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บทนนา

จดหมายฝากสองฉบรับถซงทลิโมธบีและจดหมายฝากถซงทลิตรัสเปป็นทบีพี่รผด้จรักในฐานะ จดหมายฝากถซงศลิษยาภลิ
บาล เพราะวล่าพวกมรันถผกเขบียนถซงเหลล่าผผด้รรับใชด้ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้ซซพี่งรรับหนด้าทบีพี่ดผแลครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นทรันี้ง
หลาย ทลิโมธบีรรับใชด้ในครลิสตจรักรในเมนองเอเฟซรัส (1 ทธ. 1:3) ขณะทบีพี่ทลิตรัสรรับใชด้ในครลิสตจรักรในเกาะครบีต (ทลิตรัส
1:5) ไมล่มบีขด้อสงสรัยเลยวล่าเปาโลเปป็นผผด้แตล่งของหนรังสนอหนซพี่งและสองทลิโมธบีเชล่นเดบียวกรับจดหมายฝากถซงทลิตรัส

ทลิโมธบีถผกกลล่าวถซงเปป็นครรันี้งแรกในกลิจการ 16:1 ชนพี่อมารดาของเขาคนอ ยผนบีส (2 ทธ. 1:5) นางเปป็นหญลิงชาว
ยลิว แตล่บลิดาของเขาเปป็นคนตล่างชาตลิ (กลิจการ 16:1) เปาโลกลล่าวถซงทลิโมธบีวล่าเปป็น “บอุตรแทด้ของขด้าพเจด้าในความ
เชนพี่อนรันี้น” (1 ทธ. 1:2) จากคคากลล่าวนบีนี้ เหลล่าผผด้รผด้พระครัมภบีรร์เหน็นพด้องตรงกรันวล่าทลิโมธบีไดด้กลรับใจรรับเชนพี่อผล่านทางการ
เทศนาของอรัครทผตเปาโลอยล่างไมล่ตด้องสงสรัย เขามบีชนพี่อเสบียงดบีเยบีพี่ยมในทล่ามกลางเหลล่าผผด้เชนพี่อในเมนองลลิสตราและเมนอ
งอลิโคนบียผม

มารดาของทลิโมธบีและยายของเขาโลอลิสเปป็นผผด้เชนพี่อทบีพี่เกรงกลรัวพระเจด้าทรันี้งคผล่ (2 ทธ. 1:5) 2 ทลิโมธบี 3:14,15
บอกเปป็นนรัยวล่าแมด้กระทรัพี่งกล่อนทบีพี่มารดาและยายของทลิโมธบีกลายเปป็นผผด้เชนพี่อ พวกนางกน็เปป็นหญลิงชาวยลิวทบีพี่ยคาเกรง
พระเจด้าอยผล่แลด้ว

เพราะเหตอุพวกยลิว เปาโลจซงใหด้ทลิโมธบีคนหนอุล่มเขด้าสอุหนรัต และจากนรันี้นเขาไดด้กลายเปป็นเพนพี่อนรล่วมทคาการ
กรับเปาโลในขล่าวประเสรลิฐ (กลิจการ 16:1-3) ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่าทลิโมธบีรล่วมเดลินทางไปกรับเปาโลตลอดทรัพี่วแควด้นมา
ซลิโดเนบีย เปาโลละเขาไวด้ทบีพี่เมนองเบโรอากรับสลิลาส (กลิจการ 17:14)

ตามคคาขอของเปาโล ทลิโมธบีไปเยบีพี่ยมเหลล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่เมนองเธสะโลนลิกา และพอเขากลรับมากน็รายงานใหด้เปาโล
ทราบ และจากนรันี้นกน็อยผล่ตล่อไปกรับเปาโลในเมนองโครลินธร์ ทลิโมธบีเดลินทางกรับเปาโลจากเมนองโครลินธร์ไปยรังเมนองเอเฟซรัส
ซซพี่งจากทบีพี่นรัพี่นเขาถผกสล่งพรด้อมกรับเอรรัสทรัสไปยรังแควด้นมาซลิโดเนบียและเมนองโครลินธร์ (กลิจการ 19:22; 1 คร. 4:17) ตล่อ
มาเราพบวล่าทลิโมธบีอยผล่กรับเปาโลผผด้ถผกจคาคอุกในกรอุงโรม (คส. 1:1; ฟป. 1:1; ฟปเลโมน 1)

เหลล่าผผด้รผด้ไมล่เหน็นพด้องตรงกรันเกบีพี่ยวกรับปปทบีพี่เขบียนของจดหมายฝากฉบรับแรกของเปาโลถซงทลิโมธบี ปปทบีพี่เขบียนถผก
ตรันี้งคคาถามเพราะวล่าเหลล่าผผด้รผด้พระครัมภบีรร์ไมล่เหน็นพด้องตรงกรันเกบีพี่ยวกรับวล่าเปาโลถผกจคาคอุกสองครรันี้งในกรอุงโรม หรนอแคล่
ครรันี้งเดบียว (กลิจการ 28:30) ถด้ามบีการจคาคอุกสองครรันี้งในกรอุงโรม มรันกน็ชรัดเจนวล่า 1 ทลิโมธบี ถผกเขบียนในชล่วงเวลา
ระหวล่างการจคาคอุกครรันี้งแรกและครรันี้งทบีพี่สอง แตล่ถด้ามบีการจคาคอุกครรันี้งเดบียวทบีพี่นรัพี่น อยล่างทบีพี่บางคนคลิด งรันี้น 1 ทลิโมธบีกน็ถผก
เขบียนไมล่นานกล่อนการเดลินทางครรันี้งสอุดทด้ายของเปาโลไปยรังกรอุงเยรผซาเลน็ม

ผผด้รผด้หลายทล่านเชนพี่อวล่าเปาโลตลิดคอุกสองครรันี้งจรลิง ๆในกรอุงโรม และเชนพี่อวล่าระหวล่างการจคาคอุกสองครรันี้งนบีนี้ ขณะ
ทบีพี่เขายรังมบีอลิสรภาพอยผล่ เขาไดด้เขบียน 1 ทลิโมธบี และจดหมายฝากถซงทลิตรัส สล่วนตรัวแลด้ว ผมยอมรรับความเชนพี่อแบบหลรัง
นบีนี้ และผมเชนพี่อวล่าพระครัมภบีรร์บล่งบอกวล่ามบีการจคาคอุกสองครรันี้ง เปาโลไปถซงกรอุงโรมในฐานะนรักโทษคนหนซพี่งในปป ค.ศ. 
61 เขาอยผล่ทบีพี่นรัพี่นสองปป (กลิจการ 28:30) ซซพี่งในระหวล่างชล่วงเวลานรันี้นเขาเขบียนจดหมายฝากของเขาไปถซงชาว
เอเฟซรัส ชาวโคโลสบี ชาวฟปลลิปปป และฟปเลโมน ในจดหมายแตล่ละฉบรับเหลล่านบีนี้เขาพผดถซงตรัวเองวล่าอยผล่ในคอุก แตล่เรา
หมายเหตอุวล่าใน 1 ทลิโมธบี เขาไมล่ไดด้พผดถซงตรัวเองในฐานะนรักโทษคนหนซพี่ง



ตอนเขบียนถซงทลิตรัส เปาโลพผดถซงการใชด้เวลาชล่วงฤดผหนาวในเมนองนลิโคบอุรบี (ทลิตรัส 3:12) ในทบีพี่นบีนี้เรามบีหลรัก
ฐานอรันเพบียงพอวล่าเขาไมล่ใชล่นรักโทษอบีกตล่อไปแลด้ว ความไวด้วางใจและความเชนพี่อมรัพี่นของเขาวล่าจะถผกปลล่อยตรัวไดด้
กลายเปป็นจรลิงแลด้ว (ฟป. 1:25,26; 2:24; ฟปเลโมน 22) เปาโลอธลิษฐาน-และในจดหมายหลายฉบรับของเขา เขา
ไดด้ขอรด้องครลิสตจรักรเหลล่านรันี้นใหด้อธลิษฐานเผนพี่อเขา-เพนพี่อทบีพี่เขาจะไดด้รรับการปลล่อยตรัว เพนพี่อทบีพี่พระวจนะของพระเจด้าจะ
ไดด้มบีทางทบีพี่เปปิดโลล่ง และเพนพี่อทบีพี่เขาจะไดด้รรับอนอุญาตใหด้เทศนาพระคอุณของพระเจด้าอบีก คคาอธลิษฐานเหลล่านรันี้นไดด้รรับคคา
ตอบแลด้ว

เปป็นเวลาหลายปปหลรังจากการตลิดคอุกของเขา เปาโลไดด้รรับเสรบีภาพ ดผเหมนอนเหน็นไดด้ชรัดวล่ามบีชล่วงเวลาครัพี่น
กลางระหวล่างการจคาคอุกครรันี้งแรกและครรันี้งทบีพี่สองของเขา และชล่วงเวลาครัพี่นกลางเชล่นนรันี้นอธลิบายคคากลล่าวใน 2 ทลิโมธบี
4:20: “...ขด้าพเจด้าละโตรฟปมรัสไวด้ทบีพี่เมนองมลิเลทรัสเมนพี่อยรังปป่วยอยผล่” ตอนทบีพี่เปาโลอยผล่ทบีพี่เมนองมลิเลทรัสกล่อนเขามายรังกรอุง
โรม (กลิจการ 20:17) เขาไมล่ไดด้ละโตรฟปมรัสไวด้ทบีพี่นรัพี่นเมนพี่อฝป่ายหลรังปป่วยอยผล่ กลิจการ 21:29 บอกเราวล่าโตรฟปมรัสเดลิน
ทางไปยรังกรอุงเยรผซาเลน็มรล่วมกรับเขา ดรังนรันี้น เปาโลจซงไปเยนอนเมนองมลิเลทรัสและเมนองเอเฟซรัสอบีกครรันี้งอยล่างไมล่ตด้อง
สงสรัย และนบีพี่นล่าจะเปป็นในชล่วงระหวล่างการตลิดคอุกครรันี้งแรกทบีพี่กรอุงโรมของเขากรับการตลิดคอุกครรันี้งหลรัง ถด้าเปาโลเขบียน 
1 ทลิโมธบีกล่อนเขาถผกจรับกอุมในกรอุงเยรผซาเลน็ม งรันี้นกน็ไมล่มบีคคาอธลิบายสคาหรรับคคากลล่าวของเขาใน 1 ทลิโมธบี 1:3: “ตามทบีพี่
ขด้าพเจด้าไดด้อด้อนวอนทล่านใหด้คอยอยผล่ในเมนองเอเฟซรัส เมนพี่อขด้าพเจด้าไดด้ไปยรังแควด้นมาซลิโดเนบีย เพนพี่อทล่านจะไดด้กคาชรับ
บางคนไมล่ใหด้พวกเขาสอนหลรักคคาสอนอนพี่น ๆ”

ในทบีพี่นบีนี้เปาโลสรัพี่งทลิโมธบีใหด้อยผล่ตล่อทบีพี่เมนองเอเฟซรัส ในหนรังสนอกลิจการ เราอล่านบรันทซกเกบีพี่ยวกรับการไปเยนอน
เมนองเอเฟซรัสสองครรันี้งของเปาโล ในกลิจการ 18:19-22 เราอล่านเรนพี่องการไปเยนอนสรันี้น ๆ ยรังเมนองนรันี้น:

“และทล่านมายรังเมนองเอเฟซรัส และไดด้ละปรลิสสลิลลากรับอาควลิลลาไวด้ทบีพี่นรัพี่น แตล่ทล่านเองไดด้เขด้าไปในธรรม
ศาลา และใหด้เหตอุผลกรับพวกยลิว เมนพี่อคนเหลล่านรันี้นขอใหด้ทล่านอยผล่กรับพวกเขาตล่อไป ทล่านกน็ไมล่ยอม แตล่ไดด้ลาพวกเขา
ไป โดยกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าจะตด้องรรักษาเทศกาลเลบีนี้ยงนบีนี้ทบีพี่จะมาถซงในกรอุงเยรผซาเลน็มโดยทอุกวลิถบีทาง แตล่ขด้าพเจด้าจะ
กลรับมาหาทล่านทรันี้งหลายอบีก ถด้าเปป็นทบีพี่ชอบพระทรัยพระเจด้า” และทล่านไดด้แลล่นเรนอจากเมนองเอเฟซรัส และเมนพี่อทล่าน
ไดด้มาถซงเมนองซบีซารบียา และไดด้ขซนี้นไป และคคานรับครลิสตจรักรแลด้ว ทล่านกน็ลงไปยรังเมนองอรันทลิโอก”

พระคคาตอนนบีนี้ระบอุชรัดเจนวล่าถซงแมด้วล่าผผด้คนเหลล่านรันี้นอด้อนวอนเขาใหด้อยผล่ตล่อไป เปาโล “กน็ไมล่ยอม” ซซพี่งบล่ง
บอกวล่าเขาใชด้เวลาสรันี้นมาก ๆ ในการไปเยนอนครรันี้งนบีนี้

ในกลิจการ 19:1 จนถซง 20:31 เราอล่านวล่าเขาใชด้เวลาไมล่นด้อยกวล่าสามปปในเมนองเอเฟซรัส โดยสรัพี่งสอนและ
เทศนาพระวจนะของพระเจด้า:

“หลรังจากสลิพี่งเหลล่านบีนี้จบลงแลด้ว เปาโลไดด้ตรันี้งใจในจลิตวลิญญาณวล่า เมนพี่อทล่านไดด้ผล่านไปทรัพี่วแควด้นมาซลิโดเนบีย
กรับแควด้นอาคายาแลด้ว จะไปยรังกรอุงเยรผซาเลน็ม โดยกลล่าววล่า “หลรังจากขด้าพเจด้าไปทบีพี่นรัพี่นแลด้ว ขด้าพเจด้าจะตด้องไป
เหน็นกรอุงโรมดด้วย” ทล่านจซงสล่งสองคนของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ปรนนลิบรัตลิทล่าน คนอทลิโมธบีกรับเอรรัสทรัส ไปยรังแควด้นมาซลิโด
เนบีย แตล่ทล่านเองกน็พรักอยผล่ในแควด้นเอเชบียหนล่อยหนซพี่ง” (กลิจการ 19:21,22) ณ เวลานรันี้น เปาโลไมล่ไดด้ขอรด้องทลิโมธบีใหด้
อยผล่ตล่อในเมนองเอเฟซรัส แตล่สล่งเขาเขด้าไปในแควด้นมาซลิโดเนบีย

ในคคาอคาลาของเปาโลทบีพี่กลล่าวแกล่พวกผผด้ปกครองในครลิสตจรักรทบีพี่เมนองเอเฟซรัส เขาคาดการณร์วล่าอรันตราย



มากมายจะมาสผล่ครลิสตจรักรนรันี้น:
“ดด้วยวล่าขด้าพเจด้าทราบสลิพี่งนบีนี้วล่า หลรังจากการจากไปของขด้าพเจด้านรันี้น บรรดาสอุนรัขปป่าทบีพี่รด้ายกาจจะเขด้ามาใน

ทล่ามกลางพวกทล่าน โดยไมล่ละเวด้นฝผงแกะไวด้เลย และจากพวกทล่านเองดด้วย จะมบีบางคนขซนี้นมา โดยกลล่าวสลิพี่งตล่าง ๆ
ทบีพี่ออกนอกลผล่นอกทาง เพนพี่อจะชรักจผงพวกสาวกใหด้ตามพวกเขาไป” (กลิจการ 20:29,30) เปาโลทราบวล่า “บรรดา
สอุนรัขปป่าทบีพี่รด้ายกาจ” ทบีพี่เขด้ามาจากภายนอกครลิสตจรักรและพวกครผสอนผลิดจากภายในจะกล่อใหด้เกลิดการขล่มเหง
มากมายและความปวดรด้าวใจหลายอยล่าง

ตล่อมา การคาดการณร์ของเปาโลกน็สคาเรน็จจรลิง เขาไปเยนอนเมนองเอเฟซรัสอบีกหน และคราวนบีนี้เขาละทลิโมธบีไวด้
เพนพี่อสรัพี่งสอนและเทศนาใหด้ระวรังคคาสอนผลิดทบีพี่ผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้นทบีพี่นรัพี่นเผชลิญ หลรังจากนรันี้นไมล่นาน เปาโลเขบียนถซงทลิโมธบี 
โดยขอรด้องเขาใหด้อยผล่ตล่อในเมนองเอเฟซรัสเพราะทบีพี่นรัพี่นตด้องการเขามาก ๆ เพนพี่อชล่วยปป้องกรันไมล่ใหด้สอุนรัขปป่าเหลล่านรันี้นเขด้า
มาในฝผงแกะ ทลิโมธบีทคาเชล่นนบีนี้จรลิง ๆ เพราะวล่ามบีความรรักอรันลซกซซนี้งระหวล่างเขากรับเปาโล

2 ทลิโมธบีถผกเขบียนจากกรอุงโรม หลรังจากทบีพี่เปาโลถผกจคาคอุกเปป็นครรันี้งทบีพี่สอง และทรันทบีหลรังจากการเขบียน
จดหมายฝากฉบรับทบีพี่สองนบีนี้ถซงทลิโมธบี เปาโลกน็ประทรับตราคคาพยานของตนดด้วยโลหลิตของตน:

“เพราะวล่าบรัดนบีนี้ขด้าพเจด้าพรด้อมทบีพี่จะถผกถวายเปป็นเครนพี่องบผชาแลด้ว และเวลาแหล่งการจากไปของขด้าพเจด้า
นรันี้นใกลด้จะถซงแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้สผด้รบในการตล่อสผด้อรันดบีแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้กระทคาการวลิพี่งแขล่งของขด้าพเจด้าใหด้สคาเรน็จแลด้ว 
ขด้าพเจด้าไดด้รรักษาความเชนพี่อนรันี้นไวด้แลด้ว ตล่อจากนบีนี้ มบีมงกอุฎแหล่งความชอบธรรมเกน็บไวด้สคาหรรับขด้าพเจด้าแลด้ว ซซพี่งองคร์
พระผผด้เปป็นเจด้า ผผด้พลิพากษาอรันชอบธรรม จะประทานแกล่ขด้าพเจด้าในวรันนรันี้น และมลิใชล่แกล่ขด้าพเจด้าผผด้เดบียวเทล่านรันี้น แตล่
แกล่คนทรันี้งปวงเชล่นกรันทบีพี่รรักการปรากฏของพระองคร์ ทล่านจงขมบีขมรันทบีพี่จะมาหาขด้าพเจด้าโดยเรน็ว” (2 ทธ. 4:6-9)

จอุดประสงคร์ของ 1 ทลิโมธบี คนอ การสนพี่อสารของเปาโล ซซพี่งพระเจด้าประทานใหด้แกล่เขาโดยการเปปิดเผย โดย
สรัพี่งสอนทลิโมธบีเกบีพี่ยวกรับครลิสตจรักรในฐานะพระนลิเวศของพระเจด้า 1 ทลิโมธบี 3:14,15 กลล่าวชรัดเจนถซงจอุดประสงคร์ของ
จดหมายฝากฉบรับนบีนี้:

“สลิพี่งเหลล่านบีนี้ขด้าพเจด้าเขบียนมาถซงทล่าน โดยหวรังใจวล่าจะมาหาทล่านในไมล่ชด้า แตล่ถด้าขด้าพเจด้ามาชด้า กน็เพนพี่อทล่าน
จะทราบวล่าทล่านควรประพฤตลิตรัวอยล่างไรในครอบครรัวของพระเจด้า ซซพี่งกน็คนอครลิสตจรักรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์
อยผล่ เปป็นหลรักและรากแหล่งความจรลิง”

ดด้วยเหตอุผลนบีนี้ 1 ทลิโมธบีจซงบรรจอุขด้อปฏลิบรัตลิทรันี้งหลายทบีพี่สคาครัญมาก ๆ และปฏลิบรัตลิไดด้จรลิงซซพี่งเกบีพี่ยวขด้องกรับความ
เปป็นระเบบียบเรบียบรด้อยซซพี่งควรถผกรรักษาไวด้ในพระนลิเวศของพระเจด้า-ทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นซซพี่งเปป็นทบีพี่ทบีพี่ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย
พบปะกรัน-และทลิโมธบีจะตด้องสรัพี่งสอนผผด้นคาเหลล่านรันี้นในครลิสตจรักร

เปาโลนคาเสนอทางประพฤตลิอรันเหมาะสมทบีพี่ควรถผกปฏลิบรัตลิในพระนลิเวศของพระเจด้า:
หลรักคคาสอนอรันบรลิสอุทธลิธ-ไมล่มบีหลรักคคาสอนอนพี่นใดนอกจากหลรักคคาสอนของพระเยซผครลิสตร์
การนมรัสการอรันบรลิสอุทธลิธ-การไมล่นมรัสการผผด้ใดอนพี่นเวด้นแตล่พระบอุตรทบีพี่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้า
การรรับใชด้อรันสรัตยร์ซนพี่อ-การไมล่เทศนาสลิพี่งใดนอกจากพระคอุณของพระเจด้า
หลรักคคาสอนอรันบรลิสอุทธลิธ การนมรัสการอรันบรลิสอุทธลิธ และขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธคนอ ความคลิดชบีนี้นคาใน

จดหมายฝากสคาหรรับศลิษยาภลิบาลฉบรับนบีนี้ทบีพี่สล่งถซงทลิโมธบีคนหนอุล่ม อยล่างไรกน็ตาม เปาโลใหด้ขด้อปฏลิบรัตลิหลายประการ



เชล่นกรันเกบีพี่ยวกรับทางประพฤตลิตามแบบพระเจด้าในสล่วนของคนทรันี้งหลายในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่น ตามขล่าวสารนรันี้นทบีพี่
ประทานใหด้แกล่เปาโลโดยการดลใจของพระเจด้า และทบีพี่สล่งตรงถซงทลิโมธบีเพนพี่อการสรัพี่งสอนเขาแบบเฉพาะเจาะจงและ
ประโยชนร์สอุขของคนทรันี้งปวง เราทราบวล่ามบีความลด้มเหลวในสล่วนของทรันี้งผผด้รรับใชด้และชอุมนอุมชนนรันี้นเมนพี่อผผด้คนไมล่ทน
หลรักคคาสอนทบีพี่ถผกตด้องอบีกตล่อไปแลด้ว แตล่รวบรวมครผไวด้เยอะ ๆ ตามการเลนอกของพวกเขาเอง ซซพี่งครผเหลล่านรันี้นทคาใหด้
หผของพวกเขาจรัจั๊กจบีนี้แทนทบีพี่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธ ผผด้รรับใชด้ของพระเยซผครลิสตร์เทศนาขล่าวประเสรลิฐอรัน
บรลิสอุทธลิธโดยปราศจากความกลรัว การเอาใจคน หรนอการขออภรัย และผผด้เชนพี่อเชนพี่อฟฟังขล่าวสารนรันี้นในฐานะเปป็นมาจาก
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ไมล่ใชล่ในฐานะเปป็นถด้อยคคาของมนอุษยร์

ดรังนรันี้น ถด้าผผด้รรับใชด้คนใดลด้มเหลวในการเทศนาหลรักคคาสอนอรันบรลิสอุทธลิธ หรนอถด้าผผด้เชนพี่อลด้มเหลวในการตรันี้งใจ
ฟฟังหลรักคคาสอนอรันบรลิสอุทธลิธ ครลิสตจรักรนรันี้นกน็กคาลรังลด้มเหลวอยล่างนล่าเศรด้า พระเจด้าไดด้ประทานฤทธลิธเดชเพนพี่อชล่วยใหด้ผผด้
ทบีพี่เชนพี่อสามารถเดลินและดคาเนลินชบีวลิตในความจรลิงนรันี้น พระคอุณของพระเจด้านรันี้นเพบียงพอทบีพี่จะนคาครลิสเตบียนทรันี้งหลาย
และรรักษาเหลล่าอวรัยวะแหล่งพระกายของพระครลิสตร์ใหด้อยผล่ในเสด้นทางนรันี้นซซพี่งถผกทคาเครนพี่องหมายไวด้แลด้วโดยพระเจด้า
สคาหรรับผผด้เชนพี่อแทด้ทรันี้งหลาย (ใชล่แลด้วครรับ นบีพี่กน็เปป็นความจรลิงไดด้แมด้กระทรัพี่งในชล่วงเวลาแสนอรันตรายเหลล่านบีนี้ทบีพี่เรามบีชบีวลิต
อยผล่-เวลาเหลล่านบีนี้กล่อนการเสดน็จมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า)

ในสมรัยของเปาโล ครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นเหลล่านรันี้นกคาลรังเพลิพี่มจคานวนอยล่างรวดเรน็ว และมรันเปป็นเรนพี่องธรรมดาทบีพี่
จะเกลิดคคาถามหลายอยล่างเกบีพี่ยวกรับความเปป็นระเบบียบเรบียบรด้อย หลรักคคาสอน ความเชนพี่อ และวลินรัยครลิสตจรักร ใน
ตอนแรก พวกอรัครทผตกคากรับดผแลปฟัญหาเหลล่านบีนี้โดยตรงดด้วยตรัวเอง แตล่พอใกลด้สลินี้นยอุคอรัครทผต ครลิสตจรักรไดด้เตลิบโต
ขซนี้นจนถซงอรัตราสล่วนทบีพี่มรันเรลิพี่มจคาเปป็นแลด้วทบีพี่ตด้องมบีการเปปิดเผยอรันชรัดเจนสคาหรรับการชบีนี้ทางของทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นทอุก
แหล่ง การเปปิดเผยเชล่นนรันี้นถผกพบใน 1 ทลิโมธบี และในทลิตรัส

วลบีสคาครัญใน 1 ทลิโมธบี คนอ “เพนพี่อทล่านจะทราบวล่าทล่านควรประพฤตลิตรัวอยล่างไรในครอบครรัวของพระเจด้า” 
ครลิสตจรักรเหลล่านรันี้นไมล่นล่าจะเพลิพี่มเขด้ากรับหรนอตรัดออกจากพลิมพร์เขบียวทบีพี่พระเจด้าไดด้ประทานใหด้เกบีพี่ยวกรับความเปป็น
ระเบบียบและวลินรัยในครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมล่ และเกบีพี่ยวกรับความเชนพี่อนรันี้นทบีพี่ครรันี้งหนซพี่งถผกมอบไวด้กรับพวกวลิสอุทธลิชน
แลด้ว แนล่นอนวล่าในโมงนบีนี้เราตด้องกลรับมาสผล่ภาคพรันธสรัญญาใหมล่ ซซพี่งเปป็นตคาราสคาหรรับครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมล่-
และโดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งเราตด้องศซกษาคด้นควด้าจดหมายฝากเหลล่านรันี้นทบีพี่พระเจด้าทรงใหด้เปาโลเขบียนตามคคาบอก 
พระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยขด้อลซกลรับแหล่งพระคอุณมหรัศจรรยร์ของพระเจด้าแกล่ผผด้รรับใชด้ทล่านนบีนี้ทบีพี่ปรนนลิบรัตลิพวกคนตล่างชาตลิ 
โปรดตรันี้งใจอล่าน เอเฟซรัส 3:1-12

ในตอนตด้นของ 1 ทลิโมธบี เปาโลพผดเกบีพี่ยวกรับหลรักคคาสอนทบีพี่ไมล่ถผกตด้อง และทรันี้งหมดทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับคคาสอน
ผลิดเชล่นนรันี้นกน็ถผกตคาหนลิและถผกปฏลิเสธ เขาเนด้นหนรักเรนพี่องหลรักคคาสอนทบีพี่แทด้จรลิงและขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธ ซซพี่ง
ปราศจากสลิพี่งเหลล่านบีนี้กน็ไมล่มบีสลิพี่งทบีพี่เปป็นความเปป็นแบบพระเจด้าและความชอบธรรม หลรักคคาสอนทบีพี่แทด้จรลิงคนอ ขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งพระคอุณของพระเจด้า ซซพี่งเกบีพี่ยวกรับสลิพี่งนบีนี้เปาโลเปป็นพยานรรับรองวล่า “ตามขล่าวประเสรลิฐอรันเปปปี่ยมดด้วย
สงล่าราศบีของพระเจด้าผผด้เสวยสอุข ซซพี่งไดด้ทรงมอบไวด้กรับความไวด้วางใจของขด้าพเจด้านรันี้น” (1 ทธ. 1:11) เปาโลเองกน็
เปป็นพยานทบีพี่แทด้จรลิงคนหนซพี่งถซงพระคอุณมหรัศจรรยร์ของพระเจด้า ดด้วยวล่าพระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยความจรลิงนรันี้นเกบีพี่ยว
กรับพระคอุณแกล่เขา ซซพี่งโดยทางพระคอุณนรันี้นกคาแพงทบีพี่กรันี้นกลางนรันี้นถผกพรังลงแลด้ว และโดยพระคอุณนรันี้นมนอุษยร์ทอุกคนไดด้



รรับเชลิญใหด้มาดนพี่มนนี้คาแหล่งชบีวลิตโดยไมล่เสบียคล่า
การอธลิษฐานเปป็นหรัวขด้อนคาในบททบีพี่สองของ 1 ทลิโมธบี พระนลิเวศของพระเจด้า-และความบรลิสอุทธลิธทบีพี่แทด้จรลิง 

ซซพี่งกลายเปป็นพระนลิเวศของพระเจด้า-รวมกรันเปป็นใจความหลรักสคาหรรับบททบีพี่สาม ในทบีพี่นบีนี้เปาโลนคาเสนอลรักษณะของ
บอุคคลทบีพี่เหลล่าผผด้ดผแลและเหลล่าผผด้ชล่วยศลิษยาภลิบาลของพระเจด้าตด้องเปป็น ในบททบีพี่สบีพี่ เขาเตนอนเกบีพี่ยวกรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่
จะออกไปจากความเชนพี่อนรันี้นกล่อนถซงการรรับขซนี้น-คนเหลล่านรันี้นทบีพี่จะใสล่ใจฟฟังพวกวลิญญาณทบีพี่ลล่อลวงและหลรักคคาสอน
ของผบีปปศาจ คนเหลล่านบีนี้จะพผดคคามอุสาทรันี้งหลายในความหนด้าซนพี่อใจคด

ในบททบีพี่หด้าและหก เปาโลใหด้ขด้อปฏลิบรัตลิและคคาเตนอนสตลิหลากหลายรผปแบบ โดยเกบีพี่ยวขด้องกรับพวกหญลิง
สผงอายอุ พวกแมล่มล่ายทบีพี่ยรังสาว และวลิธบีทบีพี่พวกผผด้ปกครองและผผด้ดผแลควรไดด้รรับการสนรับสนอุน ในขด้อพระคคาเหลล่านบีนี้เขา
ใหด้ขด้อปฏลิบรัตลิสล่วนตรัวแกล่ทลิโมธบีผผด้รรับใชด้หนอุล่มเชล่นกรัน

มลิตรภาพอรันสนลิทสนมระหวล่างเปาโลกรับทลิโมธบี บอุตรของเขาในความเชนพี่อนรันี้น เปป็นมลิตรภาพหนซพี่งทบีพี่งดงาม
ทบีพี่สอุดในประวรัตลิศาสตรร์ทรันี้งสลินี้น ไมล่วล่าทางโลกหรนอทางธรรม เปาโลมบีอายอุมากกวล่าทลิโมธบีประมาณสามสลิบปป แตล่มบี
มลิตรภาพอรันสนลิทสนม อบออุล่นและลซกซซนี้งระหวล่างเขาทรันี้งสอง-ความสรัมพรันธร์อรันใกลด้ชลิดและความรรักเชล่นทบีพี่ถผกพบ
ระหวล่างบลิดาและบอุตร

เปาโลรผด้วล่าทลิโมธบีกคาลรังจะกด้าวเขด้าสผล่ตคาแหนล่งทบีพี่มบีความรรับผลิดชอบใหญล่ยลิพี่ง ผผด้รรับใชด้หนอุล่มคนนบีนี้ไดด้รรับหนด้าทบีพี่ใหด้ดผ
แลครลิสตจรักรทบีพี่เมนองเอเฟซรัส งานหนซพี่งทบีพี่ใหญล่โตและหนรักมากสคาหรรับชายหนอุล่มคนหนซพี่งทบีพี่เปป็นคนเหนบียมอายและ
อล่อนไหวเลน็กนด้อย-และนล่าจะเปป็นคนอล่อนโยนดด้วย เปาโลตระหนรักดบีถซงภรัยอรันตรายและปฟัญหาเหลล่านรันี้น ความ
ปวดรด้าวใจและใจแตกสลาย และหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบอรันหนรักอซนี้งของสถานการณร์ทบีพี่มบีอยผล่ในเมนองเอเฟซรัส เขาเขบียน
จดหมายฉบรับแรกนบีนี้ถซงทลิโมธบีเพนพี่อหนอุนใจและชบีนี้ทางเขาในทางของพระเจด้า



 1 ททิโมธธี - บททธีที่ 1
คนาสอนทธีที่ไมม่ถทูกตต้องถทูกตนาหนทิ

1:1 เปาโล อรัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ โดยพระบรัญชาของพระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา และพระเยซผ
ครลิสตร์เจด้า ผผด้ทรงเปป็นความหวรังของพวกเรา
1:2 ถซง ทลิโมธบี ผผด้เปป็นบอุตรแทด้ของขด้าพเจด้าในความเชนพี่อนรันี้น ขอพระคอุณ พระเมตตาและสรันตลิสอุขจากพระเจด้าพระ
บลิดาของพวกเรา และจากพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา จงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด
1:3 ตามทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้อด้อนวอนทล่านใหด้คอยอยผล่ในเมนองเอเฟซรัส เมนพี่อขด้าพเจด้าไดด้ไปยรังแควด้นมาซลิโดเนบีย เพนพี่อทล่านจะ
ไดด้กคาชรับบางคนไมล่ใหด้พวกเขาสอนหลรักคคาสอนอนพี่น ๆ
1:4 ทรันี้งไมล่ใหด้ใสล่ใจในเรนพี่องนลิทานตล่าง ๆ และเรนพี่องลคาดรับวงศร์ตระกผลอรันไมล่รผด้จบ ซซพี่งเปป็นเหตอุใหด้เกลิดปฟัญหาตล่าง ๆ 
มากกวล่าเสรลิมสรด้างใหด้จคาเรลิญขซนี้นในทางของพระเจด้า ซซพี่งอยผล่ในความเชนพี่อ กน็จงกระทคาดรังนรันี้น
1:5 บรัดนบีนี้จอุดประสงคร์แหล่งคคาบรัญชานรันี้นกน็คนอ ความรรักซซพี่งเกลิดจากใจอรันบรลิสอุทธลิธ และจากใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรัน
ดบี และจากความเชนพี่ออรันจรลิงใจ
1:6 บางคนกน็ไดด้เลบีพี่ยงไปจากจอุดประสงคร์นบีนี้ หลงไปในทางพผดอรันไรด้สาระ
1:7 โดยปรารถนาทบีพี่จะเปป็นอาจารยร์ฝป่ายพระราชบรัญญรัตลิ โดยไมล่เขด้าใจทรันี้งสลิพี่งทบีพี่พวกเขากลล่าว หรนอสลิพี่งทบีพี่พวกเขา
ยนนยรัน
1:8 แตล่พวกเราทราบอยผล่วล่าพระราชบรัญญรัตลินรันี้นดบี ถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดใชด้พระราชบรัญญรัตลินรันี้นอยล่างถผกตด้อง
1:9 โดยทราบสลิพี่งนบีนี้วล่า พระราชบรัญญรัตลินรันี้นไมล่ไดด้ทรงบรัญญรัตลิไวด้สคาหรรับคนชอบธรรม แตล่สคาหรรับคนนอกกฎหมาย
และคนซซพี่งไมล่เชนพี่อฟฟัง สคาหรรับคนอธรรมและสคาหรรับคนบาปทรันี้งหลาย สคาหรรับคนไมล่บรลิสอุทธลิธและคนหมลิพี่นประมาท 
สคาหรรับคนฆาตกรรมพล่อและคนฆาตกรรมแมล่ สคาหรรับคนฆล่าคน
1:10 สคาหรรับบรรดาคนลล่วงประเวณบี สคาหรรับคนทรันี้งหลายทบีพี่ทคาใหด้ตรัวเองเปป็นมลทลินดด้วยการรรักรล่วมเพศ สคาหรรับ
ผผด้รด้ายลรักคน สคาหรรับคนโกหก สคาหรรับคนใหด้การเทน็จ และถด้ามบีอะไร ๆ ทบีพี่ขรัดแยด้งกรับหลรักคคาสอนอรันถผกตด้อง
1:11 ตามขล่าวประเสรลิฐอรันเปปปี่ยมดด้วยสงล่าราศบีของพระเจด้าผผด้เสวยสอุข ซซพี่งไดด้ทรงมอบไวด้กรับความไวด้วางใจของ
ขด้าพเจด้านรันี้น
1:12 และขด้าพเจด้าขอบพระคอุณพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ผผด้ทรงทคาใหด้ขด้าพเจด้ามบีความสามารถ
ดด้วยวล่าพระองคร์ทรงนรับวล่าขด้าพเจด้าเปป็นคนสรัตยร์ซนพี่อ โดยทรงตรันี้งขด้าพเจด้าใหด้เขด้าสผล่งานรรับใชด้นบีนี้
1:13 ผผด้ซซพี่งเมนพี่อกล่อนนรันี้นเปป็นคนหมลิพี่นประมาท และผผด้ขล่มเหง และเปป็นคนทบีพี่อรันตราย แตล่ขด้าพเจด้าไดด้รรับพระเมตตา 
เพราะวล่าขด้าพเจด้าไดด้กระทคาอยล่างนรันี้นอยล่างโฉดเขลาในความไมล่เชนพี่อ
1:14 และพระคอุณขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรานรันี้นมบีมากเหลนอลด้น พรด้อมดด้วยความเชนพี่อและความรรักซซพี่งมบี
อยผล่ในพระเยซผครลิสตร์
1:15 นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อและสมควรทบีพี่คนทรันี้งปวงจะรรับไวด้ วล่าพระเยซผครลิสตร์ไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลกเพนพี่อจะทรง



ชล่วยคนบาปทรันี้งหลายใหด้รอด ในพวกนรันี้นขด้าพเจด้าเปป็นตรัวเอก
1:16 อยล่างไรกน็ดบีเพราะเหตอุนบีนี้เองขด้าพเจด้าจซงไดด้รรับพระเมตตา เพนพี่อทบีพี่วล่าในตรัวขด้าพเจด้าซซพี่งเปป็นตรัวเอกนรันี้น พระเยซผ
ครลิสตร์จะไดด้ทรงสคาแดงความอดกลรันี้นพระทรัยทอุกอยล่างใหด้เหน็น เพนพี่อเปป็นแบบอยล่างแกล่คนทรันี้งปวงทบีพี่ภายหลรังจะเชนพี่อ
บนพระองคร์อรันนคาไปสผล่ชบีวลิตนลิรรันดรร์
1:17 บรัดนบีนี้ พระเกบียรตลิและสงล่าราศบีจงมบีแดล่พระมหากษรัตรลิยร์ ผผด้ทรงพระเจรลิญอยผล่นลิรรันดรร์ ผผด้ทรงเปป็นองคร์อมตะ 
ผผด้ทรงไมล่ไดด้ปรากฏแกล่ตา พระเจด้าผผด้ทรงพระปฟัญญาแตล่พระองคร์เดบียว สนบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์ เอเมน
1:18 คคากคาชรับนบีนี้ขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้แกล่ทล่าน ทลิโมธบีบอุตรเออ๋ย ตามบรรดาคคาพยากรณร์ซซพี่งมาลล่วงหนด้าทล่าน เพนพี่อโดย
ขด้อความเหลล่านรันี้นทล่านจะไดด้เขด้าสผด้รบการสงครามทบีพี่ดบี
1:19 โดยยซดถนอความเชนพี่อไวด้และมบีใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันดบี ซซพี่งบางคนไดด้ละทลินี้งไปเสบียในเรนพี่องความเชนพี่อจซงไดด้
อรับปางลง
1:20 ในคนเหลล่านรันี้นมบีฮบีเมเนอรัสและอเลน็กซานเดอรร์ ซซพี่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้แกล่ซาตานแลด้ว เพนพี่อเขาทรันี้งสองจะไดด้
เรบียนรผด้ทบีพี่จะไมล่หมลิพี่นประมาท

คนาคนานอับ
ขด้อ 1 และ 2: “เปาโล อรัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ โดยพระบรัญชาของพระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของ

พวกเรา และพระเยซผครลิสตร์เจด้า ผผด้ทรงเปป็นความหวรังของพวกเรา ถซง ทลิโมธบี ผผด้เปป็นบอุตรแทด้ของขด้าพเจด้าในความ
เชนพี่อนรันี้น ขอพระคอุณ พระเมตตาและสรันตลิสอุขจากพระเจด้าพระบลิดาของพวกเรา และจากพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้
เปป็นเจด้าของพวกเรา จงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด”

ในขด้อ 1 เปาโลแนะนคาตรัวโดยเอล่ยชนพี่อ ในประเทศของเขามรันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบรัตลิทบีพี่จะขซนี้นตด้นจดหมาย
ดด้วยชนพี่อของผผด้เขบียน เปาโลชายผผด้นบีนี้เคยเปป็นทบีพี่รผด้จรักในชนพี่อเซาโลแหล่งทารร์ซรัส ซซพี่งเปป็นชนพี่อภาษาฮบีบรผของเขา ในฟปลลิปปป 
3:5 เขาพรรณนาถซงตรัวเองวล่าเปป็น “ชนชาตลิฮบีบรผเกลิดจากชาวฮบีบรผ” ตล่อมาเขาเลลิกใชด้คคาบรรยายนบีนี้เกบีพี่ยวกรับตรัวเอง 
แตล่ผมแนล่ใจวล่าเขาไมล่เคยเลลิกภาคภผมลิใจและรรักสลิทธลิโดยกคาเนลิดฝป่ายชนชาตลิของเขา เพราะวล่าเขาเปป็นยลิวทบีพี่เปป็นไท
ตรันี้งแตล่เกลิด

ตลอดชบีวลิตของเขาเปาโลคงไวด้ซซพี่งความรรักอรันลซกซซนี้งทบีพี่มบีตล่ออลิสราเอลชนชาตลิของเขาเอง และไมล่วล่าเขาไปทบีพี่
ใด ไมล่วล่าเขารรับใชด้ทบีพี่ไหน ทบีพี่แรกทบีพี่เขาไปเยนอนเสมอกน็คนอ ธรรมศาลา ไมล่วล่าขล่าวสารของเขาจะครอบคลอุมคนทรันี้งปวง
ขนาดไหนกน็ตาม เขากน็กลล่าววล่า “แกล่พวกยลิวกล่อน” (รม. 1:16) ใน 1 โครลินธร์ 9:22 วรรคหลรังเขากลล่าววล่า 
“ขด้าพเจด้ายอมเปป็นคนทอุกชนลิดตล่อคนทรันี้งปวง เพนพี่อโดยทอุกวลิถบีทางขด้าพเจด้าจะชล่วยบางคนใหด้รอด” แตล่ความ
ปรารถนาอรันลซกซซนี้งของเขาและภาระหนรักแหล่งหรัวใจของเขามบีใหด้แกล่ชนชาตลิอลิสราเอล ในโรม 10:1 เขาประกาศ
วล่า “พบีพี่นด้องทรันี้งหลาย ความปรารถนาแหล่งจลิตใจของขด้าพเจด้าและคคาอธลิษฐานตล่อพระเจด้าเพนพี่อคนอลิสราเอลนรันี้น คนอ
ขอใหด้เขาทรันี้งหลายรอด” ภาระทบีพี่เขาแบกเพนพี่อพบีพี่นด้องของเขาในเนนนี้อหนรังนรันี้นใหญล่โตเสบียจนเขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้ามบี
ความทอุกขร์หนรักและความโศกเศรด้าในใจของขด้าพเจด้าเสมอ เพราะขด้าพเจด้าอยากขอใหด้ขด้าพเจด้าเองถผกสาปแชล่งใหด้
ตรัดขาดจากพระครลิสตร์ เพราะเหน็นแกล่พบีพี่นด้องของขด้าพเจด้า คนอญาตลิพบีพี่นด้องของขด้าพเจด้าตามเนนนี้อหนรัง” (รม. 9:2,3)

จงตรันี้งใจอล่านบททบีพี่เกด้าของหนรังสนอกลิจการ และคอุณจะไดด้รรับพรอยล่างเหลนอลด้นโดยบรันทซกเรนพี่องราวทบีพี่โหม



กระพนอจลิตวลิญญาณของการกลรับใจเชนพี่อของเซาโลแหล่งทารร์ซรัส เมนพี่อเซาโล ผผด้ปลด้นรลิบขด้าวของและผผด้ทคาลายครลิสต
จรักร ไดด้กลายเปป็นเปาโล ผผด้กล่อตรันี้งครลิสตจรักรทบีพี่พระเจด้าทรงใชด้การเพนพี่อกล่อตรันี้งครลิสตจรักรหลายแหล่ง เปาโลเปป็นชนพี่อทบีพี่ถผก
ตรันี้งใหด้แกล่เขาเพราะวล่าเขาเปป็นพลเมนองสรัญชาตลิโรม:

“และขณะทบีพี่พวกทหารมรัดทล่านดด้วยสายหนรังหลายเสด้น เปาโลไดด้กลล่าวแกล่นายรด้อยทบีพี่ยนนอยผล่ขด้าง ๆ วล่า 
“เปป็นสลิพี่งทบีพี่ถผกตด้องตามกฎหมายทบีพี่จะเฆบีพี่ยนคนทบีพี่เปป็นสรัญชาตลิโรม และยรังไมล่ถผกตรัดสลินความหรนอ” เมนพี่อนายรด้อย
ไดด้ยลินอยล่างนรันี้นแลด้ว เขากน็ไปและบอกนายพรัน โดยกลล่าววล่า “ระวรังนะวล่าทล่านกระทคาอะไร เพราะวล่าคนนบีนี้เปป็นคน
สรัญชาตลิโรม” แลด้วนายพรันจซงมา และกลล่าวแกล่ทล่านวล่า “จงบอกเราเถลิด เจด้าเปป็นคนสรัญชาตลิโรมหรนอ” ทล่านกลล่าว
วล่า “ใชล่แลด้ว” และนายพรันจซงตอบวล่า “ดด้วยการเสบียเงลินมาก ขด้าจซงไดด้รรับอลิสรภาพนบีนี้” และเปาโลกลล่าววล่า “แตล่
ขด้าพเจด้าไดด้รรับอลิสรภาพนบีนี้โดยกคาเนลิด” (กลิจการ 22:25-28)

ในกลิจการ 13:9 เราอล่านวล่า “...เซาโล (ผผด้ซซพี่งถผกเรบียกวล่า เปาโล เชล่นกรัน)” เปาโลชายผผด้นบีนี้มบีงานรรับใชด้ทบีพี่
เฉพาะเจาะจงและเฉพาะทาง พระเจด้าผผด้ไดด้ทรงชล่วยเขาใหด้รอด แตล่งตรันี้งเขาและมอบหมายพรันธกลิจแกล่เขาไดด้ทรงสล่ง
เขาไปยรังพวกคนตล่างชาตลิในฐานะผผด้รรับใชด้ทบีพี่พลิเศษคนหนซพี่งเชล่นกรัน และมรันเปป็นเรนพี่องปกตลิธรรมดาทบีพี่เขาควรใชด้ชนพี่อ
แบบคนตล่างชาตลิของเขาตรันี้งแตล่นรันี้นเปป็นตด้นไป ตรันี้งแตล่วรันนรันี้นทบีพี่เขาถผกใชด้การโดยองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเพนพี่อกล่อตรันี้งครลิสต
จรักรหลายแหล่งในหลายเมนองใหญล่ เขากน็เปป็นทบีพี่รผด้จรักในฐานะเปาโล

ในการขซนี้นตด้นจดหมายของเขาถซงทลิโมธบีคนหนอุล่มนรันี้น เขาเปป็นเพบียง “เปาโล” และในสล่วนถรัดไปของบทนคา
ของเขา เขาเปป็น “...อรัครทผตคนหนซพี่งของพระเยซผครลิสตร์” ในโรม 11:13 เปาโลกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าจซงยกยล่อง
หนด้าทบีพี่ของขด้าพเจด้า” และขณะทบีพี่เขาขซนี้นตด้นจดหมายฝากฉบรับนบีนี้ถซงทลิโมธบี เขากน็แนะนคาตรัว-ไมล่เพบียงในฐานะเปาโลผผด้
เปป็นทบีพี่รรักเทล่านรันี้น แตล่ในฐานะ “อรัครทผตคนหนซพี่งของพระเยซผครลิสตร์” ดด้วย เขาไมล่ใชล่หนซพี่งในอรัครทผตสลิบสองคนแรก
นรันี้น แตล่เขากน็เปป็นอรัครทผตคนหนซพี่งอยผล่ดบี ตามทบีพี่เขากลล่าวอด้างในจดหมายฝากทรันี้งหลายของเขา

คคาวล่า อรัครทผต (apostle) มบีความหมายวล่า “ผผด้หนซพี่งทบีพี่ถผกสล่งไป” และเปาโลเปป็น “ผผด้หนซพี่งทบีพี่ถผกสล่งไป” ยรัง
พวกคนตล่างชาตลิเพนพี่อเปปิดเผยแกล่พวกเขาถซงพระคอุณของพระเจด้า ความรอดโดยพระคอุณ และขด้อลซกลรับเรนพี่อง “พระ
ครลิสตร์ผผด้ทรงสถลิตอยผล่ในพวกทล่าน อรันเปป็นทบีพี่หวรังแหล่งสงล่าราศบี” (คส. 1:27) ในนรัยหนซพี่ง ผผด้เชนพี่อแตล่ละคนเปป็นอรัครทผต
คนหนซพี่ง เพราะวล่าเราควรพรด้อมใหด้พระเจด้าทรงใชด้การอยผล่ทอุกเวลา เราควรเตน็มใจใหด้พระองคร์สล่งเราไปทบีพี่ใดกน็ตามไดด้
ทอุกเมนพี่อ ในภาษางล่าย ๆ เราเปป็น “เดน็กวลิพี่งงาน” ของพระเจด้า และเราควรเตน็มใจวลิพี่งงานเพนพี่อพระองคร์ไดด้ทอุกเวลา ไมล่
วล่างานนรันี้นจะตพี่คาตด้อยและไมล่สคาครัญขนาดไหนกน็ตาม เราควรพรด้อมอยผล่ทอุกเวลาทบีพี่จะกลล่าววล่า “ขด้าพระองคร์อยผล่ทบีพี่นบีพี่ ! 
ขอทรงใชด้ขด้าพระองคร์เถลิด!”

เหลล่าทผตสวรรคร์ยนนพรด้อมเสมอทบีพี่จะเชนพี่อฟฟังนนี้คาพระทรัยของพระเจด้า: “เราคนอกาบรลิเอล ทบีพี่ยนนอยผล่ตล่อพระ
พรักตรร์พระเจด้า และถผกสล่งมาเพนพี่อพผดกรับทล่าน และเพนพี่อนคาขล่าวดบีเหลล่านบีนี้มาแจด้งแกล่ทล่าน” กาบรลิเอลกลล่าวเชล่นนบีนี้แกล่มา
รบียร์ (ลผกา 1:19) ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย เหมนอนกรับทผตสวรรคร์เหลล่านรันี้น ควรยนนพรด้อมรรับคคาสรัพี่งตล่าง ๆ ของสวรรคร์ เราควร
พรด้อมทบีพี่จะพผด เตนอน วล่ากลล่าว หรนอปลอบประโลมใจ เราควรอยผล่ในตคาแหนล่งฝป่ายวลิญญาณเสมอทบีพี่จะฟฟังพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธเมนพี่อพระองคร์ตรรัสในเสบียงเบา ๆ แกล่ใจของเรา โดยประทานคคาสรัพี่งตล่าง ๆ แกล่เรา

ใชล่แลด้วครรับ ผผด้เชนพี่อทอุกคนเปป็นอรัครทผต ถซงแมด้วล่าผมไมล่ไดด้กคาลรังเสนอแนะวล่าพวกเราทอุกคนไดด้รรับการทรง



เรบียกและถผกแตล่งตรันี้งสคาหรรับงานรรับใชด้ในขนาดเดบียวกรันกรับทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกและแตล่งตรันี้งเปาโลกน็ตาม ดด้วยวล่า
ตคาแหนล่งอรัครทผตของเปาโลเปป็นตคาแหนล่งทบีพี่พลิเศษเฉพาะ ยอหร์นผผด้ใหด้รรับบรัพตลิศมาเปป็นผผด้รรับใชด้พลิเศษคนหนซพี่งของ
พระเจด้า เหมนอนอยล่างทบีพี่คนอนพี่น ๆ อบีกหลายคนไดด้เปป็นและจะเปป็นจนกวล่าครลิสตจรักรถผกรรับออกไปเพนพี่อพบกรับองคร์
พระผผด้เปป็นเจด้าในฟป้าอากาศ

เปาโลกลล่าวแกล่ทลิโมธบีวล่า “อรัครทผตคนหนซพี่งของพระเยซผครลิสตร์โดยคคาบรัญชาของพระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอด
ของพวกเรา” ทลิโมธบีจะตด้องไมล่คลิดเอาเองแมด้สรักชรัพี่วขณะวล่าเปาโลไดด้ตรันี้งตรัวเองเปป็นอรัครทผต วล่าเขาไดด้รรับหนด้าทบีพี่รรับผลิด
ชอบอรันใหญล่ยลิพี่งนบีนี้ไวด้เองโดยปราศจากคคาบรัญชาจากพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ เปาโลรรับประกรันทลิโมธบีวล่าตนไมล่ใชล่
อรัครทผตคนหนซพี่งทบีพี่แตล่งตรันี้งตรัวเอง ตคาแหนล่งอรัครทผตของเขาไดด้ถผกยรัดเยบียดใหด้แกล่เขาผล่านทางคคาบรัญชาของพระเจด้า
องคร์นรันี้นผผด้ตรรัสแกล่เขาบนถนนเมนองดามรัสกรัส-พระองคร์ผผด้ตรรัสวล่า “(เปาโล) เปป็นภาชนะทบีพี่ทรงเลนอกสรรไวด้แลด้ว
สคาหรรับเรา” (กลิจการ 9:15)

เนนพี่องจากเปาโลถผกพระเจด้าแตล่งตรันี้งใหด้รรับตคาแหนล่งอรัครทผต เขาจซงพผดดด้วยสลิทธลิอคานาจของพระเจด้า และสลิพี่ง
ทบีพี่เขากลล่าวกน็ถผกสนรับสนอุนโดยฤทธลิธเดชของพระเจด้า เราจซงควรใสล่ใจฟฟังอยล่างจรลิงจรังตล่อสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกกลล่าวโดย
ชายผผด้นบีนี้ ผผด้ถผกแตล่งตรันี้งโดยพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธใหด้เปป็นผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งและอรัครทผตคนหนซพี่งไปยรังพวกคนตล่างชาตลิ

เราสรังเกตในขด้อหนซพี่งวล่าเปาโลกลล่าววล่า “พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา” อรันเปป็นการเชนพี่อมโยงตรัวเขาเอ
งกรับทลิโมธบีในพระผผด้ชล่วยใหด้รอดองคร์นรันี้น เขาจะกลล่าวกน็ไดด้วล่า “พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของขด้าพเจด้า” แตล่เขากน็ไมล่ไดด้กลล่าว
เชล่นนรันี้น โดยการเปปิดเผย พระเจด้าไดด้ทรงแจด้งใหด้เปาโลทราบขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าเราทอุกคนถผกใหด้บรัพตลิศมาเขด้าในกาย
เดบียวโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียว และไดด้ถผกทคาใหด้ดนพี่มเขด้าในพระวลิญญาณองคร์เดบียว (1 คร. 12:12,13) ชล่างนล่าชนพี่น
ใจทบีพี่ไดด้นรัพี่งดด้วยกรันในสวรรคสถานกรับเพนพี่อนผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายและรล่วมแบล่งปฟันความชนพี่นบานและความรผด้สซกรล่วมกรันของ
การเปป็นของกายเดบียวกรันนรันี้น ไมล่วล่าเราจะเปป็นคนใหญล่โตหรนอผผด้เลน็กนด้อย รวยหรนอจน ทาสหรนอไท เราทอุกคนกน็เปป็น
ของครลิสตจรักรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ ครลิสตจรักรซซพี่งมบีพระเยซผเปป็นศบีรษะและรากฐาน ดรังนรันี้นเราจซงเปป็น
อวรัยวะทรันี้งหลายแหล่งพระกายของพระองคร์ แหล่งเนนนี้อหนรังของพระองคร์และแหล่งกระดผกของพระองคร์

จงหมายเหตอุวล่าเปาโลชบีนี้ใหด้เหน็นตอนแรกวล่า “พระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา” และนบีพี่กน็ตามทบีพี่มรัน
ควรเปป็น ในแงล่รากฐาน พระเจด้าทรงเปป็นผผด้ทบีพี่ตด้องชล่วยเราใหด้รอด พระเจด้าทรงเปป็นผผด้ทบีพี่ตด้องใหด้อภรัยบาปทรันี้งหลายของ
เรา ชคาระเราใหด้สะอาด ประทานชรัยชนะแกล่เราเหนนอบาปและปลดปลล่อยเราจากการตกเปป็นทาสของบาป จาก
นรันี้น “องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” จซงตามมา-ดด้วยวล่า “ความเปป็นองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” ตามหลรัง “ความเปป็น
พระผผด้ชล่วยใหด้รอด” พระเจด้าทรงมบีสลิทธลิธทบีพี่จะเปป็นองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเหนนอสลิพี่งทบีพี่พระองคร์ทรงซนนี้อแลด้วดด้วยพระโลหลิต
อรันลนี้คาคล่าของพระองคร์เอง: “เพราะพวกทล่านทราบวล่า พวกทล่านมลิไดด้ถผกไถล่ไวด้ดด้วยสลิพี่งทรันี้งหลายทบีพี่เสนพี่อมสลายไดด้ เชล่น
เงลินและทองคคา จากการประพฤตลิอรันหาสาระไมล่ไดด้ของพวกทล่าน ซซพี่งไดด้รรับเปป็นประเพณบีจากบรรพบอุรอุษของพวก
ทล่าน แตล่ดด้วยพระโลหลิตอรันลนี้คาคล่าของพระครลิสตร์ ดอุจเลนอดของลผกแกะทบีพี่ปราศจากตคาหนลิและปราศจากจอุดดล่าง
พรด้อย” (1 เปโตร 1:18,19)

เนนพี่องจากพระเจด้าทรงซนนี้อเราแลด้วดด้วยพระโลหลิตของพระบอุตรของพระองคร์ คนอพระเยซผครลิสตร์เจด้า 
พระองคร์จซงทรงมบีสลิทธลิธโดยสมบผรณร์ในทอุกรายละเอบียดของชบีวลิตของเรา-จลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกายของเรา ไมล่วล่า



เรากลินหรนอดนพี่ม หรนอเราทคาสลิพี่งใดกน็ตาม เรากน็ถผกบรัญชาใหด้ทคาสลิพี่งสารพรัดเพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า เปาโลเตนอน
ความจคาทลิโมธบีวล่าเขาทรันี้งสองรล่วมถนอกรรมสลิทธลิธในพระผผด้ชล่วยใหด้รอดแสนมหรัศจรรยร์องคร์หนซพี่งและองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
ผผด้ทรงฤทธลิธ-พระองคร์ผผด้ไมล่เพบียงชล่วยใหด้รอดเทล่านรันี้น แตล่ทรงถนอสลิทธลิธควบคอุมใจและชบีวลิตโดยสมบผรณร์เมนพี่อผผด้เชนพี่ออนอุญาต
พระองคร์ใหด้กระทคาเชล่นนรันี้น 

“...พระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา และพระเยซผครลิสตร์เจด้า ผผด้ทรงเปป็นความหวรังของพวกเรา” 
ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนเปป็นศาสนาเดบียวทบีพี่ใหด้ความหวรังหลรังความตาย ไมล่มบีศาสนาอนพี่นบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ปลผกไวด้ใน
ทรวงอกของมนอุษยร์ความหวรังนรันี้นทบีพี่ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนใหด้แกล่ใจมนอุษยร์

พระเยซผเจด้าไมล่เพบียงประทานความหวรังใหด้แกล่เราเทล่านรันี้น-พระองคร์ทรงเปป็นความหวรังของเรา! ในโรม 
8:24 เปาโลกลล่าววล่า “...พวกเราไดด้รรับความรอดโดยความหวรัง” เรารรักพระองคร์ผผด้ทรงเปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของ
เรา เราออุทลิศจลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกายของเราแดล่พระองคร์ในความจงรรักภรักดบี พระองคร์ทรงเปป็นองคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าของเรา และพระองคร์ทรงปลผกสภาพของพระเจด้าไวด้ภายในทรวงอกของเรา (2 ปต. 1:4) พระองคร์ทรงสถลิต
อยผล่ในเราในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ (รม. 8:9) พระองคร์ทรงยด้ายเราเขด้ามาในอาณาจรักรแหล่งความ
สวล่างของพระองคร์ (คส. 1:13) พระองคร์ทรงเปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเรา พระองคร์ทรงเปป็นความสวล่างของเรา 
ผผด้นคาทางของเรา ผผด้พลิทรักษร์รรักษาของเรา และความหวรังของเรา เปาโลกคาลรังกลล่าวแกล่ทลิโมธบีวล่า “พระเจด้าทรงเปป็น
พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา-ของทล่านและของขด้าพเจด้า พระองคร์ทรงเปป็นองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา-องคร์
พระผผด้เปป็นเจด้าของทล่านและของขด้าพเจด้า พระองคร์ทรงเปป็นความหวรังของพวกเรา-ความหวรังของทล่านและความ
หวรังของขด้าพเจด้า”

ในขด้อ 2 เปาโลเปปิดเผยถซงความสรัมพรันธร์ระหวล่างทลิโมธบีกรับตรัวเขาเอง: “...บอุตรแทด้ของขด้าพเจด้าในความ
เชนพี่อนรันี้น” เมนพี่อเปาโลเดลินทางแบบมลิชชรันนารบีครรันี้งแรก เขากน็ไปเยนอนเมนองลลิสตรา ในเมนองนรันี้นครอบครรัวหนซพี่งทบีพี่ตาม
ทางพระเจด้าอาศรัยอยผล่ หรัวหนด้าของครอบครรัวนรันี้นเปป็นสอุภาพบอุรอุษชาวกรบีก ภรรยาของเขาเปป็นหญลิงชาวยลิว และ
พวกเขามบีบอุตรชายคนหนซพี่งนามวล่าทลิโมธบี (กลิจการ 16:1) จาก 2 ทลิโมธบี 1:5 ดผเหมนอนวล่าผผด้เปป็นยายกน็อาศรัยอยผล่กรับ
พวกเขาดด้วย

ทลิโมธบีไดด้รรับการฝฝึกอบรมอยล่างระมรัดระวรังในบด้านนรันี้น โดยถผกสอนอยล่างละเอบียดถบีพี่ถด้วนในพระครัมภบีรร์ภาค
พรันธสรัญญาเดลิม (2 ทธ. 3:15) บรัดนบีนี้เปาโล ผผด้รรับใชด้แหล่งพระคอุณทบีพี่ถผกแตล่งตรันี้งของพระเจด้า แสดงใหด้ครอบครรัวนบีนี้เหน็น
วล่าคคาพยากรณร์เหลล่านรันี้นในภาคพรันธสรัญญาเดลิมทบีพี่พวกเขารรักและรผด้จรักเปป็นอยล่างดบีนรันี้นชบีนี้ไปยรังการเสดน็จมาของพระ
เยซผครลิสตร์เจด้า พระเมสสลิยาหร์ผผด้ทบีพี่ชนชาตลิอลิสราเอลไดด้รอคอยและอธลิษฐานขอมานานหลายปปเหลนอเกลิน

ในเมนองลลิสตราเปาโล “ประกาศขล่าวประเสรลิฐ” (กลิจการ 14:7) เขามบีขล่าวสารเดบียวเทล่านรันี้น-พระเยซผ 
ผผด้ทรงถผกตรซงกางเขน ถผกฝฟัง ทรงเปป็นขซนี้น เสดน็จขซนี้นสผล่สวรรคร์และจะเสดน็จมาอบีกทบี “ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” (1
คร. 15:1) เราไมล่รผด้วล่ากบีพี่คนไดด้กลรับใจรรับเชนพี่อในเมนองลลิสตรา แตล่เราทราบวล่าเปาโลมบีความชนพี่นบานในการชบีนี้นคาทลิโมธบี
คนหนอุล่มมาถซงพระครลิสตร์

(คอุณเคยชบีนี้นคาใครสรักคนใหด้มาถซงพระเยซผไหม? คอุณรผด้จรักความชนพี่นบานของการชนะจลิตวลิญญาณสรักดวง
ไหม? “...ผผด้ทบีพี่ชนะจลิตวลิญญาณทรันี้งหลายกน็มบีสตลิปฟัญญา” และดานลิเอล 12:3 กลล่าววล่า “บรรดาคนทบีพี่มบีสตลิปฟัญญาจะ



สล่องแสงเหมนอนความสวล่างจด้าแหล่งทด้องฟป้า” ในเมนองบรมสอุขเกษมของพระเจด้า เหลล่าผผด้ชนะจลิตวลิญญาณจะสล่อง
แสงดอุจดวงดาวในทด้องฟป้า ผมไมล่เคยพบขด้อพระครัมภบีรร์สคาหรรับบทเพลง “จะมบีดาวสรักดวงในมงกอุฎของฉรันไหม?” 
แตล่มบีขด้อพระครัมภบีรร์ทบีพี่สอนอยล่างชรัดเจนวล่าบรรดาผผด้ชนะจลิตวลิญญาณจะสล่องแสง “เหมนอนความสวล่างจด้าแหล่ง
ทด้องฟป้า”)

หลายครรันี้งเมนพี่อเดน็กคนหนซพี่งกด้าวออกมาเพนพี่อวางใจพระเยซผเจด้าใหด้เปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอด เรากน็ตรันี้งคคาถาม
เกบีพี่ยวกรับเขาและสงสรัยวล่าเขาทราบจรลิง ๆ ไหมวล่าเขากคาลรังทคาอะไรอยผล่ และวล่าประสบการณร์ของเขาเปป็นของแทด้
หรนอวล่ามรันจะ “จางหายไป” ในบางกรณบี มรันอาจจางหายไป แตล่ในหลายกรณบี มรันกน็ไมล่จางหายไป-และนรัพี่นกน็เปป็น
จรลิงเกบีพี่ยวกรับทลิโมธบี ในกลิจการ 16:2 เราอล่านเกบีพี่ยวกรับเขาวล่า “ซซพี่งไดด้รรับการรายงานอยล่างดบีจากพวกพบีพี่นด้องทบีพี่อยผล่ทบีพี่
เมนองลลิสตรา และเมนองอลิโคนบียผม” 

ผล่านไปหลายปปนรับตรันี้งแตล่เปาโลไดด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐครรันี้งแรกในเมนองลลิสตรา ซซพี่ง ณ เวลานรันี้นทลิโมธบีไดด้
กลรับใจรรับเชนพี่อ และบรัดนบีนี้เขากลรับไปยรังเมนองนรันี้นและไตล่ถามเกบีพี่ยวกรับเหลล่าผผด้เชนพี่อของเขา เขาคงจะถามวล่า “ทลิโมธบี
คนหนอุล่มเปป็นอยล่างไรบด้างในครลิสตจรักร?” และคคาตอบกน็ถผกใหด้มาวล่า “เขาไดด้รรับการรายงานอยล่างดบีจากพวกพบีพี่
นด้อง” ทลิโมธบีมบีคคาพยานทบีพี่ดบี เขาไดด้เตลิบโตในพระคอุณ ความเชนพี่อของเขาไดด้เพลิพี่มพผนขซนี้น เขากคาลรังเดลินกรับองคร์พระผผด้
เปป็นเจด้า ผมรผด้วล่าหรัวใจของเปาโลโลดเตด้นดด้วยความชนพี่นบานเพราะรายงานเชล่นนรันี้น

ผมเปป็นนรักประกาศขล่าวประเสรลิฐมานานหลายปปแลด้ว ความชนพี่นบานแรกแหล่งชบีวลิตของผมกน็คนอ การไดด้
เหน็นคนบาปทรันี้งหลายถผกใหด้บรังเกลิดเขด้าในครอบครรัวของพระเจด้า แตล่ความชนพี่นบานทบีพี่สองแหล่งหรัวใจของผมกน็คนอ การ
ไดด้กลรับไปยรังชอุมชนหนซพี่งทบีพี่ผมเคยเทศนาเมนพี่อหด้าปป สลิบปป หรนอยบีพี่สลิบปปกล่อน และพบกรับผผด้คนทบีพี่ไดด้กลรับใจรรับเชนพี่อ ณ 
เวลานรันี้นและทบีพี่ยรังดคาเนลินชบีวลิตกรับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตล่อไป! ยอหร์นกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าไมล่มบีความยลินดบีใดทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ไป
กวล่าการไดด้ยลินวล่า บอุตรทรันี้งหลายของขด้าพเจด้าดคาเนลินในความจรลิง” (3 ยอหร์น 4)

ในทางกลรับกรัน ไมล่มบีสลิพี่งใดทคาใหด้ผมเศรด้าใจมากเทล่ากรับการกลรับไปยรังเมนองหนซพี่งหรนอชอุมชนหนซพี่งทบีพี่ผมเคย
จรัดประชอุมกล่อนหนด้านรันี้น และไดด้ทราบวล่าใครสรักคนทบีพี่เคยประกาศตรัวรรับเชนพี่อบรัดนบีนี้ไดด้ออกไปจากความเชนพี่อนรันี้นแลด้ว 
และบางทบีกน็ประพฤตลิตรัวแยล่กวล่าแตล่กล่อนดด้วยซนี้คา รายงานเชล่นนรันี้นทคาใหด้ผมถามคคาถามทบีพี่ทคาใหด้ใจแตกสลายเสมอวล่า 
“ประสบการณร์ของเขาเปป็นของแทด้ไหม? พญามารไดด้หยลิบยนพี่นของปลอมใหด้แกล่เขาไหม?” ผมรผด้วล่ามรันเปป็นความ
จรลิงทบีพี่วล่าครลิสเตบียนบางคน ถซงแมด้วล่ารรับความรอดอยล่างแทด้จรลิง กน็ไมล่เตลิบโตในพระคอุณอยล่างทบีพี่พวกเขาควรเตลิบโต-
และมรันทคาใหด้ผมเศรด้าใจยลิพี่งนรักทบีพี่ไดด้เรบียนรผด้วล่าลผกบางคนของผมในความเชนพี่อนรันี้นเปป็นคนแคระฝป่ายวลิญญาณ 
ขาดแคลนสารอาหารอยล่างนล่าเศรด้า แตล่เราไมล่อาจมองขด้ามขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าหลายคนทบีพี่ประกาศตรัววล่ารรับความรอด
แลด้วไมล่เคยมบีประสบการณร์แหล่งการบรังเกลิดใหมล่ทบีพี่แทด้จรลิงเลย

ในกลิจการ 16:3 ทลิโมธบีรล่วมสมทบกรับเปาโลและกลายเปป็นเพนพี่อนผผด้ปรนนลิบรัตลิกรับผผด้สล่งสารทบีพี่รรับการเจลิมของ
พระเจด้าไปยรังพวกคนตล่างชาตลิ ถซงแมด้เปป็นชายทบีพี่ยรังหนอุล่มมาก ๆ ทลิโมธบีกน็ทราบวล่างานรรับใชด้ทบีพี่เขาไดด้ยอมรรับนรันี้นจะนคา
มาซซพี่งการขล่มเหง ความยากลคาบาก ความปวดรด้าวใจ ความทอุกขร์ยาก-และอาจแมด้กระทรัพี่งความตาย เขาทราบดบีวล่า
เปาโลตด้องแลกกรับอะไรบด้างเพนพี่อประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีพี่ไดด้ทคาใหด้เขามาสผล่ความรผด้ทบีพี่ชล่วยใหด้รอดแหล่งพระคอุณของ
พระเจด้า มรันเปป็นไปไดด้อยล่างยลิพี่งทบีพี่ทลิโมธบีไดด้เหน็นการเอาหลินขวด้างเปาโลทบีพี่เมนองลลิสตรา-และถด้าเขาไมล่ไดด้เหน็นเหตอุการณร์



เอาหลินขวด้างนรันี้นจรลิง ๆ เขากน็ทราบแนล่นอนเกบีพี่ยวกรับเรนพี่องนรันี้น เพราะวล่าคนทรันี้งชอุมชนนรันี้นทราบวล่าเปาโลเคยถผกเอา
หลินขวด้างและถผกลากตรัวออกไปนอกเมนองเพราะคลิดวล่าตายแลด้ว

แตล่ถซงแมด้วล่าเขามบีวรัยหนอุล่มมาก ๆ และเขาเปป็นคนทบีพี่เหนบียมอายอยล่างเหน็นไดด้ชรัด เขากน็เตน็มใจทบีพี่จะกลล่าววล่า 
“ขด้าพระองคร์อยผล่ทบีพี่นบีพี่! ขอทรงใชด้ขด้าพระองคร์เถลิด!” ผมอยากรผด้จรลิง ๆ วล่าพวกเรากบีพี่คนเคยกลล่าววล่า “เตน็มใจไปทบีพี่
พระองคร์ทรงใชด้ใหด้ไป/ ไมล่วล่าบกหรนอนนี้คากน็ไป/ เตน็มใจพผดถด้อยคคาซซพี่งพระองคร์บรัญชา/ เตน็มใจกระทคาตามนนี้คาพระทรัย”
ถด้าคอุณยรังไมล่ไดด้กลล่าวเชล่นนรันี้น ขอพระเจด้าทรงโปรดใหด้คอุณกลล่าวเชล่นนรันี้นวรันนบีนี้เถลิด

คณะของเปาโลครบบรลิบผรณร์อบีกครรันี้งหนซพี่ง สลิลาสไดด้เขด้ามาแทนทบีพี่บารนาบรัส (กลิจการ 15:40) และบรัดนบีนี้ทลิ
โมธบีครลิสเตบียนหนอุล่มผผด้นบีนี้ไดด้เขด้ามาแทนทบีพี่ทบีพี่ถผกทคาใหด้วล่างลงโดยยอหร์นมาระโก (กลิจการ 15:39) ดผเหมนอนวล่าเปาโล
ชอบใชด้คนหนอุล่ม ๆ ในคณะผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐของเขา บางทบีเขาอยากฝฝึกฝนเหลล่าผผด้ชล่วยของเขาในสลิพี่งตล่าง ๆ 
ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า โดยสอนพวกเขาถซงความเชนพี่อฟฟังตล่อพระเจด้าเพนพี่อทบีพี่พวกเขาจะไมล่ขรัดขวางงานนรันี้นเพราะ
ความดนนี้อรรันี้นหรนอเจตจคานงทบีพี่มอุล่งมรัพี่นของพวกเขาเอง เปาโลเปป็นนรักวางกลยอุทธร์ทบีพี่เกล่งกาจ เขามบีการศซกษาดบี สมอง
ของเขาเตน็มไปดด้วยสามรัญสคานซกทบีพี่ดบี และใจของเขาเตน็มลด้นดด้วยความเมตตากรอุณาอรันลนี้คาลซกทบีพี่พระเจด้าประทานใหด้
เพนพี่อคนทบีพี่ยรังไมล่ไดด้รรับความรอด

ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่าทลิโมธบีพลิสผจนร์วล่าเปป็นทรันี้งหมดทบีพี่เปาโลปรารถนาในเพนพี่อนรล่วมงานหนอุล่มคนหนซพี่ง เพราะวล่า
เปาโลแตล่งตรันี้งเขาสคาหรรับงานรรับใชด้นบีนี้ (2 ทธ. 1:6) ในฟปลลิปปป 2:22 เปาโลกลล่าวถซงเขาวล่า “แตล่พวกทล่านกน็ทราบถซง
ขด้อพลิสผจนร์ของทลิโมธบีวล่า ดอุจบอุตรรล่วมกรับบลิดา เขากน็ไดด้รรับใชด้รล่วมกรับขด้าพเจด้าในขล่าวประเสรลิฐ” เราอาจสรันนลิษฐานไดด้
วล่าเปาโลไมล่เคยผลิดหวรังเลยในชบีวลิตและทางประพฤตลิของทลิโมธบี เพราะวล่าใกลด้สลินี้นสอุดการเดลินทางของเปาโล เขา
เขบียนถซงนรักเทศนร์หนอุล่มผผด้นบีนี้และกลล่าววล่า “ทล่านจงขมบีขมรันทบีพี่จะมาหาขด้าพเจด้าโดยเรน็ว…ทล่านจงขมบีขมรันทบีพี่จะมาถซง
กล่อนฤดผหนาว” (2 ทธ. 4:9,21)

ชล่างเปป็นเรนพี่องนล่าชนพี่นใจแกล่ผผด้รรับใชด้คนใดทบีพี่ไดด้มบีผผด้ชล่วยทบีพี่สรัตยร์จรลิง-ประการแรกตล่อพระเจด้าและขล่าวประเสรลิฐ 
และจากนรันี้นตล่อผผด้รรับใชด้อาวอุโสของเขา บอุคคลเชล่นนรันี้นเปป็นความชล่วยเหลนอแทนทบีพี่จะเปป็นสลิพี่งกบีดขวางตล่องานรรับใชด้ 
เราตด้องการคนหนอุล่มทรันี้งหลายวรันนบีนี้ทบีพี่ออุทลิศตรัวตล่อพระเจด้าและตล่อขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธแหล่งพระคอุณมหรัศจรรยร์
ของพระเจด้า! นรักเทศนร์หนอุล่มจคานวนมากเกลินไปของเราออุทลิศตนตล่อเครนพี่องจรักรประจคานลิกายมากกวล่าทบีพี่พวกเขาออุทลิศ
ตนตล่อขล่าวสารแหล่งขล่าวประเสรลิฐ

ทลิโมธบีเดลินทางรล่วมกรับเปาโลไปยรังเมนองโครลินธร์ ยรังเมนองเอเฟซรัส และยรังกรอุงเอเธนสร์ เขาอยผล่กรับเปาโลทบีพี่
เมนองอรันทลิโอก เมนองฟปลลิปปป และกรอุงโรม ชนพี่อของเขาถผกกลล่าวถซงในจดหมายฝากหกฉบรับของเปาโล นบีพี่ไมล่ใชล่ชาย
หนอุล่มธรรมดา ๆ คนหนซพี่ง เปาโลใชด้เขาเพนพี่อเขด้าไปในสถานการณร์ละเอบียดอล่อนทรันี้งหลายและเพนพี่อจรัดการกรับปฟัญหา
ยาก ๆ เชล่นทบีพี่ถผกกลล่าวถซงในขด้อ 3 ของบทนบีนี้ของเรา

เมนพี่อพลิจารณาสลิพี่งทบีพี่ทลิโมธบีตด้องเผชลิญ กลิจการตล่าง ๆ ทบีพี่เขาตด้องเขด้าไปเกบีพี่ยวขด้อง มรันกน็ไมล่นล่าประหลาดใจเลยทบีพี่
เปาโลอธลิษฐานเผนพี่อเขาในสามเรนพี่อง เพนพี่อทบีพี่วล่าในทล่ามกลางความยากลคาบาก การลองใจ ความปวดรด้าวใจ ความ
ปฟัปี่นปป่วนและสถานการณร์เฉพาะทรันี้งหลาย เขาจะไดด้มบีความมรัพี่นใจภายในวล่าพระเจด้าทรงฤทธลิธสามารถทอุกเวลาทบีพี่จะ
ทคาอยล่างบรลิบผรณร์มากยลิพี่งกวล่าสลิพี่งใดทบีพี่เราทผลขอหรนอคลิดไดด้ และในทอุกสภาพการณร์จะทรงรรักษาใจนรันี้นในสรันตลิสอุข:



“ถซง ทลิโมธบี ผผด้เปป็นบอุตรแทด้ของขด้าพเจด้าในความเชนพี่อนรันี้น ขอพระคอุณ พระเมตตาและสรันตลิสอุขจากพระเจด้า
พระบลิดาของพวกเรา และจากพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา จงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด”

กล่อนอนพี่น เปาโลอธลิษฐานขอเพนพี่อทลิโมธบีสคาหรรับพระคอุณนรันี้นทบีพี่เขาตด้องการ-พระคอุณของพระเจด้า เปาโล
ตระหนรักดบีถซงความพอเพบียงสคาหรรับทอุกสลิพี่งแหล่งพระคอุณของพระเจด้า (2 คร. 12:9) และใน 1 โครลินธร์ 15:10 เขา
กลล่าววล่า “แตล่โดยพระคอุณของพระเจด้า ขด้าพเจด้าเปป็นอยผล่อยล่างทบีพี่ขด้าพเจด้าเปป็นอยผล่นบีนี้ และพระคอุณของพระองคร์ซซพี่งไดด้
ประทานแกล่ขด้าพเจด้านรันี้นมลิไดด้ไรด้ประโยชนร์ แตล่ขด้าพเจด้าไดด้ทคางานหนรักมากกวล่าพวกเขาเสบียอบีก แตล่มลิใชล่ตรัวขด้าพเจด้า 
แตล่พระคอุณของพระเจด้าซซพี่งไดด้ดคารงอยผล่กรับขด้าพเจด้า”

ในพระคคาทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ขด้อนบีนี้ เปาโลยกใหด้ทรันี้งหมดของเขาเปป็นเพราะพระคอุณ และเขาทราบวล่าพระคอุณ
เดบียวกรันนบีนี้ของพระเจด้าจะพลิสผจนร์วล่าเพบียงพอสคาหรรับทลิโมธบี ทอุกเวลา ภายใตด้ทอุกสภาพการณร์แวดลด้อม พระคอุณของ
พระเจด้าจะพรด้อมใหด้เขาใชด้การอยผล่ทอุกเวลา-และไมล่ใชล่แคล่ใหด้ทลิโมธบีคนหนอุล่มพรด้อมใชด้การเทล่านรันี้น แตล่ใหด้เราใชด้การเชล่น
กรัน เปาโลกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าเปป็นอยล่างทบีพี่ขด้าพเจด้าเปป็นโดยพระคอุณของพระเจด้า” และพระคอุณเดบียวกรันนบีนี้ถผก
ประทานใหด้แกล่ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายวรันนบีนี้ เนนพี่องจากพระคอุณของพระเจด้าเพบียงพอสคาหรรับทอุกความตด้องการ ทคาไมเราจซง
ควรลด้มเหลวในออุปนลิสรัย ในทางประพฤตลิแบบครลิสเตบียน ในการรรับใชด้หรนอในความเชนพี่อฟฟังเลล่า? เรามบีขด้อแกด้ตรัว
อะไรเลล่า? ขอพระเจด้าทรงโปรดเวทนาเราดด้วยเถลิด! พระคอุณของพระองคร์จรัดหาทอุกสลิพี่งทบีพี่เราตด้องการ-ความรอด 
การรรับใชด้ ชรัยชนะและบคาเหนน็จ (ทลิตรัส 2:11-15)

เปาโลอธลิษฐานขอความเมตตาเพนพี่อทลิโมธบี เขากคาลรังอธลิษฐานตรงนบีนี้เพนพี่อบอุตรชายของเขาในความเชนพี่อนรันี้น 
เพนพี่อทบีพี่พระเจด้าแหล่งพระคอุณทรันี้งปวงจะทรงมบีความเมตตาตล่อเขา และเพนพี่อทบีพี่พระองคร์จะไมล่ทรงปลล่อยใหด้ผผด้รรับใชด้หนอุล่ม
คนนบีนี้ตกตะลซงเกลินขนาดเพราะอคานาจของศรัตรผนรันี้น-พญามารผผด้ซซพี่งเปาโลรผด้จรักดบีเหลนอเกลินและเปป็นผผด้ทบีพี่เขาไดด้มบีการสผด้
รบแบบขมขนพี่นมากมายกรับมรันเหลนอเกลิน เขาอธลิษฐานขอเพนพี่อทบีพี่ทลิโมธบีจะไมล่ถผกกดดรันเกลินขนาดโดยสภาพการณร์
แวดลด้อมรอบตรัวเขาภายใตด้สภาวะอรันหลากหลาย เพนพี่อทบีพี่เขาจะไมล่รผด้สซกเครบียดเกลินไปเพราะปฟัญหาเหลล่านรันี้นของ
งานทบีพี่อยผล่ตรงหนด้าเขา-งานในการนคาผผด้เชนพี่อชาวเอเฟซรัสเหลล่านรันี้น และเพนพี่อทบีพี่เขาจะไมล่รผด้สซกหนรักใจเกลินขนาดเพราะ
ภรัยอรันตรายของทางนรันี้นทบีพี่เขาจะเดลินทอุกวรันและทอุกชรัพี่วโมงในฐานะผผด้ดผแลของพระเจด้าในครลิสตจรักรทบีพี่เมนองเอเฟซรัส

เปาโลรผด้วล่าพระเจด้าแหล่งพระคอุณทรันี้งปวงทรงสรัตยร์ซนพี่อ เปปปี่ยมพระเมตตา อดกลรันี้นพระทรัยและทรงกรอุณา 
และเขากคาลรังอธลิษฐานขอใหด้สลิพี่งดบีทบีพี่สอุดของพระเจด้ามบีแกล่บอุตรชายของเขาในความเชนพี่อนรันี้น เปาโลเปป็นผผด้ทบีพี่กลล่าววล่
า “ไมล่มบีการทดลองใด ๆ เกลิดขซนี้นกรับพวกทล่าน นอกเหนนอจากการทดลองซซพี่งเคยเกลิดกรับมนอุษยร์ทรันี้งหลาย แตล่
พระเจด้าทรงสรัตยร์ซนพี่อ ผผด้จะไมล่ทรงอนอุญาตใหด้พวกทล่านถผกทดลองเกลินกวล่าทบีพี่พวกทล่านจะสามารถทนไดด้ แตล่พรด้อมกรับ
การทดลองนรันี้น จะโปรดใหด้มบีทางทบีพี่จะหลบหนบีไดด้ดด้วย เพนพี่อพวกทล่านจะสามารถทนไดด้” (1 คร. 10:13) 

คอุณและผมสามารถอด้างพระสรัญญาของพระคคาขด้อนรันี้นไดด้เชล่นกรัน โดยวางใจมรันดด้วยความมรัพี่นใจวล่า
พระเจด้าแหล่งพระคอุณทรันี้งปวงจะทรงทคาการจรัดเตรบียมแบบเปปปี่ยมพระเมตตาเพนพี่อเราและประทานการปกปป้องของ
พระองคร์ใหด้แกล่เราหากเราเปป็นทหารทบีพี่ดบีในกองทรัพขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า สล่วนตรัวแลด้วผมเชนพี่อวล่ามรันเปป็นไปไมล่ไดด้
เลยทบีพี่พญามารจะแตะตด้องผผด้ทบีพี่ถผกเจลิมของพระเจด้าไดด้โดยทบีพี่พระเจด้าไมล่ทรงอนอุญาต และครลิสเตบียนทบีพี่ดคาเนลินชบีวลิต
แบบถผกตด้องและรรับใชด้พระเจด้าอยล่างสรัตยร์ซนพี่อกน็ไมล่มบีทางถผกทคาลายไดด้เดน็ดขาด เขาไมล่อาจถผกทคาลายไดด้โดยพญามาร



และปปศาจทรันี้งปวงในนรก จนกวล่าพระเจด้าทรงหมดธอุระกรับเขาแลด้ว…จนกวล่างานรรับใชด้ของเขาเสรน็จสลินี้นแลด้วเหมนอน
อยล่างทบีพี่พระเยซผทรงเสรน็จสลินี้นงานรรับใชด้ของพระองคร์เมนพี่อพระองคร์ตรรัสวล่า “(พระบลิดาเจด้าขด้า) ขด้าพระองคร์ถวายสงล่า
ราศบีแดล่พระองคร์แลด้วบนแผล่นดลินโลก ขด้าพระองคร์กระทคาพระราชกลิจซซพี่งพระองคร์ไดด้ประทานใหด้ขด้าพระองคร์กระทคา
นรันี้นสคาเรน็จแลด้ว” (ยอหร์น 17:4)

เปาโลอธลิษฐานขอพระคอุณและพระเมตตาของพระเจด้าเพนพี่อทลิโมธบี แตล่นรัพี่นกน็ยรังไมล่หมด: เขาอธลิษฐานขอ
สรันตลิสอุขดด้วย! พระเยซผตรรัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “เรามอบสรันตลิสอุขไวด้ใหด้แกล่ทล่านทรันี้งหลายแลด้ว สรันตลิสอุข
ของเรา เราใหด้แกล่ทล่านทรันี้งหลาย เราใหด้แกล่ทล่านทรันี้งหลายไมล่เหมนอนทบีพี่โลกใหด้ อยล่าใหด้ใจของทล่านทรันี้งหลายวลิตกเลย 
และอยล่าใหด้ใจของทล่านทรันี้งหลายกลรัว” (ยอหร์น 14:27)

มบีคนบอกเราวล่ามหาสมอุทรอาจปฟัปี่นปป่วนและรอุนแรงมาก ๆ บนพนนี้นผลิว ขณะทบีพี่ลซกลงไปขด้างใตด้ มรันอาจ
เงบียบสงบพอ ๆ กรับเดน็กทบีพี่กคาลรังหลรับ พนนี้นผลิวอาจมบีพายอุโหมกระหนพี่คา แตล่เบนนี้องลซกกลรับเงบียบสงบ

เปาโลอยากใหด้ทลิโมธบีมบี “สรันตลิสอุขของพระเจด้า ซซพี่งอยผล่เหนนอความเขด้าใจทอุกอยล่าง” (ฟป. 4:7) พระเจด้าทรง
สงวนสลิทธลิธแตล่ผผด้เดบียวทบีพี่จะประทานสรันตลิสอุขใหด้แกล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ยอมไวด้วางใจในพระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลินและพระราชกลิจ
ทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผครลิสตร์ สรันตลิสอุขไมล่อาจถผกซนนี้อไดด้ มรันไมล่อาจถผกลงแรงเพนพี่อทบีพี่จะไดด้มา มรันไมล่อาจถผกบรรลอุ
ไดด้ในวลิธบีใดยกเวด้นจากพระหรัตถร์และพระทรัยของพระเจด้า พระเจด้าประทานสรันตลิสอุขโดยทางองคร์สรันตลิราช คนอพระ
เยซผครลิสตร์เจด้า โลกไมล่สามารถใหด้สรันตลิสอุขทบีพี่อยผล่เหนนอความเขด้าใจไดด้ เปาโลอธลิษฐานขอเพนพี่อทบีพี่ทลิโมธบีจะมบีพระคอุณของ
พระเจด้า ความเมตตา และสรันตลิสอุขนรันี้นทบีพี่พระเจด้าเพบียงผผด้เดบียวสามารถใหด้ไดด้ เขาอยากใหด้พละกคาลรังภายในของทลิ
โมธบีถผกคนี้คาจอุนโดยพระคอุณและสรันตลิสอุขของพระเจด้า ไมล่วล่าสภาพเหลล่านรันี้นรอบตรัวเขาจะลองใจและปฟัปี่นปป่วนขนาด
ไหนกน็ตาม

คนากนาชอับเกธีที่ยวกอับหลอักคนาสอนเทท็จ
เปาโลบม่งบอกถถึงความยยม่งยากเหลม่านอันั้นทธีที่รออยทูม่ขต้างหนต้า

ขด้อ 3 และ 4: “ตามทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้อด้อนวอนทล่านใหด้คอยอยผล่ในเมนองเอเฟซรัส เมนพี่อขด้าพเจด้าไดด้ไปยรังแควด้นมา
ซลิโดเนบีย เพนพี่อทล่านจะไดด้กคาชรับบางคนไมล่ใหด้พวกเขาสอนหลรักคคาสอนอนพี่น ๆ ทรันี้งไมล่ใหด้ใสล่ใจในเรนพี่องนลิทานตล่าง ๆ และ
เรนพี่องลคาดรับวงศร์ตระกผลอรันไมล่รผด้จบ ซซพี่งเปป็นเหตอุใหด้เกลิดปฟัญหาตล่าง ๆ มากกวล่าเสรลิมสรด้างใหด้จคาเรลิญขซนี้นในทางของ
พระเจด้า ซซพี่งอยผล่ในความเชนพี่อ กน็จงกระทคาดรังนรันี้น”

ตอนทบีพี่เปาโลเขบียนขด้อความเหลล่านบีนี้ ทลิโมธบีกน็อยผล่ทบีพี่เมนองเอเฟซรัส เขาเปป็นผผด้ดผแลของผผด้เชนพี่อกลล่ลุ่มนรันี้นซซพี่งมบีตรัวตน
ขซนี้นมาซซพี่งเปป็นผลมาจากงานรรับใชด้ของเปาโลในเมนองนรันี้น ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่าครลิสตจรักรนรันี้นไดด้เตลิบโตและถผกเสรลิม
กคาลรังโดยคคาสอนของอปอลโล อาควลิลลาและปรลิสสลิลลา เปาโลไดด้ทอุล่มเทเวลาและการดผแลของตนในสรัดสล่วนทบีพี่
เยอะพอสมควรใหด้แกล่ครลิสตจรักรชาวเอเฟซรัส เขามบีความรรักทบีพี่แทด้จรลิงใหด้แกล่เหลล่าผผด้เชนพี่อชาวเอเฟซรัส และเขาไป
เยบีพี่ยมพวกเขาชล่วงสรันี้น ๆ ตอนสลินี้นสอุดการเดลินทางแบบมลิชชรันนารบีรอบทบีพี่สองของเขา: “และทล่านมายรังเมนองเอเฟซรัส
และไดด้ละปรลิสสลิลลากรับอาควลิลลาไวด้ทบีพี่นรัพี่น แตล่ทล่านเองไดด้เขด้าไปในธรรมศาลา และใหด้เหตอุผลกรับพวกยลิว” (กลิจการ 
18:19)



ในตอนตด้นของการเดลินทางแบบมลิชชรันนารบีรอบทบีพี่สามของเปาโล เขาใชด้เวลาไมล่นด้อยกวล่าสามปปกรับชาว
เอเฟซรัสเหลล่านรันี้น (กลิจการ 19:1-20:31) ในการไปเยนอนครรันี้งสอุดทด้ายของเขายรังกรอุงเยรผซาเลน็ม เขาแวะทบีพี่เมนองมลิ
เลทรัส ซซพี่งเปป็นเมนองรลิมทะเลหล่างจากเมนองเอเฟซรัสประมาณสามสลิบไมลร์: “และจากเมนองมลิเลทรัส ทล่านสล่งคนไปยรัง
เมนองเอเฟซรัส และเชลิญพวกผผด้ปกครองของครลิสตจรักรนรันี้นมา” (กลิจการ 20:17) ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่าเปาโลสล่งคนไป
ตามพบีพี่นด้องเหลล่านบีนี้มาเพนพี่อการพบปะแบบอคาลา และจากกลิจการ 20:36-38 เราเรบียนรผด้วล่าการพบปะครรันี้งนบีนี้เปป็น
วาระทบีพี่ชวนตนนี้นตรันอยล่างแนล่นอน: “และเมนพี่อทล่านกลล่าวอยล่างนรันี้นแลด้ว ทล่านกน็คอุกเขล่าลง และอธลิษฐานกรับพวกเขาทอุก
คน และพวกเขาทอุกคนไดด้รด้องไหด้ฟผมฟาย และกอดคอของเปาโล และจอุบทล่าน โดยมบีความเสบียใจมากทบีพี่สอุดเพราะ
เหตอุบรรดาถด้อยคคาซซพี่งทล่านกลล่าวไวด้วล่า พวกเขาจะไมล่เหน็นหนด้าของทล่านอบีกตล่อไป และพวกเขากน็พาทล่านไปสล่งทบีพี่
เรนอ”

ครลิสตจรักรแมล่ในเมนองเอเฟซรัสและครลิสตจรักรลผกทรันี้งหลายตลอดทรัพี่วเขตแดนนรันี้นดผเหมนอนวล่าจะไปไดด้สวย 
พวกเขาไดด้เตลิบโตในพระคอุณ พวกเขาไดด้มบีความกด้าวหนด้าแบบรวดเรน็วในชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ และเปาโลมบีทบีพี่อรัน
อบออุล่นในใจของตนเพนพี่อผผด้เชนพี่อเหลล่านบีนี้ มรันเปป็นความจรลิงทบีพี่วล่ามบีบางคนในครลิสตจรักรเหลล่านรันี้นไมล่ไดด้เปป็นอยล่างทบีพี่พวก
เขาควรเปป็นเลย-พวกเขาเปป็นทารกในพระครลิสตร์และไมล่ไดด้เตลิบโตอยล่างทบีพี่พวกเขาควรจะเตลิบโต แตล่ครลิสตจรักรโดย
รวมไดด้รอุดหนด้าไปอยล่างมหาศาล มรันคงเปป็นประสบการณร์ทบีพี่ทคาใหด้ใจแตกสลายสคาหรรับเปาโลทบีพี่ไดด้รผด้วล่าเขากคาลรัง
รล่วมสามรัคคบีธรรมกรับพบีพี่นด้องทบีพี่รรักเหลล่านบีนี้เปป็นครรันี้งสอุดทด้ายแลด้ว

แนล่นอนวล่าดผเหมนอนวล่าผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้นในพนนี้นทบีพี่ของเมนองเอเฟซรัสไดด้ไปถซงระดรับทบีพี่สผงของความเขด้าใจฝป่าย
วลิญญาณแลด้ว และประสบการณร์ฝป่ายวลิญญาณของพวกเขากน็เปป็นประสบการณร์ทบีพี่ลซกซซนี้งและมรัพี่นคง นรัพี่นเปป็นจรลิงในค
รลิสตจรักรชาวเอเฟซรัสในสมรัยของเปาโล แตล่ชล่างนล่าเศรด้าจรลิง ๆ ทบีพี่ไดด้อล่านบรันทซกในวลิวรณร์ 2:4 วล่า: “แตล่อยล่างไร
กน็ตาม เรามบีขด้อทบีพี่จะตล่อวล่าเจด้าบด้าง เพราะวล่าเจด้าไดด้ละทลินี้งความรรักดรันี้งเดลิมของเจด้าเสบีย”

พญามารไมล่เคยยนนอยผล่เฉย ๆ ขณะทบีพี่ครลิสตจรักรเตลิบโตในความลนี้คาลซกแหล่งความเขด้าใจฝป่ายวลิญญาณและ
ฤทธลิธเดช มรันทคาทอุกสลิพี่งในอคานาจชรัพี่วรด้ายของมรันเพนพี่อทคาใหด้ครลิสตจรักรทบีพี่กคาลรังรด้อนรนเพนพี่อพระเยซผเยนอกเยน็นลง แลด้วค
รลิสตจรักรของคอุณลล่ะครรับ ทล่านผผด้อล่านทบีพี่รรัก? ครลิสตจรักรของคอุณมบีไฟเพนพี่อพระเจด้าไหม? ความปรารถนาแหล่งครลิสต
จรักรของคอุณคนอ “พระองคร์เจด้าขด้า ขอทรงวางเทด้าของขด้าพระองคร์บนพนนี้นดลินทบีพี่สผงขซนี้นเถลิด” หรนอไมล่? หรนอมรันเปป็นค
รลิสตจรักรทบีพี่พอใจแลด้ว ทบีพี่สนใจในรายงานตล่าง ๆ ทบีพี่งานประชอุมสรัมมนามากกวล่าในการชนพี่นชมยลินดบีตล่อหนด้าเหลล่าทผต
สวรรคร์เพราะคนบาปทรันี้งหลายทบีพี่กลรับบด้านมาหาพระเจด้า?

ชบีวลิตสล่วนตรัวของคอุณลล่ะครรับ? คอุณมบีไฟลอุกโชนฝป่ายวลิญญาณเพนพี่อพระเยซผไหม? ยอหร์นผผด้ใหด้รรับบรัพตลิศมา
เปป็น “ดวงสวล่างทบีพี่ลอุกโชนและฉายแสง” เรามบีดวงสวล่างทบีพี่ “ฉายแสง” จคานวนมากวรันนบีนี้ แตล่สล่วนทบีพี่ลอุกโชนนรันี้นไดด้
หายไป คนงานครลิสเตบียนจคานวนมากภาคภผมลิใจยลิพี่งนรักในการฉายแสง แตล่ความรด้อนไมล่มบีอยผล่ดด้วย-พวกเขามบีความ
สวล่าง แตล่ไมล่มบีความรด้อน ยอหร์นผผด้ใหด้บรัพตลิศมาไดด้ลอุกโชนเพนพี่อพระเยซผ และดด้วยเหตอุนบีนี้เขาจซงเปป็นดวงสวล่างทบีพี่ลอุกโชน
และฉายแสง

ขด้อพระคคาตอนนบีนี้ของเราสอนเราวล่าเปาโลละทลิโมธบีไวด้ทบีพี่เมนองเอเฟซรัสขณะทบีพี่เขาเดลินทางเขด้าไปในแควด้นมา
ซลิโดเนบีย เพนพี่อทบีพี่ทลิโมธบีจะกคาชรับบางคน “ไมล่ใหด้พวกเขาสอนหลรักคคาสอนอนพี่น ๆ” มบีคนเหลล่านรันี้นในครลิสตจรักรชาว



เอเฟซรัสทบีพี่กคาลรังสอนหลรักคคาสอนทบีพี่ไมล่ใชล่ความเชนพี่อนรันี้นทบีพี่ครรันี้งหนซพี่งถผกมอบไวด้แกล่พวกวลิสอุทธลิชนแลด้ว และเนนพี่องจาก 
“หลรักคคาสอนอนพี่น” กคาลรังถผกเทศนา ทลิโมธบีจซงจคาเปป็นตด้องปป่าวประกาศหลรักคคาสอนทบีพี่แทด้จรลิง ในกลิจการ 20:21 เรา
มบีบรันทซกเกบีพี่ยวกรับหลรักคคาสอนของเปาโล ทรันี้งแกล่พวกยลิวและพวกคนตล่างชาตลิ ซซพี่งเกบีพี่ยวขด้องกรับสล่วนของมนอุษยร์ใน
ความรอด: “โดยเปป็นพยานทรันี้งแกล่พวกยลิวและแกล่พวกกรบีกดด้วย เรนพี่องการกลรับใจเสบียใหมล่มาหาพระเจด้า และความ
เชนพี่อทบีพี่มบีตล่อพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” ขล่าวสารของเปาโลคนอ: ประการแรก การกลรับใจใหมล่มา
หาพระเจด้า ประการทบีพี่สอง ความเชนพี่อทบีพี่มบีตล่อพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา บล่อยครรันี้งเหลล่าศลิษยาภลิ
บาลและนรักประกาศขล่าวประเสรลิฐในปฟัจจอุบรันเทศนาอยล่างกระตนอรนอรด้นถซงความจคาเปป็นเรนพี่องความเชนพี่อในพระราช
กลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผครลิสตร์-และแนล่นอนวล่านรัพี่นเปป็นหลรักคคาสอนทบีพี่แทด้จรลิง อยล่างไรกน็ตาม เราไมล่ควร
ละเวด้นสล่วนทบีพี่เปป็นการกลรับใจใหมล่ของหลรักคคาสอนทบีพี่แทด้จรลิง พระเยซผตรรัสวล่า “นอกจากทล่านทรันี้งหลายกลรับใจเสบีย
ใหมล่ พวกทล่านทอุกคนจะพลินาศเหมนอนกรัน” (ลผกา 13:3,5)

การกลรับใจใหมล่ทบีพี่แทด้จรลิงคนอ ความเสบียใจตามแบบพระเจด้าเพราะบาป และการหรันไปยรังทลิศทางตรงกรัน
ขด้าม การหรันมาหาพระเจด้าจากพวกรผปเคารพ (1 ธส. 1:9) แนล่นอนวล่าปราศจากการกลรับใจใหมล่ทบีพี่แทด้จรลิง ไมล่อาจ
มบีความเชนพี่อทบีพี่ชล่วยใหด้รอดไดด้ ความเชนพี่อทบีพี่แทด้จรลิงและการกลรับใจใหมล่ทบีพี่แทด้จรลิงคนอแฝดสยามแหล่งพระครัมภบีรร์

ศรัตรผนรันี้น (พญามาร) คอยหวล่านขด้าวละมานในทล่ามกลางขด้าวสาลบีอยผล่ตลอด ดรังนรันี้นมรันจซงจคาเปป็นทบีพี่เหลล่า
ผผด้รรับใชด้ทบีพี่แทด้จรลิงและผผด้เชนพี่อทบีพี่แทด้จรลิงตด้องประกาศขล่าวประเสรลิฐอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีแหล่งพระคอุณของพระเจด้าอยล่างไมล่รผด้
จรักเหนน็ดเหนนพี่อย คคาเตนอนสตลิของเปาโลถซงทลิโมธบี-และถซงนรักเทศนร์ทอุกคน-คนอ “จงประกาศพระวจนะ จงตรันี้งใจทคา
ตอนทบีพี่สะดวกและตอนทบีพี่ไมล่สะดวก จงตรักเตนอน วล่ากลล่าว และเตนอนสตลิดด้วยความอดกลรันี้นทอุกอยล่างและหลรักคคา
สอน” (2 ทธ. 4:2)

ทลิโมธบีจะตด้องไมล่ใสล่ใจฟฟังนลิยายตล่าง ๆ หรนอลคาดรับวงศร์ตระกผลทบีพี่ไมล่รผด้จบ ซซพี่งมบีแตล่จะกล่อใหด้เกลิดคคาถามตล่าง ๆ 
และหลายครรันี้งกน็กล่อใหด้เกลิดการวลิวาท แตล่เขาจะตด้องทอุล่มเทเวลาของเขาใหด้แกล่การเสรลิมสรด้างตามแบบพระเจด้า ซซพี่ง
อยผล่ในความเชนพี่อ เขาจะตด้องเทศนาหลรักคคาสอนทบีพี่ถผกตด้องเสมอ ภายใตด้ทอุกสภาพการณร์แวดลด้อม เขาจะตด้องเทศนา
พระวจนะ โดยไมล่เบบีพี่ยงเบนไปจากความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีเดน็ดขาด เขาจะตด้องไมล่ปลล่อยใหด้มบี
สลิพี่งใดทบีพี่ขรัดแยด้งตล่อหลรักคคาสอนทบีพี่ถผกตด้อง (ขด้อ 10 และ 11 ในบทนบีนี้ของเรา)

ผมเชนพี่อวล่าความตด้องการใหญล่โตทบีพี่สอุดในครลิสตจรักรโดยเฉลบีพี่ยวรันนบีนี้กน็คนอ ทบีพี่เหลล่าผผด้รรับใชด้ของพระเจด้าตด้องขซนี้น
ไปบนธรรมาสนร์และเลบีนี้ยงดผผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายดด้วย “หลรักคคาสอนทบีพี่ถผกตด้อง” วลิธบีเดบียวของการกล่อผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายขซนี้นใน
ความเชนพี่อนรันี้น อาหารเดบียวทบีพี่จะบคารอุงเลบีนี้ยงทารกฝป่ายวลิญญาณ คนอพระวจนะของพระเจด้า (1 ปต. 2:2) อาหาร
เดบียวทบีพี่จะเสรลิมกคาลรังผผด้ใหญล่ฝป่ายวลิญญาณคนอ อาหารแขน็งแหล่งพระวจนะ-และหลรักคคาสอนทบีพี่ถผกตด้องคนออาหารแขน็ง
ฝป่ายวลิญญาณทบีพี่เสรลิมกคาลรัง กล่อขซนี้น และทคาใหด้ผผด้เชนพี่อแขน็งแรง

สล่วนตรัวแลด้วผมเชนพี่อวล่าความตด้องการอรันดรับหนซพี่งในธรรมาสนร์วรันนบีนี้กน็คนอ ทบีพี่นรักเทศนร์ของพระเจด้าจะตด้องเปปิด
พระวจนะของพระเจด้าและเทศนาขล่าวสารทบีพี่ถผกตด้อง ทบีพี่ตามพระครัมภบีรร์ และทบีพี่ไขความกระจล่าง โดยสรัพี่งสอนผผด้เชนพี่อ
ทรันี้งหลายในสลิพี่งเหลล่านรันี้นขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า: ความเชนพี่อมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินโดยพระวจนะของ
พระเจด้า พระวจนะของพระเจด้าเปป็นโคมสคาหรรับเทด้าของเราและดวงสวล่างแกล่เสด้นทางของเรา พระวจนะของ



พระเจด้าเปป็นขนมปฟังแกล่ผผด้ทบีพี่หลิว นนี้คาแกล่ผผด้ทบีพี่กระหาย พละกคาลรังแกล่ผผด้ทบีพี่อล่อนแอ-และพญามารไมล่สนวล่าผผด้รรับใชด้คนหนซพี่ง
เทศนานานขนาดไหน เสบียงดรังหรนอรด้อนรนขนาดไหน ตราบใดทบีพี่ขล่าวสารของเขาไมล่ชอุล่มโชกดด้วยพระวจนะของ
พระเจด้า

ในกลิจการ 6:4 เราเรบียนรผด้วล่าพวกผผด้ชล่วยศลิษยาภลิบาลถผกเลนอกและถผกแตล่งตรันี้งเพนพี่อทบีพี่ผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายจะออุทลิศ
ตรัวอยล่างตล่อเนนพี่องใหด้แกล่การอธลิษฐานและการปรนนลิบรัตลิแหล่งพระวจนะ ผมกลล่าวในความรรัก และผมไมล่ไดด้กคาลรัง
โจมตบีคนหรนอกลอุล่มใด-แตล่ผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายตด้องใชด้เวลาในหด้องสล่วนตรัวเพนพี่อศซกษาคด้นควด้าพระวจนะของพระเจด้า 
มากกวล่าทบีพี่พวกเขาตด้องใชด้เวลาในการเคาะประตผตามบด้านและพยายามชรักชวนผผด้คนมาครลิสตจรักร (ใชล่ครรับ การ
เคาะประตผตามบด้านและเชลิญชวนผผด้คนใหด้มาครลิสตจรักรเปป็นเรนพี่องทบีพี่มบีเกบียรตลิและถผกตด้อง-แตล่ศลิษยาภลิบาลไมล่ควรตด้อง
ทคาแบบนรันี้น พวกผผด้ชล่วยศลิษยาภลิบาลและเหลล่าสมาชลิกควรทคาแบบนรันี้นขณะทบีพี่นรักเทศนร์เตรบียมตรัวเพนพี่อใหด้อาหารเหลล่า
ผผด้เชนพี่อในเชด้าวรันอาทลิตยร์) 

ในขด้อ 3 และ 4 เรามบีสองรายการพนนี้นฐานในกลิจธอุระของครลิสตจรักร: ขด้อ 3-สอนหลรักคคาสอนนรันี้นและไมล่ใชล่
หลรักคคาสอนอนพี่น ขด้อ 4- การเสรลิมสรด้างตามแบบพระเจด้าซซพี่งอยผล่ในความเชนพี่อ หนทางเดบียวทบีพี่จะใหด้การศซกษาลผกของ
พระเจด้าในสลิพี่งตล่าง ๆ ของพระเจด้ากน็คนอ เทศนาพระวจนะ และขล่าวสารเดบียวทบีพี่จะเสรลิมสรด้างชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณคนอ 
พระวจนะของพระเจด้า

อรันตรายเหลล่านรันี้นทบีพี่เหลล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่เมนองเอเฟซรัสเผชลิญคนออะไรบด้าง?  มบีภรัยอรันตราย “หลายอยล่าง” ในโลก
รอบตรัวพวกเขา พรด้อมกรับความชรัพี่วรด้ายทรันี้งหมดนรันี้นทบีพี่มาพรด้อมกรับบรรยากาศแบบคนนรับถนอพระหลายองคร์ทบีพี่
ครลิสเตบียนทบีพี่เพลิพี่งเกลิดเหลล่านบีนี้ตด้องอาศรัยอยผล่ตอนนบีนี้ ผผด้เชนพี่อเหลล่านบีนี้ทบีพี่เมนองเอเฟซรัสไมล่ไดด้อาศรัยอยผล่ในประเทศทบีพี่พระวจนะ
ของพระเจด้าถผกประกาศมากล่อนแลด้วนานหลายปป เหมนอนอยล่างทบีพี่เปป็นในประเทศของเรา เราไมล่อาจเขด้าใจไดด้อยล่าง
ถล่องแทด้ถซงภรัยอรันตรายเหลล่านรันี้นทบีพี่ทารกเหลล่านบีนี้ในพระครลิสตร์เผชลิญ และออุปสรรคเหลล่านรันี้นทบีพี่พวกเขาตด้องเอาชนะ 
เพราะวล่าเราไมล่เคยรผด้จรักสลิพี่งเหลล่านรันี้น พวกเขาถผกหด้อมลด้อมโดยธรรมเนบียมปฏลิบรัตลิและนลิสรัยของคนนรับถนอรผปเคารพ-
เปาโลรผด้จรักอรันตรายสอุดขบีดในการเจอกรับอคานาจชรัพี่วรด้ายของการนรับถนอรผปเคารพ เพราะวล่าการนรับถนอรผปเคารพ
ทรันี้งหมดถผกขรับเคลนพี่อนโดยพญามาร ผผด้ซซพี่งเปป็นศรัตรผตรัวฉกาจของจลิตวลิญญาณ

เอเฟซรัสเปป็นศผนยร์กลางของการบผชา “พระแมล่ไดอานล่าผผด้ยลิพี่งใหญล่” ในกลิจการ 19:27 เราอล่านวล่า “ดรังนรันี้น
ไมล่เพบียงแตล่อาชบีพของพวกเราเทล่านรันี้นทบีพี่ตกอยผล่ในอรันตรายทบีพี่จะสผญสลินี้นไป แตล่พระวลิหารของพระแมล่ไดอานล่าผผด้ยลิพี่ง
ใหญล่จะเปป็นทบีพี่เหยบียดหยามดด้วย และความสงล่างามแหล่งพระนางนรันี้นจะเสนพี่อมลงไป ผผด้ซซพี่งบรรดาชาวแควด้นเอเชบียกรับ
สลินี้นทรันี้งโลกนมรัสการอยผล่” อยล่างไรกน็ตาม ทบีพี่อรันตรายยลิพี่งกวล่ากน็คนอ อรันตรายทบีพี่เกลิดจากคคาสอนเทน็จภายในแวดวงของค
รลิสตจรักร ในวลิธบีใดวลิธบีหนซพี่งพญามารสามารถเขด้ามาในครลิสตจรักรไดด้ผล่านทางพวกครผสอนผลิด ไมล่วล่าคอุณพบขล่าว
ประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธและหลรักคคาสอนแทด้ทบีพี่ไหนกน็ตาม อบีกไมล่นานพญามารกน็จะยล่องเขด้ามาโดยใชด้เหยนพี่อลล่อหรนอกล
โกง พรด้อมกรับครผสอนผลิดหรนอคนทบีพี่สนรับสนอุนการคลรัพี่งศาสนา

ทลิโมธบีตด้องจรับตาดผฝผงชนทบีพี่นรับถนอ “หลรักคคาสอนอนพี่น” ซซพี่งถผกกลล่าวถซงในขด้อ 3 และหด้ามพวกเขาไมล่ใหด้สอน
หลรักคคาสอนอนพี่นใดนอกจากทบีพี่ถผกสอนโดยอรัครทผตเปาโล-หลรักคคาสอนเรนพี่องการกลรับใจมาหาพระเจด้า ความเชนพี่อนรันี้น
ซซพี่งครรันี้งหนซพี่งถผกมอบไวด้แกล่พวกวลิสอุทธลิชนแลด้ว และพระคอุณอรันบรลิสอุทธลิธทบีพี่ไมล่ปนพระราชบรัญญรัตลิ ประเพณบี หรนอ “สลิพี่ง



ใดกน็ตาม”
ในสมรัยแรก ๆ ของครลิสตจรักรเมนพี่อไมล่มบีขล่าวประเสรลิฐทบีพี่เปป็นลายลรักษณร์อรักษรอยล่างทบีพี่เรามบีวรันนบีนี้ มรันงล่ายทบีพี่

พวกนอกรบีตและพวกครผสอนผลิดจะแนะนคาหลรักคคาสอนของพวกเขาโดยสรด้างนลิทานตล่างๆ เกบีพี่ยวกรับพระเยซผและ
ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน นลิทานและเรนพี่องเลล่าอรันนล่าตนพี่นตาตนพี่นใจบางเรนพี่องเกบีพี่ยวกรับวรัยเดน็กของพระองคร์ยรังมบีอยผล่ใน
ปฟัจจอุบรันและนคาเสนออะไรกน็ไดด้ยกเวด้นขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธและความจรลิงของพระเจด้า

ทลิโมธบีจะตด้องเตนอนเหลล่าผผด้เชนพี่อแทด้ไมล่ใหด้ใสล่ใจฟฟังนลิทานเหลล่านรันี้น และไมล่ฟฟังพวกครผและนรักเทศนร์ทบีพี่ชอบพผด
ถซง “ลคาดรับวงศร์ตระกผลอรันไมล่รผด้จบ”-นรัพี่นคนอ การใหด้รายชนพี่อเหลล่าอรัครปปิตาแหล่งภาคพรันธสรัญญาเดลิม โดยเพลิพี่มเขด้าและ
ตรัดออกจากรายชนพี่อนรันี้นเพนพี่อใหด้เขด้ากรับความคลิดเพด้อฝฟันของพวกเขาเอง ซซพี่งกล่อใหด้เกลิดคคาถามมากมายหลายอยล่าง
เกบีพี่ยวกรับคคาพยากรณร์เหลล่านรันี้นของภาคพรันธสรัญญาเดลิมซซพี่งกลล่าวถซงการเสดน็จมาของพระเมสสลิยาหร์ นลิทานและ
ลคาดรับวงศร์ตระกผลทบีพี่ไมล่รผด้จบเหลล่านบีนี้ทคาสคาเรน็จอยผล่อยล่างเดบียว: พวกมรันกล่อใหด้เกลิดคคาถามเกบีพี่ยวกรับขล่าวประเสรลิฐแทด้ซซพี่ง
กลล่าวถซงการเสดน็จมาของพระเมสสลิยาหร์-พระเมษโปดกของพระเจด้า พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของคนบาปทรันี้งหลาย-และ
เปาโลเตนอนสตลิทลิโมธบีใหด้เฝป้าระวรังวล่านลิทานและลคาดรับวงศร์ตระกผลเหลล่านบีนี้ไมล่ไดด้เขด้ามาในครลิสตจรักรทบีพี่เอเฟซรัสซซพี่งเขา
ดผแลอยผล่ เขาจะตด้องกรันไมล่ใหด้เขด้ามาใครกน็ตามทบีพี่ชอบกล่อใหด้เกลิดการโตด้แยด้งแทนทบีพี่จะศซกษาคด้นควด้าพระวจนะของ
พระเจด้าอรันบรลิสอุทธลิธ-การเปปิดเผยทบีพี่พระเจด้าไดด้ประทานใหด้แกล่เปาโลเกบีพี่ยวกรับขด้อลซกลรับแหล่งพระคอุณของพระเจด้าทบีพี่ไมล่
ไดด้ถผกเปปิดเผยในยอุคอนพี่น ๆ แตล่บรัดนบีนี้ถผกเปปิดเผยแลด้วผล่านทางการเปปิดเผยของพระเจด้าแกล่ผผด้รรับใชด้ทล่านนบีนี้ไปยรังพวกคน
ตล่างชาตลิ

บางคนทบีพี่ไปครลิสตจรักร แมด้กระทรัพี่งในสมรัยของเรา ไมล่รผด้จรักขล่าวประเสรลิฐเมนพี่อพวกเขาไดด้ยลินมรัน เมนพี่อผผด้รรับใชด้
คนหนซพี่งมายรังครลิสตจรักรหนซพี่งเพนพี่อจรัดประชอุมฟฟฟื้นฟผ ถด้าเขาเปป็นสอุดยอดนรักเลล่าเรนพี่องเรบียกนนี้คาตา ซซพี่งทคาใหด้ผผด้คนรด้องไหด้
หรนอปรบมนอและโหล่รด้อง บางคนกน็คลิดวล่าพวกเขามบีการฟฟฟื้นฟผครรันี้งใหญล่แลด้ว ผผด้รรับใชด้อบีกคนหนซพี่งอาจมา โดยเทศนาแตล่
พระวจนะของพระเจด้าอรันบรลิสอุทธลิธ และยกชผธงทบีพี่เปฟฟื้อนพระโลหลิต โดยกลล่าวขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธตรันี้งแตล่นาทบีทบีพี่
เขากด้าวขซนี้นธรรมาสนร์จนถซง “เอเมน” สอุดทด้าย-และสมาชลิกครลิสตจรักรกลอุล่มเดบียวกรันนบีนี้ไมล่หลรัพี่งนนี้คาตาเลยสรักหยดเมนพี่อ
เขาปป่าวประกาศการตรซงพระเยซผทบีพี่กางเขนและบรรยายภาพการปฏลิบรัตลิอรันทารอุณทบีพี่พระองคร์ทรงไดด้รรับจากนนี้คามนอ
เหลล่าศรัตรผของพระองคร์! พวกเขาไมล่เรบียกคนของพระเจด้าคนนบีนี้วล่าเปป็นนรักเทศนร์ผผด้ยลิพี่งใหญล่ แตล่คนทบีพี่ทคาใหด้ผผด้คนหรัวเราะ
หรนอรด้องไหด้ไดด้เปป็นผผด้รรับใชด้ทบีพี่โดดเดล่นคนหนซพี่งในแคตาลน็อกของพวกเขา

เปาโลละทลิโมธบีไวด้ทบีพี่เมนองเอเฟซรัสเพนพี่อทบีพี่จะแนล่ใจวล่านลิทานและลคาดรับวงศร์ตระกผลทรันี้งหลายไมล่ไดด้เขด้ามา
แทนทบีพี่หลรักคคาสอนอรันถผกตด้องและขล่าวประเสรลิฐบรลิสอุทธลิธในครลิสตจรักรนรันี้น เขารผด้วล่าถด้าพวกครผสอนเทน็จและนรักเทศนร์
ปลอมยซดทบีพี่ประชอุมนรันี้น โดยใหด้นลิทานและลคาดรับวงศร์ตระกผลทรันี้งหลายแกล่พวกเขาแทนพระวจนะของพระเจด้า มรันกน็
จะฆล่าจลิตวลิญญาณและฤทธลิธเดชในคคาพยานของเหลล่าผผด้เชนพี่อในเมนองเอเฟซรัส

พระราชบอัญญอัตทิ-การใชต้มอัน;



พระราชบอัญญอัตทิซถึที่งตรงขต้ามกอับพระคยณ
ขด้อ 5: “บรัดนบีนี้จอุดประสงคร์แหล่งคคาบรัญชานรันี้นกน็คนอ ความรรักซซพี่งเกลิดจากใจอรันบรลิสอุทธลิธ และจากใจวลินลิจฉรัยผลิด

และชอบอรันดบี และจากความเชนพี่ออรันจรลิงใจ”
มบีผผด้สอนมากมายในสมรัยของเปาโลทบีพี่เปป็นพวกยซดมรัพี่นพระราชบรัญญรัตลิ พวกเขาสอนทอุกรายละเอบียดปลบีก

ยล่อยของพระราชบรัญญรัตลิและปฏลิเสธทบีพี่จะฟฟังโรม 10:4: “เพราะวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจอุดจบของพระราชบรัญญรัตลิ 
เพนพี่อความชอบธรรมแกล่ทอุกคนทบีพี่เชนพี่อ” มบีคนมากมายวรันนบีนี้ทบีพี่ปฏลิเสธทบีพี่จะเชนพี่อความจรลิงของคคากลล่าวอรันยลิพี่งใหญล่นบีนี้ซซพี่ง
ประทานใหด้แกล่เราผล่านทางการดลใจ ซซพี่งถผกบรันทซกลงไปโดยอรัครทผตผผด้ทบีพี่ไปยรังพวกคนตล่างชาตลิ

เพนพี่อทบีพี่ทลิโมธบีคนหนอุล่มจะปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่ของตนใหด้สคาเรน็จครบถด้วนอยล่างสรัตยร์ซนพี่อตามการทบีพี่เขาถผกแตล่งตรันี้งใหด้
เปป็นผผด้เลบีนี้ยงรองของพระเจด้า เขากน็ตด้องมบีมอุมมองทบีพี่ถผกตด้องเกบีพี่ยวกรับแผนการของพระราชบรัญญรัตลิซซพี่งพระเจด้า
ประทานใหด้แกล่โมเสส ผผด้สอนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปาโลกลล่าวถซงกคาลรังยนนกรานวล่าพระราชบรัญญรัตลิยรังมบีผลบรังครับใชด้อยผล่และผผด้
เชนพี่อทรันี้งหลายตด้องรรักษาพระราชบรัญญรัตลินรันี้น หลายคนสอนพระคอุณ (ตามความนลิยม) แตล่ยนนกรานเรนพี่องความสคาครัญ
ของการรรักษาพระราชบรัญญรัตลิหลรังจากทบีพี่คน ๆ หนซพี่งไดด้ใชด้ความเชนพี่อในพระคอุณของพระเจด้าแลด้ว

ผผด้รรับใชด้ทบีพี่วรันนบีนี้เทศนาพระคอุณลด้วน ๆ กน็ถผกกลล่าวหาวล่าทคาลายพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้า-และแนล่นอน
วล่านบีพี่ไมล่ใชล่ความจรลิง พระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้าบรลิสอุทธลิธและชอบธรรม และเปาโลกคาลรังกลล่าวแกล่ทลิโมธบีวล่าเขาไมล่
ไดด้กคาลรังทคาใหด้พระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้าเปป็นโมฆะไป

พระราชบรัญญรัตลิดบีเมนพี่อมรันถผกเขด้าใจอยล่างถผกตด้องและถผกสอนอยล่างเหมาะสม พระเจด้าไมล่ไดด้เปลบีพี่ยนพระทรัย
ของพระองคร์เลยเกบีพี่ยวกรับพระราชบรัญญรัตลิของพระองคร์ แตล่ในพระเยซผ-พระองคร์ผผด้ทบีพี่ไดด้รรักษาทอุกตรัวอรักษรและทอุก
ขบีดของพระราชบรัญญรัตลิแลด้ว-พระองคร์ไดด้ประทานพระคอุณทบีพี่ยลิพี่งใหญล่เหนนอบาปทรันี้งปวงของเรา

อาจารยร์เหลล่านรันี้นในสมรัยของเปาโลไมล่ไดด้เขด้าใจลรักษณะเฉพาะและการใชด้งานของพระราชบรัญญรัตลิในยอุค
แหล่งพระคอุณนบีนี้ และเนนพี่องจากพวกเขาไมล่ไดด้กคาลรังสอนพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้าในความสรัมพรันธร์ทบีพี่เหมาะสม
ของมรันกรับการแจกจล่ายพระคอุณ มรันจซงเปป็นเรนพี่องสคาครัญอยล่างยลิพี่งทบีพี่ทลิโมธบีมบีความเขด้าใจและมอุมมองอรันเหมาะสม
เกบีพี่ยวกรับจอุดประสงคร์ทบีพี่ประทานพระราชบรัญญรัตลิใหด้

ในมรัทธลิว 5:17 พระเยซผตรรัสวล่า “อยล่าคลิดวล่าเรามาเพนพี่อจะทคาลายพระราชบรัญญรัตลิหรนอพวกศาสดา
พยากรณร์เสบีย เรามลิไดด้มาเพนพี่อจะทคาลาย แตล่เพนพี่อจะทคาใหด้สคาเรน็จจรลิง” (และพระองคร์ทรงทคาใหด้สคาเรน็จจรลิงแลด้วทอุก
ตรัวอรักษรและทอุกขบีดของพระราชบรัญญรัตลิทรันี้งสลินี้นของพระเจด้า) คคาสอนผลิดเกบีพี่ยวกรับพระราชบรัญญรัตลิไดด้กล่อใหด้เกลิดการ
โตด้แยด้งและความขมขนพี่นในทล่ามกลางบางคนในชอุมชนนรันี้น และนบีพี่ไมล่ใชล่จอุดประสงคร์ทบีพี่ประทานพระราชบรัญญรัตลิใหด้
เลย พระองคร์ไมล่ไดด้ประทานมรันใหด้เพนพี่อวางภาระบนผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย แตล่เพนพี่อกล่อใหด้เกลิดความรรัก-ประการแรกตล่อ
พระเจด้า และจากนรันี้นตล่อเพนพี่อนมนอุษยร์ของเรา

นรักกฎหมายคนหนซพี่งถามพระเยซผวล่าขด้อใดเปป็นพระบรัญญรัตลิขด้อใหญล่ทบีพี่สอุด และพระเยซผตรรัสวล่า “ทล่านจงรรัก
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้เปป็นพระเจด้าของทล่าน ดด้วยสอุดใจของทล่าน และดด้วยสอุดจลิตของทล่าน และดด้วยสลินี้นสอุดความคลิด
ของทล่าน’ นบีพี่แหละเปป็นพระบรัญญรัตลิขด้อตด้นและขด้อใหญล่ และขด้อทบีพี่สองกน็เหมนอนกรับขด้อตด้นนรันี้น คนอ ‘เจด้าจงรรักเพนพี่อน
บด้านของเจด้าเหมนอนตนเอง’ พระราชบรัญญรัตลิและพวกศาสดาพยากรณร์ทรันี้งสลินี้นกน็ขซนี้นอยผล่กรับพระบรัญญรัตลิสองขด้อนบีนี้”



(มรัทธลิว 22:37-40) ดรังนรันี้นพระราชบรัญญรัตลิและพวกศาสดาพยากรณร์จซงถผกสรอุปไดด้ในคคาเดบียว: “ความรรัก!”
ดรังนรันี้นเปาโลจซงกลล่าววล่า “บรัดนบีนี้จอุดจบของพระบรัญญรัตลิคนอความรรัก”-นรัพี่นคนอ พระราชบรัญญรัตลิทรันี้งสลินี้นของ

พระเจด้าถผกทคาใหด้สคาเรน็จจรลิงในความรรัก- “ซซพี่งเกลิดจากใจอรันบรลิสอุทธลิธ และจากใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันดบี และจาก
ความเชนพี่ออรันจรลิงใจ” ความรรักทบีพี่แทด้จรลิงสามารถออกมาไดด้จาก “ใจทบีพี่บรลิสอุทธลิธ” เทล่านรันี้น ความรรักซซพี่งเปป็นของแทด้
ยล่อมออกมาจากใจทบีพี่บรลิสอุทธลิธ พระบรัญญรัตลิไมล่ไดด้ถผกออกแบบโดยพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธเพนพี่อกล่อใหด้เกลิดการ
แสดงออกแบบภายนอกของความรรัก ความไรด้มลทลิน และความบรลิสอุทธลิธ แตล่เพนพี่อกล่อใหด้เกลิดจากใจความรรักทบีพี่
บรลิสอุทธลิธและไมล่ปลอมแปลง-ความรรักทบีพี่ออกมาจากใจอรันบรลิสอุทธลิธและใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบทบีพี่ปลอดความรผด้สซกผลิด
ทรันี้งปวง

ไมล่อาจมบีความรรักทบีพี่บรลิสอุทธลิธและแทด้จรลิงตล่อพระเจด้าไดด้หากใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของผผด้เชนพี่อคนนรันี้นถผกฟป้อง
อยผล่ตลอด…หากเขารผด้วล่าเขากคาลรังทคาสลิพี่งทบีพี่ไมล่พอพระทรัยในสายพระเนตรขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าอยล่างตล่อเนนพี่อง ถด้าผผด้
ใดปรารถนาหลรักฐานแหล่งความรรักอรันบรลิสอุทธลิธตล่อพระเจด้า คน ๆ นรันี้นตด้องรรักษาใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันดบีและ
บรลิสอุทธลิธไวด้-สลิพี่งอนพี่นใดคนอความหนด้าซนพี่อใจคด ใคร ๆ กน็เปป็นคนหนด้าซนพี่อใจคดถด้าเขารผด้วล่าเขากคาลรังดคาเนลินชบีวลิตในบาป
อรันเปปิดเผยขณะทบีพี่ประกาศตรัววล่ารรักพระเจด้าดด้วยสลินี้นสอุดใจของเขา!

ความรรักแบบครลิสเตบียนทบีพี่แทด้จรลิง ใจทบีพี่บรลิสอุทธลิธ ใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันดบีและความเชนพี่ออรันจรลิงใจ สลิพี่ง
เหลล่านบีนี้ไมล่อาจแยกออกไดด้ในชบีวลิตของผผด้เชนพี่อแทด้ “ความเชนพี่ออรันจรลิงใจ” หมายถซง ความมรัพี่นใจอรันเตน็มเปปปี่ยมและไมล่
สรัพี่นคลอนในพระเจด้า ผผด้ใดสามารถเปป็นพยานรรับรองตล่อหนด้าคนอนพี่นไดด้วล่าเขารรักพระเจด้าหากเขาไมล่มบีความมรัพี่นใจใน
พระเจด้า…ถด้าการดคาเนลินชบีวลิตประจคาวรันของเขาไมล่แสดงออกถซงความไวด้วางใจในพระเจด้า? ความเชนพี่อเปป็นสลิพี่งจคาเปป็น
ภายใตด้พระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้ามากพอ ๆ กรับทบีพี่มรันจคาเปป็นภายใตด้พระคอุณของพระเจด้า: “แตล่โดยปราศจาก
ความเชนพี่อ เปป็นไปไมล่ไดด้ทบีพี่จะเปป็นทบีพี่พอพระทรัยพระองคร์ เพราะวล่าผผด้ทบีพี่มาหาพระเจด้านรันี้นตด้องเชนพี่อวล่าพระองคร์ทรง
พระชนมร์อยผล่ และเชนพี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผผด้ประทานบคาเหนน็จใหด้แกล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่แสวงหาพระองคร์อยล่างขยรันขรัน
แขน็ง” (ฮบ. 11:6)

เพนพี่อสรอุปยล่อขด้อ 5 ของบทนบีนี้ของเรา เราอาจกลล่าวไดด้วล่าความเชนพี่ออรันจรลิงใจในพระครลิสตร์ทคาใหด้ใจวลินลิจฉรัย
ผลิดและชอบพด้นจากความรผด้สซกผลิดทรันี้งปวงและกล่อใหด้เกลิดความรรักทบีพี่บรลิสอุทธลิธ ซซพี่งออกมาจากใจทบีพี่บรลิสอุทธลิธ

ขด้อ 6: “บางคนกน็ไดด้เลบีพี่ยงไปจากจอุดประสงคร์นบีนี้ หลงไปในทางพผดอรันไรด้สาระ”
บางคนไดด้เลบีพี่ยงไปจากความเชนพี่ออรันจรลิงใจ-พวกเขาไดด้หรันออกไปจากคคาสอนเรนพี่องพระคอุณของพระเจด้าไป

สผล่การสนทนาอรันไรด้สาระเกบีพี่ยวกรับพระราชบรัญญรัตลิ นลิทาน ลคาดรับวงศร์ตระกผลและเรนพี่องพรรคร์นรันี้น พวกเขาใสล่ใจฟฟัง 
“นลิทานตล่าง ๆ ของพวกยลิว และในบรรดาบทบรัญญรัตลิของมนอุษยร์” (ทต. 1:14) พวกเขาปฏลิเสธความจรลิงของขล่าว
ประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธแหล่งพระคอุณและแสวงหาพวกครผสอนพระราชบรัญญรัตลิ พวกเขาไมล่เขด้าใจสลิพี่งทบีพี่ตนกลล่าวหรนอสลิพี่ง
ทบีพี่ตนประกาศอยล่างรด้อนรนเหลนอเกลินวล่าเปป็นความจรลิง พวกเขาเปป็นพวกถนอลรัทธลิยผดายมากกวล่าทบีพี่จะเปป็นพวกครผ
สอนขล่าวประเสรลิฐ พวกเขายนนกรานเรนพี่องการถนอพระราชบรัญญรัตลิและกฎพลิธบีตล่าง ๆ พวกเขาบลิดเบนอนขล่าว
ประเสรลิฐและหาชล่องอยผล่ตลอดทบีพี่จะทคาลายงานรรับใชด้ของเปาโลโดยประกาศวล่าเขาเปป็นครผสอนเทน็จ

ความหมายของ “เลบีพี่ยง” คนอ “พลาดเปป้า…ทคาผลิด” (จงเปรบียบเทบียบ 1 ทลิโมธบี 6:21 และ 2 ทลิโมธบี 2:18 



กรับขด้อพระคคานบีนี้ของเรา) เปาโลไมล่ไดด้หมายความวล่าคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไดด้ทคาผลิดเคยถนอครองสลิพี่งซซพี่งพวกเขาไดด้เลบีพี่ยงไปนรันี้น
ถด้าคนใดพลาดเปป้า ขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าเขาพลาดเปป้านรันี้นกน็ไมล่ไดด้บอกเปป็นนรัยวล่าเขาเคยยลิงโดนเปป้านรันี้นซซพี่งเขาถผกกลล่าววล่า
ไดด้พลาดไปแลด้วนรันี้น คนเหลล่านรันี้นทบีพี่เลบีพี่ยงไปกน็ไมล่ไดด้ใหด้ความเชนพี่อและความไวด้วางใจของตนอยผล่ในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จ
สลินี้นแลด้วของพระเยซผ แทนทบีพี่จะวางใจในพระคอุณทบีพี่ชล่วยใหด้รอดและพระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลินของพระองคร์ พวกเขากลรับ
หรันไปสผล่การพผดจาไรด้สาระ คนเหลล่านบีนี้ทบีพี่เปาโลพผดถซงไมล่เคยถนอครองใจอรันบรลิสอุทธลิธ ใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันดบีและ 
“ความเชนพี่ออรันจรลิงใจ” 

คคากลล่าวทบีพี่วล่า “หลงไปในทางพผดอรันไรด้สาระ” มบีความหมายวล่าแทนทบีพี่จะฟฟังหลรักคคาสอนทบีพี่ถผกตด้องและ
ความจรลิงขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธ พวกเขาหรันไปสผล่การพผดจาไรด้สาระ คคาประกาศอรันวล่างเปลล่าโดยมนอุษยร์ และฟฟัง
ปาฐกถาทรันี้งหลายทบีพี่ปราศจากสคานซกหรนอความจรลิงตามพระครัมภบีรร์ แทนทบีพี่จะเชนพี่อฟฟังคคาสอนเกบีพี่ยวกรับการ
สลินี้นพระชนมร์ การถผกฝฟัง และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์ พวกเขาหรันไปสผล่ประเพณบีทรันี้งหลายของมนอุษยร์
พลิธบีการตล่าง ๆ ของพระราชบรัญญรัตลิและลคาดรับวงศร์ตระกผลไรด้ประโยชนร์ โดยหมกมอุล่นอยผล่กรับชนพี่อจคานวนมากแตล่ไมล่
เคยมองไปยรังพระนามเดบียวนรันี้นใตด้ฟป้าสวรรคร์ในทล่ามกลางมนอุษยร์ซซพี่งโดยพระนามนรันี้นเราตด้องรรับความรอด (กลิจการ 
4:12) ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่า เหมนอนบางคนในสมรัยของพระเยซผ พวกเขาโอด้อวดวล่าตนเปป็นสาวกของพระราช
บรัญญรัตลิของโมเสส และไมล่อวดในสลิพี่งทบีพี่พวกเขาเรบียกวล่าเปป็น “คคาสอนนอกรบีต”-หลรักคคาสอนเกบีพี่ยวกรับพระคอุณลด้วน 
ๆ (ไมล่รวมการประพฤตลิ ไมล่รวมพระราชบรัญญรัตลิ) ซซพี่งเพบียงพอภายในตรัวมรันเองทบีพี่จะสนองทอุกขด้อเรบียกรด้องของ
พระเจด้าผผด้บรลิสอุทธลิธองคร์หนซพี่ง

ขด้อ 7: “โดยปรารถนาทบีพี่จะเปป็นอาจารยร์ฝป่ายพระราชบรัญญรัตลิ โดยไมล่เขด้าใจทรันี้งสลิพี่งทบีพี่พวกเขากลล่าว หรนอสลิพี่ง
ทบีพี่พวกเขายนนยรัน”

คนเหลล่านบีนี้ทบีพี่เปาโลกลล่าวถซงไดด้ประกาศตรัววล่าเปป็นผผด้เชบีพี่ยวชาญในพระราชบรัญญรัตลิของโมเสสและมบี
คอุณสมบรัตลิดบีทบีพี่จะสอนและอธลิบายพระราชบรัญญรัตลิแกล่ผผด้อนพี่น พวกเขาอด้างวล่าตนมบีเกบียรตลิตามประเพณบีในทล่ามกลาง
พวกยลิวเหลล่านรันี้นและโฆษณาตรัวเองวล่าเปป็นอาจารยร์ผผด้เกล่งกาจ-แตล่ในทบีพี่นบีนี้เปาโลนลิยามพวกเขาวล่าเปป็นคนเหลล่านรันี้นทบีพี่
ปรารถนาทบีพี่จะสอน โดยทบีพี่ไมล่เขด้าใจสลิพี่งทบีพี่พวกเขาพยายามทบีพี่จะสอน แทนทบีพี่จะเปป็นครผผผด้เปปปี่ยมคอุณสมบรัตลิ พวกเขา
เองกลรับตด้องถผกสอนอยล่างยลิพี่ง

พวกทบีพี่อยากเปป็นครผสอนพระราชบรัญญรัตลิเหลล่านบีนี้ไมล่เขด้าใจลรักษณะเฉพาะทบีพี่แทด้จรลิงและแผนการของพระ
ราชบรัญญรัตลิซซพี่งพวกเขาพยายามอธลิบายแกล่ผผด้อนพี่น ครผชาวยลิวจคานวนมากในสมรัยของเปาโลมบีความผลิดในเรนพี่องบาปอรัน
รด้ายแรงของความภาคภผมลิใจทางศาสนา และคนเหลล่านรันี้นในครลิสตจรักรทบีพี่เมนองเอเฟซรัสกคาลรังพยายามทคาใหด้ผผด้เชนพี่อ
ทรันี้งหลายตกอยผล่ในตคาแหนล่งเดบียวกรันซซพี่งเกบีพี่ยวขด้องกรับพระราชบรัญญรัตลิเหมนอนอยล่างทบีพี่เคยเปป็นในระหวล่างการแจกจล่าย
แหล่งพระราชบรัญญรัตลิ คคาสอนเชล่นนรันี้นขรัดแยด้งโดยตรงกรับคคาสอนของเปาโล ผผด้ซซพี่งสอนพระคอุณลด้วน ๆ เขาหวงแหน
พระคอุณของพระเจด้าและพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผอยล่างสอุดขบีดตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์

ขด้อ 8: “แตล่พวกเราทราบอยผล่วล่าพระราชบรัญญรัตลินรันี้นดบี ถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดใชด้พระราชบรัญญรัตลินรันี้นอยล่างถผกตด้อง”
เปาโลอยากใหด้เปป็นทบีพี่เขด้าใจวล่าเขาไมล่ใชล่ศรัตรผคนหนซพี่งตล่อพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้า เขายอมรรับวล่าพระ

ราชบรัญญรัตลินรันี้นดบี ในโรม 7:12 เขากลล่าววล่า “...พระราชบรัญญรัตลิจซงบรลิสอุทธลิธ และพระบรัญญรัตลิกน็บรลิสอุทธลิธ และ



ยอุตลิธรรม และดบี” และเกรงวล่าจะมบีใครกลล่าวหาเขาวล่าเขากคาลรังพยายามทคาลายพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้า เขา
กลล่าววล่า “พวกเราทราบอยผล่วล่าพระราชบรัญญรัตลินรันี้นดบี ถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดใชด้พระราชบรัญญรัตลินรันี้นอยล่างถผกตด้อง”

เปาโลไมล่เคยบอกเปป็นนรัยเลยสรักชรัพี่วขณะเดบียววล่าพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้านรันี้นไมล่ดบี เขาไมล่เคยตรันี้ง
คคาถามพระราชบรัญญรัตลินรันี้นเลย เขาแคล่ขอรด้องใหด้มรันถผกเขด้าใจอยล่างถผกตด้องและถผกอธลิบายอยล่างเหมาะสมเทล่านรันี้น 
ถด้าผผด้ใดใชด้พระราชบรัญญรัตลิตามลรักษณะและจอุดประสงคร์ทบีพี่มรันถผกออกแบบมา เชล่นนรันี้นแลด้วพระราชบรัญญรัตลิกน็ดบีอยล่าง
แนล่นอน แตล่พระคอุณไมล่สามารถถผกเสรลิมโดยพระราชบรัญญรัตลิไดด้ พระราชบรัญญรัตลิบวกพระคอุณไมล่ชล่วยใหด้รอดและ
ไมล่รรักษาไวด้ในความรอด ถด้ามรันเปป็นพระราชบรัญญรัตลิ มรันกน็ไมล่ใชล่พระคอุณ และถด้ามรันเปป็นพระคอุณ มรันกน็ไมล่ใชล่พระ
ราชบรัญญรัตลิอบีกตล่อไปแลด้ว คคาสอนของเปาโลชรัดเจนแจล่มแจด้งเกบีพี่ยวกรับขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าพระราชบรัญญรัตลิและพระคอุณ
จะไมล่ปนกรัน จงศซกษาคด้นควด้า กท. 2:16 และกท. 5:1-4

ขด้อ 9: “โดยทราบสลิพี่งนบีนี้วล่า พระราชบรัญญรัตลินรันี้นไมล่ไดด้ทรงบรัญญรัตลิไวด้สคาหรรับคนชอบธรรม แตล่สคาหรรับ
คนนอกกฎหมายและคนซซพี่งไมล่เชนพี่อฟฟัง สคาหรรับคนอธรรมและสคาหรรับคนบาปทรันี้งหลาย สคาหรรับคนไมล่บรลิสอุทธลิธและ
คนหมลิพี่นประมาท สคาหรรับคนฆาตกรรมพล่อและคนฆาตกรรมแมล่ สคาหรรับคนฆล่าคน”

จงสรังเกตคคาพผดเปปิดของพระคคาขด้อนบีนี้: “โดยทราบสลิพี่งนบีนี้…” ถด้าผผด้ใดทราบและจะยอมรรับขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่า
พระราชบรัญญรัตลิไมล่เคยถผกมบีไวด้สคาหรรับคนชอบธรรม เขากน็มบีทรัศนะอรันเหมาะสมเกบีพี่ยวกรับแผนการของพระราช
บรัญญรัตลิแลด้ว สลิพี่งทบีพี่เปาโลกคาลรังกลล่าวในทบีพี่นบีนี้กน็คนอวล่าจอุดประสงคร์ของพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้าไมล่ใชล่เพนพี่อทคาใหด้คน
ชอบธรรมทบีพี่ปรารถนาทบีพี่จะทคาใหด้พระเจด้าพอพระทรัยในทอุกดด้านของชบีวลิตตด้องรผด้สซกสรับสน มรันไมล่ไดด้มบีไวด้เพนพี่อกล่อใหด้เกลิด
จลิตวลิญญาณแหล่งการถผกพรันธนาการและการตกเปป็นทาส เหมนอนอยล่างทบีพี่พวกยลิวไดด้ตบีความพระราชบรัญญรัตลินรันี้น-
และเหมนอนอยล่างทบีพี่พวกสอนผลิดบางคนกคาลรังสอนทบีพี่เมนองเอเฟซรัส แนวโนด้มทรันี้งหมดแหล่งคคาสอนของพวกเขากน็คนอ 
การนคาจลิตวลิญญาณของผผด้เชนพี่อใหด้อยผล่ในสภาวะของการถผกพรันธนาการและทคาใหด้ศาสนาเปป็นสภาพของความเปป็น
คนรรับใชด้ในสล่วนของคน ๆ นรันี้น หลรังจากเชนพี่อไปสผล่ความรอดแลด้ว พวกเขาเรบียกรด้องการรรักษาพระราชบรัญญรัตลิเพนพี่อทบีพี่
จะรรักษาความรอดไวด้ หลรังจากทบีพี่ผผด้เชนพี่อคนนรันี้นไดด้บรังเกลิดใหมล่แลด้วโดยพระคอุณผล่านทางความเชนพี่อ เปาโลไมล่เชนพี่อและ
ไมล่สอนหลรักคคาสอนเชล่นนรันี้นเลย คคาสอนของเขากน็คนอวล่า ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนกล่อใหด้เกลิดอลิสรภาพและเสรบีภาพ-
ไมล่ใชล่ความเปป็นคนรรับใชด้ ความเปป็นทาสและพรันธนาการ ดรังนรันี้นจซงมบีคคากลล่าวทบีพี่วล่า “พระราชบรัญญรัตลินรันี้นไมล่ไดด้ทรง
บรัญญรัตลิไวด้สคาหรรับคนชอบธรรม”

แตล่มรันไมล่ไดด้เปป็นเชล่นนบีนี้กรับกฎหมายทอุกอยล่างหรนอ? คนดบียล่อมไมล่กลรัวกฎหมายตล่าง ๆ ของแผล่นดลิน-คนชรัพี่ว
ตล่างหากทบีพี่ทคาผลิดกฎหมาย ทบีพี่ใชด้ชบีวลิตในความกลรัว คนทบีพี่เชนพี่อฟฟังกฎหมายกน็ไมล่กลรัวเจด้าหนด้าทบีพี่ทบีพี่เดลินเขด้ามาหา คนทบีพี่ทคา
ผลิดกฎหมายคนอคนทบีพี่มบีความกลรัวและความกระวนกระวายใจ ดรังนรันี้นในความหมายนบีนี้ กฎหมายจซงถผกบรัญญรัตลิขซนี้น
สคาหรรับคนทบีพี่จงใจทคาผลิดและละเมลิดกฎหมาย

ในโรม 3:20 เปาโลกลล่าววล่า “โดยการกระทคาเหลล่านรันี้นแหล่งพระราชบรัญญรัตลิ จะไมล่มบีเนนนี้อหนรังใด ๆ ถผกนรับ
วล่าชอบธรรม…” อบีกครรันี้ง “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจอุดจบของพระราชบรัญญรัตลิ เพนพี่อความชอบธรรมแกล่ทอุกคนทบีพี่เชนพี่อ”
(รม. 10:4) พระราชบรัญญรัตลิไมล่ไดด้ถผกสรด้างขซนี้นสคาหรรับคนทบีพี่ถผกทคาใหด้เปป็นคนชอบธรรมแลด้วโดยความเชนพี่อในพระราช
กลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผเจด้า แตล่สคาหรรับคนทบีพี่ไมล่เชนพี่อฟฟัง คนอธรรม คนไมล่บรลิสอุทธลิธ  คนหมลิพี่นประมาท พวก



ฆาตกร และผผด้ฆล่าคน จงสรังเกตกลอุล่มคนทบีพี่แตกตล่างกรันเหลล่านบีนี้:
คนนอกกฎหมาย-คนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็นพวกละเมลิด
คนซซพี่งไมล่เชนพี่อฟฟัง-คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไมล่ยอมอยผล่ใตด้บรังครับและนอกกฎหมาย ไมล่ยอมนบนอบเชนพี่อฟฟังสลิทธลิอคานาจ 

และเปป็นผผด้ทบีพี่ไปตาม “ทางของพวกเขาเอง” เหมนอนอยล่างยผดาส
คนอธรรม-คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ประกาศตรัววล่าไมล่นรับถนอศาสนา ทบีพี่ไมล่นมรัสการและไมล่ถวายเกบียรตลิพระเจด้าทบีพี่แทด้

จรลิง ความหมายทบีพี่แทด้จรลิงตรงนบีนี้กน็คนอวล่า พระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้าตล่อสผด้กรับคนทรันี้งปวงทบีพี่ไมล่นมรัสการและถวาย
เกบียรตลิพระเจด้าแหล่งสลิพี่งทรงสรด้างทรันี้งปวง 

คนบาปทรันี้งหลาย- (คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้คนอคคาทบีพี่ถผกใชด้แพรล่หลายในภาคพรันธสรัญญาใหมล่เพนพี่อบล่งบอกถซง
คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ทคาบาปทอุกชนลิด)

คนไมล่บรลิสอุทธลิธ- (คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้หมายถซงคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ลด้มเหลวอยล่างสลินี้นเชลิงในหนด้าทบีพี่ของตนตล่อ
พระเจด้า และแสดงออกถซงความไมล่ยคาเกรงหรนอความไมล่เคารพใด ๆ ทรันี้งสลินี้นตล่อพระเจด้า พวกเขาตล่อตด้านศาสนาใน
ทอุกรผปแบบ)

คนหมลิพี่นประมาท- (คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้ไมล่จคาเปป็นตด้องหมายถซงคนเหลล่านรันี้นทบีพี่แชล่งดล่าพระเจด้าหรนอใชด้
พระนามของพระองคร์อยล่างไรด้ประโยชนร์ แตล่หมายถซงคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไมล่บรลิสอุทธลิธ…พวกชอบเยาะเยด้ย คนเหลล่านรันี้นทบีพี่
เลล่นสนอุกและลด้อเลบียนศาสนา มรันหมายถซงคนทรันี้งหลายทบีพี่ปฏลิบรัตลิตล่อศาสนาดด้วยความเหยบียดหยามและการลด้อ
เลบียน)

คนฆาตกรรมพล่อ- (คคากรบีกตรงนบีนี้มบีความหมายตรงตรัววล่า “คนทบีพี่ทอุบตบีพล่อ” การทบีพี่ลผกจะทอุบตบีพล่อของตนถผก
หด้ามอยล่างเขด้มงวดโดยพระราชบรัญญรัตลิของโมเสส และถผกถนอวล่าเปป็นอาชญากรรมทบีพี่มบีโทษถซงตาย-อพยพ 21:15: 
“และผผด้ใดทบีพี่ทอุบตบีบลิดาของตน หรนอมารดาของตน จะถผกประหารชบีวลิตเปป็นแนล่”)

คนฆาตกรรมแมล่-มบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไดด้ฆล่าแมล่ของตน และลผกบางคน ซซพี่งไมล่รผด้ตรัววล่าตนกคาลรังทคาอะไรอยผล่ คล่อย 
ๆ ฆล่าแมล่ของตนอยล่างชด้า ๆ โดยการดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่เหลวแหลกของตน มบีผมหงอกหลายเสด้นบนศบีรษะของผผด้เปป็นแมล่
ซซพี่งอยผล่ทบีพี่นรัพี่นเพราะบาปของลผก ๆ ของพวกนาง มบีแมล่หลายคนในสอุสานวรันนบีนี้ทบีพี่คงจะมบีชบีวลิตอยผล่ตล่อไปหากลผก ๆ ของ
พวกนางดคาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้า มบีอบีกหลายวลิธบีในการฆาตกรรมแมล่มากกวล่าการทคาใหด้โลหลิตของนางหลรัพี่ง
รลินดด้วยมบีดสรักเลล่มหรนอปฟนสรักกระบอก! พระราชบรัญญรัตลิของโมเสสหด้ามอยล่างเขด้มงวดไมล่ใหด้ลผกทอุบตบีแมล่ของตน 
(อพยพ 21:15)

คนฆล่าคน- (คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้ไมล่ปรากฏทบีพี่ไหนอบีกในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ และหมายถซง “ฆาตกร”) 
อาชญากรรมนบีนี้ถผกหด้ามอยล่างเขด้มงวดโดยพระราชบรัญญรัตลิ (อพย. 20:13) ดผ ปฐมกาล 9:6 เชล่นกรัน

ขด้อ 10: “สคาหรรับบรรดาคนลล่วงประเวณบี สคาหรรับคนทรันี้งหลายทบีพี่ทคาใหด้ตรัวเองเปป็นมลทลินดด้วยการรรักรล่วม
เพศ สคาหรรับผผด้รด้ายลรักคน สคาหรรับคนโกหก สคาหรรับคนใหด้การเทน็จ และถด้ามบีอะไร ๆ ทบีพี่ขรัดแยด้งกรับหลรักคคาสอนอรัน
ถผกตด้อง”

พระคคาขด้อนบีนี้มบีเนนนี้อหาตล่อจากขด้อ 9:
บรรดาคนลล่วงประเวณบี-ในเลวบีนลิตลิ 19:29 และ 20:5 เราอล่านคคาสอนทบีพี่ชรัดเจนของพระราชบรัญญรัตลิเกบีพี่ยว



กรับคนลล่วงประเวณบี: “อยล่าทคาใหด้บอุตรสาวของเจด้าขายตรัว เพนพี่อทคาใหด้นางเปป็นหญลิงโสเภณบี เกรงวล่าแผล่นดลินนรันี้นจะตก
เปป็นถลิพี่นโสเภณบี และแผล่นดลินนรันี้นจะเตน็มไปดด้วยความชรัพี่ว…แลด้วเราจะตรันี้งหนด้าของเราตล่อสผด้ผผด้นรันี้น และตล่อสผด้ครอบครรัว
ของเขา และจะตรัดเขาออกเสบีย และทอุกคนทบีพี่เลล่นชผด้ตามเขาไปนรันี้น เพนพี่อทคาการเลล่นชผด้…”

คนทรันี้งหลายทบีพี่ทคาใหด้ตรัวเองเปป็นมลทลินดด้วยการรรักรล่วมเพศ-นบีพี่คนอบาปของการรรักรล่วมเพศ และการปฏลิบรัตลิ
เชล่นนรันี้นมบีอยผล่ดาษดนพี่นในสมรัยของเปาโลและกล่อนเวลานรันี้นไมล่นานดด้วย (รม. 1:27) พระราชบรัญญรัตลิของโมเสสหด้าม
บาปของการรรักรล่วมเพศอยล่างเขด้มงวด และบทลงโทษของบาปเชล่นนรันี้นคนอความตาย: เลวบีนลิตลิ 20:13: “ถด้าชายคน
ใดรล่วมหลรับนอนกรับผผด้ชายเสมนอนเขารล่วมหลรับนอนกรับผผด้หญลิง ทรันี้งสองคนกน็ไดด้กระทคาสลิพี่งทบีพี่นล่าสะอลิดสะเอบียน ทรันี้งสอง
คนนรันี้นตด้องถผกประหารชบีวลิตอยล่างแนล่นอน โลหลิตของพวกเขาจะตกอยผล่บนพวกเขาเอง”

ผผด้รด้ายลรักคน-คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้ไมล่ปรากฏทบีพี่อนพี่นอบีกในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ มรันหมายถซงคน ๆ หนซพี่งทบีพี่ลรัก
อบีกคนหนซพี่งไปโดยมบีจอุดประสงคร์เพนพี่อทคาใหด้ตกเปป็นทาส-คนลรักพาตรัว มบีหลายอยล่างทบีพี่เรากลล่าวไดด้เกบีพี่ยวกรับคนเชล่นนรันี้น
แตล่เวลาและพนนี้นทบีพี่คงไมล่พอสคาหรรับทอุกสลิพี่งทบีพี่เราควรกลล่าว

มบีหลายคนวรันนบีนี้ทบีพี่ลรักพาตรัวหญลิงสาวไปและทคาใหด้พวกเธอตกเปป็นทาส เพนพี่อสนองตรัณหาของพวกชายชรัพี่ว 
คอุณเชนพี่อใจไดด้เลยวล่าพระราชบรัญญรัตลิไดด้ถผกสรด้างขซนี้นเพนพี่อชายเชล่นนรันี้น การลรักคนถผกหด้ามโดยพระราชบรัญญรัตลิของ
โมเสส และคนทบีพี่ถผกพบวล่ามบีความผลิดในอาชญากรรมนบีนี้กน็ถผกลงโทษถซงตาย: อพยพ 21:16; พระราชบรัญญรัตลิ 24:7-
“ผผด้ใดลรักพาคนไปและขายเขาเสบีย หรนอถด้าคนถผกพบในมนอของผผด้นรันี้น ผผด้นรันี้นจะถผกประหารชบีวลิตเปป็นแนล่…ถด้าชายคน
ใดถผกพบขณะลรักพบีพี่นด้องลผกหลานของอลิสราเอลคนหนซพี่งคนใดไป และใชด้เขาเปป็นทาสหรนอขายเขาเสบีย แลด้วขโมย
คนนรันี้นตด้องถผกประหารชบีวลิต และทล่านตด้องกคาจรัดความชรัพี่วรด้ายเสบียจากทล่ามกลางพวกทล่าน” 

คนโกหก-พระราชบรัญญรัตลิทบีพี่กลล่าวถซงพวกคนโกหกถผกระบอุชรัดเจนในเลวบีนลิตลิ 6:2-5 และ 19:11: “ถด้าชบีวลิต
ใดทคาบาปและทคาการละเมลิดตล่อพระเยโฮวาหร์ และโกหกตล่อเพนพี่อนบด้านของเขาในสลิพี่งซซพี่งฝากเขาใหด้เกน็บรรักษาไวด้ 
หรนอในเรนพี่องมลิตรภาพ หรนอในสลิพี่งทบีพี่ถผกแยล่งชลิงไปโดยความรอุนแรง หรนอไดด้หลอกลวงเพนพี่อนบด้านของเขา หรนอพบสลิพี่ง
ซซพี่งหายไปแลด้ว และโกหกเกบีพี่ยวกรับสลิพี่งนรันี้น และสาบานเปป็นความเทน็จ ในขด้อใด ๆ เหลล่านบีนี้ทรันี้งสลินี้นทบีพี่คนหนซพี่งทคา โดย
ทคาบาปในสลิพี่งนรันี้น แลด้วจะเปป็นอยล่างนบีนี้ เพราะเขาไดด้ทคาบาปแลด้วและมบีความผลิด เขาตด้องคนนของทบีพี่เขาไดด้แยล่งชลิงมา
โดยความรอุนแรง หรนอสลิพี่งซซพี่งเขาไดด้มาโดยการหลอกลวง หรนอสลิพี่งซซพี่งฝากเขาใหด้เกน็บรรักษาไวด้ หรนอสลิพี่งซซพี่งหายไปทบีพี่เขา
ไดด้พบนรันี้น หรนอสลิพี่งสารพรัดซซพี่งเขาไดด้สาบานเทน็จไวด้ เขาตด้องคนนสลิพี่งนรันี้นใหด้เตน็มตามจคานวน และตด้องเพลิพี่มอบีกหนซพี่งในหด้า
และมอบใหด้แกล่เจด้าของของสลิพี่งเหลล่านรันี้น ในวรันแหล่งการถวายเครนพี่องบผชาไถล่การละเมลิดของเขา…พวกเจด้าตด้องไมล่ลรัก
ทรรัพยร์ และไมล่จรัดการอยล่างเทบียมเทน็จ และไมล่โกหกตล่อกรันและกรัน”

คนใหด้การเทน็จ-คนเหลล่านรันี้นทบีพี่สาบานเปป็นเทน็จ พระราชบรัญญรัตลิเกบีพี่ยวกรับบอุคคลเชล่นนรันี้นถผกนคาเสนอในเลวบี
นลิตลิ 19:12 และอพยพ 20:7: “และพวกเจด้าตด้องไมล่สาบานโดยนามของเราเปป็นความเทน็จ และเจด้าตด้องไมล่ลบหลผล่
พระนามพระเจด้าของเจด้า เราเปป็นพระเยโฮวาหร์…เจด้าอยล่าออกพระนามพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของเจด้าโดยเปลล่า
ประโยชนร์ เพราะพระเยโฮวาหร์จะไมล่ทรงถนอวล่าผผด้นรันี้นไมล่มบีโทษ คนอผผด้ทบีพี่ออกพระนามพระองคร์โดยเปลล่าประโยชนร์”

“และถด้ามบีอะไร ๆ ทบีพี่ขรัดแยด้งกรับหลรักคคาสอนอรันถผกตด้อง…” เปาโลสรอุปยล่อกลิจการอธรรมทรันี้งสลินี้นในคคากลล่าว
นบีนี้ คคากรบีกสคาหรรับ “หลรักคคาสอนอรันถผกตด้อง” เมนพี่อถผกแปลแบบตรงตรัว อล่านวล่า “หลรักคคาสอนซซพี่งเปป็นตามความเปป็น



แบบพระเจด้า”)
พระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้าไดด้ถผกประทานใหด้สคาหรรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ปฏลิบรัตลิหรนอสอนสลิพี่งใดทบีพี่ขรัดแยด้งตล่อ

การสรัพี่งสอนซซพี่งพระราชบรัญญรัตลิอรันบรลิสอุทธลิธและชอบธรรมของพระเจด้าใหด้ไวด้ พระราชบรัญญรัตลิไมล่ไดด้ถผกประทานใหด้
สคาหรรับคนทบีพี่อยากดคาเนลินตามคคาสรัพี่งสอนทบีพี่ตามแบบพระเจด้า แตล่สคาหรรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่กบฏตล่อสลิทธลิอคานาจของ
พระเยโฮวาหร์พระเจด้า พระผผด้สรด้างแหล่งสลิพี่งสารพรัด

ขด้อ 11: “ตามขล่าวประเสรลิฐอรันเปปปี่ยมดด้วยสงล่าราศบีของพระเจด้าผผด้เสวยสอุข ซซพี่งไดด้ทรงมอบไวด้กรับความไวด้
วางใจของขด้าพเจด้านรันี้น

ขล่าวประเสรลิฐเปป็นความจรลิงของพระเจด้า ซซพี่งถผกประทานใหด้ผล่านทางการเปปิดเผยของพระเจด้า หรัวใจของ
ขล่าวประเสรลิฐคนอ ขล่าวอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีทบีพี่วล่าพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้าถผกทคาใหด้สคาเรน็จครบถด้วนอยล่างสมบผรณร์
แบบแลด้วในทอุกรายละเอบียดปลบีกยล่อย-ใชล่แลด้วครรับ ทอุกตรัวอรักษรและทอุกขบีด-ผล่านทางการสลินี้นพระชนมร์เปป็นเครนพี่อง
บผชาของพระบอุตรทบีพี่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้า พระเยซผครลิสตร์เจด้า บนกางเขนแหล่งกลโกธา เปาโลกลล่าวแกล่
ชาวโครลินธร์วล่า “ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่ทล่านทรันี้งหลาย” และจากนรันี้นเขากน็ชบีนี้ใหด้เหน็นการสลินี้นพระชนมร์ 
การถผกฝฟัง และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระเยซผ “ตามทบีพี่มบีเขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” (1 คร. 15:1-4) ขล่าวประเสรลิฐ
เปปิดเผยนนี้คาพระทรัยของพระเจด้า ขล่าวประเสรลิฐระบอุชรัดเจนวล่าสลิพี่งใดเปป็นหนด้าทบีพี่ของมนอุษยร์ตล่อพระเจด้า ขล่าวประเสรลิฐ
สอดประสานกรันอยล่างสมบผรณร์แบบกรับพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้าและไมล่อนอุญาตสลิพี่งทบีพี่พระราชบรัญญรัตลิของ
พระเจด้าหด้ามไวด้ ไมล่มบีทรันี้งการโตด้แยด้งและความขรัดแยด้งกรันระหวล่างพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้ากรับขล่าวประเสรลิฐอรัน
เปปปี่ยมสงล่าราศบีขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเรา พระเยซผครลิสตร์ ทรันี้งสองปรรับโทษสลิพี่งเดบียวกรัน
เหลล่านรันี้น ทรันี้งสองหด้ามสลิพี่งเดบียวกรันเหลล่านรันี้น และในสล่วนของความบรลิสอุทธลิธ ศบีลธรรมและความยคาเกรงพระเจด้าแบบ
แทด้จรลิง ทรันี้งสองเหน็นพด้องตรงกรัน เหลล่าผผด้รรับใชด้ของพระเจด้าทบีพี่เทศนาขล่าวประเสรลิฐอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีกน็ไมล่ขรัดแยด้งกรับ
พระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้า ผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีพี่แทด้จรลิงยล่อมตระหนรักถซงและเทศนาความบรลิสอุทธลิธแหล่งพระ
ราชบรัญญรัตลิของพระเจด้า ความไรด้มลทลินแหล่งพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้า และจากนรันี้นกน็ประกาศ “ตามทบีพี่เขบียนไวด้
ในพระครัมภบีรร์” วล่าหนทางเดบียวทบีพี่มนอุษยร์คนใดจะสามารถสนองความตด้องการของพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้าไดด้
กน็คนอ ในพระเยซผครลิสตร์-พระองคร์ผผด้ไดด้ทรงทคาใหด้ทอุกตรัวอรักษรและทอุกขบีดของหนรังสนอพวกศาสดาพยากรณร์สคาเรน็จจรลิง
แลด้ว (มธ. 5:17) พระองคร์ผผด้ทรงเปป็นจอุดจบของพระราชบรัญญรัตลิเพนพี่อความชอบธรรมแกล่ทอุกคนทบีพี่เชนพี่อในพระราชกลิจ
ทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์ (รม. 10:4) ผผด้รรับใชด้ทบีพี่แทด้จรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐยล่อมประกาศความบรลิสอุทธลิธของ
พระเจด้า ความบรลิสอุทธลิธแหล่งพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้า และจากนรันี้นกน็เสนอความชอบธรรมของพระเจด้าในพระ
เยซผครลิสตร์แกล่ทอุกคนทบีพี่จะยอมเชนพี่อบนพระองคร์และยอมจคานนชบีวลิตของตนแดล่พระองคร์ในความเชนพี่อแทด้

สลิพี่งทบีพี่เปาโลกคาลรังกลล่าวแกล่พวกครผสอนเทน็จเหลล่านรันี้น-ในสมรัยของเขาและของเรา-กน็คนอวล่าถด้ามนอุษยร์คนใด
ปรารถนาทบีพี่จะอธลิบายพระราชบรัญญรัตลิ คคาอธลิบายทบีพี่ดบีทบีพี่สอุดเกบีพี่ยวกรับพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้ากน็ถผกพบในขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งพระคอุณของพระเจด้า เปาโลไดด้รรับการทรงเรบียก ถผกมอบหมายพรันธกลิจ และถผกแตล่งตรันี้งเพนพี่อประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐทบีพี่ถผกเปปิดเผยแกล่เขาแลด้ว-ขล่าวประเสรลิฐทบีพี่ตด้องถผกประกาศในการแจกจล่ายนบีนี้แหล่งพระคอุณของพระเจด้า
ของเรา



โรม 3:31: “เชล่นนรันี้นแลด้ว พวกเราทคาใหด้พระราชบรัญญรัตลิเปป็นโมฆะโดยทางความเชนพี่อหรนอ ขอพระเจด้าอยล่า
ยอมใหด้เปป็นเชล่นนรันี้นเลย ใชล่แลด้ว พวกเราทคาใหด้พระราชบรัญญรัตลิมรัพี่นคงตล่างหาก”

ขล่าวประเสรลิฐอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีทบีพี่เปาโลพผดถซงนบีนี้คนอ ขล่าวประเสรลิฐ “ของพระเจด้าผผด้เสวยสอุข”-นรัพี่นคนอ ขล่าว
ประเสรลิฐทบีพี่ถผกเปปิดเผยโดยพระเจด้าผผด้เสวยสอุข พระเจด้าผผด้เสวยสอุของคร์เดบียวกรันนรันี้นทบีพี่ทรงเปป็นผผด้ใหด้กคาเนลิดและผผด้
ประทานพระราชบรัญญรัตลิ…พระเจด้าแทด้จรลิงองคร์เดบียวนรันี้น พระเจด้าแหล่งความจรลิง พระราชบรัญญรัตลิและพระคอุณทรันี้ง
ปวง…พระเจด้าและพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์เจด้าของเรา ผผด้ไดด้ทรงซนนี้อการไถล่สคาหรรับทอุกคนทบีพี่ยอมเชนพี่อ มรันเปป็น
ขล่าวประเสรลิฐอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีของพระเจด้า และเปาโลประกาศวล่าพระเจด้า ผผด้ทรงใหด้กคาเนลิดขล่าวประเสรลิฐ ทรง
มอบขล่าวสารอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีนบีนี้ไวด้กรับความไวด้วางใจของเขา

เปาโลอยากใหด้ทลิโมธบี (และคนอนพี่น ๆ ทอุกคน) ทราบวล่าสลิพี่งทบีพี่เขาประกาศนรันี้น เขาไดด้รรับมาโดยตรงจาก
พระเจด้าโดยการเปปิดเผย พระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยแกล่เขาขล่าวสารแหล่งขล่าวประเสรลิฐอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีแหล่งพระคอุณ
ของพระเจด้า พระองคร์ไดด้ทรงมอบไวด้แกล่เปาโลขล่าวสารทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทบีพี่สอุดนบีนี้แหล่งความรอด-ของขวรัญของพระเจด้าทบีพี่
ประทานใหด้แกล่คนบาปทรันี้งหลายทบีพี่สมควรตกนรกแทนทบีพี่จะไดด้รรับการยกโทษบาปและชบีวลิตนลิรรันดรร์

พระคยณออันลต้นเหลลือและบรทิบทูรณณ
ขด้อ 12: “และขด้าพเจด้าขอบพระคอุณพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ผผด้ทรงทคาใหด้ขด้าพเจด้ามบี

ความสามารถ ดด้วยวล่าพระองคร์ทรงนรับวล่าขด้าพเจด้าเปป็นคนสรัตยร์ซนพี่อ โดยทรงตรันี้งขด้าพเจด้าใหด้เขด้าสผล่งานรรับใชด้นบีนี้”
เพราะความจรลิงนรันี้นทบีพี่ถผกประกาศในขด้อ 11 (วล่าขล่าวประเสรลิฐอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีแหล่งพระคอุณของพระเจด้า

ไดด้ถผกมอบไวด้แกล่เปาโล) เขาจซงถผกนคาใหด้ถวายคคาขอบพระคอุณจากใจแดล่พระเจด้าองคร์นรันี้นผผด้ไดด้ทรงเรบียกเขามาสผล่งาน
รรับใชด้นบีนี้และมาสผล่การประกาศขล่าวประเสรลิฐอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีนบีนี้

จากจอุดยนนของการฝฝึกฝนและการศซกษาทางศาสนา คงไมล่มบีใครทบีพี่มบีคอุณสมบรัตลิเหมาะสมมากไปกวล่าเปาโล
แลด้วทบีพี่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐ เขาจะอวดกน็ไดด้เกบีพี่ยวกรับการศซกษาของเขาและความสามารถของเขา-แตล่เขากน็ไมล่
ไดด้อวด เขารรับสารภาพดด้วยการขอบพระคอุณวล่าพระเยซผครลิสตร์เจด้าไดด้ประทานความสามารถ พละกคาลรัง และ
ความปรารถนานรันี้นแกล่เขาทบีพี่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคอุณมหรัศจรรยร์ของพระเจด้า อรันเปป็นการทคาใหด้เขา
สามารถทคางานรรับใชด้อรันยลิพี่งใหญล่ของเขาไดด้ เปาโลถวายเกบียรตลิทรันี้งสลินี้นแดล่พระเจด้าสคาหรรับสลิพี่งทบีพี่เขาเปป็นและสคาหรรับ
ทอุกอยล่างทบีพี่เขาเคยทคาสคาเรน็จ เขาไมล่ไดด้เอาความดบีความชอบเขด้าตรัวเลย เขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าเปป็นอยล่างทบีพี่ขด้าพเจด้า
เปป็นโดยพระคอุณของพระเจด้า!”

