีนึ่ถรกเลรอกสรรไวล้ เขารรล้วว่าเขาถรกแยก
ตสันั้งไวล้สนาหรสับงานรสับใชล้ทบีนึ่พลิเศษเฉพาะ (กลิจการ 9:15) งานรสับใชล้นบีนั้ไดล้ถรกวางแบบและถรกทนาเปป็นโครงรว่างแลล้วตสันั้งแตว่วสันนสันั้นทบีนึ่เขาเกลิด 
(กท. 1:15)

เปาโล เชว่นเดบียวกสับพวกเราหลายคน เคยใชล้เวลานานในการหาทบีนึ่ของตนในชบีวลิตและในครลิสตจสักรพสันธสสัญญาใหมว่ แตว่
ขอบครุณพระเจล้า เมรนึ่อเขาพบกสับพระเยซรบนถนนไปเมรองดามสัสกสัส เขาไดล้สรญเสบียชบีวลิตของตนไปเพรนึ่อทบีนึ่เขาจะไดล้พบมสันในพระครลิสตร์ 
ผมเชรนึ่อวว่าเขากลว่าวทรุกคนาทบีนึ่พระเจล้าทรงดลใจเขาใหล้กลว่าว ผมเชรนึ่อวว่าเขาเทศนาคนาเทศนาทรุกเรรนึ่องทบีนึ่เขาสมควรทบีนึ่จะเทศนา ผมเชรนึ่อวว่า
เขาจสัดงานประชรุมทรุกงานทบีนึ่พระเจล้าทรงหมายพระทสัยใหล้เขาจสัด ผมเชรนึ่อวว่างานรสับใชล้ของเขาเกรอบสมบรรณร์แบบพอๆกสับของมนรุษยร์



คนใดทบีนึ่เคยมบีชบีวลิตอยรว่และเคยรสับใชล้บนแผว่นดลินโลกนบีนั้ ผมอลิงคนากลว่าวนสันั้นบนถล้อยคนาตว่อไปนบีนั้ ซนนึ่งเปาโลไดล้เขบียนถนงทลิโมธบีกว่อนความมรณ
าของตนไมว่นาน:

“เพราะวว่าบสัดนบีนั้ขล้าพเจล้าพรล้อมทบีนึ่จะถรกถวายเปป็นเครรนึ่องบรชาแลล้ว และเวลาแหว่งการจากไปของขล้าพเจล้านสันั้นใกลล้จะถนงแลล้ว 
ขล้าพเจล้าไดล้สรล้รบในการตว่อสรล้อสันดบีแลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้กระทนาการวลินึ่งแขว่งของขล้าพเจล้าใหล้สนาเรก็จแลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้รสักษาความเชรนึ่อนสันั้นไวล้แลล้ว 
ตว่อจากนบีนั้ มบีมงกรุฎแหว่งความชอบธรรมเกก็บไวล้สนาหรสับขล้าพเจล้าแลล้ว ซนนึ่งองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ผรล้พลิพากษาอสันชอบธรรม จะประทานแกว่
ขล้าพเจล้าในวสันนสันั้น และมลิใชว่แกว่ขล้าพเจล้าผรล้เดบียวเทว่านสันั้น แตว่แกว่คนทสันั้งปวงเชว่นกสันทบีนึ่รสักการปรากฏของพระองคร์” (2 ทธ. 4:6-8)

จงหมายเหตรุถล้อยคนาเหลว่านบีนั้: “ขล้าพเจล้าไดล้สรล้รบในการตว่อสรล้อสันดบีแลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้กระทนาการวลินึ่งแขว่งของขล้าพเจล้าใหล้สนาเรก็จแลล้ว
ขล้าพเจล้าไดล้รสักษาความเชรนึ่อนสันั้นไวล้แลล้ว” ในความคลิดของผม นสันึ่นเปป็นคนาพยานทบีนึ่สมบรรณร์แบบ เปาโลเปป็นทหารทบีนึ่ดบี เขาไดล้ตว่อสรล้ทรุกการ
สรล้รบและสรล้มสันอยว่างดบี เขาไมว่ไดล้หลบีกหนบีไปจากความเชรนึ่อนสันั้นแมล้สสักขบีดเดบียว ตสันั้งแตว่วสันนสันั้นทบีนึ่เขาไดล้พบกสับพระเยซรบนถนนเมรอง
ดามสัสกสัสจนถนงวสันทบีนึ่เขาหลสับตาในความมรณาของมรณะสสักขบี!

เปาโลหมายความวว่าอะไรทบีนึ่เขากลว่าววว่า “ขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้า”? เหลว่านสักอรรถาธลิบายทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่ตลอดหลายยรุคสมสัย
เหก็นพล้องตรงกสันวว่า “ขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้า” ครอคนาเรบียกทบีนึ่ครอบคลรุมมากทบีนึ่สรุดของความจรลิงเรรนึ่องการไถว่ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับพระครุณ
ทบีนึ่พระเยซรไดล้ทรงนนามาผว่านทางการสลินั้นพระชนมร์เปป็นเครรนึ่องบรชา การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์เพรนึ่อคนทสันั้งปวง 
เพราะวว่าพระเจล้าไมว่ทรงเปป็นผรล้ทบีนึ่เหก็นแกว่หนล้าคน (รม. 2:11) พระองคร์ไมว่ทรงเปป็นพระเจล้าของพวกยลิวพวกเดบียว แตว่พระองคร์ทรงเปป็น
พระเจล้าของพวกคนตว่างชาตลิเชว่นกสัน (รม. 3:29) ไมว่มบี “กนาแพงทบีนึ่กสันั้นกลาง” อบีกตว่อไป (อฟ. 2:14) พระองคร์ทรงขจสัดเครรนึ่องกบีดขวาง
นสันั้นออกไปแลล้ว และบสัดนบีนั้ “ผรล้ใดทบีนึ่มบีใจปรารถนา” กก็มาไดล้ นสันึ่นแหละครอขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้า: การไถว่เพรนึ่อคนทสันั้งปวงทบีนึ่ยอมมา
หาพระเจล้าโดยพระครลิสตร์ การไถว่จากบาปทสันั้งสลินั้นโดยทางพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระองคร์ การไถว่ทบีนึ่อาศสัยความเชรนึ่อเพบียงอยว่าง
เดบียว-ความเชรนึ่อแบบทบีนึ่แมล้แตว่เดก็กเลก็กคนหนนนึ่งกก็สามารถมบีไดล้

ขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้าเปปิดเผยหลสักคนาสอนเรรนึ่องพระครุณซนนึ่งเกบีนึ่ยวขล้องกสับความรอดของเราจากบาป และขว่าวประเสรลิฐ
ของพระเจล้าเปปิดเผยพระสสัญญายลินึ่งใหญว่เหลว่านสันั้นทบีนึ่พระเจล้าทรงกระทนากสับเราหลสังจากทบีนึ่เรารสับความรอดโดยพระครุณแลล้ว ขว่าว
ประเสรลิฐของพระเจล้าเปปิดเผยแกว่เราถนงตนาแหนว่งของเราในเศรษฐศาสตรร์ของพระเจล้า ในครลิสตจสักรของพระเจล้าผรล้ทรงพระชนมร์อยรว่ 
ซนนึ่งมบีพระเยซรเปป็นศบีรษะและรากฐานนสันั้น เราเปป็นอวสัยวะทสันั้งหลายแหว่งพระกายของพระองคร์ กระดรกแหว่งกระดรกของพระองคร์และ
เนรนั้อหนสังแหว่งเนรนั้อหนสังของพระองคร์ ขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้านนาเสนออยว่างชสัดเจนวว่าเรา ซนนึ่งเปป็นเจล้าสาวของพระครลิสตร์ ไมว่ใชว่การ
สานตว่อของอาณาจสักรนสันั้นสนาหรสับชนชาตลิอลิสราเอล แตว่เปป็นกายใหมว่กายหนนนึ่งอยว่างชสัดเจน ขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้ารสับประกสันเรา
วว่าพระเจล้าไมว่ทรงลรมอสับราฮสัมหรรออลิสราเอล และพระเจล้าไมว่ทรงปลล้นพวกเขาในเรรนึ่องพระสสัญญาเหลว่านสันั้นของพวกเขาดล้วย แตว่
พระเจล้าจะทรงทนาใหล้พระสสัญญาทรุกขล้อสนาเรก็จจรลิงในทรุกรายละเอบียดปลบีกยว่อย สรรุปกก็ครอ: ขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้าครอคนาเรบียกทบีนึ่
ครอบคลรุมมากทบีนึ่สรุดของความจรลิงทสันั้งหมดแหว่งการไถว่

ขล้อ 2: “(ซนนึ่งพระองคร์ไดล้ทรงสสัญญาไวล้ลว่วงหนล้าโดยพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ในพระคสัมภบีรร์อสันบรลิสรุทธลิธิ์)”
ประเดก็นหลสักในคนากลว่าวทบีนึ่ถรกกลว่าวในพระคนาขล้อนบีนั้กก็ครอวว่า ขว่าวประเสรลิฐไดล้ถรกเปปิดเผยในการทนาใหล้พระสสัญญาเหลว่านสันั้น

สนาเรก็จจรลิงซนนึ่งพระเจล้าไดล้ทรงกระทนาไวล้ในสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิม และในตอนตล้นของสมสัยภาคพสันธสสัญญาใหมว่เชว่นกสัน ใน 1 เปโตร
1:10-12 เราอว่านวว่า:

“เกบีนึ่ยวกสับความรอดนสันั้นพวกศาสดาพยากรณร์กก็ไดล้ไตว่ถามและสรบคล้นอยว่างขยสันขสันแขก็ง ผรล้ซนนึ่งไดล้พยากรณร์เกบีนึ่ยวกสับพระครุณซนนึ่ง
จะมายสังพวกทว่าน โดยสรบคล้นสลินึ่งทบีนึ่หรรอลสักษณะแหว่งเวลาทบีนึ่พระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผรล้ทรงสถลิตอยรว่ในพวกเขา ไดล้ทรงสนาแดงไวล้ 
เมรนึ่อพระวลิญญาณนสันั้นไดล้ทรงเปป็นพยานลว่วงหนล้าถนงความทรุกขร์ทรมานตว่าง ๆ ของพระครลิสตร์ และถนงสงว่าราศบีทบีนึ่จะตามมา กก็โปรดเปปิด
เผยแกว่คนเหลว่านสันั้นวว่า ไมว่ใชว่สนาหรสับพวกเขาเอง แตว่สนาหรสับพวกเรา พวกเขาจนงไดล้ปรนนลิบสัตลิในสลินึ่งเหลว่านสันั้น ซนนึ่งบสัดนบีนั้ถรกรายงานแกว่



พวกทว่านโดยคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไดล้ประกาศขว่าวประเสรลิฐแกว่พวกทว่านแลล้ว ดล้วยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทบีนึ่โปรดประทานจากสวรรคร์ ซนนึ่งสลินึ่ง
เหลว่านสันั้นพวกทรตสวรรคร์ปรารถนาทบีนึ่จะพลินลิจดร”

ในพระคนาขล้อนบีนั้ในหนสังสรอโรม เปาโลประกาศวว่าเขาไมว่ไดล้กนาลสังจะนนาเสนอสลินึ่งใหมว่ใดๆ หลสักคนาสอนตว่างๆของเขา ถนงแมล้ถรก
ปปิดซว่อนไวล้ในยรุคสมสัยพสันธสสัญญาเดลิม สอดคลล้องกสับ “พระคสัมภบีรร์บรลิสรุทธลิธิ์” ตามทบีนึ่ถรกบสันทนกไวล้โดยพวกศาสดาพยากรณร์ พระคสัมภบีรร์
ถรกเรบียกวว่า “บรลิสรุทธลิธิ์” เพราะวว่าขล้อพระคนาเหลว่านสันั้นไดล้รสับการดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์: “ดล้วยวว่าคนาพยากรณร์ในอดบีตนสันั้นไมว่ไดล้
มาโดยความประสงคร์ของมนรุษยร์ แตว่พวกผรล้บรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้าไดล้กลว่าวตามทบีนึ่พวกเขาไดล้รสับการดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์” (2 
ปต. 1:21)

ขล้อ 3 และ 4: “เกบีนึ่ยวกสับพระบรุตรของพระองคร์ พระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา ผรล้ซนนึ่งไดล้บสังเกลิดจากเชรนั้อสาย
ของดาวลิดตามเนรนั้อหนสัง และทรงถรกประกาศวว่าเปป็นพระบรุตรของพระเจล้าดล้วยฤทธานรุภาพ ตามพระวลิญญาณแหว่งความบรลิสรุทธลิธิ์ โดย
การเปป็นขนนั้นมาจากความตาย”

พระเยซรครลิสตร์บรุคคลผรล้นสันั้นทรงเปป็นศรนยร์กลาง หสัวใจ แกว่นแทล้แหว่งขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้า เหมรอนกสับทบีนึ่พวกศาสดา
พยากรณร์ไดล้พยากรณร์ไวล้ พระเยซร “ตามเนรนั้อหนสัง” ไดล้ทรงมาโดยทางเชรนั้อสายของดาวลิด พระองคร์ทรงเปป็นทายาทคนหนนนึ่งของดาวลิด
และ “ตามพระวลิญญาณแหว่งความบรลิสรุทธลิธิ์” พระองคร์ทรงถรกพลิสรจนร์แลล้ววว่าทรงเปป็น “พระบรุตรของพระเจล้าดล้วยฤทธานรุภาพ” และ
ขล้อพลิสรจนร์นบีนั้มา “โดยการเปป็นขนนั้นมาจากความตาย”-และไมว่เพบียงโดยทางการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์เทว่านสันั้น แตว่ขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่
วว่าพระองคร์ทรงมบีอนานาจทบีนึ่จะทนาใหล้คนอรนึ่นๆเปป็นขนนั้นจากตายเชว่นกสัน

พระเยซร พระบรุตรทบีนึ่บสังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า ทรงทนางานหนนนึ่งสนาเรก็จแลล้ว อยว่างไรกก็ตาม ไมว่ใชว่งานนสันั้น แตว่เปป็น
พระองคร์เอง ทบีนึ่เปป็นหสัวขล้อทบีนึ่แทล้จรลิงของขว่าวประเสรลิฐนสันั้น พระองคร์ทรงเปป็นศรนยร์กลาง จลิตใจ และแกว่นแทล้ของขว่าวประเสรลิฐ ใน
หนสังสรอโรม เรามบีพระองคร์ทบีนึ่ถรกนนาเสนอในแงว่มรุมสองประการ:

ประการแรก: พระองคร์ทรงเปป็นผรล้รสับพระสสัญญาเหลว่านสันั้น-บรุตรของดาวลิดตามเนรนั้อหนสัง
ประการทบีนึ่สอง: พระองคร์ทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจล้าในฤทธลิธิ์เดช และในฐานะพระบรุตรของพระเจล้าในฤทธลิธิ์เดช พระองคร์

ทรงดนาเนลินโดยพระวลิญญาณในความบรลิสรุทธลิธิ์แบบพระเจล้าซนนึ่งปราศจากบาปอยว่างสลินั้นเชลิงในความคลิด คนาพรด หรรอการกระทนา ถนง
แมล้วว่าทรงอยรว่ในทว่ามกลางบาปกก็ตาม พระองคร์ทรงเปป็น (ตอนนสันั้นและตอนนบีนั้) ผรล้ทบีนึ่ไรล้บาป พระองคร์ไมว่เพบียงทรงเปป็นบรุตรของดาวลิด
ตามเนรนั้อหนสังเทว่านสันั้น แตว่พระองคร์ทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจล้า-ใชว่แลล้วครสับ พระเจล้าแทล้จรลิงในเนรนั้อหนสัง พระองคร์ทรงพลิสรจนร์เรรนึ่องนบีนั้
โดยการฟฟฟื้นครนพระชนมร์จากพวกคนตายแบบเปปีปี่ยมสงว่าราศบี การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์เปป็นการสนาแดงใหล้ประจสักษร์ตว่อ
สาธารณชนวว่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบรุตรทบีนึ่บสังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า

ชว่างเปป็นการสนาแดงอสันมหสัศจรรยร์ของพระครุณ! อนานาจชสันึ่วรล้ายทสันั้งหมด-ประตรอสันนว่ากลสัวแหว่งความตายซนนึ่งปปิดกสันั้นคนบาปทสันั้ง
หลาย โดยทลินั้งพวกเขาไวล้ในความมรดแหว่งความมรณาเพรนึ่อจะถรกพลิพากษาโดยความบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้า-ไดล้ถรกพสังลงและถรกทนาลาย
แลล้วโดยองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเรา พระเยซรทรงเตก็มพระทสัยทบีนึ่จะกล้าวเขล้าไปขล้างในหล้องมรดแหว่งความตายและทรงรสับแบกความ
อว่อนแอทสันั้งหมดของมนรุษยร์ในความมรณา และดสังนสันั้นจนงทรงเสรก็จสลินั้นการชว่วยมนรุษยร์ใหล้รอดพล้น โดยพระองคร์ทรงรสับโทษของมนรุษยร์
ในการทรงยอมจนานนตว่อความมรณา พระเยซรทรงพลิชลิตนรก ความตาย และหลรุมศพแลล้ว และทรงเดลินออกมาพรล้อมกสับกรุญแจ
เหลว่านสันั้น โดยทรงมบีชสัยชนะเหนรออนานาจทสันั้งสลินั้นแหว่งความมรดและนรก

พระเยซรไดล้เสดก็จเขล้ามาในโลกนบีนั้เพรนึ่อทนาภารกลิจหนนนึ่งเดบียว-เพรนึ่อ “ชลิมความตายเพรนึ่อมนรุษยร์ทรุกคน” (ฮบีบรร 2:9) พระองคร์ทรง
โจมตบีความมรณาดล้วยพระองคร์เอง-ทรงกล้าวเขล้าไปในความมรดแหว่งความตาย และในฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์เองพระองคร์ทรงพลิชลิต
ความมรณาและทรงเดลินออกมาจากหลรุมศพโดยมบีชสัยชนะ พระบรุตรของพระเจล้าทรงรสับเชรนั้อสายของดาวลิดตามฝฝ่ายเนรนั้อหนสังไวล้บน
พระองคร์เอง และในรว่างกายหนนนึ่งไดล้ทรงกระทนาสลินึ่งทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิไมว่เคยกระทนาเลย-และไมว่มบีทางกระทนาไดล้ดล้วย พระเยซรทรง
พลิสรจนร์ใหล้เหก็นวว่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในเนรนั้อหนสังโดยการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์จากพวกคนตาย



การเปป็นขนนั้นจากตายครอดรุมลล้อแหว่งความจรลิงเกบีนึ่ยวกสับพระเยซรในฐานะพระเจล้าทบีนึ่แทล้จรลิง ซบีนึ่ลล้อทรุกซบีนึ่แหว่งความจรลิงชบีนั้ไปยสังดรุม
ลล้อนสันั้น-การฟฟฟื้นครนพระชนมร์นสันั้น ถล้าพระองคร์ไมว่ไดล้พลิชลิตความมรณา ถล้าพระองคร์ไมว่ไดล้เปป็นขนนั้นจากพวกคนตาย ทสันั้งหมดทบีนึ่พระองคร์ทรง
กลว่าวอล้างกก็คงไมว่เปป็นความจรลิงเลย ระเบลิดลรกใหญว่ทบีนึ่สรุดทบีนึ่เคยระเบลิดใสว่หนล้าของชาวโลกทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อกก็ครอ การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระ
เยซรครลิสตร์เจล้าจากพวกคนตาย ขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าพระองคร์ทรงเปป็นขนนั้นจากพวกคนตายแลล้วไดล้พลิสรจนร์วว่าพระองคร์ทรงดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่
บรลิสรุทธลิธิ์ ไรล้บาป ไรล้ตนาหนลิ ปราศจากความชสันึ่วชล้าใดๆทสันั้งสลินั้นหรรอรอยเปฟฟื้อนอสันเกลิดจากบาป

ขว่าวสารเรรนึ่องการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรไดล้เปลบีนึ่ยนแปลงโลกในสมสัยของพระองคร์ และมสันยสังแบว่งแยกมนรุษยชาตลิออก
เปป็นสองกลรุว่มอยรว่เหมรอนเดลิม ทสันทบีหลสังจากการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ โลกชาวยลิวกก็ถรกแบว่งแยกออกเปป็นสองกลรุว่ม พวกผรล้นนา
ยลิวประกาศวว่าพวกสาวกไดล้ขโมยพระศพของพระองคร์ไป แตว่พวกสาวกเปป็นพยานรสับรองวว่าพระองคร์ทรงเปป็นขนนั้นจากพวกคนตาย
แลล้ว ผมขอกลว่าวซนั้นา: การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรเจล้าเปป็น (ในตอนนสันั้นและตอนนบีนั้) ระเบลิดลรกใหญว่ทบีนึ่สรุดทบีนึ่เคยระเบลิดใสว่หนล้าของ
ชาวโลกทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อ

การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรครลิสตร์สอนเราวว่าความตายไมว่ใชว่การสลินั้นสรุด ความตายเปป็นศสัตรรรายหนนนึ่ง แตว่ในความคลิด
ของผรล้เชรนึ่อ ความตายครอทางออกจากชบีวลิตแหว่งความโศกเศรล้าเขล้าสรว่ชบีวลิตแหว่งสสันตลิสรุขและความชรนึ่นบานในเบรนั้องพระพสักตรร์ของพระ
เยซร พระองคร์ผรล้ทรงพลิชลิตความตายแลล้ว

ถล้าพระเยซรครลิสตร์ทรงเปป็นขนนั้นจากพวกคนตายแลล้ว (และเรารรล้วว่าพระองคร์ทรงทนาเชว่นนสันั้นแลล้ว) การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของ
พระองคร์กก็ประกาศวว่าพระองคร์ทรงเปป็นอาจารยร์ทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่ทบีนึ่สรุดของโลก ไมว่มบีอาจารยร์คนอรนึ่นใดทบีนึ่เคยมบีชบีวลิตอยรว่ทบีนึ่เคยกลสับมาจากพวก
คนตายในรว่างกายหนนนึ่งและปรากฏแกว่เหลว่าผรล้ตลิดตามของเขา มบีเหลว่าผรล้นนาทางศาสนาทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่หลายคน แตว่พระเยซรครลิสตร์เจล้าทรง
เปป็นบรุคคลผรล้เดบียวทบีนึ่เคยตายไปและจากนสันั้นกก็กระทนาสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงบอกผรล้คนเหลว่านสันั้นลว่วงหนล้าแลล้ววว่าพระองคร์จะทรงกระทนา-นสันึ่น
ครอ วสันทบีนึ่สามพระองคร์จะกลสับมาจากพวกคนตาย พระองคร์ทรงทนาเชว่นนสันั้นจรลิงๆ

การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรครลิสตร์ครอเคลก็ดลสับแหว่งฤทธลิธิ์เดชของขว่าวสารภาคพสันธสสัญญาใหมว่ การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของ
พระเยซรเปลบีนึ่ยนแปลงชบีวลิตของเหลว่าสาวกของพระองคร์ไปอยว่างสลินั้นเชลิง ชายเหลว่านบีนั้ไดล้หนบีไปจากสวนเกทเสมนบี หวาดกลสัวอสับจน
หนทาง หนบีหสัวซรุกหสัวซรุนไปซว่อนตสัวเพรนึ่อรสักษาชบีวลิตตสัวเองไวล้ แตว่หลสังจากการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ พวกเขากก็กลายเปป็น “วลิสรุทธลิชนทบีนึ่กลล้า
หาญ”-และแมล้กระทสันึ่งความตายกก็ไมว่ทนาใหล้คนทบีนึ่เคยอว่อนแอเหลว่านบีนั้กลายเปป็นคนขบีนั้ขลาด ซนนึ่งบสัดนบีนั้พวกเขาไดล้กลายเปป็นยสักษร์ใหญว่ฝฝ่าย
วลิญญาณในทสันทบีแลล้ว ครลิสเตบียนยรุคตล้นเหลว่านบีนั้หลายคนทบีนึ่เคยมบีชบีวลิตอยรว่ในศตวรรษแรกและหลสังจากนสันั้นไมว่นาน ถรกโยนใหล้ฝรงสลิงโตทบีนึ่
หลิวโซ ถรกเผาโดยมสัดตลิดกสับเสา ถรกทรมานอยว่างแสนสาหสัส...แตว่พวกเขากก็ไมว่ถรอวว่าชบีวลิตของพวกเขาเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ตล้องยนดไวล้ใหล้มสันึ่น ผรล้เชรนึ่อ
ยรุคตล้นเหลว่านบีนั้ทล้าทายอนานาจของเหลว่ากษสัตรลิยร์ทบีนึ่นสับถรอรรปเคารพ และยอมจนานนโลหลิตแหว่งชบีวลิตของตนเพรนึ่อเปป็นพยานวว่าพวกเขามบี
ความเชรนึ่อทบีนึ่ครบบรลิบรรณร์และไมว่สสันึ่นคลอนในพระเยซรครลิสตร์มนรุษยร์ผรล้นสันั้น

การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรครลิสตร์ยสังพรดกสับคนบาปทรุกคนบนแผว่นดลินโลกอยรว่ ถล้าเราเชรนึ่อวว่าพระเยซรทรงสลินั้นพระชนมร์
แลล้วและทรงเปป็นขนนั้นมาอบีก และถล้าเราสารภาพดล้วยปากของเราเหมรอนกสับทบีนึ่เราเชรนึ่อในใจของเรา พระครลิสตร์ผรล้ทรงเดลินออกมาจาก
อรุโมงคร์ฝฝังศพนสันั้นกก็จะชว่วยเราใหล้รอด ขล้อพระคนาทบีนึ่เปลบีนึ่ยนแปลงชบีวลิตของผมแลล้วระบรุอยว่างชสัดเจนวว่า “ครอวว่าถล้าทว่านจะยอมรสับพระ
เยซรเจล้าดล้วยปากของทว่าน และจะเชรนึ่อในใจของทว่านวว่าพระเจล้าไดล้ทรงชรุบพระองคร์ใหล้เปป็นขนนั้นมาจากความตาย ทว่านจะรอด” (รม.
 10:9)

พระเยซรตรสัสวว่า “จงมาหาเรา ทว่านทสันั้งหลายทรุกคนทบีนึ่ทนางานเหนก็ดเหนรนึ่อยและแบกภาระหนสัก และเราจะใหล้การหยรุดพสักแกว่
ทว่านทสันั้งหลาย” (มธ. 11:28) ชายและหญลิงหลายลล้านคน หนรุว่มสาวทสันั้งหลาย เดก็กชายและเดก็กหญลิง ไดล้ตอบรสับคนาเชลิญของพระองคร์
แลล้ว และพวกเขาเปป็นพยานรสับรองไดล้วว่าพระเยซรทรงรสักษาคนาพรดของพระองคร์ พวกเขามาแลล้ว-และพระองคร์ประทานการหยรุดพสัก
ใหล้พวกเขาแลล้ว บรรดาผรล้ชอบธรรมมบีสสันตลิสรุขทบีนึ่พระครลิสตร์องคร์ใดทบีนึ่ตายแลล้วและศาสนาใดทบีนึ่ตายแลล้วใหล้ไมว่ไดล้ พวกคนนสับถรอรรป
เคารพทบีนึ่กราบไหวล้รรปเคารพตว่างๆและเหลว่าพระทบีนึ่เปป็นหลินเปป็นพยานไมว่ไดล้วว่าพวกเขามบีสสันตลิสรุขภายใน พวกเขามบีชบีวลิตอยรว่ในความ



กลสัว พวกเขาตายในความกลสัว แตว่พวกเราทบีนึ่ไดล้วางใจในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าทบีนึ่เปป็นขนนั้นแลล้วสามารถกลว่าวไดล้อยว่างสสัตยร์จรลิงวว่า “เพราะ
วว่าสนาหรสับขล้าพเจล้านสันั้น การมบีชบีวลิตอยรว่กก็ครอพระครลิสตร์ และการตายกก็ครอกนาไร” เราสามารถโหว่รล้องชสัยชนะเหนรอความตาย นรก และ
หลรุมศพไดล้ เพราะวว่าเราเชรนึ่อในพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงพลิชลิตอนานาจทสันั้งสลินั้นแหว่งนรก ความตาย และหลรุมศพ!

ขล้อ 5: “โดยพระองคร์นสันั้นพวกเราไดล้รสับพระครุณและหนล้าทบีนึ่เปป็นอสัครทรต เพรนึ่อความเชรนึ่อฟฝังตว่อความเชรนึ่อนสันั้นทว่ามกลาง
ประชาชาตลิทสันั้งปวง เพราะเหก็นแกว่พระนามของพระองคร์”

“...พระครุณและหนล้าทบีนึ่เปป็นอสัครทรต…” บางคนสสันนลิษฐานวว่านบีนึ่เปป็นคนาพรดเปรบียบเปรยทบีนึ่วว่าสลินึ่งหนนนึ่งถรกแสดงออกโดยใชล้สอง
คนา ซนนึ่งหมายความวว่าพระครุณหรรอความโปรดปรานของตนาแหนว่งอสัครทรต แตว่มสันอาจหมายความวว่า และนว่าจะหมายความวว่า สอง
สลินึ่งนสันั้น-ทสันั้งพระครุณและตนาแหนว่งอสัครทรต: พระครุณ ความโปรดปรานของพระเจล้าทบีนึ่มบีตว่อจลิตใจของเปาโลเองในฐานะเปป็นเรรนึ่องสว่วนตสัว
และตนาแหนว่งอสัครทรตในฐานะเปป็นสลินึ่งหนนนึ่งทบีนึ่แตกตว่าง เปาโลพรดถนงตนาแหนว่งของตนในฐานะอสัครทรตคนหนนนึ่งอยรว่บว่อยๆวว่าเปป็นความ
โปรดปรานพลิเศษ (รม. 15:15,16; กท. 2:9; อฟ. 3:7-9) 

“...เพรนึ่อความเชรนึ่อฟฝังตว่อความเชรนึ่อนสันั้นทว่ามกลางประชาชาตลิทสันั้งปวง เพราะเหก็นแกว่พระนามของพระองคร์” หนสังสรอโรมเปป็น
จดหมายฝากแหว่งชบีวลิตของพระเจล้าในพระครลิสตร์สนาหรสับทรุกประชาชาตลิ แตว่บนเงรนึ่อนไขเดบียวเทว่านสันั้นครอ ความเชรนึ่ออสันเรบียบงว่าย การ
งานตว่างๆแหว่งพระราชบสัญญสัตลิไมว่ถรกรวมไวล้ในความรอดนบีนั้ซนนึ่งถรกซรนั้อแลล้วโดยการสลินั้นพระชนมร์ การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์
ของพระครลิสตร์นสันั้นของพระเจล้า

ขว่าวประเสรลิฐตามทบีนึ่เปาโลกลว่าวครอขว่าวประเสรลิฐสากล-ไมว่ใชว่ขว่าวประเสรลิฐถนงยลิวเทว่านสันั้น แตว่ถนงคนทสันั้งโลก ขว่าวประเสรลิฐถนง
พวกตว่างชาตลิและถนงประชาชาตลิทสันั้งปวง ขว่าวประเสรลิฐนบีนั้มาจากพระเจล้าเอง แตว่เปาโลไดล้รสับภารกลิจของตนจากพระเยซรครลิสตร์เอง 
พระเยซรทรงเปป็นประมรุขแหว่งงานนบีนั้ แตว่พระองคร์ทรงสว่งพวกคนงานเขล้าไปในการเกก็บเกบีนึ่ยวนสันั้นซนนึ่งพวกเขาจะตล้องเกก็บเกบีนึ่ยวในโลก 
วสัตถรุประสงคร์ของภารกลิจนบีนั้ (และขอบเขตของมสัน) ครอ ความเชรนึ่อฟฝังตว่อความเชรนึ่อนสันั้น (ไมว่ใชว่ความเชรนึ่อฟฝังตว่อพระราชบสัญญสัตลิ) 
ทว่ามกลางประชาชาตลิทสันั้งปวง โดยสถาปนาสลิทธลิอนานาจนสันั้นและครุณคว่านสันั้นแหว่งพระนามของพระครลิสตร์ พระนามนบีนั้ครอสลินึ่งซนนึ่งควรมบี
ชสัยชนะและเปป็นทบีนึ่ยอมรสับ

การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรจากพวกคนตายประกาศพระองคร์วว่าทรงเปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอดของคนทสันั้งปวง-ไมว่ใชว่แคว่
พวกยลิวหรรอคนบางกลรุว่ม และโดยทางฤทธลิธิ์เดชแหว่งการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงจสัดหาชบีวลิตทบีนึ่ไมว่รรล้สลินั้นสรุดใหล้แกว่ทรุก
คนทบีนึ่ยอมเชรนึ่อในพระนามของพระองคร์!

ขล้อ 6 และ 7: “ในทว่ามกลางประชาชาตลิเหลว่านสันั้น พวกทว่านกก็เปป็นผรล้ทบีนึ่ไดล้รสับการทรงเรบียกของพระเยซรครลิสตร์ดล้วย เรบียน 
บรรดาผรล้ทบีนึ่อยรว่ในกรรุงโรม ทบีนึ่รสักของพระเจล้า ผรล้ทบีนึ่ไดล้รสับการทรงเรบียกใหล้เปป็นพวกวลิสรุทธลิชน ขอพระครุณและสสันตลิสรุขจากพระเจล้าพระ
บลิดาของเราทสันั้งหลาย และพระเยซรครลิสตร์เจล้า จงดนารงอยรว่กสับพวกทว่านเถลิด”

ในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ เปาโลพรดถนงลรกทสันั้งหลายของพระเจล้าวว่าเปป็นดสังตว่อไปนบีนั้:
1. เราเปป็น “ผรล้ทบีนึ่ไดล้รสับการทรงเรบียกของพระเยซรครลิสตร์” (ขล้อ 6) ยรดาสพรดถนง “คนทสันั้งหลายทบีนึ่ถรกชนาระใหล้บรลิสรุทธลิธิ์โดย

พระเจล้าพระบลิดา และถรกรสักษาไวล้ในพระเยซรครลิสตร์ และถรกเรบียกไวล้แลล้ว” (ยรดาส 1) พระเยซรไดล้เสดก็จเขล้ามาในโลก “เพรนึ่อจะ
แสวงหาและชว่วยผรล้ซนนึ่งหลงหายไปนสันั้นใหล้รอด” (ลรกา 19:10) โลกไมว่ไดล้กนาลสังแสวงหาพระครลิสตร์ แตว่พระองคร์ไดล้เสดก็จมาเพรนึ่อแสวงหา
โลก- “ผรล้ใดกก็ตาม” ในทว่ามกลางประชาชาตลิทสันั้งปวง ไมว่วว่าจะสบีผลิวใด ชนชสันั้นใด หรรอความเชรนึ่อใด พระครลิสตร์ไดล้เสดก็จมาเพรนึ่อชว่วยทรุก
คนทบีนึ่ยอมเชรนึ่อ

2. ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายถรกเรบียกวว่า “ทบีนึ่รสักของพระเจล้า” (ขล้อ 7) และพวกเขาเปป็นเชว่นนสันั้นอยว่างแนว่นอน ในจดหมายของเขา
ทบีนึ่สว่งถนงชาวเมรองโคโลสบี เปาโลเรบียกพวกเขาวว่า “พวกซนนึ่งพระเจล้าทรงเลรอกไวล้ เปป็นพวกทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์และเปป็นพวกทบีนึ่ทรงรสัก” (คส. 3:12)

3. เราถรกเรบียกดล้วยวว่า “ผรล้ทบีนึ่ไดล้รสับการทรงเรบียกใหล้เปป็นพวกวลิสรุทธลิชน” (ขล้อ 7) (ดร 1 โครลินธร์ 1:2 เชว่นกสัน) เหลว่าผรล้รรล้
ภาษากรบีกบอกเราวว่าคนาวว่า “to be” (ใหล้เปป็น) ไมว่อยรว่ในสนาเนาคสัดลอกเดลิมแตว่ถรกใสว่เขล้ามาโดยพวกนสักแปล เราไมว่ไดล้ถรกเรบียกใหล้เปป็น



วลิสรุทธลิชน-แตว่เรากลายเปป็นวลิสรุทธลิชนทสันทบีทบีนึ่เราเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์ ขอใหล้ผมไดล้ชบีนั้ใหล้เหก็นบางสลินึ่งตรงนบีนั้ทบีนึ่จะทนาใหล้ชบีวลิตของครุณไพบรลยร์
อยว่างมหาศาลหากครุณยอมเหก็นมสันและเชรนึ่อมสัน:

เรากลายเปป็นครลิสเตบียนโดยการยอมรสับพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้า พระองคร์ไดล้ทรงหลสันึ่งพระโลหลิต
ของพระองคร์เพรนึ่อการยกโทษบาป เราไดล้รสับความรอดโดยพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระองคร์-และไมว่มบีความรอดโดยปราศจากพระ
โลหลิตของพระองคร์ทบีนึ่ชนาระใหล้สะอาด เมรนึ่อเราตล้อนรสับพระองคร์ใหล้เปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอดของเราโดยความเชรนึ่อ เมรนึ่อเราวางใจในพระ
โลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระองคร์ เรากก็ถรกนสับวว่าชอบธรรม (รม. 5:1,9) เมรนึ่อเราถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยความเชรนึ่อในพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่ง
ออกของพระองคร์ เรากก็กลายเปป็นผรล้ชอบธรรมทสันทบีพอๆกสับทบีนึ่พระเยซรทรงชอบธรรม เพราะวว่าพระองคร์ทรงเปป็นผรล้นสันั้นทบีนึ่ทรงนสับวว่าเรา
ชอบธรรม เรากลายเปป็นผรล้บรลิสรุทธลิธิ์พอๆกสับพระโลหลิตนสันั้นทบีนึ่ปกคลรุมเรา เมรนึ่อเราตล้อนรสับพระเยซรครลิสตร์เจล้า เรากก็ “ถรกตรนงกางเขนกสับ
พระครลิสตร์” และเรา “ถรกซว่อนไวล้กสับพระครลิสตร์ในพระเจล้า” และถรกประทสับตราโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ “จนถนงวสันแหว่งการ
ไถว่ถอนนสันั้น”

กรรุณาเปปิดพระคสัมภบีรร์ของครุณและอว่านขล้อพระคนาตว่อไปนบีนั้: โรม 5:1; 2 โครลินธร์ 5:21; กาลาเทบีย 2:20; เอเฟซสัส 4:30; โคโล
สบี 1:27; 2:9,10; 3:3; ฮบีบรร 9:22; และ 1 ยอหร์น 1:7 ขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้สอนเราอยว่างชสัดเจนและอยว่างไมว่มบีขล้อผลิดพลาดวว่าความ
รอดเปป็นมาจากองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า-เปป็นขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้าทสันั้งหมด-โดยไมว่ไดล้มาจากมนรุษยร์เลยแมล้แตว่นลิดเดบียว พระครลิสตร์ทรง
เปป็นการไถว่ของเรา ความชอบธรรมของเรา การชนาระแยกตสันั้งใหล้บรลิสรุทธลิธิ์ของเรา ความบรลิสรุทธลิธิ์ของเรา-และเมรนึ่อเราอยรว่ในพระครลิสตร์
และพระครลิสตร์ทรงอยรว่ในเรา ในพระเนตรของพระเจล้าเราจนงเปป็นผรล้ชอบธรรมพอๆกสับทบีนึ่พระเยซรทรงเปป็นผรล้ชอบธรรม เพราะวว่า
พระเจล้าพระบลิดาทรงเหก็นพระครลิสตร์นสันั้นผรล้ทรงชว่วยเราใหล้รอด พระโลหลิตอสันประเสรลิฐนสันั้นทบีนึ่ปกคลรุมเรา และพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์
ผรล้ทรงประทสับตราเรา

เราไมว่ไดล้รสับความรอดเพรนึ่อจะกลายเปป็นวลิสรุทธลิชน...เรากลายเปป็นวลิสรุทธลิชนชสันึ่วเสบีนั้ยววลินาทบีนสันั้นทบีนึ่เราไดล้รสับความรอด ในพระ
เยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเรา เราเปป็นวลิสรุทธลิชนเรบียบรล้อยแลล้ว เราเปป็นเหลว่าผรล้บรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้า เราถรกแยกตสันั้งไวล้ตว่างหาก
สนาหรสับพระเจล้า เราเปป็นของพระเจล้า-และเรากนาลสังตลิดตามพระองคร์เพราะวว่า “ดล้วยวว่าทรุกคนทบีนึ่ถรกนนาพาโดยพระวลิญญาณของ
พระเจล้า คนเหลว่านสันั้นกก็เปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า” (รม. 8:14; 1 คร. 1:29, 30)

มสันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วว่าเราถรกบสัญชาใหล้ “กระทนากลิจ” ความรอดของเราเอง “ออกมาดล้วยความกลสัวและตสัวสสันึ่น” (ฟป. 
2:12) เราไดล้รสับบสัญชาใหล้ถวายรว่างกายของเราเปป็นเครรนึ่องบรชาทบีนึ่มบีชบีวลิตแดว่พระเจล้า (รม. 12:1) เราไดล้รสับบสัญชาใหล้ยอมจนานนอวสัยวะ
ตว่างๆของเรา “เปป็นเครรนึ่องมรอแหว่งความชอบธรรมถวายแดว่พระเจล้า” (รม. 6:13) แตว่ขอพระเจล้าทรงโปรดชว่วยครุณใหล้มองเหก็นและ
เขล้าใจวว่าทสันทบีทบีนึ่เราไดล้รสับความรอดเรากก็รอดแลล้วพอๆกสับทบีนึ่เราจะรอดไดล้! เราไมว่กลายเปป็น “ผรล้ทบีนึ่รอดดบีกวว่าเดลิม” ยลินึ่งเรามบีชบีวลิตอยรว่เพรนึ่อ
พระเยซรนานมากขนนั้น เราควรกลายเปป็นครลิสเตบียนทบีนึ่ดบีขนนั้น เราควรกลายเปป็นครลิสเตบียนทบีนึ่เขล้มแขก็งขนนั้น แตว่ทสันทบีทบีนึ่เราถรกใหล้บสังเกลิดเขล้าใน
ครอบครสัวของพระเจล้า เรากก็เปป็นบรุตรคนหนนนึ่งของพระเจล้าในเสบีนั้ยววลินาทบีนสันั้นพอๆกสับทบีนึ่เราจะเปป็นบรุตรคนหนนนึ่งของพระเจล้าไดล้ เมรนึ่อเรา
รสับพระเยซร เรากก็รสับชบีวลิตของพระเจล้า สภาพแบบพระเจล้ากลายเปป็นของเราแลล้ว (2 ปต. 1:4)-และถล้าเรามบีชบีวลิตอยรว่เพรนึ่อพระเยซรเปป็น
เวลาหล้าสลิบปปี เรากก็จะไมว่ไดล้รสับความรอดมากกวว่าทบีนึ่เรารอดแลล้วเสบีนั้ยววลินาทบีนสันั้นทบีนึ่เราใชล้ความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของ
พระองคร์ ผมขอกลว่าวซนั้นา: เราจะไมว่ “กลายเปป็น” วลิสรุทธลิชน เราเปป็นวลิสรุทธลิชนเรบียบรล้อยแลล้วถล้าเราเปป็นผรล้เชรนึ่อ ถล้าเราเปป็นลรกทสันั้งหลายทบีนึ่
บสังเกลิดใหมว่แลล้วของพระเจล้า

“เรบียน บรรดาผรล้ทบีนึ่อยรว่ในกรรุงโรม…” เปาโลกนาลสังพรดกสับผรล้เชรนึ่อเหลว่านสันั้นในกรรุงโรมเปป็นหลสัก แตว่เหมรอนกสับทบีนึ่ผมกลว่าวไวล้แลล้ว
กว่อนหนล้านบีนั้ ความจรลิงเหลว่านบีนั้เปป็นของเราเชว่นกสัน พระคสัมภบีรร์ทรุกตอนถรกประทานใหล้โดยการดลใจของพระเจล้า และพระคสัมภบีรร์ทรุก
ตอนเปป็นประโยชนร์แกว่เรา มสันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วว่าบางตอนทบีนึ่เฉพาะเจาะจงของพระวจนะของพระเจล้าเกบีนึ่ยวขล้องกสับกลรุว่มบรุคคลทบีนึ่
เฉพาะเจาะจง เชว่น ยลิว คนตว่างชาตลิ และครลิสตจสักรของพระเจล้า (พระกายของพระครลิสตร์) แตว่พระคสัมภบีรร์ทรุกตอนเปป็นประโยชนร์แกว่
เราในฐานะผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลาย ตสันั้งแตว่ปฐมกาล 1:1 จนถนงพระคนาขล้อสรุดทล้ายในวลิวรณร์ 



“ขอพระครุณและสสันตลิสรุขจากพระเจล้าพระบลิดาของเราทสันั้งหลาย และพระเยซรครลิสตร์เจล้า จงดนารงอยรว่กสับพวกทว่านเถลิด” 
ถล้อยคนาทสักทายเหลว่านบีนั้ถรกเปาโลใชล้ในจดหมายฝากสว่วนใหญว่ของเขา พระครุณครอความโปรดปรานของพระเจล้าทบีนึ่ประทานใหล้แกว่
มนรุษยร์ฟรบๆี  ซนนึ่งมนรุษยร์ไมว่สมควรไดล้รสับ และพระครุณนนาสสันตลิสรุขมาสรว่หสัวใจของผรล้เชรนึ่อ พระครุณและสสันตลิสรุขมาจากพระบลิดาและจาก
พระเยซรครลิสตร์เจล้าอยว่างเทว่าเทบียมกสัน

ขล้อ 8: “ประการแรก ขล้าพเจล้าขอขอบพระครุณพระเจล้าของขล้าพเจล้าโดยทางพระเยซรครลิสตร์เหตรุดล้วยทว่านทสันั้งหลายทรุกคน 
เพราะวว่าความเชรนึ่อของพวกทว่านถรกกลว่าวถนงไปทสันึ่วทสันั้งโลก”

“ขล้าพเจล้าขอขอบพระครุณพระเจล้าของขล้าพเจล้าโดยทางพระเยซรครลิสตร์...” พระครลิสตร์ทรงเปป็นคนกลางผรล้นสันั้นระหวว่างพระเจล้า
กสับมนรุษยร์ พระองคร์ทรงทนาใหล้ทางนสันั้นไปสรว่พระเจล้าเปป็นสลินึ่งทบีนึ่เราเขล้าถนงไดล้ ไมว่วว่าจะโดยทางการอธลิษฐานหรรอโดยทางการสรรเสรลิญ 
และเปป็นเพราะความเมตตาและพระครุณของพระองคร์ การรสับใชล้ใดๆของเราจนงเปป็นทบีนึ่พอพระทสัยตว่อพระเจล้าไดล้

“...เหตรุดล้วยทว่านทสันั้งหลายทรุกคน เพราะวว่าความเชรนึ่อของพวกทว่านถรกกลว่าวถนงไปทสันึ่วทสันั้งโลก” เปาโลขอบครุณพระเจล้ากว่อน
อรนึ่นเพราะความเชรนึ่อของผรล้เชรนึ่อเหลว่านสันั้นในกรรุงโรม ความพรล้อมเพรบียงทบีนึ่ชาวโรมเหลว่านสันั้นตล้อนรสับขว่าวประเสรลิฐกก็โดดเดว่นเสบียจนมสัน
เปป็นทบีนึ่รรล้จสักทรุกหนทรุกแหว่ง

พระเยซรตรสัสแกว่เหลว่าสาวกของพระองคร์วว่า “จงมบีความเชรนึ่อในพระเจล้าเถลิด” (มาระโก 11:22) เปาโลบอกเราในฮบีบรร 11:6 
วว่าปราศจากความเชรนึ่อ มสันกก็เปป็นไปไมว่ไดล้ทบีนึ่จะเปป็นทบีนึ่พอพระทสัยพระเจล้า ยากอบบอกเราวว่าถล้าเราขาดสตลิปฝัญญา เรากก็ควร “ทรลขอ
จากพระเจล้า”-และผมเชรนึ่ออยว่างแนว่นอนวว่าเราสามารถใสว่ความตล้องการอยว่างอรนึ่นไปแทนทบีนึ่สตลิปฝัญญาไดล้ แตว่ยากอบกลว่าววว่า “...จง
ใหล้ผรล้นสันั้นทรลขอในความเชรนึ่อ โดยไมว่หวสันึ่นไหวเลย” (ยากอบ 1:5,6) เขาใหล้ความมสันึ่นใจเราตว่อไปวว่าถล้าเราหวสันึ่นไหว หรรอสงสสัย เรากก็จะ
ไมว่รสับสลินึ่งใดจากองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าเลย พระเจล้าไมว่ทรงสนพระทสัยเรรนึ่องตสัวเลข หรรอการโอล้อวดใหญว่โต พระเจล้าทรงไดล้รสับเกบียรตลิเพราะ
ความเชรนึ่อของเราในพระครลิสตร์ของพระเจล้า พระเจล้าทรงใหล้เกบียรตลิความเชรนึ่อ และความเชรนึ่อเพบียงอยว่างเดบียวเทว่านสันั้น เราจะไดล้รสับ
บนาเหนก็จเพราะการงานเหลว่านสันั้นทบีนึ่เรากระทนาในความเชรนึ่อทบีนึ่แทล้จรลิง “สลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่ไมว่ไดล้เปป็นมาโดยความเชรนึ่อกก็เปป็นบาป” (รม
. 14:23)

ขล้อ 9: “เพราะพระเจล้าทรงเปป็นพยานของขล้าพเจล้า ผรล้ซนนึ่งขล้าพเจล้ารสับใชล้ดล้วยจลิตวลิญญาณของขล้าพเจล้าในขว่าวประเสรลิฐของ
พระบรุตรของพระองคร์นสันั้นวว่า ขล้าพเจล้าไดล้เอว่ยถนงพวกทว่านเสมอในการอธลิษฐานทสันั้งหลายของขล้าพเจล้าอยว่างไมว่หยรุดหยว่อน”

“พระเจล้าทรงเปป็นพยานของขล้าพเจล้า…” เปาโลระมสัดระวสังมากๆทบีนึ่จะรสับประกสันคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เขาเขบียนถนง วว่าสลินึ่งทบีนึ่เขากนาลสัง
กลว่าวไดล้ถรกเปป็นพยานโดยพระเจล้าและพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์แลล้ว เขาแสดงออกอยว่างระมสัดระวสังเสมอครอขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าเขากนาลสัง
พรดความจรลิง (อว่านโรม 9:1; 2 โครลินธร์ 1:23; ฟปีลลิปปปี 1:8; 1 เธสะโลนลิกา 2:5,10; และ 1 ทลิโมธบี 2:7)

“...วว่า ขล้าพเจล้าไดล้เอว่ยถนงพวกทว่านเสมอในการอธลิษฐานทสันั้งหลายของขล้าพเจล้าอยว่างไมว่หยรุดหยว่อน” เปาโลเตรอนสตลิ
ครลิสเตบียนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เมรองเธสะโลนลิกาวว่า “จงอธลิษฐานโดยไมว่มบีการสลินั้นสรุด” (1 ธส. 5:17) ในหนสังสรอโรมนบีนั้เขารสับประกสันผรล้เชรนึ่อเหลว่า
นสันั้นวว่าเขาอธลิษฐานเผรนึ่อพวกเขา “อยว่างไมว่หยรุดหยว่อน” ครุณเหก็นแลล้ววว่า ชายผรล้นบีนั้ปฏลิบสัตลิสลินึ่งทบีนึ่เขาเทศนา เขาไมว่ไดล้เทศนาอยว่างหนนนึ่ง 
และดนาเนลินชบีวลิตอบีกอยว่างหนนนึ่ง เขาอธลิษฐานเผรนึ่อผรล้คนทบีนึ่เขารสับใชล้ 

ผมเชรนึ่อวว่าบาปอยว่างหนนนึ่งทบีนึ่โดดเดว่นในครลิสตจสักรวสันนบีนั้ครอ การขาดการอธลิษฐานในทว่ามกลางพวกวลิสรุทธลิชน ถล้าผรล้คนของ
พระเจล้าใชล้เวลามากในการอธลิษฐานพอๆกสับทบีนึ่พวกเขาใชล้เวลาหนล้าจอทบีวบี ผมแนว่ใจวว่าเราคงจะมบีการฟฟฟื้นฟรทบีนึ่จะเขยว่าโลกไดล้! แตว่ค
รลิสตจสักรทบีนึ่ขาดการอธลิษฐานกก็เปป็นครลิสตจสักรทบีนึ่ไรล้ฤทธลิธิ์เดช และในทนานองเดบียวกสัน ครลิสเตบียนทบีนึ่ขาดการอธลิษฐานกก็เปป็นครลิสเตบียนทบีนึ่
ไมว่มบีฤทธลิธิ์เดช และนสักเทศนร์ทบีนึ่ไมว่ปรรุงรสคนาเทศนาของเขาดล้วยคนาอธลิษฐาน กก็หวสังไมว่ไดล้วว่าพระพรตว่างๆของพระเจล้าจะตามมาหลสังคนา
เทศนาของเขา



เปาโลเปป็นชายทบีนึ่ชอบอธลิษฐาน หนนนึ่งในบททบีนึ่นว่าสนใจทบีนึ่สรุดในพระคสัมภบีรร์เกบีนึ่ยวกสับการประกาศขว่าวประเสรลิฐและการชนะ
วลิญญาณครอกลิจการ 16 ในบทนสันั้นเราพบทบีนึ่ถรกบสันทนกไวล้ครอการกลสับใจเชรนึ่อทบีนึ่โดดเดว่นสามกรณบีในงานรสับใชล้ของเปาโล และในแตว่ละ
กรณบี การอธลิษฐานถรกกลว่าวถนงวว่าเปป็นปฝัจจสัยทบีนึ่สนาคสัญ

ในกลิจการ 16:12-15 นางลลิเดบีย สตรบีผรล้โดดเดว่นแหว่งเมรองธลิยาทลิรา ไดล้กลสับใจเชรนึ่อ เปาโลนนานางมาถนงความรรล้แหว่งความรอด
ขณะทบีนึ่รว่วมการประชรุมอธลิษฐาน โปรดอว่านบสันทนกเรรนึ่องราวนสันั้น

ในกลิจการ 16:16-18 เปาโลนนาหมอดรคนหนนนึ่งมาถนงพระเยซร เธอเลลิกการใชล้วลิทยาคมของเธอและกลายเปป็นสาวกคนหนนนึ่ง
ของพระครลิสตร์ ในระหวว่างทางไปรว่วมการประชรุมอธลิษฐานหนนนึ่ง หมอดรสาวคนนสันั้นเรลินึ่มฟฝังเปาโลและสลิลาส: “และตว่อมา ขณะทบีนึ่พวก
เรากนาลสังไปเพรนึ่อจะอธลิษฐาน หญลิงสาวคนหนนนึ่งทบีนึ่ถรกสลิงดล้วยวลิญญาณแหว่งโชคชะตาไดล้มาพบพวกเรา ผรล้ซนนึ่งทนาใหล้พวกเจล้านายของเธอ
ไดล้รสับผลประโยชนร์เปป็นอสันมากโดยการทนานาย” (ขล้อ 16)

ในกลิจการ 16:19-34 เราพบวว่าเพราะการกลสับใจเชรนึ่อของหมอดรสาวคนนสันั้น เปาโลและสลิลาสจนงถรกจนาครุก ในครุกนสันั้น เปาโล
และสลิลาสอธลิษฐาน-และจากนสันั้นพวกเขากก็รล้องเพลง พระเจล้าทรงตอบคนาอธลิษฐานของพวกเขา สว่งแผว่นดลินไหวมาทบีนึ่เกรอบเขยว่าครุก
นสันั้นจนพสัง-และนายครุกคนหนนนึ่งกก็ไดล้รสับความรอด!

เปาโลอธลิษฐาน-และสตรบีผรล้หนนนึ่งทบีนึ่มบียศศสักดลิธิ์นามวว่าลลิเดบียไดล้พบพระครลิสตร์ เปาโลอธลิษฐาน-และแมว่มดทบีนึ่นว่าสงสาร (ผรล้ใชล้
วลิทยาคม) คนหนนนึ่งไดล้รสับความรอด เปาโลอธลิษฐาน-และนายครุกคนหนนนึ่งไดล้พบพระครลิสตร์ ใชว่แลล้วครสับ เปาโลเปป็นชายทบีนึ่ชอบอธลิษฐาน

ขอพระเจล้าทรงโปรดชว่วยเราทบีนึ่ออกพระนามของพระเยซรและสารภาพวว่าเปป็นเหลว่าผรล้ตลิดตามของพระองคร์ ใหล้อธลิษฐาน
อยว่างทบีนึ่เราไมว่เคยอธลิษฐานมากว่อน! ยากอบกลว่าววว่า “...พวกทว่านไมว่มบี เพราะพวกทว่านไมว่ขอ พวกทว่านขอและไมว่ไดล้รสับ เพราะวว่า
พวกทว่านขอผลิด เพรนึ่อพวกทว่านจะใชล้สลินึ่งนสันั้นเพรนึ่อสนองบรรดาราคะตสัณหาของพวกทว่าน” (ยากอบ 4:2,3)

ขล้อ 10: “โดยทรลขอวว่า ถล้าบสัดนบีนั้หรรอเวลาใดกก็ตาม โดยอยว่างหนนนึ่งอยว่างใด ขอใหล้ขล้าพเจล้ามบีการเดลินทางทบีนึ่ประสบความ
สนาเรก็จในการมาหาพวกทว่าน ตามนนั้นาพระทสัยของพระเจล้า”

ในพระคนาขล้อนบีนั้ เปาโลแคว่ระบรุวว่าเขากนาลสังอธลิษฐานทรลขอเพรนึ่อทบีนึ่เขาจะมบีการเดลินทางทบีนึ่ประสบผลสนาเรก็จโดยพระประสงคร์
ของพระเจล้าในการมายสังกรรุงโรมเพรนึ่อประกาศขว่าวประเสรลิฐแกว่ผรล้คนทบีนึ่นสันึ่นในกรรุงโรม “โดยอยว่างหนนนึ่งอยว่างใด” แสดงใหล้เหก็นความ
ปรารถนาอสันจรลิงจสังซนนึ่งเขามบีในการมาหาพวกเขา และบอกเปป็นนสัยวว่าเขาไดล้วางแผนกว่อนหนล้านสันั้นแลล้วแตว่กก็ถรกขสัดขวาง (ดรขล้อ 13)

“...โดยพระประสงคร์ของพระเจล้า...” เปาโลกนาลสังกลว่าววว่า “ถล้าพระเจล้าโดยความเมตตาและสตลิปฝัญญาอสันยลินึ่งใหญว่ของ
พระองคร์จะทรงโปรดประทานตามคนาขอของขล้าพเจล้าในการมาหาพวกทว่าน”

ขล้อ 11 และ 12: “เพราะขล้าพเจล้าปรารถนาทบีนึ่จะเหก็นพวกทว่าน เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะไดล้นนาของประทานฝฝ่ายจลิตวลิญญาณมาใหล้แกว่
พวกทว่านบล้าง เพรนึ่อในทบีนึ่สรุดพวกทว่านจะตสันั้งมสันึ่นคง ครอเพรนึ่อขล้าพเจล้าจะไดล้รสับการปลอบประโลมใจดล้วยกสันกสับพวกทว่าน โดยความเชรนึ่อ
อสันเดบียวกสันทสันั้งของพวกทว่านและขล้าพเจล้า”

ไมว่มบีขล้อสงสสัยเลยวว่ามบีคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ประกาศวว่าเปาโลไมว่มบีความปรารถนาหรรอความตสันั้งใจทบีนึ่จะไปเยรอนกรรุงโรม-และวว่าพวก
โรมเหลว่านสันั้นรรล้เยอะเกลิน มบีวสัฒนธรรมเยอะเกลิน เจนโลกเกลินและมบีการศนกษาสรงเกลินกวว่าทบีนึ่จะยอมรสับขว่าวสารแบบทบีนึ่เปาโลประกาศ 
นสันึ่นครอ “การทนทรุกขร์ พระโลหลิต การสลินั้นพระชนมร์ การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์แบบอสัศจรรยร์” คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่อาจกลว่าววว่า
เขาคงไมว่มบีทางไดล้เทศนาในกรรุงโรมกก็ไมว่รรล้จสักฤทธลิธิ์เดชแหว่งขว่าวสารนสันั้นขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้าผรล้ทรงเปป็นขนนั้นแลล้ว สว่วนตสัวแลล้ว ผมเชรนึ่อวว่า
เปาโลมบีความปรารถนาอสันแรงกลล้าและความโหยหาอสันลนกซนนั้งทบีนึ่จะไปเยรอนกรรุงโรมและประกาศขว่าวประเสรลิฐ เพรนึ่อทบีนึ่เขาจะ 
“ถว่ายทอด...ของประทานฝฝ่ายวลิญญาณบางอยว่าง” และชว่วยเหลรอผรล้เชรนึ่อเหลว่านสันั้นใหล้ “ตสันั้งมสันึ่นคง” เขากลว่าวเชว่นนสันั้นในขล้อพระคนาเหลว่า
นบีนั้ และผมเชรนึ่อวว่าเขาจรลิงใจ

ขล้อ 13: “บสัดนบีนั้ขล้าพเจล้าไมว่อยากใหล้พวกทว่านขาดความรรล้ พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย วว่าหลายครสันั้งขล้าพเจล้าไดล้ตสันั้งใจวว่าจะมาหาพวกทว่าน 
(แตว่ยสังมบีเหตรุขสัดขล้องอยรว่) เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะเกก็บเกบีนึ่ยวผลในทว่ามกลางพวกทว่านบล้างดล้วย เชว่นเดบียวกสับในทว่ามกลางชนชาตลิอรนึ่น ๆ”



ดรเหมรอนวว่า ตามทบีนึ่ขล้อนบีนั้กลว่าว เปาโลนว่าจะสว่งขว่าวไปยสังกรรุงโรมหลายครสันั้งแลล้ว เพรนึ่อทบีนึ่เขาจะไปเยรอนกรรุงนสันั้นเพรนึ่อเปป็นพยาน
ถนงพระครุณทบีนึ่ชว่วยใหล้รอดของพระครลิสตร์ แตว่เขาไมว่สามารถไปตามนสัดหมายเหลว่านสันั้นของตนไดล้เพราะศสัตรรผรล้นสันั้นครอ พญามาร ใน 1 เธ
สะโลนลิกา 2:18 เปาโลประกาศวว่าซาตานไดล้ขสัดขวางเขาไมว่ใหล้ไปเยรอนครลิสตจสักรในเมรองเธสะโลนลิกา อบีกครสันั้งในโรม 15:22 เขา
กลว่าวถนงขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าเขาไดล้ถรกขสัดขวางไมว่ใหล้มายสังครลิสตจสักรทบีนึ่กรรุงโรม ดรเหมรอนวว่าพญามารไดล้ทนาทรุกอยว่างในอนานาจชสันึ่วรล้ายของ
มสันเพรนึ่อขสัดขวางยสักษร์ใหญว่ฝฝ่ายวลิญญาณผรล้นบีนั้ไมว่ใหล้ประกาศขว่าวประเสรลิฐในนครใหญว่นสันั้นครอกรรุงโรม แตว่แมล้พญามารขสัดขวาง แมล้
อนานาจทสันั้งสลินั้นแหว่งนรกขสัดขวาง ในทบีนึ่สรุดเปาโลกก็ไดล้ไปเยรอนกรรุงโรม!

ความปรารถนาของเปาโลกก็ครอ “เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะเกก็บเกบีนึ่ยวผลในทว่ามกลางพวกทว่านบล้าง”-หรรอ “เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะไดล้มบีสว่วน
ในการกลสับใจเชรนึ่อของคนบาปทสันั้งหลายและการเสรลิมสรล้างของครลิสตจสักรในกรรุงโรม” แรงจรงใจของเปาโลไมว่ไดล้มาจากความอยากรรล้
อยากเหก็นหรรอความรสักในการทว่องเทบีนึ่ยว แตว่มาจากความปรารถนาหนนนึ่งเดบียวนสันั้นในการเปป็นตสัวชว่วยฝฝ่ายวลิญญาณใหล้แกว่ผรล้คนแหว่งกรรุง
โรม พระเยซรเองตรสัสวว่า “...เราไดล้เลรอกทว่านทสันั้งหลาย และไดล้แตว่งตสันั้งทว่านทสันั้งหลายไวล้ เพรนึ่อทว่านทสันั้งหลายจะไปและเกลิดผล และเพรนึ่อ
ผลของทว่านทสันั้งหลายจะอยรว่ถาวร…” (ยอหร์น 15:16)

ขล้อ 14-17: “ขล้าพเจล้าเปป็นหนบีนั้ทสันั้งพวกกรบีกและพวกชาวปฝ่า ทสันั้งคนมบีสตลิปฝัญญาและคนขาดสตลิปฝัญญา ดสังนสันั้น เทว่าทบีนึ่ขล้าพเจล้า
ทนาไดล้ ขล้าพเจล้ากก็พรล้อมทบีนึ่จะประกาศขว่าวประเสรลิฐแกว่พวกทว่านทบีนึ่อยรว่ทบีนึ่กรรุงโรมดล้วย ดล้วยวว่าขล้าพเจล้าไมว่มบีความละอายในเรรนึ่องขว่าว
ประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวว่าขว่าวประเสรลิฐนสันั้นเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า อสันนนาไปสรว่ความรอดแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ แกว่พวกยลิวกว่อน 
และแกว่พวกกรบีกดล้วย เพราะวว่าในขว่าวประเสรลิฐนสันั้นความชอบธรรมของพระเจล้ากก็ถรกเปปิดเผยจากความเชรนึ่อไปสรว่ความเชรนึ่อ ตามทบีนึ่มบี
เขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อ’”

มบีคนาเทศนาหนนนึ่งทบีนึ่แสนมหสัศจรรยร์ในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ ผมขอเรบียกคนาเทศนานบีนั้วว่า “‘ขล้าพเจล้าเปป็นสามสลินึ่ง’ ของเปาโล”
1. “ขล้าพเจล้าเปป็นลรกหนบีนั้…” นบีนึ่ไมว่ไดล้หมายความวว่าคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เปาโลเอว่ยชรนึ่อไดล้ชว่วยสงเคราะหร์เขาซนนึ่งทนาใหล้เขาตล้อง

ตอบแทนการสงเคราะหร์นสันั้น มสันหมายความวว่าเขามบีพสันธะผรกพสันตล้องประกาศขว่าวประเสรลิฐแกว่คนทสันั้งปวงเทว่าทบีนึ่จะประกาศไดล้ 
พสันธะผรกพสันนบีนั้เกลิดขนนั้นจากความเมตตาและพระครุณทบีนึ่พระเจล้าไดล้ทรงโปรดประทานแกว่เขาในการชว่วยเขาใหล้รอดและจากนสันั้นทรง
เรบียกเขาใหล้ทนางานนบีนั้ เปาโลถรกเลรอกเปป็นพลิเศษใหล้นนาขว่าวประเสรลิฐไปประกาศแกว่พวกคนตว่างชาตลิ (กลิจการ 9:15; รม. 11:13)

เปาโลเปป็นลรกหนบีนั้คนหนนนึ่งฉสันใด ลรกของพระเจล้าทรุกคนทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วกก็เปป็นลรกหนบีนั้แกว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไมว่รรล้จสักพระครลิสตร์ใน
ฐานะพระผรล้ชว่วยใหล้รอดฉสันนสันั้น และถล้าครุณรรล้จสักพระเจล้า จงอยว่าลรมเดก็ดขาดทบีนึ่จะขอบครุณพระองคร์สนาหรสับคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไดล้อธลิษฐาน
เผรนึ่อครุณ ไดล้เปป็นพยานแกว่ครุณ และไดล้ชว่วยครุณใหล้พบความรอดทบีนึ่แทล้จรลิงผว่านทางการไดล้ยลินขว่าวประเสรลิฐอสันบรลิสรุทธลิธิ์

2. “ขล้าพเจล้าพรล้อม…” ผมอยากรรล้จรลิงๆวว่าพวกเรากบีนึ่คนทบีนึ่ออกพระนามของพระเยซร ทบีนึ่ประกาศตสัววว่าเปป็นผรล้ตลิดตาม
ของพระเมษโปดกของพระเจล้า พรล้อมทบีนึ่จะไปทบีนึ่ๆพระองคร์ทรงสสันึ่ง กลว่าวสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงสสันึ่ง และทนาสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงบสัญชา? ถล้า
เราพรล้อมทบีนึ่จะตลิดตามพระเยซร พระองคร์กก็จะทรงนนาเราไปรลิมนนั้นาแดนสงบและเขล้าไปในทรุว่งหญล้าเขบียวสด ซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ๆเราสามารถเกลิด
ผลมากเพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่พระนามประเสรลิฐของพระองคร์! ครุณกลว่าวไดล้ไหมวว่า “ขล้าพระองคร์พรล้อมแลล้ว”? ครุณกลว่าวไดล้ไหมวว่า “ขล้า
พระองคร์จะไปทบีนึ่ๆพระองคร์ทรงอยากใหล้ขล้าพระองคร์ไป พระองคร์เจล้าขล้า ไมว่วว่าจะขล้ามภรเขา หรรอทบีนึ่ราบ หรรอทะเล ขล้าพระองคร์จะ
กลว่าวสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงอยากใหล้ขล้าพระองคร์กลว่าว พระองคร์เจล้าขล้า ขล้าพระองคร์จะเปป็นอยว่างทบีนึ่พระองคร์ทรงอยากใหล้ขล้าพระองคร์
เปป็น”? ถล้าครุณกลว่าวอยว่างนสันั้นไมว่ไดล้ ทนาไมไมว่กล้มศบีรษะของครุณเดบีดี๋ยวนบีนั้และยอมจนานนตสัวครุณหมดทสันั้งตสัวและหสัวใจและไมว่หวงสลินึ่งใดไวล้
แดว่พระเจล้าลว่ะครสับ?

3. “ขล้าพเจล้าไมว่ละอาย…”  พวกยลิวเหลว่านสันั้นไดล้ขสับไลว่เปาโลออกมา (กลิจการ 9:22-24) และพรล้อมกสับพวกคนตว่าง
ชาตลิไดล้ขว่มเหงเขาและขสับไลว่เขาจากทบีนึ่หนนนึ่งไปยสังอบีกทบีนึ่หนนนึ่ง เขาถรกมองวว่าเปป็น “สลินึ่งโสโครกของโลก” และ “สลินึ่งสกปรกของสลินึ่ง
สารพสัด” (1 คร. 4:9-13) ผรล้คนเยาะเยล้ยขว่าวสารทบีนึ่เขาประกาศ เพราะวว่ามสันเปป็น “ความโงว่เขลา” แกว่คนเหลว่านสันั้น (1 คร. 1:18)-แตว่
เขากก็ไมว่ละอายในขว่าวประเสรลิฐนสันั้นเหมรอนเดลิม



พวกเราหลายคนเหนบียมอาย-หรรอบางทบีเรากก็แคว่ละอายในพระเยซร! ขอพระเจล้าทรงโปรดเวทนาเราดล้วยเถลิดถล้าเราละอาย
ในพระองคร์! ครุณพรดออกมาเวลาทบีนึ่ครุณควรพรดไหม? ครุณพรดออกมาเพรนึ่อพระเยซรในทว่ามกลางเหลว่าศสัตรรของพระเยซรไหม? ครุณ
ละอายในพระนามของพระองคร์ไหม? ครุณละอายในขว่าวประเสรลิฐไหม? ขอพระเจล้าทรงโปรดชว่วยเราทบีนึ่จะไมว่ละอายในขว่าว
ประเสรลิฐ เพราะวว่าขว่าวประเสรลิฐครอสลินึ่งนสันั้นทบีนึ่ไดล้นนาความสวว่างมาสรว่ความคลิดทบีนึ่มรดบอดและนว่าสสังเวชของเรา ขว่าวประเสรลิฐครอสลินึ่งนสันั้นทบีนึ่
ไดล้นนาฤทธลิธิ์เดชมาเพรนึ่อเปลบีนึ่ยนแปลงเราจากคนบาปทบีนึ่ตายไปแลล้วใหล้เปป็นบรุตรทบีนึ่มบีชบีวลิต ขว่าวประเสรลิฐครอสลินึ่งทบีนึ่เปป็นโคมแกว่เทล้าของเรา
และเปป็นดวงสวว่างแกว่วลิถบีทางของเรา

ครุณกสับผมทบีนึ่ออกพระนามของพระเยซรควรเปป็นฝฝ่ายเรลินึ่มการสนทนานสันั้นเสมอยามอยรว่ทว่ามกลางผรล้คน เราควรพรดออกมาเพรนึ่อ
พระเยซร ไมว่ใชว่ครสับ ผมไมว่ไดล้หมายความวว่าเราควรทนาใหล้ผรล้อรนึ่นไมว่พอใจโดยการกรบีดรล้องพระนามของพระองคร์จนสรุดเสบียงของเรา ผม
หมายความวว่าเราควรใหล้คนทสันั้งโลกและทรุกคนทบีนึ่เราขล้องเกบีนึ่ยวดล้วยรรล้วว่าเราเปป็นคนของพระเยซร และเราเปป็นของพระองคร์เพราะวว่าเรา
ไดล้เรบียนรรล้เกบีนึ่ยวกสับพระองคร์แลล้วผว่านทางขว่าวประเสรลิฐอสันมบีคว่าประเสรลิฐ บรลิสรุทธลิธิ์ และเปปีปี่ยมดล้วยฤทธลิธิ์เดช

ตามทบีนึ่ขล้อ 14 กลว่าว เปาโลไมว่ใชว่พวกไฮเปอรร์คาลวลิน (หลสักคนาสอนของพวกไฮเปอรร์คาลวลินสอนวว่าบางคนถรกเลรอกใหล้ไป
สวรรคร์และบางคนถรกเลรอกใหล้ตกนรก-และสอนวว่ามสันเปป็นไปไมว่ไดล้ทบีนึ่ผรล้ถรกเลรอกสรรแลล้วจะตกนรก และมสันกก็เปป็นไปไมว่ไดล้เชว่นกสันทบีนึ่คน
เหลว่านสันั้นทบีนึ่อยรว่นอกกลรุว่มผรล้ทบีนึ่ถรกเลรอกสรรจะไดล้รสับความรอดและไปสวรรคร์) เปาโลประกาศวว่าเขาเปป็นหนบีนั้ “ทสันั้งพวกกรบีกและพวกชาว
ปฝ่า ทสันั้งคนมบีสตลิปฝัญญาและคนขาดสตลิปฝัญญา” เขาเชรนึ่อวว่าพระครลิสตร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อรสับบาปของคนทสันั้งโลกแลล้ว เขาเชรนึ่อวว่า
ขว่าวประเสรลิฐมบีไวล้สนาหรสับทรุกคน ผมเชรนึ่ออยว่างนสันั้นเชว่นกสัน-และนสักเทศนร์คนอรนึ่นๆทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อพระคสัมภบีรร์กก็เชรนึ่ออยว่างนสันั้นเชว่นกสัน! เรา
เปป็นหนบีนั้ตว่อคนทรุกชนชาตลิ ไมว่วว่าจะสบีผลิวใด ชนชสันั้นใด หรรอความเชรนึ่อใด เราทบีนึ่รรล้จสักความจรลิงแหว่งขว่าวประเสรลิฐอสันบรลิสรุทธลิธิ์แหว่งพระครุณ
ไมว่ควรพอใจจนกวว่าเราไดล้ทนาทรุกสลินึ่งในอนานาจของเราแลล้วเพรนึ่อประกาศขว่าวสารนบีนั้แกว่ผรล้คนทสันั้งปวง ไมว่วว่าพวกเขาจะเปป็นใครกก็ตาม

เปาโลพรล้อมกสับฤทธลิธิ์เดชและกนาลสังทสันั้งสลินั้นของตน- “เทว่าทบีนึ่มบีอยรว่ในตสัวขล้าพเจล้า” (ขล้อ 15) เขาพรล้อมทบีนึ่จะใชล้จว่ายและถรกใชล้จว่าย
ในกรรุงโรม-แตว่ “เพรนึ่อประกาศขว่าวประเสรลิฐ” เทว่านสันั้น เขาไมว่ปรารถนาทบีนึ่จะสรล้างชรนึ่อใหล้ตสัวเอง เขามบีความปรารถนาอสันแรงกลล้าทบีนึ่จะ
ไปยสังกรรุงโรมเพรนึ่อประกาศขว่าวประเสรลิฐ-และถล้าครุณอยากรรล้วว่าเปาโลเรบียกสลินึ่งใดวว่าเปป็นขว่าวประเสรลิฐ จงอว่าน 1 โครลินธร์ 15:1-4 ใน
พระคนาตอนนสันั้นเขาใหล้โครงรว่างขว่าวสารของเขาอยว่างชสัดเจน: ประการแรก การสลินั้นพระชนมร์ของพระเยซร...พระโลหลิต ประการทบีนึ่
สอง การถรกฝฝังของพระเยซร-นสันึ่นครอ พระครลิสตร์ผรล้หนนนึ่งทบีนึ่ไดล้สลินั้นพระชนมร์ทรงถรกนนาลงมาจากกางเขนและถรกวางพระศพในอรุโมงคร์หนนนึ่ง
โดยตายไปแลล้ว ประการทบีนึ่สาม การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซร เปาโลเชรนึ่อในการเปป็นขนนั้นจากตายจรลิงๆ เขาไมว่ไดล้เชรนึ่อหรรอสอน
วว่าการเปป็นขนนั้นจากตายเปป็นเรรนึ่องเลว่าปรสัมปรา เขาเชรนึ่อในการเปป็นขนนั้นจากตายฝฝ่ายรว่างกาย ขว่าวสารของเขาครอ “พระครลิสตร์-ผรล้ทรงถรก
ตรนงกางเขน ถรกฝฝัง และทรงเปป็นขนนั้นแลล้ว...ตามทบีนึ่เขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์” เขาประกาศขว่าวประเสรลิฐทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์และไมว่ถรกเจรอปน เขา
ไมว่ไดล้กนาลสังพยายามสรล้างชรนึ่อใหล้ตสัวเองหรรอเพรนึ่อศาสนาหนนนึ่ง เขาสนใจในการสรล้างสาวกทสันั้งหลายเพรนึ่อพระเยซร

เปาโลประกาศดล้วยใจกลล้าแกว่ชาวโรมวว่า “ขล้าพเจล้าไมว่มบีความละอายในเรรนึ่องขว่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ มสันอาจทนาใหล้
ขล้าพเจล้าถรกขว่มเหง ขล้าพเจล้าอาจทนทรุกขร์..ขล้าพเจล้าอาจถรกหลินขวล้าง ขล้าพเจล้าอาจถรกทรุบตบี ขล้าพเจล้าอาจถรกลากตสัวออกไปนอกเมรอง
เพราะคลิดวว่าตายแลล้ว แตว่ขล้าพเจล้าไมว่ละอายในขว่าวประเสรลิฐ ขล้าพเจล้าอยากใหล้ทรุกคนในกรรุงโรมรรล้วว่าขล้าพเจล้าเชรนึ่อขว่าวประเสรลิฐ 
ขล้าพเจล้าประกาศขว่าวประเสรลิฐ เหตรุผลทบีนึ่ขล้าพเจล้าไมว่ละอายในมสันกก็เพราะวว่า มสันเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าทบีนึ่จะชว่วยทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อใหล้ไดล้
รสับความรอด ขว่าวสารนบีนั้มบีมายสังยลิวกว่อน-แตว่มสันกก็มายสังชาวกรบีก (หรรอมายสังคนตว่างชาตลิ) เชว่นกสัน...ผรล้ใดทบีนึ่มบีใจปรารถนา ขว่าวสารนบีนั้มบีไวล้
เพรนึ่อทรุกคน!”

คนมากมายกลว่าววว่า “ใหล้ยลิวกว่อน” เพรนึ่อวางภาระเรรนึ่องงานมลิชชสันึ่นเพรนึ่อคนยลิวบนใจของผรล้คน ผมเชรนึ่อในงานมลิชชสันึ่นเพรนึ่อคนยลิว 
ผมเคยไปอลิสราเอลและถวายทรสัพยร์มากมายใหล้งานมลิชชสันึ่นเพรนึ่อคนยลิว แตว่...ยลิวไดล้รสับโอกาสของเขากว่อนแลล้ว เมรนึ่อพระเยซรไดล้เสดก็จ
มายสังแผว่นดลินโลกนบีนั้และไดล้ทรงเรบียกสาวกสลิบสองคนนสันั้น พระองคร์ทรงสสันึ่งพวกเขาใหล้ “ไปหาแกะทบีนึ่หลงหายไปของวงศร์วานแหว่ง
อลิสราเอล” และพระองคร์ทรงบสัญชาพวกเขาไมว่ใหล้ไปหาพวกคนตว่างชาตลิ (มธ. 10:5,6) พระองคร์ตรสัสแกว่หญลิงตว่างชาตลิคนหนนนึ่งวว่



า “เรามลิไดล้ถรกสว่งมาหาผรล้ใด เวล้นแตว่แกะทบีนึ่หลงหายไปของวงศร์วานแหว่งอลิสราเอล” (มธ. 15:24) แตว่ในยอหร์น 1:11 เราอว่านวว่า 
“พระองคร์ไดล้เสดก็จมายสังพวกของพระองคร์เอง และพวกของพระองคร์เองนสันั้นหาไดล้ตล้อนรสับพระองคร์ไมว่”...พวกเขารสังเกบียจและปฏลิเสธ
พระองคร์

ปปีลาตนนาพระเยซรออกไปบนยกพรนั้นในวสันนว่าจดจนานสันั้นและถามพวกยลิวเหลว่านสันั้นวว่า “พวกเจล้าปรารถนานสักโทษคนไหน...เยซร
หรรอบารสับบสัส?” และพวกเขาทรุกคนพรล้อมใจกสันตะโกนวว่า “บารสับบสัส!” ปปีลาตกลว่าววว่า “แลล้วจะใหล้เราทนาอะไรกสับเยซร?” และพวก
เขาตะโกนวว่า “ตรนงเขาเสบียทบีนึ่กางเขน! ใหล้เลรอดของเขาตกอยรว่กสับพวกเราและบนลรกหลานของเราเถลิด...พวกเราไมว่อยากไดล้เขา! 
พวกเราอยากไดล้โจร พวกเราอยากไดล้บารสับบสัส! ฆว่าเยซรเลย!”

ใชว่แลล้วครสับ ยลิวไดล้โอกาสของเขากว่อนแลล้ว อยว่าเขล้าใจผมผลิด พระเจล้าทรงชว่วยยลิวใหล้รอดวสันนบีนั้ แตว่พระองคร์ทรงชว่วยยลิวใหล้
รอดเหมรอนกสันกสับทบีนึ่พระองคร์ทรงชว่วยคนตว่างชาตลิใหล้รอด ขว่าวสารวสันนบีนั้มบีมาถนงยลิวและคนตว่างชาตลิเหมรอนๆกสัน ในครลิสตจสักรของ
พระเจล้าผรล้ทรงพระชนมร์อยรว่ ไมว่มบีความแตกตว่างเลย กนาแพงทบีนึ่กสันั้นกลางนสันั้นถรกพสังลงแลล้ว (กรรุณาตสันั้งใจศนกษาเอเฟซสัส 2:11-22)

เปาโลบอกเราวว่าขว่าวประเสรลิฐเปป็น “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า อสันนนาไปสรว่ความรอด”-ไมว่ใชว่ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า “ไปสรว่
ศาสนา” หรรอ “การดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ดบี” หรรอ “การงานทบีนึ่ดบีทสันั้งหลาย” แตว่ “ไปสรว่ความรอด” ความรอดบว่งบอกถนงการชว่วยใหล้รอด-
และการทบีนึ่คนๆหนนนึ่งจะถรกชว่วยใหล้รอดนสันั้น เขากก็ตล้องหลงหายกว่อน ความตล้องการยลินึ่งใหญว่วสันนบีนั้ครอ การทนาใหล้ผรล้คนเหก็นวว่าพวกเขาเปป็น
ผรล้หลงหาย เพรนึ่อทบีนึ่เราจะสามารถทนาใหล้พวกเขามาถนงพระครลิสตร์เพรนึ่อรสับความรอดไดล้

คนาวว่า “ถรกชว่วยใหล้รอด” และ “ความรอด” ไมว่ใชว่คนาทบีนึ่โดดเดว่นในคนาเทศนาสมสัยใหมว่ทสันั้งหลาย เราไดล้ยลินคนาวว่า “การตสัดสลิน
ใจ” และ “เขล้ารว่วมกสับพวกเรา” และ “เขล้ารว่วมกสับครลิสตจสักรและกลายเปป็นสว่วนหนนนึ่งของพวกเรา” คนาเชลิญไมว่มากนสักถรกหยลิบยรนึ่นใหล้
แกว่เหลว่าคนบาปทบีนึ่นว่าสงสาร นว่าสสังเวช และสมควรตกนรกใหล้มาและครุกเขว่าลงอยว่างถว่อมใจเพรนึ่อรสับพระเยซรครลิสตร์เปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้
รอด เพรนึ่อทบีนึ่จะถรกชว่วยใหล้รอดจากบาป

ความรอดครอคนายลินึ่งใหญว่ทบีนึ่ครอบคลรุมแหว่งขว่าวประเสรลิฐ มสันบว่งบอกถนงการกระทนาเหลว่านสันั้นอสันไดล้แกว่ การไถว่ การนสับวว่าเปป็น
คนชอบธรรม การลบมลทลิน การยกโทษ การชนาระแยกตสันั้งใหล้บรลิสรุทธลิธิ์ และการทนาใหล้มบีสงว่าราศบี มสันบว่งบอกถนงการชว่วยใหล้รอดพล้น 
ความปลอดภสัย การพลิทสักษร์รสักษาไวล้ การรสักษาใหล้หายฝฝ่ายวลิญญาณ และความปกตลิสรุข

ความรอดของเราอยรว่ในสามกาลเวลา:
1. ในประการแรก ทรุกคนทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วถรกชว่วยใหล้รอดแลล้วจากความผลิดนสันั้น โทษนสันั้นของบาป (อว่านลรกา 7:50; 1

โครลินธร์ 1:18; 2 โครลินธร์ 2:15; เอเฟซสัส 2:5,8; และ 2 ทลิโมธบี 1:9)
2. ในประการทบีนึ่สอง ผรล้เชรนึ่อทรุกคนกนาลสังถรกชว่วยใหล้รอดทรุกวสันจากนลิสสัยนสันั้น (หรรอการครอบครองนสันั้น) ของบาป (รม. 

6:14; 8:2; 2 โครลินธร์ 3:18; กาลาเทบีย 2:19, 20; ฟปีลลิปปปี 1:19; 2:12,13; 2 เธสะโลนลิกา 2:13)
3. ในประการทบีนึ่สาม ผรล้เชรนึ่อทรุกคนในอนาคตจะถรกชว่วยใหล้รอดทสันั้งหมดจากการมบีอยรว่ของบาป (อว่าน โรม 13:11; 1 เธ

สะโลนลิกา 4:13-18; ฮบีบรร 10:14; 1 เปโตร 1:5; และ 1 ยอหร์น 3:2)
ความรอดมาโดยพระครุณของพระเจล้าผว่านทางความเชรนึ่อ มสันเปป็นของขวสัญฟรบๆี ของพระเจล้าทบีนึ่ใหล้แกว่คนบาปทบีนึ่สมควรตก

นรก โดยไมว่พนนึ่งการประพฤตลิใดๆทสันั้งสลินั้น (รม. 3:27,28; 4:1-8; 6:23; อฟ. 2:8,9)
ความรอดถรกตามมาโดยการประพฤตลิ เราพลิสรจนร์ความรอดของเราโดยการประพฤตลิของเรา เราเปป็นฝปีพระหสัตถร์ของ

พระเจล้า (อว่านเอเฟซสัส 2:9,10 และทลิตสัส 3:5-8) มสันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วว่าเปาโลเตรอนสตลิเราใหล้กระทนากลิจความรอดของเราออกมา
ดล้วยความกลสัวและตสัวสสันึ่น (ฟป. 2:12) แตว่ทว่านทบีนึ่รสัก เราไมว่สามารถกระทนากลิจความรอดของเราออกมาไดล้จนกวว่าเรามบีความรอดโดย
ความเชรนึ่อ ความรอดไมว่มาโดยการประพฤตลิ แตว่โดยความเชรนึ่อ เมรนึ่อเราใชล้ความเชรนึ่อทบีนึ่ชว่วยใหล้รอด ความเชรนึ่อกก็กระทนากลิจโดยอสัตโนมสัตลิ
ในใจและชบีวลิตของเรา ตามทบีนึ่กลว่าวไวล้ในยากอบ 2:14-26 ความเชรนึ่อทบีนึ่ปราศจากการกระทนากก็ตายเสบียแลล้ว ถล้าคนใดเปป็นพยาน
รสับรองวว่าเขามบีความเชรนึ่อ และกระนสันั้นเขาไมว่กระทนาการงานตว่างๆแหว่งความชอบธรรม คนาพยานของเขากก็ไมว่มบีผลและสรญเปลว่า เรา



พลิสรจนร์ความเชรนึ่อทบีนึ่ชว่วยใหล้รอดของเราโดยการงานตว่างๆทบีนึ่ชอบธรรมของเรา ความรอดไมว่ไดล้เกลิดจากการกระทนา แตว่ความรอดมบี
การกระทนา

ในขล้อ 16 และ 17 เราพบความจรลิงบางอยว่างทบีนึ่แสนมหสัศจรรยร์เกบีนึ่ยวกสับขว่าวประเสรลิฐทบีนึ่เปาโลปฝ่าวประกาศ:
ลสักษณะเฉพาะตสัวของขว่าวประเสรลิฐครอ “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า” ขว่าวประเสรลิฐมบีฤทธลิธิ์เดช เหลว่าผรล้รรล้ภาษากรบีกบอกเราวว่าคนา

วว่า “ฤทธลิธิ์เดช” ในทบีนึ่นบีนั้ครอคนาวว่า “dynamite” (ระเบลิดไดนาไมทร์) ของเรา กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง ขว่าวประเสรลิฐครอระเบลิดไดนาไมทร์ของ
พระเจล้าซนนึ่งจะระเบลิดพญามารและบาปเปป็นจรุณออกไปจากใจมนรุษยร์ทบีนึ่เปปิดรสับขว่าวประเสรลิฐโดยความเชรนึ่อ

เปฟ้าหมายของขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้าครอ “ไปสรว่ความรอด” และความรอดนสันั้นกก็ครอ รอดจากบทลงโทษ อนานาจ และ
สรุดทล้ายครอ การมบีอยรว่ของบาป

ขอบเขตของขว่าวประเสรลิฐครอ ครอบคลรุมแตว่ละคนและ “ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ” ขว่าวประเสรลิฐ ความรอดมบีมายสังยลิว กรบีก ชาวปฝ่า ผรล้
มบีปฝัญญา ผรล้ไมว่มบีปฝัญญา ทาส ไท ไมว่มบีใครถรกกบีดกสันั้น ไมว่มบีใครถรกกสันไมว่ใหล้เขล้ามา ไมว่มบีใครถรกทลินั้งไวล้ขล้างนอก… “ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่มบีใจ
ปรารถนา กก็ใหล้ผรล้นสันั้นรสับนนั้นาแหว่งชบีวลิตโดยไมว่ตล้องเสบียอะไรเลย” (วว. 22:17)

การเปปิดเผยของขว่าวประเสรลิฐครอ: “เพราะวว่าในขว่าวประเสรลิฐนสันั้นความชอบธรรมของพระเจล้ากก็ถรกเปปิดเผยจากความเชรนึ่อ
ไปสรว่ความเชรนึ่อ” ขว่าวประเสรลิฐครอขว่าวสารเดบียวทบีนึ่เปปิดเผยแกว่เราถนงอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจล้า ความศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของพระเจล้า ความ
บรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้า-ใชว่แลล้วครสับ พระเจล้าทรงถรกเปปิดเผยในขว่าวประเสรลิฐ

ขว่าวประเสรลิฐยสังเปปิดเผยแกว่เราดล้วยวว่าผรล้ทบีนึ่ถรกนสับวว่าชอบธรรมนสันั้นมบีชบีวลิตอยรว่อยว่างไรและโดยทางฤทธลิธิ์อนานาจใด; นสันึ่นครอ “คน
ชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อ” คนากลว่าวนบีนั้เปป็นความจรลิงในสมสัยพสันธสสัญญาเดลิม (ฮบก. 2:4) อยว่างแนว่นอนพอๆกสับทบีนึ่มสัน
เปป็นความจรลิงในยรุคแหว่งพระครุณนบีนั้ คนชอบธรรมมบีชบีวลิตดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อเสมอมา พระเจล้าทรงกระทนากลิจในความเชรนึ่อและผว่าน
ทางความเชรนึ่อเสมอมา โดยความเชรนึ่อ อาแบลไดล้ถวายเครรนึ่องสสัตวบรชาทบีนึ่มบีเลรอด โดยความเชรนึ่อ เอโนคไดล้เดลินกสับพระเจล้า โดยความ
เชรนึ่อ โนอาหร์ไดล้สรล้างนาวา โดยความเชรนึ่ออสับราฮสัมไดล้ยล้ายออกไปอยรว่ในดลินแดนตว่างถลินึ่น โดยไมว่รรล้วว่าตนกนาลสังจะไปทบีนึ่ไหน-แตว่ยล้ายออก
ไปโดยความเชรนึ่อ โดยความเชรนึ่อ โมเสสไดล้เลรอกทบีนึ่จะทนทรุกขร์ความปวดรล้าวตว่างๆแหว่งประชากรของพระเจล้าแทนทบีนึ่จะถรกเรบียกวว่า
โอรสของฟาโรหร์ (อว่านฮบีบรร บททบีนึ่ 11) ตสันั้งแตว่ปฐมกาลจนถนงมาลาคบี มสันครอ โดยความเชรนึ่อ...โดยความเชรนึ่อ...โดยความเชรนึ่อ ผมขอ
เตรอนความจนาครุณวว่าพระเยซรไดล้ตรสัสแกว่เหลว่าสาวกของพระองคร์วว่า “จงมบีความเชรนึ่อในพระเจล้าเถลิด” (มาระโก 11:22) ขว่าวประเสรลิฐ
เปปิดเผยแกว่เราวว่าเราจะตล้องดนาเนลินชบีวลิตโดยความเชรนึ่อ-ไมว่ใชว่โดยการมองเหก็น ไมว่ใชว่โดยพละกนาลสัง ไมว่ใชว่โดยความรรล้สนกตว่างๆ แตว่โดย
ความเชรนึ่อลล้วนๆ! ความเชรนึ่อยว่อมเชรนึ่อพระเจล้าเพบียงเพราะวว่าพระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้า ความเชรนึ่อยอมรสับขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้า
เพราะวว่าพระเจล้าตรสัสมสันแลล้ว-และถล้าพระเจล้าตรสัสมสันแลล้ว เรากก็เชรนึ่อมสันไดล้ และถล้าพระเจล้าตรสัสมสันแลล้ว พระเจล้ากก็ทรงกระทนามสันไดล้ 
“มบีสลินึ่งใดยากเกลินไปสนาหรสับพระเจล้าหรรอ?” พระองคร์ทรงสามารถกระทนามากยลินึ่งกวว่าสลินึ่งใดทบีนึ่เราคลิดหรรอขอในพระนามของพระเยซร
ไดล้! ขอบครุณพระเจล้าสนาหรสับขว่าวประเสรลิฐ

พญามารเกลบียดชสังขว่าวประเสรลิฐและกนาลสังทนาทรุกสลินึ่งในอนานาจมารของมสันเพรนึ่อทนาลายความนว่าเชรนึ่อถรอของคนาสอนพรนั้นฐาน
เหลว่านสันั้นแหว่งความเชรนึ่อนสันั้นและเพรนึ่อดนงพระเยซรลงมาใหล้อยรว่ระดสับเดบียวกสับมนรุษยร์ แตว่พญามารจะไมว่มบีทางทนาลายขว่าวประเสรลิฐไดล้ 
เพราะวว่าพระวจนะของพระเจล้าปฝักแนว่นเปป็นนลิตยร์อยรว่ในสวรรคร์! (สดด. 119:89) พญามารไมว่สามารถแตะตล้องขว่าวประเสรลิฐไดล้! 
ฮสัลเลลรยาสนาหรสับขว่าวประเสรลิฐ!

ผมไมว่ละอายในขว่าวประเสรลิฐ ผมพรล้อมทบีนึ่จะประกาศขว่าวประเสรลิฐ ผมพรล้อมทบีนึ่จะปกปฟ้องขว่าวประเสรลิฐ ผมพรล้อมทบีนึ่จะ
ดนาเนลินชบีวลิตตามขว่าวประเสรลิฐและตายตามขว่าวประเสรลิฐ ผมจะยรนหยสัดเคบียงขล้างขว่าวประเสรลิฐและบอกคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ผมรสับใชล้วว่า
เราไดล้รสับความรอดโดยพระครุณของพระเจล้า ผว่านทางความเชรนึ่อ! เราถรกรสักษาไวล้โดยความเชรนึ่อ-และผรล้ทบีนึ่ถรกนสับวว่าชอบธรรมจะมบีชบีวลิต
ดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อ!



ภาค 1
โลกททที่มทความผริด พระพริโรธของพระเจจ้าททที่ถทูกเปปิดเผย

สลิบเจก็ดขล้อแรกของหนสังสรอโรมบททบีนึ่ 1 รวมกสันเปป็นบทนนาสรว่จดหมายฝากฉบสับนบีนั้ เรลินึ่มตล้นทบีนึ่ขล้อ 18 และตว่อไปจนถนงบททบีนึ่ 3 
ขล้อ 20 เรามบีบสันทนกเกบีนึ่ยวกสับโลกทบีนึ่มบีความผลิดและพระพลิโรธของพระเจล้าทบีนึ่ถรกเปปิดเผยจากสวรรคร์ตว่อความอธรรมและความชสันึ่วทสันั้งปวง

ขล้อ 18: “เพราะวว่าพระพลิโรธของพระเจล้าถรกเปปิดเผยจากสวรรคร์ตว่อสรล้บรรดาความอธรรม และความไมว่ชอบธรรมของ
มนรุษยร์ ผรล้ทบีนึ่ยนดกรุมความจรลิงในความไมว่ชอบธรรม”

เรลินึ่มตล้นตรงนบีนั้ บาปถรกนนามาอยรว่ตว่อหนล้าเรา-และเราตล้องเหก็นบาปอยว่างทบีนึ่มสันเปป็น เพราะวว่าคนาสอนเทก็จทสันั้งหมดมบีแหลว่งทบีนึ่มา
ของมสันอยรว่ในแนวคลิดทบีนึ่ผลิดหรรออว่อนแอเกบีนึ่ยวกสับบาป ขล้อเทก็จจรลิงอสันเปลรอยเปลว่าและนว่ากลสัวเหลว่านสันั้นเกบีนึ่ยวกสับบาปถรกลากออกมา
ตรงนบีนั้และถรกบสังคสับใหล้ยรนตรงหนล้าความสวว่างอสันเจลิดจล้าแหว่งความบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้าและพระพลิโรธบรลิสรุทธลิธิ์ของพระองคร์ทบีนึ่มบีตว่อ
ความอธรรมและความชสันึ่วทสันั้งปวง ไมว่วว่าจะรรปแบบใดกก็ตาม เราตล้องเหก็นพระพลิโรธของพระเจล้าทบีนึ่ถรกเทออก-เพราะวว่าเราไมว่อาจ
ซาบซนนั้งอยว่างเตก็มทบีนึ่กสับความชอบธรรมของพระเจล้า ความนรุว่มนวลของพระเจล้า ความอดกลสันั้นพระทสัยของพระเจล้าไดล้ หากเราไมว่
เตก็มใจทบีนึ่จะเผชลิญหนล้ากสับพระพลิโรธของพระเจล้า เฉพาะคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่รรล้วว่าการหลงหายเปป็นยสังไง ถนงจะรรล้วว่าการไดล้รสับความรอดนสันั้น
เปป็นยสังไง

พระเจล้าไมว่ทรงเปป็นพระเจล้าทบีนึ่มบีเพบียงดล้านเดบียว ในยรุคสมสัยนบีนั้แหว่งแนวคลิดเสรบีนลิยมและสมสัยใหมว่นลิยม เราไดล้ยลินเยอะแยะเกบีนึ่ยว
กสับความรสักของพระเจล้า ความเปป็นบลิดาของพระเจล้า และความดบีงามของพระเจล้า พระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าทบีนึ่ดบี-แตว่พระองคร์ไมว่ใชว่
พระเจล้าทบีนึ่มบีเพบียงดล้านเดบียว “พระเจล้าทรงเปป็นความรสัก” (1 ยอหร์น 4:8)-แตว่พระเจล้ากก็ทรงเปป็น “เพลลิงทบีนึ่เผาผลาญ” เชว่นเดบียวกสัน 
(ฮบ. 12:29)  พระคสัมภบีรร์สอนเราวว่าพระเจล้าทรงอดกลสันั้นพระทสัย อว่อนโยน กรรุณา และอว่อนสรุภาพ แตว่พระวจนะกก็สอนเราเชว่นกสันวว่า
พระเจล้าทรง “พระพลิโรธตว่อคนชสันึ่วทรุกวสัน”! (เพลงสดรุดบี 7:11)

ในการแบว่งหนสังสรอโรมออกเปป็นหลายสว่วนนบีนั้ เราจะเรบียนรรล้วว่า (1) คนตว่างชาตลิทรุกคนมบีความผลิดตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า; (2) 
ยลิวทรุกคนมบีความผลิดตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า และ (3) ทรุกปากจะถรกหรุบตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง-ทรุกคนอยรว่ในเรรอลนา
เดบียวกสัน ไมว่มบีความแตกตว่าง ทรุกคนทนาบาปแลล้ว ดสังนสันั้น ถล้าผรล้ใด (มนรุษยร์คนใด มนรุษยร์ทรุกคน) ไมว่ไดล้บสังเกลิดจากเบรนั้องบน เขากก็เขล้าใน
อาณาจสักรของพระเจล้าไมว่ไดล้ (ยอหร์น 3:3,5) 

“พระพลิโรธของพระเจล้าถรกเปปิดเผยจากสวรรคร์…” ดสังนสันั้นจนงมบีการเปปิดเผยสองแบบจากสวรรคร์ (ขล้อ 17 และ 18) และ
จนกวว่าเรรนึ่องนบีนั้ถรกอธลิบาย การเปปิดเผยเหลว่านบีนั้กก็มบีแตว่นนาความหวาดกลสัวมาสรว่มนรุษยร์ทบีนึ่มบีความผลิด สลินึ่งสรุดทล้ายทบีนึ่คนบาปคนใดอยากทบีนึ่จะ
ถรกเตรอนใหล้ระลนกถนงครอ พระพลิโรธของพระเจล้า เขาจะตล้องเรบียนรรล้ความมหสัศจรรยร์แหว่งขว่าวประเสรลิฐ ซนนึ่งโดยขว่าวประเสรลิฐนสันั้นความ
ชอบธรรมของพระเจล้ากก็กลายเปป็นความชอบธรรมของเราอยว่างแทล้จรลิงเมรนึ่อเรายอมรสับพระเยซรครลิสตร์ เมรนึ่อเรายอมรสับพระเยซร 
พระพลิโรธของพระเจล้ากก็ถรกยกออกไป และเรากลายเปป็นบรุตรทสันั้งหลาย ไมว่ใชว่แคว่บรุตร แตว่เปป็นทายาทของพระเจล้าและทายาทรว่วมกสับ
พระเยซรครลิสตร์เจล้า

ขณะเดบียวกสัน พระพลิโรธของพระเจล้าถรกหสันมา “ตว่อสรล้บรรดาความอธรรม และความไมว่ชอบธรรมของมนรุษยร์ ผรล้ทบีนึ่ยนดกรุม
ความจรลิงในความไมว่ชอบธรรม” ความอธรรมครอ การขาดซนนึ่งการปฏลิบสัตลิตามพระประสงคร์ของพระเจล้า เมรนึ่อเราปฏลิเสธทบีนึ่จะใหล้ความ
ประสงคร์ของเราคลล้อยตามพระประสงคร์ของพระเจล้า เรากก็ทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไมว่ถรกตล้องในสายพระเนตรของพระเจล้าโดยอสัตโนมสัตลิ 
บรุคคลผรล้เดบียวทบีนึ่สามารถดนาเนลินชบีวลิตอยว่างถรกตล้องและอยว่างชอบธรรม ครอผรล้ทบีนึ่ไดล้รสับการบสังเกลิดจากพระวลิญญาณและเปป็นผรล้ทบีนึ่ถรกนนาทรุก
วสันโดยพระวลิญญาณ เนรนั้อหนสังไมว่เตก็มใจ...ไมว่เคยเตก็มใจ และจะไมว่มบีวสันเตก็มใจ เราตล้องมอบถวายจลิตใจ วลิญญาณ และรว่างกายตว่อ
พระเจล้า โดยยอมจนานนอวสัยวะตว่างๆของเราตว่อพระองคร์เพรนึ่อทบีนึ่จะถรกนนาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ผรล้ประทสับอยรว่ในใจของลรกทรุกคน
ของพระเจล้า (รม. 8:9,14,16; อฟ. 4:30; ยอหร์น 3:5)



เนรนึ่องจากความอธรรมครอการไมว่ปฏลิบสัตลิตามพระประสงคร์ของพระเจล้าโดยมนรุษยร์ มสันจนงนนาไปสรว่การปฏลิบสัตลิแหว่งความไมว่ชอบ
ธรรมในสว่วนของความสสัมพสันธร์ของมนรุษยร์ทบีนึ่มบีตว่อกสันและกสัน เมรนึ่อนสันั้นพวกเขากก็จะไมว่ใสว่ใจฟฝังขล้อเทก็จจรลิงทสันั้งหลายดล้วย พวกเขา “ยนด
กรุมความจรลิงในความไมว่ชอบธรรม” ดสังนสันั้นพวกเขาจนงทนาหลายสลินึ่งตว่อกสันและกสันทบีนึ่ไมว่ถรกตล้อง บรุคคลผรล้เดบียวทบีนึ่สามารถดนาเนลินชบีวลิตใน
ความจรลิงและปฏลิบสัตลิความจรลิงไดล้กก็ครอ คนทบีนึ่มบีพระเยซรผรล้ทรงเปป็นความจรลิงนสันั้นอยรว่ภายใน 

ใจธรรมดานสันั้น “เตก็มไปดล้วยการหลอกลวงเหนรอกวว่าสลินึ่งสารพสัด และชสันึ่วอยว่างรล้ายกาจ” (ยรม. 17:9) เนรนึ่องจากนบีนึ่เปป็นความ
จรลิง ใจธรรมดานสันั้นจนงไมว่ยอมเผชลิญหนล้ากสับความจรลิงนสันั้นและดนาเนลินในความจรลิงนสันั้น นบีนึ่เปป็นกฎสากล ไมว่วว่าความจรลิงนสันั้นถรกเปปิดเผย
ผว่านทางความสวว่างของธรรมชาตลิ หรรอสนานนกทางศบีลธรรม หรรอการประกาศขว่าวประเสรลิฐ มนรุษยร์ธรรมดาเกลบียดชสังความจรลิงนสันั้น 
และ “ใจทบีนึ่อยรว่ฝฝ่ายเนรนั้อหนสังครอความเปป็นศสัตรรตว่อพระเจล้า” (รม. 8:7)

ผมไมว่ไดล้กนาลสังกลว่าววว่าทรุกคนทบีนึ่ไมว่เปป็นลรกทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วของพระเจล้าครอคนทบีนึ่ดรนั้อดล้านทบีนึ่สรุด นสันึ่นไมว่ใชว่ความจรลิงเลยแมล้แตว่
นลิดเดบียวครสับ แตว่ขอใหล้ผมรสับประกสันครุณวว่าไมว่วว่าครุณจะดนาเนลินชบีวลิตสะอาดขนาดไหนและวลิธบีปฏลิบสัตลิตว่างๆของครุณกสับเพรนึ่อนมนรุษยร์
ของครุณนสันั้นเทบีนึ่ยงตรงขนาดไหน ครุณกก็ยสังดนาเนลินชบีวลิตในคนาโกหกหากครุณรรล้วว่าพระเยซรทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อครุณแลล้วและครุณปฏลิเสธทบีนึ่
จะเชรนึ่อฟฝังความจรลิงนสันั้น พระเยซรตรสัสวว่า “เราเปป็นทางนสันั้น ความจรลิงนสันั้น และชบีวลิตนสันั้น ไมว่มบีผรล้ใดมาถนงพระบลิดาไดล้ยกเวล้นมาทางเรา”
(ยอหร์น 14:6) ถล้าครุณทราบเชว่นนสันั้น แตว่ปฏลิเสธทบีนึ่จะยอมจนานนชบีวลิตของครุณตว่อพระเยซรเจล้าผรล้ทรงเปป็นทางนสันั้น ความจรลิงนสันั้น และชบีวลิต
นสันั้น ครุณกก็กนาลสังตราหนล้าพระเจล้าวว่าเปป็นผรล้มรุสา!

ผมรรล้วว่าขล้อความทบีนึ่ผมกลว่าวไปนสันั้นเปป็นคนาพรดทบีนึ่รรุนแรง และถล้าผมไมว่มบีพระวจนะของพระเจล้าเพรนึ่อสนสับสนรุนมสัน ผมกก็คงไมว่
กลว่าวคนาพรดเชว่นนสันั้น แตว่เนรนึ่องจากผมมบีขล้อพระคสัมภบีรร์ทบีนึ่ชสัดเจนเพรนึ่อสนสับสนรุนสลินึ่งทบีนึ่ผมกลว่าวไปแลล้ว ผมจนงกลว่าวมสันโดยปราศจากการ
ลสังเลใจ การเกก็บงนาไวล้ หรรอความกลสัว

ใน 1 ยอหร์น 5:10 เราอว่านวว่า: “ผรล้ทบีนึ่เชรนึ่อในพระบรุตรของพระเจล้ากก็มบีพยานอยรว่ในตสัวเอง ผรล้ทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อพระเจล้ากก็ไดล้กระทนาใหล้
พระองคร์เปป็นผรล้ตรสัสมรุสา เพราะผรล้นสันั้นมลิไดล้เชรนึ่อพยานหลสักฐานทบีนึ่พระเจล้าไดล้ทรงประทานใหล้เรรนึ่องพระบรุตรของพระองคร์” ตามทบีนึ่ขล้อนบีนั้
กลว่าว ถล้าเราไดล้ยลินขว่าวสารนสันั้นทบีนึ่วว่าพระเจล้าไดล้ประทานพระเยซรใหล้สลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อเรา และเรารรล้วว่าพระเยซรไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์บน
กางเขนนสันั้นเพรนึ่อชว่วยเราใหล้รอด และเมรนึ่อทราบขล้อเทก็จจรลิงนสันั้น เรายสังปฏลิเสธทบีนึ่จะรสับเอาพระเยซรและปฏลิเสธทบีนึ่จะใหล้ความประสงคร์
ของเราสอดคลล้องกสับพระประสงคร์ของพระองคร์ เรากก็ตราหนล้าพระเจล้าวว่าเปป็นผรล้มรุสา! ทนาไมผมถนงกลว่าวเชว่นนสันั้น? เพบียงเพราะวว่า
พระเจล้าไดล้ทรงรสักเราจนพระองคร์ไดล้ทรงชนาระหนบีนั้ของบาปแลล้ว และโดยทางความเชรนึ่ออสันเรบียบงว่ายในพระเยซรครลิสตร์ เราจนงไดล้รสับ
อนรุญาตใหล้กลายเปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า เหลว่าทายาทของพระเจล้าและทายาทรว่วมกสับพระเยซร-และถล้าผรล้ใดไดล้ยลินและเชรนึ่อ
ขว่าวสารเชว่นนสันั้น เขากก็จะยอมรสับมสัน...เพราะวว่าคนบาปคนใดทบีนึ่สมควรตกนรกกก็ควรยอมรสับพระเยซรและไปทบีนึ่นครขาวดรุจมรุกดานสันั้น
ของพระเจล้าดบีกวว่าทบีนึ่จะปฏลิเสธพระเยซรและตกนรกหมกไหมล้เปป็นนลิตยร์ เรรนึ่องราวทสันั้งหมดนบีนั้สรรุปไดล้กก็ครอวว่า เมรนึ่อคนบาปคนใดไดล้ยลิน
ขว่าวสารแหว่งขว่าวประเสรลิฐและปฏลิเสธทบีนึ่จะรสับมสันไวล้ ในความหมายทบีนึ่แทล้จรลิงแหว่งคนานสันั้น เขากก็แคว่ไมว่เชรนึ่อขว่าวสารนสันั้น ผมจะยกภาพ
ประกอบใหล้ดร:

ถล้าใครสสักคนเตรอนครุณวว่าสะพานเสล้นหนนนึ่งขาด ขณะทบีนึ่ครุณกนาลสังบนนึ่งไปตามทางหลวงทบีนึ่มรุว่งสรว่สะพานนสันั้นดล้วยความเรก็วหกสลิบ
ไมลร์ตว่อชสันึ่วโมง ครุณกก็จะวกรถของครุณกลสับและไปในทลิศทางตรงกสันขล้ามหากครุณเชรนึ่อวว่าสะพานนสันั้นขาดจรลิงๆ การไปตว่อบนถนนเสล้น
นสันั้นดล้วยความเรก็วหกสลิบไมลร์ตว่อชสันึ่วโมงกก็คงเปป็นการพรุว่งตกขอบลงไปในแมว่นนั้นาและจมนนั้นาตาย คนทบีนึ่มบีหสัวคลิดและมบีเหตรุผลกก็ไมว่ปรารถนา
ทบีนึ่จะจากชบีวลิตนบีนั้ไปโดยการจมนนั้นาตาย และผมขอกลว่าวโดยปราศจากการลสังเลใจวว่าเมรนึ่อครุณเชรนึ่อวว่ามบีนรกของพญามารอยรว่ ครอเปลวไฟ
ลรุกโหมในบนงไฟนสันั้น และเชรนึ่อวว่าคนบาปทสันั้งหลายไปสรว่นรกเพบียงเพราะการปฏลิเสธพระเยซร...เมรนึ่อครุณเชรนึ่อเชว่นนสันั้นจรลิงๆ...ครุณกก็จะหสันมา
หาพระเยซรและรสับพระองคร์ใหล้เปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอดสว่วนตสัวของครุณ ผมขอยกขล้อพระคสัมภบีรร์อบีกครสันั้ง: “ผรล้ทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อพระเจล้ากก็ไดล้กระทนา
ใหล้พระองคร์เปป็นผรล้ตรสัสมรุสา เพราะผรล้นสันั้นมลิไดล้เชรนึ่อพยานหลสักฐานทบีนึ่พระเจล้าไดล้ทรงประทานใหล้เรรนึ่องพระบรุตรของพระองคร์” (1 ยอหร์น 
5:10)



แนวคลิดของคนทสันึ่วไปกก็ครอวว่า ผรล้คนไปสรว่นรกเพราะวว่าพวกเขาดรนึ่มเหลล้า เพราะวว่าพวกเขาฆว่าคน เลว่นการพนสัน โกหก ลสัก
ขโมย ทนาการเลว่นชรล้ ฯลฯ แตว่ขล้อเทก็จจรลิงตามพระคสัมภบีรร์กก็ถรกระบรุไวล้อยว่างชสัดเจนแลล้วในยอหร์น 3:18: “ผรล้ทบีนึ่เชรนึ่อในพระบรุตรกก็ไมว่ตล้อง
ถรกปรสับโทษ แตว่ผรล้ทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อกก็ถรกปรสับโทษอยรว่แลล้ว เพราะเขามลิไดล้เชรนึ่อในพระนามแหว่งพระบรุตรทบีนึ่บสังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า” 
ผรล้คนรสับความรอดโดยการเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้าจากหสัวใจ (รม. 10:10) ผรล้คนถรกปรสับโทษ (และคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่จมดลินึ่งลงสรว่นรกกก็จะ
ทนาเชว่นนสันั้น) เพราะวว่าพวกเขาปฏลิเสธทบีนึ่จะเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้า ยอหร์น 3:18 สอนขล้อเทก็จจรลิงอสันนว่าหวสันึ่นเกรงนบีนั้อยว่างชสัดเจน

คนบาปทสันั้งหลายจะไมว่หลงหาย “เมรนึ่อ” พวกเขาตายไป...คนบาปทสันั้งหลายหลงหายอยรว่ตอนนบีนั้แลล้ว! ผรล้เชรนึ่อทรุกคนไดล้รสับความ
รอดแลล้วตอนนบีนั้ และคนไมว่เชรนึ่อทรุกคนกก็ถรกปรสับโทษแลล้วตอนนบีนั้! ในยอหร์น 3:36 เราอว่านวว่า: “ผรล้ทบีนึ่เชรนึ่อในพระบรุตรกก็มบีชบีวลิตนลิรสันดรร์ 
และผรล้ทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อพระบรุตรกก็จะไมว่เหก็นชบีวลิต แตว่พระพลิโรธของพระเจล้าตกอยรว่บนเขา” คนไมว่เชรนึ่อทรุกคนมบีความผลิดตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า 
และพระพลิโรธของพระเจล้ากนาลสังพสักอยรว่บนพวกเขาอยรว่ตอนนบีนั้ เหตรุผลหลายประการถรกนนาเสนออยว่างชสัดเจนในขล้อพระคนาตว่อไปนบีนั้:

ขล้อ 19 และ 20: “เพราะวว่าสลินึ่งซนนึ่งสามารถทราบเกบีนึ่ยวกสับพระเจล้านสันั้นกก็ปรากฏในพวกเขา เพราะวว่าพระเจล้าไดล้โปรดสนาแดง
มสันแกว่พวกเขาแลล้ว ดล้วยวว่าสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่ไมว่อาจมองเหก็นไดล้ของพระองคร์ตสันั้งแตว่การเนรมลิตสรล้างโลกกก็ถรกมองเหก็นอยว่างชสัดเจน โดยถรก
เขล้าใจโดยสรรพสลินึ่งทบีนึ่ถรกสรล้างขนนั้นมา ครอฤทธานรุภาพอสันนลิรสันดรร์ของพระองคร์และความเปป็นพระเจล้า ดสังนสันั้นเขาทสันั้งหลายจนงปราศจาก
ขล้อแกล้ตสัว”

“สลินึ่งซนนึ่งสามารถทราบเกบีนึ่ยวกสับพระเจล้า…”-หรรอ “สลินึ่งซนนึ่งทราบไดล้เกบีนึ่ยวกสับพระเจล้า” สนานวนนบีนั้บว่งบอกวว่าอาจมบีหลายสลินึ่งเกบีนึ่ยว
กสับพระเจล้าซนนึ่งไมว่อาจถรกทราบไดล้ แตว่มบีหลายสลินึ่งซนนึ่งสามารถถรกคล้นควล้าไดล้-เชว่น การมบีอยรว่จรลิงของพระองคร์ ครุณลสักษณะหลายประการ
ของพระองคร์ ฤทธลิธิ์เดช สตลิปฝัญญา และความยรุตลิธรรมของพระองคร์ วสัตถรุประสงคร์ของเปาโลไมว่ใชว่การกลว่าววว่าทรุกสลินึ่งทบีนึ่เกบีนึ่ยวเนรนึ่องกสับ
พระเจล้าสามารถถรกทราบไดล้โดยชาวโรมเหลว่านสันั้น เราตล้องตบีความสนานวนนบีนั้ตามวสัตถรุประสงคร์ซนนึ่งเขามบีในขณะนสันั้น นสันึ่นครอ การแสดง
ใหล้เหก็นวว่ามบีหลายเรรนึ่องจรลิงๆทบีนึ่สามารถถรกทราบไดล้เกบีนึ่ยวกสับพระเจล้าซนนึ่งจะพลิสรจนร์วว่าพวกเขาไมว่มบีขล้อแกล้ตสัวเลยสนาหรสับความไมว่ชอบ
ธรรมของพวกเขา

“ดล้วยวว่าสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่ไมว่อาจมองเหก็นไดล้ของพระองคร์ตสันั้งแตว่การเนรมลิตสรล้างโลกกก็ถรกมองเหก็นอยว่างชสัดเจน โดยถรกเขล้าใจ
โดยสรรพสลินึ่งทบีนึ่ถรกสรล้างขนนั้นมา…” ผรล้แตว่งเพลงสดรุดบีประกาศวว่า: “ฟฟ้าสวรรคร์ทสันั้งหลายประกาศสงว่าราศบีของพระเจล้า และภาคพรนั้นฟฟ้า
สนาแดงพระหสัตถกลิจของพระองคร์ วสันเอว่ยถล้อยคนาใหล้แกว่วสัน และครนสนาแดงความรรล้ใหล้แกว่ครน ไมว่มบีสนาเนบียงหรรอภาษาใด ๆ ทบีนึ่เสบียงของ
พวกมสันไมว่ถรกไดล้ยลิน” (เพลงสดรุดบี 19:1-3) สลินึ่งเหลว่านสันั้นของพระเจล้าถรกมองเหก็นและถรกเขล้าใจอยว่างชสัดเจนโดยทรุกคนทบีนึ่ปรารถนาทบีนึ่จะ
เหก็นและเขล้าใจ

พวกคนนสับถรอรรปเคารพมบีความผลิดตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าไมว่วว่าพวกเขาเคยไดล้ยลินขว่าวประเสรลิฐหรรอไมว่เคยไดล้ยลินขว่าว
ประเสรลิฐกก็ตาม นสันึ่นครอ ทรุกคนมบีความผลิด และในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ทบีนึ่ตามมาเราจะเหก็นเหตรุผลสามประการอยว่างชสัดเจนวว่าทนาไมเรา
ถนงมบีผรล้คนทบีนึ่นสับถรอรรปเคารพ (ครุณตล้องจนาไวล้วว่าอาดสัมและเอวาเปป็นพว่อแมว่ของผรล้มบีชบีวลิตทรุกคน จากนสันั้น หลสังนนั้นาทว่วมโลก โนอาหร์และ
ครอบครสัวทบีนึ่ชอบธรรมของเขากก็เรลินึ่มเตลิมเตก็มแผว่นดลินโลกนบีนั้อบีกครสันั้ง ดสังนสันั้นทบีนึ่ไหนสสักแหว่งระหวว่างทาง บางสลินึ่งไดล้เกลิดขนนั้นทบีนึ่ไดล้ทนาใหล้หลาย
พสันลล้านคนอยรว่บนแผว่นดลินโลกวสันนบีนั้ ผรล้ซนนึ่งไมว่เคยไดล้ยลินพระนามของพระเยซรเลย)

ฟฟ้าสวรรคร์และธรรมชาตลิสอนเราอยว่างชสัดเจนสองสลินึ่งเกบีนึ่ยวกสับพระเจล้า: สลินึ่งแรกครอ “ฤทธานรุภาพอสันนลิรสันดรร์ของพระองคร์” 
สลินึ่งทบีนึ่สองครอ “ความเปป็นพระเจล้า” ของพระองคร์ กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง ธรรมชาตลิสอนเราวว่าตล้องมบีพระผรล้สรล้างองคร์หนนนึ่ง-ผรล้ใหญว่โตสรงสรุด
องคร์หนนนึ่ง ผรล้ทบีนึ่เปป็นเจล้าความคลิด-ทบีนึ่อยรว่เบรนั้องหลสังฟฟ้าสวรรคร์และสลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งหลายรอบตสัวเรา ถล้าพระองคร์ทรงเปป็นพระผรล้สรล้าง 
พระองคร์กก็ควรไดล้รสับการนมสัสการและพระองคร์กก็ทรงครว่ควรกสับการนมสัสการทสันั้งปวง

ผมเคยไปปฝ่าดงดลิบเหลว่านสันั้นแหว่งอเมรลิกาใตล้ ปฝ่าดงดลิบทสันั้งหลายแหว่งแอฟรลิกา ผมเคยไปพบผรล้คนทบีนึ่ไมว่เคยไดล้ยลินพระนามของ
พระเยซรครลิสตร์เลย ผมไดล้รสับสลิทธลิพลิเศษในการพรดกสับคนกลรุว่มหนนนึ่ง ผว่านทางลว่ามคนหนนนึ่ง ในปฝ่าดงดลิบแหว่งแอฟรลิกา และในคนกลรุว่มนสันั้น
มบีบางคนทบีนึ่ไมว่เคยไดล้ยลินพระนามของพระเยซรเลย และกระนสันั้น-ผรล้คนเหลว่านสันั้นกก็มบีพระตว่างๆของตน พวกเขากราบไหวล้พระตว่างๆทบีนึ่



เปป็นหลิน ไมล้ บางคนในพวกเขาบรชาตล้นไมล้ตว่างๆ ดวงจสันทรร์ กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง คนทรุกชนชาตลิแหว่งแผว่นดลินโลก (ไมว่วว่าพวกเขาอาศสัยอยรว่
ทบีนึ่ไหนกก็ตาม) รรล้วว่ามบีพระเจล้าองคร์หนนนึ่ง-ผรล้สรงสรุดองคร์หนนนึ่ง-อยรว่ทบีนึ่ไหนสสักแหว่ง ดสังนสันั้น “เขาทสันั้งหลายจนงปราศจากขล้อแกล้ตสัว”

มบีผรล้คนทบีนึ่ปฏลิเสธทบีนึ่จะเชรนึ่อวว่าพวกคนนสับถรอรรปเคารพเปป็นผรล้หลงหาย พวกเขาเชรนึ่อวว่าโดยวลิธบีใดวลิธบีหนนนึ่งคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไมว่เคย
ไดล้ยลินขว่าวประเสรลิฐเลยจะไดล้รสับอนรุญาตใหล้เขล้าสวรรคร์ แตว่ทว่านทบีนึ่รสักครสับ ถล้าเราเชรนึ่อบสันทนกทบีนึ่ถรกใหล้ไวล้แกว่เราในพระวจนะของพระเจล้า 
เรากก็ตล้องยอมรสับขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าทรุกคนทบีนึ่ไมว่ยอมเชรนึ่อในพระนามของพระเยซรครลิสตร์เจล้ากก็ไมว่สามารถเขล้าอาณาจสักรของพระเจล้าไดล้ 
มสันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วว่าพวกเขาอาจไมว่เคยไดล้ยลินพระนามนสันั้นเลย...แตว่นสันึ่นไมว่ใชว่ความผลิดของพระเจล้า ความผลิดสว่วนใหญว่นสันั้นอยรว่ทบีนึ่พวก
เราซนนึ่งไดล้รสับความรอดแลล้วและยสังเกบียจครล้านเหลรอเกลินจนเราไมว่นนาขว่าวประเสรลิฐไปถนงคนเหลว่านสันั้น แตว่มสันเปป็นไปไมว่ไดล้ทบีนึ่ผรล้ใดจะรสับ
ความรอด (หรรอเขล้าสวรรคร์) ไดล้จนกวว่าเขาตล้อนรสับพระเยซรครลิสตร์เจล้าโดยความเชรนึ่อใหล้เปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอดของเขาเอง

พระเยซรตรสัสวว่า “ไมว่มบีผรล้ใดมาถนงพระบลิดาไดล้ยกเวล้นมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6) และพระคสัมภบีรร์กก็สอนเราอยว่างชสัดเจนวว่า 
“ไมว่มบีนามอรนึ่นใดใตล้ฟฟ้าสวรรคร์ทบีนึ่ประทานใหล้ในทว่ามกลางผรล้คน ซนนึ่งโดยนามนสันั้นพวกเราตล้องรสับความรอด” (กลิจการ 4:12) ดสังนสันั้นผมจนง
ประกาศวว่าพวกคนนสับถรอรรปเคารพเปป็นผรล้หลงหาย...แตว่ผมกก็รบีบกลว่าววว่าพระเจล้าจะจสัดการกสับพวกคนนสับถรอรรปเคารพในความชอบ
ธรรม พวกคนนสับถรอรรปเคารพจะถรกพลิพากษาตามโอกาสทสันั้งหลายทบีนึ่พวกเขาไดล้รสับ ตามความสวว่างทบีนึ่พวกเขามบี พวกเราทบีนึ่อาศสัยอยรว่
ในดลินแดนแหว่งขว่าวประเสรลิฐ และปฏลิเสธพระเยซร จะเจอกสับพระพลิโรธและการพลิพากษาทบีนึ่สาหสัสยลินึ่งกวว่าทบีนึ่พวกคนนสับถรอรรปเคารพ
จะไดล้รสับ ซนนึ่งไมว่เคยไดล้ยลินพระนามของพระเยซรเลย หรรอเคยไดล้รสับโอกาสทบีนึ่จะเชรนึ่อในพระองคร์วว่าเปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอด ครุณเชรนึ่อใจไดล้
เลยวว่าพระเจล้าจะทรงจสัดการกสับพวกคนนสับถรอรรปเคารพในการพลิพากษาอสันชอบธรรม แตว่ในทบีนึ่นบีนั้เรามบีถล้อยคนาทบีนึ่ถรกกลว่าวอยว่าง
ชสัดเจนแลล้วในพระวจนะของพระเจล้า คนาประกาศของพระเจล้าเองเกบีนึ่ยวกสับความผลิดของโลกคนนสับถรอรรปเคารพ: “เขาทสันั้งหลายจนง
ปราศจากขล้อแกล้ตสัว”

ไมว่มบีวลิวสัฒนาการของมนรุษยร์ในทบีนึ่นบีนั้เลย ตามถล้อยคนาอสันสสัตยร์จรลิงนบีนั้ มนรุษยร์ไมว่ไดล้ “วลิวสัฒนาการ” ไปสรว่สลินึ่งมบีชบีวลิตทบีนึ่สรงขนนั้น ตรงกสัน
ขล้าม เขากลสับเสรนึ่อมทรามลงตลอดทาง ขล้อพระคนาตว่อไปนบีนั้แสดงใหล้เราเหก็นอยว่างชสัดเจนวว่าเทว่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับวลิวสัฒนาการของมนรุษยร์ 
มนรุษยร์ทบีนึ่ปราศจากพระเจล้าครอ วลิวสัฒนาการแบบถอยหลสัง มนรุษยร์ไมว่ไดล้พสัฒนาจากสลินึ่งมบีชบีวลิตชสันั้นตนึ่นาไปสรว่ความเหมรอนของพระเจล้าผรล้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์...ไกลจากนสันั้นเยอะครสับ! พระเจล้าเองทรงบอกเราในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้วว่ามนรุษยร์ลงไปมาตลอดแทนทบีนึ่จะขนนั้นไป

ในเรลินึ่มแรกนสันั้น มนรุษยร์เคยอยรว่ในการรว่วมสามสัคคบีธรรมอสันสมบรรณร์แบบกสับพระเจล้า และจากสถานะอสันสรงสว่งนสันั้น เขาไดล้รว่วง
ลงมา-และการรว่วงลงของมนรุษยร์นสันั้นเปป็นแบบสมบรรณร์ นสันึ่นครอ มนรุษยร์เสรนึ่อมทรามอยว่างสลินั้นเชลิง หลงหายอยว่างสลินั้นหวสัง แปลกแยกจาก
พระเจล้า...ถล้าเขาไมว่เชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้าและรสับพระองคร์ไวล้โดยความเชรนึ่อใหล้เปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอดสว่วนตสัวของตน ปราศจาก
พระเจล้า มนรุษยร์กก็สลินั้นหวสัง ชว่วยเหลรอตสัวเองไมว่ไดล้ และมรุว่งสรว่นรก แตว่ในพระครลิสตร์ ขอบครุณพระเจล้า เราทสันั้งหลายเปป็นบรุตรและทายาท
ของพระเจล้า

การออกไปจากความจรริงของโลกคนตต่างชาตริ
ในขล้อ 21 จนถนง 32 การออกไปจากความจรลิงของโลกคนตว่างชาตลิถรกนนาเสนอในสามระยะ (ซนนึ่งบอกถนงบาปสามอยว่าง-

แตว่ละอยว่างกก็แยว่มากขนนั้นเรรนึ่อยๆ)-และสามระยะนบีนั้ถรกใหล้เปป็นขล้อพลิสรจนร์อสันเพบียงพอวว่ามนรุษยร์ปราศจากขล้อแกล้ตสัวอยว่างแทล้จรลิง
ขล้อ 21-24: “เพราะวว่าเมรนึ่อเขาทสันั้งหลายไดล้รรล้จสักพระเจล้าแลล้ว พวกเขากก็มลิไดล้ถวายพระเกบียรตลิแดว่พระองคร์ในฐานะเปป็น

พระเจล้า หรรอหาไดล้ขอบพระครุณไมว่ แตว่ไดล้กลายเปป็นผรล้ทบีนึ่ไรล้สาระในบรรดาจลินตนาการของพวกเขา และจลิตใจอสันโงว่เขลาของพวกเขา
กก็มรดไป โดยอล้างตสัวเองวว่ามบีสตลิปฝัญญา พวกเขาจนงไดล้กลายเปป็นคนโงว่เขลา และไดล้เปลบีนึ่ยนสงว่าราศบีของพระเจล้าผรล้ซนนึ่งไมว่รรล้เปฟปี่อยเนว่า ใหล้
เปป็นเหมรอนรรปมนรุษยร์ซนนึ่งรรล้เปฟปี่อยเนว่า และเหมรอนรรปนกทสันั้งหลาย และเหมรอนรรปสสัตวร์สบีนึ่เทล้าตว่าง ๆ และเหมรอนรรปพวกสสัตวร์เลรนั้อยคลาน
เหตรุฉะนสันั้น พระเจล้าจนงไดล้ทรงมอบพวกเขาไวล้แกว่ความเปป็นมลทลินผว่านทางบรรดาราคะตสัณหาแหว่งใจของพวกเขาเอง เพรนึ่อทบีนึ่จะหยาม
เกบียรตลิรว่างกายของพวกเขาเองระหวว่างพวกเขา”



“เพราะวว่าเมรนึ่อเขาทสันั้งหลายไดล้รรล้จสักพระเจล้าแลล้ว…” มนรุษยร์เคยรรล้จสักพระเจล้าในเรลินึ่มแรกนสันั้น พระเจล้าไดล้ทรงสรล้างมนรุษยร์ใน
แบบพระฉายของพระองคร์เอง พระองคร์ไดล้ทรงระบายลมหายใจเขล้าในรรจมรกของมนรุษยร์ ครอ ลมปราณแหว่งชบีวลิต และมนรุษยร์ไดล้กลาย
เปป็นจลิตวลิญญาณทบีนึ่มบีชบีวลิตอยรว่ (ปฐก. 1:27; 2:7)

ผมขอเตรอนความจนาครุณในทบีนึ่นบีนั้เกบีนึ่ยวกสับความจรลิงหนนนึ่งเกบีนึ่ยวกสับมนรุษยร์: มนรุษยร์ครอสามสว่วนในหนนนึ่งเดบียว นสันึ่นครอ มนรุษยร์
ประกอบดล้วยจลิตใจ วลิญญาณ และรว่างกาย จลิตใจและวลิญญาณของมนรุษยร์ไมว่ใชว่สลินึ่งเดบียวกสัน ทสันั้งสองนบีนั้ไมว่เหมรอนกสัน นบีนึ่ถรกพลิสรจนร์ใน
ฮบีบรร 4:12 ซนนึ่งพรดถนง “การผว่าจลิตและวลิญญาณแยกออกจากกสัน” นอกจากนบีนั้ จลิตและวลิญญาณกก็ถรกแยกออกจากกสันในการฝฝังและ
การเปป็นขนนั้นของรว่างกาย ตามทบีนึ่กลว่าวไวล้ใน 1 โครลินธร์ 15:44 รว่างกายถรกหวว่านเปป็นกายธรรมดา แตว่ถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้นเปป็นกายฝฝ่าย
วลิญญาณ ดสังนสันั้นการประกาศวว่าไมว่มบีความแตกตว่างระหวว่างจลิตและวลิญญาณกก็เทว่ากสับเปป็นการประกาศวว่าไมว่มบีความแตกตว่างระหวว่าง
รว่างกายทบีนึ่ตายไดล้และรว่างกายทบีนึ่เปป็นขนนั้นจากตายนสันั้นทบีนึ่เราจะไดล้รสับเมรนึ่อพระเยซรเสดก็จมาในการรสับขนนั้นไป

ถล้าเราจะคล้นดรพระคสัมภบีรร์ เรากก็จะเหก็นการแยกจากกสันระหวว่างวลิญญาณ จลิตใจ และรว่างกาย วลิญญาณครอสว่วนนสันั้นของ
มนรุษยร์ซนนึ่ง “รรล้” หรรอใชล้เหตรุผล มสันครอ ความคลิด: “ดล้วยวว่าผรล้ใดเลว่าหยสันึ่งรรล้สลินึ่งตว่าง ๆ ของมนรุษยร์นสันั้นไดล้ เวล้นแตว่จลิตวลิญญาณของมนรุษยร์ซนนึ่ง
อยรว่ในผรล้นสันั้นเองฉสันใด สลินึ่งทสันั้งหลายของพระเจล้ากก็ไมว่มบีผรล้ใดหยสันึ่งรรล้ไดล้ เวล้นแตว่พระวลิญญาณของพระเจล้าฉสันนสันั้น” พระคนาขล้อนบีนั้สอนอยว่าง
ชสัดเจนวว่าวลิญญาณของมนรุษยร์ครอสว่วนนสันั้นของมนรุษยร์ทบีนึ่ “รรล้”

จลิตใจครอทบีนึ่ตสันั้งของเสนว่หาตว่างๆ ความปรารถนาตว่างๆ อารมณร์ตว่างๆ มสันครอสว่วนนสันั้นของมนรุษยร์ทบีนึ่รสักและเกลบียด เมรนึ่อพระเยซร
ทรงรล้องไหล้กสับมารบียร์และมารธาเกบีนึ่ยวกสับนล้องชายทบีนึ่ตายไปแลล้วของพวกเธอ พระองคร์กก็ทรง “ครนึ่นาครวญในจลิตวลิญญาณ” (ยอหร์น 
11:33) แตว่เมรนึ่อพระเยซรทรงอธลิษฐานในสวนเกทเสมนบี โดยรสักคนทสันั้งโลก ชนาระหนบีนั้บาปนสันั้นเพรนึ่อคนบาปทสันั้งปวง เหงรนึ่อของพระองคร์กก็
กลายเปป็นเหมรอนโลหลิต และพระองคร์ตรสัสวว่า “จลิตใจของเราโศกเศรล้ายลินึ่งนสัก แทบจะตายไดล้เลย” (มธ. 26:38) พระเยซรกนาลสังรสักคน
ทสันั้งโลกขณะทบีนึ่พระองคร์ทรงอธลิษฐานในสวนเกทเสมนบี พระองคร์กนาลสังคลิดในความเศรล้าโศกกสับสองพบีนึ่นล้องขณะทบีนึ่พระองคร์ทรง
ครนึ่นาครวญในวลิญญาณของพระองคร์

แนว่นอนวว่ารว่างกายครอ บล้านซนนึ่งจลิตและวลิญญาณอาศสัยอยรว่ภายใน เพรนึ่อพลิสรจนร์คนากลว่าวนสันั้น เราตล้องการแคว่พระคนาขล้อเดบียว-
ยากอบ 2:26: “เพราะวว่ารว่างกายทบีนึ่ปราศจากจลิตวลิญญาณกก็ตายเสบียแลล้วฉสันใด ความเชรนึ่อทบีนึ่ปราศจากบรรดาการกระทนากก็ตายเสบีย
แลล้วฉสันนสันั้นเชว่นเดบียวกสัน” ครุณเหก็นแลล้ววว่า เมรนึ่อวลิญญาณออกไปจากรว่างกาย รว่างกายนสันั้นกก็ตาย

ดสังนสันั้น จนงเปป็นทบีนึ่ชสัดเจนวว่ารว่างกาย วลิญญาณ และจลิตใจไมว่ใชว่สลินึ่งเดบียวกสัน ครุณจนาไดล้วว่าเมรนึ่อพระเยซรทรงสลินั้นพระชนมร์บน
กางเขน พระองคร์ตรสัสวว่า “พระบลิดาเจล้าขล้า ขล้าพระองคร์ขอมอบวลิญญาณ (spirit) ของขล้าพระองคร์ไวล้ในพระหสัตถร์ของพระองคร์” มบี
พยากรณร์ไวล้แลล้วเกบีนึ่ยวกสับพระเยซรวว่า “...พระองคร์จะไมว่ทรงละทลินั้งจลิตวลิญญาณ (soul จลิตใจ) ของขล้าพระองคร์ไวล้ในนรก ทสันั้งพระองคร์
จะไมว่ทรงยอมใหล้องคร์บรลิสรุทธลิธิ์ของพระองคร์เหก็นความเปฟปี่อยเนว่า” (เพลงสดรุดบี 16:10; กลิจการ 2:27) และเราอว่านในขว่าวประเสรลิฐของ
ยอหร์นวว่าโยเซฟแหว่งบล้านอารลิมาเธบียและนลิโคเดมสัสจสัดเตรบียมพระศพ (พระกาย) ของพระเยซรสนาหรสับการฝฝัง และวางพระกายนสันั้นใน
อรุโมงคร์ใหมว่ของโยเซฟ (ยอหร์น 19:38-42) ขอใหล้เราเหก็นภาพนสันั้นในทบีนึ่นบีนั้:

รว่างกายของพระเยซรขณะนสันั้นกนาลสังถรกตรนงอยรว่บนกางเขนนสันั้น หมดสลินั้นเรบีนึ่ยวแรงและตายไป โยเซฟและนลิโคเดมสัสเอาพระ
กายนสันั้นลงมาจากกางเขนและวางพระกายนสันั้นในอรุโมงคร์หนนนึ่ง แตว่พระเยซร กว่อนการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์ ไดล้ทรงฝากวลิญญาณ
ของพระองคร์กลสับไปใหล้พระบลิดาผรล้สถลิตในสวรรคร์แลล้ว และมบีพยากรณร์ไวล้วว่าจลิตใจของพระองคร์จะไมว่ถรกทลินั้งไวล้ในนรก (ฮาเดส)-
แนว่นอนวว่าไมว่ใชว่ฟากทบีนึ่เปป็นความทรมานของนรกในภาคพสันธสสัญญาเดลิม แตว่เปป็นฟากเมรองบรมสรุขเกษม พระเยซรไดล้เสดก็จลงไปใน
เมรองบรมสรุขเกษมและประกาศแกว่วลิญญาณเหลว่านสันั้นของพวกวลิสรุทธลิชนในภาคพสันธสสัญญาเดลิมวว่าหนบีนั้บาปนสันั้นไดล้ถรกชนาระแลล้ว พระ
เมษโปดกไดล้ถรกปลงพระชนมร์แลล้ว-ครสันั้งเดบียวพอ มบีผลตลอดไป พระองคร์ไดล้ประกาศเรรนึ่องนบีนั้แกว่วลิสรุทธลิชนเหลว่านสันั้นในฟากเมรองบรมสรุข
เกษมของนรก และจากนสันั้นพระองคร์ทรงนนาวลิญญาณเหลว่านสันั้นทสันั้งหมดของผรล้ชอบธรรมออกไปจากเมรองบรมสรุขเกษมในใจกลางแผว่น
ดลินโลกและทรงหอบพวกเขาไปยสังเมรองบรมสรุขเกษมทบีนึ่อยรว่เหนรอฟฟ้าสวรรคร์ทสันั้งสลินั้น (อว่านเอเฟซสัส 4:7-10)



ในลรกา 16 เราเรบียนรรล้วว่านรก ในสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิม ประกอบดล้วยสองฟาก เศรษฐบีผรล้นสันั้นอยรว่บนฟากทบีนึ่เปป็นความ
ทรมาน และลาซารสัสอยรว่บนฟากทบีนึ่เปป็นเมรองบรมสรุขเกษม (อว่านลรกา 16:19-31) มสันครอเมรองบรมสรุขเกษมทบีนึ่ลาซารสัสเคยอยรว่นสันั้น ทบีนึ่
จลิตใจของพระเยซรเขล้าไปตอนทบีนึ่พระองคร์สลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนสันั้น

ใชว่แลล้วครสับ มนรุษยร์ไดล้ถรกสรล้างในแบบพระฉายของพระเจล้า: มนรุษยร์เปป็นหนนนึ่งทบีนึ่ประกอบดล้วยสาม-รว่างกาย จลิตใจ และ
วลิญญาณ ผมไดล้ลงรายละเอบียดไปแลล้วเพรนึ่อชบีนั้ใหล้เหก็นเรรนึ่องนบีนั้ เพรนึ่อแสดงใหล้ครุณเหก็นวว่ามนรุษยร์กลายเปป็น “สสัตวร์โงว่เขลา” ไดล้อยว่างไร 
มนรุษยร์สามารถอยรว่ในบาปตว่อไปจนกระทสันึ่งเขา “ชลินชาแลล้ว” (อฟ. 4:19) ขอใหล้ผมอล้างตรงนบีนั้เดบีดี๋ยวนบีนั้วว่าเหตรุผลทบีนึ่มบีการกระทนาผลิดดล้าน
เพศแบบนว่าเกลบียดและการเขว่นฆว่าอสันโหดรล้ายวสันนบีนั้ กก็ครอวว่ามบีมนรุษยร์หลายพสันคนทบีนึ่เดลินตามทล้องถนนและตรอกซอกซอยแหว่งเมรอง
ใหญว่ของเรา ทบีนึ่ไมว่มบีความรรล้สนกรรล้สาใดๆตว่อเพรนึ่อนมนรุษยร์ดล้วยกสันมากกวว่าไปตว่อสรุนสัขตสัวหนนนึ่ง-และในหลายกรณบี พวกเขาไมว่มบีความรรล้สนก
ตว่อเพรนึ่อนมนรุษยร์ดล้วยกสันมากเทว่ากสับทบีนึ่สรุนสัขตสัวหนนนึ่งมบีความรรล้สนกตว่อสรุนสัขอบีกตสัวหนนนึ่ง! เมรนึ่อคนใดถรกปลว่อยทลินั้งอยว่างสลินั้นเชลิงแลล้วโดยพระเจล้า
เขากก็กลายเปป็นคนวลิกลจรลิตและพวกผบีกก็ควบครุมทรุกการเคลรนึ่อนไหวและทรุกความปรารถนาของเขา จงอว่านถล้อยคนาทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่เหลว่านบีนั้
ขณะทบีนึ่เราศนกษาคล้นควล้าพวกมสันในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้กสัน

กจ้าวแรกไปสทูต่การนอับถถือรทูปเคารพ
เหมรอนทบีนึ่เราหมายเหตรุไปแลล้ มนรุษยร์ในเรลินึ่มแรกนสันั้น “ไดล้รรล้จสักพระเจล้าแลล้ว”-แตว่มนรุษยร์ไมว่ไดล้รสักษาตสัวใหล้อยรว่ในตนาแหนว่งแหว่ง

พระครุณนบีนั้ เมรนึ่อมนรุษยร์ไดล้รรล้จสักพระเจล้าแลล้ว “พวกเขากก็มลิไดล้ถวายพระเกบียรตลิแดว่พระองคร์ในฐานะเปป็นพระเจล้า หรรอหาไดล้ขอบพระครุณ
ไมว่” จากนสันั้นพวกเขา “ไดล้กลายเปป็นผรล้ทบีนึ่ไรล้สาระในบรรดาจลินตนาการของพวกเขา” นสันึ่นครอ ทสันั้งหมดทบีนึ่พวกเขาจะคลิดไดล้และ
จลินตนาการไดล้ ครอความไรล้สาระ ความวว่างเปลว่า (จงเปรบียบเทบียบปฐมกาล 6:5)

“โดยอล้างตสัวเองวว่ามบีสตลิปฝัญญา…” มนรุษยร์มสักหสันไปหาเหตรุผลเสมอ แทนทบีนึ่จะหสันมาหาพระเจล้า เพราะชอบ “ตล้นไมล้แหว่ง
ความรรล้” มากกวว่า “ตล้นไมล้แหว่งชบีวลิต” ผลลสัพธร์ทบีนึ่เลบีนึ่ยงไมว่ไดล้กก็ครอวว่าเขาไดล้กลายเปป็นคนทบีนึ่ไรล้สาระและผยองขนนั้น (1 คร. 8:1) ปลายทาง
ของกระบวนการนบีนั้ครอความมรด ทางเขล้าสรว่ความสวว่างนสันั้นครอ โดยความเชรนึ่อ ไมว่ใชว่โดยความรรล้ ความรรล้ตสัดสลินพระเจล้าวว่าผลิด พระเจล้าไมว่
ทรงถรกพบโดยการคล้นหา หรรอโดยความรรล้ พระเจล้าไมว่ทรงถรกพบในหล้องทดลองบนสไลดร์ใตล้กลล้องจรุลทรรศนร์ พระเจล้าทรงถรกพบโดย
ทางความเชรนึ่ออสันเรบียบงว่าย! ดสังนสันั้น-คนเหลว่านบีนั้จนงอล้างตสัววว่ามบีปฝัญญา แตว่ “พวกเขาจนงไดล้กลายเปป็นคนโงว่เขลา”

พวกเขา “ไดล้เปลบีนึ่ยนสงว่าราศบีของพระเจล้าผรล้ซนนึ่งไมว่รรล้เปฟปี่อยเนว่า”-พระเจล้าผรล้ยลินึ่งใหญว่ซนนึ่งไดล้ทรงสรล้างมนรุษยร์ คนาวว่า “ไมว่รรล้เปฟปี่อย
เนว่า” ในทบีนึ่นบีนั้ถรกใชล้กสับพระเจล้าในความตรงขล้ามกสันกสับมนรุษยร์ พระเจล้าไมว่ทรงเปลบีนึ่ยนแปลง ถรกทนาลายไมว่ไดล้ ทรงเปป็นอมตะ และดนารง
อยรว่ชสันึ่วนลิรสันดรร์ ในการเปลบีนึ่ยนแปลงทรุกอยว่างของชบีวลิต มนรุษยร์สามารถมาถนงพระเจล้าไดล้ในความมสันึ่นใจอสันสมบรรณร์แบบวว่าพระองคร์ไมว่
ทรงเปลบีนึ่ยนแปลง (มลค. 3:6)

“...ใหล้เปป็นเหมรอนรรปมนรุษยร์ซนนึ่งรรล้เปฟปี่อยเนว่า…” นบีนึ่ไมว่ไดล้หมายความวว่าพวกเขาไดล้เปลบีนึ่ยนพระเจล้าจรลิงๆ แตว่วว่าในทสัศนะของ
พวกเขา พวกเขาไดล้แลกพระองคร์ หรรอพวกเขาไดล้เปลบีนึ่ยนพระองคร์ในฐานะเปป็นผรล้รสับการนมสัสการ โดยแลกกสับรรปเคารพทสันั้งหลาย 
แนว่นอนวว่า พวกเขาไมว่ไดล้กว่อใหล้เกลิดการเปลบีนึ่ยนแปลงใดๆเลยในสงว่าราศบีของพระเจล้าผรล้ทรงไรล้ขบีดจนากสัด การเปลบีนึ่ยนแปลงนสันั้นเกลิดขนนั้น
ในตสัวพวกเขาเอง พวกเขาไดล้ทอดทลินั้งพระองคร์ผรล้ซนนึ่งพวกเขาเคยรรล้จสัก (ขล้อ 21) และไดล้ถวายการกราบไหวล้นมสัสการซนนึ่งพระองคร์ทรง
สมควรไดล้รสับใหล้แกว่พวกรรปเคารพ พวกเขาไดล้สรล้างพระตว่างๆขนนั้นมา ซนนึ่งเปป็น “รรปนกทสันั้งหลาย และเหมรอนรรปสสัตวร์สบีนึ่เทล้าตว่าง ๆ และ
เหมรอนรรปพวกสสัตวร์เลรนั้อยคลาน”

เพราะวว่าพวกเขาไดล้ทนาเชว่นนบีนั้ “พระเจล้าจนงไดล้ทรงมอบพวกเขาไวล้แกว่ความเปป็นมลทลินผว่านทางบรรดาราคะตสัณหาแหว่งใจ
ของพวกเขาเอง เพรนึ่อทบีนึ่จะหยามเกบียรตลิรว่างกายของพวกเขาเองระหวว่างพวกเขา” นบีนึ่ลนกลนั้นามากกวว่าแคว่ตสัณหาตว่างๆแหว่งเนรนั้อหนสัง เนรนั้อ
หนสังมบีความปรารถนาหลายอยว่างตามธรรมชาตลิ ซนนึ่งเราจะยอมจนานนตว่อมสันหรรอไมว่กก็ไดล้ จงสสังเกตวว่าเมรนึ่อมนรุษยร์เปป็นอลิสระจากการ
เหนบีนึ่ยวรสันั้งแบบพระเจล้า ตสัณหาตว่างๆแหว่งใจของเขากก็พาเขาจมดลินึ่งลงในความโสมมและความตนึ่นาชล้าฝฝ่ายรว่างกายลนกยลินึ่งกวว่าเดลิม จง



สสังเกตวว่า: พระเจล้าทรงมอบพวกเขาไวล้เพรนึ่อใหล้หยามเกบียรตลิรว่างกายของพวกเขาระหวว่างกสันเอง พวกเขายอมจนานนรว่างกายของตน
อยว่างสลินั้นเชลิงและหมดทสันั้งตสัวใหล้แกว่ตสัณหาและแกว่การปฏลิบสัตลิอสันลามกทสันั้งหลายระหวว่างรว่างกายมนรุษยร์ดล้วยกสัน

การรรล้วว่าพระเจล้าทรงเปป็นความรสัก วว่าพระเจล้าไดล้ประทานพระเยซรเพรนึ่อสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนสันั้นเพรนึ่อชว่วยคนบาปทสันั้งหลาย
ใหล้รอด และเมรนึ่อรรล้เชว่นนสันั้น แตว่ยสังไมว่ยอมเชรนึ่อในพระองคร์และรสับพระองคร์ในฐานะพระเจล้า กก็เทว่ากสับเปป็นการทนาใหล้ตสัวครุณเองอยรว่ใน
ตนาแหนว่งทบีนึ่พระเจล้าจะมอบครุณไวล้และยอมใหล้ครุณกลายเปป็นสสัตวร์ปฝัญญาทนบเทว่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับการปฏลิบสัตลิตว่างๆกสับรว่างกายของครุณ 
ครุณตล้องจนาไวล้วว่าพระเจล้าไดล้ทรงสรล้างรว่างกายของครุณเพรนึ่อจรุดประสงคร์ทบีนึ่เฉพาะเจาะจงในการใหล้พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ ครอพระภาคทบีนึ่
สามของตรบีเอกานรุภาพ เขล้ามาสถลิตอยรว่ในรว่างกายนสันั้น  ผรล้เชรนึ่อทรุกคนครอพลสับพลาหลสังหนนนึ่งทบีนึ่พระเจล้าทรงอาศสัยอยรว่ขล้างใน ในพระภาค
ของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ เปาโลกลว่าวแกว่ผรล้เชรนึ่อชาวเมรองโครลินธร์วว่า “พวกทว่านไมว่ทราบหรรอวว่า รว่างกายของพวกทว่านเปป็นวลิหารของ
พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์” (1 คร. 6:19) ดสังนสันั้นรว่างกายจนงเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ถล้ารว่างกายนสันั้นอยรว่ในความสสัมพสันธร์ทบีนึ่ถรก
ตล้องกสับพระเจล้า และถล้ารว่างกายนสันั้นไมว่ถรกยอมจนานนตว่อพระเจล้า สรุดทล้ายแลล้วพวกผบีกก็จะเขล้ามาควบครุมกายนสันั้นแบบเตก็มทบีนึ่

บาปอยว่างหนนนึ่งทบีนึ่อสันตรายทบีนึ่สรุดทบีนึ่กนาลสังถรกกระทนาวสันนบีนั้โดยมนรุษยร์กก็ครอ การมบีความรรล้เกบีนึ่ยวกสับพระเจล้าและยสังปฏลิเสธทบีนึ่จะยอม
จนานนทรุกสลินึ่งของตนตว่อพระเจล้า มนรุษยร์รรล้วว่าตนควรทนาอะไร แตว่เขากก็ยสังปฏลิเสธแบบเหก็นแกว่ตสัวทบีนึ่จะถวายแดว่พระเจล้าสลินึ่งซนนึ่งเปป็นของ
พระเจล้าโดยสลิทธลิอสันชอบ และสลินึ่งทบีนึ่เขารรล้วว่าเขาควรมอบถวายแดว่พระเจล้า นสันึ่นครอ รว่างกาย จลิตใจ และวลิญญาณของเขา

เราเหก็นไดล้จากพระคนาตอนนบีนั้ในหนสังสรอโรมวว่ากล้าวแรกไปสรว่การนสับถรอรรปเคารพครอ การ “ลดยศ” พระเจล้าใหล้ลงมาสรว่ระดสับ
ของมนรุษยร์ (และนสันึ่นแหละครอสลินึ่งทบีนึ่กนาลสังเกลิดขนนั้นในแวดวงศาสนาแบบเสรบีนลิยมทสันั้งหลายแหว่งสมสัยของเรา) คนเหลว่านบีนั้ทบีนึ่ถรกพรดถนงใน
โรม 1:21-24 ไดล้กลายเปป็นผรล้ทบีนึ่ “มบีปฝัญญา” เหลรอเกลินและ “สมองดบี” เหลรอเกลินจนพวกเขาไดล้ลดยศพระเจล้า! แตว่พระเจล้าตรสัสวว่า
พวกเขาเปป็นคนโงว่ กว่อนอรนึ่นเลย “คนเหลว่านบีนั้ทบีนึ่กนาลสังจะเปป็นพวกนสับถรอรรปเคารพ” ไดล้เปลบีนึ่ยนสงว่าราศบีของพระเจล้าใหล้เปป็นสงว่าราศบีของ
มนรุษยร์ทบีนึ่เปฟปี่อยเนว่าไดล้-และจากนสันั้นพวกเขากก็ลงตนึ่นาไปอบีกกล้าวและทนาใหล้พวกนกเปป็นพระของตน จากนสันั้นพวกเขากก็กล้าวตว่อไปอบีกกล้าว 
ไปสรว่พวกสสัตวร์สบีนึ่เทล้า และจากนสันั้นกก็ตนึ่นาลงอบีกนลิดไปสรว่ “พวกสสัตวร์เลรนั้อยคลาน” เทว่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับวลิวสัฒนาการ มนรุษยร์ไดล้ “วลิวสัฒนาการ”
ไปทางลงเสมอ ไมว่ใชว่ไปทางขนนั้น ทสันั้งหมดทบีนึ่ครุณตล้องทนาเพรนึ่อทบีนึ่จะเหก็นความเสรนึ่อมทรามเปป็นการกระทนากก็ครอ แคว่ปลว่อยใหล้เดก็กๆไดล้ 
“แสดงออก” ตสัวเอง ไมว่ตล้องหล้ามปราม ไมว่ตล้องตสักเตรอน ไมว่ตล้องสสันึ่งสอนพวกเขาในทางแบบพระเจล้า-และครุณกก็จะเหก็นความ
เสรนึ่อมทรามทบีนึ่กนาลสังกว่อตสัวขนนั้น!

เพราะวว่าผรล้คนเหลว่านบีนั้ไดล้รรล้จสักพระเจล้าแลล้วแตว่ไดล้ปฏลิเสธทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิพระองคร์ในฐานะพระเจล้า และพวกเขาไดล้ไปในทาง
ลง ลง ลงทบีละกล้าว พระเจล้าจนงทรงมอบพวกเขาไวล้กสับความมลทลินผว่านทางตสัณหา และพวกเขาไดล้หยามเกบียรตลิรว่างกายของตสัวเอง

ในหนสังสรอโรมนบีนั้ เปาโลใหล้ประวสัตลิศาสตรร์และแหลว่งกนาเนลิดของการนสับถรอรรปเคารพ คนเหลว่านบีนั้ไดล้รรล้จสักพระเจล้าแลล้ว และไดล้
ปฏลิเสธทบีนึ่จะนมสัสการพระองคร์-และการนสับถรอรรปเคารพกก็ตามหลสังการดนาเนลินชบีวลิตเชว่นนสันั้นเปป็นเรรนึ่องปกตลิ (การเอว่ยถนงการนสับถรอรรป
เคารพครสันั้งแรกสรุดในพระวจนะของพระเจล้าครอ ในสมสัยของอสับราฮสัมและบลิดาของเขา ตามทบีนึ่กลว่าวไวล้ในโยชรวา 24:2)

การทรงเรบียกของพระเจล้าไมว่ใชว่ใหล้ไปสรว่ความมลทลิน แตว่ใหล้มาสรว่ความบรลิสรุทธลิธิ์ (1 ธส. 4:7) และเมรนึ่อมนรุษยร์ไมว่ตอบสนองตว่อ
การทรงเรบียกใหล้มาสรว่ความบรลิสรุทธลิธิ์ ความมลทลินกก็เปป็นเรรนึ่องปกตลิธรรมดาพอๆกสับนนั้นาทบีนึ่ไหลลงไปตามไหลว่เขา! เมรนึ่อมนรุษยร์เรลินึ่มนมสัสการ
สลินึ่งทรงสรล้างแทนทบีนึ่จะนมสัสการพระเจล้าผรล้ทรงสรล้าง มนรุษยร์กก็กลายเปป็นทาสตว่อความมลทลิน “และตว่อความชสันึ่วชล้าไปสรว่ความชสันึ่วชล้า”
(อว่าน โรม 6:19) จะมบีสลินึ่งใดนว่าเศรล้าไปกวว่าการอว่านเกบีนึ่ยวกสับมนรุษยร์วว่า “เหตรุฉะนสันั้น พระเจล้าจนงไดล้ทรงมอบพวกเขาไวล้”? ดสังนสันั้น 
เพราะการกระทนาหลายอยว่างของมนรุษยร์ตามทบีนึ่ถรกบสันทนกไวล้ในขล้อ 21 ถนง 24 ของโรมบททบีนึ่ 1 พระเจล้าจนงทรงมอบรว่างกายของพวก
เขาไวล้

ขอใหล้ทรุกคนทบีนึ่มบีหรเพรนึ่อจะฟฝังใสว่ใจอยว่างทบีนึ่สรุดตว่อสลินึ่งทบีนึ่พระเจล้าตรสัสเกบีนึ่ยวกสับสภาวะของเราตามสสันดาน อยว่าใชล้ “พระเจล้าทรง
มอบพวกเขาไวล้” สามอยว่างนสันั้น (รม. 1:24, 26, 28) กสับพวกคนนสับถรอรรปเคารพเทว่านสันั้น เหมรอนทบีนึ่คนสว่วนใหญว่ทนา มสันจะไมว่เพบียงไมว่
ชว่วยเราเทว่านสันั้น แตว่มสันจะทนารล้ายเราอยว่างรรุนแรงในการศนกษาคล้นควล้าการกลว่าวโทษอสันนว่ากลสัวนสันั้นของพระเจล้าทบีนึ่มบีตว่อบาปของมนรุษยร์



หากเราไมว่ใชล้มสันกสับตสัวเราเอง อสันเปป็นการคล้นพบสภาวะของเราเองตามสสันดาน อาณาจสักรชาวครลิสตร์กนาลสังสรญเสบียสตลิในการรสับรรล้
บาปไปอยว่างรวดเรก็ว ซนนึ่งหมายถนงการสรญเสบียสตลิในการรสับรรล้พระเจล้า-ซนนึ่งหมายถนงความฉลิบหายชสันึ่วนลิรสันดรร์

กจ้าวททที่สองไปสทูต่การนอับถถือรทูปเคารพ
ขล้อ 25-27: “ผรล้ซนนึ่งไดล้เปลบีนึ่ยนความจรลิงของพระเจล้าใหล้เปป็นความเทก็จ และไดล้นมสัสการและปรนนลิบสัตลิสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรง

สรล้างไวล้มากกวว่าพระองคร์ผรล้ทรงเนรมลิตสรล้าง ผรล้ทรงไดล้รสับการถวายสาธรุการเปป็นนลิตยร์ เอเมน เพราะเหตรุนบีนั้พระเจล้าจนงไดล้ทรงมอบพวก
เขาไวล้แกว่กลิเลสอสันตนึ่นาชล้า ดล้วยวว่าแมล้แตว่พวกผรล้หญลิงของพวกเขาไดล้เปลบีนึ่ยนการใชล้งานแบบธรรมชาตลิ ใหล้กลายเปป็นสลินึ่งซนนึ่งผลิดธรรมชาตลิไป
และพวกผรล้ชายกก็เชว่นกสันดล้วย โดยละการใชล้งานแบบธรรมชาตลิของผรล้หญลิง รรล้สนกเรว่ารล้อนในราคะตสัณหาของพวกเขาตว่อกสันและกสัน 
ผรล้ชายกสับผรล้ชายกระทนาสลินึ่งซนนึ่งไมว่เหมาะสม และไดล้รสับในตสัวพวกเขาเอง ครอการตอบแทนแหว่งความผลิดของพวกเขา ซนนึ่งสมควรแลล้ว”

กล้าวทบีนึ่สองในทางลงของมนรุษยร์ครอ การเปลบีนึ่ยนความจรลิงของพระเจล้าใหล้เปป็นคนาโกหก ในการทรงสรล้างเดลิมของตน มนรุษยร์
เคยเปป็นผรล้บรลิสรุทธลิธิ์ แตว่เมรนึ่อเขาไดล้เหวบีนึ่ยงพระเจล้าทลินั้งไปและปฏลิเสธทบีนึ่จะนมสัสการพระเจล้าในฐานะพระเจล้า ความใครว่อยากตว่างๆแบบ
สสัตวร์ของเขากก็ถรกปลดโซว่และดสังนสันั้นจนงเขล้าควบครุมตสัวตนของเขา

มนรุษยร์ไดล้เปลบีนึ่ยนความจรลิงของพระเจล้าใหล้เปป็นเรรนึ่องโกหกแหว่งการนสับถรอรรปเคารพ เขาไมว่ไดล้เปลบีนึ่ยนเรรนึ่องโกหกนสันั้นใหล้เปป็น
ความจรลิง (มนรุษยร์ในรรปแบบตามธรรมชาตลิของตนไมว่ไดล้เดลินทางขนนั้นไป) เขากว่อตสันั้งการกราบไหวล้รรปเคารพของตสัวเองขนนั้นมา มนรุษยร์
เปป็นพวกเครว่งศาสนาแบบรสักษาไมว่หาย ไมว่วว่าเขาจะมบีสบีผลิวใด ไมว่วว่าเขาจะมบีสสัญชาตลิใด ไมว่วว่าเขาจะมบีการศนกษาแบบใด เขาอาจเปป็น
คนมบีปฝัญญาหรรอเขาอาจเปป็นคนไมว่รรล้อะไรเลยกก็ไดล้ แตว่ไมว่วว่าครุณพบเจอมนรุษยร์ทบีนึ่ไหน เขากก็นมสัสการบางสลินึ่งหรรอบางคน! มนรุษยร์ถรก
สรล้างมาเพรนึ่อนมสัสการ-และเขาจะนมสัสการ ไปจนกระทสันึ่งเขาตาย ดสังนสันั้นเมรนึ่อมนรุษยร์หสันหลสังของตนใหล้แกว่พระเจล้าทบีนึ่แทล้จรลิงนสันั้น เขากก็
เรลินึ่มสรล้างพระตว่างๆของตสัวเองขนนั้นมาโดยอสัตโนมสัตลิ

มนรุษยร์ไดล้เปลบีนึ่ยนความจรลิงของพระเจล้าใหล้เปป็นคนามรุสา “และไดล้นมสัสการและปรนนลิบสัตลิสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงสรล้างไวล้มากกวว่า
พระองคร์ผรล้ทรงเนรมลิตสรล้าง…” พวกเขาเอาความจรลิงของพระเจล้าซนนึ่งพระองคร์ประทานใหล้พวกเขาแลล้ว และบลิดเบรอนมสันใหล้เปป็น
ความเทก็จแหว่งการกราบไหวล้รรปเคารพ

“เพราะเหตรุนบีนั้พระเจล้าจนงไดล้ทรงมอบพวกเขาไวล้แกว่กลิเลสอสันตนึ่นาชล้า”-และพระคนาขล้อนบีนั้กลว่าวตว่อไปอบีกวว่า “ดล้วยวว่าแมล้แตว่พวกผรล้
หญลิงของพวกเขา…” จงหมายเหตรุคนาวว่า “แมล้แตว่” ผรล้หญลิงเปป็นเพศทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์กวว่าและสรุภาพเรบียบรล้อยมากกวว่าเพศชาย พระเจล้าไดล้
ทรงสรล้างผรล้หญลิงเพรนึ่อทนาใหล้แผว่นดลินโลกนบีนั้เปป็นสถานทบีนึ่ทบีนึ่นว่ารสักกวว่าเดลิมเพรนึ่ออยรว่อาศสัย พระองคร์ไดล้ประทานผรล้หญลิงใหล้แกว่อาดสัมเพรนึ่อทนาใหล้
ชบีวลิตของเขาสมบรรณร์มากขนนั้น พระเจล้าไดล้ตรสัสวว่า “ไมว่ดบีเลยทบีนึ่มนรุษยร์นสันั้นจะอยรว่ตสัวคนเดบียว”-ดสังนสันั้นพระเจล้าจนงไดล้ทรงสรล้างเอวาผรล้งดงาม
ไรล้บาป นรุว่มนวล และนว่ารสัก แตว่บสัดนบีนั้-เนรนึ่องจากมนรุษยร์ไดล้เปลบีนึ่ยนความจรลิงของพระเจล้าใหล้เปป็นเรรนึ่องโกหกไปแลล้ว แมล้แตว่ผรล้หญลิงเหลว่า
นสันั้นกก็ไดล้กลายเปป็นผรล้เลวทรามยลินึ่งกวว่าผรล้ชายทบีนึ่เปป็นเหมรอนสสัตวร์ปฝ่าและตนึ่นาชล้าพอๆกสันในความเสรนึ่อมทราม พวกเธอไดล้เปลบีนึ่ยน “การใชล้
งานแบบธรรมชาตลิ ใหล้กลายเปป็นสลินึ่งซนนึ่งผลิดธรรมชาตลิไป”

ในพระคนาขล้อนบีนั้พระเจล้าไมว่ไดล้กนาลสังกลว่าวถนงความอยากแบบปกตลิและธรรมดาของรว่างกาย หรรอแมล้แตว่การใชล้ความอยาก
เหลว่านบีนั้ในทางทบีนึ่ผลิด-การเลว่นชรล้หรรอการลว่วงประเวณบี พระองคร์กนาลสังพรรณนาตรงนบีนั้วว่าสภาวะแหว่งความอยากทบีนึ่ผลิดธรรมชาตลิซนนึ่งใน
สภาวะนบีนั้สสัญชาตญาณแบบปกตลิทสันั้งหมดถรกทลินั้งไวล้ขล้างหลสัง-และมสันสนาคสัญตรงทบีนึ่วว่า เหมรอนกสับทบีนึ่หญลิงนสันั้นไดล้เปป็นฝฝ่ายนนาในบาป ในทบีนึ่นบีนั้
กก็เชว่นเดบียวกสัน

ความเปฟปี่อยเนว่าทบีนึ่ไดล้เขล้ามาในโลหลิตของเผว่าพสันธรุร์มนรุษยร์โดยการลล้มลงของอาดสัมไมว่ไดล้สนาแดงตสัวมสันเองในทสันทบี ครอบครสัว
แรกๆและเผว่าแรกๆของโลกไมว่ไดล้เปป็นเหมรอนสสัตวร์ปฝ่าในวลิธบีปฏลิบสัตลิตว่างๆทางเพศของพวกเขาและในการกระทนาตว่างๆของพวกเขาทบีนึ่มบี
ตว่อกสันและกสันในรว่างกายนสันั้น พระเจล้าทรงรสักษาพวกเขาไวล้ใหล้บรลิสรุทธลิธิ์ พวกเขาไดล้รล้องทรลตว่อองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ตามทบีนึ่กลว่าวไวล้ในปฐม
กาล 4:26 ไมว่วว่าจะมบีศบีลธรรมใดกก็ตามในโลก นสันึ่นกก็ไมว่ใชว่เพราะสสันดานมนรุษยร์ แตว่เปป็นเพราะฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่เหนบีนึ่ยวรสันั้งนสันั้นของพระเจล้า



เมรนึ่อมนรุษยร์เรลินึ่มทวบีมากขนนั้นบนแผว่นดลินโลก พวกเขากก็ไดล้กลายเปป็นผรล้มบีปฝัญญาและมบีทรสัพยากรเยอะ พวกเขาไดล้ลรมพระเจล้า
เสบีย-และไดล้สรล้างพระตว่างๆของตสัวเองขนนั้น ดสังนสันั้น เนรนึ่องจากพวกเขาไดล้เปลบีนึ่ยนความจรลิงของพระเจล้าใหล้เปป็นเรรนึ่องโกหกแหว่งการนสับถรอ
รรปเคารพแลล้ว พระเจล้าจนงทรงปลว่อยพวกเขาไปเสบีย

ขล้อ 27 ใหล้ภาพทบีนึ่นว่ากลสัวและนว่ารสังเกบียจ หากจะกลว่าวแบบเบาๆ-กระนสันั้นเรากก็ตล้องเผชลิญหนล้ากสับมสัน และอยว่าลรมวว่า-ครุณ
อาศสัยอยรว่ในพลสับพลาหนนนึ่งทบีนึ่สามารถกระทนาบาปใดกก็ไดล้ทบีนึ่ถรกกระทนาโดยมนรุษยร์คนใดทบีนึ่ตายไดล้ และอยว่าปฏลิเสธขล้อเทก็จจรลิงนสันั้น! ผมขอ
ยกขล้อพระคนา: “เพราะวว่าจากภายใน ครอออกมาจากใจมนรุษยร์ มบีบรรดาความคลิดชสันึ่วรล้าย การเลว่นชรล้ การลว่วงประเวณบี การฆาตกรรม
การลสักขโมย การโลภ ความชสันึ่ว การลว่อลวง ราคะตสัณหา แววตาอสันชสันึ่วรล้าย การหมลินึ่นประมาท ความเยว่อหยลินึ่ง ความโฉดเขลา 
สารพสัดสลินึ่งชสันึ่วรล้ายเหลว่านบีนั้มาจากภายใน และทนาใหล้มนรุษยร์เปป็นมลทลิน” (มาระโก 7:21-23)

ครุณอาจไมว่ชอบสลินึ่งทบีนึ่ผมจะพรดนบีนั้-แตว่ถล้าใจของครุณไมว่ถรกซนมซาบและถรกควบครุมโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ “เครรนึ่องจสักร” 
เลก็กๆนสันั้นในทรวงอกของครุณ ซนนึ่งจากทบีนึ่นสันึ่น “สลินึ่งตว่าง ๆ แหว่งชบีวลิต” ลล้วนออกมา (สภษ. 4:23) กก็ทนาใหล้ครุณสามารถกระทนาบาปใดกก็ไดล้
ทบีนึ่นว่าเกลบียด นว่าขยะแขยง เปปีปี่ยมตสัณหา เหมรอนสสัตวร์ และผลิดมนรุษยร์ทบีนึ่มนรุษยร์คนอรนึ่นใดเคยกระทนา-ใชว่แลล้วครสับ แมล้แตว่สลินึ่งเหลว่านบีนั้ทบีนึ่ถรก
พรรณนาในโรม 1:27

พระคนาขล้อนบีนั้เปป็นอรรถาธลิบายเกบีนึ่ยวกสับบาปของโสโดม และซนนึ่งจากบาปนสันั้นถรกเรบียกวว่า การรสักรว่วมเพศ (sodomy) อว่าน
ปฐมกาล 19 และครุณจะอว่านสลินึ่งทบีนึ่กนาลสังเกลิดขนนั้นในเมรองโสโดมขณะนสันั้นเมรนึ่อพระเจล้าทรงประกาศวว่ากลลินึ่นเหมก็นหนนึ่งของเมรองนสันั้นไดล้ลอย
ขนนั้นมาถนงรรจมรกของพระองคร์แลล้ว และพระองคร์ทรงตสัดสลินพระทสัยแลล้ววว่าสลินึ่งเดบียวทบีนึ่จะทนากก็ครอ เผาเมรองนสันั้นเปป็นกองขบีนั้เถล้า-และ
พระเจล้าทรงกระทนาเชว่นนสันั้นจรลิงๆ! โรม 1:27 พรรณนาถนงพวกผรล้ชายทบีนึ่กลายเปป็นคนบาปหนาและตสัณหาจสัดเสบียจนพวกเขาลรมผรล้หญลิง
และหสันไปหาชายคนอรนึ่นๆและกระทนาบาปแหว่งการรสักรว่วมเพศแบบขายสว่ง

“...และไดล้รสับในตสัวพวกเขาเอง ครอการตอบแทนแหว่งความผลิดของพวกเขา ซนนึ่งสมควรแลล้ว” ความหมายของขล้อความนบีนั้กก็
ครอวว่า ผลกระทบของความใครว่แบบตนึ่นาชล้าและผลิดธรรมชาตลิเชว่นนสันั้นกก็ครอ ทนาใหล้รว่างกายอว่อนแอลง ทนาใหล้รว่างกายแกว่กว่อนวสัย โรคภสัย 
ความเปฟปี่อยเนว่า และการเสบียชบีวลิตกว่อนวสัยอสันควร ทบีนึ่วว่านบีนึ่เปป็นผลกระทบของการหลงระเรลิงในความใครว่อยากแบบไมว่ยสับยสันั้งชสันึ่งใจกก็ถรก
พลิสรจนร์แลล้วมากมายโดยประวสัตลิศาสตรร์ของมนรุษยร์ พระเจล้าไมว่ไดล้เปลบีนึ่ยนพระทสัยของพระองคร์เกบีนึ่ยวกสับบาปนบีนั้ ถนงแมล้วว่าในยรุคสมสัยนบีนั้
ผรล้คนกนาลสังแสวงหาทบีนึ่จะทนาใหล้มสันเปป็นเรรนึ่องถรกกฎหมายกก็ตาม และแทนทบีนึ่จะกล้มหนล้าดล้วยความละอาย พวกเขากลสับกนาลสังปฝ่าว
ประกาศความใครว่อยากอสันชสันึ่วชล้าของตน

เมรนึ่อมนรุษยร์ลรมพระเจล้า ความใครว่อยากตว่างๆของพวกเขากก็กลายเปป็นชสันึ่วชล้า และยลินึ่งมนรุษยร์ไปไกลจากพระเจล้ามากเทว่าไร 
ความใครว่อยากตว่างๆของพวกเขากก็เรลินึ่มตนึ่นาทรามและชสันึ่วชล้ามากขนนั้นเทว่านสันั้น แทนทบีนึ่จะรสักสลินึ่งตว่างๆทบีนึ่เหมาะสมและบรลิสรุทธลิธิ์ พวกเขา
กลสับรสักสลินึ่งตว่างๆทบีนึ่ตนึ่นาชล้าและเปป็นมลทลิน สสันดานมนรุษยร์ถรกลลิขลิตใหล้เปฟปี่อยเนว่า หากพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ไมว่ทรงครองบสัลลสังกร์แหว่งใจนสันั้น 
พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงนนาเขล้าในวลิถบีตว่างๆแหว่งการดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ถรกตล้อง และพระองคร์เพบียงผรล้เดบียวทรงสามารถปฟ้องกสันเราจากถสัง
สล้วมแหว่งความชสันึ่วชล้าและบาปไดล้

กจ้าวททที่สามไปสทูต่การนอับถถือรทูปเคารพ
ขล้อ 28-32: “และเพราะวว่าพวกเขาไมว่เหก็นชอบทบีนึ่จะจดจนาพระเจล้าไวล้ในความรรล้ของพวกเขา พระเจล้าจนงไดล้ทรงมอบพวกเขา

ไวล้แกว่จลิตใจอสันเลวทราม เพรนึ่อกระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งไมว่เหมาะสม โดยเตก็มไปดล้วยบรรดาการอธรรม การลว่วงประเวณบี ความชสันึ่วรล้าย 
ความโลภ ความมรุว่งรล้าย เตก็มไปดล้วยความอลิจฉา การฆาตกรรม การวลิวาท การลว่อลวง การคลิดรล้าย พวกคนชอบนลินทา บรรดาผรล้สว่อ
เสบียด เหลว่าผรล้เกลบียดชสังพระเจล้า หยาบคาย จองหอง บรรดาผรล้อวดตสัว เหลว่าผรล้ประดลิษฐร์สลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่ชสันึ่วรล้าย ไมว่เชรนึ่อฟฝังบลิดามารดา 
ปราศจากความเขล้าใจ บรรดาผรล้ละเมลิดพสันธสสัญญา ปราศจากความรสักตามธรรมชาตลิ ไมว่ยอมครนดบีกสัน ไรล้ความเมตตา ผรล้ซนนึ่งรรล้การ



พลิพากษาของพระเจล้าวว่า คนทสันั้งหลายทบีนึ่กระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นสมควรจะตาย กก็ไมว่เพบียงกระทนาสลินึ่งเดบียวกสันนสันั้น แตว่มบีความเพลลิดเพลลินใน
คนทสันั้งหลายทบีนึ่กระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้น”

กล้าวทบีนึ่สามของมนรุษยร์ไปสรว่การนสับถรอรรปเคารพครอ: “พวกเขาไมว่เหก็นชอบทบีนึ่จะจดจนาพระเจล้าไวล้ในความรรล้ของพวกเขา” นบีนึ่ครอ
แหลว่งทบีนึ่มาทบีนึ่แทล้จรลิงแหว่งอาชญากรรมทสันั้งหลายของพวกเขา พวกเขาไมว่ไดล้เลรอกทบีนึ่จะรสับรรล้พระเจล้า มสันไมว่ไดล้เปป็นเพราะวว่าพวกเขารสับรรล้
ไมว่ไดล้ แตว่เปป็นเพราะวว่าพวกเขาไดล้เลรอกทบีนึ่จะละทลินั้งพระองคร์และตลิดตามความใครว่อยากและตสัณหาของพวกเขาเอง การ “จดจนา
พระเจล้าไวล้” ครอการคลิดเกบีนึ่ยวกสับพระองคร์หรรอการรสับใชล้และเทลิดทรนพระองคร์

กรรุณาหมายเหตรุ: บทนบีนั้ปปิดทล้ายดล้วยคนากลว่าวทบีนึ่รสับประกสันเราวว่าคนเหลว่านบีนั้ไดล้รรล้จสักความจรลิงแลล้วและรรล้แลล้ววว่าพระเจล้าทรง
เปป็นพระเจล้า วว่าพระเจล้าทรงเปป็นความชอบธรรม และวว่าพระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าแหว่งการพลิพากษา พวกเขารรล้แลล้ววว่าพระเจล้าจะ
ทรงพลิพากษาคนชสันึ่ว-แตว่ทสันั้งๆทบีนึ่พวกเขามบีความรรล้เชว่นนบีนั้ พวกเขากก็ยสังดนาเนลินตว่อไปในความอธรรมของตนและการดนาเนลินชบีวลิตอสันนว่า
เกลบียดของตน โดยรรล้วว่าผรล้คนทบีนึ่ทนาสลินึ่งเหลว่านบีนั้สมควรตาย พวกเขาไมว่เพบียงทนาสลินึ่งเหลว่านบีนั้เทว่านสันั้น แตว่พวกเขามบีความเพลลิดเพลลินมากใน
คนทสันั้งหลายทบีนึ่ทนาสลินึ่งเหลว่านบีนั้! พวกเขามองวว่าเปป็นเรรนึ่องสนรุกทบีนึ่ชายและหญลิงทสันั้งหลายประพฤตลิตามตสัณหาในรรปแบบทบีนึ่นว่าเกลบียดทบีนึ่สรุด

พระคนาสว่วนนบีนั้ (ขล้อ 21 ถนง 32) ขนนั้นตล้นและลงทล้ายดล้วยความจรลิงเดบียวกสัน: นสันึ่นครอ คนเหลว่านบีนั้รรล้จสักพระเจล้าแลล้วแตว่ไดล้ปฏลิเสธ
ทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิพระองคร์ในฐานะพระเจล้า และพวกเขาไมว่ชอบดล้วยซนั้นาทบีนึ่จะเกก็บพระเจล้าไวล้ในการคลิดของตน อยว่าลรมวว่า-ซาโลมอน 
ชายผรล้มบีสตลิปฝัญญษ กลว่าวเกบีนึ่ยวกสับมนรุษยร์ไวล้วว่า “เพราะเขาคลิดในใจของตนอยว่างไร เขากก็เปป็นอยว่างนสันั้น” (สภษ. 23:7) คนเหลว่านบีนั้คลิด
เกบีนึ่ยวกสับตสัณหา ปฝัญญาแบบโลก การเจรลิญกล้าวหนล้าทางสสังคม ทางการเงลิน และจากมรุมมองฝฝ่ายเนรนั้อหนสัง โดยไมว่ยอมใหล้พระเจล้าเขล้า
ครอบครองความคลิดของพวกเขา ใจของพวกเขา และรว่างกายของพวกเขา ดสังนสันั้น:

1. พระเจล้าจนงทรงมอบพวกเขาไวล้กสับความมลทลินทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับรว่างกายของพวกเขา
2. เพราะพวกเขาไดล้เปลบีนึ่ยนความจรลิงของพระเจล้าใหล้เปป็นคนาโกหก พระเจล้าจนงทรงมอบพวกเขาไวล้กสับความใครว่อยากทสันั้งหลาย

ทบีนึ่ชสันึ่ว สกปรก ตนึ่นาชล้า นว่ารสังเกบียจ นสันึ่นครอ แทนทบีนึ่จะรสักสลินึ่งทบีนึ่ปกตลิธรรมดา พวกเขากลสับรสักสลินึ่งทบีนึ่ผลิดธรรมชาตลิ แทนทบีนึ่จะปฏลิบสัตลิ
สลินึ่งปกตลิธรรมดา พวกเขากลสับปฏลิบสัตลิสลินึ่งซนนึ่งผลิดธรรมชาตลิ

3. พวกเขาไมว่ชอบทบีนึ่จะเกก็บพระเจล้าไวล้ในความรรล้ของพวกเขา ดสังนสันั้นพระเจล้าจนงทรงมอบพวกเขาไวล้กสับความคลิดทบีนึ่ดล้านชา 
(ความคลิดทบีนึ่ไรล้ซนนึ่งวลิจารณญาณ) ความคลิดของพวกเขาไดล้เรลินึ่มดล้านชาเสบียจนพวกเขามบีความยลินดบีในการทนาหลายสลินึ่งซนนึ่งพวก
เขารรล้วว่าขสัดตว่อพระประสงคร์ของพระเจล้า
“พระเจล้าจนงไดล้ทรงมอบพวกเขาไวล้แกว่จลิตใจอสันเลวทราม เพรนึ่อกระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งไมว่เหมาะสม”-สลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งไมว่พอดบี

หรรอเหมาะสม ซนนึ่งนว่าอสัปยศและนว่าละอาย สลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งถรกเอว่ยชรนึ่อในสว่วนทบีนึ่เหลรอของบทนบีนั้ เมรนึ่อคนใดปฏลิเสธทบีนึ่จะใหล้พระเจล้าครอบ
ครองความคลิดของตน ความไมว่ชอบธรรมกก็จะครอบครองมสันเปป็นผลทบีนึ่ตามมา ความคลิดไมว่เคยอยรว่เฉยเลย ความคลิดนสันั้นมบีชบีวลิต ความ
คลิดนสันั้นทนางานอยรว่ตลอด และถล้าเราไมว่ไดล้กนาลสังคลิดดบี เรากก็กนาลสังคลิดชสันึ่ว ถล้าเราไมว่ไดล้กนาลสังคลิดถรก เรากก็กนาลสังคลิดผลิด

“โดยเตก็มไปดล้วย…” นสันึ่นครอ หลายสลินึ่งซนนึ่งถรกระบรุเจาะจงนสันั้นเปป็นเรรนึ่องธรรมดาสามสัญหรรอดาษดรนึ่นในทว่ามกลางพวกเขา นบีนึ่
เปป็นวลบีทบีนึ่แรง ซนนึ่งบว่งบอกวว่าสลินึ่งเหลว่านบีนั้มสักถรกปฏลิบสัตลิบว่อยเสบียจนอาจกลว่าวไดล้วว่าพวกเขาเตก็มไปดล้วยสลินึ่งเหลว่านบีนั้ เมรนึ่อผรล้ใดปฏลิเสธทบีนึ่จะใหล้
พระเจล้าครอบครองความคลิดของเขา พญามารกก็เตลิมความคลิดนสันั้นโดยอสัตโนมสัตลิดล้วยความไมว่ชอบธรรม การลว่วงประเวณบี ทรุกรรปแบบ
ของความชสันึ่วรล้าย ความโลภ ความมรุว่งรล้าย เตก็มไปดล้วยความอลิจฉา การฆาตกรรม การวลิวาท การลว่อลวง การคลิดรล้าย ผรล้คนไดล้กลาย
เปป็นพวกคนชอบนลินทา บรรดาผรล้สว่อเสบียด-และสรุดทล้ายพวกเขากก็กลายเปป็นเหลว่าผรล้เกลบียดชสังพระเจล้า

เมรนึ่อผรล้คนปฏลิเสธทบีนึ่จะยอมใหล้พระเจล้าครอบครองความคลิดของพวกเขา พวกเขากก็หยาบคาย พวกเขากลายเปป็นคนจองหอง
พวกเขาอวดตสัว พวกเขาประดลิษฐร์สลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่ชสันึ่วรล้าย และเดก็กๆเรลินึ่มไมว่เชรนึ่อฟฝังบลิดามารดา มนรุษยร์ปราศจากความเขล้าใจ พวกเขา
ละเมลิดพสันธสสัญญา พวกเขาปราศจากความรสักตามธรรมชาตลิ เขาทสันั้งหลายไมว่ยอมครนดบีกสัน และไรล้ความเมตตา



“ไมว่ยอมครนดบีกสัน” หมายความวว่า “พวกเขาไมว่ยอมหายโกรธ หรรอ มบีสสันดานทบีนึ่ไมว่อาจพนงพอใจไดล้” ผมอยากรรล้จรลิงๆวว่า
ความจรลิงแหว่งคนานสันั้นชรุว่มเขล้าไปขล้างในจรลิงหรรอไมว่ เรายอมรสับมสันไดล้ไหม? เรากนาลสังมบีชบีวลิตอยรว่ในยรุคสมสัยหนนนึ่งทบีนึ่ผรล้คนอยรว่นลินึ่งไมว่ไดล้ พวกเขา
รบีบเรว่ง...พวกเขาวลินึ่ง...พวกเขาแสวงหา...พวกเขาไปทบีนึ่นบีนึ่ทบีนึ่นสันึ่น-แตว่พวกเขากก็ไมว่เคยอลินึ่มใจ บล้านกลายเปป็นสถานทบีนึ่เพรนึ่อเปลบีนึ่ยนเสรนั้อผล้าและ
เตรบียมตสัวสนาหรสับการพบปะทบีนึ่คลสับถสัดไปหรรอทรลิปถสัดไป...ไมว่เคยอลินึ่มใจ “ทางของพระเจล้าพรล้อมกสับความอลินึ่มใจกก็เปป็นกนาไรมาก” แตว่
วสันนบีนั้เรามบีอารยธรรมทบีนึ่ไมว่อาจอลินึ่มใจไดล้...ไมว่รรล้จสักพอ

และแนว่นอนวว่าอารยธรรมของเราไรล้ความเมตตามากๆ วสันนบีนั้ในอเมรลิกา ครุณไมว่สามารถหยลิบหนสังสรอพลิมพร์สสักฉบสับขนาดใด
กก็ไดล้โดยไมว่เหก็น “การฆาตกรรม” บนหนล้าหนนนึ่ง เรากนาลสังมบีชบีวลิตอยรว่ในยรุคสมสัยทบีนึ่ผรล้คนไรล้ความเมตตามากๆ เหตรุผลนว่ะหรรอ? พวกเขา
ไมว่ชอบทบีนึ่จะเกก็บพระเจล้าไวล้ในความรรล้ของตน!

ขอใหล้เราสสังเกตขล้อ 32 อบีกครสันั้ง: “ผรล้ซนนึ่งรรล้การพลิพากษาของพระเจล้าวว่า คนทสันั้งหลายทบีนึ่กระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นสมควรจะตาย กก็ไมว่
เพบียงกระทนาสลินึ่งเดบียวกสันนสันั้น แตว่มบีความเพลลิดเพลลินในคนทสันั้งหลายทบีนึ่กระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้น” ในทบีนึ่นบีนั้เราเผชลิญหนล้ากสับความเปป็นจรลิงอสันนว่า
กลสัวสามประการ:

1. พวกเขามบีความรรล้ภายในอสันสมบรรณร์จากพระเจล้าแลล้ว วว่าทางทสันั้งหลายของพวกเขาสมควรไดล้รสับการปรสับโทษและการ
พลิพากษาของพระเจล้า

2. พวกเขาดรนั้อดนงตว่อไปในการปฏลิบสัตลิตว่างๆของตนทสันั้งๆทบีนึ่ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบเปป็นพยานแลล้ว
3. พวกเขารว่วมการสามสัคคบีธรรมแหว่งความชสันึ่วรล้ายกสับผรล้ทนาความชสันึ่วรล้ายอรนึ่นๆ กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง พวกเขาไมว่เพบียงทนาสลินึ่งเหลว่านบีนั้

เทว่านสันั้น แตว่ยสังเหก็นดบีเหก็นงามกสับคนอรนึ่นๆทบีนึ่ทนาเชว่นนสันั้นดล้วย
นบีนึ่ครอคนาพรรณนาทบีนึ่เหมาะสมเกบีนึ่ยวกสับโลกแหว่งคนบาปทสันั้งหลาย เผว่าพสันธรุร์นบีนั้ทบีนึ่แปลกแยกจากชบีวลิตของพระเจล้า-มบีความเปป็น

ศสัตรรตว่อพระองคร์ และชอบวลิวาทกสับซนนึ่งกสันและกสัน...แตว่มบีความเปป็นนนั้นาหนนนึ่งใจเดบียวกสันแหว่งความชสันึ่วรล้ายแบบนรก!
สรรุปกก็ครอ: มบีบาปสามประการทบีนึ่จะเขบียนวว่า “ตกนรก!” พาดบสันทนกของครุณและ “การปรสับโทษชสันึ่วนลิรสันดรร์” พาดจลิตใจ

ของครุณ ถล้าครุณทนาพวกมสัน:
1. ถล้าครุณรรล้จสักพระเจล้า และปฏลิเสธทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิพระองคร์ในฐานะพระเจล้า-นสันึ่นครอ ครุณรรล้วว่ามบีพระเจล้าองคร์หนนนึ่ง และวว่า

พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าแหว่งความเมตตา ความรสัก และความนรุว่มนวล แตว่ครุณกก็ยสังปฏลิเสธทบีนึ่จะรสับพระองคร์ไวล้ รสับใชล้พระองคร์ และมบี
ชบีวลิตอยรว่เพรนึ่อพระองคร์-ครุณกก็เชรนั้อเชลิญพระเจล้าใหล้มอบรว่างกายของครุณไวล้กสับพวกผบี ตสัณหา บาป และความยว่อยยสับ

2. การรรล้ความจรลิงของพระเจล้า การรรล้วว่าพระคสัมภบีรร์เปป็นพระวจนะของพระเจล้า และยสังปฏลิเสธทบีนึ่จะเชรนึ่อสลินึ่งทบีนึ่มสันกลว่าว กก็เทว่ากสับ
ตราหนล้าพระเจล้าวว่าเปป็นผรล้มรุสา (1 ยอหร์น 5:10) การรรล้วว่าพระวจนะของพระเจล้าเชลิญชวนครุณใหล้กลสับใจใหมว่ เชรนึ่อและรสับความ
รอด...และยสังปฏลิเสธทบีนึ่จะทนาเชว่นนสันั้น...กก็เทว่ากสับทนาใหล้พระเจล้ามอบครุณไวล้กสับความใครว่อยากอสันชสันึ่วชล้าทสันั้งหลาย ครุณจะไมว่รสักสลินึ่งตว่างๆทบีนึ่
ครุณควรรสักอบีกตว่อไป ครุณจะรสักตสัณหาและความอธรรม ความรสักของครุณจะเรลินึ่มโสมม ครุณจะพบวว่าตสัวเองแสวงหาสลินึ่งตนึ่นาชล้าตว่างๆแหว่ง
ชบีวลิต สลินึ่งตว่างๆอสันนว่ารสังเกบียจแหว่งชบีวลิต ความคลิดของครุณจะอยรว่ในทว่อระบายนนั้นา

3. ถล้าครุณไมว่ยอมใหล้พระเจล้าครอบครองการคลิดของครุณ ถล้าไมว่ยอมเกก็บพระเจล้าไวล้ในความคลิดของครุณ ความคลิดของครุณกก็จะ
เรลินึ่มทรนึ่อและเลวทราม พวกผบีจะเขล้าควบครุมความคลิดของครุณ และครุณจะกลายเปป็นคนบล้าทบีนึ่มบีผบีสลิง ครุณจะปฏลิบสัตลิหลายสลินึ่งทบีนึ่ผลิด ครุณจะ
หลงระเรลิงในการลว่วงประเวณบี ความชสันึ่ว และสลินึ่งอรนึ่นๆทสันั้งหมดนสันั้นทบีนึ่ถรกระบรุไวล้ในโรม 1:29-31

เมรนึ่อพระเจล้าทรงปลว่อยรว่างกาย หสัวใจ และความคลิด เพรนึ่อนทบีนึ่รสักครสับ ครุณกก็จะไปนรกอยว่างแนว่นอนพอๆกสับทบีนึ่มบีนรกอยรว่แหว่ง
หนนนึ่งอยว่างแนว่นอน! เมรนึ่อพระเจล้าทรงปลว่อยรว่างกาย พวกผบีกก็เขล้าควบครุมอวสัยวะตว่างๆของรว่างกาย เมรนึ่อพระเจล้าทรงปลว่อยหสัวใจ (ทบีนึ่นสันึ่ง
แหว่งความใครว่ ความรสัก อารมณร์) ใจนสันั้นกก็เรลินึ่มชสันึ่วชล้า สกปรก-และพวกผบีกก็สสันึ่งสลินึ่งตว่างๆทบีนึ่ครุณจะรสักมาใหล้ครุณ เมรนึ่อพระเจล้าทรงปลว่อย
ความคลิด มสันกก็เรลินึ่มตายและดล้านชา-เพราะวว่าหลสังจากทบีนึ่พวกผบีพลิชลิตรว่างกายและหสัวใจแลล้ว พวกมสันกก็แทรกซนมเขล้าสรว่ความคลิด...และ
พระเจล้าทรงไมว่มบีทางเขล้าสรว่ชบีวลิตของครุณแลล้ว! รว่างกายถรกมอบไวล้แกว่ความมลทลิน หสัวใจถรกมอบไวล้แกว่ความใครว่อสันตนึ่นาทราม และความ



คลิดถรกมอบไวล้แกว่ความไมว่ชอบธรรมทบีนึ่ตายและดล้านชาและการคลิดแบบชสันึ่วๆ ดสังนสันั้น พระวลิญญาณของพระเจล้าจนงไมว่สามารถพรดกสับ
ความคลิดของครุณผว่านทางพระวจนะไดล้ พระวลิญญาณของพระเจล้าไมว่สามารถเขล้าถนงใจของครุณไดล้ผว่านทางขว่าวสารแหว่งขว่าวประเสรลิฐ
ถล้าพระวลิญญาณของพระเจล้าไมว่สามารถเขล้าไปในความคลิดของครุณไดล้และทนาใหล้ครุณคลิดอยว่างถรกตล้องเกบีนึ่ยวกสับพระเจล้าและพระวจนะ
ของพระองคร์ ความเชรนึ่อทบีนึ่ชว่วยใหล้รอดกก็ไมว่มบีทางเจาะเขล้าไปในใจของครุณไดล้และพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ไมว่มบีทางครอบครองรว่างกาย
ของครุณไดล้ ดสังนสันั้น ถล้าครุณถรกมอบไวล้แลล้ว-รว่างกาย หสัวใจ และวลิญญาณ-ครุณกก็ถรกมอบไวล้เพรนึ่อทบีนึ่จะถรกพลิพากษาปรสับโทษในบนงไฟนสันั้น!

ทว่านผรล้อว่านทบีนึ่รสัก ถล้าครุณกนาลสังปฏลิบสัตลิบาปสามอยว่างนบีนั้ เพรนึ่อเหก็นแกว่ครุณเองขอใหล้วสันนบีนั้เปป็นวสันทบีนึ่ครุณกล้มศบีรษะของครุณและรล้อง
เรบียกพระเจล้าใหล้ทรงชว่วยครุณใหล้พล้นจากบาปทบีนึ่เลวรล้ายเหลว่านบีนั้ทบีนึ่จะทนาใหล้พระเจล้าทรงมอบครุณไวล้เปป็นนลิตยร์!



บทททที่ 2
2:1 เหตรุฉะนสันั้นทว่านไมว่มบีขล้อแกล้ตสัวเลย โอ มนรุษยร์เออ๋ย ทว่านผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่กลว่าวโทษ เพราะเมรนึ่อทว่านกลว่าวโทษผรล้อรนึ่น ทว่านกก็พลิพากษาตสัว
ทว่านเอง เพราะวว่าทว่านทบีนึ่กลว่าวโทษกก็ยสังกระทนาสลินึ่งเดบียวกสันเหลว่านสันั้น
2:2 แตว่พวกเราแนว่ใจวว่าการพลิพากษาของพระเจล้าเปป็นตามความจรลิงตว่อคนทสันั้งหลายซนนึ่งกระทนาสลินึ่งตว่าง ๆ เชว่นนสันั้น
2:3 และทว่านคลิดสลินึ่งนบีนั้หรรอ โอ มนรุษยร์เออ๋ย ผรล้ทบีนึ่กลว่าวโทษคนเหลว่านสันั้นซนนึ่งกระทนาสลินึ่งตว่าง ๆ เชว่นนสันั้น และยสังกระทนาอยรว่เชว่นกสันวว่า ทว่านจะ
พล้นการพลิพากษาของพระเจล้าไดล้
2:4 หรรอทว่านเหยบียดหยามความมสันึ่งคสันึ่งบรลิบรรณร์แหว่งความดบี และความอดกลสันั้นพระทสัย และความอดทนของพระองคร์ โดยไมว่ทราบ
วว่าความดบีของพระเจล้านสันั้นชสักนนาทว่านใหล้มาสรว่การกลสับใจเสบียใหมว่
2:5 แตว่หลสังจากความแขก็งกระดล้างและใจซนนึ่งไมว่สนานนกผลิดของทว่านไดล้สนึ่นาสมพระพลิโรธใหล้แกว่ตสัวเองสนาหรสับวสันแหว่งพระพลิโรธและการ
เปปิดเผยแหว่งการพลิพากษาอสันชอบธรรมของพระเจล้านสันั้น
2:6 ผรล้ซนนึ่งจะประทานแกว่ทรุกคนตามบรรดาการกระทนาของเขา
2:7 แกว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่โดยความตว่อเนรนึ่องอสันอดทนในการกระทนาความดบี แสวงหาสงว่าราศบี และเกบียรตลิ และความเปป็นอมตะนสันั้น จะ
ประทานชบีวลิตนลิรสันดรร์
2:8 แตว่แกว่คนเหลว่านสันั้นซนนึ่งชอบโตล้เถบียงกสัน และไมว่เชรนึ่อฟฝังความจรลิง แตว่เชรนึ่อฟฝังความอธรรม จะประทานความเดรอดดาลและ
พระพลิโรธ
2:9 ความยากลนาบากและความเจก็บปวดรวดรล้าวจะมบีแกว่จลิตใจทรุกดวงของมนรุษยร์ทบีนึ่กระทนาความชสันึ่วรล้าย ของพวกยลิวกว่อนและของ
พวกคนตว่างชาตลิดล้วย
2:10 แตว่สงว่าราศบี เกบียรตลิ และสสันตลิสรุขจะมบีแกว่ทรุกคนทบีนึ่กระทนาดบี แกว่พวกยลิวกว่อนและแกว่พวกคนตว่างชาตลิดล้วย
2:11 เพราะวว่าไมว่มบีการเหก็นแกว่หนล้าของผรล้ใดกสับพระเจล้าเลย
2:12 ดล้วยวว่าทรุกคนทบีนึ่ไดล้ทนาบาปโดยปราศจากพระราชบสัญญสัตลิกก็จะพลินาศโดยปราศจากพระราชบสัญญสัตลิเชว่นกสัน และทรุกคนทบีนึ่ไดล้
ทนาบาปในพระราชบสัญญสัตลิกก็จะถรกพลิพากษาโดยพระราชบสัญญสัตลิ
2:13 (เพราะวว่าไมว่ใชว่บรรดาคนทบีนึ่ฟฝังพระราชบสัญญสัตลิจะเปป็นผรล้ชอบธรรมตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า แตว่บรรดาคนทบีนึ่กระทนาตามพระราช
บสัญญสัตลิจะถรกนสับวว่าเปป็นผรล้ชอบธรรม
2:14 เพราะเมรนึ่อพวกคนตว่างชาตลิซนนึ่งไมว่มบีพระราชบสัญญสัตลิกระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งมบีอยรว่ในพระราชบสัญญสัตลิอยว่างเปป็นปกตลิวลิสสัย คนเหลว่านบีนั้
ซนนึ่งไมว่มบีพระราชบสัญญสัตลิกก็เปป็นพระราชบสัญญสัตลิแกว่ตสัวพวกเขาเอง
2:15 ซนนึ่งแสดงการงานแหว่งพระราชบสัญญสัตลิทบีนึ่จารนกอยรว่ในจลิตใจของพวกเขา ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของพวกเขากก็เปป็นพยานดล้วย 
และบรรดาความคลิดของพวกเขากลว่าวโทษหรรอวว่าแกล้ตสัวตว่อกสันและกสัน)
2:16 ในวสันเมรนึ่อพระเจล้าจะทรงพลิพากษาบรรดาความลสับของมนรุษยร์โดยพระเยซรครลิสตร์ ตามขว่าวประเสรลิฐของขล้าพเจล้านสันั้น
2:17 ดรเถลิด ทว่านถรกเรบียกวว่าเปป็นยลิว และพนนึ่งพระราชบสัญญสัตลิ และอวดตสัวของทว่านเกบีนึ่ยวกสับพระเจล้า
2:18 และทราบนนั้นาพระทสัยของพระองคร์ และเหก็นชอบในสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่ยอดเยบีนึ่ยมกวว่า โดยถรกสอนจากพระราชบสัญญสัตลิ
2:19 และมสันึ่นใจวว่า ทว่านเองเปป็นผรล้นนาทางของคนตาบอด เปป็นความสวว่างของคนทสันั้งหลายซนนึ่งอยรว่ในความมรด
2:20 เปป็นผรล้สอนของคนโงว่เขลา เปป็นครรของพวกเดก็กทารก ซนนึ่งมบีแบบอยว่างของความรรล้และของความจรลิงในพระราชบสัญญสัตลินสันั้น
2:21 ฉะนสันั้นทว่านซนนึ่งสอนคนอรนึ่น ทว่านไมว่สอนตสัวเองหรรอ ทว่านทบีนึ่เทศนาวว่ามนรุษยร์ไมว่ควรลสักทรสัพยร์ ตสัวทว่านเองลสักทรสัพยร์หรรอเปลว่า
2:22 ทว่านทบีนึ่กลว่าววว่ามนรุษยร์ไมว่ควรเลว่นชรล้ ตสัวทว่านเองเลว่นชรล้หรรอเปลว่า ทว่านทบีนึ่รสังเกบียจบรรดารรปเคารพ ตสัวทว่านเองปลล้นวลิหารหรรอ
เปลว่า



2:23 ทว่านทบีนึ่กระทนาการโอล้อวดของทว่านในพระราชบสัญญสัตลิ โดยการละเมลิดพระราชบสัญญสัตลิ ตสัวทว่านเองลบหลรว่พระเกบียรตลิพระเจล้า
หรรอเปลว่า
2:24 ดล้วยวว่า ‘พระนามของพระเจล้าถรกหมลินึ่นประมาทในทว่ามกลางพวกคนตว่างชาตลิโดยทางพวกทว่าน’ ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ว
2:25 เพราะวว่าการเขล้าสรุหนสัตกก็เปป็นประโยชนร์จรลิง ถล้าทว่านรสักษาพระราชบสัญญสัตลิ แตว่ถล้าทว่านเปป็นผรล้ละเมลิดพระราชบสัญญสัตลิ การเขล้า
สรุหนสัตของทว่านนสันั้นกก็ถรกทนาใหล้เปป็นการไมว่เขล้าสรุหนสัตเสบียแลล้ว
2:26 เหตรุฉะนสันั้น ถล้าผรล้ทบีนึ่ไมว่ไดล้เขล้าสรุหนสัตรสักษาความชอบธรรมแหว่งพระราชบสัญญสัตลิแลล้ว การทบีนึ่ไมว่ไดล้เขล้าสรุหนสัตของเขานสันั้นจะไมว่ถรกนสับ
วว่าเปป็นการเขล้าสรุหนสัตแลล้วหรรอ
2:27 และผรล้ทบีนึ่ไมว่เขล้าสรุหนสัตซนนึ่งเปป็นตามธรรมชาตลิอยรว่แลล้ว ถล้าผรล้นสันั้นไดล้ทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลินสันั้นสนาเรก็จ จะไมว่ปรสับโทษทว่านหรรอ ผรล้ซนนึ่ง
โดยตสัวอสักษรและการเขล้าสรุหนสัต ยสังละเมลิดพระราชบสัญญสัตลินสันั้น
2:28 เพราะวว่าผรล้นสันั้นมลิไดล้เปป็นยลิวแทล้ ซนนึ่งเปป็นยลิวแตว่ภายนอก และการเขล้าสรุหนสัตแทล้กก็ไมว่ใชว่การเขล้าสรุหนสัตซนนึ่งอยรว่ภายนอกในเนรนั้อหนสัง
2:29 แตว่ผรล้นสันั้นเปป็นยลิวแทล้ ซนนึ่งเปป็นยลิวภายใน และการเขล้าสรุหนสัตแทล้นสันั้นกก็เปป็นการเขล้าสรุหนสัตของหสัวใจ ในจลิตวลิญญาณ และมลิใชว่ในตสัว
อสักษร ผรล้ซนนึ่งมลิไดล้รสับการยกยว่องจากมนรุษยร์ แตว่จากพระเจล้า

ขล้อ 1: “เหตรุฉะนสันั้นทว่านไมว่มบีขล้อแกล้ตสัวเลย โอ มนรุษยร์เออ๋ย ทว่านผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่กลว่าวโทษ เพราะเมรนึ่อทว่านกลว่าวโทษผรล้อรนึ่น ทว่านกก็
พลิพากษาตสัวทว่านเอง เพราะวว่าทว่านทบีนึ่กลว่าวโทษกก็ยสังกระทนาสลินึ่งเดบียวกสันเหลว่านสันั้น”

“เหตรุฉะนสันั้น” หมายความวว่า “ดล้วยเหตรุผลนสันั้น เพราะเหตรุนสันั้น ดสังนสันั้น ผลทบีนึ่ตามมากก็ครอ ฉะนสันั้น” ดสังนสันั้น- “เพราะสลินึ่งทบีนึ่กลว่าว
ไปกว่อนหนล้า สลินึ่งทบีนึ่ตามมานบีนั้จนงเปป็นความจรลิง”

“...ทว่านไมว่มบีขล้อแกล้ตสัวเลย โอ มนรุษยร์เออ๋ย…” ในบททบีนึ่ 1 เราไดล้เรบียนรรล้วว่าพวกคนตว่างชาตลิ “ปราศจากขล้อแกล้ตสัว” และในทบีนึ่นบีนั้
ในพระคนาขล้อแรกเลยของบททบีนึ่ 2 การกลว่าวโทษเดบียวกสันนสันั้นกก็ถรกนนามาปรสักปรนายลิว

“...ทว่านผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่กลว่าวโทษ…” พวกยลิวครอผรล้คนทบีนึ่ “ตสัดสลิน” และประกาศวว่าคนตว่างชาตลิทสันั้งปวงเกลิดมาในบาปและดสังนสันั้น
จนงอยรว่ใตล้การพลิพากษาปรสับโทษ และจสัดประเภทพวกเขาวว่าเปป็น “พวกสรุนสัข” ไมว่ตล้องสงสสัยเลยวว่ามบีพวกคนทบีนึ่เยว่อหยลินึ่งและชอบ
ตสัดสลินคนอรนึ่นในทว่ามกลางพวกคนตว่างชาตลิเชว่นกสัน ซนนึ่งคนาตนาหนลินบีนั้กก็ใชล้กสับพวกเขาไดล้ แตว่นว่าสงสสัยจรลิงๆวว่าเปาโลหมายถนงพวกเขาหรรอ
ไมว่เมรนึ่อเขากลว่าววว่า “เหตรุฉะนสันั้นทว่านไมว่มบีขล้อแกล้ตสัวเลย โอ มนรุษยร์เออ๋ย ทว่านผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่กลว่าวโทษ”

“...เพราะเมรนึ่อทว่านกลว่าวโทษผรล้อรนึ่น ทว่านกก็พลิพากษาตสัวทว่านเอง เพราะวว่าทว่านทบีนึ่กลว่าวโทษกก็ยสังกระทนาสลินึ่งเดบียวกสันเหลว่านสันั้น” 
อว่านขล้อ 17 ถนง 23 ของบทนบีนั้ และครุณจะหมายเหตรุวว่าขล้อหาเดบียวกสันนบีนั้ถรกใชล้ในคนากลว่าวโดยตรงถนงพวกยลิว เปาโลกนาลสังชบีนั้ใหล้เหก็นตรง
นบีนั้วว่าไมว่วว่าจะสสัญชาตลิใด-ยลิว ตว่างชาตลิ หรรอ “ผรล้ใดกก็ตาม”-พวกเขาทรุกคนอยรว่ภายใตล้บาป ทรุกคนอยรว่ในประเภทฝฝ่ายวลิญญาณเดบียวกสัน

มสันเปป็นเรรนึ่องงว่ายทบีนึ่จะพลิสรจนร์วว่าคนตว่างชาตลิเปป็นคนบาปในสมสัยของเปาโล คนตว่างชาตลิไมว่กลว่าวอล้างสลินึ่งใดเพรนึ่อตสัวเองเลย ศบีล
ธรรมของเขาเปป็นทบีนึ่ทราบดบีและเปป็นทบีนึ่ประจสักษร์แกว่ทรุกคน เปาโลแคว่ตล้องชบีนั้ใหล้เหก็นขล้อเทก็จจรลิงเหลว่านสันั้นเกบีนึ่ยวกสับคนตว่างชาตลิและความ
ชสันึ่วของเขาเทว่านสันั้น

แตว่ในกรณบีของพบีนึ่นล้องของเขาเอง ครอพวกยลิว มสันกก็แตกตว่างมากทบีเดบียว ยลิวมบีระบบแหว่งศาสนาทบีนึ่พระเจล้าประทานใหล้ และ
เขาถรอปฏลิบสัตลิตสัวอสักษรแหว่งพระราชบสัญญสัตลินสันั้น-ซนนึ่งไมว่เคยถรกถรอปฏลิบสัตลิดบีกวว่าตอนทบีนึ่เปาโลเขบียนเลย ยลิวในฐานะบรุตรคนหนนนึ่งของอสับ
ราฮสัมมองวว่าตสัวเองเปป็นคนชอบธรรมโดยพระราชบสัญญสัตลิ แตว่อสัครทรตทว่านนบีนั้ยรนยสันตรงนบีนั้วว่าพวกยลิวเหลว่านสันั้นไมว่ไดล้มบีความผลิดนล้อยกวว่า
พวกคนตว่างชาตลิเลย และวว่าพวกเขาตล้องการความรอดเดบียวกสันนสันั้น ขณะทบีนึ่พวกเขาแกล้ตสัวโดยอาศสัยมรลเหตรุทบีนึ่วว่าพวกเขาถรอครอง
พระราชบสัญญสัตลิและพระดนารสัสของพระเจล้า พวกเขากก็แกล้ตสัวไมว่ไดล้ในบาปทสันั้งหลายของตน พวกเขามบีความสวว่างและยสังกระทนาความ
ชสันึ่วอยว่างเดบียวกสัน ถล้าพวกคนตว่างชาตลิปราศจากขล้อแกล้ตสัวในบาปตว่างๆของตน ยลิวทบีนึ่กลว่าวโทษพวกเขากก็ปราศจากขล้อแกล้ตสัวมากยลินึ่ง
กวว่าโดยอาศสัยมรลเหตรุเดบียวกสันนสันั้น อยว่างไรกก็ตาม การทนาใหล้ยลิวเชรนึ่อวว่าเขาเปป็นคนบาปกก็ไมว่ไดล้งว่ายกวว่าการทนาใหล้คนตว่างชาตลิหลายหมรนึ่น
คนวสันนบีนั้เชรนึ่อวว่าบสัพตลิศมาและการเปป็นสมาชลิกครลิสตจสักรจะไมว่ชว่วยพวกเขาใหล้รอด!