ในพระคคาขด้อนบีนี้เราถผกบอกวล่าพระเยซผเจด้าทรงนรับวล่าเปาโลสรัตยร์ซนพี่อ นบีพี่เปป็นถด้อยคคาทบีพี่มบีนนี้คาหนรักมาก พวกมรัน
ใหด้ความจรลิงอรันยลิพี่งใหญล่แกล่เราวล่าพระเจด้าทรงใหด้หลายคนเขด้าสผล่งานรรับใชด้ของพระองคร์ ซซพี่งเปป็นผผด้ทบีพี่ฤทธลิธเดชของ
พระองคร์ประทานความสามารถใหด้ คนทรันี้งหลายทบีพี่ถผกนรับวล่าสรัตยร์ซนพี่อทบีพี่จะปป่าวประกาศขล่าวประเสรลิฐทรันี้งหมดนรันี้น-
ไมล่ใชล่อยล่างพวกทบีพี่เอาใจมนอุษยร์ แตล่ในฐานะเหลล่าผผด้รรับใชด้ของพระเจด้าสผงสอุด

ผผด้รรับใชด้ทบีพี่แทด้จรลิงทอุกคนแหล่งขล่าวประเสรลิฐถผกเรบียกเขด้าสผล่งานรรับใชด้โดยองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้าผผด้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธ งานรรับใชด้นบีนี้ไมล่ใชล่อาชบีพหนซพี่ง ในความหมายของอาชบีพอนพี่น ๆ มรันเปป็นการทรงเรบียกจากพระเจด้าผผด้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธ-และนรักเทศนร์ทรันี้งหลายทบีพี่ไมล่ทราบจนหมดขด้อสงสรัยวล่าพระเจด้าทรงเรบียกพวกเขาเขด้าสผล่งานรรับใชด้กน็ควรไป



ประกอบอาชบีพอนพี่นซซพี่งพวกเขาสามารถเลบีนี้ยงชบีพตรัวเองและทคาประโยชนร์แกล่มนอุษยชาตลิไดด้ จงเวทนาชายผผด้นรันี้นทบีพี่
พยายามประกาศขล่าวประเสรลิฐหากเขาไมล่ทราบจนหมดขด้อสงสรัยวล่าพระเจด้าไดด้ทรงเรบียกเขาเขด้าสผล่งานรรับใชด้! การ
โจมตบีของชรัพี่วโมงนบีนี้กน็คนอวล่ามบีธรรมาสนร์หลายแหล่งเหลนอเกลินทบีพี่เตน็มไปดด้วยชายทรันี้งหลายทบีพี่ “ประกอบอาชบีพ” เทศนา
อยล่างทบีพี่พวกเขาจะประกอบอาชบีพกสลิกรรม ชล่างไมด้ ชล่างอลิฐหรนออาชบีพอนพี่นใด

เปาโลเปป็นคนสรัตยร์ซนพี่อ เขาสรัตยร์ซนพี่อกล่อนอนพี่นเลยตล่อพระเจด้าผผด้ไดด้ทรงเรบียกเขา แตล่งตรันี้งเขา และสล่งเขาไปใน
ทอุล่งนานรันี้น ประการทบีพี่สอง เขาสรัตยร์ซนพี่อตล่อพระวจนะของพระเจด้า -เขาเทศนาพระคอุณลด้วน ๆ โดยไมล่หรันเหออกไป
จากขล่าวสารทบีพี่พระเจด้าไดด้ประทานใหด้แกล่เขาโดยการเปปิดเผย และประการทบีพี่สาม เขาสรัตยร์ซนพี่อตล่อคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เขา
ปรนนลิบรัตลิ บล่อยครรันี้งเขาทคางานหนรักดด้วยมนอของตนเพนพี่อเลบีนี้ยงชบีพตรัวเองขณะทบีพี่เขาเทศนา เขาดคาเนลินชบีวลิตตล่อหนด้า
ขด้อกลล่าวหาทรันี้งหลายของเขาซซพี่งเหมาะสมกรับการเปป็นนรักเทศนร์ เขาปฏลิบรัตลิสลิพี่งทบีพี่เขาเทศนาทอุกวรัน เขาวางแบบอยล่าง
ทบีพี่ถผกตด้องและสรัพี่งสอนพวกเขาใหด้ปฏลิบรัตลิตามเขา เหมนอนอยล่างทบีพี่เขาไดด้ปฏลิบรัตลิตามพระครลิสตร์ ขอพระเจด้าทรงโปรด
ชล่วยเราทบีพี่อด้างตรัววล่าเปป็นผผด้รรับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐใหด้เดลินตามรอยเทด้าของเปาโลขณะทบีพี่เขาสรัตยร์ซนพี่อในการปฏลิบรัตลิ
หนด้าทบีพี่ของผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งทบีพี่พระเจด้าทรงเรบียกและทบีพี่พระเจด้าทรงแตล่งตรันี้ง 

ไมล่มบีบอุคคลใดควรอด้างตรัววล่าตนไดด้รรับการทรงเรบียกมาสผล่งานรรับใชด้หากเขาไมล่สรัตยร์ซนพี่อตล่อพระเจด้าและตล่อ
ขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธแหล่งพระคอุณของพระเจด้า ตคาแหนล่งของงานรรับใชด้นบีนี้เปป็นตคาแหนล่งทบีพี่มบีเกบียรตลิมากทบีพี่สอุด รรับ
ผลิดชอบมากทบีพี่สอุดในอาณาจรักรของมนอุษยชาตลิ มรันเปป็นอภลิสลิทธลิธอรันยลิพี่งใหญล่และเปปปี่ยมสงล่าราศบีทบีพี่ไดด้ประกาศขล่าว
ประเสรลิฐ-แตล่อภลิสลิทธลิธนรันี้นยลิพี่งใหญล่และเปปปี่ยมสงล่าราศบีฉรันใด หนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบทบีพี่ตามมากน็หนรักอซนี้งพอๆ กรันฉรันนรันี้น

ขด้อ 13: “ผผด้ซซพี่งเมนพี่อกล่อนนรันี้นเปป็นคนหมลิพี่นประมาท และผผด้ขล่มเหง และเปป็นคนทบีพี่อรันตราย แตล่ขด้าพเจด้าไดด้รรับ
พระเมตตา เพราะวล่าขด้าพเจด้าไดด้กระทคาอยล่างนรันี้นอยล่างโฉดเขลาในความไมล่เชนพี่อ”

เปาโลไมล่ไดด้หมายความวล่าเขาเปป็นคนหมลิพี่นประมาทแบบเปปิดเผยในความหมายทบีพี่เราคลิดถซงการพผดหมลิพี่น
ประมาทวรันนบีนี้ เขาไมล่ไดด้หมายความวล่าเขาเปป็นคนหนซพี่งทบีพี่ใชด้ถด้อยคคาหยาบคายและลด้อเลบียนสลิพี่งศรักดลิธสลิทธลิธทรันี้งหลาย 
และเขาไมล่ใชล่คนทบีพี่ออกพระนามพระเจด้าเลล่น ๆ แบบลบหลผล่ดด้วย คคาพยานของเปาโลเกบีพี่ยวกรับชบีวลิตของเขากล่อนทบีพี่
เขาไดด้พบกรับพระเยซผบนถนนไปเมนองดามรัสกรัสแสดงใหด้เหน็นวล่าเขาตรงขด้ามกรับสลิพี่งเหลล่านบีนี้ทรันี้งหมด

กล่อนการกลรับใจรรับเชนพี่อของเขา เปาโลเปป็นบอุคคลทบีพี่โดดเดล่นในทอุกดด้าน ในสล่วนของศาสนาและสลิพี่งทรันี้ง
หลายทบีพี่ศรักดลิธสลิทธลิธ เขาดคาเนลินชบีวลิตตามคณะทบีพี่เครล่งครรัดทบีพี่สอุดของพวกฟารลิสบี (หมายเหตอุ ฟปลลิปปป 3:4-6) ในพระคคา
ตอนนบีนี้ เปาโลแคล่หมายความวล่าเขาดผหมลิพี่นพระนามประเสรลิฐของพระเยซผครลิสตร์เจด้า ตล่อตด้านออุดมการณร์ของพระ
ครลิสตร์และขล่มเหงเหลล่าผผด้ตลิดตามของพระครลิสตร์ เขาไมล่เชนพี่อวล่าพระเยซผเปป็นพระเมสสลิยาหร์ และเพราะความไมล่เชนพี่อ
ของเขาและการขล่มเหงของเขาทบีพี่กระทคาตล่อคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ตลิดตามพระครลิสตร์องคร์นรันี้น เขาจซงรผด้สซกวล่าตรัวเองมบีความ
ผลิดในเรนพี่องการหมลิพี่นประมาท ความรอดทคาใหด้เขาตระหนรักวล่าเขาไดด้ปฏลิบรัตลิตล่อพระเมสสลิยาหร์ของพระเจด้าอยล่างดผ
หมลิพี่นและเหยบียดหยามอยล่างนล่าเกลบียด และเขามองยด้อนกลรับไปยรังชบีวลิตแตล่กล่อนของเขาดด้วยความสคานซกผลิดและ
เสบียใจอยล่างสอุดซซนี้ง อล่านมรัทธลิว 9:3 และกลิจการ 26:9-11

การทบีพี่เปาโลพผดถซงตรัวเองวล่าเปป็นคนหมลิพี่นประมาทเกบีพี่ยวขด้องกรับทางประพฤตลิ-ทรัศนคตลิของเขาตล่อพระ
ครลิสตร์และพฤตลิกรรมของเขาทบีพี่มบีตล่อเหลล่าผผด้ตลิดตามของพระครลิสตร์ ณ เวลานรันี้นเขาไดด้ขล่มเหงครลิสตจรักรและเกลบียด



ชรังพระนามของพระเยซผ เขาคลิดวล่าเขากคาลรังทคาหนด้าทบีพี่ของตนอยผล่ และเขาทคามรันลงไปดด้วยใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบ
อรันแจล่มชรัด (กลิจการ 23:1) แตล่หลรังจากทบีพี่เขากลรับใจรรับเชนพี่อแลด้วเขากน็ถนอวล่าทางประพฤตลิแตล่กล่อนของเขาเปป็นการ
หมลิพี่นประมาท

หลายครรันี้ง สลิพี่งทบีพี่ผผด้คนถนอวล่าไมล่มบีพลิษภรัยกล่อนทบีพี่พวกเขารรับความรอดกน็กลายเปป็นสลิพี่งทบีพี่บาปหนามาก ๆ ใน
ความสวล่างแหล่งพระคอุณของพระเจด้าหลรังจากทบีพี่พวกเขาบรังเกลิดใหมล่แลด้ว แมด้แตล่ผผด้เชนพี่อบางคนทบีพี่ไมล่มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่าย
วลิญญาณกน็ปฏลิบรัตลินลิสรัยตล่าง ๆ ของชบีวลิตซซพี่งในสายตาของพวกเขาดผเหมนอนไมล่มบีพลิษภรัยในขณะนรันี้น แตล่เมนพี่อพวกเขา
เตลิบโตในพระคอุณและยอมจคานนจลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกายตล่อพระเยซผอยล่างเตน็มทบีพี่ พวกเขากน็จดจคาดด้วยความ
สคานซกผลิดและเสบียใจสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่กล่อนหนด้านบีนี้ดผเหมนอนถผกตด้องในสายตาของพวกเขา

เปาโลไมล่เพบียงเรบียกตรัวเองวล่าเปป็นคนหมลิพี่นประมาทเทล่านรันี้น แตล่เปป็น “ผผด้ขล่มเหง” ดด้วย เราสามารถเขด้าใจ
เรนพี่องนบีนี้ไดด้ดบียลิพี่งขซนี้นโดยอล่านกลิจการ 9:1 เปป็นตด้นไป; กลิจการ 22:4; 26:11; 1 โครลินธร์ 15:9 และกาลาเทบีย 1:13-23 
เซาโลแหล่งทารร์ซรัสเปป็นฟารลิสบีทบีพี่เครล่งครรัด เขากระตนอรนอรด้นเพนพี่อศาสนาของบรรพบอุรอุษของเขา และเขาตรันี้งใจวล่าจะ
ขจรัดความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนและคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ตลิดตามพระเยซผออกไปจนหมดสลินี้น เขาจรลิงใจและมบีสตลิรผด้ตรัวในการ
ทบีพี่เขาขล่มเหงครลิสตจรักร โดยคลิดวล่าเขากคาลรังชล่วยเหลนอพระเจด้าอยผล่ จากประสบการณร์ของเปาโล เราเหน็นไดด้วล่าเปป็น
ไปไดด้ทบีพี่คน ๆ หนซพี่งจะเครล่งศาสนา มบีสตลิรผด้ตรัวดด้วยสลินี้นสอุดใจของเขา-แตล่กน็ยรังหลงหายอยล่างนล่าเศรด้า มบีหลายพรันคนวรัน
นบีนี้ทบีพี่เครล่งศาสนาอยล่างกระตนอรนอรด้น และจรลิงใจในศาสนาของตน-แตล่พวกเขากน็ไมล่ไดด้รรับความรอดเพราะวล่าพวก
เขาไมล่เคยใหด้ความไวด้วางใจของตนอยผล่ในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผครลิสตร์เจด้า

“...คนทบีพี่อรันตราย” คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้ถผกใชด้อบีกแคล่ครรันี้งเดบียวในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ มรันถผกใชด้ในโรม 
1:30 ทบีพี่มรันถผกแปลเปป็น “หยาบคาย” “คนทบีพี่อรันตราย” ในทบีพี่นบีนี้ไมล่ไดด้แสดงออกอยล่างเตน็มทบีพี่ถซงสลิพี่งทบีพี่เปาโลกคาลรัง
กลล่าว เขาไมล่ไดด้หมายความแคล่การทคาใหด้ไดด้รรับบาดเจน็บ ความหมายของเขาลงลซกมากกวล่านรันี้น มรันเกบีพี่ยวขด้องกรับ
ลรักษณะหรนอจลิตใจซซพี่งสลิพี่งนรันี้นถผกกระทคา คคากรบีกสคาหรรับ “คนทบีพี่อรันตราย” บล่งบอกถซงการทคารด้ายทบีพี่บาดลซกมากยลิพี่ง
กวล่าทบีพี่ถผกใชด้สคาหรรับ “คนหมลิพี่นประมาท” หรนอ “ผผด้ขล่มเหง” ความหมายกน็คนอวล่าการกระทคานรันี้นถผกกระทคาดด้วยความ
เยล่อหยลิพี่งและความจองหองมากมายและดด้วยจลิตใจทบีพี่อวดดบี มบีความรอุนแรงทบีพี่ชรัพี่วและอาฆาตตลอดจนความโอหรัง
และจลิตใจแหล่งทรราชยร์ เปาโลขล่มเหงเหลล่าผผด้ตลิดตามของพระเยซผครลิสตร์ดด้วยความรด้อนรนทรันี้งหมดทบีพี่มบี และเขา
ภผมลิใจมาก ๆ ในสลิพี่งทบีพี่เขากคาลรังทคาอยผล่ เขาจซงเรบียกตรัวเองวล่าเปป็นคนทบีพี่อรันตราย (ผผด้รผด้พระครัมภบีรร์บางทล่านแปลคคานบีนี้วล่า 
“ทรราชยร์”)

“...แตล่ขด้าพเจด้าไดด้รรับพระเมตตา เพราะวล่าขด้าพเจด้าไดด้กระทคาอยล่างนรันี้นอยล่างโฉดเขลาในความไมล่เชนพี่อ” 
เปาโลไมล่ไดด้กคาลรังกลล่าวตรงนบีนี้วล่าเขามบีขด้ออด้างเพราะวล่าการกระทคาตล่าง ๆ ของเขาถผกทคาลงไปในความไมล่รผด้และความ
ไมล่เชนพี่อ ขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าเขาขาดความรผด้และเปป็นคนไมล่เชนพี่อไมล่ไดด้ทคาใหด้ความผลิดของเขานด้อยลง แตล่มรันแสดงใหด้เหน็น
ถซงความอดกลรันี้นพระทรัยของพระครลิสตร์และพระคอุณอรันเหลนอลด้นของพระองคร์ พระคอุณนบีนี้เปปปี่ยมดด้วยความเมตตา
และฤทธลิธเดชจนมรันจะชล่วยใหด้คน ๆ หนซพี่งไดด้รรับความรอดผผด้ซซพี่งแตล่กล่อนเคยแสดงออกถซงความเกลบียดชรังและความ
ไมล่เชนพี่อขนาดนรันี้น พระพรของเปาโลกน็เปป็นของเราเชล่นกรัน ไมล่มบีใครตด้องหมดหวรัง เพราะวล่าถด้าพระเจด้าสามารถทคา
แบบนบีนี้เพนพี่อคน ๆ หนซพี่งทบีพี่ขล่มเหงและเปป็นฆาตกรขนาดนรันี้น ทอุกคนกน็สามารถหวรังไดด้อยล่างแทด้จรลิง! แตล่เพราะวล่าเปาโล



ทคาเชล่นนบีนี้ไปเพราะขาดความรผด้ ทรันทบีทบีพี่เขาไดด้พบกรับพระเยซผเจด้าและความสวล่างของขล่าวประเสรลิฐอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบี
แหล่งพระคอุณมหรัศจรรยร์ของพระเจด้าซซพี่งใหด้ความกระจล่างแจด้งแกล่ใจและวลิญญาณของเขา เขากน็หรันหลรังใหด้ความไมล่
เชนพี่อทรันทบีและกลายเปป็นผผด้ตลิดตามคนหนซพี่งของพระเยซผเจด้า: “และในทรันทบีทล่านไดด้ประกาศพระครลิสตร์ในธรรมศาลา
ทรันี้งหลายวล่า พระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจด้า” (กลิจการ 9:20)

สลิพี่งทบีพี่เปาโลกคาลรังกลล่าวตรงนบีนี้ในขด้อ 13 กน็สอดคลด้องกรับคคาอธลิษฐานของพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเราบน
กางเขนนรันี้นขณะทบีพี่พระองคร์ทรงมองลงมายรังใบหนด้าของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไดด้ตรซงพระองคร์ทบีพี่กางเขนนรันี้น และทรง
อธลิษฐานตล่อพระเจด้าวล่า “พระบลิดาเจด้าขด้า ขอทรงยกโทษใหด้พวกเขา เพราะพวกเขาไมล่รผด้วล่าพวกเขาทคาอะไร!”

ผมเชนพี่อวล่าคนทรันี้งหลายทบีพี่ขาดความรผด้ ซซพี่งดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ชรัพี่วชด้าและยรังมองวล่าตรัวเองกคาลรังทคาสลิพี่งทบีพี่ถผกตด้อง กน็มบี
โอกาสทบีพี่จะรรับความรอดมากกวล่าคนเหลล่านรันี้นทบีพี่จงใจดคาเนลินชบีวลิตชรัพี่ว ๆ โดยรผด้อยผล่แกล่ใจวล่าพวกเขากคาลรังทคาหลายสลิพี่ง
ทบีพี่ตนไมล่ควรทคา มบีความหวรังนด้อยกวล่าสคาหรรับคนทบีพี่รผด้จรักความจรลิงแตล่กน็ปฏลิเสธความจรลิงนรันี้น เมนพี่อเทบียบกรับคนทบีพี่
ทคาความชรัพี่วเพราะขาดความรผด้

ขด้อ 14: “และพระคอุณขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรานรันี้นมบีมากเหลนอลด้น พรด้อมดด้วยความเชนพี่อและ
ความรรักซซพี่งมบีอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์”

ในขด้อ 13 เปาโลกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าไดด้รรับพระเมตตา” เขาไดด้รรับพระคอุณของพระเจด้าซซพี่งปลดปลล่อยเขา
ใหด้เปป็นไท และจนกวล่าพระคอุณของพระเจด้าชล่วยเขาใหด้รอดและชล่วยเขาใหด้พด้น เขากน็เคยเปป็น “คนหมลิพี่นประมาท ผผด้
ขล่มเหง และคนทบีพี่อรันตราย” ความคลิดเกบีพี่ยวกรับชบีวลิตในอดบีตของเขาทคาใหด้เขาถล่อมใจ และเขารผด้สซกวล่าเขาเปป็นตรัวเอก
ในพวกคนบาป

เปาโลไดด้ประสบกรับพระคอุณทบีพี่ชล่วยใหด้รอดแลด้ว…พระคอุณทบีพี่ชล่วยใหด้พด้น-แตล่เขาไดด้ประสบกรับ “พระคอุณทบีพี่
ใหด้งานทคา” เชล่นกรัน เมนพี่อพระเจด้าทรงชล่วยเขาใหด้พด้นจากความไมล่รผด้และความเชนพี่อผลิด พระองคร์กน็ทรงเกณฑร์เขาและ
ใชด้การเขา ในถด้อยคคาของเขาเอง “พระองคร์ทรงนรับวล่าขด้าพเจด้าเปป็นคนสรัตยร์ซนพี่อ โดยทรงตรันี้งขด้าพเจด้าใหด้เขด้าสผล่งานรรับ
ใชด้นบีนี้”

ความรอดทบีพี่แทด้จรลิงถผกตามมาโดยการรรับใชด้ทบีพี่แทด้จรลิงตล่อพระเจด้าเสมอ พระเจด้าทรงชล่วยใหด้รอดเพนพี่อทบีพี่จะ
รรับใชด้ พระองคร์ไมล่เคยชล่วยคนบาปคนใดใหด้รอดเพนพี่อทบีพี่จะนรัพี่งอยผล่เฉย ๆ ขณะทบีพี่ชาวโลกบซพี่งสผล่นรกอยล่างบด้าคลรัพี่ง! 
พระเจด้าทรงชล่วยเราใหด้รอดเพนพี่อทบีพี่เราจะบอกเลล่าแกล่ผผด้อนพี่น “และสลิพี่งสารพรัดกน็เปป็นของพระเจด้า ผผด้ไดด้ทรงใหด้พวกเรา
คนนดบีกรันกรับพระองคร์เองโดยทางพระเยซผครลิสตร์ และไดด้ประทานการรรับใชด้แหล่งการคนนดบีกรันแกล่พวกเรา คนอพระเจด้า
ไดด้ทรงอยผล่ในพระครลิสตร์ โดยทรงใหด้โลกนบีนี้คนนดบีกรันกรับพระองคร์เอง มลิไดด้ทรงถนอโทษบรรดาการละเมลิดตล่อพวกเขา 
และไดด้ทรงมอบพระวจนะแหล่งการคนนดบีกรันนรันี้นไวด้กรับพวกเรา” (2 คร. 5:18,19) ความเชนพี่อทบีพี่ปราศจากการกระทคา
กน็ตายเสบียแลด้ว เราไมล่รรับความรอดโดยการประพฤตลิ แตล่ความรอดกล่อใหด้เกลิดการประพฤตลิ: “เพราะวล่าพวกเรา
เปป็นฝปพระหรัตถร์ของพระองคร์ ทบีพี่ถผกสรด้างขซนี้นในพระเยซผครลิสตร์ ใหด้เขด้าสผล่บรรดาการงานทบีพี่ดบี ซซพี่งพระเจด้าไดด้ทรงกคาหนด
ไวด้ลล่วงหนด้าเพนพี่อทบีพี่พวกเราจะดคาเนลินในการเหลล่านรันี้น” (อฟ. 2:10)

เปาโลไดด้ประสบกรับพระคอุณทบีพี่ชล่วยใหด้รอดแลด้ว-พระคอุณทบีพี่ใหด้งานเขาทคาในการรรับใชด้องคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าของเรา-และเขาประสบกรับ “พระคอุณทบีพี่ใหด้ความสามารถ” ดด้วย ในขด้อ 12 เขาเปป็นพยานรรับรองวล่า “พระเจด้า



ทรงใหด้ขด้าพเจด้ามบีความสามารถ” ผผด้เชนพี่อไมล่จคาเปป็นตด้องเหนบียมอายหรนอลรังเลใจ เขาไมล่จคาเปป็นตด้องยรันี้งไวด้ เพราะวล่า
เมนพี่อพระเจด้าทรงเรบียก พระเจด้ากน็ทรงจรัดหาใหด้เชล่นกรัน “ความพอเพบียงของพวกเรานรันี้นเปป็นมาจากพระเจด้า” (2 คร.
3:5) พระเจด้าไมล่เคยสรัพี่งเราใหด้ทคางานหนซพี่งเพนพี่อพระองคร์โดยทบีพี่ไมล่ประทานสลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่เราตด้องการสคาหรรับการเดลิน
ทางนรันี้น พระองคร์ไมล่เคยสล่งเราไปสผด้รบกรับศรัตรผโดยทบีพี่ไมล่จรัดหาเครนพี่องอาวอุธเพนพี่อทบีพี่ไดด้ชรัยชนะ “ผผด้ใดบด้างเขด้าไปใน
สงครามในเวลาใดโดยจล่ายคล่าจด้างของตรัวเอง” (1 คร. 9:7) ถด้าคอุณเปป็นผผด้เชนพี่อ จงมบีความกลด้าหาญและรรับการ
ปลอบประโลมใจในคคากลล่าวอรันเรบียบงล่ายนบีนี้: “ถด้าพระเจด้าทรงบรัญชาทล่าน…ทล่านกน็จะสามารถทคาไดด้!” (อพย. 
18:23)

ในพระคคาขด้อนบีนี้ของเรา เปาโลพผดเกบีพี่ยวกรับพระคอุณอรันเหลนอลด้น เขากลล่าววล่า “พระคอุณขององคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าของพวกเรานรันี้นมบีมากเหลนอลด้น” กลล่าวอบีกนรัยหนซพี่ง พระคอุณของพระเจด้านรันี้นอเนกอนรันตร์สอุดยอดเหนนอธรรมดา 
พระคอุณของพระเจด้านรันี้นเปป็นสลิพี่งทบีพี่มนอุษยร์ไมล่คผล่ควร ไมล่ไดด้ลงแรงแลก ไมล่สมควรไดด้รรับ เพบียงพอสคาหรรับทอุกสลิพี่งและ
จรัดหาใหด้สคาหรรับทอุกสลิพี่ง เปาโลไมล่อาจสรรหาถด้อยคคามาบรรยายถซงพระคอุณนรันี้นทบีพี่ไดด้เปลบีพี่ยนแปลงเขาจากคนหมลิพี่น
ประมาท ผผด้ขล่มเหงและคนทบีพี่อรันตรายใหด้กลายเปป็นทหารกลด้าแหล่งกางเขนนรันี้นและนรักเทศนร์ทบีพี่ถผกชคาระใหด้บรลิสอุทธลิธ
อยล่างทบีพี่เขาเปป็น

เขารด้องประกาศวล่า “ขด้าพเจด้าเปป็นตรัวเอกในพวกคนบาป!”-และในคคากลล่าวนรันี้นเขาไมล่ไดด้กลล่าวเกลินจรลิง 
เขารผด้สซกในใจของตนสลิพี่งทบีพี่เขากลล่าวดด้วยรลิมฝปปากของตน คนบาปทอุกคน เมนพี่อถผกฟป้องใจอยล่างลซกซซนี้งเรนพี่องบาปและ
เผชลิญหนด้ากรับความชรัพี่วชด้าของพวกเขาเอง จะรด้องออกมาแบบนบีนี้เชล่นกรัน อลิสยาหร์ประกาศวล่า “วลิบรัตลิแกล่ขด้าพเจด้า 
เพราะขด้าพเจด้าถผกตรัดออกแลด้ว!” (อสย. 6:5) ในลผกา 5:8 เปโตรรด้องวล่า “ขอเสดน็จไปจากขด้าพระองคร์เถลิด เพราะ
วล่าขด้าพระองคร์เปป็นคนบาป!” คนเกน็บภาษบีคนนรันี้นทบีพี่ยนนอยผล่ในพระวลิหารไมล่ยอมแมด้แตล่จะแหงนตาดผทด้องฟป้า แตล่ทอุบตบี
อกของตน โดยกลล่าววล่า “ขด้าแตล่พระเจด้า ขอโปรดพระเมตตาแกล่ขด้าพระองคร์ผผด้เปป็นคนบาปเถลิด!” (ลผกา 18:13)

เปาโลกลล่าววล่า “ดด้วยวล่าขด้าพเจด้าเปป็นผผด้นด้อยทบีพี่สอุดในพวกอรัครทผต ทบีพี่ไมล่สมควรจะถผกเรบียกวล่าเปป็นอรัครทผต”
(1 คร. 15:9) ในเอเฟซรัส 3:8 เขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้า ผผด้เปป็นคนเลน็กนด้อยกวล่าคนเลน็กนด้อยทบีพี่สอุดในพวกวลิสอุทธลิชน
ทรันี้งหมด” ทรันี้ง ๆ ทบีพี่ขด้อเทน็จจรลิงมบีอยผล่วล่าเปาโลไมล่ไดด้รผด้สซกคผล่ควรทบีพี่จะถผกเรบียกวล่าเปป็นอรัครทผตและลซกลงไปในใจของเขา
รผด้สซกวล่าเขาเปป็นผผด้เลน็กนด้อยทบีพี่สอุดในวลิสอุทธลิชนทรันี้งหมดของพระเจด้า พระคอุณอรันเหลนอลด้นของพระเจด้ากน็ทคาใหด้เขาเปป็น
อยล่างทบีพี่เขาเปป็นและชล่วยใหด้เขาสามารถทคางานของผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ ผผด้รรับใชด้ทบีพี่แทด้จรลิง ทหารทบีพี่ดบี และ
สอุดทด้ายคนอมรณะสรักขบีทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อเพนพี่อสงล่าราศบีของพระเจด้าไดด้ พระคอุณทบีพี่ทรงโปรดประทานใหด้แกล่เขาทคาใหด้เขา
ประกาศวล่า “...โดยพระคอุณของพระเจด้า ขด้าพเจด้าเปป็นอยผล่อยล่างทบีพี่ขด้าพเจด้าเปป็นอยผล่นบีนี้! และพระคอุณของพระองคร์ซซพี่ง
ไดด้ประทานแกล่ขด้าพเจด้านรันี้นมลิไดด้ไรด้ประโยชนร์ แตล่ขด้าพเจด้าไดด้ทคางานหนรักมากกวล่าพวกเขาเสบียอบีก แตล่มลิใชล่ตรัวขด้าพเจด้า
แตล่พระคอุณของพระเจด้าซซพี่งไดด้ดคารงอยผล่กรับขด้าพเจด้า” (1 คร. 15:10)

ใชล่แลด้วครรับ พระคอุณนรันี้นเปปปี่ยมดด้วยความเมตตาและทรงฤทธลิธ เหลนอลด้นและเปปปี่ยมสงล่าราศบี โดยนคาเปาโล
ไปสผล่ “ความเชนพี่อและความรรัก” ซซพี่งเขาแสดงออกตรันี้งแตล่วรันนรันี้นเปป็นตด้นไปในขนาดทบีพี่เหลนอลด้นเชล่นนรันี้นตล่อพระเยซผ
ครลิสตร์เจด้าผผด้ซซพี่งเขาไดด้ขล่มเหงอยล่างหนรักตอนทบีพี่เขาเคยเปป็นคนหมลิพี่นประมาท ผผด้ขล่มเหง และคนทบีพี่อรันตราย พระคอุณ
ของพระเจด้าเปลบีพี่ยนแปลงความเกลบียดชรังและความไมล่เชนพี่อใหด้เปป็นความเชนพี่อและความรรัก! 



ขด้อ 15: “นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อและสมควรทบีพี่คนทรันี้งปวงจะรรับไวด้ วล่าพระเยซผครลิสตร์ไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลก
เพนพี่อจะทรงชล่วยคนบาปทรันี้งหลายใหด้รอด ในพวกนรันี้นขด้าพเจด้าเปป็นตรัวเอก”

ภาษากรบีกแบบตรงตรัวอล่านวล่า “สรัตยซนพี่อคนอถด้อยคคานรันี้น” เปาโลเพลิพี่งเปป็นพยานรรับรองถซงขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่า
เขาเปป็นคนบาปตรัวฉกาจ วล่าเขาไดด้รรับพระคอุณอรันยลิพี่งใหญล่ผล่านทางพระคอุณอรันเหลนอลด้นของพระเจด้า และความคลิด
ของเขาหรันไปสผล่จอุดประสงคร์หนซพี่งเดบียวทบีพี่พระครลิสตร์ไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลก-เพนพี่อชล่วยคนบาปทรันี้งหลายใหด้รอด เพนพี่อ
ประทานชบีวลิตของพระองคร์เปป็นคล่าไถล่สคาหรรับคนเปป็นอรันมาก เพนพี่อเตน็มพระทรัยสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพนพี่อทบีพี่
พระองคร์จะทรงรรับชบีวลิตนรันี้นมาอบีก-เพนพี่อทบีพี่จะสลินี้นพระชนมร์ เพนพี่อเราจะไดด้มบีชบีวลิต

คคากรบีกตรงนบีนี้ทบีพี่แปลเปป็น “ถด้อยคคา” มบีความหมายวล่าหลรักคคาสอนหรนอคคาประกาศ นบีพี่เปป็นหลรักคคาสอนอรัน
สรัตยร์ซนพี่อ…คคาประกาศอรันสรัตยร์ซนพี่อ คคาวล่า “สรัตยร์ซนพี่อ” ในภาษากรบีกแบบตรงตรัวมบีความหมายวล่า “แทด้จรลิงอยล่าง
แนล่นอน” ดรังนรันี้นคคาประกาศนบีนี้ หลรักคคาสอนนบีนี้ จซงเปป็นสลิพี่งทบีพี่เราพซพี่งพาไดด้ และเราสามารถมรัพี่นใจไดด้อยล่างสมบผรณร์ใน
คคาประกาศทบีพี่วล่าพระครลิสตร์ไดด้เสดน็จมาเพนพี่อชล่วยคนบาปทรันี้งหลายใหด้รอด วล่าพระองคร์ไดด้เสดน็จมาเพนพี่อสละวางชบีวลิต
ของพระองคร์เพนพี่อทบีพี่เราจะไดด้มบีชบีวลิต หลรักคคาสอนเรนพี่องการสลินี้นพระชนมร์ การถผกฝฟัง และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของ
พระเยซผ “ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” เปป็นหลรักคคาสอนหรนอคคาประกาศหนซพี่งทบีพี่คนทรันี้งปวงสามารถยอมรรับไดด้
อยล่างมรัพี่นใจ เพราะวล่ามรันเปป็นความจรลิงอยล่างแนล่นอน

“นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อ ดด้วยวล่าถด้าพวกเราตายกรับพระองคร์ พวกเรากน็จะมบีชบีวลิตอยผล่กรับพระองคร์เชล่นกรัน” (2
ทธ. 2:11)

“นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อ และสลิพี่งเหลล่านบีนี้ขด้าพเจด้าปรารถนาใหด้ทล่านยนนยรันตลอดเวลาวล่า คนทรันี้งหลายทบีพี่เชนพี่อ
ในพระเจด้าแลด้วจะไดด้ระมรัดระวรังทบีพี่จะรรักษาการงานทบีพี่ดบีทรันี้งหลายไวด้ สลิพี่งเหลล่านบีนี้ดบีและเปป็นประโยชนร์แกล่คนทรันี้งหลาย”
(ทลิตรัส 3:8)

“...และสมควรทบีพี่คนทรันี้งปวงจะรรับไวด้” นรัพี่นคนอ คคากลล่าวนบีนี้สมควรทบีพี่จะถผกรรับไวด้ ยอมรรับ และเชนพี่อโดยทอุก
คน ไมล่วล่าพวกเขาจะเปป็นใครกน็ตาม คคาประกาศนบีนี้เปป็นความจรลิงเพราะวล่าทอุกคนเปป็นคนบาป: “เหตอุวล่าทอุกคนไดด้
ทคาบาป และขาดจากสงล่าราศบีของพระเจด้า” (รม. 3:23) ดรังนรันี้นทอุกคนจซงตด้องการพระผผด้ชล่วยใหด้รอดองคร์หนซพี่ง-และ
ทอุกคนเชลิญฟฟังหลรักคคาสอนนรันี้นซซพี่งประกาศวล่าพระเยซผกคาลรังแสวงหาคนบาปทอุกคนโดยมบีจอุดประสงคร์เดบียวในการ
ชล่วยเขาใหด้รอด มรันไมล่ใชล่นนี้คาพระทรัยของพระเจด้าทบีพี่ผผด้ใดควรพลินาศ แตล่ทบีพี่ทอุกคนควรมาถซงการกลรับใจใหมล่ เราทอุกคน
ไดด้หลงเจลิพี่นไปเหมนอนแกะ แตล่พระเยโฮวาหร์ไดด้ทรงวางบนพระเยซผ พระเมษโปดกนรันี้น ความชรัพี่วชด้าของเราทอุกคน 
(อสย. 53:6)

คคาประกาศนบีนี้สมควรแกล่การยอมรรับทอุกอยล่าง เพราะวล่าพระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนพี่อคนทรันี้งปวง พระ
เยซผไมล่ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนพี่อคนกลอุล่มหนซพี่งทบีพี่ถผกเลนอก พระเจด้าไดด้ทรงรรักโลกเชล่นนรันี้น จน “ผผด้ใดกน็ตามทบีพี่เชนพี่อ” กน็รรับ
ความรอดไดด้ พระองคร์ทรงเปป็นผผด้ลบลด้างพระอาชญาเพนพี่อบาปทรันี้งหลายของเรา-และไมล่ใชล่เพนพี่อของเราเทล่านรันี้น แตล่
เพนพี่อบาปของคนทรันี้งโลก (ยอหร์น 3:16; 1 ยอหร์น 2:1,2) ถด้าพระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนพี่อคนสล่วนหนซพี่งของเผล่า
พรันธอุร์มนอุษยร์เทล่านรันี้น ถด้าพระองคร์ทรงชล่วยใหด้รอดไดด้แคล่คนสล่วนหนซพี่งของมนอุษยชาตลิเทล่านรันี้น เรากน็ไมล่สามารถกลล่าวไดด้
วล่าหลรักคคาสอนนบีนี้เรนพี่องความรอดโดยพระคอุณสมควรแกล่การยอมรรับโดยคนทรันี้งปวง ถด้าพระครลิสตร์ไมล่ไดด้ทรง



สลินี้นพระชนมร์เพนพี่อคนทรันี้งปวง แลด้วทอุกคนจะสนใจในการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับความรอด
ไดด้อยล่างไร?

มบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เทศนา “การลบมลทลินแบบจคากรัด” พวกเขาเปป็นคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็นทบีพี่รผด้จรักในชนพี่อพวกไฮ
เปอรร์แคลวลิน พวกลลิขลิตลล่วงหนด้าแบบสอุดขบีด พวกเขาสอนวล่าถด้าคอุณถผกเลนอก คอุณกน็จะไดด้รรับความรอด และถด้าคอุณ
ไมล่ถผกเลนอก คอุณกน็รอดไมล่ไดด้ ไมล่มบีผผด้รรับใชด้คนใดทบีพี่เชนพี่อในการทรงเลนอกอยล่างแขน็งแกรล่งมากไปกวล่าผมแลด้ว ไมล่มบีผผด้รรับใชด้
คนใดทบีพี่เชนพี่อในอคานาจสลิทธลิธขาดของพระเจด้าอยล่างแขน็งแกรล่งมากไปกวล่าผมแลด้ว และไมล่มบีผผด้ใดเชนพี่อในการทรงลลิขลิต
ลล่วงหนด้าตามพระครัมภบีรร์อยล่างหนรักแนล่นมากไปกวล่าผมแลด้ว-แตล่ผมเชนพี่ออยล่างแขน็งแรงพอ ๆ กรันวล่าพระครลิสตร์ไดด้ทรง
สลินี้นพระชนมร์เพนพี่อมนอุษยร์ทอุกคนทบีพี่อยผล่บนพนนี้นพลิภพนบีนี้ ถด้าผผด้รรับใชด้คนใดไมล่เชนพี่อวล่าพระเยซผไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนพี่อคน
บาปทอุกคน เขากน็กคาลรังสอนผลิด! พระครัมภบีรร์ไมล่สอนวล่าบางคนถผกเลนอกใหด้ตด้องตกนรก (การลบมลทลินแบบจคากรัด-
หลรักคคาสอนทบีพี่ถผกยซดถนอโดยพวกไฮเปอรร์แคลวลิน) พระเยซผครลิสตร์ไดด้ทรงซนนี้อการไถล่เพนพี่อคนบาปแตล่ละคนและทอุกคน!

พระเยซผตรรัสแกล่ผผด้คนของพระองคร์เองวล่า “จงคด้นดผในพระครัมภบีรร์ เพราะทล่านทรันี้งหลายคลิดวล่าในพระครัมภบีรร์
นรันี้นทล่านทรันี้งหลายมบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ และพระครัมภบีรร์นรันี้นเปป็นขด้อความซซพี่งเปป็นพยานถซงเรา และทล่านทรันี้งหลายไมล่ยอมมา
หาเรา เพนพี่อทล่านทรันี้งหลายจะไดด้ชบีวลิต” (ยอหร์น 5:39,40) โปรดหมายเหตอุไวด้วล่า “และทล่านทรันี้งหลายไมล่ยอมมาหาเรา
เพนพี่อทล่านทรันี้งหลายจะไดด้ชบีวลิต!” ตามคคาตรรัสของพระเยซผ ประชาชนบางคนของพระองคร์เองไดด้ตายไปและลนมตา
ตนพี่นในนรก-ไมล่ใชล่เพราะวล่าพวกเขาถผกครัดสรรหรนอถผกเลนอก แตล่เพราะวล่าพวกเขาไดด้ปฏลิเสธทบีพี่จะมาหาพระองคร์ 
ยอมรรับพระองคร์ใหด้เปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาและรรับความรอด! อยล่าฟฟังมนอุษยร์คนใดทบีพี่เทศนาการลบมลทลิน
แบบจคากรัดอยล่างเดน็ดขาด

คคาประกาศทบีพี่วล่าพระครลิสตร์ไดด้เสดน็จมาเพนพี่อแสวงหาและชล่วยผผด้ทบีพี่หลงหายไปใหด้รอด เพนพี่อสละวางชบีวลิตของ
พระองคร์เพนพี่อทบีพี่เราจะไดด้ชบีวลิต กน็สมควรแกล่การยอมรรับทรันี้งปวงเพราะลรักษณะทบีพี่การจรัดหาความรอดนรันี้นถผกเปปิดเผย
แลด้วผล่านทางขล่าวประเสรลิฐ แผนการแหล่งการไถล่ของพระเจด้านรันี้นเรบียบงล่ายและเขด้าใจไดด้เสบียจนพระเยซผตรรัสวล่า “จง
ยอมใหด้เดน็กเลน็ก ๆ มาหาเราและอยล่าหด้ามพวกเขาเลย เพราะวล่าอาณาจรักรแหล่งสวรรคร์เปป็นของคนเชล่นนรันี้น” 
พระองคร์ตรรัสแกล่คนทบีพี่โตแลด้ววล่า “ถด้าพวกทล่านไมล่กลรับใจและกลายเปป็นเหมนอนเดน็กเลน็ก ๆ พวกทล่านจะเขด้าใน
อาณาจรักรของพระเจด้าไมล่ไดด้เลย” คคาประกาศนบีนี้สมควรแกล่การยอมรรับทรันี้งสลินี้นเพราะวล่ามรันเรบียบงล่ายเหลนอเกลิน 
เขด้าใจไดด้เหลนอเกลิน ตลิดดลินเหลนอเกลินและปฏลิบรัตลิไดด้จรลิงเหลนอเกลินจนแมด้แตล่เดน็กคนหนซพี่งกน็สามารถเขด้าใจแผนการแหล่ง
ความรอดไดด้

ไมล่มบีมนอุษยร์คนใดสามารถคลิดแผนการเชล่นนรันี้นขซนี้นมาไดด้ ไมล่มบีมนอุษยร์คนใดสามารถจรัดหาเครนพี่องบผชาเชล่นนรันี้น
ไดด้ พระเจด้าทรงแสดงความรรักของพระองคร์แกล่เราในการทบีพี่วล่าขณะทบีพี่เรายรังเปป็นคนบาปอยผล่นรันี้น พระครลิสตร์ไดด้ทรง
สลินี้นพระชนมร์เพนพี่อเรา! พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนพี่อคนอธรรม…พระองคร์ไมล่ไดด้สละวางชบีวลิตของพระองคร์เพนพี่อ
มลิตรสหายของพระองคร์ แตล่เพนพี่อพวกศรัตรผของพระองคร์ พระองคร์ทรงเขด้าแทนทบีพี่คนบาป พระองคร์ทรงแบกรรับบาป
ทรันี้งหลายของเราในพระกายของพระองคร์เองบนกางเขนนรันี้นและทรงชลิมตะกอนรสขมของถด้วยนรันี้น เพนพี่อทบีพี่คอุณและ
ผมจะไดด้ดนพี่มตามสบายจากนนี้คาแหล่งชบีวลิต

คคาประกาศนบีนี้สมควรแกล่การยอมรรับทรันี้งปวงเพราะการทรงจรัดเตรบียมนรันี้นทบีพี่มบีในของประทานนรันี้นทบีพี่ถผก



ประกาศ: ความรอดเปป็นของฟรบีแกล่ทอุกคนทบีพี่ยอมรรับโดยความเชนพี่อพระราชกลิจนรันี้นทบีพี่เสรน็จสลินี้นและพระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่ง
รลินของพระครลิสตร์ ความรอดเปป็นสลิพี่งทบีพี่ลงแรงแลกไมล่ไดด้ มรันถผกซนนี้อไมล่ไดด้ ไมล่มบีวลิธบีใดทบีพี่มนอุษยร์คนใดจะคผล่ควรกรับความ
รอดไดด้ มหาเศรษฐบีและยาจกตด้องรรับความรอดโดยวลิธบีเดบียวกรัน อาจารยร์มหาลรัยและคนทบีพี่อล่านชนพี่อของตรัวเองไมล่
ออกตด้องรรับความรอดโดยวลิธบีเดบียวกรัน ไมล่วล่าจะตคาแหนล่งใด สภาพ สบีผลิว ความเชนพี่อ หรนอสลิพี่งใดกน็ตาม มบีอยผล่นามเดบียว
เทล่านรันี้น-พระนามของพระเยซผ ประตผเดบียว-พระองคร์ทรงเปป็นประตผนรันี้น ทางเดบียว-พระองคร์ทรงเปป็นทางนรันี้น ความ
จรลิงเดบียว-พระองคร์ทรงเปป็นความจรลิง ชบีวลิตเดบียว-พระองคร์ทรงเปป็นผผด้ใหด้กคาเนลิดชบีวลิตทรันี้งปวง เราทอุกคนรรับความรอด
โดยวลิธบีเดบียวกรัน-โดยความเชนพี่อในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเมษโปดกของพระเจด้าบนกางเขนนรันี้น-พระ
เมษโปดกผผด้ไดด้ทรงสละพระทรวงของพระบลิดามาและในยล่างกด้าวเดบียวมหซมาไดด้ทรงกด้าวจากพระทรวงของพระ
บลิดามาสผล่ครรภร์ของมารบียร์หญลิงพรหมจารบีนรันี้น-และตรันี้งแตล่ชรัพี่วขณะนรันี้นจนกระทรัพี่งพระองคร์ตรรัสวล่า “สคาเรน็จแลด้ว” ทอุก
สลิพี่งทบีพี่พระองคร์ทรงกระทคา ทอุกสลิพี่งทบีพี่พระองคร์ตรรัส ทอุกกด้าวทบีพี่พระองคร์ดคาเนลิน ทอุกการอรัศจรรยร์ทบีพี่พระองคร์ทรงกระทคา 
ทอุกรายละเอบียดของทอุกชรัพี่วขณะแหล่งชบีวลิตของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกมบีเพบียงหนซพี่งเดบียว-พระองคร์กคาลรังแสวงหา
และชล่วยผผด้ทบีพี่หลงหายไปนรันี้นใหด้รอด!

คคาประกาศนบีนี้- “ดด้วยวล่าทล่านทรันี้งหลายไดด้รรับความรอดโดยพระคอุณผล่านทางความเชนพี่อ และมลิใชล่โดยตรัว
ทล่านทรันี้งหลายเอง ความรอดนรันี้นเปป็นของประทานของพระเจด้า”-สมควรแกล่การยอมรรับทรันี้งสลินี้น ผผด้ใดกน็ตาม ทอุกคน 
ไดด้รรับเชลิญใหด้มายอมรรับคคาประกาศนบีนี้ และทอุกคนทบีพี่จะยอมรรับคคาประกาศนบีนี้กน็จะไดด้รรับความรอด: “แทด้จรลิงแลด้วเรา
กลล่าวแกล่ทล่านทรันี้งหลายวล่า ผผด้ใดทบีพี่ฟฟังคคาของเรา และเชนพี่อในพระองคร์ผผด้ไดด้ทรงสล่งเรามานรันี้น กน็มบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ และจะ
ไมล่เขด้าสผล่การปรรับโทษ แตล่ไดด้ผล่านพด้นจากความตายไปสผล่ชบีวลิตแลด้ว” (ยอหร์น 5:24) “ดด้วยวล่าทล่านทรันี้งหลายไดด้รรับ
ความรอดโดยพระคอุณผล่านทางความเชนพี่อ และมลิใชล่โดยตรัวทล่านทรันี้งหลายเอง ความรอดนรันี้นเปป็นของประทานของ
พระเจด้า” (อฟ. 2:8) “ฉะนรันี้นความเชนพี่อจซงมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินกน็มาโดยพระวจนะของพระเจด้า” (รม. 
10:17) “โดยไดด้บรังเกลิดใหมล่ ไมล่ใชล่จากเมลน็ดทบีพี่จะเปฟปี่อยเนล่าเสบีย แตล่จากเมลน็ดอรันไมล่รผด้เปฟปี่อยเนล่า โดยพระวจนะของ
พระเจด้า ซซพี่งมบีชบีวลิตและดคารงอยผล่เปป็นนลิตยร์” (1 เปโตร 1:23)

จคาเปป็นทบีพี่คนบาปตด้องเชนพี่ออยล่างถผกตด้องเกบีพี่ยวกรับพระเจด้า เกบีพี่ยวกรับพระเยซผ และเกบีพี่ยวกรับพระวจนะถด้า
อยากใหด้มบีความรอดสคาหรรับคนบาปผผด้นรันี้น เราไดด้ยลินพระวจนะ เราเชนพี่อพระวจนะ เรารรับพระวจนะ-และในการทคา
เชล่นนรันี้นเรากน็เชนพี่อวล่า “ในเรลิพี่มแรกนรันี้น พระเจด้า” เราเชนพี่อวล่า “พระเจด้าทรงรรักโลกยลิพี่งนรัก จนพระองคร์ไดด้ประทานพระ
บอุตรทบีพี่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์” เราเชนพี่อวล่า “พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพราะบาปทรันี้งหลายของเรา 
ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” นอกจากนบีนี้ “พระองคร์ผผด้ไมล่ไดด้ทรงมบีบาปไดด้ทรงถผกทคาใหด้เปป็นบาปเพนพี่อเรา เพนพี่อทบีพี่เรา
ในพระองคร์จะถผกทคาใหด้เปป็นความชอบธรรมของพระเจด้า” เมนพี่อเชนพี่อเชล่นนบีนี้ เรากน็กลล่าวยอมรรับวล่าพระครลิสตร์ ผผด้ไดด้
เสดน็จเขด้ามาในโลกเพนพี่อชล่วยคนบาปทรันี้งหลายใหด้รอด ทรงมบีตรัวตนอยผล่กล่อนพระองคร์ไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลก-พระองคร์
ทรงมบีตรัวตนอยผล่แลด้วกรับพระบลิดาในเรลิพี่มแรกนรันี้น และพระองคร์ไดด้เสดน็จมาเมนพี่อพระองคร์ไมล่ไดด้ถผกผผกมรัดใหด้ทคาเชล่นนรันี้น
เลย เพราะความรรักอรันยลิพี่งใหญล่ของพระองคร์ พระองคร์จซงไดด้เสดน็จมาเพนพี่อชล่วยมนอุษยร์ใหด้รอด โดยถผกสรด้างในแบบ
พระฉายของพระเจด้า พระองคร์ไดด้เสดน็จมาเพนพี่อชล่วยใหด้รอด-ไมล่ใชล่เพนพี่อทคาลาย พระองคร์ไดด้เสดน็จมาเพนพี่อเปปิดเผยความ
เมตตา ไมล่ใชล่เพนพี่อทคาลายในการพลิพากษา พระองคร์ไดด้เสดน็จมาเพนพี่อชล่วยคนบาปทรันี้งหลายใหด้รอด-จลิตวลิญญาณทรันี้ง



หลายทบีพี่ขรัดสน หลงหาย เรล่รล่อนและถผกปรรับโทษ พระองคร์ไดด้เสดน็จมาเพนพี่อทคาใหด้คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไดด้จงใจตล่อตด้าน
พระเจด้ากลรับคนนสผล่ความโปรดปรานของพระเจด้า

ทล่านผผด้อล่านทบีพี่รรัก ถด้าคอุณยรังไมล่ไดด้รรับความรอด ทรันี้งหมดทบีพี่คอุณตด้องทคาเพนพี่อรรับความรอดกน็คนอ ยอมรรับกล่อนอนพี่น
เลยวล่าคอุณเปป็นคนบาป และจากนรันี้นกน็เชนพี่อดด้วยใจวล่าพระเยซผไดด้เสดน็จมาเพนพี่อชล่วยคนบาปทรันี้งหลายใหด้รอด และถด้า
คอุณจะกลล่าวยอมรรับวล่าคอุณเปป็นคนบาป ซซพี่งสมควรตกนรกเทล่านรันี้น และจากนรันี้นกน็ใหด้ความไวด้วางใจของคอุณอยผล่ใน
พระเยซผ พระองคร์กน็จะทรงทคาใหด้คอุณเหมาะสมสคาหรรับสวรรคร์-แตล่พระองคร์เพบียงผผด้เดบียวเทล่านรันี้นทบีพี่ทคาเชล่นนรันี้นไดด้ และ
กล่อนทบีพี่พระองคร์จะทรงชล่วยคอุณใหด้รอด คอุณตด้องกลล่าวยอมรรับวล่าคอุณเปป็นคนบาป พระเยซผตรรัสวล่า “บรรดาคนปกตลิ
ไมล่ตด้องการหมอ เวด้นแตล่คนทรันี้งหลายทบีพี่เจน็บปป่วย” (มธ. 9:12) ถด้าคอุณจะกลล่าวยอมรรับวล่าคอุณปป่วยเปป็นโรคบาป หลง
หาย และสมควรตกนรก และจากนรันี้นกน็หรันตาของคอุณไปยรังพระทบีพี่นรัพี่งกรอุณาแหล่งสวรรคร์ซซพี่งเปป็นทบีพี่ ๆ พระเยซผ
ประทรับอยผล่ ณ เบนนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้าพระบลิดา (ฮบ. 1:3; 1 ทธ. 2:5) และในถด้อยคคาของคอุณเองรด้องทผล
ตล่อพระเจด้าในพระนามของพระเยซผเพนพี่อขอความเมตตา ความเมตตากน็จะเปป็นของคอุณโดยความเชนพี่อในพระราช
กลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเมษโปดกของพระเจด้า

ขด้อ 15 ปปิดทด้ายดด้วยคคากลล่าวทบีพี่ยลิพี่งใหญล่นบีนี้: “...ในพวกนรันี้นขด้าพเจด้าเปป็นตรัวเอก” ผมกลล่าวไปกล่อนหนด้านบีนี้แลด้ว
ในขล่าวสารนบีนี้วล่าเปาโลไมล่ใชล่บอุคคลธรรมดา เขาเปป็นคนเหนนอธรรมดาจากทอุกจอุดยนน และเมนพี่อเขามองเหน็นตรัวเองใน
ความสวล่างแหล่งขล่าวประเสรลิฐ เขากน็รรับสารภาพวล่าเขาเปป็นตรัวเอกในพวกคนบาป (คคานบีนี้ในภาษากรบีกบล่งบอกถซง
ความเปป็นเอกเปป็นใหญล่ และมรันหมายความวล่าเปาโลยนนหนซพี่งในทล่ามกลางพวกคนบาป-เขาเปป็น “นายพล” ไมล่ใชล่ 
“พลทหาร”) เขาไมล่ใชล่แคล่คนบาปธรรมดา ๆ คนหนซพี่ง-เขาเปป็นระดรับหรัวหนด้า…คนบาปทบีพี่โดดเดล่น 

เปป็นความจรลิงทบีพี่วล่าเปาโลเปป็นคนทบีพี่เครล่งศาสนามาก ๆ-เขาเปป็นฟารลิสบีแหล่งพวกฟารลิสบี และเขาดคาเนลินชบีวลิต
ตามคณะทบีพี่เครล่งครรัดทบีพี่สอุดของศาสนาของบรรพบอุรอุษของเขา แตล่เมนพี่อเขาเหน็นพระเยซผ เขากน็มองเหน็นตรัวเองวล่าเปป็น
ตรัวเอกในคนทรันี้งปวงเหลล่านรันี้นทบีพี่ตล่อตด้านพระครลิสตร์ เปป็นไปไดด้วล่าเมนพี่อเปาโลพผดถซงตรัวเองวล่าเปป็นตรัวเอกในพวกคนบาป
เขากคาลรังคลิดถซงสเทเฟน ผผด้ชล่วยศลิษยาภลิบาลคนแรกของพระเจด้า ผผด้ซซพี่งเปาโลไดด้เปป็นประจรักษร์พยานและเหน็นดบีเหน็น
งามกรับการเอาหลินขวด้างเขาจนตาย บางทบีเขาจคาไดด้ถซงความสวล่างนรันี้นแหล่งสวรรคร์บนใบหนด้าของสเทเฟนขณะทบีพี่ส
เทเฟนอธลิษฐานเผนพี่อเหลล่าเพชฌฆาตของเขาวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขอโปรดอยล่าทรงถนอโทษพวกเขาเพราะบาปนบีนี้
เลย!” อาจเปป็นไดด้วล่าถด้อยคคาเหลล่านบีนี้ของสเทเฟนวลิพี่งผล่านเขด้าในหรัวของเปาโลขณะทบีพี่เขามองเหน็นตรัวเองวล่าเปป็น
ตรัวเอกในพวกคนบาป เซาโลแหล่งทารร์ซรัส เชล่นเดบียวกรับนลิโคเดมรัส เปป็นคนมบีศบีลธรรม-และเปป็นเชล่นนรันี้นอยล่างโดด
เดล่น ดผภายนอก ทางประพฤตลิของเขากน็ไรด้ทบีพี่ตลิ-จนถซงวรันนรันี้นเมนพี่อเขาเรลิพี่มขล่มเหงเหลล่าผผด้ตลิดตามของพระเยซผครลิสตร์ 
อล่านฟปลลิปปป 3:6; กลิจการ 26:4,5

บางคนทบีพี่เขด้าในหด้องสคาหรรับคคาถามในทบีพี่ประชอุมทรันี้งหลายของเราเรลิพี่มตด้นโดยกลล่าววล่า “ฉรันไมล่ใชล่คนบาปทบีพี่
แยล่ขนาดนรันี้นสรักหนล่อย ฉรันเปป็นคนมบีศบีลธรรมมาตลอดนะ ฉรันไมล่เคยตลิดคอุก และฉรันไมล่เคยเมาเหลด้าดด้วย” แตล่เปาโล
ไมล่ไดด้เปป็นแบบนรันี้น หลรังจากการกลรับใจเชนพี่อของเขา เขาไมล่เคยพยายามทบีพี่จะแกด้ตรัวเลย แตล่ทอุกเวลาเขาพรด้อมทบีพี่จะ
ยอมรรับอยล่างเตน็มทบีพี่ถซงขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าเขาเปป็นคนบาป-และยลิพี่งกวล่านรันี้น: ตรัวเอกในพวกคนบาป

ผผด้เชนพี่อทบีพี่แทด้จรลิงกน็พรด้อมเสมอทบีพี่จะยอมรรับวล่าชบีวลิตในอดบีตของเขานรันี้นเปป็นชบีวลิตแหล่งบาป ไมล่วล่าเขาจะเปป็นคน



มบีศบีลธรรมขนาดไหนกน็ตาม เมนพี่อคนหนซพี่งบรังเกลิดใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิง เขากน็ไมล่พยายามทบีพี่จะพลิสผจนร์สลิพี่งใดในชบีวลิตแตล่
กล่อนของเขาวล่าเปป็นสลิพี่งทบีพี่ถผกตด้อง ยลิพี่งเราชคาระตรัวใหด้บรลิสอุทธลิธอยล่างเตน็มทบีพี่มากเทล่าไร และยลิพี่งเราเรลิพี่มมบีใจฝฟักใฝป่ฝป่าย
วลิญญาณมากเทล่าไร เรากน็ยลิพี่งยอมรรับวล่าเราตด้องพซพี่งพาพระคอุณของพระเจด้าอยล่างสลินี้นสอุดใจมากเทล่านรันี้น ยลิพี่งเราเรลิพี่ม
ออุทลิศตรัวมากเทล่าไร เรากน็ยลิพี่งตระหนรักอยล่างเตน็มทบีพี่ถซงความอล่อนแอของเนนนี้อหนรังและความเสนพี่อมทรามสลินี้นเชลิงของ
มนอุษยร์มากเทล่านรันี้น และเรายลิพี่งจะรด้องออกมารล่วมกรับเปาโลวล่า “ขด้าพเจด้าเปป็นอยล่างทบีพี่ขด้าพเจด้าเปป็นอยผล่นบีนี้โดยพระคอุณ
ของพระเจด้า!”

ขด้อ 16: “อยล่างไรกน็ดบีเพราะเหตอุนบีนี้เองขด้าพเจด้าจซงไดด้รรับพระเมตตา เพนพี่อทบีพี่วล่าในตรัวขด้าพเจด้าซซพี่งเปป็นตรัวเอก
นรันี้น พระเยซผครลิสตร์จะไดด้ทรงสคาแดงความอดกลรันี้นพระทรัยทอุกอยล่างใหด้เหน็น เพนพี่อเปป็นแบบอยล่างแกล่คนทรันี้งปวงทบีพี่ภาย
หลรังจะเชนพี่อบนพระองคร์อรันนคาไปสผล่ชบีวลิตนลิรรันดรร์”

ตรงนบีนี้กน็เชล่นกรัน เหมนอนในขด้อ 13 เรามบีวลบีทบีพี่วล่า “ขด้าพเจด้าจซงไดด้รรับพระเมตตา” เปาโลเปป็นผผด้รรับทบีพี่มบีความ
สอุขและไดด้รรับสลิทธลิพลิเศษแหล่งพระคอุณของพระเจด้าและความเมตตาอรันนอุล่มนวล เพนพี่อทบีพี่เขาจะไดด้เปป็นแบบอยล่างของ
ความอดกลรันี้นพระทรัยและความเมตตากรอุณาอรันนอุล่มนวลของพระเยซผ เพนพี่อทบีพี่ทอุกคนจะไดด้มบีความสอุขกรับความรอด
อรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีเดบียวกรันนบีนี้และรรับความเมตตาอรันนอุล่มนวลเดบียวกรันนบีนี้ทบีพี่เปาโลไดด้รรับแลด้วเมนพี่อเขาตด้อนรรับพระเยซผ
ครลิสตร์เจด้า ชบีวลิตทรันี้งหมดของเปาโลหลรังจากการกลรับใจรรับเชนพี่อของเขาถผกทอุล่มเทใหด้แกล่การปป่าวประกาศขล่าวสารแหล่ง
กลโกธา-ความรอดโดยพระคอุณผล่านทางความเชนพี่อในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผ โดยบอกเลล่าถซงขล่าวดบี
ทบีพี่วล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นผผด้ลบลด้างพระอาชญาสคาหรรับบาปทรันี้งหลายของเรา และไมล่ใชล่สคาหรรับของเราพวกเดบียว แตล่
สคาหรรับบาปของคนทรันี้งโลก (1 ยอหร์น 2:2) เปาโลปรารถนาใหด้ทอุกคนไดด้ยลินขล่าวอรันยลิพี่งใหญล่และเปปปี่ยมสงล่าราศบีนบีนี้ 
พวกเราวรันนบีนี้กน็รล่วมแบล่งปฟันในพระพรของเขา พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกเปาโลและสล่งเขาไปยรังพวกคนตล่างชาตลิ และเรา
กคาลรังเกน็บเกบีพี่ยวพระพรเหลล่านรันี้นอยผล่ซซพี่งถผกทคาใหด้เปป็นไปไดด้เพราะความเชนพี่อฟฟังแบบสลินี้นสอุดใจของเขาตล่อการทรงเรบียก
ของพระเจด้า

“...ในตรัวขด้าพเจด้าซซพี่งเปป็นตรัวเอกนรันี้น” แสดงใหด้เหน็นขด้อเทน็จจรลิงตามพระครัมภบีรร์ทบีพี่วล่าถด้าผผด้ขล่มเหงทบีพี่นล่าสรังเวช 
ทบีพี่ถผกหลอกลวง และหมลิพี่นประมาทอยล่างเปาโลสามารถไดด้รรับความรอดอยล่างเปปปี่ยมสงล่าราศบีและพระคอุณของ
พระเจด้าถผกหลรัพี่งลงมาบนเขาอยล่างบรลิบผรณร์ไดด้ ใคร ๆ กน็รรับสลิพี่งเหลล่านบีนี้ไดด้ ไมล่วล่าเขาจะเปป็นคนชรัพี่วหรนอบาปหนาสรัก
เพบียงใด นบีพี่แหละเปป็นหลรักการทบีพี่สคาครัญยลิพี่งของปรรัชญาแหล่งความรอดของเปาโล ไมล่มบีใครทบีพี่ชรัพี่วหรนอบาปหนาเกลินไป
สคาหรรับพระคอุณทบีพี่ไถล่ และเปาโลนคาเสนอตรัวเองเปป็นตรัวอยล่างอรันโดดเดล่นของความจรลิงนรันี้นของพระครัมภบีรร์ ไมล่มบีใคร
ตด้องสลินี้นหวรัง ถด้าพระคอุณของพระเจด้าชล่วยเปาโลใหด้รอดและเปลบีพี่ยนแปลงเขาจากคนหมลิพี่นประมาทใหด้เปป็นผผด้รรับใชด้
แหล่งขล่าวประเสรลิฐ เชล่นนรันี้นแลด้วพระคอุณของพระเจด้ากน็เพบียงพออยล่างยลิพี่งทบีพี่จะเปลบีพี่ยนแปลงคนบาปทบีพี่ชรัพี่วคนใด ไมล่วล่า
คน ๆ นรันี้นจะบาปหนาขนาดไหนกน็ตาม

คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้สคาหรรับ “แบบอยล่าง” ถผกใชด้อบีกเพบียงครรันี้งเดบียวในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ (2 ทธ. 1:13)
ทบีพี่มรันถผกแปลเปป็น “รผปแบบ” คคานรันี้นมบีความหมายวล่า “รผปแบบ ภาพรล่าง หรนอตรัวอยล่าง” ความหมายตรงนบีนี้จรลิง ๆ 
แลด้วกน็คนอวล่า พระเจด้าไดด้ทรงเลนอกทบีพี่จะใชด้เปาโลเปป็นตรัวอยล่างสคาหรรับจอุดประสงคร์ทบีพี่เฉพาะเจาะจงของการใหด้กคาลรัง
ใจคนบาปทรันี้งหลายในทอุกยอุคสมรัยตล่อมา ถด้าพระคอุณของพระเจด้าสามารถชล่วยเปาโลใหด้รอดและรรักษาเขาไวด้ไดด้ 



และทคาใหด้เขาเปป็นนรักเทศนร์และนรักประกาศขล่าวประเสรลิฐผผด้ยลิพี่งใหญล่แบบทบีพี่เขาเปป็น กน็ไมล่มบีใครควรสงสรัยวล่าพระเจด้า
ทรงฤทธลิธสามารถหรนอไมล่ทบีพี่จะชล่วยใหด้รอดจนถซงทบีพี่สอุด ไมล่วล่าสภาพการณร์จะเปป็นเชล่นไรกน็ตาม พระเจด้าทรงชล่วย 
“ตรัวเอกในพวกคนบาปทรันี้งปวง” ใหด้รอดแลด้ว และทรงไดด้ขด้อยอุตลิสคาหรรับคคาถามนรันี้นครรันี้งเดบียวจบวล่าคนบาปทบีพี่ชรัพี่วชด้า
ทบีพี่สอุดกน็รรับความรอดไดด้และรรับการอภรัยโทษไดด้หากพวกเขาจะเพบียงวางใจในพระคอุณนรันี้นทบีพี่ชล่วยตรัวเอกในพวกคน
บาปใหด้รอดแลด้ว ตรัวอยล่างของเปาโลพลิสผจนร์ใหด้เหน็นวล่าไมล่มบีกรณบีใดทบีพี่หนรักหนาเกลินกวล่าความเมตตาและการยกโทษ
ใหด้ของพระเจด้า

จากพระคคาขด้อนบีนี้เราทราบวล่าไมล่มบีคนบาปคนใดควรหมดหวรังในความเมตตา ไมล่มบีผผด้ใดควรกลล่าววล่า “ฉรัน
เปป็นคนบาปทบีพี่ชรัพี่วชด้าเหลนอเกลินจนพระเจด้าชล่วยฉรันใหด้รอดไมล่ไดด้หรอก!” ถด้าพระเจด้าทรงชล่วยเปาโลใหด้รอดแลด้ว เรากน็
ทราบวล่าคนบาปทอุกหมวดหมผล่และทอุกประเภทกน็รรับการยกโทษและรรับความรอดไดด้ คนขบีนี้เมา คนหมลิพี่นประมาท 
คนหยาบคาย คนเลล่นชผด้ ฆาตกร ขโมย คนทบีพี่ตพี่คาชด้าเลวทรามมากทบีพี่สอุดบนพนนี้นพลิภพนบีนี้กน็รรับการอภรัยโทษไดด้หากเขา
ยอมมาหาพระเจด้าโดยพระเยซผครลิสตร์ โดยอด้างสลิทธลิธในเรนพี่องการยกโทษผล่านทางพระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลินของพระองคร์

ไมล่แปลกทบีพี่พระวจนะของพระเจด้าบอกเราวล่าเปาโลเปป็นภาชนะทบีพี่ถผกเลนอกสรร! พระเจด้าทรงใชด้เปาโลใน
หลาย ๆ ดด้าน-และวรันนบีนี้เรากน็กคาลรังเกน็บเกบีพี่ยวพระพรเหลล่านรันี้นของงานรรับใชด้ของผผด้รรับใชด้ทบีพี่ออุทลิศตรัวทล่านนบีนี้ของ
พระเจด้าอยผล่เหมนอนเดลิม ผมคลิดวล่าไมล่มบีผผด้ใดทบีพี่เคยมบีชบีวลิตอยผล่ ยกเวด้นพระเยซผครลิสตร์เจด้า ทบีพี่ออุทลิศตรัวอยล่างสลินี้นสอุดใจและ
หมดทรันี้งตรัวแดล่พระเจด้าอยล่างอรัครทผตเปาโล ไมล่แปลกทบีพี่ในชรัพี่วโมงทด้าย ๆ ของเขาบนแผล่นดลินโลกเขาสามารถเปป็น
พยานรรับรองวล่า “ขด้าพเจด้าไดด้กระทคาการวลิพี่งแขล่งของขด้าพเจด้าใหด้สคาเรน็จแลด้ว!” ผมเชนพี่อวล่าเขาเทศนาทอุกคคาเทศนาทบีพี่
พระเจด้าทรงเรบียกเขาใหด้เทศนา ผมเชนพี่อวล่าเขาเปป็นพยานแกล่ทอุกคนทบีพี่พระเจด้าทรงเรบียกเขาใหด้เปป็นพยาน ผมเชนพี่อวล่า
เขาเดลินทางทอุกไมลร์ทบีพี่พระเจด้าทรงเรบียกเขาใหด้เดลินทาง ผมเชนพี่อวล่าเขาทคาการวลิพี่งแขล่งของเขาจนสคาเรน็จแลด้วอยล่าง
แทด้จรลิง! ผมเชนพี่อวล่าเขาใชด้โอกาสทรันี้งหมดทบีพี่มบีเพนพี่อบอกเลล่าขล่าวดบีแหล่งขล่าวประเสรลิฐแสนมหรัศจรรยร์แหล่งพระคอุณของ
พระเจด้า ใชล่แลด้วครรับ เขาเปป็น “แบบอยล่างแกล่คนทรันี้งปวงทบีพี่ภายหลรังจะเชนพี่อบนพระองคร์อรันนคาไปสผล่ชบีวลิตนลิรรันดรร์”

ขด้อ 17: “บรัดนบีนี้ พระเกบียรตลิและสงล่าราศบีจงมบีแดล่พระมหากษรัตรลิยร์ ผผด้ทรงพระเจรลิญอยผล่นลิรรันดรร์ ผผด้ทรงเปป็น
องคร์อมตะ ผผด้ทรงไมล่ไดด้ปรากฏแกล่ตา พระเจด้าผผด้ทรงพระปฟัญญาแตล่พระองคร์เดบียว สนบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์ 
เอเมน”

ในพระคคาขด้อนบีนี้เปาโลถวายคคาสรรเสรลิญและคคาอวยพรแดล่พระเจด้า-ประการแรกคนอกลล่าวถซงพระองคร์: 
“...บรัดนบีนี้ พระเกบียรตลิและสงล่าราศบีจงมบีแดล่พระมหากษรัตรลิยร์” ในจดหมายฝากทอุกฉบรับของเปาโล เขาเนด้นยนี้คามาก ๆ
เกบีพี่ยวกรับหนด้าทบีพี่ของผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายทบีพี่มบีตล่อเหลล่าผผด้ครอบครองฝป่ายโลก ถซงแมด้วล่าในทล่ามกลางผผด้ครอบครองเหลล่านรันี้น
อาจมบีเนโรอยผล่ดด้วยกน็ตาม กระนรันี้นเขากน็สอนชาวเธสะโลนลิกาเหลล่านรันี้นเกบีพี่ยวกรับ “กษรัตรลิยร์อบีกองคร์หนซพี่งทบีพี่ชนพี่อ เยซผ”
(กลิจการ 17:7) ดด้วยเหตอุนบีนี้ เมนพี่อตด้องเลนอกวล่าจะจงรรักภรักดบีตล่อฝป่ายใด เขากน็เลนอกถวายเกบียรตลิ ทะนอุถนอม และเชนพี่อ
ฟฟัง “กษรัตรลิยร์อบีกองคร์นบีนี้ทบีพี่ชนพี่อพระเยซผ” เสมอ คคาบรัญชาของพระเยซผอยผล่เหนนอกวล่าเสมอ และเราจะตด้องใหด้เกบียรตลิ
เหลล่าผผด้ครอบครองฝป่ายโลกตราบเทล่าทบีพี่การใหด้เกบียรตลินรันี้นไมล่นคาการหลผล่เกบียรตลิมาสผล่พระเยซผ

พระเยซผทรงเปป็นจอมกษรัตรลิยร์ทบีพี่บรัดนบีนี้เปาโลถวายการนมรัสการของตน กษรัตรลิยร์องคร์นบีนี้ทรงเปป็น “ผผด้ทรงพระ
เจรลิญอยผล่นลิรรันดรร์ ผผด้ทรงเปป็นองคร์อมตะ ผผด้ทรงไมล่ไดด้ปรากฏแกล่ตา พระเจด้าผผด้ทรงพระปฟัญญาแตล่พระองคร์เดบียว” 



ถด้อยคคาทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้อาจถผกใชด้เพนพี่อพรรณนาถซงพระเจด้าองคร์เดบียวเทล่านรันี้น-พระเยโฮวาหร์ “เราเปป็น” ผผด้ยลิพี่งใหญล่องคร์
นรันี้น พระเจด้าทรงเปป็นนลิรรันดรร์…คคากรบีกนบีนี้มบีความหมายวล่า “กษรัตรลิยร์แหล่งยอุคทรันี้งหลาย” กษรัตรลิยร์องคร์นบีนี้ทรงเปป็นอยผล่
เสมอมา พระองคร์ทรงเปป็นอยผล่ตอนนบีนี้ พระองคร์จะทรงเปป็นอยผล่เสมอไป ผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีกลล่าวไวด้เชล่นนบีนี้: “...ตรันี้งแตล่นลิ
รรันดรร์กาลถซงนลิรรันดรร์กาล พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้า” (เพลงสดอุดบี 90:1,2) กษรัตรลิยร์องคร์นบีนี้ทรงเปป็นอมตะ-พระองคร์
จะทรงเปป็นอยผล่เสมอไป กษรัตรลิยร์องคร์นบีนี้ทรงไมล่ปรากฏแกล่ตา กษรัตรลิยร์แหล่งยอุคทรันี้งหลายทรงถผกเผยใหด้ประจรักษร์ผล่าน
ทางพระบอุตรนรันี้น คนอพระเยซผเจด้า (ยอหร์น 14:9) พระองคร์ทรงคงอยผล่ตล่อไปแบบหาใดเปรบียบไดด้ ไมล่มบีผผด้ใดสามารถ
เทบียบกรับพระองคร์ไดด้ พระองคร์เพบียงผผด้เดบียวทรงเปป็นพระเจด้า

กษรัตรลิยร์แหล่งยอุคทรันี้งหลายทรงเปป็นพระเจด้าแตล่ผผด้เดบียว-แตล่พระองคร์กน็ไมล่ทรงหล่างเหลิน พระเยซผตรรัสวล่า “เรา
กรับพระบลิดาของเราเปป็นอรันหนซพี่งอรันเดบียวกรัน” พระเยซผทรงเปป็นพระเจด้าในเนนนี้อหนรัง (2 คร. 5:19) ในโรม 16:27 
เปาโลกลล่าววล่า “ขอสงล่าราศบีจงมบีแดล่พระเจด้าผผด้ทรงพระปฟัญญาแตล่องคร์เดบียวโดยทางพระเยซผครลิสตร์ สนบ ๆ ไปเปป็น
นลิตยร์ เอเมน”

ผมหยอุดชรัพี่วครผล่ตรงนบีนี้เพนพี่อขอบคอุณพระเจด้า (และผมแนล่ใจวล่าคอุณจะขอบคอุณพระเจด้ารล่วมกรับผม) ทบีพี่ความรรัก
ของพระองคร์อยากไดด้สลิพี่งทบีพี่ดบีทบีพี่สอุดสคาหรรับเราเสมอ-ภายใตด้ทอุกสภาพการณร์แวดลด้อมเสมอ ฤทธลิธเดชของพระองคร์
กระทคาเพนพี่อเราสลิพี่งทบีพี่ดบีทบีพี่สอุดในทอุกเวลา ภายใตด้ทอุกสภาพการณร์แวดลด้อม พระปฟัญญาของพระองคร์ทราบวล่าสลิพี่งใดดบี
ทบีพี่สอุดสคาหรรับเรา ในทอุกเวลา ภายใตด้ทอุกสภาพการณร์แวดลด้อม และพระองคร์ทรงทราบวลิธบีทบีพี่จะกระทคาเพนพี่อเราสลิพี่งซซพี่ง
เปป็นไปเพนพี่อผลดบีของเราและสงล่าราศบีของพระองคร์ นบีพี่คนอสอุดยอดกษรัตรลิยร์! พระผผด้ชล่วยใหด้รอด พระผผด้พลิทรักษร์รรักษา 
สหายเลลิศ-แตล่พระองคร์ทรงเปป็นกษรัตรลิยร์ของฉรันจรลิง ๆ ไหม? พระองคร์ทรงเปป็นกษรัตรลิยร์แหล่งชบีวลิตของฉรันไหม? จง
ถามคคาถามอรันจรลิงจรังนรันี้นกรับตรัวคอุณเอง

สล่วนทด้ายของขด้อ 17 มบีถด้อยคคาแหล่งการถวายเกบียรตลิและคคาสรรเสรลิญ เปาโลอยากใหด้เกบียรตลิยศและสงล่า
ราศบีมบีแดล่กษรัตรลิยร์แหล่งยอุคทรันี้งหลาย ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ สงล่าราศบีทรันี้งสลินี้น เกบียรตลิยศ และคคาสรรเสรลิญสมควรถผกถวาย
แดล่พระเจด้าแหล่งความรอดของเรา เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผผด้จรัดหาความรอด พระเจด้าทรงเปป็นผผด้ทบีพี่ไดด้รรักคนบาป
ทรันี้งหลายยลิพี่งนรักจนพระองคร์ทรงมอบพระบอุตรทบีพี่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์เพนพี่อสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนรันี้น 
เพนพี่อทบีพี่เราโดยทางพระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลินของพระองคร์จะไดด้รรับการยกโทษบาป ขอคคาสรรเสรลิญทรันี้งสลินี้นจงมบีแดล่พระเจด้า
เทอญ!

เปป็นความจรลิงทบีพี่วล่าพระเจด้าทรงใชด้มนอุษยร์เปป็นเครนพี่องมนอในการนคาผผด้คนมาสผล่ความรอด มรันเปป็นทบีพี่พอพระทรัย
พระเจด้า ผล่านทางการประกาศขล่าวประเสรลิฐ ทบีพี่จะชล่วยคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เชนพี่อใหด้รอด ในโรม 10:9-17 เรามบีภาพอรัน
งดงามของความรอด เราถผกบอกวล่าผผด้ใดกน็ตามทบีพี่จะรด้องออกพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะไดด้รรับความรอด-
กระนรันี้นพวกเขาจะเรบียกหาพระองคร์ทบีพี่พวกเขายรังไมล่ไดด้เชนพี่อไดด้อยล่างไร? และพวกเขาจะเชนพี่อในพระองคร์ผผด้ซซพี่งพวก
เขายรังไมล่เคยไดด้ยลินไดด้อยล่างไร-และพวกเขาจะไดด้ยลินโดยไมล่มบีผผด้ประกาศไดด้อยล่างไร? และพวกเขาจะประกาศไดด้
อยล่างไรนอกเสบียจากวล่าพวกเขาถผกสล่งไป? ในการแจกจล่ายนบีนี้พระเจด้าทรงเรบียกและสล่งผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายไปซซพี่ง
ประกาศพระวจนะ คนบาปไดด้ยลินพระวจนะ-ซซพี่งมบีชบีวลิตและฤทธลิธเดช และคมกวล่าดาบสองคมใด ๆ-และพระวจนะ
นคามาซซพี่งความเชนพี่อ พระวจนะคนอเมลน็ดพนชทบีพี่ไมล่รผด้เปฟปี่อยเนล่าทบีพี่นคามาซซพี่งการบรังเกลิดใหมล่ ความเชนพี่อมาโดยการไดด้ยลิน 



และการไดด้ยลินโดยพระวจนะ ดรังนรันี้นพระวจนะจซงเปป็นเครนพี่องมนอชลินี้นหนซพี่งของพระเจด้าเพนพี่อนคาผผด้คนมาถซงพระครลิสตร์ 
แตล่พระเจด้าทรงชล่วยเราใหด้รอดเพราะเหน็นแกล่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32)

ทลิโมธบี ผผด้ซซพี่งเปาโลกคาลรังเขบียนถซง ไดด้กลรับใจรรับเชนพี่ออรันเปป็นผลมาจากงานรรับใชด้ของเปาโล-กระนรันี้นการกลรับ
ใจรรับเชนพี่อกน็เปป็นผลลรัพธร์ของเหตอุการณร์หลายอยล่างทบีพี่เชนพี่อมตลิดกรันเหมนอนโซล่เสด้นหนซพี่ง ไมล่มบีคนอนพี่น ๆ อบีกแลด้วหรนอทบีพี่มบี
สล่วนในการกลรับใจรรับเชนพี่อของทลิโมธบี? โลอลิส-ยายของเขา และยผนบีส-มารดาของเขา ผผด้ไดด้อบรมสรัพี่งสอนเขาในพระ
ครัมภบีรร์ตอนเปป็นเดน็ก…พวกนางไมล่ไดด้มบีสล่วนในการนบีนี้หรนอ? เราในฐานะบอุคคลทรันี้งหลายไมล่อาจกลล่าวไดด้วล่า “บอุคคล
ทล่านนบีนี้เปป็นผผด้กลรับใจรรับเชนพี่อของฉรัน” เพราะเราไมล่รผด้หรอกวล่าอบีกกบีพี่คนไดด้อธลิษฐานหรนอไดด้เปป็นพยานกล่อนทบีพี่เราไดด้เกน็บ
เกบีพี่ยวผลทบีพี่สอุกงอมนรันี้น บางคนหวล่านเมลน็ดพนช คนอนพี่น ๆ กน็รดนนี้คาหลรังจากการเพาะปลผกนรันี้น-แตล่พระเจด้าประทาน
การเพลิพี่มพผน! คอุณแมล่ทรันี้งหลายทบีพี่ตามแบบพระเจด้าอธลิษฐานเผนพี่อลผก ๆ ของตน เหลล่าครผสอนรวบีทบีพี่นล่ารรักกน็สรัพี่งสอนเดน็ก 
ๆ เหลล่านรันี้นอยล่างสรัตยร์ซนพี่อ เหลล่าศลิษยาภลิบาลทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อเทศนาพระวจนะจากธรรมาสนร์ จากนรันี้นนรักประกาศขล่าว
ประเสรลิฐกน็อาจเขด้ามาในชอุมชนนรันี้นและเกน็บเกบีพี่ยวจลิตวลิญญาณทรันี้งหลายทบีพี่สอุกงอมแลด้ว-แตล่นรักประกาศขล่าวประเสรลิฐ
ผผด้นรันี้นกน็ไมล่บรังอาจรรับความดบีความชอบสคาหรรับการชนะจลิตวลิญญาณเหลล่านรันี้น เขามบีสล่วนในมรัน ถผกตด้องครรับ-แตล่คน
อนพี่น ๆ กน็มบีสล่วนทบีพี่ชบีนี้เฉพาะมาก ๆ เชล่นกรันในจลิตวลิญญาณทอุกดวงทบีพี่กลรับใจรรับเชนพี่อ

ชล่างเปป็นอภลิสลิทธลิธอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีทบีพี่ไดด้เปป็นสล่วนหนซพี่งในโซล่เสด้นนรันี้นทบีพี่นคาผผด้คนมาถซงพระครลิสตร์ แตล่อยล่าลนมเดน็ด
ขาดวล่าผผด้ชนะจลิตวลิญญาณทบีพี่แทด้จรลิงหนซพี่งเดบียวคนอพระเจด้า ผล่านทางฤทธลิธเดชทบีพี่ชรักนคาของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ 
พระเจด้าทรงใชด้การเรา แตล่พระเจด้ากน็ทรงเปป็นผผด้ทบีพี่ทคาการชล่วยใหด้รอดนรันี้น ดด้วยเหตอุนบีนี้ “เกบียรตลิยศและสงล่าราศบี” ทรันี้ง
สลินี้นจซงเปป็นของพระเจด้า

2 เธสะโลนลิกา 1:10: “...พระองคร์จะเสดน็จมาเพนพี่อรรับสงล่าราศบีในพวกวลิสอุทธลิชนของพระองคร์ และเพนพี่อใหด้
เปป็นทบีพี่ชนพี่นชมในคนทรันี้งปวงทบีพี่เชนพี่อ…ในวรันนรันี้น”

“เรากลล่าวแกล่ทล่านทรันี้งหลายวล่า เชล่นนรันี้นแหละ จะมบีความปปตลิยลินดบีในสวรรคร์เพราะคนบาปคนเดบียวทบีพี่กลรับ
ใจเสบียใหมล่” (ลผกา 15:7) ถด้ามบีความชนพี่นบานในสวรรคร์เพราะคนบาปคนเดบียวทบีพี่กลรับใจใหมล่ มรันกน็ดผเหมนอนนล่าเศรด้า
ใจทบีพี่บนแผล่นดลินโลกนบีนี้เมนพี่อผผด้คนรรับความรอด หลายครรันี้งไมล่มบีการแสดงออกเลยของคคาสรรเสรลิญและความชนพี่นบาน
ถวายแดล่พระเจด้าผผด้ทรงชล่วยพวกเขาใหด้รอด ผมไมล่เชนพี่อในการเอะอะมะเทลิพี่งในพระนลิเวศของพระเจด้า แตล่ผมเชนพี่อจรลิง
ๆ วล่าบาปอรันนล่าเศรด้าอยล่างหนซพี่งของวลิสอุทธลิชนทรันี้งหลายวรันนบีนี้คนอ การขาดการสรรเสรลิญแดล่พระเจด้า ผผด้ทรงชล่วยใหด้
รอดจนถซงทบีพี่สอุดแมด้แตล่ตรัวเอกในพวกคนบาป เราควรสรรเสรลิญพระองคร์ เราควรถวายเกบียรตลิพระองคร์ เราควร
ถวายสงล่าราศบีแดล่พระนามของพระองคร์ ครลิสตจรักรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ควรเปป็นสถานทบีพี่นล่าชนพี่นบานมาก
ทบีพี่สอุดในชอุมชนใด ๆ ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเราใหด้กลรับไปสผล่ความรอดแบบสมรัยเดลิมทบีพี่กล่อใหด้เกลิดความชนพี่นบานอรัน
เหลนอจะกลล่าวไดด้และเปปปี่ยมสงล่าราศบี (1 ปต. 1:8)

คนากนาชอับของเปาโลแกม่ททิโมธธี;



คนาเตลือนเกธีที่ยวกอับออันตรายของเรลือลม่ม
ขด้อ 18: “คคากคาชรับนบีนี้ขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้แกล่ทล่าน ทลิโมธบีบอุตรเออ๋ย ตามบรรดาคคาพยากรณร์ซซพี่งมาลล่วงหนด้า

ทล่าน เพนพี่อโดยขด้อความเหลล่านรันี้นทล่านจะไดด้เขด้าสผด้รบการสงครามทบีพี่ดบี”
ผมไมล่สงสรัยเลยวล่า “คคากคาชรับ” (คคาบรัญชาหรนอคคาสรัพี่ง) ทบีพี่เปาโลพผดถซงอยล่างเฉพาะเจาะจงในพระคคาขด้อนบีนี้

ถผกระบอุไวด้ในขด้อ 8: “พวกเราทราบอยผล่วล่าพระราชบรัญญรัตลินรันี้นดบี ถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดใชด้พระราชบรัญญรัตลินรันี้นอยล่างถผกตด้อง” 
ในพระนามของพระเยซผ เปาโลกคาชรับทลิโมธบีคนหนอุล่มใหด้ระมรัดระวรังมาก ๆ ทบีพี่จะแยกแยะพระวจนะอยล่างถผกตด้อง
และประกาศขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธแหล่งพระคอุณของพระเจด้า-โดยไมล่เจนอปนสลิพี่งใด

“...ตามบรรดาคคาพยากรณร์ซซพี่งมาลล่วงหนด้าทล่าน…” เปาโลกคาลรังมอบไวด้แกล่ทลิโมธบีซซพี่งความไวด้วางใจทบีพี่สคาครัญ
คคากคาชรับทบีพี่ตด้องอาศรัยสตลิปฟัญญาและความสรัตยร์ซนพี่ออยล่างมากซซพี่งพระเจด้าเพบียงผผด้เดบียวสามารถประทานใหด้ไดด้ ในการ
มอบความไวด้วางใจนบีนี้แกล่ทลิโมธบี เปาโลกคาลรังประพฤตลิตรัวสอดคลด้องกรับความหวรังเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกทะนอุถนอมในสล่วนทบีพี่
เกบีพี่ยวขด้องกรับผผด้รรับใชด้หนอุล่มทล่านนบีนี้-ความหวรังทบีพี่วล่าทลิโมธบีจะเดลินตามรอยเทด้าของเปาโลเหมนอนอยล่างทบีพี่เปาโลไดด้เดลิน
ตามรอยพระบาทของพระเยซผและโดยปราศจากการเบบีพี่ยงเบนไดด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐตามทบีพี่มรันถผกเปปิดเผยจาก
สวรรคร์แกล่เขา

ตรันี้งแตล่วรัยเดน็กทลิโมธบีไดด้รรับการอบรมสรัพี่งสอนในสลิพี่งตล่าง ๆ ของพระเจด้า และความหวรังนรันี้นกน็มบีอยผล่ในคนเหลล่า
นรันี้นทบีพี่ใกลด้ชลิดกรับเขาวล่าเขาจะเปป็นชายคนหนซพี่งทบีพี่คผล่ควรแกล่การไวด้วางใจทบีพี่สคาครัญ: “และตรันี้งแตล่เดน็กมา ทล่านไดด้รผด้พระ
ครัมภบีรร์อรันบรลิสอุทธลิธ ซซพี่งมบีฤทธลิธสามารถทคาใหด้ทล่านมบีสตลิปฟัญญาไปสผล่ความรอดโดยทางความเชนพี่อซซพี่งมบีอยผล่ในพระเยซผ
ครลิสตร์” (2 ทธ. 3:15) ดผเหมนอนเปป็นทบีพี่แนล่นอนวล่าตอนทบีพี่ยรังเยาวร์วรัยมาก ๆ ทลิโมธบีไดด้แสดงออกถซงความจรลิงจรัง 
ความรอบคอบ ความนล่าเลนพี่อมใส และการยอมจคานนอยล่างเตน็มทบีพี่ตล่อออุดมการณร์ของพระครลิสตร์

คคาพยากรณร์เหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกพผดถซงตรงนบีนี้ไมล่จคาเปป็นตด้องไดด้รรับการดลใจ ในครลิสตจรักรยอุคตด้นมบีหลายคนทบีพี่มบี
ของประทานในการพยากรณร์ (กลิจการ 11:27; 1 คร. 14) และคคาพยากรณร์เหลล่านรันี้นเกบีพี่ยวกรับทลิโมธบีกน็อาจถผกกลล่าว
โดยวลิสอุทธลิชนบางคนในครลิสตจรักรผผด้ซซพี่งใกลด้ชลิดกรับเขามาก ๆ ไมล่วล่า “บรรดาคคาพยากรณร์ซซพี่งมาลล่วงหนด้าทล่าน” นรันี้น
จะหมายถซงอะไรกน็ตาม เปาโลกน็กคาลรังเตนอนความจคาทลิโมธบีและทคาใหด้มรันเขด้าสผล่จลิตใจและความคลิดของเขาถซงขด้อเทน็จ
จรลิงทบีพี่วล่ามบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่กคาลรังฝากความหวรังไวด้กรับเขาและทบีพี่คงจะเสบียใจอยล่างเปป็นทอุกขร์และผลิดหวรังอยล่างนล่าเศรด้า
หากเขาเบบีพี่ยงเบนไปจากความจรลิงนรันี้นของขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคอุณ

ชายทบีพี่เปปปี่ยมคอุณธรรมอยล่างทลิโมธบีจะไมล่จงใจทคาใหด้เพนพี่อน ๆ ทบีพี่ออุทลิศตรัวของเขาตด้องผลิดหวรัง การระลซกถซง
ความคาดหวรังของพวกเขาเกบีพี่ยวกรับความสคาเรน็จในอนาคตของเขานล่าจะทคาใหด้เขาขยรันขรันแขน็งมากกวล่าเดลิม เราทรันี้ง
หลายทบีพี่เปป็นผผด้รรับใชด้ควรสรัตยร์ซนพี่ออยผล่เสมอ-ประการแรกตล่อพระเจด้า และจากนรันี้นจซงตล่อคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไดด้อธลิษฐานเผนพี่อ
เรา สนรับสนอุนเรา และชล่วยเหลนอเราในงานรรับใชด้ของเรา ถด้าเราเบบีพี่ยงเบนไปจากความจรลิงนรันี้น ถด้าเรามบีใจหรันกลรับ
หรนอทคาใหด้ความเชนพี่อของเราลล่มเหมนอนเรนอลล่ม เรากน็ไมล่เพบียงทคารด้ายจลิตใจของพระเจด้าเทล่านรันี้น แตล่เราทคาลายความ
เชนพี่อของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่อยผล่ใกลด้ชลิดเราและเปป็นทบีพี่รรักตล่อเรา

“...เพนพี่อโดยขด้อความเหลล่านรันี้นทล่านจะไดด้เขด้าสผด้รบการสงครามทบีพี่ดบี” กลล่าวอบีกนรัยหนซพี่ง “ขอใหด้การระลซกถซง
คคาพยากรณร์เหลล่านบีนี้และความหวรังอรันสผงยลิพี่งของคอุณแมล่ คอุณยาย และเพนพี่อนฝผง ดลใจทล่านใหด้ดคาเนลินชบีวลิตแหล่งความ



บรลิสอุทธลิธ ความซนพี่อสรัตยร์ และความมบีประโยชนร์ในครลิสตจรักรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่”
ชบีวลิตครลิสเตบียนบล่อยครรันี้งถผกเปรบียบวล่าเปป็นเหมนอนชบีวลิตของทหาร-การตล่อสผด้เพนพี่อชรัยชนะตล่อศรัตรผรายหนซพี่งทบีพี่มบี

กคาลรังมาก อล่านเอเฟซรัส 6:10-17 และ 2 โครลินธร์ 10:4 การรรับใชด้เหลล่านรันี้นของผผด้เชนพี่อ-โดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งในงานรรับ
ใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐ-ถผกเปรบียบวล่าเปป็นเหมนอนกรับงานรรับใชด้เหลล่านรันี้นของทหารทบีพี่ดบี (2 ทธ. 2:3,4; 2 ทธ. 4:7) ใน
ชบีวลิตครลิสเตบียน คนทบีพี่ “เขด้าสผด้รบการสงครามทบีพี่ดบี” กน็ตนพี่นตรัวอยผล่เสมอ โดยเขด้าประจรัญบานอยผล่เสมอในออุดมการณร์อรัน
ชอบธรรมแหล่งการยกชผพระครลิสตร์และการตคาหนลิคนชรัพี่ว ทหารครลิสเตบียนทบีพี่ดบีคนอผผด้ทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อตล่อผผด้บรังครับบรัญชาใหญล่
ของตน นรัพี่นคนอ พระเยซผครลิสตร์เจด้า และสรัตยร์ซนพี่อตล่อเพนพี่อนผผด้เชนพี่อและเพนพี่อนวลิสอุทธลิชนของตน เขาไมล่รผด้จรักเหนน็ดเหนนพี่อย
เขาไมล่ผลอยหลรับ เขาคอยเฝป้าสรังเกตความเคลนพี่อนไหวของศรัตรผนรันี้นเสมอ เขาไมล่หวรัพี่นเกรง และดด้วยความกลด้าหาญ
เผชลิญหนด้ากรับศรัตรผนรันี้นบนเขตแดนของเขาเอง-แตล่ในพระนามของพระเยซผครลิสตร์เจด้าเทล่านรันี้น ผผด้ทบีพี่ “เขด้าสผด้รบการ
สงครามทบีพี่ดบี” กน็ไมล่ละทลินี้งความเชนพี่อมรัพี่นตล่าง ๆ ของตน มาตรฐานทรันี้งหลายของตนในการดคาเนลินชบีวลิตอรันบรลิสอุทธลิธ 
และการรรับใชด้ทบีพี่ออุทลิศตน แตล่ดคาเนลินอยล่างสรัตยร์ซนพี่อตล่อไปจนกวล่าพระผผด้บรังครับบรัญชาใหญล่องคร์นรันี้นทรงเหน็นสมควรทบีพี่จะ
เรบียกทหารนายนรันี้นกลรับบด้าน เปาโลเสรน็จสลินี้นอาชบีพของตนโดยการประทรับตราคคาพยานของตนดด้วยโลหลิตแหล่ง
ชบีวลิตของตน

ผผด้เชนพี่อทอุกคนควรเปป็นทหารทบีพี่ดบีเพนพี่อพระเยซผครลิสตร์ และนบีพี่ยลิพี่งเปป็นจรลิงเกบีพี่ยวกรับผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายแหล่งขล่าว
ประเสรลิฐ เปาโลอยากใหด้ทลิโมธบีเปป็นทหารแบบทบีพี่พระเยซผจะไมล่ละอาย-ทบีพี่เขาจะตล่อสผด้การตล่อสผด้อรันดบีและเปป็นวบีรบอุรอุษ
ฝป่ายวลิญญาณแทนทบีพี่จะเปป็นคนขบีนี้ขลาดฝป่ายวลิญญาณ

ขด้อ 19: “โดยยซดถนอความเชนพี่อไวด้และมบีใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันดบี ซซพี่งบางคนไดด้ละทลินี้งไปเสบียในเรนพี่อง
ความเชนพี่อจซงไดด้อรับปางลง”

เปาโลชบีนี้ใหด้เหน็นสองสลิพี่งทบีพี่จะคอยชล่วยเหลนอในการสงครามฝป่ายวลิญญาณ: (1) “ยซดถนอความเชนพี่อ” ตด้องมบี
ความไวด้วางใจทบีพี่ไมล่รผด้สรัพี่นคลอน ทบีพี่ถผกตด้องแนล่นอนในองคร์ผผด้บรังครับบรัญชาใหญล่นรันี้น (2) “ใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันดบี” 
คนทบีพี่อยากจะเปป็นทหารทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อและสรัมฤทธลิธผลแหล่งกางเขนนรันี้นตด้องไมล่ถผกฟป้องใจวล่าประพฤตลิตนเหลวไหลกรับกฎ
ระเบบียบของกษรัตรลิยร์องคร์นรันี้น กลล่าวในแงล่ฝป่ายวลิญญาณ เราไมล่สามารถยอุล่มยล่ามกรับกฎระเบบียบขององคร์ผผด้บรังครับ
บรัญชาของเราและหวรังวล่าจะเปป็นทหารทบีพี่ประสบความสคาเรน็จในกองทรัพขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ เราตด้องยซดความ
เชนพี่อไวด้ เราตด้องวางใจพระองคร์อยล่างสลินี้นสอุดใจ เราตด้องปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่ตล่าง ๆ ของเราจนสคาเรน็จและไมล่เปป็นคน
เกบียจครด้าน เราตด้องไมล่เปลบีพี่ยนแปลงคคาสรัพี่งตล่าง ๆ ของกษรัตรลิยร์องคร์นรันี้น แตล่ปฏลิบรัตลิตามทอุกรายละเอบียดของคคาบรัญชา
ของพระองคร์ และถด้าเราเบบีพี่ยงเบนไปจากคคาสรัพี่งตล่าง ๆ ของพระองคร์ ความเชนพี่อของเรากน็จะลล่มดอุจเรนอลล่ม

เปาโลชบีนี้ใหด้เหน็นวล่ามบีบางคนทบีพี่ “ไดด้ละทลินี้งไปเสบียในเรนพี่องความเชนพี่อจซงไดด้อรับปางลง”...นรัพี่นคนอ พวกเขา
เหยบียบยพี่คาใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของตรัวเอง พวกเขาทคาตามทางของตรัวเองแทนทบีพี่จะปฏลิบรัตลิตามนนี้คาพระทรัยของ
พระเจด้า-และเพราะการทคาตามอคาเภอใจและความปรารถนาแหล่งใจเนนนี้อหนรังของพวกเขาเอง พวกเขากน็พบวล่าตรัว
เองอยผล่ในทล่ามกลางการอรัปปางฝป่ายวลิญญาณ พวกเขารรักบาป พวกเขาดคาเนลินตามการนคาของเนนนี้อหนรัง ยอมแพด้
ตล่อแรงปรารถนา เรลิงสคาราญในสลิพี่งตล่าง ๆ ฝป่ายเนนนี้อหนรัง-และโดยการทคาเชล่นนรันี้น สอุดทด้ายแลด้วพวกเขาจซงปฏลิเสธ
ความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐ! พวกเขาไมล่สรัตยร์ซนพี่อตล่อพระเจด้า พวกเขาปฏลิเสธขล่าวประเสรลิฐแทด้นรันี้นและเอาคคาสอน



ผลิดของพวกเขาเองแทน ดรังนรันี้นพวกเขา “ในเรนพี่องความเชนพี่อจซงไดด้อรับปางลง”
ขด้อ 20: “ในคนเหลล่านรันี้นมบีฮบีเมเนอรัสและอเลน็กซานเดอรร์ ซซพี่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้แกล่ซาตานแลด้ว เพนพี่อเขาทรันี้ง

สองจะไดด้เรบียนรผด้ทบีพี่จะไมล่หมลิพี่นประมาท”
สองคนนบีนี้ทบีพี่ถผกเอล่ยชนพี่อในพระคคาขด้อนบีนี้ไดด้ทคาใหด้ความเชนพี่อของตรัวเองอรัปปางแลด้ว พวกเขาลด้อเลล่นกรับใจ

วลินลิจฉรัยผลิดและชอบของตน จนถซงขนาดทบีพี่หมลิพี่นประมาท มรันเปป็นเรนพี่องทบีพี่สคาครัญมาก ๆ ทบีพี่เปาโลชบีนี้ใหด้เหน็นในทบีพี่นบีนี้วล่าคคา
สอนเทน็จ-โดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ฝป่ายรล่างกายของพระเยซผครลิสตร์-เปป็นการหมลิพี่น
ประมาท ใน 2 ทลิโมธบี 2:17,18 เราพบวล่าฮบีเมเนอรัสสอนวล่าการเปป็นขซนี้นจากตายนรันี้นผล่านพด้นไปแลด้ว และเปาโล
เรบียกคคาสอนเชล่นนรันี้นวล่าเปป็นการหมลิพี่นประมาท ไมล่มบีระบอุไวด้วล่าฮบีเมเนอรัสทราบในใจของตนหรนอไมล่เรนพี่องความจรลิง
เกบีพี่ยวกรับการเปป็นขซนี้นจากตาย และไมล่มบีประโยชนร์ในการคาดเดา แตล่เราถผกบอกวล่าเขากคาลรังสอนในครลิสตจรักรนรันี้น
วล่าการเปป็นขซนี้นจากตายไดด้ผล่านพด้นไปแลด้ว

ผผด้เชนพี่อทอุกคนควรฟฟังคคาเตนอนนบีนี้ไวด้ เราตด้องระมรัดระวรังมาก ๆ วล่าเราปฏลิบรัตลิอยล่างไรตล่อคคาสรัพี่งของใจวลินลิจฉรัย
ผลิดและชอบของเรา ใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบควรคล่าแกล่การนรับถนออยล่างทบีพี่สอุด และเราควรปฏลิบรัตลิกรับมรันดด้วยความ
ระมรัดระวรังเกรงวล่าเราจะทคาใหด้มรันดด้านชาไป เกรงวล่ามรันจะเรลิพี่มตายดด้าน-และสอุดทด้ายแลด้วมรันจะเรลิพี่มเงบียบเสบียง! ใจ
วลินลิจฉรัยผลิดและชอบละเอบียดอล่อนมาก ๆ มรันไมล่ใชล่เสบียงของพระเจด้า แตล่มรันเปป็นวลิธบีหนซพี่งซซพี่งพระเจด้าทรงใชด้เพนพี่อ
นคาทางลผก ๆ ของพระองคร์ มบีผผด้กลล่าวไวด้วล่าใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของมนอุษยร์เปป็นกรรมการผผด้ตรัดสลินของจลิตวลิญญาณ
และนรัพี่นเปป็นการใหด้คคานลิยามทบีพี่ดบี

ผผด้เชนพี่อคนเดบียวเทล่านรันี้นทบีพี่สามารถวางใจใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของตนไดด้คนอ ผผด้ทบีพี่ออุทลิศตนอยล่างเตน็มทบีพี่ตล่อ
พระเจด้า นรักเรบียนแหล่งพระวจนะบรลิสอุทธลิธของพระเจด้า โดยใหด้อาหารวลิญญาณ (มนอุษยร์ภายใน) ดด้วยขนมปฟัง นนี้คานม 
และอาหารแขน็งแหล่งพระวจนะ ใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบเดบียวทบีพี่มบีประโยชนร์คนอ ใจทบีพี่ไดด้รรับอาหารฝป่ายวลิญญาณอยล่าง
ดบี เหลล่าสมาชลิกครลิสตจรักรทบีพี่ไมล่มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณ (ซซพี่งถผกกลล่าวถซงใน 1 โครลินธร์ 3:1-4 วล่า “อยผล่ฝป่ายเนนนี้อหนรัง”) 
กน็ไมล่กลด้าวางใจใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของตรัวเอง และถด้าผผด้ใดลด้อเลล่นนานพอกรับใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบ สอุดทด้าย
แลด้วมรันจะเรลิพี่มเงบียบเสบียง-และจากนรันี้นคน ๆ นรันี้นกน็ถผกคาดหมายไดด้วล่าจะกระทคาสลิพี่งใดกน็ไดด้ทบีพี่พญามารเสนอแนะ นล่า
สงสารคนทบีพี่เอาเหลน็กรด้อนนาบใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของตนใหด้ดด้านชาจนกระทรัพี่งมรันเรลิพี่มเงบียบเสบียง!

เปาโลมอบฮบีเมเนอรัสและอเลน็กซานเดอรร์ไวด้แกล่ซาตาน “เพนพี่อเขาทรันี้งสองจะไดด้เรบียนรผด้ทบีพี่จะไมล่หมลิพี่น
ประมาท” เหน็นไดด้ชรัดมากทบีเดบียวในจดหมายฝากเหลล่านรันี้นวล่าในสมรัยตด้น ๆ ของครลิสตจรักร ของประทานทบีพี่พลิเศษ
ทรันี้งหลายถผกประทานใหด้แกล่คนทรันี้งหลายอยล่างเปาโล โดยมบีจอุดประสงคร์อรันแนล่ชรัดในการสล่งเสรลิมและรรักษาไวด้ซซพี่ง
ความบรลิสอุทธลิธของครลิสตจรักรทารกนรันี้น เขามบีสลิทธลิอคานาจและฤทธลิธเดชทบีพี่จะมอบครผสอนเทน็จสองคนนบีนี้ไวด้แกล่พญามาร
เพนพี่อรรับการตบีสอน ของประทานเหลล่านบีนี้ถผกประทานใหด้เพนพี่อการเสรลิมสรด้างของครลิสตจรักรและเพนพี่อการชคาระเหลล่า
สมาชลิกของครลิสตจรักรใหด้บรลิสอุทธลิธเชล่นกรัน-ซซพี่งของประทานพลิเศษและการเจลิมเหลล่านบีนี้ถผกถอนออกไปตามเวลาทบีพี่ผล่าน
ไป เพราะวล่าพระวจนะของพระเจด้าสคาเรน็จครบถด้วนแลด้ว และพระราชบรัญญรัตลิแหล่งเสรบีภาพอรันสมบผรณร์แบบกลาย
เปป็นของเราแลด้ว ไมล่มบีผผด้ใดบนแผล่นดลินโลกวรันนบีนี้มบีอคานาจหรนอสลิทธลิธทบีพี่จะมอบอบีกคนหนซพี่งไวด้แกล่พญามารเพนพี่อใหด้ถผกตบี
สอนหรนอถผกทคาลาย มรันเปป็นความจรลิงทบีพี่วล่าพระเจด้าทรงตบีสอน และการตบีสอนกน็มาถซงลผกทรันี้งหลายของพระเจด้า-แตล่



ไมล่ใชล่ผล่านทางอคานาจของมนอุษยร์ ไมล่วล่าเขาจะเปป็นผผด้รรับใชด้ บาทหลวง หรนออาจารยร์ พระเจด้าทรงอนอุญาตใหด้มบีการตบี
สอน หลายครรันี้งพระองคร์ทรงอนอุญาตใหด้สลิพี่งตล่าง ๆ เกลิดขซนี้นกรับเราเพนพี่อทคาใหด้เราคอุกเขล่าลง: “ผผด้ทบีพี่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
ทรงรรัก พระองคร์กน็ทรงตบีสอน และทรงเฆบีพี่ยนตบีบอุตรทอุกคนทบีพี่พระองคร์ทรงรรับไวด้” (ฮบ. 12:6)

ใน 1 โครลินธร์ 5 เรามบีภาพโครงรล่างทบีพี่ชรัดเจนของหรัวขด้อทบีพี่เรากคาลรังพผดถซงตรงนบีนี้ ชายหนอุล่มคนหนซพี่งไดด้รรับ
ภรรยาของบลิดามาเปป็นของตรัวเองและกคาลรังอยผล่กลินกรับนางในบาปอรันเปปิดเผย และพวกเขาทรันี้งสองคนเปป็นสมาชลิก
ของครลิสตจรักรชาวโครลินธร์ เปาโลเมนพี่อไดด้ยลินเกบีพี่ยวกรับบาปอรันนล่าเกลบียดนบีนี้ในครลิสตจรักรนรันี้น สรัพี่งเหลล่าเจด้าหนด้าทบีพี่ครลิสต
จรักรใหด้มอบสองคนนบีนี้ไวด้แกล่ซาตาน “เพนพี่อการทคาลายของเนนนี้อหนรังเสบีย เพนพี่อจลิตวลิญญาณจะไดด้รอด” โปรดสรังเกต: 
“...เพนพี่อการทคาลายของเนนนี้อหนรัง”-ไมล่ใชล่การทคาลายของวลิญญาณ ไมล่ใชล่การพลิพากษาลงโทษของจลิตวลิญญาณ-แตล่ 
“การทคาลายของเนนนี้อหนรังเสบีย เพนพี่อจลิตวลิญญาณจะไดด้รอด” เรามบีบางสลิพี่งทบีพี่มบีลรักษณะเดบียวกรันในกลิจการ 5:1-11 ทบีพี่
เราอล่านเกบีพี่ยวกรับอานาเนบียและสรัปฟปรา อาจเปป็นไดด้วล่าพวกเขากระทคา “บาปทบีพี่นคาไปสผล่ความตาย” (1 ยอหร์น 5:16)
เปาโลพผดถซงความอล่อนแอและความพลิการฝป่ายรล่างกายของเขาเองหลายครรันี้ง และในการทคาเชล่นนรันี้น เขาเรบียก
ความพลิการฝป่ายรล่างกายของเขาวล่าเปป็น “ทผตของซาตาน” (2 คร. 12:7)

ผมพรด้อมใจรรับสารภาพวล่าผมไมล่เขด้าใจอยล่างถล่องแทด้ทอุกอยล่างเกบีพี่ยวกรับเรนพี่องนบีนี้ แตล่มรันอยผล่ในพระครัมภบีรร์ 
พระเจด้าตรรัสมรันแลด้ว และผมตด้องวางมรันไวด้ตรงหนด้าคอุณ ฮบีเมเนอรัสและอเลน็กซานเดอรร์ลนมตาตนพี่นในนรกหรนอไมล่นรันี้น 
ผมไมล่ทราบ อานาเนบียและสรัปฟปราหมกไหมด้อยผล่ในนรกวรันนบีนี้หรนอไมล่นรันี้น ผมบอกไมล่ไดด้ แตล่เกบีพี่ยวกรับครลิสเตบียนหนอุล่ม
คนนรันี้นทบีพี่รรับภรรยาของบลิดามาเปป็นของตรัวเองและอยผล่กลินกรับนาง ผมทราบวล่าเปาโลสรัพี่งเหลล่าผผด้นคาในครลิสตจรักรชาว
โครลินธร์ใหด้มอบสองคนนบีนี้ไวด้แกล่ซาตาน โดยอนอุญาตใหด้มรันทคาลายเนนนี้อหนรังเสบียเพนพี่อทบีพี่วลิญญาณจะไดด้รรับความรอด ผม
ขอกลล่าวซนี้คา-ผมไมล่เขด้าใจเรนพี่องนบีนี้ ผมอธลิบายมรันไมล่ไดด้ แตล่มรันอยผล่ในพระครัมภบีรร์ ผมเชนพี่อเรนพี่องนบีนี้ ถซงแมด้วล่าผมเขด้าใจมรัน
อยล่างถล่องแทด้ไมล่ไดด้กน็ตาม 

คคากลล่าวทบีพี่วล่า “...ซซพี่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้แกล่ซาตานแลด้ว เพนพี่อเขาทรันี้งสองจะไดด้เรบียนรผด้ทบีพี่จะไมล่หมลิพี่นประมาท” 
มบีความหมายแคล่วล่าเปาโลถอนการรล่วมสามรัคคบีธรรมจากฮบีเมเนอรัสและอเลน็กซานเดอรร์และโดยการทคาเชล่นนบีนี้วาง
พวกเขากลรับคนนในโลก ซซพี่งจากทบีพี่นรัพี่นพวกเขาประกาศตรัววล่าไดด้จากมาแลด้วเมนพี่อพวกเขาเขด้ารล่วมกรับครลิสตจรักรใน
เมนองเอเฟซรัส เราไดด้รรับบรัญชาวล่า “อยล่ารรักโลกหรนอบรรดาสลิพี่งของทบีพี่อยผล่ในโลก ถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดรรักโลก ความรรักของ
พระบลิดากน็ไมล่ไดด้อยผล่ในผผด้นรันี้น เพราะวล่าสลิพี่งสารพรัดซซพี่งมบีอยผล่ในโลก คนอราคะตรัณหาของเนนนี้อหนรัง และราคะตรัณหาของ
ตา และความเยล่อหยลิพี่งแหล่งชบีวลิต ไมล่ไดด้เปป็นของพระบลิดา แตล่เปป็นของโลก และโลกกคาลรังผล่านพด้นไป พรด้อมกรับราคะ
ตรัณหาของโลกนรันี้น แตล่ผผด้ทบีพี่กระทคาตามพระประสงคร์ของพระเจด้ากน็ดคารงอยผล่เปป็นนลิตยร์” (1 ยอหร์น 2:15-17)

เปาโลแคล่หมายความวล่าเขาวางสองคนนบีนี้ไวด้นอกครลิสตจรักรแลด้ว โดยมอบพวกเขาไวด้แกล่ซาตาน (ไมล่ตด้อง
สงสรัยเลยวล่าเพนพี่อทบีพี่จะถผกทคาใหด้เจน็บปวดโดยความเจน็บปป่วยฝป่ายรล่างกายบางอยล่าง) เพนพี่อสอนพวกเขาไมล่ใหด้หมลิพี่น
ประมาท เราไมล่ควรสรันนลิษฐานวล่าพวกเขาเปป็นคนหมลิพี่นประมาทแบบเปปิดเผย ตามทบีพี่เราคลิดเกบีพี่ยวกรับการพผดสบถ
และการหมลิพี่นประมาท แนล่นอนวล่าพวกเขาคงไมล่ไดด้รรับอนอุญาตใหด้อยผล่ตล่อไปในครลิสตจรักรนานขนาดนรันี้นหากพวกเขา
เปป็นคนหมลิพี่นประมาทแบบเปปิดเผย แตล่พวกเขาสอนหลรักคคาสอนตล่าง ๆ ซซพี่งตามความเหน็นของเปาโล ถนอไดด้วล่า
เปป็นการหมลิพี่นประมาท-หลรักคคาสอนตล่าง ๆ ซซพี่งอรันทบีพี่จรลิงแลด้วนคาการตลิเตบียนมาสผล่หลรักคคาสอนตล่าง ๆ แบบพระเจด้า



ของพระวจนะของพระเจด้า คนอความเชนพี่อนรันี้นซซพี่งครรันี้งหนซพี่งถผกมอบไวด้แกล่พวกวลิสอุทธลิชนแลด้ว
ในความหมายฝป่ายวลิญญาณคนหมลิพี่นประมาทคนอผผด้ทบีพี่แสดงออกถซงทรัศนะตล่าง ๆ แบบเปปิดเผยเกบีพี่ยวกรับ

หลรักคคาสอนและลรักษณะเฉพาะตรัวของพระเจด้าซซพี่งเปป็นการเหยบียดหยามตล่อพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธและตล่อขด้อ
พนนี้นฐานเหลล่านรันี้นแหล่งความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน ตามทบีพี่ชบีนี้ใหด้เหน็นไปแลด้วกล่อนหนด้านบีนี้ คคาสอนผลิดหลรัก ๆ ทบีพี่ถผกสอนโดย
ฮบีเมเนอรัสกน็คนอ “วล่าการฟฟฟื้นจากความตายนรันี้นไดด้ผล่านพด้นไปแลด้ว” (2 ทธ. 2:18) เราไมล่ทราบวล่าอเลน็กซานเดอรร์
กคาลรังสอนอะไร แตล่มรันนล่าจะเปป็นหลรักคคาสอนเทบียมเทน็จแบบเดบียวกรัน ความจรลิงเกบีพี่ยวกรับการเปป็นขซนี้นจากตายเปป็น
สลิพี่งสคาครัญยลิพี่งหากเราอยากกลายเปป็นครลิสเตบียนแทด้ เพราะวล่ามรันเปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีพี่จะไดด้รรับความรอดโดยปราศจาก
การฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ฝป่ายรล่างกายของพระเยซผครลิสตร์ “ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” จงตรันี้งใจศซกษาคด้นควด้า 1 โค
รลินธร์ 15:1-5

ในโรม 10:9 เราอล่านวล่า “คนอวล่าถด้าทล่านจะยอมรรับพระเยซผเจด้าดด้วยปากของทล่าน และจะเชนพี่อในใจของ
ทล่านวล่าพระเจด้าไดด้ทรงชอุบพระองคร์ใหด้เปป็นขซนี้นมาจากความตาย ทล่านจะรอด” มรันเปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีพี่จะบรังเกลิดใหมล่
โดยปราศจากความเชนพี่อในการเปป็นขซนี้นจากตายฝป่ายรล่างกายของพระเยซผครลิสตร์ และถด้าพระเยซผครลิสตร์ทรงถผกทคาใหด้
เปป็นขซนี้นมาแลด้ว เราทบีพี่เปป็นลผก ๆ ของพระองคร์กน็จะถผกทคาใหด้เปป็นขซนี้นในการเปป็นขซนี้นจากตายครรันี้งแรกเชล่นกรัน-พระ
ครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก จากนรันี้นคนทรันี้งหลายทบีพี่เปป็นของพระองคร์เมนพี่อพระองคร์เสดน็จมา การเปป็นขซนี้นจากตายยรังไมล่ไดด้
ผล่านพด้นไป มรันยรังมาไมล่ถซง จงตรันี้งใจศซกษาคด้นควด้า 1 โครลินธร์ 15:20 เปป็นตด้นไป มรันเปป็นคคาสอนผลิดทบีพี่นล่าเกลบียดและ
รด้ายแรงทบีพี่จะสอนอยล่างเทบียมเทน็จเกบีพี่ยวกรับการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์หรนอการเปป็นขซนี้นจากตายของ
พวกวลิสอุทธลิชน

เหตอุใดฮบีเมเนอรัสและอเลน็กซานเดอรร์ถซงทคาใหด้ความเชนพี่อของตนอรัปปางลง? ทคาไมพวกเขาถซงหลล่นจากคคา
ประกาศตรัวนรันี้นทบีพี่พวกเขาประกาศในตอนแรก? ดผเหมนอนวล่าคคาตอบคนอ ความไรด้การอธลิษฐาน-ประการแรกคนอใน
สล่วนของชายสองคนนรันี้น และประการทบีพี่สองคนอในสล่วนของเพนพี่อนครลิสเตบียนของพวกเขา เมนพี่อผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้นในค
รลิสตจรักรดผออกในตอนแรกวล่าฮบีเมเนอรัสและอเลน็กซานเดอรร์กคาลรังสอนผลิด พวกเขาอาจรรับมนอกรับปฟัญหานรันี้นในวลิธบีทบีพี่
ผลิด พวกเขาอด้างโตด้เถบียงกรับชายสองคนนบีนี้ หรนอพวกเขาอาจแคล่ยรักไหลล่และปฏลิบรัตลิกรับพวกเขาสองคนดด้วยความ
เยน็นชา 1 ทลิโมธบี 2:1 ดผเหมนอนจะบล่งบอกวล่าเหลล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณในครลิสตจรักรนรันี้นไมล่ไดด้กคาลรัง
อธลิษฐานอยล่างทบีพี่พวกเขาควรกระทคา: “เหตอุฉะนรันี้นประการแรก ขด้าพเจด้าขอเตนอนสตลิใหด้บรรดาการวลิงวอน การ
อธลิษฐาน การทผลขอและการขอบพระคอุณ ถผกกระทคาเพนพี่อคนทรันี้งปวง” เปป็นไปไดด้ไหมวล่าครลิสตจรักรนรันี้นไมล่ไดด้
อธลิษฐานเผนพี่อฮบีเมเนอรัสและอเลน็กซานเดอรร์อยล่างทบีพี่พวกเขาควรอธลิษฐาน? ถด้าครลิสเตบียนทรันี้งหลายนคาชายสองคนนบีนี้
มาถซงพระเจด้าในคคาอธลิษฐานวลิงวอนเผนพี่อทบีพี่รด้อนรน มรันกน็เปป็นไปไดด้วล่าพวกเขาคงจะไมล่ลด้มลง หรนอ “ทคาใหด้ความเชนพี่อ
ของตนอรัปปางลง”

ผมไมล่ทราบชะตากรรมนลิรรันดรร์ของฮบีเมเนอรัสและอเลน็กซานเดอรร์ พวกเขาอาจถผกทคาลายฝป่ายเนนนี้อหนรังแตล่
รรับความรอดในทด้ายทบีพี่สอุดกน็ไดด้ แตล่ผมแนล่ใจเรนพี่องนบีนี้: สลิพี่งนล่าเศรด้าหลายอยล่างอาจถผกเลน็มออกไปในตอนเรลิพี่มแตกดอก
ไดด้หากบรรดาผผด้ทบีพี่มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณจะใชด้เวลามากขซนี้นในการอธลิษฐานแบบจรลิงจรัง!



1 ททิโมธธี - บททธีที่ 2
คนาเตลือนสตทิหลายประการเกธีที่ยวกอับการอธทิษฐานและพวกสตรธี



2:1 เหตอุฉะนรันี้นประการแรก ขด้าพเจด้าขอเตนอนสตลิใหด้บรรดาการวลิงวอน การอธลิษฐาน การทผลขอและการ
ขอบพระคอุณ ถผกกระทคาเพนพี่อคนทรันี้งปวง
2:2 เพนพี่อกษรัตรลิยร์ทรันี้งหลาย และคนทรันี้งปวงทบีพี่มบีอคานาจ เพนพี่อพวกเราจะไดด้ดคาเนลินชบีวลิตอยล่างเงบียบ ๆ และสงบสอุข ใน
บรรดาทางของพระเจด้าและความซนพี่อสรัตยร์
2:3 เพราะสลิพี่งนบีนี้เปป็นการดบีและเปป็นทบีพี่ชอบในสายพระเนตรของพระเจด้า พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา
2:4 ผผด้ทรงมบีพระประสงคร์ทบีพี่จะใหด้คนทรันี้งปวงไดด้รรับความรอด และใหด้มาถซงความรผด้แหล่งความจรลิงนรันี้น
2:5 เพราะวล่ามบีพระเจด้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตล่ผผด้เดบียวระหวล่างพระเจด้ากรับมนอุษยร์ คนอพระเยซผครลิสตร์ผผด้ทรง
สภาพเปป็นมนอุษยร์
2:6 ผผด้ไดด้ประทานพระองคร์เองเปป็นคล่าไถล่สคาหรรับคนทรันี้งปวง เพนพี่อทบีพี่จะถผกเปป็นพยานรรับรองในเวลาอรันเหมาะ
2:7 สคาหรรับการนบีนี้ ขด้าพเจด้าจซงไดด้ถผกตรันี้งไวด้เปป็นนรักเทศนร์และเปป็นอรัครทผต (ขด้าพเจด้าพผดความจรลิงในพระครลิสตร์และไมล่
ปดเลย) เปป็นครผสอนพวกคนตล่างชาตลิในความเชนพี่อและความจรลิง
2:8 เหตอุฉะนรันี้นขด้าพเจด้าจซงปรารถนาใหด้ผผด้ชายทรันี้งหลายอธลิษฐานในทอุกแหล่งหน โดยยกมนออรันบรลิสอุทธลิธปราศจาก
ความโกรธเคนองและความคลางแคลงใจ
2:9 ในแบบเดบียวกรันดด้วย ใหด้พวกผผด้หญลิงแตล่งตรัวในเครนพี่องนอุล่งหล่มทบีพี่สอุภาพเรบียบรด้อย พรด้อมดด้วยความรผด้จรักละอาย
และความมบีสตลิสรัมปชรัญญะ ไมล่ใชล่ดด้วยการถรักผม หรนอทองคคา หรนอไขล่มอุกทรันี้งหลาย หรนอเครนพี่องแตล่งกายราคาแพง
2:10 แตล่ (ซซพี่งสมกรับพวกผผด้หญลิงทบีพี่ประกาศตรัววล่าอยผล่ในทางของพระเจด้า) ดด้วยการงานทบีพี่ดบีทรันี้งหลาย
2:11 ใหด้ผผด้หญลิงเรบียนรผด้อยล่างเงบียบ ๆ ดด้วยใจนอบนด้อมทอุกอยล่าง
2:12 แตล่ขด้าพเจด้าไมล่อนอุญาตใหด้ผผด้หญลิงคนใดสรัพี่งสอน หรนอใชด้อคานาจเหนนอผผด้ชาย แตล่ใหด้นลิพี่งเงบียบเสบีย
2:13 ดด้วยวล่าอาดรัมทรงถผกปฟัฟื้นกล่อน แลด้วทรงปฟัฟื้นเอวา
2:14 และอาดรัมไมล่ไดด้ถผกหลอกลวง แตล่ผผด้หญลิงนรันี้นทบีพี่ถผกหลอกลวงจซงไดด้อยผล่ในการละเมลิดนรันี้น
2:15 แตล่อยล่างไรกน็ตาม นางกน็จะถผกชล่วยใหด้รอดในการคลอดบอุตร ถด้าเขาทรันี้งหลายยรังดคารงอยผล่ในความเชนพี่อ และ
ความรรัก และความบรลิสอุทธลิธ พรด้อมกรับความมบีสตลิสรัมปชรัญญะ

เกธีที่ยวกอับการอธทิษฐาน
เปาโลปฏลิบรัตลิสลิพี่งทบีพี่เขาเทศนา: “จงอธลิษฐานอยล่างไมล่หยอุดหยล่อน” (1 ธส. 5:17) หลายตล่อหลายครรันี้งเขา

พผดถซงหรัวขด้อเรนพี่องการอธลิษฐาน เขาปปตลิยลินดบีทบีพี่จะกลล่าวถซงการใชด้งานแบบเสบียสละของงานรรับใชด้แหล่งการอธลิษฐาน
ในกรณบีของผผด้ชล่วยหลายคนของเขาในครลิสตจรักรนรันี้น ในโคโลสบี 4:12 เขากลล่าวถซงเอปาฟรรัส: “...โดยทคางานหนรัก
ดด้วยใจรด้อนรน (อยล่างปวดรด้าว) เผนพี่อพวกทล่านในบรรดาการอธลิษฐานอยผล่เสมอ” เปาโลบอกเราบล่อย ๆ เกบีพี่ยวกรับ
นลิสรัยของเขาเองในการอธลิษฐานวลิงวอนเผนพี่อ และบางคราวเขาใสล่รวมไวด้ในจดหมายหลายฉบรับของเขาคคาทผลขอ
บางเรนพี่องทบีพี่เขาไดด้ทผลขอเผนพี่อมลิตรหสายของเขา เหลล่าเพนพี่อนรล่วมทคาการ และลผก ๆ ของเขาในความเชนพี่อนรันี้น เราพบ
คคาอธลิษฐานบางอยล่างของเขาจรลิง ๆ ถผกบรันทซกไวด้ในเอเฟซรัส 1:15 เปป็นตด้นไปและ 3:14 เปป็นตด้นไป มรันจะเปป็น
พระพรอยล่างหนซพี่งแกล่ผผด้เชนพี่อคนใดทบีพี่จะอล่านคคาอธลิษฐานเหลล่านบีนี้ซนี้คาแลด้วซนี้คาอบีก



มบีบางคนทบีพี่ยกขด้ออด้างในการไมล่อธลิษฐานอยล่างสมพี่คาเสมอในสถานทบีพี่ทบีพี่เฉพาะเจาะจง ณ เวลาทบีพี่เฉพาะ
เจาะจง พวกเขากลล่าววล่า “ฉรันมบีเพนพี่อนรล่วมหด้อง…ฉรันอาศรัยอยผล่กรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไมล่เชนพี่อในการอธลิษฐานอยล่าง
สมพี่คาเสมอ” หรนอ “ฉรันทคางานกรับคนกลอุล่มหนซพี่งทบีพี่จะลด้อเลบียนฉรันหากพวกเขาเหน็นฉรันอธลิษฐาน” ผมขอเตนอนความ
จคาคอุณ เพนพี่อนผผด้เชนพี่อครรับ ชายคนนบีนี้เปาโลถผกลล่ามโซล่ตลิดกรับทหารโรมนายหนซพี่ง-แตล่ขด้อเทน็จจรลิงนบีนี้ไมล่ไดด้แทรกแซงกรับ
เวลาอธลิษฐานของเขาเลย เขาอธลิษฐาน-ไมล่วล่าเขาจะอยผล่ทบีพี่ไหนหรนอเขาอยผล่กรับใคร

ในตอนตด้นของบททบีพี่สอง เปาโลอยากใหด้ทลิโมธบีเขด้าใจความหมายเรนพี่องทบีพี่วล่าการอธลิษฐานมบีบทบาททบีพี่ยลิพี่ง
ใหญล่ขนาดไหนในงานรรับใชด้ทบีพี่ประสบความสคาเรน็จ จะไมล่มบีครลิสตจรักรทบีพี่ยลิพี่งใหญล่เลยหากไมล่มบีผผด้นคาทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ในครลิสต
จรักรนรันี้นทบีพี่สามารถเอนนี้อมถซงสวรรคร์ไดด้ในการอธลิษฐาน การฟฟฟื้นฟผตล่าง ๆ มาโดยปราศจากการเทศนา-แตล่ไมล่ใชล่โดย
ปราศจากการอธลิษฐาน การอธลิษฐานเปป็นกอุญแจทบีพี่ไขเปปิดคลรังทรรัพยร์อรันยลิพี่งใหญล่ชรัพี่วนลิรรันดรร์ของพระเจด้า การ
อธลิษฐานนคามาซซพี่งฤทธลิธเดชและชรัยชนะ ไมล่วล่าผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งจะรรับการฝฝึกฝนมาดบีขนาดไหน เขาจะไมล่มบีทาง
ประสบความสคาเรน็จในอาณาจรักรฝป่ายวลิญญาณเลยหากเขาไมล่สามารถเอนนี้อมถซงสวรรคร์ไดด้ในการอธลิษฐานวลิงวอน
เผนพี่อแบบรด้อนรนและสมพี่คาเสมอ ขด้อ 3 ถซง 8 กลล่าวถซงกลิจธอุระของนรักเทศนร์และอาจารยร์เปป็นหลรัก

ขด้อ 1: “เหตอุฉะนรันี้นประการแรก ขด้าพเจด้าขอเตนอนสตลิใหด้บรรดาการวลิงวอน การอธลิษฐาน การทผลขอและ
การขอบพระคอุณ ถผกกระทคาเพนพี่อคนทรันี้งปวง”

บททบีพี่สองนบีนี้ขซนี้นตด้นดด้วยถด้อยคคาทบีพี่วล่า “เหตอุฉะนรันี้นประการแรก ขด้าพเจด้าขอเตนอนสตลิ…” อรันเปป็นการชบีนี้ยด้อน
ไปยรังพระคคาขด้อทด้าย ๆ ของบททบีพี่หนซพี่ง เพราะสลิพี่งทบีพี่เขาไดด้กลล่าวไปเกบีพี่ยวกรับผผด้คนเหลล่านรันี้นทบีพี่เขากลล่าวถซง เขาจซงกลล่าว
ตล่อทรันทบีเพนพี่อแสดงใหด้เหน็นถซงความจคาเปป็นของการอธลิษฐาน ในพระคคาขด้อนบีนี้ หนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบของเราในชบีวลิต
ประจคาชาตลิถผกนคาเสนออยล่างชรัดเจน ไมล่มบีขด้อสงสรัยเลยวล่าผล่านทางงานรรับใชด้อรันทรงฤทธลิธของการอธลิษฐาน ผผด้เชนพี่อทรันี้ง
หลายสามารถเสรลิมกคาลรังและเพลิพี่มความหวานใหด้แกล่ชบีวลิตของประชาชาตลิทบีพี่เราอาศรัยอยผล่ขด้างในไดด้ ผมสงสรัยวล่าผล่าน
ไปนานขนาดไหนแลด้วตรันี้งแตล่เหลล่าครลิสเตบียนทบีพี่ยคาเกรงพระเจด้าไดด้คอุกเขล่าลงในหด้องอธลิษฐานสล่วนตรัวและอธลิษฐาน
อยล่างรด้อนรน โดยมบีความปวดรด้าวตล่อพระเจด้าในการอธลิษฐานเผนพี่อประชาชาตลิของเราในเวลาวลิกฤตลินบีนี้ เราจะตด้อง
อธลิษฐาน “เพนพี่อคนทรันี้งปวง”

ขด้อ 2: “เพนพี่อกษรัตรลิยร์ทรันี้งหลาย และคนทรันี้งปวงทบีพี่มบีอคานาจ เพนพี่อพวกเราจะไดด้ดคาเนลินชบีวลิตอยล่างเงบียบ ๆ และ
สงบสอุข ในบรรดาทางของพระเจด้าและความซนพี่อสรัตยร์”

ในพระคคาขด้อนบีนี้ สองสลิพี่งถผกชบีนี้ใหด้เหน็น:
(1) เราจะตด้องอธลิษฐานขอใหด้เหลล่าผผด้นคาแหล่งประชาชาตลิของเราถผกนคาพาในวลิถบีทางทบีพี่ถผกตด้อง: จงอธลิษฐาน 
“เพนพี่อกษรัตรลิยร์ทรันี้งหลาย และคนทรันี้งปวงทบีพี่มบีอคานาจ” ผมรผด้วล่ามบีคนชรัพี่วจคานวนมากในตคาแหนล่งทรันี้งหลายทบีพี่มบีสลิทธลิ
อคานาจ แตล่กน็มบีคนทรันี้งหลายทบีพี่ยคาเกรงพระเจด้าเชล่นกรัน และถด้าเรายอมอธลิษฐานอยล่างทบีพี่เราควรเพนพี่อคนเหลล่านรันี้นทบีพี่
ยคาเกรงพระเจด้า เรากน็อาจชล่วยพวกเขาไดด้อยล่างมหาศาล-และมรันไมล่ผลิดพระครัมภบีรร์และไมล่ผลิดสคาหรรับครลิสเตบียนทบีพี่จะ
อธลิษฐานขอตล่อพระเจด้าใหด้ขจรัดคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไมล่ยอมฟฟังเสบียงของพระองคร์และเชนพี่อฟฟังคคาชบีนี้ทางของพระองคร์

เปาโลอธลิษฐานวล่า “ขด้าพเจด้าปรารถนาใหด้คนเหลล่านรันี้นทบีพี่รบกวนพวกทล่านถผกตรัดออกเสบียเลย” (กท. 5:12)
ผมตระหนรักดบีถซงขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าขด้อนบีนี้กลล่าวถซงพวกครผสอนเทน็จในทางศาสนาเปป็นหลรัก แตล่ถด้าเรามบีคนทรันี้งหลายทบีพี่มบี



สลิทธลิอคานาจทบีพี่กคาลรังพยายามขายประเทศของเราใหด้แกล่ศรัตรผ มรันกน็เหมาะสมเปป็นทบีพี่สอุดทบีพี่เราจะอธลิษฐานขอตล่อ
พระเจด้าใหด้ชล่วยพวกเขาใหด้รอด-และถด้าพวกเขาไมล่ยอมรรับความรอด มรันกน็ถผกตด้องตามพระครัมภบีรร์เปป็นทบีพี่สอุดทบีพี่จะ
อธลิษฐานขอตล่อพระเจด้าใหด้ตรัดพวกเขาออกเสบีย พระเจด้าไดด้ประทานประชาชาตลิอรันยลิพี่งใหญล่นบีนี้แกล่เรา และในฐานะผผด้
เชนพี่อทรันี้งหลายทบีพี่มบีใจเปปปี่ยมดด้วยการขอบพระคอุณ เราควรอธลิษฐานขอตล่อพระเจด้าใหด้พลิทรักษร์รรักษาประชาชาตลิของเรา
ไมล่วล่าจะตด้องแลกดด้วยอะไรกน็ตาม
(2) เราจะตด้องอธลิษฐานขอใหด้เราดคาเนลินชบีวลิตของเราอยล่างทบีพี่พระเจด้าทรงอยากใหด้เราดคาเนลินชบีวลิตในแตล่ละวรัน: 
“...เพนพี่อพวกเราจะไดด้ดคาเนลินชบีวลิตอยล่างเงบียบ ๆ และสงบสอุข ในบรรดาทางของพระเจด้าและความซนพี่อสรัตยร์” เปาโล
ไมล่จคาเปป็นตด้องกคาลรังพผดถซงตรัวบอุคคลในทบีพี่นบีนี้ แตล่พผดถซงความผาสอุกประจคาชาตลิ แนล่นอนวล่าแตล่ละคนควรดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่
เงบียบสงบ รรักสรันตลิและตามแบบพระเจด้า แตล่เปาโลกคาลรังอด้อนวอนคนทรันี้งปวงใหด้ดคาเนลินชบีวลิตเชล่นนรันี้น

คคากรบีกสคาหรรับ “เงบียบ ๆ” ตรงนบีนี้บล่งบอกถซงความเงบียบสงบจากภายนอก-ไมล่มบีการรบกวนจากสภาพ
การณร์แวดลด้อมภายนอกและสภาวะตล่าง ๆ จงดคาเนลินชบีวลิตในลรักษณะเชล่นนรันี้นจนจากภายนอกจะมบีความเงบียบสงบ
และความสงบสอุข-และประชาชาตลินบีนี้ตด้องการคอุณสมบรัตลิเหลล่านรันี้นวรันนบีนี้จรลิง ๆ!

“...สงบสอุข”-คคากรบีกตรงนบีนี้บล่งบอกถซงความสงบภายใน ผผด้เชนพี่อมบีสรันตลิสอุขกรับพระเจด้าโดยอรัตโนมรัตลิ (รม. 
5:1) และเทล่าทบีพี่เปป็นไปไดด้เราควรดคาเนลินชบีวลิตอยล่างสรันตลิกรับคนทรันี้งปวง (รม. 12:18) เราควรมบีความสอุขกรับสรันตลิสอุข
ของพระเจด้า-ความเงบียบสงบทบีพี่ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนเทล่านรันี้นสามารถใหด้ไดด้-และเราควรแสดงออกถซงสรันตลิสอุข
และความเงบียบสงบนรันี้น “ในบรรดาทางของพระเจด้าและความซนพี่อสรัตยร์”

ขด้อ 3: “เพราะสลิพี่งนบีนี้เปป็นการดบีและเปป็นทบีพี่ชอบในสายพระเนตรของพระเจด้า พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวก
เรา”

พระเจด้าทรงอยากใหด้ผผด้เชนพี่อแตล่ละคนดคาเนลินชบีวลิตในแบบทบีพี่แสดงออกใหด้ปรากฏแกล่ตาทอุกวรันถซงกรอบความ
คลิดแบบครลิสเตบียนทบีพี่อยผล่ภายใน พฤตลิกรรมของผผด้เชนพี่อควรแสดงออกถซงความชอบธรรมและความบรลิสอุทธลิธ การ
ดคาเนลินชบีวลิตเชล่นนรันี้นถผกตด้องในสายพระเนตรของพระเจด้า-ในสล่วนของปฟัจเจกชนและประชาชาตลิ พระเจด้าไมล่ทรงนรับ
วล่าชรัยชนะอรันยลิพี่งใหญล่ทรันี้งหลายในการพลิชลิต ออุตสาหกรรมอรันยลิพี่งใหญล่ การคด้นพบตล่าง ๆ อรันยลิพี่งใหญล่ ความมรัพี่งครัพี่งอรัน
ยลิพี่งใหญล่ ความสคาเรน็จอรันยลิพี่งใหญล่ในวลิทยาศาสตรร์และอวกาศเปป็นอรันดรับแรกในรายการของพระองคร์ ถซงแมด้ผมเชนพี่อ
วล่าพระองคร์ทรงสนพระทรัยในความกด้าวหนด้าตล่าง ๆ ของเราในสลิพี่งเหลล่านบีนี้กน็ตาม “พระองคร์จะไมล่ทรงหวงสลิพี่งดบีใด ๆ 
จากคนทรันี้งหลายทบีพี่ดคาเนลินอยล่างเทบีพี่ยงธรรม” และถด้าเราแสวงหาอาณาจรักรของพระเจด้าและความชอบธรรมของ
พระองคร์กล่อน สลิพี่งเหลล่านบีนี้ทรันี้งหมดกน็จะถผกเพลิพี่มเตลิมใหด้ บทเรบียนทบีพี่ประเทศชาตลิของเราตด้องเรบียนรผด้อยล่างยลิพี่งกน็คนอวล่า 
“ความชอบธรรมเชลิดชผประชาชาตลิหนซพี่ง ๆ” (สภษ. 14:34) 

ไมล่เคยมบีชล่วงเวลาใดเลยในประวรัตลิศาสตรร์แหล่งประเทศของเราทบีพี่เราตด้องอล่าน อล่านซนี้คา และเชนพี่อพระคคาขด้อ
นบีนี้จากพระวจนะบรลิสอุทธลิธของพระเจด้า คนเปป็นอรันมากกคาลรังครพี่คาครวญการเพลิพี่มพผนในความเหลวแหลกทางศบีลธรรม
อาชญากรรมกคาลรังแพรล่ไปทรัพี่วประเทศของเรา และบาปกน็ดาษดนพี่น ประชาชาตลิทบีพี่ยลิพี่งใหญล่นบีนี้กคาลรังกลายเปป็นเมนองโส
โดมแหล่งหนซพี่งอยล่างรวดเรน็วพรด้อมกรับตรัณหา ความเมา และบาปอรันเปปิดเผยของมรัน เหลล่าผผด้รรับใชด้ทบีพี่แทด้จรลิงของ
พระเจด้าถผกรบกวน และผผด้นคาทางการเมนองหลายคนถผกรบกวน พวกเสรบีนลิยมกคาลรังรด้องวล่า “สรันตลิภาพ, สรันตลิภาพ”



ในเมนพี่อไมล่มบีสรันตลิภาพเลย คนเหลล่านรันี้นทบีพี่เตน็มใจเผชลิญหนด้าขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่า “สลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่คนหนซพี่งคนใด (หรนอ
ประชาชาตลิใด) หวล่านลง เขากน็จะเกบีพี่ยวเกน็บสลิพี่งนรันี้นเชล่นกรัน” (กท. 6:7) ถด้าเราหวล่านใหด้แกล่ลม เรากน็จะเกบีพี่ยวลมหมอุน 
และถด้าเราหวล่านใหด้แกล่เนนนี้อหนรัง เรากน็จะเกบีพี่ยวความเปฟปี่อยเนล่า คนจคานวนมากทบีพี่มบีสลิทธลิอคานาจเผชลิญหนด้าเรนพี่องนบีนี้ 
ขณะทบีพี่คนอนพี่น ๆ กน็หลรับตาของตนและโดยการกระทคาของตนกน็ประกาศวล่าสลิพี่งตล่าง ๆ จะคลบีพี่คลายเองหากเราจะ
แคล่ปลล่อยพวกมรันไวด้ตามลคาพรัง-แตล่นบีพี่ไมล่ใชล่ความจรลิง

ขบีดจคากรัดอยผล่ตรงไหนสคาหรรับภาวะกลนนไมล่เขด้าคายไมล่ออกทางศาสนาทบีพี่เราเผชลิญอยผล่ พรด้อมกรับความไมล่
สงบสอุขดด้านเชนนี้อชาตลิทบีพี่มบีอยผล่แพรล่หลาย ความสรับสนวอุล่นวายของนรักศซกษาและดด้านการศซกษา? เราไปไกลเกลินไป
แลด้วหรนอ? ประชาชาตลินบีนี้จะรรับความรอดไดด้ไหม? คคาตอบอยผล่ในการฟฟฟื้นฟผครรันี้งใหญล่-ศาสนาแบบสมรัยเกล่าทบีพี่จะนคา
แทล่นบผชาประจคาครอบครรัวกลรับมาไวด้ในบด้านและขจรัดทบีพี่เขยล่าคน็อกเทลและโตต๊ะเลล่นไพล่ออกไปเสบีย เราตด้องนคาพระ
วจนะของพระเจด้ากลรับมาไวด้ในครลิสตจรักรทรันี้งหลายของเราและเอาสมอุดรายงานและเหตอุการณร์ปฟัจจอุบรันทรันี้งหลาย
ออกไป จงนคาผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายทบีพี่ยคาเกรงพระเจด้าและเตน็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณกลรับมาไวด้ในธรรมาสนร์ แทนทบีพี่พวก
หอุล่นเชลิดทางศาสนาทบีพี่ถผกสรด้างโดยเครนพี่องจรักร ทบีพี่ถผกผลลิตโดยนลิกาย ผผด้ซซพี่งถผกชรักนคาโดยเหลล่าผผด้นคาประจคานลิกาย ถด้าเรา
สามารถมบีการฟฟฟื้นฟผแบบสมรัยเกล่าทบีพี่ถผกนคาลงมาจากสวรรคร์ไดด้ผล่านทางการอธลิษฐานวลิงวอน และเหน็นไฟแหล่งการ
ฟฟฟื้นฟผลอุกไหมด้ผล่านทางการเทศนาพระวจนะของพระเจด้า ความไมล่สงบ ความปฟัปี่นปป่วน การวลิวาท และความเนล่าเสบีย
ทางศบีลธรรมมากมายในประชาชาตลิของเรากน็คงจะหมดสลินี้นไปในชรัพี่วขด้ามคนน แตล่การศซกษาและเงลินทองจะไมล่ทคา
เชล่นนรันี้น

เราตด้องจคาไวด้วล่า “ความชอบธรรมเชลิดชผประชาชาตลิหนซพี่ง ๆ” เราตด้องฝฝึกฝนลผก ๆ ของเราในทางทบีพี่พวก
เขาควรไป เราตด้องแสวงหาพระเจด้ากล่อนอนพี่น-และจนกวล่าเราในฐานะปฟัจเจกชนทรันี้งหลายและประชาชาตลิหนซพี่ง 
“คด้นพบตรัวเอง” สลิพี่งตล่าง ๆ กน็จะยรังไมล่ดบีขซนี้น สภาวะทรันี้งหลายจะคล่อย ๆ แยล่ลงจนกวล่าเสบียงแตรนรันี้นดรังขซนี้นและผผด้เชนพี่อ
แทด้ทรันี้งหลายถผกรรับขซนี้นไปในหมผล่เมฆเพนพี่อพบกรับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าในฟป้าอากาศ-และจากนรันี้นนรกทรันี้งสลินี้นจะแตกออก
บนแผล่นดลินโลก!

ขด้อ 4: “ผผด้ทรงมบีพระประสงคร์ทบีพี่จะใหด้คนทรันี้งปวงไดด้รรับความรอด และใหด้มาถซงความรผด้แหล่งความจรลิงนรันี้น”
ผมอยากใหด้เพนพี่อน ๆ ไฮเปอรร์แคลวลินของเราใชด้พระคคาขด้อนบีนี้เปป็นครรันี้งคราวเมนพี่อพวกเขาเทศนาเสบียงดรังและ

ยาวนานวล่ามบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่รรับความรอดไมล่ไดด้เพราะวล่าพวกเขาไมล่ถผกครัดสรรหรนอถผกเลนอก ผมเชนพี่อในการเลนอกสรร
ตามพระครัมภบีรร์ ผมเชนพี่อวล่าครลิสตจรักรในฐานะกายหนซพี่งไดด้ถผกเลนอกไวด้กล่อนการวางรากฐานของโลก ผมเชนพี่อวล่าลผกทอุก
คนทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วของพระเจด้าถผกลลิขลิตลล่วงหนด้าใหด้เปป็นตามแบบพระฉายของพระบอุตรทบีพี่รรักของพระเจด้า-แตล่ผม
ไมล่เชนพี่อวล่าบางคนถผกเลนอกใหด้ตกนรก ขณะทบีพี่คนอนพี่น ๆ ถผกเลนอกใหด้รรับความรอด

ขด้อ 3 ปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคคาทบีพี่วล่า “พระเจด้า พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา” และขด้อ 4 ขซนี้นตด้นดด้วย 
“ผผด้ทรง…” โดยอด้างอลิงยด้อนไปยรังพระเจด้า พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา ยอหร์น 3:16 ใหด้ขด้อยอุตลิเรนพี่องนบีนี้: “พระเจด้า
ทรงรรักโลกยลิพี่งนรัก…” ถด้าคอุณอยผล่ในโลก พระเจด้ากน็รรักคอุณและพระเยซผไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนพี่อชล่วยคอุณใหด้รอด 
ยอหร์น ภายใตด้การดลใจ กลล่าวไวด้วล่า “ไมล่ใชล่เพราะพวกเราพวกเดบียว แตล่เพราะบาปทรันี้งหลายของโลกทรันี้งสลินี้น” (1 
ยอหร์น 2:1,2) ดรังนรันี้น มรันจซงไมล่ใชล่นนี้คาพระทรัยของพระเจด้าทบีพี่ผผด้ใดควรพลินาศ แตล่ทบีพี่ทอุกคนควรมาถซงการกลรับใจเสบีย



ใหมล่ ในขด้อ 3 และ 4 เรามบีขล่าวสารแหล่งขล่าวประเสรลิฐ-ขล่าวประเสรลิฐของพระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเรา ผผด้ทรง
ประสงคร์ใหด้คนทรันี้งปวงรรับความรอดและมาถซงความรผด้แหล่งความจรลิงนรันี้น

นบีพี่จซงเปป็นการปป่าวประกาศทบีพี่ไดด้รรับการดลใจซซพี่งตด้องถผกปป่าวรด้องออกไปโดยทลิโมธบี-และนรักเทศนร์ของ
พระเจด้าทอุกคน ในถด้อยคคาเหลล่านบีนี้เรามบีการปป่าวประกาศขอบเขตของขล่าวประเสรลิฐ-พระประสงคร์ของพระเจด้า 
แผนการและการทรงจรัดเตรบียมของพระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเรา ไมล่เคยมบี-และจะไมล่มบีวรันมบี-บอุคคลผผด้ใดทบีพี่
พระเจด้าไมล่ทรงรรักและทรงอยากใหด้รรับความรอด ถด้าคอุณทบีพี่อล่านบรรทรัดเหลล่านบีนี้ตกนรกเมนพี่อสลินี้นสอุดการเดลินทางของ
ชบีวลิต มรันกน็จะไมล่ใชล่ความผลิดของพระเจด้า…มรันจะเปป็นเพราะเจตจคานงอรันดนนี้อรรันี้นของคอุณเองและการทบีพี่คอุณปฏลิเสธ
พระเยซผครลิสตร์ พระเจด้าทรงทคาทอุกอยล่างแลด้วทบีพี่พระองคร์ทคาไดด้เพนพี่อปป้องกรันไมล่ใหด้คอุณตกนรก ในถด้อยคคาของคคาออุปมา
ในอลิสยาหร์ 5:1-4 “มบีอะไรอบีกทบีพี่จะทคาไดด้…?” พระองคร์ไดด้ประทานสลิพี่งดบีทบีพี่สอุดทบีพี่สวรรคร์มบีใหด้แลด้ว และทรงหรันพระ
พรักตรร์ไปเสบียขณะทบีพี่พระเยซผทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนรันี้นเพนพี่อชคาระหนบีนี้บาปนรันี้น พระเจด้าทรงตบีพระองคร์ เพนพี่อทบีพี่
เราจะถผกปลล่อยใหด้เปป็นไทจากการตกเปป็นทาสของบาปและความตาย

คคาเชลิญชวนของพระเจด้าวรันนบีนี้ยรังเปป็นเหมนอนตอนทบีพี่มรันเคยเปป็นในสมรัยของอลิสยาหร์: “บรัดนบีนี้จงมาเถลิด และ
ใหด้พวกเรายกเหตอุผลดด้วยกรัน” พระเยโฮวาหร์ตรรัส “ถซงแมด้วล่าบาปทรันี้งหลายของพวกเจด้าเปป็นเหมนอนสบีแดงเขด้ม บาป
เหลล่านรันี้นกน็จะขาวดอุจหลิมะ ถซงแมด้วล่าพวกมรันจะแดงเหมนอนอยล่างผด้าแดง พวกมรันกน็จะเปป็นเหมนอนอยล่างขนแกะ ถด้า
พวกเจด้าเตน็มใจและเชนพี่อฟฟัง พวกเจด้าจะกลินของดบี ๆ แหล่งแผล่นดลิน แตล่ถด้าพวกเจด้าปฏลิเสธและกบฏ พวกเจด้าจะถผกเผา
ผลาญเสบียดด้วยดาบ เพราะวล่าพระโอษฐร์ของพระเยโฮวาหร์ไดด้ตรรัสไวด้แลด้ว” (อสย. 1:18-20) 

นนี้คาพระทรัยของพระเจด้าถผกระบอุไวด้อยล่างชรัดเจนตรงนบีนี้เกบีพี่ยวกรับคนบาปทอุกคน มรันเปป็นนนี้คาพระทรัยของ
พระเจด้าทบีพี่จะชล่วยคนบาปทอุกคนใหด้รอด มรันเปป็นนนี้คาพระทรัยของพระเจด้าทบีพี่คอุณใชด้เวลาชรัพี่วนลิรรันดรร์กาลในสวรรคร์-แตล่
เจตจคานงของมนอุษยร์ตรัดสลินชบีนี้ขาดลลิขลิตชบีวลิตของเขาเอง พระเจด้าทรงรรักยลิพี่งนรักจนพระองคร์ไดด้ประทานพระเยซผ พระ
บอุตรทบีพี่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ พระเยซผทรงรรักยลิพี่งนรักจนพระองคร์ไดด้เสดน็จมาจากพระทรวงของพระบลิดา 
ไดด้เสดน็จมายรังความทอุกขร์โศกของแผล่นดลินโลกในเนนนี้อหนรัง และทรงทคาใหด้ความบรลิสอุทธลิธของพระเจด้าสคาเรน็จครบถด้วน 
เพนพี่อทบีพี่พระเจด้าจะทรงเปป็นผผด้ชอบธรรมและยรังทรงนรับวล่าคนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมผล่านทางพระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลิน
ของพระเยซผ เพนพี่อนเออ๋ย ถด้าคอุณพลาดสวรรคร์ไป มรันกน็จะเปป็นเพราะการทบีพี่คอุณปฏลิเสธทบีพี่จะเชนพี่อบนพระเยซผครลิสตร์เจด้า
พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างมนอุษยร์ในแบบพระฉายของพระองคร์เอง-มบีอลิสระทบีพี่จะคลิดและทบีพี่จะประสงคร์-และถด้าพระเจด้า
ทรงบรังครับเจตจคานงของมนอุษยร์ มนอุษยร์กน็คงเปป็นเครนพี่องจรักร ไมล่ใชล่มนอุษยร์

เหตอุผลเดบียวทบีพี่จลิตวลิญญาณใดตกนรกไปแลด้วกน็ถผกกลล่าวในถด้อยคคาของพระเยซผ: “...ทล่านทรันี้งหลายไมล่ยอม
มาหาเรา เพนพี่อทล่านทรันี้งหลายจะไดด้ชบีวลิต” (ยอหร์น 5:40) ใชล่แลด้วครรับ ทรันี้ง ๆ ทบีพี่พระเจด้าทรงรรัก-ทรันี้ลุ่ง ๆ ทบีพี่พระองคร์ทรง
วลิงวอนขอรด้อง ทรันี้ง ๆ ทบีพี่พระองคร์ทรงพระเมตตา ทรันี้ง ๆ ทบีพี่พระองคร์ทรงอดกลรันี้นพระทรัย-เจตจคานงทบีพี่ดนนี้อรรันี้นและ
บาปหนาของมนอุษยร์กน็ยนนกรานในการปฏลิเสธความรรักของพระเจด้า ยนนกรานในการปฏลิเสธทบีพี่จะนบนอบตล่อนนี้คา
พระทรัยของพระเจด้าและยอมจคานนตล่อพระเยซผ ยนนกรานในการปฏลิเสธของประทานแสนวลิเศษของพระเจด้า-ชบีวลิต
นลิรรันดรร์โดยทางพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรา “พวกเราจะรอดพด้นไปอยล่างไรไดด้ ถด้าพวกเราละเลย
ความรอดอรันยลิพี่งใหญล่เหลนอเกลินนรันี้น?” (ฮบ. 2:3) ทรันี้งหมดทบีพี่เราตด้องทคาเพนพี่อทบีพี่จะไมล่ไดด้ไปสวรรคร์และตกนรกหมก



ไหมด้กน็คนอ ปฏลิเสธพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผครลิสตร์เจด้า
พระเยซผทรงนรัพี่งมองอยผล่นอกกรอุงเยรผซาเลน็ม นครอรันเปป็นทบีพี่รรักของพระองคร์ และทรงรด้องครพี่คาครวญวล่า “อ 

เยรผซาเลน็ม ๆ เจด้าผผด้ทบีพี่ฆล่าบรรดาศาสดาพยากรณร์ และเอาหลินขวด้างคนทรันี้งหลายซซพี่งถผกสล่งมายรังพวกเจด้า เราใครล่จะ
รวบรวมลผก ๆ ของเจด้าไวด้เนนอง ๆ เหมนอนแมล่ไกล่กกลผก ๆ ของมรันใหด้อยผล่ใตด้ปปกของมรัน และพวกเจด้าไมล่ยอม
เลย!” (มธ. 23:37) “และพวกเจด้าไมล่ยอมเลย!” นรัพี่นเปป็นอรันจบเรนพี่องแลด้ว นรัพี่นตอบคคาถามวล่าทคาไมมนอุษยร์ถซงไป
นรก! พระเจด้าทรงทคาทอุกสลิพี่งทบีพี่พระองคร์ทคาไดด้แลด้ว ขล่าวสารของนรักเทศนร์ของพระเจด้า-ไมล่วล่าจะเปป็นทลิโมธบีหรนอผผด้รรับใชด้
วรันนบีนี้-กน็คนอวล่าพระเจด้าทรงรรักโลกยลิพี่งนรัก…ทอุกคนถผกรวมเขด้าไวด้หมด ไมล่มบีผผด้ใดถผกตรัดออกเลย พระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้
รอดของเราไมล่ทรงประสงคร์ใหด้ผผด้ใดพลินาศเลย แตล่ประสงคร์ใหด้ทอุกคนรรับความรอด ใหด้ทอุกคนมาถซงความรผด้แหล่งความ
จรลิงนรันี้น พระเยซผตรรัสวล่า “และทล่านทรันี้งหลายจะรผด้จรักความจรลิง และความจรลิงนรันี้นจะทคาใหด้ทล่านทรันี้งหลายเปป็นไท”
(ยอหร์น 8:32)

ขด้อ 5: “เพราะวล่ามบีพระเจด้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตล่ผผด้เดบียวระหวล่างพระเจด้ากรับมนอุษยร์ คนอพระเยซผ
ครลิสตร์ผผด้ทรงสภาพเปป็นมนอุษยร์”

ในพระคคาขด้อนบีนี้เรามบีวลิธบีการของการกระทคากลิจของพระเจด้าผล่านทางขล่าวประเสรลิฐ “มบีพระเจด้าองคร์เดบียว”-
ศาสนาสล่วนใหญล่เหน็นพด้องตรงกรันในสล่วนนรันี้นของพระคคาขด้อนบีนี้ แตล่ไมล่เหน็นพด้องตรงกรันในสล่วนทบีพี่เหลนอของมรัน: 
“...คนกลางแตล่ผผด้เดบียวระหวล่างพระเจด้ากรับมนอุษยร์” ในบางศาสนามบีคนกลางหลายคน-พวกเขาไมล่พซพี่งพาคนกลางผผด้
เดบียวนรันี้น สล่วนทด้ายของพระคคาขด้อนบีนี้บอกชนพี่อคนกลางผผด้นรันี้น: “พระเยซผครลิสตร์ผผด้ทรงสภาพเปป็นมนอุษยร์” บางศาสนาใหด้
คนกลางเปป็นผผด้หญลิงคนหนซพี่ง-แตล่คอุณเชนพี่อใจไดด้เลยวล่าไมล่มบีมนอุษยร์คนใดจะยนนอยผล่ตล่อพระพรักตรร์พระเจด้าและไดด้ยลิน
พระองคร์ตรรัสวล่า “ดบีแลด้ว” นอกเสบียจากวล่าคน ๆ นรันี้นมาถซงพระเจด้าโดยและผล่านทางพระเยซผครลิสตร์เจด้า-ชายผผด้นรันี้น 
พระเยซผครลิสตร์-ไมล่ใชล่หญลิงผผด้นรันี้น หญลิงพรหมจารบีผผด้นรันี้น

เหตอุผลทบีพี่พระเยซผทรงเปป็นคนกลางผผด้เดบียวนรันี้นระหวล่างพระเจด้าองคร์เดบียวนรันี้นกรับมนอุษยร์กน็คนอวล่าพระองคร์ 
“ไดด้ประทานพระองคร์เองเปป็นคล่าไถล่สคาหรรับคนทรันี้งปวง เพนพี่อทบีพี่จะถผกเปป็นพยานรรับรองในเวลาอรันเหมาะ” พระเยซผ
ตรรัสวล่า “บนศลิลานบีนี้เราจะสรด้างครลิสตจรักรของเราไวด้ (ศลิลานบีนี้คนอพระองคร์เอง ไมล่ใชล่เปโตร) และประตผทรันี้งหลายแหล่ง
นรกจะไมล่มบีชรัยชนะตล่อครลิสตจรักรนรันี้นเลย” (มธ. 16:18)

ตรันี้งแตล่การกคาเนลิดของมรัน ครลิสตจรักรเผชลิญหนด้ากรับพวกครผสอนเทน็จและคคาสอนเทน็จมาตลอด ในสมรัยของ
ทลิโมธบี พวกครผสอนเทน็จกคาลรังเพลิพี่มจคานวนขซนี้น และแนล่นอนวล่าวรันนบีนี้ศาสนา ลรัทธลิ และแนวคลิด “นลิยม” ใหมล่ ๆ กน็
กคาลรังผอุดขซนี้นเกนอบทอุกวรันพรด้อมกรับคคาสอน หลรักคคาสอน และขด้อเชนพี่ออรันหลากหลาย…ชายทรันี้งหลายทบีพี่อด้างตรัววล่าเปป็น
ผผด้แทนของพระเจด้าบนโลก และแมด้แตล่หญลิงทรันี้งหลายทบีพี่อด้างตรัววล่าไดด้รรับการเจลิมตรันี้งจากพระเจด้าในชรัพี่วโมงนบีนี้ ลรัทธลิจลิน
ไตยนลิยมเปป็นลรัทธลิชรันี้นนคาในสมรัยของทลิโมธบีและมรันกคาลรังเตลิบโตอยล่างรวดเรน็ว พวกจลินไตยนลิยมสอนวล่าจคาเปป็นตด้องมบี
คนกลางหลายคนและปฏลิเสธทบีพี่จะยอมรรับพระเยซผใหด้เปป็นคนกลางผผด้เดบียวนรันี้น

คคาตอบสคาหรรับความสรับสนของโยบในโยบ 9:33 กน็ยลิพี่งใหญล่จรลิง ๆ: “ทรันี้งไมล่มบีคนกลางใดเลยระหวล่างเรา
ทรันี้งสอง ทบีพี่จะวางมนอของตนบนเราทรันี้งสองไดด้” ภาพเปรบียบทบีพี่ถผกนคาเสนอตรงนบีนี้เปป็นภาพของชายคนนรันี้นทบีพี่ยนนอยผล่
ระหวล่างชายสองคนทบีพี่มบีความขรัดแยด้งกรันเพนพี่อไกลล่เกลบีพี่ยขด้อโตด้แยด้งหนซพี่ง ขด้อเทน็จจรลิงกน็คนอวล่าพระเจด้าไดด้ทรงจรัดเตรบียม



ไวด้ใหด้เราคนกลางผผด้หนซพี่งจากสวรรคร์เพนพี่อยนนอยผล่ระหวล่างคนบาปทบีพี่นล่าสงสารกรับพระเจด้าผผด้บรลิสอุทธลิธ พระเยซผทรงเปป็น
คนกลางจากสวรรคร์ของเรา และในธรรมชาตลิสองทบของพระองคร์ (พระเจด้าในเนนนี้อหนรัง) พระองคร์ทรงอยผล่ใน
ตคาแหนล่งหนซพี่งทบีพี่จะ “วางพระหรัตถร์ของพระองคร์บนเราทรันี้งสองฝป่าย” พระองคร์ทรงเปป็นพระหรัตถร์แหล่งความเปป็น
พระเจด้า-เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้า พระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นพระหรัตถร์แหล่งความเปป็นมนอุษยร์เพราะวล่า
พระองคร์ทรงเปป็น “ชายผผด้นรันี้น พระเยซผครลิสตร์” และเมนพี่อพระเยซผทรงวางพระหรัตถร์ของพระองคร์บนเรา-พระหรัตถร์
แหล่งความเปป็นพระเจด้าและพระหรัตถร์แหล่งความเปป็นมนอุษยร์-พระหรัตถร์ทรันี้งสองขด้างนรันี้นกน็แบกรรับรอยแผลเปป็นเหลล่านรันี้น
ทบีพี่ถผกกระทคาเมนพี่อพระองคร์ทรงชคาระคล่าอรันแสนแพงนรันี้นแหล่งการไถล่ของเรา รอยแผลเปป็นเหลล่านรันี้นในพระหรัตถร์ทรันี้ง
สองขด้างของพระองคร์เปป็นตราประทรับแหล่งการเปป็นคนกลางระหวล่างมนอุษยร์ทบีพี่บาปหนาและพระเยโฮวาหร์พระเจด้า 
ซซพี่งถผกทคาใหด้สคาเรน็จสมบผรณร์ผล่านทางความมรณาของพระเยซผ-ราคาแหล่งคล่าไถล่ของเราซซพี่งถผกเรบียกรด้องโดยความ
บรลิสอุทธลิธของพระเจด้า ความชอบธรรมของพระเจด้า ซซพี่งถผกจล่ายใหด้แลด้วโดยความรรักของพระเจด้า ซซพี่งถผกจรัดหาใหด้แกล่
คนทรันี้งปวงแลด้ว และถผกนคาเสนอเพนพี่อคนทรันี้งปวงแลด้ว-ไมล่วล่าพวกเขาจะใชด้ประโยชนร์จากมรันหรนอไมล่! 