เปฟ้าหมายหนนนึ่งเดบียวของเปาโลกก็ครอ การทนาใหล้พวกเขาเขล้าใจขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าขว่าวประเสรลิฐเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าไปสรว่
ความรอด-และขว่าวประเสรลิฐเทว่านสันั้นเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าไปสรว่ความรอด ขว่าวประเสรลิฐไมว่ใชว่สลินึ่งทบีนึ่ครุณตล้องละอาย ไมว่วว่าครุณจะ
เปป็นยลิวหรรอตว่างชาตลิกก็ตาม เปาโลกนาลสังเทศนาและชบีนั้ใหล้เหก็นวว่าถล้าศาสนายรดายชว่วยมนรุษยร์ใหล้รอดไดล้ ขว่าวประเสรลิฐกก็ไมว่จนาเปป็น แตว่ถล้า
ศาสนายรดายชว่วยมนรุษยร์ใหล้รอดไมว่ไดล้ ถล้าพระราชบสัญญสัตลิทนาใหล้มนรุษยร์เปป็นคนชอบธรรมไมว่ไดล้ เรากก็พบความชอบธรรมของพระเจล้าทบีนึ่
ถรกเปปิดเผยในขว่าวประเสรลิฐซนนึ่งเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าไปสรว่ความรอดแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ-แกว่ยลิวกว่อน และแกว่คนตว่างชาตลิเชว่นกสัน

ขล้อ 2: “แตว่พวกเราแนว่ใจวว่าการพลิพากษาของพระเจล้าเปป็นตามความจรลิงตว่อคนทสันั้งหลายซนนึ่งกระทนาสลินึ่งตว่าง ๆ เชว่นนสันั้น”
ในสลิบหกขล้อแรกของบทนบีนั้ เรามบีหลสักการสบีนึ่ขล้อแหว่งการพลิพากษาของพระเจล้าซนนึ่งถรกนนาเสนออยว่างชสัดเจน:

1. มสันเปป็น “ตามความจรลิง” (ขล้อ 2)
2. มสันเปป็น “แกว่ทรุกคนตามบรรดาการกระทนาของเขา” (ขล้อ 6)
3. มสัน “ไมว่มบีการเหก็นแกว่หนล้าของผรล้ใด” (ขล้อ 11)
4. มสันเปป็น “ตามขว่าวประเสรลิฐของขล้าพเจล้านสันั้น (ของเปาโล)” (ขล้อ 16)

ตรงนบีนั้ในขล้อ 2 เปาโลกลว่าววว่า “พวกเราแนว่ใจวว่าการพลิพากษาของพระเจล้าเปป็นตามความจรลิง…” ผมชอบคนาเหลว่านบีนั้ หลาย
ครสันั้งทางวลิทยรุและในการประชรุมตว่างๆของผม ในหนสังสรอเลว่มเลก็กและใหญว่ของผม ผมกลว่าวไปแลล้ววว่าครุณเชรนึ่อใจไดล้เลยวว่าครุณจะไดล้สลินึ่ง
ทบีนึ่มาสรว่ครุณจากพระหสัตถร์ของพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ วลิสรุทธลิชนหรรอคนบาปจะถรกพลิพากษาในความชอบธรรมและความจรลิงโดย
พระเจล้าผรล้บรลิสรุทธลิธิ์องคร์หนนนึ่ง นบีนึ่ครอหลสักการขล้อแรกของสบีนึ่ขล้อนสันั้นทบีนึ่ถรกระบรุไวล้ในบทนบีนั้เกบีนึ่ยวกสับการพลิพากษาของพระเจล้า

ยลิวไมว่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะคลิดไปเองวว่าเพราะเขารรล้พระประสงคร์ของพระเจล้า (ขล้อ 18) เขาจนงปลอดภสัยจากการพลิพากษา พระเยซร
ทรงบอกพวกยลิวเหลว่านสันั้นคราวหนนนึ่ง: “ถล้าผรล้ใดไดล้ยลินบรรดาถล้อยคนาของเราและไมว่เชรนึ่อ เรากก็ไมว่พลิพากษาผรล้นสันั้น เพราะวว่าเราไดล้มามลิใชว่
เพรนึ่อจะพลิพากษาโลก แตว่เพรนึ่อจะชว่วยโลกใหล้รอด ผรล้ใดทบีนึ่ปฏลิเสธเราและไมว่รสับคนาทสันั้งหลายของเรา กก็มบีสลินึ่งหนนนึ่งทบีนึ่พลิพากษาเขา ครอคนาทบีนึ่
เราไดล้กลว่าวไวล้แลล้ว คนานสันั้นเองจะพลิพากษาเขาในวสันสรุดทล้าย” (ยอหร์น 12:47,48)

“...ตว่อคนทสันั้งหลายซนนึ่งกระทนาสลินึ่งตว่าง ๆ เชว่นนสันั้น”-นสันึ่นครอ อาชญากรรมเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรกสาธยายในบททบีนึ่ 1 เปาโลจะตล้องไมว่ถรก
เขล้าใจวว่ายรนยสันวว่าทรุกคนในทว่ามกลางยลิวเหลว่านสันั้นมบีความผลิดเรรนึ่องอาชญากรรมทบีนึ่เจาะจงเหลว่านสันั้นซนนึ่งพวกคนตว่างชาตลิถรกกลว่าวหา แตว่
วว่าพวกเขาในฐานะชนชาตลิหนนนึ่งกก็มบีแนวโนล้มทบีนึ่จะทนาสลินึ่งเดบียวกสันเหลว่านสันั้น ถนงแมล้วว่าพวกเขาถรอศบีลธรรมแบบภายนอก พวกเขากก็อาจมบี
ความผลิดในการมบีความคลิดชสันึ่วรล้ายในใจของตน และดสังนสันั้นจนงมบีความผลิดในการกระทนาผลิด (มธ. 5:28)

เปาโลกนาลสังชบีนั้ใหล้เหก็นวว่าถล้าเราทราบพระวจนะของพระเจล้า และถล้าเราทราบสลินึ่งเหลว่านสันั้นของพระเจล้า แตว่เรากก็ยสังปฏลิเสธทบีนึ่
จะเชรนึ่อฟฝังพระวจนะของพระองคร์และปฏลิบสัตลิสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่เรารรล้วว่าถรกตล้อง ฉะนสันั้นโดยการกระทนาตามใจชอบของเรา เราจนงนนาการ
ปรสับโทษและการพลิพากษาของพระเจล้าลงมาสรว่ตสัวเรา ไมว่วว่าจะเปป็นยลิวหรรอตว่างชาตลิ พระเจล้ากก็ไมว่ทรงทนาเปป็นมองไมว่เหก็นความชสันึ่วหรรอ
ปลว่อยผว่านบาปทสันั้งหลายไป

ขล้อ 3: “และทว่านคลิดสลินึ่งนบีนั้หรรอ โอ มนรุษยร์เออ๋ย ผรล้ทบีนึ่กลว่าวโทษคนเหลว่านสันั้นซนนึ่งกระทนาสลินึ่งตว่าง ๆ เชว่นนสันั้น และยสังกระทนาอยรว่เชว่น
กสันวว่า ทว่านจะพล้นการพลิพากษาของพระเจล้าไดล้”

นบีนึ่เปป็นการเขล้าถนงสามสัญสนานนกของพวกเขา ถนงการฟฟ้องใจอสันลนกซนนั้งและตามสสัญชาตญาณของพวกเขาเกบีนึ่ยวกสับสลินึ่งทบีนึ่ผลิดหรรอ
ถรก ถล้าพวกเขากลว่าวโทษผรล้คนสนาหรสับการกระทนาผลิดเหลว่านบีนั้ (บททบีนึ่ 1) พระเจล้าผรล้บรลิสรุทธลิธิ์และชอบธรรมองคร์หนนนึ่งจะทรงประกาศการ
พลิพากษาบนพวกเขามากยลินึ่งกวว่าสสักเทว่าใด

มสันเปป็นความเชรนึ่อทบีนึ่แพรว่หลายอยว่างแนว่นอนในทว่ามกลางพวกยลิวเหลว่านสันั้น วว่าถล้าพวกเขายนดมสันึ่นในพลิธบีกรรมตว่างๆแหว่งศาสนา
ของพวกเขาและถรอปฏลิบสัตลิพระราชบสัญญสัตลิในดล้านพลิธบีการ พระเจล้ากก็คงไมว่พลิพากษาพวกเขาดล้วยความหนสักหนว่วงแบบเดบียวกสับทบีนึ่
พระองคร์จะทรงพลิพากษาพวกคนตว่างชาตลิทบีนึ่นสับถรอรรปเคารพ แตว่เปาโลกนาลสังแสดงใหล้พวกเขาเหก็นวว่าอาชญากรรมครออาชญากรรม 
ความชสันึ่วรล้ายครอความชสันึ่วรล้าย ไมว่วว่าจะถรกกระทนาทบีนึ่ไหนกก็ตาม-และคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่อล้างตสัววว่าเปป็น “ประชากรของพระเจล้า” กก็ไมว่ไดล้มบีใบ



อนรุญาตใหล้ทนาบาป สรรุปกก็ครอ เปาโลกนาลสังถามพวกยลิวเหลว่านสันั้นวว่าพวกเขาคลิดจรลิงๆหรรอวว่าพวกเขาสามารถพลิพากษาคนอรนึ่นทบีนึ่ทนาสลินึ่ง
เดบียวกสันเหลว่านสันั้นทบีนึ่พวกเขาเองกก็ปฏลิบสัตลิ-และจากนสันั้นกก็คลิดวว่าตสัวเองจะหนบีพล้นการพลิพากษาของพระเจล้าไดล้

ยลิวภาคภรมลิใจในศาสนาของตน ภาคภรมลิใจในบรรพบรุรรุษของตน ภาคภรมลิใจในพระวลิหารและพลิธบีกรรมเหลว่านสันั้น-แตว่เขากก็ยสัง
ใชล้ชบีวลิตแบบคนอธรรมพอๆกสับคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เขาแชว่งใหล้ตกนรก อสัครทรตทว่านนบีนั้กนาลสังตนาหนลิเขาอยว่างรรุนแรง และเตรอนความจนาเขาวว่า
เขาไมว่สามารถทนาสลินึ่งเหลว่านบีนั้และลอยนวลไปไดล้เพบียงเพราะวว่าเขาเปป็นยลิว ดล้วยวว่าพระเจล้าทรงบรลิสรุทธลิธิ์และพระองคร์ “จะไมว่ทรงงด
โทษใหล้คนชสันึ่วเลย” (นาฮรม 1:3) พระเจล้าไมว่อาจมองดรบาปไดล้ (ฮบก. 1:13)-และ “ชบีวลิตทบีนึ่กระทนาบาป ชบีวลิตนสันั้นจะตาย” (อสค. 
18:20) 

ขล้อ 4: “หรรอทว่านเหยบียดหยามความมสันึ่งคสันึ่งบรลิบรรณร์แหว่งความดบี และความอดกลสันั้นพระทสัย และความอดทนของพระองคร์ 
โดยไมว่ทราบวว่าความดบีของพระเจล้านสันั้นชสักนนาทว่านใหล้มาสรว่การกลสับใจเสบียใหมว่”

เปาโลถามวว่า “ทว่านเหยบียดหยามความมสันึ่งคสันึ่งบรลิบรรณร์แหว่งความดบีของพระองคร์…?” พวกยลิวเหลว่านสันั้นไมว่ไดล้ใชล้ความดบีของ
พระเจล้าอยว่างเหมาะสม พวกเขาไมว่ไดล้ถรอวว่ามสันเหมาะสมทบีนึ่จะนนาพวกเขาไปสรว่การกลสับใจใหมว่ พวกเขาคลิดเอาเองวว่าเพราะพระเจล้า
ไมว่ไดล้เสดก็จออกมาในการพลิพากษาและตสัดพวกเขาออกเสบีย แตว่ไดล้ทรงอวยพรพวกเขาอยรว่ตว่อไป พวกเขาจนงปลอดภสัยจากการ
พลิพากษาและพระเจล้าไมว่ไดล้ทรงถรอวว่าพวกเขาเปป็นคนบาป (จงเปรบียบเทบียบลรกา 13:1-5)

“...และความอดกลสันั้นพระทสัย”-หรรอการระงสับพระหสัตถร์แหว่งการพลิพากษาของพระองคร์ การยสับยสันั้งหรรอเหนบีนึ่ยวรสันั้งความ
เดรอดดาลของพระองคร์ หรรอการอดกลสันั้นไมว่สนาแดงความไมว่พอพระทสัยของพระองคร์ทบีนึ่มบีตว่อบาป

“...และความอดทนนาน” คนานบีนั้สรนึ่อถนงความชล้าของพระเจล้าทบีนึ่จะโกรธ หรรอการทบีนึ่พระองคร์ทรงยอมใหล้ผรล้คนของพระองคร์
กระทนาบาปยาวนานโดยไมว่ทรงลงโทษพวกเขา (อว่าน 2 เปโตร 3:9; เพลงสดรุดบี 86:15; และเนหะมบียร์ 9:17)

“...โดยไมว่ทราบวว่าความดบีของพระเจล้านสันั้นชสักนนาทว่านใหล้มาสรว่การกลสับใจเสบียใหมว่” เปาโลถามพวกยลิววว่า “พวกทว่านรสังเกบียจ
ความดบีอสันอรุดมของพระเจล้าหรรอ? พวกทว่านรสังเกบียจความอดทนนานของพระเจล้าหรรอ? พวกทว่านไมว่รรล้หรรอวว่าความดบีของพระเจล้า
ชสักนนาพวกทว่านมาสรว่การกลสับใจใหมว่?” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง เขากนาลสังเตรอนความจนาชนรว่วมชาตลิของเขาเองเกบีนึ่ยวกสับความดบีของพระเจล้า
ทบีนึ่มบีตว่อชนชาตลิอลิสราเอล ไมว่มบีชนชาตลิใดทบีนึ่เคยอาศสัยอยรว่บนแผว่นดลินโลกของพระเจล้าทบีนึ่พระเจล้าไดล้ทรงสนาแดงความกรรุณามากกวว่าหรรอ
ทบีนึ่พระองคร์ไดล้ประทานพระพรมากกวว่าแลล้ว เปาโลกนาลสังเตรอนความจนาชนรว่วมชาตลิของเขาวว่าความดบีของพระเจล้าทบีนึ่มบีตว่อพวกเขาควร
ชสักนนาพวกเขาใหล้กลสับใจใหมว่

พระเจล้าจะทรงทนาทรุกสลินึ่งในฤทธลิธิ์อนานาจของพระองคร์เพรนึ่อนนาครุณมาถนงพระองคร์เอง โดยทรงดบีตว่อครุณ ไมว่มบีมนรุษยร์คนใดทบีนึ่ไมว่
เคยเหก็นขล้อพลิสรจนร์ซนั้นาๆแหว่งความดบีงามและความเมตตาของพระองคร์ กระนสันั้นบาปกก็เปป็นความชสันึ่วรล้ายทบีนึ่ดรนั้อรสันั้นและนว่าอสัศจรรยร์ มนรุษยร์
ยสังคงขสัดขรนความดบีงามของพระเจล้าและหาทางลงไปสรว่นรกจนไดล้ทสันั้งๆทบีนึ่ไดล้เหก็นขล้อพลิสรจนร์ทสันั้งหมดนสันั้นแหว่งความรสักของพระเจล้าแลล้ว 
ถล้าครุณยสังไมว่ไดล้รสับความรอด ทนาไมไมว่มอบหสัวใจของครุณแดว่พระเยซรเพราะความดบีงามของพระองคร์เลว่า? อยว่าบสังคสับพระเจล้าใหล้
จสัดการกสับครุณในความรรุนแรงเลย

ขล้อ 5: “แตว่หลสังจากความแขก็งกระดล้างและใจซนนึ่งไมว่สนานนกผลิดของทว่านไดล้สนึ่นาสมพระพลิโรธใหล้แกว่ตสัวเองสนาหรสับวสันแหว่ง
พระพลิโรธและการเปปิดเผยแหว่งการพลิพากษาอสันชอบธรรมของพระเจล้านสันั้น”

“หลสังจากความแขก็งกระดล้างและใจซนนึ่งไมว่สนานนกผลิดของทว่าน…”-ใจหนนนึ่งซนนึ่งไมว่รรล้สนกรรล้สาอะไรกสับความเสบียใจเพราะบาปเลย 
เมรนึ่อเหก็นความดบีงามและความเมตตาของพระเจล้าแลล้ว

“...สนึ่นาสมพระพลิโรธใหล้แกว่ตสัวเองสนาหรสับวสันแหว่งพระพลิโรธ”-วสันนสันั้นเมรนึ่อพระเจล้าจะทรงสนาแดงหรรอแสดงพระพลิโรธของ
พระองคร์ตว่อคนบาปทสันั้งหลาย- “และการเปปิดเผยแหว่งการพลิพากษาอสันชอบธรรมของพระเจล้า” ในทบีนึ่นบีนั้เราเรบียนรรล้วว่าการลงโทษคนชสันึ่ว
จะยรุตลิธรรม มสันจะเปป็นการพลิพากษาอสันชอบธรรมเพราะวว่าพระเจล้าเองจะทรงใหล้การพลิพากษานสันั้น



สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกนาลสังกลว่าวกก็ครอนบีนึ่: ครุณเผชลิญหนล้ากสับความดบีงามของพระเจล้า ครุณตระหนสักวว่าพระเจล้าประทานแสงแดดและฝน
สรุขภาพและพละกนาลสัง อาหารและเสรนั้อผล้า แตว่ทสันั้งๆทบีนึ่ครุณมบีความสวว่างนสันั้นแลล้ว ครุณกก็ยสังกบฏตว่อพระเจล้าตว่อไป ครุณกนาลสังสรุม กนาลสังกอง
สรง การปรสับโทษและพระพลิโรธตว่อตสัวครุณเอง เมรนึ่อถนงเวลานสันั้นทบีนึ่ครุณยรนอยรว่ตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าเพรนึ่อจะถรกพลิพากษา

ขล้อ 6: “ผรล้ซนนึ่งจะประทานแกว่ทรุกคนตามบรรดาการกระทนาของเขา”
นบีนึ่ครอหลสักการทบีนึ่สองแหว่งการพลิพากษาของพระเจล้า: “แกว่ทรุกคนตามบรรดาการกระทนาของเขา” ถล้าครุณคลิดวว่าคนบาปทรุก

คนตายและตกนรกและมสันจบลงแคว่นสันั้น ครุณกก็อยรว่ในความไมว่รรล้อะไรเลยฝฝ่ายวลิญญาณเกบีนึ่ยวกสับการพลิพากษาของพระเจล้าและความ
พลินาศของเหลว่าคนอธรรม คนชสันึ่วทรุกคนจะถรกทรมานในนรกตามขนาดของความชสันึ่วของเขาหรรอของเธอ ทรุกคนทบีนึ่ตายในความไมว่
เชรนึ่อและตรนึ่นขนนั้นในนรกกก็จะทนทรุกขร์การปรสับโทษและความทรมานทบีนึ่มบีความรรุนแรงตามความสวว่างนสันั้นทบีนึ่ถรกปฏลิเสธ ตามโอกาสเหลว่า
นสันั้นทบีนึ่ถรกปฝัดทลินั้ง และตามความดบีงามของพระเจล้าทบีนึ่ถรกเมลินเฉย พวกคนนสับถรอรรปเคารพทบีนึ่ไมว่เคยไดล้ยลินพระนามของพระเยซร ทบีนึ่ทว่องไป
ในปฝ่าดงดลิบแบบแกล้ผล้า และโยนลรกๆของตนใหล้แกว่พวกจระเขล้ กก็จะไมว่ทนทรุกขร์การปรสับโทษทบีนึ่รรุนแรงเหมรอนกสับคนนสันั้นในอเมรลิกาทบีนึ่
ไดล้ยลินขว่าวประเสรลิฐแลล้วแตว่กก็ปฏลิเสธมสันเสบีย พระเจล้าจะทรงจสัดการกสับพวกคนนสับถรอรรปเคารพในความชอบธรรมและในความ
ยรุตลิธรรม

พระเยซรทรงสอนแลล้วอยว่างชสัดเจน ขณะทรงอยรว่บนโลก วว่าคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่รรล้จสักความถรกตล้องและไมว่ยอมทนาสลินึ่งทบีนึ่ถรกตล้องกก็จะ
ถรกเฆบีนึ่ยนหลายทบี แตว่วว่าคนนสันั้นทบีนึ่ไมว่เคยรรล้จสัก ไมว่เคยไดล้ยลิน และในความไมว่รรล้ไดล้กระทนาหลายสลินึ่งทบีนึ่สมควรถรกเฆบีนึ่ยน กก็จะถรกเฆบีนึ่ยนนล้อยทบี 
(ลรกา 12:42-48)

ถล้าครุณเปป็นคนบาป ครุณกก็กนาลสังสรล้างความรรุนแรงของนรกนสันั้นทบีนึ่ครุณจะทนทรุกขร์ โดยความชสันึ่วนสันั้นทบีนึ่ครุณกนาลสังปฏลิบสัตลิอยรว่ 
มนรุษยร์เปป็นผรล้หลงหายและถรกตสัดขาดจากพระเจล้าเพราะความไมว่เชรนึ่อ และคนไมว่เชรนึ่อทรุกคนจะลรมตาของตนในนรก-แตว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่
ตกนรกกก็จะไมว่ทนทรุกขร์ความปวดรล้าวแบบเดบียวกสันทรุกคนในนรก ไมว่มบีขล้อเทก็จจรลิงใดในพระคสัมภบีรร์ทบีนึ่ถรกสอนอยว่างชสัดเจนมากกวว่าขล้อ
เทก็จจรลิงทบีนึ่ผมเพลินึ่งกลว่าวไปนสันั้น

หลายตว่อหลายครสันั้งทสันึ่วภาคพสันธสสัญญาใหมว่ เราถรกเตรอนใจวว่าเมรนึ่อเรายรนอยรว่ตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า เราจะไดล้รสับบนาเหนก็จ
ตามบรรดาการกระทนาของเรา เรารสับความรอดโดยการเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้า ไมว่มบีแมล้สสักสลินึ่งเดบียวทบีนึ่คนใดจะทนาไดล้เพรนึ่อชว่วยตสัวเอง
ใหล้รอด หรรอเพรนึ่อชว่วยพระเจล้าใหล้ชว่วยเขาใหล้รอด เมรนึ่อเขาตระหนสักวว่าเขาเปป็นผรล้หลงหาย และรสับพระเยซรไวล้โดยความเชรนึ่อ พระเยซรกก็
ทรงชว่วยเขาใหล้รอด แตว่บนาเหนก็จทบีนึ่เขาไดล้รสับในสวรรคร์จะถรกตสัดสลินชบีนั้ขาดโดยการทนาหนล้าทบีนึ่คนตล้นเรรอนอสันสสัตยร์ซรนึ่อ (1 คร. 3:11-15) 
เราจะไดล้รสับบนาเหนก็จตามการกระทนาเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรกกระทนาในรว่างกายของเรา (2 คร. 5:10) ผรล้เชรนึ่อแตว่ละคนและทรุกคนจะไดล้รสับ
บนาเหนก็จเปป็นรายตสัวสนาหรสับหนล้าทบีนึ่คนตล้นเรรอนอสันสสัตยร์ซรนึ่อของเขา-หรรอ ถล้าเขาไมว่สสัตยร์ซรนึ่อในหนล้าทบีนึ่คนตล้นเรรอน เขากก็จะเหก็นการงาน
ทสันั้งหลายของเขาถรกเผาไหมล้ไป

หลสักการเดบียวกสันแหว่งการพลิพากษากก็เปป็นจรลิงเกบีนึ่ยวกสับคนชสันึ่ว ในวลิวรณร์ 20:11-15 เรามบีภาพทบีนึ่ชสัดเจนมากๆและเขล้าใจไดล้
แหว่งการพลิพากษาของคนชสันึ่ว เราเหก็นพระทบีนึ่นสันึ่งใหญว่สบีขาวถรกตสันั้ง และ “พระองคร์ผรล้ประทสับบนพระทบีนึ่นสันึ่งนสันั้น” คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรก
พลิพากษาครอเหลว่าคนชสันึ่ว...ไมว่มบีผรล้เชรนึ่อสสักคนจะถรกพลิพากษาทบีนึ่พระทบีนึ่นสันึ่งใหญว่สบีขาวนสันั้น พวกคนตาย ทสันั้งผรล้นล้อยและผรล้ใหญว่ ปรากฏตสัวตว่อ
พระพสักตรร์พระเจล้า และจากนสันั้นหนสังสรอเหลว่านสันั้นกก็ถรกเปปิด หลสังจากหนสังสรอเหลว่านสันั้น (พหรพจนร์) ถรกเปปิดแลล้ว หนสังสรอเลว่มหนนนึ่ง 
(เอกพจนร์) กก็ถรกเปปิด หนสังสรอเลว่มนสันั้นครอ หนสังสรอแหว่งชบีวลิต-แตว่พวกคนตายถรกพลิพากษาตามสลินึ่งเหลว่านสันั้น “ทบีนึ่ถรกจารนกไวล้ในหนสังสรอ
เหลว่านสันั้น ตามบรรดาการงานของพวกเขา” ผมไมว่เหก็นเหตรุผลอสันใดทบีนึ่จะมบีใครเขล้าใจผลิดคนากลว่าวนสันั้นเลย

ผรล้เชรนึ่อทรุกคนมบีชรนึ่อของเขาหรรอของเธออยรว่ในหนสังสรอแหว่งชบีวลิต ชรนึ่อของคนไมว่เชรนึ่อทสันั้งหลายกก็ไมว่อยรว่ในหนสังสรอนสันั้น ดสังนสันั้นหนสังสรอ
แหว่งชบีวลิตจนงอยรว่ทบีนึ่นสันึ่นเผรนึ่อวว่าใครบางคนจะโตล้แยล้งกสับพระเจล้าแบบเดบียวกสับทบีนึ่ซาตานโตล้แยล้งกสับมบีคาเอล อสัครเทวทรตนสันั้น...เผรนึ่อวว่าอาจมบี
บางคนทบีนึ่นสันึ่นทบีนึ่เถบียงพระเจล้าและกลว่าววว่า “รอเดบีดี๋ยวกว่อนพระองคร์! ขล้าพระองคร์เคยเปป็นสมาชลิกครลิสตจสักรทบีนึ่ดบีนะ...ขล้าพระองคร์เคยเปป็น
แบบ๊พตลิส เมโธดลิสตร์ เพรสไบทบีเรบียน คาทอลลิก ลรเธอรสันทบีนึ่ดบีนะ…” จากนสันั้นพระเจล้าจะแคว่เปปิดหนสังสรอเลว่มนสันั้นและแสดงใหล้คนนสันั้นเหก็น



วว่าชรนึ่อของเขาไมว่อยรว่ทบีนึ่นสันึ่นเลย เฉพาะคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ชรนึ่อของตนถรกเขบียนในหนสังสรอแหว่งชบีวลิตของพระเมษโปดกจะเขล้าสวรรคร์ (วว. 
21:27) ดสังนสันั้นหนสังสรอนสันั้นจนงอยรว่ทบีนึ่นสันึ่นเพรนึ่อปปิดปากทสันั้งหลาย...หนสังสรอเหลว่านสันั้นอยรว่ทบีนึ่นสันึ่นเพรนึ่อตสัดสลินชบีนั้ขาดระดสับของการปรสับโทษทบีนึ่คนชสันึ่ว
จะไดล้รสับ

ขอใหล้ครุณจดจนาสลินึ่งตว่อไปนบีนั้ไวล้ใหล้ดบี: ทรุกคนาทบีนึ่ครุณเอว่ย ทรุกสลินึ่งทบีนึ่ครุณทนา ทรุกความคลิดทบีนึ่ครุณเคยมบี ทรุกสถานทบีนึ่ทบีนึ่ครุณเคยไป ถรก
บสันทนกไวล้แลล้ว พระเยซรตรสัสวว่า “แตว่เรากลว่าวแกว่ทว่านทสันั้งหลายวว่า คนาทบีนึ่ไมว่เปป็นสาระทรุกคนาทบีนึ่มนรุษยร์จะพรดนสันั้น พวกเขาจะตล้องใหล้การ
สนาหรสับคนาเหลว่านสันั้นในวสันแหว่งการพลิพากษา” (มธ. 12:36)

ถล้าครุณอยากทบีนึ่จะกนาจสัดความคลิดและการกระทนาชสันึ่วๆเหลว่านสันั้นออกไปใหล้พล้น จงมาหาพระเยซร วางใจพระโลหลิตของ
พระองคร์ และเมรนึ่อความชสันึ่วของครุณถรกวางใตล้พระโลหลิตของพระเยซร พระเจล้ากก็ไมว่ทรงเหก็นมสันอบีกตว่อไป ผมขอกลว่าวสลินึ่งตว่อไปนบีนั้ดล้วยใจ
ถว่อมและใจเคารพยนาเกรงมากๆ: พระเจล้าไมว่สามารถเหก็นบาปทสันั้งหลายของครุณทบีนึ่อยรว่ใตล้พระโลหลิตของพระเยซร-แตว่ถล้าครุณยรนอยรว่ตว่อ
พระพสักตรร์พระเจล้าโดยเปป็นผรล้ทบีนึ่หลงหาย ครุณกก็จะถรกตอบแทนตามการกระทนาทบีนึ่ชสันึ่วเหลว่านสันั้น ความคลิดชสันึ่วเหลว่านสันั้น และความชสันึ่วทบีนึ่ครุณ
ไดล้ปฏลิบสัตลิ ครุณกนาลสังสนึ่นาสมพระพลิโรธทบีนึ่จะถรกนนาออกมาปรสักปรนาครุณในวสันแหว่งการพลิพากษานสันั้นถล้าครุณรรล้จสักความดบีงามของพระเจล้า
และครุณยสังปฏลิเสธทบีนึ่จะรสับใชล้พระเจล้า

ขล้อ 7-9: “แกว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่โดยความตว่อเนรนึ่องอสันอดทนในการกระทนาความดบี แสวงหาสงว่าราศบี และเกบียรตลิ และความเปป็น
อมตะนสันั้น จะประทานชบีวลิตนลิรสันดรร์ แตว่แกว่คนเหลว่านสันั้นซนนึ่งชอบโตล้เถบียงกสัน และไมว่เชรนึ่อฟฝังความจรลิง แตว่เชรนึ่อฟฝังความอธรรม จะ
ประทานความเดรอดดาลและพระพลิโรธ ความยากลนาบากและความเจก็บปวดรวดรล้าวจะมบีแกว่จลิตใจทรุกดวงของมนรุษยร์ทบีนึ่กระทนาความ
ชสันึ่วรล้าย ของพวกยลิวกว่อนและของพวกคนตว่างชาตลิดล้วย”

“ความตว่อเนรนึ่องอสันอดทนในการกระทนาความดบี” ในขล้อ 7 ไมว่ไดล้ถรกนนาเสนอเพรนึ่อใหล้เปป็นวลิธบีในการทบีนึ่พวกเขาจะไดล้รสับชบีวลิตนลิ
รสันดรร์แตว่อยว่างใด มสันเปป็นคนาพรรณนาถนงคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่พระเจล้าประทานชบีวลิตนลิรสันดรร์ใหล้แลล้ว “การกระทนาความดบี” ครอการอยรว่ใตล้
บสังคสับและความเชรนึ่อฟฝังตว่อความสวว่างนสันั้นทบีนึ่พระเจล้าประทานใหล้แลล้ว

“...คนเหลว่านสันั้นซนนึ่งชอบโตล้เถบียงกสัน…” สนานวนนบีนั้ (ขล้อ 8) ปกตลิแลล้วบว่งบอกถนงคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มบีนลิสสัยชอบหาเรรนึ่องทะเลาะ และ
โดยทสันึ่วไปแลล้วหมายถนงการพลิพาทตว่างๆในทว่ามกลางมนรุษยร์ แตว่ในทบีนึ่นบีนั้มสันบว่งบอกถนงสภาพอารมณร์ตว่อพระเจล้า และมบีความหมาย
เหมรอนกสับการเปป็นคนดรนั้อรสันั้น หรรอทบีนึ่ตว่อตล้านพระเจล้า มสันครอคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่โตล้แยล้งกสับผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ทบีนึ่ขสัดขรนคนากลว่าวอล้างตว่างๆของ
พระองคร์ ทบีนึ่กบฏตว่อบสัญญสัตลิทสันั้งหลายของพระองคร์และไมว่ยอมจนานนตว่อขล้อเรบียกรล้องตว่างๆของพระองคร์ซนนึ่งพระองคร์ทรงเปปิดเผยแลล้ว

เปาโลแคว่กนาลสังอธลิบายในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้สลินึ่งทบีนึ่ผมไดล้พยายามทบีนึ่จะทนาใหล้ครุณเขล้าใจ: คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่อดทน ทบีนึ่แสวงหาทบีนึ่จะมบี
ชบีวลิตอยรว่เพรนึ่อพระเจล้าและถวายเกบียรตลิพระองคร์ จะไดล้รสับความเปป็นอมตะและ “ชบีวลิตนลิรสันดรร์” เปป็นมรดก แตว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ชอบหา
เรรนึ่องทะเลาะ ทบีนึ่ปฏลิเสธทบีนึ่จะ “เชรนึ่อฟฝังความจรลิง” และทบีนึ่ตลิดตาม “ความไมว่ชอบธรรม” กก็จะไดล้รสับ “ความเดรอดดาลและพระพลิโรธ 
ความยากลนาบากและความเจก็บปวดรวดรล้าว”-ซนนึ่งจะมาถนงยลิวกว่อนเพราะวว่าเขาเปป็นผรล้แรกทบีนึ่ไดล้รสับความดบีงาม ความเมตตา และ
ความอดทนนานของพระเจล้า พระเยซรตรสัสวว่า “ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่ไดล้รสับมาก จะตล้องเรบียกเอาจากผรล้นสันั้นมาก” (ลรกา 12:48)-และแนว่นอน
วว่ายลิวไดล้รสับเยอะจรลิงๆ การปรสับโทษของเขาจะเปป็นตามความสวว่างนสันั้นทบีนึ่เขาไดล้ปฏลิเสธและโอกาสเหลว่านสันั้นทบีนึ่เขาเมลินเฉย แตว่การ
พลิพากษาของพระเจล้าจะมบี “แกว่จลิตใจทรุกดวงของมนรุษยร์ทบีนึ่กระทนาความชสันึ่วรล้าย ของพวกยลิวกว่อนและของพวกคนตว่างชาตลิดล้วย”

ขล้อ 10: “แตว่สงว่าราศบี เกบียรตลิ และสสันตลิสรุขจะมบีแกว่ทรุกคนทบีนึ่กระทนาดบี แกว่พวกยลิวกว่อนและแกว่พวกคนตว่างชาตลิดล้วย”
แกว่ทรุกคนทบีนึ่ยอมรสับพระเยซร ตลิดตามความจรลิง และมบีชบีวลิตอยรว่เพรนึ่อพระเจล้า พระเจล้ากก็จะประทาน “สงว่าราศบี เกบียรตลิ และ

สสันตลิสรุข... แกว่พวกยลิวกว่อน (พระสสัญญาเหลว่านสันั้นมบีแกว่ยลิวกว่อน) และแกว่พวกคนตว่างชาตลิดล้วย” ครุณโปรดจดจนาเรรนึ่องนบีนั้ไวล้-และอยว่า
สงสสัยมสันเปป็นอสันขาด: พระเจล้าทรงทนาผลิดไมว่ไดล้ ถล้าพระเจล้าทรงทนาผลิด พระองคร์กก็คงไมว่ใชว่พระเจล้า พระเจล้าทรงชอบธรรมในบรรดา
การกระทนาของพระองคร์ และพระองคร์ทรงถรกความชสันึ่วรล้ายทดลองไมว่ไดล้ (ยากอบ 1:13)



พระเจล้าทรงใหล้พระสสัญญาทสันั้งหลายแกว่อสับราฮสัมผรล้สสัตยร์ซรนึ่อ อสับราฮสัมเชรนึ่อพระเจล้าและเชรนึ่อฟฝังพระเจล้า และพระเจล้าทรงทนา
พสันธสสัญญาเนรองนลิตยร์กสับอสับราฮสัม พระเจล้าจะทรงรสักษาพสันธสสัญญานสันั้นและทนาใหล้พระสสัญญาทรุกขล้อทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงกระทนาไวล้กสับ
อสับราฮสัมผรล้สสัตยร์ซรนึ่อสนาเรก็จจรลิง และเพราะความสสัตยร์ซรนึ่อของอสับราฮสัม พระเจล้าจนงจะรสักษาพสันธสสัญญาของพระองคร์กสับลรกหลานเหลว่า
นสันั้นของอสับราฮสัม ดสังนสันั้นพระพรเหลว่านสันั้นจนงมาถนงยลิวกว่อน

“ความรอดนสันั้นเนรนึ่องมาจากพวกยลิว” (ยอหร์น 4:22) ความรอดไดล้มาถนงเราโดยทางเชรนั้อสายของดาวลิด ดสังนสันั้น เนรนึ่องจาก
พสันธสสัญญาของพระเจล้าและพระดนารสัสของพระเจล้าไดล้ถรกประทานใหล้แกว่ยลิว พระพรนสันั้นจนงมาถนงยลิวกว่อน...แตว่กก็มาถนงพวกคนตว่างชาตลิ
เชว่นกสัน

ขล้อ 11: “เพราะวว่าไมว่มบีการเหก็นแกว่หนล้าของผรล้ใดกสับพระเจล้าเลย”
นบีนึ่ครอหลสักการทบีนึ่สามของการพลิพากษาของพระเจล้า พระเจล้าจะไมว่แสดงการเหก็นแกว่หนล้าผรล้ใดในพระพรนสันั้นเลย คนตว่างชาตลิ

คนใดทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วกก็มบีพระพรทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่จากพระเจล้าพอๆกสับยลิวคนใดทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้ว แนว่นอนวว่าพระเจล้าทรงทนาพระสสัญญา
ฝฝ่ายโลกหลายประการทบีนึ่เฉพาะเจาะจงแกว่ชนชาตลิอลิสราเอล และพระองคร์ทรงทนาพระสสัญญาทบีนึ่เฉพาะเจาะจงหลายประการแกว่เจล้า
สาวตว่างชาตลินสันั้นเชว่นกสัน ครอครลิสตจสักร แตว่ในการวลิเคราะหร์ทบีนึ่แทล้จรลิง พระเจล้าจะทรงใหล้บนาเหนก็จทรุกคนอยว่างชอบธรรม เพราะวว่า
พระเจล้าไมว่ทรงเปป็นผรล้ทบีนึ่เหก็นแกว่หนล้าคน แคว่เพราะวว่ายลิวคนหนนนึ่งเปป็นยลิว การพลิพากษาของเขากก็จะไมว่ถรกทนาใหล้เบาลง-และบนาเหนก็จ
ของเขาจะไมว่ถรกเพลินึ่มขนนั้นดล้วย พระเจล้าจะทรงชอบธรรมในการตสัดสลินคนตว่างชาตลิเหมรอนกสับทบีนึ่พระองคร์ทรงชอบธรรมในการตสัดสลินยลิว
การพลิพากษาของพระองคร์จะไมว่ลนาเอบียงเลยแมล้แตว่นลิดเดบียว พวกคนตว่างชาตลิทบีนึ่ไดล้ทนาบาปโดยปราศจากพระราชบสัญญสัตลิจะตล้อง
พลินาศ เพราะวว่า “คว่าจล้างของบาปครอความตาย”-และยลิวเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไดล้ทนาบาปภายใตล้พระราชบสัญญสัตลิจะตล้องพลินาศ “ดล้วยวว่าคว่าจล้าง
ของบาปครอความตาย” (รม. 6:23) สลินึ่งทบีนึ่พระวลิญญาณกนาลสังสนาแดงโดยอสัครทรตทว่านนบีนั้กก็ครอวว่า หากไมว่มบีขว่าวประเสรลิฐแหว่งพระครุณ
ของพระเจล้า กก็ไมว่มบีผรล้ใดจะรสับความรอดไดล้เลย ไมว่วว่าจะคนตว่างชาตลิหรรอยลิว เปาโลกนาลสังปรทางสนาหรสับขว่าวประเสรลิฐ

พวกไฮเปอรร์คาลวลินตล้องจนาใจขล้ามโรม 2:11 ไปเสบีย เพราะวว่าพวกเขาเทศนาจากธรรมาสนร์ของตนและทางวลิทยรุวว่าพระเจล้า
ทรงชว่วยเฉพาะผรล้ทบีนึ่ถรกเลรอกสรรใหล้รอด เหลว่าผรล้ถรกเลรอก และคนอรนึ่นๆทรุกคนตล้องถรกปรสับโทษ เพราะวว่าคนเหลว่านสันั้นไมว่อยรว่ในกลรุว่ม “ผรล้
ถรกเลรอกสรร” แตว่ผมดบีใจเหลรอเกลินทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ไดล้ประทานพระคนาขล้อนบีนั้แกว่เรา โดยบอกเราวว่าพระเจล้าไมว่ทรงเปป็นผรล้ทบีนึ่เหก็น
แกว่หนล้าคน พระเจล้าไดล้ทรงรสักโลกจนพระองคร์ไดล้ประทานพระบรุตรองคร์เดบียวทบีนึ่พระองคร์ทรงมบี เพรนึ่อทบีนึ่ “ผรล้ใดกก็ตาม”-ยลิว ตว่างชาตลิ ผลิว
ขาว ผลิวสบี รวย จน มบีการศนกษา ไรล้การศนกษา...ผรล้ใดกก็ตาม-จะรสับความรอดไดล้! ถล้าครุณไปนรก มสันกก็จะไมว่ใชว่พระประสงคร์ของ
พระองคร์ มสันจะเปป็นการตสัดสลินใจเลรอกของครุณ

ในการเชรนึ่อมโยงกสับขล้อ 11 กรรุณาอว่านพระราชบสัญญสัตลิ 10:17; เอเสเคบียล 18:20; โรม 3:29,30, และ 10:12,13 ครุณจะ
เหก็นในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้วว่าการพลิพากษาของพระเจล้าจะไมว่ลนาเอบียงเลยสสักนลิดเดบียว

ขล้อ 12 และ 13: “ดล้วยวว่าทรุกคนทบีนึ่ไดล้ทนาบาปโดยปราศจากพระราชบสัญญสัตลิกก็จะพลินาศโดยปราศจากพระราชบสัญญสัตลิเชว่น
กสัน และทรุกคนทบีนึ่ไดล้ทนาบาปในพระราชบสัญญสัตลิกก็จะถรกพลิพากษาโดยพระราชบสัญญสัตลิ (เพราะวว่าไมว่ใชว่บรรดาคนทบีนึ่ฟฝังพระราชบสัญญสัตลิ
จะเปป็นผรล้ชอบธรรมตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า แตว่บรรดาคนทบีนึ่กระทนาตามพระราชบสัญญสัตลิจะถรกนสับวว่าเปป็นผรล้ชอบธรรม”

“ดล้วยวว่า…” นบีนึ่ครอการใหล้เหตรุผลสนาหรสับสลินึ่งทบีนึ่เขาเพลินึ่งกลว่าวไปนสันั้น หรรอเพรนึ่อแสดงใหล้เหก็นวว่าพระเจล้าจะทรงปฏลิบสัตลิกสับมนรุษยร์
บนหลสักการใดบล้าง เพรนึ่อทบีนึ่พระองคร์จะไมว่ทรงเปป็นผรล้เหก็นแกว่หนล้าคน

“...ทรุกคนทบีนึ่ไดล้ทนาบาป…” นบีนึ่รวมทรุกคนเขล้าไวล้แลล้ว อสัครทรตทว่านนบีนั้ไมว่ไดล้กลว่าววว่านบีนึ่ใชล้กสับไมว่กบีนึ่คนเทว่านสันั้น หรรอกสับความชสันึ่วใน
การนสับถรอรรปเคารพเทว่านสันั้น นบีนึ่ครอคนากลว่าวทบีนึ่เหมารวมทรุกคน หรรอ “ผรล้ใดกก็ตาม” “โดยปราศจากบสัญญสัตลิ” เหก็นไดล้ชสัดวว่าหมายถนง
ปราศจากบสัญญสัตลิทบีนึ่เปป็นลายลสักษณร์อสักษร เพราะเปาโลกลว่าวในทสันทบี (ในขล้อ 14) วว่าพวกเขามบีบสัญญสัตลิแหว่งปกตลิวลิสสัย “...กก็จะพลินาศ
โดยปราศจากบสัญญสัตลิเชว่นกสัน”-นสันึ่นครอ พวกเขาจะไมว่ถรกพลิพากษาโดยบสัญญสัตลิหนนนึ่งซนนึ่งพวกเขาไมว่เคยมบี 



พวกยลิวเหลว่านสันั้นไดล้ทนาบาป “ในพระราชบสัญญสัตลิ” นสันึ่นครอ พวกเขามบีพระวจนะทบีนึ่ถรกเปปิดเผยแลล้วของพระเจล้า และพวกเขา
ภาคภรมลิใจทบีนึ่ตสัวเองไดล้ถรอครองสลินึ่งนสันั้น-แตว่พวกเขากก็ยสังทนาบาป ดสังนสันั้นพวกเขาจนงจะ “ถรกพลิพากษาโดยพระราชบสัญญสัตลิ”-โดยความ
สวว่างนสันั้นทบีนึ่พวกเขามบี พวกเขา- “บรรดาคนทบีนึ่ฟฝังพระราชบสัญญสัตลิ” (ขล้อ 13)-ไมว่อาจถรกนสับวว่าชอบธรรมไดล้ เพราะวว่าพวกเขาไมว่ไดล้
ประพฤตลิตามพระราชบสัญญสัตลินสันั้น กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง แคว่การฟฝังพระราชบสัญญสัตลิกก็ไมว่ใชว่การประพฤตลิตามขล้อกนาหนดทรุกประการของ
มสัน ถล้าพวกเขาคาดหวสังวว่าจะไดล้รสับความรอดโดยพระราชบสัญญสัตลิ มสันกก็คงตล้องใชล้บางสลินึ่งทบีนึ่เปป็นมากกวว่าแคว่การฟฝัง

ขล้อ 14 และ 15: “เพราะเมรนึ่อพวกคนตว่างชาตลิซนนึ่งไมว่มบีพระราชบสัญญสัตลิกระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งมบีอยรว่ในพระราชบสัญญสัตลิอยว่าง
เปป็นปกตลิวลิสสัย คนเหลว่านบีนั้ซนนึ่งไมว่มบีพระราชบสัญญสัตลิกก็เปป็นพระราชบสัญญสัตลิแกว่ตสัวพวกเขาเอง ซนนึ่งแสดงการงานแหว่งพระราชบสัญญสัตลิทบีนึ่
จารนกอยรว่ในจลิตใจของพวกเขา ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของพวกเขากก็เปป็นพยานดล้วย และบรรดาความคลิดของพวกเขากลว่าวโทษหรรอ
วว่าแกล้ตสัวตว่อกสันและกสัน)”

เมรนึ่อพวกคนตว่างชาตลิ ซนนึ่งไมว่มบีพระราชบสัญญสัตลิ-นสันึ่นครอ พระราชบสัญญสัตลิในฐานะเปป็นการเปปิดเผยภายนอกจากพระเจล้า- 
“กระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งมบีอยรว่ในพระราชบสัญญสัตลิอยว่างเปป็นปกตลิวลิสสัย...” นบีนึ่ไมว่ไดล้หมายความวว่าพวกเขากนาลสังทนาไดล้ตามขล้อเรบียกรล้อง
เหลว่านสันั้นของพระราชบสัญญสัตลิ เพราะวว่าพวกเขาไมว่มบีมสัน-แตว่วว่าพวกเขาตระหนสักโดยไมว่รรล้ตสัว ในฐานะเปป็นผรล้มบีศบีลธรรม เกบีนึ่ยวกสับสลินึ่งทบีนึ่
ถรกหรรอผลิด ดสังนสันั้นคนเหลว่านบีนั้ แมล้ไมว่มบีพระราชบสัญญสัตลิ จนง “เปป็นบสัญญสัตลิหนนนึ่งแกว่ตสัวพวกเขาเอง”

“ซนนึ่งแสดงการงานแหว่งพระราชบสัญญสัตลิทบีนึ่จารนกอยรว่ในใจของพวกเขา…” พระเจล้ากนาลสังพรรณนาวว่าพระองคร์ทรงประกอบ
มนรุษยร์ทรุกคนขนนั้นมาอยว่างไร: มบี “การงาน” หนนนึ่งอยรว่ภายในพวกเขา ซนนึ่งทนาใหล้พวกเขามบีสตลิเกบีนึ่ยวกสับศบีลธรรม ในทบีนึ่นบีนั้โปรดหมายเหตรุวว่า
มสันไมว่ใชว่พระราชบสัญญสัตลินสันั้นทบีนึ่ถรกเขบียนในใจของพวกเขา มสันเปป็น “การงาน” นสันั้นทบีนึ่ถรกเขบียนไวล้โดยพระเจล้าในการประกอบคนเหลว่า
นบีนั้ขนนั้นมา ซนนึ่งโดยการนบีนั้ทนาใหล้พวกเขามบีสตลิเกบีนึ่ยวกสับศบีลธรรม ดสังนสันั้นเพรนึ่อกลว่าวซนั้นา-พระเจล้าในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้จนงทรงประกาศวว่ามบี
มบี “การงาน” หนนนึ่งทบีนึ่ชอบธรรม ซนนึ่งพระเจล้าทรงเขบียนไวล้ในใจของมนรุษยร์ ซนนึ่งพวกเขาหนบีการงานนสันั้นไปไมว่พล้น เพราะวว่า “ใจวลินลิจฉสัย
ผลิดและชอบของพวกเขา” เหก็นพล้องกสับมสัน พระราชบสัญญสัตลิของโมเสสไมว่ไดล้ถรกเขบียนไวล้ในใจของพวกคนตว่างชาตลิ แตว่ “การงาน” 
หนนนึ่งของพระเจล้ามบีอยรว่ในตสัวมนรุษยร์ทรุกคน (โปรดหมายเหตรุวว่าขล้อ 13-15 เปป็นคนาอธลิบายแทรกของขล้อ 12)

ขล้อ 16: “ในวสันเมรนึ่อพระเจล้าจะทรงพลิพากษาบรรดาความลสับของมนรุษยร์โดยพระเยซรครลิสตร์ ตามขว่าวประเสรลิฐของขล้าพเจล้า
นสันั้น”

ทสันั้งพวกคนตว่างชาตลิ (ทบีนึ่ “ไดล้ทนาบาปโดยปราศจากบสัญญสัตลิ”) และพวกยลิว (ทบีนึ่ไดล้ “ทนาบาปในพระราชบสัญญสัตลิ”) จะถรก
พลิพากษา “ในวสันเมรนึ่อพระเจล้าจะทรงพลิพากษาบรรดาความลสับของมนรุษยร์” และใครเลว่าจะยรนอยรว่ไดล้ในวสันเชว่นนสันั้น?- “วสันแหว่ง
พระพลิโรธและการเปปิดเผยแหว่งการพลิพากษาอสันชอบธรรมของพระเจล้า” (ขล้อ 5) เฉพาะคนชอบธรรมจะเขล้าเมรองสวรรคร์นสันั้น-และ
คนชอบธรรมจะชอบธรรมกก็เพบียงเพราะวว่าองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเขาทรงชอบธรรม (1 คร. 1:30; 2 คร. 5:21) คนๆหนนนึ่งตล้อง
ชอบธรรมเพรนึ่อทบีนึ่จะเขล้าสวรรคร์ซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ๆไมว่มบีความไมว่ชอบธรรมอยรว่เลย และไมว่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่ทนาใหล้เปป็นมลทลิน “หรรอผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่กระทนา
สลินึ่งทบีนึ่นว่าสะอลิดสะเอบียน หรรอพรดมรุสา” (วว. 21:27) ปราศจากความบรลิสรุทธลิธิ์ ไมว่มบีมนรุษยร์คนใดจะเหก็นพระเจล้า (ฮบ. 12:14)-และ
ความบรลิสรุทธลิธิ์และความชอบธรรมเปป็นของเราโดยทางพระเยซรครลิสตร์เจล้าเทว่านสันั้น

“...โดยพระเยซรครลิสตร์…” ในกลิจการ 17:31 เราอว่านวว่า: “พระองคร์ไดล้ทรงกนาหนดวสันหนนนึ่งไวล้ ซนนึ่งในวสันนสันั้นพระองคร์จะทรง
พลิพากษาโลกในความชอบธรรม โดยทว่านองคร์นสันั้นซนนึ่งพระองคร์ไดล้ทรงตสันั้งไวล้ เกบีนึ่ยวกสับเรรนึ่องนบีนั้พระองคร์ไดล้ใหล้ความมสันึ่นใจกสับทรุกคนแลล้ว 
ในการทบีนึ่พระองคร์ไดล้โปรดใหล้ทว่านองคร์นสันั้นเปป็นขนนั้นมาจากความตาย” และคนพวกเดบียวทบีนึ่จะปรากฏวว่าชอบธรรมตว่อพระพสักตรร์
พระองคร์ครอ คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เชรนึ่อแลล้วดล้วยใจ ครอหลสักคนาสอนทบีนึ่ถรกมอบใหล้แลล้วโดยพระเยซรครลิสตร์เจล้า (กรรุณาตสันั้งใจอว่าน 2 ยอหร์น ขล้อ 8 
ถนง 11)

“...ตามขว่าวประเสรลิฐของขล้าพเจล้า”  ในทบีนึ่นบีนั้เรามบีหลสักการทบีนึ่สบีนึ่ของการพลิพากษาของพระเจล้าตามทบีนึ่ถรกวางไวล้ในบททบีนึ่สองนบีนั้
ของหนสังสรอโรม ขอบครุณพระเจล้า-ไมว่ใชว่ “ตามพระราชบสัญญสัตลิของโมเสส” เพราะวว่า “โดยการกระทนาตว่าง ๆ ของพระราชบสัญญสัตลิ 



จะไมว่มบีเนรนั้อหนสังใด ๆ เปป็นผรล้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจล้าไดล้” (รม. 3:20) ผมดบีใจทบีนึ่เราจะถรกพลิพากษาตามขว่าวประเสรลิฐ
แหว่งพระครุณมหสัศจรรยร์ของพระเจล้า-ไมว่ใชว่ตามพระราชบสัญญสัตลิ

หากไมว่มบีขว่าวประเสรลิฐทบีนึ่ถรกซรนั้อแลล้วโดยพระโลหลิตประเสรลิฐของพระเยซรครลิสตร์ ซนนึ่งถรกนนาลงมาสรว่มนรุษยร์โดยพระบรุตรทบีนึ่บสังเกลิด
มาองคร์เดบียวของพระเจล้า ถรกมอบไวล้แกว่เหลว่าผรล้บรลิสรุทธลิธิ์ผรล้ซนนึ่งพระเจล้าไดล้ทรงเรบียก ไดล้ทรงแตว่งตสันั้ง และไดล้ทรงสว่งไปเพรนึ่อประกาศขว่าว
ประเสรลิฐ คงไมว่มบีพวกเราสสักคนจะสามารถยรนอยรว่ตว่อหนล้าความบรลิสรุทธลิธิ์และความชอบธรรมของพระเจล้าในวสันใหญว่ยลินึ่งนสันั้นไดล้ ดล้วย
เหตรุนบีนั้ เปาโลจนงรล้องประกาศวว่า: “ขล้าพเจล้าไมว่มบีความละอายในเรรนึ่องขว่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวว่าขว่าวประเสรลิฐนสันั้นเปป็นฤทธลิธิ์
เดชของพระเจล้า อสันนนาไปสรว่ความรอด... เพราะวว่าในขว่าวประเสรลิฐนสันั้นความชอบธรรมของพระเจล้ากก็ถรกเปปิดเผยจากความเชรนึ่อไปสรว่
ความเชรนึ่อ ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อ’” (รม. 1:16,17)

เปาโลกนาลสังกลว่าวขล้อเทก็จจรลิงตามพระคสัมภบีรร์ทบีนึ่ชสัดเจนวว่าทรุกคนไดล้ทนาบาปและเสรนึ่อมจากสงว่าราศบีของพระเจล้าแลล้ว ไมว่มบีสสัก
คนเลยทบีนึ่ชอบธรรม (ไมว่มบี ไมว่เลยสสักคน) ไมว่มบีคนชอบธรรมสสักคนเดบียวบนแผว่นดลินโลกทบีนึ่ทนาดบีและไมว่ทนาบาปเลย ถล้าเรากลว่าววว่าเรา
ไมว่มบีบาป เรากก็หลอกลวงตสัวเอง และความจรลิงนสันั้นไมว่อยรว่ในเรา ถล้าเรากลว่าววว่าเราไมว่ไดล้ทนาบาป เรากก็ทนาใหล้พระเจล้าเปป็นผรล้มรุสา และ
เราตล้องเผชลิญหนล้าขล้อเทก็จจรลิงอสันนว่าเกรงขามทบีนึ่วว่ามนรุษยร์นสันั้นสลินั้นหวสัง ชว่วยเหลรอตสัวเองไมว่ไดล้ และมรุว่งหนล้าสรว่นรกโดยเมรนึ่ออยรว่นอกพระ
ครลิสตร์ แตว่ในพระครลิสตร์เราเปป็นผรล้ชอบธรรม เราถรกไถว่แลล้ว และเราพรล้อมแลล้วทบีนึ่จะยรนอยรว่ตว่อพระพสักตรร์พระองคร์ในรรุว่งอรรุณแหว่งการ
พลิพากษาครสันั้งใหญว่นสันั้น “ขล้าฯไมว่มบีสลินึ่งใดในมรอมา ขล้าฯขอเพบียงยนดกางเขนของพระองคร์ไวล้ใหล้มสันึ่น”! ขว่าวสารของเปาโลมบีหนนนึ่งเดบียว: การ
สลินั้นพระชนมร์ การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรครลิสตร์เจล้า-ความหวสังเดบียวแหว่งความรอด

ยริวถทูกปรอับโทษโดยพระราชบอัญญอัตริ
ขล้อ 17: “ดรเถลิด ทว่านถรกเรบียกวว่าเปป็นยลิว และพนนึ่งพระราชบสัญญสัตลิ และอวดตสัวของทว่านเกบีนึ่ยวกสับพระเจล้า”
“ยลิว” ครอชรนึ่อทบีนึ่พวกฮบีบรรถรกรรล้จสักโดยคนทสันึ่วไป และเหก็นไดล้ชสัดวว่าพวกเขาถรอวว่าชรนึ่อนบีนั้เปป็นชรนึ่อทบีนึ่มบีเกบียรตลิและใหล้ครุณคว่าตสัวเอง

โดยชรนึ่อนบีนั้ (ดร กาลาเทบีย 2:15) ชรนึ่อนบีนั้ไดล้กลายเปป็นตสัวแทนของความโปรดปรานพลิเศษทสันั้งหมดนสันั้นแหว่งศาสนาของพวกเขา
ชรนึ่อนบีนั้เดลิมทบีบว่งบอกถนงคนๆหนนนึ่งทบีนึ่เปป็นของเผว่านสันั้นหรรออาณาจสักรนสันั้นแหว่งยรดาหร์ (2 พงศร์กษสัตรลิยร์ 16:6; 25:25) (จากเผว่าของ

ยรดาหร์นบีนั้เองทบีนึ่พระเมสสลิยาหร์จะทรงประสรตลิ ดร ปฐมกาล 49:8,10; ฮบีบรร 7:14; และวลิวรณร์ 5:5) ในสมสัยของเรโหโบอสัม อาณาจสักร
ของอลิสราเอลไดล้ถรกแบว่งแยก และสลิบเผว่าฝฝ่ายเหนรอนสันั้นเรลินึ่มเปป็นทบีนึ่รรล้จสักในชรนึ่ออลิสราเอล เผว่าของยรดาหร์และเบนยามลิน ในฝฝ่ายใตล้ รวม
กสันเปป็นอาณาจสักรแหว่งยรดาหร์ เพรนึ่อเปป็นการลงโทษเพราะบาปและการนสับถรอรรปเคารพ สลิบเผว่าฝฝ่ายเหนรอนสันั้นถรกกวาดตล้อนไปเปป็น
เชลยและถรกกระจสัดกระจายไปทว่ามกลางประชาชาตลิทสันั้งหลาย สรุดทล้ายแลล้วเผว่ายรดาหร์และเบนยามลินกก็ถรกกวาดตล้อนไปเปป็นเชลยใน
บาบลิโลน ซนนึ่งจากทบีนึ่นสันึ่นชนทบีนึ่เหลรออยรว่ไดล้กลสับมายสังกรรุงเยรรซาเลก็มในภายหลสัง (ภายใตล้เอสราและเนหะมบียร์) ความหมายของคนาวว่า 
“ยลิว” จนงถรกขยายออกและใชล้กสับใครกก็ไดล้ทบีนึ่เปป็นเผว่าพสันธรุร์ฮบีบรรผรล้ซนนึ่งไดล้กลสับมาจากการเปป็นเชลยนสันั้น-และในทบีนึ่สรุดมสันกก็ครอบคลรุมใคร
กก็ไดล้แหว่งเผว่าพสันธรุร์นสันั้นทบีนึ่อยรว่ทสันึ่วโลก

“...และพนนึ่งพระราชบสัญญสัตลิ…” ยลิวพนนึ่งพาและวางใจในพระราชบสัญญสัตลิเพรนึ่อทบีนึ่จะไดล้รสับการยอมรสับหรรอความโปรดปราน 
“พระราชบสัญญสัตลิ” ในทบีนึ่นบีนั้นว่าจะหมายถนงระบบแบบโมเสสทสันั้งหมด

“...และอวดตสัวของทว่านเกบีนึ่ยวกสับพระเจล้า” ยลิวรรล้สนกวว่าตสัวเองเหนรอกวว่าประชาชาตลิอรนึ่นๆทสันั้งหมดและรสังเกบียจพวกเขา เพราะ
วว่าเขามบีพระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า มสันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วว่าพระราชบสัญญสัตลิไดล้ถรกประทานใหล้แกว่ชนชาตลิอลิสราเอลและพระเจล้าไดล้
ทรงประกาศพระองคร์เองวว่าเปป็นพระเจล้าของพวกเขา แตว่นบีนึ่กก็ไมว่ใชว่เหตรุผลในการอวด (โดยเฉพาะอยว่างยลินึ่งเนรนึ่องจากพวกเขากก็ไมว่ไดล้
รสักษาพระราชบสัญญสัตลิ) แทนทบีนึ่จะอวด พวกเขาควรจะรรล้สนกขอบพระครุณในความเมตตาและความโปรดปรานทสันั้งหลายทบีนึ่พระเจล้าไดล้
ทรงโปรดประทานแกว่พวกเขา



ความหมายโดยนสัยในพระคนาขล้อนบีนั้กก็ครอวว่า คนๆหนนนึ่งอาจถรกเรบียกวว่ายลิว และกก็ไมว่เปป็นยลิว (ผมขอเสรลิมวว่าวสันนบีนั้คนๆหนนนึ่งอาจ
ถรกเรบียกวว่าครลิสเตบียน-และกก็ไมว่เปป็นครลิสเตบียนทบีนึ่แทล้จรลิง)ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลกนาลสังพลิสรจนร์วว่ายลิวทบีนึ่เรบียกกสันเชว่นนสันั้นกก็เปป็นคนบาปทบีนึ่ชว่วยเหลรอตสัว
เองไมว่ไดล้พอๆกสับคนตว่างชาตลิ แมล้เขาจะอวดเกบีนึ่ยวกสับความเปป็นยลิวของเขาทสันั้งหมดนสันั้นกก็ตาม เขาพนนึ่งในพระราชบสัญญสัตลิ แตว่ขณะ
เดบียวกสันเขากก็ดรไมว่ออกวว่าพระราชบสัญญสัตลิครอสลินึ่งหนนนึ่งทบีนึ่สอนในเรรนึ่องความชอบธรรม: “พระคสัมภบีรร์ทรุกตอนถรกประทานใหล้โดยการ
ดลใจของพระเจล้า และเปป็นประโยชนร์สนาหรสับหลสักคนาสอน สนาหรสับการตสักเตรอน สนาหรสับการปรสับปรรุงแกล้ไขใหล้ดบี สนาหรสับการสอนใน
ความชอบธรรม เพรนึ่อคนของพระเจล้าจะดบีพรล้อม ถรกตระเตรบียมอยว่างครบถล้วนสนาหรสับการงานทบีนึ่ดบีทรุกอยว่าง” (2 ทธ. 3:16,17)

ขล้อ 18-20: “และทราบนนั้นาพระทสัยของพระองคร์ และเหก็นชอบในสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่ยอดเยบีนึ่ยมกวว่า โดยถรกสอนจากพระราช
บสัญญสัตลิ และมสันึ่นใจวว่า ทว่านเองเปป็นผรล้นนาทางของคนตาบอด เปป็นความสวว่างของคนทสันั้งหลายซนนึ่งอยรว่ในความมรด เปป็นผรล้สอนของคนโงว่
เขลา เปป็นครรของพวกเดก็กทารก ซนนึ่งมบีแบบอยว่างของความรรล้และของความจรลิงในพระราชบสัญญสัตลินสันั้น”

ยลิวกลว่าวคนาโอล้อวดของตนเกบีนึ่ยวกสับพระเจล้า และกระนสันั้นเขากก็ลรมไปแลล้ววว่าพระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าผรล้ชอบธรรม และวว่า
พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าของผรล้ชอบธรรม ยลิวทราบนนั้นาพระทสัยของพระเจล้าแลล้ว (ขล้อ 18) แตว่เขาไมว่เคยคลิดเลยวว่าเขาควรเชรนึ่อฟฝังนนั้นา
พระทสัยของพระเจล้า ความรรล้นบีนั้เขาไดล้รสับมาจากพระคสัมภบีรร์ เขาเปป็นนสักเรบียนทบีนึ่ศนกษาพระคสัมภบีรร์ภาคพสันธสสัญญาเดลิม และเขาสามารถ
เหก็นชอบในสลินึ่งทสันั้งหลาย “ทบีนึ่ยอดเยบีนึ่ยมกวว่า”-และกระนสันั้น ถนงแมล้เขา “ถรกสอนจากพระราชบสัญญสัตลิ” เขากก็ไมว่ไดล้ใชล้สตลิปฝัญญาของตน
เพรนึ่อนนาทางคนตาบอด (คนตว่างชาตลิ) ออกไปจากความมรดเขล้าสรว่ความสวว่างนสันั้น ยลิวมองตสัวเองวว่าเปป็น “ผรล้สอนของคนโงว่เขลา เปป็นครร
ของพวกเดก็กทารก” โดย “มบีแบบอยว่างของความรรล้และของความจรลิงในพระราชบสัญญสัตลินสันั้น” (ขล้อ 20) ในทบีนึ่นบีนั้เรามบีภาพทบีนึ่ครบถล้วน
ของสลินึ่งทบีนึ่ยลิวคลิดเกบีนึ่ยวกสับตสัวเอง-แตว่สลินึ่งทบีนึ่พระเจล้าทรงคลิดเกบีนึ่ยวกสับเขานสันั้นกก็คนละเรรนึ่องกสันเลย

ในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้เปาโลเหก็นพล้องกสับพวกยลิวในทรุกเรรนึ่องทบีนึ่พวกเขากลว่าวอล้าง พวกเขามบีรรปแบบของความรรล้ในพระราช
บสัญญสัตลิ-แตว่อสัครทรตทว่านนบีนั้กก็พรล้อมทบีนึ่จะใชล้ความจรลิงและกนาลสังเพรนึ่อตสัดสลินพวกเขาวว่ามบีความผลิดในเรรนึ่องความเสรนึ่อมทรามสรุดลนกลนั้นาของ
พวกเขาในการทนาบาปตว่อความสวว่างทบีนึ่เหนรอกวว่านสันั้นและสลิทธลิพลิเศษเหลว่านสันั้นซนนึ่งพระเจล้าไดล้โปรดประทานแกว่พวกเขา พระวลิญญาณ
บรลิสรุทธลิธิ์กนาลสังพลิสรจนร์ในทบีนึ่นบีนั้วว่ายลิวเปป็นคนบาปทบีนึ่หลงหาย...หลงหายพอๆกสับ “สรุนสัข” ทบีนึ่เปป็นคนตว่างชาตลินสันั้น

ขล้อ 21-24: “ฉะนสันั้นทว่านซนนึ่งสอนคนอรนึ่น ทว่านไมว่สอนตสัวเองหรรอ ทว่านทบีนึ่เทศนาวว่ามนรุษยร์ไมว่ควรลสักทรสัพยร์ ตสัวทว่านเองลสัก
ทรสัพยร์หรรอเปลว่า ทว่านทบีนึ่กลว่าววว่ามนรุษยร์ไมว่ควรเลว่นชรล้ ตสัวทว่านเองเลว่นชรล้หรรอเปลว่า ทว่านทบีนึ่รสังเกบียจบรรดารรปเคารพ ตสัวทว่านเองปลล้น
วลิหารหรรอเปลว่า ทว่านทบีนึ่กระทนาการโอล้อวดของทว่านในพระราชบสัญญสัตลิ โดยการละเมลิดพระราชบสัญญสัตลิ ตสัวทว่านเองลบหลรว่พระเกบียรตลิ
พระเจล้าหรรอเปลว่า ดล้วยวว่า ‘พระนามของพระเจล้าถรกหมลินึ่นประมาทในทว่ามกลางพวกคนตว่างชาตลิโดยทางพวกทว่าน’ ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้
แลล้ว”

คนทบีนึ่สอนผรล้อรนึ่นนสันั้นยว่อมถรกคาดหวสังวว่าตสัวเขาเองไดล้เรบียนรรล้มาแลล้ว เหก็นไดล้ชสัดวว่าพวกยลิวเหลว่านสันั้นไมว่ไดล้คลิดถนงเรรนึ่องนสันั้น ครุณเหก็น
แลล้ววว่า ยลิวเหลว่านบีนั้พรล้อมเสมอทบีนึ่จะสสันึ่งสอนและแกล้ไขและสอนผรล้อรนึ่น-แตว่พวกเขาไมว่เตก็มใจทบีนึ่จะใหล้ตสัวเองถรกสอนเลย

“...ตสัวทว่านเองลสักทรสัพยร์หรรอเปลว่า...ตสัวทว่านเองเลว่นชรล้หรรอเปลว่า...ตสัวทว่านเองปลล้นวลิหารหรรอเปลว่า?” ผมเชรนึ่อวว่าเปาโลเกรลินึ่น
นนาและเอว่ยชรนึ่อบาปเหลว่านบีนั้เพรนึ่อแสดงใหล้เหก็นถนงความขสัดกสันแหว่งการประพฤตลิของพวกเขาชสัดเจนมากขนนั้น เรายว่อมคาดหวสังใหล้คนๆ
หนนนึ่งทนาตสัวเปป็นแบบอยว่างในสลินึ่งทบีนึ่เขาตสันั้งใจจะสอนผรล้อรนึ่น

เปาโลถามตว่อไปวว่า “...โดยการละเมลิดพระราชบสัญญสัตลิ ตสัวทว่านเองลบหลรว่พระเกบียรตลิพระเจล้าหรรอเปลว่า ดล้วยวว่า ‘พระนาม
ของพระเจล้าถรกหมลินึ่นประมาทในทว่ามกลางพวกคนตว่างชาตลิโดยทางพวกทว่าน’ ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ว” เพราะการประพฤตลิแบบขสัด
กสันของพวกยลิวเหลว่านสันั้น พระนามของพระเจล้าจนงถรกหมลินึ่นประมาทในทว่ามกลางพวกคนตว่างชาตลิ (อว่านอลิสยาหร์ 52:5; เอเสเคบียล 
36:19-23; และ 2 ซามรเอล 12:13,14)

ขล้อ 25-27: “เพราะวว่าการเขล้าสรุหนสัตกก็เปป็นประโยชนร์จรลิง ถล้าทว่านรสักษาพระราชบสัญญสัตลิ แตว่ถล้าทว่านเปป็นผรล้ละเมลิดพระราช
บสัญญสัตลิ การเขล้าสรุหนสัตของทว่านนสันั้นกก็ถรกทนาใหล้เปป็นการไมว่เขล้าสรุหนสัตเสบียแลล้ว เหตรุฉะนสันั้น ถล้าผรล้ทบีนึ่ไมว่ไดล้เขล้าสรุหนสัตรสักษาความชอบธรรม



แหว่งพระราชบสัญญสัตลิแลล้ว การทบีนึ่ไมว่ไดล้เขล้าสรุหนสัตของเขานสันั้นจะไมว่ถรกนสับวว่าเปป็นการเขล้าสรุหนสัตแลล้วหรรอ และผรล้ทบีนึ่ไมว่เขล้าสรุหนสัตซนนึ่งเปป็น
ตามธรรมชาตลิอยรว่แลล้ว ถล้าผรล้นสันั้นไดล้ทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลินสันั้นสนาเรก็จ จะไมว่ปรสับโทษทว่านหรรอ ผรล้ซนนึ่งโดยตสัวอสักษรและการเขล้าสรุหนสัต ยสัง
ละเมลิดพระราชบสัญญสัตลินสันั้น”

เปาโลกนาลสังพยายามแสดงใหล้ยลิวเหลว่านสันั้นเหก็นวว่ามนรุษยร์มองดรทบีนึ่สลินึ่งทบีนึ่ปรากฏภายนอก แตว่พระเจล้าทรงมองดรทบีนึ่ใจ-และเหมรอน
อยว่างทบีนึ่เขากลว่าวอยว่างชสัดเจนเหลรอเกลินตว่อไปในจดหมายฝากฉบสับนบีนั้วว่า “ดล้วยใจเราเชรนึ่อไปสรว่ความชอบธรรม” มสันไมว่ใชว่การอวดใหล้
เหก็นภายนอก แตว่เปป็นการถรอครองภายใน ทบีนึ่พระเจล้าทรงเหก็นวว่าสนาคสัญ

“เพราะวว่าการเขล้าสรุหนสัตกก็เปป็นประโยชนร์จรลิง ถล้าทว่านรสักษาพระราชบสัญญสัตลิ…” มบีคนาวว่า “ถล้า” ตสัวเบล้อเรลินึ่มอยรว่ตรงนบีนั้ในขล้อ 
25-คนาวว่า “ถล้า” ทบีนึ่สนาคสัญ ยลิวตล้องเรบียนรรล้วว่าการเขล้าสรุหนสัตในตสัวมสันเองนสันั้นชว่วยใหล้รอดไมว่ไดล้และไมว่ชว่วยใหล้รอดเลย “...แตว่ถล้าทว่านเปป็น
ผรล้ละเมลิดพระราชบสัญญสัตลิ การเขล้าสรุหนสัตของทว่านนสันั้นกก็ถรกทนาใหล้เปป็นการไมว่เขล้าสรุหนสัตเสบียแลล้ว” เปาโลกนาลสังกลว่าววว่าการเขล้าสรุหนสัต
แบบยลิว ซนนึ่งเปป็นเครรนึ่องหมายของการทบีนึ่ชนชาตลินสันั้นถรกแยกไวล้ตว่างหากจนาเพาะพระเจล้า (สสัญญาณทบีนึ่แสดงถนงพสันธสสัญญาของพระเจล้า
กสับประชากรของพระองคร์) ใชล้ไดล้ดบีเฉพาะถล้าคนๆหนนนึ่งถรกแยกไวล้ตว่างหากจนาเพาะพระเจล้าจรลิงๆ แตว่ถล้าไมว่เปป็นอยว่างนสันั้น ยลิวคนนสันั้น
จรลิงๆแลล้วกก็เปป็นคนทบีนึ่ไมว่ไดล้เขล้าสรุหนสัตเลย เขาจนงถรกพลิพากษาโดยคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ (ไมว่ไดล้เขล้าสรุหนสัตเลย) ยนาเกรงพระเจล้าและเดลินกสับ
พระองคร์ (ขล้อ 26 และ 27)

แตว่ยลิวตอบกลสับเรรนึ่องนบีนั้วว่าการเขล้าสรุหนสัตเปป็นปฝัจจสัยหนนนึ่งทบีนึ่จนาเปป็นและสนาคสัญในศาสนาของพวกเขา เปาโลไมว่ไดล้ปฏลิเสธความ
จรลิงแหว่งคนากลว่าวของพวกเขา แตว่ขล้อโตล้แยล้งของเขากก็ครอวว่าเมรนึ่อคนๆหนนนึ่งมบีความจรลิงและความบรลิสรุทธลิธิ์ในใจนสันั้น ถนงแมล้วว่าเขาอาจไมว่
ไดล้ทนาพลิธบีกรรมเหลว่านสันั้นแหว่งศาสนายลิว คนๆนสันั้นกก็ดบีกวว่าเยอะในสายพระเนตรของพระเจล้าเมรนึ่อเทบียบกสับคนทบีนึ่ยนดถรอรรปแบบตว่างๆและ
ภายในเขากก็ไมว่ถรอครองการเขล้าสรุหนสัตฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่แทล้จรลิงแหว่งใจนสันั้น เปาโลกนาลสังทนาใหล้ยลิวเหลว่านสันั้นเขล้าใจขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าพระราช
บสัญญสัตลิไมว่ชว่วยใหล้รอด พระราชบสัญญสัตลิไมว่ทนาใหล้ใครเปป็นผรล้ชอบธรรม: “กก็ยสังรรล้วว่าไมว่มบีผรล้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดล้โดยการกระทนาแหว่งพระ
ราชบสัญญสัตลิ แตว่โดยความเชรนึ่อแหว่งพระเยซรครลิสตร์ ครอพวกเราเองกก็ไดล้เชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์แลล้ว เพรนึ่อพวกเราจะไดล้เปป็นคนชอบธรรม
โดยความเชรนึ่อแหว่งพระครลิสตร์ และไมว่ใชว่โดยการกระทนาแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ เพราะวว่าโดยการกระทนาแหว่งพระราชบสัญญสัตลินสันั้น ‘ไมว่มบี
เนรนั้อหนสังใด ๆ จะเปป็นคนชอบธรรมไดล้เลย’” (กท. 2:16)... “ตสัวอสักษรนสันั้นประหารใหล้ตาย”-แตว่พระวลิญญาณทรงนนาชบีวลิตนลิรสันดรร์มา
ใหล้” (2 คร. 3:6) ดสังนสันั้นคนทสันั้งหลายทบีนึ่รสักษาพระราชบสัญญสัตลิโดยปราศจากการเขล้าสรุหนสัตจนงพลิพากษาและปรสับโทษยลิวทบีนึ่มบีตสัวอสักษร
แหว่งพระราชบสัญญสัตลิและยสังละเมลิดพระราชบสัญญสัตลินสันั้น

ขล้อ 28 และ 29: “เพราะวว่าผรล้นสันั้นมลิไดล้เปป็นยลิวแทล้ ซนนึ่งเปป็นยลิวแตว่ภายนอก และการเขล้าสรุหนสัตแทล้กก็ไมว่ใชว่การเขล้าสรุหนสัตซนนึ่งอยรว่
ภายนอกในเนรนั้อหนสัง แตว่ผรล้นสันั้นเปป็นยลิวแทล้ ซนนึ่งเปป็นยลิวภายใน และการเขล้าสรุหนสัตแทล้นสันั้นกก็เปป็นการเขล้าสรุหนสัตของหสัวใจ ในจลิตวลิญญาณ 
และมลิใชว่ในตสัวอสักษร ผรล้ซนนึ่งมลิไดล้รสับการยกยว่องจากมนรุษยร์ แตว่จากพระเจล้า”

ในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้เปาโลโตล้แยล้งวว่า “ผรล้นสันั้นมลิไดล้เปป็นยลิวแทล้ ซนนึ่งเปป็นยลิวแตว่ภายนอก” การสรรุปยว่อนบีนั้ควรถรกเชรนึ่อมตว่อกสับขล้อ 17
ทบีนึ่เขากลว่าววว่า “ดรเถลิด ทว่านถรกเรบียกวว่าเปป็นยลิว” คนๆหนนนึ่งอาจถรกเรบียกวว่าเปป็นยลิวแตว่ภายนอก แตว่การเปป็นยลิวแตว่ภายนอกกก็ไมว่ไดล้ทนาใหล้
เขาเปป็นบรุตรคนหนนนึ่งของพระเจล้าหรรอเปป็นบรุตรคนหนนนึ่งของอสับราฮสัมในความเชรนึ่อนสันั้น คนทบีนึ่แคว่สรบเชรนั้อสายมาจากอสับราฮสัม เขล้าสรุหนสัต 
และปฏลิบสัตลิตามพระราชบสัญญสัตลินสันั้นแตว่ภายนอก กก็ไมว่ไดล้ถรอครองอรุปนลิสสัยทบีนึ่แทล้จรลิงนสันั้นและไมว่สนาแดงจลิตวลิญญาณทบีนึ่แทล้จรลิงแหว่งการ
แยกออกของชนชาตลิยลิว การแยกออกของพวกเขาตล้องการมากกวว่านสันั้นเยอะ

“แตว่ผรล้นสันั้นเปป็นยลิวแทล้ ซนนึ่งเปป็นยลิวภายใน…” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลกนาลสังตรงเขล้าสรว่หสัวใจของเรรนึ่องนบีนั้ เราอว่านในเพลงสดรุดบี 51:6 วว่า 
“ดรเถลิด พระองคร์ทรงประสงคร์ความจรลิงในสว่วนภายในทสันั้งหลาย” การเขล้าสรุหนสัต ดสังทบีนึ่ถรกปฏลิบสัตลิในสมสัยของอสัครทรตทว่านนบีนั้ เปป็นเพบียง
แคว่การกระทนาแบบภายนอก พวกยลิวอาจถรอปฏลิบสัตลิพลิธบีกรรมภายนอกทสันั้งหมดแหว่งศาสนายลิว และยสังไมว่รรล้จสักองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า
พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ในใจนสันั้นเลย การเขล้าสรุหนสัตทบีนึ่แทล้จรลิง “เปป็นการเขล้าสรุหนสัตของหสัวใจ ในจลิตวลิญญาณ และมลิใชว่ในตสัวอสักษร” 
เปาโลบอกชาวเมรองฟปีลลิปปปีเหลว่านสันั้นวว่า “เราทสันั้งหลายเปป็นพวกถรอการเขล้าสรุหนสัต ซนนึ่งนมสัสการพระเจล้าในจลิตวลิญญาณ และปปีตลิยลินดบีใน



พระเยซรครลิสตร์ และไมว่มบีความไวล้เนรนั้อเชรนึ่อใจในเนรนั้อหนสัง” (ฟป. 3:3) คนทสันั้งหลายทบีนึ่เปป็นแบบนสันั้น “ไดล้รสับการยกยว่อง...มลิใชว่จากมนรุษยร์ 
แตว่จากพระเจล้า”

ตว่อมาในจดหมายฝากฉบสับนบีนั้ (บททบีนึ่ 10) เปาโลพรดถนง “ความกระตรอรรอรล้น” ของชนชาตลิของเขา-แตว่เขาประกาศวว่าพวก
เขากระตรอรรอรล้น “โดยปราศจากความรรล้” เขาประกาศวว่าพวกเขาไมว่รรล้เกบีนึ่ยวกสับความชอบธรรมของพระเจล้า และพวกเขาเทบีนึ่ยว
สถาปนาความชอบธรรมของตสัวเองขนนั้นมาผว่านทางพลิธบีกรรมและวลิธบีปฏลิบสัตลิตว่างๆแหว่งศาสนายลิว และเมรนึ่อทนาเชว่นนบีนั้ พวกเขาจนงไมว่ยอม
นบนอบตสัวตว่อความชอบธรรมของพระเจล้า ซนนึ่งกก็ครอพระครลิสตร์ (1 คร. 1:30)

คนากลว่าวในทบีนึ่นบีนั้ในบททบีนึ่ 2 เกบีนึ่ยวกสับพวกยลิวเหลว่านสันั้นใชล้ไดล้กสับพวกครลิสเตบียนแตว่ปากไดล้เชว่นกสัน-และเราอาจเรบียนรรล้ไดล้วว่าองคร์
พระผรล้เปป็นเจล้าทรงเฝฟ้าสสังเกตใจ ครอ “มนรุษยร์ภายใน” นสันั้น...ไมว่ใชว่การอวดภายนอก หรรอการแสดงออกฝฝ่ายเนรนั้อหนสัง แตว่การถรอครอง
พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ภายใน เรากนาลสังมบีชบีวลิตอยรว่ในยรุคสมสัยทบีนึ่เรานสักเทศนร์ทสันั้งหลายตล้องกลว่าวชสัดเจนถนงขล้อเทก็จจรลิงอสันหนสักแนว่นนสันั้นทบีนึ่
วว่า ไมว่ใชว่ประเพณบี ขล้อเชรนึ่อ นลิกาย พลิธบีกรรม หรรอวลิธบีปฏลิบสัตลิทางศาสนาทบีนึ่ทนาใหล้เราเปป็นลรกทสันั้งหลายของพระเจล้า เราตล้องบสังเกลิดจาก
พระวลิญญาณ ถรกลล้างชนาระในพระโลหลิต รสับความรอดโดยพระครุณผว่านทางความเชรนึ่อ-โดยไมว่เอาพลิธบีกรรมใดๆ

บสัพตลิศมาไมว่ชว่วยใหล้รอด บสัพตลิศมาควรถรกถรอปฏลิบสัตลิโดยผรล้คนทบีนึ่รอดแลล้ว เราควรทนาตามพระครลิสตร์ในบสัพตลิศมาเมรนึ่อเราเชรนึ่อ
ในพระองคร์แลล้ว เมรนึ่อเรารสับพระองคร์เปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอดของเราโดยความเชรนึ่อแลล้ว-แตว่ถล้าเราแคว่รสับบสัพตลิศมาอยว่างเดบียว เรากก็หลง
หายเทว่าทบีนึ่จะหลงหายไดล้ นนั้นาไมว่ลล้างบาปทสันั้งหลายออกไป การถรอพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผรล้เปป็นเจล้ากก็ไมว่ชว่วยเราใหล้รอด การเขล้ารว่วมกสับทบีนึ่
ประชรุมทล้องถลินึ่นไมว่ทนาใหล้เราเปป็นครลิสเตบียน สลินึ่งเหลว่านบีนั้ทสันั้งหมดลล้วนแตว่ดบีทสันั้งนสันั้นเมรนึ่อถรกปฏลิบสัตลิโดยผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลาย...แตว่คนๆหนนนึ่งอาจ
ปฏลิบสัตลิพลิธบีกรรมและพลิธบีเหลว่านบีนั้ทสันั้งหมด และยสังไมว่ไดล้รสับความรอดเลย!

ตลอดหลายปปีแหว่งการรสับใชล้ของผม ผมไดล้พบวว่าสลินึ่งทบีนึ่ยากทบีนึ่สรุดทบีนึ่ผมจะทนากก็ครอ การโนล้มนล้าวผรล้คนวว่าเพรนึ่อทบีนึ่จะรสับความรอด 
พวกเขาตล้องรสับพระเยซรครลิสตร์เจล้าไวล้โดยความเชรนึ่อ และความเชรนึ่อเพบียงอยว่างเดบียว! ผรล้คนอยากทนาอะไรสสักอยว่าง...พวกเขาอยาก
ปฏลิบสัตลิอะไรสสักอยว่าง...พวกเขาอยากใหล้อะไรสสักอยว่าง...พวกเขาอยากดนาเนลินชบีวลิตอะไรสสักอยว่าง แตว่การไถว่ของพระเจล้าเปป็นของขวสัญ
พระครลิสตร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อเราขณะทบีนึ่เรายสังเปป็นคนบาป และหนทางเดบียวทบีนึ่คนบาปผรล้นว่าสงสารคนใดจะกลายเปป็นบรุตรคน
หนนนึ่งของพระเจล้าไดล้กก็ครอ โดยการรสับพระเยซรครลิสตร์เจล้าไวล้ (ยอหร์น 1:12) เรารสับความรอดโดยพระครุณของพระเจล้า พระครุณของ
พระเจล้ากลายเปป็นของเราโดยความเชรนึ่อ-ไมว่ใชว่โดยการประพฤตลิ แตว่โดยความเชรนึ่อ! ความเชรนึ่อทบีนึ่จะกลายเปป็นลรกคนหนนนึ่งของพระเจล้า
มาโดยการไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้า (กรรุณาอว่านเอเฟซสัส 2:8,9; โรม 10:9,10,17; ยอหร์น 3:5; 5:24; และ 1 เปโตร 1:23)

เราชว่วยตสัวเราเองใหล้รอดไมว่ไดล้ และเราชว่วยพระเจล้าใหล้รสักษาเราใหล้รอดตว่อไปไมว่ไดล้เชว่นกสัน เราถรกรสักษาไวล้โดยฤทธลิธิ์เดชเดลิม
นสันั้นทบีนึ่ชว่วยเราใหล้รอด: “ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่บสังเกลิดจากพระเจล้า กก็มบีชสัยชนะตว่อโลก และนบีนึ่แหละเปป็นชสัยชนะซนนึ่งไดล้มบีชสัยตว่อโลก ครอความเชรนึ่อ
ของพวกเรานสันึ่นเอง” (1 ยอหร์น 5:4) (อว่าน 1 เปโตร 1:5 เชว่นกสัน)



บทททที่ 3
3:1 ดสังนสันั้น พวกยลิวจะไดล้เปรบียบอะไร หรรอการเขล้าสรุหนสัตนสันั้นจะมบีประโยชนร์อะไร
3:2 มบีมากในทรุกทาง อยว่างสนาคสัญทบีนึ่สรุด เพราะวว่าบรรดาพระดนารสัสของพระเจล้าไดล้ถรกมอบใหล้แกว่พวกยลิว
3:3 ดล้วยวว่าถล้าบางคนไมว่เชรนึ่อจะเปป็นอยว่างไร ความไมว่เชรนึ่อของพวกเขานสันั้นจะทนาใหล้ความเชรนึ่อนสันั้นของพระเจล้าไรล้ผลหรรอ
3:4 ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย ใชว่แลล้ว ขอใหล้พระเจล้าทรงสสัตยร์จรลิง แตว่มนรุษยร์ทรุกคนเปป็นคนพรดมรุสาเถลิด ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้
แลล้ววว่า ‘เพรนึ่อพระองคร์จะทรงชอบธรรมในพระดนารสัสทสันั้งหลายของพระองคร์ และจะทรงเอาชนะเมรนึ่อพระองคร์ทรงถรกตสัดสลิน’
3:5 แตว่ถล้าความอธรรมของพวกเราสนาแดงความชอบธรรมของพระเจล้าใหล้เหก็น พวกเราจะวว่าอยว่างไร พระเจล้าผรล้ทรงลงพระอาชญา 
ทรงไมว่ยรุตลิธรรมหรรอ (ขล้าพเจล้าพรดอยว่างมนรุษยร์)
3:6 ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย เพราะวว่าถล้าเปป็นเชว่นนสันั้นแลล้วพระเจล้าจะทรงพลิพากษาโลกไดล้อยว่างไร
3:7 ดล้วยวว่าถล้าความจรลิงของพระเจล้ามบีมากยลินึ่งขนนั้นโดยทางคนามรุสาของขล้าพเจล้า เพรนึ่อใหล้เกลิดสงว่าราศบีของพระองคร์แลล้ว ทนาไมขล้าพเจล้ายสัง
ถรกพลิพากษาวว่าเปป็นคนบาปดล้วยเลว่า
3:8 และไมว่เปป็นเชว่นนบีนั้แทน (ตามทบีนึ่พวกเราไดล้ถรกรายงานอยว่างใสว่รล้าย และตามทบีนึ่บางคนยรนยสันวว่าพวกเรากลว่าววว่า) “พวกเรามา
ทนาความชสันึ่วรล้ายกสันเถอะ เพรนึ่อความดบีจะไดล้เกลิดขนนั้น” ผรล้ซนนึ่งพระอาชญาของพวกเขากก็ยรุตลิธรรมแลล้ว
3:9 ถล้าเชว่นนสันั้นจะเปป็นอยว่างไร พวกเราจะไดล้เปรบียบกวว่าพวกเขาหรรอ เปลว่าเลย เพราะวว่าพวกเราไดล้พลิสรจนร์กว่อนหนล้านบีนั้วว่า ทสันั้งพวกยลิว
และพวกคนตว่างชาตลิ พวกเขาอยรว่ใตล้อนานาจของบาปทรุกคน
3:10 ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘ไมว่มบีคนทบีนึ่ชอบธรรมสสักคนเดบียว ไมว่ ไมว่มบีเลย
3:11 ไมว่มบีคนทบีนึ่เขล้าใจ ไมว่มบีคนทบีนึ่แสวงหาพระเจล้า
3:12 พวกเขาทรุกคนหลงทางไปหมด พวกเขากลายเปป็นคนไรล้คว่าดล้วยกสันทสันั้งสลินั้น ไมว่มบีคนทบีนึ่ทนาดบีสสักคนเดบียว ไมว่ ไมว่มบีเลย
3:13 ลนาคอของพวกเขาเปป็นหลรุมฝฝังศพทบีนึ่เปปิดอยรว่ ดล้วยลลินั้นของพวกเขา พวกเขาไดล้ใชล้การหลอกลวง พลิษของงรรล้ายอยรว่ใตล้รลิมฝปีปากของ
พวกเขา
3:14 ผรล้ซนนึ่งปากของพวกเขาเตก็มไปดล้วยคนาแชว่งดว่าและคนาขมขรนึ่น
3:15 เทล้าของพวกเขาวว่องไวทบีนึ่จะทนาใหล้เลรอดไหล
3:16 การทนาลายและความทรุกขร์ระทมอยรว่ในทางทสันั้งหลายของพวกเขา
3:17 และทางแหว่งสสันตลิสรุข พวกเขากก็ไมว่รรล้จสัก
3:18 ไมว่มบีความเกรงกลสัวพระเจล้าตว่อหนล้าสายตาของพวกเขา’
3:19 บสัดนบีนั้ พวกเราทราบแลล้ววว่า สลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิกลว่าวนสันั้น พระราชบสัญญสัตลิกก็กลว่าวแกว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่อยรว่ใตล้พระราช
บสัญญสัตลิ เพรนึ่อปปิดปากทรุกปาก และเพรนึ่อทสันั้งโลกจะกลายเปป็นผรล้มบีความผลิดตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า
3:20 เพราะฉะนสันั้น โดยการกระทนาตว่าง ๆ ของพระราชบสัญญสัตลิ จะไมว่มบีเนรนั้อหนสังใด ๆ เปป็นผรล้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจล้า
ไดล้ เพราะวว่าโดยพระราชบสัญญสัตลินสันั้นจนงมบีความรรล้เกบีนึ่ยวกสับบาป
3:21 แตว่บสัดนบีนั้ ความชอบธรรมของพระเจล้าโดยปราศจากพระราชบสัญญสัตลิไดล้ถรกสนาแดงแลล้ว โดยพระราชบสัญญสัตลิกสับพวกศาสดา
พยากรณร์เปป็นพยานอยรว่
3:22 แมล้แตว่ความชอบธรรมของพระเจล้า ซนนึ่งเปป็นโดยความเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์ ทบีนึ่มายสังทรุกคนและมบีแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ เพราะวว่าไมว่มบี
ความแตกตว่างกสัน
3:23 ดล้วยวว่าทรุกคนไดล้กระทนาบาป และเสรนึ่อมจากสงว่าราศบีของพระเจล้า
3:24 โดยถรกนสับวว่าเปป็นผรล้ชอบธรรมโดยไมว่คลิดคว่า โดยพระครุณของพระองคร์ ผว่านทางการทรงไถว่ทบีนึ่มบีอยรว่ในพระเยซรครลิสตร์



3:25 ผรล้ซนนึ่งพระเจล้าไดล้ทรงตสันั้งไวล้ใหล้เปป็นทบีนึ่ลบลล้างพระอาชญา โดยทางความเชรนึ่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพรนึ่อประกาศความชอบ
ธรรมของพระองคร์สนาหรสับการทรงยกบาปทสันั้งหลายทบีนึ่ผว่านพล้นไปแลล้ว โดยความอดกลสันั้นพระทสัยของพระเจล้า
3:26 ขล้าพเจล้ากลว่าววว่า เพรนึ่อประกาศความชอบธรรมของพระองคร์ ณ เวลานบีนั้ เพรนึ่อพระองคร์จะทรงชอบธรรม และเปป็นผรล้ทรงกระทนา
ใหล้คนทบีนึ่เชรนึ่อในพระเยซรเปป็นผรล้ชอบธรรม
3:27 แลล้วการโอล้อวดอยรว่ทบีนึ่ไหนเลว่า มสันถรกตสัดออกไปเสบียแลล้ว โดยบสัญญสัตลิใดเลว่า แหว่งการกระทนาหรรอ ไมว่ใชว่ แตว่โดยบสัญญสัตลิแหว่ง
ความเชรนึ่อ
3:28 เหตรุฉะนสันั้น เราทสันั้งหลายจนงสรรุปไดล้วว่า มนรุษยร์คนใดจะเปป็นผรล้ชอบธรรมไดล้โดยความเชรนึ่อ โดยปราศจากบรรดาการกระทนาของ
พระราชบสัญญสัตลิ
3:29 พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าของพวกยลิวพวกเดบียวเทว่านสันั้นหรรอ พระองคร์ไมว่ทรงเปป็นพระเจล้าของคนตว่างชาตลิดล้วยหรรอ ใชว่แลล้ว ของ
คนตว่างชาตลิดล้วย
3:30 โดยเหก็นวว่าเปป็นพระเจล้าองคร์เดบียว ซนนึ่งจะโปรดใหล้คนทบีนึ่เขล้าสรุหนสัตเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชรนึ่อ และจะโปรดใหล้คนทบีนึ่ไมว่ไดล้เขล้า
สรุหนสัตเปป็นคนชอบธรรมกก็เพราะความเชรนึ่อดรุจกสัน
3:31 เชว่นนสันั้นแลล้ว พวกเราทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิเปป็นโมฆะโดยทางความเชรนึ่อหรรอ ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย ใชว่แลล้ว 
พวกเราทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิมสันึ่นคงตว่างหาก

ขจ้อไดจ้เปรทยบของยริวทคาใหจ้การปรอับโทษหนอักยริที่งขถึขึ้น
ในบททบีนึ่ 3 เราเรบียนรรล้ขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่ถรกกลว่าวไปกว่อนหนล้านบีนั้แลล้วในการศนกษาคล้นควล้านบีนั้: ขล้อไดล้เปรบียบของยลิวทนาใหล้เขาถรกปรสับ

โทษหนสักยลินึ่งขนนั้น เนรนึ่องจากเขามบีโอกาสมากมายทบีนึ่ถรกประทานใหล้โดยพระเยโฮวาหร์พระเจล้า ผรล้ไดล้ทรงเรบียกอสับราฮสัมออกมาและไดล้ทนา
พสันธสสัญญานสันั้นกสับเขาและเชรนั้อสายของเขาไปตลอดหลายชสันึ่วอายรุเนรองนลิตยร์ เนรนึ่องจากยลิวไดล้รสับการอวยพรจากพระเจล้าในหลายดล้าน
ทบีนึ่โดดเดว่นเหลรอเกลิน การถรกปรสับโทษของเขาจนงหนสักกวว่าและใหญว่โตกวว่าเพราะโอกาสและขล้อไดล้เปรบียบเหลว่านสันั้นทบีนึ่เขาไดล้ปฝัดทลินั้งเสบีย

ขล้อ 1 และ 2: “ดสังนสันั้น พวกยลิวจะไดล้เปรบียบอะไร หรรอการเขล้าสรุหนสัตนสันั้นจะมบีประโยชนร์อะไร มบีมากในทรุกทาง อยว่างสนาคสัญ
ทบีนึ่สรุด เพราะวว่าบรรดาพระดนารสัสของพระเจล้าไดล้ถรกมอบใหล้แกว่พวกยลิว”

จรุดประสงคร์ของสว่วนแรกของบทนบีนั้ครอ เพรนึ่อตอบขล้อโตล้แยล้งบางประการซนนึ่งยลิวคนใดอาจเสนอตว่อคนากลว่าวเหลว่านสันั้นในบททบีนึ่ 2
ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลถามและตอบคนาถามหนนนึ่ง คนาถามนสันั้นกก็ครอ: “มบีขล้อไดล้เปรบียบอะไรในการเปป็นยลิว และมบีประโยชนร์อสันใดในการเขล้าสรุหนสัต 
ถล้าการเขล้าสรุหนสัตไมว่ชว่วยใหล้รอดและถล้าพระเจล้าไมว่ทรงโปรดประทานความโปรดปรานพลิเศษแกว่ยลิว?” เปาโลตอบคนาถามนสันั้นโดยการ
กลว่าววว่า “มบีมากในทรุกทาง อยว่างสนาคสัญทบีนึ่สรุด เพราะวว่าบรรดาพระดนารสัสของพระเจล้าไดล้ถรกมอบใหล้แกว่พวกยลิว” นสันึ่นครอ พวกเขาถรอ
ครองพระคสัมภบีรร์บรลิสรุทธลิธิ์ พระเจล้าทรงฝากใหล้พวกเขาดรแลพระดนารสัสของพระเจล้า-หรรอสลินึ่งซนนึ่งถรกกลว่าวโดยพระเจล้า โดยเฉพาะอยว่างยลินึ่ง
พระสสัญญาเหลว่านสันั้นของพระเจล้า แนว่นอนวว่าการถรอครองสลินึ่งเหลว่านบีนั้เปป็นเกบียรตลิยศอสันยลินึ่งใหญว่ แตว่เปาโลกก็ไมว่ปลว่อยใหล้ชนชาตลิของเขา
ลรมวว่ายลินึ่งไดล้รสับเกบียรตลิมากเทว่าไร ความรสับผลิดชอบกก็หนสักอนนั้งมากขนนั้นเทว่านสันั้น

ขล้อ 3 และ 4: “ดล้วยวว่าถล้าบางคนไมว่เชรนึ่อจะเปป็นอยว่างไร ความไมว่เชรนึ่อของพวกเขานสันั้นจะทนาใหล้ความเชรนึ่อนสันั้นของพระเจล้าไรล้
ผลหรรอ ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย ใชว่แลล้ว ขอใหล้พระเจล้าทรงสสัตยร์จรลิง แตว่มนรุษยร์ทรุกคนเปป็นคนพรดมรุสาเถลิด ตามทบีนึ่มบี
เขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘เพรนึ่อพระองคร์จะทรงชอบธรรมในพระดนารสัสทสันั้งหลายของพระองคร์ และจะทรงเอาชนะเมรนึ่อพระองคร์ทรงถรก
ตสัดสลิน’”

“ถล้าบางคนไมว่เชรนึ่อจะเปป็นอยว่างไร…” สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกนาลสังกลว่าวตรงนบีนั้จรลิงๆแลล้วกก็ครอนบีนึ่: “แลล้วถล้าบางคนไมว่เชรนึ่อลว่ะ? การขาด
ความเชรนึ่อของพวกเขาจะทนาลายความสสัตยร์ซรนึ่อของพระเจล้าไหม? ความไมว่เชรนึ่อของพวกเขาทนาใหล้ความสสัตยร์ซรนึ่อของพระเจล้าไรล้ผล
ไหม?” ความหมายของขล้อโตล้แยล้งนบีนั้กก็ครอวว่า ขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่ถรกสมมตลิไวล้ (วว่าพวกยลิวจะกลายเปป็นไรล้ผลและหลงหาย)-นบีนึ่จะบอกเปป็นนสัย



ไหมวว่าพระเจล้าทรงลล้มเหลวแลล้วในการรสักษาพระสสัญญาทสันั้งหลายของพระองคร์ทบีนึ่มบีแกว่ประชาชาตลินสันั้น หรรอวว่าพระองคร์ไดล้ทรงทนาพระ
สสัญญาทสันั้งหลายซนนึ่งผลลสัพธร์แสดงใหล้เหก็นแลล้ววว่าพระองคร์ทรงรสักษาไวล้ไมว่ไดล้? เปาโลรล้องออกมาวว่า “ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่น
นสันั้นเลย! อยว่าใหล้ผรล้ใดคลิดแบบนสันั้นเลย!”

จากนสันั้นเปาโลประกาศกล้องวว่า “ใชว่แลล้ว ขอใหล้พระเจล้าทรงสสัตยร์จรลิง แตว่มนรุษยร์ทรุกคนเปป็นคนพรดมรุสาเถลิด!” ขอใหล้พระเจล้า
ทรงถรกถรอวว่าเปป็นผรล้สสัตยร์จรลิงและสสัตยร์ซรนึ่อ ไมว่วว่าผลทบีนึ่ตามมาทสันั้งหลายจะเปป็นอยว่างไรกก็ตาม นบีนึ่ครอหลสักการแรกทบีนึ่ยลิวควรตระหนสัก และ
มสันควรเปป็นเชว่นนสันั้นตอนนบีนั้ เราควรเชรนึ่อวว่าพระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าแหว่งความจรลิงองคร์หนนนึ่ง ไมว่วว่าผลทบีนึ่ตามมาเหลว่านสันั้นจะเปป็นอยว่างไร
กก็ตาม นบีนึ่ครอคนากลว่าวหนนนึ่งทบีนึ่ชสัดเจนและเรบียกรล้องใหล้ทรุกความคลิดเหก็น ทรุกหลสักคนาสอน ควรถรกละทลินั้งเสบียหากมสันบอกเปป็นนสัยวว่า
พระเจล้าทรงเปป็นเทก็จ

คนาถามตว่างๆถรกถามอยรว่ทรุกวสันวว่า- “แลล้วเรรนึ่องการประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบีลว่ะ? เจล้าอธลิการคนนบีนั้...ศาสตราจารยร์คน
นบีนั้...นสักเทศนร์ผรล้นบีนั้… บอกเราวว่าการประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบีเปป็นเรรนึ่องแตว่ง-ความเปป็นไปไมว่ไดล้ทางวลิทยาศาสตรร์ แลล้วเรรนึ่องนบีนั้ลว่ะ?” คนา
ตอบของผมครอ: “ขอใหล้พระเจล้าทรงสสัตยร์จรลิง แตว่มนรุษยร์ทรุกคนเปป็นคนพรดมรุสาเถลิด” คนอรนึ่นๆถามวว่า “แลล้วขว่าวประเสรลิฐนบีนั้ทบีนึ่ถรก
ประกาศลว่ะ- ‘ครุณตล้องถรกลล้างชนาระในพระโลหลิต...ครุณตล้องบสังเกลิดใหมว่...ครุณตล้องกลสับใจใหมว่’ ศลิษยาภลิบาลของเราสอนเราวว่าการเขล้า
รว่วมกสับครลิสตจสักรและการดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ดบีครอทสันั้งหมดทบีนึ่จนาเปป็นในยรุคสมสัยทบีนึ่รรล้แจล้งนบีนั้ แลล้วเรรนึ่องนบีนั้ลว่ะ?” คนาตอบของผม: “ขอใหล้พระเจล้า
ทรงสสัตยร์จรลิง แตว่มนรุษยร์ทรุกคนเปป็นคนพรดมรุสาเถลิด”

ไมว่วว่ามนรุษยร์จะกลว่าวอะไรเกบีนึ่ยวกสับการประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบี การลบมลทลินดล้วยพระโลหลิต การดลใจดล้านถล้อยคนาของ
พระคสัมภบีรร์ ขล้อเทก็จจรลิงเรรนึ่องบาปดสันั้งเดลิม ความจนาเปป็นของการบสังเกลิดใหมว่ การตล้องถรกลล้างชนาระในพระโลหลิต ความจรลิงกก็อยรว่ในพระ
วจนะของพระเจล้า! พระคสัมภบีรร์อสันเปปีปี่ยมพระพรนบีนั้อยรว่บนโลกกว่อนพวกเขา และมสันจะอยรว่บนโลกตว่อไปเมรนึ่อพวกเขาตายไป: “โอ ขล้า
แตว่พระเยโฮวาหร์ พระวจนะของพระองคร์มสันึ่นคงอยรว่ในสวรรคร์เปป็นนลิตยร์” (เพลงสดรุดบี 119:89) ผรล้ใดทบีนึ่เพลินึ่มเขล้ากสับพระวจนะของ
พระเจล้า หรรอเอาออกไปจากมสัน จะตกนรกหมกไหมล้เพราะการทนาเชว่นนสันั้น ไมว่วว่าเขาจะเปป็นใครกก็ตาม

พระเยซรตรสัสวว่า “ยกเวล้นผรล้หนนนึ่งผรล้ใดไดล้บสังเกลิดใหมว่ ผรล้นสันั้นไมว่สามารถเหก็นอาณาจสักรของพระเจล้าไดล้” (ยอหร์น 3:3) พระเยซร
ตรสัสวว่า “นอกจากทว่านทสันั้งหลายกลสับใจเสบียใหมว่ พวกทว่านทรุกคนจะพลินาศเหมรอนกสัน” (ลรกา 13:3,5) พระเยซรตรสัสวว่า “และทว่านทสันั้ง
หลายไมว่ยอมมาหาเรา เพรนึ่อทว่านทสันั้งหลายจะไดล้ชบีวลิต” (ยอหร์น 5:40) ยอหร์นประกาศวว่า “พระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์พระบรุตรของ
พระองคร์ กก็ชนาระพวกเราใหล้สะอาดจากบาปทสันั้งสลินั้น” (1 ยอหร์น 1:7) เปาโลประกาศวว่าปราศจากการทนาใหล้โลหลิตตก กก็ไมว่มบีการยก
บาป (ฮบ. 9:22) เปาโลประกาศวาเราไมว่ไดล้ถรกไถว่โดยสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่เสรนึ่อมสรญไดล้ เชว่น เงลินและทองคนา...แตว่ดล้วยพระโลหลิตประเสรลิฐ
ของพระครลิสตร์…” (1 ปต. 1:18,19) 

มสันครอพระโลหลิต-หรรอนรก มสันครอการบสังเกลิดใหมว่นสันั้น-หรรอการปรสับโทษ มสันครอการประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบีนสันั้น-หรรอ
ความยว่อยยสับชสันึ่วนลิรสันดรร์ พระเยซรทรงประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบี พระองคร์เคยอาศสัยอยรว่บนโลกในกายเนรนั้อหนสัง พระองคร์ทรงถรก
ทดลองในทรุกดล้านเหมรอนอยว่างพวกเรา แตว่กก็ปราศจากบาป พระองคร์ไดล้ทรงตายบนกางเขนนสันั้น หลสันึ่งพระโลหลิตของพระองคร์ เพรนึ่อทบีนึ่
เราจะไดล้มบีความรอด พระองคร์ทรงถรกฝฝัง และในวสันทบีนึ่สามพระองคร์ทรงเปป็นขนนั้นอบีกในฝฝ่ายรว่างกาย และพระองคร์เสดก็จขนนั้นกลสับไปหา
พระบลิดาแลล้ว วสันนบีนั้มบี “คนกลางแตว่ผรล้เดบียวระหวว่างพระเจล้ากสับมนรุษยร์ ครอพระเยซรครลิสตร์ผรล้ทรงสภาพเปป็นมนรุษยร์” (1 ทธ. 2:5)

ถล้าครุณยสังไมว่บสังเกลิดใหมว่ ถล้าครุณยสังไมว่ถรกลล้างชนาระในพระโลหลิตนสันั้น ถล้าครุณยสังไมว่รสับความรอดโดยพระครุณ ครุณกก็หลงหาย
และกนาลสังมรุว่งหนล้าไปสรว่นรก ผมขอกลว่าวอบีกครสันั้ง: “ขอใหล้พระเจล้าทรงสสัตยร์จรลิง แตว่มนรุษยร์ทรุกคนเปป็นคนพรดมรุสาเถลิด” ไมว่วว่าเหลว่านสัก
เทศนร์จะเทศนาหรรออาจารยร์ทสันั้งหลายจะสอนอะไร ไมว่วว่าครุณจะอว่านอะไรทบีนึ่เหลว่านสักเทศนร์และอาจารยร์ไดล้เขบียนไวล้ จงเชรนึ่อพระวจนะ
ของพระเจล้า ครุณตล้องรสับพระวจนะของพระเจล้าไวล้ ดนาเนลินชบีวลิตตามพระวจนะของพระเจล้า และตายโดยยนดมสันึ่นในพระวจนะของ
พระเจล้า...ถล้าครุณหวสังวว่าจะทนาใหล้สวรรคร์เปป็นบล้านของครุณ



ผรล้พยากรณร์เทก็จจนานวนมากอยรว่ในแผว่นดลินนบีนั้ ทบีนึ่ไมว่ยอมรสับการประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบี การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ฝฝ่ายรว่างกาย 
การลบมลทลินโดยพระโลหลิต แตว่พระเยซรทรงเตรอนแลล้วเกบีนึ่ยวกสับ “สรุนสัขปฝ่าในคราบแกะ” เหลว่านบีนั้: “จงระวสังพวกผรล้พยากรณร์เทก็จ ซนนึ่ง
มาหาพวกทว่านในเครรนึ่องนรุว่งหว่มของแกะ แตว่ภายในพวกเขาเปป็นสรุนสัขปฝ่าทบีนึ่ตะกละตะกลาม” (มธ. 7:15) เปาโลเตรอนเกบีนึ่ยวกสับพวกผรล้
สอนเทก็จ (2 คร. 11:13-15); และยอหร์นกก็เตรอนวว่า “จงพลิสรจนร์วลิญญาณเหลว่านสันั้นวว่าวลิญญาณเหลว่านสันั้นมาจากพระเจล้าหรรอไมว่” (ดร 1 
ยอหร์น 4:1-3) ดสังนสันั้น ถล้าครุณตกเปป็นเหยรนึ่อของความสสับสน พระเจล้ากก็ไมว่ไดล้เปป็นคนทนา! 1 เปโตร 2:6 สอนเราวว่าผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายจะ
งรุนงงและสสับสนไมว่ไดล้ ถล้าครุณสสับสน พญามารกก็เปป็นคนทนา พระเจล้าไมว่ทรงเปป็นผรล้กว่อใหล้เกลิดความสสับสน พระองคร์ทรงเปป็นผรล้กว่อใหล้เกลิด
ความเปป็นนนั้นาหนนนึ่งใจเดบียวกสัน สสันตลิสรุข และ “ความชรนึ่นชมยลินดบีอสันเหลรอจะกลว่าวและเปปีปี่ยมสงว่าราศบี”!

ถล้าครุณไมว่รรล้วว่าครุณบสังเกลิดใหมว่แลล้วอยว่างแนว่นอนพอๆกสับทบีนึ่ครุณรรล้วว่าครุณมบีชบีวลิตอยรว่และหายใจอยรว่ ผมกก็อธลิษฐานขอทบีนึ่ครุณจะรล้อง
ทรลพระเจล้าเดบีดี๋ยวนบีนั้และยอมใหล้พระองคร์ชว่วยจลิตวลิญญาณทบีนึ่หลงหายและนว่าสงสารของครุณใหล้รอด “ขอใหล้พระเจล้าทรงสสัตยร์จรลิง แตว่
มนรุษยร์ทรุกคนเปป็นคนพรดมรุสาเถลิด”

“...ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘เพรนึ่อพระองคร์จะทรงชอบธรรมในพระดนารสัสทสันั้งหลายของพระองคร์ และจะทรงเอาชนะเมรนึ่อ
พระองคร์ทรงถรกตสัดสลิน’” เปาโลยกคนาพรดตรงนบีนั้มาจากเพลงสดรุดบี 51:4 จากทรุกขล้อทบีนึ่ถรกยกมา นบีนึ่เปป็นขล้อทบีนึ่งดงามทบีนึ่สรุดและเหมาะสม
ทบีนึ่สรุดตรงนบีนั้ ดาวลิดถรกถาโถมดล้วยความทรุกขร์โศก เขาเหก็นอาชญากรรมของตนวว่าเลวรล้าย เขากลสัวความชอบธรรมของพระเจล้า-
กระนสันั้นเขากก็ไมว่เคยตสันั้งคนาถามพระเจล้า เขาเชรนึ่ออยว่างหนสักแนว่นวว่าพระเจล้าทรงถรกเสมอ ดาวลิดเหก็นวว่าพระเจล้าทรงชอบธรรมในการทบีนึ่
พระองคร์ทรงปรสับโทษบาปของเขา

นบีนึ่ควรเปป็นความรรล้สนกของลรกของพระเจล้าทรุกคนทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้ว...นสันึ่นครอ ขอใหล้พระเจล้าเปป็นฝฝ่ายถรกในทรุกสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรง
กระทนา ทางทสันั้งหลายของพระเจล้านสันั้นถรกเสมอ ทางทสันั้งหลายของพระเจล้านสันั้นไมว่มบีทางผลิดไดล้ เพราะวว่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า 
พระองคร์ทรงชอบธรรม พระองคร์ทรงสสัตยร์ซรนึ่อ และพระเจล้าทรงทนาผลิดไมว่ไดล้

ขล้อ 5 และ 6: “แตว่ถล้าความอธรรมของพวกเราสนาแดงความชอบธรรมของพระเจล้าใหล้เหก็น พวกเราจะวว่าอยว่างไร พระเจล้า
ผรล้ทรงลงพระอาชญา ทรงไมว่ยรุตลิธรรมหรรอ (ขล้าพเจล้าพรดอยว่างมนรุษยร์) ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย เพราะวว่าถล้าเปป็นเชว่นนสันั้น
แลล้วพระเจล้าจะทรงพลิพากษาโลกไดล้อยว่างไร”

ประเดก็นทบีนึ่ถรกยกตรงนบีนั้จรลิงๆแลล้วกก็ครอนบีนึ่: ถล้าความบรลิสรุทธลิธิ์และความชอบธรรมของพระเจล้าถรกสนาแดงใหล้ประจสักษร์โดยความ
ไมว่ชอบธรรมของมนรุษยร์ พระเจล้ากก็ทรงทนาผลิดเมรนึ่อพระองคร์ทรงแกล้แคล้นมนรุษยร์เพราะความไมว่ชอบธรรมของเขา คนาถามหนนนึ่งทบีนึ่ถรกถาม
บว่อยๆโดยคนบาปทสันั้งหลายกก็ครอนบีนึ่: ถล้าอรุปนลิสสัยของพระเจล้า-ความศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของพระองคร์ ความบรลิสรุทธลิธิ์ของพระองคร์-ถรกแสดงออก
โดยเปป็นผลลสัพธร์ของบาปของมนรุษยร์ แลล้วพระเจล้าจะลงโทษบาปนสันั้นไดล้อยว่างไร? เปาโลถาม (โดยพรด “ในฐานะมนรุษยร์คนหนนนึ่ง”) 
“พระเจล้าผรล้ทรงลงพระอาชญา ทรงไมว่ยรุตลิธรรมหรรอ?” แตว่พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงตอบ ผว่านทางเปาโล: “ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้
เปป็นเชว่นนสันั้นเลย! เพราะวว่าถล้าเปป็นเชว่นนสันั้นแลล้วพระเจล้าจะทรงพลิพากษาโลกไดล้อยว่างไร?” เปาโลนว่าจะหมายถนงความจรลิงนสันั้นทบีนึ่ถรก
ประกาศในปฐมกาล 18:25 ทบีนึ่อสับราฮสัมถามคนาถามนสันั้นตว่อพระเยโฮวาหร์พระเจล้า: “ผรล้พลิพากษาแหว่งแผว่นดลินโลกทสันั้งสลินั้นจะไมว่กระทนา
ถรกตล้องหรรอ” (อว่านกลิจการ 17:31 เชว่นกสัน) มสันคงเปป็นหายนะจรลิงๆถล้าพระเจล้าทรงทนาผลิดไดล้! แตว่พระเจล้าทรงทนาผลิดไมว่ไดล้ พระเจล้าจะ
ไมว่ทนาผลิด มสันเปป็นไปไมว่ไดล้ทบีนึ่พระเจล้าจะทรงทนาผลิด “ขอใหล้พระเจล้าทรงสสัตยร์จรลิง”-ขอใหล้มนรุษยร์ทรุกคนเปป็นฝฝ่ายผลิดเถลิด!

ขล้อ 7 และ 8: “ดล้วยวว่าถล้าความจรลิงของพระเจล้ามบีมากยลินึ่งขนนั้นโดยทางคนามรุสาของขล้าพเจล้า เพรนึ่อใหล้เกลิดสงว่าราศบีของพระองคร์
แลล้ว ทนาไมขล้าพเจล้ายสังถรกพลิพากษาวว่าเปป็นคนบาปดล้วยเลว่า และไมว่เปป็นเชว่นนบีนั้แทน (ตามทบีนึ่พวกเราไดล้ถรกรายงานอยว่างใสว่รล้าย และ
ตามทบีนึ่บางคนยรนยสันวว่าพวกเรากลว่าววว่า) “พวกเรามาทนาความชสันึ่วรล้ายกสันเถอะ เพรนึ่อความดบีจะไดล้เกลิดขนนั้น” ผรล้ซนนึ่งพระอาชญาของพวก
เขากก็ยรุตลิธรรมแลล้ว” 

“...ทนาไมขล้าพเจล้ายสังถรกพลิพากษาวว่าเปป็นคนบาปดล้วยเลว่า?” ขล้อโตล้แยล้งมบีตว่อไป และประเดก็นตอนนบีนั้กก็ครอวว่า “ถล้าความจรลิง
ของพระเจล้า” (และเรารรล้วว่าพระเยซรตรสัสวว่า “เราเปป็นความจรลิงนสันั้น”) ถรกสนาแดงใหล้ประจสักษร์และเปปีปี่ยมสงว่าราศบีมากยลินึ่งขนนั้นโดยความ



ไมว่สสัตยร์จรลิงของคนบาปทสันั้งหลาย ฉะนสันั้นมนรุษยร์จนงไมว่ควรถรกปรสับโทษหรรอถรกนนาเขล้าสรว่การพลิพากษา พวกเขาควรไดล้รสับคนาชมเชยแทน
หากเปป็นเชว่นนสันั้นจรลิง มสันกก็คงดบีกวว่าทบีนึ่จะทนาความชสันึ่วรล้ายตว่อไปเพรนึ่อเหก็นแกว่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า เปาโลกลว่าวตว่อไปวว่า “ใชว่แลล้ว บางคน
รายงานแบบใสว่รล้ายวว่าขล้าพเจล้า (เปาโล) ไดล้สว่งเสรลิมใหล้ผรล้คนใหล้ทนาแบบนบีนั้ตว่อไป กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่งครอ ‘พวกเรามาทนาความชสันึ่วรล้ายกสัน
เถอะ เพรนึ่อความดบีจะไดล้เกลิดขนนั้น’”

แตว่เปาโลปฏลิเสธคนาสอนนสันั้นอยว่างรรุนแรง เขาไมว่ยอมรสับวว่าเขาเคยเสนอแนะหลสักการเชว่นนสันั้นหรรอกฎการประพฤตลิเชว่นนสันั้น 
และบสัดนบีนั้ พรล้อมกสับการตวสัดปลายปากกาอสันทรงพลสังครสันั้งเดบียว เปาโลนนาขล้อโตล้แยล้งทสันั้งหมดนบีนั้มาสรว่ขล้อสรรุปอสันมบีตรรกะและเหลวไหล
ของมสัน สลินึ่งทบีนึ่เขากลว่าวจรลิงๆแลล้วกก็ครอ: “ถล้าบาปทนาใหล้สงว่าราศบีของพระเจล้าใหญว่โตขนนั้น และดสังนสันั้นจนงไมว่ใชว่ความผลิดอบีกตว่อไป ดสังนสันั้นเรา
ยลินึ่งทนาบาปมากเทว่าไร พระครุณของพระเจล้ากก็จะยลินึ่งสวว่างจล้ามากขนนั้นเทว่านสันั้น! หากนสันึ่นเปป็นความจรลิง กก็ใหล้เราทนาความชสันึ่วรล้ายทสันั้งหมดทบีนึ่
เราทนาไดล้เถลิด-เพราะเรายลินึ่งทนาบาปมากเทว่าไร เรายลินึ่งทนาความชสันึ่วรล้ายมากเทว่าไร เรากก็ยลินึ่งนนาคนาสรรเสรลิญมาสรว่พระนามของพระองคร์
มากเทว่านสันั้น” แตว่เปาโลกลว่าวอยว่างชสัดเจนวว่าเขาถรกใสว่รล้ายโดยคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่รายงานวว่าเขาเชรนึ่อและสอนหลสักคนาสอนเชว่นนสันั้น และดสัง
นสันั้นเขาจนงวกกลสับมาในแบบทบีนึ่เชบีนึ่ยวชาญมากทบีนึ่สรุดสรว่คนายรนยสันนสันั้นทบีนึ่เขาไดล้เรลินึ่มกลว่าวโทษยลิว ในบททบีนึ่ 2 ขล้อ 1: “ทว่านไมว่มบีขล้อแกล้ตสัวเลย 
โอ มนรุษยร์เออ๋ย ทว่านผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่กลว่าวโทษ เพราะเมรนึ่อทว่านกลว่าวโทษผรล้อรนึ่น ทว่านกก็พลิพากษาตสัวทว่านเอง…”

“...ผรล้ซนนึ่งพระอาชญาของพวกเขากก็ยรุตลิธรรมแลล้ว” เปาโลประกาศอยว่างเนล้นหนสักวว่าคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่กลว่าวหาเขาวว่าสอนหลสัก
คนาสอนเรรนึ่อง “การทนาความชสันึ่วรล้ายเพรนึ่อความดบีจะไดล้มา” กก็สมควรรสับการลงโทษของพระเจล้าแลล้ว กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง พระเจล้าทรง
ชอบธรรมแลล้วในการอนรุญาตใหล้คนเหลว่านสันั้นตกนรกหมกไหมล้ ดสังนสันั้นในภาษาทบีนึ่รรุนแรงเขาจนงปปิดเสบียงขล้อโตล้แยล้งนสันั้นและสอนในฐานะ
เปป็นบสัญญสัตลิพรนั้นฐานทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่ วว่าความชสันึ่วรล้ายจะตล้องไมว่ถรกกระทนาเพรนึ่อความดบีจะไดล้มา นสันึ่นครอ ความชสันึ่วรล้ายใดกก็ตามจะตล้องไมว่ถรก
กระทนาภายใตล้การเสแสรล้งวว่าความดบีจะไดล้มาจากมสัน

เปาโลผรล้เปป็นอสัครทรตครอนสักเทศนร์แหว่งพระครุณลล้วนๆ เขาสอนวว่าพระครุณของพระเจล้ายลินึ่งใหญว่กวว่าบาปทสันั้งสลินั้นของเรา- “ทบีนึ่ใด
ทบีนึ่บาปไดล้ปรากฏมากมาย พระครุณกก็ไดล้ปรากฏมากมายยลินึ่งขนนั้นทบีนึ่นสันึ่น” (รม. 5:20) อสัครทรตทว่านนบีนั้ไดล้เรบียนรรล้แลล้ววว่าพระครุณของพระเจล้า
นสันั้นเพบียงพอ มสันไมว่สนาคสัญวว่าความตล้องการนสันั้นจะเปป็นอะไร พวกถรอศาสนายลิวและพวกถรอบสัญญสัตลิเกลบียดชสังและขว่มเหงเปาโลทบีนึ่
เทศนาพระครุณลล้วนๆ วสันนบีนั้มสันกก็เปป็นเหมรอนเดลิม: มบีหลายคนทบีนึ่เกลบียดชสังเหลว่าผรล้รสับใชล้ของพระเจล้าทบีนึ่เทศนาพระครุณลล้วนๆโดยไมว่พนนึ่ง
การประพฤตลิ

ผมขอกลว่าวตรงนบีนั้-และผมหวสังใจวว่าครุณจะชสันึ่งนนั้นาหนสักและศนกษาคล้นควล้าคนากลว่าวนบีนั้กว่อนทบีนึ่ครุณจะประณามมสัน: ชบีวลิตทบีนึ่ชอบ
ธรรม ตามทางพระเจล้า ไรล้บาป ไรล้ตนาหนลิ และบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเยซรไมว่มบีทางชว่วยเราใหล้รอดไดล้เลย มสันไมว่ใชว่ชบีวลิตทบีนึ่ไรล้บาปของพระองคร์
แตว่เปป็นพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระองคร์ ทบีนึ่ไดล้นนาความรอดมา กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง ถล้าพระเยซรยสังอยรว่บนโลกวสันนบีนั้ ความไรล้บาปของ
พระองคร์กก็คงแคว่เปปิดเผยความบาปหนาของเราเทว่านสันั้น ถล้าเราซนนึ่งพยายามเตก็มทบีนึ่แลล้วถรกนนามาเทบียบกสับพระเยซร ชบีวลิตทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์ ไรล้
บาป และศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของพระองคร์กก็คงขยายความดนามรดแหว่งความบาปหนาของเราใหล้ใหญว่โตขนนั้น

พระครุณของพระเจล้าไดล้ถรกนนาลงมาสรว่มนรุษยร์ในพระเยซรครลิสตร์ แตว่พระองคร์ไมว่ไดล้เสดก็จมาทบีนึ่นบีนึ่เพรนึ่อวางแบบอยว่างหรรอเพรนึ่อ
ดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ดบี พระองคร์ไดล้เสดก็จมาทบีนึ่นบีนึ่เพรนึ่อจะสละวางชบีวลิตของพระองคร์ เพรนึ่อทบีนึ่เราจะไดล้รสับความรอด (ยอหร์น 10:15-18) พระองคร์
ไดล้เสดก็จมาทบีนึ่นบีนึ่โดยพระเนตรของพระองคร์จสับจล้องทบีนึ่กางเขนนสันั้น ทรุกยว่างกล้าวของพระองคร์ ทรุกการกระทนาและความมรุว่งหมายแหว่งชบีวลิต
ของพระองคร์ ลล้วนมรุว่งตรงไปสรว่กางเขนนสันั้น พระองคร์ไดล้เสดก็จมาเพรนึ่อทบีนึ่จะตายบนกางเขนนสันั้น เพรนึ่อทบีนึ่เราโดยทางความตายของพระองคร์
จะไดล้รสับความรอด: “พวกเรากก็เหก็นพระเยซร ผรล้ซนนึ่งถรกทนาใหล้ตนึ่นากวว่าพวกทรตสวรรคร์แตว่หนว่อยเดบียว เนรนึ่องดล้วยความทรุกขร์ทรมานแหว่ง
การสลินั้นพระชนมร์ ทรงไดล้รสับสงว่าราศบีและพระเกบียรตลิเปป็นมงกรุฎ เพรนึ่อพระองคร์ โดยพระครุณของพระเจล้า จะไดล้ทรงชลิมความตายเพรนึ่อ
มนรุษยร์ทรุกคน” (ฮบ. 2:9) ชว่างเปป็นขล้อพระคนาทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่! โดยความเชรนึ่อเราเหก็นพระเยซร-พระองคร์ผรล้ไดล้ทรงถรกทนาใหล้ “ตนึ่นากวว่าพวกทรต
สวรรคร์แตว่หนว่อยเดบียว” ทรตสวรรคร์เหลว่านสันั้นเปป็น “บรรดาวลิญญาณผรล้ปรนนลิบสัตลิ” (ฮบ. 1:14) แตว่พระเยซรทรงรสับกายเนรนั้อหนสัง-
รว่างกายหนนนึ่งทบีนึ่ตนึ่นากวว่าพวกทรตสวรรคร์แตว่หนว่อยเดบียว พระองคร์ทรงรสับกายนสันั้นเพรนึ่อจรุดประสงคร์หนนนึ่งเดบียว-การทนทรุกขร์แหว่งความมรณา



และในกายเนรนั้อหนสังบนกางเขนนสันั้น พระองคร์ “ไดล้ทรงชลิมความตายเพรนึ่อมนรุษยร์ทรุกคน” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง พระเยซรไดล้ทรงจากพระ
ทรวงของพระบลิดามา และในกล้าวทบีนึ่ใหญว่ยสักษร์เดบียวนสันั้น พระองคร์ทรงกล้าวเขล้าสรว่ครรภร์ของหญลิงพรหมจารบีนสันั้น พระองคร์ไดล้ทรงประสรตลิ
จากหญลิงพรหมจารบีคนหนนนึ่ง ทรงเกลิดมาเพรนึ่อตายบนกางเขนนสันั้น นรกทสันั้งสลินั้นไมว่สามารถหยรุดยสันั้งพระองคร์ไดล้ เพราะวว่าบนกางเขนนสันั้น 
พระองคร์ไดล้ทรงชนาระหนบีนั้บาปแลล้วและทรงซรนั้อความรอดใหล้คนทสันั้งหลายทบีนึ่สมควรตกนรก-แตว่อบีกฟากของความตายนสันั้น พระองคร์ทรง
ถรกสวมดล้วยสงว่าราศบีและเกบียรตลิยศเปป็นมงกรุฏแลล้ว และนสันึ่งลง ณ เบรนั้องขวาพระหสัตถร์ของพระเจล้าพระบลิดาแลล้ว (ฮบ. 1:3)

“ดล้วยวว่าทว่านทสันั้งหลายไดล้รสับความรอดโดยพระครุณผว่านทางความเชรนึ่อ และมลิใชว่โดยตสัวทว่านทสันั้งหลายเอง ความรอดนสันั้นเปป็น
ของประทานของพระเจล้า” (อฟ. 2:8)

“มลิใชว่โดยบรรดาการงานแหว่งความชอบธรรมซนนึ่งพวกเราไดล้กระทนา แตว่ตามพระเมตตาของพระองคร์ พระองคร์ไดล้ทรงชว่วย
พวกเราใหล้รอด โดยการลล้างชนาระแหว่งการบสังเกลิดใหมว่ และการทรงสรล้างขนนั้นมาใหมว่ของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์” (ทลิตสัส 3:5)

คนทอัขึ้งโลกมทความผริดตต่อพระพอักตรร์พระเจจ้า
ขล้อ 9: “ถล้าเชว่นนสันั้นจะเปป็นอยว่างไร พวกเราจะไดล้เปรบียบกวว่าพวกเขาหรรอ เปลว่าเลย เพราะวว่าพวกเราไดล้พลิสรจนร์กว่อนหนล้านบีนั้

วว่า ทสันั้งพวกยลิวและพวกคนตว่างชาตลิ พวกเขาอยรว่ใตล้อนานาจของบาปทรุกคน”
ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลกลว่าวขล้อโตล้แยล้งตว่อไปโดยถามวว่า “พวกเราจะไดล้เปรบียบกวว่าพวกเขาหรรอ?” นสันึ่นครอ พวกยลิวเหลว่านสันั้นดบีกวว่าพวก

คนตว่างชาตลิหรรอ? แกว่นแทล้ของคนาถามนสันั้นจรลิงๆแลล้วกก็ครอนบีนึ่: “พวกเราชาวยลิวมบีขล้อแกล้ตสัวหรรอ? เหลรอขล้อแกล้ตสัวใดบล้างไหม? มบีทางหนบี
ใดๆไหมจากคนาตสัดสลินสรุดทล้ายเรรนึ่องความผลิดเหมรอนกสันหมดของมนรุษยร์ทรุกคน?”

จากนสันั้นเปาโลประกาศกล้องกลสับไปวว่า “เปลว่าเลย เพราะวว่าพวกเราไดล้พลิสรจนร์กว่อนหนล้านบีนั้วว่า ทสันั้งพวกยลิวและพวกคนตว่างชาตลิ
พวกเขาอยรว่ใตล้อนานาจของบาปทรุกคน” คนาตอบนสันั้นถรกใหล้แลล้วในถล้อยคนาทบีนึ่เรบียบงว่ายและเขล้าใจไดล้: “ไมว่มบีเลย! ไมว่มบีขล้อแกล้ตสัวใดๆเหลรอ
เลย ไมว่มบีทางหนบีจากขล้อเทก็จจรลิงเรรนึ่องความผลิดของมนรุษยร์ทรุกคน! ทรุกคนมบีความผลิดหมด ไมว่มบีสสักคนเลยทบีนึ่ถรกกสันออกไปจากความผลิด
นสันั้น ทรุกคนถรกรวมเขล้าไวล้หมด”

ขล้อ 10-12: “ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘ไมว่มบีคนทบีนึ่ชอบธรรมสสักคนเดบียว ไมว่ ไมว่มบีเลย ไมว่มบีคนทบีนึ่เขล้าใจ ไมว่มบีคนทบีนึ่แสวงหา
พระเจล้า พวกเขาทรุกคนหลงทางไปหมด พวกเขากลายเปป็นคนไรล้คว่าดล้วยกสันทสันั้งสลินั้น ไมว่มบีคนทบีนึ่ทนาดบีสสักคนเดบียว ไมว่ ไมว่มบีเลย”

“ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ว…” ในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้เปาโลยกขล้อความหนนนึ่งมาจากภาคพสันธสสัญญาเดลิมเพรนึ่อพลิสรจนร์สลินึ่งทบีนึ่เขาไดล้
กลว่าวแลล้วในขล้อ 9 (อว่านเพลงสดรุดบี 14:1-3 และ 53:1-3) พระวจนะของพระเจล้าครอสลินึ่งทบีนึ่พลิสรจนร์คนาประกาศแบบเหมารวมนสันั้นทบีนึ่วว่า
เผว่าพสันธรุร์มนรุษยร์ทสันั้งสลินั้นตล้องถรกพลิพากษาปรสับโทษ ไมว่มบีสสักคนเดบียวเลยทบีนึ่สามารถยรนอยรว่ตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าโดยอาศสัยครุณความดบีของ
เขาเองและหวสังวว่าพระเจล้าจะทรงอภสัยโทษความชสันึ่วชล้าของเขาและยอมรสับเขาเขล้าในครอบครสัวแหว่งสวรรคร์...ไมว่มบีสสักคนเดบียว!

จงสสังเกตขล้อเทก็จจรลิงหกประการนสันั้นทบีนึ่ถรกกลว่าวในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้:
8. ไมว่มบีคนทบีนึ่ชอบธรรมสสักคนเดบียว ไมว่ ไมว่มบีเลย
9. ไมว่มบีคนทบีนึ่เขล้าใจ 
10. ไมว่มบีคนทบีนึ่แสวงหาพระเจล้า
11.  พวกเขาทรุกคนหลงทางไปหมด 
12. พวกเขากลายเปป็นคนไรล้คว่าดล้วยกสันทสันั้งสลินั้น 
13. ไมว่มบีคนทบีนึ่ทนาดบีสสักคนเดบียว-ไมว่ ไมว่มบีเลย

ตามขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ มนรุษยร์ทรุกคนเสรนึ่อมทรามไปหมดทสันั้งสลินั้น มนรุษยร์ทรุกคนมบีเชาวนร์ปฝัญญาทบีนึ่ถรกทนาใหล้มรดไป และมนรุษยร์ทรุก
คนมบีอารมณร์ทบีนึ่ตายดล้าน-นสันึ่นครอ มนรุษยร์ทรุกคนทบีนึ่ไมว่ไดล้บสังเกลิดใหมว่ อลิสยาหร์กลว่าววว่า “พวกเราทรุกคนเหมรอนแกะไดล้หลงเจลินึ่นไป พวกเรา
ทรุกคนไดล้หสันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหร์ทรงวางบรรดาความชสันึ่วชล้าของพวกเราทรุกคนลงบนทว่านแลล้ว” (อลิสยาหร์ 



53:6) พระคนาขล้อนบีนั้ขนนั้นตล้นดล้วยคนาวว่า “ทรุกคน” และลงทล้ายดล้วยคนาวว่า “ทรุกคน” เราทรุกคนลงเรรอลนาเดบียวกสัน เราทรุกคนอยรว่ในจนาพวก
เดบียวกสัน เราทรุกคนลล้วนเสรนึ่อมทรามไปทสันั้งหมด หลงหายอยว่างสลินั้นหวสัง ตายแลล้วในบาป-จนกระทสันึ่งเราไดล้ยลินขว่าวประเสรลิฐ รสับขว่าว
ประเสรลิฐไวล้ และวางใจพระครลิสตร์นสันั้นผรล้ทรงเปป็นขว่าวประเสรลิฐนสันั้น

พระเยซรทรงนนาลงมาสรว่มนรุษยร์ครอ ขว่าวประเสรลิฐนสันั้นทบีนึ่เปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าไปสรว่ความรอด: “ในเรลินึ่มแรกนสันั้นพระวาทะ
ทรงเปป็นอยรว่แลล้ว และพระวาทะทรงอยรว่กสับพระเจล้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจล้า...และพระวาทะไดล้รสับสภาพเปป็นเนรนั้อหนสัง และ
ทรงอาศสัยอยรว่ทว่ามกลางพวกเรา (และพวกเราไดล้เหก็นสงว่าราศบีของพระองคร์ ครอสงว่าราศบีอสันสมกสับพระบรุตรองคร์เดบียวทบีนึ่บสังเกลิดจากพระ
บลิดา) บรลิบรรณร์ดล้วยพระครุณและความจรลิง” (ยอหร์น 1:1,14) พระเยซรทรงเปป็นขว่าวประเสรลิฐทบีนึ่ถรกหว่อไวล้ในเนรนั้อหนสัง พระองคร์ไดล้ทรง
นนาขว่าวสารแหว่งความรอดมา...ใชว่แลล้วครสับ พระองคร์ทรงเปป็นความรอด ซนนึ่งถรกนนาลงมาสรว่มนรุษยร์ จนกวว่าเรารสับพระองคร์ใหล้เปป็นพระผรล้
ชว่วยใหล้รอดสว่วนตสัวของเรา เราทรุกคนไมว่ชอบธรรม เราทรุกคนถรกทนาใหล้มรดไปในการคลิดของเรา...เราไมว่สามารถคลิดถรกตล้องเกบีนึ่ยวกสับ
พระเจล้าไดล้จนกวว่าเรายอมรสับพระเยซร

เราไมว่แสวงหาพระเจล้า...พระเจล้ากนาลสังแสวงหาเรา พระเยซรไดล้เสดก็จมาเพรนึ่อแสวงหาและชว่วยผรล้ทบีนึ่หลงหายใหล้รอด-แตว่เราคน
บาปผรล้นว่าสงสารและหลงหายไมว่แสวงหาพระครลิสตร์จนกระทสันึ่งเราไดล้ยลินและเชรนึ่อขว่าวประเสรลิฐ จากนสันั้นพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ โดยทาง
ขว่าวประเสรลิฐ กก็ทรงชสักนนาเรา (ยอหร์น 6:44) มนรุษยร์ทรุกคนหลงเจลินึ่นไปเสบียแลล้ว ไมว่มบีมนรุษยร์คนใดทบีนึ่ชอบธรรม ไมว่มบี ไมว่เลยสสักคน จน
กระทสันึ่งคนๆนสันั้นรสับความชอบธรรมของพระเจล้าไวล้ ซนนึ่งกก็ครอพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเรา (1 คร. 1:30)

นบีนึ่เปป็นภาพทบีนึ่นว่ากลสัวจรลิงๆของอรุปนลิสสัยของมนรุษยร์ทบีนึ่เราไดล้เหก็น! แลล้วแนวทางประพฤตลิของมนรุษยร์ลว่ะ? ขล้อ 13 ถนง 18 นนา
เสนอแกว่เราภาพทบีนึ่นว่าเกลบียด นว่ารสังเกบียจของคนทบีนึ่ไมว่ถรกสรล้างใหมว่ ถล้าครุณรรล้จสักใครสสักคนทบีนึ่ภาคภรมลิใจในความดบีของเขา และเขา
โอล้อวดวว่าเขาไมว่ตล้องการความรอดนบีนั้ทบีนึ่ถรกพระโลหลิตซรนั้อแลล้ว กก็ใหล้เขาฟฝังขล้อ 13 ถนง 18 ของบททบีนึ่สามนบีนั้ของหนสังสรอโรม!

ขล้อ 13: “ลนาคอของพวกเขาเปป็นหลรุมฝฝังศพทบีนึ่เปปิดอยรว่ ดล้วยลลินั้นของพวกเขา พวกเขาไดล้ใชล้การหลอกลวง พลิษของงรรล้ายอยรว่ใตล้
รลิมฝปีปากของพวกเขา”

ในพระคนาขล้อนบีนั้มบีกลว่าวถนงคนไมว่เชรนึ่อทสันั้งหลายวว่า “ลนาคอของพวกเขาเปป็นหลรุมฝฝังศพทบีนึ่เปปิดอยรว่…” ภาพอสันนว่ากลสัวนบีนั้ในรรป
ถล้อยคนาถรกเอามาจากเพลงสดรุดบี 5:9 และเพลงสดรุดบี 140:3 ถล้อยคนาตรงนบีนั้กลว่าวถนงปากของมนรุษยร์-และสลินึ่งทบีนึ่ปากนสันั้นพรดกก็ออกมา 
“จากบรรดาสลินึ่งทบีนึ่เตก็มอยรว่ในใจ” (มธ. 12:34) คนาบรรยายนบีนั้ทบีนึ่ถรกใหล้ไวล้ในโรม 3:13-18 กลว่าวถนงคนทบีนึ่ไมว่ถรกสรล้างใหมว่ ดสังทบีนึ่ชบีนั้ใหล้เหก็น
แลล้ว-คนทสันั้งหลายทบีนึ่ใจของพวกเขาเตก็มไปดล้วยการหลอกลวงและชสันึ่วอยว่างรล้ายกาจ ถล้อยคนาเหลว่านสันั้นทบีนึ่เราพรดกก็เปป็นพยานรสับรองสลินึ่งทบีนึ่
อยรว่ในใจของเรา พวกมสันเปป็นสว่วนสนาคสัญแหว่งการประพฤตลิของเรา บางคนพรดคนาโกหกตว่างๆและคนาหมลินึ่นประมาท คนาโสโครกและ
ภาษาสกปรกรวมกสันเปป็นการสนทนาของพวกเขา คนทสันั้งหลายทบีนึ่เปป็นแบบนสันั้นตล้องรสับการบสังเกลิดใหมว่

“หลรุมฝฝังศพทบีนึ่เปปิดอยรว่” ครอหลรุมศพแบบตรนั้นทบีนึ่มบีศพหนนนึ่งอยรว่ซนนึ่งยสังไมว่โยนดลินกลบศพนสันั้น แสงอาทลิตยร์รล้อนจสัดแผดเผาลงมาบน
ศพนสันั้น เปป็นธรรมดาทบีนึ่ความเปฟปี่อยเนว่าเรลินึ่มเขล้ามา และพวกหนอนทบีนึ่กลินเนรนั้อหนสังกก็เรลินึ่มทนางานของพวกมสัน กลลินึ่นเหมก็นรรุนแรงลอยขนนั้นมา
จากอรุโมงคร์ฝฝังศพทบีนึ่เปปิดอยรว่ และมบีโรคระบาดทบีนึ่เปป็นอสันตรายตว่อสรุขภาพของผรล้อรนึ่นดล้วยฉสันใด ถล้อยคนาทบีนึ่มบีพลิษและเปป็นอสันตรายกก็ออกมา
จากปากของคนทบีนึ่ตนึ่นาชล้าทสันั้งหลายฉสันนสันั้น

“...ดล้วยลลินั้นของพวกเขา พวกเขาไดล้ใชล้การหลอกลวง…” ยากอบบอกเราเกบีนึ่ยวกสับลลินั้นนสันั้น เขาประกาศวว่า:
“เพราะวว่าในหลาย ๆ อยว่างพวกเราทนาใหล้คนทสันั้งปวงขสัดเครองใจ ถล้าผรล้หนนนึ่งผรล้ใดมลิไดล้ทนาใหล้ผรล้ใดขสัดเครองใจในทางวาจา ผรล้นสันั้นกก็

เปป็นคนดบีพรล้อมแลล้ว และสามารถบสังคสับทสันั้งตสัวไวล้ไดล้ดล้วย ดรเถลิด พวกเราเอาเหลก็กบสังเหบียนใสว่ในปากมล้าทสันั้งหลาย เพรนึ่อใหล้พวกมสันเชรนึ่อ
ฟฝังพวกเรา และพวกเรากก็ทนาใหล้ทสันั้งตสัวของพวกมสันหสันไปมาไดล้ จงดรบรรดาเรรอดล้วยเชว่นกสัน ซนนึ่งถนงแมล้วว่าพวกมสันใหญว่โต และถรกลม
แรงพสัดแลว่นไป แตว่พวกมสันกก็ยสังถรกหสันไปมาดล้วยหางเสรอเลก็ก ๆ ไปยสังทบีนึ่ไหนกก็ตามทบีนึ่ผรล้ควบครุมนสันั้นบสังคสับ



“เชว่นนสันั้นแหละ ลลินั้นกก็เปป็นอวสัยวะเลก็ก ๆ และพรดโอล้อวดอล้างการใหญว่ ดรเถลิด ไฟนลิดเดบียวกก็เผาไหมล้ไดล้มากสสักเพบียงใด และลลินั้น
นสันั้นกก็เปป็นไฟ เปป็นโลกแหว่งความชสันึ่วชล้า ลลินั้นกก็เปป็นเชว่นนสันั้นทว่ามกลางบรรดาอวสัยวะของพวกเรา จนมสันทนาใหล้ทสันั้งรว่างกายเปป็นมลทลินไป 
และเผาไหมล้วลิถบีแหว่งธรรมชาตลิ และมสันเองกก็ตลิดไฟแหว่งนรก

“ดล้วยวว่าทรุกชนลิดของพวกสสัตวร์เดบียรสัจฉาน และของบรรดานก และของงรทสันั้งหลาย และของบรรดาสสัตวร์ในทะเลกก็เลบีนั้ยงใหล้
เชรนึ่องไดล้ และถรกเลบีนั้ยงใหล้เชรนึ่องแลล้วโดยมนรุษยร์ แตว่ลลินั้นนสันั้นไมว่มบีมนรุษยร์คนใดสามารถทนาใหล้เชรนึ่องไดล้ มสันเปป็นสลินึ่งชสันึ่วรล้ายซนนึ่งไมว่สามารถ
ควบครุมไดล้ เตก็มไปดล้วยพลิษรล้ายถนงตาย ดล้วยลลินั้นนสันั้นพวกเราสรรเสรลิญพระเจล้าครอพระบลิดา และดล้วยลลินั้นนสันั้นพวกเรากก็แชว่งดว่ามนรุษยร์ ซนนึ่ง
ถรกสรล้างขนนั้นตามแบบพระฉายของพระเจล้า จากปากอสันเดบียวกสันมบีคนาสรรเสรลิญและคนาแชว่งดว่าออกมา พบีนึ่นล้องของขล้าพเจล้า สลินึ่งเหลว่านบีนั้
ไมว่ควรใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย” (ยากอบ 3:2-10)

ดสังนสันั้นเราจนงเหก็นวว่ายากอบเหก็นดล้วยกสับเปาโลเกบีนึ่ยวกสับลนาคอนสันั้น ลลินั้นนสันั้น และรลิมฝปีปากนสันั้น: ลนาคอนสันั้น...หลรุมฝฝังศพทบีนึ่เปปิดอยรว่; 
ลลินั้นนสันั้น...หลอกลวงมาก เตก็มไปดล้วยพลิษรล้ายถนงตาย-และ “พลิษของงรรล้ายอยรว่ใตล้รลิมฝปีปากของพวกเขา”

งรรล้ายครอ งรชนลิดหนนนึ่งทบีนึ่พลิษของมสันทนางานรวดเรก็วมากเสบียจนมสันฆว่าเกรอบในทสันทบีทบีนึ่มสันแทรกซนมเขล้าไป และนสันึ่นปราศจากการ
เยบียวยา ความหมายตรงนบีนั้กก็ครอวว่า พลิษของงรรล้ายนสันั้นวว่องไว แนว่นอน แพรว่ไปอยว่างรวดเรก็วผว่านทางระบบนสันั้นและกว่อใหล้เกลิดความตาย
ฉสันใด ถล้อยคนาของคนชอบใสว่รล้ายกก็ทนาใหล้ถนงตาย ทนาลายชรนึ่อเสบียงและความสรุขของมนรุษยร์อยว่างรวดเรก็วฉสันนสันั้น หลายชบีวลิตถรกทนาใหล้
ยว่อยยสับ หลายครอบครสัวถรกทนาใหล้แตกแยก และการฆว่าตสัวตายเปป็นผลลสัพธร์ของลลินั้นมรุสาทสันั้งหลาย อวสัยวะเลก็กๆนสันั้นทบีนึ่เรบียกวว่าลลินั้น
สามารถหวว่านความแตกรล้าวในหกสลิบวลินาทบีไดล้มากกวว่าทสันั้งชบีวลิตจะรสักษาใหล้หายไดล้! จนาไวล้เลยครสับวว่า-ลลินั้นของครุณ ในมรอของมารรล้าย
และถรกใหล้พลสังโดยพวกผบี สามารถกว่อใหล้เกลิดการไรล้ความสรุขและความเสบียหายทบีนึ่ไมว่อาจซว่อมแซมไดล้ในชบีวลิตของเพรนึ่อนมนรุษยร์ทสันั้งหลาย
ของครุณ ถล้าครุณพรดความจรลิงไมว่ไดล้ กก็จงหรุบปากของครุณเสบียดบีกวว่า!

ผรล้เชรนึ่อทรุกคนควรอธลิษฐานกสับผรล้แตว่งเพลงสดรุดบีวว่า “โอ ขล้าแตว่พระเยโฮวาหร์ ขอทรงตสันั้งยามเฝฟ้าปากของขล้าพระองคร์ ขอทรง
รสักษาประตรแหว่งรลิมฝปีปากของขล้าพระองคร์...ขอใหล้บรรดาถล้อยคนาจากปากของขล้าพระองคร์ และการตรนกตรองแหว่งจลิตใจของขล้า
พระองคร์ เปป็นทบีนึ่พอพระทสัยในสายพระเนตรของพระองคร์เถลิด โอ ขล้าแตว่พระเยโฮวาหร์ กนาลสังของขล้าพระองคร์และพระผรล้ไถว่ของขล้า
พระองคร์” (เพลงสดรุดบี 141:3; 19:14) ครลิสเตบียนเออ๋ย ถล้าครุณยสังไมว่เคยทนาเชว่นนบีนั้ จงกล้มศบีรษะของครุณและทรลขอพระเจล้าใหล้ชนาระลลินั้น
ของครุณใหล้บรลิสรุทธลิธิ์เดบีดี๋ยวนบีนั้

ขล้อ 14: “ผรล้ซนนึ่งปากของพวกเขาเตก็มไปดล้วยคนาแชว่งดว่าและคนาขมขรนึ่น”
นบีนึ่ถรกเอามาจากเพลงสดรุดบี 10:7 ทบีนึ่เราอว่านวว่า: “ปากของเขาเตก็มไปดล้วยการแชว่งดว่า การหลอกลวง และการคดโกง ใตล้ลลินั้น

ของเขามบีการประทรุษรล้ายและความไรล้สาระ” อสัครทรตทว่านนบีนั้ไมว่ไดล้ยกขล้อความมาแบบตามตสัวอสักษร แตว่ไดล้ใหล้นสัยสนาคสัญนสันั้น
การแชว่งดว่า ครอภาษาทบีนึ่เหยบียดหยามและหมลินึ่นประมาท มสันครอตสัดี๋วราคาถรกทบีนึ่สรุดไปสรว่นรกซนนึ่งมารรล้ายมบี-และชายหรรอหญลิงคน

ใดทบีนึ่ชอบหมลินึ่นประมาทพระเจล้ากก็เปป็นคนขบีนั้ขลาด ครุณคงจะไมว่ใชล้พระนามของพระเจล้าอยว่างไรล้สาระถล้าพระองคร์กนาลสังยรนอยรว่ตว่อหนล้า
ครุณ! ผมขอเตรอนครุณอยว่างจรลิงวว่าถล้าครุณเปป็นคนพรดหมลินึ่นประมาท ครุณกก็จะไปสรว่นรกอยว่างแนว่นอนพอๆกสับทบีนึ่ดวงอาทลิตยร์ขนนั้น-เพราะวว่า
คนทบีนึ่รอดแลล้วยว่อมไมว่แชว่งดว่า การเลลิกแชว่งดว่าจะไมว่ชว่วยครุณใหล้รอด แตว่คนทบีนึ่รอดแลล้วจะไมว่แชว่งดว่า ยากอบถามวว่า “บว่อนนั้นาพรุสว่งจาก
ชว่องเดบียวกสันทสันั้งนนั้นาจรดและนนั้นากรว่อยไดล้หรรอ?” (ยากอบ 3:11) และพระเยซรตรสัสวว่า “ดสังนสันั้นแหละตล้นไมล้ดบีทรุกตล้นยว่อมเกลิดผลดบี แตว่
ตล้นไมล้เสรนึ่อมทรามกก็เกลิดผลชสันึ่วรล้าย ตล้นไมล้ดบีจะเกลิดผลชสันึ่วรล้ายไมว่ไดล้ และตล้นไมล้เสรนึ่อมทรามจะเกลิดผลดบีกก็ไมว่ไดล้” (มธ. 7:17,18)

“ความขมขรนึ่น” บว่งบอกถนงความรรุนแรง ความโหดรล้าย ความหยาบกระดล้าง ถล้อยคนาทบีนึ่เหยบียดหยามและประสงคร์รล้าย
ขล้อ 15-17: “เทล้าของพวกเขาวว่องไวทบีนึ่จะทนาใหล้เลรอดไหล การทนาลายและความทรุกขร์ระทมอยรว่ในทางทสันั้งหลายของพวกเขา 

และทางแหว่งสสันตลิสรุข พวกเขากก็ไมว่รรล้จสัก”
ขล้อความทบีนึ่ยกมาในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ถรกเอามาจากอลิสยาหร์ 59:7,8 ซนนึ่งอว่านดสังตว่อไปนบีนั้: 



“เทล้าของพวกเขาวลินึ่งไปหาความชสันึ่วรล้าย และพวกเขารบีบเรว่งทบีนึ่จะทนาโลหลิตทบีนึ่ไรล้ความผลิดใหล้ตก ความคลิดทสันั้งหลายของพวกเขา
เปป็นความคลิดทสันั้งหลายแหว่งความชสันึ่วชล้า การลล้างผลาญและการทนาลายอยรว่ในหนทางทสันั้งหลายของพวกเขา ทางแหว่งสสันตลิสรุขพวกเขา
ไมว่รรล้จสัก และไมว่มบีความยรุตลิธรรมในวลิถบีทสันั้งหลายของพวกเขา พวกเขาไดล้ทนาทางเดลินคดโกงทสันั้งหลายสนาหรสับตสัวเอง ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่เขล้าไป
ในทางเดลินเหลว่านสันั้นจะไมว่รรล้จสักสสันตลิสรุข”

เราอภลิปรายเรรนึ่องลนาคอ ลลินั้น รลิมฝปีปาก ปากไปแลล้ว...และบสัดนบีนั้ครอเทล้า สนานวนทบีนึ่วว่า “เทล้าของพวกเขาวว่องไว” บว่งบอกถนง
ความกระเหบีนั้ยนกระหรอรรอของมนรุษยร์ “ทบีนึ่จะทนาใหล้เลรอดไหล”-ทบีนึ่จะกว่ออาชญากรรม พวกเขากระหายโลหลิตของคนไรล้ผลิดและรบีบเรว่ง
จะทนาใหล้โลหลิตตก เพรนึ่อสนองความประสงคร์รล้ายของตนหรรอเพรนึ่อทนาใหล้การแกล้แคล้นของตนสนาเรก็จ (อยว่างไรกก็ตาม เราไมว่จนาเปป็นตล้อง
ทนาใหล้โลหลิตตกเพรนึ่อทบีนึ่จะเปป็นฆาตกร เพราะวว่าเราอว่านใน 1 ยอหร์น 3:15: “ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่เกลบียดชสังพบีนึ่นล้องของตนกก็เปป็นฆาตกร…”)

“การทนาลายและความทรุกขร์ระทมอยรว่ในทางทสันั้งหลายของพวกเขา”-นสันึ่นครอ พวกเขาทนาลายความสรุขและชรนึ่อเสบียงของคน
อรนึ่น แนวโนล้มของการประพฤตลิของพวกเขาครอ พวกเขาชอบทนาลายสสันตลิสรุขของทรุกคนทบีนึ่พวกเขาตลิดตว่อสสัมพสันธร์ดล้วย เหตรุผลทบีนึ่การ
ทนาลายและความทรุกขร์ระทมอยรว่ในทางทสันั้งหลายของพวกเขากก็ถรกใหล้ไวล้ในขล้อ 17: “และทางแหว่งสสันตลิสรุข พวกเขากก็ไมว่รรล้จสัก” พวกเขา
ไมว่รรล้จสักทางแหว่งสสันตลิสรุข พวกเขาไมว่รรล้จสักพระเจล้า

ขล้อ 18: “ไมว่มบีความเกรงกลสัวพระเจล้าตว่อหนล้าสายตาของพวกเขา”
“ความเกรงกลสัวพระเจล้า” บว่งบอกถนงความเคารพยนาเกรงทบีนึ่มบีตว่อพระเจล้า พวกเขาไมว่มบีความเคารพยนาเกรงตว่ออรุปนลิสสัย สลิทธลิ

อนานาจ หรรอความจรลิงของพระเจล้าซนนึ่งคงจะเหนบีนึ่ยวรสันั้งพวกเขาจากอาชญากรรม เราถรกบอกในบททบีนึ่ 1 ขล้อ 21: “เมรนึ่อเขาทสันั้งหลายไดล้
รรล้จสักพระเจล้าแลล้ว พวกเขากก็มลิไดล้ถวายพระเกบียรตลิแดว่พระองคร์ในฐานะเปป็นพระเจล้า หรรอหาไดล้ขอบพระครุณไมว่”-และเพราะเหตรุนบีนั้
พวกเขาจนงไดล้ออกไปจากพระเจล้า สลินึ่งเดบียวทบีนึ่จะสสัมฤทธลิธิ์ผลในการเหนบีนึ่ยวรสันั้งมนรุษยร์จากอาชญากรรม ครอ การเหก็นแกว่เกบียรตลิยศและ
บสัญญสัตลิของพระเจล้า

ผมขอกลว่าวคนาพรดหนนนึ่งตรงนบีนั้ทบีนึ่ตล้องถรกกลว่าวจากทรุกธรรมาสนร์ในอเมรลิกาอยว่างนล้อยครสันั้งหนนนึ่งทรุกวสันอาทลิตยร์: ไมว่มบีสลินึ่งทบีนึ่เรบียก
วว่าการกลสับใจทบีนึ่แทล้จรลิงหากปราศจากความยนาเกรงตามแบบพระเจล้า คนๆหนนนึ่งจะไมว่ยอมกลสับใจจากบาปอยว่างแทล้จรลิงจนกวว่าเขา
ยนาเกรงพระเจล้าอยว่างแทล้จรลิง-และหนนนึ่งในเหตรุผลเหลว่านสันั้นทบีนึ่ทนาใหล้เราตกอยรว่ในสภาพอยว่างทบีนึ่เปป็นวสันนบีนั้ในฐานะประชาชาตลิหนนนึ่งกก็ครอวว่า
นสักเทศนร์ทสันั้งหลายเลลิกเทศนาคนาเทศนาทบีนึ่กว่อใหล้เกลิดความยนาเกรงพระเจล้าแลล้ว คนทสันึ่วไปไมว่อยากถรกบอกวว่าพระเจล้าทรงโกรธคนชสันึ่ว
ทรุกวสัน และวว่าพระเจล้าทรงเปป็น “เพลลิงทบีนึ่เผาผลาญ” เขาอยากไดล้ยลิน “พระเจล้าเปป็นบลิดาของทรุกคน มนรุษยร์ทรุกคนเปป็นพบีนึ่นล้องกสัน ทรุก
คนเปป็นคนดบีและไมว่มบีใครเปป็นคนชสันึ่ว” ผมขอกลว่าวซนั้นา: จนกวว่าคนบาปคนหนนนึ่งยนาเกรงพระเจล้า คนบาปคนนสันั้นจะไมว่มบีทางกลสับใจ
อยว่างแทล้จรลิงและเชรนึ่อพระเจล้าเลย

ขล้อ 19: “บสัดนบีนั้ พวกเราทราบแลล้ววว่า สลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิกลว่าวนสันั้น พระราชบสัญญสัตลิกก็กลว่าวแกว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่อยรว่ใตล้
พระราชบสัญญสัตลิ เพรนึ่อปปิดปากทรุกปาก และเพรนึ่อทสันั้งโลกจะกลายเปป็นผรล้มบีความผลิดตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า”

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลประกาศวว่าสลินึ่งทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิกลว่าว มสันกก็กลว่าว “แกว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่อยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิ” อสัครทรตทว่านนบีนั้
กลว่าวเชว่นนบีนั้เพรนึ่อทบีนึ่จะปฟ้องกสันไมว่ใหล้ยลิวหลบเลบีนึ่ยงพลสังแหว่งขล้อสรรุปของเขา เขาไดล้นนาเสนอขล้อพลิสรจนร์ตว่างๆจากบสัญญสัตลิทสันั้งหลายทบีนึ่พวก
เขารสับรรล้แลล้ว จากขล้อเขบียนตว่างๆซนนึ่งถรกใหล้ไวล้อยว่างชสัดเจนแลล้วสนาหรสับพวกเขา และซนนึ่งพวกเขายอมรสับวว่าไดล้รสับการดลใจจากพระเจล้า 
ขล้อพลิสรจนร์เหลว่านบีนั้พวกเขาหลบเลบีนึ่ยงไมว่ไดล้

“...เพรนึ่อปปิดปากทรุกปาก...” เปาโลกนาลสังตอกยนั้นาขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าพระราชบสัญญสัตลิเปป็น “สลินึ่งทบีนึ่ปปิดปาก” ไมว่ใชว่ “สลินึ่งทบีนึ่เปปิดใจ” 
พระราชบสัญญสัตลิไมว่เคยชว่วยผรล้ใดใหล้รอดเลย และมสันไมว่สามารถชว่วยผรล้ใดใหล้รอดไดล้ดล้วย สลินึ่งทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิทนาไมว่ไดล้ในการทบีนึ่มสันอว่อน
กนาลสังเพราะเนรนั้อหนสัง พระเจล้าทรงทนาแลล้วในพระเยซรในเนรนั้อหนสังนสันั้น พระราชบสัญญสัตลิเปป็น “สลินึ่งทบีนึ่ปปิดปาก” พระราชบสัญญสัตลิรล้องออก
มาวว่า “คนทสันั้งโลกเปป็นผรล้มบีความผลิดตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า” ทรุกคนสมควรตกนรก ทรุกคนเปป็นผรล้ไมว่ชอบธรรม



พระเจล้าไมว่ไดล้ทนาลายพระราชบสัญญสัตลิ...เราไมว่ไดล้กนาลสังทนาลายพระราชบสัญญสัตลิ แตว่ขอบครุณพระเจล้าทบีนึ่เราไมว่อยรว่ภายใตล้พระ
ราชบสัญญสัตลิ-เราอยรว่ภายใตล้พระครุณ (รม. 6:14) นบีนึ่ไมว่ใชว่ยรุคแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ นบีนึ่เปป็นการแจกจว่ายพระครุณของพระเจล้า มสันไมว่สนาคสัญ
วว่าครุณพยายามหนสักขนาดไหนทบีนึ่จะรสักษาพระบสัญญสัตลิเหลว่านสันั้น การรสักษาพระบสัญญสัตลิไมว่เคยชว่วยผรล้ใดใหล้รอดและการรสักษาพระ
บสัญญสัตลิจะไมว่ชว่วยครุณใหล้รอดดล้วย เพราะวว่าครุณรสักษาพระบสัญญสัตลิเหลว่านสันั้นไมว่ไดล้

ขล้อ 20: “เพราะฉะนสันั้น โดยการกระทนาเหลว่านสันั้นแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ จะไมว่มบีเนรนั้อหนสังใด ๆ ถรกนสับวว่าชอบธรรมในสาย
พระเนตรของพระองคร์ เพราะวว่าโดยพระราชบสัญญสัตลินสันั้นครอความรรล้เกบีนึ่ยวกสับบาป”

ขล้อสรรุปกก็ครอวว่าคนทสันั้งโลกมบีความผลิดตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าเพราะวว่า “ไมว่มบีเนรนั้อหนสังใด” ถรกนสับวว่าชอบธรรม “โดยการกระ
ทนาตว่างๆแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ” เมรนึ่อถรกพลิพากษาโดยครุณความดบีของพวกเขาเอง ในเรรนึ่องของการกระทนาทสันั้งหลายของพวกเขา คน
ตว่างชาตลิและยลิวกก็มบีความผลิดเหมรอนๆกสัน นบีนึ่ครอจบเรรนึ่องแลล้ว! พระเจล้าตรสัสแลล้ว และพระองคร์ทรงเปป็นผรล้พลิพากษาชอบธรรมของโลก
ทสันั้งสลินั้น พระเจล้าไมว่ไดล้ประทานพระราชบสัญญสัตลิเพรนึ่อชว่วยมนรุษยร์ใหล้รอด พระราชบสัญญสัตลิไมว่เคยชว่วยผรล้ใดใหล้รอด และพระราชบสัญญสัตลิจะ
ไมว่มบีทางชว่วยมนรุษยร์ใหล้รอด- “เพราะวว่าโดยพระราชบสัญญสัตลินสันั้นจนงมบีความรรล้เกบีนึ่ยวกสับบาป”

ถล้าครุณอยากทราบความจรลิงเกบีนึ่ยวกสับความเชรนึ่อแบบครลิสเตบียนและพระราชบสัญญสัตลิ ครุณกก็สามารถเรบียนรรล้ความจรลิงนสันั้นไดล้
โดยอว่านโรม 10:4 และเชรนึ่อมสัน: “เพราะวว่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจรุดจบของพระราชบสัญญสัตลิ เพรนึ่อความชอบธรรมแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ” นบีนึ่
ไมว่ไดล้หมายความวว่าพระเยซรทรงทนาลายพระราชบสัญญสัตลิแลล้ว ในมสัทธลิว 5:17 พระเยซรทรงบอกเราวว่าพระองคร์ไมว่ไดล้เสดก็จมาเพรนึ่อทบีนึ่จะ
ทนาลายพระราชบสัญญสัตลิ และพระองคร์ไมว่ไดล้เสดก็จมาเพรนึ่อทบีนึ่จะทนาลายพวกศาสดาพยากรณร์ พระองคร์ไดล้เสดก็จมาเพรนึ่อทบีนึ่จะทนาใหล้พระ
ราชบสัญญสัตลิสนาเรก็จจรลิง-และพระองคร์ทรงทนาเชว่นนสันั้นแลล้วจรลิงๆ พระองคร์ทรงทนาใหล้ทรุกตสัวอสักษรและทรุกขบีดของพระราชบสัญญสัตลิสนาเรก็จ
จรลิงแลล้ว พระองคร์ทรงสนองขล้อเรบียกรล้องเหลว่านสันั้นแหว่งความศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์และความบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้าแลล้ว ในชสันึ่วโมงทล้ายๆแหว่งการรสับ
ใชล้บนโลกนบีนั้ของพระองคร์พระองคร์ตรสัสวว่า “ขล้าพระองคร์ถวายสงว่าราศบีแดว่พระองคร์แลล้วบนแผว่นดลินโลก ขล้าพระองคร์กระทนาพระราช
กลิจซนนึ่งพระองคร์ไดล้ประทานใหล้ขล้าพระองคร์กระทนานสันั้นสนาเรก็จแลล้ว” (ยอหร์น 17:4) เชว่นเคย กว่อนทบีนึ่พระองคร์ทรงกล้มพระเศบียรของ
พระองคร์บนพระทรวงทบีนึ่ไรล้ชบีพจรของพระองคร์ พระองคร์ทรงรล้องประกาศจากกางเขนนสันั้นวว่า “สนาเรก็จแลล้ว!” (ยอหร์น 19:30)

ผมไมว่ไดล้กนาลสังพยายามทบีนึ่จะลล้มเลลิกพระราชบสัญญสัตลิ เพราะวว่าพระราชบสัญญสัตลินสันั้นบรลิสรุทธลิธิ์ มสันชอบธรรม พระเจล้าไมว่เคย
เปลบีนึ่ยนพระทสัยของพระองคร์เกบีนึ่ยวกสับพระราชบสัญญสัตลิเลย พระองคร์ทรงประกาศกล้องวว่า “ชบีวลิตทบีนึ่กระทนาบาป ชบีวลิตนสันั้นจะ
ตาย!” (อสค. 18:20) พระเจล้าตรสัสเชว่นนสันั้นแลล้ว และพระองคร์ทรงหมายความตามนสันั้นจรลิงๆ แตว่พระเยซรทรงรสับโทษแทนเรา! และ
บสัดนบีนั้ในการแจกจว่ายแหว่งพระครุณนบีนั้ เมรนึ่อพระเจล้าทรงมองดรพวกเราทบีนึ่เปป็นผรล้เชรนึ่อ พระองคร์กก็ไมว่ทรงมองเหก็นเรา...พระองคร์ทรงมองเหก็น
พระโลหลิตประเสรลิฐนสันั้นทบีนึ่ปกคลรุมใจของเรา ในพระครลิสตร์เราเปป็นผรล้ชอบธรรม ในพระครลิสตร์เราเปป็นผรล้บรลิสรุทธลิธิ์ นอกพระครลิสตร์เรากก็
ชว่วยเหลรอตสัวเองไมว่ไดล้ สลินั้นหวสัง และมรุว่งสรว่นรก (โปรดอว่าน 1 โครลินธร์ 1:29,30 และ 2 โครลินธร์ 5:21)

พระเยซรไดล้ทรงทนาเพรนึ่อเราสลินึ่งทบีนึ่เราไมว่มบีทางทนาไดล้เพรนึ่อตสัวเราเอง พระเยซรไดล้ทรงทนาเพรนึ่อเราสลินึ่งทบีนึ่มนรุษยร์คงจะไมว่มบีวสันทนาเพรนึ่อตสัว
เขาเอง แมล้หากวว่าเขาสามารถทนาไดล้กก็ตาม ขอใหล้ผมยกขล้อพระคสัมภบีรร์ใหล้ครุณเพรนึ่อพลิสรจนร์คนากลว่าวนบีนั้:

ในยอหร์น 1:11-13 เราอว่านวว่า: “พระองคร์ไดล้เสดก็จมายสังพวกของพระองคร์เอง และพวกของพระองคร์เองนสันั้นหาไดล้ตล้อนรสับ
พระองคร์ไมว่ แตว่ทรุกคนทบีนึ่ไดล้ตล้อนรสับพระองคร์ พระองคร์ไดล้ประทานอนานาจแกว่พวกเขาใหล้กลายเปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า ครอแกว่
คนทสันั้งหลายทบีนึ่เชรนึ่อในพระนามของพระองคร์ ผรล้ซนนึ่งไดล้บสังเกลิดมา ไมว่ใชว่จากเลรอด หรรอจากความประสงคร์ของเนรนั้อหนสัง หรรอจากความ
ประสงคร์ของมนรุษยร์ แตว่จากพระเจล้า!” ขล้อ 12 ของพระคสัมภบีรร์ตอนนบีนั้บอกเราวว่าพระเจล้าประทานอนานาจนสันั้น...พระเจล้าทรงใหล้อนานาจ
นสันั้นเมรนึ่อเราเชรนึ่อ แตว่ “พวกเขาจะเชรนึ่อในพระองคร์ผรล้ซนนึ่งพวกเขาไมว่เคยไดล้ยลินไดล้อยว่างไร? และพวกเขาจะไดล้ยลินโดยปราศจากผรล้ประกาศ
ไดล้อยว่างไร? และพวกเขาจะประกาศไดล้อยว่างไร นอกเสบียจากวว่าพวกเขาถรกสว่งไป?” (อว่านโรม 10:13-17)

พระเจล้าไดล้ทรงสว่งพระวจนะนสันั้นลงมาสรว่เราในพระเยซร-พระวจนะของพระเจล้าในเนรนั้อหนสัง (ยอหร์น 1:1,14) เราไดล้ยลินขว่าว
ประเสรลิฐ (1 คร. 15:1-4) ขว่าวประเสรลิฐฟฟ้องใจเรรนึ่องบาป ขว่าวประเสรลิฐชสักนนามนรุษยร์มาถนงพระเจล้า ดสังนสันั้น เราจนงไดล้รสับอนานาจนสันั้น



เพรนึ่อทบีนึ่จะบสังเกลิดเขล้าในครอบครสัวของพระเจล้าผว่านทางฤทธลิธิ์เดชของขว่าวประเสรลิฐ (รม. 1:16) เราไมว่กลายเปป็นลรกคนหนนนึ่งของ
พระเจล้าผว่านทางโลหลิตของมนรุษยร์ ไมว่วว่าโลหลิตนสันั้นจะเปป็นของเจล้าขรุนมรลนายทบีนึ่สรงศสักดลิธิ์ขนาดไหนกก็ตาม เราไมว่กลายเปป็นลรกคนหนนนึ่ง
ของพระเจล้าผว่านทางความประสงคร์ของเนรนั้อหนสัง และเราไมว่กลายเปป็นลรกคนหนนนึ่งของพระเจล้าผว่านทางความประสงคร์ของมนรุษยร์… 
“แตว่ของพระเจล้า”

ไมว่มบีใครเวล้นแตว่พระเยซรทบีนึ่เคยเตก็มใจทบีนึ่จะทนาทรุกสลินึ่งทบีนึ่พระเจล้าทรงบสัญชาไวล้ ครุณจะจนาไดล้วว่าในสวนเกทเสมนบีเมรนึ่อพระเยซรทรง
เหก็น “ถล้วยนสันั้น” พระองคร์ทรงอธลิษฐานวว่า “พระบลิดาเจล้าขล้า หากเปป็นไดล้ ขอใหล้ถล้วยนบีนั้เลรนึ่อนผว่านไป แตว่อยว่างไรกก็ดบี ขออยว่าใหล้เปป็นไป
ตามความประสงคร์ของขล้าพระองคร์ แตว่ขอใหล้เปป็นไปตามพระประสงคร์ของพระองคร์” พระเยซรทรงเปป็นมนรุษยร์ผรล้เดบียวทบีนึ่เคยทนาใหล้
พระเจล้าพอพระทสัย พระองคร์ทรงเปป็นมนรุษยร์ผรล้เดบียวทบีนึ่เคยเตก็มใจใหล้พระเจล้าทรงบสัญชาทรุกรายละเอบียดปลบีกยว่อยแหว่งชบีวลิตของพระองคร์
ถล้อยคนาของพระองคร์ การกระทนาของพระองคร์ อาดสัมไมว่เตก็มใจทบีนึ่จะทนาตามคนาบสัญชาของพระเจล้า โนอาหร์ อสับราฮสัม โมเสส ดา
วลิด...ทรุกคนลล้วนทนาใหล้พระเจล้าผลิดหวสัง แตว่พระเยซรไดล้ทรงกระทนาในเนรนั้อหนสังสลินึ่งทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิไมว่มบีทางจะทนาไดล้เลย สลินึ่งทบีนึ่มนรุษยร์
ไมว่มบีทางจะทนาไดล้เลย พระเยซรทรงเตก็มพระทสัยรสับโทษแทนเราและชนาระหนบีนั้บาปแลล้ว พระองคร์ไดล้ทรงชนาระคว่าไถว่แลล้ว และเราไปไดล้
อยว่างอลิสระถล้าเราจะยอมเชรนึ่อในพระองคร์ผรล้ทรงรสับโทษแทนเราแลล้ว

ขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้นนาเรามาสรว่ตอนจบของคนาฟฟ้องของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทบีนึ่กลว่าวโทษโลก ในสว่วนของคนตว่างชาตลิ ในบททบีนึ่
1 เขาถรกประกาศวว่ามบีความผลิดและ “ปราศจากขล้อแกล้ตสัว” สว่วนคนทบีนึ่เปป็นยลิว พระราชบสัญญสัตลิจบเรรนึ่องนบีนั้แลล้วเกบีนึ่ยวกสับเขา: “มสันกลว่าว
แกว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่อยรว่ภายใตล้พระราชบสัญญสัตลิ” ผลลสัพธร์กก็ครอ ทรุกปากถรกหรุบและคนทสันั้งโลก (ยลิวและคนตว่างชาตลิ) ถรกประกาศวว่ามบี
ความผลิดตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าผรล้บรลิสรุทธลิธิ์องคร์หนนนึ่ง!

นบีนึ่ปปิดทล้ายสว่วนแรกของการแบว่งหนสังสรอโรมออกเปป็นหลายสว่วน และในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้เราเหก็นวว่าบาปไดล้ทนางานมหากาฬ
ของมสันแลล้ว มนรุษยร์หลงหายและแกล้ไมว่หายอยว่างสลินั้นหวสัง มบีความผลิดแสนสาหสัสตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าผรล้บรลิสรุทธลิธิ์องคร์หนนนึ่ง และหาก
พระครุณไมว่หาทางออกใหล้ กก็ไมว่มบีหวสังสนาหรสับมนรุษยร์คนใด ไมว่วว่ายลิวหรรอตว่างชาตลิ ผว่านทางพระราชบสัญญสัตลิมบีมาแตว่ความรรล้เกบีนึ่ยวกสับ
บาป พระราชบสัญญสัตลิชว่วยใหล้รอดไมว่ไดล้ ผว่านทางพระราชบสัญญสัตลิไมว่อาจมบีความรอดไดล้เลย แตว่ขอบพระครุณพระเจล้า พระองคร์ทรง
พบทางหนนนึ่งแลล้ว พระเยซรทรงเปป็นทางนสันั้น ความจรลิงนสันั้น และชบีวลิตนสันั้น  พระองคร์ทรงเปป็นประตรนสันั้น พระองคร์ทรงเปป็นความรอด 
ปราศจากพระองคร์มนรุษยร์ทรุกคนกก็หลงหายอยว่างสลินั้นหวสัง หนทางเดบียวทบีนึ่ครุณหรรอผมจะยรนอยรว่ตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าโดยไรล้ความผลิด
และไดล้ยลินพระองคร์ตรสัสวว่า “เจล้าจงเขล้าสรว่ความชรนึ่นบานขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเจล้าเถลิด” จะเปป็นโดยทางครุณความดบีของพระเยซร 
ไมว่ใชว่โดยความชอบธรรมทสันั้งหลายของเรา (อลิสยาหร์ 64:6)

“มลิใชว่โดยบรรดาการงานแหว่งความชอบธรรมซนนึ่งพวกเราไดล้กระทนา แตว่ตามพระเมตตาของพระองคร์ พระองคร์ไดล้ทรงชว่วย
พวกเราใหล้รอด โดยการลล้างชนาระแหว่งการบสังเกลิดใหมว่ และการทรงสรล้างขนนั้นมาใหมว่ของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์” (ทลิตสัส 3:5)

สต่วนททที่ 2
ความชอบธรรมของพระเจจ้า

ในโรม 3:21 เราเรลินึ่มตล้นการแบว่งหลสักสว่วนทบีนึ่สองของจดหมายฝากถนงชาวโรมเหลว่านสันั้น ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลสอนวว่าการนสับวว่าชอบ
ธรรมเปป็นมาโดยความเชรนึ่อในพระครลิสตร์ผรล้ทรงถรกตรนงกางเขนนสันั้น เราจะเหก็นชสัดเจนขณะทบีนึ่เราศนกษา วว่าพระครลิสตร์ผรล้ทรงถรกตรนง
กางเขนนสันั้นทรงเปป็นทางเยบียวยาเดบียวสนาหรสับบาป ปราศจากการทนาใหล้โลหลิตตก กก็ไมว่มบีการยกโทษ ปราศจากการทนาใหล้โลหลิตตก กก็
ไมว่มบีการปกปปิด กางเขนของพระเยซรครอหสัวใจของการไถว่ และปราศจากพระโลหลิตทบีนึ่ถรกทนาใหล้หลสันึ่งออกของพระองคร์ กก็ไมว่อาจมบีการ
นสับวว่าชอบธรรมจากบาปเลย เราถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเมษโปดกของพระเจล้า 
ผรล้ทรงถรกสสังหาร “ตสันั้งแตว่การวางรากฐานของโลก” (1 ปต. 1:18-23; วว. 13:8)



ในการศนกษาคล้นควล้าของเราจนถนงตอนนบีนั้ เราไดล้เหก็นวว่าบาปทนาใหล้มนรุษยร์ยว่อยยสับแลล้ว โดยทนาใหล้เขาหมดหนทางทบีนึ่จะชว่วย
เหลรอตสัวเองอยว่างสลินั้นเชลิง มนรุษยร์มบีความผลิด...ทรุกคนโดยปราศจากขล้อยกเวล้นมบีความผลิด เขาทนาอะไรไมว่ไดล้เลยเพรนึ่อทนาใหล้ตสัวเองเปป็นทบีนึ่
ยอมรสับตว่อพระเจล้าผรล้บรลิสรุทธลิธิ์ เมรนึ่อถรกพลิพากษาโดยการงานตว่างๆของตสัวเอง เขากก็เจอแตว่การปรสับโทษเทว่านสันั้น พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ 
โดยทางปากกาของเปาโล ทรงประกาศแลล้ววว่าคนตว่างชาตลิมบีความผลิดเพราะวว่า “เมรนึ่อเขาทสันั้งหลายไดล้รรล้จสักพระเจล้าแลล้ว พวกเขากก็
มลิไดล้ถวายพระเกบียรตลิแดว่พระองคร์ในฐานะเปป็นพระเจล้า หรรอหาไดล้ขอบพระครุณไมว่...ผรล้ซนนึ่งไดล้เปลบีนึ่ยนความจรลิงของพระเจล้าใหล้เปป็นคนา
มรุสา” ดล้วยเหตรุนบีนั้ พระเจล้าจนงทรงมอบพวกเขาไวล้กสับการนสับถรอรรปเคารพอสันนว่าเกลบียด และการทนาผลิดศบีลธรรมอสันเลวรล้ายเหลรอจะ
พรรณนา ภาพทบีนึ่นว่ากลสัวนสันั้นของคนตว่างชาตลิในโรม 1 ถรกใหล้ไวล้เพรนึ่อแสดงใหล้เหก็นวว่ามนรุษยร์ทบีนึ่ปราศจากพระเจล้านสันั้นอว่อนแอและ
เสรนึ่อมทรามขนาดไหน

ยลิวมบีความผลิดพอๆกสับคนตว่างชาตลิ เพราะวว่าเขามบีการเปปิดเผยของพระเจล้าทบีนึ่ครบสมบรรณร์มากกวว่าทบีนึ่คนตว่างชาตลิมบี แตว่ถนง
แมล้วว่าโดยทางพระราชบสัญญสัตลิ เขามบีความรรล้เกบีนึ่ยวกสับบาปแลล้ว เขากก็ดนาเนลินในการคลิดวว่าตสัวเองชอบธรรมตว่อไป โดยตสัดสลินคนอรนึ่น
ขณะทบีนึ่ตสัวเขาเองกก็ทนาบาปแบบเดบียวกสันเหลว่านสันั้น ดสังนสันั้น ยลิวจนงตล้องพบวว่าตสัวเองอยรว่ในตนาแหนว่งเดบียวกสันกสับอสัครทรตเปาโลเมรนึ่อเขารล้อง
ออกมาวว่า “โอ ขล้าพเจล้าเปป็นคนเขก็ญใจจรลิง ผรล้ใดจะชว่วยขล้าพเจล้าใหล้พล้น…?” (รม. 7:24)

สถานการณร์ฝฝ่ายวลิญญาณในพวกยลิวสมสัยนสันั้นเลวรล้ายลงเรรนึ่อยๆ แทนทบีนึ่จะดบีขนนั้น ตสันั้งแตว่สมสัยของพวกศาสดาพยากรณร์แลล้ว 
อลิสราเอลไดล้ “หสันกลสับหลสังไป” ความยรุตลิธรรมดรเหมรอนจะถรกลรมเสบียแลล้ว ความจรลิงถรกเหยบียบยนึ่นาใตล้ฝฝ่าเทล้า:

“และความยรุตลิธรรมถรกหสันกลสับหลสังไป และความเทบีนึ่ยงธรรมกก็ยรนอยรว่แตว่ไกล เพราะความจรลิงลล้มลงในถนนเสบียแลล้ว และ
ความเทบีนึ่ยงตรงไมว่สามารถเขล้าไปไดล้ ใชว่แลล้ว ความจรลิงลล้มเหลว และผรล้ทบีนึ่พรากจากความชสันึ่วรล้ายกก็ทนาตสัวใหล้เปป็นเหยรนึ่อ และพระเยโฮ
วาหร์ทรงเหก็นสลินึ่งนสันั้น และสลินึ่งนสันั้นไมว่เปป็นทบีนึ่พอพระทสัยพระองคร์ทบีนึ่ไมว่มบีความยรุตลิธรรม และพระองคร์ทรงเหก็นวว่าไมว่มบีคนใดเลย และทรง
ประหลาดพระทสัยทบีนึ่ไมว่มบีใครอล้อนวอนเผรนึ่อ เพราะฉะนสันั้นพระกรของพระองคร์ไดล้นนาความรอดมาสรว่พระองคร์ และความชอบธรรมของ
พระองคร์ ความชอบธรรมนสันั้นไดล้คนั้นาจรุนพระองคร์ไวล้” (อลิสยาหร์ 59:14-16)

โยบ 33:24 บอกเราวว่าพระเจล้าทรงเปป็นผรล้ทบีนึ่เปปีปี่ยมกรรุณาตว่อมนรุษยร์ และทรงชว่วยเขาใหล้พล้นจากการลงไปสรว่หลรุมนสันั้น พระเจล้า
ทรงเปป็นผรล้ทบีนึ่พบคว่าไถว่แลล้ว พระเยโฮวาหร์พระเจล้า โดยไมว่สละทลินั้งความบรลิสรุทธลิธิ์และความชอบธรรมของพระองคร์เอง (ซนนึ่งคงเปป็นไปไมว่
ไดล้เลย) ทรงพบทางหนนนึ่งแลล้วทบีนึ่จะประทานความชอบธรรมใหล้แกว่ผรล้ไมว่ชอบธรรม: “ครอพระเจล้าไดล้ทรงอยรว่ในพระครลิสตร์ โดยทรงใหล้
โลกนบีนั้ครนดบีกสันกสับพระองคร์เอง มลิไดล้ทรงถรอโทษบรรดาการละเมลิดตว่อพวกเขา และไดล้ทรงมอบพระวจนะแหว่งการครนดบีกสันนสันั้นไวล้กสับ
พวกเรา...เพราะวว่าพระเจล้า (พระเยโฮวาหร์) ไดล้ทรงกระทนาพระองคร์ (พระเยซร) ผรล้มลิไดล้ทรงรรล้จสักบาป ใหล้เปป็นบาปเพราะเหก็นแกว่พวก
เรา เพรนึ่อพวกเราจะไดล้ถรกทนาใหล้เปป็นความชอบธรรมของพระเจล้าในพระองคร์ (พระเยซร)” (2 คร. 5:19,21)

ในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้เราเรบียนรรล้อยว่างชสัดเจนวว่าพระเจล้าไดล้ทรงอยรว่ในพระครลิสตร์ พระเยซรทรงเปป็นพระเจล้า-มนรุษยร์ผรล้นสันั้น 
พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า และพระองคร์ทรงเปป็นมนรุษยร์ พระเยโฮวาหร์พระเจล้าไดล้ทรงทนาใหล้พระเยซร (ผรล้ไมว่ทรงมบีบาป) เปป็นบาปเพรนึ่อ
เรา เพรนึ่อทบีนึ่เราในพระเยซรจะไดล้ถรกทนาใหล้เปป็นความชอบธรรมนสันั้นของพระเจล้า นบีนึ่อาจเปป็นเรรนึ่องยากทบีนึ่จะยอมรสับ แตว่มสันเปป็นความจรลิง 
มสันไมว่ถรกทนาใหล้แปดเปฟฟื้อนดล้วยคนาสอนผลิด ผมขอกลว่าวดล้วยใจกลล้าวว่าเมรนึ่อครุณหรรอผมถรกปกคลรุมโดยพระโลหลิตของพระเยซร เรากก็
บรลิสรุทธลิธิ์ในสายพระเนตรของพระเจล้าพอๆกสับพระโลหลิตนสันั้นทบีนึ่ปกคลรุมเรา! เราชอบธรรมในพระครลิสตร์: “เหตรุฉะนสันั้นบสัดนบีนั้จนงไมว่มบีการ
ปรสับโทษแกว่คนทสันั้งหลายซนนึ่งอยรว่ในพระเยซรครลิสตร์…” (รม. 8:1) เราถรก “นสับวว่าเปป็นผรล้ชอบธรรมโดยไมว่คลิดคว่า โดยพระครุณของ
พระองคร์ ผว่านทางการทรงไถว่ทบีนึ่มบีอยรว่ในพระเยซรครลิสตร์” (รม. 3:24)

ผมขอกลว่าวซนั้นา: พระเจล้าทรงพบทางหนนนึ่งแลล้ว พระเจล้าเพบียงผรล้เดบียวทรงสามารถจสัดหาทางนสันั้นไดล้ บสัดนบีนั้ ในพระครลิสตร์ เรารสับ
ความรอดไดล้และกลายเปป็นผรล้ชอบธรรมไดล้ พระเจล้าทรงชว่วยเราใหล้รอดเมรนึ่อเราเชรนึ่อในพระบรุตรของพระองคร์ แตว่อยว่าลรมเหตรุผลทบีนึ่
พระเจล้าทรงชว่วยเราใหล้รอดเดก็ดขาด: “พระเจล้า เพราะเหก็นแกว่พระครลิสตร์ โปรดยกโทษพวกทว่านแลล้ว” (อฟ. 4:32)



ขล้อ 21: “แตว่บสัดนบีนั้ ความชอบธรรมของพระเจล้าโดยปราศจากพระราชบสัญญสัตลิไดล้ถรกสนาแดงแลล้ว โดยพระราชบสัญญสัตลิกสับ
พวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยรว่”

“ความชอบธรรมของพระเจล้า” กก็อยรว่ “โดยปราศจากพระราชบสัญญสัตลิ” อยว่างสลินั้นเชลิง มสันไมว่พนนึ่งการประพฤตลิของเราเลย ไมว่
วว่าการประพฤตลิของเราจะดบีขนาดไหนกก็ตาม ความชอบธรรมของพระเจล้าไมว่ใชว่การเปลบีนึ่ยนแปลงอรุปนลิสสัยของผรล้เชรนึ่อคนนสันั้น ความ
ชอบธรรมของพระเจล้าครอพระครลิสตร์เอง! พระองคร์เพบียงผรล้เดบียวทรงทนาไดล้ตามขล้อเรบียกรล้องเหลว่านสันั้นของพระราชบสัญญสัตลิแทนเรา 
พระองคร์ทรงเปป็น “จรุดจบของพระราชบสัญญสัตลิ เพรนึ่อความชอบธรรมแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ” (รม. 10:4)

ยากอบ 2:23 กลว่าววว่า “อสับราฮสัมไดล้เชรนึ่อพระเจล้า และพระองคร์ทรงนสับวว่าเปป็นความชอบธรรมแกว่ทว่าน” โดยการนสับเอาเรา
จนงกลายเปป็นผรล้ชอบธรรม-นสันึ่นครอ โดยการกระทนาของพระเจล้าซนนึ่งโดยการนสันั้นพระองคร์ทรงนสับวว่าความชอบธรรมเปป็นของผรล้เชรนึ่อคนนสันั้น
ในพระครลิสตร์ พระครลิสตร์จนงทรง “ถรกทนาใหล้เปป็นความชอบธรรมแกว่เรา” (1 คร. 1:30) ผรล้เชรนึ่อทรุกคนในพระครลิสตร์บสัดนบีนั้โดยพระครุณจนง
ถรกคลรุมอยรว่ภายใตล้ความชอบธรรมอสันเปปีปี่ยมสรุขของพระเจล้า ซนนึ่งพระราชบสัญญสัตลิจากภรเขาซบีนายไมว่มบีทางจสัดหาใหล้ไดล้ (โปรดตสันั้งใจอว่าน
โรม 3:26; 4:5,6; และฟปีลลิปปปี 3:9)

“...โดยพระราชบสัญญสัตลิกสับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยรว่” เปาโลไมว่ไดล้กนาลสังใหล้หลสักคนาสอนใหมว่ ความชอบธรรมนบีนั้ถรก
พบแลล้วในภาคพสันธสสัญญาเดลิม ครองานเขบียนศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เหลว่านสันั้นของพวกยลิวเอง แตว่ถนงแมล้วว่าพระราชบสัญญสัตลิเปป็นพยานรสับรองเรรนึ่อง
ความชอบธรรมนสันั้นของพระเจล้า เปาโลกก็ประกาศวว่าความชอบธรรมแบบขว่าวประเสรลิฐไมว่อาศสัยพระราชบสัญญสัตลิ

ความชอบธรรมทบีนึ่ถรกเปปิดเผยในขว่าวประเสรลิฐในภาคพสันธสสัญญาใหมว่ไมว่ไดล้ขสัดแยล้งกสับพระคสัมภบีรร์และคนาพยากรณร์ทสันั้งหลาย
ของภาคพสันธสสัญญาเดลิม พระคสัมภบีรร์ภาคพสันธสสัญญาเดลิมสอนเรรนึ่องความชอบธรรมนสันั้นทบีนึ่ชว่วยใหล้รอดและชว่วยใหล้รอดแลล้วตสันั้งแตว่
พระเจล้าทรงหว่อตสัวอาดสัมในหนสังสสัตวร์นสันั้นซนนึ่งถรกจสัดหาใหล้โดยตสัวแทนทบีนึ่ไรล้ความผลิด นสันึ่นครอ พระเจล้าทรงประณามใบมะเดรนึ่อเหลว่านสันั้นทบีนึ่
ปกปปิดกายทบีนึ่เปลรอยเปลว่าของอาดสัมและเอวา และพระเจล้าทรงจสัดหาเสรนั้อคลรุมหนสังสสัตวร์-โดยตล้องเสบียโลหลิตของสสัตวร์ทสันั้งหลายทบีนึ่ไรล้
ความผลิด ดสังนสันั้นความชอบธรรมของพระเจล้าจนงจสัดหาเครรนึ่องปกปปิดของมนรุษยร์เสมอมา มนรุษยร์ไมว่สามารถ-ทสันั้งในตอนนสันั้นและตอนนบีนั้-
จสัดหาเครรนึ่องปกปปิดทบีนึ่พระเจล้าทรงยอมรสับไดล้

ทรุกคนในเมรองบรมสรุขเกษมของพระเจล้าวสันนบีนั้กก็อยรว่ทบีนึ่นสันึ่นโดยพระครุณ และทรุกคนทบีนึ่จะเขล้าเมรองสวรรคร์นสันั้นกก็จะเขล้าโดย
พระครุณ-ความกรรุณาของพระเจล้าทบีนึ่มนรุษยร์ไมว่สมควรไดล้รสับ-และไมว่ใชว่โดยการประพฤตลิ ตลอดสมสัยพสันธสสัญญาเดลิม มนรุษยร์เคยมองไป
ทบีนึ่กลโกธา-นสันึ่นครอ พวกเขาตสันั้งตาคอยวสันนสันั้นทบีนึ่พระเมษโปดกของพระเจล้าจะทรงถรกสสังหารเพบียงครสันั้งเดบียว มบีผลตลอดไปเปป็นนลิตยร์ วลิ
สรุทธลิชนทรุกคนในสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิมไดล้รสับความรอดโดยการตสันั้งตาคอยพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระครลิสตร์ และโลหลิตของ
สสัตวร์ทบีนึ่ไมว่มบีความผลิดเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรกฆว่าในสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิมกก็ชบีนั้ไปยสังพระโลหลิตของพระเมษโปดกนสันั้นซนนึ่งพระเจล้าเองจะทรง
จสัดหาใหล้ ในสมสัยแหว่งพระครุณนบีนั้ เรามองยล้อนกลสับไปยสังกลโกธา เรารรล้วว่าพระเยซรไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนสันั้น เรารรล้วว่าพระองคร์
ไดล้เสรก็จสลินั้นขล้อเรบียกรล้องของพระเจล้าแลล้วเกบีนึ่ยวกสับความรอดของเรา-และโดยความเชรนึ่อเราจนงมองยล้อนกลสับไปยสังกลโกธา คนบาปทรุก
คนรสับความรอดเหมรอนกสันหมด มบีพระเจล้าองคร์เดบียว พระบลิดาองคร์เดบียว พระผรล้ชว่วยใหล้รอดองคร์เดบียว ความรอดเดบียว การไถว่เดบียว-
และหากไมว่มบีความชอบธรรมนสันั้นของพระเจล้าซนนึ่งอยรว่ในพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเรา ไมว่มบีมนรุษยร์คนใดจะสามารถยรนอยรว่
ตว่อเบรนั้องพระพสักตรร์ของพระเจล้าผรล้บรลิสรุทธลิธิ์องคร์หนนนึ่งไดล้เลย

ขล้อ 22 และ 23: “ครอความชอบธรรมนสันั้นของพระเจล้า ซนนึ่งเปป็นโดยความเชรนึ่อแหว่งพระเยซรครลิสตร์ ทบีนึ่มายสังทรุกคนและมบีแกว่ทรุก
คนทบีนึ่เชรนึ่อ เพราะวว่าไมว่มบีความแตกตว่างกสัน ดล้วยวว่าทรุกคนไดล้กระทนาบาป และเสรนึ่อมจากสงว่าราศบีของพระเจล้า”

“ความชอบธรรมนสันั้นของพระเจล้า” ครอความชอบธรรมของพระเจล้าเอง มสันครอ “พระครลิสตร์ในทว่านทสันั้งหลาย อสันเปป็นทบีนึ่หวสัง
แหว่งสงว่าราศบี” (คส. 1:27)-และถล้าพระเยซรไมว่ทรงอยรว่ในครุณ ครุณกก็ไมว่ใชว่คนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจล้า ความชอบธรรม
ของพระเจล้ามาโดยทางพระครลิสตร์เพบียงผรล้เดบียว-มสันครอ “โดยความเชรนึ่อแหว่งพระเยซรครลิสตร์ ทบีนึ่มายสังทรุกคนและมบีแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ” 



ความชอบธรรมกลายเปป็นของเราโดยความเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์ พระเยซรทรงกลายเปป็นของเราโดยการเชรนึ่อ-และทรุกคนตล้องเชรนึ่อ 
“เพราะวว่าไมว่มบีความแตกตว่างกสัน” ยลิว คนตว่างชาตลิ คนชสันึ่วและคนมบีศบีลธรรม-ทรุกคนตล้องเชรนึ่อ

ความชอบธรรมนสันั้นและความบรลิสรุทธลิธิ์นสันั้นทบีนึ่พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงเรบียกรล้อง พระบรุตรของพระเจล้าทรงกลายเปป็น
แลล้ว...กระทสันึ่งในเนรนั้อหนสัง พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงใหล้ความสวว่างเราเกบีนึ่ยวกสับความจรลิงทบีนึ่วว่าทนาไมพระเยซรถนงไดล้เสดก็จเขล้ามาในโลก
และพระองคร์ทรงทนาสลินึ่งใดสนาเรก็จแลล้วขณะอยรว่บนโลก: “บรุตรมนรุษยร์ไดล้มา...เพรนึ่อจะประทานชบีวลิตของทว่านใหล้เปป็นคว่าไถว่สนาหรสับคนเปป็น
อสันมาก” (มธ. 20:28) แตว่ยลินึ่งกวว่านสันั้น-เรา “ดนาเนลินในพระวลิญญาณ” (กท. 5:16) และเราถรกสอนโดยพระวลิญญาณ (1 ยอหร์น
2:20,27)

หนทางเดบียวทบีนึ่เราจะกลายเปป็นผรล้รสับความชอบธรรมและความบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้าไดล้ครอ โดยความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่
เสรก็จสลินั้นแลล้วนสันั้นของพระเยซรครลิสตร์เจล้า ทสันั้งหมดทบีนึ่พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงบสัญชา ทสันั้งหมดทบีนึ่พระองคร์ทรงเรบียกรล้อง และทสันั้งหมด
ทบีนึ่พระองคร์ทรงเหก็นชอบ ลล้วนถรกพบในพระองคร์เอง-และพระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจล้าในเนรนั้อหนสัง: “พระเจล้าไดล้ทรงอยรว่ในพระครลิสตร์ 
โดยทรงใหล้โลกนบีนั้ครนดบีกสันกสับพระองคร์เอง…” (2 คร. 5:18,19) เปาโลกลว่าวแกว่ผรล้เชรนึ่อเหลว่านสันั้นในครลิสตจสักรชาวเมรองโคโลสบีวว่า “ใน
พระองคร์ (พระครลิสตร์) ความเตก็มเปปีปี่ยมทสันั้งสลินั้นแหว่งความเปป็นพระเจล้านสันั้นดนารงอยรว่ในฝฝ่ายรว่างกาย และพวกทว่านกก็ครบบรลิบรรณร์ใน
พระองคร์…” (คส. 2:9,10) 

ครุณจนาไดล้วว่าในตอนตล้นของจดหมายฝากฉบสับนบีนั้ เปาโลไดล้ประกาศวว่าขว่าวประเสรลิฐเปป็น “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า อสันนนาไปสรว่
ความรอดแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ แกว่พวกยลิวกว่อน และแกว่พวกกรบีกดล้วย” จากนสันั้นเขากลว่าวตว่อไปวว่า “เพราะวว่าในขว่าวประเสรลิฐนสันั้นความ
ชอบธรรมของพระเจล้ากก็ถรกเปปิดเผยจากความเชรนึ่อไปสรว่ความเชรนึ่อ ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่โดยความ
เชรนึ่อ’” (รม. 1:16,17) ประเดก็นนสันั้นกก็ครอ: ความชอบธรรมของพระเจล้าไมว่เปป็นโดยการประพฤตลิ แตว่โดยความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่
เสรก็จสลินั้นแลล้วนสันั้นของพระเยซรครลิสตร์เจล้า

“ดล้วยวว่าทรุกคนไดล้กระทนาบาป…” มนรุษยร์ทรุกคนตล้องรสับความรอด เพราะวว่าทรุกคนไดล้ทนาบาปแลล้ว นบีนึ่ถรกกลว่าวชสัดเจนอยว่าง
เตก็มทบีนึ่แลล้วในการอภลิปรายในบทเหลว่านบีนั้ กว่อนหนล้านบีนั้ในการศนกษาคล้นควล้านบีนั้ผมไดล้บอกใหล้ครุณอว่านอลิสยาหร์ 53:6: “พวกเราทรุกคน
เหมรอนแกะไดล้หลงเจลินึ่นไป พวกเราทรุกคนไดล้หสันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหร์ทรงวางบรรดาความชสันึ่วชล้าของพวกเราทรุก
คนลงบนทว่านแลล้ว” จงทว่องจนาพระคนาขล้อนบีนั้ไวล้

ทรุกคน “เสรนึ่อมจากสงว่าราศบีของพระเจล้า” แลล้ว “สงว่าราศบีของพระเจล้า” ในทบีนึ่นบีนั้นว่าจะหมายความวว่าพระเยซรครลิสตร์เองทรง
เปป็นมาตรฐานของพระเจล้า- “ความเจลิดจล้าแหว่งสงว่าราศบีของพระเจล้า” (ฮบ. 1:3)-และแนว่นอนวว่าทรุกคน “เสรนึ่อมจากสงว่าราศบีของ
พระเจล้า” แลล้วในความหมายนบีนั้

ในทลิตสัส 2:11 เปาโลกลว่าววว่า “เพราะวว่าพระครุณของพระเจล้าทบีนึ่นนาความรอดมาไดล้ปรากฏแกว่คนทสันั้งปวงแลล้ว” ความ
ตล้องการของมนรุษยร์ทรุกคนตล้องไดล้รสับการตอบสนองโดยทางเยบียวยาของมนรุษยร์ทรุกคน ดสังนสันั้นพระเจล้าผรล้ทรงอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดสรงสรุดจนง
ตล้องเปป็นผรล้ทบีนึ่สามารถจสัดหาความรอดใหล้แกว่คนทสันั้งปวงไดล้...เพราะวว่าทรุกคนทนาบาปแลล้ว และกสับพระเจล้าไมว่มบีการแบว่งแยกเลย 
เนรนึ่องจากพระเจล้าทรงบรลิสรุทธลิธิ์และชอบธรรมและสมบรรณร์แบบ พระองคร์จนงไมว่อาจเหก็นชอบสลินึ่งใดทบีนึ่ไปไมว่ถนงความสมบรรณร์แบบ ความ
บรลิสรุทธลิธิ์ และความชอบธรรม ไมว่มบีมนรุษยร์คนใดสามารถไปถนงความบรลิสรุทธลิธิ์อสันสมบรรณร์แบบและความชอบธรรมอสันสมบรรณร์แบบไดล้ 
ดสังนสันั้นจนงจนาเปป็นทบีนึ่ทรุกคนทบีนึ่เขล้านครของพระเจล้าตล้องรสับความชอบธรรมนสันั้นของพระเจล้า-พระเยซรครลิสตร์ พระบรุตรทบีนึ่บสังเกลิดมาองคร์
เดบียวของพระองคร์

ขล้อ 24-26: “โดยถรกนสับวว่าเปป็นผรล้ชอบธรรมโดยไมว่คลิดคว่า โดยพระครุณของพระองคร์ ผว่านทางการทรงไถว่ทบีนึ่มบีอยรว่ในพระเยซร
ครลิสตร์ ผรล้ซนนึ่งพระเจล้าไดล้ทรงตสันั้งไวล้ใหล้เปป็นทบีนึ่ลบลล้างพระอาชญา โดยทางความเชรนึ่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพรนึ่อประกาศความชอบ
ธรรมของพระองคร์สนาหรสับการทรงยกบาปทสันั้งหลายทบีนึ่ผว่านพล้นไปแลล้ว โดยความอดกลสันั้นพระทสัยของพระเจล้า ขล้าพเจล้ากลว่าววว่า เพรนึ่อ



ประกาศความชอบธรรมของพระองคร์ ณ เวลานบีนั้ เพรนึ่อพระองคร์จะทรงชอบธรรม และเปป็นผรล้ทรงกระทนาใหล้คนทบีนึ่เชรนึ่อในพระเยซรเปป็นผรล้
ชอบธรรม”

“โดยถรกนสับวว่าเปป็นผรล้ชอบธรรม” ครอการถรกปฏลิบสัตลิราวกสับวว่าชอบธรรม อสัครทรตทว่านนบีนั้ไดล้แสดงใหล้เหก็นวว่ามนรุษยร์ไมว่อาจถรก
ถรอวว่าชอบธรรมโดยอาศสัยครุณความดบีของตสัวพวกเขาเองไดล้ หรรอโดยความเชรนึ่อฟฝังสว่วนตสัวตว่อพระราชบสัญญสัตลิ บสัดนบีนั้เขายรนยสันวว่าถล้า
พวกเขาถรกปฏลิบสัตลิในฐานะคนชอบธรรมเชว่นนสันั้น มสันกก็ตล้องเปป็นโดยความโปรดปราน- “โดยพระครุณของพระองคร์”-และไมว่ใชว่สลินึ่งทบีนึ่
เปป็นสลิทธลิของพวกเขา แตว่เปป็นของประทาน- “โดยไมว่คลิดคว่า” นบีนึ่ครอแกว่นแทล้ของขว่าวประเสรลิฐ ไมว่มบีการแบว่งแยกเลยในเรรนึ่องทาง
เยบียวยานสันั้นสนาหรสับบาปของมนรุษยร์...ทรุกคนตล้องรสับการไถว่เหมรอนๆกสัน- “ผว่านทางการทรงไถว่ทบีนึ่มบีอยรว่ในพระเยซรครลิสตร์” 

เราเหก็นบางสลินึ่งแลล้วเกบีนึ่ยวกสับฤทธลิธิ์เดชของขว่าวประเสรลิฐ แตว่คราวนบีนั้เราจะกลว่าวถนงคนาบรรยายลสักษณะของมสันบล้าง ขว่าว
ประเสรลิฐครอ ขว่าวดบีแหว่งความรอด และเกบีนึ่ยวกสับความรอดนบีนั้เราเรบียนรรล้เจก็ดสลินึ่งในขล้อ 24-26:

4. ความรอดเปป็นของฟรบี (ขล้อ 24) ความรอดนสันั้นไมว่คลิดคว่าและไมว่คลิดราคา คนบาปถรกนสับวว่าชอบธรรม (หรรอถรก
ประกาศวว่าชอบธรรม) โดยพระเจล้าเมรนึ่อเขารสับพระเยซร ผรล้ทรงจว่ายราคานสันั้นแลล้ว (ยอหร์น 1:12,13) คนบาปมาโดย “ไมว่เสบียเงลินและ
ไมว่เสบียคว่า” (อลิสยาหร์ 55:1)

5. ความรอดเปป็นโดยและผว่านทางพระครุณ ความโปรดปรานของพระเจล้าทบีนึ่เราไมว่สมควรไดล้รสับ (ขล้อ 24) ไมว่มบีสสักสลินึ่ง
เดบียวทบีนึ่คนบาปคนใดจะทนาไดล้หรรอใหล้ไดล้เพรนึ่อสมควรไดล้รสับความรอด มสันเปป็นของขวสัญของพระเจล้าทบีนึ่ประทานใหล้แกว่คนบาปทบีนึ่สมควร
ตกนรก

6. ความรอดเปป็นโดยและผว่านทางพระราชกลิจแหว่งการไถว่ของพระเยซรครลิสตร์เจล้า: “...ผว่านทางการทรงไถว่ทบีนึ่มบีอยรว่ใน
พระเยซรครลิสตร์  ผรล้ซนนึ่งพระเจล้าไดล้ทรงตสันั้งไวล้ใหล้เปป็นทบีนึ่ลบลล้างพระอาชญา…” (ขล้อ 24,25) เรามบีการไถว่โดยทางพระเยซรครลิสตร์ “การไถว่” 
หมายถนง “การซรนั้อกลสับมา” ผรล้รรล้พระคสัมภบีรร์ทว่านหนนนึ่งกลว่าวไวล้วว่า “การซรนั้อกลสับ โดยราคาทบีนึ่จว่ายแลล้ว” (อสัลฟอรร์ด) พระเยซรทรงซรนั้อเรา
กลสับครนแลล้วดล้วยราคาอสันแสนแพงแหว่งพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระองคร์ มนรุษยร์ทรุกคนเปป็นของพระเจล้าโดยการทรงสรล้าง-มารรล้าย
ไมว่เคยสรล้างมนรุษยร์คนใด และมสันไมว่มบีทางสรล้างมนรุษยร์คนใด-แตว่เฉพาะคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่รสับความรอดแลล้วเทว่านสันั้นทบีนึ่เปป็นของพระเจล้าโดย
การไถว่ พระเยซรไดล้ทรงซรนั้อครนทรุกสลินึ่งทบีนึ่อาดสัมไดล้ขายใหล้แกว่มารรล้ายในสวนเอเดน

“การลบลล้างพระอาชญา” เปป็นคนาหนนนึ่งทบีนึ่สนาคสัญ “คนานบีนั้ถรกใชล้ในฉบสับแปลกรบีกของภาคพสันธสสัญญาเดลิม ในความหมายของ
การลบมลทลินหรรอการทนาใหล้กลสับครนดบีกสัน มสันหมายถนงการกนาจสัดบาปซนนึ่งเขล้ามาคสันึ่นกลางระหวว่างพระเจล้ากสับมนรุษยร์” (วรเอสทร์) “‘การ
ลบลล้างพระอาชญา’ ครอคนาทบีนึ่เทว่ากสับคนาวว่า ‘พระทบีนึ่นสันึ่งกรรุณา’” (อสัลฟอรร์ด)

ในหบีบพสันธสสัญญามบีแผว่นศลิลาแหว่งบสัญญสัตลิสลิบประการ (พบญ. 10:1-5) ซนนึ่งไดล้ถรกฝฝ่าฝฟนแลล้วโดยชนชาตลิอลิสราเอล ในวสันแหว่ง
การลบมลทลินทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่นสันั้น เมรนึ่อมหาปรุโรหลิตประพรมเลรอดของเครรนึ่องสสัตวบรชาบนฝาหบีบทองคนานสันั้นของหบีบ (ลนต. 16:14) มสันไดล้
กลายเปป็นสถานทบีนึ่แหว่งความกรรุณาและหยรุดทบีนึ่จะเปป็นสถานทบีนึ่แหว่งการพลิพากษา ดสังนสันั้นพระเยซรครลิสตร์เจล้าของเราจนงทรงเปป็นพระทบีนึ่นสันึ่ง
กรรุณานสันั้นและเครรนึ่องสสัตวบรชานสันั้น (เครรนึ่องลบมลทลินนสันั้น) ซนนึ่งโดยพระองคร์ความกรรุณาจนงถรกเสนอแกว่คนบาปโดยความเชรนึ่อ

7. ความรอดมบีไวล้สนาหรสับคนทสันั้งหลายทบีนึ่เชรนึ่อ: “โดยทางความเชรนึ่อ” (ขล้อ 25) เฉพาะผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายเทว่านสันั้นทบีนึ่มบีความ
รอด ครุณอาจเปป็นสมาชลิกครลิสตจสักรคนหนนนึ่งและไมว่ไดล้รสับความรอดกก็ไดล้ ครุณอาจ “นสับถรอศาสนา” และไมว่ไดล้รสับความรอดกก็ไดล้ คน
เหลว่านสันั้นทบีนึ่มบีความรอดกก็ไดล้รสับความรอดนสันั้นแลล้วโดยทางความเชรนึ่อ วลิธบีเดบียวทบีนึ่เปป็นไปไดล้สนาหรสับบรุคคลใดๆ ไมว่วว่าเขาจะเปป็นใคร ทบีนึ่จะ
ไดล้ความรอดเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์กก็ครอ โดยความเชรนึ่ออสันเรบียบงว่าย: “จงเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้า และทว่านจะรอดไดล้ ทสันั้งครสัวเรรอนของ
ทว่าน” (กลิจการ 16:31)

8. ความรอดมบีพรนั้นฐานอยรว่บนการทนาใหล้โลหลิตตก: “...โดยทางความเชรนึ่อในพระโลหลิตของพระองคร์” (ขล้อ 25) มสันเปป็น
โดยโลหลิตแหว่งการลบมลทลินบนพระทบีนึ่นสันึ่งกรรุณา-การถวายวสัวผรล้ตสัวหนนนึ่งเปป็นเครรนึ่องบรชาในวสันแหว่งการลบมลทลินอสันยลินึ่งใหญว่นสันั้น-ทบีนึ่การ



ทนาใหล้กลสับครนดบีกสันสสัมฤทธลิธิ์ผลในสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิม ความรอดของเรากก็เปป็นโดยการลบมลทลินดล้วยโลหลิตเชว่นกสัน-แตว่มสันเปป็น
โดยพระโลหลิตของพระองคร์เอง (ของพระครลิสตร์)

เมรนึ่อเรก็วๆนบีนั้เหลว่านสักศาสนศาสตรร์ทบีนึ่โดดเดว่นบางทว่านไดล้โอล้อวดตว่อสาธารณชนวว่าพวกเขาไมว่เชรนึ่อในการประสรตลิจากหญลิง
พรหมจารบี การเปป็นขนนั้นจากตายฝฝ่ายรว่างกาย หรรอการลบมลทลินดล้วยพระโลหลิตขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเรา แตว่ขอใหล้ผมกลว่าววว่า 
ตามพระวจนะของพระเจล้าทบีนึ่ไมว่มบีทางผลิดพลาดไดล้ อยรว่ชสันึ่วนลิรสันดรร์ ไมว่มบีวสันผสันแปร และตสันั้งอยรว่เปป็นนลิตยร์ ปราศจากการทนาใหล้โลหลิตตกกก็
ไมว่มบีการยกโทษบาป (ฮบ. 9:22) และผมกลว่าวดล้วยใจกลล้าโดยปราศจากการสงวนไวล้ การลสังเลใจ หรรอการขออภสัยวว่าบรุคคลใดทบีนึ่
อว่านถล้อยคนาเหลว่านบีนั้และไมว่ยอมรสับการลบมลทลินดล้วยพระโลหลิต จะตล้องตกนรกหมกไหมล้อยว่างแนว่นอนพอๆกสับทบีนึ่ครุณหายใจ ไมว่มบีใคร-
ยลิวหรรอตว่างชาตลิ-จะไดล้กล้าวเขล้าในเมรองสวรรคร์ของพระเจล้านอกเสบียจากวว่าเขาถรกปกคลรุมโดยพระโลหลิตนสันั้น...พระโลหลิตของพระองคร์

9. ความรอดมบีผลกระทบของมสันในทางยล้อนกลสับไป: “...เพรนึ่อประกาศความชอบธรรมของพระองคร์สนาหรสับการทรง
ยกบาปทสันั้งหลายทบีนึ่ผว่านพล้นไปแลล้ว…” (ขล้อ 25)-หรรอ “เพรนึ่อแสดงใหล้เหก็นความชอบธรรมของพระองคร์เพราะการผว่านเวล้นบาปเหลว่า
นสันั้นทบีนึ่ถรกกระทนาในคราวกว่อน” (วรเอสทร์) ในกลิจการ 17:30 เปาโลพรดถนงเวลาหนนนึ่งเมรนึ่อพระเจล้าทรง “ขยลิบตา” ใหล้กสับความไมว่รรล้ แตว่
มสันไมว่เปป็นเชว่นนสันั้นอบีกตว่อไปแลล้ว มสันครอ “การผว่านเวล้น” บาปทสันั้งหลายนบีนั้เองกว่อนกางเขนนสันั้นในความหมายทบีนึ่วว่าพระเจล้าไดล้ทรงชว่วย
คนบาปทสันั้งหลายใหล้รอดโดยยสังไมว่จว่ายคว่าบาปทสันั้งหลายของพวกเขา จนงเปป็นการประทานความเมตตาใหล้โดยทบีนึ่ยสังไมว่ไดล้ทนาใหล้ความ
ยรุตลิธรรมสนาเรก็จ-ซนนึ่งกก็คงทนาใหล้พระเจล้าดรเหมรอนจะเหก็นชอบกสับบาป-นสันึ่นตล้องถรกแกล้ไขใหล้ถรกตล้องในสายตาของมนรุษยร์ เรรนึ่องนสันั้นถรกตล้อง
เสมอในสายพระเนตรของพระเจล้า เพราะวว่าพระองคร์ทรงทราบแลล้ววว่าพระเยซรจะทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนสันั้น แตว่กางเขนนสันั้น
ตล้องมา เพราะวว่าพระเจล้าผรล้ชอบธรรมองคร์หนนนึ่งทรงปลว่อยบาปใหล้ผว่านเลยไปไมว่ไดล้ หนบีนั้บาปนสันั้นตล้องถรกชนาระ 

พระเยซรไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อรสับโทษบาปของอาดสัมมากพอๆกสับทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อรสับโทษบาปของครุณ
และของผม พระโลหลิตนสันั้นทบีนึ่ถรกหลสันึ่งออกโดยพระเมษโปดกของพระเจล้าบนกางเขนนสันั้นไดล้ทนาใหล้เครรนึ่องบรชาทสันั้งหมดนสันั้นแหว่งสมสัยภาค
พสันธสสัญญาเดลิมมบีผลแลล้ว-แมล้แตว่เครรนึ่องปกปปิดนสันั้นทบีนึ่พระเจล้าทรงสวมใหล้อาดสัมและเอวาในสวนนสันั้น โลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของสสัตวร์ทบีนึ่ไมว่มบี
ความผลิดเหลว่านสันั้น (เพรนึ่อใหล้เสรนั้อคลรุมหนสังสสัตวร์สนาหรสับอาดสัมและเอวา) ชบีนั้ไปยสังพระโลหลิตของพระเมษโปดกของพระเจล้า ซนนึ่งจะถรก
ทนาใหล้หลสันึ่งออกเมรนึ่อเวลาครบกนาหนดบนกลโกธา อยว่างทบีนึ่ผมกลว่าวไปแลล้วกว่อนหนล้านบีนั้ในการศนกษาชรุดนบีนั้ โลหลิตทบีนึ่ปรุโรหลิตทนาใหล้หลสันึ่งออก
ในสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิมชบีนั้ไปยสังกลโกธา-และถล้าพระเยซรไมว่ไดล้เสดก็จมาเลย ถล้าพระองคร์ไมว่ไดล้สลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนสันั้น เครรนึ่อง
บรชาทสันั้งหมดนสันั้นในสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิมกก็คงไรล้ผลและสรญเปลว่า แตว่พระองคร์เสดก็จมาแลล้ว และโดยพระโลหลิตของพระองคร์เอง 
พระองคร์ทรงทนาใหล้เครรนึ่องบรชาทสันั้งหมดนสันั้นทบีนึ่ถรกถวายในสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิมเพรนึ่อชนาระบาปทสันั้งหลายมบีผลสนาเรก็จแลล้ว

10. ความรอดมบีผลกระทบของมสันไปขล้างหนล้า: “...เพรนึ่อพระองคร์จะทรงชอบธรรม และเปป็นผรล้ทรงกระทนาใหล้คนทบีนึ่เชรนึ่อ
ในพระเยซรเปป็นผรล้ชอบธรรม” (ขล้อ 26) กางเขนนสันั้นจสัดการบาปทสันั้งหมดนสันั้นแหว่งสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิมแลล้วและประกาศเชว่นกสันวว่า
คนบาปทบีนึ่เชรนึ่อในสมสัยแหว่งพระครุณนบีนั้ไดล้รสับความรอดแลล้วมลิใชว่โดยความเมตตาของพระเจล้าเทว่านสันั้น แตว่โดยความชอบธรรมของ
พระเจล้าดล้วย-เพราะวว่าความรอดของเขาตสันั้งอยรว่บนขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าบาปทสันั้งหลายของเขาไดล้ถรกชนาระคว่าแลล้วและความยรุตลิธรรมถรก
ดนารงไวล้แลล้ว ดสังนสันั้นพระเจล้าจนงทรงชอบธรรมและขณะเดบียวกสันกก็ทรงเปป็นผรล้นสันั้นทบีนึ่นสับวว่าคนบาปทบีนึ่เชรนึ่อเปป็นคนชอบธรรม

นสักอรรถาธลิบายทว่านหนนนึ่งกลว่าวไวล้เชว่นนบีนั้: “ผรล้ซนนึ่งพระเจล้าไดล้ทรงนนาเสนอในฐานะเปป็นเครรนึ่องปกปปิดทบีนึ่ลบมลทลิน โดยทางความ
เชรนึ่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพรนึ่อแสดงใหล้เหก็นความชอบธรรมของพระองคร์ เพราะการผว่านเลยบาปเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรกกระทนากว่อน
หนล้านสันั้น ในความอดกลสันั้นของพระเจล้า-โดยประสงคร์ทบีนึ่จะแสดงใหล้เหก็นความชอบธรรมของพระองคร์ในกาลปฝัจจรุบสันนบีนั้ เพรนึ่อทบีนึ่พระองคร์
จะทรงชอบธรรมแมล้ในยามทบีนึ่ประกาศวว่าผรล้ทบีนึ่มบีความเชรนึ่อในพระเยซรเปป็นผรล้ชอบธรรม” (รอเธอรร์แฮม)

เปาโลไมว่ไดล้แคว่กนาลสังทวนซนั้นาตรงนบีนั้สลินึ่งทบีนึ่เขากลว่าวไปแลล้วในขล้อ 25 แตว่เขากนาลสังเสรลิมบางสลินึ่งทบีนึ่ใหมว่เขล้าไป นสันึ่นกก็ครอ พระราช
กลิจของพระครลิสตร์บนกางเขนนสันั้นไมว่เพบียงคนานนงถนงคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไดล้ทนาบาปในสมสัยและศตวรรษเหลว่านสันั้นกว่อนถนงกางเขนเทว่านสันั้น แตว่
มสันยสังนนกถนงคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่จะมบีชบีวลิตอยรว่ไปจนกระทสันึ่งสลินึ่งสารพสัดสนาเรก็จครบถล้วนเชว่นกสัน ครอรวมครุณและผมเขล้าไวล้ดล้วย



ในขล้อ 25 และ 26 เรามบีชสัยชนะแหว่งขว่าวประเสรลิฐ ความมบีชสัยของขว่าวประเสรลิฐ พระเจล้าเองทรงถรกนสับวว่าชอบธรรมแลล้ว
ถนงแมล้วว่าพระองคร์ทรงนสับวว่าคนบาปทสันั้งหลายเปป็นผรล้ชอบธรรม ขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้เปป็นพยานรสับรองถนงความชอบธรรมของพระเจล้า
เมรนึ่อกลว่าวถนงอดบีต พวกมสันเปป็นพยานรสับรองถนงความชอบธรรมของพระเจล้าในกาลปฝัจจรุบสันนบีนั้ และพวกมสันเปป็นพยานรสับรองถนงความ
ชอบธรรมของพระเจล้าในการทบีนึ่วว่าพระองคร์ทรงเปป็นผรล้ชอบธรรมและกระนสันั้นพระองคร์ทรงนสับวว่าคนบาปทบีนึ่ดล้วยครุณความดบีของตสัวเอง
คงไมว่มบีทางเปป็นผรล้ชอบธรรมไดล้เปป็นผรล้ชอบธรรมดล้วย ใชว่แลล้วครสับ นบีนึ่เกลินเหตรุผลของมนรุษยร์ไปไกล และแนว่นอนวว่าเราซวนเซเมรนึ่อเจอ
กสับความจรลิงทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่เชว่นนสันั้น เรามบีความรอดแสนมหสัศจรรยร์ ซนนึ่งถรกจสัดหาใหล้โดยพระผรล้ชว่วยใหล้รอดแสนมหสัศจรรยร์-แตว่พระผรล้ชว่วยใหล้
รอดแสนมหสัศจรรยร์องคร์นบีนั้ไดล้ทรงกลายเปป็นของเราแลล้วกก็เพราะพระครุณของพระเจล้าเทว่านสันั้น (ฮบ. 2:9)

ขล้อ 27: “แลล้วการโอล้อวดอยรว่ทบีนึ่ไหนเลว่า มสันถรกตสัดออกไปเสบียแลล้ว โดยบสัญญสัตลิใดเลว่า แหว่งการกระทนาหรรอ ไมว่ใชว่ แตว่โดย
บสัญญสัตลิแหว่งความเชรนึ่อ”

“แลล้วการโอล้อวดอยรว่ทบีนึ่ไหนเลว่า มสันถรกตสัดออกไปเสบียแลล้ว” ขว่าวประเสรลิฐตสัดการโอล้อวดแบบมนรุษยร์ทสันั้งสลินั้นออกไป มนรุษยร์
ไมว่มบีอะไรทบีนึ่จะโอล้อวดเลย ถล้าเราไดล้รสับการตอบแทนอสันสาสมของเรา สลินึ่งทบีนึ่เราสมควรไดล้รสับ เรากก็คงกรบีดรล้องอยรว่ในนรกแลล้ววสันนบีนั้เพรนึ่อ
ขอนนั้นาสสักหยดมาทนาใหล้ลลินั้นทบีนึ่แหล้งผากของเราเยก็น ใน 1 โครลินธร์ 1:26-31 ครุณจะไดล้ยลินยสักษร์ใหญว่ฝฝ่ายวลิญญาณทว่านนบีนั้ ครอ เปาโล รล้อง
ประกาศอบีกหนวว่าไมว่มบีเนรนั้อหนสังใดจะอวดไดล้ตว่อเบรนั้องพระพสักตรร์ของพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ในโรม 4:2 เขากลว่าววว่า “ถล้าอสับราฮสัม
ถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยบรรดาการกระทนา ทว่านกก็มบีทางทบีนึ่จะอวดไดล้ แตว่มลิใชว่ตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า” ในพระเยซรเพบียงผรล้เดบียวพระเจล้า
จนงทรงยอมรสับเรา เพราะวว่าในพระเยซร พระเจล้าไดล้ประทานสตลิปฝัญญา ความชอบธรรม การชนาระแยกตสันั้งใหล้บรลิสรุทธลิธิ์ และการไถว่แกว่
เราแลล้ว ไมว่มบีการโอล้อวดใดๆเลย มนรุษยร์โอล้อวดไมว่ไดล้เลย ในถล้อยคนาของเปาโล “โดยพระครุณของพระเจล้า ขล้าพเจล้าเปป็นอยรว่อยว่างทบีนึ่
ขล้าพเจล้าเปป็นอยรว่นบีนั้” (1 คร. 15:10)

“โดยบสัญญสัตลิใดเลว่า แหว่งการกระทนาหรรอ”-นสันึ่นครอ พระราชบสัญญสัตลินสันั้นซนนึ่งบสัญชาใหล้ประพฤตลิและซนนึ่งพวกยลิววางใจ ถล้าพวก
เขาไดล้รสักษาพระราชบสัญญสัตลิและถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยการทนาเชว่นนสันั้น พวกเขากก็คงมบีเหตรุทบีนึ่จะโอล้อวดไดล้วว่าตนถรกนสับวว่าชอบธรรม
โดยครุณความดบีของพวกเขาเอง แตว่พวกเขาทนาไมว่ไดล้และไมว่ไดล้รสักษาพระราชบสัญญสัตลิ

“ไมว่ใชว่ แตว่โดยบสัญญสัตลิแหว่งความเชรนึ่อ” การโอล้อวดถรกตสัดออกไปไมว่ใชว่โดยหลสักการแหว่งการประพฤตลิแตว่บนหลสักการแหว่ง
ความเชรนึ่อ เปาโลบอกผรล้เชรนึ่อชาวเมรองเอเฟซสัสวว่า “ดล้วยวว่าทว่านทสันั้งหลายไดล้รสับความรอดโดยพระครุณผว่านทางความเชรนึ่อ และมลิใชว่โดย
ตสัวทว่านทสันั้งหลายเอง ความรอดนสันั้นเปป็นของประทานของพระเจล้า ไมว่ใชว่โดยการกระทนาใด ๆ เกรงวว่าคนหนนนึ่งคนใดจะอวดไดล้” (อฟ. 
2:8,9)

ขล้อ 28: “เหตรุฉะนสันั้น เราทสันั้งหลายจนงสรรุปไดล้วว่า มนรุษยร์คนใดจะเปป็นผรล้ชอบธรรมไดล้โดยความเชรนึ่อ โดยปราศจากบรรดาการก
ระทนาของพระราชบสัญญสัตลิ”

ผมเหก็นวว่าพระคนาขล้อนบีนั้ครอบทสรรุปทบีนึ่ชสัดเจนและเรบียบงว่าย-และผรล้ใดทบีนึ่ไมว่เหก็นความจรลิงของพระคนาขล้อนบีนั้กก็ “แกลล้งโงว่” เปาโล
กลว่าววว่า “เหตรุฉะนสันั้น”-เปป็นผลลสัพธร์ของความจรลิงเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรกนนาเสนอไปกว่อนหนล้า- “เราทสันั้งหลายจนงสรรุปไดล้วว่า มนรุษยร์คนใด”-ทรุก
คนทบีนึ่ถรกนสับวว่าชอบธรรม นสันึ่นครอ- “เปป็นผรล้ชอบธรรมไดล้โดยความเชรนึ่อ…” ไมว่มบีทางอรนึ่นเลย

“...โดยปราศจากบรรดาการกระทนาของพระราชบสัญญสัตลิ” นบีนึ่ไมว่ไดล้หมายความวว่าพระเจล้าทรงทนาลายพระราชบสัญญสัตลิของ
พระองคร์แลล้ว หรรอลล้มเลลิกพระราชบสัญญสัตลินสันั้นแลล้ว มสันไมว่ไดล้หมายความวว่าเราทบีนึ่ประกาศหลสักคนาสอนนบีนั้กนาลสังพยายามทบีนึ่จะทนาลาย
หรรอลล้มเลลิกพระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า ขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่ถรกนนาเสนออยว่างชสัดเจนกก็ครอวว่า “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจรุดจบของพระราช
บสัญญสัตลิ เพรนึ่อความชอบธรรมแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ” (รม. 10:4) มสันไมว่ใชว่พระราชบสัญญสัตลิ แตว่เปป็นความชอบธรรมของพระเจล้าในพระเยซร
ครลิสตร์ ทบีนึ่ทนาใหล้คนๆหนนนึ่งเปป็นผรล้ชอบธรรม และมสันไมว่อาศสัยการกระทนาใดๆทสันั้งสลินั้น มนรุษยร์หวาดกลสัวเสมอกสับการถรกตสัดออกไปจาก
ความรอด แตว่ไมว่มบีสสักสลินึ่งเดบียวทบีนึ่ครุณสามารถทนาไดล้เพรนึ่อชว่วยตสัวครุณเองใหล้รอด หรรอเพรนึ่อชว่วยพระเจล้าทบีนึ่จะชว่วยครุณใหล้รอด ครุณตล้องเชรนึ่อ 
“ดล้วยใจ” ไปสรว่ความชอบธรรม (รม. 10:10) และถล้าครุณไมว่เชรนึ่อดล้วยใจ ครุณกก็หลงหายอยว่างสลินั้นหวสัง



การนสับวว่าชอบธรรมและความชอบธรรมครอแฝดสยามในพระคสัมภบีรร์ ครุณแยกทสันั้งสองออกจากกสันไมว่ไดล้ คนบาปทบีนึ่เชรนึ่อกก็ถรก
นสับวว่าชอบธรรมเพราะวว่าพระครลิสตร์ทรงแบกรสับบาปทสันั้งหลายของเขาแลล้วบนกางเขนนสันั้น และคนบาปทบีนึ่ถรกนสับวว่าชอบธรรมนสันั้นกก็ถรก
ทนาใหล้เปป็นผรล้ชอบธรรมแลล้วเพราะวว่าเขาอยรว่ในพระเยซรครลิสตร์ ผรล้ทรง “ถรกทนาใหล้เปป็นความชอบธรรม...แกว่เรา” (1 คร. 1:30; 2 คร. 
5:21) การนสับวว่าชอบธรรมมบีแหลว่งกนาเนลิดในพระครุณของพระเจล้า (รม. 3:24; ทลิตสัส 3:4,5) การนสับวว่าชอบธรรมเปป็นโดยทางพระ
ราชกลิจแหว่งการไถว่ของพระครลิสตร์ ผรล้ทรงทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิสนาเรก็จแลล้ว-ทรุกตสัวอสักษรและทรุกขบีด (มธ. 5:17,18) การนสับวว่าชอบ
ธรรมเปป็นโดยความเชรนึ่อ และไมว่ใชว่โดยการประพฤตลิ (รม. 3:28-30; 4:5; 5:1; กท. 2:16; 3:8,24) ผรล้เชรนึ่อ ซนนึ่งถรกนสับวว่าชอบธรรมโดย
ความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้า บสัดนบีนั้ไมว่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่จะกลว่าวโทษเขาไดล้แลล้ว (รม. 8:1,33,34)

พระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าผรล้ชอบธรรม และดล้วยเหตรุนบีนั้พระองคร์จะทรงตวงความชอบธรรมและความยรุตลิธรรมใหล้แกว่มนรุษยร์
ทรุกคน-แกว่ยลิวและแกว่คนตว่างชาตลิ เนรนึ่องจากพระเจล้าทรงชอบธรรม พระองคร์จนงไมว่สามารถ พระองคร์จะไมว่ทรงยอม จสัดหาการนสับวว่า
ชอบธรรมใหล้แกว่บางคน และตสัดคนอรนึ่นๆออกไป

ขล้อ 29 และ 30: “พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าของพวกยลิวพวกเดบียวเทว่านสันั้นหรรอ พระองคร์ไมว่ทรงเปป็นพระเจล้าของคนตว่าง
ชาตลิดล้วยหรรอ ใชว่แลล้ว ของคนตว่างชาตลิดล้วย โดยเหก็นวว่าเปป็นพระเจล้าองคร์เดบียว ซนนึ่งจะโปรดใหล้คนทบีนึ่เขล้าสรุหนสัตเปป็นคนชอบธรรมโดย
ความเชรนึ่อ และจะโปรดใหล้คนทบีนึ่ไมว่ไดล้เขล้าสรุหนสัตเปป็นคนชอบธรรมกก็เพราะความเชรนึ่อดรุจกสัน”

ครุณจะสสังเกตเหก็นหลายครสันั้งในหนสังสรอโรมวว่า เปาโลถามหลายคนาถามและจากนสันั้นจนงตอบคนาถามเหลว่านสันั้น เขาถามในทบีนึ่นบีนั้
วว่า “พระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าของพวกยลิวพวกเดบียวเทว่านสันั้นหรรอ?” จากนสันั้นเขากก็ตอบโดยกลว่าววว่า “พระองคร์ไมว่ทรงเปป็นพระเจล้าของ
คนตว่างชาตลิดล้วยหรรอ ใชว่แลล้ว ของคนตว่างชาตลิดล้วย” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง พระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าของทสันั้งยลิวและคนตว่างชาตลิ พวกคน
ตว่างชาตลิไมว่ไดล้มบีพระราชบสัญญสัตลิ มสันถรกประทานใหล้แกว่พวกยลิวพวกเดบียว ดสังนสันั้นถล้าพระเจล้าทรงนสับวว่ามนรุษยร์ชอบธรรมโดยพระราช
บสัญญสัตลิ พวกคนตว่างชาตลิกก็คงถรกกบีดกสันออกไปโดยอสัตโนมสัตลิ แตว่นบีนึ่เปป็นไปไมว่ไดล้เดก็ดขาดเพราะวว่าพระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าของพวกคน
ตว่างชาตลิเชว่นกสัน

“...โดยเหก็นวว่าเปป็นพระเจล้าองคร์เดบียว ซนนึ่งจะโปรดใหล้คนทบีนึ่เขล้าสรุหนสัตเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชรนึ่อ และจะโปรดใหล้คนทบีนึ่ไมว่
ไดล้เขล้าสรุหนสัตเปป็นคนชอบธรรมกก็เพราะความเชรนึ่อดรุจกสัน” ในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้เปาโลแสดงใหล้เหก็นวว่าคนทรุกคนไดล้ทนาบาปแลล้วเหมรอน
กสันฉสันใด-ทสันั้งพวกยลิวและพวกคนตว่างชาตลิ-และแผนการแหว่งความรอดโดยความเชรนึ่อไดล้ถรกปรสับใชล้กสับคนบาปทสันั้งหลายฉสันใด 
พระเจล้ากก็สามารถชว่วยทรุกคนใหล้รอดบนเงรนึ่อนไขเดบียวกสันฉสันนสันั้น- “โดยความเชรนึ่อ” เนรนึ่องจากมบีพระเจล้าแทล้จรลิงองคร์เดบียว จนงตล้องมบีวลิธบี
เดบียวในการนสับวว่าชอบธรรม องคร์ผรล้พลิพากษาทบีนึ่ชอบธรรมไมว่สามารถใหล้คนาตสัดสลินตว่างๆทบีนึ่จะขสัดแยล้งกสันเองไดล้ ถล้าทรุกคนมบีความผลิด 
(และตามพระคสัมภบีรร์ทรุกคนมบีความผลิด) พระเจล้าผรล้ชอบธรรมองคร์หนนนึ่งกก็ไมว่สามารถตสัดสลินพระทสัยทบีนึ่จะชว่วยยลิวใหล้รอดซนนึ่งเปป็นผรล้ทบีนึ่
พระองคร์ไดล้ประทานพระราชบสัญญสัตลิ และปรสับโทษคนตว่างชาตลิผรล้ไมว่ไดล้มบีพระราชบสัญญสัตลิ พระเจล้าทรงชอบธรรม พระองคร์ทรงเปป็น
พระเจล้าผรล้ทรง “รสักโลกยลินึ่งนสัก จนพระองคร์ไดล้ประทานพระบรุตรทบีนึ่บสังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ เพรนึ่อผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่เชรนึ่อในพระบรุตร
นสันั้นจะไมว่พลินาศ แตว่มบีชบีวลิตนลิรสันดรร์” พระเจล้าทรงรสักโลก และแผนการแหว่งการไถว่ของพระเจล้ากก็รวมทรุกคนเขล้าไวล้แลล้วและไมว่ตสัดผรล้ใด
ออกไปเลย แมล้คนาสอนของพวกไฮเปอรร์คาลวลินจะสอนอะไรกก็ตาม มสันไมว่ใชว่พระประสงคร์ของพระเจล้าทบีนึ่ผรล้ใดควรพลินาศ แตว่วว่าทรุกคน
ควรมาถนงการกลสับใจใหมว่ (2 ปต. 3:9) ทรุกคนทบีนึ่มาหาพระเจล้ากก็จะถรกรสับไวล้ ไมว่มบีสสักคนจะถรกกบีดกสันออกไป (มธ. 11:28-30; ยอหร์น
6:37) “ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่มบีใจปรารถนา กก็ใหล้ผรล้นสันั้นรสับนนั้นาแหว่งชบีวลิตโดยไมว่ตล้องเสบียอะไรเลย” (วว. 22:17)

ขล้อ 31: “เชว่นนสันั้นแลล้ว พวกเราทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิเปป็นโมฆะโดยทางความเชรนึ่อหรรอ ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้น
เลย ใชว่แลล้ว พวกเราทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิมสันึ่นคงตว่างหาก”

ในพระคนาขล้อนบีนั้ คนาถามนบีนั้ถรกยกขนนั้นมา “ถล้าความรอดเปป็นโดยพระครุณและไมว่ใชว่โดยทางพระราชบสัญญสัตลิ แลล้วพระราช
บสัญญสัตลิถรกทนาใหล้ไรล้ผลแลล้วหรรอ?” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง “พระราชบสัญญสัตลิถรกลล้มเลลิกแลล้ว หรรอถรกทนาลายแลล้วหรรอ? เราถรอวว่าพระราช
บสัญญสัตลิสรญเปลว่าและไรล้ประโยชนร์หรรอ? เราทนาลายพสันธะผรกพสันของมสันในดล้านศบีลธรรมหรรอ?” เปาโลโตล้กลสับวว่า: “ขอพระเจล้าอยว่า



ยอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย!” และเขากลว่าวตว่อไปวว่า “ใชว่แลล้ว พวกเราทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิมสันึ่นคงตว่างหาก” เปาโลกนาลสังกลว่าววว่า
แทนทบีนึ่จะทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้าไรล้ผล ความเชรนึ่อทนาใหล้มสันมสันึ่นคง

ดร. สโกฟปิลดร์กลว่าววว่า: “คนบาปทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิมสันึ่นคงในการใชล้และเกบียรตลิยศอสันถรกตล้องของมสันโดยการสารภาพ
ความผลิดของตน และรสับรรล้วว่าโดยพระราชบสัญญสัตลิเขาถรกปรสับโทษอยว่างสาสมแลล้ว พระครลิสตร์ ในฐานะตสัวแทนของคนบาป ทรง
ทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิมสันึ่นคงโดยการสรล้ทนโทษของมสัน ครอความมรณา”

ฉบสับแปลของมอฟแฟทใหล้คนาแปลตว่อไปนบีนั้แกว่เราในขล้อ 27-31:
“แลล้วการโอล้อวดอยรว่ทบีนึ่ไหนเลว่า? ถรกกสันออกไปแลล้ว โดยบสัญญสัตลิใดเลว่า? บสัญญสัตลิแหว่งการกระทนาหรรอ? ไมว่ใชว่ โดยบสัญญสัตลิแหว่ง

ความเชรนึ่อ เพราะเราถรอวว่าคนๆหนนนึ่งถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยความเชรนึ่อโดยไมว่อาศสัยการกระทนาตว่างๆของพระราชบสัญญสัตลิ อะไรนะ! 
พระเจล้าเปป็นพระเจล้าของพวกยลิวเทว่านสันั้นหรรอ? พระองคร์ไมว่ใชว่พระเจล้าของพวกคนตว่างชาตลิดล้วยหรรอ? แนว่นอน ของพวกคนตว่างชาตลิ
ดล้วย เมรนึ่อเหก็นวว่านบีนึ่ครอพระเจล้าองคร์เดบียวผรล้จะทรงนสับวว่าคนเขล้าสรุหนสัตเปป็นผรล้ชอบธรรมอสันเปป็นผลมาจากความเชรนึ่อ และคนทบีนึ่ไมว่เขล้า
สรุหนสัตเปป็นคนชอบธรรมโดยทางความเชรนึ่อเดบียวกสันนสันั้น ฉะนสันั้น โดยทางความเชรนึ่อเราลล้มเลลิกพระราชบสัญญสัตลิงสันั้นหรรอ? ขอพระเจล้าทรง
หล้ามเถลิด! เรายกชรพระราชบสัญญสัตลิ”

ใจความหลสักของบททบีนึ่ 4 ครอ การพลิสรจนร์วว่านบีนึ่เปป็นความจรลิง-ซนนึ่งในบทนสันั้นเปาโลแสดงใหล้เหก็นวว่าเหลว่าวลิสรุทธลิชนอยว่างอสับราฮสัม
ภายใตล้การแบว่งยรุคแบบเดลิมนสันั้นไดล้รสับความรอดโดยความเชรนึ่อ



บทททที่ 4
4:1 เชว่นนสันั้นแลล้ว พวกเราจะวว่า อสับราฮสัมบรรพบรุรรุษของพวกเรา เกบีนึ่ยวกสับเนรนั้อหนสัง ไดล้พบอะไรเลว่า
4:2 เพราะวว่าถล้าอสับราฮสัมถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยบรรดาการกระทนา ทว่านกก็มบีทางทบีนึ่จะอวดไดล้ แตว่มลิใชว่ตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า
4:3 ดล้วยวว่าพระคสัมภบีรร์กลว่าววว่าอยว่างไร ‘อสับราฮสัมไดล้เชรนึ่อพระเจล้า และความเชรนึ่อนสันั้นทรงถรอวว่าเปป็นความชอบธรรมแกว่ทว่าน’
4:4 บสัดนบีนั้ คนทบีนึ่อาศสัยการกระทนากก็ไมว่ถรอวว่าบนาเหนก็จทบีนึ่ไดล้นสันั้นเปป็นเพราะพระครุณ แตว่ถรอวว่า เปป็นคว่าแรงของงานทบีนึ่ไดล้ทนา
4:5 แตว่สนาหรสับคนทบีนึ่มลิไดล้อาศสัยการกระทนา แตว่ไดล้เชรนึ่อในพระองคร์ ผรล้โปรดใหล้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดล้ ความเชรนึ่อของคนนสันั้น
ถรอวว่าเปป็นความชอบธรรม
4:6 เหมรอนกสับทบีนึ่ดาวลิดเชว่นกสันกก็พรรณนาถนงความสรุขของคน ผรล้ซนนึ่งพระเจล้าโปรดใหล้เปป็นคนชอบธรรม โดยมลิไดล้อาศสัยการกระทนา
4:7 โดยกลว่าววว่า ‘คนทสันั้งหลายซนนึ่งไดล้โปรดยกความชสันึ่วชล้าของพวกเขาแลล้ว และไดล้ทรงปกปปิดบาปทสันั้งหลายของพวกเขาแลล้ว กก็ไดล้รสับ
พร
4:8 มนรุษยร์ผรล้ซนนึ่งองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าจะไมว่ทรงถรอโทษบาปนสันั้น กก็ไดล้รสับพร’
4:9 เชว่นนสันั้นแลล้ว ความสรุขนบีนั้มบีแกว่พวกทบีนึ่เขล้าสรุหนสัตพวกเดบียวหรรอ หรรอวว่ามบีแกว่พวกทบีนึ่มลิไดล้เขล้าสรุหนสัตดล้วย เพราะพวกเรากลว่าววว่า 
“ความเชรนึ่อถรกนสับวว่าเปป็นความชอบธรรมแกว่อสับราฮสัม”
4:10 มสันถรกนสับเชว่นนสันั้นอยว่างไร เมรนึ่อทว่านเขล้าสรุหนสัตแลล้วหรรอ หรรอเมรนึ่อยสังไมว่ไดล้เขล้าสรุหนสัต มลิใชว่เมรนึ่อเขล้าสรุหนสัตแลล้ว แตว่เมรนึ่อยสังไมว่ไดล้เขล้า
สรุหนสัต
4:11 และทว่านไดล้รสับเครรนึ่องหมายแหว่งการเขล้าสรุหนสัต เปป็นตราแหว่งความชอบธรรมของความเชรนึ่อซนนึ่งทว่านไดล้มบีอยรว่เมรนึ่อยสังไมว่ไดล้เขล้า
สรุหนสัต เพรนึ่อทว่านจะไดล้เปป็นบลิดาของพวกเขาทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ ถนงแมล้วว่าพวกเขายสังไมว่ไดล้เขล้าสรุหนสัต เพรนึ่อความชอบธรรมจะถรกยกใหล้แกว่พวก
เขาเชว่นกสัน
4:12 และเปป็นบลิดาแหว่งการเขล้าสรุหนสัตแกว่คนเหลว่านสันั้นผรล้ซนนึ่งมลิไดล้เขล้าสรุหนสัตเทว่านสันั้น แตว่เปป็นผรล้ซนนึ่งดนาเนลินในรอยเทล้าเหลว่านสันั้นแหว่งความ
เชรนึ่อนสันั้นของอสับราฮสัมบลิดาของเราทสันั้งหลาย ซนนึ่งทว่านมบีอยรว่เมรนึ่อยสังไมว่ไดล้เขล้าสรุหนสัตดล้วย
4:13 เพราะพระสสัญญาทบีนึ่วว่า ทว่านจะไดล้เปป็นทายาทของทสันั้งพลิภพ มลิไดล้มบีแกว่อสับราฮสัม หรรอแกว่ผรล้สรบเชรนั้อสายของทว่าน โดยทางพระราช
บสัญญสัตลิ แตว่โดยทางความชอบธรรมแหว่งความเชรนึ่อ
4:14 เพราะวว่าถล้าเขาเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรอตามพระราชบสัญญสัตลิจะเปป็นทายาท ความเชรนึ่อกก็ไมว่ถรกทนาใหล้เปป็นโมฆะไป และพระสสัญญากก็ถรก
ทนาใหล้ไรล้ผล
4:15 เพราะพระราชบสัญญสัตลินสันั้นกระทนาใหล้พระพลิโรธ ดล้วยวว่าทบีนึ่ใดทบีนึ่ไมว่มบีพระราชบสัญญสัตลิ ทบีนึ่นสันึ่นกก็ไมว่มบีการละเมลิด
4:16 เหตรุฉะนสันั้น การเปป็นทายาทจนงขนนั้นอยรว่กสับความเชรนึ่อ เพรนึ่อการเปป็นทายาทจะไดล้เปป็นตามพระครุณ เพรนึ่อพระสสัญญานสันั้นจะเปป็นทบีนึ่
แนว่ใจแกว่ผรล้สรบเชรนั้อสายทรุกคน มลิใชว่แกว่ผรล้สรบเชรนั้อสายทบีนึ่ถรอพระราชบสัญญสัตลิพวกเดบียว แตว่แกว่คนทบีนึ่มบีความเชรนึ่อนสันั้นของอสับราฮสัม ผรล้เปป็นบลิดา
ของพวกเราทรุกคน
4:17 (ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘เราไดล้ใหล้เจล้าเปป็นบลิดาของประชาชาตลิมากมาย’) ตว่อพระพสักตรร์พระองคร์ผรล้ทบีนึ่ทว่านเชรนึ่อ ครอพระเจล้า 
ผรล้ทรงใหล้คนทบีนึ่ตายแลล้วฟฟฟื้นชบีวลิตขนนั้นมา และทรงเรบียกสลินึ่งของเหลว่านสันั้นทบีนึ่มลิไดล้เปป็นราวกสับวว่าพวกมสันเปป็น
4:18 ผรล้ซนนึ่งไมว่มบีความหวสังกก็ยสังไดล้เชรนึ่อในความหวสัง เพรนึ่อทว่านจะไดล้กลายเปป็นบลิดาของประชาชาตลิมากมาย ตามสลินึ่งซนนึ่งไดล้ตรสัสไวล้แลล้ววว่า 
‘เชรนั้อสายของเจล้าจะเปป็นเชว่นนสันั้น’
4:19 และไมว่ไดล้อว่อนแอในความเชรนึ่อ ทว่านมลิไดล้ถรอวว่ารว่างกายของทว่านเองตายแลล้วตอนนบีนั้ เมรนึ่อทว่านมบีอายรุประมาณหนนนึ่งรล้อยปปีแลล้ว 
และมลิไดล้ถรอวว่าครรภร์ของนางซาราหร์เปป็นหมสัน
4:20 ทว่านมลิไดล้หวสันึ่นไหวตว่อพระสสัญญาของพระเจล้าโดยความไมว่เชรนึ่อ แตว่เขล้มแขก็งในความเชรนึ่อ โดยถวายสงว่าราศบีแดว่พระเจล้า



4:21 และโดยมบีความเชรนึ่อมสันึ่นอยว่างเตก็มทบีนึ่วว่า สลินึ่งใดทบีนึ่พระองคร์ตรสัสสสัญญาไวล้แลล้ว พระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะกระทนาใหล้สนาเรก็จดล้วย
4:22 และเพราะเหตรุนสันั้น ไดล้ทรงถรอวว่าความเชรนึ่อของทว่านเปป็นความชอบธรรมแกว่ทว่าน
4:23 บสัดนบีนั้ มลิไดล้เขบียนไวล้สนาหรสับทว่านแตว่ผรล้เดบียววว่า ‘ทรงถรอวว่าเปป็นความชอบธรรมแกว่ทว่าน’
4:24 แตว่สนาหรสับพวกเราดล้วย ผรล้ซนนึ่งจะทรงถรอวว่าเปป็นความชอบธรรมแกว่พวกเรา ถล้าพวกเราเชรนึ่อในพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงใหล้พระเยซรองคร์
พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเราเปป็นขนนั้นมาจากความตาย
4:25 ผรล้ไดล้ทรงถรกมอบไวล้เพราะเหตรุบรรดาการละเมลิดของพวกเรา และไดล้ทรงถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้นมาอบีกเพรนึ่อใหล้พวกเราเปป็นคนชอบ
ธรรม

การนอับวต่าชอบธรรมโดยความเชถืที่อ
ถทูกใหจ้ภาพประกอบและถทูกใหจ้คคานริยาม

บททบีนึ่ 4 ขนนั้นตล้นดล้วยการเปปิดเผยวว่าความชอบธรรมแหว่งขว่าวประเสรลิฐ-หรรอความชอบธรรมแหว่งภาคพสันธสสัญญาใหมว่ ความ
ชอบธรรมโดยความเชรนึ่อไมว่รวมบสัญญสัตลิ-ไมว่ไดล้ขสัดแยล้งกสับความชอบธรรมแหว่งภาคพสันธสสัญญาเดลิม หรรอคนาสอนของภาคพสันธสสัญญา
เดลิมเกบีนึ่ยวกสับความชอบธรรมของพระเจล้า

ขล้อ 1: “เชว่นนสันั้นแลล้ว พวกเราจะวว่า อสับราฮสัมบรรพบรุรรุษของพวกเรา เกบีนึ่ยวกสับเนรนั้อหนสัง ไดล้พบอะไรเลว่า”
คนาถามนบีนั้กก็ครอ ครุณเขล้าใจเกบีนึ่ยวกสับอสับราฮสัมวว่าอยว่างไร ดล้วยทฤษฎบีทบีนึ่เพลินึ่งถรกบรรยายไปในบททบีนึ่ 3? อสับราฮสัมถรกนสับวว่าชอบ

ธรรมโดยสลินึ่งใดซนนึ่งเปป็ฟื้นของ “เนรนั้อหนสัง” หรรอ?
ขล้อโตล้แยล้งปฝัจจรุบสันทสันั้งหมดนบีนั้ไมว่ใชว่เพรนึ่อหสักลล้างอภลิสลิทธลิธิ์ของยลิว (ซนนึ่งถรกกลว่าวชสัดเจนแลล้วในบททบีนึ่ 2 และ 3) แตว่เพรนึ่อแสดงใหล้

เหก็นวว่าบลิดาและหสัวหนล้าของเผว่าพสันธรุร์นสันั้น ตสัวเขาเองถรกนสับวว่าชอบธรรมไมว่ใชว่โดยการกระทนา แตว่โดยความเชรนึ่อ แลล้วอสับราฮสัมบลิดานสันั้น
ไดล้อะไรเลว่า และเขาไดล้มสันมาอยว่างไร?