พระเจด้าทรงอยผล่ในพระครลิสตร์โดยทรงทคาใหด้โลกคนนดบีกรับพระองคร์เอง (2 คร. 5:19) ในสวนนรันี้นพระเจด้าไดด้
ประทานคคาสรัพี่งหนซพี่งแกล่อาดรัม-วล่าเขาสามารถกลินผลจากตด้นไมด้ทอุกตด้นไดด้อยล่างเสรบียกเวด้นผลของตด้นไมด้แหล่งความรผด้ดบีรผด้
ชรัพี่ว อาดรัมไดด้ทคาบาป การรล่วมสนลิทระหวล่างอาดรัมกรับพระเจด้าถผกทคาลาย และมบีการประกาศสงครามแลด้ว พระเจด้า
ทรงถผกลล่วงเกลิน อาดรัมเปป็นผผด้ลล่วงเกลิน-แตล่พระเยซผ (อาดรัมคนทบีพี่สอง) ทรงเปป็นพระเจด้า (ผผด้ทรงถผกลล่วงเกลิน) ในเนนนี้อ
หนรังทบีพี่ลล่วงเกลินพระองคร์ ดรังนรันี้นในพระเยซผเราจซงมบีผผด้ถผกลล่วงเกลินและผผด้ลล่วงเกลินในคนเดบียวกรัน มบีพระเจด้าองคร์เดบียว มบี
คนกลางผผด้เดบียว (และผผด้เดบียวเทล่านรันี้น) ระหวล่างพระเจด้ากรับมนอุษยร์ หนทางเดบียวทบีพี่เปป็นไปไดด้ทบีพี่มนอุษยร์คนใดจะยนนอยผล่
ตล่อพระพรักตรร์พระเจด้าและไดด้ยลินพระองคร์ตรรัสวล่า “ดบีแลด้ว” กน็คนอ การยนนอยผล่ตล่อหนด้าความบรลิสอุทธลิธของพระเจด้าใน
พระเยซผครลิสตร์ ในพระองคร์เรามบีความรอด ในพระองคร์เราเปป็นผผด้บรลิสอุทธลิธและชอบธรรม และหากไมล่มบีพระองคร์เรา
กน็หลงหายอยล่างสลินี้นหวรัง

พระเจด้าทรงชล่วยเราใหด้รอด “เพราะเหน็นแกล่พระครลิสตร์” (อฟ. 4:32) และเพราะเหน็นแกล่พระครลิสตร์
เทล่านรันี้นพระเจด้าจซงทรงยกโทษบาปทรันี้งหลายของเรา โดยการลบมลทลินบาปในฐานะเครนพี่องบผชา ความรอดจซงถผก
ทคาใหด้เปป็นไปไดด้สคาหรรับคอุณและสคาหรรับผม ถซงแมด้วล่าเราสมควรตกนรกชรัพี่วนลิรรันดรร์ การลบมลทลินบาปในฐานะ
เครนพี่องบผชาเปป็นวลิธบีการเดบียวทบีพี่ถผกประกาศโดยขล่าวประเสรลิฐเกบีพี่ยวกรับความรอด และหากไมล่มบีการลบมลทลินบาปใน
ฐานะเครนพี่องบผชากน็ไมล่มบีความรอดเลย “ปราศจากการมบีโลหลิตไหลออก กน็จะไมล่มบีการทรงยกบาปเลย” (ฮบ. 9:22)
ขอพระเจด้าทรงโปรดเวทนาเราในยอุคสมรัยนบีนี้แหล่งความมรัพี่นใจในตรัวเอง ความชอบธรรมในตรัวเอง การพซพี่งตนเอง 
หลรักปฏลิบรัตลิทรันี้งหลายทางศาสนา และการดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ดบี-เมนพี่อมนอุษยร์กคาลรังแสวงหาทบีพี่จะชล่วยตรัวเองใหด้รอดโดยวลิธบี
การอนพี่น ๆ นอกจากผล่านทางการประกาศและการเชนพี่อขล่าวประเสรลิฐนรันี้น ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเราใหด้รด้องตล่อ
ตด้าน “ขล่าวประเสรลิฐอนพี่น ซซพี่งมลิใชล่อยล่างอนพี่นดอก” (กท. 1:6,7) ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเราใหด้เตนอนผผด้คนวล่าพญา
มารเปป็นเจด้าแหล่งการหลอกลวง และมรันมบีความยลินดบียลิพี่งนรักในการสล่งผผด้คนไปนรกจากเกด้าอบีนี้ในทบีพี่ประชอุมครลิสตจรักร
พอ ๆกรับจากบารร์และจากถนนของผผด้คนทบีพี่ถผกลนม! ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเหลนอทอุกคนทบีพี่เปป็นเหมนอน “ทลิโมธบี” 
ในยอุคสมรัยนบีนี้ทบีพี่จะรด้องเสบียงดรังประกาศขล่าวสารนรันี้นทบีพี่วล่า “ไมล่มบีความรอดในผผด้อนพี่นเลย ดด้วยวล่าไมล่มบีนามอนพี่นใดใตด้ฟป้า



สวรรคร์ทบีพี่ประทานใหด้ในทล่ามกลางผผด้คน ซซพี่งโดยนามนรันี้นพวกเราตด้องรรับความรอด” (กลิจการ 4:12) พระเยซผตรรัสวล่า
“ไมล่มบีผผด้ใดมาถซงพระบลิดาไดด้ยกเวด้นมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6) “ผผด้ทบีพี่ไมล่เขด้าไปในคอกแกะทางประตผ แตล่ปปนเขด้าไป
ทางอนพี่นนรันี้น ผผด้นรันี้นเองเปป็นขโมยและโจร” (ยอหร์น 10:1) ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเราทบีพี่เราจะอธลิษฐานอยล่างไมล่
หยอุดหยล่อนและประกาศอยล่างไมล่รผด้จรักเหนน็ดเหนนพี่อย ทบีพี่ผผด้คนมากมายทบีพี่เครล่งศาสนาจะ “มาถซงความรผด้แหล่งความจรลิง
นรันี้น”

กล่อนไปจากขด้อพระคคาเหลล่านบีนี้ ขอใหด้ผมเนด้นยนี้คาอบีกครรันี้งถซงความจรลิงในพระครัมภบีรร์ทบีพี่วล่ามบีคนกลางผผด้เดบียว
ระหวล่างพระเจด้ากรับมนอุษยร์-ชายผผด้นรันี้น พระเยซผครลิสตร์-ไมล่ใชล่ศลิษยาภลิบาล ไมล่ใชล่นรักประกาศขล่าวประเสรลิฐ ไมล่ใชล่ผผด้
ดผแล ไมล่ใชล่สรันตะปาปา ไมล่ใชล่บาทหลวง ไมล่ใชล่หญลิงพรหมจารบีนรันี้น พระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธทรงเอล่ยพระนาม
คนกลางผผด้เดบียวนรันี้น เพนพี่อทบีพี่จะไมล่มบีความเขด้าใจผลิดเลย- “ชายผผด้นรันี้น พระเยซผครลิสตร์”-และถด้าคอุณไดด้ยนนอยผล่ตล่อพระ
พรักตรร์พระเจด้าเพนพี่อทบีพี่จะไดด้ยลินพระองคร์ตรรัสวล่า “ดบีแลด้ว” มรันกน็จะเปป็นเพราะวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอด 
คนกลาง และผผด้กลล่าวยอมรรับของคอุณตล่อพระพรักตรร์พระเจด้าพระบลิดา (มธ. 10:32)

ขด้อ 6: “ผผด้ไดด้ประทานพระองคร์เองเปป็นคล่าไถล่สคาหรรับคนทรันี้งปวง เพนพี่อทบีพี่จะถผกเปป็นพยานรรับรองในเวลาอรัน
เหมาะ” 

พระคคาขด้อนบีนี้กลล่าวชรัดเจนวล่าพระเยซผครลิสตร์ “ไดด้ประทานพระองคร์เองเปป็นคล่าไถล่สคาหรรับคนทรันี้งปวง” 
เปาโลชบีนี้ใหด้ทลิโมธบีเหน็นวล่าคล่าไถล่นรันี้นถผกจล่ายแลด้วเพนพี่อทอุกคนและคนทรันี้งปวง และดรังนรันี้นมรันจซงไมล่ใชล่นนี้คาพระทรัยของ
พระเจด้าทบีพี่ผผด้ใดควรพลินาศ แตล่ทบีพี่ทอุกคนควรมาถซงการกลรับใจใหมล่ พระเยซผทรงเตน็มพระทรัยสละวางชบีวลิตของพระองคร์
(ยอหร์น 10:18) พระองคร์ไดด้เสดน็จมามลิใชล่เพนพี่อรรับการปรนนลิบรัตลิ แตล่เพนพี่อจะปรนนลิบรัตลิและประทานชบีวลิตของพระองคร์
เปป็นคล่าไถล่สคาหรรับคนเปป็นอรันมาก ดรังนรันี้น “ทล่านไมล่มบีขด้อแกด้ตรัวเลย โอ มนอุษยร์เออ๋ย” (รม. 2:1) คล่าไถล่นรันี้นถผกจล่ายแลด้ว 
ความรอดมบีใหด้สคาหรรับคนทรันี้งปวง และไมล่มบีขด้อแกด้ตรัวเลยสคาหรรับผผด้ใดทบีพี่ตายไปโดยปราศจากพระครลิสตร์และตกนรก
หมกไหมด้ตลอดกาล ซาตาน “ไดด้ลรักพาตรัว” เผล่าพรันธอุร์มนอุษยร์ไปเพราะความไมล่เชนพี่อฟฟังของอาดรัมคนแรกนรันี้น แตล่
อาดรัมคนทบีพี่สอง พระเยซผครลิสตร์ ทรงจล่ายคล่าไถล่นรันี้นเตน็มจคานวนแลด้ว โดยเตน็มพระทรัย-เพนพี่อทบีพี่เราซซพี่ง “ถผกลรักพาตรัวไป”
โดยบาปจะไดด้เปป็นไทโดยความเชนพี่อในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์

ในปฐมกาล 3:15 พระเจด้าทรงสรัญญาเรนพี่องเชนนี้อสายของหญลิงนรันี้น ผผด้ซซพี่งจะบดขยบีนี้ (หรนอทคาใหด้ฟกชนี้คา) หรัว
ของงผนรันี้น-พญามาร ในกาลาเทบีย 4:4,5 เปาโลบอกเราวล่า “เมนพี่อเวลากคาหนดครบบรลิบผรณร์นรันี้นไดด้มาถซงแลด้ว 
พระเจด้ากน็ทรงสล่งพระบอุตรของพระองคร์มา ประสผตลิจากหญลิงคนหนซพี่ง ทรงถนอกคาเนลิดใตด้พระราชบรัญญรัตลิ เพนพี่อจะทรง
ไถล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่เคยอยผล่ใตด้พระราชบรัญญรัตลิ…” ดด้วยเหตอุนบีนี้ พระเยซผจซงเสดน็จเขด้ามาในโลกตามเวลาทบีพี่กคาหนดไวด้โดย
พระเยโฮวาหร์พระเจด้า มรันถผกจรัดแจงไวด้แลด้วทรันี้งหมดกล่อนทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างจรักรวาลหรนอสลิพี่งใดทบีพี่มบีอยผล่ในนรันี้น (1 
ปต. 1:18-23)

พระเจด้าทรงมบีรายการหนซพี่ง พลิมพร์เขบียวหนซพี่ง และพระองคร์ทรงกคาหนดเวลาและวาระทรันี้งหลายไวด้สคาหรรับ
สลิพี่งสารพรัดตามระบบของพระองคร์ กระทรัพี่งจนถซงหลายยอุคสมรัย และตามเวลาเหลล่านรันี้นทบีพี่กคาหนดไวด้อยล่างเหมาะสม
ของพระเจด้า “พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนพี่อคนอธรรม” (รม. 5:6) การสลินี้นพระชนมร์ การถผกฝฟัง และการฟฟฟื้น
คนนพระชนมร์ของพระเยซผ “ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” ความจรลิงแหล่งของประทานนรันี้นของพระเจด้า คล่าไถล่นรันี้นทบีพี่



ถผกจล่ายแลด้ว คนอขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคอุณของพระเจด้าซซพี่งจะตด้องถผกเปป็นพยานรรับรองหรนอถผกปป่าวประกาศในเวลา
อรันเหมาะสม ตามรายการนลิรรันดรร์ของพระเจด้า

ในกลิจการ 1:4 พระเยซผทรงบอกเหลล่าสาวกวล่า “แตล่ใหด้คอย…” ในลผกา 24:49 พระองคร์ตรรัสวล่า “แตล่
ทล่านทรันี้งหลายจงคอยอยผล่…” ผมแนล่ใจวล่าพวกสาวกคลิดวล่าตนพรด้อมแลด้วทบีพี่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐและนคาขล่าวสาร
ขล่าวประเสรลิฐไปบอกแกล่ผผด้คน พวกเขามบีความรผด้ พวกเขามบีความกระตนอรนอรด้น พวกเขามบีความยลินดบียลิพี่งนรัก (ลผกา
24:52) และพวกเขาคงรด้อนใจมากทบีพี่จะเรลิพี่มทคางานรรับใชด้ของตน แลด้วทคาไมพระอาจารยร์จซงตรรัสวล่า “แตล่ใหด้คอย…
แตล่จงคอยอยผล่”? คคาตอบถผกกลล่าวชรัดเจนในขด้อพระคคาเหลล่านรันี้นทบีพี่เพลิพี่งถผกกลล่าวถซง: “...จนกวล่าทล่านทรันี้งหลายจะ
ประกอบดด้วยฤทธลิธเดชทบีพี่มาจากเบนนี้องบน” พวกสาวกยรังไมล่ไดด้รรับของประทานสอุดยอดนรันี้นทบีพี่ขาดไมล่ไดด้เลยเพนพี่อใหด้
ฤทธลิธเดชแกล่พวกเขาสคาหรรับงานรรับใชด้ทบีพี่รออยผล่เบนนี้องหนด้า-การสถลิตอยผล่ภายในของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ แตล่ “เมนพี่อวรัน
เทศกาลเพน็นเทคอสตร์มาถซงแลด้ว”-วรันเดบียวทบีพี่พลิเศษนรันี้นซซพี่งพระเจด้าไดด้ทรงกคาหนดไวด้ลล่วงหนด้าอยล่างเหมาะสมใน
ปฏลิทลินของพระองคร์แหล่งเหตอุการณร์ทรันี้งหลายซซพี่งเกบีพี่ยวขด้องกรับการกล่อรล่างของครลิสตจรักร-จากนรันี้นการรอคอยกน็สลินี้นสอุด
ลง: พระวลิญญาณไดด้เสดน็จมา (กลิจการ 2:1 เปป็นตด้นไป) และเมนพี่อพวกเขาทอุกคนถผกเตน็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธ พวกเขากน็ “ตรันี้งตด้นพผดดด้วยภาษาตล่าง ๆ ตามทบีพี่พระวลิญญาณโปรดใหด้พวกเขาพผด” เปโตรเทศนาคคาเทศนา
หนซพี่งซซพี่งใชด้เวลาอล่านแคล่ประมาณหด้านาทบีกน็จบ-และจลิตวลิญญาณสามพรันดวงไดด้รรับความรอด! เปโตรมบีคนกลรับใจรรับ
เชนพี่อจากคคาเทศนาเดบียวมากกวล่าพวกเราสล่วนใหญล่มบีในชรัพี่วชบีวลิตหนซพี่ง

ขด้อ 7: “สคาหรรับการนบีนี้ ขด้าพเจด้าจซงไดด้ถผกตรันี้งไวด้เปป็นนรักเทศนร์และเปป็นอรัครทผต (ขด้าพเจด้าพผดความจรลิงในพระ
ครลิสตร์และไมล่ปดเลย) เปป็นครผสอนพวกคนตล่างชาตลิในความเชนพี่อและความจรลิง”

“เพนพี่อทบีพี่จะถผกเปป็นพยานรรับรองในเวลาอรันเหมาะ… สคาหรรับการนบีนี้ ขด้าพเจด้าจซงไดด้ถผกตรันี้งไวด้เปป็นนรักเทศนร์…”
เปาโลกลล่าวไดด้วล่า “ขด้าพเจด้ารผด้” เขาเปป็นครลิสเตบียนทบีพี่แนล่ใจ เขาไมล่ไดด้ดคาเนลินชบีวลิตอยผล่บนขด้อสรันนลิษฐานตล่าง ๆ-เขา
ดคาเนลินชบีวลิตและเตลิบโตบนความแนล่ใจทรันี้งหลายฝป่ายวลิญญาณ ในพระคคาขด้อนบีนี้เขาเปป็นพยานรรับรองวล่าเขาถผกแตล่งตรันี้ง
ใหด้เปป็น “นรักเทศนร์และอรัครทผต” และรรับประกรันเราวล่าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรงทราบวล่าเขากคาลรังพผดความจรลิง: 
“ขด้าพเจด้าพผดความจรลิงในพระครลิสตร์และไมล่ปดเลย” ในขด้อพระคคาเดบียวกรันนบีนี้เขาเปป็นพยานรรับรองวล่าเขาเปป็นครผ
สอนของพวกคนตล่างชาตลิ “ในความเชนพี่อและความจรลิง” เปาโลมบีขล่าวสารเดบียวเทล่านรันี้น: กางเขนนรันี้น พระราชกลิจทบีพี่
เสรน็จสลินี้นแลด้วนรันี้น พระโลหลิตนรันี้น และพระคอุณ-สลิพี่งเหลล่านบีนี้แยกขาดจากกรันไมล่ไดด้ เขาประกาศพระครลิสตร์-ผผด้ทรงถผก
ตรซงกางเขน ถผกฝฟัง และทรงเปป็นขซนี้นแลด้ว “ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” และเขาบรัญชาเหลล่าผผด้เชนพี่อชาวแควด้นกา
ลาเทบียอยล่างชรัดเจนวล่า “ถด้าผผด้ใดมาประกาศขล่าวประเสรลิฐอนพี่นใด…จงใหด้คนนรันี้นถผกสาปแชล่ง” (กท. 1:8)

ขด้อ 8: “เหตอุฉะนรันี้นขด้าพเจด้าจซงปรารถนาใหด้ผผด้ชายทรันี้งหลายอธลิษฐานในทอุกแหล่งหน โดยยกมนออรันบรลิสอุทธลิธ
ปราศจากความโกรธเคนองและความคลางแคลงใจ”

จงสรังเกตอบีกครรันี้งวล่าในขด้อ 1 เปาโลเตนอนสตลิผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายใหด้อธลิษฐานเพนพี่อคนทรันี้งปวง-เหลล่ากษรัตรลิยร์ ผผด้
ครอบครอง คนเหลล่านรันี้นทบีพี่มบีสลิทธลิอคานาจ-ทอุกคน และบรัดนบีนี้ในขด้อ 8 เขาเตนอนสตลิชายทรันี้งหลายใหด้ “อธลิษฐานในทอุก
แหล่งหน” งานรรับใชด้แหล่งการอธลิษฐานวลิงวอนเปป็นสากล-เราจะตด้องอธลิษฐานเพนพี่อคนทอุกจคาพวก-เหลล่าผผด้ครอบครอง
ผผด้นคา ผผด้มบีกคาลรังมาก คนอล่อนแอ เราจะตด้องอธลิษฐานเผนพี่อครลิสเตบียนทรันี้งหลาย และเพนพี่อพวกคนไมล่เชนพี่อจะไดด้กลรับใจ



รรับเชนพี่อ เราจะตด้องอธลิษฐานในทอุกแหล่งหน ภายใตด้ทอุกสภาพการณร์แวดลด้อม 
จงสรังเกตถด้อยคคาทบีพี่เปาโลใชด้ในขด้อ 1: “...บรรดาการวลิงวอน การอธลิษฐาน การทผลขอและการ

ขอบพระคอุณ” เปาโลเปป็นผผด้ทบีพี่มบีการศซกษาดบีทบีพี่สอุดคนหนซพี่งในสมรัยของเขา เขานรัพี่งอยผล่ทบีพี่เทด้าของกามาลลิเอลผผด้ยลิพี่งใหญล่ 
เขาเปป็นฟารลิสบีแหล่งพวกฟารลิสบี-แตล่เขาไมล่เคยใชด้ถด้อยคคาแบบพลล่อย ๆ เขาพผดภายใตด้การดลใจ และถด้อยคคาเหลล่านรันี้น
ไมล่ไดด้ถผกเขบียนลงไปเพบียงเพนพี่อเตลิมชล่องวล่างใหด้เตน็ม เปาโลจะกลล่าวกน็ไดด้วล่า “คคาอธลิษฐานทรันี้งหลาย” และเวด้น “บรรดา
การวลิงวอน การทผลขอและการขอบพระคอุณ” คงมบีเหตอุผลวล่าทคาไมเขาถซงใชด้คคาทรันี้งสบีพี่นบีนี้ ผมสงสรัยวล่าเราจะผลิดไปไกล
หรนอไมล่ทบีพี่จะกลล่าววล่าบรรดาการวลิงวอนเปป็นคคาอธลิษฐานทบีพี่มบีนรัยเฉพาะตรัว ขณะทบีพี่คคาอธลิษฐานทรันี้งหลายเปป็นคคา
อธลิษฐานทบีพี่มบีนรัยทรัพี่วไป การทผลขอเปป็นคคาอธลิษฐานทบีพี่มบีนรัยกวด้างกวล่าเยอะ และการขอบพระคอุณเปป็นคคาอธลิษฐานทบีพี่
ถวายคคาสรรเสรลิญหรนอนรัยทบีพี่ซาบซซนี้งในพระคอุณ เปาโลกลล่าวแกล่ชาวเธสะโลนลิกาเหลล่านรันี้นวล่า “ในทอุกกรณบีจง
ขอบพระคอุณ เพราะนบีพี่แหละเปป็นพระประสงคร์ของพระเจด้าในพระเยซผครลิสตร์เกบีพี่ยวกรับพวกทล่าน” (1 ธส. 5:18)

เปาโลชบีนี้ใหด้เหน็นถซงความสคาครัญของการอธลิษฐาน-ไมล่ใชล่แคล่การอธลิษฐานแบบทรัพี่วไป แตล่วล่าเราควรอธลิษฐาน
อยล่างเฉพาะเจาะจง โดยมบีเวลาและสถานทบีพี่ในการอธลิษฐานทบีพี่ถผกกคาหนดไวด้ เราควรอธลิษฐานอยผล่เสมอ ทอุกแหล่งหน 
เพนพี่อคนทรันี้งปวง จงสรังเกตวล่าในขด้อ 1 เราจะตด้องอธลิษฐานเพนพี่อ “คนทรันี้งปวง” ในขด้อ 4 เราจะตด้องอธลิษฐานเพนพี่อ 
“คนทรันี้งปวง” และในขด้อ 8 เปาโลชบีนี้ใหด้เหน็นวล่าผผด้ชายทรันี้งหลาย-ไมล่ใชล่แคล่คนกลอุล่มหนซพี่งทบีพี่ถผกเลนอก แตล่ผผด้ชายทรันี้งปวง 
ชายทบีพี่รรับความรอดแลด้ว ควรอธลิษฐาน-ในทอุกแหล่งหน ขด้อเทน็จจรลิงตามพระครัมภบีรร์ทบีพี่ถผกชบีนี้ใหด้เหน็นตรงนบีนี้กน็คนอวล่าในค
รลิสตจรักรมรันไมล่ใชล่ผผด้ชายทบีพี่พลิเศษไมล่กบีพี่คน แตล่ครลิสเตบียนทรันี้งหลายโดยรวมทบีพี่จะตด้องอธลิษฐานในทบีพี่ใดกน็ตามทบีพี่พวกเขาจะ
ถผกพบในทางภผมลิศาสตรร์

พระเยซผตรรัสวล่า “สองคนหรนอสามคนประชอุมกรันทบีพี่ไหน ๆ ในนามของเรา เรากน็อยผล่ทล่ามกลางพวกเขาทบีพี่
นรัพี่น” คน ๆ หนซพี่งสามารถพบกรับพระเจด้าในการอธลิษฐานทบีพี่ไหนกน็ไดด้ เมนพี่อใดกน็ไดด้ตลอดทรันี้งวรัน-และพบวล่าพระกรรณ
ของพระเจด้าคอยสดรับฟฟังเสบียงรด้องทผลของประชากรของพระองคร์

ผมไมล่ปฏลิเสธขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่ามบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็น “พวกผผด้เชบีพี่ยวชาญพลิเศษ” ในการอธลิษฐาน แวดวงการ
แพทยร์มบีพวกหมอทบีพี่เปป็นผผด้เชบีพี่ยวชาญพลิเศษและคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็นแพทยร์เฉพาะทาง เรากลล่าวแบบนบีนี้ไดด้เชล่นกรันเกบีพี่ยว
กรับครลิสตจรักร: มบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่มบีของประทานในการอธลิษฐานทผลขอ-แตล่ทอุกคนไดด้รรับเชลิญใหด้มาหาพระเจด้าและ
เสนอคคาทผลขอของพวกเขาผล่านทางคนกลางของเรา พระเยซผครลิสตร์เจด้า

สล่วนทด้ายของขด้อ 8 สอนเราวล่าเราจะตด้องอธลิษฐาน “โดยยกมนออรันบรลิสอุทธลิธปราศจากความโกรธเคนองและ
ความคลางแคลงใจ” ถด้าเราไมล่ดคาเนลินชบีวลิตอยล่างบรลิสอุทธลิธในพระเยซผเจด้า เรากน็ไมล่ตด้องคาดหวรังใหด้พระเจด้าสดรับฟฟังคคา
อธลิษฐานของเรา ถด้าผมมบีความชรัพี่วชด้าอยผล่ในใจของผม องคร์พระผผด้เปป็นเจด้ากน็จะไมล่สดรับฟฟังผมเมนพี่อผมอธลิษฐาน ถด้าผม
อธลิษฐานเพนพี่อทบีพี่จะสนองตรัณหาของผมเอง พระเจด้ากน็จะไมล่ทรงฟฟังผม ถด้าผมอธลิษฐานอยล่างเหน็นแกล่ตรัว พระเจด้ากน็จะ
ไมล่ทรงฟฟังผม ดรังนรันี้นมนอของผมจซงตด้องบรลิสอุทธลิธ ความมอุล่งหมายของผมตด้องบรลิสอุทธลิธและถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า ผม
ตด้องไมล่ถนอหรนอเกน็บงคาความโกรธเคนองไวด้ในใจของผม-และผมตด้องไมล่สงสรัย

ยากอบบอกเราวล่า “ถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดในพวกทล่านขาดสตลิปฟัญญา กน็จงใหด้ผผด้นรันี้นทผลขอจากพระเจด้า ผผด้โปรด
ประทานใหด้แกล่คนทรันี้งปวงอยล่างเหลนอลด้น และมลิไดด้ทรงตคาหนลิ และสตลิปฟัญญานรันี้นจะประทานใหด้แกล่ผผด้นรันี้น แตล่จงใหด้ผผด้



นรันี้นทผลขอในความเชนพี่อ โดยไมล่หวรัพี่นไหวเลย เพราะวล่าผผด้ทบีพี่หวรัพี่นไหวกน็เปป็นเหมนอนอยล่างคลนพี่นแหล่งทะเลซซพี่งถผกบรังครับ
ดด้วยลมพรัดและซรัดไปซรัดมา” (ยากอบ 1:5,6) คนทบีพี่หวรัพี่นไหวหรนอสงสรัยไมล่ตด้องคาดหวรังวล่าจะไดด้รรับสลิพี่งใดจากองคร์
พระผผด้เปป็นเจด้าเลย

ในครลิสตจรักร ทอุกคนไดด้รรับเชลิญใหด้อธลิษฐาน-เพนพี่อคนทรันี้งปวง ภายใตด้ทอุกสภาพการณร์แวดลด้อม ในสถานทบีพี่
ทอุกแหล่งหน-แตล่ดด้วยมนอทบีพี่บรลิสอุทธลิธ ชบีวลิตทบีพี่ปลอดความโกรธเคนอง และใจทบีพี่ปลอดความไมล่เชนพี่อ พระเยซผทรงสรัญญาวล่า
“ถด้าทล่านทรันี้งหลายเขด้าสนลิทอยผล่ในเรา และบรรดาคคาของเราฝฟังอยผล่ในทล่านทรันี้งหลายแลด้ว ทล่านทรันี้งหลายจะขอสลิพี่งใด
ซซพี่งทล่านทรันี้งหลายปรารถนา และสลิพี่งนรันี้นจะถผกกระทคาแกล่ทล่านทรันี้งหลาย” (ยอหร์น 15:7) ถด้าเราชคาระตรัวใหด้บรลิสอุทธลิธ 
ออุทลิศตน เปปปี่ยมลด้นดด้วยพระวลิญญาณ เรากน็สามารถเสนอคคาทผลขอตล่าง ๆ ของเราตล่อพระเจด้าไดด้ และพระองคร์จะ
ประทานความปรารถนาเหลล่านรันี้นแหล่งใจของเราใหด้แกล่เรา พระองคร์จะไมล่ทรงหวงสลิพี่งดบีใด ๆ ไวด้จากคนทรันี้งหลายทบีพี่
ดคาเนลินอยล่างเทบีพี่ยงธรรม

มรันเปป็นนลิสรัยแบบชาวยลิว เวลาอธลิษฐาน ทบีพี่จะชผฝป่ามนอของตนแบบหงายขซนี้นบน ราวกรับเพนพี่อจะรรับคคาตอบ 
(เปรบียบเทบียบ 1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 8:22) ถด้าเราบรังเกลิดใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิง และถด้าเรากคาลรังอธลิษฐานในพระวลิญญาณ
เรากน็ควรชผมนอของเราขซนี้นโดยความเชนพี่อตล่อพระเจด้า โดยคาดหวรังคคาตอบ เพราะวล่าถด้าเราเปป็นลผกของพระเจด้าทบีพี่มบี
ความตด้องการ พระเจด้ากน็ยลิพี่งกวล่ารด้อนพระทรัยทบีพี่จะจรัดหาสคาหรรับความตด้องการนรันี้นมากกวล่าทบีพี่เรารด้อนใจใหด้จรัดหาเสบีย
อบีก ดรังนรันี้นเราจซงควรอธลิษฐานดด้วยความมรัพี่นใจอรันเตน็มเปปปี่ยมวล่าพระเจด้าจะทรงโปรดประทานตามความตด้องการทอุก
อยล่างของเรา-เพนพี่อใหด้เกลิดผลดบีแกล่เราและเพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์

เราอาจใชด้สรอุปยล่อตล่อไปนบีนี้แหล่งเงนพี่อนไขตล่าง ๆ ทบีพี่เราตด้องปฏลิบรัตลิเพนพี่อทบีพี่คคาอธลิษฐานทรันี้งหลายของเราจะไดด้
รรับคคาตอบ:

1. ไมล่มบีบาป
2. ไมล่มบีการทะเลาะเบาะแวด้ง
3. ไมล่มบีความสงสรัย

มาตรฐานแบบพระเจต้าสนาหรอับสตรธีทอันั้งหลาย
ขด้อ 9: “ในแบบเดบียวกรันดด้วย ใหด้พวกผผด้หญลิงแตล่งตรัวในเครนพี่องนอุล่งหล่มทบีพี่สอุภาพเรบียบรด้อย พรด้อมดด้วยความ

รผด้จรักละอายและความมบีสตลิสรัมปชรัญญะ ไมล่ใชล่ดด้วยการถรักผม หรนอทองคคา หรนอไขล่มอุกทรันี้งหลาย หรนอเครนพี่องแตล่งกาย
ราคาแพง”

ขด้อ 9 ขซนี้นตด้นวล่า “ในแบบเดบียวกรันดด้วย…พวกผผด้หญลิง” จนถซงตอนนบีนี้ เปาโลพผดถซงพวกผผด้ชายมาตลอด แตล่ 
ณ จอุดนบีนี้เขาหรันการใหด้ขด้อปฏลิบรัตลิของเขาไปทางพวกผผด้หญลิงบด้าง เขาสรัพี่งสอนสอุภาพสตรบีครลิสเตบียนทรันี้งหลายใหด้
ประดรับตรัวพวกนางเองใน “เครนพี่องนอุล่งหล่มทบีพี่สอุภาพเรบียบรด้อย”-พวกนางจะตด้องแตล่งกายในลรักษณะทบีพี่เหมาะสมกรับ
ครลิสเตบียน ไมล่ใชล่เลบียนแบบสไตลร์ทบีพี่ฉผดฉาดและบาปหนาของโลก

ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนใสล่ความภาคภผมลิใจแบบทบีพี่ถผกตด้องในใจของผผด้หญลิง…สตรบีครลิสเตบียนควรเปป็นผผด้ทบีพี่
เรบียบรด้อย สะอาดสะอด้านและพอดผไดด้-เพนพี่อเหน็นแกล่พระครลิสตร์ มรันไมล่ใชล่คคาพยานทบีพี่ดบีสคาหรรับสอุภาพสตรบีคนใดทบีพี่จะ
แตล่งตรัวแบบซอมซล่อหรนอไมล่ระวรังหากเธอมบีความสามารถทางการเงลินทบีพี่จะแตล่งตรัวใหด้ดผดบีมากกวล่านบีนี้ เธอควรแตล่งผม



ของเธอใหด้เหมาะสมกรับทบีพี่เปป็นครลิสเตบียน-เธอไมล่ควรเลบียนแบบพวกดาราหนรังทบีพี่แตล่งงานมาแลด้วเกนอบสลิบครรันี้ง เธอ
ควรดผดบีแตล่เปป็นธรรมชาตลิ และเหนนอสลิพี่งอนพี่นใดเธอควรแตล่งกายใหด้เหมาะสมกรับทบีพี่เปป็นครลิสเตบียน

สอุภาพสตรบีครลิสเตบียนไมล่ควรสวมเสนนี้อผด้าซซพี่งลล่อแหลมและจะกระตอุด้นสรันดานสรัตวร์ของผผด้ชาย เมนพี่อผผด้หญลิงคน
ใดสวมเสนนี้อผด้าโดยมบีจอุดประสงคร์ทบีพี่เฉพาะเจาะจงเพนพี่อดซงดผดพวกผผด้ชาย ผผด้หญลิงคนนรันี้นกน็ไมล่ไดด้กคาลรังประดรับกายใน
 “เครนพี่องนอุล่งหล่มทบีพี่สอุภาพเรบียบรด้อย” ทบีพี่เหมาะสมกรับครลิสเตบียน มรันเปป็นบาปอยล่างหนซพี่งสคาหรรับพวกผผด้หญลิงทบีพี่จะแตล่ง
กายในแบบทบีพี่กล่อใหด้เกลิดตรัณหาในความคลิดของเพศตรงขด้าม สอุภาพสตรบีครลิสเตบียนทรันี้งหลายควรเปป็นครลิสเตบียนใน
ทอุกสลิพี่งทบีพี่พวกเธอทคา คคาเตนอนในทบีพี่นบีนี้กน็คนอ ใหด้ระวรังความไมล่สอุภาพเรบียบรด้อยและความหรผหราฟผป่ฟป่า มรันเปป็นบาป
อยล่างหนซพี่งสคาหรรับผผด้หญลิงทบีพี่เชนพี่อคนใดทบีพี่จะหรผหราฟอุป่มเฟฟอยหรนอสอุดโตล่งในเรนพี่องทบีพี่เกบีพี่ยวกรับเสด้นผมของเธอ ใบหนด้าของ
เธอ เครนพี่องประดรับทบีพี่เธอสวมใสล่ หรนออาภรณร์ราคาแพง-เครนพี่องแตล่งกายทบีพี่มบีราคาแพงเกลินเหตอุผล มรันเปป็นบาป
อยล่างหนซพี่งทบีพี่จะใชด้จล่ายเงลินหลายรด้อยดอลลารร์สคาหรรับเสนนี้อผด้าในความพยายามทบีพี่จะแซงหนด้าผผด้หญลิงคนอนพี่นในครลิสต
จรักรหรนอชอุมชน ในเมนพี่อเงลินนรันี้นสามารถถผกใชด้เพนพี่อสล่งขล่าวประเสรลิฐไปยรังคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ยรังไมล่เคยไดด้ยลิน สอุภาพสตรบีทรันี้ง
หลายควรดผดบี เรบียบรด้อยและสะอาดสะอด้าน…ดผดบีนล่าดซงดผดเพนพี่อเหน็นแกล่พระเยซผพอ ๆ กรับทบีพี่โลกพยายามทคาตรัวลล่อ
แหลมเพนพี่อเหน็นแกล่ตรัณหา ผมขอกลล่าวซนี้คาวล่า จงเปป็นธรรมชาตลิ-อยล่าพยายามทคาตรัวใหด้ดผเหมนอนคนทบีพี่คอุณไมล่ไดด้เปป็น

โครงรล่างสคาหรรับเสนนี้อผด้าและรผปลรักษณร์ภายนอกแบบครลิสเตบียนมบีลรักษณะสามทบ:
(1) เครนพี่องนอุล่งหล่มทบีพี่สอุภาพเรบียบรด้อย:

ดผเหมนอนวล่านบีพี่รวมถซงมากกวล่าเครนพี่องแตล่งกายหรนอลรักษณะของชอุด-แตล่ยรังเปป็นตรัวแทนของการวางตรัวและ
อากรัปกลิรลิยาเชล่นกรัน

(2) ความรผด้จรักละอาย:
เหลล่าผผด้รผด้ภาษากรบีกบอกเราวล่า ความหมายของคคานบีนี้คนอ “ความวล่องไวในการรผด้วล่าสลิพี่งใดนล่าละอาย” กลล่าว

อบีกนรัยหนซพี่งกน็คนอ อยล่ายอมใหด้สลิพี่งใดเกลิดขซนี้นเพราะคอุณทบีพี่จะทคาใหด้ขายหนด้าหรนอรผด้สซกละอายใจ
(3) ความมบีสตลิสรัมปชรัญญะ

ผผด้หญลิงทบีพี่เชนพี่อคนใดไมล่ควรมบีสล่วนเกบีพี่ยวขด้องกรับเครนพี่องดนพี่มมซนเมาหรนอสอุราเลย-แตล่คคาตรงนบีนี้มบีความลซกซซนี้ง
มากกวล่านรันี้น และชบีนี้ใหด้เหน็นวล่าผผด้หญลิงทบีพี่เชนพี่อจะตด้องมบีความคลิดทบีพี่มบีสตลิ เธอจะตด้องรรักษาสภาวะแหล่งความคลิดใหด้มบี
สมดอุลอยล่างดบีและคลิดอยล่างมบีสตลิเกบีพี่ยวกรับทอุกสลิพี่ง

ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่ามบีขด้อยกเวด้นบางประการ แตล่ผผด้ชายสล่วนใหญล่มบีความนรับถนอตล่อสอุภาพสตรบีทบีพี่เปป็นตรัวของ
ตรัวเองมากกวล่าคนทบีพี่ปรอุงแตล่งเสบียจนเธอเปป็นของเทบียมอยล่างแนล่นอน ความงามแบบธรรมชาตลิไปไกลเกลินกวล่า
ความงามของเครนพี่องสคาอางหรนอ “ลผกเลล่น” ทบีพี่มนอุษยร์สรด้างขซนี้น ถด้าเรายอมเปป็นตรัวเองในฐานะผผด้เชนพี่อ พระเจด้ากน็จะ
ทรงอวยพรเรามากยลิพี่งขซนี้น และครลิสเตบียนคนอนพี่น ๆ-เชล่นเดบียวกรับคนบาปทรันี้งหลาย-กน็จะนรับถนอเรามากกวล่าเดลิม

ไมล่ใชล่แคล่เปาโลเทล่านรันี้นทบีพี่มบีความลคาบากใจเกบีพี่ยวกรับสตรบีทรันี้งหลายในครลิสตจรักร แตล่เปโตรกน็มบีความลคาบาก
ใจแบบเดบียวกรัน เพราะวล่าใน 1 เปโตร 3:3,4 เราอล่านวล่า: “...ซซพี่งการประดรับกายของพวกทล่านนรันี้น อยล่าใหด้เปป็นการ
ประดรับภายนอก ของการถรักผม และของการสวมใสล่เครนพี่องทองคคา หรนอของการนอุล่งหล่มเครนพี่องแตล่งกาย แตล่จงใหด้
เปป็นมนอุษยร์แหล่งจลิตใจทบีพี่ซล่อนไวด้ ในสลิพี่งทบีพี่ไมล่รผด้เสนพี่อมสลาย คนอเครนพี่องประดรับแหล่งจลิตใจทบีพี่อล่อนสอุภาพและสงบเสงบีพี่ยม ซซพี่ง



ในสายพระเนตรของพระเจด้าเปป็นสลิพี่งทบีพี่มบีราคามาก”
ขด้อ 10: “แตล่ (ซซพี่งสมกรับพวกผผด้หญลิงทบีพี่ประกาศตรัววล่าอยผล่ในทางของพระเจด้า) ดด้วยการงานทบีพี่ดบีทรันี้งหลาย”
จลิตใจเชล่นนรันี้นจะสคาแดงตรัวมรันเองใน “การงานทบีพี่ดบีทรันี้งหลาย” ซซพี่งโดยอรัตโนมรัตลิตลิดตามผผด้หญลิง “ทบีพี่ประกาศ

ตรัววล่าอยผล่ในทางของพระเจด้า” การประกาศตรัวทบีพี่แทด้จรลิงของการกลรับใจเชนพี่อทบีพี่เปป็นของแทด้ไมล่ใชล่แคล่คคาพผดแบบเปลล่า
ๆ แตล่วล่าถด้อยคคาจะเขด้ากรันกรับการกระทคา ยากอบบอกเราวล่า “ความเชนพี่อทบีพี่ปราศจากการกระทคากน็ตายเสบียแลด้ว” 
และในเอเฟซรัส 2:10 เปาโลบอกเราวล่า “...พวกเราเปป็นฝปพระหรัตถร์ของพระองคร์ ทบีพี่ถผกสรด้างขซนี้นในพระเยซผครลิสตร์ 
ใหด้เขด้าสผล่บรรดาการงานทบีพี่ดบี” ความเชนพี่อไมล่ไดด้เปป็นของเราโดยการกระทคา-แตล่การกระทคาทบีพี่ดบีเปป็นพยานรรับรองวล่าเรา
ไดด้ใชด้ความเชนพี่อทบีพี่ชล่วยใหด้รอดแลด้ว ความเชนพี่อทบีพี่ไมล่กล่อเกลิดการกระทคาเลยกน็เปป็นความเชนพี่อทบีพี่ตายเสบียแลด้ว-และความ
เชนพี่อทบีพี่ตายเสบียแลด้วกน็ชล่วยใหด้รอดไมล่ไดด้

ความนล่าดซงดผดและพลรังทบีพี่ชรักนคาของเสนล่หร์ทบีพี่ถผกแสดงออกผล่านทางการงานทบีพี่ดบีและการดคาเนลินชบีวลิตอรันมบี
สตลิในสล่วนของผผด้หญลิงทบีพี่ประกาศตรัววล่าตามทางพระเจด้ากน็ถผกเหน็นใน 1 เปโตร 3:1: “เชล่นกรัน พวกทล่าน ภรรยาทรันี้ง
หลาย จงนบนอบเชนพี่อฟฟังสามบีของพวกทล่าน เพนพี่อวล่า ถด้าคนหนซพี่งคนใดไมล่เชนพี่อฟฟังพระวจนะ (เกบีพี่ยวกรับพระผผด้ชล่วยใหด้
รอด) พวกเขา โดยปราศจากพระวจนะนรันี้น (คคาพยานของพวกทล่าน) จะไดด้ถผกจผงใจโดยการประพฤตลิ (ชบีวลิต) ของ
ภรรยาดด้วย” สลิพี่งทบีพี่พระคคาขด้อนบีนี้กคาลรังกลล่าวจรลิง ๆ แลด้วคนอนบีพี่: “ภรรยาเออ๋ย ไมล่ใชล่สลิพี่งทบีพี่คอุณพผดกรับสามบีของคอุณทบีพี่จะ
ชนะเขามาถซงพระครลิสตร์-แตล่วลิธบีทบีพี่คอุณปฏลิบรัตลิตรัวตล่างหาก ไมล่ใชล่สลิพี่งทบีพี่คอุณประกาศตรัววล่าเปป็น-แตล่ขด้อพลิสผจนร์ทบีพี่คอุณถนอ
ครองสลิพี่งทบีพี่คอุณประกาศตรัววล่าเปป็นตล่างหาก ไมล่ใชล่สลิพี่งทบีพี่คอุณเชนพี่อ แตล่วลิธบีทบีพี่คอุณปฏลิบรัตลิตรัว-การงานทบีพี่ดบีของคอุณและการ
ดคาเนลินชบีวลิตตามทางพระเจด้า-จะทคาใหด้สามบีของคอุณมาถซงพระเยซผ”

ผมแนล่ใจวล่าพวกคอุณบางคนทบีพี่อล่านขด้อความเหลล่านบีนี้เปป็นภรรยาทรันี้งหลายทบีพี่เชนพี่อแลด้วซซพี่งเปป็นหล่วงเกบีพี่ยวกรับสามบี
ทบีพี่ยรังไมล่เชนพี่อของคอุณ บางทบีเขามรักทคาตรัวในแบบทบีพี่ทคาใหด้คอุณไมล่สามารถทคาตรัวอล่อนหวานและแสดงออกถซงความเปป็น
แบบพระเจด้าในการกระทคาตล่าง ๆ ของคอุณทบีพี่มบีตล่อเขาไดด้ แตล่ขอใหด้ผมรรับประกรันคอุณวล่าถด้าคอุณรรักสามบีของคอุณและ
อยากใหด้เขารรับความรอด คอุณกน็สามารถชนะเขามาถซงพระเยซผไดด้โดยการแสดงออกถซงความเปป็นแบบพระเจด้า 
ความบรลิสอุทธลิธ ความรรักนวลสงวนตรัว และความทอุล่มเทตล่อพระเจด้าและตล่อครอบครรัวและบด้านของคอุณในทอุกสลิพี่งทบีพี่
คอุณทคา ผล่านทางการงานทบีพี่ดบี คอุณสามารถพลิสผจนร์ใหด้เหน็นสลิพี่งทบีพี่คอุณประกาศตรัววล่าเชนพี่อ คอุณสามารถประพฤตลิตรัวใน
แบบทบีพี่วล่าสามบีของคอุณไมล่สามารถกลล่าวหาคอุณไดด้วล่า “เอาแตล่พผด” แตล่ “ไมล่ทคา” และสอุดทด้ายแลด้ว ผล่านทางการ
ดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่รรักษาตรัวใหด้บรลิสอุทธลิธของคอุณ คอุณสามารถชนะเขามาถซงพระครลิสตร์ไดด้

ขด้อ 11: “ใหด้ผผด้หญลิงเรบียนรผด้อยล่างเงบียบ ๆ ดด้วยใจนอบนด้อมทอุกอยล่าง”
ขด้อ 11 ถซง 14 ของบทนบีนี้ถผกใหด้เพนพี่อกลล่าวถซงความสรัมพรันธร์ของสตรบีทรันี้งหลายตล่อครลิสตจรักร ผมกลล่าวไป

หลายครรันี้งแลด้ว-ในธรรมาสนร์ของครลิสตจรักรทรันี้งหลาย ในหอประชอุมประจคาเมนอง และในเตน็นทร์ประกาศขล่าว
ประเสรลิฐขนาดใหญล่ของเรา-วล่าถด้าไมล่ใชล่เพราะสอุภาพสตรบีเหลล่านรันี้นทบีพี่ตามแบบพระเจด้าในครลิสตจรักรบางแหล่ง ครลิสต
จรักรเหลล่านรันี้นกน็คงตด้องปปิดตรัวไปแลด้ว หากไมล่ใชล่เพราะคอุณแมล่ทรันี้งหลายทบีพี่ตามแบบพระเจด้า ลผก ๆ หลายพรันคนกน็คง
ไมล่ไดด้เขด้าเรบียนรวบี และสามบีหลายพรันคนกน็คงใชด้เวลาเชด้าวรันอาทลิตยร์ไปกรับการนอนคอุดคผด้อยผล่บนเตบียง

ผมขอแสดงความนรับถนออยล่างสอุดซซนี้งตล่อสอุภาพสตรบีครลิสเตบียนทรันี้งหลาย-ทบีพี่นบีพี่และเดบีดี๋ยวนบีนี้! ผมมบีความนรับถนอ



อยล่างสผงตล่อสตรบีครลิสเตบียน-และหากไมล่ใชล่เพราะสตรบีทรันี้งหลายทบีพี่ตามแบบพระเจด้า กน็คงไมล่มบี “กอสเปล อาวรร์” 
เพราะวล่าหลรัก ๆ แลด้วสอุภาพสตรบีเหลล่านรันี้นเปป็นผผด้เขบียนจดหมายมาถซงเราและมบีสล่วนในการบรลิจาคอยล่างนด้อยรด้อยละ
เจน็บสลิบหด้าของเงลินบรลิจาคทรันี้งหมดซซพี่งชล่วยใหด้การถล่ายทอดของกอสเปล อาวรร์ทางวลิทยอุยรังดคาเนลินตล่อไปไดด้ทรัพี่ว
ประเทศ ดรังนรันี้น สอุภาพสตรบีทรันี้งหลายครรับ โปรดอยล่าเขด้าใจผมผลิด

อยล่างไรกน็ตาม-สอุภาพสตรบีบางทล่าน (เชล่นเดบียวกรับบอุรอุษบางทล่าน) ไดด้กลายเปป็นเครนพี่องกบีดขวางและผผด้กล่อ
ความรคาคาญแกล่ครลิสตจรักร ยกตรัวอยล่างเชล่น ในเมนองฟปลลิปปป มบีสอุภาพสตรบีสองคน (นางยผโอเดบียและนางสลินทลิเค) ทบีพี่
มบีจอุดประสงคร์ขรัดแยด้งกรัน โดยกล่อความลคาบากมากมายในครลิสตจรักรนรันี้น (ฟป. 4:2) พวกนางขผล่วล่าจะทคาลายกลอุล่มผผด้
เชนพี่อทรันี้งหมดทบีพี่เมนองฟปลลิปปปและทคาใหด้ครลิสตจรักรแตกแยก เปาโลอด้อนวอนพวกนางใหด้ยอุตลิความขรัดแยด้งของพวกนาง
และ “มบีจลิตใจปรองดองกรันในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า”

ในทางกลรับกรัน ในชอุมชนเดบียวกรันนรันี้นมบีสอุภาพสตรบีทบีพี่มบีคล่ายลิพี่งคนหนซพี่ง-จลิตวลิญญาณดวงหนซพี่งทบีพี่นล่ารรัก-ผผด้ซซพี่งมบี
นามวล่าลลิเดบีย (กลิจการ 16:14,15 และ 40) เราไมล่มบีทางทราบสลิพี่งดบี ๆ ทบีพี่นางลลิเดบียไดด้กระทคาในแบบเงบียบ ๆ ของ
นางเองเลย เปาโลอยากใหด้ทลิโมธบี ซซพี่งจะเปป็นผผด้เลบีนี้ยงรองของพระเจด้าในเมนองเอเฟซรัส ทราบวลิธบีการรรับมนอกรับฝป่ายผผด้
หญลิงของครลิสตจรักรนรันี้น

แนล่นอนวล่าความเปป็นสมาชลิกครลิสตจรักรเปป็นสลิพี่งหนซพี่งทบีพี่สคาครัญแบบขาดไมล่ไดด้ในชบีวลิตของผผด้เชนพี่อคนใดกน็ตาม 
เมนพี่อเรารรับการบรังเกลิดใหมล่ เรากน็จะตด้องไมล่ละทลินี้ง “การรล่วมประชอุมดด้วยกรันของพวกเรา” (ฮบ. 10:25) คอุณ
สามารถกลายเปป็นครลิสเตบียนไดด้โดยไมล่เขด้ารล่วมกรับทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่น แตล่คอุณไมล่สามารถเปป็นครลิสเตบียนทบีพี่สรัมฤทธลิธผล
ไดด้ คอุณไมล่สามารถเปป็นอยล่างทบีพี่คอุณควรเปป็นและเปป็นอยล่างทบีพี่พระเจด้าทรงอยากใหด้คอุณเปป็นไดด้ โดยการแยกตรัวออก
จากการรล่วมสามรัคคบีธรรมของทบีพี่ประชอุมทบีพี่ปรากฏแกล่ตานรันี้น

ครลิสตจรักรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่เปป็นพระกายของพระครลิสตร์ อรันประกอบดด้วยผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายทบีพี่
บรังเกลิดใหมล่แลด้ว (1 คร. 12:12,13) แตล่เราจะตด้องรล่วมประชอุมกรันในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นและรล่วมสามรัคคบีธรรมกรันทบีพี่
นรัพี่น โดยแบกรรับภาระของกรันและกรันและอธลิษฐานเผนพี่อกรันและกรัน มรันเปป็นเรนพี่องถผกตด้องทบีพี่จะเขด้ารล่วมกรับทบีพี่ประชอุม
ทด้องถลิพี่น และถด้าคอุณไมล่เขด้ารล่วม คอุณกน็จะไมล่เตลิบโตฝป่ายวลิญญาณอยล่างทบีพี่คอุณจะเตลิบโตหากคอุณไดด้เขด้ารล่วมกรับครลิสต
จรักรหนซพี่งทบีพี่เนด้นรากฐานและเทศนาพระครัมภบีรร์

ขด้อพระคคาเหลล่านบีนี้ของเราใหด้โครงรล่างอยล่างชรัดเจนเกบีพี่ยวกรับสลิพี่งทบีพี่พวกผผด้หญลิงควรปฏลิบรัตลิและครลิสตจรักร 
หลรักการตล่าง ๆ แหล่งทรัศนคตลิของผผด้เชนพี่อทบีพี่เปป็นหญลิงถผกกคาหนดไวด้แลด้ว ทรันี้งในความสรัมพรันธร์ตล่อครลิสตจรักรทด้องถลิพี่น 
และการนมรัสการในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่น ผมรผด้วล่ามบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่จะไมล่ยอมเหน็นดด้วยกรับยล่อหนด้าถรัดไปของการศซกษา
คด้นควด้านบีนี้ แตล่กล่อนทบีพี่คอุณประณามผม จงคด้นดผพระครัมภบีรร์ และถามตรัวคอุณเองวล่าเรามบีสลิทธลิธหรนอไมล่ทบีพี่จะตบีความขด้อ
พระคคาทบีพี่ชรัดเจนนบีนี้เพนพี่อใหด้เขด้ากรับยอุคสมรัยทบีพี่เรามบีชบีวลิตอยผล่-หรนอเราตด้องใหด้พระวจนะทบีพี่ปฟักแนล่นแลด้วของพระเจด้าเปป็น
ตามนรันี้น? พระเจด้าทรงเปลบีพี่ยนพระทรัยของพระองคร์แลด้วหรนอเพนพี่อใหด้เขด้ากรับยอุคสมรัยและวาระของอารายธรรมนบีนี้? 
เราทราบวล่าพระองคร์ไมล่ทรงเปลบีพี่ยนแปลง

แลด้วเรนพี่องผผด้หญลิงกรับการประชอุมนมรัสการแบบสาธารณะลล่ะ? แลด้วเรนพี่องสถานทบีพี่ของเธอในทบีพี่ประชอุม
สาธารณะลล่ะ? คคาเตนอนสตลิของเปาโลตรงนบีนี้ไมล่เกบีพี่ยวขด้องอะไรเลยกรับผผด้หญลิงในการนมรัสการสล่วนตรัวหรนอในความ



เปป็นสล่วนตรัวแหล่งบด้านของเธอ เขากคาลรังพผดถซงการนมรัสการสาธารณะในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่น: “ใหด้ผผด้หญลิงเรบียนรผด้อยล่าง
เงบียบ ๆ ดด้วยใจนอบนด้อมทอุกอยล่าง” ผผด้เชนพี่อคนหนซพี่งทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้ว-ผผด้ชายหรนอผผด้หญลิง-ควรเปป็นนรักเรบียนอยผล่เสมอ 
โดยปรารถนานนี้คานมอรันบรลิสอุทธลิธแหล่งพระวจนะ เพนพี่อทบีพี่เขาจะเตลิบโตโดยพระวจนะนรันี้น (1 ปต. 2:2) และจากนรันี้นจซง
ศซกษาคด้นควด้าเพนพี่อใหด้เปป็นทบีพี่ชอบพระทรัยพระเจด้า เพนพี่อจะกลายเปป็นคนงานทบีพี่ไมล่จคาเปป็นตด้องละอาย (2 ทธ. 2:15) 
เราเชนพี่อฟฟังคคาเชลิญชวนขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า: “จงมาหาเรา ทล่านทรันี้งหลายทอุกคนทบีพี่ทคางานเหนน็ดเหนนพี่อยและแบก
ภาระหนรัก และเราจะใหด้การหยอุดพรักแกล่ทล่านทรันี้งหลาย…ผผด้ทบีพี่มาหาเรา เรากน็จะไมล่ขรับไลล่ออกไปเลย” (มธ. 
11:28,29; ยอหร์น 6:37) ทรันทบีพี่เรามาหาพระองคร์ วลินาทบีเดบียวกรันนรันี้นเรากน็ควรเขด้าหด้องเรบียนใหญล่ของพระเจด้าและ
กลายเปป็นผผด้เรบียนคนหนซพี่งทบีพี่จะเตลิบโต กลายเปป็นผผด้เขด้มแขน็งและเกลิดผล ผผด้หญลิงตด้องไมล่คลิดเอาเองวล่าตนมบีสลิทธลิธทอุก
ประการทบีพี่ผผด้ชายมบีในการพผดหรนอดคารงตคาแหนล่งในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นหรนอในการนมรัสการสาธารณะ ผผด้หญลิงไมล่มบีสลิทธลิธ
ทบีพี่จะคลิดวล่าตนสามารถดคารงตคาแหนล่งของความเปป็นสาวก หรนอกลายเปป็นผผด้ดผแล ผผด้ชล่วยศลิษยาภลิบาล หรนอศลิษยาภลิ
บาล ไมล่มบีสรักคคาในพระครัมภบีรร์บรลิสอุทธลิธของพระเจด้าทบีพี่บอกเปป็นนรัยวล่าผผด้หญลิงคนใดมบีสลิทธลิธตามพระครัมภบีรร์ทบีพี่จะกลาย
เปป็นผผด้นคาในทบีพี่ประชอุมสาธารณะ

ไมล่มบีผผด้หญลิงคนใดมบีสลิทธลิธทบีพี่จะยนนขซนี้นในทบีพี่ประชอุมสาธารณะและโตด้แยด้งกรับศลิษยาภลิบาล พวกผผด้ชล่วยศลิษยาภลิ
บาล หรนอคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ดคารงตคาแหนล่งทบีพี่มบีสลิทธลิอคานาจ ผผด้หญลิงทบีพี่เชนพี่อจะตด้องวางตรัวในความนอบนด้อม ฟฟังอยล่างเงบียบ
ๆ-และความคลิดเหน็นใดกน็ตามทบีพี่เธอประสงคร์จะเอล่ยควรถผกเอล่ยในความเปป็นสล่วนตรัวทบีพี่บด้านหลรังจากการประชอุม
นมรัสการนรันี้นสลินี้นสอุดลงแลด้ว เธอจะตด้องหารนอสลิพี่งเหลล่านบีนี้กรับสามบีของเธอ-ไมล่ใชล่ยนนในทบีพี่ประชอุมสาธารณะและโตด้แยด้
งกรับศลิษยาภลิบาลหรนอเหลล่าผผด้นคาของครลิสตจรักร ตามคคาสอนของอรัครทผตทล่านนบีนี้ทบีพี่ไปยรังพวกคนตล่างชาตลิ ผผด้หญลิงทบีพี่
เชนพี่อจะตด้องเขด้าโรงเรบียนแหล่งความเงบียบและความนอบนด้อม ในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับทบีพี่ประชอุมสาธารณะในพระ
นลิเวศของพระเจด้า

ขด้อ 12: “แตล่ขด้าพเจด้าไมล่อนอุญาตใหด้ผผด้หญลิงคนใดสรัพี่งสอน หรนอใชด้อคานาจเหนนอผผด้ชาย แตล่ใหด้นลิพี่งเงบียบเสบีย”
พระคคาขด้อนบีนี้ชรัดเจน: การทบีพี่ผผด้หญลิงคนหนซพี่งจะสอนพวกผผด้ชายในทบีพี่ประชอุมสาธารณะเปป็นเรนพี่องทบีพี่พระเจด้า

ทรงหด้ามไวด้อยล่างชรัดเจน การสอนในทบีพี่ประชอุมเปป็นตคาแหนล่งทบีพี่พระเจด้าประทานใหด้แกล่ผผด้ชาย มรันไมล่เคยถผกประทาน
ใหด้แกล่ผผด้หญลิงคนใดเลย ใน 1 โครลินธร์ 14:34,35 เปาโลกลล่าววล่า “จงใหด้บรรดาผผด้หญลิงของพวกทล่านนลิพี่งเสบียในครลิสต
จรักรทรันี้งหลาย เพราะวล่าไมล่ไดด้อนอุญาตใหด้พวกเขาพผดไดด้ แตล่พวกเขาไดด้รรับคคาบรัญชาวล่าใหด้เชนพี่อฟฟัง ตามทบีพี่พระราช
บรัญญรัตลิกลล่าวไวด้นรันี้นดด้วย และถด้าพวกเขาประสงคร์ทบีพี่จะเรบียนรผด้สลิพี่งใด จงใหด้พวกเขาถามสามบีของตนทบีพี่บด้าน เพราะวล่า
เปป็นสลิพี่งทบีพี่นล่าอายทบีพี่ผผด้หญลิงทรันี้งหลายจะพผดในครลิสตจรักร”

บางคนเสนอแนะวล่าคคากรบีกทบีพี่แปลเปป็น “พผด” มบีความหมายวล่า “คอุยจด้อกแจด้ก” และวล่าเปาโลกคาลรังหด้าม
พวกผผด้หญลิงไมล่ใหด้คอุยจด้อกแจด้กในครลิสตจรักร หรนอจผด้จบีนี้หรนอพผดอยผล่เสมอในทบีพี่ประชอุม แตล่แนล่นอนวล่าเราไมล่มบีสลิทธลิธทบีพี่จะ
ชบีนี้ตรัวพวกผผด้หญลิงและมบีขด้อเรบียกรด้องพลิเศษเกบีพี่ยวกรับพวกเธอ ในเมนพี่อพวกผผด้ชายกน็สล่งเสบียงจด้อกแจด้กแยล่พอ ๆ กรัน มรัน
เปป็นบาปอยล่างหนซพี่งสคาหรรับไมล่วล่าผผด้ชายหรนอผผด้หญลิงทบีพี่จะยนนขซนี้นและสล่งเสบียงจด้อกแจด้ก-หรนอโตด้เถบียง-ในทบีพี่ประชอุม
สาธารณะ แตล่ถซงแมด้วล่าคคากรบีกนบีนี้แปลไดด้วล่า “สล่งเสบียงจด้อกแจด้ก” นรัพี่นกน็ไมล่ใชล่ความหมายตรงนบีนี้เลยแมด้แตล่นลิดเดบียว

ใน 1 เปโตร 4:11 เรามบีคคากรบีกเดบียวกรันนบีนี้ และในขด้อนรันี้นมรันถผกแปลวล่า “ถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดจะกลล่าว…”-ซซพี่ง



จรลิง ๆ แลด้วมบีความหมายวล่ากลล่าวคคาปราศรรัยหรนอกลล่าวคคาเทศนา ดรังนรันี้น คคากรบีกนบีนี้ซซพี่งถผกใชด้โดยทรันี้งเปาโลและเป
โตรจซงหมายความวล่าผผด้หญลิงคนหนซพี่งจะตด้องไมล่ “พผด”-หรนอ “สอน”-ในทบีพี่ประชอุมสาธารณะทบีพี่มบีพวกผผด้ชายอยผล่

โปรดอล่านตล่อไป: ผมจะมบีบางสลิพี่งทบีพี่จะกลล่าวในตอนทด้ายของการอภลิปรายนบีนี้ซซพี่งอาจเปลบีพี่ยนความคลิดของ
สอุภาพสตรบีทบีพี่เชนพี่อบางทล่านซซพี่งไมล่เหน็นดด้วยกรับสลิพี่งทบีพี่ผมกลล่าวไปแลด้วจนถซงตอนนบีนี้! ผมเปลบีพี่ยนแปลงพระวจนะของพระ
ครัมภบีรร์บรลิสอุทธลิธไมล่ไดด้: “แตล่ขด้าพเจด้า (เปาโล) ไมล่อนอุญาตใหด้ผผด้หญลิงคนใดสรัพี่งสอน หรนอใชด้อคานาจเหนนอผผด้ชาย แตล่ใหด้นลิพี่ง
เงบียบเสบีย” นรัพี่นเปป็นพระวจนะของพระเจด้า และผมทคาอะไรเกบีพี่ยวกรับมรันไมล่ไดด้เลย มรันถผกเขบียนตามคคาบอกของพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธ ถผกบรันทซกลงไปโดยอรัครทผตเปาโล-และเราตด้องเชนพี่อมรัน

ใครบางคนอาจถามวล่า “ทคาไมผผด้หญลิงถซงควรเงบียบเสบียและนอบนด้อมตล่อผผด้ชายในทบีพี่ประชอุมสาธารณะลล่ะ?”
คคาตอบถผกนคาเสนออยล่างชรัดเจนในขด้อพระคคาตล่อไปนบีนี้:

ขด้อ 13 และ 14: “ดด้วยวล่าอาดรัมทรงถผกปฟัฟื้นกล่อน แลด้วทรงปฟัฟื้นเอวา และอาดรัมไมล่ไดด้ถผกหลอกลวง แตล่ผผด้
หญลิงนรันี้นทบีพี่ถผกหลอกลวงจซงไดด้อยผล่ในการละเมลิดนรันี้น”

พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างอาดรัมจากผงคลบีดลิน ทรงระบายลมหายใจแหล่งชบีวลิตเขด้าในรผจมผกของเขา และเขาไดด้
กลายเปป็นจลิตวลิญญาณทบีพี่มบีชบีวลิตอยผล่ เอวาไดด้ถผกสรด้างจากกระดผกซบีพี่โครงซบีพี่หนซพี่งทบีพี่ถผกเอาออกมาจากสบีขด้างของอาดรัม-
นางถผกเอาออกมาจากผผด้ชาย ผผด้ชายไมล่ไดด้ถผกเอาออกมาจากผผด้หญลิง นางถผกสรด้างขซนี้นเปป็นอรันดรับทบีพี่สอง นางเปป็น
ภาชนะทบีพี่อล่อนแอกวล่า เรามบีคคากลล่าวทบีพี่ชรัดเจนและเขด้าใจไดด้นบีนี้ “และอาดรัมไมล่ไดด้ถผกหลอกลวง แตล่ผผด้หญลิงนรันี้นทบีพี่ถผก
หลอกลวงจซงไดด้อยผล่ในการละเมลิดนรันี้น” อาดรัมถผกสรด้างขซนี้นกล่อน เอวาถผกสรด้างขซนี้นทบีหลรัง-แตล่เอวาไดด้ทคาบาปกล่อน 
และอาดรัมไดด้ทคาบาปทบีหลรัง โดยไมล่ถผกหลอกลวงโดยตรงผล่านทางซาตาน แตล่ถผกนคาใหด้ทคาบาปโดยอด้อมผล่านทางเอ
วา ซาตานไมล่ไดด้เขด้าหาอาดรัมเหมนอนอยล่างทบีพี่มรันไดด้เขด้าหาเอวา มรันเขด้าหาอาดรัมผล่านทางเอวา ดรังนรันี้น การทดลอง
ของอาดรัมจซงเปป็นแบบโดยอด้อม ซาตานกลล่าวคคาพผดของมรันแกล่เอวา นางฟฟัง-และละเมลิด ผผด้ชายเปป็นผผด้แรกในการ
ทรงสรด้าง ผผด้หญลิงเปป็นผผด้แรกในการละเมลิด

ในการนมรัสการสาธารณะในทบีพี่ประชอุมของครลิสตจรักรทด้องถลิพี่น การทรงนคาของพระเจด้าตามคคาบอกของ
พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทบีพี่ตรรัสแกล่อรัครทผตเปาโล คนอนบีพี่: ทบีพี่ชายทรันี้งหลายควรนคาในการอธลิษฐานและพผดในทบีพี่ประชอุม
ทด้องถลิพี่น (ขด้อ 8) และทบีพี่หญลิงทรันี้งหลายควรประดรับหลรักคคาสอนนรันี้นในความเงบียบ (ขด้อ 9) ขอใหด้ผมกลล่าวบางสลิพี่งทบีพี่
ควรใหด้กคาลรังใจพวกคอุณทบีพี่เปป็นสอุภาพสตรบี-และจะใหด้กคาลรังใจพวกคอุณหากพวกคอุณมบีจลิตใจทบีพี่ถผกตด้อง: หญลิงทรันี้งหลาย
ทบีพี่เชนพี่อมบีบทบาททบีพี่สคาครัญมาก ๆ ในครลิสตจรักรยอุคตด้น บรันทซกทบีพี่ถผกเขบียนไวด้ในภาคพรันธสรัญญาใหมล่เกบีพี่ยวกรับครลิสตจรักร
ทารกนรันี้นในกรอุงเยรผซาเลน็มและเขตแดนโดยรอบนคาเสนอภาพอรันงดงามของสตรบีทรันี้งหลายทบีพี่เชนพี่อและหนด้าทบีพี่คนตด้น
เรนอนของพวกนาง

กล่อนอนพี่นเลย พระเจด้าประทานเกบียรตลิอรันยลิพี่งใหญล่ทบีพี่สอุดทบีพี่พระองคร์ไดด้ทรงวางบนมนอุษยร์คนใดใหด้แกล่ผผด้หญลิง: 
มารบียร์หญลิงพรหมจารบีผผด้นรันี้นเปป็นมารดาของพระบอุตรทบีพี่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้า ผผด้ชายไมล่มบีสล่วนในการ
ประสผตลิของพระองคร์ พระเจด้าไดด้ทรงเลนอกหญลิงพรหมจารบีคนหนซพี่งเพนพี่อนคาพระบอุตรของพระองคร์เขด้ามาในโลก เรา
อล่านเกบีพี่ยวกรับนางโยอรันนาและนางซผซรันนา ผผด้ซซพี่ง “ปรนนลิบรัตลิพระองคร์ดด้วยทรรัพยร์สลิพี่งของของพวกนาง” (ลผกา 8:3) 
เราอล่านเกบีพี่ยวกรับนางมารบียร์ชาวมรักดาลาทบีพี่มบีความรรักและความทอุล่มเท (ยอหร์น 20:11-16) และใครเลล่าจะมองขด้าม



มารบียร์และมารธา สองศรบีพบีพี่นด้องทบีพี่เปป็นเพนพี่อนของพระเยซผ พระองคร์ทรงชอบไปเยนอนบด้านของพวกนาง (ลผกา 
10:38,39; ยอหร์น 11:5) จงพลิจารณานางมารบียร์ มารดาของยอหร์นมาระโก ผผด้ซซพี่งอนอุญาตใหด้พวกอรัครทผตและผผด้เชนพี่อ
ทรันี้งหลายจรัดประชอุมอธลิษฐานในบด้านของนาง (กลิจการ 12:12) เราอล่านเกบีพี่ยวกรับบอุตรสาวสบีพี่คนของฟปลลิปผผด้ซซพี่ง
พยากรณร์-ในทบีพี่สล่วนตรัว ไมล่ใชล่ในทบีพี่ประชอุมเปปิดในวรันอาทลิตยร์ หรนอในงานฟฟฟื้นฟผ (กลิจการ 21:9) และยรังมบีจลิตวลิญญาณ
ทบีพี่ดบีงามนรันี้น นรัพี่นคนอนางลลิเดบีย ผผด้เชนพี่อคนแรกของเปาโลในยอุโรป เปาโลพบกรับสอุภาพสตรบีเหลล่านรันี้นในชรันี้นเรบียนพระ
ครัมภบีรร์วรันสะบาโตของพวกนางกลางแจด้งรลิมแมล่นนี้คา (กลิจการ 16:13)- ไมล่ใชล่ใจกลางเมนองในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นหรนอใน
สถานบรลิสอุทธลิธ แตล่รลิมฝฟัปี่งแมล่นนี้คา เปาโล “กลล่าวกรับพวกผผด้หญลิงซซพี่งประชอุมกรันอยผล่ทบีพี่นรัพี่น” และหรัวขด้อของเขาคนอการ
สลินี้นพระชนมร์ การถผกฝฟัง และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระเยซผ “ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” ขณะทบีพี่เขาประกาศ
พระครลิสตร์ผผด้ทรงถผกตรซงกางเขน ถผกฝฟัง และทรงเปป็นขซนี้นมาอบีก องคร์พระผผด้เปป็นเจด้ากน็ทรงแตะตด้องใจของนางลลิเดบีย 
นางไดด้บรังเกลิดใหมล่ รรับบรัพตลิศมา และจากนรันี้นนางกน็เปปิดบด้านของนางใหด้แกล่เหลล่าผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า (กลิจการ
16:14,15) 

ในกลิจการ 9:36-43 เราอล่านเกบีพี่ยวกรับทาบลิธา (“ซซพี่งแปลวล่า โดรครัส”) ผผด้ซซพี่งเปป็นผผด้กล่อตรันี้งการประชอุมกลอุล่ม
ของโดรครัส สอุภาพสตรบีทบีพี่รรักเหลล่านบีนี้มาพบปะกรันและพผดคอุยเกบีพี่ยวกรับพระเยซผเจด้าและทคาเสนนี้อผด้า ในโรม 16:1,2 เรา
อล่านเกบีพี่ยวกรับเฟบบี ผผด้รรับใชด้ของครลิสตจรักรนรันี้น เราอาจนซกถซงคนทบีพี่อยผล่ใกลด้มากขซนี้นอบีกนลิดในบด้านของเรา เพราะวล่า
พวกเราสล่วนใหญล่สามารถมองยด้อนกลรับไปและขอบคอุณพระเจด้าสคาหรรับคอุณแมล่ผผด้ทบีพี่ไดด้อธลิษฐานเผนพี่อเรา คอุณแมล่ของ
ผมไดด้อธลิษฐานเผนพี่อผมอยล่างอล่อนโยน-และไดด้รด้องไหด้ดด้วยนนี้คาตาอรันขมขนพี่นคนนแลด้วคนนเลล่าจนกระทรัพี่งผมรรับความรอด
ในทบีพี่สอุด

ผมอยากเพลิพี่มอบีกคนหนซพี่งเขด้าไปในรายชนพี่อสอุภาพสตรบีทบีพี่ดบีงามเหลล่านบีนี้ดด้วย นรัพี่นคนอ พบีพี่สาวของผม-ผผด้ซซพี่งไดด้มา
ขด้างเตบียงของผมและอธลิษฐาน เธอพผดนด้อยในทบีพี่สาธารณะ และเธอไมล่มบีอะไรจะพผดกรับผมมากนรักในทบีพี่สาธารณะ-
แตล่ไมล่วล่าผมจะลากขาเขด้าหด้องนอนของผมดซกดนพี่นขนาดไหน-มบีสตลิหรนอเมามาย-พบีพี่สาวของผม (ผผด้ซซพี่งยรังไมล่แตล่งงานใน
ขณะนรันี้นและในตอนนบีนี้) กน็มาทบีพี่ขด้างเตบียงของผมและอธลิษฐาน เธอปวดรด้าวในการอธลิษฐานขอตล่อพระเจด้าทบีพี่จะทรง
ชล่วยนด้องชายทบีพี่นล่าสรังเวชและหลงหายของเธอใหด้รอด เกรงวล่าเขาจะรล่วงลงในหลอุมของผผด้ถผกพลิพากษาปรรับโทษ 
หลายคนนผมจะนอนอยผล่บนเตบียง สผบบอุหรบีพี่ และพล่นควรันใสล่หนด้าเธอขณะทบีพี่เธออธลิษฐาน-แตล่เธอกน็ไมล่ไดด้หยอุดอธลิษฐาน
พบีพี่สาวทบีพี่มบีใจสผงคนนบีนี้-ซซพี่งออุทลิศจลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกายตล่อพระเจด้า-มาทบีพี่ขด้างเตบียงของผมอยผล่เสมอ และคนนหนซพี่ง
ขณะทบีพี่เธออธลิษฐาน เธอกน็อด้างสลิทธลิธในจลิตวลิญญาณของผมเพนพี่อพระเยซผ…เธออด้อนวอนพระโลหลิตและอด้างสลิทธลิธในตรัว
ผมในความปวดรด้าวและนนี้คาตาอรันขมขนพี่น ในทบีพี่สอุดพระเจด้ากน็ทรงทอุบใจผมจนแตกสลายผล่านทางขล่าวประเสรลิฐ และ
ผมไดด้รรับความรอด

ผมคงจะเปป็นคนสอุดทด้ายบนแผล่นดลินโลกทบีพี่จะพผดใหด้รด้ายเกบีพี่ยวกรับสตรบีคนใดทบีพี่ตามทางพระเจด้า-แตล่ผผด้หญลิง
คนใดทบีพี่เชนพี่ออยล่างแทด้จรลิงยล่อมไมล่มบีความปรารถนาทบีพี่จะแยล่งชลิงสลิทธลิอคานาจเหนนอชายทรันี้งหลายทบีพี่ตามทางพระเจด้าใน
ครลิสตจรักรของพระเจด้า คอุณจดมรันลงไปเลยและเชนพี่อมรันไดด้-เมนพี่อผผด้หญลิงคนใดอยากทบีพี่จะสรัพี่งการและบงการพวกผผด้
ชายในครลิสตจรักร ผผด้หญลิงคนนรันี้นกน็ไมล่ถผกตด้องกรับพระเจด้า พระเจด้าทรงสรด้างผผด้หญลิงใหด้เปป็นคนทบีพี่นอุล่มนวล อล่อนหวาน มบี
ใจกรอุณาและเปปปี่ยมดด้วยความรรัก ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเหลนอผผด้ชายทอุกคนใหด้เผชลิญหนด้าขด้อเทน็จจรลิงตามพระ



ครัมภบีรร์อรันศรักดลิธสลิทธลิธนบีนี้
พระเจด้าไดด้ทรงเนรมลิตสรด้างทอุกสลิพี่งยกเวด้นผผด้หญลิง-แตล่อาดรัมไมล่พบผผด้ใดเลยทบีพี่จะเปป็นคผล่ออุปถรัมภร์ของตน เขา

เหงา พระเจด้าทรงเหน็นหรัวใจทบีพี่เหงาของอาดรัม และทรงสรด้างเอวาเพนพี่อทคาใหด้ชบีวลิตของเขาสมบผรณร์และงดงามมาก
ขซนี้น เราควรมบีความนรับถนอสผงสอุดสคาหรรับความเปป็นผผด้หญลิง เธอเปป็นสลิพี่งทรงสรด้างทบีพี่นอุล่มนวลของพระเจด้า…พระองคร์ไดด้
ทรงสรด้างเธอขซนี้นมาเพนพี่อทคาใหด้โลกนบีนี้เปป็นสถานทบีพี่ทบีพี่อล่อนหวานมากขซนี้นเพนพี่อทบีพี่จะอาศรัยอยผล่ในนรันี้น ผผด้หญลิงทบีพี่ชอบหาเรนพี่อง
ทะเลาะวลิวาท มบีใจเกลบียดชรัง ชอบนลินทาลรับหลรัง ผผด้หญลิงทบีพี่ชอบสล่งเสบียงจด้อกแจด้กในครลิสตจรักร ผผด้หญลิงทบีพี่อยากสรัพี่ง
การและแยล่งชลิงสลิทธลิอคานาจเหนนอพวกผผด้ชาย ยล่อมไมล่ใชล่คนแบบทบีพี่พระเจด้าทรงประสงคร์ใหด้เธอเปป็นอยล่างแนล่นอน 
แตล่ผผด้หญลิงทบีพี่เชนพี่อซซพี่งออุทลิศตน ชคาระตรัวใหด้บรลิสอุทธลิธ เปปปี่ยมลด้นดด้วยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธกน็เปป็นสลิพี่งทรงสรด้างทบีพี่อล่อนหวาน
ทบีพี่สอุดกล่อนทบีพี่เราไปถซงประตผมอุกดาเหลล่านรันี้น

ไมล่มบีสลิพี่งใดเลยในพระครัมภบีรร์ทบีพี่หด้ามไมล่ใหด้ผผด้หญลิงทบีพี่เชนพี่อคนใดสอนรวบีหรนอในชรันี้นเรบียนพระครัมภบีรร์สล่วนตรัวใน
บด้าน ถซงแมด้เธอถผกหด้ามไมล่ใหด้เทศนาบนธรรมาสนร์กน็ตาม แตล่เธอจะตด้องไมล่แยล่งชลิงสลิทธลิอคานาจเหนนอพวกผผด้ชาย มรัน
สอดคลด้องอยล่างสมบผรณร์แบบกรับพระครัมภบีรร์ทบีพี่ผผด้หญลิงทรันี้งหลายจะสอนในความเปป็นสล่วนตรัวทบีพี่บด้านหรนอในหด้องเรบียน
รวบี ยกตรัวอยล่างเชล่น:

“และทล่าน (อปอลโล)ไดด้ตรันี้งตด้นกลล่าวโดยใจกลด้าในธรรมศาลา ผผด้ซซพี่งเมนพี่ออาควลิลลากรับปรลิสสลิลลาไดด้ฟฟังแลด้ว
เขาทรันี้งสองจซงรรับทล่านมายรังพวกเขา และอธลิบายอยล่างละเอบียดแกล่ทล่านถซงทางของพระเจด้าใหด้สมบผรณร์ยลิพี่งขซนี้น”
(กลิจการ 18:26) สองสามบีภรรยาทบีพี่นล่ารรักคผล่นบีนี้จะยนนขซนี้นในทบีพี่ประชอุมและตคาหนลิอปอลโลกน็ไดด้-แตล่พวกเขากน็ไมล่ไดด้ทคา 
พวกเขาเชลิญชวนเขามาทบีพี่บด้านของตน และในทบีพี่สล่วนตรัวพวกเขาสอนนรักเทศนร์ไฟแรงผผด้นบีนี้-ผผด้ซซพี่งมบีความกระตนอรนอรด้น
มากกวล่าความรผด้-ในสลิพี่งทบีพี่ลซกลนี้คามากขซนี้นเหลล่านรันี้นของพระเจด้า เขาเปป็นคนดบี เปป็นชายโวหารดบี เขามบีการศซกษาดบี เขา
เชบีพี่ยวชาญมากในพระครัมภบีรร์ เทล่าทบีพี่เขาไปถซงในพระวจนะของพระเจด้า เขามบีความกระตนอรนอรด้น ความขยรันขรันแขน็ง
และความกลด้าหาญ-และอาควลิลลาและปรลิสสลิลลาเหน็นศรักยภาพในชายผผด้นบีนี้ทบีพี่ตด้องถผกควบคอุมเพนพี่อพระเจด้า ดด้วยเหตอุ
นบีนี้ พวกเขาจซงสรัพี่งสอนเขา-แตล่ไมล่ใชล่ในทบีพี่ประชอุมสาธารณะของครลิสตจรักร

เทล่าทบีพี่เขาทราบและถผกสรัพี่งสอน อปอลโลเปป็นนรักเทศนร์ทบีพี่เกล่งและผผด้นคาทบีพี่เกล่ง แตล่อาควลิลลาและปรลิสสลิลลารผด้
วล่าเขาไมล่ไดด้กคาลรังเทศนาหลรักคคาสอนทรันี้งหมดทบีพี่ถผกเปปิดเผยเกบีพี่ยวกรับครลิสตจรักร… “โดยรผด้จรักบรัพตลิศมาของยอหร์น
เทล่านรันี้น” ยอหร์นผผด้ใหด้บรัพตลิศมากลล่าววล่า “แทด้จรลิง เราใหด้เจด้าทรันี้งหลายรรับบรัพตลิศมาดด้วยนนี้คาอรันแสดงถซงการกลรับ
ใจเสบียใหมล่ แตล่พระองคร์ (พระเยซผ) …จะทรงใหด้เจด้าทรันี้งหลายรรับบรัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธและดด้วยไฟ”
(มธ. 3:11)

คคาสอนของอปอลโลยรังขาดในอยล่างหลรังนบีนี้ คอุณเหน็นวล่า “สาวกบางคน” ของเขาบอกเปาโลวล่าพวกเขายรัง
ไมล่เคยไดด้ยลินเรนพี่องบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณในวรันเพน็นเทคอสตร์เลย เปาโลทด้าชวนพวกเขาเกบีพี่ยวกรับบรัพตลิศมาของ
พวกเขาและความเชนพี่อของพวกเขา และพวกเขากลล่าววล่า “พวกเรายรังไมล่เคยไดด้ยลินดด้วยซนี้คาวล่ามบีพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธใดบด้างหรนอไมล่” (กลิจการ 19:1,2) อปอลโลไดด้สอนพวกเขาหลายสลิพี่ง แตล่เขาไมล่ไดด้สอนพวกเขาหลรักคคาสอน
เรนพี่องพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ หรนอความสรัมพรันธร์ของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทบีพี่มบีตล่อผผด้เชนพี่อในยอุคครลิสตจรักรนบีนี้ เขาเองไมล่ไดด้
รผด้จรักมรัน ดรังนรันี้นเขาจซงเทศนามรันไมล่ไดด้ อาควลิลลาเปป็นคนทบีพี่ถล่อมใจและออุทลิศตนเกลินกวล่าทบีพี่จะทคาใหด้เรนพี่องนบีนี้เปป็น



ประเดน็นตล่อหนด้าคนอนพี่น แตล่แทนทบีพี่จะทคาเชล่นนรันี้น อปอลโลไดด้รรับเชลิญใหด้เขด้ามาในความเปป็นสล่วนตรัวของบด้าน-และ
พระครัมภบีรร์ไมล่ไดด้กลล่าววล่า “เขา” (อาควลิลลา) พผดคอุยกรับอปอลโล แตล่ “พวกเขา” พผดคอุยกรับนรักเทศนร์ไฟแรงผผด้นบีนี้
เกบีพี่ยวกรับการขาดซซพี่งฤทธลิธเดชในคคาเทศนาตล่าง ๆ ของเขา พวกเขาสรัพี่งสอนเขาอยล่างครบถด้วนมากขซนี้นในทางของ
พระเจด้า

ผผด้หญลิงทบีพี่เชนพี่อมบีสลิทธลิธอรันสมบผรณร์ทบีพี่จะเปป็นพยานและชนะจลิตวลิญญาณทรันี้งหลาย ทบีพี่จะสอนรวบีและชรันี้นเรบียน
พระครัมภบีรร์ และทบีพี่จะสอนทบีพี่ไหนกน็ไดด้ทบีพี่เธอไมล่แยล่งชลิงสลิทธลิอคานาจเหนนอผผด้ชาย แตล่เมนพี่อพผดถซงเรนพี่องของกลิจธอุระในครลิสต
จรักร พระเจด้าไดด้ทรงแตล่งตรันี้งพวกผผด้ชายเพนพี่อดผแลกลิจการตล่าง ๆ ของครลิสตจรักร เพนพี่อเลบีนี้ยงดผในฐานะศลิษยาภลิบาล เพนพี่อ
รรับใชด้ในฐานะเหลล่าผผด้ชล่วยศลิษยาภลิบาลและคนตด้นเรนอนในครลิสตจรักร และในฐานะผผด้ปกครอง ผผด้ดผแล และผผด้สอน 
ตราบเทล่าทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับพวกผผด้ชาย

ขด้อ 15: “แตล่อยล่างไรกน็ตาม นางกน็จะถผกชล่วยใหด้รอดในการคลอดบอุตร ถด้าเขาทรันี้งหลายยรังดคารงอยผล่ในความ
เชนพี่อ และความรรัก และความบรลิสอุทธลิธ พรด้อมกรับความมบีสตลิสรัมปชรัญญะ”

มบีการตบีความอรันหลากหลายเกบีพี่ยวกรับพระคคาขด้อนบีนี้ของพระครัมภบีรร์ ผมพรด้อมใจยอมรรับวล่ามรันยากเลน็กนด้อย 
คคาอธลิบายหนซพี่งทบีพี่ถผกใหด้กน็คนอวล่าผผด้หญลิงจะพบความรอดของเธอเองโดยการเลบีนี้ยงดผลผก ๆ ของเธอในความเชนพี่อ ความ
รรัก และการตรักเตนอนในสลิพี่งตล่าง ๆ ของพระเจด้า-วล่าเธอจะไดด้รรับความรอดขณะทบีพี่เธอสรัพี่งสอนลผก ๆ ของเธอในสลิพี่ง
เหลล่านรันี้นขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและขณะทบีพี่เธอเลบีนี้ยงดผพวกเขาจนเตลิบโตในการบคารอุงเลบีนี้ยงและการตรักเตนอนของ
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า

แตล่นบีพี่จะยรังไมล่พอ เพราะวล่าการทคาเชล่นนบีนี้เปป็นการเพลิพี่มการประพฤตลิเขด้ากรับความรอดอยล่างแนล่นอน และใน
เอเฟซรัส 2:8,9 เปาโลประกาศวล่าความรอดเปป็นมาโดยพระคอุณ ผล่านทางความเชนพี่อ-โดยไมล่เพลิพี่มการประพฤตลิ สลิพี่งทบีพี่
ผมเชนพี่อ และสลิพี่งทบีพี่เหลล่าผผด้รผด้พระครัมภบีรร์ทบีพี่โดดเดล่นหลายทล่านตลอดหลายยอุคสมรัยเหน็นพด้องตรงกรัน กน็คนอนบีพี่: ในภาษา
เดลิมพระคคาขด้อนบีนี้อล่านวล่า “แตล่อยล่างไรกน็ตาม นางกน็จะถผกชล่วยใหด้รอดในการคลอดบอุตร (นรันี้น)” นรัพี่นคนอ ผผด้หญลิงนรันี้นไดด้
อยผล่ในการละเมลิดนรันี้น นางถผกหลอกลวง และอาดรัมถผกทดลองผล่านทางตรัวนาง และบาปกน็เคลนพี่อนตรัวเขด้าสผล่เผล่าพรันธอุร์
มนอุษยร์ทรันี้งหมด ผผด้หญลิงไดด้อยผล่ในการละเมลิดนรันี้น (ขด้อ 14) ดด้วยเหตอุนบีนี้ นางจซงจะไดด้รรับความรอดผล่านทางการคลอด
บอุตรนรันี้น- “เชนนี้อสายของหญลิงนรันี้น” ทบีพี่ถผกพผดถซงโดยพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธในปฐมกาล 3:15

ตามทบีพี่ผมกลล่าวไวด้กล่อนหนด้านบีนี้ พระเจด้าทรงใหด้เกบียรตลิผผด้หญลิงในแบบทบีพี่พระองคร์ไมล่เคยใหด้เกบียรตลิผผด้ชายคนใด:
เธอ (หญลิงพรหมจารบีนรันี้น) ไดด้ถผกเลนอกโดยพระเจด้าเพนพี่อนคาพระบอุตรของพระองคร์เขด้ามาในโลก คอุณทราบดบีพอ ๆ 
กรับทบีพี่ผมทราบวล่าพระเจด้าจะทรงมอบพระเยซผใหด้แกล่โลกนบีนี้ในรผปแบบหรนอวลิธบีการใดกน็ไดด้ทบีพี่พระองคร์ทรงเลนอก แตล่
พระองคร์กน็ทรงเลนอกผผด้หญลิง ดรังนรันี้นโดยสล่วนตรัวแลด้วผมจซงเชนพี่อวล่าพระครัมภบีรร์ในขด้อทบีพี่ยากนบีนี้จรลิง ๆ แลด้วกคาลรังกลล่าววล่า 
ถซงแมด้วล่าขด้อ 11 ถซง 14 ดผเหมนอนจะประณามผผด้หญลิงใหด้รรับชะตากรรมอรันนล่าเศรด้า เธอกน็จะไดด้รรับความรอด-เหมนอน
อยล่างผผด้ชาย-ผล่านทางเชนนี้อสายของหญลิงนรันี้น-เมลน็ดพนชทบีพี่ไมล่รผด้เปฟปี่อยเนล่านรันี้น พระวจนะของพระเจด้า “ในเรลิพี่มแรกนรันี้น
พระวาทะทรงเปป็นอยผล่แลด้ว และพระวาทะทรงอยผล่กรับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า พระองคร์นรันี้นเอง
ทรงอยผล่ในเรลิพี่มแรกนรันี้นกรับพระเจด้า…และพระวาทะไดด้รรับสภาพเปป็นเนนนี้อหนรัง และทรงอาศรัยอยผล่ทล่ามกลางพวก
เรา…” (ยอหร์น 1:1,2 และ 14) “(พวกเรา) ไดด้บรังเกลิดใหมล่ ไมล่ใชล่จากเมลน็ดทบีพี่จะเปฟปี่อยเนล่าเสบีย แตล่จากเมลน็ดอรันไมล่รผด้



เปฟปี่อยเนล่า โดยพระวจนะของพระเจด้า…” (1 ปต. 1:23)
ผผด้รผด้พระครัมภบีรร์หลายทล่านทบีพี่โดดเดล่นกน็เสนอแนะดด้วยวล่าสลิพี่งทบีพี่เปาโลกคาลรังกลล่าวตรงนบีนี้กน็คนอวล่า ถซงแมด้วล่าขด้อ

พระคคาหลายขด้อกล่อนหนด้าดผเหมนอนจะปรรับโทษพวกผผด้หญลิงใหด้ตด้องรรับชะตากรรมแหล่งความไรด้ประโยชนร์และความ
ไมล่สคาครัญ ผผด้หญลิงทบีพี่เชนพี่อกน็มบีโอกาสของเธอในลผก ๆ ทบีพี่เธอใหด้กคาเนลิดและฝฝึกฝนในบด้าน เธอไมล่เพบียงดผแลลผก ๆ ในฝป่าย
รล่างกายและในสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่เปป็นฝป่ายโลกเทล่านรันี้น เธอยรังปรนนลิบรัตลิในเรนพี่องสวรัสดลิภาพฝป่ายวลิญญาณของพวกเขาเชล่น
กรัน เธอคนอผผด้ทบีพี่ฝฝึกฝนพวกเขาในสลิพี่งเหลล่านรันี้นขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ถซงแมด้วล่าผผด้หญลิงคนหนซพี่งอาจไมล่เปป็นคอุณแมล่ทบีพี่มบี
ลผก ๆ (กลล่าวในแงล่รล่างกาย) เธอกน็สามารถเปป็นคอุณแมล่ของลผก ๆ ฝป่ายวลิญญาณไดด้ เปาโลพผดถซงทลิโมธบีวล่าเปป็น “บอุตร
แทด้ของขด้าพเจด้าในความเชนพี่อนรันี้น” ดรังนรันี้นผผด้หญลิงทบีพี่ออุทลิศตนตล่อพระครลิสตร์กน็สามารถชนะจลิตวลิญญาณหลายดวงไดด้-ใน
ชรันี้นเรบียนรวบี ผล่านทางการประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่เดน็ก และในอบีกหลายวลิธบี

ทลิโมธบีไดด้กลายเปป็นนรักเทศนร์ทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ ศลิษยาภลิบาลทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ ผผด้นคาฝป่ายวลิญญาณทบีพี่โดดเดล่น แตล่จงฟฟัง: 
“...ขด้าพเจด้าระลซกถซงความเชนพี่ออรันแทด้นรันี้นซซพี่งมบีอยผล่ในทล่าน ซซพี่งกล่อนอนพี่นเลยนรันี้นไดด้มบีอยผล่ในโลอลิสยายของทล่าน และยผนบี
สมารดาของทล่าน และขด้าพเจด้าเชนพี่อมรัพี่นคงวล่ามบีอยผล่ในทล่านเชล่นกรัน” (2 ทธ. 1:5) ใชล่แลด้วครรับ สอุภาพสตรบีทรันี้งหลายมบี
โอกาสทบีพี่จะกลายเปป็นผผด้ชนะจลิตวลิญญาณทบีพี่ยลิพี่งใหญล่และวบีรสตรบีฝป่ายวลิญญาณในครลิสตจรักร ถซงแมด้วล่าพวกเธอไมล่ไดด้รรับ
อภลิสลิทธลิธในการเปป็นศลิษยาภลิบาลหรนอเปป็นเหลล่าผผด้นคาในครลิสตจรักร โดยแยล่งชลิงสลิทธลิอคานาจเหนนอผผด้ชาย ผผด้ซซพี่งพระเจด้า
ไดด้ทรงสรด้างตามแบบพระฉายของพระองคร์เอง พวกเธอสามารถเปป็นราชลินบีแหล่งบด้าน ครผของลผก ๆ และเครนพี่องมนอ
ในการทคาใหด้เดน็กนด้อยทรันี้งหลายกลายเปป็นยรักษร์ใหญล่ฝป่ายวลิญญาณเพนพี่อพระเยซผไดด้

ผมแนล่ใจวล่าผผด้หญลิงสล่วนใหญล่ทบีพี่ตามทางพระเจด้าจะเหน็นพด้องวล่าคอุณแมล่สามารถทคาหลายสลิพี่งกรับลผก ๆ ของ
เธอในความเปป็นสล่วนตรัวของบด้านไดด้มากกวล่าศลิษยาภลิบาลสามารถกระทคาไดด้จากธรรมาสนร์ ดรังนรันี้นอยล่ารผด้สซกแยล่ทบีพี่คอุณ
ไมล่ไดด้รรับโอกาสในการเทศนาในทบีพี่ประชอุมและเปป็นศลิษยาภลิบาล เพราะวล่าคอุณมบีงานรรับใชด้หนซพี่งทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทบีพี่สอุดและ
ทรงพลรังมากทบีพี่สอุดในงานรรับใชด้ทรันี้งปวงแลด้ว-งานรรับใชด้ทบีพี่ถผกกระทคาในความเปป็นสล่วนตรัวแหล่งบด้านของคอุณเองขณะทบีพี่
ลผก ๆ ของคอุณมานรัพี่งลด้อมรอบตรัวคอุณ

แนล่นอนวล่าทลิโมธบีเปป็นหนบีนี้บอุญคอุณผผด้หญลิงทรันี้งหลายทบีพี่เชนพี่อ-คอุณยายของเขาและคอุณแมล่ของเขา ในครลิสตจรักรทบีพี่
เมนองเอเฟซรัสเขาคงมบีผผด้เชนพี่อทบีพี่เปป็นผผด้หญลิงหลายคน และเปาโลอยากใหด้เขาปฏลิบรัตลิกรับพวกนางอยล่างมบีปฟัญญา ใน
ความรรักแบบครลิสเตบียน โดยสรัพี่งสอนพวกนางเรนพี่องตคาแหนล่งของพวกนางในครลิสตจรักร โอกาสตล่าง ๆ ของพวกนาง
ในครลิสตจรักรและในบด้าน เชล่นเดบียวกรับในชอุมชน เปาโลไมล่อยากใหด้ทลิโมธบีอนอุญาตใหด้พวกผผด้หญลิงบรลิหารงานครลิสต
จรักรหรนอแยล่งชลิงสลิทธลิอคานาจ แตล่เขากน็ไมล่อยากใหด้ทลิโมธบีสรด้างความขรัดเคนองหรนอทคารด้ายจลิตใจสอุภาพสตรบีเหลล่านรันี้นทบีพี่
เปป็นผผด้เชนพี่อและผผด้รรับใชด้ทบีพี่แทด้จรลิงของพระเจด้าเหมนอนกรัน

ขอใหด้ผมปปิดทด้ายบทนบีนี้โดยกลล่าวดด้วยความจรลิงใจทรันี้งสลินี้นวล่าไมล่มบีนรักเทศนร์คนใดบนแผล่นดลินโลกทบีพี่ชนพี่นชม
เหลล่าสตรบีครลิสเตบียนมากไปกวล่าผม ผมขอกลล่าวซนี้คาสลิพี่งทบีพี่กลล่าวไปกล่อนหนด้านบีนี้แลด้ว: ผมขอบคอุณพระเจด้าสคาหรรับคอุณ
แมล่ทบีพี่เปป็นครลิสเตบียน พบีพี่สาวทบีพี่เปป็นครลิสเตบียนผผด้ซซพี่งอด้างสลิทธลิธในตรัวผมเพนพี่อพระเยซผ และผมจะไมล่มบีวรันหยอุดสรรเสรลิญ
พระเจด้าเลยสคาหรรับสตรบีครลิสเตบียนผผด้นรันี้น นรัพี่นคนอภรรยาของผม และซซพี่งเปป็นคผล่ออุปถรัมภร์ทบีพี่แทด้จรลิงสคาหรรับผมมาตลอด 
24 ปปนบีนี้ ไมล่มบีชายใดทบีพี่เปป็นหนบีนี้บอุญคอุณสตรบีทรันี้งหลายทบีพี่ตามทางพระเจด้ามากไปกวล่านรักเทศนร์ผผด้นบีนี้ และหากไมล่ใชล่เพราะ



สอุภาพสตรบีทรันี้งหลายทบีพี่ตามทางพระเจด้า มบีใจเชนพี่อและออุทลิศตน ผผด้ซซพี่งฟฟังกอสเปล อาวรร์ และสล่งเงลินถวายของพวกเธอ
เขด้ามาเพนพี่อชล่วยใหด้การถล่ายทอดดคาเนลินตล่อไปไดด้ทางสถานบีวลิทยอุหลายแหล่งของเราทรัพี่วอเมรลิกา กน็คงไมล่มบีกอสเปล 
อาวรร์

สอุภาพสตรบีทรันี้งหลายครรับ ขอฤทธลิธเดชมากขซนี้นจงมบีแกล่พวกคอุณขณะทบีพี่พวกคอุณปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่อรันทรงเกบียรตลิ
ของพวกคอุณในบด้าน ในชอุมชน และในครลิสตจรักร!

1 ททิโมธธี - บททธีที่ 3
คยณสมบอัตทิของเหลม่าผทูต้ปกครองและผทูต้ชม่วยศทิษยาภทิบาล



3:1 นบีพี่เปป็นถด้อยคคาจรลิง ถด้าชายคนใดปรารถนาหนด้าทบีพี่ผผด้ดผแล คนนรันี้นกน็ปรารถนาการงานทบีพี่ดบี
3:2 ผผด้ดผแลนรันี้นจซงตด้องเปป็นคนทบีพี่ไรด้ทบีพี่ตลิ เปป็นสามบีของภรรยาคนเดบียว เปป็นคนรอบคอบ เปป็นคนรผด้จรักประมาณตน 
เปป็นคนมบีการประพฤตลิดบี มบีอรัชฌาสรัยรรับแขกดบี เหมาะทบีพี่จะเปป็นครผ
3:3 ไมล่สนใจเหลด้าองอุล่น ไมล่เปป็นนรักเลง ไมล่โลภทรรัพยร์สลิพี่งของอรันเปป็นมลทลิน แตล่เปป็นคนอดทน ไมล่เปป็นคนชอบวลิวาท 
ไมล่เปป็นคนเหน็นแกล่เงลิน
3:4 เปป็นคนทบีพี่ปกครองบด้านเรนอนของตนไดด้ดบี โดยบรังครับบรัญชาบอุตรทรันี้งหลายของตนดด้วยความสงล่าผล่าเผยทอุกอยล่าง
3:5 (เพราะวล่าถด้าชายคนใดไมล่รผด้จรักทบีพี่จะปกครองบด้านเรนอนของตน คนนรันี้นจะดผแลครลิสตจรักรของพระเจด้าอยล่างไร
ไดด้)
3:6 ไมล่เปป็นคนทบีพี่รรับเชนพี่อใหมล่ ๆ เกรงวล่าเมนพี่อถผกยกตรัวขซนี้นแลด้วดด้วยความเยล่อหยลิพี่ง เขาจะลด้มลงในการปรรับโทษของ
พญามาร
3:7 ยลิพี่งกวล่านรันี้นเขาจะตด้องมบีชนพี่อเสบียงดบีทล่ามกลางคนทรันี้งหลายซซพี่งอยผล่ภายนอก เกรงวล่าเขาจะลด้มลงในการตคาหนลิและ
กรับดรักของพญามาร
3:8 เชล่นเดบียวกรัน พวกผผด้ชล่วยตด้องเปป็นคนสงล่าผล่าเผย ไมล่เปป็นคนสองลลินี้น ไมล่สนใจเหลด้าองอุล่นมาก ไมล่โลภทรรัพยร์
สลิพี่งของอรันเปป็นมลทลิน
3:9 โดยยซดมรัพี่นในขด้อลซกลรับแหล่งความเชนพี่อนรันี้นดด้วยใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันบรลิสอุทธลิธ
3:10 และจงใหด้คนเหลล่านบีนี้ถผกทดสอบเสบียกล่อนดด้วย แลด้วจงใหด้พวกเขารรับใชด้ในตคาแหนล่งของผผด้ชล่วย โดยถผกพบวล่าไรด้
ทบีพี่ตลิ
3:11 เชล่นกรันภรรยาของพวกเขาตด้องเปป็นคนสงล่าผล่าเผย ไมล่เปป็นคนทบีพี่ใสล่รด้ายผผด้อนพี่น เปป็นคนรผด้จรักประมาณตน เปป็นคน
สรัตยร์ซนพี่อในสลิพี่งทรันี้งปวง
3:12 จงใหด้พวกผผด้ชล่วยนรันี้นเปป็นสามบีของภรรยาคนเดบียว โดยปกครองบอุตรทรันี้งหลายของตน และบด้านเรนอนของตน
ไดด้ดบี
3:13 เพราะวล่าคนเหลล่านรันี้นทบีพี่รรับใชด้ในตคาแหนล่งของผผด้ชล่วย กน็ไดด้ระดรับทบีพี่ดบีสคาหรรับตนเอง และมบีใจกลด้าเปป็นอรันมากใน
ความเชนพี่อซซพี่งมบีอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์
3:14 สลิพี่งเหลล่านบีนี้ขด้าพเจด้าเขบียนมาถซงทล่าน โดยหวรังใจวล่าจะมาหาทล่านในไมล่ชด้า
3:15 แตล่ถด้าขด้าพเจด้ามาชด้า กน็เพนพี่อทล่านจะทราบวล่าทล่านควรประพฤตลิตรัวอยล่างไรในครอบครรัวของพระเจด้า ซซพี่งกน็คนอค
รลิสตจรักรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ เปป็นหลรักและรากแหล่งความจรลิง
3:16 และโดยปราศจากการโตด้เถบียง ขด้อลซกลรับแหล่งทางของพระเจด้ากน็ยลิพี่งใหญล่ พระเจด้าไดด้ทรงปรากฏในเนนนี้อหนรัง 
ไดด้ถผกพลิสผจนร์ในพระวลิญญาณ หมผล่ทผตสวรรคร์ไดด้เหน็น ถผกประกาศแกล่คนตล่างชาตลิ มบีชาวโลกเชนพี่อพระองคร์ ทรงถผกรรับ
ขซนี้นไปในสงล่าราศบี

ผทูต้ดทูแล (ผทูต้ปกครอง)
ขด้อ 1: “นบีพี่เปป็นถด้อยคคาจรลิง ถด้าชายคนใดปรารถนาหนด้าทบีพี่ผผด้ดผแล คนนรันี้นกน็ปรารถนาการงานทบีพี่ดบี”
ตคาแหนล่งผผด้ดผแลในสมรัยของเปาโลจะตด้องไมล่ถผกสรับสนกรับตคาแหนล่งเจด้าอธลิการสมรัยใหมล่แหล่งสมรัยของเรา 



คคาวล่า ผผด้ดผแล (bishop) มบีความหมายวล่า “มอง ดผ ตรวจตรา ดผแล ระวรัง เฝป้าดผ ตคาแหนล่งของการดผแล” คอุณสมบรัตลิ
เหลล่านรันี้นของผผด้ดผแลเปป็นแบบเดบียวกรันกรับคอุณสมบรัตลิตล่าง ๆ สคาหรรับผผด้ชล่วยศลิษยาภลิบาล ศลิษยาภลิบาล หรนอผผด้นคาคนใด
ของครลิสตจรักร และจะถผกกลล่าวถซงอยล่างครบถด้วนในบทนบีนี้

คอุณเชนพี่อใจไดด้เลยวล่าทลิโมธบีไมล่ไดด้สวมเสนนี้อคลอุมทบีพี่ใชด้ในทางศาสนา และเขาไมล่ไดด้แสดงออกถซงจลิตใจแหล่ง
ความเปป็นเผดน็จการซซพี่งปกตลิแลด้วปรากฏชรัดเจนในเจด้าอธลิการสมรัยใหมล่ กระนรันี้นในสมรัยของทลิโมธบีตคาแหนล่งนบีนี้เปป็น
ตคาแหนล่งทบีพี่มบีหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบใหญล่ยลิพี่ง-และบล่อยครรันี้งกน็มบีอรันตรายมากดด้วย ตคาแหนล่งผผด้ดผแลถผกเรบียกวล่าเปป็น “การ
งานทบีพี่ดบี” บางสลิพี่งทบีพี่ “นล่าปรารถนา” คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้สคาหรรับ “ปรารถนา” มบีความหมายทบีพี่แขน็งแรงมากยลิพี่งวล่า
คคาภาษาอรังกฤษของเรา (desire) มรันบล่งบอกไมล่ใชล่แคล่การรอแบบฝป่ายรรับสคาหรรับตคาแหนล่งนบีนี้ แตล่เปป็นการเอนนี้อม
ออกไปหามรันแบบกระตนอรนอรด้นและเปป็นฝป่ายรอุก มรันเกนอบจะมบีพลรังของความโลภแลด้ว ราวกรับวล่าคน ๆ หนซพี่งโลภ
ตคาแหนล่งเชล่นนรันี้นอยล่างกระตนอรนอรด้น

ในครลิสตจรักรยอุคตด้น ตคาแหนล่งของผผด้ดผแลไมล่ใชล่ตคาแหนล่งทบีพี่คนมารรับงล่าย ๆ มรันเปป็นตคาแหนล่งของหนด้าทบีพี่รรับ
ผลิดชอบทบีพี่แทด้จรลิงและบล่อยครรันี้งกน็ประสบอรันตรายมากมาย เหลล่าผผด้เชนพี่อพวกแรก ๆ ไมล่ไดด้แสวงหางานงล่าย ๆ แตล่
กลรับแสวงหางานเหลล่านรันี้นทบีพี่ตด้องประสบกรับความยากลคาบากและภรัยอรันตราย ครลิสเตบียนยอุคตด้นจคานวนมากโหย
หาทบีพี่จะทนทอุกขร์แมด้แตล่การถผกขล่มเหงอยล่างรอุนแรง-และบางคนถซงกรับปรารถนาความเปป็นมรณะสรักขบี ขณะทบีพี่วรันนบีนี้
ครลิสเตบียนสล่วนใหญล่บล่นเกบีพี่ยวกรับการถผกขล่มเหงเพบียงเลน็กนด้อยหรนอความไมล่สบายกาย พวกครลิสเตบียนยอุคตด้นเปป็น
ยรักษร์ใหญล่ฝป่ายวลิญญาณ เมนพี่อเปรบียบเทบียบกรับพวกคนตรัวจลิดี๋วสมรัยปฟัจจอุบรันในอาณาจรักรฝป่ายวลิญญาณ ขอพระเจด้าทรง
โปรดยกโทษเราทบีพี่อล่อนโยนขนาดนบีนี้ดด้วยเถลิด! คอุณเชนพี่อใจไดด้เลยวล่าในสมรัยของเปาโล ผผด้ดผแลไมล่ไดด้เปป็นเจด้าของหด้อง
ทคางานหรผหราพรด้อมกรับเกด้าอบีนี้หมอุนและโตต๊ะขซนี้นเงา เขาไมล่ไดด้สวมใสล่เสนนี้อคลอุมศาสนาทบีพี่นล่าดซงดผดและไมล่ไดด้มบีเงลินเดนอน
กด้อนโตพรด้อมกรับผผด้ชล่วยสามหรนอสบีพี่คนคอยทคางานขณะทบีพี่เขากคากรับดผแล ตคาแหนล่งของเขาหล่างไกลจากนรันี้น 
คอุณสมบรัตลิเหลล่านรันี้นสคาหรรับตคาแหนล่งเชล่นนรันี้นถผกกคาหนดไวด้ทบีละขด้อ:

ขด้อ 2-7: “ผผด้ดผแลนรันี้นจซงตด้องเปป็นคนทบีพี่ไรด้ทบีพี่ตลิ เปป็นสามบีของภรรยาคนเดบียว เปป็นคนรอบคอบ เปป็นคนรผด้จรัก
ประมาณตน เปป็นคนมบีการประพฤตลิดบี มบีอรัชฌาสรัยรรับแขกดบี เหมาะทบีพี่จะเปป็นครผ ไมล่สนใจเหลด้าองอุล่น ไมล่เปป็นนรักเลง 
ไมล่โลภทรรัพยร์สลิพี่งของอรันเปป็นมลทลิน แตล่เปป็นคนอดทน ไมล่เปป็นคนชอบวลิวาท ไมล่เปป็นคนเหน็นแกล่เงลิน เปป็นคนทบีพี่
ปกครองบด้านเรนอนของตนไดด้ดบี โดยบรังครับบรัญชาบอุตรทรันี้งหลายของตนดด้วยความสงล่าผล่าเผยทอุกอยล่าง (เพราะวล่าถด้า
ชายคนใดไมล่รผด้จรักทบีพี่จะปกครองบด้านเรนอนของตน คนนรันี้นจะดผแลครลิสตจรักรของพระเจด้าอยล่างไรไดด้) ไมล่เปป็นคนทบีพี่รรับ
เชนพี่อใหมล่ ๆ เกรงวล่าเมนพี่อถผกยกตรัวขซนี้นแลด้วดด้วยความเยล่อหยลิพี่ง เขาจะลด้มลงในการปรรับโทษของพญามาร ยลิพี่งกวล่านรันี้น
เขาจะตด้องมบีชนพี่อเสบียงดบีทล่ามกลางคนทรันี้งหลายซซพี่งอยผล่ภายนอก เกรงวล่าเขาจะลด้มลงในการตคาหนลิและกรับดรักของ
พญามาร”

1. ผผด้ดผแลตด้องเปป็นคนไรด้ทบีพี่ตลิ
ผผด้ดผแลตด้องปราศจากทบีพี่ตลิ โดยดคาเนลินชบีวลิตในแบบทบีพี่ไมล่มบีมนอุษยร์คนใดสามารถชบีนี้นลินี้วกลล่าวหาเขาหรนอตคาหนลิ

เขาไดด้ทบีพี่ดคาเนลินชบีวลิตไมล่เหมาะสมกรับทบีพี่เปป็นผผด้นคาในชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณของชอุมชนนรันี้น มบีพวกชอบวลิจารณร์อยผล่เสมอทบีพี่จะ
กลล่าวรด้ายเกบีพี่ยวกรับคนทบีพี่ดบีทบีพี่สอุด ชคาระตรัวมากทบีพี่สอุด ออุทลิศตรัวอยล่างจรลิงใจมากทบีพี่สอุด แตล่ถด้าคคากลล่าวหานรันี้นเปป็นเทน็จ ผผด้



ดผแลทบีพี่ไรด้ทบีพี่ตลิคนนรันี้นกน็มบีเหตอุผลทบีพี่จะชนพี่นชมยลินดบีและดบีใจเหลนอลด้น (มธ. 5:11,12)
สลิพี่งหนซพี่งทบีพี่ผผด้ดผแลตด้องแนล่ใจกน็คนอวล่า คคาวลิจารณร์ใด ๆ เกบีพี่ยวกรับตรัวเขาตด้องไมล่เปป็นความจรลิง และไมล่สมควรไดด้

รรับเพราะนลิสรัยบางอยล่างทบีพี่ไมล่เหมาะสมกรับผผด้นคาฝป่ายวลิญญาณ พวกเราทบีพี่เปป็นเหลล่าผผด้นคาในครลิสตจรักรของเราสามารถ
รรับประโยชนร์จากเรนพี่องนบีนี้ไดด้ เมนพี่อเราถผกวลิพากษร์วลิจารณร์ เรากน็ไมล่ควรลอุโทสะหรนอขผล่วล่าจะลาออกและไปจากครลิสต
จรักร เราไมล่ควรรบีบเถบียงกลรับ เราควรเชน็คใหด้ดบีกล่อนวล่าคคากลล่าวหานรันี้นเปป็นความจรลิงหรนอไมล่-และถด้ามบีผผด้ใดกลล่าวหา
เรา เรากน็รผด้วล่ามรันเปป็นความจรลิงหรนอไมล่ ถด้ามรันเปป็นความจรลิง เชล่นนรันี้นแลด้วโดยพระคอุณของพระเจด้าเรากน็ควรเรลิพี่มทบีพี่จะ
แกด้ไขมรัน ถด้าคคากลล่าวหานรันี้นมบีตล่อเพนพี่อนผผด้เชนพี่อคนใด เรากน็ควรตรวจสอบใหด้ถบีพี่ถด้วนกล่อนทบีพี่เราตรัดสลิน เพราะวล่ามบีคน
เหลล่านรันี้นทบีพี่วลิพากษร์วลิจารณร์อยล่างเปป็นเทน็จและไมล่เปป็นธรรม ผผด้ซซพี่งอยากทคาลายคนดบี ๆ ทบีพี่สามารถเปป็นเหลล่าผผด้นคาในค
รลิสตจรักรและในชอุมชนไดด้ และแมด้หากวล่าคคากลล่าวหาเหลล่านรันี้นทบีพี่มบีตล่อเพนพี่อนครลิสเตบียนคนใดเปป็นความจรลิง เรากน็ไมล่
ควรประณามผผด้เชนพี่อคนนรันี้นจนกวล่าเราทคาทอุกอยล่างในอคานาจของเราแลด้ว โดยพระคอุณของพระเจด้าและโดยอาศรัย
เงนพี่อนไขแหล่งขล่าวประเสรลิฐ เพนพี่อทบีพี่จะชล่วยเหลนอคน ๆ นรันี้นทบีพี่ถผกจรับในความพลรันี้งผลิด โดยพลิจารณาตรัวเราเอง เกรงวล่า
เราจะถผกทดลองและตกเขด้าในบล่วงแรด้วเดบียวกรันนรันี้น ผผด้ดผแลตด้องระวรังตรัวตลอดเวลา เขาตด้องแนล่ใจวล่าพวกศรัตรผแหล่ง
ขล่าวประเสรลิฐไมล่มบีเหตอุทบีพี่จะวลิพากษร์วลิจารณร์เขา เขาตด้องไรด้ทบีพี่ตลิ

2. ผผด้ดผแลตด้องเปป็นสามบีของภรรยาคนเดบียว
เปาโล ซซพี่งถผกนคาโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ กลล่าวอยล่างชรัดเจนวล่าผผด้ดผแลจะตด้องมบีภรรยาคนเดบียวเทล่านรันี้น-

แตล่ผมไมล่เชนพี่อวล่านรัพี่นเปป็นจอุดประสงคร์ทรันี้งหมดของพระคคาขด้อนบีนี้ เพราะถซงแมด้วล่าพวกยลิวเหลล่านรันี้นมบีภรรยาหลายคนไดด้ 
การปฏลิบรัตลิอรันบาปหนาเชล่นนรันี้นกน็ไมล่เปป็นทบีพี่รผด้จรักในทล่ามกลางพวกกรบีกและพวกโรม ถด้าชายคนใดในครลิสตจรักรมบี
ภรรยาสองคนในเวลาเดบียวกรัน นรัพี่นกน็คงเปป็นเรนพี่องอนนี้อฉาวซซพี่งคงจะทคาลายความนล่าเชนพี่อถนอของครลิสตจรักรอยล่างสลินี้น
เชลิงในสายตาของเหลล่าคนไมล่เชนพี่อทบีพี่เปป็นคนตล่างชาตลิ ผมเชนพี่อดด้วยสลินี้นสอุดใจของผมวล่าเปาโลกคาลรังกลล่าวตรงนบีนี้เชล่นกรัน
วล่าชายคนใดทบีพี่ถผกแตล่งตรันี้งใหด้รรับตคาแหนล่งผผด้ดผแลควรเปป็นชายทบีพี่มบีความเปป็นผผด้ใหญล่ ชายทบีพี่แตล่งงานแลด้ว (ซซพี่งมบีภรรยา
คนเดบียว) (เขาเตนอนใหด้ระวรังการตรันี้งผผด้เชนพี่อใหมล่ใหด้เปป็นผผด้ดผแล)

ผมเชนพี่อวล่าขด้อ 5 พลิสผจนร์ใหด้เหน็นวล่าผผด้ดผแลหรนอผผด้ชล่วยศลิษยาภลิบาลควรแตล่งงาน-สามบีของภรรยาคนหนซพี่งและ
เปป็นหรัวหนด้าครอบครรัว: “เพราะวล่าถด้าชายคนใดไมล่รผด้จรักทบีพี่จะปกครองบด้านเรนอนของตน คนนรันี้นจะดผแลครลิสตจรักร
ของพระเจด้าอยล่างไรไดด้” ถด้อยคคาเหลล่านบีนี้จะใชด้กรับชายโสด หรนอชายหนอุล่มทบีพี่ยรังอาศรัยอยผล่ในบด้านบลิดาของตนไดด้
อยล่างไร? ผมเชนพี่อมรัพี่นอยล่างหนรักแนล่นวล่าชายคนใดทบีพี่ถผกตรันี้งใหด้รรับตคาแหนล่งผผด้ดผแล ผผด้ชล่วยศลิษยาภลิบาล-หรนอตคาแหนล่ง
ผผด้นคาอนพี่นใด ไมล่วล่าตคาแหนล่งนรันี้นจะมบีชนพี่อเรบียกใดกน็ตาม-ควรเปป็นชายทบีพี่แตล่งงานแลด้ว ชายคนหนซพี่งทบีพี่มบีภรรยาทบีพี่มบีชบีวลิตอยผล่
แคล่คนเดบียว

มรันเปป็นเรนพี่องไมล่ผลิดอะไรเลยสคาหรรับชายคนหนซพี่งทบีพี่จะรรับใชด้เปป็นผผด้ดผแลหากภรรยาคนแรกของเขาเสบียชบีวลิต
แลด้ว และเขาแตล่งงานใหมล่แลด้ว แตล่ผมไมล่เชนพี่อวล่าชายคนหนซพี่งทบีพี่มบีภรรยาทบีพี่ชบีวลิตอยผล่สองคนควรเปป็นผผด้นคา หรนอรรับใชด้อยผล่
ในคณะกรรมการผผด้ชล่วยศลิษยาภลิบาลของครลิสตจรักรใดทบีพี่เรบียกตรัวเองวล่าครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมล่ พระเจด้าจะทรง
ชล่วยชายคนหนซพี่งทบีพี่มบีภรรยาทบีพี่มบีชบีวลิตอยผล่สองคนใหด้รอด และจากนรันี้นสลิพี่งทบีพี่เขาทคาเกบีพี่ยวกรับการอยผล่กรับภรรยาคนทบีพี่สอง
ตล่อไปหรนอการกลรับไปหาภรรยาคนแรกกน็เปป็นเรนพี่องทบีพี่เขาตด้องตกลงกรับพระเจด้า สภาพการณร์แวดลด้อมมบีสล่วนสคาครัญ



อยล่างมากในสลิพี่งทบีพี่คน ๆ หนซพี่งจะทคาซซพี่งเปป็นผผด้ทบีพี่แตล่งงานแลด้ว หยล่ารด้าง และแตล่งงานใหมล่กล่อนทบีพี่เขาบรังเกลิดใหมล่ เมนพี่อ
คน ๆ หนซพี่งทบีพี่มบีคผล่ครองทบีพี่มบีชบีวลิตอยผล่สองคนกลรับใจรรับเชนพี่อ พระเจด้าจะทรงนคาพาคน ๆ นรันี้น (หากเขาอยากรรับการนคา
พา) โดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ พระเจด้าสามารถและทรงชล่วยผผด้คนใหด้รอดผผด้ซซพี่งแตล่งงานมาแลด้วหลายครรันี้ง พระคอุณ
ของพระเจด้ายลิพี่งใหญล่กวล่าบาปทรันี้งหมดของเรา-แตล่เพราะเหน็นแกล่คคาพยานแหล่งครลิสตจรักรของเรา คนทบีพี่เปป็นเชล่นนรันี้น
ตด้องระมรัดระวรังมาก ๆ ศลิษยาภลิบาลและเหลล่าผผด้นคาในครลิสตจรักรตด้องระมรัดระวรังมาก ๆ เชล่นกรันเรนพี่องการใหด้รรับ
ตคาแหนล่งตล่าง ๆ ในการรรับใชด้ปวงชนในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นกรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่มบีคผล่ครองทบีพี่มบีชบีวลิตอยผล่มากกวล่าหนซพี่งคน

3. ผผด้ดผแลตด้องระแวดระวรัง
เปโตรกลล่าววล่า “จงมบีสตลิสรัมปชรัญญะ จงระวรังระไวใหด้ดบี ดด้วยวล่าปฏลิปฟักษร์ของพวกทล่าน คนอพญามาร ดอุจ

สลิงโตทบีพี่คคาราม เดลินไปรอบ ๆ โดยเสาะหาคนทบีพี่มรันจะกรัดกลินไดด้” (1 ปต. 5:8) แตล่พญามารไมล่เดลินวนเวบียนอยผล่รอบ 
ๆ ดอุจ “สลิงโตทบีพี่คคาราม” เสมอไป: “...พวกเราไมล่ขาดความรผด้เกบีพี่ยวกรับบรรดากลออุบายของมรัน…เพราะซาตานเองกน็
ยรังแปลงรล่างเปป็นทผตสวรรคร์แหล่งความสวล่าง” (2 คร. 2:11; 11:14) พญามารสามารถเปลบีพี่ยนสบีของมรันเพนพี่อทคาใหด้
ออุดมการณร์ของมรันรอุดหนด้าไปไดด้ มรันสามารถเปลบีพี่ยนธรรมชาตลิของมรันเพนพี่อทคาใหด้เหยนพี่อของมรันตลิดกรับดรักไดด้ มรัน
แยบยลอยล่างนล่าทซพี่งเวลาทบีพี่หาชล่องทบีพี่จะบรัพี่นทอนและโคล่นลด้มผผด้เชนพี่อสรักคน

ความสงสรัยเปป็นหนซพี่งในเครนพี่องมนอทบีพี่สรัมฤทธลิธผลทบีพี่สอุดของซาตาน-ศลิลปะของการตรันี้งคคาถามสลิพี่งทบีพี่พระเจด้าตรรัส
แลด้ว อล่านเรนพี่องราวอรันนล่าเศรด้านรันี้นในปฐมกาล 3 เมนพี่อพญามารเขด้ามาในสวนเอเดนและถามเอวาวล่า “จรลิงหรนอทบีพี่
พระเจด้าตรรัสวล่า…?” (ปฐก. 3:1) มรันรผด้วล่าพระเจด้าตรรัสอะไร แตล่มรันปลผกคคาถามหนซพี่งในหรัวของเอวา และจากคคาถาม
นรันี้นมรันนคาเธอทบีละกด้าวจนกระทรัพี่งมรันเปป็นเหตอุใหด้เธอทคาบาป: “...นางจซงเกน็บผลจากตด้นไมด้นรันี้น และไดด้กลิน และสล่งใหด้
สามบีของนางทบีพี่อยผล่กรับนางดด้วย และเขาไดด้กลิน” (ปฐก. 3:6) โดยการปลผกความสงสรัยในหรัวของเอวา ซาตานจซงเปป็น
เหตอุใหด้เธอทคาบาป จากนรันี้นเธอกน็เปป็นเหตอุใหด้อาดรัมทคาบาป ซซพี่งโดยการทคาเชล่นนรัลุ่ลุ่นทคาใหด้เผล่าพรันธอุร์มนอุษยร์ทรันี้งหมดจมดลิพี่ง
ในบาปและความตาย อาดรัมคนแรกนรันี้นพล่ายแพด้ตล่อซาตานและออุบายทรันี้งหลายของมรัน แตล่ขอบพระคอุณพระเจด้า 
อาดรัมคนทบีพี่สองนรันี้นทรงมบีคคาตอบทรันี้งหมดแลด้ว

ในมรัทธลิวบททบีพี่ 3 พระเยซผเสดน็จไปยรังแมล่นนี้คาจอรร์แดนเพนพี่อทบีพี่จะรรับบรัพตลิศมาโดยยอหร์นผผด้ใหด้รรับบรัพตลิศมา 
ทรันทบีหลรังจากทบีพี่พระองคร์ทรงรรับบรัพตลิศมาแลด้ว พระวลิญญาณกน็ทรงนคาพระองคร์เขด้าไปในถลิพี่นทอุรกรันดารเพนพี่อพบกรับ
พญามาร พระเยซผผผด้เปป็นบอุคคลหนซพี่งไดด้เผชลิญหนด้ากรับพญามารซซพี่งเปป็นบอุคคลหนซพี่ง (อยล่ายอมใหด้ผผด้ใดบอกคอุณเปป็นอรัน
ขาดวล่าซาตานไมล่ใชล่บอุคคลหนซพี่ง แตล่เปป็นเพบียง “อลิทธลิพลชรัพี่วรด้าย” อยล่างหนซพี่ง) พระเยซผครลิสตร์ผผด้ทรงเปป็นมนอุษยร์ไดด้พบ
กรับบอุคคลผผด้นรันี้น-ซาตาน-บนภผเขาแหล่งการทดลอง และในมรัทธลิว 4:1 และทบีพี่ตามมา มรันโยนใสล่พระครลิสตร์ทอุกการ
ทดลองทบีพี่มรันโยนใสล่ไดด้ในวลิถบีทางของมนอุษยชาตลิ-ตรัณหาของตา ตรัณหาของเนนนี้อหนรัง และความเยล่อหยลิพี่งแหล่งชบีวลิต 
อล่าน 1 ยอหร์น 2:15-17

สคาหรรับแตล่ละการทดลอง พระเยซผทรงตอบซาตานดด้วยขด้อพระครัมภบีรร์จากหนรังสนอพระราชบรัญญรัตลิ 
ซาตานเสนอแนะแกล่พระองคร์วล่าถด้าพระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจด้า พระองคร์กน็สามารถเปลบีพี่ยนกด้อนหลิน
เหลล่านรันี้นใหด้กลายเปป็นขนมปฟังไดด้ พระเยซผทรงตอบวล่า “มบีเขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘มนอุษยร์จะมบีชบีวลิตอยผล่โดยอาหารอยล่าง
เดบียวไมล่ไดด้ แตล่โดยพระวจนะทอุกคคาซซพี่งออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจด้า’” (มรัทธลิว 4:4)



จากนรันี้นซาตานพาพระองคร์เขด้าไปในนครบรลิสอุทธลิธนรันี้น “และวางพระองคร์บนยอดหลรังคาอรันหนซพี่งของพระ
วลิหาร และกลล่าวแกล่พระองคร์วล่า “ถด้าทล่านเปป็นพระบอุตรของพระเจด้า จงทลินี้งตรัวลงไปเถลิด เพราะมบีเขบียนไวด้แลด้ววล่า 
‘พระองคร์จะทรงกคาชรับเหลล่าทผตสวรรคร์ของพระองคร์ในเรนพี่องทล่าน และในมนอของพวกเขา เหลล่าทผตสวรรคร์จะ
ประคองชผทล่านไวด้ เกรงวล่าในเวลาหนซพี่งเวลาใดทล่านจะกระแทกเทด้าของทล่านเขด้ากรับกด้อนหลิน’” พระเยซผทรงตอบ
ดด้วยพระครัมภบีรร์: “มบีเขบียนไวด้อบีกวล่า ‘ทล่านอยล่าลองดบีองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้าของทล่าน’” (มธ. 4:6,7) พระเยซผ
ทรงเปป็นพระวาทะ-และพระองคร์ไมล่จคาเปป็นตด้องยกคคาพผดจากภาคพรันธสรัญญาเดลิม พระองคร์จะตรรัสเลยกน็ไดด้-และ
สลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่พระองคร์ตรรัสกน็จะเปป็นพระวจนะของพระเจด้า แตล่พระองคร์ทรงใชด้พระวจนะทบีพี่ถผกเขบียนไวด้แลด้ว

ซาตานไมล่ยอมแพด้งล่าย ๆ แมด้กระทรัพี่งในการสผด้รบกรับพระบอุตรของพระเจด้า! จากนรันี้นมรันพาพระเยซผขซนี้นไป 
“บนภผเขาลผกหนซพี่งทบีพี่สผงยลิพี่งนรัก” แสดงใหด้พระองคร์เหน็นอาณาจรักรทรันี้งหมดของโลก และกลล่าวแกล่พระองคร์วล่า “สลิพี่ง
สารพรัดเหลล่านบีนี้เราจะใหด้แกล่ทล่าน ถด้าทล่านจะกราบลงและนมรัสการเรา” เหมนอนเดลิมพระเยซผทรงหรันไปหาพระ
วจนะและตรรัสวล่า “...มบีเขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘ทล่านจงนมรัสการองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้าของทล่าน และทล่านจง
ปรนนลิบรัตลิพระองคร์แตล่ผผด้เดบียว’!” เมนพี่อพระเยซผตรรัสเชล่นนรันี้นแลด้ว พญามารกน็จากพระองคร์ไป “และดผเถลิด มบีเหลล่าทผต
สวรรคร์มาและปรนนลิบรัตลิพระองคร์” (มธ. 4:9-11) 

เครนพี่องมนอหมายเลขหนซพี่งของพญามารคนอ การตรันี้งคคาถามเกบีพี่ยวกรับพระวจนะบรลิสอุทธลิธของพระเจด้า ถด้า
ซาตานสามารถทคาลายพระวจนะของพระเจด้าไดด้ มรันกน็คงอยากทคาใหด้จลิตวลิญญาณทอุกดวงบนพนนี้นพลิภพตกนรก! เรา
ไมล่มบีวรันทราบความสคาครัญของพระวจนะของพระเจด้าไดด้ฟากนบีนี้ของนลิรรันดรร์กาล “ในเรลิพี่มแรกนรันี้นพระวาทะทรงเปป็น
อยผล่แลด้ว และพระวาทะทรงอยผล่กรับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า…และพระวาทะไดด้รรับสภาพเปป็นเนนนี้อ
หนรัง และทรงอาศรัยอยผล่ทล่ามกลางพวกเรา” (ยอหร์น 1:1,14) เราบรังเกลิดใหมล่แลด้ว-ไมล่ใชล่ดด้วยเมลน็ดพนชทบีพี่เปฟปี่อยเนล่าไดด้ 
แตล่ทบีพี่ไมล่รผด้เปฟปี่อยเนล่า โดยพระวจนะของพระเจด้า เรารรับความรอดโดยพระคอุณของพระเจด้า ผล่านทางความเชนพี่อ 
ความเชนพี่อทบีพี่ชล่วยใหด้รอดมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินโดยพระวจนะของพระเจด้า ไมล่แปลกทบีพี่พญามารพยายาม
ตรันี้งคคาถามเกบีพี่ยวกรับพระวจนะ! 

พวกครผสอนเทน็จและพวกนรักเทศนร์ปลอมยกขด้อพระครัมภบีรร์เยอะแยะเพนพี่อสนรับสนอุนคคากลล่าวอด้างของตน 
แตล่พวกเขาใชด้อยล่างผลิด ๆ และแยกแยะพระวจนะอยล่างผลิด ๆ พวกเขามบีความผลิดในการ “บลิดเบนอน” พระครัมภบีรร์
(2 ปต. 3:16) คนอธรรมเหลล่านบีนี้-ซซพี่งถผกกคาหนดใหด้ตด้องรรับการพลิพากษาลงโทษ-มบีความผลิดในการฉบีกขด้อพระคคา
ออกไปจากบรลิบท พวกเขามบีความผลิดในการแยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงอยล่างผลิด ๆ และผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย
ตด้องคอยระวรังพวกครผสอนเทน็จและคคาสอนผลิดทบีพี่นคาไปสผล่ความพลินาศของพวกเขาอยผล่ทอุกเวลา

ผผด้ดผแลตด้องคอดสอดสล่อง ตนพี่นตรัวอยผล่เสมอ เพนพี่อทบีพี่เขาจะตรวจจรับคคาสอนทบีพี่ไมล่ตรงตามพระครัมภบีรร์ทบีพี่อาจ
แทรกซซมเขด้ามาในครลิสตจรักร เขาตด้องเฝป้าระวรังการโจมตบีทอุกรผปแบบของซาตาน-ไมล่วล่าการโจมตบีเหลล่านรันี้นจะเปป็น
แบบเปปิดเผยหรนอแบบลรับ ๆ เขาตด้องระมรัดระวรังวล่าฝผงสอุนรัขปป่าแหล่งนรกจะไมล่ทคาใหด้ลผกแกะเหลล่านรันี้น
กระจรัดกระจายไป ผผด้เชนพี่อทอุกคนควรตนพี่นตรัว แตล่มรันเปป็นเรนพี่องทบีพี่สคาครัญสอุดขบีดทบีพี่ผผด้ดผแลตด้อง “สอดสล่อง” อยผล่ทอุกเวลา-
คอยดผ คอยฟฟัง และคอยระวรังพวกครผสอนเทน็จและหลรักคคาสอนเทบียมเทน็จ

4. ผผด้ดผแลตด้องไมล่มซนเมา



เราจะตด้องไมล่คลิดวล่าคคาสรัพี่งนบีนี้เกบีพี่ยวขด้องกรับพวกเครนพี่องดนพี่มทบีพี่ทคาใหด้มซนเมาเทล่านรันี้น แนล่นอนวล่าผผด้ดผแลจะตด้องไมล่
สคาราญในสอุรา แตล่คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้มบีความหมายวล่า “มบีสตลิสรัมปชรัญญะ”...คนทบีพี่มบีความสงบเยนอกเยน็น ไมล่มบีใจ
หอุนหรันพลรันแลล่น; คนทบีพี่มบีสตลิ ยรับยรันี้งชรัพี่งใจ และไมล่ตนพี่นตกใจงล่าย เขาตด้องเปป็นคนถล่อมใจ ไมล่เดนอดดาล หรนอ “ฟปิวสร์
ขาดงล่าย” เขาจะตด้องรผด้จรักประมาณตนและมบีสตลิสรัมปชรัญญะในทอุกการดคาเนลินชบีวลิตและพฤตลิกรรม เขาจะตด้องไมล่
มรัวเมาไปกรับความหยลิพี่งยโส อารมณร์ฉอุนเฉบียว หรนอสลิพี่งอนพี่นใด

5. ผผด้ดผแลตด้องมบีพฤตลิกรรมดบี
ผผด้ดผแลตด้องไมล่เพบียงสามารถทบีพี่จะพผดเกล่งในทบีพี่สาธารณะ สามารถสอนและชบีนี้นคาเทล่านรันี้น แตล่เขาตด้องดคาเนลิน

ชบีวลิตตามทบีพี่เขาพผด เขาตด้องดคาเนลินชบีวลิตตามสลิพี่งทบีพี่เขาสอน เขาตด้องประพฤตลิตรัวใหด้เหมาะสมกรับทบีพี่เปป็นผผด้เชนพี่อคนหนซพี่งทบีพี่
เตน็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณ เขาตด้องไมล่มบีความผลิดในเรนพี่องการไมล่ทคาตามทบีพี่พผดในแงล่ใดเลย เขาพผดอะไร เขากน็ตด้อง
กระทคาตามนรันี้น และเขาประกาศตรัววล่าเชนพี่ออะไร เขากน็ตด้องพลิสผจนร์มรันโดยวลิธบีทบีพี่เขาดคาเนลินชบีวลิต

มบีหลายสลิพี่งทบีพี่เหลล่าผผด้นคาในครลิสตจรักรสามารถทคาไดด้-และไมล่ตกนรกเพราะการทคาสลิพี่งเหลล่านรันี้น แตล่หลายสลิพี่งทบีพี่
ดผเหมนอนไมล่มบีพลิษภรัยกน็กลายเปป็นมบีพลิษภรัยเมนพี่อถผกปฏลิบรัตลิโดยเหลล่าผผด้นคาครลิสตจรักร “ไมล่มบีใครมบีชบีวลิตอยผล่เพนพี่อตรัวเอง 
และไมล่มบีใครตายเพนพี่อตรัวเอง” นบีพี่เปป็นความจรลิงมากเปป็นพลิเศษเมนพี่อพผดถซงคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็นเหลล่าผผด้ดผแลและผผด้เลบีนี้ยง
รองของพระเจด้า พวกเขาตด้องมบีพฤตลิกรรมทบีพี่ดบีภายใตด้ทอุกสภาพการณร์แวดลด้อม เมนพี่อเราเปป็นเหตอุใหด้พบีพี่นด้องทบีพี่อล่อนแอ
คนใดสะดอุดหรนอคนบาปคนใดตายในความไมล่เชนพี่อของเขา เรากน็ตด้องใหด้การสคาหรรับเรนพี่องนบีนี้ทบีพี่บรัลลรังกร์พลิพากษาของ
พระครลิสตร์ ซซพี่งเปป็นทบีพี่ ๆ ครลิสเตบียนทรันี้งหลายจะรรับบคาเหนน็จสคาหรรับหนด้าทบีพี่คนตด้นเรนอนของพวกเขา

6. ผผด้ดผแลตด้องมบีอรัชฌาสรัยรรับแขกดบี
ในครลิสตจรักรยอุคตด้นมบีการเนด้นเปป็นพลิเศษเรนพี่องหนด้าทบีพี่นบีนี้ เพราะวล่ามบีความแตกตล่างอยล่างมหาศาลระหวล่าง

ลรักษณะชบีวลิตแบบครลิสเตบียนกรับแบบคนนรับถนอพระหลายองคร์ตรงทบีพี่วล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่เดลินทางไมล่สามารถเขด้าไปพรักอาศรัย
ใตด้ชายคาของคนไมล่เชนพี่อ ดรังนรันี้นมรันจซงจคาเปป็นทบีพี่พวกสาวกเปปิดบด้านของตนตด้อนรรับครลิสเตบียนคนอนพี่น ๆ ทบีพี่อาจกคาลรัง
เดลินทางผล่านเขด้าในแถบชนบท นบีพี่เปป็นสลิพี่งทบีพี่ผผด้เชนพี่อทอุกคนตด้องปฏลิบรัตลิ แตล่ผผด้ดผแลยลิพี่งตด้องปฏลิบรัตลิเปป็นพลิเศษ มรันเปป็นสล่วน
หนซพี่งของหนด้าทบีพี่ของเขาทบีพี่เขาตด้องพรด้อมเสมอทบีพี่จะเสนอการตด้อนรรับผผด้เชนพี่อคนอนพี่น ๆ เขด้ามาในบด้านของเขา หลรังจาก
ทบีพี่นางลลิเดบียแหล่งเมนองฟปลลิปปปกลรับใจรรับเชนพี่อ นางกน็เปปิดบด้านของตนใหด้แกล่เปาโลและสลิลาส ทรันทบีทบีพี่นางเปปิดใจของตน
แกล่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า นางกน็เปปิดบด้านของนางและทรันี้งหมดทบีพี่นางมบีใหด้แกล่เหลล่าผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า (กลิจการ 
16:15-40)

วรันนบีนี้เราควรมบีอรัชฌาสรัยรรับแขกดบีมากกวล่าทบีพี่เราเปป็นอยผล่ตอนนบีนี้มาก ๆ เราควรพรด้อมอยผล่ทอุกเวลาทบีพี่จะรรับคน
ของพระเจด้า เหลล่าผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า เขด้ามาในบด้านของเราและดผแลพวกเขา คอุณเชนพี่อใจไดด้เลยวล่าคอุณจะไมล่มบีวรัน
ขาดทอุนเลยโดยการผผกมลิตรและดผแลเหลล่าผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า ไมล่วล่าจะเปป็นผผด้ปรนนลิบรัตลิ มลิชชรันนารบี หรนอผผด้ใดกน็ตาม
หากเขาออุทลิศตรัวแกล่งานรรับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐและการชนะจลิตวลิญญาณทรันี้งหลาย

7. ผผด้ดผแลตด้องเหมาะทบีพี่จะเปป็นครผ
คอุณสมบรัตลิขด้อนบีนี้ชบีนี้ไปยรังความเปป็นผผด้ใหญล่ ในฐานะเปป็นกฎทรัพี่วไป ชายหนอุล่มคนใดทบีพี่ยรังไมล่แตล่งงานซซพี่งเพลิพี่งกลรับ

ใจรรับเชนพี่อกน็ยรังไมล่หยรัพี่งราก ไมล่มบีพนนี้นฐานหนรักแนล่น และไมล่เชบีพี่ยวชาญมากพอในสลิพี่งลซกลนี้คาเหลล่านรันี้นของพระเจด้า ผผด้ดผแล



ตด้องตนพี่นตรัวและระแวดระวรัง โดยสอนผผด้เชนพี่อทรันี้งหายดด้วยความจรลิง ในดด้านทบีพี่เปป็นบวก และจากดด้านทบีพี่เปป็นลบโดย
เตนอนพวกเขาใหด้ระวรังหลรักคคาสอนเทน็จ นรัพี่นเปป็นสองแงล่มอุมแหล่งงานรรับใชด้ดด้านการสอน ซซพี่งแตล่ละแงล่มอุมสคาครัญอยล่าง
ยลิพี่งในสมรัยของเรา เชล่นเดบียวกรับในสมรัยของทลิโมธบี มบีคคาสอนผลิดมากมายในเมนองเอเฟซรัสและทรัพี่วพนนี้นทบีพี่นรันี้นซซพี่งเปป็นทบีพี่ 
ๆ ครลิสตจรักรเหลล่านรันี้นไดด้ถผกกล่อตรันี้ง-และแนล่นอนวล่าวรันนบีนี้เรายรังตด้องคอยระวรังอยผล่ตลอดเกบีพี่ยวกรับคคาสอนผลิด เพราะวล่า
มบีหลรักคคาสอนเทบียมเทน็จมากมายอยผล่ทรัพี่วในดลินแดนของเราวรันนบีนี้

พระเจด้าไมล่ทรงอยากใหด้เราเปป็นทารกอยผล่ตล่อไปในพระครลิสตร์ ซซพี่งถผกซรัดไปซรัดมาดด้วยสายลมแหล่งหลรักคคา
สอนทอุกอยล่าง พระองคร์ทรงอยากใหด้เราปรารถนานนี้คานมบรลิสอุทธลิธแหล่งพระวจนะ เพนพี่อทบีพี่เราจะเตลิบโตเปป็นครลิสเตบียน
ทบีพี่เขด้มแขน็งทบีพี่สามารถรรับอาหารแขน็งไดด้ และเมนพี่อเราเตลิบโตขซนี้นในฝป่ายวลิญญาณ พระเจด้ากน็ทรงอยากใหด้เราเปป็นเหลล่า
ทหารทบีพี่ดบีแหล่งกางเขนนรันี้น ซซพี่งมบีคคาพยานทบีพี่ดบีในสลิพี่งสารพรัดทบีพี่เรากระทคา ผผด้ดผแลจะตด้องเปป็นครผสอน-และเปป็นครผทบีพี่มบี
ความสามารถ เขาจะตด้องตระเตรบียมตรัวเองใหด้ดบี เพนพี่อทบีพี่เขาจะสามารถสอนผผด้อนพี่นไดด้ และถด้าเขาไมล่ตระเตรบียมตรัว
เองเพนพี่อทบีพี่จะสอนผผด้อนพี่น เขากน็ไมล่มบีคอุณสมบรัตลิทบีพี่จะเปป็นผผด้ดผแล

8. ผผด้ดผแลจะตด้องไมล่สนใจเหลด้าองอุล่น
ผผด้เชนพี่อทอุกคนควรเวด้นเสบียจากเครนพี่องดนพี่มมซนเมาในทอุกรผปแบบ แตล่ผผด้ดผแลยลิพี่งควรปฏลิบรัตลิตามคคาเตนอนสตลินบีนี้

มากเปป็นพลิเศษ ในสล่วนของเหลด้าองอุล่น คคาสรัพี่งของเปาโลถซงผผด้ดผแลกน็ชรัดเจนมาก ๆ เขาจะตด้องไมล่เขด้าสล่วนในการ
ปฏลิบรัตลิเชล่นนรันี้นเลย เหลล่าผผด้รผด้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคคาทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้บอกเปป็นนรัยถซง “การนรัพี่งแชล่อยผล่กรับเหลด้าองอุล่น” 
การดนพี่มเหลด้าองอุล่นจนตลิดเปป็นนลิสรัย เหมนอนกรับทบีพี่ผผด้คนกระทคาในสมรัยนรันี้น-แมด้กระทรัพี่งคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ประกาศตรัววล่าเครล่ง
ศาสนามาก ๆ ผผด้ดผแลควรเวด้นเสบียจากการใชด้เหลด้าองอุล่นไมล่เพบียงเพราะเหน็นแกล่เขาเทล่านรันี้น แตล่เพราะเหน็นแกล่ผผด้เชนพี่อคน
อนพี่น ๆ เชล่นกรัน

9. ผผด้ดผแลตด้องไมล่เปป็นนรักเลง
คคาวล่า “นรักเลง” (“striker”) ทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้ไมล่ไดด้หมายถซงการนรัดหยอุดงานประทด้วง การปฏลิเสธทบีพี่จะ

ทคางาน อยล่างทบีพี่เราคลิดกรันวรันนบีนี้ แตล่หมายความวล่าผผด้ดผแลจะตด้องไมล่เปป็นคนทบีพี่ชอบความรอุนแรง เขาจะตด้องเปป็นคนทบีพี่
ถล่อมใจ มบีใจกรอุณา และอล่อนโยนดด้วยมนอและลลินี้น หลายครรันี้งลลินี้นเปป็นอาวอุธมหากาฬ ซซพี่งทคาลายในแบบทบีพี่ทารอุณ
มากกวล่าดาบหรนอปฟนดด้วยซนี้คา (อล่านยากอบ 3:5-8) ลลินี้นสามารถตลิดไฟแหล่งนรกไดด้ มรันสามารถกลายเปป็นสรัตวร์รด้ายทบีพี่
รอุนแรงหรนออาวอุธทบีพี่ทคาใหด้ถซงตายไดด้ ผผด้เชนพี่อทอุกคนตด้องอธลิษฐานเหมนอนอยล่างทบีพี่ผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีไดด้อธลิษฐานวล่า “ขอ
ทรงรรักษาประตผแหล่งรลิมฝปปากของขด้าพระองคร์…ขอใหด้ถด้อยคคาแหล่งปากของขด้าพระองคร์เปป็นทบีพี่ชอบพระทรัยในสาย
พระเนตรของพระองคร์” นบีพี่เปป็นจรลิงมากเปป็นพลิเศษในชบีวลิตของผผด้ดผแล เพราะวล่าเขาตด้องไมล่ฟาดฟฟันดด้วยอาวอุธหรนอ
ลลินี้น เขาตด้องอล่อนโยนและมบีใจกรอุณา

วรันหนซพี่งผผด้เชนพี่อทอุกคนตด้องใหด้การตล่อพระเจด้าสคาหรรับถด้อยคคาทบีพี่เหลวไหล เราจะถผกพลิพากษาสคาหรรับการกระ
ทคาตล่าง ๆ ของเรา ถด้อยคคาของเรา ความคลิดของเรา ดรังนรันี้นผผด้ดผแล ผผด้นคาในครลิสตจรักร จซงตด้องไมล่เปป็นคนทบีพี่มบีอารมณร์
รอุนแรง เขาตด้องไมล่รอุนแรงในคคาพผดและไมล่รอุนแรงในการกระทคา เหลล่าผผด้เลบีนี้ยงรองทบีพี่ถผกพระเจด้าแตล่งตรันี้งผผด้ซซพี่งดผแลพระ
วจนะของพระผผด้เลบีนี้ยงใหญล่นรันี้นตด้องเดลินตามรอยพระบาทของพระองคร์ พระเยซผเจด้าทรงเปป็นบอุคคลทบีพี่ถล่อมใจทบีพี่สอุดทบีพี่
เคยมบีชบีวลิตอยผล่บนแผล่นดลินโลก และผผด้ดผแลตด้องเปป็นคนทบีพี่ถล่อมใจ เหน็นอกเหน็นใจ มบีใจกรอุณา-ไมล่เปป็น “นรักเลง” อยล่าง



แนล่นอน
10. ผผด้ดผแลตด้องไมล่โลภทรรัพยร์สลิพี่งของอรันเปป็นมลทลิน
เงลินเปป็นสลิพี่งจคาเปป็นอยล่างหนซพี่ง และมรันไมล่ชรัพี่วรด้ายภายในตรัวมรันเอง มบีผผด้คนทบีพี่มรัพี่งมบีวรันนบีนี้ซซพี่งเปป็นคนทบีพี่ตามแบบ

พระเจด้าเชล่นกรัน ในภาคพรันธสรัญญาเดลิม อรับราฮรัมเปป็นชายทบีพี่รพี่คารวยมาก-กระนรันี้นเขากน็เปป็นคนทบีพี่ชอบธรรม สหาย
ของพระเจด้า โยเซฟชาวบด้านอารลิมาเธบียเปป็นเศรษฐบี และพระศพของพระเยซผถผกวางในออุโมงคร์ฝฟังศพใหมล่ของเขา 
(ยอหร์น 19:38-42) เงลินกลายเปป็นเครนพี่องมนอแหล่งความชรัพี่วรด้ายกน็ตล่อเมนพี่อการรรักเงลินบดบรังหนด้าทบีพี่ตล่อพระเจด้า เปาโล
กลล่าววล่า “การรรักเงลินเปป็นรากเหงด้าแหล่งความชรัพี่วรด้ายทอุกอยล่าง” (1 ทธ. 6:10) ไมล่ใชล่ทบีพี่ตรัวเงลิน แตล่การรรักเงลิน การ
ทคาใหด้เงลินเปป็นพระของคน ๆ หนซพี่ง เงลินทบีพี่ไดด้มาโดยมลิชอบเปป็นสลิพี่งชรัพี่วรด้าย เงลินทบีพี่ถผกใชด้โดยมลิชอบกน็เปป็นสลิพี่งชรัพี่วรด้าย นรัพี่น
แหละเปป็นตอนทบีพี่เงลินกลายเปป็น “ทรรัพยร์โสโครก” เงลินสามารถเปป็นพระพรยลิพี่งใหญล่ไดด้ แตล่มรันกน็เปป็นคคาสาปแชล่งไดด้
เชล่นกรัน เงลินอาจเปป็นของขวรัญของพระเจด้า-แตล่มรันกน็กลายเปป็นเหยนพี่อลล่อของพญามารไดด้เชล่นกรัน จงระลซกถซงยผดาสผผด้ 
“ถนอยล่ามนรันี้น” (ยอหร์น 12:6) และเอาสลิพี่งทบีพี่เขาอยากไดด้จากมรัน

ผผด้รรับใชด้คนใดทบีพี่รรับเงลินจากผผด้คนของพระเจด้ากน็กคาลรังรรับเงลินนรันี้นภายใตด้การเสแสรด้งจอมปลอมหากเขาไมล่
เทศนาขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธ-ขล่าวประเสรลิฐนรันี้นทรันี้งหมด เมนพี่อผผด้รรับใชด้คนใดหาเลบีนี้ยงชบีพตรัวเองจากครลิสตจรักรหนซพี่ง 
งานมลิชชรัพี่นหนซพี่ง หรนองานรรับใชด้หนซพี่ง และยรังเทศนาเพนพี่อเอาใจผผด้คนแทนทบีพี่จะเทศนาพระวจนะบรลิสอุทธลิธของพระเจด้า 
เงลินนรันี้นทบีพี่เขาไดด้รรับจากงานรรับใชด้นรันี้นกน็ไดด้มาโดยมลิชอบและเปป็น “ทรรัพยร์โสโครก” นรักเทศนร์คนใดทบีพี่ปฏลิเสธทบีพี่จะ
เทศนาความจรลิงนรันี้นแกล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่จล่ายเงลินเดนอนของเขาและจรัดหาสคาหรรับการเลบีนี้ยงชบีพของเขา กน็เปป็นขโมย
และโจรในระดรับทบีพี่ตพี่คาทบีพี่สอุด ไมล่มบีขโมยแกต๊งใด ณ ฟากนบีนี้ของนรกทบีพี่สกปรกมากกวล่าพวกนรักเทศนร์ทบีพี่ออมชอมความ
จรลิงและเทศนาขล่าวประเสรลิฐเพนพี่อสรังคมหรนอขล่าวประเสรลิฐแบบเสรบีนลิยม การเปป็นคนรวยไมล่ใชล่บาป-ถด้าความมรัพี่งมบี
เหลล่านรันี้นถผกไดด้มาโดยการทคางานหนรักหรนอธอุรกลิจทบีพี่สอุจรลิต แตล่การรรักเงลินและเงลินทบีพี่ไดด้มาโดยวลิธบีอรันมลิชอบกน็เปป็นเหยนพี่อ
ลล่อของพญามารเพนพี่อเปป็นเหตอุใหด้คน ๆ หนซพี่งสะดอุดลด้มเขด้าในนรก

เราควรหมายเหตอุไวด้วล่าความมรัพี่งมบีกรับความเศรด้าโศก ความมรัพี่งมบีกรับนนี้คาตา ความมรัพี่งมบีกรับนรกถผกเชนพี่อมโยง
กรันอยล่างใกลด้ชลิดตลอดทรัพี่วภาคพรันธสรัญญาใหมล่ พระเยซผตรรัสวล่า “ทรรัพยร์สมบรัตลิของพวกทล่านอยผล่ทบีพี่ไหน ใจของพวก
ทล่านกน็จะอยผล่ทบีพี่นรัพี่นดด้วย” ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเหลนอเราทบีพี่จะไมล่รรักเงลินเลย มรันเปป็นสลิพี่งจคาเปป็น เราตด้องมบีมรัน-แตล่
เราสามารถมบีเงลินและใชด้มรันไดด้อยล่างแนล่นอนโดยทบีพี่ไมล่รรักมรันและทคาใหด้มรันเปป็นพระของเรา ผผด้ดผแลจะตด้องไมล่ละโมบ
ทรรัพยร์โสโครก เขาจะตด้องไมล่รรับใชด้เพนพี่อเงลิน แตล่เพราะการทอุล่มเทของเขาทบีพี่มบีตล่อพระเจด้าและความรรักของเขาทบีพี่มบีตล่อ
คนเหลล่านรันี้นทบีพี่เขาไดด้ถผกแตล่งตรันี้งใหด้ดผแลโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ

11. ผผด้ดผแลตด้องเปป็นคนอดทน
คคากรบีกตรงนบีนี้มบีความหมายวล่า “การอดกลรันี้น” มรันบล่งบอกถซงคอุณสมบรัตลิทบีพี่พระเจด้าประทานใหด้ของความ

คลิดและจลิตใจทบีพี่ยอมโอนอล่อนผล่อนตามสคาหรรับความผลิดพลาดของผผด้อนพี่น ในสายตาของเรา ผผด้เชนพี่ออบีกคนหนซพี่งอาจ
เปป็นคนทบีพี่เกด้ ๆ กรัง ๆ หยาบคาย ไมล่นล่ารรัก แตล่ถด้าเราสามารถทราบใจของเขา ถด้าเราสามารถมองเหน็นเขาผล่าน
สายตาของเขาเองและเขด้าใจเจตนาตล่าง ๆ ของเขา เรากน็อาจเปลบีพี่ยนความคลิดกน็ไดด้ ในทคานองเดบียวกรัน ผผด้ดผแลตด้อง
อดทน มบีใจกรอุณา อดกลรันี้น เขด้าอกเขด้าใจ-และชด้าทบีพี่จะตรัดสลินคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไมล่ปฏลิบรัตลิตรัวในแบบทบีพี่ผผด้ดผแลอยากใหด้



พวกเขาปฏลิบรัตลิตรัว
“อยล่าตรัดสลินสลิพี่งใดกล่อนถซงเวลานรันี้น” คนอแผนการทบีพี่ถผกวางในพระครัมภบีรร์ “อยล่าตรัดสลิน เกรงวล่าพวกทล่านจะ

ถผกตรัดสลิน” และอยล่าพยายามยรัดคนอนพี่น ๆ ทอุกคนเขด้าในแมล่พลิมพร์ของคอุณเอง เราไดด้รรับความรอดโดยวลิธบีเดบียวกรัน-
ผล่านทางพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ แตล่เราทอุกคนไมล่ประพฤตลิตรัวในลรักษณะเดบียวกรันหลรังจากทบีพี่เรารรับความรอด
แลด้ว เพราะวล่าพวกเราแตล่ละคนมบีการวางตรัวและสภาพอารมณร์ตามแบบฉบรับของเราเอง ดรังนรันี้นผผด้ดผแลจซงตด้อง
อดทน

12. ผผด้ดผแลตด้องไมล่เปป็นคนชอบวลิวาท
ปกตลิแลด้วคอุณสมบรัตลิขด้อนบีนี้ตามหลรังคอุณสมบรัตลิกล่อนหนด้า เพราะวล่าประเดน็นตรงนบีนี้กน็คนอวล่าผผด้ดผแลตด้องเปป็นคน

ทบีพี่รรักความสงบ-คนทบีพี่รรักสรันตลิ ทคางานเพนพี่อบรรลอุเปป้าหมายนรันี้น และไมล่มบีความสอุขเมนพี่อมบีความไมล่สงบสอุขในทบีพี่ประชอุม 
ผผด้ดผแลจะตด้องไมล่ออมชอมพระวจนะของพระเจด้าเพนพี่อทบีพี่รรักษาความสงบสอุขในครลิสตจรักร (พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ
คงจะไมล่เสนอแนะเชล่นนรันี้นเดน็ดขาด) แตล่ผผด้ดผแลตด้องเปป็นคนทบีพี่รรักสงบในทอุกยามทบีพี่ทคาไดด้ เปาโลกลล่าววล่า “ถด้าเปป็นไป
ไดด้ จงอยผล่อยล่างสงบสอุขกรับทอุกคน” (รม. 12:18) พระเยซผตรรัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “พวกทล่านจงฉลาด
เหมนอนงผทรันี้งหลาย และไมล่มบีภรัยเหมนอนพวกนกเขา” (มธ. 10:16) ในการศซกษาคด้นควด้าตอนนบีนี้ของเรา เปาโลกคาลรัง
กลล่าวสลิพี่งเดบียวกรันนบีนี้ในคคาพผดทบีพี่แตกตล่าง ผผด้ดผแลของพระเจด้าจะตด้อง “ตล่อสผด้อยล่างจรลิงจรังเพนพี่อความเชนพี่อนรันี้นซซพี่งครรันี้งหนซพี่ง
ไดด้โปรดมอบไวด้แกล่พวกวลิสอุทธลิชนแลด้ว” (ยผดาส 3) แตล่ขณะทบีพี่ตล่อสผด้เพนพี่อความเชนพี่อนรันี้นเขาตด้องไมล่เปป็นคนชอบหาเรนพี่อง
ทะเลาะ ดนนี้อรรันี้น และชอบโตด้เถบียง เขาตด้องคอยระวรังการยอุยงใหด้เกลิดการวลิวาทและการเปป็นเหตอุใหด้เกลิดความแตก
แยกในครลิสตจรักร-ไมล่วล่าจะโดยคคาพผดหรนอโดยการกระทคา เขาตด้องเตนอนสตลิผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายในครลิสตจรักรใหด้อยผล่อยล่าง
สงบในทล่ามกลางพวกเขาเอง และจากนรันี้นเมนพี่อยอมจคานนตล่อพระวลิญญาณ เขากน็ตด้องทคาทอุกอยล่างในอคานาจของ
เขาเพนพี่อรรับประกรันวล่ามบีสรันตลิสอุขในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นนรันี้น

13. ผผด้ดผแลตด้องไมล่เปป็นคนเหน็นแกล่เงลิน
พระเจด้าทรงประกาศกด้องบนภผเขาซบีนายวล่า “เจด้าอยล่าโลภ!” (อพย. 20:17) วรันนบีนี้พระองคร์ยรังทรง

ประกาศแกล่ผผด้เชนพี่อทอุกคนเหมนอนเดลิม-โดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งแกล่เหลล่าผผด้นคาในครลิสตจรักรของพระองคร์- “เจด้าอยล่าโลภ!” 
ในการเดลินทางหลายปปของผมและประสบการณร์ของผมในการจรัดประชอุมเพนพี่อประกาศขล่าวประเสรลิฐ ผมเรลิพี่มเชนพี่อ
แลด้ววล่าความโลภเปป็นหนซพี่งในบาปทบีพี่โดดเดล่นของชาวครลิสตร์วรันนบีนี้ มรันอาจเปป็นไปไดด้วล่าความชรัพี่วรด้ายเปป็นผลมาจาก
ความโลภมากกวล่าจากบาปอนพี่นใดในครลิสตจรักร ถด้าพญามารไมล่สามารถนคาผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายเขด้าสผล่บาปแบบจงใจและ
การกบฏแบบเปปิดเผยตล่อสผด้ศลิษยาภลิบาลและเพนพี่อนผผด้เชนพี่อ มรันกน็ปลผกความโลภในใจของผผด้เชนพี่อ หากเปป็นไปไดด้ เหลล่า
สมาชลิกครลิสตจรักรโลภยศศรักดลิธ ตคาแหนล่ง คคาสรรเสรลิญเยลินยอ-และอบีกหลายสลิพี่งทบีพี่เวลาและพนนี้นทบีพี่ไมล่ยอมอนอุญาตใหด้
ผมกลล่าวถซงตรงนบีนี้ ความโลภเปป็นบาปอรันนล่าเกลบียด มรันเปป็นบาปอรันโสมมสคาหรรับผผด้เชนพี่อทบีพี่จะโลภสลิพี่งใด-ไมล่วล่าสลิพี่งนรันี้น
จะเปป็นเงลินทอง ทรรัพยร์สลิพี่งของ ตคาแหนล่ง หรนอคคาสรรเสรลิญเยลินยอ

ผมอยากจะกลล่าวแกล่เพนพี่อนผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายของผมวล่าวรันทบีพี่มบีความสอุขทบีพี่สอุดแหล่งชบีวลิตของคอุณ นอกเหนนอจาก
วรันนรันี้นทบีพี่คอุณไดด้รรับความรอดแลด้ว จะเปป็นตอนทบีพี่คอุณสามารถกลล่าวรล่วมกรับเปาโลไดด้วล่า “ขด้าพเจด้าเรบียนรผด้แลด้ววล่า 
ขด้าพเจด้าจะอยผล่ฐานะอยล่างไรกน็ตาม กน็จะพอใจอยผล่อยล่างนรันี้น” (ฟป. 4:11) มบีผผด้เชนพี่อนด้อยคนนรักไปถซงสภาพเชล่นนรันี้น 



ครลิสเตบียนนด้อยคนจรลิง ๆ มบีความสอุขกรับสลิทธลิโดยกคาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของตน ถด้าผมเปป็นคนหนซพี่งทบีพี่เลน็กนด้อยทบีพี่สอุดใน
ครลิสตจรักร ทวล่าถด้าผมทคาเตน็มทบีพี่แลด้ว ถด้าผมทคาสลิพี่งทบีพี่ผมทคาในพระนามของพระเยซผและเพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า 
บคาเหนน็จของผมกน็จะยลิพี่งใหญล่พอ ๆ กรับบคาเหนน็จของคนนรันี้นทบีพี่ จากรผปลรักษณร์ภายนอก เปป็นผผด้ทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทบีพี่สอุดในครลิสต
จรักรและเปป็นผผด้ทบีพี่ทคาเตน็มทบีพี่เชล่นกรัน

พระเจด้าไมล่ทรงตรัดสลินตามขนาดของหนด้าทบีพี่คนตด้นเรนอนของเรา แตล่ตามชนลิด (1 คร. 3:11-15) ไมล่วล่าเรา
จะกวาดพนนี้นทบีพี่ประชอุมครลิสตจรักร ปฟัดฝอุป่นแทล่นบนธรรมาสนร์ สอนชรันี้นเรบียนผผด้เรลิพี่มตด้นหรนอดผแลเดน็กเลน็ก-ไมล่วล่าเราทคาสลิพี่ง
ใด ถด้าเราทคาสลิพี่งนรันี้นเพนพี่อถวายเกบียรตลิพระเจด้า ทคาดด้วยความเตน็มใจและถวายแดล่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า พระเจด้ากน็ทรงจด
บรันทซกไวด้ และเราจะรรับบคาเหนน็จเตน็มจคานวน ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเหลนอเราทบีพี่จะไมล่โลภสลิพี่งใดทบีพี่พบีพี่นด้องของเรา 
เพนพี่อนบด้านของเรา หรนอเพนพี่อนสมาชลิกครลิสตจรักรของเราถนอครอง ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเหลนอเราทบีพี่จะเรบียนรผด้วล่า
ไมล่วล่าเราเปป็นอะไร ไมล่วล่าเราอยผล่ทบีพี่ไหน ไมล่วล่าเรากคาลรังทคาอะไรอยผล่กน็ตาม ถด้าเรากคาลรังทคาเตน็มทบีพี่สอุดความสามารถของ
เราเพนพี่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า เรากน็จะไดด้รรับพระคอุณอรันดบีเหลล่านรันี้นของพระเจด้าในชบีวลิตนบีนี้และบคาเหนน็จเตน็มจคานวนใน
ชบีวลิตทบีพี่จะมานรันี้น

14. ผผด้ดผแลตด้องเปป็นคนทบีพี่ “ปกครองบด้านเรนอนของตนไดด้ดบี”
พระเจด้าทรงสรด้างอาดรัมขซนี้นกล่อน และทรงตรันี้งเขาเปป็นหรัวหนด้าของครอบครรัว ชายเปป็นศบีรษะของหญลิง และ

พระเจด้าทรงแตล่งตรันี้งผผด้ชายใหด้เปป็นหรัวหนด้าของครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นและผผด้นคาในครลิสตจรักรนรันี้น ชายคนใดทบีพี่จะประสบ
ความสคาเรน็จในฐานะผผด้ดผแลของพระเจด้าตด้องมบีความสคาเรน็จในความเปป็นหรัวหนด้าแหล่งบด้านของเขาเอง ถด้าชายคนใด
ไมล่สามารถปกครองบด้านของเขาเองไดด้ แนล่นอนวล่าเขาไมล่เหมาะสมทบีพี่จะปกครองครรัวเรนอนของพระเจด้า

ชายใดทบีพี่ยอมใหด้ภรรยาของเขาเจด้ากบีนี้เจด้าการเขา บงการเขาและสรัพี่งการเขา ชายใดทบีพี่ยอมใหด้ลผก ๆ ของ
ตนพผดจากรับตนในแบบทบีพี่อวดดบี หนด้าดด้านและปฏลิเสธทบีพี่จะเชนพี่อฟฟังเขา กน็ไมล่มบีคอุณสมบรัตลิทบีพี่จะเปป็นผผด้ดผแล ผผด้ชล่วยศลิษ
ยาภลิบาล หรนอผผด้นคาในครลิสตจรักร พระครัมภบีรร์ชรัดเจนมาก ๆ เกบีพี่ยวกรับเรนพี่องนรันี้น ชายใดทบีพี่ไมล่สามารถปกครองบด้าน
ของเขาเองไดด้กน็ไมล่สามารถดผแลกลิจการตล่าง ๆ แหล่งพระนลิเวศของพระเจด้าไดด้

ผมขอกลล่าวซนี้คาสลิพี่งทบีพี่ผมไดด้กลล่าวไปกล่อนหนด้านบีนี้แลด้วในขล่าวสารนบีนี้: ผมเชนพี่อวล่าผผด้ดผแลหรนอผผด้ชล่วยศลิษยาภลิบาล
ควรเปป็นชายทบีพี่แตล่งงานแลด้ว สามบีของภรรยาคนเดบียว-และหากไมล่มบีออุปสรรคในฝป่ายรล่างกาย กน็ควรมบีลผก ๆ ในบด้าน
ของเขา ชายคนใดทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกใหด้ดผแลครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นควรมบีครอบครรัว และเขาควรเปป็นหรัวหนด้าของ
ครอบครรัวนรันี้นในความเคารพนรับถนอทอุกอยล่าง…ไมล่ใชล่คนชอบรรังแก ไมล่โหดเหบีนี้ยม ไมล่ใชล่เผดน็จการ…แตล่เปป็นผผด้นคาใน
บด้านของเขา เขาควรเปป็นสามบีและพล่อผผด้ซซพี่งไดด้รรับความเคารพและเกบียรตลิจากภรรยาและลผก ๆ ของตน เพราะวล่า
พระเจด้าทรงตรันี้งเขาใหด้เปป็นหรัวหนด้าของบด้านนรันี้นแลด้ว ชายใดทบีพี่ไมล่สามารถยนนเปป็นหรัวหนด้าของครอบครรัวของเขาเอง
ไดด้กน็ไมล่มบีคอุณสมบรัตลิทบีพี่จะเปป็นผผด้ดผแลหรนอผผด้ชล่วยศลิษยาภลิบาล สลิพี่งทบีพี่ผผด้ดผแลคนหนซพี่งกระทคาเพนพี่อลผก ๆ ของเขาเองกน็เปป็นไมด้
วรัดขนาดทบีพี่ดบีสคาหรรับสลิพี่งทบีพี่เขาจะสามารถกระทคาไดด้เพนพี่อ “ลผก ๆ ฝป่ายวลิญญาณ” ในครลิสตจรักรนรันี้น

15. ผผด้ดผแลตด้องไมล่เปป็นคนทบีพี่รรับเชนพี่อใหมล่ ๆ
คคาวล่า “คนทบีพี่รรับเชนพี่อใหมล่” (novice) หมายถซง “ผผด้เรลิพี่มตด้นหรนอผผด้ทบีพี่เพลิพี่งกลรับใจรรับเชนพี่อ” -คนทบีพี่เพลิพี่งไดด้รรับ

ความรอด ผผด้ดผแลควรเปป็นชายทบีพี่มบีประสบการณร์ ชายทบีพี่ไดด้รรับการฝฝึกฝนในพระครัมภบีรร์และเปป็นผผด้ทบีพี่สามารถสอน



ความจรลิงแหล่งพระครัมภบีรร์ไดด้ เขาควรเปป็นคนทบีพี่ไดด้พลิสผจนร์ประสบการณร์ของตนแลด้วโดยการดคาเนลินชบีวลิตประจคาวรัน
ของเขา ในครลิสตจรักรนรันี้นและตล่อหนด้าชอุมชนนรันี้น เขาควรไดด้รรับความเคารพนรับถนอโดยคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ทคางานกรับเขา 
ดคาเนลินชบีวลิตอยผล่รอบตรัวเขา และรผด้จรักเขาดบีทบีพี่สอุด

ในตลอดหลายปปทบีพี่ผมไดด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ-และเกนอบทอุกปปเหลล่านรันี้นทบีพี่ผมเดลินทางไปบนทด้องถนน-ผม
ไดด้เรบียนรผด้หลายสลิพี่งซซพี่งผมมบีใจขอบพระคอุณ แตล่ผมไดด้เรบียนรผด้บางสลิพี่งเชล่นกรันทบีพี่ผมหวรังวล่าผมไมล่นล่าไดด้เรบียนรผด้เลย! ผมไดด้
เหน็นทบีพี่ประชอุมแสนวลิเศษหลายแหล่งตด้องถผกทคาใหด้พลิการแสนสาหรัสและถผกฉบีกแยกจากกรันเพราะคนบางคนทบีพี่ยรังอายอุ
นด้อยและดด้อยประสบการณร์อยากสรัพี่งการและบงการในครลิสตจรักรนรันี้นในเรนพี่องตล่าง ๆ ทบีพี่มบีแตล่ศลิษยาภลิบาลเทล่านรันี้น
ควรไดด้รรับอนอุญาตใหด้สะสางปฟัญหา

ผมจคาไดด้เกบีพี่ยวกรับครลิสตจรักรแหล่งหนซพี่งโดยเฉพาะซซพี่งแตกเพราะชายหนอุล่มคนหนซพี่งทบีพี่เพลิพี่มเขด้ารล่วมกรับครลิสต
จรักรนรันี้น ชายหนอุล่มคนนบีนี้มบีเงลินทอง สถานะทางสรังคม และบอุคลลิกทบีพี่วลิเศษมาก และเขาถผกตรันี้งใหด้รรับตคาแหนล่งในคณะ
กรรมผผด้ชล่วยศลิษยาภลิบาลทรันทบี รวมถซงเปป็นหรัวหนด้าผผด้ตด้อนรรับแขกดด้วย ผมไดด้ไปทบีพี่ครลิสตจรักรนรันี้นเพนพี่อรล่วมงานฟฟฟื้นฟผ 
โดยรผด้จรักชายหนอุล่มคนนบีนี้มากล่อนแลด้ว และรผด้วล่าเขาเคยเปป็นคนบาปทบีพี่ตพี่คาชด้าคนหนซพี่ง เขามารรับเชนพี่อแคล่หกเดนอนตอนทบีพี่
เขาถผกตรันี้งใหด้อยผล่ในคณะกรรมการผผด้ชล่วยฯ-มลิใชล่ดด้วยเหตอุผลอนพี่นใดเลยนอกจากตคาแหนล่งของเขาในชอุมชนนรันี้นและเงลิน
ทองของเขาในธนาคาร

เมนพี่อผมทราบเรนพี่องนบีนี้ ผมกน็พผดกรับภรรยาของผมวล่าครลิสตจรักรนรันี้นจะไดด้รรับผลกระทบเพราะการตรัดสลินใจ
นรันี้นในสล่วนของศลิษยาภลิบาล ภายในสลิบแปดเดนอนชายหนอุล่มคนนบีนี้ไดด้ทคาทอุกอยล่างภายในอคานาจของเขาเพนพี่อขรับไลล่ศลิษ
ยาภลิบาลออกไปจากชอุมชนนรันี้น และเพราะความเปป็นผผด้นคาของเขาสมาชลิกกวล่าสบีพี่รด้อยคนไดด้ออกไปจากครลิสตจรักร
นรันี้นเพนพี่อไปตรันี้งครลิสตจรักรอบีกแหล่ง และจนถซงวรันนบีนี้ครลิสตจรักรทรันี้งสองแหล่งนรันี้นกน็ไมล่ฟฟฟื้นตรัวจากความเสบียหายครรันี้งนรันี้นเลย!