ขล้อ 2: “เพราะวว่าถล้าอสับราฮสัมถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยบรรดาการกระทนา ทว่านกก็มบีทางทบีนึ่จะอวดไดล้ แตว่มลิใชว่ตว่อพระพสักตรร์
พระเจล้า”

ถล้าอสับราฮสัม “ถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยบรรดาการกระทนา” หรรอโดยอาศสัยครุณความดบีของตสัวเขาเอง เขากก็คงมบีเหตรุผลทบีนึ่จะ 
“อวดไดล้”  การซสักถามนบีนั้จนงเปป็นวว่ามบีพบคนากลว่าวใดบล้างไหมในประวสัตลิของอสับราฮสัมทบีนึ่เปป็นเหตรุผลหนนนึ่งสนาหรสับการยกยว่องตสัวเองหรรอ
การอวดตสัว

เปาโลรบีบกลว่าว โดยทางการทรงนนาของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์: “แตว่มลิใชว่ตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า” คนากลว่าวทบีนึ่วว่า “ตว่อพระ
พสักตรร์พระเจล้า” ครอกรุญแจทบีนึ่ไขเปปิดสลินึ่งทบีนึ่ดรเหมรอนเปป็นความขสัดแยล้งระหวว่างคนาสอนของเปาโลกสับคนาสอนของยากอบ (ยากอบ
2:14-26) ยากอบกนาลสังพรดถนงการนสับวว่าชอบธรรมในสายตาของมนรุษยร์ สว่วนเปาโลกนาลสังพรดถนงการนสับวว่าชอบธรรมตว่อพระพสักตรร์
พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ทบีนึ่วว่าไมว่มบีเนรนั้อหนสังใดถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยการกระทนา “ในสายพระเนตรของพระเจล้า” ครอความจรลิง
แหว่งขว่าวประเสรลิฐของเปาโล ขณะทบีนึ่ยากอบชบีนั้ใหล้เหก็นวว่าผรล้ทบีนึ่มบีความเชรนึ่อยว่อมแสดงความเชรนึ่อของเขาออกมาโดยการกระทนาตว่างๆของ
เขา ความเชรนึ่อทบีนึ่แทล้จรลิง ความเชรนึ่อทบีนึ่ชว่วยใหล้รอด ปรากฏแกว่สายพระเนตรของพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เทว่านสันั้น แตว่ความเชรนึ่อทบีนึ่ชว่วยใหล้
รอดยว่อมสนาแดงตสัวมสันเองใหล้ประจสักษร์โดยการกระทนาตว่างๆ ความเชรนึ่อซนนึ่งพระเจล้าเพบียงผรล้เดบียวทรงมองเหก็นไดล้กก็ทนาใหล้คนไมว่เชรนึ่อกลาย
เปป็นผรล้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจล้า แตว่การกระทนาตว่างๆเปป็นพยานรสับรองแกว่สายตาของมนรุษยร์วว่าเราเปป็นผรล้เชรนึ่อและไดล้ใชล้
ความเชรนึ่อในพระเจล้าแลล้ว เราพลิสรจนร์ความเชรนึ่อของเราโดยการกระทนาตว่างๆของเรา

ยากอบกลว่าววว่า “ความเชรนึ่อทบีนึ่ปราศจากบรรดาการกระทนากก็ตายเสบียแลล้ว” คนทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วอาจทนาไมว่เยอะ เขาอาจไมว่
แสดงออกใหญว่โต แตว่ถล้าเขารสับความรอดแลล้วอยว่างแทล้จรลิง เขากก็มบีชบีวลิตอยรว่จนาเพาะพระเจล้า และจะมบีการเคลรนึ่อนไหวบางอยว่างหรรอ
กลิจกรรมบางอยว่างในสว่วนของเขาเพรนึ่อพลิสรจนร์วว่าเขามบีชบีวลิตอยรว่จนาเพาะพระเจล้า คนทบีนึ่เปป็นพยานรสับรองดล้วยปากวว่าเขามบีความเชรนึ่อใน



พระเจล้า และกระนสันั้นเขากก็ไมว่เคยทนาอะไรเลยเพรนึ่อพลิสรจนร์ความเชรนึ่อนสันั้น กก็ใสว่เครรนึ่องหมายคนาถามตสัวเบล้อเรลินึ่มไวล้รอบคนากลว่าวอล้างของเขา
ในสายตาของเพรนึ่อนมนรุษยร์ของเขา พระเจล้าเพบียงผรล้เดบียวทรงมองเหก็นใจนสันั้น และพระเจล้าเพบียงผรล้เดบียวทรงทราบวว่าใครมบีความเชรนึ่อทบีนึ่
ชว่วยใหล้รอดและใครไมว่ใชล้ความเชรนึ่อทบีนึ่ชว่วยใหล้รอด เรารรล้โดยผลตว่างๆของพวกเขาและโดยการกระทนาตว่างๆของพวกเขาเทว่านสันั้น ไมว่มบี
ความขสัดแยล้งกสันระหวว่างคนาสอนของเปาโลและคนาสอนของยากอบ เปาโลกนาลสังพรดเกบีนึ่ยวกสับความเชรนึ่อตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า ยากอบ
กนาลสังพรดเกบีนึ่ยวกสับความเชรนึ่อทบีนึ่กว่อเกลิดเปป็นการกระทนาตว่างๆทบีนึ่ถรกมองเหก็นไดล้โดยเหลว่าเพรนึ่อนมนรุษยร์ของเรา

ขล้อ 3: “ดล้วยวว่าพระคสัมภบีรร์กลว่าววว่าอยว่างไร ‘อสับราฮสัมไดล้เชรนึ่อพระเจล้า และความเชรนึ่อนสันั้นทรงถรอวว่าเปป็นความชอบธรรมแกว่
ทว่าน’” 

“ดล้วยวว่าพระคสัมภบีรร์กลว่าววว่าอยว่างไร” เปาโลพนนึ่งพาพระคสัมภบีรร์ (อว่าน 1 โครลินธร์ 15:1-4) เขาไมว่ไดล้เบบีนึ่ยงเบนไปจากพระ
วจนะบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้า เขาประกาศขว่าวประเสรลิฐ “ตามทบีนึ่เขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์” ตามทบีนึ่เขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์ “อสับราฮสัมไดล้เชรนึ่อ
พระเจล้า และความเชรนึ่อนสันั้นทรงถรอวว่าเปป็นความชอบธรรมแกว่ทว่าน” (ดร ปฐมกาล 15:6) อสับราฮสัมถรกนสับวว่าเปป็นผรล้ชอบธรรมเพราะวว่า
เขาไวล้วางใจพระเจล้าวว่าจะทรงทนาตามพระสสัญญาของพระองคร์ กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง อสับราฮสัมวางตสัวใหล้อยรว่ในทสัศนคตลิแหว่งความไวล้วางใจ
แบบทบีนึ่ยอมรสับพระสสัญญาแหว่งพระพรทสันั้งหลายของพระเจล้า พระเจล้าจนงทรงโปรดประทานความชอบธรรมใหล้แกว่เขาไดล้

“ความเชรนึ่อนสันั้นทรงถรอวว่า” (“มสันถรกนสับ”)  มบีความหมายวว่า “ใสว่เขล้าบสัญชบีของคนๆนสันั้น” ดสังนสันั้นพระเจล้าจนงทรงใสว่ความชอบ
ธรรมเขล้าบสัญชบีของอสับราฮสัม การจว่ายจรลิงยสังไมว่ไดล้ถรกกระทนา พระเยซรยสังไมว่ไดล้สลินั้นพระชนมร์ในขณะนสันั้น-แตว่ในสายพระเนตรของ
พระเจล้าอสับราฮสัมถรอครองความชอบธรรมแลล้วเพราะวว่า “อสับราฮสัมไดล้เชรนึ่อพระเจล้า” นบีนึ่ครอความชอบธรรมโดยความเชรนึ่อ และไมว่ใชว่
โดยการประพฤตลิ มสันครอความชอบธรรม “โดยความเชรนึ่อ” ทบีนึ่ชว่วยใหล้รอด ไมว่ใชว่ความชอบธรรมโดยการประพฤตลิ-เพราะวว่าการงาน
อสันชอบธรรมทสันั้งหมดของเรานสันั้นรวมๆกสันแลล้วกก็ไมว่ไดล้ดบีไปกวว่าผล้าขบีนั้รลินั้วสกปรกๆในสายพระเนตรของพระเจล้าเลย (อลิสยาหร์ 64:6)

ตล้องใชล้เวลานานหลายปปีกวว่าความเชรนึ่อของอสับราฮสัมจะพลิสรจนร์ตสัวมสันเองในการแสดงออกใหล้ปรากฏภายนอก แตว่พระเจล้า
ทรงทราบแลล้ววว่าผลลสัพธร์จะออกมาเชว่นไร พระองคร์ทรงทราบตสันั้งแตว่วลินาทบีนสันั้นทบีนึ่อสับราฮสัมไดล้เชรนึ่อแลล้ว โอ ใชว่แลล้วครสับ ผมเชรนึ่อใน
อนานาจสลิทธลิธิ์ขาดสรงสรุดของพระเจล้า ผมอธลิบายมสันไมว่ไดล้ แตว่พระเจล้าทรงทราบตอนจบตสันั้งแตว่ตอนตล้น และพระองคร์ทรงทราบแนว่ชสัด
วว่าจะเกลิดอะไรขนนั้นกสับอสับราฮสัม โดยวลิธบีแหว่งความเชรนึ่อ-หรรอเพราะความเชรนึ่อ-ความชอบธรรมของพระเจล้าจนงถรกยกใหล้แกว่คนบาป ดสัง
นสันั้นพระเจล้าจนงทรงทนาใหล้อสับราฮสัมชอบธรรม “เพราะ” ครุณความดบีแหว่งความเชรนึ่อของเขา

ในปฐมกาล 12:1-3 พระเจล้าทรงบสัญชาอสับราฮสัมใหล้ลรุกขนนั้นและออกไป ไปจากบล้านเกลิดของตนและญาตลิพบีนึ่นล้องของตน และ
ไปยสังแผว่นดลินหนนนึ่งทบีนึ่พระเจล้าจะทรงสนาแดงแกว่เขา พระเจล้าไมว่ไดล้ประทานแผนทบีนึ่ทางทบีนึ่จะไปนสันั้นแกว่เขา พระองคร์ไมว่ไดล้บอกชรนึ่อคนใด
แกว่เขาเลย พระองคร์แคว่ตรสัสวว่า “จงลรุกขนนั้นและออกไป”-และอสับราฮสัมกก็ลรุกขนนั้นและ “ออกไป ตามทบีนึ่พระเยโฮวาหร์ไดล้ตรสัสแกว่ทว่าน
แลล้ว…” (ปฐก. 12:4)

พระเจล้าทรงบอกอสับราฮสัมวว่าในตสัวเขา ครอบครสัวทสันั้งปวงแหว่งแผว่นดลินโลกจะไดล้รสับพระพรและวว่าเชรนั้อสายของเขาจะเปป็น
เหมรอนดวงดาวแหว่งทล้องฟฟ้า (ปฐก. 12:3; 15:5) แตว่ตอนนสันั้นเขาไมว่มบีบรุตรชาย (อลิสอสัคยสังไมว่ไดล้เกลิดมา)-และกระนสันั้นอสับราฮสัมไดล้เชรนึ่อ
พระเจล้า เขาเชรนึ่อวว่าเขาจะเปป็นผรล้มบีสว่วนในพระพรนสันั้น และเขาไดล้รสับเกบียรตลิและถรกนสับวว่าชอบธรรมเพราะความเชรนึ่อในพระเจล้า 
พระเจล้าตรสัส อสับราฮสัมเชรนึ่อคนาตรสัสนสันั้น และพระเจล้าทรงบสันทนกไวล้แลล้ววว่าเปป็นความชอบธรรมแกว่เขา จงตสันั้งใจอว่านยอหร์น 5:24 และ
ครุณจะเรบียนรรล้วว่าคนบาปทสันั้งหลายไดล้รสับความรอดโดยการไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าและเชรนึ่อในพระเมษโปดกของพระเจล้าผรล้ซนนึ่ง
พระเจล้าไดล้ทรงสว่งมา อสับราฮสัมไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้า เชรนึ่อพระวจนะของพระเจล้า เชรนึ่อฟฝังพระวจนะของพระเจล้า กระทนาตามพ
ระวจนะของพระเจล้า และความเชรนึ่อของเขาในพระเจล้ากก็ชว่วยเขาใหล้รอดแลล้ว เขาไดล้กลายเปป็น “บลิดาของผรล้ทบีนึ่มบีความเชรนึ่อ”

ขล้อ 4: “บสัดนบีนั้ คนทบีนึ่อาศสัยการกระทนากก็ไมว่ถรอวว่าบนาเหนก็จทบีนึ่ไดล้นสันั้นเปป็นเพราะพระครุณ แตว่ถรอวว่า เปป็นคว่าแรงของงานทบีนึ่ไดล้ทนา”
คนงานกก็ไดล้รสับคว่าจล้างของตนเหมรอนกสับเปป็นหนบีนั้สลินทบีนึ่ตล้องชนาระ ไมว่ใชว่เพราะความโปรดปราน มสันไมว่ใชว่ความโปรดปรานทบีนึ่

จะจว่ายแกว่คนๆหนนนึ่งสนาหรสับสลินึ่งทบีนึ่เขาไดล้ลงแรง..มสันเปป็นหนบีนั้สลินทบีนึ่จะตล้องจว่ายใหล้เขา ดสังนสันั้นอสัครทรตทว่านนบีนั้จนงกลว่าววว่า มสันกก็คงเปป็นแบบ



นสันั้นถล้าคนๆหนนนึ่งถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยการประพฤตลิของเขา เขากก็คงมบีเหตรุใหล้อล้างไดล้ตว่อพระเจล้า มสันกก็คงเปป็นหนล้าทบีนึ่ของพระเจล้าทบีนึ่
จะตล้องนสับวว่าเขาเปป็นผรล้ชอบธรรม หลสักคนาสอนเรรนึ่องการประพฤตลินบีนั้ไมว่มบีทางเปป็นความจรลิงไดล้ (รม. 11:6)

เราทรุกคนไดล้ทนาบาปแลล้ว ไมว่มบีสสักคนทบีนึ่ชอบธรรม เราทรุกคนไดล้หลงเจลินึ่นไป ใครจะกลล้ายรนและประกาศตว่อเพรนึ่อนบล้านของตน
วว่า “ฉสันไมว่เคยทนาบาปเลยสสักอยว่าง!” เนรนึ่องจาก “คว่าจล้างของบาปครอความตาย” และเนรนึ่องจากทรุกคนไดล้ทนาบาปแลล้ว ดสังนสันั้นทรุกคน
จนงสมควรตกนรก ดสังนสันั้นถล้าเราอยากใหล้พระเจล้าจว่ายใหล้เราสลินึ่งทบีนึ่เราสมควรไดล้รสับ เรากก็คงไดล้เชก็คคว่าจล้างใบเดบียวนสันั้น-ความตาย (รม. 
6:23) ไมว่ใชว่เลยครสับ เราไมว่ถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยการประพฤตลิ เราไมว่ไดล้รสับความรอดโดยการประพฤตลิ เราไดล้รสับความรอดโดย
พระครุณลล้วนๆ เปป็นของประทานของพระเจล้า: “มลิใชว่โดยบรรดาการงานแหว่งความชอบธรรมซนนึ่งพวกเราไดล้กระทนา แตว่ตามพระ
เมตตาของพระองคร์ พระองคร์ไดล้ทรงชว่วยพวกเราใหล้รอด โดยการลล้างชนาระแหว่งการบสังเกลิดใหมว่ และการทรงสรล้างขนนั้นมาใหมว่ของ
พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์” (ทลิตสัส 3:5)

ขล้อ 5: “แตว่สนาหรสับคนทบีนึ่ไมว่อาศสัยการกระทนา แตว่เชรนึ่อในพระองคร์ ผรล้โปรดใหล้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดล้ ความเชรนึ่อของ
คนนสันั้นกก็ถรกนสับวว่าเปป็นความชอบธรรม”

การนสับวว่าชอบธรรมถรกยรนึ่นเสนอใหล้โดยพระเจล้า-ไมว่ใชว่แกว่ผรล้ทบีนึ่ประพฤตลิ ไมว่ใชว่แกว่ผรล้ทบีนึ่พากเพบียร ไมว่ใชว่แกว่ผรล้ทบีนึ่สรล้ทน-แตว่แกว่ผรล้ทบีนึ่
เชรนึ่อ คนทบีนึ่ “เชรนึ่อในพระองคร์ ผรล้โปรดใหล้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดล้” ใชว่แลล้วครสับ ความรอดยว่อมประพฤตลิ และเราถรกบสัญชาใหล้
กระทนากลิจความรอดของเราเองออกมาดล้วยความเกรงกลสัวและตสัวสสันึ่น แตว่ครุณไมว่สามารถกระทนากลิจความรอดของครุณเองออกมาไดล้
จนกวว่าครุณถรอครองความรอดโดยความเชรนึ่อแลล้ว เรา “ถรกสรล้างขนนั้นในพระเยซรครลิสตร์ ใหล้เขล้าสรว่บรรดาการงานทบีนึ่ดบี” (อฟ. 2:10) แตว่
ความรอดไมว่ใชว่บนาเหนก็จของการประพฤตลิ มสันเปป็นของประทานของพระเจล้าโดยทางความเชรนึ่อ- “แตว่สนาหรสับคนทบีนึ่ไมว่อาศสัยการกระ
ทนา แตว่เชรนึ่อ…” ขอบครุณพระเจล้า พระครุณชว่วยใหล้รอด (กระทสันึ่งจนถนงทบีนึ่สรุด) ทรุกคนทบีนึ่ยอมมาหาพระเจล้าโดยพระเยซรครลิสตร์

ขล้อ 6-8: “เหมรอนกสับทบีนึ่ดาวลิดเชว่นกสันกก็พรรณนาถนงความสรุขของคน ผรล้ซนนึ่งพระเจล้าโปรดใหล้เปป็นคนชอบธรรม โดยมลิไดล้อาศสัย
การกระทนา โดยกลว่าววว่า ‘คนทสันั้งหลายซนนึ่งไดล้โปรดยกความชสันึ่วชล้าของพวกเขาแลล้ว และไดล้ทรงปกปปิดบาปทสันั้งหลายของพวกเขาแลล้ว 
กก็ไดล้รสับพร มนรุษยร์ผรล้ซนนึ่งองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าจะไมว่ทรงถรอโทษบาปนสันั้น กก็ไดล้รสับพร’”

ขล้อความนบีนั้ทบีนึ่ถรกยกมาจากเพลงสดรุดบี 32:1,2 ถรกเสนอโดยเปาโลเพรนึ่อเปป็นขล้อพลิสรจนร์เพลินึ่มเตลิมวว่าความชอบธรรมแหว่งขว่าว
ประเสรลิฐ “โดยความเชรนึ่อ” ซนนึ่งเขากนาลสังประกาศนสันั้นไมว่ไดล้ขสัดแยล้งกสับสลินึ่งทบีนึ่ดาวลิดและพวกศาสดาพยากรณร์ภาคพสันธสสัญญาเดลิมไดล้
เทศนาและสสันึ่งสอน ดาวลิดเปป็นวลิสรุทธลิชนสมสัยพสันธสสัญญาเดลิม และเขาประกาศวว่าการนสับวว่าชอบธรรมของเขานสันั้นเปป็นโดยความเชรนึ่อ 
ดาวลิด “พรรณนาถนงความสรุขของคน ผรล้ซนนึ่งพระเจล้าโปรดใหล้เปป็นคนชอบธรรม โดยมลิไดล้อาศสัยการกระทนา” เขากลว่าววว่า “คนทสันั้งหลาย
ซนนึ่งไดล้โปรดยกความชสันึ่วชล้าของพวกเขาแลล้ว และไดล้ทรงปกปปิดบาปทสันั้งหลายของพวกเขาแลล้ว กก็ไดล้รสับพร มนรุษยร์ผรล้ซนนึ่งองคร์พระผรล้เปป็น
เจล้าจะไมว่ทรงถรอโทษบาปนสันั้น กก็ไดล้รสับพร (หรรอเปป็นสรุข)” การถรอกก็ครอ “การใสว่ในบสัญชบีของคนๆหนนนึ่ง การยกใหล้เปป็นความดบีความ
ชอบของเขา การฝากเขล้าบสัญชบี” ดาวลิดมบีความรอดทบีนึ่มหสัศจรรยร์และเปป็นสรุขแบบเดบียวกสันกสับทบีนึ่เรามบี และตามคนาพยานของเขาเอง 
ความชอบธรรมของเขาไมว่ไดล้อาศสัยการกระทนา แตว่ถรกถรอใหล้เปป็นของเขาโดยพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์โดยทางความเชรนึ่อนสันั้นทบีนึ่ดาวลิดมบี
ในพระเจล้า

การนอับวต่าชอบธรรมไมต่อาศอัยกฎพริธทตต่างๆ
และไมต่อาศอัยพระราชบอัญญอัตริ

ขล้อ 9-12: “เชว่นนสันั้นแลล้ว ความสรุขนบีนั้มบีแกว่พวกทบีนึ่เขล้าสรุหนสัตพวกเดบียวหรรอ หรรอวว่ามบีแกว่พวกทบีนึ่มลิไดล้เขล้าสรุหนสัตดล้วย เพราะพวก
เรากลว่าววว่า “ความเชรนึ่อถรกนสับวว่าเปป็นความชอบธรรมแกว่อสับราฮสัม” มสันถรกนสับเชว่นนสันั้นอยว่างไร เมรนึ่อทว่านเขล้าสรุหนสัตแลล้วหรรอ หรรอเมรนึ่อ
ยสังไมว่ไดล้เขล้าสรุหนสัต มลิใชว่เมรนึ่อเขล้าสรุหนสัตแลล้ว แตว่เมรนึ่อยสังไมว่ไดล้เขล้าสรุหนสัต และทว่านไดล้รสับเครรนึ่องหมายแหว่งการเขล้าสรุหนสัต เปป็นตราแหว่ง
ความชอบธรรมของความเชรนึ่อซนนึ่งทว่านไดล้มบีอยรว่เมรนึ่อยสังไมว่ไดล้เขล้าสรุหนสัต เพรนึ่อทว่านจะไดล้เปป็นบลิดาของพวกเขาทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ ถนงแมล้วว่าพวก



เขายสังไมว่ไดล้เขล้าสรุหนสัต เพรนึ่อความชอบธรรมจะถรกยกใหล้แกว่พวกเขาเชว่นกสัน และเปป็นบลิดาแหว่งการเขล้าสรุหนสัตแกว่คนเหลว่านสันั้นผรล้ซนนึ่งมลิไดล้
เขล้าสรุหนสัตเทว่านสันั้น แตว่เปป็นผรล้ซนนึ่งดนาเนลินในรอยเทล้าเหลว่านสันั้นแหว่งความเชรนึ่อนสันั้นของอสับราฮสัมบลิดาของเราทสันั้งหลาย ซนนึ่งทว่านมบีอยรว่เมรนึ่อยสังไมว่
ไดล้เขล้าสรุหนสัตดล้วย”

ในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้เราเรบียนรรล้วว่าการนสับวว่าชอบธรรมในภาคพสันธสสัญญาเดลิม เชว่นเดบียวกสับในภาคพสันธสสัญญาใหมว่ ไมว่อาศสัย
กฎพลิธบีตว่างๆ พลิธบีกรรม หรรอการกระทนาใดๆทสันั้งนสันั้น พรล้อมกสับขล้อเทก็จจรลิงนบีนั้ทบีนึ่มสันึ่นคงแลล้ว คนาถามใหมว่จนงเผชลิญหนล้าเปาโลตอนนบีนั้ : ถล้าพลิธบี
เขล้าสรุหนสัตไมว่ไดล้นนาการนสับวว่าชอบธรรมมาใหล้ จรุดประสงคร์ของมสันครออะไร? มสันทนาใหล้สลินึ่งใดสสัมฤทธลิธิ์ผล?

พลิธบีกรรมนสันั้น แทนทบีนึ่จะใหล้ความชอบธรรม กลสับยรนยสันสลินึ่งทบีนึ่อสับราฮสัมมบีอยรว่แลล้ว ในการทบีนึ่มสันเปป็น “เครรนึ่องหมาย” หนนนึ่งและ
เปป็น “ตราประทสับ” หนนนึ่งของมสัน การเขล้าสรุหนสัตไดล้รสับรองความมบีผลแหว่งความเชรนึ่อของอสับราฮสัม ดสังนสันั้นการนสับวว่าชอบธรรมในสมสัย
ภาคพสันธสสัญญาเดลิมจนงไมว่ไดล้เปป็นบนาเหนก็จสนาหรสับการเขล้าสรุหนสัต อสับราฮสัมถรกนสับวว่าชอบธรรมแลล้วหลายปปีกว่อนทบีนึ่เขาไดล้เขล้าสรุหนสัต ใน
ปฐมกาล 15:1-6 พระเจล้าทรงยรนยสันพระสสัญญาของพระองคร์แกว่อสับราฮสัม และขล้อ 6 กลว่าววว่า: “และทว่านเชรนึ่อในพระเยโฮวาหร์ และ
พระองคร์ทรงนสับวว่านสันึ่นเปป็นความชอบธรรมแกว่ทว่าน” นบีนึ่ครอกว่อนทบีนึ่อลิชมาเอลเกลิด และดสังนสันั้นจนงเปป็นเวลาประมาณสลิบสบีนึ่ปปีกว่อนทบีนึ่เขา
และอลิชมาเอลไดล้เขล้าสรุหนสัต (ดรปฐมกาล 17:23-26) ดสังนสันั้นเขาจนงเปป็น “บลิดาของพวกเขาทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ” ไมว่วว่าพวกเขาจะเปป็นยลิวหรรอ
คนตว่างชาตลิ “ดสังนสันั้นบรรดาคนทบีนึ่อยรว่ฝฝ่ายความเชรนึ่อจนงไดล้รสับพระพรรว่วมกสับอสับราฮสัมผรล้เปปีปี่ยมดล้วยความเชรนึ่อ” (กท. 3:9)

ศาสนาทสันั้งหลายทบีนึ่ยกชรการประพฤตลิ-ทบีนึ่บสัญชา (หรรอเรบียกรล้อง) ใหล้คนบาป “ทนาอะไรบางอยว่าง” เพรนึ่อทบีนึ่จะไดล้รสับความรอด 
“ทนาอะไรบางอยว่าง” เพรนึ่อทบีนึ่จะรสักษาความรอดไวล้ หรรอเพลินึ่มการประพฤตลิของเขาหรรอของเธอและการกระทนาตว่างๆเขล้ากสับพระครุณ
ของพระเจล้า-กนาลสังเตลิบโตและแผว่ขยายอยว่างรวดเรก็วทสันึ่วอเมรลิกา พวกเขากนาลสังพยายามปนพระราชบสัญญสัตลิกสับพระครุณเขล้าดล้วยกสัน 
พวกเขากลว่าววว่า “พระครุณ! พระครุณ!” และจากนสันั้นกก็เพลินึ่มพลิธบีกรรมตว่างๆ ขล้อเชรนึ่อตว่างๆ หลสักคนาสอนตว่างๆ และประเพณบีตว่างๆของ
พวกเขาเขล้ากสับพระครุณมหสัศจรรยร์ของพระเจล้า แตว่การนสับวว่าชอบธรรมมาโดยทางพระครุณของพระเจล้า พระเจล้าทรงจสัดหาการนสับ
วว่าชอบธรรมใหล้ในพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์ในทว่านทสันั้งหลายครอ “ความหวสังแหว่งสงว่าราศบี” (คส. 1:27)...ความหวสังเดบียวของการทบีนึ่
ครุณจะเขล้าในสงว่าราศบี

ขล้อ 13: “เพราะพระสสัญญาทบีนึ่วว่า ทว่านจะไดล้เปป็นทายาทของทสันั้งพลิภพ มลิไดล้มบีแกว่อสับราฮสัม หรรอแกว่ผรล้สรบเชรนั้อสายของทว่าน โดย
ทางพระราชบสัญญสัตลิ แตว่โดยทางความชอบธรรมแหว่งความเชรนึ่อ”

พระคนาขล้อนบีนั้สอนอยว่างชสัดเจนวว่าการนสับวว่าชอบธรรมในสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิม เชว่นเดบียวกสับในภาคพสันธสสัญญาใหมว่ ไมว่
ขนนั้นกสับพระราชบสัญญสัตลิทบีนึ่ไดล้ถรกประทานใหล้แกว่โมเสสบนภรเขาซบีนายเลยแมล้แตว่นลิดเดบียว อสับราฮสัมไมว่เคยมบีพระราชบสัญญสัตลิ-และ
ปราศจากพระราชบสัญญสัตลิอสับราฮสัมถรกนสับวว่าชอบธรรม อสับราฮสัมไดล้รสับความรอดโดยพระสสัญญา พระราชบสัญญสัตลิไดล้มาสบีนึ่รล้อย
สามสลิบปปีหลสังจากนสันั้น เมรนึ่อพระเจล้าไดล้ประทานพระราชบสัญญสัตลิบนภรเขาซบีนาย พระองคร์ไมว่ไดล้ทนาใหล้พสันธสสัญญาทบีนึ่เกว่ากวว่านสันั้นเปป็น
โมฆะ ครอพสันธสสัญญานสันั้นแหว่งพระสสัญญา พระราชบสัญญสัตลิแคว่เพลินึ่มเขล้ากสับพระสสัญญานสันั้น และนสันึ่นกก็แคว่จนกวว่า “เชรนั้อสายของหญลิง
นสันั้น” จะเสดก็จมา ซนนึ่งพระสสัญญานสันั้นไดล้ถรกกระทนาไวล้กสับพระองคร์ พระองคร์ไดล้เสดก็จมาแลล้ว พระราชบสัญญสัตลิ (ซนนึ่งเปป็น “ครร” เพรนึ่อนนาเรา
มาถนงพระองคร์) จนงหมดหนล้าทบีนึ่แลล้วตอนนบีนั้ (โปรดตสันั้งใจอว่านโรม 10:4; 2 โครลินธร์ 3:6-18; และกาลาเทบีย 3:19-29)

“พระสสัญญานสันั้น” ไมว่ใชว่ “โดยทางพระราชบสัญญสัตลิ แตว่โดยทางความชอบธรรมแหว่งความเชรนึ่อ” พสันธสสัญญาทสันั้งสองนสันั้นไมว่
อาจถรกปนเขล้าดล้วยกสันไดล้ พวกมสันเปป็นหลสักการพรนั้นฐานทบีนึ่ตรงขล้ามกสันอยว่างสลินั้นเชลิง

ขล้อ 14: “เพราะวว่าถล้าเขาเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรอตามพระราชบสัญญสัตลิจะเปป็นทายาท ความเชรนึ่อกก็ถรกทนาใหล้เปป็นโมฆะไป และพระ
สสัญญากก็ถรกทนาใหล้ไรล้ผล”

ถล้ามรดกนสันั้นจะตล้องพนนึ่งการกระทนาโดยอาศสัยความเชรนึ่อฟฝังตว่อพระราชบสัญญสัตลิ “ความเชรนึ่อกก็ถรกทนาใหล้เปป็นโมฆะไป…” เปาโล
บอกชาวแควล้นกาลาเทบียเหลว่านสันั้นวว่า: “...ถล้าความชอบธรรมมาโดยพระราชบสัญญสัตลิแลล้ว พระครลิสตร์กก็ทรงสลินั้นพระชนมร์โดยเปลว่า
ประโยชนร์...พระครลิสตร์ยว่อมไมว่ไดล้มบีผลอสันใดตว่อพวกทว่านเลย ผรล้ใดกก็ตามในพวกทว่านทบีนึ่เปป็นคนชอบธรรมโดยพระราชบสัญญสัตลิ...” (กท.



2:21; 5:4) ถล้ามนรุษยร์สามารถใหล้ความเชรนึ่อฟฝังอสันสมบรรณร์แบบตว่อพระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า ถล้าโดยสสันดานเขามบีอยรว่ภายในเขา 
ครอความสามารถทบีนึ่จะดนาเนลินชบีวลิตอสันสมบรรณร์แบบโดยพระราชบสัญญสัตลินสันั้น เขากก็คงไมว่ตล้องการพระผรล้ชว่วยใหล้รอดเลย ไมว่ตล้องการพระ
โลหลิตของพระเยซร หรรอฤทธลิธิ์อนานาจทบีนึ่ทรงสรล้างใหมว่ของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์

“...และพระสสัญญากก็ถรกทนาใหล้ไรล้ผล” ในกาลาเทบีย 3:18 เราอว่านวว่า “เพราะวว่าถล้าการรสับมรดกอยรว่ฝฝ่ายพระราชบสัญญสัตลิ 
การรสับมรดกนสันั้นกก็ไมว่ไดล้อยรว่ฝฝ่ายพระสสัญญาอบีกตว่อไป แตว่พระเจล้าโปรดประทานมรดกนสันั้นใหล้แกว่อสับราฮสัมแลล้วโดยพระสสัญญา” พระ
สสัญญาทสันั้งหลายของพระเจล้าในพสันธสสัญญากสับอสับราฮสัมมบีพรนั้นฐานอยรว่บนพระครุณลล้วนๆ ไมว่มบีเงรนึ่อนไขใดๆผรกตลิดกสับพระสสัญญาเหลว่า
นสันั้นเลย การทนาใหล้พระสสัญญาเหลว่านสันั้นสนาเรก็จจรลิงไมว่ไดล้ขนนั้นอยรว่กสับสลินึ่งใดทบีนึ่อสับราฮสัมไดล้กระทนาหรรอไมว่ไดล้กระทนา และไมว่ขนนั้นกสับสลินึ่งใดทบีนึ่เชรนั้อ
สายของเขาไดล้กระทนาหรรอสสัญญาวว่าจะกระทนาดล้วย

พสันธสสัญญาของพระเจล้ากสับอสับราฮสัมผรล้เปปีปี่ยมดล้วยความเชรนึ่อไดล้รสับการยรนยสันแลล้ว และพระราชบสัญญสัตลิกก็ไมว่สามารถปฝัดทลินั้งมสัน
หรรอทนาใหล้มสัน “ไรล้ผล”: “พสันธสสัญญาซนนึ่งไดล้รสับการรสับรองแตว่กว่อนโดยพระเจล้าในพระครลิสตร์ พระราชบสัญญสัตลิซนนึ่งมาภายหลสังเปป็นเวลา
สบีนึ่รล้อยสามสลิบปปีนสันั้นไมว่สามารถทนาใหล้พสันธสสัญญานสันั้นยกเลลิก เพรนึ่อทนาใหล้พระสสัญญานสันั้นไรล้ผลไดล้” (กท. 3:17)

ขล้อ 15 และ 16: “เพราะพระราชบสัญญสัตลินสันั้นกระทนาใหล้พระพลิโรธ ดล้วยวว่าทบีนึ่ใดทบีนึ่ไมว่มบีพระราชบสัญญสัตลิ ทบีนึ่นสันึ่นกก็ไมว่มบีการละเมลิด
เหตรุฉะนสันั้น การเปป็นทายาทจนงขนนั้นอยรว่กสับความเชรนึ่อ เพรนึ่อการเปป็นทายาทจะไดล้เปป็นตามพระครุณ เพรนึ่อพระสสัญญานสันั้นจะเปป็นทบีนึ่แนว่ใจแกว่ผรล้
สรบเชรนั้อสายทรุกคน มลิใชว่แกว่ผรล้สรบเชรนั้อสายทบีนึ่ถรอพระราชบสัญญสัตลิพวกเดบียว แตว่แกว่คนทบีนึ่มบีความเชรนึ่อนสันั้นของอสับราฮสัม ผรล้เปป็นบลิดาของพวก
เราทรุกคน”

“พระราชบสัญญสัตลินสันั้นกระทนาใหล้พระพลิโรธ”-ไมว่ใชว่ความรอด “เหตรุฉะนสันั้น การเปป็นทายาทจนงขนนั้นอยรว่กสับความเชรนึ่อ เพรนึ่อการ
เปป็นทายาทจะไดล้เปป็นตามพระครุณ...” พระครุณไมว่อาจสนาแดงตสัวมสันเองบนเกณฑร์อรนึ่นใดแลล้ว แมล้หากวว่ามนรุษยร์ถรกนสับวว่าชอบธรรม
โดยพระราชบสัญญสัตลิ มสันกก็คงจะเปป็นโดยครุณความดบีของพวกเขาเองและไมว่ใชว่พระครุณแลล้ว บสัดนบีนั้การนสับวว่าชอบธรรมเปป็นมาโดย
ความโปรดปรานทบีนึ่ไมว่อาศสัยการกระทนา “เพรนึ่อพระสสัญญานสันั้นจะเปป็นทบีนึ่แนว่ใจแกว่ผรล้สรบเชรนั้อสายทรุกคน”-ไมว่ใชว่แกว่ยลิวเทว่านสันั้น ทบีนึ่มบีพระราช
บสัญญสัตลิ แตว่แกว่ทรุกคนทบีนึ่มบีความเชรนึ่อแบบเดบียวกสับอสับราฮสัม “ผรล้เปป็นบลิดาของพวกเราทรุกคน”

เมรนึ่อการประพฤตลิเขล้ามา พระครุณกก็ถรกกสันออกไปและกลายเปป็นโมฆะ ถล้ามสันเปป็นการประพฤตลิ มสันกก็ไมว่ใชว่พระครุณ และถล้า
มสันเปป็นพระครุณ มสันกก็ไมว่ใชว่การประพฤตลิอบีกตว่อไป (รม. 11:6)

ขล้อ 17-22: “(ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘เราไดล้ใหล้เจล้าเปป็นบลิดาของประชาชาตลิมากมาย’) ตว่อพระพสักตรร์พระองคร์ผรล้ทบีนึ่ทว่านเชรนึ่อ
ครอพระเจล้า ผรล้ทรงใหล้คนทบีนึ่ตายแลล้วฟฟฟื้นชบีวลิตขนนั้นมา และทรงเรบียกสลินึ่งของเหลว่านสันั้นทบีนึ่มลิไดล้เปป็นราวกสับวว่าพวกมสันเปป็น ผรล้ซนนึ่งไมว่มบีความหวสัง
กก็ยสังไดล้เชรนึ่อในความหวสัง เพรนึ่อทว่านจะไดล้กลายเปป็นบลิดาของประชาชาตลิมากมาย ตามสลินึ่งซนนึ่งไดล้ตรสัสไวล้แลล้ววว่า ‘เชรนั้อสายของเจล้าจะเปป็น
เชว่นนสันั้น’ และไมว่ไดล้อว่อนแอในความเชรนึ่อ ทว่านมลิไดล้ถรอวว่ารว่างกายของทว่านเองตายแลล้วตอนนบีนั้ เมรนึ่อทว่านมบีอายรุประมาณหนนนึ่งรล้อยปปีแลล้ว 
และมลิไดล้ถรอวว่าครรภร์ของนางซาราหร์เปป็นหมสัน ทว่านมลิไดล้หวสันึ่นไหวตว่อพระสสัญญาของพระเจล้าโดยความไมว่เชรนึ่อ แตว่เขล้มแขก็งในความเชรนึ่อ
โดยถวายสงว่าราศบีแดว่พระเจล้า และโดยมบีความเชรนึ่อมสันึ่นอยว่างเตก็มทบีนึ่วว่า สลินึ่งใดทบีนึ่พระองคร์ตรสัสสสัญญาไวล้แลล้ว พระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่
จะกระทนาใหล้สนาเรก็จดล้วย และเพราะเหตรุนสันั้น ไดล้ทรงถรอวว่าความเชรนึ่อของทว่านเปป็นความชอบธรรมแกว่ทว่าน”

“ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ว…” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลยกขล้อความจากปฐมกาล 17:4,5: “สนาหรสับเรา ดรเถลิด พสันธสสัญญาของเราอยรว่กสับเจล้า
และเจล้าจะเปป็นบลิดาของประชาชาตลิมากมาย และชรนึ่อของเจล้าจะไมว่ถรกเรบียกอบีกตว่อไปวว่า อสับราม แตว่ชรนึ่อของเจล้าจะเปป็น อสับราฮสัม 
เพราะเราทนาใหล้เจล้าเปป็นบลิดาของประชาชาตลิมากมายแลล้ว”

“ผรล้ซนนึ่งไมว่มบีความหวสัง”-นสันึ่นครอ เมรนึ่อไมว่มบีเหตรุอสันชสัดเจนหรรอปกตลิทบีนึ่จะหวสังไดล้- “กก็ยสังไดล้เชรนึ่อในความหวสัง…” พระเจล้าไดล้
ประทานพระสสัญญาหนนนึ่งแกว่อสับราฮสัมซนนึ่งเปป็นพระสสัญญาทบีนึ่ขสัดกสับธรรมชาตลิอยว่างแนว่นอน แตว่เพราะวว่าพระเจล้าทรงทนาพระสสัญญานสันั้น
แลล้ว อสับราฮสัมจนง “มลิไดล้ถรอวว่ารว่างกายของทว่านเองตายแลล้วตอนนบีนั้... และมลิไดล้ถรอวว่าครรภร์ของนางซาราหร์เปป็นหมสัน” เขาไมว่ไดล้หวสันึ่น
ไหว “ตว่อพระสสัญญาของพระเจล้าโดยความไมว่เชรนึ่อ”-แตว่เขา “เขล้มแขก็งในความเชรนึ่อ…”



“และโดยมบีความเชรนึ่อมสันึ่นอยว่างเตก็มทบีนึ่…” อสับราฮสัมเชรนึ่อมสันึ่นอยว่างเตก็มทบีนึ่และถว่องแทล้วว่าพระเจล้าทรงสามารถกระทนาสลินึ่งทบีนึ่มนรุษยร์
มองวว่าเปป็นไปไมว่ไดล้ เขาไดล้เชรนึ่อพระเจล้า และเพราะวว่าเขาไดล้เชรนึ่อพระเจล้า มสันจนง “ไดล้ทรงถรอ (หรรอนสับ) วว่าความเชรนึ่อของทว่านเปป็น
ความชอบธรรมแกว่ทว่าน”

ขล้อ 13 ถนง 22 สอนอยว่างชสัดเจนวว่าเราถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยทางความเชรนึ่อ และไมว่ใชว่โดยการประพฤตลิ...วว่าการนสับวว่า
ชอบธรรมไมว่อาศสัยพระราชบสัญญสัตลิเลย ขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้สอนอยว่างชสัดเจนวว่าอสับราฮสัมไมว่ไดล้ถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยสลินึ่งใดทบีนึ่เขาไดล้
กระทนา แตว่โดยการเชรนึ่อพระเจล้า

ขล้อ 23-25: “บสัดนบีนั้ มลิไดล้เขบียนไวล้สนาหรสับทว่านแตว่ผรล้เดบียววว่า ‘ทรงถรอวว่าเปป็นความชอบธรรมแกว่ทว่าน’ แตว่สนาหรสับพวกเราดล้วย 
ผรล้ซนนึ่งจะทรงถรอวว่าเปป็นความชอบธรรมแกว่พวกเรา ถล้าพวกเราเชรนึ่อในพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงใหล้พระเยซรองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเราเปป็น
ขนนั้นมาจากความตาย ผรล้ไดล้ทรงถรกมอบไวล้เพราะเหตรุบรรดาการละเมลิดของพวกเรา และไดล้ทรงถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้นมาอบีกเพรนึ่อใหล้พวกเรา
เปป็นคนชอบธรรม”

ขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าความเชรนึ่อของอสับราฮสัมถรก “ถรอวว่า...เปป็นความชอบธรรมแกว่ทว่าน” ไมว่ไดล้ถรกเขบียนไวล้ “สนาหรสับทว่านแตว่ผรล้
เดบียว” แตว่เพรนึ่อเราเชว่นกสัน ภาคพสันธสสัญญาเดลิมและภาคพสันธสสัญญาใหมว่สอดคลล้องกสันอยว่างสมบรรณร์แบบ พวกมสันไมว่ไดล้ขสัดแยล้ง
กสันเอง พวกมสันเหก็นพล้องตรงกสันทรุกรายละเอบียดปลบีกยว่อย ความเชรนึ่อถรกนสับวว่าเปป็นความชอบธรรมแกว่วลิสรุทธลิชนสมสัยภาคพสันธสสัญญา
เดลิม...และไมว่ใชว่แกว่วลิสรุทธลิชนสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิมเทว่านสันั้น แตว่แกว่เราดล้วย “ผรล้ซนนึ่งจะทรงถรอวว่าเปป็นความชอบธรรมแกว่พวกเรา ถล้า
พวกเราเชรนึ่อในพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงใหล้พระเยซรองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเราเปป็นขนนั้นมาจากความตาย”

เมรนึ่อเราเชรนึ่อวว่าพระเจล้าทรงชว่วยพระเยซรใหล้พล้นจากความตายและหลรุมศพแลล้วโดยทางการอสัศจรรยร์แหว่งการฟฟฟื้นครนพระชนมร์
(ระเบลิดลรกใหญว่ทบีนึ่ระเบลิดใสว่หนล้าของโลกทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อ) เรากก็ไดล้รสับความรอด (รม. 10:9,10) แตว่กรรุณาสสังเกต: ขล้อ 25 ถรกเสรลิมเขล้ามา 
ทนาไมพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงเสรลิมขล้อ 25 เขล้ามา? คนาตอบกก็ครอ: เพรนึ่อแสดงใหล้เหก็นวว่าความเชรนึ่อนสันั้นทบีนึ่ชว่วยใหล้รอดไมว่ใชว่ความเชรนึ่อใน
การกระทนาของการฟฟฟื้นครนพระชนมร์นสันั้น แตว่ในความหมายของมสัน ผรล้ทบีนึ่ถรกนสับวว่าชอบธรรมและถรกทนาใหล้เปป็นคนชอบธรรมตล้องเชรนึ่อ
จากใจ-ไมว่ใชว่แคว่วว่าพระเยซรไดล้สลินั้นพระชนมร์ ถรกฝฝังไวล้ และทรงเปป็นขนนั้นแลล้วเทว่านสันั้น-แตว่วว่าพระองคร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์ “เพราะเหตรุ
บรรดาการละเมลิดของพวกเรา”

ขอใหล้ผมพยายามกลว่าวอยว่างชสัดเจน ในวลิธบีทบีนึ่เขล้าใจไดล้ สลินึ่งทบีนึ่ผมกนาลสังพยายามสรนึ่อไปถนงครุณ: มสันไมว่เพบียงพอทบีนึ่จะเชรนึ่อวว่า 
“พระเจล้าทรงรสักโลกเชว่นนสันั้น” จนพระองคร์ไดล้ประทานพระเยซรใหล้สลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนสันั้น มสันไมว่เพบียงพอทบีนึ่จะเชรนึ่อวว่าพระเยซรไดล้
ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนสันั้น วว่าพระองคร์ทรงถรกฝฝังและทรงเปป็นขนนั้นแลล้ว เราตล้องเชรนึ่อวว่าพระเจล้าไดล้ทรงรสักเรา และทสันั้งๆทบีนึ่เราไดล้
ทนาบาปและการละเมลิดหลายอยว่าง พระองคร์กก็ทรงรสักเรามากพอทบีนึ่จะยอมใหล้พระเยซร ผรล้ทรงไรล้บาป มาตายแทนคนบาปทบีนึ่นว่าสสังเวช
และนว่าสมเพชอยว่างครุณและผม เราตล้องเชรนึ่อวว่ามสันเปป็นเพราะเรา-เพราะบาปทสันั้งหลายของเรา-ทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์

เปาโลชบีนั้ใหล้เหก็นมาตลอด ในบทแรกๆเหลว่านบีนั้ของหนสังสรอโรม วว่า “ทรุกคนไดล้กระทนาบาป และเสรนึ่อมจากสงว่าราศบีของ
พระเจล้า”-ยลิว คนตว่าชาตลิ- และมสันเปป็นเพราะ “การละเมลิดทสันั้งหลาย” ของมนรุษยร์ทบีนึ่พระเยซรไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์และทรงเปป็นขนนั้นอบีก 
บาปชสันึ่วรล้ายยลินึ่งนสักจนไมว่มบีสลินึ่งใดนอกจากพระโลหลิตของพระเยซรทบีนึ่สามารถลบมลทลินบาปไดล้-และการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์กก็ลบ
มลทลินบาปและการละเมลิดทสันั้งหลายของมนรุษยร์จรลิงๆ ดสังนสันั้น จนงไมว่มบีการประพฤตลิใดๆเลยของพระราชบสัญญสัตลิทบีนึ่สามารถมบีทบีนึ่อยรว่หรรอมบี
สว่วนในการนสับวว่าชอบธรรมของเราไดล้

ผรล้ทบีนึ่เชรนึ่อในการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรครลิสตร์กก็ตล้องเชรนึ่อกว่อนเลยวว่าการละเมลิดตว่างๆของเขาเองไดล้สว่งพระเยซรครลิสตร์เจล้า
ไปทบีนึ่กางเขนโบราณนสันั้นและความมรณาอสันนว่ากลสัวนสันั้นทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์ทบีนึ่นสันึ่น ผรล้ทบีนึ่เชรนึ่อในการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ไปสรว่ความ
รอดแหว่งจลิตวลิญญาณกก็ตล้องเชรนึ่อวว่าพระเยซรทรงเปป็นเครรนึ่องบรชาทบีนึ่เพบียงพอสนาหรสับทรุกสลินึ่งและชดใชล้บาปไดล้หมดสลินั้น การฟฟ้องใจทบีนึ่แทล้จรลิง
ของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ในเรรนึ่องบาปยว่อมทนาใหล้การเชรนึ่อเชว่นนสันั้นเปป็นไปไดล้



พระเยซรเสดก็จไปทบีนึ่กางเขนนสันั้นเพราะเหตรุบรรดาการละเมลิดของพวกเรา พระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อรสับโทษบาปของเรา 
“ตามทบีนึ่เขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์” พระองคร์ทรงถรกฝฝัง-แตว่ขอบครุณพระเจล้า ความตายไมว่อาจรสันั้งพระองคร์ไวล้ไดล้! พระองคร์ทรงถรกทนาใหล้
เปป็นขนนั้นจากพวกคนตายในวสันทบีนึ่สาม “ตามทบีนึ่เขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์” ความเชรนึ่อดล้วยใจในการสลินั้นพระชนมร์ การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครน
พระชนมร์ของพระเยซรเจล้า “เพราะเหตรุบรรดาการละเมลิดของพวกเรา” นนามาซนนึ่งความรอด ผมขอกลว่าวซนั้นาแบบเนล้นยนั้นา: ความเชรนึ่อ
เชว่นนสันั้น มากก็ตว่อเมรนึ่อมบีการฟฟ้องใจแบบลนกซนนั้งเรรนึ่องบาป และความเกรงกลสัวตามแบบพระเจล้าและความเสบียใจตามแบบพระเจล้าในใจ
นสันั้น ผมไมว่เชรนึ่อวว่าเคยมบีผรล้ใดทบีนึ่กลสับใจเชรนึ่ออยว่างแทล้จรลิงโดยไมว่มบีความเกรงกลสัวตามแบบพระเจล้าและการกลสับใจใหมว่ทบีนึ่แทล้จรลิงตามพระ
คสัมภบีรร์นนาหนล้ามากว่อน

การเยาะเยล้ยทางศาสนาวสันนบีนั้ซนนึ่งมองวว่าการกลสับใจใหมว่ลล้าสมสัยและแทนทบีนึ่มสันดล้วยการจสับมรอกสันและการเซก็นชรนึ่อในบสัตรกก็
ไมว่ใชว่สลินึ่งทบีนึ่ดบีเลย มสันเปป็นของลอกเลบียนแบบและการเบบีนึ่ยงเบนของมารรล้าย พระเยซรทรงสอนอยว่างชสัดเจนวว่า “นอกจากทว่านทสันั้ง
หลายกลสับใจเสบียใหมว่ พวกทว่านทรุกคนจะพลินาศเหมรอนกสัน” (ลรกา 13:3,5)

เรารสับความรอดโดยพระครุณผว่านทางความเชรนึ่อ และนสันึ่นกก็ไมว่ไดล้มาจากตสัวเราเอง มสันเปป็นของประทานของพระเจล้า แตว่
กว่อนคนใดจะรสับของประทานนบีนั้ของพระเจล้า เขาตล้องตระหนสักกว่อนและเผชลิญหนล้าขล้อเทก็จจรลิงเรรนึ่องบาป-บาปสว่วนตสัว การละเมลิดทสันั้ง
หลายของเขาเอง เขาตล้องเชรนึ่อดล้วยใจวว่าพระเยซรไดล้เสดก็จไปทบีนึ่กางเขนนสันั้นเพรนึ่อรสับโทษบาปทสันั้งหลายของเขา จนกวว่าเขาเชรนึ่อเรรนึ่องนบีนั้
ดล้วยตสัวเอง เขากก็จะไมว่มบีทางยอมรสับการสลินั้นพระชนมร์ของพระครลิสตร์ การถวายตสัวเปป็นเครรนึ่องบรชาของพระองคร์ พระโลหลิตของ
พระองคร์ ในฐานะเปป็นเครรนึ่องลบมลทลินบาปทสันั้งหลายของเขาและในฐานะเปป็นมรลเหตรุสนาหรสับการนสับวว่าเขาเปป็นคนชอบธรรม

“...และไดล้ทรงถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้นมาอบีกเพรนึ่อใหล้พวกเราเปป็นคนชอบธรรม” ขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าพระเยซรไดล้ทรงเดลินออกมาจาก
อรุโมงคร์ฝฝังศพนสันั้นกก็เปป็นขล้อพลิสรจนร์นลิรสันดรร์เกบีนึ่ยวกสับความพอเพบียงของพระองคร์ในการลบมลทลินบาปทสันั้งหลายของเรา การฟฟฟื้นครน
พระชนมร์จากพวกคนตายไดล้พลิสรจนร์แลล้ววว่าพระองคร์ทรงถรอกรุญแจเหลว่านสันั้นแหว่งความตาย นรก และหลรุมศพ คว่าจล้างของบาปครอ
ความตาย แตว่พระเยซรไดล้ทรงพลิชลิตพลสังทสันั้งปวงแหว่งนรกแลล้วดล้วยพระองคร์เอง ในความขสัดแยล้งสว่วนตสัวกสับมารรล้าย บาป และพลสัง
ทสันั้งหมดแหว่งยมโลก พระเยซรทรงยนดกรุญแจเหลว่านสันั้นมาไดล้แลล้ว และบสัดนบีนั้พระองคร์ทรงถรอกรุญแจเหลว่านสันั้นเพรนึ่อไขเปปิดและปปิดความ
ตาย นรก และหลรุมศพ (วว. 1:18) 



บทททที่ 5
5:1 เหตรุฉะนสันั้น เมรนึ่อถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยความเชรนึ่อแลล้ว พวกเราจนงมบีสสันตลิสรุขกสับพระเจล้าโดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็น
เจล้าของพวกเรา
5:2 ซนนึ่งโดยพระองคร์ พวกเราไดล้มบีทางเขล้าโดยความเชรนึ่อเขล้าในพระครุณนบีนั้ทบีนึ่พวกเรายรนอยรว่ขล้างในนบีนั้ดล้วย และปปีตลิยลินดบีในความหวสังแหว่ง
สงว่าราศบีของพระเจล้า
5:3 และไมว่ใชว่อยว่างนบีนั้เทว่านสันั้น แตว่พวกเราชรนึ่นชมยลินดบีในความทรุกขร์ยากตว่าง ๆ ดล้วย โดยทราบวว่าความทรุกขร์ยากทนาใหล้เกลิดความอดทน
5:4 และความอดทนทนาใหล้เกลิดประสบการณร์ และประสบการณร์ทนาใหล้เกลิดความหวสัง
5:5 และความหวสังมลิไดล้ทนาใหล้เกลิดความละอาย เพราะวว่าความรสักของพระเจล้าไดล้หลสันึ่งไหลออกมาในหสัวใจของพวกเรา โดยพระ
วลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ ซนนึ่งไดล้ประทานใหล้แกว่พวกเราแลล้ว
5:6 เพราะวว่าเมรนึ่อพวกเรายสังปราศจากกนาลสัง ในเวลาอสันเหมาะสมพระครลิสตร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อคนอธรรม
5:7 ดล้วยวว่าไมว่ใครว่จะมบีคนตายเพรนึ่อคนชอบธรรม แตว่บางทบีเพรนึ่อคนดบีอาจมบีบางคนกลล้าทบีนึ่จะตายดล้วยซนั้นา
5:8 แตว่พระเจล้าทรงสนาแดงความรสักของพระองคร์แกว่เราทสันั้งหลาย ครอขณะทบีนึ่พวกเรายสังเปป็นคนบาปอยรว่นสันั้น พระครลิสตร์ไดล้ทรง
สลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อพวกเรา
5:9 แลล้วยลินึ่งกวว่านสันั้น บสัดนบีนั้เมรนึ่อถรกนสับวว่าชอบธรรมแลล้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์ พวกเราจะรอดจากพระพลิโรธโดยทางพระองคร์
5:10 เพราะวว่าถล้าขณะทบีนึ่พวกเรายสังเปป็นศสัตรรกสัน พวกเราไดล้ถรกทนาใหล้กลสับครนดบีกสันกสับพระเจล้าโดยการสลินั้นพระชนมร์ของพระบรุตรของ
พระองคร์ ยลินึ่งกวว่านสันั้นอบีกเมรนึ่อไดล้ถรกทนาใหล้กลสับครนดบีแลล้ว พวกเรากก็จะรอดโดยพระชนมร์ชบีพของพระองคร์
5:11 และไมว่ใชว่อยว่างนบีนั้เทว่านสันั้น แตว่เราทสันั้งหลายยสังปปีตลิยลินดบีในพระเจล้าโดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเราดล้วย ซนนึ่ง
โดยทางพระองคร์นสันั้นบสัดนบีนั้พวกเราจนงไดล้รสับการไถว่โทษ
5:12 เหตรุฉะนสันั้น โดยคน ๆ เดบียวบาปไดล้เขล้ามาในโลกฉสันใด และความตายกก็เกลิดมาโดยบาปนสันั้น และความตายจนงไดล้แผว่ไปถนงมนรุษยร์
ทรุกคนฉสันนสันั้น เพราะทรุกคนไดล้ทนาบาปแลล้ว
5:13 (ดล้วยวว่าจนกระทสันึ่งมบีพระราชบสัญญสัตลิ บาปไดล้มบีอยรว่ในโลกแลล้ว แตว่บาปไมว่ถรกถรอโทษเมรนึ่อไมว่มบีพระราชบสัญญสัตลิ
5:14 อยว่างไรกก็ตาม ความตายกก็ไดล้ครอบงนาตสันั้งแตว่อาดสัมจนถนงโมเสส แมล้แตว่เหนรอคนทสันั้งหลายทบีนึ่มลิไดล้ทนาบาปตามแบบอยว่างแหว่งการ
ละเมลิดของอาดสัม ผรล้ซนนึ่งเปป็นแบบของผรล้ทบีนึ่จะเสดก็จมาภายหลสัง
5:15 แตว่ไมว่เหมรอนความผลิดนสันั้นฉสันใด ของประทานอสันไมว่คลิดคว่านสันั้นกก็เปป็นฉสันนสันั้นดล้วย เพราะวว่าถล้าโดยทางความผลิดของคน ๆ เดบียว
นสันั้น คนเปป็นอสันมากตล้องตาย มากยลินึ่งกวว่านสันั้น พระครุณของพระเจล้าและของประทานโดยพระครุณ ซนนึ่งเปป็นโดยผรล้เดบียวนสันั้น ครอพระเยซร
ครลิสตร์ กก็มบีบรลิบรรณร์แกว่คนเปป็นอสันมากแลล้ว
5:16 และไมว่เหมรอนโดยคน ๆ เดบียวทบีนึ่ไดล้ทนาบาปฉสันใด ของประทานนสันั้นกก็เปป็นฉสันนสันั้น เพราะวว่าการพลิพากษากก็เปป็นโดยคน ๆ เดบียว
ซนนึ่งนนาไปสรว่การลงโทษ แตว่ของประทานอสันไมว่คลิดคว่านสันั้นเปป็นมาเนรนึ่องดล้วยความผลิดมากมายซนนึ่งนนาไปสรว่การนสับวว่าชอบธรรม
5:17 เพราะวว่าถล้าโดยความผลิดของคนนสันั้นคนเดบียว ความตายจนงไดล้ครอบงนาอยรว่โดยคนนสันั้นคนเดบียว มากยลินึ่งกวว่านสันั้นคนทสันั้งหลายทบีนึ่รสับ
ความอรุดมสมบรรณร์แหว่งพระครุณ และรสับของประทานแหว่งความชอบธรรม กก็จะครอบครองในชบีวลิตโดยพระองคร์ผรล้เดบียว ครอพระเยซร
ครลิสตร์)
5:18 เหตรุฉะนสันั้น โดยความผลิดของคน ๆ เดบียว การพลิพากษาซนนึ่งนนาไปสรว่การลงโทษไดล้มาถนงมนรุษยร์ทรุกคนฉสันใด โดยความชอบธรรม
ของพระองคร์ผรล้เดบียว ของประทานอสันไมว่คลิดคว่าไดล้มาถนงมนรุษยร์ทรุกคนซนนึ่งนนาไปสรว่การนสับวว่าชอบธรรมแหว่งชบีวลิตฉสันนสันั้น
5:19 เพราะวว่าโดยการไมว่เชรนึ่อฟฝังของคน ๆ เดบียว คนเปป็นอสันมากไดล้ถรกทนาใหล้เปป็นคนบาปฉสันใด โดยการเชรนึ่อฟฝังของพระองคร์ผรล้เดบียว 
คนเปป็นอสันมากกก็จะถรกทนาใหล้เปป็นคนชอบธรรมฉสันนสันั้น



5:20 ยลินึ่งกวว่านสันั้น พระราชบสัญญสัตลิไดล้เขล้ามา เพรนึ่อความผลิดนสันั้นจะปรากฏมากมาย แตว่ทบีนึ่ใดทบีนึ่บาปไดล้ปรากฏมากมาย พระครุณกก็ไดล้
ปรากฏมากมายยลินึ่งขนนั้นทบีนึ่นสันึ่น
5:21 เพรนึ่อวว่าบาปไดล้ครอบครองไปสรว่ความตายฉสันใด พระครุณกก็จะไดล้ครอบครองโดยทางความชอบธรรมไปสรว่ชบีวลิตนลิรสันดรร์ โดยพระ
เยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเราฉสันนสันั้น

ผลลอัพธร์เจจ็ดอยต่างของการนอับวต่าชอบธรรม
ความชอบธรรมนสันั้นทบีนึ่ถรกถรอวว่าเปป็นของเราโดยพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์โดยทางพระเยซรครลิสตร์พระบรุตรของพระองคร์กก็นนา

ผลลสัพธร์เจก็ดอยว่างนบีนั้มาใหล้ซนนึ่งผมอยากใหล้เราเหก็นในขล้อ 1 ถนง 11:
1. เรามบีสสันตลิสรุขกสับพระเจล้า (ขล้อ 1)
2. เรามบีการเขล้าถนงพระครุณ (ขล้อ 2)
3. เราชรนึ่นชมยลินดบีในความหวสังแหว่งสงว่าราศบีของพระเจล้า (ขล้อ 2)
4. เราชรนึ่นชมยลินดบีในความทรุกขร์ลนาบากทสันั้งหลาย (ขล้อ 3)
5. ความรสักของพระเจล้าถรกทนาใหล้หลสันึ่งไหลออกมาในหสัวใจของพวกเรา (ขล้อ 5)
6. พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงถรกประทานใหล้แกว่เรา (ขล้อ 5)
7. เราชรนึ่นชมยลินดบีในพระเจล้า (ขล้อ 11)

ขล้อ 1: “เหตรุฉะนสันั้น เมรนึ่อถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยความเชรนึ่อแลล้ว พวกเราจนงมบีสสันตลิสรุขกสับพระเจล้าโดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์
พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา”

1.
“...พวกเราจนงมบีสสันตลิสรุขกสับพระเจล้า…” คนาวว่า “เหตรุฉะนสันั้น” อล้างอลิงยล้อนกลสับไปยสังเนรนั้อหาของบททบีนึ่ 4: “เหตรุฉะนสันั้น เมรนึ่อถรก

นสับวว่าชอบธรรม”-ไมว่ใชว่โดยการประพฤตลิ (4:1-8) ไมว่ใชว่โดยพลิธบีตว่างๆ (4:9-12) ไมว่ใชว่โดยความเชรนึ่อฟฝังตว่อพระราชบสัญญสัตลิ
(4:13-22)-แตว่ “โดยความเชรนึ่อแลล้ว พวกเราจนงมบีสสันตลิสรุข…” สามอยว่างแรกนสันั้นไมว่เคยใหล้สสันตลิสรุข แตว่ความเชรนึ่อใหล้สสันตลิสรุข

“...โดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา” พระเยซรครลิสตร์เอง “ทรงเปป็นสสันตลิสรุขของเรา” (อฟ. 2:14) มสัน
จะเปป็นวสันแสนสรุขเมรนึ่อครุณยอมรสับขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าทสันั้งหมดทบีนึ่พระเจล้าทรงมบีเพรนึ่อยรนึ่นเสนอแกว่ครุณลล้วนอยรว่ในพระเยซรครลิสตร์ “พวกทว่านกก็
ครบบรลิบรรณร์ในพระองคร์” (คส. 2:10) พระเยซรทรงเปป็นความรอดของเรา พระองคร์ทรงเปป็นความชอบธรรมของเรา พระองคร์ทรง
เปป็นความบรลิสรุทธลิธิ์ของเรา พระองคร์ทรงเปป็การชนาระแยกตสันั้งใหล้บรลิสรุทธลิธิ์ของเรา พระองคร์ทรงเปป็นการไถว่ของเรา พระองคร์ทรงเปป็น
ชสัยชนะของเรา พระองคร์ทรงเปป็นสสันตลิสรุขของเรา พระองคร์ทรงเปป็นความไวล้วางใจของเรา พระองคร์ทรงเปป็นผรล้พลิทสักษร์รสักษาไวล้ของเรา
ในพระครลิสตร์เรามบีสลินึ่งสารพสัด

เมรนึ่ออาดสัมไดล้ทนาบาป เผว่าพสันธรุร์มนรุษยร์ทสันั้งหมดกก็ตกอยรว่ใตล้อนานาจของบาปและความตาย สสันตลิสรุขระหวว่างมนรุษยร์กสับพระเจล้ากก็
ถรกทนาลาย แตว่อาดสัมคนทบีนึ่สองนสันั้น (พระครลิสตร์) ไดล้ทรงซรนั้อสสันตลิสรุขแลล้วโดยทางพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระองคร์ ดสังนสันั้นบรรดาผรล้ทบีนึ่
ถรกนสับวว่าชอบธรรมแลล้วจนงมบีสสันตลิสรุขกสับพระเจล้า พระพลิโรธของพระองคร์ (รม. 1:18) ไมว่ครุกคามพวกเขาอบีกตว่อไป และพวกเขาถรก
ยอมรสับในพระครลิสตร์ มสันไมว่ไดล้บว่งบอกถนงการเปลบีนึ่ยนแปลงของความสงบสรุขในความรรล้สนกตว่างๆของพวกเขา แตว่ในความสสัมพสันธร์ของ
พระเจล้ากสับพวกเขา

พระเยซรทรงปรากฏแกว่พระบลิดาตอนนบีนั้แทนเรา พระเยซรตรสัสไวล้วว่า: “หตรุฉะนสันั้นผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่จะยอมรสับเราตว่อหนล้ามนรุษยร์ 
เราจะยอมรสับผรล้นสันั้นตว่อพระพสักตรร์พระบลิดาของเราผรล้ซนนึ่งทรงสถลิตในสวรรคร์ดล้วย” (มธ. 10:32) เปาโลกลว่าวเนล้นขล้อเทก็จจรลิงหนนนึ่งตามพ
ระคสัมภบีรร์: “มบีพระเจล้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตว่ผรล้เดบียวระหวว่างพระเจล้ากสับมนรุษยร์ ครอพระเยซรครลิสตร์ผรล้ทรงสภาพเปป็นมนรุษยร์” (1 
ทธ. 2:5) ดสังนสันั้นเมรนึ่อเรารรล้จสักพระเยซรครลิสตร์เจล้าในฐานะพระผรล้ชว่วยใหล้รอดสว่วนตสัวของเรา พระองคร์กก็ทรงเปป็นสสันตลิสรุขของเรา 



พระองคร์ทรงเสนอความแทนเราตว่อพระบลิดาผรล้สถลิตในสวรรคร์ (1 ยอหร์น 2:1,2) เมรนึ่อเรายรนตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า พระเยซรกก็จะทรง
ยรนอยรว่เคบียงขล้างเราเพรนึ่อกลว่าวยอมรสับเราวว่าเปป็นลรกของพระองคร์

ขล้อ 2: “ซนนึ่งโดยพระองคร์ พวกเราไดล้มบีทางเขล้าโดยความเชรนึ่อเขล้าในพระครุณนบีนั้ทบีนึ่พวกเรายรนอยรว่ขล้างในนบีนั้ดล้วย และปปีตลิยลินดบีใน
ความหวสังแหว่งสงว่าราศบีของพระเจล้า”

2.
“...พวกเราไดล้มบีทางเขล้าโดยความเชรนึ่อเขล้าในพระครุณนบีนั้ทบีนึ่พวกเรายรนอยรว่ขล้างในนบีนั้ดล้วย…” คนาวว่า “ทางเขล้า” มบีความหมายตรง

ตสัววว่า “ทางเขล้าไปขล้างใน” พระเยซรทรงคลรุมกายคนบาปทบีนึ่เชรนึ่อดล้วยพระองคร์เองและความชอบธรรมของพระองคร์ ทรงชนาระเขาใหล้
สะอาดในพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์เอง และทรงนนาเขาเขล้าในความโปรดปรานอสันไรล้ขบีดจนากสัดและพระครุณอนสันตร์ของ
พระเจล้าพระบลิดา มนรุษยร์ทรุกคน หากไมว่มบีพระเยซรครลิสตร์ กก็ถรกกบีดกสันออกไปจากเบรนั้องพระพสักตรร์ของพระเจล้า และไมว่มบีทางทบีนึ่มนรุษยร์
จะเขล้าถนงพระเจล้าและหวสังไดล้วว่าจะทรลตว่อพระองคร์ นอกเสบียจากโดยทางพระเยซรครลิสตร์เจล้า พระเยซรตรสัสวว่า “เราเปป็นประตรนสันั้น ถล้าผรล้
ใดเขล้าไปโดยทางเรา ผรล้นสันั้นจะรอด และจะเขล้าไปและออกมา และจะพบอาหารเลบีนั้ยง” (ยอหร์น 10:9) พระองคร์ตรสัสแกว่โธมสัสวว่า “เรา
เปป็นทางนสันั้น ความจรลิงนสันั้น และชบีวลิตนสันั้น ไมว่มบีผรล้ใดมาถนงพระบลิดาไดล้ยกเวล้นมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6)

โดยพระองคร์ “พวกเราไดล้มบีทางเขล้าโดยความเชรนึ่อ” ทบีนึ่ยรนในพระครุณบสัดนบีนั้กก็ถรกประทานใหล้แกว่ผรล้เชรนึ่อ ขว่าวประเสรลิฐถรก
ประกาศแกว่เขาแลล้ว ซนนึ่งเขาไดล้รสับไวล้และเขายรนอยรว่ในขว่าวประเสรลิฐนสันั้น (1 คร. 15:1) ทบีนึ่ยรนของเขาตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าครอ ทบีนึ่ยรน
ของพระครลิสตร์เอง เราทบีนึ่รสับความรอดกก็ “เปป็นทบีนึ่ชอบพระทสัยในผรล้ทรงเปป็นทบีนึ่รสักนสันั้น”(อฟ. 1:6) กลว่าวในทางตนาแหนว่ง เรา “ไดล้ตาย
แลล้ว และชบีวลิต (ของพวกเรา) ถรกซว่อนไวล้กสับพระครลิสตร์ในพระเจล้า” (คส. 3:3) ในพระเยซรเราเปป็นผรล้ชอบธรรมและบรลิสรุทธลิธิ์ (2 คร. 
5:21)

“แตว่นานเทว่าไรเลว่า? ‘มบี’ อยรว่ในรรปสมบรรณร์กาล (ในภาษากรบีก) คนาแปลจนงอว่านวว่า ‘ซนนึ่งโดยทางพระองคร์ เรามบีทางเขล้าถาวร
ของเราโดยความเชรนึ่อเขล้าในความโปรดปรานทบีนึ่เราไมว่สมควรไดล้รสับนบีนั้ ซนนึ่งในความโปรดปรานนบีนั้เราถรกวางไวล้แลล้ว และนสันึ่นกก็อยว่าง
ถาวร’” (วรเอสทร์)

3.
เรา “ปปีตลิยลินดบีในความหวสังแหว่งสงว่าราศบีของพระเจล้า” คนบาปทบีนึ่ยสังไมว่ไดล้ถรกสรล้างใหมว่กก็ไมว่มบีความปปีตลิยลินดบีในสงว่าราศบีของ

พระเจล้าทบีนึ่เขาสามารถรสับไดล้ แตว่สนาหรสับผรล้เชรนึ่อ เขากก็ “ปปีตลิยลินดบีในความหวสัง” แหว่งสงว่าราศบีนสันั้น ผรล้เชรนึ่อ ซนนึ่งรรล้จสักสสันตลิสรุขของพระเจล้า
เพราะวว่าพระเยซรทรง “ทนาใหล้เกลิดสสันตลิภาพโดยพระโลหลิตแหว่งกางเขนของพระองคร์แลล้ว” (คส. 1:20) กก็มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะ “ปปีตลิยลินดบีใน
ความหวสัง” เพราะวว่าพระเยซรทรงเปปิดทางหนนนึ่งใหล้เขาเขล้าสรว่เบรนั้องพระพสักตรร์ การรว่วมสามสัคคบีธรรม และสสันตลิสรุขของพระเจล้าแลล้ว 
การรรล้วว่าบสัดนบีนั้เรานสันึ่งดล้วยกสันในสวรรคสถานในพระเยซรครลิสตร์ การรรล้วว่าชบีวลิตของเราถรกซว่อนไวล้กสับพระครลิสตร์ในพระเจล้า กก็เปป็นความ 
“ปปีตลิยลินดบีดล้วยความชรนึ่นบานเหลรอทบีนึ่จะกลว่าวไดล้ และเตก็มเปปีปี่ยมดล้วยสงว่าราศบี” (1 ปต. 1:8)

ขล้อ 3-5: “และไมว่ใชว่อยว่างนบีนั้เทว่านสันั้น แตว่พวกเราชรนึ่นชมยลินดบีในความทรุกขร์ยากตว่าง ๆ ดล้วย โดยทราบวว่าความทรุกขร์ยากทนาใหล้
เกลิดความอดทน และความอดทนทนาใหล้เกลิดประสบการณร์ และประสบการณร์ทนาใหล้เกลิดความหวสัง และความหวสังมลิไดล้ทนาใหล้เกลิด
ความละอาย เพราะวว่าความรสักของพระเจล้าไดล้หลสันึ่งไหลออกมาในหสัวใจของพวกเรา โดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ ซนนึ่งไดล้ประทานใหล้แกว่
พวกเราแลล้ว”

4.
“...พวกเราชรนึ่นชมยลินดบีในความทรุกขร์ยากตว่าง ๆ ดล้วย” เราในฐานะผรล้เชรนึ่อไมว่ชรนึ่นชมยลินดบีแคว่ในขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าเรารอดแลล้ว

และรรล้วว่าเรากนาลสังมรุว่งหนล้าไปสวรรคร์ แตว่เราชรนึ่นชมยลินดบีในความทรุกขร์ยาก “โดยทราบวว่าความทรุกขร์ยากทนาใหล้เกลิดความอดทน และ
ความอดทนทนาใหล้เกลิดประสบการณร์ และประสบการณร์ทนาใหล้เกลิดความหวสัง และความหวสังมลิไดล้ทนาใหล้เกลิดความละอาย”-ความหวสัง
หนนนึ่งทบีนึ่ไมว่เคยมาซนนึ่งความผลิดหวสัง ความหวสังหนนนึ่งทบีนึ่แนว่ใจวว่า “ทรุกสลินึ่งทนางานดล้วยกสันเพรนึ่อใหล้เกลิดผลดบีแกว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่รสักพระเจล้า ครอแกว่



คนทสันั้งหลายทบีนึ่เปป็นผรล้รสับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (รม. 8:28) ผมกลสัววว่าคนใดทบีนึ่ยกมรอยอมแพล้เมรนึ่อเจอกสับความ
ยากลนาบากหรรอความทรุกขร์ยากหนแรกทบีนึ่มาหลสังจากเขากลว่าววว่าตนรสับความรอดแลล้ว คนๆนสันั้นกก็ไมว่เคยบสังเกลิดใหมว่อยว่างแทล้จรลิงเลย

พระเยซรตรสัสวว่า “ในโลกนบีนั้ทว่านทสันั้งหลายจะประสบความทรุกขร์ยาก แตว่จงชรนึ่นใจเถลิด เราชนะโลกแลล้ว” (ยอหร์น 16:33) 
เปาโลบอกเราวว่า “ไมว่มบีการทดลองใด ๆ เกลิดขนนั้นกสับพวกทว่าน นอกเหนรอจากการทดลองซนนึ่งเคยเกลิดกสับมนรุษยร์ทสันั้งหลาย แตว่พระเจล้า
ทรงสสัตยร์ซรนึ่อ ผรล้จะไมว่ทรงอนรุญาตใหล้พวกทว่านถรกทดลองเกลินกวว่าทบีนึ่พวกทว่านจะสามารถทนไดล้ แตว่พรล้อมกสับการทดลองนสันั้น จะโปรด
ใหล้มบีทางทบีนึ่จะหลบหนบีไดล้ดล้วย เพรนึ่อพวกทว่านจะสามารถทนไดล้” (1 คร. 10:13) เปาโลบอกเราอบีกครสันั้งวว่า “พวกเราเปป็นยลินึ่งกวว่าเหลว่าผรล้
พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงรสักพวกเรา” (รม. 8:37) พรล้อมกสับพระสสัญญาเหลว่านบีนั้ เราทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วอยว่างแทล้จรลิงกก็ไมว่ตสัวสสันึ่น
หรรอยอมแพล้เมรนึ่อเราถรกทดลอง ผรล้เชรนึ่อแทล้ยว่อมชรนึ่นชมยลินดบีในความทรุกขร์ลนาบากและการลองใจตว่างๆ ถล้าเราทนทรุกขร์กสับพระครลิสตร์ เรา
กก็จะครอบครองกสับพระองคร์ แตว่ถล้าเราไมว่ยอมรสับพระองคร์ พระองคร์กก็จะไมว่ยอมรสับเรา (2 ทธ. 2:12)

5.
“...ความรสักของพระเจล้าไดล้หลสันึ่งไหลออกมาในหสัวใจของพวกเรา…” ความรสักของพระเจล้าทบีนึ่ถรกอล้างอลิงถนงในพระคนาขล้อนบีนั้

ไมว่ใชว่ความรสักของเราทบีนึ่มบีใหล้แกว่พระเจล้า แตว่มสันครอความรสักของพระเจล้าเองเมรนึ่อมสันหลสันึ่งไหลออกมาจากพระทสัยยลินึ่งใหญว่ของพระองคร์
เขล้ามาสรว่ใจของเรา ความรสักของพระเจล้าทบีนึ่ดนารงอยรว่ภายในครอขล้อพลิสรจนร์วว่าเรารสับความรอดแลล้ว ความรสักครอแกว่นแทล้แหว่งความรอด:

“พวกทว่านทบีนึ่รสัก ขอใหล้พวกเรารสักซนนึ่งกสันและกสัน เพราะวว่าความรสักเปป็นของพระเจล้า และทรุกคนทบีนึ่รสักกก็บสังเกลิดจากพระเจล้า 
และรรล้จสักพระเจล้า ผรล้ทบีนึ่ไมว่รสักกก็ไมว่รรล้จสักพระเจล้า เพราะวว่าพระเจล้าทรงเปป็นความรสัก... ถล้าพวกเรารสักซนนึ่งกสันและกสัน พระเจล้ากก็ทรงสถลิตอยรว่
ในพวกเรา และความรสักของพระองคร์กก็สมบรรณร์อยรว่ในพวกเรา...และพวกเราไดล้ทราบและเชรนึ่อความรสักทบีนึ่พระเจล้าทรงมบีตว่อพวกเรา 
พระเจล้าทรงเปป็นความรสัก และผรล้ใดทบีนึ่ดนารงอยรว่ในความรสักกก็ดนารงอยรว่ในพระเจล้า และพระเจล้ากก็ทรงสถลิตอยรว่ในผรล้นสันั้น” (1 ยอหร์น 
4:7,8,12,16)

6.
“...พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์...ซนนึ่งไดล้ประทานใหล้แกว่พวกเราแลล้ว” พระเจล้าไมว่เพบียงใสว่ความรสักของพระองคร์เขล้าในใจของเรา

เทว่านสันั้นเมรนึ่อเรารสับความรอด แตว่พระเจล้าเองทรงสถลิตอยรว่ในเราในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ (รม. 8:9) คนใดทบีนึ่ไมว่มบีพระ
วลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้ากก็ไมว่ใชว่ลรกของพระเจล้า! อยว่ายอมใหล้นสักเทศนร์คนใด ผรล้สอนคนใด หรรอใครหนล้าไหนกก็ตามมาบอกครุณวว่า
ครุณสามารถรอดไดล้โดยไมว่ตล้องมบีพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ เราบสังเกลิดโดยพระวลิญญาณ (ยอหร์น 3:5) เราถรอครองพระวลิญญาณ (รม. 
8:9) เราถรกนนาพาโดยพระวลิญญาณ (รม. 8:14) เราถรกรสับประกสันโดยพระวลิญญาณ (รม. 8:16) เราถรกประทสับตราโดยพระวลิญญาณ
(อฟ. 4:30) เราถรกเตลิมเตก็มดล้วยพระวลิญญาณ (อฟ. 5:18)

ความรสักครอผลของพระวลิญญาณ (กท. 5:22) เรารรล้วว่าพระองคร์ทรงอยรว่ในเราเพราะการสถลิตอยรว่ของความรสักของพระเจล้าใน
ใจของเรา เมรนึ่อเราไมว่สามารถรสักผรล้คนไดล้เพราะทางทสันั้งหลายทบีนึ่ชสันึ่วรล้ายของพวกเขาหรรอลสักษณะอสันนว่าชสังตว่างๆของพวกเขา ถล้าเรา
เตก็มใจทบีนึ่จะยอมจนานนอยว่างเตก็มทบีนึ่และไมว่สงวนไวล้ตว่อความรสักของพระเจล้า พระเจล้ากก็จะทรงรสักพวกเขาผว่านทางเราทสันั้งๆทบีนึ่เรามบีความ
อว่อนแอเพราะเนรนั้อหนสังกก็ตาม “พระเจล้าทรงเปป็นผรล้ทรงกระทนากลิจอยรว่ภายในพวกทว่าน ใหล้ทสันั้งมบีใจปรารถนาและกระทนาตามความชอบ
พระทสัยอสันดบีของพระองคร์” (ฟป. 2:13) ถล้าครุณรรล้จสักใครสสักคนทบีนึ่ครุณไมว่สามารถรสักไดล้ ครุณเตก็มใจไหมทบีนึ่จะยอมใหล้พระเจล้ารสักคนๆนสันั้น
ผว่านทางครุณ? ถล้าครุณเตก็มใจ พระเจล้ากก็จะทรงกระทนาการอสัศจรรยร์หนนนึ่งในชบีวลิตของครุณ

ไมว่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่ถรกสอนอยว่างชสัดเจนในภาคพสันธสสัญญาใหมว่มากกวว่าขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงถรกประทานใหล้แกว่
ผรล้เชรนึ่อทรุกคนและวว่าพระองคร์ทรงสถลิตอยรว่ในใจของลรกทรุกคนของพระเจล้า (1 คร. 6:19; รม. 8:9) 

กล้าวเหลว่านสันั้นซนนึ่งนนาขนนั้นไปสรว่ผลลสัพธร์ลนาดสับทบีนึ่เจก็ดของการนสับวว่าชอบธรรม (ขล้อ 11) ถรกพบในขล้อ 6 ถนง 10:



ขล้อ 6-8: “เพราะวว่าเมรนึ่อพวกเรายสังปราศจากกนาลสัง ในเวลาอสันเหมาะสมพระครลิสตร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อคนอธรรม ดล้วย
วว่าไมว่ใครว่จะมบีคนตายเพรนึ่อคนชอบธรรม แตว่บางทบีเพรนึ่อคนดบีอาจมบีบางคนกลล้าทบีนึ่จะตายดล้วยซนั้นา แตว่พระเจล้าทรงสนาแดงความรสักของ
พระองคร์แกว่เราทสันั้งหลาย ครอขณะทบีนึ่พวกเรายสังเปป็นคนบาปอยรว่นสันั้น พระครลิสตร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อพวกเรา”

พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ เพราะความรสักอสันยลินึ่งใหญว่ของพระองคร์ทบีนึ่มบีตว่อเหลว่าศสัตรรของพระองคร์ ไดล้ประทานพระบรุตรทบีนึ่
บสังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ใหล้สลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อเหลว่าศสัตรรของพระองคร์ เมรนึ่อคนบาปทสันั้งหลาย “ยสังปราศจากกนาลสัง”-ในสภาพทบีนึ่
พวกเขาไมว่มบีอนานาจใดทบีนึ่จะกระทนาดบี-พระองคร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อพวกเขา

“ดล้วยวว่าไมว่ใครว่จะมบีคนตายเพรนึ่อคนชอบธรรม…” ความหมายของพระคนาขล้อนบีนั้และทบีนึ่ตามมากก็ครอ เพรนึ่อยกภาพประกอบ
ความรสักอสันยลินึ่งใหญว่ของพระเจล้าโดยการเปรบียบเทบียบมสันกสับสลินึ่งทบีนึ่มนรุษยร์เตก็มใจทบีนึ่จะทนา เพรนึ่อ “คนชอบธรรม” สสักคน ครอผรล้ทบีนึ่ปฏลิบสัตลิ
ตามพระราชบสัญญสัตลิ คนๆหนนนึ่ง “ไมว่ใครว่” จะยอมตาย และมสันเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ปกตลิแลล้วยว่อมไมว่เกลิดขนนั้น ครอเหตรุการณร์หนนนึ่งซนนึ่งเราหวสังไดล้แคว่
จากความรสักแบบสรงสว่งทบีนึ่สรุดและมลิตรภาพทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์ทบีนึ่สรุดของมนรุษยร์ วว่าคนๆหนนนึ่งจะเตก็มใจยอมตายเพรนึ่อ “คนดบี” สสักคน

“แตว่พระเจล้าทรงสนาแดงความรสักของพระองคร์แกว่เราทสันั้งหลาย…” “แตว่พระเจล้า”-ชว่างเปป็นภาพทบีนึ่ตสัดกสันอยว่างสลินั้นเชลิง...ความ
แตกตว่างระหวว่างแผว่นดลินโลกกสับสวรรคร์-ไดล้ประทานพระบรุตรของพระองคร์มาสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อ “คนบาปทสันั้งหลาย”! ความรสักของ
พระองคร์ไมว่มบีสลินึ่งใดมาเทบียบไดล้ในทว่ามกลางมนรุษยร์ มสันเปป็นความรสักของพระเจล้า สลินึ่งทบีนึ่มนรุษยร์ “ไมว่ใครว่จะ” (ดล้วยความยากลนาบาก, 
แทบจะไมว่ทนา) ทนาเพรนึ่อคนดบี พระเจล้าทรงทนาแลล้วอยว่างบรลิบรรณร์ อยว่างเตก็มพระทสัย และเปปีปี่ยมดล้วยความรสักเพรนึ่อคนตนึ่นาชล้าและนว่า
รสังเกบียจ

ขล้อ 9 และ 10: “แลล้วยลินึ่งกวว่านสันั้น บสัดนบีนั้เมรนึ่อถรกนสับวว่าชอบธรรมแลล้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์ พวกเราจะรอดจาก
พระพลิโรธโดยทางพระองคร์ เพราะวว่าถล้าขณะทบีนึ่พวกเรายสังเปป็นศสัตรรกสัน พวกเราไดล้ถรกทนาใหล้กลสับครนดบีกสันกสับพระเจล้าโดยการ
สลินั้นพระชนมร์ของพระบรุตรของพระองคร์ ยลินึ่งกวว่านสันั้นอบีกเมรนึ่อไดล้ถรกทนาใหล้กลสับครนดบีแลล้ว พวกเรากก็จะรอดโดยพระชนมร์ชบีพของ
พระองคร์”

“แลล้วยลินึ่งกวว่านสันั้น” ศสัตรรเหลว่านบีนั้ของพระเจล้า “บสัดนบีนั้เมรนึ่อถรกนสับวว่าชอบธรรมแลล้ว” โดยพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระเยซร กก็
จะถรกรสักษาไวล้ใหล้ปลอดภสัยโดยทางพระครลิสตร์จากพระพลิโรธทบีนึ่จะมานสันั้น เพราะวว่า หลสังจากทรงทนาใหล้เราครนดบีกสันกสับพระองคร์เองเมรนึ่อ
เราเคยเปป็นศสัตรรของพระองคร์ พระองคร์กก็จะทรงพลิทสักษร์รสักษาเราทบีนึ่กลายเปป็นมลิตรสหายของพระองคร์แลล้วไวล้อยว่างแนว่นอน:

“และพวกทว่าน ซนนึ่งเมรนึ่อกว่อนเคยถรกทนาใหล้เหลินหว่างกสันและเปป็นศสัตรรในความคลิดของพวกทว่านโดยการงานชสันึ่วตว่าง ๆ ถนงอยว่าง
นสันั้นบสัดนบีนั้ พระองคร์โปรดใหล้ครนดบีกสันแลล้ว ในพระกายแหว่งเนรนั้อหนสังของพระองคร์โดยทางความตาย เพรนึ่อจะไดล้ถวายพวกทว่านใหล้เปป็นผรล้
บรลิสรุทธลิธิ์ ไรล้ตนาหนลิและไรล้ขล้อกลว่าวหาในสายพระเนตรของพระองคร์” (คส. 1:21,22)

“...พวกเรากก็จะรอดโดยพระชนมร์ชบีพของพระองคร์” พระครลิสตร์ ผรล้ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพราะบาปทสันั้งหลายของเรา ผรล้ไดล้ทรง
สลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อทบีนึ่เราจะไดล้รสับความรอด บสัดนบีนั้ทรงพระชนมร์อยรว่ ณ เบรนั้องขวาพระหสัตถร์ของพระเจล้าพระบลิดาเพรนึ่อรสักษาเราใหล้รอดตว่อ
ไป: “ดสังนสันั้น พระองคร์จนงทรงสามารถเชว่นกสันทบีนึ่จะชว่วยคนทสันั้งปวงทบีนึ่เขล้ามาถนงพระเจล้าโดยทางพระองคร์นสันั้นใหล้ไดล้รสับความรอดเปป็นนลิตยร์ 
โดยเหก็นวว่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรว่เปป็นนลิตยร์เพรนึ่อวลิงวอนใหล้คนเหลว่านสันั้น” (ฮบ. 7:25) เรา “ถรกพลิทสักษร์รสักษาโดยฤทธลิธิ์เดชของ
พระเจล้าโดยทางความเชรนึ่อ...” (1 ปต. 1:5) 

เราไมว่บสังอาจสงสสัยความรสักอสันยลินึ่งใหญว่ของพระเจล้าทบีนึ่มบีตว่อเรา เพราะวว่าพระเยซรครลิสตร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อเราแลล้วขณะ
ทบีนึ่เรายสัง “ปราศจากกนาลสัง” และขณะทบีนึ่เรายสังเปป็นศสัตรรทบีนึ่ชสันึ่วและนว่าสสังเวชของพระเจล้า เปาโลประกาศแลล้วในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ 
(6-10) วว่าอาจเปป็นไปไดล้ทบีนึ่จะพบใครสสักคนทบีนึ่จะตายเพรนึ่อคนดบี-แตว่พระเยซรไมว่ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อคนดบี พระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์
เพรนึ่อคนบาป และเนรนึ่องจากพระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อคนอธรรม นสันึ่นจนงเปป็นขล้อพลิสรจนร์ทบีนึ่ไมว่มบีทางผลิดพลาดไดล้แหว่งความรสักของ
พระเจล้าทบีนึ่มบีตว่อเรา



ดล้วยเหตรุนบีนั้ เหตรุผลจนงมบีวว่าเนรนึ่องจากเราถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยพระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์ เรากก็จะถรกรสักษาใหล้ปลอดภสัย
ในพระครลิสตร์จากพระพลิโรธนสันั้นทบีนึ่จะมา เนรนึ่องจากเราทบีนึ่เคยเปป็นศสัตรรของพระเจล้าไดล้ถรกทนาใหล้กลสับครนดบีกสับพระเจล้าแลล้วโดยทางการ
สลินั้นพระชนมร์ของพระเยซรเจล้า เรากก็จะ (โดยชบีวลิตของพระครลิสตร์ ณ เบรนั้องขวาพระหสัตถร์ของพระเจล้า) ถรกรสักษาใหล้ปลอดภสัยจากการ
เขว่นฆว่าของมารรล้าย-จากมารรล้ายเอง ผรล้ทบีนึ่อยากทนาใหล้เราตกนรก กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง เพราะวว่าพระเยซรทรงมบีชบีวลิต เรากก็มบีชบีวลิตเชว่นกสัน 
ชบีวลิตของเราบสัดนบีนั้ครอชบีวลิตของพระองคร์ทบีนึ่อยรว่ภายในเรา-ตามทบีนึ่เปาโลบอกชาวกาลาเทบีย: “ขล้าพเจล้าถรกตรนงไวล้กสับพระครลิสตร์แลล้ว แตว่
อยว่างไรกก็ตามขล้าพเจล้ากก็ยสังมบีชบีวลิตอยรว่ แตว่ไมว่ใชว่ขล้าพเจล้าเอง แตว่พระครลิสตร์ทรงมบีชบีวลิตอยรว่ในขล้าพเจล้า และชบีวลิตซนนึ่งขล้าพเจล้าดนารงอยรว่ในเนรนั้อ
หนสังขณะนบีนั้ ขล้าพเจล้ากก็ดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อแหว่งพระบรุตรของพระเจล้า ผรล้ไดล้ทรงรสักขล้าพเจล้า และไดล้ทรงสละพระองคร์เองเพรนึ่อ
ขล้าพเจล้า” (กท. 2:20)

ขล้อ 11: “และไมว่ใชว่อยว่างนบีนั้เทว่านสันั้น แตว่เราทสันั้งหลายยสังปปีตลิยลินดบีในพระเจล้าโดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวก
เราดล้วย ซนนึ่งโดยทางพระองคร์นสันั้นบสัดนบีนั้พวกเราจนงไดล้รสับการไถว่โทษ”

7.
“..เราทสันั้งหลายยสังปปีตลิยลินดบีในพระเจล้า…” กลว่าวครอ ผรล้เชรนึ่อถรกนนาเขล้าสรว่สภาวะใหมว่แหว่งการกลสับครนดบีกสันแลล้ว และมสันกก็ปรากฏ

ชสัดเจนแลล้ววว่าพระเจล้าจะทรงรสักษาเขาใหล้อยรว่ในสภาวะนบีนั้ตว่อไป ดสังนสันั้นเราจนง “ปปีตลิยลินดบี (หรรอชรนึ่นชมยลินดบี) ในพระเจล้า” จงสสังเกต
ถล้อยคนาทบีนึ่ผมเพลินึ่งยกมานบีนั้: “เราทสันั้งหลายยสังปปีตลิยลินดบีในพระเจล้า” ผรล้เชรนึ่อไมว่เพบียงชรนึ่นชมยลินดบีกสับพระพรเหลว่านสันั้นของพระเจล้าเทว่านสันั้น แตว่
ผรล้เชรนึ่อในทางตนาแหนว่งกก็อยรว่ในพระเจล้าจรลิงๆ (คส. 3:3) การถรกทนาใหล้กลสับครนดบีกสับพระเจล้ายว่อมเปลบีนึ่ยนแปลงความสสัมพสันธร์ระหวว่าง
พระเจล้ากสับตสัวเราเอง กว่อนกลายเปป็นผรล้เชรนึ่อ เราเคยเปป็นศสัตรรกสับพระเจล้า แตว่เมรนึ่อถรกทนาใหล้กลสับครนดบีกสันแลล้ว บสัดนบีนั้เราจนงปปีตลิยลินดบีใน
พระเจล้า-และความปปีตลิยลินดบีนบีนั้ในพระเจล้ากก็เปป็นของเรา “โดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเราดล้วย ซนนึ่งโดยทาง
พระองคร์นสันั้นบสัดนบีนั้พวกเราจนงไดล้รสับการไถว่โทษ (การทนาใหล้กลสับครนดบีกสัน)”

โปรดระลนกอยรว่เสมอวว่า “โดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา ซนนึ่งโดยทางพระองคร์นสันั้นบสัดนบีนั้พวกเราจนงไดล้
รสับการไถว่โทษ” ทสันั้งหมดทบีนึ่เราเปป็น ทสันั้งหมดทบีนึ่เรามบี ทสันั้งหมดทบีนึ่เราชรนึ่นชมยลินดบีในฐานะผรล้เชรนึ่อ ทสันั้งหมดทบีนึ่เราเคยหวสังวว่าจะเปป็น ทสันั้งหมดทบีนึ่
เราหวสังวว่าจะมบี ลล้วนเปป็นผลมาจากการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์บนกางเขนนสันั้น ดล้วยเหตรุนบีนั้ ถล้าเมรนึ่อเราเคยเปป็นทบีนึ่นว่าเกลบียดชสังตว่อ
พระเจล้า พระเจล้ายสังทรงรสักเรา บสัดนบีนั้เนรนึ่องจากเราถรกทนาใหล้เปป็นผรล้รสับพระครุณของพระองคร์แลล้ว พระเจล้าจะไมว่ทรงเปลบีนึ่ยนความคลิดของ
พระองคร์เกบีนึ่ยวกสับเราหรรอ? พระเจล้าผรล้ทรงรสักเราตอนทบีนึ่เราเคยเปป็นศสัตรร จะทรงจสัดหาความรอดของพระองคร์ใหล้แกว่เรา-และจากนสันั้นกก็
ทรงลรมทบีนึ่จะประทานพระครุณ ฤทธลิธิ์เดช และพละกนาลสังแกว่เราทบีนึ่จะเอาชนะโลก เนรนั้อหนสัง และมารรล้ายหรรอ? พระเจล้าจะทรงคนั้นาจรุน
เราในการทรุกขร์ลนาบากตว่างๆของเรา ปกปฟ้องเราในการทดลองตว่างๆของเรา เทความรสักของพระองคร์เขล้าสรว่ใจของเรา สถลิตอยรว่ในใจ
ของเราในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์-และจากนสันั้นกก็ทรงทลินั้งเราใหล้ตว่อสรล้การสรล้รบตว่างๆของเราเองและใหล้พลิทสักษร์รสักษาความ
เชรนึ่อของเราเองหรรอ?

พระองคร์ผรล้ไดล้ทรงสสัญญาแลล้วนสันั้นไมว่สามารถไมว่สสัตยร์จรลิงหรรอไมว่สสัตยร์ซรนึ่อไดล้ พระองคร์ทรงสสัญญาแลล้ววว่าจะไปกสับเราตลอดทาง
แมล้กระทสันึ่งจนถนงปลายทาง ผว่านเขล้าในหรุบเขาแหว่งเงามสัจจรุราช-และสรุดทล้ายแลล้วจะทรงยรนกสับเราและกลว่าวยอมรสับเราตว่อพระเจล้า
พระบลิดา! พรล้อมกสับความรอดอสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบีเชว่นนบีนั้ในพระเยซรครลิสตร์เจล้า ซนนึ่งดนารงอยรว่ในเราในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ 
เราไมว่มบีทางพว่ายแพล้ ในพระครลิสตร์เราไมว่มบีทางลล้มเหลว เราไมว่มบีทางแพล้ ปราศจากพระครลิสตร์เราไมว่มบีทางชนะ! ความรอดเปป็นโดย
ความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้า ความรอดครอการรสับพระเยซรครลิสตร์เจล้าไวล้ในใจ ความรอดครอการ
พนนึ่งพาพระสสัญญานสันั้นทบีนึ่มบีกลว่าวไวล้ในพระวจนะของพระเจล้า: “แตว่ทรุกคนทบีนึ่ไดล้ตล้อนรสับพระองคร์ พระองคร์ไดล้ประทานอนานาจแกว่พวกเขา
ใหล้กลายเปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า ครอแกว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่เชรนึ่อในพระนามของพระองคร์ ผรล้ซนนึ่งไดล้บสังเกลิดมา ไมว่ใชว่จากเลรอด หรรอจาก
ความประสงคร์ของเนรนั้อหนสัง หรรอจากความประสงคร์ของมนรุษยร์ แตว่จากพระเจล้า” (ยอหร์น 1:12,13)



สต่วนททที่ 3
การชคาระแยกตอัขึ้งใหจ้บรริสรุทธริธ:

บาปททที่อาศอัยอยทูต่ภายใน-ทางเยทยวยาของขต่าวประเสรริฐ
สว่วนทบีนึ่ 3 ของหนสังสรอโรมกลว่าวถนงการชนาระแยกตสันั้งใหล้บรลิสรุทธลิธิ์ตามพระคสัมภบีรร์...วลิธบีรสับมรอกสับบาปทบีนึ่อาศสัยอยรว่ภายใน และทาง

เยบียวยาของขว่าวประเสรลิฐสนาหรสับบาปทสันั้งปวง เพราะบาปของอาดสัม ทรุกคนจนงเปป็นคนบาป และดล้วยเหตรุนบีนั้ทรุกคนจนงตายเพราะบาป 
หากปราศจากพระครลิสตร์ เราจะนนาเสนอแงว่มรุมทบีนึ่ครอบคลรุมทรุกดล้านของพระราชกลิจอสันทรงไถว่ของพระครลิสตร์ในการสลินั้นพระชนมร์ของ
พระองคร์บนกางเขนนสันั้น อาดสัมและพระครลิสตร์ถรกนนามาเปรบียบเทบียบความตรงขล้ามเพรนึ่อแสดงใหล้เหก็นผลของบาปของอาดสัมในดล้าน
หนนนึ่ง และผลของการสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อลบมลทลินของพระครลิสตร์ในอบีกดล้าน

ขล้อ 12-14: “เหตรุฉะนสันั้น โดยคน ๆ เดบียวบาปไดล้เขล้ามาในโลกฉสันใด และความตายกก็เกลิดมาโดยบาปนสันั้น และความตายจนง
ไดล้แผว่ไปถนงมนรุษยร์ทรุกคนฉสันนสันั้น เพราะทรุกคนไดล้ทนาบาปแลล้ว (ดล้วยวว่าจนกระทสันึ่งมบีพระราชบสัญญสัตลิ บาปไดล้มบีอยรว่ในโลกแลล้ว แตว่บาปไมว่
ถรกถรอโทษเมรนึ่อไมว่มบีพระราชบสัญญสัตลิ อยว่างไรกก็ตาม ความตายกก็ไดล้ครอบงนาตสันั้งแตว่อาดสัมจนถนงโมเสส แมล้แตว่เหนรอคนทสันั้งหลายทบีนึ่มลิไดล้
ทนาบาปตามแบบอยว่างแหว่งการละเมลิดของอาดสัม ผรล้ซนนึ่งเปป็นแบบของผรล้ทบีนึ่จะเสดก็จมาภายหลสัง”

ขล้อโตล้แยล้งทบีนึ่ถรกนนาเสนอในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้กก็ครอวว่า เมรนึ่ออาดสัมไดล้ทนาบาป มนรุษยชาตลิทสันั้งหมดกก็ไดล้ทนาบาปในเขา ขล้อเทก็จจรลิง
นบีนั้ถรกพลิสรจนร์ในขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าความตายฝฝ่ายรว่างกายเปป็นเรรนึ่องทบีนึ่มนรุษยร์ทรุกคนตล้องเจอ “ตสันั้งแตว่อาดสัมจนถนงโมเสส” คนทบีนึ่ไมว่รรล้ดบีรรล้ชสันึ่ว-ซนนึ่ง
รวมถนงเดก็กทารกและคนทบีนึ่เสบียสตลิ-ไดล้ตายไป (เชว่นเดบียวกสับคนอรนึ่นๆทรุกคน) คนเหลว่านบีนั้ไมว่มบีทางตายไดล้เพราะบาปใดๆของพวกเขา
เอง-และเพราะความตายเปป็นผลลสัพธร์ของบาป เปาโลจนงแสดงใหล้เหก็นในขล้อพระคนาตอนนบีนั้วว่าความตายเปป็นสลินึ่งทบีนึ่งอกออกมาจากบาป
ของพวกเขาเมรนึ่อพวกเขายสังอยรว่ในบสันั้นเอวของอาดสัม (ขล้อโตล้แยล้งทบีนึ่คลล้ายๆกสันถรกพบในฮบีบรร 7:9,10 ทบีนึ่มบีประกาศวว่าเลวบีไดล้จว่ายสลิบชสัก
หนนนึ่งแกว่เมลคบีเซเดคในอสับราฮสัม “เพราะวว่าอสับราฮสัมยสังอยรว่ในบสันั้นเอวของบรรพบรุรรุษของทว่าน ขณะทบีนึ่เมลคบีเซเดคไดล้พบกสับอสับราฮสัม”)

กว่อนเขาใหล้กนาเนลิดลรกสสักคน อาดสัมกก็ลล้มในบาปแลล้ว และดล้วยเหตรุนบีนั้ สสันดานของเขาไดล้กลายเปป็นบาปยลินึ่งนสักและเสรนึ่อมทราม
และนนามาซนนึ่งความตาย-และลรกหลานของเขา (ซนนึ่งแนว่นอนวว่ารวมเผว่าพสันธรุร์มนรุษยร์ไวล้หมดแลล้ว) ไดล้รสับมรดกจากเขา ครอพลิษรล้ายแหว่ง
สสันดานทบีนึ่ลล้มลงของเขาและเมลก็ดพสันธรุร์เหลว่านสันั้นแหว่งความตายของเขา ขล้อเทก็จจรลิงนบีนั้ถรกเปปิดเผยในขล้อ 13 ถนง 17

บาปอยรว่ในโลกแลล้วกว่อนพระราชบสัญญสัตลิถรกประทานใหล้บนภรเขาซบีนาย ดสังนสันั้นมนรุษยร์จนงไมว่มบีทางตายไปเพราะเปป็นผลลสัพธร์
ของบาปผว่านทางการละเมลิดพระราชบสัญญสัตลิ แตว่คนทสันั้งหลายไดล้ตายไปอยรว่ดบี ทนาไมพวกเขาถนงตาย ถล้าความตายเปป็นบทลงโทษของ
การกระทนาทบีนึ่บาปหนาของเรา? ตอนนสันั้นไมว่มบีบสัญญสัตลิทบีนึ่เปป็นลายลสักษณร์อสักษรใหล้ละเมลิดดล้วยซนั้นา-และกระนสันั้น “ความตายกก็ไดล้
ครอบงนา... แมล้แตว่เหนรอคนทสันั้งหลายทบีนึ่มลิไดล้ทนาบาปตามแบบอยว่างแหว่งการละเมลิดของอาดสัม”

อาดสัมไดล้ละเมลิดบสัญญสัตลิของพระเจล้าเมรนึ่อเขาไดล้ทนาบาป กรรุณาสสังเกตวว่าผมกลว่าววว่า “บสัญญสัตลิของพระเจล้า” แนว่นอนวว่า มสัน
เปป็นความจรลิงทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิของโมเสสเปป็นบสัญญสัตลิของพระเจล้า แตว่มบีความแตกตว่างระหวว่างพระราชบสัญญสัตลิของโมเสสอยว่างทบีนึ่
เปป็น กสับบสัญญสัตลิทสันั้งหลายของพระเจล้าซนนึ่งอยรว่ทสันึ่วพระคสัมภบีรร์ (ภาคพสันธสสัญญาใหมว่เตก็มไปดล้วยบสัญญสัตลิทสันั้งหลาย ยกตสัวอยว่างเชว่น ใน 1 
ยอหร์น 2:15 เราอว่านวว่า “อยว่ารสักโลกหรรอบรรดาสลินึ่งของทบีนึ่อยรว่ในโลก ถล้าผรล้หนนนึ่งผรล้ใดรสักโลก ความรสักของพระบลิดากก็ไมว่ไดล้อยรว่ในผรล้นสันั้น” 
นสันึ่นเปป็นคนาบสัญชาโดยตรง: “อยว่ารสักโลก”) อาดสัมไดล้ละเมลิดคนาบสัญชาของพระเจล้า พระเจล้าทรงบอกอาดสัมอยว่างชสัดเจนแลล้ววว่าจะตล้อง
ทนาอะไรและตล้องไมว่ทนาอะไร พระองคร์ทรงบสัญชาอาดสัมแลล้วใหล้กลินจากตล้นไมล้ทรุกตล้นของสวนนสันั้นไดล้ตามสบาย-ยกเวล้นตล้นไมล้แหว่งความ
รรล้ดบีรรล้ชสันึ่ว พระเจล้าตรสัสแลล้ววว่า “เพราะวว่าในวสันทบีนึ่เจล้ากลินจากตล้นนสันั้น เจล้าจะตายอยว่างแนว่นอน” (ปฐก.2:15-17)

อาดสัมไดล้กลินผลไมล้ตล้องหล้ามนสันั้น เขาไดล้ละเมลิดคนาบสัญชาของพระเจล้า บสัญญสัตลิของพระเจล้า-และเขาไดล้เกก็บเกบีนึ่ยวบทลงโทษ
นสันั้น...เขาตาย เขาตายฝฝ่ายวลิญญาณทสันทบีทบีนึ่เขากลิน เขาถรกตสัดออกในตอนนสันั้นจากชบีวลิตของพระเจล้า ตาของเขาถรกเปปิด และเขาเหก็น



ความเปลรอยเปลว่าของตสัวเอง เขากลสัว และเขากก็หาทางทบีนึ่จะแกล้ไขความผลิดพลาดของตนโดยพนนึ่งแรงงานแหว่งมรอของเขาเองและสตลิ
ปฝัญญาแหว่งสมองของเขาเอง แตว่พระเจล้าทรงประณามเครรนึ่องปกปปิดทบีนึ่สตลิปฝัญญาและมรอของอาดสัมไดล้จสัดหา และพระเจล้าทรงจสัดหา
เครรนึ่องปกปปิดทบีนึ่เปป็นโลหลิต-หนสังสสัตวร์ทบีนึ่ไดล้มาโดยตล้องเสบียโลหลิตของสสัตวร์ทบีนึ่ไมว่มบีความผลิด อาดสัมไมว่เพบียงตายฝฝ่ายวลิญญาณทสันทบีทบีนึ่เขากลิน-
แตว่สรุดทล้ายแลล้วเขาตายฝฝ่ายรว่างกายเพราะวว่าเขาไดล้ละเมลิดบสัญญสัตลิของพระเจล้า ถล้าอาดสัมไมว่ไดล้ทนาบาป เขากก็คงมบีชบีวลิตอยรว่วสันนบีนั้แลล้ว

ลรกหลานของอาดสัมมบีชบีวลิตและทวบีจนานวนตลอดหลายรล้อยปปีตสันั้งแตว่อาดสัมจนถนงโมเสส...และถนงแมล้พวกเขาไมว่ไดล้อยรว่ใตล้พระ
ราชบสัญญสัตลิ พวกเขากก็ตาย นบีนึ่แสดงใหล้เหก็นวว่าลรกหลานของอาดสัมตายไปเพราะพวกเขาทรุกคนไดล้ทนาบาปตว่อบสัญญสัตลิของพระเจล้าใน
การกระทนานสันั้นของอาดสัมขณะทบีนึ่พวกเขายสังอยรว่ในบสันั้นเอวของเขา- “ผรล้ซนนึ่งเปป็นแบบของผรล้ทบีนึ่จะเสดก็จมาภายหลสัง”

ขล้อ 15: “แตว่ไมว่เหมรอนความผลิดนสันั้นฉสันใด ของประทานอสันไมว่คลิดคว่านสันั้นกก็เปป็นฉสันนสันั้นดล้วย เพราะวว่าถล้าโดยทางความผลิดของ
คน ๆ เดบียวนสันั้น คนเปป็นอสันมากตล้องตาย มากยลินึ่งกวว่านสันั้น พระครุณของพระเจล้าและของประทานโดยพระครุณ ซนนึ่งเปป็นโดยผรล้เดบียวนสันั้น 
ครอพระเยซรครลิสตร์ กก็มบีบรลิบรรณร์แกว่คนเปป็นอสันมากแลล้ว”

“แตว่ไมว่เหมรอนความผลิดนสันั้นฉสันใด (การลล้มของอาดสัม)...” นบีนึ่ครอจรุดแหว่งความตรงขล้ามกสันระหวว่างผลของบาปของอาดสัมกสับ
พระราชกลิจของพระครลิสตร์ พระเจล้าไดล้ทรงสรล้างอาดสัมใหล้เปป็นผรล้ทบีนึ่ตสัดสลินใจไดล้อยว่างเสรบี โดยมบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะเลรอก พระเจล้าทรงวางเขาใน
สวนหนนนึ่งแหว่งความสมบรรณร์แบบและทรงสอนเขาวว่าจะตล้องทนาอะไรและจะตล้องไมว่ทนาอะไร อาดสัมจงใจทนาบาป บาปของเขาเปป็น
ผลลสัพธร์ของการจงใจไมว่เชรนึ่อฟฝังในสว่วนของเขาเอง

“...ของประทานอสันไมว่คลิดคว่านสันั้นกก็เปป็นฉสันนสันั้นดล้วย” ของประทานนสันั้นในลสักษณะเฉพาะตสัวและผลของมสันกก็ไมว่เหมรอนกสับ
การละเมลิดนสันั้น “ของประทานอสันไมว่คลิดคว่า” นสันั้นหมายถนงพระครุณทบีนึ่ทรงโปรดประทานใหล้ในขว่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ พระเจล้าไดล้
ทรงจสัดหาทางเยบียวยาแลล้ว พระองคร์ทรงสสัญญาแลล้ววว่าจะประทานเชรนั้อสายของหญลิงนสันั้นทบีนึ่จะทนาใหล้หสัวของงรนสันั้นฟกชนั้นา (ปฐก. 3:15) 
พระเจล้าไมว่ไดล้ทรงสสัญญาพระเยซรเพราะพสันธะผรกพสันของพระเจล้า แตว่เพราะ “ความรสักอสันใหญว่หลวง ซนนึ่งพระองคร์ไดล้ทรงรสักพวกเรา
นสันั้น” (อฟ. 2:4) 

“เพราะวว่าถล้าโดยทางความผลิดของคน ๆ เดบียวนสันั้น คนเปป็นอสันมากตล้องตาย…” นบีนึ่แคว่กลว่าววว่าเพราะการละเมลิดของอาดสัม 
“คนเปป็นอสันมาก” จนงตายไป ผมแนว่ใจวว่าใครบางคนทบีนึ่อว่านขล้อความเหลว่านบีนั้จะคสัดคล้านโดยกลว่าววว่า “แลล้วทนาไมฉสันตล้องทนทรุกขร์ลว่ะ 
ทนาไมฉสันตล้องตกนรกหมกไหมล้เพราะความผลิดของอาดสัมและความไมว่เชรนึ่อฟฝังของเขาตว่อคนาบสัญชาของพระเจล้าลว่ะ?” ครุณจะไมว่ครสับ! 
ถล้าครุณตกนรกหมกไหมล้ มสันกก็จะเปป็นการตสัดสลินใจเลรอกของครุณเอง มสันจะไมว่เปป็นเพราะการละเมลิดของอาดสัม

“...มากยลินึ่งกวว่านสันั้น พระครุณของพระเจล้าและของประทานโดยพระครุณ ซนนึ่งเปป็นโดยผรล้เดบียวนสันั้น ครอพระเยซรครลิสตร์ กก็มบีบรลิบรรณร์
แกว่คนเปป็นอสันมากแลล้ว” พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดล้ทรงจสัดหาทางหนบี...ทางเยบียวยาใหล้แลล้ว พระเจล้าไดล้ประทานสลินึ่งดบีทบีนึ่สรุดทบีนึ่สวรรคร์
มบีใหล้แลล้ว และทสันั้งหมดทบีนึ่ครุณตล้องทนาเพรนึ่อทบีนึ่จะไมว่ตกนรกกก็ครอ ยอมรสับพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้าบนกางเขนนสันั้น 
จงรสับพระองคร์ไวล้ และพระเจล้าจะทรงทนาทบีนึ่เหลรอเอง (ยอหร์น 1:12,13)

ขล้อ 16-18: “และไมว่เหมรอนโดยคน ๆ เดบียวทบีนึ่ไดล้ทนาบาปฉสันใด ของประทานนสันั้นกก็เปป็นฉสันนสันั้น เพราะวว่าการพลิพากษากก็เปป็น
โดยคน ๆ เดบียวซนนึ่งนนาไปสรว่การลงโทษ แตว่ของประทานอสันไมว่คลิดคว่านสันั้นเปป็นมาเนรนึ่องดล้วยความผลิดมากมายซนนึ่งนนาไปสรว่การนสับวว่าชอบ
ธรรม  เพราะวว่าถล้าโดยความผลิดของคนนสันั้นคนเดบียว ความตายจนงไดล้ครอบงนาอยรว่โดยคนนสันั้นคนเดบียว มากยลินึ่งกวว่านสันั้นคนทสันั้งหลายทบีนึ่รสับ
ความอรุดมสมบรรณร์แหว่งพระครุณ และรสับของประทานแหว่งความชอบธรรม กก็จะครอบครองในชบีวลิตโดยพระองคร์ผรล้เดบียว ครอพระเยซร
ครลิสตร์) เหตรุฉะนสันั้น โดยความผลิดของคน ๆ เดบียว การพลิพากษาซนนึ่งนนาไปสรว่การลงโทษไดล้มาถนงมนรุษยร์ทรุกคนฉสันใด โดยความชอบ
ธรรมของพระองคร์ผรล้เดบียว ของประทานอสันไมว่คลิดคว่าไดล้มาถนงมนรุษยร์ทรุกคนซนนึ่งนนาไปสรว่การนสับวว่าชอบธรรมแหว่งชบีวลิตฉสันนสันั้น”

ความตรงขล้ามกสันในขล้อ 16 ครอเรรนึ่องของแหลว่งทบีนึ่มา: ออกมาจากแหลว่งทบีนึ่มาของบาปเดบียว (ของอาดสัม) การพลิพากษาของ
พระเจล้าจนงไดล้ลงมา ซนนึ่งสว่งผลเปป็นการปรสับโทษมนรุษยร์ทรุกคน ออกมาจากแหลว่งทบีนึ่มาของการละเมลิดมากมาย พระครุณของพระเจล้า 
ของประทานแหว่งความรอดไดล้มา ซนนึ่งสว่งผลเปป็นการนสับวว่าชอบธรรม



ในขล้อ 17 มสันถรกประกาศอบีกครสันั้งวว่าบาปของอาดสัมครอ แหลว่งทบีนึ่มาของความตายทว่ามกลางมนรุษยร์ทสันั้งหลาย ตามทบีนึ่ถรกพลิสรจนร์
แลล้วในขล้อ 12 ถนง 14 จากนสันั้นเราอว่านวว่า “...มากยลินึ่งกวว่านสันั้นคนทสันั้งหลายทบีนึ่รสับความอรุดมสมบรรณร์แหว่งพระครุณ และรสับของประทาน
แหว่งความชอบธรรม กก็จะครอบครองในชบีวลิตโดยพระองคร์ผรล้เดบียว ครอพระเยซรครลิสตร์” ขล้อโตล้แยล้งของเปาโลบสัดนบีนั้ไดล้มาถนงประเดก็นของ
มสันแลล้ว: ถล้าความสสัมพสันธร์ตว่ออาดสัมไดล้นนาความตายมา ความสสัมพสันธร์ตว่อพระครลิสตร์ ซนนึ่งถรกสรล้างขนนั้นโดยการรสับ “ความอรุดมสมบรรณร์
แหว่งพระครุณ” ในพระองคร์ กก็จะใหล้ชบีวลิตอยว่างแนว่นอนมากกวว่า ถล้าความตายในอาดสัมเปป็นสลินึ่งแนว่นอน ชบีวลิตในพระครลิสตร์กก็แนว่นอนมาก
ยลินึ่งกวว่า

ความจรลิงแหว่งขล้อพระคนาทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่เหลว่านบีนั้จรลิงๆแลล้วกก็ครอนบีนึ่: ของประทานใหล้เปลว่าของพระเจล้า-นสันึ่นครอ พระบรุตรทบีนึ่บสังเกลิดมา
องคร์เดบียวของพระองคร์ ครอพระเยซรครลิสตร์เจล้า-มบีนนั้นาหนสักมากกวว่าการละเมลิดนสันั้นของมนรุษยร์อยว่างวสัดกสันไมว่ไดล้ ถล้าโดยทางการละเมลิด
นสันั้นของอาดสัมคนแรก มนรุษยร์ทรุกคนจนงตาย- “มากยลินึ่งกวว่านสันั้น” โดยทางความเชรนึ่อฟฝังและความชอบธรรมทบีนึ่ไรล้บาปและสมบรรณร์แบบ
และความบรลิสรุทธลิธิ์ของอาดสัมทบีนึ่สอง คนเปป็นอสันมากกก็จะถรกทนาใหล้มบีชบีวลิต (หรรอถรกนนากลสับครนมาจากพวกคนตาย)

คนบาปทรุกคนตายแลล้วฝฝ่ายวลิญญาณ ความจรลิงนบีนั้ถรกสอนอยว่างชสัดเจนในภาคพสันธสสัญญาใหมว่: “และพระองคร์ทรงกระทนา
ใหล้ทว่านทสันั้งหลายมบีชบีวลิตอยรว่ ผรล้ซนนึ่งเคยตายในบรรดาการละเมลิดและบาป” (อฟ. 2:1) อบีกครสันั้ง “แตว่ผรล้หญลิงทบีนึ่ดนาเนลินชบีวลิตในการ
สนรุกสนาน กก็ตายแลล้วขณะทบีนึ่นางยสังเปป็นอยรว่” (1 ทธ. 5:6) ดสังนสันั้น คนบาปทรุกคนจนงตายไปแลล้ว แตว่เพราะความเชรนึ่อฟฝังของพระเยซร
ครลิสตร์ พระครุณของพระเจล้าจนงไดล้ถรกนนาลงมาสรว่คนทสันั้งปวง และเพราะความเชรนึ่อฟฝังและพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระองคร์ พระ
บลิดา (ใชว่แลล้วครสับ พระเจล้าตรบีเอกานรุภาพ) จนงทรงชอบธรรมไดล้และยสังทนาใหล้คนอธรรมทบีนึ่สรุดเทว่าทบีนึ่เคยมบีชบีวลิตอยรว่เปป็นคนชอบธรรม 
เมรนึ่อคนๆนสันั้นใชล้ความเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้า

ในอาดสัมทรุกคนเปป็นคบาป ทรุกคนตาย แตว่ทรุกคนไดล้รสับเชลิญใหล้มาหาพระเยซรครลิสตร์ และในพระองคร์ทรุกคนมบีชบีวลิต  ถล้าพระ
เยซรทรงชะลอการเสดก็จมาของพระองคร์ วสันหนนนึ่งผมกก็จะตายฝฝ่ายรว่างกาย เหตรุผลนว่ะหรรอ? พว่อของผมตายไปแลล้ว เหตรุผลทบีนึ่พว่อของ
ผมตายไปแลล้วนว่ะหรรอ? พว่อของทว่านตายไปแลล้ว-และเรากก็ยล้อนตว่อไปไดล้เรรนึ่อยๆ กลสับไปจนถนงอาดสัม แตว่ในฝฝ่ายวลิญญาณผมมบีชบีวลิตนลิ
รสันดรร์เพราะวว่าผมมบีพระเยซรครลิสตร์ (1 ยอหร์น 3:1-3; 5:11-13) พระองคร์ทรงสถลิตอยรว่ในใจของผมตอนนบีนั้ในพระภาคของพระ
วลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์และสภาพของพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ (รม. 8:9; 2 ปต. 1:4) เหตรุผลทบีนึ่ผมมบีชบีวลิตนลิรสันดรร์ไมว่ใชว่เพราะวว่าผมเปป็นคน
ดบี หรรอชอบธรรม หรรอศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ หรรอบรลิสรุทธลิธิ์...หรรอ หากมสันเปป็นไปไดล้ ครอ ไรล้บาป ผมมบีชบีวลิตนลิรสันดรร์เพราะวว่าผมมบีพระเยซรครลิสตร์ 
โดยความเชรนึ่อพระองคร์ทรงสถลิตอยรว่ในใจของผม

ขล้อ 19-21: “เพราะวว่าโดยการไมว่เชรนึ่อฟฝังของคน ๆ เดบียว คนเปป็นอสันมากไดล้ถรกทนาใหล้เปป็นคนบาปฉสันใด โดยการเชรนึ่อฟฝังของ
พระองคร์ผรล้เดบียว คนเปป็นอสันมากกก็จะถรกทนาใหล้เปป็นคนชอบธรรมฉสันนสันั้น ยลินึ่งกวว่านสันั้น พระราชบสัญญสัตลิไดล้เขล้ามา เพรนึ่อความผลิดนสันั้นจะ
ปรากฏมากมาย แตว่ทบีนึ่ใดทบีนึ่บาปไดล้ปรากฏมากมาย พระครุณกก็ไดล้ปรากฏมากมายยลินึ่งขนนั้นทบีนึ่นสันึ่น เพรนึ่อวว่าบาปไดล้ครอบครองไปสรว่ความ
ตายฉสันใด พระครุณกก็จะไดล้ครอบครองโดยทางความชอบธรรมไปสรว่ชบีวลิตนลิรสันดรร์ โดยพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา
ฉสันนสันั้น”

วรเอสทร์ (Wuest) แปลขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ดสังตว่อไปนบีนั้:
“เพราะวว่าโดยการไมว่เชรนึ่อฟฝังของคน ๆ เดบียวนสันั้น คนเปป็นอสันมากจนงไดล้ถรกถรอวว่าเปป็นคนบาปฉสันใด ดสังนสันั้นโดยการเชรนึ่อฟฝังของ

พระองคร์ผรล้เดบียวนสันั้น คนเปป็นอสันมากกก็จะถรกถรอวว่าเปป็นคนชอบธรรมฉสันนสันั้น ยลินึ่งกวว่านสันั้น พระราชบสัญญสัตลิไดล้เขล้ามาเทบียบเคบียง เพรนึ่อการ
ละเมลิดนสันั้นจะถรกขยายใหญว่ขนนั้น แตว่ทบีนึ่ใดทบีนึ่บาปนสันั้นถรกทนาใหล้ขยายใหญว่ขนนั้น พระครุณนสันั้นกก็ไดล้บรลิบรรณร์มากยลินึ่งนสัก พรล้อมกสับมากยลินึ่งกวว่าทบีนึ่
ถรกเพลินึ่มเขล้าไปอบีก เพรนึ่อวว่าบาปทบีนึ่กลว่าวไปแลล้วนสันั้นเคยครอบครองเปป็นกษสัตรลิยร์ในอาณาจสักรแหว่งความตายฉสันใด พระครุณกก็จะไดล้ครอบ
ครองโดยทางความชอบธรรม ซนนึ่งสว่งผลเปป็นชบีวลิตนลิรสันดรร์ โดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเราฉสันนสันั้น”

ขล้อพระคนาตอนนบีนั้สอนเราอยว่างชสัดเจนวว่าทสันั้งๆทบีนึ่ขล้อเทก็จจรลิงตามพระคสัมภบีรร์กลว่าววว่ามนรุษยร์ “โดยสสันดานเปป็นลรกแหว่ง
พระพลิโรธ” (อฟ. 2:1-3) พระเจล้าไดล้ทรงใหล้ขล้อเทก็จจรลิงอบีกประการเรลินึ่มทนางานแลล้ว นสันึ่นครอ โดยพระครุณของพระองคร์ โดยทางพระ



เยซรครลิสตร์เจล้าและการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์บนกางเขนนสันั้น พระองคร์ (พระเยซร พระบรุตรทบีนึ่บสังเกลิดมาองคร์เดบียวนสันั้น) “ไดล้ทรงชลิม
ความตายเพรนึ่อมนรุษยร์ทรุกคน” (ฮบ. 2:9) ดสังนสันั้น ถล้าในบาปของอาดสัม มนรุษยร์ทรุกคนเปป็นคนบาปและความตายไดล้ยล้ายมาสรว่มนรุษยร์ทรุก
คนโดยทางบาปของอาดสัม มสันกก็เปป็นความจรลิงเชว่นกสันทบีนึ่วว่าในการสลินั้นพระชนมร์ของพระครลิสตร์บนกางเขนนสันั้น คนเปป็นอสันมาก-ใชว่แลล้ว
ครสับ ทรุกคนทบีนึ่ยอมมาหาพระเจล้าโดยพระเยซรครลิสตร์-กก็สามารถถรกทนาใหล้เปป็นคนชอบธรรมไดล้โดยทางพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของ
พระองคร์

ผมรรล้สนกในใจของผมวว่าผรล้ใดทบีนึ่ปรารถนาทบีนึ่จะเหก็นความจรลิงอสันยลินึ่งใหญว่นบีนั้กก็สามารถมองเหก็นมสันไดล้ พระเยซรครลิสตร์ไดล้ทรง
กระทนาบนกางเขนนสันั้น-ในรว่างกายหนนนึ่งทบีนึ่เหมรอนของครุณและของผม-สลินึ่งทบีนึ่เราไมว่มบีทางทนาไดล้เพรนึ่อตสัวเราเอง พระองคร์ไดล้ทรงทนาเพรนึ่อเรา
สลินึ่งทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิไมว่มบีทางทนาไดล้เลย พระองคร์ทรงเขล้าแทนทบีนึ่เราแลล้ว และเมรนึ่อเรายอมรสับพระองคร์โดยความเชรนึ่อ พระเจล้ากก็ทรง
มองมายสังเราวว่าเทบีนึ่ยงธรรมเหมรอนกสับทบีนึ่พระเยซรทรงเทบีนึ่ยงธรรม ชอบธรรมพอๆกสับทบีนึ่พระเยซรทรงชอบธรรม และบรลิสรุทธลิธิ์พอๆกสับทบีนึ่
พระเยซรทรงบรลิสรุทธลิธิ์ เมรนึ่อเราถรกปกคลรุมโดยพระโลหลิตของพระองคร์และถรกซว่อนไวล้กสับพระครลิสตร์ในพระเจล้า พระเจล้ากก็ไมว่ทรงเหก็น
สสันดานทบีนึ่บาปหนาของเรา แตว่พระองคร์ทรงเหก็นพระโลหลิตทบีนึ่ปกคลรุมเราและสภาพแบบพระเจล้าทบีนึ่อาศสัยอยรว่ในเรา 

“ยลินึ่งกวว่านสันั้น พระราชบสัญญสัตลิไดล้เขล้ามา เพรนึ่อความผลิดนสันั้นจะปรากฏมากมาย…” (อว่านกาลาเทบีย 3:19) พระราชบสัญญสัตลิไดล้
ถรกเพลินึ่มเขล้ามากสับพสันธสสัญญาของอสับราฮสัมเพราะวว่าโดยทางพระราชบสัญญสัตลิ เราเหก็นความบาปหนายลินึ่งนสักของบาปอยว่างชสัดเจนมาก
ขนนั้น และแนว่นอนวว่าพระราชบสัญญสัตลิไดล้ถรกประทานใหล้เพบียงชสันึ่วคราว จนกวว่าเชรนั้อสายนสันั้น (นสันึ่นครอพระครลิสตร์) จะเสดก็จมาและจว่ายหนบีนั้
บาปนสันั้นเตก็มจนานวน กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง พระราชบสัญญสัตลิไดล้ถรกประทานใหล้เพรนึ่อขยายใหญว่ความบาปหนายลินึ่งนสักของบาป: “...เพรนึ่อบาป
โดยทางพระบสัญญสัตลินสันั้นจะไดล้กลายเปป็นบาปทบีนึ่ชสันึ่วรล้ายยลินึ่งนสัก” (รม. 7:13)

“แตว่ทบีนึ่ใดทบีนึ่บาปไดล้ปรากฏมากมาย พระครุณกก็ไดล้ปรากฏมากมายยลินึ่งขนนั้นทบีนึ่นสันึ่น” ทสันั้งๆทบีนึ่บาปมบีความบาปหนายลินึ่งนสัก ทาง
เยบียวยาของพระเจล้าจนงมาแลล้วและหนบีนั้บาปนสันั้นไดล้ถรกชนาระเตก็มจนานวนแลล้วโดยทางพระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์และพระครุณ
มหสัศจรรยร์ของพระเจล้า ผรล้แปลทว่านหนนนึ่งกลว่าวไวล้เชว่นนบีนั้: “ทบีนึ่ใดบาปเพลินึ่มพรน พระครุณกก็ไหลเอว่อ”

สว่วนนบีนั้ของหนสังสรอโรมมบีความสนาคสัญมาก ดสังนสันั้นขอใหล้ผมบอกโครงรว่างยว่อๆแกว่ครุณเกบีนึ่ยวกสับสลินึ่งทบีนึ่ผมไดล้พยายามทบีนึ่จะชบีนั้ใหล้เหก็น
และสลินึ่งทบีนึ่พระวจนะของพระเจล้าสอนอยว่างชสัดเจนในพระคนาตอนนบีนั้:

1. ความตายเปป็นสากล (ขล้อ 12-14) มนรุษยร์ทรุกคนตาย-เดก็กทารกทบีนึ่ไมว่มบีบาป คนดบีทบีนึ่มบีศบีลธรรม คนเครว่งศาสนา คน
ชสันึ่ว-ทรุกคนตาย ไมว่วว่าจะอยว่างไรกก็ตาม

2. เนรนึ่องจากความตายเปป็นสากลและสว่งผลตว่อทรุกคน จนงตล้องมบีเหตรุสากล มบีสลิครสับ: คนาตอบกก็ครอ บาปซนนึ่งเปป็นสากล 
(ขล้อ 12) บาปของอาดสัมไดล้ทนาใหล้คนเปป็นอสันมาก “ถรกทนาใหล้เปป็นคนบาป” (ขล้อ 19) โดยการละเมลิดนสันั้นของคนๆเดบียว (อาดสัม) การ
พลิพากษาและความตายจนงมาสรว่มนรุษยร์ทรุกคนแลล้ว (ขล้อ 18) 

3. ตสันั้งแตว่อาดสัมจนถนงโมเสส ความตายไดล้ครอบครอง (ขล้อ 14) ไมว่มบีพระราชบสัญญสัตลิระหวว่างอาดสัมจนถนงโมเสส ดสัง
นสันั้นมนรุษยร์จนงไมว่ไดล้ตายเพราะความผลิดสว่วนตสัว ทบีนึ่ใดไมว่มบีบสัญญสัตลิ ความผลิดสว่วนตสัวกก็ไมว่ถรกถรอ (ขล้อ 13) ดสังนสันั้น ตสันั้งแตว่ปฐมกาล 4:7 
จนถนงอพยพ 29:14 เครรนึ่องบรชาไถว่บาปจนงไมว่ถรกกลว่าวถนงเลยสสักครสันั้ง เนรนึ่องจาก “ความตายไดล้ครอบงนาตสันั้งแตว่อาดสัมจนถนงโมเสส” 
เหตรุผลจนงมบีวว่ามสันเปป็นเพราะสภาวะทบีนึ่บาปหนาของทรุกคน-หรรอสสันดานมนรุษยร์ทบีนึ่บาปหนาอสันเปป็นสากล สภาวะนสันั้นถรกประกาศใหล้
เปป็นมรดกของเราจากอาดสัมผรล้เปป็นบลิดา

สภาวะทางศบีลธรรมของมนรุษยร์ทบีนึ่ลล้มลงและบาปหนาถรกพรรณนาอยว่างชสัดเจนในพระวจนะของพระเจล้า ขอใหล้ผมใหล้ขล้อ
พระคนาอล้างอลิงแคว่สองสามขล้อแกว่ครุณ กรรุณาอว่านพวกมสัน เพราะวว่าเนรนั้อทบีนึ่คงไมว่พอใหล้ผมไดล้พลิมพร์พวกมสันในทบีนึ่นบีนั้: ปฐมกาล 6:5; 1 พงศร์
กษสัตรลิยร์ 8:46; เพลงสดรุดบี 14:1-3; เยเรมบียร์ 17:9; มาระโก 7:20-23; โรม 1:21-32; 3:9-19; 1 โครลินธร์ 2:14; กาลาเทบีย 5:19-21; 
เอเฟซสัส 2:1-3; และโคโลสบี 1:21



บทททที่ 6
6:1 เชว่นนสันั้นแลล้วพวกเราจะวว่าอะไร พวกเราจะดนารงอยรว่ในบาปตว่อไป เพรนึ่อใหล้พระครุณปรากฏมากมายหรรอ
6:2 ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย พวกเราทบีนึ่ตายตว่อบาปแลล้ว จะดนารงชบีวลิตในบาปตว่อไปอยว่างไรไดล้
6:3 พวกทว่านไมว่ทราบหรรอวว่า พวกเราหลายคนทบีนึ่ไดล้รสับบสัพตลิศมาเขล้าในพระเยซรครลิสตร์ กก็ไดล้รสับบสัพตลิศมาเขล้าในความตายของ
พระองคร์
6:4 เหตรุฉะนสันั้น พวกเราจนงถรกฝฝังไวล้กสับพระองคร์แลล้วโดยการรสับบสัพตลิศมาเขล้าสว่วนในความตายนสันั้น เพรนึ่อเหมรอนกสับทบีนึ่พระครลิสตร์ไดล้ทรง
ถรกชรุบใหล้เปป็นขนนั้นมาจากความตาย โดยสงว่าราศบีของพระบลิดาอยว่างไร พวกเรากก็จะไดล้ดนาเนลินในชบีวลิตใหมว่ดล้วยอยว่างนสันั้น
6:5 เพราะวว่าถล้าพวกเราเขล้าสนลิทกสับพระองคร์แลล้วในลสักษณะทบีนึ่เหมรอนกสับความตายของพระองคร์ พวกเรากก็จะเปป็นขนนั้นมาในลสักษณะ
ทบีนึ่เหมรอนกสับการทรงเปป็นขนนั้นมาจากความตายของพระองคร์ดล้วย
6:6 โดยทราบสลินึ่งนบีนั้แลล้ววว่า มนรุษยร์เกว่าของพวกเรานสันั้นถรกตรนงไวล้กสับพระองคร์แลล้ว เพรนึ่อรว่างกายแหว่งบาปนสันั้นจะถรกทนาลายเสบีย เพรนึ่อตว่อ
จากนบีนั้ไปพวกเราจะไมว่รสับใชล้บาป
6:7 เพราะวว่าผรล้ทบีนึ่ตายแลล้วกก็เปป็นอลิสระจากบาป
6:8 บสัดนบีนั้ ถล้าพวกเราตายแลล้วกสับพระครลิสตร์ พวกเรากก็เชรนึ่อวว่าพวกเราจะดนารงชบีวลิตอยรว่กสับพระองคร์ดล้วย
6:9 โดยทราบวว่า พระครลิสตร์ทบีนึ่ทรงถรกชรุบใหล้เปป็นขนนั้นมาจากตายแลล้วนสันั้นจะหาตายอบีกไมว่ ความตายไมว่มบีการครอบงนาเหนรอพระองคร์
อบีกตว่อไป
6:10 ดล้วยวว่าในการทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงตายนสันั้น พระองคร์ไดล้ทรงตายตว่อบาปหนเดบียว แตว่ในการทบีนึ่พระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยรว่นสันั้น พระองคร์
ทรงดนารงชบีวลิตตว่อพระเจล้า
6:11 ในทนานองเดบียวกสัน พวกทว่านจงถรอวว่า พวกทว่านเองไดล้ตายตว่อบาปอยว่างแทล้จรลิง แตว่ดนารงชบีวลิตอยรว่ตว่อพระเจล้า โดยทางพระเยซร
ครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา
6:12 เหตรุฉะนสันั้นอยว่าใหล้บาปครอบครองในรว่างกายทบีนึ่ตล้องตายของพวกทว่าน เพรนึ่อพวกทว่านจะตล้องเชรนึ่อฟฝังรว่างกายนสันั้นในบรรดาราคะ
ตสัณหาของรว่างกายนสันั้น
6:13 และอยว่ายอมใหล้บรรดาอวสัยวะของพวกทว่านเปป็นเครรนึ่องใชล้ทสันั้งหลายแหว่งการอธรรมตว่อบาป แตว่จงถวายตสัวพวกทว่านเองแดว่
พระเจล้า เหมรอนคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มบีชบีวลิตโดยเปป็นขนนั้นมาจากความตายแลล้ว และจงยอมใหล้บรรดาอวสัยวะของพวกทว่านเปป็นเครรนึ่องใชล้ทสันั้ง
หลายแหว่งความชอบธรรมถวายแดว่พระเจล้า
6:14 เพราะวว่าบาปจะไมว่มบีการครอบงนาเหนรอพวกทว่าน เพราะวว่าพวกทว่านไมว่ไดล้อยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิ แตว่อยรว่ใตล้พระครุณ
6:15 ถล้าเชว่นนสันั้นจะเปป็นอยว่างไร พวกเราจะทนาบาปเพราะพวกเราไมว่ไดล้อยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิแตว่อยรว่ใตล้พระครุณกระนสันั้นหรรอ ขอ
พระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย
6:16 ทว่านทสันั้งหลายไมว่ทราบหรรอวว่า พวกทว่านจะยอมใหล้ตสัวเองเปป็นทาสเพรนึ่อจะเชรนึ่อฟฝังผรล้ใด พวกทว่านกก็เปป็นทาสของผรล้ทบีนึ่พวกทว่านเชรนึ่อ
ฟฝังนสันั้น ไมว่วว่าจะเปป็นของบาปซนนึ่งนนาไปสรว่ความตาย หรรอเปป็นของความเชรนึ่อฟฝังซนนึ่งนนาไปสรว่ความชอบธรรม
6:17 แตว่ขอบพระครุณพระเจล้าวว่า พวกทว่านเคยเปป็นทาสของบาป แตว่พวกทว่านไดล้เชรนึ่อฟฝังจากใจ ครอรรปแบบแหว่งหลสักคนาสอนนสันั้นซนนึ่ง
ทรงมอบไวล้แกว่พวกทว่าน
6:18 โดยถรกทนาใหล้เปป็นอลิสระจากบาปแลล้ว พวกทว่านไดล้กลายเปป็นทาสของความชอบธรรม
6:19 ขล้าพเจล้าพรดตามแบบของมนรุษยร์ เพราะเหตรุความอว่อนกนาลสังแหว่งเนรนั้อหนสังของพวกทว่าน เพราะพวกทว่านเคยยอมใหล้บรรดา
อวสัยวะของพวกทว่านเปป็นทาสของความโสโครกและของความชสันึ่วชล้าซล้อนความชสันึ่วชล้าฉสันใด บสัดนบีนั้จงยอมใหล้บรรดาอวสัยวะของพวก
ทว่านเปป็นทาสของความชอบธรรมซนนึ่งนนาไปสรว่ความบรลิสรุทธลิธิ์ฉสันนสันั้น



6:20 เพราะวว่าเมรนึ่อพวกทว่านเคยเปป็นทาสของบาป พวกทว่านกก็เปป็นอลิสระจากความชอบธรรม
6:21 ขณะนสันั้นพวกทว่านไดล้ผลอะไรบล้างในสลินึ่งเหลว่านสันั้น ซนนึ่งบสัดนบีนั้พวกทว่านกก็ละอาย ดล้วยวว่าทบีนึ่สรุดปลายของสลินึ่งเหลว่านสันั้นกก็ครอความตาย
6:22 แตว่บสัดนบีนั้ พวกทว่านไดล้เปป็นอลิสระจากบาป และกลายเปป็นพวกผรล้รสับใชล้ของพระเจล้าแลล้ว พวกทว่านไดล้ผลของพวกทว่านซนนึ่งนนาไปสรว่
ความบรลิสรุทธลิธิ์ และทบีนึ่สรุดปลายครอชบีวลิตนลิรสันดรร์
6:23 ดล้วยวว่าคว่าจล้างของบาปครอความตาย แตว่ของประทานของพระเจล้าครอชบีวลิตนลิรสันดรร์โดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็น
เจล้าของพวกเรา

การชต่วยใหจ้พจ้นจากอคานาจของบาป
ในบททบีนึ่ 5 ผลลสัพธร์เหลว่านสันั้นของการคล้นพบสสันตลิสรุขของพระเจล้า (ขล้อ 1) และ “การนสับวว่าชอบธรรมแหว่งชบีวลิต” (ขล้อ 18) 

และของการครอบครองในชบีวลิตโดยทางพระครลิสตร์ (ขล้อ 17) ครอหลายสลินึ่งแหว่งประสบการณร์ แหว่งการชรนึ่นชมยลินดบี แตว่คนาถามเรรนึ่อง
การดนาเนลินชบีวลิตอสันบรลิสรุทธลิธิ์ภายใตล้พระครุณบรลิบรรณร์ของพระเจล้า (ขล้อ 20) บสัดนบีนั้ถรกยกขนนั้นมาในบททบีนึ่ 6 ในบทนบีนั้เราถรกสอนอยว่าง
ชสัดเจนวว่าเปป็นไปไดล้ทบีนึ่เราจะไดล้รสับการชว่วยใหล้พล้นจากอนานาจของบาปทบีนึ่อาศสัยอยรว่ภายใน การชว่วยใหล้พล้นนบีนั้มาโดยทางชสัยชนะทบีนึ่ถรก
จสัดหาใหล้ในการสลินั้นพระชนมร์และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรครลิสตร์เจล้าเทว่านสันั้น

บททบีนึ่หกยกขนนั้นมาและตอบคนาถามหนนนึ่งซนนึ่งเปป็นธรรมดาทบีนึ่ยว่อมออกมาจากบททบีนึ่ 5 ขล้อ 20 และ 21: “...ทบีนึ่ใดทบีนึ่บาปไดล้
ปรากฏมากมาย พระครุณกก็ไดล้ปรากฏมากมายยลินึ่งขนนั้นทบีนึ่นสันึ่น เพรนึ่อวว่าบาปไดล้ครอบครองไปสรว่ความตายฉสันใด พระครุณกก็จะไดล้ครอบ
ครองโดยทางความชอบธรรมไปสรว่ชบีวลิตนลิรสันดรร์ โดยพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเราฉสันนสันั้น”

ขล้อ 1: “เชว่นนสันั้นแลล้วพวกเราจะวว่าอะไร พวกเราจะดนารงอยรว่ในบาปตว่อไป เพรนึ่อใหล้พระครุณปรากฏมากมายหรรอ”
คนาถามกก็ครอ: ถล้าพระครุณทบีนึ่บรลิบรรณร์เกลิดขนนั้นเพราะบาปอสันบรลิบรรณร์ งสันั้นเรากก็ตล้องไมว่สรรุปหรรอวว่าเราจะตล้องทนาบาปตว่อไปเพรนึ่อทบีนึ่

มสันจะสว่งผลเปป็นพระครุณทบีนึ่มากขนนั้นเรรนึ่อยๆ? กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง ถล้ามนรุษยร์ถรกรสับประกสันวว่าพระครุณของพระเจล้าชว่วยใหล้รอดและรสักษาไวล้
งสันั้นมสันไมว่ถรกตล้องตามหลสักเหตรุผลหรรอทบีนึ่วว่ามนรุษยร์เมรนึ่อรรล้เชว่นนบีนั้ จะเรลินึ่มไมว่ระวสังในการดนาเนลินชบีวลิตแตว่ละวสันของเขาเปป็นธรรมดา?

คนาตอบตว่อคนาถามเชว่นนสันั้นจรลิงๆแลล้วครอนบีนึ่: ผรล้เชรนึ่อไดล้บสังเกลิดใหมว่แลล้ว และโดยทางการบสังเกลิดใหมว่ผรล้เชรนึ่อจนงไดล้รสับธรรมชาตลิใหมว่
แลล้ว “ซนนึ่งถรกสรล้างขนนั้นตามแบบอยว่างของพระเจล้า ในความชอบธรรมและความบรลิสรุทธลิธิ์ทบีนึ่แทล้จรลิง” (อฟ. 4:24) เพราะธรรมชาตลิใหมว่
นบีนั้ ผรล้เชรนึ่อจนงมบีความปรารถนาใหมว่ๆ-และไมว่เพบียงความปรารถนาใหมว่ๆเทว่านสันั้น แตว่ฤทธลิธิ์เดชใหมว่ทบีนึ่อาศสัยอยรว่ภายในใจนสันั้นเพรนึ่อชว่วยผรล้เชรนึ่อ
ทนาใหล้ความปรารถนาใหมว่ๆซนนึ่งถรกปลรกภายในใจนสันั้นสนาเรก็จจรลิงดล้วย

พระครุณทบีนึ่ชว่วยเราใหล้รอดกก็สอนเรา โปรดตสันั้งใจอว่านทลิตสัส 2:11-15 จงชสันึ่งนนั้นาหนสักทรุกคนา-และครุณจะสสังเกตเหก็นวว่าพระครุณ
ของพระเจล้าทบีนึ่ชว่วยเราใหล้รอดกก็ตสันั้งหล้องเรบียนหนนนึ่งขนนั้นมาในใจของเราและสอนเรา พระครุณของพระเจล้าสอนเราใหล้ปฏลิเสธความอธรรม
และตสัณหาทสันั้งหลายแบบโลก และใหล้ดนาเนลินชบีวลิตตามทางพระเจล้าอยว่างมบีสตลิในโลกปฝัจจรุบสันนบีนั้ โดยตสันั้งตาคอยการปรากฏอสันเปปีปี่ยม
สงว่าราศบีของพระเยซรครลิสตร์เจล้า ครุณเชรนึ่อใจไดล้เลยวว่าผรล้เชรนึ่อทบีนึ่กนาลสังตสันั้งตาคอยการเสดก็จมาครสันั้งทบีนึ่สองของพระครลิสตร์จะระมสัดระวสังมากๆ
วว่าเขาทนาสลินึ่งใดในการดนาเนลินชบีวลิตแตว่ละวสันของเขา ดสังนสันั้นพระครุณมหสัศจรรยร์ของพระเจล้าจนงไมว่เพบียงชว่วยเราใหล้รอดเทว่านสันั้น-แตว่
พระครุณของพระเจล้าคนั้นาจรุนเรา สอนเรา พลิทสักษร์รสักษาเรา ขอบครุณพระเจล้าสนาหรสับพระครุณมหสัศจรรยร์ของพระองคร์!

คนาตอบตว่อคนาถามทบีนึ่ถรกยกในขล้อ 1 เปาโลใหล้ในขล้อถสัดไป:
ขล้อ 2: “ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย พวกเราทบีนึ่ตายตว่อบาปแลล้ว จะดนารงชบีวลิตในบาปตว่อไปอยว่างไรไดล้”
เราทบีนึ่ออกพระนามของพระเยซร ทบีนึ่กลว่าวอล้างวว่าเปป็นเหลว่าผรล้ตลิดตามของพระเมษโปดกของพระเจล้า จะทนาบาปตว่อไปเพรนึ่อ

พระครุณจะบรลิบรรณร์งสันั้นหรรอ? คนาตอบครอ “ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย” เราทบีนึ่ถรกใหล้บสังเกลิดเขล้าในครอบครสัวของพระเจล้า
แลล้วไดล้ตายออกไปจากครอบครสัวของมารแลล้ว เราทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนไดล้แบว่งปฝันความตายของพระครลิสตร์ และในการแบว่งปฝันความ
ตายของพระครลิสตร์ เราไดล้ตายตว่อบาปแลล้ว ตามสสันดานเราเคยเปป็นลรกของมาร แตว่เมรนึ่อรสับพระเยซรครลิสตร์เจล้า เรากก็ถรกยล้ายออกมา



จากอาณาจสักรแหว่งความมรด “เขล้ามาอยรว่ในอาณาจสักรของพระบรุตรทบีนึ่รสักของพระองคร์”-หรรออาณาจสักรแหว่งความสวว่าง (คส. 1:13) 
เราทบีนึ่เปป็นผรล้เชรนึ่อไดล้ถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้นจากความตายแหว่งบาป และถรกปลรกโดยฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์เขล้าในพระกายของ
พระครลิสตร์ ขอพระเจล้าทรงหล้ามทบีนึ่เราจะดนาเนลินในบาปตว่อไป “พวกเราทบีนึ่ตายตว่อบาปแลล้ว จะดนารงชบีวลิตในบาปตว่อไปอยว่างไรไดล้”

ขล้อ 3: “พวกทว่านไมว่ทราบหรรอวว่า พวกเราหลายคนทบีนึ่ไดล้รสับบสัพตลิศมาเขล้าในพระเยซรครลิสตร์ กก็ไดล้รสับบสัพตลิศมาเขล้าในความ
ตายของพระองคร์”

เปาโลหมายความวว่าอะไรตรงนบีนั้? เขากนาลสังพรดถนงการรสับบสัพตลิศมาในนนั้นาหรรอ? เขากนาลสังกลว่าววว่าทรุกคนทบีนึ่ไดล้รสับบสัพตลิศมาใน
นนั้นากก็ถรกใหล้บสัพตลิศมาเขล้าในความตายของพระเยซรครลิสตร์หรรอ? ผมไมว่คลิดเชว่นนสันั้น

เพรนึ่อทบีนึ่จะไดล้คนาตอบ ใหล้เราดรทบีนึ่ 1 โครลินธร์ 12:12,13: “เพราะวว่ารว่างกายนสันั้นเปป็นกายเดบียว และมบีอวสัยวะหลายสว่วน และ
อวสัยวะทรุกสว่วนของกายเดบียวนสันั้น ซนนึ่งเปป็นหลายสว่วนกก็ยสังเปป็นกายเดบียวกสันฉสันใด พระครลิสตร์กก็ทรงเปป็นฉสันนสันั้น เพราะวว่าโดยพระ
วลิญญาณองคร์เดบียวพวกเราทรุกคนไดล้รสับบสัพตลิศมาเขล้าเปป็นกายอสันเดบียวกสัน ไมว่วว่าพวกเราเปป็นพวกยลิวหรรอพวกคนตว่างชาตลิ ไมว่วว่าพวก
เราเปป็นทาสหรรอไท และทรุกคนไดล้ถรกทนาใหล้ดรนึ่มเขล้าอยรว่ในพระวลิญญาณองคร์เดบียวแลล้ว” จากขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ เราเรบียนรรล้วว่าผรล้เชรนึ่อทรุก
คน ทสันทบีทบีนึ่พวกเขาเชรนึ่อ-ใชว่แลล้วครสับ ชสันึ่วเสบีนั้ยววลินาทบีนสันั้นทบีนึ่พวกเขาเชรนึ่อ-กก็ถรกใหล้บสัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์เขล้าในพระกายของ
พระครลิสตร์ หสัวขล้อเดบียวกสันนบีนั้ถรกพรดถนงในกาลาเทบีย 3:26-28:

“เพราะวว่าทว่านทสันั้งหลายทรุกคนเปป็นบรรดาบรุตรของพระเจล้าโดยความเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์ เพราะวว่าบรรดาคนในพวก
ทว่านทบีนึ่ไดล้รสับบสัพตลิศมาเขล้ารว่วมในพระครลิสตร์แลล้ว กก็ไดล้สวมพระครลิสตร์ไวล้ ไมว่มบีทสันั้งยลิวและกรบีก ไมว่มบีทสันั้งทาสและไท ไมว่มบีทสันั้งชายและหญลิง 
เพราะวว่าทว่านทสันั้งหลายทรุกคนเปป็นหนนนึ่งเดบียวกสันในพระเยซรครลิสตร์”

ผรล้เชรนึ่อทรุกคนเปป็นบรุตรของพระเจล้าโดยทางความเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์ เปาโลประกาศวว่าทรุกคนทบีนึ่ “รสับบสัพตลิศมาเขล้ารว่วมใน
พระครลิสตร์แลล้ว กก็ไดล้สวมพระครลิสตร์ไวล้” เพราะไดล้รสับการดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ เขากลว่าวตว่อไปอบีก เพรนึ่อสอนวว่าไมว่อาจมบี 
“ทสันั้งยลิวและกรบีก” ไมว่อาจมบี “ทสันั้งทาสและไท”... “เพราะวว่าทว่านทสันั้งหลายทรุกคนเปป็นหนนนึ่งเดบียวกสันในพระเยซรครลิสตร์”

ตรงนบีนั้ในโรม 6:3 เราถรกสอนไมว่เพบียงวว่าเรา “ไดล้รสับบสัพตลิศมาเขล้าในพระเยซรครลิสตร์”-แตว่โดยทางบสัพตลิศมานบีนั้เขล้าในพระ
ครลิสตร์เราไดล้รสับบสัพตลิศมา “เขล้าในความตายของพระองคร์” เชว่นกสัน ความตายทบีนึ่ถรกพรดถนงตรงนบีนั้ครอ ความตายของพระครลิสตร์บน
กางเขนแหว่งกลโกธา บสัพตลิศมาของเราเขล้าในความตายของพระเยซรเจล้าไดล้เกลิดขนนั้นทสันทบีทบีนึ่เราไดล้เชรนึ่อแลล้ว วลินาทบีนสันั้นเอง เราไดล้ถรกรวม
เปป็นหนนนึ่งเดบียวกสับพระองคร์โดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ เราไดล้ถรกทนาใหล้เปป็น “อวสัยวะทสันั้งหลายแหว่งพระกายของพระองคร์ แหว่งเนรนั้อหนสัง
ของพระองคร์ และแหว่งบรรดากระดรกของพระองคร์” (อฟ. 5:30) และตสันั้งแตว่เวลาทบีนึ่เราไดล้เชรนึ่อในพระครลิสตร์ใหล้เปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอด
สว่วนตสัวของเรา เรากก็ถรกถรอวว่าเปป็นผรล้เขล้าสว่วนในทรุกสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงกระทนาเพรนึ่อเราในชบีวลิตของพระองคร์ ความตายของพระองคร์ 
หรรอการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์แลล้ว

พระครลิสตร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อเรา “ตามทบีนึ่เขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์” (1 คร. 15:3) และเมรนึ่อพระองคร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์ 
เรากก็ตายไปแลล้วในการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์ นสันึ่นครอวลิธบีทบีนึ่พระเจล้าทรงถรอเชว่นนสันั้น พระเยซรเคยถรกฝฝัง พระองคร์ทรงเปป็นขนนั้นแลล้ว 
เมรนึ่อเราถรกใหล้บสัพตลิศมาเขล้าในพระกายของพระองคร์โดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ เรากก็รว่วมแบว่งปฝันในการสลินั้นพระชนมร์ การถรกฝฝัง และ
การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ พระคสัมภบีรร์กลว่าวมสันเชว่นนบีนั้: “พวกเราตสัดสลิน (ถรอเอา) อยว่างนบีนั้วว่า ถล้าผรล้หนนนึ่งไดล้ตายเพรนึ่อคนทสันั้งปวง 
ดสังนสันั้นคนทสันั้งปวงจนงตายแลล้ว” (2 คร. 5:14) 

วลินาทบีนสันั้นทบีนึ่เราเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้าและยอมรสับพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระองคร์เพรนึ่อความรอดของเรา เรากก็
รว่วมแบว่งปฝันในทรุกสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงกระทนาเพรนึ่อเราโดยทางชบีวลิตของพระองคร์ การทนทรุกขร์ของพระองคร์ การสลินั้นพระชนมร์ การถรก
ฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ แมล้กระทสันึ่งตอนนบีนั้ ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายกก็ “นสันึ่งดล้วยกสันในสวรรคสถานในพระเยซรครลิสตร์” (อฟ. 
2:6) เปาโลบอกเราวว่า “ความเปป็นพลเมรองของพวกเรานสันั้นอยรว่ในสวรรคร์ ซนนึ่งจากทบีนึ่นสันึ่นพวกเรากนาลสังรอคอยพระผรล้ชว่วยใหล้รอดดล้วย”



(ฟป. 3:20) ศบีรษะของครลิสตจสักรครอพระครลิสตร์ รากฐานของครลิสตจสักรครอพระครลิสตร์ ครลิสตจสักรเปป็นพระกายของพระครลิสตร์ ผรล้เชรนึ่อ
ทสันั้งหลายเปป็นอวสัยวะของกายนสันั้น ดสังนสันั้นโดยทางตนาแหนว่งเราจนงนสันึ่งดล้วยกสันกสับพระครลิสตร์ในสวรรคสถานแลล้วตอนนบีนั้

ความจรลิงอสันยลินึ่งใหญว่หรรอ? ใชว่แลล้วครสับ-และมสันจะถรกซาบซนนั้งไดล้โดยคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มบีความคลิดฝฝักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่เตก็มใจ
ยอมรสับพระวจนะของพระเจล้าอยว่างทบีนึ่มสันเปป็นเทว่านสันั้น โดยปราศจากการตบีความแบบมนรุษยร์ ขล้อ 3 ไมว่ไดล้กลว่าวถนงการรสับบสัพตลิศมาใน
นนั้นาอยว่างแนว่นอน ขล้อ 3 พรดถนงบสัพตลิศมาของพระวลิญญาณ เมรนึ่อเราเชรนึ่อ เรากก็ถรกรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียว (หรรอถรกเชรนึ่อมเขล้า) กสับพระกาย
ของพระครลิสตร์โดยทางบสัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ (1 คร. 12:12,13)

ขล้อ 4: “เหตรุฉะนสันั้น พวกเราจนงถรกฝฝังไวล้กสับพระองคร์แลล้วโดยการรสับบสัพตลิศมาเขล้าสว่วนในความตายนสันั้น เพรนึ่อเหมรอนกสับทบีนึ่พระ
ครลิสตร์ไดล้ทรงถรกชรุบใหล้เปป็นขนนั้นมาจากความตาย โดยสงว่าราศบีของพระบลิดาอยว่างไร พวกเรากก็จะไดล้ดนาเนลินในชบีวลิตใหมว่ดล้วยอยว่างนสันั้น”

ในพระคนาขล้อนบีนั้ สสัญลสักษณร์แหว่งบสัพตลิศมาในนนั้นาถรกยกขนนั้นมา เพราะเราถรกเชรนึ่อมเขล้ากสับพระครลิสตร์แลล้วโดยบสัพตลิศมาของพระ
วลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ อสันเปป็นการรสับบสัพตลิศมา “เขล้าในความตายของพระองคร์” เราจนงยอมเชรนึ่อฟฝังโดยทนาพลิธบีบสัพตลิศมาในนนั้นา ซนนึ่งในพลิธบีนบีนั้
การสลินั้นพระชนมร์ การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรครลิสตร์เจล้าแทนทบีนึ่เราถรกแสดงเปป็นสสัญลสักษณร์ เราจะตล้องกลสับใจ
ใหมว่และรสับบสัพตลิศมา (กลิจการ 2:38) เราจะตล้องเชรนึ่อและรสับบสัพตลิศมา (มาระโก 16:16) ในการตอบคนาถามของขสันทบีผรล้นสันั้นทบีนึ่ถามวว่า 
“ทบีนึ่นบีนึ่มบีนนั้นา มบีอะไรขสัดขวางไมว่ใหล้ขล้าพเจล้ารสับบสัพตลิศมาเลว่า” ฟปีลลิปตอบกลสับวว่า “ถล้าทว่านเชรนึ่อดล้วยสรุดใจของทว่าน ทว่านกก็รสับ(บสัพตลิศมา)
ไดล้” (กลิจการ 8:36,37)

การสอนวว่าบสัพตลิศมาในนนั้นาเปป็นสลินึ่งจนาเปป็นตว่อความรอด หรรอสอนวว่าบสัพตลิศมาในนนั้นาชว่วยใหล้รอดหรรอลล้างบาปออกไดล้ กก็
เทว่ากสับเปป็นการทนาใหล้พระครุณของพระเจล้าและพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระเยซรครลิสตร์เปป็นโมฆะ บสัพตลิศมาในนนั้นาไมว่เกบีนึ่ยวขล้องเลยกสับ
การชว่วยเราใหล้รอด มสันไมว่มบีสว่วนใดๆเลยในความรอดของเรา การไถว่ของเรา มสันเปป็นการแสดงออกภายนอกแกว่ชาวโลกทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อ วว่า
เราไดล้เปปิดใจตล้อนรสับการสลินั้นพระชนมร์ การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าและพระผรล้ชว่วยใหล้
รอดของเราแลล้ว เราถรกใหล้บสัพตลิศมาในนนั้นาเพรนึ่อเปป็นพยานรสับรอง (ผว่านทางบสัพตลิศมาในนนั้นา) วว่าเราบสังเกลิดใหมว่แลล้ว ตายตว่อโลก ถรก
ทนาใหล้เปป็นขนนั้นเพรนึ่อ “ดนาเนลินในความใหมว่ของชบีวลิต”-นสันึ่นครอ “เหมรอนกสับทบีนึ่พระครลิสตร์ไดล้ทรงถรกชรุบใหล้เปป็นขนนั้นมาจากความตาย โดย
สงว่าราศบีของพระบลิดา”

ขล้อ 5: “เพราะวว่าถล้าพวกเราเขล้าสนลิทกสับพระองคร์แลล้วในลสักษณะทบีนึ่เหมรอนกสับความตายของพระองคร์ พวกเรากก็จะเปป็นขนนั้น
มาในลสักษณะทบีนึ่เหมรอนกสับการทรงเปป็นขนนั้นมาจากความตายของพระองคร์ดล้วย”

พระคนาขล้อนบีนั้บอกเราวว่าทนาไมจนงควรมบีการดนาเนลินแบบใหมว่ในการชบีนั้ใหล้เหก็นฤทธลิธิ์เดชของการดนาเนลินนสันั้น เหตรุผลกก็ครอวว่าถล้าเรา
เปป็นหนนนึ่งเดบียวกสับพระครลิสตร์ในความตายของพระองคร์ เรากก็จะเปป็นหนนนึ่งเดบียวกสับพระองคร์ในการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์เชว่น
กสัน กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง เราถล้ากลายเปป็นถรกรวมเปป็นหนนนึ่งกสับพระองคร์จรลิงๆ “ในลสักษณะทบีนึ่เหมรอนกสับความตายของพระองคร์”-ซนนึ่งใน
บสัพตลิศมาของเราเรากลว่าวอล้าง-เรากก็จะถรกรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียวเชว่นกสัน “ในลสักษณะทบีนึ่เหมรอนกสับการทรงเปป็นขนนั้นมาจากความตายของ
พระองคร์” (การโผลว่ขนนั้นมาของเราจากหลรุมศพนนั้นานสันั้น) เพรนึ่อ “ดนาเนลินในความใหมว่ของชบีวลิต” เมรนึ่อเราบสังเกลิดใหมว่แลล้ว สลินึ่งเกว่าๆกก็ผว่าน
พล้นไปและสลินึ่งสารพสัดกลายเปป็นสลินึ่งใหมว่ทสันั้งนสันั้น เราพลิสรจนร์ความเชรนึ่อของเราโดยการดนาเนลินใน “ความใหมว่ของชบีวลิต” เมรนึ่อบางคนบอก
ผมวว่าพวกเขารอดแลล้ว ผมกก็อยากรรล้จรลิงๆวว่าพวกเขารอดแลล้วจากอะไร!

เมรนึ่อเราเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้าจากใจเขล้าสรว่ความรอด เรากก็ประสบกสับทรุกสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงประสบ โดยการกลว่าวเชว่น
นสันั้นผมหมายความวว่าเราตายตว่อโลก และเราถรกใหล้ชบีวลิตใหมว่ (หรรอ “ความใหมว่ของชบีวลิต”) ในพระองคร์ ผรล้เชรนึ่อแทล้ทสันั้งหลายอยรว่ในพระ
ครลิสตร์ และพระครลิสตร์ทรงอยรว่ในผรล้เชรนึ่อนสันั้น สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกนาลสังสอนอยว่างชสัดเจนในทบีนึ่นบีนั้กก็ครอวว่า ไมว่มบีผรล้ใดสามารถรว่วมแบว่งปฝันในการเปป็น
ขนนั้นจากตายของพระครลิสตร์ไดล้นอกเสบียจากวว่าเขาตายเสบียกว่อน การเปป็นขนนั้นจากตายสรว่ชบีวลิตใหมว่ครอผลลสัพธร์ของการตายตว่อโลกกสับพระ
ครลิสตร์ เราถรกฝฝังเพรนึ่อทบีนึ่จะถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้น (ยอหร์น 12:24) ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลเปปิดเผยอยว่างชสัดเจนถนงการรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียวกสันระหวว่างผรล้
เชรนึ่อนสันั้นกสับพระครลิสตร์-เพราะวว่าความคลิดนบีนั้กก็ครอ ถล้าเราไดล้เขล้าไปในบสัพตลิศมานสันั้นในการรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียวแลล้ว ทนาไมเราถนงไมว่ควรออก



มาในการรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียวเลว่า? เหมรอนกสับทบีนึ่ใครบางคนกลว่าวไวล้วว่า “ความเปป็นหนนนึ่งในการจรุว่มลงไปครอขล้อพลิสรจนร์ถนงความเปป็นหนนนึ่ง
ในการโผลว่ขนนั้นมา” 

ขล้อ 6: “โดยทราบสลินึ่งนบีนั้แลล้ววว่า มนรุษยร์เกว่าของพวกเรานสันั้นถรกตรนงไวล้กสับพระองคร์แลล้ว เพรนึ่อรว่างกายแหว่งบาปนสันั้นจะถรกทนาลาย
เสบีย เพรนึ่อตว่อจากนบีนั้ไปพวกเราจะไมว่รสับใชล้บาป”

“มนรุษยร์เกว่าของพวกเรานสันั้น” ครอตสัวตนเกว่าของเรากว่อนทบีนึ่เราไดล้รสับความรอด ซนนึ่งตรงขล้ามกสับ “มนรุษยร์ใหมว่” ซนนึ่งเปป็นสลินึ่งทบีนึ่เรา
เปป็นและมบีในพระครลิสตร์ เปาโลใชล้สนานวนเดบียวกสันนบีนั้ในเอเฟซสัส 4:22 และโคโลสบี 3:9 คนาวว่า “มนรุษยร์เกว่าของพวกเรานสันั้นถรกตรนงไวล้กสับ
พระองคร์แลล้ว” ถรกกลว่าวแกว่ความเชรนึ่อ และความเชรนึ่อเทว่านสันั้น ในกาลาเทบีย 2:20 คนากลว่าวอล้างเดบียวกสันนบีนั้ถรกกลว่าวซนั้นา: “ขล้าพเจล้าถรก
ตรนงไวล้กสับพระครลิสตร์แลล้ว แตว่อยว่างไรกก็ตามขล้าพเจล้ากก็ยสังมบีชบีวลิตอยรว่ แตว่ไมว่ใชว่ขล้าพเจล้าเอง แตว่พระครลิสตร์ทรงมบีชบีวลิตอยรว่ในขล้าพเจล้า และ
ชบีวลิตซนนึ่งขล้าพเจล้าดนารงอยรว่ในเนรนั้อหนสังขณะนบีนั้ ขล้าพเจล้ากก็ดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อแหว่งพระบรุตรของพระเจล้า ผรล้ไดล้ทรงรสักขล้าพเจล้า และไดล้
ทรงสละพระองคร์เองเพรนึ่อขล้าพเจล้า”

เปาโลกนาลสังกลว่าววว่า “ขล้าพเจล้าไดล้ตายแลล้วเมรนึ่อพระเยซรไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนสันั้น” เมรนึ่อพระเยซรทรงถรกตรนงอยรว่บน
กางเขนนสันั้น พวกคนทบีนึ่เดลินผว่านไปมาเหก็นแคว่ชายคนเดบียวทบีนึ่ใกลล้ตายบนกางเขนนสันั้น แตว่พระเจล้าพระบลิดาทรงเหก็นมากกวว่าชายคน
เดบียว พระเจล้าทรงเหก็นมากกวว่ากายทบีนึ่เปป็นเนรนั้อหนสัง พระเจล้าทรงเหก็นกายฝฝ่ายวลิญญาณนสันั้น ครอพระกายอสันลบีนั้ลสับนสันั้นของพระครลิสตร์-ค
รลิสตจสักรของพระเจล้าผรล้ทรงพระชนมร์อยรว่ โดยพระครุณเปาโลไดล้อยรว่ในพระครลิสตร์เมรนึ่อพระองคร์ทรงถรกตรนงบนกางเขนนสันั้น และสลินึ่งทบีนึ่เกลิด
ขนนั้นแกว่พระเยซรบนกางเขนนสันั้นไดล้เกลิดขนนั้นแกว่เปาโลแลล้ว เนรนึ่องจากเขาไดล้อยรว่ในพระครลิสตร์ สลินึ่งทบีนึ่ไดล้เกลิดขนนั้นแกว่เปาโลไดล้เกลิดขนนั้นแกว่ผรล้เชรนึ่อ
ทรุกคนทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วตสันั้งแตว่ตอนนสันั้นจนถนงวสันนบีนั้ และแกว่ผรล้เชรนึ่อทรุกคนตสันั้งแตว่วสันนบีนั้ไปจนกวว่าครลิสตจสักรถรกทนาใหล้ครบจนานวนและถรกรสับ
ขนนั้นไปพบกสับพระเยซรในฟฟ้าอากาศ

เราตล้องไมว่สสับสน “มนรุษยร์เกว่านสันั้น” กสับ “เนรนั้อหนสัง” เนรนั้อหนสังไมว่ถรกเปลบีนึ่ยนแปลง วรเอสทร์ (Wuest) ใหล้คนาอธลิบายทบีนึ่ดบีมากๆ
ของคนากรบีกเหลว่านสันั้นในพระคนาขล้อนบีนั้ ซนนึ่งใหล้ความกระจว่างมากทบีนึ่สรุด เขากลว่าววว่า:

“มบีสองคนาในภาษากรบีกซนนึ่งหมายความวว่า ‘เกว่า’: อารไคออส ซนนึ่งหมายความวว่า ‘เกว่าในแงว่ของเวลา’ และ พาไลออส ซนนึ่ง
หมายความวว่า ‘เกว่าในแงว่ของการใชล้งาน’ คนาทบีนึ่สองถรกใชล้ในทบีนึ่นบีนั้ เทรนชร์ (Trench) ใหล้นลิยามคนานบีนั้ดสังตว่อไปนบีนั้: ‘เกว่าในแงว่ทบีนึ่วว่ามสันเสรนึ่อม
สภาพไป’ มสันพรรณนาถนงบางสลินึ่งทบีนึ่เสรนึ่อมสภาพแลล้ว หมดประโยชนร์แลล้ว เหมาะทบีนึ่จะนนาไปวางบนกองขยะ เพรนึ่อทบีนึ่จะเอาไปทลินั้ง ดสังนสันั้น
มนรุษยร์เกว่าในทบีนึ่นบีนั้จนงหมายถนงบรุคคลผรล้นสันั้นทบีนึ่ผรล้เชรนึ่อเคยเปป็นกว่อนทบีนึ่เขาไดล้รสับความรอด ครอคนทบีนึ่เสรนึ่อมทรามอยว่างทบีนึ่สรุด ไมว่ไดล้ถรกสรล้างใหมว่ 
ขาดชบีวลิตของพระเจล้า

“คนาวว่า ‘รว่างกาย’ ครอ โซมา, รว่างกายมนรุษยร์ คนาวว่า ‘บาป’ ตรงนบีนั้สรนึ่อถนงการเปป็นเจล้าของ การอล้างอลิงตรงนบีนั้จนงหมายถนง
รว่างกายของผรล้เชรนึ่อกว่อนไดล้รสับความรอด ซนนึ่งถรกถรอกรรมสลิทธลิธิ์โดยหรรอถรกครอบครองและถรกควบครุมโดยสสันดานทบีนึ่บาปหนา คนๆนสันั้นทบีนึ่
ผรล้เชรนึ่อเคยเปป็นกว่อนเขาไดล้รสับความรอดไดล้ถรกตรนงกางเขนกสับพระครลิสตร์แลล้วเพรนึ่อทบีนึ่รว่างกายธรรมดาของเขาซนนึ่งกว่อนความรอดเคยถรก
ครอบครองโดยสสันดานทบีนึ่ชสันึ่วรล้าย จะไดล้ถรกทนาลายไป เปาโลกลว่าวเชว่นนบีนั้ คนาวว่า ‘ถรกทนาลาย’ ครอ คาทารเกะโอ, ‘ทนาใหล้อยรว่เฉยๆ, ไมว่
เคลรนึ่อนไหว, ไมว่ทนางาน, ทนาใหล้สลินั้นสรุดลง’ ดสังนสันั้นความคลิดทสันั้งหมดกก็ครอวว่า ‘เมรนึ่อทราบเชว่นนบีนั้ วว่ามนรุษยร์เกว่าของเรา คนๆนสันั้นทบีนึ่เราเคย
เปป็นกว่อนทบีนึ่เราไดล้รสับความรอด ไดล้ถรกตรนงกางเขนกสับพระองคร์แลล้ว เพรนึ่อทบีนึ่วว่ารว่างกายธรรมดาของเราซนนึ่งในตอนนสันั้นเคยถรกครอบครอง
โดยสสันดานทบีนึ่บาปหนานสันั้น จะไดล้ถรกทนาใหล้ใชล้การไมว่ไดล้แลล้วในแงว่นสันั้น นสันึ่นครอ ทบีนึ่เคยถรกควบครุมโดยสสันดานทบีนึ่บาปหนานสันั้น เพรนึ่อทบีนึ่วว่าเรา
จะไมว่ใหล้ความเชรนึ่อฟฝังจนตลิดเปป็นนลิสสัยของทาสคนหนนนึ่งแกว่สสันดานทบีนึ่บาปหนานสันั้นอบีกตว่อไปแลล้ว’...ในทบีนึ่นบีนั้ขล้อเทก็จจรลิงนสันั้นถรกกลว่าว วว่าการ
แยกตสัวออกของผรล้เชรนึ่อนสันั้นจากสสันดานทบีนึ่ชสันึ่วรล้ายนสันั้นไดล้ถรกทนาใหล้เกลิดขนนั้นแลล้วโดยพระเจล้า พรล้อมกสับผลลสัพธร์ทบีนึ่วว่าผรล้เชรนึ่อนสันั้นไมว่ใหล้ความเชรนึ่อ
ฟฝังของทาสคนหนนนึ่งแกว่สสันดานทบีนึ่ชสันึ่วรล้ายนสันั้นจนตลิดเปป็นนลิสสัยอบีกตว่อไปแลล้วเหมรอนทบีนึ่เขาเคยทนากว่อนพระเจล้าทรงชว่วยเขาใหล้รอดแลล้ว”

เมรนึ่อเราเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้า เรากก็กลายเปป็นคนใหมว่ เราถรกสรล้างใหมว่ และคนทบีนึ่ถรกสรล้างใหมว่แลล้วกก็จะตล้องถรกแบว่งแยก
ใหล้ชสัดเจนจากคนๆหนนนึ่งทบีนึ่ยสังไมว่ไดล้รสับความรอด ในฐานะเปป็นคนใหมว่เรากลายเปป็นผรล้เขล้าสว่วนในสภาพของพระเจล้าและชบีวลิตของ



พระเจล้า (2 ปต. 1:4; คส. 3:3,4) พระคสัมภบีรร์ไมว่สอนวว่ามนรุษยร์เกว่าของเราถรกปรสับโฉมใหมว่หรรอถรกปรสับปรรุง-หรรอ อยว่างทบีนึ่เราชอบ
กลว่าววว่า “ถรกยกเครรนึ่องใหมว่” (อว่าน 2 โครลินธร์ 5:17; กาลาเทบีย 6:15; เอเฟซสัส 2:10; และโคโลสบี 3:10) เมรนึ่อเราเชรนึ่อ คนใหมว่ในพระ
ครลิสตร์กก็ถรกกว่อรรปขนนั้นในผรล้เชรนึ่อนสันั้น (กท. 2:20; 4:19; คส. 1:27; 1 ยอหร์น 4:12)

เมรนึ่อพระเจล้าทรงชว่วยเราใหล้รอด พระองคร์กก็ทรงชว่วยเราใหล้รอดจากบาป ไปสรว่ความชอบธรรม และเราจะอว่านตว่อไปในบท
เดบียวกสันนบีนั้วว่า “พวกทว่านยอมใหล้ตสัวเองเปป็นทาสเพรนึ่อจะเชรนึ่อฟฝังผรล้ใด พวกทว่านกก็เปป็นทาสของผรล้ทบีนึ่พวกทว่านเชรนึ่อฟฝังนสันั้น…” ดสังนสันั้นถล้าเรา
ทนาบาปอยรว่ตว่อไป เรากก็เปป็นผรล้รสับใชล้ของบาป แตว่ถล้าเราบสังเกลิดใหมว่แลล้วเรากก็เปป็นสลินึ่งทรงสรล้างใหมว่ในพระเยซรครลิสตร์และเราดนาเนลินใน
ความใหมว่ของชบีวลิต

ขล้อ 7: “เพราะวว่าผรล้ทบีนึ่ตายแลล้วกก็เปป็นอลิสระจากบาป”
คนาวว่า “ตายแลล้ว” ในพระคนาขล้อนบีนั้เปป็นเรรนึ่องลนกลสับ-ความตายครอการปลดปลว่อย ความตายปลดปลว่อยจากการอล้างสลิทธลิธิ์ทสันั้ง

ปวง นสันึ่นครอ ถนงแมล้ผรล้เชรนึ่ออาศสัยอยรว่ในรว่างกายเดลิมนสันั้น เนรนั้อหนสังกก็ไมว่มบีสลิทธลิธิ์อล้างอะไรตว่อวลิญญาณแลล้ว การถรกตรนงกางเขนกสับพระครลิสตร์
แลล้วปลดปลว่อยผรล้เชรนึ่อนสันั้นจากการอล้างสลิทธลิธิ์ใดๆทบีนึ่เนรนั้อหนสังเคยมบีตว่อเขา “การอล้างสลิทธลิธิ์ทรุกประการทบีนึ่ตว่อตล้านเขาถรกยกเลลิกแลล้ว นสันึ่น
แหละพลสังของคนากลว่าวนบีนั้” (ไลทร์ฟรุท) 

นสันึ่นตอบคนาถามทบีนึ่วว่า: “แลล้วทนาไมสมาชลิกครลิสตจสักรจนานวนมากเหลรอเกลินถนงเดบีดี๋ยวขนนั้นเดบีดี๋ยวลง โหว่รล้องสรรเสรลิญพระเจล้าวสันนบีนั้
และอบีกวสันกก็กลสับไปทนาบาปแลล้ว?” คนาตอบนสันั้นจรลิงๆแลล้วครอนบีนึ่: พวกเขาปฏลิรรป...พวกเขาตสัดสลินใจวว่าจะทนาดบีกวว่าเดลิม มบีชบีวลิตทบีนึ่ดบีกวว่า
เดลิม เปป็นคนทบีนึ่ดบีกวว่าเดลิม พวกเขามบีใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบในอกของตนทบีนึ่ฟฟ้องใจพวกเขาถนงความจนาเปป็นตล้องดนาเนลินชบีวลิตใหล้ถรกตล้อง 
แตว่แทนทบีนึ่จะยอมใหล้พระเจล้าสรล้างพวกเขาใหล้ถรกตล้องโดยการประทานใจดวงใหมว่แกว่พวกเขา พวกเขากลสับพยายามภายในอนานาจ
และความสามารถของตสัวเองทบีนึ่จะเปลบีนึ่ยนโฉมใจของพวกเขาและชบีวลิตของพวกเขา-และมสันกก็เปป็นไปไมว่ไดล้ เหตรุผลทบีนึ่บางคนไมว่
สามารถดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ถรกตล้องไดล้กก็ครอวว่า พวกเขาไมว่เคยถรกสรล้างใหล้ถรกตล้องเลย ผมเชรนึ่อวว่ามสันเปป็นไปไดล้ทบีนึ่คนๆหนนนึ่งซนนึ่งบสังเกลิดใหมว่แลล้ว
จะไถลกลสับ แตว่ผมเชรนึ่ออยว่างรล้อนรนพอๆกสันวว่ารล้อยละเกล้าสลิบของคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่อล้างตสัววว่าเปป็นผรล้ไถลกลสับไมว่เคยไดล้รสับความรอดเลย
ตสันั้งแตว่แรก พวกเขา “เขล้ารว่วม” พวกเขา “รวมเปป็นหนนนึ่ง” พวกเขา “ตสัดสลินใจ” ทบีนึ่จะดนาเนลินชบีวลิตใหล้ดบีขนนั้น แตว่คนๆหนนนึ่งอาจทนาสลินึ่ง
เหลว่านสันั้นทสันั้งหมดและยสังไมว่ไดล้บสังเกลิดใหมว่อยรว่ดบี การบสังเกลิดใหมว่ครอการกลายเปป็นสลินึ่งทรงสรล้างใหมว่โดยการใชล้ความเชรนึ่อและการรสับพระ
เยซรครลิสตร์ไวล้ในใจของตน ซนนึ่งพระองคร์ไดล้สลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อทบีนึ่เราจะไดล้มบีชบีวลิตอยรว่

ในขล้อ 7 ผรล้เชรนึ่อนสันั้นถรกแสดงภาพใหล้เปป็นอาชญากรทบีนึ่ไดล้รสับโทษสนาหรสับอาชญากรรมของตนแลล้ว: เขาเคยมบีความผลิด เขา
สมควรตาย เขาไดล้ถรกตสัดสลินใหล้รสับโทษประหารชบีวลิตแลล้ว เขาตายไปแลล้ว-และบสัดนบีนั้ไมว่มบีสลินึ่งใดมาปรสักปรนาเขาแลล้ว! เขา “ถรกปลว่อยตสัว
จากบาป” แลล้ว! เมรนึ่อเราเขล้าใจความจรลิงทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่นบีนั้เรากก็กลว่าวไดล้วว่า:

“บสัดนบีนั้ขล้าเชรนึ่อ ขล้าเชรนึ่อแลล้ว
วว่าพระเยซรไดล้ทรงตายเพรนึ่อขล้า

และโดยพระโลหลิตของพระองคร์ พระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์
ขล้าไดล้เปป็นไทจากบาปแลล้ว!”

ขล้อ 8-10: “บสัดนบีนั้ ถล้าพวกเราตายแลล้วกสับพระครลิสตร์ พวกเรากก็เชรนึ่อวว่าพวกเราจะดนารงชบีวลิตอยรว่กสับพระองคร์ดล้วย โดยทราบวว่า
พระครลิสตร์ทบีนึ่ทรงถรกชรุบใหล้เปป็นขนนั้นมาจากตายแลล้วนสันั้นจะหาตายอบีกไมว่ ความตายไมว่มบีการครอบงนาเหนรอพระองคร์อบีกตว่อไป ดล้วยวว่าใน
การทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงตายนสันั้น พระองคร์ไดล้ทรงตายตว่อบาปหนเดบียว แตว่ในการทบีนึ่พระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยรว่นสันั้น พระองคร์ทรงดนารงชบีวลิตตว่อ
พระเจล้า”

ขล้อเทก็จจรลิงของขล้อ 8- “วว่าพวกเราจะดนารงชบีวลิตอยรว่กสับพระองคร์ดล้วย” ตสันั้งอยรว่บนความไวล้วางใจของขล้อ 9 และ 10: พระ
ครลิสตร์ ผรล้ไดล้สลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อคนบาปทสันั้งหลาย ไดล้ “ทรงถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้นจากพวกคนตายแลล้ว” และ “หาตายอบีกไมว่ ความตายไมว่มบี
การครอบงนาเหนรอพระองคร์อบีกตว่อไป”! และเนรนึ่องจากนบีนึ่เปป็นความจรลิงเกบีนึ่ยวกสับพระครลิสตร์ มสันจนงเปป็นความจรลิงเชว่นกสันเกบีนึ่ยวกสับคน



เหลว่านสันั้นทบีนึ่ไดล้ตายในพระองคร์-และผรล้เชรนึ่อแทล้ทรุกคนไดล้ตายในพระองคร์แลล้ว ดสังทบีนึ่ชบีนั้ใหล้เหก็นแลล้ว ผรล้เชรนึ่อแทล้ทรุกคนถรกรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียวกสับ
พระกายของพระครลิสตร์โดยบสัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ เมรนึ่อเรารว่วมแบว่งปฝันความตายของพระครลิสตร์โดยการเชรนึ่อในพระราช
กลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระองคร์ เรากก็รว่วมแบว่งปฝันชบีวลิตของพระองคร์ผว่านทางการรวมเปป็นหนนนึ่งกสับพระองคร์โดยฤทธลิธิ์เดชของพระ
วลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ ความตายของพระเยซรครลิสตร์บนกลโกธาไดล้ทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิสนาเรก็จจรลิงแลล้วอยว่างครบถล้วนทสันั้งหมดและตอบ
ทรุกขล้อเรบียกรล้องของความชอบธรรมแลล้ว พระเยซรไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนสันั้น และดล้วยพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระองคร์เอง
พระองคร์ไดล้ทรงชนาระโทษบาปนสันั้น “ครสันั้งเดบียวพอ” (ฮบ. 7:27; 10:10)

สว่วนชบีวลิตนสันั้นทบีนึ่เราถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้นมาสรว่มสัน มสันไมว่ใชว่ชบีวลิตตว่อบาป เพราะวว่าบาปไมว่มบีการอล้างสลิทธลิธิ์เหนรอมสันแลล้ว ชบีวลิตนสันั้นจะ
ตล้องถรกดนาเนลิน “ตว่อพระเจล้า” ใน 2 โครลินธร์ 5:14,15 เราอว่านวว่า: “เพราะวว่าความรสักของพระครลิสตร์ครอบครองพวกเราอยรว่ เพราะ
พวกเราตสัดสลินอยว่างนบีนั้วว่า ถล้าผรล้หนนนึ่งไดล้ตายเพรนึ่อคนทสันั้งปวง ดสังนสันั้นคนทสันั้งปวงจนงตายแลล้ว และพระองคร์ไดล้ทรงวายพระชนมร์เพรนึ่อคนทสันั้ง
ปวง เพรนึ่อคนเหลว่านสันั้นซนนึ่งมบีชบีวลิตอยรว่จะมลิไดล้เปป็นอยรว่เพรนึ่อตสัวเองอบีกตว่อไป แตว่เพรนึ่อพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพราะเหก็นแกว่พวกเขา 
และไดล้ทรงเปป็นขนนั้นมาอบีก”

ขล้อ 11-13: “ในทนานองเดบียวกสัน พวกทว่านจงถรอวว่า พวกทว่านเองไดล้ตายตว่อบาปอยว่างแทล้จรลิง แตว่ดนารงชบีวลิตอยรว่ตว่อพระเจล้า 
โดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา เหตรุฉะนสันั้นอยว่าใหล้บาปครอบครองในรว่างกายทบีนึ่ตล้องตายของพวกทว่าน เพรนึ่อ
พวกทว่านจะตล้องเชรนึ่อฟฝังรว่างกายนสันั้นในบรรดาราคะตสัณหาของรว่างกายนสันั้น และอยว่ายอมใหล้บรรดาอวสัยวะของพวกทว่านเปป็นเครรนึ่องใชล้
ทสันั้งหลายแหว่งการอธรรมตว่อบาป แตว่จงถวายตสัวพวกทว่านเองแดว่พระเจล้า เหมรอนคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มบีชบีวลิตโดยเปป็นขนนั้นมาจากความตาย
แลล้ว และจงยอมใหล้บรรดาอวสัยวะของพวกทว่านเปป็นเครรนึ่องใชล้ทสันั้งหลายแหว่งความชอบธรรมถวายแดว่พระเจล้า”

ความจรลิงทบีนึ่ถรกนนาเสนอในขล้อ 11 ถนง 13 จะทนาการอสัศจรรยร์หนนนึ่งในใจของผรล้เชรนึ่อคนใดทบีนึ่จะยอมรสับขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้และนนา
พระคนาเหลว่านบีนั้ไปปฏลิบสัตลิ

“ในทนานองเดบียวกสัน พวกทว่านจงถรอวว่า พวกทว่านเองไดล้ตายตว่อบาปอยว่างแทล้จรลิง…” ในทบีนึ่นบีนั้พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์กนาลสัง
เตรอนสตลิเราใหล้รสับการถรอนสันั้นของพระเจล้ามาเปป็นของเราเอง พระเจล้า “ทรงถรอวว่า” เราไดล้ตายตว่อบาปแลล้ววลินาทบีนสันั้นทบีนึ่เรารสับพระ
บรุตรของพระองคร์และพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกแหว่งกางเขนของพระองคร์เพรนึ่อการลบมลทลินนสันั้นและเพรนึ่อความรอดจากบาป ดสังนสันั้น (หรรอ
เมรนึ่อเปป็นเชว่นนสันั้น) ใหล้เราถรอวว่าเปป็นตามนสันั้น

“...แตว่ดนารงชบีวลิตอยรว่ตว่อพระเจล้า…” พระเจล้าทรงถรอวว่าเราถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้นอบีกจากพวกคนตายแลล้ว ครอความตายนสันั้นทบีนึ่บาป
กว่อใหล้เกลิดขนนั้น มาสรว่ชบีวลิตนสันั้นซนนึ่งเปป็นของเราในพระเยซรครลิสตร์

โดยพระครุณและฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า เราทบีนึ่รสับความรอดแลล้วจนงบสังเกลิดใหมว่แลล้ว และเรามบีชบีวลิตใหมว่อยว่างแทล้จรลิง-ชบีวลิตใหมว่
ในพระเจล้า เพราะวว่ามสันเปป็นชบีวลิตของพระเจล้าเอง เราจนงถรกทนาใหล้เปป็นผรล้เขล้าสว่วนแหว่ง “สภาพของพระเจล้า” แลล้ว ดล้วยเหตรุนบีนั้เราจนง
เปป็นลรกทสันั้งหลายผรล้เปป็นทบีนึ่รสักของพระเจล้า ซนนึ่งไดล้ยลินถล้อยคนาประเสรลิฐแหว่งชบีวลิตทบีนึ่ไดล้ประทานแกว่เราแลล้วโดยพระเยซร ผรล้ทรงเปป็นพระ
วจนะในเนรนั้อหนสัง เพราะเชรนึ่อวว่าพระเจล้าไดล้ทรงสว่งพระองคร์เขล้ามาในโลกเพรนึ่อทบีนึ่เราโดยทางพระองคร์จะไดล้มบีชบีวลิตนลิรสันดรร์และเพรนึ่อทบีนึ่เรา
จะไดล้ไมว่ถรกนนาเขล้าสรว่การพลิพากษา แตว่วว่าเราไดล้ผว่าน (ไมว่ใชว่จะผว่าน ณ วสันหนนนึ่งในอนาคต) ออกมาจากความตายเขล้าสรว่ชบีวลิตนลิรสันดรร์แลล้ว
โปรดอว่านยอหร์น 5:24-และถล้าครุณยสังทว่องจนาพระคนาขล้อนบีนั้ไมว่ไดล้ จงทว่องจนา ขอใหล้ความจรลิงแหว่งพระคนาขล้อนสันั้นเปป็นอาหารประจนาวสัน
ของครุณ

ความจรลิงทบีนึ่ถรกประกาศในขล้อ 12 และ 13 จรลิงๆแลล้วครอนบีนึ่: “ดสังนสันั้นอยว่ายอมใหล้บาปครอบครองเปป็นกษสัตรลิยร์ในรว่างกายทบีนึ่
ตายไดล้ของครุณ ซนนึ่งทนาใหล้ครุณตล้องยอมอยรว่ใตล้บสังคสับตว่อความอยากอสันเปปีปี่ยมตสัณหาตว่างๆของมสัน อยว่ายอมจนานนอวสัยวะตว่างๆครุณตว่อ
ศสัตรรนสันั้นเพรนึ่อทบีนึ่จะถรกใชล้ในการกระทนาตว่างๆทบีนึ่ไมว่ชอบธรรม ซนนึ่งทนาหนล้าทบีนึ่เปป็นอาวรุธทสันั้งหลายทบีนึ่เลว่นงานครุณและชสัยชนะฝฝ่ายวลิญญาณ
ของครุณ ตรงกสันขล้าม จงยอมจนานนอวสัยวะตว่างๆของครุณ...ใชว่แลล้ว ครอหมดทสันั้งรว่างกายของครุณ… ตว่อพระเจล้าในฐานะเปป็นผรล้มบีชบีวลิต ทบีนึ่
เปป็นขนนั้นจากความตายแหว่งบาปแลล้ว จงยอมจนานนอวสัยวะทสันั้งหลายของครุณตว่อพระเจล้า-อวสัยวะทรุกสว่วนแหว่งรว่างกายของครุณ-เพรนึ่อทบีนึ่จะ



ถรกใชล้เปป็นอาวรุธตว่อสรล้กสับบาปเพรนึ่อทบีนึ่ครุณจะไดล้ชรนึ่นชมยลินดบีกสับสลิทธลิโดยกนาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของครุณ-ชสัยชนะเหนรอบาป...ชสัยชนะอสันครบ
ถล้วนผว่านทางฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า” (เวยร์เมาธร์)

จงสสังเกตเปป็นพลิเศษในขล้อ 12 วว่ารว่างกายปฝัจจรุบสันของเรานสันั้น “ทบีนึ่ตล้องตาย” นสันึ่นครอ อยรว่ภายใตล้ความตายฝฝ่ายรว่างกาย (เรา
กนาลสังรอคอยการไถว่ของรว่างกายเมรนึ่อพระครลิสตร์เสดก็จมา-รม. 8:23)

“เหตรุฉะนสันั้นอยว่าใหล้บาปครอบครองในรว่างกายทบีนึ่ตล้องตายของพวกทว่าน…” บาปมบีอยรว่ในอวสัยวะทสันั้งหลายของเรา และพรล้อม
ทบีนึ่จะครอบครองเปป็นกษสัตรลิยร์หากไดล้รสับอนรุญาต นสันึ่นครอ รว่างกายของเรายสังไมว่ไดล้ถรกไถว่จากความเปป็นไปไดล้ทบีนึ่บาปจะครอบครองเปป็น
กษสัตรลิยร์ หากเรายอมใหล้มสันทนาเชว่นนสันั้น ผรล้เชรนึ่อถรกสสันึ่งใหล้ปฏลิเสธการครอบครองนบีนั้ของบาป ซนนึ่งจะเกบีนึ่ยวขล้องกสับการทบีนึ่เราเชรนึ่อฟฝังความ
ปรารถนาเหลว่านสันั้นของเนรนั้อหนสัง

จงหมายเหตรุคนาสนาคสัญนสันั้น “เหตรุฉะนสันั้น” นบีนึ่มองยล้อนกลสับไปยสังสว่วนแรกของบททบีนึ่ 6 ซนนึ่งในสว่วนนสันั้นความตายของเรากสับพระ
ครลิสตร์ตว่อบาปไดล้ถรกกลว่าวชสัดเจนแลล้ว เพราะการรวมเปป็นหนนนึ่งของเรากสับพระครลิสตร์ “อวสัยวะทสันั้งหลาย” แหว่งรว่างกายนบีนั้จนงตล้องไมว่ถรก
ยอมจนานน ณ เวลาใดเลย “เปป็นเครรนึ่องใชล้ทสันั้งหลายแหว่งการอธรรมตว่อบาป”

คราวนบีนั้เปาโลไปจากแงว่ลบสรว่แงว่บวก: “...แตว่จงถวายตสัวพวกทว่านเองแดว่พระเจล้า…” ครลิสเตบียนทบีนึ่วางใจขล้อเทก็จจรลิงนสันั้นทบีนึ่วว่า
สภาพของพระเจล้าไดล้ถรกปลรกแลล้วกก็จะเชรนึ่อฟฝังคนาเตรอนสตลิของเปาโลทบีนึ่วว่า “จงถวายตสัวพวกทว่านเองแดว่พระเจล้า” การถวายมบีความ
หมายวว่าเสนอเพรนึ่อการรสับใชล้ เปาโลกนาลสังกลว่าววว่า “จงถวายตสัวพวกทว่านเองทสันทบี และครสันั้งเดบียวพอ เพรนึ่อทบีนึ่พระเจล้าจะทรงใชล้การ จง
ถวายตสัวพวกทว่านเองไมว่เพบียงในฐานะคนบาปทบีนึ่ไดล้รสับการยกโทษเทว่านสันั้น แตว่ในฐานะคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มบีชบีวลิตอยรว่จากพวกคนตาย” 
ครลิสเตบียนควรมบีชบีวลิตอยรว่ทรุกวสันแหว่งชบีวลิตของเขาพรล้อมกสับการมบีสตลิรรล้เกบีนึ่ยวกสับขล้อเทก็จจรลิงนบีนั้ในความคลิด-ทบีนึ่วว่าเขาตายแลล้วตว่อบาปและมบี
ชบีวลิตอยรว่ตว่อพระเจล้า

มสันครอสลิทธลิโดยกนาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของลรกทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วทรุกคนของพระเจล้าทบีนึ่จะชรนึ่นชมยลินดบีกสับชสัยชนะอสันครบถล้วนและ
เดก็ดขาดเหนรอโลก เนรนั้อหนสัง และมารรล้าย และถล้าเราในฐานะผรล้เชรนึ่อไมว่มบีและไมว่ชรนึ่นชมยลินดบีกสับชสัยชนะเดก็ดขาดเหนรอโลก เนรนั้อหนสัง 
และมารรล้าย มสันกก็ไมว่ใชว่ความผลิดของพระเจล้าเลย มสันเปป็นความผลิดของเราเอง พระเจล้าทรงจสัดหาฤทธลิธิ์เดชนสันั้นใหล้แลล้ว และถล้าเรา
ปฏลิเสธทบีนึ่จะใชล้ฤทธลิธิ์เดชนสันั้น ซนนึ่งถรกรสับไวล้ในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์และพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกแหว่งกางเขนของ
พระองคร์ มสันกก็เปป็นความผลิดของเรา มสันไมว่ใชว่ความผลิดของพระเจล้า ในถล้อยคนาของเปาโล “พวกเราเปป็นยลินึ่งกวว่าเหลว่าผรล้พลิชลิตโดยทาง
พระองคร์ผรล้ไดล้ทรงรสักพวกเรา” (รม. 8:37)

ขล้อ 14: “เพราะวว่าบาปจะไมว่มบีการครอบงนาเหนรอพวกทว่าน เพราะวว่าพวกทว่านไมว่ไดล้อยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิ แตว่อยรว่ใตล้
พระครุณ”

เมรนึ่อครลิสเตบียนเชรนึ่อฟฝังขล้อปฏลิบสัตลิเหลว่านบีนั้ทบีนึ่ถรกใหล้ไวล้ในขล้อ 12 และ 13 ซนนึ่งเกบีนึ่ยวขล้องกสับการปรสับตสัวของเขาใหล้เขากสับสสันดานทบีนึ่
ชสันึ่วรล้ายและสภาพของพระเจล้า เปาโลกก็กลว่าวแบบเนล้นหนสักวว่า “บาปจะไมว่มบีการครอบงนาเหนรอพวกทว่าน” และเขาใหล้เหตรุผลนบีนั้: 
“เพราะวว่าพวกทว่านไมว่ไดล้อยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิ แตว่อยรว่ใตล้พระครุณ”

ความจรลิงแหว่งพระคนาทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่ขล้อนบีนั้ทนาใหล้พวกถรอบสัญญสัตลิสสับสน เพราะพวกเขาเชรนึ่อตรงขล้ามกสันเลย พวกเขาชอบกลว่าววว่า 
“บาปจะมบีการครองครองเหนรอครุณ-นอกเสบียจากวว่าครุณเหก็นตสัวเองอยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิและไมว่อยรว่ใตล้พระครุณ” พวกถรอบสัญญสัตลิยก
เหตรุผลวว่าพวกครลิสเตบียนถรกปฟ้องกสันไมว่ใหล้ทนาบาปเพราะความหวาดกลสัวพระราชบสัญญสัตลิ พวกถรอบสัญญสัตลิชอบทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิ
เปป็นการปรนนลิบสัตลิไมว่ใชว่แหว่งการปรสับโทษและความตาย แตว่เปป็นการปรนนลิบสัตลิแหว่งความยรุตลิธรรมและชบีวลิต (จงเปรบียบเทบียบ 2 โครลิน
ธร์ 3:1-18)

โรม 6:14 สามารถถรกเขล้าใจและถรกยอมรสับไดล้โดยผรล้เชรนึ่อเทว่านสันั้นซนนึ่งยอมรสับขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าพระครลิสตร์ทรงเปป็น “จรุดจบของ
พระราชบสัญญสัตลิ เพรนึ่อความชอบธรรม” (รม. 10:4) คว่าจล้างของบาปครอความตาย-ทสันั้งความตายฝฝ่ายรว่างกายและความตายชสันึ่วนลิรสัน
ดรร์ในนรก “เหลก็กในของความตายนสันั้นครอบาป และฤทธลิธิ์ของบาปนสันั้นครอพระราชบสัญญสัตลิ แตว่ขอบพระครุณพระเจล้า ผรล้ประทาน



ชสัยชนะแกว่เราทสันั้งหลายโดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา” (1 คร. 15:56,57) ชสัยชนะเหนรอความตาย นรก 
และหลรุมศพถรกทนาใหล้เปป็นจรลิงโดยการลล้มเลลิกพระราชบสัญญสัตลิโดยสลินั้นเชลิง.. ซนนึ่งถรก “ลล้มเลลิกไปแลล้วในพระครลิสตร์” (2 คร. 3:14; อฟ. 
2:15) ขว่าวประเสรลิฐในฤทธลิธิ์เดชและความงดงามของมสันไมว่มบีทางถรกมองเหก็นอยว่างเตก็มตาไดล้จนกวว่าประเดก็นนบีนั้ถรกเขล้าใจอยว่างแจว่ม
แจล้ง

เมรนึ่อเขบียนถนงผรล้เชรนึ่อชาวแควล้นกาลาเทบียเหลว่านสันั้น เปาโลกลว่าววว่า: “เพราะวว่าคนทสันั้งหลายซนนึ่งอยรว่ฝฝ่ายการกระทนาแหว่งพระราช
บสัญญสัตลิกก็อยรว่ใตล้การสาปแชว่ง เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘ทรุกคนทบีนึ่ไมว่ไดล้กระทนาตามทรุกขล้อความซนนึ่งเขบียนไวล้ในหนสังสรอแหว่งพระราช
บสัญญสัตลิตว่อไปกก็ตล้องถรกสาปแชว่ง’ แตว่ทบีนึ่วว่าไมว่มบีมนรุษยร์คนใดเปป็นผรล้ชอบธรรมโดยพระราชบสัญญสัตลิในสายพระเนตรของพระเจล้านสันั้นกก็เปป็น
ทบีนึ่ประจสักษร์ชสัดอยรว่แลล้ว เพราะวว่า ‘คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อ’ และพระราชบสัญญสัตลิไมว่ไดล้อยรว่ฝฝ่ายความเชรนึ่อ แตว่ 
‘คน ๆ นสันั้นทบีนึ่กระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่ในสลินึ่งเหลว่านสันั้น’ พระครลิสตร์ทรงไถว่พวกเราใหล้พล้นจากการสาปแชว่งแหว่งพระราช
บสัญญสัตลิแลล้ว โดยทรงยอมถรกสาปแชว่งเพรนึ่อพวกเรา เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘ทรุกคนทบีนึ่ถรกแขวนไวล้บนตล้นไมล้กก็ถรกสาปแชว่ง’...

“ดสังนสันั้นพระราชบสัญญสัตลิมบีจรุดประสงคร์อะไรเลว่า พระราชบสัญญสัตลิไดล้ถรกเพลินึ่มเขล้ามากก็เพราะเหตรุบรรดาการละเมลิด จนกวว่าเชรนั้อ
สายทบีนึ่ไดล้รสับพระสสัญญานสันั้นจะมาถนง... แตว่กว่อนทบีนึ่ความเชรนึ่อไดล้มาถนง พวกเราเคยถรกกสักตสัวไวล้ใตล้พระราชบสัญญสัตลิ ถรกปปิดไวล้จนกวว่าจะถนง
ความเชรนึ่อนสันั้นซนนึ่งจะถรกเปปิดเผยในภายหลสัง เพราะฉะนสันั้น พระราชบสัญญสัตลิจนงเคยเปป็นครรของพวกเราเพรนึ่อนนาพวกเรามาถนงพระครลิสตร์ 
เพรนึ่อพวกเราจะไดล้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชรนึ่อ แตว่หลสังจากความเชรนึ่อนสันั้นไดล้มาแลล้ว พวกเรากก็ไมว่ไดล้อยรว่ใตล้อนานาจของครรคนหนนนึ่ง
อบีกตว่อไปแลล้ว” (กท. 3:10-25)

ขล้อโตล้แยล้งในขล้อ 1 ถนง 14 ในโรมบททบีนึ่ 6 นบีนั้กก็ครอวว่า ผรล้เชรนึ่อไมว่ถรกนนาเขล้าสรว่ชบีวลิตทบีนึ่บาปหนา โดยการพลิจารณาขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่า
เขาไดล้รสับความรอดโดยพระครุณและวว่าเขาไมว่อยรว่ใตล้บสัญญสัตลิ ตรงกสันขล้าม เมรนึ่อไดล้รสับความรอดแลล้วโดยพระครุณของพระเจล้า เขาจนงไดล้
รสับสภาพใหมว่โดยการถรกสรล้างใหมว่ในมนรุษยร์ภายในนสันั้น ซนนึ่งปลรกความปรารถนาใหมว่ๆในใจนสันั้นและใหล้ฤทธลิธิ์เดชใหมว่ซนนึ่งเขาไมว่เคย
ประสบมากว่อนเลย ดล้วยเหตรุนบีนั้ “พวกเราเปป็นยลินึ่งกวว่าเหลว่าผรล้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงรสักพวกเรา” ผรล้เชรนึ่อ ซนนึ่งไดล้ตายตว่อบาปแลล้ว 
มบีชบีวลิตอยรว่ตว่อพระเจล้า และพระเจล้ากนาลสังกระทนากลิจอยรว่ในตสัวเขา ใหล้ทสันั้งมบีใจปรารถนาและกระทนาตามความชอบพระทสัยอสันดบีของ
พระองคร์ (ฟป. 2:13) เปาโลเปป็นพยานรสับรองในทบีนึ่นบีนั้ถนงสลินึ่งทบีนึ่ดาวลิดกลว่าวไวล้ในเพลงสดรุดบี 23- นสันึ่นครอ “พระองคร์ทรงนนาขล้าพเจล้าไปใน
วลิถบีเหลว่านสันั้นแหว่งความชอบธรรม เพราะเหก็นแกว่พระนามของพระองคร์”

พระเจล้าทรงอยากใหล้ลรกของพระองคร์มบีชสัยชนะและประสบความสนาเรก็จในชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ มากเปป็นลล้านเทว่ากวว่าทบีนึ่เรา
อยากทบีนึ่จะเปป็นครลิสเตบียนทบีนึ่มบีชสัยชนะหรรอประสบความสนาเรก็จ พระผรล้เลบีนั้ยงทบีนึ่ดบีนสันั้นทรงนนาแกะทสันั้งหลายเขล้าในวลิถบีเหลว่านสันั้นแหว่งความ
ชอบธรรม (หรรอการดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ถรกตล้อง) เพราะเหก็นแกว่พระนามของพระองคร์ พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงนนาผรล้เชรนึ่ออล้อมหลบหลรุม
พรางเหลว่านสันั้นของมารรล้ายและบว่อโสโครกแหว่งบาป-ไมว่ใชว่เพรนึ่อทบีนึ่เราจะไดล้ครุยโมล้หรรอโอล้อวด แตว่ “เพราะเหก็นแกว่พระนามของ
พระองคร์” เพราะวว่าเรามบีชรนึ่อวว่าครลิสเตบียน เมรนึ่อเราเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้า เรากก็กลายเปป็นครลิสเตบียนคนหนนนึ่ง และพระองคร์ไมว่อยาก
ใหล้เราทนาใหล้พระนามของพระองคร์เสรนึ่อมเสบีย ดสังนสันั้นพระเจล้าจนงทรงใสว่สภาพใหมว่ภายในเราและประทานฤทธลิธิ์อนานาจใหมว่แกว่เราเพรนึ่อทบีนึ่
จะกระทนาตามความปรารถนาใหมว่เหลว่านสันั้นทบีนึ่มาพรล้อมกสับสภาพใหมว่ของเรา

ขล้อ 15: “ถล้าเชว่นนสันั้นจะเปป็นอยว่างไร พวกเราจะทนาบาปเพราะพวกเราไมว่ไดล้อยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิแตว่อยรว่ใตล้พระครุณกระนสันั้น
หรรอ ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย”

เปาโลถามและกก็ตอบคนาถามของตสัวเองเหมรอนเดลิม เขารรล้วว่าคนาถามนบีนั้จะมบีคนถามแนว่ๆ เพราะวว่าสสังคมตว่างๆของมนรุษยร์และ
การปกครองตว่างๆของมนรุษยร์ไมว่รรล้วลิธบีทบีนึ่จะเหนบีนึ่ยวรสันั้งมนรุษยร์จากบาปนอกจากใชล้กฎหมายและบทลงโทษของมสัน เกบีนึ่ยวกสับเหลว่าผรล้
ปกครองเปาโลกลว่าววว่า “เขาเปป็นผรล้รสับใชล้ของพระเจล้า เปป็นผรล้แกล้แคล้นเพรนึ่อลงพระอาชญาแกว่ผรล้ทบีนึ่กระทนาความชสันึ่วรล้าย” (รม. 13:4)

การอล้างวว่า “พวกเราไมว่ไดล้อยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิแตว่อยรว่ใตล้พระครุณ” ถรกกลว่าวเพรนึ่อหสันสายตาของผรล้ทบีนึ่ถรกนสับวว่าชอบธรรมแลล้ว
จากโมเสสมายสังพระครลิสตร์ จากพระราชบสัญญสัตลิมายสังพระครุณ ทบีนึ่วว่านบีนึ่อาจนนาไปสรว่การอนรุญาตใหล้ทนาบาปไดล้นสันั้นเปาโลปฏลิเสธอยว่าง



แขก็งแรงวว่า “ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย!”-และสว่วนทบีนึ่เหลรอของบทนบีนั้กก็กลว่าวถนงคนาตอบหนนนึ่งทบีนึ่ชสัดเจนมากขนนั้นตว่อคนาถามทบีนึ่
ถรกยกขนนั้นมานสันั้น

ขล้อ 16: “ทว่านทสันั้งหลายไมว่ทราบหรรอวว่า พวกทว่านจะยอมใหล้ตสัวเองเปป็นทาสเพรนึ่อจะเชรนึ่อฟฝังผรล้ใด พวกทว่านกก็เปป็นทาสของผรล้ทบีนึ่
พวกทว่านเชรนึ่อฟฝังนสันั้น ไมว่วว่าจะเปป็นของบาปซนนึ่งนนาไปสรว่ความตาย หรรอเปป็นของความเชรนึ่อฟฝังซนนึ่งนนาไปสรว่ความชอบธรรม”

“ทว่านทสันั้งหลายไมว่ทราบหรรอ…” เปาโลไมว่เพบียงเตรอนความจนาเหลว่าผรล้อว่านของเขาวว่าผลลสัพธร์ของบาปจะตล้องเปป็นเชว่นไร 
พวกเขาทราบอยรว่แลล้ววว่าเรายอมจนานนอวสัยวะทสันั้งหลายของเราเพรนึ่อเชรนึ่อฟฝังผรล้ใด เรากก็เปป็นทาสของผรล้นสันั้น- “ไมว่วว่าจะเปป็นของบาปซนนึ่งนนา
ไปสรว่ความตาย หรรอเปป็นของความเชรนึ่อฟฝังซนนึ่งนนาไปสรว่ความชอบธรรม” คนาตอบนสันั้นถรกพบในลสักษณะเฉพาะตสัวของบาป ผลในทสันทบี
ของมสันครอความเปป็นทาส ผลทล้ายทบีนึ่สรุดของมสันครอความตาย “เมรนึ่อราคะตสัณหาเกลิดขนนั้นแลล้ว มสันกก็ทนาใหล้เกลิดบาป และบาป เมรนึ่อมสัน
สนาเรก็จแลล้ว กก็นนาไปสรว่ความตาย” (ยากอบ 1:15)

ขล้อ 17: “แตว่ขอบพระครุณพระเจล้าวว่า พวกทว่านเคยเปป็นทาสของบาป แตว่พวกทว่านไดล้เชรนึ่อฟฝังจากใจ ครอรรปแบบแหว่งหลสักคนา
สอนนสันั้นซนนึ่งทรงมอบไวล้แกว่พวกทว่าน”

“แตว่ขอบพระครุณพระเจล้า…” เปาโลขอบครุณพระเจล้าทบีนึ่วว่าผรล้เชรนึ่อชาวโรมเหลว่านสันั้น ซนนึ่งเคยเปป็น “ทาสของบาป” ไดล้เชรนึ่อฟฝัง 
“จากใจตว่อรรปแบบแหว่งหลสักคนาสอนนสันั้น…”-ครอหลสักคนาสอนแหว่งความรอดโดยพระครลิสตร์บนกางเขนนสันั้น ขณะทบีนึ่กว่อนไดล้รสับความ
รอดพวกเขาเคยเปป็นทาสตว่อสสันดานทบีนึ่ชสันึ่วรล้าย พวกเขาในความรอดไดล้ถรกชว่วยใหล้รอดพล้นมาสรว่คนาสอนเหลว่านสันั้นแหว่งพระครุณแลล้ว จน
พวกเขาไดล้กลายเปป็นทาสแหว่งความชอบธรรม นสันึ่นครอ ในความรอดพระเจล้าทรงสรล้างผรล้เชรนึ่อนสันั้นภายใน เพรนึ่อทบีนึ่เขาจะมบีปฏลิกลิรลิยาตว่อ
หลสักคนาสอนเหลว่านสันั้นแหว่งพระครุณโดยสภาพ (สภาพของพระเจล้า) ในแบบทบีนึ่จะรสับและเชรนึ่อฟฝังหลสักคนาสอนเหลว่านสันั้น

“...รรปแบบแหว่งหลสักคนาสอนนสันั้นซนนึ่งทรงมอบไวล้แกว่พวกทว่าน” “ฉบสับกรบีกนสันั้นอว่านวว่า ‘รรปแบบของหลสักคนาสอนซนนึ่งพวกทว่าน
ถรกมอบไวล้เขล้าในนสันั้นแลล้ว’” (วรเอสทร์) มสันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วว่าหลสักคนาสอนแหว่งพระครุณไดล้ถรกมอบไวล้แกว่เราแลล้วและเราโดยพระครุณ
ของพระเจล้ากก็เชรนึ่อแลล้ว แตว่นสันึ่นไมว่ใชว่สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกลว่าว คนากลว่าวของเขาแขก็งแรงมากกวว่า มสันไมว่ใชว่รรปแบบของหลสักคนาสอนซนนึ่งไดล้ถรก
มอบไวล้แกว่พวกโรมเหลว่านสันั้น แตว่เปป็นหลสักคนาสอนหนนนึ่ง (ขว่าวประเสรลิฐ) ทบีนึ่พวกเขาถรกมอบ-หรรอถรกหลว่อ เชว่นในแมว่พลิมพร์- ไวล้ในนสันั้นแลล้ว
กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง อยว่างทบีนึ่นสักอรรถาธลิบายทว่านหนนนึ่งกลว่าวมสันไวล้วว่า “คนาสอนนสันั้นซนนึ่งพวกเขาไดล้ยอมจนานนตสัวเองอยว่างเตก็มใจใหล้แกว่มสัน
ไดล้ประทสับตราของมสันเองบนพวกเขาแลล้ว”

ขล้อ 18: “โดยถรกทนาใหล้เปป็นอลิสระจากบาปแลล้ว พวกทว่านไดล้กลายเปป็นทาสของความชอบธรรม”
พระคนาขล้อนบีนั้สานตว่อความคลิดของขล้อทบีนึ่แลล้ว-สภาวะอสันเปป็นสรุขซนนึ่งผรล้เชรนึ่อถรกนนาเขล้าในนสันั้นแลล้วโดยความเชรนึ่อฟฝังจากใจตว่อขว่าว

ประเสรลิฐ สว่วนแรกของพระคนาขล้อนบีนั้กก็เปป็นคนากลว่าวทวนซนั้นาของขล้อ 7 ของบทนบีนั้เชว่นกสัน นสันึ่นครอ ทบีนึ่วว่าผรล้เชรนึ่อ “ถรกทนาใหล้เปป็นอลิสระจาก
บาปแลล้ว” ในการกลายเปป็นไทจากบาป ครลิสเตบียนจนงไดล้กลายเปป็นทาสรสับใชล้ “ของความชอบธรรม” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง โดยการ
เปลบีนึ่ยนแปลงอสันแสนวลิเศษนสันั้นทบีนึ่ถรกทนาใหล้เกลิดขนนั้นในเขาโดยความรอด เขาจนงไดล้มาสรว่สถานทบีนึ่นสันั้นทบีนึ่ความชอบธรรมเปป็นนายของเขา 
แทนทบีนึ่จะเปป็นบาป พระเยซรทรงบอกเราในคนาเทศนาบนภรเขานสันั้นวว่าเราไมว่สามารถรสับใชล้นายสองคนไดล้ (มธ. 6:24)

การทนาใหล้คนาวว่า “เปป็นอลิสระจากบาป” บว่งบอกถนงสลินึ่งทบีนึ่เรบียกกสันวว่า “การกนาจสัดใหล้สลินั้นไปของหลสักการเรรนึ่องบาปนสันั้น” หรรอ 
“การกนาจสัดใหล้สลินั้นไปของสสันดานเกว่านสันั้น”-ความไมว่มบีบาปเลยของเนรนั้อหนสัง-กก็เปป็นการบลิดเบรอนทบีนึ่เลวรล้าย เปาโลเทศนาและเปป็นพยาน
อยรว่ตลอดถนงสลินึ่งทบีนึ่ตรงขล้ามกสัน รว่างกายของเราจะไมว่ถรกไถว่ (ไมว่วว่าเราจะไดล้รสับพรหรรอเตก็มเปปีปี่ยมดล้วยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์มากขนาด
ไหนกก็ตาม) จนกวว่าจะถนงการไถว่ของรว่างกายเมรนึ่อพระครลิสตร์เสดก็จมาครสันั้งทบีนึ่สอง จนกวว่าจะถนงเวลานสันั้นบาปกก็จะยสังอยรว่ในเนรนั้อหนสัง ถนง
แมล้วว่าคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เชรนึ่อฟฝังพระวจนะแหว่งกางเขนนสันั้นดล้วยใจ ซนนึ่งพวกเขาถรกมอบเขล้าในพระวจนะนสันั้นแลล้ว จะพบวว่าตสัวเองอยรว่ใน
สภาวะแหว่งความโลว่งอกอสันเปป็นสรุขจากการตกเปป็นทาสของบาปกก็ตาม



เราไมว่ละเวล้นจากบาปเพราะความกลสัวพระราชบสัญญสัตลิ แตว่เราละเวล้นจากบาปเพราะอนานาจของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทบีนึ่
สถลิตอยรว่ภายในใจของเรา- “มลิใชว่ตามพระราชบสัญญสัตลิแหว่งบทบสัญญสัตลิสนาหรสับเนรนั้อหนสัง แตว่ตามฤทธลิธิ์เดชแหว่งชบีวลิตอสันไมว่รรล้สลินั้นสรุดเลย”
(ฮบ. 7:16)

พระเจล้าไมว่ทรงอยากใหล้เราทนาบาป แตว่ถล้าผรล้เชรนึ่อคนใดทนาบาป เรากก็มบีพระองคร์ผรล้ทบีนึ่เสนอความแทนสถลิตอยรว่กสับพระบลิดา-พระ
เยซรครลิสตร์ ผรล้มลิไดล้ทนาบาปเลย-และพระองคร์ทรงเสนอความแทนเรา พระองคร์ทรงเปป็นผรล้ลบลล้างพระอาชญาของเรา (1 ยอหร์น 2:1,2) 

ขล้อ 19: “ขล้าพเจล้าพรดตามแบบของมนรุษยร์ เพราะเหตรุความอว่อนกนาลสังแหว่งเนรนั้อหนสังของพวกทว่าน เพราะพวกทว่านเคยยอม
ใหล้บรรดาอวสัยวะของพวกทว่านเปป็นทาสของความโสโครกและของความชสันึ่วชล้าซล้อนความชสันึ่วชล้าฉสันใด บสัดนบีนั้จงยอมใหล้บรรดาอวสัยวะ
ของพวกทว่านเปป็นทาสของความชอบธรรมซนนึ่งนนาไปสรว่ความบรลิสรุทธลิธิ์ฉสันนสันั้น”

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลอธลิบายวว่าทนาไมเขากนาลสังใชล้ภาพประกอบนบีนั้ซนนึ่งเอามาจากความสสัมพสันธร์ตว่างๆแบบมนรุษยร์-ครอของทาสคนหนนนึ่ง-
ตลอดทสันึ่วพระคนาตอนนบีนั้ เขาประกาศเรรนึ่อง “ความอว่อนแอ” (หรรอความอว่อนกนาลสัง) แหว่งเนรนั้อหนสังของเราวว่าเปป็นแบบนสันั้นจนเราตล้อง
จนาใจยอมรสับใชล้เปป็นทาส-ครอตว่อบาป หรรอไมว่กก็ตว่อพระเจล้า โรมเตก็มไปดล้วยพวกทาส และอลิสรภาพเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ไดล้มายากทบีนึ่สรุด ดสังนสันั้น
เปาโลจนงพรดในแงว่ของมนรุษยร์- “ตามแบบของมนรุษยร์”-ความจรลิงหนนนึ่งทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่: วว่าเราตล้องเปป็นผรล้รสับใชล้ของพระเจล้าหรรอไมว่กก็ของบาป
มนรุษยร์เกลบียดชสังขล้อเทก็จจรลิงนบีนั้ เพราะเขาโอล้อวดความเปป็นอลิสระของตสัวเอง แตว่ทสันั้งหมดนสันั้นเปป็นการหลอกตสัวเอง

องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเรา (และพระคสัมภบีรร์โดยรวม) เสนอวว่าเฉพาะคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่รรล้จสักความจรลิงและเดลินในความจรลิงกก็เปป็น
อลิสระอยว่างแทล้จรลิง พวกยลิวในยอหร์น 8:32-36 ไดล้กบฏเมรนึ่อองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเราทรงบอกพวกเขาวว่า “ทว่านทสันั้งหลายจะรรล้จสัก
ความจรลิง และความจรลิงนสันั้นจะทนาใหล้ทว่านทสันั้งหลายเปป็นไท...ถล้าพระบรุตรจะทรงกระทนาใหล้ทว่านทสันั้งหลายเปป็นไท ทว่านทสันั้งหลายกก็จะ
เปป็นไทจรลิง ๆ” ไมว่มบีอลิสรภาพทบีนึ่แทล้จรลิงนอกพระครลิสตร์ ซนนึ่งในการรสับใชล้พระองคร์ครอ อลิสรภาพอสันสมบรรณร์แบบ

ขล้อ 20: “เพราะวว่าเมรนึ่อพวกทว่านเคยเปป็นทาสของบาป พวกทว่านกก็เปป็นอลิสระจากความชอบธรรม”
กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่งครอ ไมว่มบีการวางตสัวเปป็นกลาง: เราเปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า หรรอไมว่กก็เปป็นบรุตรทสันั้งหลายของมารรล้าย 

เราเปป็นผรล้ถรอครองสภาพของพระเจล้า หรรอไมว่เรากก็ถรกควบครุมโดยสสันดานเกว่าซนนึ่งนนาความตายมาใหล้ ถล้าเรารสับสภาพใหมว่นสันั้นซนนึ่งถรก
ประทานใหล้โดยพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์แลล้วเมรนึ่อเราเชรนึ่อในพระบรุตรของพระองคร์พระเยซรครลิสตร์ เรากก็มบีพระองคร์ผรล้หนนนึ่งอยรว่ภายใน
เราผรล้ทรงเปป็นใหญว่กวว่าผรล้นสันั้นทบีนึ่อยรว่ภายนอก (1 ยอหร์น 4:4) ดสังนสันั้น เราจนงเปป็นผรล้พลิชลิต มบีชสัยชนะเหนรอโลก เนรนั้อหนสัง และมารรล้าย 
อวสัยวะตว่างๆของเราไมว่ถรกจสับเปป็นเชลยโดยตสัณหาแลล้ว แตว่เราถรกชว่วยใหล้พล้นโดยทางฤทธลิธิ์เดชนสันั้นทบีนึ่อยรว่ภายใน (พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์)
ผรล้ทรงนนาเราเขล้าในวลิถบีทสันั้งหลายแหว่งการดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ถรกตล้องเพราะเหก็นแกว่พระนามของพระองคร์ (ของพระเยซร)

ขล้อ 21 และ 22: “ขณะนสันั้นพวกทว่านไดล้ผลอะไรบล้างในสลินึ่งเหลว่านสันั้น ซนนึ่งบสัดนบีนั้พวกทว่านกก็ละอาย ดล้วยวว่าทบีนึ่สรุดปลายของสลินึ่ง
เหลว่านสันั้นกก็ครอความตาย แตว่บสัดนบีนั้ พวกทว่านไดล้เปป็นอลิสระจากบาป และกลายเปป็นพวกผรล้รสับใชล้ของพระเจล้าแลล้ว พวกทว่านไดล้ผลของ
พวกทว่านซนนึ่งนนาไปสรว่ความบรลิสรุทธลิธิ์ และทบีนึ่สรุดปลายครอชบีวลิตนลิรสันดรร์”

ในขล้อ 21 เปาโลกนาลสังกลว่าววว่า “จงมองยล้อนกลสับไปยสังชบีวลิตเกว่าทบีนึ่บาปหนานสันั้น ไปยสังสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่ครุณเคยทนาตอนนสันั้นสลิ มสัน
นนาบนาเหนก็จอะไรมาใหล้บล้าง? มบีแตว่ผลทบีนึ่ครุณกก็ละอายใจ ซนนึ่งบสันั้นปลายของมสันครอความตาย”

“แตว่บสัดนบีนั้…” เปาโลกลว่าวตว่อไปวว่า “แตว่บสัดนบีนั้สลินึ่งทบีนึ่เกลิดขนนั้นกสับครุณกก็ตรงขล้ามกสันเลย ครุณรรล้ดบีอยรว่แลล้ววว่าในชบีวลิตเกว่าของครุณ ครุณ
เคยเปป็นไทในแงว่ความชอบธรรมของพระเจล้า และเปป็นทาสในแงว่ของบาป แตว่บสัดนบีนั้ครุณถรกปลดปลว่อยจากบาปและถรกรวมเปป็นหนนนึ่ง
กสับความชอบธรรมแลล้ว เพราะวว่าครุณถรกไถว่แลล้วโดยพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกนสันั้นและถรกใหล้บสัพตลิศมาเขล้าในพระกายของพระครลิสตร์แลล้ว
โดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ ดสังนสันั้น ครุณจนงไมว่ใชว่ทาสอบีกตว่อไปในแงว่ตว่อบาป แตว่ครุณเปป็นทาสตว่อความชอบธรรมและความบรลิสรุทธลิธิ์ 
เหมรอนกสับทบีนึ่ในวสันวานครุณเคยยอมใหล้อวสัยวะตว่างๆของครุณถรกครอบครองและถรกควบครุมโดยบาป เชว่นกสันบสัดนบีนั้ครุณกก็ควร (เนรนึ่องจาก
ครุณเปป็นครลิสเตบียนแลล้ว) มอบถวายอวสัยวะทสันั้งหลายของครุณโดยไมว่หวงไวล้แดว่พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ เพรนึ่อเปป็นเครรนึ่องมรอในการปรนนลิบสัตลิ
และสว่งเสรลิมความบรลิสรุทธลิธิ์สว่วนตสัวในการดนาเนลินชบีวลิตประจนาวสัน”



อสัครทรตทว่านนบีนั้กนาลสังกลว่าววว่า “ครุณไดล้มบีประสบการณร์แลล้ววว่าการดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่แทล้จรลิงนสันั้นเปป็นอยว่างไร และบสัดนบีนั้เพราะครุณ
เปป็นไทแลล้วเทว่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับบาป ครุณจนงเปป็นทาสในความสสัมพสันธร์ตว่อพระเจล้าองคร์นสันั้นผรล้ทรงชว่วยครุณใหล้รอดแลล้ว บสัดนบีนั้ครุณมบีความ
บรลิสรุทธลิธิ์เปป็นผลแหว่งการดนาเนลินชบีวลิตประจนาวสันของครุณ และทบีนึ่สรุดปลายแหว่งการดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์ของครุณกก็ครอชบีวลิตนลิรสันดรร์”

มสันเปป็นเรรนึ่องปกตลิธรรมดาทบีนึ่คนบาปจะทนาบาปเปป็นวลิสสัยเหมรอนกสับทบีนึ่นนั้นาจะไหลลงเขาหรรอทบีนึ่ดวงอาทลิตยร์จะขนนั้นในตอนเชล้า 
แตว่มสันกก็ผลิดธรรมดาพอๆกสันทบีนึ่ลรกทสันั้งหลายทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วของพระเจล้าจะทนาบาปเปป็นวลิสสัย พวกเขาไมว่ทนาบาปเปป็นวลิสสัย...เพราะวว่า
พวกเขาเปป็นสลินึ่งทรงสรล้างใหมว่แลล้ว พวกเขาไดล้กลายเปป็นเหลว่าผรล้รสับใชล้ของพระเจล้า ทาสรสับใชล้ตว่อความชอบธรรม ถรอครองสภาพของ
พระเจล้า ถรกสถลิตอยรว่ภายในโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ ดล้วยเหตรุนบีนั้พวกเขาจนงดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ชอบธรรมและบรลิสรุทธลิธิ์ผว่านทางสภาพของ
พระเจล้านสันั้นและฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้านสันั้นทบีนึ่ดนารงอยรว่ในใจของพวกเขา

“โลหลิตพระเยซรหลสันึ่งไหลไถว่บาปขล้าฯ
ไถว่จากความชอกชนั้นา ไถว่จากคนาแชว่งสาป

พล้นจากพระบสัญญสัตลิ เปป็นสรุขเสรบี
เพราะมบีพระครุณชว่วย ครสันั้งเดบียวพอ!  

บนไมล้กางเขนทรงแบกบาปของขล้าฯไวล้
มงกรุฎหนามสวมไวล้พระองคร์รสับความอาย

เพราะเหตรุดสังนบีนั้ทว่านจนงไมว่ตล้องกลสัว
พระองคร์ทรงไถว่โทษ ครสันั้งเดบียวพอ!

เราไดล้เปป็นไทแลล้วพล้นจากถรกแชว่งสาป
พระเจล้าทรงใหล้เราความรอดอสันครบถล้วน

จนงไดล้ตรสัสวว่า จงมาหาเราไดล้
เชลิญรสับเอาไวล้เถลิด ครสันั้งเดบียวพอ!

ขล้อ 23: “ดล้วยวว่าคว่าจล้างของบาปครอความตาย แตว่ของประทานของพระเจล้าครอชบีวลิตนลิรสันดรร์โดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระ
ผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา”

เราใชล้เวลาไดล้เปป็นชสันึ่วโมงๆตรงนบีนั้-และผมเขบียนหนสังสรอไดล้เปป็นเลว่มเลยเกบีนึ่ยวกสับพระคนาขล้อนบีนั้ เพราะนบีนึ่ครอขล้อพระคนาทบีนึ่ผรล้รสับ
ใชล้ไดล้ใชล้ครนนสันั้นทบีนึ่ผมไดล้บสังเกลิดใหมว่ มบีพระคนาอบีกขล้อหนนนึ่งในจดหมายฝากฉบสับเดบียวกสันนบีนั้ทบีนึ่ไดล้ใหล้ผมมบีความมสันึ่นใจเกบีนึ่ยวกสับความรอด แตว่
นบีนึ่ครอขล้อพระคนาทบีนึ่นนาผมมาถนงพระครลิสตร์ ครนนสันั้นผมไดล้ยลินผรล้รสับใชล้ของพระเจล้าเทศนาในหสัวขล้อคว่าจล้างของบาป เขาพลิสรจนร์ใหล้ผมเหก็น
จากพระวจนะของพระเจล้าวว่าคนบาปทสันั้งหลายตกนรกเมรนึ่อพวกเขาตายไป (ผมมบีความเชรนึ่อมสันึ่นวว่าเราตล้องการคนาเทศนาเรรนึ่อง “ไฟ
นรกและการปรสับโทษ” มากขนนั้นและขว่าวประเสรลิฐเพรนึ่อสสังคมนล้อยลงทบีนึ่ประกาศวว่า “พระเจล้าเปป็นบลิดาของทรุกคนและทรุกคนเปป็นพบีนึ่
นล้องกสัน”-หลสักคนาสอนหนนนึ่งซนนึ่งหาไมว่พบอยว่างแนว่นอนในพระวจนะของพระเจล้า)

ชายหนรุว่มคนนสันั้นทบีนึ่ยรนบนธรรมาสนร์และเทศนาครนนสันั้นทบีนึ่ผมไดล้รสับความรอด ทนาใหล้ผมเชรนึ่อมสันึ่นวว่าผมกนาลสังอยรว่บนถนนทบีนึ่มรุว่งหนล้า
สรว่นรก-และผมไดล้เผชลิญหนล้าขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่านรกจะเปป็นลลิขลิตนลิรสันดรร์ของผมนอกเสบียจากวว่าผมรล้องทรลพระเจล้าเพรนึ่อขอความรอด ผม
จะมบีทบีนึ่วว่างในใจของผมเสมอสนาหรสับพระคนาขล้อนบีนั้...เพราะถนงแมล้วว่าสว่วนแรกของขล้อนบีนั้เปป็นเรรนึ่องนว่าเศรล้ามากๆ จรุดสรุดยอดของขล้อนบีนั้กก็
เปปีปี่ยมสงว่าราศบี!



“คว่าจล้างของบาป” มบีหนนนึ่งเดบียวเทว่านสันั้น มสันไมว่แตกตว่างวว่าเรามองบาปจากแงว่มรุมใด และไมว่แตกตว่างวว่าเราจะวลิเคราะหร์บาป
อยว่างเขล้มงวดขนาดไหน เรากก็ไดล้คนาตอบเดลิมเสมอ: “คว่าจล้างของบาปครอความตาย” ไมว่มบีมนรุษยร์ (หรรอทรตสวรรคร์) หนล้าไหนเคย
ทนาบาปและลอยนวลไปไดล้! หากครุณกนาลสังอว่านขล้อความเหลว่านบีนั้อยรว่และครุณไมว่ไดล้ถรกลล้างชนาระในพระโลหลิตนสันั้น หากครุณเปป็นคนบาป 
และหากครุณดนาเนลินในบาปตว่อไปและลอยนวลไปไดล้ ครุณกก็จะเปป็นผรล้แรกทบีนึ่เคยทนาบาปตว่อพระเจล้าและไมว่ไดล้เกก็บเกบีนึ่ยวบทลงโทษ 
หนทางเดบียวทบีนึ่จะหนบีพล้นการปรสับโทษของบาปกก็ครอ การรสับของประทานนสันั้นของพระเจล้า-พระเยซรครลิสตร์

ใชว่แลล้วครสับ บาปจว่ายคว่าจล้าง ซองใสว่คว่าจล้างของมารรล้ายมบีความตายนลิรสันดรร์อยรว่ขล้างใน...การแยกขาดชสันึ่วนลิรสันดรร์จาก
พระเจล้า...การแยกขาดชสันึ่วนลิรสันดรร์จากทรุกสลินึ่งทบีนึ่สวยงามและนว่ารสัก...การแยกขาดชสันึ่วนลิรสันดรร์จากสงว่าราศบีเหลว่านสันั้นแหว่งสวรรคร์...การ
แยกขาดชสันึ่วนลิรสันดรร์จากครุณแมว่ทรุกคนทบีนึ่ตามทางพระเจล้า...การแยกขาดชสันึ่วนลิรสันดรร์จากบรรดาคนทบีนึ่เรารสักซนนึ่งตามทางพระเจล้า ซองคว่า
จล้างของมารรล้ายมบีความทรุกขร์ทรมานเปป็นนลิตยร์อยรว่ขล้างใน...ความทรุกขร์ระทมเปป็นนลิตยร์...วลิบสัตลิเปป็นนลิตยร์...ความเจก็บปวดเปป็นนลิตยร์ บาป
จว่ายคว่าจล้างในไฟและกนามะถสัน

“...แตว่ของประทานของพระเจล้าครอชบีวลิตนลิรสันดรร์…” ผมขอบครุณพระเจล้าจรลิงๆทบีนึ่ความรอดจากนรกเปป็นของประทานของ
พระเจล้า ทสันั้งๆทบีนึ่ขล้อเทก็จจรลิงมบีอยรว่วว่าเราทรุกคนไดล้ทนาบาปและเสรนึ่อมจากสงว่าราศบีของพระเจล้าแลล้ว พระเจล้ากก็ยสังทรงรสักทรุกคนเชว่นนสันั้น จน
พระองคร์ไดล้ประทานพระบรุตรทบีนึ่บสังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ และพระเยซรไดล้ทรงรสักทรุกคนเชว่นนสันั้น จนพระองคร์ไดล้เสดก็จมาและ
สละวางชบีวลิตของพระองคร์เพรนึ่อทบีนึ่เราจะไดล้มบีชบีวลิต หนทางเดบียวทบีนึ่คนบาปทบีนึ่นว่าสสังเวชคนใดจะอยรว่หว่างไกลจากนรกและไปสวรรคร์ไดล้กก็ครอ
รสับพระเยซรครลิสตร์เจล้าไวล้โดยความเชรนึ่อ (ยอหร์น 1:12,13; 3:16; อฟ. 2:8) ความรอดครอของประทานของพระเจล้า ไมว่รวมการประ
พฤตลิใดๆเลย

“...โดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา” เหลว่าผรล้รรล้ภาษากรบีกบอกเราวว่าคนาวว่า “โดยทาง” ครอ “ใน” ใน
ภาษาเดลิม ดสังนสันั้นภาษากรบีกแบบลล้วนๆกก็จะอว่านวว่า “ของประทานของพระเจล้าครอชบีวลิตนลิรสันดรร์ในพระเยซรองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของ
เรา” ความรอดและพระเยซรไมว่อาจถรกแยกขาดจากกสันไดล้ “พระครลิสตร์ในทว่านทสันั้งหลาย” ครอความหวสังเดบียวแหว่งสงว่าราศบี “และนบีนึ่
แหละเปป็นพยานหลสักฐานนสันั้นวว่า พระเจล้าไดล้โปรดประทานชบีวลิตนลิรสันดรร์แกว่พวกเรา และชบีวลิตนบีนั้มบีอยรว่ในพระบรุตรของพระองคร์ ผรล้ทบีนึ่มบี
พระบรุตรกก็มบีชบีวลิต และผรล้ทบีนึ่ไมว่มบีพระบรุตรของพระเจล้ากก็ไมว่มบีชบีวลิต” (1 ยอหร์น 5:11,12) 

มสันเปป็นไปไมว่ไดล้อยว่างสลินั้นเชลิงสนาหรสับผมหรรอผรล้รสับใชล้คนอรนึ่นใดทบีนึ่จะเนล้นหนสักเกลินขนาดขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าความรอดและพระเยซร
แยกขาดจากกสันไมว่ไดล้ พระเยซรครลิสตร์ทรงเปป็นความรอดของเรา พระองคร์ทรงเปป็นทางนสันั้น และทางอรนึ่นๆทรุกทางเปป็นของลอกเลบียน
แบบของมารรล้าย พระองคร์ทรงเปป็นความจรลิงนสันั้น และทบีนึ่เหลรอทสันั้งหมดทบีนึ่ถรกตบีตราวว่าเปป็นความจรลิงกก็เปป็นคนามรุสาของมารรล้าย 
พระองคร์ทรงเปป็นประตรนสันั้น-ประตรหนนนึ่งเดบียวนสันั้น ประตรอรนึ่นๆทสันั้งหมดเปปิดกวล้างสรว่หลรุมพรางของบรรดาผรล้ทบีนึ่พลินาศ

พระเยซรครลิสตร์ทรงเปป็นผรล้รลิเรลินึ่มและพระองคร์ทรงเปป็นผรล้ทบีนึ่ทนาใหล้ความเชรนึ่อของเราสนาเรก็จ เราไดล้รสับความรอดโดยพระครุณของ
พระเจล้า...พระครุณครอพระเยซร...พระครุณกลายเปป็นของเราโดยความเชรนึ่อ ความเชรนึ่อมาโดยการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินโดยพระวจนะ
ของพระเจล้า “ในเรลินึ่มแรกนสันั้นพระวาทะทรงเปป็นอยรว่แลล้ว และพระวาทะทรงอยรว่กสับพระเจล้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจล้า” (ยอหร์น
1:1) พระเยซรตรสัสวว่า “เรากสับพระบลิดาของเราเปป็นอสันหนนนึ่งอสันเดบียวกสัน” (ยอหร์น 10:30) ดสังนสันั้นความรอด พระครุณ ความเชรนึ่อ พระ
เยซรจนงเปป็นหนนนึ่งเดบียวกสันและอสันเดบียวกสันทสันั้งหมด-ครุณแยกทสันั้งหมดนบีนั้ออกจากกสันไมว่ไดล้ ความเชรนึ่อทบีนึ่ชว่วยใหล้รอดกลายเปป็นของเราไดล้
โดยการไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าเทว่านสันั้น (ยอหร์น 5:24; รม. 10:17) เมรนึ่อเราไดล้ยลินพระวจนะ เรากก็กนาลสังไดล้ยลินพระเยซรเพราะวว่า
พระวจนะเปป็นพยานรสับรองถนงพระองคร์ มสันเปป็นไปไมว่ไดล้เลยทบีนึ่จะรสับความรอดไดล้โดยทบีนึ่ไมว่มบีพระเยซรครลิสตร์

ในขว่าวประเสรลิฐ พระเยซรทรงเปป็นจรุดศรนยร์กลาง จลิตใจแทล้นสันั้น แหว่งขว่าวสารเรรนึ่องการไถว่ ขว่าวประเสรลิฐพบวว่ามนรุษยร์ตายเสบีย
แลล้วในการละเมลิดและบาป เพราะวว่ามนรุษยร์ทรุกคนไดล้ทนาบาปและเสรนึ่อมจากสงว่าราศบีของพระเจล้าแลล้วและ “คว่าจล้างของบาปครอ
ความตาย” แตว่ขว่าวประเสรลิฐนนาขว่าวสารนสันั้นมาสรว่เราซนนึ่งทนาใหล้คนบาปทสันั้งหลายทบีนึ่ตายไปแลล้วเปป็นขนนั้นสรว่ชบีวลิตในพระเยซรครลิสตร์ ตสันั้งแตว่
วลินาทบีนสันั้นทบีนึ่เราถรกสรล้างขนนั้นใหมว่ เรากก็กลายเปป็นผรล้มบีสว่วนกสับชบีวลิตของพระครลิสตร์ทบีนึ่อยรว่ภายใน



จงฟฝังถล้อยคนาเปปีปี่ยมสงว่าราศบีเหลว่านบีนั้จากปากกาทบีนึ่รสับการดลใจของอสัครทรตเปาโล:
“แลล้วถล้าพวกทว่านไดล้เปป็นขนนั้นมาดล้วยกสันกสับพระครลิสตร์แลล้ว จงแสวงหาสลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งอยรว่เบรนั้องบน ในทบีนึ่ซนนึ่งพระครลิสตร์ประทสับ

อยรว่เบรนั้องขวาพระหสัตถร์ของพระเจล้า จงตสันั้งความคลิดของพวกทว่านไวล้กสับสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่อยรว่เบรนั้องบน ไมว่ใชว่กสับสลินึ่งทสันั้งหลายซนนึ่งอยรว่บนแผว่น
ดลินโลก เพราะวว่าพวกทว่านไดล้ตายแลล้ว และชบีวลิตของพวกทว่านถรกซว่อนไวล้กสับพระครลิสตร์ในพระเจล้า เมรนึ่อพระครลิสตร์ ผรล้ทรงเปป็นชบีวลิตของ
พวกเรา จะทรงปรากฏ เมรนึ่อนสันั้นพวกทว่านกก็จะปรากฏพรล้อมกสับพระองคร์ในสงว่าราศบีดล้วย” (คส. 3:1-4)

การพรดถนงความรอดทบีนึ่ไมว่มบีพระเยซรครลิสตร์กก็เทว่ากสับเปป็นการปฝ่าวประกาศความไมว่รรล้อะไรเลยในคนาสอนแหว่งขว่าวประเสรลิฐของ
องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระเยซรครลิสตร์ทรงเปป็นดรุมลล้อของวงลล้อแหว่งความรอด และซบีนึ่ลล้อทรุกซบีนึ่ชบีนั้ไปยสังดรุมลล้อนสันั้น-
พระเยซรครลิสตร์ พระบรุตรของพระเจล้า พระองคร์ผรล้ประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบี องคร์เดบียวผรล้บสังเกลิดมาและไรล้บาป!

“ถรกฝฝังกสับพระครลิสตร์ และเปป็นขนนั้นกสับพระองคร์ดล้วย
มบีสลินึ่งใดเหลรอใหล้ขล้าฯทนาอบีกหรรอ?

แคว่ตล้องหยรุดดลินั้นรนและกระเสรอกกระสน
แคว่ตล้องเดลินในความใหมว่ของชบีวลิต

“เปป็นขนนั้นกสับพระครลิสตร์ ประมรุขผรล้เปปีปี่ยมสงว่าราศบีของขล้าฯ
ความบรลิสรุทธลิธิ์บสัดนบีนั้ ขล้าฯยนึ่นาไปในวลิถบีนบีนั้

ความคลิดอสันเปปีปี่ยมสรุข ยามเดลินในทางนสันั้น
ผรล้ทบีนึ่ตายไปแลล้วกก็เปป็นไทจากบาป

“อยรว่เพรนึ่อพระครลิสตร์ ผรล้ไมว่ทรงตายอบีกเลย
ตลิดตามพระครลิสตร์ ผรล้ทรงนนาหนล้าไป
ขล้าฯเปป็นไทโดยแทล้จากการเปป็นทาส

ถรอวว่าตสัวเองตายไปแลล้วโดยแทล้

“อยรว่เพรนึ่อพระครลิสตร์ ขล้ามอบถวายทสันั้งตสัว
ผรล้รสับใชล้ตว่อพระเจล้า ประทสับตราไวล้ตลอดไป
ไมว่อยรว่ใตล้บสัญญสัตลิแลล้ว บสัดนบีนั้ขล้าฯอยรว่ใตล้พระครุณ

บาปถรกโคว่นบสัลลสังกร์ และพระครลิสตร์ทรงขนนั้นครองแทน

“เตลิบโตในพระครลิสตร์ ไมว่ถรกเอว่ยถนงอบีกตว่อไป
สลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งแทล้จรลิงแลล้วบสัดนบีนั้ขล้าฯละอายใจ

ขล้าฯจะเกลิดผลสรว่ความบรลิสรุทธลิธิ์
ขล้าฯจะรว่วมแบว่งปฝันชบีวลิตทบีนึ่ดนารงอยรว่เปป็นนลิตยร์



บทททที่ 7
7:1 พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย พวกทว่านไมว่ทราบหรรอ (ดล้วยวว่าขล้าพเจล้าพรดกสับคนทสันั้งหลายทบีนึ่รรล้จสักพระราชบสัญญสัตลิแลล้ว) วว่าพระราชบสัญญสัตลินสันั้นมบี
การครอบงนาเหนรอมนรุษยร์คนหนนนึ่งคนใดตราบเทว่าทบีนึ่เขายสังมบีชบีวลิตอยรว่
7:2 เพราะวว่า ผรล้หญลิงซนนึ่งมบีสามบีกก็ถรกผรกมสัดโดยพระราชบสัญญสัตลิตว่อสามบีของนางตราบเทว่าทบีนึ่เขายสังมบีชบีวลิตอยรว่ แตว่ถล้าสามบีตายแลล้ว นางกก็
ถรกปลดปลว่อยจากพระราชบสัญญสัตลิแหว่งสามบีของนาง
7:3 ดสังนสันั้น ถล้าขณะทบีนึ่สามบีของนางยสังมบีชบีวลิตอยรว่ นางไปแตว่งงานกสับชายอบีกคน นางกก็จะถรกเรบียกวว่าเปป็นหญลิงเลว่นชรล้ แตว่ถล้าสามบีของนาง
ตายแลล้ว นางกก็เปป็นอลิสระจากพระราชบสัญญสัตลินสันั้น เพรนึ่อวว่านางจนงไมว่เปป็นหญลิงเลว่นชรล้ ถนงแมล้วว่านางไปแตว่งงานกสับชายอบีกคนกก็ตาม
7:4 ดสังนสันั้น พบีนึ่นล้องทสันั้งหลายของขล้าพเจล้า พวกทว่านไดล้กลายเปป็นคนทบีนึ่ตายแลล้วตว่อพระราชบสัญญสัตลิโดยทางพระกายของพระครลิสตร์ดล้วย
เพรนึ่อวว่าพวกทว่านจะแตว่งงานกสับอบีกคน ครอกสับพระองคร์ผรล้ทรงถรกชรุบใหล้เปป็นขนนั้นมาจากความตายแลล้ว เพรนึ่อพวกเราจะไดล้เกลิดผลถวาย
แดว่พระเจล้า
7:5 เพราะวว่าเมรนึ่อพวกเราเคยอยรว่ฝฝ่ายเนรนั้อหนสัง บรรดาการกระทนาแหว่งบาปตว่าง ๆ ซนนึ่งเปป็นมาโดยพระราชบสัญญสัตลิไดล้ทนางานในบรรดา
อวสัยวะของพวกเรา เพรนึ่อเกลิดผลใหล้นนาไปสรว่ความตาย
7:6 แตว่บสัดนบีนั้พวกเราไดล้รสับการชว่วยใหล้พล้นจากพระราชบสัญญสัตลิแลล้ว โดยไดล้ตายตว่อสลินึ่งทบีนึ่พวกเราเคยถรกขสังไวล้ในนสันั้น เพรนึ่อพวกเราจะไดล้
รสับใชล้ในความใหมว่แหว่งวลิญญาณ และไมว่ใชว่ในความเกว่าแหว่งตสัวอสักษร
7:7 เชว่นนสันั้นแลล้วพวกเราจะวว่าอะไร พระราชบสัญญสัตลิครอบาปหรรอ ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย มลิใชว่ ขล้าพเจล้าคงไมว่ไดล้รรล้จสัก
บาป เวล้นแตว่โดยพระราชบสัญญสัตลิ เพราะวว่าขล้าพเจล้าคงไมว่ไดล้รรล้จสักความโลภ เวล้นแตว่พระราชบสัญญสัตลิไดล้กลว่าวไวล้วว่า “เจล้าอยว่าโลภ”
7:8 แตว่บาป ซนนึ่งถรอโอกาสโดยทางพระบสัญญสัตลินสันั้น ไดล้กระทนาใหล้เกลิดราคะตสัณหาทรุกอยว่างในตสัวขล้าพเจล้า เพราะวว่าโดยปราศจากพระ
ราชบสัญญสัตลิ บาปกก็ตายเสบียแลล้ว
7:9 เพราะวว่าครสันั้งหนนนึ่งขล้าพเจล้าเคยดนารงชบีวลิตอยรว่โดยปราศจากพระราชบสัญญสัตลิ แตว่เมรนึ่อพระบสัญญสัตลิมาแลล้ว บาปกก็กลสับมบีขนนั้นอบีกและ
ขล้าพเจล้ากก็ตาย
7:10 และพระบสัญญสัตลินสันั้นซนนึ่งไดล้ถรกแตว่งตสันั้งไวล้เพรนึ่อใหล้มบีชบีวลิต ขล้าพเจล้าพบวว่ากลสับเปป็นเหตรุใหล้ถนงความตาย
7:11 เพราะวว่าบาป ซนนึ่งถรอโอกาสโดยทางพระบสัญญสัตลินสันั้น ไดล้หลอกลวงขล้าพเจล้า และโดยพระบสัญญสัตลินสันั้นไดล้ประหารขล้าพเจล้าเสบีย
7:12 เหตรุฉะนสันั้นพระราชบสัญญสัตลิจนงบรลิสรุทธลิธิ์ และพระบสัญญสัตลิกก็บรลิสรุทธลิธิ์ และยรุตลิธรรม และดบี
7:13 แลล้วสลินึ่งทบีนึ่ดบีถรกทนาใหล้เปป็นความตายแกว่ขล้าพเจล้าหรรอ ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย แตว่บาป เพรนึ่อบาปนสันั้นจะปรากฏวว่า
เปป็นบาปจรลิง ไดล้ทนาใหล้เกลิดความตายในตสัวขล้าพเจล้าโดยใชล้สลินึ่งทบีนึ่ดบีนสันั้น เพรนึ่อบาปโดยทางพระบสัญญสัตลินสันั้นจะไดล้กลายเปป็นบาปทบีนึ่ชสันึ่วรล้ายยลินึ่ง
นสัก
7:14 เพราะวว่าพวกเราทราบวว่าพระราชบสัญญสัตลินสันั้นอยรว่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ แตว่ขล้าพเจล้าอยรว่ฝฝ่ายเนรนั้อหนสัง ถรกขายไวล้ใหล้อยรว่ใตล้บาป
7:15 ดล้วยวว่าสลินึ่งซนนึ่งขล้าพเจล้ากระทนา ขล้าพเจล้ากก็ไมว่อนรุญาต เพราะวว่าสลินึ่งใดทบีนึ่ขล้าพเจล้าประสงคร์ สลินึ่งนสันั้นขล้าพเจล้ากก็ไมว่กระทนา แตว่สลินึ่งทบีนึ่
ขล้าพเจล้าเกลบียดชสัง สลินึ่งนสันั้นขล้าพเจล้ากระทนา
7:16 ดสังนสันั้น ถล้าขล้าพเจล้ากระทนาสลินึ่งซนนึ่งขล้าพเจล้าไมว่ประสงคร์ ขล้าพเจล้ากก็เหก็นดล้วยกสับพระราชบสัญญสัตลิวว่าพระราชบสัญญสัตลินสันั้นดบี
7:17 ฉะนสันั้นบสัดนบีนั้ ไมว่ไดล้เปป็นขล้าพเจล้าซนนึ่งกระทนาสลินึ่งนสันั้น แตว่เปป็นบาปซนนึ่งอาศสัยอยรว่ในตสัวขล้าพเจล้า
7:18 ดล้วยวว่าขล้าพเจล้าทราบวว่าในตสัวขล้าพเจล้า (ครอในเนรนั้อหนสังของขล้าพเจล้า) ไมว่มบีความดบีประการใดอาศสัยอยรว่เลย เพราะวว่าความ
ประสงคร์กก็อยรว่กสับขล้าพเจล้า แตว่จะกระทนาการดบีนสันั้นอยว่างไร ขล้าพเจล้าหาพบไมว่
7:19 ดล้วยวว่าการดบีนสันั้นซนนึ่งขล้าพเจล้าประสงคร์กระทนา ขล้าพเจล้ากก็ไมว่ไดล้กระทนา แตว่การชสันึ่วรล้ายซนนึ่งขล้าพเจล้าไมว่ประสงคร์กระทนา ขล้าพเจล้ายสังทนา
อยรว่



7:20 บสัดนบีนั้ ถล้าขล้าพเจล้ายสังกระทนาสลินึ่งซนนึ่งขล้าพเจล้าไมว่ประสงคร์ กก็ไมว่ใชว่ตสัวขล้าพเจล้าเปป็นผรล้กระทนาสลินึ่งนสันั้น แตว่เปป็นบาปทบีนึ่อาศสัยอยรว่ในตสัว
ขล้าพเจล้า
7:21 ดสังนสันั้นขล้าพเจล้าจนงพบบสัญญสัตลิอยว่างหนนนึ่ง ครอวว่า เมรนึ่อขล้าพเจล้าประสงคร์กระทนาความดบี ความชสันึ่วรล้ายกก็อยรว่กสับขล้าพเจล้า
7:22 เพราะวว่าขล้าพเจล้าชรนึ่นชมยลินดบีในพระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า ตามมนรุษยร์ซนนึ่งอยรว่ภายในนสันั้น
7:23 แตว่ขล้าพเจล้าเหก็นบสัญญสัตลิอบีกอยว่างหนนนึ่งอยรว่ในบรรดาอวสัยวะของขล้าพเจล้า ซนนึ่งทนาสงครามกสับบสัญญสัตลิแหว่งจลิตใจของขล้าพเจล้า และนนา
ขล้าพเจล้าเขล้าสรว่การตกเปป็นเชลยตว่อบสัญญสัตลิแหว่งบาปซนนึ่งอยรว่ในบรรดาอวสัยวะของขล้าพเจล้า
7:24 โอ ขล้าพเจล้าเปป็นคนเขก็ญใจจรลิง ผรล้ใดจะชว่วยขล้าพเจล้าใหล้พล้นจากรว่างกายแหว่งความตายนบีนั้ไดล้
7:25 ขล้าพเจล้าขอบพระครุณพระเจล้า โดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา ดสังนสันั้นดล้วยจลิตใจขล้าพเจล้าเองรสับใชล้พระ
ราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า แตว่ดล้วยเนรนั้อหนสังกก็รสับใชล้บสัญญสัตลิแหว่งบาป

พระราชบอัญญอัตริไมต่อาจกต่อเกริดชทวริตททที่บรริสรุทธริธไดจ้
ในหกบทแรกของหนสังสรอโรม เราพบสามคนากลว่าวทบีนึ่ชสัดเจนเกบีนึ่ยวกสับพระราชบสัญญสัตลิ:
4. “...โดยการกระทนาเหลว่านสันั้นแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ จะไมว่มบีเนรนั้อหนสังใด ๆ ถรกนสับวว่าชอบธรรมในสายพระเนตรของ

พระองคร์…” (3:20)
5. “...พระราชบสัญญสัตลิไดล้เขล้ามา เพรนึ่อความผลิดนสันั้นจะปรากฏมากมาย...” (5:20)
6. “...พวกทว่านไมว่ไดล้อยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิ…” (6:14)
ใจความหลสักของบททบีนึ่ 7 กก็ครอวว่าพระราชบสัญญสัตลิไมว่สามารถกว่อเกลิดชบีวลิตอสันบรลิสรุทธลิธิ์ไดล้ มสันไมว่สามารถกว่อเกลิดการดนาเนลิน

ชบีวลิตอสันบรลิสรุทธลิธิ์ไดล้ เราไดล้เรบียนรรล้ในหลายบททบีนึ่แลล้ววว่าพระราชบสัญญสัตลิไมว่สามารถกว่อเกลิดการนสับวว่าชอบธรรมไดล้ และมสันกก็เปป็นจรลิง
พอๆกสันทบีนึ่วว่าพระราชบสัญญสัตลิไมว่สามารถกว่อเกลิดการชนาระแยกตสันั้งใหล้บรลิสรุทธลิธิ์ไดล้

บททบีนึ่ 7 แบว่งออกเปป็นสามสว่วน:
4. ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วมบีความสรุขกสับอลิสรภาพจากพระราชบสัญญสัตลิ (ขล้อ 1-6)
5. ถนงแมล้วว่าพระราชบสัญญสัตลิทนาใหล้บาปทวบีมากมาย พระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้ากก็ไมว่เปป็นบาป แตว่บรลิสรุทธลิธิ์ (ขล้อ 7-13)
6. พระราชบสัญญสัตลิไมว่สามารถชว่วยใหล้พล้นจากเนรนั้อหนสังไดล้ (ขล้อ 14-25)

ขล้อ 1: “พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย พวกทว่านไมว่ทราบหรรอ (ดล้วยวว่าขล้าพเจล้าพรดกสับคนทสันั้งหลายทบีนึ่รรล้จสักพระราชบสัญญสัตลิแลล้ว) วว่าพระราช
บสัญญสัตลินสันั้นมบีการครอบงนาเหนรอมนรุษยร์คนหนนนึ่งคนใดตราบเทว่าทบีนึ่เขายสังมบีชบีวลิตอยรว่”

เปาโลกนาลสังพรดกสับคนทสันั้งหลายทบีนึ่มบีเชาวนร์ปฝัญญาทบีนึ่รรล้จสักกฎหมายในฐานะเปป็นหลสักการหนนนึ่ง พวกเขาอาศสัยอยรว่ในกรรุงโรมซนนึ่ง
เปป็นทบีนึ่ๆความหมายแทล้จรลิงของกฎหมาย-และอนานาจผว่านทางกฎหมาย-เปป็นทบีนึ่ทราบกสันดบี อสัครทรตทว่านนบีนั้กนาลสังพรดถนงกฎหมายใน
ฐานะเปป็นหลสักการหนนนึ่ง (กฎหมายแพว่ง) มากกวว่าทบีนึ่จะเปป็นพระราชบสัญญสัตลิแหว่งซบีนาย ถนงแมล้วว่าในภาพประกอบนบีนั้ทสันั้งหมดเขามอง
เหก็นอลิสรภาพของผรล้เชรนึ่อจากพระราชบสัญญสัตลิทบีนึ่ไดล้ประทานใหล้แกว่โมเสสบนภรเขาซบีนายกก็ตาม เปาโลกลว่าววว่ามสันเปป็นเรรนึ่องทบีนึ่ทราบกสัน
โดยทสันึ่วไปวว่ากฎหมาย (แพว่ง) มบีอนานาจเหนรอผรล้คนตราบใดทบีนึ่เขามบีชบีวลิตอยรว่ เมรนึ่อเขาตายไป เขากก็ผว่านออกไปจากเขตแดนทบีนึ่กฎหมาย
สามารถมบีอนานาจตสัดสลินเหนรอเขา

เชว่นเดบียวกสัน พระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้าสามารถมบีอนานาจครอบครองเหนรอคนๆหนนนึ่งตราบใดทบีนึ่เขายสังอยรว่ในเขตแดนนสันั้นทบีนึ่
พระราชบสัญญสัตลิสามารถมบีอนานาจตสัดสลินเหนรอเขา-และนสันึ่นกก็ครอในสภาวะทบีนึ่ยสังไมว่ไดล้รสับความรอด แตว่เมรนึ่อผรล้เชรนึ่อคนใดถรกนสับวว่าเปป็น
พวกเดบียวกสับพระครลิสตร์แลล้วในการสลินั้นพระชนมร์ การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ (บททบีนึ่ 6) เขากก็ผว่านออกจาก
เขตแดนนสันั้นแลล้วทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิมบีอนานาจเหนรอเขา



ขล้อ 2 และ 3: “เพราะวว่า ผรล้หญลิงซนนึ่งมบีสามบีกก็ถรกผรกมสัดโดยพระราชบสัญญสัตลิตว่อสามบีของนางตราบเทว่าทบีนึ่เขายสังมบีชบีวลิตอยรว่ แตว่ถล้า
สามบีตายแลล้ว นางกก็ถรกปลดปลว่อยจากพระราชบสัญญสัตลิแหว่งสามบีของนาง ดสังนสันั้น ถล้าขณะทบีนึ่สามบีของนางยสังมบีชบีวลิตอยรว่ นางไปแตว่งงาน
กสับชายอบีกคน นางกก็จะถรกเรบียกวว่าเปป็นหญลิงเลว่นชรล้ แตว่ถล้าสามบีของนางตายแลล้ว นางกก็เปป็นอลิสระจากพระราชบสัญญสัตลินสันั้น เพรนึ่อวว่านาง
จนงไมว่เปป็นหญลิงเลว่นชรล้ ถนงแมล้วว่านางไปแตว่งงานกสับชายอบีกคนกก็ตาม”

ในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้เปาโลใชล้ความสสัมพสันธร์ของการสมรสเปป็นพรนั้นฐานเพรนึ่อยกภาพประกอบวว่าครลิสเตบียนถรกทนาใหล้เปป็นไท
จากพระราชบสัญญสัตลิอยว่างไร ในทบีนึ่นบีนั้ครอกรณบีของผรล้หญลิงทบีนึ่แตว่งงานแลล้วคนหนนนึ่งซนนึ่ง “ถรกผรกมสัดโดยพระราชบสัญญสัตลิ”-ถรกผรกมสัดอยว่าง
ถาวร ไมว่มบีการปลดปลว่อย ภาพประกอบนบีนั้เรบียบงว่ายพอ: ความสสัมพสันธร์ของการสมรสมบีผลอยรว่ตว่อไประหวว่างสองฝฝ่ายนสันั้นตราบใดทบีนึ่
พวกเขาทสันั้งสองจะมบีชบีวลิตอยรว่

ขล้อ 3 อธลิบายตสัวมสันเองและชสัดเจนอยว่างสมบรรณร์แบบแลล้ว ถล้าหญลิงทบีนึ่แตว่งงานแลล้วคนหนนนึ่งแตว่งงานกสับชายอบีกคนนอกจาก
สามบีของตนขณะทบีนึ่สามบีของนางมบีชบีวลิตอยรว่ นางกก็มบีความผลิดในเรรนึ่องการเลว่นชรล้ “แตว่ถล้าสามบีของนางตายแลล้ว นางกก็เปป็นอลิสระจากพระ
ราชบสัญญสัตลินสันั้น เพรนึ่อวว่านางจนงไมว่เปป็นหญลิงเลว่นชรล้ ถนงแมล้วว่านางไปแตว่งงานกสับชายอบีกคนกก็ตาม” เมรนึ่อสามบีเสบียชบีวลิต ภรรยากก็ถรกปลด
ปลว่อย “นางถรกทนาใหล้เปป็นศรนยร์แลล้วในแงว่กฎหมายเรรนึ่องสามบีของนาง” กว่อนทบีนึ่สามบีของนางเสบียชบีวลิต นางกก็เปป็นภรรยาอยว่างแทล้จรลิง 
แตว่หลสังจากทบีนึ่สามบีเสบียชบีวลิต นางกก็ไมว่ใชว่ภรรยาอบีกตว่อไปแลล้ว นางเปป็นหญลิงคนหนนนึ่งอยรว่เหมรอนเดลิม แตว่นางไดล้กลายเปป็นผรล้ทบีนึ่ตายไปแลล้ว
ตว่อกฎหมายนสันั้นทบีนึ่เคยผรกมสัดนางตว่อชายคนหนนนึ่ง (สามบีของนาง)-และความตายของนางตว่อกฎหมายนสันั้นซนนึ่งเคยผรกมสัดนางตว่อสามบีคน
หนนนึ่งกก็นนามาซนนึ่งอลิสรภาพของนางเทว่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับความสสัมพสันธร์เชลิงสมรส

ขล้อ 4: “ดสังนสันั้น พบีนึ่นล้องทสันั้งหลายของขล้าพเจล้า พวกทว่านไดล้กลายเปป็นคนทบีนึ่ตายแลล้วตว่อพระราชบสัญญสัตลิโดยทางพระกายของ
พระครลิสตร์ดล้วย เพรนึ่อวว่าพวกทว่านจะแตว่งงานกสับอบีกคน ครอกสับพระองคร์ผรล้ทรงถรกชรุบใหล้เปป็นขนนั้นมาจากความตายแลล้ว เพรนึ่อพวกเราจะ
ไดล้เกลิดผลถวายแดว่พระเจล้า”

ขล้อทบีนึ่สามนสันั้นเนล้นยนั้นาความเขล้มงวดของกฎหมายสมรสในขล้อเรบียกรล้องของมสันทบีนึ่ใหล้สามบีและภรรยาเปป็นหนนนึ่งเดบียวกสันตว่อไป 
(ปฐก. 2:24; มธ. 19:4-6) ขล้อ 4 บสัดนบีนั้นนาขล้อสรรุปมาใหล้: ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายถรกทนาใหล้ตายแลล้วตว่อพระราชบสัญญสัตลิเหมรอนกสับทบีนึ่ภรรยาตาย
แลล้วตว่อกฎหมายสมรส มสันครอกฎหมายของพระเจล้าทบีนึ่หญลิงคนหนนนึ่งควรถรกถรอวว่าตายไปแลล้วในความตายของสามบีของนาง เหตรุ
ฉะนสันั้น ภายใตล้กฎหมายทบีนึ่คลล้ายกสันผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายกก็อาจถรกถรอวว่าตายไปแลล้วในความตายของพระครลิสตร์ ประเดก็นทบีนึ่มาถนงกก็ครอนบีนึ่: 
หญลิงคนนสันั้นไดล้ตายไปแลล้วตว่อกฎหมายสมรสในความตายของสามบีของนางฉสันใด “พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย พวกทว่านกก็เชว่นกสัน” ในทนานอง
เดบียวกสัน กก็ตายไปแลล้วตว่อพระราชบสัญญสัตลิของโมเสสทสันั้งหมดฉสันนสันั้นโดยทาง “พระกายของพระครลิสตร์” บนกางเขนนสันั้น

แตว่พระราชบสัญญสัตลิของโมเสสไดล้สว่งผลตว่อพวกคนตว่างชาตลิอยว่างไร ซนนึ่งพวกเขาไมว่ไดล้อยรว่ใตล้มสัน? ในความหมายทบีนึ่เปป็นเอก
ลสักษณร์มากๆ พวกเขากก็เคยอยรว่ใตล้มสัน มสันเคยตว่อสรล้พวกเขา (คส. 2:14) เมรนึ่อโมเสสปปิดปากยลิวภายใตล้พระราชบสัญญสัตลิ เขากก็กบีดกสัน
พวกคนตว่างชาตลิใหล้อยรว่ขล้างนอก ทางของพระเจล้ากก็ครอ ขจสัดเครรนึ่องกบีดขวางนสันั้นแหว่งพระราชบสัญญสัตลิโดยทนาลาย “กนาแพงทบีนึ่กสันั้นกลาง” 
นบีนั้ลง พระครลิสตร์ไดล้ทรงทนาใหล้ทสันั้งยลิวและตว่างชาตลิครนดบีกสันกสับพระเจล้าแลล้ว “ในกายเดบียวโดยกางเขนนสันั้น” เพรนึ่อทบีนึ่ทสันั้งสองฝฝ่ายจะมบีการ
เขล้าถนงโดยพระวลิญญาณมาสรว่พระบลิดา (อฟ. 2:13-18)

เปาโลบอกชาวโรมเหลว่านสันั้นวว่า “พวกทว่านไดล้กลายเปป็นคนทบีนึ่ตายแลล้วตว่อพระราชบสัญญสัตลิ... เพรนึ่อวว่าพวกทว่านจะแตว่งงานกสับ
อบีกคน ครอกสับพระองคร์ผรล้ทรงถรกชรุบใหล้เปป็นขนนั้นมาจากความตายแลล้ว…” บสัดนบีนั้เราถรกเชรนึ่อมเขล้ากสับพระครลิสตร์ผรล้ทรงเปป็นขนนั้นแลล้ว เรามบี
ชบีวลิตจนาเพาะพระองคร์: “เพราะวว่าความรสักของพระครลิสตร์ครอบครองพวกเราอยรว่ เพราะพวกเราตสัดสลินอยว่างนบีนั้วว่า ถล้าผรล้หนนนึ่งไดล้ตาย
เพรนึ่อคนทสันั้งปวง ดสังนสันั้นคนทสันั้งปวงจนงตายแลล้ว และพระองคร์ไดล้ทรงวายพระชนมร์เพรนึ่อคนทสันั้งปวง เพรนึ่อคนเหลว่านสันั้นซนนึ่งมบีชบีวลิตอยรว่จะมลิไดล้
เปป็นอยรว่เพรนึ่อตสัวเองอบีกตว่อไป แตว่เพรนึ่อพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพราะเหก็นแกว่พวกเขา และไดล้ทรงเปป็นขนนั้นมาอบีก เหตรุฉะนสันั้นพวก
เราจนงไมว่รรล้จสักผรล้ใดตามเนรนั้อหนสังอบีกตว่อไป ใชว่แลล้ว ถนงแมล้วว่าพวกเราไดล้รรล้จสักพระครลิสตร์ตามเนรนั้อหนสัง แตว่บสัดนบีนั้พวกเรากก็ไมว่รรล้จสักพระองคร์
เชว่นนสันั้นอบีกตว่อไป” (2 คร. 5:14-16) ผว่านทางความจรลิงของขล้อพระคนาทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่เหลว่านบีนั้เราเรบียนรรล้วว่า:



1. ในการถรอเอาของพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ เมรนึ่อพระเยซรครลิสตร์เจล้าทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนแหว่งกลโกธา ผรล้เชรนึ่อ
ไดล้ตายไปกสับพระองคร์แลล้ว

2. เมรนึ่อพระเยซรทรงเปป็นขนนั้นจากพวกคนตายและทรงเดลินออกมาจากอรุโมงคร์ฝฝังศพนสันั้น ผรล้เชรนึ่อทรุกคนทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วกก็
เปป็นขนนั้นจากพวกคนตายแลล้วกสับพระองคร์ ตสันั้งแตว่นบีนั้ไปเราผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วควรดนาเนลินชบีวลิต-ไมว่ใชว่แกว่ตสัวเราเอง แตว่ถวาย
แดว่พระเยซรเจล้า ซนนึ่งในพระองคร์เราไดล้ตายไปแลล้วเมรนึ่อพระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์และไดล้เปป็นขนนั้นอบีกกสับพระองคร์เมรนึ่อพระองคร์ทรงเปป็นขนนั้น
จากพวกคนตาย

3. ประการทบีนึ่สาม พระครลิสตร์ผรล้ทบีนึ่เรารรล้จสักตอนนบีนั้ไมว่ใชว่ทารกนล้อยในรางหญล้า พระองคร์ไมว่ใชว่บรุรรุษผรล้นสันั้นแหว่งแควล้นกาลลิลบีทบีนึ่
กระทนาการอสัศจรรยร์ตว่างๆ พระองคร์ไมว่ใชว่พระครลิสตร์นสันั้นผรล้ถรกตรนงกางเขนหรรอนอนอยรว่ในอรุโมงคร์ฝฝังศพ พระครลิสตร์นสันั้นทบีนึ่เรารรล้จสักเดบีดี๋ยวนบีนั้
ทรงเปป็นพระครลิสตร์นสันั้นทบีนึ่ประทสับอยรว่ ณ เบรนั้องขวาพระหสัตถร์ของพระเจล้าพระบลิดา พระองคร์ไมว่ใชว่พระครลิสตร์นสันั้นตามฝฝ่ายเนรนั้อหนสัง 
พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์องคร์เดลิมนสันั้น (ในนสัยหนนนึ่ง)-แตว่พระองคร์ไมว่ทรงอยรว่ในรว่างกายนสันั้นแลล้วตอนนบีนั้ซนนึ่งในกายนสันั้นพระองคร์ไดล้ทรง
พลิชลิตโลก เนรนั้อหนสัง และมารรล้าย และในกายนสันั้นพระองคร์ทรงทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิสนาเรก็จจรลิงแลล้ว บสัดนบีนั้พระองคร์ประทสับอยรว่ ณ 
เบรนั้องขวาพระหสัตถร์ของพระเจล้าพระบลิดาในกายทบีนึ่เปป็นขนนั้นจากตายแลล้วของพระองคร์-รว่างกายทบีนึ่เปปีปี่ยมสงว่าราศบี รว่างกายแบบทบีนึ่เราจะมบี
เมรนึ่อเราพบกสับพระองคร์ในการเปป็นขนนั้นจากตายครสันั้งแรกนสันั้น

ใชว่แลล้วครสับ มบีนสัยหนนนึ่งซนนึ่งพระองคร์ทรงเปป็นพระเยซรครลิสตร์องคร์เดลิมนสันั้นทบีนึ่พระองคร์ทรงเคยเปป็นกว่อนกางเขนนสันั้น แตว่ในนสัยของ
ขว่าวประเสรลิฐ พระองคร์กก็ทรงแตกตว่างไปจากเดลิมอยว่างมหาศาล ความเชรนึ่อของเราไมว่อยรว่ในพระครลิสตร์นสันั้นแหว่งแควล้นกาลลิลบี-แตว่ในพระ
ครลิสตร์นสันั้นแหว่งสงว่าราศบีนลิรสันดรร์ ไมว่ใชว่ในพระเยซรมนรุษยร์ผรล้นสันั้นทบีนึ่เคยเดลินบนชายฝฝัปี่งทะเลกาลลิลบีซนนึ่งทนาความดบี กระทนาการอสัศจรรยร์ตว่างๆ 
เมรนึ่อหนนนึ่งพสันเกล้ารล้อยปปีกว่อน-แตว่ในพระเยซรครลิสตร์เจล้าผรล้ประทสับ ณ เบรนั้องขวาพระหสัตถร์ขององคร์ผรล้ทรงเดชานรุภาพเบรนั้องสรง โดยทรง
ทนาการวลิงวอนเผรนึ่อเรา ทรงเสนอความแทนเราตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าผรล้บรลิสรุทธลิธิ์องคร์หนนนึ่ง (ฮบ. 7:25) 

ขล้อเทก็จจรลิงนลิรสันดรร์ตามพระคสัมภบีรร์นบีนั้ตล้องถรกเนล้นยนั้นาวสันนบีนั้อยว่างทบีนึ่ไมว่เคยเนล้นมากว่อน เราไดล้ยลินผรล้คนรล้องประกาศวว่า “กลสับไปสรว่
พระครลิสตร์แหว่งหนสังสรอขว่าวประเสรลิฐทสันั้งสบีนึ่เลว่มเถลิด!” แตว่ผมอยากจะกลว่าวแกว่ครุณวว่าถล้อยคนาของจดหมายฝากเหลว่านสันั้นเปป็นถล้อยคนาของ
พระเยซรอยว่างแทล้จรลิงพอๆกสับถล้อยคนาของหนสังสรอขว่าวประเสรลิฐทสันั้งสบีนึ่เลว่มนสันั้น ถล้อยคนาของจดหมายฝากเหลว่านสันั้นเปป็นคนาสสันึ่งสอนของ
พระครลิสตร์ ผรล้ทรงเปป็นขนนั้นจากพวกคนตายแลล้ว ทรงไดล้รสับสงว่าราศบี ณ เบรนั้องขวาพระหสัตถร์ของพระบลิดาแลล้ว โดยทนาการเสนอความ
แทนเราตว่อพระเจล้านลิรสันดรร์นสันั้น

ภาพประกอบของการสมรสซนนึ่งถรกใหล้ไวล้ในทบีนึ่นบีนั้ในโรม บททบีนึ่ 7 ลงลนกกวว่าเดลิมอบีกเลก็กนล้อย: เรา “แตว่งงาน” กสับพระครลิสตร์
ผรล้ทรงเปป็นขนนั้นแลล้ว “เพรนึ่อพวกเราจะไดล้เกลิดผลถวายแดว่พระเจล้า” ในสภาพตามสสันดานของเรา-นสันึ่นครอ “บรุตรทสันั้งหลายแหว่งพระ
อาชญาเหมรอนอยว่างคนอรนึ่น ๆ” (อฟ. 2:3)-และถรกเชรนึ่อม (หรรอแตว่งงาน) กสับบาปและตสัณหา ผลของเราทบีนึ่มาโดยทางการสมรสนสันั้น
ครอ หลายสลินึ่งทบีนึ่คงจะทนาใหล้เราละอายใจอยว่างแนว่นอน… ความอธรรมและตสัณหา แตว่บสัดนบีนั้ เมรนึ่อถรกทนาใหล้เปป็นไทจากบาปแลล้วโดย
การกลายเปป็นผรล้รสับใชล้ตว่อพระเจล้าโดยทางการเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์พระบรุตรของพระองคร์ เราจนงมบีผลของเราไปสรว่ความบรลิสรุทธลิธิ์ (รม. 
6:22) จรุดประสงคร์แหว่งสวรรคร์ของการสมรสบนแผว่นดลินโลกกก็ครอ ลรกทสันั้งหลายจะถรกใหล้กนาเนลิดและถรกเลบีนั้ยงดรจนเตลิบใหญว่ พระเจล้าไดล้
ประทานคนาบสัญชาแกว่โนอาหร์ใหล้เตลิมเตก็มแผว่นดลินโลก และมสันอยรว่ในแผนการของพระเจล้าทบีนึ่ลรกทสันั้งหลายจะถรกใหล้กนาเนลิดในครอบครสัว
ทสันั้งหลาย ลรกทสันั้งหลายครอผลอสันมบีตรรกะของความสสัมพสันธร์แหว่งการสมรส ในทนานองเดบียวกสัน เหมรอนกสับทบีนึ่ในการแตว่งงานของเรา
กว่อนหนล้านบีนั้กสับบาปและความอธรรม เราไดล้ออกลรกเปป็นความโสโครกและความชสันึ่วชล้า (รม. 6:19) มสันกก็เปป็นจรุดประสงคร์ของการ
สมรสใหมว่ของเรา (การไดล้ถรกเชรนึ่อมเขล้าในความสสัมพสันธร์บรลิสรุทธลิธิ์กสับพระครลิสตร์ผรล้ทรงเปป็นขนนั้นแลล้วโดยความเชรนึ่อในพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออก
ของพระองคร์) ทบีนึ่เราควร “เกลิดผลถวายแดว่พระเจล้า”

ขล้อ 5 และ 6: “เพราะวว่าเมรนึ่อพวกเราเคยอยรว่ในเนรนั้อหนสัง บรรดาการกระทนาแหว่งบาปตว่าง ๆ ซนนึ่งเปป็นมาโดยพระราชบสัญญสัตลิ
ไดล้ทนางานในบรรดาอวสัยวะของพวกเรา เพรนึ่อเกลิดผลใหล้นนาไปสรว่ความตาย แตว่บสัดนบีนั้พวกเราไดล้รสับการชว่วยใหล้พล้นจากพระราชบสัญญสัตลิ



แลล้ว โดยไดล้ตายตว่อสลินึ่งทบีนึ่พวกเราเคยถรกขสังไวล้ในนสันั้น เพรนึ่อพวกเราจะไดล้รสับใชล้ในความใหมว่แหว่งวลิญญาณ และไมว่ใชว่ในความเกว่าแหว่งตสัว
อสักษร”

“เมรนึ่อพวกเราเคยอยรว่ในเนรนั้อหนสัง…” จงสสังเกตวว่าเปาโลไมว่ไดล้กลว่าววว่า “ในรว่างกาย” แตว่ “ในเนรนั้อหนสัง” นบีนึ่ครอสภาพนสันั้นของ
ทรุกคนทบีนึ่ยสังไมว่ไดล้รสับความรอด ดสังทบีนึ่เราเหก็นจากขล้อ 8 และ 9 ของบททบีนึ่ 8: “ดสังนสันั้น คนทสันั้งหลายทบีนึ่อยรว่ในเนรนั้อหนสังจะเปป็นทบีนึ่ชอบ
พระทสัยพระเจล้ากก็หามลิไดล้ แตว่พวกทว่านไมว่ไดล้อยรว่ในเนรนั้อหนสัง แตว่ในพระวลิญญาณ ถล้าหากวว่าพระวลิญญาณของพระเจล้าทรงสถลิตอยรว่ใน
พวกทว่าน...” เปาโลกนาลสังกลว่าววว่าตอนทบีนึ่เรายสังไมว่ไดล้รสับความรอด กว่อนทบีนึ่เราไดล้กลายเปป็นผรล้เชรนึ่อ “บรรดาการกระทนา (หรรอความใครว่
อยากทสันั้งหลาย) แหว่งบาปตว่าง ๆ ซนนึ่งเปป็นมาโดยพระราชบสัญญสัตลิไดล้ทนางานในบรรดาอวสัยวะของพวกเรา เพรนึ่อเกลิดผลใหล้นนาไปสรว่ความ
ตาย” 

“แตว่บสัดนบีนั้”-นสันึ่นครอ เนรนึ่องจากเราบสังเกลิดใหมว่แลล้วและเปป็นผรล้ถรกสรล้างใหมว่แลล้วในพระครลิสตร์- “พวกเราไดล้รสับการชว่วยใหล้พล้น
จากพระราชบสัญญสัตลิแลล้ว โดยไดล้ตายตว่อสลินึ่งทบีนึ่พวกเราเคยถรกขสังไวล้ในนสันั้น” (หรรอ “ไดล้ตายแลล้วตว่อสลินึ่งนสันั้นซนนึ่งเราเคยถรกกดลงอยรว่ตลอด
ในนสันั้น”) สลินึ่งนสันั้นซนนึ่งผรล้เชรนึ่อเคยถรกขสังอยรว่ในนสันั้นอยรว่ตลอดกว่อนทบีนึ่เขาไดล้รสับความรอดครอ สสันดานทบีนึ่ชสันึ่วรล้ายนสันั้น ประเดก็นกก็ครอ ตามทบีนึ่เปาโล
แสดงใหล้เหก็นอยว่างชสัดเจนแลล้วเชว่นนสันั้น วว่าอนานาจของสสันดานทบีนึ่ชสันึ่วรล้ายนสันั้นไดล้ถรกทนาลายแลล้วในตสัวผรล้เชรนึ่อ

“...เพรนึ่อพวกเราจะไดล้รสับใชล้ในความใหมว่แหว่งวลิญญาณ และไมว่ใชว่ในความเกว่าแหว่งตสัวอสักษร” มสันไมว่ใชว่แคว่วว่าเราถรกชว่วยใหล้พล้น
แลล้วจากการเปป็นทาสของบาป เพรนึ่อทบีนึ่เราจะไดล้เดลินในความใหมว่แหว่งวลิญญาณมนรุษยร์ แตว่เพรนึ่อทบีนึ่เราจะรสับใชล้ “ในความใหมว่แหว่งพระ
วลิญญาณนสันั้น”-พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้า ผรล้ทรงใหล้กนาเนลิดและทรงทะลรุทะลวงชบีวลิตครลิสเตบียนของเรา

“ตสัวอสักษร” ในทบีนึ่นบีนั้หมายถนงพระวจนะของพระเจล้าทบีนึ่เปป็นลายลสักษณร์อสักษรตามทบีนึ่ถรกพบในภาคพสันธสสัญญาเดลิม พระราช
บสัญญสัตลินสันั้นซนนึ่งเปป็นชรุดสะสมของขล้อบสังคสับและขล้อหล้ามทสันั้งหลาย ขณะทบีนึ่ขว่าวประเสรลิฐครอขว่าวสารแหว่งอลิสรภาพและเสรบีภาพ ซนนึ่งถรก
ปกครองโดยพระวลิญญาณและถรกออกผลผว่านทางฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณ พระวลิญญาณทรงนนาเสรบีภาพมาใหล้: “...และพระ
วลิญญาณขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้าทรงอยรว่ทบีนึ่ไหน เสรบีภาพกก็มบีอยรว่ทบีนึ่นสันึ่น” (2 คร. 3:17)

“ความใหมว่” ครอสภาวะฝฝ่ายวลิญญาณแบบใหมว่-หรรอการรวมเปป็นหนนนึ่งของเรากสับพระครลิสตร์โดยทางฤทธลิธิ์เดชของพระ
วลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ “ความเกว่าแหว่งตสัวอสักษร” หมายถนงสภาวะแตว่กว่อนนสันั้น-การอยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิ, “การปรนนลิบสัตลิแหว่งความตาย”
(2 คร. 3:7) “ตสัวอสักษรนสันั้นประหารใหล้ตาย แตว่พระวลิญญาณนสันั้นประทานชบีวลิต” (2 คร. 3:6) พระราชบสัญญสัตลิออกผลไดล้แตว่ “ผลไปสรว่
ความตาย” เทว่านสันั้น แตว่พระวลิญญาณทรงกว่อเกลิดผลอสันบรลิสรุทธลิธิ์ไปสรว่ชบีวลิต บสัดนบีนั้ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายซนนึ่งแตว่งงานกสับสามบีใหมว่แลล้ว-พระเยซร
ครลิสตร์เจล้าผรล้ทรงเปป็นขนนั้นแลล้ว-ตล้องเปลบีนึ่ยนวลิถบีทางทสันั้งหลายของเรา

มสันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วว่าเรายสังเปป็นผรล้รสับใชล้อยรว่เหมรอนเดลิม-ใชว่แลล้วครสับ เปป็นทาสรสับใชล้ แตว่มสันกก็เปป็นการรสับใชล้ในอลิสรภาพและ
เสรบีภาพอสันสมบรรณร์แบบ ขณะทบีนึ่ใน “ตสัวอสักษรเกว่า” นสันั้นเราเคยเปป็นผรล้รสับใชล้ของบาปและความจนาใจ บสัดนบีนั้เรารสับใชล้พระองคร์ผรล้ซนนึ่งเรา
ไมว่เคยเหก็น แตว่ยสังเชรนึ่ออยรว่ เรารสับใชล้ดล้วย “ความชรนึ่นบานเหลรอทบีนึ่จะกลว่าวไดล้ และเตก็มเปปีปี่ยมดล้วยสงว่าราศบี” (1 ปต. 1:8) บสัดนบีนั้เราอยรว่ใตล้
การแจกจว่ายของพระวลิญญาณ-หรรอการแจกจว่ายแหว่งพระครุณ-ไมว่ใชว่พระราชบสัญญสัตลิ ดสังนสันั้นเราจนงตล้องอยรว่ฝฝ่ายวลิญญาณในบรรดา
ความคลิด ถล้อยคนา และการกระทนาของเรา เราตล้องรสับใชล้ในจลิตวลิญญาณ เราไมว่นมสัสการอยรว่ในลานชสันั้นนอกนสันั้นอบีกตว่อไป...เรานมสัสการ
ภายในมว่านนสันั้น

ขล้อ 7 และ 8: “เชว่นนสันั้นแลล้วพวกเราจะวว่าอะไร พระราชบสัญญสัตลิครอบาปหรรอ ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย มลิใชว่ 
ขล้าพเจล้าคงไมว่ไดล้รรล้จสักบาป เวล้นแตว่โดยพระราชบสัญญสัตลิ เพราะวว่าขล้าพเจล้าคงไมว่ไดล้รรล้จสักความโลภ เวล้นแตว่พระราชบสัญญสัตลิไดล้กลว่าวไวล้วว่า 
“เจล้าอยว่าโลภ” แตว่บาป ซนนึ่งถรอโอกาสโดยทางพระบสัญญสัตลินสันั้น ไดล้กระทนาใหล้เกลิดราคะตสัณหาทรุกอยว่างในตสัวขล้าพเจล้า เพราะวว่าโดย
ปราศจากพระราชบสัญญสัตลิ บาปกก็ตายเสบียแลล้ว”

ในขล้อ 7 เรามาสรว่การแบว่งสว่วนทบีนึ่สองของหสัวขล้อทบีนึ่เราอภลิปรายกสันอยรว่ อบีกครสันั้งเปาโลถามและตอบคนาถามของตสัวเอง: “พระ
ราชบสัญญสัตลิครอบาปหรรอ ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย” ถนงแมล้มบีการแสดงใหล้เหก็นแลล้ว (ในบททบีนึ่ 5 ขล้อ 20) วว่า “พระราช



บสัญญสัตลิไดล้เขล้ามา เพรนึ่อความผลิดนสันั้นจะปรากฏมากมาย” พระราชบสัญญสัตลิกก็ไมว่ไดล้เปป็นบาปอยรว่ดบี แตว่บรลิสรุทธลิธิ์ นบีนึ่ถรกพลิสรจนร์โดยขล้อเทก็จจรลิง
ทบีนึ่วว่า “โดยพระราชบสัญญสัตลินสันั้นครอความรรล้เกบีนึ่ยวกสับบาป” (รม. 3:20) บสัญญสัตลิทบีนึ่เปป็นบาปคงจะไมว่สามารถเปปิดเผยความบาปหนาของ
บาปไดล้ มสันเปป็นเพราะวว่าพระราชบสัญญสัตลินสันั้นสมบรรณร์แบบในฐานะเปป็นมาตรฐานแหว่งความชอบธรรมและความเปป็นอยว่างพระเจล้า 
มสัน (พระราชบสัญญสัตลิ) จนงแสดงใหล้ประจสักษร์ชสัดยลินึ่งนสักถนงการมบีตสัวตนของความชสันึ่วรล้าย พระราชบสัญญสัตลิแสดงใหล้เหก็นความชสันึ่วรล้ายยลินึ่ง
นสักของบาป (รม. 7:13) และโดยมาตรฐานนบีนั้ของพระเจล้า มนรุษยร์ทรุกคนจนงถรกตสัดสลินวว่ามบีความผลิดในเรรนึ่องบาป: “เพราะวว่าไมว่มบีความ
แตกตว่างกสัน ดล้วยวว่าทรุกคนไดล้กระทนาบาป และเสรนึ่อมจากสงว่าราศบีของพระเจล้า” (รม. 3:22 วรรคทล้าย, 23)

เปาโลอธลิบายเรรนึ่องนบีนั้โดยกลว่าววว่า “...เพราะวว่าขล้าพเจล้าคงไมว่ไดล้รรล้จสักความโลภ เวล้นแตว่พระราชบสัญญสัตลิไดล้กลว่าวไวล้วว่า “เจล้า
อยว่าโลภ”” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง ปราศจากพระราชบสัญญสัตลิหรรอพระบสัญญสัตลิ บาป-ถนงแมล้มบีอยรว่ในใจของเซาโลแหว่งทารร์ซสัส-กก็ไมว่ไดล้ถรก
หวาดระแวงและไมว่ไดล้ถรกตระหนสักกระทสันึ่งโดยตสัวเขาเอง ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของเขาไมว่ไดล้ถรกรบกวน เขาไมว่ไดล้ถรกทนาใหล้เดรอดรล้อน
ใจ… “เพราะวว่าโดยปราศจากพระราชบสัญญสัตลิ บาปกก็ตายเสบียแลล้ว”

ขล้อ 9 และ 10: “เพราะวว่าครสันั้งหนนนึ่งขล้าพเจล้าเคยดนารงชบีวลิตอยรว่โดยปราศจากพระราชบสัญญสัตลิ แตว่เมรนึ่อพระบสัญญสัตลิมาแลล้ว 
บาปกก็กลสับมบีขนนั้นอบีกและขล้าพเจล้ากก็ตาย และพระบสัญญสัตลินสันั้นซนนึ่งไดล้ถรกแตว่งตสันั้งไวล้เพรนึ่อใหล้มบีชบีวลิต ขล้าพเจล้าพบวว่ากลสับเปป็นเหตรุใหล้ถนงความ
ตาย”

สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกนาลสังกลว่าวในทบีนึ่นบีนั้จรลิงๆแลล้วกก็ครอนบีนึ่: “ขล้าพเจล้าเคยรรล้สนกวว่าขล้าพเจล้าเคยมบีชบีวลิตอยรว่กว่อนทบีนึ่ขล้าพเจล้าไดล้รรล้จสักพระราช
บสัญญสัตลิ” “...แตว่เมรนึ่อพระบสัญญสัตลิมาแลล้ว…” เปาโลหมายความวว่าอะไรโดยใชล้สนานวนนบีนั้? จากคนาพยานของเปาโลเอง ในหนสังสรอ
กลิจการและทบีนึ่อรนึ่นๆในจดหมายฝากเหลว่านสันั้น เขาไดล้รสับการเลบีนั้ยงดรบนพระบสัญญสัตลิเหลว่านสันั้นบนหสัวเขว่าของมารดาเขา และเขาไดล้ศนกษา
พระบสัญญสัตลิเหลว่านสันั้นภายใตล้กามาลลิเอลอาจารยร์ผรล้ยลินึ่งใหญว่นสันั้น แตว่อยรว่มาวสันหนนนึ่งเมรนึ่อดวงตาของเปาโลถรกเปปิดและเขาไดล้เหก็นวว่าพระ
บสัญญสัตลิเหลว่านสันั้นจรลิงๆแลล้วมบีความหมายวว่าอะไร เขาไดล้ตระหนสักวว่า หว่างไกลเลยจากการเปป็นหนทางแหว่งพระครุณและการไถว่ พวก
มสันเปป็นหนทางแหว่งความตายและการปรสับโทษ

บาปอยรว่ทบีนึ่นสันึ่นมาตลอดเวลาอยว่างแนว่นอน-แตว่จนกระทสันึ่งถนงวสันนสันั้นทบีนึ่พระบสัญญสัตลินสันั้นไดล้มาถนงเขาพรล้อมกสับพลสังทบีนึ่บดขยบีนั้และ
ประณามของมสัน ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของเขากก็หลสับอยรว่ บาปไมว่ไดล้รบกวนมสันเลย พละกนาลสังของบาปทบีนึ่ไดล้นนาเหลก็กในแหว่งความ
ตายมาสรว่อสัครทรตเปาโล ครอพระราชบสัญญสัตลินสันั้น เมรนึ่อพระราชบสัญญสัตลินสันั้นไดล้ถรกเชรนึ่อมเขล้ากสับบาปในใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของเขาและ
เขาไดล้เหก็นวว่าพระราชบสัญญสัตลินสันั้นจรลิงๆแลล้วครออะไร และวว่าพระราชบสัญญสัตลินสันั้นจรลิงๆแลล้วสามารถทนาอะไรไดล้บล้าง ใจวลินลิจฉสัยผลิดและ
ชอบภายในตสัวเขาทบีนึ่เคยตายมากว่อน ไดล้มาสรว่ชบีวลิต และเขากก็ “ตาย” เสบียแลล้ว (อว่าน 1 โครลินธร์ 15:56,57; 2 โครลินธร์ 3:7-9)

พระราชบสัญญสัตลิไมว่เคยถรกใหล้เพรนึ่อทบีนึ่จะเปป็นการปรนนลิบสัตลิแหว่งชบีวลิต แตว่แหว่งความตาย (2 คร. 3:7) และกระนสันั้นเปาโลกก็
สามารถเขบียนเกบีนึ่ยวกสับพระบสัญญสัตลิเหลว่านสันั้นวว่า “ถรกแตว่งตสันั้งไวล้เพรนึ่อใหล้มบีชบีวลิต” เพราะโมเสสกลว่าวไวล้วว่า “มนรุษยร์คนใดซนนึ่งกระทนาสลินึ่ง
เหลว่านสันั้นจะดนารงชบีวลิตโดยการกระทนาเหลว่านสันั้น” (รม. 10:5; ลนต. 18:5) เซาโลแหว่งทารร์ซสัส-เชว่นเดบียวกสับคนบาปอรนึ่นๆทรุกคน-ไดล้พบ
วว่าตสัวเองไมว่มบีอนานาจใดเลยทบีนึ่จะทนาสลินึ่งเหลว่านบีนั้ และดสังนสันั้นพระราชบสัญญสัตลิ ซนนึ่งควรนนาไปสรว่ชบีวลิต เขา “พบวว่ากลสับเปป็นเหตรุใหล้ถนงความ
ตาย”

เปาโล (เซาโลแหว่งทารร์ซสัส) เปป็น “ฟารลิสบีของพวกฟารลิสบี” และเปป็นผรล้ถรอศาสนายลิวทบีนึ่เกรงกลสัวพระเจล้า เขาดนาเนลินชบีวลิตตาม 
“นลิกายทบีนึ่เครว่งครสัดทบีนึ่สรุด” ของพวกฟารลิสบี และเขากนาลสังกลว่าวในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้วว่า: “ขล้าพเจล้าเคยรรล้สนกวว่าขล้าพเจล้าเคยมบีชบีวลิตอยรว่
ตอนทบีนึ่ขล้าพเจล้าไมว่ไดล้รรล้จสักบสัญญสัตลิใดๆเลย แตว่เมรนึ่อพระบสัญญสัตลินสันั้นไดล้มา บาปกก็เรลินึ่มมบีชบีวลิตและขล้าพเจล้าไดล้ตายไป พระบสัญญสัตลินสันั้นทบีนึ่
ปลายทางของมสันขล้าพเจล้าเคยคลิดวว่าเปป็นชบีวลิต ขล้าพเจล้ากลสับพบแลล้ววว่าเปป็นความตายแกว่ขล้าพเจล้า ขล้าพเจล้าไดล้ตระหนสักเปป็นครสันั้งแรกถนง
บทลงโทษทบีนึ่แทล้จรลิงซนนึ่งพระราชบสัญญสัตลินสันั้นไดล้นนามาสรว่ขล้าพเจล้า”

เกบีนึ่ยวกสับโรม 7:7-25 ดร. สโกฟปิลดร์บอกเราในหมายเหตรุของเขาใน Scofield Reference Bible:



“ประสบการณร์ทางศาสนาของเปาโลอยรว่ในสามระยะทบีนึ่ชสัดเจนมากๆ: (1) เขาเปป็นยลิวทบีนึ่ตามอยว่างพระเจล้าภายใตล้พระราช
บสัญญสัตลิ ทบีนึ่วว่าขล้อพระคนาตอนนบีนั้ไมว่กลว่าวถนงชว่วงเวลานสันั้นกก็ชสัดเจนจากคนากลว่าวทสันั้งหลายทบีนึ่ชสัดแจล้งของเขาเองในทบีนึ่อรนึ่น ณ เวลานสันั้นเขา
ถรอวว่าตสัวเอง ‘ไรล้ทบีนึ่ตลิ’ เกบีนึ่ยวกสับพระราชบสัญญสัตลิ (ฟป. 3:6) เขาเคย ‘ดนาเนลินชบีวลิตในใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบอสันดบีทสันั้งสลินั้น’ (กลิจการ 23:1)
(2) พรล้อมกสับการกลสับใจเชรนึ่อของเขา ความสวว่างใหมว่ไดล้มาบนพระราชบสัญญสัตลินสันั้นเอง บสัดนบีนั้เขามองมสันวว่าเปป็น ‘ฝฝ่ายวลิญญาณ’ (รม. 
7:14) บสัดนบีนั้เขาเหก็นแลล้ววว่า หว่างไกลเลยจากการไดล้ถรอรสักษามสันไวล้ เขากลสับถรกปรสับโทษโดยมสัน เขาเคยคลิดวว่าตสัวเอง ‘มบีชบีวลิตอยรว่’ แตว่
บสัดนบีนั้พระบสัญญสัตลินสันั้น ‘มาแลล้ว’ อยว่างแทล้จรลิง (ขล้อ 9) และเขา ‘ตายไปแลล้ว’ อสัครทรตทว่านนบีนั้ไดล้ผว่านเขล้าในประสบการณร์ของโรม 
7:7-25 เมรนึ่อไรกสันแนว่นสันั้น เราไมว่ถรกบอก มสันอาจเปป็นในระหวว่างวสันเหลว่านสันั้นทบีนึ่เขาตาบอดทบีนึ่เมรองดามสัสกสัส (กลิจการ 9:9) อาจเปป็นใน
ประเทศอาระเบบีย (กท. 1:17) มสันครอประสบการณร์ของชายคนหนนนึ่งทบีนึ่ถรกสรล้างใหมว่ ภายใตล้พระราชบสัญญสัตลิ และยสังไมว่รรล้อะไรเลย
เกบีนึ่ยวกสับฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่ชว่วยใหล้พล้นของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ (รม. 8:2) (3) พรล้อมกสับการเปปิดเผยทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่เหลว่านสันั้นซนนึ่งภายหลสังถรกบสันทนก
ในหนสังสรอกาลาเทบียและหนสังสรอโรม ประสบการณร์ของอสัครทรตทว่านนบีนั้ไดล้เขล้าสรว่ระยะทบีนึ่สามของมสัน บสัดนบีนั้เขารรล้วว่าตสัวเอง ‘ตายไปแลล้ว
ตว่อพระราชบสัญญสัตลิโดยพระกายของพระครลิสตร์’ และในฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณผรล้สถลิตอยรว่ภายใน ‘เปป็นอลิสระจากบสัญญสัตลิแหว่งบาป
และความตาย’ (รม. 8:2) ขณะทบีนึ่ ‘ความชอบธรรมแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ’ ไดล้ถรกกระทนากลิจในเขา (ไมว่ใชว่โดยเขา) ขณะทบีนึ่เขาดนาเนลิน
ตามพระวลิญญาณ (รม. 8:4) โรม 7 ครอบสันทนกเกบีนึ่ยวกสับความขสัดแยล้งตว่างๆในอดบีตและความพว่ายแพล้ตว่างๆทบีนึ่ถรกประสบในฐานะเปป็นผรล้
ทบีนึ่ถรกสรล้างใหมว่แลล้วภายใตล้บสัญญสัตลิ”

ขล้อ 11 และ 12: “เพราะวว่าบาป ซนนึ่งถรอโอกาสโดยทางพระบสัญญสัตลินสันั้น ไดล้หลอกลวงขล้าพเจล้า และโดยพระบสัญญสัตลินสันั้นไดล้
ประหารขล้าพเจล้าเสบีย เหตรุฉะนสันั้นพระราชบสัญญสัตลิจนงบรลิสรุทธลิธิ์ และพระบสัญญสัตลิกก็บรลิสรุทธลิธิ์ และยรุตลิธรรม และดบี”

“ถรอโอกาส” มบีความหมายวว่า “เรลินึ่มตล้นจากสถานทบีนึ่แหว่งหนนนึ่ง, ฐานแหว่งปฏลิบสัตลิการตว่างๆ” (วรเอสทร์) พระราชบสัญญสัตลิไมว่เปป็น
บาป แตว่บาปไดล้พบโอกาสในพระราชบสัญญสัตลินสันั้น พระคนาขล้อนบีนั้สนสับสนรุนขล้อ 10 ในการแสดงใหล้เหก็นกระบวนการทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิ
นสันั้นไดล้ทนาใหล้ความตายเกลิดขนนั้น เปาโลกนาลสังกลว่าววว่าบาป ซนนึ่งใชล้พระบสัญญสัตลินสันั้นเปป็นจรุดเรลินึ่มตล้น ครอถรอโอกาส “ไดล้หลอกลวงขล้าพเจล้า 
และโดยพระบสัญญสัตลินสันั้นไดล้ประหารขล้าพเจล้าเสบีย”

ขล้อ 12 ครอบทสรรุปของขล้อ 11 ความบรลิสรุทธลิธิ์และความดบีงามของพระราชบสัญญสัตลิถรกพลิสรจนร์โดยขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าพระราช
บสัญญสัตลิประหารคนบาปทรุกคนทบีนึ่มสันตลิดตว่อสสัมพสันธร์ดล้วย พระราชบสัญญสัตลิตล้องทนาสลินึ่งนบีนั้-มลิฉะนสันั้นพระราชบสัญญสัตลิกก็คงจะไมว่ “บรลิสรุทธลิธิ์” 
และไมว่ “ยรุตลิธรรม” และไมว่ “ดบี”

พระเจล้าไมว่ไดล้ทรงเปลบีนึ่ยนพระทสัยของพระองคร์เกบีนึ่ยวกสับบสัญญสัตลิของพระองคร์หรรอเกบีนึ่ยวกสับบาป พระราชบสัญญสัตลิแหว่งซบีนาย
ถรกพรรณนาโดยบางคนวว่าเปป็น “แนวคลิดแหว่งพระทสัยของพระเจล้าเกบีนึ่ยวกสับวว่ามนรุษยร์ควรเปป็นเชว่นไร” และมสันมบีบทลงโทษของมสัน: 
“ชบีวลิตทบีนึ่กระทนาบาป ชบีวลิตนสันั้นจะตาย” (อสค. 18:20) 

“เหตรุฉะนสันั้น ถล้าชบีวลิตใดภายใตล้พระราชบสัญญสัตลิทนาบาปและไมว่ตาย นสันึ่นกก็เปป็นขล้อพลิสรจนร์ทบีนึ่ไมว่อาจหสักลล้างไดล้วว่าพระราชบสัญญสัตลิ
นสันั้นชสันึ่วรล้าย ไมว่บรลิสรุทธลิธิ์ และไมว่ยรุตลิธรรม พระราชบสัญญสัตลิทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์จนาตล้องบสังคสับใชล้บทลงโทษของมสัน นบีนึ่อธลิบายความเชรนึ่อมโยงกสัน
ระหวว่างขล้อ 11 และ 12 ‘เพราะบาปไดล้ฉวยโอกาสนบีนั้ และโดยพระบสัญญสัตลินสันั้นมสันจนงไดล้หลอกลวงขล้าพเจล้าอยว่างสลินั้นเชลิง และไดล้
ประหารขล้าพเจล้าใหล้ตายเชว่นกสัน ดสังนสันั้นพระราชบสัญญสัตลิจนงบรลิสรุทธลิธิ์ และพระบสัญญสัตลิกก็บรลิสรุทธลิธิ์และชอบธรรมและดบีงาม’” (วรเอสทร์) 

“พระครลิสตร์ทรงเปป็นจรุดจบของพระราชบสัญญสัตลิ เพรนึ่อความชอบธรรมแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ” (รม. 10:4) และพระเยซรตรสัสวว่า 
“อยว่าคลิดวว่าเรามาเพรนึ่อจะทนาลายพระราชบสัญญสัตลิ... เรามลิไดล้มาเพรนึ่อจะทนาลาย แตว่เพรนึ่อจะทนาใหล้สนาเรก็จจรลิง” (มธ. 5:17) “สลินึ่งซนนึ่งพระ
ราชบสัญญสัตลิทนาไมว่ไดล้ ในการทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิอว่อนกนาลสังโดยทางเนรนั้อหนสังนสันั้น” (รม. 8:3) พระเจล้าไดล้ทรงสว่งพระเยซรมาในเนรนั้อหนสัง
เพรนึ่อกระทนา-และพระเยซรไดล้ทรงกระทนาในเนรนั้อหนสังสลินึ่งทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิไมว่มบีทางจะทนาไดล้เลย ดสังนสันั้นพระเจล้าจนงทรงบรลิสรุทธลิธิ์และชอบ
ธรรมไดล้ และยสังนสับวว่าคนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดล้ นสันึ่นครอสลินึ่งทบีนึ่พระเจล้าทรงกระทนาเมรนึ่อเราวางความเชรนึ่อของเราในพระราชกลิจทบีนึ่
เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้า เมรนึ่อเรารสับพระเยซร ผรล้ตรสัสไวล้วว่า “สนาเรก็จแลล้ว” (ยอหร์น 19:30) พระองคร์กก็ทรงเปป็นความรอดของ



เรา พระองคร์ทรงเปป็นการไถว่ของเรา และพระเจล้าทรงยอมรสับเราแลล้วในฐานะบรุตรทสันั้งหลายของพระองคร์-เหลว่าทายาทของ
พระองคร์-และเราเปป็นทายาทรว่วมกสับพระเยซรครลิสตร์ แตว่นบีนึ่ไมว่ใชว่เพราะครุณความดบีแหว่งการประพฤตลิหรรอพระราชบสัญญสัตลิ แตว่เพราะ
อาศสัยพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระองคร์

ขล้อ 13 และ 14: “แลล้วสลินึ่งทบีนึ่ดบีถรกทนาใหล้เปป็นความตายแกว่ขล้าพเจล้าหรรอ ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย แตว่บาป เพรนึ่อ
บาปนสันั้นจะปรากฏวว่าเปป็นบาปจรลิง ไดล้ทนาใหล้เกลิดความตายในตสัวขล้าพเจล้าโดยใชล้สลินึ่งทบีนึ่ดบีนสันั้น เพรนึ่อบาปโดยทางพระบสัญญสัตลินสันั้นจะไดล้
กลายเปป็นบาปทบีนึ่ชสันึ่วรล้ายยลินึ่งนสัก เพราะวว่าพวกเราทราบวว่าพระราชบสัญญสัตลินสันั้นอยรว่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ แตว่ขล้าพเจล้าอยรว่ฝฝ่ายเนรนั้อหนสัง ถรกขาย
ไวล้ใหล้อยรว่ใตล้บาป”

เปาโลถามคนาถามหนนนึ่งอบีกครสันั้ง และจากนสันั้นกก็ใหล้คนาตอบ เขากนาลสังถามวว่า “สลินึ่งทบีนึ่ดบีถรกทนาใหล้เปป็นความตายแกว่ขล้าพเจล้าหรรอ?”
จากนสันั้นเขาประกาศกล้องวว่า “ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย!” ในการวลิเคราะหร์สรุดทล้าย มสันไมว่ใชว่พระราชบสัญญสัตลิทบีนึ่จรลิงๆ
แลล้วประหารเซาโลแหว่งทารร์ซสัสใหล้ตาย แตว่เปป็นบาป-โดยอาศสัยพระราชบสัญญสัตลินสันั้น และในการนบีนั้มบีเจตนาของพระเจล้า นสันึ่นครอ เพรนึ่อ
บาป “จะปรากฏวว่าเปป็นบาปจรลิง” จะไดล้สนาแดงธาตรุแทล้ของมสันใหล้เหก็น โดย “ทนาใหล้เกลิดความตาย” สนาหรสับมนรุษยร์ผว่านทาง “สลินึ่งทบีนึ่ดบี
นสันั้น” เปาโลอยากใหล้เราเขล้าใจอยว่างถว่องแทล้วว่า “ตสัวอสักษรประหารใหล้ตาย” มสันครอพระวลิญญาณทบีนึ่ทนาใหล้มบีชบีวลิต บาปเปป็นสลินึ่งทบีนึ่เลวรล้าย
จรลิงๆ จนโดยพระราชบสัญญสัตลิทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์และยรุตลิธรรมของพระเจล้า มสันจนงสามารถนนาความตายมาสรว่สลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งหลายของพระเจล้า

ในขล้อ 14 เปาโลกลว่าววว่า “ขล้าพเจล้าอยรว่ฝฝ่ายเนรนั้อหนสัง…” เปาโลมบีสามคนาเพรนึ่อพรรณนาถนงมนรุษยร์: “ธรรมดา” (1 คร. 2:14)-
คนทบีนึ่ยสังไมว่ไดล้รสับความรอด; “อยรว่ฝฝ่ายเนรนั้อหนสัง” (1 คร. 3:1-4)-คนทบีนึ่รอดแลล้วซนนึ่งยสังไมว่พบการชว่วยใหล้รอดพล้นจากอนานาจของบาปใน
ความเตก็มเปปีปี่ยมของพระวลิญญาณ; และ “อยรว่ฝฝ่ายวลิญญาณ” (1 คร.3:1)-ผรล้เชรนึ่อทบีนึ่กนาลสังดนาเนลินชบีวลิตของตนในความเตก็มเปปีปี่ยมของพระ
วลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์

เปาโลพรดถนงตสัวเองมาตลอดจนถนงจรุดนบีนั้ ครอกลว่าวถนงสมสัยนสันั้นกว่อนทบีนึ่เขาไดล้บสังเกลิดใหมว่ แตว่การตว่อสรล้ดลินั้นรนทบีนึ่บสัดนบีนั้เขาจะ
พรรณนาตว่อไป ไมว่ใชว่ของคนทบีนึ่ยสังไมว่ไดล้ถรกสรล้างใหมว่ทบีนึ่พยายามชว่วยตสัวเองใหล้รอด แตว่เปป็นของคนทบีนึ่ถรกสรล้างใหมว่แลล้วทบีนึ่พยายาม
ดนาเนลินชบีวลิตใหล้ถรกตล้อง มสันเปป็นความขสัดแยล้งระหวว่างสสันดานเกว่ากสับสภาพใหมว่ทบีนึ่อาศสัยอยรว่ดล้วยกสันในผรล้เชรนึ่อนสันั้น สภาพใหมว่นสันั้นทนาบาป
ไมว่ไดล้- “ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่บสังเกลิดจากพระเจล้า กก็ไมว่กระทนาบาป เพราะวว่าเมลก็ดของพระองคร์ดนารงอยรว่ในผรล้นสันั้น และเขากระทนาบาปไมว่ไดล้ 
เพราะเขาบสังเกลิดจากพระเจล้า”- 1 ยอหร์น 3:9)- ขณะทบีนึ่สสันดานเกว่านสันั้นทนาอะไรไมว่ไดล้เลยนอกจากบาป

กว่อนถนงขล้อทล้ายๆของบททบีนึ่ 7 เราจะตล้องเรบียนรรล้วว่าพระราชบสัญญตลิไมว่สามารถทนาใหล้คนบาปเปป็นผรล้ชอบธรรมและทนาใหล้เขา
เปป็นลรกคนหนนนึ่งของพระเจล้าไดล้ฉสันใด มสันกก็ไมว่สามารถชนาระผรล้เชรนึ่อใหล้บรลิสรุทธลิธิ์ไดล้เหมรอนกสันในเรรนึ่องการดนาเนลินชบีวลิตของเขาฉสันนสันั้น มสันไมว่
สนาคสัญวว่าคนๆหนนนึ่จะพยายามหนสักขนาดไหนเพรนึ่อรสักษาพระราชบสัญญสัตลิ หากคนๆนสันั้นประสบความสนาเรก็จในการรสักษาบางสว่วนของ
พระราชบสัญญสัตลิ และเขายสังทนาผลิดในจรุดๆเดบียว เขากก็มบีความผลิดในการทนาผลิดพระราชบสัญญสัตลิทสันั้งหมด (ยากอบ 2:10) ดสังนสันั้น ไมว่มบีผรล้
เชรนึ่อคนใดเคยไปถนงความสมบรรณร์แบบ-และพระราชบสัญญสัตลิยอมรสับแตว่ความสมบรรณร์แบบเทว่านสันั้น มสันปฏลิเสธทบีนึ่จะยอมรสับความไมว่
สมบรรณร์แบบ ดสังนสันั้นเมรนึ่อผรล้ใดเอาตสัวเองไปอยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิ เขากก็นนาการสาปแชว่งของพระราชบสัญญสัตลิมาสรว่ตสัวเอง

บางคนสอนวว่าเราเปป็นไทจากพระราชบสัญญสัตลิตราบเทว่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับพระราชบสัญญสัตลิทบีนึ่นนาชบีวลิตมาใหล้ แตว่วว่าในกฎของการ
ดนาเนลินชบีวลิตประจนาวสันของเรา เรากก็ยสังอยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิอยรว่เหมรอนเดลิม แนว่นอนวว่าไมว่มบีขล้อพระคสัมภบีรร์ทบีนึ่สนสับสนรุนหลสักคนาสอน
เชว่นนสันั้นเลย ผมขอเตรอนความจนาครุณอบีกครสันั้งวว่า: “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจรุดจบของพระราชบสัญญสัตลิ เพรนึ่อความชอบธรรมแกว่ทรุกคนทบีนึ่
เชรนึ่อ” (รม. 10:4) บาปจะไมว่มบีอนานาจครอบครองเหนรอครลิสเตบียน เพราะวว่าเขาไมว่อยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิแตว่อยรว่ใตล้พระครุณ (รม.
 6:14) คนทบีนึ่ปนพระราชบสัญญสัตลิกสับพระครุณเขล้าดล้วยกสัน หรรอทบีนึ่สอนวว่าความรอดเปป็นโดยพระครุณแตว่เขาตล้องเชรนึ่อฟฝังกฎเหลว่านสันั้นของ
พระราชบสัญญสัตลิ กก็อยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิ และบาปมบีอนานาจครอบครองเหนรอเขาอยรว่จรลิงๆ ในไมว่ชล้าคนๆนสันั้นจะคล้นพบพละกนาลสังของ
บาป การทนาใหล้พว่ายแพล้ของบาป และคล้นพบวว่าพระราชบสัญญสัตลินสันั้นบรลิสรุทธลิธิ์และไรล้ตนาหนลิ แตว่เขาอยรว่ฝฝ่ายเนรนั้อหนสัง “ถรกขายไวล้ใหล้อยรว่ใตล้
บาป”



มสันจะเปป็นวสันแสนสรุขในประสบการณร์ของครลิสเตบียนทบีนึ่อว่านขล้อความเหลว่านบีนั้ เมรนึ่อครลิสเตบียนคนนสันั้นเปปิดรสับความจรลิงตามพระ
คสัมภบีรร์ทบีนึ่วว่าความรอดครอพระครุณทสันั้งหมด พระครุณลล้วนๆ ไมว่รวมพระราชบสัญญสัตลิเลย เราไดล้รสับความรอดโดยพระครุณ เราถรกรสักษาไวล้
โดยพระครุณ และเราจะยรนอยรว่ตว่อเบรนั้องพระพสักตรร์ของพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์โดยเปป็นไทจากการปรสับโทษเพราะพระราชกลิจทบีนึ่
เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้าและไมว่ใชว่เพราะการงานใดทบีนึ่เราไดล้กระทนาในกายนบีนั้เลย 

ขล้อ 15-17: “ดล้วยวว่าสลินึ่งซนนึ่งขล้าพเจล้ากระทนา ขล้าพเจล้ากก็ไมว่อนรุญาต เพราะวว่าสลินึ่งใดทบีนึ่ขล้าพเจล้าประสงคร์ สลินึ่งนสันั้นขล้าพเจล้ากก็ไมว่
กระทนา แตว่สลินึ่งทบีนึ่ขล้าพเจล้าเกลบียดชสัง สลินึ่งนสันั้นขล้าพเจล้ากระทนา ดสังนสันั้น ถล้าขล้าพเจล้ากระทนาสลินึ่งซนนึ่งขล้าพเจล้าไมว่ประสงคร์ ขล้าพเจล้ากก็เหก็นดล้วยกสับ
พระราชบสัญญสัตลิวว่าพระราชบสัญญสัตลินสันั้นดบี ฉะนสันั้นบสัดนบีนั้ ไมว่ไดล้เปป็นขล้าพเจล้าซนนึ่งกระทนาสลินึ่งนสันั้น แตว่เปป็นบาปซนนึ่งอาศสัยอยรว่ในตสัวขล้าพเจล้า”

ในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้เรามบี “ขล้าพเจล้า” สองคน สองคนนบีนั้ตว่อสรล้กสัน สองคนนบีนั้เปป็นตสัวแทนของสสันดานเกว่าและสภาพใหมว่ของ
เปาโล กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง เซาโลแหว่งทารร์ซสัสตว่อสรล้กสับเปาโลผรล้เปป็นอสัครทรต ทสันั้งสองคนอาศสัยอยรว่ในกายเดบียวกสัน

ผรล้เชรนึ่อจนานวนมากอยรว่ในความไมว่รรล้ฝฝ่ายวลิญญาณเกบีนึ่ยวกสับสภาพทสันั้งสองนบีนั้ของครลิสเตบียน เพราะความไมว่รรล้ฝฝ่ายวลิญญาณนบีนั้ ผรล้เชรนึ่อ
จนานวนมากจนงประสบความพว่ายแพล้และความปวดรล้าวใจซนนึ่งพวกเขาจะไมว่ประสบเลยหากพวกเขาเขล้าใจความแตกตว่างระหวว่าง
มนรุษยร์ภายในกสับเนรนั้อหนสัง ตราบใดทบีนึ่เรามบีชบีวลิตอยรว่ในชบีวลิตนบีนั้ เรากก็จะมบีการสงครามระหวว่างพระวลิญญาณของพระเจล้ากสับเนรนั้อหนสัง 
เปาโลเผชลิญหนล้ากสับขล้อเทก็จจรลิงนบีนั้ในบททบีนึ่ 7 ของการศนกษาคล้นควล้าของเรา

“ดล้วยวว่าสลินึ่งซนนึ่งขล้าพเจล้ากระทนา ขล้าพเจล้ากก็ไมว่อนรุญาต...” บสัดนบีนั้เปาโลอธลิบายสถานการณร์ของเขา “อนรุญาต” ครอ “รรล้โดย
ประสบการณร์, เขล้าใจ” เขากลว่าววว่า “ดล้วยวว่าสลินึ่งซนนึ่งขล้าพเจล้ากระทนา ขล้าพเจล้ากก็ไมว่เขล้าใจ” สลินึ่งนสันั้นทบีนึ่เขาปรารถนาทบีนึ่จะทนา-นสันึ่นครอ ทบีนึ่จะ
ทนาความดบี-สลินึ่งนบีนั้เขาไมว่ทนา และสลินึ่งซนนึ่งเขาเกลบียดชสัง นบีนึ่ครอสลินึ่งทบีนึ่เขาทนาจรลิงๆ เหก็นไดล้ชสัดวว่าเปาโลกนาลสังเลว่ายล้อนประสบการณร์ตว่างๆของ
ตนในฐานะเปป็นคนทบีนึ่รอดแลล้ว เขาปรารถนาทบีนึ่จะทนาความดบี และเขาเกลบียดชสังบาป ไมว่มบีคนทบีนึ่ยสังไมว่รอดคนใดทบีนึ่ทนาแบบนสันั้น ความลล้ม
เหลวของเปาโลทบีนึ่จะบรรลรุความประสงคร์ของตนถรกพบในขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าเขากนาลสังพยายามในพละกนาลสังของตสัวเองสลินึ่งซนนึ่งสามารถ
ถรกทนาสนาเรก็จไดล้ในฤทธลิธิ์เดชเหนรอธรรมชาตลิของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์เทว่านสันั้น

ในขล้อ 16 เปาโลกลว่าววว่า “...ขล้าพเจล้ากก็เหก็นดล้วยกสับพระราชบสัญญสัตลิวว่าพระราชบสัญญสัตลินสันั้นดบี” นบีนึ่ถรกแสดงใหล้เหก็นเมรนึ่ออสัครทรต
ทว่านนบีนั้ชบีนั้วว่าพระราชบสัญญสัตลิไมว่ปรารถนาสลินึ่งทบีนึ่เขาปรารถนา ในการทนาความชสันึ่วรล้ายซนนึ่งขสัดตว่อเจตจนานงของเขา เจตจนานงของเขากก็เหก็น
พล้องกสับพระราชบสัญญสัตลิ “วว่าพระราชบสัญญสัตลินสันั้นดบี”

เปาโลรล้องประกาศในขล้อ 17 วว่า “ไมว่ไดล้เปป็นขล้าพเจล้าซนนึ่งกระทนาสลินึ่งนสันั้น แตว่เปป็นบาปซนนึ่งอาศสัยอยรว่ในตสัวขล้าพเจล้า” ทว่านทบีนึ่รสัก 
ถล้อยคนาเหลว่านบีนั้ถรกกลว่าวโดยชายคนหนนนึ่งทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้ว ไมว่ใชว่เซาโลแหว่งทารร์ซสัสทบีนึ่กลว่าวถล้อยคนาเหลว่านบีนั้ แตว่เปป็นเปาโลผรล้เปป็นอสัครทรต 
เขาตระหนสักถนงการมบีอยรว่ของเนรนั้อหนสัง (กรรุณาอว่านกาลาเทบีย 2:20; โคโลสบี 1:15; 3:3; 1 เปโตร 1:23; 2 เปโตร 1:4)

ขล้อ 18-20: “ดล้วยวว่าขล้าพเจล้าทราบวว่าในตสัวขล้าพเจล้า (ครอในเนรนั้อหนสังของขล้าพเจล้า) ไมว่มบีความดบีประการใดอาศสัยอยรว่เลย 
เพราะวว่าความประสงคร์กก็อยรว่กสับขล้าพเจล้า แตว่จะกระทนาการดบีนสันั้นอยว่างไร ขล้าพเจล้าหาพบไมว่ ดล้วยวว่าการดบีนสันั้นซนนึ่งขล้าพเจล้าประสงคร์
กระทนา ขล้าพเจล้ากก็ไมว่ไดล้กระทนา แตว่การชสันึ่วรล้ายซนนึ่งขล้าพเจล้าไมว่ประสงคร์กระทนา ขล้าพเจล้ายสังทนาอยรว่ บสัดนบีนั้ ถล้าขล้าพเจล้ายสังกระทนาสลินึ่งซนนึ่ง
ขล้าพเจล้าไมว่ประสงคร์ กก็ไมว่ใชว่ตสัวขล้าพเจล้าเปป็นผรล้กระทนาสลินึ่งนสันั้น แตว่เปป็นบาปทบีนึ่อาศสัยอยรว่ในตสัวขล้าพเจล้า”

ความลล้มเหลวของเปาโลไมว่อาจถรกโทษวว่าเปป็นความผลิดของ (หรรอยกใหล้เปป็นเพราะ) ทสัศนคตลิทบีนึ่ผลิดของเขาตว่อพระราช
บสัญญสัตลิบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้า เขาประกาศแลล้ววว่ามสันครอบาปทบีนึ่อาศสัยอยรว่ภายใน (สสันดานทบีนึ่ชสันึ่วรล้ายทบีนึ่อาศสัยอยรว่ในตสัวผรล้เชรนึ่อ) ทบีนึ่ทนาใหล้เขา
ลล้มเหลวในการดนาเนลินชบีวลิตอยว่างทบีนึ่เขาปรารถนา เขารสับสารภาพในขล้อ 18 วว่าเขาปรารถนาทบีนึ่จะทนาความดบี เขาอยากทบีนึ่จะทนาความดบี
และเขารรล้จสักสลินึ่งดบีนสันั้นทบีนึ่เขาควรกระทนา-แตว่เขากก็ไรล้อนานาจทบีนึ่จะกระทนามสัน

“ความประสงคร์” นสันั้นตรงตสัวครอ “การมบีความปรารถนาอยรว่เสมอ” นสันึ่นครอ เปาโลปรารถนาอยรว่เสมอทบีนึ่จะทนาตามพระ
ประสงคร์ของพระเจล้า “ความประสงคร์” นบีนั้ทบีนึ่ “อยรว่กสับ” เขาอยรว่เสมอมาจากสภาพใหมว่ของเขา-สภาพของพระเจล้าทบีนึ่อยรว่ภายใน (2 
ปต. 1:4) แตว่ถนงแมล้วว่าความปรารถนาทบีนึ่จะทนาตามพระประสงคร์ของพระเจล้านสันั้นอยรว่กสับเขาอยรว่เสมอ ความสามารถหรรออนานาจ “ทบีนึ่จะ



กระทนาการดบีนสันั้น” กก็ไมว่อยรว่ แนว่นอนวว่านบีนึ่เปป็นถล้อยคนาของคนๆหนนนึ่งทบีนึ่นว่าสสังเวช เขารล้องออกมาอบีกครสันั้งในขล้อ 20: “บสัดนบีนั้ ถล้าขล้าพเจล้ายสัง
กระทนาสลินึ่งซนนึ่งขล้าพเจล้าไมว่ประสงคร์ กก็ไมว่ใชว่ตสัวขล้าพเจล้าเปป็นผรล้กระทนาสลินึ่งนสันั้น แตว่เปป็นบาปทบีนึ่อาศสัยอยรว่ในตสัวขล้าพเจล้า”

ขล้อ 21: “ดสังนสันั้นขล้าพเจล้าจนงพบบสัญญสัตลิอยว่างหนนนึ่ง ครอวว่า เมรนึ่อขล้าพเจล้าประสงคร์กระทนาความดบี ความชสันึ่วรล้ายกก็อยรว่กสับขล้าพเจล้า”
คนาวว่า “บสัญญสัตลิ” ในพระคนาขล้อนบีนั้หมายถนงบสัญญสัตลิแหว่งบาปซนนึ่งเปาโกลว่าวถนงวว่า “อยรว่ในบรรดาอวสัยวะของเขา” (ขล้อ 23) ดร.

สโกฟปิลดร์ชบีนั้วว่ามบีหก “บสัญญสัตลิ” ทบีนึ่ถรกกลว่าวถนงในหนสังสรอโรม:
14. พระราชบสัญญสัตลิของโมเสส-ซนนึ่งปรสับโทษ (3:19)
15. บสัญญสัตลิในฐานะเปป็นหลสักการหนนนึ่ง (3:21)
16. บสัญญสัตลิแหว่งความเชรนึ่อ-ซนนึ่งนนาพระครุณทบีนึ่ชว่วยใหล้รอดมาใหล้และไมว่รวมการประพฤตลิทสันั้งปวงและการถรอวว่าตสัวเองชอบธรรม 

(3:27)
17. บสัญญสัตลิแหว่งบาปในอวสัยวะทสันั้งหลายของกายนบีนั้ ซนนึ่งมบีชสัยชนะเหนรอบสัญญสัตลิแหว่งจลิตใจ (7:21,23,25)
18. บสัญญสัตลิแหว่งจลิตใจ ซนนึ่งเหก็นดบีดล้วยกสับพระราชบสัญญสัตลิของโมเสสซนนึ่งบรลิสรุทธลิธิ์และชอบธรรม แตว่ไมว่สามารถถรอรสักษาพระราช

บสัญญสัตลินสันั้นไดล้เพราะบสัญญสัตลิแหว่งบาปทบีนึ่อยรว่ในอวสัยวะทสันั้งหลายของกายนบีนั้ (7:16,23)
19. บสัญญสัตลิแหว่งพระวลิญญาณ ซนนึ่งชว่วยผรล้เชรนึ่อใหล้รอดพล้นจากบสัญญสัตลิแหว่งบาปและความตาย (8:2)

ขล้อ 22 และ 23: “เพราะวว่าขล้าพเจล้าชรนึ่นชมยลินดบีในพระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า ตามมนรุษยร์ซนนึ่งอยรว่ภายในนสันั้น แตว่ขล้าพเจล้า
เหก็นบสัญญสัตลิอบีกอยว่างหนนนึ่งอยรว่ในบรรดาอวสัยวะของขล้าพเจล้า ซนนึ่งทนาสงครามกสับบสัญญสัตลิแหว่งจลิตใจของขล้าพเจล้า และนนาขล้าพเจล้าเขล้าสรว่การ
ตกเปป็นเชลยตว่อบสัญญสัตลิแหว่งบาปซนนึ่งอยรว่ในบรรดาอวสัยวะของขล้าพเจล้า”

ขล้อ 22 และ 23 ซนนึ่งถรกเกรลินึ่นนนาโดย “เพราะวว่า” เปปิดเผยสลินึ่งทบีนึ่เปาโลหมายถนงในขล้อ 21 การ “ชรนึ่นชมยลินดบี” หมายถนงการ
ชรนึ่นบาน และ “เขล้มแขก็งกวว่า ‘ขล้าพเจล้าเหก็นดล้วย’ ในขล้อ 16” (วรเอสทร์) เปาโลยลินดบี “ในพระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า” ความยลินดบีนบีนั้ไมว่
อยรว่ในสลินึ่งซนนึ่งอยรว่ภายนอกในการทนาสลินึ่งนสันั้น แตว่อยรว่ใน “มนรุษยร์ซนนึ่งอยรว่ภายใน” นสันึ่นครอ สภาพใหมว่นสันั้นทบีนึ่มาอยรว่ในใจเมรนึ่อคนบาปไดล้บสังเกลิด
ใหมว่-ในความปรารถนาของเขา ในความเหก็นดบีดล้วยของเขา ในความเกลบียดชสังของเขาทบีนึ่มบีตว่อสลินึ่งทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิปรสับโทษ ขล้อ
พลิสรจนร์หนนนึ่งของความยลินดบีของเขาในพระราชบสัญญสัตลินสันั้นกก็ครอ ความอรุตสาหะแบบไมว่ลดละของเขาทบีนึ่จะรสักษาพระราชบสัญญสัตลิทสันั้งๆทบีนึ่
ลล้มเหลวอยรว่เสมอ ความยลินดบีของเปาโลในพระราชบสัญญสัตลิเปปิดเผยตสัวเขาเองวว่าเปป็นผรล้ทบีนึ่รอดแลล้วตลอดการตว่อสรล้ดลินั้นรนนบีนั้ ไมว่มบีคนทบีนึ่ยสัง
ไมว่รอดคนใดมบีสตลิรสับรรล้ถนงการตว่อสรล้ดลินั้นรนทางศบีลธรรมภายในตสัวเขาเอง เพราะเขามบีแคว่สสันดานเดบียวเทว่านสันั้น

“แตว่ขล้าพเจล้าเหก็นบสัญญสัตลิอบีกอยว่างหนนนึ่ง…” คนาวว่า “บสัญญสัตลิ” ในทบีนึ่นบีนั้ (เชว่นในขล้อ 21 และ 25) หมายถนงหลสักการหรรอการกระ
ทนาหนนนึ่งทบีนึ่อยรว่ภายในซนนึ่งทนางานแบบตายตสัวและสอดคลล้องกสับพระราชบสัญญสัตลิ เปาโลกนาลสังพรดถนง “บสัญญสัตลิแหว่งบาป” หรรอแนวโนล้มทบีนึ่
จะทนาความชสันึ่วรล้ายในอวสัยวะทสันั้งหลายของตสัวเขาเอง บสัญญสัตลินบีนั้ถรกเรบียกเชว่นกสัน (ในกาลาเทบีย 5:17,24) วว่า “เนรนั้อหนสัง” ซนนึ่ง “ตว่อสรล้
พระวลิญญาณ...เนรนั้อหนสัง พรล้อมกสับความอยากตว่าง ๆ และบรรดาตสัณหา” นสันึ่นครอ หลสักการทบีนึ่บาปหนานสันั้นในคนทบีนึ่ไมว่ไดล้ถรกสรล้างใหมว่

แตว่อสัครทรตทว่านนบีนั้คล้นพบ “บสัญญสัตลิ” สองอยว่างภายในตสัวเขา อยว่างแรกครอ “บสัญญสัตลิแหว่งบาป อบีกอยว่างครอ “บสัญญสัตลิแหว่ง
จลิตใจ” หรรอหลสักการบรลิสรุทธลิธิ์นสันั้นของสภาพใหมว่นสันั้น เมรนึ่อเขากลว่าววว่าเขา “เหก็น” หนนนึ่งในหลสักการสองอยว่างนบีนั้ “ทนาสงครามกสับ” อบีก
หลสักการทบีนึ่เหลรอนสันั้นและ “นนา” เขา “เขล้าสรว่การตกเปป็นเชลย” ตว่อตสัวมสันเอง เขากก็ไมว่ไดล้กนาลสังพรดถนงสภาวะทบีนึ่แทล้จรลิงของเขา ณ เวลา
ทบีนึ่เขากนาลสังเขบียนจดหมายฝากฉบสับนบีนั้ บททบีนึ่ 7 ไมว่ใชว่ประสบการณร์ปฝัจจรุบสันของเปาโล ตรงกสันขล้าม นบีนึ่ครอบรุคคลผรล้หนนนึ่งทบีนึ่ไดล้รสับการชว่วย
ใหล้พล้นแลล้วทบีนึ่กนาลสังพรรณนาถนงสภาวะของคนๆหนนนึ่งทบีนึ่ยสังไมว่ไดล้รสับการชว่วยใหล้พล้น เขาแคว่กนาลสังพรรณนาถนงหลสักการสองอยว่างนสันั้นทบีนึ่ขสัด
แยล้งกสันในทรุกคนทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้ว

ขล้อ 24: “โอ ขล้าพเจล้าเปป็นคนเขก็ญใจจรลิง ผรล้ใดจะชว่วยขล้าพเจล้าใหล้พล้นจากรว่างกายแหว่งความตายนบีนั้ไดล้”
การสรล้รบทบีนึ่เปาโลไดล้พรรณนาไปแลล้วนสันั้นมบีความรรุนแรงเสบียจนเขารล้องออกมาวว่า “โอ ขล้าพเจล้าเปป็นคนเขก็ญใจจรลิง!” นบีนึ่จะถรก

เรบียกวว่าเปป็นประสบการณร์ครลิสเตบียนปกตลิไดล้อยว่างไร? มสันครอประสบการณร์ทางกฎหมายทบีนึ่ถรกเขบียนไวล้เพรนึ่อแสดงใหล้เหก็นวว่าไมว่วว่าพระ



ราชบสัญญสัตลินสันั้นสามารถทนาสลินึ่งอรนึ่นใดไดล้อบีก มสันกก็ชว่วยมนรุษยร์ใหล้รอดพล้นจากเนรนั้อหนสังไมว่ไดล้ ไมว่วว่าวลิสรุทธลิชนหรรอคนบาป  เรา “ไดล้รสับการ
ชว่วยใหล้พล้นจากพระราชบสัญญสัตลิแลล้ว” โดย “ไดล้ตาย” (ในพระครลิสตร์) ตว่อสลินึ่งทบีนึ่พวกเราเคยถรกขสังไวล้ในนสันั้น (ขล้อ 6)

“ผรล้ใดจะชว่วยขล้าพเจล้าใหล้พล้นจากรว่างกายแหว่งความตายนบีนั้ไดล้” อสัครทรตทว่านนบีนั้พรดถนง “รว่างกาย” ในทบีนึ่นบีนั้โดยอล้างอลิงถนง 
“บสัญญสัตลิแหว่งบาป” ซนนึ่งเขาไดล้กลว่าวไวล้วว่าอยรว่ในอวสัยวะทสันั้งหลายของเขา และเขาเรบียกมสันวว่า “รว่างกายแหว่งความตายนบีนั้” โดยขณะทบีนึ่
เขาเขบียนเขารรล้สนกถนงความนว่าสยดสยองแหว่งความตายนสันั้น (บททบีนึ่ 6:21 และบททบีนึ่ 7:5) ซนนึ่งมสันไดล้ลากตสัวเขาลงไปในนสันั้น แตว่ภาษานบีนั้
ไมว่ใชว่ของคนบาปคนหนนนึ่ง มสันเปป็นเสบียงรล้องของผรล้เชรนึ่อคนหนนนึ่งทบีนึ่มบีชบีวลิตอยรว่แตว่เจก็บปวดรวดรล้าว ซนนึ่งถรกถว่วงลงภายใตล้ภาระอสันหนสักอนนั้งซนนึ่ง
ไมว่ใชว่ตสัวเขาเอง แตว่เปป็นสลินึ่งซนนึ่งเขาปรารถนาทบีนึ่จะสลสัดทลินั้งไปจากตสัวตนทบีนึ่ถรกสรล้างใหมว่แลล้วของเขา และมสันไมว่ไดล้สรนึ่อถนงความไมว่รรล้เกบีนึ่ยว
กสับหนทางแหว่งการบรรเทา ณ เวลานสันั้นทบีนึ่กลว่าวถนงดล้วย มสันไดล้ถรกออกแบบมาเพบียงเพรนึ่อทบีนึ่จะเตรบียมทางสนาหรสับการขอบพระครุณใหญว่
โตนสันั้นสนาหรสับทางทบีนึ่พระเจล้าทรงจสัดเตรบียมไวล้นสันั้นแหว่งการชว่วยใหล้รอดพล้นซนนึ่งตามมาในทสันทบี

ขล้อ 25: “ขล้าพเจล้าขอบพระครุณพระเจล้า โดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา ดสังนสันั้นดล้วยจลิตใจขล้าพเจล้าเอง
รสับใชล้พระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า แตว่ดล้วยเนรนั้อหนสังกก็รสับใชล้บสัญญสัตลิแหว่งบาป”

“ขล้าพเจล้าขอบพระครุณพระเจล้า โดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา” นบีนึ่ครอคนาตอบแหว่งคนาสรรเสรลิญทบีนึ่
พรล้อมอยรว่แลล้วตว่อคนาถามอสันสลินั้นหวสังนสันั้นของขล้อ 24 พระเยซรครลิสตร์ทรงเปป็น “ชว่องทาง” แหว่งการชว่วยใหล้รอดพล้น

“ดสังนสันั้นดล้วยจลิตใจ” เปาโลจนงยลินดบีใน “พระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า แตว่ดล้วยเนรนั้อหนสังกก็รสับใชล้บสัญญสัตลิแหว่งบาป” เปาโลกนาลสัง
กลว่าววว่า “นบีนึ่แหละครอลสักษณะเฉพาะตสัวอสันไมว่เปลบีนึ่ยนแปลงของหลสักการสองอยว่างนบีนั้ภายในตสัวขล้าพเจล้า บสัญญสัตลิอสันบรลิสรุทธลิธิ์ของ
พระเจล้าเปป็นทบีนึ่รสักยลินึ่งตว่อจลิตใจทบีนึ่ถรกสรล้างใหมว่แลล้วของขล้าพเจล้าและมบีการรสับใชล้ทบีนึ่เตก็มใจของมนรุษยร์ใหมว่ของขล้าพเจล้า ถนงแมล้วว่าสภาพทบีนึ่
เสรนึ่อมทรามนสันั้นซนนึ่งยสังมบีอยรว่ในขล้าพเจล้าฟฝังคนาสสันึ่งเหลว่านสันั้นของบาปกก็ตาม”

ผรล้เชรนึ่อจนานวนมากทนทรุกขร์กสับความพว่ายแพล้มากมาย เพบียงเพราะวว่าพวกเขาไมว่ไดล้เรบียนรรล้ทบีนึ่จะดนาเนลินในพระวลิญญาณและ
โดยการทนาเชว่นนสันั้นกก็ละเวล้นเสบียจากการทนาใหล้สนาเรก็จตามตสัณหาของเนรนั้อหนสัง “พระครลิสตร์ในทว่านทสันั้งหลาย” ครอ “ความหวสังแหว่งสงว่า
ราศบี” และพระครลิสตร์ทบีนึ่ทรงครอบครองในใจของครุณและในการปฏลิบสัตลิตว่างๆประจนาวสันแหว่งชบีวลิตของครุณกก็ทรงนนาชสัยชนะมาใหล้ เรา
เปป็นผรล้มบีชสัยชนะเพราะพระองคร์ผรล้ทรงอยรว่ภายในทรงเปป็นใหญว่กวว่าผรล้นสันั้นทบีนึ่อยรว่ภายนอก (1 ยอหร์น 4:4) ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่บสังเกลิดจากพระเจล้า
กก็มบีชสัยชนะตว่อโลก-แตว่ชสัยชนะนสันั้นมาโดยความเชรนึ่อเทว่านสันั้น (1 ยอหร์น 5:4) มสันไมว่ใชว่โดยการรสักษาพระราชบสัญญสัตลิ หรรอการพยายาม
ทบีนึ่จะประพฤตลิตามพระราชบสัญญสัตลิ ทบีนึ่เรามบีชสัยชนะเหนรอโลก เนรนั้อหนสัง และมารรล้าย เราไมว่มบีทางมบีชสัยชนะไดล้เลยนอกจากโดยทาง
ฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทบีนึ่ทรงอยรว่ภายใน พระวลิญญาณของพระเจล้าทรงชสักนนาเรามาถนงพระเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นแพทยร์ทบีนึ่
ทนาคลอดเราในฝฝ่ายวลิญญาณ เราถรกใหล้บสังเกลิดโดยพระวลิญญาณ พระองคร์ทรงใหล้บสัพตลิศมาเราเขล้าในพระกายของพระครลิสตร์เมรนึ่อเรา
ยอมรสับพระเยซรโดยความเชรนึ่อ พระองคร์ทรงประทสับตราเราจนถนงวสันแหว่งการไถว่-และตสันั้งแตว่วลินาทบีทบีนึ่เราบสังเกลิดใหมว่จนถนงวสันแสนยลินดบี
นสันั้นเมรนึ่อเรายรนอยรว่ตว่อเบรนั้องพระพสักตรร์ของพระผรล้ไถว่ของเรา พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้ากก็ทรงเปป็นผรล้ทบีนึ่นนาเราเขล้าในวลิถบีแหว่ง
ชสัยชนะเหนรอโลก เนรนั้อหนสัง และมารรล้าย

ในโรม บททบีนึ่ 7 เราไดล้ยลินเสบียงรล้องอสันนว่าสงสารของผรล้เชรนึ่อคนหนนนึ่งทบีนึ่เปป็นทาสรสับใชล้จากมรุมมองของเนรนั้อหนสัง อวสัยวะทสันั้งหลาย
ของเขาเปป็นทาสรสับใชล้ตว่อบาป แตว่ในบททบีนึ่8 เราจะไดล้ยลินเสบียงรล้องแหว่งชสัยชนะของผรล้เชรนึ่อคนหนนนึ่งทบีนึ่ไดล้คล้นพบฤทธลิธิ์เดชของพระ
วลิญญาณผรล้สถลิตอยรว่ภายในเพรนึ่อประทานชสัยชนะ! ในบททบีนึ่ 7 เราไดล้ยลินผรล้เชรนึ่อคนนสันั้นรล้องวว่า “โอ ขล้าพเจล้าเปป็นคนเขก็ญใจจรลิง ผรล้ใดจะชว่วย
ขล้าพเจล้าใหล้พล้น…?” และจากนสันั้นในบททบีนึ่ 8 เรากก็ไดล้ยลินผรล้เชรนึ่อคนเดลิมนสันั้นรล้องออกมาในชสัยชนะวว่า “ใครจะแยกพวกเราออกจากความ
รสักของพระครลิสตร์เลว่า...พวกเราเปป็นยลินึ่งกวว่าเหลว่าผรล้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงรสักพวกเรา” (บททบีนึ่ 8:35,37)



บทททที่ 8
8:1 เหตรุฉะนสันั้นบสัดนบีนั้จนงไมว่มบีการปรสับโทษแกว่คนทสันั้งหลายซนนึ่งอยรว่ในพระเยซรครลิสตร์ ผรล้ซนนึ่งไมว่ดนาเนลินตามเนรนั้อหนสัง แตว่ตามพระวลิญญาณ
8:2 เพราะวว่าบสัญญสัตลิของพระวลิญญาณแหว่งชบีวลิตในพระเยซรครลิสตร์ ไดล้ทนาใหล้ขล้าพเจล้าเปป็นอลิสระจากบสัญญสัตลิแหว่งบาปและความตาย
8:3 เพราะวว่าสลินึ่งซนนึ่งพระราชบสัญญสัตลิทนาไมว่ไดล้ ในการทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิอว่อนกนาลสังโดยทางเนรนั้อหนสังนสันั้น การทบีนึ่พระเจล้าทรงสว่งพระบรุตร
ของพระองคร์มาในสภาพเหมรอนเนรนั้อหนสังทบีนึ่บาปและเพรนึ่อไถว่บาป ไดล้ทรงปรสับโทษบาปทบีนึ่อยรว่ในเนรนั้อหนสัง
8:4 เพรนึ่อความชอบธรรมแหว่งพระราชบสัญญสัตลิจะไดล้สนาเรก็จในพวกเรา ผรล้ซนนึ่งไมว่ดนาเนลินตามเนรนั้อหนสัง แตว่ตามพระวลิญญาณ
8:5 เพราะวว่าคนทสันั้งหลายทบีนึ่ตามเนรนั้อหนสังกก็ใสว่ใจสลินึ่งตว่าง ๆ ของเนรนั้อหนสัง แตว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่ตามพระวลิญญาณกก็ใสว่ใจสลินึ่งตว่าง ๆ ของพระ
วลิญญาณ
8:6 ดล้วยวว่าการใสว่ใจในฝฝ่ายเนรนั้อหนสังครอความตาย แตว่การใสว่ใจในฝฝ่ายพระวลิญญาณครอชบีวลิตและสสันตลิสรุข
8:7 เพราะวว่าใจทบีนึ่อยรว่ฝฝ่ายเนรนั้อหนสังครอความเปป็นศสัตรรตว่อพระเจล้า เพราะใจนสันั้นไมว่อยรว่ใตล้บสังคสับพระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า และทบีนึ่จรลิง
จะอยรว่ใตล้บสังคสับนสันั้นไมว่ไดล้
8:8 ดสังนสันั้น คนทสันั้งหลายทบีนึ่อยรว่ในเนรนั้อหนสังจะเปป็นทบีนึ่ชอบพระทสัยพระเจล้ากก็หามลิไดล้
8:9 แตว่พวกทว่านไมว่ไดล้อยรว่ในเนรนั้อหนสัง แตว่ในพระวลิญญาณ ถล้าหากวว่าพระวลิญญาณของพระเจล้าทรงสถลิตอยรว่ในพวกทว่าน บสัดนบีนั้ถล้าผรล้ใด
ไมว่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผรล้นสันั้นกก็ไมว่เปป็นของพระองคร์
8:10 และถล้าพระครลิสตร์ทรงสถลิตอยรว่ในพวกทว่านแลล้ว รว่างกายกก็ตายไปเพราะเหตรุบาป แตว่จลิตวลิญญาณกก็มบีชบีวลิตเพราะเหตรุความชอบ
ธรรม
8:11 แตว่ถล้าพระวลิญญาณของพระองคร์ ผรล้ไดล้ทรงชรุบพระเยซรใหล้เปป็นขนนั้นมาจากความตายทรงสถลิตอยรว่ในพวกทว่าน พระองคร์ผรล้ไดล้ทรง
ชรุบพระครลิสตร์ใหล้เปป็นขนนั้นมาจากความตายแลล้วนสันั้น จะทรงกระทนาใหล้รว่างกายทบีนึ่ตล้องตายของพวกทว่านเปป็นขนนั้นมาใหมว่ดล้วย โดยพระ
วลิญญาณของพระองคร์ทบีนึ่ทรงสถลิตอยรว่ในพวกทว่าน
8:12 เหตรุฉะนสันั้น พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย พวกเราจนงเปป็นลรกหนบีนั้ มลิใชว่ตว่อเนรนั้อหนสังทบีนึ่จะดนาเนลินชบีวลิตตามเนรนั้อหนสัง
8:13 เพราะวว่าถล้าพวกทว่านดนาเนลินชบีวลิตตามเนรนั้อหนสัง พวกทว่านจะตล้องตาย แตว่ถล้าพวกทว่านโดยทางพระวลิญญาณไดล้ทนาลายกลิจการทสันั้ง
หลายของรว่างกายเสบีย พวกทว่านกก็จะดนารงชบีวลิตไดล้
8:14 ดล้วยวว่าทรุกคนทบีนึ่ถรกนนาพาโดยพระวลิญญาณของพระเจล้า คนเหลว่านสันั้นกก็เปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า
8:15 เพราะวว่าพวกทว่านไมว่ไดล้รสับวลิญญาณแหว่งการเปป็นทาสอบีกซนนึ่งนนาไปสรว่ความกลสัว แตว่พวกทว่านไดล้รสับพระวลิญญาณแหว่งการทรงรสับ
เปป็นบรุตร ซนนึ่งโดยพระวลิญญาณนบีนั้พวกเรารล้องวว่า “อสับบา” ครอพระบลิดา
8:16 พระวลิญญาณนสันั้นเองทรงเปป็นพยานรว่วมกสับจลิตวลิญญาณของพวกเราวว่า พวกเราเปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า
8:17 และถล้าเปป็นบรุตรทสันั้งหลายแลล้ว จนงเปป็นทายาท ครอเปป็นทายาทของพระเจล้า และเปป็นทายาทรว่วมกสับพระครลิสตร์ ถล้าหากวว่าพวก
เราทนทรุกขร์ทรมานดล้วยกสันกสับพระองคร์นสันั้น เพรนึ่อพวกเรากก็จะไดล้สงว่าราศบีดล้วยกสันกสับพระองคร์ดล้วย
8:18 เพราะขล้าพเจล้านสับวว่า บรรดาความทรุกขร์ลนาบากแหว่งสมสัยปฝัจจรุบสันนบีนั้ ไมว่สมควรทบีนึ่จะเอาไปเปรบียบกสับสงว่าราศบีซนนึ่งจะถรกเปปิดเผยใน
เราทสันั้งหลาย
8:19 ดล้วยวว่าความคาดหวสังอสันจรลิงจสังของสลินึ่งทรงสรล้างนสันั้นคอยทว่าการสนาแดงของบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า
8:20 ดล้วยวว่าสลินึ่งทรงสรล้างนสันั้นตล้องเขล้าอยรว่ใตล้อนานาจของอนลิจจสัง ไมว่ใชว่อยว่างเตก็มใจ แตว่เปป็นโดยเหตรุผลของพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงบสันดาลใหล้
สลินึ่งทรงสรล้างอสันเดบียวกสันนสันั้นเขล้าอยรว่ในความหวสัง
8:21 เพราะวว่าสลินึ่งทรงสรล้างนสันั้นเองจะไดล้รสับการชว่วยใหล้รอดพล้นจากการเปป็นทาสแหว่งความเปฟปี่อยเนว่า เขล้าสรว่เสรบีภาพอสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบี
แหว่งบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้าดล้วย



8:22 ดล้วยวว่าพวกเราทราบอยรว่วว่า สลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งหมดนสันั้น กนาลสังครนึ่นาครวญและทนทรุกขร์ทรมานในความเจก็บปวดจนถนงเวลานบีนั้
8:23 และไมว่ใชว่สลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งหมดเทว่านสันั้น แตว่พวกเราเองดล้วย ซนนึ่งไดล้รสับบรรดาผลแรกของพระวลิญญาณ แมล้แตว่พวกเราเองกก็ยสัง
ครนึ่นาครวญภายในตสัวเราเอง โดยรอคอยการทรงรสับเปป็นบรุตร ครอการทรงไถว่รว่างกายของพวกเรา
8:24 เพราะวว่าพวกเราไดล้รสับความรอดโดยความหวสัง แตว่ความหวสังทบีนึ่มองเหก็นนสันั้นไมว่ไดล้เปป็นความหวสังจรลิง ดล้วยวว่าสลินึ่งใดทบีนึ่มนรุษยร์มอง
เหก็น ทนาไมเขายสังหวสังอยรว่ในสลินึ่งนสันั้นเลว่า
8:25 แตว่ถล้าพวกเราหวสังในสลินึ่งทบีนึ่พวกเรามองไมว่เหก็น พวกเรากก็รอคอยสลินึ่งนสันั้นดล้วยความอดทน
8:26 เชว่นเดบียวกสัน พระวลิญญาณกก็ทรงชว่วยความอว่อนแอตว่าง ๆ ของพวกเราดล้วย เพราะพวกเราไมว่ทราบวว่าพวกเราควรจะ
อธลิษฐานขอสลินึ่งใดตามทบีนึ่พวกเราควรขอ แตว่พระวลิญญาณเองทรงชว่วยขอเพรนึ่อพวกเราดล้วยความครนึ่นาครวญทสันั้งหลายซนนึ่งไมว่อาจเอว่ยเปป็น
คนาพรดไดล้
8:27 และพระองคร์ผรล้ทรงตรวจคล้นใจทสันั้งหลาย กก็ทรงทราบพระดนารลิของพระวลิญญาณ เพราะวว่าพระองคร์ทรงอธลิษฐานขอเพรนึ่อบรรดา
วลิสรุทธลิชนตามนนั้นาพระทสัยของพระเจล้า
8:28 และพวกเราทราบวว่า ทรุกสลินึ่งทนางานดล้วยกสันเพรนึ่อใหล้เกลิดผลดบีแกว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่รสักพระเจล้า ครอแกว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่เปป็นผรล้รสับการทรง
เรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์
8:29 เพราะวว่าผรล้ทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงทราบลว่วงหนล้าอยรว่แลล้ว พระองคร์ไดล้ทรงตสันั้งไวล้ลว่วงหนล้าใหล้เปป็นตามลสักษณะพระฉายของพระบรุตร
ของพระองคร์ดล้วย เพรนึ่อพระบรุตรนสันั้นจะไดล้เปป็นบรุตรหสัวปปีทว่ามกลางพวกพบีนึ่นล้องเปป็นอสันมาก
8:30 ยลินึ่งกวว่านสันั้น ผรล้ทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงตสันั้งไวล้ลว่วงหนล้านสันั้น พระองคร์ไดล้ทรงเรบียกคนเหลว่านสันั้นดล้วย และผรล้ทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงเรบียกนสันั้น 
พระองคร์ไดล้ทรงนสับวว่าคนเหลว่านสันั้นชอบธรรมดล้วย และผรล้ทบีนึ่พระองคร์ทรงนสับวว่าชอบธรรมแลล้วนสันั้น พระองคร์กก็โปรดใหล้คนเหลว่านสันั้นมบีสงว่า
ราศบีแลล้วดล้วย
8:31 แลล้วพวกเราจะวว่าอยว่างไรเรรนึ่องสลินึ่งเหลว่านบีนั้ ถล้าพระเจล้าทรงอยรว่ฝฝ่ายพวกเรา ใครเลว่าจะตว่อตล้านพวกเราไดล้
8:32 พระองคร์ผรล้มลิไดล้ทรงหวงพระบรุตรของพระองคร์เอง แตว่ไดล้โปรดประทานพระบรุตรนสันั้นไวล้เพรนึ่อพวกเราทรุกคน พระองคร์พรล้อมกสับ
พระบรุตรนสันั้น จะไมว่โปรดประทานสลินึ่งสารพสัดแกว่พวกเราโดยไมว่คลิดคว่าไดล้อยว่างไร
8:33 ใครเลว่าจะฟฟ้องสลินึ่งใด ๆ ตว่อคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่พระเจล้าไดล้ทรงเลรอกไวล้แลล้ว ครอพระเจล้าผรล้ทรงนสับวว่าชอบธรรม
8:34 ใครเลว่าจะเปป็นผรล้ปรสับโทษอบีก ครอพระครลิสตร์ผรล้ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์แลล้ว ใชว่แลล้ว ผรล้ไดล้ทรงครนพระชนมร์แลล้วตว่างหาก ผรล้ซนนึ่งทรงสถลิต 
ณ เบรนั้องขวาพระหสัตถร์ของพระเจล้า ผรล้ซนนึ่งทรงอธลิษฐานขอเพรนึ่อพวกเราดล้วย
8:35 ใครจะแยกพวกเราออกจากความรสักของพระครลิสตร์เลว่า จะเปป็นความยากลนาบาก หรรอความทรุกขร์ หรรอการขว่มเหง หรรอการ
กสันดารอาหาร หรรอการเปลรอยกาย หรรอการถรกโพยภสัย หรรอการถรกคมดาบหรรอ
8:36 ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘เพราะเหก็นแกว่พระองคร์ ขล้าพระองคร์ทสันั้งหลายจนงถรกประหารวสันยสังคนึ่นา ขล้าพระองคร์ทสันั้งหลายถรกนสับวว่า
เปป็นเหมรอนแกะสนาหรสับการเอาไปฆว่า’
8:37 ไมว่เลย ในสลินึ่งทสันั้งหลายเหลว่านบีนั้ พวกเราเปป็นยลินึ่งกวว่าเหลว่าผรล้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงรสักพวกเรา
8:38 เพราะขล้าพเจล้าเชรนึ่อมสันึ่นวว่า แมล้แตว่ความตาย หรรอชบีวลิต หรรอบรรดาทรตสวรรคร์ หรรอบรรดาเทพผรล้ครอบครองอาณาจสักร หรรอ
บรรดาเทพผรล้มบีอนานาจ หรรอสลินึ่งทสันั้งหลายซนนึ่งอยรว่ในปฝัจจรุบสันนบีนั้ หรรอสลินึ่งทสันั้งหลายซนนึ่งจะมาในภายหนล้า
8:39 หรรอซนนึ่งสรง หรรอซนนึ่งลนก หรรอสลินึ่งอรนึ่นใดทบีนึ่ไดล้ทรงสรล้างแลล้วนสันั้น จะไมว่สามารถแยกพวกเราออกจากความรสักของพระเจล้า ซนนึ่งอยรว่ใน
พระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเราไดล้



การชต่วยใหจ้พจ้นและความชอบธรรม
ผต่านทางพระวริญญาณบรริสรุทธริธผทูจ้ทรงสถริตอยทูต่ภายใน

ผรล้รรล้พระคสัมภบีรร์ทบีนึ่โดดเดว่นทว่านหนนนึ่งในอดบีตกลว่าวคนาพรดนบีนั้ไวล้: “ถล้าพระวจนะของพระเจล้าเปป็นแหวนวงหนนนึ่ง และหนสังสรอโรม
เปป็นอสัญมณบีอสันเลอคว่าของมสัน บททบีนึ่แปดกก็คงเปป็นจรุดทบีนึ่เปลว่งประกายของอสัญมณบีนสันั้น” ผมคลิดวว่าผรล้เชรนึ่อทรุกคนเหก็นพล้องตรงกสันวว่าโรม 
บททบีนึ่ 8 เปป็นบทหนนนึ่งทบีนึ่มบีคว่ามากทบีนึ่สรุดและเปป็นทบีนึ่รสักมากทบีนึ่สรุดในพระวจนะของพระเจล้าทสันั้งเลว่ม

ในบททบีนึ่ 8 เราพบจรุดสรุดยอดของขล้อโตล้แยล้งนสันั้นทบีนึ่ถรกเรลินึ่มตล้นในบททบีนึ่ 3:21 นสันึ่นครอ หสัวขล้อเกบีนึ่ยวกสับความชอบธรรมตามขว่าว
ประเสรลิฐผว่านทางความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรเจล้า บททบีนึ่ 3 ขล้อ 21-31 สอนเราอยว่างชสัดเจนวว่าความชอบ
ธรรมเปป็นโดยความเชรนึ่อ ในบททบีนึ่ 4 เราถรกสอนวว่าความชอบธรรมตามขว่าวประเสรลิฐโดยความเชรนึ่อนบีนั้ไมว่ขสัดแยล้งกสับพระคสัมภบีรร์ภาค
พสันธสสัญญาเดลิม บททบีนึ่ 5 สอนเราวว่าโดยความชอบธรรมตามขว่าวประเสรลิฐ ซนนึ่งถรกไดล้มาผว่านทางพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระ
เยซรครลิสตร์เจล้า เราถรกพลิทสักษร์รสักษาไวล้โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า ผว่านทางความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระผรล้ชว่วยใหล้รอด
ของเรา บททบีนึ่ 6 แสดงใหล้เหก็นวว่าการดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่บาปหนาไมว่ถรกกว่อใหล้เกลิดและไมว่ถรกสนสับสนรุนโดยคนาสอนตามขว่าวประเสรลิฐเรรนึ่อง
ความรอดโดยพระครุณผว่านทางความเชรนึ่อ แตว่วว่าเราตายแลล้วตว่อบาปและ “มบีชบีวลิตตว่อพระเจล้าผว่านทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็น
เจล้าของเรา” ผรล้เชรนึ่อทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วสามารถวางใจในพระเยซรไดล้วว่าจะทรงพลิทสักษร์รสักษาเขาไวล้ แทนทบีนึ่จะพนนึ่งพาความสามารถของตสัว
เขาเอง ซนนึ่งไมว่มบีทางใหล้ชสัยชนะเหนรอสสันดานเกว่าไดล้ สภาพของพระเจล้านนาชสัยชนะมาใหล้แกว่ผรล้เชรนึ่อ บททบีนึ่ 7 สอนวว่าการชนาระแยกตสันั้งใหล้
บรลิสรุทธลิธิ์ของผรล้เชรนึ่อโดยพระราชบสัญญสัตลิเปป็นสลินึ่งทบีนึ่เปป็นไปไมว่ไดล้อยว่างสลินั้นเชลิง และบสัดนบีนั้ ในบททบีนึ่ 8 เราจะเรบียนรรล้วว่าโดยทางพระวลิญญาณ
บรลิสรุทธลิธิ์ผรล้ประทสับอยรว่ในผรล้เชรนึ่อทรุกคน เราสามารถทบีนึ่จะดนาเนลินชบีวลิตตามแบบพระเจล้าไดล้-แตว่กก็ตว่อเมรนึ่อเรายอมใหล้พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์
ทรงนนาเราวสันตว่อวสันเทว่านสันั้น 

ขล้อ 1: “เหตรุฉะนสันั้นบสัดนบีนั้จนงไมว่มบีการปรสับโทษแกว่คนทสันั้งหลายซนนึ่งอยรว่ในพระเยซรครลิสตร์ ผรล้ซนนึ่งไมว่ดนาเนลินตามเนรนั้อหนสัง แตว่ตามพ
ระวลิญญาณ”

มสันเปป็นเรรนึ่องแสนวลิเศษทบีนึ่ผรล้เชรนึ่อไดล้คล้นพบวว่าพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ผรล้ทรงสถลิตภายในเปป็นพระวลิญญาณแหว่งชบีวลิตและฤทธลิธิ์เดช 
และทบีนึ่ไดล้รรล้วว่าการปรสับโทษถรกขจสัดออกไปแลล้ว พระคนาขล้อแรกของบททบีนึ่แสนวลิเศษนบีนั้เตรอนความจนาเราวว่า “บสัดนบีนั้”-ใชว่ครสับ บสัดนบีนั้-เรา
เปป็นไทแลล้วจากการปรสับโทษ เหลว่าผรล้รรล้ภาษากรบีกบอกเราวว่าโรม 8:1 อว่านดสังตว่อไปนบีนั้ในภาษาเดลิม: “ดสังนสันั้น บสัดนบีนั้จนงไมว่มบีการปรสับโทษ
เลยแมล้แตว่นลิดเดบียวแกว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่อยรว่ในพระเยซรครลิสตร์” (Wuest’s Translation of the New Testament)

การยรนของเรา “ในพระเยซรครลิสตร์” ถรกกลว่าวในพระคนาขล้อนบีนั้: บสัดนบีนั้เราถรกชว่วยใหล้พล้นแลล้วจากการปรสับโทษ ขล้อความทบีนึ่ถรก
เสนอตรงนบีนั้กก็ครอวว่าผรล้เชรนึ่อเปป็นไทแลล้วอยว่างเดก็ดขาดและตลอดไปแลล้วจากการปรสับโทษทสันั้งปวง นบีนึ่เปป็นผลลสัพธร์ของการเชรนึ่อขว่าว
ประเสรลิฐแหว่งพระครุณมหสัศจรรยร์ของพระเจล้า การวางใจในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้า ความเชรนึ่อเชว่นนสันั้นไดล้
ทนาใหล้ผรล้เชรนึ่อไดล้รสับความชอบธรรม-ครอความชอบธรรมของพระเจล้า-ซนนึ่งไมว่มบีสลินึ่งใดสามารถทนาใหล้แปดเปฟฟื้อนหรรอทนาลายไดล้ ใชว่แลล้วครสับ 
ความชอบธรรมของพระเจล้าเองถรกถรอวว่าเปป็นของผรล้เชรนึ่อคนนสันั้นเมรนึ่อเขาเรลินึ่มประสบการณร์ครลิสเตบียนของเขา-วลินาทบีนสันั้นทบีนึ่เขาเชรนึ่อใน
พระนามของพระบรุตรของพระเจล้า

ดร. สโกฟปิลดร์กลว่าววว่า “การถรอใหล้เปป็นของเราครอการกระทนาของพระเจล้าซนนึ่งโดยการทนาเชว่นนสันั้นพระองคร์ทรงนสับวว่าความ
ชอบธรรมเปป็นของผรล้เชรนึ่อในพระครลิสตร์ ผรล้ไดล้ทรงแบกรสับบาปทสันั้งหลายของผรล้เชรนึ่อคนนสันั้นแลล้วในการพลิสรจนร์วว่าพระราชบสัญญสัตลิเปป็นฝฝ่าย
ถรก”

เราถรกนสับวว่าเปป็นผรล้ชอบธรรมแลล้วโดยความเชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์ (รม. 5:1) และการนสับวว่าชอบธรรมครอการกระทนาของ
พระเจล้าซนนึ่งโดยการนสันั้นพระเจล้าทรงประกาศวว่าคนทบีนึ่เชรนึ่อในพระบรุตรทบีนึ่บสังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ ครอ พระเยซรครลิสตร์ เปป็นคน



ชอบธรรม ในพระครลิสตร์เรายรนเปป็นไทแลล้วจากการปรสับโทษ ไมว่มบีการปรสับโทษจากพระราชบสัญญสัตลิ เพราะวว่าพระเยซรทรงทนาใหล้
พระราชบสัญญสัตลิสนาเรก็จแลล้ว ไมว่มบีการปรสับโทษเพราะบาปของเราทบีนึ่ตกทอดมาผว่านทางบาปของอาดสัม เพราะวว่าพระเยซร (อาดสัมคน
หลสัง) ทรงซรนั้อทรุกอยว่างทบีนึ่อาดสัมไดล้สรญเสบียไปกลสับครนมาแลล้ว พระองคร์ไดล้ทรงกระทนาสลินึ่งทบีนึ่อาดสัมคนแรกนสันั้นลล้มเหลวทบีนึ่จะกระทนา ไมว่มบี
การปรสับโทษจากแหลว่งใดเพราะเราอยรว่ในพระเยซรครลิสตร์ บสังเกลิดจากพระวลิญญาณของพระองคร์ ถรกลล้างชนาระในพระโลหลิตของ
พระองคร์ ถรกซว่อนไวล้กสับพระครลิสตร์ในพระเจล้า นบีนึ่ครอตนาแหนว่งทบีนึ่สรุดยอด!

ไมว่มบีการปรสับโทษ! 
ขว่าวสารนบีนั้ชว่างเปป็นทบีนึ่ชรนึ่นใจแกว่ขล้าฯ

ผรล้ใดเลว่าจะยอมรสับโทษแทนคนบาป
โดยพระครุณใหล้เปลว่าของพระเจล้า

ไมว่มบีการปรสับโทษ! เมรนึ่อไร? และอยว่างไร?
คนานสันั้นเขบียนไวล้ชสัดเจนแลล้ว- “บสัดนบีนั้”

สลินึ่งนบีนั้ถรกกระทนาแลล้วโดยพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์ผรล้เดบียว
ไมว่มบีสลินึ่งใดนอกจากพระโลหลิตทบีนึ่ลบมลทลินบาปไดล้

ไมว่มบีการปรสับโทษ! เปป็นไทอยว่างแทล้จรลิง!
แมล้ซาตานขวล้างศรเพลลิงเขล้าใสว่ขล้า
กลว่าวหาขล้า และทดลองขล้าตลอด

ในพระครลิสตร์ขล้ายรนอยรว่ไมว่ถรกปรสับโทษอบีกตว่อไป

ไมว่มบีการปรสับโทษ! ไมว่ตล้องกลสัวแลล้ว
วว่าพระพลิโรธเดก็ดขาดของพระเจล้าจะตกใสว่ขล้า

พระคนาพระองคร์เปป็นความจรลิง พระสสัญญากก็แนว่นอน
มสันจะคงอยรว่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์

ไมว่มบีการปรสับโทษ! ความชรนึ่นบานเหลรอจะกลว่าว!
ใจขล้าอดไมว่ไดล้ทบีนึ่จะสรรเสรลิญพระองคร์

ผรล้ทรงแบกรสับแทนขล้าแลล้ว
ครอการปรสับโทษของขล้า ทรงปลว่อยขล้าเปป็นไท!

-จบี. เค. ฮอรร์น

“...ผรล้ซนนึ่งไมว่ดนาเนลินตามเนรนั้อหนสัง แตว่ตามพระวลิญญาณ” นบีนึ่ไมว่ใชว่เงรนึ่อนไขสนาหรสับการรสับความรอด แตว่เปป็นขล้อเทก็จจรลิงเกบีนึ่ยวกสับ
ผรล้ทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้ว เปาโลไมว่ไดล้อลิงคนากลว่าวอล้างของเขาเรรนึ่องการไมว่มบีการปรสับโทษแกว่วลิสรุทธลิชนโดยอาศสัยความประพฤตลิของวลิสรุทธลิชน
คนนสันั้น แตว่อาศสัยตนาแหนว่งของเขาในพระครลิสตร์ ตนาแหนว่งของเขาในพระครลิสตร์ไดล้ปลดปลว่อยเขาจากอนานาจมหาศาลของสสันดานชสันึ่ว



รล้ายนสันั้นแลล้วและทนาใหล้เขาเปป็นผรล้เขล้าสว่วนแหว่งสภาพของพระเจล้า สภาพใหมว่ภายในซนนึ่งกว่อใหล้เกลิดความปรารถนาและเหตรุจรงใจใน
ครลิสเตบียนทรุกคนทบีนึ่จะเชรนึ่อฟฝังตว่อพระบสัญญสัตลิทสันั้งหลายขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า

ขล้อ 2: “เพราะวว่าบสัญญสัตลิของพระวลิญญาณแหว่งชบีวลิตในพระเยซรครลิสตร์ ไดล้ทนาใหล้ขล้าพเจล้าเปป็นอลิสระจากบสัญญสัตลิแหว่งบาปและ
ความตาย”

ในขล้อ 2 เราถรกสอนวว่าโดย “พระวลิญญาณแหว่งชบีวลิต” ทบีนึ่สรงสว่งกวว่าและทรงฤทธลิธิ์มากกวว่า ผรล้เชรนึ่อถรกชว่วยใหล้พล้นและถรกทนาใหล้
เปป็นไทแลล้วจากอบีกสองบสัญญสัตลิ นสันึ่นครอ “บสัญญสัตลิแหว่งบาป” และบสัญญสัตลิแหว่ง “ความตาย” “บสัญญสัตลิแหว่งบาป” ถรกนลิยามอยว่าง
ชสัดเจนในบททบีนึ่ 7 ขล้อ 21-23 บททบีนึ่ 7 นนาเสนอผรล้เชรนึ่อวว่าแสวงหาทบีนึ่จะดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ชอบธรรมผว่านทางความเชรนึ่อฟฝังตว่อพระราช
บสัญญสัตลิ แตว่ภายในตสัวเขาเองเขาพบอบีกบสัญญสัตลิหนนนึ่งทบีนึ่ทนาสงคราม (ทบีนึ่ตว่อสรล้) กสับบสัญญสัตลิแหว่งจลิตใจของเขาและนนาเขาเขล้าสรว่ความเปป็น
ทาสภายใตล้บสัญญสัตลิแหว่งบาปในกายนสันั้น หรรอใน “อวสัยวะทสันั้งหลาย”

ในบททบีนึ่ 8 เราพบวว่าผรล้เชรนึ่อคล้นพบการชว่วยใหล้พล้นผว่านทางพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ผรล้ประทสับอยรว่ภายใน สถลิตอยรว่ภายในทรุกวสัน-ใชว่
แลล้วครสับ ทรุกชสันึ่วขณะ-ในใจนสันั้น 1 ยอหร์น 4:4 บอกเราวว่าเราเปป็นผรล้มบีชสัยชนะเพราะวว่า “ผรล้ทบีนึ่สถลิตอยรว่ในพวกทว่านกก็เปป็นใหญว่กวว่าผรล้ทบีนึ่อยรว่
ในโลก” ยอหร์นกนาลสังบอกเราวว่าพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ผรล้ทรงอยรว่ภายในทรงมบีฤทธลิธิ์มากกวว่า และทรงเปป็นใหญว่กวว่าวลิญญาณของมาร
รล้ายทบีนึ่อยรว่ภายนอก

บสัญญสัตลิของพระวลิญญาณแหว่งชบีวลิตยสังชว่วยใหล้พล้นจากบสัญญสัตลิแหว่งความตายเชว่นกสัน ซนนึ่งถรกพรรณนาในโรม 7:7-11 ถนงแมล้วว่า
พระราชบสัญญสัตลิของโมเสสในตสัวมสันเองเปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ ศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ ชอบธรรม บรลิสรุทธลิธิ์ และดบีงาม มสันไดล้กลายเปป็นบสัญญสัตลิแหว่ง
ความตายแกว่เซาโลแหว่งทารร์ซสัส และมสันเปป็นแอกอสันหนนนึ่งแกว่ชนชาตลิอลิสราเอลอยว่างแทล้จรลิงซนนึ่งพวกเขากก็แบกไมว่ไหว (กลิจการ 15:10) 
ในทบีนึ่นบีนั้ในโรม 8 ผรล้เชรนึ่อถรกมองวว่ายอมจนานนตสัวตว่อพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้าผรล้สถลิตภายใน ผรล้ซนนึ่งโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าทรง
ชว่วยผรล้เชรนึ่อใหล้พล้นจากบสัญญสัตลิแหว่งความตาย

ขล้อ 3: “เพราะวว่าสลินึ่งซนนึ่งพระราชบสัญญสัตลิทนาไมว่ไดล้ ในการทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิอว่อนกนาลสังโดยทางเนรนั้อหนสังนสันั้น การทบีนึ่พระเจล้าทรง
สว่งพระบรุตรของพระองคร์มาในสภาพเหมรอนเนรนั้อหนสังทบีนึ่บาปและเพรนึ่อไถว่บาป ไดล้ทรงปรสับโทษบาปทบีนึ่อยรว่ในเนรนั้อหนสัง”

“เพราะวว่าสลินึ่งซนนึ่งพระราชบสัญญสัตลิทนาไมว่ไดล้…” พระราชบสัญญสัตลิของโมเสสไมว่สามารถสรล้างความเชรนึ่อฟฝังนสันั้นในมนรุษยร์ทบีนึ่พระ
ราชบสัญญสัตลิอสันบรลิสรุทธลิธิ์เรบียกรล้องไดล้ กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง พระราชบสัญญสัตลิเรบียกรล้องสลินึ่งทบีนึ่มสันสรล้างขนนั้นไมว่ไดล้ โรม 3:20 บอกเราวว่า “โดย
การกระทนาเหลว่านสันั้นแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ จะไมว่มบีเนรนั้อหนสังใด ๆ ถรกนสับวว่าชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองคร์” พระราชบสัญญสัตลิ
ไมว่สามารถสรล้างการนสับวว่าชอบธรรมใหล้เกลิดขนนั้นไดล้ กระนสันั้นพระราชบสัญญสัตลิกก็เรบียกรล้องความชอบธรรมอสันสมบรรณร์แบบ ความ
บรลิสรุทธลิธิ์อสันสมบรรณร์แบบ ความชอบธรรมอสันสมบรรณร์แบบ

พระราชบสัญญสัตลิ “อว่อนกนาลสังโดยทางเนรนั้อหนสังนสันั้น”-นสันึ่นครอ ตล้องรสับมรอกสับมสันเองผว่านทางสสันดานอสันเสรนึ่อมทราม พระราช
บสัญญสัตลิเองไมว่ไดล้อว่อนแอ-แตว่มสันขาดซนนึ่งฤทธลิธิ์เดชเพราะเหตรุเนรนั้อหนสัง พระราชบสัญญสัตลิ-บรลิสรุทธลิธิ์ ยรุตลิธรรม และดบีงาม-สามารถบสัญชา 
แตว่เนรนั้อหนสังไมว่อยรว่ใตล้บสังคสับมสันและไมว่สามารถอยรว่ใตล้บสังคสับไดล้ เนรนั้อหนสังทบีนึ่บาปหนาจะเชรนึ่อฟฝังพระราชบสัญญสัตลิทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์และไรล้บาป
อยว่างไรไดล้?

ดสังนสันั้น-สลินึ่งทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิทนาไมว่ไดล้ พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงทนาแลล้ว พระองคร์ไดล้สว่ง “พระบรุตรของพระองคร์มาใน
สภาพเหมรอนเนรนั้อหนสังทบีนึ่บาป” -สนานวนหนนนึ่งทบีนึ่โดดเดว่นมากๆ พระเยซรไดล้ทรงถรกทนาใหล้เปป็นความเปป็นจรลิงแหว่งเนรนั้อหนสังของเรา แตว่แคว่
ในความเหมรอนแหว่งสภาพอสันบาปหนาของมสันเทว่านสันั้น พระองคร์ไดล้ทรงรสับสภาพของเราอยว่างทบีนึ่มสันเปป็นในเรา ซนนึ่งถรกรรุมลล้อมดล้วย
ความอว่อนแอหลายอยว่าง โดยไมว่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่จะแบว่งแยกพระองคร์ในฐานะมนรุษยร์จากมนรุษยร์ทสันั้งหลายทบีนึ่บาปหนาเลย นอกจากวว่า
พระองคร์ทรงปราศจากบาป (ฮบ. 4:15)

“...และเพรนึ่อไถว่บาป”-ตรงตสัวครอ “และเกบีนึ่ยวกสับบาป” หรรอ “ทบีนึ่ทนากลิจธรุระของบาป”- “ไดล้ทรงปรสับโทษบาปทบีนึ่อยรว่ในเนรนั้อ
หนสัง”-นสันึ่นครอ ไดล้ทรงทนาใหล้มสันสรญเสบียอนานาจของมสันเหนรอมนรุษยร์แลล้ว สนานวนนบีนั้เปป็นแบบเหมารวมและพรดถนงไมว่เพบียงภารกลิจของ



พระครลิสตร์เพรนึ่อลบมลทลินบาปเทว่านสันั้น แตว่เพราะครุณความดบีแหว่งการลบมลทลินนสันั้นเชว่นกสันเพรนึ่อทนาลายอนานาจครอบครองและฤทธลิธิ์ของ
มสันเหนรอผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลาย

โดยกางเขนของพระเยซรบาปจนงถรกปรสับโทษ เพราะวว่าพระเจล้าไดล้ทรงสว่งพระเยซรมาเปป็นเครรนึ่องบรชาไถว่บาปแลล้ว มนรุษยร์ทรุก
คนไดล้หลงเจลินึ่นไป ทรุกคนไดล้ทนาบาปและเสรนึ่อมจากสงว่าราศบีของพระเจล้าแลล้ว (อลิสยาหร์ 53:6; รม. 3:23) ทรุกคนเคยอยรว่ใตล้การปรสับโทษ
บาปในเนรนั้อหนสัง-ทสันั้งหมดมบีจรุดศรนยร์กลางอยรว่ในพระเมษโปดกของพระเจล้าบนกางเขนนสันั้น-ไดล้ถรกประหารใหล้ตายแลล้วเพรนึ่อทบีนึ่ความชอบ
ธรรมของพระเจล้า (ซนนึ่งถรกเรบียกรล้องโดยพระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า) จะไดล้ถรกทนาใหล้สนาเรก็จจรลิงในผรล้เชรนึ่อนสันั้น

ขล้อ 4: “เพรนึ่อความชอบธรรมแหว่งพระราชบสัญญสัตลิจะไดล้สนาเรก็จในพวกเรา ผรล้ซนนึ่งไมว่ดนาเนลินตามเนรนั้อหนสัง แตว่ตามพระ
วลิญญาณ”

“เพรนึ่อความชอบธรรมแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ”-ขล้อเรบียกรล้องอสันชอบธรรมเหลว่านสันั้นหรรอขล้อบสังคสับเหลว่านสันั้นของพระราชบสัญญสัตลิ
ซนนึ่งในทบีนึ่นบีนั้หมายถนงความเชรนึ่อฟฝังนสันั้นซนนึ่งพระราชบสัญญสัตลิเรบียกรล้อง- “จะไดล้สนาเรก็จในพวกเรา…” วรเอสทร์กลว่าววว่านบีนึ่หมายถนงการ “พบ
การสนาเรก็จจรลิงครบถล้วนของมสัน ไมว่ใชว่แคว่ถรกกระทนาในเราเทว่านสันั้น เพราะวว่าอสัครทรตทว่านนบีนั้มบีความหมายทบีนึ่ลนกลนั้นากวว่านสันั้น-นสันึ่นครอ เพรนึ่อ
ความมรุว่งหมายของพระเจล้าในการประทานพระราชบสัญญสัตลิจะไดล้ถรกทนาใหล้สนาเรก็จในเรา ในการชนาระแยกตสันั้งใหล้บรลิสรุทธลิธิ์ของเรา ซนนึ่ง
เปป็นเปฟ้าหมายสรุดยอดแหว่งการไถว่ของเรา (อฟ. 2:10; คส. 1:22)” งานของการถรกเตลิมเตก็มนสันั้นไมว่ใชว่ของเรา แตว่เปป็นพระราชกลิจของ
พระเจล้าโดยพระครุณของพระองคร์

“...ผรล้ซนนึ่งไมว่ดนาเนลินตามเนรนั้อหนสัง แตว่ตามพระวลิญญาณ” ในทบีนึ่นบีนั้ เชว่นเดบียวกสับขล้อ 1 ผรล้เชรนึ่อถรกนลิยามวว่าเปป็นผรล้ทบีนึ่ดนาเนลิน-ไมว่ใชว่
ตามเนรนั้อหนสัง-แตว่ตามพระวลิญญาณ เชว่นเคย “ซนนึ่งไมว่ดนาเนลิน” เปป็นผลลสัพธร์ของการบสังเกลิดใหมว่ ไมว่ใชว่เงรนึ่อนไขสรว่การบสังเกลิดใหมว่

การดนาเนลินตามเนรนั้อหนสัง ตามทบีนึ่ถรกนนาเสนอในพระคนาขล้อนบีนั้ ครอการปฏลิเสธของประทานแหว่งความชอบธรรมแหว่งขว่าว
ประเสรลิฐอสันบรลิสรุทธลิธิ์ในพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์เพบียงผรล้เดบียว การดนาเนลินตามเนรนั้อหนสังครอการแสวงหาทบีนึ่จะตสันั้งความชอบธรรมของ
ตสัวเองโดยการรสักษาพระราชบสัญญสัตลิ-หรรอโดยการทนาการงานเหลว่านสันั้นของพระราชบสัญญสัตลิ นบีนึ่เปป็นเรรนึ่องปกตลิธรรมดาและเปป็นสลินึ่งทบีนึ่
เนรนั้อหนสังมบีแนวโนล้มทบีนึ่จะพยายาม ในทางกลสับกสัน การดนาเนลินตามพระวลิญญาณของพระเจล้าครอการรสับพระเยซรครลิสตร์เจล้าไวล้โดยความ
เชรนึ่อ โดยวางใจในพระองคร์ใหล้เปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอดและองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า

ขล้อ 5 ถนง 8 ทนาใหล้เหก็นความตรงขล้ามกสันระหวว่างผรล้เชรนึ่อกสับคนไมว่เชรนึ่อ ผรล้ทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วกสับคนบาป ขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้กลว่าว
ถนงคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ “ตามเนรนั้อหนสัง” และคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ “ตามพระวลิญญาณ” ฉบสับแปลของรอเธอรร์แฮมของขล้อพระคนาตอนนบีนั้อว่านดสัง
ตว่อไปนบีนั้: “เพราะคนทสันั้งหลายทบีนึ่ตามเนรนั้อหนสังมบีการเปป็นอยรว่ของพวกเขา กก็ชอบสลินึ่งเหลว่านสันั้นของเนรนั้อหนสังมากกวว่า แตว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่
ตามพระวลิญญาณกก็ชอบสลินึ่งเหลว่านสันั้นของพระวลิญญาณมากกวว่า เพราะวว่าสลินึ่งทบีนึ่เนรนั้อหนสังชอบมากกวว่ากก็ครอความตาย ขณะทบีนึ่สลินึ่งทบีนึ่พระ
วลิญญาณชอบมากกวว่าครอชบีวลิตและสสันตลิสรุข เนรนึ่องจากสลินึ่งทบีนึ่เนรนั้อหนสังชอบมากกวว่าเปป็นศสัตรรตว่อพระเจล้า มสันจนงไมว่ยอมนบนอบเชรนึ่อฟฝัง 
และวว่าทบีนึ่จรลิงแลล้วมสันกก็นบนอบเชรนึ่อฟฝังไมว่ไดล้ นอกจากนบีนั้คนทสันั้งหลายทบีนึ่ในเนรนั้อหนสังมบีการเปป็นอยรว่ของตน กก็ทนาใหล้พระเจล้าพอพระทสัยไมว่
ไดล้”

ขล้อ 5: “เพราะวว่าคนทสันั้งหลายทบีนึ่ตามเนรนั้อหนสังกก็ใสว่ใจสลินึ่งตว่าง ๆ ของเนรนั้อหนสัง แตว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่ตามพระวลิญญาณกก็ใสว่ใจสลินึ่ง
ตว่าง ๆ ของพระวลิญญาณ”

“เนรนั้อหนสัง” ในทบีนึ่นบีนั้ครอสสันดานทบีนึ่ชสันึ่วรล้ายนสันั้น “คนทสันั้งหลายทบีนึ่ตามเนรนั้อหนสัง” ครอคนทสันั้งหลายทบีนึ่ยสังไมว่รสับความรอดผรล้ซนนึ่งถรกครอบ
ครองโดยสสันดานบาปหนาทบีนึ่อาศสัยอยรว่ภายในนสันั้น พวกเขา “ใสว่ใจ...”-ตรงตสัวครอ “หสันความคลิดของตนไปสรว่บางสลินึ่ง; แสวงหาหรรอ
พากเพบียร” คนานบีนั้พรดถนงการตสันั้งความคลิดของคนๆหนนนึ่งบนบางสลินึ่งบางอยว่าง ดสังนสันั้น คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ตลิดตามเนรนั้อหนสังกก็มบีความสนใจของ
ตนอยรว่ใน “สลินึ่งตว่าง ๆ ของเนรนั้อหนสัง” แตว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ตลิดตามพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์มบีความสนใจของตนในสลินึ่งทสันั้งหลายของพระเจล้า 
“สลินึ่งตว่าง ๆ ของพระวลิญญาณ” คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรกสถลิตภายในโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์กก็ปรารถนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นของพระวลิญญาณ 
เพราะวว่าพระองคร์ทรงนนาเรา ดสังทบีนึ่เราจะเหก็นตว่อไปในบทนบีนั้ คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ตลิดตามตสัณหาของเนรนั้อหนสัง ตสัณหาของตา และตสัณหาของ



โลก กก็ไมว่ถรกนนาทางโดยพระวลิญญาณของพระเจล้า จากพระคนาขล้อนบีนั้เราเหก็นวว่าความปรารถนาทสันั้งหลายของใจแสดงใหล้เหก็นตนาแหนว่ง
ของเราในฝฝ่ายวลิญญาณ ไมว่วว่าเราเปป็นผรล้ทบีนึ่รอดแลล้วหรรอหลงหาย และการถรอครองของใจยว่อมตสัดสลินชบีนั้ขาดการปฏลิบสัตลิเหลว่านสันั้นของ
ชบีวลิต

ขล้อ 6 และ 7: “ดล้วยวว่าการใสว่ใจในฝฝ่ายเนรนั้อหนสังครอความตาย แตว่การใสว่ใจในฝฝ่ายพระวลิญญาณครอชบีวลิตและสสันตลิสรุข เพราะ
วว่าใจทบีนึ่อยรว่ฝฝ่ายเนรนั้อหนสังครอความเปป็นศสัตรรตว่อพระเจล้า เพราะใจนสันั้นไมว่อยรว่ใตล้บสังคสับพระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า และทบีนึ่จรลิงจะอยรว่ใตล้
บสังคสับนสันั้นไมว่ไดล้” 

“ดล้วยวว่าการใสว่ใจในฝฝ่ายเนรนั้อหนสัง”-ตรงตสัวครอ “การมบีจลิตใจแหว่งเนรนั้อหนสัง”- “ครอความตาย...” มสันไมว่เพบียงสลินั้นสรุดลงใน
ความตายเทว่านสันั้น แตว่แมล้กระทสันึ่งตอนนบีนั้กก็กนาลสังแบกความตายไวล้แนบอกของมสันดล้วย จนคนทบีนึ่เปป็นแบบนสันั้น “ตายแลล้วขณะทบีนึ่พวกเขา
มบีชบีวลิตอยรว่” (1 ทธ. 5:6)

“...แตว่การใสว่ใจในฝฝ่ายพระวลิญญาณ” (หรรอ “การใสว่ใจของพระวลิญญาณ”)-นสันึ่นครอ การไลว่ตามสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่อยรว่ฝฝ่าย
วลิญญาณ ดสังนสันั้นจลิตใจจนงถรกควบครุมหรรอถรกครอบงนาโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์- “ครอชบีวลิตและสสันตลิสรุข” ถล้าเรามบีความสนใจของเนรนั้อ
หนสังอยรว่บนสรุดในจลิตใจของเรา กก็แนว่นอนวว่านสันึ่นหมายถนงความตาย แตว่ถล้าความปรารถนาบนสรุดแหว่งใจและชบีวลิตของเราครอความ
สนใจในสลินึ่งเหลว่านสันั้นของพระวลิญญาณ นสันึ่นกก็หมายถนงชบีวลิตและสสันตลิสรุข เราถรอครองชบีวลิตนสันั้นทบีนึ่พระเจล้าทรงเปป็น และสสันตลิสรุข คนากรบีก
สนาหรสับสสันตลิสรุขมบีความหมายวว่า “การผรกมสัดเขล้าดล้วยกสันสลินึ่งซนนึ่งถรกแยกขาดจากกสันแลล้ว” ดสังนสันั้นคนบาปทบีนึ่เชรนึ่อจนงถรกผรกมสัดเขล้าดล้วยกสัน
กสับพระเจล้าและชบีวลิตของพระองคร์ หลสังจากถรกทนาใหล้แยกขาดจากกสันแลล้วโดยบาป

“เพราะวว่าใจทบีนึ่อยรว่ฝฝ่ายเนรนั้อหนสังครอความเปป็นศสัตรร (ความเปป็นอรลิ, ความเกลบียดชสัง) ตว่อพระเจล้า…” การใหล้ความสนใจเชว่น
นสันั้นแกว่เนรนั้อหนสังจรลิงๆแลล้วครอความเปป็นอรลิตว่อพระเจล้า เพราะวว่ามสันคสัดคล้านพระราชบสัญญสัตลิของพระองคร์และแผนการของพระองคร์
สนาหรสับความรอดของดวงวลิญญาณ การใสว่ใจสลินึ่งเหลว่านสันั้นของเนรนั้อหนสังยสังนนาไปสรว่ความเกลบียดชสังตว่อพระเจล้าเองเชว่นกสันเพราะวว่า
พระองคร์ทรงคสัดคล้านมสันและทรงแสดงออกถนงความสะอลิดสะเอบียนของพระองคร์ตว่อมสันแลล้ว

“...เพราะใจนสันั้นไมว่อยรว่ใตล้บสังคสับพระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า และทบีนึ่จรลิงจะอยรว่ใตล้บสังคสับนสันั้นไมว่ไดล้” คนากลว่าวยว่อๆนสันั้น “และทบีนึ่
จรลิงจะอยรว่ใตล้บสังคสับนสันั้นไมว่ไดล้” มบีลสักษณะเนล้นหนสักมากๆ ใจทบีนึ่อยรว่ฝฝ่ายเนรนั้อหนสังไมว่ยอมอยรว่ใตล้บสังคสับตว่อพระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า 
เพราะวว่ามสันอยรว่ใตล้บสังคสับไมว่ไดล้ ใจทบีนึ่อยรว่ฝฝ่ายเนรนั้อหนสังอยรว่ในสภาวะแบบทบีนึ่ไมว่มบีและไมว่สามารถมบีการอยรว่ใตล้บสังคสับแมล้เพบียงสสักนลิดเดบียวตว่อ
พระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้า

ขล้อ 8: “ดสังนสันั้น คนทสันั้งหลายทบีนึ่อยรว่ในเนรนั้อหนสังจะเปป็นทบีนึ่ชอบพระทสัยพระเจล้ากก็หามลิไดล้”
ขล้อ 8 ครอคนากลว่าวทบีนึ่ชสัดเจนซนนึ่งเขล้าใจไดล้งว่าย มสันครอคนาประกาศอสันขนงขสังแหว่งทสัศนคตลิของพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์แกว่คน

เหลว่านสันั้นทบีนึ่อยรว่นอกพระครลิสตร์: “...คนทสันั้งหลาย...เปป็นทบีนึ่ชอบพระทสัยพระเจล้ากก็หามลิไดล้” คนไมว่เชรนึ่อทรุกคนอยรว่โดยปราศจากความเชรนึ่อ 
และ “ปราศจากความเชรนึ่อ เปป็นไปไมว่ไดล้ทบีนึ่จะเปป็นทบีนึ่พอพระทสัยพระองคร์” (ฮบ. 11:6)

พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงกระทนากลิจกสับมนรุษยร์ผว่านทางพระบรุตรของพระองคร์ ครอพระเยซรครลิสตร์เจล้า และผว่านทางพระ
เยซรครลิสตร์เจล้าเพบียงผรล้เดบียว “ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่มบีใจปรารถนากก็มาไดล้” แตว่ทรุกคนทบีนึ่มาหาพระเจล้ากก็ตล้องมาโดยทางนสันั้นของพระเจล้า พระเยซร
ตรสัสวว่า “เราเปป็นทางนสันั้น ความจรลิงนสันั้น และชบีวลิตนสันั้น ไมว่มบีผรล้ใดมาถนงพระบลิดาไดล้ยกเวล้นมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6) ผรล้ใดทบีนึ่มาหา
พระเจล้าในพระเยซรครลิสตร์กก็ไดล้รสับการตล้อนรสับ แตว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่พยายามจะเขล้าถนงพระเจล้า-หรรอ “ปปีนขนนั้นไป”-โดยใชล้ทางอรนึ่น กก็เปป็น
พวกขโมยและพวกโจร (ยอหร์น 10:1) และพวกเขาจะเขล้าไปในพระนลิเวศของพระบลิดาไมว่ไดล้- “ดล้วยวว่าไมว่มบีนามอรนึ่นใดใตล้ฟฟ้าสวรรคร์ทบีนึ่
ประทานใหล้ในทว่ามกลางผรล้คน ซนนึ่งโดยนามนสันั้นพวกเราตล้องรสับความรอด” (กลิจการ 4:12)

จงฟฝังคนาประกาศอสันขนงขสังนบีนั้: “คนทบีนึ่ไดล้เหยบียดหยามพระราชบสัญญสัตลิของโมเสสนสันั้น กก็ตล้องตายโดยปราศจากความเมตตา 
โดยพยานสสักสองสามคน พวกทว่านคลิดวว่า เขาสมควรจะถรกลงโทษมากยลินึ่งกวว่านสันั้นสสักเทว่าใด ผรล้ซนนึ่งไดล้เหยบียบยนึ่นาพระบรุตรของพระเจล้า
ใหล้อยรว่ใตล้ฝฝ่าเทล้า และไดล้นสับวว่าพระโลหลิตแหว่งพสันธสสัญญา ซนนึ่งเขาถรกชนาระใหล้บรลิสรุทธลิธิ์แลล้วโดยพระโลหลิตนสันั้นวว่า เปป็นสลินึ่งไมว่บรลิสรุทธลิธิ์ และ



ไดล้ทนาการหมลินึ่นประมาทตว่อพระวลิญญาณแหว่งพระครุณ เพราะพวกเรารรล้จสักพระองคร์ผรล้ไดล้ตรสัสวว่า ‘การแกล้แคล้นเปป็นของเรา เราจะตอบ
สนอง องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าตรสัส’ และอบีกครสันั้งวว่า ‘องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าจะทรงพลิพากษาประชากรของพระองคร์’ เปป็นสลินึ่งทบีนึ่นว่าหวาดกลสัวทบีนึ่
จะตกอยรว่ในพระหสัตถร์ของพระเจล้าผรล้ทรงพระชนมร์อยรว่” (ฮบ. 10:28-31)

เปาโลอยากใหล้เราเขล้าใจชสัดเจนวว่าเนรนั้อหนสังทสันั้งปวง (มนรุษยร์ธรรมดา) อยรว่ภายใตล้การปรสับโทษและพระพลิโรธอสันนว่ากลสัวของ
พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ไมว่มบีความรอด ไมว่มบีทางเขล้าถนงพระเจล้า นอกจากโดยทางพระเยซรครลิสตร์เจล้าและพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของ
พระองคร์

ในความหมายทบีนึ่แทล้จรลิงของคนาๆนบีนั้ คนไมว่เชรนึ่อทรุกคนกนาลสังเหยบียบยนึ่นาพระบรุตรของพระเจล้าใตล้ฝฝ่าเทล้า โดยการกระทนาตว่างๆ
ของพวกเขา พวกเขากนาลสังเปป็นพยานรสับรองวว่าพระโลหลิตแหว่งพสันธสสัญญานสันั้นไมว่สะอาด...พวกเขาไมว่เตก็มใจทบีนึ่จะยอมรสับฤทธลิธิ์เดชทบีนึ่
ชนาระใหล้สะอาดนสันั้นของพระโลหลิตของพระเยซร ซนนึ่งถรกหลสันึ่งบนกางเขนนสันั้นเพรนึ่อการยกบาป พวกเขาเคยไดล้ยลินเกบีนึ่ยวกสับพระบรุตร พวก
เขาเคยไดล้ยลินเกบีนึ่ยวกสับการทนทรุกขร์ของพระองคร์ พวกเขาเคยไดล้ยลินเกบีนึ่ยวกสับการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์ แตว่พวกเขาไมว่เตก็มใจทบีนึ่จะ
ยอมรสับพระบรุตรของพระเจล้าในฐานะเปป็นของประทานแหว่งความรสักของพระเจล้าทบีนึ่มาสรว่พวกเขา พวกเขาไมว่เตก็มใจทบีนึ่จะวางใจในพระ
โลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระบรุตรของพระเจล้า พวกเขารสังเกบียจพระโลหลิตแหว่งพสันธสสัญญานลิรสันดรร์นสันั้นเมรนึ่อพวกเขาปฏลิเสธพระราชกลิจทบีนึ่
เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์ในฐานะเปป็นสลินึ่งเดบียวทบีนึ่จนาเปป็นสนาหรสับความรอดจากการปรสับโทษและพระพลิโรธนลิรสันดรร์ของพระเจล้า

ขล้อ 9: “แตว่พวกทว่านไมว่ไดล้อยรว่ในเนรนั้อหนสัง แตว่ในพระวลิญญาณ ถล้าหากวว่าพระวลิญญาณของพระเจล้าทรงสถลิตอยรว่ในพวกทว่าน 
บสัดนบีนั้ถล้าผรล้ใดไมว่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผรล้นสันั้นกก็ไมว่เปป็นของพระองคร์”

ขอใหล้ผมชบีนั้ใหล้เหก็นวว่าในขล้อ 9 ถนง 11 มบีอยรว่สบีนึ่วลบีทบีนึ่ถรกใชล้ซนนึ่งทสันั้งหมดมบีความหมายวว่า “พระวลิญญาณผรล้สถลิตอยรว่ภายในในตสัวผรล้
เชรนึ่อ” ครุณจะสสังเกตเหก็นในขล้อ 9 ครอ “พระวลิญญาณของพระเจล้า” และอบีกครสันั้งในขล้อ 9 “พระวลิญญาณของพระครลิสตร์” จากนสันั้นใน
ขล้อ 10 “ถล้าพระครลิสตร์ทรงสถลิตอยรว่ในพวกทว่าน” และในขล้อ 11 “พระวลิญญาณของพระองคร์ทบีนึ่ทรงสถลิตอยรว่ในพวกทว่าน” ทรุกคนา
กลว่าวเหลว่านบีนั้สอนหลสักคนาสอนเรรนึ่องพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ผรล้สถลิตอยรว่ภายใน

ในจดหมายฝากฉบสับแรกถนงชาวเมรองโครลินธร์ เปาโลกลว่าวชสัดเจนถนงขล้อเทก็จจรลิงตามพระคสัมภบีรร์ทบีนึ่วว่ารว่างกายของผรล้เชรนึ่อ “เปป็น
วลิหารของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์” เขากลว่าววว่า “...ซนนึ่งสถลิตอยรว่ในพวกทว่าน ซนนึ่งพวกทว่านไดล้รสับจากพระเจล้า” และเขาประกาศตว่อไปวว่า
เราไมว่ใชว่เจล้าของตสัวเราเอง แตว่เรา “ถรกซรนั้อไวล้แลล้วตามราคา” และดล้วยเหตรุนบีนั้เราจนงควรถวายเกบียรตลิพระเจล้าในรว่างกายของเรา (1 
คร. 6:19,20) 

พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ไมว่ทรงมาสถลิตอยรว่ในผรล้เชรนึ่อ ณ เวลาหนนนึ่งหลสังจากการทรงสรล้างใหมว่ แตว่ทสันทบีทบีนึ่คนไมว่เชรนึ่อนสันั้นเชรนึ่อในพระ
เยซรครลิสตร์เจล้าและถรกใหล้บสังเกลิดใหมว่โดยฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ เขากก็ถรกสถลิตภายในโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์เสบีนั้ยววลินาทบี
นสันั้นเลย ตสันั้งแตว่ชสันึ่วขณะนสันั้นเปป็นตล้นมา พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์กก็ประทสับในผรล้เชรนึ่อนสันั้น และเขาถรกประทสับตรา “จนถนงวสันแหว่งการไถว่ถอน”
(อฟ. 4:30)

ตรงนบีนั้ในขล้อ 9 เราถรกรสับประกสันวว่าถล้าพระวลิญญาณของพระเจล้ากนาลสังสถลิตอยรว่ในเรา เรากก็ “ไมว่อยรว่ในเนรนั้อหนสัง” ตามการ
ทรงถรอเอาของพระเจล้า ในทางกลสับกสัน ขล้อนบีนั้สอนชสัดเจนวว่าคนใดทบีนึ่ไมว่ถรอครองพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์กก็ไมว่ใชว่ลรกคนหนนนึ่งของพระเจล้าๅ: 
“...ถล้าผรล้ใดไมว่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผรล้นสันั้นกก็ไมว่เปป็นของพระองคร์”

การทบีนึ่คนๆหนนนึ่งพรดวว่าตนเปป็นครลิสเตบียนและไมว่ถรอครองพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์กก็เทว่ากสับเปป็นการปฝ่าวประกาศถนงความไมว่รรล้
พระคสัมภบีรร์เลย พระเยซรตรสัสแกว่นลิโคเดมสัสวว่า “ยกเวล้นผรล้หนนนึ่งผรล้ใดไดล้บสังเกลิดจากนนั้นาและจากพระวลิญญาณ ผรล้นสันั้นไมว่สามารถเขล้าใน
อาณาจสักรของพระเจล้าไดล้” (ยอหร์น 3:5) อบีกคราวหนนนึ่งพระเยซรตรสัสวว่า “ไมว่มบีผรล้ใดสามารถมาถนงเราไดล้ ยกเวล้นพระบลิดาผรล้ซนนึ่งทรงสว่ง
เรามาแลล้วนสันั้นจะทรงชสักนนาเขามา” (ยอหร์น 6:44) และจากนสันั้นพระเยซรทรงสอนวว่าพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงเปป็นผรล้ทบีนึ่ฟฟ้องใจ ชสักจรง 
และชสักนนาผรล้คนมาถนงพระเจล้า (ยอหร์น 16:7-11)



พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้าทรงนนาลรกทสันั้งหลายของพระเจล้า (รม. 8:14) พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงรสับประกสันลรกทสันั้ง
หลายของพระเจล้า (รม. 8:16) พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงประทสับตราผรล้เชรนึ่อ (อฟ. 4:30) พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงเตลิมเตก็มผรล้เชรนึ่อ (อฟ.
5:18) และพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงสถลิตอยรว่ในผรล้เชรนึ่อ (รม. 8:9) รว่างกายของผรล้เชรนึ่อเปป็นบล้านทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงอาศสัยอยรว่ขล้าง
ใน (1 คร. 6:19, 20) ผมขอกลว่าวซนั้นา: ตามทบีนึ่โรม 8:9 กลว่าว “ถล้าผรล้ใดไมว่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์” เขากก็ไมว่เปป็นของพระเจล้า
อยว่างแนว่นอน มสันเปป็นไปไมว่ไดล้เลยจรลิงๆทบีนึ่จะรสับความรอดไดล้โดยปราศจากการรสับใชล้ของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์

ขล้อ 10: “และถล้าพระครลิสตร์ทรงสถลิตอยรว่ในพวกทว่านแลล้ว รว่างกายกก็ตายไปเพราะเหตรุบาป แตว่จลิตวลิญญาณกก็มบีชบีวลิตเพราะ
เหตรุความชอบธรรม”

เมรนึ่อพระครลิสตร์ทรงสถลิตในผรล้ใด “รว่างกายกก็ตายไปเพราะเหตรุบาป” วลิสรุทธลิชนทสันั้งหลายตกอยรว่ใตล้บสังคสับความตายฝฝ่าย
รว่างกายและตายไป เพราะบาปของอาดสัม แตว่วลิญญาณ วลิญญาณของวลิสรุทธลิชนคนนสันั้นเอง มบีชบีวลิตอยรว่ ในการทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์
ทรงใหล้พลสังมสันดล้วยชบีวลิตของพระเจล้า มสันมบีชบีวลิตของพระครลิสตร์ เพราะความชอบธรรมของพระองคร์ซนนึ่งถรกถว่ายทอดมาใหล้โดยทาง
ความเชรนึ่อ “ความชอบธรรม” ทบีนึ่ถรกกลว่าวถนงในทบีนึ่นบีนั้มบีลสักษณะครอบคลรุม ในการทบีนึ่มสันรวมการนสับวว่าชอบธรรมและการชนาระแยกตสันั้ง
ใหล้บรลิสรุทธลิธิ์เขล้าไวล้แลล้ว

เปาโลกนาลสังสอนพระครุณลล้วนๆ พระครุณลล้วนๆครอ “พระครลิสตร์ผรล้ทรงสถลิตอยรว่ในพวกทว่าน” พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระครุณของ
พระเจล้าซนนึ่งถรกนนาลงมาสรว่มนรุษยร์ (ยอหร์น 1:14) เมรนึ่อพระครลิสตร์เสดก็จมาสถลิตอยรว่ในเราในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ เมรนึ่อนสันั้นเรา
กก็ตายไป-ตายตว่อเนรนั้อหนสัง ตายตว่อพระราชบสัญญสัตลิ-เพราะวว่า “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจรุดจบของพระราชบสัญญสัตลิ เพรนึ่อความชอบธรรม
แกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ” (รม. 10:4) แตว่เรามบีชบีวลิตอยรว่ตว่อพระเจล้าเพราะพระวลิญญาณของพระเจล้าทรงประทสับอยรว่ในเรา เราถรกทนาใหล้เปป็นผรล้
เขล้าสว่วนแหว่งสภาพของพระเจล้าแลล้ว (2 ปต. 1:4) 

เปาโลกลว่าวแกว่ผรล้เชรนึ่อชาวแควล้นกาลาเทบียวว่า: “ขล้าพเจล้าถรกตรนงไวล้กสับพระครลิสตร์แลล้ว (การถรกตรนงครอการตาย) แตว่อยว่างไร
กก็ตามขล้าพเจล้ากก็ยสังมบีชบีวลิตอยรว่ แตว่ไมว่ใชว่ขล้าพเจล้าเอง แตว่พระครลิสตร์ทรงมบีชบีวลิตอยรว่ในขล้าพเจล้า และชบีวลิตซนนึ่งขล้าพเจล้าดนารงอยรว่ในเนรนั้อหนสัง
ขณะนบีนั้ ขล้าพเจล้ากก็ดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อแหว่งพระบรุตรของพระเจล้า ผรล้ไดล้ทรงรสักขล้าพเจล้า และไดล้ทรงสละพระองคร์เองเพรนึ่อขล้าพเจล้า”
(กท. 2:20) 

เปาโลตายไปแลล้ว-กระนสันั้นเขากก็กนาลสังพรดอยรว่ เขาตายไปแลล้ว-กระนสันั้นเขากก็ยสังมบีชบีวลิตอยรว่ เฉพาะผรล้ทบีนึ่มบีใจฝฝักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณ
เทว่านสันั้นสามารถเขล้าใจเรรนึ่องนบีนั้ไดล้ เปาโลบอกชาวเมรองโคโลสบีวว่า “พวกทว่านไดล้ตายแลล้ว และชบีวลิตของพวกทว่านถรกซว่อนไวล้กสับพระ
ครลิสตร์ในพระเจล้า” (คส. 3:3) ผรล้เชรนึ่อทรุกคนตายไปแลล้วตว่อเนรนั้อหนสังและมบีชบีวลิตอยรว่ตว่อพระเจล้า เอเฟซสัส 2:6 บอกเราวว่าเรา “นสันึ่งดล้วยกสัน
ในสวรรคสถานในพระเยซรครลิสตร์” ใชว่แลล้วครสับ บสัดนบีนั้เราเปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า บสัดนบีนั้เรานสันึ่งดล้วยกสันในสวรรคสถานในพระ
เยซรครลิสตร์ บสัดนบีนั้เราตายไปแลล้วตว่อเนรนั้อหนสัง แตว่เรามบีชบีวลิตอยรว่ตว่อพระเจล้า และการอสัศจรรยร์นบีนั้เกลิดขนนั้นโดยทาง “พระครลิสตร์ผรล้ทรงสถลิต
อยรว่ในพวกทว่าน” เทว่านสันั้น (คส. 1:27)

ขล้อ 11: “แตว่ถล้าพระวลิญญาณของพระองคร์ ผรล้ไดล้ทรงชรุบพระเยซรใหล้เปป็นขนนั้นมาจากความตายทรงสถลิตอยรว่ในพวกทว่าน 
พระองคร์ผรล้ไดล้ทรงชรุบพระครลิสตร์ใหล้เปป็นขนนั้นมาจากความตายแลล้วนสันั้น จะทรงกระทนาใหล้รว่างกายทบีนึ่ตล้องตายของพวกทว่านเปป็นขนนั้นมาใหมว่
ดล้วย โดยพระวลิญญาณของพระองคร์ทบีนึ่ทรงสถลิตอยรว่ในพวกทว่าน”

“...ชรุบพระเยซรใหล้เปป็นขนนั้น...ชรุบพระครลิสตร์ใหล้เปป็นขนนั้น…” จงสสังเกตการเปลบีนึ่ยนของพระนามจากพระเยซร (มนรุษยร์ผรล้นสันั้นทบีนึ่ไดล้
ตายบนกางเขน) ผรล้ซนนึ่งพระเจล้าทรงทนาใหล้เปป็นขนนั้นจากพวกคนตายแลล้ว เปป็นพระครลิสตร์ ประมรุขแหว่งพสันธสสัญญานสันั้น พระองคร์ทรงถรก
ทนาใหล้เปป็นขนนั้นแลล้วไมว่เพบียงในฐานะเยซรมนรุษยร์ผรล้นสันั้น แตว่ในฐานะพระเยซรครลิสตร์ ผรล้ทรงเปป็นตสัวแทนของทรุกคนทบีนึ่อยรว่ในพระองคร์

“พระองคร์ผรล้ไดล้ทรงชรุบพระครลิสตร์ใหล้เปป็นขนนั้นมาจากความตายแลล้วนสันั้น จะทรงกระทนาใหล้รว่างกายทบีนึ่ตล้องตายของพวกทว่านเปป็น
ขนนั้นมาใหมว่ดล้วย…” ถนงแมล้วว่าวลิญญาณของมนรุษยร์ผรล้ทบีนึ่ไดล้ยอมรสับพระครลิสตร์แลล้วจะไมว่อยรว่ใตล้บสังคสับตว่อความตายเลย รว่างกายกก็อยรว่ใตล้
บสังคสับตว่อความตาย ครลิสเตบียนทสันั้งหลาย เชว่นเดบียวกสับคนบาปทสันั้งหลาย คว่อยๆเจก็บปฝ่วยและตาย และจะเปป็นแบบนบีนั้ตว่อไปจนกวว่าจะ



ถนง “การทรงรสับเปป็นบรุตร ครอการทรงไถว่รว่างกายของพวกเรา” (ขล้อ 23) ตรงนบีนั้ในขล้อ 11 การเปป็นขนนั้นจากตายในอนาคตของรว่างกาย
ของผรล้เชรนึ่อถรกกลว่าวถนง องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเราทรงถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้นจากพวกคนตายแลล้ว นบีนึ่ครอการเปป็นขนนั้นจากตายฝฝ่ายรว่างกาย 
รว่างกายของเหลว่าวลิสรุทธลิชนทบีนึ่ตายไปแลล้วจะ “ถรกทนาใหล้มบีชบีวลิต” หรรอถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้นจากพวกคนตาย เมรนึ่อถนงการรสับขนนั้นไปนสันั้นผว่าน
ทางการทนางานของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์- “พระวลิญญาณของพระองคร์ทบีนึ่ทรงสถลิตอยรว่ในพวกทว่าน”

ขล้อ 12 และ 13: “เหตรุฉะนสันั้น พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย พวกเราจนงเปป็นลรกหนบีนั้ มลิใชว่ตว่อเนรนั้อหนสังทบีนึ่จะดนาเนลินชบีวลิตตามเนรนั้อหนสัง เพราะ
วว่าถล้าพวกทว่านดนาเนลินชบีวลิตตามเนรนั้อหนสัง พวกทว่านจะตล้องตาย แตว่ถล้าพวกทว่านโดยทางพระวลิญญาณไดล้ทนาลายกลิจการทสันั้งหลายของ
รว่างกายเสบีย พวกทว่านกก็จะดนารงชบีวลิตไดล้”

เราไมว่เปป็น “ลรกหนบีนั้...ตว่อเนรนั้อหนสัง” อบีกตว่อไปแลล้ว ครสันั้งหนนนึ่งเราเคย “ถรกขายไวล้ใหล้อยรว่ใตล้บาป” (7:14) แตว่บสัดนบีนั้เราถรกปลด
ปลว่อยใหล้เปป็นไทแลล้วจากเจล้านายทบีนึ่เหบีนั้ยมโหดนสันั้นและกลายเปป็นผรล้รสับใชล้ทสันั้งหลายตว่อความชอบธรรมแลล้ว เราจนงไมว่เปป็นหนบีนั้ใดๆตว่อเนรนั้อ
หนสังเลย

“เพราะวว่าถล้าพวกทว่านดนาเนลินชบีวลิตตามเนรนั้อหนสัง พวกทว่านจะตล้องตาย…” อสัครทรตทว่านนบีนั้ไมว่พอใจกสับการรสับประกสันเหลว่าผรล้
เชรนึ่อชาวโรมวว่าพวกเขาไมว่อยรว่ใตล้พสันธะผรกพสันตว่อเนรนั้อหนสังแลล้ว ทบีนึ่จะตล้องฟฝังขล้อเสนอแนะตว่างๆของมสัน โดยทบีนึ่ไมว่เตรอนความจนาพวกเขา
วว่ามสันจะไปสลินั้นสรุดทบีนึ่ไหนถล้าพวกเขาฟฝัง คนใดทบีนึ่ดนาเนลินชบีวลิตภายใตล้การครอบงนาของบาปจนตลิดเปป็นนลิสสัยกก็ครอคนทบีนึ่ยสังไมว่ไดล้รสับความ
รอด

วรเอสทร์แปลขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ดสังตว่อไปนบีนั้: “เหตรุฉะนสันั้น พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย เราครอคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่อยรว่ใตล้พสันธะผรกพสัน ไมว่ใชว่ตว่อเนรนั้อ
หนสัง ทบีนึ่จะดนาเนลินชบีวลิตภายใตล้การครอบงนาของเนรนั้อหนสังจนตลิดเปป็นนลิสสัย เพราะวว่า สมมตลิวว่าพวกทว่านกนาลสังดนาเนลินชบีวลิตภายใตล้การ
ครอบงนาของเนรนั้อหนสังจนตลิดเปป็นนลิสสัย พวกทว่านกก็กนาลสังมรุว่งหนล้าไปสรว่การตาย แตว่สมมตลิวว่าโดยพระวลิญญาณพวกทว่านกนาลสังประหาร
การกระทนาเหลว่านสันั้นของรว่างกายใหล้ตายจนตลิดเปป็นนลิสสัย พวกทว่านกก็จะมบีชบีวลิตอยรว่”

เปาโลกนาลสังกลว่าววว่า “พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย เราไมว่เปป็นลรกหนบีนั้ตว่อเนรนั้อหนสัง ทบีนึ่จะดนาเนลินชบีวลิตตามเนรนั้อหนสัง (หรรอทบีนึ่จะปรารถนาสลินึ่ง
เหลว่านสันั้นของเนรนั้อหนสัง) แตว่เรามบีพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์อยรว่ภายในเรา ผรล้ทรงนนาเราเขล้าในการคลิดฝฝ่ายวลิญญาณ การดนาเนลินชบีวลิตฝฝ่าย
วลิญญาณ และการปฏลิบสัตลิตว่างๆแหว่งชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ”

ถล้าเราดนาเนลินชบีวลิตตามเนรนั้อหนสัง เรากก็ตาย ถล้าเรารสักโลก ความรสักของพระเจล้ากก็ไมว่อยรว่ในเรา ตสัณหาของเนรนั้อหนสัง ตสัณหาของ
ตา และความเยว่อหยลินึ่งแหว่งชบีวลิตไมว่ไดล้เปป็นของพระบลิดา แตว่เปป็นของโลก โลกจะผว่านพล้นไป และตสัณหาของโลกจะผว่านพล้นไป แตว่เรา
ทบีนึ่กระทนาตามพระประสงคร์ของพระเจล้ากก็จะดนารงอยรว่ตลอดไป (1 ยอหร์น 2:15-17) (หนทางเดบียวทบีนึ่ผรล้ใดจะสามารถกระทนาตามพระ
ประสงคร์ของพระเจล้าไดล้กก็ครอ การถรกครอบครองโดยพระเจล้าและถรกสถลิตภายในโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์)

บสัดนบีนั้เปาโลมาสรว่ความคลิดใหมว่ โดยเปปิดเขล้าสรว่หสัวขล้อสรุดทล้ายในบทนบีนั้: สงว่าราศบีทบีนึ่รอคอยผรล้เชรนึ่อทบีนึ่ถรกนสับวว่าชอบธรรมแลล้ว

สต่วนททที่ 4
พระพรทอัขึ้งหลายแหต่งขต่าวประเสรริฐ:

ความเปป็นบรุตรและสงต่าราศทนริรอันดรร์ของผทูจ้เชถืที่อทอัขึ้งหลาย
ในสว่วนทบีนึ่ 4 ของหนสังสรอโรม เราเหก็นผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายในฐานะบรุตรและทายาททสันั้งหลายของพระเจล้า ซนนึ่งไดล้รสับเสบียงโหว่รล้อง

ยลินดบีจากความเปป็นไปไดล้เรรนึ่องสงว่าราศบีนลิรสันดรร์นสันั้นทบีนึ่ทรงเตรบียมไวล้เพรนึ่อเรา เปาโลยสังรสับประกสันเราดล้วยเรรนึ่องการวลิงวอนเผรนึ่อเราของพระ
วลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ และเขาประกาศเรรนึ่องความมสันึ่นคงปลอดภสัยทบีนึ่เราถรอครองในพระเยซรครลิสตร์ สว่วนนบีนั้ของบทแสนมหสัศจรรยร์นบีนั้เปป็น
พระพรอยว่างหนนนึ่งแกว่ผมเสมอมาโดยตลอด



ขล้อ 14 และ 15: “ดล้วยวว่าทรุกคนทบีนึ่ถรกนนาพาโดยพระวลิญญาณของพระเจล้า คนเหลว่านสันั้นกก็เปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า 
เพราะวว่าพวกทว่านไมว่ไดล้รสับวลิญญาณแหว่งการเปป็นทาสอบีกซนนึ่งนนาไปสรว่ความกลสัว แตว่พวกทว่านไดล้รสับพระวลิญญาณแหว่งการทรงรสับเปป็น
บรุตร ซนนึ่งโดยพระวลิญญาณนบีนั้พวกเรารล้องวว่า “อสับบา” ครอพระบลิดา”  

ในขล้อ 14 เราเรบียนรรล้วว่า “ดล้วยวว่าทรุกคนทบีนึ่ถรกนนาพาโดยพระวลิญญาณของพระเจล้า คนเหลว่านสันั้นกก็เปป็นบรุตรทสันั้งหลายของ
พระเจล้า” พระคนาขล้อนบีนั้สอนผมวว่าถล้าผมเปป็นบรุตรคนหนนนึ่งของพระเจล้า พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์กก็ทรงนนาผม-และถล้าผมไมว่ถรกนนาโดยพระ
วลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ ผมกก็ไมว่ใชว่บรุตรของพระเจล้า เทว่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับผม นสันึ่นทนาใหล้บางคนอยรว่ในตนาแหนว่งทบีนึ่เลวรล้ายมากๆ หากกลว่าวในแงว่
ฝฝ่ายวลิญญาณ ครุณไมว่มบีทางจะทนาใหล้ผมเชรนึ่อเลยวว่าพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้าทรงนนาครลิสเตบียนทสันั้งหลายไปยสังสถานทบีนึ่เหลว่านสันั้น
ทบีนึ่บางคนไป ทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่พวกเขาทนา คบเพรนึ่อนทบีนึ่พวกเขาคบ ผมเชรนึ่อมสันึ่นวว่าคนๆหนนนึ่งทบีนึ่ถรกนนาโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์จะเดลินใน
วลิถบีทสันั้งหลายแหว่งความชอบธรรม (อว่านเพลงสดรุดบี 23) บรุตรทรุกคนของพระเจล้าถรกนนาโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์
ไมว่ทรงเปป็นผรล้ทบีนึ่เหก็นแกว่หนล้าผรล้ใดเลย (หรรอบรุตรคนใดเลย) ดสังนสันั้นพระองคร์จนงทรงนนาบรุตรทรุกคนในวลิถบีทสันั้งหลายแหว่งความชอบธรรม
เพราะเหก็นแกว่พระนามของพระเยซร (พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงอยรว่ในโลกเพรนึ่อถวายเกบียรตลิพระครลิสตร์-ไมว่ใชว่เพรนึ่อถวายเกบียรตลิพระองคร์
เอง อว่านยอหร์น 16:12-15)

“เพราะวว่าพวกทว่านไมว่ไดล้รสับวลิญญาณแหว่งการเปป็นทาสอบีกซนนึ่งนนาไปสรว่ความกลสัว…” เราทบีนึ่เปป็นผรล้เชรนึ่อไมว่ตกเปป็นทาสแลล้ว และ
เราไมว่อยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิดล้วย เราอยรว่ใตล้พระครุณ เราไมว่กลสัว...ความกลสัวถรกขจสัดออกไปแลล้ว (1 ยอหร์น 4:17,18) เราเปป็นบรุตรทสันั้ง
หลายของพระเจล้าเพราะพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระบรุตรทบีนึ่บสังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ และความรอดขจสัดความกลสัว
ออกไปเสบีย ลรกทสันั้งหลายทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วของพระเจล้าไมว่กลสัวความตายหรรอการพลิพากษา และพวกเขาไมว่กลสัวการพบกสับพระเจล้า

“...แตว่พวกทว่านไดล้รสับพระวลิญญาณแหว่งการทรงรสับเปป็นบรุตร…” “การทรงรสับเปป็นบรุตร” มบีความหมายตรงตสัววว่า “การวาง
ใหล้เปป็นบรุตร” ดสังนสันั้นพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์จนงทรงเปป็น “พระวลิญญาณแหว่งการทรงรสับเปป็นบรุตร” ผรล้ทรงวางลรกทสันั้งหลายของพระเจล้า 
(เหลว่าผรล้ทบีนึ่ถรกใหล้บสังเกลิดแลล้ว) ใหล้เปป็นบรุตรทสันั้งหลายทบีนึ่เปป็นผรล้ใหญว่แลล้วในสถานะทางกฎหมายตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าและในความเกบีนึ่ยว
ดองกสับพระองคร์ ดสังนสันั้นเราจนงสามารถ “รล้องวว่า “อสับบา” ครอพระบลิดา” สนานวนตรงนบีนั้ครอ “อสับบา ปาเทอรร์” โดยทบีนึ่อสับบาเปป็นคนา
ฮบีบรรและคนาเคลเดบียทบีนึ่หมายถนงบลิดา และปาเทอรร์เปป็นรรปคนากรบีกของคนาเดบียวกสันนสันั้น เหมรอนกสับทบีนึ่เปาโลใชล้คนานบีนั้ตรงนบีนั้ องคร์พระผรล้เปป็น
เจล้าของเรากก็ทรงใชล้มสันในมาระโก 14:36 และถล้อยคนาเหลว่านบีนั้ถรกพบอบีกครสันั้งในกาลาเทบีย 4:6 ในความเกบีนึ่ยวขล้องแบบเดบียวกสันกสับตรง
นบีนั้

ขล้อ 16 และ 17: “พระวลิญญาณนสันั้นเองทรงเปป็นพยานรว่วมกสับจลิตวลิญญาณของพวกเราวว่า พวกเราเปป็นลรกทสันั้งหลายของ
พระเจล้า และถล้าเปป็นลรกทสันั้งหลายแลล้ว จนงเปป็นทายาท ครอเปป็นทายาทของพระเจล้า และเปป็นทายาทรว่วมกสับพระครลิสตร์ ถล้าหากวว่าพวก
เราทนทรุกขร์ดล้วยกสันกสับพระองคร์ พวกเรากก็จะไดล้สงว่าราศบีดล้วยกสันกสับพระองคร์ดล้วย”

ขล้อ 16 มบีคว่าประเสรลิฐ พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ผรล้สถลิตอยรว่ภายในเรา “ทรงเปป็นพยานรว่วมกสับจลิตวลิญญาณของพวกเราวว่า พวก
เราเปป็นลรกทสันั้งหลายของพระเจล้า” “ทรงเปป็นพยาน” ครอ “การเปป็นพยานรว่วมกสับอบีกคนหนนนึ่ง” คนาพยานของจลิตวลิญญาณของเราเอง
ถรกรองรสับในเสบียงรล้องนสันั้นแหว่งความเปป็นบรุตรทบีนึ่มบีสตลิรสับรรล้- “อสับบา พระบลิดา”

คนาพยานนบีนั้ของพระวลิญญาณครออะไร? ผมรสับประกสันครุณวว่านบีนึ่ไมว่ใชว่แคว่ “ความรรล้สนก” หนนนึ่ง คงจะเปป็นเรรนึ่องโงว่เขลาทบีนึ่เดก็กคน
หนนนึ่งตล้องหลงคลิดวว่าเขาตล้องมบี “ความรรล้สนก” บางอยว่างเพรนึ่อพลิสรจนร์วว่าเขาเปป็นลรกคนหนนนึ่งของพว่อแมว่ของเขา มสันเปป็นเรรนึ่องโงว่เขลาพอๆ
กสันทบีนึ่ลรกคนหนนนึ่งของพระเจล้าจะคาดหวสัง “คนาพยาน” ของพระวลิญญาณใหล้เปป็น “ความรรล้สนก” หนนนึ่ง จลิตวลิญญาณของเราเองบอกเรา
วว่าเราเปป็นลรกทสันั้งหลายของพระเจล้า แตว่เสบียงนสันั้นทบีนึ่จลิตวลิญญาณใชล้พรดกก็ถรกกระตรุล้นและถรกดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์เอง ดสังนสันั้น 
“ในคนาพยานของพยานสองคน” เรรนึ่องนบีนั้จนงถรกรสับรอง

อสัครทรตทว่านนบีนั้ไดล้เรบียกเรากว่อนหนล้านบีนั้แลล้ววว่าบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า (ขล้อ 14) ในทบีนึ่นบีนั้คนาตรงนบีนั้เปลบีนึ่ยนเปป็น “ลรกทสันั้งหลาย”
(คนทสันั้งหลายทบีนึ่ถรกใหล้กนาเนลิด) พรล้อมกสับสลิทธลิทรุกประการของลรกทสันั้งหลาย ซนนึ่งเราจะเหก็นในขล้อ 17 ถล้าครุณไมว่สามารถกล้มศบีรษะของครุณ



และถามในคนาอธลิษฐานไดล้วว่า “ขล้าแตว่พระเจล้า ขล้าพระองคร์เปป็นลรกของพระองคร์ไหม? ขล้าพระองคร์รอดแลล้วใชว่ไหม?” และไดล้คนาตอบ
ผว่านทางการเปป็นพยานของพระวลิญญาณ ผมกก็กลสัวศาสนายบีนึ่หล้อของครุณแทบตายจรลิงๆ! ถล้าครุณไมว่ทราบวว่าครุณรอดแลล้วอยว่างแนว่นอ
นพอๆกสับทบีนึ่ครุณรรล้วว่าครุณกนาลสังหายใจอยรว่ ผมกก็สงสสัยความรอดของครุณ อยว่าบอกผมวว่าพระเจล้าประทสับอยรว่ในครุณ และครุณยสังไมว่รรล้อยรว่
อบีก! ในความคลิดของผม นสันึ่นเปป็นเรรนึ่องทบีนึ่เปป็นไปไมว่ไดล้เลย พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงเปป็นพยานรสับรองแกว่เราผว่านทางจลิตวลิญญาณของ
เรา (มนรุษยร์ทบีนึ่อยรว่ภายใน) วว่าเราเปป็นลรกทสันั้งหลายของพระเจล้า ครุณมบีการเปป็นพยานของพระวลิญญาณไหม? ถล้าครุณไมว่มบี จงครุกเขว่าลง
เดบีดี๋ยวนบีนั้และมอบถวายหสัวใจของครุณแดว่พระเจล้า

“และถล้าเปป็นลรกทสันั้งหลายแลล้ว จนงเปป็นทายาท…” เปาโล ซนนึ่งไดล้รสับการดลใจจากพระเจล้า ประกาศวว่า “ถล้าเราเปป็นลรกทสันั้ง
หลายแลล้ว เรากก็เปป็นทายาท...ทายาทของพระเจล้า...และเราเปป็นทายาทรว่วมกสับพระครลิสตร์…” เราเปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า ถรก
ใหล้บสังเกลิดเขล้าในครอบครสัวของพระเจล้าผว่านทางการอสัศจรรยร์แหว่งพระครุณของพระเจล้าและการกระทนากลิจของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ 
เราเปป็นทายาทของพระเจล้า และเนรนึ่องจากเราเปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้าโดยการบสังเกลิดใหมว่แลล้ว เราจนงเปป็นทายาทรว่วมกสับพระ
เยซร ลองคลิดดรสลิครสับ-ทายาทของพระเจล้าและทายาทรว่วมของพระครลิสตร์ ไมว่ใชว่ทายาทรว่วมในความหมายของการแบว่งมรดกเปป็น
หลายสว่วนแตว่ในความหมายของการเขล้าสรว่มรดกทสันั้งหมดนสันั้นดล้วยกสันกสับพระองคร์

“...ถล้าหากวว่าพวกเราทนทรุกขร์ดล้วยกสันกสับพระองคร์…” คนาวว่า “ถล้า” ในทบีนึ่นบีนั้ไมว่ใชว่เงรนึ่อนไข มสันมบีความหมายวว่าเราเปป็นทายาท
รว่วมกสับพระครลิสตร์ “เนรนึ่องจากเราทนทรุกขร์กสับพระองคร์” การทนทรุกขร์นบีนั้ไมว่ใชว่บทลงโทษและไมว่อยรว่ในการชลิงชสัยกสับเนรนั้อหนสังของเราเอง
แตว่มาสรว่เหลว่าผรล้ตลิดตามของพระองคร์เพราะวว่า เชว่นเดบียวกสับพระองคร์ พวกเขาดนาเนลินชบีวลิตในการขสัดแยล้งกสับโลกทบีนึ่เกลบียดชสังพวกเขา (1
ยอหร์น 3:13) เปาโลบอกชาวเมรองฟปีลลิปปปีวว่า “เพราะวว่าไดล้โปรดประทานแกว่พวกทว่านเพราะเหก็นแกว่พระครลิสตร์ มลิใชว่ทบีนึ่จะเชรนึ่อใน
พระองคร์เทว่านสันั้น แตว่ทบีนึ่จะทนความทรุกขร์ยากเพราะเหก็นแกว่พระองคร์ดล้วย” (ฟป. 1:29) และเขากลว่าวแกว่ทลิโมธบีวว่า “ใชว่แลล้ว และทรุกคน
ทบีนึ่จะดนาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจล้าในพระเยซรครลิสตร์จะถรกขว่มเหง” (2 ทธ. 3:12)

“...พวกเรากก็จะไดล้สงว่าราศบีดล้วยกสันกสับพระองคร์ดล้วย” เรารว่วมแบว่งปฝันในการทนทรุกขร์ตว่างๆของพระองคร์ตอนนบีนั้ แตว่มสันไมว่
วลิเศษหรรอทบีนึ่ไดล้รรล้วว่าสสักวสันหนนนึ่งเราจะรว่วมแบว่งปฝันในสงว่าราศบีของพระองคร์?