สลิพี่งทบีพี่ไมล่ฉลาดมากทบีพี่สอุดทบีพี่ศลิษยาภลิบาลคนใดจะทคาไดด้กน็คนอ ตรันี้งผผด้เชนพี่อใหมล่คนหนซพี่งใหด้รรับตคาแหนล่งทบีพี่มบีสลิทธลิ
อคานาจ ผผด้เชนพี่อใหมล่สล่วนใหญล่มบีความกระตนอรนอรด้นโดยปราศจากความรผด้ พวกเขาอยากทคาสลิพี่งยลิพี่งใหญล่หลายสลิพี่งเพนพี่อ
พระครลิสตร์ แตล่ในฐานะผผด้เรลิพี่มตด้น พวกเขากน็ไมล่ทราบวลิธบีทคาสลิพี่งเหลล่านรันี้นเสมอไป พวกเขาจคาเปป็นตด้องถผกนคา-ไมล่ใชล่นคาผผด้
อนพี่น มรันไมล่ยอุตลิธรรมสคาหรรับผผด้เชนพี่อใหมล่ทบีพี่จะถผกแตล่งตรันี้งเรน็วขนาดนรันี้นใหด้รรับตคาแหนล่งทบีพี่มบีสลิทธลิอคานาจ เพราะวล่าความ
เปป็นเอกเปป็นใหญล่อาจกล่อใหด้เกลิดบาปแหล่งความเยล่อหยลิพี่งภายในตรัวเขา เปาโลหด้ามการแตล่งตรันี้งผผด้เชนพี่อใหมล่เชล่นนรันี้น

พวกเดน็กทารกไมล่สามารถเปป็นประธานใหญล่ของธนาคาร ผผด้วล่าการรรัฐหรนอผผด้นคาในชอุมชนไดด้ ในทคานอง
เดบียวกรัน เหลล่าทารกฝป่ายวลิญญาณกน็ไมล่สามารถทคางานขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นไดด้ พวกเขาตด้อง
รรับประทานนนี้คานม ขนมปฟัง และอาหารแขน็งแหล่งพระวจนะเสบียกล่อน พวกเขาตด้องเรบียนรผด้ พวกเขาตด้องศซกษา
คด้นควด้า พวกเขาตด้องเตลิบโต อาจมบีขด้อยกเวด้นหลายประการสคาหรรับกฎขด้อนบีนี้ แตล่คคาสรัพี่งโดยรวมของพระครัมภบีรร์กน็คนอ 
การปลล่อยใหด้ผผด้เชนพี่อใหมล่เปป็นผผด้เรบียนรผด้ มากกวล่าทบีพี่จะตรันี้งเขาใหด้รรับตคาแหนล่งทบีพี่มบีอคานาจในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นนรันี้น ๆ

16. ผผด้ดผแลตด้องเปป็นคนทบีพี่มบีชนพี่อเสบียงดบี
ตามทบีพี่เปาโลกลล่าว ชนพี่อเสบียงดบีนบีนี้ตด้องมาจาก “คนทรันี้งหลายทบีพี่อยผล่ภายนอก”-นรัพี่นคนอ จากคนไมล่เชนพี่อทรันี้งหลาย 

ผมรผด้วล่ามบีบางคนในชอุมชนใดกน็ตามทบีพี่จะวลิพากษร์วลิจารณร์และประณามชายคนหนซพี่งทบีพี่ดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่สะอาด ชคาระตรัว 
และออุทลิศตรัว แตล่จากคนไมล่เชนพี่อทรันี้หลายตด้องมบีรายงานทบีพี่ดบีเกบีพี่ยวกรับชายคนหนซพี่งทบีพี่เปป็นผผด้ดผแลหรนอผผด้นคาในทบีพี่ประชอุม



ทด้องถลิพี่นนรันี้น ๆ โดยการนรันี้นเปาโลหมายความวล่าผผด้ดผแลตด้องไมล่มบีสล่วนรล่วมในสลิพี่งตล่าง ๆ ของโลก เพราะวล่าถด้าเขามบี
สล่วนรล่วม เขากน็ไมล่สามารถไดด้รรับความไวด้วางใจจากเหลล่าคนไมล่เชนพี่อไดด้-และผผด้ดผแลตด้องดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่จะไดด้รรับความ
ไวด้วางใจและความเคารพนรับถนอจากคนเหลล่านรันี้นทบีพี่อยผล่ภายนอกครลิสตจรักร

จงยอมรรับเถลิด ทล่านทบีพี่รรัก-มนอุษยชาตลิโดยทรัพี่วไปเปป็นผผด้ตรัดสลินทบีพี่เกล่งกาจในเรนพี่องของออุปนลิสรัยทบีพี่แทด้จรลิง คนไมล่
เชนพี่อทรันี้งหลายพรด้อมอยผล่เสมอทบีพี่จะชบีนี้ใหด้เหน็นถซงความไมล่จรลิงใจและความไมล่คงเสด้นคงวาในชบีวลิตของผผด้คนในครลิสตจรักร-
โดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งคนเหลล่านรันี้นทบีพี่อยผล่ในตคาแหนล่งทบีพี่มบีสลิทธลิอคานาจ ความปรารถนาแหล่งหรัวใจของผผด้ดผแลคนหนซพี่งไมล่
ควรเปป็นการไดด้รรับความชนพี่นชม คคาสรรเสรลิญ และเสบียงปรบมนอจากชาวโลก แตล่ทบีพี่จะดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่จะควรคล่าแกล่-ใชล่
แลด้ว เรบียกรด้อง-ความเคารพนรับถนอและความไวด้วางใจในงานของเขาในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นนรันี้น ๆ ถด้าผผด้ดผแลคนใดมบี
ออุปนลิสรัยทบีพี่ดบี ถด้าทางประพฤตลิของเขาไรด้ทบีพี่ตลิ ถด้าเขาดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่แยกออกและตามทางพระเจด้า ชบีวลิตของผผด้ดผแลคน
นรันี้นกน็จะเปป็นเหตอุใหด้คนไมล่เชนพี่อทรันี้งหลายมาถซงพระครลิสตร์และรรับความรอด  แลด้วพวกคอุณลล่ะครรับ-เหลล่าผผด้ชล่วยศลิษ
ยาภลิบาล ผผด้ปกครอง คนตด้นเรนอน ผผด้นคาทรันี้งหลาย? พวกคอุณมบีคอุณสมบรัตลิไหม?

ขด้อ 7 ปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคคาทบีพี่วล่า “...เกรงวล่าเขาจะลด้มลงในการตคาหนลิและกรับดรักของพญามาร” ผผด้เชนพี่อทอุก
คนตด้องระวรังตรัวมาก ๆ วล่าการดบีของพวกเขาจะไมล่ถผกกลล่าวรด้าย มรันสคาครัญมากเปป็นพลิเศษทบีพี่เหลล่าผผด้ดผแลและผผด้นคาใน
ครลิสตจรักรตด้องระวรังมาก ๆ

ผทูต้ชม่วย
ขด้อ 8: “เชล่นเดบียวกรัน พวกผผด้ชล่วยตด้องเปป็นคนสงล่าผล่าเผย ไมล่เปป็นคนสองลลินี้น ไมล่สนใจเหลด้าองอุล่นมาก ไมล่โลภ

ทรรัพยร์สลิพี่งของอรันเปป็นมลทลิน”
คอุณสมบรัตลิทรันี้งหลายสคาหรรับเหลล่าผผด้ชล่วยกน็คลด้ายกรันมากกรับคอุณสมบรัตลิทบีพี่กคาหนดไวด้สคาหรรับผผด้ดผแล ในขด้อ 13 

ของบทนบีนี้เราเรบียนรผด้วล่าพวกเขาทบีพี่ใชด้ตคาแหนล่งของผผด้ชล่วยไดด้ดบีกน็ “ไดด้ระดรับทบีพี่ดบีสคาหรรับตนเอง และมบีใจกลด้าเปป็นอรัน
มากในความเชนพี่อซซพี่งมบีอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์” การเปป็นผผด้ชล่วยคนหนซพี่งถนอวล่าเปป็นสลิพี่งทบีพี่มบีเกบียรตลิ

เราพบการกลล่าวถซงเหลล่าผผด้ชล่วยเปป็นครรันี้งแรกในกลิจการ 6:2,3: “และพวกสลิบสองคนนรันี้นไดด้เรบียกคน
จคานวนมากในพวกสาวกใหด้มาหาพวกเขา และกลล่าววล่า “ไมล่มบีเหตอุผลทบีพี่พวกเราควรจะทลินี้งพระวจนะของพระเจด้า
และรรับใชด้โตต๊ะทรันี้งหลาย เหตอุฉะนรันี้น พบีพี่นด้องทรันี้งหลาย พวกทล่านจงเลนอกเจน็ดคนในทล่ามกลางพวกทล่านทบีพี่มบีชนพี่อเสบียงดบี 
เตน็มเปปปี่ยมดด้วยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธและสตลิปฟัญญา ผผด้ซซพี่งพวกเราจะตรันี้งไวด้ใหด้ดผแลกลิจธอุระนบีนี้”

ในทบีพี่นบีนี้เราเรบียนรผด้วล่าผผด้ชล่วยพวกแรกนรันี้นไดด้ถผกแตล่งตรันี้งใหด้รรับมนอกรับกลิจธอุระตล่าง ๆ ในชบีวลิตครลิสตจรักร-เพนพี่อดผแล
ดด้านทบีพี่เปป็นวรัตถอุ คอยดผแลพวกเดน็กกคาพรด้า หญลิงมล่าย ผผด้ขรัดสน จรัดการกรับกลิจการฝป่ายโลกทรันี้งหลายของครลิสตจรักร 
เพนพี่อทบีพี่พวกอรัครทผตจะไดด้ใหด้เวลาของตนแกล่การอธลิษฐาน การศซกษาคด้นควด้า และการปรนนลิบรัตลิแหล่งพระวจนะ ถซง
แมด้วล่าพวกเขาถผกแตล่งตรันี้งใหด้จรัดการกรับกลิจธอุระเหลล่านรันี้นของครลิสตจรักร คอุณสมบรัตลิฝป่ายวลิญญาณทบีพี่สผงมาก ๆ กน็ถผก
เรบียกรด้องจากพวกเขา พระครัมภบีรร์เจาะจงวล่าผผด้ชล่วยตด้อง “เตน็มเปปปี่ยมดด้วยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธและสตลิปฟัญญา”
(กลิจการ 6:3) ผมควรคลิดวล่าการ “เปปปี่ยมดด้วยสตลิปฟัญญา” คงจะเกบีพี่ยวขด้องกรับดด้านทบีพี่เปป็นกลิจธอุระของครลิสตจรักร ขอ
พระเจด้าทรงโปรดมบีความเมตตาตล่อผผด้นคาครลิสตจรักรบางคนสคาหรรับวลิธบีทบีพี่พวกเขาดคาเนลินการกลิจธอุระขององคร์พระผผด้
เปป็นเจด้า ถด้าธอุรกลิจฝป่ายโลกทรันี้งหลายพยายามดคาเนลินกลิจการในแบบทบีพี่ไมล่เตน็มใจและหละหลวมแบบทบีพี่ครลิสตจรักร



มากมายกระทคา โลกธอุรกลิจกน็คงลด้มละลายในเวลาอรันสรันี้น!
ไมล่มบีการกลล่าวถซงคอุณสมบรัตลิตล่าง ๆ ทบีพี่บอกเปป็นนรัยวล่าผผด้ชล่วยจะตด้องเปป็นผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ แตล่ผผด้ชล่วย

ควรสอนเปป็น สามารถเทศนาบนธรรมาสนร์ไดด้ในเวลาทบีพี่ศลิษยาภลิบาลไมล่อยผล่ เราตด้องไมล่ลนมวล่าผผด้ชล่วยกลอุล่มแรกรวมถซงผผด้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐไฟแรงอยล่างสเทเฟนและฟปลลิป การเปป็นผผด้ชล่วยถนอวล่ามบีเกบียรตลิ มรันเปป็นตคาแหนล่งหนซพี่งทบีพี่อยผล่ถรัด
จากศลิษยาภลิบาล และผผด้ชล่วยทบีพี่สรัตยร์จรลิงตล่อหนด้าทบีพี่ของตนกน็จะไดด้รรับบคาเหนน็จทบีพี่ยลิพี่งใหญล่เตน็มจคานวน

ผผด้ชล่วยทบีพี่ตามทางพระเจด้าอาจเปป็นทรรัพยร์สลินทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ตล่อศลิษยาภลิบาลไดด้ แตล่ผผด้ชล่วยทบีพี่ไมล่ตามทางพระเจด้ากน็
อาจเปป็นออุปสรรคทบีพี่ใหญล่โตไดด้-ตล่อศลิษยาภลิบาลและตล่อออุดมการณร์ของพระครลิสตร์ วลิบรัตลิจงมบีแกล่ผผด้ชล่วยทบีพี่ฉอุดรรันี้งครลิสต
จรักร แทนทบีพี่จะชล่วยเหลนอทรันี้งครลิสตจรักรและศลิษยาภลิบาล

ตามทบีพี่ขด้อ 8 ของบทนบีนี้ของเรากลล่าว:
1. ผผด้ชล่วยตด้องเปป็นคนสงล่าผล่าเผย

นบีพี่หมายความวล่าเขาตด้องเปป็นคนทบีพี่มบีความคลิดจรลิงจรัง-ไมล่ใชล่เลล่นตลกคะนองและไมล่จรลิงจรัง นรัพี่นไมล่ไดด้
หมายความวล่าเขาตด้องมบีสบีหนด้าเครล่งเครบียด ตบีหนด้าเศรด้า และไมล่ยลินี้มเลย ความจรลิงจรังแบบทบีพี่เหมาะสมไมล่ไดด้เปป็นศรัตรผ
ตล่อจลิตใจทบีพี่มบีความสอุขอยล่างแนล่นอน ผผด้ชล่วยควรมบีความสอุข แตล่การเลล่นตลกคะนองไมล่มบีทบีพี่อยผล่ในชบีวลิตของผผด้หนซพี่งทบีพี่ถผก
แตล่งตรันี้งโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธใหด้จรัดการกลิจธอุระและชล่วยเหลนอในกลิจการฝป่ายวลิญญาณของครลิสตจรักรของ
พระเจด้า ผผด้ชล่วยไมล่ควรเปป็นคนทบีพี่คลิดตนนี้น ๆ เขาตด้องเปป็นคนทบีพี่คลิดแบบลอุล่มลซก มบีใจทบีพี่จรลิงจรัง เขด้าถซงสลิพี่งตล่าง ๆ ของ
พระเจด้าดด้วยจลิตใจทบีพี่จรลิงจรัง

2. ผผด้ชล่วยตด้องไมล่เปป็นคนสองลลินี้น
ผผด้ชล่วยตด้องไมล่บอกเรนพี่องหนซพี่งแกล่คน ๆ หนซพี่งอยล่างหนซพี่ง และจากนรันี้นกน็บอกอบีกคนหนซพี่งเกบีพี่ยวกรับเรนพี่องเดบียวกรัน

อบีกอยล่าง เขาตด้องไมล่มบีความผลิดในการกลล่าวสลิพี่งหนซพี่งและหมายความอบีกอยล่างหนซพี่ง เขาตด้องเปป็นชายทบีพี่พผดตรงไปตรง
มาและซนพี่อตรง ชายทบีพี่พผดชรัดเจนและเดน็ดขาด เขาตด้องเปป็นชายทบีพี่หมายความตามทบีพี่เขาพผด เปป็นชายทบีพี่ผผด้คนใหด้ความ
ไวด้วางใจ ถด้าเขาสรัญญาอะไร เขากน็รรักษาคคาสรัญญานรันี้น ถด้าเขารรับหนด้าทบีพี่ทคาสลิพี่งใดเพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้าและ
เพนพี่อครลิสตจรักร เขากน็ไมล่ลด้มเลลิกจนกวล่างานนรันี้นเสรน็จสมบผรณร์ เมนพี่อพระเจด้าทรงนคาผผด้ชล่วยของพระองคร์ใหด้ทคาสลิพี่งใดในค
รลิสตจรักรหรนอชอุมชนนรันี้น พระเจด้ากน็จะประทานพระคอุณใหด้แกล่เขาเพนพี่อทบีพี่จะทคาสลิพี่งนรันี้นจนสคาเรน็จ เขาตด้องไมล่เปป็นชายทบีพี่
เรลิพี่มตด้นสลิพี่งตล่าง ๆ-และจากนรันี้นกน็หยอุดกล่อนไปถซงประตผชรัย

ผผด้ชล่วยตด้องระวรังบล่วงแรด้วของการนคาเสนอบางสลิพี่งทบีพี่เบบีพี่ยงเบนเลน็กนด้อยออกไปจากความจรลิงนรันี้นเพบียงเพราะ
วล่าคคากลล่าวเชล่นนรันี้นจะเปป็นทบีพี่ชอบในทบีพี่ประชอุมนรันี้น เขาตด้องมบีลลินี้นทบีพี่ซนพี่อตรง ถผกชคาระแยกตรันี้งและถผกออุทลิศใหด้แกล่ความ
จรลิงนรันี้น

3. ผผด้ชล่วยตด้อง “ไมล่สนใจเหลด้าองอุล่นมาก”
คคาบรัญชาของพระครัมภบีรร์เกบีพี่ยวกรับเหลด้ากลล่าวงล่าย ๆคนอ “อยล่ามองดผเหลด้าองอุล่นเมนพี่อมรันเปป็นสบีแดง…” 

แนล่นอนวล่าผผด้ชล่วยตด้องไมล่มบีความผลิดในการเขด้าสล่วนกรับเหลด้า วลิธบีเดบียวทบีพี่จะเปป็นผผด้มบีชรัยชนะเกบีพี่ยวกรับตรัณหาเหลล่านบีนี้ของ
เนนนี้อหนรังกน็คนอ ละเวด้น และเมนพี่อเปาโลกลล่าววล่า “ไมล่สนใจเหลด้าองอุล่นมาก” เขากน็ไมล่เปปิดชล่องใหด้เหลล่าผผด้ชล่วยไดด้ดนพี่มเหลด้า
ตราบใดทบีพี่พวกเขาไมล่ดนพี่มจนเมามาย พวกเขาจะตด้องไมล่ยอมจคานนตล่อการทดลองของเหลด้าเลย



4. ผผด้ชล่วยตด้อง “ไมล่โลภทรรัพยร์สลิพี่งของอรันเปป็นมลทลิน”
เนนพี่องจากผผด้ชล่วยพวกแรกนรันี้นจะตด้องรวบรวมและแจกจล่ายอาหารและเสนนี้อผด้าใหด้แกล่ผผด้ขรัดสน คอุณสมบรัตลิขด้อ

นบีนี้จซงสคาครัญมาก และคอุณสมบรัตลิเดบียวกรันนบีนี้กน็สคาครัญพอ ๆ กรันวรันนบีนี้ เพราะวล่าเหลล่าผผด้ชล่วยไดด้รรับมอบหมายใหด้ดผแลกลิจ
ธอุระของครลิสตจรักร และคนทบีพี่โลภอาจถผกลองใจใหด้ใชด้ตคาแหนล่งฝป่ายวลิญญาณของตนเพนพี่อผลประโยชนร์ทางการเงลิน
หรนอเพนพี่อหากคาไรเขด้าตรัวไดด้

ขด้อ 9: “โดยยซดมรัพี่นในขด้อลซกลรับแหล่งความเชนพี่อนรันี้นดด้วยใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันบรลิสอุทธลิธ”
5. ผผด้ชล่วยตด้องมบี “ใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันบรลิสอุทธลิธ”

มรันไมล่พอทบีพี่ผผด้ชล่วยคนหนซพี่งยซดมรัพี่นในขด้อลซกลรับแหล่งความเชนพี่อแทด้นรันี้นในแบบทบีพี่เครล่งครรัด ยซดตามความเชนพี่อ
เดลิม ถซงแมด้วล่านรัพี่นเปป็นเรนพี่องทบีพี่สคาครัญมากกน็ตาม แตล่ผผด้ชล่วยตด้องถผกพลิสผจนร์ (หรนอถผกทดสอบ) เชล่นกรันเพนพี่อทบีพี่จะดผวล่าชบีวลิต
ของเขาไรด้ทบีพี่ตลิหรนอไมล่และวล่าใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของเขาแจล่มชรัดตล่อพระพรักตรร์พระเจด้าและในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้อง
กรับเพนพี่อนมนอุษยร์ของเขาในครลิสตจรักรนรันี้นและชอุมชนนรันี้นทบีพี่เขาอาศรัยอยผล่ รรับใชด้ และเปป็นตรัวแทนขององคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าในตคาแหนล่งผผด้ชล่วย

ขด้อ 10: “และจงใหด้คนเหลล่านบีนี้ถผกทดสอบเสบียกล่อนดด้วย แลด้วจงใหด้พวกเขารรับใชด้ในตคาแหนล่งของผผด้ชล่วย 
โดยถผกพบวล่าไรด้ทบีพี่ตลิ”

6. ผผด้ชล่วยตด้องพลิสผจนร์ตรัวเองวล่าไรด้ทบีพี่ตลิ
กล่อนทบีพี่ชายคนใดถผกเลนอกตรันี้งหรนอถผกแตล่งตรันี้งใหด้รรับตคาแหนล่งผผด้ชล่วย ชายคนนรันี้นควรพลิสผจนร์ตรัวเอง เขาควร

เปป็นคนทบีพี่ไรด้ทบีพี่ตลิ ครลิสเตบียนทบีพี่เนด้นรากฐานทรันี้งหลายพผดคอุยกรันมากมายเกบีพี่ยวกรับความเปป็นไปไมล่ไดด้ของความสมบผรณร์
แบบทบีพี่ไรด้บาป-และผมเหน็นดด้วยวล่าพระเยซผทรงเปป็นผผด้เดบียวเทล่านรันี้นทบีพี่เคยมบีชบีวลิตอยผล่โดยไรด้ซซพี่งบาปเลย ไมล่มบีมนอุษยร์คน
ใดเคยมบีชบีวลิตอยผล่แบบไรด้บาป-แตล่เราสามารถดคาเนลินชบีวลิตแบบไรด้ทบีพี่ตลิไดด้ เปาโลกลล่าวแกล่ชาวเธสะโลนลิกาวล่า “และขอ
พระเจด้าแหล่งสรันตลิสอุของคร์นรันี้นทรงตรันี้งพวกทล่านใหด้เปป็นคนบรลิสอุทธลิธหมดจด และขด้าพเจด้าอธลิษฐานตล่อพระเจด้าใหด้ทรง
รรักษาทรันี้งวลิญญาณ จลิตใจและรล่างกายของพวกทล่านไวด้ใหด้ไรด้ทบีพี่ตลิ จนถซงการเสดน็จมาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าของพวกเรา” (1 ธส. 5:23) 

เปาโลเชนพี่อใน เทศนา และถนอปฏลิบรัตลิ การดคาเนลินชบีวลิตแบบไรด้ทบีพี่ตลิ ผมไมล่อาจเนด้นหนรักเกลินพอดบีไดด้วล่าผผด้เชนพี่อ
ใหมล่ (ผผด้เรบียนรผด้ ผผด้เรลิพี่มตด้น ผผด้ทบีพี่เพลิพี่งกลรับใจรรับเชนพี่อ) ไมล่ควรถผกแตล่งตรันี้งใหด้รรับตคาแหนล่งทบีพี่มบีสลิทธลิอคานาจในครลิสตจรักรเดน็ด
ขาด ผผด้รรับใชด้คนใดทบีพี่แตล่งตรันี้งผผด้เชนพี่อใหมล่ใหด้รรับตคาแหนล่งทบีพี่มบีอคานาจในครลิสตจรักรกน็กคาลรังทคาเรนพี่องผลิดพลาดแบบนล่าเศรด้า 
คน ๆ หนซพี่งตด้องพลิสผจนร์ตรัวเองกล่อน-เขาตด้องดคาเนลินชบีวลิตแบบไรด้ทบีพี่ตลิตล่อหนด้าคนทรันี้งหลายทบีพี่อยผล่ภายนอก เชล่นเดบียวกรับ
ตล่อหนด้าพวกพบีพี่นด้องในครลิสตจรักร กล่อนทบีพี่คน ๆ นรันี้นจะมบีคอุณสมบรัตลิทบีพี่จะถผกแตล่งตรันี้งเปป็นผผด้ชล่วย

ขด้อ 11: “เชล่นกรันภรรยาของพวกเขาตด้องเปป็นคนสงล่าผล่าเผย ไมล่เปป็นคนทบีพี่ใสล่รด้ายผผด้อนพี่น เปป็นคนรผด้จรัก
ประมาณตน เปป็นคนสรัตยร์ซนพี่อในสลิพี่งทรันี้งปวง”

7. ผผด้ชล่วยตด้องมบีภรรยาทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อและตามทางพระเจด้า
โปรดสรังเกต: “...เชล่นกรันภรรยาของพวกเขา…” ผมไมล่อยากทคาใหด้ผผด้ใดขรัดเคนองใจ แตล่ผมตด้องเนด้นยนี้คาขด้อ

เทน็จจรลิงทบีพี่วล่าไมล่มบีทบีพี่ใดเลยในครลิสตจรักรภาคพรันธสรัญญาใหมล่สคาหรรับผผด้ชล่วยหญลิง-ผผด้ชล่วยทบีพี่เปป็นผผด้หญลิง ผมรผด้วล่าบาง



นลิกายทบีพี่โดดเดล่นแหล่งสมรัยของเราไดด้แตล่งตรันี้งพวกผผด้หญลิงใหด้รรับตคาแหนล่งผผด้ชล่วยแลด้ว แตล่การกระทคาเชล่นนรันี้นไมล่ตรง
ตามพระครัมภบีรร์ มรันไมล่ถผกตด้อง และผผด้หญลิงทบีพี่ยอมรรับตคาแหนล่งเชล่นนรันี้นกน็อาจบรังเกลิดใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิง แตล่เธอจะ
สผญเสบียบคาเหนน็จของเธอโดยการอยผล่นอกนนี้คาพระทรัยของพระเจด้า

เหลล่าผผด้ชล่วยจะตด้องเปป็นพวกผผด้ชายทบีพี่มบีภรรยาแลด้ว และผมไมล่เชนพี่อวล่าใครจะเสนอแนะวล่าผผด้หญลิงคนหนซพี่ง
สามารถมบีคอุณสมบรัตลิเชล่นนรันี้นไดด้ พระวจนะของพระเจด้าระบอุชรัดเจนวล่า “เชล่นกรันภรรยาของพวกเขาตด้องเปป็นคนสงล่า
ผล่าเผย ไมล่เปป็นคนทบีพี่ใสล่รด้ายผผด้อนพี่น เปป็นคนรผด้จรักประมาณตน เปป็นคนสรัตยร์ซนพี่อในสลิพี่งทรันี้งปวง”...ในบด้าน ทล่ามกลางเหลล่า
เพนพี่อนบด้าน และในครลิสตจรักร ถซงอยล่างไรแลด้ว ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายทบีพี่เปป็นหนซพี่งเดบียวกรันในการสมรสกน็ไมล่เปป็นสองอบีกตล่อไป
แตล่เปป็นหนซพี่งเดบียวกรัน ดรังนรันี้นคอุณสมบรัตลิเหลล่านรันี้นทบีพี่ชายคนหนซพี่งตด้องมบีเพนพี่อทบีพี่จะกลายเปป็นผผด้ชล่วย ภรรยาของเขาจซง
ตด้องมบีเชล่นกรัน ผมไมล่อาจนซกภาพผผด้หญลิงคนหนซพี่งทบีพี่รรับตคาแหนล่งผผด้ชล่วย-โดยมบีสามบีและลผก ๆ อยผล่ทบีพี่บด้าน บางทบีอาจเปป็น
สมาชลิกของครลิสตจรักรเดบียวกรัน โดยทบีพี่คอุณแมล่และภรรยารรับหนด้าทบีพี่เปป็นผผด้ชล่วย ไมล่มบีสลิทธลิอคานาจตามพระครัมภบีรร์
สคาหรรับการทคาเชล่นนรันี้นเลย

พระครัมภบีรร์กลล่าวชรัดเจนมากในทบีพี่นบีนี้: ผผด้ชล่วยทบีพี่ภรรยาของเขามบีคอุณสมบรัตลิฝป่ายวลิญญาณไมล่ถซงตามแบบทบีพี่เขา
ควรมบี จะตด้องไมล่ถผกเลนอกใหด้เปป็นผผด้ชล่วยเลย ชายคนใดทบีพี่มบีภรรยาเปป็นคนเจด้ากบีนี้เจด้าการ ชอบนลินทาลรับหลรังและเอา
เรนพี่องคนอนพี่นไปโพนทะนา จะตด้องไมล่ถผกเลนอกใหด้รรับตคาแหนล่งผผด้ชล่วย ภรรยาของผผด้ชล่วยตด้องเปป็นคนทบีพี่มบีสตลิสรัมปชรัญญะ
เอาจรลิงเอาจรัง เปป็นคนรผด้จรักประมาณตนและมบีความเชนพี่อ เธอตด้องไมล่เปป็นผผด้หญลิงทบีพี่ตลกคะนอง เธอตด้องไมล่ใสล่รด้ายผผด้
อนพี่น เธอตด้องเปป็นคนรผด้จรักประมาณตนในสลิพี่งใดกน็ตาม เกรงวล่าเธอจะนคาคคาตลิเตบียนมาสผล่ตคาแหนล่งผผด้ชล่วยและโดยการ
นรันี้นนคาคคาตลิเตบียนมาสผล่ครลิสตจรักร! ภรรยาของผผด้ชล่วยตด้องพากเพบียรดด้วยหรัวใจและจลิตวลิญญาณทบีพี่จะ “สรัตยร์ซนพี่อในสลิพี่ง
ทรันี้งปวง”

ผผด้ชล่วยสามารถเปป็นผผด้ชล่วยทบีพี่ดบีกวล่าเดลิมไดด้หากภรรยาของเขามบีคอุณสมบรัตลิ เธอสามารถมบีสล่วนชล่วยเหลนอไดด้
อยล่างมหาศาลโดยการหนอุนใจเขา รล่วมแบล่งปฟันภาระและความปวดรด้าวใจของเขา อธลิษฐานเผนพี่อเขา และในความ
ยคาเกรงพระเจด้าชล่วยแบล่งเบาภาระทบีพี่เขาแบกรรับเพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า ชล่างเปป็นความชนพี่นชมยลินดบีเมนพี่อผผด้ชล่วย
คนหนซพี่งและภรรยาของเขามบีความพรด้อมเพรบียงอรันเปปปี่ยมสอุขเชล่นนรันี้นในการรรับใชด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า แทด้จรลิงแลด้ว ใน
กรณบีเชล่นนรันี้น “สองคนกน็ดบีกวล่าคนเดบียว”-และถด้าพวกเขามบีลผก (คนเดบียวหรนอหลายคน) ทบีพี่รล่วมแบล่งปฟันในงานนบีนี้
 “เชนอกสามเกลบียวจะขาดงล่ายกน็หามลิไดด้” (ปญจ. 4:9-12) ความสอุขมบีแกล่ชายทบีพี่เปป็นผผด้ชล่วยของพระเจด้า ทบีพี่มบี
คอุณสมบรัตลิเหลล่านบีนี้ ทบีพี่มบีภรรยาคนหนซพี่งซซพี่งเปป็นคผล่ออุปถรัมภร์อยล่างแทด้จรลิงและลผก ๆ ทบีพี่ใหด้เกบียรตลิพล่อและแมล่ ชายผผด้นรันี้นจะ
รรับบคาเหนน็จอรันยลิพี่งใหญล่และเตน็มจคานวน

ขด้อ 12: “จงใหด้พวกผผด้ชล่วยนรันี้นเปป็นสามบีของภรรยาคนเดบียว โดยปกครองบอุตรทรันี้งหลายของตน และบด้าน
เรนอนของตนไดด้ดบี”

8. ผผด้ชล่วยตด้องเปป็นสามบีของภรรยาคนเดบียว
มบีอยผล่สองสลิพี่งในพระคคาขด้อนบีนี้ซซพี่งคอุณไมล่ตด้องใชด้ “แวล่น” ฝป่ายวลิญญาณของคอุณเพนพี่อจะมองเหน็น:

(a) ผผด้ชล่วยตด้องเปป็นชายทบีพี่แตล่งงานแลด้ว-ไมล่ใชล่เดน็กหนอุล่มทบีพี่ยรังโสด
(b) เขาจะตด้องมบีภรรยาเพบียงคนเดบียว-เขาจะตด้องไมล่เปป็นชายทบีพี่หยล่ารด้างแลด้ว



ในฐานะเปป็นเพนพี่อนรล่วมงานของพระเจด้า ผผด้ชล่วยจะตด้องเปป็นแบบอยล่าง เขาจะตด้องสามารถปกครองลผก ๆ 
ของเขาและครอบครรัวของเขาไดด้เปป็นอยล่างดบี ถด้าเขาไมล่สามารถออกคคาสรัพี่งและไดด้รรับความเชนพี่อฟฟังจากลผก ๆ ของ
เขาเองไดด้ ชายเชล่นนรันี้นจะถผกคาดหวรังใหด้ปกครองในบด้านของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ไดด้อยล่างไร? เพนพี่อนทบีพี่รรัก
ของผมครรับ ถด้าคอุณกคาลรังรรับหนด้าทบีพี่เปป็นผผด้ชล่วยและคอุณไมล่มบีคอุณสมบรัตลิทบีพี่จะดคารงตคาแหนล่งเชล่นนรันี้น คอุณกน็ควรลาออก
เสบีย การเปป็นสมาชลิกธรรมดาคนหนซพี่งทบีพี่สรัตยซนพี่อในการรรับใชด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าในความสามารถนรันี้นกน็ดบีกวล่าการเปป็น
ผผด้ชล่วยคนหนซพี่งทบีพี่ไมล่มบีคอุณสมบรัตลิตามพระครัมภบีรร์ 

ขด้อโตด้แยด้งวรันนบีนี้กน็คนอวล่า ยอุคสมรัยเปลบีพี่ยนไปแลด้ว ผผด้คนเปลบีพี่ยนไปแลด้ว และเรนพี่องเหลล่านบีนี้ไมล่สคาครัญเทล่ากรับทบีพี่
พวกมรันเคยสคาครัญในสมรัยของเปาโล ผมเหน็นดด้วยวล่ายอุคสมรัยและผผด้คนเปลบีพี่ยนไปแลด้ว-แตล่พระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ
ไมล่เคยเปลบีพี่ยนแปลง ทรันี้งพระวจนะของพระองคร์และคคาบรัญชาของพระองคร์กน็ไมล่เปลบีพี่ยนแปลงเชล่นกรัน สลิพี่งทบีพี่พระเจด้า
ทรงบรัญชาในครลิสตจรักรแรกนรันี้นในกรอุงเยรผซาเลน็ม พระองคร์กน็ยรังทรงตด้องการวรันนบีนี้เหมนอนเดลิม ผมขอเปป็นภารโรง
ของครลิสตจรักรของผมและทคาความสะอาดอาคารเพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า ดบีกวล่าทบีพี่จะเปป็นผผด้ชล่วยคนหนซพี่งทบีพี่ไมล่มบี
คอุณสมบรัตลิสคาหรรับตคาแหนล่งนรันี้น มบีผผด้ชล่วยจคานวนไมล่เยอะเลยวรันนบีนี้ทบีพี่มบีคอุณสมบรัตลิจรลิง ๆ ผมกลรัวจรลิง ๆ วล่ามบีคนทบีพี่มบี
คอุณสมบรัตลิไมล่ถซงตามพระครัมภบีรร์มากกวล่าทบีพี่มบีคนซซพี่งมบีคอุณสมบรัตลิทบีพี่จะเปป็นผผด้ชล่วยตามทบีพี่ภาคพรันธสรัญญาใหมล่กคาหนดไวด้

ขด้อ 13: “เพราะวล่าคนเหลล่านรันี้นทบีพี่รรับใชด้ในตคาแหนล่งของผผด้ชล่วย กน็ไดด้ระดรับทบีพี่ดบีสคาหรรับตนเอง และมบีใจกลด้า
เปป็นอรันมากในความเชนพี่อซซพี่งมบีอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์”

ผผด้ชล่วยทบีพี่มบีคอุณสมบรัตลิเหลล่านบีนี้ ดคาเนลินชบีวลิตไดด้ตามคอุณสมบรัตลิเหลล่านบีนี้ และปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่ตล่าง ๆ ของตนดด้วย
ความสรัตยร์ซนพี่อ จะไดด้ “ระดรับทบีพี่ดบี” สคาหรรับตนเอง ระดรับทบีพี่วล่านบีนี้ไมล่ไดด้หมายถซงใบปรลิญญาหรนอวอุฒลิบรัตรตล่าง ๆ คคา ๆ 
นบีนี้มบีความหมายจรลิง ๆ วล่า “สถานะทบีพี่ดบี”-หรนอตามทบีพี่บางคนแปลมรัน “ขรันี้นบรันไดกด้าวขซนี้นไป”

ขอใหด้ผมชบีนี้ใหด้เหน็นบางสลิพี่งทบีพี่นล่าสนใจตรงนบีนี้:
(a) ชายทบีพี่ปรารถนาตคาแหนล่งผผด้ดผแลกน็ปรารถนาการงานทบีพี่ดบี (ขด้อ 1)
(b) ชายทบีพี่ปรารถนาตคาแหนล่งนบีนี้ซซพี่งเปป็นการงานทบีพี่ดบีตด้องมบีพฤตลิกรรมทบีพี่ดบี (ขด้อ 2)
(c) ชายทบีพี่ปรารถนาตคาแหนล่งผผด้ดผแลหรนอผผด้ชล่วย ซซพี่งโดยการนรันี้นกน็ปรารถนาการงานทบีพี่ดบี และเปป็นผผด้ทบีพี่ตด้องมบี

พฤตลิกรรมทบีพี่ดบี ตด้องมบีชนพี่อเสบียงดบีเชล่นกรัน (ขด้อ 7)
(d) ชายทบีพี่ปรารถนาการงานทบีพี่ดบี ทบีพี่แสดงออกถซงพฤตลิกรรมทบีพี่ดบี ซซพี่งโดยการนรันี้นทคาใหด้มบีชนพี่อเสบียงดบี กน็จะไดด้รรับ

ระดรับทบีพี่ดบีโดยอรัตโนมรัตลิ (ขด้อ 13) 
ชายทบีพี่เปป็นเชล่นนรันี้นจะไดด้รรับบคาเหนน็จทบีพี่ดบี-บคาเหนน็จเตน็มจคานวน-และเราอาจกลล่าวไดด้วล่าเขาจะ “เรบียนจบ

เกบียรตลินลิยม”
เกรงวล่าบางคนจะเขด้าใจผลิด ขอใหด้ผมชบีนี้ใหด้เหน็นตรงนบีนี้วล่าพระเจด้าไมล่ทรงมบีมาตรฐานในการดคาเนลินชบีวลิต

สคาหรรับผผด้เชนพี่อธรรมดาอยล่างหนซพี่งและมาตรฐานอบีกอยล่างหนซพี่งสคาหรรับผผด้รรับใชด้ ผผด้ชล่วย หรนอครผสอนรวบี ผผด้เชนพี่อทอุกคน
ควรดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ไรด้ทบีพี่ตลิ เราควรระมรัดระวรังสลิพี่งทบีพี่เรากระทคา เพนพี่อนฝผงทบีพี่เราคบหา สลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่งเรามบีสล่วนรล่วม 
อยล่างไรกน็ตาม ถด้าสมาชลิกครลิสตจรักรทรัพี่วไปคนใดลด้มลงขด้างทางและทคาบาป มรันกน็ไมล่นคาคคาตลิเตบียนมาสผล่ครลิสตจรักรใน
ระดรับทบีพี่ใหญล่โตมากเทล่ากรับบาปเดบียวกรันนรันี้นซซพี่งถผกกระทคาโดยผผด้ดผแล ผผด้ชล่วย ศลิษยาภลิบาล หรนอผผด้ประกาศขล่าว



ประเสรลิฐ เปาโลกคาลรังชบีนี้ใหด้เหน็นตรงนบีนี้ถซงความจรลิงจรังของการดคารงตคาแหนล่งใดในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่น สายตาทอุกคผล่-
ภายในและภายนอก ผผด้เชนพี่อและคนไมล่เชนพี่อ-จะคอยจรับจด้องอยผล่ทบีพี่เหลล่าผผด้นคาครลิสตจรักรจากจอุดยนนแหล่งตคาแหนล่งทบีพี่มบี
สลิทธลิอคานาจของพวกเขา ดด้วยเหตอุนบีนี้ ผผด้ดผแล ผผด้ชล่วย หรนอผผด้รรับใชด้จซงตด้องระมรัดระวรังมากเปป็นสองเทล่า เราตด้องไมล่ลนม
ขด้อเทน็จจรลิงอรันนล่าเกรงขามนรันี้นเดน็ดขาดวล่า ไมล่วล่าเราจะถผกเลนพี่อนขรันี้นใหด้รรับตคาแหนล่งสผงสล่งขนาดไหน ไมล่วล่าเราจะ
กด้าวหนด้าในแงล่มอุมฝป่ายวลิญญาณไปไกลแคล่ไหน-ในความบรลิสอุทธลิธและในการรรับใชด้-เราจะไมล่มบีทางไปถซงจอุดนรันี้นในฝป่าย
วลิญญาณเดน็ดขาดทบีพี่เราสามารถการร์ดตกในการตล่อสผด้ศรัตรผนรันี้น เราตด้องเฝป้าระวรัง ระมรัดระวรัง มบีสตลิสรัมปชรัญญะ และ
ตนพี่นตรัว เพราะวล่าศรัตรผของเราคนอพญามารกคาลรังเดลินวนเวบียนอยผล่รอบ ๆ คอยเสาะหาทบีพี่จะทคาลายคคาพยานของเรา
และความเปป็นประโยชนร์ของเรา เพนพี่อทบีพี่จะนคาคคาตลิเตบียนมาสผล่ครลิสตจรักรและพระนามของพระเยซผ

เหลล่าผผด้นคาครลิสตจรักรตด้องระมรัดระวรังสอุดขบีดเกรงวล่าซาตานจะใชด้พวกเขาเพนพี่อนคาคคาตลิเตบียนมาสผล่พระนาม
ของพระเยซผพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเรา ผผด้ไดด้ทรงทนทอุกขร์ความปวดรด้าวแหล่งกางเขนนรันี้นเพนพี่อทบีพี่เราจะไดด้รรับการไถล่-
และไมล่ใชล่การไถล่เพบียงเทล่านรันี้น แตล่ชรัยชนะเหนนอโลก เนนนี้อหนรัง และพญามาร! ถด้าคอุณยรังไมล่ไดด้ทล่องจคา จงทล่องจคา 1 
โครลินธร์ 10:12,13 -และอยล่าลนมพระคคาสองขด้อนรันี้นเดน็ดขาด

ครอบครอัวของพระเจต้า
ขต้อลถึกลอับแหม่งทางของพระเจต้า

ขด้อ 14: “สลิพี่งเหลล่านบีนี้ขด้าพเจด้าเขบียนมาถซงทล่าน โดยหวรังใจวล่าจะมาหาทล่านในไมล่ชด้า”
ในพระคคาขด้อนบีนี้ เปาโลกลล่าวชรัดเจนวล่าถซงแมด้วล่าเขากคาลรังเขบียนจดหมายฉบรับหนซพี่งอยผล่ตอนนบีนี้ เขากน็หวรังวล่า

จะไดด้พบกรับทลิโมธบีดด้วยตรัวเองในไมล่ชด้า เปาโลมบีความรรักอรันลนี้คาลซกใหด้แกล่ลผก ๆ ของเขาในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า และเขา
หวรังวล่าจะมายรังเมนองเอเฟซรัสและใหด้ขด้อปฏลิบรัตลิตล่าง ๆ แกล่ครลิสตจรักรนรันี้นดด้วยตรัวเอง

ขด้อ 15: “แตล่ถด้าขด้าพเจด้ามาชด้า กน็เพนพี่อทล่านจะทราบวล่าทล่านควรประพฤตลิตรัวอยล่างไรในครอบครรัวของ
พระเจด้า ซซพี่งกน็คนอครลิสตจรักรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ เปป็นหลรักและรากแหล่งความจรลิง”

ในพระคคาขด้อนบีนี้ เปาโลกคาลรังกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าหวรังวล่าจะมาหาทล่านในไมล่ชด้า แตล่ในกรณบีทบีพี่นรัพี่นกลายเปป็น
เรนพี่องทบีพี่เปป็นไปไมล่ไดด้ ขด้าพเจด้ากน็กคาลรังเขบียนจดหมายนบีนี้เพนพี่อทบีพี่ทล่านจะไดด้ทราบวล่าจะตด้องประพฤตลิตรัวอยล่างไรในพระ
นลิเวศของพระเจด้า ครลิสตจรักรเปป็นพระนลิเวศของพระเจด้า ครลิสตจรักรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ เปป็นหลรักและ
รากแหล่งความจรลิง”

คอุณและผมจะไมล่มบีวรันเขด้าใจความหมายอรันครบถด้วนเกบีพี่ยวกรับครลิสตจรักรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่
บนโลกนบีนี้ไดด้ ชล่างเปป็นเกบียรตลิอรันยลิพี่งใหญล่ทบีพี่ไดด้เปป็นเหลล่าผผด้รล่วมทคาการของพระเจด้า เหลล่าผผด้เลบีนี้ยงรองของพระองคร์ ผผด้
ชล่วยและคนงานของพระองคร์ในครลิสตจรักรของพระองคร์ วลิบรัตลิจงมบีแกล่ครลิสตจรักร ศลิษยาภลิบาล หรนอผผด้ชล่วยทบีพี่ไมล่
เทศนาและดคาเนลินชบีวลิตตามความจรลิงนรันี้นทรันี้งหมดและหาใชล่สลิพี่งใดไมล่นอกจากความจรลิงนรันี้น ชาวโลกเฝป้ามองครลิสต
จรักรอยผล่-ครลิสตจรักรเปป็นคคาพยานของพระเจด้าบนแผล่นดลินโลกวรันนบีนี้ พระองคร์ทรงกระทคากลิจผล่านทางสมาชลิกแตล่ละ
คนของครลิสตจรักร และโดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งผล่านทางคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกแตล่งตรันี้งใหด้รรับตคาแหนล่งผผด้ดผแลหรนอผผด้ชล่วย

ขด้อ 16: “และโดยปราศจากการโตด้เถบียง ขด้อลซกลรับแหล่งทางของพระเจด้ากน็ยลิพี่งใหญล่ พระเจด้าไดด้ทรงปรากฏ



ในเนนนี้อหนรัง ไดด้ถผกพลิสผจนร์ในพระวลิญญาณ หมผล่ทผตสวรรคร์ไดด้เหน็น ถผกประกาศแกล่คนตล่างชาตลิ มบีชาวโลกเชนพี่อพระองคร์
ทรงถผกรรับขซนี้นไปในสงล่าราศบี”

“โดยปราศจากการโตด้เถบียง…” ขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่เปาโลกคาลรังจะปป่าวประกาศนรันี้นเปป็นสลิพี่งทบีพี่ไมล่อาจปฏลิเสธไดด้ 
ไมล่อาจโตด้เถบียงไดด้

พระครลิสตร์เองทรงเปป็น “ขด้อลซกลรับแหล่งทางของพระเจด้า” พระองคร์ผผด้ซซพี่งแตล่กล่อนนรันี้นไดด้ถผกปปิดซล่อนไวด้ใน
พระเจด้า “ทรงถผกเผยใหด้ประจรักษร์แลด้ว” (ยอหร์น 1:1,14; รม. 16:25,26) ขด้อลซกลรับนรันี้น-แผนการแหล่งการไถล่ของ
พระเจด้าซซพี่งถผกเผยเปป็นรล่างกายในพระครลิสตร์ (คส. 1:27) ผผด้ซซพี่งครรันี้งหนซพี่งเคยถผกปปิดซล่อนไวด้ แตล่บรัดนบีนี้ถผกเปปิดเผยแลด้ว
แกล่ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย:

1. “พระเจด้าไดด้ทรงปรากฏในเนนนี้อหนรัง”
ในทบีพี่นบีนี้มบีการแถลงขด้อเทน็จจรลิงอรันนล่าอรัศจรรยร์เรนพี่องการรรับสภาพเนนนี้อหนรังของพระบอุตรของพระเจด้า ผม

เขด้าใจคคากลล่าวนรันี้นไหม? ผมไมล่เขด้าใจ! ผมไมล่สามารถเขด้าใจไดด้วล่าพระเจด้าผผด้ทรงเปป็นนลิรรันดรร์ไดด้ทรงรรับรล่างกายหนซพี่ง
ไดด้อยล่างไร และในรล่างกายนรันี้นไดด้ทรงกด้าวเขด้ามาในอาณาจรักรแหล่งชบีวลิตของเรา พระองคร์ไมล่ทรงมบีการเรลิพี่มตด้น 
พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้านลิรรันดรร์ผผด้ไดด้ตรรัส และโลกกน็มบีขซนี้นมา พระองคร์ทรงเปป็นพระผผด้เนรมลิตสรด้างสลิพี่งสารพรัด โดย
พระเยซผครลิสตร์ พระเจด้าไมล่ไดด้ทรงถนอกคาเนลิด พระเจด้าทรงตายไมล่ไดด้ พระองคร์ทรงเปป็นอยผล่ชรัพี่วนลิรรันดรร์: “ตรันี้งแตล่นลิรรันดรร์
กาลถซงนลิรรันดรร์กาล พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้า” (เพลงสดอุดบี 90:1,2)

ในปฐมกาล 3:15 ขณะทรงอยผล่ตล่อหนด้าซาตาน อาดรัมและเอวา พระเจด้าทรงสรัญญาวล่าเชนนี้อสายของหญลิง
นรันี้นจะทรงบดขยบีนี้หรัวของงผนรันี้น และในกาลครบกคาหนดพระเยซผไดด้เสดน็จมาแลด้ว-เชนนี้อสายของหญลิงนรันี้น (กท. 4:4) 
คนนหนซพี่ง จากฟากฟป้าเหนนอเมนองเบธเลเฮม เหลล่าทผตสวรรคร์ไดด้ประกาศการประสผตลิของพระผผด้ชล่วยใหด้รอดองคร์หนซพี่ง 
พวกเขาปป่าวรด้องวล่า “สรันตลิสอุขบนแผล่นดลินโลก! ความปรารถนาดบีแกล่มนอุษยร์ทรันี้งหลาย!” (เรายรังไมล่เคยประสบกรับ
สรันตลิสอุขนรันี้นบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ แตล่เราจะประสบเมนพี่อพระเยซผผผด้เปป็นจอมกษรัตรลิยร์จะประทรับบนพระทบีพี่นรัพี่งของดาวลิดใน
กรอุงเยรผซาเลน็ม)

พระองคร์ทรงถผกเหน็นโดยมนอุษยร์แลด้ว-ทารกนด้อยในรางหญด้า พระเจด้าในเนนนี้อหนรัง เพนพี่อทบีพี่จะชคาระหนบีนี้บาป
นรันี้นและทคาใหด้เหลล่าคนบาปถผกนรับวล่าชอบธรรมไดด้ พระเจด้า (ผผด้ไดด้ทรงถผกลล่วงเกลินในสวนเอเดนนรันี้นเพราะความไมล่
เชนพี่อฟฟังของอาดรัมและเอวา) ไดด้ทรงหล่อหอุด้มพระองคร์เองในเนนนี้อหนรังของผผด้ลล่วงเกลินนรันี้น: พระเจด้าไดด้ทรงกลายเปป็น
มนอุษยร์ นบีพี่เปป็นเหตอุจคาเปป็นของพระเจด้าเพนพี่อทบีพี่จะทคาใหด้ภารกลิจนรันี้นสคาเรน็จซซพี่งพระองคร์ทรงถผกลลิขลิตลล่วงหนด้าแลด้วใหด้
กระทคา

ในฮบีบรผ 10:5 เราอล่านวล่า “...พระองคร์ไดด้ทรงจรัดเตรบียมรล่างกายหนซพี่งไวด้สคาหรรับขด้าพระองคร์” ในรล่างกาย
มนอุษยร์ทบีพี่เปป็นเนนนี้อหนรังนรันี้นเอง พระเจด้าไดด้ทรงปรากฏในทล่ามกลางมนอุษยร์บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ ใน 1 ยอหร์น 1:1,2 เรา
อล่านวล่า: “ซซพี่งไดด้ทรงเปป็นอยผล่ตรันี้งแตล่เรลิพี่มแรก ซซพี่งพวกเราไดด้ยลิน ซซพี่งพวกเราไดด้เหน็นกรับตาของพวกเรา ซซพี่งพวกเราไดด้
พลินลิจดผ และมนอของพวกเราไดด้จรับตด้อง เกบีพี่ยวกรับพระวาทะแหล่งชบีวลิต (ดด้วยวล่าชบีวลิตนรันี้นไดด้ปรากฏ และพวกเราไดด้เหน็น
ชบีวลิตนรันี้นและเปป็นพยาน และสคาแดงชบีวลิตนลิรรันดรร์นรันี้นแกล่พวกทล่าน ซซพี่งไดด้ดคารงอยผล่กรับพระบลิดา และไดด้ปรากฏแกล่พวก
เรา)”



ในวรันนบีนี้และสมรัยนบีนี้ มนอุษยร์ไดด้ทคาสลิพี่งทบีพี่เหลนอเชนพี่อสคาเรน็จแลด้ว-และสคาหรรับคนธรรมดาทรัพี่วไป มรันกน็เหลนอจะ
พรรณนาไดด้ แตล่มบีอยผล่สลิพี่งหนซพี่งทบีพี่มนอุษยร์ไมล่สามารถจรับใสล่ในหลอดทดลองหรนอถนอเขด้าไปในหด้องแลน็บของตนไดด้ และ
นรัพี่นคนอพระเยโฮวาหร์พระเจด้าผผด้ทรงเปป็นอยผล่ชรัพี่วนลิรรันดรร์! พระเจด้าไมล่สามารถถผกแยกชลินี้นสล่วนและถผกวลิเคราะหร์ไดด้ เรา
ยอมรรับพระองคร์โดยความเชนพี่อ เราเชนพี่อวล่าพระเจด้าทรงเปป็นอยผล่ เพราะวล่าพระวจนะบอกเราวล่า “ในเรลิพี่มแรกนรันี้น
พระเจด้า…” เราไมล่ถามวล่า “อยล่างไร? ทคาไม? ทบีพี่ไหน?” เราเชนพี่อมรันเพราะวล่าพระเจด้าตรรัสมรันแลด้ว-และ
พระเจด้าทรงโกหกไมล่ไดด้

พระเจด้าทรงรรับรล่างกายหนซพี่งทบีพี่เปป็นเนนนี้อหนรัง และ “สลิพี่งซซพี่งพระราชบรัญญรัตลิทคาไมล่ไดด้ ในการทบีพี่พระราช
บรัญญรัตลิอล่อนกคาลรังโดยทางเนนนี้อหนรังนรันี้น การทบีพี่พระเจด้าทรงสล่งพระบอุตรของพระองคร์มาในสภาพเหมนอนเนนนี้อหนรังทบีพี่
บาปและเพนพี่อไถล่บาป ไดด้ทรงปรรับโทษบาปทบีพี่อยผล่ในเนนนี้อหนรัง” (รม. 8:3) เปาโลกลล่าวชรัดเจนวล่า “พระเจด้าไดด้ทรงอยผล่
ในพระครลิสตร์ โดยทรงใหด้โลกนบีนี้คนนดบีกรันกรับพระองคร์เอง…” (2 คร. 5:19)

ผมเปป็นพวกทบีพี่เชนพี่อเรนพี่องตรบีเอกานอุภาพ บอุคคลใดทบีพี่อล่านพระครัมภบีรร์ดด้วยความคลิดและใจทบีพี่เปปิดรรับกน็ไมล่อาจ
ปฏลิเสธเรนพี่องตรบีเอกานอุภาพไดด้ ผมเชนพี่อในพระเจด้าองคร์เดบียวผผด้ทรงถผกสคาแดงในสามพระภาค-พระบลิดา พระบอุตร 
และพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ คนเหลล่านรันี้นทบีพี่อล่านพระวจนะโดยมบีจอุดประสงคร์เพนพี่อเรบียนรผด้สลิพี่งทบีพี่พระวจนะสอน มากกวล่า
ทบีพี่จะมบีจอุดประสงคร์เพนพี่อพลิสผจนร์ขด้อโตด้แยด้งทางศาสนา กน็มองเหน็นตรบีเอกานอุภาพไดด้อยล่างชรัดเจน ชล่างเปป็นคคากลล่าวทบีพี่ยลิพี่ง
ใหญล่และสงล่างาม-การรรับสภาพเนนนี้อหนรังซซพี่งถผกประกาศและถผกปป่าวรด้องในไมล่กบีพี่ถด้อยคคาเชล่นนรันี้น: “พระเจด้าไดด้ทรง
ปรากฏในเนนนี้อหนรัง”!

2. “ไดด้ถผกพลิสผจนร์ในพระวลิญญาณ…”
คคาวล่า “ถผกพลิสผจนร์” (ถผกนรับวล่าชอบธรรม) ไมล่ไดด้ถผกใชด้ตรงนบีนี้ในความหมายเดบียวกรันกรับทบีพี่มรันใชด้กรับ

ครลิสเตบียนทรันี้งหลาย มรันหมายถซงการ “พลิสผจนร์ใหด้เหน็น” ในความหมายทบีพี่วล่าพระครลิสตร์ไดด้ทรงถผกแสดงใหด้เหน็นวล่าเปป็น
พระเจด้าแลด้ว “ในพระวลิญญาณ” พระองคร์ไดด้ทรงถผกเผยใหด้ประจรักษร์ในเนนนี้อหนรังและขณะเดบียวกรันทรงถผกพลิสผจนร์
ใหด้เหน็นแลด้วในพระวลิญญาณ: “เกบีพี่ยวกรับพระบอุตรของพระองคร์ พระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ผผด้ซซพี่ง
ไดด้บรังเกลิดจากเชนนี้อสายของดาวลิดตามเนนนี้อหนรัง และทรงถผกประกาศวล่าเปป็นพระบอุตรของพระเจด้าดด้วยฤทธานอุภาพ 
ตามพระวลิญญาณแหล่งความบรลิสอุทธลิธ โดยการเปป็นขซนี้นมาจากความตาย” (รม. 1:3,4)

การสคาแดงใหด้ประจรักษร์ของพระองคร์ “ในเนนนี้อหนรัง” ทคาใหด้พระองคร์ตด้องเจอกรับความเขด้าใจผลิด ๆ ราวกรับ
วล่าพระองคร์ไมล่ไดด้เปป็นอะไรมากไปกวล่านรันี้นเลย: “และเขาทรันี้งหลายกลล่าววล่า “คนนบีนี้เปป็นเยซผลผกชายของโยเซฟมลิใชล่
หรนอ ผผด้ซซพี่งพล่อแมล่ของเขาพวกเรากน็รผด้จรัก เหตอุใดคนนบีนี้จซงกลล่าววล่า ‘เราไดด้ลงมาจากสวรรคร์’” (ยอหร์น 6:42) การ
พลิสผจนร์ใหด้เหน็นของพระองคร์ในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวกรับพระวลิญญาณของพระองคร์ถผกสนรับสนอุนโดย: (1) ถด้อยคคาของ
พระองคร์ (มธ. 7:29; ยน. 7:46); (2) พระราชกลิจของพระองคร์ (ยน. 2:11; 3:2); (3) คคาพยานของพระบลิดาของ
พระองคร์-ตอนทบีพี่พระองคร์รรับบรัพตลิศมา (มธ. 3:17) บนภผเขาแหล่งการจคาแลงพระกาย (มธ. 17:5) และอบีกครรันี้งใน
ยอหร์น 12:28-30 หลรังจากทบีพี่พระครลิสตร์ไดด้เสดน็จเขด้ากรอุงเยรผซาเลน็มอยล่างผผด้มบีชรัยแลด้ว

พระเยซผไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลกนบีนี้เพนพี่อกระทคาภารกลิจหนซพี่งเดบียว เพนพี่อจอุดประสงคร์หนซพี่งเดบียว: พระองคร์ไดด้
เสดน็จมาเพนพี่อชคาระหนบีนี้บาปนรันี้น เพนพี่อทบีพี่เราจะถผกนรับวล่าชอบธรรม “แตล่บรัดนบีนี้ ความชอบธรรมของพระเจด้าโดย



ปราศจากพระราชบรัญญรัตลิไดด้ถผกสคาแดงแลด้ว โดยพระราชบรัญญรัตลิกรับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยผล่ คนอความ
ชอบธรรมนรันี้นของพระเจด้า ซซพี่งเปป็นโดยความเชนพี่อแหล่งพระเยซผครลิสตร์ ทบีพี่มายรังทอุกคนและมบีแกล่ทอุกคนทบีพี่เชนพี่อ เพราะวล่า
ไมล่มบีความแตกตล่างกรัน เหตอุวล่าทอุกคนไดด้ทคาบาป และขาดจากสงล่าราศบีของพระเจด้า โดยถผกนรับวล่าเปป็นผผด้ชอบธรรม
โดยไมล่คลิดคล่า โดยพระคอุณของพระองคร์ ผล่านทางการทรงไถล่ทบีพี่มบีอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์ ผผด้ซซพี่งพระเจด้าไดด้ทรงตรันี้งไวด้ใหด้
เปป็นทบีพี่ลบลด้างพระอาชญา โดยทางความเชนพี่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพนพี่อประกาศความชอบธรรมของ
พระองคร์สคาหรรับการทรงยกบาปทรันี้งหลายทบีพี่ผล่านพด้นไปแลด้ว โดยความอดกลรันี้นพระทรัยของพระเจด้า ขด้าพเจด้ากลล่าว
วล่า เพนพี่อประกาศความชอบธรรมของพระองคร์ ณ เวลานบีนี้ เพนพี่อพระองคร์จะทรงชอบธรรม และเปป็นผผด้ทรงกระทคาใหด้
คนทบีพี่เชนพี่อในพระเยซผเปป็นผผด้ชอบธรรม แลด้วการโอด้อวดอยผล่ทบีพี่ไหนเลล่า มรันถผกตรัดออกไปเสบียแลด้ว โดยบรัญญรัตลิใดเลล่า 
แหล่งการกระทคาหรนอ ไมล่ใชล่ แตล่โดยบรัญญรัตลิแหล่งความเชนพี่อ เหตอุฉะนรันี้น เราทรันี้งหลายจซงสรอุปไดด้วล่า มนอุษยร์คนใดจะเปป็น
ผผด้ชอบธรรมไดด้โดยความเชนพี่อ โดยปราศจากบรรดาการกระทคาของพระราชบรัญญรัตลิ” (รม. 3:21-28) 

ในขด้อพระคคาเหลล่านบีนี้เราเหน็นชรัดเจนวล่าความชอบธรรมของพระเจด้า (โดยปราศจากพระราชบรัญญรัตลิ) ถผก
เผยใหด้ประจรักษร์แลด้ว…ความชอบธรรมของพระเจด้าซซพี่งเปป็นโดยความเชนพี่อในพระเยซผครลิสตร์ แกล่คนทรันี้งปวงและมายรัง
คนทรันี้งปวงทบีพี่มบีความเชนพี่อในพระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลินของพระองคร์และพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นของพระองคร์ ทอุกคนไดด้
ทคาบาปแลด้ว ทอุกคนเสนพี่อมจากสงล่าราศบีของพระเจด้าแลด้ว และทอุกคนถผกปรรับโทษ ถผกแชล่งสาป ปราศจากความหวรัง 
เพราะวล่าบาปจล่ายคล่าจด้างเดบียว-ความตาย! แตล่เราทบีพี่เชนพี่อและมบีความเชนพี่อในพระเจด้ากน็ถผกนรับวล่าชอบธรรมอยล่างไมล่
คลิดคล่าโดยพระคอุณของพระองคร์ผล่านทางการไถล่ทบีพี่อยผล่ในพระเยซผครลิสตร์-ไมล่ใชล่การไถล่โดยทางการงานทบีพี่ดบีของเรา บรัพ
ตลิศมาของเรา หรนอศาสนาของเรา เราถผกไถล่และถผกนรับวล่าชอบธรรมในพระเยซผครลิสตร์

พระเจด้าไดด้ทรงตรันี้งพระเยซผครลิสตร์ใหด้เปป็นผผด้ลบลด้างพระอาชญาโดยทางความเชนพี่อในพระโลหลิตของพระองคร์
พระเจด้าทรงสามารถและไดด้ประกาศความชอบธรรมของพระองคร์ในการยกโทษบาปทรันี้งหลายทบีพี่ผล่านพด้นไปแลด้ว
โดยความอดกลรันี้นพระทรัยของพระเจด้า และในพระเยซผครลิสตร์ พระเจด้าไดด้ทรงประกาศความชอบธรรมของ
พระองคร์และไดด้แสดงออกถซงความชอบธรรมของพระองคร์ในพระบอุตรผผด้ไรด้บาปนรันี้นของพระเจด้า พระเยซผครลิสตร์เจด้า
เพนพี่อทบีพี่พระเจด้าจะทรงเปป็นผผด้ทบีพี่ชอบธรรมและบรลิสอุทธลิธและไรด้มลทลิน และยรังทรงนรับวล่าคนบาปนรันี้นเปป็นผผด้ชอบธรรม
ดด้วยทบีพี่เชนพี่อในพระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลินและพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผเจด้า ผผด้ทรงเปป็นพระเจด้าในเนนนี้อหนรัง (2 
คร. 5:19)

เนนพี่องจากพระเยซผไดด้ทรงรรับรล่างกายหนซพี่งทบีพี่เปป็นเนนนี้อหนรังเหมนอนกรับรล่างกายของเราเอง ทรงดคาเนลินชบีวลิต
บนแผล่นดลินโลกนบีนี้เปป็นเวลาสามสลิบสามปปครซพี่ง ทรงถผกทดลองในทอุกดด้านเหมนอนอยล่างเรา แตล่กน็ทรงปราศจากบาป 
พระองคร์จซงทรงเอาชนะโลก เนนนี้อหนรัง และพญามาร ความตาย นรกและหลอุมศพแลด้ว พระองคร์ทรงเปป็นทบีพี่ชอบ
ตล่อพระทรัยของพระเจด้า ความบรลิสอุทธลิธของพระเจด้า และความไรด้มลทลินของพระเจด้าแลด้ว และพระเจด้าตรรัสวล่า “นบีพี่
เปป็นบอุตรทบีพี่รรักของเรา ผผด้ซซพี่งเราพอใจยลิพี่งนรัก” บรัดนบีนี้พระเจด้าทรงชล่วยเราใหด้รอดและทรงนรับวล่าเราชอบธรรมเพราะ
เหน็นแกล่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32) การอวดอยผล่ทบีพี่ไหนเลล่า? ไมล่มบีการอวดเลย-แตล่ตรงกรันขด้าม เราสรอุปวล่ามนอุษยร์ถผกนรับ
วล่าชอบธรรมโดยความเชนพี่อ โดยปราศจากการกระทคาเหลล่านรันี้นแหล่งพระราชบรัญญรัตลิ เราถผกชล่วยใหด้รอด- “มลิใชล่โดย
บรรดาการงานแหล่งความชอบธรรมซซพี่งพวกเราไดด้กระทคา แตล่ตามพระเมตตาของพระองคร์ … โดยการลด้างชคาระ



แหล่งการบรังเกลิดใหมล่ และการทรงสรด้างขซนี้นมาใหมล่ของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ” (ทต. 3:5) จอุดประสงคร์หลรักของการ
สคาแดงของพระเจด้าในเนนนี้อหนรังกน็คนอ เพนพี่อทบีพี่ในเนนนี้อหนรังพระเจด้าจะทรงสามารถพลิชลิตบาปไดด้ (และพลิชลิตแลด้ว) 
พระเจด้าไดด้ทรงกระทคาในเนนนี้อหนรังสลิพี่งทบีพี่พระราชบรัญญรัตลิไมล่มบีทางทคาไดด้เลยเพราะความอล่อนแอของเนนนี้อหนรัง-ไมล่ใชล่
เพราะวล่าพระราชบรัญญรัตลินรันี้นอล่อนแอ แตล่เพราะวล่าเนนนี้อหนรังนรันี้นอล่อนแอ พระเจด้าไดด้ทรงถผกสคาแดงในเนนนี้อหนรังเพนพี่อ
รรับบาปไปเสบีย เพนพี่อทบีพี่พระองคร์จะทรงเปป็นผผด้ทบีพี่ชอบธรรมไดด้ และยรังทรงนรับวล่าคนอธรรมเปป็นผผด้ชอบธรรมดด้วย

“พวกเราทอุกคนเหมนอนแกะไดด้หลงเจลิพี่นไป” แตล่พระเยโฮวาหร์ไดด้ทรงวางความชรัพี่วชด้าของเราทอุกคนบน
พระเยซผแลด้ว (อสย. 53:6) ทบีพี่กางเขนนรันี้นบนภผเขาหรัวกะโหลก พระเยซผ “ทรงถผกมอบไวด้” เพราะการกระทคาผลิด
ของเรา บาปทรันี้งหลายของเราไดด้ตรซงพระองคร์ทบีพี่กางเขนนรันี้น-แตล่ความตายไมล่อาจฉอุดรรันี้งพระองคร์ไวด้ไดด้ เพราะวล่า
พระเจด้าทรงตายไมล่ไดด้! ในเนนนี้อหนรังนรันี้น พระองคร์ไดด้ทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์ (ยอหร์น 10:18) แตล่ฤทธลิธเดช
เดบียวกรันทบีพี่ไดด้สละวางชบีวลิตนรันี้นกน็ทคาใหด้ชบีวลิตนรันี้นเปป็นขซนี้นอบีกครรันี้ง พระเยซผ “ไดด้ทรงถผกทคาใหด้เปป็นขซนี้นมาอบีกเพนพี่อใหด้พวก
เราเปป็นคนชอบธรรม” (รม. 4:25)

โดยทางการสลินี้นพระชนมร์ การถผกฝฟัง และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระองคร์ พระเยซผทรงสคาเรน็จวลิธบีทบีพี่จะ
ทคาใหด้คนบาปทรันี้งหลายผผด้นล่าสงสารและสมควรตกนรกสามารถถผกนรับวล่าเปป็นคนชอบธรรมไดด้ นรัพี่นแหละคนอสลิพี่งทบีพี่
พระองคร์ไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลกเพนพี่อจะกระทคา ในยอหร์น 17:4 พระเยซผทรงประกาศแกล่พระบลิดาผผด้สถลิตในสวรรคร์วล่า
“...ขด้าพระองคร์กระทคาพระราชกลิจซซพี่งพระองคร์ไดด้ประทานใหด้ขด้าพระองคร์กระทคานรันี้นสคาเรน็จแลด้ว” พระเจด้าทรง
ยอมรรับเครนพี่องบผชานรันี้นของพระบอุตรทบีพี่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์แลด้ว พระองคร์ทรงนรับวล่าการกระทคาของ
พระเยซผนรันี้นชอบธรรม ผผด้ไดด้ทรงเตน็มพระทรัยถวายพระองคร์เองแทนทบีพี่เรา และเมนพี่อพระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์ 
พระองคร์กน็ตรรัสวล่า “พระบลิดาเจด้าขด้า ขด้าพระองคร์ฝากจลิตวลิญญาณของขด้าพระองคร์ไวด้ในพระหรัตถร์ของพระองคร์”
(ลผกา 23:46)

พระเจด้าทรงยอมรรับเครนพี่องบผชาของพระเยซผ-และสล่วนตรัวแลด้วผมเชนพี่อวล่าพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์อยผล่
ในสวรรคร์ตอนนบีนี้จรลิง ๆ พระเจด้าทรงทคาใหด้พระองคร์เปป็นขซนี้นจากพวกคนตายแลด้ว และในการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์นรันี้น
ทรงประกาศพระองคร์วล่าเปป็น “พระบอุตรของพระเจด้าดด้วยฤทธานอุภาพ ตามพระวลิญญาณแหล่งความบรลิสอุทธลิธ โดย
การเปป็นขซนี้นมาจากความตาย” (รม. 1:4) ในการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์นรันี้น พระเจด้าทรงประกาศพระเยซผวล่าเปป็นพระ
บอุตรองคร์เดบียวทบีพี่บรังเกลิดมาของพระองคร์ โดยประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี-พระเจด้าแทด้จรลิง

3. “...หมผล่ทผตสวรรคร์ไดด้เหน็น”
ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่าพวกทผตสวรรคร์ไดด้เฝป้าดผพระเยซผขณะทบีพี่พระองคร์เสดน็จจากพระนลิเวศของพระบลิดาและ

เสดน็จมายรังแผล่นดลินโลก พวกเขาอยผล่ใกลด้มากคนนนรันี้นทบีพี่พระองคร์ประสผตลิในเมนองเบธเลเฮม ขณะทบีพี่มารดาของ
พระองคร์และโยเซฟหนบีพรด้อมกรับพระองคร์เขด้าไปในอบียลิปตร์ ผมกน็เชนพี่อวล่าเหลล่าทผตสวรรคร์เฝป้าดผทอุกความเคลนพี่อนไหว
ดด้วยใจจดจล่อและความหล่วงใยแบบทผตสวรรคร์ พวกเขาเฝป้าดผพระองคร์ตอนเปป็นเดน็กหนอุล่มและอยผล่กรับพระองคร์ในพระ
วลิหารนรันี้นตอนพระองคร์อายอุสลิบสองปป พวกเขาเฝป้าดผพระองคร์ขณะทบีพี่พระองคร์ทรงรรับบรัพตลิศมา-และเมนพี่อพระองคร์
ทรงถผกนคาโดยพระวลิญญาณเขด้าไปในถลิพี่นทอุรกรันดาร เหลล่าทผตสวรรคร์หลายกองกน็คงลอยอยผล่ใกลด้ ๆ! เมนพี่อพระองคร์
ตรรัสแกล่ซาตานวล่า “เจด้าจงไปใหด้พด้น” พญามารกน็จากพระองคร์ไป และเหลล่าทผตสวรรคร์กน็มาและปรนนลิบรัตลิพระองคร์ 



แนล่นอนวล่าเหลล่าทผตสวรรคร์คงเฝป้าดผทอุกการอรัศจรรยร์ทบีพี่พระองคร์ทรงกระทคา ถซงแมด้วล่าตามนอุษยร์ไมล่สามารถดผออกวล่า
พวกเขาอยผล่ดด้วยกน็ตาม เมนพี่อพระเยซผทรงอธลิษฐานในสวนเกทเสมนบีและสาวกโปรดสามคนนรันี้นผลอยหลรับ ทผต
สวรรคร์องคร์หนซพี่งกน็เปป็นผผด้ทบีพี่พยอุงพระองคร์ขซนี้นและเสรลิมกคาลรังพระองคร์เมนพี่อความปวดรด้าวของพระองคร์เรลิพี่มมากมาย
เสบียจนพระองคร์ซบตรัวลงถซงดลิน เหงนพี่อของพระองคร์เปรอะเปฟฟื้อนดด้วยพระโลหลิต

เมนพี่อพระเยซผทรงถผกจรับกอุม ผมกน็เชนพี่อวล่ามบีทผตสวรรคร์หมผล่ใหญล่ทบีพี่ไมล่อาจนรับจคานวนไดด้อยผล่ในทด้องฟป้าเหนนอ
พระองคร์-และหากพระเจด้าพระบลิดาตรรัสสรัพี่งคคาเดบียว พวกเขากน็คงมาชล่วยพระองคร์ใหด้รอดชบีวลิตไปแลด้ว แตล่พระองคร์
ไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลกเพนพี่อชรัพี่วโมงนรันี้น และเหลล่าทผตสวรรคร์กน็ตด้องไมล่เขด้ามาแทรกแซง พวกเขาเฝป้าดผ-และเครผบเหลล่า
นรันี้นคงปปิดตาของตนดด้วยปปกของตนขณะทบีพี่พระองคร์ทรงถผกเฆบีพี่ยน ถผกสวมมงกอุฎหนาม และเคราของพระองคร์ถผก
ทซนี้งออกขณะทบีพี่หลายคนถล่มนนี้คาลายรดพระพรักตรร์ของพระองคร์! แนล่นอนวล่าทผตสวรรคร์เหลล่านรันี้นขยาดดด้วยความสะ
พรซงกลรัวขณะทบีพี่พระองคร์ทรงถผกตรซงทบีพี่กางเขนนรันี้น เนนนี้อหนรังของพระองคร์ฉบีกขาดขณะทบีพี่กางเขนนรันี้นถผกยกขซนี้น
ระหวล่างฟป้าและดลิน จากนรันี้นกน็ถผกหยล่อนลงในทบีพี่ของมรันดด้วยเสบียงตอุบหนรัก ๆ ถซงแมด้วล่าเหลล่าทผตสวรรคร์อาจไมล่เขด้าใจ 
พระเยซผกน็กคาลรังทคาใหด้นนี้คาพระทรัยของพระเจด้าสคาเรน็จจรลิง: ความมรณาของพระองคร์คนอสลิพี่งจคาเปป็น ถด้าอยากใหด้คน
บาปทรันี้งหลายถผกนรับวล่าชอบธรรม

เหลล่าทผตสวรรคร์ลอยอยผล่เหนนอภผเขาหรัวกะโหลกนรันี้นจนกระทรัพี่งพระเยซผตรรัสวล่า “สคาเรน็จแลด้ว!” จากนรันี้นโย
เซฟชาวบด้านอารลิมาเธบียกน็นคาพระกายทบีพี่แตกสลายของพระองคร์ลงมาจากกางเขนนรันี้น หล่อพระศพนรันี้นในผด้าปป่านเนนนี้อ
ละเอบียดและเครนพี่องหอมตล่าง ๆ และวางพระศพนรันี้นในออุโมงคร์ฝฟังศพนรันี้น-แตล่ความตายไมล่อาจฉอุดรรันี้งพระองคร์ไวด้ไดด้ 
(กลิจการ 2:24) พระองคร์ทรงเปป็นองคร์นลิรรันดรร์นรันี้น ผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่นรันี้น-องคร์เดบียวนรันี้นทบีพี่ตายไมล่ไดด้! และเหลล่าทผต
สวรรคร์กน็อยผล่ใกลด้เคบียง พวกเขาเปป็นประจรักษร์พยานถซงการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์นรันี้น

องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้ทรงเปป็นขซนี้นแลด้วทรงถผกพบเหน็นโดยมารบียร์และโดยหญลิงเหลล่านรันี้น โดยเคฟาส โดยสลิบ
สองคนนรันี้น โดยหด้ารด้อยคน-และเปาโลกลล่าววล่า “ในทบีพี่สอุดพระองคร์ไดด้ถผกเหน็นโดยขด้าพเจด้าดด้วย” (1 คร. 15:5-8) 
แตล่คนเหลล่านบีนี้ไมล่ไดด้เหน็นพระองคร์เปป็นพวกแรก ทผตสวรรคร์เหลล่านรันี้นแหล่งสวรรคร์เปป็นผผด้ทบีพี่ไดด้กลลินี้งหลินกด้อนนรันี้นออกไป
และนรัพี่งอยผล่ทบีพี่หรัวและปลายของสถานทบีพี่นรันี้นทบีพี่พระศพของพระเยซผไดด้ถผกวาง เหลล่าทผตสวรรคร์ไดด้เหน็นพระองคร์! และ
พวกเขาคงนคาขล่าวดบีจรลิง ๆ กลรับไปแจด้งแกล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่อยผล่ในสวรรคร์ หลรังจากไดด้เหน็นการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์นรันี้นแลด้ว

4. “...ถผกประกาศแกล่คนตล่างชาตลิ”
การแปลแบบตรงตรัวของภาษากรบีกตรงนบีนี้ควรอล่านวล่า “ถผกประกาศแกล่ประชาชาตลิเหลล่านรันี้น” ขล่าวสารอรัน

เปปปี่ยมสงล่าราศบีนบีนี้ไมล่ไดด้มบีไวด้สคาหรรับยลิวเทล่านรันี้น-และไมล่ไดด้มบีไวด้สคาหรรับชนชาตลิใดทบีพี่เฉพาะเจาะจง-แตล่สคาหรรับคนทรันี้งโลก 
ขล่าวสารนบีนี้มายรัง “ผผด้ใดกน็ตามทบีพี่มบีใจปรารถนา” มรันไมล่ใชล่นนี้คาพระทรัยของพระเจด้าทบีพี่ผผด้ใดควรพลินาศ แตล่ทบีพี่ทอุกคนควรมา
ถซงการกลรับใจใหมล่ (2 ปต. 3:9) ในวรันเพน็นเทคอสตร์นรันี้นทอุกคนไดด้ยลินขล่าวสารนรันี้นในภาษาแมล่ของตน (กลิจการ 
2:8-11) (จงตรันี้งใจศซกษาขด้อพระคคาเหลล่านบีนี้) แตล่ขล่าวสารนบีนี้คนออะไร? มรันคนอความจรลิงอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีนรันี้นทบีพี่วล่าพระ
เยซผ-พระเจด้าในเนนนี้อหนรัง-ไดด้ทรงชคาระหนบีนี้บาปมหาศาลนรันี้นแลด้วและไดด้ซนนี้อการไถล่สคาหรรับ “ผผด้ใดกน็ตามทบีพี่มบีใจ
ปรารถนา” ขล่าวสารนรันี้นคนอพระครลิสตร์ บอุคคลผผด้หนซพี่ง-ไมล่ใชล่ศาสนาหนซพี่ง ขด้อเชนพี่อหนซพี่ง ประเพณบีหนซพี่ง-แตล่พระเยซผ
ครลิสตร์ ผผด้ทรงถผกตรซงกางเขน ทรงถผกฝฟัง และทรงเปป็นขซนี้นแลด้ว- “ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” 



“ในเรลิพี่มแรกนรันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยผล่แลด้ว และพระวาทะทรงอยผล่กรับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็น
พระเจด้า…และพระวาทะไดด้รรับสภาพเปป็นเนนนี้อหนรัง และทรงอาศรัยอยผล่ทล่ามกลางพวกเรา (และพวกเราไดด้เหน็นสงล่า
ราศบีของพระองคร์ คนอสงล่าราศบีอรันสมกรับพระบอุตรองคร์เดบียวทบีพี่บรังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบผรณร์ดด้วยพระคอุณและความ
จรลิง” (ยอหร์น 1:1,14) ขล่าวประเสรลิฐคนอพระครลิสตร์ ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนคนอพระครลิสตร์ คคาบรัญชาของพระเจด้า
ผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธมายรังผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายยรังคงเปป็น “ทล่านทรันี้งหลายจงออกไปและสรัพี่งสอนชนทอุกชาตลิ โดยใหด้บรัพตลิศมา
พวกเขาในพระนามของพระบลิดา และของพระบอุตร และของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ” พรันธกลิจในการประกาศขล่าว
ประเสรลิฐนบีนี้ถผกมอบไวด้แกล่คอุณและแกล่ผม เหมนอนกรับทบีพี่มรันไดด้ถผกมอบแกล่เหลล่าสาวกยอุคตด้น ถด้าเราปฏลิเสธทบีพี่จะแจก
จล่ายขล่าวดบีนบีนี้และปป่าวประกาศขล่าวประเสรลิฐอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีนบีนี้ เรากน็เหน็นแกล่ตรัวแบบอาชญากร เรากน็กคาลรังหวงนนี้คา
ไวด้จากจลิตวลิญญาณทรันี้งหลายทบีพี่กคาลรังจะตายเพราะความกระหาย…นนี้คาแหล่งชบีวลิต สลิพี่งเดบียวทบีพี่จะดรับความกระหายของ
จลิตวลิญญาณไดด้! ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเราทบีพี่จะไมล่เกน็บงคาไวด้ แตล่ทบีพี่จะบากบรัพี่นและปป่าวรด้องขล่าวดบีทบีพี่วล่าพระเยซผทรง
ชล่วย “ผผด้ใดทบีพี่มบีใจปรารถนา” ใหด้ไดด้รรับความรอด! 

มรันเปป็นอภลิสลิทธลิธอรันยลิพี่งใหญล่และเปปปี่ยมสงล่าราศบีทบีพี่ไดด้เปป็นลผกคนหนซพี่งของพระเจด้า มรันเปป็นสลิพี่งแสนวลิเศษทบีพี่ไดด้
รรับความรอด: แตล่อภลิสลิทธลิธของการเปป็นครลิสเตบียนคนหนซพี่งนรันี้นยลิพี่งใหญล่และเปปปี่ยมสงล่าราศบีฉรันใด หนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบกน็
หนรักหนาและสาหรัสมากพอ ๆ กรันฉรันนรันี้น! เราไมล่สามารถปลล่อยใหด้คนเหลล่านรันี้นทบีพี่อยผล่รอบตรัวเราตายไปในบาปของ
พวกเขาไดด้ เราจะตด้องใหด้การ ถด้าเราไมล่เตนอนพวกเขา เรากน็จะขาดบคาเหนน็จ และเราจะยนนอยผล่ตล่อพระพรักตรร์
พระเจด้าดด้วยมนอทบีพี่เปฟฟื้อนเลนอด ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเราทบีพี่จะเปป็นคนตด้นเรนอนทบีพี่ดบีและปป่าวรด้องขล่าวสารทบีพี่วล่า
ความรอดถผกซนนี้อแลด้วและถผกนคาเสนอแกล่ “ผผด้ใดทบีพี่มบีใจปรารถนา”!

5. “....มบีชาวโลกเชนพี่อพระองคร์”
ไมล่ใชล่ทอุกคนจะยอมเชนพี่อ แตล่คนเปป็นอรันมากจะฟฟังขล่าวดบีนบีนี้ มนอุษยร์ถผกสรด้างใหด้เปป็นคนเครล่งศาสนาแบบ

รรักษาไมล่หาย และมรันเปป็นเรนพี่องปกตลิธรรมดาทบีพี่เขาจะนมรัสการอะไรสรักอยล่างเหมนอนกรับทบีพี่ดวงอาทลิตยร์ตด้องขซนี้นทาง
ทลิศตะวรันออก เมนพี่อเรานคาเสนอความจรลิงนบีนี้แกล่มวลชนทรันี้งหลาย คนมากมายจะเชนพี่อ บางคนจะปฏลิเสธ ดด้วยเหตอุผล
หลายประการ-แตล่ขอบคอุณพระเจด้า “ทล่านทรันี้งหลายทราบวล่า งานหนรักของทล่านทรันี้งหลายไมล่สผญเปลล่าในองคร์พระผผด้
เปป็นเจด้า” (1 คร. 15:58) เรารผด้วล่า “พระวจนะขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไมล่ถผกลล่ามโซล่ไวด้” และเรามบีพระสรัญญาของ
พระเจด้าทบีพี่วล่า “คคาของเรา…จะไมล่กลรับมาสผล่เราอยล่างไรด้ประโยชนร์” (อสย. 55:11) ดรังนรันี้น “คนทบีพี่ออกไปและรด้องไหด้
โดยหลินี้วเมลน็ดพนชอรันมบีคล่า (พระวจนะของพระเจด้า) จะมาอบีกอยล่างไมล่ตด้องสงสรัยดด้วยความชนพี่นบาน โดยนคาบรรดา
ฟป่อนขด้าวของเขามาพรด้อมกรับเขา” (เพลงสดอุดบี 126:6)

ขล่าวสารแหล่งการไถล่คนอ “จงเชนพี่อบนพระเยซผครลิสตร์เจด้า และทล่านจะไดด้รรับความรอด” มรันไมล่พอทบีพี่จะเชนพี่อ
เกบีพี่ยวกรับพระองคร์ มรันไมล่พอทบีพี่จะเชนพี่อในพระองคร์จนถซงขนาดทบีพี่เรารรับรผด้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นฤทธลิธเดชของพระเจด้า 
แตล่เราตด้องเชนพี่อบนพระองคร์-เราตด้องวางวลิญญาณ จลิตใจ และอนาคตนลิรรันดรร์ของเราไวด้บนพระองคร์ เราตด้องวางตรัว
เราเองบนพระองคร์จรลิง ๆ เหมนอนอยล่างทบีพี่เรานรัพี่งบนเกด้าอบีนี้ตรัวหนซพี่ง เหมนอนอยล่างทบีพี่เราขรับรถไปบนสะพานเสด้นหนซพี่ง 
หรนอเหมนอนอยล่างทบีพี่เราขซนี้นรถไฟขบวนหนซพี่งหรนอเครนพี่องบลินลคาหนซพี่ง เราพลิสผจนร์ความไวด้วางใจของเราโดยการนรัพี่งบน
เกด้าอบีนี้ตรัวนรันี้น รถไฟขบวนนรันี้น เครนพี่องบลินลคานรันี้น เมนพี่อเราเชนพี่อบนพระเยซผครลิสตร์เจด้า พระองคร์กน็ทรงชล่วยใหด้รอด!



ตลอดบรันทซกทางประวรัตลิศาสตรร์ทรันี้งสลินี้น เราพบเรนพี่องราวทบีพี่ถผกบรันทซกเกบีพี่ยวกรับบอุคคลผผด้ยลิพี่งใหญล่-บอุคคลทบีพี่มบี
เกบียรตลิและโดดเดล่นในทอุกสาขาอาชบีพ คนทรันี้งหลายทบีพี่รรับรผด้พระเยซผครลิสตร์ในฐานะพระผผด้ชล่วยใหด้รอดสล่วนตรัวของพวก
เขา พวกเขาเชนพี่อบนพระองคร์-และพลิสผจนร์มรันแลด้ว ไมล่เพบียงดด้วยคคาพยานจากปาก แตล่โดยการดคาเนลินชบีวลิตในแตล่ละ
วรัน ผล่านทางการกระทคาตล่าง ๆ ของพวกเขา พวกเราทบีพี่มบีชบีวลิตอยผล่ ณ เวลานบีนี้หลรังจากทบีพี่พระองคร์ไดด้ประสผตลิเขด้ามาใน
โลกแลด้วกน็ถผกหด้อมลด้อมดด้วยพยานหมผล่ใหญล่ พระองคร์ทรง “มบีชาวโลกเชนพี่อถนอพระองคร์” เสมอ-ไมล่ใชล่ทอุกคน แตล่คน
จคานวนมาก ถด้าคอุณเคราะหร์รด้ายเหลนอเกลินจนตด้องตกนรกหมกไหมด้ มรันกน็จะไมล่ใชล่เพราะวล่ามรันเปป็นนนี้คาพระทรัยของ
พระเจด้าหรนอเพราะวล่าคอุณไมล่ไดด้ถผกเลนอกเพนพี่อใหด้รรับความรอด: มรันจะเปป็นเพราะเจตนาทบีพี่ดนนี้อรรันี้นของคอุณเอง การ
ปฏลิเสธของคอุณเองทบีพี่จะวางใจพระเยซผครลิสตร์เจด้า “จงเชนพี่อบนพระเยซผครลิสตร์เจด้า และทล่านจะรอดไดด้ ทรันี้งครรัวเรนอน
ของทล่าน” (กลิจการ 16:31)

6. “...ทรงถผกรรับขซนี้นไปในสงล่าราศบี”!
ดผแวบแรก คคากลล่าวนบีนี้ดผเหมนอนจะไมล่เปป็นตามลคาดรับ ดผเผลิน ๆ การฟฟฟื้นคนนพระชนมร์และการเสดน็จขซนี้นสผล่

สวรรคร์ควรมากล่อนการประกาศและการเชนพี่อ-แตล่หาเปป็นเชล่นนรันี้นไมล่ คคากลล่าวทบีพี่วล่า “ทรงถผกรรับขซนี้นไปในสงล่าราศบี” 
ไมล่ไดด้ผลิดตามลคาดรับแตล่อยล่างใด พระมหาบรัญชาทบีพี่ใหด้ประกาศนรันี้นถผกใหด้ทรันทบีกล่อนการเสดน็จขซนี้นสผล่สวรรคร์ของพระ
ครลิสตร์ (มาระโก 16:15,16,19; กลิจการ 1:8,9) พระเยซผประทานพระมหาบรัญชานบีนี้และสรัพี่งพวกสาวกใหด้คอยอยผล่ใน
กรอุงเยรผซาเลน็มจนกวล่าพวกเขาไดด้รรับพระราชทานฤทธลิธเดช และ “และเมนพี่อพระองคร์ไดด้ตรรัสสลิพี่งเหลล่านบีนี้แลด้ว ขณะทบีพี่
พวกเขากคาลรังพลินลิจดผ พระองคร์ทรงถผกรรับขซนี้นไป และมบีเมฆกด้อนหนซพี่งคลอุมพระองคร์ใหด้พด้นสายตาของพวกเขา”

ผมคลิดวล่าพระคคาสองขด้อนบีนี้เขด้ากรันมาก ๆ ตรงนบีนี้: “เหตอุฉะนรันี้น โดยเหน็นวล่าพวกเราถผกลด้อมรอบดด้วยพยาน
หมผล่ใหญล่นรันี้น ใหด้พวกเราวางทอุกสลิพี่งทบีพี่เปป็นตรัวถล่วง และบาปซซพี่งขรัดขวางพวกเราอยผล่อยล่างงล่ายดาย และใหด้พวกเราวลิพี่ง
ดด้วยความอดทนการแขล่งกรันทบีพี่ตรันี้งไวด้ตล่อหนด้าพวกเรานรันี้น โดยจรับจด้องทบีพี่พระเยซผ ผผด้ใหด้กคาเนลิดความเชนพี่อของพวกเรา
และผผด้ทรงทคาใหด้ความเชนพี่อของพวกเราสคาเรน็จ ผผด้ซซพี่งเพราะเหน็นแกล่ความปปตลิยลินดบีทบีพี่ทรงตรันี้งไวด้ตล่อพระพรักตรร์พระองคร์
นรันี้น ไดด้ทรงทนเอากางเขน โดยทรงเหยบียดหยามความละอายนรันี้น และประทรับเบนนี้องขวาพระทบีพี่นรัพี่งของพระเจด้า
แลด้ว” (ฮบ. 12:1,2)

พระเยซผทรงรรังเกบียจความนล่าละอายแหล่งกางเขนนรันี้น แตล่พระองคร์ทรงสผด้ทนมรัน-และบรัดนบีนี้พระองคร์
ประทรับ ณ เบนนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้าพระบลิดาแลด้ว ทคาไมพระองคร์ถซงทรงสผด้ทนกางเขนอรันนล่าละอายนรันี้น? คคา
ตอบถผกพบในฮบีบรผ 12:2: “โดยจรับจด้องทบีพี่พระเยซผ ผผด้ใหด้กคาเนลิดความเชนพี่อของพวกเราและผผด้ทรงทคาใหด้ความเชนพี่อของ
พวกเราสคาเรน็จ ผผด้ซซพี่งเพราะเหน็นแกล่ความปปตลิยลินดบีทบีพี่ทรงตรันี้งไวด้ตล่อพระพรักตรร์พระองคร์นรันี้น ไดด้ทรงทนเอากางเขน โดย
ทรงเหยบียดหยามความละอายนรันี้น…” พระเยซผทรงมองเหน็นสงล่าราศบีทบีพี่อยผล่อบีกฟากของกางเขนนรันี้น พระองคร์ทรง
เตน็มพระทรัยทนทอุกขร์ พระองคร์ทรงเตน็มพระทรัยแบกกางเขนนรันี้น เพราะพระองคร์ทรงมองเหน็นสงล่าราศบีทบีพี่อยผล่เลยพด้น
ไปนรันี้น-วรันนรันี้นเมนพี่อพระองคร์จะเสดน็จกลรับขซนี้นไปหาพระบลิดาและรรับสถานทบีพี่ของพระองคร์ในพระนลิเวศของพระบลิดา
อบีกครรันี้ง วรันนบีนี้พระองคร์ประทรับอยผล่ ณ เบนนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้าเพนพี่อทคาการอด้อนวอนเผนพี่อคอุณและเผนพี่อผม (1 
ทธ. 2:5; ฮบ. 1:1-3)

คอุณนซกภาพออกไหมถซงความชนพี่นบานซซพี่งคงเกลิดขซนี้นแนล่นอนเมนพี่อพระเยซผเสดน็จเขด้าสผล่สงล่าราศบีอบีกครรันี้ง? คอุณ



สามารถรล่วมแบล่งปฟันความชนพี่นชมยลินดบีทบีพี่พวกสาวกมบีตอนอคาลาพระองคร์ไดด้ไหม (ลผกา 24:51,52) ...ความชนพี่นชม
ยลินดบีทบีพี่มาจากความเขด้าใจในความหมายของการเสดน็จขซนี้นไปของพระองคร์-ความหมายทบีพี่มบีตล่อพระองคร์เองและ
ความหมายทบีพี่มบีตล่อพวกเราซซพี่งเชนพี่อบนพระองคร์ในฐานะพระผผด้ชล่วยใหด้รอด จคาเปป็นทบีพี่พระองคร์ตด้องเสดน็จจากไปเพนพี่อทบีพี่
พระผผด้ปลอบประโลมใจจะเสดน็จมาไดด้ หากพระครลิสตร์ไมล่ไดด้ทรงเปป็นขซนี้นและเสดน็จขซนี้นไป  เรากน็คงไมล่มบีความรอด 
ไมล่มบีพระผผด้ปลอบประโลมใจ ไมล่มบีผผด้ทรงนคาทางตลอดการเดลินทางแบบผผด้สรัญจรนบีนี้ เมนพี่อพระเยซผเสดน็จจากไป 
พระองคร์กน็ทรงสล่งพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธมาในวรันเพน็นเทคอสตร์นรันี้น

เพราะวล่าพระเยซผไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์ ทรงเปป็นขซนี้นอบีก และประทรับวรันนบีนี้อยผล่ทบีพี่เบนนี้องขวาพระหรัตถร์ของ
พระเจด้าพระบลิดา พวกเราจซงรล่วมแบล่งปฟันสงล่าราศบีนบีนี้-เพราะวล่าเราถผกรวมเปป็นหนซพี่งกรับพระองคร์ ถผกถนอวล่าเปป็นพวก
เดบียวกรันกรับพระองคร์ เราถผกซล่อนไวด้กรับพระครลิสตร์ในพระเจด้า และเรานรัพี่งอยผล่ดด้วยกรันกรับพระองคร์ในสวรรคสถาน
(อฟ. 2:5,6) นบีพี่เปป็นขล่าวสารทบีพี่ผผด้ดผแล ผผด้ชล่วย ศลิษยาภลิบาล และผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐทอุกคนควรปป่าวประกาศทรัพี่ว
โลก: พระผผด้ชล่วยใหด้รอดองคร์นรันี้นไดด้สลินี้นพระชนมร์และถผกฝฟัง ทรงเปป็นขซนี้นอบีก เสดน็จขซนี้นสผล่สวรรคร์-และจะเสดน็จมาอบีกทบี 
“ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์”

1 ททิโมธธี - บททธีที่ 4
การดนาเนทินชธีวทิตของผทูต้รอับใชต้ทธีที่ดธีของพระเยซทูครทิสตณ

4:1 บรัดนบีนี้ พระวลิญญาณตรรัสอยล่างชรัดแจด้งวล่า ในกาลภายหลรังบางคนจะออกไปจากความเชนพี่อนรันี้น โดยตรันี้งใจฟฟังพวก



วลิญญาณทบีพี่ลล่อหลอก และบรรดาหลรักคคาสอนของพวกผบีปปศาจ
4:2 โดยพผดคคาโกหกตล่าง ๆ ในความหนด้าซนพี่อใจคด โดยใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของพวกเขาถผกนาบลงดด้วยเหลน็กทบีพี่
รด้อนจรัด
4:3 โดยหด้ามไมล่ใหด้ทคาการสมรส และบรัญชาใหด้งดเวด้นจากเนนนี้อสรัตวร์ตล่าง ๆ ซซพี่งพระเจด้าไดด้ทรงสรด้างไวด้เพนพี่อใหด้รรับดด้วย
การขอบพระคอุณของคนทรันี้งหลายทบีพี่เชนพี่อและรผด้จรักความจรลิง
4:4 ดด้วยวล่าบรรดาสลิพี่งเนรมลิตสรด้างของพระเจด้าเปป็นของดบี และไมล่ตด้องปฏลิเสธเลยสรักสลิพี่งเดบียว ถด้าสลิพี่งนรันี้นถผกรรับดด้วย
การขอบพระคอุณ
4:5 เพราะวล่าสลิพี่งนรันี้นถผกชคาระไวด้แลด้วโดยพระวจนะของพระเจด้าและการอธลิษฐาน
4:6 ถด้าทล่านจะใหด้พวกพบีพี่นด้องระลซกถซงสลิพี่งเหลล่านบีนี้ ทล่านกน็จะเปป็นผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบีของพระเยซผครลิสตร์ โดยถผกบคารอุงเลบีนี้ยงใน
บรรดาพระวจนะแหล่งความเชนพี่อและแหล่งหลรักคคาสอนอรันดบี ซซพี่งทล่านไดด้มาถซงแลด้ว
4:7 แตล่จงปฏลิเสธบรรดานลิทานอรันหยาบคายและของพวกภรรยาทบีพี่ชรานรันี้น และจงฝฝึกตนในทางของพระเจด้าดบี
กวล่า
4:8 เพราะวล่าการฝฝึกทางกายนรันี้นมบีประโยชนร์นด้อย แตล่ทางของพระเจด้ากน็มบีประโยชนร์ในสลิพี่งสารพรัด โดยมบีพระ
สรัญญาแหล่งชบีวลิตทบีพี่อยผล่ในปฟัจจอุบรันและแหล่งชบีวลิตซซพี่งจะมานรันี้น
4:9 นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อและสมควรสคาหรรับการยอมรรับทรันี้งสลินี้น
4:10 เพราะวล่าดด้วยเหตอุนบีนี้เองพวกเราจซงทคางานหนรักและทนคคาตคาหนลิ เพราะพวกเราวางใจในพระเจด้าผผด้ทรง
พระชนมร์อยผล่ ผผด้ทรงเปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของคนทรันี้งปวง โดยเฉพาะของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เชนพี่อ
4:11 สลิพี่งเหลล่านบีนี้จงบรัญชาและสรัพี่งสอน
4:12 อยล่าใหด้ผผด้หนซพี่งผผด้ใดเหยบียดหยามความหนอุล่มแนล่นของทล่าน แตล่ทล่านจงเปป็นแบบอยล่างของผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย ในทาง
วาจา ในการประพฤตลิ ในความรรัก ในนนี้คาใจ ในความเชนพี่อ ในความบรลิสอุทธลิธ
4:13 จนกวล่าขด้าพเจด้าจะมา จงเอาใจใสล่ในการอล่าน ในการเตนอนสตลิ ในหลรักคคาสอน
4:14 อยล่าละเลยของประทานทบีพี่มบีอยผล่ในตรัวทล่าน ซซพี่งไดด้ประทานแกล่ทล่านโดยคคาพยากรณร์ พรด้อมกรับการวางมนอของ
พวกผผด้ปกครอง
4:15 จงตรซกตรองในสลิพี่งเหลล่านบีนี้ จงมอบตรัวทล่านไวด้แกล่สลิพี่งเหลล่านบีนี้อยล่างเตน็มขนาด เพนพี่อความจคาเรลิญของทล่านจะไดด้
ปรากฏแจด้งแกล่คนทรันี้งปวง
4:16 จงระวรังตรัวทล่านและหลรักคคาสอนนรันี้น จงดคาเนลินตล่อไปในสลิพี่งเหลล่านบีนี้ เพราะเมนพี่อกระทคาดรังนรันี้น ทล่านจะชล่วยทรันี้ง
ตรัวทล่านเองและคนทรันี้งปวงทบีพี่ฟฟังทล่านใหด้รอดไดด้

คนาเตลือนใหต้ระวอังพวกครทูสอนเทท็จ
มบีคนเคยกลล่าวไวด้วล่าพระครัมภบีรร์เปป็นหนรังสนอเลล่มหนซพี่งทบีพี่มนอุษยร์ไมล่สามารถเขบียนไดด้หากเขาอยากจะเขบียน 

และคงจะไมล่ยอมเขบียนหากเขาสามารถเขบียนไดด้ พระครัมภบีรร์บอกทอุกสลิพี่ง พระวจนะของพระเจด้าไมล่ซล่อนสลิพี่งใดไวด้เลย
มรันบรันทซกสลิพี่งทบีพี่ดบีและไมล่พยายามปปิดซล่อนสลิพี่งทบีพี่ชรัพี่ว



ในพระครัมภบีรร์เราอล่านเกบีพี่ยวกรับอรับราฮรัม โมเสส เอลบียาหร์ ดาวลิด กลิเดโอน-และสลิพี่งยลิพี่งใหญล่เหลล่านรันี้นทบีพี่ชาย
เหลล่านบีนี้ไดด้กระทคาสคาเรน็จเพนพี่อพระเจด้า แตล่พระครัมภบีรร์กน็บรันทซกดด้านทบีพี่นล่าเกลบียดแหล่งชบีวลิตของพวกเขาเชล่นกรัน เมนพี่อ
มนอุษยร์เขบียนชบีวประวรัตลิของบอุคคลทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ รายละเอบียดทบีพี่นล่าเกลบียดทรันี้งหลายปกตลิแลด้วกน็ไมล่ถผกบรันทซก และมบีแตล่
เรนพี่องทบีพี่สมควรไดด้รรับคคาสรรเสรลิญเยลินยอเทล่านรันี้นทบีพี่ถผกตบีพลิมพร์ แตล่มรันหาเปป็นเชล่นนรันี้นไมล่กรับพระครัมภบีรร์ เปาโลอยากใหด้
ทลิโมธบีทราบวล่าในฐานะเปป็นผผด้เลบีนี้ยงรองของพระเจด้า เขาจะพบความชนพี่นใจและการใหด้กคาลรังใจอรันดบีมากมาย-แตล่จง
ระวรังใหด้ดบี! เขาจะพบสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่นล่าเกลบียดและชรัพี่วรด้ายเชล่นกรัน เหลล่าศรัตรผของขล่าวประเสรลิฐจะปรากฏตรัว และ
ซาตานจะโจมตบี-แมด้กระทรัพี่งผล่านทางคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกคลิดวล่าเปป็นผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ

ขด้อ 1: “บรัดนบีนี้ พระวลิญญาณตรรัสอยล่างชรัดแจด้งวล่า ในกาลภายหลรังบางคนจะออกไปจากความเชนพี่อนรันี้น 
โดยตรันี้งใจฟฟังพวกวลิญญาณทบีพี่ลล่อหลอก และบรรดาหลรักคคาสอนของพวกผบีปปศาจ”

ในขด้อสอุดทด้ายของบททบีพี่ 3 เปาโลใหด้ความจรลิงอรันยลิพี่งใหญล่นรันี้นเรนพี่องการรรับสภาพเนนนี้อหนรังแกล่ทลิโมธบี: 
“พระเจด้า-ผผด้ทรงถผกเผยใหด้ประจรักษร์ในเนนนี้อหนรัง ไดด้ถผกพลิสผจนร์ในพระวลิญญาณ หมผล่ทผตสวรรคร์ไดด้เหน็น ถผกประกาศแกล่
บรรดาประชาชาตลิ มบีชาวโลกเชนพี่อพระองคร์ ทรงถผกรรับขซนี้นไปในสงล่าราศบี” บรัดนบีนี้เขาเตนอนทลิโมธบีอยล่างจรลิงจรังใหด้ระวรัง
ตรัวใหด้ดบีเพราะวล่า “พระวลิญญาณตรรัสอยล่างชรัดแจด้ง” นรัพี่นคนอ “สลิพี่งทบีพี่พระวลิญญาณกคาลรังตรรัสนรันี้นมบีไวด้เพนพี่อจอุดประสงคร์
ทบีพี่เฉพาะเจาะจงและมบีความสคาครัญอยล่างมหาศาล มรันไมล่ไดด้ถผกกลล่าวในสรัญลรักษณร์ตล่าง ๆ หรนอในภาษาเชลิงเปรบียบ
เปรย แตล่ในถด้อยคคาทบีพี่เขด้าใจงล่าย พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธกคาลรังตรรัส-ไมล่ใชล่มนอุษยร์ แตล่เปป็นพระเจด้า-ทบีพี่กคาลรังตรรัสสรัพี่ง
เปาโลใหด้เขบียนถด้อยคคาเหลล่านบีนี้ตามคคาบอก

พระเจด้าไมล่ทรงใสล่ถด้อยคคาตล่าง ๆ ในพระครัมภบีรร์เพบียงเพนพี่อจะเตลิมเนนนี้อทบีพี่ใหด้เตน็มหรนอปปิดชล่องวล่างในขด้อนรันี้น ๆ 
หรนอบทนรันี้น ๆ ทอุกคคาในพระครัมภบีรร์มบีความสคาครัญ ไมล่วล่ามรันอาจดผเหมนอนเลน็กนด้อยขนาดไหนกน็ตาม ยกตรัวอยล่างเชล่น 
ตรงนบีนี้คคาวล่า “อยล่างชรัดแจด้ง” บล่งบอกถซงความสคาครัญมหาศาลของสลิพี่งทบีพี่กคาลรังจะถผกกลล่าว และทลิโมธบีจะตด้องใสล่ใจ
อยล่างใกลด้ชลิด เขาตด้องระวรังตรัวใหด้ดบีและปป้องกรันตรัวจากพวกครผสอนเทน็จและนรักเทศนร์เทบียมเทน็จทบีพี่จะมา

เปาโลชบีนี้ใหด้เหน็นเวลานรันี้นเมนพี่อครผสอนเทน็จเหลล่านบีนี้จะมา: “...ในกาลภายหลรัง” ใครบางคนอาจถามวล่า “ถด้า
คนเหลล่านบีนี้ทบีพี่ออกไปจากความเชนพี่อนรันี้นจะมาใน ‘กาลภายหลรัง’ แลด้วทคาไมทลิโมธบีถซงตด้องเปป็นกรังวลเลล่า เพราะวล่าเขา
ตายไปหลายรด้อยปปแลด้ว-และดผเหมนอนวล่าตอนนบีนี้เรากคาลรังเขด้าสผล่กาลภายหลรังเหลล่านบีนี้แลด้ว…บางทบีเราอาจอยผล่ในวรัน
สอุดทด้ายเหลล่านรันี้นแหล่งยอุคสมรัยนบีนี้แลด้ว?”

ภาษากรบีกตรงนบีนี้ควรอล่านวล่า “ในเวลาตล่อไป” หรนอ “ในกาลภายหลรัง…ตล่อไปอบีกไมล่นาน” นบีพี่ไมล่ใชล่วลบีกรบีก
เดบียวกรันกรับทบีพี่ถผกใชด้ใน 2 ทลิโมธบี 3:1 และแปลเปป็น “...ในยอุคสอุดทด้ายนรันี้น” ซซพี่งพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธกคาลรังหมายถซง
วรันสอุดทด้ายเหลล่านรันี้นแหล่งยอุคพระคอุณนบีนี้-เวลานรันี้นกล่อนการรรับขซนี้นไปของครลิสตจรักร ในพระคคาขด้อนบีนี้ของเราคคากรบีกนบีนี้ชบีนี้
ไปยรัง “วรันทรันี้งหลายในเวลาตล่อไป”-ในชรัพี่วชบีวลิตของทลิโมธบีดด้วยซนี้คา-และเรารผด้วล่าในสมรัยของทลิโมธบีครผสอนเทน็จเหลล่านบีนี้กน็
ปรากฏตรัวแลด้ว พวกเขาเปป็นครผสอนทบีพี่เบบีพี่ยงเบนออกไปจากความเชนพี่อนรันี้นซซพี่งครรันี้งหนซพี่งถผกมอบไวด้แกล่พวกวลิสอุทธลิชน
แลด้ว

“บรัดนบีนี้ พระวลิญญาณตรรัสอยล่างชรัดแจด้งวล่า ในกาลภายหลรังบางคนจะออกไปจากความเชนพี่อนรันี้น” ในทบีพี่นบีนี้
เปาโลกคาลรังหมายถซงความเชนพี่อนรันี้นซซพี่งถผกกลล่าวถซงในยผดาส 3 เพราะแมด้กระทรัพี่งในสมรัยของยผดาสและเปาโล พวก



คนชรัพี่วรด้ายไดด้คนบคลานเขด้ามาโดยไมล่ทรันรผด้ตรัวและกคาลรังเทศนาคคาสอนผลิดอรันนล่าเกลบียดแลด้ว โดยปฏลิเสธองคร์พระผผด้
เปป็นเจด้าพระเจด้าผผด้ไดด้ทรงซนนี้อพวกเขาผล่านทางพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์แลด้ว

มบีความเชนพี่อแทด้หนซพี่งเดบียวเทล่านรันี้น ความเชนพี่อไมล่มาในยบีพี่หด้อทบีพี่แตกตล่างกรันหรนอภายใตด้ฉลากทบีพี่แตกตล่างกรัน 
เหมนอนอยล่างผลลิตภรัณฑร์ทรันี้งหลายทบีพี่เรารผด้จรัก มบีความเชนพี่อเดบียวเทล่านรันี้นทบีพี่จะชล่วยใหด้รอด และนรัพี่นคนอความเชนพี่อทบีพี่ถผกใชด้
ในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผครลิสตร์เจด้า-การประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบีของพระองคร์ ชบีวลิตทบีพี่ไมล่มบีบาป 
การสลินี้นพระชนมร์ การถผกฝฟัง และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์ การใชด้ความเชนพี่อในพระโลหลิตทบีพี่
หลรัพี่งรลินของพระองคร์นคามาซซพี่งความรอด ความเชนพี่อทบีพี่ถผกใชด้ในบอุคคลอนพี่นใดหรนอในศาสนาอนพี่นใดกน็เปป็นความเชนพี่อทบีพี่
ตายแลด้วและจะเปป็นเหตอุใหด้คน ๆ หนซพี่งตด้องหลงหายชรัพี่วนลิรรันดรร์ มรันไมล่ใชล่วล่าคอุณมบีความเชนพี่อชนลิดใดหรนอวล่าคอุณมบี
ความเชนพี่อมากขนาดไหน แตล่ “คอุณมบีความเชนพี่อของคอุณในผผด้ใด?” เปาโลกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้ารผด้จรักพระองคร์ทบีพี่ขด้าพเจด้า
เชนพี่อแลด้ว และขด้าพเจด้าเชนพี่อมรัพี่นคงวล่าพระองคร์ทรงสามารถทบีพี่จะรรักษาสลิพี่งซซพี่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กรับพระองคร์จนถซงวรัน
นรันี้น” (2 ทธ. 1:12)

ครผเหลล่านรันี้นทบีพี่เปาโลเตนอนใหด้ระวรังจะเปป็นพวกคนทบีพี่ “ตรันี้งใจฟฟังพวกวลิญญาณทบีพี่ลล่อหลอก และบรรดาหลรัก
คคาสอนของพวกผบีปปศาจ” ผผด้รรับใชด้ของพระเยซผครลิสตร์จะตด้องศซกษาคด้นควด้าดด้วยความขยรันขรันแขน็ง โดยแยกแยะ
พระวจนะแหล่งความจรลิงอยล่างถผกตด้อง (2 ทธ. 2:15) เขาจะตด้องถผกนคาโดยพระวลิญญาณ เพราะวล่า “มนอุษยร์
ธรรมดาไมล่รรับเอาสลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจด้า” (1 คร. 2:14) มนอุษยร์ธรรมดาไมล่สามารถ
ทราบสลิพี่งเหลล่านรันี้นของพระวลิญญาณของพระเจด้าไดด้: “...สลิพี่งทรันี้งหลายของพระเจด้ากน็ไมล่มบีผผด้ใดหยรัพี่งรผด้ไดด้ เวด้นแตล่พระ
วลิญญาณของพระเจด้าฉรันนรันี้น” (1 คร. 2:11) พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรงเปป็นครผของเรา และพระองคร์จะทรงนคาเรา
เขด้าสผล่สลิพี่งลนี้คาลซกเหลล่านรันี้นของพระเจด้า (1 คร. 2:10-12; 1 ยอหร์น 2:27) 

คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ออกไปจากความเชนพี่อนรันี้นและตรันี้งใจฟฟังเหลล่าวลิญญาณทบีพี่ลล่อลวงกน็ออกไปจากองคร์แหล่งความ
จรลิงนรันี้น-ขด้อพนนี้นฐานเหลล่านรันี้นแหล่งความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน พวกเขาเทศนาหลรักคคาสอนทบีพี่ตรงขด้ามกรับความจรลิงนรันี้น
ทบีพี่ถผกเปปิดเผยแกล่เปาโลเกบีพี่ยวกรับขด้อลซกลรับแหล่งทางของพระเจด้า ตามทบีพี่ถผกนคาเสนอใน 1 ทลิโมธบี 3:16 พวกนรักเทศนร์
และครผสอนเทน็จเหลล่านบีนี้เบบีพี่ยงเบนออกไปจากความจรลิงทบีพี่ยลิพี่งใหญล่นรันี้น

พญามารทคาการโจมตบีครรันี้งแรกของมรันเขด้าใสล่มนอุษยร์โดยการตรันี้งคคาถามเกบีพี่ยวกรับพระวจนะของพระเจด้า มรัน
รผด้วล่าพระเจด้าทรงสรัพี่งอาดรัมแลด้ววล่าจะตด้องทคาอะไรและตด้องไมล่ทคาอะไร กระนรันี้นเมนพี่อมรันเขด้าไปหาเอวาในการทดลอง 
มรันกน็ถามวล่า “จรลิงหรนอทบีพี่พระเจด้าตรรัสวล่า ‘พวกเจด้าตด้องไมล่กลินจากตด้นไมด้ทอุกชนลิดแหล่งสวนนบีนี้’” (ปฐก. 3:1 เปป็นตด้น
ไป) พญามารถามเอวาสลิพี่งทบีพี่ดผเหมนอนเปป็นคคาถามทบีพี่ไมล่มบีพลิษภรัย แตล่ซซพี่งนคาไปสผล่การสล่งตล่อความตายแบบขายสล่งใหด้แกล่
เผล่าพรันธอุร์มนอุษยร์ ครผเหลล่านรันี้นทบีพี่เปาโลเตนอนทลิโมธบีใหด้ระวรังจะดาหนด้ากรันเขด้ามาในเสนนี้อคลอุมทางศาสนาและโฆษณาตรัว
เองวล่าเปป็นผผด้รรับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐ แตล่พวกเขาจะเบบีพี่ยงเบนออกไปจากองคร์ความจรลิงทรันี้งหมดนรันี้น โดยปนความ
จรลิงเขด้ากรับคคาสอนเทน็จในแบบทบีพี่แยบยล โดยพยายามทบีพี่จะโคล่นลด้มความเชนพี่อของบางคนและนคาคนอนพี่น ๆ เขด้าสผล่คคา
สอนผลิดทางศาสนาอรันนล่าเกลบียด เปาโลเตนอนใหด้ระวรังคคาสอนผลิดในครลิสตจรักรทอุกแหล่งเหลล่านรันี้นทบีพี่เขาเทศนา และ
เตนอนสตลิพวกเขาทบีพี่จะแนล่ใจวล่าประสบการณร์ของพวกเขาเปป็นของจรลิง: “จงตรวจสอบพวกทล่านเองเถลิดวล่า พวก
ทล่านอยผล่ในความเชนพี่อนรันี้นหรนอไมล่” (2 คร. 13:5) สมาชลิกครลิสตจรักรทอุกคนทบีพี่อล่านขด้อความเหลล่านบีนี้ควรถามคคาถามทบีพี่



จรลิงจรังเหลล่านบีนี้กรับตรัวเอง: “ความเชนพี่อของฉรันเปป็นของจรลิงไหม? ประสบการณร์ของฉรันเปป็นของแทด้ไหม? ฉรันบรังเกลิด
ใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิงไหม? ฉรันเปป็นครลิสเตบียน-หรนอเปป็นแคล่สมาชลิกครลิสตจรักร? คคาประกาศตรัวของฉรันเปป็นของจรลิง-
หรนอเปป็นของปลอม? ฉรันกคาลรังปฏลิบรัตลิความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนทบีพี่เปป็นของแทด้-หรนอแคล่กคาลรังอวดใหด้เหน็นภายนอก
เทล่านรันี้น? ศาสนาของฉรันเปป็นแคล่ฉากบรังหนด้าหรนอไมล่-โดยมบีภาชนะทบีพี่สะอาดแบบภายนอกแตล่ภายในเตน็มไปดด้วย
ความหนด้าซนพี่อใจคด?”

เราอล่านในคคาเทศนาบนภผเขานรันี้นวล่าหลายคนจะกลล่าวในวรันนรันี้นวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า ขด้า
พระองคร์ทรันี้งหลายไดด้พยากรณร์ในพระนามของพระองคร์มลิใชล่หรนอ และในพระนามของพระองคร์ไดด้ขรับผบีออกหลาย
ตนมลิใชล่หรนอ และในพระนามของพระองคร์ไดด้กระทคาการงานมหรัศจรรยร์เปป็นอรันมากมลิใชล่หรนอ’ และในเวลานรันี้นเรา
จะกลล่าวยอมรรับแกล่พวกเขาวล่า ‘เราไมล่เคยรผด้จรักพวกเจด้าเลย จงไปเสบียใหด้พด้นจากเรา พวกเจด้าทบีพี่กระทคาความชรัพี่ว
ชด้า’” (มธ. 7:22,23) คนกลอุล่มนบีนี้ไดด้รรับใชด้ดด้วยรลิมฝปปากของตนและดด้วยมนอของตน-แตล่ไมล่เคยสละเวลาทบีพี่จะตรวจ
สอบใหด้แนล่ชรัดเลยวล่าพวกเขาไดด้รรับความรอดอยล่างแทด้จรลิงหรนอไมล่!

ทล่านทบีพี่รรัก บางคนวรันนบีนี้ยอุล่งกรับกลิจกรรมทางศาสนาของตนเหลนอเกลินจนพวกเขาไมล่มบีเวลาทบีพี่จะรรับความ
รอด! พวกเขามรัวแตล่ยอุล่งอยผล่กรับงานของครลิสตจรักร งานสรังสรรคร์ ชมรมและหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบในชอุมชนจนพวกเขา
ไมล่มบีเวลาทบีพี่จะคด้นดผพระครัมภบีรร์และทคาใหด้การทรงเรบียกและการทรงเลนอกของตนแนล่นอน พระครัมภบีรร์สอนอยล่าง
ชรัดเจนวล่ามบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่คลิดวล่าตรัวเองอยผล่ในความเชนพี่อนรันี้น-และถผกนรับวล่าเปป็นเชล่นนรันี้นโดยเพนพี่อนฝผงของพวกเขา-แตล่
พวกเขา “ออกไปจากความเชนพี่อนรันี้น” เสบียแลด้ว พวกเขาหรันหลรังของตนใหด้แกล่ความจรลิงนรันี้น และตามทบีพี่กลล่าวไวด้ใน
2 เปโตร 2:22 พวกเขาพลิสผจนร์โดยการหรันไปเสบียวล่าพวกเขาไมล่เคยรรับการเปลบีพี่ยนแปลงเลย-พวกเขาเปป็นคนบาป
อยผล่ตลอดเวลา! พวกเขากคาลรังเดลินอวดในคราบของแกะ แตล่ภายในพวกเขาเปป็นสอุนรัขปป่าทบีพี่รด้ายกาจ-พวกเขาไมล่เคย
ไดด้บรังเกลิดใหมล่เลย มบีคนมากมายทบีพี่อด้างตรัววล่ามบีใจหรันกลรับซซพี่งจรลิง ๆ แลด้วพวกเขาไมล่เคยไดด้บรังเกลิดใหมล่อยล่างแทด้จรลิง
เลย สคาหรรับผผด้ใดทบีพี่เตน็มใจเผชลิญหนด้ากรับขด้อเทน็จจรลิงตามพระครัมภบีรร์ มบีกลล่าวไวด้อยล่างชรัดเจนในพระครัมภบีรร์วล่า: “เขา
เหลล่านรันี้นไดด้ออกไปจากพวกเรา แตล่เขาเหลล่านรันี้นกน็ไมล่ไดด้เปป็นของพวกเรา เพราะวล่าถด้าในตอนนรันี้นพวกเขาเปป็นของ
พวกเรา พวกเขากน็คงอยผล่กรับพวกเราตล่อไปแลด้วอยล่างไมล่ตด้องสงสรัย แตล่พวกเขาไดด้ออกไปแลด้ว เพนพี่อพวกเขาจะไดด้
ปรากฏวล่าพวกเขาหาไดด้เปป็นของพวกเราทอุกคนไมล่” (1 ยอหร์น 2:19)

พระวลิญญาณ “ตรรัสอยล่างชรัดแจด้ง” วล่าคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไมล่เปป็นของแทด้ สอุดทด้ายแลด้วกน็จะออกไปจากผผด้เชนพี่อแทด้
เหลล่านรันี้น พวกเขาอาจประกาศตรัวมาเปป็นเวลานาน พวกเขาอาจแสดงการอวดทางศาสนาแบบนล่าประทรับใจไดด้
สรักพรักหนซพี่ง แตล่สอุดทด้ายแลด้วพระวจนะอรันบรลิสอุทธลิธของพระเจด้ากน็จะขรับไลล่พวกเขาออกไป คน ๆ หนซพี่งไมล่อาจเปปิดรรับ
ความจรลิงนรันี้นและยรังเปป็นเหมนอนเดลิมไดด้ เขาตด้องเขด้ามาในคอกแกะนรันี้น หรนอไมล่กน็ออกไปทบีพี่อนพี่นตล่อ คนเหลล่านรันี้นทบีพี่อด้าง
ตรัววล่าเปป็นของแทด้และจากนรันี้นกน็หรันหลรังของตนใหด้แกล่ขด้อพนนี้นฐานเหลล่านรันี้นแหล่งความเชนพี่อนรันี้นและไปตามทางของโลก
กน็เปป็นพยานรรับรองโดยการกระทคาเชล่นนรันี้นวล่าพวกเขาไมล่เคยอยผล่ในครลิสตจรักรแทด้นรันี้นเลย-พวกเขาไดด้ประกาศตรัว แตล่
ไมล่เคยไดด้ถนอครอง ขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าพวกเขาไดด้ออกไปจากพวกเรากน็ “เผยใหด้ปรากฏวล่าพวกเขาหาไดด้เปป็นของพวก
เราไมล่” คน ๆ หนซพี่งทบีพี่ไมล่ไดด้กคาลรังพยายามทบีพี่จะพลิสผจนร์ประเดน็นทางศาสนากน็สามารถมองเหน็นไดด้อยล่างชรัดเจนตรงนบีนี้
วล่าไมล่ใชล่ทอุกคนทบีพี่อด้างวล่าเปป็นผผด้มบีใจหรันกลรับเปป็นผผด้มบีใจหรันกลรับจรลิง ๆ-บางคนไมล่เคยรรับความรอดเลย มรันเปป็นไปไดด้ทบีพี่



ผผด้เชนพี่อแทด้คนหนซพี่งจะมบีใจหรันกลรับ แตล่ผมเชนพี่อมรัพี่นวล่ารด้อยละเกด้าสลิบแปดของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่อด้างวล่าเปป็นผผด้มบีใจหรันกลรับไมล่
เคยไดด้บรังเกลิดใหมล่เลย

เปาโลแสดงใหด้ทลิโมธบีเหน็นชรัดเจนวล่าคคาสอนผลิดจะมาผล่านทางแหลล่งทบีพี่มาใด: “พวกวลิญญาณทบีพี่ลล่อหลอก 
และบรรดาหลรักคคาสอนของพวกผบีปปศาจ” คคาทบีพี่แปลเปป็น “devils” (พวกผบีปปศาจ) ตรงนบีนี้ในฉบรับคลิงเจมสร์ภาษา
อรังกฤษของเราควรเปป็น “demons” (มบี devil “พญามาร” หนซพี่งเดบียวเทล่านรันี้น และคคา ๆ นบีนี้ไมล่ควรถผกใชด้ในรผป
พหผพจนร์เดน็ดขาด) มบีพญามารหนซพี่งเดบียวเทล่านรันี้น แตล่มบีพวกผบีปปศาจหลายลด้านตน

เราตด้องไมล่คลิดเอาเองวล่าพญามารจะเขด้าหาเราแบบเผชลิญหนด้าจรลิง ๆ เหมนอนกรับทบีพี่มรันไดด้กระทคาตล่อองคร์
พระผผด้เปป็นเจด้าแสนวลิเศษของเรา มรันมบีเหลล่ากองทรัพผบีปปศาจและวลิญญาณทบีพี่ลล่อลวงเพนพี่อทคางานของมรัน อากาศตอน
นบีนี้เตน็มไปดด้วยเหลล่าเทพผผด้ครองและผผด้มบีอคานาจและเหลล่าวลิญญาณแหล่งความชรัพี่ว นรักเทศนร์บางคนกน็เตน็มไปดด้วยพวกผบี
ปปศาจเชล่นกรัน: “เพราะคนเชล่นนรันี้นเปป็นพวกอรัครทผตเทบียมเทน็จ เปป็นบรรดาคนงานทบีพี่หลอกลวง ทบีพี่แปลงรล่างเปป็น
เหลล่าอรัครทผตของพระครลิสตร์ และไมล่มบีอะไรแปลกประหลาดเลย เพราะซาตานเองกน็ยรังแปลงรล่างเปป็นทผตสวรรคร์
แหล่งความสวล่าง เหตอุฉะนรันี้นจซงไมล่เปป็นเรนพี่องใหญล่โตอะไรถด้าบรรดาผผด้รรับใชด้ของซาตานจะแปลงรล่างเปป็นบรรดาผผด้รรับใชด้
แหล่งความชอบธรรม ผผด้ซซพี่งปลายทางของพวกเขาจะเปป็นไปตามบรรดาการงานของพวกเขา” (2 คร. 11:13-15) 
พญามารมบีของเลบียนแบบราคาถผกสคาหรรับทอุกสลิพี่งทบีพี่พระเจด้าทรงมบีซซพี่งเปป็นของดบีและของแทด้ พระเยซผทรงเรบียกและ
แตล่งตรันี้งพวกอรัครทผตแทด้ พญามารมบีพวกอรัครทผตเทบียมเทน็จ พระเจด้าทรงเรบียกและแตล่งตรันี้งเหลล่าผผด้ชล่วย คนตด้นเรนอน 
และเหลล่าผผด้ปกครองเพนพี่อสานตล่องานของความจรลิงนรันี้น พญามารมบีเหลล่าคนงานแหล่งการหลอกลวง อรัครทผตเทบียม
เหลล่านบีนี้และพวกคนงานทบีพี่หลอกลวงไมล่เขด้าหาพวกเราในตรัวตนทบีพี่แทด้จรลิงของพวกเขา แตล่ “แปลงรล่าง” เปป็นเหลล่า
อรัครทผตของพระครลิสตร์-นรัพี่นคนอ พวกเขาสวมเสนนี้อคลอุมทางศาสนา พวกเขาพผดภาษาทางศาสนา-แตล่ภายในพวกเขา
เปป็นขโมยและโจร เปาโลบอกเราวล่าเราไมล่ตด้องประหลาดใจเลยกรับเรนพี่องนบีนี้ เพราะวล่า “ซาตานเองกน็ยรังแปลงรล่าง
เปป็นทผตสวรรคร์แหล่งความสวล่าง!” ซาตานสามารถมาในรผปแบบใดกน็ไดด้ซซพี่งจะทคาใหด้มรันไดด้เปรบียบในการทคาใหด้จลิต
วลิญญาณหลายดวงพลินาศและนคาครลิสเตบียนทรันี้งหลายใหด้หลงเจลิพี่นไป มรันสามารถสคาแดงตรัวในฐานะสลิงโตคคารามตรัว
หนซพี่ง-หรนอในฐานะทผตสวรรคร์แหล่งความสวล่าง ดรังนรันี้นมรันจซงไมล่ใชล่เรนพี่องนล่าประหลาดใจเลยทบีพี่เหลล่าผผด้รรับใชด้ของมรันจะดผ
ภายนอกแลด้วเปป็นเหมนอนเหลล่าผผด้รรับใชด้แหล่งความชอบธรรม-แตล่ “ปลายทางของพวกเขาจะเปป็นไปตามบรรดาการ
งาน (อรันชรัพี่วรด้าย) ของพวกเขา” มบีชายหลายคนทบีพี่แตล่งกายดด้วยเสนนี้อคลอุมยาวและตลิดปลอกคอเสนนี้อทบีพี่ออกแบบมาใหด้
สคาหรรับสงฆร์ และในเชด้าวรันอาทลิตยร์เดลินขซนี้นไปบนธรรมาสนร์และกลล่าวสาสร์นทบีพี่ถผกดลใจโดยโรงเรบียนพระครลิสตธรรม
ในนนี้คาเสบียงโทนเดบียวแบบเครล่งศาสนา-แตล่คนเหลล่านรันี้นไมล่จคาเปป็นวล่าจะตด้องเปป็นคนของพระเจด้า พวกเขาบางคนถผก
แตล่งตรันี้งโดยพญามาร และหลรักคคาสอนของพวกเขากน็เปป็นพลิษรด้ายถซงตาย

ผบีปปศาจทอุกตนเปป็นเจด้าในศลิลปะอรันมลทลินแหล่งการลล่อลวง พวกมรันเลนอกเหยนพี่อของพวกมรัน เลนอกเวลาของ
พวกมรัน วางกรับดรักของพวกมรัน-และโดยใชด้ความแมล่นยคาอรันเจด้าเลล่หร์ พวกมรันกน็พยายามทบีพี่จะนคาแมด้กระทรัพี่งผผด้ทบีพี่ถผก
เลนอกสรรของพระเจด้าใหด้หลงเจลิพี่นไป-หากพวกมรันทคาเชล่นนรันี้นไดด้ แตล่ฮาเลลผยาหร์! “...มบีอยผล่ในพระครัมภบีรร์ดด้วยวล่า 
‘ดผเถลิด เราวางศลิลามอุมเอกกด้อนหนซพี่งลงในศลิโยน เปป็นทบีพี่ทรงเลนอกสรรไวด้ และทรงลนี้คาคล่า และผผด้ใดทบีพี่เชนพี่อในพระองคร์
นรันี้นกน็จะไมล่ไดด้รรับความอรับอาย’ (สรับสน)” (1 ปต. 2:6)



เหลล่าวลิญญาณทบีพี่ลล่อลวงเปป็นตด้นเหตอุใหด้ผผด้คนสงสรัย พวกมรันมาหาคนเหลล่านรันี้นทบีพี่มบีจลิตใจทบีพี่วด้าวอุล่น-เมนพี่อเมฆทซบ
บางอยล่างแหล่งความเศรด้าโศกหล่อหอุด้มพวกเขา เมนพี่อความผลิดหวรังในครลิสเตบียนคนอนพี่น ๆ มาเกาะกอุมพวกเขา หรนอ
บางทบีเมนพี่อพวกเขาเจน็บปป่วยและอล่อนแอในรล่างกาย พวกผบีปปศาจฉวยโอกาสเลล่นงานคน ๆ หนซพี่งในชล่วงเวลาเชล่นนรันี้น
และพยายามทบีพี่จะหวล่านเมลน็ดพนชนรันี้นทบีพี่จะทคาใหด้จลิตวลิญญาณยล่อยยรับและทคาใหด้ชบีวลิตพรังพลินาศ บางครรันี้งกน็เปป็นเหตอุใหด้
คน ๆ หนซพี่งไปไกลจนถซงขนาดฆล่าตรัวตาย คอุณและผมจะไมล่มบีวรันทราบถซงอคานาจของพญามารเลยจนกวล่าเราไปถซง
บด้านในเมนองสวรรคร์ของเราและพระเจด้าทรงเปปิดเผยแกล่เราถซงความใหญล่โตแหล่งความเสนพี่อมทรามของซาตานและ
อาณาจรักรมหซมาของพวกผบีปปศาจและเหลล่าวลิญญาณชรัพี่วซซพี่งซาตานมบีอคานาจควบคอุมอยผล่ มรันเปป็นหรัวหนด้าแหล่งยมโลก
กลล่าวในแงล่ฝป่ายวลิญญาณ มรันเปป็นนายใหญล่ของ “เหลล่าผผด้ครอบครองฝป่ายวลิญญาณแหล่งความชรัพี่วในสถานทบีพี่สผงทรันี้ง
หลาย” มรันเปป็นเจด้าแหล่งอคานาจในยล่านอากาศ พระของยอุคนบีนี้ และ “ทรันี้งโลกทอดตรัวอยผล่ในตรักของผผด้ชรัพี่วรด้ายนรันี้น” จง
สรรเสรลิญพระเจด้า “พวกเราเปป็นยลิพี่งกวล่าเหลล่าผผด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผผด้ไดด้ทรงรรักพวกเรา” (รม. 8:31-39) ไมล่
แปลกทบีพี่เปโตรกลล่าววล่า “จงมบีสตลิสรัมปชรัญญะ จงระวรังระไวใหด้ดบี ดด้วยวล่าปฏลิปฟักษร์ของพวกทล่าน คนอพญามาร ดอุจ
สลิงโตทบีพี่คคาราม เดลินไปรอบ ๆ โดยเสาะหาคนทบีพี่มรันจะกรัดกลินไดด้” (1 ปต. 5:8) 

ขด้อ 2: “โดยพผดคคาโกหกตล่าง ๆ ในความหนด้าซนพี่อใจคด โดยใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของพวกเขาถผกนาบลง
ดด้วยเหลน็กทบีพี่รด้อนจรัด”

คคากลล่าวเหลล่านบีนี้อด้างอลิงถซงมนอุษยร์ทบีพี่ตกเปป็นเครนพี่องมนอของพวกผบีปปศาจ วลิญญาณชรัพี่ว (ทบีพี่ลล่อลวง) เปป็นของ
ลอกเลบียนแบบของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ โดย “เลบียนแบบ” พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธและทคางานผล่านตรัวกลางทบีพี่เปป็น
มนอุษยร์อยผล่เสมอ ทล่านผผด้เชนพี่อทบีพี่รรัก อยล่าลนมเดน็ดขาดวล่าแมด้กระทรัพี่งเหลล่าครลิสเตบียนทบีพี่ดบีทบีพี่สอุด ซซพี่งไมล่ระวรังตรัว กน็สามารถ
กลายเปป็นเครนพี่องมนอของพญามารไดด้ เมนพี่อเปโตรถผกลล่อลวงชรัพี่วคราวใหด้ทคางานของพญามาร พระเยซผกน็ตรรัสแกล่เขา
วล่า “เจด้าจงถอยไปขด้างหลรังเรา ซาตานเออ๋ย” (มธ. 16:23) คอุณคงคอุด้นเคยกรับเรนพี่องราวนรันี้นดบี เปโตรไดด้ทผลตล่อพระเยซผ
วล่า “พระองคร์ตด้องไมล่เสดน็จไปยรังกรอุงเยรผซาเลน็มและถผกตรซงกางเขนเดน็ดขาด นรัพี่นจะตด้องไมล่เกลิดขซนี้นกรับพระองคร์เลย!”
แตล่นรัพี่นคนอสลิพี่งทบีพี่พระเยซผไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลกเพนพี่อจะกระทคา ดรังนรันี้นนรัพี่นจซงไมล่ใชล่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทบีพี่ตรรัสผล่า
นทางเปโตร แตล่เปป็นวลิญญาณของพญามาร-และพระเยซผทรงดผมรันออก

มนอุษยร์เหลล่านบีนี้ทบีพี่ซาตานใชด้เปป็นเครนพี่องมนอไดด้เทศนาคคาโกหกยาวนานเหลนอเกลินและอยล่างสมพี่คาเสมอเหลนอ
เกลินจนพวกเขาไมล่มบีจลิตสคานซกผลิดชอบทบีพี่ตล่อตด้านการโกหกแลด้ว! ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่าเคยมบีเวลาหนซพี่งทบีพี่คนเหลล่านบีนี้มบีใจ
ทบีพี่ปวดรด้าวทบีพี่เทศนาคคาโกหก แตล่จลิตสคานซกผลิดชอบของพวกเขาเรลิพี่มตายดด้านเสบียแลด้ว เหมนอนเนนนี้อสรัตวร์ชลินี้นหนซพี่งบน
แผล่นเหลน็กรด้อน ๆ-ซซพี่งไหมด้เกรบียม ปราศจากความรผด้สซก

มบีคนมากมายในธรรมาสนร์ของอเมรลิกาวรันนบีนี้ทบีพี่ไมล่ยอมรรับการประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี-และอวดเกบีพี่ยว
กรับมรันดด้วย! พวกเขาไมล่ยอมรรับการดลใจดด้านถด้อยคคาของพระครัมภบีรร์และการลบมลทลินโดยพระโลหลิต-และอวด
เกบีพี่ยวกรับมรัน พวกเขาไมล่ยอมรรับขด้อพนนี้นฐานเหลล่านรันี้นของความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน-และอวดเกบีพี่ยวกรับมรัน พวกเขา
เปป็นเครนพี่องมนอของซาตาน พวกเขากคาลรังถผกหลอกใชด้เพนพี่อลล่อลวงผผด้คนทบีพี่นล่าสงสารและขาดความรผด้ใหด้เขด้าสผล่ความเชนพี่อ
ผลิดทบีพี่จะทคาใหด้จลิตวลิญญาณพลินาศ-กระนรันี้นพวกเขากน็ไมล่มบีจลิตสคานซกผลิดชอบเลย พวกเขาไมล่รผด้สซกเสบียใจกรับสลิพี่งทบีพี่ตน
กคาลรังทคาอยผล่ ทบีพี่แยล่ยลิพี่งไปกวล่านรันี้น นลิตยสารและวารสารรายปฟักษร์ชรันี้นนคาของเราฉบรับแลด้วฉบรับเลล่าสรรเสรลิญคนเหลล่านบีนี้



วล่าเปป็นผผด้นคาฝป่ายวลิญญาณทบีพี่ยลิพี่งใหญล่!
ขด้อ 3: “โดยหด้ามไมล่ใหด้ทคาการสมรส และบรัญชาใหด้งดเวด้นจากเนนนี้อสรัตวร์ตล่าง ๆ ซซพี่งพระเจด้าไดด้ทรงสรด้างไวด้

เพนพี่อใหด้รรับดด้วยการขอบพระคอุณของคนทรันี้งหลายทบีพี่เชนพี่อและรผด้จรักความจรลิง”
ในพระคคาขด้อนบีนี้เราเรบียนรผด้วล่าสลิพี่งใดถผกสอนและถผกเทศนาโดยครผสอนเทน็จเหลล่านบีนี้ พวกเขา “หด้ามไมล่ใหด้

ทคาการสมรส”...นรัพี่นคนอ พวกเขาบรัญชาคนบางคนไมล่ใหด้แตล่งงาน และไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่านบีพี่เปป็นการเรลิพี่มตด้นของคคา
สอนหลรักของพระศาสนจรักรโรมรันคาทอลลิก ทบีพี่วล่าสงฆร์ไมล่ควรเปป็นชายทบีพี่แตล่งงานแลด้ว อยล่างไรกน็ตาม ในบททบีพี่ 3 
ของการศซกษาคด้นควด้านบีนี้ของเรา เราไดด้เรบียนรผด้วล่าผด้ลุ่ดผแลหรนอผผด้ชล่วยควรเปป็น “สามบีของภรรยาคนเดบียว”-ซซพี่งนคาผมใหด้
กลล่าวโดยไมล่ลรังเลใจเลยวล่า ตามพระวจนะของพระเจด้า มรันดบีกวล่าเยอะทบีพี่ผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งจะเปป็นชายทบีพี่แตล่งงานแลด้ว 
พรด้อมกรับภรรยาคนหนซพี่งทบีพี่เขด้าอกเขด้าใจในงานรรับใชด้ของเขา ถด้าชายหนอุล่มคนใดซซพี่งถผกเรบียกเขด้าสผล่งานรรับใชด้จะ
อธลิษฐานและแสวงหานนี้คาพระทรัยของพระเจด้า พระเจด้ากน็จะประทานภรรยาทบีพี่ใชล่ใหด้แกล่นรักเทศนร์หนอุล่มคนนรันี้น ผมเชนพี่อ
ดด้วยสลินี้นสอุดใจของผมวล่าถด้าชายทรันี้งหลายจะอธลิษฐานมากขซนี้นกล่อนพวกเขาแตล่งงาน และแสวงหานนี้คาพระทรัยของ
พระเจด้าสคาหรรับชบีวลิตของตน พระองคร์กน็จะประทานคผล่ออุปถรัมภร์ทบีพี่ใชล่ใหด้แกล่พวกเขา คคาสอนของพวกพระสรันตะปาปา
บาทหลวง เจด้าอธลิการ หรนอศาสนาจารยร์ทรันี้งหลายทบีพี่ไมล่แตล่งงานกน็ขรัดแยด้งกรับพระวจนะของพระเจด้า ไมล่ตรงตามพระ
ครัมภบีรร์อยล่างแนล่นอน ผมไมล่ลรังเลใจทบีพี่จะกลล่าววล่าผผด้รรับใชด้ตด้องมบีภรรยา

ครผสอนเทน็จเหลล่านบีนี้จะสรัพี่งใหด้งดเวด้นจากเนนนี้อสรัตวร์ตล่าง ๆ ดด้วย มบีหลายศาสนาวรันนบีนี้ซซพี่งบรัญชาเหลล่าสมาชลิก
ของพวกเขาใหด้งดเวด้นจากเนนนี้อสรัตวร์ตล่าง ๆ หลรักคคาสอนของพวกครลิสตจรักรวรันเสารร์ (เซเวนทร์เดยร์ แอน็ดเวนตลิสตร์) 
สอนวล่ามรันเปป็นบาปทบีพี่จะกลินเนนนี้อหมผ-ซซพี่งคคาสอนดรังกลล่าวเปป็นบทบรัญญรัตลิอยล่างเครล่งครรัด พวกโรมรันคาทอลลิกสอนวล่า
ไมล่ควรกลินเนนนี้อสรัตวร์ใด ๆ เลยในวรันศอุกรร์-คคาสอนหนซพี่งทบีพี่ไมล่ตรงตามพระครัมภบีรร์เลยเชล่นกรัน ในสมรัยของพระราช
บรัญญรัตลิเคยมบีพระบรัญญรัตลิตล่าง ๆ เกบีพี่ยวกรับอาหารบางอยล่าง แตล่ในพระคคาขด้อนบีนี้จากทลิโมธบี พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรง
บอกเราอยล่างชรัดเจนวล่าเราควรรรับประทานเนนนี้อสรัตวร์ตล่าง ๆ ดด้วยการขอบพระคอุณ: “...ซซพี่งพระเจด้าไดด้ทรงสรด้างไวด้
เพนพี่อใหด้รรับดด้วยการขอบพระคอุณของคนทรันี้งหลายทบีพี่เชนพี่อและรผด้จรักความจรลิง” ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วทบีพี่อล่าน
พระครัมภบีรร์ของตนยล่อมทราบวล่าศาสนาแบบครลิสเตบียนไมล่ใชล่ศาสนาแหล่งการประพฤตลิ ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนคนอ
“พระครลิสตร์ในตรัวคอุณ” พระครลิสตร์ทรงเปป็นความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน-และถด้าคอุณเปป็นครลิสเตบียนคนหนซพี่ง คอุณกน็ถนอ
ครองพระครลิสตร์ในใจของคอุณ ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนไมล่ใชล่การเวด้นเสบียจากอาหารหรนอเครนพี่องดนพี่ม

ถซงแมด้ไมล่กลล่าวถซงความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน ถด้าอาหารบางอยล่างสล่งผลเสบียตล่อสอุขภาพของคอุณ คอุณกน็ไมล่ควร
รรับประทานพวกมรัน โปรดยกโทษใหด้ผมทบีพี่จะยกภาพประกอบจากเรนพี่องของผมเอง-แตล่ผมไมล่กลินเนนนี้อหมผเพราะวล่า
ผมมบีความดรันโลหลิตสผงมาก และเนนนี้อหมผกน็สล่งผลเสบียตล่อเรนพี่องนรันี้นอยล่างแนล่นอน ผผด้คนทบีพี่มบีความเจน็บปป่วยฝป่ายรล่างกาย
ควรงดเวด้นจากอาหารใดกน็ตามทบีพี่สล่งผลกระทบตล่อสภาพเหลล่านรันี้น แตล่การงดเวด้นเชล่นนรันี้นควรถผกปฏลิบรัตลิเพนพี่อเหตอุผล
ดด้านสอุขภาพ-ไมล่ใชล่เพราะความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน รล่างกายของผผด้เชนพี่อแตล่ละคนเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ
และครลิสเตบียนคนใดทบีพี่ถผกนคาโดยพระวลิญญาณกน็จะไมล่กลินสลิพี่งใดทบีพี่ทคาลายรล่างกายนรันี้น-แตล่หลรักคคาสอนเรนพี่องการงด
เวด้นจากเนนนี้อหมผหรนอการงดเวด้นจากเนนนี้อสรัตวร์ทอุกชนลิดในบางวรัน กน็เปป็นขด้อปฏลิบรัตลิทบีพี่มนอุษยร์สรด้างขซนี้นมา ไมล่มบีสรักคคาใน
พระครัมภบีรร์ทบีพี่สนรับสนอุนมรัน เมนพี่อเรากด้มศบีรษะของเราและขอบพระคอุณพระเจด้าสคาหรรับอาหารบนโตต๊ะของเรา เปาโล



กน็บอกเราวล่าอาหารเชล่นนรันี้นกน็ถผกชคาระใหด้บรลิสอุทธลิธแลด้วดด้วยพระวจนะของพระเจด้าและดด้วยการอธลิษฐาน พระเยซผ
ตรรัสวล่า “ทล่านทรันี้งหลายจะรผด้จรักความจรลิง และความจรลิงนรันี้นจะทคาใหด้ทล่านทรันี้งหลายเปป็นไท” (ยอหร์น 8:32) และ 
“ถด้าพระบอุตรจะทรงกระทคาใหด้ทล่านทรันี้งหลายเปป็นไท ทล่านทรันี้งหลายกน็จะเปป็นไทจรลิง ๆ” (ยอหร์น 8:36) นรักเทศนร์
บางคนเทศนายาวนาน เสบียงดรัง และอยล่างไมล่รผด้จรักเหนน็ดเหนนพี่อยเรนพี่อง “พระคอุณ พระคอุณ พระคอุณของพระเจด้า” 
และจากนรันี้นกน็ใหด้เหลล่าสมาชลิกของตนอยผล่ภายใตด้พระราชบรัญญรัตลิ

ผผด้เชนพี่อเปป็นทาสรรับใชด้ของพระเยซผครลิสตร์-ไมล่ใชล่คนรรับใชด้ของมนอุษยร์คนใด ผผด้เชนพี่อจะตด้องถผกนคาโดยพระ
วลิญญาณ-ไมล่ใชล่โดยเจด้าอธลิการ บาทหลวง พระสรันตะปาปา หรนอศลิษยาภลิบาล ผผด้เชนพี่อเปป็นไทแลด้วจากขด้อเชนพี่อ 
ประเพณบีทรันี้งปวงทบีพี่มนอุษยร์สรด้างขซนี้นมา และแนวคลิดทางศาสนาตล่าง ๆ ทบีพี่เขด้าใจกรันผลิด ๆ ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนคนอ
“พระครลิสตร์ผผด้ทรงสถลิตอยผล่ในพวกทล่าน อรันเปป็นทบีพี่หวรังแหล่งสงล่าราศบี” (คส. 1:27) 

ในยอุคสมรัยนบีนี้มบีผผด้รรับใชด้หลายพรันคน (ทบีพี่ถผกเรบียกกรัน) ซซพี่งสรัพี่งสอนและเทศนาคคาสอนผลิด-หด้ามไมล่ใหด้แตล่งงาน 
สรัพี่งใหด้งดเวด้นจากเนนนี้อสรัตวร์ตล่าง ๆ สรัพี่งผผด้คนใหด้ทคาสลิพี่งนบีนี้หรนอไมล่ใหด้ทคาสลิพี่งนรันี้น ใหด้ถวายเงลินของพวกเขาในจอุดเดบียวทบีพี่
เฉพาะเจาะจงและหด้ามไมล่ใหด้ถวายทบีพี่อนพี่น พวกเขาหด้ามเหลล่าสมาชลิกของตนไมล่ใหด้ฟฟังผผด้รรับใชด้บางคน ผผด้ซซพี่งพวกเขา
เลนอกทบีพี่จะเรบียกวล่า “พวกนรักเทศนร์เทบียมเทน็จ” เหลล่าผผด้เลบีนี้ยงรองของพระเจด้าจะตด้องไมล่เปป็นเจด้านายผผด้ขล่มขบีพี่ผผด้สนบทอด
ของพระเจด้า ไมล่มบีผผด้รรับใชด้คนใดมบีสลิทธลิธทบีพี่จะบงการชอุมนอุมชนของเขา เขาจะตด้องเทศนาพระวจนะ-และยอมใหด้พระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธตรรัสแกล่ใจของผผด้เชนพี่อคนนรันี้น 

ขด้อ 4: “ดด้วยวล่าบรรดาสลิพี่งเนรมลิตสรด้างของพระเจด้าเปป็นของดบี และไมล่ตด้องปฏลิเสธเลยสรักสลิพี่งเดบียว ถด้าสลิพี่งนรันี้น
ถผกรรับดด้วยการขอบพระคอุณ”

คคากลล่าวนบีนี้ชรัดเจน สลิพี่งทรงสรด้างทอุกอยล่างของพระเจด้าลด้วนดบี-ไมล่ตด้องปฏลิเสธเลยสรักสลิพี่งเดบียว-ถด้าสลิพี่งนรันี้นถผกรรับ
ไวด้ดด้วยการขอบพระคอุณ!