ขล้อ 18: “เพราะขล้าพเจล้านสับวว่า บรรดาความทรุกขร์ลนาบากแหว่งสมสัยปฝัจจรุบสันนบีนั้ ไมว่สมควรทบีนึ่จะเอาไปเปรบียบกสับสงว่าราศบีซนนึ่งจะ
ถรกเปปิดเผยในเราทสันั้งหลาย”

ผมคลิดวว่าไมว่มบีผรล้ใด นอกจากพระเยซรครลิสตร์เจล้า เคยทนทรุกขร์เหมรอนอยว่างเปาโลไดล้ทนทรุกขร์ เปาโลถรกทรุบตบี เขาถรกหลินขวล้าง 
เขาถรกลากตสัวออกไปนอกเมรองเพราะคลิดวว่าตายแลล้ว และกระนสันั้นชายผรล้นบีนั้ทบีนึ่รรล้จสักความทรุกขร์ยากอยว่างทบีนึ่ไมว่มบีใครรรล้จสักนอกจากพระเยซร
กก็รล้องออกมาวว่า “ขล้าพเจล้านสับวว่า บรรดาความทรุกขร์ลนาบากแหว่งชบีวลิตนบีนั้ ไมว่สมควรทบีนึ่จะเอาไปเปรบียบกสับสงว่าราศบีซนนึ่งเราจะรว่วมแบว่งปฝัน
ในชบีวลิตทบีนึ่จะมานสันั้น!” การ “นสับ” ครอ “การถรอ, การคนานวณ” คนาๆนบีนั้สรนึ่อถนงการใชล้เหตรุผล เปาโล หลสังจากกระบวนการใชล้เหตรุผล มา
ถนงขล้อสรรุปทบีนึ่วว่าความทรุกขร์ยากทบีนึ่เขาไดล้สรล้ทน เมรนึ่อนนามาเทบียบกสับสงว่าราศบีทบีนึ่จะมานสันั้น กก็จมลงสรว่ความไมว่สนาคสัญอะไรเลย

คนากรบีกตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ในเรา” หากจะแปลใหล้ดบีขนนั้นคงจะเปป็น “แกว่เรา” สงว่าราศบีของพระเจล้าถรกเปปิดเผยแลล้วในเราใน
ปรลิมาณมหาศาล แตว่เมรนึ่อพระเยซรเสดก็จมา สงว่าราศบีของพระเจล้าจะถรกเปปิดเผยแกว่เรา กรรุณาอว่าน 1 เปโตร 1:11 และครุณจะพบวว่าเป
โตรเปป็นพยานรสับรองถนงความทรุกขร์ยากเหลว่านสันั้นของพระครลิสตร์และสงว่าราศบีนสันั้นทบีนึ่จะตล้องตามมา ความทรุกขร์ยากทสันั้งหลายและสงว่า
ราศบีของเราถรกระบรุตสัวตนอยว่างใกลล้ชลิดกสับความทรุกขร์ยากทสันั้งหลายและสงว่าราศบีของพระองคร์ ถล้าเราทนทรุกขร์กสับพระองคร์ เรากก็จะรสับ
สงว่าราศบีกสับพระองคร์ แตว่ถล้าเราไมว่ยอมรสับพระองคร์ พระองคร์กก็จะไมว่ยอมรสับเรา (2 ทธ. 2:12)

ขล้อ 19: “ดล้วยวว่าความคาดหวสังอสันจรลิงจสังของสลินึ่งทรงสรล้างนสันั้นคอยทว่าการสนาแดงของบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า”
เมรนึ่อพระเยซรจะทรงปรากฏ เรากก็จะถรกสนาแดงใหล้ประจสักษร์กสับพระองคร์ในสงว่าราศบี (อว่านโคโลสบี 3:4) การสนาแดงใหล้

ประจสักษร์ของเราในฐานะบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้าในสงว่าราศบีแหว่งพระบลิดาของเราถรกกลว่าวถนงในพระคนาขล้อนบีนั้



พระเยซรจะทรงถรกเปปิดเผยในหมรว่เมฆแหว่งฟฟ้าสวรรคร์ พรล้อมกสับฤทธานรุภาพและสงว่าราศบียลินึ่งใหญว่- “นสัยนร์ตาทรุกดวงจะเหก็น
พระองคร์ ... และมนรุษยร์ทรุกชาตลิทสันึ่วโลกจะรนึ่นาไหล้เพราะพระองคร์” (วว. 1:7) พระองคร์จะเสดก็จมาในหมรว่เมฆและในสงว่าราศบียลินึ่งใหญว่ 
และเรา (เจล้าสาวของพระครลิสตร์ ครลิสตจสักรแทล้นสันั้น) จะมากสับพระองคร์ ผมไมว่ไดล้กนาลสังพรดถนงการรสับขนนั้นไปนสันั้น แตว่พรดถนงการเปปิดเผย
นสันั้น กว่อนอรนึ่นพระเยซรเสดก็จมารสับครลิสตจสักรของพระองคร์ในการรสับขนนั้นไปนสันั้น จากนสันั้นพระองคร์จะเสดก็จมาในสงว่าราศบียลินึ่งใหญว่ในการ
เปปิดเผยนสันั้น พรล้อมกสับครลิสตจสักรของพระองคร์ และ “นสัยนร์ตาทรุกดวงจะเหก็นพระองคร์” ยรดาสพรดถนงการเสดก็จมาของพระองคร์ 
“พรล้อมกสับพวกวลิสรุทธลิชนของพระองคร์หลายหมรนึ่นคน” (ยรดาส 14)

สงว่าราศบีนบีนั้ยลินึ่งใหญว่มากเสบียจนโลกทบีนึ่เปป็นวสัตถรุ (สลินึ่งทรงสรล้างแหว่งแผว่นดลินโลก, อาณาจสักรสสัตวร์ ฯลฯ) เองถรกแสดงภาพวว่ายรน
ชะเงล้อดล้วยใจจดใจจว่อ โดยโหยหาและตสันั้งตาคอยสงว่าราศบีนสันั้นทบีนึ่จะถรกเปปิดเผยเมรนึ่อลรกทสันั้งหลายของพระเจล้าจะถรกสนาแดงใหล้ประจสักษร์
ในสภาพทบีนึ่เหมรอนกสับองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเขา (อว่าน 1 ยอหร์น 3:1-3)

บรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า-ใชว่แลล้วครสับ บรรดาผรล้ทบีนึ่อยรว่ฝฝ่ายวลิญญาณมากทบีนึ่สรุดแหว่งประชากรของพระเจล้า-ตสันั้งตาคอยอนาคต
อสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบีนสันั้นเมรนึ่อพระเยซรเสดก็จมา สภาพปฝัจจรุบสันของเรานสันั้นแสนเจก็บปวด ไมว่ใชว่สภาพในอรุดมคตลิอยว่างแนว่นอนขณะทบีนึ่เรามบี
ชบีวลิตอยรว่ในเนรนั้อหนสังวสันนบีนั้ เราโหยหาสงว่าราศบีทบีนึ่จะมานสันั้นเพราะวว่าอนาคตจะนนาการไถว่มาสรว่รว่างกายนบีนั้ เราจะมบีรว่างกายทบีนึ่เปปีปี่ยมสงว่าราศบี
เหมรอนกสับพระกายนสันั้นทบีนึ่พระเยซรทรงมบีเมรนึ่อพระองคร์ไดล้เสดก็จออกมาจากอรุโมงคร์ฝฝังศพนสันั้น ในลสักษณะเดบียวกสัน สลินึ่งทรงสรล้างกก็ตสันั้งตา
คอย หวสังและโหยหาอนาคตแบบเดบียวกสันนสันั้น บสัดนบีนั้สลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งปวงอยรว่ใตล้การสาปแชว่งนสันั้น แตว่ในอนาคตสลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งปวงจะ
ไดล้รสับสงว่าราศบีและถรกชว่วยใหล้พล้นจากการสาปแชว่งนสันั้น

ขล้อ 20 และ 21: “ดล้วยวว่าสลินึ่งทรงสรล้างนสันั้นตล้องเขล้าอยรว่ใตล้อนานาจของอนลิจจสัง ไมว่ใชว่อยว่างเตก็มใจ แตว่เปป็นโดยเหตรุผลของ
พระองคร์ผรล้ไดล้ทรงบสันดาลใหล้สลินึ่งทรงสรล้างอสันเดบียวกสันนสันั้นเขล้าอยรว่ในความหวสัง เพราะวว่าสลินึ่งทรงสรล้างนสันั้นเองจะไดล้รสับการชว่วยใหล้รอดพล้น
จากการเปป็นทาสแหว่งความเปฟปี่อยเนว่า เขล้าสรว่เสรบีภาพอสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบีแหว่งบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้าดล้วย”

ขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้รสับประกสันเราวว่าสลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งปวงจะถรกชว่วยใหล้พล้นจากความทรุกขร์ยากอสันเลวรล้ายและความตายทบีนึ่ถรก
นนามาสรว่สลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งหมดโดยบาป ขล้อ 20 ใหล้เหตรุผลหนนนึ่งสนาหรสับ “ความคาดหวสังอสันจรลิงจสัง” นสันั้น (ขล้อ 19) ซนนึ่งไดล้มาจากสภาพ
ปฝัจจรุบสันของสลินึ่งทรงสรล้าง-นสันึ่นครอ สภาพทบีนึ่ถรกแชว่งสาปนสันั้น ขล้อ 21 ใหล้เหตรุผลหนนนึ่งสนาหรสับ “ความหวสัง” นสันั้นทบีนึ่ถรกกลว่าวถนงในขล้อ 20 สลินึ่ง
ทรงสรล้างเดลิมทบีไมว่ไดล้ถรกแชว่งสาป มสันเคยดบี มสันไมว่ไดล้ “เขล้าอยรว่ใตล้อนานาจของอนลิจจสัง” มสันเคยสมบรรณร์แบบ ความสมบรรณร์แบบไมว่
สามารถสรล้างความไมว่สมบรรณร์แบบไดล้ และในเรลินึ่มแรกนสันั้นเมรนึ่อพระเจล้าไดล้ทรงเนรมลิตสรล้างฟฟ้าและแผว่นดลินโลก ไมว่ไดล้มบีความอนลิจจสัง
ใดๆ ไมว่ไดล้มบีการแชว่งสาปใดๆ สลินึ่งทรงสรล้างตอนนบีนั้ไมว่อยรว่ในสภาวะเดลิมของมสัน และสลินึ่งทรงสรล้างตอนนบีนั้ไมว่เปป็นอยว่างทบีนึ่มสันจะเปป็น

ในปฐมกาล 1:2 เราอว่านวว่าแผว่นดลินโลก “ปราศจากรรปรว่างและวว่างเปลว่าอยรว่ และความมรดอยรว่เหนรอผลิวนนั้นา” พระเจล้าไมว่เคย
สรล้างแผว่นดลินโลกโดยปราศจากรรปรว่างและวว่างเปลว่าอยรว่! พระเจล้าไดล้ทรงนนาความเปป็นระเบบียบออกมาจากความโกลาหล แตว่กก็นสันึ่นอบีก
การพลิพากษาไดล้ลงมาและการแชว่งสาปนสันั้นถรกประกาศแกว่สลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งปวงเมรนึ่อมนรุษยร์ไดล้ลล้มลง (ปฐก. 3:17-19) แตว่สลินึ่งทรงสรล้าง
จะถรกฟฟฟื้นฟรสรว่สภาพเดลิมอบีกครสันั้งเมรนึ่อพระเยซรจะเสดก็จมาอบีกทบีเพรนึ่อนนาสสันตลิสรุขมาบนแผว่นดลินโลก ความปรารถนาดบีตว่อมนรุษยร์ทสันั้งหลาย 
และจะทรงชว่วยสลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งหมดใหล้รอดพล้น “จากการเปป็นทาสแหว่งความเปฟปี่อยเนว่า เขล้าสรว่เสรบีภาพอสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบีแหว่งบรุตรทสันั้ง
หลายของพระเจล้า” สลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งหมดถรกสสัญญาเรรนึ่องเสรบีภาพและสงว่าราศบีเมรนึ่อพระเยซรทรงชว่วยทสันั้งจสักรวาลนบีนั้ใหล้รอดพล้นจากการ
แชว่งสาปนสันั้นทบีนึ่เกาะกรุมมสันอยรว่ตอนนบีนั้ นสันึ่นจะเปป็นวสันทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่จรลิงๆ!

ขล้อ 22 และ 23: “ดล้วยวว่าพวกเราทราบอยรว่วว่า สลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งหมดนสันั้น กนาลสังครนึ่นาครวญและทนทรุกขร์ทรมานในความเจก็บ
ปวดจนถนงเวลานบีนั้ และไมว่ใชว่สลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งหมดเทว่านสันั้น แตว่พวกเราเองดล้วย ซนนึ่งไดล้รสับบรรดาผลแรกของพระวลิญญาณ แมล้แตว่พวกเรา
เองกก็ยสังครนึ่นาครวญภายในตสัวเราเอง โดยรอคอยการทรงรสับเปป็นบรุตร ครอการทรงไถว่รว่างกายของพวกเรา”

แนว่นอนวว่าคงไมว่มบีใครจะปฏลิเสธเรรนึ่องความทรุกขร์อสันเปป็นสากลของทสันั้งโลก-ไมว่ใชว่มนรุษยร์เทว่านสันั้น แตว่สลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งหมด พระ
วลิญญาณของพระเจล้าทรงบอกเราตรงนบีนั้วว่า “สลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งหมดนสันั้น กนาลสังครนึ่นาครวญและทนทรุกขร์ทรมานในความเจก็บปวด” โดยตสันั้ง



ตาคอยวสันนสันั้นเมรนึ่อบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้าจะถรกเปปิดเผยกสับพระครลิสตร์ในสงว่าราศบี เหตรุผลนสันั้นถรกใหล้ไวล้ในขล้อ 23 ซนนึ่งกลว่าวประมาณ
วว่า “ไมว่ใชว่แคว่สลินึ่งทรงสรล้าง แตว่พวกเราทบีนึ่มบีผลแรกแหว่งความรอด การสถลิตอยรว่ภายในของพระวลิญญาณของพระเจล้า พวกเรา
ครนึ่นาครวญ…”-และถล้าเราทบีนึ่มบีสลินึ่งทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรุดของพระเจล้ายสังครนึ่นาครวญและบลิดตสัวในความเจก็บปวด ฉะนสันั้นมสันจนงไมว่ใชว่เรรนึ่องแปลกอะไรทบีนึ่
สมาชลิกอรนึ่นๆทบีนึ่เหลรอแหว่งสลินึ่งทรงสรล้างของพระเจล้ากก็ครนึ่นาครวญและบลิดตสัวภายใตล้การแชว่งสาปนสันั้น! เรากนาลสัง “รอคอย...การทรงไถว่
รว่างกายของพวกเรา”-โดยตสันั้งตาคอยรรุว่งเชล้าอสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบีนสันั้นเมรนึ่อเราจะถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้นในลสักษณะทบีนึ่เหมรอนกสับพระองคร์ (ฟป. 
3:21)

กว่อนทบีนึ่เรามบีความสรุขกสับ “เสรบีภาพอสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบี” ในความเตก็มเปปีปี่ยมของมสัน เสรบีภาพนสันั้นทบีนึ่พระเยซรทรงซรนั้อแลล้วโดยทาง
พระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระองคร์ “สลินึ่งซนนึ่งเปฟปี่อยเนว่านบีนั้ตล้องสวมซนนึ่งไมว่เปฟปี่อยเนว่า และสลินึ่งทบีนึ่จะตายนบีนั้ตล้องสวมสลินึ่งทบีนึ่จะไมว่มบีวสันตาย ดสังนสันั้น 
เมรนึ่อสลินึ่งซนนึ่งเปฟปี่อยเนว่านบีนั้จะสวมซนนึ่งไมว่มบีวสันเปฟปี่อยเนว่า และสลินึ่งทบีนึ่จะตายนบีนั้จะสวมสลินึ่งทบีนึ่จะไมว่มบีวสันตาย เมรนึ่อนสันั้นถล้อยคนานสันั้นจะสนาเรก็จซนนึ่งมบีเขบียน
ไวล้แลล้ววว่า ‘ความตายกก็ถรกกลรนไปดล้วยการมบีชสัย’” (1 คร. 15:53,54) ไมว่จนกวว่าความตายถรกกลรนเขล้าไปแลล้วในชสัยชนะ ไมว่จนกวว่า
ความตาย (ศสัตรรรายสรุดทล้ายนสันั้น) จะถรกทนาลาย (1 คร. 15:26) เสรบีภาพอสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบีนบีนั้จนงจะกลายเปป็นจรลิง

ขล้อ 24 และ 25: “เพราะวว่าพวกเราไดล้รสับความรอดโดยความหวสัง แตว่ความหวสังทบีนึ่มองเหก็นนสันั้นไมว่ไดล้เปป็นความหวสังจรลิง 
ดล้วยวว่าสลินึ่งใดทบีนึ่มนรุษยร์มองเหก็น ทนาไมเขายสังหวสังอยรว่ในสลินึ่งนสันั้นเลว่า แตว่ถล้าพวกเราหวสังในสลินึ่งทบีนึ่พวกเรามองไมว่เหก็น พวกเรากก็รอคอยสลินึ่งนสันั้น
ดล้วยความอดทน”

“เพราะวว่าพวกเราไดล้รสับความรอดโดยความหวสัง”-หรรอ “ในความหวสังนสันั้นเราไดล้รสับความรอดแลล้ว” ทสันทบีทบีนึ่คนๆหนนนึ่งไดล้รสับ
ความรอด พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้ากก็ทรงหสันความสนใจของผรล้เชรนึ่อคนนสันั้นไปยสัง “ความหวสังอสันเปปีปี่ยมสรุข” ทบีนึ่ถรกตสันั้งไวล้ตรง
หนล้าเขา อว่านฮบีบรร 12:1,2 ตามทบีนึ่ขล้อพระคนาเหลว่านสันั้นกลว่าวไวล้ พระเยซรไมว่ไดล้มบีความสรุขกสับกางเขนนสันั้น...พระองคร์ทรงสรล้ทนมสัน 
พระองคร์ทรงเหก็นสงว่าราศบีทบีนึ่อยรว่พล้นกางเขนนสันั้นไป และเรา ในฐานะผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลาย กก็รว่วมแบว่งปฝันสงว่าราศบีนสันั้นกระทสันึ่งในตอนนบีนั้

สลินึ่งตว่างๆจะไมว่เปป็นแบบนบีนั้ตลอดไปอยว่างทบีนึ่พวกมสันเปป็นอยรว่ ณ เวลานบีนั้ พระครุณมหสัศจรรยร์ของพระเจล้าทบีนึ่นนาความรอดมาใหล้จะ
ชว่วยเราใหล้พล้นจากการทนาใหล้เปฟปี่อยเนว่าของบาปและความตาย แมล้แตว่ในรว่างกายนบีนั้ รว่างกายเหลว่านบีนั้จะถรกเปลบีนึ่ยนแปลงถล้าเรากนาลสังมบี
ชบีวลิตอยรว่เมรนึ่อการรสับขนนั้นไปนสันั้นเกลิดขนนั้น ถล้าเราตายและเนรนั้อหนสังกลสับครนสรว่ธรุลบีดลิน รว่างกายเหลว่านบีนั้กก็จะถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้นโดยไมว่เปฟปี่อยเนว่า
และเราจะเปป็นเหมรอนพระเยซรครลิสตร์เจล้า ตามทบีนึ่ทลิตสัส 2:11-14 กลว่าว พระครุณของพระเจล้าทบีนึ่นนาความรอดมาใหล้สอนเราใหล้ตสันั้งตา
คอย “ความหวสังอสันเปปีปี่ยมสรุขนสันั้น” และการปรากฏอสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบีของพระเจล้ายลินึ่งใหญว่ของเราและพระเยซรครลิสตร์พระผรล้ชว่วยใหล้
รอดของเรา ผรล้ไดล้ทรงรสักเราและไดล้ประทานพระองคร์เองเพรนึ่อเรา เพรนึ่อทบีนึ่พระองคร์จะไดล้ทรงไถว่เราและสรล้างหมรว่ชนพลิเศษสนาหรสับ
พระองคร์เอง ซนนึ่งเปป็นหมรว่ชนทบีนึ่กระตรอรรอรล้นในการงานทบีนึ่ดบีทสันั้งหลาย ใชว่แลล้วครสับ ในความหวสังเราไดล้รสับความรอดแลล้ว

ทสัศนคตลินบีนั้แหว่งความหวสัง ซนนึ่งมบีลสักษณะเดว่นชสัดมากของครลิสเตบียน บอกเปป็นนสัยวว่าสลินึ่งทบีนึ่เตรบียมไวล้สนาหรสับเขานสันั้นกก็มากมายกวว่า
สลินึ่งใดทบีนึ่เปป็นของเขาแลล้วตอนนบีนั้ ความหวสังบว่งบอกถนงบางสลินึ่งทบีนึ่ยสังไมว่ถรกมองเหก็น ยสังไมว่กลายเปป็นจรลิง เพราะวว่าสลินึ่งทบีนึ่คนๆหนนนึ่งมองเหก็น 
สลินึ่งทบีนึ่เขามบีอยรว่แลล้ว เขายว่อมไมว่หวสังวว่าจะไดล้รสับ “แตว่ถล้าพวกเราหวสัง (สภาพของครลิสเตบียน)ในสลินึ่งทบีนึ่พวกเรามองไมว่เหก็น พวกเรากก็รอ
คอยสลินึ่งนสันั้นดล้วยความอดทน”

ขล้อ 26 และ 27: “เชว่นเดบียวกสัน พระวลิญญาณกก็ทรงชว่วยความอว่อนแอตว่าง ๆ ของพวกเราดล้วย เพราะพวกเราไมว่ทราบวว่า
พวกเราควรจะอธลิษฐานขอสลินึ่งใดตามทบีนึ่พวกเราควรขอ แตว่พระวลิญญาณเองทรงชว่วยขอเพรนึ่อพวกเราดล้วยความครนึ่นาครวญทสันั้งหลายซนนึ่ง
ไมว่อาจเอว่ยเปป็นคนาพรดไดล้ และพระองคร์ผรล้ทรงตรวจคล้นใจทสันั้งหลาย กก็ทรงทราบพระดนารลิของพระวลิญญาณ เพราะวว่าพระองคร์ทรง
อธลิษฐานขอเพรนึ่อบรรดาวลิสรุทธลิชนตามนนั้นาพระทสัยของพระเจล้า”

“พระวลิญญาณกก็ทรงชว่วยความอว่อนแอตว่าง ๆ ของพวกเราดล้วย”- “การขาดพละกนาลสังของเรา; ความอว่อนแอ” ความ
อว่อนแอทบีนึ่ถรกพรดถนงในทบีนึ่นบีนั้ไมว่ใชว่ฝฝ่ายรว่างกายแตว่ถรกนลิยามโดยบรลิบท ซนนึ่งพรดถนงการอธลิษฐาน พระวลิญญาณทรงชว่วยในทรุกทาง-แตว่ใน
เรรนึ่องของการอธลิษฐานพระองคร์ทรงชว่วยในใจสลินึ่งทบีนึ่พระครลิสตร์ทรงชว่วยตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า (ขล้อ 34) พระองคร์ทรงอล้อนวอนเผรนึ่อเรา 



ลสักษณะทบีนึ่จรลิงจสังของการอล้อนวอนเผรนึ่อของพระองคร์ถรกแสดงใหล้เหก็นในถล้อยคนาทบีนึ่วว่า “ดล้วยความครนึ่นาครวญทสันั้งหลายซนนึ่งไมว่อาจเอว่ย
เปป็นคนาพรดไดล้” ความโหยหาทสันั้งหลายทบีนึ่ความลนกลนั้นาของพวกมสันเกลินอนานาจของถล้อยคนาทบีนึ่จะสรนึ่อไดล้

พระเจล้าพระบลิดา “ทรงตรวจคล้นใจทสันั้งหลาย” ของเหลว่าวลิสรุทธลิชน และพระองคร์ (พระเจล้า) “ทรงทราบพระดนารลิของพระ
วลิญญาณ” พระเจล้าทรงทราบความหมายแหว่งการครนึ่นาครวญของพระวลิญญาณและทรงตบีความความปรารถนาทบีนึ่เอว่ยเปป็นคนาพรดไมว่ไดล้
นสันั้นของใจ “เพราะวว่าพระองคร์ (พระวลิญญาณ) ทรงอธลิษฐานขอเพรนึ่อบรรดาวลิสรุทธลิชนตามนนั้นาพระทสัยของพระเจล้า”

ขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ควรใหล้การปลอบประโลมใจมากมาย-กระทสันึ่งแกว่วลิสรุทธลิชนทบีนึ่อว่อนแอทบีนึ่สรุด ขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้มบีพระสสัญญา
ทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่จรลิงๆ! พระวลิญญาณทรงชว่วยเราเมรนึ่อเราอธลิษฐาน เมรนึ่อเราถรกโถมทสับและถรกทนาใหล้แตกสลายดล้วยความโศกเศรล้าและความ
ปวดรล้าวใจ พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์กก็ทรงครนึ่นาครวญอยรว่ภายในเรา-และพระเจล้าทรงเขล้าใจการครนึ่นาครวญเหลว่านสันั้นของพระวลิญญาณ 
แมล้แตว่การครนึ่นาครวญตว่างๆซนนึ่งเอว่ยเปป็นคนาพรดไมว่ไดล้ เพราะวว่าพระวลิญญาณทรงเอว่ยคนาทรลขอตว่างๆตามพระประสงคร์ของพระเจล้า ผม
แนว่ใจวว่าครลิสเตบียนสว่วนใหญว่ทบีนึ่อว่านขล้อความเหลว่านบีนั้ระลนกไดล้วว่าตล้องมบีสสักครสันั้งทบีนึ่ครุณเคยถรกโถมทสับมากเสบียจนครุณเอว่ยคนาพรดในคนา
อธลิษฐานไมว่ไดล้ ครุณกลว่าวไดล้แตว่เพบียงวว่า “พระองคร์เจล้าขล้า...ขอทรงเมตตา!” หรรอถล้อยคนาทบีนึ่คลล้ายๆกสัน แตว่พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรง
ทราบภาระนสันั้น ความปรารถนานสันั้น การโหยหาแหว่งใจนสันั้นของผรล้เชรนึ่อ ดสังนสันั้นพระองคร์จนงทรงชว่วยเราในโมงยามเชว่นนสันั้น 

ครุณจะสสังเกตเหก็นวว่ามบี “การครนึ่นาครวญ” สามอยว่างทบีนึ่ถรกกลว่าวถนงในบททบีนึ่ 8 อยว่างแรก เราไดล้ยลินการครนึ่นาครวญของสลินึ่งทรง
สรล้างทสันั้งหมด (ขล้อ 22) อยว่างทบีนึ่สอง ลรกทสันั้งหลายของพระเจล้า แมล้คนทบีนึ่อยรว่ฝฝ่ายวลิญญาณมากทบีนึ่สรุด กก็ครนึ่นาครวญ (ขล้อ 23) จากนสันั้นพระ
วลิญญาณทรงครนึ่นาครวญขณะทบีนึ่พระองคร์ทรงทนาการวลิงวอนเผรนึ่อวลิสรุทธลิชนทสันั้งหลาย (ขล้อ 26) สสักวสันหนนนึ่งการครนึ่นาครวญทสันั้งหมดนบีนั้จะสลินั้น
สรุดลง และเราจะประสบกสับการชว่วยใหล้พล้นอสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบีทบีนึ่จะมานสันั้นใน “ความรอดซนนึ่งพรล้อมทบีนึ่จะถรกเปปิดเผยในยรุคสรุดทล้าย” (1 
ปต. 1:5)

ขล้อถสัดไปในบทนบีนั้เปป็นพระคนาขล้อหนนนึ่งทบีนึ่ผรล้คนรสักมากทบีนึ่สรุดในพระคสัมภบีรร์ทสันั้งเลว่ม ตสันั้งแตว่ขล้อแรกของปฐมกาลจนถนงขล้อสรุดทล้าย
ของวลิวรณร์:

ขล้อ 28: “และพวกเราทราบวว่า ทรุกสลินึ่งทนางานดล้วยกสันเพรนึ่อใหล้เกลิดผลดบีแกว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่รสักพระเจล้า ครอแกว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่เปป็น
ผรล้รสับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” 

พระคนาขล้อนบีนั้ขนนั้นตล้นดล้วยความมสันึ่นใจ: “พวกเราทราบ”! แตว่พวกเราทราบอะไร? เราทราบ “วว่าทรุกสลินึ่ง”-ไมว่ใชว่ไมว่กบีนึ่สลินึ่ง ไมว่ใชว่สลินึ่ง
ดบีๆทสันั้งหลาย ไมว่ใชว่สลินึ่งเปปีปี่ยมสงว่าราศบีทสันั้งหลาย แตว่ทรุกสลินึ่ง- “ทนางานดล้วยกสันเพรนึ่อใหล้เกลิดผลดบีแกว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่รสักพระเจล้า…” แสงแดด 
ฝน ความดบีใจ ความเศรล้าใจ ความปวดรล้าวใจ ใจสลาย-ไมว่วว่าสลินึ่งใดกก็ตาม เมรนึ่อใดกก็ตาม-พวกมสันทสันั้งหมดทนางานดล้วยกสันเพรนึ่อใหล้เกลิดผล
ดบีแกว่เราและเพรนึ่อถวายเกบียรตลิพระเจล้าถล้าเรารสักพระองคร์!

“...แกว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่เปป็นผรล้รสับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” “พระประสงคร์ของพระองคร์” ครอหสัวใจของ
พระคนาขล้อนบีนั้ ถล้าความรอดถรกยรนึ่นเสนอใหล้แกว่เราโดยมบีเงรนึ่อนไข-นสันึ่นครอ ถล้ามสันตล้องขนนั้นอยรว่กสับความสสัตยร์ซรนึ่อของเรา ความเชรนึ่อฟฝังของเรา
การอธลิษฐานตลอดของเรา หรรอความสามารถของเรา-เรรนึ่องนบีนั้กก็คงทนาใหล้เราหมดหวสังและเลลิกคลิดไปไดล้เลย ประวสัตลิศาสตรร์พลิสรจนร์วว่า
มนรุษยร์ภายใตล้การทดลองพว่ายแพล้เสมอ พระราชบสัญญสัตลิครอระบบเชว่นนสันั้น ภายใตล้พระราชบสัญญสัตลิ ชบีวลิตไดล้ถรกยรนึ่นเสนอใหล้โดยมบี
เงรนึ่อนไขวว่าจะตล้องเชรนึ่อฟฝังตว่อพระราชบสัญญสัตลินสันั้น: “มนรุษยร์คนใดซนนึ่งกระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นจะดนารงชบีวลิตโดยการกระทนาเหลว่านสันั้น” (รม. 
10:5) แตว่พระราชบสัญญสัตลิพลิสรจนร์แลล้ววว่าเปป็นภาระซนนึ่งมนรุษยร์ฝฝ่ายเดบียวแบกรสับไมว่ไหว (กลิจการ 15:10) พระราชบสัญญสัตลิครอการ
ปรนนลิบสัตลิแหว่งการปรสับโทษและการปรนนลิบสัตลิแหว่งความตาย (2 คร. 3:7-9)

ในขว่าวประเสรลิฐอสันมหสัศจรรยร์แหว่งพระครุณของพระเจล้า ทรุกเงรนึ่อนไขถรกปฝัดทลินั้งไปหมด คนาเชลิญของขว่าวประเสรลิฐมบีมายสัง “ผรล้
ใดกก็ตามทบีนึ่มบีใจปรารถนา”... “ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่จะรล้องทรล”... “ใหล้ผรล้ทบีนึ่กระหายเชลิญมาเถลิด” คนาเชลิญนสันั้นงว่ายๆครอ “เชลิญมาเถลิด” พระเจล้า
ผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงทนาสว่วนทบีนึ่เหลรอ พระเยซรตรสัสวว่า “จงมาหาเรา ทว่านทสันั้งหลายทรุกคนทบีนึ่ทนางานเหนก็ดเหนรนึ่อยและแบกภาระหนสัก 
และเราจะใหล้การหยรุดพสักแกว่ทว่านทสันั้งหลาย” (มธ. 11:28) จงสสังเกตถล้อยคนาในคนาเชลิญอสันมหสัศจรรยร์นสันั้น: “เชลิญมาเถลิด-ทว่านเชลิญมา



เถลิด มาหาเราเถลิด-มากสันทรุกคนเถลิด-เราจะใหล้การหยรุดพสักแกว่ทว่าน!” สว่วนของมนรุษร์มบีแคว่ “มา” และเมรนึ่อมนรุษยร์มา พระเจล้าผรล้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์กก็ทรงจสัดการสว่วนทบีนึ่เหลรอของธรุรกรรมนสันั้น

ผมรรล้วว่าหลสักคนาสอนเชว่นนสันั้นเปป็นเรรนึ่องยากสนาหรสับบางคนทบีนึ่จะยอมรสับ แตว่มสันจะเปป็นวสันแสนสรุขในชบีวลิตของครุณเมรนึ่อครุณ
ยอมรสับมสัน พระวจนะของพระเจล้ากลว่าววว่า: “เหตรุฉะนสันั้นจงใหล้คนทบีนึ่คลิดวว่าตสัวเองยรนมสันึ่นคงแลล้วระวสังใหล้ดบี เกรงวว่าเขาจะลล้มลง” (1 
คร. 10:12) “จงมบีความเชรนึ่อในพระเจล้าเถลิด” (มาระโก 11:22) “...นบีนึ่แหละเปป็นชสัยชนะซนนึ่งไดล้มบีชสัยตว่อโลก ครอความเชรนึ่อของพวกเรา
นสันึ่นเอง” (1 ยอหร์น 5:4) ความสามารถของครุณ ความสสัตยร์ซรนึ่อของครุณ ความเชรนึ่อฟฝังของครุณ และการอธลิษฐานโดยไมว่หยรุดหยว่อน
ของครุณ สลินึ่งเหลว่านบีนั้ไมว่เพบียงพอ ชสัยชนะอยรว่ในพระเยซร และนอกเสบียจากวว่าครุณยอมจนานนหมดทสันั้งตสัว-รว่างกาย จลิตใจ และวลิญญาณ-
ตว่อพระองคร์ และเดลินโดยความเชรนึ่อ ครุณกก็มบีชสัยชนะไมว่ไดล้เลย

ใชว่แลล้วครสับ คนบาปไดล้รสับคนาเชลิญวว่า “เชลิญมาเถลิด”...มาในความตนึ่นาชล้าทสันั้งสลินั้นทบีนึ่บาปไดล้นนามา ความอว่อนแอทสันั้งหมดทบีนึ่เนรนั้อ
หนสังมบี...และยอมจนานนตว่อพระกรทบีนึ่รสักของพระเยซร! พระองคร์ทรงชว่วยใหล้รอด เสรลิมกนาลสัง และรสักษาไวล้ เมรนึ่อคนบาปทบีนึ่ตนึ่นาชล้าทบีนึ่สรุด 
คนบาปทบีนึ่อว่อนแอทบีนึ่สรุด คนบาปทบีนึ่สมควรนล้อยทบีนึ่สรุด มาหาพระเยซรเจล้าและโดยความเชรนึ่อทอดตสัวในพระกรทบีนึ่รสักของพระองคร์...ตสันั้งแตว่
วลินาทบีนสันั้นเปป็นตล้นไปพระเยซรกก็ทรงรสับผลิดชอบแทนเขา และตสันั้งแตว่นสันั้นเปป็นตล้นไป พระเยซรกก็ทรงรสับประกสันวว่าทรุกสลินึ่งทนางานดล้วยกสันเพรนึ่อ
ใหล้เกลิดผลดบีแกว่ผรล้ทบีนึ่วางใจในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซร นบีนึ่ครอพระประสงคร์นลิรสันดรร์ซนนึ่งพระองคร์ไดล้ทรงประสงคร์ไวล้กว่อนโลก
ไดล้เปป็นอยรว่ พรล้อมกสับความรอดเชว่นนสันั้น โดยมบีพรนั้นฐานอยรว่บนพระประสงคร์นลิรสันดรร์เชว่นนสันั้น มสันจะเปป็นอรนึ่นไปไมว่ไดล้นอกจากวว่าทรุกสลินึ่ง-ไมว่
วว่าเราเขล้าใจหรรอไมว่กก็ตาม-จะทนางานดล้วยกสันเพรนึ่อใหล้เกลิดผลดบี “แกว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่รสักพระเจล้า”...คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เปป็นลรกทสันั้งหลายของ
พระเจล้าโดยความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์พระบรุตรของพระองคร์

ขล้อ 29 และ 30: “เพราะวว่าผรล้ทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงทราบลว่วงหนล้าอยรว่แลล้ว พระองคร์ไดล้ทรงตสันั้งไวล้ลว่วงหนล้าใหล้เปป็นตามลสักษณะ
พระฉายของพระบรุตรของพระองคร์ดล้วย เพรนึ่อพระบรุตรนสันั้นจะไดล้เปป็นบรุตรหสัวปปีทว่ามกลางพวกพบีนึ่นล้องเปป็นอสันมาก ยลินึ่งกวว่านสันั้น ผรล้ทบีนึ่
พระองคร์ไดล้ทรงตสันั้งไวล้ลว่วงหนล้านสันั้น พระองคร์ไดล้ทรงเรบียกคนเหลว่านสันั้นดล้วย และผรล้ทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงเรบียกนสันั้น พระองคร์ไดล้ทรงนสับวว่าคน
เหลว่านสันั้นชอบธรรมดล้วย และผรล้ทบีนึ่พระองคร์ทรงนสับวว่าชอบธรรมแลล้วนสันั้น พระองคร์กก็โปรดใหล้คนเหลว่านสันั้นมบีสงว่าราศบีแลล้วดล้วย”

ขล้อ 29 ทนาใหล้คนเปป็นอสันมากวรุว่นวายใจ แตว่มสันถรกเขล้าใจงว่ายมากๆหากเรายอมใหล้พระวลิญญาณตรสัสและลรมสลินึ่งทบีนึ่มนรุษยร์ไดล้
กลว่าวหรรอสลินึ่งทบีนึ่มนรุษยร์สอน เพราะความรอดอสันมหสัศจรรยร์เชว่นนสันั้น และเพราะวว่าทรุกสลินึ่งทนางานดล้วยกสันเพรนึ่อใหล้เกลิดผลดบีแกว่คนทสันั้งหลาย
ทบีนึ่รสักพระเจล้า เราจนงทราบวว่าเนรนึ่องจากพระองคร์ทรงรรล้จสักเราลว่วงหนล้า พระองคร์จนงทรงตสันั้งเราไวล้ลว่วงหนล้า “ใหล้เปป็นตามลสักษณะ
พระฉายของพระบรุตรของพระองคร์”-นสันึ่นครอ ผรล้เชรนึ่อทรุกคนถรกตสันั้งลว่วงหนล้าใหล้เปป็นตามลสักษณะพระฉายแหว่งพระบรุตรของพระเจล้า ผรล้
เชรนึ่อทรุกคนทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วอยว่างแทล้จรลิง ไดล้รสับการลล้างชนาระโดยพระโลหลิต และถรกไถว่แลล้วจะถรกทนาใหล้เปป็นตามลสักษณะพระฉาย
ของพระบรุตรของพระเจล้า เราเปป็นกระดรกแหว่งกระดรกของพระองคร์ เนรนั้อหนสังแหว่งเนรนั้อหนสังของพระองคร์ สภาพของพระเจล้าดนารงอยรว่
ในใจของเรา...ฉะนสันั้นเราจะถรกทนาใหล้เปป็นตามลสักษณะพระฉายแหว่งพระบรุตรของพระองคร์

“ยลินึ่งกวว่านสันั้น ผรล้ทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงตสันั้งไวล้ลว่วงหนล้านสันั้น พระองคร์ไดล้ทรงเรบียกคนเหลว่านสันั้นดล้วย…” พระเยซรไดล้ทรงเรบียกเราดล้วย
การทรงเรบียกอสันบรลิสรุทธลิธิ์ พระองคร์ทรงนสับวว่าเราชอบธรรมแลล้วดล้วย และพระองคร์ทรงใหล้เรามบีสงว่าราศบีแลล้วเชว่นกสัน-บสัดนบีนั้เรานสันึ่งดล้วย
กสันในสวรรคสถานในพระเยซรครลิสตร์ (อฟ. 2:6) ความเปป็นพลเมรองของเราบสัดนบีนั้อยรว่ในสวรรคร์ ซนนึ่งจากทบีนึ่นสันึ่นเราตสันั้งตาคอยพระผรล้ชว่วยใหล้
รอด (ฟป. 3:20) เราเปป็นชาวสวรรคร์ และสสักวสันหนนนึ่งเราจะเปป็นเหมรอนพระผรล้ชว่วยใหล้รอดแสนวลิเศษของเรา เราจะเหก็นพระองคร์
อยว่างทบีนึ่พระองคร์ทรงเปป็น และเราจะเปป็นเหมรอนพระองคร์ (1 ยอหร์น 3:1-3)

ครุณจะสสังเกตเหก็นวว่าการใชล้คนาในขล้อ 29 และ 30 ตรงนบีนั้ในโรมบททบีนึ่ 8 อยรว่ในรรปอดบีต กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง เราถรกเรบียกแลล้ว เรา
ถรกนสับวว่าชอบธรรมแลล้ว-และเราไดล้รสับสงว่าราศบีแลล้ว เนรนึ่องจากพระเจล้าทรงอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดสรงสรุด พระองคร์จนงทรงสามารถนสับวว่าสลินึ่ง
ทสันั้งหลายถรกกระทนาแลล้วแมล้ในยามทบีนึ่พวกมสันยสังไมว่ถรกกระทนา ครุณอาจกลว่าววว่า “อาจารยร์ ฉสันไมว่เขล้าใจเรรนึ่องนบีนั้” ผมกก็ไมว่เขล้าใจเหมรอน
กสัน-และถล้าผมเขล้าใจ มสันกก็คงไมว่ทนาใหล้ความเชรนึ่อของผมในพระเจล้าเพลินึ่มขนนั้น มสันจะทนาใหล้ความเชรนึ่อของผมในพระเจล้านล้อยลง (ลดลง) 



ถล้าผมสามารถเขล้าใจพระเจล้าไดล้ ผมกก็คงเทบียบเทว่ากสับพระเจล้าและผมกก็คงไมว่มบีพระเจล้าเลย ผมดบีใจทบีนึ่คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตอยรว่โดย
ความเชรนึ่อและไมว่ใชว่โดยสตลิปฝัญญาหรรอความเขล้าใจ

โปรดจนาไวล้วว่าพระเจล้าทรงสามารถนสับวว่าสลินึ่งตว่างๆถรกกระทนาแลล้วแมล้ในยามทบีนึ่พวกมสันยสังไมว่ถรกกระทนา การทนาใหล้เรามบีสงว่า
ราศบีเปป็นไปตามพระประสงคร์ของพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และไมว่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่สามารถหยรุดยสันั้งพระประสงคร์ของพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์ไดล้ เมรนึ่อเราถรกทราบลว่วงหนล้าแลล้ว ถรกตสันั้งลว่วงหนล้าแลล้วใหล้เปป็นตามลสักษณะพระฉายของพระบรุตรของพระองคร์ เรากก็จะถรกทนาใหล้
เปป็นตามลสักษณะพระฉายของพระบรุตรของพระองคร์ และเราจะไดล้รสับสงว่าราศบี เพราะวว่าพระเจล้าตรสัสมสันแลล้ว และไมว่มบีสลินึ่งใดใน
สวรรคร์ ในแผว่นดลินโลก หรรอใตล้แผว่นดลินโลกทบีนึ่สามารถหสักลล้างพระวจนะของพระเจล้าไดล้

ขล้อ 31: “แลล้วพวกเราจะวว่าอยว่างไรเรรนึ่องสลินึ่งเหลว่านบีนั้ ถล้าพระเจล้าทรงอยรว่ฝฝ่ายพวกเรา ใครเลว่าจะตว่อตล้านพวกเราไดล้”
นบีนึ่เปป็นหนนนึ่งในพระคนาขล้อโปรดของผม พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์กนาลสังตรสัสถามวว่า “ใครเลว่าจะสามารถกลว่าวอะไรแกว่สลินึ่งเหลว่านบีนั้

ไดล้-สลินึ่งเหลว่านบีนั้ทบีนึ่ไดล้ถรกเปปิดเผยใหล้กระจว่างแลล้ว? ถล้าพระเจล้าทรงอยรว่ฝฝ่ายพวกเรา ใครเลว่าจะตว่อตล้านพวกเราไดล้? ใครจะสามารถโคว่นลล้ม
หรรอโคว่นบสัลลสังกร์พระเจล้าไดล้?” (มบีผรล้ทบีนึ่เคยลองแลล้วในอดบีต แตว่เนรนึ่องจากพระผรล้สรล้างทรงเปป็นใหญว่กวว่าผรล้ทบีนึ่ถรกสรล้าง จนงไมว่มบีผรล้ใด...ไมว่มบี
สว่วนใด...ของสลินึ่งทรงสรล้างของพระเจล้าทบีนึ่สามารถโคว่นบสัลลสังกร์หรรอโคว่นลล้มพระเจล้าไดล้)

สมมตลิวว่ามารรล้ายตว่อตล้านเรา สมมตลิวว่าขรุมพลสังทสันั้งหมดแหว่งนรกรว่วมเปป็นพสันธมลิตรกสันตว่อตล้านเรา สมมตลิวว่ามวลมนรุษยร์ตว่อ
ตล้านเรา มสันไมว่สนาคสัญเลย เราจะกลสัวสลินึ่งใดหรรอถล้าพระเจล้าทรงอยรว่ฝฝ่ายเรา? พระเจล้าจะทรงแพล้การสรล้รบไดล้หรรอ? เปาโลตอบภายหลสัง
ในบทนบีนั้โดยกลว่าววว่า “พวกเราเปป็นยลินึ่งกวว่าเหลว่าผรล้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงรสักพวกเรา”! ดสังนสันั้น ถล้าพระเจล้าทรงอยรว่ฝฝ่ายเรา ใคร
เลว่าจะตว่อตล้านเราไดล้? ถล้าพระเจล้าทรงอยรว่ฝฝ่ายเรา เรากก็แพล้ไมว่ไดล้ แตว่ถล้าเราไมว่อยรว่ฝฝ่ายพระเจล้า เรากก็ชนะไมว่ไดล้

ขล้อ 32: “พระองคร์ผรล้มลิไดล้ทรงหวงพระบรุตรของพระองคร์เอง แตว่ไดล้โปรดประทานพระบรุตรนสันั้นไวล้เพรนึ่อพวกเราทรุกคน 
พระองคร์พรล้อมกสับพระบรุตรนสันั้น จะไมว่โปรดประทานสลินึ่งสารพสัดแกว่พวกเราโดยไมว่คลิดคว่าไดล้อยว่างไร”

จะเพลินึ่มสลินึ่งใดเขล้ากสับพระคนาขล้อนบีนั้ไดล้หรรอ? พระเจล้า ผรล้ทรงเปปีปี่ยมดล้วยความเมตตา ไมว่ไดล้ทรงหวงสลินึ่งใดไวล้ในการจสัดหาความ
รอดของมนรุษยร์ สวรรคร์ไดล้สละสลินึ่งดบีทบีนึ่สรุดของพระเจล้าเพรนึ่อจสัดหาการไถว่ของเรา พระองคร์ “มลิไดล้ทรงหวงพระบรุตรของพระองคร์เอง” 
ครอราคาทบีนึ่ไมว่รรล้สลินั้นสรุดนสันั้นแหว่งการไถว่

มสันคงแปลกถล้าพระเจล้าจะทรงถอนฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ไปและปลว่อยเราไวล้กสับมารรล้ายใหล้ทนาตามใจชอบ หลสังจากทบีนึ่
พระองคร์มลิไดล้ทรงหวงพระบรุตรของพระองคร์เองไวล้ “แตว่ไดล้โปรดประทานพระบรุตรนสันั้นไวล้” แกว่กางเขนนสันั้น “เพรนึ่อพวกเราทรุกคน” ครุณ
จะเสนอหรรอวว่าพระองคร์จะทรงปลว่อยเราไวล้ใหล้มารรล้ายทนาตามใจชอบหลสังจากทบีนึ่ทรงจว่ายราคาแสนแพงขนาดนสันั้นแลล้วเพรนึ่อความรอด
ของเรา?

“...พระองคร์พรล้อมกสับพระบรุตรนสันั้น จะไมว่โปรดประทานสลินึ่งสารพสัดแกว่พวกเราโดยไมว่คลิดคว่าไดล้อยว่างไร” พระบลิดา หลสังจาก
ไดล้ประทานพระบรุตรของพระองคร์เองแลล้ว จะไมว่ทรงหวงสลินึ่งทบีนึ่เหลรอไวล้เลย ของประทานอรนึ่นๆทสันั้งหมดเปป็นของเลก็กนล้อยเมรนึ่อเทบียบกสับ
สรุดยอดของประทานนสันั้น แตว่กก็ถรกรวมไวล้ในของประทานนสันั้นแลล้ว ในพระครลิสตร์สลินึ่งสารพสัดเปป็นของเรา เพราะวว่าเราเปป็นของพระองคร์ 
และพระองคร์ทรงเปป็นของพระเจล้า (1 คร. 3:21-23) (จงอว่านพระคนาตอนนบีนั้อยว่างตสันั้งใจ มสันยลินึ่งใหญว่มาก) ทสันั้งหมดทบีนึ่ผมตล้องการลล้วน
อยรว่ในพระเยซร ในพระองคร์ผมเปป็นยลินึ่งกวว่าผรล้พลิชลิต พระเจล้าไดล้ประทานสลินึ่งดบีทบีนึ่สรุดของสวรรคร์เพรนึ่อทบีนึ่ผมจะไดล้มบีความรอด และขอบครุณ
พระเจล้า พระเยซรพระผรล้ชว่วยใหล้รอดของผมตรสัสไวล้วว่า “เราจะไมว่ละเจล้าเลย เราจะไมว่ทอดทลินั้งเจล้าเลย” เราอาจกลว่าวดล้วยใจกลล้าวว่า 
“พระเจล้าทรงเปป็นผรล้ชว่วยเหลรอของฉสัน ความตล้องการทสันั้งหมดของฉสันถรกเตลิมเตก็มในพระเยซร ทสันั้งฝฝ่ายรว่างกาย ฝฝ่ายวลิญญาณ ทางการ
เงลิน ทางความคลิด-ความตล้องการทรุกอยว่างถรกพบวว่าไดล้รสับการเตลิมเตก็มในพระองคร์!”

ขล้อ 33: “ใครเลว่าจะฟฟ้องสลินึ่งใด ๆ ตว่อคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่พระเจล้าไดล้ทรงเลรอกไวล้แลล้ว ครอพระเจล้าผรล้ทรงนสับวว่าชอบธรรม”
เปาโลถามคนาถามนบีนั้ จากนสันั้นกก็ตอบคนาถามนสันั้นโดยประกาศกล้องวว่า “ครอพระเจล้าผรล้ทรงนสับวว่าชอบธรรม!” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง 

“พระเจล้าผรล้ทรงนสับเราวว่าชอบธรรมแลล้ว จะทรงกลว่าวโทษเราหรรอ? แนว่นอนวว่าถล้าพระเจล้าผรล้ทรงนสับเราวว่าชอบธรรมไมว่ทรงกลว่าว



โทษเรา-เนรนึ่องจากเราเปป็นผรล้ชอบธรรมโดยทางความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซร ถรกชนาระใหล้สะอาดแลล้วโดยความ
เชรนึ่อในพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระองคร์-มสันกก็แทบไมว่สนาคสัญเลยวว่ามนรุษยร์จะกลว่าวอะไรเกบีนึ่ยวกสับเรา หรรอมนรุษยร์ตสัดสลินเราดล้วยการ
พลิพากษาใด” (อว่าน 1 โครลินธร์ 4:3,4)

มสันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วว่าศสัตรรตสัวฉกาจของเราครอซาตาน กลว่าวหาเราตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าทสันั้งวสันทสันั้งครน-แตว่เราไมว่จนาเปป็นตล้อง
กลสัวซาตาน เราตล้องกลสัวพระเจล้า เพราะวว่าพระเจล้าในพระครลิสตร์ไดล้ทรงมบีชสัยตว่อซาตานและพลิชลิตทรุกสลินึ่งแลล้วทบีนึ่นรกไดล้โยนใสว่พระองคร์ 
ดสังนสันั้นซาตานจนงไมว่สามารถนนาสลินึ่งใดใหมว่ๆมาตว่อสรล้เราไดล้ พระเจล้าทรงทราบกลเมก็ดทรุกอยว่างของซาตาน และพระเจล้าทรงเปป็นผรล้ทบีนึ่นสับ
วว่าเราชอบธรรมแลล้วในพระเยซรครลิสตร์เมรนึ่อเรายอมรสับพระองคร์โดยความเชรนึ่อในฐานะพระผรล้ชว่วยใหล้รอดสว่วนตสัวของเรา

ขล้อ 34: “ใครเลว่าจะเปป็นผรล้ปรสับโทษอบีก ครอพระครลิสตร์ผรล้ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์แลล้ว ใชว่แลล้ว ผรล้ไดล้ทรงครนพระชนมร์แลล้วตว่างหาก 
ผรล้ซนนึ่งทรงสถลิต ณ เบรนั้องขวาพระหสัตถร์ของพระเจล้า ผรล้ซนนึ่งทรงอธลิษฐานขอเพรนึ่อพวกเราดล้วย”

เปาโลถามวว่า “พระเจล้าผรล้ซนนึ่งกนาลสังวลิงวอนเผรนึ่อเราอยรว่ตลอดนสันั้น จะทรงปรสับโทษเราในเวลาเดบียวกสันไดล้หรรอ? พระองคร์ไมว่ทรง
ทนาทสันั้งสองอยว่างนสันั้น ขณะทบีนึ่ทรงวลิงวอนเผรนึ่อเรา พระองคร์จะไมว่ทรงปรสับโทษ” พระครลิสตร์ผรล้นสันั้นทบีนึ่ “ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์แลล้ว ...ผรล้ไดล้ทรง
ครนพระชนมร์แลล้ว” บสัดนบีนั้พระองคร์ทรง “สถลิต ณ เบรนั้องขวาพระหสัตถร์ของพระเจล้า” และพระองคร์ “ทรงอธลิษฐานขอเพรนึ่อพวกเรา” 
พระเจล้าไมว่อยากใหล้ลรกๆของพระองคร์ทนาบาป แตว่ถล้าเราทนาบาป “พวกเรากก็มบีผรล้ทบีนึ่เสนอความแทนสถลิตอยรว่กสับพระบลิดา ครอพระเยซร
ครลิสตร์ผรล้ทรงชอบธรรมนสันั้น” (1 ยอหร์น 2:1)-และผรล้เสนอความแทนของเรากก็ไมว่ทรงปรสับโทษเรา พระองคร์ทรงทนาการวลิงวอนเผรนึ่อเรา 
แนว่นอนวว่าความจรลิงทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่นบีนั้ควรนนาการปลอบประโลมใจมาสรว่ใจของผรล้เชรนึ่อทรุกคน ไมว่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่จะตล้องกลสัวจากพระองคร์ผรล้ไดล้ทรง
สลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อเราบนกางเขนอสันทารรุณนสันั้น ไดล้ทรงเปป็นขนนั้นอบีกเพรนึ่อการนสับวว่าชอบธรรมของเรา และ “ทรงพระชนมร์อยรว่เปป็นนลิตยร์
เพรนึ่อวลิงวอน” เผรนึ่อเรา (ฮบ. 7:25)

ถล้าครุณในฐานะผรล้เชรนึ่อทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วและถรกลล้างชนาระในพระโลหลิตแลล้วจะตล้องรว่วงลงไปในหลรุมแหว่งผรล้พลินาศ (ซนนึ่งเปป็นไปไมว่
ไดล้เลย ตามทบีนึ่กลว่าวไวล้ในยอหร์น 5:24 และยอหร์น 10:28,29) พระเยซรกก็คงเปป็นผรล้นสันั้นทบีนึ่ปรสับโทษครุณ เพราะวว่าไมว่มบีใครอรนึ่นในสวรรคร์
หรรอบนแผว่นดลินโลกทบีนึ่สามารถปรสับโทษครุณไดล้! แตว่ครุณตล้องจนาไวล้-พระเยซรทรงเปป็นผรล้นสันั้นทบีนึ่ไดล้สลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อครุณ พระเยซรทรงเปป็นผรล้
นสันั้นทบีนึ่ไดล้ซรนั้อครุณแลล้วดล้วยราคาแสนแพงนสันั้นแหว่งพระโลหลิตของพระองคร์ และถล้าครุณยอมรสับพระองคร์ใหล้เปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอดสว่วนตสัว
ของครุณแลล้ว ครุณกก็เชรนึ่อใจไดล้วว่าพระครลิสตร์ผรล้นสันั้นทบีนึ่ไดล้สลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อครุณ ทบีนึ่ไดล้ทรงเปป็นขนนั้นอบีกเพรนึ่อครุณ จะไมว่ปรสับโทษครุณ แตว่จะทนาการ
วลิงวอนตว่อพระเจล้าพระบลิดาเผรนึ่อครุณ นบีนึ่ครอความจรลิงอสันยลินึ่งใหญว่!

เปาโลถามอบีกคนาถามหนนนึ่งตว่อไปทสันทบี:
ขล้อ 35: “ใครจะแยกพวกเราออกจากความรสักของพระครลิสตร์เลว่า จะเปป็นความยากลนาบาก หรรอความทรุกขร์ หรรอการ

ขว่มเหง หรรอการกสันดารอาหาร หรรอการเปลรอยกาย หรรอการถรกโพยภสัย หรรอการถรกคมดาบหรรอ”
“ความรสักของพระครลิสตร์” ในทบีนึ่นบีนั้ไมว่ไดล้หมายถนงความรสักของเราทบีนึ่มบีตว่อพระครลิสตร์ ราวกสับกลว่าววว่า “ใครจะขสัดขวางเราจาก

การรสักพระครลิสตร์?” แตว่มสันครอความรสักของพระครลิสตร์ทบีนึ่ทรงมบีตว่อเรา ดสังทบีนึ่เหก็นไดล้ชสัดจากคนาปปิดทล้ายเหลว่านสันั้นในขล้อ 39 มสันไมว่เปป็นเหตรุ
สนาหรสับความมสันึ่นใจเลยทบีนึ่จะกลว่าวอล้าง หรรอแมล้แตว่จะรรล้สนก วว่าเราจะไมว่มบีวสันทอดทลินั้งพระครลิสตร์ แตว่มสันเปป็นเหตรุทบีนึ่แขก็งแกรว่งทบีนึ่สรุดสนาหรสับ
ความมสันึ่นใจทบีนึ่จะเชรนึ่อมสันึ่นวว่าความรสักของพระองคร์จะไมว่มบีวสันเปลบีนึ่ยนแปลง

เปาโลกนาลสังถามวว่า “มบีผรล้ใดหรรอสลินึ่งใดหรรอ ทบีนึ่สามารถฉบีกเราใหล้หลรุดหรรอแยกขาดเราจากความรสักของพระครลิสตร์-พระองคร์ผรล้
ไดล้ทรงรสักเรามากเหลรอเกลินจนพระองคร์ไดล้สละทลินั้งพระทรวงของพระบลิดาและสงว่าราศบีแหว่งสวรรคร์เพรนึ่อทบีนึ่จะเขล้ามาในโลกและสละวาง
ชบีวลิตของพระองคร์เพรนึ่อเรา? มบีสลินึ่งใดหรรอทบีนึ่จะพรากเราไปจากความรสักเชว่นนสันั้นไดล้?”

“จะเปป็นความยากลนาบาก”-เราอาจถรกลองใจ เราอาจถรกทดสอบ; “หรรอความทรุกขร์”-เราอาจพบวว่าตสัวเองอยรว่ในความ
ทรุกขร์ใหญว่ยลินึ่งของจลิตใจ วลิญญาณ รว่างกาย; “หรรอการขว่มเหง”-เราอาจถรกขว่มเหงจนเกลินเหตรุผลจะอธลิบาย; “หรรอการกสันดาร
อาหาร”-เราอาจเผชลิญความอดอยากจนกระทสันึ่งมสันดรเหมรอนเราจะขาดอาหารรสับประทาน; “หรรอการเปลรอยกาย”-เราอาจไปถนง



จรุดทบีนึ่เราจะตล้องเปลรอยเปลว่า โดยไมว่มบีเสรนั้อผล้าเพรนึ่อปกปปิดรว่างกายของเรา; “หรรอการถรกโพยภสัย”-โพยภสัยตว่างๆอาจมาสรว่เรา; “หรรอ
การถรกคมดาบหรรอ”-เราอาจตายเพราะดาบ แตว่ไมว่มบีสลินึ่งใดเหลว่านบีนั้ทบีนึ่สามารถแยกขาดเราจากความรสักของพระครลิสตร์ไดล้

ขล้อ 36: “ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘เพราะเหก็นแกว่พระองคร์ ขล้าพระองคร์ทสันั้งหลายจนงถรกประหารวสันยสังคนึ่นา ขล้าพระองคร์ทสันั้ง
หลายถรกนสับวว่าเปป็นเหมรอนแกะสนาหรสับการเอาไปฆว่า’”

“ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า…” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลยกขล้อความจากเพลงสดรุดบี 44:22 ลรกทสันั้งหลายของพระเจล้า ตลอดหลายยรุคสมสัย 
ถรกเกลบียดชสังและถรกดรหมลินึ่นโดยโลก-โดยเหลว่าศสัตรรของพระเจล้า โดยลรกหลานของมารรล้าย แตว่เมรนึ่อใดกก็ตามทบีนึ่การขว่มเหงเชว่นนสันั้นมาสรว่
ลรกทสันั้งหลายของพระเจล้า เมรนึ่อพวกเขา “ถรกนสับวว่าเปป็นเหมรอนแกะสนาหรสับการเอาไปฆว่า” เมรนึ่อพวกเขาถรกเขว่นฆว่าโดยดาบ ถรกปฟ้อนใหล้
เหลว่าสลิงโต หรรอถรกเผาโดยถรกมสัดตลิดกสับเสาไมล้ กก็มบีการเพลินึ่มขนนั้นของความทรุว่มเทและความสสัตยร์ซรนึ่อของวลิสรุทธลิชนเหลว่านสันั้นเสมอมา การ
ขว่มเหงเชว่นนสันั้นทนาใหล้พวกเขาตสันั้งมสันึ่นคงลนกมากขนนั้นในความรสักของพระเจล้าและในสลินึ่งเหลว่านสันั้นของพระครลิสตร์

เปาโลทนทรุกขร์ “เครรนึ่องพสันธนาการและความเจก็บปวดทสันั้งหลาย” แตว่เขาบอกเหลว่าผรล้ปกครองชาวเมรองเอเฟซสัสวว่า: “สลินึ่ง
เหลว่านบีนั้ไมว่ทนาใหล้ขล้าพเจล้าหวาดหวสันึ่นเลย และขล้าพเจล้าไมว่นสับวว่าชบีวลิตของขล้าพเจล้าเปป็นสลินึ่งประเสรลิฐแกว่ขล้าพเจล้าดล้วย เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะ
ทนาการวลินึ่งแขว่งของขล้าพเจล้าใหล้สนาเรก็จดล้วยความปปีตลิยลินดบี และทนาการรสับใชล้นสันั้นใหล้สนาเรก็จ ซนนึ่งขล้าพเจล้าไดล้รสับจากพระเยซรเจล้า เพรนึ่อทบีนึ่จะ
เปป็นพยานถนงขว่าวประเสรลิฐแหว่งพระครุณของพระเจล้า” (กลิจการ 20:24) และกว่อนทบีนึ่เขาประทสับตราคนาพยานของเขาดล้วยโลหลิตของ
เขา เขาเขบียนถล้อยคนาเหลว่านบีนั้ถนงทลิโมธบี: “บสัดนบีนั้ขล้าพเจล้าพรล้อมทบีนึ่จะถรกถวายเปป็นเครรนึ่องบรชาแลล้ว และเวลาแหว่งการจากไปของขล้าพเจล้า
นสันั้นใกลล้จะถนงแลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้สรล้รบในการตว่อสรล้อสันดบีแลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้กระทนาการวลินึ่งแขว่งของขล้าพเจล้าใหล้สนาเรก็จแลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้รสักษา
ความเชรนึ่อนสันั้นไวล้แลล้ว ตว่อจากนบีนั้ มบีมงกรุฎแหว่งความชอบธรรมเกก็บไวล้สนาหรสับขล้าพเจล้าแลล้ว ซนนึ่งองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ผรล้พลิพากษาอสันชอบ
ธรรม จะประทานแกว่ขล้าพเจล้าในวสันนสันั้น และมลิใชว่แกว่ขล้าพเจล้าผรล้เดบียวเทว่านสันั้น แตว่แกว่คนทสันั้งปวงเชว่นกสันทบีนึ่รสักการปรากฏของพระองคร์”
(2 ทธ. 4:6-8)

ขล้อ 37: “ไมว่เลย ในสลินึ่งทสันั้งหลายเหลว่านบีนั้ พวกเราเปป็นยลินึ่งกวว่าเหลว่าผรล้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงรสักพวกเรา”
เปาโลถามคนาถามตว่างๆในขล้อ 35 กลว่าวคนาพรดหนนนึ่งในขล้อ 36 และจากนสันั้นเขากก็ตอบในขล้อ 37 เขากลว่าววว่า “ไมว่เลย! สลินึ่ง

เหลว่านบีนั้ไมว่สามารถแยกขาดเราจากความรสักของพระครลิสตร์ไดล้” เพราะอะไร? “เพราะวว่าพวกเราเปป็นยลินึ่งกวว่าเหลว่าผรล้พลิชลิตโดยทาง
พระองคร์ผรล้ไดล้ทรงรสักพวกเรา” ใครจะเปป็นยลินึ่งกวว่าผรล้พลิชลิตไดล้เลว่า? ผรล้ทบีนึ่ไมว่อาจถรกพลิชลิตไดล้นสันึ่นเอง! แตว่ทว่านทบีนึ่รสัก จงเขบียนไวล้ใหล้ชสัดเจนใน
พระคสัมภบีรร์ของครุณ ในความคลิดของครุณ และในใจของครุณ: เราไมว่ใชว่เหลว่าผรล้พลิชลิตโดยทางพละกนาลสังหรรอความสามารถของเรา เรา
เปป็นเหลว่าผรล้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงรสักเรา-พระเยซรครลิสตร์เจล้า ถล้าพระเยซรทรงรสักเรามากเสบียจนพระองคร์ไดล้สละสงว่าราศบี
ทสันั้งหมดแหว่งสวรรคร์และไดล้เสดก็จมายสังความทรุกขร์โศกของแผว่นดลินโลกเพรนึ่อทนทรุกขร์แบบทบีนึ่ไมว่มบีมนรุษร์คนใดเคยทนทรุกขร์มากว่อนหรรอนสับ
แตว่นสันั้น ถล้าพระองคร์ไดล้ทรงสนาแดงความรสักเชว่นนสันั้นทบีนึ่มบีตว่อเราแลล้ว พระองคร์กก็จะทรงจสัดหาชสัยชนะใหล้แกว่ทรุกคนทบีนึ่รสักพระองคร์อยว่าง
แนว่นอน

ขล้อ 38 และ 39: “เพราะขล้าพเจล้าเชรนึ่อมสันึ่นวว่า แมล้แตว่ความตาย หรรอชบีวลิต หรรอบรรดาทรตสวรรคร์ หรรอบรรดาเทพผรล้ครอบ
ครองอาณาจสักร หรรอบรรดาเทพผรล้มบีอนานาจ หรรอสลินึ่งทสันั้งหลายซนนึ่งอยรว่ในปฝัจจรุบสันนบีนั้ หรรอสลินึ่งทสันั้งหลายซนนึ่งจะมาในภายหนล้า หรรอซนนึ่งสรง 
หรรอซนนึ่งลนก หรรอสลินึ่งอรนึ่นใดทบีนึ่ไดล้ทรงสรล้างแลล้วนสันั้น จะไมว่สามารถแยกพวกเราออกจากความรสักของพระเจล้า ซนนึ่งอยรว่ในพระเยซรครลิสตร์องคร์
พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเราไดล้”

แนว่นอนวว่าถล้อยคนาเหลว่านบีนั้ถรกกลว่าวภายใตล้การดลใจของพระเจล้า พระเจล้าทรงบอกเปาโลใหล้เขบียนถล้อยคนาเหลว่านบีนั้ผว่านทาง
พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ และเปาโลบสันทนกมสันลงไป แตว่ไมว่มบีผรล้ใดทบีนึ่เคยมบีชบีวลิตอยรว่ นอกจากพระเยซรครลิสตร์ ทบีนึ่อยรว่ในตนาแหนว่งทบีนึ่ดบีกวว่าทบีนึ่จะ
กลว่าวถล้อยคนาทบีนึ่ถรกใหล้ในทบีนึ่นบีนั้ เปาโลทนทรุกขร์การขว่มเหงและความเจก็บปวดฝฝ่ายรว่างกาย เขาถรกทรุบตบี ถรกหลินขวล้าง ถรกลากตสัวออกไป
นอกเมรองเพราะถรกคลิดวว่าตายแลล้ว เผชลิญภสัยเรรอแตก ดสังนสันั้นเขาจนงกลว่าวไดล้วว่า “ขล้าพเจล้าเปาโล เชรนึ่อมสันึ่นอยว่างเตก็มทบีนึ่วว่าความตายไมว่
สามารถแยกขาดเราจากความรสักของพระครลิสตร์ไดล้ ชบีวลิตไมว่สามารถแยกขาดเราจากความรสักของพระครลิสตร์ไดล้ เหลว่าทรตสวรรคร์ไมว่



สามารถแยกขาดเราจากความรสักของพระครลิสตร์ไดล้  บรรดาเทพผรล้ครอบครองอาณาจสักรไมว่สามารถแยกขาดเราจากความรสักของ
พระครลิสตร์ไดล้ บรรดาเทพผรล้มบีอนานาจ-ไมว่วว่าพวกมสันจะชสันึ่วรล้ายขนาดไหนกก็ตาม-ไมว่สามารถแยกขาดเราจากความรสักของพระครลิสตร์ไดล้
สลินึ่งทสันั้งหลายซนนึ่งอยรว่ในปฝัจจรุบสันนบีนั้-สลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่อยรว่กสับเราตอนนบีนั้ (ตสัณหา เหลล้า การพนสัน ความเลวรล้าย บาป นรกทสันั้งสลินั้น)-ไมว่สามารถ
แยกขาดเราจากความรสักของพระครลิสตร์ไดล้ สลินึ่งทสันั้งหลายซนนึ่งจะมาในภายหนล้า-ลองบอกพวกมสันมาสลิครสับ...สลินึ่งประดลิษฐร์ชสันึ่วอสันใด นรก
ทสันั้งสลินั้นพรล้อมกสับอนานาจทสันั้งหมดของมสัน-ไมว่สามารถแยกขาดเราจากความรสักของพระครลิสตร์ไดล้ หรรอซนนึ่งสรง-ฟฟ้าสวรรคร์ทบีนึ่สรงเหลว่านสันั้น 
หรรอซนนึ่งลนก-ความลนกของนรก-ไมว่มบีสลินึ่งใดสามารถแยกขาดเราจากความรสักของพระครลิสตร์ไดล้”

พระเจล้าทรงทราบวว่าใครสสักคนอาจกลว่าววว่า “สลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไดล้แยกขาดฉสันจากพระครลิสตร์แลล้วไมว่ถรกเอว่ยชรนึ่อตรงนบีนั้!” ดสังนสันั้น
พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์จนงทรงหรุบปากทรุกปากโดยตรสัสวว่า “หรรอสลินึ่งอรนึ่นใดทบีนึ่ไดล้ทรงสรล้างแลล้วนสันั้น” ครุณลองเอว่ยชรนึ่อมาสลิครสับ...ครุณเสนอ
มาเลย...ครุณสรล้างขนนั้นมาเลย...ครุณคลิดขนนั้นมาสลิครสับ-และพระวจนะของพระเจล้ากก็ตอบมสัน! “หรรอสลินึ่งอรนึ่นใดทบีนึ่ไดล้ทรงสรล้างแลล้วนสันั้น!” ไมว่มบี
สลินึ่งทรงสรล้างใด ไมว่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่ถรกสรล้างขนนั้น “จะสามารถแยกพวกเราออกจากความรสักของพระเจล้า ซนนึ่งอยรว่ในพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้
เปป็นเจล้าของพวกเราไดล้” จนาคนานบีนั้ไวล้ใหล้ดบีเลยครสับ- “ความรสักของพระเจล้า ซนนึ่งอยรว่ในพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา”

ในตอนตล้นของบทนบีนั้ ผมกลว่าวไปแลล้ววว่ามสันเปป็นบทหนนนึ่งทบีนึ่เรารสักมากทบีนึ่สรุดในพระวจนะของพระเจล้า มสันขนนั้นตล้นดล้วย “ในพระ
เยซรครลิสตร์” (ขล้อ 1) มสันลงทล้ายดล้วย “ในพระเยซรครลิสตร์” (ขล้อ 39) พระสสัญญาทสันั้งหมดทบีนึ่มบีอยรว่ในนสันั้นเปป็นของเราในพระเยซรครลิสตร์ เรา
กล้าวจากบททบีนึ่ 7 ซนนึ่งพรรณนาถนงผรล้เชรนึ่อคนหนนนึ่งทบีนึ่สรล้รบกสับเนรนั้อหนสัง มายสังบททบีนึ่ 8 ซนนึ่งพรรณนาถนงมนรุษยร์ฝฝ่ายวลิญญาณในพระเยซรครลิสตร์ 
เราถรกเตรอนความจนาวว่าเราเปป็นไทแลล้วจากการปรสับโทษ (ขล้อ 1) และวว่าพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงสถลิตอยรว่ภายใน (ขล้อ 9) และทรง
นนาเราวสันตว่อวสัน (ขล้อ 14) เรารรล้วว่าเราไดล้รสับความรอดแลล้ว เรารรล้วว่าเราเปป็นของพระเจล้า เพราะวว่าพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงเปป็นพยาน
รสับรองและทรงนนาการรสับประกสันนบีนั้มาสรว่ใจของเรา (ขล้อ 16) ความจรลิงแสนวลิเศษอบีกหลายประการเราพบทบีนึ่นบีนึ่ ชว่างเปป็นบททบีนึ่สรุดยอด
จรลิงๆ! จงทว่องจนามสัน จงเขบียนมสันไวล้ในใจของครุณ มสันจะอวยพรครุณ คนั้นาจรุนครุณ เสรลิมกนาลสังครุณ ดสับความกระหายฝฝ่ายวลิญญาณของ
ครุณ ชว่วยใหล้ความหลิวฝฝ่ายวลิญญาณของครุณอลินึ่มหนนา ความจรลิงทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่เหลว่านบีนั้ของโรม 8 โดดเดว่นเหมรอนเพชรทบีนึ่ถรกเจบียระไนแลล้วใน
แสงอาทลิตยร์



บทททที่ 9
9:1 ขล้าพเจล้ากลว่าวความจรลิงในพระครลิสตร์ ขล้าพเจล้าไมว่ไดล้มรุสา ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของขล้าพเจล้าเปป็นพยานฝฝ่ายขล้าพเจล้าในพระ
วลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ดล้วย
9:2 วว่า ขล้าพเจล้ามบีความทรุกขร์หนสักและความโศกเศรล้าในใจของขล้าพเจล้าเสมอ
9:3 เพราะขล้าพเจล้าอยากขอใหล้ขล้าพเจล้าเองถรกสาปแชว่งใหล้ตสัดขาดจากพระครลิสตร์ เพราะเหก็นแกว่พบีนึ่นล้องของขล้าพเจล้า ครอญาตลิพบีนึ่นล้อง
ของขล้าพเจล้าตามเนรนั้อหนสัง
9:4 ผรล้ซนนึ่งเปป็นคนอลิสราเอล ซนนึ่งการทรงรสับเปป็นบรุตรเปป็นของพวกเขา ทสันั้งสงว่าราศบี และบรรดาพสันธสสัญญา และการประทานพระราช
บสัญญสัตลิ และการรสับใชล้พระเจล้า และพระสสัญญาทสันั้งหลาย
9:5 ซนนึ่งบรรพบรุรรุษทสันั้งหลายเปป็นของพวกเขา และซนนึ่งตามเนรนั้อหนสังพระครลิสตร์ไดล้ทรงถรอกนาเนลิดมาจากพวกเขา พระองคร์ผรล้ทรงอยรว่
เหนรอสลินึ่งสารพสัด พระเจล้าผรล้ทรงรสับการถวายสาธรุการเปป็นนลิตยร์ เอเมน
9:6 แตว่มลิใชว่ราวกสับวว่าพระวจนะของพระเจล้าไดล้ไรล้ประโยชนร์ไป เพราะวว่าพวกเขาทรุกคนไมว่ไดล้เปป็นคนอลิสราเอลแทล้ ซนนึ่งเปป็นของคน
อลิสราเอล
9:7 และไมว่ใชว่เพราะวว่าพวกเขาเปป็นเชรนั้อสายของอสับราฮสัม พวกเขาทรุกคนจนงเปป็นบรุตรแทล้ของทว่านดล้วย แตว่ ‘เชรนั้อสายของเจล้าจะถรก
เรบียกในอลิสอสัค’
9:8 ครอวว่า เขาทสันั้งหลายซนนึ่งเปป็นบรุตรตามเนรนั้อหนสัง คนเหลว่านบีนั้กก็ไมว่นสับวว่าเปป็นบรุตรของพระเจล้า แตว่บรุตรแหว่งพระสสัญญานสันั้นจนงจะนสับวว่า
เปป็นเชรนั้อสายไดล้
9:9 เพราะนบีนึ่ครอถล้อยคนาแหว่งพระสสัญญาวว่า ‘คราวนบีนั้เราจะมาและนางซาราหร์จะมบีบรุตรชาย’
9:10 และมลิใชว่สลินึ่งนบีนั้เทว่านสันั้น แตว่เมรนึ่อนางเรเบคาหร์ไดล้มบีครรภร์กสับชายคนหนนนึ่งดล้วย ครออลิสอสัคบรรพบรุรรุษของพวกเรา
9:11 (ดล้วยวว่าเมรนึ่อบรุตรเหลว่านสันั้นยสังไมว่บสังเกลิดมา และยสังไมว่ไดล้กระทนาดบีหรรอชสันึ่วรล้ายใด ๆ เพรนึ่อพระประสงคร์ของพระเจล้าตามการทรง
เลรอกนสันั้นจะตสันั้งมสันึ่นคงอยรว่ ไมว่ใชว่แหว่งบรรดาการกระทนา แตว่ของพระองคร์ผรล้ทรงเรบียก)
9:12 มบีการกลว่าวเชว่นนบีนั้แกว่นางนสันั้นวว่า ‘พบีนึ่จะรสับใชล้นล้อง’
9:13 ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘เราไดล้รสักยาโคบ แตว่เราไดล้เกลบียดชสังเอซาว’
9:14 เชว่นนสันั้นแลล้วพวกเราจะวว่าอะไร มบีความไมว่ชอบธรรมอยรว่กสับพระเจล้าหรรอ ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย
9:15 เพราะพระองคร์ตรสัสแกว่โมเสสวว่า ‘เราประสงคร์จะเมตตาผรล้ใด เรากก็จะเมตตาผรล้นสันั้น และเราประสงคร์จะกรรุณาผรล้ใด เรากก็จะ
กรรุณาผรล้นสันั้น’
9:16 ดสังนสันั้นจนงไมว่ไดล้เปป็นของผรล้ทบีนึ่มบีความประสงคร์ หรรอของผรล้ทบีนึ่วลินึ่งแขว่ง แตว่เปป็นของพระเจล้าผรล้ทรงสนาแดงพระเมตตา
9:17 เพราะพระคสัมภบีรร์กลว่าวแกว่ฟาโรหร์วว่า ‘เพราะเหตรุนบีนั้เองเราจนงไดล้ใหล้เจล้ามบีตนาแหนว่งสรง เพรนึ่อเราจะแสดงฤทธานรุภาพของเราในเจล้า
และเพรนึ่อใหล้นามของเราถรกประกาศออกไปทสันึ่วแผว่นดลินโลก’
9:18 เหตรุฉะนสันั้นพระองคร์ทรงประสงคร์จะเมตตาแกว่ผรล้ใด พระองคร์กก็จะทรงเมตตาแกว่ผรล้นสันั้น และผรล้ใดทบีนึ่พระองคร์ทรงประสงคร์ พระองคร์
จะทรงใหล้ผรล้นสันั้นมบีใจแขก็งกระดล้าง
9:19 แลล้วทว่านกก็จะกลว่าวแกว่ขล้าพเจล้าวว่า “ทนาไมพระองคร์จนงยสังทรงตนาหนลิ เพราะวว่าผรล้ใดจะตว่อตล้านนนั้นาพระทสัยของพระองคร์ไดล้เลว่า”
9:20 ไมว่เลย แตว่ โอ มนรุษยร์เออ๋ย ทว่านครอผรล้ใดเลว่าทบีนึ่จะโตล้ตอบกสับพระเจล้าไดล้ สลินึ่งซนนึ่งถรกสรล้างขนนั้นแลล้วนสันั้นจะกลว่าวแกว่ผรล้ทบีนึ่สรล้างสลินึ่งนสันั้นไดล้
หรรอวว่า “ทนาไมทว่านไดล้สรล้างขล้าพเจล้าอยว่างนบีนั้”
9:21 ชว่างปฝัฟื้นหมล้อไมว่มบีอนานาจเหนรอดลินเหนบียวหรรอ ครอจากกล้อนเดบียวกสันทบีนึ่จะปฝัฟื้นภาชนะอสันหนนนึ่งใหล้มบีเกบียรตลิ และอบีกอสันหนนนึ่งใหล้ไรล้
เกบียรตลิ



9:22 ถล้าพระเจล้า ซนนึ่งทรงประสงคร์จะสนาแดงพระอาชญาของพระองคร์ และเพรนึ่อทรงใหล้ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์เปป็นทบีนึ่รรล้จสัก ไดล้ทรงอด
กลสันั้นพระทสัยไวล้ชล้านานกสับบรรดาภาชนะแหว่งพระอาชญา ซนนึ่งจสัดเตรบียมไวล้สนาหรสับความพลินาศ
9:23 และเพรนึ่อพระองคร์จะทรงใหล้ความอรุดมสมบรรณร์แหว่งสงว่าราศบีของพระองคร์เปป็นทบีนึ่รรล้จสักแกว่บรรดาภาชนะแหว่งพระเมตตา ซนนึ่ง
พระองคร์ไดล้ทรงจสัดเตรบียมไวล้ลว่วงหนล้าแลล้วใหล้เขล้าสรว่สงว่าราศบี
9:24 ครอพวกเราเอง ผรล้ซนนึ่งพระองคร์ไดล้ทรงเรบียกแลล้ว มลิใชว่เปป็นของพวกยลิวพวกเดบียว แตว่เปป็นของพวกคนตว่างชาตลิดล้วย
9:25 ตามทบีนึ่พระองคร์ตรสัสไวล้ในพระคสัมภบีรร์โฮเชยาดล้วยวว่า ‘เราจะเรบียกเขาเหลว่านสันั้นวว่าเปป็นชนชาตลิของเรา ซนนึ่งเมรนึ่อกว่อนไมว่ไดล้เปป็น
ชนชาตลิของเรา และจะเรบียกนางวว่าเปป็นทบีนึ่รสัก ซนนึ่งเมรนึ่อกว่อนไมว่ไดล้เปป็นทบีนึ่รสัก
9:26 และตว่อมาในสถานทบีนึ่ซนนึ่งไดล้ทรงกลว่าวแกว่พวกเขาวว่า “เจล้าทสันั้งหลายไมว่ใชว่ชนชาตลิของเรา” ในทบีนึ่นสันั้นเองพวกเขาจะถรกเรบียกวว่า 
เปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้าผรล้ทรงพระชนมร์อยรว่’
9:27 ทว่านอลิสยาหร์รล้องประกาศเรรนึ่องพวกอลิสราเอลดล้วยวว่า ‘ถนงแมล้วว่าจนานวนของลรกหลานของอลิสราเอลจะเปป็นเหมรอนเมก็ดทรายแหว่ง
ทะเล คนทบีนึ่เหลรออยรว่จะรอด
9:28 ดล้วยวว่าพระองคร์จะทรงใหล้การนสันั้นสนาเรก็จ และจะใหล้สนาเรก็จโดยเรก็วพลสันในความชอบธรรม เพราะวว่าองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าจะทรง
ใหล้การนสันั้นสนาเรก็จโดยเรก็วพลสันบนพลิภพนบีนั้’
9:29 และตามทบีนึ่ทว่านอลิสยาหร์ไดล้กลว่าวไวล้เมรนึ่อกว่อนวว่า ‘นอกจากองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าจอมโยธาไดล้ทรงเหลรอเชรนั้อสายไวล้ใหล้พวกเราบล้าง 
พวกเรากก็จะไดล้เปป็นเหมรอนเมรองโสโดม และจะเปป็นเหมรอนเมรองโกโมราหร์’
9:30 เชว่นนสันั้นแลล้วพวกเราจะวว่าอะไร ครอวว่าพวกคนตว่างชาตลิซนนึ่งไมว่ไดล้ตลิดตามความชอบธรรม กก็ไดล้ถนงความชอบธรรมแลล้ว ครอความ
ชอบธรรมซนนึ่งเปป็นของความเชรนึ่อ
9:31 แตว่พวกอลิสราเอล ซนนึ่งไดล้ตลิดตามพระราชบสัญญสัตลิแหว่งความชอบธรรม กก็ไมว่ไดล้ถนงพระราชบสัญญสัตลิแหว่งความชอบธรรมนสันั้น
9:32 เพราะเหตรุใดเลว่า เพราะวว่าพวกเขามลิไดล้แสวงหาความชอบธรรมนสันั้นโดยความเชรนึ่อ แตว่เสมรอนแสวงหาความชอบธรรมนสันั้นโดย
บรรดาการกระทนาแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ ดล้วยวว่าพวกเขาไดล้สะดรุดทบีนึ่หลินสะดรุดกล้อนนสันั้น
9:33 ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘ดรเถลิด เราไดล้วางหลินสะดรุดกล้อนหนนนึ่งและศลิลาแหว่งการขสัดเครองใจไวล้ในศลิโยน และผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่เชรนึ่อใน
พระองคร์นสันั้นจะไมว่อสับอาย’

สต่วนททที่ 5
ขต่าวประเสรริฐไมต่ยกเลริกพอันธสอัญญาทอัขึ้งหลาย

ของพระเจจ้ากอับชนชาตริอริสราเอล
บสัดนบีนั้เรามาถนงเนรนั้อหาตอนใหมว่ของจดหมายฝากถนงชาวโรม อสันประกอบดล้วยบททบีนึ่ 9,10 และ 11 ในบทเหลว่านบีนั้เราจะเรบียน

รรล้วว่าพระเจล้าทรงชอบธรรมในการกระทนากลิจตว่างๆของพระองคร์กสับชนชาตลิอลิสราเอล มนรุษยร์ตลอดหลายยรุคสมสัยไดล้คสัดคล้านหลสักคนา
สอนเรรนึ่องการนสับวว่าชอบธรรมโดยความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เพราะวว่ามสันปฏลิเสธพวกยลิวทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อ
เหลว่านสันั้น และพวกเขายกเหตรุผลวว่าหลสักคนาสอนเรรนึ่องการนสับวว่าชอบธรรมโดยความเชรนึ่อขสัดแยล้งกสับพระสสัญญาเหลว่านสันั้นของพระเจล้า
ผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทบีนึ่ทรงมบีตว่ออลิสราเอลประชากรทบีนึ่ถรกเลรอกสรรของพระองคร์ ดสังนสันั้นเปาโลตล้องสะสางปฝัญหาใหญว่นบีนั้ ซนนึ่งมบีอยรว่แมล้ในสมสัย
ของเขา

บททบีนึ่ 9,10 และ 11 จรลิงๆแลล้วเปป็นเนรนั้อหาแทรก นสันึ่นครอ พวกมสันถรกแทรกเขล้ามาตรงนบีนั้เพรนึ่อสะสางประเดก็นเรรนึ่องการนสับวว่า
ชอบธรรมโดยความเชรนึ่อ ครุณจะสสังเกตเหก็นวว่าบททบีนึ่ 12 ขนนั้นตล้นดล้วยคนากลว่าวทบีนึ่วว่า “เหตรุฉะนสันั้น ขล้าพเจล้าจนงวลิงวอนพวกทว่าน พบีนึ่นล้องทสันั้ง



หลาย โดยบรรดาความเมตตาของพระเจล้า ใหล้พวกทว่านถวายรว่างกายของพวกทว่าน เปป็นเครรนึ่องบรชาทบีนึ่มบีชบีวลิต อสันบรลิสรุทธลิธิ์ เปป็นทบีนึ่พอ
พระทสัยแดว่พระเจล้า ซนนึ่งเปป็นการรสับใชล้ทบีนึ่เหมาะสมของพวกทว่าน” พระคนาขล้อนบีนั้ครอการสานตว่อของความคลิด หรรอใจความหลสัก ของขล้อ
ทล้ายๆของบททบีนึ่ 8 กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง เนรนึ่องจากเราถรกนสับวว่าชอบธรรมแลล้วโดยความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเมษ
โปดกของพระเจล้า เนรนึ่องจากพระเจล้าไดล้ทรงรสักเรามากเหลรอเกลินจนพระองคร์ไดล้ประทานพระบรุตรของพระองคร์ เพรนึ่อทบีนึ่โดยความเชรนึ่อ
ในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซร เราจะไดล้ถรกนสับวว่าชอบธรรมโดยไมว่คลิดคว่าจากสลินึ่งทสันั้งปวง ไมว่มบีสลินึ่งใดในสวรรคร์ บนแผว่นดลิน
โลก หรรอใตล้แผว่นดลินโลกสามารถแยกขาดเราจากความรสักของพระเจล้าไดล้ และเนรนึ่องจากนสันึ่นเปป็นขล้อเทก็จจรลิงหนนนึ่งตามพระคสัมภบีรร์-ใชว่
แลล้วครสับ ความจรลิงอสันเปป็นนลิรสันดรร์-เราจนงควรถวายรว่างกายของเราเปป็นเครรนึ่องบรชาทบีนึ่มบีชบีวลิต อสันบรลิสรุทธลิธิ์ถวายแดว่พระเจล้า

สลินึ่งทบีนึ่ผมกนาลสังพยายามชบีนั้ใหล้เหก็นจรลิงๆแลล้วกก็ครอนบีนึ่: บททบีนึ่ 9,10 และ 11 อธลิบายวว่าพระเจล้าสามารถเปป็นผรล้ทบีนึ่ยรุตลิธรรมและยสัง
ทรงหสันไปเสบียจากชนชาตลิอลิสราเอลเพบียงชสันึ่วคราว โดยทรงอนรุญาตใหล้ “ความมรดบอดในบางสว่วน” (รม. 11:25) มาสรว่ชนชาตลิ
อลิสราเอลเพราะความไมว่เชรนึ่อของพวกเขา แตว่ถนงแมล้วว่าพระเจล้าทรงอนรุญาตเชว่นนบีนั้ ขว่าวประเสรลิฐแหว่งการนสับวว่าชอบธรรมกก็ไมว่ทนารล้าย
หรรอขสัดขวางพสันธสสัญญาเหลว่าาานทบีนึ่พระเจล้าไดล้ทรงกระทนาไวล้กสับอสับราฮสัมและอลิสราเอล

มสันเปป็นเรรนึ่องทบีนึ่สะดวกสนาหรสับเราทบีนึ่จะลรมยลิว-และงว่ายเชว่นกสัน-เพราะวว่าปกตลิแลล้วครลิสเตบียนทสันั้งหลายแทบไมว่รรล้อะไรเลยเกบีนึ่ยว
กสับบรรดาพสันธสสัญญาและพระสสัญญาเหลว่านสันั้นของพวกยลิว มบีคนมากมายทบีนึ่สอนวว่าครลิสเตบียนทสันั้งหลายบสัดนบีนั้เปป็นชนอลิสราเอลแทล้นสันั้น 
และสอนวว่าครลิสตจสักรวสันนบีนั้ครอผรล้รสับพระสสัญญาเหลว่านสันั้นของพระเจล้าทบีนึ่มบีตว่อชนชาตลิอลิสราเอล

ในความคลิดของครลิสตจสักรสมสัยอสัครทรต คนาถามเรรนึ่องความสสัมพสันธร์ของศาสนายลิวทบีนึ่มบีตว่อครลิสตจสักรเปป็นเรรนึ่องอภลิปรายทบีนึ่มบี
ชบีวลิตชบีวาและเผก็ดรล้อนมากทบีนึ่สรุดเรรนึ่องหนนนึ่ง หลสังจากไดล้นนาเผว่าพสันธรุร์ทสันั้งหมดเขล้ามาสรว่กลรุว่มเดบียวกสันแลล้ว ทรุกคนถรกปรสับโทษในฐานะคน
บาป และหลสังจากไดล้เปปิดทางเดบียวนสันั้นแหว่งความรอดแลล้ว (โดยความเชรนึ่อในพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระเยซรครลิสตร์) เปป็นธรรมดาทบีนึ่
คนาถามตว่างๆตว่อไปนบีนั้เกลิดขนนั้นตามมา:

“แลล้วจะเกลิดอะไรกสับพสันธสสัญญาของดาวลิด ซนนึ่งถรกยรนยสันโดยพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์และถรกรรนั้อฟฟฟื้นแกว่มารดาของพระเยซร
โดยทรตสวรรคร์กาบรลิเอล? พระเจล้าทรงลรมพสันธสสัญญาของพระองคร์กสับดาวลิดแลล้วหรรอ? แลล้วจะเกลิดอะไรกสับพระสสัญญาทบีนึ่ไมว่มบีเงรนึ่อนไข
นสันั้น ซนนึ่งเฉพาะเจาะจงและถรกทวนซนั้นาทบีนึ่พระเจล้าทรงใหล้ไวล้วว่าจะทรงทนาใหล้อลิสราเอลทสันั้งหมดกลสับครนสรว่แผว่นดลินแหว่งบรรพบรุรรุษของพวก
เขา...แผว่นดลินนสันั้นทบีนึ่พระเจล้าทรงจสัดวางและสสัญญาไวล้อยว่างเจาะจงกสับอสับราฮสัม? เกลิดอะไรขนนั้นแลล้วกสับพระสสัญญาทบีนึ่ไมว่มบีเงรนึ่อนไขนสันั้นวว่า
จะทรงใหล้ชนชาตลิอลิสราเอลทสันั้งหมดกลสับครนสรว่แผว่นดลินของนางและสถาปนาการปกครองซนนึ่งพระเมสสลิยาหร์จะทรงเปป็นประมรุข ผรล้ทรง
ถรกพยากรณร์ไวล้วว่าจะเปป็นบรุตรของดาวลิดและดสังนสันั้นจนงเปป็นทายาทของดาวลิด?”

บททบีนึ่ 9,10 และ 11 ใหล้คนาตอบของอสัครทรตทว่านนบีนั้แกว่คนาถามเหลว่านบีนั้
ในการประชรุมใหญว่ทบีนึ่กรรุงเยรรซาเลก็ม (กลิจการ บททบีนึ่ 15) ยากอบแสดงใหล้เหก็นวว่าการยอมรสับพวกคนตว่างชาตลิของพระเจล้า

โดยความเชรนึ่อทบีนึ่ปราศจากการเขล้าสรุหนสัตนสันั้นไมว่เพบียงไมว่ไดล้ขสัดแยล้งกสับพวกศาสดาพยากรณร์เทว่านสันั้น-หรรอไมว่ยอมรสับคนาสอนของพวก
เขา-แตว่ ตรงกสันขล้าม ไดล้สอดคลล้องกสับพวกศาสดาพยากรณร์ เนรนึ่องจากคนเหลว่านสันั้นไดล้พยากรณร์ถนงการกลสับครนสรว่สภาพเดลิมนสันั้นวว่าเกลิด
ขนนั้นหลสังจากการเสดก็จกลสับมาขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า (กลิจการ 15:14-17)

ในทนานองเดบียวกสัน เปาโล ในรายละเอบียดทบีนึ่มากยลินึ่งกวว่าอบีก กก็อธลิบายวว่าขว่าวประเสรลิฐนบีนั้แหว่งการนสับวว่าชอบธรรมโดยความ
เชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้ากก็ถรกเหก็นลว่วงหนล้าอยว่างเตก็มเปปีปี่ยมโดยพวกศาสดาพยากรณร์ ถนงแมล้วว่าพวกเขา
ไมว่ไดล้เขล้าใจอยว่างถว่องแทล้เกบีนึ่ยวกสับพระครุณนสันั้นทบีนึ่จะมากก็ตาม และวว่า หว่างไกลเลยจากการลล้มเลลิกพสันธสสัญญาเหลว่านสันั้นทบีนึ่ใหล้ไวล้แกว่อสับรา
ฮสัม ดาวลิด และวงศร์วานอลิสราเอลทสันั้งหมด ขว่าวประเสรลิฐนบีนั้เสรลิมกนาลสังพระสสัญญาเหลว่านบีนั้ และเมรนึ่อครลิสตจสักรครบจนานวน พระเยซรจะ
เสดก็จกลสับมาเพรนึ่อรสับเจล้าสาวของพระองคร์ไป จากนสันั้น หลสังจากยรุคความทรุกขร์ลนาบากใหญว่ยลินึ่งนสันั้น พระเยซรจะประทสับบนพระทบีนึ่นสันึ่งของ
ดาวลิดบรรพบรุรรุษของพระองคร์ และ “อลิสราเอลทสันั้งหมดจะไดล้รสับความรอด” (รม. 11:26) กรรุณาสสังเกต:อลิสราเอลทสันั้งหมด...ไมว่ใชว่คน
อลิสราเอลทรุกคน แตว่อลิสราเอลในฐานะประชาชาตลิหนนนึ่ง จะไดล้รสับความรอด



มสันไมว่สนาคสัญวว่าเหลว่านสักเทศนร์เทศนาอะไรหรรอผรล้สอนทสันั้งหลายสอนอะไร ครลิสตจสักรไมว่ใชว่ชนชาตลิอลิสราเอล มสันเปป็นการปลล้น
ฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่จะเอาพระสสัญญาเหลว่านสันั้นทบีนึ่ทรงใหล้ไวล้แกว่ชนชาตลิอลิสราเอล และยกพวกมสันใหล้แกว่ครลิสตจสักร พระเจล้าไมว่ทรงลรม
ประชากรของพระองคร์เลย และสสักวสันหนนนึ่งพระเจล้าจะทรงหสันกลสับมาหาชนชาตลิอลิสราเอล และประชาชาตลิหนนนึ่งจะถรกใหล้กนาเนลิดใน
วสันหนนนึ่ง พระเจล้าจะทรงทนาใหล้พระสสัญญาทรุกขล้อทบีนึ่ใหล้ไวล้แกว่อสับราฮสัมผรล้เปปีปี่ยมดล้วยความเชรนึ่อสนาเรก็จจรลิงทรุกประการ ในทรุกรายละเอบียด
ปลบีกยว่อย

ความเสทยใจใหญต่ยริที่งของเปาโล
สคาหรอับชนชาตริอริสราเอลททที่ไมต่เชถืที่อ

ขล้อ 1-3: “ขล้าพเจล้ากลว่าวความจรลิงในพระครลิสตร์ ขล้าพเจล้าไมว่ไดล้มรุสา ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของขล้าพเจล้าเปป็นพยานฝฝ่าย
ขล้าพเจล้าในพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ดล้วย วว่า ขล้าพเจล้ามบีความทรุกขร์หนสักและความโศกเศรล้าในใจของขล้าพเจล้าเสมอ เพราะขล้าพเจล้าอยาก
ขอใหล้ขล้าพเจล้าเองถรกสาปแชว่งใหล้ตสัดขาดจากพระครลิสตร์ เพราะเหก็นแกว่พบีนึ่นล้องของขล้าพเจล้า ครอญาตลิพบีนึ่นล้องของขล้าพเจล้าตามเนรนั้อหนสัง”

เปาโลเปป็นยลิวทบีนึ่เปป็นไทตสันั้งแตว่เกลิด เขาเปป็นฟารลิสบีของพวกฟารลิสบี ครสันั้งหนนนึ่งเขาเคยถรกแยกขาดจากความชอบธรรมของ
พระเจล้าในพระเยซรครลิสตร์ ผว่านทางศาสนานสันั้นทบีนึ่เขาปฏลิบสัตลิอยว่างรล้อนรนเชว่นนสันั้น แตว่บสัดนบีนั้ เมรนึ่อรรล้จสักพระเยซรครลิสตร์เจล้าในการอภสัยโทษ
บาปแลล้วโดยไมว่คลิดคว่า เขากก็กนาลสังเพลลิดเพลลินกสับพระครุณของพระเจล้าทบีนึ่ใหญว่กวว่าบาปทสันั้งสลินั้นของเรา-พระครุณทบีนึ่ทนาเพรนึ่อเราสลินึ่งทบีนึ่พระ
ราชบสัญญสัตลิไมว่มบีทางทนาไดล้เลย

“ขล้าพเจล้ากลว่าวความจรลิง... ขล้าพเจล้าไมว่ไดล้มรุสา…” ภาษาทบีนึ่แรงนบีนั้เปป็นสลินึ่งจนาเปป็น เพราะวว่าในการใหล้ขว่าวประเสรลิฐแกว่พวกคน
ตว่างชาตลิ เปาโลจนงถรกมองวว่าเปป็นศสัตรรคนหนนนึ่งตว่อพวกยลิวซนนึ่งเปป็นชนชาตลิของเขาเอง เขาตล้องปกปฟ้องตสัวเอง จงใหล้เหก็นกสันไปเลยวว่า
ภาพทบีนึ่ถรกวาดในทบีนึ่นบีนั้มลิใชว่โดยศสัตรรคนหนนนึ่งแตว่โดยเพรนึ่อนคนหนนนึ่ง ผรล้ซนนึ่งใจของเขากนาลสังแตกสลายเพรนึ่อพบีนึ่นล้องของเขา

“...ขล้าพเจล้ามบีความทรุกขร์หนสักและความโศกเศรล้าในใจของขล้าพเจล้าเสมอ เพราะขล้าพเจล้าอยากขอใหล้ขล้าพเจล้าเองถรกสาปแชว่ง
ใหล้ตสัดขาดจากพระครลิสตร์ เพราะเหก็นแกว่พบีนึ่นล้องของขล้าพเจล้า…” ชว่างเปป็นสรุดยอดคนาพยาน! ในบททบีนึ่แลล้ว เปาโลพรดถนงความแนว่นอน
อสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบีซนนึ่งถรกถรอครองโดยบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายในพระเยซรครลิสตร์เจล้า แนว่นอนวว่านบีนึ่เปป็นภาษาของความ
ปรารถนาทบีนึ่ทนาใหล้ใจแตกสลายขณะทบีนึ่เขาคลิดถนงความลล้มเหลว ความทรุกขร์ระทม และความสลินั้นหวสังสรุดขบีดของเหลว่าชนรว่วมชาตลิของ
เขาเองเพราะความไมว่เชรนึ่อของพวกเขา ดสังนสันั้นเขาจนงมองไปยสังชนชาตลิของเขาเองและรล้องออกมาวว่า “ขล้าพเจล้ากลว่าวความ
จรลิง...ความจรลิงทสันั้งหมด...ความจรลิงลล้วนๆ ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของขล้าพเจล้าเปป็นพยานรว่วมกสับขล้าพเจล้าในพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ ใจ
ของขล้าพเจล้ากนาลสังประสบกสับความหนสักอนนั้งมหาศาล ขล้าพเจล้ามบีความเสบียใจมากอยรว่เสมอในใจของขล้าพเจล้าเมรนึ่อขล้าพเจล้าคลิดถนงชนรว่วม
ชาตลิของขล้าพเจล้าเอง ชนชาตลิของขล้าพเจล้าเอง-ทบีนึ่หลงหาย ถรกบสังตา จะพลินาศ มรุว่งหนล้าสรว่นรกทบีนึ่ไมว่รรล้สลินั้นสรุด ความเสบียใจของขล้าพเจล้านสันั้น
ลนกลนั้นาเหลรอเกลินและใจของขล้าพเจล้ากก็แตกสลายเหลรอเกลิน จนขล้าพเจล้าอยากขอใหล้ตสัวขล้าพเจล้าเองถรกสาปแชว่งใหล้ตสัดขาดจากพระ
ครลิสตร์ หากมสันจะนนาพบีนึ่นล้องของขล้าพเจล้า ญาตลิพบีนึ่นล้องของขล้าพเจล้า ชนชาตลิของขล้าพเจล้าเองในฝฝ่ายเนรนั้อหนสัง ใหล้มารรล้จสักความรอดแสน
วลิเศษนบีนั้โดยความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้า!”

ผมอยากรรล้จรลิงๆวว่ามนรุษยร์กบีนึ่คนเคยแบกรสับภาระเชว่นนสันั้นเพรนึ่อคนทสันั้งหลายทบีนึ่พวกเขารสัก? ครุณจนาไดล้วว่ามบีอยรว่คราวหนนนึ่ง โมเสส 
ในความปวดรล้าวของเขาเพรนึ่อชนชาตลิอลิสราเอล ไดล้รล้องออกมาวว่า: “โอ พระเจล้าขล้า ประชากรนบีนั้ทนาบาปอสันใหญว่หลวง และพวกเขา
สรล้างพระดล้วยทองคนาสนาหรสับตสัวเอง แตว่บสัดนบีนั้ ถล้าพระองคร์จะโปรดยกโทษบาปของพวกเขา หรรอถล้าไมว่เปป็นเชว่นนสันั้น ขล้าพระองคร์ขอ
อล้อนวอนตว่อพระองคร์ ขอทรงลบชรนึ่อของขล้าพระองคร์เสบียจากหนสังสรอทบีนึ่พระองคร์ไดล้ทรงจดไวล้นสันั้น” (อพย. 32:31,32) เปาโลชายผรล้นบีนั้ไมว่
ไดล้ทรุว่มเทตว่อชนชาตลิของเขานล้อยกวว่าโมเสสแตว่อยว่างใด เปาโลรรล้สนกถนงเหลก็กในแหว่งความตายและความสยดสยองของนรกเมรนึ่อเขา
รล้องออกมาเพรนึ่อชนรว่วมชาตลิของเขา สลินึ่งทบีนึ่เขากลว่าวจรลิงๆแลล้วครอนบีนึ่: “ขล้าพเจล้าเตก็มใจทบีนึ่จะถรกตสัดออกจากพระครลิสตร์ เตก็มใจทบีนึ่จะถรก
ปรสับโทษในนรก หากมสันจะชว่วยพบีนึ่นล้องของขล้าพเจล้าใหล้รอด!”



แตว่เปาโลรรล้วว่าแมล้หากวว่าเขาสามารถถรกสาปแชว่งใหล้ตสัดขาดและตล้องไปอยรว่ในหลรุมนสันั้น มสันกก็คงไมว่ชว่วยพบีนึ่นล้องของเขาใหล้รอด 
เปาโลรรล้วว่าหนทางเดบียวทบีนึ่พวกเขาจะรสับความรอดไดล้กก็ครอโดยความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้า หนทาง
เดบียวทบีนึ่พบีนึ่นล้องทบีนึ่เครว่งศาสนาของเขาจะกลายเปป็นคนชอบธรรมไดล้กก็ครอ การยอมรสับความชอบธรรมของพระเจล้าในพระเยซรเจล้า

เหลว่าผรล้รรล้ทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่ตลอดหลายยรุคสมสัยไดล้โตล้เถบียงความหมายของขล้อพระคนาตอนนบีนั้ ชายผรล้ยลินึ่งใหญว่หลายคนของพระเจล้าไมว่
เหก็นพล้องตรงกสัน ผมไมว่ถรอวว่าตสัวเองเปป็นผรล้เชบีนึ่ยวชาญดล้านภาษาฮบีบรรและภาษากรบีก แตว่เทว่าทบีนึ่ผมทราบ ผมเชรนึ่อวว่าเปาโลหมายความ
ตามทบีนึ่เขากลว่าวจรลิงๆ! ผมเชรนึ่อวว่าเขาสะเทรอนใจยลินึ่งนสัก มบีภาระหนสักและหวสันึ่นไหว โดยแบกใจทบีนึ่หนสักขนาดนสันั้นเพรนึ่อชนชาตลิของเขา 
(พวกคนอลิสราเอล) จนเขาคงเตก็มใจทบีนึ่จะถรกตสัดออกจากพระครลิสตร์หากมสันจะชว่วยชนชาตลิอลิสราเอลใหล้รอด ผมเชรนึ่อวว่าเขา
หมายความอยว่างนสันั้นเมรนึ่อเขาเอว่ยถล้อยคนาเหลว่านสันั้นจากใจทบีนึ่ปวดรล้าวดล้วยความทรุกขร์โศกและแตกสลายเพราะความมรดบอดของ
ชนชาตลิของเขา

ไมว่แปลกแตว่อยว่างใดทบีนึ่เมรนึ่อถนงปลายทางแหว่งชบีวลิตของเขา กว่อนทบีนึ่ศบีรษะของเขาถรกบสันึ่นออกโดยขวานของเนโร-แคว่ไมว่กบีนึ่วลินาทบี
กว่อนทบีนึ่เขาประทสับตราคนาพยานของเขาดล้วยโลหลิตแหว่งชบีวลิตของเขา-เขารล้องออกมาไดล้วว่า “ขล้าพเจล้าไดล้สรล้รบในการตว่อสรล้อสันดบีแลล้ว 
ขล้าพเจล้าไดล้กระทนาการวลินึ่งแขว่งของขล้าพเจล้าใหล้สนาเรก็จแลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้รสักษาความเชรนึ่อนสันั้นไวล้แลล้ว!” ผมไมว่เชรนึ่อวว่ามบีผรล้ใดทบีนึ่เคยมบีชบีวลิตอยรว่-
นอกจากพระเยซรครลิสตร์เจล้า-ทบีนึ่ยอมจนานนหมดทสันั้งจลิตใจ วลิญญาณ และรว่างกายเชว่นนสันั้นตว่อพระประสงคร์ของพระเจล้าเหมรอนอยว่างอสัคร
ทรตเปาโล

ขล้อ 4 และ 5: “ผรล้ซนนึ่งเปป็นคนอลิสราเอล ซนนึ่งการทรงรสับเปป็นบรุตรเปป็นของพวกเขา ทสันั้งสงว่าราศบี และบรรดาพสันธสสัญญา และ
การประทานพระราชบสัญญสัตลิ และการรสับใชล้พระเจล้า และพระสสัญญาทสันั้งหลาย ซนนึ่งบรรพบรุรรุษทสันั้งหลายเปป็นของพวกเขา และซนนึ่งตาม
เนรนั้อหนสังพระครลิสตร์ไดล้ทรงถรอกนาเนลิดมาจากพวกเขา พระองคร์ผรล้ทรงอยรว่เหนรอสลินึ่งสารพสัด พระเจล้าผรล้ทรงรสับการถวายสาธรุการเปป็นนลิตยร์ 
เอเมน”

คนาถามนสันั้นถรกถามแลล้วในโรม 3:1- “ดสังนสันั้น พวกยลิวจะไดล้เปรบียบอะไร?” คนาตอบตรงนสันั้นครอ “มบีมากในทรุกทาง” คนาตอบ
นสันั้นถรกขยายความตรงนบีนั้ ซนนึ่งเปาโลใหล้รายการแปดดล้านทบีนึ่ชนชาตลิอลิสราเอลแตกตว่างจากประชาชาตลิอรนึ่นๆทสันั้งปวง:

1. “การทรงรสับเปป็นบรุตรเปป็นของ” พวกคนอลิสราเอล พวกเขาไดล้ถรกรสับเปป็นประชากรของพระเจล้าจากทว่ามกลาง
ประชาชาตลิทสันั้งหลาย การรสับเปป็นบรุตรของพวกเขา ตามทบีนึ่ถรกหมายถนงในทบีนึ่นบีนั้ ไมว่ใชว่การรสับเปป็นรายบรุคคล แตว่เปป็นประชาชาตลิ-ทสันั้งสลิบ
สองเผว่านสันั้นของชนชาตลิอลิสราเอล (การรสับเปป็นบรุตรทบีนึ่ถรกหมายถนงตรงนบีนั้คว่อนขล้างแตกตว่างจากการรสับเปป็นบรุตรทบีนึ่ถรกพรดถนงในโรม 8:15 
ดรความเหก็นตว่างๆเกบีนึ่ยวกสับพระคนาขล้อนสันั้น)

2. “สงว่าราศบี” เปป็นของพวกคนอลิสราเอล ในภาคพสันธสสัญญาเดลิมเมฆเชคลินาหร์นสันั้นแหว่งสงว่าราศบียลินึ่งใหญว่ของพระเจล้าไดล้
นนาพวกคนอลิสราเอลในการพเนจรถลินึ่นทรุรกสันดารของพวกเขา

3. “บรรดาพสันธสสัญญา” เปป็นของพวกคนอลิสราเอล พสันธสสัญญาในสมสัยอสับราฮสัม พสันธสสัญญาในสมสัยโมเสส และ
พสันธสสัญญาในสมสัยดาวลิดไดล้ถรกใหล้แกว่พวกคนอลิสราเอล-และพสันธสสัญญาเหลว่านบีนั้ยสังเปป็นของพวกเขา ทสันั้งๆทบีนึ่พวกคนอลิสราเอลลล้มเหลว
อยว่างสลินั้นเชลิงกก็ตาม (พวกคนตว่างชาตลิ เปป็น “พวกทบีนึ่อยรว่หว่างเหลินจากการเปป็นพลเมรองของอลิสราเอล และเปป็นบรรดาคนแปลกหนล้า
จากพสันธสสัญญาเหลว่านสันั้นแหว่งพระสสัญญา ไมว่มบีความหวสัง และอยรว่ปราศจากพระเจล้าในโลก”-อฟ. 2:12 แตว่บสัดนบีนั้ในยรุคแหว่งพระครุณ
แสนมหสัศจรรยร์นบีนั้ ทสันั้งยลิวและตว่างชาตลิกลายเปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้าโดยความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซร
ครลิสตร์เจล้า)

4. “พระราชบสัญญสัตลิ” ไดล้ถรกประทานใหล้แกว่ชนชาตลิอลิสราเอล พวกคนตว่างชาตลิ “ไมว่มบีพระราชบสัญญสัตลิ” (รม. 2:14) 
คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ชอบปนพระราชบสัญญสัตลิกสับพระครุณ และคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่อยากใหล้เราอยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิวสันนบีนั้ ควรทนาการศนกษา
คล้นควล้าพระราชบสัญญสัตลิอยว่างถบีนึ่ถล้วนและรรล้วว่าพระราชบสัญญสัตลินสันั้นเปป็นของใคร พระราชบสัญญสัตลิไดล้ถรกประทานใหล้แกว่หมรว่ชนหนนนึ่งโดย



เฉพาะ ณ เวลาหนนนึ่งทบีนึ่เฉพาะเจาะจง ในสถานทบีนึ่หนนนึ่งทบีนึ่เจาะจง ภายใตล้เงรนึ่อนไขตว่างๆทบีนึ่พระเจล้าทรงสสันึ่งไวล้ เราไมว่อยรว่ใตล้พระราชบสัญญสัตลิ
อว่านโรม 6:14 และ 10:4

5. “การรสับใชล้พระเจล้า” ไดล้ถรกประทานใหล้แกว่ชนชาตลิอลิสราเอล พวกเขาพวกเดบียว ในทว่ามกลางบรรดาประชาชาตลิ
ของโลก ไดล้มบีรรปแบบของการนมสัสการทบีนึ่ไดล้รสับสลิทธลิอนานาจ ผว่านทางการปรนนลิบสัตลิในพระวลิหารของพวกเขา เครรนึ่องสสัตวบรชาตว่างๆ 
และระบบปรุโรหลิตเขาไดล้ถรกสอนวลิธบีการเขล้าหาพระเจล้า

6. พระเจล้าไดล้ประทาน “พระสสัญญาทสันั้งหลาย” แกว่ชนชาตลิอลิสราเอล-พระสสัญญาทสันั้งหลายเกบีนึ่ยวกสับพระเมสสลิยาหร์
และการครอบครองของพระองคร์ และสงว่าราศบีแหว่งแผว่นดลินอลิสราเอล พระสสัญญาเรรนึ่องพระผรล้ไถว่นสันั้น-พระองคร์ผรล้จะทรงซรนั้อครนสลินึ่งทบีนึ่
อาดสัมไดล้สรญเสบียไป-เปป็นของชนชาตลิอลิสราเอลโดยเฉพาะ เปป็นความจรลิงทบีนึ่วว่าพระสสัญญาเรรนึ่องพระผรล้ไถว่นสันั้นไดล้ถรกประทานใหล้แกว่เผว่า
พสันธรุร์มนรุษยร์ทสันั้งหมดในสวนเอเดน แตว่สรุดทล้ายแลล้วมสันกก็ถรกจนากสัดทบีนึ่เชรนั้อสายของอสับราฮสัม เชรนั้อสายของอลิสอสัค เชรนั้อสายของยาโคบ-และ
พระองคร์จะตล้องเสดก็จมาผว่านทางเผว่ายรดาหร์และวงศร์วานของดาวลิด เราไมว่ควรลรมวว่าพระเยซรครลิสตร์เจล้าหลสักๆแลล้วทรงเปป็น “ผรล้รสับใชล้
แหว่งพวกทบีนึ่เขล้าสรุหนสัตเพรนึ่อความจรลิงของพระเจล้า เพรนึ่อยรนยสันบรรดาพระสสัญญาทบีนึ่ไดล้ทรงกระทนาไวล้กสับบรรพบรุรรุษทสันั้งหลาย…” พระเยซร
ไดล้เสดก็จมาหายลิวกว่อน ความเมตตาของพระองคร์ทบีนึ่มบีตว่อพวกคนตว่างชาตลิจะตล้องมาหลสังจากนสันั้น (รม. 15:8,9) ในฮบีบรร 7:6 อสับราฮสัม
ถรกพรรณนาวว่าเปป็น “ผรล้ทบีนึ่ไดล้รสับพระสสัญญาเหลว่านสันั้น”

7. “...ซนนึ่งบรรพบรุรรุษทสันั้งหลายเปป็นของพวกเขา…” เปาโลหมายความอยว่างไมว่ตล้องสงสสัยวว่าบรรพบรุรรุษผรล้ยลินึ่งใหญว่สาม
ทว่านแหว่งพสันธสสัญญานสันั้น ครอ อสับราฮสัม อลิสอสัค และยาโคบ (อพย. 3:6,13; ลรกา 20:37) ประชาชาตลิใดในประวสัตลิศาสตรร์สมสัย
โบราณ-หรรอในยรุคอรนึ่นใด-เคยใหล้บรรพบรุรรุษอยว่างอสับราฮสัม (ประมรุขของหลายประชาชาตลิ) อลิสอสัค และยาโคบ?

8. “...และซนนึ่งตามเนรนั้อหนสังพระครลิสตร์ไดล้ทรงถรอกนาเนลิดมาจากพวกเขา…” เกบีนึ่ยวกสับชนชาตลิอลิสราเอล มบีเกบียรตลิยศ
อยว่างหนนนึ่งทบีนึ่อยรว่เหนรอกวว่าเกบียรตลิยศอรนึ่นๆทสันั้งปวง: พระครลิสตร์นสันั้น พระเมสสลิยาหร์นสันั้น เทว่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับความเปป็นมนรุษยร์ของพระองคร์ 
ไดล้เสดก็จออกมาจากชนชาตลิอลิสราเอล ครุณจะสสังเกตเหก็นวว่าเหลว่าบรรพบรุรรุษเปป็นของชนชาตลิอลิสราเอล แตว่พระครลิสตร์นสันั้น-ถนงแมล้วว่า
พระองคร์ไดล้เสดก็จมาทางเชรนั้อสายของอสับราฮสัม อลิสอสัค และยาโคบ-พระองคร์กก็ไมว่ไดล้ทรงเปป็นของชนชาตลิอลิสราเอลเทว่านสันั้น พระครลิสตร์
ทรงเปป็นของคนทสันั้งโลก!

สนานวนทบีนึ่วว่า “และซนนึ่งตามเนรนั้อหนสัง”-หรรอ “เทว่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับเนรนั้อหนสัง”-ชบีนั้ไปยสังขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าพระครลิสตร์ไมว่ไดล้ทรงออก
มาจากชนชาตลิอลิสราเอลหมดทสันั้งตสัวของพระองคร์ แตว่ทรงมบีอบีกสภาพหนนนึ่ง-ใชว่แลล้วครสับ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ใน
เนรนั้อหนสัง และพระองคร์ไดล้เสดก็จมาเพรนึ่อสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพรนึ่อรสับโทษบาปของคนทสันั้งโลก เทว่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับความเปป็น
พระเจล้าของพระองคร์ เปาโลกลว่าววว่าพระองคร์ทรงอยรว่ “เหนรอสลินึ่งสารพสัด พระเจล้าผรล้ทรงรสับการถวายสาธรุการเปป็นนลิตยร์ เอเมน”

พระเจจ้าไมต่ทรงไมต่สอัตยร์ซถืที่อหรถือไมต่ชอบธรรม
ขล้อ 6 และ 7: “แตว่มลิใชว่ราวกสับวว่าพระวจนะของพระเจล้าไดล้ไรล้ประโยชนร์ไป เพราะวว่าพวกเขาไมว่ไดล้เปป็นคนอลิสราเอลทรุกคน 

ซนนึ่งมาจากอลิสราเอล และไมว่ใชว่เพราะวว่าพวกเขาเปป็นเชรนั้อสายของอสับราฮสัม พวกเขาทรุกคนจนงเปป็นบรุตรแทล้ของทว่านดล้วย แตว่ ‘เชรนั้อสาย
ของเจล้าจะถรกเรบียกในอลิสอสัค’”

วรเอสทร์แปลขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ดสังนบีนั้: “แตว่กรณบีนสันั้นไมว่ไดล้เปป็นแบบนบีนั้ ทบีนึ่วว่าพระวจนะของพระเจล้าถรกทนาใหล้สลินั้นฤทธลิธิ์แลล้ว เพราะ
วว่าไมว่ใชว่ทรุกคนทบีนึ่ออกมาจากอลิสราเอล คนเหลว่านบีนั้เปป็นคนอลิสราเอล และไมว่ใชว่เพราะวว่าพวกเขาเปป็นลรกหลานของอสับราฮสัม พวกเขา
จนงเปป็นลรกหลานหมดทรุกคน แตว่ในอลิสอสัคเชรนั้อสายคนหนนนึ่งจะถรกเรบียกชรนึ่อสนาหรสับเจล้า”

“แตว่มลิใชว่ราวกสับวว่าพระวจนะของพระเจล้าไดล้ไรล้ประโยชนร์ไป” การเนล้นหนสักอยรว่ทบีนึ่พระวจนะของพระเจล้า เปาโลกลว่าวอยว่าง
เนล้นหนสักวว่าพระวจนะของพระเจล้าไมว่ไดล้ลล้มเหลวไป และลล้มเหลวไมว่ไดล้ ขล้อพลิสรจนร์เรรนึ่องไมว่มบีการลล้มเหลวกก็ครอวว่าพระสสัญญาเหลว่านสันั้น
ไดล้ถรกกระทนาแกว่ชนชาตลิอลิสราเอล แตว่พระสสัญญาเหลว่านสันั้นไมว่ไดล้ถรกกระทนาแกว่พวกเขาโดยอาศสัยการทบีนึ่พวกเขาสรบเชรนั้อสายตาม



ธรรมชาตลิจากอสับราฮสัม เพราะวว่าไมว่ใชว่ทรุกคนทบีนึ่มาจากอลิสราเอล -นสันึ่นครอ เกลิดจากอสัครปปิตาผรล้นสันั้น-เปป็นคนอลิสราเอล นสันึ่นครอ ประชากร
ของพระเจล้า พระสสัญญานสันั้นไมว่ไดล้มบีใหล้สนาหรสับชนชาตลิอลิสราเอลทสันั้งหมด

อสัครทรตทว่านนบีนั้ทนาการแบว่งแยกชสัดเจนตรงนบีนั้ระหวว่างคนอลิสราเอลตามธรรมชาตลิและคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เปป็นผรล้คนแหว่งความเชรนึ่อ 
คนตว่างชาตลิทสันั้งหลายทบีนึ่เชรนึ่อไมว่ถรกหมายถนงตรงนบีนั้ ถนงแมล้วว่าในทบีนึ่อรนึ่นๆเหลว่าผรล้เชรนึ่อตว่างชาตลิกก็ถรกเรบียกวว่า “ลรกหลานของอสับราฮสัม” หรรอ 
“เชรนั้อสายฝฝ่ายวลิญญาณของอสับราฮสัม” เชว่นกสัน ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลกนาลสังกลว่าวถนงพวกคนอลิสราเอล และเขาทนาการแบว่งแยกชสัดเจนระหวว่าง
คนสองพวกนสันั้น-อลิสราเอลตามธรรมชาตลิและอลิสราเอลฝฝ่ายวลิญญาณ (กรรุณาอว่านโรม 4:1-3; กาลาเทบีย 3:6,7; และยอหร์น 8:37-39)

“และไมว่ใชว่เพราะวว่าพวกเขาเปป็นเชรนั้อสายของอสับราฮสัม พวกเขาทรุกคนจนงเปป็นบรุตรแทล้ของทว่านดล้วย”-นสันึ่นครอ ในความหมาย
ซนนึ่งทนาใหล้พวกเขามบีสลิทธลิธิ์ไดล้รสับมรดกนสันั้น- “แตว่ ‘เชรนั้อสายของเจล้าจะถรกเรบียกในอลิสอสัค’” พระเจล้าตสันั้งแตว่ตล้นไดล้ทรงทนาการแบว่งแยก
ชสัดเจนตรงนบีนั้ และทรงประกาศอยว่างชสัดเจนวว่าเชรนั้อสายของอสับราฮสัมซนนึ่งเปป็นเจล้าของพระสสัญญานสันั้นจะตล้องมาผว่านทางเชรนั้อสายของอลิ
สอสัค ไมว่ใชว่ของอลิชมาเอล-ถนงแมล้วว่าเขาถรกเรบียกวว่าเชรนั้อสายของอสับราฮสัมเชว่นกสัน (อว่านปฐมกาล 17:19-21; 21:12,13)

ขล้อ 8 และ 9: “ครอวว่า เขาทสันั้งหลายซนนึ่งเปป็นบรุตรตามเนรนั้อหนสัง คนเหลว่านบีนั้กก็ไมว่นสับวว่าเปป็นบรุตรของพระเจล้า แตว่บรุตรแหว่งพระ
สสัญญานสันั้นจนงจะนสับวว่าเปป็นเชรนั้อสายไดล้ เพราะนบีนึ่ครอถล้อยคนาแหว่งพระสสัญญาวว่า ‘คราวนบีนั้เราจะมาและนางซาราหร์จะมบีบรุตรชาย’”

ในทบีนึ่นบีนั้พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์กนาลสังชบีนั้ใหล้เหก็นขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่า “เขาทสันั้งหลายซนนึ่งเปป็นบรุตรตามเนรนั้อหนสัง” (ลรกหลานฝฝ่ายโลกของ
อสับราฮสัม) ไมว่จนาเปป็นตล้องเปป็น “บรุตรของพระเจล้า” แตว่ “บรุตรแหว่งพระสสัญญานสันั้นจนงจะนสับวว่าเปป็นเชรนั้อสายไดล้”-เชรนั้อสายฝฝ่ายวลิญญาณ
นสันั้นซนนึ่งพระเมสสลิยาหร์จะทรงบสังเกลิดผว่านทางมสัน ถล้าลรกทสันั้งหลายแหว่งพระสสัญญานสันั้นครอคนเหลว่านสันั้นพวกเดบียว “ทบีนึ่ถรกนสับ”-ซนนึ่งอลิสอสัค
เปป็นภาพเลก็งถนงพวกเขา-มสันกก็จนาเปป็นตล้องแสดงใหล้เหก็นวว่าอลิสอสัคเปป็นลรกคนหนนนึ่งแหว่งพระสสัญญา ตามทบีนึ่ขล้อ 9 แสดงใหล้เหก็น:

“เพราะนบีนึ่ครอถล้อยคนาแหว่งพระสสัญญา”-และเปาโลยกขล้อความจากปฐมกาล 18:10- “คราวนบีนั้เราจะมาและนางซาราหร์จะมบี
บรุตรชาย” คนาเนล้นหนสักครอ “พระสสัญญา” เราเหก็นวว่าไมว่ใชว่เชรนั้อสายฝฝ่ายรว่างกาย แตว่เปป็นพระสสัญญาของพระเจล้า ทบีนึ่บว่งชบีนั้ความสสัมพสันธร์
เรรนึ่องความเปป็นบลิดาของอสับราฮสัม

ขล้อ 10-13: “และมลิใชว่สลินึ่งนบีนั้เทว่านสันั้น แตว่เมรนึ่อนางเรเบคาหร์ไดล้มบีครรภร์กสับชายคนหนนนึ่งดล้วย ครออลิสอสัคบรรพบรุรรุษของพวกเรา 
(ดล้วยวว่าเมรนึ่อบรุตรเหลว่านสันั้นยสังไมว่บสังเกลิดมา และยสังไมว่ไดล้กระทนาดบีหรรอชสันึ่วรล้ายใด ๆ เพรนึ่อพระประสงคร์ของพระเจล้าตามการทรงเลรอกนสันั้น
จะตสันั้งมสันึ่นคงอยรว่ ไมว่ใชว่แหว่งบรรดาการกระทนา แตว่ของพระองคร์ผรล้ทรงเรบียก) มบีการกลว่าวเชว่นนบีนั้แกว่นางนสันั้นวว่า ‘พบีนึ่จะรสับใชล้นล้อง’ ตามทบีนึ่มบี
เขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘เราไดล้รสักยาโคบ แตว่เราไดล้เกลบียดชสังเอซาว’”

“และมลิใชว่สลินึ่งนบีนั้เทว่านสันั้น…”-นางซาราหร์ไมว่เพบียงไดล้รสับพระสสัญญาของพระเจล้าเกบีนึ่ยวกสับบรุตรของนางเทว่านสันั้น แตว่นางเรเบคาหร์
กก็ไดล้รสับพระสสัญญาของพระเจล้าเชว่นกสันเกบีนึ่ยวกสับบรุตรสองคนของตน วรเอสทร์ออกความเหก็นวว่า: “ความคลิดตรงนบีนั้กก็ครอวว่า เราไมว่เพบียงมบี
ตสัวอยว่างของการทรงเลรอกบรุตรคนหนนนึ่งของอสับราฮสัมโดยหญลิงคนหนนนึ่งและการทรงปฏลิเสธบรุตรของเขาโดยหญลิงอบีกคนเทว่านสันั้น แตว่มบี
ตสัวอยว่างของการทรงเลรอกและการทรงปฏลิเสธบรุตรทสันั้งหลายโดยหญลิงคนเดบียวกสันดล้วย”

อยว่างไรกก็ตาม เราตล้องไมว่ลรมจรุดประสงคร์ของเปาโล เขาปรารถนาทบีนึ่จะแสดงใหล้เหก็นวว่าพระสสัญญาของพระเจล้าไมว่ไดล้ลล้ม
เหลวไป ถนงแมล้วว่าลรกหลานตามธรรมชาตลิหลายคนของอสับราฮสัมไมว่มบีสว่วนในการสนาเรก็จจรลิงของพระสสัญญานสันั้นในพระครลิสตร์กก็ตาม 
เปาโลทนาเชว่นบีนั้โดยแสดงใหล้เหก็นวว่ามบีการแบว่งแยกชสัดเจนเสมอในทว่ามกลางอสัครปปิตาเหลว่านสันั้น ระหวว่างคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรกเชรนึ่อมโยงกสัน
โดยแคว่การสรบเชรนั้อสายตามธรรมชาตลิและคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เปป็นอลิสราเอลนสันั้นของพระเจล้า (หรรอคนเหลว่านสันั้นแหว่งความเชรนึ่อ) เปาโลแสดง
ใหล้เหก็นวว่าการแบว่งแยกนบีนั้สามารถสรบยล้อนไปยสังอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดสรงสรุดของพระเจล้าเพบียงอยว่างเดบียวเทว่านสันั้น

เปาโลยกกรณบีของยาโคบและเอซาวในทบีนึ่นบีนั้ ซนนึ่งเปป็นบรุตรชายฝาแฝดของอลิสอสัคและเรเบคาหร์ ถนงแมล้กว่อนทบีนึ่เดก็กสองคนนบีนั้เกลิด
มา...ขณะทบีนึ่พวกเขายสังอยรว่ในครรภร์มารดาของพวกเขา...กว่อนทบีนึ่พวกเขาไดล้ทนาความดบีใดหรรอบาปใด...พระเจล้าไดล้ตรสัสวว่า “พบีนึ่จะ
ปรนนลิบสัตลินล้อง” (ปฐก. 25:23) เหตรุผลทบีนึ่พระเจล้าตรสัสเชว่นนบีนั้กก็เรบียบงว่าย: “เพรนึ่อพระประสงคร์ของพระเจล้า...จะตสันั้งมสันึ่นคงอยรว่” กลว่าวอบีก



นสัยหนนนึ่ง มสันอยรว่ในแผนการของพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์แลล้ว “ตามการทรงเลรอก...ไมว่ใชว่แหว่งบรรดาการกระทนา แตว่ของพระองคร์
ผรล้ทรงเรบียก”

ในกรณบีของอลิชมาเอล บรุตรของหญลิงทาสนสันั้น บางคนอาจเสนอแนะวว่าเขาถรกปฝัดทลินั้งเพราะวว่าเขาเกลิดมาจากหญลิงทาสคน
หนนนึ่ง แตว่ขล้อโตล้แยล้งนบีนั้ฟฝังไมว่ขนนั้น เชว่นในกรณบีของเอซาวและยาโคบ เดก็กสองคนนบีนั้เปป็นฝาแฝด-และเอซาวเปป็นบรุตรหสัวปปี พระเจล้าทรง
กนาหนดไวล้แลล้ววว่าบรุตรหสัวปปีคนนบีนั้ตล้องอยรว่ใตล้บสังคสับนล้องชายของเขา และดสังทบีนึ่เราไดล้เหก็นแลล้ว เหตรุผลเดบียวทบีนึ่เปป็นเชว่นนบีนั้กก็ครอวว่ามสันเปป็น
ตามพระประสงคร์ของพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

อยว่างไรกก็ตาม ประกาศลิตนบีนั้ของพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ กก็ไปไกลเกลินกวว่าเกบีนึ่ยวกสับเรรนึ่องของเอซาวและยาโคบ: “และพระ
เยโฮวาหร์ตรสัสกสับนางวว่า “ชนสองประชาชาตลิอยรว่ในครรภร์ของเจล้า และคนสองลสักษณะจะถรกแยกกสันจากทล้องของเจล้า และชนชาตลิ
หนนนึ่งจะมบีกนาลสังมากกวว่าอบีกชนชาตลิหนนนึ่ง และพบีนึ่จะปรนนลิบสัตลินล้อง” (ปฐก. 25:23)

“ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘เราไดล้รสักยาโคบ แตว่เราไดล้เกลบียดชสังเอซาว’” ไมว่มบีความจนาเปป็นทบีนึ่เราตล้องพยายามเปลบีนึ่ยนคนาวว่า 
“เกลบียดชสัง” นสันั้น มสันอยรว่ทบีนึ่นสันึ่น และมสันเปป็นพระวจนะของพระเจล้า ไมว่มบีความจนาเปป็นทบีนึ่จะตล้องพยายามทนาใหล้มสันเบาลงหรรอทนาใหล้มสัน
กลว่าวสลินึ่งทบีนึ่มสันไมว่ไดล้กลว่าว

พระคสัมภบีรร์ขล้อนบีนั้ ซนนึ่งดรเหมรอนกลว่าวถนงสองคนเดลิมนสันั้น กก็กลว่าวโดยตรงถนงลรกหลานของพวกเขา ในมาลาคบี 1:1-5 เราอว่านวว่า:
“ภาระแหว่งพระวจนะของพระเยโฮวาหร์ทบีนึ่มายสังอลิสราเอลโดยทางมาลาคบี “เราไดล้รสักพวกเจล้า” พระเยโฮวาหร์ตรสัส แตว่พวก

ทว่านกลว่าววว่า “พระองคร์ไดล้ทรงรสักขล้าพระองคร์ทสันั้งหลายสถานใด” “เอซาวเปป็นพบีนึ่ชายของยาโคบมลิใชว่หรรอ” พระเยโฮวาหร์ตรสัส
 “กระนสันั้นเราไดล้รสักยาโคบ และเราไดล้เกลบียดเอซาว และไดล้ทนาใหล้ภรเขาทสันั้งหลายของเขาและมรดกของเขารล้างเปลว่าสนาหรสับพวก
มสังกรแหว่งถลินึ่นทรุรกสันดาร” เพราะวว่าเอโดมกลว่าววว่า “พวกเราถรกทนาใหล้ยากจนลงเสบียแลล้ว แตว่พวกเราจะกลสับมาและสรล้างทบีนึ่ปรสักหสัก
พสังเหลว่านสันั้นขนนั้นใหมว่” พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรสัสดสังนบีนั้วว่า “พวกเขาจะสรล้างขนนั้น แตว่เราจะรรนั้อลงเสบีย และคนทสันั้งหลายจะเรบียกพวก
เขาวว่า ‘พรมแดนแหว่งความชสันึ่ว’ และ ‘ประชาชนผรล้ซนนึ่งพระเยโฮวาหร์ทรงมบีความเดรอดดาลอยรว่เปป็นนลิตยร์’” และตาของพวกเจล้าจะเหก็น
และพวกเจล้าจะกลว่าววว่า “พระเยโฮวาหร์จะทรงไดล้รสับการยกยว่องจากพรมแดนของอลิสราเอล”

พระคนาตอนนบีนั้จากมาลาคบีถรกยกมาเพรนึ่อสนสับสนรุนตสัวเลรอกเดลิมนสันั้น และทสันทบีทบีนึ่ตสัวเลรอกนสันั้นถรกเลรอกแลล้ว ความรสักของ
พระเจล้ากก็ตลิดตามเชรนั้อสายของยาโคบและความเกลบียดชสังของพระองคร์ตลิดตามเอซาว โดยแสดงใหล้เหก็นความเปป็นจรลิงแหว่งการทรง
ปฏลิเสธของพระองคร์

หลสังจากศนกษาคล้นควล้าพระคสัมภบีรร์มานานหลายปปี ผมไดล้มาถนงจรุดทบีนึ่ (มากกวว่าแตว่กว่อน) ผมยอมใหล้พระวจนะของพระเจล้าพรด
และกลว่าวสลินึ่งทบีนึ่มสันกลว่าว-และไมว่เปลบีนึ่ยนแปลงมสัน ไมว่มบีความจนาเปป็นทบีนึ่จะตล้องพยายามหาเหตรุผลมาอธลิบายสลินึ่งทบีนึ่พระเยโฮวาหร์พระเจล้า
ไดล้ตรสัสแลล้ว

ขล้อ 14: “เชว่นนสันั้นแลล้วพวกเราจะวว่าอะไร มบีความไมว่ชอบธรรมอยรว่กสับพระเจล้าหรรอ ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย”
เปาโลถามและตอบคนาถามของตสัวเองอบีกครสันั้ง นบีนึ่เทว่ากสับเขาถามวว่า “ถล้าพระเจล้าทรงรสักยาโคบและทรงเกลบียดชสังเอซาว 

พระเจล้าทรงไมว่ชอบธรรมหรรอ?” และจากนสันั้นเขาประกาศกล้องวว่า “ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย!” นบีนึ่ครอภาษาแหว่งความ
เชรนึ่อ ในโรม 1:17 เปาโลกลว่าววว่า “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อ”-และความเชรนึ่อไมว่สามารถยอมใหล้มบีการบว่งชบีนั้แมล้แตว่
เพบียงเศษเสบีนั้ยววว่ามบีความไมว่ชอบธรรมกสับพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ สลินึ่งทบีนึ่พระเจล้าทนานสันั้นถรกตล้อง พระเจล้าทรงทนาผลิดไมว่ไดล้ พระองคร์ทรง
ชอบธรรม และการกระทนาทสันั้งหมดของพระองคร์เปป็นการกระทนาอสันชอบธรรม ผรล้แตว่งเพลงสดรุดบีกลว่าววว่า: “...พระเยโฮวาหร์นสันั้นเทบีนึ่ยง
ธรรม พระองคร์ทรงเปป็นศลิลาของขล้าพเจล้า และไมว่มบีความอธรรมในพระองคร์” (เพลงสดรุดบี 92:15)

ขล้อ 15: “เพราะพระองคร์ตรสัสแกว่โมเสสวว่า ‘เราประสงคร์จะเมตตาผรล้ใด เรากก็จะเมตตาผรล้นสันั้น และเราประสงคร์จะกรรุณาผรล้ใด 
เรากก็จะกรรุณาผรล้นสันั้น’”



ในพระคนาขล้อนบีนั้ เปาโลพบขล้อโตล้แยล้งสนาหรสับการทบีนึ่เขาไมว่ยอมรสับวว่ามบีความอยรุตลิธรรมในพระเจล้าโดยการยกคนาพรดจากอพยพ
33:19 ถล้อยคนาเหลว่านสันั้นถรกกลว่าวแกว่โมเสสในการเชรนึ่อมโยงกสับคนาอธลิษฐานของเขาทบีนึ่ทรลขอการยกโทษแบบเหมารวมสนาหรสับ
ประชากรนสันั้น ซนนึ่งถรกปฏลิเสธ (อพย. 32:31-35) และคนาทรลขอของเขาทบีนึ่จะเหก็นสงว่าราศบีของพระเจล้า ซนนึ่งถรกประทานใหล้ (อพย. 
33:12-19) เปาโลชบีนั้ใหล้เหก็นวว่าแมล้แตว่นายพสันของคนฮบีบรรครอโมเสส (ผรล้ซนนึ่งเราอาจสสันนลิษฐานวว่านว่าจะไดล้รสับพระครุณเพราะตนาแหนว่ง
และครุณความดบีของเขา) กก็ไมว่อาจไดล้รสับพระครุณจากพระเจล้าโดยอาศสัยเหตรุอรนึ่นใดนอกจากเหตรุเรรนึ่องความโปรดปรานของพระเจล้าทบีนึ่
ไมว่มบีผรล้ใดสมควรไดล้รสับ พระเจล้าทรงยรนยสันแกว่โมเสสวว่าของประทานของพระองคร์ (ทบีนึ่จะใหล้เหก็นสงว่าราศบีของพระเจล้า) เปป็นมาจาก
พระครุณใหล้เปลว่าของพระองคร์เอง โดยไมว่ยอมรสับสลิทธลิธิ์ใดๆของโมเสสทบีนึ่จะกลว่าวอล้างมสันโดยอาศสัยเหตรุแหว่งครุณความดบีหรรอการรสับใชล้

“เราประสงคร์จะเมตตาผรล้ใด…” ความเมตตา ครอ “การสนาแดงใหล้ประจสักษร์ภายนอกของความรรล้สนกภายในแหว่งความ
กรรุณา” ความหมายของพระคนาขล้อนบีนั้จรลิงๆแลล้วครอนบีนึ่: “เมรนึ่อใดกก็ตามทบีนึ่เรามบีความเมตตาตว่อผรล้ใด มสันจะเปป็นความเมตตาลล้วนๆ ไมว่มบี
มนรุษยร์คนใดสามารถทนาอะไรไดล้เพรนึ่อทบีนึ่จะสมควรไดล้รสับความเมตตา หรรอชว่วยเสรลิมสลินึ่งใดเพรนึ่อทบีนึ่จะสมควรไดล้รสับความเมตตา เรามบี
ความเมตตาตว่อผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่เราประสงคร์ เพบียงเพราะวว่าเราเปป็นพระเจล้า” พระเจล้าประทานความเมตตา-ไมว่ใชว่เพราะวว่าเราแสวงหา
มสัน แตว่เพราะวว่ามสันเปป็นพระประสงคร์ของพระเจล้า พระประสงคร์ทบีนึ่เปป็นอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจล้า ทบีนึ่จะประทานความเมตตา 
พระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้า และพระองคร์สามารถประทานความเมตตาและพระครุณใหล้แกว่ผรล้ทบีนึ่พระองคร์ทรงประสงคร์

ขล้อ 16: “ดสังนสันั้นจนงไมว่ไดล้เปป็นของผรล้ทบีนึ่มบีความประสงคร์ หรรอของผรล้ทบีนึ่วลินึ่งแขว่ง แตว่เปป็นของพระเจล้าผรล้ทรงสนาแดงพระเมตตา”
พระคนาขล้อนบีนั้ตสัดออกองคร์ประกอบแบบมนรุษยร์ทสันั้งหมด ความเมตตาถรกประทานใหล้-ไมว่ใชว่ตามทบีนึ่คนทสันั้งหลายสมควรไดล้รสับมสัน

หรรอตามทบีนึ่พวกเขาแสวงหามสัน-แตว่ตามพระประสงคร์และเจตจนานงของพระเจล้า ขล้อสรรุปจนงตามมา-ความเมตตาของพระเจล้าไมว่ใชว่
การตอบสนองตว่อความปรารถนาของมนรุษยร์หรรอตว่อความอรุตสาหะของมนรุษยร์ (หรรอการงานทสันั้งหลาย) มสันไมว่ไดล้มาจากคนทบีนึ่ 
“ประสงคร์” หรรอปรารถนามสัน เหมรอนโมเสสไดล้ประสงคร์ และมสันไมว่ไดล้มาจากผรล้ทบีนึ่ “วลินึ่ง” (ประพฤตลิเพรนึ่อทบีนึ่จะไดล้มสันมา)-แตว่มสันเปป็น
ตามพระประสงคร์ของพระเจล้าเอง

ผมรรล้วว่าเราอยรว่ในความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณอสันลนกลนั้นาในทบีนึ่นบีนั้ และหนทางเดบียวทบีนึ่จะเขล้าใจสลินึ่งลนกลนั้นาเหลว่านสันั้นของพระเจล้าครอ การ
เปรบียบเทบียบสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่อยรว่ฝฝ่ายวลิญญาณกสับฝฝ่ายวลิญญาณ (1 คร. 2:10-14) โดยยอมรสับสลินึ่งทบีนึ่พระเจล้าตรสัสโดยความเชรนึ่อ

ขล้อ 17: “เพราะพระคสัมภบีรร์กลว่าวแกว่ฟาโรหร์วว่า ‘เพราะเหตรุนบีนั้เองเราจนงไดล้ใหล้เจล้ามบีตนาแหนว่งสรง เพรนึ่อเราจะแสดงฤทธานรุภาพ
ของเราในเจล้า และเพรนึ่อใหล้นามของเราถรกประกาศออกไปทสันึ่วแผว่นดลินโลก’”

เปาโลยกคนาพรดตรงนบีนั้มาจากอพยพ 9:16 ตามทบีนึ่ Wuest’s New Testament Dictionary กลว่าว “ในภาษาฮบีบรร คนาวว่า 
‘raised’ มบีความหมายวว่า ‘ไดล้ทนาใหล้เจล้ายรน’ ความหมายตรงนบีนั้เปป็นแบบทสันึ่วไป ‘ไดล้ยอมใหล้เจล้าปรากฏ; ไดล้นนาเจล้าออกมาขล้างหนล้าบน
เวทบีแหว่งการจสัดงานทสันั้งหลาย’” ฟาโรหร์เปป็นปรปฝักษร์แบบเปปิดเผยของพระเจล้า กระนสันั้นพระเจล้ากก็ทรงยกเขาขนนั้นเปป็นกษสัตรลิยร์เพรนึ่อทนาใหล้
พระประสงคร์ของพระองคร์สนาเรก็จจรลิง-และพระประสงคร์นสันั้นและไมว่ใชว่สลินึ่งอรนึ่นใดครอคนาอธลิบายของการมบีตสัวตนอยรว่ของเขา

จรุดประสงคร์ทบีนึ่ฟาโรหร์ไดล้ถรกออกแบบมาเพรนึ่อรสับใชล้-และไดล้รสับใชล้แลล้ว-ไมว่ใชว่จรุดประสงคร์ของเขาเองอยว่างแนว่นอน แตว่เปป็นจรุด
ประสงคร์ของพระเจล้า: “...เพรนึ่อเราจะแสดงฤทธานรุภาพของเราในเจล้า และเพรนึ่อใหล้นามของเราถรกประกาศออกไปทสันึ่วแผว่นดลินโลก” 
ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าไดล้ถรกแสดงออกในการอสัศจรรยร์เหลว่านสันั้นซนนึ่งไดล้มาเยรอนฟาโรหร์และประเทศอบียลิปตร์ และฤทธลิธิ์เดชนสันั้นถรกปฝ่าว
ประกาศวสันนบีนั้ไปทสันึ่วโลกเมรนึ่อผรล้คนอว่านบสันทนกเรรนึ่องราวนสันั้นในหนสังสรออพยพ

ขล้อ 18: “เหตรุฉะนสันั้นพระองคร์ทรงมบีความเมตตาตว่อผรล้ทบีนึ่พระองคร์ประสงคร์มบีความเมตตา และผรล้ทบีนึ่พระองคร์ประสงคร์ พระองคร์
กก็ทรงทนาใหล้มบีใจแขก็งกระดล้าง”

“...ผรล้ทบีนึ่พระองคร์ประสงคร์ พระองคร์กก็ทรงทนาใหล้มบีใจแขก็งกระดล้าง” เราจะตล้องไมว่เขล้าใจวว่าพระเจล้าทรงใชล้อนานาจบสังคสับฟาโรหร์
ตามอนาเภอใจโดยตรงใหล้มบีใจทบีนึ่ดรนั้อดล้านและดรนั้อรสันั้นเพรนึ่อขสัดขรนพระองคร์เอง ความชสันึ่วรล้ายไมว่ไดล้มาจากพระเจล้า พระเจล้าไมว่ทรงชสักชวน
คนบาปใหล้ทนาความชสันึ่วรล้าย (ยากอบ 1:13) เมรนึ่อมนรุษยร์ทนาความผลิด ความผลิดนสันั้นกก็มาจากสสันดานอสันเสรนึ่อมทรามหมดสลินั้นของเขาเอง 



(ยากอบ 1:14) ดสังนสันั้นเมรนึ่อฟาโรหร์ไดล้กระทนากลิจในการกบฏอสันดรนั้อรสันั้นตว่อพระเจล้า การกบฏทสันั้งหมดนสันั้นกก็มาโดยเปป็นผลลสัพธร์แหว่งความ
เสรนึ่อมทรามของเขาเอง ไมว่ใชว่จากพระเจล้า เมรนึ่อพระเจล้าถรกกลว่าววว่าทนาใหล้ใจของฟาโรหร์แขก็งกระดล้าง มสันกก็ครอการทบีนึ่พระองคร์ทรงเรบียก
รล้องใหล้ปลว่อยชนชาตลิอลิสราเอลไป พระองคร์ทรงเผชลิญหนล้ากสับฟาโรหร์ดล้วยเรรนึ่องทบีนึ่เขาไมว่ปรารถนาทบีนึ่จะกระทนาตาม พระเจล้าไดล้ทรงยก
เขาขนนั้นเปป็นกษสัตรลิยร์ ทรงเผชลิญหนล้าเขาดล้วยการตสัดสลินใจทบีนึ่จะปลว่อยชนชาตลิอลิสราเอลไป และฟาโรหร์ไดล้กบฏ ดสังนสันั้น จากคนาสสันึ่ง
โดยตรงของพระเจล้า เรรนึ่องนบีนั้ถรกบสังคสับตว่อฟาโรหร์ ผรล้ซนนึ่งทนาใหล้ใจของตนแขก็งกระดล้างไป ในอพยพ 9:34,35 เราอว่านวว่า:

“และเมรนึ่อฟาโรหร์เหก็นวว่าฝน ลรกเหก็บและฟฟ้ารล้องนสันั้นหยรุดแลล้ว พระองคร์กก็ทรงทนาบาปตว่อไปอบีก และทนาใหล้พระทสัยของ
พระองคร์แขก็งกระดล้าง ทสันั้งพระองคร์และพวกขล้าราชการของพระองคร์ และพระทสัยของฟาโรหร์ถรกทนาใหล้แขก็งกระดล้าง และพระองคร์ไมว่
ยอมปลว่อยลรกหลานของอลิสราเอลไป…”

ในความหมายเดบียวกสันกสับทบีนึ่พระเจล้าทรงทนาใหล้ใจของฟาโรหร์แขก็งกระดล้าง พระเจล้ากก็กนาลสังทนาใหล้ใจของผรล้คนทสันั้งหลายแขก็ง
กระดล้างวสันนบีนั้ ขอใหล้ผมอธลิบาย:

ดวงอาทลิตยร์ดวงเดบียวกสันทบีนึ่ทนาใหล้นนั้นาแขก็งละลายกก็อบดลินเหนบียวและทนาใหล้ดลินเหนบียวแขก็งเชว่นกสัน-อยว่างหนนนึ่งถรกลดลงเปป็นนนั้นา 
อบีกอยว่างถรกทนาใหล้เปป็นอลิฐ! ขว่าวประเสรลิฐเดบียวกสันทบีนึ่ทนาใหล้ใจทบีนึ่แขก็งของคนบาปอว่อนลง เมรนึ่อถรกปฏลิเสธกก็ทนาใหล้ใจนสันั้นแขก็งกระดล้าง ความ
สวว่างแหว่งขว่าวประเสรลิฐทบีนึ่ถรกปฏลิเสธกก็กลายเปป็นความมรด ทรุกครสันั้งทบีนึ่คนๆหนนนึ่งไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าและตระหนสักถนงสภาพทบีนึ่
หลงหายของเขาหรรอของเธอ แตว่ปฏลิเสธทบีนึ่จะยอมรสับพระเยซรครลิสตร์เจล้า ใจของคนๆนสันั้นกก็ถรกทนาใหล้แขก็งกระดล้างโดยอสัตโนมสัตลิ เขา
ทนาใหล้ใจของตนแขก็งกระดล้างโดยการปฏลิเสธ และพระวจนะของพระเจล้าทนาใหล้ใจของเขาแขก็งกระดล้างเมรนึ่อถรกปฏลิเสธ ดสังนสันั้นในการ
วลิเคราะหร์ทบีนึ่แทล้จรลิงของคนาๆนบีนั้ พระเจล้ากก็กนาลสังทนาใหล้ใจของผรล้คนทสันั้งหลายแขก็งกระดล้างอยรว่เหมรอนเดลิม

ขล้อ 19: “แลล้วทว่านกก็จะกลว่าวแกว่ขล้าพเจล้าวว่า “ทนาไมพระองคร์จนงยสังทรงตนาหนลิ เพราะวว่าผรล้ใดไดล้ขสัดขรนพระประสงคร์ของ
พระองคร์เลว่า”

จนถนงจรุดนบีนั้ ผรล้คสัดคล้าน (นสันึ่นครอ ผรล้ทบีนึ่คสัดคล้านพระครุณและการพลิพากษาอสันชอบธรรมจากพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์) ไดล้ถรอ
ทสัศนคตลิทบีนึ่วว่าความยรุตลิธรรมของพระเจล้าเปปิดรสับการตสันั้งคนาถาม แตว่ในทบีนึ่นบีนั้ผรล้คสัดคล้านไปไกลกวว่าเดลิมกล้าวหนนนึ่ง เขากลว่าวหาพระเจล้าวว่า
ดล้วยความอยรุตลิธรรม นสันึ่นครอ พระเจล้าทรงทนาใหล้ใจของฟาโรหร์แขก็งกระดล้าง พระองคร์ประสงคร์ทบีนึ่จะทนาใหล้เขามบีใจแขก็งกระดล้าง-ดสังนสันั้น
ฟาโรหร์จนงไดล้กระทนาตามทบีนึ่พระเจล้าประสงคร์ ความหมายโดยนสัยกก็ครอวว่าฟาโรหร์ไมว่ไดล้ขสัดขรนพระประสงคร์ของพระเจล้า ดสังนสันั้นคนาถามจนง
เปป็น “ทนาไมพระองคร์จนงยสังทรงตนาหนลิ?”

คนาคสัดคล้านนบีนั้ไดล้ถรกกลว่าวโดยคนบาปทสันั้งหลายมาทรุกยรุคสมสัย มสันครอคนาคสัดคล้านทบีนึ่ตว่อตล้านพระครุณ คนาคสัดคล้านนบีนั้มบีพรนั้นฐานอยรว่
บนความยรุว่งยากในการทนาใหล้อนานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจล้าเขล้ากสันไดล้กสับความประสงคร์อสันมบีอลิสระของมนรุษยร์ มสันสสันนลิษฐานสลินึ่งทบีนึ่ไมว่
อาจพลิสรจนร์ไดล้-วว่าพระประสงคร์ของพระเจล้าทนาลายเจตจนานงเสรบีของมนรุษยร์

“เพราะวว่าผรล้ใดไดล้ขสัดขรนพระประสงคร์ของพระองคร์เลว่า?” นบีนึ่ไมว่ไดล้หมายความวว่าไมว่มบีใครเคยเสนอการขสัดขรนหรรอการ
คสัดคล้านตว่อพระเจล้า แตว่วว่าไมว่มบีใครเคยทนาเชว่นนสันั้นอยว่างประสบผลสนาเรก็จ พระเจล้าทรงทนาใหล้พระประสงคร์ของพระองคร์สนาเรก็จลรุลว่วง
แลล้วทสันั้งๆทบีนึ่พวกเขาคสัดคล้าน

“ไดล้ขสัดขรน” ตามทบีนึ่วรเอสทร์กลว่าว “เปป็นรรปสมบรรณร์กาลและในทบีนึ่นบีนั้พรดถนงกระบวนการหนนนึ่งของการยรนตว่อตล้านพระประสงคร์
ของพระเจล้าซนนึ่งไดล้มาสรว่บสันั้นปลายทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้ว และสภาวะทบีนึ่เปป็นผลลสัพธร์ กก็เปป็นสภาวะของการยรนตว่อตล้านพระเจล้าแบบหนสักแนว่น
และถาวร” ความหมายกก็ครอวว่าคนๆหนนนึ่งอาจขสัดขรนพระประสงคร์ของพระเจล้า แตว่ไมว่สามารถคงการขสัดขรนของเขาไวล้ไดล้

เปาโลทลินั้งคนาถามนบีนั้ไวล้โดยไมว่ใหล้คนาตอบ เพราะวว่าไมว่มบีคนาตอบใดทบีนึ่ความคลิดแบบมบีขบีดจนากสัดจะสามารถยกเหตรุผลหรรอเขล้าใจ
ไดล้ เนรนึ่องจากมสันเกบีนึ่ยวขล้องกสับอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดสรงสรุดของพระเจล้าและขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่ามนรุษยร์เปป็นผรล้ทบีนึ่มบีอนานาจตสัดสลินใจไดล้อยว่างเสรบี

ขล้อ 20: “ไมว่เลย แตว่ โอ มนรุษยร์เออ๋ย ทว่านครอผรล้ใดเลว่าทบีนึ่จะโตล้ตอบกสับพระเจล้าไดล้ สลินึ่งซนนึ่งถรกสรล้างขนนั้นแลล้วนสันั้นจะกลว่าวแกว่ผรล้ทบีนึ่
สรล้างสลินึ่งนสันั้นไดล้หรรอวว่า “ทนาไมทว่านไดล้สรล้างขล้าพเจล้าอยว่างนบีนั้””



เปาโลกนาลสังถามวว่า “ทว่านเปป็นใครเลว่า โอ มนรุษยร์เออ๋ย ทบีนึ่จะกลว่าวหาพระเจล้า? ทว่านไดล้ถรกสรล้างโดยพระเจล้า ทว่านเปป็นผลงาน
แหว่งฤทธลิธิ์อนานาจของพระเจล้า ทว่านบสังอาจตสันั้งคนาถามพระเจล้าผรล้ไดล้ทรงสรล้างทว่านหรรอ? ทว่านคลิดวว่าทว่านจะประสบความสนาเรก็จหรรอใน
การตสันั้งขล้อหาพระเจล้าผรล้ไดล้ทรงสรล้างทว่าน? ทว่านคลิดหรรอวว่าทว่าน ซนนึ่งเปป็นผรล้ทบีนึ่ถรกสรล้างคนหนนนึ่งโดยพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ จะพลิสรจนร์ไดล้
วว่าพระเจล้าไมว่ชอบธรรม ไมว่บรลิสรุทธลิธิ์? ทว่านคลิดหรรอวว่าขล้อหาของทว่านทบีนึ่ปรสักปรนาพระเจล้าผรล้ทรงเปปีปี่ยมดล้วยพระครุณ อว่อนโยน เปปีปี่ยมพระ
กรรุณา และอดทนนาน จะตสันั้งอยรว่ไดล้ในศาลแหว่งสวรรคร์?”

หากมนรุษยร์สามารถพลิสรจนร์ไดล้วว่าพระเจล้าทรงไมว่ชอบธรรม มนรุษยร์กก็คงสามารถทนาลายแผนการทสันั้งหมดของพระเจล้าไดล้ แตว่
อยว่ากสังวลไปเลยครสับ อยว่าเดรอดรล้อนใจเลย มนรุษยร์ไมว่สามารถนนาขล้อกลว่าวหาใดมาปรสักปรนาพระเจล้าอยว่างยรุตลิธรรมไดล้!

“...ทนาไมทว่านไดล้สรล้างขล้าพเจล้าอยว่างนบีนั้” อสัครทรตทว่านนบีนั้กนาลสังใชล้ภาษาในทบีนึ่นบีนั้ซนนึ่งคลล้ายคลนงกสับภาษาของอลิสยาหร์: “สลินึ่งทบีนึ่ถรก
สรล้างจะกลว่าวเรรนึ่องผรล้สรล้างมสันไดล้หรรอวว่า “เขาไมว่ไดล้สรล้างขล้า” หรรอสลินึ่งทบีนึ่ถรกปฝัฟื้นขนนั้นจะกลว่าวเรรนึ่องผรล้ปฝัฟื้นมสันไดล้หรรอวว่า “เขาไมว่มบีความ
เขล้าใจอะไรเลย” (อลิสยาหร์ 29:16) อบีกครสันั้งในอลิสยาหร์ 45:9 เราอว่านวว่า: “ดลินเหนบียวจะกลว่าวกสับผรล้ทบีนึ่ปฝัฟื้นมสันหรรอวว่า “ทว่านสรล้างอะไร”
หรรอผลงานของพระองคร์จะกลว่าวหรรอวว่า “พระองคร์ไมว่มบีพระหสัตถร์เลย””

ขล้อ 21: “ชว่างปฝัฟื้นหมล้อไมว่มบีอนานาจเหนรอดลินเหนบียวหรรอ ครอจากกล้อนเดบียวกสันทบีนึ่จะปฝัฟื้นภาชนะอสันหนนนึ่งใหล้มบีเกบียรตลิ และอบีกอสัน
หนนนึ่งใหล้ไรล้เกบียรตลิ”

ขล้อโตล้แยล้งทบีนึ่เปาโลนนาเสนอในพระคนาขล้อนบีนั้จรลิงๆแลล้วครอนบีนึ่: ชว่างปฝัฟื้นหมล้อไมว่มบีสลิทธลิธิ์หรรอทบีนึ่จะปฝัฟื้นดลินเหนบียวตามความประสงคร์
ของเขา? เยเรมบียร์เสรลิมความสวว่างเขล้ากสับพระคนาตอนนบีนั้: “แลล้วขล้าพเจล้าจนงลงไปทบีนึ่บล้านของชว่างหมล้อ และดรเถลิด เขากนาลสังทนางานอสัน
หนนนึ่งอยรว่บนแปฟ้นเวบียนทสันั้งหลาย และภาชนะทบีนึ่เขาทนาดล้วยดลินเหนบียวกก็เสบียอยรว่ในมรอของชว่างหมล้อ ดสังนสันั้นเขาจนงปฝัฟื้นภาชนะนสันั้นใหล้เปป็น
ภาชนะอบีกลรกหนนนึ่ง ตามทบีนึ่ชว่างหมล้อเหก็นวว่าดบี แลล้วพระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายสังขล้าพเจล้า โดยตรสัสวว่า “โอ วงศร์วานแหว่งอลิสราเอล
เออ๋ย เราจะกระทนาแกว่พวกเจล้าอยว่างทบีนึ่ชว่างหมล้อนบีนั้กระทนาไมว่ไดล้หรรอ พระเยโฮวาหร์ตรสัส ดรเถลิด ดลินเหนบียวอยรว่ในมรอของชว่างหมล้อฉสันใด 
พวกเจล้ากก็อยรว่ในมรอของเราฉสันนสันั้น โอ วงศร์วานแหว่งอลิสราเอลเออ๋ย” (ยรม. 18:3-6) (เปรบียบเทบียบ 2 ทลิโมธบี 2:20,21)

ตรงนบีนั้ในบททบีนึ่ 9 ของหนสังสรอโรม เปาโลกนาลสังอธลิบายขล้อเทก็จจรลิงนลิรสันดรร์เรรนึ่องอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจล้า เขาไมว่ไดล้กนาลสัง
เปรบียบเทบียบความตว่างหรรอความเหมรอนระหวว่างอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจล้ากสับเจตจนานงเสรบีของมนรุษยร์ เราจะเหก็นเจตจนานงเสรบี
ของมนรุษยร์อยว่างชสัดเจนตว่อไปในจดหมายฝากฉบสับนบีนั้ แตว่ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลกนาลสังอธลิบายอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจล้า ผรล้สอนบางทว่านใชล้
ขล้อพระคสัมภบีรร์หลายขล้อเชว่นขล้อเหลว่านบีนั้ทบีนึ่เรากนาลสังศนกษาคล้นควล้าอยรว่ตอนนบีนั้ เพรนึ่อพลิสรจนร์ความเชรนึ่อตว่างๆของพวกเขา คนเหลว่านบีนั้ไดล้ชรนึ่อวว่า
เปป็น “พวกไฮเปอรร์คาลวลิน” “พวกเชรนึ่อเรรนึ่องการลลิขลิตลว่วงหนล้าแบบสรุดโตว่ง” แตว่ในขล้อพระคนาอยว่างเชว่นขล้อเหลว่านบีนั้ เราตล้องระมสัดระวสัง
เปป็นพลิเศษทบีนึ่จะไมว่พลาดจากสลินึ่งทบีนึ่ถรกเขบียนแลล้ว เราตล้องไมว่ยอมใหล้มบีการออมชอมความจรลิงอสันชสัดแจล้ง ครอถล้อยคนาทบีนึ่ถรกเอว่ยโดยพระ
วลิญญาณของพระเจล้า เราตล้องไมว่ออมชอมพระวจนะของพระเจล้าเพรนึ่อพลิสรจนร์ประเดก็นหนนนึ่งเรรนึ่องหลสักคนาสอน หรรอความเชรนึ่อหนนนึ่งซนนึ่งถรก
นนาเสนอโดยบางนลิกาย เราตล้องศนกษาคล้นควล้าและแยกแยะพระวจนะแหว่งความจรลิงอยว่างถรกตล้อง เราตล้องเปรบียบเทบียบขล้อพระคสัมภบีรร์
กสับขล้อพระคสัมภบีรร์ เราไมว่บสังอาจดนงขล้อพระคนาแบบแยกเดบีนึ่ยวเพรนึ่อพลิสรจนร์ประเดก็นหนนนึ่ง เราตล้องเอาพระวจนะของพระเจล้าทสันั้งหมด และ
มองเหก็นและตระหนสักถนงความจรลิงทสันั้งหมด-ไมว่ใชว่แคว่สว่วนนสันั้นทบีนึ่เราอยากสอนหรรอเทศนา

ขล้อ 22-24: “ถล้าพระเจล้า ซนนึ่งทรงประสงคร์จะสนาแดงพระอาชญาของพระองคร์ และเพรนึ่อทรงใหล้ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์เปป็นทบีนึ่
รรล้จสัก ไดล้ทรงอดกลสันั้นพระทสัยไวล้ชล้านานกสับบรรดาภาชนะแหว่งพระอาชญา ซนนึ่งจสัดเตรบียมไวล้สนาหรสับความพลินาศ และเพรนึ่อพระองคร์จะ
ทรงใหล้ความอรุดมสมบรรณร์แหว่งสงว่าราศบีของพระองคร์เปป็นทบีนึ่รรล้จสักแกว่บรรดาภาชนะแหว่งพระเมตตา ซนนึ่งพระองคร์ไดล้ทรงจสัดเตรบียมไวล้ลว่วง
หนล้าแลล้วใหล้เขล้าสรว่สงว่าราศบี ครอพวกเราเอง ผรล้ซนนึ่งพระองคร์ไดล้ทรงเรบียกแลล้ว มลิใชว่เปป็นของพวกยลิวพวกเดบียว แตว่เปป็นของพวกคนตว่างชาตลิ
ดล้วย”

“ถล้าพระเจล้า ซนนึ่งทรงประสงคร์จะสนาแดงพระอาชญาของพระองคร์…” “ทรงประสงคร์” ไมว่ไดล้หมายถนงพระประสงคร์ทบีนึ่ตสัดสลิน
ชบีนั้ขาดของพระเจล้า แตว่หมายถนงพระประสงคร์แบบเปป็นธรรมชาตลิของพระองคร์ ซนนึ่งออกมาจากอรุปนลิสสัยอสันบรลิสรุทธลิธิ์ของพระองคร์



“...ไดล้ทรงอดกลสันั้นพระทสัยไวล้ชล้านานกสับบรรดาภาชนะแหว่งพระอาชญา ซนนึ่งจสัดเตรบียมไวล้สนาหรสับความพลินาศ”-ไมว่ใชว่จสัด
เตรบียมไวล้เพรนึ่อรสับหนล้าทบีนึ่สนาหรสับการสนาแดงใหล้ประจสักษร์แหว่งพระพลิโรธของพระเจล้า แตว่จะรสับพระพลิโรธ เราตล้องเขล้าใจวว่านบีนึ่หมายถนง
เหลว่าภาชนะทบีนึ่โดยการกระทนาตว่างๆของพวกเขาเองไดล้ตกอยรว่ภายใตล้พระพลิโรธของพระเจล้าแลล้ว

“ซนนึ่งจสัดเตรบียมไวล้” มาจากคนากรบีกซนนึ่งมบีความหมายวว่า “ทนาใหล้พอดบี ทนาใหล้พรล้อม เตรบียมการ”ในทบีนึ่นบีนั้มสันบว่งบอก “วว่าคนเหลว่า
นสันั้นทบีนึ่ถรกพรดถนงไดล้ทนาใหล้ตสัวเองเหมาะสมสนาหรสับการทนาลาย (ดสังทบีนึ่ถรกยกภาพประกอบในกรณบีของฟาโรหร์ ซนนึ่งการทนาใหล้ใจของเขาแขก็ง
กระดล้างนสันั้นถรกนนาเสนออยว่างถรกตล้องในสว่วนแรกของเหตรุการณร์เหลว่านสันั้นทบีนึ่เกลิดขนนั้นเปป็นชรุดในเรรนึ่องเลว่าของหนสังสรออพยพ ซนนึ่งบสันทนก
การกระทนาตว่างๆของฟาโรหร์)” (Vine’s New Testament Dictionary)

วรเอสทร์ใหล้ความเหก็นตว่อไปนบีนั้เกบีนึ่ยวกสับคนาๆนบีนั้: “วลินเซนตร์กลว่าววว่า: ‘ตรงตสัวครอ ถรกปรสับใหล้เขล้ากสับ...ไมว่ใชว่ถรกทนาใหล้พอดบีโดย
พระเจล้าสนาหรสับความพลินาศ แตว่เปป็น...พรล้อม สรุกงอมสนาหรสับความพลินาศ คนาๆนบีนั้บว่งบอกถนงสภาวะปฝัจจรุบสันทบีนึ่ถรกกว่อตสัวแลล้วกว่อนหนล้า
นสันั้น แตว่ไมว่บอกเปป็นนสัยวว่ามสันถรกกว่อตสัวขนนั้นอยว่างไร นว่าจะมบีตสัวกลางบางอยว่างทบีนึ่ทนาใหล้มสันกว่อตสัวขนนั้น ทบีนึ่วว่าผรล้รสับพระพลิโรธเหลว่านสันั้นมบีสว่วน
รว่วมในการนบีนั้ดล้วยอาจถรกเหก็นจาก 1 เธสะโลนลิกา 2:15,16 ทบีนึ่วว่าพระหสัตถร์ของพระเจล้ากก็กระทนากลิจเชว่นกสันอาจถรกอนรุมานจากเนรนั้อหา
ทสันั้งหมดของทสันั้งบท “อสัครทรตทว่านนบีนั้นว่าจะเลรอกรรปแบบนบีนั้เพราะวว่าการพรล้อมแลล้วนสันั้นแนว่นอนวว่าเกลิดขนนั้นจากการกระทนาแบบ
ตอบแทนซนนึ่งกสันและกสันระหวว่างบาปของมนรุษยร์กสับการพลิพากษาของพระเจล้าทบีนึ่มบีตว่อความมรดบอดและความแขก็งกระดล้าง พสัฒนาการ
ทรุกอยว่างของบาปครอเครรอขว่ายแหว่งการกระทนาผลิดทสันั้งหลายของมนรุษยร์และการพลิพากษาทสันั้งหลายของพระเจล้า” (แลงจร์)’” (The 
Greek New Testament by Wuest)

ในขล้อ 23 เปาโลพรดถนง “บรรดาภาชนะแหว่งพระเมตตา ซนนึ่งพระองคร์ไดล้ทรงจสัดเตรบียมไวล้ลว่วงหนล้าแลล้วใหล้เขล้าสรว่สงว่าราศบี” คนา
วว่า “ไดล้ทรงจสัดเตรบียมไวล้” (prepared) ไมว่เทบียบเทว่ากสับคนาวว่า “ไดล้ทรงกนาหนดไวล้ลว่วงหนล้า” (foreordained) ตามทบีนึ่กลว่าวไวล้ใน
พจนานรุกรมพระคสัมภบีรร์ ทบีนึ่วว่าพระเจล้าทรงจสัดเตรบียมประชากรของพระองคร์ไวล้สนาหรสับสงว่าราศบีกก็หมายความวว่าพระองคร์ทรงเรลินึ่มตล้น
และสานตว่อพระราชกลิจแหว่งการไถว่

“...ครอพวกเราเอง ผรล้ซนนึ่งพระองคร์ไดล้ทรงเรบียกแลล้ว มลิใชว่เปป็นของพวกยลิวพวกเดบียว แตว่เปป็นของพวกคนตว่างชาตลิดล้วย” พระ
สสัญญาเรรนึ่องความรอดไมว่ไดล้มบีเงรนึ่อนไขขนนั้นอยรว่กสับสสัญชาตลิ พระเจล้าไดล้ทรงจสัดหาความรอดใหล้แกว่ทรุกประชาชาตลิผว่านทางการ
สลินั้นพระชนมร์ การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระบรุตรทบีนึ่รสักของพระองคร์ โดยการสลินั้นพระชนมร์ของพระครลิสตร์ พระเจล้าทรง
สามารถเปป็นผรล้ชอบธรรมและยสังทนาใหล้คนบาปเปป็นผรล้ชอบธรรม ซนนึ่งรวมพวกคนตว่างชาตลิเขล้าไวล้ดล้วย แตว่เปาโลแยกคนสองพวก (ยลิว
และตว่างชาตลิ) ออกจากกสันในทบีนึ่นบีนั้ เพราะวว่าเขายสังนนกถนงการกระทนากลิจตว่างๆของพระเจล้ากสับยลิว ซนนึ่งในขล้อ 31 มบีการวกกลสับมากลว่าว
ถนงพวกเขาพวกเดบียว

ขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้กลว่าวงว่ายๆวว่าพระเจล้าทรงมบีสลิทธลิธิ์อสันสมบรรณร์แบบทบีนึ่จะทนาลายคนบาปทรุกคน หากพระองคร์ทรงปรารถนา
เชว่นนสันั้น พระเจล้าสามารถเปป็นผรล้ชอบธรรม และทนาลายคนอธรรมทรุกคนบนพรนั้นพลิภพไดล้ อยว่างไรกก็ตาม พระเจล้าทรงสามารถเปป็นผรล้
ชอบธรรมและสนาแดงความเมตตาตว่อผรล้ทบีนึ่พระองคร์ประสงคร์ พระองคร์สามารถเปป็นผรล้ชอบธรรมและเหนบีนึ่ยวรสันั้งพระพลิโรธของพระองคร์
ทบีนึ่ใดและเมรนึ่อไรทบีนึ่พระองคร์ประสงคร์...นสันึ่นครอ พระเจล้าทรงมบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะทนาสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงปรารถนาทบีนึ่จะทนาเพรนึ่อทนาใหล้พระประสงคร์
ของพระองคร์ แผนการของพระองคร์ และความมรุว่งหมายของพระองคร์สนาเรก็จจรลิงสนาหรสับสลินึ่งทรงสรล้างทสันั้งหลายของพระองคร์เอง

เราอาจไมว่เขล้าใจขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ แตว่เราควรเชรนึ่อขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้-และขอใหล้ผมเตรอนครุณ โอ มนรุษยร์เออ๋ย: อยว่ากลว่าวหา
พระเจล้า อยว่าโตล้แยล้งพระเจล้า อยว่าตสันั้งคนาถามพระเจล้า...เพราะวว่าสสักวสันหนนนึ่งครุณจะครุกเขว่าลงตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า (รม. 14:11) โปรด
จนาไวล้วว่าพระเจล้าทรงอนานาจสลิทธลิธิ์ขาด พระเจล้าทรงชอบธรรม พระเจล้าทรงบรลิสรุทธลิธิ์ พระเจล้าทรงเปป็นความจรลิง พระเจล้าทรงทนาผลิดไมว่
ไดล้!

ขล้อ 25 และ 26: “ตามทบีนึ่พระองคร์ตรสัสไวล้ในพระคสัมภบีรร์โฮเชยาดล้วยวว่า ‘เราจะเรบียกเขาเหลว่านสันั้นวว่าเปป็นชนชาตลิของเรา ซนนึ่ง
เมรนึ่อกว่อนไมว่ไดล้เปป็นชนชาตลิของเรา และจะเรบียกนางวว่าเปป็นทบีนึ่รสัก ซนนึ่งเมรนึ่อกว่อนไมว่ไดล้เปป็นทบีนึ่รสัก และตว่อมาในสถานทบีนึ่ซนนึ่งไดล้ทรงกลว่าวแกว่



พวกเขาวว่า “เจล้าทสันั้งหลายไมว่ใชว่ชนชาตลิของเรา” ในทบีนึ่นสันั้นเองพวกเขาจะถรกเรบียกวว่า เปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้าผรล้ทรงพระชนมร์
อยรว่’”

ในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้เปาโลยกขล้อความจากโฮเชยา 2:23 และโฮเชยา 1:10 โดยการอล้างอลิงไปยสังคนาพยากรณร์นสันั้นเอง เรา
จะเหก็นวว่าในทสันั้งสองกรณบีการประยรุกตร์ใชล้โดยตรงครอ ใชล้กสับชนชาตลิอลิสราเอล ขณะทบีนึ่ขล้อพระคนาทบีนึ่ยกมาในหนสังสรอโรมมบีการอล้างอลิงถนง
พวกคนตว่างชาตลิ เปาโลกนาลสังนนาเสนอขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าแนว่นอนวว่าในทางหลสักการคนาพยากรณร์ของโฮเชยากนาลสังถรกทนาใหล้สนาเรก็จจรลิงใน
ยรุคสมสัยมหสัศจรรยร์แหว่งพระครุณนบีนั้-ทบีนึ่วว่าพระเจล้าจะทรงชว่วยหมรว่ชนหนนนึ่งใหล้รอด (นสันึ่นครอ พวกคนตว่างชาตลิ) ซนนึ่งแตว่กว่อนไมว่ใชว่หมรว่ชนหนนนึ่ง; 
เหลว่าคนแปลกหนล้าตว่อพสันธสสัญญาเหลว่านสันั้น, เหลว่าคนตว่างดล้าวจากประโยชนร์สรุขรว่วมกสันของชนชาตลิอลิสราเอล ปราศจากความหวสัง 
และกระนสันั้นโดยทาพระครุณอสันเปป็นอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจล้าพระองคร์กก็ทรงเรบียกหมรว่ชนหนนนึ่งวว่าเปป็นประชากรของพระองคร์ผรล้ซนนึ่ง
แตว่กว่อนไมว่ใชว่ประชากรของพระองคร์

ขล้อ 27-29: “ทว่านอลิสยาหร์รล้องประกาศเรรนึ่องพวกอลิสราเอลดล้วยวว่า ‘ถนงแมล้วว่าจนานวนของลรกหลานของอลิสราเอลจะเปป็น
เหมรอนเมก็ดทรายแหว่งทะเล คนทบีนึ่เหลรออยรว่จะรอด ดล้วยวว่าพระองคร์จะทรงใหล้การนสันั้นสนาเรก็จ และจะใหล้สนาเรก็จโดยเรก็วพลสันในความ
ชอบธรรม เพราะวว่าองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าจะทรงใหล้การนสันั้นสนาเรก็จโดยเรก็วพลสันบนพลิภพนบีนั้’ และตามทบีนึ่ทว่านอลิสยาหร์ไดล้กลว่าวไวล้เมรนึ่อกว่อน
วว่า ‘นอกจากองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าจอมโยธาไดล้ทรงเหลรอเชรนั้อสายไวล้ใหล้พวกเราบล้าง พวกเรากก็จะไดล้เปป็นเหมรอนเมรองโสโดม และจะเปป็น
เหมรอนเมรองโกโมราหร์’”

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลยกขล้อความจากอลิสยาหร์ 10:22,23 และอลิสยาหร์ 1:9 เขาทนาเชว่นนบีนั้ เพรนึ่อพลิสรจนร์วว่ามสันเปป็นเพราะพระครุณอสันเปป็น
อนานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจล้าเทว่านสันั้น ครอพระครุณใหล้เปลว่าของพระเจล้า ทบีนึ่แมล้แตว่ชนทบีนึ่เหลรออยรว่ซนนึ่งออกมาจากชนชาตลิอลิสราเอลไดล้รสับ
ความรอด-ไมว่ใชว่เพราะวว่าพวกเขาสมควรไดล้รสับมสัน แตว่เพราะวว่าพระเจล้าไดล้ทรงสสันึ่งและไดล้ประสงคร์มสัน โดยพระครุณอสันเปป็นอนานาจ
สลิทธลิธิ์ขาดของพระองคร์

ขล้อ 30: “เชว่นนสันั้นแลล้วพวกเราจะวว่าอะไร ครอวว่าพวกคนตว่างชาตลิซนนึ่งไมว่ไดล้ตลิดตามความชอบธรรม กก็ไดล้ถนงความชอบธรรม
แลล้ว ครอความชอบธรรมซนนึ่งเปป็นของความเชรนึ่อ”

เปาโลกนาลสังชบีนั้ใหล้เหก็นตรงนบีนั้วว่าพวกคนตว่างชาตลิทบีนึ่ “ไดล้ถนงความชอบธรรมแลล้ว” กก็ไมว่ไดล้ไปถนงความชอบธรรมโดยทางความ
ประสงคร์ของพวกเขาเองหรรอโดยทางการวลินึ่งของพวกเขาเอง (ขล้อ 16) แตว่โดยพระครุณอสันเปป็นอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจล้า พวกเขา
จนงไดล้ไปถนง “ความชอบธรรมซนนึ่งเปป็นของความเชรนึ่อ” การอล้างอลิงของเปาโลถนงพวกคนตว่างชาตลิเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไดล้ความชอบธรรมมาเปป็น
ของตนซนนึ่งมาโดยความเชรนึ่อไมว่นว่าจะเปป็นเรรนึ่องชวนประหลาดใจ เพราะวว่าความชอบธรรมประเภทนบีนั้สามารถถรกพบไดล้กระทสันึ่งโดยคน
เหลว่านสันั้นทบีนึ่ไมว่ไดล้เสาะหามสัน ลสักษณะเฉพาะตสัวของมสันกก็ครอวว่ามสันถรกนนามาและถรกยรนึ่นเสนอใหล้แกว่มนรุายร์ และความเชรนึ่อเปป็นเพบียง
การกระทนานสันั้นของการรสับมสันไวล้เปป็นของตสัวเอง

ขล้อ 31 และ 32: “แตว่พวกอลิสราเอล ซนนึ่งไดล้ตลิดตามพระราชบสัญญสัตลิแหว่งความชอบธรรม กก็ไมว่ไดล้ถนงพระราชบสัญญสัตลิแหว่ง
ความชอบธรรมนสันั้น เพราะเหตรุใดเลว่า เพราะวว่าพวกเขามลิไดล้แสวงหาความชอบธรรมนสันั้นโดยความเชรนึ่อ แตว่เสมรอนแสวงหาความ
ชอบธรรมนสันั้นโดยบรรดาการกระทนาแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ ดล้วยวว่าพวกเขาไดล้สะดรุดทบีนึ่หลินสะดรุดกล้อนนสันั้น”

เปาโลกนาลสังอภลิปรายในทบีนึ่นบีนั้ถนงปฝัญหานสันั้นทบีนึ่ถรกยกขนนั้นมาโดยความสสัมพสันธร์ของพวกยลิวทบีนึ่มบีตว่อขว่าวประเสรลิฐ พวกคนตว่างชาตลิ 
(ในขล้อ 30) ถรกนนามาเปรบียบเทบียบความตรงขล้ามกสับชนชาตลิอลิสราเอล (ในขล้อ 32) พวกคนตว่างชาตลิในตอนนสันั้นไมว่ไดล้กนาลสังแสวงหา
ความชอบธรรม แตว่พวกยลิวเหลว่านสันั้นกนาลสังแสวงหา-แตว่ในวลิธบีทบีนึ่ผลิด: “โดยบรรดาการกระทนาแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ” ในทบีนึ่นบีนั้ครอชนชาตลิ
หนนนึ่งซนนึ่งกนาลสังไลว่ตาม “พระราชบสัญญสัตลิแหว่งความชอบธรรม” และลล้มเหลวในการไลว่ตาม นสันึ่นครอ พวกเขาไมว่เคยไปถนงสถานทบีนึ่แหว่ง
ความชอบธรรมหรรอความบรลิสรุทธลิธิ์ทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิเรบียกรล้อง พวกเขากลว่าววว่า “สลินึ่งสารพสัดทบีนึ่พระเยโฮวาหร์ไดล้ตรสัสนสันั้น พวกเราจะ
กระทนาตาม” (อพย. 19:8) แตว่พวกเขาทนาสลินึ่งทบีนึ่ตรงขล้ามกสันเลย พวกเขาละเมลิดพระบสัญญสัตลิทรุกขล้อทบีนึ่พระเจล้าไดล้ประทานแกว่พวกเขา



(ในบททบีนึ่ 10 ขล้อ 5 และ 6 เราจะศนกษาอยว่างเตก็มทบีนึ่เรรนึ่องความแตกตว่างระหวว่าง “ความชอบธรรมซนนึ่งมาโดยพระราช
บสัญญสัตลิ” และ “ความชอบธรรมซนนึ่งมาโดยความเชรนึ่อ”)

ตรงนบีนั้ในขล้อ 32 เปาโลถามวว่า “เพราะเหตรุใดเลว่า?” นสันึ่นครอ ทนาไมชนชาตลิอลิสราเอลถนงไดล้ลล้มเหลว? ทนาไมพวกเขาถนงไมว่เคย
ไดล้ไปถนงสภาวะนสันั้น (หรรอระยะนสันั้น) ของความชอบธรรมซนนึ่งพระราชบสัญญสัตลิเรบียกรล้อง? เปาโลตอบวว่า: “เพราะวว่าพวกเขามลิไดล้
แสวงหาความชอบธรรมนสันั้นโดยความเชรนึ่อ แตว่..โดยบรรดาการกระทนาแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ”

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลกนาลสังชบีนั้ใหล้เหก็นวว่าพวกยลิวเหลว่านสันั้น ซนนึ่งบากบสันึ่นมรุว่งหนล้าไปสรว่หลสักชสัย ไปไมว่ถนงหลสักชสัยนสันั้น พวกเขาไปไมว่ถนง แตว่พวก
คนตว่างชาตลิ ซนนึ่งไมว่เคยวลินึ่ง (หรรอซนนึ่งไมว่เคยบากบสันึ่นมรุว่งหนล้าไปสรว่หลสักชสัยนสันั้น) ไดล้ไปถนงแลล้ว-โดยความเชรนึ่อ หากเราละสายตาไปจากขล้อ
เทก็จจรลิงนบีนั้ เรากก็อาจเกลิดอคตลิดล้านหลสักคนาสอนและพลาดประเดก็นหลสักทบีนึ่พระวลิญญาณกนาลสังชบีนั้ใหล้เราเหก็นตรงนบีนั้ นสันึ่นครอ ทบีนึ่วว่าพระเจล้า
ทรงกระทนากลิจตามพระประสงคร์อสันเปป็นสลิทธลิธิ์ขาดสรงสรุดของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า-และนอกจากพระองคร์ไมว่มบีพระเจล้า
องคร์อรนึ่นเลย

ณ จรุดนบีนั้ เปาโลผว่านจากอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจล้าไปสรว่ความรสับผลิดชอบของมนรุษยร์ เราไมว่สามารถทนาใหล้ทสันั้งสองอยว่างนบีนั้
เขล้ากสันไดล้ในความเขล้าใจแบบมนรุษยร์ และถล้าพระคสัมภบีรร์ไมว่ทนาใหล้ทสันั้งสองอยว่างนบีนั้เขล้ากสัน เรากก็คงลอยเควล้งอยรว่ในอากาศ นสันึ่นครอ เราตล้อง
ยนดทสันั้งสองอยว่างนบีนั้ไวล้ พระวจนะของพระเจล้าและเหตรุผลสอนเราถนงอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดสรงสรุดของพระเจล้า-และพระคสัมภบีรร์และใจวลินลิจฉสัย
ผลิดและชอบของมนรุษยร์กก็ยรนยสันดล้วยพลสังทบีนึ่เทว่าเทบียมกสันถนงหนล้าทบีนึ่รสับผลิดชอบและเจตจนานงเสรบีของมนรุษยร์ คนาสอนผลิดปรากฏขนนั้นเมรนึ่อ
อยว่างหนนนึ่งอยว่างใดในสองอยว่างนบีนั้ถรกปฏลิเสธหรรอเมรนึ่ออยว่างหนนนึ่งถรกอธลิบายในแบบทบีนึ่ตสัดอบีกอยว่างทบีนึ่เหลรอออกไปเสบีย

เราตล้องจดจนาไวล้เชว่นกสันวว่าถนงแมล้วว่ามนรุษยร์ชว่วยตสัวเองใหล้รอดไมว่ไดล้ การไรล้ความสามารถดล้านศบีลธรรมกก็ไมว่ไดล้ปลดเปลรนั้องจาก
ความรสับผลิดชอบ การไรล้ความสามารถของมนรุษยร์ทบีนึ่จะชว่วยตสัวเองใหล้รอดมบีพรนั้นฐานอยรว่ในสสันดานบาปของเขา (รม. 8:7) และพระเจล้า
ไมว่ทรงเปป็นตสัวการแหว่งบาปของมนรุษยร์ “พระเจล้าทรงถรกทดลองดล้วยความชสันึ่วรล้ายไมว่ไดล้ และพระองคร์เองกก็ไมว่ทรงทดลองผรล้ใดเลย”
(ยากอบ 1:13) การไรล้ความสามารถของคนบาปทบีนึ่จะทนาความชอบธรรม การไรล้ความสามารถของเขาทบีนึ่จะทนาตามพระประสงคร์
ของพระเจล้า เปป็นผลของบาปทบีนึ่อาศสัยอยรว่ภายในผว่านทางสสันดานนสันั้นทบีนึ่ตกทอดมาจากอาดสัม ซนนึ่งผว่านทางเขาบาปไดล้เคลรนึ่อนตสัวมาสรว่
มนรุษยร์ทรุกคน

เราอาศสัยอยรว่ในโลกแหว่งบาป โลกทบีนึ่เตก็มไปดล้วยความสสับสน และมบีความเปป็นศสัตรรกสันระหวว่างพระเจล้ากสับมนรุษยร์โดย
ธรรมชาตลิ พระเจล้าทรงถรอวว่าคนชสันึ่วไมว่มบีความผลิดไมว่ไดล้ แตว่พระเจล้าทรงจสัดหาผรล้รสับผลิดแทนใหล้แลล้ว: พระเยซร พระเมษโปดกนสันั้น ไดล้ทรง
ชนาระหนบีนั้บาปแลล้ว และ “ผรล้ใดทบีนึ่มบีใจปรารถนา” กก็เชลิญมา ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่มากก็จะถรกยอมรสับ เพราะวว่าพระเยซรทรงสสัญญาแลล้ววว่าผรล้ใด
ทบีนึ่มา พระองคร์จะไมว่ทรงไลว่ไปเสบีย คนาเชลิญนสันั้นครอ “เชลิญมาหาเรา และเราจะใหล้การหยรุดพสักแกว่เจล้า เชลิญมาหาเรา และเราจะไมว่ขสับ
ไลว่เจล้าไปเสบีย ทรุกคนทบีนึ่กระหายเชลิญมาเถลิด โดยไมว่ตล้องเสบียคว่าและเสบียเงลิน และเชลิญเขาดรนึ่มจากนนั้นาแหว่งชบีวลิตตามสบาย”

เปาโลสอน ตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ไดล้ทรงดลใจเขาใหล้เขบียน เรรนึ่องอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดอสันสมบรรณร์และไมว่อาจปฏลิเสธไดล้ของ
พระเจล้า-และเขาเทศนาเรรนึ่องเจตจนานงเสรบีของมนรุษยร์อยว่างรล้อนรนพอๆกสัน ในบทตว่อๆไป เขาจะแสดงใหล้เหก็นวว่าความลล้มเหลวของ
ชนชาตลิอลิสราเอลไมว่ใชว่ความผลิดของพระเจล้า แตว่เปป็นความผลิดของชนชาตลิอลิสราเอลเอง

“ดล้วยวว่าพวกเขาไดล้สะดรุดทบีนึ่หลินสะดรุดกล้อนนสันั้น” “หลินสะดรุด” กล้อนนสันั้นครอพระครลิสตร์ (พระครลิสตร์แหว่งกางเขนนสันั้น) ชนชาตลิ
อลิสราเอลไดล้สะดรุดทบีนึ่หลินสะดรุดกล้อนนสันั้น (1 คร. 1:23) เพราะวว่าพวกเขาไมว่ไดล้ไลว่ตามความชอบธรรมโดยความเชรนึ่อ แตว่โดยการ
ประพฤตลิแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ

ขล้อ 33: “ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘ดรเถลิด เราไดล้วางหลินสะดรุดกล้อนหนนนึ่งและศลิลาแหว่งการขสัดเครองใจไวล้ในศลิโยน และผรล้ใด
กก็ตามทบีนึ่เชรนึ่อในพระองคร์นสันั้นจะไมว่อสับอาย’”

ขล้อความทบีนึ่ยกมานบีนั้มาจากอลิสยาหร์ 28:16 เปโตรใชล้ขล้อพระคนาเดบียวกสันนบีนั้ใน 1 เปโตร 2:6 (นอกจากนบีนั้ อว่านเพลงสดรุดบี 
118:22 และอลิสยาหร์ 8:14) พระคนาขล้อนบีนั้อธลิบายความหมายของถล้อยคนาปปิดทล้ายของขล้อ 32 ความลล้มเหลวของชนชาตลิอลิสราเอลใน



การยอมจนานนตว่อความชอบธรรมของพระเจล้ามบีอยรว่ในความลล้มเหลวของพวกเขาในการทบีนึ่พวกเขาปฏลิเสธพระเยซรครลิสตร์เจล้า ผรล้ทรง
เปป็นความชอบธรรมของพระเจล้าและ “จรุดจบของพระราชบสัญญสัตลิเพรนึ่อความชอบธรรมแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ”

ความเชรนึ่อในพระเมสสลิยาหร์ยสังเปป็น “ศลิลาแหว่งการขสัดเครองใจ” เชว่นกสัน วรเอสทร์ใหล้คนาอธลิบายนบีนั้: “การขสัดเครองใจแหว่งกางเขน
นสันั้น ทบีนึ่พวกเขาไดล้สะดรุด ไมว่ไดล้เปป็นเพบียงขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่ามสันครอกางเขนอสันหนนนึ่ง ขณะทบีนึ่พวกเขาไดล้คาดหวสังพระทบีนึ่นสันึ่งของพระเมสสลิยาหร์
กางเขนนสันั้นทนาใหล้พวกเขาขสัดเครองใจเพราะวว่า (ตามทบีนึ่เปาโลตบีความ) มสันเรบียกตสัวพวกเขาใหล้เรลินึ่มตล้นชบีวลิตทางศาสนาของพวกเขา
ตสันั้งแตว่แรกนสันั้น ทบีนึ่พระบาทของผรล้ทรงถรกตรนงกางเขนนสันั้น พรล้อมกสับความรรล้สนกในใจของพวกเขาเกบีนึ่ยวกสับหนบีนั้สลินอเนกอนสันตร์ตว่อพระองคร์
ซนนึ่งไมว่มบี “การประพฤตลิ” ใดสามารถจะชดใชล้ไดล้”

“...และผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่เชรนึ่อในพระองคร์นสันั้นจะไมว่อสับอาย” คนาวว่า “ผรล้ใดกก็ตาม” ในพระคนาขล้อนบีนั้ครอขล้อพลิสรจนร์วว่าพวกยลิวเหลว่านสันั้น
ไดล้ลล้มเหลวเพราะการขาดความเชรนึ่อของพวกเขา

ตรงนบีนั้ในบททบีนึ่ 9 เราเหก็นบททดสอบแหว่งความเชรนึ่อ-ความเชรนึ่อทบีนึ่เปป็นของจรลิง ความเชรนึ่อแทล้ ความเชรนึ่อทบีนึ่ชว่วยใหล้รอด ความ
เชรนึ่อวางใจพระเจล้า! ความเชรนึ่อยว่อมเชรนึ่อวว่าพระเจล้าไมว่เพบียงทรงฤทธานรุภาพทรุกอยว่างเทว่านสันั้น แตว่วว่าพระองคร์ทรงอยรว่ทรุกหนทรุกแหว่งและ
ทรงทราบทรุกสลินึ่งดล้วย-แถมยสังชอบธรรมและบรลิสรุทธลิธิ์หมดทสันั้งสลินั้น โดยปราศจากความผลิดแมล้กระทสันึ่งในรายละเอบียดเลก็กนล้อยทบีนึ่สรุด 
ความเชรนึ่อยว่อมเชรนึ่อทรุกสลินึ่งไมว่วว่าทรุกสลินึ่งทบีนึ่เหลรอจะเปป็นเชว่นไร ความเชรนึ่อยว่อมเชรนึ่อวว่าองคร์ผรล้พลิพากษาแหว่งแผว่นดลินโลกทสันั้งสลินั้นไมว่มบีทางทนาผลิด
ไดล้...พระองคร์ตล้องทนาสลินึ่งทบีนึ่ถรกตล้อง เพราะวว่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า

ความเชรนึ่ออว่านพระวจนะของพระเจล้าและเชรนึ่อมสัน ความเชรนึ่อยว่อมเชรนึ่อวว่าพระเจล้าทรงทนาใหล้ผรล้ทบีนึ่พระองคร์ประสงคร์มบีใจแขก็ง
กระดล้าง และทรงทนาใหล้ผรล้ทบีนึ่พระองคร์ประสงคร์มบีใจอว่อนลง สลินึ่งเหลว่านบีนั้อยรว่เหนรอหลสักเหตรุผลของมนรุษยร์และความเขล้าใจของมนรุษยร์-แตว่
หลสักเหตรุผลและความเขล้าใจของมนรุษยร์ไมว่มบีสลิทธลิอนานาจเหนรอความเชรนึ่อแทล้ ความเชรนึ่อยว่อมเชรนึ่อพระเจล้าเพราะวว่าพระเจล้าทรงเปป็น
พระเจล้า! ความเชรนึ่อยว่อมเชรนึ่อพระเจล้าโดยปราศจากการมองเหก็น การรรล้สนก การรสับรรล้รส; ความเชรนึ่อแคว่เชรนึ่อพระเจล้า ทสันั้งๆทบีนึ่ขล้อเทก็จจรลิงมบี
อยรว่วว่ามนรุษยร์อสันมบีขบีดจนากสัดยว่อมลล้มเหลว ความเชรนึ่อกก็กล้าวเดลินตว่อไปโดยสายตาจสับจล้องอยรว่ทบีนึ่พระเจล้าเพบียงผรล้เดบียว ไมว่ใชว่ทบีนึ่มนรุษยร์ซนนึ่งมบีขบีด
จนากสัด ถนงแมล้วว่าความเชรนึ่อเดลินในความมรด ความเชรนึ่อกก็เดลินตว่อไป และเมรนึ่อเราเดลินโดยความเชรนึ่อในความมรด เรากก็รรล้วว่าพระเจล้าทรงอยรว่
ทบีนึ่นสันึ่น ถนงแมล้วว่าเราไมว่สามารถมองเหก็นพระองคร์กก็ตาม

เมรนึ่อหลสักเหตรุผลของมนรุษยร์ลล้มเหลวในหล้องปฏลิบสัตลิการ ในหลอดทดลอง บนสไลดร์ ภายใตล้กลล้องจรุลทรรศนร์ และรล้องออกมา
วว่า “การประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบีเปป็นเรรนึ่องทบีนึ่เปป็นไปไมว่ไดล้ในทางวลิทยาศาสตรร์ การเปป็นขนนั้นจากพวกคนตายเปป็นเรรนึ่องทบีนึ่เปป็นไปไมว่ไดล้
ในทางวลิทยาศาสตรร์” ความเชรนึ่อกก็ยสังเชรนึ่อในเรรนึ่องการประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบี การเปป็นขนนั้นจากตายฝฝ่ายรว่างกาย และการเสดก็จ
กลสับมาดล้วยตสัวเองของพระเยซรยสังแผว่นดลินโลกนบีนั้อบีก คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อ เดลินโดยความเชรนึ่อ-และไมว่ใชว่โดย
การมองเหก็น ถล้าเราเดลินโดยการมองเหก็น กก็ไมว่จนาเปป็นตล้องมบีความเชรนึ่ออบีกตว่อไป เพราะวว่าสลินึ่งทบีนึ่มนรุษยร์มองเหก็นไดล้ จสับตล้องไดล้ รรล้สนกไดล้ 
หรรอรสับรรล้รสไดล้ เขากก็ไมว่ตล้องการความเชรนึ่อเพรนึ่อจะยอมรสับ

สมมตลิวว่าเราทบีนึ่เชรนึ่อในพระเจล้ากล้มศบีรษะลงตอนนบีนั้และขอบครุณพระเจล้าสนาหรสับอภลิสลิทธลิธิ์แหว่งการไวล้วางใจพระองคร์และการเดลิน
อยว่างเงบียบๆกสับพระองคร์ โดยวางมรอของเราไวล้ในพระหสัตถร์ของพระองคร์ ถนงแมล้วว่าเราอาจไมว่ทราบทรุกรายละเอบียดแหว่งทางนสันั้น เรากก็
ทราบวว่าพระองคร์ผรล้ทรงนนา “ทรงทราบทางนสันั้นทบีนึ่เราไป”

“โธมสัสเออ๋ย เจล้ากลว่าวใชว่ไหมวว่าเจล้าไมว่รรล้วว่าเราจะไปทบีนึ่ไหน และดสังนสันั้นเจล้าจนงไมว่รรล้จสักทางนสันั้น? โธมสัสเออ๋ย เราเปป็นทางนสันั้น ความ
จรลิงนสันั้น และชบีวลิตนสันั้น ไมว่มบีผรล้ใดมาสรว่พระบลิดานอกจากโดยทางเรา เนรนึ่องจากไมว่มบีผรล้ใดมาสรว่พระบลิดานอกจากโดยทางเรา มสันจนงเปป็น
ความจรลิงทบีนึ่วว่ามนรุษยร์ทรุกคนทบีนึ่มาถนงพระบลิดาตล้องมาโดยทางเรา โธมสัสเออ๋ย คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อ-และความ
เชรนึ่อยว่อมไมว่ขอรล้องใหล้ถรกแสดงออก เราเปป็นทางนสันั้น และปราศจากทางนสันั้นกก็ไมว่มบีการไป เราเปป็นความจรลิงนสันั้น และปราศจากความ
จรลิงนสันั้นกก็ไมว่มบีการรรล้ เราเปป็นชบีวลิตนสันั้น และปราศจากชบีวลิต โธมสัสเออ๋ย เจล้ากก็ตายเสบียแลล้ว ดสังนสันั้น ถล้าเจล้ามายสังทบีนึ่ๆเราอยรว่ เจล้ากก็ตล้องมาโดย
ทางเรา-และไมว่ใชว่แคว่เจล้าคนเดบียว โธมสัสเออ๋ย แตว่มนรุษยร์ทสันั้งหมด มนรุษยร์ทรุกคน ตล้องมาโดยทางเรา คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่โดย



ความเชรนึ่อ เดลินโดยความเชรนึ่อ และโดยความเชรนึ่อพวกเขาจะผว่านเขล้าในประตรนสันั้นเขล้าสรว่เมรองสวรรคร์-และโธมสัสเออ๋ย เราเปป็นประตรนสันั้น!”
(อว่านยอหร์น 14:1-6; 10:9)

“โธมสัสเออ๋ย เจล้าจนาไดล้ไหมตอนทบีนึ่เจล้ากลว่าววว่า ‘ถล้าขล้าไมว่เหก็นรอยตะปรในพระหสัตถร์ของพระองคร์ และแยงมรอของขล้าเขล้าไปใน
สบีขล้างของพระองคร์ ขล้าจะไมว่ยอมเชรนึ่อเลย’? เจล้าจนาไดล้ไหมตอนทบีนึ่เจล้าไดล้เหก็น เจล้าไดล้เชรนึ่อ-และเราบอกเจล้าแลล้ววว่าเจล้าไดล้รสับพรเพราะวว่า
เจล้าไดล้เหก็นและเชรนึ่อ แตว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เชรนึ่อโดยทบีนึ่มองไมว่เหก็นกก็ไดล้รสับพรมากกวว่า? ดสังนสันั้น โธมสัสเออ๋ย โดยความเชรนึ่อจงวางมรอของเจล้าใน
มรอทบีนึ่มบีรอยตะปรของเรา และแมล้มองไมว่เหก็น จงตามเรามาเถลิด” (อว่านยอหร์น 20:24-29)

มสันมบีคว่าประเสรลิฐ มสันแสนมหสัศจรรยร์ มสันชว่างวลิเศษทบีนึ่จะเดลินโดยความเชรนึ่อและไมว่ใชว่โดยการมองเหก็น! ขอบครุณพระเจล้าทบีนึ่เรา
ตลิดตามพระองคร์ผรล้ไมว่ทรงปรากฏแกว่ตา-กระนสันั้นเรากก็รรล้วว่าพระองคร์ทรงอยรว่ทบีนึ่นสันึ่น! เราวางมรอของเราในพระหสัตถร์ทบีนึ่เราไมว่อาจมองเหก็น
ไดล้-กระนสันั้นเรากก็รรล้วว่าพระหสัตถร์นสันั้นอยรว่ทบีนึ่นสันึ่น และในความเชรนึ่อเรากก็กล้าวเดลินไปวสันตว่อวสัน โดยไมว่รรล้วสันขล้างหนล้าเหลว่านสันั้น แตว่รรล้จสักพระ
ครลิสตร์ผรล้นสันั้นทบีนึ่ทรงทราบวสันขล้างหนล้าเหลว่านสันั้นทสันั้งหมด!

ครุณไดล้วางมรอของครุณในพระหสัตถร์ทบีนึ่มบีรอยตะปรนสันั้นแลล้วหรรอยสัง? หากครุณยสังไมว่วาง จงวางมสันเดบีดี๋ยวนบีนั้!



บทททที่ 10
10:1 พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย ความปรารถนาแหว่งจลิตใจของขล้าพเจล้าและคนาอธลิษฐานตว่อพระเจล้าเพรนึ่อคนอลิสราเอลนสันั้น ครอขอใหล้เขาทสันั้งหลาย
รอด
10:2 ดล้วยวว่าขล้าพเจล้าเปป็นพยานใหล้พวกเขาวว่า พวกเขามบีความกระตรอรรอรล้นในเรรนึ่องพระเจล้า แตว่ไมว่ไดล้เปป็นตามความรรล้
10:3 เพราะวว่าพวกเขาขาดความรรล้เกบีนึ่ยวกสับความชอบธรรมของพระเจล้า และโดยทบีนึ่พยายามจะตสันั้งความชอบธรรมของตนเอง จนงไมว่
ยอมใหล้พวกเขาเองอยรว่ใตล้อนานาจของความชอบธรรมของพระเจล้า
10:4 เพราะวว่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจรุดจบของพระราชบสัญญสัตลิ เพรนึ่อความชอบธรรมแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ
10:5 เพราะวว่าโมเสสไดล้บรรยายถนงความชอบธรรมซนนึ่งมาโดยพระราชบสัญญสัตลิวว่า ‘มนรุษยร์คนใดซนนึ่งกระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นจะดนารงชบีวลิต
โดยการกระทนาเหลว่านสันั้น’
10:6 แตว่ความชอบธรรมซนนึ่งมาโดยความเชรนึ่อนสันั้น กลว่าวอยว่างนบีนั้วว่า “อยว่าพรดในใจของเจล้าวว่า ผรล้ใดจะขนนั้นไปยสังสวรรคร์” (ครอเพรนึ่อจะนนา
พระครลิสตร์ลงมาจากเบรนั้องบน)
10:7 หรรอ “ผรล้ใดจะลงไปยสังทบีนึ่ลนก” (ครอเพรนึ่อจะนนาพระครลิสตร์ขนนั้นมาจากความตายอบีก)
10:8 แตว่ความชอบธรรมนสันั้นกลว่าววว่าอะไร “ถล้อยคนานสันั้นอยรว่ใกลล้ทว่าน ครออยรว่ในปากของทว่านและอยรว่ในใจของทว่าน” ครอถล้อยคนาแหว่ง
ความเชรนึ่อซนนึ่งพวกเราประกาศอยรว่นสันั้น
10:9 ครอวว่าถล้าทว่านจะยอมรสับพระเยซรเจล้าดล้วยปากของทว่าน และจะเชรนึ่อในใจของทว่านวว่าพระเจล้าไดล้ทรงชรุบพระองคร์ใหล้เปป็นขนนั้นมา
จากความตาย ทว่านจะรอด
10:10 เหตรุวว่าดล้วยใจมนรุษยร์จนงเชรนึ่อไปสรว่ความชอบธรรม และดล้วยปากเขาจนงยอมรสับไปสรว่ความรอด
10:11 เพราะพระคสัมภบีรร์กลว่าววว่า ‘ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่เชรนึ่อในพระองคร์นสันั้นจะไมว่อสับอาย’
10:12 เหตรุวว่าไมว่มบีความแตกตว่างกสันระหวว่างพวกยลิวและพวกกรบีก ดล้วยวว่าองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าองคร์เดบียวกสันซนนึ่งทรงอยรว่เหนรอทรุกคน 
โปรดอยว่างบรลิบรรณร์แกว่ทรุกคนทบีนึ่รล้องทรลตว่อพระองคร์
10:13 เพราะวว่า ‘ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่จะรล้องออกพระนามขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้ากก็จะรอด’
10:14 แลล้วเขาทสันั้งหลายจะรล้องทรลตว่อพระองคร์ในผรล้ซนนึ่งพวกเขายสังไมว่เชรนึ่ออยว่างไรไดล้ และเขาทสันั้งหลายจะเชรนึ่อในพระองคร์ผรล้ซนนึ่งพวกเขา
ยสังไมว่เคยไดล้ยลินอยว่างไรไดล้ และเขาทสันั้งหลายจะไดล้ยลินโดยปราศจากผรล้ประกาศอยว่างไรไดล้
10:15 และเขาทสันั้งหลายจะประกาศอยว่างไรไดล้นอกจากวว่าพวกเขาถรกสว่งออกไป ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘เทล้าของคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่
ประกาศขว่าวประเสรลิฐแหว่งสสันตลิสรุข และนนาขว่าวประเสรลิฐแหว่งสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่ดบีมา กก็งามสสักเทว่าใด’
10:16 แตว่พวกเขาทรุกคนไมว่ไดล้เชรนึ่อฟฝังขว่าวประเสรลิฐนสันั้น เพราะทว่านอลิสยาหร์กลว่าววว่า ‘พระองคร์เจล้าขล้า ใครเลว่าไดล้เชรนึ่อสลินึ่งทบีนึ่ไดล้ยลินจาก
พวกเรา’
10:17 ฉะนสันั้นความเชรนึ่อจนงมาโดยการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินกก็มาโดยพระวจนะของพระเจล้า
10:18 แตว่ขล้าพเจล้ากลว่าววว่า “เขาทสันั้งหลายไมว่ไดล้ยลินหรรอ” ใชว่แลล้ว อยว่างแทล้จรลิง ‘เสบียงของพวกเขาออกไปทสันึ่วแผว่นดลินโลก และ
บรรดาถล้อยคนาของพวกเขาไปถนงทบีนึ่สรุดปลายพลิภพ’
10:19 แตว่ขล้าพเจล้ากลว่าววว่า “คนอลิสราเอลไมว่ไดล้ทราบหรรอ” ตอนแรกโมเสสกลว่าววว่า ‘เราจะยสันึ่วยรุพวกเจล้าใหล้รลิษยาโดยคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่
ไมว่ใชว่ชนชาตลิหนนนึ่งชนชาตลิใด และโดยประชาชาตลิทบีนึ่โฉดเขลา เราจะทนาใหล้พวกเจล้าโมโห’
10:20 แตว่ทว่านอลิสยาหร์กลล้าหาญมากและกลว่าววว่า ‘เราไดล้ถรกพบโดยคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มลิไดล้แสวงหาเรา เราไดล้ปรากฏแกว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่
มลิไดล้ถามหาเรา’
10:21 แตว่แกว่คนอลิสราเอล ทว่านกลว่าววว่า ‘ตลอดวสันเราไดล้ยรนึ่นมรอทสันั้งสองของเราออกตว่อชนชาตลิหนนนึ่งซนนึ่งไมว่เชรนึ่อฟฝังและมสักกบฏ’



ความไมต่รทูจ้ของชนชาตริอริสราเอล
ตจ้นเหตรุแหต่งความไมต่เชถืที่อของพวกเขา

ในบททบีนึ่ 10 เราจะศนกษาเรรนึ่องความลล้มเหลวแบบชสัดเจนของพระสสัญญาเหลว่านสันั้นของพระเยโฮวาหร์พระเจล้าทบีนึ่มบีตว่อชนชาตลิ
อลิสราเอล เราจะเหก็นวว่าพระสสัญญาเหลว่านสันั้นไมว่ไดล้ลล้มเหลว แตว่วว่าชนชาตลิอลิสราเอลไดล้ถรกตสันั้งไวล้ตว่างหากชสันึ่วคราวเพราะความไมว่เชรนึ่อ
ของพวกเขา

ขล้อ 1: “พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย ความปรารถนาแหว่งจลิตใจของขล้าพเจล้าและคนาอธลิษฐานตว่อพระเจล้าเพรนึ่อคนอลิสราเอลนสันั้น ครอขอใหล้
เขาทสันั้งหลายรอด”

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลประกาศอบีกครสันั้ง (เหมรอนในบททบีนึ่ 9:1-3) ถนงความหว่วงใยของเขาทบีนึ่มบีตว่อชนชาตลิของเขา ครอ ชนชาตลิอลิสราเอล-
โดยแสดงออกถนง “ความปรารถนาแหว่งจลิตใจ” ของเขาในเรรนึ่องความรอดของพวกพบีนึ่นล้องของเขา อสัครทรตทว่านนบีนั้โหยหาและ
อธลิษฐานขอ “ใหล้เขาทสันั้งหลายรอด” เพราะถนงแมล้วว่าเปป็นเชรนั้อสายของอสับราฮสัมตามฝฝ่ายเนรนั้อหนสัง พวกเขากก็เปป็น “แกะทบีนึ่หลงหาย” 
และตล้องถรกตามหาและถรกพบโดยพระผรล้เลบีนั้ยงทบีนึ่ดบีนสันั้นเหมรอนกสับ “แกะอรนึ่น” เหลว่านสันั้นครอพวกคนตว่างชาตลิ (ยอหร์น 10:16) แตว่เรรนึ่องนว่า
เศรล้ากก็ครอวว่าถนงแมล้วว่าพวกเขาหลงหาย พวกเขากก็ไมว่ตระหนสักถนงสภาพทบีนึ่แทล้จรลิงของตน

ขล้อ 2 และ 3: “ดล้วยวว่าขล้าพเจล้าเปป็นพยานใหล้พวกเขาวว่า พวกเขามบีความกระตรอรรอรล้นในเรรนึ่องพระเจล้า แตว่ไมว่ไดล้เปป็นตาม
ความรรล้ เพราะวว่าพวกเขาขาดความรรล้เกบีนึ่ยวกสับความชอบธรรมของพระเจล้า และโดยทบีนึ่พยายามจะตสันั้งความชอบธรรมของตนเอง จนง
ไมว่ยอมใหล้พวกเขาเองอยรว่ใตล้อนานาจของความชอบธรรมของพระเจล้า”

“ขล้าพเจล้าเปป็นพยานใหล้พวกเขา…” เปาโลเปป็นพยานรสับรองวว่าชนชาตลิของเขามบีความกระตรอรรอรล้นเพรนึ่อพระเจล้า- “แตว่ไมว่ไดล้
เปป็นตามความรรล้” เขากลว่าววว่าพวกเขา “ขาดความรรล้เกบีนึ่ยวกสับความชอบธรรมของพระเจล้า” และพวกเขาแสวงหาทบีนึ่จะ “ตสันั้งความ
ชอบธรรมของตนเอง” ตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าโดยอาศสัยแรงงานแหว่งมรอของพวกเขาเอง วรเอสทร์กลว่าววว่า “ความชอบธรรมนสันั้นทบีนึ่
พวกยลิวปรารถนาครอความชอบธรรมหนนนึ่งทบีนึ่เปป็นของพวกเขาเองในลสักษณะเฉพาะตสัว ความชอบธรรมหนนนึ่งทบีนึ่เจรอดล้วยความ
พากเพบียรของพวกเขาเอง ผลงานแหว่งความอรุตสาหะของพวกเขาเอง ความชอบธรรมหนนนึ่งทบีนึ่อยากยกชรพวกเขาเอง ไมว่ใชว่ความ
ชอบธรรมทบีนึ่ถรกใหล้ลสักษณะเฉพาะตสัวโดยสลินึ่งทบีนึ่พระเจล้าทรงเปป็นในบรุคคลอสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบีของพระองคร์ ไมว่ใชว่ความชอบธรรมหนนนึ่งทบีนึ่
ถรกหยลิบยรนึ่นใหล้แกว่พวกเขาในฐานะเปป็นของประทานหนนนึ่งซนนึ่งพวกเขาคงรรล้สนกวว่าตสัวเองมบีพสันธะตล้องขอบครุณพระองคร์” 

“...ไมว่ยอมใหล้พวกเขาเองอยรว่ใตล้อนานาจของความชอบธรรมของพระเจล้า” การรสับเอาความชอบธรรมของพระเจล้ามาเปป็น
ของตสัวเองเกบีนึ่ยวขล้องกสับไมว่เพบียงการสลสัดทลินั้งการพนนึ่งพาตสัวเองทรุกอยว่างและความอรุตสาหะของตสัวเองเพรนึ่อทบีนึ่จะไดล้ความรอด แตว่
เกบีนึ่ยวขล้องกสับการยอมจนานนหสัวใจแดว่พระเยซรครลิสตร์ในฐานะเปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอดและองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า (รม. 10:9) สลินึ่งนบีนั้พวกยลิวไมว่
เตก็มใจทบีนึ่จะทนา พวกเขาไมว่รรล้จสักความหมายของความชอบธรรมจากมรุมมองของพระเจล้า พวกเขามบีความกระตรอรรอรล้นเพรนึ่อพระเจล้า 
แตว่เพราะความรรล้ทบีนึ่ไมว่เพบียงพอของพวกเขา พวกเขาจนงไมว่ยอมรสับพระครุณมหสัศจรรยร์ของพระเจล้า และพวกเขาไมว่ยอมรสับขล้อเทก็จจรลิง
แหว่งขว่าวประเสรลิฐทบีนึ่ถรกระบรุในพระคนาขล้อถสัดไป

ขล้อ 4: “เพราะวว่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจรุดจบของพระราชบสัญญสัตลิ เพรนึ่อความชอบธรรมแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ”
ขอใหล้ผมหยรุดตรงนบีนั้ชสันึ่วครรว่เพรนึ่อกลว่าววว่าพวกยลิวเหลว่านสันั้นทบีนึ่เปาโลเขบียนถนงไมว่ใชว่พวกสรุดทล้ายทบีนึ่ไมว่ยอมรสับขล้อเทก็จจรลิงนบีนั้ เรามบี

พวกแบบ๊พตลิส พวกเมโธดลิสตร์ และพวกอรนึ่นๆจนานวนมากทบีนึ่เทศนาวว่า “พระครุณ พระครุณ-พระครุณของพระเจล้า พระครุณทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่กวว่า
บาปทสันั้งสลินั้นของเรา”-และจากนสันั้นในลมหายใจเฮรอกถสัดมา พวกเขากก็เอาผรล้คนเขล้าอยรว่ใตล้พระบสัญญสัตลิ พระราชบสัญญสัตลิ พลิธบีกรรม 
รายการ และประเพณบีทสันั้งหลาย โดยปฏลิเสธทบีนึ่จะเทศนาและปฏลิบสัตลิพระครุณลล้วนๆ ความรอดโดยพระครุณผว่านทางความเชรนึ่อ โดยไมว่
เพลินึ่มสลินึ่งใดเขล้าไป ผมเคยกลว่าวในการประชรุมตว่างๆของผม-และผมขอกลว่าวมสันตรงนบีนั้-วว่าไมว่มบีความจนาเปป็นทบีนึ่จะตล้องใหล้คนๆหนนนึ่งลง
นามคนาสสัตยร์ปฏลิญาณโดยกลว่าววว่า “ขล้าพเจล้าจะไมว่เตล้นรนา ขล้าพเจล้าจะไมว่ดรนึ่มเหลล้า ขล้าพเจล้าจะไมว่ไปโรงหนสัง ขล้าพเจล้าจะไมว่เลว่นไพว่” ถล้า



คนๆหนนนึ่งมบีใจถรกตล้องกสับพระเจล้า-ถล้าเขาบสังเกลิดใหมว่แลล้ว โดยรสักพระเจล้าดล้วยสลินั้นสรุดใจ จลิต และกนาลสังของเขา-เขากก็จะไมว่ทนาสลินึ่งเหลว่า
นสันั้น และถล้าเขาไมว่ไดล้บสังเกลิดใหมว่ การลงนามคนาสสัตยร์ปฏลิญาณกก็จะไมว่ปฟ้องกสันเขาไมว่ใหล้ทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้น

ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้รล้องบอกพระเจล้าวว่า “ขล้าพระองคร์ทสันั้งหลายจะรสักษาพระบสัญญสัตลิทรุกขล้อของพระองคร์ ขล้าพระองคร์ทสันั้ง
หลายจะเชรนึ่อฟฝังบสัญญสัตลิทรุกขล้อของพระองคร์ ขล้าพระองคร์ทสันั้งหลายจะปฏลิบสัตลิกฎเกณฑร์ทสันั้งหมดของพระองคร์!” แตว่หลสังจากคนาสสัญญานบีนั้
เพบียงไมว่นาน พวกเขากก็กนาลสังหลว่อรรปลรกวสัวทองคนานสันั้น สสันดานมนรุษยร์ไมว่เคยเปลบีนึ่ยน และมสันจะไมว่มบีวสันเปลบีนึ่ยน “พระครลิสตร์ผรล้สถลิตใน
ทว่านทสันั้งหลาย” ครอ “ความหวสังแหว่งสงว่าราศบี”-และ “พระครลิสตร์ผรล้สถลิตในทว่านทสันั้งหลาย” ครอชสัยชนะเหนรอโลก เนรนั้อหนสัง และมาร
รล้าย “พระครลิสตร์ผรล้สถลิตในทว่านทสันั้งหลาย” ครอหลสักประกสันในการเขล้าประตรมรุกดาเหลว่านสันั้น ดสังนสันั้นจนงไมว่มบีความจนาเปป็นทบีนึ่จะตล้อง
พยายามปนพระราชบสัญญสัตลิกสับพระครุณเขล้าดล้วยกสัน พระราชบสัญญสัตลิจะไมว่ปนกสับพระครุณ พระครุณจะไมว่ปนกสับพระราชบสัญญสัตลิ ถล้า
มสันเปป็นพระราชบสัญญสัตลิ มสันกก็เปป็นพระราชบสัญญสัตลิ ถล้ามสันเปป็นพระครุณ มสันกก็เปป็นพระครุณ ทสันั้งสองไมว่ปนกสัน

ขล้อ 4 ของบททบีนึ่สลิบนบีนั้ของหนสังสรอโรมอธลิบายความหมายของถล้อยคนาปปิดทล้ายในขล้อ 3 พวกยลิวเหลว่านสันั้นไมว่ยอมใหล้ตสัวเองอยรว่
ใตล้ความชอบธรรมของพระเจล้าเมรนึ่อพวกเขาปฏลิเสธพระเยซรครลิสตร์เจล้า ผรล้ทรงเปป็นความชอบธรรมนสันั้นของพระเจล้าและผรล้ทรงเปป็
น “จรุดจบของพระราชบสัญญสัตลิ เพรนึ่อความชอบธรรมแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ” พระสสัญญานสันั้นไดล้ถรกใหล้แกว่ชนชาตลิอลิสราเอลในภาคพสันธ
สสัญญาเดลิม: “ดรเถลิด วสันเหลว่านสันั้นจะมาถนง” พระเยโฮวาหร์ตรสัส “ทบีนึ่เราจะเพาะอสังกรรชอบธรรมใหล้ดาวลิด และกษสัตรลิยร์องคร์หนนนึ่งจะทรง
ครอบครองและเจรลิญขนนั้น และจะประทานความยรุตลิธรรมและความเทบีนึ่ยงธรรมในแผว่นดลินโลก ในสมสัยของทว่าน ยรดาหร์จะไดล้รสับความ
รอด และอลิสราเอลจะอาศสัยอยรว่อยว่างปลอดภสัย และนบีนึ่จะเปป็นนามซนนึ่งทว่านจะถรกเรบียกครอ พระเยโฮวาหร์เปป็นความชอบธรรมของพวก
เรา” (ยรม. 23:5,6) แตว่พวกเขาปฏลิเสธทบีนึ่จะเชรนึ่อเมรนึ่อ “องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าผรล้ทรงเปป็นความชอบธรรมของพวกเขา” ทรงปรากฏแลล้ว 
อยว่างไรกก็ตาม สสักวสันหนนนึ่งชนชาตลิอลิสราเอลจะตล้อนรสับพระองคร์ ในวสันนสันั้นเมรนึ่อพสันธสสัญญาใหมว่จะสนาเรก็จจรลิง (อว่านเยเรมบียร์ 31:31-34;
ฮบีบรร 8:8-12; และโรม 11:25-27)

ความตรงขจ้ามกอันระหวต่างทางแหต่งพระราชบอัญญอัตริ
และทางแหต่งความเชถืที่อ

ขล้อ 5: “เพราะวว่าโมเสสไดล้บรรยายถนงความชอบธรรมซนนึ่งมาโดยพระราชบสัญญสัตลิวว่า ‘มนรุษยร์คนใดซนนึ่งกระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นจะ
ดนารงชบีวลิตโดยการกระทนาเหลว่านสันั้น’”

ถล้อยคนาเหลว่านบีนั้ถรกยกมาจากเลวบีนลิตลิ 18:5 ซนนึ่งอว่านวว่า: “เพราะฉะนสันั้น พวกเจล้าจะตล้องรสักษากฎเกณฑร์ทสันั้งหลายของเรา และ
คนาตสัดสลินตว่าง ๆ ของเรา ซนนึ่งถล้ามนรุษยร์กระทนาตามอยว่างนสันั้น เขากก็จะมบีชบีวลิตอยรว่ไดล้ในขล้อเหลว่านสันั้น เราเปป็นพระเยโฮวาหร์”

ดร.สโกฟปิลดร์บอกเราวว่าพสันธสสัญญาสมสัยโมเสสไดล้ถรกประทานใหล้แกว่ชนชาตลิอลิสราเอล “ในสามสว่วน ซนนึ่งแตว่ละสว่วนมบีความ
สนาคสัญตว่อสว่วนอรนึ่นๆทบีนึ่เหลรอ และเมรนึ่อรวมกสันจนงกว่อตสัวเปป็นพสันธสสัญญาสมสัยโมเสส นสันึ่นครอ: พระบสัญญสัตลิเหลว่านสันั้น ทบีนึ่แสดงออกถนงพระ
ประสงคร์อสันชอบธรรมของพระเจล้า (อพย. 20:1-26); ‘คนาตสัดสลิน’ เหลว่านสันั้น ซนนึ่งใชล้ปกครองชบีวลิตดล้านสสังคมของชนชาตลิอลิสราเอล 
(อพย. 21:1-24:11); และ ‘กฎพลิธบี’ เหลว่านสันั้น ซนนึ่งปกครองชบีวลิตทางศาสนาของชนชาตลิอลิสราเอล (อพย. 24:12-31:18) สามองคร์
ประกอบนบีนั้กว่อตสัวเปป็น ‘พระราชบสัญญสัตลินสันั้น’ ตามทบีนึ่วลบีนสันั้นถรกใชล้แบบเหมารวมในภาคพสันธสสัญญาใหมว่ พระบสัญญสัตลิเหลว่านสันั้นและกฎ
พลิธบีเหลว่านสันั้นกว่อตสัวเปป็นระบบทางศาสนาหนนนึ่งเดบียว พระบสัญญสัตลิเหลว่านสันั้นเปป็น ‘การปรนนลิบสัตลิแหว่งการปรสับโทษ’ และแหว่ง ‘ความ
ตาย’ (2 คร. 3:7-9); กฎพลิธบีเหลว่านสันั้นใหล้ (ในมหาปรุโรหลิต) ผรล้แทนคนหนนนึ่งของเหลว่าประชาชนกสับพระเยโฮวาหร์; และในเครรนึ่องสสัตว
บรชาเหลว่านสันั้นครอ ‘เครรนึ่องปกปปิด’ หนนนึ่งสนาหรสับบาปทสันั้งหลายของพวกเขาในการตสันั้งตาคอยกางเขนนสันั้น (ฮบ. 5:13; 9:6-9; รม.
 3:25,26) ครลิสเตบียนไมว่อยรว่ใตล้พสันธสสัญญาสมสัยโมเสสซนนึ่งมบีเงรนึ่อนไขและพนนึ่งการประพฤตลิ ครอพระราชบสัญญสัตลินสันั้น แตว่อยรว่ใตล้พสันธสสัญญา
ใหมว่แหว่งพระครุณซนนึ่งไมว่มบีเงรนึ่อนไข (รม. 3:21-27; 6:14,15; กท. 2:16; 3:10-14, 16-18, 24-26; 4:21-31; ฮบ. 10:11-17)”



เมรนึ่อโมเสสเขบียนวว่ายลิวทบีนึ่รสักษากฎเกณฑร์และคนาตสัดสลินเหลว่านสันั้นของพระเจล้าจะดนารงชบีวลิตอยรว่ในสลินึ่งเหลว่านสันั้น เขากก็ไมว่ไดล้
หมายความวว่าคนๆนสันั้นจะไดล้รสับชบีวลิตนลิรสันดรร์เพราะความเชรนึ่อฟฝังของเขา หรรอการประพฤตลิของเขา ชบีวลิตนลิรสันดรร์เปป็นของขวสัญอยว่าง
หนนนึ่ง ทสันั้งในภาคพสันธสสัญญาเดลิมและใหมว่ และไมว่เคยตล้องประพฤตลิเพรนึ่อทบีนึ่จะไดล้มสันมา 

ทสันั้งโมเสสและเปาโลเขล้าใจชสัดเจนและสอนวว่าความเชรนึ่อฟฝังตว่อพระราชบสัญญสัตลิไมว่มบีทางใหล้คนๆหนนนึ่งไดล้มบีทบีนึ่ยรนแหว่งความชอบ
ธรรมตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าผรล้บรลิสรุทธลิธิ์องคร์หนนนึ่ง ในโรม บททบีนึ่ 4 เปาโลเขบียนวว่าอสับราฮสัมไดล้รสับความรอดโดยความเชรนึ่อ ไมว่ใชว่โดยความ
เชรนึ่อฟฝังตว่อพระราชบสัญญสัตลิ ในภาคพสันธสสัญญาเดลิมความเชรนึ่อเทว่านสันั้นในเครรนึ่องสสัตวบรชาไถว่บาปทบีนึ่จะเสดก็จมานสันั้นซนนึ่งพระเจล้าจะทรง
ถวาย (เครรนึ่องสสัตวบรชานสันั้น-พระเยซรครลิสตร์เจล้า-ซนนึ่งถรกแสดงเปป็นสสัญลสักษณร์โดยเครรนึ่องสสัตวบรชาเหลว่านสันั้นของพวกเลวบี) สามารถใหล้คนๆ
หนนนึ่งมบีทบีนึ่ยรนอสันชอบธรรมเชว่นนสันั้นไดล้

ผรล้ใดเลว่าเคยรสักษาพระราชบสัญญสัตลิ? ไมว่มบีผรล้ใดเวล้นแตว่พระเยซรครลิสตร์เจล้าเคยรสักษาพระราชบสัญญสัตลิ พระองคร์ไดล้เสดก็จมามลิใชว่
เพรนึ่อจะทนาลายพระราชบสัญญสัตลิ (มธ. 5:17) แตว่เพรนึ่อจะทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิสนาเรก็จจรลิง-และพระองคร์ทรงทนาแลล้ว พระองคร์ทรงทนาใหล้
ทรุกตสัวอสักษรและทรุกขบีดของพระราชบสัญญสัตลิสนาเรก็จจรลิงแลล้วในทรุกรายละเอบียดทบีนึ่เลก็กนล้อยทบีนึ่สรุด ถล้าไมว่มบีมนรุษยร์ธรรมดาคนใดสามารถ
รสักษาพระราชบสัญญสัตลิไดล้ คนากลว่าวนบีนั้ไดล้ถรกกลว่าวโดยโมเสสและถรกทวนซนั้นาโดยเปาโลในความหมายใด? มสันถรกกลว่าวในความหมายทบีนึ่
วว่าความเชรนึ่อฟฝังของคนๆหนนนึ่งตว่อกฎพลิธบีของเครรนึ่องสสัตวบรชาทบีนึ่ถรกถวายในพลสับพลากก็เหมรอนกสับการกระทนาแหว่งความเชรนึ่อของเขาใน
พระผรล้ชว่วยใหล้รอดทบีนึ่จะเสดก็จมานสันั้น ซนนึ่งจะสว่งผลเปป็นการยรนแบบชอบธรรมตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า ผรล้เขบียนทว่านหนนนึ่งคลิดวว่าเปาโลหมาย
ถนงพวกฟารลิสบีและพวกถรอบสัญญสัตลิ และขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าศาสนายลิวไดล้ถรกบลิดเบรอนไปจากระบบของพระเจล้าแลล้ว-ซนนึ่งในระบบนสันั้นความ
รอดไดล้ถรกประทานใหล้เปป็นคนาตอบสนาหรสับความเชรนึ่อในเครรนึ่องสสัตวบรชาทบีนึ่เปป็นโลหลิต-โดยบลิดเบรอนไปสรว่ลสัทธลิทบีนึ่เนล้นเพบียงจรลิยธรรม ซนนึ่ง
ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้แสวงหาความรอดโดยการเชรนึ่อฟฝังพระราชบสัญญสัตลิ

ขล้อ 6-8: “แตว่ความชอบธรรมซนนึ่งมาโดยความเชรนึ่อนสันั้น กลว่าวอยว่างนบีนั้วว่า “อยว่าพรดในใจของเจล้าวว่า ผรล้ใดจะขนนั้นไปยสังสวรรคร์”
(ครอเพรนึ่อจะนนาพระครลิสตร์ลงมาจากเบรนั้องบน) หรรอ “ผรล้ใดจะลงไปยสังทบีนึ่ลนก” (ครอเพรนึ่อจะนนาพระครลิสตร์ขนนั้นมาจากความตายอบีก) แตว่
ความชอบธรรมนสันั้นกลว่าววว่าอะไร “ถล้อยคนานสันั้นอยรว่ใกลล้ทว่าน ครออยรว่ในปากของทว่านและอยรว่ในใจของทว่าน” ครอถล้อยคนาแหว่งความเชรนึ่อ
ซนนึ่งพวกเราประกาศอยรว่นสันั้น”

ถล้อยคนาทบีนึ่ถรกยกมาตรงนบีนั้ถรกเอามาจากพระราชบสัญญสัตลิ 30:12-14 ซนนึ่งโมเสสทบีนึ่ใกลล้บสันั้นปลายแหว่งชบีวลิตของเขาแลล้ว ทนาใหล้
ประชากรเขล้าใจขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าพระเจล้าไดล้ประทานคนาพยานซนนึ่งมนรุษยร์ตล้องเชรนึ่อ คนาพยานตรงนสันั้นแนว่นอนวว่าเปป็นการเปปิดเผยจาก
ภรเขาซบีนาย แตว่ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลเอาคนาพรดของโมเสสมาและปรสับใชล้ถล้อยคนาเหลว่านสันั้นในแบบทบีนึ่แสนวลิเศษกสับความเชรนึ่อในพระครลิสตร์
(โปรดอว่านขล้อพระคนาเหลว่านสันั้นในหนสังสรอพระราชบสัญญสัตลิอยว่างตสันั้งใจมากๆ)

เปาโลกลว่าววว่า: “มสันไมว่จนาเปป็นทบีนึ่ผรล้ใดจะตล้องขนนั้นไปยสังสวรรคร์ เพรนึ่อนนาพระครลิสตร์ลงมาจากเบรนั้องบน และมสันไมว่จนาเปป็นทบีนึ่ผรล้ใด
จะตล้องลงไปในทบีนึ่ลนก เพรนึ่อนนาพระองคร์ขนนั้นมาอบีกจากพวกคนตาย” พระครลิสตร์ไดล้เสดก็จลงมาแลล้ว พระองคร์ไดล้สลินั้นพระชนมร์แลล้ว 
พระเจล้าไดล้ทนาใหล้พระองคร์เปป็นขนนั้นจากพวกคนตายแลล้ว-และคนาพยานของขว่าวประเสรลิฐทสันั้งหมดกก็ขนนั้นอยรว่กสับเรรนึ่องนบีนั้ ดสังนสันั้นอสัครทรตทว่าน
นบีนั้จนงกลว่าวตว่อไปวว่า “ขว่าวประเสรลิฐ พระวจนะของพระเจล้า ขว่าวสารของพระเจล้า อยรว่ใกลล้ทว่าน กระทสันึ่งในปากของทว่าน และในใจของ
ทว่าน: ขว่าวสารนสันั้น พระวจนะแหว่งความเชรนึ่อ ซนนึ่งเราประกาศ”

ความเชรนึ่อไมว่ถามวว่าพระเจล้าทรงอยรว่ทบีนึ่ไหน; ความเชรนึ่อยอมรสับพระเจล้า โดยรรล้วว่าพระเจล้าทรงเปป็นอยรว่ ผมดบีใจเหลรอเกลินทบีนึ่เราไดล้
รสับความรอดโดยพระครุณมหสัศจรรยร์ของพระเจล้า และพระครุณมหสัศจรรยร์ของพระเจล้ากลายเปป็นของเราเมรนึ่อเราใชล้ความเชรนึ่อในพระ
ราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้า ความเชรนึ่อนสันั้นทบีนึ่นนาพระครุณทบีนึ่ชว่วยใหล้รอดมากลายเปป็นของเราผว่านทางการไดล้ยลินพระ
วจนะของพระเจล้า (รม. 10:17)

เราไมว่มบีทางทราบวว่าพระวจนะของพระเจล้ามบีความสนาคสัญมากขนาดไหนหากเรายสังไปไมว่ถนงประตรมรุกดาเหลว่านสันั้น ไมว่แปลก
เลยทบีนึ่พวกเสรบีนลิยม พวกสมสัยใหมว่นลิยม และพวกทบีนึ่เกลบียดชสังพระเจล้ากนาลสังทนาทรุกอยว่างในอนานาจชสันึ่วรล้ายของพวกเขาเพรนึ่อทนาลาย



ความนว่าเชรนึ่อถรอของพระวจนะของพระเจล้าและรรนั้อถอนรากฐานทสันั้งหลายแหว่งความเชรนึ่อนสันั้น เมรนึ่อเรายอมรสับพระวจนะ เรากก็ไมว่ถาม
วว่าพระเจล้าทรงอยรว่ทบีนึ่ไหน หรรอวว่าพระครลิสตร์ไดล้เสดก็จลงมาจากเบรนั้องบนจรลิงหรรอ หรรอวว่าพระองคร์ไดล้กลสับมาจากพวกคนตายแลล้วจรลิง
หรรอ เราทราบวว่าพระองคร์ทรงทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นแลล้ว เพราะวว่าพระวจนะของพระเจล้าบอกเราวว่าพระองคร์ทรงทนาเชว่นนสันั้น!

ขล้อพระคนาถสัดไปครอเพชรอสันเปลว่งประกายสนาหรสับนสักเทศนร์ผรล้นบีนั้ เพราะวว่าโดยพระคนาขล้อนบีนั้ความมสันึ่นใจอสันเปปีปี่ยมสรุขไดล้กลาย
เปป็นของผม!

ขล้อ 9: “ครอวว่าถล้าทว่านจะยอมรสับพระเยซรเจล้าดล้วยปากของทว่าน และจะเชรนึ่อในใจของทว่านวว่าพระเจล้าไดล้ทรงชรุบพระองคร์ใหล้
เปป็นขนนั้นมาจากความตาย ทว่านจะรอด”

ผมกลว่าวไปกว่อนหนล้านบีนั้ในการศนกษาคล้นควล้านบีนั้วว่าผมถรกฟฟ้องใจและไดล้รสับความรอดครนนสันั้นทบีนึ่ผรล้รสับใชล้เทศนาโดยใชล้โรม 6:23: 
“ดล้วยวว่าคว่าจล้างของบาปครอความตาย แตว่ของประทานของพระเจล้าครอชบีวลิตนลิรสันดรร์โดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของ
พวกเรา” นบีนึ่อาจดรแปลกในความคลิดของครุณ แตว่ถนงแมล้วว่าผมไดล้รสับความรอดครนนสันั้น ผมกก็ไมว่ไดล้รรล้วว่าผมไดล้รสับความรอดอยว่างไร ผมรรล้
ตอนนสันั้นวว่าผมไดล้รสับความรอดแลล้ว แตว่บอกตรงๆผมไมว่ไดล้รรล้วว่ามสันเกลิดขนนั้นอยว่างไร ผมรรล้ตอนนสันั้นวว่าพระเจล้าทรงชว่วยผมใหล้รอดแลล้ว แตว่
ผมไมว่ไดล้เขล้าใจวว่าพระเจล้าทรงทนามสันแลล้วอยว่างไร ตอนนสันั้นผมไมว่ไดล้มบีความมสันึ่นใจอสันสมบรรณร์แบบจนกระทสันึ่งอบีกสองสามครนถสัดมา เมรนึ่อ
ผมเขล้าไปในหล้องอธลิษฐานและผมนสันึ่งและฟฝังผรล้รสับใชล้ของพระเจล้าอธลิบายแผนการแหว่งความรอด เขาเปปิดเผยความจรลิงแหว่งโรม 
10:9,10-และความจรลิงนบีนั้ไดล้ใหล้ผมมบีความมสันึ่นใจเรรนึ่องความรอดซนนึ่งผมไมว่เคยสงสสัยเลยนสับตสันั้งแตว่ครนนสันั้น!

เปาโลรสับประกสันเราในจดหมายของเขาทบีนึ่สว่งถนงทลิตสัสวว่า “พระเจล้าทรงโกหกไมว่ไดล้” (ทลิตสัส 1:2) ดสังนสันั้นผมจนงกลล้าประกาศวว่า
ผรล้ใดทบีนึ่ทนาตามเงรนึ่อนไขของโรม 10:9 กก็รสับความรอดไดล้ เงรนึ่อนไขใดบล้างถรกนนาเสนอในทบีนึ่นบีนั้?

8. “ครอวว่าถล้าทว่าน”-นสันึ่นหมายถนงโอลลิเวอรร์ กรบีน หรรอครุณ หรรอครุณ หรรอครุณ! กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง “ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่อว่าน 
ความจรลิงอสันยลินึ่งใหญว่นบีนั้เกบีนึ่ยวขล้องกสับครุณ-วว่าถล้าทว่านจะยอมรสับพระเยซรเจล้าดล้วยปากของทว่าน…” นสันึ่นไมว่ไดล้หมายถนงการกลว่าวแคว่วว่า 
“ฉสันเชรนึ่อวว่ามบีพระเยซรอยรว่องคร์หนนนึ่ง” พวกผบีกก็เชรนึ่อ-และพวกมสันกก็ตสัวสสันึ่น (ยากอบ 2:19) ผมไมว่คลิดวว่ามบีผรล้คนมากมายทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อวว่ามบี
พระเจล้าอยรว่องคร์หนนนึ่งอยรว่ทบีนึ่ไหนสสักแหว่ง แมล้แตว่พวกทบีนึ่นสับถรอรรปเคารพกก็มบีพระตว่างๆของพวกเขาและศาสนาของพวกเขา พวกเขารรล้วว่า
ตล้องมบีองคร์ผรล้สรงสรุดอยรว่ทบีนึ่ไหนสสักแหว่ง แตว่พระคนาขล้อนบีนั้ไมว่ไดล้หมายถนงการเชรนึ่อดล้วยหสัวสมอง เพราะวว่าพระเจล้าทรงกระทนากลิจกสับหสัวใจ

การ “ยอมรสับพระเยซรเจล้าดล้วยปาก” ครอการยอมรสับวว่าพระเจล้าไดล้ทรงสว่งพระเยซรเขล้ามาในโลก ประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบี
คนหนนนึ่ง โยเซฟสามบีของมารบียร์ เปป็นพว่อเลบีนั้ยงของพระองคร์-แตว่พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงเปป็นพระบลิดาของพระเยซร พระวลิญญาณ
บรลิสรุทธลิธิ์ไดล้ทรงปกคลรุมมารบียร์ และเธอไดล้ตสันั้งครรภร์และคลอดพระเยซร ครุณตล้องเชรนึ่อในการประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบี-หรรอไมว่กก็ตก
นรกหมกไหมล้-ไมว่วว่าพวกเสรบีนลิยมและพวกสมสัยใหมว่นลิยมจะกลว่าวอะไรเกบีนึ่ยวกสับเรรนึ่องนบีนั้กก็ตาม!

ครุณตล้องไมว่เพบียงเชรนึ่อวว่าพระเยซรทรงประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบี แตว่ครุณตล้องเชรนึ่อวว่าพระองคร์ไดล้ทรงดนาเนลินชบีวลิตแบบไรล้บาป 
วว่าพระองคร์ทรงถรกจสับกรุม ถรกปรสับโทษ และถรกตรนงกางเขน ครุณตล้องเชรนึ่อวว่าพระองคร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนสันั้น หลสันึ่งพระ
โลหลิตของพระองคร์-ไมว่ใชว่ในฐานะมรณะสสักขบีทบีนึ่เครว่งศาสนาคนหนนนึ่ง แตว่พระองคร์ไดล้ทรงหลสันึ่งพระโลหลิตของพระองคร์เพรนึ่อการยกบาป 
ครุณตล้องเชรนึ่ออบีกวว่าพระองคร์ทรงถรกฝฝัง และวว่าในวสันทบีนึ่สามพระองคร์ไดล้ทรงเปป็นขนนั้นอบีกฝฝ่ายรว่างกาย-ไมว่ใชว่ในฐานะวลิญญาณตนหนนนึ่ง แตว่
ในฐานะมนรุษยร์คนหนนนึ่ง ผมขอทวนซนั้นา: ครุณตล้องเชรนึ่อวว่าพระองคร์ไดล้ทรงประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบีคนหนนนึ่ง ถรกตรนงบนกางเขนอสัน
หนนนึ่ง ถรกฝฝังในอรุโมงคร์แหว่งหนนนึ่ง เปป็นขนนั้นในวสันทบีนึ่สาม นบีนึ่แหละครอความหมายของการเชรนึ่อวว่าพระเยซรครลิสตร์ทรงเปป็นพระบรุตรของ
พระเจล้า โดยกลว่าวยอมรสับพระองคร์วว่าเปป็นองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า

ถล้าพระเยซรทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจล้า-พระเจล้าแทล้จรลิงในเนรนั้อหนสัง-พระเยซรกก็ไดล้เสดก็จมาเพรนึ่อทนาสลินึ่งนสันั้นทบีนึ่พระเจล้าตรสัสวว่า
พระองคร์จะทรงทนา และการเชรนึ่อวว่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจล้ากก็เทว่ากสับเปป็นการเปปิดรสับทรุกสลินึ่งทบีนึ่ภาคพสันธสสัญญาใหมว่สอน
เกบีนึ่ยวกสับพระองคร์



ครุณเชรนึ่อไหมวว่าพระเยซรครลิสตร์ประสรตลิจากมารบียร์หญลิงพรหมจารบี? ครุณเชรนึ่อไหมวว่าพระองคร์ไดล้เสดก็จเขล้ามาในโลกโดยเปป็น
ทารกนล้อยในรางหญล้า? ครุณเชรนึ่อไหมวว่าพระองคร์ทรงถรกเลบีนั้ยงดรจนเตลิบโตในรล้านชว่างไมล้ และวว่าโยเซฟ พว่อเลบีนั้ยงของพระองคร์ ทนางาน
กสับพระองคร์วสันแลล้ววสันเลว่าในรล้านชว่างไมล้เลก็กๆนสันั้นในเมรองนาซาเรก็ธ? ครุณเชรนึ่อไหมวว่าเมรนึ่อพระองคร์ทรงมบีอายรุประมาณสามสลิบปปี 
พระองคร์ไดล้ปรากฏตสัวเพรนึ่อการรสับใชล้ปวงชนของพระองคร์ ยอหร์นผรล้ใหล้รสับบสัพตลิศมาไดล้ใหล้บสัพตลิศมาพระองคร์ และพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์
ไดล้เสดก็จลงมาบนพระองคร์และสถลิตอยรว่บนพระองคร์? ครุณเชรนึ่อไหมวว่าพระองคร์ไดล้เสดก็จมาเพรนึ่อสละวางชบีวลิตของพระองคร์ เปป็นคว่าไถว่เพรนึ่อ
คนเปป็นอสันมาก? ครุณเชรนึ่อไหมวว่าพระองคร์ไดล้สลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนสันั้นเพรนึ่อรสับโทษบาปของคนทสันั้งโลก? ครุณเชรนึ่อไหมวว่าพวกเขาไดล้
ฝฝังพระศพพระองคร์และพระเจล้าทรงทนาใหล้พระองคร์เปป็นขนนั้นจากพวกคนตายในวสันทบีนึ่สาม? ครุณเชรนึ่อเรรนึ่องนสันั้นไหม? ถล้าครุณเชรนึ่อ ครุณกก็
กนาลสังยรนอยรว่ทบีนึ่ประตรแหว่งความรอดแลล้ว!

9. “...และจะเชรนึ่อในใจของทว่านวว่าพระเจล้าไดล้ทรงชรุบพระองคร์ใหล้เปป็นขนนั้นมาจากความตาย…” พระองคร์ทรงถรกทนาใหล้
เปป็นขนนั้นแลล้ว “เพรนึ่อใหล้พวกเราเปป็นคนชอบธรรม” (รม. 4:25) ความเชรนึ่อทบีนึ่ตสัดเรรนึ่องนบีนั้ออกไป ถนงแมล้มสันอาจยอมรสับทรุกสลินึ่งทบีนึ่เหลรอใน
บสันทนกเกบีนึ่ยวกสับองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเรา กก็ไมว่ใชว่ความเชรนึ่อแบบครลิสเตบียน และไมว่ใชว่ความเชรนึ่อทบีนึ่ชว่วยใหล้รอด 

นสักศาสนาชสันั้นนนาของประเทศคนหนนนึ่งเคยกลว่าวอยว่างเปป็นหลสักขล้อเชรนึ่อวว่าการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรเปป็นเรรนึ่องแตว่งและ
วว่าพระองคร์ไมว่ไดล้เสดก็จออกมาจากอรุโมงคร์นสันั้นพรล้อมรว่างกาย คนากลว่าวของชายผรล้นบีนั้ถรกตบีพลิมพร์โดยวารสารชสันั้นนนาหลายฉบสับของ
อเมรลิกา-และทสันึ่วโลกดล้วยซนั้นา นอกจากนบีนั้ในโรงเรบียนศาสนศาสตรร์ชสันั้นนนาแหว่งหนนนึ่งในอเมรลิกา ชายคนหนนนึ่งไดล้ยรนขนนั้นบนชานชาลาและ
พรดกสับนสักศนกษาทบีนึ่เรบียนเพรนึ่อจะเปป็นผรล้รสับใชล้หลายรล้อยคน และกลว่าวแกว่ชายหนรุว่มเหลว่านสันั้นวว่า “มสันไมว่จนาเปป็นแลล้วทบีนึ่จะเชรนึ่อเรรนึ่องการเปป็น
ขนนั้นจากตายฝฝ่ายรว่างกายของพระเยซร...มสันเปป็นแคว่เรรนึ่องแตว่งเทว่านสันั้น”

ถล้าพระคสัมภบีรร์ไมว่ใชว่ความจรลิง เรามบีสลินึ่งอรนึ่นใดไวล้ยนดเหนบีนึ่ยวอบีกเลว่า? ถล้าพระคสัมภบีรร์ไมว่ใชว่พระวจนะของพระเจล้า เรากก็หมดหวสัง
กสันหมดทรุกคน เพราะวว่านบีนึ่เปป็นหนสังสรอเลว่มเดบียวบนแผว่นดลินโลกทบีนึ่ใหล้ความหวสังใดๆแกว่คนบาปทบีนึ่สมควรตกนรก ใน 1 โครลินธร์ 
15:12-19 เราอว่านวว่า:

“บสัดนบีนั้ ถล้าพระครลิสตร์ถรกประกาศวว่าพระองคร์ไดล้ทรงเปป็นขนนั้นมาจากความตายแลล้ว เหตรุใดบางคนในทว่ามกลางพวกทว่านจนง
กลว่าววว่า การเปป็นขนนั้นมาจากความตายนสันั้นไมว่มบี แตว่ถล้าการเปป็นขนนั้นมาจากความตายนสันั้นไมว่มบี พระครลิสตร์กก็ไมว่ไดล้ทรงเปป็นขนนั้นมา และถล้า
พระครลิสตร์ไมว่ไดล้ทรงเปป็นขนนั้นมา การประกาศของพวกเรานสันั้นกก็ไรล้ประโยชนร์ และความเชรนึ่อของพวกทว่านกก็ไรล้ประโยชนร์ดล้วย ใชว่แลล้ว 
และพวกเราถรกพบวว่าเปป็นพวกพยานเทก็จของพระเจล้า เพราะวว่าพวกเราไดล้เปป็นพยานรสับรองพระเจล้าวว่า พระองคร์ไดล้ทรงบสันดาลใหล้
พระครลิสตร์เปป็นขนนั้นมาแลล้ว ผรล้ซนนึ่งพระองคร์ไมว่ไดล้ทรงบสันดาลใหล้เปป็นขนนั้นมา ถล้าคนตายไมว่เปป็นขนนั้นมาแลล้ว เพราะวว่าถล้าคนตายไมว่เปป็นขนนั้นมา
พระครลิสตร์กก็ไมว่ไดล้ทรงถรกบสันดาลใหล้เปป็นขนนั้นมา และถล้าพระครลิสตร์ไมว่ไดล้ทรงถรกบสันดาลใหล้เปป็นขนนั้นมา ความเชรนึ่อของพวกทว่านกก็ไรล้
ประโยชนร์ พวกทว่านกก็ยสังอยรว่ในบาปทสันั้งหลายของตน แลล้วคนทสันั้งหลายซนนึ่งลว่วงหลสับไปในพระครลิสตร์กก็พลินาศไปดล้วย ถล้าในชบีวลิตนบีนั้เทว่านสันั้น
พวกเรามบีความหวสังในพระครลิสตร์ พวกเรากก็เปป็นพวกทบีนึ่นว่าสสังเวชทบีนึ่สรุดของบรรดาคนทสันั้งปวง”

ขล้อพระคนาแสนประเสรลิฐเหลว่านบีนั้ชบีนั้ใหล้เหก็นชสัดเจนวว่าถล้าพระเยซรไมว่ไดล้ทรงเปป็นขนนั้นจากพวกคนตาย การเทศนาของเรากก็สรญ
เปลว่า มสันกก็เปป็นคนาโกหก...และความเชรนึ่อของครุณกก็สรญเปลว่า (นสันึ่นครอ วว่างเปลว่า) ใชว่แลล้ว เราเหลว่านสักเทศนร์ทบีนึ่เทศนาเรรนึ่องการเปป็นขนนั้น
จากตายกก็เปป็นคนโกหก เปป็นพวกพยานเทก็จ และถล้าพระครลิสตร์ไมว่ไดล้ทรงเปป็นขนนั้นจากพวกคนตาย ความเชรนึ่อของครุณกก็วว่างเปลว่าและ
ครุณยสังอยรว่ในบาปทสันั้งหลายของครุณ ตามขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ ถล้าพระเยซรครลิสตร์ไมว่ไดล้ทรงเปป็นขนนั้นจากพวกคนตาย เราทรุกคนกก็จะตก
นรก!

ผมขอประกาศแบบเปป็นหลสักขล้อเชรนึ่อ โดยปราศจากการขออภสัย โดยปราศจากความกลสัว การเอาใจ หรรอความลสังเลใจ วว่า
ผรล้ใดทบีนึ่สอนหรรอเทศนาวว่าพระเยซรไมว่ไดล้ทรงเปป็นขนนั้นฝฝ่ายรว่างกายจากพวกคนตายกก็เปป็นผรล้รสับใชล้คนหนนนึ่งของมารรล้ายและเขากนาลสัง
เทศนาคนาโกหก ระเบลิดลรกโตทบีนึ่สรุดเทว่าทบีนึ่เคยระเบลิดใสว่หนล้าโลกทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อครอการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรครลิสตร์เจล้า นสันึ่นครอสลินึ่งเดบียว
ทบีนึ่พวกยลิวไมว่ไดล้หาเหตรุผลอธลิบาย-และพวกเขาไมว่สามารถหาเหตรุผลมาอธลิบายไดล้



ครุณเชรนึ่อในใจของครุณไหมวว่าพระเยซรไดล้เสดก็จออกมาจากอรุโมงคร์นสันั้นพรล้อมรว่างกาย ทรงมบีชบีวลิตอยรว่ และไดล้ทรงปรากฏแกว่ผรล้คน
ตามทบีนึ่ 1 โครลินธร์ 15 เปป็นพยานชสัดเจนวว่าพระองคร์ทรงทนาเชว่นนสันั้น? หากครุณเชรนึ่อเชว่นนสันั้น ทบีนึ่ตามมากก็ครอ-

10. “...ทว่านจะรอด!” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง ครุณทนาสองสลินึ่ง: ยอมรสับดล้วยปากของครุณ...เชรนึ่อในใจของครุณ-จากนสันั้น “ครุณกก็
จะรอด!” จงฟฝังถล้อยคนาแสนประเสรลิฐเหลว่านบีนั้:

“ยลินึ่งกวว่านบีนั้ พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย ขล้าพเจล้าประกาศขว่าวประเสรลิฐแกว่พวกทว่านซนนึ่งขล้าพเจล้าเคยประกาศแกว่พวกทว่านแลล้ว ซนนึ่ง พวก
ทว่านไดล้ยอมรสับไวล้ดล้วย และในขว่าวประเสรลิฐนสันั้นพวกทว่านตสันั้งมสันึ่นคงอยรว่ โดยขว่าวประเสรลิฐนสันั้นพวกทว่านไดล้รสับความรอดดล้วย ถล้าพวก
ทว่านระลนกอยรว่เสมอถนงสลินึ่งทบีนึ่ขล้าพเจล้าไดล้ประกาศไวล้แกว่พวกทว่านนสันั้น เวล้นเสบียแตว่พวกทว่านไดล้เชรนึ่ออยว่างไรล้ประโยชนร์ ดล้วยวว่าขล้าพเจล้าไดล้
มอบแกว่พวกทว่านเปป็นอสันดสับแรกครอสลินึ่งซนนึ่งขล้าพเจล้ารสับไวล้นสันั้นดล้วย วว่าพระครลิสตร์ไดล้ทรงวายพระชนมร์เพรนึ่อบาปของเราทสันั้งหลาย ตามทบีนึ่
เขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์ และพระองคร์ไดล้ทรงถรกฝฝังไวล้ และพระองคร์ไดล้ทรงเปป็นขนนั้นมาใหมว่ในวสันทบีนึ่สามตามทบีนึ่เขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์ และ
พระองคร์ไดล้ถรกเหก็นโดยเคฟาส จากนสันั้นโดยสลิบสองคนนสันั้น หลสังจากนสันั้น พระองคร์ไดล้ถรกเหก็นโดยพวกพบีนึ่นล้องมากกวว่าหล้ารล้อยคนในคราว
เดบียว ซนนึ่งสว่วนมากยสังคงอยรว่จนถนงทรุกวสันนบีนั้ แตว่บางคนกก็ลว่วงหลสับไปแลล้ว” (1 คร. 15:1-6) 

เปาโลกนาลสังกลว่าวแกว่เหลว่าผรล้เชรนึ่อทบีนึ่เมรองโครลินธร์วว่า: “ขล้าพเจล้าไดล้ประกาศขว่าวประเสรลิฐแกว่พวกทว่านแลล้ว พวกทว่านไดล้ยลินขว่าว
ประเสรลิฐแลล้ว พวกทว่านไดล้รสับความรอดแลล้วโดยทางขว่าวประเสรลิฐนสันั้น และนบีนึ่ครอขว่าวประเสรลิฐทบีนึ่ขล้าพเจล้าไดล้ประกาศ: พระครลิสตร์ไดล้
ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อรสับโทษบาปของเราตามทบีนึ่เขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์ พระองคร์ทรงถรกฝฝังตามทบีนึ่เขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์ พระองคร์ทรง
เปป็นขนนั้นมาอบีกในวสันทบีนึ่สามตามทบีนึ่เขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์ และพระองคร์ทรงถรกพบเหก็นโดยเคฟาส จากนสันั้นกก็โดยสลิบสองคนนสันั้น และโดย
พบีนึ่นล้องมากกวว่าหล้ารล้อยคนในคราวเดบียว”

หสัวใจแหว่งความรอดครอการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ฝฝ่ายรว่างกายของพระเยซรครลิสตร์ มบีผรล้นนาทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่ทางศาสนาจนานวนมาก ผรล้ยลินึ่ง
ใหญว่หลายคนทบีนึ่ไดล้กว่อตสันั้งศาสนายลินึ่งใหญว่ทสันั้งหลาย (กรรุณาสสังเกตวว่าผมกลว่าววว่า “ศาสนาทสันั้งหลาย”) ครุณไมว่อาจปฏลิเสธขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่
วว่าขงจรจื๊อไดล้ฝากรอยประทสับของเขาไวล้บนโลก โมฮสัมหมสัดไดล้ฝากรอยประทสับของเขาไวล้บนโลก-และผรล้นนาทางศาสนาบางคนในสมสัย
ตว่อมา เชว่น ผรล้พลิพากษารรเธอรร์ฟอรร์ด, แมรบีนึ่ เบเคอรร์ เอก็ดดบีนั้ ฯลฯ ไดล้ฝากรอยประทสับของพวกเขาไวล้บนโลก แตว่ไมว่มบีสสักคนในคนเหลว่า
นสันั้นทบีนึ่เคยกลสับมาจากหลรุมศพ

พระเยซรไดล้ทรงเปป็นขนนั้นฝฝ่ายรว่างกายจากอรุโมงคร์ฝฝังศพ พระองคร์ทรงเดลินออกมาจากอรุโมงคร์นสันั้นและทรงปรากฏในรว่างกาย
นสันั้นแกว่ผรล้คน-และจากนสันั้นพระองคร์ไดล้ทรงลอยขนนั้นสรว่สวรรคร์ในรว่างกายเดบียวกสันนสันั้น (กลิจการ 1:1-11) บสัดนบีนั้มบีมนรุษยร์คนหนนนึ่งในสวรรคร์:
“เพราะวว่ามบีพระเจล้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตว่ผรล้เดบียวระหวว่างพระเจล้ากสับมนรุษยร์ ครอพระเยซรครลิสตร์ผรล้ทรงสภาพเปป็นมนรุษยร์” (1 ทธ.
2:5) “เพราะวว่าพระครลิสตร์ไมว่ไดล้เสดก็จเขล้าไปในบรรดาสถานทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์ทบีนึ่สรล้างดล้วยมรอมนรุษยร์ ซนนึ่งเปป็นภาพจนาลองของสลินึ่งของทบีนึ่แทล้จรลิง
นสันั้น แตว่ไดล้เสดก็จเขล้าไปในสวรรคร์นสันั้นเอง บสัดนบีนั้เพรนึ่อจะทรงปรากฏตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าเพรนึ่อพวกเรา” (ฮบ. 9:24)

ถล้าครุณเชรนึ่อดล้วยสลินั้นสรุดใจของครุณวว่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์นสันั้น ถล้าครุณเชรนึ่อวว่าพระองคร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนสันั้น
เพรนึ่อรสับโทษบาปของครุณและวว่าพระองคร์ไดล้ทรงเปป็นขนนั้นจากพวกคนตายแลล้ว กก็จงกลว่าวยอมรสับเชว่นนสันั้นดล้วยปากของครุณ-และครุณ
กก็ไดล้รสับความรอด!

ขล้อ 10: “เหตรุวว่าดล้วยใจมนรุษยร์จนงเชรนึ่อไปสรว่ความชอบธรรม และดล้วยปากเขาจนงยอมรสับไปสรว่ความรอด”
พระคนาขล้อนบีนั้เนล้นวว่ามสันครอ “ดล้วยหสัวใจ” ไมว่ใชว่ดล้วยหสัวสมอง ทบีนึ่มนรุษยร์ “เชรนึ่อไปสรว่ความชอบธรรม” มสันไมว่ใชว่ดล้วยมรอทบีนึ่มนรุษยร์

ประพฤตลิไปสรว่ความชอบธรรม มสันไมว่ใชว่ดล้วยความสามารถของพวกเขาทบีนึ่ผรล้คนทนาความดบีทสันั้งหลายไปสรว่ความชอบธรรม มสันไมว่ใชว่ผว่าน
ทางสมองทบีนึ่ผรล้คนยกเหตรุผลและวางแผนชบีวลิตแหว่งความชอบธรรม ไมว่เลยครสับ หนทางเดบียวทบีนึ่จะกลายเปป็นคนชอบธรรมครอ เชรนึ่อดล้วย
ใจวว่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์นสันั้นของพระเจล้า

เปาโลกลว่าวตว่อไปวว่า “...และดล้วยปากเขาจนงยอมรสับไปสรว่ความรอด” เรากลว่าวยอมรสับพระเยซรครลิสตร์วว่าเปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้
รอด...เรากลว่าวยอมรสับความรอด ในระหวว่างชว่วงเปลบีนึ่ยนผว่านนสันั้นเคยมบีเหลว่าสาวกแบบลสับ ๆ แตว่วสันนบีนั้ไมว่มบีสลินึ่งทบีนึ่เรบียกวว่าสาวกแบบลสับ 



ๆ แลล้ว-ผรล้ทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วทบีนึ่ปฏลิเสธทบีนึ่จะกลว่าวยอมรสับพระเยซรครลิสตร์ ผมไมว่ไดล้หมายความวว่าครลิสเตบียนทรุกคนเทศนา หรรออธลิษฐาน
ในทบีนึ่สาธารณะ หรรอแมล้แตว่เปป็นพยานรสับรองในการนมสัสการของครลิสตจสักร แตว่ผรล้เชรนึ่อแทล้ทรุกคน “ยอมรสับดล้วยปาก” วว่าพระเยซรทรง
เปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอดแหว่งจลิตวลิญญาณของพวกเขา! พระเยซรทรงสอนชสัดเจนวว่า “ถล้าเจล้าละอายเรา เรากก็จะละอายเจล้า” พระองคร์
ตรสัสวว่า “ถล้าเจล้าจะกลว่าวยอมรสับเราตว่อหนล้ามนรุษยร์ เรากก็จะกลว่าวยอมรสับเจล้าตว่อพระพสักตรร์พระบลิดาของเรา แตว่ถล้าเจล้าไมว่ยอมรสับเรา
ตว่อหนล้ามนรุษยร์ เรากก็จะไมว่ยอมรสับเจล้าตว่อพระพสักตรร์พระบลิดาของเรา” (อว่าน มสัทธลิว 10:32,33)

ดสังนสันั้น-เราจนงเชรนึ่อดล้วยใจไปสรว่ความชอบธรรมแหว่งขว่าวประเสรลิฐ ความชอบธรรมทบีนึ่พระเจล้าทรงยอมรสับ และเรากลว่าว
ยอมรสับดล้วยปากวว่าเราเปป็นลรกของพระเจล้า วว่าเราไดล้รสับความรอดแลล้ว

ในยว่อหนล้าทบีนึ่ปปิดทล้ายดล้วยขล้อ 10 เรามบีขล้อความหนนนึ่งทบีนึ่สนาคสัญมากทบีนึ่สรุดในพระวจนะของพระเจล้าทสันั้งเลว่ม ตสันั้งแตว่ปฐมกาลจนถนง
วลิวรณร์ ในทบีนึ่นบีนั้พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงนนาเขล้าสรว่ความตรงขล้ามกสันมากทบีนึ่สรุดเทว่าทบีนึ่เปป็นไปไดล้ ครอความชอบธรรมสองแบบนสันั้น: “ความ
ชอบธรรมซนนึ่งมาโดยพระราชบสัญญสัตลิ” (ขล้อ 5) และ “ความชอบธรรมซนนึ่งมาโดยความเชรนึ่อ” (ขล้อ 6) โดยไมว่พนนึ่งการมองเหก็นหรรอการ
ประพฤตลิ แบบหนนนึ่งเปป็นความชอบธรรมอสันไมว่บรลิสรุทธลิธิ์ของมนรุษยร์ อบีกแบบทบีนึ่เหลรอเปป็นความชอบธรรมอสันบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้า แบบ
หนนนึ่งเปป็นอยว่างมนรุษยร์ อบีกแบบเปป็นอยว่างพระเจล้า แบบหนนนึ่งเปป็นมาโดยการประพฤตลิของมนรุษยร์...มสันมาสรว่มนรุษยร์ทบีนึ่ “กระทนา” อบีก
แบบเปป็นมาโดยความโปรดปรานทบีนึ่มนรุษยร์ไมว่สมควรไดล้รสับ...พระครุณ มสันไมว่มาโดยการประพฤตลิ แตว่โดยทางความเชรนึ่อ...นสันึ่นครอ “แกว่
ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ” แบบหนนนึ่งเปป็นผลของความอรุตสาหะของมนรุษยร์ (หรรอแบบมนรุษยร์) อบีกแบบไมว่ใชว่ผลลสัพธร์ของความอรุตสาหะ แตว่เปป็น
ของประทานของพระเจล้าในพระเยซรครลิสตร์ แกว่ทรุกคนทบีนึ่จะรสับพระองคร์ไวล้

ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้ลล้มเหลว ณ จรุดนบีนั้เอง พวกเขาไดล้ปฏลิเสธทบีนึ่จะยอมรสับพระเยซรครลิสตร์ใหล้เปป็นความชอบธรรมของพวกเขา
พวกเขา (ชนชาตลิอลิสราเอล) ซนนึ่งไมว่รรล้เกบีนึ่ยวกสับความชอบธรรมของพระเจล้า ไดล้พยายามทบีนึ่จะจสัดตสันั้งความชอบธรรมของตสัวเองขนนั้นมา 
พวกเขาไดล้ปฏลิเสธทบีนึ่จะยอมรสับขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจรุดจบของพระราชบสัญญสัตลิเพรนึ่อความชอบธรรม พระองคร์ไดล้เสดก็จ
มาและเสนอพระองคร์เองแกว่พวกเขาแลล้ว แตว่พวกเขากก็ปฏลิเสธทบีนึ่จะยอมจนานนตสัวพวกเขาเองแดว่พระองคร์ พวกเขารล้องวว่า “ตรนง
กางเขนเขาเสบีย! ใหล้เลรอดของเขาตกอยรว่บนเราและบนลรกหลานของเราเถลิด! จงใหล้บารสับบสัสแกว่เรา! เราอยากไดล้โจร!”

ผมขอกลว่าวในทบีนึ่นบีนั้ วว่าจรุดประสงคร์อสันดสับหนนนึ่งในพสันธกลิจวลิทยรุ The Gospel Hour หนสังสรอและวรรณกรรมทสันั้งหลาย ครอ
การเขล้าถนงผรล้คนดล้วยขว่าวประเสรลิฐอสันบรลิสรุทธลิธิ์ทบีนึ่นนามาซนนึ่งความรอด ดสังนสันั้นผมจนงไมว่ขออภสัยทบีนึ่ใชล้เวลาและเนรนั้อทบีนึ่ในการสาธยายเกบีนึ่ยวกสับ
ความจรลิงทบีนึ่ตรงขล้ามกสับคนาสอนเทก็จ ในยรุคสมสัยนบีนั้แหว่งความสสับสน มสันนว่าชรนึ่นใจทบีนึ่จะมองเขล้าไปใน “พระราชบสัญญสัตลิแหว่งเสรบีภาพอสัน
สมบรรณร์แบบ” ทบีนึ่สามารถทนาใหล้เรามบีปฝัญญาไปสรว่ความรอด และ “ขอใหล้พระเจล้าทรงสสัตยร์จรลิง แตว่ใหล้มนรุษยร์ทรุกคนเปป็นผรล้มรุสาเถลิด” จง
อว่านพระวจนะและดนาเนลินตามหลสักการเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรกใหล้ไวล้ในพระวจนะ จงตรวจสอบรากฐานเหลว่านสันั้นอบีกหนซนนึ่งเรากนาลสังกว่อสรล้าง
อยรว่บนรากฐานเหลว่านสันั้น ขอใหล้พระเจล้าทรงโปรดชว่วยเหลรอเราทบีนึ่จะมองเหก็นความจรลิงดล้วยเถลิด! ขอใหล้พระเจล้าทรงโปรดชว่วยเหลรอเรา
ทบีนึ่จะหสันหลสังใหล้กสับคนาสอนผลิดดล้วยเถลิด!

ไมว่มบีขล้อพระคนาตอนใดในพระวจนะของพระเจล้าทสันั้งเลว่มทบีนึ่นนาเสนอขล้อเสนอทบีนึ่เปป็นรากฐานเหลว่านสันั้นซนนึ่งความรอดมาผว่านทาง
พวกมสัน ซนนึ่งชสัดเจนมากไปกวว่าขล้อพระคนาตอนทบีนึ่เรากนาลสังศนกษาอยรว่ ในขล้อพระคนาตอนนบีนั้เราอว่านขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้า ในขล้อพระ
คนาตอนนบีนั้เราอว่านการเปปิดเผยอสันสมบรรณร์ครบถล้วนของทางแหว่งชบีวลิตนลิรสันดรร์ ขล้อเสนอทบีนึ่เปป็นรากฐานเหลว่านสันั้นเกบีนึ่ยวกสับความรอดซนนึ่ง
เราพบวว่าถรกนนาเสนอในทบีนึ่นบีนั้ครออะไรบล้าง?

1. มนรุษยร์โดยสสันดาน เปป็นคนไมว่ชอบธรรมอยว่างแนว่นอน ไมว่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่ชสัดเจนมากกวว่าหรรอถรกเนล้นหนสักมากกวว่านบีนั้แลล้ว
ในพระวจนะของพระเจล้าเมรนึ่อเทบียบกสับขล้อเทก็จจรลิงนบีนั้ มนรุษยร์ขยาดกสับขล้อเทก็จจรลิงนบีนั้เกบีนึ่ยวกสับสสันดานอสันไมว่ชอบธรรมของเขา มสันเปป็น
เรรนึ่องนว่าละอายตว่อเนรนั้อหนสังทบีนึ่จะเผชลิญหนล้าความเสรนึ่อมทรามของมนรุษยร์ธรรมดา เหลว่านสักศาสนศาสตรร์อาจคลิดตว่างในความเหก็นเกบีนึ่ยว
กสับบาปกนาเนลิดและความเสรนึ่อมทรามสลินั้นเชลิง-แตว่ไมว่วว่าพวกนสักศาสนศาสตรร์จะคลิดอยว่างไร พระเจล้ากก็ตรสัสชสัดเจนแลล้ววว่า “ใจนสันั้นเตก็ม
ไปดล้วยการหลอกลวงเหนรอกวว่าสลินึ่งสารพสัด และชสันึ่วอยว่างรล้ายกาจ” (ยรม. 17:9) และพระเยซรทรงรสับประกสันเราวว่าใจทบีนึ่ยสังไมว่ไดล้ถรก



สรล้างใหมว่นสันั้นครอบว่อโสโครกแหว่งความชสันึ่วชล้า (กรรุณาอว่านมาระโก 7:21-23) มนรุษยร์ หากปราศจากพระเจล้า กก็ไมว่ชอบธรรมอยว่าง
แนว่นอน

แนว่นอนวว่าเราไมว่ตล้องหสันไปหาพระวจนะของพระเจล้าเพรนึ่อทบีนึ่จะเรบียนรรล้วว่ามนรุษยร์โดยสสันดานนสันั้นเสรนึ่อมทรามและไมว่ชอบธรรม 
ประวสัตลิศาสตรร์อสันเลวรล้ายของเผว่าพสันธรุร์มนรุษยร์พลิสรจนร์เรรนึ่องนสันั้นแลล้ว และโรมบททบีนึ่ 1 กก็ชบีนั้ใหล้เหก็นความชสันึ่วของมนรุษยชาตลิ เพราะความ
ชสันึ่วอสันเลวทรามและความใครว่อยากอสันตนึ่นาชล้า “พระเจล้าจนงทรงปลว่อยพวกเขาไป” มสันเปป็นเรรนึ่องงว่ายทบีนึ่มนรุษยร์จะชบีนั้ใหล้เหก็นขล้อดบีตว่างๆ
ของตน แตว่พระเจล้าทรงประกาศกล้องวว่า: “ไมว่มบีคนทบีนึ่ชอบธรรมสสักคนเดบียว ไมว่ ไมว่มบีเลย!” (รม. 3:10) พระเจล้าทรงประกาศกล้องอบีก
วว่า: “...ไมว่มบีความแตกตว่างกสัน เหตรุวว่าทรุกคนไดล้ทนาบาป และขาดจากสงว่าราศบีของพระเจล้า!” (รม. 3:22,23)

พระวจนะของพระเจล้าจสัดใหล้ทรุกคนอยรว่ในจนาพวกเดบียวกสันอยว่างชสัดเจน: ยลิว ตว่างชาตลิ มบีการศนกษา ไมว่มบีการศนกษา รวย จน 
ทาส หรรอไท คนไมว่เชรนึ่อทรุกคน “ตายในการละเมลิดและบาปทสันั้งหลาย” และ “ชลินชาแลล้ว” (อว่านเอเฟซสัส 2:1-12; 4:17-19) มนรุษยร์
ธรรมดา “เสรนึ่อมทรามไปตามบรรดาตสัณหาทบีนึ่หลอกลวง” (อฟ. 4:22) ความคลิดของมนรุษยร์ธรรมดานสันั้นครอ “ความเปป็นศสัตรรตว่อ
พระเจล้า” มสันไมว่สามารถอยรว่ใตล้บสังคสับตว่อพระราชบสัญญสัตลิของพระเจล้าไดล้-ดสังนสันั้นมสันจนง “ไมว่สามารถทนาใหล้พระเจล้าพอพระทสัยไดล้”(รม. 
8:7,8) มนรุษยร์ธรรมดาไมว่สามารถรสับสลินึ่งทสันั้งหลายของพระเจล้าไดล้- “สลินึ่งเหลว่านสันั้นเปป็นความโงว่เขลาสนาหรสับเขา และเขาไมว่สามารถ
ทราบสลินึ่งเหลว่านสันั้นไดล้ เพราะวว่าสลินึ่งเหลว่านสันั้นตล้องสสังเกตโดยจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 2:14) คนไมว่เชรนึ่อทรุกคน “โดยสสันดานแลล้วเปป็นบรุตร
ทสันั้งหลายแหว่งพระอาชญา” (อฟ. 2:3) มสันเปป็นเรรนึ่องปกตลิธรรมดาทบีนึ่คนซนนึ่งยสังไมว่ถรกสรล้างใหมว่จะดนาเนลินตามตสัณหาของเนรนั้อหนสัง 
เหมรอนกสับทบีนึ่มสันเปป็นเรรนึ่องปกตลิธรรมดาทบีนึ่นนั้นาจะไหลลงเขา มนรุษยร์โดยสสันดานแลล้วเปป็นคนไมว่ชอบธรรม

2. มนรุษยร์ธรรมดาไมว่รรล้เกบีนึ่ยวกสับความชอบธรรมอสันบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้า เนรนึ่องจากมนรุษยร์เสรนึ่อมทราม มนรุษยร์ธรรมดา
จนงมบีความคลิดทบีนึ่เสรนึ่อมทราม เพราะความคลิดทบีนึ่เสรนึ่อมทรามของเขา มรุมมองของเขา (การใหล้คนานลิยามของเขา) เกบีนึ่ยวกสับความชอบ
ธรรมจนงถรกบลิดเบรอนไป มนรุษยร์ธรรมดามบีความคลิดตว่างๆของตสัวเองเกบีนึ่ยวกสับความถรกตล้องและความผลิด แตว่ความคลิดทสันั้งหลายของเขา
นสันั้นเทบียมเทก็จเพราะวว่าความคลิดเหลว่านสันั้นถรกผลลิตในใจทบีนึ่ไมว่ไดล้ถรกสรล้างใหมว่ ความจรลิงของเรรนึ่องนบีนั้กก็ครอวว่า คนทบีนึ่ไมว่ไดล้ถรกสรล้างใหมว่ยว่อม
ไมว่รรล้จสักความชอบธรรมของพระเจล้า เพราะวว่าเพรนึ่อทบีนึ่จะรรล้จสักความชอบธรรมของพระเจล้า เราตล้องรรล้จสักพระครลิสตร์ของพระเจล้า

มาตรฐานแหว่งความชอบธรรมครอ ความชอบธรรมของพระเจล้า-และถล้ามสันถรกตล้องตามทบีนึ่พระเจล้ากนาหนด มสันกก็ถรกตล้อง ถล้า
มสันไมว่ถรกตล้องตามทบีนึ่พระเจล้ากนาหนด มสันกก็ผลิด พระเจล้าทรงชอบธรรมอยว่างเดก็ดขาด “พระเจล้าทรงเปป็นความสวว่าง และในพระองคร์
ไมว่มบีความมรดเลย” (1 ยอหร์น 1:5) ในพระองคร์ “ไมว่มบีการแปรปรวน หรรอเงาแหว่งการหสันเห” (ยากอบ 1:17) “พระเจล้ามลิใชว่มนรุษยร์ 
พระองคร์จนงไมว่ไดล้มรุสา” (กดว. 23:19) พระเจล้าทรงโกหกไมว่ไดล้ (ฮบ. 6:18; ทต. 1:2) เพราะวว่าพระเจล้าทรงชอบธรรม พระเจล้าทรง
ปฝัดทลินั้งพระสสัญญาของพระองคร์ไมว่ไดล้ พระองคร์ทรงลรมพระวจนะของพระองคร์ไมว่ไดล้-เพราะพระองคร์ทรงชอบธรรม มาตรฐานของ
พระเจล้าไมว่ใชว่มาตรฐานของมนรุษยร์ ความคลิดทสันั้งหลายของมนรุษยร์ธรรมดาในเรรนึ่องถรกและผลิดเปป็นแบบโลก-หรรอเราอาจกลว่าวไดล้วว่า
พวกมสันเปป็นความคลิดทบีนึ่เสรนึ่อมทรามและตนึ่นาชล้า-เพราะวว่าพวกมสันถรกคลิดขนนั้นในใจทบีนึ่ชสันึ่วรล้ายและเสรนึ่อมทราม

มนรุษยร์ทสันั้งหลายทบีนึ่ยสังไมว่ไดล้ถรกสรล้างใหมว่เปลบีนึ่ยน “สงว่าราศบีของพระเจล้าผรล้ซนนึ่งไมว่รรล้เปฟปี่อยเนว่า ใหล้เปป็นเหมรอนรรปมนรุษยร์ซนนึ่งรรล้เปฟปี่อย
เนว่า” (รม. 1:21-23) นสันึ่นครอ คนทบีนึ่ยสังไมว่ไดล้ถรกสรล้างใหมว่กนาลสังพยายามอยรว่เสมอทบีนึ่จะนนาพระเจล้าลงมาสรว่ระดสับของมนรุษยร์ แตว่เรรนึ่องแบบ
นสันั้นไมว่มบีทางเกลิดขนนั้นไดล้เลย

ความคลิดของมนรุษยร์ทสันึ่วไปเกบีนึ่ยวกสับขล้อกนาหนดเหลว่านสันั้นของพระเจล้าผรล้บรลิสรุทธลิธิ์องคร์หนนนึ่งครออะไร? ถล้าครุณอยากไดล้คนาตอบ
โดยตรง กก็แคว่กล้าวไปตามทล้องถนนทบีนึ่พลรุกพลว่านและเรลินึ่มสนทนากสับคนๆหนนนึ่ง ถามเขาดร-และเกล้าสลิบเกล้าครสันั้งจากรล้อยครสันั้งเขาจะกลว่าว
วว่า “ถล้าคนๆหนนนึ่งทนาดบีทบีนึ่สรุดเทว่าทบีนึ่เขาทนาไดล้ ถล้าเขาพยายามทนาสลินึ่งทบีนึ่ถรกตล้องในทางทสันั้งหมดของเขา นสันึ่นครอทสันั้งหมดทบีนึ่ถรกคาดหวสังจากเขา
แลล้ว ถล้าคนๆหนนนึ่งชนาระหนบีนั้สลินของตนอยว่างซรนึ่อสสัตยร์ ปฏลิบสัตลิกสับครอบครสัวของเขาอยว่างถรกตล้อง ทนาดบีทบีนึ่สรุดเทว่าทบีนึ่เขารรล้วลิธบีทนา เขาจะทนา
อะไรไดล้อบีกเลว่า?” คนาตอบนสันั้นเปป็นคนาตอบเดบียวกสันกสับทบีนึ่พระเยซรไดล้ประทานใหล้แกว่นลิโคเดมสัส: “ครุณตล้องบสังเกลิดจากเบรนั้องบน...ทว่านทสันั้ง
หลายตล้องบสังเกลิดใหมว่” คนาตอบนสันั้นเปป็นคนาตอบเดบียวกสันกสับทบีนึ่พระเยซรไดล้ประทานใหล้แกว่ขรุนนางหนรุว่มผรล้รนึ่นารวยคนนสันั้น: “มาเถลิด ตาม



เรามา และเจล้าจะมบีทรสัพยร์สมบสัตลิในสวรรคร์” ขล้อกนาหนดของพระเจล้าไมว่ใชว่การทนาดบีทบีนึ่สรุดเทว่าทบีนึ่เราทนาไดล้ หรรอการดนาเนลินชบีวลิตใหล้ดบีทบีนึ่สรุด
เทว่าทบีนึ่เรารรล้วลิธบีทนา-แตว่เปป็นการเชรนึ่อบนพระเยซรครลิสตร์เจล้าและการยอมจนานนใจและชบีวลิตของเราตว่อพระองคร์

ขล้อเรบียกรล้องทสันั้งหลายของพระเจล้าถรกกลว่าวชสัดเจนในพระวจนะของพระองคร์: “จงดนาเนลินอยรว่ตว่อหนล้าเรา และเจล้าจงเปป็นคน
ดบีพรล้อม” (ปฐก. 17:1) อบีกครสันั้ง “พวกเจล้าจงเปป็นคนบรลิสรุทธลิธิ์ เพราะเราเปป็นผรล้บรลิสรุทธลิธิ์” (1 ปต. 1:16; ลนต. 11:44) อบีกครสันั้ง “จง
ตลิดตาม...ความบรลิสรุทธลิธิ์ ซนนึ่งโดยปราศจากสลินึ่งเหลว่านบีนั้ไมว่มบีมนรุษยร์คนใดจะไดล้เหก็นองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า” (ฮบ. 12:14) อบีกครสันั้ง ไมว่มบีสลินึ่งใดจะ
เขล้าในเมรองสวรรคร์ไดล้ “ทบีนึ่เปป็นมลทลิน หรรอผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่กระทนาสลินึ่งทบีนึ่นว่าสะอลิดสะเอบียน หรรอพรดมรุสา เวล้นแตว่เฉพาะคนทสันั้งหลายทบีนึ่ถรกจด
ไวล้ในหนสังสรอแหว่งชบีวลิตของพระเมษโปดกเทว่านสันั้น” (วว. 21:27)

ถล้าผรล้ใดอยรว่ในพระเยซรครลิสตร์ เขากก็เปป็นสลินึ่งทรงสรล้างใหมว่ สลินึ่งเกว่าๆกก็ผว่านพล้นไป สลินึ่งสารพสัดกลายเปป็นสลินึ่งใหมว่ทสันั้งนสันั้น และเขาไดล้
รสับสภาพของพระเจล้า (2 คร. 5:17; 2 ปต. 1:4) สลินึ่งทรงสรล้างใหมว่ของพระเจล้าอยรว่ “ในความชอบธรรมและความบรลิสรุทธลิธิ์ทบีนึ่แทล้จรลิง”
(อฟ. 4:24) หนทางเดบียวทบีนึ่คนๆหนนนึ่งจะสามารถดบีพรล้อม ชอบธรรม บรลิสรุทธลิธิ์ และเปป็นคนใหมว่ ครอการอยรว่ในพระครลิสตร์ มสันไมว่สนาคสัญ
วว่าคนๆหนนนึ่งจะจรลิงใจขนาดไหนในวลิธบีปฏลิบสัตลิตว่างๆทางศาสนาของเขา เขาตล้องบสังเกลิดใหมว่ถล้าเขาหวสังวว่าจะเหก็นพระเจล้า พระเจล้าทรง
ยอมรสับไมว่นล้อยกวว่าความชอบธรรมอสันบรลิสรุทธลิธิ์ และความชอบธรรมอสันบรลิสรุทธลิธิ์มาโดยทางพระเยซรครลิสตร์เจล้าเทว่านสันั้น

3. มนรุษยร์ธรรมดา เพราะความไมว่รรล้ของเขาเกบีนึ่ยวกสับขล้อเรบียกรล้องตว่างๆของพระเจล้า เทบีนึ่ยวสถาปนาความชอบธรรม
ของตสัวเอง ตามวลิธบีคลิดของเขาเอง เมรนึ่อพว่อแมว่ของเรา (อาดสัมและเอวา) ไมว่เชรนึ่อฟฝังพระเจล้า พวกเขากก็คลิดวว่าพวกเขาจะสามารถแกล้ไข
ความผลิดพลาดของตสัวเองไดล้ พวกเขาพยายามทนาเชว่นนสันั้นโดยการทนาเครรนึ่องปกปปิดดล้วยใบมะเดรนึ่อใหล้ตสัวเอง ทรุกอยว่างเรบียบรล้อยดบีจน
กระทสันึ่งพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงกล้าวเขล้ามาในสวนนสันั้น พวกเขาไดล้ยลินเสบียงของพระองคร์ พวกเขาวลินึ่งไปซว่อนตสัว-แตว่ทบีนึ่ซว่อนตสัวของ
พวกเขาไมว่ชว่วยอะไรเลย คนาแกล้ตสัวตว่างๆของพวกเขากก็ไมว่ชว่วยอะไร พวกเขาทนทรุกขร์กสับผลทบีนึ่ตามมาเหลว่านสันั้นของความไมว่เชรนึ่อฟฝังของ
พวกเขา เครรนึ่องปกปปิดของพวกเขาถรกประณามโดยพระเจล้า และพระองคร์ทรงจสัดหาเครรนึ่องปกปปิดดล้วยโลหลิต (ปฐก. บททบีนึ่ 3) 

คาอลิน บรุตรชายของอาดสัมและเอวา พยายามทบีนึ่จะทนาใหล้ตสัวเองนนาเสนอไดล้ตว่อพระเจล้า เขานนาผลแหว่งพรนั้นดลินมาถวาย ผม
แนว่ใจวว่าเขานนาผลดบีทบีนึ่สรุดทบีนึ่เขามบีมาถวาย แตว่พระเจล้าทรงปฏลิเสธมสันเสบีย พระเจล้าตรสัสวว่า “คาอลินเออ๋ย ถล้าเจล้าจะทนาดบี เรากก็จะยสังรสับเจล้า
ไวล้ ถล้าเจล้านนาลรกแกะตสัวหนนนึ่งมาถวาย เรากก็จะยอมรสับของถวายของเจล้า แตว่ถล้าเจล้าทนาไมว่ดบี ถล้าเจล้าปฏลิเสธทบีนึ่จะนนาเครรนึ่องบรชาดล้วยโลหลิต
มาถวาย บาปกก็จะปกครองเหนรอเจล้า” คาอลินไดล้ปฏลิเสธ เขาฆว่านล้องชายของตน เขาโกหกเกบีนึ่ยวกสับเรรนึ่องนสันั้น และพระเจล้าทรงสาป
แชว่งเขา เขารล้องออกมาวว่า “โทษของขล้าพระองคร์หนสักเกลินกวว่าทบีนึ่ขล้าพระองคร์จะแบกรสับไดล้!” (ปฐก. บททบีนึ่ 4)

เรรนึ่องของอาดสัมและเอวา และเรรนึ่องของคาอลิน สนสับสนรุนขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่ามนรุษยร์ธรรมดา เพราะวว่าเขาไมว่รรล้เกบีนึ่ยวกสับความ
ชอบธรรมของพระเจล้า แสวงหาทบีนึ่จะกว่อตสันั้งความชอบธรรมของตสัวเอง แตว่ความชอบธรรมทสันั้งหมดของมนรุษยร์กก็ไมว่ดบีไปกวว่าผล้าขบีนั้รลินั้วสก
ปรกๆในสายพระเนตรของพระเจล้า (อลิสยาหร์ 64:6)

ความคลิดทบีนึ่อยรว่ฝฝ่ายเนรนั้อหนสังเยว่อหยลินึ่งอยรว่เสมอ และมสันกบฏตว่อความจรลิงเกบีนึ่ยวกสับความเสรนึ่อมทรามสลินั้นเชลิงของมสัน มสันขยาด
กสับความคลิดเรรนึ่องเครรนึ่องบรชาดล้วยโลหลิต ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของคนทบีนึ่ไมว่ไดล้ถรกสรล้างใหมว่กก็เปป็นสลินึ่งทบีนึ่ยรดหยรุว่นทบีนึ่สรุดบนแผว่นดลินโลก 
นอกจากเสรนึ่อมทรามแลล้ว มสันยสังยรดหยรุว่นไปสรว่ความปรารถนาตว่างๆของใจทบีนึ่เสรนึ่อมทรามดล้วย สรุดทล้ายแลล้ว แทนทบีนึ่จะกลว่าวโทษ ใจ
วลินลิจฉสัยผลิดและชอบกลสับแกล้ตสัวใหล้เกรอบทรุกการกระทนาแหว่งความชสันึ่วรล้าย และในทบีนึ่สรุดไมว่มบีสลินึ่งใดเลยทบีนึ่เปป็นบาปในความคลิดของบรุคคล
เชว่นนสันั้น ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบไมว่เพบียงเรลินึ่มสกปรกเทว่านสันั้น แตว่ยสังเปป็นมลทลินดล้วย และมสันกก็เรลินึ่มถรกนาบดล้วยเหลก็กรล้อน (1 ทธ. 4:2)

4. หนทางเดบียวทบีนึ่คนทบีนึ่ไมว่ไดล้ถรกสรล้างใหมว่จะกว่อตสันั้งความชอบธรรมของเขาเองกก็ครอ โดยการประพฤตลิตว่างๆของเขา
เอง และพระคสัมภบีรร์กก็ประณามการทนาเชว่นนสันั้น: “มลิใชว่โดยบรรดาการงานแหว่งความชอบธรรมซนนึ่งพวกเราไดล้กระทนา แตว่ตามพระ
เมตตาของพระองคร์ พระองคร์ไดล้ทรงชว่วยพวกเราใหล้รอด โดยการลล้างชนาระแหว่งการบสังเกลิดใหมว่ และการทรงสรล้างขนนั้นมาใหมว่ของ
พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์” (ทลิตสัส 3:5) เปาโลระมสัดระวสังมากๆทบีนึ่จะเปปิดเผยขล้อเทก็จจรลิงนลิรสันดรร์ทบีนึ่วว่ามนรุษยร์ไมว่สามารถกลายเปป็นผรล้ชอบ



ธรรมโดยการประพฤตลิไดล้เลย แผนการแหว่งความรอดไมว่ตสันั้งอยรว่บนสลินึ่งทบีนึ่มนรุษยร์ทนาไดล้ และไมว่ตสันั้งอยรว่บนความสามารถของมนรุษยร์ทบีนึ่จะ
ดนาเนลินชบีวลิตอยว่างชอบธรรม

ถล้ามนรุษยร์สามารถชว่วยตสัวเองใหล้รอดไดล้โดยการประพฤตลิทบีนึ่ดบีตว่างๆของตสัวเอง กก็คงไมว่มบีความจนาเปป็นตล้องมบีความรอดโดยทาง
พระเยซรครลิสตร์เจล้าเลย ถล้าการงานทบีนึ่ดบีตว่างๆของเราเองเปป็นพรนั้นฐานสนาหรสับชบีวลิตนลิรสันดรร์ พระราชกลิจของพระครลิสตร์กก็คงไมว่จนาเปป็นและ
สรญเปลว่า ถล้ามนรุษยร์โดยการงานทบีนึ่ดบีทสันั้งหลายหรรอความสามารถของตสัวเองสามารถชว่วยตสัวเองใหล้รอดไดล้ โศกนาฏกรรมทบีนึ่ใหญว่โต
ทบีนึ่สรุดแหว่งชสันึ่วนลิรสันดรร์กาลกก็คงเปป็นกางเขนของพระเยซรครลิสตร์เจล้า แตว่กางเขนนสันั้นไมว่ใชว่โศกนาฏกรรม มสันครอสลินึ่งจนาเปป็นของพระเจล้า 
พระเยซรตรสัสวว่า “และเรา ถล้าเราถรกยกขนนั้นจากแผว่นดลินโลกแลล้ว กก็จะชสักชวนทรุกคนใหล้มาหาเรา” (ยอหร์น 12:32) พระองคร์ตรสัสแกว่นลิ
โคเดมสัสวว่า “และโมเสสไดล้ยกรรปงรขนนั้นในถลินึ่นทรุรกสันดารฉสันใด บรุตรมนรุษยร์จะตล้องถรกยกขนนั้นฉสันนสันั้น” (ยอหร์น 3:14)

ความรอดไดล้ถรกใหล้กนาเนลิดในพระทสัยของพระเจล้า ถรกแสดงออกในพระกายของพระครลิสตร์บนกางเขนนสันั้น และกลายเปป็น
ของเราโดยการทบีนึ่เรารสับพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้าไวล้ พระเจล้าทรงทนาการชว่วยใหล้รอดนสันั้น มนรุษยร์ชว่วยตสัวเองใหล้
รอดไมว่ไดล้ และเขาชว่วยพระเจล้าใหล้ชว่วยเขาใหล้รอดไมว่ไดล้เชว่นกสัน เราไดล้รสับความรอดโดยไมว่พนนึ่งความพยายามใดๆของเราเองเลย เรา
แคว่ใชล้ความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์-และเพราะเหก็นแกว่พระครลิสตร์ ตามความเมตตาของพระเจล้า 
พระองคร์ทรงชว่วยเราใหล้รอด

5. มสันเปป็นไปไมว่ไดล้อยว่างสลินั้นเชลิงทบีนึ่มนรุษยร์คนใดจะสถาปนาความชอบธรรมของตสัวเองไดล้ เราไดล้เรบียนรรล้จากพระวจนะ
ของพระเจล้าแลล้ววว่ามนรุษยร์โดยสสันดานนสันั้นไมว่ชอบธรรมและอธรรม ฉะนสันั้น คนทบีนึ่ไมว่ชอบธรรมจะทนาการงานตว่างๆทบีนึ่ชอบธรรมหรรอ
การกระทนาทสันั้งหลายทบีนึ่ชอบธรรมไดล้อยว่างไร? “ใครสามารถเอาสลินึ่งทบีนึ่สะอาดออกมาจากสลินึ่งทบีนึ่ไมว่สะอาดไดล้ ไมว่มบีเลยสสักคน!” (โยบ 
14:4) อบีกครสันั้ง “คนเอธลิโอเปปียเปลบีนึ่ยนผลิวหนสังของตนไดล้หรรอ หรรอเสรอดาวเปลบีนึ่ยนลายของมสันไดล้หรรอ แลล้วพวกเจล้ากก็อาจทนาความดบีไดล้
ดล้วย ทบีนึ่ครุล้นเคยกสับการทนาความชสันึ่วรล้าย” (ยรม. 13:23) มนรุษยร์อาจปฏลิบสัตลิสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่เขาคลิดวว่าชอบธรรม แตว่ในสายพระเนตรของ
พระเจล้า “แตว่ขล้าพระองคร์ทรุกคนเปป็นเหมรอนสลินึ่งทบีนึ่เปป็นมลทลิน และบรรดาความชอบธรรมของขล้าพระองคร์ทสันั้งหลายเหมรอนเหลว่าผล้าขบีนั้
รลินั้วทบีนึ่สกปรก” (อสย. 64:6) ชายผรล้มบีสตลิปฝัญญาคนนสันั้นใหล้ความสวว่างเราในถล้อยคนาเหลว่านบีนั้: “มบีทางหนนนึ่งซนนึ่งดรเหมรอนวว่าถรกตล้องสนาหรสับ
มนรุษยร์ แตว่การสลินั้นสรุดลงของทางนสันั้นเปป็นทางทสันั้งหลายแหว่งความมรณา” (สภษ. 14:12; 16:25) และซามรเอลเสรลิมวว่า: “...ดล้วยวว่า
มนรุษยร์ดรทบีนึ่รรปรว่างภายนอก แตว่พระเยโฮวาหร์ทอดพระเนตรทบีนึ่จลิตใจ” (1 ซมอ. 16:7) 

ในสมสัยกว่อนนนั้นาทว่วมโลก ไมว่ตล้องสงสสัยเลยวว่ามนรุษยร์คลิดวว่าตนกนาลสังสรล้างความกล้าวหนล้าอสันยลินึ่งใหญว่: “มบีพวกมนรุษยร์ยสักษร์อยรว่ใน
แผว่นดลินโลกในวสันเหลว่านสันั้น” นอกจากนบีนั้ยสังมบี “พวกมบีอนานาจมากซนนึ่งอยรว่มาตสันั้งแตว่สมสัยโบราณ เปป็นคนมบีชรนึ่อเสบียง” เชว่นกสัน แตว่พระเจล้า
ทรงมองลงมายสังยสักษร์ใหญว่เหลว่านสันั้นและเหลว่าผรล้คนมบีชรนึ่อเสบียง และพระเจล้าทรงเหก็นวว่า “ความชสันึ่วของมนรุษยร์มบีมากในแผว่นดลินโลก 
และเหก็นวว่าจลินตนาการทรุกอยว่างแหว่งความคลิดทสันั้งหลายแหว่งใจของเขาลล้วนแตว่ชสันึ่วรล้ายอยว่างเดบียวเสมอไป” (ปฐก. 6:4,5) ดสังนสันั้น
พระเจล้าจนงทรงประกาศวว่าพระองคร์จะ “ทนาลายเนรนั้อหนสังทสันั้งสลินั้น” (ปฐก. 6:17) ในพระเนตรของพระเจล้า เนรนั้อหนสังทสันั้งสลินั้นลล้วน
เสรนึ่อมทราม และการงานเหลว่านสันั้นของมนรุษยร์ธรรมดากก็ไมว่ใชว่การงานทบีนึ่ชอบธรรม แตว่เปป็นการงานทบีนึ่ไมว่ชอบธรรม ดสังนสันั้นมนรุษยร์จนงไมว่
สามารถไปถนงความชอบธรรมโดยทางการประพฤตลิไดล้

การงานเหลว่านสันั้นของมนรุษยร์ธรรมดาถรกใหล้เปป็นรายการไวล้แกว่เราแลล้วในกาลาเทบีย 5:19-21: “บสัดนบีนั้การงานทสันั้งหลายของ
เนรนั้อหนสังนสันั้นกก็ปรากฏแลล้ว ซนนึ่งครอสลินึ่งเหลว่านบีนั้ การเลว่นชรล้ การลว่วงประเวณบี การโสโครก การลามก การนสับถรอรรปเคารพ การใชล้
เวทมนตรร์ การเกลบียดชสังกสัน การวลิวาทกสัน การอลิจฉารลิษยากสัน การโกรธกสัน การทรุว่มเถบียงกสัน การไมว่ลงรอยกสัน การถรอความเหก็น
ของตนเปป็นใหญว่ การอลิจฉากสัน การฆาตกรรม การเมาเหลล้า การสนามะเลเทเมา และการอรนึ่น ๆ ในทนานองนบีนั้”

ความชอบธรรมสามารถถรกผลลิตโดยใจทบีนึ่ถรกพรรณนาในถล้อยคนาทบีนึ่นว่ารสังเกบียจเหลว่านสันั้นไดล้หรรอ? เมรนึ่อบว่อนนั้นาพรุถรกทนาใหล้เปป็นพลิษ
มสันจะผลลิตนนั้นาบรลิสรุทธลิธิ์ไดล้หรรอ? พระบสัญญสัตลิอสันบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้าจะทนาอะไรไดล้เพรนึ่อคนแบบนสันั้น? คนาตอบนสันั้นมบีเพบียงหนนนึ่งเดบียว: มสัน
มบีแตว่จะปรสับโทษเขา-และนสันึ่นแหละครอสลินึ่งทบีนึ่มสันทนา “เพราะฉะนสันั้น โดยการกระทนาเหลว่านสันั้นแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ จะไมว่มบีเนรนั้อหนสังใด 



ๆ ถรกนสับวว่าชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองคร์ เพราะวว่าโดยพระราชบสัญญสัตลินสันั้นครอความรรล้เกบีนึ่ยวกสับบาป” (รม. 3:20) พระ
ราชบสัญญสัตลิไมว่ใชว่การปรนนลิบสัตลิแหว่งความชอบธรรม แตว่แหว่งการปรสับโทษ (2 คร. 3:9)

โปรดจนาใหล้ขนนั้นใจวว่าพระราชบสัญญสัตลิเรบียกรล้องชบีวลิตอสันไรล้ตนาหนลิ ความเชรนึ่อฟฝังอสันสมบรรณร์แบบตสันั้งแตว่เกลิดไปจนตาย และสลินึ่งใด
ทบีนึ่นล้อยกวว่านบีนั้กก็ไมว่สามารถและจะไมว่ไดล้รสับการยอมรสับโดยพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ถล้ามนรุษยร์คนใดรสักษาพระราชบสัญญสัตลิไดล้ทสันั้งหมด 
และยสังสะดรุดแคว่จรุดเดบียว “เขากก็มบีความผลิดในพระราชบสัญญสัตลิทสันั้งหมด” (ยากอบ 2:10) พระคสัมภบีรร์กลว่าววว่า “เพราะวว่าคนทสันั้งหลาย
ซนนึ่งอยรว่ฝฝ่ายการกระทนาแหว่งพระราชบสัญญสัตลิกก็อยรว่ใตล้การสาปแชว่ง เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘ทรุกคนทบีนึ่ไมว่ไดล้กระทนาตามทรุกขล้อความซนนึ่ง
เขบียนไวล้ในหนสังสรอแหว่งพระราชบสัญญสัตลิตว่อไปกก็ตล้องถรกสาปแชว่ง’ แตว่ทบีนึ่วว่าไมว่มบีมนรุษยร์คนใดเปป็นผรล้ชอบธรรมโดยพระราชบสัญญสัตลิในสาย
พระเนตรของพระเจล้านสันั้นกก็เปป็นทบีนึ่ประจสักษร์ชสัดอยรว่แลล้ว เพราะวว่า ‘คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อ’ และพระราช
บสัญญสัตลิไมว่ไดล้อยรว่ฝฝ่ายความเชรนึ่อ แตว่ ‘คน ๆ นสันั้นทบีนึ่กระทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่ในสลินึ่งเหลว่านสันั้น’” (กท. 3:10-12)

มสันไมว่พอทบีนึ่จะพยายามทนาดบี ทบีนึ่จะเปป็นคนดบี ทบีนึ่จะทนาสลินึ่งทบีนึ่ถรกตล้อง หรรอทบีนึ่จะทนาใหล้ดบีทบีนึ่สรุดเทว่าทบีนึ่ครุณจะทนาไดล้ นสันึ่นจะไมว่ทนาใหล้
พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์พอพระทสัย พระเจล้าทรงพอพระทสัยในพระบรุตรของพระองคร์-และในพระบรุตรของพระองคร์เทว่านสันั้น ดล้วย
เหตรุนบีนั้ มสันจนงเปป็นไปไมว่ไดล้ทบีนึ่มนรุษยร์คนใดจะสถาปนาความชอบธรรมของตสัวเอง...แตว่ฮาเลลรยา! พระครลิสตร์ทรงถรกทนาใหล้เปป็นความ
ชอบธรรมแกว่เรา (1 คร. 1:30)

6. การรสับของประทานแหว่งความชอบธรรมของพระเจล้าในพระเยซรครลิสตร์เปป็นไปไดล้สนาหรสับมนรุษยร์ทรุกคน “องคร์พระผรล้
เปป็นเจล้าไมว่ไดล้ทรงเฉรนึ่อยชล้าเกบีนึ่ยวกสับพระสสัญญาของพระองคร์ ตามทบีนึ่บางคนคลิดวว่าเฉรนึ่อยชล้านสันั้น แตว่ไดล้ทรงอดกลสันั้นพระทสัยไวล้ตว่อพวกเรา 
โดยไมว่ทรงประสงคร์ทบีนึ่จะใหล้ผรล้หนนนึ่งผรล้ใดพลินาศเลย แตว่ประสงคร์ใหล้คนทสันั้งปวงมาถนงการกลสับใจเสบียใหมว่” (2 ปต. 3:9) ของประทานของ
พระเจล้ามบีใหล้แกว่คนทสันั้งปวง-ใชว่แลล้วครสับ ทรุกคนถรกรวมเขล้าไวล้ ไมว่มบีสสักคนถรกตสัดออก ไมว่วว่าคนาสอนของพวกไฮเปอรร์คาลวลินจะเปป็น
อยว่างไรกก็ตาม

ไมว่มบีความแตกตว่างระหวว่างคนบาปทสันั้งหลายในสายพระเนตรของพระเจล้า- “เหตรุวว่าทรุกคนไดล้ทนาบาป และขาดจากสงว่าราศบี
ของพระเจล้า” (รม. 3:23) ไมว่มบีความแตกตว่างในเรรนึ่องของคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไดล้รสับเชลิญ พระเจล้าทรงเชลิญทรุกคน: “แตว่บสัดนบีนั้ ความชอบ
ธรรมของพระเจล้าโดยปราศจากพระราชบสัญญสัตลิไดล้ถรกสนาแดงแลล้ว โดยพระราชบสัญญสัตลิกสับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยรว่ ครอ
ความชอบธรรมนสันั้นของพระเจล้า ซนนึ่งเปป็นโดยความเชรนึ่อแหว่งพระเยซรครลิสตร์ ทบีนึ่มายสังทรุกคนและมบีแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ เพราะวว่าไมว่มบีความ
แตกตว่างกสัน” (รม. 3:21,22) กรรุณาสสังเกต: “ทบีนึ่มายสังทรุกคนและมบีแกว่ทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ”

จะผลิวขาวหรรอผลิวสบี รวยหรรอจน มบีการศนกษาหรรอไรล้การศนกษา... ไมว่วว่าครุณจะเปป็นอะไร ไมว่วว่าครุณจะเปป็นใครกก็ตาม ไมว่วว่าครุณ
อยรว่ทบีนึ่ไหนกก็ตาม...ไมว่วว่าจะบาปหนาขนาดไหน ไมว่วว่าจะชสันึ่วชล้าขนาดไหน ไมว่วว่าจะตนึ่นาชล้าแคว่ไหน ไมว่วว่าครุณจะเคยทนาอะไรมาหรรอไมว่ไดล้
ทนาอะไร...บสันทนกนสันั้นกก็ชสัดเจน: “เพราะวว่าพระเจล้าทรงรสักโลกยลินึ่งนสัก จนพระองคร์ไดล้ประทานพระบรุตรทบีนึ่บสังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระองคร์ เพรนึ่อผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่เชรนึ่อในพระบรุตรนสันั้นจะไมว่พลินาศ แตว่มบีชบีวลิตนลิรสันดรร์” (ยอหร์น 3:16) “และพระองคร์ทรงเปป็นผรล้ลบลล้างพระ
อาชญาเพราะบาปทสันั้งหลายของพวกเรา และไมว่ใชว่เพราะพวกเราพวกเดบียว แตว่เพราะบาปทสันั้งหลายของโลกทสันั้งสลินั้นดล้วย” (1 ยอหร์น 
2:2) อบีกครสันั้ง: พระองคร์ทรงเปป็น “พระเจล้าผรล้ทรงพระชนมร์อยรว่ ผรล้ทรงเปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอดของคนทสันั้งปวง” (1 ทธ. 4:10) ขอบครุณ
พระเจล้า พระเยซรไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนสันั้น และในความมรณาของพระองคร์พระองคร์ไดล้ทรงชลิมความตายเพรนึ่อมนรุษยร์ทรุกคน
แลล้ว (ฮบ. 2:9) ไมว่มบีมนรุษยร์คนใดจะยรนตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าและกลว่าวหาพระเจล้าไดล้วว่าไมว่ทรงจสัดหาความรอดใหล้แกว่เขา หรรอกลว่าว
หาพระเจล้าไดล้วว่าทรงตสัดเขาออกไป!

ในความคลิดของผม หนนนึ่งในขล้อพระคนาทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่ทบีนึ่สรุดในพระคสัมภบีรร์ทสันั้งเลว่มเกบีนึ่ยวกสับขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าทรุกคนรสับความรอดไดล้ อยรว่
ในภาคพสันธสสัญญาเดลิม: “พวกเราทรุกคนเหมรอนแกะไดล้หลงเจลินึ่นไป พวกเราทรุกคนไดล้หสันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหร์
ทรงวางบรรดาความชสันึ่วชล้าของพวกเราทรุกคนลงบนทว่านแลล้ว” (อลิสยาหร์ 53:6) พระคนาทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่ขล้อนบีนั้ขนนั้นตล้นดล้วยคนา “เลก็กๆ” ทบีนึ่ยลินึ่ง
ใหญว่: “ทรุกคน” มสันลงทล้ายดล้วยคนา “เลก็กๆ” คนาเดลิมทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่: “ทรุกคน” ทรุกคนอยรว่ในเรรอลนาเดบียวกสัน-หลงหาย พลินาศ สลินั้นหวสัง มรุว่ง



หนล้าสรว่นรก แตว่ทรุกคนไดล้รสับเชลิญใหล้มาหาพระเยซร และคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มา พระองคร์จะไมว่ทรงขสับไลว่ออกไปเลย ดสังนสันั้น-พระเยซรจนงทรง
ซรนั้อความรอดใหล้ทรุกคนแลล้ว 

7. ทางของพระเจล้าในการประทานความชอบธรรมแกว่มนรุษยร์ทบีนึ่ไมว่ชอบธรรมมบีเพบียงหนนนึ่งเดบียว มสันครอโดยความเชรนึ่อใน
พระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรเทว่านสันั้น- “โดยพระครุณผว่านทางความเชรนึ่อ” (อฟ. 2:8) หนทางเดบียวทบีนึ่มนรุษยร์จะสามารถกลาย
เปป็นผรล้รสับพระครุณของพระเจล้าไดล้ หนทางเดบียวทบีนึ่มนรุษยร์คนใดจะสามารถรสับของประทานของพระเจล้าเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ไดล้ ครอโดยความ
เชรนึ่อ พระวจนะของพระเจล้าประกาศวว่า “...การเปป็นทายาทจนงขนนั้นอยรว่กสับความเชรนึ่อ เพรนึ่อการเปป็นทายาทจะไดล้เปป็นตามพระครุณ…”
(รม. 4:16)

เราไดล้เหก็นการชว่วยเหลรอตสัวเองไมว่ไดล้ของมนรุษยร์ทบีนึ่จะไปถนงความชอบธรรมโดยอาศสัยพระราชบสัญญสัตลิ-หรรอการประพฤตลิ 
พระราชบสัญญสัตลิทนาไดล้แตว่แสดงใหล้เขาเหก็นความตล้องการความชอบธรรม มสันไมว่สามารถกว่อใหล้เกลิดความชอบธรรมนสันั้นทบีนึ่มนรุษยร์
ธรรมดาตล้องการไดล้-แตว่พระเจล้า ในพระครลิสตร์ ไดล้ทรงตอบสนองความตล้องการของมนรุษยร์แลล้ว: “เพราะวว่าสลินึ่งซนนึ่งพระราชบสัญญสัตลิทนา
ไมว่ไดล้ ในการทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิอว่อนกนาลสังโดยทางเนรนั้อหนสังนสันั้น การทบีนึ่พระเจล้าทรงสว่งพระบรุตรของพระองคร์มาในสภาพเหมรอนเนรนั้อ
หนสังทบีนึ่บาปและเพรนึ่อไถว่บาป ไดล้ทรงปรสับโทษบาปทบีนึ่อยรว่ในเนรนั้อหนสัง เพรนึ่อความชอบธรรมแหว่งพระราชบสัญญสัตลิจะไดล้สนาเรก็จในพวกเรา ผรล้
ซนนึ่งไมว่ดนาเนลินตามเนรนั้อหนสัง แตว่ตามพระวลิญญาณ” (รม. 8:3,4)

สลินึ่งทบีนึ่พระราชบสัญญสัตลิไมว่สามารถทนาไดล้ พระเจล้าทรงทนาแลล้ว โดยพระครุณ พระครุณครอความโปรดปรานทบีนึ่เราไมว่สมควรไดล้รสับ-
และทรุกสลินึ่งทบีนึ่เราไดล้รสับจากพระเจล้ากก็ไมว่อาศสัยครุณความดบี มนรุษยร์ทบีนึ่ยสังไมว่ไดล้ถรกสรล้างใหมว่สมควรตกนรกเทว่านสันั้น-และหากปราศจากพระ
เยซรครลิสตร์ เขากก็จะทนทรุกขร์ความมรณาในนรกเปป็นนลิตยร์ แตว่ทสันั้งๆทบีนึ่เราสมควรไดล้รสับเชว่นนสันั้น ทสันั้งๆทบีนึ่ขล้อเทก็จจรลิงกก็ครอวว่าคว่าจล้างของบาป
ครอความตาย- “แตว่พระเจล้า ผรล้ทรงเปปีปี่ยมดล้วยพระเมตตา เพราะเหตรุความรสักอสันใหญว่หลวง ซนนึ่งพระองคร์ไดล้ทรงรสักพวกเรานสันั้น ครอเมรนึ่อ
พวกเราเคยตายไปแลล้วในบรรดาบาป กก็ทรงกระทนาใหล้พวกเรามบีชบีวลิตอยรว่ดล้วยกสันกสับพระครลิสตร์แลล้ว (ทว่านทสันั้งหลายไดล้รสับความรอด
โดยพระครุณ) และทรงใหล้พวกเราเปป็นขนนั้นมาดล้วยกสัน และโปรดใหล้พวกเรานสันึ่งดล้วยกสันในสวรรคสถานในพระเยซรครลิสตร์ เพรนึ่อวว่าในยรุค
เหลว่านสันั้นทบีนึ่จะมาถนง พระองคร์จะไดล้ทรงสนาแดงบรรดาความมสันึ่งคสันึ่งอสันเหลรอลล้นแหว่งพระครุณของพระองคร์ ในความเมตตาของพระองคร์
ทบีนึ่มบีตว่อพวกเราโดยทางพระเยซรครลิสตร์ ดล้วยวว่าทว่านทสันั้งหลายไดล้รสับความรอดโดยพระครุณผว่านทางความเชรนึ่อ และมลิใชว่โดยตสัวทว่านทสันั้ง
หลายเอง ความรอดนสันั้นเปป็นของประทานของพระเจล้า ไมว่ใชว่โดยการกระทนาใด ๆ เกรงวว่าคนหนนนึ่งคนใดจะอวดไดล้” (อฟ. 2:4-9)

ความรอดเปป็นของประทานของพระเจล้า ไมว่มบีสสักสลินึ่งเดบียวทบีนึ่มนรุษยร์สามารถทนาไดล้เพรนึ่อทบีนึ่จะสมควรไดล้รสับความรอด หนทาง
เดบียวทบีนึ่จะรสับของขวสัญชลินั้นหนนนึ่งครอ รสับมสันไวล้ หนทางเดบียวทบีนึ่จะรสับความรอดครอ รสับพระเยซรเจล้าไวล้ พระคสัมภบีรร์สอนวว่า: “พระองคร์ไดล้
เสดก็จมายสังพวกของพระองคร์เอง และพวกของพระองคร์เองนสันั้นหาไดล้ตล้อนรสับพระองคร์ไมว่ แตว่ทรุกคนทบีนึ่ไดล้ตล้อนรสับพระองคร์ พระองคร์ไดล้
ประทานอนานาจแกว่พวกเขาใหล้กลายเปป็นบรุตรทสันั้งหลายของพระเจล้า ครอแกว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่เชรนึ่อบนพระนามของพระองคร์ ผรล้ซนนึ่งไดล้บสังเกลิด
มา ไมว่ใชว่จากเลรอด หรรอจากความประสงคร์ของเนรนั้อหนสัง หรรอจากความประสงคร์ของมนรุษยร์ แตว่จากพระเจล้า” (ยอหร์น 1:11-13) 
“ตล้อนรสับ...เชรนึ่อ...ยอมรสับ”-นสันึ่นครอหนทางเดบียวทบีนึ่จะไดล้รสับของประทานแหว่งความรอดของพระเจล้า

ในยอหร์น 3:18 เราอว่านวว่า “ผรล้ทบีนึ่เชรนึ่อบนพระบรุตรกก็ไมว่ตล้องถรกปรสับโทษ แตว่ผรล้ทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อกก็ถรกปรสับโทษอยรว่แลล้ว เพราะเขามลิไดล้
เชรนึ่อในพระนามแหว่งพระบรุตรทบีนึ่บสังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า” บางทบีใครบางคนกนาลสังถามวว่า “อาจารยร์ การเชรนึ่อในพระเจล้า
หมายความวว่าอะไร?” มสันแคว่หมายความวว่าเชรนึ่อพระเจล้า ขอใหล้พระคสัมภบีรร์อธลิบายเถลิด:

“ถล้าพวกเรารสับพยานหลสักฐานของมนรุษยร์ พยานหลสักฐานของพระเจล้ากก็ยลินึ่งใหญว่กวว่า เพราะนบีนึ่ครอพยานหลสักฐานของ
พระเจล้าซนนึ่งพระองคร์ไดล้ทรงเปป็นพยานถนงพระบรุตรของพระองคร์ ผรล้ทบีนึ่เชรนึ่อบนพระบรุตรของพระเจล้ากก็มบีพยานอยรว่ในตสัวเอง ผรล้ทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อ
พระเจล้ากก็ไดล้กระทนาใหล้พระองคร์เปป็นผรล้ตรสัสมรุสา เพราะผรล้นสันั้นมลิไดล้เชรนึ่อพยานหลสักฐานทบีนึ่พระเจล้าไดล้ทรงประทานใหล้เรรนึ่องพระบรุตรของ
พระองคร์ และนบีนึ่แหละเปป็นพยานหลสักฐานนสันั้นวว่า พระเจล้าไดล้โปรดประทานชบีวลิตนลิรสันดรร์แกว่พวกเรา และชบีวลิตนบีนั้มบีอยรว่ในพระบรุตรของ
พระองคร์ ผรล้ทบีนึ่มบีพระบรุตรกก็มบีชบีวลิต และผรล้ทบีนึ่ไมว่มบีพระบรุตรของพระเจล้ากก็ไมว่มบีชบีวลิต” (1 ยอหร์น 5:9-12) 



พระเจล้าตรสัสมสันแลล้ว ครุณเชรนึ่อมสัน-และความรอดกก็ถรกกระทนากลิจ แตว่ถล้าครุณอว่านมสันในพระวจนะของพระเจล้า และปฏลิเสธทบีนึ่
จะเชรนึ่อมสัน ฉะนสันั้นเพรนึ่อนของผมเออ๋ย ตามทบีนึ่พระคสัมภบีรร์ขล้อทบีนึ่ผมเพลินึ่งยกมาใหล้ครุณอว่าน ครุณกก็เรบียกพระเจล้าวว่าเปป็นผรล้มรุสาแลล้ว! ครุณเชรนึ่อคนา
พยานของมนรุษยร์: ถล้าสามบีของครุณบอกบางสลินึ่งแกว่ครุณ ครุณกก็เชรนึ่อมสัน ถล้าภรรยาของครุณบอกบางสลินึ่งแกว่ครุณ ครุณกก็เชรนึ่อมสัน ลรกๆเชรนึ่อพว่อ
แมว่ของตน พว่อแมว่เชรนึ่อลรกๆของตน

แตว่ครุณอว่านพระวจนะของพระเจล้า- “โดยพระครุณผว่านทางความเชรนึ่อ ของประทานของพระเจล้า ไมว่ใชว่โดยการกระทนาใด 
ๆ”... “มลิใชว่โดยบรรดาการงานแหว่งความชอบธรรมซนนึ่งพวกเราไดล้กระทนา แตว่ตามพระเมตตาของพระองคร์ พระองคร์ไดล้ทรงชว่วยพวก
เราใหล้รอด”... “ครอวว่าถล้าทว่านจะยอมรสับพระเยซรเจล้าดล้วยปากของทว่าน และจะเชรนึ่อในใจของทว่านวว่าพระเจล้าไดล้ทรงชรุบพระองคร์ใหล้
เปป็นขนนั้นมาจากความตาย ทว่านจะรอด เหตรุวว่าดล้วยใจมนรุษยร์จนงเชรนึ่อไปสรว่ความชอบธรรม และดล้วยปากเขาจนงยอมรสับไปสรว่ความ
รอด”... “ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่จะรล้องออกพระนามขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้ากก็จะรอด”... “ถล้าพวกเราสารภาพบาปของพวกเรา พระองคร์กก็
ทรงสสัตยร์ซรนึ่อและเทบีนึ่ยงธรรมทบีนึ่จะโปรดยกบาปทสันั้งหลายของพวกเรา และทบีนึ่จะทรงชนาระพวกเราใหล้พล้นจากการอธรรมทสันั้งสลินั้น”-ครุณ
อว่านความจรลิงอสันยลินึ่งใหญว่เหลว่านสันั้น พระสสัญญาใหญว่โตเหลว่านสันั้น และจากนสันั้นครุณกก็ถามวว่า “มสันเปป็นไปไดล้อยว่างไร? ฉสันไมว่เขล้าใจมสัน”

ครุณไมว่จนาเปป็นตล้องถามวว่ามสันเปป็นไปไดล้อยว่างไร: “สนาเรก็จแลล้ว” (ยอหร์น 19:30) ครุณไมว่จนาเปป็นตล้องเขล้าใจมสัน เพราะวว่าเราไมว่
ไดล้รสับความรอดโดยความเขล้าใจ เราไดล้รสับความรอดโดยความเชรนึ่อ และความเชรนึ่อกก็ยอมรสับสลินึ่งทบีนึ่พระเจล้าประกาศเพบียงเพราะวว่า
พระเจล้าตรสัสมสันแลล้ว ไมว่ใชว่เพราะวว่าเราเขล้าใจมสัน

ดสังนสันั้น เพรนึ่อนของผมเออ๋ย ถล้าครุณจะกล้มศบีรษะของครุณ หลสับตาของครุณ และทรลขอพระเจล้าในความเชรนึ่อใหล้ชว่วยครุณใหล้รอด
เพราะเหก็นแกว่พระเยซร พระเจล้ากก็จะทรงชว่วยจลิตวลิญญาณของครุณใหล้รอดเดบีดี๋ยวนบีนั้เลย-และครุณจะทราบเรรนึ่องนบีนั้ เพราะวว่าครุณจะมบีพยาน
นสันั้นในใจของครุณ! ในถล้อยคนาของเปาโลผมถามวว่า “พวกเราจะรอดพล้นไปอยว่างไรไดล้ ถล้าพวกเราละเลยความรอดอสันยลินึ่งใหญว่เหลรอ
เกลินนสันั้น?” (ฮบ. 2:3) ทสันั้งหมดทบีนึ่ครุณตล้องทนาเพรนึ่อทบีนึ่จะตายในบาปทสันั้งหลายของครุณและตกนรกหมกไหมล้เปป็นนลิตยร์ครอ การละเลย
“ความรอดทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่เหลรอเกลินนสันั้น”! ทสันั้งหมดทบีนึ่ครุณตล้องทนาเพรนึ่อทบีนึ่จะรสับความรอดและอยรว่ใหล้หว่างจากนรกครอ รสับ “ความรอดทบีนึ่ยลินึ่ง
ใหญว่เหลรอเกลินนสันั้น”! จงรสับพระเยซรเดบีดี๋ยวนบีนั้ จงเชรนึ่อบนพระองคร์ดล้วยใจของครุณ จงกลว่าวยอมรสับพระองคร์ดล้วยปากของครุณ-และ 
“ทว่านจะรอด!” 

ขล้อ 11: “เพราะพระคสัมภบีรร์กลว่าววว่า ‘ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่เชรนึ่อบนพระองคร์นสันั้นจะไมว่อสับอาย’”
“พระคสัมภบีรร์” ทบีนึ่เปาโลอล้างอลิงถนงครอ อลิสยาหร์ 28:16 ซนนึ่งเขายกมาแลล้วในบททบีนึ่ 9 ขล้อ 33 เปาโลกนาลสังแสดงใหล้เหก็นตรงนบีนั้วว่า

ความรอดโดยความเชรนึ่อไมว่ใชว่สลินึ่งใหมว่เลย นสันึ่นครอ การนสับวว่าชอบธรรมโดยความเชรนึ่อเปป็นทางแหว่งความรอดของพระเจล้ามาโดยตลอด
ถนงแมล้วว่าพระเยซรยสังไมว่ไดล้ประสรตลิในสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิมกก็ตาม วลิสรุทธลิชนภาคพสันธสสัญญาเดลิมกก็ตสันั้งตาคอยวสันนสันั้นทบีนึ่พระเยซรจะ
ประสรตลิ เมรนึ่อพระองคร์จะเสดก็จมา-พระเมษโปดกของพระเจล้า วลิสรุทธลิชนภาคพสันธสสัญญาใหมว่มองกลสับไปยสังกลโกธาเพรนึ่อรสับความรอด

“...ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่เชรนึ่อในพระองคร์นสันั้นจะไมว่อสับอาย” คนาวว่า “อสับอาย” ในทบีนึ่นบีนั้ ตามทบีนึ่ Vine’s New Testament Dictionary
กลว่าว มบีความหมายวว่า “ถรกทนาใหล้ละอาย” ถนงแมล้วว่าเปป็นความจรลิงทบีนึ่วว่าผรล้ใดทบีนึ่เชรนึ่อบนพระเยซรครลิสตร์เจล้าเพรนึ่อรสับความรอดจะไมว่ตล้อง
ละอายเพราะพระองคร์เลย ผมกก็เชรนึ่อวว่าความหมายหลสักกก็ครอวว่าคนทบีนึ่เชรนึ่อจะไมว่ถรกทนาใหล้ละอายในความหมายทบีนึ่เปป็นความผลิดหวสังเลย
เปาโลไมว่กลสัววว่าคนบาปทบีนึ่ใหล้ความเชรนึ่อของตนอยรว่ในพระครลิสตร์จะถรกทนาใหล้พว่ายแพล้หรรอผลิดหวสัง โดยคนานบีนั้อสัครทรตทว่านนบีนั้หมายความวว่า
เขาไมว่กลสัววว่าความรอดโดยความเชรนึ่อจะใชล้ไมว่ไดล้ผล เขาเชรนึ่อในฤทธลิธิ์เดชของมสันวว่าจะชว่วยใหล้รอดจนถนงทบีนึ่สรุด

ขล้อ 12 และ 13: “เหตรุวว่าไมว่มบีความแตกตว่างกสันระหวว่างพวกยลิวและพวกกรบีก ดล้วยวว่าองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าองคร์เดบียวกสันซนนึ่ง
ทรงอยรว่เหนรอทรุกคน โปรดอยว่างบรลิบรรณร์แกว่ทรุกคนทบีนึ่รล้องทรลตว่อพระองคร์ เพราะวว่า ‘ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่จะรล้องออกพระนามขององคร์พระผรล้
เปป็นเจล้ากก็จะรอด’”



เหมรอนกสับทบีนึ่ “ไมว่มบีความแตกตว่างกสัน” ในทว่ามกลางมนรุษยร์ทสันั้งหลาย ไมว่วว่ายลิวหรรอตว่างชาตลิ ในความบาปหนาของพวกเขา 
(รม. 3:22,23) มสันกก็ไมว่มบีความแตกตว่างกสันในความเมตตาของพระเจล้าตว่อคนทสันั้งปวง ไมว่วว่ายลิวหรรอตว่างชาตลิ- “ดล้วยวว่าองคร์พระผรล้เปป็น
เจล้าองคร์เดบียวกสันซนนึ่งทรงอยรว่เหนรอทรุกคน โปรดอยว่างบรลิบรรณร์แกว่ทรุกคนทบีนึ่รล้องทรลตว่อพระองคร์”

“เพราะวว่า ‘ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่จะรล้องออกพระนามขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้ากก็จะรอด’” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลยกขล้อความมาจากโยเอล 
2:32 ซนนึ่งอว่านวว่า: “และจะเปป็นเชว่นนบีนั้ครอ ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่จะรล้องออกพระนามของพระเยโฮวาหร์กก็จะรอดพล้น...” “ผรล้ใดกก็ตาม” ครอขล้อ
พลิสรจนร์ตามพระคสัมภบีรร์ของความเปป็นสากลของความเมตตาของพระเจล้า มสันวลิเศษมลิใชว่หรรอครสับทบีนึ่ “ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่” จะรล้องออก
พระนามขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้าจะไดล้รสับความรอด? นบีนึ่รวมทรุกคนเขล้าไวล้แลล้ว มสันไมว่ตสัดใครออกไปเลย ขอบครุณพระเจล้าสนาหรสับความ
รอดทบีนึ่ครอบคลรุมทรุกคน!

ขล้อ 14 และ 15: “แลล้วเขาทสันั้งหลายจะรล้องทรลตว่อพระองคร์ในผรล้ซนนึ่งพวกเขายสังไมว่เชรนึ่ออยว่างไรไดล้ และเขาทสันั้งหลายจะเชรนึ่อใน
พระองคร์ผรล้ซนนึ่งพวกเขายสังไมว่เคยไดล้ยลินอยว่างไรไดล้ และเขาทสันั้งหลายจะไดล้ยลินโดยปราศจากผรล้ประกาศอยว่างไรไดล้ และเขาทสันั้งหลายจะ
ประกาศอยว่างไรไดล้นอกจากวว่าพวกเขาถรกสว่งออกไป ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘เทล้าของคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ประกาศขว่าวประเสรลิฐแหว่ง
สสันตลิสรุข และนนาขว่าวประเสรลิฐแหว่งสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่ดบีมา กก็งามสสักเทว่าใด’”

ขล้อ 13 ถนง 15 ใหล้แผนการแหว่งความรอดแบบยล้อนกลสับแกว่เรา ขอใหล้ผมอธลิบายวว่าผมหมายความวว่าอะไร:
4. “ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่จะรล้องออกพระนามขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้ากก็จะรอด” นบีนึ่เปป็นถล้อยคนาทบีนึ่แนว่ชสัด ชสัดเจน และเขล้าใจไดล้: 

“ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่จะรล้องเรบียก...กก็จะรอด” 
5. “แลล้วเขาทสันั้งหลายจะรล้องทรลตว่อพระองคร์ในผรล้ซนนึ่งพวกเขายสังไมว่เชรนึ่ออยว่างไรไดล้” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง การรล้องขอความ

รอดของคนบาปตล้องถรกนนาหนล้าโดยการเชรนึ่อบนพระเยซรครลิสตร์เจล้า ซนนึ่งทรงสามารถชว่วยใหล้รอดไดล้-และคนๆหนนนึ่งจะไมว่มบีทางรล้องทรลใน
ความเชรนึ่อจนกวว่าเขาเชรนึ่อเสบียกว่อนวว่าพระเยซรทรงสามารถทบีนึ่จะทนาเพรนึ่อเขาสลินึ่งทบีนึ่เขากนาลสังจะขอรล้องพระองคร์ใหล้กระทนา ดสังนสันั้น-การเชรนึ่อ
บนพระเยซรจนงมากว่อนการรล้องทรลตว่อพระเยซร

6. “และเขาทสันั้งหลายจะเชรนึ่อในพระองคร์ผรล้ซนนึ่งพวกเขายสังไมว่เคยไดล้ยลินอยว่างไรไดล้” คนบาปไมว่สามารถเชรนึ่อขว่าว
ประเสรลิฐไดล้จนกวว่าเขาไดล้ยลินขว่าวประเสรลิฐ ดสังนสันั้น-การไดล้ยลินจนงมากว่อนการเชรนึ่อ และการไดล้ยลินและการเชรนึ่อกก็มากว่อนการรล้องทรล แตว่
ขอใหล้เราไปไกลกวว่าเดลิมกล้าวหนนนึ่ง:

7. “เขาทสันั้งหลายจะไดล้ยลินโดยปราศจากผรล้ประกาศอยว่างไรไดล้” มสันเปป็นทบีนึ่พอพระทสัยพระเจล้าโดยทาง “ความโงว่เขลา
แหว่งการประกาศ” ขว่าวประเสรลิฐ (1 คร. 1:21) ทบีนึ่จะชว่วยคนทสันั้งหลายทบีนึ่เชรนึ่อใหล้รอด ดสังนสันั้นพระเจล้าจนงทรงเรบียกและทรงเจลิมตสันั้งคนทสันั้ง
หลายใหล้ประกาศขว่าวประเสรลิฐ-การสลินั้นพระชนมร์ การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรเจล้า (1 คร. 15:1-4) เหลว่าผรล้
ประกาศของพระเจล้าประกาศการสลินั้นพระชนมร์ การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์นสันั้น ผรล้ประกาศคนใดทบีนึ่ไมว่ยอมรสับการประสรตลิ
จากหญลิงพรหมจารบี กางเขนนสันั้น และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ กก็ไมว่ใชว่ผรล้รสับใชล้ของพระเจล้า แตว่เปป็นผรล้รสับใชล้ของมารรล้าย

8. “เขาทสันั้งหลายจะประกาศอยว่างไรไดล้นอกจากวว่าพวกเขาถรกสว่งออกไป” แผนงานของพระเจล้าสนาหรสับยรุคแหว่ง
พระครุณนบีนั้ครอทบีนึ่ผรล้รสับใชล้ทสันั้งหลายจะถรกสว่งไป-ใชว่แลล้วครสับ ทบีนึ่จะถรกสว่งไปยสังมนรุษยร์ทรุกผรล้ ทบีนึ่จะประกาศขว่าวประเสรลิฐแหว่งพระครุณ
มหสัศจรรยร์ของพระเจล้า

ในทบีนึ่นบีนั้ครอพลิมพร์เขบียวของพระเจล้า (หรรอโครงรว่างของพระเจล้า) สนาหรสับความรอด: ประการแรก พระเจล้าทรงเรบียกเหลว่าผรล้
ประกาศใหล้ประกาศพระวจนะของพระองคร์ (ถล้าเงรนึ่อนไขอสันเปป็นสากลแหว่งความรอดครอการรล้องทรลตว่อองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า การ
ประกาศขว่าวประเสรลิฐเทว่านสันั้น-แกว่ทรุกคนโดยปราศจากการแบว่งแยก-กก็สามารถทนาใหล้การรล้องทรลเชว่นนสันั้นเปป็นไปไดล้) ผรล้ประกาศ
ประกาศพระวจนะ คนบาปไดล้ยลินพระวจนะและตระหนสักถนงขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าเขาตล้องการพระผรล้ชว่วยใหล้รอดองคร์หนนนึ่ง ดสังนสันั้น เมรนึ่อฟฝังผรล้
ประกาศขณะทบีนึ่เขาประกาศขว่าวประเสรลิฐอสันบรลิสรุทธลิธิ์ โดยตระหนสักถนงความตล้องการพระผรล้ชว่วยใหล้รอดองคร์หนนนึ่งของตน คนบาปคน
นสันั้นกก็เชรนึ่อในใจของตนวว่าพระเยซรทรงเตก็มพระทสัย และสามารถ และพรล้อมทบีนึ่จะชว่วยใหล้รอด เมรนึ่อเชรนึ่อวว่าพระเยซรทรงสามารถทบีนึ่จะ



ตอบสนองความตล้องการนสันั้นแหว่งหสัวใจไดล้ คนบาปคนนสันั้นกก็รล้องทรลอยว่างดบีใจ รสับสารภาพบาปทสันั้งหมด กลสับใจใหมว่จากหสัวใจ โดยเชรนึ่อ
บนพระเยซรครลิสตร์เจล้าใหล้เปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอด 

คราวนบีนั้เปาโลยกขล้อสนสับสนรุนแบบยล้อนกลสับจากลสักษณะเฉพาะของขว่าวประเสรลิฐ ซนนึ่งเรบียกรล้องใหล้มนรุษยร์รล้องออกพระนาม
ขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ไปสรว่สลินึ่งซนนึ่งการรล้องทรลนบีนั้บอกเปป็นนสัย-การสว่งผรล้รสับใชล้ทสันั้งหลายออกไป ทบีนึ่วว่าคนเหลว่านสันั้นจะถรกสว่งออกไปกก็ถรก
ยรนยสันโดยขล้อความทบีนึ่ยกมาจากอลิสยาหร์ 52:7 เปาโลกลว่าววว่า “ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘เทล้าของคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ประกาศขว่าวประเสรลิฐ
แหว่งสสันตลิสรุข และนนาขว่าวประเสรลิฐแหว่งสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่ดบีมา กก็งามสสักเทว่าใด’”

ทว่านทบีนึ่รสัก ถล้าครุณไดล้อว่านอรรถาธลิบายสองสามหนล้าทบีนึ่ผว่านมานบีนั้เกบีนึ่ยวกสับหนสังสรอโรม และครุณมองไมว่เหก็นความสวว่างแหว่งความ
รอด ผมกก็เกรงวว่าครุณเตก็มใจอยรว่ในความมรดและไมว่ปรารถนาทบีนึ่จะรรล้จสักทางแหว่งชบีวลิต ผมมอบขว่าวประเสรลิฐอสันบรลิสรุทธลิธิ์ใหล้แกว่ครุณแลล้ว 
ผมเปป็นผรล้ประกาศของพระเจล้า ครุณไดล้ยลินสลินึ่งทบีนึ่ผมพยายามจะบอกครุณแลล้ว จงเชรนึ่อวว่าพระเยซรไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อครุณแลล้ว จงรล้อง
ทรลตว่อพระองคร์ในความเชรนึ่อ-และพระองคร์จะทรงชว่วยจลิตวลิญญาณของครุณใหล้รอด!

ความไมต่เชถืที่อของชนชาตริอริสราเอลถทูกบอกลต่วงหนจ้าแลจ้ว
ขล้อ 16 และ 17: “แตว่พวกเขาทรุกคนไมว่ไดล้เชรนึ่อฟฝังขว่าวประเสรลิฐนสันั้น เพราะทว่านอลิสยาหร์กลว่าววว่า ‘พระองคร์เจล้าขล้า ใครเลว่าไดล้

เชรนึ่อสลินึ่งทบีนึ่ไดล้ยลินจากพวกเรา’ ฉะนสันั้นความเชรนึ่อจนงมาโดยการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินกก็มาโดยพระวจนะของพระเจล้า”
อบีกครสันั้งขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้และขล้อเหลว่านสันั้นทบีนึ่ตามมาถรกปรรุงรสดล้วยพระคสัมภบีรร์ภาคพสันธสสัญญาเดลิม ตรงนบีนั้ในขล้อ 16 เปาโลยก

คนาพรดมาจากอลิสยาหร์ 53:1
“แตว่พวกเขาทรุกคนไมว่ไดล้เชรนึ่อฟฝังขว่าวประเสรลิฐนสันั้น” เปาโลอาจกลว่าวไวล้วว่า “นล้อยคนจรลิงๆไดล้เชรนึ่อ” อยว่างไรกก็ตาม ความไมว่

เชรนึ่อโดยทสันึ่วไปนบีนั้ กก็ไมว่ไดล้หสักลล้างขล้อพลิสรจนร์ทบีนึ่วว่าผรล้สรนึ่อสาร “ทบีนึ่ถรกสว่งไป” เหลว่านสันั้นเปป็นคนของพระเจล้า อสันทบีนึ่จรลิงมสันยรนยสันสลิทธลิอนานาจ
ของพวกเขา เพราะอลิสยาหร์เหก็นลว่วงหนล้าถนงความไมว่เชรนึ่อของพวกเขาและทนานายมสันในคนากลว่าวอสันนว่าเศรล้าวว่า “ใครเลว่าไดล้เชรนึ่อสลินึ่งทบีนึ่
ไดล้ยลินจากพวกเรา?”-หรรอ “ใครเลว่าไดล้เชรนึ่อขว่าวสารของพระองคร์ทบีนึ่ถรกไดล้ยลินจากพวกเรา?”

“ฉะนสันั้นความเชรนึ่อจนงมาโดยการไดล้ยลิน…” “การเรบียก” นสันั้นทบีนึ่นนาความรอดมาใหล้ตล้องการความเชรนึ่อ-และความเชรนึ่อทบีนึ่ชว่วยใหล้
รอดซนนึ่งเปาโลกนาลสังพรดถนงนสันั้นกก็มา “โดยพระวจนะของพระเจล้า” ซนนึ่งถรกสว่งไปโดยทางเหลว่าผรล้สรนึ่อสารของพระองคร์

เราไดล้รสับความรอดโดยพระครุณผว่านทางความเชรนึ่อ “ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่บสังเกลิดจากพระเจล้ากก็มบีชสัยตว่อโลก และนบีนึ่ครอชสัยชนะทบีนึ่มบีชสัย
ตว่อโลก ครอความเชรนึ่อของเรานสันึ่นเอง” พระเยซรตรสัสแกว่เหลว่าสาวกวว่า “จงมบีความเชรนึ่อในพระเจล้าเถลิด” เปาโลประกาศกล้องวว่า “แตว่
โดยปราศจากความเชรนึ่อ เปป็นไปไมว่ไดล้ทบีนึ่จะเปป็นทบีนึ่พอพระทสัยพระองคร์ เพราะวว่าผรล้ทบีนึ่มาหาพระเจล้านสันั้นตล้องเชรนึ่อวว่าพระองคร์ทรงพระชนมร์
อยรว่ และเชรนึ่อวว่าพระองคร์ทรงเปป็นผรล้ประทานบนาเหนก็จใหล้แกว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่แสวงหาพระองคร์อยว่างขยสันขสันแขก็ง” อบีกครสันั้ง “คนชอบ
ธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อ” และสรุดทล้าย แตว่ไมว่ทล้ายสรุดแนว่นอน “สลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่ไมว่ไดล้มาจากความเชรนึ่อกก็เปป็นบาป”!

จากขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้เราเหก็นชสัดเจนวว่าพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงกระทนากลิจในความเชรนึ่อ-และความเชรนึ่อนบีนั้มาโดยทาง
พระวจนะของพระเจล้า พระคสัมภบีรร์เปป็นบสันทนกแทล้จรลิงหนนนึ่งเดบียวทบีนึ่เรามบีเกบีนึ่ยวกสับพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ครุณเชรนึ่อทรุกคนาทบีนึ่ครุณอว่านใน
พระคสัมภบีรร์ไดล้...เกบีนึ่ยวกสับพระเจล้า เกบีนึ่ยวกสับพระครลิสตร์ เกบีนึ่ยวกสับความรอด หรรอหสัวขล้ออรนึ่นใดทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับชบีวลิตของครุณบนแผว่นดลินโลก
และในนลิรสันดรร์กาลหลสังจากชบีวลิตนบีนั้ ใชว่แลล้วครสับ “ความเชรนึ่อจนงมาโดยการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินกก็มาโดยพระวจนะของพระเจล้า” การ
ไมว่รสับประทานพระวจนะของพระเจล้าเปป็นอาหารครอเหตรุผลทบีนึ่ครลิสเตบียนบางคนไมว่มบีความเชรนึ่อมากไปกวว่าทบีนึ่พวกเขามบีอยรว่ เรายลินึ่งอว่าน
และศนกษาคล้นควล้าพระวจนะของพระเจล้ามากเทว่าไร เรากก็จะยลินึ่งมบีความเชรนึ่อมากขนนั้นเทว่านสันั้น

ขล้อ 18 และ 19: “แตว่ขล้าพเจล้ากลว่าววว่า “เขาทสันั้งหลายไมว่ไดล้ยลินหรรอ” ใชว่แลล้ว อยว่างแทล้จรลิง ‘เสบียงของพวกเขาออกไปทสันึ่ว
แผว่นดลินโลก และบรรดาถล้อยคนาของพวกเขาไปถนงทบีนึ่สรุดปลายพลิภพ’ แตว่ขล้าพเจล้ากลว่าววว่า “คนอลิสราเอลไมว่ไดล้ทราบหรรอ” ตอนแรก



โมเสสกลว่าววว่า ‘เราจะยสันึ่วยรุพวกเจล้าใหล้รลิษยาโดยคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไมว่ใชว่ชนชาตลิหนนนึ่งชนชาตลิใด และโดยประชาชาตลิทบีนึ่โฉดเขลา เราจะ
ทนาใหล้พวกเจล้าโมโห’”

มบีการแสดงใหล้เหก็นแลล้ววว่าขว่าวประเสรลิฐซนนึ่งจนาเปป็นตว่อความเชรนึ่อไดล้ถรกประทานใหล้แกว่คนทสันั้งโลกแลล้ว เปป็นไปไดล้หรรอวว่าคนทสันั้ง
หลายทบีนึ่ยสังไมว่เชรนึ่อฟฝัง (ขล้อ 16) “ไมว่ไดล้ยลิน?” คนาตอบตว่อคนาถามนบีนั้ถรกพบในพระคสัมภบีรร์ภาคพสันธสสัญญาเดลิม:

“ใชว่แลล้ว อยว่างแทล้จรลิง ‘เสบียงของพวกเขาออกไปทสันึ่วแผว่นดลินโลก และบรรดาถล้อยคนาของพวกเขาไปถนงทบีนึ่สรุดปลายพลิภพ” 
ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลยกคนาพรดมาจากเพลงสดรุดบี 19:4 ซนนึ่งอว่านดสังตว่อไปนบีนั้ใน the Amplified Bible: “กระนสันั้นเสบียงของพวกเขา (เพรนึ่อเปป็น
หลสักฐาน) กก็ออกไปทสันึ่วแผว่นดลินโลกทสันั้งสลินั้น คนากลว่าวทสันั้งหลายของพวกเขาไปยสังสรุดปลายของโลก จากฟฟ้าสวรรคร์เหลว่านสันั้นพระเจล้าทรง
ทนาใหล้เตก็นทร์หลสังหนนนึ่งใหล้แกว่ดวงอาทลิตยร์แลล้ว”

เพลงสดรุดบีบททบีนึ่สลิบเกล้าทสันั้งบทพลิสรจนร์วว่าธรรมชาตลิเองเปปิดเผยพระเจล้าแกว่มนรุษยร์ ดสังนสันั้นจนงไมว่มบีขล้อแกล้ตสัวใดๆทสันั้งนสันั้น มนรุษยร์ทรุก
คนไดล้รสับคนาเตรอนจากพระเจล้าแลล้ว ธรรมชาตลิเปปิดเผยเพบียงพอเกบีนึ่ยวกสับพระเจล้าเพรนึ่อทบีนึ่จะทนาใหล้มสันเปป็นหนล้าทบีนึ่ของมนรุษยร์ทบีนึ่จะนมสัสการ
พระเจล้าแหว่งสวรรคร์และแผว่นดลินโลก การเปปิดเผยผว่านทางธรรมชาตลิใชว่วว่าจะไมว่สนาคสัญเลย พระเจล้าทรงประกาศวว่าสลินึ่งเหลว่านสันั้นของ
พระองคร์ทบีนึ่ไมว่ปรากฏแกว่ตา “กก็ถรกมองเหก็นอยว่างชสัดเจน ... ครอฤทธานรุภาพอสันนลิรสันดรร์ของพระองคร์และความเปป็นพระเจล้า ดสังนสันั้นเขา
ทสันั้งหลายจนงปราศจากขล้อแกล้ตสัว” (รม. 1:20) ใชว่แลล้วครสับ ฟฟ้าสวรรคร์ประกาศสงว่าราศบีของพระเจล้าจรลิงๆ ทล้องฟฟ้าสนาแดงพระราชกลิจ
แหว่งพระหสัตถร์ของพระองคร์จรลิงๆ วสันและครนเอว่ยถล้อยคนา...เสบียงของพระเจล้า และไมว่มบีทบีนึ่ใดบนแผว่นดลินโลกนบีนั้ทบีนึ่ธรรมชาตลิไมว่ประกาศวว่า
มบีผรล้สรงสรุดองคร์หนนนึ่งอยรว่ทบีนึ่ไหนสสักแหว่งซนนึ่งอยรว่เบรนั้องหลสังจสักรวาลทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่และแสนวลิเศษนบีนั้ ดสังนสันั้นมนรุษยร์จนงไมว่มบีขล้อแกล้ตสัวเลย

“แตว่ขล้าพเจล้ากลว่าววว่า “คนอลิสราเอลไมว่ไดล้ทราบหรรอ”” ความจรลิงทบีนึ่ถรกเปปิดเผยในเพลงสดรุดบี 19 ทนาใหล้ชาวอลิสราเอล
ปราศจากขล้อแกล้ตสัวอยว่างแนว่นอน ชนชาตลิอลิสราเอลในความคลิดคสับแคบของมสันอล้างวว่ามสันผรกขาดเรรนึ่องความรอดทสันั้งๆทบีนึ่ขล้อเทก็จจรลิงกก็
ครอวว่าโมเสสและอลิสยาหร์พยากรณร์แลล้วเรรนึ่องความรอดของพวกคนตว่างชาตลิ

“ตอนแรกโมเสสกลว่าววว่า…” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลยกคนาพรดจากพระราชบสัญญสัตลิ 32:21 ซนนึ่งอว่านวว่า: “เขาทสันั้งหลายทนาใหล้เราอลิจฉา
ดล้วยสลินึ่งทบีนึ่ไมว่ใชว่พระเจล้า พวกเขาไดล้ยสันึ่วยรุโทสะเราดล้วยสลินึ่งทบีนึ่ไรล้สาระของเขาทสันั้งหลาย และเราจะทนาใหล้พวกเขาอลิจฉาดล้วยคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่
ไมว่ใชว่ชนชาตลิหนนนึ่งชนชาตลิใด เราจะยสันึ่วยรุโทสะเขาทสันั้งหลายดล้วยประชาชาตลิทบีนึ่ขลาดเขลา” โมเสสพยากรณร์วว่าพระเจล้าจะทรง “ยสันึ่วยรุ” 
ชนชาตลิอลิสราเอล ซนนึ่งปฏลิเสธความรอดของพระองคร์ “ใหล้อลิจฉา” พวกคนตว่างชาตลิโดยการประทานความรอดใหล้แกว่ฝฝ่ายหลสัง อสัน
เปป็นการปลรุกเรล้าชนชาตลิอลิสราเอลใหล้เกลิดความปรารถนาในความรอด “ทบีนึ่ไมว่ใชว่ชนชาตลิ” ครอพวกคนตว่างชาตลิ ทบีนึ่ไมว่ใชว่ “ชนชาตลิหนนนึ่ง”
ในการอล้างอลิงถนงมรดกของพระเจล้า บนหลสักเกณฑร์นบีนั้พระเจล้าจะทรงยสันึ่วยรุชนชาตลิอลิสราเอลใหล้เกลิดความอลิจฉา

การทรงเรบียกพวกคนตว่างชาตลินสันั้น ซนนึ่งถรกพยากรณร์และถรกตบีความแลล้วอยว่างทบีนึ่มสันเปป็นในขล้อพระคนาตอนทบีนึ่ถรกยกมานบีนั้ นว่าจะ
เปป็นขว่าวสารหนนนึ่งไปถนงพวกยลิวแลล้ว มสันนว่าจะเปปิดตาของพวกเขาแลล้วใหล้มองเหก็นตนาแหนว่งทบีนึ่พวกเขายรนอยรว่ พวกคนตว่างชาตลิเคยเปป็น
คนตว่างดล้าวจากประโยชนร์สรุขรว่วมกสันของอลิสราเอล เปป็นคนแปลกหนล้าตว่อพสันธสสัญญาเหลว่านสันั้นแหว่งพระสสัญญา ถรกเรบียกวว่าเปป็น 
“พวกสรุนสัข” โดยชนชาตลิอลิสราเอล แนว่นอนวว่าถล้าบรรดาประชาชาตลิทบีนึ่เปป็นคนตว่างชาตลิตล้องใหล้การตว่อพระเจล้า ชนชาตลิอลิสราเอลจะ
ตล้องใหล้การตว่อพระเจล้ามากยลินึ่งกวว่าสสักเทว่าใด! พระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยพระบสัญญสัตลิเหลว่านสันั้นของพระองคร์ พระราชบสัญญสัตลิทสันั้งหลายของ
พระองคร์ และความชอบธรรมของพระองคร์แกว่ชนชาตลิอลิสราเอลแลล้ว พระดนารสัสทสันั้งหลายของพระเจล้าไดล้ถรกมอบไวล้กสับพวกเขาแลล้ว 
ดสังนสันั้นพวกเขาจนงตล้องการใหล้การตว่อพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์มากเปป็นสองเทว่า

ขล้อ 20 และ 21: “แตว่ทว่านอลิสยาหร์กลล้าหาญมากและกลว่าววว่า ‘เราไดล้ถรกพบโดยคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มลิไดล้แสวงหาเรา เราไดล้
ปรากฏแกว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มลิไดล้ถามหาเรา’ แตว่แกว่คนอลิสราเอล ทว่านกลว่าววว่า ‘ตลอดวสันเราไดล้ยรนึ่นมรอทสันั้งสองของเราออกตว่อชนชาตลิ
หนนนึ่งซนนึ่งไมว่เชรนึ่อฟฝังและมสักกบฏ’”

ในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้เปาโลยกคนาพรดมาจากอลิสยาหร์ 65:1,2 ซนนึ่งอว่านดสังตว่อไปนบีนั้ใน the Amplified Bible:



“เราพรล้อมแลล้วทบีนึ่จะถรกไตว่ถามโดยคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไมว่ไดล้ถามหา เราจะถรกพบโดยคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไมว่ไดล้เสาะหาเรา เรากลว่าว
แลล้ววว่าเราอยรว่ทบีนึ่นบีนึ่ นบีนึ่ครอเราเปป็นแกว่ประชาชาตลิหนนนึ่ง (อลิสราเอล) ทบีนึ่ไมว่ไดล้รล้องออกนามของเรา เราไดล้กางมรอของเราออกตลอดทสันั้งวสัน
แกว่ชนชาตลิหนนนึ่งทบีนึ่มสักกบฏ ผรล้ซนนึ่งเดลินในทางหนนนึ่งทบีนึ่ไมว่ดบี ตามความคลิดทสันั้งหลายของพวกเขาเอง”

อลิสยาหร์ “มบีใจกลล้ามาก” อยว่างแทล้จรลิงในคนาพยากรณร์ของเขาเกบีนึ่ยวกสับความรอดของพวกคนตว่างชาตลิ “คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มลิไดล้
แสวงหาเรา ...คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มลิไดล้ถามหาเรา” คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มลิไดล้แสวงหาพระองคร์ไดล้พบพระองคร์! แมล้แตว่พวกคนตว่างชาตลิกก็คล้น
พบพระเจล้า ดสังนสันั้นชนชาตลิอลิสราเอลจนงแกล้ตสัวไมว่ไดล้เลย และพวกเขาจะถรกพลิพากษาโดยพระเจล้าองคร์นสันั้นผรล้ทรงอยากชว่วยพวกเขาใหล้
รอดหากพวกเขาเพบียงฟฝังเสบียงของพระองคร์และดนาเนลินตามพระประสงคร์ของพระองคร์เทว่านสันั้น

“แตว่แกว่คนอลิสราเอล ทว่านกลว่าววว่า ‘ตลอดวสันเราไดล้ยรนึ่นมรอทสันั้งสองของเราออก...” พระหสัตถร์นสันั้นทบีนึ่ถรกยรนึ่นออกตลอดทสันั้งวสัน
เปป็นสสัญลสักษณร์ของความรสักทบีนึ่วลิงวอนโดยไมว่หยรุดซนนึ่งชนชาตลิอลิสราเอลไดล้รสังเกบียจอยรว่เสมอตลอดประวสัตลิศาสตรร์ทสันั้งหมดของมสัน 
พระเจล้าไมว่เคยหยรุดทบีนึ่จะวลิงวอนกสับพวกเขาเลย แตว่พวกเขา “ไมว่เชรนึ่อฟฝังและมสักกบฏ” แตว่กระทสันึ่งในสภาวะทบีนึ่มสักกบฏนบีนั้ พระเจล้ากก็
ทรงเรบียกพวกเขาวว่า “ชนชาตลิ” ซนนึ่งตรงขล้ามกสับ “ทบีนึ่ไมว่ใชว่ชนชาตลิ” ในขล้อ 19-คนาหนนนึ่งซนนึ่งใหล้ความหวสัง ซนนึ่งพรล้อมกสับคนานบีนั้อสัครทรตทว่านนบีนั้
ขนนั้นตล้นบทถสัดไป: “พระเจล้าทรงทอดทลินั้งชนชาตลิของพระองคร์แลล้วหรรอ”



บทททที่ 11
11:1 ขล้าพเจล้าจนงกลว่าววว่า “พระเจล้าทรงทอดทลินั้งชนชาตลิของพระองคร์แลล้วหรรอ” ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย ดล้วยวว่า
ขล้าพเจล้าเองกก็เปป็นคนอลิสราเอล เปป็นเชรนั้อสายของอสับราฮสัม เปป็นเผว่าเบนยามลิน
11:2 พระเจล้ามลิไดล้ทรงทอดทลินั้งชนชาตลิของพระองคร์นสันั้นซนนึ่งพระองคร์ทรงทราบลว่วงหนล้าแลล้ว พวกทว่านไมว่ทราบหรรอวว่าพระคสัมภบีรร์
กลว่าวอะไรเรรนึ่องทว่านเอลบียาหร์ ครอทว่านทรลขอตว่อพระเจล้าโดยกลว่าวโทษพวกอลิสราเอลวว่า
11:3 ‘พระองคร์เจล้าขล้า พวกเขาไดล้ฆว่าพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ และไดล้ขรุดทนาลายบรรดาแทว่นบรชาของพระองคร์ลงเสบีย และ
ขล้าพระองคร์เหลรออยรว่แตว่คนเดบียว และพวกเขาแสวงหาชบีวลิตของขล้าพระองคร์’
11:4 แตว่คนาตอบของพระเจล้ากลว่าวอะไรแกว่ทว่าน ‘เราไดล้สงวนเจก็ดพสันคนไวล้สนาหรสับเรา ผรล้ซนนึ่งมลิไดล้ครุกเขว่าลงตว่อรรปพระบาอสัล’
11:5 แลล้วบสัดนบีนั้กก็ยสังมบีพวกทบีนึ่เหลรออยรว่เชว่นกสันตามการทรงเลรอกไวล้แหว่งพระครุณ
11:6 และถล้าเปป็นโดยพระครุณ การทรงเลรอกไวล้นสันั้นจนงหาไดล้เปป็นโดยบรรดาการกระทนาไมว่ มลิฉะนสันั้นพระครุณกก็ไมว่เปป็นพระครุณจรลิงอบีก
ตว่อไป แตว่ถล้าการทรงเลรอกไวล้นสันั้นเปป็นโดยบรรดาการกระทนาแลล้ว มสันกก็หาไดล้เปป็นโดยพระครุณอบีกตว่อไปไมว่ มลิฉะนสันั้นการกระทนากก็ไมว่
เปป็นการกระทนาจรลิงอบีกตว่อไป
11:7 ถล้าเชว่นนสันั้นจะเปป็นอยว่างไร คนอลิสราเอลไมว่ไดล้รสับสลินึ่งซนนึ่งเขาแสวงหา แตว่การทรงเลรอกไวล้กก็ไดล้รสับสลินึ่งนสันั้น และคนทบีนึ่เหลรอนสันั้นกก็ถรก
ทนาใหล้ตาบอด
11:8 (ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘พระเจล้าไดล้ประทานวลิญญาณแหว่งการเซรนึ่องซนมแกว่พวกเขา ตาเพรนึ่อพวกเขาจะมองไมว่เหก็น และหรเพรนึ่อ
พวกเขาจะไมว่ไดล้ยลิน’) จนถนงทรุกวสันนบีนั้
11:9 และดาวลิดกลว่าววว่า ‘ขอใหล้สนารสับของพวกเขากลายเปป็นบว่วงแรล้ว และกสับดสัก และเปป็นหลินสะดรุด และเปป็นการตอบสนองแกว่
พวกเขา
11:10 ขอใหล้ตาของพวกเขามรดไป เพรนึ่อพวกเขาจะมองไมว่เหก็น และใหล้หลสังของพวกเขาถรกงอคว่อมตลอดไป’
11:11 ขล้าพเจล้าจนงกลว่าววว่า “พวกเขาไดล้สะดรุดเพรนึ่อพวกเขาจะหกลล้มหรรอ” ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย แตว่ตรงกสันขล้าม
โดยการหกลล้มของพวกเขา ความรอดจนงไดล้มาถนงพวกคนตว่างชาตลิ เพรนึ่อจะยสันึ่วยรุพวกเขาใหล้รลิษยา
11:12 บสัดนบีนั้ถล้าการหกลล้มของพวกเขานนาไปสรว่ความอรุดมสมบรรณร์ของทสันั้งโลก และถล้าการพว่ายแพล้ของพวกเขานนาไปสรว่ความอรุดม
สมบรรณร์ของคนตว่างชาตลิ ความสมบรรณร์ของพวกเขาจะยลินึ่งมากกวว่าเดลิมสสักเทว่าใด
11:13 ดล้วยวว่าขล้าพเจล้ากลว่าวแกว่พวกทว่าน พวกคนตว่างชาตลิ เพราะเหตรุขล้าพเจล้าเปป็นอสัครทรตของพวกคนตว่างชาตลิ ขล้าพเจล้าจนงยกยว่อง
หนล้าทบีนึ่ของขล้าพเจล้า
11:14 ถล้าโดยวลิธบีใดกก็ตาม ขล้าพเจล้าอาจกระตรุล้นพวกเขาซนนึ่งเปป็นเนรนั้อหนสังของขล้าพเจล้าใหล้เลบียนแบบ และอาจชว่วยบางคนในพวกเขาใหล้
รอด
11:15 เพราะวว่าถล้าการทอดทลินั้งพวกเขาเปป็นเหตรุใหล้มบีการกลสับครนดบีกสันของโลก การทรงรสับพวกเขากลสับมากก็จะเปป็นอะไร นอกจาก
เปป็นการเปป็นขนนั้นมาจากความตาย
11:16 ดล้วยวว่าถล้าผลแรกบรลิสรุทธลิธิ์ ทสันั้งกล้อนกก็บรลิสรุทธลิธิ์ดล้วย และถล้ารากบรลิสรุทธลิธิ์ กลินึ่งทสันั้งหลายกก็บรลิสรุทธลิธิ์ดล้วย
11:17 แตว่ถล้ากลินึ่งบางกลินึ่งถรกหสักออกเสบียแลล้ว และตสัวทว่านทบีนึ่เปป็นตล้นมะกอกปฝ่า ถรกตว่อกลินึ่งเขล้าไปทว่ามกลางกลินึ่งเหลว่านสันั้น และพรล้อมกสับกลินึ่ง
เหลว่านสันั้นเขล้าสว่วนของรากและความอล้วนพบีของตล้นมะกอกนสันั้น
11:18 อยว่าอวดดบีตว่อกลินึ่งเหลว่านสันั้น แตว่ถล้าทว่านอวดดบี ทว่านไมว่ไดล้เลบีนั้ยงรากนสันั้น แตว่รากตว่างหากเลบีนั้ยงทว่าน
11:19 แลล้วทว่านกก็จะกลว่าววว่า “กลินึ่งเหลว่านสันั้นไดล้ถรกหสักออกเสบียแลล้วกก็เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะไดล้ถรกตว่อกลินึ่งเขล้าไป”



11:20 ถรกแลล้ว เพราะเหตรุความไมว่เชรนึ่อกลินึ่งเหลว่านสันั้นจนงไดล้ถรกหสักออกเสบีย และทว่านกก็อยรว่ไดล้โดยความเชรนึ่อ อยว่าหสัวสรงไปเลย แตว่จงเกรง
กลสัว
11:21 เพราะวว่าถล้าพระเจล้ามลิไดล้ทรงงดโทษกลินึ่งตามธรรมชาตลิเหลว่านสันั้น จงระวสังใหล้ดบีเกรงวว่าพระองคร์จะไมว่ทรงงดโทษทว่านเหมรอนกสัน
11:22 เหตรุฉะนสันั้นจงพลิจารณาดรความดบีและความเขล้มงวดของพระเจล้า สนาหรสับคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่หลงผลิดไปกก็ทรงเขล้มงวด แตว่สนาหรสับ
ทว่านกก็ทรงมบีความดบี ถล้าทว่านจะดนารงอยรว่ในความดบีของพระองคร์นสันั้นตว่อไป มลิฉะนสันั้นทว่านกก็จะถรกตสัดออกเสบียดล้วย
11:23 และเขาทสันั้งหลายดล้วย ถล้าพวกเขาไมว่ดนารงอยรว่ในความไมว่เชรนึ่อสรบไป กก็จะถรกตว่อกลินึ่งเขล้าไป เพราะวว่าพระเจล้าทรงฤทธลิธิ์ทบีนึ่จะตว่อกลินึ่ง
พวกเขาเขล้าอบีกไดล้
11:24 เพราะวว่าถล้าทว่านถรกหสักออกจากตล้นมะกอกปฝ่าซนนึ่งเปป็นตล้นไมล้ปฝ่าตามธรรมชาตลิ และถรกตว่อกลินึ่งเขล้ากสับตล้นมะกอกพสันธรุร์ดบีซนนึ่งผลิด
ธรรมชาตลิอยรว่แลล้ว การทบีนึ่จะเอากลินึ่งเหลว่านบีนั้ ซนนึ่งเปป็นกลินึ่งตามธรรมชาตลิ มาตว่อกลินึ่งเขล้ากสับตล้นมะกอกของมสันเอง กก็จะยลินึ่งไปกวว่านสันั้นสสัก
เทว่าใด
11:25 ดล้วยวว่า พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย ขล้าพเจล้าไมว่อยากใหล้พวกทว่านขาดความรรล้เกบีนึ่ยวกสับขล้อความลนกลสับนบีนั้ เกรงวว่าพวกทว่านจะอวดรรล้ใน
ความคลิดทสันั้งหลายของตสัวเอง ทบีนึ่ความมรดบอดไดล้เกลิดขนนั้นกสับบางคนในพวกอลิสราเอล จนกวว่าความสมบรรณร์ของพวกคนตว่างชาตลิจะ
เขล้ามา
11:26 และดสังนสันั้น อลิสราเอลทสันั้งหมดกก็จะไดล้รสับความรอด ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘พระผรล้ชว่วยใหล้รอดพล้นจะเสดก็จออกมาจากเมรองศลิ
โยน และจะทรงหสันความอธรรมไปเสบียจากยาโคบ
11:27 เพราะวว่านบีนึ่เปป็นพสันธสสัญญาของเรากสับเขาทสันั้งหลาย เมรนึ่อเราจะเอาบาปทสันั้งหลายของพวกเขาไปเสบีย’
11:28 เกบีนึ่ยวกสับขว่าวประเสรลิฐนสันั้น เขาเหลว่านสันั้นกก็เปป็นบรรดาศสัตรรเพราะเหก็นแกว่พวกทว่าน แตว่เกบีนึ่ยวกสับการทรงเลรอกไวล้ พวกเขากก็เปป็น
ทบีนึ่รสักเพราะเหก็นแกว่บรรพบรุรรุษ
11:29 เพราะวว่าบรรดาของประทานและการทรงเรบียกของพระเจล้านสันั้น กก็ปราศจากการเปลบีนึ่ยนพระทสัย
11:30 ดล้วยวว่าพวกทว่านในสมสัยกว่อนมลิไดล้เชรนึ่อพระเจล้า แตว่บสัดนบีนั้ไดล้รสับความเมตตาโดยทางความไมว่เชรนึ่อของพวกเขาฉสันใด
11:31 บสัดนบีนั้พวกเขากก็มลิไดล้เชรนึ่อเชว่นกสัน เพรนึ่อวว่าโดยทางความเมตตาของพวกทว่าน พวกเขาจะไดล้รสับความเมตตาดล้วยฉสันนสันั้น
11:32 เพราะวว่าพระเจล้าทรงนสับวว่าพวกเขาทรุกคนอยรว่ในฐานะทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อ เพรนึ่อพระองคร์จะไดล้ทรงพระเมตตาแกว่พวกเขาทรุกคน
11:33 โอ ความลนั้นาลนกแหว่งความอรุดมสมบรรณร์ของทสันั้งพระปฝัญญาและความรรล้ของพระเจล้านสันั้นมบีมากสสักเทว่าใด คนาตสัดสลินของพระองคร์
นสันั้นเหลรอทบีนึ่จะหยสันึ่งรรล้ไดล้ และทางทสันั้งหลายของพระองคร์กก็เหลรอทบีนึ่จะสรบเสาะไดล้
11:34 เพราะวว่า ‘ผรล้ใดเลว่ารรล้จสักพระทสัยขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า หรรอผรล้ใดเลว่าเปป็นทบีนึ่ปรนกษาของพระองคร์
11:35 หรรอผรล้ใดเลว่าไดล้ถวายสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดแดว่พระองคร์กว่อน และจะทรงตอบแทนสลินึ่งนสันั้นแกว่เขาอบีก’
11:36 ดล้วยวว่าสลินึ่งสารพสัดเปป็นของพระองคร์ และโดยทางพระองคร์และเพรนึ่อพระองคร์ ขอสงว่าราศบีจงมบีแดว่พระองคร์สรบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ 
เอเมน

วรเอสทร์เกรลินึ่นนนาบทนบีนั้โดยใชล้ถล้อยคนาตว่อไปนบีนั้:
“สรรุปยว่อๆกก็ครอ บททบีนึ่เกล้าหมายความวว่าพระเจล้าทรงอนานาจสลิทธลิธิ์ขาด และบททบีนึ่สลิบหมายความวว่าชนชาตลิอลิสราเอลไดล้

ทนาบาปแลล้ว ทสันั้งสองเรรนึ่องนบีนั้ถรกนนาเสนอในความเปป็นเอกเทศทบีนึ่สสัมพสันธร์กสันในฐานะเปป็นคนาอธลิบายเกบีนึ่ยวกสับขล้อเทก็จจรลิงอสันชวนสสับสนซนนึ่ง
เผชลิญหนล้าอสัครทรตทว่านนบีนั้อยรว่ นสันึ่นครอ ทบีนึ่วว่าชนชาตลิอลิสราเอลไมว่รสับขว่าวประเสรลิฐไวล้ ขณะทบีนึ่พวกคนตว่างชาตลิรสับมสันไวล้ ในบททบีนึ่ 11 ทสันั้ง
สองเรรนึ่องนบีนั้ถรกนนาเขล้ามาสรว่ความสสัมพสันธร์ซนนึ่งกสันและกสัน และเราถรกแสดงใหล้เหก็นวว่าในการทรงจสัดเตรบียมของพระเจล้า แมล้แตว่บาปของ
ชนชาตลิอลิสราเอลกก็ถรกทนาใหล้เกรนั้อหนรุนการทนาใหล้พระประสงคร์อสันเปป็นสากลเรรนึ่องการไถว่สนาเรก็จจรลิง ครอการไถว่ซนนึ่งชนชาตลิอลิสราเอลกก็รว่วม
แบว่งปฝันเชว่นกสัน อสันเปป็นการสอดคลล้องกสับพระสสัญญาของพระเจล้า”



พระเจจ้าไมต่ไดจ้สลอัดทริขึ้งชนชาตริของพระองคร์
ขล้อ 1: “ขล้าพเจล้าจนงกลว่าววว่า “พระเจล้าทรงทอดทลินั้งชนชาตลิของพระองคร์แลล้วหรรอ” ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย 

ดล้วยวว่าขล้าพเจล้าเองกก็เปป็นคนอลิสราเอล เปป็นเชรนั้อสายของอสับราฮสัม เปป็นเผว่าเบนยามลิน”
จากมรุมมองดล้านประวสัตลิศาสตรร์ บททบีนึ่ 11 มบีความจนาเปป็นในเชลิงตรรกะ ในภาคพสันธสสัญญาเดลิม พระเจล้าทรงสสัญญาแลล้ว

เรรนึ่องความเปป็นประมรุข (หรรอความเปป็นผรล้นนา) ของชนชาตลิอลิสราเอลในการนมสัสการพระเจล้าของผรล้คนทสันึ่วโลก และพวกเขาถรอครอง
ตนาแหนว่งนบีนั้มาตสันั้งแตว่สมสัยของโมเสสจนถนงสมสัยของเปาโล บสัดนบีนั้พระเจล้ากนาลสังใชล้เปาโลเพรนึ่อถว่ายโอนความเปป็นผรล้นนานสันั้นไปสรว่อบีกชนชาตลิ
หนนนึ่ง (มธ. 21:43)...ชนชาตลิฝฝ่ายวลิญญาณ อสันประกอบดล้วยผรล้คนทบีนึ่รอดแลล้วซนนึ่งถรกเรบียกมาจากทรุกชนชาตลิ (1 เปโตร 2:9,10) พระ
สสัญญานสันั้นเรรนึ่องความเปป็นผรล้นนาไดล้ถรกใหล้ไวล้แกว่ชนชาตลิอลิสราเอล-โดยไมว่อาศสัยความเปป็นเชรนั้อสายของพวกเขา ตามทบีนึ่บททบีนึ่เกล้าของ
หนสังสรอโรมแสดงใหล้เหก็นชสัดเจนแลล้ว แตว่ถนงอยว่างไรแลล้ว มสันกก็เปป็นพระสสัญญาหนนนึ่งในเชลิงประชาชาตลิ พระสสัญญานสันั้นเปป็นของเชรนั้อสาย
ตามธรรมชาตลิและมบี “ขล้อไดล้เปรบียบ” ของพวกเขาตลิดตสัวมาดล้วย

ในสมสัยของเปาโลมบีขล้อเทก็จจรลิงสองประการทบีนึ่ชสัดเจน: ประการแรก ครลิสตจสักรไดล้เขล้าแทนทบีนึ่ชนชาตอลิสราเอลชสันึ่วคราวใน
ความเปป็นผรล้นนาของการนมสัสการพระเจล้าในโลก ประการทบีนึ่สอง พระสสัญญาเหลว่านสันั้นทบีนึ่ทรงใหล้ไวล้แกว่ชนชาตลิอลิสราเอลในพระดนารสัส
เหลว่านสันั้นทบีนึ่พระเจล้าไดล้ประทานแกว่พวกเขา ไมว่ไดล้ถรกทนาใหล้เปป็นจรลิงในครลิสตจสักร และไมว่สามารถถรกทนาใหล้เปป็นจรลิงไดล้ ครลิสตจสักรไมว่มบี
การแบว่งแยกในเรรนึ่องเผว่าพสันธรุร์ และแกว่นแทล้ของศาสนายลิวครอการแยกออกแบบสลินั้นเชลิงจากชนชาตลิอรนึ่นๆ

ขล้อเทก็จจรลิงประการแรกนสันั้นเปาโลไดล้พลิจารณาแลล้วในหนสังสรอโรม บททบีนึ่ 9 และ 10 เปาโลพลิสรจนร์แลล้ววว่าชนชาตลิอลิสราเอล
ถรกนนาไปวางทบีนึ่อรนึ่นอยว่างสาสมแลล้วโดยพระเจล้า และความมรดบอดของพวกเขาไดล้เกลิดขนนั้นเพราะความผลิดของพวกเขาเอง

มสันครอขล้อเทก็จจรลิงประการทบีนึ่สองนบีนั้เองทบีนึ่บทนบีนั้กลว่าวถนง ชนชาตลิอลิสราเอลในฐานะเปป็นชนชาตลิหนนนึ่งทบีนึ่ถรกแยกออกไปจะถรก
ทนาใหล้กลสับครนดสังเดลิมและจะทนาใหล้พระสสัญญาเหลว่านสันั้นสนาเรก็จจรลิงซนนึ่งพระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงกระทนาไวล้กสับพวกเขาในภาคพสันธสสัญญาเดลิม
แผนการทสันั้งหลายของพระเจล้าซนนึ่งกลินความกวล้างไกล ในพระปฝัญญาอสันอรุดมและเปปีปี่ยมสงว่าราศบีของพระองคร์สนาหรสับความรอดของ
โลก ถรกเปปิดเผยในทบีนึ่นบีนั้ ในบทนบีนั้เราเหก็นวว่าความลล้มเหลวของชนชาตลิอลิสราเอลปรากฏวว่าเปป็นความมสันึ่งคสันึ่งของโลก ณ เวลานบีนั้ และมสัน
จะปรากฏวว่าเปป็นความมสันึ่งคสันึ่งของพวกเขาในทล้ายทบีนึ่สรุด ในเวลาอสันดบีของพระเจล้าเอง พระเจล้าไมว่ทรงลรมชนชาตลิของพระองคร์เลย และ
พระองคร์จะไมว่มบีวสันลรมพวกเขาเดก็ดขาด

เปาโลถามวว่า “พระเจล้าทรงทอดทลินั้งชนชาตลิของพระองคร์แลล้วหรรอ” จากนสันั้นเขากก็ตอบวว่า “ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่น
นสันั้นเลย!” เขายกเหตรุผลวว่า “ขล้าพเจล้าเองกก็เปป็นคนอลิสราเอล-และถล้าคนอลิสราเอลเหลว่านสันั้นถรกตสัดออก ขล้าพเจล้ากก็คงเปป็นหนนนึ่งในนสันั้น
ดล้วย ขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าขล้าพเจล้าไดล้รสับความรอดแลล้วกก็เปป็นขล้อพลิสรจนร์เพรนึ่อแสดงใหล้เหก็นวว่าพระเจล้าไมว่ไดล้ทรงทอดทลินั้งชนชาตลิของพระองคร์”

ทบีนึ่วว่าชนชาตลิอลิสราเอลไมว่ไดล้ถรกกสันออกไปตว่างหากตลอดไปครอใจความหลสักของบทนบีนั้:
1. การกลสับใจเชรนึ่อของเซาโลแหว่งทารร์ซสัส ผรล้ซนนึ่งไดล้กลายเปป็นอสัครทรตเปาโล พลิสรจนร์วว่ายสังมบีคนสว่วนทบีนึ่เหลรออยรว่ (ขล้อ 1)
2. ขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าขล้อ 2 ถนง 6 พรดถนงคนทบีนึ่เหลรออยรว่นสันั้น พลิสรจนร์วว่าพระเจล้าไมว่ไดล้ทรงทอดทลินั้งชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นนลิตยร์
3. สภาวะปฝัจจรุบสันของพวกยลิวเหลว่านสันั้น-ความไมว่เชรนึ่อในระดสับประชาชาตลิ-ถรกเหก็นลว่วงหนล้าและถรกพยากรณร์ไวล้แลล้ว 

ตามทบีนึ่กลว่าวไวล้ในขล้อ 7 ถนง 10
4. ความไมว่เชรนึ่อของชนชาตลิอลิสราเอลครอโอกาสของคนตว่างชาตลิ ถล้าชนชาตลิอลิสราเอลไมว่ไดล้ปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์ของ

ตน ประตรแหว่งความรอดกก็คงจะไมว่ถรกเปปิดใหล้แกว่คนตว่างชาตลิ ความมรดบอดของยลิวไดล้นนาความสวว่างมาสรว่พวกคนตว่างชาตลิ-และในทล้าย
ทบีนึ่สรุด ชนชาตลิหนนนึ่งจะถรกใหล้กนาเนลิดในวสันเดบียยวและพระเจล้าจะทรงครนสงว่าราศบีทสันั้งหมดนสันั้นใหล้แกว่ชนชาตลิอลิสราเอล (ขล้อ 11-25)

5. ชนชาตลิอลิสราเอลถรกตสัดออกจากตล้นมะกอกทบีนึ่ดบีนสันั้นแลล้วในการพลิพากษา (ขล้อ 17-22)



6. ชนชาตลิอลิสราเอลจะถรกตว่อกลินึ่งเขล้าอบีก ในเวลาอสันดบีของพระเจล้าเองและตามพลิมพร์เขบียวนลิรสันดรร์ของพระเจล้า (ขล้อ 23
และ 24)

7. พระผรล้ชว่วยใหล้พล้นทบีนึ่ทรงสสัญญาไวล้นสันั้น นสันึ่นครอพระเยซรเจล้า ผรล้ไดล้เสดก็จมาครสันั้งแรกนสันั้นและถรกปฏลิเสธเสบียโดยชนชาตลิ
อลิสราเอล จะทรงออกมาจากศลิโยนและประชาชาตลินสันั้นจะไดล้รสับความรอด (ขล้อ 25-29)

ผรล้เชรนึ่อไมว่ไดล้รสับเปป็นมรดกพระสสัญญาเหลว่านสันั้นอสันเดว่นชสัดของพวกยลิวซนนึ่งถรกสอนในพระคสัมภบีรร์ เมรนึ่อเราเชรนึ่อบนพระเยซรครลิสตร์
เจล้าและรสับความรอด เรากก็ไมว่ไดล้รสับพระสสัญญาเหลว่านสันั้นทบีนึ่พระเจล้าทรงทนาไวล้กสับอสับราฮสัม เปป็นความจรลิงทบีนึ่ครลิสเตบียนเปป็นเชรนั้อสายของ
อสับราฮสัมในฝฝ่ายสวรรคร์ (ปฐก. 15:5,6; กท. 3:29) และเปป็นผรล้มบีสว่วนในพระพรฝฝ่ายวลิญญาณเหลว่านสันั้นของพสันธสสัญญาสมสัยอสับราฮสัม
(ปฐก. 15:18) แตว่อลิสราเอลในฐานะประชาชาตลิหนนนึ่งมบีทบีนึ่ของมสันเองอยรว่เสมอในแผนการของพระเจล้า และชนชาตลิอลิสราเอลยสังไมว่ไดล้
รสับการยกชรยลินึ่งใหญว่ทบีนึ่สรุดของมสันในฐานะเปป็นประชากรฝฝ่ายโลกทบีนึ่ถรกเลรอกสรรของพระเยโฮวาหร์พระเจล้า ชนชาตลิอลิสราเอลเปป็น
ประชากรฝฝ่ายโลก พรล้อมกสับพระพรตว่างๆฝฝ่ายโลก ครลิสตจสักรครอประชากรฝฝ่ายสวรรคร์ เปป็นปรุโรหลิตหลวง ซนนึ่งถรกเรบียกใหล้นสันึ่งดล้วยกสัน
ในสวรรคสถานในพระเยซรครลิสตร์ 

ครลิสตจสักรและชนชาตลิอลิสราเอลไมว่ใชว่อสันเดบียวกสันและไมว่เหมรอนกสัน ครลิสตจสักรเปป็นพระกายของพระครลิสตร์ เจล้าสาวของ
พระครลิสตร์ และพระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะและพระผรล้ชว่วยใหล้รอดของกายนสันั้น ครลิสตจสักรไมว่ไดล้รสับเปป็นมรดกพระสสัญญาเหลว่านสันั้นทบีนึ่ทรง
ทนาไวล้กสับอสับราฮสัม อสับราฮสัมไดล้รสับพระสสัญญาเรรนึ่องแผว่นดลินนสันั้น อาณาจสักรหนนนึ่ง กษสัตรลิยร์องคร์หนนนึ่ง พระเยซรทรงเปป็นกษสัตรลิยร์องคร์นสันั้นผรล้
จะครอบครองเหนรอวงศร์วานของยาโคบตลอดไป-แตว่พระเยซรไมว่ทรงเปป็นกษสัตรลิยร์ของครลิสตจสักร พระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสต
จสักรและพระผรล้ชว่วยใหล้รอดของกายนสันั้น (อว่านเอเฟซสัส 1:22,23; 5:22-32; 1 โครลินธร์ 12:12-14; โคโลสบี 1:18) มสันเปป็นการปลล้นฝฝ่าย
วลิญญาณทบีนึ่จะเอาพระพรเหลว่านสันั้น พระสสัญญาเหลว่านสันั้นทบีนึ่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกว่อสับราฮสัมและแกว่ชนชาตลิอลิสราเอล และนนาพวก
มสันไปใชล้กสับครลิสตจสักรและกสับการแจกจว่ายแหว่งพระครุณนบีนั้  

ขล้อ 2-4: “พระเจล้ามลิไดล้ทรงทอดทลินั้งชนชาตลิของพระองคร์นสันั้นซนนึ่งพระองคร์ทรงทราบลว่วงหนล้าแลล้ว พวกทว่านไมว่ทราบหรรอวว่า
พระคสัมภบีรร์กลว่าวอะไรเรรนึ่องทว่านเอลบียาหร์ ครอทว่านทรลขอตว่อพระเจล้าโดยกลว่าวโทษพวกอลิสราเอลวว่า ‘พระองคร์เจล้าขล้า พวกเขาไดล้ฆว่า
พวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ และไดล้ขรุดทนาลายบรรดาแทว่นบรชาของพระองคร์ลงเสบีย และขล้าพระองคร์เหลรออยรว่แตว่คนเดบียว 
และพวกเขาแสวงหาชบีวลิตของขล้าพระองคร์’ แตว่คนาตอบของพระเจล้ากลว่าวอะไรแกว่ทว่าน ‘เราไดล้สงวนเจก็ดพสันคนไวล้สนาหรสับเรา ผรล้ซนนึ่ง
มลิไดล้ครุกเขว่าลงตว่อรรปพระบาอสัล’”

“พระเจล้ามลิไดล้ทรงทอดทลินั้งชนชาตลิของพระองคร์นสันั้นซนนึ่งพระองคร์ทรงทราบลว่วงหนล้าแลล้ว” พระเจล้าจะไมว่ทรงทอดทลินั้งชนชาตลิ
ของพระองคร์เพราะวว่าในประกาศลิตนลิรสันดรร์ของพระองคร์เองกว่อนทบีนึ่โลกนบีนั้ไดล้เรลินึ่มตล้น พระองคร์ไดล้ทรงคสัดเลรอกชนชาตลิอลิสราเอลใหล้เปป็น
ประชากรทบีนึ่ถรกเลรอกสรรของพระองคร์แลล้ว พวกเขาเปป็นของพระองคร์ เปป็นผรล้รสับพระราชบสัญญสัตลิของพระองคร์ เราตล้องใหล้ “ทรงทราบ
ลว่วงหนล้าแลล้ว” หมายความวว่าชนชาตลิอลิสราเอลไดล้ยรนอยรว่ตว่อสายพระเนตรของพระเจล้าจากนลิรสันดรร์กาลในฐานะประชากรของ
พระองคร์ และในความเปลบีนึ่ยนแปลงไมว่ไดล้แหว่งความรสักอสันเปป็นอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระองคร์ซนนึ่งพระองคร์ทรงทนาใหล้ชนชาตลินสันั้นเปป็น
ของพระองคร์แลล้ว มบีความเปป็นไปไมว่ไดล้ในเรรนึ่องการปฏลิเสธมสันเสบีย (อว่านฮบีบรร 6:13-17)

“พวกทว่านไมว่ทราบหรรอวว่าพระคสัมภบีรร์กลว่าวอะไรเรรนึ่องทว่านเอลบียาหร์” การอล้างอลิงในภาคพสันธสสัญญาเดลิมถนงเอลบียาหร์ถรกพบ
ใน 1 พงศร์กษสัตรลิยร์ 19:10-18 เอลบียาหร์ไดล้กลว่าววว่า “พระองคร์เจล้าขล้า พวกเขาไดล้ฆว่าพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ ... และพวก
เขาแสวงหาชบีวลิตของขล้าพระองคร์” เอลบียาหร์คลิดวว่าเขาอยรว่ตสัวคนเดบียว วว่าจากคนอลิสราเอลทสันั้งหมดเขาเปป็นผรล้เดบียวทบีนึ่เหลรออยรว่ซนนึ่งไดล้สสัตยร์
จรลิงตว่อพระเจล้า แตว่เอลบียาหร์เขล้าใจผลิดอยว่างนว่าเศรล้า พระเจล้าไดล้ทรงสงวนพวกทบีนึ่เหลรออยรว่ไวล้ “เจก็ดพสันคน” ทบีนึ่ไมว่ไดล้หสันไปกราบไหวล้
พระบาอสัล พวกเขามลิไดล้ “ครุกเขว่าลงตว่อรรปพระบาอสัล”



ขล้อ 5 และ 6: “แลล้วบสัดนบีนั้กก็ยสังมบีพวกทบีนึ่เหลรออยรว่เชว่นกสันตามการทรงเลรอกไวล้แหว่งพระครุณ และถล้าเปป็นโดยพระครุณ การทรง
เลรอกไวล้นสันั้นจนงหาไดล้เปป็นโดยบรรดาการกระทนาไมว่ มลิฉะนสันั้นพระครุณกก็ไมว่เปป็นพระครุณจรลิงอบีกตว่อไป แตว่ถล้าการทรงเลรอกไวล้นสันั้นเปป็นโดย
บรรดาการกระทนาแลล้ว มสันกก็หาไดล้เปป็นโดยพระครุณอบีกตว่อไปไมว่ มลิฉะนสันั้นการกระทนากก็ไมว่เปป็นการกระทนาจรลิงอบีกตว่อไป”

“แลล้วบสัดนบีนั้…” เปาโลครุล้นเคยกสับยรุคสมสัยของตนมากกวว่าทบีนึ่เอลบียาหร์ไดล้ครุล้นเคยกสับยรุคสมสัยทบีนึ่เขาอยรว่ เปาโลรรล้วว่าในทรุกครลิสตจสักร
มบียลิวบางคนทบีนึ่ไดล้ยอมรสับพระครลิสตร์ “พวกทบีนึ่เหลรออยรว่ตามการทรงเลรอกไวล้แหว่งพระครุณ” พวกเขาไมว่ไดล้ “ครุกเขว่า” ลงตว่อพระบาอสัล
แหว่งความไมว่เชรนึ่อ เปาโลเองเปป็นสว่วนหนนนึ่งของ “พวกทบีนึ่เหลรออยรว่ตามการทรงเลรอกไวล้แหว่งพระครุณ” เปาโลเปป็นยลิวคนหนนนึ่ง-แตว่เขาเปป็น
ผรล้ประกาศพระครุณมหสัศจรรยร์ของพระเจล้า

“และถล้าเปป็นโดยพระครุณ การทรงเลรอกไวล้นสันั้นจนงหาไดล้เปป็นโดยบรรดาการกระทนาไมว่…” ขล้อ 6 ครอระเบลิดฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่
ระเบลิดใสว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่พยายามปนพระราชบสัญญสัตลิกสับพระครุณ สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกนาลสังกลว่าวในพระคนาขล้อนบีนั้จรลิงๆแลล้วครอนบีนึ่: พระครุณครอ
ความโปรดปรานของพระเจล้าทบีนึ่มบีตว่อมนรุษยร์ซนนึ่งไมว่อาศสัยการกระทนา สว่วน “การกระทนา” ครอการทบีนึ่มนรุษยร์พยายามทบีนึ่จะนนาเสนอตว่อ
พระเจล้ามรลเหตรุของมนรุษยร์เพรนึ่อทบีนึ่จะไดล้พระพร หลสักการสองอยว่างนบีนั้ตรงขล้ามกสันอยว่างสลินั้นเชลิง ถล้าพวกทบีนึ่เหลรออยรว่นสันั้นถรกคสัดเลรอกโดย
อาศสัยพระครุณ การกระทนาตว่างๆตามบสัญญสัตลิของพวกเขากก็ไมว่มบีสว่วนใดๆทสันั้งนสันั้นในการคสัดเลรอกนสันั้น มลิฉะนสันั้นพระครุณกก็คงสรญเสบีย
ลสักษณะเฉพาะตสัวของมสันในฐานะพระครุณไป จะกลว่าวใหล้ชสัดเจนมากกวว่านบีนั้ไดล้หรรอ? จะกลว่าวใหล้มสันชสัดแจล้งมากกวว่านบีนั้ไดล้หรรอ วว่าพระ
ราชบสัญญสัตลิกสับพระครุณไมว่ปนกสันอยว่างแนว่นอน?

ขอใหล้ผมชบีนั้ใหล้เหก็นตรงนบีนั้วว่าในประวสัตลิศาสตรร์ของชนชาตลิอลิสราเอล พวกทบีนึ่เหลรออยรว่นสันั้นอาจถรกแยกแยะวว่าเปป็นอลิสราเอลฝฝ่าย
วลิญญาณทบีนึ่อยรว่ภายในอลิสราเอลฝฝ่ายชนชาตลิ พวกทบีนึ่เหลรออยรว่นสันั้นไมว่ไดล้หมายถนงชนชาตลิอลิสราเอลทสันั้งหมด แตว่หมายถนงสว่วนนสันั้นของ
ชนชาตลิอลิสราเอลทบีนึ่ไดล้เชรนึ่อฟฝังพระเจล้ามาตลอดประวสัตลิศาสตรร์ของพวกเขา ในสมสัยของเอลบียาหร์ มบีอยรว่เจก็ดพสันคนทบีนึ่ไมว่ไดล้ครุกเขว่าลงตว่อ
รรปจนาลองของพระบาอสัล (1 พกษ. 19:18) จากนสันั้นตว่อมา ในสมสัยของอลิสยาหร์ มบี “พวกทบีนึ่เหลรออยรว่นล้อยมาก” ทบีนึ่เพราะเหก็นแกว่พวก
เขาพระเจล้าจนงยสังระงสับการพลิพากษาไวล้และมลิไดล้ทนาลายประชาชาตลินสันั้นเสบีย (อสย. 1:9) ในระหวว่างการตกเปป็นเชลยเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรก
พรรณนาในเอเสเคบียล มบีพวกยลิวทบีนึ่สสัตยร์ซรนึ่ออยว่างดานลิเอล ชสัดรสัค เมชาค อาเบดเนโก เอสเธอรร์ และโมรเดคสัย จากนสันั้น เมรนึ่อสลินั้นสรุดเจก็ด
สลิบปปีนสันั้นแหว่งการตกเปป็นเชลยยสังบาบลิโลน พวกทบีนึ่เหลรออยรว่นสันั้นไดล้กลสับมาภายใตล้เอสราและเนหะมบียร์เพรนึ่อสรล้างกนาแพงลล้อมรอบกรรุง
เยรรซาเลก็มขนนั้นใหมว่

เมรนึ่อยอหร์นผรล้ใหล้รสับบสัพตลิศมา (ผรล้เบลิกทางของพระเยซรครลิสตร์เจล้า) ปรากฏตสัว พวกทบีนึ่เหลรออยรว่นสันั้นดรเหมรอนจะเปป็นสลิเมโอนและ
นางอสันนา และ “พวกเขาทรุกคนทบีนึ่คอยทว่าการทรงไถว่ในกรรุงเยรรซาเลก็ม” (ลรกา 2:25-38) ในระหวว่างยรุคครลิสตจสักร พวกทบีนึ่เหลรออยรว่
นสันั้นประกอบดล้วยยลิวทรุกคนทบีนึ่เชรนึ่อ (รม. 11:5)

หลสังจากทบีนึ่ครลิสตจสักรถรกรสับขนนั้นออกไปจากโลกแลล้ว ในระหวว่างการครอบครองของปฏลิปฝักษร์ตว่อพระครลิสตร์นสันั้นและชว่วงเวลา
แหว่งความทรุกขร์ลนาบากใหญว่ยลินึ่ง พวกทบีนึ่เหลรออยรว่จากชนชาตลิอลิสราเอลทสันั้งหมดจะกลสับมาหาพระเยซรครลิสตร์เจล้าและรสับพระองคร์เปป็น
พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา และจะกลายเปป็นเหลว่าพยานของพระองคร์บนแผว่นดลินโลกนบีนั้ (วว. 7:3-8) พวกเขาจะประกาศขว่าว
ประเสรลิฐแหว่งอาณาจสักรนสันั้นแกว่ทรุกคนบนแผว่นดลินโลกนบีนั้ พวกเขาหลายคนจะถรกฆว่าตาย (วว. 6:9-11; 7:9-17) บางคนจะไดล้รสับการ
ไวล้ชบีวลิต และจะเขล้าสรว่ยรุคพสันปปีนสันั้น (ศคย. 12:6; 13:9)

ขล้อ 7: “ถล้าเชว่นนสันั้นจะเปป็นอยว่างไร คนอลิสราเอลไมว่ไดล้รสับสลินึ่งซนนึ่งเขาแสวงหา แตว่การทรงเลรอกไวล้กก็ไดล้รสับสลินึ่งนสันั้น และพวกทบีนึ่
เหลรอนสันั้นกก็ถรกบสังตา”

พวกยลิวในฐานะชนชาตลิหนนนึ่งไมว่ไดล้รสับสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาแสวงหา (นสันึ่นครอ ความรอดโดยความเชรนึ่อฟฝังของพวกเขาเองตว่อพระราช
บสัญญสัตลิ) พวกเขาไดล้แสวงหาความรอดโดยครุณความดบีของตสัวเอง และเพราะความรอดเปป็นโดยพระครุณผว่านทางความเชรนึ่อ พวกเขา
ในฐานะชนชาตลิหนนนึ่งจนงลล้มเหลวในการไดล้รสับความโปรดปรานของพระเจล้า และไดล้ถรกปฏลิเสธเสบีย



ขล้อ 7 บอกเราวว่าพวกทบีนึ่เหลรออยรว่ทบีนึ่ถรกเลรอกของชนชาตลิอลิสราเอล...นสันึ่นครอ อลิสราเอลฝฝ่ายวลิญญาณ...ไดล้รสับสลินึ่งทบีนึ่อลิสราเอลฝฝ่าย
ชนชาตลิ (หรรอตามธรรมชาตลิ) หาไมว่พบ แตว่เนรนึ่องจากพวกทบีนึ่เหลรออยรว่นสันั้นไดล้รสับความรอดโดยพระครุณ จนงไมว่มบีความอยรุตลิธรรมทบีนึ่ถรก
กระทนาตว่อคนอรนึ่นๆทบีนึ่เหลรออยรว่เลย

“ถรกบสังตา” ตามทบีนึ่ Vine’s New Testament Dictionary กลว่าว “สรนึ่อถนงการทนาใหล้แขก็งกระดล้าง (จาก โพโรส, ผลิวหนสังทบีนึ่
หนา, การทนาใหล้แขก็ง)”

ขล้อ 8: “(ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘พระเจล้าไดล้ประทานวลิญญาณแหว่งการเซรนึ่องซนมแกว่พวกเขา ตาเพรนึ่อพวกเขาจะมองไมว่เหก็น 
และหรเพรนึ่อพวกเขาจะไมว่ไดล้ยลิน’) จนถนงทรุกวสันนบีนั้”

เปาโลกลว่าววว่าทรุกคนในอลิสราเอลซนนึ่งไมว่ถรกรวมไวล้ในพวกทบีนึ่เหลรออยรว่นสันั้นซนนึ่งถรกเลรอกสรว่ความรอดโดยพระครุณทบีนึ่เปป็นอนานาจ
สลิทธลิธิ์ขาดไดล้ถรกทนาใหล้แขก็งกระดล้าง (ขล้อ 7) เขาอธลิบายการทนาใหล้แขก็งกระดล้างนบีนั้ในการทบีนึ่วว่าพระเจล้าไดล้ประทาน “วลิญญาณแหว่งการ
เซรนึ่องซนม” แกว่พวกเขา ความไมว่รรล้สนกรรล้สาแหว่งใจทบีนึ่ไดล้ทนาใหล้พวกเขาไมว่รสับรรล้อะไรเลยตว่อขว่าวประเสรลิฐนสันั้น ดวงตาทบีนึ่มองไมว่เหก็น และหรทบีนึ่
หนวก เราจะเขล้าใจเรรนึ่องนบีนั้ไดล้อยว่างไร ในความสวว่างแหว่งพระวจนะของพระเจล้าทบีนึ่กลว่าววว่าพระเยซรไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อคนทสันั้งโลก 
และ “ผรล้ใดทบีนึ่มบีใจปรารถนากก็มาไดล้”? โมเสสบสันทนกขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่วว่าพระเจล้าไดล้ทรงทนาใหล้ใจของฟาโรหร์แขก็งกระดล้าง แตว่ไมว่ใชว่จน
กระทสันึ่งฟาโรหร์ไดล้ทนาใหล้ใจของตสัวเองแขก็งกระดล้างกว่อนแลล้ว การทนาใหล้แขก็งกระดล้างในตอนตล้นนสันั้นมาจากเจตจนานงเสรบีและสสันดานอสัน
เสรนึ่อมทรามของฟาโรหร์เอง พระเจล้าแคว่ทนาใหล้ใจของฟาโรหร์แขก็งกระดล้างโดยการบสังคสับเขาใหล้ตสัดสลินใจเรรนึ่องหนนนึ่งซนนึ่งเขาไมว่อยากทนา ยลินึ่ง
เขากบฏมากเทว่าไร ใจของเขากก็ยลินึ่งแขก็งกระดล้างมากขนนั้นเทว่านสันั้น ดสังนสันั้นในทนานองเดบียวกสันชนชาตลิอลิสราเอลไดล้ถรกบสังคสับใหล้ตสัดสลินใจ 
ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้ปฏลิเสธพระเยซร และยลินึ่งพวกเขาปฏลิเสธพระองคร์มากเทว่าไร ใจของพวกเขากก็ยลินึ่งแขก็งกระดล้างมากขนนั้นเทว่านสันั้น 
ความสวว่างฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่ถรกปฏลิเสธยว่อมทนาใหล้ดวงตามองไมว่เหก็น

ตรงนบีนั้ในขล้อ 8 เปาโลยกคนาพรด (ไมว่ใชว่ตามตสัวอสักษร) มาจากอลิสยาหร์ 29:10 และพระราชบสัญญสัตลิ 29:4 เพรนึ่อแสดงใหล้เหก็นวว่า
พระคสัมภบีรร์ของพวกยลิวเองสอนพวกเขาอยว่างชสัดเจนแลล้วลว่วงหนล้าวว่าพวกเขาไมว่สามารถปฏลิเสธพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์และไมว่ทน
ทรุกขร์กสับผลทบีนึ่ตามมาเหลว่านสันั้นไดล้ คนาสอนนบีนั้มบีความขลสังมากๆ การเพลิกเฉยความประเสรลิฐและพระครุณของพระเจล้าอยว่างตว่อเนรนึ่อง
ยาวนานไดล้นนาการลงโทษอสันนว่ากลสัวและรรุนแรงมาสรว่ผรล้ทบีนึ่ถรกเลรอกของพระเจล้า...ครอชนชาตลิอลิสราเอล...โดยอสัตโนมสัตลิ

หลสักการนบีนั้ถรกเปปิดเผยในการมอบหมายหนล้าทบีนึ่อสันนว่ากลสัวนสันั้นของอลิสยาหร์ ซนนึ่งถรกบสันทนกไวล้ในอลิสยาหร์บททบีนึ่ 6 อลิสยาหร์ไดล้เหก็น
นลิมลิตขององคร์กษสัตรลิยร์ ครอพระเยโฮวาหร์จอมโยธา นลิมลิตนสันั้นทนาใหล้อลิสยาหร์สยดสยองยลินึ่งนสักเพราะสภาพอสันบาปหนาของเขาเองและ
สภาพอสันบาปหนาของชนชาตลิของเขา ไมว่วว่าจะเปป็นอลิสยาหร์ ครุณ หรรอผม...ไมว่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่จะเปปิดเผยแกว่มนรุษยร์ถนงความสลินั้นหวสังยลินึ่งนสัก 
ความโสมม และความเสรนึ่อมทรามสรุดขบีดของเขา เทว่ากสับการไดล้เหก็นองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า เมรนึ่ออลิสยาหร์ไดล้เหก็นพระองคร์ เขากก็รล้องออกมา
วว่า “วลิบสัตลิแกว่ขล้าพเจล้า เพราะขล้าพเจล้าถรกตสัดออกแลล้ว เพราะขล้าพเจล้าเปป็นคนทบีนึ่มบีรลิมฝปีปากทบีนึ่ไมว่สะอาด และขล้าพเจล้าอาศสัยอยรว่ใน
ทว่ามกลางประชากรทบีนึ่มบีรลิมฝปีปากทบีนึ่ไมว่สะอาด เพราะนสัยนร์ตาของขล้าพเจล้าไดล้เหก็นกษสัตรลิยร์ ครอพระเยโฮวาหร์จอมโยธา” (อลิสยาหร์ 6:5)

เสราฟตนหนนนึ่งไดล้บลินมายสังศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์พรล้อมกสับถว่านลรุกโชนกล้อนหนนนึ่งจากแทว่นบรชาของพระเจล้า และเมรนึ่อแตะ
ตล้องปากของอลิสยาหร์ดล้วยถว่านลรุกโชนกล้อนนสันั้น ไดล้ประกาศถนงการชนาระใหล้สะอาดและการยกโทษบาปทสันั้งหลายของเขา จากนสันั้นเสบียง
หนนนึ่งถรกไดล้ยลิน-พระเยโฮวาหร์ตรสัส: “เราจะสว่งผรล้ใดไป และผรล้ใดจะไปแทนพวกเรา” แลล้วอลิสยาหร์กก็รล้องออกมาวว่า “ขล้าพระองคร์อยรว่ทบีนึ่นบีนึ่
พระเจล้าขล้า ขอทรงสว่งขล้าพระองคร์ไปเถลิด!”

ผมอยากใหล้ครุณสสังเกตการมอบหมายหนล้าทบีนึ่นสันั้นทบีนึ่พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดล้ประทานใหล้แกว่อลิสยาหร์ในขล้อ 9 และ 10:
“และพระองคร์ (พระเยโฮวาหร์) ตรสัสวว่า “จงไปเถอะ และบอกประชากรนบีนั้ (ชนชาตลิอลิสราเอล, ชนชาตลิทบีนึ่ถรกเลรอกของ

พระเจล้า) วว่า ‘พวกเจล้าไดล้ยลินกก็จรลิง แตว่ไมว่เขล้าใจ และพวกเจล้าเหก็นกก็จรลิง แตว่ไมว่รสับรรล้’ จงกระทนาใหล้จลิตใจของประชากรนบีนั้แขก็งกระดล้าง 
และกระทนาใหล้หรของพวกเขาหนสัก และปปิดตาของพวกเขาเสบีย เกรงวว่าพวกเขาจะเหก็นดล้วยตาของพวกเขา และไดล้ยลินดล้วยหรของพวก
เขา และเขล้าใจดล้วยใจของพวกเขา และหสันกลสับมา และไดล้รสับการรสักษาใหล้หาย”



ศาสดาพยากรณร์ผรล้นสันั้น เมรนึ่อไดล้ยลินถล้อยคนาอสันนว่ากลสัวเหลว่านบีนั้แหว่งการพลิพากษา คงรรล้สนกหวาดกลสัวจรลิงๆ! ในความปวดรล้าวเขา
รล้องทรลตว่อพระเยโฮวาหร์วว่า “ขล้าแตว่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า นานสสักเทว่าใด?” จากนสันั้นพระเยโฮวาหร์ทรงตอบวว่า: “จนกระทสันึ่งนครทสันั้งหลาย
ถรกทลินั้งรล้างปราศจากผรล้อาศสัย และบล้านทสันั้งหลายไมว่มบีคน และแผว่นดลินกก็รกรล้างอยว่างสลินั้นเชลิง และพระเยโฮวาหร์ทรงกวาดบรรดาคน
ออกไปไกล และมบีการทอดทลินั้งอสันยลินึ่งใหญว่ในทว่ามกลางแผว่นดลินนสันั้น แตว่ทบีนึ่นสันึ่นจะยสังมบีเหลรออยรว่หนนนึ่งในสลิบ และมสันจะกลสับมา และจะถรก
กลรนกลิน เหมรอนอยว่างตล้นนนั้นามสันสนหรรอเหมรอนอยว่างตล้นโอบ๊ก ซนนึ่งตอของพวกมสันอยรว่ในพวกมสัน เมรนึ่อพวกมสันทลินั้งบรรดาใบไมล้ของพวก
มสัน” ดสังนสันั้นเชรนั้อสายอสันบรลิสรุทธลิธิ์จะเปป็นตอของพวกมสัน” (ขล้อ 11-13) (ในขล้อ 13 พระเยโฮวาหร์ทรงเปปิดเผยแกว่อลิสยาหร์วว่าเชรนั้อสายอสัน
บรลิสรุทธลิธิ์นสันั้น เชรนั้อสายฝฝ่ายวลิญญาณนสันั้น จะไมว่ผว่านพล้นไป จะไมว่หยรุดทบีนึ่จะมบีอยรว่เลย)

คนาพยากรณร์ทบีนึ่ถรกพบในอลิสยาหร์บททบีนึ่ 6 ถรกยกมาในภาคพสันธสสัญญาใหมว่ซนั้นาแลล้วซนั้นาอบีก และการสนาเรก็จจรลิงของมสันไดล้ถรกชบีนั้ใหล้
เหก็นอยว่างแนว่นอน:

ในมสัทธลิว 13:13-17 ซนนึ่งตอบกลสับคนาถามหนนนึ่งวว่าทนาไมพระองคร์ถนงไดล้ทรงเรลินึ่มสสันึ่งสอนประชาชนเปป็นคนาอรุปมาตว่างๆ องคร์พระ
ผรล้เปป็นเจล้าของเราทรงตอบกลสับวว่า: “เพราะวว่าถนงพวกเขาเหก็นกก็เหมรอนไมว่เหก็น และถนงพวกเขาไดล้ยลินกก็เหมรอนไมว่ไดล้ยลิน และพวกเขา
ไมว่เขล้าใจ และในคนเหลว่านบีนั้คนาพยากรณร์ของอลิสยาหร์กก็สนาเรก็จจรลิง ซนนึ่งกลว่าววว่า ‘พวกเจล้าจะไดล้ยลินกก็จรลิง และจะไมว่เขล้าใจ และพวกเจล้า
จะดรกก็จรลิง และจะไมว่รสับรรล้ เพราะวว่าใจของชนชาตลินบีนั้หยาบหนา และหรของพวกเขากก็ตนง และตาของพวกเขา พวกเขากก็ปปิดเสบียแลล้ว 
เกรงวว่าในเวลาใดพวกเขาจะเหก็นดล้วยตาของพวกเขา และไดล้ยลินดล้วยหรของพวกเขา และจะเขล้าใจดล้วยใจของพวกเขา และจะหสัน
กลสับมา และเราจะรสักษาพวกเขาใหล้หาย’ แตว่ตาของทว่านทสันั้งหลายกก็ไดล้รสับพร เพราะตาเหลว่านสันั้นมองเหก็น และหรของพวกทว่านกก็ไดล้
รสับพร เพราะหรเหลว่านสันั้นไดล้ยลิน เพราะเรากลว่าวความจรลิงแกว่ทว่านทสันั้งหลายวว่า พวกศาสดาพยากรณร์และผรล้ชอบธรรมเปป็นอสันมากไดล้
ปรารถนาทบีนึ่จะเหก็นสลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งทว่านทสันั้งหลายเหก็นอยรว่นบีนั้ และไมว่เคยไดล้เหก็นสลินึ่งเหลว่านสันั้น และอยากจะไดล้ยลินสลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งทว่านทสันั้ง
หลายไดล้ยลิน และไมว่เคยไดล้ยลินสลินึ่งเหลว่านสันั้น” (นอกจากนบีนั้ ดร มาระโก 4:12 และลรกา 8:10 ผมอยากแนะนนาใหล้ครุณเปปิดในพระคสัมภบีรร์
ของครุณและอว่านบทเหลว่านบีนั้ทสันั้งหมด)

ยอหร์นบอกเราวว่าบางคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ไดล้ยลินองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าไมว่สามารถทบีนึ่จะเชรนึ่อไดล้: “แตว่ถนงแมล้วว่าพระองคร์ไดล้ทรงกระทนา
การอสัศจรรยร์หลายประการตว่อหนล้าเขาทสันั้งหลาย เขาทสันั้งหลายกก็ยสังไมว่เชรนึ่อในพระองคร์ เพรนึ่อถล้อยคนาของอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์จะถรก
ทนาใหล้สนาเรก็จจรลิง ซนนึ่งทว่านไดล้กลว่าววว่า ‘พระองคร์เจล้าขล้า ใครเลว่าไดล้เชรนึ่อรายงานของเราทสันั้งหลาย และพระกรขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้าไดล้
ถรกสนาแดงแกว่ผรล้ใด’ ฉะนสันั้นพวกเขาจนงเชรนึ่อไมว่ไดล้ เพราะอลิสยาหร์ไดล้กลว่าวอบีกวว่า ‘พระองคร์ไดล้ทรงปปิดตาของพวกเขา และทนาใจของพวก
เขาใหล้แขก็งกระดล้างไป เพรนึ่อพวกเขาจะไดล้มองไมว่เหก็นดล้วยตาของพวกเขา หรรอเขล้าใจดล้วยจลิตใจของพวกเขา และหสันกลสับมา และเรา
จะรสักษาพวกเขาใหล้หาย’ อลิสยาหร์ไดล้กลว่าวสลินึ่งเหลว่านบีนั้ เมรนึ่อทว่านไดล้เหก็นสงว่าราศบีของพระองคร์ และไดล้กลว่าวถนงพระองคร์” (ยอหร์น
12:37-41)

ถล้อยคนาเหลว่านบีนั้ของอลิสยาหร์กก็ถรกอล้างอลิงถนงเชว่นกสันในกลิจการ 28:25-28: “และเมรนึ่อพวกเขาไมว่เหก็นพล้องกสันในทว่ามกลว่างพวก
เขาเอง พวกเขาจนงลาไป หลสังจากเปาโลไดล้กลว่าวถล้อยคนาเดบียววว่า “พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ไดล้ตรสัสโดยอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์กสับ
บรรพบรุรรุษของเราทสันั้งหลาย ถรกตล้องดบีแลล้ว โดยตรสัสวว่า ‘จงไปหาชนชาตลินบีนั้ และกลว่าววว่า พวกเจล้าจะไดล้ยลินกก็จรลิง และจะไมว่เขล้าใจ 
และพวกเจล้าจะดรกก็จรลิง และจะไมว่รสับรรล้ เพราะวว่าใจของชนชาตลินบีนั้กก็เฉรนึ่อยชา และหรของพวกเขากก็ตนง และตาของพวกเขา พวกเขากก็
ปปิดแลล้ว เกรงวว่าพวกเขาจะเหก็นดล้วยตาของพวกเขา และไดล้ยลินดล้วยหรของพวกเขา และเขล้าใจดล้วยใจของพวกเขา และจะหสันกลสับมา
และเราจะรสักษาพวกเขาใหล้หาย’ เหตรุฉะนสันั้นทว่านทสันั้งหลายจงทราบเถลิดวว่า ความรอดของพระเจล้าไดล้ถรกสว่งไปยสังคนตว่างชาตลิแลล้ว 
และพวกเขาจะฟฝังเรรนึ่องความรอดนสันั้น” 

ดสังนสันั้นเราจนงเรบียนรรล้วว่าสลินึ่งซนนึ่งถรกพยากรณร์ไวล้นสันั้นไดล้บสังเกลิดแกว่ชนชาตลิอลิสราเอลแลล้ว...นสันึ่นครอ ผลทบีนึ่ตามมาเหลว่านสันั้นของการ
ไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าแตว่ปฏลิเสธทบีนึ่จะเชรนึ่อฟฝังพระวจนะนสันั้น (อว่านยากอบ 1:22-25) การทนาใหล้แขก็งกระดล้างนบีนั้เกลิดขนนั้นกสับชนชาตลิ
อลิสราเอลตว่อเนรนึ่องมาจนถนงทรุกวสันนบีนั้ หนนนึ่งพสันเกล้ารล้อยปปีไดล้ผว่านพล้นไปแลล้วตสันั้งแตว่จดหมายฝากถนงชาวโรมไดล้ถรกบอกแกว่อสัครทรตเปาโล



และเขาบสันทนกมสันลงไป! อลิสราเอลในฐานะประชาชาตลิหนนนึ่งยสังมบีใจแขก็งกระดล้างอยรว่เหมรอนเดลิม ชนชาตลิอลิสราเอลยสังอยรว่หว่างไกลจาก
พระเจล้าเหมรอนเดลิม

ขล้อ 9 และ 10: “และดาวลิดกลว่าววว่า ‘ขอใหล้สนารสับของพวกเขากลายเปป็นบว่วงแรล้ว และกสับดสัก และเปป็นหลินสะดรุด และ
เปป็นการตอบสนองแกว่พวกเขา ขอใหล้ตาของพวกเขามรดไป เพรนึ่อพวกเขาจะมองไมว่เหก็น และใหล้หลสังของพวกเขาถรกงอคว่อมตลอด
ไป’”

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลยกขล้อความมาจากเพลงสดรุดบี 69:22,23 เพลงสดรุดบีบทนบีนั้กลว่าวถนงการทนทรุกขร์เหลว่านสันั้นของพระเยซรครลิสตร์เจล้า 
ถล้าผรล้ใดสงสสัยวว่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นใจความหลสักของเพลงสดรุดบี 69 หรรอไมว่ จงเปรบียบเทบียบขล้อ 9 กสับยอหร์น 2:17 และโรม 15:3 
จากนสันั้นอว่านเพลงสดรุดบี 69:21 และเปรบียบเทบียบมสันกสับมสัทธลิว 27:34,48; มาระโก 15:23,36; ลรกา 23:36; และยอหร์น 19:28-30 
อว่านเพลงสดรุดบี 69:22 และเปรบียบเทบียบมสันกสับโรม 11:9,10 จงเปรบียบเทบียบเพลงสดรุดบี 69:25 กสับมสัทธลิว 23:38; ลรกา 13:35; และ
กลิจการ 1:20

ผรล้พรดในเพลงสดรุดบีบททบีนึ่หกสลิบเกล้าครอพระเยซรครลิสตร์เจล้าอยว่างไมว่ตล้องสงสสัย จงฟฝังพระองคร์ขณะทบีนึ่พระองคร์ทรงรล้องออกมาวว่า:
“การตลิเตบียนกระทนาใหล้จลิตใจของขล้าพระองคร์ชอกชนั้นา และขล้าพระองคร์เตก็มไปดล้วยความหนสักใจ และขล้าพระองคร์ไดล้มองหาบางคนทบีนึ่
จะสงสาร แตว่กก็ไมว่มบีเลย และมองหาผรล้เลล้าโลม แตว่ขล้าพระองคร์กก็หาไมว่พบเลย เขาทสันั้งหลายใหล้ดบีหมบีแกว่ขล้าพระองคร์เปป็นอาหารดล้วย 
และเมรนึ่อขล้าพระองคร์กระหาย พวกเขาเอานนั้นาสล้มสายชรใหล้ขล้าพระองคร์ดรนึ่ม” (ขล้อ 20,21) แนว่นอนวว่าผรล้ใดทบีนึ่รรล้อะไรบล้างเกบีนึ่ยวกสับหนสังสรอ
ขว่าวประเสรลิฐทสันั้งสบีนึ่เลว่มและคนาพยากรณร์ตว่างๆเกบีนึ่ยวกสับพระครลิสตร์ผรล้ทนทรุกขร์ คงจะยอมรสับในทสันทบีวว่าถล้อยคนาเหลว่านบีนั้ถรกกลว่าวโดยใคร
อรนึ่นไปไมว่ไดล้นอกจากพระเมษโปดกของพระเจล้า! พระคนาขล้อทบีนึ่ผมเพลินึ่งยกมาใหล้ครุณนบีนั้ถรกทนาใหล้สนาเรก็จจรลิงตามตสัวอสักษรแลล้วบนกางเขน
นสันั้น

ความรรล้สนกมสันึ่นคงปลอดภสัยฝฝ่ายเนรนั้อหนสังของยลิว-นสันึ่นครอ ความภาคภรมลิใจฝฝ่ายเนรนั้อหนสังและความมสันึ่นใจในตสัวเองของเขาขณะ
ทบีนึ่ไวล้วางใจในพระราชบสัญญสัตลิของโมเสส-ปรากฏแลล้ววว่าเปป็นความยว่อยยสับฝฝ่ายวลิญญาณของเขา กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง ยลิวเปป็นคนทบีนึ่มสันึ่นใจ
ในตสัวเอง คลิดวว่าตสัวเองชอบธรรม พนงพอใจในตสัวเอง เขามบีความเชรนึ่อของเขาในความสามารถของเขาเองวว่าจะสถาปนาความชอบ
ธรรมของเขาเอง และความมสันึ่นใจแบบนสันั้นในความสามารถของตสัวเองกก็ปรากฏแลล้ววว่าเปป็นความตกตนึ่นาและความยว่อยยสับของ
ชนชาตลิยลิว วสันนบีนั้จลิตวลิญญาณเชว่นนสันั้นจะปรากฏวว่าเปป็นความยว่อยยสับของคนตว่างชาตลิ

ขล้อ 11 และ 12: “ขล้าพเจล้าจนงกลว่าววว่า “พวกเขาไดล้สะดรุดเพรนึ่อพวกเขาจะหกลล้มหรรอ” ขอพระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้น
เลย แตว่ตรงกสันขล้ามโดยการหกลล้มของพวกเขา ความรอดจนงไดล้มาถนงพวกคนตว่างชาตลิ เพรนึ่อจะยสันึ่วยรุพวกเขาใหล้รลิษยา บสัดนบีนั้ถล้าการ
หกลล้มของพวกเขานนาไปสรว่ความอรุดมสมบรรณร์ของทสันั้งโลก และถล้าการพว่ายแพล้ของพวกเขานนาไปสรว่ความอรุดมสมบรรณร์ของคนตว่างชาตลิ
ความสมบรรณร์ของพวกเขาจะยลินึ่งมากกวว่าเดลิมสสักเทว่าใด” 

ทบีนึ่วว่าชนชาตลิอลิสราเอลไดล้ลล้มแลล้วนสันั้นเปป็นเรรนึ่องทบีนึ่ไมว่อาจปฏลิเสธไดล้ แตว่นบีนึ่เปป็นจรุดจบของชนชาตลิอลิสราเอลหรรอ? พระเจล้าทรง
ไมว่มบีอนาคตสนาหรสับชนชาตลิอลิสราเอลแลล้วหรรอ? เราตล้องกลว่าวหาพระเจล้าไหมวว่าทรงไมว่สสัตยร์ซรนึ่อตว่อชนชาตลิอลิสราเอล ตว่อพสันธสสัญญาทบีนึ่
พระองคร์ทรงทนาไวล้กสับอสับราฮสัม? ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้สะดรุดและลล้มเกลินเอรนั้อมพระหสัตถร์ของพระเจล้าแลล้วหรรอ? เปาโลตอบวว่า: “ขอ
พระเจล้าอยว่ายอมใหล้เปป็นเชว่นนสันั้นเลย!” ไมว่ครสับ พระเจล้าไมว่ทรงลรมชนชาตลิของพระองคร์ อสับราฮสัมถามวว่า “ผรล้พลิพากษาแหว่งแผว่นดลิน
โลกทสันั้งสลินั้นจะไมว่กระทนาถรกตล้องหรรอ” (ปฐก. 18:25) คนาตอบครอ “ถรกตล้องครสับ!” พระเยโฮวาหร์พระเจล้าไดล้ทรงทนาพสันธสสัญญาหนนนึ่ง
กสับอสับราฮสัมซนนึ่งดนารงอยรว่เปป็นนลิตยร์ พระสสัญญาทรุกขล้อทบีนึ่พระเจล้าทรงทนาไวล้กสับประชากรของพระองคร์ ครอชนชาตลิอลิสราเอล จะถรกทนาใหล้
สนาเรก็จจรลิงทรุกประการ

พระเจล้าทรงมบีจรุดประสงคร์หนนนึ่ง จรุดประสงคร์หนนนึ่งแหว่งสวรรคร์ จรุดประสงคร์หนนนึ่งทบีนึ่เปป็นนลิรสันดรร์ ในการสะดรุดลล้มของชนชาตลิ
อลิสราเอล: “...โดยการหกลล้มของพวกเขา ความรอดจนงไดล้มาถนงพวกคนตว่างชาตลิ” แตว่นสันึ่นไมว่ใชว่จรุดประสงคร์เดบียวทบีนึ่พระเจล้าทรงมบีใน
การยอมใหล้ชนชาตลิอลิสราเอลถรกบสังตา จงสสังเกต: “...โดยการหกลล้มของพวกเขา ความรอดจนงไดล้มาถนงพวกคนตว่างชาตลิ เพรนึ่อจะยสันึ่ว



ยรุพวกเขา (พวกยลิว) ใหล้รลิษยา” ความรลิษยาตามตสัวอสักษรครอ “กระตรุล้นใหล้ตบีครว่ และพลสังของมสันในทบีนึ่นบีนั้ครอ เพรนึ่อยรุใหล้ชลิงดบีชลิงเดว่น” (ส
ตรอง) พระเจล้าในการทรงจสัดเตรบียมของพระองคร์ทรงใชล้การสะดรุดลล้มของชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นโอกาสเพรนึ่อนนาความรอดของ
พระองคร์ไปสรว่พวกคนตว่างชาตลิ และทรงใชล้ฝฝ่ายหลสังนบีนั้เพรนึ่อกระตรุล้นชนชาตลิอลิสราเอลใหล้เกลิดความปรารถนาทบีนึ่จะรสับความรอดนสันั้นทบีนึ่พวก
เขาไดล้ปฏลิเสธเสบีย

ในขล้อ 12 เราอว่านวว่า: “บสัดนบีนั้ถล้าการหกลล้มของพวกเขา (ชนชาตลิอลิสราเอล) นนาไปสรว่ความอรุดมสมบรรณร์ของทสันั้งโลก ... ความ
สมบรรณร์ของพวกเขาจะยลินึ่งมากกวว่าเดลิมสสักเทว่าใด” ทรุกสลินึ่งทบีนึ่ครุล้มคว่าซนนึ่งไดล้มาสรว่โลกคนตว่างชาตลิกก็มาทางชนชาตลิอลิสราเอล และถล้า
พระพรทสันั้งหลายเชว่นนบีนั้ไดล้มาโดยทางการสะดรุดและการลล้มของชนชาตลิอลิสราเอล ความมสันึ่งคสันึ่งมหาศาลเพบียงใดถรกเกก็บไวล้สนาหรสับพวก
เขาเพรนึ่อเปป็นการตอบแทนอสันยลินึ่งใหญว่นสันั้น เมรนึ่อชนชาตลิอลิสราเอลทสันั้งหมดจะรสับความรอด! 