ขด้อ 5: “เพราะวล่าสลิพี่งนรันี้นถผกชคาระไวด้แลด้วโดยพระวจนะของพระเจด้าและการอธลิษฐาน”
อาหารหรนอเครนพี่องดนพี่มใดทบีพี่ผผด้เชนพี่อสามารถกด้มศบีรษะของตนและขอบคอุณพระเจด้าไดด้อยล่างจรลิงใจ-โดย

อธลิษฐานขอใหด้พระเจด้าอวยพรอาหารนรันี้นและประทานพละกคาลรัง สตลิปฟัญญา รล่างกายทบีพี่สอุขภาพดบีและความคลิดอรัน
ปกตลิใหด้แกล่เขาเพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า-กน็ถผกรรับเอาไวด้ไดด้ดด้วยการขอบพระคอุณ เพราะวล่าสลิพี่งนรันี้นถผกชคาระใหด้
บรลิสอุทธลิธแลด้วโดยพระวจนะของพระเจด้าและการอธลิษฐาน ผผด้ใดทบีพี่อยากใชด้พระคคาขด้อนบีนี้แบบผลิด ๆ เพนพี่อหาเหตอุทบีพี่จะ
เมาเหลด้า (หรนอดนพี่มเครนพี่องดนพี่มทบีพี่จะทคาใหด้ตนเมามาย) กน็เปป็นคนหนด้าซนพี่อใจคดและไมล่ใชล่ผผด้เชนพี่อ พระวจนะของพระเจด้า
ชรัดเจนมาก ๆ เกบีพี่ยวกรับเรนพี่องเหลล่านบีนี้

สลิพี่งทบีพี่เปป็นวรัตถอุไมล่ไดด้ชรัพี่วรด้ายหรนอบาปหนาภายในตรัวมรันเอง ทอุกสลิพี่งทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างลด้วนเปป็นของดบี: 
“และพระเจด้าทอดพระเนตรทอุกสลิพี่งทบีพี่พระองคร์ไดด้ทรงสรด้าง และดผเถลิด เปป็นสลิพี่งทบีพี่ดบียลิพี่งนรัก” (ปฐก. 1:31) สลิพี่งดบีเหลล่า
นรันี้นแหล่งชบีวลิตจะตด้องไมล่ถผกปฏลิเสธ แตล่จะตด้องถผกรรับไวด้ดด้วยการขอบพระคอุณ ดรัพี่งมาจากองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า

1 ซามผเอล 9:13 เสนอคคาแนะนคาของพระเจด้าวล่าควรมบีการขอบพระคอุณกล่อนทบีพี่เราจะรรับประทานอาหาร
บนโตต๊ะของเรา ในมรัทธลิว 14:19 พระเยซผเจด้าทรงอวยพรขนมปฟังและปลาเหลล่านรันี้นกล่อนทบีพี่พระองคร์ทรงเลบีนี้ยงคนหด้า
พรันคนนรันี้น ในกลิจการ 27:35 อรัครทผตเปาโลขอบพระคอุณสคาหรรับอาหารบนเรนอนรันี้น และแนล่นอนวล่าเราควร



อธลิษฐานและรรับอาหารของเราจากองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าดด้วยการขอบพระคอุณเสมอ คนเหลล่านรันี้นทบีพี่อด้างตรัววล่ามบีใจ
ฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณมากกวล่าและชคาระตรัวใหด้บรลิสอุทธลิธมากกวล่าเพราะวล่าพวกเขางดเวด้นจากอาหารบางอยล่างหรนอ
จากเครนพี่องแตล่งกายปกตลิบางรผปแบบ กน็ไมล่ไดด้กคาลรังโฆษณาการอยผล่ฝป่ายวลิญญาณ แตล่โฆษณาความไมล่รผด้พระครัมภบีรร์

พระเยซผทรงอธลิษฐานวล่า “ขอโปรดชคาระพวกเขาใหด้บรลิสอุทธลิธโดยทางความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะ
ของพระองคร์เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น 17:17) ในยอหร์น 14:6 พระองคร์ตรรัสวล่า “เราเปป็นความจรลิงนรันี้น” ในยอหร์น 
8:32 พระองคร์ตรรัสวล่า “ทล่านทรันี้งหลายจะรผด้จรักความจรลิง และความจรลิงนรันี้นจะทคาใหด้ทล่านทรันี้งหลายเปป็นไท” คนเหลล่า
นรันี้นทบีพี่รผด้จรักความจรลิงนรันี้นกน็ไมล่ถผกจผงจมผกไปมาโดยพวกครผสอนเทน็จหรนอโดยคนเหลล่านรันี้นทบีพี่พยายามปนพระราช
บรัญญรัตลิกรับพระคอุณเขด้าดด้วยกรัน ดรังนรันี้นคอุณจซงแนล่ใจไดด้เลยวล่าถด้าศาสนาของคอุณมบีพนนี้นฐานอยผล่บนสลิพี่งทบีพี่คอุณกลินหรนอดนพี่ม 
สลิพี่งทบีพี่คอุณสวมใสล่หรนอไมล่สวมใสล่ สถานทบีพี่ทบีพี่คอุณไปหรนอไมล่ไป ศาสนาของคอุณกน็มบีพนนี้นฐานอยผล่บนทรายดผด คอุณไมล่ไดด้
กคาลรังกล่อขซนี้นบนพระศลิลานลิรรันดรร์นรันี้น พระเยซผครลิสตร์เจด้า  ไมล่มบีผผด้รรับใชด้คนใดหรนอผผด้นคาศาสนาคนใดมบีสลิทธลิอคานาจ
ตามพระครัมภบีรร์ทบีพี่จะใหด้คอุณอยผล่ใตด้คคาบรัญชาหรนอขด้อเรบียกรด้องตล่าง ๆ ถด้าคอุณถผกทคาใหด้เปป็นไทแลด้วโดยพระคอุณของ
พระเจด้า คอุณกน็ “เปป็นไทอยล่างแทด้จรลิง” จงมบีความสอุขกรับเสรบีภาพนรันี้นทบีพี่คอุณมบีในพระครลิสตร์-แตล่อยล่าใชด้เสรบีภาพแบบ
ครลิสเตบียนเพนพี่อหาประโยชนร์ใหด้ตรัวเอง ไมล่วล่าคอุณจะกลินหรนอดนพี่ม หรนอไมล่วล่าคอุณทคาสลิพี่งใดกน็ตาม จงกระทคาทอุกสลิพี่งเพนพี่อ
ถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า “...คนใดทบีพี่ทราบวล่าจะตด้องกระทคาการดบี และไมล่ไดด้กระทคา สคาหรรับคนนรันี้นกน็เปป็นบาป”
(ยากอบ 4:17) “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดคารงอยผล่โดยความเชนพี่อ” (รม. 1:17)

วทิธธีปป้องกอันตอัวจากคนาสอนเทท็จ
ขด้อ 6: “ถด้าทล่านจะใหด้พวกพบีพี่นด้องระลซกถซงสลิพี่งเหลล่านบีนี้ ทล่านกน็จะเปป็นผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบีของพระเยซผครลิสตร์ โดยถผก

บคารอุงเลบีนี้ยงในบรรดาพระวจนะแหล่งความเชนพี่อและแหล่งหลรักคคาสอนอรันดบี ซซพี่งทล่านไดด้มาถซงแลด้ว”
“...ใหด้พวกพบีพี่นด้องระลซกถซงสลิพี่งเหลล่านบีนี้”... นรัพี่นคนอ ระลซกถซงความจรลิงเหลล่านรันี้นทบีพี่เพลิพี่งถผกกลล่าวไป- “โดยถผก

บคารอุงเลบีนี้ยงในบรรดาพระวจนะแหล่งความเชนพี่อ” ผผด้รรับใชด้ของพระเยซผครลิสตร์จะตด้องเทศนาพระวจนะ เพราะวล่าพระ
วจนะของพระเจด้าเปป็นศลิลาแหล่งยลิบรอลตารร์ หากกลล่าวถซงความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน “ในเรลิพี่มแรกนรันี้นพระวาทะทรง
เปป็นอยผล่แลด้ว และพระวาทะทรงอยผล่กรับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า…และพระวาทะไดด้รรับสภาพเปป็น
เนนนี้อหนรัง และทรงอาศรัยอยผล่ทล่ามกลางพวกเรา (และพวกเราไดด้เหน็นสงล่าราศบีของพระองคร์ คนอสงล่าราศบีอรันสมกรับ
พระบอุตรองคร์เดบียวทบีพี่บรังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบผรณร์ดด้วยพระคอุณและความจรลิง” (ยอหร์น 1:1,14) เราถผกทคาใหด้เปป็น
ไปโดยความจรลิงนรันี้น โดยความจรลิงนรันี้นเราไปยรังทบีพี่ ๆ พระเยซผทรงอยผล่ พระองคร์ตรรัสวล่า “เราเปป็นทางนรันี้น ความจรลิง
นรันี้น และชบีวลิตนรันี้น ไมล่มบีผผด้ใดมาถซงพระบลิดาไดด้ยกเวด้นมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6) เราถผกชคาระแยกตรันี้งและถผกรรักษาไวด้
โดยความจรลิงนรันี้น ฤทธลิธเดชของพระเจด้า เราจะกด้าวเขด้าไปขด้างในประตผมอุกดาเหลล่านรันี้นโดยเขด้าในประตผเดบียว และ
ประตผนรันี้นคนอพระเยซผ พระเยซผทรงเปป็นความจรลิง ความจรลิงคนอพระเจด้า และพระเจด้าไดด้ทรงอยผล่ในพระครลิสตร์โดย
ทคาใหด้โลกนบีนี้คนนดบีกรับพระองคร์เอง ดด้วยเหตอุนบีนี้ ผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบีจซงจะยกชผพระเยซผครลิสตร์เจด้าและเตนอนความจคาพวกพบีพี่นด้อง
วล่าจะมบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่จะเทศนาหลรักคคาสอนหนซพี่งซซพี่งแปลกไปจากพระวจนะของพระเจด้า (หด้ามไมล่ใหด้แตล่งงาน หด้าม
ไมล่ใหด้กลินอาหารบางอยล่าง หด้ามไมล่ใหด้สวมใสล่เสนนี้อผด้าบางอยล่าง ทคาบางสลิพี่งและไปสถานทบีพี่บางแหล่ง)

เคลน็ดลรับแหล่งการดคาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนทบีพี่ประสบชรัยชนะคนอ พระครลิสตร์ผผด้สถลิตอยผล่ภายใน-ไมล่ใชล่การงดเวด้น



จากสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่อยผล่ภายนอก:
“พระองคร์ทรงนคาขด้าพเจด้าไปในวลิถบีเหลล่านรันี้นแหล่งความชอบธรรม เพราะเหน็นแกล่พระนามของพระองคร์”

(เพลงสดอุดบี 23:3)
“...ดด้วยวล่าทอุกคนทบีพี่ถผกนคาพาโดยพระวลิญญาณของพระเจด้า คนเหลล่านรันี้นกน็เปป็นบอุตรทรันี้งหลายของพระเจด้า”

(รม. 8:14)
“...ผผด้ใดกน็ตามทบีพี่บรังเกลิดจากพระเจด้า กน็มบีชรัยชนะตล่อโลก และนบีพี่แหละเปป็นชรัยชนะซซพี่งไดด้มบีชรัยตล่อโลก คนอ

ความเชนพี่อของพวกเรานรัพี่นเอง” (1 ยอหร์น 5:4)
“...จงใหด้คนทบีพี่คลิดวล่าตรัวเองยนนมรัพี่นคงแลด้วระวรังใหด้ดบี เกรงวล่าเขาจะลด้มลง ไมล่มบีการทดลองใด ๆ เกลิดขซนี้นกรับ

พวกทล่าน นอกเหนนอจากการทดลองซซพี่งเคยเกลิดกรับมนอุษยร์ทรันี้งหลาย แตล่พระเจด้าทรงสรัตยร์ซนพี่อ ผผด้จะไมล่ทรงอนอุญาตใหด้
พวกทล่านถผกทดลองเกลินกวล่าทบีพี่พวกทล่านจะสามารถทนไดด้ แตล่พรด้อมกรับการทดลองนรันี้น จะโปรดใหด้มบีทางทบีพี่จะหลบ
หนบีไดด้ดด้วย เพนพี่อพวกทล่านจะสามารถทนไดด้” (1 คร. 10:12,13)

“...พวกเราเปป็นยลิพี่งกวล่าเหลล่าผผด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผผด้ไดด้ทรงรรักพวกเรา” (รม. 8:37)
ผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบียล่อมเทศนาพระวจนะ-ไมล่ใชล่ประเพณบี ขด้อเชนพี่อ หรนอหลรักคคาสอนทบีพี่มนอุษยร์สรด้างขซนี้น-แตล่พระ

วจนะ
“...ซซพี่งทล่านไดด้มาถซงแลด้ว” ความหมายดผเหมนอนจะเปป็นวล่าทลิโมธบีไดด้ดคาเนลินตามหลรักคคาสอนเหลล่านรันี้นซซพี่งเขา

ไดด้รรับการฝฝึกฝนมาแลด้ว และการฝฝึกฝนในชล่วงตด้นของเขาในพระครัมภบีรร์ไดด้ไปถซงจอุดสอุดยอดในการทบีพี่เขายอมรรับพระ
เยซผเจด้าเปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอด เขาไดด้ตลิดตามอยล่างสรัตยร์ซนพี่อในฐานะสาวกคนหนซพี่ง และบรัดนบีนี้ถด้าเขาปฏลิบรัตลิตามคคา
ชบีนี้แนะของอรัครทผตเปาโล เขากน็จะเปป็นผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบีและจะทคาไดด้ตามความคาดหมายทบีพี่เปาโลมบีในตรัวเขา

ขด้อ 7: “แตล่จงปฏลิเสธบรรดานลิทานอรันหยาบคายและของพวกภรรยาทบีพี่ชรานรันี้น และจงฝฝึกตนในทางของ
พระเจด้าดบีกวล่า”

นรักเทศนร์ของพระเจด้าจะตด้องปฏลิเสธ “บรรดานลิทานอรันหยาบคายและของพวกภรรยาทบีพี่ชรานรันี้น”-
(บรรดาตคานานทบีพี่ไมล่เกบีพี่ยวขด้อง; เรนพี่องแตล่งทบีพี่หยาบคาย ไมล่บรลิสอุทธลิธ ไรด้พระเจด้า; แคล่นลิทานของพวกคอุณยายและเรนพี่อง
เลล่าอรันไรด้สาระ) เขาควรศซกษาคด้นควด้าพระวจนะ กลินและดผดซซมพระวจนะเขด้าไป และอยผล่ในทางของพระเจด้าใน
กลิจกรรมทอุกอยล่างของเขา เพนพี่อทบีพี่เขาจะสามารถเลบีนี้ยงฝผงแกะของพระเจด้าไดด้ เขาตด้องเขด้มแขน็งในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
และในฤทธลิธเดชแหล่งกคาลรังของพระองคร์ เพนพี่อทบีพี่จะกรันพวกสอุนรัขปป่าไมล่ใหด้เขด้ามาในฝผงแกะ

ขด้อ 8: “เพราะวล่าการฝฝึกทางกายนรันี้นมบีประโยชนร์นด้อย แตล่ทางของพระเจด้ากน็มบีประโยชนร์ในสลิพี่งสารพรัด 
โดยมบีพระสรัญญาแหล่งชบีวลิตทบีพี่อยผล่ในปฟัจจอุบรันและแหล่งชบีวลิตซซพี่งจะมานรันี้น”

“...การฝฝึกทางกาย” มบีประโยชนร์เพบียงเลน็กนด้อย เปาโลไมล่ไดด้ตล่อตด้านการออกกคาลรังกาย ภาษากรบีกตรงนบีนี้
อล่านวล่า “มบีประโยชนร์เลน็กนด้อย” การออกกคาลรังกายกน็ดบีเทล่าทบีพี่มรันไปไดด้ แตล่ทางของพระเจด้าเปป็นสลิพี่งทบีพี่เปป็นประโยชนร์
ในชบีวลิตครลิสเตบียน การฝฝึกทางกายในทบีพี่นบีนี้อาจหมายถซงการทรมานกายโดยการงดเวด้นและการปลงอาบรัตลิ ในความ
พยายามทบีพี่จะไปถซงความบรลิสอุทธลิธและกคาราบความปรารถนาตล่าง ๆ ของรล่างกาย แตล่ตด้องมบีงานทบีพี่ลนี้คาลซกกวล่านบีนี้ในจลิต
วลิญญาณ มากกวล่าแคล่การทรมานกาย มรันไมล่ใชล่สลิพี่งทบีพี่เรากลิน สลิพี่งทบีพี่เรางดเวด้นไมล่กลิน หรนอสลิพี่งทบีพี่เราสวมใสล่หรนอไมล่สวม



ใสล่ทบีพี่นคาความบรลิสอุทธลิธมาสผล่จลิตวลิญญาณ พระเจด้าทรงมองดผทบีพี่จลิตใจ (มนอุษยร์ภายใน) ขณะทบีพี่มนอุษยร์มองดผทบีพี่รผปลรักษณร์
ภายนอก สลิพี่งตล่าง ๆ แหล่งชบีวลิตลด้วนออกมาจากใจ และเราจะตด้องรรักษาใจดด้วยความระมรัดระวรังทรันี้งสลินี้น (สภษ. 
4:23) เมนพี่อใจถผกรรักษาไวด้ “ดด้วยความระมรัดระวรังทรันี้งสลินี้น” มนอ เทด้า ตา และอวรัยวะอนพี่น ๆ ของรล่างกายกน็ถผกรรักษาไวด้
ในการนบนอบเชนพี่อฟฟัง เพราะวล่าอวรัยวะเหลล่านบีนี้ปฏลิบรัตลิงานตามการอนอุญาตจากใจ

การฝฝึกทางกายเสรลิมสรด้างสล่วนทบีพี่เปป็นรล่างกายของมนอุษยร์และสล่งเสรลิมสอุขภาพจลิตของเขา แตล่ทางของ
พระเจด้าสล่งเสรลิมทอุกดด้านของชบีวลิต-ไมล่เพบียงชบีวลิตนลิรรันดรร์เทล่านรันี้น แตล่ชบีวลิตนบีนี้ดด้วย คนทบีพี่ดคาเนลินชบีวลิตตามทางพระเจด้ากน็
จะมบีรล่างกายทบีพี่แขน็งแรงขซนี้น สอุขภาพทบีพี่ดบีขซนี้น สอุขภาพจลิตทบีพี่แขน็งแรงขซนี้น และจะกด้าวหนด้าไปไกลมากขซนี้นในสาขาอาชบีพ
ของเขาหรนอของเธอ

ผผด้คนทบีพี่ไดด้ขซนี้นไปถซงจอุดสผงสอุดในระบบของพระเจด้าคนอ ผผด้คนทบีพี่มบีออุปนลิสรัย-ผผด้คนทบีพี่ตามทางพระเจด้าซซพี่งเชนพี่อฟฟัง
บรัญญรัตลิเหลล่านรันี้นของพระเจด้าตราบเทล่าทบีพี่มรันเปป็นไปไดด้ในฝป่ายมนอุษยร์ทบีพี่จะรรักษาบรัญญรัตลิเหลล่านรันี้น โยเซฟเปป็นชายทบีพี่
ประสบความสคาเรน็จและเจรลิญรอุล่งเรนองมาก ๆ เพราะอะไรหรนอ? เพราะวล่า “...พระเยโฮวาหร์ทรงสถลิตอยผล่กรับโย
เซฟ” (ปฐก. 39:2) เขาเปป็นชายทบีพี่ตามทางพระเจด้า และองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงโปรดใหด้ทอุกสลิพี่งทบีพี่เขากระทคาเจรลิญ
รอุล่งเรนอง พระเยซผตรรัสวล่า “ทล่านทรันี้งหลายจงแสวงหาอาณาจรักรของพระเจด้า และความชอบธรรมของพระองคร์กล่อน
และสลิพี่งสารพรัดเหลล่านบีนี้จะถผกเพลิพี่มเตลิมใหด้แกล่พวกทล่าน” (มธ. 6:33) ผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีประกาศวล่า “...พระองคร์จะมลิไดด้
ทรงหวงของดบีอรันใดไวด้เลยจากคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ดคาเนลินอยล่างเทบีพี่ยงธรรม” (สดด. 84:11)

ขด้อ 9: “นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อและสมควรสคาหรรับการยอมรรับทรันี้งสลินี้น”
ในพระคคาขด้อนบีนี้ พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธซซพี่งตรรัสผล่านเปาโล ทรงรรับประกรันทลิโมธบีวล่าสลิพี่งทบีพี่ถผกกลล่าวไปนรันี้นในขด้อ

พระคคากล่อนหนด้าเหลล่านรันี้นเปป็นคคาสรัตยร์ซนพี่อ สมควรกรับการยอมรรับทรันี้งสลินี้น และผผด้ใดและทอุกคนในครลิสตจรักรนรันี้น
สามารถยอมรรับหลรักคคาสอนนบีนี้ไดด้โดยปราศจากความกลรัว เพราะวล่าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรงบอกผผด้บรลิสอุทธลิธคน
หนซพี่งทบีพี่ถผกแตล่งตรันี้งโดยพระเจด้าใหด้เขบียนความจรลิงเหลล่านบีนี้ลงไปซซพี่งจะตด้องถผกเทศนาโดย “ผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบีของพระเยซผ
ครลิสตร์”

เหตอุผลทบีพี่เรามบีเหลล่าทารกฝป่ายวลิญญาณจคานวนมากเหลนอเกลินในครลิสตจรักรทรันี้งหลายของเราวรันนบีนี้กน็คนอ 
เพราะวล่าพวกเขาไมล่เคยถผกปป้อนอาหารแขน็งแหล่งพระวจนะ เปาโลกลล่าวหาชาวโครลินธร์เหลล่านรันี้นวล่าเปป็นเดน็กทบีพี่กลินนม
จากขวด ในเมนพี่อพวกเขาควรกลินอาหารแขน็งไดด้แลด้ว ขล่าวสารเดบียวทบีพี่จะนคาคนบาปทบีพี่ตายแลด้วมาสผล่ชบีวลิตในพระครลิสตร์
คนอ พระวจนะของพระเจด้า ขล่าวสารเดบียวทบีพี่จะเลบีนี้ยงดผลผกของพระเจด้าคนอพระวจนะ เราจะตด้องปรารถนานนี้คานมอรัน
บรลิสอุทธลิธแหล่งพระวจนะ (1 ปต. 2:2)- แตล่เราจะตด้องไมล่กลินนมตล่อไปตลอดประสบการณร์ครลิสเตบียนของเรา เราจะ
ตด้องเปป็นผผด้ทบีพี่กลินอาหารแขน็งฝป่ายวลิญญาณ

ในสมรัยพรันธสรัญญาเดลิม เชล่นเดบียวกรับพรันธสรัญญาใหมล่ พระเจด้าทรงบรัญชาผผด้คนของพระองคร์ใหด้เขด้มแขน็ง 
ในโยชผวา 1:6,7,9 และ 18 เราอล่านวล่า: “...จงเขด้มแขน็ง…จงเขด้มแขน็งอยล่างยลิพี่งเถลิด…เราบรัญชาเจด้าไวด้แลด้วมลิใชล่หรนอ 
จงเขด้มแขน็งเถลิด…เพบียงแตล่ขอใหด้เขด้มแขน็งเถลิด!” ใน 1 โครลินธร์ 16:13 เปาโลกลล่าววล่า: “...จงเขด้มแขน็ง!” ในเอเฟซรัส 
6:10 เขากลล่าววล่า: “สอุดทด้ายนบีนี้ พบีพี่นด้องทรันี้งหลายของขด้าพเจด้า จงเขด้มแขน็งในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า!” ครรันี้งแลด้วครรันี้งเลล่า
เราถผกเตนอนสตลิใหด้เปป็นทหารทบีพี่ดบี ผผด้ปป้องกรันทบีพี่เขด้มแขน็งแหล่งความเชนพี่อนรันี้น เหลล่าคนงานทบีพี่ขยรันขรันแขน็ง เหลล่าผผด้นคาทบีพี่มบี



ความสามารถ-จงเขด้มแขน็งในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเถลิด และพระเจด้าไมล่ทรงคาดหวรังสลิพี่งนบีนี้จากเหลล่าผผด้นคาของพระองคร์
เทล่านรันี้น พระองคร์ทรงคาดหวรังมรันจากครลิสเตบียนทอุกคน

ไมล่มบีขด้อแกด้ตรัวสคาหรรับพวกครลิสเตบียนทบีพี่อล่อนแอและโลหลิตจาง พระเจด้าผผด้ทรงชล่วยเราใหด้รอดกน็ทรงประทาน
อาหารเพนพี่อทคาใหด้เราแขน็งแรง และหากเราเปป็นคนอล่อนแอฝป่ายวลิญญาณ มรันกน็ไมล่ใชล่ความผลิดของพระเจด้า-มรันเปป็น
ความผลิดของเราเอง เรามบีครลิสเตบียนทบีพี่ปกตลิธรรมดาจคานวนมากเกลินไป เหลล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่อล่อนปวกเปปยกจคานวนมาก
เกลินไป เราตด้องการยรักษร์ฝป่ายวลิญญาณทบีพี่พลิเศษเหนนอธรรมดาจคานวนมากขซนี้น เราตด้องการวลิสอุทธลิชนมากขซนี้นทบีพี่เปป็น
เหมนอนเปาโลและทลิโมธบี-เหลล่าผผด้นคาฝป่ายวลิญญาณทบีพี่สอุขภาพดบีและแขน็งแรง ซซพี่งถผกนคาโดยพระวลิญญาณของพระเจด้า 
เชนพี่อฟฟังพระบรัญชาของพระเจด้า

มบีความสอุดโตล่งสองประการวรันนบีนี้ในสาขาของศาสนา และทรันี้งสองกลอุล่มกน็แยล่ คนกลอุล่มหนซพี่งไมล่เชนพี่ออะไรเลย 
ไมล่เทศนาอะไรเลย และไมล่ปฏลิบรัตลิอะไรเลย พวกเขาไปครลิสตจรักรราวกรับวล่าพวกเขาไปการประชอุมของสโมสร วรัน
อาทลิตยร์เปป็นวรันทบีพี่พวกเขายอมรรับใหด้เปป็นวรันรล่วมประชอุมกรับครลิสตจรักร และนบีพี่เปป็นแคล่รผปแบบหนซพี่ง…รายการหนซพี่ง 
เมนพี่อรายการนรันี้นจบ พวกเขากน็หมดธอุระกรับครลิสตจรักรและกรับพระเจด้าจนกวล่าจะถซงวรันประชอุมครรันี้งถรัดไป

ในความสอุดโตล่งอบีกดด้าน ผผด้รรับใชด้กน็เลล่นกรับอารมณร์ ความคลิด และเนนนี้อหนรัง แทนทบีพี่จะเขด้าสผล่วลิญญาณ ครลิสต
จรักรทบีพี่ถผกสรด้างบนอารมณร์กน็จะไมล่ตอบสนองความตด้องการแหล่งใจทบีพี่หลิวโหยของมนอุษยร์ การเทศนาทบีพี่มอุล่งเนด้นทบีพี่ความ
คลิดและอารมณร์กน็จะไมล่ใหด้อาหารแกล่ใจและจลิตวลิญญาณ ผผด้เชนพี่อไมล่มบีทางทบีพี่จะเปป็นครลิสเตบียนทบีพี่แขน็งแรง สอุขภาพดบี 
และโตเตน็มทบีพี่หากเขารรับประทานอารมณร์เปป็นอาหารแทนทบีพี่จะกลินนนี้คานมอรันบรลิสอุทธลิธ ขนมปฟัง และเนนนี้อแหล่งพระ
วจนะของพระเจด้า

ในขด้อ 6 เปาโลกลล่าวถซงทลิโมธบีวล่า “ไดด้มาถซงแลด้ว” เขาเปป็นครลิสเตบียนทบีพี่ประสบความสคาเรน็จ ผผด้เชนพี่อทบีพี่
สอุขภาพดบี ตรันี้งแตล่วรัยเดน็กของเขา เขาไดด้รรับประทานอาหารฝป่ายวลิญญาณทบีพี่สมดอุล (2 ทธ. 3:15) ผมไมล่ไดด้ตรันี้งใจทบีพี่จะ
ประชดประชรัน แตล่ครลิสเตบียนจคานวนมากไมล่รผด้จรักคคาเทศนาดบี ๆ เมนพี่อพวกเขาไดด้ยลินมรัน ถด้านรักเทศนร์คนใดสามารถ
เลล่าเรนพี่องราวตล่าง ๆ ทบีพี่ทคาใหด้ผผด้คนรด้องไหด้ พวกเขากน็คลิดวล่าเขาเปป็นนรักเทศนร์ทบีพี่ยอดเยบีพี่ยม แตล่เปาโลเตนอนวล่า “จง
ปฏลิเสธบรรดานลิทานอรันหยาบคายและของพวกภรรยาทบีพี่ชรานรันี้น”

เปโตร ซซพี่งใหด้คคาพยานเกบีพี่ยวกรับพระเยซผเจด้า กลล่าววล่า “พวกเราไมล่ไดด้ตลิดตามนลิทานตล่าง ๆ ทบีพี่แตล่งไวด้ดด้วย
ความเฉลบียวฉลาด เมนพี่อพวกเราไดด้แจด้งใหด้พวกทล่านทราบถซงฤทธลิธเดชและการเสดน็จมาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้
เปป็นเจด้าของพวกเรา” (2 ปต. 1:16) ขล่าวสารทบีพี่ครลิสตจรักรตด้องการวรันนบีนี้ไมล่ใชล่นลิทานเรนพี่องหนซพี่งหรนอเรนพี่องเพด้อฝฟันเพนพี่อ
ทคาใหด้ผผด้ฟฟังหรัวเราะหรนอรด้องไหด้ ครลิสตจรักรตด้องการขด้อเทน็จจรลิงอรันเรบียบงล่ายตามพระครัมภบีรร์-ขด้อเทน็จจรลิงตล่าง ๆ ทบีพี่มบี
พนนี้นฐานมรัพี่นคงในพระวจนะแหล่งความจรลิงและผผด้เชนพี่อสามารถยนนบนนรันี้นไดด้ โดยรผด้วล่าเมนพี่อนนี้คาทล่วมมา ฝนสาดลงมา 
และพายอุเฮอรลิเคนแหล่งนรกเคลนพี่อนตรัวเขด้ามา เรนอนนรันี้นจะไมล่พรังลง-เพราะวล่ามรันถผกสรด้างบนศลิลา

ในมาระโก 4:24 เราอล่านวล่า “จงระวรังสลิพี่งทบีพี่พวกทล่านไดด้ยลินใหด้ดบี” ในลผกา 8:18 เราอล่านวล่า “จงระวรังใหด้ดบี
วล่าทล่านทรันี้งหลายฟฟังอยล่างไร” เราควรระมรัดระวรังมาก ๆ วล่าเราฟฟังอะไร เราฟฟังอยล่างไร และเราฟฟังใคร

ขด้อ 10: “เพราะวล่าดด้วยเหตอุนบีนี้เองพวกเราจซงทคางานหนรักและทนคคาตคาหนลิ เพราะพวกเราวางใจใน
พระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ ผผด้ทรงเปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของคนทรันี้งปวง โดยเฉพาะของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เชนพี่อ”



หลายครรันี้งในจดหมายฝากฉบรับตล่าง ๆ ของเขา เปาโลเปป็นพยานรรับรองวล่าการทนทอุกขร์และเครนพี่องจองจคา
ของเขามาเพราะงานรรับใชด้ของเขา กระนรันี้นเขากน็เทศนาพระวจนะของพระเจด้าอยล่างสรัตยร์ซนพี่อ ไมล่วล่าการทคาเชล่นนรันี้น
จะนคาการทนทอุกขร์ใดมาสผล่เขากน็ตาม ในฐานะครลิสเตบียนเราทคางานหนรักและเราทนทอุกขร์คคาตลิเตบียน “เพราะพวกเรา
วางใจในพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ ผผด้ทรงเปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของคนทรันี้งปวง”-โดยเฉพาะของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เชนพี่อ

ผผด้ใดทบีพี่กลด้าสอนวล่าพระคคาขด้อนบีนี้บอกเปป็นนรัยถซงความรอดของมนอุษยร์ทอุกคนกน็คงขยายประเดน็นหนซพี่งจนเกลิน
พอดบีและไมล่เปรบียบเทบียบสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่เปป็นฝป่ายวลิญญาณกรับฝป่ายวลิญญาณ พระเจด้าไดด้ทรงรรักโลก-มนอุษยร์ทอุกคน และ
พระองคร์ไดด้ประทานพระเยซผใหด้สลินี้นพระชนมร์เพนพี่อมนอุษยร์ทอุกคน-เพนพี่อรรับโทษบาปของคนทรันี้งโลก (1 ยอหร์น 2:1,2; 
ยอหร์น 3:16; 2 ปต. 3:9) แตล่ถซงแมด้วล่าพระเจด้าทรงเปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของมนอุษยร์ทอุกคน ไมล่ใชล่ทอุกคนเชนพี่อไปสผล่
ความรอด ความรอดถผกซนนี้อแลด้ว ถผกชคาระคล่า และถผกนคาเสนอแกล่คนทรันี้งปวงแลด้ว แตล่ไมล่ใชล่ทอุกคนยอมรรับความรอด
แลด้ว พระเยซผตรรัสแกล่ประชากรของพระองคร์เองวล่า “และทล่านทรันี้งหลายไมล่ยอมมาหาเรา เพนพี่อทล่านทรันี้งหลายจะไดด้
ชบีวลิต” (ยอหร์น 5:40) หลายคนถผกเรบียก แตล่นด้อยคนถผกเลนอก ทอุกคนไดด้รรับเชลิญ: “ผผด้ใดทบีพี่มบีใจปรารถนา กน็ใหด้ผผด้นรันี้นมา
ดนพี่ม” พระเจด้าทรงเปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของคนทรันี้งปวง-ทอุกคนทบีพี่ยอมมาหาพระองคร์โดยพระเยซผครลิสตร์ ถด้าคอุณตาย
ในบาปและใชด้เวลาชรัพี่วนลิรรันดรร์ในนรก มรันกน็จะไมล่เปป็นนนี้คาพระทรัยของพระเจด้า มรันจะเปป็นเจตจคานงทบีพี่ดนนี้อรรันี้นของคอุณ
เองทบีพี่เปป็นเหตอุใหด้คอุณหลงหายชรัพี่วนลิรรันดรร์ มรันไมล่ใชล่นนี้คาพระทรัยของพระเจด้าทบีพี่คอุณควรพลินาศ แตล่ทบีพี่คอุณควรกลรับใจเสบีย
ใหมล่

ขด้อ 11: “สลิพี่งเหลล่านบีนี้จงบรัญชาและสรัพี่งสอน”
ผผด้รรับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐไมล่จคาเปป็นตด้องขออภรัยทบีพี่เทศนาพระวจนะ ในขด้อ 11 เปาโลบอกทลิโมธบีใหด้สอน

และบรัญชาสลิพี่งเหลล่านบีนี้ เมนพี่อเรากลล่าววล่า “องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตรรัสดรังนบีนี้” จากธรรมาสนร์ บรรดาผผด้ทบีพี่ฟฟังอาจไมล่ชอบมรัน
และพวกเขาอาจไมล่เชนพี่อฟฟังมรัน-แตล่เราไมล่มบีเหตอุผลทบีพี่ตด้องขออภรัยทบีพี่เทศนามรัน ขล่าวประเสรลิฐจะตด้องถผกประกาศออก
ไปโดยปราศจากความกลรัว การเอาใจ หรนอการขออภรัย

ในขด้อ 9 ถซง 11 เราเหน็นหรัวใจของหลรักคคาสอนแบบครลิสเตบียน: “พวกเราวางใจในพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์
อยผล่” ความวางใจในพระเจด้าเปป็นหรัวใจ จลิตวลิญญาณ และแกล่นแทด้ของชบีวลิตครลิสเตบียน ความเชนพี่อในพระเจด้าเปป็นการ
กระทคาเบนนี้องตด้นทบีพี่นคามาซซพี่งชบีวลิตนลิรรันดรร์ “แตล่โดยปราศจากความเชนพี่อ เปป็นไปไมล่ไดด้ทบีพี่จะเปป็นทบีพี่พอพระทรัยพระองคร์ 
เพราะวล่าผผด้ทบีพี่มาหาพระเจด้านรันี้นตด้องเชนพี่อวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยผล่ และเชนพี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผผด้ประทาน
บคาเหนน็จใหด้แกล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่แสวงหาพระองคร์อยล่างขยรันขรันแขน็ง” (ฮบ. 11:6) 

ทล่านผผด้อล่านทบีพี่รรัก จงถามคคาถามนลิรรันดรร์อรันนล่าเกรงขามนบีนี้กรับตรัวคอุณเอง: “ฉรันวางใจในพระเจด้าผผด้ทรง
พระชนมร์อยผล่ไหม? ฉรันใหด้ความเชนพี่อของฉรันอยผล่ในพระองคร์แลด้วหรนอยรัง?” คอุณกคาลรังวางใจในพระผผด้ชล่วยใหด้รอด พระ
โลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลิน พระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระครลิสตร์อยผล่หรนอไมล่? ถด้าใชล่ คอุณกน็เปป็นครลิสเตบียน ถด้าไมล่ คอุณกน็ยรังไมล่
ไดด้รรับความรอด พระเยซผตรรัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “จงมบีความเชนพี่อในพระเจด้าเถลิด” (มาระโก 11:22) 
คคาถามวรันนบีนี้กน็คนอ “พวกทล่านคลิดอยล่างไรเกบีพี่ยวกรับพระครลิสตร์? พระองคร์ทรงเปป็นบอุตรของผผด้ใด?” วลิธบีทบีพี่คอุณตอบ
คคาถามนรันี้นจะตรัดสลินชบีนี้ขาดลลิขลิตนลิรรันดรร์ของคอุณ

ความเชนพี่อทบีพี่แทด้จรลิงกล่อใหด้เกลิดการทคางานหนรัก เราทคางานหนรักเพราะเราวางใจ ยากอบประกาศวล่า 



“ความเชนพี่อทบีพี่ปราศจากบรรดาการกระทคากน็ตายเสบียแลด้ว” (ยากอบ 2:20) และความเชนพี่อทบีพี่ตายแลด้วกน็ชล่วยใหด้รอด
ไมล่ไดด้ เราไมล่ไดด้รรับความรอดโดยการประพฤตลิ แตล่เมนพี่อเราทคางานหนรักในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า เรากน็เปป็นพยานรรับรอง
วล่าเราใชด้ความเชนพี่อทบีพี่มบีชบีวลิต ทบีพี่ชล่วยใหด้รอด มบีหลายสลิพี่งเหลนอเกลินทบีพี่ตด้องทคา และมบีเวลานด้อยเหลนอเกลินทบีพี่จะทคามรัน 
ความรรักของพระเจด้าบบีบครันี้นเราใหด้มองไปทบีพี่ทอุล่งนาเหลล่านรันี้นทบีพี่ขาวพรด้อมเกบีพี่ยวแลด้ว เราไมล่ควรกลล่าววล่า “อบีกสบีพี่เดนอน
กวล่าจะถซงฤดผเกน็บเกบีพี่ยว” เราควรทคางานหนรักและอธลิษฐานขณะทบีพี่ยรังกลางวรันอยผล่ เพราะวล่า “กลางคนนกคาลรังมาถซง 
เมนพี่อไมล่มบีผผด้ใดทคางานไดด้” (ยอหร์น 9:4) สล่วนตรัวแลด้วผมเชนพี่อวล่าสลิพี่งทบีพี่เราทคาเพนพี่อพระเยซผตด้องถผกกระทคาอยล่างรวดเรน็ว 
ผมเชนพี่อวล่าพระองคร์ทรงอยผล่ทบีพี่ประตผแลด้ว การรรับขซนี้นใกลด้เขด้ามาแลด้ว และวรันเวลาของเราทบีพี่จะทคางานหนรักเพนพี่อพระผผด้
เปป็นนายกน็เหลนอนด้อยแลด้ว

เราทนทอุกขร์…เพราะเราวางใจ ผผด้เชนพี่อทบีพี่แทด้จรลิง ทบีพี่ออุทลิศตนและทคางานหนรักจะทนทอุกขร์เพราะเหน็นแกล่ขล่าว
ประเสรลิฐ “ใชล่แลด้ว และทอุกคนทบีพี่จะดคาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้าในพระเยซผครลิสตร์จะถผกขล่มเหง” (2 ทธ. 
3:12)

ใน 2 โครลินธร์ 11:23-28 เราอล่านเกบีพี่ยวกรับเปาโลวล่า “พวกเขาเปป็นผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายของพระครลิสตร์หรนอ 
(ขด้าพเจด้าพผดเหมนอนคนโงล่) ขด้าพเจด้ากน็เปป็นมากกวล่า ในบรรดาการทคางานหนรักกน็บรลิบผรณร์มากกวล่า ในบรรดารอย
เฆบีพี่ยนกน็เกลินขนาด ในการถผกจคาคอุกกน็ถบีพี่กวล่า ในการหวลิดตายกน็บล่อย ๆ จากพวกยลิวขด้าพเจด้าไดด้รรับรอยเฆบีพี่ยนหด้าครรันี้ง ๆ
ละสามสลิบเกด้าทบี ขด้าพเจด้าถผกทอุบตบีดด้วยไมด้เรบียวสามครรันี้ง ขด้าพเจด้าถผกเอากด้อนหลินขวด้างครรันี้งหนซพี่ง ขด้าพเจด้าเผชลิญภรัยเรนอ
แตกสามครรันี้ง คนนหนซพี่งกรับวรันหนซพี่งขด้าพเจด้าลอยอยผล่ในทะเล ในการเดลินทางบล่อย ๆ ในการเผชลิญภรัยของนนี้คาทรันี้งหลาย
ในการเผชลิญภรัยของพวกโจร ในการเผชลิญภรัยดด้วยนนี้คามนอชนชาตลิของขด้าพเจด้าเอง ในการเผชลิญภรัยดด้วยนนี้คามนอพวก
คนตล่างชาตลิ ในการเผชลิญภรัยในนคร ในการเผชลิญภรัยในถลิพี่นทอุรกรันดาร ในการเผชลิญภรัยในทะเล ในการเผชลิญภรัย
ทล่ามกลางพวกพบีพี่นด้องเทบียมเทน็จ ในความเหนน็ดเหนนพี่อยและความแสนเจน็บปวด ในการเฝป้าระวรังบล่อย ๆ ในความหลิว
และความกระหาย ในการอดอาหารบล่อย ๆ ในความหนาวเหนน็บและความเปลนอยเปลล่า นอกจากสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่
อยผล่ภายนอกแลด้ว สลิพี่งซซพี่งมายรังขด้าพเจด้าทอุกวรัน ๆ คนอความหล่วงพะวงทบีพี่มบีตล่อครลิสตจรักรทรันี้งปวง”

เมนพี่อผมอล่านขด้อพระคคาเหลล่านบีนี้ ผมกน็รผด้สซกเลน็กจด้อยและขบีนี้ประตลิดี๋วไปเลย ผมไดด้ทนทอุกขร์เพนพี่อขล่าวประเสรลิฐจรลิง
ๆ แลด้วหรนอ? เมนพี่อผมอล่านบรันทซกเรนพี่องการทนทอุกขร์ของพระเยซผ และไดด้ยลินพระองคร์ตรรัสวล่า “ถด้าพวกทล่านไมล่เตน็มใจ
รรับแบกกางเขนและตามเรามา พวกทล่านกน็ไมล่สมควรเปป็นสาวกของเรา” ผมถามตรัวเองวล่าผมรผด้จรักความหมาย
ทบีพี่แทด้จรลิงของการทนทอุกขร์ไหม! ในกรอุงโรมผมไดด้ยนนอยผล่ในคอุกใตด้ดลินทบีพี่เปาโลถผกลล่ามโซล่ในระหวล่างทบีพี่เขาถผกจคาคอุก 
และมรัคคอุเทศกร์ซซพี่งใชด้ไฟฉายกระบอกเลน็ก ๆ อรันหนซพี่ง กน็แสดงใหด้ผมเหน็นหล่วงเหลน็กขนาดใหญล่อรันหนซพี่งซซพี่งมนอของ
เปาโลเคยถผกจคาจองตลิดกรับมรัน ในความมนดเกนอบสนลิทของคอุกโรมนรันี้น ขณะทบีพี่ผมตระหนรักวล่าหลายรด้อยปปกล่อนอรัคร
ทผตเปาโลเคยถผกลล่ามโซล่ ณ จอุดนรันี้นทบีพี่ผมยนนอยผล่ตอนนรันี้น ผมกน็รผด้สซกทรันทบีวล่าผมควรถอดรองเทด้าของผมเพราะวล่าผม
กคาลรังยนนอยผล่บนพนนี้นดลินศรักดลิธสลิทธลิธ นนี้คาตารด้อน ๆ ไหลอาบแกด้มของผม และในใจของผมผมอธลิษฐานวล่า “โอ ขด้าแตล่
พระเจด้า! ขด้าพระองคร์ทราบความหมายของการทนทอุกขร์เพนพี่อขล่าวประเสรลิฐไหม?” พวกเราสล่วนใหญล่ถผกลองใจและ
ถผกทดสอบในหลายคราว แตล่เราทราบจรลิง ๆ ไหมวล่าการทนทอุกขร์เพราะเหน็นแกล่พระครลิสตร์มบีความหมายวล่าอะไร?

ขล่าวประเสรลิฐนบีนี้ทบีพี่เราประกาศรด้องออกมาวล่า “จงวางใจในพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่” เราจะตด้องไมล่ชบีนี้



ผผด้คนใหด้ไปหาผผด้รรับใชด้คนหนซพี่ง พระสรันตะปาปา หรนอบาทหลวงคนหนซพี่ง-และไมล่ชบีนี้ไปยรังครลิสตจรักรแหล่งหนซพี่ง ศาสนา
หนซพี่ง พลิธบีการ ขด้อเชนพี่อ หรนอประเพณบีหนซพี่ง เหลล่านรักเทศนร์ขล่าวประเสรลิฐจะตด้องชบีนี้ผผด้คนใหด้ไปหาพระเจด้า-โดยทางการ
สลินี้นพระชนมร์ การถผกฝฟัง และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์และพระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลินแหล่งกางเขนของ
พระองคร์ พระองคร์เคยตายไปแลด้วและทรงมบีชบีวลิตอยผล่ตลอดไป พระองคร์ทรงเปป็นผผด้ทบีพี่มบีชบีวลิตอยผล่ พระผผด้ชล่วยใหด้รอด ผผด้
ไดด้ทรงตายเพนพี่อชล่วยคนทรันี้งปวงใหด้รอด-ทอุกคนทบีพี่ยอมเชนพี่อ (พระองคร์ไมล่สามารถชล่วยใหด้รอดคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ปฏลิเสธทบีพี่
จะเชนพี่อ พระองคร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนพี่อพวกเขาแลด้ว แตล่หากพวกเขาไมล่เตน็มใจทบีพี่จะเชนพี่อบนพระองคร์และวางใจใน
พระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ พระองคร์กน็ชล่วยพวกเขาใหด้รอดไมล่ไดด้ พระเจด้าทรงเปป็นความรรัก-และความรรักไมล่เคย
ผลรักดรันหรนอบรังครับ พระเจด้าไมล่ใชล่เผดน็จการ-พระองคร์ทรงเปป็นผผด้เลบีนี้ยงแกะทบีพี่ดบี)

คคาบรัญชานรันี้นกน็คนอ: “สลิพี่งเหลล่านบีนี้จงสอน เทศนา เตนอนสตลิ รด้องประกาศเสบียงดรัง-โดยปราศจากความกลรัว 
การเอาใจ หรนอการขออภรัย!” พวกเราทบีพี่เปป็นนรักเทศนร์ควรขอบคอุณพระเจด้าจรลิง ๆ ทบีพี่เราไดด้รรับพระมหาบรัญชานรันี้น 
“ทล่านทรันี้งหลายจงออกไป…และประกาศพระวจนะ และดผเถลิด เราอยผล่กรับทล่านทรันี้งหลายไปตลอดทาง กระทรัพี่งจนถซง
ทบีพี่สอุดปลาย!” ถด้าพระเจด้าทรงอยผล่ฝป่ายพวกเรา ใครเลล่าจะตล่อตด้านพวกเราไดด้?

ขด้อ 12: “อยล่าใหด้ผผด้หนซพี่งผผด้ใดเหยบียดหยามความหนอุล่มแนล่นของทล่าน แตล่ทล่านจงเปป็นแบบอยล่างของผผด้เชนพี่อทรันี้ง
หลาย ในทางวาจา ในการประพฤตลิ ในความรรัก ในนนี้คาใจ ในความเชนพี่อ ในความบรลิสอุทธลิธ”

ทลิโมธบีเปป็นชายหนอุล่ม-ทบีพี่อายอุนด้อยมากจรลิง ๆ สคาหรรับตคาแหนล่งทบีพี่สคาครัญขนาดนรันี้น-ขณะทบีพี่เปาโลเปป็นนรักเทศนร์
ชรา (ฟปเลโมน 9)- แกล่กล่อนวรัยเพราะการทนทอุกขร์ของเขาและความยากลคาบากทบีพี่เขาไดด้เผชลิญมาเพราะเหน็นแกล่ขล่าว
ประเสรลิฐทบีพี่เขาเทศนาอยล่างสรัตยร์ซนพี่อเชล่นนรันี้น

แมด้อายอุนด้อย ทลิโมธบีกน็ไมล่อายอุนด้อยเลยในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า เขาเปป็นครลิสเตบียนทบีพี่ผล่านรด้อนผล่านหนาวมา
เยอะ มบีความกด้าวหนด้าฝป่ายวลิญญาณและออุปนลิสรัยทบีพี่ไพบผลยร์ มบีสตลิสรัมปชรัญญะ ความลซกซซนี้งในฝป่ายจลิตใจและ
วลิญญาณ เหลล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่เมนองเอเฟซรัสลนมความหนอุล่มของเขาในไมล่ชด้าโดยตระหนรักถซงความลนี้คาลซกแหล่งประสบการณร์
ฝป่ายวลิญญาณของเขา เขาเปป็น “แบบอยล่างของผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้น” ภาษาเดลิมตรงนบีนี้บอกเปป็นนรัยวล่าทลิโมธบีเปป็นแบบ
อยล่างของสลิพี่งทบีพี่ผผด้เชนพี่อทอุกคนควรเปป็น และขด้อพระคคาเหลล่านบีนี้ของเรากน็เอล่ยชนพี่อหลายประเดน็นทบีพี่เขาเปป็นเลลิศในฝป่าย
วลิญญาณ:

1. “ในทางวาจา”
คคาพผดของชายหนอุล่มคนนบีนี้-สลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่เขากลล่าวและวลิธบีทบีพี่เขากลล่าวพวกมรัน-พลิสผจนร์ใหด้เหน็นวล่าเขาเปป็นผผด้เชนพี่อ

แทด้ เราไดด้รรับคคาเตนอนวล่าเราตด้องใหด้การตล่อพระเจด้าสคาหรรับทอุกคคาพผดทบีพี่ไรด้สาระ โดยคคาพผดของเรา เราถผกนรับวล่าชอบ
ธรรม หรนอโดยคคาพผดของเรา เราถผกพลิพากษาปรรับโทษ: “แตล่เรากลล่าวแกล่ทล่านทรันี้งหลายวล่า คคาทบีพี่ไมล่เปป็นสาระทอุกคคา
ทบีพี่มนอุษยร์จะพผดนรันี้น พวกเขาจะตด้องใหด้การสคาหรรับคคาเหลล่านรันี้นในวรันแหล่งการพลิพากษา เพราะวล่าโดยบรรดาคคาของ
ทล่าน ทล่านกน็จะพด้นโทษไดด้ และโดยบรรดาคคาของทล่าน ทล่านจะตด้องถผกปรรับโทษ” (มธ. 12:36,37) 

สลิพี่งทบีพี่ออกมาจากปากกน็ถผกผลลิตขซนี้นในใจเปป็นอรันดรับแรก: “จากบรรดาสลิพี่งทบีพี่เตน็มอยผล่ในใจ ปากกน็พผดออกมา”
(มธ. 12:34) คคาอธลิษฐานประจคาวรันของเราควรเปป็นคคาอธลิษฐานของผผด้แตล่งเพลงสดอุดบี: “ขอใหด้บรรดาถด้อยคคาจาก
ปากของขด้าพระองคร์ และการตรซกตรองแหล่งจลิตใจของขด้าพระองคร์ เปป็นทบีพี่พอพระทรัยในสายพระเนตรของ



พระองคร์เถลิด โอ ขด้าแตล่พระเยโฮวาหร์ กคาลรังของขด้าพระองคร์และพระผผด้ไถล่ของขด้าพระองคร์” (สดด. 19:14)
2. “ในความรรัก”

ผผด้เชนพี่อทอุกคน-โดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งคนเหลล่านรันี้นทบีพี่อยผล่ในตคาแหนล่งผผด้นคา-ควรเปป็นแบบอยล่างทบีพี่มบีชบีวลิตของความ
รรักแบบครลิสเตบียนทบีพี่บรลิสอุทธลิธและรด้อนรน พระเจด้าทรงเปป็นความรรัก (1 ยอหร์น 4:8) และความรรักเปป็นพลรังทบีพี่
แขน็งแกรล่งมากทบีพี่สอุดในโลกนบีนี้ แกล่นแทด้ของความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนคนอความรรัก ความรรักไดด้จรัดเตรบียมความรอดของ
เรา ความรรักไดด้นคาความรอดนรันี้นจากพระเจด้าลงมาสผล่มนอุษยร์ ความรรักเปป็นองคร์ประกอบทบีพี่หอมหวานทบีพี่สอุดใน
ประสบการณร์มนอุษยร์ทรันี้งสลินี้น

ในโรม 5:5 เปาโลกลล่าววล่า “ความรรักของพระเจด้าไดด้หลรัพี่งไหลออกมาในหรัวใจของพวกเรา โดยพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธ ซซพี่งไดด้ประทานใหด้แกล่พวกเราแลด้ว” ในฐานะผผด้เชนพี่อ ถด้าใจของเราไมล่เตน็มเปปปี่ยมดด้วยความรรัก มรันกน็
เปป็นความผลิดของเราเอง เพราะวล่าผผด้เชนพี่อทอุกคนถนอครองพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ “ถด้าผผด้ใดไมล่มบีพระวลิญญาณของพระ
ครลิสตร์ ผผด้นรันี้นกน็ไมล่เปป็นของพระองคร์” (รม. 8:9) เนนพี่องจากพระวลิญญาณทรงสถลิตอยผล่ในใจของเราและความรรักของ
พระเจด้าถผกหลรัพี่งรลินเขด้าสผล่ใจของเราแลด้วโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ ถด้าเราเตน็มใจทบีพี่จะยอมจคานนใจของเราตล่อ
พระเจด้าเพนพี่อทบีพี่จะถผกเตลิมเตน็มจนลด้นปรบีพี่ดด้วยความรรักของพระองคร์ พระองคร์กน็จะทรงโปรดประทานตามคคาขอนรันี้น 
นรัพี่นเปป็นสลิทธลิโดยกคาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของเราเชล่นเดบียวกรับเปป็นหนด้าทบีพี่อรันศรักดลิธสลิทธลิธของผผด้เชนพี่อทอุกคน-แตล่โดยเฉพาะ
อยล่างยลิพี่งคนเหลล่านรันี้นทบีพี่อยผล่ในตคาแหนล่งผผด้นคา ครลิสตจรักรทบีพี่ปรากฏแกล่ตาตด้องการบรัพตลิศมาแหล่งความรรักของพระเจด้า 
เราสามารถชนะจลิตวลิญญาณทรันี้งหลายโดยการรรักพวกเขา แตล่เราไมล่สามารถผลรักดรันผผด้คนเขด้าสผล่อาณาจรักรของ
พระเจด้าไดด้

3. “ในนนี้คาใจ”
เหลล่าผผด้รผด้พระครัมภบีรร์เหน็นพด้องตรงกรันวล่า “ในนนี้คาใจ” ตามทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้ มบีความหมายวล่าทลิโมธบีเปป็นแบบ

อยล่างแกล่ผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้นในความกระตนอรนอรด้น แนล่นอนวล่าความกระตนอรนอรด้นเปป็นสลิพี่งทบีพี่ขาดหายไปในครลิสเตบียนสล่วน
ใหญล่วรันนบีนี้ ครลิสเตบียนโดยเฉลบีพี่ยกลายเปป็นผผด้กระตนอรนอรด้นมาก ๆ ทบีพี่การแขล่งขรันฟอุตบอลหรนอในระหวล่างการหาเสบียง
เลนอกตรันี้ง-แตล่เมนพี่อเขามาถซงทบีพี่ครลิสตจรักร ความกระตนอรนอรด้นของเขากน็หายไป และเขาอยากไดด้การประชอุมนมรัสการ
ทบีพี่เรบียบรด้อย เงบียบ และเปป็นระเบบียบ ซซพี่งเปป็นทบีพี่ ๆ เขน็มเลล่มเดบียวตกคนกน็ไดด้ยลิน

ผมไมล่เชนพี่อในการจรัดงานเตด้นรคาแบบโรงนาในพระนลิเวศของพระเจด้า และผมไมล่เชนพี่อในการประชอุม
นมรัสการแบบทบีพี่ผผด้คนกลลินี้งไปมาบนพนนี้น ผมเชนพี่อวล่าการประชอุมนมรัสการควรถผกจรัด “ตามสมควรและใหด้เปป็น
ระเบบียบ” (1 คร. 14:40) แตล่คน ๆ หนซพี่งสามารถกระตนอรนอรด้นและยรังเปป็นระเบบียบเรบียบรด้อยไดด้อยผล่ ยกตรัวอยล่าง
เชล่น เราสามารถรด้องเพลงจากกด้นบซนี้งแหล่งหรัวใจของเราดด้วยความกระตนอรนอรด้นเพราะวล่าเรารรักพระเยซผและอยาก
ใหด้คนทรันี้งโลกทราบเรนพี่องนบีนี้ เราสามารถเปป็นพยานเพนพี่อพระองคร์ดด้วยความกระตนอรนอรด้นอรันนล่าเชนพี่อถนอ เราสามารถ
ยลินี้ม เราสามารถตนพี่นตรัวอยผล่เสมอไดด้ ครลิสเตบียนบางคนลากขาเขด้ามาในพระนลิเวศของพระเจด้าเชด้าวรันอาทลิตยร์ราวกรับ
วล่ากด้าวถรัดไปของพวกเขาจะเปป็นกด้าวสอุดทด้ายของพวกเขา หลายคนมาสาย และไมล่มบีความกระตนอรนอรด้นตรงนรันี้น
เลย แตล่คนกลอุล่มเดบียวกรันนรันี้นกลรับตนพี่นเตน็มทบีพี่และกระตนอรนอรด้นสอุด ๆ เชด้าวรันจรันทรร์เมนพี่อพวกเขาดลิพี่งเขด้าสผล่วรันเหลล่านรันี้นทบีพี่
อยผล่เบนนี้องหนด้าตลอดทรันี้งสรัปดาหร์



ความกระตนอรนอรด้นและความจรลิงจรังเชล่นนรันี้นแบบทบีพี่ถผกสคาแดงออกโดยพวกพยานพระยะโฮวา พวก
โรมรันคาทอลลิก-และแมด้แตล่พวกคอมมลิวนลิสตร์-ทคาใหด้พวกเราสล่วนใหญล่ตด้องละอายใจ พวกโรมรันคาทอลลิกสล่วนใหญล่
ไปครลิสตจรักรแลด้วอยล่างนด้อยหนซพี่งหนในวรันอาทลิตยร์ กล่อนทบีพี่โปรเตสแตนตร์โดยเฉลบีพี่ยลอุกจากทบีพี่นอนเสบียอบีก! ถด้าพระ
เยซผทรงทคาเพนพี่อจลิตวลิญญาณสลิพี่งทบีพี่เราอด้างวล่าพระองคร์ทรงกระทคา เรากน็ควรเปป็นผผด้คนทบีพี่กระตนอรนอรด้นมากทบีพี่สอุดบน
แผล่นดลินโลก! เรากน็ควรอยากใหด้ทอุกคนบนแผล่นดลินโลกไดด้รผด้เกบีพี่ยวกรับความรอดของเรา ไดด้ถนอครองความรอดนรันี้น 
และประสบกรับ “ความชนพี่นบานอรันเหลนอจะกลล่าวไดด้และเปปปี่ยมดด้วยสงล่าราศบี” ทบีพี่ดคารงอยผล่ในใจของผผด้เชนพี่อแทด้ทอุกคนทบีพี่
บรังเกลิดใหมล่และถผกชคาระลด้างโดยพระโลหลิตแลด้ว

ในฮบีบรผ 1:7 เปาโลประกาศวล่าเหลล่าผผด้รรับใชด้ของพระเจด้าจะตด้องเปป็นเปลวเพลลิง ผมสงสรัยจรลิง ๆ วล่าพวก
เรากบีพี่คนทบีพี่อด้างตรัววล่าเปป็นศลิษยาภลิบาล ผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ และมลิชชรันนารบีเปป็นเปลวเพลลิงอยล่างแทด้จรลิงเพนพี่อพระ
เยซผ ยอหร์นผผด้ใหด้รรับบรัพตลิศมาเปป็น “โคมทบีพี่จอุดอยผล่และทบีพี่สล่องแสง” (ยอหร์น 5:35) เรามบีผผด้รรับใชด้ทบีพี่ “สล่องแสง” จคานวน
มากวรันนบีนี้-แตล่พวกเรากบีพี่คนกคาลรังลอุกไหมด้อยผล่? เรามบีสมาชลิกครลิสตจรักรจคานวนมหาศาลทบีพี่สล่องแสงเชด้าวรันอาทลิตยร์-แตล่กบีพี่
คนเปป็นเหลล่าพยานทบีพี่ลอุกไหมด้อยผล่ในคนนวรันอาทลิตยร์และทบีพี่การประชอุมอธลิษฐาน หรนอในคนนงานฟฟฟื้นฟผและตลอดทรันี้งวรัน
ในการทคางานฝป่ายโลกของพวกเขา?

4. “ในความเชนพี่อ”
ภาษากรบีกตรงนบีนี้บอกเปป็นนรัยถซงความสรัตยร์ซนพี่อ ทลิโมธบีไดด้ใชด้ความเชนพี่อไปสผล่ความรอดแลด้วหลายปปกล่อนหนด้า

นรันี้น-แตล่ในทบีพี่นบีนี้เขาเปป็นแบบอยล่างทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อของความเชนพี่อนรันี้น ในระหวล่างชรัพี่วชบีวลิตของทลิโมธบี ครลิสตจรักรนรันี้นไดด้เผชลิญ
กรับการตล่อตด้านมากมาย มบีภรัยอรันตราย-แมด้กระทรัพี่งภรัยอรันตรายฝป่ายรล่างกาย ภรัยของการถผกฆล่าตาย พวกศรัตรผของ
ขล่าวประเสรลิฐคอุกคามพวกอรัครทผต คนของพระเจด้าเหลล่านบีนี้ทนทอุกขร์มากมายและสผด้ทนความยากลคาบากหลาย
ประการ การทดลองตล่าง ๆ กน็มหาศาล มรันคงงล่ายมากสคาหรรับทลิโมธบีทบีพี่จะเรลิพี่มทด้อใจและผลิดหวรัง-แตล่ตรงกรันขด้ามเขา
กลรับพลิสผจนร์วล่าเปป็นแบบอยล่างทบีพี่ดบีและแบบแผนทบีพี่แทด้จรลิงของผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้ว เขาเปป็นแบบอยล่างใน
การดคาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อวรันตล่อวรัน

5. “ในความบรลิสอุทธลิธ”
เราสามารถสรอุปยล่อความหมายตรงนบีนี้โดยกลล่าววล่าทลิโมธบีไดด้ประพฤตลิการดคาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนอรันไรด้ทบีพี่ตลิ 

และชคาระตรัวใหด้บรลิสอุทธลิธ เขาเชนพี่อในและดคาเนลินชบีวลิตแหล่งความบรลิสอุทธลิธตามพระครัมภบีรร์ในทางปฏลิบรัตลิ-ไมล่ใชล่แบบทบีพี่ถผก
สนรับสนอุนโดยนรักศาสนาบางพวกวรันนบีนี้ แตล่เปป็นการดคาเนลินชบีวลิตอรันไรด้ทบีพี่ตลิ ไรด้ตคาหนลิ และบรลิสอุทธลิธตามทบีพี่ถผกสอนใน
พระครัมภบีรร์

ขด้อ 13: “จนกวล่าขด้าพเจด้าจะมา จงเอาใจใสล่ในการอล่าน ในการเตนอนสตลิ ในหลรักคคาสอน”
“จนกวล่าขด้าพเจด้าจะมา…” นบีพี่บล่งบอกอยล่างชรัดเจนวล่าเปาโลมบีแผนทบีพี่จะกลรับไปยรังเมนองเอเฟซรัสเพนพี่อ

เยบีพี่ยมเยบียนพวกเขาและปรนนลิบรัตลิครลิสตจรักรทบีพี่นรัพี่น เขาไมล่อยากใหด้ทลิโมธบีเรลิพี่มทด้อใจ แตล่อยากใหด้เขาสรัตยร์ซนพี่อ ตนพี่นตรัว 
และกระตนอรนอรด้นในการเฝป้าระวรังฝผงแกะนรันี้น เลบีนี้ยงดผพวกเขาและทคาใหด้แนล่ใจวล่าไมล่มบีพวกสอุนรัขปป่าเขด้ามาใน
ทล่ามกลางพวกเขาจนกวล่าเขากลรับไป ในลผกา 19:13 พระเยซผทรงสรัพี่งเราใหด้ “สาละวนทคางาน” จนกวล่าพระองคร์
เสดน็จมา



สามสลิพี่งถผกชบีนี้ใหด้เหน็นเพนพี่อใหด้ทลิโมธบีกระทคาจนกวล่าจะถซงเวลานรันี้นทบีพี่เปาโลสามารถไปเยบีพี่ยมครลิสตจรักรทบีพี่เมนอง
เอเฟซรัสไดด้:

1. “จงเอาใจใสล่ในการอล่าน”
ในครลิสตจรักรยอุคตด้น ผผด้รรับใชด้อล่านพระครัมภบีรร์แบบออกเสบียงดรังใหด้ทบีพี่ประชอุมฟฟัง พวกครลิสเตบียนสมรัยแรก ๆ 

ไปสามารถเขด้าเมนองไปซนนี้อพระครัมภบีรร์หอุด้มหนรังเลล่มสวย ๆ แบบทบีพี่พวกเราทคาวรันนบีนี้ไดด้ และมบีหนรังสนอมด้วนไมล่กบีพี่อรันทบีพี่มบี
หนรังสนอเหลล่านรันี้นของภาคพรันธสรัญญาเดลิม จดหมายเหลล่านรันี้นทบีพี่เปาโลเขบียนไปถซงครลิสตจรักรทรันี้งหลายกน็ถผกอล่านจาก
แผล่นหนรังเดลิมทบีพี่เขาใชด้เขบียนจดหมายเหลล่านรันี้น และเขากลล่าวแกล่ทลิโมธบีวล่า “อยล่าละเลยการอล่านแบบเปป็นระบบ จง
อล่านพระครัมภบีรร์ใหด้ผผด้คนฟฟัง จงรรักษาพวกเขาใหด้อยผล่ภายใตด้เสบียงแหล่งพระวจนะของพระเจด้าอยล่างสมพี่คาเสมอ”

ผมเชนพี่อวล่าเปาโลใหด้คคาสรัพี่งแบบสองทบแกล่ทลิโมธบีตรงนบีนี้: เขาจะตด้องไมล่เพบียงอล่านพระครัมภบีรร์ใหด้ผผด้คนฟฟังเพนพี่อ
การปลอบประโลมใจ เตนอนสตลิ และเสรลิมสรด้างพวกเขาเทล่านรันี้น-และตคาหนลิดด้วยหากจคาเปป็น-แตล่เขาจะตด้องอล่าน
อยล่างเปป็นระบบดด้วยเพนพี่อใหด้อาหารใจของเขาเองและเสรลิมสรด้างความแขน็งแกรล่งฝป่ายวลิญญาณของเขาเอง ความลด้ม
เหลวอยล่างหนซพี่งของผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายวรันนบีนี้กน็คนอ การขาดการอล่านพระวจนะของพระเจด้า การศซกษาคด้นควด้า และ
การตระเตรบียมตรัวเองใหด้พรด้อมทบีพี่จะเลบีนี้ยงดผฝผงแกะ

พระเยซผทรงเอาใจใสล่ในการอล่าน: “...และตามธรรมเนบียมของพระองคร์ พระองคร์เสดน็จเขด้าไปในธรรม
ศาลาในวรันสะบาโต และทรงยนนขซนี้นเพนพี่อจะอล่าน” (ลผกา 4:16) ในสมรัยพรันธสรัญญาเดลิม เอสราอล่านพระวจนะ
ตรันี้งแตล่เชด้าตรผล่จนถซงเทบีพี่ยงวรัน และผผด้คนกน็ยนนและฟฟังเขา (นหม. 8:3-5) ชล่างเปป็นอภลิสลิทธลิธอรันยลิพี่งใหญล่และเปปปี่ยมสงล่าราศบี
ทบีพี่ไดด้อล่านพระวจนะของพระเจด้าแกล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่เราเทศนาใหด้ฟฟัง-และกระนรันี้นผผด้รรับใชด้บางคนกน็ไมล่เอาพระครัมภบีรร์
ขซนี้นไปบนธรรมาสนร์ในเชด้าวรันอาทลิตยร์ดด้วยซนี้คา! ขอพระเจด้าทรงเวทนานรักเทศนร์ผผด้นล่าสงสารคนนรันี้นเมนพี่อเขายนนอยผล่ตล่อ
พระพรักตรร์พระเจด้าเพนพี่อใหด้การเกบีพี่ยวกรับงานรรับใชด้ของเขา

ขล่าวสารเดบียวทบีพี่โลกนบีนี้ตด้องการมากกวล่าขล่าวสารอนพี่นใดทรันี้งหมดรวมกรันกน็คนอ ขล่าวสารทบีพี่ถผกกลล่าวในพระ
ครัมภบีรร์บรลิสอุทธลิธแลด้ว เพราะวล่าไมล่มบีขล่าวสารอนพี่นใดทบีพี่จะนคาคนบาปทรันี้งหลายมาถซงพระครลิสตร์ พระวจนะของพระเจด้า
เปป็นฤทธลิธเดชของพระเจด้าไปสผล่ความรอด พระวจนะเปป็นโคมสคาหรรับเทด้าของเราและเปป็นดวงสวล่างใหด้แกล่วลิถบีทาง
ของเรา พระวจนะของพระเจด้าเปป็นนนี้คานมใหด้แกล่ทารกในพระครลิสตร์ เนนนี้อใหด้แกล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ตด้องการอาหารแขน็ง 
และฤทธลิธเดชทบีพี่ชคาระใหด้สะอาดสคาหรรับผผด้เชนพี่อ: “บรัดนบีนี้ทล่านทรันี้งหลายกน็สะอาดแลด้วโดยทางคคานรันี้นซซพี่งเรากลล่าวแกล่ทล่าน
ทรันี้งหลายแลด้ว” (ยอหร์น 15:3) “ขอโปรดชคาระพวกเขาใหด้บรลิสอุทธลิธโดยทางความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของ
พระองคร์เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น 17:17) เราจะไมล่มบีทางทราบถซงความสคาครัญแหล่งพระวจนะของพระเจด้าฟากนบีนี้
ของสวรรคร์เลย ไมล่แปลกทบีพี่พญามารไดด้พยายามทบีพี่จะทคาลายพระวจนะนรันี้นเสบีย หรักลด้างความนล่าเชนพี่อถนอของพระ
วจนะ และเจนอจางพระวจนะผล่านทางฉบรับแปลทบีพี่แตกตล่างกรันทรันี้งหลายของพระครัมภบีรร์ ผมขอบคอุณพระเจด้าจรลิง ๆ
ทบีพี่พระวจนะของพระเจด้าถผกปฟักแนล่นเปป็นนลิตยร์อยผล่ในสวรรคร์ และวล่าพระวจนะจะไมล่กลรับมาสผล่พระองคร์อยล่างไรด้
ประโยชนร์ แตล่จะสรัมฤทธลิธผลตามทบีพี่พระวจนะนรันี้นถผกสล่งไปกระทคา

2. “จงเอาใจใสล่…ในการเตนอนสตลิ”
ทลิโมธบีจะตด้องอล่านพระวจนะใหด้ผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้นฟฟัง แตล่เขาจะตด้องกลล่าวถด้อยคคาตล่าง ๆ แกล่พวกเขาทบีพี่จะทด้า



ชวน สรัพี่งสอน ปลอบประโลมใจ นคาทาง ตคาหนลิ และเสรลิมสรด้างพวกเขาในมนอุษยร์ภายในดด้วย มบีการเตนอนสตลิแบบ
ของจรลิงไมล่มากนรักใน “คคาเทศนาเพราะ ๆ” เชด้าวรันอาทลิตยร์โดยทรัพี่วไปสมรัยนบีนี้ ผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบีของพระเจด้ายล่อมเตนอนสตลิ
ผผด้คนจากพระวจนะของพระเจด้า-และนบีพี่เปป็นทบีพี่ตด้องการอยล่างยลิพี่งในยอุคสมรัยนบีนี้แหล่งความยากลคาบาก ความวด้าวอุล่นใจ
และความกระวนกระวายใจ เราผผด้เปป็นนรักเทศนร์ตด้องกลล่าวคคาเทศนาทบีพี่ทคาใหด้อลิพี่มใจ เสรลิมสรด้าง ใหด้กคาลรังใจ และ
ผลรักดรันใหด้สผด้ตล่อไป! บล่อยครรันี้งเกลินไปวรันนบีนี้ทบีพี่คคาเทศนาจากธรรมาสนร์เปป็นคคาเทศนาทบีพี่ “ไมล่ทคาใหด้อลิพี่มหนคา” (อสย. 
55:2)

3. “จงเอาใจใสล่…ในหลรักคคาสอน”
ผมขออธลิษฐานใหด้คอุณเหน็นความสคาครัญของขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าหลรักคคาสอนถผกกลล่าวถซงทด้ายสอุด ใน 2 ทลิโมธบี 

4:1,2 เปาโลกลล่าววล่า “เหตอุฉะนรันี้นขด้าพเจด้าจซงกคาชรับทล่านตล่อพระพรักตรร์พระเจด้า และพระเยซผครลิสตร์เจด้า ผผด้จะทรง
พลิพากษาทรันี้งคนเปป็นและคนตาย ในการปรากฏของพระองคร์และในอาณาจรักรของพระองคร์ จงประกาศพระ
วจนะ จงตรันี้งใจทคาตอนทบีพี่สะดวกและตอนทบีพี่ไมล่สะดวก จงตรักเตนอน วล่ากลล่าว และเตนอนสตลิดด้วยความอดกลรันี้นทอุก
อยล่างและหลรักคคาสอน”

อบีกครรันี้งทบีพี่ “หลรักคคาสอน” ถผกกลล่าวถซงทด้ายสอุด พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธไมล่ไดด้วางหลรักคคาสอนไวด้ทด้ายสอุด
เพราะวล่ามรันมบีความสคาครัญนด้อยทบีพี่สอุด แตล่ไมล่มบีความจคาเปป็นทบีพี่จะเทศนาหลรักคคาสอนแกล่ผผด้คนจนกวล่าพวกเขาถผกใหด้
บรังเกลิดแลด้วโดยพระวลิญญาณและกลายเปป็นผผด้มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณมากพอทบีพี่จะปฏลิบรัตลิหลรักคคาสอนนรันี้นทบีพี่ถผก
เทศนาแกล่พวกเขา หลรักคคาสอนเปป็นเรนพี่องสคาครัญ และเราตด้องเทศนามรัน แตล่ไมล่มบีความจคาเปป็นทบีพี่จะสอนหลรักคคา
สอนแกล่คนไมล่เชนพี่อหรนอคนทบีพี่มบีใจหรันกลรับ เราตด้องทคาใหด้คนไมล่เชนพี่อกลรับใจรรับเชนพี่อเสบียกล่อนและทคาใหด้คนทบีพี่มบีใจหรัน
กลรับกลรับมาเดลินกรับพระเจด้า คคาเทศนาทบีพี่ถผกตด้องการโดยคนบาปทรันี้งหลายและพวกคนทบีพี่มบีใจหรันกลรับกน็คนอ คคา
เทศนาทบีพี่อธลิบายแผนการแหล่งความรอด วล่ามรันไมล่ใชล่นนี้คาพระทรัยของพระเจด้าเลยทบีพี่ผผด้ใดควรพลินาศ วล่าพระเจด้าทรง
แตล่งงานกรับคนทบีพี่มบีใจหรันกลรับและมรันเปป็นนนี้คาพระทรัยของพระองคร์ทบีพี่ทอุกคนควรกลรับใจเสบียใหมล่ วรันนบีนี้คคาเทศนาเชด้า
วรันอาทลิตยร์โดยเฉลบีพี่ยถผกปรอุงรส-ไมล่ใชล่ดด้วยเกลนอแหล่งพระวจนะ-แตล่ดด้วยหลรักคคาสอนประจคานลิกาย ผผด้คนถผกบรัญชาใหด้
จงรรักภรักดบีตล่อรายการ แทนทบีพี่จะถผกเตนอนสตลิใหด้ยอมจคานนจลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกายโดยไมล่หวงไวด้แดล่พระเยซผ

มบีความตด้องการงานรรับใชด้ดด้านการสอนอยล่างยลิพี่งในทล่ามกลางผผด้ทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้ว เพราะวล่าครลิสตจรักรโดย
เฉลบีพี่ยถผกสอนอยล่างไมล่ไดด้เรนพี่องเกบีพี่ยวกรับหลรักคคาสอนตามพระครัมภบีรร์ ขด้อเชนพี่อตล่าง ๆ ประจคานลิกาย…ใชล่แลด้วครรับ พวก
เขารผด้จรักขด้อเชนพี่อเหลล่านรันี้น พวกเขาสผด้ทนหลรักสผตรการเรบียนอรันแลด้วอรันเลล่าเกบีพี่ยวกรับวล่านลิกายนบีนี้หรนอนลิกายนรันี้นเชนพี่อ
อะไร-แตล่เมนพี่อพผดถซงหลรักคคาสอนตามพระครัมภบีรร์ทบีพี่บรลิสอุทธลิธและตลิดดลิน สมาชลิกครลิสตจรักรโดยเฉลบีพี่ยกน็ขาดความรผด้
อยล่างนล่าเศรด้า แตล่ละคนควรอล่านพระครัมภบีรร์และศซกษาคด้นควด้ามรัน แตล่ความผลิดในเรนพี่องความไมล่รผด้พระครัมภบีรร์ใน
ทล่ามกลางสมาชลิกครลิสตจรักรทรันี้งหลายกน็ตกอยผล่ทบีพี่ศลิษยาภลิบาลเหลล่านรันี้น ผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายถผกเรบียกใหด้ศซกษาคด้นควด้า 
แยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงอยล่างถผกตด้อง และเลบีนี้ยงดผฝผงแกะของพระเจด้า เราจะตด้องไมล่เปป็นเจด้านายผผด้กดขบีพี่ผผด้
สนบทอดของพระเจด้า เราจะตด้องนคาฝผงแกะไปยรังทบีพี่ ๆ ทอุล่งหญด้าเขบียวสดและใหด้คคาสรัพี่งสอนในสลิพี่งลซกลนี้คาฝป่ายวลิญญาณ
เหลล่านรันี้นแหล่งพระวจนะของพระเจด้าซซพี่งประกอบกรันเปป็นหลรักคคาสอนทบีพี่แทด้จรลิงตามพระครัมภบีรร์

ขด้อ 14: “อยล่าละเลยของประทานทบีพี่มบีอยผล่ในตรัวทล่าน ซซพี่งไดด้ประทานแกล่ทล่านโดยคคาพยากรณร์ พรด้อมกรับ



การวางมนอของพวกผผด้ปกครอง”
การละเลยนรันี้นบาปหนา ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายไมล่ควรดคาเนลินชบีวลิตแหล่งการปลล่อยปละละเลย เปาโลเตนอนทลิโมธบี

วล่า “อยล่าละเลยของประทานทบีพี่มบีอยผล่ในตรัวทล่าน” ในฐานะผผด้ดผแลของผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้นในเมนองเอเฟซรัส ทลิโมธบีแบกรรับ
หนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบอรันหนรักอซนี้งเกบีพี่ยวกรับความตด้องการสล่วนตรัวฝป่ายวลิญญาณของพวกเขา-ทรันี้งในดด้านหลรักคคาสอนและ
ดด้านศบีลธรรม และเพนพี่อทบีพี่จะปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่ของเขาในฐานะผผด้เลบีนี้ยงรองของพระเจด้า เขาตด้องตนพี่นตรัวและพรด้อมทบีพี่จะรรับ
ใชด้อยผล่เสมอ ดรังนรันี้นพระเจด้าจซงไดด้ประทานการเจลิมแบบพลิเศษใหด้แกล่เขา-ของประทานทบีพี่พลิเศษอยล่างหนซพี่ง

ผผด้เชนพี่อทอุกคนถนอครองพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ ไมล่มบีสลิพี่งทบีพี่เรบียกกรันวล่าการเปป็นลผกของพระเจด้าโดยไมล่อาศรัยพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธ แตล่ถซงแมด้วล่าผผด้เชนพี่อทอุกคนถผกใหด้บรังเกลิดโดยพระวลิญญาณและถนอครองพระวลิญญาณ ไมล่ใชล่ผผด้เชนพี่อทอุก
คนยอมจคานนอยล่างเตน็มทบีพี่ตล่อพระวลิญญาณ พระเจด้าประทานการทรงเจลิมแบบพลิเศษของพระวลิญญาณสคาหรรับงาน
รรับใชด้ทบีพี่พลิเศษทรันี้งหลาย และไมล่มบีผผด้รรับใชด้คนใดควรขซนี้นไปบนธรรมาสนร์โดยไมล่อธลิษฐานขอตล่อพระเจด้ากล่อนทบีพี่จะทรง
เตลิมเตน็มเขาดด้วยพระวลิญญาณสคาหรรับงานรรับใชด้และคคาเทศนาทบีพี่พลิเศษนรันี้น พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรงสถลิตอยผล่ถาวร
ในใจของผผด้เชนพี่อทอุกคน แตล่พระครัมภบีรร์สอนอยล่างชรัดเจนวล่าการเจลิมแบบเฉพาะเจาะจงของพระวลิญญาณเปป็นตามพ
ระครัมภบีรร์ และทลิโมธบีกน็ถนอครองของประทานนบีนี้ พระวลิญญาณไดด้ประทานฤทธลิธเดชนรันี้นซซพี่งเขาใชด้ในการปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่
ตล่าง ๆ ของเขาในฐานะผผด้เลบีนี้ยงรองของพระเจด้าและผผด้นคาของฝผงแกะนรันี้น เปาโลจซงกลล่าววล่า “อยล่าละเลยของ
ประทานทบีพี่มบีอยผล่ในตรัวทล่าน” 

ครลิสเตบียนมากมายไรด้ซซพี่งฤทธลิธเดชและความชนพี่นบานเพราะวล่าพวกเขาไดด้ละเลยของประทานของพระเจด้า
ทบีพี่อยผล่ภายใน ชาวโครลินธร์เหลล่านรันี้นอยผล่ฝป่ายเนนนี้อหนรังและรรักโลก-และเปาโลตคาหนลิพวกเขาอยล่างรอุนแรงโดยกลล่าววล่า 
“อะไรกรัน พวกทล่านไมล่ทราบหรนอวล่า รล่างกายของพวกทล่านเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ ซซพี่งสถลิตอยผล่ในพวก
ทล่าน ซซพี่งพวกทล่านไดด้รรับจากพระเจด้า และพวกทล่านไมล่ใชล่เจด้าของตรัวพวกทล่านเอง” (1 คร. 6:19) เหลล่าผผด้เชนพี่อชาวโค
รลินธร์กคาลรังลบหลผล่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าโดยการไมล่ใหด้เกบียรตลิรล่างกายของตรัวเองและดคาเนลินชบีวลิตในการสนองตรัณหาของ
เนนนี้อหนรัง เปาโลเตนอนสตลิพวกเขาใหด้กลรับใจใหมล่และตระหนรักถซงขด้อเทน็จจรลิงอรันนล่ายคาเกรงทบีพี่วล่าพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธทรงสถลิตอยผล่ภายในผผด้เชนพี่อทอุกคน เราเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ และเราควรระมรัดระวรังมาก ๆ วล่า
เราปฏลิบรัตลิกรับวลิหารนรันี้นอยล่างไร

ชาวโครลินธร์เหลล่านรันี้นถนอครองฤทธลิธเดชนรันี้น…พวกเขาสามารถเปป็นผผด้เชนพี่อทบีพี่เขด้มแขน็ง มบีชรัยชนะ เปป็นเหลล่า
พยานทบีพี่ประสบความสคาเรน็จ และเปป็นแบบอยล่างทบีพี่โดดเดล่นของผผด้เชนพี่อไดด้ แตล่พวกเขาไดด้ดรับพระวลิญญาณและไมล่ใหด้
เกบียรตลิพระองคร์เสบียแลด้ว พวกเขาไมล่ไดด้กคาลรังเดลินในความสวล่างนรันี้น พวกเขาไมล่ไดด้กคาลรังยอมใหด้พระวลิญญาณนคาทาง
พวกเขาเขด้าสผล่วลิถบีตล่าง ๆ แหล่งการดคาเนลินชบีวลิตอรันถผกตด้องและความอบออุล่นแหล่งความรรักของพระเจด้า พวกเขากคาลรัง
เดลินตามความปรารถนาอรันเหน็นแกล่ตรัวของพวกเขาเอง-แตกแยก โตด้เถบียงกรันในระหวล่างพวกเขาเอง ดนพี่มเหลด้าองอุล่น
ทบีพี่โตต๊ะขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า เปาโลประกาศวล่าพวกเขาหลายคนปป่วยและบางคนกน็ตายไปแลด้วเพราะวล่าพวกเขา
ไดด้ปฏลิเสธทบีพี่จะพลิพากษาตรัวเอง พวกเขาไดด้ปฏลิเสธทบีพี่จะยอมจคานนตล่อพระวลิญญาณและออุทลิศชบีวลิตของตนแบบไมล่
หวงไวด้แดล่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า โดยยอมใหด้พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธถนอครองและนคาพาพวกเขาเพนพี่อทบีพี่พวกเขาจะถวาย
เกบียรตลิพระเจด้าในสลิพี่งสารพรัดทบีพี่พวกเขาทคา



ของประทานทบีพี่เปาโลพผดถซงนบีนี้ไดด้ถผกประทานใหด้ “โดยคคาพยากรณร์” คคาพยากรณร์มบีความหมายสองทบ: 
ผผด้พยากรณร์เปป็นคนทบีพี่บอกลล่วงหนด้า แตล่เขากน็เปป็นคนทบีพี่บอกออกไปถซงสลิพี่งทบีพี่ถผกบอกลล่วงหนด้าแลด้วเชล่นกรัน ความหมาย
ตรงนบีนี้ ตามทบีพี่ใชด้กรับทลิโมธบี กน็คนอการบอกพระวจนะของพระเจด้าออกไป “การวางมนอของพวกผผด้ปกครอง” เปป็น
สรัญญาณภายนอกทบีพี่วล่าชายหนอุล่มผผด้นบีนี้ไดด้ถผกแยกตรันี้งไวด้โดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธเพนพี่อทบีพี่จะบอกออกไปถซงขล่าวสารนรันี้นทบีพี่
ถผกใหด้โครงรล่างไวด้ใน 1 ทลิโมธบี 3:16- ขด้อลซกลรับแหล่งทางของพระเจด้า: พระเจด้าผผด้ทรง “ปรากฏในเนนนี้อหนรัง ไดด้ถผก
พลิสผจนร์ในพระวลิญญาณ หมผล่ทผตสวรรคร์ไดด้เหน็น ถผกประกาศแกล่คนตล่างชาตลิ มบีชาวโลกเชนพี่อพระองคร์ ทรงถผกรรับขซนี้นไป
ในสงล่าราศบี” เปาโลกคาลรังกลล่าวตรงนบีนี้วล่าทลิโมธบีไดด้รรับมอบพรันธกลิจจากพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธใหด้เทศนาพระวจนะ 
และพวกผผด้ปกครองไดด้วางมนอบนเขาเพนพี่อเปป็นสรัญลรักษณร์ภายนอกวล่าพระเจด้าไดด้ทรงเลนอกเขาแลด้ว

ในกลิจการ 13:3 บารนาบรัสและเซาโลถผกสล่งออกไปในลรักษณะเดบียวกรัน (ในประสบการณร์สล่วนตรัวของผม
เอง ผมจะไมล่มบีวรันลนมคนนนรันี้นเลยทบีพี่พวกผผด้ปกครองไดด้วางมนอบนผมและแยกตรันี้งผมไวด้-ผผด้รรับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐ ผม
ลนมหลายสลิพี่งไปแลด้วทบีพี่ไดด้เกลิดขซนี้นนรับตรันี้งแตล่คนนนรันี้นเปป็นตด้นมา แตล่ผมไมล่เคยลนมวลินาทบีนรันี้นทบีพี่ชายเหลล่านรันี้นของพระเจด้า
วางมนอของพวกเขาบนศบีรษะของผมและอธลิษฐาน โดยออุทลิศตรัวผมและแยกตรันี้งผมไวด้เพนพี่องานของพระเจด้า)

ในทบีพี่นบีนี้เปาโลกคาลรังเตนอนความจคาทลิโมธบีใหด้ระมรัดระวรังมาก ๆ เกรงวล่าเขาจะละเลยของประทานนรันี้นทบีพี่เขา
ถนอครองอยผล่-ของประทานซซพี่งทรงโปรดประทานใหด้แกล่เขาเพนพี่อชล่วยใหด้เขาสามารถเปป็นผผด้เลบีนี้ยงรองขององคร์พระผผด้
เปป็นเจด้าไดด้ เพนพี่อประกาศพระวจนะ เพนพี่อแจกจล่ายขล่าวดบีทบีพี่วล่าพระเยซผครลิสตร์ไดด้ทรงถผกตรซงกางเขน ถผกฝฟัง และถผก
ทคาใหด้เปป็นขซนี้นเพนพี่อทคาใหด้เราเปป็นคนชอบธรรม

ขด้อ 15: “จงตรซกตรองในสลิพี่งเหลล่านบีนี้ จงมอบตรัวทล่านไวด้แกล่สลิพี่งเหลล่านบีนี้อยล่างเตน็มขนาด เพนพี่อความจคาเรลิญของ
ทล่านจะไดด้ปรากฏแจด้งแกล่คนทรันี้งปวง”

ไมล่มบีความขรัดแยด้งของความจรลิงในพระครัมภบีรร์ พวกมรันเหน็นพด้องตรงกรันตรันี้งแตล่ปฐมกาลจนถซงวลิวรณร์ ใน
เพลงสดอุดบีบททบีพี่หนซพี่ง เราอล่านวล่า “บอุคคลผผด้ไมล่ดคาเนลินตามคคาแนะนคาของคนอธรรม หรนอยนนอยผล่ในทางของพวกคน
บาป หรนอนรัพี่งอยผล่ในทบีพี่นรัพี่งของคนทบีพี่ชอบเยาะเยด้ย ผผด้นรันี้นจะไดด้รรับพร แตล่ความชนพี่นชมยลินดบีของผผด้นรันี้นอยผล่ในพระราช
บรัญญรัตลิของพระเยโฮวาหร์ และเขาตรซกตรองในพระราชบรัญญรัตลิของพระองคร์ทรันี้งกลางวรันและกลางคนน และเขาจะ
เปป็นเหมนอนอยล่างตด้นไมด้ทบีพี่ปลผกไวด้รลิมธารนนี้คาทรันี้งหลาย ซซพี่งเกลิดผลของมรันตามฤดผกาลของมรัน ใบของมรันจะไมล่
เหบีพี่ยวแหด้งดด้วย และสลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่เขาทคากน็จะจคาเรลิญขซนี้น คนอธรรมไมล่เปป็นเชล่นนรันี้น แตล่เปป็นเหมนอนอยล่างแกลบซซพี่งลม
พรัดไลล่ออกไป เหตอุฉะนรันี้นคนอธรรมจะไมล่ยรัพี่งยนนอยผล่ไดด้ในการพลิพากษา หรนอคนบาปทรันี้งหลายจะไมล่ยนนอยผล่ในชอุมนอุม
ชนของคนชอบธรรม เพราะพระเยโฮวาหร์ทรงทราบทางของคนชอบธรรม แตล่ทางของคนอธรรมจะพลินาศไป”

โปรดหมายเหตอุ: “เขาตรซกตรองในพระราชบรัญญรัตลิ (พระวจนะ) ของพระองคร์ทรันี้งกลางวรันและกลาง
คนน” เรากคาลรังมบีชบีวลิตอยผล่ในยอุคสมรัยทบีพี่ถผกพผดถซงในพระครัมภบีรร์วล่าเปป็น “กลบียอุค” ผผด้รรับใชด้โดยเฉลบีพี่ยวรันนบีนี้มบีเวลาเพบียงเลน็ก
นด้อยเพนพี่อทบีพี่จะตรซกตรอง เวลาของเขาหมดไปกรับการประชอุมคณะกรรมการ การหยอดนนี้คามรันใหด้เครนพี่องจรักรประจคา
นลิกายและการทคาใหด้โครงการดคาเนลินตล่อไปไดด้ ในครลิสตจรักรยอุคตด้น พวกผผด้ชล่วยไดด้ถผกแตล่งตรันี้งเพนพี่อทบีพี่ศลิษยาภลิบาลจะไดด้
ใหด้เวลาของตนแกล่การอธลิษฐานและการศซกษาคด้นควด้าพระวจนะ แตล่นรักเทศนร์สล่วนใหญล่วรันนบีนี้ยอุล่งเกลินกวล่าทบีพี่จะตรซก
ตรอง และดด้วยเหตอุนบีนี้ครลิสตจรักรจซงไดด้รรับผลกระทบ



โยชผวาเปป็นยรักษร์ใหญล่ฝป่ายวลิญญาณแหล่งสมรัยพรันธสรัญญาเดลิม และในหนรังสนอของเขาเราอล่านวล่า “หนรังสนอ
แหล่งพระราชบรัญญรัตลินบีนี้ตด้องไมล่หล่างเหลินไปจากปากของเจด้า แตล่เจด้าตด้องตรซกตรองตามนรันี้นทรันี้งกลางวรันและกลางคนน 
เพนพี่อเจด้าจะไดด้ระวรังทบีพี่จะกระทคาตามขด้อความทบีพี่เขบียนไวด้ในนรันี้นทอุกประการ เพราะวล่าเมนพี่อทคาดรังนรันี้นเจด้าจะกระทคาใหด้
ทางของเจด้าเจรลิญรอุล่งเรนอง และเมนพี่อนรันี้นเจด้าจะมบีความสคาเรน็จอรันดบี เราบรัญชาเจด้าไวด้แลด้วมลิใชล่หรนอ จงเขด้มแขน็งและกลด้า
หาญเถลิด อยล่ากลรัวและอยล่าทด้อใจเลย เพราะวล่าพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของเจด้าจะทรงสถลิตอยผล่กรับเจด้าทบีพี่ใดกน็ตามทบีพี่
เจด้าไป” (โยชผวา 1:8,9)

เมนพี่อโยชผวาไดด้รรับคคาบรัญชาของเขาใหด้เปป็นทหารนายหนซพี่งของพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ เขากน็ถผกเตนอนสตลิ
วล่าอยล่าปลล่อยใหด้พระวจนะของพระเจด้าพรากไปจากปากของเขา แตล่ใหด้ตรซกตรองในพระวจนะนรันี้นทรันี้งกลางวรันและ
กลางคนน ใหด้กระทคาตามทอุกสลิพี่งทบีพี่ถผกเขบียนไวด้ในพระวจนะ และโดยการทคาเชล่นนรันี้นเขาไดด้รรับคคาสรัญญาเรนพี่องพระพร
มากมาย ทางของเขากน็จะเจรลิญรอุล่งเรนอง และเขากน็จะประสบความสคาเรน็จในทอุกสลิพี่งทบีพี่เขากระทคา พระเจด้าไมล่เคยผลิด
พระสรัญญาเลยสรักขด้อ และพระองคร์จะทรงรรักษาพระสรัญญาตล่าง ๆ ของพระองคร์ทบีพี่ทรงใหด้ไวด้แกล่คอุณและแกล่ผม ถด้า
เราแสวงหาอาณาจรักรของพระองคร์กล่อน ถด้าเรายอมตรซกตรองในพระวจนะทรันี้งกลางวรันและกลางคนน เรากน็จะเขด้ม
แขน็งและมบีความกลด้าหาญอรันดบี เราจะไมล่กลรัว เราจะไมล่ขยาด องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้าจะทรงอยผล่กรับเราไมล่วล่าเรา
ไปทบีพี่ใด และพระองคร์จะทรงอยผล่กรับเรา “ไปกระทรัพี่งถซงทบีพี่สอุดปลาย”

เหลล่าผผด้รผด้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคคาทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้สคาหรรับ “ตรซกตรอง” เปป็นคคาเดบียวกรับทบีพี่บอกเปป็นนรัยถซงสรัตวร์
ตรัวหนซพี่งทบีพี่เคบีนี้ยวเอนนี้อง เราควรมบีประสบการณร์กรับสลิพี่งทบีพี่ผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีไดด้ประกาศไวด้: “พระวจนะของพระองคร์มบีรส
หวานยลิพี่งกวล่านนี้คาผซนี้งทบีพี่อยผล่ในรวง” ยลิพี่งเรากลินจากพระวจนะและยลิพี่งเราเคบีนี้ยวมรัน มรันกน็ยลิพี่งมบีรสหวานมากขซนี้น ยลิพี่งเรากลิน
จากพระวจนะ เรากน็ยลิพี่งหลิวพระวจนะมากขซนี้น พระเยซผทรงสผญเสบียคนทบีพี่ใครล่อยากเปป็นสาวกไปเปป็นจคานวนเยอะ
เลยเมนพี่อพระองคร์ตรรัสวล่า “ยกเวด้นทล่านทรันี้งหลายกลินเนนนี้อหนรังของบอุตรมนอุษยร์ และดนพี่มโลหลิตของทล่าน ทล่านทรันี้งหลายกน็
ไมล่มบีชบีวลิตในตรัวพวกทล่านเลย ผผด้ใดกน็ตามทบีพี่กลินเนนนี้อหนรังของเรา และดนพี่มโลหลิตของเรา กน็มบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ และเราจะใหด้
ผผด้นรันี้นเปป็นขซนี้นมาในวรันสอุดทด้าย” (ยอหร์น 6:53,54)

ผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีกลล่าววล่า “พระดคารรัสทรันี้งหลายของพระองคร์นรันี้นหวานตล่อการชลิมของขด้าพระองคร์จรลิง ๆ ใชล่
แลด้ว หวานกวล่านนี้คาผซนี้งตล่อปากของขด้าพระองคร์!” (เพลงสดอุดบี 119:103) ในเพลงสดอุดบี 119:97 เราอล่านวล่า “โอ ขด้า
พระองคร์รรักพระราชบรัญญรัตลิของพระองคร์จรลิง ๆ พระราชบรัญญรัตลินรันี้นเปป็นการตรซกตรองของขด้าพระองคร์วรันยรังคพี่คา” 
เปาโลบอกทลิโมธบีใหด้ตรซกตรองเกบีพี่ยวกรับสลิพี่งเหลล่านบีนี้-สลิพี่งทรันี้งหลายทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงกระทคาและไดด้ทรงจรัดเตรบียมทบีพี่จะ
กระทคาเพนพี่อและผล่านทางทลิโมธบี ยลิพี่งเราตรซกตรองเกบีพี่ยวกรับสลิพี่งตล่าง ๆ ของพระเจด้า เรากน็ยลิพี่งเขด้มแขน็งฝป่ายวลิญญาณและ
เราสามารถรรับใชด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้อยล่างสรัมฤทธลิธผลมากขซนี้น

เปาโลลงลซกยลิพี่งกวล่านรันี้น: “...จงมอบตรัวทล่านไวด้แกล่สลิพี่งเหลล่านบีนี้อยล่างเตน็มขนาด” กลล่าวอบีกนรัยหนซพี่ง “จงทอุล่มเท
ตรัวทล่านเองอยล่างเตน็มทบีพี่ในงานรรับใชด้ จงทอุล่มเทตรัวทล่านเองทบีพี่พระบาทของพระเยซผ จงถวายเวลาของทล่าน พละกคาลรัง
ฝป่ายรล่างกายของทล่าน พรสวรรคร์ตล่าง ๆ ของทล่าน จงถวายทอุกสลิพี่งอยผล่เสมอ จงเอาตรัวทล่านเองเขด้าอยผล่ในงานรรับใชด้
แหล่งพระวจนะอยล่างเตน็มทบีพี่”

ผมไมล่อยากตล่อวล่านรักเทศนร์หนอุล่มคนใดทบีพี่ไรด้เดบียงสา มรันเปป็นเรนพี่องทบีพี่มบีเกบียรตลิอยล่างสมบผรณร์แบบทบีพี่ผผด้รรับใชด้



หนอุล่มคนใดจะทคางานโดยใชด้แรงงานเพนพี่อทบีพี่จะหารายไดด้เสรลิมในการเลบีนี้ยงชบีพตรัวเองในระหวล่างชล่วงทบีพี่เขาเรบียนอยผล่
หรนอการรรับใชด้ในชล่วงแรก ๆ (เปาโลเยน็บเตน็นทร์และหาเลบีนี้ยงชบีพและหาซนนี้อสลิพี่งของจคาเปป็นตล่าง ๆ สคาหรรับตรัวเองโดย
การทคางานนบีนี้ เพนพี่อทบีพี่จะหลบีกเลบีพี่ยงการเปป็นภาระในการพซพี่งพาครลิสตจรักรอายอุนด้อยเหลล่านรันี้น) แตล่ “คนทรันี้งหลายซซพี่ง
ประกาศขล่าวประเสรลิฐควรไดด้รรับการเลบีนี้ยงชบีพดด้วยขล่าวประเสรลิฐนรันี้น” (1 คร. 9:14) เปาโลกลล่าววล่า “แตล่พระเจด้า
ของขด้าพเจด้าจะเตลิมเตน็มความตด้องการทอุกอยล่างของทล่านทรันี้งหลายตามความมรัพี่งครัพี่งของพระองคร์ในสงล่าราศบีโดยพระ
เยซผครลิสตร์” (ฟป. 4:19) และขด้อพระคคาตอนนบีนี้ของเรากน็สอนวล่า “จงมอบตรัวทล่านไวด้แกล่สลิพี่งเหลล่านบีนี้อยล่างเตน็มขนาด” 

มรันเปป็นความนล่าละอายและความอรัปยศแกล่งานรรับใชด้ทบีพี่ศลิษยาภลิบาลคนใดของครลิสตจรักรใหญล่สรักแหล่งจะ
ทคาธอุรกลิจหรนอทคางานฝป่ายโลกเพนพี่อหารายไดด้เสรลิมเขด้ากรับเงลินเดนอนทบีพี่ถผกจล่ายใหด้โดยครลิสตจรักรนรันี้น เมนพี่อในครลิสตจรักร
นรันี้นมบีพวกนรักธอุรกลิจชายและหญลิง ชาวไรล่ชาวนาทบีพี่มรัพี่งมบี และผผด้คนทบีพี่สามารถถวายดด้วยใจกวด้างขวางใหด้แกล่งานของ
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า! สลิพี่งเชล่นนรันี้นไมล่ควรเกลิดขซนี้นและนคาความนล่าละอายมาสผล่ครลิสตจรักร ผผด้รรับใชด้คนใดทบีพี่เปป็นศลิษยาภลิ
บาลครลิสตจรักรแหล่งหนซพี่งพรด้อมกรับหด้าสลิบครอบครรัวในครลิสตจรักรนรันี้นกน็ทคาไดด้มากพอ ๆ กรับทบีพี่คน ๆ หนซพี่งสามารถ
ทคาไดด้! ผผด้รรับใชด้คนใดทบีพี่กคาลรังทคางานของพระเจด้าอยล่างทบีพี่เขาควรทคากน็ไมล่มบีเวลาทบีพี่จะทคางานสบีพี่สลิบชรัพี่วโมงตล่อสรัปดาหร์
เพนพี่อหาเลบีนี้ยงตรัวเองและครอบครรัวของเขา และครลิสตจรักรใดทบีพี่มบีขนาดใหญล่พอทบีพี่จะใหด้คล่าจด้างสคาหรรับผผด้รรับใชด้คน
หนซพี่งกน็ควรจล่ายใหด้เขามากพอทบีพี่จะดคารงชบีวลิตไดด้และใหด้เขามบีทบีพี่อยผล่อาศรัยอรันเหมาะสม-มลิฉะนรันี้น ครลิสตจรักรนรันี้นกน็ไมล่สม
ควรมบีศลิษยาภลิบาลและควรถผกปปิดตายและเลลิกกลิจการเสบีย

ขอพระเจด้าทรงเวทนาผผด้คนทบีพี่อด้างตรัววล่าบรังเกลิดใหมล่แลด้ว ทบีพี่อด้างวล่ารรักพระเยซผ-กระนรันี้นกน็ไมล่ยอมถวายอยล่าง
นด้อยหนซพี่งในสลิบจากรายไดด้ของเขาเพนพี่อสนรับสนอุนศลิษยาภลิบาลคนหนซพี่งทบีพี่เลบีนี้ยงดผฝผงแกะของพระเจด้า และขอพระเจด้า
ทรงเวทนาพวกนรักเทศนร์ทบีพี่ใชด้งานรรับใชด้ของตนเพนพี่อหารายไดด้เสรลิม ผมกลล่าวเชล่นนบีนี้ในความรรัก แตล่วรันนบีนี้ผผด้รรับใชด้
จคานวนมากทคาธอุรกลิจ ทคาไรล่ทคานา หรนอทคางานฝป่ายโลกอนพี่นใด และเทศนาเฉพาะในวรันอาทลิตยร์ งานรรับใชด้ของพวก
เขาไมล่แทรกแซงกรับธอุรกลิจของพวกเขา-แตล่มรันควรเปป็นในทางกลรับกรัน นรักเทศนร์ไมล่ควรปลล่อยใหด้สลิพี่งใด-ครอบครรัว 
เพนพี่อนฝผง หรนอธอุรกลิจการงาน-เขด้าแทรกแซงกรับงานรรับใชด้ของตน มรันเปป็นหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบอรันหนรักอซนี้งในการเปป็น
ผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งแหล่งขล่าวประเสรลิฐ

ผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งแหล่งขล่าวประเสรลิฐควรหล่อหอุด้มตรัวอยล่างเตน็มขนาดในงานรรับใชด้ของตน ถผกซซมซาบจนทรัพี่วโดย
ขล่าวประเสรลิฐ จนเขาจะมบีใจจดจล่ออยผล่กรับขล่าวประเสรลิฐอยล่างตล่อเนนพี่อง-ถวายตรัวอยล่างเตน็มขนาดใหด้แกล่มรัน ดคาเนลิน
ชบีวลิตอยผล่ในมรัน เขาควรถผกซซมซรับเหลนอเกลินในสลิพี่งตล่าง ๆ ของพระวลิญญาณและพระวจนะจนเขาไมล่สามารถมบีใจ
จดจล่ออยผล่กรับสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่เปป็นของโลกธอุรกลิจและการทคาเงลิน

หนซพี่งในนลิยามทบีพี่ดบีทบีพี่สอุดทบีพี่ถผกพบสคาหรรับผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งแหล่งขล่าวประเสรลิฐกน็ถผกพบในฮรักกรัย 1:13: “แลด้วฮรัก
กรัย ทผตของพระเยโฮวาหร์ ไดด้กลล่าวแกล่ประชาชนตามกระแสรรับสรัพี่งของพระเยโฮวาหร์ โดยกลล่าววล่า “เราอยผล่กรับเจด้า
ทรันี้งหลาย พระเยโฮวาหร์ตรรัส” ผผด้รรับใชด้ทบีพี่แทด้จรลิงคนหนซพี่งเปป็นแบบนบีนี้-เขาเปป็นกระบอกเสบียงของพระเจด้าพรด้อมกรับ
ขล่าวสารของพระเจด้า เขากลล่าวตามทบีพี่พระเจด้าทรงสรัพี่ง และเขากลล่าวสลิพี่งทบีพี่พระเจด้าทรงบอกเขาใหด้กลล่าว

ผมไมล่ไดด้กคาลรังบอกเปป็นนรัยวล่าผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งควรนรัพี่งโดยมบีพระครัมภบีรร์เลล่มหนซพี่งอยผล่ในมนอของตนยบีพี่สลิบสบีพี่
ชรัพี่วโมงตล่อวรัน นรัพี่นไมล่ใชล่ความคลิดนบีนี้เลย เราตด้องพรักผล่อน เราตด้องมบีเวลาสรันทนาการ พระเยซผตรรัสแกล่เหลล่าสาวกของ



พระองคร์วล่า “ทล่านทรันี้งหลายจงแยกตรัวออกมาและพรักผล่อนสรักครผล่หนซพี่ง” แตล่เราสามารถพรักผล่อนและยรังตรซกตรอง
เกบีพี่ยวกรับสลิพี่งเหลล่านรันี้นของพระเจด้าไดด้ มบีกบีฬาทบีพี่สะอาด ๆ หลายชนลิดทบีพี่ผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งสามารถมบีสล่วนรล่วมไดด้ เชล่น ตก
ปลา ลล่าสรัตวร์ และกบีฬาอนพี่น ๆ ทบีพี่ผมจะไมล่ใชด้เวลาเพนพี่อจะเอล่ยชนพี่อตรงนบีนี้ ความเงบียบสงบของทะเลสาบหรนอความเงบียบ
ของปป่าลซกใหด้ผผด้รรับใชด้หยอุดพรักจากหนด้าทบีพี่ตล่าง ๆ แหล่งครลิสตจรักรและชอุมชนของเขา และกระนรันี้นเขากน็สามารถพผดคอุย
กรับพระเจด้าในแบบทบีพี่เตน็มเปปปี่ยมมากกวล่า ลซกซซนี้งมากกวล่าทบีพี่เขาสามารถทคาไดด้ในการศซกษาคด้นควด้าของเขาหรนอใน
บด้านของเขา

ไมล่ใชล่เลยครรับ ผมไมล่ไดด้กคาลรังเสนอแนะใหด้เราผลรักดรันตรัวเองจนกระทรัพี่งเราลด้มลงเพราะหมดแรง แตล่เรา
ควรตรซกตรองในสลิพี่งเหลล่านรันี้นของพระเจด้าและพรด้อมทบีพี่จะปป่าวประกาศขล่าวสารแหล่งความจรลิงนรันี้นตลอดเวลา-เพนพี่อ
ตคาหนลิ เตนอนสตลิ เสรลิมสรด้าง ปลอบประโลมใจ และเสรลิมกคาลรังโดยแจกจล่ายพระวจนะของพระเจด้า และเราไมล่
สามารถเลบีนี้ยงดผผผด้อนพี่นไดด้จนกวล่าตรัวเราเองรรับการเลบีนี้ยงดผเสบียกล่อน

ความสคาเรน็จของผผด้พยากรณร์ดานลิเอลถผกสรอุปยล่อในดานลิเอล 1:8: “แตล่ดานลิเอลตรันี้งใจไวด้ในใจของตนวล่า เขา
จะไมล่กระทคาตรัวเองใหด้เปป็นมลทลินดด้วยสล่วนอาหารสผงของกษรัตรลิยร์ หรนอดด้วยเหลด้าองอุล่นซซพี่งพระองคร์ดนพี่ม…” ดานลิเอลไดด้
ปฏลิญาณตนตล่อตรัวเองและตล่อพระเจด้า-และเขาดคาเนลินชบีวลิตตามคคาปฏลิญาณนรันี้น! ใครเลล่าไมล่อยากประสบความ
สคาเรน็จเหมนอนอยล่างดานลิเอล?

ครลิสตจรักรจะไมล่ปปนไปถซงทบีพี่สผงมากกวล่า หรนอไปถซงสลิพี่งตล่าง ๆ ฝป่ายวลิญญาณทบีพี่ลซกซซนี้งมากกวล่าทบีพี่ศลิษยาภลิบาล
นคาผผด้คนเหลล่านรันี้นไป และศลิษยาภลิบาลไมล่สามารถนคาผผด้คนของเขาไปถซงทบีพี่สผงทรันี้งหลายแหล่งการบรรลอุฝป่ายวลิญญาณทบีพี่
ตรัวเขาเองยรังไมล่เคยประสบเลย ดรังนรันี้นการตรซกตรอง การชคาระตรัวใหด้บรลิสอุทธลิธ และการออุทลิศตนจซงเปป็นสลิพี่งทบีพี่ตด้อง
กระทคาหากนรักเทศนร์คนใดอยากจะเปป็นผผด้นคาแบบทบีพี่พระเจด้าทรงประสงคร์ใหด้ผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายของพระองคร์เปป็น

ขด้อ 15 ปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคคาเหลล่านบีนี้: “...เพนพี่อความจคาเรลิญของทล่านจะไดด้ปรากฏแจด้งแกล่คนทรันี้งปวง” คคา
กรบีกตรงนบีนี้ทบีพี่แปลเปป็น “ความจคาเรลิญ” (profiting) ไมล่ไดด้หมายถซงสลิพี่งทบีพี่เราคลิดเมนพี่อเราพผดถซงผลกคาไรในธอุรกลิจ มรัน
หมายถซงการเจรลิญเตลิบโตและความกด้าวหนด้า สลิพี่งทบีพี่เปาโลกคาลรังกลล่าวแกล่ทลิโมธบีกน็คนอวล่า เขาตด้องเตลิบโตและกด้าวหนด้า-
และผผด้คนเหลล่านรันี้นตด้องมองเหน็นความกด้าวหนด้านรันี้น กล่อนทบีพี่พวกเขาจะตลิดตามเขา ผผด้นคาตด้องถผกนคาโดยพระเจด้ากล่อน 
โดยเคลนพี่อนทบีพี่ไปขด้างหนด้า ไปขด้างนอก ไปขด้างบน โดยมบีความเขด้มแขน็งมากขซนี้นหากเขาหวรังทบีพี่จะใหด้ผผด้คนของเขาเดลิน
ตามรอยเขา

เปาโลสอนคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เขาปรนนลิบรัตลิวล่าพวกเขาควรปฏลิบรัตลิตามเขา-แตล่เฉพาะขณะทบีพี่เขาเดลินตามรอย
พระบาทของพระเยซผเทล่านรันี้น ไมล่มบีสลิพี่งทบีพี่เรบียกกรันวล่าการหยอุดนลิพี่งฝป่ายวลิญญาณ-เราเตลิบโต หรนอไมล่เรากน็หดเลน็กลง เรา
ไมล่เปป็นเหมนอนเดลิมอยผล่ตล่อไปในฝป่ายวลิญญาณ เรากลายเปป็นผผด้ทบีพี่แขน็งแรงขซนี้น หรนอไมล่เรากน็เรลิพี่มอล่อนแอลง

ขด้อ 16: “จงระวรังตรัวทล่านและหลรักคคาสอนนรันี้น จงดคาเนลินตล่อไปในสลิพี่งเหลล่านบีนี้ เพราะเมนพี่อกระทคาดรังนรันี้น 
ทล่านจะชล่วยทรันี้งตรัวทล่านเองและคนทรันี้งปวงทบีพี่ฟฟังทล่านใหด้รอดไดด้”

สลิพี่งทบีพี่เปาโลกคาลรังกลล่าวแกล่ทลิโมธบีกน็คนอนบีพี่: “จงตรวจสอบตรัวทล่านเองเถลิด อยล่าสอนหรนอเทศนาสลิพี่งใดนอกเสบีย
จากวล่าทล่านแนล่ใจวล่าทล่านกคาลรังเทศนาหลรักคคาสอนทบีพี่ถผกตด้อง” นรักเทศนร์ตด้องดคาเนลินชบีวลิตตามสลิพี่งทบีพี่เขาเทศนา เขา
ตด้องทคาไดด้ตามมาตรฐานทบีพี่เขาวางไวด้สคาหรรับผผด้อนพี่น ในฐานะผผด้รรับใชด้เราควรระวรังตรัวเราเองใหด้ดบี-จงแนล่ใจวล่าลรักษณะ



การดคาเนลินชบีวลิตของเรานรันี้นถผกตด้อง จงแนล่ใจวล่าหลรักคคาสอนทบีพี่เราเทศนานรันี้นถผกตด้อง-และจากนรันี้นเราควรบรัญชาผผด้คน
ของเราใหด้เดลินตามเราขณะทบีพี่เราวางแบบอยล่างนรันี้นในรอยพระบาทของพระเยซผ

ผมเปป็นผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ ผมไมล่เคยเปป็นศลิษยาภลิบาล และผมไมล่ทราบความปวดรด้าวใจและความ
ผลิดหวรังทรันี้งหมดนรันี้นทบีพี่ศลิษยาภลิบาลสรักคนตด้องสผด้ทน แตล่ผมเคยทคางานกรับศลิษยาภลิบาลมาหลายคนแลด้ว และผมกน็
ทราบปฟัญหาบางอยล่างทบีพี่พวกเขาเผชลิญ กลล่าวตามตรง ผมคลิดวล่าผมคงจะตายเพราะใจสลายหากผมไดด้อยผล่ในฐานะ
ของศลิษยาภลิบาลบางคน ยกตรัวอยล่างเชล่น ถด้าผมเปป็นศลิษยาภลิบาลของครลิสตจรักรหนซพี่งซซพี่งไมล่มบีคนกลรับใจรรับเชนพี่อเลย
ในชล่วงหนซพี่งปป โดยทบีพี่คนกลอุล่มเดลิมนรันี้นรล่วมประชอุมนมรัสการวรันอาทลิตยร์ครรันี้งแลด้วครรันี้งเลล่า โดยไมล่พาคนใหมล่ ๆ มา ทคา
ตามพลิธบีเดลิม ๆ รด้องเพลงบทเดลิมและจากทบีพี่ประชอุมไปโดยดผเหมนอนไมล่สนใจอะไร ผมไมล่สามารถทนไดด้กรับการเปป็น
ศลิษยาภลิบาลของครลิสตจรักรหนซพี่งซซพี่งผผด้คนไมล่ไดด้กคาลรังกลรับใจรรับเชนพี่อ ทบีพี่ครลิสตจรักรนรันี้นไมล่เคลนพี่อนทบีพี่ไปขด้างหนด้า ทบีพี่จคานวน
สมาชลิกไมล่ไดด้เพลิพี่มขซนี้น

ผมตระหนรักดบีวล่าในบางพนนี้นทบีพี่ศรักยภาพไมล่ไดด้ดบีเยบีพี่ยมมากเทล่ากรับในพนนี้นทบีพี่อนพี่น ๆ และครลิสตจรักรบางแหล่งไมล่
สามารถเตลิบโตอยล่างรวดเรน็วไดด้เหมนอนครลิสตจรักรอนพี่น ๆ แตล่ผมไมล่เชนพี่อวล่ามบีครลิสตจรักรใดทบีพี่มบีอยผล่จรลิงซซพี่งโดยรอบครลิสต
จรักรนรันี้นไมล่มบีใครเลยสรักคนทบีพี่ตด้องบรังเกลิดใหมล่-และถด้าเหลล่าสมาชลิกของครลิสตจรักรนรันี้นรรักพวกคนทบีพี่ยรังไมล่รอดและไป
ตามพวกเขามาในจลิตใจแหล่งความถล่อมใจและความรรัก ใครสรักคนกน็จะรรับความรอด! อาจไมล่มบีการกลรับใจรรับเชนพี่อ
ทอุกครรันี้งทบีพี่มบีการประชอุมนมรัสการ-อาจไมล่ใชล่ทอุกวรันอาทลิตยร์ดด้วยซนี้คา-แตล่แนล่นอนวล่าผผด้คนจะรรับความรอดถด้าเหลล่าผผด้แทน
ของพระเจด้าทคาหนด้าทบีพี่ของตนในชอุมชนนรันี้น

ผผด้รรับใชด้ทอุกคนควรตรวจสอบตรัวเองใหด้ดบี เขาควรถามตรัวเองวล่าเขาไดด้ทคาสลิพี่งใดสคาเรน็จในชล่วงเดนอนทบีพี่ผล่านมา
หกเดนอน หรนอหนซพี่งปปทบีพี่ผล่านมา เหลล่าสมาชลิกครลิสตจรักรทบีพี่อยผล่ภายใตด้การดผแลของเขาคลิดถซงเขาในแงล่ใด? พวกเขา
เคารพเขาในฐานะเปป็นผผด้แทนของพระเจด้าไหม? เขาเปป็นอยล่างไรกรันแนล่ในสายตาของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่นรัพี่งฟฟังเขา
เทศนา? เราแตล่ละคนตด้องตรวจสอบตรัวเราเองและงานรรับใชด้ของเรา เราตด้องรด้องทผลพรด้อมกรับผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีวล่า 
“โอ ขด้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ขอทรงตรวจสอบขด้าพระองคร์และลองใจขด้าพระองคร์เถลิด ขอทรงทดสอบความคลิดและ
จลิตใจของขด้าพระองคร์เถลิด” (เพลงสดอุดบี 26:2) ใน 2 โครลินธร์ 13:5 เปาโลกลล่าววล่า “จงตรวจสอบพวกทล่านเองเถลิด
วล่า พวกทล่านอยผล่ในความเชนพี่อนรันี้นหรนอไมล่ จงพลิสผจนร์พวกทล่านเองเถลิด” เมนพี่อเรามองเหน็นตรัวเราเองในกระจกแหล่งพระ
วจนะ ภาพสะทด้อนนรันี้นกน็อาจนล่าละอายและแสนเจน็บปวด แตล่ถด้าเราจะมองดด้วยความซนพี่อตรง-และจากนรันี้นกน็ทคา
อะไรบางอยล่างเกบีพี่ยวกรับสลิพี่งทบีพี่เรามองเหน็น-มรันกน็จะใหด้เงลินปฟันผลมหาศาลในผลลรัพธร์เหลล่านรันี้นทบีพี่ตามมา

เปาโลเตนอนสตลิทลิโมธบีวล่า “...จงดคาเนลินตล่อไปในสลิพี่งเหลล่านบีนี้” นรักเทศนร์ของพระเจด้าไมล่เปลบีพี่ยนแปลงหลรักคคา
สอนของตนใหด้เขด้ากรับยอุคสมรัยหรนอผผด้คนทบีพี่เขาเทศนาใหด้ฟฟัง เหลล่าผผด้ปรนนลิบรัตลิของพระเจด้าไมล่ถผกซรัดไปซรัดมาดด้วย
สายลมแหล่งหลรักคคาสอนทอุกอยล่าง และพวกเขาไมล่เทศนาเพนพี่อเอาใจผผด้คนดด้วย พวกเขาเทศนาหลรักคคาสอนตามพ
ระครัมภบีรร์อรันบรลิสอุทธลิธ-และพวกเขาเทศนาหลรักคคาสอนตามพระครัมภบีรร์ตล่อไป แมด้หากวล่ามรันทคาใหด้เจน็บปวดจนถซง
ขนาดทบีพี่วล่าสมาชลิกหลายคน “ไมล่เดลินกรับพระองคร์อบีกตล่อไป” เหมนอนสาวกเหลล่านรันี้นในยอหร์น 6:66 กน็ตามผผด้คน
เปลบีพี่ยนแปลง และศาสนาตล่าง ๆ เปลบีพี่ยนแปลงหลรักคคาสอนตล่าง ๆ ของตน-แตล่พระครัมภบีรร์ไมล่เปลบีพี่ยนแปลง และ
หลรักคคาสอนตามพระครัมภบีรร์ไมล่เปลบีพี่ยนแปลง



เราเพลิพี่งอล่านในหนรังสนอพลิมพร์หลายฉบรับเกบีพี่ยวกรับศาสนาใหญล่ ๆ ทรันี้งหลายทบีพี่ทคาใหด้หลรักคคาสอนของพวกเขา
ทรันสมรัยยลิพี่งขซนี้น หลรักคคาสอนของครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมล่ไมล่จคาเปป็นตด้อง “ถผกทคาใหด้ทรันสมรัย” มรันทรันสมรัยอยผล่แลด้ว-
ทรันสมรัยเสมอมาและจะทรันสมรัยเสมอไป ผผด้คนทบีพี่ถผกซรัดไปซรัดมาโดยสายลมแหล่งหลรักคคาสอนทอุกอยล่าง ซซพี่ง
เปลบีพี่ยนแปลงหลรักคคาสอนของตนทอุกสองสามเดนอน ตด้องการสลิพี่งเดบียวเทล่านรันี้น: การบรังเกลิดใหมล่!

ในกาลาเทบีย 5:7 เปาโลกลล่าววล่า “พวกทล่านไดด้วลิพี่งแขล่งดบีอยผล่แลด้ว ใครเลล่าไดด้ขรัดขวางพวกทล่านทบีพี่พวกทล่าน
ไมล่ควรเชนพี่อฟฟังความจรลิง” แตล่เราอล่านคคากลล่าวทบีพี่ทคาใหด้ชนพี่นใจในกลิจการ 2:42: “...เขาทรันี้งหลายไดด้ตรันี้งมรัพี่นคงอยผล่ใน
หลรักคคาสอนของพวกอรัครทผต และในการสามรัคคบีธรรม และในการหรักขนมปฟัง และในการอธลิษฐานตล่าง ๆ” พวก
ครลิสเตบียนสมรัยแรกเหลล่านบีนี้มบีความสอุขกรับรรักแรกของตน พวกเขาตรันี้งมรัพี่นคงอยผล่ตล่อเนนพี่องทอุกวรันในหลรักคคาสอน
เดบียวกรัน และในการรล่วมสามรัคคบีธรรม การหรักขนมปฟัง และในการอธลิษฐาน ครลิสตจรักรตด้องการผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายทบีพี่
ตรันี้งมรัพี่นคงมากขซนี้น

จลิตวลิญญาณสามพรันดวงไดด้รรับความรอดในวรันเพน็นเทคอสตร์นรันี้น อบีกสองพรันคนตล่อมาไมล่นาน อบีกหลายพรัน
คนในเวลาตล่อมา-และถด้าคนใดในผผด้เชนพี่อกลอุล่มแรกเหลล่านบีนี้มบีใจหรันกลรับหรนอลด้มลงขด้างทาง กน็ไมล่มบีสรักตรัวอรักษรในพระ
ครัมภบีรร์ทบีพี่บอกเปป็นนรัยเชล่นนรันี้น! พวกเขาตรันี้งมรัพี่นคง-และโดยการตรันี้งมรัพี่นคง พวกเขาจซงเตลิบโต และยลิพี่งพวกเขาเตลิบโต 
พวกเขากน็ยลิพี่งแขน็งแรง ยลิพี่งพวกเขารรับใชด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า พวกเขากน็ยลิพี่งอยากทบีพี่จะรรับใชด้พระองคร์ เหลล่าผผด้ทบีพี่กลรับใจ
รรับเชนพี่อในวรันเพน็นเทคอสตร์นรันี้นเคลนพี่อนทบีพี่ตล่อไป และถด้าครลิสตจรักรไดด้เคลนพี่อนทบีพี่ตล่อไปจนถซงวรันนบีนี้อยล่างทบีพี่มรันเคยทคาใน
สมรัยแรก ๆ ของความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน คอุณกน็เชนพี่อใจไดด้เลยวล่าสลิพี่งตล่าง ๆ คงจะแตกตล่างไปมากทบีเดบียวบนแผล่นดลิน
โลกวรันนบีนี้

พระคคาขด้อนบีนี้และบทนบีนี้ของเราปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคคาเหลล่านบีนี้: “...เพราะเมนพี่อกระทคาดรังนรันี้น ทล่านจะชล่วยทรันี้งตรัว
ทล่านเองและคนทรันี้งปวงทบีพี่ฟฟังทล่านใหด้รอดไดด้” ถด้อยคคาเหลล่านบีนี้ไมล่ไดด้บอกเปป็นนรัยวล่าทลิโมธบีสามารถไถล่จลิตวลิญญาณของ
เขาหรนอชล่วยจลิตวลิญญาณของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เขาปรนนลิบรัตลิใหด้รอดไดด้ แตล่เปาโลกคาลรังบอกทลิโมธบีวล่าถด้าเขาจะตรันี้งมรัพี่นคง
อยผล่ตล่อไปในสลิพี่งตล่าง ๆ ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ตรซกตรองเกบีพี่ยวกรับพระวจนะของพระเจด้า ดคารงอยผล่ตล่อไปในหลรักคคา
สอนทบีพี่ถผกตด้อง ไมล่เบบีพี่ยงเบนออกไปจากความจรลิงนรันี้น เขากน็จะรรักษางานรรับใชด้ของเขาไวด้ไดด้ รรักษาคคาพยานของเขา
ไวด้ไดด้ รรักษาอลิทธลิพลของเขาไวด้ไดด้ และรรักษาบคาเหนน็จของเขาไวด้ไดด้ และเขาจะยรังรรักษาอลิทธลิพล คคาพยาน และ
บคาเหนน็จของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เขาปรนนลิบรัตลิในครลิสตจรักรทบีพี่เมนองเอเฟซรัสไวด้ไดด้ดด้วย

ใน 1 โครลินธร์ 9:27 เปาโลกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าปราบรล่างกายของขด้าพเจด้า และทคาใหด้รล่างกายนรันี้นอยผล่ใตด้
บรังครับ เพราะเกรงวล่าโดยทางหนซพี่งทางใดเมนพี่อขด้าพเจด้าไดด้ประกาศแกล่คนอนพี่นแลด้ว ตรัวขด้าพเจด้าเองจะเปป็นคนทบีพี่ใชด้การ
ไมล่ไดด้”

วลบีสอุดทด้ายนบีนี้ไมล่ไดด้หมายความวล่าเปาโลกลรัววล่าพระเจด้าจะทรงขรับไลล่เขาออกไปเสบีย หรนอวล่าเขาจะสผญเสบีย
การไถล่ของเขาหลรังจากทบีพี่เปป็นผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งทบีพี่เทศนาใหด้ผผด้อนพี่นฟฟัง เปาโลกคาลรังกลล่าวตรงนบีนี้วล่า “เกรงวล่าขด้าพเจด้าจะ
ถผกวางเกน็บบนชรันี้น ไมล่เปป็นภาชนะอรันหนซพี่งทบีพี่เหมาะสคาหรรับการใชด้งานของผผด้เปป็นนายอบีกตล่อไป และสผญเสบียอลิทธลิพล
ของขด้าพเจด้า” เขาไมล่ไดด้เชนพี่อ สอน หรนอเสนอแนะวล่าเขาจะสผญเสบียการไถล่ของเขาไป แตล่เขาอยากแนล่ใจวล่าเขาไมล่ไดด้
สผญเสบียบคาเหนน็จของเขา เขาไมล่ไดด้อยากนคาการตลิเตบียนมาสผล่ขล่าวประเสรลิฐและผผด้คนเหลล่านรันี้นทบีพี่เขาไดด้เทศนาใหด้ฟฟัง



อยล่างสรัตยร์ซนพี่อ พระเยซผตรรัสวล่า “ผผด้ทบีพี่มาหาเรา เรากน็จะไมล่ขรับไลล่ออกไปเลย” (ยอหร์น 6:37) ความหมายทบีพี่แทด้จรลิง
ของภาษากรบีกลด้วน ๆ ทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้กน็คนอ “ผผด้ทบีพี่มาหาเรา เราจะไมล่ขรับออกไปเสบียดด้วยเหตอุประการใดทรันี้งนรันี้น” นรัพี่น
ไมล่ไดด้หมายความวล่าคน ๆ หนซพี่งจะมาหาพระเยซผ สารภาพความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน-และจากนรันี้นกน็ดคาเนลินชบีวลิต
แบบทบีพี่พญามารอยากใหด้เขาใชด้ชบีวลิต และสอุดทด้ายแลด้วพระเจด้าจะพาเขาเขด้าสผล่อาณาจรักรนรันี้น มรันแคล่หมายความวล่า
เมนพี่อคน ๆ หนซพี่งถผกใหด้บรังเกลิดเขด้าในครอบครรัวของพระเจด้าโดยการใชด้ความเชนพี่อในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของ
พระเยซผ-เมนพี่อผผด้หนซพี่งตายไปแลด้ว ถผกซล่อนไวด้กรับพระครลิสตร์ในพระเจด้า (คส. 3:3)- คน ๆ นรันี้นจะไมล่ถผกตรัดออกหรนอถผก
ขรับออกไปเลย เขาอาจกลายเปป็นคนทบีพี่ใชด้การไมล่ไดด้ เขาอาจสผญเสบียบคาเหนน็จของเขาและอลิทธลิพลของเขา และ
พระเจด้าอาจวางเขาเกน็บไวด้บนชรันี้น เขาอาจทนทอุกขร์ เขาอาจลด้มปป่วย เขาอาจถซงขรันี้นทคาบาปทบีพี่นคาไปสผล่ความตาย-แตล่
นรัพี่นไมล่ไดด้หมายความวล่าการไถล่ของเขาและชบีวลิตนลิรรันดรร์ของเขาถผกพรากไป 

มบีความแตกตล่างมหาศาลระหวล่างความรอดและบคาเหนน็จ ในทบีพี่นบีนี้เปาโลกคาลรังเตนอนสตลิผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งทบีพี่
บรังเกลิดใหมล่แลด้วและพระเจด้าทรงแตล่งตรันี้งใหด้ระวรังตรัวเขาเองใหด้ดบี ใหด้รผด้จรักความจรลิงนรันี้นและแนล่ใจวล่าเขาเทศนาหลรัก
คคาสอนทบีพี่แทด้จรลิง-ความเชนพี่อนรันี้นซซพี่งครรันี้งหนซพี่งถผกมอบไวด้แกล่พวกวลิสอุทธลิชนแลด้ว โดยการทคาเชล่นนรันี้นเขากน็จะรรักษาตรัวเขา
เองไวด้และรรักษาคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เขาเทศนาใหด้ฟฟังไวด้ เราทราบวล่าไมล่มบีมนอุษยร์คนใดสามารถชล่วยจลิตวลิญญาณของตรัว
เองใหด้รอดไดด้ แตล่เขาสามารถรรักษาอลิทธลิพลของตรัวเองไวด้ไดด้…เขาสามารถรรักษาคคาพยานของตรัวเองไวด้ไดด้ โดยการ
เปป็นครลิสเตบียนคนหนซพี่งทบีพี่เทบีพี่ยงธรรมและสรัตยร์ซนพี่อ โดยปฏลิบรัตลิการดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ไรด้ทบีพี่ตลิทอุกวรัน

ในโรม 11:1 เปาโลถามวล่า “พระเจด้าทรงทอดทลินี้งชนชาตลิของพระองคร์แลด้วหรนอ” จากนรันี้นเขากน็ตอบวล่า 
“ขอพระเจด้าอยล่ายอมใหด้เปป็นเชล่นนรันี้นเลย!” พระเจด้าไมล่ทรงทอดทลินี้งประชากรของพระองคร์ และไมล่ตรัดพวกเขาออก
เสบีย ความเขด้าใจผลิดแบบใหญล่โตเกบีพี่ยวกรับหรัวขด้อนบีนี้ในทล่ามกลางเหลล่าครลิสเตบียนวรันนบีนี้เกลิดขซนี้นจากขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าคน
เปป็นอรันมากไมล่เขด้าใจวล่าไมล่ใชล่ทอุกคนทบีพี่ประกาศตรัววล่านรับถนอศาสนาถผกไถล่และรรับความรอดอยล่างแทด้จรลิง พวกเขา
อาจเขด้ารล่วมกรับครลิสตจรักรหนซพี่งและรรับบรัพตลิศมา แตล่นรัพี่นกน็ไมล่ไดด้ชบีนี้ขาดวล่าคน ๆ หนซพี่งรอดแลด้วหรนอไมล่ มบีแตล่พระเจด้าทบีพี่
ทรงทราบใจ-และพระองคร์ทรงพลิพากษาใจ ไมล่ใชล่รผปลรักษณร์ภายนอก

ผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายตด้องกลล่าวคคาเตนอนอรันนล่ายคาเกรงทบีพี่วล่าพระเจด้าทรงวางบางคนไวด้บนชรันี้นจรลิง ๆ เมนพี่อพวก
เขาเรลิพี่มสะเพรล่าและไมล่เอาใจใสล่จนพระองคร์ทรงใชด้การพวกเขาไมล่ไดด้อบีกตล่อไป พวกเขากลายเปป็นคนทบีพี่ใชด้การไมล่ไดด้
แลด้ว ถผกวางไวด้ตล่างหากเพราะการละเลยและคคาพยานทบีพี่แยล่ พวกเขาเรลิพี่มสล่งผลเสบียตล่อออุดมการณร์ของพระครลิสตร์ 
พวกเขาไมล่ใชล่สลินทรรัพยร์อยล่างหนซพี่งตล่อครลิสตจรักรอบีกตล่อไป และพระเจด้าทรงวางพวกเขาไวด้ตล่างหาก

เปาโลกลล่าวแกล่ผผด้เชนพี่อทรันี้งปวงวล่า “เหตอุฉะนรันี้น ขด้าพเจด้าจซงวลิงวอนพวกทล่าน พบีพี่นด้องทรันี้งหลาย โดยบรรดา
ความเมตตาของพระเจด้า ใหด้พวกทล่านถวายรล่างกายของพวกทล่าน เปป็นเครนพี่องบผชาทบีพี่มบีชบีวลิต อรันบรลิสอุทธลิธ เปป็นทบีพี่พอ
พระทรัยแดล่พระเจด้า ซซพี่งเปป็นการรรับใชด้ทบีพี่เหมาะสมของพวกทล่าน และอยล่าทคาเหมนอนกรับชาวโลกนบีนี้ แตล่พวกทล่านจง
ถผกเปลบีพี่ยนแปลงโดยการฟฟฟื้นฟผใหมล่แหล่งจลิตใจของพวกทล่าน เพนพี่อพวกทล่านจะไดด้พลิสผจนร์วล่าอะไรเปป็นนนี้คาพระทรัยนรันี้น
ของพระเจด้าทบีพี่ดบีและเปป็นทบีพี่ชอบพระทรัย และสมบผรณร์แบบ” (รม. 12:1,2)

ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเหลนอเราใหด้ทคาอยล่างทบีพี่เปาโลกลล่าว หาก ณ เวลานบีนี้เราไมล่ไดด้ถวายจลิตใจ 
วลิญญาณ และรล่างกายบนแทล่นบผชาของพระเจด้า ขอใหด้เรามอบถวายโดยไมล่สงวนไวด้-สมาชลิกครลิสตจรักรและศลิษ



ยาภลิบาล, ผผด้ดผแลและผผด้ชล่วย, ผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ, มลิชชรันนารบี และครผอาจารยร์ ขอใหด้เรามอบถวายทอุกสลิพี่งแดล่
พระเยซผและเปป็นแบบอยล่างทบีพี่ดบีของผผด้เชนพี่อในสลิพี่งสารพรัดทบีพี่เราเปป็นและในสลิพี่งสารพรัดทบีพี่เราทคา

1 ททิโมธธี - บททธีที่ 5
งานของผทูต้รอับใชต้ทธีที่ดธีของพระเยซทูครทิสตณ

5:1 อยล่าวล่ากลล่าวคนทบีพี่สผงอายอุ แตล่จงวลิงวอนเขาเหมนอนเปป็นบลิดา และคนหนอุล่ม ๆ ทรันี้งหลายเหมนอนเปป็นพบีพี่นด้อง



5:2 ผผด้หญลิงทบีพี่สผงอายอุเหมนอนเปป็นมารดา หญลิงสาว ๆ เหมนอนเปป็นพบีพี่สาวนด้องสาว พรด้อมกรับความบรลิสอุทธลิธทอุกอยล่าง
5:3 จงใหด้เกบียรตลิพวกหญลิงมล่ายทบีพี่เปป็นหญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง
5:4 แตล่ถด้าหญลิงมล่ายคนใดมบีลผกหรนอหลาน กน็ใหด้ลผกหลานนรันี้นเรบียนรผด้ทบีพี่จะแสดงความกตรัญญผทบีพี่บด้านกล่อน และใหด้
ตอบแทนคอุณบลิดามารดาของตน เพราะวล่าสลิพี่งนรันี้นเปป็นสลิพี่งดบีและเปป็นทบีพี่ชอบตล่อพระพรักตรร์พระเจด้า
5:5 บรัดนบีนี้ ผผด้หญลิงทบีพี่เปป็นหญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง และโดดเดบีพี่ยว กน็วางใจในพระเจด้า และดคาเนลินตล่อไปในบรรดาการ
วลิงวอนและการอธลิษฐานทรันี้งกลางคนนและกลางวรัน
5:6 แตล่ผผด้หญลิงทบีพี่ดคาเนลินชบีวลิตในการสนอุกสนาน กน็ตายแลด้วขณะทบีพี่นางยรังเปป็นอยผล่
5:7 และสลิพี่งเหลล่านบีนี้จงใหด้คคากคาชรับ เพนพี่อพวกเขาจะไรด้ทบีพี่ตลิ
5:8 แตล่ถด้าผผด้ใดไมล่เลบีนี้ยงดผวงศร์ญาตลิของเขาเอง และโดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งสคาหรรับคนเหลล่านรันี้นแหล่งบด้านเรนอนของเขา
เอง ผผด้นรันี้นกน็ไดด้ปฏลิเสธความเชนพี่อนรันี้นเสบียแลด้ว และแยล่กวล่าคนทบีพี่ไมล่เชนพี่อเสบียอบีก
5:9 อยล่าใหด้หญลิงมล่ายคนใดลงชนพี่อในทะเบบียนหญลิงมล่าย ทบีพี่อายอุตพี่คากวล่าหกสลิบปป โดยเปป็นภรรยาของชายคนเดบียว
5:10 เปป็นคนทบีพี่ถผกรายงานวล่าไดด้กระทคาบรรดาการงานทบีพี่ดบี ถด้านางไดด้เอาใจใสล่เลบีนี้ยงดผลผก ๆ ถด้านางไดด้มบีนนี้คาใจรรับรอง
แขกทรันี้งหลาย ถด้านางไดด้ลด้างเทด้าของพวกวลิสอุทธลิชน ถด้านางไดด้สงเคราะหร์คนทบีพี่มบีความทอุกขร์ยาก ถด้านางไดด้ปฏลิบรัตลิ
ตามการงานทบีพี่ดบีทอุกอยล่างอยล่างขยรันขรันแขน็ง
5:11 แตล่หญลิงมล่ายสาว ๆ นรันี้นจงปฏลิเสธเสบีย เพราะวล่าเมนพี่อพวกเขาเรลิพี่มมบีใจหลงระเรลิงไปจากพระครลิสตร์แลด้ว พวก
เขากน็จะสมรส
5:12 โดยไดด้รรับพระอาชญา เพราะพวกเขาทลินี้งความเชนพี่อดรันี้งเดลิมของพวกเขาเสบียแลด้ว
5:13 และนอกจากนบีนี้ พวกเขากน็เรบียนรผด้ทบีพี่จะเปป็นคนเกบียจครด้าน เทบีพี่ยวไปจากบด้านนบีนี้ไปบด้านนรันี้น และไมล่ใชล่
เกบียจครด้านเทล่านรันี้น แตล่เปป็นพวกปากบอนดด้วย และเปป็นพวกคนทบีพี่ชอบยอุล่งเรนพี่องคนอนพี่น โดยพผดบรรดาสลิพี่งซซพี่งพวกเขา
ไมล่ควรจะพผด
5:14 เหตอุฉะนรันี้นขด้าพเจด้าจซงปรารถนาใหด้พวกหญลิงมล่ายสาว ๆ นรันี้นสมรส คลอดบอุตร และดผแลบด้านเรนอน เพนพี่อมลิใหด้
ปฏลิปฟักษร์มบีโอกาสทบีพี่จะพผดตคาหนลิไดด้
5:15 ดด้วยวล่ามบีบางคนไดด้หรันไปตามซาตานเสบียแลด้ว
5:16 ถด้าชายหรนอหญลิงคนใดทบีพี่เชนพี่อแลด้วมบีหญลิงมล่าย กน็ใหด้พวกเขาชล่วยเลบีนี้ยงดผหญลิงมล่ายคนนรันี้น และอยล่าใหด้เปป็นภาระ
ของครลิสตจรักรเลย เพนพี่อครลิสตจรักรจะไดด้สงเคราะหร์คนทรันี้งหลายทบีพี่เปป็นหญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง
5:17 จงใหด้บรรดาผผด้ปกครองทบีพี่ปกครองดบีนรันี้นถผกนรับวล่าสมควรทบีพี่จะไดด้รรับเกบียรตลิสองเทล่า โดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งคน
เหลล่านรันี้นทบีพี่ทคางานหนรักในพระวจนะและหลรักคคาสอน
5:18 เพราะพระครัมภบีรร์กลล่าววล่า ‘เจด้าอยล่าเอาตะกรด้าครอบปากวรัวตรัวผผด้ทบีพี่กคาลรังนวดขด้าวอยผล่’ และ ‘ผผด้ทคางานสมควร
จะไดด้รรับคล่าจด้างของตน’
5:19 อยล่ายอมรรับคคากลล่าวหาตล่อผผด้ปกครองคนใด เวด้นเสบียแตล่ตล่อหนด้าพยานสองสามคน
5:20 คนเหลล่านรันี้นทบีพี่กระทคาบาป จงตคาหนลิตล่อหนด้าคนทรันี้งปวง เพนพี่อผผด้อนพี่นจะไดด้เกรงกลรัวดด้วย
5:21 ขด้าพเจด้ากคาชรับทล่านตล่อพระพรักตรร์พระเจด้า และพระเยซผครลิสตร์เจด้า และเหลล่าทผตสวรรคร์ทบีพี่ทรงเลนอกสรรไวด้แลด้ว



นรันี้น ใหด้ทล่านรรักษาสลิพี่งเหลล่านบีนี้ไวด้โดยปราศจากการเหน็นแกล่หนด้าผผด้ใด โดยไมล่กระทคาการใด ๆ ดด้วยใจลคาเอบียง
5:22 อยล่าวางมนอบนผผด้ใดอยล่างกะทรันหรัน และอยล่ามบีสล่วนรล่วมในบรรดาบาปของผผด้อนพี่นเลย จงรรักษาตรัวทล่านเองไวด้ใหด้
บรลิสอุทธลิธ
5:23 อยล่าดนพี่มนนี้คาอบีกตล่อไป แตล่จงใชด้นนี้คาองอุล่นบด้างเลน็กนด้อย เพนพี่อเหน็นแกล่กระเพาะอาหารของทล่านและความเจน็บปป่วยทบีพี่
บรังเกลิดแกล่ทล่านบล่อย ๆ
5:24 บาปทรันี้งหลายของบางคนกน็ปรากฏเดล่นชรัดกล่อนเวลา โดยนคาหนด้าไปถซงการพลิพากษา และบาปทรันี้งหลายของ
บางคนกน็จะตามมาภายหลรัง
5:25 เชล่นเดบียวกรันบรรดาการงานทบีพี่ดบีของบางคนกน็ปรากฏออกมากล่อนเวลาดด้วย และการงานทรันี้งหลายทบีพี่ตรงกรัน
ขด้ามจะปปิดบรังไวด้กน็ไมล่ไดด้

ขต้อปฏทิบอัตทิเกธีที่ยวกอับพวกหญทิงมม่าย
ศาสนาแบบครลิสเตบียนมบีความเปป็นสล่วนตรัวมาก ๆ เรารรับความรอดเปป็นรายบอุคคล แตล่ในถด้อยคคาของอรัคร

ทผตเปาโล “ไมล่มบีผผด้ใดในพวกเรามบีชบีวลิตอยผล่เพนพี่อตนเองฝป่ายเดบียว และไมล่มบีผผด้ใดตายเพนพี่อตนเองฝป่ายเดบียว” (รม. 14:7) 
ถซงแมด้วล่าความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนเปป็นเรนพี่องสล่วนตรัว ครลิสเตบียนทรันี้งหลายกน็ไมล่อาจตรัดขาดตรัวเองจากครอบครรัวและ
เพนพี่อนมนอุษยร์ไดด้ ยากอบบอกเราวล่า “การเครล่งครรัดในความเชนพี่ออรันบรลิสอุทธลิธและไรด้มลทลินตล่อพระพรักตรร์พระเจด้าและ
พระบลิดานรันี้น คนอการเยบีพี่ยมเยบียนบรรดาเดน็กกคาพรด้าพล่อและหญลิงมล่ายในความทอุกขร์รด้อนของพวกเขา และการรรักษา
ตรัวมลิใหด้ไดด้รรับราคบีจากโลก” (ยากอบ 1:27) ครลิสเตบียนมบีพรันธะตล่อผผด้อนพี่นอยล่างแนล่นอน มรันเปป็นอภลิสลิทธลิธทบีพี่ยลิพี่งใหญล่และ
เปปปี่ยมสงล่าราศบีทบีพี่ไดด้เปป็นครลิสเตบียน แตล่อภลิสลิทธลิธเชล่นนรันี้นมาพรด้อมกรับความรรับผลิดชอบอรันยลิพี่งใหญล่

สลิบเอน็ดบทแรกของจดหมายของเปาโลถซงชาวโรมมบีลรักษณะเนด้นหลรักคคาสอนเปป็นหลรัก ในบททบีพี่ 12 เขา
รด้องประกาศเรนพี่องการยอมจคานนอยล่างเตน็มทบีพี่ โดยอด้อนวอนผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายในครลิสตจรักรทบีพี่กรอุงโรมใหด้ถวายรล่างกาย
ของพวกเขาเปป็นเครนพี่องบผชาทบีพี่มบีชบีวลิต-บรลิสอุทธลิธและเปป็นทบีพี่ชอบพระทรัยตล่อพระเจด้า ซซพี่งเปป็นการปรนนลิบรัตลิอรันสมควร
ของครลิสเตบียนทอุกคน ตรันี้งแตล่บททบีพี่ 12 ไปตลอดบททบีพี่เหลนอเหลล่านรันี้นของหนรังสนอโรม เปาโลพผดถซงการดคาเนลินชบีวลิต
ประจคาวรันแบบครลิสเตบียนในเชลิงปฏลิบรัตลิ เขาพผดถซงทรัศนคตลิของเราทบีพี่มบีตล่อเพนพี่อนครลิสเตบียนของเราและทบีพี่มบีตล่อ
มนอุษยชาตลิโดยทรัพี่วไป ยกตรัวอยล่างเชล่น ถด้าการกลินเนนนี้อสรัตวร์ทคาใหด้พบีพี่นด้องทบีพี่อล่อนแอกวล่าคนใดสะดอุดใจ เรากน็ควรเตน็มใจ
ทบีพี่จะละการกลินเนนนี้อสรัตวร์เพราะเหน็นแกล่พบีพี่นด้องคนนรันี้น เราไมล่สามารถใชด้ชบีวลิตตามใจชอบไดด้หากเราเดลินตามรอย
พระบาทของพระเยซผ เราตด้องคลิดถซงผผด้อนพี่น

จดหมายของเปาโลถซงครลิสตจรักรทบีพี่เมนองเอเฟซรัสเปป็นลรักษณะฝป่ายวลิญญาณอยล่างลซกซซนี้ง และใจความหลรัก
ของหนรังสนอเอเฟซรัสคนอ “สวรรคสถาน” แตล่ในสล่วนทด้ายของจดหมายฝากทบีพี่ยลิพี่งใหญล่นรันี้นเขาพผดถซงครลิสเตบียนและ
หนด้าทบีพี่ของครลิสเตบียนทบีพี่มบีตล่อผผด้อนพี่นบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ โดยชบีนี้ใหด้เหน็นความสรัมพรันธร์ระหวล่างสามบีกรับภรรยา พล่อแมล่กรับลผก
ๆ นายและบล่าว

ในจดหมายของเขาทบีพี่สล่งถซงเหลล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่เมนองโครลินธร์ เขาชบีนี้ใหด้เหน็นวล่าเราทอุกคนเปป็นอวรัยวะของกาย
เดบียวกรัน โดยมบีพระเยซผเปป็นศบีรษะ-และเมนพี่ออวรัยวะอรันหนซพี่งของรล่างกายนรันี้นเจน็บ ทรันี้งรล่างกายนรันี้นกน็เจน็บไปดด้วย มรัน
เปป็นเรนพี่องทบีพี่สคาครัญมาก ๆ ทบีพี่เรานซกถซงเพนพี่อนมนอุษยร์ของเราในกลิจกรรมทอุกอยล่างของเรา-ในครลิสตจรักร ในชอุมชน ใน



ธอุรกลิจ-ทบีพี่ใดกน็ตามทบีพี่เราตด้องเกบีพี่ยวขด้องกรับผผด้อนพี่น ผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบีตด้องสรัพี่งสอนผผด้คนเกบีพี่ยวกรับเรนพี่องเหลล่านบีนี้
ขด้อ 1 และ 2: “อยล่าวล่ากลล่าวคนทบีพี่สผงอายอุ แตล่จงวลิงวอนเขาเหมนอนเปป็นบลิดา และคนหนอุล่ม ๆ ทรันี้งหลาย

เหมนอนเปป็นพบีพี่นด้อง ผผด้หญลิงทบีพี่สผงอายอุเหมนอนเปป็นมารดา หญลิงสาว ๆ เหมนอนเปป็นพบีพี่สาวนด้องสาว พรด้อมกรับความ
บรลิสอุทธลิธทอุกอยล่าง”

ขด้อพระคคาเหลล่านบีนี้เอล่ยชนพี่อเหลล่าสมาชลิกของครอบครรัวหนซพี่ง แนล่นอนวล่าครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมล่เปป็น
ครอบครรัวหนซพี่ง-ครอบครรัวเดบียว โดยมบีพระเยซผเปป็นศบีรษะ เหลล่าสมาชลิกของครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมล่ถผกเอล่ยชนพี่อ
ภายใตด้ภาพเปรบียบหลายอยล่าง เราเปป็นเหลล่าทหารในกองทรัพขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ผผด้เขด้าแขล่งขรันในการวลิพี่งแขล่ง-
ไมล่ใชล่เพนพี่อรรับมงกอุฎทบีพี่เปฟปี่อยเนล่าไดด้ แตล่ทบีพี่ไมล่รผด้เปฟปี่อยเนล่า เราเปป็นอวรัยวะทรันี้งหลายแหล่งพระกายของพระครลิสตร์ ไมล่ใชล่ทอุก
คนเปป็นอวรัยวะทบีพี่สคาครัญทบีพี่สอุด แตล่แมด้แตล่อวรัยวะทบีพี่เลน็กนด้อยทบีพี่สอุดกน็เปป็นทบีพี่ตด้องการและไมล่อาจถผกเมลินเฉยไดด้ เราเปป็น
เหลล่าผผด้รรับใชด้ในครรัวเรนอนของพระเจด้า เราเปป็นกลิพี่งทบีพี่เชนพี่อมตลิดกรับเถาองอุล่น เราเปป็นนรักรด้องในคณะนรักรด้องแหล่งสรวง
สวรรคร์ เราเปป็นศลิลาทบีพี่มบีชบีวลิตในอาคารนรันี้น เราเปป็นผผด้ทบีพี่รรับการบรังเกลิดแลด้ว เราเปป็นนลิเวศฝป่ายวลิญญาณ เราเปป็นลผก ๆ 
ของพระบลิดา เหลล่าทายาทของพระเจด้า และทายาทรล่วมกรับพระเยซผครลิสตร์ เรามบีความเกบีพี่ยวขด้องกรันอยล่างใกลด้ชลิด
ไมล่ทางใดกน็ทางหนซพี่ง เราเปป็น “พบีพี่นด้องรล่วมสายเลนอด” เพราะวล่าเราทอุกคนอยผล่ภายใตด้พระโลหลิตเดบียวกรันนรันี้น ถผกลด้าง
ชคาระในพระโลหลิตเดบียวกรันนรันี้น เหลล่าสมาชลิกของครอบครรัวเดบียวกรันนรันี้นแหล่งสวรรคร์

ในครลิสตจรักร พวกชายสผงอายอุจะตด้องถผกปฏลิบรัตลิดอุจบลิดา เหลล่าวลิสอุทธลิชนผมขาวของพระเจด้าจะตด้องไมล่ถผก
ผลรักไสไปมา ถผกเหยบียดหยาม ถผกเมลินเฉย พวกเขาจะตด้องไดด้รรับความรรัก การใหด้เกบียรตลิ และความเคารพนรับถนอ
ดอุจบลิดา เปาโลสอนทลิโมธบีไมล่ใหด้ปฏลิบรัตลิกรับวลิสอุทธลิชนสผงวรัยเหลล่านบีนี้เหมนอนกรับทบีพี่เขาจะปฏลิบรัตลิกรับพวกคนทบีพี่อายอุนด้อย
กวล่า เขาจะตด้องไมล่ตคาหนลิคนทบีพี่สผงอายอุเพราะความผลิดเลน็ก ๆ นด้อย ๆ ทบีพี่พวกเขาอาจมบี แตล่ควรวลิงวอนคนเหลล่านรันี้น
ใหด้ทคาดบีกวล่าเดลิม เดน็กสามารถถผกนคา แตล่มรันผลิดทบีพี่จะเอาไมด้มาอรันหนซพี่งและตด้อนเขาไป ไมด้อล่อนสามารถถผกงอและดรัด
ไดด้ แตล่มรันตด้องถผกกระทคาดด้วยความนอุล่มนวล และเมนพี่อชายหนอุล่มทรันี้งหลายเตลิบโตไปเปป็นชายสผงวรัย พวกเขากน็มบี
คอุณลรักษณะและนลิสรัยหลายอยล่างของเดน็กเลน็ก ๆ อบีกครรันี้ง หลายครรันี้งพวกเขาถผกทอดทลินี้งหรนอถผกผลรักไสใหด้ไปอยผล่
ดด้านหลรังและถผกเมลินเฉย และดด้วยเหตอุนบีนี้พวกเขาจซงรผด้สซกเสบียใจและถผกทคารด้ายจลิตใจอยล่างหนรัก มรันไมล่ควรเปป็นแบบ
นบีนี้เลย

พวกคนหนอุล่มในทบีพี่ประชอุมจะตด้องถผกปฏลิบรัตลิดอุจพบีพี่นด้อง คนเหลล่านรันี้นทบีพี่สผงวรัยกวล่าในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและมบี
คอุณสมบรัตลิดบีกวล่าทบีพี่จะรรับใชด้ในครลิสตจรักรจะตด้องไมล่แสดงวล่าตนเหนนอกวล่าพวกคนทบีพี่หนอุล่มกวล่า แตล่ตรงกรันขด้าม พวก
เขาจะตด้องปฏลิบรัตลิกรับพวกทบีพี่หนอุล่มกวล่านรันี้นดอุจพบีพี่นด้อง โดยรรักพวกเขา และรล่วมแบล่งปฟันกรับพวกเขาความชนพี่นบานของ
การทคางานขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นนรันี้น

พวกหญลิงสผงอายอุในครลิสตจรักรจะตด้องถผกปฏลิบรัตลิดอุจมารดา-ไดด้รรับความรรัก การใหด้เกบียรตลิ และความเคารพ
นรับถนอ พวกนางจะตด้องไมล่ถผกเมลินเฉยและถผกทลินี้งไวด้ลคาพรังขณะทบีพี่พวกหญลิงอายอุนด้อยกวล่าทคาหนด้าทบีพี่เหลล่านรันี้นของพวก
สตรบีในทบีพี่ประชอุมนรันี้น ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนทบีพี่แทด้จรลิงไมล่เพลิกเฉยทรันี้งผผด้สผงวรัยและพวกคนทบีพี่อล่อนวรัยกวล่า พวกเขา
อาจไมล่เหมาะสมกรับงานหนซพี่งเทล่ากรับทบีพี่ใครคนอนพี่นจะทคางานนรันี้น แตล่เราตด้องไมล่เพลิกเฉยพวกเขา เพราะวล่าพวกเขา
เปป็นอวรัยวะของกายเดบียวกรันซซพี่งเรากน็เปป็นอวรัวะหนซพี่งของกายนรันี้น



พวกหญลิงสาวในครลิสตจรักรจะตด้องถผกปฏลิบรัตลิดอุจพบีพี่สาวนด้องสาว พวกเธอจะตด้องไดด้รรับความรรัก การใหด้
เกบียรตลิ การปป้องกรันและการปกปป้องจากตรัณหาและบาปอรันไมล่บรลิสอุทธลิธซซพี่งอาจเขด้าครอบงคาพวกเธอไดด้

1 ยอหร์น 2:12-14 ใหด้ภาพทบีพี่คลด้าย ๆ กรัน โดยเรบียกเหลล่าสมาชลิกของครลิสตจรักรวล่าเปป็นลผกเลน็ก ๆ-คนเหลล่า
นรันี้นทบีพี่เพลิพี่งรรับความรอดไดด้ไมล่นาน จากนรันี้นยอหร์นพผดถซงพวกคนหนอุล่ม-คนเหลล่านรันี้นทบีพี่เตลิบโตเขด้มแขน็งขซนี้นแลด้วในความ
เชนพี่อนรันี้น และจากนรันี้นเขาพผดถซงบลิดาทรันี้งหลาย-คนเหลล่านรันี้นทบีพี่รรับความรอดมาหลายปปแลด้ว กด้าวหนด้าในพระคอุณ 
ความรผด้ ความเชนพี่อ และพละกคาลรัง-ผผด้ซซพี่งถผกใชด้การโดยองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเพนพี่อชนะผผด้อนพี่น ดรังนรันี้นจซงใหด้กคาเนลิดบอุตรอนพี่น 
ๆ ผล่านทางการประกาศขล่าวประเสรลิฐและคคาพยานทบีพี่พวกเขาใหด้

ครลิสตจรักรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่เปป็นกลอุล่มครอบครรัวอยล่างแทด้จรลิง เปาโลเรบียกทลิโมธบีวล่าเปป็น 
“บอุตรแทด้ของขด้าพเจด้า…บอุตรทบีพี่รรักของขด้าพเจด้า” พวกเราทบีพี่อยผล่ฝป่ายวลิญญาณ ทบีพี่รรับความรอดมานานหลายปปแลด้ว
และเตลิบโตในพระคอุณและในความรผด้แหล่งองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเรา พระเยซผครลิสตร์ ควร
เอาใจใสล่เหลล่าผผด้เชนพี่อใหมล่ใหด้มาก ๆ ถด้าเราเหน็นพวกเขาทคาสลิพี่งตล่าง ๆ หรนอไปสถานทบีพี่ตล่าง ๆ ทบีพี่พวกเขาไมล่ควรทคาและ
ไป แทนทบีพี่จะตคาหนลิพวกเขา เราควรวลิงวอนพวกเขาและทคาเตน็มทบีพี่เพนพี่อนคาพวกเขาไปสผล่ทบีพี่ราบทบีพี่สผงกวล่าเดลิมแหล่งการ
ดคาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ เราควรปฏลิบรัตลิกรับพวกคนทบีพี่สผงวรัยกวล่าในครลิสตจรักรในลรักษณะเดบียวกรัน ถด้าเรากด้าวหนด้า
ฝป่ายวลิญญาณแลด้วและเขด้มแขน็งกวล่าผผด้อนพี่น เรากน็ไมล่ควรดผถผกพวกเขาแตล่ทคาทอุกอยล่างในอคานาจของเราเพนพี่อชล่วยเหลนอ
พวกเขาเมนพี่อพวกเขาตด้องการความชล่วยเหลนอ เพราะวล่าพวกเขาเปป็นพบีพี่นด้องชายหญลิงของเราในพระกายของพระ
ครลิสตร์

ขด้อ 3: “จงใหด้เกบียรตลิพวกหญลิงมล่ายทบีพี่เปป็นหญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง”
โปรดสรังเกตคคากลล่าวทบีพี่วล่า “หญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง”-ไมล่ใชล่แคล่พวกผผด้หญลิงทบีพี่ไดด้สผญเสบียสามบีของตนในความ

ตาย แตล่เปป็นคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไดด้สผญเสบียทอุกสลิพี่งและไมล่มบีทรรัพยร์สลินเลบีนี้ยงชบีพ ถด้าสามบีคนหนซพี่งเสบียชบีวลิตโดยทลินี้งกองทอุนทบีพี่
เพบียงพอไวด้เพนพี่อดผแลภรรยามล่ายของเขา ครลิสตจรักรกน็ไมล่ตด้องรรับผลิดชอบเรนพี่องนาง แตล่ในสมรัยตด้นของความเชนพี่อแบบ
ครลิสเตบียน ผผด้เชนพี่อจคานวนมากมบีฐานะยากจนมาก-พวกเขาหลายคนเปป็นทาส โดยหารายไดด้แทบไมล่พอสคาหรรับสลิพี่ง
จคาเปป็นตล่าง ๆ ของชบีวลิต ในสมรัยนรันี้นมรันไมล่ใชล่เรนพี่องผลิดแปลกทบีพี่หญลิงคนหนซพี่งทบีพี่สผญเสบียสามบีของตนไปจะไมล่มบีรายไดด้ใด 
ๆ เลยทบีพี่จะเลบีนี้ยงชบีพ และในสมรัยนรันี้นมรันเปป็นเรนพี่องทบีพี่จคาเปป็นมากกวล่าในสมรัยนบีนี้ทบีพี่ครลิสตจรักรตด้องดผแลพวกหญลิงมล่ายทบีพี่
เปป็น “หญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง”

ขด้อ 4: “แตล่ถด้าหญลิงมล่ายคนใดมบีลผกหรนอหลาน กน็ใหด้ลผกหลานนรันี้นเรบียนรผด้ทบีพี่จะแสดงความกตรัญญผทบีพี่บด้านกล่อน
และใหด้ตอบแทนคอุณบลิดามารดาของตน เพราะวล่าสลิพี่งนรันี้นเปป็นสลิพี่งดบีและเปป็นทบีพี่ชอบตล่อพระพรักตรร์พระเจด้า”

พระคคาขด้อนบีนี้ชบีนี้ใหด้เหน็นวล่าถด้าหญลิงมล่ายคนใดมบีลผก ๆ หรนอญาตลิสนลิททบีพี่สามารถดผแลนางไดด้ นางกน็ไมล่ถผกจรัดวล่า
เปป็น “หญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง” มรันเปป็นขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่นล่าเศรด้าในสมรัยของเราทบีพี่วล่าพล่อแมล่ทบีพี่สผงวรัยจคานวนมากทบีพี่อยผล่ใน
บด้านพรักคนชรา และในบด้านประจคาเขตทบีพี่รรับความชล่วยเหลนอจากรรัฐและองคร์กรการกอุศลตล่าง ๆ มบีลผกหลานทบีพี่มบี
ความสามารถทางการเงลินทบีพี่จะดผแลพล่อแมล่ของตนไดด้ ผมกลล่าวโดยไมล่ขออภรัยเลยวล่าลผกหลานทบีพี่มบีความสามารถ
ทางการเงลินทบีพี่จะใหด้บด้านทบีพี่อยผล่สบายสรักหลรังแกล่พล่อแมล่ทบีพี่สผงวรัยของตนไดด้กน็มบีพรันธะหนด้าทบีพี่ตามพระครัมภบีรร์ในการทคา
เชล่นนรันี้น พวกเราทบีพี่มบีพล่อแมล่ทบีพี่มบีชบีวลิตอยผล่ผผด้ซซพี่งแกล่ชราควรตระหนรักวล่าพวกเขาไดด้ดผแลเราตอนทบีพี่เราดผแลตรัวเองไมล่ไดด้ 



เราเปป็นหนบีนี้บอุญคอุณพวกทล่านในเรนพี่องการดผแลและการเลบีนี้ยงดผ เราถซงยรังมบีชบีวลิตอยผล่ทอุกวรันนบีนี้ และแนล่นอนวล่าเราควร
ซาบซซนี้งสลิพี่งทบีพี่พวกทล่านไดด้กระทคาเพนพี่อเรามากพอทบีพี่จะดผแลพวกทล่านในชล่วงบรันี้นปลายชบีวลิตของพวกทล่าน ความรรัก
เพบียงเลน็กนด้อยจะตลิดตรัวเดน็กคนหนซพี่งไปนานแสนนาน และนบีพี่กน็เปป็นจรลิงเชล่นกรันกรับผผด้สผงวรัยทบีพี่มบีลรักษณะเฉพาะตรัวเหลล่า
นรันี้นของเดน็กคนหนซพี่ง มบีคนชราทบีพี่เปลล่าเปลบีพี่ยวจคานวนมากเหลนอเกลินในสมรัยนบีนี้ของเรา

การทบีพี่ลผก ๆ พาพล่อแมล่ผผด้แกล่ชราไปอยผล่ในบด้านพรักคนชราหรนอสล่งตรัวพวกทล่านใหด้หนล่วยงานสวรัสดลิการดผแลกน็
ไมล่เพบียงเปป็นเรนพี่องทบีพี่ไมล่งามและอกตรัญญผเทล่านรันี้น และเปป็นวลิธบีทบีพี่แยล่มากในการตอบแทนพระคอุณพล่อแมล่สคาหรรับสลิพี่งทบีพี่
พวกทล่านไดด้ทคาเพนพี่อลผกเหลล่านรันี้น แตล่มรันยรังไมล่ใชล่เรนพี่องเลน็กนด้อยดด้วยในสายพระเนตรของพระเจด้า ในขด้อ 8 ของบทนบีนี้
ของเราเปาโลบอกเราวล่า “ถด้าผผด้ใดไมล่เลบีนี้ยงดผวงศร์ญาตลิของเขาเอง และโดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งสคาหรรับคนเหลล่านรันี้นแหล่ง
บด้านเรนอนของเขาเอง ผผด้นรันี้นกน็ไดด้ปฏลิเสธความเชนพี่อนรันี้นเสบียแลด้ว และแยล่กวล่าคนทบีพี่ไมล่เชนพี่อเสบียอบีก” เราจะอภลิปรายเรนพี่อง
นบีนี้เพลิพี่มเตลิมเมนพี่อเราไปถซงพระคคาขด้อนรันี้น

จากภผเขาซบีนายพระเจด้าไดด้ประทานพระบรัญชานบีนี้วล่า “จงใหด้เกบียรตลิบลิดาของเจด้าและมารดาของเจด้า” ใน
หนรังสนอเอเฟซรัสเปาโลเตนอนความจคาเราวล่านบีพี่เปป็นพระบรัญญรัตลิขด้อแรก “ทบีพี่มบีพระสรัญญา” ลผก ๆ ทบีพี่ไมล่ใหด้เกบียรตลิพล่อ
แมล่ของตนและขาดความเคารพตล่อพวกทล่านกน็คาดหวรังไดด้วล่าจะเสบียชบีวลิตตอนอายอุยรังนด้อย เพราะพระครัมภบีรร์บรัญชา
ใหด้ลผก ๆ ใหด้เกบียรตลิพล่อแมล่ของตน ถด้าเราใหด้เกบียรตลิพล่อแมล่ของเรา เรากน็ไดด้รรับพระสรัญญาเรนพี่องชบีวลิตยนนยาว ถด้าเราไมล่
ใหด้เกบียรตลิพล่อแมล่ของเรา วรันคนนของเรากน็จะถผกตรัดใหด้สรันี้นลงบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ พระเจด้าประทานพระพรพลิเศษใหด้แกล่
ลผก ๆ ทบีพี่ดผแลพล่อแมล่ผผด้แกล่ชราของตนและแกล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่แสดงความกรอุณา ความรรัก และการดผแลตล่อวลิสอุทธลิชนสผง
วรัยเหลล่านรันี้นในครลิสตจรักรและชอุมชน

ทลิโมธบีจะตด้องสรัพี่งสอนผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้นในความดผแลของเขา และระวรังวล่าฝผงแกะของเขาตระหนรักดบีถซงนนี้คา
พระทรัยของพระเจด้าในเรนพี่องนบีนี้ทบีพี่เกบีพี่ยวกรับพรันธะทางสรังคม หนด้าทบีพี่ของผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายทบีพี่มบีตล่อเหลล่าวลิสอุทธลิชนทบีพี่สผงวรัยจะ
ตด้องไมล่ถผกมองขด้าม ถผกหลบีกเลบีพี่ยง หรนอถผกละเลย มรันเปป็นภาพสะทด้อนอรันนล่าเศรด้าทบีพี่แสดงใหด้เหน็นสรันดานมนอุษยร์เมนพี่อ
ลผก ๆ ปลล่อยใหด้พล่อแมล่ของตน ผผด้ซซพี่งใหด้กคาเนลิดพวกเขาเขด้ามาในโลก ตด้องทนทอุกขร์ฝป่ายรล่างกายในเมนพี่อพวกเขา
สามารถทคาอะไรบางอยล่างเพนพี่อบรรเทาความทอุกขร์นรันี้นไดด้ และมรันเปป็นคคาพยานทบีพี่ไมล่ดบีสคาหรรับครลิสตจรักรหากเหลล่า
สมาชลิกทบีพี่สผงวรัยถผกปลล่อยใหด้ทนทอุกขร์และขาดสลิพี่งจคาเปป็นตล่าง ๆ ของชบีวลิตในเมนพี่อวลิสอุทธลิชนทบีพี่รรักเหลล่านบีนี้สามารถรรับการ
เลบีนี้ยงดผไดด้โดยบรัญชบีธนาคารทบีพี่มบีเงลินเกน็บมหาศาลซซพี่งบล่อยครรันี้งถผกเกน็บสคารองไวด้โดยทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นทรันี้งหลายในสมรัย
นบีนี้!