สสักวสันหนนนึ่งชนชาตลิอลิสราเอลจะยอมรสับพระองคร์ผรล้ทบีนึ่พวกเขาไดล้แทง ประชาชาตลิหนนนึ่งจะถรกใหล้กนาเนลิดในวสันเดบียว และ
พระเจล้าจะประทานแกว่ชนชาตลิอลิสราเอลทรุกตารางนลินั้วของพรนั้นดลินทบีนึ่พระองคร์ทรงสสัญญาไวล้แกว่อสับราฮสัม ยรุคอาณาจสักรอสันเปปีปี่ยมสงว่า
ราศบีนสันั้นจะดนาเนลินไปจนครบหนนนึ่งพสันปปีอสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบีบนแผว่นดลินโลกนบีนั้ พระเยซรจอมกษสัตรลิยร์จะประทสับบนพระทบีนึ่นสันึ่งในกรรุง
เยรรซาเลก็มและครองราชยร์เหนรอวงศร์วานของยาโคบ-และเรา เจล้าสาวตว่างชาตลินสันั้น จะครอบครองกสับพระองคร์

มสันเปป็นแผนการของพระเจล้าทบีนึ่จะอวยพรคนทสันั้งโลกผว่านทางยลิว-และพระเจล้าจะทรงทนาเชว่นนบีนั้ในเวลาทบีนึ่กนาหนดของพระองคร์
ตามพลิมพร์เขบียวแหว่งยรุคทสันั้งหลายของพระองคร์เอง:

“พระองคร์จะทรงกระทนาใหล้คนทสันั้งหลายทบีนึ่ออกมาจากยาโคบหยสันึ่งราก อลิสราเอลจะผลลิดอกและแตกหนว่อ และกระทนาใหล้
พรนั้นพลิภพทสันั้งสลินั้นเตก็มไปดล้วยผล” (อลิสยาหร์ 27:6)

““จงลรุกขนนั้น จงฉายแสง เพราะวว่าความสวว่างของเจล้ามาแลล้ว และสงว่าราศบีของพระเยโฮวาหร์ขนนั้นมาเหนรอเจล้า เพราะวว่า 
ดรเถลิด ความมรดจะคลรุมแผว่นดลินโลก และความมรดทนบจะคลรุมประชาชน แตว่พระเยโฮวาหร์จะทรงขนนั้นมาเหนรอเจล้า และสงว่าราศบีของ
พระองคร์จะถรกเหก็นเหนรอเจล้า และพวกคนตว่างชาตลิจะมายสังความสวว่างของเจล้า และกษสัตรลิยร์ทสันั้งหลายยสังความสวว่างจล้าแหว่งการขนนั้น
ของเจล้า (การเปป็นขนนั้นจากพวกคนตาย)” (อลิสยาหร์ 60:1-3)

และดสังนสันั้นพระคสัมภบีรร์จนงสอนชสัดเจนวว่าชนชาตลิอลิสราเอลตล้องเขล้าสรว่การอวยพรของพวกเขาจากพระเยโฮวาหร์กว่อนทบีนึ่พวกคน
ตว่างชาตลิไดล้รสับความบรลิบรรณร์แหว่งพระพรทสันั้งหลายของพระเจล้าทบีนึ่ประทานแกว่พวกเขา ผรล้แตว่งเพลงสรุดบีกลว่าววว่า: “ขอพระเจล้าทรงพระ
เมตตาตว่อขล้าพระองคร์ทสันั้งหลาย และอวยพรขล้าพระองคร์ทสันั้งหลาย และทรงทนาใหล้พระพสักตรร์พระองคร์สว่องแสงมายสังขล้าพระองคร์ทสันั้ง
หลายเถลิด เซลาหร์ เพรนึ่อพระมรรคาของพระองคร์จะเปป็นทบีนึ่รรล้จสักบนแผว่นดลินโลก การทรงรสักษาทบีนึ่ชว่วยใหล้รอดของพระองคร์ทว่ามกลาง
บรรดาประชาชาตลิทสันั้งสลินั้น...พระเจล้าจะทรงอวยพรพวกเรา และทบีนึ่สรุดปลายทสันั้งสลินั้นแหว่งแผว่นดลินโลกจะเกรงกลสัวพระองคร์” (เพลงสดรุดบี 
67:1,2,7)

เปาโลเตถือนพวกคนตต่างชาตริ
ขล้อ 13 และ 14: “ดล้วยวว่าขล้าพเจล้ากลว่าวแกว่พวกทว่าน พวกคนตว่างชาตลิ เพราะเหตรุขล้าพเจล้าเปป็นอสัครทรตของพวกคนตว่างชาตลิ

ขล้าพเจล้าจนงยกยว่องหนล้าทบีนึ่ของขล้าพเจล้า ถล้าโดยวลิธบีใดกก็ตาม ขล้าพเจล้าอาจกระตรุล้นพวกเขาซนนึ่งเปป็นเนรนั้อหนสังของขล้าพเจล้าใหล้เลบียนแบบ 
และอาจชว่วยบางคนในพวกเขาใหล้รอด”

ผมรสักพระวจนะของพระเจล้าทรุกตอน-และทรุกคนาในพระคสัมภบีรร์เปป็นพระวจนะของพระเจล้า ผมเชรนึ่อวว่ามสันไดล้รสับการดลใจ
ทสันั้งหมด ผมรสักมสันตสันั้งแตว่ปฐมกาลจนถนงวลิวรณร์ แตว่ผมตล้องยอมรสับวว่าผมคว่อนขล้างมบีใจเอนเอบียงไปทางงานเขบียนเหลว่านสันั้นของเปาโล 
เปาโลเปป็นพยานรสับรองวว่าพระเจล้าไดล้ทรงแยกเขาไวล้ตว่างหากตสันั้งแตว่เขาอยรว่ในครรภร์มารดา (กท. 1:15, 16) เพรนึ่อทบีนึ่จะเปป็นอสัครทรตไป
ยสังพวกคนตว่างชาตลิ เนรนึ่องจากผมเปป็นคนตว่างชาตลิ และผรล้เชรนึ่อ ผมจนงเปป็นสมาชลิกคนหนนนึ่งของเจล้าสาวตว่างชาตลินสันั้น (กลิจการ 15:13-18) 
บางทบีนสันึ่นอาจเปป็นเหตรุผลทบีนึ่งานเขบียนเหลว่านสันั้นของเปาโลมบีคว่าประเสรลิฐยลินึ่งแกว่ผม-โดยเฉพาะอยว่างยลินึ่งหนสังสรอโรม



เปาโลเปป็น “อสัครทรตของพวกคนตว่างชาตลิ” ของพระเจล้า เขาเปป็นภาชนะหนนนึ่งทบีนึ่ถรกเลรอกสรรไวล้ ถรกแตว่งตสันั้งโดยพระเจล้าใหล้
เปป็นผรล้รสับใชล้คนหนนนึ่งแกว่พวกคนตว่างชาตลิ (กลิจการ 9:15) ถนงแมล้วว่าเขาเปป็นยลิวสสัญชาตลิโรมทบีนึ่เปป็นไทตสันั้งแตว่เกลิด เขากก็ไมว่ละอายในหนล้าทบีนึ่
ของเขาในฐานะเปป็นผรล้ปรนนลิบสัตลิคนหนนนึ่งแกว่พวกคนตว่างชาตลิทบีนึ่ถรกรสังเกบียจ แทนทบีนึ่จะละอาย เขา “ยกยว่อง” หนล้าทบีนึ่ของเขา เขาบอก
ทรุกคนใหล้รรล้วว่าเขามบีความสรุขทบีนึ่จะนนาขว่าวสารนสันั้นไปประกาศแกว่ผรล้คนทบีนึ่พระเจล้าทรงสว่งเขาไปหา เขาเปป็นพยานรสับรองวว่า “...ขล้าพเจล้า
จนงยกยว่องหนล้าทบีนึ่ของขล้าพเจล้า ถล้าโดยวลิธบีใดกก็ตาม ขล้าพเจล้าอาจกระตรุล้นพวกเขาซนนึ่งเปป็นเนรนั้อหนสังของขล้าพเจล้าใหล้เลบียนแบบ และอาจ
ชว่วยบางคนในพวกเขาใหล้รอด”

วรเอสทร์กลว่าวเชว่นนบีนั้: “ขล้าพเจล้าใหล้เกบียรตลิพสันธกลิจของขล้าพเจล้า ถล้าโดยวลิธบีหนนนึ่งวลิธบีใด ขล้าพเจล้าอาจกระตรุล้นคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เปป็นเนรนั้อ
หนสังของขล้าพเจล้าใหล้เกลิดความรลิษยา และชว่วยพวกเขาบางคนใหล้รอดไดล้”

เปาโลมบีความปรารถนาอสันลนกซนนั้งและแรงกลล้าทบีนึ่จะเหก็นชนชาตลิอสันเปป็นทบีนึ่รสักของตสัวเองมาถนงความรรล้เกบีนึ่ยวกสับความรอด เขา
เตก็มใจทบีนึ่จะทนาการเสบียสละสว่วนตสัวใดๆกก็ไดล้หากนสันึ่นจะชนะญาตลิพบีนึ่นล้องตามฝฝ่ายเนรนั้อหนสังแคว่ไมว่กบีนึ่คนของเขา

ขล้อ 15: “เพราะวว่าถล้าการทอดทลินั้งพวกเขาเปป็นเหตรุใหล้มบีการกลสับครนดบีกสันของโลก การทรงรสับพวกเขากลสับมากก็จะเปป็นอะไร
นอกจากเปป็นการเปป็นขนนั้นมาจากความตาย”

“การทอดทลินั้ง” ชนชาตลิอลิสราเอลทบีนึ่เปป็นประชาชาตลินสันั้นชสันึ่วคราว ครอชว่องทางหนนนึ่งซนนึ่งโดยทางนสันั้นพระเจล้าไดล้ทรงนนาขว่าว
ประเสรลิฐแหว่งความรอดไปสรว่พวกคนตว่างชาตลิ โดยทรงหมายพระทสัยทบีนึ่จะนนาชนชาตลิอลิสราเอลกลสับมาสรว่การรว่วมสามสัคคบีธรรมกสับ
พระองคร์เองและการปรนนลิบสัตลิพระองคร์ในยรุคพสันปปี

“การทรงรสับพวกเขา” หมายถนงวลินาทบีแสนวลิเศษนสันั้นเมรนึ่อองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าเสดก็จกลสับมายสังภรเขามะกอกเทศนสันั้น (ศคย. 
14:4) และ “อลิสราเอลทสันั้งหมดกก็จะไดล้รสับความรอด” (รม. 11:26) นบีนึ่จะเปป็น “ชบีวลิตจาก (ทว่ามกลาง) พวกคนตาย” ในการทบีนึ่
ประชาชาตลินสันั้นจะไดล้รสับความรอดโดยพระครุณของพระเจล้าออกมาจากสภาวะทบีนึ่ตายแลล้วในฝฝ่ายวลิญญาณและจากทว่ามกลางคนเหลว่า
นสันั้นทบีนึ่ยสังตายอยรว่ในฝฝ่ายวลิญญาณ (อว่านเอเสเคบียล บททบีนึ่ 36 และ 37) 

ผมขอทวนซนั้นาสลินึ่งทบีนึ่ผมไดล้กลว่าวไปกว่อนหนล้านบีนั้แลล้ว: สลินึ่งทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรุดยสังมาไมว่ถนง-นสันึ่นครอ อาณาจสักรอสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบีนสันั้นทบีนึ่พระเจล้า
ทรงสสัญญาไวล้แกว่อสับราฮสัม และเราเจล้าสาวตว่างชาตลินสันั้นจะครอบครองกสับพระเยซรเจล้าบว่าวของเรา หนนนึ่งพสันปปีนสันั้นแหว่ง “สสันตลิสรุขบน
แผว่นดลินโลก” จะเปป็นวสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบีสสักเพบียงใด!

ขล้อ 16: “ดล้วยวว่าถล้าผลแรกบรลิสรุทธลิธิ์ ทสันั้งกล้อนกก็บรลิสรุทธลิธิ์ดล้วย และถล้ารากบรลิสรุทธลิธิ์ กลินึ่งทสันั้งหลายกก็บรลิสรุทธลิธิ์ดล้วย”
“ผลแรก” ไมว่ไดล้หมายถนงการเกก็บเกบีนึ่ยวพรชผลทางการเกษตรเทว่านสันั้น แตว่เปป็นคนาทสันึ่วๆไปทบีนึ่หมายถนงสว่วนแรกของทรุกสลินึ่งซนนึ่งถรก

ถวายแดว่พระเจล้า ขล้อพระคนาอล้างอลิงตรงนบีนั้ครอ กสันดารวลิถบี 15:18-21 แปฟ้งดลิบกนามรอหนนนึ่งไดล้ถรกถวายแดว่พระเจล้าเพรนึ่อเปป็นเครรนึ่องหมายทบีนึ่
แสดงถนงแปฟ้งกล้อนนสันั้นซนนึ่งเอาแปฟ้งดลิบนสันั้นออกมา โดยคนาวว่า “ผลแรก” เปาโลกก็หมายถนงพวกยลิวทบีนึ่เหลรออยรว่ซนนึ่งไดล้รสับความรอด และ
แนว่นอนวว่านสันึ่นรวมตสัวเขาและผรล้เชรนึ่อทรุกคนในอลิสราเอลเขล้าไวล้แลล้ว ณ เวลานสันั้นทบีนึ่เขาเอว่ยถล้อยคนาเหลว่านสันั้น โดยคนาวว่า “ทสันั้งกล้อน” เปาโล
หมายถนงชนชาตลิอลิสราเอลทสันั้งหมด-ทสันั้งสลิบสองเผว่านสันั้น

“ราก” หมายถนงอสับราฮสัมโดยเฉพาะ กลินึ่งตามธรรมชาตลิเหลว่านสันั้นครอลรกหลานของอสับราฮสัมตามฝฝ่ายเนรนั้อหนสัง-นสันึ่นครอ โดยทา
งอลิสอสัคและยาโคบ “เหลว่าทายาทรว่วมกสับเขาแหว่งพระสสัญญาเดบียวกสันนสันั้น”

ขล้อ 17-24: “แตว่ถล้ากลินึ่งบางกลินึ่งถรกหสักออกเสบียแลล้ว และตสัวทว่านทบีนึ่เปป็นตล้นมะกอกปฝ่า ถรกตว่อกลินึ่งเขล้าไปทว่ามกลางกลินึ่งเหลว่านสันั้น 
และพรล้อมกสับกลินึ่งเหลว่านสันั้นเขล้าสว่วนของรากและความอล้วนพบีของตล้นมะกอกนสันั้น อยว่าอวดดบีตว่อกลินึ่งเหลว่านสันั้น แตว่ถล้าทว่านอวดดบี ทว่านไมว่ไดล้
เลบีนั้ยงรากนสันั้น แตว่รากตว่างหากเลบีนั้ยงทว่าน แลล้วทว่านกก็จะกลว่าววว่า “กลินึ่งเหลว่านสันั้นไดล้ถรกหสักออกเสบียแลล้วกก็เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะไดล้ถรกตว่อกลินึ่ง
เขล้าไป” ถรกแลล้ว เพราะเหตรุความไมว่เชรนึ่อกลินึ่งเหลว่านสันั้นจนงไดล้ถรกหสักออกเสบีย และทว่านกก็อยรว่ไดล้โดยความเชรนึ่อ อยว่าหสัวสรงไปเลย แตว่จงเกรง
กลสัว เพราะวว่าถล้าพระเจล้ามลิไดล้ทรงงดโทษกลินึ่งตามธรรมชาตลิเหลว่านสันั้น จงระวสังใหล้ดบีเกรงวว่าพระองคร์จะไมว่ทรงงดโทษทว่านเหมรอนกสัน 
เหตรุฉะนสันั้นจงพลิจารณาดรความดบีและความเขล้มงวดของพระเจล้า สนาหรสับคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่หลงผลิดไปกก็ทรงเขล้มงวด แตว่สนาหรสับทว่านกก็ทรง



มบีความดบี ถล้าทว่านจะดนารงอยรว่ในความดบีของพระองคร์นสันั้นตว่อไป มลิฉะนสันั้นทว่านกก็จะถรกตสัดออกเสบียดล้วย และเขาทสันั้งหลายดล้วย ถล้าพวก
เขาไมว่ดนารงอยรว่ในความไมว่เชรนึ่อสรบไป กก็จะถรกตว่อกลินึ่งเขล้าไป เพราะวว่าพระเจล้าทรงฤทธลิธิ์ทบีนึ่จะตว่อกลินึ่งพวกเขาเขล้าอบีกไดล้ เพราะวว่าถล้าทว่าน
ถรกหสักออกจากตล้นมะกอกปฝ่าซนนึ่งเปป็นตล้นไมล้ปฝ่าตามธรรมชาตลิ และถรกตว่อกลินึ่งเขล้ากสับตล้นมะกอกพสันธรุร์ดบีซนนึ่งผลิดธรรมชาตลิอยรว่แลล้ว การทบีนึ่จะ
เอากลินึ่งเหลว่านบีนั้ ซนนึ่งเปป็นกลินึ่งตามธรรมชาตลิ มาตว่อกลินึ่งเขล้ากสับตล้นมะกอกของมสันเอง กก็จะยลินึ่งไปกวว่านสันั้นสสักเทว่าใด”

ในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้เปาโลกนาลสังสอนเราอยว่างชสัดเจนวว่าเพราะความไมว่เชรนึ่อชนชาตลิอลิสราเอลจนงไดล้ถรกตสัดออกเสบียชสันึ่วคราว 
และพระเจล้าทรงหสันจากพวกเขาไปหาพวกคนตว่างชาตลิแลล้ว อยว่างไรกก็ตาม ถล้าพวกคนตว่างชาตลิไมว่ดนารงอยรว่ในความเชรนึ่อตว่อไป ถล้าพวก
เขาไมว่เชรนึ่อ พวกเขากก็จะถรกปฝัดทลินั้งเสบียเชว่นกสันโดยพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

“กลินึ่งบางกลินึ่งถรกหสักออกเสบียแลล้ว” หมายถนงการปฏลิเสธชนชาตลิอลิสราเอล การกระจสัดกระจายไปในปปี ค.ศ. 70 และการทบีนึ่
พระเจล้าทรงกสันพวกเขาไวล้ตว่างหากชสันึ่วคราว เพรนึ่อเปป็นชว่องทางใหล้พระองคร์นนาความรอดไปถนงพวกคนตว่างชาตลิไดล้

“ตล้นมะกอกปฝ่า” นสันั้นทบีนึ่ถรกตว่อกลินึ่งเขล้าไปหมายถนงการทบีนึ่พระเจล้าทรงทนาลายกนาแพงทบีนึ่กสันั้นกลางนสันั้นระหวว่างยลิวกสับคนตว่างชาตลิทบีนึ่
กางเขน และการทบีนึ่พระองคร์ทรงรวมคนตว่างชาตลิเขล้ากสับยลิวในกายเดบียว ครอครลิสตจสักร (อฟ. 2:11-19; 3:6)

ภาพเปรบียบของเปาโลกก็ครอวว่า ชนชาตลิยลิวครอตล้นไมล้ตล้นหนนนึ่งซนนึ่งกลินึ่งบางกลินึ่งถรกหสักออกเสบียจากมสัน แตว่ซนนึ่งยสังมบีชบีวลิตอยรว่เพราะราก
นสันั้น (และดล้วยเหตรุนบีนั้กลินึ่งทสันั้งหมดทบีนึ่ถรกเชรนึ่อมตว่อกสับมสันจนงยสังมบีชบีวลิตอยรว่) กลินึ่งปฝ่า (พวกคนตว่างชาตลิ) ถรกตว่อเขล้ากสับตล้นไมล้นบีนั้ทบีนึ่มบีชบีวลิต โดยรสับ
ชบีวลิตจากรากนสันั้น (ขล้อ 17) 

“...อยว่าอวดดบีตว่อกลินึ่งเหลว่านสันั้น” คนาเตรอนกก็ครอวว่ากลินึ่งปฝ่าเหลว่านสันั้นไมว่ควรกระหยลินึ่มยลินั้มยว่องหรรออวดดบีตว่อกลินึ่งธรรมชาตลิเหลว่านสันั้น 
(ซนนึ่งถรกตสัดออกเสบียแลล้ว) เพราะวว่าพวกเขาไดล้รสับชบีวลิตของตนจากรากเดบียวกสันนสันั้น มสันปรากฏชสัดเจนมากๆวว่าพวกคนตว่างชาตลิไดล้รสับ
พระพรของตนผว่านทางยลิว ไมว่ใชว่ยลิวผว่านทางพวกคนตว่างชาตลิ (ขล้อ 18)

เปาโลเปป็นพยานรสับรองตรงนบีนั้วว่าพระเจล้าไดล้ทรงกระทนากลิจ “ผลิดธรรมชาตลิ” (ขล้อ 24) นสันึ่นครอ กระบวนการตว่อกลินึ่งครอการ
เสบียบกลินึ่งทบีนึ่ดบีเขล้าในตล้นไมล้ทบีนึ่ดล้อยกวว่า แตว่ในภาพเปรบียบนบีนั้ของเปาโลมบีการทนากลสับกสัน วรเอสทร์กลว่าววว่า “จงตว่อกลินึ่งดบีเขล้ากสับตล้นไมล้ปฝ่า และ
เหมรอนอยว่างพวกคนอาหรสับกลว่าว มสันจะพลิชลิตตล้นไมล้ปฝ่า แตว่ครุณทนากระบวนการนสันั้นแบบยล้อนกลสับและประสบความสนาเรก็จไมว่ไดล้...มบี
แตว่ในอาณาจสักรแหว่งพระครุณเทว่านสันั้นทบีนึ่กระบวนการทบีนึ่ผลิดธรรมชาตลิเชว่นนบีนั้จะประสบผลสนาเรก็จไดล้” และในสภาพการณร์แวดลล้อมนบีนั้
เอง- “ซนนึ่งผลิดธรรมชาตลิ”-ทบีนึ่เปาโลกนาลสังยกยว่องความเมตตาของพระเจล้าทบีนึ่ทรงสนาแดงแกว่พวกคนตว่างชาตลิ ครอกลินึ่งปฝ่าถรกตว่อเขล้าในตล้น
ธรรมชาตลิและทนาใหล้พวกคนตว่างชาตลิเจรลิญงอกงามและเกลิดผลไปสรว่ชบีวลิตนลิรสันดรร์

“ถล้าพระเจล้ามลิไดล้ทรงงดโทษกลินึ่งตามธรรมชาตลิเหลว่านสันั้น จงระวสังใหล้ดบีเกรงวว่าพระองคร์จะไมว่ทรงงดโทษทว่านเหมรอนกสัน” ขล้อ 
21 ผมคลิดวว่า ควรถรกตบีความวว่าชนชาตลิอลิสราเอลและพวกคนตว่างชาตลิในฐานะเผว่าพสันธรุร์หนนนึ่งถรกหมายถนง-ไมว่ใชว่คนตว่างชาตลิเปป็นคนๆ
ไป กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่งกก็ครอ เปาโลไมว่ไดล้กนาลสังพรดถนงคนตว่างชาตลิเปป็นคนๆทบีนึ่อวดดบีตว่อยลิวทบีนึ่ถรกตสัดออก แตว่กนาลสังกลว่าววว่าถล้าพระเจล้าไมว่ทรง
งดโทษชนชาตลิของพระองคร์เอง “เพราะเหตรุความไมว่เชรนึ่อ” (ขล้อ 20) ทนาไมพระองคร์ถนงตล้องงดโทษพวกคนตว่างชาตลิเลว่า?

ถล้าขล้อ 21 ถรกตบีความวว่าหมายถนงบรรดาประชาชาตลิ มสันกก็นว่าจะชสัดเจนวว่าเปาโลไมว่ไดล้กนาลสังพรดถนงพวกคนตว่างชาตลิทบีนึ่รอดเปป็น
คนๆไปวว่าถรกตสัดออกจากความรอดของพวกเขา แตว่กนาลสังพรดถนงประชาชาตลินสันั้นทบีนึ่ไมว่รสับความรอดวว่าถรกตสัดออก เหมรอนกสับทบีนึ่ชนชาตลิ
อลิสราเอลทบีนึ่ไมว่รสับความรอดไดล้ถรกตสัดออกในการกระจสัดกระจายไปนสันั้น (ในอนาคตพระเจล้าจะทรงนนาความรอดไปสรว่ประชากรทบีนึ่ถรก
เลรอกสรรของพระองคร์ ครอชนชาตลิอลิสราเอล-และมสันจะถรกตรรกะอยว่างสมบรรณร์แบบทบีนึ่พระเจล้าจะทรงทนาเชว่นนสันั้นเพราะวว่าชนชาตลิ
อลิสราเอลเปป็นตล้นมะกอกธรรมชาตลินสันั้นและพระเจล้าทรงสามารถทบีนึ่จะนนาพวกเขากลสับมาและชว่วยพวกเขาใหล้รอดในฐานะประชาชาตลิ
หนนนึ่ง)

มบีอยรว่เรรนึ่องหนนนึ่งทบีนึ่ผมอยากชบีนั้ใหล้เหก็นกว่อนทบีนึ่จะไปจากขล้อพระคนาตอนนบีนั้ และนสันึ่นครอคนากลว่าวในขล้อ 22: “จงพลิจารณาดรความดบี
และความเขล้มงวดของพระเจล้า” วสันนบีนั้เรากนาลสังไดล้ยลินเยอะเกบีนึ่ยวกสับพระเจล้า “ทบีนึ่ดบี”, พระเจล้า “ทบีนึ่ทรงรสัก”, พระเจล้า “ทรงเปป็นบลิดา
ของมนรุษยร์ทรุกคน”, มนรุษยร์ทรุกคน “เปป็นพบีนึ่นล้องกสัน”, และคนากลว่าวทสันั้งหลายอยว่าง “พระเจล้าผรล้ทรงรสักจะไมว่มบีวสันยอมใหล้สสักคนตล้องไป



นรก” “พระเจล้าทรงดบีเกลินกวว่าทบีนึ่จะยอมใหล้มนรุษยร์ตกนรกหมกไหมล้” ใชว่แลล้วครสับ พระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าทบีนึ่ “ดบี” พระเจล้าทรงเปป็น
พระเจล้าทบีนึ่อดกลสันั้นนาน พระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าทบีนึ่เปปีปี่ยมพระเมตตา-แตว่ผมอยากเตรอนความจนาพวกเสรบีนลิยมและพวกสมสัยใหมว่นลิยม
วว่าพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงเปป็น “เพลลิงทบีนึ่เผาผลาญ”! (ฮบ. 12:29) ผมอยากเตรอนความจนาพวกเขาดล้วยวว่า “พระเจล้าทรง
พลิพากษาคนชอบธรรม และพระเจล้าพระพลิโรธตว่อคนชสันึ่วทรุกวสัน” (เพลงสดรุดบี 7:11) และอบีกครสันั้ง “คนชสันึ่วจะถรกหสันเขล้าไปในนรก และ
ประชาชาตลิทสันั้งมวลทบีนึ่ลรมพระเจล้า” (เพลงสดรุดบี 9:17) และอบีกครสันั้ง: “เปป็นสลินึ่งทบีนึ่นว่าหวาดกลสัวทบีนึ่จะตกอยรว่ในพระหสัตถร์ของพระเจล้าผรล้ทรง
พระชนมร์อยรว่” (ฮบ. 10:31) และอบีกครสันั้ง: “เรามบีชบีวลิตอยรว่ฉสันใด” องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าตรสัสวว่า “หสัวเขว่าทรุกหสัวเขว่าจะครุกกราบลงตว่อเรา 
และลลินั้นทรุกลลินั้นจะสารภาพตว่อพระเจล้า”’ (รม. 14:11) ใชว่แลล้วครสับ พระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าทบีนึ่ดบี พระเจล้าทรงเปป็นความรสัก แตว่
พระเจล้ากก็ทรงเขล้มงวดไดล้ พระเจล้าทรงอยากดบีตว่อครุณและตว่อผม และพระเจล้าจะทรงดบีตว่อเราถล้าเราจะยอมใหล้พระองคร์ดบีตว่อเรา แตว่ถล้า
เราปฏลิเสธและกบฏ พระเจล้ากก็ทรงเขล้มงวดไดล้!

ขล้อเทก็จจรลิงนบีนั้โดดเดว่นในประวสัตลิศาสตรร์ของชนชาตลิอลิสราเอล พวกคนอลิสราเอลไดล้ถรกทนาใหล้เปป็นทาสในอบียลิปตร์ ในการตกเปป็น
เชลยในบาบลิโลน และทลิตสัสจสักรพรรดลิโรมไดล้เขว่นฆว่าพวกเขาหลายลล้านคน เมรนึ่อไลว่ตามประวสัตลิศาสตรร์เมรนึ่อเรก็วๆนบีนั้ของพวกเขา เราพบ
วว่าระบอบนาซบีไดล้ผลาญชบีวลิตพวกเขาไปหกลล้านคน! ตลอดบสันทนกทางประวสัตลิศาสตรร์หลายหนล้า เมรนึ่อชนชาตลิอลิสราเอลไดล้กบฏตว่อ
พระเจล้า พระเจล้ากก็ทรงปฏลิบสัตลิกสับพวกเขาอยว่างเขล้มงวดทบีนึ่สรุด (อว่านเพลงสดรุดบี 78)

อริสราเอลททที่เปป็นประชาชาตริจะไดจ้รอับความรอด
ขล้อ 25: “ดล้วยวว่า พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย ขล้าพเจล้าไมว่อยากใหล้พวกทว่านขาดความรรล้เกบีนึ่ยวกสับขล้อความลนกลสับนบีนั้ เกรงวว่าพวกทว่านจะ

อวดรรล้ในความคลิดทสันั้งหลายของตสัวเอง ทบีนึ่ความมรดบอดไดล้เกลิดขนนั้นกสับบางคนในพวกอลิสราเอล จนกวว่าความสมบรรณร์ของพวกคนตว่าง
ชาตลิจะเขล้ามา”

ขล้อความลนกลสับในพระคสัมภบีรร์ครอ “จรุดประสงคร์หรรอพระดนารลิทบีนึ่ถรกซว่อนไวล้ของพระเจล้า ซนนึ่งเมรนึ่อถรกเปปิดเผยแลล้ว กก็ถรกเขล้าใจโดย
ผรล้เชรนึ่อ” เปาโลอล้างอลิงตรงนบีนั้ถนง “ขล้อความลนกลสับนบีนั้”- “ทบีนึ่ความมรดบอดไดล้เกลิดขนนั้นกสับบางคนในพวกอลิสราเอล…” เขากลว่าวแกว่พบีนึ่นล้อง
ของเขาในครลิสตจสักร (ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลาย) วว่าเขาไมว่อยากใหล้พวกเรา “ขาดความรรล้” เกบีนึ่ยวกสับวว่าทนาไมความมรดบอดถนงไดล้เกลิดขนนั้นกสับ
ชนชาตลิอลิสราเอล “เกรงวว่าพวกทว่าน (ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลาย) จะอวดรรล้ในความคลิดทสันั้งหลายของตสัวเอง” เปาโลใหล้ความกระจว่างเราตว่อไปวว่า
ความมรดบอดนบีนั้ไมว่ไดล้อยรว่ตลอดไป และวว่ามสันเปป็นเพบียง “บางสว่วน” เพราะวว่ามบีพวกทบีนึ่เหลรออยรว่ทบีนึ่ไดล้รสับความรอด กระทสันึ่งวสันนบีนั้ และ
ความมรดบอดนบีนั้จะคงอยรว่ตว่อไป “จนกวว่าความสมบรรณร์ของพวกคนตว่างชาตลิจะเขล้ามา”

“ความสมบรรณร์ของพวกคนตว่างชาตลิ” หมายถนงความครบถล้วนของจรุดประสงคร์ของพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ในการแจก
จว่ายแหว่งพระครุณนบีนั้-หรรอยรุคครลิสตจสักร-เมรนึ่อพระองคร์กนาลสังเรบียกออกมาจากทว่ามกลางพวกคนตว่างชาตลิ ครอหมรว่ชนหนนนึ่งเพรนึ่อพระนาม
ของพระองคร์...ครลิสตจสักร ซนนึ่งเปป็นพระกายของพระองคร์ (อว่านกลิจการ 15:14; 1 โครลินธร์ 12:12,13; เอเฟซสัส 1:22,23; 4:11-13) 
เมรนึ่อครลิสตจสักรครบบรลิบรรณร์และถรกรสับออกไปจากโลกนบีนั้เพรนึ่อพบกสับพระเยซรเจล้าในฟฟ้าอากาศ พระเจล้าจะทรงหสันมาหาชนชาตลิ
อลิสราเอลอบีก และเมรนึ่อพวกเขาเหก็นพระเยซรผรล้ซนนึ่งพวกเขาไดล้แทง พวกเขากก็จะยอมรสับพระองคร์ ประชาชาตลิหนนนึ่งจะถรกใหล้กนาเนลิดในวสัน
เดบียว และพระเจล้าจะทรงชว่วยชนชาตลิของพระองคร์ใหล้รอด ครอชนชาตลิอลิสราเอล

“ความสมบรรณร์ของพวกคนตว่างชาตลิ” ตล้องถรกแยกแยะจาก “เวลาทสันั้งหลายแหว่งพวกคนตว่างชาตลิ” ซนนึ่งถรกกลว่าวถนงในลรกา 
21:24 “เวลาทสันั้งหลายแหว่งพวกคนตว่างชาตลิ” หมายถนงเวลาตสันั้งแตว่การกวาดตล้อนอาณาจสักรของดาวลิดไปเปป็นเชลยของเนบรคสัดเนส
ซารร์จนถนงความพว่ายแพล้ของปฏลิปฝักษร์ตว่อพระครลิสตร์นสันั้นเมรนึ่อสลินั้นความทรุกขร์ลนาบากนสันั้น-เวลาทบีนึ่พวกคนตว่างชาตลิปกครองเหนรอพวกยลิว 
คนาวว่า “ความสมบรรณร์ของพวกคนตว่างชาตลิ” หมายถนงความครบสมบรรณร์ของพระกายของพระครลิสตร์ อสันประกอบดล้วยยลิวและคน
ตว่างชาตลิทบีนึ่ไดล้รสับความรอดตสันั้งแตว่เพก็นเทคอสตร์จนถนงการรสับขนนั้นไป



ขล้อ 26 และ 27: “และดสังนสันั้น อลิสราเอลทสันั้งหมดกก็จะไดล้รสับความรอด ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘พระผรล้ชว่วยใหล้รอดพล้นจะ
เสดก็จออกมาจากเมรองศลิโยน และจะทรงหสันความอธรรมไปเสบียจากยาโคบ เพราะวว่านบีนึ่เปป็นพสันธสสัญญาของเรากสับเขาทสันั้งหลาย เมรนึ่อ
เราจะเอาบาปทสันั้งหลายของพวกเขาไปเสบีย’”

สลินึ่งทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์กนาลสังบอกเราตรงนบีนั้จรลิงๆแลล้วกก็ครอนบีนึ่: “อลิสราเอลทสันั้งหมดกก็จะไดล้รสับความรอด” ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้
แลล้ว หรรอถรกพยากรณร์ไวล้แลล้ว ในพระวจนะบรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้า ทรุกสลินึ่งทบีนึ่พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงสสัญญาไวล้ตล้องเกลิดขนนั้นจรลิง 
“ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ว” พระคสัมภบีรร์สอนเราอยว่างชสัดเจนวว่าเวลาหนนนึ่งกนาลสังมาเมรนึ่อพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์จะทรงชว่วยประชาชาตลิ
แหว่งอลิสราเอลใหล้รอด-ไมว่ใชว่แคว่พวกทบีนึ่เหลรออยรว่ นบีนึ่ไมว่ไดล้หมายถนงพวกทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วในระหวว่างการแจกจว่ายแหว่งพระครุณ แตว่หมาย
ถนงประชาชาตลิทสันั้งหมดแหว่งอลิสราเอลทบีนึ่จะมบีชบีวลิตอยรว่เมรนึ่อ “วสันนสันั้น” มาถนง มสันไมว่เกบีนึ่ยวขล้องเลยกสับพวกคนอลิสราเอลทบีนึ่ไดล้ตายไปในความ
ไมว่เชรนึ่อในระหวว่างการแจกจว่ายแหว่งพระครุณนบีนั้ ยลิวไดล้รสับความรอดวสันนบีนั้เหมรอนอยว่างคนตว่างชาตลิ และถล้ายลิวปฏลิเสธทบีนึ่จะรสับพระเยซรเจล้า
ไวล้ เขากก็จะตกนรกเหมรอนกสับคนตว่างชาตลิทบีนึ่ปฏลิเสธทบีนึ่จะเชรนึ่อบนพระเยซรครลิสตร์เจล้า แตว่ประชาชาตลินสันั้นจะรสับความรอด

“...ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘พระผรล้ชว่วยใหล้รอดพล้นจะเสดก็จออกมาจากเมรองศลิโยน และจะทรงหสันความอธรรมไปเสบียจาก
ยาโคบ” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลยกขล้อความมาจากอลิสยาหร์ 59:20 ทบีนึ่เราอว่านวว่า: “และพระผรล้ไถว่จะเสดก็จมายสังศลิโยน และมายสังคนทสันั้งหลายทบีนึ่
หสันจากการละเมลิดในยาโคบ” พระเยโฮวาหร์ตรสัส” พระเยซรไดล้เสดก็จมาหายลิว แตว่ยลิวไดล้ปฏลิเสธพระองคร์และใหล้พระองคร์ถรกตรนงทบีนึ่
กางเขน แตว่ “รากฐานของพระเจล้านสันั้นตสันั้งมสันึ่นคง”-และเนรนึ่องจากพระวจนะของพระเจล้าไมว่อาจถรกทนาลายไดล้ เนรนึ่องจากพสันธสสัญญา
ของพระเจล้าไมว่อาจถรกทนาลายไดล้ “อลิสราเอลทสันั้งหมดกก็จะไดล้รสับความรอด” ดาวลิดกลว่าวไวล้วว่า “โอ ขอใหล้การชว่วยใหล้รอดของ
อลิสราเอลมาจากศลิโยนเถลิด เมรนึ่อพระเยโฮวาหร์ทรงใหล้พวกเชลยแหว่งประชากรของพระองคร์กลสับสรว่สภาพเดลิม ยาโคบจะเปรมปรบีดลิธิ์ 
และอลิสราเอลจะยลินดบี” (เพลงสดรุดบี 14:7) พระเจล้าไมว่ไดล้ลรมพสันธสสัญญาของพระองคร์กสับอสับราฮสัม พระองคร์ไมว่ไดล้ลรมพระสสัญญาของ
พระองคร์ และในเวลาอสันเหมาะสมพระเจล้าจะทรงทนาใหล้ทรุกตสัวอสักษรและทรุกขบีดของพระวจนะของพระองคร์สนาเรก็จจรลิง

“เพราะวว่านบีนึ่เปป็นพสันธสสัญญาของเรากสับเขาทสันั้งหลาย เมรนึ่อเราจะเอาบาปทสันั้งหลายของพวกเขาไปเสบีย” ในเยเรมบียร์ 
31:31-35 เราอว่านพสันธสสัญญานสันั้น และขล้อตกลงแหว่งพสันธสสัญญานสันั้น ซนนึ่งพระเจล้าทรงทนาไวล้กสับชนชาตลิอลิสราเอล:

““ดรเถลิด วสันเหลว่านสันั้นจะมาถนง” พระเยโฮวาหร์ตรสัส “ทบีนึ่เราจะทนาพสันธสสัญญาใหมว่กสับวงศร์วานแหว่งอลิสราเอล และกสับวงศร์วาน
ของยรดาหร์ ไมว่ใชว่ตามพสันธสสัญญาทบีนึ่เราไดล้กระทนากสับบรรพบรุรรุษของพวกเขา ในวสันทบีนึ่เราไดล้จรงมรอของพวกเขาเพรนึ่อนนาพวกเขาออกมา
จากแผว่นดลินแหว่งอบียลิปตร์ ซนนึ่งพสันธสสัญญาของเรานสันั้นพวกเขาไดล้หสัก ถนงแมล้วว่าเราไดล้เปป็นสามบีตว่อพวกเขา” พระเยโฮวาหร์ตรสัส

“แตว่นบีนึ่จะเปป็นพสันธสสัญญาทบีนึ่เราจะกระทนากสับวงศร์วานแหว่งอลิสราเอล ภายหลสังวสันเหลว่านสันั้น” พระเยโฮวาหร์ตรสัส “เราจะ
บรรจรุราชบสัญญสัตลิของเราไวล้ในสว่วนภายในของพวกเขา และจะจารนกราชบสัญญสัตลินสันั้นไวล้ในใจของพวกเขา และจะเปป็นพระเจล้าของ
พวกเขา และพวกเขาจะเปป็นประชากรของเรา และพวกเขาจะไมว่สอนเพรนึ่อนบล้านของตนแตว่ละคน และพบีนึ่นล้องของตนแตว่ละคนอบีก
ตว่อไป โดยกลว่าววว่า ‘จงรรล้จสักพระเยโฮวาหร์’ เพราะพวกเขาทรุกคนจะรรล้จสักเรา ตสันั้งแตว่คนตนึ่นาตล้อยทบีนึ่สรุดของพวกเขาจนถนงคนใหญว่คนโต
ทบีนึ่สรุดของพวกเขา” พระเยโฮวาหร์ตรสัส “เพราะเราจะใหล้อภสัยความชสันึ่วชล้าของพวกเขา และเราจะไมว่จดจนาบาปของพวกเขาอบีกตว่อ
ไป”

“พระเยโฮวาหร์ผรล้ทรงใหล้ดวงอาทลิตยร์เปป็นดวงสวว่างในเวลากลางวสัน และทรงใหล้ระเบบียบตายตสัวของดวงจสันทรร์ และของ
บรรดาดวงดาวเปป็นดวงสวว่างในเวลากลางครน ผรล้ทรงแบว่งทะเลเมรนึ่อคลรนึ่นทสันั้งหลายของทะเลนสันั้นกนาเรลิบ พระเยโฮวาหร์จอมโยธาครอ
พระนามของพระองคร์” (นอกจากนบีนั้ อว่านอลิสยาหร์ 59:21)

จงฟฝังนบีนึ่อบีก: “พวกเขาทรุกคนจะรรล้จสักเรา ตสันั้งแตว่คนตนึ่นาตล้อยทบีนึ่สรุดของพวกเขาจนถนงคนใหญว่คนโตทบีนึ่สรุดของพวกเขา” พระเย
โฮวาหร์ตรสัส “เพราะเราจะใหล้อภสัยความชสันึ่วชล้าของพวกเขา และเราจะไมว่จดจนาบาปของพวกเขาอบีกตว่อไป”! (ยรม. 31:34) ถล้อยคนา
เหลว่านสันั้นเปป็นคนาตรสัสของพระเยโฮวาหร์พระเจล้าแกว่ชนชาตลิอลิสราเอล และพระคนาเหลว่านสันั้นไมว่อาจถรกทนาลายไดล้ ไมว่วว่าผรล้สอนและนสัก
เทศนร์บางคนกลว่าวอะไรวสันนบีนั้กก็ตาม...นสันึ่นครอ คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่สอนและเทศนาวว่าเรา ผรล้คนทบีนึ่พรดภาษาอสังกฤษ ครอชนชาตลิอลิสราเอล 



หลสักคนาสอนเชว่นนสันั้นกนาลสังถรกสอนอยรว่ทสันึ่วโลกทบีนึ่พรดภาษาอสังกฤษ ผรล้สอนเหลว่านบีนั้เอาพระสสัญญาเหลว่านสันั้นทบีนึ่พระเจล้าทรงทนาไวล้กสับอสับรา
ฮสัมมายกใหล้แกว่ครลิสตจสักร คนาสอนเชว่นนสันั้นครอการปลล้นฝฝ่ายวลิญญาณชสัดๆ สสักวสันหนนนึ่งพระเจล้าจะทรงทนาใหล้พระสสัญญาทรุกประการทบีนึ่
พระองคร์ทรงทนาไวล้กสับอสับราฮสัมสนาเรก็จจรลิง

ขล้อ 28 และ 29: “เกบีนึ่ยวกสับขว่าวประเสรลิฐนสันั้น เขาเหลว่านสันั้นกก็เปป็นบรรดาศสัตรรเพราะเหก็นแกว่พวกทว่าน แตว่เกบีนึ่ยวกสับการทรง
เลรอกไวล้ พวกเขากก็เปป็นทบีนึ่รสักเพราะเหก็นแกว่บรรพบรุรรุษ เพราะวว่าบรรดาของประทานและการทรงเรบียกของพระเจล้านสันั้น กก็ปราศจาก
การเปลบีนึ่ยนพระทสัย”

ทสัศนคตลิของพระเจล้าตว่อชนชาตลิอลิสราเอลในการแจกจว่ายแหว่งพระครุณนบีนั้ถรกชบีนั้ขาดโดยหรรออล้างอลิงกสับ “ขว่าวประเสรลิฐ” 
อลิสราเอลทบีนึ่เปป็นประชาชาตลิไดล้ปฏลิเสธขว่าวประเสรลิฐ และเมรนึ่อทรงพลิจารณาการปฏลิเสธนสันั้นพระเจล้าจนงทรงนสับวว่าชนชาตลิอลิสราเอลเปป็น 
“บรรดาศสัตรร” ทสัศนคตลิของพระเจล้าตว่อชนชาตลิอลิสราเอลซนนึ่งอล้างอลิงกสับ “การทรงเลรอกไวล้”-พวกทบีนึ่เหลรออยรว่ทบีนึ่ถรกเลรอกในประชาชาตลิ
นสันั้น-กก็ครอวว่าคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่พระองคร์ทรงนสับวว่าเปป็นพวกศสัตรรเพราะการทบีนึ่พวกเขาปฏลิเสธขว่าวประเสรลิฐกก็ยสังเปป็นพวก “ทบีนึ่ทรงรสัก” อยรว่
เหมรอนเดลิม และนบีนึ่กก็เพราะเหก็นแกว่อสับราฮสัม อลิสอสัค และยาโคบ ซนนึ่งพระองคร์ไดล้ทรงทนาพสันธสสัญญานลิรสันดรร์ไวล้กสับพวกเขา

นบีนึ่เปป็นสมสัยของพวกคนตว่างชาตลิ หรรอยรุคคนตว่างชาตลิ-ยรุคสมสัยทบีนึ่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าพระเจล้ากนาลสังเรบียกเจล้าสาวตว่างชาตลิผรล้หนนนึ่ง
ออกมา (อว่านกลิจการ 15:13-18) แตว่พวกคนตว่างชาตลิตล้องฉวยโอกาสนบีนั้ทบีนึ่พวกเขาไดล้รสับเพราะความมรดบอดของชนชาตลิอลิสราเอล ณ
เวลานบีนั้โดยเฉพาะ อยว่างไรกก็ตาม พวกคนตว่าชาตลิไมว่ควรลรม เกรงวว่าพวกเขาจะเกลิดเยว่อหยลินึ่ง วว่าชนชาตลิอลิสราเอลยสังเปป็นประชาชาตลิทบีนึ่
ถรกเลรอกสรรของพระเจล้าอยรว่เหมรอนเดลิม พวกคนตว่างชาตลิไมว่ควรลรมเดก็ดขาดวว่าพระสสัญญาเหลว่านสันั้นทบีนึ่พระเจล้าทรงทนาไวล้กสับพวก
บรรพบรุรรุษ พระเจล้าจะทรงรสักษา:

“เพราะวว่าบรรดาของประทานและการทรงเรบียกของพระเจล้านสันั้น กก็ปราศจากการเปลบีนึ่ยนพระทสัย” นสันึ่นครอ ของประทาน
เหลว่านสันั้นและการทรงเรบียกทบีนึ่พระเจล้าทรงสสัญญาชนชาตลิอลิสราเอลไวล้จะไมว่มบีวสันถรกเอากลสับไป พระเจล้าไมว่ทรงใหล้คนาสสัญญาหนนนึ่งและ
จากนสันั้นกก็เอามสันกลสับไป: “พระเจล้ามลิใชว่มนรุษยร์ พระองคร์จนงไมว่ไดล้มรุสา และไมว่ไดล้เปป็นบรุตรของมนรุษยร์ พระองคร์จนงไมว่ตล้องกลสับใจ 
พระองคร์ไดล้ตรสัสแลล้ว และพระองคร์จะไมว่ทรงกระทนาตามหรรอ หรรอพระองคร์ตรสัสแลล้ว และพระองคร์จะไมว่ทรงกระทนาใหล้สนาเรก็จหรรอ”
(กดว. 23:19) พระเจล้าไมว่เคยเปลบีนึ่ยนแปลง...พระองคร์ทรงเปป็นเหมรอนเดลิม-วานนบีนั้ วสันนบีนั้ และสรบไปเปป็นนลิตยร์ ดสังนสันั้นพระเจล้าจะทรง
รสักษาพระสสัญญาทรุกขล้อและทนาใหล้พสันธสสัญญานสันั้นสนาเรก็จเตก็มเปปีปี่ยมซนนึ่งทรงทนาไวล้กสับอสับราฮสัมผรล้เปปีปี่ยมดล้วยความเชรนึ่อและชนชาตลิ
อลิสราเอลประชาชาตลินสันั้นทบีนึ่ถรกเลรอกสรรไวล้แลล้ว

ขล้อ 30 และ 31: “ดล้วยวว่าพวกทว่านในสมสัยกว่อนมลิไดล้เชรนึ่อพระเจล้า แตว่บสัดนบีนั้ไดล้รสับความเมตตาโดยทางความไมว่เชรนึ่อของพวก
เขาฉสันใด บสัดนบีนั้พวกเขากก็มลิไดล้เชรนึ่อเชว่นกสัน เพรนึ่อวว่าโดยทางความเมตตาของพวกทว่าน พวกเขาจะไดล้รสับความเมตตาดล้วยฉสันนสันั้น”

“ดล้วยวว่าพวกทว่านในสมสัยกว่อน…” พวกคนตว่างชาตลิเคยไมว่ยอมเชรนึ่อพระเจล้าและเคย “ตายในบาปทสันั้งหลาย” (อฟ. 2:1) แตว่
พวกเขา “บสัดนบีนั้ไดล้รสับความเมตตา” แลล้วโดยความไมว่เชรนึ่อของพวกยลิว ตามทบีนึ่ถรกพรรณนาในขล้อ 11 และ 12 ของบทนบีนั้ และใน
ทนานองเดบียวกสัน “พวกเขา” (พวกยลิว) “กก็มลิไดล้เชรนึ่อเชว่นกสัน เพรนึ่อวว่าโดยทางความเมตตาของพวกทว่าน (ความเมตตาเดบียวกสันกสับทบีนึ่ไดล้
ทรงสนาแดงแกว่พวกทว่าน) พวกเขาจะไดล้รสับความเมตตาดล้วยฉสันนสันั้น” โดยการดลใจของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ เปาโลกนาลสังรสับประกสัน
คนทสันั้งปวงวว่าพระเจล้าในเวลาครบกนาหนดจะทรงทนาใหล้พระสสัญญาทรุกขล้อทบีนึ่ใหล้ไวล้แกว่ชนชาตลิอลิสราเอลสนาเรก็จจรลิง และพระเจล้าจะทรงมบี
ความเมตตาตว่อผรล้ทบีนึ่ถรกเลรอกสรรไวล้ของพระองคร์

ขล้อ 32: “เพราะวว่าพระเจล้าทรงนสับวว่าพวกเขาทรุกคนอยรว่ในฐานะทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อ เพรนึ่อพระองคร์จะไดล้ทรงพระเมตตาแกว่พวกเขาทรุก
คน”

ความคลิดตรงนบีนั้กก็ครอวว่าพระเจล้าไดล้ทรงจนากสัดเขตทสันั้งยลิวและตว่างชาตลิใหล้อยรว่ภายในขอบเขตของความผลิดชนลิดเดบียว-ความผลิด
ในเรรนึ่องความไมว่เชรนึ่อ-เพรนึ่อพระองคร์จะทรงมบีความเมตตาตว่อคนทสันั้งปวง ฉบสับแปลของวรเอสทร์ของขล้อ 30 ถนง 32 มบีประโยชนร์มาก: 
“ดล้วยวว่า เหมรอนกสับทบีนึ่พวกทว่านแตว่กว่อนเคยไมว่ยอมเชรนึ่อพระเจล้า กระนสันั้นบสัดนบีนั้ไดล้ถรกทนาใหล้เปป็นผรล้รสับความเมตตาแลล้วผว่านทางความไมว่



เชรนึ่อของพวกเขา ดสังนสันั้นคนเหลว่านบีนั้บสัดนบีนั้กก็ไมว่ยอมเชรนึ่อเชว่นกสันเพรนึ่อทบีนึ่วว่าเพราะความเมตตาซนนึ่งเปป็นของทว่านทสันั้งหลาย พวกเขาเองกก็จะไดล้
กลายเปป็นผรล้รสับความเมตตาดล้วย เพราะวว่าพระเจล้าไดล้ทรงลล้อมคอกทรุกคนใหล้อยรว่ขล้างใน (สภาวะนสันั้น) แหว่งความไมว่เชรนึ่อเพรนึ่อทบีนึ่วว่า
พระองคร์จะไดล้ทรงมบีความเมตตาตว่อคนทสันั้งปวง”

กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง ทสันั้งพวกยลิวและพวกคนตว่างชาตลิอยรว่ในสภาวะแหว่งความไมว่เชรนึ่อทรุกคน เพรนึ่อทบีนึ่พระเจล้าจะไดล้มบีความเมตตา
ตว่อทรุกคน-ไมว่ใชว่ตว่อประชาชาตลิหนนนึ่งเทว่านสันั้น ครอชนชาตลิอลิสราเอล หรรอคนกลรุว่มหนนนึ่ง ครอพวกคนตว่างชาตลิ แตว่ตว่อพวกยลิว พวกคนตว่าง
ชาตลิ-หรรอ “ผรล้ใดกก็ตาม” ทรุกคนอยรว่ในเรรอลนาเดบียวกสันในฝฝ่ายวลิญญาณ และจนกวว่าคนๆหนนนึ่งกลายเปป็นผรล้เชรนึ่อ ไมว่วว่าเขาเปป็นยลิวหรรอตว่าง
ชาตลิ เขากก็เปป็นผรล้หลงหาย หนทางเดบียวทบีนึ่ใครกก็ตามในการแจกจว่ายแหว่งพระครุณนบีนั้จะกลายเปป็นลรกคนหนนนึ่งของพระเจล้าไดล้กก็ครอ เชรนึ่อ
บนพระเยซรครลิสตร์เจล้า ยอมรสับพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระองคร์โดยความเชรนึ่อ กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง ถล้าพวกยลิวเหลว่านสันั้นไดล้เชรนึ่อฟฝัง
พระเจล้าอยว่างเตก็มทบีนึ่ พวกเขากก็คงไดล้ประสบกสับแคว่ความสสัตยร์ซรนึ่อของพระเจล้า พระครุณและความเมตตาไมว่อาศสัยสลิทธลิพลิเศษหรรอครุณ
ความดบีใดๆทสันั้งสลินั้น

เปาโลประกาศแกว่ชาวเมรองเอเฟซสัสวว่า: “แตว่พระเจล้า ผรล้ทรงเปปีปี่ยมดล้วยพระเมตตา เพราะเหตรุความรสักอสันใหญว่หลวง ซนนึ่ง
พระองคร์ไดล้ทรงรสักพวกเรานสันั้น ครอเมรนึ่อพวกเราเคยตายไปแลล้วในบรรดาบาป กก็ทรงกระทนาใหล้พวกเรามบีชบีวลิตอยรว่ดล้วยกสันกสับพระครลิสตร์
แลล้ว (ทว่านทสันั้งหลายไดล้รสับความรอดโดยพระครุณ)” (อฟ. 2:4,5) ในสามขล้อแรกของเอเฟซสัส บททบีนึ่ 2 เปาโลพรรณนาถนงพวกคนตว่าง
ชาตลิวว่าดนาเนลิน “ตามวลิถบีของโลกนบีนั้” โดยตลิดตาม “เจล้าแหว่งอนานาจของยว่านอากาศ” ครอมารรล้าย และในฐานะเปป็น “ลรกทสันั้งหลาย
แหว่งการไมว่เชรนึ่อฟฝัง” ซนนึ่งดนาเนลินตามตสัณหาทสันั้งหลายของเนรนั้อหนสัง “บรรดาความปรารถนาของเนรนั้อหนสังและความคลิดในใจ” ผรล้ซนนึ่ง 
“โดยสสันดานแลล้วเคยเปป็นลรกทสันั้งหลายแหว่งพระอาชญา”-หรรอลรกทสันั้งหลายของมารรล้าย… “แตว่พระเจล้า…”

ครุณเหก็นแลล้ววว่ามนรุษยร์-ไมว่วว่าจะยลิวหรรอตว่างชาตลิ-เสรนึ่อมทรามอยว่างทบีนึ่สรุดทสันั้งหมด...สลินั้นหวสัง ชว่วยเหลรอตสัวเองไมว่ไดล้ และมรุว่งหนล้า
สรว่นรก “แตว่พระเจล้า”...ผรล้ทรงเปปีปี่ยมดล้วยความเมตตา ไดล้ทรงหยลิบยรนึ่นความรสักอสันยลินึ่งใหญว่ของพระองคร์ใหล้แกว่เรา แมล้ในยามทบีนึ่เราเคย
ตายในบาปทสันั้งหลาย โดยทางพระครุณของพระเยซรครลิสตร์เจล้า พระเจล้าไดล้ทรงทนาใหล้เราเปป็นขนนั้นสรว่ชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณแลล้ว ดสังนสันั้นเราจนง
เหก็นวว่าพระเจล้าไดล้ทรงรวมทรุกคนใหล้อยรว่ภายในสภาวะแหว่งความไมว่เชรนึ่อ เพรนึ่อทบีนึ่พระองคร์จะไดล้ทรงมบีความเมตตาตว่อทรุกคน ผมขอบครุณ
พระเจล้าจรลิงๆทบีนึ่ความรอดถรกยรนึ่นเสนอใหล้แกว่ “ผรล้ใดกก็ตาม”...ทรุกคนถรกรวมไวล้ภายใน ไมว่มบีใครถรกตสัดออก ไมว่วว่าจะมบีเผว่าพสันธรุร์ สบีผลิว 
หรรอความเชรนึ่อแบบใด

แนว่นอนวว่า “ทรุกคน” ตรงนบีนั้ในโรม 11:32 ไมว่ไดล้หมายความวว่าประชาชาตลิทสันั้งปวง-พวกยลิวและพวกคนตว่างชาตลิ-จะรสับ
ความรอด มสันไมว่ไดล้สอนเรรนึ่องความรอดสากล “แตว่พระคสัมภบีรร์ไดล้บว่งวว่า ทรุกคนอยรว่ใตล้บาป เพรนึ่อพระสสัญญาโดยความเชรนึ่อแหว่งพระเยซร
ครลิสตร์จะไดล้ถรกประทานใหล้แกว่คนทสันั้งหลายทบีนึ่เชรนึ่อ” (กท. 3:22) พระวจนะของพระเจล้าชสัดเจนแนว่นอนวว่าความรอดสากลไมว่ใชว่หลสักคนา
สอนหนนนึ่งของพระคสัมภบีรร์ แตว่เปป็นขล้อเชรนึ่อของศาสนาทบีนึ่มนรุษยร์สรล้างขนนั้น พระเจล้าทรงชว่วยใหล้รอดเฉพาะคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เชรนึ่อบนพระเยซร
ครลิสตร์เจล้า 

สลินึ่งทบีนึ่อสัครทรตเปาโลตระหนสักและเหก็นในสมสัยของเขายสังเปป็นสภาพฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่ปรากฏทสันึ่วโลกเหมรอนเดลิม ประชาชาตลิทสันั้ง
หลายยสังอยรว่ในบาปและความไมว่เชรนึ่อเหมรอนเดลิม ชนชาตลิอลิสราเอลยสังคงปฏลิเสธทบีนึ่จะเชรนึ่อบนพระครลิสตร์นสันั้นเหมรอนเดลิม

สรรเสรริญแดต่พระเจจ้า
ขล้อ 33-36: “โอ ความลนั้นาลนกแหว่งความอรุดมสมบรรณร์ของทสันั้งพระปฝัญญาและความรรล้ของพระเจล้านสันั้นมบีมากสสักเทว่าใด คนา

ตสัดสลินของพระองคร์นสันั้นเหลรอทบีนึ่จะหยสันึ่งรรล้ไดล้ และทางทสันั้งหลายของพระองคร์กก็เหลรอทบีนึ่จะสรบเสาะไดล้ เพราะวว่า ‘ผรล้ใดเลว่ารรล้จสักพระทสัย
ขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า หรรอผรล้ใดเลว่าเปป็นทบีนึ่ปรนกษาของพระองคร์ หรรอผรล้ใดเลว่าไดล้ถวายสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดแดว่พระองคร์กว่อน และจะทรง
ตอบแทนสลินึ่งนสันั้นแกว่เขาอบีก’ ดล้วยวว่าสลินึ่งสารพสัดเปป็นของพระองคร์ และโดยทางพระองคร์และเพรนึ่อพระองคร์ ขอสงว่าราศบีจงมบีแดว่พระองคร์
สรบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน”



บททบีนึ่สลิบเอก็ดนบีนั้ของหนสังสรอโรมปปิดทล้ายดล้วยบทเพลงสรรเสรลิญแดว่พระเจล้า หลสังจากพลิจารณาทางเหลว่านสันั้นของพระเจล้า-เมรนึ่อ
ไดล้เหก็นความเมตตาทสันั้งหลายของพระองคร์และพระครุณของพระองคร์-บสัดนบีนั้เปาโลอดไมว่ไดล้ทบีนึ่จะเปลว่งคนาสรรเสรลิญ: “โอ ความลนั้นาลนก
แหว่งความอรุดมสมบรรณร์ของทสันั้งพระปฝัญญาและความรรล้ของพระเจล้านสันั้นมบีมากสสักเทว่าใด!” อสัครทรตทว่านนบีนั้ตระหนสักอยว่างเตก็มเปปีปี่ยมวว่า
ตนไมว่สามารถทบีนึ่จะหยสันึ่งถนงกล้นบนนั้งแหว่งสตลิปฝัญญาและความรรล้ของพระเจล้าไดล้ดล้วยหลสักเหตรุผลและถล้อยคนาของมนรุษยร์ พระเจล้าทรง
ฤทธานรุภาพทสันั้งสลินั้น ทรงทราบทรุกสลินึ่ง ทรงอยรว่ทรุกแหว่งหน “คนาตสัดสลินของพระองคร์นสันั้นเหลรอทบีนึ่จะหยสันึ่งรรล้ไดล้ และทางทสันั้งหลายของ
พระองคร์กก็เหลรอทบีนึ่จะสรบเสาะไดล้!” “เหลรอทบีนึ่จะสรบเสาะไดล้” มบีความหมายตรงตสัววว่า “ไมว่สามารถทบีนึ่จะถรกตามรอยหรรอคล้นพบไดล้”
(อว่านโยบ 5:9 และ 11:7) 

“เพราะวว่า ‘ผรล้ใดเลว่ารรล้จสักพระทสัยขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า…” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลยกคนาพรดมาอบีกครสันั้งจากคนาพยากรณร์ของอลิสยาหร์ 
ซนนึ่งเราพบถล้อยคนาเหลว่านบีนั้: “ผรล้ใดไดล้นนาทางพระวลิญญาณของพระเยโฮวาหร์ หรรอโดยเปป็นทบีนึ่ปรนกษาของพระองคร์ไดล้สสันึ่งสอนพระองคร์ 
พระองคร์ไดล้ทรงปรนกษากสับผรล้ใด และผรล้ใดไดล้สสันึ่งสอนพระองคร์ และไดล้สอนพระองคร์ในทางแหว่งความยรุตลิธรรม และไดล้สอนความรรล้แกว่
พระองคร์ และไดล้สนาแดงใหล้พระองคร์เหก็นทางแหว่งความเขล้าใจ” (อลิสยาหร์ 40:13,14) 

“หรรอผรล้ใดเลว่าไดล้ถวายสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดแดว่พระองคร์กว่อน…” พระคนาขล้อนบีนั้ยกมาจากโยบ 41:11 ทบีนึ่พระเจล้าตรสัสแกว่โยบวว่า: “ใคร
เลว่าไดล้ใหล้แกว่เรากว่อน ซนนึ่งเราจะตล้องตอบแทนเขา สลินึ่งใด ๆ กก็ตามทบีนึ่อยรว่ใตล้ฟฟ้าสวรรคร์ทสันั้งสลินั้นกก็เปป็นของเรา”

ผมดบีใจเหลรอเกลินทบีนึ่ในตอนตล้นของจดหมายฝากฉบสับนบีนั้ เปาโลประกาศวว่า “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยรว่โดยความเชรนึ่อ”
(1:17) ความเชรนึ่อยอมรสับสลินึ่งทบีนึ่พระเจล้าตรสัสเพราะวว่าพระเจล้าตรสัสมสันแลล้ว ความเชรนึ่อยอมรสับสลินึ่งทบีนึ่พระเจล้าทรงสสัญญา โดยปราศจาก
ความรรล้สนก ปราศจากการมองเหก็น ปราศจากการชลิมรส ปราศจากการจสับตล้อง ความเชรนึ่อเดลินกสับพระเจล้าในความมรด ดสังนสันั้นความ
เชรนึ่อจนงไมว่เคยตสันั้งคนาถามพระเจล้า เชว่นเดบียวกสับอสับราฮสัม คนทสันั้งหลายแหว่งความเชรนึ่อยว่อมเชรนึ่อพระเจล้า และเชว่นเดบียวกสับเปาโล ผรล้เชรนึ่อทสันั้ง
หลาย “รรล้จสักผรล้ทบีนึ่พวกเขาไดล้เชรนึ่อแลล้ว”

พระครุณของพระเจล้าอยรว่เหนรอความเขล้าใจของมนรุษยร์ มนรุษยร์ไมว่มบีทางเขล้าใจไดล้วว่าพระเจล้าทรงรสักสลินึ่งทรงสรล้างทบีนึ่นว่าสสังเวช
อยว่างพวกเรา และทรงยอมใหล้พระบรุตรของพระองคร์มาตายเพรนึ่อเราไดล้อยว่างไร พระครุณของพระเจล้ายากทบีนึ่จะหยสันึ่งถนง มสันเปป็นไปไมว่
ไดล้ทบีนึ่มนรุษยร์จะเขล้าใจไดล้วว่าเหตรุไฉนพระเยซรครลิสตร์ถนงไดล้ทรงรสักทสันั้งโลกทบีนึ่เตก็มไปดล้วยบรรดาคนบาป และทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์
อยว่างเตก็มพระทสัย เพรนึ่อทบีนึ่เราจะไดล้รสับความรอด ทางทสันั้งหลายของพระเจล้าไมว่อาจทบีนึ่จะตามรอยไดล้ มนรุษยร์ตามรอยจรวดในอวกาศไดล้ 
แตว่มนรุษยร์ตามรอยพระเจล้าไมว่ไดล้ ทางทสันั้งหลายของพระองคร์ไมว่อาจทบีนึ่จะตามรอยไดล้ การพลิพากษาทสันั้งหลายของพระเจล้ากก็ไมว่อาจทบีนึ่จะ
สรบคล้นไดล้-และแนว่นอนวว่าพระเจล้าไมว่อาจถรกเขล้าใจไดล้ผว่านทางสตลิปฝัญญาและเหตรุผลของมนรุษยร์ พระเจล้าทรงเปป็นอยรว่ “จากชสันึ่วนลิรสัน
ดรร์” และพระเจล้าจะทรงเปป็นอยรว่ “ถนงชสันึ่วนลิรสันดรร์” (เพลงสดรุดบี 90:1,2) 

ความเมตตาของพระเจล้าไดล้ถรกหยลิบยรนึ่นใหล้แกว่คนบาปทสันั้งหลายทบีนึ่สมควรตกนรกผว่านทางการสลินั้นพระชนมร์เปป็นเครรนึ่องสสัตว
บรชาของพระเยซรบนกางเขนนสันั้น หนทางเดบียวทบีนึ่ครุณหรรอผมหรรอคนอรนึ่นใดจะไดล้ยรนอยรว่ตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าและไดล้ยลินพระองคร์ตรสัส
วว่า “ดบีแลล้ว เจล้าจงเขล้าไปในความปปีตลิยลินดบีทสันั้งหลายของนายของเจล้าเถลิด” จะขนนั้นอยรว่กสับครุณความดบีแหว่งพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระ
เยซรเทว่านสันั้น! ในยรุคสมสัยนบีนั้แหว่งแนวคลิดเสรบีนลิยมและสมสัยใหมว่นลิยม ผรล้คนเยาะเยล้ยพระโลหลิตของพระเยซร พวกเขาประกาศวว่ามสันไมว่
จนาเปป็นอบีกตว่อไปแลล้วทบีนึ่จะเชรนึ่อใน “ขว่าวประเสรลิฐทบีนึ่นองเลรอด” แตว่ผมขอกลว่าวในถล้อยคนาของเปาโลวว่า “ปราศจากการมบีโลหลิตไหล
ออก กก็จะไมว่มบีการทรงยกบาปเลย” (ฮบ. 9:22) และเปโตรกลว่าววว่า “...พวกทว่านมลิไดล้ถรกไถว่ไวล้ดล้วยสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่เสรนึ่อมสลายไดล้ เชว่น
เงลินและทองคนา ...แตว่ดล้วยพระโลหลิตอสันลนั้นาคว่าของพระครลิสตร์ ดรุจเลรอดของลรกแกะทบีนึ่ปราศจากตนาหนลิและปราศจากจรุดดว่างพรล้อย”
(1 ปต. 1:18,19)

“ดล้วยวว่าสลินึ่งสารพสัดเปป็นของพระองคร์ และโดยทางพระองคร์และเพรนึ่อพระองคร์…” อรรถาธลิบายหนนนึ่งสรรุปขล้อ 36 ในถล้อยคนา
ตว่อไปนบีนั้:



“อสัครทรตทว่านนบีนั้สรรุปเรรนึ่องทสันั้งหมดนบีนั้อยว่างสมควรแลล้ว ‘สลินึ่งสารพสัดเปป็นของพระองคร์’ ครอมบีแหลว่งทบีนึ่มาจากพระองคร์; ‘สลินึ่ง
สารพสัดเปป็นโดยทางพระองคร์’ เนรนึ่องจากพระองคร์ทรงทนาใหล้ทรุกสลินึ่งเกลิดขนนั้นซนนึ่งในพระดนารลินลิรสันดรร์ของพระองคร์พระองคร์ทรงประสงคร์
ไวล้; ‘สลินึ่งสารพสัดเพรนึ่อพระองคร์’ โดยมบีพระองคร์เปป็นบสันั้นปลายทบีนึ่สรุด เปป็นการสนาแดงใหล้ประจสักษร์ของสงว่าราศบีแหว่งความสมบรรณร์แบบทสันั้ง
หลายของพระองคร์เอง เพราะวว่าการกระทนากลิจทสันั้งปวงตสันั้งแตว่ตล้นจนจบของพระองคร์ครอสรุดยอดทบีนึ่สรุดของทรุกสลินึ่ง”

“...ขอสงว่าราศบีจงมบีแดว่พระองคร์สรบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน”!



บทททที่ 12

12:1 เหตรุฉะนสันั้น ขล้าพเจล้าจนงวลิงวอนพวกทว่าน พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย โดยบรรดาความเมตตาของพระเจล้า ใหล้พวกทว่านถวายรว่างกายของ
พวกทว่าน เปป็นเครรนึ่องบรชาทบีนึ่มบีชบีวลิต อสันบรลิสรุทธลิธิ์ เปป็นทบีนึ่พอพระทสัยแดว่พระเจล้า ซนนึ่งเปป็นการรสับใชล้ทบีนึ่เหมาะสมของพวกทว่าน
12:2 และอยว่าทนาเหมรอนกสับชาวโลกนบีนั้ แตว่พวกทว่านจงถรกเปลบีนึ่ยนแปลงโดยการฟฟฟื้นฟรใหมว่แหว่งจลิตใจของพวกทว่าน เพรนึ่อพวกทว่านจะ
ไดล้พลิสรจนร์วว่าอะไรเปป็นนนั้นาพระทสัยนสันั้นของพระเจล้าทบีนึ่ดบีและเปป็นทบีนึ่ชอบพระทสัย และสมบรรณร์แบบ
12:3 ขล้าพเจล้าขอกลว่าว โดยพระครุณซนนึ่งไดล้ประทานแกว่ขล้าพเจล้าแลล้ว แกว่ทรุกคนทบีนึ่อยรว่ทว่ามกลางพวกทว่านวว่า อยว่าคลิดถรอตสัวเกลินกวว่าทบีนึ่ตน
ควรจะคลิดนสันั้น แตว่จงคลิดใหล้ถว่อมสรุขรุม ตามทบีนึ่พระเจล้าไดล้โปรดประทานแกว่มนรุษยร์ทรุกคนตามขนาดแหว่งความเชรนึ่อ
12:4 เพราะวว่าพวกเรามบีอวสัยวะหลายอยว่างในรว่างกายเดบียว และอวสัยวะทสันั้งหมดมลิไดล้มบีหนล้าทบีนึ่เหมรอนกสันฉสันใด
12:5 พวกเรา ผรล้เปป็นหลายคน ยสังเปป็นกายเดบียวกสันในพระครลิสตร์ และทรุกคนเปป็นอวสัยวะทสันั้งหลายแกว่กสันและกสันฉสันนสันั้น
12:6 เมรนึ่อมบีบรรดาของประทานทบีนึ่แตกตว่างกสันตามพระครุณทบีนึ่ไดล้ประทานใหล้แกว่พวกเรา ถล้าเปป็นการพยากรณร์ กก็จงใหล้พวกเรา
พยากรณร์ตามสสัดสว่วนแหว่งความเชรนึ่อ
12:7 หรรอการรสับใชล้ กก็จงใหล้พวกเราทนาการรสับใชล้ของพวกเรา หรรอผรล้ทบีนึ่สสันึ่งสอน กก็จงสสันึ่งสอน
12:8 หรรอผรล้ทบีนึ่เตรอนสตลิ กก็จงเตรอนสตลิ ผรล้ทบีนึ่ทนาทาน กก็จงใหล้เขาทนาสลินึ่งนสันั้นดล้วยความจรลิงใจ ผรล้ทบีนึ่ครอบครอง กก็จงทนาดล้วยความขยสันขสัน
แขก็ง ผรล้ทบีนึ่แสดงความเมตตา กก็จงทนาดล้วยความเบลิกบานใจ
12:9 จงใหล้ความรสักเปป็นอยรว่โดยปราศจากมารยา จงเกลบียดชสังสลินึ่งทบีนึ่ชสันึ่วรล้าย จงยนดมสันึ่นอยรว่กสับสลินึ่งทบีนึ่ดบี
12:10 จงรสักกสันและกสันดล้วยความรสักฉสันพบีนึ่นล้อง ในการใหล้เกบียรตลิ จงแสดงความเคารพตว่อกสันและกสัน
12:11 อยว่าเกบียจครล้านในการงาน จงกระตรอรรอรล้นในจลิตวลิญญาณ จงรสับใชล้องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า
12:12 จงปปีตลิยลินดบีในความหวสัง จงอดทนในความยากลนาบาก จงขะมสักเขมล้นตว่อไปในการอธลิษฐาน
12:13 จงแจกจว่ายใหล้แกว่ความจนาเปป็นของพวกวลิสรุทธลิชน จงมบีนนั้นาใจอสัธยาศสัยไมตรบี
12:14 จงอวยพรคนเหลว่านสันั้นซนนึ่งขว่มเหงพวกทว่าน จงอวยพรและอยว่าแชว่งดว่าเลย
12:15 จงปปีตลิยลินดบีกสับคนทสันั้งหลายทบีนึ่ปปีตลิยลินดบี จงรล้องไหล้กสับคนทสันั้งหลายทบีนึ่รล้องไหล้
12:16 จงเปป็นนนั้นาหนนนึ่งใจเดบียวกสันตว่อกสันและกสัน อยว่าใฝฝ่สรง แตว่จงถว่อมใจลงสรว่คนทบีนึ่มบีฐานะตนึ่นาตล้อย อยว่าถรอวว่าตสัวฉลาดในบรรดาความ
คลิดของพวกทว่านเอง
12:17 อยว่าทนาความชสันึ่วรล้ายตอบแทนความชสันึ่วรล้ายแกว่ผรล้หนนนึ่งผรล้ใดเลย ‘แตว่จงมรุว่งกระทนาสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่ซรนึ่อสสัตยร์ในสายตาของคนทสันั้งปวง’
12:18 ถล้าเปป็นไปไดล้ มากเทว่ากสับทบีนึ่อยรว่ในพวกทว่าน จงอยรว่อยว่างสงบสรุขกสับทรุกคน
12:19 พวกทบีนึ่รสักอยว่างยลินึ่ง อยว่าแกล้แคล้นใหล้ตสัวพวกทว่านเอง แตว่จงเปปิดทางใหล้แกว่พระพลิโรธดบีกวว่า เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘องคร์พระผรล้
เปป็นเจล้าตรสัสวว่า “การแกล้แคล้นเปป็นของเรา เราจะตอบสนอง”
12:20 เหตรุฉะนสันั้น ถล้าศสัตรรของทว่านหลิว จงใหล้อาหารแกว่เขา ถล้าเขากระหาย จงใหล้เขาดรนึ่ม เพราะวว่าโดยการทนาอยว่างนสันั้นทว่านจะสรุม
ถว่านทสันั้งหลายแหว่งไฟไวล้บนศบีรษะของเขา’
12:21 อยว่าถรกเอาชนะดล้วยความชสันึ่วรล้าย แตว่จงเอาชนะความชสันึ่วรล้ายดล้วยความดบี



สต่วนททที่ 6
ชทวริตครริสเตทยนและการรอับใชจ้ททที่แทจ้จรริง

เรลินึ่มตล้นดล้วยบททบีนึ่ 12 และตลอดจนถนงสว่วนใหญว่ของบททสันั้งหลายทบีนึ่เหลรอ (จนถนงบททบีนึ่ 15) เนรนั้อหาหลสักของเราครอ คนาเตรอน
สตลิถนงครลิสเตบียน-การดนาเนลินชบีวลิตและความประพฤตลิของครลิสเตบียน-ซนนึ่งสอดคลล้องกสับสลินึ่งทบีนึ่เขาไดล้ถรกสอน บทเหลว่านสันั้นทบีนึ่เปป็นหลสักคนา
สอนโดยเฉพาะของจดหมายฝากฉบสับนบีนั้สลินั้นสรุดทบีนึ่บททบีนึ่ 11 หลสักคนาสอนชบีนั้ขาดหนล้าทบีนึ่ของครลิสเตบียน สลินึ่งทบีนึ่คนๆหนนนึ่งเชรนึ่อถรกเปปิดเผยโดย
สลินึ่งทบีนึ่เขาทนา- “เพราะเขาคลิดในใจของตนอยว่างไร เขากก็เปป็นอยว่างนสันั้น” (สภษ. 23:7)

สลินึ่งเดบียวกสันนบีนั้ถรกสอนโดยเปาโลในหนสังสรอเอเฟซสัส: “เมรนึ่อกว่อนพวกทว่านเปป็นความมรด แตว่บสัดนบีนั้พวกทว่านเปป็นความสวว่างแลล้ว
ในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า จงดนาเนลินอยว่างลรกทสันั้งหลายแหว่งความสวว่าง” (อฟ. 5:8) หลสักคนาสอนมากว่อนคนาเตรอนสตลิเหลว่านสันั้นและจสัดหา
หลสักเกณฑร์สนาหรสับการดนาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียน กว่อนทบีนึ่คนๆหนนนึ่งจะดนาเนลินชบีวลิตถรกตล้องไดล้ เขาตล้องคลิดถรกตล้องเกบีนึ่ยวกสับพระเจล้า พระ
ครลิสตร์ พระโลหลิต และพระวจนะ และถล้าคนใดไมว่เชรนึ่อหลสักคนาสอนอสันถรกตล้อง เขากก็กว่อเกลิดการดนาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนอสันถรกตล้องไมว่ไดล้
ประสบการณร์บสังเกลิดใหมว่ทบีนึ่แทล้จรลิง โดยพระครุณผว่านทางความเชรนึ่อในพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระเยซร มากว่อนชบีวลิตทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์ และ
หากไมว่มบีการบสังเกลิดใหมว่ กก็ไมว่มบีสลินึ่งทบีนึ่เปป็นการดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์เลย

ขล้อ 1: “เหตรุฉะนสันั้น ขล้าพเจล้าจนงวลิงวอนพวกทว่าน พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย โดยบรรดาความเมตตาของพระเจล้า ใหล้พวกทว่านถวาย
รว่างกายของพวกทว่าน เปป็นเครรนึ่องบรชาทบีนึ่มบีชบีวลิต อสันบรลิสรุทธลิธิ์ เปป็นทบีนึ่พอพระทสัยแดว่พระเจล้า ซนนึ่งเปป็นการรสับใชล้ทบีนึ่เหมาะสมของพวกทว่าน”

“ขล้าพเจล้าจนงวลิงวอนพวกทว่าน…” เหลว่าผรล้รรล้ภาษากรบีกบอกเราวว่าคนากรลิยาทบีนึ่ถรกใชล้ตรงนบีนั้เปป็นคนาทบีนึ่มบีพลสังมาก และยากมากทบีนึ่จะ
แปลเปป็นภาษาอสังกฤษ “ขล้าพเจล้าจนงวลิงวอนพวกทว่าน” อาจแปลไดล้วว่า “ขล้าพเจล้าขออล้อนวอนพวกทว่านอยว่างจรลิงจสัง” หรรอ “ขล้าพเจล้า
วลิงวอนพวกทว่าน” หรรอ “ขล้าพเจล้าเตรอนสตลิพวกทว่าน” มสันมบีความหมายอสันลนกซนนั้ง ราวกสับวว่าพระเจล้าเองกนาลสังครุกเขว่าตว่อหนล้า
ประชากรของพระองคร์ โดยอล้อนวอนพวกเขาใหล้ถวายตสัวพวกเขาแดว่พระองคร์และโดยการทนาเชว่นนสันั้นไดล้รสับความเตก็มเปปีปี่ยมของ
พระพรแหว่งขว่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ พระเยซรไดล้เสดก็จมาเพรนึ่อทบีนึ่เราจะไดล้มบีชบีวลิต และมบีมสันอยว่างบรลิบรรณร์ แตว่พระเจล้าไมว่สามารถ
ประทานชบีวลิตอสันบรลิบรรณร์แกว่เราไดล้จนกวว่าเรายอมจนานนอยว่างเตก็มทบีนึ่-จลิตใจ วลิญญาณ และรว่างกาย-ตว่อพระองคร์ ดสังนสันั้นบททบีนึ่ 12 จนง
ขนนั้นตล้นดล้วยการทบีนึ่พระเจล้าทรงวลิงวอน ผว่านทางพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ ไปถนงพบีนึ่นล้องเหลว่านสันั้น

คนาวว่า “เหตรุฉะนสันั้น” ดนงความสนใจ หรรอชบีนั้ยล้อนกลสับ ไปยสังทรุกสลินึ่งทบีนึ่มากว่อนหนล้าแลล้วในบทกว่อนหนล้าเหลว่านสันั้นของจดหมาย
ฝากฉบสับนบีนั้...นสันึ่นครอ เพราะวว่าพระเจล้าทรงจสัดหาความรอดอสันเปปีปี่ยมสงว่าราศบีเชว่นนสันั้นใหล้อยรว่ใกลล้แคว่เอรนั้อมของทรุกคนแลล้ว ซนนึ่งถรกเขล้าใจ
งว่ายโดยทรุกคน รสับไวล้ไดล้งว่ายโดยความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซร เราจนงควรเตก็มใจทบีนึ่จะถวายรว่างกายของเราใหล้
เปป็นเครรนึ่องบรชาทบีนึ่มบีชบีวลิต

เราไดล้รสับความรอดโดยการใชล้ความเชรนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้า เราไมว่สามารถใหล้สลินึ่งใด
ตอบแทนสนาหรสับความรอด ความรอดถรกซรนั้อแลล้วและถรกชนาระคว่าแลล้วโดยพระโลหลิตอสันประเสรลิฐของพระเยซร กระนสันั้น-ดวงตา
ตล้องการมรอ เทล้า และอวสัยวะอรนึ่นๆของรว่างกายกลว่าวในแงว่ของรว่างกายฉสันใด วลิญญาณกก็ตล้องการอวสัยวะเหลว่านสันั้นของรว่างกายของเรา
ฉสันนสันั้น ซนนึ่งถรกอรุทลิศถวายทสันั้งหมดและไมว่สงวนไวล้แดว่พระเจล้า ถล้าเราอยากดนาเนลินชบีวลิตแบบทบีนึ่พระเจล้าทรงอยากใหล้ลรกทสันั้งหลายของ
พระองคร์ดนาเนลินชบีวลิต

กรรุณาสสังเกต-การ “อล้อนวอน” นบีนั้ถรกกลว่าวแกว่ “พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย” นสันั้นโดยตรง มบีแตว่ผรล้ทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วเทว่านสันั้นทบีนึ่สามารถ
ถวายรว่างกายของพวกเขาแดว่พระเจล้าไดล้ คนไมว่เชรนึ่อไมว่สามารถถวายตสัวเองแดว่พระเจล้าเพรนึ่อทนาการรสับใชล้ไดล้ และถล้าเขาทนาเชว่นนสันั้น 
การถวายนสันั้นกก็คงไมว่เปป็นทบีนึ่พอพระทสัย สลินึ่งเดบียวทบีนึ่ผรล้หลงหายตล้องทนากก็ครอ รสับพระเยซรเจล้าใหล้เปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอดสว่วนตสัวของเขา หลสัง
จากทนาเชว่นนบีนั้แลล้ว เขากก็พรดถนงการถวายไดล้



โปรดสสังเกต: มสันครอ “โดยบรรดาความเมตตาของพระเจล้า” ทบีนึ่เราถรกขอรล้องใหล้ถวายรว่างกายของเรา กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง 
เนรนึ่องจากพระเจล้าทรงเปปีปี่ยมเมตตาเชว่นนสันั้น ขล้อเทก็จจรลิงเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรกนนาเสนอในบทกว่อนๆเกบีนึ่ยวกสับความเมตตาของพระเจล้าทบีนึ่มบีตว่อคน
บาปทสันั้งหลายทบีนึ่สมควรตกนรกจนงควรทนาใหล้เราอยากถวายรว่างกายของเราใหล้เปป็นเครรนึ่องบรชาทบีนึ่มบีชบีวลิต และเราควรปรารถนาทบีนึ่จะเปป็น
พบีนึ่นล้องทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์ เราควรปรารถนาทบีนึ่จะดนาเนลินชบีวลิต กระทนากลิจ และประพฤตลิตสัวในแบบทบีนึ่วว่าการดนาเนลินชบีวลิตประจนาวสันของเราในทรุก
รายละเอบียดเลก็กนล้อยจะเปป็นทบีนึ่พอพระทสัยตว่อพระเจล้า

“ถวาย” เปป็นคนาทบีนึ่ใชล้ในพระวลิหารสนาหรสับการนนาสลินึ่งใดกก็ตามมามอบแดว่พระเจล้า พระเยซรทรงถรกถวายเชว่นนสันั้น (ลรกา 2:22) 
และเปาโลอยากถวายผรล้เชรนึ่อทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วแตว่ละคนเชว่นนสันั้น (คส. 1:28) เปาโลเตรอนสตลิชาวโรมเหลว่านสันั้นทบีนึ่จะทนาตสัวพวกเขาเอง
ใหล้เปป็นเครรนึ่องบรชาหนนนึ่งแดว่พระเจล้า

“รว่างกาย” ครอคนาทบีนึ่ครอบคลรุมสนาหรสับมนรุษยร์ทสันั้งหมด-รว่างกาย จลิตใจ และวลิญญาณ (อว่าน 1 เธสะโลนลิกา 5:23) ทรุกวสัน
มนรุษยร์ทสันั้งหลายยอมจนานนรว่างกายของตนตว่อการรสับใชล้ทางกายภาพ-แตว่บว่อยครสันั้งพรล้อมกสับความลสังเลใจภายใน มสันไมว่ควรเปป็นเชว่น
นสันั้นกสับการรสับใชล้ของครลิสเตบียนตว่อพระเจล้า เราถรกวลิงวอนใหล้ถวายตสัวเราเอง-นสันึ่นครอ เตก็มใจทบีนึ่จะทนาเชว่นนสันั้น-จลิตใจ วลิญญาณ และ
รว่างกาย

ผรล้คนมสักกลว่าววว่า “ฉสันเตก็มใจทบีนึ่จะตายเพรนึ่อพระเยซร” นสันึ่นเปป็นการกระทนาทบีนึ่มบีเกบียรตลิ-แตว่ขอใหล้ผมกลว่าวอยว่างถว่อมใจมากๆวว่า
พระเจล้าไมว่จนาเปป็นตล้องอยากใหล้ครุณและผมตายเพรนึ่อพระเยซรในการแจกจว่ายแหว่งพระครุณนบีนั้ พระองคร์ทรงอยากใหล้เรามบีชบีวลิตอยรว่เพรนึ่อ
พระเยซร พระองคร์ทรงอยากใหล้เราเปป็น “เครรนึ่องบรชาทบีนึ่มบีชบีวลิต” ในการดนาเนลินชบีวลิตประจนาวสันของเรา พระองคร์ทรงอยากใหล้เรา
บรลิสรุทธลิธิ์ และสลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่เราทนา-ไมว่วว่าเรากลินหรรอดรนึ่ม หรรอสลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่เราทนา-พระเจล้าทรงอยากใหล้เราทนามสันเพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่
พระองคร์ (1 คร. 10:31)

ภายใตล้พสันธสสัญญาเกว่านสันั้น เหยรนึ่อเหลว่านสันั้นทบีนึ่เปป็นเครรนึ่องสสัตวบรชากก็ถรกฆว่าตาย แตว่เนรนึ่องจากเครรนึ่องสสัตวบรชาหนนนึ่งเดบียวนสันั้นเพรนึ่อ
ไถว่บาป มบีผลตลอดไป ไดล้ถรกถวายสนาเรก็จแลล้วบนกลโกธา จนงไมว่มบีความจนาเปป็นอบีกตว่อไปสนาหรสับเครรนึ่องสสัตวบรชาทสันั้งหลายทบีนึ่ตายแลล้ว  
สลินึ่งทบีนึ่พระเจล้าทรงอยากไดล้กก็ครอ ทบีนึ่เราถวายตสัวเราเองแดว่พระองคร์เปป็นเครรนึ่องบรชาทบีนึ่มบีชบีวลิต โดยวางตสัวเราเองไวล้ในพระหสัตถร์ของ
พระองคร์ตามชอบพระทสัยของพระองคร์ ดสังนสันั้นเปาโลจนงกนาลสังวลิงวอนสนาหรสับเครรนึ่องบรชาฝฝ่ายวลิญญาณทสันั้งหลายในพระนามของพระ
เยซร (อว่าน 1 เปโตร 2:5)

“เครรนึ่องบรชาทบีนึ่มบีชบีวลิต” นบีนั้ตรงขล้ามอยว่างสลินั้นเชลิงกสับเครรนึ่องบรชาทสันั้งหลายแหว่งพระราชบสัญญสัตลิ ความมรณาของ “พระเมษ
โปดกของพระเจล้า ผรล้ซนนึ่งทรงนนาบาปของโลกไปเสบีย” (ยอหร์น 1:29) ไดล้กวาดเครรนึ่องสสัตวบรชาทบีนึ่ตายแลล้วทสันั้งหมดออกไปจากแทว่นบรชา
ของพระเจล้า เพรนึ่อใหล้ทบีนึ่วว่างสนาหรสับเหลว่าผรล้ทบีนึ่ถรกไถว่แลล้วในฐานะเปป็น “เครรนึ่องบรชาทบีนึ่มบีชบีวลิต” แดว่พระเจล้า ผรล้ไดล้ทรง “ทนาพระองคร์ (พระ
ครลิสตร์) ใหล้เปป็นบาปเพราะเหก็นแกว่พวกเรา” (2 คร. 5:21) ทรุกคนาสรรเสรลิญทบีนึ่ออกมาจากใจของครลิสเตบียนพรล้อมกสับการขอบพระครุณ
และทรุกการกระทนาทบีนึ่เกลิดจากความรสักทบีนึ่มบีตว่อพระครลิสตร์ ในตสัวมสันเองนสันั้นกก็เปป็นเครรนึ่องบรชาแดว่พระเจล้าซนนึ่งมบีกลลินึ่นหอมหวาน (ฮบ. 
13:15,16)

“...อสันบรลิสรุทธลิธิ์ เปป็นทบีนึ่พอพระทสัยแดว่พระเจล้า…” เครรนึ่องสสัตวบรชาเหลว่านสันั้นของพวกเลวบีเมรนึ่อถรกถวายโดยปราศจากตนาหนลิแดว่
พระเจล้าถรกถรอวว่าบรลิสรุทธลิธิ์ฉสันใด ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายทบีนึ่ถวายตสัวแดว่พระเจล้ากก็บรลิสรุทธลิธิ์ฉสันนสันั้น “เหมรอนคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มบีชบีวลิตโดยเปป็นขนนั้นมาจาก
ความตายแลล้ว และ...บรรดาอวสัยวะ (ของพวกเขา) เปป็นเครรนึ่องใชล้ทสันั้งหลายแหว่งความชอบธรรมถวายแดว่พระเจล้า” (รม. 6:13) ใน
สายพระเนตรของพระเจล้า ไมว่ใชว่ในทางพลิธบีกรรม แตว่ในความเปป็นจรลิง “บรลิสรุทธลิธิ์” และ “เปป็นทบีนึ่พอพระทสัยแดว่พระเจล้า” เมรนึ่อเราไดล้
ทนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งเปป็นทบีนึ่พอพระทสัยแดว่พระเจล้าแลล้ว เรากก็ควรเผชลิญหนล้ากสับขล้อเทก็จจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่วว่าสลินึ่งทบีนึ่เราทนาไปนสันั้นครอ “การ
รสับใชล้ทบีนึ่เหมาะสม” ของเรา!

ขล้อ 2: “และอยว่าทนาเหมรอนกสับชาวโลกนบีนั้ แตว่พวกทว่านจงถรกเปลบีนึ่ยนแปลงโดยการฟฟฟื้นฟรใหมว่แหว่งจลิตใจของพวกทว่าน เพรนึ่อ
พวกทว่านจะไดล้พลิสรจนร์วว่าอะไรเปป็นนนั้นาพระทสัยนสันั้นของพระเจล้าทบีนึ่ดบีและเปป็นทบีนึ่ชอบพระทสัย และสมบรรณร์แบบ”



พระคนาขล้อนบีนั้จะวว่าไปแลล้วกก็เปป็นคนาบสัญชาหนนนึ่ง: “อยว่าทนาเหมรอนกสับ…” “ทนาเหมรอน” หมายถนงการกระทนาของคนๆหนนนึ่งทบีนึ่
เปป็นการแสดงออกภายนอกทบีนึ่ไมว่ไดล้มาจากภายใน และมสันไมว่ใชว่ตสัวแทนของชบีวลิตภายในของเขาดล้วย คนากรบีกเดบียวกสันสนาหรสับ “ทนา
เหมรอน” ถรกแปลเปป็น “กระทนาตาม” ใน 1 เปโตร 1:14: “...โดยพวกทว่านเองไมว่กระทนาตาม…” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง เราจะตล้องไมว่ทนา
ชบีวลิตของเราใหล้เปป็นตามแบบยรุคปฝัจจรุบสันอสันชสันึ่วรล้ายนบีนั้ “เพราะวว่าสลินึ่งสารพสัดซนนึ่งมบีอยรว่ในโลก ครอราคะตสัณหาของเนรนั้อหนสัง และราคะ
ตสัณหาของตา และความเยว่อหยลินึ่งแหว่งชบีวลิต ไมว่ไดล้เปป็นของพระบลิดา แตว่เปป็นของโลก” และโลกจะผว่านพล้นไปอยว่างแนว่นอน “พรล้อม
กสับราคะตสัณหาของโลกนสันั้น แตว่ผรล้ทบีนึ่กระทนาตามพระประสงคร์ของพระเจล้ากก็ดนารงอยรว่เปป็นนลิตยร์” (อว่าน 1 ยอหร์น 2:15-17) มสันเปป็นพระ
ประสงคร์ของพระเจล้าทบีนึ่เราถวายวลิญญาณ จลิตใจ และรว่างกายแดว่พระองคร์

การ “ทนาเหมรอน” ยรุคนบีนั้ครอการยอมจนานนตว่อวลิญญาณของยรุคนบีนั้...นสันึ่นครอ การไปตามเสล้นทางทบีนึ่มบีการตว่อตล้านนล้อยสรุดจน
กระทสันึ่งเรากลายเปป็นเหมรอนกสับยรุคนบีนั้ทบีนึ่เราทนาเหมรอน และเมรนึ่อเราทนาเชว่นนสันั้น เรากก็ลล้มเลลิก “การตว่อสรล้อสันดบีแหว่งความเชรนึ่อ” ผมไมว่ไดล้
กลว่าววว่าเราลล้มเลลิกความเชรนึ่อของเรา ผมกลว่าววว่าเราลล้มเลลิกการตว่อสรล้แหว่งความเชรนึ่อ ครุณจนาไดล้วว่าคนาพยานใกลล้ตายของเปาโลมบีคนา
กลว่าวนบีนั้: “ขล้าพเจล้าไดล้สรล้รบในการตว่อสรล้อสันดบีแลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้กระทนาการวลินึ่งแขว่งของขล้าพเจล้าใหล้สนาเรก็จแลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้รสักษาความเชรนึ่อ
นสันั้นไวล้แลล้ว” (2 ทธ. 4:7)

เราถรกเปรบียบวว่าเปป็นเหมรอนเหลว่าทหาร (2 ทธ. 2:3,4) เราไดล้รสับความรอดโดยพระครุณผว่านทางความเชรนึ่อ และเราจะตล้อง 
“สรล้รบในการตว่อสรล้อสันดบีแหว่งความเชรนึ่อ” (1 ทธ. 6:12) เดมาสครอตสัวอยว่างหนนนึ่งของคนๆหนนนึ่งทบีนึ่ไมว่ไดล้สรล้รบในการตว่อสรล้อสันดบีแหว่งความ
เชรนึ่อ เปาโลกลว่าววว่าเดมาสไดล้ทอดทลินั้งเขาไป “โดยหลงรสักโลก (ยรุค) ปฝัจจรุบสันนบีนั้เสบียแลล้ว” (2 ทธ. 4:10) เดมาสลรมพระองคร์ “ผรล้ไดล้ทรง
สละพระองคร์เองเพราะบรรดาบาปของเราทสันั้งหลาย เพรนึ่อพระองคร์จะทรงชว่วยเราทสันั้งหลายใหล้พล้นจากโลกปฝัจจรุบสันอสันชสันึ่วรล้ายนบีนั้ ตามพ
ระประสงคร์ของพระเจล้าและพระบลิดาของเราทสันั้งหลาย” (กท. 1:4) 

“...แตว่พวกทว่านจงถรกเปลบีนึ่ยนแปลง…” คนาวว่า “ถรกเปลบีนึ่ยนแปลง” เปป็นคนาทบีนึ่แตกตว่างไปจาก “ทนาเหมรอน” อยว่างสลินั้นเชลิง 
“ทนาเหมรอน” มองไปยสังแมว่พลิมพร์ภายนอก สว่วน “ถรกเปลบีนึ่ยนแปลง”-หรรอ “ถรกเปลบีนึ่ยนรรปรว่าง”-มองไปยสังมนรุษยร์ทบีนึ่อยรว่ภายใน

การอสัศจรรยร์ฝฝ่ายวลิญญาณนบีนั้เกลิดขนนั้นไดล้เฉพาะ “โดยการฟฟฟื้นฟรใหมว่แหว่งจลิตใจของพวกทว่าน” คนากรบีกทบีนึ่ถรกใชล้ในทบีนึ่นบีนั้สนาหรสับ 
“การฟฟฟื้นฟรใหมว่” ปรากฏอบีกแคว่ครสันั้งเดบียวในภาคพสันธสสัญญาใหมว่ และตรงนสันั้นกก็เชรนึ่อมโยงกสับการสรล้างใหมว่ ในทลิตสัส 3:5 เราอว่านวว่า:
 “มลิใชว่โดยบรรดาการงานแหว่งความชอบธรรมซนนึ่งพวกเราไดล้กระทนา แตว่ตามพระเมตตาของพระองคร์ พระองคร์ไดล้ทรงชว่วยพวกเรา
ใหล้รอด โดยการลล้างชนาระแหว่งการบสังเกลิดใหมว่ และการทรงสรล้างขนนั้นมาใหมว่ของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์” การอสัศจรรยร์นบีนั้แหว่งการฟฟฟื้นฟร
ใหมว่ครอพระราชกลิจของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ มนรุษยร์ไมว่สามารถฟฟฟื้นฟรตสัวเองใหมว่ไดล้ในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ เขาอาจปฏลิรรปตสัวเอง
และพยายามทนาใหล้ตสัวเองเปป็นคนใหมว่ แตว่สสันดานเกว่าจะยนดครองอบีกในทล้ายทบีนึ่สรุด การฟฟฟื้นฟรใหมว่แหว่งจลิตใจเกลิดขนนั้นกก็ตว่อเมรนึ่อเรายอม
จนานนรว่างกาย จลิตใจ และวลิญญาณของเราตว่อพระเจล้าเทว่านสันั้น

“...เพรนึ่อพวกทว่านจะไดล้พลิสรจนร์วว่าอะไรเปป็นนนั้นาพระทสัยนสันั้นของพระเจล้าทบีนึ่ดบีและเปป็นทบีนึ่ชอบพระทสัย และสมบรรณร์แบบ” นบีนึ่
หมายความวว่า “เพรนึ่อทบีนึ่เราจะสามารถแยกแยะ หรรอดรออกพระประสงคร์อสันสมบรรณร์แบบของพระเจล้าสนาหรสับชบีวลิตของเราไดล้ และ
จนกวว่าเราดรออกพระประสงคร์อสันสมบรรณร์แบบของพระเจล้าสนาหรสับชบีวลิตของเรา เรากก็ไมว่มบีทางมบีความสรุขกสับสลิทธลิโดยกนาเนลิดฝฝ่าย
วลิญญาณของเราไดล้ นสันึ่นครอชบีวลิตอสันบรลิบรรณร์ ถล้าเราหวสังวว่าจะเหก็นพระพรเหลว่านสันั้นของพระเจล้า เรากก็ตล้องดนาเนลินชบีวลิตทรุกวสันโดยยอม
จนานนอยว่างเตก็มทบีนึ่ตว่อพระประสงคร์ของพระเจล้า เราตล้องยอมใหล้พระเยซรนสันึ่งบนบสัลลสังกร์แหว่งใจของเราและควบครุมรายละเอบียดเลก็ก
นล้อยทรุกอยว่างแหว่งชบีวลิตของเรา



การใชจ้ของประทานฝฝ่ายวริญญาณตต่างๆ
ในฐานะเปป็นอวอัยวะทอัขึ้งหลายแหต่งพระกายของพระครริสตร์

ขล้อ 3: “ขล้าพเจล้าขอกลว่าว โดยพระครุณซนนึ่งไดล้ประทานแกว่ขล้าพเจล้าแลล้ว แกว่ทรุกคนทบีนึ่อยรว่ทว่ามกลางพวกทว่านวว่า อยว่าคลิดถรอตสัว
เกลินกวว่าทบีนึ่ตนควรจะคลิดนสันั้น แตว่จงคลิดใหล้ถว่อมสรุขรุม ตามทบีนึ่พระเจล้าไดล้โปรดประทานแกว่มนรุษยร์ทรุกคนตามขนาดแหว่งความเชรนึ่อ”

เราเหก็นไดล้ชสัดเจนมากๆวว่าเปาโลกนาลสังอล้อนวอนขอความถว่อมใจตรงนบีนั้ เขาวลิงวอน “ทรุกคน...วว่า อยว่าคลิดถรอตสัวเกลินกวว่าทบีนึ่ตน
ควรจะคลิดนสันั้น” ในความคลิดของเขาเอง มนรุษยร์ทรุกคนเปป็นบรุคคลทบีนึ่สนาคสัญทบีนึ่สรุดในโลก และมสันตล้องใชล้พระครุณเสมอทบีนึ่จะมองเหก็นวว่า
คนอรนึ่นๆเปป็นเชว่นไร และทบีนึ่จะเหก็นสสัดสว่วนทางศบีลธรรมตามความเปป็นจรลิง ไมว่วว่าคนๆหนนนึ่งเปป็นอะไร ไมว่วว่าเขาทนาสลินึ่งใดสนาเรก็จ ทรุกสลินึ่งกก็
เปป็นเพราะความเมตตาของพระเจล้า ยลินึ่งคนๆหนนนึ่งอรุทลิศตสัวตว่อพระเจล้ามากเทว่าไร เขากก็จะยลินึ่งพนนึ่งพาพระเจล้ามากขนนั้น และเขาจะยลินึ่งยกชร
พระเยซรครลิสตร์เจล้ามากขนนั้นเทว่านสันั้น ยลินึ่งเขาอรุทลิศตสัวตว่อพระเจล้ามากเทว่าไร เขากก็จะยลินึ่งยกชรตสัวเองนล้อยลงเทว่านสันั้น พระเจล้าประทาน
พระครุณแกว่ผรล้ทบีนึ่ถว่อมใจ แตว่พระเจล้าทรง “ตว่อตล้านคนทบีนึ่หยลินึ่งทะนง” (ยากอบ 4:6) ไมว่มบีทบีนึ่วว่างสนาหรสับความเยว่อหยลินึ่งในรายการของ
พระเจล้า เปาโลประกาศวว่า “เพรนึ่อไมว่ใหล้เนรนั้อหนสังใด ๆ อวดตว่อพระพสักตรร์พระองคร์ไดล้” และวว่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นสตลิปฝัญญา ความ
ชอบธรรม การชนาระแยกตสันั้งใหล้บรลิสรุทธลิธิ์ และการไถว่ของเรา (1 คร. 1:29,30) เปาโลประกาศอบีกครสันั้งวว่าเราครบบรลิบรรณร์ในพระเยซร
(คส. 2:10) 

“...พระเจล้าไดล้โปรดประทานแกว่มนรุษยร์ทรุกคนตามขนาดแหว่งความเชรนึ่อ” เราตล้องจนาใหล้ขนนั้นใจวว่าความเชรนึ่อถรกมองตรงนบีนั้วว่า
เปป็นชว่องทางเขล้าสรว่พระครุณอรนึ่นๆทสันั้งปวง พระเจล้าไดล้ประทานแกว่ทรุกคนซนนึ่งความสามารถอสันเฉพาะเจาะจงของเขาทบีนึ่จะรสับของ
ประทานและพระครุณเหลว่านสันั้นไวล้ซนนึ่งพระองคร์ทรงออกแบบเพรนึ่อผลดบีโดยรวมของเขา ความคลิดดรเหมรอนจะเปป็นวว่ามบีการประเมลินตสัว
เองอยรว่หลายระดสับ เพราะวว่าพระเจล้าประทานใหล้บางคนมบีมากกวว่าและบางคนมบีนล้อยกวว่า แตว่วว่าทรุกสลินึ่งควรจะถรกกนากสับในทางพรนั้น
ฐานโดยความถว่อมใจ เพราะวว่าไมว่มบีผรล้ใดมบีสลินึ่งใดทบีนึ่เขาไมว่ไดล้รสับไวล้ (1 คร. 4:7; ยอหร์น 3:27)

ขล้อ 4 และ 5: “เพราะวว่าพวกเรามบีอวสัยวะหลายอยว่างในรว่างกายเดบียว และอวสัยวะทสันั้งหมดมลิไดล้มบีหนล้าทบีนึ่เหมรอนกสันฉสันใด 
พวกเรา ผรล้เปป็นหลายคน ยสังเปป็นกายเดบียวกสันในพระครลิสตร์ และทรุกคนเปป็นอวสัยวะทสันั้งหลายแกว่กสันและกสันฉสันนสันั้น”

ผรล้เชรนึ่อทรุกคนเปป็นของกายเดบียว-และกายนสันั้นครอพระครลิสตร์ เราทรุกคนถรกใหล้ “บสัพตลิศมาเขล้าในกายเดบียว” โดยพระวลิญญาณ
บรลิสรุทธลิธิ์ของพระเจล้า (1 คร. 12:12,13) เราแตว่ละคนเปป็นของพระกายของพระครลิสตร์ พระเยซรทรงเปป็นศบีรษะของกายนสันั้น และเรา
เปป็น “อวสัยวะทสันั้งหลายแหว่งพระกายของพระองคร์ แหว่งเนรนั้อหนสังของพระองคร์ และแหว่งบรรดากระดรกของพระองคร์” (อฟ. 5:26-30)
อยว่างไรกก็ตาม ถนงแมล้วว่าเราทรุกคนเปป็นอวสัยวะทสันั้งหลายของกายเดบียวกสันนสันั้น พระเจล้ากก็ไมว่ประทานใหล้อวสัยวะแตว่ละสว่วนมบี “หนล้าทบีนึ่
เดบียวกสัน” ของประทานเดบียวกสัน งานรสับใชล้เดบียวกสัน

ใน 1 โครลินธร์ 12:18-20 เปาโลกลว่าวแกว่ผรล้เชรนึ่อทรุกคนวว่า: “แตว่บสัดนบีนั้พระเจล้าไดล้ทรงตสันั้งอวสัยวะทรุกสว่วนไวล้ในรว่างกาย ตามชอบ
พระทสัยของพระองคร์ และถล้าอวสัยวะทสันั้งหมดเปป็นอวสัยวะเดบียว รว่างกายจะอยรว่ทบีนึ่ไหน แตว่บสัดนบีนั้มบีหลายอวสัยวะ แตว่ยสังเปป็นรว่างกาย
เดบียวกสัน”

วสันเปปีปี่ยมพระพรทบีนึ่สรุดทบีนึ่จะเปป็นในชบีวลิตของครลิสเตบียนบางคนกก็ครอวสันทบีนึ่พวกเขาเตก็มใจทบีนึ่จะเปป็นอยว่างทบีนึ่พระเจล้าทรงอยากใหล้
พวกเขาเปป็น และโดยการทนาเชว่นนสันั้นกก็เลลิกพยายามทบีนึ่จะเปป็นคนอรนึ่น ครุณจนาไดล้วว่าเปาโลกลว่าววว่า “พระองคร์เจล้าขล้า แลล้วยอหร์นลว่ะ?” 
และดล้วยถล้อยคนามากมายขนาดนสันั้น พระเยซรตรสัสแกว่เปโตรวว่า “นสันึ่นไมว่ใชว่ธรุระกงการของเจล้า เจล้ายอมใหล้เราดรแลยอหร์นเถลิด และเจล้ากก็
ดรแลงานรสับใชล้ของเจล้าเอง-และถล้าเจล้าทนาแบบนสันั้น เปโตรเออ๋ย เจล้ากก็จะมบีงานเตก็มมรอ!” (อว่านยอหร์น 21:20-25)

กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง ถล้าพระเจล้าทรงเรบียกครุณใหล้เปป็นภารโรงในครลิสตจสักรของครุณ จงเปป็นภารโรงทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรุดเทว่าทบีนึ่พระเยซรทรงมบี 
และอยว่าโลภธรรมาสนร์ของศลิษยาภลิบาล โดยขล้อสนสับสนรุนเดบียวกสัน ถล้าพระเจล้าทรงเรบียกครุณใหล้นนากลรุว่มนสักรล้อง กก็จงนนากลรุว่มนสักรล้อง-



และอยว่าพยายามทบีนึ่จะแทนทบีนึ่ศลิษยาภลิบาล ถล้าพระเจล้าทรงเรบียกครุณใหล้นนาเพลง กก็จงนนาเพลง และจงปลว่อยใหล้ศลิษยาภลิบาลทนาการ
เทศนา

มบีผรล้เชรนึ่อจนานวนมากทบีนึ่เตก็มใจทบีนึ่จะไปยสังแอฟรลิกาหรรออลินเดบีย แตว่พวกเขาไมว่เตก็มใจทบีนึ่จะชนะดวงวลิญญาณทสันั้งหลายทบีนึ่อยรว่แถว
บล้านของตสัวเอง มบีผรล้เชรนึ่อจนานวนมากทบีนึ่เตก็มใจทบีนึ่จะเปป็นประธานใหญว่ของคณะกรรมการบรลิหาร-แตว่พวกเขาไมว่เตก็มใจทบีนึ่จะรสับหนล้าทบีนึ่
เปป็นแคว่สมาชลิกคนหนนนึ่งของคณะกรรมการนสันั้น ขอพระเจล้าทรงโปรดชว่วยเหลรอเราทบีนึ่จะพบพระประสงคร์ของพระเจล้าสนาหรสับชบีวลิตของ
เรา ยอมจนานนตว่อพระเจล้าเพรนึ่อจะทรงนนาพาชบีวลิตประจนาวสันและงานของเรา-และเมรนึ่อเราพบสถานทบีนึ่นสันั้นในชบีวลิตทบีนึ่พระเจล้าทรงมบีเพรนึ่อ
เรา กก็ขอพระเจล้าทรงโปรดชว่วยเราทบีนึ่จะทนาสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงเรบียกเราใหล้ทนา...ในความถว่อมใจ ความซรนึ่อตรง ความชรนึ่นบาน และความ
สสัตยร์ซรนึ่อ ถล้าเรารสับใชล้พระองคร์เชว่นนบีนั้ เมรนึ่อเราไปถนงปลายทางนสันั้นเรากก็จะไดล้ยลินพระเยซรตรสัสแกว่เราวว่า “ดบีแลล้ว ผรล้รสับใชล้ทบีนึ่ดบีและสสัตยร์ซรนึ่อ 
เจล้าจงเขล้าไปในความปปีตลิยลินดบีของนายของเจล้าเถลิด!” 

ขล้อ 6-8: “เมรนึ่อมบีบรรดาของประทานทบีนึ่แตกตว่างกสันตามพระครุณทบีนึ่ไดล้ประทานใหล้แกว่พวกเรา ถล้าเปป็นการพยากรณร์ กก็จงใหล้
พวกเราพยากรณร์ตามสสัดสว่วนแหว่งความเชรนึ่อ หรรอการรสับใชล้ กก็จงใหล้พวกเราทนาการรสับใชล้ของพวกเรา หรรอผรล้ทบีนึ่สสันึ่งสอน กก็จงสสันึ่งสอน 
หรรอผรล้ทบีนึ่เตรอนสตลิ กก็จงเตรอนสตลิ ผรล้ทบีนึ่ทนาทาน กก็จงใหล้เขาทนาสลินึ่งนสันั้นดล้วยความจรลิงใจ ผรล้ทบีนึ่ครอบครอง กก็จงทนาดล้วยความขยสันขสันแขก็ง ผรล้ทบีนึ่
แสดงความเมตตา กก็จงทนาดล้วยความเบลิกบานใจ”

เราไดล้รสับของประทานตว่างๆ “ตามพระครุณทบีนึ่ไดล้ประทานใหล้แกว่พวกเรา” บางคนมบีของประทานแหว่งการพยากรณร์ บล้างกก็
ของประทานแหว่งการรสับใชล้ บล้างกก็ของประทานแหว่งการสอน บล้างกก็ของประทานแหว่งการเตรอนสตลิ ไมว่วว่าพระเจล้าไดล้ประทานของ
ประทานใดกก็ตามแกว่เรา เราไดล้รสับคนาบสัญชาใหล้ทนาเตก็มทบีนึ่-ดล้วยความซรนึ่อตรง ความชรนึ่นบาน และความถว่อมใจ

“...ถล้าเปป็นการพยากรณร์ กก็จงใหล้พวกเราพยากรณร์…” ผรล้พยากรณร์สมสัยภาคพสันธสสัญญาใหมว่ครอผรล้ทบีนึ่ “พรดกสับมนรุษยร์เพรนึ่อการ
เสรลิมสรล้างใหล้จนาเรลิญขนนั้น และเพรนึ่อการเตรอนสตลิ และเพรนึ่อการปลอบประโลมใจ” (1 คร. 14:3) ใน 1 โครลินธร์ 14:1 ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายถรก
เตรอนสตลิใหล้ “ตลิดตามความรสัก และจงปรารถนาบรรดาของประทานฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ แตว่ยลินึ่งกวว่านสันั้นเพรนึ่อพวกทว่านจะพยากรณร์ไดล้” 
มสันเปป็นอภลิสลิทธลิธิ์อสันยลินึ่งใหญว่และเปปีปี่ยมสงว่าราศบีทบีนึ่จะเปป็นกระบอกเสบียงใหล้แกว่พระวลิญญาณของพระเจล้าบนแผว่นดลินโลก ทบีนึ่จะบอกผรล้คน
วว่าพระครลิสตร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อชว่วยคนบาปทสันั้งหลายใหล้รอด แตว่เราถรกเตรอนสตลิใหล้พยากรณร์ “ตามสสัดสว่วนแหว่งความเชรนึ่อ”

มบี “การพยากรณร์” แบบทบีนึ่มนรุษยร์สรล้างขนนั้นมากเกลินไปวสันนบีนั้ ผรล้รสับใชล้ทสันั้งหลายทนาการทนานายแบบเหลรอเชรนึ่อมากมายเกลินไปใน
ยรุคสมสัยทบีนึ่เรามบีชบีวลิตอยรว่ เราจะตล้องพยากรณร์ตามสสัดสว่วนแหว่งความเชรนึ่อทบีนึ่พระเจล้าประทานแกว่เราขณะทบีนึ่เราศนกษาคล้นควล้าพระวจนะ
ของพระองคร์ เพราะวว่าความเชรนึ่อมาโดยการไดล้ยลินและการไดล้ยลินโดยพระวจนะ เราจะตล้องแยกแยะพระวจนะอยว่างถรกตล้อง และมสัน
เปป็นบาปอสันรล้ายแรงสนาหรสับผรล้สอนของพระเจล้าหรรอนสักเทศนร์ของพระเจล้าทบีนึ่จะแยกแยะพระวจนะแหว่งความจรลิงอยว่างผลิดๆ

เปาโลบอกเราวว่าพระเจล้า “ไดล้ประทานใหล้บางคนเปป็นอสัครทรต บางคนเปป็นผรล้พยากรณร์ บางคนเปป็นผรล้ประกาศขว่าวประเสรลิฐ 
และบางคนเปป็นศลิษยาภลิบาล และอาจารยร์” พระเจล้าไดล้ประทานงานรสับใชล้ทบีนึ่แตกตว่างกสันเหลว่านบีนั้แกว่ครลิสตจสักร “เพรนึ่อเตรบียมพวกวลิ
สรุทธลิชนใหล้ดบีพรล้อม สนาหรสับงานแหว่งการรสับใชล้ เพรนึ่อเสรลิมสรล้างพระกายของพระครลิสตร์ใหล้จนาเรลิญขนนั้น” (อฟ. 4:11,12)

ผรล้ประกาศขว่าวประเสรลิฐ ผรล้พยากรณร์ ศลิษยาภลิบาล หรรออาจารยร์คนใดทบีนึ่ไมว่ไดล้กนาลสังปรนนลิบสัตลิสลินึ่งเหลว่านสันั้นของพระวลิญญาณ
เพรนึ่อการเสรลิมสรล้างพระกายของพระครลิสตร์และการกว่อขนนั้นแหว่งความเชรนึ่อนสันั้นของพวกวลิสรุทธลิชน กก็ควรออกไปจากงานรสับใชล้เสบียดบีกวว่า 
ผรล้ทนาหนล้าทบีนึ่ทรุกคนในครลิสตจสักรควรมบีสายตาจสับจล้องสลินึ่งเดบียว ความปรารถนาหนนนึ่งเดบียว ความมรุว่งหมายหนนนึ่งเดบียว-นสันึ่นครอ ทบีนึ่จะเหก็นสลินึ่ง
ทบีนึ่เขาหรรอเธอสามารถทนาไดล้เพรนึ่อเสรลิมสรล้างพระกายของพระครลิสตร์ เพรนึ่อเสรลิมกนาลสังผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายในความเชรนึ่อนสันั้น และเพรนึ่อทนาใหล้
อรุดมการณร์ของพระครลิสตร์รรุดหนล้าไปบนแผว่นดลินโลก ถล้านสันึ่นไมว่ใชว่ความมรุว่งหมายทบีนึ่ผลสักดสันเราใหล้ทนาสลินึ่งทบีนึ่เราทนาในครลิสตจสักร เรากก็ควร
นสันึ่งลง งอมรองอเทล้า และไมว่พยายามทนาอะไรเลยเสบียดบีกวว่า! มบีความเหก็นแกว่ตสัวมากเกลินไป การเหก็นวว่าตสัวชอบธรรมมากเกลินไป ความ
เยว่อหยลินึ่งมากเกลินไป การถรอตสัวมากเกลินไป ในทว่ามกลางเหลว่าคนงานครลิสตจสักรวสันนบีนั้ ขอพระเจล้าทรงโปรดชว่วยเรา ในทรุกสลินึ่งทบีนึ่เราทนา 



ไมว่วว่างานนสันั้นจะตนึ่นาตล้อยขนาดไหนหรรอมสันจะโดดเดว่นขนาดไหน ทบีนึ่จะทนาสลินึ่งทบีนึ่เราทนาดล้วยความซรนึ่อตรงและความชรนึ่นบาน-และทนามสัน
เพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่พระเจล้า ไมว่ใชว่เพรนึ่อเกบียรตลิของมนรุษยร์หรรอเพรนึ่อสรล้างตสัวเราเองขนนั้นในสายตาของมนรุษยร์!

“...ผรล้ทบีนึ่เตรอนสตลิ กก็จงเตรอนสตลิ…” ของประทานนบีนั้กนาลสังขาดแคลนเหลรอเกลินวสันนบีนั้ คนาๆนบีนั้หมายถนง “การปลอบประโลมใจ
เพรนึ่อนผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลาย” Vine’s New Testament Dictionary ใหล้คนาอธลิบายนบีนั้: “หลสักๆแลล้วครอ การเรบียกใหล้ไปอยรว่เคบียงขล้าง และ
ทนาเชว่นนสันั้นเพรนึ่อชว่วยเหลรอคนๆหนนนึ่ง; นบีนึ่จนงบว่งบอกถนง (a) การวลิงวอน, การรล้องขอ (2 คร. 8:4); (b) คนาหนรุนใจ, คนาเตรอนสตลิ (รม. 
12:8); (c) การปลอบโยนและการปลอบประโลมใจ” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง ผรล้ทบีนึ่เตรอนสตลินสันั้นครอผรล้หนนนึ่งทบีนึ่สามารถปลอบประโลมใจหรรอ
หนรุนใจเพรนึ่อนผรล้เชรนึ่อทบีนึ่ทล้อใจ หรรอทบีนึ่ใจแตกสลายเพราะการทดลองตว่างๆหรรอเหตรุผลอรนึ่นๆ เปาโลพรดถนง “พระเจล้าแหว่งการปลอบ
ประโลมใจทรุกอยว่าง ผรล้ทรงปลอบประโลมใจพวกเราในความทรุกขร์ยากทสันั้งสลินั้นของพวกเรา เพรนึ่อพวกเราจะสามารถปลอบประโลมใจ
คนเหลว่านสันั้นซนนึ่งมบีความทรุกขร์ยากอยว่างหนนนึ่งอยว่างใดไดล้ โดยการปลอบประโลมใจนสันั้นซนนึ่งพวกเราเองไดล้รสับการปลอบประโลมใจจาก
พระเจล้า” (2 คร. 1:3,4) 

เปาโลบอกทลิโมธบีวว่า “จนกวว่าขล้าพเจล้าจะมา จงเอาใจใสว่ในการอว่าน ในการเตรอนสตลิ ในหลสักคนาสอน” (1 ทธ. 4:13) บาง
คนทบีนึ่ไดล้รสับของประทานแหว่งการเตรอนสตลิเขล้าใจผลิดเรรนึ่องการทรงเรบียกทบีนึ่พระเจล้าไดล้โปรดประทานแกว่พวกเขา และปรารถนาทบีนึ่จะ
กลายเปป็นศลิษยาภลิบาลหรรอผรล้ประกาศขว่าวประเสรลิฐแทนทบีนึ่จะเปป็นผรล้เตรอนสตลิของพระเจล้าในครลิสตจสักรนสันั้นๆ วสันนบีนั้เราตล้องการคนทสันั้ง
หลาย-คนปกตลิทสันั้งหลาย, ผรล้เชรนึ่อธรรมดา-ทบีนึ่สามารถเตรอนสตลิ และรสับหนล้าทบีนึ่ในครลิสตจสักรนสันั้นๆซนนึ่งเปป็นหนล้าทบีนึ่ๆถรกเตลิมเตก็มโดยคนๆหนนนึ่ง
ทบีนึ่มบีความสามารถใน “การเตรอนสตลิ” เทว่านสันั้น

“...ผรล้ทบีนึ่ครอบครอง”-นสันึ่นครอ “ผรล้ทบีนึ่เปป็นประธานหรรอกนากสับดรแล”-กก็ใหล้เขาทนาหนล้าทบีนึ่นสันั้น “ดล้วยความขยสันขสันแขก็ง” คนทบีนึ่เปป็น
ผรล้นนา (และตล้องมบีผรล้นนาในครลิสตจสักร ในบล้าน ในธรุรกลิจ) ควรเปป็นคนทบีนึ่ขยสันขสันแขก็ง (อว่าน 1 เธสะโลนลิกา 5:12; 1 ทลิโมธบี 3:4-12; 5:17)

“...ผรล้ทบีนึ่แสดงความเมตตา” กก็ใหล้เขาทนาเชว่นนสันั้น “ดล้วยความเบลิกบาน” ในทบีนึ่นบีนั้ “ความเมตตา” ไมว่ไดล้หมายถนงบาปหรรอการ
ยกโทษบาปทสันั้งหลาย มสันหมายถนงคนเหลว่านสันั้นในครลิสตจสักรทบีนึ่มบีของประทานพลิเศษทบีนึ่พระเจล้าทรงโปรดประทานใหล้แกว่พวกเขา...ของ
ประทานหนนนึ่งทบีนึ่จะชว่วยเหลรอคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เดรอดรล้อน ผรล้คนทบีนึ่มบีของประทานในการชว่วยเหลรอคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เดรอดรล้อนหรรอเคราะหร์ซนั้นา
กรรมซสัดควรทนาสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาทนาดล้วยความชรนึ่นบานใจ ดล้วยการรสับใชล้แบบดบีใจ (อว่าน 1 โครลินธร์ 12:28) นบีนึ่ครอของประทานหนนนึ่งซนนึ่งเปป็น
ทบีนึ่ตล้องการอยว่างมหาศาลในครลิสตจสักรวสันนบีนั้

หนจ้าททที่ตต่างๆของผทูจ้เชถืที่อททที่มทตต่อผทูจ้อถืที่น
ขล้อ 9: “จงใหล้ความรสักเปป็นอยรว่โดยปราศจากมารยา จงเกลบียดชสังสลินึ่งทบีนึ่ชสันึ่วรล้าย จงยนดมสันึ่นอยรว่กสับสลินึ่งทบีนึ่ดบี”
“มารยา” หมายถนง “สวมบทบาท, จนาลองใหล้เหมรอนจรลิง, แสรล้ง, แกลล้งทนา, เลว่นบทคนหนล้าซรนึ่อใจคด” (Vine’s New 

Testament Dictionary) ดสังนสันั้นพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์จนงกนาลสังตรสัสตรงนบีนั้แกว่ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายวว่า “จงรสักโดยปราศจากความหนล้าซรนึ่อ
ใจคด”-เพราะวว่าผลของพระวลิญญาณอยว่างแรกเลยครอความรสัก (กท. 5:22) ความรสักแบบจอมปลอมเปป็นแคว่ความเกลบียดชสังแบบ
แอบแฝง คนาบสัญชานบีนั้ครอ จงรสักอยว่างจรลิงใจในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า จากหสัวใจ คนาเตรอนนบีนั้เกบีนึ่ยวกสับความรสักแทล้จรลิงแลล้วครอใจความหลสัก
ของสว่วนทบีนึ่เหลรอของบทนบีนั้

เราไดล้รสับคนาเตรอนสตลิเพลินึ่มเตลิมใหล้ “เกลบียดชสังสลินึ่งทบีนึ่ชสันึ่วรล้าย” แตว่เราจะตล้อง “ยนดมสันึ่นอยรว่กสับสลินึ่งทบีนึ่ดบี” ในเพลงสดรุดบี 97:10 ผรล้แตว่ง
เพลงสดรุดบีกลว่าววว่า “ทว่านทสันั้งหลายทบีนึ่รสักพระเยโฮวาหร์ จงเกลบียดชสังความชสันึ่วรล้ายเถลิด…” อลิสยาหร์ประกาศกล้องวว่า: “จงเลลิกกระทนาสลินึ่ง
ชสันึ่วรล้ายเสบียทบี จงเรบียนรรล้ทบีนึ่จะกระทนาดบี…” (อลิสยาหร์ 1:16,17) พระเยซรตรสัสวว่า “ไมว่มบีผรล้ใดสามารถปรนนลิบสัตลินายสองนายไดล้…” (มธ. 
6:24) ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายถรกบสัญชาใหล้เกลบียดชสังและรสังเกบียจ (สะอลิดสะเอบียน) ความชสันึ่วรล้าย และเราจะตล้องแสดงออกความเกลบียดชสัง
ของเราทบีนึ่มบีตว่อความชสันึ่วรล้ายโดยการถอนตสัวจากมสันและชลิงชสังมสัน



คนาวว่า “ยนดมสันึ่น” หมายถนง “เชรนึ่อมตลิดเขล้าดล้วยกสัน, ตลิดกาว, ทนาใหล้ยนดกสันแนว่น, หรรอผรกเขล้าดล้วยกสันอยว่างแนว่นหนา” หลสักการ
และความรรล้สนกฝฝ่ายศบีลธรรมแบบสรงสว่งถรกสรนึ่อในทบีนึ่นบีนั้ มสันไมว่ใชว่การละเวล้นจากสลินึ่งหนนนึ่งและทนาอบีกสลินึ่ง หรรอแคว่หสันเสบียจากสลินึ่งหนนนึ่งและถรก
ชสักนนาไปสรว่อบีกสลินึ่ง แตว่ความหมายทบีนึ่หนสักแนว่นมากกวว่านสันั้นเยอะถรกบอกเปป็นนสัย: จงสะอลิดสะเอบียนสลินึ่งหนนนึ่ง และยนดมสันึ่น-หรรอถรกตลิดกาว
ดล้วยความเอาใจเขล้าขล้างแบบลนกซนนั้ง-อยรว่กสับอบีกสลินึ่ง

ขล้อ 10: “จงรสักกสันและกสันดล้วยความรสักฉสันพบีนึ่นล้อง ในการใหล้เกบียรตลิ จงแสดงความเคารพตว่อกสันและกสัน”
มสันไมว่พอทบีนึ่จะกลว่าววว่าเรารสักพบีนึ่นล้อง เราจะตล้องแสดงออกความรสักฉสันพบีนึ่นล้อง การแสดงความรสักแบบจอมปลอมดล้วยการก

ระทนาแบบภายนอก เมรนึ่อใจไมว่มบีความรสัก ครอความหนล้าซรนึ่อใจคด เปาโลเตรอนครลิสเตบียนทสันั้งหลายเกบีนึ่ยวกสับความหนล้าซรนึ่อใจคดชนลิดนบีนั้
แลล้ว (ขล้อ 9) ผมเชรนึ่อวว่าคนาเตรอนสตลิตรงนบีนั้ครอ การรสักพบีนึ่นล้องทสันั้งหลายในความเชรนึ่อนสันั้นราวกสับวว่าพวกเขาเปป็นพบีนึ่นล้องรว่วมสายเลรอด
- “ดล้วยความรสักฉสันพบีนึ่นล้อง”

“...ในการใหล้เกบียรตลิ จงแสดงความเคารพตว่อกสันและกสัน”-นสันึ่นครอ ในความเคารพทบีนึ่แสดงออกตว่อกสันและกสัน Vine’s New
Testament Dictionary กลว่าววว่า: “ความหมายหลสักครอ การใหล้ครุณคว่าแบบเปป็นกลาง, ราคาหนนนึ่งทบีนึ่ถรกจว่ายหรรอถรกรสับไวล้ คนาๆนบีนั้มบี
ความหมายวว่า ‘เหมรอนเปป็นขล้อไดล้เปรบียบทบีนึ่จะตล้องยกใหล้ผรล้เชรนึ่อคนอรนึ่นๆซนนึ่งกสันและกสันแทนทบีนึ่จะอล้างมสันเปป็นของตสัวเอง’”

คนาวว่า “prefer” มบีความหมายวว่า “ไปกว่อนหนล้า-เปป็นฝฝ่ายนนา; นสันึ่นครอ แสดงแบบอยว่าง ในการใหล้เกบียรตลินสันั้นทบีนึ่ควรเปป็นของพบีนึ่
นล้องเหลว่านสันั้นของครลิสตจสักร-การใหล้เกบียรตลิแกว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ของประทานตว่างๆของพวกเขาทนาใหล้พวกเขาสมควรไดล้รสับความเคารพ
นสับถรอในครลิสตจสักร” เฉพาะคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ความรสักของพระครลิสตร์ครอบครองใหล้ดนาเนลินชบีวลิตไมว่ใชว่เพรนึ่อตสัวพวกเขาเอง (2 คร. 
5:14,15) เทว่านสันั้นทบีนึ่สามารถปฏลิบสัตลิอยว่างถบีนึ่ถล้วนในจลิตวลิญญาณแหว่งขล้อบสังคสับนบีนั้

ขล้อ 11 และ 12: “อยว่าเกบียจครล้านในการงาน จงกระตรอรรอรล้นในจลิตวลิญญาณ จงรสับใชล้องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า จงปปีตลิยลินดบีใน
ความหวสัง จงอดทนในความยากลนาบาก จงขะมสักเขมล้นตว่อไปในการอธลิษฐาน”

“การงาน” ในทบีนึ่นบีนั้ไมว่ไดล้หมายถนงกลิจธรุระฝฝ่ายโลก คนาๆนบีนั้หมายถนง “ความกระตรอรรอรล้น” ผมชอบวลิธบีทบีนึ่ฉบสับแปลของวรเอสทร์
ใหล้ความหมายของขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้:

“เกบีนึ่ยวเนรนึ่องกสับความกระตรอรรอรล้น ไมว่เกบียจครล้าน; รล้อนรนในขอบเขตของพระวลิญญาณ ปรนนลิบสัตลิองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า; 
ชรนึ่นชมยลินดบีในขอบเขตของความหวสัง; อดทนในความทรุกขร์ลนาบาก; เกบีนึ่ยวเนรนึ่องกสับการอธลิษฐาน พากเพบียรในการนสันั้นอยว่างตว่อเนรนึ่อง”

ชบีวลิตครลิสตจสักรจะตล้องมบีลสักษณะเฉพาะเปป็นความแขก็งขสันและความอบอรุว่นในการรสับใชล้องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง 
คนๆหนนนึ่งทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วควรเปป็นคนทบีนึ่ตรนึ่นตสัวทบีนึ่สรุดในชรุมชนนสันั้นๆ ถล้าบางคนในงานฝฝ่ายโลกไมว่กระตรอรรอรล้นในธรุรกรรมดล้านธรุรกลิจ
ของพวกเขามากกวว่าทบีนึ่พวกเขากระตรอรรอรล้นในชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขา พวกเขากก็คงถรกไลว่ออก มสันนว่าทล้อใจจรลิงๆทบีนึ่ไดล้เหก็นวลิธบี
ทบีนึ่บางคนทนางานขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า! พวกเขาทนาแบบขอไปทบีและทนาตสัวราวกสับวว่าไมว่มบีสลินึ่งใดใหล้ตรนึ่นเตล้นเลย… “เราจะทนามสันแบบ
ไหนกก็ไมว่ตว่างกสันหรอก ถล้าเราตล้องทนามสัน กก็ใหล้เราทนามสันใหล้เสรก็จๆไปเถอะ!” นสันึ่นไมว่ใชว่ทสัศนคตลิทบีนึ่ถรกตล้อง! ครลิสเตบียนทสันั้งหลายควรเตก็ม
ลล้นดล้วยความกระตรอรรอรล้น-กระตรอรรอรล้นทบีนึ่จะทนาการงานทบีนึ่ดบีทสันั้งหลาย ขวนขวายทบีนึ่จะทนาการงานทบีนึ่ดบีทสันั้งหลาย-และควรทนาการเหลว่า
นสันั้นอยว่างเบลิกบานใจ โดยสรรเสรลิญพระเจล้าในขณะเดบียวกสันดล้วย “รล้อนรนในจลิตวลิญญาณ” (ไมว่ใชว่อรุว่นๆ) (อว่านวลิวรณร์ 3:16) ในชบีวลิต
การอธลิษฐานของเราเราควรรล้อนรน เพราะวว่า “คนาอธลิษฐานดล้วยใจรล้อนรนอยว่างเอาจรลิงเอาจสังของผรล้ชอบธรรมนสันั้นมบีพลสังมากทนาใหล้
เกลิดผล” (ยากอบ 5:16) ในแวดวงของครลิสเตบียน ในแวดวงของธรุรกลิจ ในแวดวงของความรสัก หรรอการอธลิษฐาน หรรอสลินึ่งใดกก็ตาม-
เราควร “รสับใชล้องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า” อยรว่เสมอ! นสักอรรถาธลิบายผรล้ยลินึ่งใหญว่ทว่านหนนนึ่งกลว่าวมสันเชว่นนบีนั้: “อยว่าปลว่อยใหล้ความกระตรอรรอรล้น
ของทว่านหยว่อนลง จงรสักษาความเรรองรองฝฝ่ายวลิญญาณ จงรสับใชล้องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า!”

“...จงปปีตลิยลินดบีในความหวสัง…” เราควรชรนึ่นชมยลินดบีอยรว่เสมอ เพราะความหวสังนสันั้นทบีนึ่เรามบี- “ความหวสังแหว่งขว่าวประเสรลิฐ”
(คส. 1:23) เราควรชรนึ่นชมยลินดบีเพราะความหวสังอสันมบีสรุขนสันั้นแหว่งการเสดก็จมาในไมว่ชล้าของพระเยซร ลองคลิดดรสลิครสับ! พระองคร์อาจ



เสดก็จมาวสันนบีนั้กก็ไดล้! วสันนบีนั้เราอาจถรกรสับขนนั้นไปเพรนึ่อพบกสับพระเยซรในฟฟ้าอากาศ! ความหวสังอสันยลินึ่งใหญว่...ความหวสังอสันเปป็นสรุข… “ความ
หวสังอสันมบีสรุขนสันั้น”! (อว่านทลิตสัส 2:11-13)

ดสังนสันั้นเราจนงควร “อดทนในความยากลนาบาก” อยรว่เสมอ ใครๆกก็สามารถอดทน มบีความสรุข ชรนึ่นบานไดล้เมรนึ่อทรุกอยว่าง
เรบียบรล้อยดบี เมรนึ่อทรุกคนพรดดบีเกบีนึ่ยวกสับเรา เมรนึ่อทรุกคน “ตบหลสังเราเบาๆ” และบอกเราวว่าเราชว่างเปป็นคนดบีจรลิงๆ แตว่เมรนึ่อผรล้คนเรลินึ่มทบีนึ่จะ
สาปแชว่งเราแทนทบีนึ่จะอวยพรเรา มสันกก็ตล้องใชล้พระครุณ พระครุณลล้วนๆ พระครุณของพระเจล้า เพรนึ่อทนาใหล้เราชรนึ่นชมยลินดบี แตว่ขอบครุณ
พระเจล้า โดยพระครุณเราทนาเชว่นนสันั้นไดล้! เราควรชรนึ่นชมยลินดบีในความหวสัง และเราควรอดทนในความยากลนาบาก เมรนึ่อเราเผชลิญความ
ยากลนาบาก เรากก็ควรชรนึ่นชมยลินดบีและดบีใจเหลรอลล้น (มธ. 5:12) เพราะวว่าพวกเขาไดล้ขว่มเหงพวกศาสดาพยากรณร์ พวกเขาไดล้ขว่มเหง
พระเยซร พวกเขาไดล้ขว่มเหงพวกสาวก-และเปาโลบอกทลิโมธบีวว่า “ใชว่แลล้ว และทรุกคนทบีนึ่จะดนาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจล้าในพระเยซร
ครลิสตร์จะถรกขว่มเหง” (2 ทธ. 3:12)

“...จงขะมสักเขมล้นตว่อไปในการอธลิษฐาน” เปาโลกลว่าวแกว่ผรล้เชรนึ่อเหลว่านสันั้นในเมรองเธสะโลนลิกาวว่า “จงอธลิษฐานอยว่างไมว่หยรุด
หยว่อน” (1 ธส. 5:17) พระเยซรทรงสอนวว่า “คนทสันั้งหลายควรอธลิษฐานอยรว่เสมอ และไมว่อว่อนระอาใจ” (ลรกา 18:1) ผรล้แปลทว่านหนนนึ่ง
ใหล้คนาแปลเชว่นนบีนั้: “ในความหวสังของทว่าน จงชรนึ่นชมยลินดบี ในความทรุกขร์ตว่างๆของทว่านจงหนสักแนว่น ในคนาอธลิษฐานทสันั้งหลายของทว่าน
อยว่าอว่อนใจ!” ครลิสเตบียนของจรลิงครอผรล้ทบีนึ่รล้องไหล้และหสัวเราะในเวลาเดบียวกสันไดล้...ทบีนึ่จะโศกเศรล้าและเตก็มลล้นดล้วยความชรนึ่นบานในเวลา
เดบียวกสัน...ทบีนึ่จะทนทรุกขร์แสนสาหสัส และยสังหนสักแนว่นมสันึ่นคงอยรว่...ทบีนึ่จะอธลิษฐานเมรนึ่อดรเหมรอนวว่าไมว่มบีคนาตอบใดอยรว่ใกลล้ดล้วยซนั้นา และยสัง
ไมว่อว่อนระอาใจ

พระเยซรประทานสลินึ่งทบีนึ่อยรว่เหนรอปกตลิธรรมดาเยอะ ทรุกสลินึ่งทบีนึ่พระเยซรทรงทนาเพรนึ่อเราลล้วนพลิเศษเหนรอธรรมดา ดสังนสันั้นเราจนง
ควรอยรว่เหนรอคว่าเฉลบีนึ่ยเยอะมากๆ คนาสาปแชว่งของครลิสตจสักรโดยเฉลบีนึ่ยกก็ครอ ครลิสเตบียน “โดยเฉลบีนึ่ย” จนานวนมากเกลินไป ครลิสเตบียน 
“ธรรมดา” จนานวนมากเกลินไป มบีความตล้องการใหญว่หลวงสนาหรสับครลิสเตบียนทสันั้งหลายทบีนึ่กระตรอรรอรล้น ตรนึ่นตสัว และขวนขวายทบีนึ่จะรสับ
ใชล้พระเจล้าดล้วยใจชรนึ่นบานอยรว่เสมอ

ขล้อ 13-15: “จงแจกจว่ายใหล้แกว่ความจนาเปป็นของพวกวลิสรุทธลิชน จงมบีนนั้นาใจอสัธยาศสัยไมตรบี จงอวยพรคนเหลว่านสันั้นซนนึ่งขว่มเหง
พวกทว่าน จงอวยพรและอยว่าแชว่งดว่าเลย จงปปีตลิยลินดบีกสับคนทสันั้งหลายทบีนึ่ปปีตลิยลินดบี จงรล้องไหล้กสับคนทสันั้งหลายทบีนึ่รล้องไหล้”

“จงแจกจว่ายใหล้แกว่ความจนาเปป็นของพวกวลิสรุทธลิชน…” “พวกวลิสรุทธลิชน” ครอคนาในภาคพสันธสสัญญาใหมว่ทบีนึ่หมายถนงผรล้เชรนึ่อทสันั้ง
หลายในพระครลิสตร์ คนากนาชสับของเปาโลแกว่ครลิสตจสักรยรุคตล้นมบีความจนาเปป็นอยว่างยลินึ่งเมรนึ่อครลิสเตบียนจนานวนมากเหลรอเกลินถรกเนรเทศ
และถรกขว่มเหง

ผรล้ทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วควรเปป็นคนทบีนึ่ไมว่เหก็นแกว่ตสัว ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายควรขวนขวายทบีนึ่จะแบว่งปฝันกสับผรล้เชรนึ่อเหลว่านสันั้นทบีนึ่เคราะหร์ดบีนล้อย
กวว่า ในสมสัยของเปาโลนบีนึ่เปป็นเรรนึ่องทบีนึ่ตล้องการมากกวว่าในสมสัยนบีนั้เยอะ-และกระนสันั้น เมรนึ่อเรามองออกไปนอกขอบเขตประเทศของเรา 
เรากก็สามารถมองเหก็นความขสัดสนมากมายในทว่ามกลางวลิสรุทธลิชนทสันั้งหลาย ในฐานะผรล้เชรนึ่อ เราควรเตก็มใจทบีนึ่จะแบว่งปฝันสลินึ่งทบีนึ่เรามบีแกว่
กสันและกสัน เพรนึ่อทบีนึ่ความขสัดสนเหลว่านสันั้นของแตว่ละคนจะไดล้รสับความบรรเทา (อว่านฮบีบรร 13:16 และ 1 ทลิโมธบี 6:17,18)

“...จงมบีนนั้นาใจอสัธยาศสัยไมตรบี” ในทบีนึ่นบีนั้เราถรกเตรอนสตลิใหล้เปป็นผรล้ทบีนึ่ตล้อนรสับขสับสรล้ เราจะตล้องมบีนนั้นาใจอสัธยาศสัยไมตรบี นสันึ่นครอ เราจะ
ตล้องไลว่ตามมสัน ยอมลนาบากเพรนึ่อทบีนึ่จะแสดงการตล้อนรสับ เหลว่าผรล้รรล้ภาษากรบีกบอกเราวว่าคนาทบีนึ่ถรกใชล้ในทบีนึ่นบีนั้หมายความวว่าเราจะตล้องไมว่
เพบียงใหล้การตล้อนรสับขสับสรล้เมรนึ่อถนงคราวจนาเปป็นเทว่านสันั้น แตว่เราจะตล้องแสวงหาโอกาสตว่างๆทบีนึ่จะใหล้การตล้อนรสับขสับสรล้ ฮบีบรร 13:2 บอกเรา
วว่า “อยว่าลรมทบีนึ่จะตล้อนรสับบรรดาคนแปลกหนล้า เพราะวว่าโดยการกระทนานสันั้น บางคนกก็ไดล้ตล้อนรสับพวกทรตสวรรคร์โดยไมว่รรล้ตสัว”

“จงอวยพรคนเหลว่านสันั้นซนนึ่งขว่มเหงพวกทว่าน จงอวยพรและอยว่าแชว่งดว่าเลย” วลิธบีทบีนึ่ดบีทบีนึ่สรุดในโลกทบีนึ่จะชนะศสัตรรครอ การทนาดบี
ตว่อเขา...มบีใจกรรุณา และยอมลนาบากเพรนึ่อชว่วยเหลรอเขา ครุณจะไมว่มบีวสันชนะใครไดล้โดยการแชว่งดว่าเขา พระเยซรทรงสอนหลสักการนบีนั้: 
“แตว่เรากลว่าวแกว่ทว่านทสันั้งหลายวว่า จงรสักบรรดาศสัตรรของพวกทว่าน จงอวยพรคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่สาปแชว่งพวกทว่าน จงทนาดบีแกว่คนเหลว่านสันั้น
ทบีนึ่เกลบียดชสังพวกทว่าน และจงอธลิษฐานเพรนึ่อคนเหลว่านสันั้นซนนึ่งปฏลิบสัตลิตว่อพวกทว่านอยว่างเหยบียดหยาม และขว่มเหงพวกทว่าน” (มธ. 5:44) 



(นอกจากนบีนั้อว่านลรกา 6:27,28 และ 1 โครลินธร์ 4:12) มสันเปป็นเรรนึ่องทบีนึ่ผลิดธรรมชาตลิและเปป็นไปไมว่ไดล้ในความคลิดของมนรุษยร์ทบีนึ่จะอวยพร
คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ขว่มเหงครุณ-แตว่ในพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ครุณทนาสลินึ่งนบีนั้ไดล้ ผรล้ทบีนึ่มบีพระครุณนบีนั้กก็เปป็นครลิสเตบียนทบีนึ่มบีความสรุขและเกลิดผลมาก

“จงปปีตลิยลินดบีกสับคนทสันั้งหลายทบีนึ่ปปีตลิยลินดบี จงรล้องไหล้กสับคนทสันั้งหลายทบีนึ่รล้องไหล้” ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายควรชรนึ่นชมยลินดบีกสับคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มบี
ความสรุข และรล้องไหล้กสับเพรนึ่อนครลิสเตบียนเหลว่านสันั้นทบีนึ่รล้องไหล้ ครุณแมว่ยว่อมเขล้าสรว่ความชรนึ่นบานเหลว่านสันั้นของลรกๆของเธอและโศกเศรล้า
อยว่างจรลิงใจในความเสบียใจของพวกเขา เพราะวว่าเธอเปป็นหนนนึ่งเดบียวกสับพวกเขาและเธอรสักพวกเขา เปาโลประกาศวว่าครลิสตจสักรเปป็น
กายเดบียว- “และไมว่วว่าอวสัยวะอสันหนนนึ่งทรุกขร์ อวสัยวะทสันั้งหมดกก็พลอยทรุกขร์กสับอวสัยวะนสันั้น หรรออวสัยวะอสันหนนนึ่งไดล้รสับเกบียรตลิ อวสัยวะ
ทสันั้งหมดกก็พลอยปปีตลิยลินดบีกสับอวสัยวะนสันั้น” (1 คร. 12:26)

เราควรสสังเกตวว่าเปาโลกลว่าวถนงการชรนึ่นชมยลินดบีกว่อน บางทบีมสันอาจเปป็นเพราะวว่าการรล้องไหล้ใหล้กสับความเสบียใจของผรล้อรนึ่นเปป็น
เรรนึ่องทบีนึ่งว่ายดายกวว่าเยอะ ตรงทบีนึ่วว่ามสันไมว่ยรุยงใหล้เกลิดความอลิจฉาและความรลิษยา เมรนึ่อเทบียบกสับการแสดงความยลินดบีใหล้เขาในความ
ชรนึ่นชมยลินดบีของเขา

ขล้อ 16: “จงเปป็นนนั้นาหนนนึ่งใจเดบียวกสันตว่อกสันและกสัน อยว่าใฝฝ่สรง แตว่จงถว่อมใจลงสรว่คนทบีนึ่มบีฐานะตนึ่นาตล้อย อยว่าถรอวว่าตสัวฉลาดใน
บรรดาความคลิดของพวกทว่านเอง”

“จงเปป็นนนั้นาหนนนึ่งใจเดบียวกสันตว่อกสันและกสัน”-นสันึ่นครอ ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายจะตล้องมบีความเหก็นอกเหก็นใจเตก็มเปปีปี่ยมตว่อกสันและกสัน 
พวกเขาจะตล้องเชรนึ่อมตว่อกสันอยว่างใกลล้ชลิดยลินึ่งในความรสักและการรว่วมสามสัคคบีธรรมจนพวกเขาเหก็นอกเหก็นใจซนนึ่งกสันและกสัน พวกเขาจะ
ตล้องมบีความเคารพแบบเดบียวกสันตว่อกสันและกสัน พวกเขาจะตล้องรสักษาความสามสัคคบีตว่อกสันและกสัน เพราะวว่าครลิสเตบียนทสันั้งหลายเปป็น
หนนนึ่งเดบียวกสันในพระครลิสตร์และทรุกคนเปป็นของกายเดบียวกสัน (อว่านกาลาเทบีย 3:26-28) 

“อยว่าใฝฝ่สรง…” ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายจะตล้องไมว่ยนดฉวย หรรอบากบสันึ่นมรุว่งไปสรว่ สลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่อยรว่สรง “แตว่จงถว่อมใจลงสรว่คนทบีนึ่มบีฐานะ
ตนึ่นาตล้อย” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่งครอ “อยว่าใหล้ใจของทว่านฝฝักใฝฝ่อยรว่กสับสลินึ่งสรงทสันั้งหลาย แตว่จงไปดล้วยกสันกสับคนทบีนึ่ตนึ่นาตล้อย จงถรกนนาทางโดย
ความถว่อมใจ” ปกตลิแลล้วชาวโลกละเลยและรสังเกบียจคนทสันั้งหลายทบีนึ่ “ตนึ่นาตล้อย”-แตว่พระเยซรเจล้าทรงรสักพวกเขาและทรงตายเพรนึ่อพวก
เขา หลายครสันั้งคนตามตรอกซอกซอยกก็มบีครุณคว่าทบีนึ่แทล้จรลิงมากกวว่าและมบีความเปป็นลรกผรล้ชายมากกวว่าคนในยว่านผรล้ดบีและถนนคนรวย 
ความรสักแบบครลิสเตบียนควรไปยสังทบีนึ่ๆความรสักเปป็นทบีนึ่ตล้องการมากทบีนึ่สรุดเสมอ

พระเยซรทรงวางแบบอยว่างไวล้แลล้ว พระองคร์ทรงสนพระทสัยยลินึ่งนสักในการชว่วยเหลรอหญลิงคนหนนนึ่งทบีนึ่ลล้มลงในบาป-หญลิงคน
หนนนึ่งทบีนึ่เคยแตว่งงานมาแลล้วหล้าครสันั้งและซนนึ่งในขณะนสันั้นอาศสัยอยรว่กสับชายคนหนนนึ่งทบีนึ่นางไมว่ไดล้แตว่งงานดล้วย-จนพระองคร์ไมว่อยากรสับ
ประทานอาหาร ความอยากอาหารไปจากพระองคร์แลล้ว พวกสาวกไมว่อาจเขล้าใจไดล้เมรนึ่อพวกเขากลสับมาจากในเมรองทบีนึ่พวกเขาไดล้ไป
ซรนั้อขนมปฝัง แตว่พระเยซรตรสัสวว่า “เรามบีอาหารรสับประทานทบีนึ่ทว่านทสันั้งหลายไมว่รรล้จสัก” (ยอหร์น 4:1-32)

“อยว่าถรอวว่าตสัวฉลาดในบรรดาความคลิดของพวกทว่านเอง” นบีนึ่ครอการประยรุกตร์ใชล้คนาบสัญชาทบีนึ่วว่า “จงเปป็นนนั้นาหนนนึ่งใจเดบียวกสัน
ตว่อกสันและกสัน”, “อยว่าใฝฝ่สรง” และอยว่ารสังเกบียจคนทบีนึ่ตนึ่นาตล้อย กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง “อยว่าคลิดในเชลิงสรงสว่งเกลินไปนสักเกบีนึ่ยวกสับตสัวทว่านเอง” 
การหลงตสัวเอง การตบีคว่าตสัวเองสรงเกลินไป ครอสลินึ่งกบีดขวางหลสักตว่อสามหนล้าทบีนึ่นสันั้นทบีนึ่ถรกกลว่าวถนงในสว่วนแรกของพระคนาขล้อนบีนั้ ซาโลมอนก
ลว่าววว่า “อยว่าทนาตสัวฉลาดในสายตาของตนเอง จงยนาเกรงพระเยโฮวาหร์ และออกไปเสบียจากความชสันึ่วรล้าย” (สภษ. 3:7) นสัก
อรรถาธลิบายทบีนึ่โดดเดว่นทว่านหนนนึ่งแปลขล้อความนบีนั้เชว่นนบีนั้: “อยว่าทนกทสักในความคลิดเหก็นของตสัวเอง” (นอกจากนบีนั้อว่านเยเรมบียร์ 9:23,24)

ขล้อ 17: “อยว่าทนาความชสันึ่วรล้ายตอบแทนความชสันึ่วรล้ายแกว่ผรล้หนนนึ่งผรล้ใดเลย ‘แตว่จงมรุว่งกระทนาสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่ซรนึ่อสสัตยร์ในสายตา
ของคนทสันั้งปวง’”

ขล้อ 14 หล้ามความรรล้สนกนสันั้น และพระคนาขล้อนบีนั้หล้ามการกระทนานสันั้น ใน 1 เปโตร 3:9 เราอว่านวว่า: “อยว่าทนาการรล้ายตอบแทน
การรล้าย หรรออยว่าดว่าตอบแทนการดว่า แตว่ตรงกสันขล้ามจงอวยพร โดยรรล้อยรว่วว่าพวกทว่านถรกเรบียกใหล้กระทนาเชว่นนสันั้น เพรนึ่อพวกทว่านจะไดล้
รสับพระพรเปป็นมรดก” (นอกจากนบีนั้ อว่านถล้อยคนาของพระเยซรในมสัทธลิว 5:38-48) ใครๆกก็สามารถทนาความชสันึ่วรล้ายตอบแทนความชสันึ่ว
รล้ายไดล้-หรรอเหมรอนกสับสนานวนในวสันนบีนั้ นสันึ่นครอ “หมสัดแลกหมสัด” แตว่ครลิสเตบียนทบีนึ่แทล้จรลิง-ผรล้เชรนึ่อทบีนึ่แทล้จรลิงซนนึ่งถว่อมใจและซรนึ่อตรง-ครอผรล้ทบีนึ่



ทนาความดบีตอบแทนความชสันึ่วรล้าย เราจะตล้องไมว่ทนาตว่อผรล้อรนึ่นอยว่างทบีนึ่พวกเขาทนาตว่อเรา แตว่เราจะตล้องทนาตว่อผรล้อรนึ่นอยว่างทบีนึ่เราอยากใหล้
พวกเขาทนาตว่อเรา และโดยการทนาเชว่นนสันั้นเราจะพลิสรจนร์ใหล้พวกเขาเหก็นวว่าในพระครลิสตร์เราตสัวใหญว่กวว่าพวกเขาตสันั้งเยอะ...และในพระ
ครลิสตร์เทว่านสันั้น เพราะวว่าเนรนั้อหนสังขยาดการทนาความดบีตอบแทนความชสันึ่วรล้าย

“จงมรุว่งกระทนาสลินึ่งทสันั้งหลายทบีนึ่ซรนึ่อสสัตยร์…” เราจะตล้องซรนึ่อสสัตยร์ในการกระทนากลิจทสันั้งหมดของเรา “ในสายตาของคนทสันั้งปวง” 
เราควรมบี “ชรนึ่อเสบียงดบี” (กลิจการ 6:3, 1 ทลิโมธบี 3:7) (อว่านสรุภาษลิต 3:3,4)

ขล้อ 18-21: “ถล้าเปป็นไปไดล้ มากเทว่ากสับทบีนึ่อยรว่ในพวกทว่าน จงอยรว่อยว่างสงบสรุขกสับทรุกคน พวกทบีนึ่รสักอยว่างยลินึ่ง อยว่าแกล้แคล้นใหล้ตสัว
พวกทว่านเอง แตว่จงเปปิดทางใหล้แกว่พระพลิโรธดบีกวว่า เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าตรสัสวว่า “การแกล้แคล้นเปป็นของเรา เรา
จะตอบสนอง” เหตรุฉะนสันั้น ถล้าศสัตรรของทว่านหลิว จงใหล้อาหารแกว่เขา ถล้าเขากระหาย จงใหล้เขาดรนึ่ม เพราะวว่าโดยการทนาอยว่างนสันั้นทว่าน
จะสรุมถว่านทสันั้งหลายแหว่งไฟไวล้บนศบีรษะของเขา’ อยว่าถรกเอาชนะดล้วยความชสันึ่วรล้าย แตว่จงเอาชนะความชสันึ่วรล้ายดล้วยความดบี”

“ถล้าเปป็นไปไดล้ ... จงอยรว่อยว่างสงบสรุข…” สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกนาลสังกลว่าวตรงนบีนั้จรลิงๆแลล้วครอนบีนึ่: ถล้ามสันเปป็นไปไดล้จรลิงๆ จงอยรว่อยว่าง
สสันตลิ “กสับทรุกคน” จงแสวงหาสสันตลิ อบีกฝฝ่ายอาจไมว่ยอมลดราวาศอก แตว่อยว่าปลว่อยใหล้เปป็นความผลิดของครุณ มบีการบอกเปป็นนสัยวว่าใน
บางกรณบีการทนาเชว่นนบีนั้กก็เปป็นไปไมว่ไดล้ เพรนึ่อใหล้กนาลสังใจคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ ถนงแมล้วว่าพวกเขาพยายามเตก็มทบีนึ่แลล้วทบีนึ่จะอยรว่อยว่างสสันตลิ กก็อาจ
ประสบความลล้มเหลวจนพวกเขาหมดกนาลสังใจและคลิดวว่าความลล้มเหลวนสันั้นเกลิดขนนั้นเพราะตสัวพวกเขาเอง

“...อยว่าแกล้แคล้นใหล้ตสัวพวกทว่านเอง”-แตว่ทว่านทบีนึ่รสัก จงปลว่อยใหล้องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าพระเจล้าทนาการแกล้แคล้นนสันั้น จงเตก็มใจทบีนึ่จะ 
“เปปิดทางใหล้แกว่พระพลิโรธ” เพราะพระเจล้าตรสัสแลล้ววว่า “การแกล้แคล้นเปป็นของเรา เราจะตอบสนอง” (พบญ. 32:35; ฮบ.10:30) 
เนรนึ่องจากเรามบีพระสสัญญาเชว่นนสันั้นจากพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ถล้าศสัตรรของเราหลิว เรากก็ควร “ใหล้อาหารแกว่เขา” ถล้าศสัตรรของเรา
ใกลล้ตายเพราะความกระหาย เรากก็ควร “ใหล้เขาดรนึ่ม” เมรนึ่อเราใหล้อาหารศสัตรรของเราและใหล้เขาดรนึ่ม โดยการกระทนาแหว่งความรสัก
เหลว่านบีนั้เรากก็ “สรุมถว่านทสันั้งหลายแหว่งไฟไวล้บนศบีรษะของเขา” (อว่านสรุภาษลิต 25:21,22)

ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายจะตล้องไมว่ “ถรกเอาชนะดล้วยความชสันึ่วรล้าย” แตว่ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายจะตล้อง “เอาชนะความชสันึ่วรล้ายดล้วยความดบี” 
“อยว่าถรกเอาชนะดล้วยความชสันึ่วรล้าย” อยว่างทบีนึ่ครุณจะถรกเอาชนะถล้าครุณรล้องขอการแกล้แคล้น ตสัวครุณเองนสันึ่นแหละจะเปป็นฝฝ่ายถรกพลิชลิต 
แตว่ถล้าครุณ “เอาชนะความชสันึ่วรล้ายดล้วยความดบี” ครุณกก็ไดล้ชสัยชนะครสันั้งใหญว่แลล้วในใจของครุณเอง

กว่อนเราไปจากบททบีนึ่ 12 ลองมองยล้อนกลสับไปยสังขล้อพระคนาเหลว่านสันั้น บทนบีนั้เตก็มไปดล้วยความเปป็นไปไมว่ไดล้หลายอยว่างแบบ
มนรุษยร์ จากมรุมมองตามธรรมชาตลิ มสันเปป็นไปไมว่ไดล้ทบีนึ่จะดนาเนลินชบีวลิตตามบททบีนึ่ 12 กระนสันั้นในพระวลิญญาณ บทนบีนั้นนาเสนอการดนาเนลิน
ชบีวลิตแบบครลิสเตบียนปกตลิในทางปฏลิบสัตลิ ชสัยชนะฝฝ่ายวลิญญาณมาสรว่ผรล้เชรนึ่อผว่านทางการยอมจนานนหรรอการมอบถวายรว่างกายตว่อ
พระเจล้าใหล้เปป็นเครรนึ่องบรชาทบีนึ่มบีชบีวลิต พระเจล้าทรงอยากไดล้รว่างกายของเรา-ทสันั้งหมดของมสัน อวสัยวะทรุกสว่วนของมสัน และเมรนึ่อเราไดล้มอบ
ถวายรว่างกายของเราตว่อพระเจล้าในทรุกรายละเอบียดเลก็กนล้อย เรากก็ไมว่ไดล้ทนาสสักสลินึ่งเดบียวทบีนึ่จะโอล้อวดไดล้ เราไดล้ทนาสลินึ่งซนนึ่งเปป็น “การรสับใชล้
ทบีนึ่เหมาะสมของเรา”

เมรนึ่อเรามอบถวายตสัวเราเองโดยไมว่หวงไวล้ตว่อพระเจล้า-วลิญญาณ จลิตใจ และรว่างกาย-เมรนึ่อนสันั้นและเมรนึ่อนสันั้นเทว่านสันั้นเราจนงจะ
สามารถเอาชนะความชสันึ่วรล้ายดล้วยความดบีไดล้ และนสันึ่นแหละครอสลินึ่งทบีนึ่พระเจล้าทรงอยากใหล้เราทนา ในฐานะเปป็นลรกทสันั้งหลายทบีนึ่เชรนึ่อของ
พระองคร์



บทททที่ 13
13:1 จงใหล้ทรุกคนยอมอยรว่ใตล้บสังคสับของบรรดาผรล้ทบีนึ่มบีอนานาจสรงกวว่า เพราะวว่าไมว่มบีอนานาจใดเลยนอกจากทบีนึ่มาจากพระเจล้า และบรรดา
ผรล้ทบีนึ่มบีอนานาจนสันั้นถรกแตว่งตสันั้งขนนั้นโดยพระเจล้า
13:2 เหตรุฉะนสันั้นผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่ตว่อตล้านอนานาจนสันั้นกก็ตว่อตล้านบสัญญสัตลิของพระเจล้า และคนทสันั้งหลายทบีนึ่ตว่อตล้าน จะไดล้รสับพระอาชญามาสรว่
ตนเอง
13:3 เพราะวว่าบรรดาผรล้ครอบครองนสันั้นไมว่นว่าหวาดกลสัวตว่อการงานทสันั้งหลายทบีนึ่ดบี แตว่ตว่อความชสันึ่วรล้าย แลล้วทว่านไมว่ประสงคร์ทบีนึ่จะกลสัว
อนานาจนสันั้นหรรอ จงกระทนาสลินึ่งซนนึ่งดบี และทว่านจะไดล้รสับการสรรเสรลิญจากผรล้มบีอนานาจนสันั้น
13:4 เพราะวว่าผรล้ครอบครองนสันั้นเปป็นผรล้รสับใชล้ของพระเจล้าแกว่ทว่านสนาหรสับความดบี แตว่ถล้าทว่านกระทนาสลินึ่งซนนึ่งชสันึ่วรล้าย กก็จงกลสัวเถลิด เพราะ
วว่าผรล้ครอบครองนสันั้นหาไดล้ถรอดาบไวล้อยว่างเปลว่าประโยชนร์ไมว่ ดล้วยวว่าเขาเปป็นผรล้รสับใชล้ของพระเจล้า เปป็นผรล้แกล้แคล้นเพรนึ่อลงพระอาชญาแกว่
ผรล้ทบีนึ่กระทนาความชสันึ่วรล้าย
13:5 เหตรุฉะนสันั้นพวกทว่านจะตล้องอยรว่ใตล้บสังคสับบสัญชา มลิใชว่เพราะเหตรุพระอาชญาเทว่านสันั้น แตว่เพราะเหก็นแกว่ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบดล้วย
13:6 เพราะวว่าดล้วยเหตรุนบีนั้เองพวกทว่านจงจว่ายสว่วยอากรดล้วย เพราะวว่าบรรดาผรล้มบีอนานาจนสันั้นเปป็นผรล้รสับใชล้ทสันั้งหลายของพระเจล้า ซนนึ่ง
คอยรสับใชล้อยว่างตว่อเนรนึ่องในสลินึ่งนบีนั้เอง
13:7 เหตรุฉะนสันั้นจงใหล้แกว่ทรุกคนตามทบีนึ่เขาสมควรไดล้รสับ สว่วยอากรจงใหล้แกว่ผรล้ทบีนึ่สมควรไดล้รสับสว่วยอากร ภาษบีจงใหล้แกว่ผรล้ทบีนึ่สมควรไดล้รสับ
ภาษบี ความยนาเกรงจงใหล้แกว่ผรล้ทบีนึ่สมควรไดล้รสับความยนาเกรง เกบียรตลิยศจงใหล้แกว่ผรล้ทบีนึ่สมควรไดล้รสับเกบียรตลิยศ
13:8 อยว่าเปป็นหนบีนั้สลินึ่งใด ๆ แกว่มนรุษยร์คนใดเลย ยกเวล้นทบีนึ่จะรสักซนนึ่งกสันและกสัน เพราะวว่าผรล้ทบีนึ่รสักคนอรนึ่นกก็ทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิสนาเรก็จ
แลล้ว
13:9 ดล้วยวว่าคนาตรสัสนบีนั้ ‘เจล้าอยว่าเลว่นชรล้ เจล้าอยว่าฆว่าคน เจล้าอยว่าลสักทรสัพยร์ เจล้าอยว่าเปป็นพยานเทก็จ เจล้าอยว่าโลภ’ และถล้ามบีพระบสัญญสัตลิ
อรนึ่นใด มสันกก็ถรกเขล้าใจอยว่างยว่อ ๆ ในถล้อยคนานบีนั้ครอ ‘เจล้าจงรสักเพรนึ่อนบล้านของเจล้าเหมรอนตนเอง’
13:10 ความรสักไมว่ทนาอสันตรายแกว่เพรนึ่อนบล้านของตนเลย เหตรุฉะนสันั้นความรสักจนงเปป็นการทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิสนาเรก็จแลล้ว
13:11 และนบีนึ่แหละ โดยทราบกาลสมสัยวว่า บสัดนบีนั้เปป็นเวลาทบีนึ่ควรจะตรนึ่นจากการหลสับแลล้ว เพราะวว่าบสัดนบีนั้ความรอดของพวกเรากก็ใกลล้
กวว่าเมรนึ่อพวกเราไดล้รสับเชรนึ่อนสันั้น
13:12 กลางครนลว่วงไปมากแลล้ว กลางวสันกก็มาใกลล้แลล้ว เหตรุฉะนสันั้นจงใหล้พวกเราถอดทลินั้งการงานเหลว่านสันั้นแหว่งความมรด และจงใหล้
พวกเราสวมเครรนึ่องอาวรุธแหว่งความสวว่าง
13:13 จงใหล้พวกเราดนาเนลินอยว่างซรนึ่อสสัตยร์ เหมรอนอยว่างในเวลากลางวสัน มลิใชว่ในการสนรุกสนานเฮฮาและการมนนเมา มลิใชว่ในการ
ลามกและการหยาบโลน มลิใชว่ในการวลิวาทและการรลิษยากสัน
13:14 แตว่ทว่านทสันั้งหลายจงสวมตสัวดล้วยพระเยซรครลิสตร์เจล้า และอยว่าจสัดเตรบียมอะไรไวล้สนาหรสับเนรนั้อหนสัง เพรนึ่อสนองบรรดาราคะตสัณหา
ของเนรนั้อหนสังนสันั้น

การอยทูต่ใตจ้บอังคอับการปกครองของมนรุษยร์
ขล้อ 1: “จงใหล้ทรุกคนยอมอยรว่ใตล้บสังคสับของบรรดาผรล้ทบีนึ่มบีอนานาจสรงกวว่า เพราะวว่าไมว่มบีอนานาจใดเลยนอกจากทบีนึ่มาจากพระเจล้า 

และบรรดาผรล้ทบีนึ่มบีอนานาจนสันั้นถรกแตว่งตสันั้งขนนั้นโดยพระเจล้า”
เหตรุผลพลิเศษบางประการคงเปปิดโอกาสใหล้มบีคนาเตรอนสตลิเหลว่านบีนั้ในบททบีนึ่ 13 ไมว่ตล้องสงสสัยเลยวว่าคงมบีความไมว่เชรนึ่อฟฝังตว่อ

อนานาจฝฝ่ายพลเรรอนในสมสัยนสันั้นอยว่างแพรว่หลาย เปาโลไดล้กลว่าวถนงความรสับผลิดชอบตว่างๆของเหลว่าครลิสเตบียนทบีนึ่มบีตว่อพระกายของพระ
ครลิสตร์ไปแลล้ว คราวนบีนั้อยรว่ดบๆี เขาเรลินึ่มตล้นการอภลิปรายเกบีนึ่ยวกสับหนล้าทบีนึ่ของครลิสเตบียนทบีนึ่มบีตว่อการปกครองทล้องถลินึ่นของมนรุษยร์ ไมว่มบีสลินึ่งใดใน
เนรนั้อหาทบีนึ่จะอธลิบายวว่าทนาไมเปาโลถนงรรล้สนกวว่าจนาเปป็นตล้องใหล้คนาเตรอนสตลินบีนั้ แตว่ผรล้รรล้พระคสัมภบีรร์หลายทว่านเชรนึ่อวว่าถนงแมล้วว่าครลิสตจสักรชาว



โรมนสันั้นประกอบดล้วยคนตว่างชาตลิเปป็นสว่วนใหญว่ กก็มบีสมาชลิกทบีนึ่เปป็นยลิวจนานวนมาก-และพวกยลิวของจสักรวรรดลิโรมกก็เปป็นพลเมรองทบีนึ่ไมว่ดบี 
พวกเขานว่าจะถรอตามพระราชบสัญญสัตลิ 17:15 ทบีนึ่บอกวว่าพวกเขาตล้องไมว่ยอมรสับผรล้ครอบครองทบีนึ่เปป็นคนตว่างชาตลิ นบีนึ่ครอจลิตวลิญญาณทบีนึ่อยรว่
เบรนั้องหลสังคนาถามนสันั้นของพวกฟารลิสบีทบีนึ่ถามพระเยซรวว่า “เปป็นการถรกตล้องตามพระราชบสัญญสัตลิหรรอไมว่ทบีนึ่จะสว่งสว่วยใหล้แกว่ซบีซารร์” (มธ. 
22:17)

ในสมสัยของเปาโล พวกยลิวไดล้กบฏและถรกขสับไลว่ออกไปจากกรรุงโรม อาควลิลลาและปรลิสสลิลลากก็อยรว่ในทว่ามกลางคนเหลว่านสันั้น
(กลิจการ 18:2) พวกยลิวทรุกแหว่งหนโตล้แยล้งสลิทธลิอนานาจแหว่งการปกครองของโรม บสัดนบีนั้เปาโล ซนนึ่งทราบเรรนึ่องนบีนั้ สอนวว่าเราจะตล้องอยรว่ใตล้
บสังคสับตว่อการปกครองฝฝ่ายพลเรรอน เพราะวว่าการปกครองฝฝ่ายพลเรรอนมบีแหลว่งกนาเนลิดของมสันในพระเจล้า

ครลิสเตบียนครอพลเมรองคนหนนนึ่งของโลกอยว่างชสัดเจนพอๆกสับทบีนึ่เขาเปป็นสมาชลิกคนหนนนึ่งของครลิสตจสักร การรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียว
กสับพระกายของพระครลิสตร์ไมว่ทนาใหล้เขาหลรุดพล้นจากหนล้าทบีนึ่หนนนึ่งซนนึ่งเปป็นของมนรุษยร์ในฐานะมนรุษยร์

โปรดสสังเกตวว่าไมว่มบีใครถรกตสัดออกจากคนาเตรอนสตลิของเปาโล เขาเตรอนสตลิวว่า “จงใหล้ทรุกคนยอมอยรว่ใตล้บสังคสับของ” ผรล้ครอบ
ครองทสันั้งหลาย-และนสันึ่นกก็รวมถนงเหลว่าผรล้เชรนึ่อ นสักเทศนร์ ผรล้ประกาศขว่าวประเสรลิฐ พวกบาทหลวง และสสันตะปาปา

ขล้อ 2: “เหตรุฉะนสันั้นผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่ตว่อตล้านอนานาจนสันั้นกก็ตว่อตล้านบสัญญสัตลิของพระเจล้า และคนทสันั้งหลายทบีนึ่ตว่อตล้าน จะไดล้รสับพระ
อาชญามาสรว่ตนเอง”

การปกครองฝฝ่ายพลเรรอนมบีแหลว่งทบีนึ่มาของมสันในพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และอนานาจฝฝ่ายพลเรรอนและผรล้มบีสลิทธลิอนานาจกก็
ถรกกนาหนดและถรกแตว่งตสันั้งโดยพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ นสันึ่นครอ รสัฐบาลของมนรุษยร์เปป็นสถาบสันหนนนึ่งทบีนึ่ถาวรซนนึ่งถรกทนาใหล้มบีขนนั้นโดย
พระเจล้าเพรนึ่อการกนากสับดรแลกลิจการตว่างๆของมนรุษยร์ เหลว่าผรล้มบีอนานาจและสลิทธลิอนานาจในทบีนึ่นบีนั้ไมว่ถรกมองวว่าเปป็นบรุคคลทสันั้งหลาย แตว่เปป็น
เหลว่าเจล้าหนล้าทบีนึ่ผรล้รสักษากฎหมาย เปป็นสถาบสันหนนนึ่งทบีนึ่ถรกแตว่งตสันั้งโดยพระเจล้า

โครงสรล้างของรสัฐบาลและกฎหมายทสันั้งหลายทบีนึ่ถรกเชรนึ่อมโยงกสับมสันถรกกนาหนดโดยพระเจล้า แตว่ไมว่ใชว่เจล้าหนล้าทบีนึ่ทรุกคนของ
รสัฐบาลถรกกนาหนดโดยพระเจล้าเสมอไป เรารรล้วว่ามบีพวกขล้าราชการทบีนึ่ไมว่ดนาเนลินตามแบบพระเจล้า โหดรล้ายทารรุณ และถรกขสับเคลรนึ่อนโดย
มารรล้าย ดนารงตนาแหนว่งตว่างๆทบีนึ่มบีสลิทธลิอนานาจ กระนสันั้นครลิสเตบียนกก็มบีพสันธะผรกพสันตล้องเชรนึ่อฟฝังและใหล้เกบียรตลิกฎหมายและเจล้าหนล้าทบีนึ่
เหลว่านสันั้นภายใตล้ทล้องทบีนึ่ทบีนึ่เขาอาศสัยอยรว่

ไมว่มบีเจตนาทบีนึ่จะสอนตรงนบีนั้วว่าครลิสเตบียนจะตล้องทนาสลินึ่งซนนึ่งผลิดศบีลธรรมตามคนาสสันึ่งของเจล้าหนล้าทบีนึ่ของรสัฐ ถล้าอนานาจฝฝ่ายพลเรรอน
สสันึ่งเราใหล้ไมว่เชรนึ่อฟฝังกฎสามสัญทสันั้งหลายของมนรุษยร์หรรอสถาบสันศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ทสันั้งหลายแหว่งประเทศของเรา หรรอใหล้ฝฝ่าฝฟนพระราชบสัญญสัตลิ
ของพระเจล้า ความเชรนึ่อฟฝังของเรากก็ตล้องมบีตว่ออนานาจหนนนึ่งทบีนึ่อยรว่สรงกวว่า นสันึ่นครอพระเจล้า ในภาษาพระคสัมภบีรร์ “ขล้าพเจล้าทสันั้งหลายควรเชรนึ่อ
ฟฝังพระเจล้ายลินึ่งกวว่ามนรุษยร์” (กลิจการ 5:29)

“...คนทสันั้งหลายทบีนึ่ตว่อตล้าน จะไดล้รสับพระอาชญา (หรรอการพลิพากาา)มาสรว่ตนเอง” นสันึ่นครอ ถล้าเราทนาผลิดกฎหมายตว่างๆของ
แผว่นดลินเรากก็จะถรกพลิพากษา เราจะถรกปรสับเงลิน และเราจะตล้องรสับโทษ

คนากรบีกเดบียวกสันถรกใชล้ตรงนบีนั้ซนนึ่งเปาโลใชล้ในการกลว่าวแกว่ชาวเมรองโครลินธร์: “เพราะวว่าคนทบีนึ่กลินและดรนึ่มอยว่างไมว่สมควร กก็กลิน
และดรนึ่มเพรนึ่อนนาพระอาชญา (หรรอการพลิพากษา) มาสรว่ตนเอง โดยไมว่ไดล้พลินลิจดรพระกายขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ดล้วยเหตรุนบีนั้หลายคนใน
ทว่ามกลางพวกทว่านจนงอว่อนกนาลสังและปฝ่วยอยรว่ และหลายคนลว่วงหลสับไปแลล้ว เพราะวว่าถล้าพวกเราจะวลินลิจฉสัยตสัวเอง พวกเราจะไมว่ถรก
ลงโทษ แตว่เมรนึ่อพวกเราถรกลงโทษ พวกเรากก็ถรกตบีสอนจากองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า เพรนึ่อพวกเราจะไมว่ถรกพลิพากษาดล้วยกสันกสับโลก” (1 คร.
11:29-32)

ดสังนสันั้นคนาสอนตรงนบีนั้กก็ครอวว่าพระเจล้าเองจะทรงจสัดการกสับผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายทบีนึ่ขสัดขรนอนานาจฝฝ่ายพลเรรอนของแผว่นดลินนสันั้น ถล้าผรล้
เชรนึ่อทสันั้งหลายขสัดขรน “บรรดาผรล้ทบีนึ่มบีอนานาจนสันั้น” ในความหมายทบีนึ่แทล้จรลิงของคนาๆนสันั้นพวกเขากก็ขสัดขรนพระเจล้า เพราะวว่าพระองคร์ทรง
เปป็นผรล้ทบีนึ่ประทานอนานาจทสันั้งปวง พวกเขา “จะไดล้รสับพระอาชญามาสรว่ตนเอง” และการพลิพากษานบีนั้จะมาจากพระเจล้า แทล้จรลิงแลล้ว 



เหลว่าผรล้มบีสลิทธลิอนานาจฝฝ่ายพลเรรอนจะลงโทษผรล้ทบีนึ่ฝฝ่าฝฟนกฎหมาย แตว่เนรนึ่องจากอนานาจของพวกเขาเปป็นมาจากพระเจล้า (และปราศจาก
พระเจล้าพวกเขากก็คงไมว่มบีอนานาจเลย) การลงโทษนสันั้นจนงมาจากพระเจล้าอยรว่ดบี

ครุณจนาไดล้เมรนึ่อปปีลาตกลว่าวแกว่พระเยซรวว่า “ทว่านไมว่ยอมตอบเราหรรอ? ทว่านไมว่รรล้หรรอวว่าเราเปป็นใคร? เรามบีอนานาจทบีนึ่จะปลว่อย
ตสัวทว่านไดล้ และเรามบีอนานาจทบีนึ่จะตรนงกางเขนทว่าน!” พระเยซรทรงตอบปปีลาตวว่า “ทว่านไมว่อาจมบีอนานาจใดเหนรอเราเลยสสักนลิด
นอกจากวว่าอนานาจนสันั้นไดล้ถรกประทานใหล้แกว่ทว่านโดยพระบลิดาของเรา” (อว่านยอหร์น 19:10,11) อนานาจทสันั้งสลินั้นถรกประทานใหล้โดย
พระเจล้า และพระองคร์ทรงเอาราชอาณาจสักรทสันั้งหลายไปไดล้เมรนึ่อพระองคร์ทรงปรารถนาเชว่นนสันั้น พระองคร์ทรงเอาอนานาจไปไดล้ (ดนล.
2:21; 4:17,34,35)

เมรนึ่อประชาชาตลิใดมบีผรล้นนาทบีนึ่ไมว่ดนาเนลินตามแบบพระเจล้า ถล้าผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายจะรล้องทรลตว่อพระเจล้าในคนาอธลิษฐานอสันรล้อนรนโดย
ไมว่หยรุดหยว่อน พระเจล้ากก็จะทรงเอาผรล้ครอบครองคนนสันั้นออกไป แตว่เชว่นในกรณบีของฟาโรหร์ บางครสันั้งพระเจล้าทรงใชล้เหลว่าผรล้ครอบ
ครองทบีนึ่ชสันึ่วเพรนึ่อตบีสอนครลิสเตบียนทสันั้งหลายทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อฟฝัง

ขล้อ 3: “เพราะวว่าบรรดาผรล้ครอบครองนสันั้นไมว่นว่าหวาดกลสัวตว่อการงานทสันั้งหลายทบีนึ่ดบี แตว่ตว่อความชสันึ่วรล้าย แลล้วทว่านไมว่ประสงคร์
ทบีนึ่จะกลสัวอนานาจนสันั้นหรรอ จงกระทนาสลินึ่งซนนึ่งดบี และทว่านจะไดล้รสับการสรรเสรลิญจากผรล้มบีอนานาจนสันั้น”

ตามกฎแลล้ว (ไมว่เสมอไป ถนงแมล้วว่ามสันควรจะเสมอไป) “บรรดาผรล้ครอบครองนสันั้นไมว่นว่าหวาดกลสัวตว่อการงานทสันั้งหลายทบีนึ่ดบี 
แตว่ตว่อความชสันึ่วรล้าย” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง การปกครองของมนรุษยร์ ซนนึ่งถรกสถาปนาโดยพระเจล้า ครอวลิธบีในการกนากสับควบครุมกลิจการทสันั้ง
หลายของมนรุษยชาตลิ มสันเปป็นการปกปฟ้องผรล้ไรล้เดบียงสาและเปป็นภสัยครุกคามตว่อบรรดาผรล้ทนาความชสันึ่วรล้าย โดยเฉพาะอยว่างยลินึ่งในดลินแดน
ทบีนึ่เราอาศสัยอยรว่ พวกตนารวจไมว่จสับกรุมคนทสันั้งหลายทบีนึ่เปป็นคนดบี-พวกเขาจสับกรุมคนทสันั้งหลายทบีนึ่เปป็นคนชสันึ่ว เหลว่าผรล้มบีสลิทธลิอนานาจฝฝ่าย
พลเรรอนไมว่จสับเราเขล้าทสัณฑสถานเพราะการเปป็นคนซรนึ่อสสัตยร์และเทบีนึ่ยงตรง แตว่เพราะเปป็นคนคดโกงและบาปหนา ดสังนสันั้นในความ
หมายทสันึ่วไป ผรล้ครอบครองทสันั้งหลายกก็อยรว่ฝฝ่ายคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ทนาความดบี และพวกเขาเปป็น “ความนว่ากลสัว” ตว่อคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ทนาความ
ชสันึ่วรล้าย

“...จงกระทนาสลินึ่งซนนึ่งดบี และทว่านจะไดล้รสับการสรรเสรลิญจากผรล้มบีอนานาจนสันั้น”  มบีการบอกเปป็นนสัยตรงนบีนั้วว่าคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เขาพรด
ดล้วยจะมรุว่งกระทนาการงานทบีนึ่ดบีเสมอ และเหลว่าผรล้มบีสลิทธลิอนานาจกก็จะอยรว่ฝฝ่ายพวกเขา เราเชรนึ่อดล้วยวว่ารสัฐบาลจะไมว่ฝฝ่าฝฟนความคลิดของมสัน
เอง แตว่จะตสัดสลินลงโทษพวกคนทนาชสันึ่วและจะอยรว่ฝฝ่ายคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ทนาการงานทบีนึ่ดบี (อว่าน 1 เปโตร 2:13,14 ทบีนึ่เราพบคนาเตรอนสตลิ
คลล้ายๆกสัน)

ขล้อ 4: “เพราะวว่าผรล้ครอบครองนสันั้นเปป็นผรล้รสับใชล้ของพระเจล้าแกว่ทว่านสนาหรสับความดบี แตว่ถล้าทว่านกระทนาสลินึ่งซนนึ่งชสันึ่วรล้าย กก็จงกลสัว
เถลิด เพราะวว่าผรล้ครอบครองนสันั้นหาไดล้ถรอดาบไวล้อยว่างเปลว่าประโยชนร์ไมว่ ดล้วยวว่าเขาเปป็นผรล้รสับใชล้ของพระเจล้า เปป็นผรล้แกล้แคล้นเพรนึ่อลงพระ
อาชญาแกว่ผรล้ทบีนึ่กระทนาความชสันึ่วรล้าย”

พระคนาขล้อนบีนั้เปป็นเนรนั้อหาตว่อจากขล้อทบีนึ่แลล้ว ไมว่ตล้องกลสัวผรล้ครอบครองเมรนึ่อครุณทนาความดบี “เพราะวว่าผรล้ครอบครองนสันั้นเปป็นผรล้รสับ
ใชล้ของพระเจล้าแกว่ทว่านสนาหรสับความดบี แตว่ถล้าทว่านกระทนาสลินึ่งซนนึ่งชสันึ่วรล้าย” กก็จงกลสัวเถลิด เพราะวว่าพระเจล้าไมว่ไดล้ใสว่ “ดาบ” (สสัญลสักษณร์
อยว่างหนนนึ่งของอนานาจเพรนึ่อทนาการลงโทษ) ในมรอของผรล้ครอบครอง “อยว่างเปลว่าประโยชนร์”

สองครสันั้งในพระคนาขล้อนบีนั้ผรล้ครอบครองไดล้รสับชรนึ่อเรบียกทบีนึ่ขลสังมากๆ- “ผรล้รสับใชล้ของพระเจล้า” หนว่วยงานทบีนึ่บสังคสับใชล้กฎหมายและ
ทรุกคนทบีนึ่เปป็นผรล้รสักษากฎหมายควรตระหนสักวว่าเขาอยรว่ภายใตล้สลิทธลิอนานาจของพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และถล้าผรล้รสักษากฎหมายคนใด
ใชล้อนานาจทบีนึ่ประทานใหล้เขาอยว่างผลิดๆและใชล้ตนาแหนว่งทบีนึ่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้เขาในทางมลิชอบ การพลิพากษาของเขาจะรรุนแรงกวว่า-
เพราะวว่า “ผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่ไดล้รสับมาก จะตล้องเรบียกเอาจากผรล้นสันั้นมาก” (ลรกา 12:48) นบีนึ่เปป็นความจรลิงในอาณาจสักรฝฝ่ายวลิญญาณและใน
อาณาจสักรฝฝ่ายพลเรรอนเชว่นกสัน

ขล้อ 5: “เหตรุฉะนสันั้นพวกทว่านจะตล้องอยรว่ใตล้บสังคสับบสัญชา มลิใชว่เพราะเหตรุพระอาชญาเทว่านสันั้น แตว่เพราะเหก็นแกว่ใจวลินลิจฉสัยผลิด
และชอบดล้วย”



ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายควรอยรว่ใตล้บสังคสับเหลว่าผรล้มบีสลิทธลิอนานาจฝฝ่ายพลเรรอนและเชรนึ่อฟฝังกฎหมายตว่างๆแหว่งแผว่นดลินนสันั้น “มลิใชว่เพราะ
เหตรุพระอาชญาเทว่านสันั้น”-เพราะวว่าพวกเขากลสัวการพลิพากษาลงโทษทบีนึ่จะมาแนว่นอนถล้าพวกเขาทนาผลิดกฎหมายเหลว่านสันั้น แตว่พวก
เขาควรเชรนึ่อฟฝังเหลว่าผรล้มบีสลิทธลิอนานาจฝฝ่ายพลเรรอน “เพราะเหก็นแกว่ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบดล้วย”-เพราะเหก็นแกว่ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบ
ของพวกเขาเอง

เราเปป็นลรกทสันั้งหลายของความสวว่าง และพระวจนะของพระเจล้าสอนเราวว่าเราจะตล้องเดลินในความสวว่างนสันั้น ไมว่ใชว่ในความ
มรด ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายควรเชรนึ่อฟฝังกฎหมายตว่างๆของรสัฐบาล “เพราะเหก็นแกว่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ไมว่วว่าจะตว่อกษสัตรลิยร์ ในฐานะเปป็นผรล้มบี
อนานาจสรงสรุด หรรอตว่อบรรดาเจล้าเมรอง เหมรอนอยว่างคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรกสว่งไปโดยผรล้นสันั้น เพรนึ่อการลงโทษบรรดาคนทนาสลินึ่งชสันึ่วรล้าย และเพรนึ่อ
การยกยว่องบรรดาคนทบีนึ่กระทนาดบี เพราะพระประสงคร์ของพระเจล้ากก็เปป็นดสังนสันั้นแหละ เพรนึ่อโดยการกระทนาดบี พวกทว่านจะระงสับความ
โงว่ของบรรดาคนโฉดเขลาใหล้สงบลง ดรุจคนทบีนึ่เปป็นไท และไมว่ใชล้เสรบีภาพของพวกทว่านเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ปกคลรุมความมรุว่งรล้าย แตว่ในฐานะผรล้รสับ
ใชล้ทสันั้งหลายของพระเจล้า จงใหล้เกบียรตลิมนรุษยร์ทรุกคน จงรสักบรรดาพบีนึ่นล้อง จงยนาเกรงพระเจล้า จงใหล้เกบียรตลิกษสัตรลิยร์” (1 ปต. 2:13-17) 
ขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ไมว่ตล้องการความเหก็น...มสันชสัดเจนแลล้ว

ขล้อ 6: “เพราะวว่าดล้วยเหตรุนบีนั้เองพวกทว่านจงจว่ายสว่วยอากรดล้วย เพราะวว่าบรรดาผรล้มบีอนานาจนสันั้นเปป็นผรล้รสับใชล้ทสันั้งหลายของ
พระเจล้า ซนนึ่งคอยรสับใชล้อยว่างตว่อเนรนึ่องในสลินึ่งนบีนั้เอง”

“เพราะวว่าดล้วยเหตรุนบีนั้เอง”-เพราะวว่าการปกครองฝฝ่ายพลเรรอนเปป็นการแตว่งตสันั้งของพระเจล้า-จนงมบีความจนาเปป็นฝฝ่ายศบีลธรรม
ในการยอมอยรว่ใตล้บสังคสับตว่อสลิทธลิอนานาจ นสันึ่นครอ “จว่ายสว่วยอากร” (“‘จว่าย’ หมายถนง ‘ทนาใหล้สนาเรก็จ, ทนาใหล้ครบถล้วน’ โดยสรนึ่อความ
หมายของการทนาพสันธะหนล้าทบีนึ่หนนนึ่งใหล้สนาเรก็จลรุลว่วง”-วรเอสทร์)

คนาวว่า “ผรล้รสับใชล้ทสันั้งหลาย” ในพระคนาขล้อนบีนั้มบีความหมายแตกตว่างจาก “ผรล้รสับใชล้” ในขล้อ 4 ซนนึ่งคนาๆนสันั้นหมายถนง “คนรสับใชล้” 
ในทบีนึ่นบีนั้มสันเปป็นคนาๆหนนนึ่งทบีนึ่ถรกใชล้ในการรสับใชล้ตว่างๆทางศาสนาอสันศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของปรุโรหลิตเชว่นกสัน มสันเปป็นคนาๆหนนนึ่งทบีนึ่หมายถนง “เกบีนึ่ยวกสับ
ลสักษณะเฉพาะตสัวแบบปรุโรหลิต” เพราะวว่าพวกเขาถรกแตว่งตสันั้งโดยพระเจล้า สว่วยอากรจนงตล้องถรกจว่ายเพรนึ่อสนสับสนรุนพวกเขาและ
สนสับสนรุนรสัฐบาล-เพราะเปป็นเรรนึ่องของใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบ การจว่ายสว่วยอากรสรุดทล้ายแลล้วจนงเปป็นการกระทนาอยว่างหนนนึ่งทบีนึ่แสดงถนง
ความเชรนึ่อฟฝังตว่อพระประสงคร์ของพระองคร์ และเปป็นทบีนึ่ชอบพระทสัยตว่อพระองคร์

ผมรรล้วว่ามบีบางคนในรสัฐบาลทบีนึ่เปป็นคนคดโกงและไมว่ซรนึ่อสสัตยร์ แตว่จงจนาไวล้วว่า หนล้าทบีนึ่ของเรามบีตว่อพระเจล้า เราตล้องใหล้การตว่อ
พระเจล้าสนาหรสับหนล้าทบีนึ่คนตล้นเรรอนของเรา-และพวกเขาตล้องใหล้การตว่อพระเจล้าสนาหรสับหนล้าทบีนึ่คนตล้นเรรอนของพวกเขา และดสังนสันั้นถล้า
เราทนาหนล้าทบีนึ่ของเราตว่อพระเจล้าและตว่อเหลว่าผรล้มบีสลิทธลิอนานาจฝฝ่ายพลเรรอนแหว่งประเทศของเรา เรากก็มบีใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบอสัน
โปรว่งใสตว่อพระเจล้าและเราไมว่จนาเปป็นตล้องกสังวลเมรนึ่อสลินั้นสรุดการเดลินทางของชบีวลิต

หลายเรรนึ่องอาจถรกกลว่าวตรงนบีนั้ไดล้เกบีนึ่ยวกสับภาษบีตว่างๆในปฝัจจรุบสัน แตว่ผมรรล้สนกวว่ามสันคงเปป็นการเสบียเวลาและพลสังงานไปเปลว่าๆ
ดสังนสันั้นผมจนงขอกลว่าวเพบียงวว่าเราผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายควรจว่ายภาษบีตว่างๆของเรา สว่วนตสัวแลล้ว ผมขอบครุณพระเจล้าทบีนึ่ผมเปป็นคนอเมรลิกสัน ถนง
แมล้วว่าเรามบีภาษบีหลายอยว่างกก็ตาม ผมคงไมว่ยอมแลกเปลบีนึ่ยนหนนนึ่งตารางนลินั้วของอเมรลิกากสับหนนนึ่งตารางไมลร์ของสถานทบีนึ่อรนึ่นใดทบีนึ่ผมเคย
ไปมาหรรอเคยไดล้ยลินมาบนแผว่นดลินโลกนบีนั้!

ขล้อ 7: “เหตรุฉะนสันั้นจงใหล้แกว่ทรุกคนตามทบีนึ่เขาสมควรไดล้รสับ สว่วยอากรจงใหล้แกว่ผรล้ทบีนึ่สมควรไดล้รสับสว่วยอากร ภาษบีจงใหล้แกว่ผรล้ทบีนึ่
สมควรไดล้รสับภาษบี ความยนาเกรงจงใหล้แกว่ผรล้ทบีนึ่สมควรไดล้รสับความยนาเกรง เกบียรตลิยศจงใหล้แกว่ผรล้ทบีนึ่สมควรไดล้รสับเกบียรตลิยศ”

ไมว่วว่าจะเปป็น สว่วยอากร ภาษบี ความยนาเกรง หรรอเกบียรตลิยศ (ความเคารพนสับถรอ)-ในฐานะผรล้เชรนึ่อเราไดล้รสับคนาบสัญชาไมว่ใหล้
บกพรว่องในเรรนึ่องใดเลยตว่อคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เปป็นผรล้รสับใชล้ของพระเจล้าในกลิจการตว่างๆฝฝ่ายพลเรรอน โดยคนากลว่าวนบีนั้ผมไมว่ไดล้หมายความวว่า
เหลว่าผรล้มบีสลิทธลิอนานาจฝฝ่ายพลเรรอนทรุกคนเปป็นครลิสเตบียน-แตว่อนานาจทบีนึ่พวกเขามบี ตนาแหนว่งหนล้าทบีนึ่ทบีนึ่พวกเขาครอบครอง สลิทธลิอนานาจทบีนึ่
พวกเขามบี ถรกแตว่งตสันั้งโดยพระเจล้า เปป็นสลินึ่งทบีนึ่พระเจล้าประทานใหล้แกว่พวกเขา ดสังทบีนึ่ชบีนั้ใหล้เหก็นแลล้ว พระเจล้าทรงแตว่งตสันั้งผรล้ทบีนึ่พระองคร์
ประสงคร์และทรงปลดผรล้ทบีนึ่พระองคร์ประสงคร์ อนานาจและสลิทธลิอนานาจทรุกอยว่างถรกประทานใหล้โดยพระเจล้า นสันึ่นเปป็นขล้อเทก็จจรลิงหนนนึ่ง



ฝฝ่ายวลิญญาณ และไมว่มบีความจนาเปป็นตล้องปฏลิเสธมสัน ดสังนสันั้นในฐานะครลิสเตบียนทบีนึ่ดบีเราจะตล้อง “ใหล้แกว่ทรุกคนตามทบีนึ่เขาสมควรไดล้รสับ” 
เราจะตล้องจว่ายภาษบีตว่างๆของรสัฐ ภาษบีของเขต ภาษบีศรุลกากรสนาหรสับสลินคล้าตว่างๆทบีนึ่ตล้องเสบียภาษบีศรุลกากร เราจะตล้องยนาเกรงผรล้คนทบีนึ่
ควรยนาเกรง เราจะตล้องใหล้เกบียรตลิผรล้คนทบีนึ่สมควรไดล้รสับเกบียรตลิ นบีนึ่เปป็นขล้อเทก็จจรลิงประการหนนนึ่งของพระคสัมภบีรร์ และเราในฐานะผรล้เชรนึ่อทสันั้ง
หลายควรเผชลิญหนล้ามสันและไมว่พยายามหลบีกเลบีนึ่ยงประเดก็นนบีนั้

ผมรรล้สนกในใจของผมวว่ามบีความหยว่อนยานทว่ามกลางผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายวสันนบีนั้เกบีนึ่ยวกสับกลิจการฝฝ่ายพลเรรอนทสันั้งหลาย ผรล้คนทบีนึ่บสังเกลิด
ใหมว่แลล้วจนานวนมากปฏลิเสธทบีนึ่จะลงคะแนนเสบียง เราอาจถรกบสังคสับใหล้ตล้องลงคะแนนเสบียงเลรอกฝฝ่ายทบีนึ่ชสันึ่วรล้ายนล้อยกวว่า แตว่มสันกก็เปป็น
หนล้าทบีนึ่ครลิสเตบียนของเราทบีนึ่จะเลรอกจรุดยรนของเราในกลิจการตว่างๆฝฝ่ายพลเรรอน ผมเชรนึ่ออยว่างสลินั้นสรุดใจของผมวว่าเหตรุผลหนนนึ่งทบีนึ่รสัฐบาล
แหว่งแผว่นดลินของเราตกอยรว่ในสภาวะอสันยากลนาบากอยว่างทบีนึ่มสันเปป็นวสันนบีนั้กก็เพราะวว่าเราผรล้เชรนึ่อทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้วไมว่ไดล้อธลิษฐานอยว่างทบีนึ่
เราควรอธลิษฐานเผรนึ่อคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ดนารงสลิทธลิอนานาจและไมว่ไดล้ไปเขล้าครหาและลงคะแนนเสบียงอยว่างทบีนึ่เราควรกระทนาเพรนึ่อเลรอกคน
เหลว่านสันั้นทบีนึ่พระเจล้าทรงอยากใหล้ดนารงตนาแหนว่งตว่างๆทบีนึ่มบีสลิทธลิอนานาจ ดสังนสันั้นอยว่าใหล้เราหาขล้ออล้างทบีนึ่จะไมว่ปฏลิบสัตลิตามหนล้าทบีนึ่ตว่างๆฝฝ่าย
พลเรรอนเพราะเราเปป็นครลิสเตบียน เพราะวว่าเราถรกผรกมสัดโดยหนล้าทบีนึ่เพรนึ่อตอบแทนสลินึ่งทบีนึ่ถรกตล้องแกว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่มบีสลิทธลิอนานาจใน
บรรดาเรรนึ่องรองลงมาของชบีวลิตนบีนั้ (ดร มสัทธลิว 22:17-21)

เกบีนึ่ยวกสับหสัวขล้อทบีนึ่ถรกอภลิปรายในพระคนาเจก็ดขล้อนบีนั้ หลสักการตว่อไปนบีนั้ดรเหมรอนจะถรกสถาปนาใหล้มสันึ่นคงแลล้วโดยสลิทธลิอนานาจของ
พระคสัมภบีรร์:

4. การปกครองเปป็นสลินึ่งจนาเปป็นและความจนาเปป็นของมสันกก็ถรกยอมรสับโดยพระเจล้า
5. พระเจล้าไมว่ทรงใหล้ครลิสตจสักรอยรว่ใตล้บสังคสับของรสัฐ ทสันั้งสองแตกตว่างกสันในลสักษณะเฉพาะตสัว-อสันหนนนึ่งเปป็นฝฝ่ายโลก อบีกอสันเปป็น

ฝฝ่ายวลิญญาณ และจรุดมรุว่งหมายของทสันั้งสองกก็ตว่างกสัน-รสัฐสว่งเสรลิมการดนาเนลินชบีวลิตดล้านศบีลธรรม ครลิสตจสักรสว่งเสรลิมการดนาเนลิน
ชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ

6. เหลว่าผรล้ครอบครองฝฝ่ายพลเรรอนตล้องพนนึ่งพาพระเจล้า พระองคร์ทรงมบีอนานาจทสันั้งหมดเหนรอพวกเขาและทรงสามารถแตว่งตสันั้ง
พวกเขาหรรอปลดพวกเขาไดล้ตามทบีนึ่พระองคร์ปรารถนา (เชว่นใน กลิจการ 12:23)

7. สลิทธลิอนานาจของพระเจล้าอยรว่เหนรอสลิทธลิอนานาจของเหลว่าผรล้ครอบครองฝฝ่ายพลเรรอน พวกเขาไมว่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะออกกฎขล้อบสังคสับ
ตว่างๆซนนึ่งแทรกแซงกสับสลิทธลิอนานาจของพระองคร์

ความรอัก-การทคาใหจ้พระราชบอัญญอัตริสคาเรจ็จจรริง
ขล้อ 8: “อยว่าเปป็นหนบีนั้สลินึ่งใด ๆ แกว่มนรุษยร์คนใดเลย ยกเวล้นทบีนึ่จะรสักซนนึ่งกสันและกสัน เพราะวว่าผรล้ทบีนึ่รสักคนอรนึ่นกก็ทนาใหล้พระราช

บสัญญสัตลิสนาเรก็จแลล้ว”
พระราชบสัญญสัตลิทบีนึ่ประทานใหล้แกว่โมเสสบนภรเขาซบีนายมบีขล้อทบีนึ่บอกใหล้ระวสังเรรนึ่องหนบีนั้สลิน: “เจล้าอยว่าฉล้อโกงเพรนึ่อนบล้านของเจล้า 

ทสันั้งอยว่าปลล้นเขา อยว่าใหล้คว่าจล้างของลรกจล้างคล้างอยรว่กสับเจล้าตลอดครนจนถนงรรุว่งเชล้า” (ลนต. 19:13) อบีกครสันั้งเราอว่านวว่า “คนมสันึ่งคสันึ่ง
ปกครองเหนรอคนยากจน และคนขอยรมกก็เปป็นคนรสับใชล้ของคนใหล้ยรม” (สภษ. 22:7)

ดสังนสันั้นเปาโลจนงกลว่าววว่า “อยว่าเปป็นหนบีนั้สลินึ่งใด ๆ แกว่มนรุษยร์คนใดเลย ยกเวล้นทบีนึ่จะรสักซนนึ่งกสันและกสัน…” ความรสักยสังตล้องเปป็น
รากเหงล้าและบว่อเกลิดแหว่งการกระทนาทรุกอยว่างของครุณเหมรอนเดลิม ไมว่มบีบสัญญสัตลิอรนึ่นใดเปป็นทบีนึ่ตล้องการแลล้ว จงจว่ายหนบีนั้สลินอรนึ่นๆทสันั้งหมด 
จงเปป็นหนบีนั้ในเรรนึ่องของความรสักเทว่านสันั้น เพราะวว่ามบีหนบีนั้สลินอยรว่อยว่างเดบียวทบีนึ่เราไมว่มบีวสันชนาระหมดหรรอทนาใหล้มสันถรกยกเลลิกทสันั้งหมดไดล้: 
นสันึ่นครอหนบีนั้แหว่งความรสัก เราตล้องรสักตว่อไปอยรว่ตลอด- “เพราะวว่าผรล้ทบีนึ่รสักคนอรนึ่นกก็ทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิสนาเรก็จแลล้ว”

ขล้อ 9 และ 10: “ดล้วยวว่าคนาตรสัสนบีนั้ ‘เจล้าอยว่าเลว่นชรล้ เจล้าอยว่าฆว่าคน เจล้าอยว่าลสักทรสัพยร์ เจล้าอยว่าเปป็นพยานเทก็จ เจล้าอยว่าโลภ’ 
และถล้ามบีพระบสัญญสัตลิอรนึ่นใด มสันกก็ถรกเขล้าใจอยว่างยว่อ ๆ ในถล้อยคนานบีนั้ครอ ‘เจล้าจงรสักเพรนึ่อนบล้านของเจล้าเหมรอนตนเอง’ ความรสักไมว่ทนา
อสันตรายแกว่เพรนึ่อนบล้านของตนเลย เหตรุฉะนสันั้นความรสักจนงเปป็นการทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิสนาเรก็จแลล้ว”



เมรนึ่อเรารสักเพรนึ่อนมนรุษยร์ของเราอยว่างทบีนึ่เราควรจะรสักเขา เรากก็จะปฏลิบสัตลิกสับเขาอยว่างทบีนึ่เราอยากใหล้เขาปฏลิบสัตลิกสับเรา ความ
รสักจะเหนบีนึ่ยวรสันั้งคนๆหนนนึ่งไมว่ใหล้กว่อหนบีนั้ทบีนึ่เขาจว่ายไมว่ไหว ความรสักจะเหนบีนึ่ยวรสันั้งคนๆหนนนึ่งไมว่ใหล้เลว่นชรล้ ฆาตกรรม ลสักขโมย เปป็นพยานเทก็จ
และละโมบ สลินึ่งเหลว่านบีนั้ไมว่ใชว่ทสันั้งหมด แตว่เปป็นเพบียงตสัวอยว่าง เพราะวว่าเปาโลเสรลิมถล้อยคนาทบีนึ่เหมารวมวว่า “และถล้ามบีพระบสัญญสัตลิอรนึ่นใด”
ความรสักกก็จะทนาใหล้มสันสนาเรก็จครบถล้วน ทสันั้งหมดนสันั้นถรกสรรุปยว่อไดล้ดสังนบีนั้: “เจล้าจงรสักเพรนึ่อนบล้านของเจล้าเหมรอนตนเอง” จากนสันั้นเปาโล
เสรลิมวว่า: “ความรสักไมว่ทนาอสันตรายแกว่เพรนึ่อนบล้านของตนเลย เหตรุฉะนสันั้นความรสักจนงเปป็นการทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิสนาเรก็จแลล้ว”

ครุณจะระลนกวว่ามบีอยรว่คราวหนนนึ่งนสักกฎหมายคนหนนนึ่งขอรล้องพระเยซรใหล้เอว่ยพระบสัญญสัตลิขล้อใหญว่ทบีนึ่สรุด และพระเยซรทรง
ประกาศวว่าพระบสัญญสัตลิขล้อใหญว่ทบีนึ่สรุดครอ “ทว่านจงรสักองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าผรล้เปป็นพระเจล้าของทว่าน ดล้วยสรุดใจของทว่าน และดล้วยสรุดจลิต
ของทว่าน และดล้วยสลินั้นสรุดความคลิดของทว่าน’...และขล้อทบีนึ่สองกก็เหมรอนกสับขล้อตล้นนสันั้น ครอ ‘เจล้าจงรสักเพรนึ่อนบล้านของเจล้าเหมรอนตนเอง’”
จากนสันั้นพระเยซรตรสัสแกว่นสักกฎหมายคนนสันั้นวว่า “พระราชบสัญญสัตลิและพวกศาสดาพยากรณร์ทสันั้งสลินั้นกก็ขนนั้นอยรว่กสับพระบสัญญสัตลิสองขล้อนบีนั้”
(มธ. 22:35-40) ดสังนสันั้น เมรนึ่อเรารสักพระเจล้าอยว่างทบีนึ่เราควรรสัก และเมรนึ่อเรารสักเพรนึ่อนบล้านของเราอยว่างทบีนึ่เราควรรสัก เรากก็ทนาใหล้พระ
ราชบสัญญสัตลิของพระเจล้าสนาเรก็จแลล้ว (อว่านลรกา 10:25-37 เชว่นกสัน)

การดคาเนรินชทวริตของผทูจ้เชถืที่อเมถืที่อเหจ็นวต่า
พระเยซทูจะเสดจ็จกลอับมาในไมต่ชจ้า

ขล้อ 11: “และนบีนึ่แหละ โดยทราบกาลสมสัยวว่า บสัดนบีนั้เปป็นเวลาทบีนึ่ควรจะตรนึ่นจากการหลสับแลล้ว เพราะวว่าบสัดนบีนั้ความรอดของ
พวกเรากก็ใกลล้กวว่าเมรนึ่อพวกเราไดล้รสับเชรนึ่อนสันั้น”

ความจรลิงทบีนึ่เปาโลกนาลสังชบีนั้ใหล้เหก็นจรลิงๆแลล้วกก็ครอวว่า- “และใหล้เราทนาสลินึ่งนบีนั้: จงดนาเนลินชบีวลิตโดยปราศจากการเปป็นหนบีนั้ยกเวล้นหนบีนั้
ตว่อความรสัก เพราะวว่าบสัดนบีนั้ความรอดของพวกเรากก็ใกลล้กวว่าเมรนึ่อพวกเราไดล้รสับเชรนึ่อนสันั้น” เปโตรพรดถนง “ความรอดซนนึ่งพรล้อมทบีนึ่จะถรก
เปปิดเผยในยรุคสรุดทล้าย” (1 ปต. 1:5) “ความรอด” ในทบีนึ่นบีนั้ไมว่ใชว่ความรอดจากบาป แตว่เปป็นการสนาเรก็จครบถล้วนของความรอดของเรา
ทบีนึ่ไดล้เรลินึ่มตล้นทสันทบีทบีนึ่เราไดล้รสับเชรนึ่อ และการทนาใหล้มบีสงว่าราศบีทบีนึ่รอคอยเราอยรว่เมรนึ่อพระครลิสตร์เสดก็จมา เมรนึ่อเรา “ถรกเปลบีนึ่ยนแปลงใหมว่หมด
ในชสันึ่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว เวลาเปฝ่าแตรครสันั้งสรุดทล้าย” (1 คร. 15:51-53) เมรนึ่อถนงตอนนสันั้นเราจะไดล้รสับรว่างกายทบีนึ่ถรกทนาใหล้มบีสงว่า
ราศบีเหมรอนกสับพระกายเปปีปี่ยมสงว่าราศบีขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า เปาโลกนาลสังกลว่าววว่าการเสดก็จกลสับมาขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเรากก็
ใกลล้กวว่าวสันนสันั้นทบีนึ่เราไดล้รสับพระองคร์ไวล้

ความรอดอยรว่ในสามกาล:
อดบีต: การนสับวว่าชอบธรรม-การเอาความผลิดและโทษของบาปออกไปเสบียจากคนบาปทบีนึ่เชรนึ่อนสันั้น เสบีนั้ยววลินาทบีนสันั้นทบีนึ่เราไดล้เชรนึ่อ

บนพระเยซรและยอมรสับพระองคร์โดยความเชรนึ่อ เรากก็ถรกไถว่แลล้วเทว่าทบีนึ่เราจะถรกไถว่ไดล้
ปฝัจจรุบสัน: การชนาระแยกตสันั้งใหล้บรลิสรุทธลิธิ์ เราถรกชว่วยใหล้รอดทรุกวสันจากอนานาจของบาปผว่านทางการสถลิตภายในของพระ

วลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ เราถรกชว่วยใหล้พล้นทรุกชสันึ่วขณะผว่านทางฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า
อนาคต: การทนาใหล้มบีสงว่าราศบี เราจะถรกชว่วยใหล้รอดจากการมบีอยรว่ของบาปและจากความเปฟปี่อยเนว่าของรว่างกายเมรนึ่อพระเยซร

เสดก็จมาในการรสับขนนั้นไปนสันั้น เราจะเหก็นพระองคร์ และเราจะเปป็นเหมรอนพระองคร์ (อว่าน 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18 และ 1 ยอหร์น 
3:1-3)

ขล้อ 12-14: “กลางครนลว่วงไปมากแลล้ว กลางวสันกก็มาใกลล้แลล้ว เหตรุฉะนสันั้นจงใหล้พวกเราถอดทลินั้งการงานเหลว่านสันั้นแหว่งความ
มรด และจงใหล้พวกเราสวมเครรนึ่องอาวรุธแหว่งความสวว่าง จงใหล้พวกเราดนาเนลินอยว่างซรนึ่อสสัตยร์ เหมรอนอยว่างในเวลากลางวสัน มลิใชว่ในการ
สนรุกสนานเฮฮาและการมนนเมา มลิใชว่ในการลามกและการหยาบโลน มลิใชว่ในการวลิวาทและการรลิษยากสัน แตว่ทว่านทสันั้งหลายจงสวมตสัว
ดล้วยพระเยซรครลิสตร์เจล้า และอยว่าจสัดเตรบียมอะไรไวล้สนาหรสับเนรนั้อหนสัง เพรนึ่อสนองบรรดาราคะตสัณหาของเนรนั้อหนสังนสันั้น”



“กลางครนลว่วงไปมากแลล้ว…”  นบีนึ่เปป็นเวลากลางครน เทว่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับแงว่มรุมฝฝ่ายวลิญญาณของวสันนสันั้น เจล้าแหว่งความมรด
บสัดนบีนั้ครองราชยร์อยรว่ เราเปป็นลรกของความสวว่าง และเราไมว่เดลินในความมรด-แตว่เรากนาลสังอาศสัยอยรว่ในโลกทบีนึ่มรดมลิด แตว่ขอบพระครุณ
พระเจล้าทบีนึ่ครนนบีนั้ลว่วงไปมากแลล้วและ “กลางวสันกก็มาใกลล้แลล้ว”!

เนรนึ่องจากกลางครนลว่วงไปมากแลล้ว และเนรนึ่องจากการเสดก็จมาขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเราเกลิดขนนั้นไดล้ทรุกเมรนึ่อ ผรล้เชรนึ่อทสันั้ง
หลายจนงควร “ถอดทลินั้งการงานเหลว่านสันั้นแหว่งความมรด” และ “สวมเครรนึ่องอาวรุธแหว่งความสวว่าง” เราควร “ดนาเนลินอยว่างซรนึ่อสสัตยร์” 
ทรุกวสัน- “ใชว่ในการสนรุกสนานเฮฮาและการมนนเมา มลิใชว่ในการลามกและการหยาบโลน มลิใชว่ในการวลิวาทและการรลิษยากสัน” เรา
เปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ ผรล้ทรงสถลิตอยรว่ในใจของเรา และดล้วยเหตรุนบีนั้เราจนงไมว่ควร “จสัดเตรบียมอะไรไวล้สนาหรสับเนรนั้อหนสัง” 
เพรนึ่อสนองตสัณหาทสันั้งหลายของเนรนั้อหนสัง ไมว่วว่าเรากลินหรรอดรนึ่มอะไร หรรอไมว่วว่าเราทนาอะไรกก็ตาม เราควรทนาทรุกสลินึ่งเพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่
พระเจล้า เราไมว่ควรทนาใหล้เนรนั้อหนสังพอใจโดยการยอมจนานนตว่อความปรารถนาเหลว่านสันั้นของเนรนั้อหนสัง

ไมว่มบีหลสักคนาสอนใดในพระวจนะของพระเจล้าทบีนึ่จะทนาใหล้ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์และไรล้ตนาหนลิเหมรอนอยว่างหลสัก
คนาสอนเรรนึ่องการเสดก็จกลสับมาไดล้ทรุกเมรนึ่อของพระเยซรครลิสตร์ ยอหร์นประกาศวว่า “ทรุกคนทบีนึ่มบีความหวสังนบีนั้...กก็ยว่อมชนาระตนใหล้บรลิสรุทธลิธิ์
เหมรอนอยว่างทบีนึ่พระองคร์ทรงบรลิสรุทธลิธิ์” (1 ยอหร์น 3:3) ถล้าเรากนาลสัง “มรุว่งรอคอยความหวสังอสันมบีสรุขนสันั้น และการปรากฏอสันทรงสงว่า
ราศบีของพระเจล้าผรล้ใหญว่ยลินึ่ง และพระผรล้ชว่วยใหล้รอดของพวกเรา ครอ พระเยซรครลิสตร์” (ทลิตสัส 2:13) เรากก็จะเวล้นเสบียจากสลินึ่งทบีนึ่ดรเหมรอน
ชสันึ่วรล้าย และเราจะยสับยสันั้งการสนองตสัณหาตว่างๆของเนรนั้อหนสัง

มสันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วว่า “แตว่เกบีนึ่ยวกสับวสันนสันั้นและโมงนสันั้น ไมว่มบีผรล้ใดทราบ ไมว่มบี แมล้แตว่เหลว่าทรตสวรรคร์ซนนึ่งอยรว่ในสวรรคร์ หรรอพระ
บรุตร เวล้นแตว่พระบลิดา” (มาระโก 13:32) เราไมว่ทราบวสันนสันั้น เราไมว่ทราบโมงนสันั้น ผมไมว่มบีความนสับถรอตว่อพวกชอบกนาหนดวสันทบีนึ่-แตว่
เรารรล้วว่าตามทบีนึ่พระคสัมภบีรร์กลว่าวพระเยซรจะเสดก็จมา และการเสดก็จมาของพระองคร์ (ในความคลิดของผรล้เชรนึ่อ) กก็เปป็นไปไดล้ทรุกเมรนึ่อ ความ
แนว่นอนแหว่งการเสดก็จกลสับมาขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้าครอศลิลาแหว่งยลิบรอลตารร์ซนนึ่งความเชรนึ่อของเราตสันั้งมสันึ่นคงอยรว่บนนสันั้น ความไมว่
แนว่นอนของเวลานสันั้นแหว่งการเสดก็จกลสับมาของพระองคร์กระตรุล้นความหวสังของเราทรุกวสันและปลรุกเรล้าการเฝฟ้าระวสังของเรา ผรล้เชรนึ่อทสันั้ง
หลายทบีนึ่มบีใจฝฝักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณยว่อมดนาเนลินชบีวลิตในความคาดหวสังรอคอย เราไมว่ใชว่พวกจล้องดรดวงดาว เราไมว่เดลินไปมาโดยมองขนนั้นไป
ในทล้องฟฟ้า-แตว่ลนกลงไปในใจของเราเรากลว่าววว่า “บางทบีนบีนึ่อาจเปป็นวสันทบีนึ่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเราจะเสดก็จกลสับมาในฟฟ้าอากาศเพรนึ่อ
มารสับครลิสตจสักรของพระองคร์!” ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายทบีนึ่มบีใจฝฝักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณยว่อมอธลิษฐานวว่า “ขอใหล้เปป็นเชว่นนสันั้น เชลิญเสดก็จมาเถลิด พระ
เยซรเจล้าขล้า!” (วว. 22:20)

ผมอยากปปิดทล้ายบทนบีนั้โดยถามคนาถามหนนนึ่ง: “ตอนนบีนั้กบีนึ่โมงแลล้วตามนาฬลิกาของพระเจล้า?” ตามทบีนึ่ขล้อ 11 และ 12 กลว่าว 
“บสัดนบีนั้เปป็นเวลาทบีนึ่ควรจะตรนึ่นจากการหลสับแลล้ว เพราะวว่าบสัดนบีนั้ความรอดของพวกเรากก็ใกลล้กวว่าเมรนึ่อพวกเราไดล้รสับเชรนึ่อนสันั้น กลางครน
ลว่วงไปมากแลล้ว กลางวสันกก็มาใกลล้แลล้ว…” ตอนนบีนั้กบีนึ่โมงแลล้ว เทว่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับตสัวครุณเอง?