ขด้อ 5: “บรัดนบีนี้ ผผด้หญลิงทบีพี่เปป็นหญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง และโดดเดบีพี่ยว กน็วางใจในพระเจด้า และดคาเนลินตล่อไปใน
บรรดาการวลิงวอนและการอธลิษฐานทรันี้งกลางคนนและกลางวรัน”

ครลิสตจรักรมบีหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบตล่อพวกหญลิงมล่ายทบีพี่เปป็น “หญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง” กล่อนอนพี่น พวกนางตด้องถผก
ใหด้เกบียรตลิ…ขด้อ 3 ประกาศเรนพี่องนบีนี้อยล่างชรัดเจน “หญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง” เปป็นบอุคคลหนซพี่งทบีพี่มบีเกบียรตลิและควรไดด้รรับ
เกบียรตลิในครลิสตจรักร นางอาจแตล่งตรัวโดยไมล่มบีเสนนี้อผด้าดบี ๆ เหมนอนคนอนพี่น นางอาจไมล่มบีสลิพี่งตล่าง ๆ ของชบีวลิตนบีนี้ทบีพี่
บรลิบผรณร์เหมนอนคนอนพี่น-แตล่นางจะตด้องไมล่เปป็นทบีพี่ดผถผกเลย นางจะตด้องไดด้รรับความนรับถนอและถผกใหด้เกบียรตลิโดยสอุภาพ
สตรบีคนอนพี่น ๆ ของครลิสตจรักร



ความเยล่อหยลิพี่งเปป็นบาปทบีพี่นล่าเกลบียดทบีพี่สอุดอยล่างหนซพี่งซซพี่งครลิสเตบียนคนหนซพี่งอาจมบีความผลิดในบาปนบีนี้ไดด้ มบี
ความเยล่อหยลิพี่งเยอะเกลินไปแลด้วในชบีวลิตของครลิสเตบียนทรันี้งหลายวรันนบีนี้ ความเยล่อหยลิพี่งชนลิดทบีพี่ถผกตด้องนรันี้นดบี (นรัพี่นคนอ 
ความภาคภผมลิใจ) แตล่ความเยล่อหยลิพี่งชนลิดทบีพี่ผลิดกน็นล่าเกลบียดและบาปหนา

หญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิงยล่อม “วางใจในพระเจด้า และดคาเนลินตล่อไปในบรรดาการวลิงวอนและการอธลิษฐาน
ทรันี้งกลางคนนและกลางวรัน” เมนพี่อสามบีของสตรบีทบีพี่มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณคนใดเสบียชบีวลิต พระเยซผกน็ตรรัสวล่าพระองคร์จะ
ทรงเปป็นสามบีใหด้แกล่หญลิงมล่ายคนนรันี้น และเราทราบวล่าเมนพี่อหญลิงคนใดมบีสามบี เขากน็ยล่อมเรบียกรด้องเวลาจากนางมาก ๆ
ดรังนรันี้นเมนพี่อนางสผญเสบียสามบีของตนไปแลด้วในความมรณา ความรรักทบีพี่นางเคยทอุล่มเทใหด้แกล่เขากน็ตด้องถผกเทใหด้คนอนพี่น-
และหญลิงมล่ายทบีพี่มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณกน็จะโยกยด้ายความรรักนรันี้นมายรังพระเยซผ นางจะอธลิษฐานมากขซนี้นและวางใจ
พระเจด้าอยล่างเตน็มเปปปี่ยมมากขซนี้น กล่อนทบีพี่สามบีของนางเสบียชบีวลิต นางกน็ใหด้ความไวด้วางใจสล่วนใหญล่ของนางอยผล่ในเขา
เกบีพี่ยวกรับความตด้องการตล่าง ๆ ของชบีวลิต นางแบล่งปฟันความปวดรด้าวใจ ความเสบียใจ และความผลิดหวรังตล่าง ๆ กรับ
สามบีของนาง-และหลรังจากทบีพี่เขาเสบียชบีวลิต นางกน็ไมล่มบีผผด้ใดนอกจากพระเจด้าทบีพี่จะใหด้ไวด้วางใจ ทบีพี่นางจะขอความชล่วย
เหลนอไดด้ และทบีพี่นางตด้องพซพี่งพาสคาหรรับสลิพี่งจคาเปป็นตล่าง ๆ ของชบีวลิต หญลิงมล่ายเชล่นนรันี้นเปป็นเพชรพลอยทบีพี่มบีคล่ามากจรลิง 
ๆ ทรันี้งตล่อทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นนรันี้นและตล่ออาณาจรักรของพระเจด้า

ขด้อ 6: “แตล่ผผด้หญลิงทบีพี่ดคาเนลินชบีวลิตในการสนอุกสนาน กน็ตายแลด้วขณะทบีพี่นางยรังเปป็นอยผล่”
หญลิงมล่าย (หรนอหญลิงอนพี่นใด) ทบีพี่ดคาเนลินชบีวลิตในความเพลลิดเพลลินตล่าง ๆ ของโลกนบีนี้ “กน็ตายแลด้วขณะทบีพี่นาง

ยรังเปป็นอยผล่”! หญลิงคนใดทบีพี่มบีชบีวลิตอยผล่แคล่เพนพี่อสลิพี่งตล่าง ๆ ของชบีวลิตนบีนี้กน็มบีเวลาสคาหรรับเทบีพี่ยวคลรับ โรงละคร และงาน
ปารร์ตบีนี้มากกวล่าทบีพี่นางมบีสคาหรรับการประชอุมอธลิษฐาน ครลิสตจรักร และการศซกษาพระครัมภบีรร์ นางมบีชบีวลิตอยผล่เพนพี่อสลิพี่งทบีพี่
โลกเรบียกวล่า “เวลาสนอุก” และหญลิงเชล่นนรันี้นกน็ไมล่ใชล่ “หญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง” นางไมล่ใชล่แบบอยล่างทบีพี่มบีชบีวลิตของ
พระคอุณของพระเจด้า นางตายเสบียแลด้ว!

มรันไมล่ขรัดตล่อพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้าทบีพี่จะสนอุกสนานกรับความเพลลิดเพลลินอรันเหมาะสม มรันเปป็นเรนพี่อง
ปกตลิธรรมดาและถผกตด้องทบีพี่จะดนพี่มดพี่คากรับสลิพี่งดบี ๆ แหล่งชบีวลิตนบีนี้ แตล่มรันเปป็นเรนพี่องบาปหนาทบีพี่จะมบีชบีวลิตอยผล่เพนพี่อความ
สนอุกสนานเทล่านรันี้น อยล่างทบีพี่หลายคนกระทคา ผผด้เชนพี่อควรปรารถนาสลิพี่งตล่าง ๆ ของพระวลิญญาณ เราไดด้รรับคคาเตนอนสตลิ
วล่า “จงตรันี้งความคลิดของพวกทล่านไวด้กรับสลิพี่งทรันี้งหลายทบีพี่อยผล่เบนนี้องบน ไมล่ใชล่กรับสลิพี่งทรันี้งหลายซซพี่งอยผล่บนแผล่นดลินโลก” (คส.
3:2) ถด้าหญลิงมล่ายคนใดตรันี้งความคลิดของตนไวด้ทบีพี่สลิพี่งตล่าง ๆ แหล่งแผล่นดลินโลกและใชด้ชบีวลิตเพนพี่อความสนอุกสนาน ครลิสต
จรักรกน็ไมล่มบีพรันธะตล่อนาง-เพราะวล่านางตายไปแลด้ว กลล่าวในแงล่ฝป่ายวลิญญาณ

ผมอยากแสดงความเคารพอยล่างลซกซซนี้งทบีพี่สอุดของผมตล่อหญลิงมล่ายทรันี้งหลาย และแสดงความซาบซซนี้งของผม
ตล่อพวกนาง เพราะผมตระหนรักดบีถซงขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่างานรรับใชด้ของผมเปป็นหนบีนี้หญลิงมล่ายทรันี้งหลาย-และเปป็นหนบีนี้คอุณ
แมล่และภรรยาทรันี้งหลายทบีพี่ไดด้สนรับสนอุนผมมาตลอดหลายปปในงานรรับใชด้ดด้านการเปป็นผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐของ
ผม-ทางวลิทยอุ ผล่านทางหนด้าหนรังสนอทบีพี่ถผกตบีพลิมพร์ ในเตต๊นทร์ขนาดยรักษร์ ในครลิสตจรักรทรันี้งหลาย และในงานมลิชชรัพี่นตล่าง
แดน เงลินทอุกเพน็นนบีทบีพี่ผมไดด้ลงทอุนในขล่าวประเสรลิฐไดด้ถผกถวายใหด้แกล่ผมโดยผผด้คนของพระเจด้า และผมไมล่เชนพี่อวล่าผม
กลล่าวเกลินจรลิงเมนพี่อผมกลล่าววล่ารด้อยละเกด้าสลิบของเงลินทบีพี่ถผกถวายใหด้แกล่งานรรับใชด้ของผมไดด้ถผกถวายโดยสตรบีทรันี้งหลาย
ทบีพี่ยคาเกรงพระเจด้า! ผมขอสรรเสรลิญพระเจด้าสคาหรรับพวกนรักธอุรกลิจชายทบีพี่ชล่วยเหลนอผมดด้วยเงลินถวายดด้วยใจกวด้าง



ขวาง แตล่มรันคนอเงลินดอลลารร์ ไดมร์ และควอเตอรร์จากหญลิงมล่ายทบีพี่นล่ารรักทรันี้งหลาย จากผผด้สผงวรัยและผผด้ทบีพี่ออกไปไหนมา
ไหนไมล่ไดด้-แมด้กระทรัพี่งจากภรรยาทบีพี่ยรังสาวและหญลิงสาวทบีพี่ทคางาน-ทบีพี่ทคาใหด้กอสเปล อาวรร์ เปป็นพรันธกลิจระดรับ
ประเทศ โดยสล่วนตรัวแลด้วผมขอสรรเสรลิญพระเจด้าสคาหรรับหญลิงมล่ายเหลล่านรันี้นทบีพี่สนรับสนอุนงานรรับใชด้ของผม และ
หากผมไดด้ทคาผลิดตล่อผผด้สผงวรัยคนใด ผมกน็ทคามรันลงไปดด้วยความรผด้เทล่าไมล่ถซงการณร์จรลิง ๆ ผมมบีทบีพี่วล่างอรันอบออุล่นในหรัวใจ
สคาหรรับหญลิงมล่ายทรันี้งหลาย คอุณแมล่ของผมเองเปป็นหญลิงมล่ายนานหลายปป

เปาโลกลล่าวชรัดเจนวล่าหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบในการเลบีนี้ยงดผ “หญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง” ตกเปป็นของญาตลิพบีพี่นด้อง
ของนางเปป็นอรันดรับแรก แตล่ถด้าลผกชายและลผกสาว หลานชายและญาตลิสนลิทคนอนพี่น ๆ ไมล่เหลนอใหด้หญลิงมล่ายคนนรันี้น
แลด้ว หนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบนรันี้นกน็ตกอยผล่กรับครลิสตจรักร (หมายเหตอุขด้อ 16 ในบทนบีนี้)

ขอใหด้ผมชบีนี้ใหด้เหน็นอบีกครรันี้งวล่าครลิสตจรักรเปป็นกายเดบียว โดยมบีพระเยซผเปป็นศบีรษะ เราเปป็นอวรัยวะตล่าง ๆ ของ
กายนรันี้น-กระดผกแหล่งกระดผกของพระองคร์ เนนนี้อหนรังแหล่งเนนนี้อหนรังของพระองคร์ และใน 1 โครลินธร์ 12:26 เปาโล
บอกเราวล่า “และไมล่วล่าอวรัยวะอรันหนซพี่งทอุกขร์ อวรัยวะทรันี้งหมดกน็พลอยทอุกขร์กรับอวรัยวะนรันี้น หรนออวรัยวะอรันหนซพี่งไดด้รรับ
เกบียรตลิ อวรัยวะทรันี้งหมดกน็พลอยปปตลิยลินดบีกรับอวรัยวะนรันี้น” เราเปป็นหนบีนี้ตล่อกรันและกรันอยล่างแนล่นอนทบีพี่สอุด ในฐานะผผด้เชนพี่อ
และในฐานะอวรัยวะแหล่งพระกายของพระครลิสตร์

ขด้อ 7: “และสลิพี่งเหลล่านบีนี้จงใหด้คคากคาชรับ เพนพี่อพวกเขาจะไรด้ทบีพี่ตลิ”
ในพระคคาขด้อนบีนี้เปาโลเพบียงแคล่บอกทลิโมธบีวล่า “จงเทศนาความจรลิงนรันี้น จงกคาชรับพวกหญลิงมล่ายและญาตลิพบีพี่

นด้องของพวกนางวล่าพวกเขาควรปฏลิบรัตลิตามแบบแผนของพระครัมภบีรร์เกบีพี่ยวกรับการเลบีนี้ยงดผผผด้ทบีพี่ขรัดสนในครลิสตจรักร 
เพนพี่อทบีพี่พวกเขาจะไรด้ทบีพี่ตลิ” หากเราไมล่ยอมรรับและไมล่เชนพี่อฟฟังสลิพี่งทบีพี่พระเจด้าทรงกคาหนดไวด้อยล่างชรัดเจนใหด้เปป็นหนด้าทบีพี่
ของเราทบีพี่มบีตล่อกรันและกรัน เรากน็จะตด้องใหด้การ มรันเปป็นบาปทบีพี่จะไมล่เชนพี่อฟฟังความจรลิงนรันี้นและปฏลิเสธทบีพี่จะเดลินใน
ความสวล่างนรันี้น ทลิโมธบีจะตด้องเทศนาเรนพี่องนบีนี้อยล่างชรัดเจนและในลรักษณะทบีพี่เขด้าใจไดด้ เพนพี่อทบีพี่ลผก ๆ ทรันี้งหลายทบีพี่เชนพี่อแลด้ว
จะใหด้การดผแลตามพระครัมภบีรร์สคาหรรับคอุณแมล่และญาตลิพบีพี่นด้องทบีพี่เปป็นหญลิงมล่ายของพวกเขา

ขด้อ 8: “แตล่ถด้าผผด้ใดไมล่เลบีนี้ยงดผวงศร์ญาตลิของเขาเอง และโดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งสคาหรรับคนเหลล่านรันี้นแหล่งบด้าน
เรนอนของเขาเอง ผผด้นรันี้นกน็ไดด้ปฏลิเสธความเชนพี่อนรันี้นเสบียแลด้ว และแยล่กวล่าคนทบีพี่ไมล่เชนพี่อเสบียอบีก”

ผมไดด้อด้างอลิงพระคคาขด้อนบีนี้ไปกล่อนหนด้านบีนี้แลด้ว หลายครรันี้งเราคลิดถซงคนไมล่เชนพี่อวล่าเปป็นบอุคคลทบีพี่เลวทรามตพี่คาชด้า
ทบีพี่สอุดบนแผล่นดลินโลก ทบีพี่เขายรังมบีชบีวลิตอยผล่กน็เพราะพระเจด้า เพราะวล่าพระเจด้าทรงเปป็นผผด้ใหด้กคาเนลิดชบีวลิต เขาหายใจรรับ
อากาศของพระเจด้า อาบตรัวในแสงแดดของพระเจด้า เดลินดด้วยพละกคาลรังทบีพี่พระเจด้าประทานใหด้แกล่เขา กลินอาหารทบีพี่
พระเจด้าทรงอนอุญาตใหด้งอกเงย-และยรังไมล่ยอมรรับการมบีอยผล่จรลิงของพระเจด้าและหมลิพี่นประมาทพระนามของ
พระองคร์! พวกอเทวนลิยมไปไกลจนถซงขนาดทบีพี่ทด้าทายพระเจด้าใหด้ฆล่าพวกเขาเสบีย และกลล่าวคคาพผดรอุนแรงหลาย
อยล่างเกบีพี่ยวกรับพระเจด้า กระนรันี้นพระเจด้ากน็ยรังทรงไวด้ชบีวลิตพวกเขาและทรงยอมใหด้พวกเขามบีชบีวลิตอยผล่ตล่อไปจนถซงวรัย
ชรา

ไมล่มบีคนไมล่เชนพี่อในนรก: พวกเขาเปป็นผผด้เชนพี่อแลด้วตอนนบีนี้-แตล่มรันกน็สายเกลินไปแลด้ว! วลินาทบีทบีพี่คนไมล่เชนพี่อพระเจด้า
ตายไป เขากน็กลรับใจจากความไมล่เชนพี่อพระเจด้านรันี้น สามวลินาทบีหลรังจากทบีพี่เขารล่วงลงสผล่นรก เขากน็ทราบโดย
ประสบการณร์วล่ามบีพระเจด้าองคร์หนซพี่งจรลิง ๆ อยล่าเขด้าใจผมผลิดนะครรับ: ผมไมล่ไดด้กลล่าววล่าคนไมล่เชนพี่อพระเจด้าคนนรันี้นไดด้



กลรับใจรรับเชนพี่อเพนพี่อไปสวรรคร์ เขาเปลบีพี่ยนความเชนพี่อจากการไมล่เชนพี่อวล่ามบีพระเจด้าแลด้ว เขากลายเปป็นผผด้เชนพี่อคนหนซพี่ง
แลด้ว-แตล่เขายรังอยผล่ในนรกเหมนอนเดลิม มรันใชด้เวลาเพบียงสามวลินาทบีในไฟนรกทบีพี่จะเปลบีพี่ยนความคลิดของคนทบีพี่ไมล่เชนพี่อ
พระเจด้า ไมล่วล่าเขาจะเคยกลล่าวอะไรหรนอเขบียนอะไรเกบีพี่ยวกรับนรกกน็ตาม หรนอเขาเคยเชนพี่ออยล่างหนรักแนล่นขนาดไหน
กน็ตามวล่านรกไมล่มบีอยผล่จรลิง มบีนรกแหล่งหนซพี่งจรลิง ๆ และคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไมล่เชนพี่อความจรลิงนรันี้นฟากนบีนี้ของหลอุมศพกน็จะเชนพี่อ
สามวลินาทบีหลรังจากเสบียชบีวลิต

เปาโลกลล่าวชรัดเจนวล่าคนทบีพี่ไมล่ยอมเลบีนี้ยงดผครอบครรัวของตรัวเองกน็ปฏลิเสธความเชนพี่อนรันี้นเสบียแลด้วและแยล่ยลิพี่ง
กวล่าคนไมล่เชนพี่อเสบียอบีก สามบีทรันี้งหลายเออ๋ย คอุณกคาลรังเลบีนี้ยงดผครอบครรัวของคอุณอยผล่หรนอเปลล่า? คอุณทคาตรัวเปป็นแบบ
อยล่างทบีพี่ถผกตด้องตล่อหนด้าครอบครรัวของคอุณและเลบีนี้ยงดผพวกเขาไหม? คอุณทคางานหนรักอยล่างไมล่รผด้จรักเหนน็ดเหนนพี่อยเพนพี่อ
ทบีพี่พวกเขาจะมบีสลิพี่งจคาเปป็นตล่าง ๆ ของชบีวลิตไหม? ถด้าไมล่ คอุณกน็ไมล่ควรลอุกขซนี้นเปป็นพยานในทบีพี่ประชอุมเลย คอุณกน็ไมล่ควร
บอกเพนพี่อนบด้านของคอุณเลยวล่าคอุณเปป็นลผกคนหนซพี่งของพระเจด้า-เพราะวล่าถด้าคอุณไมล่เลบีนี้ยงดผครอบครรัวของคอุณเอง 
พระวจนะกน็ประกาศวล่าคอุณแยล่ยลิพี่งกวล่าคนทบีพี่ไมล่เชนพี่อเสบียอบีก

ขด้อ 9: “อยล่าใหด้หญลิงมล่ายคนใดลงชนพี่อในทะเบบียนหญลิงมล่าย ทบีพี่อายอุตพี่คากวล่าหกสลิบปป โดยเปป็นภรรยาของชาย
คนเดบียว”

ดผเหมนอนวล่าในครลิสตจรักรชาวเอเฟซรัส-นล่าจะในทบีพี่ประชอุมทอุกแหล่งในสมรัยแรก ๆ ของครลิสตจรักร-มบีองคร์กรทบีพี่
เฉพาะเจาะจงองคร์กรหนซพี่งซซพี่งพวกหญลิงมล่ายเทล่านรันี้นเขด้ารล่วมสรังกรัด เหน็นไดด้ชรัดวล่าพวกนางถผกรรับสมรัครเพนพี่องานรรับใชด้
เฉพาะทางอยล่างหนซพี่งในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่น หลายครรันี้งเมนพี่อหญลิงคนหนซพี่งสผญเสบียสามบีของตน นางกน็รผด้สซกวล่านางไดด้สผญ
สลินี้นหมดทอุกสลิพี่งแลด้ว และในบางกรณบีนางกน็สารภาพวล่านางไมล่อยากมบีชบีวลิตอยผล่อบีกตล่อไปแลด้ว ไมล่มบีทบีพี่พซพี่งพลิงในชบีวลิตของ
นางอบีกตล่อไป และนางไมล่อยากอยผล่ตามลคาพรังในโลกนบีนี้ แตล่ในครลิสตจรักรชาวเอเฟซรัสเมนพี่อความเศรด้าโศกและความ
ทอุกขร์ใจเรลิพี่มจางหาย เมนพี่อหญลิงมล่ายเหลล่านรันี้นตระหนรักวล่ามบีผผด้หญลิงคนอนพี่น ๆ ทบีพี่ตกอยผล่ในสภาพคลด้าย ๆ กรัน วล่าตนยรัง
เปป็นทบีพี่ตด้องการและสามารถทคาประโยชนร์ไดด้อยผล่ การตระหนรักรผด้นบีนี้กน็ใหด้โอกาสครรันี้งใหมล่แหล่งชบีวลิตแกล่พวกนาง

มบีกฎและขด้อบรังครับตล่าง ๆ เกบีพี่ยวกรับการเปป็นสมาชลิกในองคร์กรนบีนี้ และขด้อ 9 บอกเราวล่าไมล่มบีผผด้หญลิงคนใดจะ
ถผกรรับเขด้าเปป็นสมาชลิกเลยนอกเสบียจากวล่านางมบีอายอุอยล่างนด้อยหกสลิบปปและเคยเปป็นภรรยาของสามบีแคล่คนเดบียว 
นรัพี่นหมายความวล่า เมนพี่อเปป็นหญลิงวรัยหกสลิบปปคนหนซพี่งและเคยมบีสามบีแคล่คนเดบียว นางกน็เปป็นผผด้หญลิงทบีพี่มบีออุปนลิสรัยแบบ
ครลิสเตบียนทบีพี่ดบีและมบีประสบการณร์อรันเปป็นประโยชนร์อยล่างมาก และนางอาจเปป็นพระพรใหญล่ยลิพี่งแกล่ครลิสตจรักรและ
แกล่ผผด้อนพี่นไดด้

ขด้อ 10: “เปป็นคนทบีพี่ถผกรายงานวล่าไดด้กระทคาบรรดาการงานทบีพี่ดบี ถด้านางไดด้เอาใจใสล่เลบีนี้ยงดผลผก ๆ ถด้านางไดด้
มบีนนี้คาใจรรับรองแขกทรันี้งหลาย ถด้านางไดด้ลด้างเทด้าของพวกวลิสอุทธลิชน ถด้านางไดด้สงเคราะหร์คนทบีพี่มบีความทอุกขร์ยาก ถด้า
นางไดด้ปฏลิบรัตลิตามการงานทบีพี่ดบีทอุกอยล่างอยล่างขยรันขรันแขน็ง”

“หญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง” ตด้องมบีคนพผดถซงในแงล่ดบีเกบีพี่ยวกรับลผก ๆ ของนาง…ถด้านางไดด้เลบีนี้ยงดผลผกนด้อยทรันี้ง
หลายของนางอยล่างประสบความสคาเรน็จ ไดด้เปป็นคอุณแมล่ทบีพี่ดบีพรด้อมกรับออุปนลิสรัยอรันไรด้ทบีพี่ตลิ ถด้านางไดด้ใชด้วลินรัยอรันเหมาะ
สมและความรรักแบบทบีพี่ผผด้เปป็นแมล่เทล่านรันี้นสามารถใหด้ไดด้ในการเลบีนี้ยงดผลผก ๆ ของตน นางกน็เปป็นทบีพี่ยอมรรับในคนกลอุล่มนบีนี้
โดยเฉพาะ ถด้านางไดด้ลด้มเหลวในครอบครรัวของนางเอง มรันกน็สรอุปไดด้วล่านางไมล่มบีคอุณสมบรัตลิเหมาะสมสคาหรรับการ



เปป็นสมาชลิกในองคร์กรนรันี้น
“ถด้านางไดด้มบีนนี้คาใจรรับรองแขกทรันี้งหลาย” ในสมรัยของเปาโล มรันเปป็นเรนพี่องทบีพี่สคาครัญสอุดขบีดทบีพี่ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย

ใหด้การรรับรองแขกแบบครลิสเตบียน พวกโรงแรม หด้องพรักคด้างคนน และความสะดวกเชล่นนรันี้นไมล่ไดด้มบีดาษดนพี่นเปป็น
จคานวนมหาศาลอยล่างทบีพี่พวกมรันมบีวรันนบีนี้ และหลายครรันี้งบด้านสล่วนบอุคคลเปป็นสถานทบีพี่แหล่งเดบียวทบีพี่นรักเดลินทางผผด้อล่อนลด้า
สามารถพบทบีพี่พรักคด้างแรมและอาหารออุล่น ๆ ไดด้ กล่อนทบีพี่หญลิงมล่ายคนใดจะถผกรรับเขด้าอยผล่ในพวกทบีพี่อายอุเกลิน “หกสลิบ
ปป” นางตด้องเปป็นผผด้ทบีพี่เคยใหด้การตด้อนรรับคนตล่างถลิพี่นและนรักเดลินทาง สมรัยทบีพี่นางยรังสาว ๆ

“...ถด้านางไดด้ลด้างเทด้าของพวกวลิสอุทธลิชน” นบีพี่เปป็นงานรรับใชด้ทบีพี่สอุภาพแตล่เหมาะสมในทางปฏลิบรัตลิ และถผก
ปฏลิบรัตลิโดยผผด้คนในสมรัยนรันี้นดด้วยเหตอุผลหลากหลายประการ มรันเปป็นงานทบีพี่ตพี่คาตด้อย เปป็นงานทบีพี่คนปกตลิธรรมดาคงไมล่
เตน็มใจกระทคา พระเยซผไดด้ทรงวางแบบอยล่างในเรนพี่องความถล่อมใจเชล่นนรันี้นแลด้วตอนทบีพี่พระองคร์เอาผด้าเชน็ดตรัวคาดเอว
และลด้างเทด้าพวกสาวก โดยสอนพวกเขาวล่าถซงแมด้วล่าพวกเขาไมล่ไดด้เขด้าใจในขณะนรันี้นวล่าพระองคร์กคาลรังทคาอะไรอยผล่ 
พวกเขาจะเขด้าใจในภายภาคหนด้า (ยอหร์น 13:2-15) ในสมรัยนรันี้น พวกนรักเดลินทางสวมรองเทด้าแตะ-และเมนพี่อพวก
เขามาถซงทบีพี่บด้านซซพี่งพวกเขาไดด้รรับการตด้อนรรับ พวกคนรรับใชด้กน็เอานนี้คามาลด้างเทด้าทบีพี่เปฟฟื้อนฝอุป่นและเหนนพี่อยลด้าของผผด้มา
เยนอนเหลล่านรันี้นทรันทบี สอุภาพสตรบีวรัยหกสลิบเหลล่านบีนี้จะตด้องเปป็นคนทบีพี่ถล่อมใจ ความถล่อมใจของพวกนางจะตด้องถผก
พลิสผจนร์โดยการทบีพี่พวกนางเคยลด้างเทด้าของวลิสอุทธลิชนเหลล่านรันี้นทบีพี่มาเยนอนบด้านของพวกนาง การรรับใชด้ทบีพี่ถล่อมใจเชล่น
นรันี้นคงจะถผกปฏลิบรัตลิโดยคนทบีพี่อยผล่ฝป่ายวลิญญาณอยล่างลซกซซนี้งเทล่านรันี้น-คนทบีพี่เตน็มใจทบีพี่จะรรับใชด้พระเจด้าดด้วยสลินี้นสอุดใจของ
นาง

“...ถด้านางไดด้สงเคราะหร์คนทบีพี่มบีความทอุกขร์ยาก” นางตด้องเปป็นสอุภาพสตรบีทบีพี่มบีใจอล่อนโยนและเมตตากรอุณา 
ไมล่มบีพวก Salvation Army หรนอ องคร์กรกาชาดในสมรัยของเปาโล พวกวลิสอุทธลิชนในครลิสตจรักรดผแลคนทบีพี่ทอุกขร์ยาก
ในสมรัยนรันี้นมบีความทอุกขร์ยากมากมายและมบีความเหน็นอกเหน็นใจนด้อยมาก มบีความยากจนและโรคภรัย และในหลาย
กรณบีพวกนายทาสกน็แทบไมล่แสดงความเวทนาตล่อเหลล่าทาสของตนเลย พวก “หญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง” จะตด้อง
บรรเทาผผด้ทบีพี่เจน็บชนี้คา ดผแลคนทบีพี่ทนทอุกขร์และปวดรด้าว (อล่านลผกา 10:31-35) ถซงแมด้วล่าหญลิงมล่ายคนหนซพี่งอาจไมล่มบีเงลิน
หรนอทรรัพยร์สลิพี่งของทบีพี่จะชล่วยไดด้ นางกน็สามารถบรรเทาความทอุกขร์ยากเทล่าทบีพี่นางสามารถทคาไดด้-และนรัพี่นคนอทรันี้งหมดทบีพี่
พระเจด้าทรงขอจากผผด้เชนพี่อคนใดกน็ตาม พระเยซผตรรัสถซงมารบียร์วล่า “นางไดด้กระทคาสลิพี่งทบีพี่นางสามารถทคาไดด้” เมนพี่อ
ครลิสเตบียนทรันี้งหลายทคาสลิพี่งทบีพี่พวกเขาสามารถทคาไดด้เพนพี่อพระผผด้เปป็นนาย นรัพี่นกน็คนอทรันี้งหมดทบีพี่พระเจด้าทรงขอ

“...ถด้านางไดด้ปฏลิบรัตลิตามการงานทบีพี่ดบีทอุกอยล่างอยล่างขยรันขรันแขน็ง” นรัพี่นสรอุปยล่อเรนพี่องอนพี่นทรันี้งหมดทบีพี่เกบีพี่ยวขด้อง
กรับการเปป็นคนตด้นเรนอนทบีพี่ดบีและการดคาเนลินชบีวลิตอรันชอบธรรม ความเชนพี่อทบีพี่มบีชบีวลิตและสอุขภาพดบียล่อมกล่อใหด้เกลิดการ
งานทบีพี่ดบีเสมอ เปาโลกลล่าววล่า “พวกเราเปป็นฝปพระหรัตถร์ของพระองคร์ ทบีพี่ถผกสรด้างขซนี้นในพระเยซผครลิสตร์ ใหด้เขด้าสผล่
บรรดาการงานทบีพี่ดบี ซซพี่งพระเจด้าไดด้ทรงกคาหนดไวด้ลล่วงหนด้าเพนพี่อทบีพี่พวกเราจะดคาเนลินในการเหลล่านรันี้น” (อฟ. 2:10) 
สอุภาพสตรบีเหลล่านบีนี้ตด้องแสดงความเชนพี่อของตนโดยการงานทบีพี่ดบีของตน เพนพี่อทบีพี่จะมบีคอุณสมบรัตลิเขด้ารล่วมองคร์กรหญลิง
มล่ายนรันี้น เราไมล่ไดด้รรับความรอดโดยการงาน แตล่โดยการงานทบีพี่ดบีเราพลิสผจนร์วล่าเรารรับความรอดแลด้ว

ในทลิตรัส 3:8 เปาโลกลล่าววล่า “...คนทรันี้งหลายทบีพี่เชนพี่อในพระเจด้าแลด้วจะไดด้ระมรัดระวรังทบีพี่จะรรักษาการงานทบีพี่ดบี
ทรันี้งหลายไวด้” ขด้อเรบียกรด้องหลายประการสคาหรรับพวกหญลิงมล่ายทบีพี่มบีวรัยเกลินหกสลิบปปเรบียกรด้องคอุณสมบรัตลิตล่าง ๆ ทบีพี่



พลิสผจนร์ทรันี้งออุปนลิสรัยและความอยผล่ฝป่ายวลิญญาณในระดรับสผง
ขด้อ 11: “แตล่หญลิงมล่ายสาว ๆ นรันี้นจงปฏลิเสธเสบีย เพราะวล่าเมนพี่อพวกเขาเรลิพี่มมบีใจหลงระเรลิงไปจากพระ

ครลิสตร์แลด้ว พวกเขากน็จะสมรส”
ในพระคคาขด้อนบีนี้และขด้ออนพี่น ๆ ทบีพี่ตามมาเราพบขด้อปฏลิบรัตลิเกบีพี่ยวกรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไมล่สามารถกลายเปป็น

สมาชลิกขององคร์กรหญลิงมล่ายนรันี้นไดด้ พวกหญลิงมล่ายทบีพี่สาว ๆ-พวกผผด้หญลิงทบีพี่อายอุตพี่คากวล่าหกสลิบปป-จะตด้องถผกปฏลิเสธ 
หญลิงมล่ายเชล่นนรันี้นในชล่วงแรก ๆ ของความโศกเศรด้าของพวกนางอาจเตน็มใจออุทลิศชบีวลิตของตนเพนพี่องานรรับใชด้ของค
รลิสตจรักร แตล่เมนพี่อความเศรด้าโศกนรันี้นเรลิพี่มจางหายไปและเวลาเรลิพี่มเยบียวยาบาดแผลเหลล่านรันี้นใหด้หาย หญลิงมล่ายทบีพี่ยรัง
สาวอยผล่กน็อาจเรลิพี่มสนใจชายอบีกคนหนซพี่ง ปรารถนาทบีพี่จะแตล่งงาน และจะละเลยงานขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและงาน
รรับใชด้ทบีพี่นางไดด้ใหด้คคามรัพี่นไวด้วล่าจะกระทคาเพนพี่อครลิสตจรักร อาจมบีแนวโนด้มทบีพี่นางจะ “หลงระเรลิงไป” ในภาษาเดลิม คคา
วล่าความหลงระเรลิงไมล่ไดด้มบีความหมายในทางมรักมากในกามหรนอความลามกเลย ความหมายตรงนบีนี้กน็คนอวล่าหญลิง
มล่ายทบีพี่ยรังสาวอยผล่จะเรลิพี่มอยผล่ไมล่สอุข และเพราะนางเรลิพี่มมบีอายอุมากขซนี้นนางกน็จะเรลิพี่มอดรนทนไมล่ไหวและปรารถนาทบีพี่จะ
มบีคผล่ครองและรรักเพศตรงขด้ามและอยากแตล่งงานอบีก

ขด้อ 12: “โดยไดด้รรับพระอาชญา เพราะพวกเขาทลินี้งความเชนพี่อดรันี้งเดลิมของพวกเขาเสบียแลด้ว”
เหลล่าผผด้รผด้ภาษากรบีกบอกเราวล่า มบีการแปลผลิดตรงนบีนี้ ภาษากรบีกไมล่ไดด้กลล่าววล่า “โดยไดด้รรับพระอาชญา” แตล่

“โดยไดด้รรับการประณาม” แนล่นอนวล่าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าคงจะไมล่พลิพากษาปรรับโทษหญลิงมล่ายคนหนซพี่งทบีพี่บรังเกลิดใหมล่
แลด้วทบีพี่ไปแตล่งงานใหมล่! พระเยซผทรงสอนอยล่างชรัดเจนวล่าถด้าสามบีเสบียชบีวลิต หญลิงนรันี้นกน็แตล่งงานใหมล่ไดด้ สลิพี่งทบีพี่เปาโล
กคาลรังกลล่าวในทบีพี่นบีนี้ ไมล่ใชล่วล่าหญลิงเหลล่านรันี้นจะสผญเสบียความรอดของตน เนนพี่องจากพวกนางไดด้ใหด้คคามรัพี่น “ความเชนพี่อ
ดรันี้งเดลิมของพวกนาง” ตล่องานรรับใชด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าแลด้ว และบรัดนบีนี้พวกนางอยากทบีพี่จะยด้ายมรันมาสผล่สามบีคนหนซพี่ง 
แทนทบีพี่จะเปป็นเชล่นนรันี้น เขากคาลรังสอนวล่าพวกนางไดด้ผลิดคคามรัพี่นแรกของพวกนางทบีพี่ไดด้ใหด้ไวด้ตล่อพระเจด้าและตล่อครลิสต
จรักร และพวกนางจะสผญเสบียบคาเหนน็จของตน ดด้วยเหตอุนบีนี้ ครลิสตจรักรจซงไมล่ควรรรับพวกหญลิงสาว ๆ เขด้ากลอุล่มทบีพี่
เฉพาะเจาะจงนบีนี้-พวกผผด้หญลิงทบีพี่อาจแตล่งงานอบีกเมนพี่อความเศรด้าโศกของพวกนางจางหายไป เปาโลสอนวล่าการทบีพี่
ผผด้ชายทอุกคนมบีภรรยาเปป็นของตรัวเองและผผด้หญลิงทอุกคนมบีสามบีเปป็นของตรัวเองกน็ดบีกวล่า หญลิงมล่ายทบีพี่ยรังสาวเหลล่านบีนี้ควร
ลงหลรักปฟักฐานและแตล่งงานใหมล่ (ดผ ขด้อ 14)

ขด้อ 13: “และนอกจากนบีนี้ พวกเขากน็เรบียนรผด้ทบีพี่จะเปป็นคนเกบียจครด้าน เทบีพี่ยวไปจากบด้านนบีนี้ไปบด้านนรันี้น และ
ไมล่ใชล่เกบียจครด้านเทล่านรันี้น แตล่เปป็นพวกปากบอนดด้วย และเปป็นพวกคนทบีพี่ชอบยอุล่งเรนพี่องคนอนพี่น โดยพผดบรรดาสลิพี่งซซพี่ง
พวกเขาไมล่ควรจะพผด”

ความอยผล่ไมล่สอุขของหญลิงมล่ายยรังสาวเหลล่านบีนี้ ซซพี่งหากรรับการเลบีนี้ยงดผจากครลิสตจรักร อาจนคาไปสผล่การทบีพี่พวก
นางใชด้พลรังงานของตนเทบีพี่ยวไปตามบด้าน (โดยอด้างวล่าไปทคากลิจธอุระของครลิสตจรักร แตล่จรลิง ๆ แลด้วคนอปลล่อยเวลาใหด้
ผล่านไปอยล่างเปลล่าประโยชนร์) ซอุบซลิบนลินทา ใสล่รด้ายผผด้อนพี่น เปป็นพวกปากบอน ชอบยอุล่งเรนพี่องคนอนพี่น สาระแน ไมล่เหน็น
อกเหน็นใจและอยากรผด้อยากเหน็น

ขด้อ 14: “เหตอุฉะนรันี้นขด้าพเจด้าจซงปรารถนาใหด้พวกหญลิงมล่ายสาว ๆ นรันี้นสมรส คลอดบอุตร และดผแลบด้าน
เรนอน เพนพี่อมลิใหด้ปฏลิปฟักษร์มบีโอกาสทบีพี่จะพผดตคาหนลิไดด้”



ถด้าสามบีตายในชล่วงทบีพี่ภรรยายรังสาวอยผล่ มรันกน็ถผกตด้องเหมาะสมอยล่างทบีพี่สอุดทบีพี่นางจะแตล่งงานใหมล่หากนาง
ปรารถนาเชล่นนรันี้น อยล่างไรกน็ตาม การอยผล่เปป็นโสดตล่อไปไมล่ใชล่บาป หากนางไมล่ใชด้ชบีวลิตเพนพี่อความสนอุกสนาน แตล่ถด้า
นางไมล่สามารถเปป็นผผด้รรับใชด้ของพระเจด้าคนหนซพี่งทบีพี่มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณ มรันกน็คงดบีกวล่าเยอะหากนางจะแตล่งงาน
ใหมล่ มบีลผก ดผแลบด้านชล่อง และไมล่ใหด้โอกาสแกล่พญามารทบีพี่จะนคาคคาตลิฉลินนลินทามาสผล่ตรัวนางและสผล่ครลิสตจรักร เพราะ
วล่าสรันดานมนอุษยร์ชอบตรัดสลินองคร์กรใดกน็ตามโดยสมาชลิกทบีพี่คผล่ควรนด้อยทบีพี่สอุดของมรัน

ขด้อ 15: “ดด้วยวล่ามบีบางคนไดด้หรันไปตามซาตานเสบียแลด้ว”
ในพระคคาขด้อนบีนี้เปาโลระบอุชรัดเจนวล่าหญลิงมล่ายสาว ๆ บางคนไดด้หรันไปตามการทดลองเสบียแลด้ว ผมขอ

กลล่าวซนี้คา: พระครัมภบีรร์บอกหมด พระวจนะของพระเจด้าไมล่ปกปปิดเพนพี่อผผด้ใดเลย ครลิสเตบียนทรันี้งหลายจะตด้องมบีสตลิ
ปฟัญญาดอุจงผและไมล่มบีพลิษภรัยดอุจนกเขา เราจะตด้องไมล่ปฏลิบรัตลิหยาบชด้าตล่อพวกหญลิงมล่าย-สาวหรนอสผงวรัย-แตล่เราตด้องใชด้
สตลิปฟัญญาแบบทบีพี่พระเจด้าเพบียงผผด้เดบียวสามารถใหด้ไดด้ในการปฏลิบรัตลิกรับสอุภาพสตรบีเหลล่านบีนี้ผผด้ซซพี่งไดด้สผญเสบียสามบีของตน
ไป

ขด้อ 16: “ถด้าชายหรนอหญลิงคนใดทบีพี่เชนพี่อแลด้วมบีหญลิงมล่าย กน็ใหด้พวกเขาชล่วยเลบีนี้ยงดผหญลิงมล่ายคนนรันี้น และอยล่า
ใหด้เปป็นภาระของครลิสตจรักรเลย เพนพี่อครลิสตจรักรจะไดด้สงเคราะหร์คนทรันี้งหลายทบีพี่เปป็นหญลิงมล่ายอยล่างแทด้จรลิง”

ถด้าผผด้เชนพี่อคนใดในครลิสตจรักรมบีพวกหญลิงมล่ายอยผล่ในครอบครรัวของตน กน็จงใหด้เขาชล่วยเลบีนี้ยงดผพวกนาง 
แตล่ละครอบครรัวจะตด้องดผแลผผด้ขรัดสนในครอบครรัวนรันี้น ๆ และครลิสตจรักรจะตด้องไมล่แบกภาระหรนอถผกสรัพี่งใหด้รรับ
หนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบนรันี้น แลด้วครลิสตจรักรกน็จะมบีเวลาและเงลินทอุนเพบียงพอทบีพี่จะดผแลพวกหญลิงมล่ายทบีพี่ไมล่มบีครอบครรัว ไมล่มบี
รายไดด้ และไมล่มบีปฟัจจรัยเกนนี้อหนอุน มรันเปป็นหลรักคคาสอนแบบครลิสเตบียนทบีพี่ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายควรดผแลผผด้ขรัดสนในครอบครรัว
โดยตรงของตรัวเอง พวกเขาทคาบาปและนคาความเสนพี่อมเสบียมาสผล่ครลิสตจรักรหากพวกเขาไมล่ทคาหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบนบีนี้

เกธีที่ยวกอับพวกผทูต้ปกครอง
ขด้อ 17: “จงใหด้บรรดาผผด้ปกครองทบีพี่ปกครองดบีนรันี้นถผกนรับวล่าสมควรทบีพี่จะไดด้รรับเกบียรตลิสองเทล่า โดยเฉพาะ

อยล่างยลิพี่งคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ทคางานหนรักในพระวจนะและหลรักคคาสอน”
พวกผผด้ปกครองทบีพี่ปกครองดบีจะตด้องไดด้รรับความเคารพนรับถนอและการใหด้เกบียรตลิ-ใชล่แลด้วครรับ ถผกนรับวล่า

คผล่ควรกรับเกบียรตลิสองเทล่า โดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ทคางานหนรักในพระวจนะของพระเจด้าและในหลรักคคา
สอน จากคคากลล่าวนบีนี้เหน็นไดด้ชรัดวล่าขณะทบีพี่ตอนนรันี้นมบีพวกผผด้ปกครองทบีพี่ทคางานหนรัก “ในพระวจนะและหลรักคคาสอน”
(การเทศนา) กน็มบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไมล่ไดด้เทศนา แตล่ถผกแตล่งตรันี้งใหด้ปกครองในครลิสตจรักรนรันี้น สมรัยนรันี้นมบีผผด้ปกครองบางคน
ทบีพี่ไมล่สามารถสอนและทคางานรรับใชด้แหล่งพระวจนะไดด้ คนอสรัพี่งสอนในหลรักคคาสอน แตล่มบีคนอนพี่น ๆ ทบีพี่สามารถ กระนรันี้น
ยรังมบีคนอนพี่น ๆ อบีกทบีพี่มบีความสามารถทางธอุรกลิจและสามารถชล่วยเหลนอในเรนพี่องพวกหญลิงมล่ายและกลิจธอุระดด้านการเงลิน
ของครลิสตจรักรไดด้ ผผด้ปกครองทบีพี่แจกจล่ายพระวจนะในการสรัพี่งสอนและหลรักคคาสอนกน็คผล่ควรกรับ “เกบียรตลิสองเทล่า” 
มรันเปป็นเรนพี่องทบีพี่มบีเกบียรตลิในการเปป็นผผด้ชล่วย ผผด้ปกครอง หรนอผผด้ดผแลของพระเจด้า และบอุคคลใดทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อในตคาแหนล่ง
หนด้าทบีพี่เหลล่านรันี้นกน็จะไดด้รรับบคาเหนน็จเตน็มจคานวน

ขด้อ 18: “เพราะพระครัมภบีรร์กลล่าววล่า ‘เจด้าอยล่าเอาตะกรด้าครอบปากวรัวตรัวผผด้ทบีพี่กคาลรังนวดขด้าวอยผล่’ และ ‘ผผด้
ทคางานสมควรจะไดด้รรับคล่าจด้างของตน’”



มรันเปป็นบรัญญรัตลิขด้อหนซพี่งในภาคพรันธสรัญญาเดลิม (พบญ. 25:4) ทบีพี่วล่าวรัวผผด้ตรัวหนซพี่งถผกเอาตะกรด้าครอบปากไมล่
ไดด้ขณะทบีพี่มรันกคาลรังนวดขด้าวอยผล่ วรัวผผด้ตรัวนรันี้นทบีพี่ทคางานหนรักและนวดขด้าวเพนพี่อทบีพี่จะใหด้เมลน็ดขด้าวสคาหรรับผผด้เปป็นนายจะ
ตด้องถผกปลล่อยใหด้กลินไดด้ตามสบายขณะทบีพี่มรันทคางานและกลินขด้าวนรันี้นขณะทบีพี่มรันจรัดเตรบียมอาหาร ถด้าวรัวผผด้ตรัวหนซพี่ง
สมควรกรับคล่าจด้างของมรัน คนงานกน็ยลิพี่งสมควรกรับบคาเหนน็จของตนมากกวล่านรันี้นอบีก! พระเจด้าไมล่ทรงมองขด้ามแมด้แตล่
นนี้คาเยน็นสรักถด้วยทบีพี่ถผกใหด้ในพระนามของพระองคร์ หญลิงมล่ายยากจนคนหนซพี่งใหด้เงลินสองสตางคร์ และพระเยซผทรง
ชมเชยนาง-โดยประกาศวล่านางไดด้ใหด้มากกวล่าทอุกคนทบีพี่เหลนอนรันี้น พระองคร์ทรงสรัญญาวล่าถด้าเราสรัตยร์ซนพี่อในของเลน็ก
นด้อย เรากน็จะเปป็นผผด้ครอบครองเหนนอของเปป็นอรันมาก พระเจด้าทรงจล่ายงามใหด้แกล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่รรับใชด้พระองคร์
อยล่างสรัตยร์ซนพี่อ งานรรับใชด้ทบีพี่ตพี่คาตด้อยทบีพี่สอุดไมล่ถผกมองขด้าม และงานรรับใชด้ทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทบีพี่สอุดจะไดด้รรับบคาเหนน็จอยล่างครบถด้วน

มรันเปป็นเรนพี่องทบีพี่ถผกตด้องและมบีเกบียรตลิสคาหรรับทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นทบีพี่จะจล่ายคล่าจด้างเลบีนี้ยงชบีพใหด้แกล่พวกคนงาน
เตน็มเวลาในครลิสตจรักร ในขด้อ 17 เราไดด้เรบียนรผด้วล่าผผด้ปกครองทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อ-คนทบีพี่ปกครองดบี-ถผกนรับวล่าคล่ลุ่ควรกรับเกบียรตลิ
สองเทล่า ไมล่มบีชอุมนอุมชนใดสามารถจล่ายเกลินใหด้แกล่ผผด้รรับใชด้ทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อและขยรันขรันแขน็งคนหนซพี่งของพระเจด้าไดด้ เงลิน
จคานวนเทล่าใดกน็ไมล่สามารถเทบียบเทล่ากรับคอุณคล่าของเขาทบีพี่มบีตล่อครลิสตจรักรและชอุมชนนรันี้น ๆ ไดด้

เมนพี่อพระเยซผทรงเลบีนี้ยงคนหด้าพรันคนนรันี้น มบีเศษอาหารเหลนอสลิบสองตะกรด้า คนสล่วนใหญล่คลิดวล่าเศษอาหาร
เหลล่านบีนี้เปป็นเศษอาหารทบีพี่เหลนอ ๆ จากฝผงชน แตล่หาเปป็นเชล่นนรันี้นไมล่! เศษอาหารเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกเกน็บรวบรวมมาคนอชลินี้น
สล่วนของปลาและขนมปฟังทบีพี่ดบี-เตน็มสลิบสองตะกรด้า-ตะกรด้าหนซพี่งสคาหรรับอรัครทผตแตล่ละคนทบีพี่ไดด้รรับใชด้ฝผงชนนรันี้น (ยอหร์น
6:1-14)

พวกสาวกไดด้รรับรางวรัลสคาหรรับการแจกจล่ายอาหารอยล่างสรัตยร์ซนพี่อของพวกเขาแกล่หด้าพรันคนทบีพี่หลิวโหยนรันี้น 
เปาโลยกคคาพผดจากลผกา 10:7 เชล่นกรัน: “...ผผด้ทคางานสมควรจะไดด้รรับคล่าจด้างของตน” ผผด้รรับใชด้ควรไดด้รรับคล่าจด้างอรัน
เหมาะสมสคาหรรับงานรรับใชด้ของเขา เขาไมล่ควรตด้องกรังวลเลยสรักชรัพี่วขณะเดบียวเกบีพี่ยวกรับเรนพี่องรองทรันี้งหลายของชบีวลิต 
เขาควรวล่างทบีพี่จะทอุล่มเทเวลา ความคลิด และพลรังงานทรันี้งหมดของเขาใหด้แกล่งานรรับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐ ผผด้คนทบีพี่รรัก
และชนพี่นชมนรักเทศนร์ของตนอยล่างทบีพี่พวกเขาควรกระทคาจะไมล่จคาเปป็นตด้องถผกอด้อนวอนใหด้ดผแลเขาเลย พวกเขาจะ
เปป็นสอุขทบีพี่ไดด้ตอบสนองความตด้องการตล่าง ๆ ของเขา ถด้าคอุณไมล่เปป็นสมาชลิกของครลิสตจรักรหนซพี่งทบีพี่คอุณสามารถรรัก
และใหด้เกบียรตลิศลิษยาภลิบาลไดด้ หรนอถด้าคอุณไมล่มบีศลิษยาภลิบาลผผด้ซซพี่งคอุณรรักจนถซงขนาดทบีพี่คอุณมบีความชนพี่นบานยลิพี่งนรักทบีพี่ไดด้
สนรับสนอุนเขาดด้วยเงลินทองและของกคานรัล คอุณกน็ควรไปอยผล่ในครลิสตจรักรหนซพี่งทบีพี่มบีนรักเทศนร์คนหนซพี่งทบีพี่เทศนาพระ
วจนะและเลบีนี้ยงดผจลิตวลิญญาณของคอุณจนคอุณจะมบีความสอุขทบีพี่ไดด้ตอบแทนเขาดด้วยสลิพี่งจคาเปป็นตล่าง ๆ ของชบีวลิต

เมนพี่อชอุมชนใดไมล่ดผแลศลิษยาภลิบาลของตนและเหลล่าคนงานครลิสเตบียนทบีพี่ทคางานเตน็มเวลา มรันกน็นคาความ
อรัปยศและความเสนพี่อมเสบียอรันนล่าเศรด้ามาสผล่ขล่าวประเสรลิฐ ศลิษยาภลิบาลของครลิสตจรักรหนซพี่งควรอาศรัยอยผล่ในบด้านหลรัง
หนซพี่งทบีพี่มบีความสะดวกสบายและนล่าอยผล่พอ ๆ กรับบด้านของเหลล่าสมาชลิกของเขา เขาควรขรับรถครันหนซพี่งทบีพี่ดบีกวล่า
สมาชลิกโดยเฉลบีพี่ยของครลิสตจรักรของเขา เพราะวล่าเมนพี่อเขาถผกเรบียกตรัวใหด้รรับใชด้แกล่คนเจน็บปป่วยหรนอคนใกลด้ตาย เขา
จะไดด้ไมล่ตด้องรรับมนอกรับยางแบนหรนอรถทบีพี่เกลิดเสบียกลางถนน เมนพี่อเขาถผกเรบียกตรัวใหด้เทศนาในงานศพของสมาชลิกค
รลิสตจรักรคนหนซพี่งของเขา เขากน็ควรมบีรถยนตร์สรักครันทบีพี่จะพาเขาไปถซงจอุดหมายปลายทางของเขาไดด้และกลรับบด้านไดด้
อบีก ผผด้รรับใชด้ของครลิสตจรักรหนซพี่งควรสวมเสนนี้อผด้าทบีพี่ดบีพอ ๆ กรับ หากไมล่ดบีกวล่าเหลล่าสมาชลิกแหล่งครลิสตจรักรของเขา-



เพราะถซงอยล่างไรแลด้ว เขากน็เปป็นผผด้แทนของพระเจด้า ผมไมล่ไดด้กคาลรังสล่งเสรลิมการใชด้จล่ายเงลินอยล่างสลินี้นเปลนองหรนอผผด้รรับ
ใชด้ควรเปป็นคนใชด้จล่ายสอุรอุล่ยสอุรล่าย แตล่เขาควรไดด้รรับการดผแล…มบีบด้านทบีพี่นล่าอยผล่ มบีอาหารรรับประทานและมบีเสนนี้อผด้าสวม
ใสล่ ไดด้รรับการตอบสนองในดด้านสลิพี่งจคาเปป็นตล่าง ๆ ทางวรัตถอุเพนพี่อทบีพี่เขาจะสามารถทอุล่มเทเวลาและพลรังงานทรันี้งหมด
ของเขาใหด้แกล่งานรรับใชด้แหล่งพระวจนะ (แนล่นอนวล่า ผมกคาลรังพผดถซงเหลล่านรักเทศนร์ตามพระครัมภบีรร์ พวก “ลผกจด้าง” 
มบีสลิพี่งของเหลล่านบีนี้ทรันี้งหมดแลด้ว-และมากกวล่านบีนี้อบีก)

เมนพี่อผผด้เชนพี่อทรัพี่วไปถวายเงลินเพนพี่อจอุนเจนอเหลล่าผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า ผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐและมลิชชรันนารบี 
พวกเขากน็กคาลรังจอุนเจนอใหด้แกล่ความรอดของจลิตวลิญญาณทรันี้งหลาย ผมไมล่สามารถเทศนาทางสถานบีวลิทยอุเปป็นรด้อย
สถานบีทอุกวรันทรัพี่วอเมรลิกาไดด้หากผผด้คนของพระเจด้าไมล่ไดด้ใหด้เงลินเพนพี่อจล่ายคล่าใบแจด้งหนบีนี้ตล่าง ๆ มรันคงเปป็นไปไมล่ไดด้เลยใน
ฝป่ายมนอุษยร์สคาหรรับผมทบีพี่จะทคาเงลินไดด้มากพอเพนพี่อทบีพี่จะจล่ายคล่าเวลาบนสถานบีวลิทยอุหลายสถานบีขนาดนรันี้น แตล่ละคนทบีพี่
ถวายทรรัพยร์ ไมล่วล่าเขาถวายมากหรนอนด้อยขนาดไหนแตล่ละเดนอน กน็มบีสล่วนแบล่งอยล่างแนล่นอนในทอุกจลิตวลิญญาณทบีพี่ไดด้
รรับความรอดและในทอุกพระพรทบีพี่เหลล่าผผด้ฟฟังของเราไดด้รรับผล่านทางการเทศนาพระวจนะในพรันธกลิจกอสเปล อาวรร์ 
ผมเปป็นแคล่กระบอกเสบียงเทล่านรันี้น เราเปป็นผผด้ทคางานหนรักดด้วยกรันเพนพี่อพระครลิสตร์ และเราคงจะไมล่ทคาหลายสลิพี่งสคาเรน็จ
ดด้วยตรัวคนเดบียว เราเปป็นพบีพี่นด้องชายหญลิงในครอบครรัวของพระเจด้า เหลล่าอวรัยวะของกายเดบียวกรันนรันี้น-และเมนพี่อ
อวรัยวะอรันหนซพี่งของกายนรันี้นเจน็บ อวรัยวะทอุกสล่วนกน็เจน็บดด้วย เราควรแนล่ใจวล่าเหลล่าผผด้รรับใชด้ของพระเจด้าไดด้รรับการดผแล
อยล่างดบี

ผมกลล่าวไปแลด้วถซงบคาเหนน็จทบีพี่เปป็นวรัตถอุของศลิษยาภลิบาลคนหนซพี่งในฐานะเปป็นหนด้าทบีพี่ของครลิสตจรักร แตล่แลด้ว
เรนพี่องคล่าตอบแทนฝป่ายวลิญญาณลล่ะ? ชบีวลิตของนรักเทศนร์คนหนซพี่งสามารถใหด้บคาเหนน็จชรัพี่วนลิรรันดรร์ไดด้จรลิง ๆ และคน
เหลล่านรันี้นทบีพี่รล่วมแบล่งปฟันในการจรัดหาสลิพี่งจคาเปป็นดด้านวรัตถอุของเขากน็จะรล่วมแบล่งปฟันในบคาเหนน็จนลิรรันดรร์นรันี้นเชล่นกรัน

ขด้อ 19: “อยล่ายอมรรับคคากลล่าวหาตล่อผผด้ปกครองคนใด เวด้นเสบียแตล่ตล่อหนด้าพยานสองสามคน”
เปป็นไปไดด้ทบีพี่แมด้แตล่ผผด้ปกครองคนหนซพี่งทบีพี่ดคาเนลินตามทางพระเจด้า แยกออก และถผกพระเจด้าแตล่งตรันี้งจะ

ทคาบาป พวกผผด้ปกครองมบีความอล่อนแอตล่าง ๆ แบบมนอุษยร์-และ เชล่นเดบียวกรับนรักเทศนร์ทรันี้งหลาย พวกเขาเปป็นแคล่
คนบาปทบีพี่รอดโดยพระคอุณของพระเจด้า เปป็นไปไดด้ทบีพี่แมด้แตล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ดคาเนลินชบีวลิตใกลด้ชลิดพระทรัยของพระเจด้าจะ
ถผกเลล่นงานทบีเผลอและทคาบาปทบีพี่จะนคาความอรับอายและความเสนพี่อมเสบียมาสผล่ครลิสตจรักร แตล่เราจะตด้องไมล่กลล่าวหาผผด้
ปกครองคนใดนอกเสบียจากวล่ามบีพยานสองคนหรนอมากกวล่านรันี้นทบีพี่จะใหด้การรรับรองวล่าคคากลล่าวหานรันี้นเปป็นขด้อเทน็จ
จรลิงทบีพี่มบีหลรักฐานสนรับสนอุน เราไมล่ควรนคาสลิพี่งใดไปเลล่าตล่อซซพี่งเราไดด้ยลินเกบีพี่ยวกรับผผด้รรับใชด้ ผผด้ชล่วย คนตด้นเรนอน ผผด้ปกครอง
ครผสอนรวบี หรนอผผด้นคาคนอนพี่นใดในครลิสตจรักร ถด้าเราไดด้ยลินรายงานขล่าวเรนพี่องชรัพี่วรด้าย เรากน็ควรสนบสวนในวลิธบีทบีพี่ถผกตด้อง 
ผล่านทางผผด้คนทบีพี่ถผกตด้อง-และแนล่นอนวล่าเราไมล่ควรถกสถานการณร์นรันี้นกรับพวกคนไมล่เชนพี่อ เหน็นไดด้ชรัดมาก ๆ ในขด้อ 
19 วล่าผผด้ปกครองคนหนซพี่งตด้องไมล่ถผกกลล่าวหานอกเสบียจากวล่ามบีพยานอยล่างนด้อยสองหรนอสามคนทบีพี่สามารถพลิสผจนร์
ความจรลิงแหล่งขด้อกลล่าวหานรันี้นไดด้

ขด้อ 20: “คนเหลล่านรันี้นทบีพี่กระทคาบาป จงตคาหนลิตล่อหนด้าคนทรันี้งปวง เพนพี่อผผด้อนพี่นจะไดด้เกรงกลรัวดด้วย”
ถด้าผผด้ปกครองคนใดทคาบาปและมบีพยานหลายคนทบีพี่ใหด้การรรับรองขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าบาปถผกกระทคาแลด้ว เขา

กน็จะตด้องถผกนคาตรัวไปอยผล่ตล่อหนด้าครลิสตจรักรและถผกตบีแผล่ “...เพนพี่อผผด้อนพี่นจะไดด้เกรงกลรัว” ถด้าเรามบีการลงวลินรัยครลิสต



จรักรมากขซนี้นวรันนบีนี้ กน็คงมบีบาปนด้อยลงในครลิสตจรักร เมนพี่อผผด้ปกครองคนใดถผกนคาตรัวไปอยผล่ตล่อหนด้าครลิสตจรักรและถผก
ตรัดสลิน เขากน็จะตด้องถผกตคาหนลิ-และจากนรันี้นเรากน็ควรยกโทษใหด้เขา เราไมล่สามารถมอบเขาไวด้กรับนรกไดด้ และเราไมล่
สามารถพลิพากษาเขาเหมนอนกรับทบีพี่องคร์ผผด้พลิพากษาชอบธรรม พระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธจะทรงพลิพากษา แตล่เรา
สามารถตคาหนลิเขาไดด้ อรันเปป็นการเตนอนผผด้อนพี่นในครลิสตจรักร เกรงวล่าพวกเขาจะทคาบาปเชล่นกรันและถผกนคาตรัวไปอยผล่
ตล่อหนด้าทบีพี่ประชอุมนรันี้น

บาปควรถผกนคามาตบีแผล่-เมนพี่อเราแนล่ใจวล่าผผด้ทบีพี่ถผกกลล่าวหานรันี้นมบีความผลิดจรลิง แตล่เราไมล่ควรประณาม
ครลิสเตบียนอบีกคนหนซพี่งโดยอาศรัยแคล่หลรักฐานแวดลด้อม หรนอเพราะสลิพี่งทบีพี่สมาชลิกครลิสตจรักรบางคนทบีพี่ไมล่พอใจไดด้กลล่าว
หรนอบอกเปป็นนรัย พญามารเปป็นผผด้ใสล่รด้ายและผผด้มอุสา มรันเปป็นตด้นเหตอุใหด้พระเยซผถผกกลล่าวหาดด้วยเรนพี่องสลิพี่งชรัพี่วรด้ายทอุก
อยล่างทบีพี่จลินตนาการไดด้ ทอุกสลิพี่งทบีพี่อธรรมและเสนพี่อมทราม-กระนรันี้นพระเยซผกน็ทรงเปป็นพระบอุตรทบีพี่ไมล่มบีบาปของพระเจด้า 
เราไมล่ควรกลล่าวหาเพนพี่อนผผด้เชนพี่อคนใดอยล่างเทบียมเทน็จ และเราตด้องระมรัดระวรังมากเปป็นพลิเศษเกบีพี่ยวกรับการนคาขด้อ
กลล่าวหาตล่าง ๆ มาปรรักปรคาเหลล่าผผด้นคาในครลิสตจรักร

ครลิสตจรักรยอุคตด้นเตลิบโตอยล่างรวดเรน็ว กลิจการ 5:1-11 เลล่าเรนพี่องของอานาเนบียและสรัปฟปรา ผผด้ซซพี่งขาย
ทรรัพยร์สลินของตนและนคาเงลินบางสล่วนมามอบใหด้แกล่ครลิสตจรักร พวกเขาโกหกเกบีพี่ยวกรับเงลินถวายนรันี้น-และพวกเขา
ทรันี้งคผล่ลด้มตายทบีพี่แทล่นบผชา พวกเขาถผกฝฟังโดยปราศจากบทเพลง ปราศจากคคาอธลิษฐาน ปราศจากขด้อพระคคาสรักขด้อ-
และกลิจการ 5:11 บอกเราวล่า “ความเกรงกลรัวอยล่างยลิพี่งไดด้มาสผล่ครลิสตจรักรทรันี้งหมด” ผผด้นคาชนลิดทบีพี่ถผกตด้องยล่อมเปป็น
สลินทรรัพยร์ทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ตล่อครลิสตจรักรนรันี้น ๆ และเปป็นแบบอยล่างทบีพี่สรด้างแรงบรันดาลใจใหด้แกล่ฝผงแกะนรันี้น แตล่ผผด้นคาทบีพี่ไมล่
คผล่ควรกน็ควรถผกนคาตรัวมาอยผล่ตล่อหนด้าครลิสตจรักร ถผกตคาหนลิ และถผกจรัดการตามพฤตลิกรรมของเขา เราไมล่ควรยอมทน
บาปแบบเปปิดเผยในครลิสตจรักร แตล่ควรมบีพยานสองหรนอสามคนเพนพี่อเปป็นพยานรรับรองในกรณบีเชล่นนรันี้น-พวกพยาน
ทบีพี่ไดด้เหน็นบาปนรันี้นถผกกระทคาจรลิง ๆ หรนอทบีพี่ทราบอยล่างเปป็นขด้อเทน็จจรลิงวล่าคคากลล่าวหาทบีพี่ถผกนคามาปรรักปรคาผผด้เชนพี่อคนนรันี้น
เปป็นความจรลิงอยล่างแนล่นอน

ขด้อ 21: “ขด้าพเจด้ากคาชรับทล่านตล่อพระพรักตรร์พระเจด้า และพระเยซผครลิสตร์เจด้า และเหลล่าทผตสวรรคร์ทบีพี่ทรง
เลนอกสรรไวด้แลด้วนรันี้น ใหด้ทล่านรรักษาสลิพี่งเหลล่านบีนี้ไวด้โดยปราศจากการเหน็นแกล่หนด้าผผด้ใด โดยไมล่กระทคาการใด ๆ ดด้วยใจ
ลคาเอบียง”

คคาทบีพี่แปลเปป็น “การเหน็นแกล่หนด้า” และ “ใจลคาเอบียง” นรันี้นนล่าสนใจมาก ๆ ทรันี้งสองคคาบอกเปป็นนรัยถซงอคตลิ:
“การเหน็นแกล่หนด้า” บล่งบอกถซงอคตลิทบีพี่มบีตล่อผผด้ถผกกลล่าวหา โดยตรัดสลินและประณามกล่อนฟฟังขด้อเทน็จจรลิงทรันี้งหมดนรันี้น 
“ใจลคาเอบียง” คนออคตลิทบีพี่เขด้าขด้างผผด้ถผกกลล่าวหานรันี้น ในทบีพี่นบีนี้เปาโลเนด้นวล่าเขากคาลรังใหด้คคากคาชรับหนซพี่งแกล่ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย
ในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นนรันี้น และวล่าคคากคาชรับนบีนี้ถผกใหด้ไวด้ตล่อพระพรักตรร์พระเจด้า ตล่อพระพรักตรร์พระเยซผครลิสตร์ และตล่อ
หนด้าเหลล่าทผตสวรรคร์ คคากคาชรับนรันี้นกน็คนอ “จงรรักษาสลิพี่งเหลล่านบีนี้ไวด้โดยปราศจากการเหน็นแกล่หนด้าผผด้ใด โดยไมล่กระทคา
การใด ๆ ดด้วยใจลคาเอบียง” 

ตด้องไมล่มบีความลคาเอบียงในครลิสตจรักรเลย เราไมล่ควรนรับถนอคนหนซพี่งมากกวล่าอบีกคนหนซพี่ง หรนอพยายามทบีพี่จะ
จด้องจรับผลิดเพนพี่อทบีพี่จะสามารถกลล่าวหาคน ๆ หนซพี่งเพราะความไมล่ชอบสล่วนตรัวไดด้ เราควรรรักทอุกคนเหมนอน ๆ กรัน 
คดบีดรังกลล่าวทบีพี่ปรรักปรคาเหลล่าผผด้นคาในครลิสตจรักรจะตด้องถผกตรัดสลินราวกรับอยผล่ในสายพระเนตรของพระเจด้าและของ



พระครลิสตร์และของเหลล่าทผตสวรรคร์บรลิสอุทธลิธของพระองคร์ เราจะตด้องไมล่ประณามพวกเขาและประกาศใหด้พวกเขา
ตกนรก เราตด้องจคาไวด้วล่าองคร์ผผด้พลิพากษาชอบธรรมจะทรงดผแลการพลิพากษาทรันี้งหมดเมนพี่อถซงเวลาทบีพี่กคาหนดไวด้ และ
เราจะตด้องไมล่ตรัดสลินสลิพี่งใดกล่อนถซงเวลานรันี้น เหลล่าวลิสอุทธลิชนในครลิสตจรักรถผกเตนอนสตลิใหด้ชนพี่นชมยลินดบีเมนพี่อคนบาปทรันี้ง
หลายรรับความรอด เราจะตด้องพยอุงผผด้ทบีพี่ลด้มลงใหด้ลอุกขซนี้น ถด้าผผด้ใดถผกจรับไดด้วล่าทคาความผลิด เราทบีพี่อด้างตรัววล่าเปป็นผผด้อยผล่ฝป่าย
วลิญญาณจะตด้อง “ชล่วยผผด้นรันี้นกลรับตรันี้งตรัวใหมล่ในจลิตใจแหล่งความอล่อนสอุภาพ โดยพลิจารณาตรัวทล่านเอง เกรงวล่าเราจะ
ถผกทดลองดด้วย” เราจะตด้องรด้องไหด้เมนพี่อครลิสเตบียนทรันี้งหลายรด้องไหด้ เราจะตด้องไมล่ชนพี่นชมยลินดบีและมบีความสนอุกสนาน
ในการประณามพวกเขาและลากตรัวพวกเขาไปอยผล่ตล่อหนด้าทบีพี่ประชอุมเพนพี่อตคาหนลิพวกเขา เราจะตด้องไมล่ลคาเอบียงหรนอ
มบีอคตลิตล่อผผด้ทบีพี่ถผกกลล่าวหานรันี้น จงใหด้สลิพี่งสารพรัดทบีพี่เขาสมควรไดด้รรับ-แตล่ไมล่มากไปกวล่านรันี้น จงตรัดสลินเขาในทอุกราย
ละเอบียดทบีพี่เขาตด้องการคคาตรักเตนอน-แตล่ไมล่มากไปกวล่านรันี้น มรันเปป็นเรนพี่องทบีพี่รด้ายแรงและจรลิงจรังทบีพี่จะสรด้างบาดแผลและ
ทคารด้ายจลิตใจพบีพี่นด้องครลิสเตบียนคนหนซพี่ง เราควรปฏลิบรัตลิกรับพบีพี่นด้องชายหญลิงของเราในพระครลิสตร์เสมอในแบบทบีพี่เรา
อยากไดด้รรับการปฏลิบรัตลิหากเราอยผล่ในสถานการณร์เดบียวกรันกรับพวกเขา

ขต้อปฏทิบอัตทิและหนต้าทธีที่รอับผทิดชอบสม่วนตอัว
ขด้อ 22: “อยล่าวางมนอบนผผด้ใดอยล่างกะทรันหรัน และอยล่ามบีสล่วนรล่วมในบรรดาบาปของผผด้อนพี่นเลย จงรรักษาตรัว

ทล่านเองไวด้ใหด้บรลิสอุทธลิธ”
ผผด้รผด้พระครัมภบีรร์บางทล่านกลล่าววล่าในทบีพี่นบีนี้เปาโลกคาลรังหมายถซงการวางมนอบนผผด้ทบีพี่ถผกกลล่าวหานรันี้นและนคาตรัวเขา

ไปอยผล่ตล่อหนด้าครลิสตจรักร แตล่เมนพี่อเปรบียบเทบียบสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่อยผล่ฝป่ายวลิญญาณกรับฝป่ายวลิญญาณ (กลิจการ 13:3) ดผ
เหมนอนวล่าเปาโลกคาลรังเตนอนทลิโมธบีไมล่ใหด้แตล่งตรันี้งพวกผผด้ชล่วย ผผด้ปกครอง หรนอนรักเทศนร์หนอุล่มอยล่างกะทรันหรัน โดยไมล่
พลิจารณาใหด้ดบี จงใหด้พวกเขาพลิสผจนร์ตรัวเองเสบียกล่อน อยล่าดล่วนแตล่งตรันี้งพวกเขาใหด้รรับตคาแหนล่งหนซพี่งในทบีพี่ประชอุม และ
จากนรันี้นอาจภายในไมล่กบีพี่เดนอนหรนอหนซพี่งปปกน็พบวล่าพวกเขากลรับไปทคาบาปและนคาความเสนพี่อมเสบียมาสผล่ครลิสตจรักร

“...จงรรักษาตรัวทล่านเองไวด้ใหด้บรลิสอุทธลิธ” มบีความหมายแคล่วล่าถด้าทลิโมธบีแตล่งตรันี้งคน ๆ หนซพี่งใหด้รรับตคาแหนล่งทบีพี่มบี
สลิทธลิอคานาจในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่น และจากนรันี้นคน ๆ นรันี้นนคาความเสนพี่อมเสบียและความอรัปยศมาสผล่ครลิสตจรักรนรันี้นใน
พระนามของพระเยซผ ทลิโมธบีกน็คงมบีสล่วนผลิดดด้วยทบีพี่แตล่งตรันี้งผผด้เชนพี่อใหมล่ใหด้รรับตคาแหนล่งทบีพี่มบีสลิทธลิอคานาจและความเปป็น
ผผด้นคา ถด้าเขาดล่วนแตล่งตรันี้งผผด้คนใหด้รรับตคาแหนล่งทบีพี่มบีสลิทธลิอคานาจและพวกเขาไปไมล่ถซงมาตรฐานเหลล่านรันี้นแหล่งการดคาเนลิน
ชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ มรันกน็คงจะนคาความเสนพี่อมเสบียมาสผล่ทลิโมธบีเชล่นเดบียวกรับสผล่ครลิสตจรักรนรันี้น-และเปาโลไมล่อยากใหด้เรนพี่อง
แบบนรันี้นเกลิดขซนี้นกรับบอุตรทบีพี่รรักยลิพี่งของเขาในงานรรับใชด้นรันี้น

ขด้อ 23: “อยล่าดนพี่มนนี้คาอบีกตล่อไป แตล่จงใชด้นนี้คาองอุล่นบด้างเลน็กนด้อย เพนพี่อเหน็นแกล่กระเพาะอาหารของทล่านและ
ความเจน็บปป่วยทบีพี่บรังเกลิดแกล่ทล่านบล่อย ๆ”

ผมมบีความสอุขมากกรับการศซกษาคด้นควด้าคคาตล่าง ๆ ในพระคคาขด้อหนซพี่ง จงสรังเกตใหด้ดบี ๆ: “อยล่าดนพี่มนนี้คาอบีกตล่อ
ไป” (ภาษากรบีกตรงนบีนี้บอกเปป็นนรัยวล่า “อยล่าดนพี่มนนี้คาอยล่างเดบียวอบีกตล่อไป” หรนอ “อยล่าเปป็นผผด้ทบีพี่ดนพี่มนนี้คาแคล่อยล่างเดบียว
อบีกตล่อไป”) บรัดนบีนี้จงสรังเกต: “...แตล่จงใชด้นนี้คาองอุล่นบด้างเลน็กนด้อย เพนพี่อเหน็นแกล่กระเพาะอาหารของทล่านและความเจน็บ
ปป่วยทบีพี่บรังเกลิดแกล่ทล่านบล่อย ๆ”

คนเหลล่านรันี้นทบีพี่อยากเมาเหลด้ามรักใชด้พระคคาขด้อนบีนี้เพนพี่อพลิสผจนร์วล่ามรันไมล่เปป็นไรเลยทบีพี่จะดนพี่มเหลด้าองอุล่น แตล่จง



สรังเกตการใชด้คคา- “อยล่าดนพี่ม” นนี้คาเพบียงอยล่างเดบียว “อบีกตล่อไป” ซซพี่งบอกเราอยล่างชรัดเจนวล่าจนถซงตอนนบีนี้ทลิโมธบีเปป็น
คนทบีพี่งดเวด้นจากการดนพี่มเหลด้ามาตลอด จงสรังเกตการใชด้คคาวล่า “ใชด้”-ไมล่ใชล่ดนพี่ม (นนี้คาองอุล่น) เปาโลไมล่ไดด้บอกทลิโมธบีใหด้
ดนพี่มนนี้คาองอุล่นเยอะ ๆ แตล่ใหด้ใชด้เพบียงเลน็กนด้อยเพนพี่อเหน็นแกล่กระเพาะอาหาร นบีพี่บอกเปป็นนรัยวล่าเปาโลบอกทลิโมธบีใหด้ใชด้
(เหมนอนอยล่างทบีพี่เราคงจะกลล่าวในยอุคสมรัยนบีนี้วล่า) “นนี้คาองอุล่นหนซพี่งชด้อน” เพราะเหน็นแกล่กระเพาะอาหารของเขา

ทล่านทบีพี่รรัก ขอใหด้เรามบีเหตอุผลกรันเถลิด ไมล่มบีรด้านขายยาและรด้านเภสรัชกรในสมรัยนรันี้น แนล่นอนวล่าเปาโลรรักษา
คนเจน็บปป่วยและทคาใหด้คนตายเปป็นขซนี้น-แตล่เขาไมล่ไดด้รรักษาทลิโมธบีคนหนอุล่ม เขากลล่าววล่า “ทล่านปป่วยบล่อย ทล่านมบี
กระเพาะอาหารทบีพี่ไมล่ดบี จงใชด้นนี้คาองอุล่นเลน็กนด้อยเพนพี่อสอุขภาพของทล่านเถลิด”-และนรัพี่นกน็ไมล่ใชล่เหลด้าองอุล่นแบบทบีพี่ซนนี้อกรันใน
รด้านไวนร์สมรัยนบีนี้ดด้วย มรันเปป็นนนี้คาองอุล่นลด้วน ๆ ซซพี่งทคามาจากผลของเถาองอุล่น-ไมล่ใชล่สารเคมบีและยาทบีพี่จะทคาใหด้มนอุษยร์
เคลลิบเคลลินี้มหรนอเปป็นเหตอุใหด้เขาฆล่าแมล่ของเขา เมบียของเขา และลผกนด้อยของเขาเอง! ผมไมล่ไดด้กคาลรังพยายามเลบีพี่ยง
ประเดน็นนบีนี้ ลผกคนใดทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วของพระเจด้ายล่อมไมล่มบีความลคาบากใจเลยกรับของมซนเมาทรันี้งหลาย-แตล่
แนล่นอนวล่าเหลด้าองอุล่นหนซพี่งชด้อนโตต๊ะคงจะไมล่ทคาใหด้ใครเมาไดด้ อยล่างไรกน็ตาม เหลด้าองอุล่นนบีนี้จะตด้องถผกใชด้เพนพี่อจอุด
ประสงคร์ทางการแพทยร์-ไมล่ใชล่บรลิโภคโดยมบีจอุดประสงคร์ในการเมามาย ทลิโมธบีมบีความอล่อนแอฝป่ายรล่างกาย มบี 
“ความเจน็บปป่วยทบีพี่บรังเกลิดบล่อย ๆ” (ขด้อ 23) และเปาโลซซพี่งเปป็นหล่วงเปป็นใยยลิพี่งนรัก กน็เตนอนสตลิเขาใหด้ดผแลสอุขภาพตรัว
เองเทล่าทบีพี่จะสามารถทคาไดด้

ขด้อ 24 และ 25: “บาปทรันี้งหลายของบางคนกน็ปรากฏเดล่นชรัดกล่อนเวลา โดยนคาหนด้าไปถซงการพลิพากษา 
และบาปทรันี้งหลายของบางคนกน็จะตามมาภายหลรัง เชล่นเดบียวกรันบรรดาการงานทบีพี่ดบีของบางคนกน็ปรากฏออกมา
กล่อนเวลาดด้วย และการงานทรันี้งหลายทบีพี่ตรงกรันขด้ามจะปปิดบรังไวด้กน็ไมล่ไดด้”

ผมไมล่ประกาศตรัววล่าทราบอยล่างถล่องแทด้วล่าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธกคาลรังตรรัสอะไรตรงนบีนี้ เพราะวล่านบีพี่เปป็นขด้อ
พระคคาทบีพี่ยาก แตล่ผมเชนพี่อวล่ามรันหมายความอยล่างนบีนี้:

คคาประกาศนบีนี้จะตด้องถผกตบีความโดยเชนพี่อมโยงกรับการเลนอกชายทรันี้งหลายสคาหรรับตคาแหนล่งตล่าง ๆ ในครลิสต
จรักร (ขด้อ 22) เปาโลกคาลรังใหด้คคากคาชรับแกล่ทลิโมธบีเกบีพี่ยวกรับออุปนลิสรัยของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่อาจถผกเสนอชนพี่อเพนพี่อรรับการเจลิม
ตรันี้งเปป็นผผด้ชล่วย ผผด้ดผแล หรนอผผด้นคาครลิสตจรักรอนพี่น ๆ เขากลล่าววล่าออุปนลิสรัยของชายบางคนกน็ประจรักษร์แจด้ง ไมล่มบีความ
พยายามทบีพี่จะปปิดบรังอคาพรางเลย ชบีวลิตประจคาวรันของพวกเขาเปป็นพยานรรับรองวล่าพวกเขาไมล่เหมาะสมสคาหรรับ
ตคาแหนล่งผผด้นคาในครลิสตจรักร อยล่างไรกน็ตาม มบีชายหลายคนทบีพี่ออุปนลิสรัยของพวกเขายรังไมล่เปป็นทบีพี่เขด้าใจอยล่างถล่องแทด้ 
พวกเขาปปิดบรังแผนการตล่าง ๆ ของตนไวด้ พวกเขาประพฤตลิการหลอกลวง แตล่ออุปนลิสรัยของคนเชล่นนรันี้นจะกล่อตรัวขซนี้น
และบาปของพวกเขาจะตลิดตามไปทบีหลรัง ถซงแมด้วล่าคนเชล่นนรันี้นถผกเลนอกใหด้รรับตคาแหนล่งในครลิสตจรักร บาปทบีพี่ปปิดซล่อน
ไวด้ของพวกเขากน็จะถผกเปปิดเผย ในชล่วงหลายปปแหล่งการเดลินทางของผมเพนพี่อทคางานของผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ 
ผมทราบวล่านบีพี่เปป็นขด้อเทน็จจรลิงประการหนซพี่ง

กลล่าวอบีกนรัยหนซพี่ง เปาโลบอกทลิโมธบีวล่าไมล่มบีขด้ออด้างเลยสคาหรรับการแตล่งตรันี้งชายบางคนใหด้รรับตคาแหนล่งในค
รลิสตจรักร เพราะวล่าชบีวลิตของพวกเขาในชอุมชนนรันี้น ๆ และการปฏลิบรัตลิตรัวของพวกเขากรับเพนพี่อนมนอุษยร์ของพวกเขา
เปป็นพยานอยล่างชรัดแจด้งวล่าพวกเขาไมล่เหมาะสคาหรรับตคาแหนล่งดรังกลล่าวเลย ในทางกลรับกรัน ชายใดทบีพี่ดผเหมนอนมบี
คอุณสมบรัตลิ-แตล่หลรังจากทบีพี่เขาถผกแตล่งตรันี้งแลด้ว เขากน็อาจพลิสผจนร์วล่าเขาไมล่เหมาะสมสคาหรรับตคาแหนล่งผผด้นคาครลิสตจรักร



เลย แตล่ความไมล่เหมาะสมของเขาไมล่ไดด้ปรากฏชรัดแจด้งแกล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่มองดผทบีพี่รผปลรักษณร์ภายนอก 
“...เชล่นเดบียวกรันบรรดาการงานทบีพี่ดบี…กน็ปรากฏออกมา” นบีพี่เปป็นจรลิงเชล่นกรันสคาหรรับผผด้ถผกเสนอชนพี่อทบีพี่คผล่ควร 

การงานทบีพี่ดบีของพวกเขาประจรักษร์แจด้งอยผล่กล่อนแลด้ว ความคลิดตรงนบีนี้กน็คนอวล่า ออุปนลิสรัยของคน ๆ หนซพี่งอาจเปป็นสลิพี่งทบีพี่
แนล่นอนและไรด้ขด้อกรังขาเสบียจนไมล่ควรมบีการลรังเลใจเลยในการแยกตรันี้งเขาไวด้สคาหรรับตคาแหนล่งในครลิสตจรักร คนเหลล่า
นบีนี้มบีออุปนลิสรัยทบีพี่ตรงกรันขด้ามกรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกเอล่ยถซงในขด้อ 24 ผผด้ซซพี่งบาปของพวกเขา “ปรากฏเดล่นชรัดกล่อนเวลา” 
แตล่มบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ “ตรงกรันขด้าม” สลิพี่งทบีพี่พวกเขาทคาในการดบีทรันี้งหลายถผกซล่อนไวด้จากโลก-แตล่มลิใชล่จากพระเจด้า การ
งานทบีพี่ดบีของพวกเขาอาจไมล่เปป็นทบีพี่ทราบแกล่มนอุษยร์ทรันี้งหลายตอนนบีนี้ แตล่การเหลล่านรันี้นจะเปป็นทบีพี่ยอมรรับทบีพี่การพลิพากษา
โดยพระเจด้าเอง อยล่างไรกน็ตาม ทลิโมธบีสามารถรรับผลิดชอบไดด้แตล่เฉพาะการจรัดการกรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่บาปของพวก
เขาประจรักษร์แจด้ง ไมล่ใชล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่การชรัพี่วของพวกเขาถผกปปิดซล่อนไวด้และอาจถผกเปปิดเผยออกมาทบีพี่การพลิพากษา
นรันี้นเทล่านรันี้น…เหมนอนกรับทบีพี่ในการงานทบีพี่ดบี เขารรับผลิดชอบไดด้แคล่ตรัดสลินคนเหลล่านรันี้นทบีพี่การดบีของพวกเขาประจรักษร์แจด้ง
แกล่คนทรันี้งปวง-ไมล่ใชล่การงานทบีพี่ดบีแบบลรับ ๆ เหลล่านรันี้นซซพี่งมบีแตล่พระเจด้าเทล่านรันี้นทบีพี่มองเหน็นไดด้

ความเชนพี่อมโยงกรันตรงนบีนี้ดผเหมนอนจะเปป็นนบีพี่: ทลิโมธบีจะตด้องระวรังใหด้ดบีในการนคาชายทรันี้งหลายใหด้รรับตคาแหนล่ง
ตล่าง ๆ ของครลิสตจรักร ผผด้ซซพี่งออุปนลิสรัยของคนเหลล่านรันี้นในเรนพี่องชรัพี่วรด้ายยรังไมล่ประจรักษร์ชรัด และเขาตด้องพยายามคด้นหาผผด้
ทบีพี่อล่อนสอุภาพ-คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ แมด้ตอนนบีนี้ไมล่เปป็นทบีพี่รผด้จรัก แตล่กน็เปป็นคนดบี-และนคาพวกเขาออกมาสผล่สถานะแหล่งความมบี
ประโยชนร์อรันเปป็นทบีพี่ซซพี่งการงานทบีพี่ดบีของพวกเขาจะถผกมองเหน็น

1 ททิโมธธี - บททธีที่ 6
ขต้อปฏทิบอัตทิตม่อไปเกธีที่ยวกอับงานของผทูต้รอับใชต้ทธีที่ดธีของพระเยซทูครทิสตณ



6:1 จงใหด้ผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายทบีพี่อยผล่ใตด้แอก นรับวล่านายของตนเปป็นผผด้สมควรไดด้รรับเกบียรตลิยศทอุกอยล่าง เพนพี่อพระนามของ
พระเจด้าและหลรักคคาสอนของพระองคร์จะไมล่ถผกหมลิพี่นประมาท
6:2 และคนเหลล่านรันี้นทบีพี่มบีนายทบีพี่เชนพี่อแลด้ว อยล่าใหด้พวกเขาเหยบียดหยามนายเหลล่านรันี้น เพราะวล่าพวกเขาเปป็นพบีพี่นด้อง
กรันแลด้ว แตล่ใหด้รรับใชด้นายเหลล่านรันี้นใหด้ดบีขซนี้น เพราะวล่านายเหลล่านรันี้นเปป็นผผด้สรัตยร์ซนพี่อและเปป็นทบีพี่รรัก เปป็นผผด้ทบีพี่มบีสล่วนรล่วมใน
ประโยชนร์นรันี้น สลิพี่งเหลล่านบีนี้จงสรัพี่งสอนและเตนอนสตลิกรัน
6:3 ถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดสอนเปป็นอยล่างอนพี่น และไมล่เหน็นดบีดด้วยกรับบรรดาถด้อยคคาซซพี่งเปป็นประโยชนร์ คนอบรรดาพระวจนะ
ของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา และหลรักคคาสอนซซพี่งเปป็นตามทางของพระเจด้า
6:4 ผผด้นรันี้นกน็เปป็นคนทะนงตรัว โดยไมล่รผด้เรนพี่องอะไรเลย แตล่ชอบทอุล่มเถบียงเรนพี่องคคาถามตล่าง ๆ และโตด้แยด้งเรนพี่องถด้อยคคา
ตล่าง ๆ ซซพี่งเปป็นเหตอุใหด้เกลิดการอลิจฉากรัน การทะเลาะวลิวาทกรัน การกลล่าวรด้ายกรัน การนซกเหมาอรันชรัพี่วรด้าย
6:5 บรรดาการโตด้เถบียงทบีพี่ดนนี้อรรันี้นของพวกคนทบีพี่มบีใจเสนพี่อมทรามและขรัดสนซซพี่งความจรลิง โดยคลิดเอาเองวล่าการไดด้รรับ
ผลประโยชนร์เปป็นทางของพระเจด้า จงถอนตรัวทล่านเองไปเสบียจากคนเชล่นนบีนี้
6:6 แตล่ทางของพระเจด้าพรด้อมกรับความอลิพี่มใจกน็เปป็นกคาไรมาก
6:7 เพราะวล่าพวกเราไมล่ไดด้เอาอะไรเขด้ามาในโลกนบีนี้ฉรันใด และแนล่นอนพวกเรากน็เอาอะไรออกไปไมล่ไดด้ฉรันนรันี้น
6:8 และโดยทบีพี่มบีอาหารและเสนนี้อผด้า กน็ใหด้พวกเราอลิพี่มใจดด้วยของเหลล่านรันี้นเถลิด
6:9 แตล่คนทรันี้งหลายทบีพี่อยากจะรพี่คารวยกน็ตกอยผล่ในการทดลองและกรับดรัก และในตรัณหาหลายอยล่างอรันโฉดเขลาและ
เปป็นอรันตราย ซซพี่งฉอุดมนอุษยร์ทรันี้งหลายใหด้จมลงในการทคาลายและความพลินาศ
6:10 ดด้วยวล่าการรรักเงลินนรันี้นเปป็นรากเหงด้าแหล่งความชรัพี่วรด้ายทรันี้งสลินี้น ขณะทบีพี่บางคนโลภสลิพี่งเหลล่านบีนี้ พวกเขาจซงไดด้หลง
ผลิดไปจากความเชนพี่อนรันี้น และทลิพี่มแทงตรัวพวกเขาเองใหด้ทะลอุดด้วยความเสบียใจเปป็นอรันมาก
6:11 แตล่ทล่าน โอ ผผด้เปป็นคนของพระเจด้า จงหลบีกหนบีเสบียจากสลิพี่งเหลล่านบีนี้ และจงตลิดตามความชอบธรรม ทางของ
พระเจด้า ความเชนพี่อ ความรรัก ความอดทน ความอล่อนสอุภาพ
6:12 จงสผด้รบในการตล่อสผด้อรันดบีแหล่งความเชนพี่อ จงยซดชบีวลิตนลิรรันดรร์ไวด้ ซซพี่งทล่านไดด้รรับการทรงเรบียกใหด้มาถซงแลด้วดด้วย 
และไดด้ประกาศคคาประกาศตนอรันดบีตล่อหนด้าพยานหลายคน
6:13 ขด้าพเจด้ากคาชรับทล่านในสายพระเนตรของพระเจด้า ผผด้ประทานชบีวลิตแกล่สลิพี่งทรันี้งปวง และตล่อพระพรักตรร์พระเยซผ
ครลิสตร์ ผผด้ไดด้ทรงเปป็นพยานคคาประกาศตนอรันดบีตล่อหนด้าปอนทลิอรัสปปลาต
6:14 ใหด้ทล่านรรักษาคคาบรัญชานบีนี้ไวด้ปราศจากดล่างพรด้อย ซซพี่งตคาหนลิไมล่ไดด้ จนถซงการปรากฏของพระเยซผครลิสตร์องคร์
พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา
6:15 ซซพี่งในเวลาของพระองคร์ พระองคร์จะทรงสคาแดงใหด้ปรากฏ ผผด้ทรงเปป็นผผด้เสวยสอุขและผผด้ทรงมบีฤทธลิธสผงสอุดแตล่
พระองคร์เดบียว พระมหากษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันี้งปวง และองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเหนนอเจด้านายทรันี้งปวง
6:16 ผผด้ทรงมบีความเปป็นอมตะแตล่องคร์เดบียว โดยทรงสถลิตอยผล่ในความสวล่างซซพี่งไมล่มบีคนใดจะเขด้าไปถซงไดด้ ผผด้ซซพี่งไมล่มบี
มนอุษยร์คนใดเคยเหน็นหรนอเหน็นไดด้ พระเกบียรตลิและฤทธานอุภาพจงมบีแดล่พระองคร์นรันี้นสนบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน
6:17 จงกคาชรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่มรัพี่งมบีฝป่ายโลกนบีนี้ อยล่าใหด้พวกเขาหรัวสผง และอยล่าใหด้วางใจในบรรดาทรรัพยร์อนลิจจรัง แตล่
ในพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ ผผด้ประทานสลิพี่งสารพรัดใหด้แกล่พวกเราอยล่างบรลิบผรณร์เพนพี่อเพลลิดเพลลิน



6:18 ใหด้พวกเขากระทคาการดบี เพนพี่อพวกเขาจะรพี่คารวยในการดบีทรันี้งหลาย พรด้อมทบีพี่จะแจกจล่าย เตน็มใจทบีพี่จะแบล่งปฟัน
6:19 โดยสพี่คาสมไวด้สคาหรรับพวกเขาเอง เปป็นรากอรันดบีเพนพี่อเวลาขด้างหนด้านรันี้น เพนพี่อพวกเขาจะยซดชบีวลิตนลิรรันดรร์ไวด้
6:20 โอ ทลิโมธบีเออ๋ย จงรรักษาสลิพี่งซซพี่งไดด้มอบไวด้กรับความไวด้วางใจของทล่าน จงหลบีกเลบีพี่ยงคคาพผดพลล่ามทรันี้งหลายทบีพี่ลบหลผล่
และไรด้ประโยชนร์ และการครัดคด้านของสลิพี่งทบีพี่เรบียกกรันอยล่างผลิด ๆ วล่าเปป็นศาสตรร์ความรผด้
6:21 ซซพี่งบางคนยอมรรับการนรันี้น จซงไดด้หลงผลิดไปในเรนพี่องความเชนพี่อนรันี้น ขอพระคอุณจงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด เอเมน

เกธีที่ยวกอับผทูต้รอับใชต้
ขด้อ 1: “จงใหด้ผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายทบีพี่อยผล่ใตด้แอก นรับวล่านายของตนเปป็นผผด้สมควรไดด้รรับเกบียรตลิยศทอุกอยล่าง เพนพี่อ

พระนามของพระเจด้าและหลรักคคาสอนของพระองคร์จะไมล่ถผกหมลิพี่นประมาท”
คคาวล่า “ผผด้รรับใชด้” ในพระคคาขด้อนบีนี้จรลิง ๆ แลด้วคนอ ทาส ในสมรัยของเปาโล การใหด้คนเปป็นทาสเปป็นการ

ปฏลิบรัตลิทบีพี่มบีมายาวนานและผผด้คนคอุด้นเคย จคานวนของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่อยผล่ใตด้การปกครองของนายทาสกน็มากมาย
มหาศาล เราควรหมายเหตอุไวด้วล่าพระเยซผไมล่ไดด้ทรงเหน็นชอบและไมล่ไดด้ทรงประณามการมบีทาสและพวกเจด้าของ
ทาสในสมรัยนรันี้น แตล่ผล่านทางการกระทคากลิจของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธในใจของมนอุษยร์พระองคร์ทรงทคาเชล่นนรันี้นตรันี้งแตล่
นรันี้นเปป็นตด้นมา แนล่นอนวล่าการใหด้คนเปป็นทาสเปป็นสลิพี่งทบีพี่ผลิด ไมล่มบีมนอุษยร์คนใดมบีสลิทธลิธเปป็นเจด้าของมนอุษยร์อบีกคนหนซพี่ง
หรนอควบคอุมมนอุษยร์อบีกคนหนซพี่งเหมนอนกรับทบีพี่เขาจะควบคอุมสรัตวร์ตรัวหนซพี่ง มนอุษยร์ทอุกคนถผกสรด้างมาใหด้เปป็นไท เทล่าทบีพี่
เกบีพี่ยวขด้องกรับการใชด้อคานาจครอบครองซซพี่งกรันและกรัน

ตลอดระยะเวลาหลายปป ผล่านทางการประกาศขล่าวประเสรลิฐ การใหด้คนเปป็นทาสเกนอบถผกเลลิกไปหมด
แลด้ว และถด้าความรรักของพระเจด้าดคารงอยผล่ในใจนรันี้น ยล่อมไมล่มบีความปรารถนาทบีพี่จะใหด้เพนพี่อนมนอุษยร์ของเราตกเปป็น
ทาสเลย ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนแกด้ปฟัญหาตล่าง ๆ ทบีพี่ไมล่มบีสลิพี่งอนพี่นใดบนโลกสามารถแกด้ไดด้

เปาโลสรัพี่งพวกทาสทบีพี่เชนพี่อแลด้ววล่าพวกเขาจะตด้อง “นรับวล่านายของตนเปป็นผผด้สมควรไดด้รรับเกบียรตลิยศทอุก
อยล่าง” ทาสจะตด้องใหด้ความเชนพี่อฟฟังเตน็มทบีพี่และการรรับใชด้แบบออุทลิศตรัวแกล่นายของตน และถด้าเขาไมล่ทคาแบบนรันี้น เขา
กน็นคาความเสนพี่อมเสบียมาสผล่พระนามของพระครลิสตร์และหลรักคคาสอนทบีพี่แทด้จรลิงของพระเจด้า มรันเปป็นเรนพี่องงล่ายทบีพี่จะมอง
เหน็นวล่าถด้าทาสคนใดกลรับใจรรับเชนพี่อผล่านทางขล่าวประเสรลิฐซซพี่งประกาศวล่าพระเจด้าทรงเปป็นความรรักและวล่าโดย
พระคอุณมนอุษยร์ทรันี้งหลายถผกเปลบีพี่ยนแปลงใหด้กลายเปป็นผผด้ถผกสรด้างใหมล่ และจากนรันี้นทาสทบีพี่เชนพี่อแลด้วคนนรันี้นกลรับทคาตรัว
เกบียจครด้าน จงเกลบียดจงชรัง และไมล่ใหด้ความเคารพแกล่นายของตน นายผผด้นรันี้นกน็คงจะประณามพระเจด้าและความ
เชนพี่อแทด้นรันี้นเพราะทางประพฤตลิของทาสทบีพี่เปป็นครลิสเตบียนของเขา ดรังนรันี้นทาสทบีพี่เปป็นครลิสเตบียนจซงตด้องใหด้ความเชนพี่อฟฟัง
อยล่างเตน็มทบีพี่แกล่นายของตน

บางทบีใครบางคนกคาลรังถามวล่า “พระเยซผเจด้าตรรัสชรัดเจนแลด้วไมล่ใชล่หรนอวล่า ‘ไมล่มบีผผด้ใดสามารถปรนนลิบรัตลิ
นายสองนายไดด้’?” ใชล่ครรับ ในคคาเทศนาบนภผเขานรันี้นพระเยซผตรรัสคคาพผดนรันี้น (มธ. 6:24) แลด้วเปาโลจะบอกพวก
ทาสครลิสเตบียนใหด้เชนพี่อฟฟังนายของพวกเขาอยล่างเตน็มทบีพี่ไดด้อยล่างไร? ในฐานะครลิสเตบียน พวกเขาควรเปป็นทาสตล่อ
พระเจด้าเพบียงผผด้เดบียวมลิใชล่หรนอ? แตล่ในความหมายทบีพี่เปาโลกคาลรังพผดอยผล่ตรงนบีนี้ คน ๆ หนซพี่งสามารถรรับใชด้นายสองคน
ไดด้ ขอใหด้ผมยกตรัวอยล่างประกอบ:

สมมตลิวล่าผมจด้างชายคนหนซพี่งใหด้ตรัดเลน็มพล่ลุ่มไมด้ของผม ตรัดหญด้าของผม และทคาความสะอาดสนามหญด้า



ของผมใหด้ถด้วนถบีพี่ ขณะทบีพี่ชายคนนบีนี้ทคางานใหด้ผม ผมกน็เปป็นนายของเขาในความหมายทบีพี่วล่าผมกคาลรังจล่ายคล่าจด้างใหด้เขา
สคาหรรับบรลิการทรันี้งหลายทบีพี่เขาใหด้ แตล่เมนพี่อเขาเสรน็จงานของผมแลด้ว เขากน็สามารถไปยรังบด้านของเพนพี่อนบด้านของผม
และใหด้บรลิการแบบเดบียวกรันแกล่คน ๆ นรันี้นไดด้-และดรังนรันี้นเพนพี่อนบด้านของผมจซงกลายเปป็นนายของเขา ในความหมาย
นบีนี้ เขาสามารถรรับใชด้นายสองหรนอสามคนไดด้

อยล่างไรกน็ตาม ในหนรังสนอมรัทธลิว คคากรบีกนรันี้นเปป็นคคาทบีพี่แรงกวล่าเยอะ และการแปลกน็ควรเปป็น “ไมล่มบีมนอุษยร์
คนใดสามารถเปป็นทาสใหด้แกล่นายสองคนไดด้”-และนรัพี่นเปป็นความจรลิง คน ๆ หนซพี่งอาจรรับใชด้นายฝป่ายโลกหลายคน
ไดด้ แตล่ทาสไมล่สามารถมบีนายทาสมากกวล่าหนซพี่งคนไดด้ สลิพี่งทบีพี่พระเยซผตรรัสจรลิง ๆ แลด้วกน็คนอวล่า มรันเปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีพี่ผผด้
ใดจะเปป็นทาสใหด้แกล่นายสองคนในเวลาเดบียวกรันไดด้ เพราะวล่าทาสเปป็นทรรัพยร์สลินสลิทธลิธขาดของเจด้าของของเขา จาก
จอุดยนนฝป่ายวลิญญาณ พระเยซผกคาลรังสอนวล่าคน ๆ หนซพี่งไมล่สามารถเปป็นทาสของพญามารและของพระเจด้าในเวลา
เดบียวกรันไดด้

ทาสถผกไดด้มาในหลากหลายวลิธบี บางคนไดด้กลายเปป็นทาสเพราะหนบีนี้สลินลด้นพด้นตรัวซซพี่งพวกเขาจล่ายไมล่ไหว 
บางคนถผกจรับเปป็นเชลยในสงคราม กระนรันี้นคนอนพี่น ๆ กน็ถผกซนนี้อทบีพี่งานประมผลและถผกจล่ายคล่าตรัว เขาจซงกลายเปป็น
ทรรัพยร์สลินของเจด้าของทาสคนนรันี้น-แบบเดบียวกรับลาตรัวหนซพี่ง แกะตรัวหนซพี่ง หรนอทรรัพยร์สลินสล่วนบอุคคลอนพี่นใด เขาไมล่
สามารถเปป็นทาสของสองคนไดด้ เพราะวล่าเขาไมล่สามารถรรับใชด้นายทาสสองคนไดด้

เปาโลเตนอนทาสทบีพี่เปป็นครลิสเตบียนแลด้วทรันี้งหลายใหด้ทคางานรรับใชด้นายของตนอยล่างสรัตยร์ซนพี่อเพนพี่อทบีพี่พระนาม
พระเจด้าของพวกเขาและหลรักคคาสอนครลิสเตบียนเรนพี่องพระคอุณจะไมล่ถผกหมลิพี่นประมาทโดยนายทาสคนนรันี้น ถด้าทาสทบีพี่
เชนพี่อแลด้วไมล่ระมรัดระวรัง ไมล่เอาใจใสล่ หยล่อนยานในการรรับใชด้ของตน และไมล่นบนอบเชนพี่อฟฟังนายทบีพี่ไมล่เชนพี่อของตน 
ทรัศนคตลิและการกระทคาตล่าง ๆ ของเขากน็จะถผกยกใหด้เปป็นเพราะศาสนาของเขา

ผมรผด้จรักชายหลายคนเปป็นการสล่วนตรัววรันนบีนี้ทบีพี่ถผกไลล่ออกจากงานโดยนายจด้างของพวกเขาเพราะวล่าพวก
เขาพผดเยอะเกลินไปเกบีพี่ยวกรับพระเยซผขณะทบีพี่พวกเขาทคางานอยผล่ และผมไดด้รผด้จรักคนทบีพี่ประกาศตรัววล่าเปป็นครลิสเตบียน
หลายคนเชล่นกรันทบีพี่ไมล่ไดด้ทคางานคอุด้มกรับเงลินเดนอนทบีพี่พวกเขาไดด้รรับ และนรัพี่นกน็ไมล่ถผกตด้อง มรันไมล่ถผกตด้องสคาหรรับ
ครลิสเตบียนทรันี้งหลายทบีพี่จะใชด้เวลาของบรลิษรัทเพนพี่อเปป็นพยานขณะทคางาน ถด้าผผด้ใดสามารถเปป็นพยานไดด้โดยไมล่ขโมย
เวลาของนายจด้างของตน นรัพี่นกน็ถนอวล่าดบี แตล่คคาพยานของครลิสเตบียนจะเสบียหายเมนพี่อมบีคนเหน็นเขาพผดคอุยขณะทบีพี่เขา
ควรทคางานอยผล่ ถซงแมด้วล่าเขาอาจกคาลรังพผดคอุยกรับคนทบีพี่ยรังไมล่รอดคนหนซพี่งเกบีพี่ยวกรับพระคอุณของพระเจด้าและฤทธลิธเดชทบีพี่
ชล่วยใหด้รอดของพระเยซผกน็ตาม ในโรม 14:16 เปาโลบอกเราวล่า “ฉะนรันี้นอยล่าใหด้การดบีของพวกทล่านเปป็นทบีพี่ถผกกลล่าว
รด้ายไดด้” ครลิสเตบียนทรันี้งหลายตด้อง “ฉลาดเหมนอนงผและไมล่มบีพลิษภรัยดอุจนกเขา” ครลิสเตบียนคนใดทบีพี่มบีนายจด้างตด้อง
ทคางานใหด้คอุด้มคล่าจด้างของนายจด้างและใหด้ความเคารพแกล่นายจด้าง เกรงวล่าขล่าวประเสรลิฐจะไดด้รรับความเสนพี่อมเสบีย

คนหนอุล่มเออ๋ย หญลิงสาวเออ๋ย-ถด้าคอุณเปป็นครลิสเตบียน อยล่าตนพี่นตรัวนด้อยลงและขยรันทคางานนด้อยลงตอนทบีพี่เจด้า
นายไมล่อยผล่ เมนพี่อเทบียบกรับทบีพี่คอุณเปป็นตอนทบีพี่เขากคาลรังมองมาทบีพี่คอุณ นายฝป่ายโลกของคอุณอาจไมล่ไดด้กคาลรังเฝป้ามองคอุณ
อยผล่เสมอ แตล่พระผผด้เปป็นนายในสวรรคร์ทรงมองเหน็นและทราบทอุกสลิพี่งทบีพี่คอุณกระทคา ดรังนรันี้นไมล่วล่างานของคอุณจะเปป็น
หรัวหนด้างานทบีพี่คอุมงานในโรงงานขนาดใหญล่หรนอเปป็นภารโรงในสคานรักงานขนาดเลน็ก อยล่าลนมเดน็ดขาดวล่าถด้าคอุณไมล่
ทคางานใหด้คอุด้มคล่าจด้างของผผด้วล่าจด้างของคอุณดด้วยจลิตใจทบีพี่ถผกตด้อง คอุณกน็กคาลรังนคาความเสนพี่อมเสบียมาสผล่พระนามของพระ



เยซผ
ขด้อ 2: “และคนเหลล่านรันี้นทบีพี่มบีนายทบีพี่เชนพี่อแลด้ว อยล่าใหด้พวกเขาเหยบียดหยามนายเหลล่านรันี้น เพราะวล่าพวกเขา

เปป็นพบีพี่นด้องกรันแลด้ว แตล่ใหด้รรับใชด้นายเหลล่านรันี้นใหด้ดบีขซนี้น เพราะวล่านายเหลล่านรันี้นเปป็นผผด้สรัตยร์ซนพี่อและเปป็นทบีพี่รรัก เปป็นผผด้ทบีพี่มบี
สล่วนรล่วมในประโยชนร์นรันี้น สลิพี่งเหลล่านบีนี้จงสรัพี่งสอนและเตนอนสตลิกรัน”

มบีพวกเจด้าของทาสทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วเชล่นเดบียวกรับพวกทาสทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้ว ทาสครลิสเตบียนทรันี้งหลายจะ
ตด้องไมล่ดผหมลิพี่นนายของตน พวกเขาเปป็นพบีพี่นด้องกรันในพระครลิสตร์ พวกเขาไมล่ควรเอาเปรบียบนายครลิสเตบียนหรนอคาด
หวรังใหด้เขาแสดงความลคาเอบียงเขด้าขด้างพวกทาสทบีพี่เชนพี่อแลด้ว แตล่ตรงกรันขด้าม พวกเขาควรใหด้การรรับใชด้ทบีพี่ดบีขซนี้นดด้วยซนี้คา
เพราะวล่าทรันี้งทาสและนายทาสอยผล่ในครอบครรัวเดบียวกรันแลด้ว-ครลิสตจรักรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่-และพวก
เขาเปป็นผผด้รล่วมทคาการดด้วยกรันกรับพระองคร์ พวกเขาเปป็นพบีพี่นด้องกรันในพระกายของพระครลิสตร์ ถซงแมด้วล่าพวกเขาไมล่อยผล่
บนระดรับเดบียวกรันในโลกทางสรังคมกน็ตาม

มรันคงเปป็นเรนพี่องยากทบีพี่จะเขด้าใจวล่าคนทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วจะมบีพวกทาส-แตล่นบีพี่เปป็นชล่วงเปลบีพี่ยนผล่าน และผผด้คน
ไมล่สามารถเปลบีพี่ยนจากนลิสรัยตล่าง ๆ แหล่งชบีวลิตไดด้อยล่างปอุบปฟับในเมนพี่อนลิสรัยเหลล่านรันี้นเกบีพี่ยวขด้องกรับคล่านลิยมและวลิธบีปฏลิบรัตลิ
ทบีพี่มบีมานานซซพี่งพวกเขารรับมาตรันี้งแตล่วรัยเดน็ก เมนพี่อความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนแพรล่หลายและเตลิบโตเขด้มแขน็งขซนี้น ทาสทรันี้ง
หลายกน็ถผกปลล่อยตรัว

ในโรม 1:1 เปาโลประกาศวล่าเขาเปป็นผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า-หรนอทาสรรับใชด้ เขาชนพี่นชมยลินดบีในขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่
วล่าเขาถผกจองจคามนอและเทด้าเขด้ากรับพระเยซผครลิสตร์เจด้า ผผด้เปป็นเจด้านายของผผด้เชนพี่อทอุกคน เปาโลไมล่ไดด้ถผกประดรับยศ
ดด้วยตราสรัญลรักษณร์ทางศาสนาและกางเขนทองคคาหลายอรัน แตล่เขาชนพี่นชมยลินดบีและนรับวล่าเปป็นเกบียรตลิยลิพี่งใหญล่ทบีพี่ไดด้
แบกรรับในกายของเขา “รอยเครนพี่องหมายเหลล่านรันี้นของพระเยซผเจด้า” (กท. 6:17) ในงานเขบียนตล่าง ๆ ของเขา 
เขาสาธยายเรนพี่องการลองใจและการถผกขล่มเหงหลายอยล่างของเขา และบอกเราวล่าเขาทนทอุกขร์สลิพี่งเหลล่านบีนี้เพราะวล่า
เขาเปป็นผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งแหล่งขล่าวประเสรลิฐ-ทาสรรับใชด้คนหนซพี่งของพระเยซผครลิสตร์

ในฐานะทาส เขาไมล่มบีความประสงคร์ของตรัวเอง แตล่รรับเอาถด้อยคคาซซพี่งพระเยซผทรงใชด้เมนพี่อพระองคร์ตรรัสวล่า 
“ขด้าพระองคร์มาแลด้ว เพนพี่อจะกระทคาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ โอ พระเจด้าขด้า” (ฮบ. 10:9) พระเยซผทรงยอม
จคานนหมดทรันี้งตรัวแดล่พระเจด้าพระบลิดา และพระองคร์ไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลกนบีนี้เพนพี่อทคาสลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่พระบลิดาตรรัสสรัพี่ง
พระองคร์ใหด้กระทคา เราเองกน็ตด้องหมดสลินี้นความประสงคร์ของเราเองในนนี้คาพระทรัยของพระเจด้า-และถด้าเราไมล่เตน็มใจ
ทบีพี่จะถผกนคาโดยพระวลิญญาณของพระองคร์และถผกครอบครองโดยฤทธลิธอคานาจของพระองคร์ เรากน็ไมล่คผล่ควรทบีพี่จะถผก
เรบียกวล่าเหลล่าสาวกของพระองคร์

ทาสรรับใชด้ของพระเยซผครลิสตร์ไมล่มบีแผนงานของตรัวเอง เขาจะตด้องปฏลิบรัตลิตามคคาสรัพี่งของพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธในกลิจกรรมทรันี้งหมดของเขา เขาจะไมล่มบีขด้าวของสล่วนตรัวของตรัวเอง เพราะวล่าทอุกสลิพี่งทบีพี่พระเจด้าทรงมบีกน็มบีไวด้ใหด้
เขาใชด้การไดด้ตลอด เขาจะไมล่มบีความหล่วงพะวงของตรัวเอง เปาโลกลล่าววล่า “...พระเจด้าของขด้าพเจด้าจะเตลิมเตน็ม
ความตด้องการทอุกอยล่างของทล่านทรันี้งหลายตามความมรัพี่งครัพี่งของพระองคร์ในสงล่าราศบีโดยพระเยซผครลิสตร์” (ฟป. 4:19)
นรัพี่นเปป็นวลิธบีของพระวลิญญาณในการกลล่าวสลิพี่งทบีพี่พระเยซผตรรัสในคคาเทศนาบนภผเขานรันี้น: “...ทล่านทรันี้งหลายจงแสวงหา
อาณาจรักรของพระเจด้า และความชอบธรรมของพระองคร์กล่อน และสลิพี่งสารพรัดเหลล่านบีนี้จะถผกเพลิพี่มเตลิมใหด้แกล่พวก



ทล่าน” (มธ. 6:33)
ถด้าเราเปป็นทาสรรับใชด้ของพระเจด้าอยล่างแทด้จรลิง พระเจด้ากน็ไมล่เพบียงเตน็มพระทรัยและพรด้อมเทล่านรันี้น แตล่มรัน

เปป็นความรรับผลิดชอบของพระองคร์ทบีพี่จะจรัดหาสลิพี่งจคาเปป็นตล่าง ๆ แหล่งชบีวลิตใหด้แกล่เหลล่าทาสรรับใชด้ของพระองคร์…
อาหาร เสนนี้อผด้า ทบีพี่อยผล่อาศรัย และพละกคาลรังทบีพี่จะทคางานในทอุล่งนาของพระองคร์ ซซพี่งขาวพรด้อมเกน็บเกบีพี่ยวเหลนอเกลินแลด้ว
ทาสรรับใชด้ของพระเยซผครลิสตร์ไมล่จคาเปป็นตด้องคลิดกรังวลสคาหรรับวรันพรอุล่งนบีนี้ เขาไมล่ตด้องกระวนกระวายใจเกบีพี่ยวกรับความ
ตด้องการตล่าง ๆ ของเขา เขาจะไมล่มบีเสบบียงตล่าง ๆ ของตรัวเอง ใน 1 โครลินธร์ 9:7 เปาโลถามวล่า “ผผด้ใดบด้างเขด้าไปใน
สงครามในเวลาใดโดยจล่ายคล่าจด้างของตรัวเอง?” กลล่าวอบีกนรัยหนซพี่ง กระสอุนปฟนและพละกคาลรังเพนพี่อใชด้สผด้ศซก ไมล่วล่าจะ
เปป็นเสบบียงหรนอความตด้องการใดกน็ตาม ทอุกสลิพี่งไดด้รรับการตอบสนองในพระเยซผครลิสตร์ “และพระเจด้าทรงฤทธลิธ
สามารถทบีพี่จะกระทคาใหด้พระคอุณทรันี้งสลินี้นบรลิบผรณร์แกล่พวกทล่าน เพนพี่อวล่าพวกทล่าน ซซพี่งมบีความพอเพบียงในสลิพี่งทรันี้งปวงอยผล่
เสมอ จะบรลิบผรณร์แกล่การงานทบีพี่ดบีทอุกอยล่าง” (2 คร. 9:8) คคาบรัญชาสผงสอุดทบีพี่มบีแกล่ทาสรรับใชด้ของพระเยซผครลิสตร์จรลิง ๆ
แลด้วกน็คนอ “จงวางใจและเชนพี่อฟฟัง!”

ผมกคาลรังถามคคาถามเหลล่านบีนี้กรับตรัวเอง: ฉรันเปป็นทาสรรับใชด้ของพระเยซผครลิสตร์อยล่างแทด้จรลิงไหม? ฉรันยอม
จคานนตรัวเองตล่อพระองคร์แลด้วอยล่างแทด้จรลิงไหม-จลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกาย? (1 ธส. 5:23) ฉรันไดด้มอบถวาย
รล่างกายของฉรันใหด้เปป็นเครนพี่องบผชาทบีพี่มบีชบีวลิตแดล่พระเจด้า อรันบรลิสอุทธลิธ เปป็นทบีพี่พอพระทรัยแดล่พระเจด้า ซซพี่งเปป็นการรรับใชด้ทบีพี่
เหมาะสมของฉรันแลด้วอยล่างแทด้จรลิงไหม? (รม. 12:1) ฉรันไดด้ยอมจคานนอวรัยวะตล่าง ๆ ของฉรันแดล่พระเจด้าใหด้เปป็น
เครนพี่องมนอแหล่งความชอบธรรมแลด้วอยล่างแทด้จรลิงไหม? (รม. 6:13) ฉรันไมล่มบีสลิทธลิธทบีพี่จะหวงสลิพี่งใดไวด้เลย มรันเปป็นหนด้าทบีพี่
อรันศรักดลิธสลิทธลิธของฉรันทบีพี่จะถวายทอุกสลิพี่งแดล่พระเจด้า

คอุณจะเปปิดอกคอุยกรับตรัวเองไหม? ถด้าคอุณเปป็นคนหนซพี่งทบีพี่วล่าจด้างพวกคนงาน คอุณปฏลิบรัตลิกรับพวกเขาอยล่างทบีพี่
คอุณจะอยากไดด้รรับการปฏลิบรัตลิไหมถด้าสภาพการณร์แวดลด้อมเปป็นในทางกลรับกรันและพวกเขาเปป็นนายจด้างของคอุณ? 
หรนอถด้าคอุณเปป็นลผกจด้าง ไมล่วล่าคอุณจะทคางานใหด้วลิสอุทธลิชนหรนอคนบาป คอุณทคาสอุดความสามารถของคอุณเหมนอน
กระทคาถวายองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไหม เพนพี่อทบีพี่จะคอุณจะไมล่นคาความเสนพี่อมเสบียมาสผล่พระนามของพระเยซผ? คอุณเปป็นทาส
รรับใชด้ทบีพี่ดบีของพระเยซผครลิสตร์ไหม? ลองคลิดดผใหด้ดบี-และถด้ามบีอะไรบางสลิพี่งทบีพี่ตด้องกระทคาเกบีพี่ยวกรับมรัน กน็จงทคามรันเสบีย!

เกธีที่ยวกอับพวกครทูสอนเทท็จ
ขด้อ 3: “ถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดสอนเปป็นอยล่างอนพี่น และไมล่เหน็นดบีดด้วยกรับบรรดาถด้อยคคาซซพี่งเปป็นประโยชนร์ คนอบรรดา

พระวจนะของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา และหลรักคคาสอนซซพี่งเปป็นตามทางของพระเจด้า”
“ถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดสอนเปป็นอยล่างอนพี่น (นอกจากสลิพี่งทบีพี่ขด้าพเจด้าปรารถนาทบีพี่จะสอน) และไมล่เหน็นดบีดด้วยกรับ

บรรดาถด้อยคคาซซพี่งเปป็นประโยชนร์ (หลรักคคาสอนทบีพี่ถผกตด้อง) เขากน็กคาลรังสอนหลรักคคาสอนเทน็จ”
“...บรรดาพระวจนะของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” ถด้อยคคาทบีพี่ไดด้รรับการดลใจของ

เปาโลไมล่ใชล่แคล่ถด้อยคคาของเขาเอง แตล่เปป็นถด้อยคคาของพระครลิสตร์ ทลิโมธบีกคาลรังถผกเตนอนใหด้ระวรังมาก ๆ เกบีพี่ยวกรับผผด้นคา
เหลล่านรันี้นในครลิสตจรักร-เพราะวล่าถด้าผผด้นคาคนใดสอนสลิพี่งใดนอกจากถด้อยคคาซซพี่งเปป็นประโยชนร์ของพระเยซผครลิสตร์เจด้า
และหลรักคคาสอนของพระองคร์ตามทางของพระเจด้า คน ๆ นรันี้นกน็ไมล่มบีจลิตใจทบีพี่ถผกตด้อง เขาตด้องสอนหลรักคคาสอนทบีพี่แทด้
จรลิง และไมล่ใชล่ทรัศนะหรนอสมมตลิฐานตล่าง ๆ ของเขาเอง



ขด้อ 4: “ผผด้นรันี้นกน็เปป็นคนทะนงตรัว โดยไมล่รผด้เรนพี่องอะไรเลย แตล่ชอบทอุล่มเถบียงเรนพี่องคคาถามตล่าง ๆ และโตด้แยด้ง
เรนพี่องถด้อยคคาตล่าง ๆ ซซพี่งเปป็นเหตอุใหด้เกลิดการอลิจฉากรัน การทะเลาะวลิวาทกรัน การกลล่าวรด้ายกรัน การนซกเหมาอรันชรัพี่ว
รด้าย”

“ผผด้นรันี้นกน็เปป็นคนทะนงตรัว” นรัพี่นคนอ เขาผยองขซนี้นเพราะคลิดวล่าตรัวเองมบีความรผด้ทบีพี่เหนนอกวล่า เขาหลงตรัวเอง 
โดยคลิดวล่าตรัวเองรผด้เยอะเกบีพี่ยวกรับศาสนา แตล่ขด้อเทน็จจรลิงกน็คนอวล่าเขาไมล่มบีความรผด้อรันเหมาะสมเกบีพี่ยวกรับขล่าวประเสรลิฐ
เลยสรักนลิด

“...แตล่ชอบทอุล่มเถบียงเรนพี่องคคาถามตล่าง ๆ และโตด้แยด้งเรนพี่องถด้อยคคาตล่าง ๆ…” พจนานอุกรมภาษากรบีกกลล่าว
วล่า “ชอบทอุล่มเถบียงมบีความหมายวล่าไมล่สบาย (ปป่วย) ดรังนรันี้น การถผกจรับโดยความสนใจแบบปป่วยจลิตในเรนพี่องเชล่นนรันี้นกน็
เทบียบไดด้กรับการปป่วยเปป็นโรคชนลิดหนซพี่ง” ความหมายตรงนบีนี้จซงเปป็นวล่า บอุคคลเชล่นนรันี้นมบีความปรารถนาแบบปป่วยจลิต
หรนอพลิลซกคนในการโตด้เถบียงเรนพี่องพรรคร์นบีนี้ พวกเขาไมล่มบีสภาพจลิตอรันปกตลิและสอุขภาพดบีในเรนพี่องทางศาสนาทรันี้งหลาย

“...ซซพี่งเปป็นเหตอุใหด้เกลิดการอลิจฉากรัน…” ผลอยล่างเดบียวทบีพี่เกลิดจากการโตด้เถบียงเชล่นนรันี้นกน็คนอ การกล่อใหด้เกลิด
ความอลิจฉากรัน การทะเลาะวลิวาทกรัน ความเขด้าใจผลิดตล่าง ๆ และ “การนซกเหมาอรันชรัพี่วรด้าย” ครลิสตจรักรไมล่ใชล่
สถานทบีพี่ใหด้โตด้เถบียงกรัน ชรันี้นเรบียนรวบีไมล่ใชล่สถานทบีพี่ทบีพี่จะมาโตด้เถบียงกรันเกบีพี่ยวกรับความแตกตล่างสล่วนตรัวหรนอความแตก
ตล่างประจคานลิกาย ครลิสตจรักรคนอ โรงอาหารฝป่ายวลิญญาณทบีพี่ผผด้คนรรับการเลบีนี้ยงดผและรรับการเสรลิมกคาลรังเพนพี่อเผชลิญกรับ
สรัปดาหร์ทบีพี่จะมาถซง เมนพี่อคนไมล่เชนพี่อคนใดเขด้ามาในครลิสตจรักรและเรลิพี่มกอุมบรังเหบียนตคาแหนล่งผผด้นคา-บางทบีกลายเปป็นผผด้นคา
คนหนซพี่งในองคร์กรคนหนอุล่มสาวหรนอในโรงเรบียนรวบี บางทบีกน็รรับใชด้ในคณะกรรมการผผด้ชล่วย คน ๆ นรันี้นกน็อาจกล่อใหด้เกลิด
ความไมล่สงบสอุข การโตด้เถบียง และความยอุล่งยากในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นนรันี้นมากมายอยล่างเหลนอเชนพี่อ

ขด้อ 5: “บรรดาการโตด้เถบียงทบีพี่ดนนี้อรรันี้นของพวกคนทบีพี่มบีใจเสนพี่อมทรามและขรัดสนซซพี่งความจรลิง โดยคลิดเอาเอง
วล่าการไดด้รรับผลประโยชนร์เปป็นทางของพระเจด้า จงถอนตรัวทล่านเองไปเสบียจากคนเชล่นนบีนี้”

อรัครทผตทล่านนบีนี้ไดด้กลล่าวบางสลิพี่งไปแลด้วเกบีพี่ยวกรับเรนพี่องเงลิน ๆ ทอง ๆ แตล่บรัดนบีนี้ในขด้อพระคคาสองสามขด้อถรัดไป
นบีนี้เขาพผดถซงเรนพี่องนบีนี้อยล่างละเอบียดมากขซนี้น ใน 1 ทลิโมธบี 3:3 เปาโลเตนอนพวกผผด้ดผแลเกบีพี่ยวกรับการเหน็นแกล่เงลิน ใน 3:8 
เขาเตนอนพวกผผด้ชล่วยไมล่ใหด้โลภ “ทรรัพยร์โสโครก” ความจรลิงอรันศรักดลิธสลิทธลิธนบีนี้ทบีพี่เขากคาลรังพยายามสนพี่อถซงใจของผผด้เชนพี่อทรันี้ง
หลายคนอ ขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าเงลินอาจกลายเปป็นรผปเคารพอรันหนซพี่งไดด้อยล่างงล่ายดาย และแมด้แตล่ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายบางครรันี้งกน็
อาจยอุล่งเกบีพี่ยวกรับเรนพี่องเงลิน ๆ ทอง ๆ มากเกลินไปไดด้จรลิง ๆ

เราควรระวรังตรัวเสมอวล่าเราตด้องใหด้สลิพี่งสคาครัญทบีพี่สอุดตด้องมากล่อนจรลิง ๆ มบีบางคนทบีพี่คลิดวล่าศาสนาเปป็น “ชล่อง
ทางหาเงลิน” และพวกเขากลล่าวหานรักเทศนร์ทอุกคนวล่าเปป็นพวกเหน็นแกล่เงลิน ในบางกรณบีทบีพี่อยผล่หล่างไกลผมกน็แนล่ใจวล่ามบี
หลายคนทบีพี่เลนอกงานรรับใชด้เพบียงเพนพี่อเปป็นอาชบีพหนซพี่งเพนพี่อจะรรับเงลินเดนอนกด้อนโต แตล่นบีพี่ไมล่ใชล่ความจรลิงอยล่างแนล่นอน
เกบีพี่ยวกรับเหลล่าผผด้เลบีนี้ยงรองของพระเจด้า มบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไปครลิสตจรักรเพนพี่อแสวงหาผลกคาไร-ทอุกสลิพี่งทบีพี่พวกเขาทคากน็เพนพี่อ
หากคาไร และเงลินเปป็นปฟัจจรัยหลรักทบีพี่ครอบครองชบีวลิตของพวกเขา พวกเขาเครล่งศาสนาในวรันอาทลิตยร์เพราะวล่ามรันสล่ง
ผลดบีตล่อธอุรกลิจของพวกเขา พวกเขารล่วมประชอุมกรับครลิสตจรักรไมล่ใชล่ดด้วยเหตอุผลอนพี่นนอกจากเพนพี่อสรด้างความประทรับ
ใจแกล่ชอุมชนและทคาใหด้เหลล่าสมาชลิกครลิสตจรักรมองตนในแงล่ดบี อรันเปป็นการสล่งเสรลิมยอดขายสลินคด้าหรนอบรลิการของ
พวกเขาเอง ผมไมล่สงสรัยเลยวล่านบีพี่เปป็นความจรลิงในทอุกครลิสตจรักรในแผล่นดลินนบีนี้ แตล่มรันกน็แพรล่หลายในบางประเทศ



มากกวล่าในประเทศอนพี่น ๆ
บางคนใชด้ศาสนาเพบียงเพนพี่อเปป็นวลิธบีหากคาไรทางการเงลิน ผมแนล่ใจวล่าคอุณยล่อมทราบดบีวล่าพอใกลด้ ๆ ชล่วง

เลนอกตรันี้งนรักการเมนองทอุกคนเรลิพี่มเขด้าประชอุมกรับครลิสตจรักร จรับมนอทรักทาย แจกบรัตรเลน็ก ๆ ของพวกเขา ถวายเงลิน
กด้อนโตเพนพี่อชลิงคะแนนเสบียง ถด้าผผด้คนเหลล่านรันี้นไมล่ไดด้บรังเกลิดใหมล่อยล่างแทด้จรลิง พวกเขากน็กคาลรังพอกพผนการพลิพากษา
ปรรับโทษไวด้บนจลิตวลิญญาณของตรัวเอง ถด้าบอุคคลใดรล่วมประชอุมกรับครลิสตจรักรเพนพี่อจอุดประสงคร์ใดนอกจากเพนพี่อ
นมรัสการพระเจด้าหรนอฟฟังขล่าวประเสรลิฐ เขากน็กคาลรังทคาบาป-และแทนทบีพี่ครลิสตจรักรจะชล่วยเหลนอเขา เมนพี่อเขายนนตล่อ
พระพรักตรร์พระเจด้า การพลิพากษาของเขากน็คงเบาลงหากเขาไมล่เคยเหน็นดด้านในของอาคารทบีพี่ประชอุมครลิสตจรักรมา
กล่อนเลย! เราจะถผกพลิพากษาและรรับคล่าตอบแทนสคาหรรับการเปป็นคนทบีพี่เราสามารถเปป็นไดด้แตล่กน็ไมล่ยอมเปป็น!

พระเยซผทรงเลล่าใหด้เราฟฟังเกบีพี่ยวกรับชายคนหนซพี่งทบีพี่ทอุล่งนาของเขาเกลิดผลบรลิบผรณร์มากเสบียจนเขาไมล่มบีทบีพี่วล่างจะ
เกน็บผลผลลิตของเขา ดรังนรันี้นเขาจซงพผดกรับตรัวเองแบบใจถซงใจ (เขาไมล่ไดด้เชลิญพระเจด้าหรนอพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธหรนอ
นรักเทศนร์ประจคาชอุมชน) เขาแตล่งตรันี้งตรัวเองใหด้เปป็นประธานใหญล่และสมาชลิกหนซพี่งเดบียวของคณะกรรมการธอุรกลิจและ
เขาไดด้มตลิของทบีพี่ประชอุม: “และเขากลล่าววล่า ‘เราจะทคาอยล่างนบีนี้ เราจะรนนี้อบรรดายอุด้งฉางของเราเสบีย และจะสรด้างใหด้
ใหญล่โตกวล่าเกล่า และทบีพี่นรัพี่นเราจะเกน็บผลทรันี้งหมดของเราและบรรดาทรรัพยร์สมบรัตลิของเราไวด้ และเราจะกลล่าวแกล่
จลิตใจของเราวล่า “จลิตใจเออ๋ย เจด้ามบีทรรัพยร์สมบรัตลิมากเกน็บไวด้พอหลายปป เจด้าจงอยผล่สบาย กลิน ดนพี่ม และรนพี่นเรลิงเถลิด!”’ 
แตล่พระเจด้าทรงปปิดทด้ายเรนพี่องนบีนี้โดยตรรัสวล่า “‘เจด้าคนโงล่ ในคนนวรันนบีนี้ชบีวลิตของเจด้าจะถผกเรบียกเอาไปจากเจด้า แลด้ว
สลิพี่งของเหลล่านรันี้นจะเปป็นของใครเลล่า ซซพี่งเจด้าไดด้เกน็บไวด้นรันี้น’ คนทบีพี่สพี่คาสมทรรัพยร์สมบรัตลิไวด้สคาหรรับตรัวเอง และมลิไดด้มรัพี่งมบี
เฉพาะพระเจด้ากน็เปป็นเชล่นนรันี้นแหละ” (ลผกา 12:16-21)

สอุภาษลิต 1:7 บอกเราวล่า “ความยคาเกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นการเรลิพี่มตด้นแหล่งความรผด้” คนทบีพี่ไมล่รผด้จรักพระเจด้ากน็
เปป็นคนทบีพี่นล่าสงสาร คนทบีพี่ไมล่มบีพระเจด้าในใจของตนกน็ไมล่มบีสามรัญสคานซกอรันดบีในสมองของตน “คนโงล่ไดด้พผดในใจของ
ตนวล่า “ไมล่มบีพระเจด้า”” (เพลงสอุดบี 53:1) คนทบีพี่ไมล่ยอมรรับพระเจด้าในนลิสรัยตล่าง ๆ ประจคาวรันของตน กน็กคาลรังใชด้ชบีวลิต
แบบคนโงล่!

ใครบางคนอาจตรันี้งขด้อสรังเกตวล่า “พระเจด้าอยผล่กรับเขาอยล่างแนล่นอน เขาอาศรัยอยผล่ในบด้านหลรังดบีทบีพี่สอุดใน
ชอุมชน ขรับรถครันใหญล่ทบีพี่สอุด สวมเสนนี้อผด้าอยล่างดบีทบีพี่สอุด-และดผสลิวล่าเขาใหด้ครอบครรัวของเขาอยผล่ดบีกลินดบีขนาดไหน! 
พระเจด้าตด้องกคาลรังอวยพรเขาอยผล่อยล่างแนล่นอน ไมล่อยล่างนรันี้นเขากน็คงไมล่มบีทรรัพยร์สลิพี่งของของโลกนบีนี้มากมายขนาดนรันี้น
หรอก” ทล่านทบีพี่รรักครรับ เงลินและผลกคาไรฝป่ายโลกไมล่ใชล่ทางของพระเจด้า ตลอดทรัพี่วภาคพรันธสรัญญาใหมล่ ความมรัพี่งมบี
และความเศรด้าโศก เงลินทองและนนี้คาตา ทรรัพยร์สลิพี่งของและความพลินาศยล่อยยรับถผกเชนพี่อมโยงกรันอยล่างใกลด้ชลิด

เมนพี่อผผด้ใดในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นของคอุณเรลิพี่มสรัพี่งสอนสลิพี่งใดนอกจากหลรักคคาสอนครลิสเตบียนอรันบรลิสอุทธลิธและมบี
ประโยชนร์จากพระวจนะของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ คอุณกน็จคาใหด้ขซนี้นใจเลยวล่าคน ๆ นรันี้นทบีพี่ทคาการสรัพี่งสอนเปป็นคน
เยล่อหยลิพี่งในสายตาของตรัวเอง ถซงแมด้เขาอาจมบีปฟัญญามาก ๆ ในความหลงตรัวเองของเขา เขากน็เปป็นคนโงล่เขลาใน
สายพระเนตรของพระเจด้า เขาไมล่รผด้อะไรเลย

ผผด้คนแบบนรันี้นถามคคาถามโงล่ ๆ และมบีสล่วนรล่วมในการอภลิปรายทบีพี่ตรันี้งคคาถามตล่าง ๆ ทบีพี่กล่อใหด้เกลิดการทะเลาะ
วลิวาทในครลิสตจรักร เพราะการทะเลาะวลิวาท การกลล่าวรด้าย และการนซกเหมาอรันชรัพี่วรด้ายแบบไมล่รผด้จบสลินี้นนบีนี้ การโตด้



เถบียงอรันวลิปลาสจซงเกลิดขซนี้นซซพี่งจะทคาใหด้ความคลิดของผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายเสบียไป-และพวกเขาไมล่สามารถรรักษาความคลิด
ของตนใหด้แนล่วแนล่อยผล่ทบีพี่พระเจด้าตล่อไปไดด้ พระวจนะบอกเราวล่า “พระองคร์ทรงรรักษาเขาไวด้ในสรันตลิภาพอรันสมบผรณร์ 
ผผด้ซซพี่งจลิตใจของเขาแนล่วแนล่ใน (พระเยซผ)” (อสย. 26:3) พญามารรผด้วล่าถด้ามรันสามารถทคาใหด้ความคลิดของผผด้เชนพี่อจดจล่อ
อยผล่กรับสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่นล่ากรังขาตล่อไปไดด้ ผผด้เชนพี่อคนนรันี้นกน็จะไมล่เตลิบโตและกลายเปป็นผผด้เขด้มแขน็งในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า

เปาโลกลล่าววล่าผผด้คนทบีพี่เปป็นแบบนรันี้นขรัดสนในเรนพี่องความจรลิงนรันี้น พวกเขาทคาสลิพี่งทบีพี่พวกเขากคาลรังทคาอยผล่เพนพี่อนคา
ผลกคาไรมาสผล่ตรัวเอง และเปาโลบรัญชาอยล่างหนรักแนล่นวล่า “จงถอนตรัวทล่านเองไปเสบียจากคนเชล่นนบีนี้” เราจะตด้องไมล่
ตลิดตล่อสรัมพรันธร์เปป็นการสล่วนตรัวหรนอรล่วมสามรัคคบีธรรมทอุกวรันกรับคนแบบนรันี้นในนามของความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน 
เราควรอธลิษฐานเผนพี่อเขาและทคาทอุกสลิพี่งในอคานาจของเราเพนพี่อนคาเขาเขด้าสผล่ความสวล่างแหล่งความจรลิงนรันี้น แตล่ “สอง
คนจะเดลินไปดด้วยกรันไดด้หรนอนอกจากทรันี้งสองจะไดด้ตกลงกรันไวด้กล่อน” (อาโมส 3:3) ถด้าเราเหน็นดบีเหน็นงามกรับจลิตใจ
และทรัศนคตลิของคนแบบนรันี้น โดยยอมใหด้เขาใชด้ครลิสตจรักรเพนพี่อหาเงลินและตรักตวงผลประโยชนร์สล่วนตรัว เรากน็กลาย
เปป็นผผด้เขด้าสล่วนในการชรัพี่วตล่าง ๆ ของเขา เราควรอธลิษฐานเผนพี่อเขา เปป็นพยานแกล่เขา-แตล่ไมล่ออมชอมกรับเขาเดน็ดขาด

ทางของพระเจต้ากอับความอทิที่มใจ
ขด้อ 6: “แตล่ทางของพระเจด้าพรด้อมกรับความอลิพี่มใจกน็เปป็นกคาไรมาก”
พระคคาขด้อนบีนี้ชรัดเจนพออยผล่แลด้ว การดคาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้าและแยกออก การออุทลิศตน ชคาระตรัว

ใหด้บรลิสอุทธลิธ ยอมจคานนอยล่างไมล่สงวนไวด้ตล่อพระเจด้า และการอลิพี่มใจกรับสลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่พระองคร์ทรงอนอุญาตใหด้เรามบี กน็
เปป็นกคาไรมาก เปาโลกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าเรบียนรผด้แลด้ววล่า ขด้าพเจด้าจะอยผล่ฐานะอยล่างไรกน็ตาม กน็จะพอใจอยผล่อยล่างนรันี้น”
(ฟป. 4:11) การทคาตามนนี้คาพระทรัยของพระเจด้าทอุกเวลา โดยรผด้วล่าทอุกสลิพี่งทคางานดด้วยกรันเพนพี่อใหด้เกลิดผลดบีแกล่คนทรันี้ง
หลายทบีพี่รรักพระเจด้าและเปป็นผผด้รรับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์ โดยรผด้วล่าไมล่มบีสลิพี่งใดจะสามารถแยก
ขาดเราจากความรรักของพระเจด้าซซพี่งอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเราไดด้ โดยรผด้วล่าพระองคร์ผผด้ทรงฤทธลิธ
สามารถทบีพี่จะชล่วยใหด้รอดกน็ทรงฤทธลิธสามารถทบีพี่จะรรักษาไวด้และจรัดหาสคาหรรับความตด้องการทอุกอยล่าง กน็เปป็นกคาไร
ฝป่ายวลิญญาณทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ ความสนใจและความปรารถนาแรกของผผด้เชนพี่อทอุกคนควรเปป็นการรรับใชด้พระเจด้าดด้วยสลินี้น
สอุดใจของพวกเขา ในความเคารพยคาเกรงและความจรลิงอรันสมบผรณร์แบบ

ขด้อ 7: “เพราะวล่าพวกเราไมล่ไดด้เอาอะไรเขด้ามาในโลกนบีนี้ฉรันใด และแนล่นอนพวกเรากน็เอาอะไรออกไปไมล่
ไดด้ฉรันนรันี้น”

ความจรลิงทบีพี่ถผกนคาเสนอตรงนบีนี้กน็เรบียบงล่าย-แตล่ทล่วมทด้น! เราไมล่มบีสลิพี่งใดเลยตอนทบีพี่เราถผกใหด้บรังเกลิดเขด้ามาใน
โลกนบีนี้ เราตด้องพซพี่งพาผผด้อนพี่นในทอุกสลิพี่ง เราตด้องถผกปป้อนขด้าวปป้อนนนี้คาและถผกใสล่เสนนี้อผด้าใหด้โดยผผด้อนพี่น และเมนพี่อเราจากชบีวลิต
นบีนี้ไป คนอนพี่น ๆ กน็จะจรัดเตรบียมเราสคาหรรับการฝฟังศพ ใครสรักคนจะซนนี้อผด้าคลอุมหนด้าศพใหด้เราและสวมผด้านรันี้นใหด้เรา 
เสนนี้อผด้าทบีพี่เราสวมใสล่ตอนเราถผกฝฟังจะไมล่มบีกระเปป๋าเสนนี้อกระเปป๋ากางเกงเลย-เราจะไมล่พกสมอุดเชน็ค ปากกาลผกลนพี่น หรนอ
ประกาศแจด้งขล่าวเกบีพี่ยวกรับตลาดหอุด้นตลิดตรัวเราไปดด้วย เราเขด้ามาในโลกนบีนี้โดยไมล่มบีเงลินสรักแดงเดบียว-และเรากน็จาก
โลกนบีนี้ไปในลรักษณะเดบียวกรัน ดรังนรันี้นทางของพระเจด้าพรด้อมกรับความอลิพี่มใจกน็เปป็นกคาไรมาก

ขด้อ 8: “และโดยทบีพี่มบีอาหารและเสนนี้อผด้า กน็ใหด้พวกเราอลิพี่มใจดด้วยของเหลล่านรันี้นเถลิด”
หลรังจากทคาและพผดทอุกสลิพี่งไปหมดแลด้ว สลิพี่งจคาเปป็นในแงล่บวกของชบีวลิตกน็มบีนด้อยจรลิง ๆ ตามทบีพี่พระคคาขด้อนบีนี้



กลล่าว สลิพี่งจคาเปป็นอยล่างแรกคนอ อาหาร อยล่างทบีพี่สองคนอ เสนนี้อผด้า ถด้าเรามบีเสนนี้อผด้าและอาหาร เรากน็ไดด้รรับพรจากองคร์
พระผผด้เปป็นเจด้าแลด้ว พระองคร์ทรงเปป็นผผด้ประทานของดบีและของประทานอรันดบีเลลิศทอุกอยล่าง และพระองคร์ทรง
สรัญญาแลด้ววล่าจะดผแลคนของพระองคร์ พระองคร์ทรงใสล่เสนนี้อผด้าและใหด้อาหารพวกนกกระจอก พระองคร์ทรง
ตกแตล่งดอกลลิลลบีพี่แหล่งทอุล่งหญด้า-และ “แมด้แตล่ซาโลมอนในสงล่าราศบีทรันี้งสลินี้นของทล่าน กน็มลิไดด้แตล่งองคร์ทรงเครนพี่องเหมนอน
อยล่างดอกหนซพี่งในดอกลลิลลบีพี่เหลล่านบีนี้” (มธ. 6:29) พวกเราทบีพี่เปป็นลผก ๆ ของพระองคร์กน็มบีคล่ามากกวล่าพวกนกกระจอก
หรนอบรรดาดอกไมด้และหญด้าแหล่งทด้องทอุล่ง

หลายครรันี้ง คนเหลล่านรันี้นทบีพี่รพี่คารวยทบีพี่สอุดกน็มบีความอลิพี่มใจนด้อยทบีพี่สอุด พวกเขามบีเงลินและสลิพี่งสารพรัดทบีพี่เงลินจะซนนี้อ
ไดด้-แตล่พวกเขากน็อยากไดด้มากขซนี้น มากขซนี้น และมากขซนี้นเรนพี่อย ๆ ไมล่มบีมนอุษยร์คนใดเคยมบีเงลินทรันี้งหมดทบีพี่ตนอยากไดด้ 
เขาลงทอุนตล่อไปและพากเพบียรเพนพี่อจะไดด้เงลินลด้านถรัดไป ผมขอกลล่าวซนี้คา: มรันไมล่เปป็นบาปทบีพี่จะเปป็นคนมรัพี่งมบีหากคน ๆ 
หนซพี่งไดด้ความมรัพี่งมบีมาอยล่างซนพี่อตรง มรันไมล่เปป็นบาปทบีพี่จะทคาเงลินหากเราทคาเงลินดด้วยการทคาธอุรกลิจทบีพี่ซนพี่อตรงและเทบีพี่ยง
ธรรมและถวายแดล่พระเจด้าสลิพี่งทบีพี่เปป็นของพระองคร์ แตล่อรันตรายมบีอยผล่ในการรรักเงลิน-โดยใชด้มรันเพนพี่อซนนี้อความหรผหรา
ฟอุป่มเฟฟอยและจรัดหาความสคาราญทบีพี่อาจเปป็นเหตอุใหด้เราเรลิพี่มไมล่เอาใจใสล่เกบีพี่ยวกรับสลิพี่งตล่าง ๆ ของพระเจด้าและเรลิพี่มเยน็น
ชาและไมล่แยแส ไปจนถซงขรันี้นมบีใจหรันกลรับ

การรอักเงทิน
ขด้อ 9: “แตล่คนทรันี้งหลายทบีพี่อยากจะรพี่คารวยกน็ตกอยผล่ในการทดลองและกรับดรัก และในตรัณหาหลายอยล่างอรัน

โฉดเขลาและเปป็นอรันตราย ซซพี่งฉอุดมนอุษยร์ทรันี้งหลายใหด้จมลงในการทคาลายและความพลินาศ”
ผมกลล่าวไปกล่อนหนด้านบีนี้แลด้วในการศซกษาคด้นควด้านบีนี้วล่าตลอดทรัพี่วภาคพรันธสรัญญาใหมล่ ความมรัพี่งมบีและความ

ทอุกขร์โศก ความมรัพี่งมบีและนนี้คาตา ความมรัพี่งมบีและการพลิพากษาปรรับโทษ ถผกเชนพี่อมโยงกรันอยล่างใกลด้ชลิด เปาโลบอกเรา
ตรงนบีนี้วล่ามบีอรันตรายใหญล่หลวงทบีพี่วล่าคนมรัพี่งมบีจะลด้มเขด้าในการทดลอง-พวกเขาจะถผกทดลองใหด้ทคาหลายสลิพี่งทบีพี่โงล่เขลา
และฟอุป่มเฟฟอย พวกเขาจะปฏลิบรัตลิและเขด้าสล่วนในตรัณหาหลายอยล่างทบีพี่ถผกทคาใหด้เปป็นไปไดด้เพราะเงลินเยอะแยะ คนทบีพี่
มบีเงลินมากพอกน็สามารถซนนี้ออะไรกน็ไดด้บนแผล่นดลินโลก-ยกเวด้นความรอด! เงลินสรัพี่งไดด้ในโลกนบีนี้ แตล่ไมล่ใชล่ทบีพี่หนด้าบรัลลรังกร์
พลิพากษาของพระเจด้า

คคากลล่าวทบีพี่วล่า “คนทรันี้งหลายทบีพี่อยากจะรพี่คารวย” บอกเปป็นนรัยถซงคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ใหด้ความคลิดและจลิตใจจดจล่อ
อยผล่ทบีพี่การทคาเงลิน พวกเขาพากเพบียรดด้วยพละกคาลรัง พลรังงาน และพรสวรรคร์แคล่เพนพี่อจะไดด้มาซซพี่งความมรัพี่งครัพี่ง พวก
เขามอุล่งมรัพี่นทบีพี่จะหาเงลินและหามรันใหด้ไดด้มากขซนี้น-ดด้วยความซนพี่อตรงหากทคาไดด้ และบด้างกน็ไมล่ซนพี่อตรง หากถซงคราว
จคาเปป็น บางคนประกาศวล่าพวกเขาจะกลายเปป็นเศรษฐบีเงลินลด้านไมล่วล่าจะแลกดด้วยอะไร พวกเขายอมทคาอะไรกน็ไดด้
เพนพี่อจะทคาเงลินลด้าน มบีผผด้คนวรันนบีนี้ทบีพี่เคยเปป็นคนซนพี่อตรง ทบีพี่เคยมบีออุปนลิสรัยไรด้ทบีพี่ตลิ-จนกระทรัพี่งพวกเขาทคาเงลินไดด้เลน็กนด้อย
และจากนรันี้นกน็ใหด้ใจของตนจดจล่ออยผล่ทบีพี่เงลินมากขซนี้น ใจวลินลิจฉรัยผลิดชอบของพวกเขาถผกทคาใหด้ดด้านชาทบีละเลน็กละนด้อย 
และบรัดนบีนี้พวกเขาเปป็นพวกขผล่เอาเงลินทบีพี่ไมล่ยอมหยอุดยรันี้ง ไมล่วล่าจะใชด้วลิธบีคดโกงขนาดไหน เพนพี่อจะทคาเงลินใหด้ไดด้อบีกลด้าน

มาระโก 10:17-27 ใหด้บรันทซกเรนพี่องราวเกบีพี่ยวกรับขอุนนางหนอุล่มผผด้มรัพี่งมบีคนนรันี้น-ชายหนอุล่มคนหนซพี่งทบีพี่หาเงลินไดด้
มากมายและ “มบีทรรัพยร์สลิพี่งของเปป็นอรันมาก” เขาวลิพี่งมาหาพระเยซผ ทรอุดตรัวลงตล่อพระพรักตรร์พระองคร์ และถามวล่า 
“ขด้าพเจด้าจะกระทคาประการใดเพนพี่อขด้าพเจด้าจะไดด้ชบีวลิตนลิรรันดรร์เปป็นมรดก” พระเยซผทรงเอล่ยพระบรัญญรัตลิหกขด้อ ซซพี่ง



เกบีพี่ยวขด้องกรับเพนพี่อนมนอุษยร์ของเรา ชายหนอุล่มคนนรันี้นประกาศวล่าเขาไดด้ถนอรรักษาพระบรัญญรัตลิเหลล่านบีนี้มาตรันี้งแตล่เขายรัง
เปป็นเดน็ก จากนรันี้นพระเยซผตรรัสแกล่เขาวล่า “มบีสลิพี่งเดบียวทบีพี่ทล่านยรังขาดอยผล่ จงไปตามทางของทล่าน ขายสลิพี่งใดกน็ตามซซพี่ง
ทล่านมบีอยผล่ และแจกจล่ายใหด้คนยากจน และทล่านจะมบีทรรัพยร์สมบรัตลิในสวรรคร์ และมาเถลิด จงแบกกางเขน และตาม
เรามา” ชายหนอุล่มคนนรันี้นหรันและจากไปเปป็นทอุกขร์ “เพราะเขามบีทรรัพยร์สลิพี่งของเปป็นอรันมาก” เขากลล่าวแลด้ววล่าเขา
อยากไดด้ชบีวลิตนลิรรันดรร์-กระนรันี้นเขากน็ไมล่เตน็มใจทบีพี่จะวางใจพระเยซผดด้วยทรรัพยร์สลิพี่งของฝป่ายโลกของเขา

เมนพี่อชายหนอุล่มคนนรันี้นหรันและเดลินจากไป พระเยซผกน็ตรรัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “บรรดาคนทบีพี่มบี
ทรรัพยร์สมบรัตลิมากมายจะเขด้าในอาณาจรักรของพระเจด้ากน็ยากจรลิงหนอ” พวกสาวกไมล่อาจเขด้าใจไดด้ จากนรันี้นพระ
เยซผทรงอธลิบายวล่า “คนทรันี้งหลายทบีพี่วางใจในทรรัพยร์สมบรัตลิจะเขด้าในอาณาจรักรของพระเจด้ากน็ยากจรลิง ๆ!” พวก
สาวกอรัศจรรยร์ใจเหลนอขนาด และพวกเขาพผดในทล่ามกลางพวกเขาเองวล่า “ถด้าอยล่างนรันี้นใครจะรอดไดด้” และพระ
เยซผ “ทอดพระเนตรดผพวกเขาแลด้วตรรัสวล่า “สคาหรรับมนอุษยร์สลิพี่งนบีนี้เปป็นไปไมล่ไดด้ แตล่ไมล่เปป็นแบบนรันี้นกรับพระเจด้า เพราะ
วล่าสคาหรรับพระเจด้าสลิพี่งสารพรัดกน็เปป็นไปไดด้”” พระเยซผทรงสอนอยล่างชรัดเจนวล่าความมรัพี่งมบีไมล่ใชล่สลินทรรัพยร์อยล่างหนซพี่งทบีพี่
เปป็นประโยชนร์ตล่อการดคาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ

ขด้อ 10: “ดด้วยวล่าการรรักเงลินนรันี้นเปป็นรากเหงด้าแหล่งความชรัพี่วรด้ายทรันี้งสลินี้น ขณะทบีพี่บางคนโลภสลิพี่งเหลล่านบีนี้ พวก
เขาจซงไดด้หลงผลิดไปจากความเชนพี่อนรันี้น และทลิพี่มแทงตรัวพวกเขาเองใหด้ทะลอุดด้วยความเสบียใจเปป็นอรันมาก”

หลายครรันี้งเราไดด้ยลินใครสรักคนกลล่าววล่า “เงลินเปป็นรากเหงด้าของความชรัพี่วทอุกอยล่าง” แตล่นรัพี่นไมล่ใชล่สลิพี่งทบีพี่พระ
ครัมภบีรร์กลล่าว อรันทบีพี่จรลิงแลุ่ว เงลินเปป็นรากเหงด้าของความชนพี่นบานมากมาย ความกรอุณามากมาย และสลิพี่งดบีงาม
มากมาย มบีหลายสลิพี่งทบีพี่เงลินซนนี้อไดด้ทบีพี่จะทคาใหด้ชบีวลิตมบีความสอุขมากขซนี้นเยอะ พระครัมภบีรร์ไมล่ไดด้กลล่าววล่าเงลินเปป็นรากเหงด้า
ของความชรัพี่วรด้ายทอุกอยล่าง แตล่กลล่าวตล่างหากวล่า “การรรักเงลินนรันี้นเปป็นรากเหงด้าแหล่งความชรัพี่วรด้ายทรันี้งสลินี้น”

เหลล่าผผด้รผด้ภาษากรบีกบอกเราวล่าไมล่มบีคคาชบีนี้เฉพาะทบีพี่กคากรับคคาวล่า “รากเหงด้า” มรันไมล่ใชล่ “รากเหงด้านรันี้น” แตล่
เปป็น “รากเหงด้าหนซพี่ง” ของความชรัพี่วรด้าย “ทรันี้งสลินี้น” บอกเปป็นนรัยถซงความชรัพี่วรด้ายทอุกชนลิด ซซพี่งอรันหลรักกน็คนอ มรันเปป็น
เหตอุใหด้ผผด้คน “หลงผลิดไปจากความเชนพี่อนรันี้น” และลนมพระเจด้า พวกเขาไดด้หลงผลิด (หรนอถผกลล่อลวง) ไปจากความ
เชนพี่อนรันี้น นรัพี่นคนอ พวกเขาถผกหลอกลวงมากเสบียจนพวกเขาหรันหลรังใหด้แกล่ความเชนพี่อนรันี้นและโอกาสทรันี้งหมดทบีพี่จะรรับ
ความรอด

พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธกคาลรังตรรัสตรงนบีนี้วล่าถด้าเงลินจรับจองทบีพี่ในชบีวลิตของคอุณทบีพี่พระเจด้าควรจรับจอง งรันี้นการรรัก
เงลินกน็เปป็นรากเหงด้าแหล่งความชรัพี่วรด้ายทบีพี่จะทคาใหด้คอุณตกนรก คนเปป็นอรันมากทคาใหด้เงลินเปป็นรผปเคารพอรันหนซพี่ง-และ
การนรับถนอรผปเคารพกน็ทคาใหด้จลิตวลิญญาณถผกพลิพากษาปรรับโทษ เงลินสามารถนคาความสบายหลายอยล่างมาใหด้ไดด้ แตล่
มรันอาจเปป็นชล่องทางไปสผล่ความเศรด้าโศกมากมายเชล่นกรัน ซซพี่งความเศรด้าโศกทบีพี่ใหญล่โตทบีพี่สอุดจะมาเมนพี่อจลิตวลิญญาณทบีพี่
หลงผลิดทรันี้งหลายรผด้ตรัววล่าพวกเขาโงล่เขลาขนาดไหนทบีพี่เลนอกทองคคาแทนทบีพี่จะเลนอกพระเจด้า

“...ทลิพี่มแทงตรัวพวกเขาเองใหด้ทะลอุดด้วยความเสบียใจเปป็นอรันมาก” คคาวล่า “ทลิพี่มแทง” ไมล่อาจถผกแสดงออก
ไดด้อยล่างดบีในคคาแปลของมรัน มรันหมายถซงการทลิพี่มแทงใหด้ทะลอุจากปลายดด้านหนซพี่งไปยรังอบีกดด้านหนซพี่ง เหมนอนเนนนี้อ
สรัตวร์ชลินี้นหนซพี่งบนไมด้เสบียบเนนนี้อยล่าง และสนพี่อถซงการทคาเชล่นนบีนี้แบบถด้วนทรัพี่ว แทงทะลอุทอุกหนทอุกแหล่ง ในพระคคาขด้อนบีนี้ มรัน
หมายถซงการทรมานจลิตวลิญญาณของตรัวเองดด้วยความเศรด้าโศกหลายอยล่าง



อยล่างไรกน็ตาม มบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่มบีเงลินโดยทบีพี่ไมล่รรักมรัน ขณะทบีพี่คนอนพี่น ๆ ทบีพี่ไมล่มบีเงลินกลรับรรักและพากเพบียรเพนพี่อ
ใหด้ไดด้มรันมาเหนนอสลิพี่งอนพี่นใด มรันไมล่เปป็นบาปทบีพี่จะมบีเงลินหากเราไมล่ปลล่อยใหด้เงลินกลายเปป็นพระของเรา บล่วงแรด้วอรัน
หนซพี่งทบีพี่เปป็นเหตอุใหด้เราหลงผลิดไปจากความเชนพี่อนรันี้น

คนาเตลือนสตทิตอนทต้าย
ขด้อ 11: “แตล่ทล่าน โอ ผผด้เปป็นคนของพระเจด้า จงหลบีกหนบีเสบียจากสลิพี่งเหลล่านบีนี้ และจงตลิดตามความชอบ

ธรรม ทางของพระเจด้า ความเชนพี่อ ความรรัก ความอดทน ความอล่อนสอุภาพ”
“...โอ ผผด้เปป็นคนของพระเจด้า”- (ชายผผด้ถผกพระเจด้าแตล่งตรันี้งใหด้กระทคาพรันธกลิจของพระองคร์) มบีกลล่าวเชล่นนบีนี้

เกบีพี่ยวกรับเอลบียาหร์ (1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 17:24) และเกบีพี่ยวกรับเอลบีชาเชล่นกรัน ซซพี่งเปป็นผผด้สนบทอดตล่อจากเอลบียาหร์ (2 พงศร์
กษรัตรลิยร์ 4:9)

“...จงหลบีกหนบีเสบียจากสลิพี่งเหลล่านบีนี้!” ทลิโมธบีจะตด้องหนบีจากเงลินและตรัณหาทบีพี่มรันอาจนคามาใหด้ เขาจะตด้องหนบี
การเหน็นแกล่เงลิน เขาจะตด้องไมล่ไขวล่ควด้าและเสาะหาเงลินและสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่เงลินซนนี้อไดด้ เขาเปป็นผผด้เลบีนี้ยงรองของพระเจด้า 
และพระเจด้าจะทรงตอบสนองความตด้องการทอุกอยล่างของเขา เราจะตด้องไมล่รรักโลก เราจะตด้องขรัดขนนพญามาร 
หนบีจากความโลภและการรรักเงลิน และวลิพี่งไปหาองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าในโมงยามทบีพี่เราขรัดสน ไมล่วล่าความตด้องการนรันี้นจะ
เปป็นอะไรกน็ตาม “พระนามของพระเยโฮวาหร์เปป็นปป้อมปราการอรันเขด้มแขน็ง คนชอบธรรมวลิพี่งเขด้าไปในนรันี้นและ
ปลอดภรัย” (สภษ. 18:10)

เมนพี่อเราถผกทดลอง เราจะตด้องไมล่ตล่อสผด้ผผด้ทดลองนรันี้นในพละกคาลรังของเราเอง เราจะตด้องวลิพี่งเขด้าหาองคร์พระ
เยซผเจด้า คนทบีพี่คลิดวล่าตรัวเองสามารถเอาชนะพญามารไดด้กน็ควรระวรังตรัวใหด้ดบีเกรงวล่าเขาจะถผกเอาชนะโดยพญามาร! 
“ไมล่มบีการทดลองใด ๆ เกลิดขซนี้นกรับพวกทล่าน นอกเหนนอจากการทดลองซซพี่งเคยเกลิดกรับมนอุษยร์ทรันี้งหลาย แตล่พระเจด้า
ทรงสรัตยร์ซนพี่อ ผผด้จะไมล่ทรงอนอุญาตใหด้พวกทล่านถผกทดลองเกลินกวล่าทบีพี่พวกทล่านจะสามารถทนไดด้ แตล่พรด้อมกรับการ
ทดลองนรันี้น จะโปรดใหด้มบีทางทบีพี่จะหลบหนบีไดด้ดด้วย เพนพี่อพวกทล่านจะสามารถทนไดด้” (1 คร. 10:13) พระเจด้าทรง
เปป็นผผด้ทบีพี่ไมล่ยอมใหด้พญามารทดลองเราเกลินกวล่าทบีพี่เราสามารถรรับไหว โดยทางพระองคร์เราสามารถเอาชนะและ
เปป็นยลิพี่งกวล่าผผด้พลิชลิตไดด้-แตล่โดยทางพระองคร์เทล่านรันี้น! ในโมงยามแหล่งการทดลอง พระนามของพระเยซผเปป็น “ปป้อม
ปราการอรันเขด้มแขน็ง”-ซาตานกลรัวตรัวสรัพี่นเมนพี่อไดด้ยลินพระนามของพระเยซผ มรันไมล่กลรัวคอุณหรนอผม เราไมล่ใชล่คผล่ปรรับ
สคาหรรับมรัน-แตล่มรันรผด้วล่าพระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นผผด้พลิชลิตมรันแลด้ว

ผผด้เชนพี่อทอุกคนมบีกอุญแจไขเปปิด “ปป้อมปราการอรันเขด้มแขน็ง” นบีนี้ และถด้าเราไมล่ใชด้กอุญแจนบีนี้ในยามถผกทดลอง 
มรันกน็เปป็นความผลิดของเราเองเมนพี่อเราละลด้าละลรังและลด้มเหลว พระเจด้าทรงจรัดหาปป้อมปราการนรันี้นใหด้แลด้ว- “ทาง
หนบี” นรันี้น ผผด้เชนพี่อทอุกคนมบีกอุญแจไขเปปิดปป้อมปราการนรันี้น และถด้าเราเดลินทอดนล่องโดยสนทนากรับซาตานตล่อไป มรันกน็
เปป็นความผลิดของเราเองหากเราตกเปป็นเหยนพี่อการทดลอง เมนพี่อผผด้ทดลองนรันี้นมา เราจะตด้องหนบีไปจากมรัน เราจะ
ตด้องวลิพี่งเขด้าหาพระเจด้า

“...จงตลิดตามความชอบธรรม” นบีพี่เปป็นขด้อปฏลิบรัตลิอรันถผกตด้อง เราจะตด้องคลิดถซงสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่ชอบธรรม เรา
จะตด้องวางแผนการดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ชอบธรรม เราจะตด้องไมล่จรัดเตรบียมสคาหรรับตรัณหาของเนนนี้อหนรัง หรนอเขด้ารล่วมในสลิพี่ง
ตล่าง ๆ ทบีพี่ผลิด ไมล่มบีพนนี้นทบีพี่ตรงกลางเลย…มรันคนอถผกหรนอไมล่กน็ผลิด ทางของพระเจด้า หรนอไมล่ใชล่ทางของพระเจด้า เราจะ



ตด้องเสาะหาและตลิดตามสลิพี่งซซพี่งถผกตด้อง แตล่เคลน็ดลรับของการดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ชอบธรรมคนออะไร?
“พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นผผด้เลบีนี้ยงดผของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะไมล่ขรัดสน…พระองคร์ทรงนคาขด้าพเจด้าไปในวลิถบี

เหลล่านรันี้นแหล่งความชอบธรรม เพราะเหน็นแกล่พระนามของพระองคร์” (เพลงสดอุดบี 23:1,3) พระผผด้เลบีนี้ยงแกะของผผด้
เชนพี่อทรงนคาเขาเขด้าในวลิถบีทรันี้งหลายแหล่งการดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ถผกตด้อง-ไมล่ใชล่เพนพี่อทบีพี่เขาจะไดด้โอด้อวดหรนอเยล่อหยลิพี่ง แตล่เพนพี่อทบีพี่
เขาจะไมล่นคาความเสนพี่อมเสบียมาสผล่พระนามประเสรลิฐของพระเยซผ

เราตด้องไมล่เพบียงตลิดตามความชอบธรรม (การดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ถผกตด้อง) เทล่านรันี้น แตล่เราตด้อง “ตลิดตามทาง
ของพระเจด้า” ดด้วย เราตด้องอยผล่ในความสรัมพรันธร์ทบีพี่ถผกตด้องกรับพระเจด้า-และวลิธบีเดบียวทบีพี่จะอยผล่ในความสรัมพรันธร์ทบีพี่ถผก
ตด้องกรับพระองคร์กน็คนอ การศซกษาคด้นควด้าพระวจนะของพระองคร์ กลินเนนนี้อและขนมปฟังนรันี้น ดนพี่มนนี้คาและนมนรันี้นแหล่ง
พระวจนะ เราควรตรซกตรองเกบีพี่ยวกรับพระวจนะของพระองคร์ทรันี้งกลางวรันและกลางคนน เราจะตด้องซล่อนพระวจนะ
ในใจของเราเพนพี่อทบีพี่เราจะไดด้ไมล่ทคาบาปตล่อพระองคร์ ไมล่วล่าเราจะอยผล่ทบีพี่ทคางาน ในบด้าน หรนอเลล่นอยผล่ เราจะตด้องอยผล่ใน
ทางของพระเจด้าในกลิจกรรมทอุกอยล่างทบีพี่เราเขด้าไปเกบีพี่ยวขด้อง 

ใน 2 โครลินธร์ 3:18 เปาโลกลล่าววล่า “พวกเราทอุกคน โดยไมล่มบีผด้าคลอุมหนด้าแลด้ว เหมนอนอยล่างดผใน
กระจกเงาซซพี่งกคาลรังมองดผสงล่าราศบีขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า กคาลรังถผกเปลบีพี่ยนแปลงใหด้เปป็นตามพระฉายอรันเดบียวกรัน
จากสงล่าราศบีไปสผล่สงล่าราศบี คนอโดยพระวลิญญาณขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” ถด้าเราอยผล่ในความสรัมพรันธร์ทบีพี่ถผกตด้องตล่อ
พระเจด้า เรากน็จะเปป็นเหมนอนพระองคร์มากขซนี้นเรนพี่อย ๆ ทอุกวรันขณะทบีพี่เรารรับใชด้พระองคร์ เราตด้องตรันี้งความคลิดของเรา
ไวด้บนสลิพี่งทรันี้งหลายทบีพี่อยผล่เบนนี้องบน เราตด้องรรักองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้าดด้วยใจ จลิตวลิญญาณ และพละกคาลรัง

ผผด้เชนพี่อตด้อง “ตลิดตาม…ความเชนพี่อ” เชล่นกรัน นบีพี่ไมล่ใชล่ความเชนพี่อนรันี้นทบีพี่นคาความรอดมาใหด้ นบีพี่หมายถซงความสรัตยร์
ซนพี่อ ความซนพี่อสรัตยร์ เราตด้องดคาเนลินชบีวลิตในแบบทบีพี่พระเจด้าและเพนพี่อนมนอุษยร์ของเราสามารถพซพี่งพาเราไดด้และเชนพี่อใน
เราไดด้ เราตด้องดคาเนลินชบีวลิตตามสลิพี่งทบีพี่เราประกาศตรัว เราจะตด้องไมล่กลล่าวอยล่างหนซพี่งและทคาอบีกอยล่างหนซพี่ง เราตด้องทคา
สลิพี่งทบีพี่เรากลล่าววล่าเราจะทคา “พระเจด้าทรงกระทคากลิจในวลิธบีทรันี้งหลายอรันลซกลรับ เพนพี่อกระทคาการมหรัศจรรยร์ทรันี้งหลาย
ของพระองคร์” แตล่พระองคร์ไมล่ทรงกระทคากลิจแบบมรัพี่วสล่งเดช พระองคร์ทรงมบีแผนงานและแผนการ พระเจด้าตรรัสแกล่
เอลบียาหร์ทบีพี่มบีใจวด้าวอุล่นวล่า “ลอุกขซนี้น เจด้าจงไปยรังเมนองศาเรฟฟัทเถลิด ซซพี่งขซนี้นแกล่เมนองไซดอน และอาศรัยอยผล่ทบีพี่นรัพี่น ดผเถลิด 
เราไดด้บรัญชาหญลิงมล่ายคนหนซพี่งทบีพี่นรัพี่นใหด้เลบีนี้ยงเจด้า” (1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 17:9)

หญลิงมล่ายยากจนคนนบีนี้ยกขด้ออด้างไดด้มากมายทบีพี่จะไมล่ตด้อนรรับขรับสผด้ผผด้พยากรณร์ของพระเจด้า นางมบี “แตล่แปป้ง
บดสรักกคามนอหนซพี่ง…และนนี้คามรันเลน็กนด้อย” กระนรันี้นนางกน็ทคาตามทบีพี่พระเจด้าทรงตรรัสสรัพี่ง-และพระองคร์ทรงเลบีนี้ยงดผนาง
และบอุตรชายของนางอยล่างทรงพระกรอุณาและเปปปี่ยมสงล่าราศบี พระเจด้าคงจะไมล่แตล่งตรันี้งหญลิงมล่ายคนนบีนี้ใหด้เลบีนี้ยงดผเอลบี
ยาหร์หากพระองคร์ไมล่ไดด้ทรงทราบอยผล่แลด้ววล่าพระองคร์ทรงพซพี่งพานางไดด้ เมนพี่อพระเจด้าทรงบรัญชา เรากน็ไมล่ตด้องขอคคา
อธลิบาย เราควรสรัตยร์ซนพี่อในการทคาสลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่พระองคร์ทรงบรัญชาเราใหด้กระทคา และฝากผลลรัพธร์ไวด้กรับพระองคร์

ผผด้เชนพี่อตด้อง “ตลิดตาม…ความรรัก” เราจะตด้องไมล่เพบียงรรักเพนพี่อนฝผงของเราและเพนพี่อนผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายเทล่านรันี้น 
แตล่เราจะตด้องรรักคนอธรรมดด้วย ในโรม 13:8 เปาโลกลล่าววล่า “อยล่าเปป็นหนบีนี้สลิพี่งใด ๆ แกล่มนอุษยร์คนใดเลย ยกเวด้นทบีพี่
จะรรักซซพี่งกรันและกรัน” ในมรัทธลิว 22:36-40 นรักกฎหมายคนหนซพี่งถามพระเยซผวล่า ““อาจารยร์เจด้าขด้า ในพระราช
บรัญญรัตลินรันี้น พระบรัญญรัตลิขด้อใดใหญล่ทบีพี่สอุด” พระเยซผตรรัสกรับเขาวล่า “‘ทล่านจงรรักองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้เปป็นพระเจด้าของ



ทล่าน ดด้วยสอุดใจของทล่าน และดด้วยสอุดจลิตของทล่าน และดด้วยสลินี้นสอุดความคลิดของทล่าน’ นบีพี่แหละเปป็นพระบรัญญรัตลิขด้อ
ตด้นและขด้อใหญล่ และขด้อทบีพี่สองกน็เหมนอนกรับขด้อตด้นนรันี้นคนอ ‘เจด้าจงรรักเพนพี่อนบด้านของเจด้าเหมนอนตนเอง’ พระราช
บรัญญรัตลิและพวกศาสดาพยากรณร์ทรันี้งสลินี้นกน็ขซนี้นอยผล่กรับพระบรัญญรัตลิสองขด้อนบีนี้””

ถด้าเรารรักพระเจด้าดด้วยสลินี้นสอุดใจของเรา เรากน็จะตลิดตามพระองคร์-ในความเชนพี่อ ในทางของพระเจด้า ใน
ความชอบธรรม และถด้าเรารรักเพนพี่อนบด้านของเราอยล่างทบีพี่เรารรักตรัวเอง เรากน็จะไมล่ลรักขโมยจากเขา โกหกเกบีพี่ยวกรับ
เขา หรนอปฏลิบรัตลิหยาบชด้าตล่อเขา มรันไมล่ใชล่เรนพี่องยากเลยทบีพี่จะรรักใครสรักคนทบีพี่พผดสลิพี่งดบี ๆ เกบีพี่ยวกรับเราเสมอและทคา
หลายสลิพี่งทบีพี่วลิเศษเพนพี่อเรา แตล่ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนรรักคนไมล่นล่ารรัก คนทบีพี่ถผกเกลบียดชรัง คนทบีพี่ถผกรรังเกบียจ อล่านเรนพี่อง
ราวของชาวสะมาเรบียทบีพี่ดบีคนนรันี้นในลผกา 10:30 และทบีพี่ตามมา

ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายจะตด้อง “ตลิดตาม…ความอดทน” เราทบีพี่เปป็นลผก ๆ ของพระเจด้าไมล่ควรโกรธงล่าย เราจะตด้อง
ไมล่ “ฟปิวสร์ขาด” และกลล่าวคคาหยาบคาย เราจะตด้องชด้าในการขรัดขวางคนเหลล่านรันี้นทบีพี่อยากตล่อสผด้เรา ในฮบีบรผ 10:36 
เปาโลกลล่าววล่า “...พวกทล่านตด้องการความอดทน เพนพี่อวล่าหลรังจากพวกทล่านไดด้กระทคาตามพระประสงคร์ของ
พระเจด้าแลด้ว พวกทล่านกน็จะไดด้รรับตามพระสรัญญานรันี้น” ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายตด้องอดทน ไมล่วล่าจะเกลิดอะไรขซนี้นกน็ตาม-
เพราะเรามบีพระสรัญญาของพระเจด้าวล่า “ทอุกสลิพี่งทคางานดด้วยกรันเพนพี่อใหด้เกลิดผลดบีแกล่คนทรันี้งหลายทบีพี่รรักพระเจด้า คนอแกล่
คนทรันี้งหลายทบีพี่เปป็นผผด้รรับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์”

ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายตด้อง “ตลิดตาม…ความอล่อนสอุภาพ” ความอล่อนสอุภาพไมล่ใชล่ความอล่อนแอ ไมล่วล่าคอุณสมบรัตลิ
ทรันี้งสองประการนบีนี้ฟฟังดผเหมนอนกรันขนาดไหนกน็ตาม การใชด้ความอล่อนสอุภาพไมล่ไดด้หมายความวล่าเราจะตด้องเปป็น
ครลิสเตบียน “แมงกะพรอุน” ทบีพี่ไรด้กระดผกสรันหลรัง พระเยซผตรรัสวล่า “ถด้าผผด้ใดปรารถนาจะตามเรามา ใหด้ผผด้นรันี้นปฏลิเสธ
ตรัวเอง และรรับกางเขนของตนทอุกวรัน และตามเรามา” (ลผกา 9:23) หากเราอยากเปป็นเหลล่าสาวกของพระเยซผ
ครลิสตร์ ตรัวเราเองตด้องถผกตรซงกางเขน! เปาโลกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าถผกตรซงไวด้กรับพระครลิสตร์แลด้ว แตล่อยล่างไรกน็ตาม
ขด้าพเจด้ากน็ยรังมบีชบีวลิตอยผล่ แตล่ไมล่ใชล่ขด้าพเจด้าเอง แตล่พระครลิสตร์ทรงมบีชบีวลิตอยผล่ในขด้าพเจด้า และชบีวลิตซซพี่งขด้าพเจด้าดคารงอยผล่ใน
เนนนี้อหนรังขณะนบีนี้ ขด้าพเจด้ากน็ดคารงอยผล่โดยความเชนพี่อแหล่งพระบอุตรของพระเจด้า ผผด้ไดด้ทรงรรักขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละ
พระองคร์เองเพนพี่อขด้าพเจด้า” (กท. 2:20)

เราตด้องไมล่วางใจในตรัวเอง เราตด้องไมล่ตลิดตามความประสงคร์ของเราเองหรนอแสวงหาคคาสรรเสรลิญและ
เกบียรตลิยศเพนพี่อตรัวเราเอง เราจะตด้องปฏลิเสธการใหด้ความสคาครัญแกล่ตรัวเอง…และขอพระเจด้าทรงชล่วยเราใหด้พด้นจาก
การสมเพชตรัวเอง! มรันงล่ายเหลนอเกลินทบีพี่ซาตานจะเสนอแนะแกล่ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายวล่าพวกเขาถผกปฏลิบรัตลิอยล่างหยาบชด้า 
ไมล่มบีใครเหน็นคล่า ไมล่ไดด้รรับการใหด้เกบียรตลิแบบทบีพี่พวกเขาสมควรไดด้รรับ การสมเพชตรัวเองเปป็นบาปทบีพี่นล่าเกลบียด

หากเราอยากเปป็นอยล่างทบีพี่พระเจด้าทรงอยากใหด้เราเปป็น พระองคร์กน็ตด้องมบีความเปป็นเอกเปป็นใหญล่ในทอุกสลิพี่ง 
จากนรันี้นเราตด้องรรักบรรดาเพนพี่อนผผด้เชนพี่อของเรา และเราจะตด้องรรักเพนพี่อนบด้านของเราแบบทบีพี่เรารรักตรัวเอง หลรังจาก
นรันี้น สลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่เหลนอเรากน็สามารถยกใหด้แกล่ตรัวเองไดด้! เมนพี่อเรารรักพระเจด้าดด้วยสลินี้นสอุดใจของเราและรรักเพนพี่อนบด้าน
ของเราเหมนอนตรัวเราเอง กน็มบีเวลาและพลรังงานเหลนอเพบียงเลน็กนด้อยสคาหรรับความเหน็นแกล่ตรัว ไมล่มบีทบีพี่ในใจทบีพี่ออุทลิศตน
สคาหรรับจลิตใจแหล่งความเหน็นแกล่ตรัวหรนอการหาประโยชนร์เขด้าตรัว ความเยล่อหยลิพี่งและการอยผล่ฝป่ายวลิญญาณไมล่สถลิตอยผล่
ในใจดวงเดบียวกรัน



ขด้อ 12: “จงสผด้รบในการตล่อสผด้อรันดบีแหล่งความเชนพี่อ จงยซดชบีวลิตนลิรรันดรร์ไวด้ ซซพี่งทล่านไดด้รรับการทรงเรบียกใหด้มาถซง
แลด้วดด้วย และไดด้ประกาศคคาประกาศตนอรันดบีตล่อหนด้าพยานหลายคน”

เปาโลใชด้ภาพประกอบของทหารบล่อยเพนพี่อชบีนี้ใหด้เหน็นหนด้าทบีพี่ของเราตล่อพระเจด้า เราเปป็นเหลล่าทหารแหล่ง
กางเขนนรันี้น เหลล่าทหารในกองทรัพขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า และเราจะตด้องไมล่เปป็นพวกละทลินี้งหนด้าทบีพี่ พวกชอบอผด้ 
หรนอพวกขบีนี้ขลาด เราจะตด้อง “สผด้รบในการตล่อสผด้อรันดบีแหล่งความเชนพี่อ” ตล่อตด้านซาตาน โลก และเนนนี้อหนรัง ความขรัด
แยด้งฝป่ายวลิญญาณจะมบีตล่อไปจนกวล่าเราปลอดภรัยในอด้อมแขนของพระเยซผและพระองคร์ทรงจรับพญามาร สรัตวร์รด้าย
นรันี้น และผผด้พยากรณร์เทน็จนรันี้นโยนลงไปในบซงไฟดด้วยพระองคร์เอง จากนรันี้นความรผด้เกบีพี่ยวกรับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะ
ปกคลอุมแผล่นดลินโลกดอุจนนี้คาปกคลอุมทะเลตอนนบีนี้ แตล่จนกวล่าจะถซงวรันนรันี้นจะมบีการสผด้รบ

“เพราะวล่าพวกเราไมล่ไดด้ปลนี้คาสผด้กรับเนนนี้อหนรังและเลนอด แตล่ปลนี้คาสผด้กรับบรรดาเทพผผด้ครอบครองอาณาจรักร 
กรับบรรดาเทพผผด้มบีอคานาจ กรับบรรดาเทพผผด้ปกครองความมนดแหล่งโลกนบีนี้ กรับความชรัพี่วฝป่ายวลิญญาณในบรรดาสถาน
ทบีพี่สผง เหตอุฉะนรันี้นพวกทล่านจงรรับยอุทธภรัณฑร์ทรันี้งชอุดของพระเจด้าไวด้ เพนพี่อพวกทล่านจะสามารถตด้านทานในวรันอรันชรัพี่วรด้าย
นรันี้น และเมนพี่อกระทคาทอุกสลิพี่งแลด้ว จะยนนมรัพี่นไดด้ เหตอุฉะนรันี้นจงยนนมรัพี่น โดยคาดเอวของพวกทล่านไวด้รอบดด้วยความจรลิง 
และโดยสวมใสล่ทรับทรวงปป้องกรันอกแหล่งความชอบธรรม และเทด้าของพวกทล่านถผกคาดดด้วยการตระเตรบียมของ
ขล่าวประเสรลิฐแหล่งสรันตลิสอุข เหนนอสลิพี่งทรันี้งหมดนบีนี้ โดยการเอาโลล่แหล่งความเชนพี่อ ซซพี่งดด้วยโลล่นรันี้นพวกทล่านจะสามารถดรับ
ลผกศรเพลลิงทรันี้งหมดของผผด้ชรัพี่วนรันี้นเสบีย และจงเอาหมวกเหลน็กแหล่งความรอด และพระแสงของพระวลิญญาณ ซซพี่งกน็คนอ
พระวจนะของพระเจด้า” (อฟ. 6:12-17)

โปรดหมายเหตอุ: “...พวกเราไมล่ไดด้ปลนี้คาสผด้กรับเนนนี้อหนรังและเลนอด” เรากคาลรังตล่อสผด้กรับบรรดาเทพผผด้ครอบ
ครองอาณาจรักร กรับบรรดาเทพผผด้มบีอคานาจ กรับบรรดาเทพผผด้ปกครองความมนดแหล่งโลกนบีนี้ เรากคาลรังตล่อสผด้กรับความ
ชรัพี่วฝป่ายวลิญญาณในสวรรคสถาน พญามารเปป็นเจด้าแหล่งอคานาจในยล่านอากาศ มรันเปป็นพระของยอุคนบีนี้ มรันเปป็นผผด้มบี
ฤทธลิธอคานาจมาก-แตล่พระเจด้าทรงมหลิทธลิฤทธลิธ! เรากคาลรังสผด้รบกรับเหลล่าศรัตรผชรัพี่วทบีพี่เปป็นพลโยธานล่ากลรัว! แตล่จงสรรเสรลิญ
พระเจด้า เมนพี่อเราประดรับตรัวดด้วยสายคาดเอวแหล่งความจรลิง ทรับทรวงแหล่งความชอบธรรม รองเทด้าทบีพี่เปป็นขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งสรันตลิสอุข โลล่แหล่งความเชนพี่อ หมวกเหลน็กแหล่งความรอด และพระแสงของพระวลิญญาณ เรากน็จะไดด้รรับ
ชรัยชนะอยล่างสมบผรณร์ในทด้ายทบีพี่สอุด เราเปป็นยลิพี่งกวล่าเหลล่าผผด้พลิชลิต-แตล่โดยทาง “นายแหล่งความรอดของเรา” (ฮบ.
 2:10) เทล่านรันี้น

ใน 2 ทลิโมธบี 2:3 เปาโลบอกทลิโมธบีวล่า “ฉะนรันี้นทล่านจงทนการยากลคาบาก เหมนอนอยล่างทหารทบีพี่ดบีของพระ
เยซผครลิสตร์” ใน 1 โครลินธร์ 15:57 เขากลล่าววล่า “...ขอบพระคอุณพระเจด้า ผผด้ประทานชรัยชนะแกล่เราทรันี้งหลายโดยทาง
พระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา!” ถด้าเราประดรับตรัวดด้วยยอุทธภรัณฑร์ทรันี้งชอุดของพระเจด้าและถด้าเราใหด้
สายตาของเราจรับจด้องอยผล่ทบีพี่แมล่ทรัพใหญล่ของเรา เรากน็ไมล่มบีทางแพด้ ชรัยชนะเปป็นของเราแนล่นอน!