ถล้าครุณเปป็นคนบาป มสันกก็ถนงเวลาแลล้วทบีนึ่ครุณจะกลสับใจใหมว่และบสังเกลิดใหมว่ วสันนบีนั้เปป็นวสันแหว่งความรอดและตอนนบีนั้เปป็นเวลา
อสันชอบ หล้านาทบีนสับจากนบีนั้อาจสายเกลินไปแลล้วชสันึ่วนลิรสันดรร์สนาหรสับครุณ คนบาปเออ๋ย ตอนนบีนั้กบีนึ่โมงแลล้ว? มสันถนงเวลาแลล้วทบีนึ่ครุณจะกลสับใจ
ใหมว่และบสังเกลิดใหมว่! (อว่านยอหร์น 3:3,18,36; ยากอบ 4:14)

คนไถลกลสับเออ๋ย ตอนนบีนั้กบีนึ่โมงแลล้ว? สนาหรสับครุณ มสันถนงเวลาแลล้วทบีนึ่ครุณจะกลสับมาหาองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ซบหนล้าลงตว่อพระ
พสักตรร์พระเจล้าและทรลขอพระองคร์ใหล้ยกโทษการไถลกลสับของครุณ ผมขอเตรอนครุณ พระเยซรอาจเสดก็จมาวสันนบีนั้ ยอหร์นพรดถนงคนเหลว่า
นสันั้นทบีนึ่จะละอายเมรนึ่อพระองคร์เสดก็จมา ครุณอยากเปป็นหนนนึ่งในคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่จะละอายไหม? ผมแนว่ใจวว่าครุณไมว่อยาก ดสังนสันั้นจงฟฝัง
ถล้อยคนาเหลว่านบีนั้: “และบสัดนบีนั้ ลรกเลก็ก ๆ ทสันั้งหลายเออ๋ย จงดนารงอยรว่ในพระองคร์ เพรนึ่อวว่าเมรนึ่อพระองคร์จะทรงปรากฏ พวกเราจะไดล้มบีความ
มสันึ่นใจ และไมว่มบีความละอายตว่อพระพสักตรร์พระองคร์เมรนึ่อพระองคร์เสดก็จมา” (1 ยอหร์น 2:28) ครุณกนาลสังดนารงอยรว่ในพระเยซรไหม? ถล้า
ครุณกนาลสังดนาเนลินชบีวลิตอยรว่ในสภาพทบีนึ่ไถลกลสับ ครุณกก็ไมว่ไดล้กนาลสังดนารงอยรว่ในพระเยซรแนว่นอน มสันถนงเวลาแลล้วทบีนึ่ครุณจะกลสับมาหาองคร์
พระผรล้เปป็นเจล้าและฟฟฟื้นฟรคนาปฏลิญาณตว่างๆของครุณตว่อพระองคร์ จงทนามสัน คนไถลกลสับเออ๋ย เดบีดี๋ยวนบีนั้เลย (อว่าน 1 ยอหร์น 1:9; 2:1,2)



ตอนนบีนั้กบีนึ่โมงแลล้ว ผรล้เชรนึ่อเออ๋ย สนาหรสับครุณและสนาหรสับผม ทบีนึ่ประกาศตสัววว่าเปป็นผรล้ตลิดตามทบีนึ่สสัตยร์ซรนึ่อของพระเยซรเจล้า? กบีนึ่โมง
แลล้ว? มสันถนงเวลาแลล้วทบีนึ่เราจะสาละวนกสับการงานของพระบลิดาของเรา-ทบีนึ่จะเงยตาของเราและมองไปยสังทรุว่งนาเหลว่านสันั้นทบีนึ่ขาว
พรล้อมเกก็บเกบีนึ่ยวแลล้ว ทบีนึ่จะเหก็นวว่าพวกคนงานมบีจนานวนนล้อยเหลรอเกลิน และจากนสันั้นทบีนึ่จะอธลิษฐานขอเพรนึ่อองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าแหว่งการ
เกก็บเกบีนึ่ยวจะทรงสว่งพวกคนงานออกไป! เราตล้องตรนึ่นตสัวอยรว่เสมอ เราตล้อง “เขยว่ง” รอคอยดล้วยใจจดใจจว่อ เราตล้องแสวงหาผรล้หลงหาย
เพรนึ่อพระครลิสตร์

ครลิสเตบียนเออ๋ย พระองคร์อาจเสดก็จมาวสันนบีนั้! ครุณไดล้ทนาสรุดกนาลสังของครุณแลล้วหรรอยสังเพรนึ่อชนะเพรนึ่อนฝรงของครุณ เพรนึ่อนบล้านของ
ครุณ และครอบครสัวของครุณเองมาถนงพระเยซรเจล้า? ถล้าครุณยสังไมว่ไดล้ทนา จงเรลินึ่มเดบีดี๋ยวนบีนั้ นบีนึ่เปป็นเวลาทบีนึ่จะกลายเปป็นผรล้ชนะดวงวลิญญาณ จง
ครุกเขว่าลง ถวายรว่างกายของครุณเปป็นเครรนึ่องบรชาทบีนึ่มบีชบีวลิต อวสัยวะของครุณใหล้เปป็นเครรนึ่องมรอแหว่งความชอบธรรมแดว่พระเจล้า-และจาก
วสันนบีนั้เปป็นตล้นไปจงออกไปหวว่านเมลก็ดพรชทบีนึ่จะเกลิดผลเปป็นการเกก็บเกบีนึ่ยวดวงวลิญญาณทสันั้งหลาย ขอพระเจล้าทรงโปรดชว่วยเหลรอเราใน
ฐานะผรล้เชรนึ่อทบีนึ่จะตรนึ่นขนนั้นและมรุว่งทนางานเพรนึ่อพระเยซร การเสดก็จมาของพระองคร์เปป็นไปไดล้ทรุกเมรนึ่อ!

รายละเอบียดเลก็กนล้อยทรุกอยว่างของพระคสัมภบีรร์ทบีนึ่ตล้องถรกทนาใหล้สนาเรก็จจรลิงกว่อนการรสับขนนั้นไปของครลิสตจสักรไดล้ถรกทนาใหล้สนาเรก็จ
จรลิงตามตสัวอสักษรแลล้ว ไมว่มบีสสักคนากลว่าวในพระคสัมภบีรร์ทบีนึ่ตล้องถรกทนาใหล้สนาเรก็จจรลิงกว่อนการรสับขนนั้นไปของครลิสตจสักร นบีนึ่อาจเปป็นวสันนสันั้นทบีนึ่
พระเยซรจะทรงลอยลงมาจากสวรรคร์พรล้อมกสับเสบียงกรว่กล้อง พรล้อมกสับเสบียงของอสัครเทวทรตและเสบียงแตรของพระเจล้า นบีนึ่อาจเปป็นวสัน
นสันั้นทบีนึ่เราจะถรกรสับขนนั้นไปเพรนึ่อพบกสับพระองคร์ในฟฟ้าอากาศ!

ครุณเปป็นอยว่างทบีนึ่ครุณอยากจะเปป็นไหมในฐานะครลิสเตบียนถล้าครุณเกลิดรรล้วว่าครุณจะพบกสับพระเยซรวสันนบีนั้? ลองคลิดดรใหล้ดบีครสับ! และ
ถล้าครุณไมว่เปป็นเชว่นนสันั้น กก็จงทนาอะไรสสักอยว่างเกบีนึ่ยวกสับมสัน!



บทททที่ 14
14:1 คนทบีนึ่อว่อนแอในความเชรนึ่อนสันั้น พวกทว่านจงรสับไวล้ แตว่มลิใชว่เพรนึ่อการโตล้เถบียงตว่าง ๆ ทบีนึ่เตก็มไปดล้วยขล้อสงสสัย
14:2 ดล้วยวว่าคนหนนนึ่งเชรนึ่อวว่าตนสามารถกลินทรุกสลินึ่งไดล้ แตว่อบีกคนหนนนึ่ง ผรล้ซนนึ่งอว่อนแอ กก็กลินแตว่พวกผสัก
14:3 อยว่าใหล้คนทบีนึ่กลินนสันั้นเหยบียดหยามคนทบีนึ่ไมว่กลิน และอยว่าใหล้คนทบีนึ่ไมว่กลินกลว่าวโทษคนทบีนึ่กลิน เพราะวว่าพระเจล้าไดล้โปรดรสับเขาไวล้แลล้ว
14:4 ทว่านเปป็นใครเลว่าทบีนึ่กลว่าวโทษผรล้รสับใชล้ของคนอรนึ่น ผรล้รสับใชล้คนนสันั้นจะยรนอยรว่หรรอจะลว่มจมกก็แลล้วแตว่นายของเขา ใชว่แลล้ว เขาจะถรก
พยรุงขนนั้น เพราะวว่าพระเจล้าทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะทนาใหล้เขายรนอยรว่ไดล้
14:5 คนหนนนึ่งถรอวว่าวสันหนนนึ่งดบีกวว่าอบีกวสันหนนนึ่ง อบีกคนหนนนึ่งถรอวว่าทรุกวสันเหมรอนกสัน จงใหล้ทรุกคนมบีความเชรนึ่อมสันึ่นอยว่างเตก็มทบีนึ่ในความคลิด
เหก็นของตนเถลิด
14:6 ผรล้ทบีนึ่ถรอวสันกก็ถรอเพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า และผรล้ทบีนึ่ไมว่ถรอวสันกก็ไมว่ถรอเพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ผรล้ทบีนึ่กลินกก็
กลินเพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า เพราะเขาขอบพระครุณพระเจล้า และผรล้ทบีนึ่ไมว่กลินกก็ไมว่กลินเพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่องคร์พระผรล้เปป็น
เจล้า และขอบพระครุณพระเจล้า
14:7 เพราะวว่าไมว่มบีผรล้ใดในพวกเรามบีชบีวลิตอยรว่เพรนึ่อตนเองฝฝ่ายเดบียว และไมว่มบีผรล้ใดตายเพรนึ่อตนเองฝฝ่ายเดบียว
14:8 ดล้วยวว่าไมว่วว่าพวกเรามบีชบีวลิตอยรว่ พวกเรากก็มบีชบีวลิตอยรว่เพรนึ่อองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า และไมว่วว่าพวกเราตาย พวกเรากก็ตายเพรนึ่อองคร์พระผรล้
เปป็นเจล้า เหตรุฉะนสันั้นไมว่วว่าพวกเรามบีชบีวลิตอยรว่หรรอตายไปกก็ตาม พวกเรากก็เปป็นขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า
14:9 เพราะเหตรุนบีนั้เองพระครลิสตร์จนงทสันั้งไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์ และไดล้ทรงเปป็นขนนั้นมา และไดล้ทรงกลสับครนพระชนมร์อบีก เพรนึ่อพระองคร์จะ
ทรงเปป็นองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของทสันั้งคนตายและคนเปป็น
14:10 แตว่เหตรุไฉนทว่านจนงกลว่าวโทษพบีนึ่นล้องของทว่าน หรรอเหตรุไฉนทว่านจนงเหยบียดหยามพบีนึ่นล้องของทว่าน เพราะวว่าพวกเราทรุกคนจะ
ยรนอยรว่ตว่อหนล้าบสัลลสังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์
14:11 เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘“เรามบีชบีวลิตอยรว่ฉสันใด” องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าตรสัสวว่า “หสัวเขว่าทรุกหสัวเขว่าจะครุกกราบลงตว่อเรา และลลินั้น
ทรุกลลินั้นจะสารภาพตว่อพระเจล้า”’
14:12 ดสังนสันั้น ทรุกคนในพวกเราจนงจะทรลเรรนึ่องราวของตสัวเองตว่อพระเจล้า
14:13 เหตรุฉะนสันั้นอยว่าใหล้พวกเรากลว่าวโทษกสันและกสันอบีกตว่อไปเลย แตว่จงตสัดสลินใจเสบียดบีกวว่า วว่าอยว่าใหล้ผรล้ใดวางหลินสะดรุด หรรอ
โอกาสทบีนึ่จะลล้มลงไวล้ขวางทางพบีนึ่นล้องของตน
14:14 ขล้าพเจล้าทราบและเชรนึ่อมสันึ่นโดยองคร์พระเยซรเจล้าวว่า ไมว่มบีสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดทบีนึ่เปป็นมลทลินในตสัวมสันเองเลย แตว่สนาหรสับผรล้ทบีนึ่ถรอวว่าสลินึ่งใด
เปป็นมลทลิน มสันกก็เปป็นมลทลินแกว่เขา
14:15 แตว่ถล้าพบีนึ่นล้องของทว่านโศกเศรล้าดล้วยอาหารของทว่าน บสัดนบีนั้ทว่านกก็ไมว่ไดล้ดนาเนลินในความรสัก อยว่าทนาลายคนนสันั้นดล้วยอาหารของ
ทว่าน ผรล้ซนนึ่งพระครลิสตร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อเขาแลล้ว
14:16 แลล้วอยว่าใหล้การดบีของพวกทว่านเปป็นทบีนึ่ถรกกลว่าวรล้ายไดล้
14:17 ดล้วยวว่าอาณาจสักรของพระเจล้านสันั้นไมว่ไดล้เปป็นอาหารและเครรนึ่องดรนึ่ม แตว่เปป็นความชอบธรรม และสสันตลิสรุข และความปปีตลิยลินดบีใน
พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์
14:18 เพราะวว่าผรล้ทบีนึ่ในสลินึ่งเหลว่านบีนั้รสับใชล้พระครลิสตร์กก็เปป็นทบีนึ่พอพระทสัยพระเจล้า และเปป็นทบีนึ่ชอบใจของมนรุษยร์
14:19 เหตรุฉะนสันั้นจงใหล้พวกเราตลิดตามสลินึ่งทสันั้งหลายซนนึ่งทนาใหล้เกลิดสสันตลิสรุข และสลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งคนหนนนึ่งสามารถใชล้เสรลิมสรล้างอบีกคนหนนนึ่ง
ใหล้เจรลิญขนนั้นไดล้
14:20 อยว่าทนาลายงานของพระเจล้าเพราะเรรนึ่องอาหารเลย ทรุกสลินึ่งทรุกอยว่างกก็บรลิสรุทธลิธิ์จรลิง แตว่เปป็นการชสันึ่วรล้ายสนาหรสับผรล้นสันั้นทบีนึ่กลินอาหาร
ซนนึ่งเปป็นเหตรุใหล้หลงผลิด



14:21 เปป็นการดบีทบีนึ่จะไมว่กลินเนรนั้อสสัตวร์หรรอดรนึ่มนนั้นาองรุว่นหรรอทนาสลินึ่งใด ๆ ทบีนึ่เปป็นเหตรุใหล้พบีนึ่นล้องของทว่านสะดรุด หรรอหลงผลิด หรรอถรกทนาใหล้
อว่อนแอ
14:22 ทว่านมบีความเชรนึ่อหรรอ จงยนดไวล้ใหล้มสันึ่นสนาหรสับตนเองตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า ผรล้ใดทบีนึ่ไมว่กลว่าวโทษตนเองในสลินึ่งซนนึ่งตนอนรุญาตแลล้ว
นสันั้นกก็เปป็นสรุข
14:23 และผรล้ทบีนึ่ยสังสงสสัยอยรว่นสันั้น กก็ถรกลงพระอาชญาถล้าเขากลิน เพราะวว่าเขามลิไดล้กลินโดยความเชรนึ่อ ดล้วยวว่าสลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่ไมว่ไดล้เปป็นมา
โดยความเชรนึ่อกก็เปป็นบาป

บอัญญอัตริแหต่งความรอักเกทที่ยวกอับสริที่งตต่างๆททที่นต่ากอังขา
ขล้อ 1: “คนทบีนึ่อว่อนแอในความเชรนึ่อนสันั้น พวกทว่านจงรสับไวล้ แตว่มลิใชว่เพรนึ่อการโตล้เถบียงตว่าง ๆ ทบีนึ่เตก็มไปดล้วยขล้อสงสสัย” 
ในสว่วนนบีนั้เปาโลกนาลสังกลว่าวถนงความสสัมพสันธร์ตว่างๆระหวว่างครลิสเตบียนเหลว่านสันั้นทบีนึ่อว่อนแอและแขก็งแรง ความอว่อนแอนบีนั้เปป็น

เรรนึ่องของความเชรนึ่อ: “คนทบีนึ่อว่อนแอในความเชรนึ่อนสันั้น…” ความเชรนึ่ออว่อนแอเพราะการขาดความเขล้าใจฝฝ่ายวลิญญาณ ครลิสเตบียนทบีนึ่
อว่อนแอครอคนทบีนึ่ไมว่ซาบซนนั้งอยว่างเตก็มเปปีปี่ยมวว่าความเชรนึ่อแบบครลิสเตบียนของเขาหมายถนงอะไร

เปาโลไมว่ไดล้กนาลสังกลว่าวแตว่อยว่างใดวว่าครลิสเตบียนทสันั้งหลายมบีเสรบีภาพทบีนึ่จะหยว่อนยานเกลินไปในการทบีนึ่พวกเขาเสพสมความ
อยากตว่างๆตามธรรมชาตลิ แตว่ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลกนาลสังกลว่าวถนงคนทบีนึ่อว่อนแอทบีนึ่มบีแนวโนล้มทบีนึ่จะธรรมะธสัมโมเกลินไป คนทบีนึ่อว่อนแอในทบีนึ่นบีนั้ดร
เหมรอนวว่าถรกลว่ามโซว่โดยความธรรมะธสัมโมตว่างๆในเรรนึ่องธรรมเนบียมปฏลิบสัตลิทสันั้งหลายทบีนึ่มบีมาตสันั้งแตว่สมสัยกว่อนเปป็นครลิสเตบียน คนทบีนึ่
อว่อนแอเชว่นนสันั้นตาบอดตว่อความรสักทบีนึ่แทล้จรลิง ตสัวเขาเองไมว่ยอมกลินเนรนั้อสสัตวร์ และชอบประณามกลว่าวโทษคนทบีนึ่กลิน เขาจนงยกชรการ
ละเวล้นของตสัวเองใหล้อยรว่เหนรอความรสักแบบครลิสเตบียน

“...พวกทว่านจงรสับไวล้…” เปาโลกลว่าวพระคนาขล้อนบีนั้แกว่พบีนึ่นล้องทสันั้งหลายทบีนึ่แขก็งแรงกวว่า กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง จงยอมรสับความ
อว่อนแอของพบีนึ่นล้องคนหนนนึ่ง แตว่จงรสับเขาไวล้เพราะเขาเปป็นพบีนึ่นล้องคนหนนนึ่ง เราทบีนึ่อล้างตสัววว่าเปป็นผรล้ฝฝักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณและเขล้มแขก็งในองคร์
พระผรล้เปป็นเจล้าจะตล้องไมว่สนาแดงทสัศนคตลิแบบ “ฉสันบรลิสรุทธลิธิ์กวว่าเธอ” โดยการกระทนาตว่างๆของเรา หรรอทสัศนคตลิแบบ “ฉสันอยรว่ฝฝ่าย
วลิญญาณมากกวว่าเธอ” ถล้าเราเขล้มแขก็งในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า เรากก็ตล้องรสับพบีนึ่นล้องทบีนึ่อว่อนแอคนนสันั้นไวล้และหนรุนใจเขา ในโรม 15:7 เรา
อว่านวว่า “เหตรุฉะนสันั้น พวกทว่านจงตล้อนรสับกสันและกสัน เหมรอนอยว่างทบีนึ่พระครลิสตร์ไดล้ทรงตล้อนรสับพวกเราเพรนึ่อสงว่าราศบีของพระเจล้า”

“...แตว่มลิใชว่เพรนึ่อการโตล้เถบียงตว่าง ๆ ทบีนึ่เตก็มไปดล้วยขล้อสงสสัย” ในภาษากรบีกเดลิมขล้อนบีนั้อว่านวว่า “มลิใชว่เพรนึ่อตสัดสลินความคลิดตว่างๆทบีนึ่ขบีนั้
สงสสัยของเขา” พบีนึ่นล้องทบีนึ่อว่อนแอคนนบีนั้จะตล้องถรกรสับเขล้าในการรว่วมสามสัคคบีธรรม-แตว่มลิใชว่เพรนึ่อจะถรกโตล้แยล้งดล้วยเกบีนึ่ยวกสับความเชรนึ่อตว่างๆ
ของเขา นบีนึ่ดรเหมรอนจะเปป็นความหมายของ “มลิใชว่เพรนึ่อการโตล้เถบียงตว่าง ๆ ทบีนึ่เตก็มไปดล้วยขล้อสงสสัย” เขาไมว่สามารถถรกโตล้แยล้งใหล้เลลิกถรอ
ทสัศนะตว่างๆของเขาไดล้ การโตล้แยล้งมบีแตว่จะทนาใหล้เขาหนสักแนว่นมากขนนั้นในจรุดยรนของเขา เขาตล้องเตลิบโตออกจากความเชรนึ่อเหลว่านสันั้น 
(โดยพระวจนะของพระเจล้า) และในระหวว่างนสันั้นเขาจะตล้องไมว่ถรกวลิพากษร์วลิจารณร์และถรกตสัดสลิน แตว่ตล้องถรกรสัก

ไมว่ใชว่ผรล้เชรนึ่อทรุกคนมบีความรรล้อยว่างเดบียวกสัน หรรออลิสรภาพแบบเดบียวกสันจากประเพณบี หรรอพละกนาลสังแบบเดบียวกสันในการรสับ
ความเชรนึ่อมาเปป็นของตสัวเอง พบีนึ่นล้องทสันั้งหลายทบีนึ่อว่อนแออาจคลิดผลิด แตว่เราไมว่มบีทางชว่วยพวกเขาไดล้โดยการรสังเกบียจพวกเขา เราจะตล้อง
รสับพวกเขาไวล้ในฐานะพบีนึ่นล้อง เราจะตล้องไมว่โตล้เถบียงกสับพวกเขา แตว่เราจะตล้องรสับพวกเขาไวล้เหมรอนพระครลิสตร์ทรงรสับเราไวล้แลล้วเชว่น
กสัน เพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่พระเจล้า เราเหก็นพล้องทบีนึ่จะไมว่เหก็นดล้วยไดล้ถล้าเราเปป็นพบีนึ่นล้องกสัน และยสังรสักซนนึ่งกสันและกสันและพยายามทบีนึ่จะชว่วย
เหลรอซนนึ่งกสันและกสันในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า:

“พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย ถล้าผรล้ใดถรกครอบงนาอยรว่ในความพลสันั้งผลิด พวกทว่านซนนึ่งอยรว่ฝฝ่ายวลิญญาณ จงชว่วยคนนสันั้นกลสับตสันั้งตสัวใหมว่ในจลิตใจ
แหว่งความอว่อนสรุภาพ โดยพลิจารณาตสัวทว่านเอง เกรงวว่าทว่านจะถรกทดลองดล้วย ทว่านทสันั้งหลายจงแบกภาระของกสันและกสัน และโดย
การนสันั้นจนงทนาใหล้พระราชบสัญญสัตลิของพระครลิสตร์สนาเรก็จ” (กท. 6:1,2) 



ถนงผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายทบีนึ่แควล้นกาลาเทบีย เปาโลเตรอนสตลิพบีนึ่นล้องเหลว่านสันั้นใหล้ชว่วยคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ลล้มขล้างทางใหล้ลรุกขนนั้นใหมว่ หรรอคน
เหลว่านสันั้นทบีนึ่ “ถรกครอบงนาอยรว่ในความพลสันั้งผลิด” เราจะตล้องพลิจารณาตสัวเราเอง โดยตระหนสักวว่าการทดลองแบบเดบียวกสันอาจมาสรว่เรา
ไดล้ ดสังนสันั้นพบีนึ่นล้องทบีนึ่อว่อนแอทสันั้งหลายและพบีนึ่นล้องทบีนึ่ไมว่ดนาเนลินชบีวลิตใหล้ไดล้ตามมาตรฐานเหลว่านสันั้นทบีนึ่เราคลิดวว่าพวกเขาควรทนา ในอาณาจสักร
ฝฝ่ายวลิญญาณ จะตล้องไมว่ถรกรสังเกบียจหรรอถรกเมลินเฉย พวกเขาจะตล้องถรกรสับไวล้ในจลิตวลิญญาณเดบียวกสันกสับทบีนึ่พระเยซรทรงรสับเราไวล้แลล้ว 
ขณะทบีนึ่เราเคยเปป็นคนทบีนึ่ไมว่นว่ารสักเอาเสบียเลย และโดยทางพระวจนะของพระเจล้าผรล้ทบีนึ่อว่อนแอในความเชรนึ่อจะสามารถซาบซนนั้งไดล้วว่า
ความเชรนึ่อแบบครลิสเตบียนของเขาหมายถนงอะไร: ทบีนึ่วว่าเขาไดล้รสับความรอดแลล้วโดยพระครุณไมว่พนนึ่งการประพฤตลิ และทบีนึ่วว่าคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่
ยอมรสับพระครลิสตร์กก็ “เปป็นไทอยว่างแทล้จรลิง” (อฟ. 2:8,9; ทลิตสัส 3:5; ยอหร์น 8:32,36)

ขล้อ 2: “ดล้วยวว่าคนหนนนึ่งเชรนึ่อวว่าตนสามารถกลินทรุกสลินึ่งไดล้ แตว่อบีกคนหนนนึ่ง ผรล้ซนนึ่งอว่อนแอ กก็กลินแตว่พวกผสัก”
ตรงนบีนั้ในบทนบีนั้ และใน 1 โครลินธร์บททบีนึ่ 8 เชว่นกสัน มบีการยกคนาถามนสันั้นและอภลิปรายเกบีนึ่ยวกสับวว่าครลิสเตบียนทสันั้งหลายควรกลิน

เนรนั้อสสัตวร์ซนนึ่งถรกถวายแกว่พวกรรปเคารพแลล้วหรรอไมว่ ในครลิสตจสักรยรุคตล้นเหลว่านสันั้นนบีนึ่เปป็นคนาถามใหญว่-คนาถามทบีนึ่เผก็ดรล้อน เนรนั้อสสัตวร์
ปรลิมาณมหาศาลถรกนนาเขล้าไปในวลิหารของคนนสับถรอรรปเคารพและถรกถวายเปป็นการบรชารรปเคารพเหลว่านสันั้นในวลิหารเหลว่านสันั้น 
แนว่นอนวว่ารรปเคารพเหลว่านสันั้นไมว่ไดล้ใชล้ประโยชนร์จากเนรนั้อสสัตวร์เลย และแมล้แตว่พวกนสักบวชเหลว่านสันั้นกก็ไมว่สามารถกลินเนรนั้อสสัตวร์ทสันั้งหมด
นสันั้นไดล้ ดสังนสันั้นมสันจนงถรกขายใหล้แกว่สาธารณชนในตลาดรล้านรวงตว่างๆ นบีนึ่ทนาใหล้แทบเปป็นไปไมว่ไดล้เลยทบีนึ่ผรล้เชรนึ่อจะทราบทรุกครสันั้งทบีนึ่เขาซรนั้อ
เนรนั้อสสัตวร์วว่าเขากนาลสังซรนั้อเนรนั้อสสัตวร์ทบีนึ่ไดล้ถรกถวายแกว่รรปเคารพในวลิหารแหว่งการนสับถรอรรปเคารพหรรอไมว่ ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายทบีนึ่เขล้มแขก็งในองคร์
พระผรล้เปป็นเจล้าไมว่ใสว่ใจตว่อเรรนึ่องนบีนั้ พวกเขารรล้วว่าในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าพวกเขาไดล้รสับอนรุญาตใหล้ “กลินสลินึ่งสารพสัด” ไดล้ พวกเขารรล้วว่า “รรป
เคารพนสันั้นไมว่มบีตสัวมบีตนเลยในโลก และทราบวว่าไมว่มบีพระเจล้าองคร์อรนึ่น มบีแตว่พระเจล้าองคร์เดบียว” (1 คร. 8:4) “อยว่างไรกก็ดบี ความรรล้นสันั้นไมว่
ไดล้มบีอยรว่ในมนรุษยร์ทรุกคน…” (1 คร. 8:7) นสันึ่นกก็ครอ ไมว่ใชว่ผรล้เชรนึ่อทรุกคนมบีความรรล้แหว่งเสรบีภาพนบีนั้ และผรล้เชรนึ่อทบีนึ่อว่อนแอเหลว่านบีนั้ไมว่อาจมบีใจ
วลินลิจฉสัยผลิดและชอบอสันแจว่มชสัดและกลิน “ของทบีนึ่ถรกถวายแกว่รรปเคารพ” ไดล้ การกลินของเหลว่านบีนั้ตว่อไปเทว่ากสับทนาใหล้ใจวลินลิจฉสัยผลิดและ
ชอบของพวกเขาเปป็นมลทลิน และเพรนึ่อทบีนึ่จะปลอดภสัยไวล้กว่อน พวกเขาจนงกลิน “พวกผสัก” นสันึ่นครอ พวกเขาจนากสัดอาหารของพวกเขาใหล้
อยรว่แตว่พวกผสักเทว่านสันั้น

ขล้อ 3: “อยว่าใหล้คนทบีนึ่กลินนสันั้นเหยบียดหยามคนทบีนึ่ไมว่กลิน และอยว่าใหล้คนทบีนึ่ไมว่กลินกลว่าวโทษคนทบีนึ่กลิน เพราะวว่าพระเจล้าไดล้โปรดรสับ
เขาไวล้แลล้ว”

ในความคลิดของผม พระคนาขล้อนบีนั้ชสัดเจนมาก คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เขล้มแขก็งในความเชรนึ่อนสันั้น (“คนทบีนึ่กลิน”) ไมว่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะดรหมลินึ่นพบีนึ่
นล้องทบีนึ่อว่อนแอกวว่า (“คนทบีนึ่ไมว่กลิน”) สว่วนทบีนึ่สองของพระคนาขล้อนบีนั้ถรกกลว่าวแกว่พบีนึ่นล้องทบีนึ่อว่อนแอนสันั้น: “อยว่าใหล้คนทบีนึ่ไมว่กลินกลว่าวโทษคนทบีนึ่
กลิน” พบีนึ่นล้องทบีนึ่อว่อนแอนสันั้นไมว่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะวลิพากษร์วลิจารณร์และประณามพบีนึ่นล้องของตนทบีนึ่เขล้มแขก็งกวว่า ผรล้ซนนึ่งใชล้เสรบีภาพของตนในพระ
ครลิสตร์ (นบีนึ่ไมว่ใชล้กสับการกลินเทว่านสันั้น แตว่กสับสลินึ่งอรนึ่นๆดล้วยทบีนึ่ผรล้คนมบีความระมสัดระวสัง)

ความเฉบียบขาดของคนาตนาหนลินบีนั้แสดงใหล้เหก็นวว่าเปาโล พรล้อมกสับความรสักและความหว่วงใยทสันั้งหมดของเขาทบีนึ่มบีตว่อผรล้ทบีนึ่อว่อนแอ
ตระหนสักดบีถนงความยรุว่งยากทบีนึ่พวกเขาอาจจะกว่อ และยสับยสันั้งมสันในตอนตล้นๆของมสัน วรเอสทร์กลว่าววว่า “มสันเปป็นเรรนึ่องงว่ายทบีนึ่จะหลรุดจาก
ความธรรมะธสัมโมเกบีนึ่ยวกสับความประพฤตลิของคนๆหนนนึ่งเองไปสรว่แนวคลิดแบบฟารลิสบีเกบีนึ่ยวกสับความประพฤตลิของคนอรนึ่นๆ” ดสังนสันั้นพบีนึ่
นล้องทบีนึ่อว่อนแอกวว่าจนงตล้องไมว่ตสัดสลินคนทบีนึ่เขล้มแขก็งกวว่า และจงหมายเหตรุวว่า ในกรณบีของคนทบีนึ่เขล้มแขก็งกวว่าพระคสัมภบีรร์กลว่าววว่า
 “พระเจล้าไดล้โปรดรสับเขาไวล้แลล้ว”

ขล้อ 4 และ 5: “ทว่านเปป็นใครเลว่าทบีนึ่กลว่าวโทษผรล้รสับใชล้ของคนอรนึ่น ผรล้รสับใชล้คนนสันั้นจะยรนอยรว่หรรอจะลว่มจมกก็แลล้วแตว่นายของเขา 
ใชว่แลล้ว เขาจะถรกพยรุงขนนั้น เพราะวว่าพระเจล้าทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะทนาใหล้เขายรนอยรว่ไดล้ คนหนนนึ่งถรอวว่าวสันหนนนึ่งดบีกวว่าอบีกวสันหนนนึ่ง อบีกคน
หนนนึ่งถรอวว่าทรุกวสันเหมรอนกสัน จงใหล้ทรุกคนมบีความเชรนึ่อมสันึ่นอยว่างเตก็มทบีนึ่ในความคลิดเหก็นของตนเถลิด”

“ทว่านเปป็นใครเลว่าทบีนึ่กลว่าวโทษผรล้รสับใชล้ของคนอรนึ่น” ขล้อ 4 ปฏลิเสธสลิทธลิธิ์ของผรล้เชรนึ่อทบีนึ่อว่อนแอกวว่านสันั้นทบีนึ่จะตสัดสลินพลิพากษา คนทบีนึ่
มบีความมสันึ่นใจทบีนึ่จะกลินเนรนั้อสสัตวร์ครอผรล้รสับใชล้ขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ไมว่ใชว่ของพบีนึ่นล้องทบีนึ่อว่อนแอนสันั้น และเขายรนหรรอลล้ม “กก็แลล้วแตว่นาย



ของเขาเอง” ครอพระครลิสตร์ แตว่เขาจะไมว่ลล้มในการใชล้เสรบีภาพแบบครลิสเตบียนของเขา “ใชว่แลล้ว เขาจะถรกพยรุงขนนั้น เพราะวว่าพระเจล้า
ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะทนาใหล้เขายรนอยรว่ไดล้”

ขล้อ 5 นนาเสนออบีกปฝัญหาหนนนึ่ง-ปฝัญหาทบีนึ่อาจมบีความโดดเดว่นมากขนนั้นเลก็กนล้อยในยรุคสมสัยปฝัจจรุบสันนบีนั้ เปาโลประกาศวว่า “คน
หนนนึ่งถรอวว่าวสันหนนนึ่งดบีกวว่าอบีกวสันหนนนึ่ง” และ “อบีกคนหนนนึ่งถรอวว่าทรุกวสันเหมรอนกสัน” ผรล้เชรนึ่อทบีนึ่เขล้มแขก็งถรอวว่าทรุกวสันเหมรอนกสัน แตว่ละวสัน
เหมรอนกสันตรงทบีนึ่มสันเปป็นโอกาสใหล้เขาไดล้เตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญาณ-ในทรุกสลินึ่ง โดยคนาพรดหรรอการกระทนา โดยถวายคนาขอบพระครุณแดว่
พระเจล้าพระบลิดา ดสังนสันั้นไมว่มบีวสันใดในตสัวมสันเองทบีนึ่ศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เหนรอวสันอรนึ่น คนาสสันึ่งของเปาโลครอ: “จงใหล้ทรุกคนมบีความเชรนึ่อมสันึ่นอยว่างเตก็มทบีนึ่
ในความคลิดเหก็นของตนเถลิด”

วสันนบีนั้มบีคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่นมสัสการในวสันสะบาโตของยลิว (วสันเสารร์) และพวกเราทบีนึ่เชรนึ่อวว่าวสันขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า วสันตล้น
สสัปดาหร์ ครอวสันแหว่งการนมสัสการ แตว่ผมเชรนึ่อในยรุคแหว่งพระครุณวว่าทรุกวสันควรเปป็นวสันทบีนึ่ศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์แดว่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า และผมเชรนึ่อวว่า
วสันตล้นสสัปดาหร์ควรเปป็นวสันทบีนึ่พลิเศษเฉพาะซนนึ่งเราควรหยรุดพสักและนมสัสการ โดยเขล้ารว่วมประชรุมในพระนลิเวศของพระเจล้า

ในความหมายทบีนึ่แทล้จรลิงของคนาๆนบีนั้และแงว่มรุมฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่เครว่งครสัดของขว่าวประเสรลิฐแหว่งพระครุณของพระเจล้า ไมว่มบี
มนรุษยร์คนใดมบีสลิทธลิธิ์อสันใดทบีนึ่จะตสัดสลินคนอรนึ่น “ในเรรนึ่องการกลิน หรรอในการดรนึ่ม หรรอในเรรนึ่องการถรอเทศกาล หรรอวสันขนนั้นหนนนึ่งคนึ่นา หรรอวสัน
สะบาโตทสันั้งหลาย ซนนึ่งเปป็นเงาของสลินึ่งตว่าง ๆ ทบีนึ่จะมาภายหลสัง…” (คส. 2:16,17) ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายเปป็นไทจากพระราชบสัญญสัตลิแลล้ว เรามบี
ความสรุขกสับเสรบีภาพในพระครลิสตร์ และเราถรกเตรอนสตลิวว่า “เหตรุฉะนสันั้นจงยรนมสันึ่นในเสรบีภาพซนนึ่งในเสรบีภาพนสันั้นพระครลิสตร์ทรงทนาใหล้เรา
เปป็นไทแลล้ว และอยว่าเขล้าเทบียมกสับแอกแหว่งการเปป็นทาสอบีกเลย” (กท. 5:1)

อยว่างไรกก็ตาม มบีพบีนึ่นล้องทบีนึ่อว่อนแอกวว่าหลายคนทบีนึ่ไมว่อาจมองเหก็นความจรลิงอสันยลินึ่งใหญว่นบีนั้แหว่งเสรบีภาพในพระครลิสตร์ ผรล้เชรนึ่อ
เหลว่านบีนั้หวาดกลสัว และพวกเขาสะเทรอนใจกสับหลายสลินึ่งทบีนึ่ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายทบีนึ่ฝฝักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณพรดและทนา ผรล้เชรนึ่อทบีนึ่อว่อนแอเหลว่านบีนั้
เหนบียมอายมาก และพวกเขามบีปมคลิดวว่าตสัวเองดล้อยกวว่าในฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขาไมว่เคยลรุกขนนั้นยรนและกลว่าววว่า “ฉสันรรล้จสักพระองคร์ทบีนึ่
ฉสันไดล้เชรนึ่อแลล้ว” และ “เรารรล้วว่าเราผว่านพล้นจากความตายไปสรว่ชบีวลิตแลล้ว” พวกเขากลสับกลว่าววว่า “ฉสันกนาลสังดนาเนลินชบีวลิตอยรว่ในความ
หวสัง และฉสันหวสังใจวว่าทรุกอยว่างจะเรบียบรล้อยดบีเมรนึ่อไปถนงปลายทาง” พวกเขาอธลิษฐานวว่า “พระบลิดาเจล้าขล้า ขอโปรดชว่วยขล้าพระองคร์
ทสันั้งหลายใหล้ไปถนงสวรรคร์ในทบีนึ่สรุดดล้วยเถลิด” และพวกเขายรนกรานวว่ามสันเปป็นการคลิดวว่าตสัวเองชอบธรรมเมรนึ่อคนหนนนึ่งลรุกขนนั้นยรนและ
กลว่าววว่าเขารรล้วว่าเขาไดล้รสับความรอดแลล้ว

คราวนบีนั้ เราควรทนาอยว่างไรดบีในกรณบีเชว่นนสันั้น? เราควรรสังเกบียจผรล้เชรนึ่อทบีนึ่อว่อนแอเหลว่านบีนั้หรรอ? เราควรโตล้เถบียงกสับพวกเขาอยรว่
เสมอและโตล้แยล้งและเอะอะหรรอ? ไมว่อยว่างแนว่นอน! ในภาษาพระคสัมภบีรร์ ผมขอกลว่าววว่าเนรนึ่องจาก “พระเจล้าทรงรสับพวกเขาไวล้แลล้ว”
กก็ใหล้เรารสับพวกเขาไวล้ในความรสักเชว่นกสัน ใหล้เราอธลิษฐานเผรนึ่อพวกเขาและอดทนกสับพวกเขา ใหล้เราทนาทรุกอยว่างทบีนึ่เราทนาไดล้เพรนึ่อเสรลิม
กนาลสังพบีนึ่นล้องทบีนึ่อว่อนแอเหลว่านบีนั้ เปาโลสอนวว่า “จงใหล้ทรุกคนมบีความเชรนึ่อมสันึ่นอยว่างเตก็มทบีนึ่ในความคลิดเหก็นของตนเถลิด”

ขอบครุณพระเจล้าสนาหรสับความจรลิงอสันมบีคว่านบีนั้: “พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย พวกทว่านถรกเรบียกใหล้มาสรว่เสรบีภาพ เพบียงแตว่อยว่าใชล้เสรบีภาพ
ใหล้เปป็นโอกาสสนาหรสับเนรนั้อหนสัง แตว่จงรสับใชล้ซนนึ่งกสันและกสันดล้วยความรสักเถลิด” (กท. 5:13) ผรล้เชรนึ่อเออ๋ย “แตว่จงระวสังใหล้ดบี เกรงวว่าโดยวลิธบี
หนนนึ่งวลิธบีใด เสรบีภาพนบีนั้ของพวกทว่านจะกลายเปป็นหลินสะดรุดแกว่คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่อว่อนแอ” (1 คร. 8:9)

ผรล้เชรนึ่อทบีนึ่มบีใจฝฝักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณควรเตก็มใจทบีนึ่จะละเวล้นจากสลินึ่งใดทบีนึ่อาจทนาใหล้ครลิสเตบียนทบีนึ่อว่อนแอกลายเปป็นอว่อนแอยลินึ่งกวว่าเดลิม
หรรอเกลิดทล้อใจ หรรอสะดรุด เปาโลเปป็นพยานรสับรอง: “แมล้ขล้าพเจล้าชอบกลินเนรนั้อสสัตวร์มากขนาดไหน แมล้ขล้าพเจล้าอยากกลินเนรนั้อสสัตวร์มาก
ขนาดไหน ถล้าการกลินเนรนั้อสสัตวร์จะทนาใหล้พบีนึ่นล้องทบีนึ่อว่อนแอคนหนนนึ่งของขล้าพเจล้าตล้องสะดรุด ขล้าพเจล้ากก็จะไมว่กลินเนรนั้อสสัตวร์ใดๆเลย” (อว่าน 1
โครลินธร์ 8:13) นสันึ่นครอจลิตวลิญญาณทบีนึ่เปาโลมบี-และถล้าเราอยากเปป็นอยว่างทบีนึ่เราควรเปป็นเพรนึ่อพระเจล้า นสันึ่นครอจลิตวลิญญาณทบีนึ่เราตล้องมบี เรา
ไมว่ควรกลินหรรอดรนึ่มสลินึ่งใดทบีนึ่จะทนาใหล้ผรล้ใดสะดรุด เราไมว่ควรไปสถานทบีนึ่ใดทบีนึ่จะทนาใหล้พบีนึ่นล้องทบีนึ่อว่อนแอตล้องสะดรุด ไมว่วว่าเรากลิน หรรอดรนึ่ม หรรอ
เราทนาสลินึ่งใดกก็ตาม เราควร “ทนาทรุกสลินึ่งเพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่พระเจล้า” และถล้าเราไมว่ทนาเชว่นนสันั้น เรากก็ทนาบาปแลล้ว



ขล้อ 6-8: “ผรล้ทบีนึ่ถรอวสันกก็ถรอเพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า และผรล้ทบีนึ่ไมว่ถรอวสันกก็ไมว่ถรอเพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่องคร์พระผรล้เปป็น
เจล้า ผรล้ทบีนึ่กลินกก็กลินเพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า เพราะเขาขอบพระครุณพระเจล้า และผรล้ทบีนึ่ไมว่กลินกก็ไมว่กลินเพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่
องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า และขอบพระครุณพระเจล้า เพราะวว่าไมว่มบีผรล้ใดในพวกเรามบีชบีวลิตอยรว่เพรนึ่อตนเองฝฝ่ายเดบียว และไมว่มบีผรล้ใดตายเพรนึ่อ
ตนเองฝฝ่ายเดบียว ดล้วยวว่าไมว่วว่าพวกเรามบีชบีวลิตอยรว่ พวกเรากก็มบีชบีวลิตอยรว่เพรนึ่อองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า และไมว่วว่าพวกเราตาย พวกเรากก็ตายเพรนึ่อ
องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า เหตรุฉะนสันั้นไมว่วว่าพวกเรามบีชบีวลิตอยรว่หรรอตายไปกก็ตาม พวกเรากก็เปป็นขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า”

เปาโลแคว่กนาลสังกลว่าวตรงนบีนั้วว่าคนทบีนึ่ถรอบางวสันกก็ถรอวสันนสันั้นแดว่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้า และคนทบีนึ่กลินอาหารบางอยว่างกก็กลินแดว่องคร์
พระผรล้เปป็นเจล้าเพราะวว่าเขาถวายคนาขอบพระครุณแดว่พระเจล้าสนาหรสับอาหารนสันั้น อยว่างไรกก็ตาม นบีนึ่กก็เปป็นจรลิงเชว่นกสันสนาหรสับคนทบีนึ่ไมว่กลิน 
คนทบีนึ่ละเวล้นจากบางสลินึ่งกก็ถวายคนาขอบพระครุณแดว่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าสนาหรสับพละกนาลสังทบีนึ่จะละเวล้นนสันั้น คนทบีนึ่ไมว่ถรอบางวสันกก็เชรนึ่อมสันึ่นใน
ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของเขาเองวว่าวสันนสันั้นทบีนึ่เขาถรอครอวสันทบีนึ่ถรกตล้องแลล้ว และดสังนสันั้นเขาจนงถวายคนาขอบพระครุณแดว่พระเจล้าสนาหรสับ
วสันนสันั้นทบีนึ่เขาถรอ ดสังนสันั้นเราจนงไมว่มบีหนล้าทบีนึ่ในการตสัดสลินพลิพากษา เพราะวว่าพระเจล้าทรงทราบความคลิดเหลว่านสันั้นและความมรุว่งหมาย
เหลว่านสันั้นของหสัวใจ

“เพราะวว่าไมว่มบีผรล้ใดในพวกเรามบีชบีวลิตอยรว่เพรนึ่อตนเองฝฝ่ายเดบียว และไมว่มบีผรล้ใดตายเพรนึ่อตนเองฝฝ่ายเดบียว” ไมว่มบีผรล้ใดมบีชบีวลิตอยรว่ตว่อ
ตสัวเองเทว่านสันั้น ไมว่มบีผรล้ใดตายตว่อตสัวเองเทว่านสันั้น ดสังนสันั้นสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่เราทนาจนงสว่งผลตว่อผรล้อรนึ่น ของเหลว่านสันั้นทบีนึ่เรากลิน สถานทบีนึ่เหลว่านสันั้นทบีนึ่เรา
ไป มบีผลตว่อชบีวลิตของคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เราคบหาสมาคมดล้วย ถล้าเราเปป็นผรล้เชรนึ่อ “พวกเรากก็มบีชบีวลิตอยรว่เพรนึ่อองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า” และถล้าเรา
เปป็นผรล้เชรนึ่อ เมรนึ่อเราตายไป “พวกเรากก็ตายเพรนึ่อองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า” ดสังนสันั้น “ไมว่วว่าพวกเรามบีชบีวลิตอยรว่หรรอตายไปกก็ตาม พวกเรากก็เปป็น
ขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า” สลินึ่งสนาคสัญครอ การรรล้วว่าใจนสันั้นเปป็นของพระเจล้า ถล้าครุณบสังเกลิดใหมว่แลล้ว ถรกลล้างชนาระอยว่างแทล้จรลิงในพระโลหลิต
นสันั้น สลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่ครุณกลิน (หรรอไมว่กลิน) กก็จะไมว่ตสัดสลินชบีนั้ขาดลลิขลิตนลิรสันดรร์ของครุณ องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเราทรงสอนแลล้วอยว่างชสัดเจน
วว่า “ไมว่มบีสลินึ่งใดจากภายนอกมนรุษยร์ ทบีนึ่เขล้าไปภายในมนรุษยร์จะกระทนาใหล้มนรุษยร์เปป็นมลทลินไดล้…” (มาระโก 7:15) สลินึ่งทบีนึ่ตสัดสลินชบีนั้ขาดวว่า
ครุณเปป็นขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้าหรรอไมว่ครอความเชรนึ่อสว่วนตสัวในพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระเยซร ถล้าครุณใชล้ความเชรนึ่อในพระโลหลิตทบีนึ่
หลสันึ่งออกของพระองคร์แลล้ว ถล้าครุณยอมรสับพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระองคร์ ครุณกก็เปป็นขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า-และนสันึ่นครอสลินึ่งทบีนึ่
สนาคสัญ!

ขล้อ 9: “เพราะเหตรุนบีนั้เองพระครลิสตร์จนงทสันั้งไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์ และไดล้ทรงเปป็นขนนั้นมา และไดล้ทรงกลสับครนพระชนมร์อบีก เพรนึ่อ
พระองคร์จะทรงเปป็นองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของทสันั้งคนตายและคนเปป็น” 

ความหมายของพระคนาขล้อนบีนั้กก็ครอวว่าองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์และทรงถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้นจากพวกคนตายแลล้ว 
และดล้วยเหตรุนบีนั้จนงทรงสถาปนาความเปป็นองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าเหนรอสลินึ่งสารพสัด “เพรนึ่อพระองคร์จะทรงเปป็นองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของทสันั้งคน
ตายและคนเปป็น” 

โยบถามวว่า “ถล้ามนรุษยร์คนหนนนึ่งตายแลล้ว เขาจะมบีชบีวลิตอบีกหรรอ” (โยบ 14:14) ในภาคพสันธสสัญญาใหมว่เราอว่านวว่า “พระเยซร
ตรสัสกสับเธอวว่า “เราเปป็นการเปป็นขนนั้นมาและชบีวลิต ผรล้ทบีนึ่เชรนึ่อในเรานสันั้น ถนงแมล้วว่าเขาตายไปแลล้ว แตว่เขากก็จะมบีชบีวลิต และผรล้ใดกก็ตามทบีนึ่มบีชบีวลิต
และเชรนึ่อในเราจะไมว่ตายเลย” (ยอหร์น 11:25,26)  พระเยซรตรสัสดล้วยวว่า “เราเปป็นผรล้ทบีนึ่ดนารงชบีวลิตอยรว่ และไดล้ตายแลล้ว และดรเถลิด เรากก็
ยสังดนารงชบีวลิตอยรว่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ ...และถรอลรกกรุญแจเหลว่านสันั้นแหว่งนรกและแหว่งความตาย” (วว. 1:18) และเปาโลบอกชาวเมรอง
โครลินธร์วว่า: “... ถล้าผรล้หนนนึ่งไดล้ตายเพรนึ่อคนทสันั้งปวง ดสังนสันั้นคนทสันั้งปวงจนงตายแลล้ว และพระองคร์ไดล้ทรงวายพระชนมร์เพรนึ่อคนทสันั้งปวง เพรนึ่อ
คนเหลว่านสันั้นซนนึ่งมบีชบีวลิตอยรว่จะมลิไดล้เปป็นอยรว่เพรนึ่อตสัวเองอบีกตว่อไป แตว่เพรนึ่อพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพราะเหก็นแกว่พวกเขา และไดล้ทรง
เปป็นขนนั้นมาอบีก” (2 คร. 5:14,15)

พระเยซรทรงรสับกายหนนนึ่ง และในกายนสันั้นพระองคร์ทรงทนาใหล้ทรุกตสัวอสักษรและทรุกขบีดของพระราชบสัญญสัตลิสนาเรก็จแลล้ว 
พระองคร์ทรงทนาตามขล้อกนาหนดทรุกขล้อของพระเจล้าผรล้บรลิสรุทธลิธิ์แลล้ว และพระองคร์ทรงพลิชลิตความตาย นรก และหลรุมศพแลล้ว วสันนบีนั้พระ
เยซรครลิสตร์ผรล้ทรงเปป็นมนรุษยร์ประทสับอยรว่ ณ เบรนั้องขวาพระหสัตถร์ของพระเจล้าพระบลิดาเพรนึ่อทนาการทรลขอเพรนึ่อเรา (1 ทธ. 2:5)



ขล้อ 10 และ 11: “แตว่เหตรุไฉนทว่านจนงกลว่าวโทษพบีนึ่นล้องของทว่าน หรรอเหตรุไฉนทว่านจนงเหยบียดหยามพบีนึ่นล้องของทว่าน เพราะ
วว่าพวกเราทรุกคนจะยรนอยรว่ตว่อหนล้าบสัลลสังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘“เรามบีชบีวลิตอยรว่ฉสันใด” องคร์พระผรล้เปป็น
เจล้าตรสัสวว่า “หสัวเขว่าทรุกหสัวเขว่าจะครุกกราบลงตว่อเรา และลลินั้นทรุกลลินั้นจะสารภาพตว่อพระเจล้า”’

เปาโลถามคนาถามทบีนึ่ขนงขสังและเกบีนึ่ยวขล้องกสัน: ทนาไมผรล้เชรนึ่อคนหนนนึ่งถนงพลิพากษาตสัดสลินผรล้เชรนึ่ออบีกคนหนนนึ่ง หรรอทนาไมผรล้เชรนึ่อคนหนนนึ่ง
“เหยบียดหยาม” ผรล้เชรนึ่อทบีนึ่เปป็นพบีนึ่นล้องกสัน? ตามทบีนึ่พระวจนะของพระเจล้ากลว่าว เราทราบวว่าครลิสเตบียนทรุกคนจะ “ยรนอยรว่หนล้าบสัลลสังกร์
พลิพากษาของพระครลิสตร์” เพรนึ่อรสับบนาเหนก็จอสันยรุตลิธรรมของพวกเขา 2 โครลินธร์ 5:10 สอนชสัดเจนวว่าทรุกคนจะถรกพลิพากษาสนาหรสับ
หนล้าทบีนึ่คนตล้นเรรอน สลินึ่งทบีนึ่ถรกตล้องและสลินึ่งทบีนึ่ผลิดในการประพฤตลิของพบีนึ่นล้องคนหนนนึ่งจะตล้องถรกตสัดสลินชบีนั้ขาดทบีนึ่บสัลลสังกร์พลิพากษานสันั้น และ
ไมว่ใชว่โดยความคลิดเหก็นของแตว่ละคน ในศาลศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์นสันั้นไมว่มบีมนรุษยร์คนใดจะพลิพากษาคดบีของตสัวเอง ยลินึ่งคดบีของพบีนึ่นล้องของตนยลินึ่งไมว่
ไดล้

1 โครลินธร์ 3:11-15 สอนชสัดเจนวว่าผรล้เชรนึ่อทรุกคนจะถรกพลิพากษาและไดล้รสับบนาเหนก็จตามการงานทสันั้งหลายของพวกเขา การไถว่
เปป็นโดยพระครุณ-พระครุณลล้วนๆ โดยปราศจากการประพฤตลิ แตว่บนาเหนก็จเปป็นตามการงานทสันั้งหลายของเรา เรากลายเปป็นบรุตรของ
พระเจล้าโดยการเชรนึ่อบนพระเยซรครลิสตร์เจล้า แตว่เราจะไดล้รสับบนาเหนก็จสนาหรสับหนล้าทบีนึ่คนตล้นเรรอนของเรา

“เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า…”เปาโลยกคนาพรดตรงนบีนั้มาจากอลิสยาหร์ 45:23 และเขาชบีนั้ใหล้เหก็นขล้อเทก็จจรลิงอสันแนว่นอนนสันั้นทบีนึ่วว่า 
“หสัวเขว่าทรุกหสัวเขว่า” จะครุกกราบลงตว่อพระเจล้า และ “ลลินั้นทรุกลลินั้น” จะ “สารภาพตว่อพระเจล้า” วว่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์นสันั้น อสัน
เปป็นการถวายเกบียรตลิแดว่พระเจล้า คนากลว่าวทบีนึ่วว่า “เรามบีชบีวลิตอยรว่ฉสันใด” จรลิงๆแลล้วมบีความหมายวว่า “มบีพระเจล้าองคร์หนนนึ่งอยรว่แนว่ฉสันใด” 
และพระองคร์ทรงเปป็นอยรว่ชสันึ่วนลิรสันดรร์และจะไมว่มบีวสันตายอยว่างแนว่นอนฉสันใด ทรุกคนจะปรากฏตสัวตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์อยว่างแนว่นอนฉสันนสันั้น

ในการอว่านพระคนาขล้อนบีนั้เราตล้องแยกแยะระหวว่างบสัลลสังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ (รม. 14:10; 2 คร. 5:10) อสันเปป็นทบีนึ่ซนนึ่ง
เหลว่าวลิสรุทธลิชนจะถรกพลิพากษา กสับการพลิพากษาทบีนึ่พระทบีนึ่นสันึ่งใหญว่สบีขาว (วว. 20:11-15) อสันเปป็นทบีนึ่ซนนึ่งคนบาปทสันั้งหลายจะถรกพลิพากษา
เปาโลกนาลสังพรดถนงการพลิพากษาของพวกวลิสรุทธลิชนเปป็นหลสัก แตว่ผมขอใหล้คนาเตรอนอสันจรลิงจสังนบีนั้แกว่คนบาป:

ครุณอาจไมว่มบีวสันครุกเขว่าลงตว่อพระเจล้าบนแผว่นดลินโลก ครุาณอาจไมว่เคยสารภาพตว่อพระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์อยว่างถว่อมใจใน
ชบีวลิตนบีนั้ แตว่ผมอยากเตรอนครุณวว่าถล้าครุณไมว่เคยครุกเขว่าตว่อพระเจล้าบนโลกและยอมรสับพระครลิสตร์ของพระองคร์ใหล้เปป็นพระผรล้ชว่วยใหล้รอด
ของครุณ เมรนึ่อครุณตายไปพระเจล้าจะทรงทนาใหล้ครุณครุกเขว่าลงและพระองคร์จะบสังคสับครุณใหล้กล้มกราบและสารภาพวว่าพระเยซรทรงเปป็น
พระครลิสตร์นสันั้น พระบรุตรของพระเจล้าผรล้ประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบี จงตสัดสลินใจเลย: ถล้าครุณสารภาพพระเยซรบนโลก พระองคร์จะชว่วย
ครุณใหล้รอดและยอมรสับครุณตว่อพระพสักตรร์พระบลิดาในสวรรคร์ แตว่ถล้าครุณไมว่ยอมรสับพระองคร์บนโลก พระองคร์กก็จะไมว่ยอมรสับครุณทบีนึ่การ
พลิพากษานสันั้น (มธ. 10:32,33)-แตว่ครุณจะถรกบสังคสับใหล้ตล้องครุกเขว่าลงและสารภาพวว่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์นสันั้น!

ขล้อ 12: “ดสังนสันั้น ทรุกคนในพวกเราจนงจะทรลเรรนึ่องราวของตสัวเองตว่อพระเจล้า”
สนาหรสับผม มบีการปลอบประโลมใจมากในพระคนาขล้อนบีนั้ ผมมบีความสรุขเหลรอเกลินทบีนึ่ผมจะไมว่ใหล้การตว่อพระเจล้าสนาหรสับบาป

ของอบีกคน สนาหรสับความประพฤตลิของอบีกคน-แตว่ผมจะยรนตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าสนาหรสับตสัวเอง ลรกๆจะไมว่ใหล้การตว่อพระเจล้าสนาหรสับ
ความประพฤตลิของพว่อแมว่ของตน และพว่อแมว่จะไมว่ใหล้การตว่อพระเจล้าสนาหรสับความประพฤตลิของลรกๆของตน เมรนึ่อผมกลว่าวเชว่นนบีนั้ ผม
ไมว่ไดล้กนาลสังลดทอนหนล้าทบีนึ่รสับผลิดชอบของพว่อแมว่ เพราะวว่าพวกเขาไดล้รสับคนาบสัญชาใหล้เลบีนั้ยงดรลรกๆของตน “ดล้วยการอบรมและการตสัก
เตรอนขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้า” (อฟ. 6:4)... “จงฝฝึกเดก็กในทางทบีนึ่เขาควรจะไป” (สภษ. 22:6) ขล้อเทก็จจรลิงทบีนึ่ผมกนาลสังชบีนั้ใหล้เหก็นตรงนบีนั้
จรลิงๆแลล้วครอนบีนึ่: แตว่ละคนจะใหล้การตว่อพระเจล้าสนาหรสับตสัวเองและไมว่ใชว่สนาหรสับคนอรนึ่น

ขล้อ 13: “เหตรุฉะนสันั้นอยว่าใหล้พวกเรากลว่าวโทษกสันและกสันอบีกตว่อไปเลย แตว่จงตสัดสลินใจเสบียดบีกวว่า วว่าอยว่าใหล้ผรล้ใดวางหลินสะดรุด
หรรอโอกาสทบีนึ่จะลล้มลงไวล้ขวางทางพบีนึ่นล้องของตน”



เนรนึ่องจากมสันเปป็นขล้อเทก็จจรลิงหนนนึ่งของพระคสัมภบีรร์ทบีนึ่วว่าทรุกคนจะยรนตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์และจะถรก
พลิพากษาสนาหรสับหนล้าทบีนึ่คนตล้นเรรอนของตสัวเอง ดสังนสันั้นขอพระเจล้าทรงหล้ามไมว่ใหล้เราพลิพากษาตสัดสลินซนนึ่งกสันและกสัน วสันหนนนึ่งกนาลสังมา
เมรนึ่อองคร์ตรุลาการผรล้ชอบธรรมจะทรงพลิพากษาอยว่างชอบธรรม (เพลงสดรุดบี 96:10) เราผรล้เปป็นสลินึ่งทรงสรล้างทบีนึ่มบีขบีดจนากสัดและนว่าสงสาร
ไมว่สามารถพลิพากษาอยว่างถรกตล้องไดล้ ดสังนสันั้นขอพระเจล้าทรงหล้ามไมว่ใหล้เราพลิพากษาผรล้ใดเลย!

“...แตว่จงตสัดสลินใจเสบียดบีกวว่า วว่าอยว่าใหล้ผรล้ใดวางหลินสะดรุด หรรอโอกาสทบีนึ่จะลล้มลงไวล้ขวางทางพบีนึ่นล้องของตน” การพลิพากษา
ตสัดสลินซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ตล้องการครอ การพลิพากษาตสัวเองแทนทบีนึ่จะพลิพากษาผรล้อรนึ่น

ขล้อ 14: “ขล้าพเจล้าทราบและเชรนึ่อมสันึ่นโดยองคร์พระเยซรเจล้าวว่า ไมว่มบีสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดทบีนึ่เปป็นมลทลินในตสัวมสันเองเลย แตว่สนาหรสับผรล้ทบีนึ่
ถรอวว่าสลินึ่งใดเปป็นมลทลิน มสันกก็เปป็นมลทลินแกว่เขา”

ขล้อนบีนั้อธลิบายตสัวมสันเองแลล้ว มสันกลว่าวงว่ายๆวว่าเปาโล เทว่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขล้องกสับเขา ไมว่ไดล้รรล้สนกวว่าเนรนั้อสสัตวร์ทบีนึ่ถรกถวายแกว่พวกรรป
เคารพในวลิหารของพวกคนตว่างชาตลิเปป็นมลทลิน เขารรล้วว่ารรปเคารพเหลว่านสันั้นไมว่มบีชบีวลิต เขารรล้วว่ามบีพระเจล้าเพบียงองคร์เดบียว (พระเจล้า
แทล้จรลิง) และเขา “เชรนึ่อมสันึ่นโดยองคร์พระเยซรเจล้าวว่า ไมว่มบีสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดทบีนึ่เปป็นมลทลินในตสัวมสันเองเลย” ดสังนสันั้นสนาหรสับเขาแลล้วเนรนั้อสสัตวร์ทบีนึ่
ถรกถวายแกว่พวกรรปเคารพจนงไมว่ไดล้เปป็นมลทลินและเขากลินมสันไดล้พรล้อมกสับใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบอสันแจว่มชสัด

อยว่างไรกก็ตาม ผรล้เชรนึ่อทบีนึ่อว่อนแอในความเชรนึ่อและมบีขบีดจนากสัดในความรรล้ และทบีนึ่เพราะความอว่อนแอและขบีดจนากสัดของเขารรล้สนก
วว่าเนรนั้อสสัตวร์นสันั้นเปป็นมลทลิน กก็ไมว่ควรกลินเนรนั้อสสัตวร์นสันั้น-เพราะวว่า “มสันกก็เปป็นมลทลินแกว่เขา” ในกรณบีเชว่นนสันั้นมสันจนงดบีกวว่าทบีนึ่จะละเวล้นเสบีย 
เพราะวว่า “ผรล้ทบีนึ่ยสังสงสสัยอยรว่นสันั้น กก็ถรกลงพระอาชญา (ถรกปรสับโทษ นสันึ่นครอ ถรกปรสับโทษโดยตสัวเอง) ถล้าเขากลิน เพราะวว่าเขามลิไดล้กลินโดย
ความเชรนึ่อ” (ขล้อ 23) ถล้าเราบสังเกลิดใหมว่แลล้วอยว่างแทล้จรลิงและยอมจนานนมนรุษยร์ภายในตว่อพระเจล้า เรากก็ควรดนาเนลินตามการนนาของใจ
วลินลิจฉสัยผลิดและชอบของเรา

ขล้อ 15 และ 16: “แตว่ถล้าพบีนึ่นล้องของทว่านโศกเศรล้าดล้วยอาหารของทว่าน บสัดนบีนั้ทว่านกก็ไมว่ไดล้ดนาเนลินในความรสัก อยว่าทนาลายคน
นสันั้นดล้วยอาหารของทว่าน ผรล้ซนนึ่งพระครลิสตร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อเขาแลล้ว แลล้วอยว่าใหล้การดบีของพวกทว่านเปป็นทบีนึ่ถรกกลว่าวรล้ายไดล้”

กว่อนหนล้านบีนั้ในการศนกษาคล้นควล้าชรุดนบีนั้ผมไดล้เสนอแนะไปวว่าเราตล้องการผรล้เชรนึ่อจนานวนมากขนนั้นทบีนึ่มบีวลิญญาณและการปฏลิบสัตลิของ
ชบีวลิตทบีนึ่เปาโลไดล้สาธลิตใหล้เหก็นในการดนาเนลินชบีวลิตประจนาวสันของเขา ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลสอนวว่าถล้าพบีนึ่นล้องของครุณกนาลสังไมว่สบายใจเพราะครุณ
กลินอาหารบางอยว่าง ครุณกก็ไมว่ไดล้กนาลสังดนาเนลินชบีวลิตตามกฎของความรสักอบีกตว่อไปแลล้ว อยว่าปลว่อยใหล้เสรบีภาพของครุณมาทนาลาย
ครลิสเตบียนทบีนึ่อว่อนแอกวว่า “ผรล้ซนนึ่งพระครลิสตร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนึ่อเขาแลล้ว” มสันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วว่าเราไมว่สามารถทนาใหล้ทรุกคนพอใจไดล้
และทนาใหล้พวกคลสันึ่งศาสนาพอใจไมว่ไดล้อยว่างแนว่นอน แตว่แนว่นอนวว่าเราคงไมว่อยากทนาลายคนาพยานของผรล้เชรนึ่อทบีนึ่อว่อนแอแคว่เพรนึ่อความ
พอใจในการบรลิโภคอาหารหรรอเพรนึ่อความพอใจในการสวมใสว่เสรนั้อผล้าทบีนึ่อาจทนาใหล้ผรล้เชรนึ่อทบีนึ่อว่อนแอสะดรุด

“ฉะนสันั้นอยว่าใหล้การดบีของพวกทว่านเปป็นทบีนึ่ถรกกลว่าวรล้ายไดล้” นบีนึ่เปป็นคนาเตรอนสตลิทบีนึ่ดบีและถรกตล้องของขว่าวประเสรลิฐ “การดบี” ใน
ทบีนึ่นบีนั้หมายถนงเสรบีภาพแบบครลิสเตบียน อลิสรภาพแหว่งใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบซนนึ่งถรกชนะแลล้วโดยพระครลิสตร์ แตว่ซนนึ่งจะเสบียชรนึ่ออยว่างเลบีนึ่ยงไมว่
ไดล้ถล้ามสันถรกใชล้ในแบบทบีนึ่ไมว่เอาใจใสว่และไรล้ความรสัก นสันึ่นครอ ในการทนาดบี จงแนว่ใจวว่าสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่ครุณทนาถรกกระทนาในลสักษณะทบีนึ่ไมว่มบีผรล้
ใดจะสามารถกลว่าวรล้ายเกบีนึ่ยวกสับการกระทนาตว่างๆของครุณไดล้

ภาคพสันธสสัญญาใหมว่ฉบสับแปลของวรเอสทร์แปลมสันแบบนบีนั้: “ดสังนสันั้น จงเลลิกปลว่อยใหล้การดบีของทว่านถรกกลว่าวรล้ายในลสักษณะทบีนึ่
เหยบียดหยามและชสันึ่วรล้าย” ครุณเคยไดล้ยลินคนากลว่าวสมสัยโบราณไหมวว่า “ครุณชบีนั้นลินั้วไปทบีนึ่ชบีวลิตของเขา (หรรอของเธอ) ไมว่ไดล้แนว่นอน”? นสันึ่น
ครอลสักษณะชบีวลิตทบีนึ่เราควรดนาเนลิน-ในแบบทบีนึ่โลกวลิจารณร์เราไมว่ไดล้หรรอกลว่าวรล้ายเราอยว่างซรนึ่อตรงไมว่ไดล้ และเราควรดนาเนลินชบีวลิตในแบบ
ทบีนึ่ผรล้เชรนึ่อทบีนึ่อว่อนแอทสันั้งหลายไมว่มบีเหตรุทบีนึ่จะตลิเตบียนเราเพราะสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่เราทนาและสถานทบีนึ่เหลว่านสันั้นทบีนึ่เราไป โปรดจนาไวล้วว่า- “ไมว่มบีผรล้ใด
ในพวกเรามบีชบีวลิตอยรว่เพรนึ่อตนเองฝฝ่ายเดบียว และไมว่มบีผรล้ใดตายเพรนึ่อตนเองฝฝ่ายเดบียว” เรามบีอลิทธลิพลตว่อผรล้อรนึ่นโดยสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่เราทนา 
สถานทบีนึ่เหลว่านสันั้นทบีนึ่เราไป เพรนึ่อนฝรงทบีนึ่เราคบหา-และแมล้แตว่โดยสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่เรากลินและดรนึ่ม อยว่างไรกก็ตาม อยว่าลรมเปป็นอสันขาดวว่าการ
ไถว่เปป็นโดยพระครุณ โดยพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกและพระราชกลิจทบีนึ่เสรก็จสลินั้นแลล้วของพระครลิสตร์-ไมว่ใชว่โดยการงานทบีนึ่ดบีทสันั้งหลายของเรา



ขล้อ 17: “ดล้วยวว่าอาณาจสักรของพระเจล้านสันั้นไมว่ไดล้เปป็นอาหารและเครรนึ่องดรนึ่ม แตว่เปป็นความชอบธรรม และสสันตลิสรุข และ
ความปปีตลิยลินดบีในพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์”

พระคสัมภบีรร์ครอหนสังสรอทบีนึ่วลิเศษ พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ทรงเปป็นผรล้แตว่ง และพระองคร์ทรงสมบรรณร์แบบในการบอกผรล้บรลิสรุทธลิธิ์ทสันั้ง
หลายใหล้บสันทนกพระวจนะของพระเจล้า โปรดสสังเกตวว่าขล้อ 17 มบีโครงสรล้างอยว่างไร: ประการแรก “อาณาจสักรของพระเจล้านสันั้นไมว่ไดล้
เปป็นอาหารและเครรนึ่องดรนึ่ม” แตว่อาณาจสักรของพระเจล้าเปป็น “ความชอบธรรม” กว่อน จากนสันั้นกก็เปป็น “สสันตลิสรุข” และตว่อมาครอ 
“ความปปีตลิยลินดบีในพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์” ไมว่อาจมบีสสันตลิสรุขไดล้หากปราศจากความชอบธรรม เมรนึ่อเราถรกนสับวว่าชอบธรรมแลล้วโดย
ความเชรนึ่อ เรากก็เขล้าสรว่สสันตลิสรุขกสับพระเจล้า และสสันตลิสรุขนบีนั้กสับพระเจล้านนาไปสรว่ความชรนึ่นชมยลินดบีในพระเจล้า: “... พวกเราจนงมบีสสันตลิสรุขกสับ
พระเจล้าโดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา... และปปีตลิยลินดบีในความหวสังแหว่งสงว่าราศบีของพระเจล้า...และไมว่ใชว่อยว่าง
นบีนั้เทว่านสันั้น แตว่เราทสันั้งหลายยสังปปีตลิยลินดบีในพระเจล้า” (รม. 5:1,2,11)

นสักอรรถาธลิบายทบีนึ่โดดเดว่นทว่านหนนนึ่งกลว่าวเรรนึ่องนบีนั้ดสังนบีนั้: “ครุณตล้องไมว่รรนั้อทนาลายงานของพระเจล้าเพบียงเพราะเหก็นแกว่อาหาร! 
ทรุกสลินึ่งอาจไมว่เปป็นมลทลิน แตว่มสันผลิดทบีนึ่คนๆหนนนึ่งจะปรากฏวว่าเปป็นหลินสะดรุดโดยสลินึ่งทบีนึ่เขากลิน วลิถบีทางทบีนึ่ถรกตล้องครอการละเวล้นจากเนรนั้อ
สสัตวร์-หรรอสลินึ่งใดทบีนึ่พบีนึ่นล้องของครุณรรล้สนกวว่าเปป็นหลินสะดรุด แนว่นอนวว่าจงรสักษาความเชรนึ่อมสันึ่นของครุณเองไวล้เกบีนึ่ยวกสับเรรนึ่องนสันั้นๆ ซนนึ่งเปป็นเรรนึ่อง
ระหวว่างตสัวครุณเองกสับพระเจล้า คนทบีนึ่เคราะหร์ดบีครอผรล้ทบีนึ่ไมว่มบีเหตรุสะดรุดอสันใดเกบีนึ่ยวกสับสลินึ่งทบีนึ่เขาอนรุญาตใหล้ตสัวเองกลิน แตว่ถล้าผรล้ใดมบีขล้อสงสสัย
ตว่างๆเกบีนึ่ยวกสับการกลินและจากนสันั้นกก็กลิน นสันึ่นกก็ปรสับโทษเขาในทสันทบี มสันไมว่ใชว่ความเชรนึ่อทบีนึ่ชสักนนาเขาใหล้กลิน และการกระทนาใดทบีนึ่ไมว่ตสันั้งอยรว่
บนความเชรนึ่อกก็เปป็นบาป”

ขล้อ 18: “เพราะวว่าผรล้ทบีนึ่ในสลินึ่งเหลว่านบีนั้รสับใชล้พระครลิสตร์กก็เปป็นทบีนึ่พอพระทสัยพระเจล้า และเปป็นทบีนึ่ชอบใจของมนรุษยร์”
ในขล้อ 18 ความจรลิงนบีนั้ถรกนนาเสนอ: ถล้าเรารสับใชล้พระครลิสตร์ในเรรนึ่องของการกลินและในสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่เราสวมใสว่ สถานทบีนึ่เหลว่า

นสันั้นทบีนึ่เราไป-ในนลิสสัยตว่างๆของชบีวลิต-ถล้าเราระมสัดระวสังในสลินึ่งเหลว่านสันั้น เรากก็ “เปป็นทบีนึ่พอพระทสัยพระเจล้า” และพระครลิสตร์ และเรา 
“เปป็นทบีนึ่ชอบใจของมนรุษยร์” ผมไมว่เชรนึ่อวว่าผรล้ใดจะสามารถดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ไรล้บาปและสมบรรณร์แบบไดล้ เหมรอนอยว่างทบีนึ่พระเยซรไดล้ทรง
ดนาเนลินชบีวลิตบนแผว่นดลินโลกนบีนั้ พระองคร์ไมว่ไดล้ทรงทนาบาป แตว่ผมเชรนึ่อวว่าเราถรกผรกมสัดโดยหนล้าทบีนึ่ในฐานะผรล้เชรนึ่อทบีนึ่จะดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่
ปราศจากตลิเตบียน เปาโลเตรอนสตลิผรล้เชรนึ่อเหลว่านสันั้นทบีนึ่เมรองฟปีลลิปปปีใหล้เปป็นผรล้ทบีนึ่ “ไรล้ทบีนึ่ตลิและไมว่มบีพลิษภสัย... ปราศจากตนาหนลิ’ ในทว่ามกลาง 
‘ชสันึ่วอายรุทบีนึ่คดโกงและวลิปลาส’ ซนนึ่งทว่ามกลางพวกเขานสันั้นทว่านทสันั้งหลายสว่องแสงเหมรอนอยว่างดวงสวว่างตว่าง ๆ ในโลก” (ฟป. 2:15)

ขล้อ 19: “เหตรุฉะนสันั้นจงใหล้พวกเราตลิดตามสลินึ่งทสันั้งหลายซนนึ่งทนาใหล้เกลิดสสันตลิสรุข และสลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งคนหนนนึ่งสามารถใชล้เสรลิมสรล้าง
อบีกคนหนนนึ่งใหล้เจรลิญขนนั้นไดล้”

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลเตรอนสตลิเราใหล้ “ตลิดตามสลินึ่งทสันั้งหลายซนนึ่งทนาใหล้เกลิดสสันตลิสรุข” สลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่ง “เสรลิมสรล้าง” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง 
“พระพรมบีแกว่ผรล้ทบีนึ่สรล้างสสันตลิ และพระพรมบีแกว่ผรล้ทบีนึ่เสรลิมสรล้างคนอรนึ่นโดยวลิธบีปฏลิบสัตลิตว่างๆของชบีวลิต-สลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่เขาทนาในกลิจวสัตรประจนา
วสันของเขา” ในทบีนึ่ทนางาน ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายสามารถเปป็นแหลว่งทบีนึ่มาของจรลิงแหว่งการเสรลิมสรล้างแกว่พบีนึ่นล้องทบีนึ่อว่อนแอกวว่าไดล้ถล้าพวกเขามบี
ความสรุขและชรนึ่นชมยลินดบี อว่อนโยนและกรรุณา-และถล้าพวกเขารสับใชล้องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าอยว่างรล้อนรนในทบีนึ่ทนางาน เราจะตล้อง 
“ตลิดตาม” เราจะตล้องปรารถนา นลิสสัยเหลว่านสันั้นแหว่งชบีวลิตทบีนึ่จะเสรลิมสรล้าง เราไมว่ควรทนาสลินึ่งใดทบีนึ่จะกว่อใหล้เกลิดความแตกแยกและความ
ไมว่สงบเดก็ดขาด

ขล้อ 20 และ 21: “อยว่าทนาลายงานของพระเจล้าเพราะเรรนึ่องอาหารเลย ทรุกสลินึ่งทรุกอยว่างกก็บรลิสรุทธลิธิ์จรลิง แตว่เปป็นการชสันึ่วรล้าย
สนาหรสับผรล้นสันั้นทบีนึ่กลินอาหารซนนึ่งเปป็นเหตรุใหล้หลงผลิด เปป็นการดบีทบีนึ่จะไมว่กลินเนรนั้อสสัตวร์หรรอดรนึ่มนนั้นาองรุว่นหรรอทนาสลินึ่งใด ๆ ทบีนึ่เปป็นเหตรุใหล้พบีนึ่นล้องของ
ทว่านสะดรุด หรรอหลงผลิด หรรอถรกทนาใหล้อว่อนแอ”

“อยว่าทนาลายงานของพระเจล้าเพราะเรรนึ่องอาหารเลย” กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง “แนว่นอนวว่าพระเจล้าของครุณทรงเปป็นใหญว่กวว่า
ความอยากอาหารของครุณ แนว่นอนวว่าคนาพยานของครุณมบีความสนาคสัญมากกวว่าการสนองความหลิวแหว่งกระเพาะของครุณทบีนึ่อยากกลิน
เนรนั้อ แนว่นอนวว่าชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณของครุณลนั้นาลนกกวว่าความหลิวอาหารฝฝ่ายรว่างกาย” และจากนสันั้นเปาโลเตรอนใจเราอบีกวว่า “ทรุกสลินึ่งทรุก



อยว่างกก็บรลิสรุทธลิธิ์จรลิง แตว่เปป็นการชสันึ่วรล้ายสนาหรสับผรล้นสันั้นทบีนึ่กลินอาหารซนนึ่งเปป็นเหตรุใหล้หลงผลิด” ถล้าเรารรล้วว่าเรากนาลสังทนาใหล้คนอรนึ่นสะดรุดโดยสลินึ่ง
เหลว่านสันั้นทบีนึ่เราทนา เรากก็ไมว่ประพฤตลิแบบครลิสเตบียนแนว่นอนในการกระทนาตว่างๆของเรา

เปาโลบอกเราอยว่างชสัดเจนในขล้อ 21 วว่าเราตล้องไมว่ทนาสลินึ่งใดทบีนึ่ทนาใหล้ “พบีนึ่นล้อง...สะดรุด หรรอหลงผลิด หรรอถรกทนาใหล้อว่อนแอ” 
คนาเตรอนสตลิของเขากก็ครอวว่าเราตล้องไมว่เปป็นเหตรุใหล้พบีนึ่นล้องของเรา เพราะการใชล้เสรบีภาพของเราหรรอการประพฤตลิใดของเรา ตล้อง
สะดรุดหรรอลล้มลง อยว่ากบีดขวางหรรอฉรุดรสันั้งการเจรลิญเตลิบโตของครลิสเตบียนโดยทนาใหล้เขาทนาสลินึ่งทบีนึ่ขสัดตว่อใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของเขา 
ดสังนสันั้น สนาหรสับตอนนบีนั้ เราตล้องจสัดแจงการดนาเนลินชบีวลิตของเราใหล้รองรสับการดนาเนลินชบีวลิตของเขา เกรงวว่าเขาจะอว่อนแออยรว่ตว่อไป (ดร 1 
โครลินธร์ 9:22)

ขอผมกลว่าวในทบีนึ่นบีนั้สลินึ่งทบีนึ่ผมกลว่าวไปแลล้วหลายครสันั้งในการประชรุมตว่างๆของผม: มบีหลายสลินึ่งทบีนึ่ครลิสเตบียนทสันั้งหลายทนาไดล้ทบีนึ่จะไมว่
ปรสับโทษพวกเขา แตว่มบีหลายสลินึ่งทบีนึ่ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายตล้องไมว่ทนาเพราะวว่าเราเปป็นตสัวแทนของพระเยซรเจล้าบนแผว่นดลินโลก เราไดล้รสับความ
รอดแลล้วโดยพระครุณลล้วนๆ-แตว่เราไมว่ดนาเนลินชบีวลิตเพรนึ่อตสัวเราเอง ชบีวลิตของเราสว่งผลตว่อผรล้อรนึ่นในดล้านดบีหรรอดล้านเสบีย

ขล้อ 22 และ 23: “ทว่านมบีความเชรนึ่อหรรอ จงยนดไวล้ใหล้มสันึ่นสนาหรสับตนเองตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า ผรล้ใดทบีนึ่ไมว่กลว่าวโทษตนเองในสลินึ่ง
ซนนึ่งตนอนรุญาตแลล้วนสันั้นกก็เปป็นสรุข และผรล้ทบีนึ่ยสังสงสสัยอยรว่นสันั้น กก็ถรกลงพระอาชญาถล้าเขากลิน เพราะวว่าเขามลิไดล้กลินโดยความเชรนึ่อ ดล้วยวว่าสลินึ่ง
ใดกก็ตามทบีนึ่ไมว่ไดล้เปป็นมาโดยความเชรนึ่อกก็เปป็นบาป”

“ทว่านมบีความเชรนึ่อหรรอ” ความเชรนึ่อในทบีนึ่นบีนั้อล้างอลิงถนงหสัวขล้อทบีนึ่อภลิปรายอยรว่-หสัวขล้อเรรนึ่องเนรนั้อสสัตวร์ การถรอวสัน ฯลฯ พบีนึ่นล้องทบีนึ่เขล้ม
แขก็งในความเชรนึ่อกก็มบีเสรบีภาพในสลินึ่งเหลว่านบีนั้เพราะเขารรล้วว่าเขาไดล้รสับความรอดแลล้วโดยพระครุณและพระครุณเทว่านสันั้น แตว่มบีภสัยอยรว่ใน
เสรบีภาพนบีนั้เชว่นกสัน คนๆหนนนึ่งอาจไมว่มบีพรนั้นฐานมสันึ่นคงอยว่างทบีนึ่เขาคลิดวว่าตสัวเองมบี และเขาอาจปลว่อยใหล้ตสัวเองทนาสลินึ่งตว่างๆซนนึ่งจะทนาใหล้ใจ
วลินลิจฉสัยผลิดและชอบของเขาปรสับโทษเขาไดล้ หนทางสรว่การมบีความสรุขครอการมบีใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบอสันแจว่มชสัดในสลินึ่งทบีนึ่เราทนา หรรอ
กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง ถล้าเรามบีขล้อสงสสัยตว่างๆเกบีนึ่ยวกสับวลิถบีแหว่งการประพฤตลิใด มสันกก็ไมว่ปลอดภสัยทบีนึ่จะเสพสมในวลิถบีนสันั้น

เปาโลกนาลสังกลว่าววว่า “ครุณไดล้รสับความรอดโดยพระครุณของพระเจล้าผว่านทางความเชรนึ่อไหม? ครุณมบีความเชรนึ่อไหม? ฉะนสันั้นจง
มบีความเชรนึ่อตว่อพระพสักตรร์พระเจล้า และดนาเนลินชบีวลิตตว่อพระพสักตรร์พระเจล้าในแบบทบีนึ่วว่าเมรนึ่อครุณเอนกายลงตอนกลางครนและหลสับตา 
ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของครุณจะไมว่ปรสับโทษครุณเพราะสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่ครุณไดล้กระทนาในระหวว่างวสัน ความสรุขมบีแกว่ผรล้ทบีนึ่ไมว่ปรสับโทษตสัว
เองในสลินึ่งนสันั้นซนนึ่งเขาอนรุญาต” ความสรุขมบีแกว่ผรล้ทบีนึ่มบีใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบอสันแจว่มชสัดตว่อพระเจล้า เพราะเขาไดล้ดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่แยกออก 
อรุทลิศตสัว และถรกนนาพาโดยพระวลิญญาณ

“ผรล้ทบีนึ่ยสังสงสสัยอยรว่นสันั้น กก็ถรกลงพระอาชญาถล้าเขากลิน…” นบีนึ่ไมว่ไดล้สอนวว่าถล้าผรล้เชรนึ่อกลินเนรนั้อสสัตวร์ แตว่กก็ยสังสงสสัยวว่ามสันถรกหรรอผลิด 
เขากก็จะตกนรกเพราะการกลินเนรนั้อสสัตวร์นสันั้น โปรดอยว่ากลว่าวหาพระเจล้าวว่าประทานความรอดทบีนึ่อว่อนแอและราคาถรกขนาดนสันั้นจนเนรนั้อ
สสัตวร์ชลินั้นเดบียวกก็ทนาใหล้เราตกนรกไดล้ มสันแคว่หมายความวว่าคนๆนสันั้นถรกปรสับโทษโดยใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของตสัวเขาเอง “เพราะวว่า
เขามลิไดล้กลินโดยความเชรนึ่อ”-หรรอ “เพราะวว่ามสันไมว่ไดล้เกลิดจากความเชรนึ่อ” การกระทนาของเขาไมว่ไดล้ไหลออกมาจากความไวล้วางใจของ
เขาในพระครลิสตร์

ถล้าครุณทนาสลินึ่งตว่างๆทบีนึ่ใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของครุณบอกครุณไมว่ใหล้ทนา และถล้าครุณมบีสว่วนรว่วมในสลินึ่งตว่างๆทบีนึ่ชวนสงสสัย ครุณกก็จะ
ถรกตสัดสลิน เพราะสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่ครุณกนาลสังทนาไมว่อยรว่ในความเชรนึ่อ แตว่ในความสงสสัย พระเจล้าทรงใหล้เกบียรตลิความเชรนึ่อ และสลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่
เราทนาทบีนึ่ไมว่ไดล้มาจากความเชรนึ่อกก็เปป็นบาป พระครลิสตร์ทรงไถว่ผรล้เชรนึ่อแลล้วจากการถรอพลิธบีการทรุกอยว่าง แตว่การไมว่วางใจพระครลิสตร์ในสลินึ่ง
เหลว่านบีนั้กก็เทบียบเทว่ากสับการไมว่วางใจความรอดอสันสมบรรณร์แบบทบีนึ่พระครลิสตร์ทรงซรนั้อแลล้วดล้วยพระโลหลิตของพระองคร์ ดสังนสันั้น “สลินึ่งใด
กก็ตามทบีนึ่ไมว่ไดล้เปป็นมาโดยความเชรนึ่อกก็เปป็นบาป”



บทททที่ 15
15:1 ดสังนสันั้น พวกเราทบีนึ่แขก็งแรงควรจะแบกรสับความอว่อนไหวเหลว่านสันั้นของคนทบีนึ่อว่อนแอ และไมว่ทนาใหล้ตสัวเราเองพอใจ
15:2 จงใหล้พวกเราทรุกคนกระทนาใหล้เพรนึ่อนบล้านของตนพอใจ ใหล้เปป็นประโยชนร์สนาหรสับเขาเพรนึ่อการเสรลิมสรล้างใหล้จนาเรลิญขนนั้น
15:3 เพราะวว่าแมล้แตว่พระครลิสตร์กก็มลิไดล้ทรงกระทนาใหล้พระองคร์เองพอพระทสัย แตว่ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘คนาตลิเตบียนตว่าง ๆ ของ
บรรดาคนทบีนึ่ไดล้ตลิเตบียนพระองคร์ ไดล้ตกอยรว่บนขล้าพระองคร์แลล้ว’
15:4 เพราะวว่าสลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่ไดล้ถรกเขบียนไวล้ในสมสัยกว่อนนสันั้นไดล้ถรกเขบียนไวล้เพรนึ่อการเรบียนรรล้ของพวกเรา เพรนึ่อวว่าพวกเรา โดยความอดทน
และการปลอบประโลมใจแหว่งพระคสัมภบีรร์ จะไดล้มบีความหวสัง
15:5 บสัดนบีนั้ ขอพระเจล้าแหว่งความอดทนและการปลอบประโลมใจโปรดชว่วยพวกทว่านใหล้มบีนนั้นาหนนนึ่งใจเดบียวตว่อกสันและกสันตามอยว่าง
พระเยซรครลิสตร์
15:6 เพรนึ่อพวกทว่าน ดล้วยใจอสันเดบียวกสันและปากอสันเดบียวกสัน จะถวายสงว่าราศบีแดว่พระเจล้า ครอพระบลิดาของพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้
เปป็นเจล้าของพวกเรา
15:7 เหตรุฉะนสันั้น พวกทว่านจงตล้อนรสับกสันและกสัน เหมรอนอยว่างทบีนึ่พระครลิสตร์ไดล้ทรงตล้อนรสับพวกเราเพรนึ่อสงว่าราศบีของพระเจล้า
15:8 บสัดนบีนั้ขล้าพเจล้ากลว่าววว่า พระเยซรครลิสตร์ไดล้ทรงเปป็นผรล้รสับใชล้แหว่งพวกทบีนึ่เขล้าสรุหนสัตเพรนึ่อความจรลิงของพระเจล้า เพรนึ่อยรนยสันบรรดาพระ
สสัญญาทบีนึ่ไดล้ทรงกระทนาไวล้กสับบรรพบรุรรุษทสันั้งหลาย
15:9 และเพรนึ่อทบีนึ่พวกคนตว่างชาตลิจะไดล้ถวายสงว่าราศบีแดว่พระเจล้าเพราะเหตรุพระเมตตาของพระองคร์ ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘เพราะ
เหตรุนบีนั้ขล้าพระองคร์จะสารภาพตว่อพระองคร์ในทว่ามกลางประชาชาตลิทสันั้งหลาย และรล้องเพลงสรรเสรลิญแดว่พระนามของพระองคร์’
15:10 และพระองคร์ตรสัสอบีกวว่า ‘จงปปีตลิยลินดบี พวกเจล้า ประชาชาตลิทสันั้งหลายเออ๋ย กสับประชากรของพระองคร์’
15:11 และตรสัสอบีกวว่า ‘จงสรรเสรลิญองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าเถลิด พวกเจล้า ประชาชาตลิทสันั้งปวงเออ๋ย และจงสรรเสรลิญพระองคร์ พวกเจล้า 
ชนชาตลิทสันั้งสลินั้นเออ๋ย’
15:12 และทว่านอลิสยาหร์กลว่าวอบีกวว่า ‘จะมบีรากอสันหนนนึ่งของเจสซบี และพระองคร์ทบีนึ่จะทรงขนนั้นมาเพรนึ่อครอบครองเหนรอบรรดา
ประชาชาตลิ ในพระองคร์นสันั้นบรรดาประชาชาตลิจะวางใจ’
15:13 บสัดนบีนั้ ขอพระเจล้าแหว่งความหวสังโปรดใหล้พวกทว่านบรลิบรรณร์ดล้วยความปปีตลิยลินดบีและสสันตลิสรุขในการเชรนึ่อ เพรนึ่อพวกทว่านจะไดล้เปปีปี่ยม
ดล้วยความหวสัง โดยทางฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์
15:14 และขล้าพเจล้าเองมบีความเชรนึ่อมสันึ่นเรรนึ่องพวกทว่านดล้วย พบีนึ่นล้องทสันั้งหลายของขล้าพเจล้า วว่าพวกทว่านเชว่นกสันกก็บรลิบรรณร์ดล้วยความดบี 
เปปีปี่ยมดล้วยความรรล้ทรุกอยว่าง สามารถเตรอนสตลิกสันและกสันไดล้ดล้วย
15:15 แตว่อยว่างไรกก็ตาม พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย ขล้าพเจล้าไดล้เขบียนดล้วยใจกลล้ามากขนนั้นถนงพวกทว่านในบางเรรนึ่อง เพรนึ่อเตรอนความจนาของพวก
ทว่าน เพราะเหตรุพระครุณทบีนึ่ไดล้ประทานแกว่ขล้าพเจล้าจากพระเจล้า
15:16 เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะเปป็นผรล้รสับใชล้ของพระเยซรครลิสตร์ตว่อพวกคนตว่างชาตลิ โดยรสับใชล้ขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้า เพรนึ่อการถวายพวกคน
ตว่างชาตลินสันั้นจะไดล้เปป็นทบีนึ่ชอบพระทสัย โดยถรกแยกตสันั้งไวล้โดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์
15:17 เหตรุฉะนสันั้น ขล้าพเจล้าจนงมบีทบีนึ่จะอวดไดล้โดยทางพระเยซรครลิสตร์ในสลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งเกบีนึ่ยวขล้องกสับพระเจล้า
15:18 เพราะวว่าขล้าพเจล้าไมว่กลล้าจะอล้างถนงสลินึ่งใด ๆ เหลว่านสันั้นซนนึ่งพระครลิสตร์ไมว่ไดล้ทรงกระทนาโดยทางขล้าพเจล้า เพรนึ่อทนาใหล้พวกคนตว่าง
ชาตลิเชรนึ่อฟฝัง โดยทางถล้อยคนาและกลิจการ
15:19 ผว่านทางบรรดาหมายสนาคสัญและการมหสัศจรรยร์อสันทรงฤทธลิธิ์ โดยฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณของพระเจล้า ดสังนสันั้นตสันั้งแตว่กรรุง
เยรรซาเลก็ม และอล้อมไปยสังเมรองอลิลลบีรลิครุม ขล้าพเจล้าจนงไดล้ประกาศขว่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์อยว่างเตก็มทบีนึ่



15:20 ใชว่แลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้พยายามอยว่างหนสักเชว่นนสันั้นทบีนึ่จะประกาศขว่าวประเสรลิฐ ไมว่ใชว่ในทบีนึ่ซนนึ่งพระนามของพระครลิสตร์ไดล้ถรกเอว่ยแลล้ว 
เกรงวว่าขล้าพเจล้าจะกว่อสรล้างขนนั้นบนรากฐานของอบีกคนหนนนึ่ง
15:21 แตว่ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘คนทบีนึ่ไมว่เคยไดล้รสับคนาบอกเลว่าเรรนึ่องพระองคร์ พวกเขากก็จะไดล้เหก็น และคนทสันั้งหลายทบีนึ่ไมว่เคยไดล้ยลินกก็
จะเขล้าใจ’
15:22 เพราะเหตรุนบีนั้ขล้าพเจล้าจนงไดล้ถรกขสัดขวางอยว่างมากจากการมาหาพวกทว่านดล้วย
15:23 แตว่บสัดนบีนั้ เมรนึ่อไมว่มบีการงานในแวว่นแควล้นเหลว่านบีนั้ตว่อไปแลล้ว และเพราะมบีความปรารถนาอยว่างยลินึ่งเปป็นเวลาหลายปปีนบีนั้ทบีนึ่จะมาหา
พวกทว่าน
15:24 เมรนึ่อไรกก็ตามทบีนึ่ขล้าพเจล้าทนาการเดลินทางของขล้าพเจล้าไปยสังประเทศสเปน ขล้าพเจล้าจะมาหาพวกทว่าน เพราะขล้าพเจล้าวางใจวว่า
จะไดล้เหก็นพวกทว่านในการเดลินทางของขล้าพเจล้า และจะถรกสว่งไปตามทางของขล้าพเจล้าโดยพวกทว่าน ถล้าตอนแรกขล้าพเจล้าจะไดล้รสับ
ความบสันเทลิงใจกสับพวกทว่านบล้างแลล้ว
15:25 แตว่บสัดนบีนั้ ขล้าพเจล้าจะขนนั้นไปยสังกรรุงเยรรซาเลก็ม เพรนึ่อรสับใชล้พวกวลิสรุทธลิชน
15:26 เพราะวว่าพวกศลิษยร์แหว่งแควล้นมาซลิโดเนบียและแควล้นอาคายาเหก็นชอบทบีนึ่จะถวายทรสัพยร์บางสว่วนใหล้แกว่พวกวลิสรุทธลิชนทบีนึ่ยากจน
ซนนึ่งอยรว่ทบีนึ่กรรุงเยรรซาเลก็ม
15:27 การกระทนาสลินึ่งนบีนั้ไดล้ทนาใหล้พวกศลิษยร์เหลว่านสันั้นพอใจจรลิง ๆ และพวกเขากก็เปป็นลรกหนบีนั้ของวลิสรุทธลิชนเหลว่านสันั้น เพราะวว่าถล้าคนตว่าง
ชาตลิไดล้ถรกทนาใหล้เปป็นผรล้เขล้าสว่วนในสลินึ่งตว่าง ๆ ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณของพวกวลิสรุทธลิชน หนล้าทบีนึ่ของพวกเขากก็ครอการรสับใชล้พวกวลิสรุทธลิชนใน
สลินึ่งของตว่าง ๆ ฝฝ่ายเนรนั้อหนสังดล้วย
15:28 เหตรุฉะนสันั้น เมรนึ่อขล้าพเจล้าไดล้กระทนาสลินึ่งนบีนั้เรบียบรล้อยแลล้ว และไดล้สว่งผลนบีนั้มอบใหล้แกว่พวกเขาเสรก็จแลล้ว ขล้าพเจล้ากก็จะแวะมาหาพวก
ทว่านในการเดลินทางไปประเทศสเปนนสันั้น
15:29 และขล้าพเจล้าแนว่ใจวว่า เมรนึ่อขล้าพเจล้ามาหาพวกทว่านนสันั้น ขล้าพเจล้าจะมาในความเตก็มเปปีปี่ยมดล้วยพระพรแหว่งขว่าวประเสรลิฐของ
พระครลิสตร์
15:30 บสัดนบีนั้ ขล้าพเจล้าขอวลิงวอนพวกทว่าน พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย เพราะเหก็นแกว่พระเยซรครลิสตร์เจล้า และเพราะเหก็นแกว่ความรสักของพระ
วลิญญาณ วว่าพวกทว่านจะพยายามอยว่างหนสักดล้วยกสันกสับขล้าพเจล้าในการอธลิษฐานตว่าง ๆ ของพวกทว่านตว่อพระเจล้าเพรนึ่อขล้าพเจล้า
15:31 เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะไดล้รสับการชว่วยใหล้พล้นจากคนเหลว่านสันั้นในแควล้นยรเดบียทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อ และเพรนึ่อการรสับใชล้ของขล้าพเจล้าซนนึ่งขล้าพเจล้ากระทนา
เพรนึ่อกรรุงเยรรซาเลก็ม จะเปป็นทบีนึ่พอใจของพวกวลิสรุทธลิชน
15:32 เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะไดล้มาหาพวกทว่านดล้วยความปปีตลิยลินดบีโดยนนั้นาพระทสัยของพระเจล้า และจะไดล้รสับความสดชรนึ่นกสับพวกทว่าน
15:33 บสัดนบีนั้ขอพระเจล้าแหว่งสสันตลิสรุขโปรดสถลิตอยรว่กสับพวกทว่านทรุกคนเถลิด เอเมน

ผทูจ้เชถืที่อทอัขึ้งหลายตจ้องตจ้อนรอับซถึที่งกอันและกอัน 
พระครริสตร์ทรงเปป็นแบบอยต่างของเรา

ขล้อ 1 และ 2: “ดสังนสันั้น พวกเราทบีนึ่แขก็งแรงควรจะแบกรสับความอว่อนไหวเหลว่านสันั้นของคนทบีนึ่อว่อนแอ และไมว่ทนาใหล้ตสัวเราเอง
พอใจ จงใหล้พวกเราทรุกคนกระทนาใหล้เพรนึ่อนบล้านของตนพอใจ ใหล้เปป็นประโยชนร์สนาหรสับเขาเพรนึ่อการเสรลิมสรล้างใหล้จนาเรลิญขนนั้น”

ในบททบีนึ่ 15 เรามบีเนรนั้อหาตว่อเนรนึ่องของบสัญญสัตลิแหว่งความรสักซนนึ่งเกบีนึ่ยวขล้องกสับผรล้เชรนึ่อและสลินึ่งตว่างๆทบีนึ่ชวนสงสสัย ในทบีนึ่นบีนั้กฎของ
ความรสักแบบครลิสเตบียนทบีนึ่ถรกวางไวล้ในโรม 14:21 ถรกขยายใหญว่ การ “แบกรสับความอว่อนไหวเหลว่านสันั้นของคนทบีนึ่อว่อนแอ” ครอการทบีนึ่
ครลิสเตบียน “ทบีนึ่เขล้มแขก็ง” ปฏลิเสธตสัวเองในเรรนึ่องอาหาร-หรรอในเรรนึ่องสลินึ่งใดทบีนึ่เขารรล้วว่าถรกตล้อง-เพรนึ่อทบีนึ่จะชว่วยเหลรอพบีนึ่นล้องทบีนึ่อว่อนแอทบีนึ่ถรอวว่า
สลินึ่งเหลว่านสันั้นเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ผลิด การปฏลิเสธตสัวเองบางสลินึ่งทบีนึ่เปป็นสลิทธลิธิ์โดยชอบของเขาครอ “ภาระ” ทบีนึ่จะตล้องแบกรสับ  มสันครอตรุล้มถว่วงทบีนึ่หนสัก 
นอกจากวว่าความรสักใหล้พละกนาลสังทบีนึ่จะแบกมสัน



เราจะตล้องหมายเหตรุวว่าเปาโลไมว่ไดล้บอกครลิสเตบียนทบีนึ่อว่อนแอใหล้ตรนกตรองเกบีนึ่ยวกสับนนั้นาหนสักและภาระนสันั้นทบีนึ่ตนกนาลสังบสังคสับผรล้
อรนึ่นใหล้แบก เพราะวว่าถล้าเขามบีอนานาจทบีนึ่จะตรนกตรอง เขากก็คงไมว่อว่อนแอ

เปาโลเสรลิมวว่าคนทบีนึ่อว่อนแอตล้องถรกทนาใหล้พอใจ “ใหล้เปป็นประโยชนร์สนาหรสับเขาเพรนึ่อการเสรลิมสรล้างใหล้จนาเรลิญขนนั้น” การเอาใจ
แตว่คนคลสันึ่งศาสนาเทว่านสันั้น (ซนนึ่งไมว่เสรลิมสรล้างเขาในฝฝ่ายวลิญญาณ) กก็ไมว่เปป็นผลดบีแกว่เขา การปฏลิบสัตลิเพรนึ่อทนาใหล้ครลิสเตบียนทบีนึ่อว่อนแ
อ “พอใจ” อสันนนาไปสรว่ “การเสรลิมสรล้าง” กก็ครอ การทบีนึ่ครลิสเตบียนทบีนึ่เขล้มแขก็งยอมสละบางสลินึ่งทบีนึ่ทนาไดล้ไมว่ผลิดเมรนึ่อมสันขจสัดเหตรุใหล้เกลิดการ
ทดลองออกไปและชว่วยครลิสเตบียนทบีนึ่อว่อนแอนสันั้นใหล้ดนาเนลินชบีวลิตทบีนึ่พอพระทสัยพระเจล้าไดล้อยว่างงว่ายดายมากขนนั้น คนาเตรอนสตลินบีนั้ในขล้อ 2 มบี
เหตรุผลของมสันในพระคนาขล้อถสัดไป:

ขล้อ 3: “เพราะวว่าแมล้แตว่พระครลิสตร์กก็มลิไดล้ทรงกระทนาใหล้พระองคร์เองพอพระทสัย แตว่ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘คนาตลิเตบียนตว่าง 
ๆ ของบรรดาคนทบีนึ่ไดล้ตลิเตบียนพระองคร์ ไดล้ตกอยรว่บนขล้าพระองคร์แลล้ว’”

ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายจะตล้องไมว่เหก็นแกว่ตสัว นนกถนงแตว่ตสัวเอง และปรารถนาสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่ทนาใหล้ตสัวเองพอใจอยรว่เสมอ เปาโล
สนสับสนรุนคนาเตรอนสตลิของตนโดยการอล้างอลิงถนงพระเยซรครลิสตร์เจล้า ผรล้ “มลิไดล้ทรงกระทนาใหล้พระองคร์เองพอพระทสัย” มสันควรเปป็นคนา
ปลอบโยนทบีนึ่ไดล้รรล้วว่าองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเราไมว่ไดล้ทรงทนาใหล้พระองคร์เองพอพระทสัย แตว่ทรงแบกรสับความอายและความปวดรล้าว
แหว่งกางเขนนสันั้นเพรนึ่อเราจะไดล้รสับความรอด เนรนึ่องจากพระองคร์ทรงทนาเชว่นนบีนั้เพรนึ่อเราแลล้ว เราจนงควรเตก็มใจทบีนึ่จะทนาตามแบบอยว่างของ
พระองคร์ เทว่าทบีนึ่เปป็นไปไดล้ในแบบมนรุษยร์ คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่อล้างวว่ามบีใจฝฝักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณควรอดทนมากๆกสับครลิสเตบียนทสันั้งหลายทบีนึ่
อว่อนแอและควรทนกสับพวกเขา โดยทนาเตก็มทบีนึ่เพรนึ่อชว่วยพวกเขาใหล้กลายเปป็นครลิสเตบียนทบีนึ่เขล้มแขก็งขนนั้น

“...ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘คนาตลิเตบียนตว่าง ๆ ของบรรดาคนทบีนึ่ไดล้ตลิเตบียนพระองคร์ ไดล้ตกอยรว่บนขล้าพระองคร์แลล้ว’” เปาโลยก
คนาพรดในทบีนึ่นบีนั้มาจากเพลงสดรุดบี 69:9 พระเยซรทรงรสับแบกคนาตลิเตบียนตว่างๆบนแผว่นหลสังของพระองคร์ซนนึ่งคนาตลิเตบียนเหลว่านสันั้นถรกถาโถม
เขล้าใสว่เหลว่าผรล้ตลิดตามของพระองคร์ (อว่านกลิจการ 9:1,4,5 และ 1 เปโตร 2:23,24 เชว่นกสัน)

ขล้อ 4: “เพราะวว่าสลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่ไดล้ถรกเขบียนไวล้ในสมสัยกว่อนนสันั้นไดล้ถรกเขบียนไวล้เพรนึ่อการเรบียนรรล้ของพวกเรา เพรนึ่อวว่าพวกเรา โดย
ความอดทนและการปลอบประโลมใจแหว่งพระคสัมภบีรร์ จะไดล้มบีความหวสัง”

เปาโลบอกทลิโมธบีผรล้รสับใชล้หนรุว่มวว่า: “พระคสัมภบีรร์ทรุกตอนถรกประทานใหล้โดยการดลใจของพระเจล้า และเปป็นประโยชนร์สนาหรสับ
หลสักคนาสอน สนาหรสับการตสักเตรอน สนาหรสับการปรสับปรรุงแกล้ไขใหล้ดบี สนาหรสับการสอนในความชอบธรรม เพรนึ่อคนของพระเจล้าจะดบี
พรล้อม ถรกตระเตรบียมอยว่างครบถล้วนสนาหรสับการงานทบีนึ่ดบีทรุกอยว่าง” (2 ทลิโมธบี 3:16,17) 

เขากลว่าวตรงนบีนั้ในหนสังสรอโรมวว่า “สลินึ่งใดกก็ตามทบีนึ่ไดล้ถรกเขบียนไวล้ในสมสัยกว่อนนสันั้น”-นสันึ่นครอ พระคสัมภบีรร์ภาคพสันธสสัญญาเดลิม
ทสันั้งหมด (และหนสังสรอขว่าวประเสรลิฐทสันั้งสบีนึ่เลว่มนสันั้น)- “ไดล้ถรกเขบียนไวล้” และถรกมอบไวล้แกว่เรา “เพรนึ่อการเรบียนรรล้ของพวกเรา” และการสสันึ่ง
สอนพวกเรา ภาคพสันธสสัญญาเดลิมอรุดมไปดล้วยแบบอยว่างทสันั้งหลายของชบีวลิตทบีนึ่ปฏลิเสธตนเอง บรลิบรรณร์สรว่การถวายเกบียรตลิแดว่พระเจล้า 
และดสังนสันั้นจนงสว่งเสรลิม “ความอดทน” และใหล้ “การปลอบประโลมใจ” ซนนึ่งเราตล้องการในชบีวลิตนบีนั้ บสันทนกแบบอยว่างเหลว่านบีนั้ในพระ
คสัมภบีรร์ทบีนึ่เปาโลใชล้เปป็นสลิทธลิอนานาจเพรนึ่อพลิสรจนร์วว่าพระเจล้าทรงกระทนากลิจกสับเหลว่าผรล้รสับใชล้ของพระองคร์ในอดบีตอยว่างไร พระองคร์กก็ทรง
กระทนากลิจตอนนบีนั้อยว่างนสันั้น พระเจล้าไมว่ทรงเปลบีนึ่ยนแปลง

ขล้อ 5 และ 6: “บสัดนบีนั้ ขอพระเจล้าแหว่งความอดทนและการปลอบประโลมใจโปรดชว่วยพวกทว่านใหล้มบีนนั้นาหนนนึ่งใจเดบียวตว่อกสัน
และกสันตามอยว่างพระเยซรครลิสตร์ เพรนึ่อพวกทว่าน ดล้วยใจอสันเดบียวกสันและปากอสันเดบียวกสัน จะถวายสงว่าราศบีแดว่พระเจล้า ครอพระบลิดา
ของพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา”

“บสัดนบีนั้ ขอพระเจล้าแหว่งความอดทนและการปลอบประโลมใจโปรดชว่วยพวกทว่านใหล้มบี…” เปาโลอธลิษฐานวว่าครลิสเตบียนทสันั้ง
หลายในการใชล้พระคสัมภบีรร์ของพวกเขาจะไดล้มบีความอดทนและการปลอบประโลมใจซนนึ่งพระเจล้าประทานใหล้แกว่พวกเขา ถนงอยว่างไร
แลล้วพระครุณเหลว่านบีนั้กก็เปป็นของประทานของพระเจล้า แตว่พระองคร์ประทานใหล้ผว่านทางพระวจนะของพระองคร์ โดยครุณสมบสัตลิสอง
ประการนบีนั้เชว่นกสัน พระเจล้าจะทรงทนาใหล้พวกเขา “มบีนนั้นาหนนนึ่งใจเดบียวตว่อกสันและกสัน” ครอความคลิดตามอยว่างของพระครลิสตร์



“...เพรนึ่อพวกทว่าน ดล้วยใจอสันเดบียวกสันและปากอสันเดบียวกสัน จะถวายสงว่าราศบีแดว่พระเจล้า…” เมรนึ่อครลิสตจสักรถวายเกบียรตลิ
พระเจล้าดล้วยใจเดบียวและปากเดบียว มสันกก็ขล้ามผว่านความยว่างยากทสันั้งปวงของบททบีนึ่ 14 นบีนึ่ไมว่ไดล้หมายความวว่าทรุกคนจะมบีทสัศนะแบบ
เดบียวกสันเกบีนึ่ยวกสับเนรนั้อสสัตวร์ตว่างๆ-หรรอสลินึ่งอรนึ่นทบีนึ่นว่ากสังขา-แตว่ถนงแมล้วว่ามบีทสัศนะทบีนึ่แตกตว่างกสันในเรรนึ่องอาหาร พวกเขากก็ตล้องไมว่แตกแยก
กสันในการนมสัสการพระเจล้าของพวกเขา นบีนึ่ครอความเปป็นหนนนึ่งเดบียวกสันแบบครลิสเตบียนทบีนึ่แทล้จรลิง

ขล้อ 7: “เหตรุฉะนสันั้น พวกทว่านจงตล้อนรสับกสันและกสัน เหมรอนอยว่างทบีนึ่พระครลิสตร์ไดล้ทรงตล้อนรสับพวกเราเพรนึ่อสงว่าราศบีของ
พระเจล้า”

บสัดนบีนั้นบีนึ่ไมว่ใชว่คนาเตรอนสตลิแกว่ผรล้ทบีนึ่เขล้มแขก็งใหล้ทนผรล้อว่อนแอ แบบในขล้อ 1 แตว่กลว่าวแกว่ทสันั้งผรล้ทบีนึ่เขล้มแขก็งและผรล้ทบีนึ่อว่อนแอ พวกเขาจะ
ตล้อง “ตล้อนรสับ...กสันและกสัน” ในการรว่วมสามสัคคบีธรรมและความโปรดปราน “เหมรอนอยว่างทบีนึ่พระครลิสตร์ไดล้ทรงตล้อนรสับ” ทสันั้งสอง
พวกไวล้กสับพระองคร์แลล้ว ถล้าพระครลิสตร์ทรงยอมรสับคนทสันั้งหลายพรล้อมกสับความอว่อนดล้อยทสันั้งหมดของพวกเขาและไมว่สนพระทสัยเรรนึ่อง
รองลงมาทสันั้งหลายของพวกเขา เรากก็ควรทนาแบบนสันั้นเชว่นกสัน

หากครุณประกาศตสัววว่าเปป็นผรล้ตลิดตามคนหนนนึ่งของพระเยซรเจล้า กก็จงปฏลิบสัตลิความถว่อมใจนสันั้นในการดนาเนลินชบีวลิตประจนาวสันของ
ครุณ ความไมว่เหก็นแกว่ตสัวนสันั้นทบีนึ่พระองคร์ทรงปฏลิบสัตลิแลล้ว จงทนาทรุกสลินึ่งทบีนึ่ครุณทนา “เพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่พระเจล้า”-ไมว่ใชว่เพรนึ่อทนาใหล้ตสัวเอง
พอใจ ไมว่ใชว่เพรนึ่ออวดตสัว แตว่เพรนึ่อถวายเกบียรตลิแดว่พระเจล้า ครุณไมว่ใชว่เจล้าของตสัวครุณเอง ครุณถรกซรนั้อแลล้วดล้วยราคาหนนนึ่ง พระเจล้าทรงอยาก
ไดล้จลิตใจของครุณ วลิญญาณของครุณ และรว่างกายของครุณ...พระองคร์ทรงอยากไดล้ครุณ!

ขล้อ 8: “บสัดนบีนั้ขล้าพเจล้ากลว่าววว่า พระเยซรครลิสตร์ไดล้ทรงเปป็นผรล้รสับใชล้แหว่งพวกทบีนึ่เขล้าสรุหนสัตเพรนึ่อความจรลิงของพระเจล้า เพรนึ่อยรนยสัน
บรรดาพระสสัญญาทบีนึ่ไดล้ทรงกระทนาไวล้กสับบรรพบรุรรุษทสันั้งหลาย”

ในพระคนาขล้อนบีนั้เปาโลกนาลสังชบีนั้ใหล้เหก็นอบีกครสันั้ง “วว่า พระเยซรครลิสตร์ไดล้ทรงเปป็นผรล้รสับใชล้แหว่งพวกทบีนึ่เขล้าสรุหนสัต…” ขว่าวประเสรลิฐ
มายสัง “ยลิวกว่อน” และจากนสันั้นกก็ไปยสังคนตว่างชาตลิ องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเราทรงอธลิบายเรรนึ่องนบีนั้เองในคนาตรสัสของพระองคร์เกบีนึ่ยวกสับ
หญลิงชาวซบีเรบียฟปีนลิเซบียคนนสันั้นในมสัทธลิว 15:24 ทบีนึ่พระองคร์ตรสัสวว่า “เรามลิไดล้ถรกสว่งมาหาผรล้ใด เวล้นแตว่แกะทบีนึ่หลงหายไปของวงศร์วานแหว่ง
อลิสราเอล” นบีนึ่เปป็นการสนาเรก็จจรลิงของพระสสัญญาเหลว่านสันั้นทบีนึ่ทรงทนาไวล้กสับชนชาตลิอลิสราเอลเรรนึ่องพระเมสสลิยาหร์- “เพรนึ่อยรนยสันบรรดา
พระสสัญญาทบีนึ่ไดล้ทรงกระทนาไวล้กสับบรรพบรุรรุษทสันั้งหลาย” แตว่ทบีนึ่ทรงทนาเชว่นนบีนั้กก็เพรนึ่อบรรลรุจรุดประสงคร์ ครอเพรนึ่อคนตว่างชาตลิจะรสับขว่าว
ประเสรลิฐผว่านทางชนชาตลิอลิสราเอลและ “ไดล้ถวายสงว่าราศบีแดว่พระเจล้าเพราะเหตรุพระเมตตาของพระองคร์” (ขล้อ 9) บทสรรุปของขล้อ
สนสับสนรุนทสันั้งหมดตสันั้งอยรว่บนพระราชกลิจของพระครลิสตร์อบีกครสันั้งเพรนึ่อคนทสันั้งสองพวก พระครลิสตร์ทรงรรนั้อทนาลาย “กนาแพงทบีนึ่กสันั้นกลางนสันั้น” 
ระหวว่างยลิวกสับคนตว่างชาตลิ (อฟ. 2:14)-และพระองคร์ทรงเปป็นผรล้เดบียวทบีนึ่สามารถทนาลายกนาแพงทบีนึ่กสันั้นกลางนสันั้นระหวว่างสองประชาชาตลิ
นสันั้น

(หลสักๆแลล้วยลิวเปป็นผรล้ทบีนึ่ปฏลิเสธทบีนึ่จะกลินเนรนั้อสสัตวร์ทบีนึ่ถรกกลว่าวถนงในบททบีนึ่ 14 ของหนสังสรอโรม แตว่บสัดนบีนั้ครุณจะสสังเกตเหก็นวว่าคนาวว่า 
“เขล้มแขก็ง”, “อว่อนแอ”, และ “เนรนั้อสสัตวร์” ไมว่ถรกใชล้อบีกเลยในจดหมายฝากฉบสับนบีนั้)

ขล้อ 9-12: “และเพรนึ่อทบีนึ่พวกคนตว่างชาตลิจะไดล้ถวายสงว่าราศบีแดว่พระเจล้าเพราะเหตรุพระเมตตาของพระองคร์ ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้
แลล้ววว่า ‘เพราะเหตรุนบีนั้ขล้าพระองคร์จะสารภาพตว่อพระองคร์ในทว่ามกลางประชาชาตลิทสันั้งหลาย และรล้องเพลงสรรเสรลิญแดว่พระนามของ
พระองคร์’ และพระองคร์ตรสัสอบีกวว่า ‘จงปปีตลิยลินดบี พวกเจล้า ประชาชาตลิทสันั้งหลายเออ๋ย กสับประชากรของพระองคร์’ และตรสัสอบีกวว่า ‘จง
สรรเสรลิญองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าเถลิด พวกเจล้า ประชาชาตลิทสันั้งปวงเออ๋ย และจงสรรเสรลิญพระองคร์ พวกเจล้า ชนชาตลิทสันั้งสลินั้นเออ๋ย’ และทว่าน
อลิสยาหร์กลว่าวอบีกวว่า ‘จะมบีรากอสันหนนนึ่งของเจสซบี และพระองคร์ทบีนึ่จะทรงขนนั้นมาเพรนึ่อครอบครองเหนรอบรรดาประชาชาตลิ ในพระองคร์
นสันั้นบรรดาประชาชาตลิจะวางใจ’”

พระเยซรไดล้เสดก็จมาเปป็น “ผรล้รสับใชล้” แกว่ยลิวกว่อน จากนสันั้นจนงแกว่คนตว่างชาตลิ-และพระองคร์ทรงปรนนลิบสัตลิคนทสันั้งสองพวก เพรนึ่อทบีนึ่
โดยทางพระโลหลิตทบีนึ่หลสันึ่งออกของพระองคร์ พวกยลิวและพวกคนตว่างชาตลิจะไดล้รสับความรอดเหมรอนๆกสันและ “ถวายสงว่าราศบีแดว่
พระเจล้าเพราะเหตรุพระเมตตาของพระองคร์”



“...ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า…” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลใหล้ขล้อพระคนาหลายตอนทบีนึ่ยกมาจากภาคพสันธสสัญญาเดลิม ขล้อพระคนาอล้างอลิง
เหลว่านสันั้นมบีดสังตว่อไปนบีนั้: เพลงสดรุดบี 18:49, พระราชบสัญญสัตลิ 32:43; เพลงสดรุดบี 117:1, และอลิสยาหร์ 11:1,10 ขล้อทบีนึ่ยกมาเหลว่านบีนั้ไมว่ไดล้
มบีลสักษณะเฉพาะตสัวของพระสสัญญาตว่างๆแกว่พวกคนตว่างชาตลิ แตว่ถนงกระนสันั้นพวกมสันกก็แสดงใหล้เหก็นวว่าแผนการแหว่งความเมตตาของ
พระเจล้าเปปิดรสับพวกคนตว่างชาตลิพรล้อมกสับพวกยลิวมาตสันั้งแตว่ตล้น

ขล้อ 13: “บสัดนบีนั้ ขอพระเจล้าแหว่งความหวสังโปรดใหล้พวกทว่านบรลิบรรณร์ดล้วยความปปีตลิยลินดบีและสสันตลิสรุขในการเชรนึ่อ เพรนึ่อพวก
ทว่านจะไดล้เปปีปี่ยมดล้วยความหวสัง โดยทางฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์”

นบีนึ่เปป็นคนาอธลิษฐานของเปาโลทบีนึ่วว่า “ขอพระเจล้าแหว่งความหวสังโปรดใหล้” ผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลาย “บรลิบรรณร์ดล้วยความปปีตลิยลินดบีและ
สสันตลิสรุข”-ซนนึ่งตรงขล้ามกสับการวลิวาทและการโตล้เถบียงอสันแสนเจก็บปวดทบีนึ่เปาโลอภลิปรายมาจนถนงตอนนบีนั้ ในการอภลิปรายนสันั้นเปาโลไดล้
กลว่าวเยอะแยะเกบีนึ่ยวกสับการอดทนและการยสับยสันั้ง ความรสักและการรสับใชล้ บสัดนบีนั้เขาใชล้คนานสันั้นซนนึ่งใหล้แหลว่งทบีนึ่มาของสลินึ่งเหลว่านบีนั้ทสันั้งหมด 
ความปปีตลิยลินดบีและสสันตลิสรุขมา “ในการเชรนึ่อ” และเปาโลปรารถนาใหล้พวกเขามบีความปปีตลิยลินดบีและสสันตลิสรุข เพรนึ่อพวกเขาจะไดล้ “เปปีปี่ยม
ดล้วยความหวสัง โดยทางฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์”

พระเยซรไดล้เสดก็มาเพรนึ่อนนาความปปีตลิยลินดบีมาใหล้ พระองคร์ตรสัสวว่า “สลินึ่งเหลว่านบีนั้เรากลว่าวแกว่ทว่านทสันั้งหลายแลล้ว เพรนึ่อความปปีตลิยลินดบี
ของเราจะดนารงอยรว่ในทว่านทสันั้งหลาย และเพรนึ่อความปปีตลิยลินดบีของทว่านทสันั้งหลายจะเตก็มเปปีปี่ยม” (ยอหร์น 15:11) เปโตรพรรณนาถนงมสัน
วว่า “ปปีตลิยลินดบีดล้วยความชรนึ่นบานเหลรอทบีนึ่จะกลว่าวไดล้ และเตก็มเปปีปี่ยมดล้วยสงว่าราศบี” (1 ปต. 1:8) ความปปีตลิยลินดบีนบีนั้มาโดยทางพระ
วลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ และจนกวว่าคนๆหนนนึ่งรสับความรอด-และทราบจนหมดขล้อสงสสัยวว่าเขาไดล้รสับความรอดแลล้ว-เขากก็ไมว่สามารถปปีตลิ
ยลินดบีในพระพรเหลว่านสันั้นของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ไดล้

งานรอับใชจ้และการเดรินทางททที่จะมาถถึงของเปาโล
ขล้อ 14 และ 15: “และขล้าพเจล้าเองมบีความเชรนึ่อมสันึ่นเรรนึ่องพวกทว่านดล้วย พบีนึ่นล้องทสันั้งหลายของขล้าพเจล้า วว่าพวกทว่านเชว่นกสันกก็

บรลิบรรณร์ดล้วยความดบี เปปีปี่ยมดล้วยความรรล้ทรุกอยว่าง สามารถเตรอนสตลิกสันและกสันไดล้ดล้วย แตว่อยว่างไรกก็ตาม พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย ขล้าพเจล้าไดล้
เขบียนดล้วยใจกลล้ามากขนนั้นถนงพวกทว่านในบางเรรนึ่อง เพรนึ่อเตรอนความจนาของพวกทว่าน เพราะเหตรุพระครุณทบีนึ่ไดล้ประทานแกว่ขล้าพเจล้าจาก
พระเจล้า”

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลมบีถล้อยคนาอสันดบีสนาหรสับผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายทบีนึ่กรรุงโรม เขาชมเชยพวกเขาอยว่างมาก เขาไมว่ไดล้เขบียนจดหมายฝากฉบสับ
นบีนั้เพรนึ่อประณามพวกเขาหรรอตสักเตรอนพวกเขา เขา “เชรนึ่อมสันึ่น” วว่าพวกเขา ซนนึ่งเปป็น “พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย” ของเขาในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า 
เปป็นผรล้ทบีนึ่ “บรลิบรรณร์ดล้วยความดบี” และ “เปปีปี่ยมดล้วยความรรล้ทรุกอยว่าง” นอกจากนบีนั้ พวกเขามบีใจฝฝักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณมากพอทบีนึ่จะ “เตรอน
สตลิกสันและกสัน” ดล้วย

ในขล้อ 15 เปาโลกลว่าววว่า “แตว่อยว่างไรกก็ตาม...ขล้าพเจล้าไดล้เขบียน... เพรนึ่อเตรอนความจนาของพวกทว่าน…” เขาเขบียนถนงผรล้เชรนึ่อ
ชาวโรมเหลว่านสันั้นมลิใชว่เพรนึ่อสสันึ่งสอนมากเทว่ากสับเพรนึ่อ “เตรอนความจนาของพวกเขา” เกบีนึ่ยวกสับสลินึ่งทบีนึ่พวกเขารรล้อยรว่แลล้ว กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง 
“พวกทว่านซนนึ่งเปป็นผรล้เชรนึ่อทบีนึ่กรรุงโรมเปป็นคนเขล้มแขก็งในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า พวกทว่านตสันั้งมสันึ่นคงในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า-นสันึ่นครอ พวกทว่านสว่วน
ใหญว่ แตว่ขล้าพเจล้าตล้องเตรอนใจพวกทว่านวว่าโดยพระครุณเราจนงไดล้รสับความรอด โดยพระครุณเราจนงเปป็นผรล้มบีชสัยชนะ และเราจะไดล้รสับ
บนาเหนก็จสนาหรสับหนล้าทบีนึ่คนตล้นเรรอนอสันสสัตยร์ซรนึ่อเพราะความโปรดปรานของพระเจล้าซนนึ่งไมว่ขนนั้นกสับการกระทนาทบีนึ่มบีตว่อเราในฐานะคนบาป
ทสันั้งหลายทบีนึ่สมควรตกนรก”

ขล้อ 16: “เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะเปป็นผรล้รสับใชล้ของพระเยซรครลิสตร์ตว่อพวกคนตว่างชาตลิ โดยรสับใชล้ขว่าวประเสรลิฐของพระเจล้า เพรนึ่อการ
ถวายพวกคนตว่างชาตลินสันั้นจะไดล้เปป็นทบีนึ่ชอบพระทสัย โดยถรกแยกตสันั้งไวล้โดยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์”

จนาไวล้วว่า เปาโลเปป็นยลิวสสัญชาตลิโรมทบีนึ่เปป็นไทตสันั้งแตว่เกลิด ถนงกระนสันั้นพระเจล้าไดล้ทรงเรบียกเขาใหล้ “เปป็นผรล้รสับใชล้ (อสัครทรต) ของ
พระเยซรครลิสตร์ตว่อพวกคนตว่างชาตลิ” ดสังทบีนึ่ไดล้ถรกชบีนั้ใหล้เหก็นแลล้วกว่อนหนล้านบีนั้ในการศนกษาคล้นควล้านบีนั้ เปาโลกลว่าววว่า “ขล้าพเจล้าจนงยกยว่อง



หนล้าทบีนึ่ของขล้าพเจล้า” (11:13) ในบททบีนึ่ 9 ขล้อ 3 เปาโลรล้องประกาศวว่าเขาเตก็มใจทบีนึ่จะ “ถรกสาปแชว่งใหล้ตสัดขาดจากพระครลิสตร์” หาก
เขาสามารถชว่วยชนชาตลิของเขาเองใหล้รอดไดล้ ในบททบีนึ่ 10 ขล้อ 1 และ 2 เขาอล้อนวอนขอความรอดของพวกเขา เขากลว่าววว่า 
“ขล้าพเจล้าเปป็นพยานใหล้พวกเขาวว่า พวกเขามบีความกระตรอรรอรล้นในเรรนึ่องพระเจล้า แตว่ไมว่ไดล้เปป็นตามความรรล้” ถนงกระนสันั้นบสัดนบีนั้เขา
สรรเสรลิญพระเจล้าทบีนึ่พระองคร์ไดล้ประทานพระครุณแกว่เขา (ขล้อ 15) เพรนึ่อทบีนึ่จะเปป็นผรล้รสับใชล้แกว่พวกคนตว่างชาตลิ เมรนึ่อเสบียงอล้อนวอนนสันั้นมา
ถนง “ขอโปรดเขล้ามาในแควล้นมาซลิโดเนบีย และชว่วยพวกเราเถลิด” (กลิจการ 16:6-11) เขากก็ไมว่ไดล้ดรนั้อดนงตว่อนลิมลิตจากสวรรคร์นสันั้น เขาเชรนึ่อ
ฟฝัง เขาไป และเขารสับใชล้เปป็นอยว่างดบีแกว่พวกคนตว่างชาตลิ

“...เพรนึ่อการถวายพวกคนตว่างชาตลินสันั้นจะไดล้เปป็นทบีนึ่ชอบพระทสัย…” วรเอสทร์กลว่าววว่า: “การถวายนสันั้นซนนึ่งเปาโลเรลินึ่มตล้นเองใน
ฐานะเปป็นการถวายแดว่พระเจล้าครอครลิสตจสักรทบีนึ่เปป็นคนตว่างชาตลิ และหนล้าทบีนึ่แบบปรุโรหลิตในการถวายเครรนึ่องบรชานบีนั้ครอ การประกาศ
ขว่าวประเสรลิฐ”

ขล้อ 17-19: “เหตรุฉะนสันั้น ขล้าพเจล้าจนงมบีทบีนึ่จะอวดไดล้โดยทางพระเยซรครลิสตร์ในสลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งเกบีนึ่ยวขล้องกสับพระเจล้า เพราะวว่า
ขล้าพเจล้าไมว่กลล้าจะอล้างถนงสลินึ่งใด ๆ เหลว่านสันั้นซนนึ่งพระครลิสตร์ไมว่ไดล้ทรงกระทนาโดยทางขล้าพเจล้า เพรนึ่อทนาใหล้พวกคนตว่างชาตลิเชรนึ่อฟฝัง โดยทาง
ถล้อยคนาและกลิจการ ผว่านทางบรรดาหมายสนาคสัญและการมหสัศจรรยร์อสันทรงฤทธลิธิ์ โดยฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณของพระเจล้า ดสังนสันั้น
ตสันั้งแตว่กรรุงเยรรซาเลก็ม และอล้อมไปยสังเมรองอลิลลบีรลิครุม ขล้าพเจล้าจนงไดล้ประกาศขว่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์อยว่างเตก็มทบีนึ่”

ในขล้อพระคนาเหลว่าาา เปาโลกนาลสังใหล้คนาพยานสว่วนตสัว เขามบีความมสันึ่นใจในการเขบียนถนงชาวโรมเหลว่านสันั้น เพราะเขากลว่าววว่า 
“ขล้าพเจล้าจนงมบีทบีนึ่จะอวดไดล้” แตว่ไมว่มบีความอวดตสัวในการนบีนั้เลย เพราะความมสันึ่นใจของเขามบีมา “โดยทางพระเยซรครลิสตร์ในสลินึ่งเหลว่านสันั้น
ซนนึ่งเกบีนึ่ยวขล้องกสับพระเจล้า” เทว่านสันั้น เขาโอล้อวดในพระครลิสตร์เทว่านสันั้น ในพระครุณของพระเจล้า ผว่านทางฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าและพระ
วลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์

“เพราะวว่าขล้าพเจล้าไมว่กลล้าจะอล้าง…” เกบีนึ่ยวกสับเนรนั้อหาของขล้อ 18 การอวดอล้างอรนึ่นๆทสันั้งหมดเปาโลปฏลิเสธ กลว่าวอบีกนสัยหนนนึ่ง 
เปาโลกนาลสังกลว่าววว่า “ขล้าพเจล้าไมว่บสังอาจทบีนึ่จะกลว่าวถนงสลินึ่งใดนอกจากสลินึ่งทบีนึ่พระครลิสตร์ไดล้ทรงกระทนาโดยขล้าพเจล้า…” วรเอสทร์กลว่าววว่า:
 “สลินึ่งเหลว่านสันั้นซนนึ่งพระครลิสตร์ไดล้ทรงกระทนาผว่านทางเปาโล พระองคร์ไดล้ทรงกระทนาโดยเลก็งเหก็นถนงความเชรนึ่อฟฝังในสว่วนของพวกคนตว่าง
ชาตลิ การรวมกสันนบีนั้-พระครลิสตร์ทบีนึ่ทรงกระทนากลิจในเปาโล ‘เพรนึ่อทนาใหล้พวกคนตว่างชาตลิเชรนึ่อฟฝัง’ ตว่อขว่าวประเสรลิฐ-ครอเหตรุผลทบีนึ่ทนาใหล้
เปาโลเขบียนไปยสังกรรุงโรม มสันไมว่ไดล้มาจากแรงกระตรุล้นของเขาเอง แตว่ในพระครลิสตร์เขาจนงทนาเชว่นนสันั้น และชาวโรมเหลว่านสันั้นในฐานะ
เปป็นพวกคนตว่างชาตลิกก็อยรว่ภายในขอบเขตนสันั้นซนนึ่งพระครลิสตร์ทรงกระทนากลิจผว่านทางเขา”

“...ผว่านทางบรรดาหมายสนาคสัญและการมหสัศจรรยร์อสันทรงฤทธลิธิ์…” เปาโลเปป็นผรล้กระทนาการอสัศจรรยร์หลายประการ-แตว่ 
“โดยฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณของพระเจล้า” เทว่านสันั้น เขาไมว่รสับความดบีความชอบเลยสนาหรสับสลินึ่งใดทบีนึ่เขาเคยทนาสนาเรก็จ มบีอยรว่คราว
หนนนึ่งชายคนหนนนึ่งตกมาจากหนล้าตว่างตอนเทบีนึ่ยงครน “และเมรนึ่อถรกนนาตสัวขนนั้นกก็ตายเสบียแลล้ว” (กลิจการ 20:9-12) เปาโลอธลิษฐานเผรนึ่อเขา
และเขากก็ถรกทนาใหล้เปป็นขนนั้น เปาโลเองถรกลากตสัวออกไปนอกเมรองหนนนึ่งเพราะถรกคลิดวว่าตายเสบียแลล้ว-แตว่วสันถสัดมาเขากก็ออกเดลินทางตว่อ
ไป (กลิจการ 14:19,20) เพรนึ่อหลบหนบีภสัยอสันตรายในอบีกคราวหนนนึ่ง เขาถรกหยว่อนขล้ามกนาแพงลงมาในตะกรล้าใบหนนนึ่ง (กลิจการ 
9:23-25) บนเกาะๆหนนนึ่งเขาถรกงรพลิษกสัด-แตว่เขาไมว่ไดล้ตาย (กลิจการ 28:1-6) พระเจล้าทรงกระทนาการอสัศจรรยร์อสันทรงฤทธลิธิ์หลายอยว่าง
ในชบีวลิตของเขา-แตว่เขาถวายเกบียรตลิทสันั้งสลินั้นแดว่พระเจล้า 

ในขล้อ 19 เปาโลเปป็นพยานวว่าเขา “ไดล้ประกาศขว่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์อยว่างเตก็มทบีนึ่”-ไมว่ใชว่ขว่าวประเสรลิฐแบบทบีนึ่เขา
อยากประกาศ แตว่เปป็นสลินึ่งทบีนึ่พระครลิสตร์ตรสัสวว่าจงประกาศ ครุณจะจนาไดล้วว่าเปาโลไดล้รสับคนาสสันึ่งบนถนนไปเมรองดามสัสกสัส ใหล้ “เขล้าไปใน
เมรอง และจะบอกใหล้ทราบวว่า เจล้าจะตล้องทนาประการใด” (กลิจการ 9:6) เขาไป...เขาไดล้รสับคนาสสันึ่ง...และเขาเรลินึ่มการประชรุมฟฟฟื้นฟรเปป็น
ชรุดทสันทบีโดยมบีหสัวขล้อหนนนึ่งเดบียวเทว่านสันั้น: พระเยซรครลิสตร์พระบรุตรของพระเจล้า



ขล้อ 20 และ 21: “ใชว่แลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้พยายามอยว่างหนสักเชว่นนสันั้นทบีนึ่จะประกาศขว่าวประเสรลิฐ ไมว่ใชว่ในทบีนึ่ซนนึ่งพระนามของพระ
ครลิสตร์ไดล้ถรกเอว่ยแลล้ว เกรงวว่าขล้าพเจล้าจะกว่อสรล้างขนนั้นบนรากฐานของอบีกคนหนนนึ่ง แตว่ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า ‘คนทบีนึ่ไมว่เคยไดล้รสับคนาบอก
เลว่าเรรนึ่องพระองคร์ พวกเขากก็จะไดล้เหก็น และคนทสันั้งหลายทบีนึ่ไมว่เคยไดล้ยลินกก็จะเขล้าใจ’”

เปาโลตบีความพสันธกลิจทบีนึ่ใหล้ไปทสันึ่วโลกและประกาศขว่าวประเสรลิฐ (มาระโก 16:15) วว่าหมายความ (อยว่างนล้อยกก็สนาหรสับเขา) 
ไมว่ใชว่วว่าเขาควรตลิดตามใครสสักคนทบีนึ่ไดล้เปปิดทางสรว่พวกคนตว่างชาตลิแลล้ว แตว่วว่าเขาควรไปเปป็นผรล้แรก มสันเปป็นจรุดมรุว่งหมายของเขา ความ
ใฝฝ่ฝฝันของเขา “ทบีนึ่จะประกาศขว่าวประเสรลิฐ ไมว่ใชว่ในทบีนึ่ซนนึ่งพระนามของพระครลิสตร์ไดล้ถรกเอว่ยแลล้ว...” เขาคล้นหาสถานทบีนึ่ทบีนึ่พระนามของ
พระครลิสตร์ไมว่เคยถรกกลว่าวถนง และเขาไปยสังสถานทบีนึ่แหว่งนสันั้นและประกาศพระครลิสตร์ เราตล้องแสวงหาสถานทบีนึ่ทบีนึ่อยรว่หว่างไกลเชว่นกสันทบีนึ่
ขว่าวประเสรลิฐไมว่เคยถรกประกาศ และเราตล้องไปทบีนึ่นสันึ่นเพรนึ่อยกชรธงทบีนึ่เปฟฟื้อนพระโลหลิต เพรนึ่อประกาศขว่าวประเสรลิฐอสันบรลิสรุทธลิธิ์อยว่างทบีนึ่
อสัครทรตเปาโลไดล้กระทนา

“...เกรงวว่าขล้าพเจล้าจะกว่อสรล้างขนนั้นบนรากฐานของอบีกคนหนนนึ่ง” เปาโลถรอวว่ามสันเปป็นงานของเขาในฐานะอสัครทรตทบีนึ่จะวาง
รากฐาน (1 คร. 3:10) และปลว่อยใหล้ผรล้อรนึ่นทนาการกว่อสรล้าง อยว่างไรกก็ตามเขาไดล้เทศนาปปีหนนนึ่งแกว่ครลิสตจสักรนสันั้นในเมรองอสันทลิโอกหลสัง
จากทบีนึ่มสันถรกกว่อตสันั้งแลล้ว (กลิจการ 11:19-26) บสัดนบีนั้เขาปรารถนาทบีนึ่จะไปเยรอนครลิสตจสักรทบีนึ่กรรุงโรม-ไมว่ใชว่เพรนึ่ออาศสัยอยรว่กสับพวกเขานาน
แตว่แคว่ระหวว่างทางไปสรว่สเปน ดสังทบีนึ่เราจะเหก็นในขล้อ 24

“แตว่ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวล้แลล้ววว่า…” ในขล้อ 21 เปาโลอล้างอลิงไปยสังอลิสยาหร์ 52:15 ทบีนึ่เราอว่านวว่า: “เพราะสลินึ่งทบีนึ่ไมว่เคยถรกบอกเลว่า
ใหล้พวกเขา พวกเขากก็จะเหก็น และสลินึ่งซนนึ่งพวกเขาไมว่เคยไดล้ยลิน พวกเขาจะพลิจารณา”

ขล้อ 22-24: “เพราะเหตรุนบีนั้ขล้าพเจล้าจนงไดล้ถรกขสัดขวางอยว่างมากจากการมาหาพวกทว่านดล้วย แตว่บสัดนบีนั้ เมรนึ่อไมว่มบีการงานในแวว่น
แควล้นเหลว่านบีนั้ตว่อไปแลล้ว และเพราะมบีความปรารถนาอยว่างยลินึ่งเปป็นเวลาหลายปปีนบีนั้ทบีนึ่จะมาหาพวกทว่าน เมรนึ่อไรกก็ตามทบีนึ่ขล้าพเจล้าทนาการ
เดลินทางของขล้าพเจล้าไปยสังประเทศสเปน ขล้าพเจล้าจะมาหาพวกทว่าน เพราะขล้าพเจล้าวางใจวว่าจะไดล้เหก็นพวกทว่านในการเดลินทางของ
ขล้าพเจล้า และจะถรกสว่งไปตามทางของขล้าพเจล้าโดยพวกทว่าน ถล้าตอนแรกขล้าพเจล้าจะไดล้รสับความบสันเทลิงใจกสับพวกทว่านบล้างแลล้ว”

เปาโลเปป็นพยานรสับรองตรงนบีนั้วว่าเขา “มบีความปรารถนาอยว่างยลินึ่งเปป็นเวลาหลายปปีนบีนั้” ทบีนึ่จะไปเยบีนึ่ยมครลิสตจสักรทบีนึ่กรรุงโรม 
(อว่านบททบีนึ่ 1 ขล้อ 9-15 อบีกครสันั้ง) แตว่เขา “ถรกขสัดขวางอยว่างมาก” เพราะงานอสันมากมาย บสัดนบีนั้เปาโลไดล้เอาอรุปสรรคออกไปแลล้วโดย
การทนาทรุกสลินึ่งทบีนึ่ตล้องกระทนา “ในแวว่นแควล้นเหลว่านบีนั้” เขาไดล้ไปทสันึ่ว “แวว่นแควล้นเหลว่านบีนั้” และกว่อตสันั้งครลิสตจสักรหลายแหว่งแลล้ว และ
บสัดนบีนั้เขากก็พรล้อมแลล้วทบีนึ่จะทนาใหล้ความปรารถนาตลอดหลายปปีมานบีนั้ของเขาสนาเรก็จจรลิงในการไปเยรอนกรรุงโรม เขาหวสังวว่าจะทนาเชว่นนบีนั้
เมรนึ่อเขาเดลินทาง “ไปยสังประเทศสเปน” มสันนว่าทนนึ่งกระทสันึ่งตรงนบีนั้ทบีนึ่วว่าเปาโลไมว่ไดล้กลว่าววว่าจรุดประสงคร์หลสักของเขาครอการไปเยรอนกรรุง
โรม แมล้วว่าเขาปรารถนาเชว่นนสันั้นมากกก็ตาม แตว่เปป็นการแวะในการเดลินทางของเขา ระหวว่างทางไปสรว่ความสมหวสังทบีนึ่สรงสว่งกวว่าของเขา
ในการประกาศขว่าวประเสรลิฐในทบีนึ่ทบีนึ่มสันไมว่เคยถรกประกาศ

ไมว่วว่าเปาโลไปถนงสเปนหรรอไมว่นสันั้น เราไมว่ทราบแนว่นอน แตว่เราทราบวว่าเขาไปถนงกรรุงโรมในทบีนึ่สรุด ถนงแมล้วว่าเขาไปถนงโดยถรก
ลว่ามโซว่เปป็นนสักโทษกก็ตาม (อว่านกลิจการ 28:16-31) เขาไดล้รสับอภลิสลิทธลิธิ์ในการรว่วมสามสัคคบีธรรมกสับผรล้เชรนึ่อบางคนเหลว่านสันั้นในกรรุงโรม

ขล้อ 25-27: “แตว่บสัดนบีนั้ ขล้าพเจล้าจะขนนั้นไปยสังกรรุงเยรรซาเลก็ม เพรนึ่อรสับใชล้พวกวลิสรุทธลิชน เพราะวว่าพวกศลิษยร์แหว่งแควล้นมาซลิโดเนบีย
และแควล้นอาคายาเหก็นชอบทบีนึ่จะถวายทรสัพยร์บางสว่วนใหล้แกว่พวกวลิสรุทธลิชนทบีนึ่ยากจนซนนึ่งอยรว่ทบีนึ่กรรุงเยรรซาเลก็ม การกระทนาสลินึ่งนบีนั้ไดล้ทนาใหล้
พวกศลิษยร์เหลว่านสันั้นพอใจจรลิง ๆ และพวกเขากก็เปป็นลรกหนบีนั้ของวลิสรุทธลิชนเหลว่านสันั้น เพราะวว่าถล้าคนตว่างชาตลิไดล้ถรกทนาใหล้เปป็นผรล้เขล้าสว่วนใน
สลินึ่งตว่าง ๆ ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณของพวกวลิสรุทธลิชน หนล้าทบีนึ่ของพวกเขากก็ครอการรสับใชล้พวกวลิสรุทธลิชนในสลินึ่งของตว่าง ๆ ฝฝ่ายเนรนั้อหนสังดล้วย”

เปาโลไมว่สามารถไปหาพบีนึ่นล้องชาวโรมเหลว่านสันั้นทสันทบีไดล้ เพราะวว่าเขายสังมบีหนล้าทบีนึ่หนนนึ่งทบีนึ่ตล้องกระทนา เขาตล้อง “ไปยสังกรรุง
เยรรซาเลก็ม เพรนึ่อรสับใชล้พวกวลิสรุทธลิชน” ซนนึ่งเขาจะนนา “ทรสัพยร์บางสว่วน” ไปสว่งใหล้พวกเขาจาก “พวกศลิษยร์แหว่งแควล้นมาซลิโดเนบียและ
แควล้นอาคายา” บททบีนึ่ 8 และ 9 ของ 2 โครลินธร์ แสดงใหล้เหก็นวว่าใจของเปาโลมรุว่งมสันึ่นในการนนาทรสัพยร์นบีนั้ไปสว่ง การเดลินทางทบีนึ่ตสันั้งใจไวล้นบีนั้
ถรกกลว่าวถนงเชว่นกสันในกลิจการ 19:21



“การกระทนาสลินึ่งนบีนั้ไดล้ทนาใหล้พวกศลิษยร์เหลว่านสันั้นพอใจ…”-นสันึ่นครอ พวกเขาไดล้ทนาเชว่นนสันั้นอยว่างชรนึ่นบานและเตก็มใจ เปาโลชบีนั้ใหล้
เหก็นวว่าผรล้เชรนึ่อเหลว่านสันั้นในแควล้นมาซลิโดเนบียพอใจทบีนึ่จะระดมเงลินนบีนั้ “ใหล้แกว่พวกวลิสรุทธลิชนทบีนึ่ยากจนซนนึ่งอยรว่ทบีนึ่กรรุงเยรรซาเลก็ม” เพราะวว่า 
“คนตว่างชาตลิไดล้ถรกทนาใหล้เปป็นผรล้เขล้าสว่วนในสลินึ่งตว่าง ๆ ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณของพวกวลิสรุทธลิชน”-พระพรฝฝ่ายวลิญญาณเหลว่านสันั้นแหว่งความ
รอด-และพวกเขาเปป็น “ลรกหนบีนั้” ตว่อพวกยลิวเพราะพระพรเหลว่านสันั้น ดล้วยวว่าองคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของเราตรสัสวว่า “ความรอดเนรนึ่องมา
จากพวกยลิว” (ยอหร์น 4:22) เนรนึ่องจากพวกคนตว่างชาตลิเปป็นผรล้เขล้าสว่วนในพระพรฝฝ่ายวลิญญาณเหลว่านสันั้นเพราะพวกยลิว มสันจนงเปป็นสลินึ่งทบีนึ่
ถรกตล้องทบีนึ่พวกคนตว่างชาตลิรว่วมแบว่งปฝัน “สลินึ่งของตว่าง ๆ ฝฝ่ายเนรนั้อหนสัง”-นสันึ่นครอ เสรนั้อผล้า อาหาร และสลินึ่งของจนาเปป็นตว่างๆแหว่งชบีวลิต-กสับ
พวกยลิวทบีนึ่ขสัดสนเหลว่านสันั้น แนว่นอนวว่าเปาโลมบีความยลินดบียลินึ่งนสักในการสามารถทบีนึ่จะนนาของถวายนบีนั้ไปยสังกรรุงเยรรซาเลก็มเพรนึ่อนนาสว่งแกว่
พวกวลิสรุทธลิชนทบีนึ่ยากจนทบีนึ่นสันึ่น

ขล้อ 28: “เหตรุฉะนสันั้น เมรนึ่อขล้าพเจล้าไดล้กระทนาสลินึ่งนบีนั้เรบียบรล้อยแลล้ว และไดล้สว่งผลนบีนั้มอบใหล้แกว่พวกเขาเสรก็จแลล้ว ขล้าพเจล้ากก็จะ
แวะมาหาพวกทว่านในการเดลินทางไปประเทศสเปนนสันั้น”

เงลินทบีนึ่รว่วมบรลิจาคนสันั้นเปป็น “ผล” ของขว่าวประเสรลิฐในทว่ามกลางพวกคนตว่างชาตลิ “การประทสับตรา” ครอการรสับรองความ
จรลิงแทล้ เพรนึ่อทนาใหล้เปป็นของคนๆหนนนึ่งเอง “เราไมว่อาจกลว่าวชสัดเจนไดล้ในการใชล้คนาวว่า ‘ประทสับตรา’ มสันอาจเสนอแนะวว่าเปาโล ใน
การนนาสว่งเงลินนสันั้นแกว่พวกวลิสรุทธลิชน รสับรองความจรลิงแทล้ของมสันแกว่พวกเขาวว่าเปป็นผลของ ‘ของประทานฝฝ่ายวลิญญาณทสันั้งหลาย’ ของ
พวกเขาซนนึ่งไดล้ถรกหวว่านทว่ามกลางพวกคนตว่างชาตลิ หรรอมสันอาจหมายความแคว่วว่า ‘เมรนึ่อขล้าพเจล้านนาสว่งผลนบีนั้แกว่พวกเขาใหล้เปป็น
ทรสัพยร์สลินของพวกเขาแลล้ว’” (วรเอสทร์) ไมว่วว่าจะอยว่างไร ขล้อเทก็จจรลิงอสันเรบียบงว่ายตรงนบีนั้กก็ครอวว่าเปาโลกลว่าววว่า “เมรนึ่อขล้าพเจล้าเสรก็จสลินั้น
งานรสับใชล้ของขล้าพเจล้าในกรรุงเยรรซาเลก็ม ขล้าพเจล้ากก็จะแวะมาหาพวกทว่านในการเดลินทางไปประเทศสเปน” ตามทบีนึ่ผมกลว่าวไปแลล้ว 
มสันไมว่ชสัดเจนวว่าเขาไปถนงประเทศสเปนหรรอไมว่ แตว่เราทราบวว่าเขาใชล้เวลาชว่วงหนนนึ่งในกรรุงโรม

ขล้อ 29: “และขล้าพเจล้าแนว่ใจวว่า เมรนึ่อขล้าพเจล้ามาหาพวกทว่านนสันั้น ขล้าพเจล้าจะมาในความเตก็มเปปีปี่ยมดล้วยพระพรแหว่งขว่าว
ประเสรลิฐของพระครลิสตร์”

เปาโลเปป็นชายทบีนึ่เปปีปี่ยมดล้วยความเชรนึ่อ เตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ ยอมจนานนอยว่างเตก็มทบีนึ่ตว่อพระเจล้า เขาประกาศ
ความเตก็มเปปีปี่ยมแหว่งขว่าวประเสรลิฐเสมอ-และหสัวใจของขว่าวประเสรลิฐ ในความคลิดของเปาโล ครอการทนทรุกขร์เหลว่านสันั้น การ
สลินั้นพระชนมร์ การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรครลิสตร์เจล้า เขาไมว่รรล้วว่าเขาจะไดล้มาถนงกรรุงโรมเมรนึ่อไร และเขาไมว่รรล้วว่า
เหตรุการณร์ใดบล้างจะเกลิดขนนั้นกสับเขา แตว่เขาแนว่ใจเรรนึ่องสภาพหสัวใจของเขาเองและเขามบีความมสันึ่นใจถนงทบีนึ่สรุดในพระครลิสตร์ เปาโลทราบ
วว่าเมรนึ่อเขาไปถนงในกรรุงโรมเขากก็จะ “มาในความเตก็มเปปีปี่ยมดล้วยพระพรแหว่งขว่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์”

ขล้อ 30-32: “บสัดนบีนั้ ขล้าพเจล้าขอวลิงวอนพวกทว่าน พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย เพราะเหก็นแกว่พระเยซรครลิสตร์เจล้า และเพราะเหก็นแกว่ความ
รสักของพระวลิญญาณ วว่าพวกทว่านจะพยายามอยว่างหนสักดล้วยกสันกสับขล้าพเจล้าในการอธลิษฐานตว่าง ๆ ของพวกทว่านตว่อพระเจล้าเพรนึ่อ
ขล้าพเจล้า เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะไดล้รสับการชว่วยใหล้พล้นจากคนเหลว่านสันั้นในแควล้นยรเดบียทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อ และเพรนึ่อการรสับใชล้ของขล้าพเจล้าซนนึ่งขล้าพเจล้า
กระทนาเพรนึ่อกรรุงเยรรซาเลก็ม จะเปป็นทบีนึ่พอใจของพวกวลิสรุทธลิชน เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะไดล้มาหาพวกทว่านดล้วยความปปีตลิยลินดบีโดยนนั้นาพระทสัยของ
พระเจล้า และจะไดล้รสับความสดชรนึ่นกสับพวกทว่าน”

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลกนาลสังวลิงวอนขอคนาอธลิษฐาน เขารรล้วว่าอคตลิทบีนึ่มบีตว่อตสัวเขาเองมบีอยรว่ในกรรุงเยรรซาเลก็ม และเขาขอรล้องผรล้เชรนึ่อชาวโรม
เหลว่านสันั้น “เพราะเหก็นแกว่พระเยซรครลิสตร์เจล้า” และโดยทางความรสักทบีนึ่พระวลิญญาณประทานใหล้แกว่วลิสรุทธลิชนทสันั้งหลายซนนึ่งกสันและกสัน ทบีนึ่
พวกเขาจะ “พยายามอยว่างหนสักดล้วยกสัน” กสับเขาในคนาอธลิษฐานตว่างๆของพวกเขาเพรนึ่อเขา พวกเขาอยรว่หว่างกสันหลายไมลร์ และพวก
เขาไมว่อาจทราบไดล้วว่าจะเกลิดอะไรขนนั้นกสับเขาในวสันใด แตว่พระเจล้าทรงทราบ และคนาอธลิษฐานตว่างๆของพวกเขาจะเกลิดผล คนของ
พระเจล้าทรุกคนตล้องการและอยากไดล้คนาอธลิษฐานตว่างๆของผรล้คนของพระเจล้าเพรนึ่อตสัวเอง

สองสลินึ่งตล้องถรกอธลิษฐานเผรนึ่อเกบีนึ่ยวกสับการเดลินทางของเปาโลไปยสังกรรุงเยรรซาเลก็ม: “เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะไดล้รสับการชว่วยใหล้พล้นจาก
คนเหลว่านสันั้นในแควล้นยรเดบียทบีนึ่ไมว่เชรนึ่อ และเพรนึ่อการรสับใชล้ของขล้าพเจล้า... จะเปป็นทบีนึ่พอใจของพวกวลิสรุทธลิชน” ถนงแมล้วว่าเปาโลเปป็นอสัครทรต



ผรล้ยลินึ่งใหญว่ของพระเจล้า เขากก็ไมว่ถรกละเวล้นจากความเกลบียดชสังของมนรุษยร์ ความกลสัวของเขาในทบีนึ่นบีนั้มบีสองประการ: พวกคนไมว่เชรนึ่อใน
แควล้นยรเดบียอาจหาชว่องทบีนึ่จะทนาลายเขา และพวกวลิสรุทธลิชนอาจปฏลิเสธของฝากเหลว่านสันั้นทบีนึ่เขานนามาจากพวกพบีนึ่นล้องทบีนึ่เปป็นคนตว่างชาตลิ

เมรนึ่อมองไปยสังประวสัตลิศาสตรร์ของการไปเยรอนกรรุงเยรรซาเลก็มของเปาโลและการทบีนึ่เขาถรกสว่งไปยสังกรรุงโรมในโซว่ตรวนในทล้าย
ทบีนึ่สรุด (กลิจการ บททบีนึ่ 21-28) อาจมบีคนกลว่าววว่าคนาอธลิษฐานตว่างๆของเขาไมว่ไดล้รสับคนาตอบ แตว่การปฏลิบสัตลิอสันรรุนแรงซนนึ่งเปาโลไดล้รสับกก็
แสดงใหล้เหก็นอยว่างชสัดเจนทบีนึ่สรุดวว่าเขาไดล้รสับการชว่วยใหล้พล้นอยว่างไรและใหล้บทเรบียนทบีนึ่มบีประโยชนร์แกว่เราเกบีนึ่ยวกสับวลิธบีทบีนึ่พระเจล้าทรงตอบ
คนาอธลิษฐาน ในการตอบคนาอธลิษฐานเหลว่านสันั้นเราทราบวว่าพระเจล้าไมว่ไดล้ทรงรสักษาเปาโลใหล้พล้นจากภสัยอสันตรายเหลว่านสันั้น แตว่พระองคร์
ทรงปกปฟ้องเขาในภสัยเหลว่านสันั้น

“...เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะไดล้มาหาพวกทว่านดล้วยความปปีตลิยลินดบี…” บทนบีนั้ปปิดทล้ายดล้วยความปรารถนาของเปาโลทบีนึ่จะไปยสังกรรุงโรม 
เขาตสันั้งตาคอยเวลาแหว่งความปปีตลิยลินดบีและการหยรุดพสักทบีนึ่อยรว่เหนรอความกระวนกระวายและภสัยอสันตรายทสันั้งหลาย เขาปรารถนาทบีนึ่จะ
ไปเยรอนครลิสตจสักรทบีนึ่กรรุงโรม เพรนึ่อรว่วมแบว่งปฝันความชรนึ่นชมยลินดบีและ “ไดล้รสับความสดชรนึ่น” ในทบีนึ่ประชรุมแสนวลิเศษนสันั้นของผรล้เชรนึ่อทสันั้ง
หลาย แตว่หลสังจากความปรารถนาทสันั้งหมดของเขาและคนาอธลิษฐานทสันั้งหมดของพวกเขา มสันกก็ยสังขนนั้นอยรว่กสับ “นนั้นาพระทสัยของ
พระเจล้า” เหมรอนเดลิม

พระคนาขล้อปปิดทล้ายของบทนบีนั้ครอคนาอธลิษฐานของเปาโลทบีนึ่ขอใหล้พระเจล้าทรงอยรว่กสับผรล้เชรนึ่อชาวโรมเหลว่านสันั้น:
ขล้อ 33: “บสัดนบีนั้ขอพระเจล้าแหว่งสสันตลิสรุขโปรดสถลิตอยรว่กสับพวกทว่านทรุกคนเถลิด เอเมน”

บทททที่ 16



16:1 ขล้าพเจล้าขอแนะนนานล้องสาวของพวกเราใหล้แกว่พวกทว่าน ครอเฟบบี ผรล้ซนนึ่งเปป็นผรล้รสับใชล้ของครลิสตจสักรซนนึ่งอยรว่ทบีนึ่เมรองเคนเครบีย
16:2 ขอพวกทว่านรสับนางไวล้ในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ใหล้สมกสับเปป็นพวกวลิสรุทธลิชน และขอใหล้พวกทว่านชว่วยเหลรอนางในกลิจการใดกก็ตามทบีนึ่
นางตล้องการจากพวกทว่าน เพราะนางไดล้เปป็นผรล้ทบีนึ่ชว่วยเหลรอของคนมากมาย และของขล้าพเจล้าเองดล้วย
16:3 จงทสักทายปราศรสัยปรลิสสลิลลาและอาควลิลลา เหลว่าผรล้ชว่วยเหลรอของขล้าพเจล้าในพระเยซรครลิสตร์
16:4 ผรล้ซนนึ่งไดล้ยอมพลบีชบีวลิตของพวกเขาเองเพรนึ่อปฟ้องกสันชบีวลิตของขล้าพเจล้า ผรล้ซนนึ่งขล้าพเจล้าขอขอบครุณ และมลิใชว่ขล้าพเจล้าคนเดบียวเทว่านสันั้น 
แตว่ครลิสตจสักรทรุกแหว่งของพวกคนตว่างชาตลิดล้วย
16:5 เชว่นเดบียวกสัน จงทสักทายปราศรสัยครลิสตจสักรทบีนึ่อยรว่ในบล้านของเขาทสันั้งสอง ขอฝากความคลิดถนงมายสังเอเปเนทสัสทบีนึ่รสักอยว่างยลินึ่งของ
ขล้าพเจล้า ผรล้เปป็นผลแรกของแควล้นอาคายาถวายแดว่พระครลิสตร์
16:6 จงทสักทายปราศรสัยมารบียร์ ผรล้ไดล้ตรากตรนาทนางานหนสักเพรนึ่อพวกเรา
16:7 ขอฝากความคลิดถนงมายสังอสันโดรนลิคสัสและยรนบีอสัสผรล้เปป็นญาตลิของขล้าพเจล้า และบรรดาผรล้เปป็นนสักโทษรว่วมกสับขล้าพเจล้า ผรล้มบีชรนึ่อเสบียง
ดบีในทว่ามกลางพวกอสัครทรต ผรล้ทบีนึ่ไดล้อยรว่ในพระครลิสตร์กว่อนขล้าพเจล้าดล้วย
16:8 จงทสักทายปราศรสัยอสัมพลบีอสัสทบีนึ่รสักของขล้าพเจล้าในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า
16:9 ขอฝากความคลิดถนงมายสังอรรบานสัส ผรล้รว่วมงานกสับพวกเราในพระครลิสตร์ และสทาคลิสทบีนึ่รสักของขล้าพเจล้า
16:10 ขอฝากความคลิดถนงมายสังอาเปป็ลเลสผรล้เปป็นทบีนึ่พอพระทสัยในพระครลิสตร์ ขอฝากความคลิดถนงมายสังคนทสันั้งหลายซนนึ่งอยรว่ในครสัวเรรอน
ของอารลิสโทบรลสัส
16:11 ขอฝากความคลิดถนงมายสังเฮโรดลิโอนผรล้เปป็นญาตลิของขล้าพเจล้า จงทสักทายปราศรสัยคนทสันั้งหลายแหว่งครสัวเรรอนของนารซลิสสสัส ผรล้ซนนึ่ง
อยรว่ในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า
16:12 ขอฝากความคลิดถนงมายสังตรบีเฟนาและตรบีโฟสา ผรล้ตรากตรนาทนางานในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ขอฝากความคลิดถนงมายสังเปอรร์ซลิส
ทบีนึ่รสัก ผรล้ซนนึ่งไดล้ตรากตรนาทนางานหนสักในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า
16:13 ขอฝากความคลิดถนงมายสังรรฟฝัส ผรล้ทบีนึ่ถรกเลรอกไวล้ในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า และมารดาของเขาและของขล้าพเจล้า
16:14 ขอฝากความคลิดถนงมายสังอาสลินครบีทสัส ฟเลโกน เฮอรร์มาส ปฝัทโรบสัส เฮอรร์เมส และบรรดาพบีนึ่นล้องซนนึ่งอยรว่กสับเขาเหลว่านสันั้น
16:15 ขอฝากความคลิดถนงมายสังฟปีโลโลกสัส และยรเลบีย เนเรอสัสและนล้องสาวของเขา และโอลลิมปฝัส และบรรดาวลิสรุทธลิชนซนนึ่งอยรว่กสับคน
เหลว่านสันั้น
16:16 จงคนานสับซนนึ่งกสันและกสันดล้วยการจรุบอสันบรลิสรุทธลิธิ์ บรรดาครลิสตจสักรของพระครลิสตร์ขอฝากความคลิดถนงมายสังพวกทว่าน
16:17 บสัดนบีนั้ ขล้าพเจล้าขอวลิงวอนพวกทว่าน พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย จงคอยดรคนเหลว่านสันั้นซนนึ่งกว่อใหล้เกลิดการแตกแยกกสันและการขสัดเครองใจตว่าง
ๆ ทบีนึ่ขสัดแยล้งกสับหลสักคนาสอนซนนึ่งพวกทว่านไดล้เรบียนรรล้มาแลล้ว และจงหลบีกเลบีนึ่ยงคนเหลว่านสันั้น
16:18 เพราะวว่าคนทสันั้งหลายทบีนึ่เปป็นเชว่นนสันั้นไมว่ไดล้รสับใชล้พระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา แตว่ทล้องของตสัวเอง และโดย
บรรดาถล้อยคนาอสันดบีและคนาอว่อนหวานหลอกลวงหสัวใจของบรรดาคนไรล้เดบียงสา
16:19 ดล้วยวว่าความเชรนึ่อฟฝังของพวกทว่านไดล้เลรนึ่องลรอไปถนงคนทสันั้งปวงแลล้ว ฉะนสันั้นขล้าพเจล้าจนงมบีความยลินดบีเพราะเหตรุพวกทว่าน แตว่
ขล้าพเจล้ายสังใครว่ใหล้พวกทว่านเปป็นคนฉลาดตว่อสลินึ่งซนนึ่งดบี และไรล้เดบียงสาเกบีนึ่ยวกสับความชสันึ่วรล้าย
16:20 และในไมว่ชล้าพระเจล้าแหว่งสสันตลิสรุขจะทรงกระทนาใหล้ซาตานฟกชนั้นาใตล้ฝฝ่าเทล้าของพวกทว่าน ขอพระครุณของพระเยซรครลิสตร์องคร์
พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเราจงอยรว่กสับทว่านทสันั้งหลายเถลิด เอเมน
16:21 ทลิโมธบีผรล้รว่วมงานกสับขล้าพเจล้า และลรสลิอสัส และยาโสน และโสสลิปาเทอรร์ บรรดาญาตลิของขล้าพเจล้า ฝากความคลิดถนงมายสังพวก
ทว่าน
16:22 ขล้าพเจล้าเทอรร์ทบีอสัส ผรล้ไดล้เขบียนจดหมายฉบสับนบีนั้ ขอฝากความคลิดถนงมายสังพวกทว่านในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า



16:23 กายอสัสผรล้เลบีนั้ยงดรขล้าพเจล้า และเปป็นผรล้บนารรุงครลิสตจสักรทสันั้งหมดฝากความคลิดถนงมายสังพวกทว่าน เอรสัสทสัสสมรุหบสัญชบีของนครนบีนั้ฝาก
ความคลิดถนงมายสังพวกทว่าน ทสันั้งควารทสัสพบีนึ่นล้องคนหนนนึ่ง
16:24 ขอพระครุณของพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา จงดนารงอยรว่กสับพวกทว่านทรุกคนเถลิด เอเมน
16:25 บสัดนบีนั้ขอสงว่าราศบีจงมบีแดว่พระองคร์ผรล้ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะตสันั้งพวกทว่านใหล้มสันึ่นคง ตามขว่าวประเสรลิฐของขล้าพเจล้า และตามการ
ประกาศของพระเยซรครลิสตร์ ตามการเปปิดเผยแหว่งขล้อความลนกลสับนสันั้น ซนนึ่งไดล้ถรกเกก็บไวล้เปป็นความลสับตสันั้งแตว่เรลินึ่มสรล้างโลก
16:26 แตว่บสัดนบีนั้ ไดล้ถรกทนาใหล้ปรากฏแจล้งแลล้ว และโดยพระคสัมภบีรร์ของพวกศาสดาพยากรณร์ ตามพระบสัญญสัตลิของพระเจล้าผรล้ทรงดนารง
อยรว่เปป็นนลิตยร์ ไดล้ทนาใหล้เปป็นทบีนึ่รรล้จสักแกว่ประชาชาตลิทสันั้งปวงเพรนึ่อการเชรนึ่อฟฝังแหว่งความเชรนึ่อ
16:27 ขอสงว่าราศบีจงมบีแดว่พระเจล้าผรล้ทรงพระปฝัญญาแตว่องคร์เดบียวโดยทางพระเยซรครลิสตร์ สรบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน

สต่วนททที่ 7
การไหลออกของความรอักแบบครริสเตทยน

ขล้อ 1 และ 2: “ขล้าพเจล้าขอแนะนนานล้องสาวของพวกเราใหล้แกว่พวกทว่าน ครอเฟบบี ผรล้ซนนึ่งเปป็นผรล้รสับใชล้ของครลิสตจสักรซนนึ่งอยรว่ทบีนึ่
เมรองเคนเครบีย ขอพวกทว่านรสับนางไวล้ในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ใหล้สมกสับเปป็นพวกวลิสรุทธลิชน และขอใหล้พวกทว่านชว่วยเหลรอนางในกลิจการ
ใดกก็ตามทบีนึ่นางตล้องการจากพวกทว่าน เพราะนางไดล้เปป็นผรล้ทบีนึ่ชว่วยเหลรอของคนมากมาย และของขล้าพเจล้าเองดล้วย”

“เฟบบี” -หรรอฟปีบบี-ถรก “พรรณนาโดยเปาโลวว่าเปป็น ‘นล้องสาวของพวกเรา’ ผรล้ซนนึ่งเปป็น ‘ผรล้รสับใชล้ของครลิสตจสักรซนนึ่งอยรว่ทบีนึ่เมรอง
เคนเครบีย’, ผรล้ทบีนึ่ชว่วยเหลรอของคนมากมาย ‘และของขล้าพเจล้าเองดล้วย’ เปป็นทบีนึ่สสันนลิษฐานโดยทสันึ่วไปวว่าจดหมายฉบสับนบีนั้ (จดหมายฝาก
ถนงชาวโรม) ถรกนนาไปสว่งถนงกรรุงโรมโดยเฟบบี ขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้แนะนนานางใหล้ชรุมชมครลิสเตบียนนสันั้นรรล้จสัก ในการชมเชยนาง เปาโล
ขอรล้องใหล้ครลิสเตบียนชาวโรมเหลว่านสันั้น ‘รสับนางไวล้ในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า’ นสันึ่นครอ ใหล้การตล้อนรสับแบบครลิสเตบียนแกว่นาง และใหล้พวกเขา
‘ชว่วยเหลรอนางในกลิจการ (หรรอเรรนึ่อง) ใดกก็ตามทบีนึ่นางตล้องการจากพวกเขา” (International Bible Ency.)

คคาคคานอับไปยอังพวกครริสเตทยนททที่กรรุงโรม
ขณะทบีนึ่ครุณอว่านบทนบีนั้ครุณจะสสังเกตเหก็นคนาคนานสับหลากหลายรรปแบบทบีนึ่ถรกสว่งถนงคนเหลว่านสันั้นในกรรุงโรม-พวกวลิสรุทธลิชนทบีนึ่

เปาโลครุล้นเคย เปาโลเองไมว่เคยไปเยรอนกรรุงโรม (หรรอครลิสตจสักรนสันั้นทบีนึ่กรรุงโรม) จนกระทสันึ่งเขาถรกพาตสัวไปทบีนึ่นสันึ่นในฐานะนสักโทษ แตว่
ครุณจะจนาไดล้วว่าคนาขวสัญของสมสัยนสันั้นครอ “ถนนทรุกสายมรุว่งสรว่กรรุงโรม” ไมว่ตล้องสงสสัยเลยวว่า ผรล้ทบีนึ่กลสับใจเชรนึ่อหลายคนของเปาโล ซนนึ่งอาจ
เปป็นเพรนึ่อนสว่วนตสัวหลายคนของเขา ไดล้ไปยสังกรรุงโรมดล้วยเหตรุผลใดเหตรุผลหนนนึ่งและกนาลสังรว่วมสามสัคคบีธรรมกสับผรล้เชรนึ่อเหลว่านสันั้นในครลิสต
จสักรทบีนึ่กรรุงโรม

ขล้อ 3 และ 4: “จงทสักทายปราศรสัยปรลิสสลิลลาและอาควลิลลา เหลว่าผรล้ชว่วยเหลรอของขล้าพเจล้าในพระเยซรครลิสตร์ ผรล้ซนนึ่งไดล้ยอม
พลบีชบีวลิตของพวกเขาเองเพรนึ่อปฟ้องกสันชบีวลิตของขล้าพเจล้า ผรล้ซนนึ่งขล้าพเจล้าขอขอบครุณ และมลิใชว่ขล้าพเจล้าคนเดบียวเทว่านสันั้น แตว่ครลิสตจสักรทรุก
แหว่งของพวกคนตว่างชาตลิดล้วย”

ปรลิสสลิลลาและสามบีของนางอาควลิลลาไดล้ทนางานหนสักกสับเปาโลในเมรองโครลินธร์ ตามทบีนึ่เราอว่านในกลิจการ 18:1-3: “และหลสัง
จากสลินึ่งเหลว่านบีนั้ เปาโลไดล้ออกจากกรรุงเอเธนสร์ และมายสังเมรองโครลินธร์ และไดล้พบยลิวคนหนนนึ่งชรนึ่อ อาควลิลลา ซนนึ่งเกลิดในแควล้นปอนทสัส 
เมรนึ่อเรก็ว ๆ นบีนั้ไดล้มาจากประเทศอลิตาลบี พรล้อมกสับภรรยาของเขาชรนึ่อ ปรลิสสลิลลา ... และไดล้มาหาคนทสันั้งสองนสันั้น และเพราะวว่าทว่านมบี
อาชบีพอยว่างเดบียวกสันกสับเขาทสันั้งสอง ทว่านจนงไดล้อาศสัยอยรว่กสับเขาทสันั้งสอง และทนางาน เพราะโดยอาชบีพของพวกเขา พวกเขาเปป็นชว่างทนา
เตก็นทร์ดล้วยกสัน” ในทบีนึ่นบีนั้เขาเรบียกคนทสันั้งสองนสันั้นวว่า “เหลว่าผรล้ชว่วยเหลรอของขล้าพเจล้าในพระเยซรครลิสตร์” พวกเขาเคย “ยอมพลบีชบีวลิตของ
พวกเขาเอง” เพรนึ่อชว่วยชบีวลิตของเปาโลใหล้รอด เราไมว่ทราบวว่าพวกเขาทนาเชว่นนบีนั้เมรนึ่อไร แตว่มสันกก็เพบียงพอทบีนึ่จะเรบียกคนาขอบครุณไมว่เพบียง
จากเปาโลเทว่านสันั้น แตว่จาก “ครลิสตจสักรทรุกแหว่งของพวกคนตว่างชาตลิ” ดล้วย



ขล้อ 5: “เชว่นเดบียวกสัน จงทสักทายปราศรสัยครลิสตจสักรทบีนึ่อยรว่ในบล้านของเขาทสันั้งสอง ขอฝากความคลิดถนงมายสังเอเปเนทสัสทบีนึ่รสัก
อยว่างยลินึ่งของขล้าพเจล้า ผรล้เปป็นผลแรกของแควล้นอาคายาถวายแดว่พระครลิสตร์”   

ในพระคนาขล้อนบีนั้เปาโลสว่งคนาทสักทายมายสังครลิสตจสักรซนนึ่งอาควลิลลาและปรลิสสลิลามบี “ในบล้านของเขาทสันั้งสอง” (โปรดสสังเกต 1 
โครลินธร์ 16:19 เชว่นกสัน ทบีนึ่เราอว่านวว่า: “...อาควลิลลาและปรลิสสลิลลา ฝากความคลิดถนงมากมายมายสังพวกทว่านในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า 
พรล้อมกสับครลิสตจสักรทบีนึ่อยรว่ในบล้านของพวกเขา”) จากนสันั้นเขาสว่งคนาทสักทายพลิเศษมายสัง “เอเปเนทสัส” เพรนึ่อน “ทบีนึ่รสักอยว่างยลินึ่ง” ของเขา 
ซนนึ่งเปป็นหนนนึ่งในผรล้ทบีนึ่กลสับใจเชรนึ่อคนแรกๆแหว่งแควล้นเอเชบีย

ขล้อ 6-15: “จงทสักทายปราศรสัยมารบียร์ ผรล้ไดล้ตรากตรนาทนางานหนสักเพรนึ่อพวกเรา ขอฝากความคลิดถนงมายสังอสันโดรนลิคสัสและยรนบี
อสัสผรล้เปป็นญาตลิของขล้าพเจล้า และบรรดาผรล้เปป็นนสักโทษรว่วมกสับขล้าพเจล้า ผรล้มบีชรนึ่อเสบียงดบีในทว่ามกลางพวกอสัครทรต ผรล้ทบีนึ่ไดล้อยรว่ในพระครลิสตร์
กว่อนขล้าพเจล้าดล้วย จงทสักทายปราศรสัยอสัมพลบีอสัสทบีนึ่รสักของขล้าพเจล้าในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ขอฝากความคลิดถนงมายสังอรรบานสัส ผรล้รว่วมงาน
กสับพวกเราในพระครลิสตร์ และสทาคลิสทบีนึ่รสักของขล้าพเจล้า ขอฝากความคลิดถนงมายสังอาเปป็ลเลสผรล้เปป็นทบีนึ่พอพระทสัยในพระครลิสตร์ ขอฝาก
ความคลิดถนงมายสังคนทสันั้งหลายซนนึ่งอยรว่ในครสัวเรรอนของอารลิสโทบรลสัส ขอฝากความคลิดถนงมายสังเฮโรดลิโอนผรล้เปป็นญาตลิของขล้าพเจล้า จง
ทสักทายปราศรสัยคนทสันั้งหลายแหว่งครสัวเรรอนของนารซลิสสสัส ผรล้ซนนึ่งอยรว่ในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ขอฝากความคลิดถนงมายสังตรบีเฟนาและตรบีโฟ
สา ผรล้ตรากตรนาทนางานในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า ขอฝากความคลิดถนงมายสังเปอรร์ซลิสทบีนึ่รสัก ผรล้ซนนึ่งไดล้ตรากตรนาทนางานหนสักในองคร์พระผรล้เปป็น
เจล้า ขอฝากความคลิดถนงมายสังรรฟฝัส ผรล้ทบีนึ่ถรกเลรอกไวล้ในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า และมารดาของเขาและของขล้าพเจล้า ขอฝากความคลิดถนง
มายสังอาสลินครบีทสัส ฟเลโกน เฮอรร์มาส ปฝัทโรบสัส เฮอรร์เมส และบรรดาพบีนึ่นล้องซนนึ่งอยรว่กสับเขาเหลว่านสันั้น ขอฝากความคลิดถนงมายสังฟปีโลโล
กสัส และยรเลบีย เนเรอสัสและนล้องสาวของเขา และโอลลิมปฝัส และบรรดาวลิสรุทธลิชนซนนึ่งอยรว่กสับคนเหลว่านสันั้น”

ไมว่มบีสสักชรนึ่อทบีนึ่ถรกกลว่าวถนงในขล้อพระคนาเหลว่านบีนั้ถรกทราบในทบีนึ่อรนึ่นนอกจากบสันทนกทบีนึ่ถรกใหล้ไวล้ในทบีนึ่นบีนั้ มสันเปป็นรายชรนึ่อของหลายคน
จรลิงๆทบีนึ่เปาโลสว่งคนาทสักทายมา แตว่มสันคงไมว่ยากทบีนึ่จะสสันนลิษฐานวว่าในชว่วงเวลาทบีนึ่ผว่านไปมลิชชสันนารบีทบีนึ่เดลินทางบว่อยอยว่างเปาโลคงจะ
ทนาความรรล้จสักกสับครลิสเตบียนจนานวนมหาศาลทบีนึ่ขณะนสันั้นพนานสักอยรว่ทบีนึ่กรรุงโรม

ขล้อ 13 นว่าประทสับใจมากๆ: “ขอฝากความคลิดถนงมายสังรรฟฝัส ผรล้ทบีนึ่ถรกเลรอกไวล้ในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า และมารดาของเขาและ
ของขล้าพเจล้า” ไมว่ตล้องสงสสัยเลยวว่ารรฟฝัสเปป็นเพรนึ่อนทบีนึ่พลิเศษมากคนหนนนึ่งของเปาโล และเพราะวว่ามารดาของรรฟฝัสเคยปรนนลิบสัตลิเปาโล
ในฐานะแมว่คนหนนนึ่ง เขาจนงพรดถนงนางวว่าเปป็นมารดาของเขาเอง นบีนึ่สอนเราวว่าผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายมบีความสสัมพสันธร์ใกลล้ชลิดกสันเพบียงใด ถนง
อยว่างไรแลล้ว ถล้าเราไดล้รสับความรอดเรากก็เปป็นอวสัยวะแหว่งพระกายของพระครลิสตร์ กระดรกแหว่งกระดรกของพระองคร์ เนรนั้อหนสังแหว่งเนรนั้อ
หนสังของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจสักรซนนึ่งผรล้เชรนึ่อทรุกคนถรกใหล้บสัพตลิศมาเขล้าในกายนสันั้นแลล้ว และเรามบีความเกบีนึ่ยวดอง
กสันอยว่างใกลล้ชลิดมากหากเราบสังเกลิดใหมว่แลล้ว ไมว่แปลกทบีนึ่พระเยซรทรงบสัญชาผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายใหล้รสักซนนึ่งกสันและกสัน เหมรอนกสับทบีนึ่พระองคร์
ไดล้ทรงรสักเรา...และจากนสันั้นทรงชบีนั้ใหล้เหก็นวว่า “ไมว่มบีผรล้ใดมบีความรสักทบีนึ่ยลินึ่งใหญว่กวว่านบีนั้ ครอทบีนึ่ผรล้หนนนึ่งจะสละชบีวลิตของตนเพรนึ่อเหลว่ามลิตรสหาย
ของตน” (ยอหร์น 15:12,13) เราควรรสักผรล้เชรนึ่อคนอรนึ่นๆ พบีนึ่นล้องชายหญลิงของเราในพระครลิสตร์ อยว่างลนกซนนั้งเชว่นนสันั้นในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า

ขล้อ 16: “จงคนานสับซนนึ่งกสันและกสันดล้วยการจรุบอสันบรลิสรุทธลิธิ์ บรรดาครลิสตจสักรของพระครลิสตร์ขอฝากความคลิดถนงมายสังพวก
ทว่าน” 

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลเตรอนสตลิผรล้เชรนึ่อเหลว่านสันั้นใหล้ทสักทายกสันในลสักษณะทบีนึ่อบอวลดล้วยความรสัก- “ดล้วยการจรุบอสันบรลิสรุทธลิธิ์” นสันึ่นครอ 
ปฏลิบสัตลิตว่อกสันและกสันดล้วยความกรรุณาและความรสัก วรเอสทร์ใหล้ความเหก็นตว่อไปนบีนั้:

“ในเรรนึ่องของการจรุบอสันบรลิสรุทธลิธิ์นสันั้น เดนนบียร์กลว่าววว่า ‘ธรรมเนบียมของการรวมการทสักทายกสับการจรุบเขล้าดล้วยกสันเปป็น
ลสักษณะแบชาวตะวสันออก และโดยเฉพาะอยว่างยลินึ่งเปป็นแบบคนยลิว และในวลิธบีนบีนั้ไดล้กลายเปป็นแบบครลิสเตบียน...โดยคนาวว่า “บรลิสรุทธลิธิ์” 
จรุบนสันั้นจนงถรกแยกแยะจากการทสักทายแบบปกตลิธรรมดาทบีนึ่แสดงความรสักหรรอมลิตรภาพแบบธรรมชาตลิ มสันเปป็นของพระเจล้าและ
สสังคมแบบใหมว่ของลรกๆของพระองคร์ มสันมบีลสักษณะแบบครลิสเตบียนโดยเฉพาะ’ โรเบลิรร์ตสสันกลว่าววว่า ‘วลิธบีการทสักทายแบบ
ตะวสันออกใกลล้ทบีนึ่เหมรอนกสับการจสับมรอกสันในโลกตะวสันตก...ผรล้ชายจรุบผรล้ชายและผรล้หญลิงจรุบผรล้หญลิง’”



คคาเตถือนใหจ้ระวอังและคคาเตถือนสตริ
ขล้อ 17 และ 18: “บสัดนบีนั้ ขล้าพเจล้าขอวลิงวอนพวกทว่าน พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย จงคอยดรคนเหลว่านสันั้นซนนึ่งกว่อใหล้เกลิดการแตกแยกกสัน

และการขสัดเครองใจตว่าง ๆ ทบีนึ่ขสัดแยล้งกสับหลสักคนาสอนซนนึ่งพวกทว่านไดล้เรบียนรรล้มาแลล้ว และจงหลบีกเลบีนึ่ยงคนเหลว่านสันั้น เพราะวว่าคนทสันั้ง
หลายทบีนึ่เปป็นเชว่นนสันั้นไมว่ไดล้รสับใชล้พระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา แตว่ทล้องของตสัวเอง และโดยบรรดาถล้อยคนาอสันดบีและคนา
อว่อนหวานหลอกลวงหสัวใจของบรรดาคนไรล้เดบียงสา”

ทบีนึ่กรรุงโรมในขณะนสันั้นมบีหลายคนทบีนึ่เตก็มใจทบีนึ่จะสรล้างความแตกแยกในทว่ามกลางพวกวลิสรุทธลิชนแลล้ว ดสังนสันั้นในขล้อพระคนาเหลว่า
นบีนั้เปาโลจนงฝากคนาเตรอนอสันจรลิงจสังใหล้ระวสัง “คนเหลว่านสันั้นซนนึ่งกว่อใหล้เกลิดการแตกแยกกสันและการขสัดเครองใจตว่าง ๆ” และนนาความ
บาดหมางเขล้ามาสรว่ครลิสตจสักร เขาไมว่อยากใหล้ความเปป็นนนั้นาหนนนึ่งใจเดบียวกสันอสันแสนหวานนสันั้นซนนึ่งถรกแสดงในครลิสตจสักรทบีนึ่กรรุงโรมตล้อง
หยรุดชะงสัก เขาเตรอนผรล้เชรนึ่อเหลว่านสันั้นใหล้ระวสังคนพวกนบีนั้, ใหล้ “คอยดรคนเหลว่านสันั้น” และหนทางเยบียวยานสันั้นทบีนึ่เปาโลใหล้ไวล้ครออะไร? มสัน
ครอการทรมานหรรอ? การจนาครุกหรรอ? ไมว่ใชว่ครสับ-แคว่ “หลบีกเลบีนึ่ยงคนเหลว่านสันั้น” หสันไปเสบียจากพวกเขา ไมว่ตล้องสนใจพวกเขาโดยการ
ไมว่ฟฝังพวกเขา ครลิสเตบียนทสันั้งหลายวสันนบีนั้ตล้องการคนาเตรอนสตลินบีนั้แบบทบีนึ่ไมว่เคยมากว่อน เพราะวว่ามบีคนเหลว่านสันั้นทบีนึ่สนสับสนรุนใหล้ครลิสเตบียน
ทสันั้งหลายทบีนึ่เนล้นรากฐานรว่วมสามสัคคบีธรรมกสับพวกสมสัยใหมว่นลิยม ชนไหลว่กสันและเดลินไปดล้วยกสัน

เปาโลเตรอนวว่าผรล้รสับใชล้เหลว่านบีนั้ของซาตาน “ไมว่ไดล้รสับใชล้พระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา แตว่ทล้องของตสัว
เอง...” (เปรบียบเทบียบตรงนบีนั้ถล้อยคนาของเปาโลในฟปีลลิปปปี 3:18,19) “...และโดยบรรดาถล้อยคนาอสันดบีและคนาอว่อนหวานหลอกลวงหสัวใจ
ของบรรดาคนไรล้เดบียงสา”

ครลิสตจสักรทบีนึ่กรรุงโรมมบีลสักษณพลิเศษเหนรอธรรมดา และเปาโลอยากใหล้มสันเปป็นแบบนสันั้นตว่อไป ดสังนสันั้นเขาจนงเตรอนอยว่างจรลิงจสัง
ในบทสรุดทล้ายนบีนั้: “จงหลบีกเลบีนึ่ยงพวกผรล้สอนเทก็จ พวกผรล้พยากรณร์เทก็จ...คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ชอบสรล้างความแตกแยกและยรุยงใหล้เกลิดความยรุว่ง
ยาก ทนาใหล้เกลิดเหตรุสะดรุดทสันั้งหลายและสอนหลสักคนาสอนเทก็จ จงปฏลิบสัตลิสลินึ่งทบีนึ่พวกทว่านไดล้เรบียนรรล้แลล้วจากผรล้สอนเหลว่านสันั้นแหว่งขว่าว
ประเสรลิฐอสันบรลิสรุทธลิธิ์ จงหลบีกเลบีนึ่ยงใครกก็ตามทบีนึ่สอนสลินึ่งใดทบีนึ่พวกทว่านไมว่ไดล้ยลินจากพระคสัมภบีรร์บรลิสรุทธลิธิ์”

ขล้อ 19: “ดล้วยวว่าความเชรนึ่อฟฝังของพวกทว่านไดล้เลรนึ่องลรอไปถนงคนทสันั้งปวงแลล้ว ฉะนสันั้นขล้าพเจล้าจนงมบีความยลินดบีเพราะเหตรุพวก
ทว่าน แตว่ขล้าพเจล้ายสังใครว่ใหล้พวกทว่านเปป็นคนฉลาดตว่อสลินึ่งซนนึ่งดบี และไรล้เดบียงสาเกบีนึ่ยวกสับความชสันึ่วรล้าย”

ในพระคนาขล้อนบีนั้เปาโลระบรุวว่าความเชรนึ่อฟฝังของผรล้เชรนึ่อเหลว่านสันั้นในครลิสตจสักรทบีนึ่กรรุงโรมเปป็นทบีนึ่ทราบแกว่คนทสันั้งปวง เปาโลยลินดบีใน
เรรนึ่องนสันั้น แตว่เขากก็ฝากคนาเตรอนอสันจรลิงจสังมา เขากลว่าววว่า “ขล้าพเจล้าอยากใหล้พวกทว่านทบีนึ่เปป็นผรล้เชรนึ่อมบีปฝัญญาตว่อสลินึ่งทบีนึ่ดบี และเซว่อเกบีนึ่ยวกสับ
ความชสันึ่วรล้าย จงระวสังระไว” เปโตรกลว่าวมสันเชว่นนบีนั้: “จงมบีสตลิสสัมปชสัญญะ จงระวสังระไวใหล้ดบี ดล้วยวว่าปฏลิปฝักษร์ของพวกทว่าน ครอพญา
มาร ดรุจสลิงโตทบีนึ่คนาราม เดลินไปรอบ ๆ โดยเสาะหาคนทบีนึ่มสันจะกสัดกลินไดล้ จงตว่อตล้านมสันอยว่างมสันึ่นคงในความเชรนึ่อนสันั้น…” (1 ปต. 5:8,9) 
ถล้ามารรล้ายไมว่อาจกสัดกลินจลิตวลิญญาณของเราและทนาใหล้เราตกนรกไดล้ มสันกก็หาทางกสัดกลินคนาพยานของเรา อลิทธลิพลของเรา และความ
มบีประโยชนร์ของเราในฐานะผรล้รสับใชล้คนหนนนึ่งของพระเจล้า

ขล้อ 20: “และในไมว่ชล้าพระเจล้าแหว่งสสันตลิสรุขจะทรงกระทนาใหล้ซาตานฟกชนั้นาใตล้ฝฝ่าเทล้าของพวกทว่าน ขอพระครุณของพระเยซร
ครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเราจงอยรว่กสับทว่านทสันั้งหลายเถลิด เอเมน”

ดล้วยถล้อยคนาเหลว่านบีนั้เปาโลหนรุนใจผรล้เชรนึ่อเหลว่านสันั้นในการรอคอยอสันอดทน: “พระเจล้า...จะทนาใหล้ซาตานฟกชนั้นา...ในไมว่ชล้า” จง
หมายเหตรุวว่านบีนึ่ครอ “พระเจล้าแหว่งสสันตลิสรุข” ทบีนึ่ “จะทนาใหล้ซาตานฟกชนั้นา” คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่สรล้างความแตกแยกและหลอกลวงใจของคน
ซรนึ่อกก็ตรงขล้ามกสับพระองคร์จรลิงๆ “จะทนาใหล้ซาตานฟกชนั้นา” อล้างอลิงถนงพระสสัญญานสันั้นในปฐมกาล 3:15 พระเจล้าทรงบอกงรนสันั้นในสวน
เอเดนวว่า: “เราจะใหล้ความเปป็นศสัตรรกสันอยรว่ระหวว่างเจล้ากสับหญลิงนบีนั้ และระหวว่างเชรนั้อสายของเจล้ากสับเชรนั้อสายของนาง เชรนั้อสายของนาง
จะทนาใหล้หสัวของเจล้าฟกชนั้นา และเจล้าจะทนาใหล้สล้นเทล้าของทว่านฟกชนั้นา”

คคาทอักทายแบบเปป็นมริตร;



คคาอวยพรและคคาสรรเสรริญแดต่พระเจจ้า
ขล้อ 21-23: “ทลิโมธบีผรล้รว่วมงานกสับขล้าพเจล้า และลรสลิอสัส และยาโสน และโสสลิปาเทอรร์ บรรดาญาตลิของขล้าพเจล้า ฝากความ

คลิดถนงมายสังพวกทว่าน ขล้าพเจล้าเทอรร์ทบีอสัส ผรล้ไดล้เขบียนจดหมายฉบสับนบีนั้ ขอฝากความคลิดถนงมายสังพวกทว่านในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้า กายอสัส
ผรล้เลบีนั้ยงดรขล้าพเจล้า และเปป็นผรล้บนารรุงครลิสตจสักรทสันั้งหมดฝากความคลิดถนงมายสังพวกทว่าน เอรสัสทสัสสมรุหบสัญชบีของนครนบีนั้ฝากความคลิดถนง
มายสังพวกทว่าน ทสันั้งควารทสัสพบีนึ่นล้องคนหนนนึ่ง”

ในสว่วนแรกของบททบีนึ่ 16 เปาโลเองกนาลสังสว่งคนาคนานสับตว่างๆไปยสังครลิสเตบียนเหลว่านสันั้นในครลิสตจสักรทบีนึ่กรรุงโรม ในขล้อ 21 ถนง 
23 เขาสว่งคนาคนานสับตว่างๆจากเหลว่าเพรนึ่อนรว่วมงานของเขาทบีนึ่อยรว่กสับเขาขณะทบีนึ่เขาเขบียนจดหมายฝากฉบสับนบีนั้ไปถนงผรล้เชรนึ่อทสันั้งหลายในกรรุง
โรม

“ทลิโมธบี” ครอศลิษยร์ทบีนึ่เปป็นคนหนรุว่มของเปาโล มบีผรล้เสนอแนะวว่า “ลรสลิอสัส” ครอคนเดบียวกสันกสับลรกา แตว่นบีนึ่เปป็นเพบียงการคาดเดา
เทว่านสันั้น สองคนนบีนั้และ “ยาโสน” และ “โสสลิปาเทอรร์” ฝากคนาทสักทายมา เราไมว่ทราบเกบีนึ่ยวกสับ “เทอรร์ทบีอสัส” มากไปกวว่าทบีนึ่ถรกเอว่ย
ถนงในทบีนึ่นบีนั้ เหก็นไดล้ชสัดวว่าเขา “เขบียนจดหมายฝากฉบสับนบีนั้” ตามคนาบอกของเปาโลและเพลินึ่มคนาทสักทายของเขาเองเขล้ามา

“กายอสัส” ฝากคนาทสักทายมา ซนนึ่งเปาโลกนาลสังพสักอยรว่ในบล้านของเขา เหก็นไดล้ชสัดวว่าครลิสตจสักรในเมรองนสันั้นมาพบปะกสันในบล้าน
ของกายอสัส เพราะเราอว่านวว่าเขาเปป็น “ผรล้บนารรุงครลิสตจสักรทสันั้งหมด” นอกจากนบีนั้ “เอรสัสทสัสสมรุหบสัญชบีของนครนบีนั้”-เจล้าหนล้าทบีนึ่ตนาแหนว่ง
สรงมากในเมรองโครลินธร์-และ “ควารทสัสพบีนึ่นล้องคนหนนนึ่ง” ฝากคนาทสักทายแบบครลิสเตบียนมา

ขล้อ 24: “ขอพระครุณของพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของพวกเรา จงดนารงอยรว่กสับพวกทว่านทรุกคนเถลิด เอเมน”
ตรงนบีนั้เรามบีการทวนซนั้นาคนาอวยพรในขล้อ 20 ยกเวล้นวว่าในขล้อนบีนั้มสันเปป็นคนาอวยพรแกว่ทรุกคน
ขล้อ 25-27: “บสัดนบีนั้ขอสงว่าราศบีจงมบีแดว่พระองคร์ผรล้ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะตสันั้งพวกทว่านใหล้มสันึ่นคง ตามขว่าวประเสรลิฐของขล้าพเจล้า

และตามการประกาศของพระเยซรครลิสตร์ ตามการเปปิดเผยแหว่งขล้อความลนกลสับนสันั้น ซนนึ่งไดล้ถรกเกก็บไวล้เปป็นความลสับตสันั้งแตว่เรลินึ่มสรล้างโลก 
แตว่บสัดนบีนั้ ไดล้ถรกทนาใหล้ปรากฏแจล้งแลล้ว และโดยพระคสัมภบีรร์ของพวกศาสดาพยากรณร์ ตามพระบสัญญสัตลิของพระเจล้าผรล้ทรงดนารงอยรว่เปป็น
นลิตยร์ ไดล้ทนาใหล้เปป็นทบีนึ่รรล้จสักแกว่ประชาชาตลิทสันั้งปวงเพรนึ่อการเชรนึ่อฟฝังแหว่งความเชรนึ่อ ขอสงว่าราศบีจงมบีแดว่พระเจล้าผรล้ทรงพระปฝัญญาแตว่องคร์
เดบียวโดยทางพระเยซรครลิสตร์ สรบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน”

ในยว่อหนล้าปปิดทล้ายนบีนั้ เรามบีคนาประกาศดล้านหลสักคนาสอนอสันยลินึ่งใหญว่: พระเจล้า พระเจล้าแทล้จรลิงองคร์เดบียวนสันั้น “ทรงฤทธลิธิ์
สามารถทบีนึ่จะตสันั้งใหล้มสันึ่นคง” คนเหลว่านสันั้นทบีนึ่เชรนึ่อในพระองคร์และรสับพระองคร์เปป็นพระเจล้าของพวกเขา เปาโลกลว่าววว่าพระเจล้าทรงทนาใหล้
พวกเขามสันึ่นคง “ตามขว่าวประเสรลิฐของขล้าพเจล้า และตามการประกาศของพระเยซรครลิสตร์…” เปาโล เชว่นเดบียวกสับผรล้รสับใชล้คนอรนึ่นๆทบีนึ่
พระเจล้าทรงแตว่งตสันั้งและพระเจล้าทรงใชล้ไป ประกาศขว่าวประเสรลิฐของพระเยซรครลิสตร์-และขว่าวประเสรลิฐนสันั้นครอการสลินั้นพระชนมร์ การ
ถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซร “ตามทบีนึ่เขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์” เมรนึ่อเขบียนถนงผรล้เชรนึ่อชาวเมรองโครลินธร์เหลว่านสันั้น เปาโล
กลว่าววว่า: 

“ยลินึ่งกวว่านบีนั้ พบีนึ่นล้องทสันั้งหลาย ขล้าพเจล้าประกาศขว่าวประเสรลิฐแกว่พวกทว่านซนนึ่งขล้าพเจล้าเคยประกาศแกว่พวกทว่านแลล้ว ซนนึ่งพวก
ทว่านไดล้ยอมรสับไวล้ดล้วย และในขว่าวประเสรลิฐนสันั้นพวกทว่านตสันั้งมสันึ่นคงอยรว่ โดยขว่าวประเสรลิฐนสันั้นพวกทว่านไดล้รสับความรอดดล้วย ถล้าพวก
ทว่านระลนกอยรว่เสมอถนงสลินึ่งทบีนึ่ขล้าพเจล้าไดล้ประกาศไวล้แกว่พวกทว่านนสันั้น เวล้นเสบียแตว่พวกทว่านไดล้เชรนึ่ออยว่างไรล้ประโยชนร์ ดล้วยวว่าขล้าพเจล้าไดล้
มอบแกว่พวกทว่านเปป็นอสันดสับแรกครอสลินึ่งซนนึ่งขล้าพเจล้ารสับไวล้นสันั้นดล้วย วว่าพระครลิสตร์ไดล้ทรงวายพระชนมร์เพรนึ่อบาปของเราทสันั้งหลาย ตามทบีนึ่
เขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์ และพระองคร์ไดล้ทรงถรกฝฝังไวล้ และพระองคร์ไดล้ทรงเปป็นขนนั้นมาใหมว่ในวสันทบีนึ่สามตามทบีนึ่เขบียนไวล้ในพระคสัมภบีรร์” (1 
คร. 15:1-4) 

เปาโลมบีเรรนึ่องเดบียวทบีนึ่จะกลว่าว: การสลินั้นพระชนมร์ การถรกฝฝัง และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซรตามทบีนึ่เขบียนไวล้ในพระ
คสัมภบีรร์ เมรนึ่อเปาโลเทศนา ถล้อยคนาเชว่นนบีนั้ออกมาจากปากของเขา: “ขอพระเจล้าทรงหล้ามทบีนึ่ขล้าพเจล้าจะโอล้อวดเวล้นแตว่ในกางเขนนสันั้น 



ขล้าพเจล้าตสันั้งใจแนว่วแนว่วว่าจะไมว่ทราบสลินึ่งใดในทว่ามกลางพวกทว่านนอกจากพระเยซรครลิสตร์และการทบีนึ่พระองคร์ถรกตรนงกางเขน ขล้าพเจล้า
ถรกตรนงกสับพระครลิสตร์แลล้ว ถนงกระนสันั้นขล้าพเจล้ากก็มบีชบีวลิตอยรว่...ถนงกระนสันั้นกก็ไมว่ใชว่ขล้าพเจล้า แตว่พระครลิสตร์ทรงพระชนมร์อยรว่ในขล้าพเจล้า”

ไมว่แปลกเมรนึ่อเปาโลมาถนงปลายทางแหว่งชบีวลิตบนโลกของเขา เขาสามารถจล้องหนล้าความมรณาตรงๆไดล้และเปป็นพยาน
รสับรองวว่า: “ขล้าพเจล้าพรล้อมทบีนึ่จะถรกถวายเปป็นเครรนึ่องบรชาแลล้ว และเวลาแหว่งการจากไปของขล้าพเจล้านสันั้นใกลล้จะถนงแลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้สรล้
รบในการตว่อสรล้อสันดบีแลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้กระทนาการวลินึ่งแขว่งของขล้าพเจล้าใหล้สนาเรก็จแลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้รสักษาความเชรนึ่อนสันั้นไวล้แลล้ว ตว่อจากนบีนั้ มบี
มงกรุฎแหว่งความชอบธรรมเกก็บไวล้สนาหรสับขล้าพเจล้าแลล้ว...” (2 ทธ. 4:6-8)

การประกาศเรรนึ่องพระเยซรครลิสตร์ ซนนึ่งโดยการทนาเชว่นนสันั้นพระเจล้าทรงทนาใหล้ประชากรของพระองคร์ตสันั้งมสันึ่นคง ตล้องเปป็น “ตาม
การเปปิดเผยแหว่งขล้อความลนกลสับนสันั้น…” ในยรุคสมสัยนบีนั้แหว่งแนวคลิดเสรบีนลิยมและสมสัยใหมว่นลิยมมบีการเทศนามากมายซนนึ่งไมว่ทนาใหล้
ประชากรของพระเจล้าตสันั้งมสันึ่นคงและไมว่เสรลิมสรล้างพวกเขาขนนั้นในความเชรนึ่อนสันั้น การเทศนาแบบสมสัยใหมว่และเสรบีนลิยมนบีนั้ไมว่ไดล้เปป็นตาม
ขว่าวประเสรลิฐของเปาโล และมสันไมว่เปป็น “ตามการเปปิดเผยแหว่งขล้อความลนกลสับนสันั้น” ซนนึ่งไดล้ถรกปปิดซว่อนไวล้ หรรอ “ไดล้ถรกเกก็บไวล้เปป็น
ความลสับตสันั้งแตว่เรลินึ่มสรล้างโลก แตว่บสัดนบีนั้ ไดล้ถรกทนาใหล้ปรากฏแจล้งแลล้ว” โดยการเปปิดเผยแกว่อสัครทรตเปาโล เปาโลบอกเราเกบีนึ่ยวกสับการ
เปปิดเผยนสันั้นซนนึ่งเขาบสันทนกตามคนาบอกของพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์:

“เพราะเหตรุนบีนั้ขล้าพเจล้าเปาโล ผรล้เปป็นนสักโทษของพระเยซรครลิสตร์เพรนึ่อพวกทว่านซนนึ่งเปป็นคนตว่างชาตลิ ถล้าทว่านทสันั้งหลายไดล้ยลินถนง
การแจกจว่ายพระครุณของพระเจล้า ซนนึ่งโปรดประทานแกว่ขล้าพเจล้ามายสังทว่านทสันั้งหลายแลล้ว วว่าโดยการเปปิดเผยพระองคร์ไดล้ทรงใหล้
ขล้าพเจล้าทราบขล้อลนกลสับนสันั้น (ตามทบีนึ่ขล้าพเจล้าไดล้เขบียนไวล้แลล้วในไมว่กบีนึ่คนา ซนนึ่งโดยคนาเหลว่านสันั้น เมรนึ่อพวกทว่านอว่านแลล้ว พวกทว่านกก็จะเขล้าใจ
ถนงความรรล้ของขล้าพเจล้าในเรรนึ่องขล้อลนกลสับของพระครลิสตร์) ซนนึ่งในสมสัยอรนึ่น ๆ ไมว่ไดล้โปรดแจล้งใหล้บรุตรทสันั้งหลายของมนรุษยร์ทราบ เหมรอน
อยว่างบสัดนบีนั้ซนนึ่งโปรดเปปิดเผยแกว่พวกอสัครทรตผรล้บรลิสรุทธลิธิ์ และพวกผรล้พยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ วว่าพวกคนตว่างชาตลิจะเปป็น
ผรล้รสับมรดกรว่วมกสัน และเปป็นของกายอสันเดบียวกสัน และเปป็นผรล้มบีสว่วนในพระสสัญญาของพระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขว่าวประเสรลิฐนสันั้น ซนนึ่ง
ขล้าพเจล้าไดล้รสับการแตว่งตสันั้งใหล้เปป็นผรล้รสับใชล้แหว่งขว่าวประเสรลิฐนสันั้น ตามของประทานแหว่งพระครุณของพระเจล้า ซนนึ่งโปรดประทานแกว่
ขล้าพเจล้าโดยการกระทนาทบีนึ่ไดล้ผลตามทบีนึ่ตสันั้งใจไวล้แหว่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์

“แกว่ขล้าพเจล้า ผรล้เปป็นคนเลก็กนล้อยกวว่าคนเลก็กนล้อยทบีนึ่สรุดในพวกวลิสรุทธลิชนทสันั้งหมด โปรดประทานพระครุณนบีนั้ เพรนึ่อขล้าพเจล้าจะ
ประกาศทว่ามกลางคนตว่างชาตลิถนงบรรดาความมสันึ่งคสันึ่งทบีนึ่ไมว่อาจสรบคล้นไดล้ของพระครลิสตร์ และเพรนึ่อทนาใหล้คนทสันั้งปวงเหก็นวว่า อะไรครอการ
สามสัคคบีธรรมแหว่งขล้อลนกลสับนบีนั้ ซนนึ่งตสันั้งแตว่แรกสรล้างโลกทรงปปิดบสังไวล้ในพระเจล้า ผรล้ไดล้ทรงสรล้างสารพสัดทสันั้งปวงโดยพระเยซรครลิสตร์ เพรนึ่อ
ทรงประสงคร์จะใหล้บรรดาเทพผรล้ครอบครองอาณาจสักรและบรรดาเทพผรล้มบีอนานาจในสวรรคสถานรรล้จสักพระปฝัญญาอสันอเนกอนสันตร์
ของพระเจล้าโดยครลิสตจสักร ณ บสัดนบีนั้ ตามพระประสงคร์อสันนลิรสันดรร์ ซนนึ่งพระองคร์ไดล้ทรงตสันั้งไวล้ในพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้าของ
พวกเรา ในพระองคร์นสันั้น พวกเราจนงมบีใจกลล้า และมบีสลิทธลิธิ์ทบีนึ่จะเขล้าไปถนงพระองคร์ดล้วยความไวล้เนรนั้อเชรนึ่อใจโดยความเชรนึ่อในพระองคร์”
(อฟ. 3:1-12)

ในโคโลสบี 1:26,27 เปาโลพรดถนง “ครอขล้อความลนกลสับซนนึ่งถรกปปิดซว่อนไวล้จากหลายยรุคสมสัยและหลายชสันึ่วอายรุนสันั้น แตว่บสัดนบีนั้ไดล้
โปรดใหล้เปป็นทบีนึ่ประจสักษร์แกว่บรรดาวลิสรุทธลิชนของพระองคร์แลล้ว ผรล้ซนนึ่งพระเจล้าจะโปรดใหล้ทราบวว่า อะไรเปป็นความมสันึ่งคสันึ่งแหว่งสงว่าราศบี
ของขล้อลนกลสับนบีนั้ในทว่ามกลางคนตว่างชาตลิ ซนนึ่งกก็ครอพระครลิสตร์ผรล้ทรงสถลิตอยรว่ในพวกทว่าน อสันเปป็นทบีนึ่หวสังแหว่งสงว่าราศบี” ผรล้เชรนึ่อทรุกคนเปป็นผรล้
ถรอครองพระครลิสตร์ ผรล้ถรอครองสภาพของพระเจล้า ผรล้ถรอครองพระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์ (ในสมสัยพสันธสสัญญาเดลิม พระวลิญญาณบรลิสรุทธลิธิ์
เสดก็จมาประทสับบนมนรุษยร์และทรงจากไป พระองคร์ไดล้เสดก็จมาเพรนึ่อการปรนนลิบสัตลิทบีนึ่พลิเศษ การรสับใชล้ทบีนึ่พลิเศษ และจากนสันั้นพระองคร์กก็
เสดก็จจากไป แตว่ในยรุคนบีนั้พระองคร์ทรงสถลิตอยรว่ในใจของลรกของพระเจล้าทรุกคนทบีนึ่บสังเกลิดใหมว่แลล้ว)

“...และโดยพระคสัมภบีรร์ของพวกศาสดาพยากรณร์…” โดย “พระคสัมภบีรร์ของพวกศาสดาพยากรณร์” เหลว่านบีนั้มบีการ “เปปิด
เผย” วว่าพระเยซรครลิสตร์เจล้า พระองคร์ผรล้ประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบีคนหนนนึ่ง ทรงเปป็น “อลิมมานรเอล พระเจล้าทรงอยรว่กสับเรา”-นสันึ่นครอ 
พระเจล้าในเนรนั้อหนสัง (อลิสยาหร์ 7:14; มธ. 1:21-23) พระองคร์ทรงเปป็น “พระเจล้าผรล้ทรงฤทธลิธิ์” จากนลิรสันดรร์กาล (อลิสยาหร์ 9:6; เพลง



สดรุดบี 90:1,2) และพระครลิสตร์นบีนั้-พระเจล้าแทล้จรลิงในเนรนั้อหนสัง-ไดล้ทรงกลายเปป็น “ปฝัสกาของพวกเรา...ทรงถรกถวายเปป็นเครรนึ่องบรชาเพรนึ่อ
พวกเราแลล้ว” (1 คร. 5:7) พระเยซรทรงเปป็น “พระเมษโปดก ผรล้ทรงถรกปลงพระชนมร์ตสันั้งแตว่ทรงวางรากฐานของโลก” (วว. 13:8) 
ซนนึ่งการทนทรุกขร์ของพระองคร์เปป็นสลินึ่งจนาเปป็น เพรนึ่อเราจะรอดพล้นการทนทรุกขร์เหลว่านสันั้นแหว่งนรก (อว่านอพยพ 12:1-28) ศาสดา
พยากรณร์ภาคพสันธสสัญญาเดลิมไดล้พยากรณร์เกบีนึ่ยวกสับการทนทรุกขร์เหลว่านสันั้นและสงว่าราศบีทบีนึ่จะตามมา (1 ปต. 1:10-12) ศาสดา
พยากรณร์สมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิมไมว่ไดล้เขล้าใจสลินึ่งทบีนึ่เขาไดล้พยากรณร์ไวล้ แตว่มสันถรกเปปิดเผยอยว่างเตก็มทบีนึ่แกว่เปาโล

พระเยซรทรงเปป็น “พระผรล้เลบีนั้ยงใหญว่นสันั้น” ในการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ (ฮบ. 13:20,21) พระองคร์ทรงเปป็น “มหา
ปรุโรหลิตเหนรอครอบครสัวของพระเจล้า” (ฮบ. 10:21) พระเยซรทรงถวายพระโลหลิตของพระองคร์เองครสันั้งเดบียวพอมบีผลตลอดไป 
พระองคร์ไดล้เสดก็จเขล้าในทบีนึ่บรลิสรุทธลิธิ์ทบีนึ่สรุดแลล้วพรล้อมกสับพระโลหลิตของพระองคร์เอง ดสังนสันั้นเราทบีนึ่เชรนึ่อในพระองคร์บสัดนบีนั้จนงเขล้าไปดล้วยใจกลล้า
โดยทางใหมว่และมบีชบีวลิต ศาสดาพยากรณร์สมสัยพสันธสสัญญาเดลิมไมว่อาจเขล้าใจขล้อลนกลสับนบีนั้ไดล้ แตว่พระเจล้าทรงเปปิดเผยมสันอยว่างชสัดเจน
แลล้วแกว่ผรล้รสับใชล้นสันั้นแกว่พวกคนตว่างชาตลิ ครอ อสัครทรตเปาโล

คนาพยากรณร์เกบีนึ่ยวกสับกษสัตรลิยร์ทบีนึ่จะเสดก็จมานสันั้นผรล้จะครอบครองเหนรอทสันั้งพลิภพ (ยรม. 23:5,6; ศคย. 14:9) ไมว่ถรกเขล้าใจโดย
พวกศาสดาพยากรณร์ทบีนึ่พยากรณร์ในภาคพสันธสสัญญาเดลิม และเมรนึ่อพระเยซรเสดก็จมาแลล้ว อยว่างตนึ่นาตล้อยและใจถว่อม โดยทรงเปป็น
 “รากทบีนึ่งอกออกมาจากดลินแหล้ง” ซนนึ่งไมว่มบีรรปรว่างหรรอความนว่าดรเลย พวกยลิวกก็ไมว่ยอมรสับพระองคร์ใหล้เปป็นกษสัตรลิยร์ของพวกเขา พวก
เขาตะโกนวว่า “พวกเราไมว่ยอมใหล้ชายคนนบีนั้ครอบครองเหนรอพวกเรา!” พวกเขากนาลสังตสันั้งตาคอยยอดมนรุษยร์ผรล้ยลินึ่งใหญว่คนหนนนึ่งซนนึ่งจะ
ชว่วยพวกเขาใหล้รอดพล้นจากอนานาจของโรม และเมรนึ่อพระเมษโปดกไดล้เสดก็จมา พวกเขากก็ปฏลิเสธทบีนึ่จะรสับพระองคร์ไวล้...พวกเขาตรนง
พระองคร์ทบีนึ่กางเขนแทน แตว่พวกเขาทนามสันไปในความไมว่รรล้ โดยไมว่เขล้าใจคนาพยากรณร์เหลว่านสันั้นเกบีนึ่ยวกสับการเสดก็จมาของพระเมสสลิ
ยาหร์ของพวกเขา พวกเขามองไมว่เหก็นวว่ากางเขนนสันั้นมากว่อนมงกรุฎนสันั้น พวกเขาไมว่เขล้าใจวว่าการทนทรุกขร์เหลว่านสันั้นของพระเยซรมากว่อน
สงว่าราศบีนสันั้น และวว่าพระองคร์ตล้องตายเพรนึ่อรสับโทษบาปของโลกกว่อนทบีนึ่พระองคร์ประทสับบนพระทบีนึ่นสันึ่งของดาวลิดเพรนึ่อครอบครองเหนรอ
ทสันั้งพลิภพ ขล้อลนกลสับนสันั้นไดล้ถรกปปิดซว่อนไวล้มาตสันั้งแตว่เรลินึ่มแรกนสันั้น จนกระทสันึ่งเปาโลไดล้รสับการเปปิดเผยนสันั้น การสนาแดงขล้อลนกลสับนสันั้นจาก
พระเจล้าผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

ในการปปิดทล้ายจดหมายฝากฉบสับบีนั้ เปาโลพรดถนง “พระองคร์ผรล้ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีนึ่จะตสันั้งพวกทว่านใหล้มสันึ่นคง...” ผมหวสังใจ
วว่าการศนกษาคล้นควล้าเหลว่านบีนั้ไดล้ชว่วยเหลรอครุณในฐานะผรล้เชรนึ่อคนหนนนึ่งทบีนึ่จะมบีความเขล้าใจอสันชสัดเจนเกบีนึ่ยวกสับความจรลิงแสนวลิเศษเหลว่านสันั้น
ทบีนึ่ถรกนนาเสนอในหนสังสรอโรม และวว่าสลินึ่งเหลว่านสันั้นทบีนึ่ครุณไดล้เรบียนรรล้แลล้วจะทนาใหล้ครุณตสันั้งมสันึ่นคง ถล้าบทเรบียนเหลว่านสันั้นทบีนึ่ถรกใหล้ไวล้ในหนสังสรอ
เลว่มนบีนั้ลล้มเหลวในการสรล้างครุณขนนั้นในความเชรนึ่อนสันั้นและเสรลิมกนาลสังครุณในมนรุษยร์ภายใน เวลาของผมในการเตรบียมบทเรบียนเหลว่านสันั้น
และเวลาของครุณในการศนกษาคล้นควล้าพวกมสันกก็เสบียไปเปลว่าๆ จรุดประสงคร์ของผมในการเตรบียมการศนกษาคล้นควล้านบีนั้กก็ครอ เพรนึ่อผรล้เชรนึ่อ
ทสันั้งหลายจะไดล้รสับการอวยพรและถรกทนาใหล้เปป็นครลิสเตบียนทบีนึ่ดบีขนนั้น และเพรนึ่อทบีนึ่คนทบีนึ่ยสังไมว่รอดจะถรกนนามาสรว่การกลสับใจใหมว่และความ
เชรนึ่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้า มสันใชล้เวลาอสันยาวนานหลายชสันึ่วโมง และชสันึ่วโมงเหลว่านสันั้นไดล้กลายเปป็นหลายวสันและหลายสสัปดาหร์ แตว่ถล้า
ครลิสเตบียนคนหนนนึ่งไดล้รสับการเสรลิมกนาลสังหรรอคนบาปคนหนนนึ่งไดล้บสังเกลิดใหมว่ เชว่นนสันั้นแลล้วชสันึ่วโมงเหลว่านสันั้น วสันเหลว่านสันั้น สสัปดาหร์เหลว่านสันั้น
กก็ถรกใชล้อยว่างครุล้มคว่าแลล้ว

ครุณเชรนึ่อใจไดล้วว่าจดหมายฝากถนงชาวโรมเหลว่านสันั้น ซนนึ่งเราไดล้ศนกษากสันมาตลอด พรดกสับเราดล้วยสลิทธลิอนานาจ ถล้อยคนาใน
จดหมายฝากฉบสับนบีนั้เปป็นถล้อยคนาของพระเจล้า ถรกเขบียนโดยชายทบีนึ่ถรกแตว่งตสันั้งของพระเจล้าขณะทบีนึ่เขาไดล้รสับการดลใจจากพระวลิญญาณ
บรลิสรุทธลิธิ์ พระคสัมภบีรร์ทรุกตอนออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจล้า (2 ทธ. 3:16)

ผมอยากทบีนึ่จะปปิดทล้ายการศนกษาคล้นควล้าของเราดล้วยถล้อยคนาสรุดทล้ายของเปาโลในจดหมายฝากฉบสับนบีนั้:
“ขอสงว่าราศบีจงมบีแดว่พระเจล้าผรล้ทรงพระปฝัญญาแตว่องคร์เดบียวโดยทางพระเยซรครลิสตร์ สรบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน”