“...ซซพี่งทล่านไดด้รรับการทรงเรบียกใหด้มาถซงแลด้วดด้วย…” (ทลิโมธบีไดด้รรับหมายเกณฑร์แลด้ว เมนพี่อเขากลรับใจรรับเชนพี่อ
ในเมนองลลิสตรา เขากน็ไดด้รรับการทรงเรบียกโดยพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธใหด้เขด้าสผล่กองทรัพขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าใน
ฐานะทหารคนหนซพี่งเพนพี่อตล่อสผด้การสผด้รบแหล่งความเชนพี่อ) “...และไดด้ประกาศคคาประกาศตนอรันดบีตล่อหนด้าพยานหลาย
คน” ทลิโมธบีไดด้เลนอกจอุดยนนแลด้วและดคาเนลินชบีวลิตซซพี่งความสรัมฤทธลิธผลของชบีวลิตนรันี้นไมล่อาจถผกปฏลิเสธไดด้ ในภาษากรบีก



วลบีนบีนี้คนอ “คคาประกาศตนอรันดบีนรันี้น”-และคคาประกาศตนอรันดบีนบีนี้คนอขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าทลิโมธบีเชนพี่อบนพระเยซผครลิสตร์เจด้า 
รรับสารภาพพระองคร์อยล่างเปปิดเผย ถผกใหด้บรัพตลิศมาเขด้าในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นนรันี้นในพระนามของพระบลิดา พระบอุตร
และพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ และไดด้พลิสผจนร์ถซงความจงรรักภรักดบีทบีพี่แทด้จรลิงตล่อพระครลิสตร์แลด้วตรันี้งแตล่วรันนรันี้นเปป็นตด้นมา ทลิ
โมธบีไดด้รรับการทรงเรบียก เขามบีใจเชนพี่อฟฟังรรับตคาแหนล่งของตนในกองทรัพขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า-โดยไมล่หวาดกลรัว ไมล่
ละอายใจ เปป็นผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบีและทหารทบีพี่คผล่ควรแหล่งกางเขนนรันี้น

ชบีวลิตนลิรรันดรร์คนอสลิพี่งทบีพี่อนาคตมบีไวด้สคาหรรับทหารเชล่นนรันี้น ทรันทบีทบีพี่คน ๆ หนซพี่งเชนพี่อบนพระเยซผครลิสตร์เจด้าและใหด้
ความไวด้วางใจของตนอยผล่ในพระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลินนรันี้น เขากน็ไดด้รรับชบีวลิตนลิรรันดรร์ แตล่คนทบีพี่ไดด้รรับชบีวลิตนลิรรันดรร์แลด้วจะตด้อง
ยซดชบีวลิตนรันี้นไวด้แนล่นทอุกวรัน รรับอาหารจากพระวจนะ เปป็นพยาน บคารอุงเลบีนี้ยงมนอุษยร์ภายใน เพนพี่อทบีพี่เขาจะถผกขยาย
ใหญล่และถผกเสรลิมกคาลรังสคาหรรับการตล่อสผด้แหล่งความเชนพี่อนรันี้น พระเยซผตรรัสวล่า “เรามาเพนพี่อทบีพี่พวกทล่านจะไดด้ชบีวลิต และ
ไดด้ชบีวลิตนรันี้นอยล่างบรลิบผรณร์” ตราบใดทบีพี่คน ๆ หนซพี่งมบีประกายไฟแหล่งชบีวลิตฝป่ายรล่างกาย เขากน็ยรังไมล่ตาย ถซงแมด้วล่าอาจ
อล่อนแอสอุดขบีดกน็ตาม คนทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วกน็มบีชบีวลิตอยผล่ฝป่ายวลิญญาณ…เขาอาจอล่อนแอ-แตล่เขายรังไมล่ตาย เพราะวล่า
เขาถนอครองชบีวลิตนลิรรันดรร์ อยล่างไรกน็ตาม มรันเปป็นสลิทธลิโดยกคาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของครลิสเตบียนทอุกคนทบีพี่จะดนพี่มดพี่คากรับ
ชบีวลิตอรันบรลิบผรณร์ เราจะตด้องเตลิบโตและกลายเปป็นผผด้เขด้มแขน็ง-เหลล่าทหารทบีพี่ดบีเพนพี่อตล่อสผด้การสผด้รบแหล่งความเชนพี่อ 
“...และนบีพี่แหละเปป็นชรัยชนะซซพี่งไดด้มบีชรัยตล่อโลก คนอความเชนพี่อของพวกเรานรัพี่นเอง” (1 ยอหร์น 5:4) ทหารทบีพี่ดบีของ
พระเยซผครลิสตร์ไดด้รรับคคาบรัญชาวล่า:

“จงหนบีจากสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่ชรัพี่วรด้าย…
จงตลิดตามความชอบธรรม…
จงตล่อสผด้การสผด้รบอรันดบีแหล่งความเชนพี่อ!”
ขด้อ 13: “ขด้าพเจด้ากคาชรับทล่านในสายพระเนตรของพระเจด้า ผผด้ประทานชบีวลิตแกล่สลิพี่งทรันี้งปวง และตล่อพระ

พรักตรร์พระเยซผครลิสตร์ ผผด้ไดด้ทรงเปป็นพยานคคาประกาศตนอรันดบีตล่อหนด้าปอนทลิอรัสปปลาต”
ในทบีพี่นบีนี้เปาโลใหด้คคากคาชรับแกล่ผผด้รรับใชด้หนอุล่มคนนบีนี้ และเขาใหด้คคากคาชรับนรันี้นในสายพระเนตรของพระเจด้า คคา

ประกาศตนของพระเยซผครลิสตร์เจด้าคนอคคาพยานของพระองคร์ทบีพี่วล่าพระองคร์ทรงเปป็นกษรัตรลิยร์ และคคาพยานนรันี้นถผก
บรันทซกไวด้ในยอหร์น 18:28 จนถซง 19:13 ปปลาตถามพระเยซผวล่า “ทล่านเปป็นกษรัตรลิยร์องคร์หนซพี่งหรนอ?” พระเยซผจะทรง
ตอบกน็ไดด้วล่า “ใชล่แลด้ว เราเปป็นกษรัตรลิยร์องคร์หนซพี่ง!” แตล่แทนทบีพี่จะเปป็นเชล่นนรันี้น พระองคร์ทรงตอบกลรับไปวล่า “ทล่าน
กลล่าววล่าเราเปป็นกษรัตรลิยร์องคร์หนซพี่ง เพราะเหตอุนบีนี้เราจซงไดด้บรังเกลิดมา และดด้วยเหตอุนบีนี้เราจซงไดด้เขด้ามาในโลก เพนพี่อเราจะ
เปป็นพยานถซงความจรลิง” พระเยซผทรงเปป็นความจรลิงนรันี้น (ยอหร์น 14:6; 8:32; 17:17)

ในการสนทนาของพระองคร์กรับปปลาต พระเยซผกคาลรังตรรัสถซงความจรลิงทบีพี่วล่าพระองคร์ทรงเปป็นกษรัตรลิยร์องคร์
หนซพี่ง พระเยซผทรงถผกประกาศวล่าเปป็น “กษรัตรลิยร์ของพวกยลิว” ตอนทบีพี่พระองคร์ประสผตลิ  (มธ. 2:2) มบีอยผล่คราวหนซพี่ง 
เหลล่าผผด้ตลิดตามของพระองคร์พยายามทบีพี่จะใชด้กคาลรังจรับพระองคร์และบรังครับพระองคร์ใหด้เปป็นกษรัตรลิยร์ (ยอหร์น 6:15) มบี
พยากรณร์ไวด้ในเศคารลิยาหร์ 9:9 วล่าประชาชนจะโหล่รด้องวล่า “ดผเถลิด กษรัตรลิยร์ของเธอกคาลรังเสดน็จมาหาเธอ” (ซซพี่งสคาเรน็จ
จรลิงในมรัทธลิว 21:5) และเมนพี่อสลินี้นสอุดงานรรับใชด้บนโลกของพระองคร์ ฝผงชนเหลล่านรันี้นกน็เยาะเยด้ยพระองคร์โดยเอา
มงกอุฎหนามสวมใหด้พระองคร์ เยด้ยหยรันและรด้องลด้อเลบียนวล่า “ขอทรงพระเจรลิญ กษรัตรลิยร์ของพวกยลิว!” (มธ. 27:29)



แตล่ทรันี้ง ๆ ทบีพี่มบีการแสดงออกถซงการลด้อเลบียนแบบทารอุณ เมนพี่อปปลาตเตรบียมปป้ายอรันหนซพี่งและตลิดมรันไวด้เหนนอพระเศบียร
ของพระเยซผบนกางเขนนรันี้น เขากน็เขบียนวล่า “นบีพี่คนอเยซผกษรัตรลิยร์ของพวกยลิว” (มธ. 27:37; ยน. 19:19)

ชนชาตลิอลิสราเอลพลาดกษรัตรลิยร์ของตนไปเพราะพวกเขาไมล่ไดด้เขด้าใจวล่ากางเขนนรันี้นตด้องมากล่อนมงกอุฎนรันี้น
และการทนทอุกขร์ตด้องมากล่อนสงล่าราศบี แตล่วรันหนซพี่งอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีพระองคร์จะเสดน็จมา-ไมล่ใชล่ในฐานะทารกนด้อยใน
รางหญด้า แตล่ในฐานะจอมกษรัตรลิยร์และจอมเจด้านาย พระองคร์จะประทรับบนพระทบีพี่นรัพี่งของดาวลิดและจะทรงครอง
ราชยร์บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ พระเยซผ “ไดด้ทรงเปป็นพยานคคาประกาศตนอรันดบี” ตล่อหนด้าปอนทลิอรัสปปลาต พระองคร์ตรรัส
ความจรลิงนรันี้นและไมล่ไดด้หรันไปเสบียจากการทคาใหด้ภารกลิจนรันี้นสคาเรน็จซซพี่งเปป็นเหตอุใหด้พระองคร์ไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลก เรา
ควรกลล่าววล่าเรามบีตรัวอยล่างทบีพี่นล่าสนใจตรงนบีนี้เกบีพี่ยวกรับพนนี้นฐานทางประวรัตลิศาสตรร์แหล่งศาสนาแบบครลิสเตบียนของเรา 
ในการอด้างอลิงถซงการปรากฏตรัวของพระครลิสตร์ตล่อหนด้าปอนทลิอรัสปปลาต

ศาสนาแบบครลิสเตบียนเปป็นศาสนาเดบียวเทล่านรันี้นทบีพี่สามารถพลิสผจนร์ไดด้ถซงขด้อพนนี้นฐานเหลล่านรันี้นแหล่งหลรักคคา
สอนของมรันผล่านทางประวรัตลิศาสตรร์ ในจดหมายฝากฉบรับนบีนี้ของเรา เราอล่านวล่า “และโดยปราศจากการโตด้เถบียง 
ขด้อลซกลรับแหล่งทางของพระเจด้ากน็ยลิพี่งใหญล่ พระเจด้าไดด้ทรงปรากฏในเนนนี้อหนรัง ไดด้ถผกพลิสผจนร์ในพระวลิญญาณ หมผล่ทผต
สวรรคร์ไดด้เหน็น ถผกประกาศแกล่คนตล่างชาตลิ มบีชาวโลกเชนพี่อพระองคร์ ทรงถผกรรับขซนี้นไปในสงล่าราศบี” (1 ทลิโมธบี 3:16) 
ใชล่แลด้วครรับ การประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบีนรันี้นเปป็นขด้อลซกลรับทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ การตรซงกางเขนนรันี้นเปป็นขด้อลซกลรับทบีพี่ยลิพี่งใหญล่
การฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ฝป่ายรล่างกายนรันี้นเปป็นขด้อลซกลรับทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ การเสดน็จขซนี้นสผล่สวรรคร์นรันี้นเปป็นขด้อลซกลรับทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ และ
เพน็นเทคอสตร์เปป็นขด้อลซกลรับทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ แตล่ขด้อลซกลรับทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทรันี้งหมดนบีนี้ถผกบรันทซกไวด้แลด้วอยล่างแนล่นอนใน
ประวรัตลิศาสตรร์!

“ผผด้ชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดคารงอยผล่โดยความเชนพี่อ” พระคอุณทบีพี่ชล่วยใหด้รอดกลายเปป็นของเราโดยความเชนพี่อ 
ชรัยชนะเปป็นของเราโดยความเชนพี่อ และ “สลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่ไมล่ไดด้มาจากความเชนพี่อกน็เปป็นบาป”! ความเชนพี่อแบบ
ครลิสเตบียนไมล่ใชล่นลิทานปรรัมปรา มรันเปป็นขด้อลซกลรับหนซพี่ง…แตล่มรันถผกพลิสผจนร์แลด้วโดยประวรัตลิศาสตรร์และโดยคคาพยาน
ของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธในใจของผผด้เชนพี่อทอุกคน

ขด้อ 14: “ใหด้ทล่านรรักษาคคาบรัญชานบีนี้ไวด้ปราศจากดล่างพรด้อย ซซพี่งตคาหนลิไมล่ไดด้ จนถซงการปรากฏของพระเยซผ
ครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา”

ภาษากรบีกอล่านวล่า “จงรรักษาคคาบรัญชานบีนี้ไวด้” แตล่ไมล่มบีคคาบรัญชาใดทบีพี่เฉพาะเจาะจงถผกเอล่ยชนพี่อ ใน 1 ทลิโมธบี 
1:5 เราอล่านวล่า “บรัดนบีนี้จอุดประสงคร์แหล่งคคาบรัญชานรันี้น…”-แตล่อบีกครรันี้งทบีพี่คคาบรัญชานรันี้นไมล่ถผกเอล่ยชนพี่อ ใน 2 เปโตร 2:21 
เราอล่านวล่า “...พระบรัญญรัตลิ (คคาบรัญชา) อรันบรลิสอุทธลิธ” แตล่พระบรัญญรัตลินรันี้นไมล่ไดด้ถผกเอล่ยชนพี่อ ใน 2 เปโตร 3:2 เราอล่าน
วล่า “...คคาบรัญชาของเราทรันี้งหลาย…”-แตล่อบีกครรันี้งทบีพี่เราอาจถามวล่า “คคาบรัญชาไหน?” ใน 1 ยอหร์น 2:7,8 เราอล่าน
วล่า “ขด้าพเจด้าไมล่ไดด้เขบียนพระบรัญญรัตลิใหมล่ถซงพวกทล่าน แตล่เปป็นพระบรัญญรัตลิเกล่าซซพี่งพวกทล่านไดด้มบีอยผล่ตรันี้งแตล่เรลิพี่มแรก 
พระบรัญญรัตลิเกล่านรันี้นคนอพระดคารรัสซซพี่งพวกทล่านไดด้ยลินตรันี้งแตล่เรลิพี่มแรกแลด้ว อบีกครรันี้ง ขด้าพเจด้าเขบียนพระบรัญญรัตลิใหมล่ถซง
พวกทล่าน…” แตล่พระบรัญญรัตลิใหมล่นรันี้นคนออะไร?

ผผด้เชนพี่อพวกแรกนรันี้นทราบวล่าพระเยซผทรงหมายถซงพระบรัญญรัตลิ (คคาบรัญชา) ไหน และพวกเราทบีพี่ศซกษา
คด้นควด้าพระครัมภบีรร์ของเราโดยการเปรบียบเทบียบสลิพี่งทรันี้งหลายทบีพี่เปป็นฝป่ายวลิญญาณกรับฝป่ายวลิญญาณกน็ควรทราบ



เมนพี่อพระเยซผทรงเขด้าสผล่งานรรับใชด้ปวงชนของพระองคร์ พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีกน็ทคาสอุดความ
สามารถเพนพี่อลล่อใหด้พระองคร์ตลิดกรับ พวกเขาถนอวล่าพระองคร์เปป็นคนลวงโลก พวกเขาเปป็นพวกยซดถนอตามพระราช
บรัญญรัตลิ และการละเมลิดพระราชบรัญญรัตลิของโมเสสเปป็นบาปทบีพี่ใหญล่โตทบีพี่สอุดทบีพี่คน ๆ หนซพี่งจะทคาไดด้ในสมรัยนรันี้นใน
สายตาของพวกนรักศาสนาเหลล่านรันี้น มบีอยผล่คราวหนซพี่งเมนพี่อพวกเขากคาลรังพยายามทบีพี่จะดรักจรับพระเยซผ นรักกฎหมาย
คนหนซพี่งถามพระองคร์วล่า ““อาจารยร์เจด้าขด้า ในพระราชบรัญญรัตลินรันี้น พระบรัญญรัตลิขด้อใดใหญล่ทบีพี่สอุด” พระเยซผตรรัสกรับ
เขาวล่า “‘ทล่านจงรรักองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้เปป็นพระเจด้าของทล่าน ดด้วยสอุดใจของทล่าน และดด้วยสอุดจลิตของทล่าน และ
ดด้วยสลินี้นสอุดความคลิดของทล่าน’” (มธ. 22:36,37) พระคคาขด้อนบีนี้ตอบคคาถามทบีพี่วล่า “คคาบรัญชาขด้อใด?” มรันคนอพระ
บรัญญรัตลิ (คคาบรัญชา) ทบีพี่ใหด้รรักพระเจด้าดด้วยสลินี้นสอุดตรัวตนของเรา และรรักเพนพี่อนบด้านของเราเหมนอนตรัวเราเอง คคา
บรัญชานรันี้นคนอความรรัก!

แตล่ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายในเนนนี้อหนรังจะ “รรักษาคคาบรัญชานบีนี้ไวด้ปราศจากดล่างพรด้อย ซซพี่งตคาหนลิไมล่ไดด้ จนถซงการ
ปรากฏของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” ไดด้อยล่างไร? คคาตอบนรันี้นถผกพบในกาลาเทบีย 5:22:
 “...ผลของพระวลิญญาณคนอความรรัก…” เปาโลกลล่าววล่า “...บรัดนบีนี้ ความเชนพี่อ ความหวรัง ความรรักดคารงอยผล่ ทรันี้งสาม
สลิพี่งนบีนี้ แตล่ใหญล่ทบีพี่สอุดของสลิพี่งเหลล่านบีนี้กน็คนอความรรัก” (1 คร. 13:13) วลิธบีเดบียวทบีพี่เราจะสามารถรรักษาคคาบรัญชานบีนี้ทบีพี่ใหด้รรัก
พระเจด้าเหนนอสลิพี่งสารพรัด และรรักเพนพี่อนบด้านของเราเหมนอนตรัวเราเอง คนอการถผกครอบครอง ถผกควบคอุม ถผกชรักนคา 
ถผกเตลิมเตน็ม และถผกรรักษาไวด้โดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ และเราจะตด้องรรักษาคคาบรัญชานบีนี้ไวด้จนกวล่าพระเยซผเจด้าเสดน็จ
มารรับเรา เมนพี่อเราเหน็นพระองคร์ เรากน็จะเปป็นเหมนอนพระองคร์-เราจะเปป็นผผด้สมบผรณร์แบบในความรรัก และเราจะมบี
พระทรัยของพระครลิสตร์ จากนรันี้นเรากน็จะรรักษาคคาบรัญชานรันี้นไวด้โดยอรัตโนมรัตลิเพราะวล่าเราจะเปป็นเหมนอนพระองคร์ (1 
ยอหร์น 3:2) พระเจด้าทรงเปป็นความรรัก และมรันเปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีพี่ผผด้ใดจะรผด้จรักความรรักทบีพี่แทด้จรลิงโดยทบีพี่ไมล่รผด้จรัก
พระเจด้า แกล่นแทด้ของพระเจด้าคนอความรรัก และความรรักทรันี้งปวงออกมาจากพระเจด้า

จงสรังเกตวล่าเราถผกรรักษาไวด้ “จนถซงการปรากฏของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” ใน 1 
เปโตร 1:3-5 เรามบีความจรลิงอรันยลิพี่งใหญล่ทบีพี่ถผกนคาเสนออยล่างชรัดเจน: “สาธอุการแดล่พระเจด้าและพระบลิดาของพระ
เยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ผผด้ซซพี่งตามพระเมตตาอรันบรลิบผรณร์ของพระองคร์ไดด้โปรดใหด้พวกเราบรังเกลิด
ใหมล่ เขด้าสผล่ความหวรังอรันมบีชบีวลิตอยผล่ โดยการเปป็นขซนี้นมาของพระเยซผครลิสตร์จากความตาย เพนพี่อใหด้ไดด้รรับมรดกซซพี่งไมล่รผด้
เปฟปี่อยเนล่า และปราศจากมลทลิน และทบีพี่ไมล่รล่วงโรย ซซพี่งไดด้ถผกจองไวด้ในสวรรคร์เพนพี่อพวกทล่าน ผผด้ถผกพลิทรักษร์รรักษาโดย
ฤทธลิธเดชของพระเจด้าโดยทางความเชนพี่อไปสผล่ความรอด ซซพี่งพรด้อมทบีพี่จะถผกเปปิดเผยในยอุคสอุดทด้าย”

ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายถผกรรักษาไวด้โดยฤทธลิธเดชของพระเจด้า ความรรักของพระเจด้าคนอ ฤทธลิธเดชทบีพี่ยกเราขซนี้นจาก
โคลนตมแหล่งบาป วางเทด้าของเราบนศลิลามรัพี่นคงนรันี้น และรรักษาเราไวด้จนกวล่าเราถผกทคาใหด้เปป็นเหมนอนพระฉายแหล่ง
พระบอุตรทบีพี่รรักของพระองคร์ ครลิสตจรักรแทด้นรันี้นจะถผกจรัดแสดงในสวรรคสถานไปตลอดชรัพี่วนลิรรันดรร์กาล เพนพี่อทบีพี่สลิพี่งทรง
สรด้างใหมล่ทรันี้งหมดของพระเจด้าจะไดด้เหน็นความไพบผลยร์เหลนอลด้นแหล่งพระคอุณของพระองคร์ (อฟ. 2:6,7; วว. 21)

ขด้อ 15: “ซซพี่งในเวลาของพระองคร์ พระองคร์จะทรงสคาแดงใหด้ปรากฏ ผผด้ทรงเปป็นผผด้เสวยสอุขและผผด้ทรงมบี
ฤทธลิธสผงสอุดแตล่พระองคร์เดบียว พระมหากษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันี้งปวง และองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเหนนอเจด้านายทรันี้งปวง”

“ซซพี่งในเวลาของพระองคร์ พระองคร์จะทรงสคาแดงใหด้ปรากฏ…” พระเจด้าทรงฤทธลิธสลิทธลิธขาดสผงสอุด 



พระองคร์ทรงรผด้จรักตอนจบตรันี้งแตล่ตอนตด้น สลิพี่งสารพรัดไดด้ถผกสรด้างขซนี้นโดยพระองคร์และเพนพี่อพระองคร์ พระองคร์ทรงมบี
แผนการหนซพี่ง และพระองคร์ทรงกระทคากลิจตามกคาหนดการของพระองคร์ ในปฐมกาล 3:15 พระเจด้าทรงสรัญญา
เรนพี่องพระผผด้ชล่วยใหด้รอดองคร์นรันี้น และในกาลครบบรลิบผรณร์ พระเยซผไดด้เสดน็จมาตามทบีพี่ทรงสรัญญาไวด้ (กท. 4:4) ใน
ยอหร์น 16:7 พระเยซผทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “...เปป็นประโยชนร์สคาหรรับทล่านทรันี้งหลายทบีพี่เราจะจากไป 
เพราะถด้าเราไมล่จากไป ผผด้ปลอบประโลมใจกน็จะไมล่เสดน็จมายรังทล่านทรันี้งหลาย แตล่ถด้าเราจากไปแลด้ว เรากน็จะสล่ง
พระองคร์มายรังทล่านทรันี้งหลาย” พระเยซผไดด้เสดน็จกลรับขซนี้นไปหาพระบลิดา และเมนพี่อถซงเวลาทบีพี่กคาหนดไวด้ (เพน็นเทคอสตร์
หด้าสลิบวรันพอดบีหลรังจากการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์นรันี้น) พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธไดด้เสดน็จมา อล่านกลิจการ 1:1-26; 2:1-4

พระเจด้าไดด้ทรงกคาหนดวรันหนซพี่งไวด้เมนพี่อโลกจะถผกพลิพากษา (กลิจการ 17:31)- “แตล่เกบีพี่ยวกรับวรันนรันี้นและโมง
นรันี้น ไมล่มบีผผด้ใดทราบ ไมล่ แมด้แตล่เหลล่าทผตสวรรคร์แหล่งสวรรคร์กน็ไมล่ทราบ นอกจากพระบลิดาของเราองคร์เดบียว” (มธ. 
24:36) เราไมล่ทราบวรันนรันี้นหรนอชรัพี่วโมงนรันี้นแหล่งการเสดน็จมาของพระองคร์ แตล่เราทราบจรลิง ๆวล่าพระเจด้าทรงกระทคา
กลิจตามกคาหนดการ และทอุกสลิพี่งทบีพี่ถผกพยากรณร์ไวด้ในพระครัมภบีรร์จะถผกทคาใหด้สคาเรน็จจรลิงตามตรัวอรักษรในเวลาของ
พระเจด้า

“...ผผด้ทรงเปป็นผผด้เสวยสอุขและผผด้ทรงมบีฤทธลิธสผงสอุดแตล่พระองคร์เดบียว พระมหากษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันี้งปวง 
และองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเหนนอเจด้านายทรันี้งปวง” ผมไมล่อาจเขด้าใจไดด้วล่าทคาไมนรักเทศนร์บางคนไมล่ยอมเทศนาความ
จรลิงทรันี้งหมดตามทบีพี่ถผกเขบียนไวด้ในพระวจนะของพระเจด้า ขล่าวประเสรลิฐของลผกาบอกเราวล่าพระเจด้าทรงสล่งกาบรลิเอ
ลมายรังมารบียร์หญลิงพรหมจารบีผผด้นรันี้น เพนพี่อประกาศแกล่เธอวล่าเธอจะเปป็นแมล่ของพระบอุตรของพระเจด้า มารบียร์วอุล่นวายใจ
มากเมนพี่อเธอเหน็นทผตสวรรคร์องคร์นรันี้น และเธอถามเขาวล่าสลิพี่งเหลล่านบีนี้จะเปป็นไปไดด้อยล่างไร กาบรลิเอลบอกเธอวล่า
พระเจด้าจะทรงปกคลอุมเธอ เธอจะตรันี้งครรภร์และคลอดบอุตรชายคนหนซพี่ง และ “จะตรันี้งชนพี่อบอุตรนรันี้นวล่า เยซผ บอุตรนรันี้น
จะเปป็นใหญล่ และจะทรงถผกเรบียกวล่าเปป็นพระบอุตรขององคร์ผผด้สผงสอุด และองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้าจะประทาน
พระทบีพี่นรัพี่งของดาวลิดบรรพบอุรอุษของทล่านใหด้แกล่ทล่าน และทล่านจะครอบครองเหนนอวงศร์วานของยาโคบเปป็นนลิตยร์ 
และอาณาจรักรของทล่านจะไมล่มบีการสลินี้นสอุดเลย” (ลผกา 1:26-33 บางสล่วน)

ผผด้รรับใชด้จคานวนมากอล่านและเทศนาวล่า “พระนามของพระองคร์จะถผกเรบียกวล่า เยซผ” พวกเขากลล่าวตล่อไป
วล่า “พระองคร์จะเปป็นผผด้ยลิพี่งใหญล่”-และพวกเขาประกาศวล่าพระองคร์ทรงเปป็นอาจารยร์ ผผด้รรักษาโรค และผผด้กระทคาการ
อรัศจรรยร์ตล่าง ๆ ทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทบีพี่สอุดทบีพี่เคยมบีชบีวลิตอยผล่ พวกเขาอล่านวล่า “พระองคร์จะทรงถผกเรบียกวล่าเปป็นพระบอุตรขององคร์
ผผด้สผงสอุด” และประกาศวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจด้า ซซพี่งประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี จนถซงจอุดนรันี้นพวก
เขาตบีความทอุกสลิพี่งตรงตรัวหมด: พระองคร์ไดด้ประสผตลิจรลิง ๆ พระองคร์เปป็นผผด้ยลิพี่งใหญล่จรลิง ๆ พระองคร์ทรงถผกเรบียกวล่า
พระบอุตรของพระเจด้าจรลิง ๆ แตล่ตรงนรันี้นพวกเขาเปลบีพี่ยนการตบีความของตนและตบีความใหด้เปป็นฝป่ายวลิญญาณความ
จรลิงนรันี้นทบีพี่ถผกเขบียนไวด้ในถด้อยคคาทบีพี่วล่า “องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้าจะประทานพระทบีพี่นรัพี่งของดาวลิดบรรพบอุรอุษของ
ทล่านใหด้แกล่ทล่าน และทล่านจะครอบครองเหนนอวงศร์วานของยาโคบเปป็นนลิตยร์ และอาณาจรักรของทล่านจะไมล่มบีการ
สลินี้นสอุดเลย” พวกเขาตบีความพระทบีพี่นรัพี่งนรันี้นใหด้เปป็นฝป่ายวลิญญาณ พวกเขาตบีความอาณาจรักรนรันี้นใหด้เปป็นฝป่ายวลิญญาณ 
พวกเขาตบีความการครอบครองของพระเยซผใหด้เปป็นฝป่ายวลิญญาณ เราทราบวล่าดาวลิดมบีพระทบีพี่นรัพี่งหนซพี่ง เราทราบวล่า
พระทบีพี่นรัพี่งนรันี้นอยผล่ในกรอุงเยรผซาเลน็ม การครอบครองพระทบีพี่นรัพี่งนรันี้นของพระครลิสตร์ไดด้ถผกพยากรณร์ไวด้แลด้วเจน็ดรด้อยปปกล่อน



ทบีพี่พระองคร์ประสผตลิ: “ดด้วยวล่ามบีเดน็กคนหนซพี่งเกลิดมาเพนพี่อพวกเรา มบีบอุตรชายคนหนซพี่งประทานมาใหด้พวกเรา และการ
ปกครองจะอยผล่บนบล่าของทล่าน และนามของทล่านจะถผกเรบียกวล่า “ผผด้ทบีพี่มหรัศจรรยร์ ทบีพี่ปรซกษา พระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธ พระบลิดานลิรรันดรร์ องคร์สรันตลิราช” เรนพี่องการเพลิพี่มพผนแหล่งการปกครองของทล่านและสรันตลิภาพจะไมล่มบีทบีพี่สลินี้นสอุด 
บนพระทบีพี่นรัพี่งของดาวลิด และบนราชอาณาจรักรของพระองคร์ เพนพี่อจะเชลิดชผราชอาณาจรักรนรันี้นไวด้ และเพนพี่อจะ
สถาปนาราชอาณาจรักรนรันี้นไวด้ดด้วยความยอุตลิธรรมและดด้วยความเทบีพี่ยงธรรม ตรันี้งแตล่บรัดนบีนี้เปป็นตด้นไปจนนลิรรันดรร์
กาล…” (อสย. 9:6,7)

ใชล่แลด้วครรับ พระเยซผไดด้เกลิดมาจรลิง ๆ พระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจด้าจรลิง ๆ พระองคร์ทรงเปป็นผผด้
ยลิพี่งใหญล่จรลิง ๆ…และพระองคร์จะประทรับบนพระทบีพี่นรัพี่งหนซพี่งในกรอุงเยรผซาเลน็มจรลิง ๆ พระองคร์จะเปป็น “ผผด้ทรงเปป็นผผด้
เสวยสอุขและผผด้ทรงมบีฤทธลิธสผงสอุดแตล่พระองคร์เดบียว พระมหากษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันี้งปวง และองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
เหนนอเจด้านายทรันี้งปวง” และเราผผด้เปป็นครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมล่ จะครอบครองกรับพระองคร์เปป็นเวลาหนซพี่งพรันปปอรัน
เปปปี่ยมสงล่าราศบีนรันี้นทบีพี่ถผกพผดถซงในพระวจนะของพระเจด้า ซซพี่งเปป็นทบีพี่รผด้จรักโดยทรัพี่วไปวล่ายอุคพรันปป!

ขด้อ 16: “ผผด้ทรงมบีความเปป็นอมตะแตล่องคร์เดบียว โดยทรงสถลิตอยผล่ในความสวล่างซซพี่งไมล่มบีคนใดจะเขด้าไปถซงไดด้
ผผด้ซซพี่งไมล่มบีมนอุษยร์คนใดเคยเหน็นหรนอเหน็นไดด้ พระเกบียรตลิและฤทธานอุภาพจงมบีแดล่พระองคร์นรันี้นสนบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอ
เมน”

ผผด้ทรงเปป็นผผด้เสวยสอุขและผผด้ทรงมบีฤทธลิธสผงสอุดแตล่พระองคร์เดบียว พระมหากษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันี้งปวง และ
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเหนนอเจด้านายทรันี้งปวง… “ผผด้ทรงมบีความเปป็นอมตะแตล่องคร์เดบียว”! ความเปป็นอมตะอยผล่ในพระองคร์
โดยแกล่นแทด้-ในเราโดยของประทาน พระองคร์ทรงเปป็นความเปป็นอมตะ พระองคร์ทรงเทล่าเทบียมรล่วมกรันกรับพระ
บลิดาในเรลิพี่มแรกนรันี้น และพระองคร์ตรรัสแกล่ฟปลลิปวล่า “ถด้าทล่านทรันี้งหลายเหน็นเราแลด้ว พวกทล่านกน็เหน็นพระบลิดาแลด้วเชล่น
กรัน” 

“...ผผด้ทรงมบีความเปป็นอมตะแตล่องคร์เดบียว โดยทรงสถลิตอยผล่ในความสวล่างซซพี่งไมล่มบีคนใดจะเขด้าไปถซงไดด้…” 
ใน 2 ทลิโมธบี 1:10 เปาโลกลล่าววล่า “...ผผด้ไดด้ทรง…นคาชบีวลิตและความเปป็นอมตะใหด้กระจล่างแจด้งโดยทางขล่าว
ประเสรลิฐ” เราทราบวล่าพระเยซผทรงเปป็นขล่าวประเสรลิฐนรันี้น: “ในเรลิพี่มแรกนรันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยผล่แลด้ว และพระ
วาทะทรงอยผล่กรับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า…และพระวาทะไดด้รรับสภาพเปป็นเนนนี้อหนรัง … บรลิบผรณร์
ดด้วยพระคอุณและความจรลิง” (ยอหร์น 1:1,14) พระเยซผตรรัสวล่า “ถด้าทล่านทรันี้งหลายไมล่กลินเนนนี้อของเราและดนพี่มโลหลิต
ของเรา พวกทล่านกน็ไมล่มบีชบีวลิต” พระองคร์กคาลรังหมายถซงการดผดซซมและรรับเอาพระวจนะเขด้าในใจนรันี้น-มนอุษยร์ภายใน

จอมกษรัตรลิยร์และจอมเจด้านายทรงสถลิตอยผล่ในความสวล่างซซพี่งไมล่มบีมนอุษยร์คนใดเขด้าไปถซงไดด้ ตามทบีพี่พวกนรัก
ดาราศาสตรร์และนรักโหราศาสตรร์กลล่าว ดวงอาทลิตยร์อยผล่หล่างไปจากเรากวล่า 93 ลด้านไมลร์ และถด้าเราจะเขด้าไปใกลด้
มรัน เรากน็คงถผกเผาจนเกรบียม-เผาเปป็นตอตะโก แตล่ถซงแมด้วล่าเราไมล่สามารถเขด้าไปใกลด้ดวงอาทลิตยร์ไดด้ เรากน็สามารถ
ดนพี่มดพี่คากรับความอบออุล่นและความสวล่างของมรันไดด้ และรรับประโยชนร์จากรรังสบีทบีพี่ดบีตล่อสอุขภาพของมรันไดด้ ไมล่มบีมนอุษยร์
คนใดสามารถเขด้าใกลด้พระเจด้าในเนนนี้อหนรังไดด้-แตล่เราสามารถดนพี่มดพี่คากรับความรรัก ความเมตตา และสรันตลิสอุขของ
พระองคร์ไดด้ และ “ถด้าพวกเราดคาเนลินอยผล่ในความสวล่าง เหมนอนอยล่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวล่าง พวกเรากน็
รล่วมสามรัคคบีธรรมซซพี่งกรันและกรัน และพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์พระบอุตรของพระองคร์ กน็ชคาระพวกเราใหด้



สะอาดจากบาปทรันี้งสลินี้น” (1 ยอหร์น 1:7)
“...ผผด้ซซพี่งไมล่มบีมนอุษยร์คนใดเคยเหน็นหรนอเหน็นไดด้…” ในอพยพ 33:20 พระเจด้าตรรัสแกล่โมเสสวล่า “เจด้าไมล่

สามารถเหน็นหนด้าของเราไดด้ ดด้วยวล่าจะไมล่มบีมนอุษยร์คนใดเหน็นหนด้าเราและมบีชบีวลิตอยผล่ไดด้” ยอหร์น 1:18 บอกเราวล่า 
“ไมล่มบีมนอุษยร์ผผด้ใดเคยเหน็นพระเจด้าในเวลาใดเลย พระบอุตรองคร์เดบียวทบีพี่บรังเกลิดมา ผผด้ซซพี่งทรงสถลิตในพระทรวงของพระ
บลิดา พระองคร์ไดด้ทรงสคาแดงพระเจด้าแลด้ว” 1 ยอหร์น 4:12 ประกาศเชล่นกรันวล่า “ไมล่มบีผผด้หนซพี่งผผด้ใดเคยเหน็นพระเจด้าไมล่
วล่าเวลาใด”

ฟปลลิปทผลพระเยซผวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขอสคาแดงพระบลิดาใหด้ขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายเหน็น และขด้าพระองคร์
ทรันี้งหลายจะพอใจ” พระเยซผตรรัสกรับเขาวล่า “เราไดด้อยผล่กรับทล่านทรันี้งหลายนานถซงเพบียงนบีนี้ และทล่านยรังไมล่รผด้จรักเราหรนอ 
ฟปลลิปเออ๋ย ผผด้ทบีพี่ไดด้เหน็นเรากน็ไดด้เหน็นพระบลิดาแลด้ว และทล่านกลล่าวไดด้อยล่างไรวล่า ‘ขอสคาแดงพระบลิดาใหด้ขด้าพระองคร์ทรันี้ง
หลายเหน็น’” (ยอหร์น 14:8,9) พระเจด้าทรงอยผล่ในพระครลิสตร์ และทคาใหด้โลกนบีนี้คนนดบีกรับพระองคร์เอง (2 คร. 5:19) 
พระเยซผทรงเปป็นพระเจด้าในเนนนี้อหนรัง เนนนี้อหนรังไดด้ลล่วงเกลินพระเจด้าในสวนเอเดน พระเยซผทรงเปป็นพระเจด้าองคร์นรันี้น
ผผด้ทรงถผกลล่วงเกลิน โดยทรงพระชนมร์อยผล่ในเนนนี้อหนรังทบีพี่ไดด้ลล่วงเกลินพระองคร์ และในเนนนี้อหนรังพระองคร์ไดด้ทรงพลิชลิตผผด้
ลล่วงเกลินนรันี้นและทรงชคาระหนบีนี้บาป โดยซนนี้อความรอดโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ พระเยซผทรงชบีวลิตของ
พระองคร์มาจากพระเจด้า พระองคร์ไดด้สละวางชบีวลิตของพระองคร์เพนพี่อรรับโทษบาปของคนทรันี้งโลกและซนนี้อครลิสตจรักร
พรันธสรัญญาใหมล่ดด้วยพระโลหลิตของพระเจด้าเอง (กลิจการ 20:28)

“ผผด้ทรงเปป็นผผด้เสวยสอุขและผผด้ทรงมบีฤทธลิธสผงสอุดแตล่พระองคร์เดบียว พระมหากษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันี้งปวง และ
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเหนนอเจด้านายทรันี้งปวง ผผด้ทรงมบีความเปป็นอมตะแตล่องคร์เดบียว โดยทรงสถลิตอยผล่ในความสวล่างซซพี่ง
ไมล่มบีคนใดจะเขด้าไปถซงไดด้ ผผด้ซซพี่งไมล่มบีมนอุษยร์คนใดเคยเหน็นหรนอเหน็นไดด้” ทรงสมควรไดด้รรับเกบียรตลิ อคานาจ และสงล่า
ราศบีทรันี้งสลินี้น… “เพนพี่อไมล่ใหด้เนนนี้อหนรังใด ๆ อวดตล่อพระพรักตรร์พระองคร์ไดด้ แตล่โดยพระองคร์พวกทล่านจซงอยผล่ในพระเยซผ
ครลิสตร์ ผผด้ซซพี่งโดยพระเจด้าทรงถผกตรันี้งไวด้ใหด้เปป็นสตลิปฟัญญา และความชอบธรรม และการแยกตรันี้งไวด้ และการไถล่ถอน 
สคาหรรับเราทรันี้งหลาย เพนพี่อทบีพี่วล่า ตามทบีพี่มบีเขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘ผผด้ทบีพี่โอด้อวด จงใหด้ผผด้นรันี้นอวดในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเถลิด’” (1 
คร. 1:29-31)

พวกสาวกทผลพระเยซผวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขอโปรดสอนพวกขด้าพระองคร์ใหด้อธลิษฐาน” และพระองคร์
ทรงสอนพวกเขาในลรักษณะตล่อไปนบีนี้: “ขด้าแตล่พระบลิดาของขด้าพระองคร์ทรันี้งหลาย ผผด้ซซพี่งทรงสถลิตในสวรรคร์ ขอใหด้
พระนามของพระองคร์เปป็นทบีพี่เคารพสรักการะ ขอใหด้อาณาจรักรของพระองคร์มาตรันี้งอยผล่ ขอใหด้นนี้คาพระทรัยของพระองคร์
ถผกกระทคาในแผล่นดลินโลก เหมนอนอยล่างทบีพี่นนี้คาพระทรัยของพระองคร์ถผกกระทคาในสวรรคร์ ขอโปรดประทานอาหาร
ประจคาวรันแกล่ขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายในกาลวรันนบีนี้ และขอโปรดยกหนบีนี้ขด้าพระองคร์ทรันี้งหลาย เหมนอนอยล่างขด้าพระองคร์
ทรันี้งหลายยกหนบีนี้คนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็นหนบีนี้ขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายนรันี้น และขออยล่าทรงนคาขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายเขด้าไปใน
การทดลอง แตล่ขอทรงชล่วยขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายใหด้พด้นจากความชรัพี่วรด้าย ดด้วยวล่าอาณาจรักรและฤทธลิธเดชและสงล่า
ราศบีเปป็นของพระองคร์สนบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน” (มธ. 6:9-13)

“...อาณาจรักรและฤทธลิธเดชและสงล่าราศบีเปป็นของพระองคร์สนบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์!” ใชล่แลด้วครรับ พระองคร์ทรง
เปป็นฤทธลิธเดชนรันี้น พระองคร์ทรงเปป็นสงล่าราศบีนรันี้น และพระองคร์จะประทรับบนพระทบีพี่นรัพี่งนรันี้นในอาณาจรักรของพระองคร์



(พระครัมภบีรร์ฉบรับรบีไวซร์ สแตนดารร์ด เวอรร์ชรัพี่น ตรัด “อาณาจรักรและฤทธลิธเดชและสงล่าราศบี” อรันเปป็นการเปลนนี้องพระ
เยซผเจด้าออกจากอาณาจรักรของพระองคร์ และฤทธลิธเดชของพระองคร์ และสงล่าราศบีของพระองคร์ แนวคลิดสมรัยใหมล่
นลิยมไมล่ยอมรรับทรันี้งสามสลิพี่งนบีนี้!)

ขด้อ 17: “จงกคาชรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่มรัพี่งมบีฝป่ายโลกนบีนี้ อยล่าใหด้พวกเขาหรัวสผง และอยล่าใหด้วางใจในบรรดาทรรัพยร์
อนลิจจรัง แตล่ในพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ ผผด้ประทานสลิพี่งสารพรัดใหด้แกล่พวกเราอยล่างบรลิบผรณร์เพนพี่อเพลลิดเพลลิน”

คนเหลล่านรันี้นทบีพี่มรัพี่งมบีในทรรัพยร์สลิพี่งของของโลกนบีนี้ถผกเตนอนมลิใหด้หรัวสผง (เยล่อหยลิพี่งและโอด้อวด) ดผถผกคนอนพี่นทบีพี่มบี
ความมรัพี่งครัพี่งนด้อยกวล่าตน พวกเขาถผกเตนอนใหด้จดจล่อความเชนพี่อของตนอยผล่ในพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ ไมล่ใชล่ใน
ความมรัพี่งมบีอรันไมล่จบีรรังและสลิพี่งของตล่าง ๆ ทบีพี่เงลินซนนี้อไดด้ (“พวกเรามลิไดด้ถผกไถล่ไวด้ดด้วยสลิพี่งทรันี้งหลายทบีพี่เสนพี่อมสลายไดด้ เชล่น
เงลินและทองคคา…แตล่ดด้วยพระโลหลิตอรันลนี้คาคล่าของพระครลิสตร์…”- 1 ปต. 1:18,19) ทลิโมธบีจะตด้องเตนอนคนเหลล่านรันี้น
ทบีพี่รพี่คารวยมลิใหด้วางใจในเงลินของตนเพนพี่อทบีพี่จะไดด้รรับตคาแหนล่งและความสบาย เพราะวล่าความรพี่คารวยพซพี่งไมล่ไดด้เสมอ-อยผล่
วรันนบีนี้และจากไปพรอุล่งนบีนี้…แตล่ใหด้ความไวด้วางใจของพวกเขาอยผล่ในพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ผผด้ “ประทานสลิพี่งสารพรัด
ใหด้แกล่พวกเราอยล่างบรลิบผรณร์” เหลล่าครลิสเตบียนทบีพี่มรัพี่งมบีควรถผกเตนอนความจคาวล่าพระเจด้าไมล่ใชล่ยาจก ความชนพี่นบานของ
พระองคร์คนอ การอวยพรอยล่างบรลิบผรณร์และประทานชบีวลิตอรันบรลิบผรณร์ใหด้แกล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่จะยอมรรับมรันและยอมใหด้
พระองคร์ประทานมรัน พระเจด้าทรงเปป็นผผด้ประทานของประทานอรันดบีเลลิศทอุกอยล่าง

ขด้อ 18: “ใหด้พวกเขากระทคาการดบี เพนพี่อพวกเขาจะรพี่คารวยในการดบีทรันี้งหลาย พรด้อมทบีพี่จะแจกจล่าย เตน็มใจทบีพี่
จะแบล่งปฟัน” 

เหลล่าสมาชลิกทบีพี่มรัพี่งมบีของครลิสตจรักรจะตด้องใชด้เงลินของตนเพนพี่อนคาพระพรตล่าง ๆ ไปสผล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่เคราะหร์ดบี
นด้อยกวล่า พวกเขาจะตด้องทคางานหนรักเพนพี่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า โดยใหด้การรรับใชด้อรันถล่อมใจในครลิสตจรักรและใน
ชอุมชน โดยเปป็นผผด้ทบีพี่ “รพี่คารวยในการดบีทรันี้งหลาย” พวกเขาจะตด้องพรด้อมทบีพี่จะแจกจล่ายความมรัพี่งมบีของตน โดยแบล่งปฟัน
ใหด้แกล่คนทบีพี่เคราะหร์ดบีนด้อยกวล่าสลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่จะชล่วยเหลนอคนเหลล่านรันี้นและทคาใหด้ชบีวลิตสมบผรณร์มากขซนี้น ความมรัพี่งครัพี่ง
และตคาแหนล่งทบีพี่ไดด้รรับการนรับหนด้าถนอตาในชอุมชนไมล่ควรเปป็นเหตอุใหด้ครลิสเตบียนคนใดคาดหวรังสลิทธลิพลิเศษตล่าง ๆ จาก
ทรันี้งศลิษยาภลิบาลและสมาชลิกคนอนพี่น ๆ ของครลิสตจรักร พวกเขาควรเตน็มใจทคางานรรับใชด้ใดกน็ตามทบีพี่พระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธทรงวางบนพวกเขา

ขด้อ 19: “โดยสพี่คาสมไวด้สคาหรรับพวกเขาเอง เปป็นรากอรันดบีเพนพี่อเวลาขด้างหนด้านรันี้น เพนพี่อพวกเขาจะยซดชบีวลิตนลิ
รรันดรร์ไวด้”

คนใดทบีพี่ประกาศตรัววล่ารรับความรอดแลด้ว และยรังปลล่อยใหด้ความมรัพี่งมบีครอบครองชบีวลิตของตน กน็ไมล่ไดด้ยซด
ชบีวลิตนลิรรันดรร์ไวด้ 1 ยอหร์น 3:17 กลล่าววล่า “แตล่ผผด้ใดกน็ตามทบีพี่มบีทรรัพยร์สมบรัตลิของโลกนบีนี้ และเหน็นพบีพี่นด้องของตนมบีความ
ตด้องการ และปปิดใจไมล่กรอุณาเขา ความรรักของพระเจด้าจะดคารงอยผล่ในผผด้นรันี้นอยล่างไรไดด้” เปาโลอยากใหด้ทลิโมธบีชรักนคา
เหลล่าสมาชลิกทบีพี่มรัพี่งมบีแหล่งชอุมนอุมชนของเขาเขด้าสผล่วลิถบีทางทบีพี่ถผกตด้องและเตนอนพวกเขาใหด้กล่อขซนี้นบนรากฐานทบีพี่ถผกตด้อง
นรันี้น-รากฐานนรันี้นคนอพระครลิสตร์-เพนพี่อทบีพี่ความมรัพี่งมบีของพวกเขาจะไมล่ปลด้นพวกเขาจากบคาเหนน็จของพวกเขาในชบีวลิตทบีพี่
จะมานรันี้น เปาโลบอกเราใน 1 โครลินธร์ 3:11 วล่า “เพราะวล่าผผด้ใดจะวางรากฐานอนพี่นนอกจากรากฐานทบีพี่วางไวด้แลด้วไมล่
ไดด้ ซซพี่งคนอพระเยซผครลิสตร์” ถด้ามนอุษยร์คนใดกล่อขซนี้นบนรากฐานนบีนี้ เขากน็จะไดด้รรับบคาเหนน็จ ใชล่แลด้วครรับ เงลินทบีพี่ถผกจล่ายไป



เพนพี่อใหด้ความชล่วยเหลนอทางวรัตถอุแกล่คนยากจนและเพนพี่อความกด้าวหนด้าฝป่ายวลิญญาณแหล่งงานของพระเจด้า คนอทรรัพยร์
สมบรัตลิทบีพี่ถผกสะสมไวด้ในสวรรคร์ ตามถด้อยคคาของพระครลิสตร์เอง: “ อยล่าสะสมทรรัพยร์สมบรัตลิไวด้สคาหรรับตรัวพวกทล่านเอง
บนแผล่นดลินโลก อรันเปป็นทบีพี่ซซพี่งตรัวมอดและสนลิมทคาลายเสบียไดด้ และเปป็นทบีพี่ซซพี่งพวกขโมยขอุดชล่องและลรักเอาไปไดด้ แตล่
จงสะสมทรรัพยร์สมบรัตลิไวด้สคาหรรับตรัวพวกทล่านเองในสวรรคร์ อรันเปป็นทบีพี่ซซพี่งตรัวมอดและสนลิมทคาลายเสบียไมล่ไดด้ และเปป็น
ทบีพี่ซซพี่งพวกขโมยไมล่ขอุดชล่องหรนอลรักเอาไปไดด้ เพราะวล่าทรรัพยร์สมบรัตลิของทล่านทรันี้งหลายอยผล่ทบีพี่ไหน ใจของทล่านทรันี้งหลาย
จะอยผล่ทบีพี่นรัพี่นดด้วย” (มธ. 6:19-21)

มบีอรันตรายใหญล่หลวงทบีพี่เหลล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่รพี่คารวยจะถผกทดลองใหด้ใชด้เงลินของตนเพนพี่อพยายามซนนี้อทางของตรัวเอง
ผล่านเขด้าประตผเมนองมอุกดานรันี้น หรนอเพนพี่อพยายามซนนี้อบคาเหนน็จสคาหรรับชบีวลิตทบีพี่จะมานรันี้น พวกเขาควรใหด้เทด้าของตนยนน
มรัพี่นคงอยผล่บนรากฐานทบีพี่แทด้จรลิงนรันี้น เพนพี่อทบีพี่พวกเขาจะไดด้ยซดเอาสลิพี่งซซพี่งเปป็นชบีวลิตอยล่างแทด้จรลิง…เพนพี่อทบีพี่พวกเขาจะไดด้ถนอ
ครองไปสผล่ความชนพี่นบาน ฤทธลิธเดช และพระพรทรันี้งปวงอยล่างเตน็มเปปปี่ยม (ไมล่วล่าบนโลกนบีนี้หรนอในโลกหนด้า) คนอ ชบีวลิต
นรันี้นซซพี่งเปป็นของพวกเขาผล่านทางพระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลินของพระเยซผครลิสตร์

ขด้อ 20: “โอ ทลิโมธบีเออ๋ย จงรรักษาสลิพี่งซซพี่งไดด้มอบไวด้กรับความไวด้วางใจของทล่าน จงหลบีกเลบีพี่ยงคคาพผดพลล่ามทรันี้ง
หลายทบีพี่ลบหลผล่และไรด้ประโยชนร์ และการครัดคด้านของสลิพี่งทบีพี่เรบียกกรันอยล่างผลิด ๆ วล่าเปป็นศาสตรร์ความรผด้”

มบีความเมตตากรอุณาและความรรักอรันลซกซซนี้งใหด้แกล่ทลิโมธบีในเสบียงรด้องนบีนี้จากใจของเปาโล “โอ ทลิโมธบีเออ๋ย จง
รรักษาสลิพี่งซซพี่งไดด้มอบไวด้กรับความไวด้วางใจของทล่าน! อยล่าใหด้สลิพี่งใดเปป็นเหตอุใหด้ทล่านหรันเหออกไปจากขล่าวสารขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งพระคอุณของพระเจด้า จงอารรักขามรันไวด้ดด้วยชบีวลิตของทล่าน”

เหลล่าผผด้รผด้ภาษากรบีกบอกเราวล่าภาพเปรบียบตรงนบีนี้กน็คนอ ภาพของนายธนาคารคนหนซพี่งทบีพี่พลิทรักษร์รรักษาเงลิน
หรนอสลิพี่งของมบีคล่าทบีพี่ถผกฝากไวด้ใหด้เขาดผแลอยล่างปลอดภรัย ดรังนรันี้นทลิโมธบีจซงตด้องอารรักขาสลิพี่งทบีพี่ถผกฝากใหด้เขาดผแลดด้วย
ความระแวดระวรังและแนล่ใจวล่ามรันไมล่ถผกทคาใหด้เสบียหายเพราะความสะเพรล่า และไมล่ปลล่อยใหด้พวกครผสอนเทน็จนคา
คคาสอนผลิดเขด้ามาในครลิสตจรักร

มรันควรทคาใหด้นรักเทศนร์คนใดกน็ตามถล่อมใจทบีพี่ไดด้ตระหนรักวล่าพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธไดด้ทรงมอบขล่าวสาร
แหล่งการไถล่ไวด้ใหด้เราดผแล ชล่างเปป็นเกบียรตลิอรันยลิพี่งใหญล่-แตล่ชล่างเปป็นหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบอรันมหาศาล! ใน 1 ทลิโมธบี 1:12 
เปาโลกลล่าววล่า “...ขด้าพเจด้าขอบพระคอุณพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ผผด้ทรงทคาใหด้ขด้าพเจด้ามบีความ
สามารถ ดด้วยวล่าพระองคร์ทรงนรับวล่าขด้าพเจด้าเปป็นคนสรัตยร์ซนพี่อ โดยทรงตรันี้งขด้าพเจด้าใหด้เขด้าสผล่งานรรับใชด้นบีนี้” ใน 1 เธสะ
โลนลิกา 2:4 เขากลล่าววล่า “แตล่วล่าตามทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงอนอุญาตทบีพี่จะมอบขล่าวประเสรลิฐไวด้กรับพวกเรา พวกเราจซง
กลล่าวเชล่นนรันี้น ไมล่ใชล่เพนพี่อใหด้เปป็นทบีพี่พอใจของมนอุษยร์ แตล่ใหด้เปป็นทบีพี่พอพระทรัยพระเจด้า…” พระเจด้าทรงเรบียกชายทรันี้ง
หลายทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อ มอบขล่าวสารขล่าวประเสรลิฐไวด้ในมนอของพวกเขา และผผด้รรับใชด้เหลล่านรันี้น (ซซพี่งถผกมอบหมายใหด้ดผแล
ขล่าวประเสรลิฐ) กน็มบีหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบในการสล่งตล่อขล่าวดบีนบีนี้ไปสผล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็นผผด้ไมล่เชนพี่อ คนบาปทรันี้งหลายกลาย
เปป็นครลิสเตบียนโดยมบีโอกาสไดด้สรัมผรัสขล่าวประเสรลิฐผล่านทางการเทศนาของผผด้รรับใชด้ทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อของพระเจด้า

ทลิโมธบีจะตด้องหลบีกเลบีพี่ยง “คคาพผดพลล่ามทรันี้งหลายทบีพี่ลบหลผล่และไรด้ประโยชนร์” เขาจะตด้องแนล่ใจวล่าไมล่มบีการโตด้
เถบียงและการทะเลาะในทล่ามกลางเหลล่าผผด้เชนพี่อในครลิสตจรักร การโตด้เถบียงกรันไมล่เหมาะกรับครลิสเตบียนเลย-แมด้กระทรัพี่ง
เกบีพี่ยวกรับพระครัมภบีรร์และสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่เปป็นฝป่ายวลิญญาณ ขด้อเทน็จจรลิงเหลล่านรันี้นของความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนเปป็นมา



โดยการเปปิดเผย-ไมล่ใชล่โดยเหตอุผล และการโตด้เถบียงสล่วนใหญล่แลด้วเปป็นเรนพี่องของไหวพรลิบอรันเฉบียบแหลมและชาญ
ฉลาด คน ๆ หนซพี่งอาจเถบียงแพด้และยรังเปป็นฝป่ายถผกอยผล่เหมนอนเดลิม มบีแตล่พระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ ผล่านทางพระ
วจนะและพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ ทบีพี่สามารถชรักจผงครผสอนเทน็จหรนอผผด้พยากรณร์เทน็จไดด้วล่าเขากคาลรังสอนผลิด ไมล่มบีความ
จคาเปป็นตด้องโตด้เถบียงกรับนรักเทศนร์เทบียมเทน็จหรนอผผด้นคาลรัทธลิ เพราะวล่าการโตด้เถบียงของมนอุษยร์จะไมล่มบีทางชรักจผงพวกเขา
ไดด้วล่าพวกเขาสอนผลิด ความคลิดของพวกเขาถผกปปิดอยผล่ ใจวลินลิจฉรัยผลิดชอบของพวกเขาถผกเหลน็กรด้อนนาบจนดด้านชา
ไปแลด้ว พวกเขาแกลด้งโงล่ และมรันเปป็นการเสบียเวลาอรันมบีคล่าไปเปลล่า ๆ ทบีพี่จะโตด้เถบียงกรับพวกเขา พระเยซผตรรัสวล่า 
“อยล่าใหด้สลิพี่งซซพี่งบรลิสอุทธลิธแกล่พวกสอุนรัข และพวกทล่านอยล่าโยนไขล่มอุกทรันี้งหลายของพวกทล่านไปตรงหนด้าเหลล่าสอุกร เกรง
วล่าพวกมรันจะเหยบียบยพี่คาสลิพี่งเหลล่านรันี้นเสบียใตด้เทด้าของพวกมรัน และจะหรันมาอบีก และฉบีกพวกทล่าน” (มธ. 7:6) เราจะ
ตด้องหลบีกเลบีพี่ยงการอภลิปรายตล่าง ๆ ทบีพี่ไรด้ประโยชนร์ซซพี่งจะนคาไปสผล่การโตด้เถบียงและ “คคาพผดพลล่ามทรันี้งหลายทบีพี่ลบหลผล่” 
ในครลิสตจรักร เปาโลอยากใหด้ทลิโมธบีเทศนาพระวจนะและไมล่ขออภรัยเลยทบีพี่ทคาอยล่างนรันี้น…พระคอุณของพระเจด้า พระ
โลหลิตของพระเยซผ การประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้ทรงถผกตรซงกางเขนและเปป็นขซนี้นแลด้ว อยล่า
เลยครรับ อยล่าโตด้เถบียง จงยซดมรัพี่นในขล่าวสารของคอุณไวด้ แทนทบีพี่จะโตด้เถบียงเกบีพี่ยวกรับเมลน็ดพนชนรันี้น-จงหวล่านมรันเถลิด

ทลิโมธบีจะตด้องหลบีกเลบีพี่ยง “การครัดคด้านของสลิพี่งทบีพี่เรบียกกรันอยล่างผลิด ๆ วล่าเปป็นศาสตรร์ความรผด้” เชล่นกรัน คคา
กรบีกตรงนบีนี้ทบีพี่แปลเปป็นศาสตรร์มบีความหมายแคล่วล่าความรผด้ชนลิดใดกน็ตาม-และไมล่ใชล่ความหมายทบีพี่คคาวล่า 
“วลิทยาศาสตรร์” ถผกใชด้กรันตามปกตลิวรันนบีนี้ มบีผผด้คนแหล่งวลิทยาศาสตรร์อยล่างแนล่นอนในสมรัยนรันี้นทบีพี่ไมล่ยอมรรับองคร์พระผผด้
เปป็นเจด้าและชอบโอด้อวดเกบีพี่ยวกรับความรผด้ของตรัวเอง แตล่พระวจนะของพระเจด้าบอกเราวล่า “ความยคาเกรงพระเยโฮ
วาหร์เปป็นการเรลิพี่มตด้นของความรผด้” และคนทบีพี่ไมล่ยคาเกรงพระเจด้ากน็เปป็นคนโฉดเขลา ไมล่วล่าเขาจะมบีใบปรลิญญากบีพี่ใบ
กน็ตาม!

เปาโลไมล่ไดด้หด้ามการอภลิปรายชนลิดทบีพี่ถผกตด้องเกบีพี่ยวกรับพระครัมภบีรร์หรนอหลรักคคาสอน (ไมล่มบีอะไรผลิดเลยเกบีพี่ยว
กรับการยกเหตอุผล การเปรบียบเทบียบขด้อพระครัมภบีรร์กรับขด้อพระครัมภบีรร์และสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่เปป็นฝป่ายวลิญญาณกรับฝป่าย
วลิญญาณ) แตล่เปาโลกคาลรังเตนอนทลิโมธบีไมล่ใหด้ปลล่อยใหด้ครผทรันี้งหลายทบีพี่อวดสตลิปฟัญญาและความรผด้ของตรัวเองเขด้ามาและ
สอนบางสลิพี่งทบีพี่จะกล่อใหด้เกลิดความวอุล่นวายในทบีพี่ประชอุมนรันี้น คนใดทบีพี่มบีความสรัมพรันธร์ทบีพี่ถผกตด้องกรับพระเจด้าจะไมล่อวด
ความรผด้และการศซกษา “ของตรัวเอง” จากธรรมาสนร์ เขาจะยกชผพระเยซผครลิสตร์-ไมล่ใชล่การศซกษาและใบปรลิญญา
ของตรัวเอง

ขด้อ 21: “ซซพี่งบางคนยอมรรับการนรันี้น จซงไดด้หลงผลิดไปในเรนพี่องความเชนพี่อนรันี้น ขอพระคอุณจงดคารงอยผล่กรับทล่าน
เถลิด เอเมน”

จงหมายเหตอุวล่าในขด้อพระคคาปปิดทด้ายนบีนี้ เปาโลกลล่าววล่าบางคนทบีพี่ “ประกาศตรัววล่าเชนพี่อ” ไดด้หลงไปจาก
ความเชนพี่อนรันี้นแลด้ว มบีคนมากมายทบีพี่มบี “ความเชนพี่อทบีพี่หรัวสมอง” ในพระเจด้า โดยปราศจาก “ความเชนพี่อทบีพี่หรัวใจ” ในแงล่
ความเฉลบียวฉลาด พวกเขาเปป็นคนเครล่งศาสนา-แตล่ดด้วยใจของพวกเขา พวกเขาไมล่ยอมรรับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า 
และนรัพี่นคนอกลอุล่มคนทบีพี่ผผด้มบีสตลิปฟัญญาเหลล่านบีนี้จะนคาใหด้หลงไป-ทรันี้งในสมรัยของเปาโลและในสมรัยปฟัจจอุบรันนบีนี้

ใน 1 โครลินธร์ 2:14 เปาโลกลล่าววล่า “...มนอุษยร์ธรรมดาไมล่รรับเอาสลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่งเปป็นของพระวลิญญาณของ
พระเจด้า เพราะสลิพี่งเหลล่านรันี้นเปป็นความโงล่เขลาสคาหรรับเขา และเขาไมล่สามารถทราบสลิพี่งเหลล่านรันี้นไดด้ เพราะวล่าสลิพี่ง



เหลล่านรันี้นตด้องสรังเกตโดยจลิตวลิญญาณ”
คนทบีพี่ยรังไมล่ไดด้บรังเกลิดใหมล่กน็ไมล่สามารถสอนพระครัมภบีรร์ไดด้ เพราะวล่าคนใดทบีพี่ยรังไมล่ไดด้ถผกใหด้บรังเกลิดโดยพระ

วลิญญาณกน็ไมล่สามารถเขด้าใจสลิพี่งเหลล่านรันี้นของพระวลิญญาณไดด้ พระวลิญญาณทรงตรวจคด้นสลิพี่งลนี้คาลซกเหลล่านรันี้นของ
พระเจด้า (1 คร. 2:10) และผผด้เชนพี่อทอุกคนมบีพระวลิญญาณ ผผด้ทรงสอนพวกเขา (1 ยอหร์น 2:27) พระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธจะทรงนคาพาเราเขด้าสผล่ความจรลิงทรันี้งสลินี้น และคนเหลล่านรันี้นทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิงจะไมล่ถผกทคาใหด้สรับสน
หรนอขายหนด้าโดยพวกครผสอนเทน็จเลย (1 ปต. 2:6)

ถด้าคอุณกลรับใจเชนพี่อแลด้วอยล่างแทด้จรลิง คอุณกน็ไมล่ตด้องกรังวลเกบีพี่ยวกรับการถผกนคาเขด้าสผล่คคาสอนผลิด-เพราะวล่าพระ
วลิญญาณของพระเจด้าจะทรงเปป็นพยานแกล่วลิญญาณของคอุณวล่าสลิพี่งเหลล่านรันี้นของพระวลิญญาณกคาลรังถผกสอนอยผล่หรนอ
ไมล่ เมนพี่อคอุณฟฟังผผด้รรับใชด้คนใด ผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ มลิชชรันนารบี ครผสอนพระครัมภบีรร์-หรนอใครกน็ตาม-ถด้าวลิญญาณ
ของคอุณไมล่เปป็นพยานแกล่คอุณวล่าคน ๆ นบีนี้กคาลรังสอนความจรลิงอยผล่ คอุณกน็ควรถอนตรัวจากการฟฟังผผด้สอนแบบนรันี้นเสบีย 
มรันเปป็นการเสบียเวลาเปลล่าทบีพี่จะเปปิดใจของคอุณเพนพี่อรรับคคาสอนผลิด

ผมไมล่ตล่อตด้านการศซกษา และผมไมล่ตล่อตด้านเหลล่านรักเทศนร์ทบีพี่มบีการศซกษาดด้วย ผมเชนพี่อวล่าการทรงเรบียกใหด้
เขด้าสผล่งานรรับใชด้กน็รวมถซงการทรงเรบียกใหด้ศซกษาคด้นควด้าและการเตรบียมตรัว ชายหนอุล่มหรนอหญลิงสาวคนใดทบีพี่ไมล่เตน็มใจ
ศซกษาคด้นควด้าและไปโรงเรบียนหากมรันเปป็นไปไดด้ในฝป่ายมนอุษยร์ กน็ไมล่เหมาะทบีพี่จะเทศนาหรนอเปป็นคนงานครลิสเตบียน
เตน็มเวลา พระเจด้าไมล่ทรงประทรับตรารรับรองใหด้แกล่ความไมล่รผด้-แตล่พระองคร์กน็ไมล่ทรงประทรับตรารรับรองใหด้แกล่สตลิ
ปฟัญญาทบีพี่ปราศจากการอยผล่ฝป่ายวลิญญาณเชล่นกรัน! ความโงล่เขลาของพระเจด้ากน็มบีปฟัญญามากกวล่ามนอุษยร์ และเมนพี่อการ
ศซกษายกยล่องความเฉลบียวฉลาดแทนทบีพี่จะยกยล่องพระเจด้า นรัพี่นกน็เปป็นการศซกษาชนลิดทบีพี่ผลิด

ทลิโมธบีถผกสอนใหด้อารรักขาความไวด้วางใจทบีพี่ถผกมอบไวด้แกล่เขาแลด้ว ใหด้หลบีกเลบีพี่ยงการพผดพลล่ามทบีพี่ลบหลผล่และไรด้
ประโยชนร์-การโตด้เถบียงทางศาสนาทบีพี่ไรด้สาระในครลิสตจรักร เขาจะตด้องระวรังคนทรันี้งหลายทบีพี่มบีการเรบียนรผด้และความรผด้
เยอะเกลินพอดบี ผผด้ซซพี่งประกาศตรัววล่าเปป็นคนมบีปฟัญญา แตล่ไมล่ไดด้มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณ-และผล่านทางการสอนผลิดของ
พวกเขาจะเปป็นเหตอุใหด้เหลล่าสมาชลิกครลิสตจรักรทบีพี่ประกาศตรัว (แตล่ไมล่มบีความรอด) หลงเจลิพี่นไป

บรัดนบีนี้เปาโลพรด้อมแลด้วทบีพี่จะปปิดทด้ายขล่าวสารของตน และเขาปปิดทด้ายดด้วยคคากลล่าวทบีพี่งดงาม: “ขอพระคอุณ
จงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด เอเมน” เขาขซนี้นตด้นขล่าวสารของเขาถซงทลิโมธบีดด้วย “เปาโล อรัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ โดย
พระบรัญชาของพระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา และพระเยซผครลิสตร์เจด้า ผผด้ทรงเปป็นความหวรังของพวกเรา 
ถซง ทลิโมธบี ผผด้เปป็นบอุตรแทด้ของขด้าพเจด้าในความเชนพี่อนรันี้น ขอพระคอุณ พระเมตตาและสรันตลิสอุขจากพระเจด้าพระบลิดา
ของพวกเรา และจากพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา จงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด”

“พระคอุณ พระเมตตาและสรันตลิสอุข…ขอพระคอุณจงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด” เพชรพลอยเมน็ดนบีนี้ (หกบทเพชร
แหล่งพระวจนะบรลิสอุทธลิธของพระเจด้าทบีพี่สล่งถซงศลิษยาภลิบาลหนอุล่มคนหนซพี่ง) ถผกมรัดดด้วยปกแหล่งพระคอุณ ชล่างเปป็นปกทบีพี่
สวยสคาหรรับหนรังสนอเลล่มใดกน็ตาม! และหนด้ากระดาษเหลล่านรันี้นทบีพี่ครัพี่นกลางกน็รรับสบีของพวกมรันจากปกนรันี้น ผล่านทาง
ปลายปากกาทบีพี่ไดด้รรับการดลใจของเปาโล พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธตรรัสแกล่เราในจดหมายฝากอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีนบีนี้
เกบีพี่ยวกรับความรผด้สซกตล่าง ๆ ของพระเจด้าทบีพี่มบีตล่อเรา ทรัศนคตลิของพระองคร์เกบีพี่ยวกรับเรา-ทรัศนคตลิแหล่งพระคอุณ เปาโล
บอกเลล่าถซงความชล่วยเหลนอของพระเจด้าซซพี่งพระองคร์ประทานใหด้แกล่เรา-ความชล่วยเหลนอแหล่งพระคอุณ พระเจด้าทรง



เปป็นผผด้ชล่วยเหลนอของเราทบีพี่เพบียงพอสคาหรรับทอุกสลิพี่งตลอดทาง ในทอุกชล่วงของชบีวลิต-แตล่โดยพระคอุณเทล่านรันี้น
ในจดหมายฝากฉบรับนบีนี้ เปาโลบอกเราถซงวลิธบีทบีพี่เราจะตด้องแสดงออกถซงความรรักของพระเจด้าเพนพี่อทบีพี่คนอนพี่น 

ๆ จะไดด้เหน็นความรรักนรันี้นในเรา เราจะตด้องเปป็นจดหมายฝากทบีพี่มบีชบีวลิต ถผกอล่านโดยมนอุษยร์ เราจะตด้องเปป็นทหารทบีพี่ดบี 
เราจะตด้องเปป็นเหลล่าผผด้รรับใชด้ทบีพี่มบีประโยชนร์ และเราจะตด้องหนบีสลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่จะนคาความเสนพี่อมเสบียมาสผล่พระนามของ
พระเยซผ เราจะตด้องสผด้การสผด้รบอรันดบีแหล่งความเชนพี่อ และในสลิพี่งสารพรัดทบีพี่เราทคา เราจะตด้องเปป็นเหตอุใหด้ผผด้คนสรังเกตรผด้วล่า
เราไดด้อยผล่กรับพระเยซผ

ชบีวลิตครลิสเตบียนเรลิพี่มตด้นในพระคอุณ ชรัยชนะแบบครลิสเตบียนเปป็นของเราโดยทางพระคอุณ และเมนพี่อเรายนนอยผล่
ตล่อพระพรักตรร์พระเจด้าเพนพี่อรรับบคาเหนน็จนลิรรันดรร์ของเรา มรันกน็จะเปป็นเพราะพระคอุณของพระองคร์! ผมไมล่ทราบถซงวลิธบี
ใดเลยทบีพี่เปาโลจะปปิดทด้ายจดหมายฉบรับนบีนี้ทบีพี่จะสนพี่อความหมายถซงนรักเทศนร์หนอุล่มคนหนซพี่งไดด้มากกวล่าการกลล่าวเพบียง
วล่า “ขอพระคอุณจงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด เอเมน!”

จดหมายฝากฉบอับทธีที่สองของเปาโลผทูต้เปป็นออัครททูตถถึงททิโมธธี
บทนนา

หนรังสนอสองทลิโมธบีเปป็นจดหมายฝากฉบรับสอุดทด้ายทบีพี่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรงบอกอรัครทผตชราผผด้ยลิพี่งใหญล่
ทล่านนบีนี้ใหด้เขบียนตามคคาบอก…ผผด้ไดด้รรับการทรงเรบียก รรับมอบพรันธกลิจ รรับการแตล่งตรันี้งจากพระเจด้า…ผผด้รรับใชด้คนหนซพี่ง



และครผคนหนซพี่งไปยรังพวกคนตล่างชาตลิ ตอนทบีพี่เขบียนจดหมายฉบรับนบีนี้ เปาโลตลิดคอุกในกรอุงโรมอบีกครรันี้ง และหลรังจาก
นรันี้นไมล่นานเขากน็ประทรับตราคคาพยานของเขาดด้วยโลหลิตของเขา-มรณะสรักขบีคนหนซพี่งเพนพี่อออุดมการณร์ของพระครลิสตร์
ความเคลนพี่อนไหวและชบีวลิตของเปาโลระหวล่างการตลิดคอุกครรันี้งแรกและครรันี้งทบีพี่สองในกรอุงโรม (ดผบทนคาสผล่หนรังสนอหนซพี่ง
ทลิโมธบีของผม) อาจถผกตามรอยไดด้ดรังตล่อไปนบีนี้:

หลรังจากเขบียนจดหมายฝากฉบรับแรกของเขาถซงทลิโมธบี เขากน็กลรับไปยรังเมนองเอเฟซรัสผล่านทางเมนองโตรอรัส 
ตามทบีพี่เขาไดด้ตรันี้งใจไวด้ เขาทลินี้งหนรังสนอเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกกลล่าวถซงใน 2 ทลิโมธบี 4:13 ไวด้กรับคารปฟัส จากเมนองเอเฟซรัสเขา
เดลินทางไปยรังเกาะครบีต และหลรังจากทบีพี่เขาออกไปจากทบีพี่นรัพี่น เขากน็เขบียนจดหมายฝากฉบรับนบีนี้ถซงทลิตรัสคนหนอุล่ม ถรัด
มาเขาผล่านเมนองมลิเลทรัสไปยรังเมนองโครลินธร์ (2 ทธ. 4:20) จากเมนองโครลินธร์ไปยรังเมนองนลิโคบอุรบี (ทลิตรัส 3:12) และจาก
ทบีพี่นรัพี่นเขาเดลินทางตล่อไปยรังกรอุงโรม ผผด้รผด้พระครัมภบีรร์บางทล่านคลิดวล่าเปาโลนล่าจะไปเยนอนประเทศสเปน แตล่ถด้าเขาทคา
เชล่นนรันี้น มรันกน็เกลิดขซนี้นทรันทบีหลรังจากทบีพี่เขาไดด้รรับการปลล่อยตรัวจากการจคาคอุกครรันี้งแรกของเขา ผผด้รผด้คนอนพี่น ๆ หรักลด้างคคา
กลล่าวอด้างนบีนี้และไมล่คลิดวล่ามรันจะเปป็นไปไดด้ทบีพี่เขาจะไปเยนอนประเทศสเปน ณ เวลานรันี้น

เหน็นไดด้ชรัดวล่าทลิโมธบียรังอยผล่ตล่อในเมนองเอเฟซรัส และไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่าในเมนองนรันี้นเขาไดด้รรับจดหมายฉบรับทบีพี่
สองจากเปาโล ชนพี่อเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกกลล่าวถซงในจดหมายฝากฉบรับทบีพี่สองดผเหมนอนจะสนรับสนอุนแนวคลิดนบีนี้ เหน็นไดด้ชรัด
จากบททบีพี่ 1:18 วล่าโอเนสลิโฟรรัสเปป็นชาวเมนองเอเฟซรัส และเพราะวล่าคคาสรัพี่งนรันี้นคนอ ใหด้คคานรับ “ครอบครรัว” ของเขา 
ดผเหมนอนเปป็นทบีพี่แนล่นอนวล่าในตอนนรันี้นทลิโมธบีอยผล่ทบีพี่เมนองเอเฟซรัส ซซพี่งเปป็นทบีพี่อยผล่อาศรัยปกตลิของโอเนสลิโฟรรัส

ปรลิสสลิลลาและอาควลิลลาอาศรัยอยผล่ในเมนองเอเฟซรัส (กลิจการ 18:26) และอรัครทผตทล่านนบีนี้กน็คคานรับมายรังพวก
เขาเชล่นกรัน ใน 2 ทลิโมธบี 2:17 ฮบีเมเนอรัสถผกกลล่าวถซง ถผกชบีนี้ใหด้เหน็นวล่าเปป็นครผสอนผลิดอรันนล่าเกลบียด-และไมล่ตด้องสงสรัย
เลยวล่านบีพี่เปป็นบอุคคลเดบียวกรันกรับทบีพี่ถผกกลล่าวถซงใน 1 ทลิโมธบี 1:20 อเลน็กซานเดอรร์ชล่างทองแดงผผด้นรันี้นถผกกลล่าวถซงวล่าเปป็น
ครผสอนเทน็จอบีกคนในเมนองเอเฟซรัส เมนองนรันี้นเปป็นศผนยร์กลางขนาดใหญล่สคาหรรับศาสนาเทบียมเทน็จทรันี้งหลาย และค
รลิสตจรักรทบีพี่นรัพี่นเปป็นหนซพี่งในครลิสตจรักรทบีพี่ยลิพี่งใหญล่เหลล่านรันี้นแหล่งสมรัยของเปาโล

ความปรารถนาอรันลนี้คาลซกลอุกไหมด้ภายในใจของเปาโลทบีพี่จะไดด้เหน็นบอุตรทบีพี่รรักของเขาในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
อบีกแคล่ครรันี้งเดบียว เขารผด้วล่าอบีกไมล่นานเขาจะประทรับตราคคาพยานของตนและงานรรับใชด้ของตนดด้วยโลหลิตของตน 
และใน 2 ทลิโมธบี 1:4 เขาแสดงหลรักฐานแหล่งความรผด้สซกของเขาทบีพี่มบีตล่อทลิโมธบีโดยกลล่าววล่า “โดยปรารถนาเปป็นอรัน
มากทบีพี่จะเหน็นทล่าน โดยระลซกถซงนนี้คาตาทรันี้งหลายของทล่าน เพนพี่อขด้าพเจด้าจะไดด้เตน็มไปดด้วยความปปตลิยลินดบี” ใน 2 ทลิโมธบี
4:9,21 เขาอด้อนวอนทลิโมธบีวล่า “ทล่านจงขมบีขมรันทบีพี่จะมาหาขด้าพเจด้าโดยเรน็ว!” เหน็นไดด้ชรัดวล่าเขาไมล่แนล่ใจวล่าการเปป็น
มรณะสรักขบีของเขาจะบรังเกลิดขซนี้นกล่อนทลิโมธบีมาถซงหรนอไมล่

ในจดหมายฉบรับทบีพี่สองนบีนี้เปาโลเตนอน เตนอนสตลิ และใหด้ขด้อปฏลิบรัตลิแกล่ทลิโมธบีเกบีพี่ยวกรับงานรรับใชด้นบีนี้ โดยรผด้วล่า
มรันคงจะเปป็นโอกาสสอุดทด้ายแลด้วทบีพี่เขาจะไดด้ใหด้ขด้อปฏลิบรัตลิเชล่นนรันี้น บางคนอาจถามวล่า “ทคาไมตด้องเขบียนจดหมาย
ฝากสองฉบรับ? ทคาไมเปาโลไมล่เขบียนขล่าวสารทรันี้งหมดทบีพี่เปป็นขด้อปฏลิบรัตลิและคคาเตนอนสตลิในจดหมายฝากฉบรับแรก
นรันี้น?” มบีความแตกตล่างอรันเดล่นชรัดระหวล่างหนรังสนอหนซพี่งและสองทลิโมธบี ในจดหมายฝากฉบรับแรกนรันี้นบด้านของ
พระเจด้า (ครลิสตจรักร) ถผกมองเหน็นเปป็นระเบบียบ (หรนอปลอดความแตกรด้าว การรรักโลก และคคาสอนผลิด) และเปาโล
ใหด้ขด้อปฏลิบรัตลิทบีพี่ละเอบียดเกบีพี่ยวกรับวล่าความเปป็นระเบบียบนบีนี้ ในทางของพระเจด้าและความบรลิสอุทธลิธทรันี้งสลินี้น จะตด้องถผก



รรักษาใหด้คงอยผล่และถผกอารรักขาไวด้ บด้านของพระเจด้าทบีพี่เปป็นเชล่นนรันี้น ไมล่ถผกกลล่าวถซงอบีกเลยในจดหมายฝากฉบรับทบีพี่สอง
นรันี้น ในบททบีพี่ 2:20 เราอล่านเกบีพี่ยวกรับ “บด้านใหญล่หลรังหนซพี่ง” และบด้านใหญล่หลรังนบีนี้ถผกพรรณนาวล่ามบีภาชนะหลายใบทบีพี่
มบีเกบียรตลิและภาชนะหลายใบทบีพี่ไรด้เกบียรตลิ-และผผด้เชนพี่อถผกหนอุนใจใหด้ชคาระตรัวใหด้พด้นจากความไรด้เกบียรตลิและเปป็น
ภาชนะทบีพี่มบีเกบียรตลิ เหมาะสคาหรรับการใชด้งานของพระผผด้เปป็นนายนรันี้น

ครลิสตจรักรทบีพี่เชนพี่อแตล่ปากถผกเกรลิพี่นนคาวล่าขณะนบีนี้กคาลรังกลายเปป็นบด้านใหญล่หลรังหนซพี่ง มรันจะมบีจคานวนเพลิพี่มขซนี้น
เหมนอนเมลน็ดมรัสตารร์ดเลน็กจลิดี๋วนรันี้นเตลิบโตจนกลายเปป็นตด้นไมด้ใหญล่ตด้นหนซพี่งทบีพี่ใหด้รล่มเงาแกล่ฝผงนกแหล่งอากาศในกลิพี่งทรันี้ง
หลายของมรัน และบด้านใหญล่หลรังนบีนี้ไมล่แสดงออกถซงความเปป็นระเบบียบทบีพี่ถผกแสดงใหด้เหน็นในจดหมายฝากฉบรับแรก
อบีกตล่อไป มรันเรลิพี่มกลายเปป็นบด้านทบีพี่ชคารอุดและไมล่เปป็นระเบบียบแลด้ว เมนพี่อบด้านนรันี้นมบีขนาดใหญล่ขซนี้นเรนพี่อย ๆ ความไรด้
ระเบบียบและความแตกแยกกน็จะเรลิพี่มเปป็นทบีพี่สรังเกตไดด้มากขซนี้นกวล่าตอนทบีพี่เปาโลเขบียนจดหมายฝากฉบรับนบีนี้ในตอน
แรก เมนพี่อเรามองยด้อนกลรับไป เรากน็เหน็นไดด้ในประวรัตลิศาสตรร์ของครลิสตจรักรวล่าเปาโลหมายความวล่าอะไรเมนพี่อเขาพผด
ถซงภาชนะทบีพี่มบีเกบียรตลิและทบีพี่ไรด้เกบียรตลิ

พระเยซผตรรัสวล่า “...บนศลิลานบีนี้เราจะสรด้างครลิสตจรักรของเราไวด้ และประตผทรันี้งหลายแหล่งนรกจะไมล่มบีชรัย
ชนะตล่อครลิสตจรักรนรันี้นเลย” (มธ. 16:18) ถด้อยคคาเหลล่านบีนี้ไมล่ไดด้ถผกกลล่าวถซงทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นหรนอบด้านซซพี่งใชด้เปป็นทบีพี่
ประชอุมทด้องถลิพี่น ประตผทรันี้งหลายแหล่งนรกไดด้มบีชรัยชนะแลด้วตล่อครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นบางแหล่ง จนถซงขนาดทบีพี่วล่าครลิสต
จรักรเหลล่านรันี้นไดด้ปปิดตายประตผของพวกมรันแลด้วและเลลิกกลิจการแลด้ว แตล่หาเปป็นเชล่นนรันี้นไมล่กรับครลิสตจรักรของพระเจด้า
ผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ พระกายของพระครลิสตร์!

เหนนอจดหมายฝากฉบรับอนพี่น ๆ ทรันี้งหมด เปาโลไดด้ทคางานหนรักในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นเหลล่านรันี้น-และความ
ภาคภผมลิใจและความชนพี่นบานแหล่งใจของเขาคนอ ครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นเหลล่านรันี้นทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงใชด้เขาเพนพี่อกล่อตรันี้ง บรัดนบีนี้ 
ในวรันทด้าย ๆ แหล่งชบีวลิตของเขา เขากน็เหน็นไดด้วล่าทบีพี่ประชอุมเหลล่านบีนี้บางแหล่งกคาลรังออกไปจากความเชนพี่อนรันี้น พรด้อมกรับ
ความเสนพี่อมทรามทบีพี่กล่อตรัวขซนี้นแลด้ว พวกผผด้สอนทบีพี่ชรัพี่วรด้าย เชล่น ฮบีเมเนอรัส ฟปเลทรัส และคนอนพี่น ๆ ไดด้นคาคคาสอนผลิดเขด้า
มาแลด้ว เปาโลทราบวล่าพระเจด้าไมล่ไดด้ลด้มเหลว และฤทธลิธเดชของพระเจด้าไมล่ไดด้ลด้มเหลว แตล่มนอุษยร์ไดด้ลด้มเหลว

ในจดหมายฝากฉบรับทบีพี่สองนบีนี้ถซงทลิโมธบี ความลด้มเหลวและความไรด้ระเบบียบของครลิสตจรักรทบีพี่เชนพี่อแตล่ปากถผก
คาดหมายไวด้แลด้ว เปาโลไมล่กลล่าวเลยสรักคคาเกบีพี่ยวกรับพวกผผด้ปกครองและพวกผผด้ชล่วย และไมล่มบีการใหด้คคาสรัญญาใด
หรนอขด้อปฏลิบรัตลิใดเกบีพี่ยวกรับการฟฟฟื้นตรัวของครลิสตจรักรจากสภาพทรันี้งหลายทบีพี่ถผกชบีนี้ใหด้เหน็นในจดหมายฝากฉบรับนบีนี้ดด้วย 
ความถดถอยและความเสนพี่อมทรามของครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นจะมบีตล่อไปจนกวล่าจะสลินี้นยอุค เหลล่าคนชรัพี่วและคนลล่อลวง
จะเลวรด้ายมากขซนี้นเรนพี่อย ๆ และไมล่มบีการบอกเปป็นนรัยเลยถซงการฟฟฟื้นฟผระดรับนานาชาตลิกล่อนอวสานของยอุคครลิสต
จรักร และความสคาเรน็จครบถด้วนของยอุคสมรัยแหล่งพระคอุณ จะมบีการฟฟฟื้นฟผในบางพนนี้นทบีพี่ และทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นบาง
แหล่งจะฟฟฟื้นตรัวบางสล่วนจากความไรด้ชบีวลิตและความสรับสนของพวกเขา แตล่กลล่าวโดยทรัพี่วไปแลด้ว จะไมล่มบีทรันี้งการฟฟฟื้นฟผ
ระดรับชาตลิหรนอระดรับนานาชาตลิ

ผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายทบีพี่เทศนาวล่าจะมบีการฟฟฟื้นฟผครรันี้งใหญล่กล่อนการเสดน็จกลรับมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้ากน็ไมล่
เขด้าใจพระครัมภบีรร์เลย พวกเขากคาลรังเทศนาคคาสอนผลิด ครลิสตจรักรทบีพี่เชนพี่อแตล่ปากและทบีพี่ปรากฏแกล่ตาจะแยล่ลงเรนพี่อย 
ๆ จนกวล่าจะถซงชรัพี่วโมงนรันี้นทบีพี่พระเยซผเจด้าเสดน็จลงมาจากสวรรคร์พรด้อมกรับเสบียงกผล่กด้อง และพรด้อมกรับเสบียงของ



เทพบดบีและเสบียงแตรของพระเจด้า ครลิสตจรักรแทด้นรันี้นกน็จะถผกรรับออกไป ถผกรรับขซนี้นไปพบกรับพระเยซผเจด้าในฟป้า
อากาศ และครลิสตจรักรออุล่น ๆ นรันี้น-ครลิสตจรักรทบีพี่มรัพี่งมบีและรรักสบายนรันี้น-จะถผกทลินี้งไวด้ขด้างหลรัง อล่าน 1 เธสะโลนลิกา 
4:13-18 และวลิวรณร์ 3:17-22

ในวลิวรณร์ 3:10 เราเรบียนรผด้วล่าครลิสตจรักรแทด้นรันี้นจะถผกรรับออกไปจากแผล่นดลินโลก และในวลิวรณร์ 3:16 เรา
อล่านวล่าครลิสตจรักรออุล่น ๆ นรันี้นจะถผกคายออกและถผกทลินี้งไวด้ในอาณาจรักรของปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์ เมนพี่อสลินี้นสอุดยอุคค
รลิสตจรักร พระเยซผทรงถผกเหน็นวล่ายนนอยผล่ทบีพี่ประตผ-ประตผครลิสตจรักร ทล่านทบีพี่รรัก ไมล่ใชล่ประตผแหล่งใจมนอุษยร์: “ดผเถลิด เรา
ยนนทบีพี่ประตผและเคาะอยผล่ ถด้าผผด้ใดกน็ตามไดด้ยลินเสบียงของเรา (ผผด้ใด, ใครกน็ตาม) และเปปิดประตผ เราจะเขด้าไปหาผผด้นรันี้น 
(คนนรันี้น-แคล่คนเดบียว) และจะรรับประทานอาหารรล่วมกรับเขา และเขากรับเรา” (วว. 3:20)

พระเจด้าทรงเคาะทบีพี่ประตผใจของแตล่ละคนกน็จรลิง และมรันไมล่ผลิดทบีพี่จะใชด้พระคคาขด้อนบีนี้เพนพี่อยกภาพประกอบ
ขด้อเทน็จจรลิงนรันี้น แตล่พระคคาตอนนบีนี้พผดถซงครลิสตจรักร ไมล่ใชล่ใจ-และพระเยซผทรงยนนอยผล่ทบีพี่ประตผนรันี้น และเคาะอยผล่ นบีพี่คนอค
รลิสตจรักรทด้องถลิพี่น เพราะวล่าเราทราบวล่าพระเยซผทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจรักรแทด้นรันี้น ซซพี่งไมล่มบีจอุดดล่างพรด้อยหรนอรลินี้ว
รอยใด ๆ เลย…บรลิสอุทธลิธและปราศจากตคาหนลิ (อฟ. 5:27) พระคคาขด้อนบีนี้ใหด้ภาพของทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นแหล่งหนซพี่งทบีพี่
ไมล่มบีเลยสรักคนเดบียวยอมใหด้พระเยซผเขด้าไป! เมนพี่อการรรับขซนี้นไปนรันี้นเกลิดขซนี้น ทล่านทบีพี่รรัก จะมบีครลิสตจรักรบางแหล่งทบีพี่ไมล่มบี
ครลิสเตบียนเลยสรักคนเดบียวทบีพี่จะถผกพบในทบีพี่ประชอุมนรันี้นทรันี้งหมด!

เมนพี่อครลิสตจรักรแทด้นรันี้นถผกรรับออกไป ครลิสตจรักรของปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์นรันี้น- “บด้านชาวบาบลิโลนใหญล่
นรันี้น”-จะถผกจรัดการตามทบีพี่ถผกเปปิดเผยในวลิวรณร์ บททบีพี่ 17 และ 18 บด้านนรันี้นจะถผกทอดทลินี้งอยล่างสลินี้นเชลิงโดยพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธและถผกยกใหด้แกล่พญามารเพนพี่อทบีพี่จะกลายเปป็นทบีพี่อาศรัยของ “พวกผบีปปศาจ เหลล่าวลิญญาณโสโครก 
และนกทบีพี่ไมล่สะอาดและนล่าเกลบียดชรังทอุกตรัว” ชล่างเปป็นภาพทบีพี่นล่ากลรัว! และกระนรันี้น เราเหน็นสลิพี่งนบีนี้กคาลรังกล่อตรัวขซนี้นวรันนบีนี้
นบีพี่ถผกบอกเปป็นนรัยโดยขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าพวกนรักศาสนาทบีพี่โดดเดล่นและเหลล่าผผด้นคาทางศาสนาทบีพี่ยลิพี่งใหญล่กคาลรังรด้องขอใหด้
มบีครลิสตจรักรโลก พวกโปรเตสแตนตร์ พวกยลิวและพวกคาทอลลิกกคาลรังจรับมนอกรันเพนพี่อขจรัดความแตกตล่างทรันี้งหลาย
ของตนและเขบียน (หรนอปรรับปรอุง) พระครัมภบีรร์ฉบรับหนซพี่งซซพี่งจะเขด้ากรันกรับทอุกศาสนา หลายคนทบีพี่โดดเดล่นซซพี่งไมล่กบีพี่ปป
กล่อนไดด้ยนนหยรัดซนพี่อตรงตล่อความเชนพี่อนรันี้นบรัดนบีนี้กน็กคาลรังออมชอมจนถซงระดรับทบีพี่บล่งบอกวล่าทอุกอยล่างเตรบียมพรด้อมแลด้ว
อยล่างแนล่นอนและชรัพี่วโมงนรันี้นมาใกลด้แลด้วเมนพี่อพระเยซผจะทรงเรบียกครลิสตจรักรแทด้ของพระองคร์ออกไปและมอบ
องคร์กรทางศาสนาทบีพี่ยลิพี่งใหญล่เหลล่านรันี้นไวด้กรับพญามาร

จงจคาใหด้ขซนี้นใจวล่าพระเยซผครลิสตร์ไมล่ไดด้ตรรัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “จงทคาใหด้ทรันี้งโลกกลรับใจรรับเชนพี่อ” 
พระองคร์ไมล่ไดด้ใหด้ครลิสตจรักรอยผล่ทบีพี่นบีพี่เพนพี่อทคาใหด้คนทรันี้งโลกกลรับใจรรับเชนพี่อ แตล่ทบีพี่ครลิสตจรักรจะเปป็นพยานเพนพี่อพระองคร์ 
เพนพี่อบอกเลล่าขล่าวดบีนรันี้นแหล่งขล่าวประเสรลิฐ และสรด้างสาวกจากทอุกคนทบีพี่ยอมเชนพี่อ และเมนพี่อครลิสตจรักรนรันี้นครบสมบผรณร์
พระเยซผกน็จะทรงรรับเจด้าสาวของพระองคร์ออกไปและมอบแผล่นดลินโลกนบีนี้ไวด้แกล่พญามาร ปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์นรันี้น
จะกระทคากลิจของมรันจนครบถด้วน และจากนรันี้นพระเยซผจะเสดน็จกลรับมาเพนพี่อสรด้างพลรับพลาของดาวลิด “ซซพี่งพรังลง
นรันี้น” ขซนี้นใหมล่ และพระองคร์จะตรันี้งซากปรรักหรักพรังเหลล่านรันี้นของมรันขซนี้นมา และเมนพี่อพระเยซผประทรับบนพระทบีพี่นรัพี่งของ
ดาวลิดบรรพบอุรอุษของพระองคร์ เรากน็จะมบีสรันตลิสอุขบนแผล่นดลินโลก ความปรารถนาดบีแกล่มนอุษยร์ทรันี้งหลาย-แตล่ตด้องรอ
จนกวล่าจะถซงตอนนรันี้น! จงตรันี้งใจศซกษาคด้นควด้ากลิจการ 15:13-18 ในขด้อพระคคาตอนนรันี้นคอุณจะพบพลิมพร์เขบียวทบีพี่



กระชรับและเขด้าใจไดด้แหล่งการกระทคากลิจของพระเจด้าในระหวล่างยอุคคนตล่างชาตลินบีนี้และทบีพี่ตามมาทรันทบี จงทคาความ
คอุด้นเคยกรับขด้อพระคคาเหลล่านบีนี้ และคอุณจะมบีความเขด้าใจอรันดบีเกบีพี่ยวกรับโครงรล่างของสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่รออยผล่เบนนี้องหนด้า 

ผมคลิดวล่าขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าเปาโลอยผล่ในคอุกเพบียงลคาพรังนรันี้นเปป็นภาพของสลิพี่งทบีพี่จะเกลิดขซนี้นกรับผผด้รรับใชด้และ
ครลิสเตบียนจคานวนมากทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อในตอนปลายของยอุคครลิสตจรักร เปาโลกลล่าววล่า “คนทรันี้งปวงทบีพี่อยผล่ในแควด้นเอเชบีย
นรันี้นกน็หรันไปจากขด้าพเจด้า” (2 ทธ. 1:15) อบีกครรันี้ง “เดมาสไดด้ละทลินี้งขด้าพเจด้าไปแลด้ว โดยหลงรรักโลกปฟัจจอุบรันนบีนี้เสบีย
แลด้ว…ลผกาคนเดบียวเทล่านรันี้นทบีพี่อยผล่กรับขด้าพเจด้า” (2 ทธ. 4:10,11) ชล่างเปป็นภาพทบีพี่นล่าเศรด้า! ชายผผด้ยคาเกรงพระเจด้าคน
นบีนี้ผผด้ไดด้ถผกใชด้การอยล่างมหาศาลโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธเพนพี่อกล่อตรันี้งทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นหลายแหล่ง ผผด้ซซพี่งคคาเทศนาของ
เขาไดด้สล่งผลเปป็นผผด้กลรับใจเชนพี่อหลายพรันคน บรัดนบีนี้มบีเพนพี่อนเพบียงคนเดบียวอยผล่เคบียงขด้างกาย-คอุณหมอลผกา แพทยร์ทบีพี่รรัก
ของเขา เราไมล่ตด้องประหลาดใจเลยเมนพี่อเรายนนอยผล่เพบียงลคาพรัง-ไมล่วล่าเราจะเปป็นผผด้รรับใชด้หรนอผผด้เชนพี่อทรัพี่วไป ฝผงชน
มหาศาลไดด้ไปตามทางทบีพี่มบีแรงตด้านนด้อยสอุดเสมอ และพวกเขาจะไปทางนรันี้นอยผล่เสมอ

นบีพี่เปป็นชรัพี่วโมงทบีพี่มนดมลิดทบีพี่สอุดสคาหรรับเปาโล แตล่ทรันี้ง ๆ ทบีพี่ขด้อเทน็จจรลิงมบีอยผล่วล่าเขายนนอยผล่เพบียงลคาพรัง โดยมบีแคล่ลผก
าเพบียงผผด้เดบียว เขากน็ทราบวล่าพระเจด้าของเขายนนอยผล่กรับเขา-และความเชนพี่อมรัพี่นของเขาไมล่ไดด้อล่อนแรงลง กล่อนเขาถผก
ประหารชบีวลิตเขาเปป็นพยานรรับรองวล่าเขาไดด้รรักษาความเชนพี่อนรันี้นไวด้แลด้ว!

มรันเปป็นชรัพี่วโมงทบีพี่มนดมลิดสคาหรรับทลิโมธบีเชล่นกรัน โดยรผด้วล่าหนด้าทบีพี่แรกของเขาคนอ ตล่อพระเจด้าและขล่าวประเสรลิฐ 
เขากคาลรังเผชลิญหนด้ากรับงานรรับใชด้และการทคางานหนรักเพนพี่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าซซพี่งไดด้ถผกกคาหนดไวด้แกล่เขาแลด้ว และใน
ระหวล่างงานรรับใชด้นบีนี้วรันเวลาของเขาจะเตน็มไปดด้วยภยรันตรายและเปปปี่ยมดด้วยความทอุกขร์โศก พล่อฝป่ายวลิญญาณของ
เขา ชายผผด้นรันี้นทบีพี่ไดด้นคาเขาเขด้าสผล่ความรผด้ของพระเยซผครลิสตร์ ถผกจคาคอุกและจะถผกทคาใหด้เปป็นมรณะสรักขบีในไมล่ชด้าเพราะ
เหน็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐนรันี้นทบีพี่ทลิโทธบีจะตด้องประกาศ!

การเอล่ยถซงชายหนอุล่มผผด้นบีนี้ครรันี้งแรกสอุดคนอ ในกลิจการ 16:1 ทบีพี่เราอล่านเกบีพี่ยวกรับพล่อของเขาทบีพี่เปป็นคนตล่างชาตลิ
และแมล่ของเขาทบีพี่เปป็นยลิว การเอล่ยถซงเขาเปป็นครรันี้งสอุดทด้ายอยผล่ในจดหมายฝากฉบรับนบีนี้ของเรา เขาไมล่ถผกกลล่าวถซงอบีก
เลยในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ เปาโลรรับทลิโมธบีไวด้เปป็นผผด้ชล่วยของตนในงานมลิชชรันนารบี ทลิโมธบีพลิสผจนร์ตรัววล่าเปป็นผผด้สรัตยร์ซนพี่อ 
และตล่อมาถผกแตล่งตรันี้งเปป็นศลิษยาภลิบาลของครลิสตจรักรชาวเอเฟซรัส เขาและเปาโลมบีความใกลด้ชลิดกรันมากในการ
รล่วมสามรัคคบีธรรม ในจลิตวลิญญาณ และในการทคางานหนรักของพวกเขาจนพวกเขาถผกเรบียกวล่าเปป็นพล่อกรับลผกชายใน
ฝป่ายวลิญญาณ: “แตล่พวกทล่านกน็ทราบถซงขด้อพลิสผจนร์ของทลิโมธบีวล่า ดอุจบอุตรรล่วมกรับบลิดา เขากน็ไดด้รรับใชด้รล่วมกรับขด้าพเจด้า
ในขล่าวประเสรลิฐ” (ฟป. 2:22)

ใจของชายทรันี้งสองทล่านนบีนี้เตด้นอยล่างสอดประสานกรัน และความรรักของพวกเขาเชนพี่อมพวกเขาใหด้ตลิดกรัน 
เปาโลเปป็นบลิดาฝป่ายวลิญญาณทบีพี่มบีใจเขด้มแขน็งของชายหนอุล่มผผด้นบีนี้ ออุทลิศจลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกายใหด้แกล่ออุดมการณร์
ของพระเยซผเจด้า และทลิโมธบีกคาลรังเดลินตามรอยเทด้าของเขา ผมไมล่สงสรัยเลยวล่าทลิโมธบีพซพี่งพาเปาโลบล่อยครรันี้งในหลาย
เหตอุการณร์ทบีพี่ไมล่ไดด้ถผกบรันทซกไวด้ในจดหมายฝากเหลล่านรันี้น

จนถซงจอุดนบีนี้ เขามบีเปาโลใหด้ระบายความในใจ ใหด้ปรซกษาและพซพี่งพา แตล่บรัดนบีนี้เขาตด้องเผชลิญหนด้ากรับขด้อเทน็จ
จรลิงอรันศรักดลิธสลิทธลิธทบีพี่วล่าในอนาคตเขาอาจตด้องยนนเพบียงลคาพรังเทล่าทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับมนอุษยร์ ในจดหมายฉบรับสอุดทด้ายนบีนี้ 
เปาโลรรับประกรันเขาวล่าพระเจด้าทรงสรัตยร์ซนพี่อและจะทรงยนนอยผล่เคบียงขด้างเขา และเตนอนสตลิทลิโมธบีใหด้สรัตยร์ซนพี่อตล่อคคา



กคาชรับนรันี้นทบีพี่ถผกมอบไวด้แกล่เขาในขล่าวประเสรลิฐนรันี้นทบีพี่ถผกฝากใหด้เขาดผแล
จดหมายฉบรับนบีนี้ไดด้มาถซงใจทบีพี่มบีภาระเชล่นนรันี้น-จดหมายฝากฉบรับทบีพี่สองถซงทลิโมธบี ซซพี่งในจดหมายฉบรับนบีนี้

เปาโลไดด้ระบายความเหน็นอกเหน็นใจอรันทรงพลรังของตนและอด้อนวอนทลิโมธบีใหด้เปป็นคนเขด้มแขน็งและทคาใหด้การทรง
เรบียกจากเบนนี้องบนของพระเจด้าสคาเรน็จ เขาเตนอนสตลิทลิโมธบีใหด้สรัตยร์ซนพี่อตล่อพระเจด้า ตล่อพระวจนะ และตล่อวลิสอุทธลิชน
เหลล่านรันี้นทบีพี่เขาจะปรนนลิบรัตลิ

บทแรกของ 2 ทลิโมธบีบรรจอุคคาคคานรับทบีพี่ใหด้ความรรักและอล่อนโยนของเปาโล มรันบรรจอุคคาเตนอนสตลิทรันี้งหลาย
ใหด้สรัตยร์ซนพี่อในสลิพี่งสารพรัด-โดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งใหด้ทลิโมธบียซดมรัพี่นในหลรักคคาสอนอรันถผกตด้องซซพี่งเขาไดด้ยลินจากเปาโลแลด้ว 
เขาจะตด้องยนนหยรัดมรัพี่นคงในความจรลิงนรันี้น มบีคคาเตนอนสตลิอนพี่น ๆ อบีกใหด้เขด้มแขน็ง ใหด้สผด้ทนความยากลคาบากดอุจทหารทบีพี่
ดบี ใหด้พากเพบียรตามกฎเกบีพี่ยวกรับสลิพี่งสารพรัด ใหด้เอาใจใสล่ในทอุกเวลา และใหด้ระลซกถซงสลิพี่งเกล่ากล่อนทรันี้งหลายทบีพี่เขาไดด้
เพลลิดเพลลินและพระพรเหลล่านรันี้นทบีพี่ไดด้ถผกเทลงมาบนเขาตรันี้งแตล่เขาไดด้กลรับใจรรับเชนพี่อ ตล่อมาในจดหมายฝากฉบรับนบีนี้ 
เปาโลพรรณนาถซงความขรัดแยด้งทบีพี่ผผด้รรับใชด้ทบีพี่แทด้จรลิงทอุกคนของพระเจด้าตด้องเผชลิญในโลกและการสผด้รบทบีพี่ทหารทบีพี่ดบีทอุก
นายตด้องเขด้าประจรัญบานดด้วยความแขน็งแกรล่ง ความตนพี่นตรัว และความขยรันขรันแขน็ง

จากนรันี้นเปาโลพรรณนาถซงบางคนทบีพี่จะออกไปจากความเชนพี่อนรันี้น และเกบีพี่ยวกรับคนเหลล่านบีนี้เขาใหด้โครงรล่าง
วลิถบีทางทบีพี่ผผด้เชนพี่อตด้องเดลินตามอยผล่เสมอ ในบททบีพี่สามของ 2 ทลิโมธบีเราอล่านเกบีพี่ยวกรับยอุคสอุดทด้าย ซซพี่งจะเปป็นวรันทรันี้งหลาย
แหล่งความชรัพี่วรด้ายทบีพี่ประจรักษร์แจด้ง ในบททบีพี่สบีพี่เราพบคคาพยานสอุดทด้ายของเปาโล-ความสรัตยร์ซนพี่อของเขาตล่อพระเจด้า
และความสรัตยร์ซนพี่อของพระเจด้าตล่อเขา

2 ททิโมธธี - บททธีที่ 1
ขม่าวสารสม่วนตอัวของเปาโลถถึงททิโมธธี

1:1 เปาโล อรัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ โดยพระประสงคร์ของพระเจด้า ตามพระสรัญญาแหล่งชบีวลิต ซซพี่งมบีในพระเยซผ
ครลิสตร์



1:2 ถซง ทลิโมธบี บอุตรทบีพี่รรักอยล่างยลิพี่งของขด้าพเจด้า ขอพระคอุณ พระเมตตาและสรันตลิสอุขจากพระเจด้าพระบลิดา และพระ
เยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา จงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด
1:3 ขด้าพเจด้าขอบพระคอุณพระเจด้า ผผด้ซซพี่งขด้าพเจด้าไดด้รรับใชด้สนบมาตรันี้งแตล่บรรพบอุรอุษของขด้าพเจด้า ดด้วยใจวลินลิจฉรัยผลิดและ
ชอบอรันบรลิสอุทธลิธ วล่าขด้าพเจด้าไดด้ระลซกถซงทล่านในคคาอธลิษฐานทรันี้งหลายของขด้าพเจด้ามลิไดด้หยอุดหยล่อนทรันี้งกลางคนนและ
กลางวรัน
1:4 โดยปรารถนาเปป็นอรันมากทบีพี่จะเหน็นทล่าน โดยระลซกถซงนนี้คาตาทรันี้งหลายของทล่าน เพนพี่อขด้าพเจด้าจะไดด้เตน็มไปดด้วย
ความปปตลิยลินดบี
1:5 เมนพี่อขด้าพเจด้าระลซกถซงความเชนพี่ออรันแทด้นรันี้นซซพี่งมบีอยผล่ในทล่าน ซซพี่งกล่อนอนพี่นเลยนรันี้นไดด้มบีอยผล่ในโลอลิสยายของทล่าน และ
ยผนบีสมารดาของทล่าน และขด้าพเจด้าเชนพี่อมรัพี่นคงวล่ามบีอยผล่ในทล่านเชล่นกรัน
1:6 เหตอุฉะนรันี้นขด้าพเจด้าจซงขอใหด้ทล่านระลซกวล่า ทล่านจงปลอุกเรด้าของประทานของพระเจด้า ซซพี่งมบีอยผล่ในตรัวทล่าน โดย
การวางมนอของขด้าพเจด้านรันี้น
1:7 เพราะวล่าพระเจด้าไมล่ไดด้ประทานวลิญญาณแหล่งความกลรัวใหด้แกล่พวกเรา แตล่แหล่งฤทธลิธเดช และแหล่งความรรัก 
และแหล่งความคลิดทบีพี่ปกตลิดบี
1:8 เหตอุฉะนรันี้นทล่านอยล่าละอายคคาพยานขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา หรนอของตรัวขด้าพเจด้าผผด้เปป็นนรักโทษ
ของพระองคร์ แตล่ทล่านจงมบีสล่วนรล่วมในบรรดาความยากลคาบากแหล่งขล่าวประเสรลิฐ ตามฤทธลิธเดชของพระเจด้า
1:9 ผผด้ทรงชล่วยพวกเราใหด้รอดแลด้ว และไดด้ทรงเรบียกพวกเราดด้วยการทรงเรบียกอรันบรลิสอุทธลิธ ไมล่ใชล่ตามบรรดาการก
ระทคาของพวกเรา แตล่ตามพระประสงคร์และพระคอุณของพระองคร์เอง ซซพี่งไดด้ถผกประทานใหด้แกล่พวกเราในพระเยซผ
ครลิสตร์ตรันี้งแตล่กล่อนสรด้างโลก
1:10 แตล่บรัดนบีนี้ไดด้ทรงสคาแดงใหด้ประจรักษร์โดยการปรากฏของพระเยซผครลิสตร์พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา ผผด้ไดด้ทรง
กคาจรัดความตายใหด้สผญสลินี้น และไดด้ทรงนคาชบีวลิตและความเปป็นอมตะใหด้กระจล่างแจด้งโดยทางขล่าวประเสรลิฐ
1:11 สคาหรรับขล่าวประเสรลิฐนรันี้น ขด้าพเจด้าไดด้รรับการแตล่งตรันี้งใหด้เปป็นนรักเทศนร์ และเปป็นอรัครทผต และเปป็นครผของพวก
คนตล่างชาตลิ
1:12 เพราะเหตอุนรันี้นเองขด้าพเจด้าจซงไดด้ทนทอุกขร์สลิพี่งเหลล่านบีนี้เชล่นกรัน แตล่อยล่างไรกน็ตามขด้าพเจด้ากน็ไมล่ละอาย เพราะวล่า
ขด้าพเจด้ารผด้จรักพระองคร์ทบีพี่ขด้าพเจด้าเชนพี่อแลด้ว และขด้าพเจด้าเชนพี่อมรัพี่นคงวล่าพระองคร์ทรงสามารถทบีพี่จะรรักษาสลิพี่งซซพี่งขด้าพเจด้า
ไดด้มอบไวด้กรับพระองคร์จนถซงวรันนรันี้น
1:13 จงยซดถนอรผปแบบแหล่งบรรดาถด้อยคคาอรันถผกตด้องไวด้ใหด้มรัพี่น ซซพี่งทล่านไดด้ยลินจากขด้าพเจด้าแลด้ว ในความเชนพี่อและ
ความรรักซซพี่งมบีอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์
1:14 สลิพี่งอรันดบีนรันี้นซซพี่งไดด้ทรงมอบไวด้กรับทล่านแลด้วนรันี้น จงรรักษาไวด้โดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธซซพี่งทรงสถลิตอยผล่ในพวกเรา
1:15 ทล่านกน็ทราบสลิพี่งนบีนี้แลด้ววล่า คนทรันี้งปวงทบีพี่อยผล่ในแควด้นเอเชบียนรันี้นกน็หรันไปจากขด้าพเจด้า ในพวกนรันี้นมบีฟปเจลรัสและเฮ
อรร์โมเกเนส
1:16 ขอองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงพระเมตตาแกล่ครอบครรัวของโอเนสลิโฟรรัสเถลิด เพราะเขาไดด้กระทคาใหด้ขด้าพเจด้าชนพี่น
ใจบล่อย ๆ และไมล่ละอายตล่อโซล่ตรวนของขด้าพเจด้าเลย



1:17 แตล่ขณะเมนพี่อเขาอยผล่ในกรอุงโรม เขาไดด้เสาะหาขด้าพเจด้าอยล่างขยรันขรันแขน็งมาก จนไดด้พบขด้าพเจด้า
1:18 ขอองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าโปรดประทานแกล่เขาวล่า เขาจะไดด้พบพระเมตตาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าในวรันนรันี้นดด้วย
เถลิด และเขาไดด้ปรนนลิบรัตลิขด้าพเจด้าทบีพี่เมนองเอเฟซรัสหลายสลิพี่งเพบียงใดนรันี้น ทล่านกน็ทราบดบีอยผล่แลด้ว

คนาคนานอับของออัครททูต
ขด้อ 1: “เปาโล อรัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ โดยพระประสงคร์ของพระเจด้า ตามพระสรัญญาแหล่งชบีวลิต ซซพี่งมบี

ในพระเยซผครลิสตร์”
ถด้อยคคาเหลล่านบีนี้บล่งบอกถซงการเรลิพี่มตด้นของคคาอคาลาหนซพี่งทบีพี่แสนวลิเศษมากทบีพี่สอุดเทล่าทบีพี่มนอุษยร์คนหนซพี่งเคยกลล่าว

กรับอบีกคน วรันนบีนี้เราปปิดทด้ายจดหมายฉบรับตล่าง ๆ ของเราดด้วยลายเซน็นตร์ของเรา แตล่ในสมรัยของเปาโลมรันเปป็น
ธรรมเนบียมปฏลิบรัตลิทบีพี่จะใสล่ชนพี่อของผผด้เขบียนกล่อนในคคาคคานรับ เปป็นทบีพี่เชนพี่อกรันโดยทรัพี่วไปวล่าเปาโลเกนอบตาบอดแลด้ว ดรัง
นรันี้นมรันจซงสมเหตอุสมผลทบีพี่เขาใหด้ลผกาเขบียนจดหมายฉบรับนบีนี้ตามคคาบอก ซซพี่งลผกาเปป็นเพนพี่อนเพบียงคนเดบียวของเขา
ขณะทบีพี่เขานรัพี่งอยผล่ในความมนดของคอุกใตด้ดลินของพวกโรม และลผกาบรันทซกถด้อยคคาเหลล่านรันี้นขณะทบีพี่พระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธตรรัสผล่านอรัครทผตเปาโล

เมนพี่อทลิโมธบีเปปิดจดหมายฉบรับนบีนี้ ถด้อยคคาแรกทบีพี่เขาอล่านคนอ ชนพี่อของเพนพี่อนทบีพี่รรักของเขา เพนพี่อนรล่วมทางแตล่
กล่อนของเขา และพล่อของเขาในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า- “เปาโล” เวลาผล่านไปหนซพี่งพรันเกด้ารด้อยปปแลด้วตรันี้งแตล่เปาโลไดด้
เดลินบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ กระนรันี้นตลอดสมรัยประวรัตลิศาสตรร์ชนพี่อนรันี้นมบีความหมายคลด้ายกรับการออุทลิศตน ความกลด้าหาญ
ความกระตนอรนอรด้น ความทอุกขร์ยาก และความเชนพี่อทบีพี่ไมล่ออมชอม ไมล่มบีใครเหมนอนเขาเลยบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ ยกเวด้น
พระเยซผครลิสตร์ผผด้เปป็นมนอุษยร์ ผมเชนพี่อวล่าพระเจด้าทรงใหด้เกบียรตลิเปาโลเหนนอมนอุษยร์คนอนพี่นใด พระองคร์ทรงบอกเขาใหด้
เขบียนหนรังสนอตล่าง ๆ ของภาคพรันธสรัญญาใหมล่ตามคคาบอกมากกวล่าผผด้เขบียนคนอนพี่นใด

แมด้กระทรัพี่งกล่อนการกลรับใจรรับเชนพี่อของเขา เปาโลกน็เปป็นคนทบีพี่พลิเศษเหนนอธรรมดา เขามบีความโดดเดล่นใน
ทอุกดด้าน-กระนรันี้นเขากน็เปป็นมนอุษยร์เหลนอเกลิน ตลิดดลินเหลนอเกลิน เปป็นเหมนอนพวกเราสล่วนใหญล่ในหลาย ๆ ดด้าน ไมล่มบีผผด้
เขบียนพระวจนะของพระเจด้าคนอนพี่นโดดเดล่นในครลิสตจรักรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่เหมนอนเปาโล เขาเปป็น
หนซพี่งในผผด้มบีการศซกษาดบีทบีพี่สอุดแหล่งสมรัยของเขา-กระนรันี้นในความถล่อมใจอรันลซกลนี้คาทบีพี่สอุดของเขา เขากน็อวดในกางเขน
ของพระครลิสตร์เทล่านรันี้น เขาไมล่ไดด้แขน็งแรงในฝป่ายรล่างกาย แตล่ความแขน็งแกรล่งของเขาในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าบดบรัง
ความอล่อนแอแหล่งรล่างกายของเขา ใน 2 โครลินธร์ 12:9 เขากลล่าววล่า “และ(พระเจด้า)ไดด้ตรรัสกรับขด้าพเจด้าวล่า 
“พระคอุณของเรากน็มบีพอสคาหรรับเจด้าเสมอ เพราะฤทธลิธเดชของเรากน็ถผกทคาใหด้สคาเรน็จครบถด้วนในความอล่อนแอ” เหตอุ
ฉะนรันี้นขด้าพเจด้าจซงยลินดบีมากทบีพี่สอุดทบีพี่จะอวดในบรรดาความอล่อนแอของขด้าพเจด้า เพนพี่อฤทธลิธเดชของพระครลิสตร์จะไดด้
สถลิตอยผล่บนขด้าพเจด้า!” ในฟปลลิปปป 1:20 เขากลล่าววล่า “ตามความคาดหวรังอยล่างเอาจรลิงเอาจรังของขด้าพเจด้าและ
ความหวรังของขด้าพเจด้า วล่าขด้าพเจด้าจะไมล่ละอายในสลิพี่งใด ๆ เลย แตล่วล่าดด้วยใจกลด้าทรันี้งสลินี้น เชล่นทบีพี่เปป็นเสมอมา ดรังนรันี้น
บรัดนบีนี้พระครลิสตร์จะไดด้ทรงรรับการยกยล่องในรล่างกายของขด้าพเจด้าดด้วย ไมล่วล่าจะโดยชบีวลิตกน็ดบีหรนอโดยความตายกน็ดบี”

องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงมองผล่านสายตาของอรัครทผตเปาโล และพระเยซผครลิสตร์ตรรัสผล่านรลิมฝปปากของเขา 
เขารด้องประกาศไดด้วล่า “ขด้าพเจด้าถผกตรซงไวด้กรับพระครลิสตร์แลด้ว แตล่อยล่างไรกน็ตามขด้าพเจด้ากน็ยรังมบีชบีวลิตอยผล่ แตล่ไมล่ใชล่
ขด้าพเจด้าเอง แตล่พระครลิสตร์ทรงมบีชบีวลิตอยผล่ในขด้าพเจด้า และชบีวลิตซซพี่งขด้าพเจด้าดคารงอยผล่ในเนนนี้อหนรังขณะนบีนี้ ขด้าพเจด้ากน็ดคารง



อยผล่โดยความเชนพี่อแหล่งพระบอุตรของพระเจด้า ผผด้ไดด้ทรงรรักขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละพระองคร์เองเพนพี่อขด้าพเจด้า” (กท
. 2:20) ความอล่อนแอฝป่ายรล่างกายของเปาโลถผกกลล่าวถซงบล่อยครรันี้ง-โดยตรัวเขาเองและโดยผผด้อนพี่น แตล่เขาไมล่ไดด้ปลล่อย
ใหด้สภาพรล่างกายของเขาฉอุดรรันี้งงานรรับใชด้ของเขา และในบางกรณบีเขาถซงขรันี้นทคางานหนรักในอาชบีพเยน็บเตต๊นทร์ของเขา
เพนพี่อทบีพี่จะหาเงลินเลบีนี้ยงชบีพตรัวเองขณะทบีพี่เขาเทศนา เขาอล่อนแอในฝป่ายรล่างกาย แตล่ไมล่มบีทบีพี่สคาหรรับความอล่อนแอในจลิต
วลิญญาณของเขา ไมล่มบีรล่องรอยของความอล่อนแอในงานรรับใชด้ของเขาเลย

เปาโลมบีความรรักของพระเจด้าทบีพี่กลนนกลินทอุกสลิพี่งและความปรารถนาอรันลนี้คาลซกเพนพี่อจลิตวลิญญาณทรันี้งหลายของ
มนอุษยร์ เขารด้องบอกวล่า “ขด้าพเจด้าอยากขอใหด้ขด้าพเจด้าเองถผกสาปแชล่งใหด้ตรัดขาดจากพระครลิสตร์ เพราะเหน็นแกล่พบีพี่
นด้องของขด้าพเจด้า คนอญาตลิพบีพี่นด้องของขด้าพเจด้าตามเนนนี้อหนรัง” (รม. 9:1-3) ผมอยากรผด้จรลิง ๆ วล่าคนของพระเจด้ากบีพี่คน
เคยไปถซงจอุดแหล่งการออุทลิศตรัวทบีพี่พวกเขาสามารถกลล่าวไดด้จากใจทบีพี่สรัตยร์จรลิงและในความยคาเกรงพระเจด้าวล่าพวกเขา
เตน็มใจทบีพี่จะเปป็นผผด้หลงหายเพนพี่อทบีพี่จะเหน็นคนทบีพี่พวกเขารรักและชนชาตลิของพวกเขาไดด้รรับความรอด? เปาโลมบีความ
ปรารถนาเชล่นนรันี้นเพนพี่อจลิตวลิญญาณทรันี้งหลาย ภาระทบีพี่หนรักอซนี้งเพนพี่องานรรับใชด้นรันี้นซซพี่งพระเจด้าไดด้ทรงเรบียกเขาใหด้เขด้าสผล่

ความจรลิงทบีพี่ลนี้คาลซกทบีพี่สอุดเหลล่านรันี้น ขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่เปปปี่ยมสงล่าราศบีทบีพี่สอุดเหลล่านรันี้น คคาเตนอนสตลิทบีพี่ชรัดเจนทบีพี่สอุดเหลล่า
นรันี้นถซงผผด้เชนพี่อสคาหรรับยอุคนบีนี้และโมงนบีนี้ถผกบรันทซกไวด้ในหนรังสนอเหลล่านรันี้นทบีพี่พระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธประทานใหด้แกล่เรา
โดยทางอรัครทผตเปาโลแลด้ว ขล่าวสารของพระเจด้าถซงครลิสตจรักร-เจด้าสาวของพระครลิสตร์-ถผกมอบใหด้ในงานเขบียน
เหลล่านรันี้นแลด้ว เปาโลเปป็น “อรัครทผตของพระเยซผครลิสตร์” และในความสามารถนรันี้นเขาออุทลิศตนใหด้แกล่ “ความหล่วง
พะวงทบีพี่มบีตล่อครลิสตจรักรทรันี้งปวง” (2 คร. 11:28) ชายผผด้นบีนี้เปป็นทาสรรับใชด้ทบีพี่แทด้จรลิงของพระเยซผครลิสตร์ เขาไมล่ไดด้เปป็น
เจด้าของตรัวเอง และเขากลล่าวไดด้อยล่างสรัตยร์จรลิงวล่า “ขด้าพเจด้ามบีชบีวลิตอยผล่…แตล่กน็ไมล่ใชล่ขด้าพเจด้า” พระครลิสตร์ทรง
พระชนมร์อยผล่ในเปาโลจนถซงขนาดทบีพี่วล่าทอุกลมหายใจและทอุกจรังหวะการเตด้นของหรัวใจของเขาถผกออุทลิศใหด้แกล่พระ
ครลิสตร์ผผด้ไดด้ทรงชล่วยเขาใหด้รอดและใหด้แกล่ผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้นผผด้ซซพี่งพระเจด้าไดด้ประทานใหด้แกล่เขาผล่านทางการประกาศขล่าว
ประเสรลิฐ

เปาโลไมล่ไดด้ออุทลิศตรัวใหด้แกล่ศาสนาหนซพี่ง นลิกายหนซพี่ง หรนอกลอุล่มคนดรังทางศาสนา เขาเปป็น “อรัครทผตของพระ
เยซผครลิสตร์” และในฐานะเชล่นนรันี้นการออุทลิศตรัวของเขาจซงมบีตล่องานรรับใชด้ของครลิสตจรักรเหลล่านรันี้น ความชนพี่นบานของ
เขาคนอ การไดด้เหน็นครลิสตจรักรอายอุนด้อยเหลล่านรันี้นเตลิบโตและกลายเปป็นผผด้เขด้มแขน็ง ความใจสลายของเขาคนอ การ
ไดด้ยลินเรนพี่องการแตกแยกและการวลิวาทในทล่ามกลางเหลล่าสมาชลิก หรนอเรนพี่องคคาสอนผลิดทบีพี่รอุกรานเขด้ามาในทบีพี่ประชอุม
ทด้องถลิพี่น อรัครทผตทล่านนบีนี้เปป็น “ภาชนะทบีพี่เหมาะสคาหรรับการใชด้งานของพระผผด้เปป็นนาย” อยล่างแทด้จรลิง

ในพระคคาสองขด้อแรกของบทนบีนี้ เปาโลกลล่าวถซงพระเยซผครลิสตร์สามครรันี้ง การกลล่าวถซงเหลล่านรันี้นปรากฏอบีก
ครรันี้งในตอนทด้ายของขด้อหนซพี่ง และในขด้อสองเชล่นกรัน พระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นชบีวลิตของเรา หากไมล่ใชล่เพราะพระองคร์ 
กน็คงไมล่มบีพระคอุณเลย หากไมล่ใชล่เพราะพระองคร์ กน็คงไมล่มบีชบีวลิตนลิรรันดรร์เลย และหากไมล่ใชล่เพราะพระองคร์ เปาโลกน็
คงไมล่สามารถเปป็นคนแบบทบีพี่เขาเปป็นไดด้ เขากลล่าววล่า “โดยพระคอุณของพระเจด้า ขด้าพเจด้าจซงเปป็นอยล่างทบีพี่ขด้าพเจด้า
เปป็นอยผล่นบีนี้” (1 คร. 15:10) ในพระเยซผครลิสตร์ “พวกเรามบีชบีวลิต และไหวตรัว และเปป็นอยผล่” (กลิจการ 17:28) 
พระองคร์ทรงเปป็นผผด้รลิเรลิพี่มและผผด้ทคาใหด้สคาเรน็จของสลิพี่งสารพรัดทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับผผด้เชนพี่อ พระองคร์ทรงเปป็นโลหลิตชบีวลิตแหล่ง
ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน พระองคร์ทรงเปป็นเคลน็ดลรับทบีพี่ยลิพี่งใหญล่หนซพี่งเดบียวนรันี้นแหล่งความสคาเรน็จในการดคาเนลินชบีวลิต



ครลิสเตบียน พระองคร์ทรงเปป็นบรรดาความมรัพี่งครัพี่งทบีพี่ไมล่อาจสนบคด้นไดด้แหล่งพระคอุณของพระเจด้า ฤทธลิธเดชของพระเจด้า 
และความสามารถของพระเจด้าทบีพี่จะตอบสนองความตด้องการทอุกอยล่างของเรา

เปาโลกลล่าววล่า “แกล่ขด้าพเจด้า ผผด้เปป็นคนเลน็กนด้อยกวล่าคนเลน็กนด้อยทบีพี่สอุดในพวกวลิสอุทธลิชนทรันี้งหมด โปรด
ประทานพระคอุณนบีนี้ เพนพี่อขด้าพเจด้าจะประกาศทล่ามกลางคนตล่างชาตลิถซงบรรดาความมรัพี่งครัพี่งทบีพี่ไมล่อาจสนบคด้นไดด้ของ
พระครลิสตร์” (อฟ. 3:8) การไถล่ สรันตลิสอุข ความมรัพี่นคงปลอดภรัย ชบีวลิตนลิรรันดรร์ทบีพี่ผผด้เชนพี่อทอุกคนถนอครอง ทรันี้งหมดนบีนี้ตรันี้งอยผล่
บนพระเยซผครลิสตร์ พระเยซผครลิสตร์ไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลกเพนพี่อชล่วยคนบาปทรันี้งหลายใหด้รอด พระองคร์ทรงเสรน็จสลินี้นงาน
นรันี้นทบีพี่พระบลิดาทรงสล่งพระองคร์มากระทคาแลด้ว และ “...เมนพี่อพระบอุตรไดด้ทรงชคาระบาปทรันี้งหลายของพวกเราโดย
พระองคร์เองแลด้ว กน็ไดด้ประทรับนรัพี่ง ณ เบนนี้องขวาพระหรัตถร์ของผผด้ทรงเดชานอุภาพเบนนี้องบน” (ฮบ. 1:3 วรรคหลรัง) 
พระองคร์นรัพี่งอยผล่ ณ เบนนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้าพระบลิดาในฐานะทนายของเรา คนกลางของเรา สหายของเรา
พระองคร์ประทรับอยผล่ในใจของเรา- “พระครลิสตร์ผผด้ทรงสถลิตอยผล่ในพวกทล่าน อรันเปป็นทบีพี่หวรังแหล่งสงล่าราศบี” (คส. 1:27) 
พระองคร์ทรงเปป็นศลิลามอุมเอกแหล่งความจรลิงนลิรรันดรร์และสลิพี่งทรงสรด้างทรันี้งปวง: “เพราะวล่าโดยพระองคร์สรรพสลิพี่งไดด้
ถผกสรด้างขซนี้น ทรันี้งทบีพี่อยผล่ในทด้องฟป้าและทบีพี่อยผล่ในแผล่นดลินโลก สลิพี่งซซพี่งประจรักษร์แกล่ตาและสลิพี่งซซพี่งไมล่ประจรักษร์แกล่ตา ไมล่วล่า
พวกเขาจะเปป็นผผด้ครองบรัลลรังกร์ หรนอเปป็นผผด้ครองอาณาจรักร หรนอเปป็นบรรดาเทพผผด้ครอบครองอาณาจรักร หรนอเปป็น
บรรดาเทพผผด้มบีอคานาจ สรรพสลิพี่งทรันี้งสลินี้นไดด้ถผกสรด้างขซนี้นโดยพระองคร์และเพนพี่อพระองคร์ และพระองคร์ทรงเปป็นอยผล่กล่อน
สรรพสลิพี่งทรันี้งปวง และสรรพสลิพี่งทรันี้งปวงกน็ดคารงอยผล่โดยพระองคร์” (คส. 1:16,17)

วรันหนซพี่งอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีพระเยซผครลิสตร์องคร์เดลิมนบีนี้จะเสดน็จมาในหมผล่เมฆในฟป้าอากาศเพนพี่อมารรับครลิสตจรักร
แทด้นรันี้นและทคาใหด้พวกวลิสอุทธลิชนฟฟฟื้นคนนชบีพ และเราจะถผกรรับขซนี้นไปดด้วยกรันเพนพี่อพบกรับพระองคร์ในฟป้าอากาศ (1 ธส. 
4:13-18; กจ. 1:10,11; ฮบ. 9:28)

“เปาโล อรัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ โดยพระประสงคร์ของพระเจด้า ตามพระสรัญญาแหล่งชบีวลิต ซซพี่งมบีในพระ
เยซผครลิสตร์” ชล่างเปป็นขด้อพระคคาทบีพี่ยลิพี่งใหญล่! หากไมล่มบีพระครลิสตร์ กน็ไมล่มบีชบีวลิต ไมล่มบีความหวรัง ไมล่มบีสรันตลิสอุข ไมล่มบีการ
หยอุดพรัก ไมล่มบีการไถล่ ไมล่มบีความชนพี่นบาน พระครลิสตร์ทรงเปป็นทอุกสลิพี่งทบีพี่ผผด้เชนพี่อตด้องการ และพระนามของพระองคร์กน็เปป็น
นามเดบียวเทล่านรันี้นทบีพี่ประทานใหด้ภายใตด้ฟป้าในทล่ามกลางมนอุษยร์ทบีพี่เราตด้องรรับความรอดโดยพระนามนรันี้น ทลิโมธบีจะตด้อง
จคาไวด้วล่าเปาโลเปป็นอรัครทผตคนหนซพี่งของพระเยซผครลิสตร์ และวล่าเขาถนอครองตคาแหนล่งนรันี้น “โดยพระประสงคร์ของ
พระเจด้า ตามพระสรัญญาแหล่งชบีวลิต ซซพี่งมบีในพระเยซผครลิสตร์”

พระเยซผครลิสตร์ไมล่ไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลกเพบียงเพนพี่อจะนคาชบีวลิตนลิรรันดรร์มาใหด้-พระองคร์ทรงเปป็นชบีวลิต (คส. 3:4)
พระเยซผตรรัสวล่า “ผผด้ทบีพี่มบีพระบอุตรกน็มบีชบีวลิต และผผด้ทบีพี่ไมล่มบีพระบอุตรของพระเจด้ากน็ไมล่มบีชบีวลิต” พระองคร์ตรรัสแกล่สองศรบีพบีพี่
นด้องทบีพี่เศรด้าโศก คนอมารบียร์และมารธาวล่า “เราเปป็นการเปป็นขซนี้นมาและชบีวลิต ผผด้ทบีพี่เชนพี่อในเรานรันี้น ถซงแมด้วล่าเขาตายไป
แลด้ว แตล่เขากน็จะมบีชบีวลิต และผผด้ใดกน็ตามทบีพี่มบีชบีวลิตและเชนพี่อในเราจะไมล่ตายเลย” (ยอหร์น 11:25,26)

ทล่านทบีพี่รรัก มรันไมล่สคาครัญวล่าคอุณเคยไปเขด้ารล่วมครลิสตจรักรกบีพี่แหล่งหรนอคอุณเคยถผกออุทลิศถวาย ถผกทคาใหด้เปป็นชาว
ครลิสตร์ ถผกยนนยรัน หรนอถผกใหด้บรัพตลิศมากบีพี่หน: ถด้าคอุณไมล่ถนอครองพระเยซผเจด้า คอุณกน็ตายไปแลด้วในฝป่ายวลิญญาณ-
เพราะวล่าหากไมล่มบีพระองคร์กน็ไมล่มบีชบีวลิตเลย!

ขด้อ 2: “ถซง ทลิโมธบี บอุตรทบีพี่รรักอยล่างยลิพี่งของขด้าพเจด้า ขอพระคอุณ พระเมตตาและสรันตลิสอุขจากพระเจด้าพระ



บลิดา และพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา จงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด”
หลายปปกล่อนเปาโลไดด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งการสลินี้นพระชนมร์ การถผกฝฟัง และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์

ของพระเยซผ “ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” และผล่านทางขล่าวประเสรลิฐนรันี้น ทลิโมธบีกน็ไดด้รรับความรอด เปาโลไดด้เฝป้า
ดผเขาพรัฒนาและเตลิบโตเขด้มแขน็งในฝป่ายวลิญญาณ จนกลายเปป็นผผด้รรับใชด้หนอุล่มอนาคตไกลทบีพี่ดผแลทบีพี่ประชอุมนรันี้นในเมนอง
เอเฟซรัส ไมล่แปลกเลยทบีพี่เปาโลอธลิษฐานเผนพี่อชายหนอุล่มผผด้นบีนี้วล่า “ขอพระคอุณ พระเมตตาและสรันตลิสอุขจากพระเจด้าพระ
บลิดา และพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา จงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด!”

เราควรหมายเหตอุไวด้วล่าในหนรังสนอหนซพี่งและสองทลิโมธบีและทลิตรัส เปาโลกลล่าววล่า “ขอพระคอุณ พระเมตตา
และสรันตลิสอุข” ขณะทบีพี่ในจดหมายฝากฉบรับอนพี่น ๆ ของเขาทอุกฉบรับ เขากลล่าวเพบียงวล่า “ขอพระคอุณและสรันตลิสอุข” 
เปาโลทราบวล่าเปป็นเพราะพระเมตตาอรันยากจะวรัดไดด้ เขาจซงไดด้รรับพระพรฝป่ายวลิญญาณทรันี้งสลินี้น ขณะทบีพี่เขาเขด้าใกลด้
อวสานแหล่งการเดลินทางบนโลกนบีนี้ของเขา เขากน็ตระหนรักแบบทบีพี่ไมล่เคยตระหนรักมากล่อนเลยวล่าเขาไดด้รรับชบีวลิต ความ
ชนพี่นบาน สรันตลิสอุข และโอกาสทบีพี่จะทนทอุกขร์เพนพี่อพระผผด้ชล่วยใหด้รอดองคร์นรันี้นทบีพี่ไดด้ทรงทนทอุกขร์มากมายขนาดนรันี้นแทนทบีพี่
เขา เขาไดด้รรับโอกาสอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีทบีพี่จะประทรับตราคคาพยานของเขาในความเปป็นมรณะสรักขบี ซซพี่งโดยการนรันี้น
เขาไดด้รรับมงกอุฎของมรณะสรักขบี เปาโลชบีนี้ใหด้ทลิโมธบีและทลิตรัสเหน็นวล่ามนอุษยร์เปป็นผผด้รรับพระคอุณของพระเจด้าและเปป็น
ทายาทรล่วมกรับพระเยซผครลิสตร์-เพราะพระเมตตาของพระเจด้าทบีพี่ไมล่ไดด้เกลิดจากคอุณความดบีของเราและทบีพี่ไมล่อาจวรัดคล่า
ไดด้ หากเราไดด้รรับความยอุตลิธรรม เราทอุกคนกน็คงตกนรกหมกไหมด้กรันหมด แตล่พระเมตตาของพระเจด้าไดด้ทคาใหด้
พระคอุณและสรันตลิสอุขเปป็นไปไดด้โดยทางพระเยซผครลิสตร์เจด้า

ขด้อ 3: “ขด้าพเจด้าขอบพระคอุณพระเจด้า ผผด้ซซพี่งขด้าพเจด้าไดด้รรับใชด้สนบมาตรันี้งแตล่บรรพบอุรอุษของขด้าพเจด้า ดด้วยใจ
วลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันบรลิสอุทธลิธ วล่าขด้าพเจด้าไดด้ระลซกถซงทล่านในคคาอธลิษฐานทรันี้งหลายของขด้าพเจด้ามลิไดด้หยอุดหยล่อนทรันี้ง
กลางคนนและกลางวรัน”

“ขด้าพเจด้าขอบพระคอุณพระเจด้า…” วลบีนบีนี้ดผเหมนอนไมล่มบีนรัยสคาครัญเปป็นพลิเศษ-จนกระทรัพี่งเราพลิจารณาวล่า
เปาโลอยผล่ทบีพี่ไหนตอนทบีพี่เขบียน วล่าเขากคาลรังทนทอุกขร์สลิพี่งใดอยผล่-และจะทนทอุกขร์สลิพี่งใดในอนาคตอรันใกลด้นรันี้น ชายผผด้นบีนี้ไดด้
เสบียสละทอุกสลิพี่งเพนพี่อขล่าวประเสรลิฐ และบรัดนบีนี้เขาตลิดคอุกอยผล่โดยรอคอยการถผกประหารชบีวลิตเพราะการประกาศขล่าว
ประเสรลิฐนรันี้น แตล่เขายรังขอบพระคอุณพระเจด้าไดด้อยผล่! จงยอมรรับเถลิด ทล่านผผด้อล่านทบีพี่รรัก: ครลิสเตบียนบางคนวรันนบีนี้พรพี่คาบล่น
เกบีพี่ยวกรับความไมล่สะดวกเพบียงเลน็กนด้อยทบีพี่สอุดหรนอการบอกเปป็นนรัยเรนพี่องการขล่มเหงเพราะเหน็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ

“ผผด้ซซพี่งขด้าพเจด้าไดด้รรับใชด้สนบมาตรันี้งแตล่บรรพบอุรอุษของขด้าพเจด้า ดด้วยใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันบรลิสอุทธลิธ…” เปป็น
ความจรลิงทบีพี่วล่าเปาโลเคยอยผล่ในลรัทธลิยลิวจนกระทรัพี่งเขาไดด้พบกรับพระเยซผบนถนนไปเมนองดามรัสกรัส แตล่เขาปรนนลิบรัตลิ
พระเยโฮวาหร์อยล่างสรัตยร์ซนพี่อ พระเจด้าแหล่งบรรพบอุรอุษของเขา ตรันี้งแตล่เวลาทบีพี่เขายรังเปป็นเดน็กหนอุล่มจนกระทรัพี่งเขาไดด้พบ
กรับพระเยซผและกลายเปป็นผผด้รรับใชด้ อรัครทผต และครผแกล่พวกคนตล่างชาตลิ เปาโลเหน็นชอบกรับความตายของสเทเฟน-
พรด้อมกรับใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันแจล่มชรัด ตอนทบีพี่เขากลรับใจรรับเชนพี่อ เขากคาลรังอยผล่บนถนนไปเมนองดามรัสกรัสเพนพี่อ
ขล่มเหงพวกครลิสเตบียนทบีพี่นรัพี่น-แตล่ใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของเขากน็แจล่มชรัด เพราะวล่าเขาถผกหลอกลวงโดยศาสนา เขา
ไมล่ไดด้รผด้จรักแสงนรันี้นของพระครลิสตร์ผผด้ซซพี่งเขาไดด้พบบนถนนเมนองดามรัสกรัส และเมนพี่อเขารผด้ตรัววล่าเขากคาลรังทคาอะไรอยผล่ เขา
กน็รด้องออกมาวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์ประสงคร์จะใหด้ขด้าพระองคร์ทคาอะไร” เขาเชนพี่อฟฟังพระเจด้า กลายเปป็นนรัก



เทศนร์คนหนซพี่งแหล่งขล่าวประเสรลิฐ-และคคาเทศนาแรกทบีพี่เขาเทศนากน็เกบีพี่ยวกรับความเปป็นพระเจด้าของพระครลิสตร์ โดย
ประกาศวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจด้า ซซพี่งประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี (กลิจการ 9:20) 

ดรังนรันี้นเปาโลจซงกลล่าวไดด้วล่า “ขด้าพเจด้าไดด้ประพฤตลิตล่อพระพรักตรร์พระเจด้าลด้วนแตล่ตามใจวลินลิจฉรัยผลิดและ
ชอบอรันดบีจนถซงทอุกวรันนบีนี้” (กลิจการ 23:1) เมนพี่อเปาโลเรบียนรผด้ความจรลิงนรันี้น เขากน็ออุทลิศตรัวตล่อขล่าวประเสรลิฐแหล่ง
พระคอุณมากพอ ๆ กรับทบีพี่เขาไดด้ออุทลิศตรัวตล่องานรรับใชด้ของลรัทธลิยลิว เขาเปป็นฟารลิสบีคนหนซพี่งแหล่งพวกฟารลิสบี ซซพี่งออุทลิศ
ตรัวอยล่างจรลิงใจตล่อศาสนาแหล่งบรรพบอุรอุษของเขา-แตล่เขาคลิดผลิดอยล่างจรลิงใจ มบีคนมากมายวรันนบีนี้ทบีพี่หลงหาย ถซง
แมด้วล่าพวกเขาเครล่งศาสนาอยล่างจรลิงใจกน็ตาม-ถซงกระนรันี้นพวกเขากน็ไมล่ยอมใหด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงสรัพี่งสอนพวกเขา

เปาโลถามวล่า “พระองคร์ทรงเปป็นผผด้ใด” และพระเยซผทรงตอบวล่า “เราคนอเยซผ ผผด้ซซพี่งเจด้าขล่มเหงนรันี้น” จาก
นรันี้นเปาโลทผลถามวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์ประสงคร์จะใหด้ขด้าพระองคร์ทคาอะไร” พระเยซผทรงบอกเขาใหด้ลอุก
ขซนี้นและเขด้าไปในนคร อรันเปป็นทบีพี่ซซพี่งเขาจะไดด้รรับขด้อปฏลิบรัตลิทรันี้งหลาย เปาโลฟฟัง-และเชนพี่อฟฟัง เขาไดด้รรับความรอด เตน็ม
เปปปี่ยมดด้วยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ รรับบรัพตลิศมา และกลายเปป็นนรักเทศนร์ขล่าวประเสรลิฐทบีพี่ถผกใชด้การอยล่างยลิพี่งใหญล่ทบีพี่สอุด
โดยพระเจด้าเพนพี่อปรนนลิบรัตลิครลิสตจรักรเหลล่านรันี้น-และโดยทางเขาเราจซงไดด้รรับจดหมายทบีพี่ยลิพี่งใหญล่สลิบสามฉบรับซซพี่งเปป็น
ทบีพี่รผด้จรักในชนพี่อจดหมายฝากของเปาโล

ในพระคคาขด้อนบีนี้เปาโลกคาลรังคลิดถซงบรรพบอุรอุษของเขาและถซงการทบีพี่เขาไดด้รรับใชด้พระเจด้าของพวกยลิวดด้วยใจ
วลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันบรลิสอุทธลิธมาตลอดหลายปปจนกระทรัพี่งเขาไดด้พบกรับพระครลิสตร์ บรัดนบีนี้ดด้วยความรรักอรันอล่อนโยน
ทบีพี่มบีตล่อบอุตรชายของเขาในงานรรับใชด้นบีนี้ โดยปรารถนาทบีพี่จะเหน็นทลิโมธบีหนด้าตล่อหนด้าอบีกครรันี้งเดบียวฟากนบีนี้ของสวรรคร์ 
เขาระลซกถซงชายหนอุล่มผผด้นบีนี้ทรันี้งกลางคนนและกลางวรันในคคาอธลิษฐานทรันี้งหลายของเขา

ขด้อ 4: “โดยปรารถนาเปป็นอรันมากทบีพี่จะเหน็นทล่าน โดยระลซกถซงนนี้คาตาทรันี้งหลายของทล่าน เพนพี่อขด้าพเจด้าจะไดด้
เตน็มไปดด้วยความปปตลิยลินดบี”

นบีพี่เปป็นเสบียงรด้องของเปาโลทบีพี่ตล่อเนนพี่องจากใจทบีพี่มบีภาระ เมนพี่อระลซกถซงนนี้คาตาของทลิโมธบี ซซพี่งนล่าจะหลรัพี่งรลินเมนพี่อ
พวกเขาลาจากกรัน เขาปรารถนาทบีพี่จะเหน็นหนด้าทลิโมธบีอบีกครรันี้งเดบียว ความคลิดของเขานซกยด้อนไปยรังการเดลินทาง
เหลล่านรันี้นทบีพี่เขาและทลิโมธบีไดด้รล่วมไปดด้วยกรันในฐานะพล่อกรับลผกชาย โดยทบีพี่ใจทรันี้งสองผผกตลิดกรันในความรรักของพระเจด้า
และเผยแพรล่ขล่าวดบีนรันี้นทบีพี่วล่าพระเยซผทรงชล่วยใหด้รอด พวกเขาไดด้เหน็นพวกคนนอกศาสนากลายเปป็นผผด้เชนพี่อ พวกเขา
ไดด้เหน็นครลิสตจรักรใหมล่ ๆ ถนอกคาเนลิดขซนี้น “เพนพี่อขด้าพเจด้าจะไดด้เตน็มไปดด้วยความปปตลิยลินดบี… โดยการไดด้เหน็นหนด้าทล่าน
อบีก” เปาโลกคาลรังกลล่าววล่าความชนพี่นบานนรันี้นจะขรับไลล่นนี้คาตาออกไปเสบียหากเขาไดด้แคล่เหน็นหนด้าทลิโมธบีอบีกครรันี้ง

ขด้อ 5: “เมนพี่อขด้าพเจด้าระลซกถซงความเชนพี่ออรันแทด้นรันี้นซซพี่งมบีอยผล่ในทล่าน ซซพี่งกล่อนอนพี่นเลยนรันี้นไดด้มบีอยผล่ในโลอลิสยาย
ของทล่าน และยผนบีสมารดาของทล่าน และขด้าพเจด้าเชนพี่อมรัพี่นคงวล่ามบีอยผล่ในทล่านเชล่นกรัน”

เปาโลระลซกถซง “ความเชนพี่ออรันแทด้” ของทลิโมธบี…ความเชนพี่อของแทด้ ซซพี่งปราศจากความหนด้าซนพี่อใจคด 
เปาโลบอกเราเกบีพี่ยวกรับความเชนพี่อมากกวล่าผผด้เขบียนคนอนพี่นใดของภาคพรันธสรัญญาใหมล่ ผล่านทางปากกาทบีพี่ไดด้รรับการ
ดลใจของอรัครทผตทล่านนบีนี้ เราถผกบอกวล่า “ทล่านทรันี้งหลายไดด้รรับความรอดโดยพระคอุณผล่านทางความเชนพี่อ” (อฟ. 
2:8) “ฉะนรันี้นความเชนพี่อจซงมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินกน็มาโดยพระวจนะของพระเจด้า” (รม. 10:17) เกบีพี่ยวกรับ
ชบีวลิตของผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายหลรังจากทบีพี่เราใชด้ความเชนพี่อไปสผล่ความรอดแลด้ว เปาโลบอกเราวล่า “...สลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่ไมล่ไดด้เปป็น



มาโดยความเชนพี่อกน็เปป็นบาป” (รม. 14:23) กรับเปาโล มรันคนอโดยพระคอุณ ผล่านทางความเชนพี่อ-ไมล่ใชล่โดยการ
ประพฤตลิ แตล่ทคาไมเลล่า? “เพนพี่อไมล่ใหด้เนนนี้อหนรังใด ๆ อวดตล่อพระพรักตรร์พระองคร์ไดด้!” (1 คร. 1:29) งานเขบียนตล่าง ๆ
ของเปาโลยกชผความเชนพี่อ-ความเชนพี่อซซพี่งถผกใชด้ในพระเยซผครลิสตร์ ความเชนพี่อทบีพี่รรับไวด้และวางใจพระเยซผ พระครลิสตร์ทรง
เปป็นสลิพี่งสารพรัด และเราไมล่มบีคล่าอรันใดเลย ในทลิตรัส 3:5 เขากลล่าววล่า “มลิใชล่โดยบรรดาการงานแหล่งความชอบธรรม
ซซพี่งพวกเราไดด้กระทคา แตล่ตามพระเมตตาของพระองคร์ พระองคร์ไดด้ทรงชล่วยพวกเราใหด้รอด โดยการลด้างชคาระแหล่ง
การบรังเกลิดใหมล่ และการทรงสรด้างขซนี้นมาใหมล่ของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ” เมนพี่อเรารรับเอาพระเยซผโดยความเชนพี่ออรัน
เรบียบงล่าย โดยวางใจพระองคร์ดด้วยสลินี้นสอุดใจของเรา การรรับเอาพระองคร์เชล่นนรันี้นกน็ถวายเกบียรตลิและสงล่าราศบีทรันี้งสลินี้น
แดล่พระองคร์ โดยไมล่เหลนอสลิพี่งใดเลยใหด้ผผด้รรับพระคอุณของพระเจด้าไดด้โอด้อวด ฮบีบรผ 11:6 บอกเราวล่า “ปราศจากความ
เชนพี่อ เปป็นไปไมล่ไดด้ทบีพี่จะเปป็นทบีพี่พอพระทรัยพระเจด้า”

“ความเชนพี่ออรันแทด้นรันี้นซซพี่งมบีอยผล่ในทล่าน ซซพี่งกล่อนอนพี่นเลยนรันี้นไดด้มบีอยผล่ในโลอลิสยายของทล่าน และยผนบีสมารดา
ของทล่าน” ในทบีพี่นบีนี้ความคลิดของเปาโลเดลินทางยด้อนกลรับไปยรังเมนองลลิสตราทบีพี่เชนพี่อถนอโชคลางและนลิยมความรอุนแรง
ซซพี่งเปป็นทบีพี่ ๆ เขาไดด้พบกรับทลิโมธบีชายหนอุล่มผผด้นบีนี้ บอุตรชายของมารดาชาวยลิวและบลิดาชาวกรบีก (กลิจการ 16:1 เปป็นตด้น
ไป) นางโลอลิส (ยายของเขา) และยผนบีส (มารดาของเขา) เปป็นผผด้เชนพี่อทรันี้งคผล่ และถซงแมด้วล่าทลิโมธบีไมล่ไดด้เขด้าเรบียนในโรง
เรบียนพระครลิสตธรรมในกรอุงเยรผซาเลน็ม หญลิงสองคนนบีนี้กน็เปป็นครผทบีพี่เกล่งมากและไดด้สรัพี่งสอนเขาในพระวจนะของ
พระเจด้าตรันี้งแตล่วรัยเดน็กแรกเรลิพี่ม ดรังนรันี้นพวกนางจซงนล่าจะไดด้รรับความรอดมานานหลายปปแลด้ว เพราะวล่าเมนพี่อเปาโล
เรบียกทลิโมธบีใหด้เปป็นเพนพี่อนรล่วมทางแบบมลิชชรันนารบีของตน เขากน็เปป็นชายหนอุล่มเตน็มตรัวแลด้ว อาจเปป็นไดด้วล่าพวกนางไดด้
กลรับใจรรับเชนพี่อในวรันเพน็นเทคอสตร์นรันี้นหรนอหลรังจากนรันี้นไมล่นาน ไมล่วล่าจะอยล่างไร พวกนางไดด้พลิสผจนร์แลด้ววล่าความเชนพี่อ
ของพวกนางเปป็นของแทด้ พวกนางไดด้สรัพี่งสอนทลิโมธบีอยล่างสรัตยร์ซนพี่อในพระครัมภบีรร์ และแบบอยล่างทบีพี่ถผกนคาเสนอตรงนบีนี้กน็
พลิสผจนร์ใหด้เหน็นถซงความสคาครัญของการทบีพี่พล่อแมล่ดคาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนตล่อหนด้าลผก ๆ ของตนและสรัพี่งสอนลผก ๆ ในสลิพี่ง
เหลล่านรันี้นของพระเจด้า ในพระวจนะของพระเจด้าเราถผกบอกวล่า “จงฝฝึกเดน็กในทางทบีพี่เขาควรจะไป และเมนพี่อเขาชรา
แลด้ว เขาจะไมล่พรากไปจากทางนรันี้น” (สภษ. 22:6)

ถด้าเราเลบีนี้ยงดผลผก ๆ ของเราในการอบรมสรัพี่งสอนและการเตนอนสตลิขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า พวกเขากน็จะไมล่
ลนมพระเจด้าเมนพี่อพวกเขาเตลิบโตเขด้าสผล่วรัยหนอุล่มสาว เรนพี่องนล่าเศรด้าของยอุคปฟัจจอุบรันนบีนี้กน็คนอวล่าเดน็ก ๆ ถผกละเลยทบีพี่บด้าน 
หลายครรันี้งพวกสรัตวร์เลบีนี้ยงและกลิจกรรมสรังสรรคร์ตล่าง ๆ ไดด้รรับความใสล่ใจมากกวล่าเดน็ก ๆ ในบด้านของคนทบีพี่ไดด้ชนพี่อวล่า
เปป็นครลิสเตบียน การปฟัฟื้นแตล่งเดน็กผล่านทางพระวจนะของพระเจด้า การอธลิษฐาน และการเตนอนสตลิทบีพี่ถผกตด้องจากแมล่
และพล่อคนอสลิพี่งสคาครัญทบีพี่สอุดในชล่วงปปแรก ๆ ของวรัยเดน็กและวรัยรอุล่น ถด้าเราไมล่เลบีนี้ยงดผลผก ๆ ของเราในการอบรมสรัพี่งสอน
และการเตนอนสตลิขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า เรากน็จะเสบียใจภายหลรังและชดใชด้อยล่างมหาศาลเพราะความลด้มเหลว
ของเรา-แมด้กระทรัพี่งในชบีวลิตนบีนี้ เชล่นเดบียวกรับเมนพี่อสลินี้นสอุดของการเดลินทางของชบีวลิต เมนพี่อเรายนนอยผล่ตล่อพระพรักตรร์พระเจด้า
เพนพี่อรรับบคาเหนน็จของเรา

เมนพี่อพระเจด้าทรงอนอุญาตใหด้เดน็กคนหนซพี่งเขด้ามาในบด้านของเรา พระองคร์กน็ทรงฝากใหด้เราดผแลจลิตวลิญญาณ
ดวงหนซพี่งทบีพี่จะไมล่มบีวรันตายเลย และมรันเปป็นหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบอรันหนรักอซนี้งของเราทบีพี่จะฝฝึกฝนเดน็กคนนรันี้นในสลิพี่งตล่าง ๆ 
ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ทลิโมธบีไดด้รรับการฝฝึกฝนเชล่นนรันี้นจากคอุณยายและคอุณแมล่ของเขาตล่อหนด้าเขา และเปาโลกลล่าว



วล่า “ขด้าพเจด้าเชนพี่อมรัพี่นวล่าทล่าน ทลิโมธบีเออ๋ย มบีความเชนพี่ออรันบรลิสอุทธลิธแบบเดบียวกรับทบีพี่คอุณแมล่และคอุณยายของทล่านเคยมบี”

ถต้อยคนาแหม่งการใหต้ความมอัที่นใจ
ขด้อ 6: “เหตอุฉะนรันี้นขด้าพเจด้าจซงขอใหด้ทล่านระลซกวล่า ทล่านจงปลอุกเรด้าของประทานของพระเจด้า ซซพี่งมบีอยผล่ใน

ตรัวทล่าน โดยการวางมนอของขด้าพเจด้านรันี้น”
เปาโลไดด้บอกทลิโมธบีไปแลด้วถซงความรรักอรันลซกลนี้คาของตนทบีพี่มบีใหด้แกล่เขา และถซงความทรงจคาอรันอบออุล่นเกบีพี่ยว

กรับชล่วงเวลาทบีพี่ทรันี้งสองอยผล่ดด้วยกรัน เปาโลไดด้บอกเขาแลด้วถซงนนี้คาตาของตนและความปรารถนาของตนทบีพี่จะไดด้เหน็น
หนด้าเขาอบีกแคล่ครรันี้งเดบียวกล่อนทบีพี่ตนเผชลิญหนด้ากรับเพชฌฆาตของตน แตล่ภาระทบีพี่ใหญล่โตทบีพี่สอุดแหล่งหรัวใจของเปาโลกน็
เกบีพี่ยวขด้องกรับหนด้าทบีพี่อรันศรักดลิธสลิทธลิธของทลิโมธบีทบีพี่มบีตล่อการทรงเรบียกของพระเจด้าทบีพี่เขาไดด้รรับแลด้ว เปาโลรผด้สซกวล่าตนจซง
ควรเตนอนทลิโมธบีใหด้ “ระลซกถซง” การทรงเรบียกนรันี้น

ออุปนลิสรัยของทลิโมธบีนรันี้นไรด้ทบีพี่ตลิ และเขาเขด้มแขน็งในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า แตล่เขาไมล่ไดด้แขน็งแรงในฝป่ายรล่างกาย 
และเมนพี่อผผด้ใดทนทอุกขร์ในฝป่ายรล่างกาย การทนทอุกขร์เชล่นนรันี้นบางครรันี้งกน็กล่อใหด้เกลิดความรผด้สซกทบีพี่อล่อนไหวงล่ายและความ
อล่อนแอทบีพี่นคามาซซพี่งการออมชอม เปาโลทราบวล่าทลิโมธบีกคาลรังจะทนทอุกขร์การพรากจากอรันลนี้คาลซกและจะตด้องเผชลิญ
กรับโลกอรันโหดรด้ายเพบียงลคาพรัง ขณะทบีพี่ยรังทคาหนด้าทบีพี่ตล่างๆ ของตนในฐานะศลิษยาภลิบาลตล่อไป พญามารจะทดลองทลิ
โมธบีใหด้ยอมจคานนตล่อความขลาดกลรัว และการออมชอมกรับเหลล่าศรัตรผของขล่าวประเสรลิฐ และเนนพี่องจากอรัครทผตชรา
ทล่านนบีนี้จะถผกทคาใหด้เปป็นมรณะสรักขบีในไมล่ชด้า เขาจซงจะไมล่ไดด้อยผล่เคบียงขด้างชายหนอุล่มผผด้นบีนี้อบีกตล่อไปเพนพี่อเสรลิมกคาลรังอบีก
ฝป่ายในระหวล่างชรัพี่วโมงแหล่งการลองใจ

ทลิโมธบีควรทคาอยล่างไรดบี? เขาจะหรันไปทางไหนในชรัพี่วโมงแหล่งความสรับสนวอุล่นวายเพนพี่อทบีพี่จะไดด้ความกลด้า
หาญและพลรังทบีพี่จะทคางานหนรักตล่อไป? เปาโลใชด้วลิธบีการทบีพี่ปฏลิบรัตลิไดด้จรลิง เขาชบีนี้ทลิโมธบีไปยรังขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่จรับตด้องไดด้-
ของประทานนรันี้นทบีพี่พระเจด้าไดด้ประทานใหด้แกล่เขาและพลิธบีเจลิมตรันี้งอรันศรักดลิธสลิทธลิธของเขา ทลิโมธบีมบีความเชนพี่อแทด้ทบีพี่ชล่วยใหด้
รอด และเปาโลอยากใหด้เขาระลซกวล่าพระเจด้าไดด้ทรงอวยพรเขาและไดด้ประทานชรัยชนะใหด้แกล่เขามาตลอดหลายปป
นรันี้นอยล่างไร เปาโลหนอุนใจเขาใหด้ “ปลอุกเรด้าของประทาน”....พรัดโหมเปลวไฟแหล่งความกระตนอรนอรด้นของเขาและ
ทคาใหด้ไฟเหลล่านรันี้นลอุกโชนตล่อไปในใจของเขา 1 ทลิโมธบี 4:14 กลล่าววล่า “อยล่าละเลยของประทานทบีพี่มบีอยผล่ในตรัวทล่าน 
ซซพี่งไดด้ประทานแกล่ทล่านโดยคคาพยากรณร์ พรด้อมกรับการวางมนอของพวกผผด้ปกครอง” เหน็นไดด้ชรัดวล่าขด้อพระคคาสอง
ตอนนบีนี้อด้างอลิงถซงเหตอุการณร์เดบียวกรัน-เวลานรันี้นเมนพี่อทลิโมธบีถผกเจลิมตรันี้งเขด้าสผล่การรรับใชด้โดยการวางมนอของพวกผผด้ปกครอง
เปป็นไปไดด้วล่าเขาถผกเจลิมตรันี้งทบีพี่เมนองลลิสตรา-และหากไมล่ใชล่ทบีพี่นรัพี่น กน็คงในเมนองเอเฟซรัส เปาโลและเหลล่าผผด้นคาในครลิสต
จรักรนรันี้นไดด้วางมนอของตนบนศบีรษะของชายหนอุล่มผผด้นบีนี้ โดยแยกตรันี้งเขาไวด้ตล่างหากในฐานะศลิษยาภลิบาลของครลิสตจรักร
ชาวเอเฟซรัส เปป็นไปไดด้วล่า ณ เวลานรันี้นเปาโลไดด้เตนอนความจคาทลิโมธบีแลด้ววล่าเขาจะตด้องทนทอุกขร์สลิพี่งใดบด้างเพราะเหน็น
แกล่ขล่าวประเสรลิฐ แตล่เปาโลไดด้เตนอนความจคาเขาเชล่นกรันเกบีพี่ยวกรับชรัยชนะอรันยลิพี่งใหญล่เหลล่านรันี้นทบีพี่เขาจะตด้องชนะโดย
พซพี่งพาพละกคาลรังของพระวลิญญาณ และบรัดนบีนี้เขาอยากใหด้ทลิโมธบีระลซกถซงวรันแหล่งการเจลิมตรันี้งนรันี้น และโดยการทคาเชล่น
นรันี้น โหมกระพนอเปลวไฟในใจของเขาและปลอุกเรด้าของประทานนรันี้นซซพี่งเขาถนอครองอยผล่โดยคคาบรัญชาจากพระเจด้า 
ในฮบีบรผ 1:7 เปาโลกลล่าววล่า “พระองคร์ผผด้ทรงบรันดาลพวกทผตสวรรคร์ของพระองคร์ใหด้เปป็นเหลล่าวลิญญาณ และทรง
บรันดาลบรรดาผผด้รรับใชด้ของพระองคร์ใหด้เปป็นเปลวเพลลิง”



เปาโลอยากใหด้ทลิโมธบีแสดงออกมาซซพี่งฤทธลิธเดชของพระเจด้าในชบีวลิตของเขา ความรรักของพระเจด้าในทอุกสลิพี่ง
ทบีพี่เขาทคา และใหด้ใชด้วลินรัยกรับตรัวเอง เชล่นนรันี้นแลด้วเขากน็จะวางแบบอยล่างไวด้สคาหรรับผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายในครลิสตจรักรและ
สามารถใชด้วลินรัยกรับพวกเขาไดด้ดด้วยใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันดบีเพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า เพนพี่อทบีพี่พวกเขาจะไดด้
ดคาเนลินชบีวลิตแหล่งความบรลิสอุทธลิธและการออุทลิศตน

ขด้อ 7: “เพราะวล่าพระเจด้าไมล่ไดด้ประทานวลิญญาณแหล่งความกลรัวใหด้แกล่พวกเรา แตล่แหล่งฤทธลิธเดช และแหล่ง
ความรรัก และแหล่งความคลิดทบีพี่ปกตลิดบี”

พระเจด้าไมล่ไดด้ประทานวลิญญาณแหล่งความกลรัวแกล่เรา แตล่เปป็นวลิญญาณแหล่งฤทธลิธเดช-ซซพี่งกน็คนอ พระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธ…ฤทธลิธเดชหนซพี่งทบีพี่เพบียงพออยล่างเปปปี่ยมสงล่าราศบีสคาหรรับทอุกขด้อเรบียกรด้องทบีพี่กคาหนดเอาจากเรา 
พระเจด้าทรงปลผกพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธไวด้ในใจของผผด้เชนพี่อทอุกคน (รม. 8:9) และผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายถผกนคาโดยพระ
วลิญญาณ (รม. 8:14) ผผด้เชนพี่อทอุกคนทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วถผกรรักษาไวด้โดยฤทธลิธเดชของพระเจด้า: “สาธอุการแดล่พระเจด้า
และพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ผผด้ซซพี่งตามพระเมตตาอรันบรลิบผรณร์ของพระองคร์ไดด้
โปรดใหด้พวกเราบรังเกลิดใหมล่ เขด้าสผล่ความหวรังอรันมบีชบีวลิตอยผล่ โดยการเปป็นขซนี้นมาของพระเยซผครลิสตร์จากความตาย เพนพี่อ
ใหด้ไดด้รรับมรดกซซพี่งไมล่รผด้เปฟปี่อยเนล่า และปราศจากมลทลิน และทบีพี่ไมล่รล่วงโรย ซซพี่งไดด้ถผกจองไวด้ในสวรรคร์เพนพี่อพวกทล่าน ผผด้
ถผกพลิทรักษร์รรักษาโดยฤทธลิธเดชของพระเจด้าโดยทางความเชนพี่อไปสผล่ความรอด ซซพี่งพรด้อมทบีพี่จะถผกเปปิดเผยในยอุค
สอุดทด้าย” (1 ปต. 1:3-5)

เราเขด้าสผล่สถานบรลิสอุทธลิธทบีพี่สอุดดด้วยใจกลด้า เขด้าเฝป้าตล่อเบนนี้องพระพรักตรร์พระเจด้าในพระนามของพระเยซผโดย
ทางพระโลหลิตแหล่งกางเขนของพระองคร์ พระเจด้าไมล่อยากใหด้เราเปป็นคนอล่อนแอและคนขลาดกลรัวฝป่ายวลิญญาณ 
แตล่เปป็นเหลล่าทหารกลด้าแหล่งกางเขนนรันี้น โดยรผด้วล่าพระเจด้าไมล่ไดด้ประทานวลิญญาณแหล่งความกลรัวใหด้แกล่เรา: เราจะ
ตด้องไมล่เกรงกลรัวผผด้ใดนอกจากพระเจด้า

ในปฟัญญาจารยร์ 12:13 เราอล่านวล่า “ใหด้เราทรันี้งหลายฟฟังตอนสรอุปของเรนพี่องทรันี้งหมดนบีนี้เถลิด จงยคาเกรง
พระเจด้า และจงรรักษาพระบรัญญรัตลิทรันี้งหลายของพระองคร์ไวด้ เพราะวล่าสลิพี่งนบีนี้เปป็นหนด้าทบีพี่ทรันี้งสลินี้นของมนอุษยร์” ในสอุภาษลิต
1:7 เราอล่านวล่า “ความยคาเกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นการเรลิพี่มตด้นแหล่งความรผด้” ผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีรด้องประกาศวล่า “ความ
ยคาเกรงพระเยโฮวาหร์นรันี้นสะอาดหมดจด ยรัพี่งยนนอยผล่เปป็นนลิตยร์” (เพลงสดอุดบี 19:9) พระเยซผตรรัสวล่า “อยล่ากลรัวคนทรันี้ง
หลายซซพี่งฆล่าไดด้แตล่กาย แตล่ไมล่สามารถทบีพี่จะฆล่าจลิตวลิญญาณไดด้ แตล่จงกลรัวพระองคร์ผผด้ซซพี่งทรงสามารถทบีพี่จะทคาลายทรันี้ง
จลิตวลิญญาณและรล่างกายในนรกไดด้ดบีกวล่า” (มธ. 10:28) บอุรอุษแหล่งสตลิปฟัญญาเตนอนวล่า “ความกลรัวมนอุษยร์กน็นคากรับ
ดรักมา” (สภษ. 29:25)

ความกลรัวกล่อใหด้เกลิดความอล่อนแอฝป่ายรล่างกายและความสรับสนทางอารมณร์ ความกลรัวจะทคาใหด้ระบบ
ประสาทปฟัปี่นปป่วน แพทยร์ทบีพี่โดดเดล่นทล่านหนซพี่งในโรงพยาบาลขนาดใหญล่แหล่งหนซพี่งของอเมรลิกากลล่าววล่า “ความกลรัว
ฆล่าคนมากกวล่าโรคภรัยเสบียอบีก” พระเจด้าไมล่ทรงเปป็นผผด้ใหด้กคาเนลิดความกลรัว พระองคร์ประทานฤทธลิธเดชใหด้แกล่เราเพนพี่อ
เอาชนะโลก เนนนี้อหนรัง และพญามาร และเพนพี่อยกชผธงชรัยทบีพี่เปฟฟื้อนพระโลหลิตโดยปราศจากความกลรัว การเอาใจคน
หรนอการขออภรัย

พระองคร์ประทานความรรักใหด้แกล่เรา พระองคร์ทรงเปป็นความรรัก-และความรรักขรับไลล่ความกลรัวออกไป



เสบีย: ใน 1 ยอหร์น 4:18 เราอล่านวล่า “ไมล่มบีความกลรัวในความรรัก แตล่ความรรักทบีพี่สมบผรณร์นรันี้นกน็ขจรัดความกลรัวออกไป
เสบีย เพราะวล่าความกลรัวมบีความทอุกขร์ทรมาน ผผด้ทบีพี่กลรัวกน็ยรังไมล่ถผกทคาใหด้สมบผรณร์ในความรรัก”

“...ความคลิดทบีพี่ปกตลิดบี”-การควบคอุมตนเอง การเหนบีพี่ยวรรันี้งตน โดยทางฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ
และฤทธลิธเดชแหล่งความรรัก พระเจด้าประทานความคลิดทบีพี่ปกตลิและสอุขภาพดบีแกล่เรา บรัดนบีนี้ตามขด้อพระคคาตอนนบีนี้ของ
เรา ของประทานเหลล่านบีนี้ไมล่ใชล่สลิพี่งทบีพี่เราตด้องดลินี้นรนเพนพี่อจะไดด้มา-แตล่พวกมรันเปป็นคอุณสมบรัตลิตล่าง ๆ ทบีพี่พระเจด้าประทาน
ใหด้แกล่เราแลด้ว พวกมรันเปป็นของประทานตล่าง ๆ ของพระองคร์ทบีพี่มาสผล่เรา พวกมรันนคาพลรังมาสผล่ครลิสเตบียนทบีพี่เชนพี่อฟฟัง 
ความเตน็มเปปปี่ยมแหล่งพระคอุณ ฤทธลิธเดช และความรรักของพระเจด้าคนอ สลิทธลิโดยกคาเนลิดของผผด้เชนพี่อทอุกคน

ขด้อ 8: “เหตอุฉะนรันี้นทล่านอยล่าละอายคคาพยานขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา หรนอของตรัวขด้าพเจด้าผผด้
เปป็นนรักโทษของพระองคร์ แตล่ทล่านจงมบีสล่วนรล่วมในบรรดาความยากลคาบากแหล่งขล่าวประเสรลิฐ ตามฤทธลิธเดชของ
พระเจด้า”

เปาโลเปป็นหล่วงเกรงวล่า เมนพี่อตกอยผล่ภายใตด้การทดลอง ทหารหนอุล่มผผด้นบีนี้แหล่งกางเขนนรันี้นอาจอล่อนกคาลรัง อาจ
เรลิพี่มละอายเพราะเปาโล ซซพี่งถผกจองจคาอยผล่เพราะการประกาศขล่าวประเสรลิฐนรันี้น แตล่คคาเตนอนทบีพี่ถผกใหด้ไวด้ในทบีพี่นบีนี้กน็มาถซง
คอุณและผมเชล่นกรัน: เราจะตด้องไมล่ละอายเพราะขล่าวประเสรลิฐ ในโรม 1:16 เปาโลกลล่าววล่า “ดด้วยวล่าขด้าพเจด้าไมล่มบี
ความละอายในเรนพี่องขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวล่าขล่าวประเสรลิฐนรันี้นเปป็นฤทธลิธเดชของพระเจด้า อรันนคาไปสผล่
ความรอดแกล่ทอุกคนทบีพี่เชนพี่อ…” เราไมล่ควรละอายเพราะพบีพี่นด้องครลิสเตบียนเมนพี่อพวกเขาถผกเรบียกตรัวใหด้ทนทอุกขร์การ
ขล่มเหงหรนอความยากลคาบากเพราะเหน็นแกล่พระเยซผครลิสตร์ เราควรยนดอกและเปป็นพยานเรนพี่องพระคอุณทบีพี่ชล่วยใหด้รอด
ของพระเจด้า ฤทธลิธเดชทบีพี่รรักษาไวด้ของพระเจด้า และความจรลิงอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีแหล่งขล่าวประเสรลิฐ ไมล่วล่าเราจะตด้อง
แลกดด้วยอะไรเปป็นการสล่วนตรัวกน็ตาม

“...แตล่ทล่านจงมบีสล่วนรล่วมในบรรดาความยากลคาบากแหล่งขล่าวประเสรลิฐ ตามฤทธลิธเดชของพระเจด้า” ใน 2 
ทลิโมธบี 3:12 เปาโลประกาศวล่า “ใชล่แลด้ว และทอุกคนทบีพี่จะดคาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้าในพระเยซผครลิสตร์จะถผก
ขล่มเหง” ไมล่วล่าจะเปป็นผผด้รรับใชด้หรนอฆราวาส ผผด้ทบีพี่ดคาเนลินตามทางของพระเจด้ากน็จะทนทอุกขร์ ผมถามตรัวเองวล่า “ฉรัน
ตด้องเสบียอะไรบด้างในการเปป็นครลิสเตบียน? ฉรันเคยเจน็บชนี้คาหรนอถผกขล่มเหงไหม? ฉรันไดด้เสบียสละอะไรบด้างเพนพี่อประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐ? ผมไมล่ไดด้หมายถซงเรนพี่องเงลิน-แตล่ฉรันเคยเสบียเพนพี่อนไปบด้างไหม? ฉรันเคยถผกวลิพากษร์วลิจารณร์และเคยมบี
ใครพผดโกหกเกบีพี่ยวกรับฉรันไหม? การประกาศขล่าวประเสรลิฐไดด้นคาคคาตลิเตบียนหรนอความทอุกขร์ยากมาสผล่ฉรันบด้างไหม?” 
พวกเราสล่วนใหญล่ไมล่ทราบความหมายของการทนทอุกขร์เพราะเหน็นแกล่พระครลิสตร์และขล่าวประเสรลิฐ ถด้าเราทนทอุกขร์
กรับพระองคร์ เรากน็จะครอบครองกรับพระองคร์ ถด้าเรากลล่าวยอมรรับพระองคร์ตล่อหนด้ามนอุษยร์ พระองคร์กน็จะกลล่าว
ยอมรรับเราตล่อพระพรักตรร์พระบลิดาผผด้สถลิตในสวรรคร์ แตล่ถด้าเราไมล่ยอมรรับพระองคร์ตล่อหนด้ามนอุษยร์ พระองคร์กน็จะไมล่
ยอมรรับเราตล่อพระพรักตรร์พระบลิดาผผด้สถลิตในสวรรคร์

ขด้อ 9: “ผผด้ทรงชล่วยพวกเราใหด้รอดแลด้ว และไดด้ทรงเรบียกพวกเราดด้วยการทรงเรบียกอรันบรลิสอุทธลิธ ไมล่ใชล่ตาม
บรรดาการกระทคาของพวกเรา แตล่ตามพระประสงคร์และพระคอุณของพระองคร์เอง ซซพี่งไดด้ถผกประทานใหด้แกล่พวก
เราในพระเยซผครลิสตร์ตรันี้งแตล่กล่อนสรด้างโลก”

“ผผด้ทรงชล่วยพวกเราใหด้รอดแลด้ว…” ในทบีพี่นบีนี้เปาโลเตนอนความจคาทลิโมธบีวล่าความรอดเปป็นมาโดยพระคอุณ



ผล่านทางความเชนพี่อโดยไมล่เพลิพี่มสลิพี่งใดเขด้าไป- “มลิใชล่โดยบรรดาการงานแหล่งความชอบธรรมซซพี่งพวกเราไดด้กระทคา แตล่
ตามพระเมตตาของพระองคร์ พระองคร์ไดด้ทรงชล่วยพวกเราใหด้รอด” ผล่านทางการสลินี้นพระชนมร์ การถผกฝฟัง และการ
ฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระองคร์ ไมล่มบีมนอุษยร์คนใดพรากชบีวลิตของพระเยซผไปไดด้ พระองคร์ทรงเตน็มพระทรัยสละวางชบีวลิต
ของพระองคร์เพนพี่อเราจะไดด้รรับความรอด พระองคร์ทรงเตน็มพระทรัยเขด้าแทนทบีพี่เราและรรับแบกบาปทรันี้งหลายของเรา
ในพระกายของพระองคร์เองบนกางเขนนรันี้น พระองคร์ผผด้ไมล่ทรงมบีบาปไดด้ถผกทคาใหด้เปป็นบาปเพนพี่อเรา เพนพี่อทบีพี่เราใน
พระองคร์จะถผกทคาใหด้เปป็นความชอบธรรมของพระเจด้า

ในจดหมายฝากฉบรับสอุดทด้ายนบีนี้ถซงทลิโมธบี เปาโลชบีนี้ใหด้เหน็นความจรลิงทบีพี่ยลิพี่งใหญล่เหลล่านรันี้นอยล่างยล่อ ๆ ซซพี่งถผก
อธลิบายอยล่างละเอบียดมากขซนี้นแกล่เหลล่าผผด้เชนพี่อในกรอุงโรม แควด้นกาลาเทบีย เมนองเอเฟซรัส และเมนองโคโลสบี เขาเตนอน
ความจคาทลิโมธบีวล่าพระเจด้าไมล่เพบียงชล่วยเขาใหด้รอดแลด้วเทล่านรันี้น แตล่พระองคร์ยรังทรงเรบียกเขาเชล่นกรัน “ดด้วยการทรง
เรบียกอรันบรลิสอุทธลิธ ไมล่ใชล่ตามบรรดาการกระทคาของพวกเรา แตล่ตามพระประสงคร์และพระคอุณของพระองคร์เอง ซซพี่ง
ไดด้ถผกประทานใหด้แกล่พวกเราในพระเยซผครลิสตร์ตรันี้งแตล่กล่อนสรด้างโลก” ในทบีพี่นบีนี้เปาโลกด้าวเขด้าสผล่ขด้อลซกลรับเหลล่านรันี้นแหล่ง
อคานาจสลิทธลิธขาดของพระเจด้าและชบีนี้ใหด้เหน็นวล่าการทรงเรบียกของพวกเขาไดด้มาถซงมลิใชล่เพราะการงานแหล่งความชอบ
ธรรมซซพี่งพวกเขาไดด้กระทคา แตล่เพราะวล่าพระเจด้าไดด้ทรงเรบียกและแตล่งตรันี้งพวกเขาตามพระประสงคร์ของพระองคร์
เอง ตามพระคอุณของพระองคร์เอง-พระคอุณทบีพี่ถผกประทานใหด้ในพระเยซผครลิสตร์กล่อนทบีพี่โลกไดด้ถผกกล่อรล่างขซนี้นเสบียอบีก

“พระเจด้าทรงทราบกลิจการทรันี้งสลินี้นของพระองคร์ตรันี้งแตล่แรกสรด้างโลกมาแลด้ว” (กลิจการ 15:18) “เพราะ
พวกทล่านทราบวล่า พวกทล่านมลิไดด้ถผกไถล่ไวด้ดด้วยสลิพี่งทรันี้งหลายทบีพี่เสนพี่อมสลายไดด้ เชล่นเงลินและทองคคา จากการประพฤตลิ
อรันหาสาระไมล่ไดด้ของพวกทล่าน ซซพี่งไดด้รรับเปป็นประเพณบีจากบรรพบอุรอุษของพวกทล่าน แตล่ดด้วยพระโลหลิตอรันลนี้คาคล่า
ของพระครลิสตร์ ดอุจเลนอดของลผกแกะทบีพี่ปราศจากตคาหนลิและปราศจากจอุดดล่างพรด้อย ผผด้ซซพี่งแทด้จรลิงแลด้วไดด้ทรงถผกแตล่ง
ตรันี้งไวด้ลล่วงหนด้ากล่อนการวางรากฐานของโลก แตล่ไดด้ทรงปรากฏพระองคร์ในยอุคสอุดทด้ายเหลล่านบีนี้ เพนพี่อพวกทล่าน ผผด้ซซพี่ง
โดยพระองคร์นรันี้นกน็เชนพี่อในพระเจด้า ผผด้ไดด้ทรงบรันดาลพระองคร์ใหด้เปป็นขซนี้นมาจากความตาย และไดด้ประทานสงล่าราศบี
แกล่พระองคร์ เพนพี่อความเชนพี่อและความหวรังของพวกทล่านจะดคารงอยผล่ในพระเจด้า โดยเหน็นวล่าพวกทล่านไดด้ชคาระจลิตใจ
ของพวกทล่านใหด้บรลิสอุทธลิธแลด้ว ในการเชนพี่อฟฟังความจรลิงโดยทางพระวลิญญาณ จนมบีความรรักตล่อพวกพบีพี่นด้องอยล่าง
จรลิงใจ พวกทล่านกน็จงรรักซซพี่งกรันและกรันดด้วยใจทบีพี่บรลิสอุทธลิธอยล่างกระตนอรนอรด้น โดยไดด้บรังเกลิดใหมล่ ไมล่ใชล่จากเมลน็ดทบีพี่จะ
เปฟปี่อยเนล่าเสบีย แตล่จากเมลน็ดอรันไมล่รผด้เปฟปี่อยเนล่า โดยพระวจนะของพระเจด้า ซซพี่งมบีชบีวลิตและดคารงอยผล่เปป็นนลิตยร์” (1 เป
โตร 1:18-23)

เปาโลกลล่าวชรัดเจนเสมอวล่าพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธในพระคอุณอรันเปป็นอคานาจสลิทธลิธขาดของพระองคร์และ
ความรรักนลิรรันดรร์ทรงชล่วยคนบาปทรันี้งหลายใหด้รอด “เพราะเหน็นแกล่พระครลิสตร์” (อฟ. 4:32) ผมเชนพี่อในอคานาจสลิทธลิธ
ขาดของพระเจด้า ถซงแมด้ผมขอสารภาพวล่าผมไมล่เขด้าใจอคานาจสลิทธลิธขาดนรันี้น พระเจด้าไดด้ทรงเปป็นอยผล่ในเรลิพี่มแรกนรันี้น: 
“กล่อนทบีพี่ภผเขาทรันี้งหลายไดด้ถผกนคาออกมา หรนอกล่อนทบีพี่พระองคร์ทรงสรด้างแผล่นดลินโลกและพลิภพ ตรันี้งแตล่นลิรรันดรร์กาลถซง
นลิรรันดรร์กาล พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้า” (เพลงสดอุดบี 90:2) พระเจด้าทรงทราบตอนจบตรันี้งแตล่ตอนตด้น และทอุกสลิพี่งทบีพี่
อยผล่ตรงกลาง ครลิสตจรักรในฐานะกายหนซพี่งไดด้ถผกครัดสรรและถผกเลนอกแลด้วกล่อนการวางรากฐานของโลก แตล่คนทรันี้ง
หลายทบีพี่รวมกรันเปป็นกายนรันี้นเลนอกพระเยซผเจด้าโดยใชด้เจตจคานงเสรบีของพวกเขาเอง อคานาจสลิทธลิธขาดของพระเจด้าไมล่



ปะทะกรับเจตจคานงเสรบีของมนอุษยร์ พระเจด้าทรงใหด้อาดรัมอยผล่ในสวนเอเดน ประทานขด้อปฏลิบรัตลิตล่าง ๆ แกล่เขา และ
อาดรัมไดด้ตรัดสลินใจเลนอกดด้วยตรัวเอง-เหมนอนอยล่างมนอุษยร์ทอุกคนทบีพี่ไดด้เขด้าในสวรรคร์หรนอจมดลิพี่งลงสผล่ไฟนรก สลิพี่งทบีพี่เปาโล
กคาลรังกลล่าวตรงนบีนี้แกล่ทลิโมธบีกน็คนอ “เราไดด้รรับความรอดและถผกเรบียก-ไมล่ใชล่ตามการงานทบีพี่ดบีของเรา แตล่โดยพระเจด้า
และเพนพี่อพระประสงคร์ แผนการ และแผนงานของพระองคร์เอง ความรอดไดด้ถผกประทานใหด้แกล่เราในพระเยซผ
ครลิสตร์กล่อนพระเจด้าไดด้ทรงสรด้างโลก”

ขด้อ 10: “แตล่บรัดนบีนี้ไดด้ทรงสคาแดงใหด้ประจรักษร์โดยการปรากฏของพระเยซผครลิสตร์พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของ
พวกเรา ผผด้ไดด้ทรงกคาจรัดความตายใหด้สผญสลินี้น และไดด้ทรงนคาชบีวลิตและความเปป็นอมตะใหด้กระจล่างแจด้งโดยทางขล่าว
ประเสรลิฐ”

ตรันี้งแตล่เรลิพี่มแรกนรันี้น พระคอุณของพระเจด้าไดด้ถผก “ฝากไวด้อยล่างปลอดภรัย” (ความหมายของภาษากรบีกเปป็น
เชล่นนรันี้น) ในพระเยซผเจด้า พระเจด้าไมล่ทรงกระทคากลิจแบบมรัพี่ว ๆ สล่งเดช พระองคร์ทรงมบีแผนงานหนซพี่งและพลิมพร์เขบียว
หนซพี่งของสลิพี่งสารพรัด และในเวลาทบีพี่กคาหนดไวด้ของพระองคร์ พระองคร์จะทรงกระทคากลิจตามแผนงานของพระองคร์
อยล่างละเอบียดตามพลิมพร์เขบียวของพระองคร์ ในความครบบรลิบผรณร์ของเวลาพระเยซผไดด้เสดน็จมาแลด้ว (กท. 4:4) และ
ในความครบบรลิบผรณร์ของเวลาพระเยซผองคร์เดบียวกรันนบีนี้จะเสดน็จมาอบีกทบี (กลิจการ 1:11) พระคอุณของพระเจด้าไดด้ถผก
ฝากไวด้ในพระเยซผ-สถานทบีพี่แหล่งความปลอดภรัยและความแนล่นอน-จนกวล่าจะถซงเวลาทบีพี่กคาหนดไวด้นรันี้น “แตล่บรัดนบีนี้ไดด้
ทรงสคาแดงใหด้ประจรักษร์โดยการปรากฏของพระเยซผครลิสตร์พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา”

พระเยซผมลิไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลกนบีนี้เพนพี่อทคาตรัวเปป็นแบบอยล่างทบีพี่ดบี เพนพี่อเปป็นผผด้กล่อตรันี้งศาสนาใหมล่ หรนอเพนพี่อเปป็น
อาจารยร์ ผผด้ทคาการอรัศจรรยร์ และผผด้รรักษาโรคทบีพี่ไมล่ธรรมดามากทบีพี่สอุดของโลก พระเยซผไดด้ทรงนคาพระเจด้าลงมาสผล่
มนอุษยร์ในเนนนี้อหนรังซซพี่งเปป็นทบีพี่ ๆ มนอุษยร์สามารถมองเหน็นพระองคร์ ไดด้ยลินพระองคร์ และสรัมผรัสพระองคร์ไดด้ (1 ยอหร์น
1:1,2) ยอหร์นเปป็นพยานเกบีพี่ยวกรับเรนพี่องนบีนี้เพนพี่อทบีพี่เราจะไดด้มบีสามรัคคบีธรรมและเพนพี่อทบีพี่ความชนพี่นบานของเราจะไดด้เตน็ม
เปปปี่ยม พระเจด้าทรงอยผล่ในพระครลิสตร์ โดยทคาใหด้โลกคนนดบีกรันกรับพระองคร์เอง (2 คร. 5:19)

“สลิพี่งซซพี่งพระราชบรัญญรัตลิทคาไมล่ไดด้ ในการทบีพี่พระราชบรัญญรัตลิอล่อนกคาลรังโดยทางเนนนี้อหนรังนรันี้น การทบีพี่พระเจด้า
ทรงสล่งพระบอุตรของพระองคร์มาในสภาพเหมนอนเนนนี้อหนรังทบีพี่บาปและเพนพี่อไถล่บาป ไดด้ทรงปรรับโทษบาปทบีพี่อยผล่ในเนนนี้อ
หนรัง เพนพี่อความชอบธรรมแหล่งพระราชบรัญญรัตลิจะไดด้สคาเรน็จในพวกเรา ผผด้ซซพี่งไมล่ดคาเนลินตามเนนนี้อหนรัง แตล่ตามพระ
วลิญญาณ” (รม. 8:3,4)

เมนพี่ออาดรัมไดด้ทคาบาป พระเจด้ากน็ทรงถผกลล่วงเกลิน และเมนพี่ออาดรัมพยายามทบีพี่จะปกปปิดความอรับอายแหล่ง
ความเปลนอยเปลล่าของตนดด้วยการงานแหล่งมนอของตรัวเอง พระเจด้ากน็ทรงถผกลล่วงเกลินหนรักกวล่าเดลิมอบีก พระองคร์ทรง
ประณามเครนพี่องปกปปิดจากใบมะเดนพี่อนรันี้น ทรงประณามทบีพี่ซล่อนตรัวของอาดรัม และเมนพี่อแลกดด้วยเลนอดของพวกสรัตวร์ทบีพี่
ไรด้เดบียงสา พระองคร์ทรงจรัดหาเครนพี่องปกปปิดใหด้แกล่อาดรัมและเอวา จากนรันี้นพระองคร์ทรงสรัญญาเรนพี่องพระเมษโปดก
(ลผกแกะ) ของพระเจด้า ผผด้ซซพี่งจะทคาใหด้หรัวของงผนรันี้นฟกชนี้คา พระเยซผทรงเปป็นการสคาเรน็จจรลิงของพระสรัญญานรันี้น-
พระเจด้าในเนนนี้อหนรัง พระเยซผทรงเปป็นมนอุษยร์พระเจด้า…พระเจด้าผผด้ทรงถผกลล่วงเกลิน ในเนนนี้อหนรังนรันี้นทบีพี่ไดด้ลล่วงเกลิน
พระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้า-แตล่กน็เปป็นมนอุษยร์ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้าแทด้จรลิงองคร์นรันี้น กระนรันี้นพระองคร์กน็
ทรงเปป็นมนอุษยร์-และในกายหนซพี่ง “ซซพี่งเหมนอนกรับเนนนี้อหนรังทบีพี่บาป” พระองคร์ทรงทคาใหด้พระองคร์ผผด้ถผกลล่วงเกลินนรันี้นพอ



พระทรัยแลด้ว พระเยซผทรงทคาใหด้ทอุกตรัวอรักษรและทอุกขบีดของพระราชบรัญญรัตลิสคาเรน็จจรลิงแลด้ว (มธ. 5:17) พระองคร์
ทรงทคาใหด้พระทรัยของพระเจด้าอลิพี่มเอมแลด้ว (ยอหร์น 17:1 เปป็นตด้นไป) พระองคร์ทรงชคาระหนบีนี้บาปแลด้ว พระองคร์ทรง
ซนนี้อการไถล่ของเราแลด้ว พระองคร์ทรงรรับแบกบาปของเราไวด้ในพระกายของพระองคร์เองแลด้ว เมนพี่อพระองคร์ตรรัสวล่า 
“สคาเรน็จแลด้ว” และทรงปลล่อยพระวลิญญาณขซนี้นไป พระเจด้ากน็ทรงพอพระทรัย ราคาของการไถล่นรันี้นถผกจล่ายแลด้ว และ
ความตายถผกทคาใหด้สลินี้นฤทธลิธแลด้ว

“...ผผด้ไดด้ทรงกคาจรัดความตายใหด้สผญสลินี้น และไดด้ทรงนคาชบีวลิตและความเปป็นอมตะใหด้กระจล่างแจด้งโดยทาง
ขล่าวประเสรลิฐ” พระเยซผไมล่ไดด้เสดน็จมายรังแผล่นดลินโลกเพบียงเพนพี่อจะนคาขล่าวสารหนซพี่งมาใหด้ พระองคร์ไมล่ไดด้เสดน็จมา
เพนพี่อนคาขล่าวประเสรลิฐหนซพี่งมาใหด้-พระองคร์ทรงเปป็นขล่าวประเสรลิฐนรันี้น: “ในเรลิพี่มแรกนรันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยผล่แลด้ว 
และพระวาทะทรงอยผล่กรับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า พระองคร์นรันี้นเองทรงอยผล่ในเรลิพี่มแรกนรันี้นกรับ
พระเจด้า…และพระวาทะไดด้รรับสภาพเปป็นเนนนี้อหนรัง และทรงอาศรัยอยผล่ทล่ามกลางพวกเรา (และพวกเราไดด้เหน็นสงล่า
ราศบีของพระองคร์ คนอสงล่าราศบีอรันสมกรับพระบอุตรองคร์เดบียวทบีพี่บรังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบผรณร์ดด้วยพระคอุณและความ
จรลิง” (ยอหร์น 1:1,2,14)

ในยอหร์น 6:53,54 พระเยซผตรรัสวล่า “แทด้จรลิงแลด้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทรันี้งหลายวล่า ยกเวด้นทล่านทรันี้งหลายกลิน
เนนนี้อหนรังของบอุตรมนอุษยร์ และดนพี่มโลหลิตของทล่าน ทล่านทรันี้งหลายกน็ไมล่มบีชบีวลิตในตรัวพวกทล่านเลย ผผด้ใดกน็ตามทบีพี่กลินเนนนี้อ
หนรังของเรา และดนพี่มโลหลิตของเรา กน็มบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ และเราจะใหด้ผผด้นรันี้นเปป็นขซนี้นมาในวรันสอุดทด้าย” เมนพี่อพระเยซผตรรัส
คคากลล่าวนรันี้น สาวกหลายคนของพระองคร์กน็หรันกลรับ “และไมล่เดลินกรับพระองคร์อบีกตล่อไป” (ยอหร์น 6:66)

พระเยซผทรงทคาใหด้ความตายสลินี้นฤทธลิธแลด้ว: “เราเปป็นผผด้ทบีพี่ดคารงชบีวลิตอยผล่ และไดด้ตายแลด้ว และดผเถลิด เรากน็ยรัง
ดคารงชบีวลิตอยผล่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน และถนอลผกกอุญแจเหลล่านรันี้นแหล่งนรกและแหล่งความตาย” (วว. 1:18) พระ
เยซผทรงขจรัดเหลน็กไนแหล่งความตายออกไปแลด้ว พระองคร์ทรงเปป็นชบีวลิตของเรา: “ผผด้ทบีพี่เชนพี่อในพระบอุตรกน็มบีชบีวลิตนลิรรัน
ดรร์ และผผด้ทบีพี่ไมล่เชนพี่อพระบอุตรกน็จะไมล่เหน็นชบีวลิต แตล่พระพลิโรธของพระเจด้าตกอยผล่บนเขา” (ยอหร์น 3:36) พระเยซผทรง
เปป็นความสวล่างของโลก และปราศจากพระองคร์เรากน็อยผล่ในความมนด ในยอหร์น 3:19 เราถผกบอกวล่า “...และนบีพี่คนอ
การปรรับโทษนรันี้น คนอวล่าความสวล่างไดด้เขด้ามาในโลกแลด้ว และมนอุษยร์ไดด้รรักความมนดแทนทบีพี่จะรรักความสวล่าง เพราะ
การกระทคาทรันี้งหลายของพวกเขาชรัพี่วรด้าย” ใน 1 ยอหร์น 1:7 เราอล่านวล่า “...ถด้าพวกเราดคาเนลินอยผล่ในความสวล่าง 
เหมนอนอยล่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวล่าง พวกเรากน็รล่วมสามรัคคบีธรรมซซพี่งกรันและกรัน และพระโลหลิตของพระ
เยซผครลิสตร์พระบอุตรของพระองคร์ กน็ชคาระพวกเราใหด้สะอาดจากบาปทรันี้งสลินี้น”

บรรดาการลองใจ ความทอุกขร์ลคาบาก ความปวดรด้าวใจ และนนี้คาตาจะมาแนล่นอน: “ดด้วยวล่าพวกเราทราบ
อยผล่วล่า สลิพี่งทรงสรด้างทรันี้งหมดนรันี้น กคาลรังครพี่คาครวญและทนทอุกขร์ในความเจน็บปวดจนถซงเวลานบีนี้ และไมล่ใชล่สลิพี่งทรงสรด้าง
ทรันี้งหมดเทล่านรันี้น แตล่พวกเราเองดด้วย ซซพี่งไดด้รรับบรรดาผลแรกของพระวลิญญาณ แมด้แตล่พวกเราเองกน็ยรังครพี่คาครวญ
ภายในตรัวเราเอง โดยรอคอยการทรงรรับเปป็นบอุตร คนอการทรงไถล่รล่างกายของพวกเรา” (รม. 8:22,23)

กระนรันี้น ทรันี้ง ๆ ทบีพี่ตด้องเผชลิญความปวดรด้าวใจ ใจแตกสลาย การลองใจและความทอุกขร์ลคาบากตล่าง ๆ แมด้
กระทรัพี่งตอนนบีนี้พวกเราทบีพี่ไดด้ใชด้ความเชนพี่อในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผและพระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลินนรันี้นแหล่ง
กางเขนของพระองคร์ กน็ถผกวางไวด้กรับพระครลิสตร์ในพระเจด้าในสวรรคสถานแลด้วในแงล่ของตคาแหนล่ง: “และทรงใหด้



พวกเราเปป็นขซนี้นมาดด้วยกรัน และโปรดใหด้พวกเรานรัพี่งดด้วยกรันในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์” (อฟ. 2:6) “แลด้วถด้า
พวกทล่านไดด้เปป็นขซนี้นมาดด้วยกรันกรับพระครลิสตร์แลด้ว จงแสวงหาสลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่งอยผล่เบนนี้องบน ในทบีพี่ซซพี่งพระครลิสตร์ประทรับ
อยผล่เบนนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้า จงตรันี้งความคลิดของพวกทล่านไวด้กรับสลิพี่งทรันี้งหลายทบีพี่อยผล่เบนนี้องบน ไมล่ใชล่กรับสลิพี่งทรันี้ง
หลายซซพี่งอยผล่บนแผล่นดลินโลก เพราะวล่าพวกทล่านไดด้ตายแลด้ว และชบีวลิตของพวกทล่านถผกซล่อนไวด้กรับพระครลิสตร์ใน
พระเจด้า เมนพี่อพระครลิสตร์ ผผด้ทรงเปป็นชบีวลิตของพวกเรา จะทรงปรากฏ เมนพี่อนรันี้นพวกทล่านกน็จะปรากฏพรด้อมกรับ
พระองคร์ในสงล่าราศบีดด้วย” (คส. 3:1-4)

เราทบีพี่รรับความรอดแลด้วกน็เปป็นขซนี้นกรับพระครลิสตร์แลด้ว เราตายไปแลด้วตล่อโลกนบีนี้ และชบีวลิตของเราถผกซล่อนไวด้
กรับพระครลิสตร์ในพระเจด้า เราถผกฝากไวด้ในสถานทบีพี่อรันปลอดภรัยแลด้ว และ “เมนพี่อพระครลิสตร์ ผผด้ทรงเปป็นชบีวลิตของพวก
เรา จะทรงปรากฏ เมนพี่อนรันี้นพวก(เรา)กน็จะปรากฏพรด้อมกรับพระองคร์ในสงล่าราศบีดด้วย” “เพราะขด้าพเจด้านรับวล่า 
บรรดาความทอุกขร์ลคาบากแหล่งสมรัยปฟัจจอุบรันนบีนี้ ไมล่สมควรทบีพี่จะเอาไปเปรบียบกรับสงล่าราศบีซซพี่งจะถผกเปปิดเผยในเราทรันี้ง
หลาย” (รม. 8:18)

“เหตอุฉะนรันี้น โดยเหน็นวล่าพวกเราถผกลด้อมรอบดด้วยพยานหมผล่ใหญล่นรันี้น ใหด้พวกเราวางทอุกสลิพี่งทบีพี่เปป็นตรัวถล่วง 
และบาปซซพี่งขรัดขวางพวกเราอยผล่อยล่างงล่ายดาย และใหด้พวกเราวลิพี่งดด้วยความอดทนการแขล่งกรันทบีพี่ตรันี้งไวด้ตล่อหนด้าพวก
เรานรันี้น โดยจรับจด้องทบีพี่พระเยซผ ผผด้ใหด้กคาเนลิดความเชนพี่อของพวกเราและผผด้ทรงทคาใหด้ความเชนพี่อของพวกเราสคาเรน็จ ผผด้ซซพี่ง
เพราะเหน็นแกล่ความปปตลิยลินดบีทบีพี่ทรงตรันี้งไวด้ตล่อพระพรักตรร์พระองคร์นรันี้น ไดด้ทรงทนเอากางเขน โดยทรงเหยบียดหยาม
ความละอายนรันี้น และประทรับเบนนี้องขวาพระทบีพี่นรัพี่งของพระเจด้าแลด้ว” (ฮบ. 12:1,2) พระเยซผ “ไดด้ทรงทนเอา
กางเขน โดยทรงเหยบียดหยามความละอายนรันี้น” พระองคร์เตน็มใจเสดน็จไปทบีพี่กางเขนนรันี้นเพราะความชนพี่นชมยลินดบีทบีพี่
ถผกตรันี้งไวด้ตล่อพระพรักตรร์พระองคร์ เรา เชล่นเดบียวกรับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรา ควรมองพด้นหอุบเขาแหล่งนนี้คาตานบีนี้ไปยรัง
ความชนพี่นชมยลินดบีทบีพี่ถผกตรันี้งไวด้ตรงหนด้าเรา และอธลิษฐานทอุกวรันวล่า “ขอใหด้เปป็นเชล่นนรันี้น เชลิญเสดน็จมาเถลิด พระเยซผ
เจด้าขด้า!”

ขด้อ 11: “สคาหรรับขล่าวประเสรลิฐนรันี้น ขด้าพเจด้าไดด้รรับการแตล่งตรันี้งใหด้เปป็นนรักเทศนร์ และเปป็นอรัครทผต และเปป็น
ครผของพวกคนตล่างชาตลิ”

เปาโลไมล่ไดด้ตรัดสลินใจดด้วยตรัวเองทบีพี่จะเขด้าสผล่งานรรับใชด้นบีนี้ เขาไมล่ไดด้เลนอกทบีพี่จะรรับเอางานรรับใชด้นบีนี้เหมนอนเปป็น
อาชบีพหนซพี่ง-เขาเปป็นนรักเทศนร์ทบีพี่พระเจด้าทรงแตล่งตรันี้ง ผมถซงกรับผงะเมนพี่อผมไดด้ยลินคคากลล่าวเชล่นนบีนี้: “ชายหนอุล่มคนนรันี้น
ควรเขด้าสผล่งานรรับใชด้ เขามบีบอุคลลิกอรันหลากหลายและพรสวรรคร์ทบีพี่แสนวลิเศษขนาดนรันี้น” เมนพี่อไมล่กบีพี่คนนกล่อนเองชาย
หนอุล่มคนหนซพี่งในครลิสตจรักรแหล่งหนซพี่งทบีพี่ผมกคาลรังจรัดงานประชอุมฟฟฟื้นฟผบอกผมวล่าหลายคนในครลิสตจรักรของเขาไดด้
เสนอแนะวล่าเขาควรเขด้าสผล่งานรรับใชด้เพราะวล่าเขามบีเสบียงทบีพี่ไมล่ธรรมดาและคงจะเปป็นนรักพผดทบีพี่เกล่งกาจไดด้แนล่ ๆ เขา
ถามผมวล่า “อาจารยร์คลิดวล่าผมควรทคาอะไรดบี?” คคาตอบของผมกน็คนอ “อยล่าพยายามเทศนาขล่าวประเสรลิฐนอกจาก
คอุณรผด้วล่าพระเจด้าไดด้ทรงเรบียกคอุณเขด้าสผล่งานรรับใชด้นบีนี้! อยล่าปลล่อยใหด้ญาตลิพบีพี่นด้อง เพนพี่อนฝผง หรนอครลิสตจรักรของคอุณพา
คอุณเขด้าสผล่งานรรับใชด้” เหลล่านรักเทศนร์ทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกควรไดด้รรับเกบียรตลิและความเคารพนรับถนอในฐานะเหลล่า
ผผด้รรับใชด้ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า แตล่จงสงสารชายผผด้นรันี้นทบีพี่พยายามรรับใชด้ในงานรรับใชด้โดยทบีพี่ไมล่ไดด้ถผกแตล่งตรันี้งโดย
พระเจด้า!



ใน 1 ทลิโมธบี 1:12 เปาโลกลล่าวชรัดเจนวล่าพระเจด้าทรงเปป็นผผด้ทบีพี่ประทานความสามารถแกล่เขา ทรงนรับวล่า
เขาสรัตยร์ซนพี่อ และตรันี้งเขาในงานรรับใชด้ ในคคาพยานของเขาตล่อพระพรักตรร์กษรัตรลิยร์อากรลิปปา (ซซพี่งถผกบรันทซกไวด้ในบททบีพี่
ยบีพี่สลิบหกของหนรังสนอกลิจการ) เปาโลเลล่าแบบคคาตล่อคคาถซงรายละเอบียดเกบีพี่ยวกรับการกลรับใจรรับเชนพี่อของเขาและการ
ทรงเรบียกของเขาใหด้เขด้าสผล่งานรรับใชด้ ชายผผด้นบีนี้เปป็นยลิวแบบดรันี้งเดลิมคนหนซพี่งทบีพี่มบีเกบียรตลิ มบีการศซกษา เปป็นสมาชลิกคนหนซพี่ง
ของสภาซานเฮดรลิน กระนรันี้นเมนพี่อพระเยซผทรงเรบียก แตล่งตรันี้ง และมอบหมายพรันธกลิจเขาเพนพี่อประกาศขล่าวประเสรลิฐ
แกล่พวกคนตล่างชาตลิ เขากน็กลล่าววล่า “ดด้วยวล่าขด้าพเจด้ากลล่าวแกล่พวกทล่าน พวกคนตล่างชาตลิ เพราะเหตอุขด้าพเจด้าเปป็น
อรัครทผตของพวกคนตล่างชาตลิ ขด้าพเจด้าจซงยกยล่องหนด้าทบีพี่ของขด้าพเจด้า ถด้าโดยวลิธบีใดกน็ตาม ขด้าพเจด้าอาจกระตอุด้นพวก
เขาซซพี่งเปป็นเนนนี้อหนรังของขด้าพเจด้าใหด้เลบียนแบบ และอาจชล่วยบางคนในพวกเขาใหด้รอด” (รม. 11:13,14) พวกคน
ตล่าชาตลิเปป็น “พวกสอุนรัข” ในสายตาของพวกยลิวในสมรัยของเปาโล-แตล่เมนพี่อพระเจด้าทรงแตล่งตรันี้งนรักเทศนร์คนหนซพี่ง ไมล่
วล่าการแตล่งตรันี้งนรันี้นจะเปป็นแกล่ครลิสตจรักรแหล่งแรกในเมนองหรนอแกล่งานมลิชชรัพี่นหนซพี่งบนถนนทบีพี่ไมล่มบีใครอยากเขด้าไป
เหยบียบ ชายผผด้นรันี้นกน็จะกลล่าวในถด้อยคคาของอลิสยาหร์วล่า “ขด้าพระองคร์อยผล่ทบีพี่นบีพี่…สล่งขด้าพระองคร์ไปเถลิด!” เปาโลเชนพี่อฟฟัง
คคาบรัญชาของพระเยซผบนถนนเมนองดามรัสกรัส เขาเชนพี่อ เขารรับบรัพตลิศมา “และในทรันทบีทล่านไดด้ประกาศพระครลิสตร์
ในธรรมศาลาทรันี้งหลายวล่า พระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจด้า”! (กลิจการ 9:20) เมนพี่อสลินี้นสอุดการเดลินทางของ
ชบีวลิตและงานรรับใชด้ของเขาตด้องปปิดตรัวลง เปาโลกน็ไมล่เคยลนมวรันนรันี้นเมนพี่อพระเจด้าทรงชล่วยเขาใหด้รอดและตรันี้งเขาเขด้าสผล่
งานรรับใชด้

ขด้อ 12: “เพราะเหตอุนรันี้นเองขด้าพเจด้าจซงไดด้ทนทอุกขร์สลิพี่งเหลล่านบีนี้เชล่นกรัน แตล่อยล่างไรกน็ตามขด้าพเจด้ากน็ไมล่ละอาย 
เพราะวล่าขด้าพเจด้ารผด้จรักพระองคร์ทบีพี่ขด้าพเจด้าเชนพี่อแลด้ว และขด้าพเจด้าเชนพี่อมรัพี่นคงวล่าพระองคร์ทรงสามารถทบีพี่จะรรักษาสลิพี่งซซพี่ง
ขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กรับพระองคร์จนถซงวรันนรันี้น”

ยอดเยบีพี่ยมไปเลย!!! “เพราะเหตอุนรันี้นเองขด้าพเจด้าจซงไดด้ทนทอุกขร์สลิพี่งเหลล่านบีนี้เชล่นกรัน” เปาโลไดด้ทนทอุกขร์การ
เอาเปรบียบ การใสล่รด้าย ความเจน็บปวดฝป่ายรล่างกาย ความทอุกขร์ระทม นนี้คาตา-และตอนนบีนี้คนอการจคาคอุก ซซพี่งเปป็น
ผลลรัพธร์สอุดทด้ายแหล่งงานรรับใชด้ซซพี่งพระเจด้าทรงแตล่งตรันี้งเขาใหด้กระทคา เพราะเขายกชผพระเมษโปดกของพระเจด้า (ผผด้
ซซพี่งโลกเกลบียดชรัง) และเทศนาพระคอุณของพระเจด้า (ขล่าวสารนรันี้นทบีพี่พญามารรรังเกบียจ) เขาจซงถผกทอดทลินี้งโดยมนอุษยร์-
แตล่ไมล่ใชล่โดยพระเจด้า เขากลล่าววล่า “มบีแตล่ลผกาสหายทบีพี่ขด้าพเจด้าวางใจเทล่านรันี้นทบีพี่อยผล่กรับขด้าพเจด้า คนอนพี่น ๆ ทอุกคนทอด
ทลินี้งขด้าพเจด้าไปหมด ขด้าพเจด้าตลิดคอุกอยผล่ โดยเผชลิญกรับความมรณาของมรณะสรักขบีคนหนซพี่ง ขด้าพเจด้าทนทอุกขร์ในความ
เปปยกชนนี้นแหล่งคอุกใตด้ดลินนบีนี้-หลิวโหย เหนน็บหนาว รล่างกายเจน็บปวด-แตล่ขด้าพเจด้ากน็ยรังไมล่ละอาย”

เปาโลกคาลรังกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าไมล่ผลิดหวรัง ทรันี้ง ๆ ทบีพี่สลิพี่งเหลล่านรันี้นทรันี้งหมดไดด้เกลิดขซนี้นกรับขด้าพเจด้าและทรันี้ง ๆ ทบีพี่
ขด้าพเจด้ากคาลรังเผชลิญสลิพี่งเหลล่านรันี้นทรันี้งหมดอยผล่ตอนนบีนี้ และถด้าขด้าพเจด้าจะไดด้มบีชบีวลิตอยผล่ตล่อไป ขด้าพเจด้ากน็จะใชด้ชบีวลิตนรันี้น
แบบเดลิมเลย-โดยออุทลิศหมดทรันี้งตรัวและหรัวใจโดยไมล่สงวนไวด้ตล่อพระเจด้าและขล่าวประเสรลิฐ ขด้าพเจด้าไมล่ละอาย 
ขด้าพเจด้าไมล่ผลิดหวรัง ขด้าพเจด้าจะไมล่ปฏลิเสธความเชนพี่อนรันี้นและกลล่าววล่าขด้าพเจด้าเสบียใจทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้พบกรับพระเยซผ ถซง
แมด้ขด้าพเจด้าตลิดคอุกอยผล่ ถผกตรัดสลินวล่ามบีความผลิดและตด้องโทษถซงตายเพราะการประกาศขล่าวประเสรลิฐ ขด้าพเจด้ากน็ไมล่
ละอายเพราะวล่า: ขด้าพเจด้ารผด้จรักพระองคร์ทบีพี่ขด้าพเจด้าเชนพี่อแลด้ว และขด้าพเจด้าเชนพี่อมรัพี่นคงวล่าพระองคร์ (พระเยซผ) ทรง
สามารถทบีพี่จะรรักษาสลิพี่งซซพี่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กรับพระองคร์” 



เปาโลรผด้จรักพระองคร์ผผด้ทบีพี่เขาไดด้พบบนถนนเมนองดามรัสกรัส และเขารผด้วล่าพระเยซผองคร์เดบียวกรันนบีนี้ทบีพี่ไดด้ชล่วยเขา
ใหด้รอดและเรบียกเขา พระเยซผองคร์เดบียวกรันนบีนี้ทบีพี่เขายกชผและเทลิดทผนตลอดงานรรับใชด้ของเขา จะทรงรรักษาสลิพี่งซซพี่งเขา
ไดด้มอบไวด้กรับพระองคร์ “จนถซงวรันนรันี้น”-วรันนรันี้นเมนพี่อเขาจะยนนอยผล่หนด้าตล่อหนด้ากรับพระเจด้าบรลิสอุทธลิธองคร์หนซพี่งผผด้ทรง
พลิพากษาในความชอบธรรม

เปโตรกลล่าวไวด้เชล่นนบีนี้: “แตล่จงเคารพยคาเกรงองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้าในใจของพวกทล่าน และจงเตรบียม
พรด้อมเสมอทบีพี่จะใหด้คคาตอบแกล่ทอุกคนทบีพี่ถามพวกทล่านถซงเหตอุผลแหล่งความหวรังทบีพี่มบีอยผล่ในพวกทล่าน ดด้วยความอล่อน
สอุภาพและความยคาเกรง โดยมบีใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันดบี เพนพี่อในขณะทบีพี่เขาเหลล่านรันี้นพผดใสล่รด้ายพวกทล่าน เหมนอน
ใสล่รด้ายบรรดาคนกระทคาความชรัพี่วรด้าย พวกเขาจะไดด้มบีความละอาย ทบีพี่กลล่าวหาการกระทคาดบีของพวกทล่านในพระ
ครลิสตร์อยล่างเปป็นเทน็จ เพราะวล่า ถด้าพระประสงคร์ของพระเจด้าเปป็นเชล่นนรันี้น การทบีพี่พวกทล่านทนความทอุกขร์ยากเพราะ
การทคาดบีกน็ดบีกวล่าทนทอุกขร์เพราะการทคาชรัพี่ว” (1 เปโตร 3:15-17)

สามสลิพี่งซซพี่งเปาโลประสบใหด้ยาทบีพี่รรักษาหายแนล่นอนสคาหรรับความสงสรัย ความกรังวล และความ
กระวนกระวายใจทอุกอยล่าง และสามสลิพี่งนบีนี้สามารถเปป็นประสบการณร์ของคอุณและของผมไดด้: 

1. พระองคร์ผผด้นรันี้น
มบีสมาชลิกครลิสตจรักรและนรักศาสนาจคานวนมากทบีพี่บอกคอุณไดด้วล่าพวกเขาเชนพี่ออะไร-พวกเขาทล่องจคาปอุจฉา

วลิสรัชนา พวกเขาไดด้ศซกษาคด้นควด้าสลิพี่งทบีพี่นลิกายของพวกเขาโดยเฉพาะเชนพี่อ พวกเขาไดด้เรบียนรผด้กฎและขด้อบรังครับทรันี้ง
หลาย และพวกเขาสามารถทล่องใหด้ฟฟังไดด้วล่าสลิพี่งเหลล่านรันี้นคนออะไรบด้าง-แตล่เมนพี่อคอุณถามพวกเขาตรง ๆ วล่า “คอุณ
บรังเกลิดใหมล่แลด้วหรนอยรัง? คอุณทราบไหมวล่าคอุณรอดแลด้ว?” พวกเขากน็ใหด้คคาตอบทบีพี่แนล่ชรัดไมล่ไดด้ พวกเขา “หวรังวล่าจะ
เปป็นอยล่างนรันี้น” พวกเขา “คลิดเชล่นนรันี้น” และพวกเขากคาลรังพยายาม “ทคาเตน็มทบีพี่เทล่าทบีพี่พวกเขารผด้วลิธบี” เปาโลทราบวล่า
ตนเชนพี่ออะไร-แตล่เขาทราบมากกวล่านรันี้นอบีก: เขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้ารผด้จรักพระองคร์ทบีพี่ขด้าพเจด้าเชนพี่อแลด้ว”

ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนไมล่ใชล่กฎ ขด้อบรังครับ พรันธสรัญญา ขด้อเชนพี่อ หรนอหลรักคคาสอนตล่าง ๆ ของมนอุษยร์ 
ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนคนอ “พระครลิสตร์ในพวกทล่าน” เปาโลไดด้พบกรับพระครลิสตร์บนถนนไปเมนองดามรัสกรัส-เขา
ไดด้เหน็นความสวล่างนรันี้น เขาไดด้ยลินเสบียงนรันี้น-และเขาถามวล่า “พระองคร์ทรงเปป็นผผด้ใด พระองคร์เจด้าขด้า?” เสบียงนรันี้นตอบ
กลรับวล่า “เราคนอเยซผ” เปาโลรผด้วล่าตนไดด้มบีประสบการณร์กรับบอุคคลผผด้หนซพี่ง-ไมล่ใชล่ศาสนาหนซพี่ง พระครลิสตร์ทรงเปป็น
ความรอดของเรา ไมล่มบีนามอนพี่นใดอบีกภายใตด้ฟป้าสวรรคร์ทบีพี่ประทานใหด้ทล่ามกลางมนอุษยร์ทบีพี่โดยนามนรันี้นเราตด้องรรับ
ความรอด พระครลิสตร์ทรงเปป็นทางนรันี้น ความจรลิงนรันี้น ชบีวลิตนรันี้น ไมล่มบีมนอุษยร์คนใดสามารถมาถซงพระเจด้าไดด้เวด้นแตล่
โดยพระองคร์ “พระครลิสตร์ผผด้ทรงสถลิตในทล่านทรันี้งหลาย อรันเปป็นทบีพี่หวรังแหล่งสงล่าราศบี”-และถด้าพระครลิสตร์ไมล่ทรงอยผล่ใน
คอุณ คอุณกน็ไมล่มบีความหวรังเลย! ถด้าคอุณรผด้จรักพระองคร์ทบีพี่คอุณเชนพี่อแลด้ว คอุณกน็พรด้อมแลด้วสคาหรรับกด้าวทบีพี่สองในชรัยชนะเดน็ด
ขาดเหนนอความกรังวล ความสงสรัย และความกลรัว

2. สลิพี่งนรันี้น
เปาโลรผด้จรักสลิพี่งนรันี้นทบีพี่เขาเชนพี่อเกบีพี่ยวกรับพระองคร์นรันี้นทบีพี่เขาเชนพี่อ เขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าเชนพี่อมรัพี่นคงวล่าพระองคร์

ทรงสามารถทบีพี่จะรรักษาสลิพี่งซซพี่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กรับพระองคร์” เปาโลเชนพี่อมรัพี่นคงในใจของตนวล่าพระเยซผองคร์นรันี้น
ผผด้ทรงสามารถชล่วยเขาใหด้รอดไดด้ในเมนองดามรัสกรัสกน็ทรงฤทธลิธสามารถเชล่นกรันทบีพี่จะรรักษาสลิพี่งนรันี้นทบีพี่เปาโลไดด้มอบไวด้กรับ



พระองคร์ ถด้าคอุณฝากวลิญญาณของคอุณไวด้กรับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเพนพี่อรรับความรอดแลด้ว คอุณกน็รรับความรอดแลด้ว ถด้า
คอุณกลล่าวจากใจของคอุณแลด้ววล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขด้าพระองคร์เชนพี่อวล่าพระองคร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนพี่อชล่วยคนบาป
ทรันี้งหลายใหด้รอด ขด้าพระองคร์เปป็นคนบาปคนหนซพี่ง-โปรดชล่วยขด้าพระองคร์ใหด้รอดดด้วยเถลิด!” คอุณกน็รรับความรอดแลด้ว

แตล่เปาโลอด้อนวอนเพนพี่อเหลล่าผผด้เชนพี่อของเขาใหด้พวกเขาถวายจลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกายแดล่องคร์พระผผด้
เปป็นเจด้า โดยถผกแยกตรันี้งไวด้อยล่างสมบผรณร์ (1 ธส. 5:23) การถผกไถล่เปป็นเรนพี่องหนซพี่ง แตล่มรันเปป็นคนละเรนพี่องเลยทบีพี่จะ
มอบทรันี้งหมดแดล่พระเยซผและยอมใหด้พระองคร์มบีความเปป็นเอกเปป็นใหญล่ในสลิพี่งสารพรัด ความคลิดทบีพี่มอบไวด้แดล่พระเยซผ
จะไมล่กรังวลและสงสรัย ถด้าเราใชด้ความเชนพี่อทบีพี่ชล่วยใหด้รอดในพระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลินของพระองคร์แลด้ว กน็เปป็นทบีพี่แนล่นอนวล่า
ถด้าพระองคร์ทรงฤทธลิธสามารถทบีพี่จะชล่วยเราใหด้รอดไดด้ พระองคร์กน็ทรงฤทธลิธสามารถทบีพี่จะรรักษาเราไวด้ไดด้ และถด้า
พระองคร์ทรงฤทธลิธสามารถทบีพี่จะจรัดหาสคาหรรับความตด้องการของมนอุษยร์ภายในไดด้ กน็เปป็นทบีพี่แนล่นอนวล่าพระองคร์ทรง
ฤทธลิธสามารถทบีพี่จะจรัดหาสคาหรรับความตด้องการเหลล่านรันี้นของเนนนี้อหนรัง มรันเปป็นบาปอยล่างหนซพี่งทบีพี่จะสงสรัยพระเจด้า!

พระเยซผตรรัสวล่า “ทล่านทรันี้งหลายจงแสวงหาอาณาจรักรของพระเจด้า และความชอบธรรมของพระองคร์
กล่อน และสลิพี่งสารพรัดเหลล่านบีนี้จะถผกเพลิพี่มเตลิมใหด้แกล่พวกทล่าน” (มธ. 6:33) ถด้าเราใหด้สลิพี่งทบีพี่ตด้องมากล่อนมาเปป็นอรันดรับ
หนซพี่ง พระเจด้ากน็ทรงมบีหนด้าทบีพี่ในการดผแลเรา-และพระองคร์จะทรงดผแลเรา พระองคร์ทรงดผแลนกกระจอกและดอก
ลลิลลบีพี่แหล่งทด้องทอุล่ง และเรากน็มบีคล่ามากกวล่าพวกมรันตรันี้งเยอะ ถด้าคอุณเปป็นลผกคนหนซพี่งทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วของพระเจด้าและ
ยรังวลิตกกรังวลเกบีพี่ยวกรับสวรัสดลิภาพชรัพี่วนลิรรันดรร์ของคอุณหรนอความตด้องการประจคาวรันตล่าง ๆ ของคอุณ-ในฝป่ายรล่างกาย 
ฝป่ายวลิญญาณ ดด้านสภาพจลิตใจ หรนอสภาพทางการเงลิน-คอุณกน็กคาลรังทคาบาป พระเจด้าองคร์นรันี้นผผด้ทบีพี่ชล่วยคอุณใหด้รอดแลด้ว
ทรงฤทธลิธสามารถทบีพี่จะรรักษาสลิพี่งใดและทอุกสลิพี่งทบีพี่ถผกมอบไวด้กรับพระองคร์ ความวอุล่นวายใจของคอุณอาจเปป็นไดด้วล่าคอุณยรัง
ไมล่ไดด้มอบความคลิดของคอุณและความตด้องการตล่าง ๆ ในฝป่ายรล่างกายของคอุณไวด้กรับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า พระองคร์
ทรงฤทธลิธสามารถ และถด้าคอุณยอมมอบทอุกสลิพี่งไวด้ในพระหรัตถร์ของพระองคร์ งรันี้นสล่วนของคอุณกน็คนอ ไวด้วางใจเทล่านรันี้น 
พระองคร์ทรงจรัดการสล่วนทบีพี่เหลนอของธอุรกรรมนรันี้น

เปาโลรผด้จรักพระองคร์ และเชนพี่อมรัพี่นคงวล่าพระองคร์ทรงฤทธลิธสามารถทบีพี่จะพลิทรักษร์รรักษาทอุกสลิพี่งทบีพี่เราเตน็มใจมอบ
ไวด้กรับพระองคร์ คอุณเชนพี่อไหมวล่าพระเจด้าทรงฤทธลิธสามารถทบีพี่จะทคาสลิพี่งทบีพี่พระองคร์ตรรัสไวด้วล่าพระองคร์จะกระทคา? อยล่า
สงสรัยพระเจด้าเดน็ดขาด อยล่ายอมใหด้พญามารใสล่ความสงสรัยไวด้ในความคลิดของคอุณเดน็ดขาด พระเจด้าไมล่สามารถและ
จะไมล่มบีวรันทคาใหด้คอุณผลิดหวรังเลย ครลิสเตบียนทรันี้งหลายอาจทคาใหด้พระเจด้าผลิดหวรัง แตล่พระองคร์ไมล่เคยทคาใหด้คนของ
พระองคร์ผลิดหวรังเลย เปาโลเปป็นผผด้ทบีพี่กลล่าวไวด้วล่า “พวกเราทราบวล่า ทอุกสลิพี่งทคางานดด้วยกรันเพนพี่อใหด้เกลิดผลดบีแกล่คนทรันี้ง
หลายทบีพี่รรักพระเจด้า คนอแกล่คนทรันี้งหลายทบีพี่เปป็นผผด้รรับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (รม. 8:28) ใน
โรม 8:31 เปาโลกลล่าววล่า “ถด้าพระเจด้าทรงอยผล่ฝป่ายพวกเรา ใครเลล่าจะตล่อตด้านพวกเราไดด้” เปาโลเชนพี่อพระเจด้า 
และในความไวด้วางใจอรันสมบผรณร์แบบไดด้มอบทอุกสลิพี่งไวด้กรับพระองคร์

3. เวลานรันี้น
เราไมล่ควรหล่วงพะวงเกบีพี่ยวกรับพรันธะหนด้าทบีพี่ในแตล่ละวรันหรนอ? ถด้าเรารรับความรอดแลด้ว เราสามารถพรักสงบ

โดยไมล่วลิตกกรังวลไดด้หรนอวล่าบางคราวในอนาคตเราอาจมบีใจหรันกลรับหรนอถผกเลล่นงานทบีเผลอและทคาบาปทบีพี่เลวรด้าย
มาก ๆ ไดด้? คคาตอบสคาหรรับคคาถามนรันี้นมบีอยผล่ในพระวจนะของพระเจด้า:



ดาวลิดไมล่ไดด้มบีภาคพรันธสรัญญาใหมล่ แตล่เขารผด้จรักพระเจด้าองคร์นรันี้นแหล่งภาคพรันธสรัญญาใหมล่ ดาวลิดกลล่าววล่า 
“พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นผผด้เลบีนี้ยงดผของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะไมล่ขรัดสน พระองคร์ทรงกระทคาใหด้ขด้าพเจด้านอนลงในทอุล่ง
หญด้าเขบียวสด พระองคร์ทรงนคาขด้าพเจด้าไปรลิมนนี้คาแดนสงบ พระองคร์ทรงฟฟฟื้นจลิตวลิญญาณของขด้าพเจด้า!” นรัพี่นเปป็นเรนพี่อง
แสนวลิเศษ ไมล่ใชล่หรนอครรับ? แตล่ไมล่ไดด้มบีแคล่นรันี้น: “พระองคร์ทรงนคาขด้าพเจด้าไปในวลิถบีเหลล่านรันี้นแหล่งความชอบธรรม 
เพราะเหน็นแกล่พระนามของพระองคร์” (เพลงสดอุดบี 23:1-3)

ผผด้เลบีนี้ยงแกะทบีพี่ดบีองคร์นรันี้น (พระเยซผ) ทรงนคาผมเขด้าในวลิถบีเหลล่านรันี้นแหล่งการดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ถผกตด้อง-ไมล่ใชล่เพนพี่อทบีพี่
ผมจะคอุยโมด้และอวด โดยปป่าวรด้องความบรลิสอุทธลิธของผมเอง แตล่ “พระองคร์ทรงนคาผมไปในวลิถบีเหลล่านรันี้นแหล่งการ
ดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ถผกตด้อง เพราะเหน็นแกล่พระนามของพระองคร์!” ผมแบกรรับนามของครลิสเตบียน ผมเปป็นลผกของ
พระเจด้า และพระเยซผทรงเปป็นหล่วงเกบีพี่ยวกรับการทบีพี่ผมดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ถผกตด้องและประสบความสคาเรน็จในชบีวลิต
ครลิสเตบียนของผมมากกวล่าทบีพี่ผมเปป็นหล่วงเกบีพี่ยวกรับตรัวผมเองเปป็นลด้านเทล่า! ผมมบีขบีดจคากรัด-แตล่พระองคร์ทรงไรด้ขบีด
จคากรัด พระองคร์ทรงนคาผมและจรัดหาสคาหรรับความตด้องการทอุกอยล่างของผม พระองคร์จะไปกรับผมตลอดทาง 
กระทรัพี่งจนถซงทบีพี่สอุด-และจากนรันี้นพระองคร์จะทรงเดลินไปกรับผมผล่านเขด้าหอุบเขาแหล่งเงามรัจจอุราช “แนล่ทบีเดบียว ความดบี
และความเมตตาจะตลิดตามขด้าพเจด้าไปตลอดวรันเวลาแหล่งชบีวลิตของขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้าจะอาศรัยอยผล่ในพระ
นลิเวศนร์ของพระเยโฮวาหร์สนบไปเปป็นนลิตยร์!”

เปาโลเปป็นผผด้ถามคคาถามนรันี้นวล่า “ใครเลล่าจะฟป้องสลิพี่งใด ๆ ตล่อคนเหลล่านรันี้นทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงเลนอกไวด้แลด้ว” 
เขาตอบคคาถามนรันี้นวล่า “คนอพระเจด้าผผด้ทรงนรับวล่าชอบธรรม!” จากนรันี้นเขาถามวล่า “ใครเลล่าจะเปป็นผผด้ปรรับโทษอบีก” 
และตอบวล่า “คนอพระครลิสตร์ผผด้ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์แลด้ว ใชล่แลด้ว ผผด้ไดด้ทรงคนนพระชนมร์แลด้วตล่างหาก ผผด้ซซพี่งทรงสถลิต ณ
เบนนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้า ผผด้ซซพี่งทรงอธลิษฐานขอเพนพี่อพวกเราดด้วย” จากนรันี้นเขาถามคคาถามทบีพี่สาม:

“ใครจะแยกพวกเราออกจากความรรักของพระครลิสตร์เลล่า จะเปป็นความยากลคาบาก หรนอความทอุกขร์ หรนอ
การขล่มเหง หรนอการกรันดารอาหาร หรนอการเปลนอยกาย หรนอการถผกโพยภรัย หรนอการถผกคมดาบหรนอ ตามทบีพี่มบี
เขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘เพราะเหน็นแกล่พระองคร์ ขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายจซงถผกประหารวรันยรังคพี่คา ขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายถผกนรับ
วล่าเปป็นเหมนอนแกะสคาหรรับการเอาไปฆล่า’ ไมล่เลย ในสลิพี่งทรันี้งหลายเหลล่านบีนี้ พวกเราเปป็นยลิพี่งกวล่าเหลล่าผผด้พลิชลิตโดยทาง
พระองคร์ผผด้ไดด้ทรงรรักพวกเรา เพราะขด้าพเจด้าเชนพี่อมรัพี่นวล่า แมด้แตล่ความตาย หรนอชบีวลิต หรนอบรรดาทผตสวรรคร์ หรนอ
บรรดาเทพผผด้ครอบครองอาณาจรักร หรนอบรรดาเทพผผด้มบีอคานาจ หรนอสลิพี่งทรันี้งหลายซซพี่งอยผล่ในปฟัจจอุบรันนบีนี้ หรนอสลิพี่งทรันี้ง
หลายซซพี่งจะมาในภายหนด้า หรนอซซพี่งสผง หรนอซซพี่งลซก หรนอสลิพี่งอนพี่นใดทบีพี่ไดด้ทรงสรด้างแลด้วนรันี้น จะไมล่สามารถแยกพวกเรา
ออกจากความรรักของพระเจด้า ซซพี่งอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเราไดด้” (รม. 8:33-39)

“ใครเลล่าจะฟป้องสลิพี่งใด ๆ ตล่อคนเหลล่านรันี้นทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงเลนอกไวด้แลด้ว” ลองเอล่ยชนพี่อทอุกคนบนแผล่นดลิน
โลกหรนอในสวรรคร์สลิครรับ…ไมล่พบเลยสรักคนเดบียวทบีพี่สามารถฟป้องสลิพี่งใด ๆตล่อผผด้เชนพี่อทบีพี่ถผกซนนี้อโดยพระโลหลิตแลด้วไดด้ 
เพราะวล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่ถผกปกคลอุมโดยพระโลหลิตนรันี้นกน็ถผกนรับวล่าชอบธรรมแลด้ว-และผผด้ทบีพี่ถผกนรับวล่าชอบธรรมแลด้วกน็ชอบ
ธรรมพอ ๆ กรับทบีพี่พระเยซผทรงชอบธรรม มรันเปป็นความจรลิงทบีพี่วล่า “ปราศจากความบรลิสอุทธลิธ ไมล่มบีมนอุษยร์คนใดจะเหน็น
พระเจด้าไดด้” แตล่หนทางเดบียวทบีพี่มนอุษยร์คนใดจะสามารถเปป็นผผด้บรลิสอุทธลิธไดด้กน็คนอ ในพระเยซผครลิสตร์ ถผกปกคลอุมโดย
พระโลหลิตของพระองคร์ ดรังนรันี้น เมนพี่อเราเปป็นสมาชลิกคนหนซพี่งของผผด้ถผกเลนอกสรรของพระเจด้าแลด้วโดยการบรังเกลิดใหมล่



กน็ไมล่มบีผผด้ใดในสวรรคร์หรนอในแผล่นดลินโลกทบีพี่สามารถฟป้องเราไดด้ดด้วยบาปทบีพี่จะทคาใหด้เราตกนรก
“ใครเลล่าจะเปป็นผผด้ปรรับโทษอบีก” คคาตอบกน็คนอ: พระครลิสตร์ผผด้ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์ พระครลิสตร์ผผด้ทรงเปป็นขซนี้น

แลด้ว พระครลิสตร์ผผด้ประทรับ ณ เบนนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้า แตล่พระเยซผจะไมล่ทรงปรรับโทษผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย-เพราะ
วล่าพระองคร์ทรงรรักเรามากพอทบีพี่จะสลินี้นพระชนมร์เพนพี่อเรา เราวางใจในพระองคร์แลด้ว และพระองคร์ทรงพระชนมร์อยผล่
เปป็นนลิตยร์เพนพี่อเสนอความแทนเรา (1 ทธ. 2:5; 1 ยน. 2:1,2) พระเยซผทรงเปป็นผผด้เดบียวทบีพี่สามารถสล่งผมไปนรกไดด้-
และพระองคร์จะไมล่สล่งผมไปทบีพี่นรัพี่นเพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของผม ผมเปป็นลผกของพระองคร์ ผม
ถผกปกคลอุมโดยพระโลหลิตของพระองคร์ ผมถผกซล่อนไวด้กรับพระครลิสตร์ในพระเจด้า

เปาโลถามวล่า “ใครจะแยกพวกเรา (ฉบีกพวกเรา) ออกจากความรรักของพระเจด้าไดด้?” จากนรันี้นเขาเอล่ยชนพี่อ
บล่วงแรด้วและหลอุมพรางหลายอยล่างของพญามาร และปปิดทด้ายขด้อพระคคาตอนนบีนี้ทรันี้งหมดโดยกลล่าววล่า “หรนอสลิพี่งอนพี่น
ใดทบีพี่ไดด้ทรงสรด้างแลด้วนรันี้น จะไมล่สามารถแยกพวกเราออกจากความรรักของพระเจด้า ซซพี่งอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์องคร์
พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเราไดด้!” สลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่ผมมอบไวด้กรับพระเยซผ พระองคร์กน็ทรงฤทธลิธสามารถทบีพี่จะรรักษามรันไวด้
จนถซงวรันนรันี้น พระองคร์จะทรงรรักษาไวด้ และพระองคร์จะทรงถวายผผด้เชนพี่อทอุกคนแบบไรด้ความผลิดตล่อพระพรักตรร์พระ
บลิดา

เปาโลกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าไมล่ละอาย ขด้าพเจด้าไมล่ผลิดหวรัง ขด้าพเจด้าไมล่ทด้อใจ ความตายของขด้าพเจด้ามาถซงไดด้
ทอุกเมนพี่อ ขด้าพเจด้ามบีเวลาเหลนออยผล่ไมล่กบีพี่วรันบนโลก ขด้าพเจด้าชรา เจน็บปป่วย และตลิดคอุกอยผล่ เพนพี่อนฝผงทรันี้งหมดของขด้าพเจด้า
ยกเวด้นลผกาไดด้ทอดทลินี้งขด้าพเจด้าไปแลด้ว แตล่ขด้าพเจด้ารผด้จรักพระองคร์ผผด้ทบีพี่ขด้าพเจด้าเชนพี่อแลด้ว และขด้าพเจด้าเชนพี่อมรัพี่นวล่า
พระองคร์ทรงฤทธลิธสามารถทบีพี่จะรรักษาสลิพี่งซซพี่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กรับพระองคร์จนถซงวรันนรันี้นไดด้ ทลิโมธบีเออ๋ย จงสรัตยร์ซนพี่อ 
และจงเทศนาพระวจนะเหมนอนอยล่างทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้เทศนามรัน”

คนาเตลือนสตทิใหต้สอัตยณซลืที่อ
ขด้อ 13: “จงยซดถนอรผปแบบแหล่งบรรดาถด้อยคคาอรันถผกตด้องไวด้ใหด้มรัพี่น ซซพี่งทล่านไดด้ยลินจากขด้าพเจด้าแลด้ว ใน

ความเชนพี่อและความรรักซซพี่งมบีอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์”
เปาโลใหด้คคาพยานสล่วนตรัวของตนแกล่ทลิโมธบีจรลิง ๆ ในขด้อ 12 เขาทคาเชล่นนรันี้นเพนพี่อหนอุนใจและรรับประกรันทลิ

โมธบีวล่าเขาไมล่ไดด้เสบียใจเลยสคาหรรับชบีวลิตทบีพี่เขาไดด้ดคาเนลินมา การแขล่งขรันทบีพี่เขาไดด้วลิพี่ง ขล่าวประเสรลิฐทบีพี่เขาไดด้ประกาศ 
และปลายทางทบีพี่เขาไดด้มาถซงแลด้ว และโดยคคาพยานนบีนี้เขากน็กคาลรังกลล่าววล่า “ถด้าขด้าพเจด้ามบีอบีกชบีวลิตหนซพี่งใหด้ไดด้ใชด้ 
ขด้าพเจด้ากน็จะใชด้มรันเพนพี่อขล่าวประเสรลิฐ ถด้าขด้าพเจด้าตายไดด้อบีกหน ขด้าพเจด้ากน็คงเตน็มใจตายเพนพี่อขล่าวประเสรลิฐ”

“จงยซดถนอรผปแบบแหล่งบรรดาถด้อยคคาอรันถผกตด้องไวด้ใหด้มรัพี่น ซซพี่งทล่านไดด้ยลินจากขด้าพเจด้าแลด้ว” นรัพี่นมบีความ
หมายเพบียงวล่า จงยซดมรัพี่นขล่าวประเสรลิฐแทด้อรันเรบียบงล่ายแหล่งพระคอุณมหรัศจรรยร์ของพระเจด้า-ขล่าวสารแทด้นรันี้นเกบีพี่ยวกรับ
การรรับสภาพเนนนี้อหนรัง (1 ทธ. 3:16) องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้ทรงถผกตรซงกางเขน ถผกฝฟัง และทรงเปป็นขซนี้นแลด้วตามพระ
ครัมภบีรร์ เปาโลอยากใหด้ทลิโมธบีเปป็นนรักเทศนร์ขล่าวประเสรลิฐทบีพี่ดบี เขาอยากใหด้ทลิโมธบีเทศนาขล่าวประเสรลิฐทรันี้งหมด เขาไมล่
อยากใหด้ทลิโมธบีเปปิดโอกาสใหด้พญามารหลอกเขาเขด้าตรอกมนด หรนอทดลองเขาใหด้ “ทคางานรรับใชด้เปป็นงานอดลิเรก”

มบีนรักเทศนร์บางคนทบีพี่คงไมล่สามารถเทศนาไดด้อบีกเลยหากสลิบกวล่าบทถผกตรัดออกไปจากพระครัมภบีรร์ เพราะ
พวกเขาเทศนาหรัวขด้อเดลิมทอุกครรันี้งทบีพี่พวกเขาขซนี้นธรรมาสนร์ บางคนเทศนาเรนพี่องบรัพตลิศมา-ตามสผตรสคาเรน็จของพวก



เขาเอง คนอนพี่น ๆ กน็เทศนาเรนพี่องการถวายสลิบลดเขด้าคลรัง-และพวกเขากน็รผด้เพบียงแคล่นรันี้น กรับคนอนพี่น ๆ พวกเขากน็ชอบ
เทศนาเกบีพี่ยวกรับบางชล่วงของคคาพยากรณร์ ดรังนรันี้นพญามารจซงผลรักพวกเขาเขด้าไปในตรอกมนด ถด้าซาตานทคาใหด้ผผด้รรับ
ใชด้คนหนซพี่งกลายเปป็นพวกเสรบีนลิยมหรนอพวกสมรัยใหมล่นลิยมไมล่ไดด้ มรันกน็จะพยายามฉอุดรรันี้งงานรรับใชด้ของเขาโดยใชด้วลิธบี
อนพี่น เปาโลอยากใหด้ทลิโมธบีเทศนาความจรลิงนรันี้นทรันี้งหมดเกบีพี่ยวกรับพระเจด้าและเกบีพี่ยวกรับพระเยซผครลิสตร์เจด้า เกบีพี่ยวกรับ
มนอุษยร์และความสรัมพรันธร์ของมนอุษยร์ทบีพี่มบีตล่อพระเจด้า เกบีพี่ยวกรับความสรัมพรันธร์ของพระเจด้าทบีพี่มบีตล่อมนอุษยร์ เกบีพี่ยวกรับการ
ยกโทษบาป การชคาระแยกตรันี้ง ความบรลิสอุทธลิธ สวรรคร์และนรก การเสดน็จมาครรันี้งทบีพี่สอง

ขล่าวประเสรลิฐเปป็นนนี้คานม เนนนี้อ ขนมปฟัง และชบีวลิตทบีพี่ชล่วยใหด้ผผด้เชนพี่อเตลิบโตตล่อไปและกลายเปป็นผผด้ทบีพี่แขน็งแรงขซนี้น
และมบีประโยชนร์มากขซนี้น นบีพี่คนอขล่าวประเสรลิฐทบีพี่ทลิโมธบีถผกเตนอนสตลิใหด้ยซดมรัพี่นไวด้ โดยเปป็นคนทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อตล่อพระเจด้ากล่อน
อนพี่น จากนรันี้นจซงสรัตยร์ซนพี่อตล่อพระวจนะและตล่อผผด้คนทบีพี่เขากลล่าวขล่าวสารของตนใหด้ฟฟัง

ขด้อ 14: “สลิพี่งอรันดบีนรันี้นซซพี่งไดด้ทรงมอบไวด้กรับทล่านแลด้วนรันี้น จงรรักษาไวด้โดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธซซพี่งทรงสถลิต
อยผล่ในพวกเรา” 

ทลิโมธบีจะตด้องอารรักขาขล่าวสารขล่าวประเสรลิฐอรันครบถด้วนนรันี้นดด้วยความหวงแหนและการดผแลแบบรด้อนรน
ตามทบีพี่ผมไดด้ชบีนี้ใหด้เหน็นไปกล่อนหนด้านบีนี้แลด้วในการศซกษาคด้นควด้านบีนี้ พระเยซผครลิสตร์เจด้าทรงเปป็นหรัวใจ จลิตวลิญญาณ และ
แกล่นแทด้ของขล่าวประเสรลิฐ และทลิโมธบีจะตด้องเทศนาความจรลิงนรันี้นทรันี้งหมดเกบีพี่ยวกรับตรัวตนของพระครลิสตร์ผผด้นรันี้น-สงล่า
ราศบีของพระองคร์ ความรรักของพระองคร์ ความรอดทบีพี่พระองคร์ทรงซนนี้อแลด้วดด้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง และ
สงล่าราศบีทบีพี่จะมานรันี้นทบีพี่เราจะรล่วมแบล่งปฟันกรับพระองคร์ในอาณาจรักรนลิรรันดรร์ของพระองคร์ ทลิโมธบีสามารถทคาเชล่นนบีนี้ไดด้
 “โดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธซซพี่งทรงสถลิตอยผล่ในพวกเรา”-และนรัพี่นเปป็นหนทางเดบียวทบีพี่ผผด้รรับใชด้หรนอผผด้สอนคนใด
สามารถแจกจล่ายขล่าวสารเกบีพี่ยวกรับพระเยซผไดด้ ตามทบีพี่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรงยกชผพระผผด้ชล่วยใหด้รอด

“เรายรังมบีอบีกหลายสลิพี่งทบีพี่จะกลล่าวแกล่ทล่านทรันี้งหลาย แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้ทล่านทรันี้งหลายยรังไมล่สามารถรรับสลิพี่งเหลล่านรันี้นไดด้ 
แตล่เมนพี่อพระองคร์ พระวลิญญาณแหล่งความจรลิง เสดน็จมาแลด้ว พระองคร์จะทรงนคาทล่านทรันี้งหลายไปสผล่ความจรลิงทรันี้งมวล
เพราะพระองคร์จะไมล่ตรรัสโดยพระองคร์เอง แตล่สลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่พระองคร์จะทรงไดด้ยลิน พระองคร์จะตรรัสสลิพี่งนรันี้น และ
พระองคร์จะทรงแสดงใหด้ทล่านทรันี้งหลายทราบถซงสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่จะมา พระองคร์จะทรงใหด้เราไดด้รรับสงล่าราศบี เพราะวล่า
พระองคร์จะทรงรรับสลิพี่งทบีพี่เปป็นของเรา และจะแสดงสลิพี่งนรันี้นแกล่ทล่านทรันี้งหลาย สลิพี่งสารพรัดทบีพี่พระบลิดาทรงมบีนรันี้นเปป็นของ
เรา เหตอุฉะนรันี้นเราจซงไดด้กลล่าววล่า พระวลิญญาณจะทรงเอาสลิพี่งทบีพี่เปป็นของเรานรันี้น และจะแสดงสลิพี่งนรันี้นแกล่ทล่านทรันี้ง
หลาย” (ยอหร์น 16:12-15)

ผผด้เชนพี่อนด้อยคนนรักตระหนรักถซงความสคาครัญของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธในยอุคแหล่งพระคอุณนบีนี้ ไมล่มบีมนอุษยร์คนใด
สามารถมาถซงพระเจด้าเพนพี่อรรับความรอดไดด้นอกจากเขาถผกชรักนคาโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ (ยอหร์น 6:44) เราถผก
ใหด้บรังเกลิดเขด้าในครอบครรัวของพระเจด้าโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ (ยอหร์น 3:5) เราถนอครองพระวลิญญาณนรันี้น (รม. 
8:9) และถด้ามนอุษยร์คนใดไมล่มบีพระวลิญญาณ เขากน็ไมล่เปป็นครลิสเตบียน เราถผกนคาโดยพระวลิญญาณ (รม. 8:14) เรามบี
การรรับประกรันผล่านทางพระวลิญญาณ (รม. 8:16) เราถผกเตลิมเตน็มดด้วยพระวลิญญาณ (อฟ. 5:18) เราถผกประทรับ
ตราโดยพระวลิญญาณจนกวล่าจะถซงวรันแหล่งการไถล่นรันี้น (อฟ. 4:30) และพระวลิญญาณจะทรงทคาใหด้กายทบีพี่ตายไดด้ของ
เราเปป็นขซนี้นมาอบีกเมนพี่อพระเยซผเสดน็จมาในการรรับขซนี้นนรันี้น



ผผด้ใดกน็ตามทบีพี่ถผกนคาโดยพระวลิญญาณของพระเจด้ากน็เปป็นลผกทรันี้งหลายของพระเจด้า และคอุณเชนพี่อใจไดด้เลยวล่า
พระวลิญญาณจะทรงนคาเราเขด้าสผล่วลิถบีเหลล่านรันี้นแหล่งการดคาเนลินชบีวลิตอรันถผกตด้อง พระองคร์จะทรงถวายเกบียรตลิพระเยซผ
ในชบีวลิตของเราเมนพี่อเรานบนอบและยอมจคานนตล่อพระองคร์

เปรธียบเทธียบความแตกตม่างของผทูต้ไมม่สอัตยณซลืที่อและผทูต้ทธีที่สอัตยณซลืที่อ
ขด้อ 15: “ทล่านกน็ทราบสลิพี่งนบีนี้แลด้ววล่า คนทรันี้งปวงทบีพี่อยผล่ในแควด้นเอเชบียนรันี้นกน็หรันไปจากขด้าพเจด้า ในพวกนรันี้นมบีฟป

เจลรัสและเฮอรร์โมเกเนส”
เราไมล่ทราบวล่าชายสองคนนบีนี้เปป็นผผด้ใด พวกเขาไมล่ถผกกลล่าวถซงทบีพี่ไหนอบีกในจดหมายฝากฉบรับตล่าง ๆ ของ

เปาโลหรนอในพระครัมภบีรร์ เราสรันนลิษฐานวล่าพวกเขาเปป็นคนทบีพี่เคยเปป็นผผด้ตลิดตามทบีพี่ยคาเกรงพระเจด้าของเปาโล และ
ทอุกคนกน็ทราบเกบีพี่ยวกรับความทอุล่มเทของพวกเขาทบีพี่มบีตล่อเปาโลและตล่อขล่าวประเสรลิฐ เมนพี่อคนทรันี้งสองหรันไปเสบียจาก
เขา มรันกน็เปป็นทบีพี่สรังเกตเหน็นไดด้อยล่างชรัดเจน และนคาความทอุกขร์ใจมาสผล่เปาโล

สองคนนบีนี้เปป็นตรัวอยล่างของฝผงชนหมผล่ใหญล่ในแควด้นเอเชบียทบีพี่ไดด้ทอดทลินี้งเขาในชรัพี่วโมงแหล่งความทอุกขร์ใจและ
การทนทอุกขร์ของเขา “คนทรันี้งปวงทบีพี่อยผล่ในแควด้นเอเชบีย” คงจะไมล่หมายถซงดลินแดนนรันี้นทบีพี่เรารผด้จรักมรัน เอเชบียวรันนบีนี้
ประกอบดด้วยพนนี้นทบีพี่มหาศาลของแผล่นดลินโลกนบีนี้ ซซพี่งมบีประชากรอาศรัยอยผล่หลายลด้านคน มรันเปป็นเรนพี่องทบีพี่ยากยลิพี่งนรักทบีพี่
จะชบีนี้ขาดเขตแดนอรันแนล่ชรัดของเอเชบียตอนทบีพี่โรมครอบครอง แตล่เราทราบวล่ามรันมบีขนาดเลน็กกวล่าทบีพี่มรันเปป็นสมรัยนบีนี้
เยอะ ประวรัตลิศาสตรร์ของแควด้นเอเชบียประกอบดด้วยประวรัตลิศาสตรร์ของเมนองใหญล่ทรันี้งหลายทบีพี่สคาครัญของมรัน ซซพี่ง
ไดด้แกล่ อรัดรามลิททลิยอุม อรัสโสส คนบีดรัส เอเฟซรัส เลาดบีเซบีย มลิเลทรัส เปอรร์กามรัม ฟปลาเดลเฟปย ซารร์ดลิส สเมอรร์นา ธลิ
ยาทลิรา และโตรอรัส ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่าเปาโลกคาลรังหมายถซงภผมลิภาคนรันี้นทบีพี่ “ครลิสตจรักรทรันี้งเจน็ดในแควด้นเอเชบีย” ตรันี้ง
อยผล่ ตามทบีพี่ถผกกลล่าวถซงในหนรังสนอวลิวรณร์ เมนองหลวงของพนนี้นทบีพี่สล่วนนรันี้นคนอ เมนองเอเฟซรัสซซพี่งเปป็นนครใหญล่ ซซพี่งเปป็นทบีพี่ ๆ
เปาโลใชด้เวลาสามปปเตน็มสรัพี่งสอนและเทศนา (กลิจการ 20:31) ทรัพี่วแควด้นเอเชบียทรันี้งหมดเปาโลไดด้ประกาศขล่าว
ประเสรลิฐ และภายใตด้การเทศนาของเขาหลายรด้อยคนไดด้กลรับใจรรับเชนพี่อจากการนรับถนอรผปเคารพมาสผล่ความเชนพี่อ
แบบครลิสเตบียน เขาเปป็นทบีพี่เกลบียดชรังเขด้าไสด้โดยเหลล่าศรัตรผของเขาทบีพี่นรัพี่น

ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่าเวลานรันี้นทบีพี่ “คนทรันี้งปวงทบีพี่อยผล่ในแควด้นเอเชบีย” หรันไปเสบียจากเปาโลหมายถซง เวลานรันี้น
เมนพี่อเขาถผกจรับกอุมและถผกสล่งลงเรนอไปยรังกรอุงโรมเพนพี่อถผกจคาคอุก เนนพี่องจากเขาประสบความสคาเรน็จขนาดนรันี้นในงานรรับ
ใชด้ของเขาในแควด้นเอเชบีย โดยชนะผผด้รรับเชนพี่อหลายคนและกล่อตรันี้งครลิสตจรักรหลายแหล่ง ดผเหมนอนวล่าผผด้ตลิดตามของเขา
ทบีพี่มบีจคานวนมหาศาลนล่าจะมาชล่วยชบีวลิตเขา แตล่หาเปป็นเชล่นนรันี้นไมล่ ในสายตาของพวกเขา เปาโลเปป็นเหยนพี่อทบีพี่ถผก
หวาดระแวงของรรัฐ เปป็นผผด้นคาทบีพี่พล่ายแพด้ของศาสนาหนซพี่งทบีพี่ลซกลรับ ถผกเกลบียดชรังและเปป็นทบีพี่รรังเกบียจ เหลล่าผผด้ตลิดตาม
ของเขาไดด้ทอดทลินี้งเขาและปลล่อยเขาใหด้เผชลิญการตลิดคอุกเพบียงลคาพรัง

นบีพี่ทคาใหด้ผมนซกถซงองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรา ขณะทบีพี่พระองคร์ทรงหรักขนมปฟังและปลาเหลล่านรันี้น พระองคร์
ทรงมบีหลายพรันคนอยผล่แทบพระบาทของพระองคร์ แตล่เมนพี่อพระองคร์ทรงลด้มภายใตด้นนี้คาหนรักแหล่งกางเขนของ
พระองคร์ ไมล่มบีเลยสรักคนเดบียวทบีพี่อาสาแบกกางเขนนรันี้นใหด้พระองคร์-และพระครัมภบีรร์บอกเราวล่าซบีโมนชาวไซรบีนถผก
เกณฑร์ใหด้แบกกางเขนของพระองคร์ (มาระโก 15:21) ศลิษยาภลิบาลหลายคนทราบดบีกวล่าผมวล่าเมนพี่อคน ๆ หนซพี่ง
ตด้องการเพนพี่อนและยนนถผกปรรับโทษโดยคนเหลล่านรันี้นทบีพี่มบีสลิทธลิอคานาจ เขากน็จะเรบียนรผด้เสมอวล่าเพนพี่อนทบีพี่แทด้จรลิงของเขา



เปป็นใครบด้าง หลายครรันี้งศลิษยาภลิบาลทบีพี่รรักคนหนซพี่งเชนพี่อวล่าสมาชลิกครลิสตจรักรสล่วนใหญล่ของเขายนนอยผล่เคบียงขด้างเขา-แตล่
เมนพี่อเหลล่าศรัตรผของขล่าวประเสรลิฐพรด้อมทบีพี่จะโหวตเขาออก เขากน็คด้นพบวล่ามลิตรสหายของเขามบีนด้อยคนและวล่าครลิสต
จรักรทบีพี่ปรากฏแกล่ตานรันี้นตด้อนรรับครลิสเตบียนจคานวนมากทบีพี่ไมล่มบีจอุดยนนมรัพี่นคง เปาโลมบีผผด้กลรับใจรรับเชนพี่อและเพนพี่อนแตล่ปาก
จคานวนมากในแควด้นเอเชบีย แตล่เมนพี่อเวลาทดสอบนรันี้นมาถซง เหมนอนเหลล่าสาวกของพระเยซผ พวกเขากน็หรันกลรับและ
ไมล่เดลินกรับเขาอบีกตล่อไป

ในชรัพี่วโมงเหลล่านรันี้นทบีพี่เขาโดดเดบีพี่ยวและถผกทอดทลินี้ง เปาโลพซพี่งพาพระศลิลานลิรรันดรร์องคร์นรันี้น และความอล่อนลด้า
ของเขาไดด้กลายเปป็นความแขน็งแกรล่ง อรัครทผตทล่านนบีนี้ผผด้ปวดรด้าวใจ “รผด้จรักพระองคร์ทบีพี่เขาไดด้วางใจ” และดด้วยเหตอุนบีนี้
เขาจซงมบีใจสงบเกบีพี่ยวกรับเรนพี่องนบีนี้ทรันี้งหมด เขาไดด้ตลิดตามพระเยซผและแนล่ใจเกบีพี่ยวกรับพระองคร์ ดด้วยเหตอุนบีนี้ เขาจซงนรับไดด้
วล่าเปป็นความชนพี่นบานทบีพี่จะสละวางชบีวลิตของตนบนแทล่นบผชานรันี้นเพนพี่อขล่าวประเสรลิฐทบีพี่เขารรักและพระครลิสตร์องคร์นรันี้นทบีพี่
เขาไดด้พบบนถนนเมนองดามรัสกรัส

ขด้อ 16: “ขอองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงพระเมตตาแกล่ครอบครรัวของโอเนสลิโฟรรัสเถลิด เพราะเขาไดด้กระทคาใหด้
ขด้าพเจด้าชนพี่นใจบล่อย ๆ และไมล่ละอายตล่อโซล่ตรวนของขด้าพเจด้าเลย”

ในพระคคาขด้อนบีนี้เราพบอบีกบอุคคลหนซพี่งซซพี่งเราทราบเกบีพี่ยวกรับเขานด้อยมาก จดหมายฝากฉบรับอนพี่นไมล่เอล่ยชนพี่อ
เขาเลย เขาอาศรัยอยผล่ในแควด้นเอเชบีย เคยไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐทบีพี่ถผกเทศนาโดยเปาโลอยล่างไมล่ตด้องสงสรัย และเขา
เปป็นหรัวหนด้าครอบครรัว เปาโลนล่าจะเคยพรักอยผล่ในบด้านของเขามาบด้าง และเนนพี่องจากเขากลล่าววล่า “โอเนสลิโฟรรัส…
ไดด้กระทคาใหด้ขด้าพเจด้าชนพี่นใจบล่อย ๆ” เราจซงถผกนคาใหด้เชนพี่อวล่าเมนพี่อเขาถผกจรับกอุมและสล่งตรัวไปกรอุงโรม ชายผผด้นบีนี้ไดด้มา
เยบีพี่ยมเขา ทคาใหด้เขาชนพี่นใจรวมถซงนคาอาหารและสลิพี่งของทบีพี่จคาเปป็นตล่าง ๆ มาใหด้เขา โดยทคาสลิพี่งทบีพี่ตนทคาไดด้เพนพี่อแบล่งเบา
ภาระนรันี้น

“...และไมล่ละอายตล่อโซล่ตรวนของขด้าพเจด้าเลย” เหลล่าผผด้รผด้พระครัมภบีรร์เชนพี่อวล่าเปาโลถผกคอุมตรัวอยผล่ในคอุกทบีพี่แนล่น
หนา ในสล่วนทบีพี่พวกอาชญากรตรัวเอด้ถผกขรังไวด้ มบีอยผล่คราวหนซพี่งเขาอาศรัยอยผล่สองปปในบด้านทบีพี่เขาเชล่าเอง โดยถผกลล่ามโซล่
ตลิดกรับทหารโรมนายหนซพี่ง (กลิจการ 28:16,23,30) แตล่พระครัมภบีรร์บล่งบอกวล่าบรัดนบีนี้เขาถผกขรังอยผล่ในคอุกใตด้ดลิน-และตาม
ประวรัตลิศาสตรร์ หนทางเดบียวทบีพี่ผผด้มาเยบีพี่ยมจะเหน็นหนด้านรักโทษคนหนซพี่งภายใตด้สภาพการณร์เหลล่านรันี้นไดด้กน็คนอ ตลิด
สลินบน โอเนสลิโฟรรัสเหน็นไดด้ชรัดวล่าเปป็นคนมบีเงลิน เพราะวล่าเขามาเยบีพี่ยมเปาโลในคอุก “บล่อย ๆ” ในจดหมายฉบรับนบีนี้ 
เขาจซงถผกระลซกถซงดด้วยความรรักและความชนพี่นชมทบีพี่ซาบซซนี้งใจ

ขด้อ 17: “แตล่ขณะเมนพี่อเขาอยผล่ในกรอุงโรม เขาไดด้เสาะหาขด้าพเจด้าอยล่างขยรันขรันแขน็งมาก จนไดด้พบขด้าพเจด้า”
“เขาไดด้เสาะหาขด้าพเจด้า” คงจะบล่งบอกวล่าโอเนสลิโฟรรัสประสบความลคาบากในการคด้นหาวล่าเปาโลถผกขรัง

อยผล่ในคอุกไหน อาจเปป็นไดด้วล่าพวกศรัตรผของขล่าวประเสรลิฐไมล่ยอมบอกเขาวล่าเพนพี่อนของเขาอยผล่ทบีพี่ไหน แตล่เขา “ไดด้
เสาะหา…อยล่างขยรันขรันแขน็ง” จนกระทรัพี่งเขาไดด้พบเปาโล มลิตรสหายเชล่นนรันี้นคนอไขล่มอุกลนี้คาคล่า และพระเจด้ากน็
ประทานมลิตรสหายไมล่กบีพี่คนเชล่นนรันี้นใหด้แกล่นรักเทศนร์ของพระองคร์เสมอซซพี่งเขาจะพซพี่งพาไดด้ เพนพี่อนฝผงสล่วนใหญล่ (พวก
เพนพี่อนแตล่ปาก) จะทอดทลินี้งเราในชรัพี่วโมงแหล่งความตด้องการทบีพี่มนดมลิดทบีพี่สอุด แตล่สหายผผด้ทบีพี่เราควรเกน็บรรักษาไวด้ดอุจเพชร
พลอยคนอ คนทบีพี่ยนนหยรัดอยผล่กรับเราในยามทบีพี่เราตด้องการกคาลรังใจ เมนพี่อคนอนพี่น ๆ ทอุกคนตล่อตด้านเรา และดผเหมนอนวล่า
เราพล่ายแพด้ในการสผด้รบนบีนี้แลด้ว ไมล่มบีถด้อยคคาใดจะสามารถแสดงออกถซงคอุณคล่าของมลิตรเชล่นนรันี้นไดด้!



ขด้อ 18: “ขอองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าโปรดประทานแกล่เขาวล่า เขาจะไดด้พบพระเมตตาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
ในวรันนรันี้นดด้วยเถลิด และเขาไดด้ปรนนลิบรัตลิขด้าพเจด้าทบีพี่เมนองเอเฟซรัสหลายสลิพี่งเพบียงใดนรันี้น ทล่านกน็ทราบดบีอยผล่แลด้ว”

ในสมรัยของเปาโล มบีการเนด้นหนรักตรงหนด้าทบีพี่ของหรัวหนด้าครอบครรัว และเปาโลอธลิษฐานขอพระเมตตา
ของพระเจด้าทบีพี่จะมบีแกล่เพนพี่อนรรักของตนในวรันนรันี้นเมนพี่อเขายนนอยผล่ตล่อพระพรักตรร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเพนพี่อรรับบคาเหนน็จ
สคาหรรับหนด้าทบีพี่คนตด้นเรนอนทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อของเขา เขาปปิดทด้ายคคาอธลิษฐานของตนเพนพี่อโอเนสลิโฟรรัสโดยกลล่าววล่า “เขาไดด้
ปรนนลิบรัตลิขด้าพเจด้าทบีพี่เมนองเอเฟซรัสหลายสลิพี่งเพบียงใดนรันี้น ทล่านกน็ทราบดบีอยผล่แลด้ว”

ความยคาเกรงพระเจด้าและความจรลิงใจของชายผผด้นบีนี้ไมล่ใชล่เรนพี่องลรับแตล่อยล่างใดในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นนรันี้นทบีพี่เมนอง
เอเฟซรัส เขาเปป็นผผด้รรับใชด้ทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อคนหนซพี่งของพระเยซผครลิสตร์เจด้าและเพนพี่อนทบีพี่ออุทลิศตรัวคนหนซพี่งแกล่อรัครทผตเปาโล เขา
ไดด้ทคาการรรับใชด้หลายอยล่างแกล่เปาโลขณะทบีพี่เปาโลเทศนาอยผล่ในเมนองเอเฟซรัส และเหน็นไดด้ชรัดวล่าเมนพี่อชายผผด้นบีนี้มอบ
ถวายใจของตนแดล่พระเยซผ เขากน็มอบถวายทรรัพยร์สลิพี่งของของตนเชล่นกรัน

พระเยซผตรรัสวล่าถด้าเราใหด้นนี้คาเยน็นแมด้สรักถด้วยหนซพี่งในพระนามของพระองคร์ เรากน็จะไมล่สผญเสบียบคาเหนน็จของ
เราสคาหรรับงานรรับใชด้นรันี้นเลย และเปาโลอธลิษฐานขอใหด้ในวรันนรันี้นเมนพี่อเพนพี่อนครลิสเตบียนทบีพี่รรักผผด้นบีนี้ยนนอยผล่ตล่อพระพรักตรร์
พระเจด้าเพนพี่อรรับบคาเหนน็จของเขา เขากน็จะไดด้ยลินวล่า “ทคาไดด้ดบีมาก เจด้าผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบีและสรัตยร์ซนพี่อ!”

2 ททิโมธธี - บททธีที่ 2
เสต้นทางของผทูต้เชลืที่อในยามแหม่งการออกไปจากความจรทิง

2:1 เหตอุฉะนรันี้น ทล่าน บอุตรชายของขด้าพเจด้าเออ๋ย จงเขด้มแขน็งในพระคอุณซซพี่งอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์
2:2 และสลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่งทล่านไดด้ยลินจากขด้าพเจด้าทล่ามกลางพยานหลายคน สลิพี่งเดบียวกรันนรันี้นเองทล่านจงมอบไวด้กรับคน
ทรันี้งหลายทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อ ผผด้ทบีพี่จะสามารถสอนคนอนพี่นไดด้ดด้วย



2:3 ฉะนรันี้นทล่านจงทนการยากลคาบาก เหมนอนอยล่างทหารทบีพี่ดบีของพระเยซผครลิสตร์
2:4 ไมล่มบีมนอุษยร์คนใด เมนพี่อเขด้าประจคาการแลด้ว จะไปยอุล่งเกบีพี่ยวอยผล่กรับกลิจการตล่าง ๆ แหล่งชบีวลิตนบีนี้ เพนพี่อเขาจะเปป็นทบีพี่
ชอบใจของผผด้ทบีพี่ไดด้เลนอกเขาใหด้เปป็นทหารนรันี้น
2:5 และถด้ามนอุษยร์คนใดตล่อสผด้อยล่างหนรักทบีพี่จะเปป็นผผด้ชนะดด้วย แตล่เขากน็ไมล่ไดด้ถผกสวมมงกอุฎ ยกเวด้นเขาสผด้ตามกฎ
2:6 กสลิกรทบีพี่ตรากตรคาทคางานกน็ตด้องเปป็นคนแรกทบีพี่ไดด้รรับผลทรันี้งหลาย
2:7 จงพลิจารณาสลิพี่งทบีพี่ขด้าพเจด้ากลล่าวเถลิด และขอใหด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าประทานความเขด้าใจใหด้แกล่ทล่านในทอุกสลิพี่ง
2:8 จงระลซกวล่าพระเยซผครลิสตร์ ผผด้ทรงสนบเชนนี้อสายของดาวลิด ไดด้ทรงถผกชอุบใหด้เปป็นขซนี้นมาจากความตายแลด้ว ตามขล่าว
ประเสรลิฐของขด้าพเจด้านรันี้น
2:9 เพราะเหตอุขล่าวประเสรลิฐนรันี้น ขด้าพเจด้าจซงทนความทอุกขร์ยาก เหมนอนอยล่างผผด้กระทคาความชรัพี่วรด้าย จนกระทรัพี่งถผก
ลล่ามโซล่ แตล่พระวจนะของพระเจด้านรันี้นไมล่ถผกลล่ามโซล่
2:10 เหตอุฉะนรันี้นขด้าพเจด้าจซงสผด้ทนทอุกอยล่าง เพราะเหน็นแกล่ผผด้ทบีพี่ทรงเลนอกสรรไวด้นรันี้น เพนพี่อพวกเขาจะไดด้รรับความรอด
ดด้วย ซซพี่งมบีอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์ พรด้อมกรับสงล่าราศบีนลิรรันดรร์
2:11 นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อ ดด้วยวล่าถด้าพวกเราตายกรับพระองคร์ พวกเรากน็จะมบีชบีวลิตอยผล่กรับพระองคร์เชล่นกรัน
2:12 ถด้าพวกเราทนความทอุกขร์ยาก พวกเรากน็จะครอบครองรล่วมกรับพระองคร์ดด้วย ถด้าพวกเราปฏลิเสธพระองคร์ 
พระองคร์กน็จะปฏลิเสธพวกเราเชล่นเดบียวกรัน
2:13 ถด้าพวกเราไมล่เชนพี่อ ถซงอยล่างนรันี้นพระองคร์กน็ยรังทรงสรัตยร์ซนพี่ออยผล่ พระองคร์จะปฏลิเสธพระองคร์เองไมล่ไดด้
2:14 จงเตนอนพวกเขาใหด้ระลซกถซงสลิพี่งเหลล่านบีนี้ โดยกคาชรับพวกเขาตล่อพระพรักตรร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าวล่า ไมล่ใหด้พวกเขา
โตด้เถบียงกรันในเรนพี่องถด้อยคคาทรันี้งหลาย ซซพี่งไมล่กล่อประโยชนร์เลย แตล่ทคาใหด้บรรดาผผด้ฟฟังลด้มควพี่คาไป
2:15 จงศซกษาคด้นควด้าเพนพี่อสคาแดงตนเองใหด้เปป็นทบีพี่ชอบพระทรัยพระเจด้า เปป็นคนงานทบีพี่ไมล่ตด้องละอาย แยกแยะพระ
วจนะแหล่งความจรลิงนรันี้นไดด้อยล่างถผกตด้อง
2:16 แตล่จงหลบเลบีพี่ยงคคาพผดพลล่ามทรันี้งหลายทบีพี่ลบหลผล่และไรด้ประโยชนร์ เพราะคคาอยล่างนรันี้นจะเพลิพี่มขซนี้นไปสผล่การอธรรม
มากยลิพี่งขซนี้น
2:17 และคคาพผดของพวกเขาจะแพรล่ออกไปเหมนอนแผลเปฟปี่อย ในพวกนรันี้นมบีฮบีเมเนอรัสกรับฟปิเลทรัสเปป็นตด้น
2:18 คนทรันี้งสองนรันี้นไดด้หลงจากความจรลิงไปเสบียแลด้ว โดยพผดวล่าการฟฟฟื้นจากความตายนรันี้นไดด้ผล่านพด้นไปแลด้ว และ
ไดด้ทคาลายความเชนพี่อของบางคนเสบีย
2:19 แตล่อยล่างไรกน็ตามรากฐานของพระเจด้านรันี้นตรันี้งอยผล่อยล่างมรัพี่นคง โดยมบีตราประทรับนบีนี้วล่า ‘องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรง
รผด้จรักคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็นของพระองคร์’ และ ‘ใหด้ทอุกคนทบีพี่ออกพระนามของพระครลิสตร์ออกหล่างเสบียจากความชรัพี่วชด้า’
2:20 แตล่ในบด้านใหญล่หลรังหนซพี่ง ๆ มลิไดด้มบีแตล่ภาชนะทองคคาและเงลินเทล่านรันี้น แตล่มบีภาชนะไมด้และดลินดด้วย และบด้างกน็มบี
เกบียรตลิ และบด้างกน็ไรด้เกบียรตลิ
2:21 เหตอุฉะนรันี้นถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดชคาระตรัวเองใหด้พด้นจากสลิพี่งเหลล่านบีนี้ เขากน็จะเปป็นภาชนะทบีพี่มบีเกบียรตลิ ซซพี่งถผกชคาระใหด้
บรลิสอุทธลิธแลด้ว และเหมาะทบีพี่นายจะใชด้ใหด้เปป็นประโยชนร์ และถผกเตรบียมไวด้พรด้อมสคาหรรับการงานทบีพี่ดบีทอุกอยล่าง
2:22 จงหลบีกหนบีเสบียจากราคะตรัณหาของคนหนอุล่มสาว แตล่จงตลิดตามความชอบธรรม ความเชนพี่อ ความรรัก สรันตลิสอุข



รล่วมกรับคนทรันี้งหลายทบีพี่รด้องออกพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจากใจบรลิสอุทธลิธ
2:23 แตล่จงหลบีกเลบีพี่ยงบรรดาคคาถามอรันโงล่เขลาและเบาปฟัญญา โดยรผด้แลด้ววล่าคคาถามเหลล่านรันี้นกล่อใหด้เกลิดการวลิวาท
กรัน
2:24 และผผด้รรับใชด้ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตด้องไมล่วลิวาทกรัน แตล่ตด้องมบีใจสอุภาพอล่อนโยนตล่อคนทรันี้งปวง เหมาะทบีพี่จะ
สอน มบีความอดทน
2:25 ในความอล่อนสอุภาพจงสอนคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ตล่อสผด้กรับตรัวเอง ถด้าบางทบีพระเจด้าอาจจะโปรดใหด้พวกเขากลรับ
ใจเสบียใหมล่มาสผล่การยอมรรับความจรลิง
2:26 และเพนพี่อพวกเขาจะเอาตรัวเองกลรับคนนออกมาจากกรับดรักของพญามาร ผผด้ซซพี่งถผกจรับไปเปป็นเชลยโดยมรันตาม
ความประสงคร์ของมรัน

คนากนาชอับของเปาโลถถึงททิโมธธี
ขด้อ 1: “เหตอุฉะนรันี้น ทล่าน บอุตรชายของขด้าพเจด้าเออ๋ย จงเขด้มแขน็งในพระคอุณซซพี่งอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์”
ไมล่มบีผผด้ใดนอกจากผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งทบีพี่สามารถซาบซซนี้งอยล่างเตน็มเปปปี่ยมถซงคคาเตนอนสตลิทบีพี่เปาโลใหด้แกล่ทลิโมธบีใน

พระคคาขด้อนบีนี้: “...จงเขด้มแขน็งในพระคอุณซซพี่งอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์” ตด้องใชด้พระคอุณเปป็นสองเทล่าเพนพี่อทบีพี่จะเปป็นผผด้เลบีนี้ยง
รองของพระเจด้าและรรักฝผงแกะทบีพี่พระองคร์ทรงแตล่งตรันี้งเหลล่านรักเทศนร์ของพระองคร์ใหด้ดผแล หลายครรันี้ง คนเหลล่านรันี้นทบีพี่
เราพยายามทคาเพนพี่อพวกเขามากทบีพี่สอุดจะปฏลิบรัตลิกรับเราอยล่างนล่าละอายมากทบีพี่สอุดในยามทบีพี่เราเดนอดรด้อน ขณะทบีพี่คน
เหลล่านรันี้นทบีพี่เราไดด้ทคาเพนพี่อพวกเขาแคล่เพบียงเลน็กนด้อยจะมาชล่วยชบีวลิตเราและทคาเพนพี่อเรามากกวล่าคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เราคาด
หวรังจากพวกเขาเยอะ

เปาโลเพลิพี่งชบีนี้ใหด้เหน็นถซงขด้อเทน็จจรลิงอรันนล่าผลิดหวรังทบีพี่วล่า “คนทรันี้งปวงทบีพี่อยผล่ในแควด้นเอเชบียนรันี้นกน็หรันไปจาก
ขด้าพเจด้า” และจากนรันี้นเขากน็เอล่ยชนพี่อพบีพี่นด้องสองคนทบีพี่ดผเหมนอนทคารด้ายจลิตใจเขาอยล่างมาก เขาเตนอนความจคาทลิโมธบีวล่า
ลผกาคนเดบียวยนนหยรัดเคบียงขด้างเขา และจากนรันี้นกน็เลล่ายด้อนถซงพระพรนรันี้นของการทบีพี่โอเนสลิโฟรรัสไดด้มาเยบีพี่ยมเขาในคอุก
ทรันี้งหมดทบีพี่เขาไดด้กลล่าวไปนรันี้นไดด้นคามาสผล่คคาขอรด้องทบีพี่อยผล่ตล่อหนด้าเราตรงนบีนี้: “จงเขด้มแขน็งในพระคอุณ” เขากคาลรัง
พยายามชบีนี้ใหด้ทลิโมธบีเหน็นวล่าทลิโมธบีตด้องระวรังตรัวอยผล่ทอุกชรัพี่วขณะ วล่าทลิโมธบีตด้องพซพี่งพาพระคอุณของพระเจด้า ไมล่ใชล่พซพี่งพา
ความชล่วยเหลนอของมนอุษยร์ เขาตด้องเขด้มแขน็งในพระคอุณ เพราะเขาไมล่อาจหวรังวล่าจะชนะศซกนบีนี้ไดด้โดยปราศจาก
พระคอุณของพระเจด้าและฤทธลิธเดชของพระเจด้า

นบีพี่เปป็นเวลาแหล่งความขรัดสนของทลิโมธบีอยล่างแทด้จรลิง เพราะเขาจะตด้องประสบกรับความสผญเสบียในไมล่ชด้า 
เปาโลทราบวล่าพญามารจะโจมตบีทลิโมธบีดด้วยทอุกสลิพี่งทบีพี่นรกจะเขวบีนี้ยงใสล่เขาไดด้ ดด้วยทราบถซงความกลรัวเหลล่านรันี้นทบีพี่อาจ
เกลิดกรับคน ๆ หนซพี่งทบีพี่โดดเดบีพี่ยวเมนพี่อทอุกสลิพี่งตล่อตด้านเขาและเพนพี่อนทอุกคนของเขาทคาใหด้เขาผลิดหวรัง เปาโลหนอุนใจทลิโมธบี
ใหด้เขด้มแขน็งในพระคอุณซซพี่งอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์ เขาอยากใหด้ทลิโมธบีมองขซนี้นไปขด้างบน ไมล่ใชล่มองไปทบีพี่สภาพการณร์
แวดลด้อมทบีพี่อยผล่รอบตรัวเขา เขาควรไวด้วางใจพระเจด้าสคาหรรับชรัยชนะนรันี้นและสคาหรรับพระคอุณทบีพี่จะเผชลิญหนด้าสลิพี่งใด
กน็ตามทบีพี่วรันขด้างหนด้าจะนคามา

ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายถผกพลิทรักษร์รรักษาโดยฤทธลิธเดชของพระเจด้า-และโดยฤทธลิธเดชของพระเจด้าเทล่านรันี้น โดยทาง
พระองคร์เทล่านรันี้น เราจซงสามารถเปป็นมากกวล่าเหลล่าผผด้พลิชลิตไดด้ พระครลิสตร์ทรงสถลิตอยผล่ “ในใจของพวกทล่านโดยความ



เชนพี่อ” (อฟ. 3:17) และเราตด้องมองเขด้าขด้างในเสมอเพนพี่อชรัยชนะ เปาโลไดด้เรบียนรผด้วล่าพระคอุณของพระเจด้าพอเพบียง
สคาหรรับสลิพี่งใด ๆ และทอุกสลิพี่ง (2 คร. 12:8-10) เขารผด้วล่าเราเขด้มแขน็งทบีพี่สอุดเมนพี่อเราคลิดวล่าเราอล่อนแอ-และเมนพี่อเราคลิดวล่า
เราเขด้มแขน็ง เรากน็ตกอยผล่ในอรันตรายแลด้ว!

ขด้อ 2: “และสลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่งทล่านไดด้ยลินจากขด้าพเจด้าทล่ามกลางพยานหลายคน สลิพี่งเดบียวกรันนรันี้นเองทล่านจง
มอบไวด้กรับคนทรันี้งหลายทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อ ผผด้ทบีพี่จะสามารถสอนคนอนพี่นไดด้ดด้วย”

พระคอุณของพระเจด้านรันี้นเพบียงพอ การสผด้รบนรันี้นเปป็นขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า-และทลิโมธบีจะตด้องเปป็นทหารทบีพี่ดบี
โดยเกณฑร์ผผด้อนพี่นใหด้มาชล่วยในการเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐ ทลิโมธบีควรรวบรวมเหลล่าทหารทบีพี่แทด้จรลิงแหล่งกางเขนนรันี้นไวด้
รอบตรัวเขาเพนพี่อชล่วยเหลนอเขาในงานรรับใชด้ของเขา และขล่าวสารนรันี้นทบีพี่เขาจะตด้องมอบไวด้กรับ “คนทรันี้งหลายทบีพี่สรัตยร์
ซนพี่อ” คนอ “สลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่งทล่านไดด้ยลินจากขด้าพเจด้าทล่ามกลางพยานหลายคน” การอด้างอลิงถซง “พยานหลายคน” 
เหน็นไดด้ชรัดวล่าชบีนี้ยด้อนไปยรังเวลานรันี้นทบีพี่ทลิโมธบีถผกเจลิมตรันี้ง การทบีพี่เขาถผกแยกตรันี้งไวด้สคาหรรับงานของพระเจด้า (1 ทธ. 4:14) 
ดผเหมนอนวล่า ในพลิธบีอรันศรักดลิธสลิทธลิธนรันี้น มบีการอล่านพระครัมภบีรร์ในทบีพี่ประชอุมและการเทศนาขล่าวประเสรลิฐทบีพี่เขาจะตด้อง
ประกาศดด้วย ตล่อหนด้า “พยานหลายคน” เหลล่านบีนี้ เขาถผกแยกตรันี้งไวด้เพนพี่อเทศนา และไดด้รรับขล่าวสารนรันี้นสคาหรรับงาน
รรับใชด้ของเขา ในถด้อยคคาของเปาโลเอง ขล่าวสารนรันี้นจะตด้องเปป็น:

“ยลิพี่งกวล่านบีนี้ พบีพี่นด้องทรันี้งหลาย ขด้าพเจด้าประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกทล่านซซพี่งขด้าพเจด้าเคยประกาศแกล่พวก
ทล่านแลด้ว ซซพี่งพวกทล่านไดด้ยอมรรับไวด้ดด้วย และในขล่าวประเสรลิฐนรันี้นพวกทล่านตรันี้งมรัพี่นคงอยผล่ โดยขล่าวประเสรลิฐนรันี้นพวก
ทล่านไดด้รรับความรอดดด้วย ถด้าพวกทล่านระลซกอยผล่เสมอถซงสลิพี่งทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศไวด้แกล่พวกทล่านนรันี้น เวด้นเสบียแตล่
พวกทล่านไดด้เชนพี่ออยล่างไรด้ประโยชนร์ ดด้วยวล่าขด้าพเจด้าไดด้มอบแกล่พวกทล่านเปป็นอรันดรับแรกคนอสลิพี่งซซพี่งขด้าพเจด้ารรับไวด้นรันี้น
ดด้วย วล่าพระครลิสตร์ไดด้ทรงวายพระชนมร์เพนพี่อบาปของเราทรันี้งหลาย ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์ และพระองคร์ไดด้ทรง
ถผกฝฟังไวด้ และพระองคร์ไดด้ทรงเปป็นขซนี้นมาใหมล่ในวรันทบีพี่สามตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์ และพระองคร์ไดด้ถผกเหน็นโดย
เคฟาส จากนรันี้นโดยสลิบสองคนนรันี้น หลรังจากนรันี้น พระองคร์ไดด้ถผกเหน็นโดยพวกพบีพี่นด้องมากกวล่าหด้ารด้อยคนในคราว
เดบียว ซซพี่งสล่วนมากยรังคงอยผล่จนถซงทอุกวรันนบีนี้ แตล่บางคนกน็ลล่วงหลรับไปแลด้ว หลรังจากนรันี้น พระองคร์ไดด้ถผกเหน็นโดยยาก
อบ จากนรันี้นโดยอรัครทผตทรันี้งหมด และในทบีพี่สอุดพระองคร์ไดด้ถผกเหน็นโดยขด้าพเจด้าดด้วย เหมนอนคนหนซพี่งทบีพี่คลอดกล่อน
กคาหนด ดด้วยวล่าขด้าพเจด้าเปป็นผผด้นด้อยทบีพี่สอุดในพวกอรัครทผต ทบีพี่ไมล่สมควรจะถผกเรบียกวล่าเปป็นอรัครทผต เพราะวล่าขด้าพเจด้าไดด้
ขล่มเหงครลิสตจรักรของพระเจด้า แตล่โดยพระคอุณของพระเจด้า ขด้าพเจด้าเปป็นอยผล่อยล่างทบีพี่ขด้าพเจด้าเปป็นอยผล่นบีนี้ และพระคอุณ
ของพระองคร์ซซพี่งไดด้ประทานแกล่ขด้าพเจด้านรันี้นมลิไดด้ไรด้ประโยชนร์ แตล่ขด้าพเจด้าไดด้ทคางานหนรักมากกวล่าพวกเขาเสบียอบีก แตล่
มลิใชล่ตรัวขด้าพเจด้า แตล่พระคอุณของพระเจด้าซซพี่งไดด้ดคารงอยผล่กรับขด้าพเจด้า เหตอุฉะนรันี้นแมด้วล่าเปป็นตรัวขด้าพเจด้าหรนอพวกเขา 
พวกเรากน็ไดด้ประกาศอยล่างนรันี้น และพวกทล่านกน็ไดด้เชนพี่ออยล่างนรันี้น” (1 คร. 15:1-11)

เปาโลมบีขล่าวสารเดบียวเทล่านรันี้น: การตรซงกางเขนนรันี้น-ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์; การถผกฝฟังนรันี้น-ตามทบีพี่
เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์; การฟฟฟื้นคนนพระชนมร์นรันี้น-ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์; และการเสดน็จกลรับมาของพระเยซผ
เพนพี่อมารรับครลิสตจรักรของพระองคร์-ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์ ทลิโมธบีจะตด้องฝากขล่าวสารนบีนี้ไวด้กรับเหลล่าผผด้สรัตยร์ซนพี่อใน
ครลิสตจรักร เขาจะตด้องเปป็นผผด้กคากรับ พวกเขาจะตด้องเปป็นเหลล่าผผด้ชล่วยของเขา โดยประกาศขล่าวประเสรลิฐเดลิมนรันี้นทบีพี่
เปาโลไดด้ประกาศ-ขล่าวประเสรลิฐเรนพี่องพระครลิสตร์องคร์หนซพี่งผผด้ทรงถผกตรซงกางเขน ทรงถผกฝฟัง ทรงเปป็นขซนี้น ไดด้เสดน็จขซนี้น



สผล่สวรรคร์ และจะเสดน็จมาอบีกทบี-พระผผด้ชล่วยใหด้รอดองคร์เดบียวนรันี้น คนกลางผผด้เดบียวนรันี้น ความหวรังเดบียวนรันี้นของผผด้เชนพี่อ
และของโลก จงดผขด้อตล่อเหลล่านรันี้นในโซล่เสด้นนบีนี้: ความจรลิงนรันี้นถผกมอบใหด้แกล่เปาโล จากนรันี้นผล่านทางเขากน็ถผกมอบใหด้
แกล่ทลิโมธบี ผผด้ซซพี่งมอบมรันใหด้แกล่ “คนทรันี้งหลายทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อ” และผล่านทางพวกเขามรันกน็ถผกมอบใหด้แกล่ผผด้อนพี่นตล่อไป 
ครลิสเตบียนทอุกคนจซงครอบครองตคาแหนล่งหนซพี่งทางยอุทธศาสตรร์และมบีหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบในการบอกเลล่าขล่าวประเสรลิฐ
ออกไป

คยณสมบอัตทิตม่าง ๆ ทธีที่จนาเปป็นสนาหรอับการดนาเนทินชธีวทิตครทิสเตธียนทธีที่สอัตยณซลืที่อ
ชบีวลิตครลิสเตบียน-และโดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งชบีวลิตนรันี้นของผผด้รรับใชด้คนหนซพี่ง-เปป็นกลิจธอุระทบีพี่หนรักหนล่วงและจรลิงจรัง 

ชายหนอุล่มคนใดทบีพี่เขด้าสผล่งานรรับใชด้โดยคลิดวล่าจะมบีชบีวลิตทบีพี่สอุขสบาย เสด้นทางทบีพี่โรยดด้วยกลบีบกอุหลาบ หรนอทางเดลินถผกโรย
ดด้วยดอกไมด้ ควรตรวจสอบใหด้ถบีพี่ถด้วนกรับชายเหลล่านรันี้นของพระเจด้าทบีพี่ผล่านรด้อนผล่านหนาวมามากกล่อนทบีพี่จะเขด้าสผล่งาน
รรับใชด้ในฐานะเปป็นอาชบีพหนซพี่ง ถด้าชายหนอุล่มคนใดกลล่าวพรด้อมกรับเปาโลไมล่ไดด้วล่า “วลิบรัตลิแกล่ขด้าพเจด้าถด้าขด้าพเจด้าไมล่
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ!” ชายหนอุล่มผผด้นรันี้นกน็ควรลนมงานรรับใชด้และไปประกอบอาชบีพอนพี่นดบีกวล่า พระเจด้าทรงตรันี้งเหลล่า
นรักเทศนร์ในงานรรับใชด้ และพระองคร์ประทานฤทธลิธเดชแกล่พวกเขา ชายคนใดทบีพี่ดคาเนลินชบีวลิตตามทางพระเจด้าในพระ
เยซผครลิสตร์จะทนทอุกขร์การขล่มเหง แตล่นบีพี่เปป็นจรลิงมากเปป็นพลิเศษสคาหรรับผผด้รรับใชด้คนหนซพี่ง

เปาโลใหด้ภาพเปรบียบสามอยล่างเพนพี่อใหด้ภาพประกอบชบีวลิตครลิสเตบียน:
1. ทหาร-ขด้อ 3 และ 4: “ฉะนรันี้นทล่านจงทนการยากลคาบาก เหมนอนอยล่างทหารทบีพี่ดบีของพระเยซผครลิสตร์

ไมล่มบีมนอุษยร์คนใด เมนพี่อเขด้าประจคาการแลด้ว จะไปยอุล่งเกบีพี่ยวอยผล่กรับกลิจการตล่าง ๆ แหล่งชบีวลิตนบีนี้ เพนพี่อเขาจะเปป็นทบีพี่ชอบใจ
ของผผด้ทบีพี่ไดด้เลนอกเขาใหด้เปป็นทหารนรันี้น”

“จงทนการยากลคาบาก เหมนอนอยล่างทหารทบีพี่ดบี” เหลล่าผผด้รผด้ภาษากรบีกบอกเราวล่าพระคคาขด้อนบีนี้ควรอล่านวล่า 
“จงรรับสล่วนแบล่งของทล่านในการทนทอุกขร์ความยากลคาบากทรันี้งหลายในฐานะทหารทบีพี่ดบีคนหนซพี่งของพระเยซผครลิสตร์” 
ความคลิดดผเหมนอนจะเปป็นวล่าเขาไมล่เพบียงกคาลรัง “ทนการยากลคาบาก” แตล่กคาลรังทนทอุกขร์เปป็นเพนพี่อนกรับผผด้อนพี่น…โดยพบ
กรับการลองใจ ความเหนนพี่อยยาก และภรัยอรันตราย-ไมล่ใชล่เพบียงลคาพรัง แตล่เคบียงขด้างกรับครลิสเตบียนคนอนพี่น ๆ การบอก
เปป็นนรัยอรันงดงามของการรล่วมสามรัคคบีธรรมในการทนทอุกขร์ถผกนคาเสนอตรงนบีนี้

เปาโลรด้องบอกบอุตรของตนในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าวล่า “ทลิโมธบีเออ๋ย จงรรับสล่วนแบล่งของทล่านในการทนทอุกขร์
เถลิด” ถด้าเราอล่านบรลิบทถผกตด้อง อรัครทผตทล่านนบีนี้ตรันี้งใจทบีพี่จะเรบียกทลิโมธบีใหด้ทนทอุกขร์รล่วมกรับผผด้นคาสารทบีพี่ทนทอุกขร์แหล่งขล่าว
ประเสรลิฐ ใหด้รล่วมแบล่งปฟันสล่วนนรันี้นและความเจน็บปวดนรันี้นกรับหรัวหนด้าและเพนพี่อนของเขา

ถซงกระนรันี้น นายพรันแหล่งความรอดของเรา พระเยซผครลิสตร์ ทรงใสล่พระทรัยทบีพี่เหลล่าสาวกของพระองคร์ควร
รล่วมแบล่งปฟันในการทนทอุกขร์ตล่าง ๆ ของพระองคร์ และในความทอุกขร์โศกของพระองคร์บด้างดด้วย พระองคร์ตรรัสวล่า 
“จลิตใจของเราโศกเศรด้ายลิพี่งนรัก แทบจะตายไดด้เลย พวกทล่านจงรออยผล่ทบีพี่นบีพี่ และเฝป้าอยผล่กรับเราเถลิด” (มธ. 26:38) 
“ทล่านทรันี้งหลายเปป็นคนเหลล่านรันี้นซซพี่งไดด้อยผล่ตล่อเนนพี่องกรับเราในบรรดาการถผกทดลองของเรา” (ลผกา 22:28) “ผผด้ใดทบีพี่ไมล่
รรับเอากางเขนของตน และตามเรามา กน็ไมล่สมกรับเรา ผผด้ใดทบีพี่พบชบีวลิตของตนจะกลรับเสบียชบีวลิตนรันี้น และผผด้ใดทบีพี่เสบีย
ชบีวลิตของตนเพราะเหน็นแกล่เรากน็จะพบชบีวลิตนรันี้น” (มธ. 10:38,39) ในลผกา 9:62 พระองคร์ตรรัสวล่า “ไมล่มบีผผด้ใด เมนพี่อเอา
มนอของตนจรับครันไถแลด้วและหรันหนด้ากลรับเสบีย เหมาะสมสคาหรรับอาณาจรักรของพระเจด้า”



ความคลิดเรนพี่องการรล่วมแบล่งปฟันในการทนทอุกขร์สคาหรรับครลิสเตบียนทอุกคนในทอุกยอุคสมรัยถผกนคาเสนออยล่าง
ชรัดเจนใน 1 เปโตร 5:7-11: “โดยละบรรดาความกระวนกระวายของพวกทล่านไวด้กรับพระองคร์ เพราะวล่าพระองคร์
ทรงหล่วงใยพวกทล่าน จงมบีสตลิสรัมปชรัญญะ จงระวรังระไวใหด้ดบี ดด้วยวล่าปฏลิปฟักษร์ของพวกทล่าน คนอพญามาร ดอุจสลิงโตทบีพี่
คคาราม เดลินไปรอบ ๆ โดยเสาะหาคนทบีพี่มรันจะกรัดกลินไดด้ จงตล่อตด้านมรันอยล่างมรัพี่นคงในความเชนพี่อนรันี้น โดยรผด้อยผล่วล่า 
บรรดาความยากลคาบากแบบเดบียวกรันกน็สคาเรน็จในพบีพี่นด้องทรันี้งหลายของพวกทล่านทบีพี่อยผล่ในโลกเชล่นเดบียวกรัน แตล่ขอใหด้
พระเจด้าแหล่งพระคอุณทรันี้งสลินี้น ผผด้ไดด้ทรงเรบียกพวกเราใหด้เขด้าในสงล่าราศบีอรันนลิรรันดรร์ของพระองคร์โดยพระเยซผครลิสตร์ 
หลรังจากทบีพี่พวกทล่านไดด้ทนทอุกขร์อยผล่หนล่อยหนซพี่งแลด้ว โปรดทคาใหด้พวกทล่านดบีพรด้อม ใหด้ตรันี้งมรัพี่นคง ใหด้มบีกคาลรังมากขซนี้น ใหด้
พวกทล่านหนรักแนล่นไมล่คลอนแคลน ขอสงล่าราศบีและไอศวรรยานอุภาพจงมบีแดล่พระองคร์ตลอดไปเปป็นนลิตยร์และเปป็น
นลิตยร์ เอเมน”

ถด้าเราทนทอุกขร์กรับพระองคร์ เรากน็จะไดด้รรับสงล่าราศบีกรับพระองคร์และครอบครองกรับพระองคร์ แตล่ถด้าเราไมล่
ยอมรรับพระองคร์ พระองคร์กน็จะไมล่ยอมรรับเรา ทลิโมธบีทราบดบีถซงการทนทอุกขร์เหลล่านรันี้นทบีพี่เปาโลไดด้ประสบมาแลด้วและ
ซซพี่งเขากคาลรังสผด้ทนอยผล่เพราะเหน็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ และตรงนบีนี้เปาโลกคาลรังเชลิญชวน-ใชล่แลด้ว กคาลรังบรัญชา-ทลิโมธบีใหด้เดลิน
ไปในทบีพี่ ๆ เขาไดด้เดลินมาแลด้วในเสด้นทางแหล่งการทนทอุกขร์

1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 19 บอกเลล่าเกบีพี่ยวกรับความทด้อใจของเอลบียาหร์เมนพี่อเขาคลิดวล่าเขาเปป็นคนเดบียวทบีพี่เหลนออยผล่ซซพี่ง
ยนนหยรัดซนพี่อตรงตล่อพระเจด้า แตล่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตรรัสแกล่เขาวล่า “แตล่เรายรังมบีเหลนอเจน็ดพรันคนไวด้สคาหรรับเราใน
อลิสราเอล คนอทอุกหรัวเขล่าซซพี่งไมล่ไดด้คอุกลงตล่อพระบาอรัล และทอุกปากซซพี่งไมล่ไดด้จอุบรผปนรันี้น” เมนพี่อเราคลิดวล่าเรากคาลรังยนนอยผล่
เพบียงลคาพรัง เราสามารถตรวจสอบและพบไดด้วล่ามบีคนอนพี่น ๆ อบีกทบีพี่กคาลรังทนทอุกขร์เหมนอนกรับเรา หากไมล่ทนทอุกขร์อยล่าง
สาหรัสยลิพี่งกวล่า ทหารทบีพี่ดบีไมล่มบีเวลามาสมเพชตรัวเอง ในชรัพี่วโมงแหล่งความทด้อใจและความทอุกขร์ใจของเขา เขาตด้อง
ระลซกวล่าคนอนพี่น ๆ ไดด้ทนทอุกขร์มากล่อนเขา และคนอนพี่น ๆ จะเดลินตามเขาในเสด้นทางแหล่งความยากลคาบากนรันี้น 
ความทอุกขร์โศกและความทอุกขร์ยากตล่าง ๆ ควรเปป็นขรันี้นบรันไดหลินสคาหรรับครลิสเตบียน ซซพี่งเขาใชด้เพนพี่อกด้าวขซนี้นไปสผล่พนนี้นดลิน
แหล่งการรรับใชด้ทบีพี่สผงขซนี้นเพนพี่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและกลายเปป็นทหารทบีพี่ดบีขซนี้นแหล่งกางเขนนรันี้น “เราเปป็นยลิพี่งกวล่าเหลล่าผผด้
พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผผด้ไดด้ทรงรรักพวกเรา” เมนพี่อเราใชด้ความเชนพี่อทบีพี่ไมล่อาจสรัพี่นคลอนไดด้ในความสามารถของ
พระองคร์และไมล่ใชล่ในพละกคาลรังและความสามารถของเราเอง

“ไมล่มบีมนอุษยร์คนใด เมนพี่อเขด้าประจคาการแลด้ว จะไปยอุล่งเกบีพี่ยวอยผล่กรับกลิจการตล่าง ๆ แหล่งชบีวลิตนบีนี้…” ทหารคนทบีพี่
เปาโลหมายถซงนบีนี้ไมล่ใชล่ชายคนหนซพี่งทบีพี่ไดด้ลาหยอุดพรักหรนอทบีพี่ทคางานนรัพี่งโตต๊ะทบีพี่สคานรักงานใหญล่ เขาเปป็นทหารทบีพี่ออกไปทคา
สงคราม ชายทบีพี่ตล่อสผด้ในแนวหนด้า ทหารคนใดทบีพี่ปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่อยผล่ไมล่อาจยอมใหด้ความสนใจอนพี่น ๆ เขด้าแทรกแซงกรับ
หนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบทางทหารของตนทบีพี่มบีตล่อประเทศชาตลิของตน ผผด้บรังครับบรัญชาใหญล่ของตน และเหลล่าเพนพี่อนทหาร
ของตน ทหารคนใดทบีพี่ทคาศซกหนรักกน็มบีงานเตน็มเวลา เขาตด้องตนพี่นตรัวและกระฉรับกระเฉง ทรันี้งในดด้านความคลิดและดด้าน
รล่างกาย นรัพี่นเปป็นหนทางเดบียวทบีพี่เขาจะสามารถปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่ของตนไดด้อยล่างครบถด้วน และทหารคนใดทบีพี่ปฏลิบรัตลิ
นด้อยกวล่าหนด้าทบีพี่ของตนกน็จะถผกนรับวล่าเปป็นคนหนบีทรัพ เขาจะทคาใหด้ผผด้บรังครับบรัญชาของเขา เหลล่าเพนพี่อนทหารของเขา
และประเทศชาตลิของเขาผลิดหวรังอยล่างแรง ทหารทบีพี่ดบีตด้องแยกตรัวออกจากทอุกสลิพี่งทบีพี่จะดรักจรับเขาหรนอดซงความคลิด
และความสนใจของเขาออกไปจากศซกนรันี้นทบีพี่เขากคาลรังสผด้อยผล่ “เพนพี่อเขาจะเปป็นทบีพี่ชอบใจของผผด้ทบีพี่ไดด้เลนอกเขาใหด้เปป็น



ทหารนรันี้น”
ทหารแหล่งกางเขนนรันี้นตด้องทคาทอุกสลิพี่งทบีพี่เขาทคาเพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า เขาตด้องยอมจคานนอยล่างสลินี้น

สอุดใจตล่อพระเยซผครลิสตร์เจด้า-และนบีพี่ยลิพี่งเปป็นจรลิงมากเปป็นพลิเศษสคาหรรับศลิษยาภลิบาลผผด้ซซพี่งพระเจด้าไดด้ทรงแตล่งตรันี้งใหด้เปป็น
ผผด้เลบีนี้ยงรองของพระองคร์เพนพี่อดผแลฝผงแกะของพระองคร์

2. นรักกรบีฑา-ขด้อ 5: “และถด้ามนอุษยร์คนใดตล่อสผด้อยล่างหนรักทบีพี่จะเปป็นผผด้ชนะดด้วย แตล่เขากน็ไมล่ไดด้ถผกสวมมงกอุฎ
ยกเวด้นเขาสผด้ตามกฎ”
หลายครรันี้งเปาโลใชด้คคาตล่าง ๆ ทบีพี่ใชด้กรับนรักกรบีฑาในการยกภาพประกอบการดคาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ นรัก

วลิพี่งทบีพี่ปรารถนาจะชนะการแขล่งขรันและรรับมงกอุฎของผผด้ชนะตด้องไมล่วลิพี่งผลิดกตลิกา เขาตด้องปฏลิบรัตลิตามกฎเหลล่านรันี้น-และ
ถด้าเขาหวรังวล่าจะชนะ เขากน็ตด้องไมล่มบีสล่วนรล่วมกรับนลิสรัยตล่าง ๆ ของชบีวลิตทบีพี่จะทคาลายพละกคาลรังของเขาและบรัพี่นทอน
ความสามารถของเขาทบีพี่จะวลิพี่ง เปาโลพผดถซง “รางวรัลแหล่งการทรงเรบียกจากเบนนี้องบนของพระเจด้าในพระเยซผครลิสตร์”
(ฟป. 3:14) ซซพี่งเขาทคางานหนรักเพนพี่อจะไปรรับ และเขาปรารถนาใหด้ทลิโมธบีชนะรางวรัลนรันี้นเมนพี่อสลินี้นสอุดการเดลินทางของ
ชบีวลิต

เพนพี่อทบีพี่จะเปป็นนรักกบีฬาทบีพี่ดบี คน ๆ หนซพี่งตด้องออุทลิศตนใหด้แกล่กบีฬาชนลิดนรันี้นโดยเฉพาะทบีพี่เขามบีสล่วนรล่วมในนรันี้น 
เขาตด้องรรับการฝฝึกฝนอยล่างเชบีพี่ยวชาญ เขาตด้องฝฝึกฝนการควบคอุมตนเอง เขาตด้องไมล่ใชด้รล่างกายของตนในทางทบีพี่ผลิด 
และเขาตด้องเลล่นกบีฬานรันี้นหรนอวลิพี่งในการแขล่งนรันี้นตามกฎ หากเขาหวรังวล่าจะชนะ ในเขตแดนฝป่ายวลิญญาณ ถด้าเรา
อยากประสบความสคาเรน็จในการวลิพี่งแขล่งนรันี้นทบีพี่ตรันี้งไวด้ตรงหนด้าเรา เรากน็ตด้องรรับการบรังเกลิดใหมล่เสบียกล่อน และจากนรันี้น
เราตด้องออุทลิศตรัวอยล่างเตน็มทบีพี่แดล่พระเจด้า โดยถวายรล่างกาย วลิญญาณ และจลิตใจแดล่พระองคร์แบบไรด้ตคาหนลิ เชล่นเดบียว
กรับนรักกบีฬา เราตด้องรรักษารล่างกายของเราใหด้อยผล่ใตด้บรังครับ เราตด้องถผกฝฝึก เราตด้องศซกษาคด้นควด้า เราตด้องสผด้ทนความ
ยากลคาบาก และถด้าเราหวรังวล่าจะชนะมงกฎเหลล่านรันี้นสคาหรรับการทคาหนด้าทบีพี่คนตด้นเรนอนทบีพี่ออุทลิศตรัวและการดคาเนลิน
ชบีวลิตครลิสเตบียนทบีพี่แยกออก เรากน็ตด้องชนะมงกอุฎเหลล่านรันี้นตามกฎตล่าง ๆ ของพระครัมภบีรร์ ไมล่วล่าจะในความพากเพบียร
ฝป่ายรล่างกายหรนอฝป่ายวลิญญาณ คนทบีพี่พากเพบียรทบีพี่จะชนะตด้องพากเพบียรตามกตลิกาและตามกฎเหลล่านรันี้น หากเขา
หวรังวล่าจะสวมมงกอุฎของผผด้ชนะ

3. กสลิกร-ขด้อ 6: “กสลิกรทบีพี่ตรากตรคาทคางานกน็ตด้องเปป็นคนแรกทบีพี่ไดด้รรับผลทรันี้งหลาย”
ในทบีพี่นบีนี้เปาโลใชด้ภาพประกอบของกสลิกร ซซพี่งชบีวลิตของเขาถผกมองเหน็นในภาพทบีพี่ตรงขด้ามกรับภาพของทหาร

หรนอนรักกบีฬา ทหารมรักไดด้รรับการประดรับยศสคาหรรับงานรรับใชด้ทบีพี่เกลินกวล่าหนด้าทบีพี่ของตน เขาชนะเหรบียญตราและไดด้
ประดรับยศตล่าง ๆ ซซพี่งถผกมอบใหด้พรด้อมกรับคคาสรรเสรลิญจากผผด้บรังครับบรัญชาใหญล่ของเขา นรักกบีฬากน็ชนะรางวรัลและ
ถด้วยตล่าง ๆ สคาหรรับความสคาเรน็จทบีพี่โดดเดล่นของเขาในสาขาทบีพี่เขาแขล่งขรัน และแนล่นอนวล่าฝผงชนคนดผยล่อมโหล่รด้องและ
ปรบมนอใหด้ผผด้ชนะรางวรัลเชล่นนรันี้น

กสลิกรดคาเนลินชบีวลิตแบบเงบียบ ๆ ซซพี่งสล่วนใหญล่แลด้วปลอดความตนพี่นเตด้น หล่างไกลจากแสงสบีทบีพี่มาพรด้อมกรับ
ชบีวลิตของทหารและนรักกบีฬา การทคางานหนรักของเขาถผกทคาตล่อไปโดยหล่างไกลจากภรัยของสงครามหรนอเสบียงปรบ
มนอแหล่งสนามกบีฬา ผล่านทางหยาดเหงนพี่อทบีพี่เปฟฟื้อนคลินี้วของเขาเขาทคางานหนรัก และอดทนรอคอยฝนและความอบออุล่น
ของแสงแดดเพนพี่อทคาใหด้เมลน็ดพนชนรันี้นมบีชบีวลิต จากนรันี้นเขาตด้องรอคอยผล และหลรังจากความอดทนของเขา การไถ 



การหวล่าน การดผแล และการรอคอย เขากน็เกน็บเกบีพี่ยวในทบีพี่สอุด แตล่ถด้าไมล่มบีการทคางานหนรัก การดผแล และความ
อดทนทบีพี่ปราศจากคคาสรรเสรลิญของเขา กน็ไมล่อาจมบีการเกน็บเกบีพี่ยวไดด้

ครลิสเตบียนจคานวนมากคลิดวล่าทอุกคนจะรล่วมแบล่งปฟันในบคาเหนน็จเหลล่านรันี้นเหมนอน ๆ กรันในวรันนรันี้นเมนพี่อองคร์ผผด้
พลิพากษาชอบธรรมจะประทานบคาเหนน็จแกล่เหลล่าผผด้รรับใชด้ทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อของพระองคร์ แตล่คนเหลล่านบีนี้จะพบกรับความ
ประหลาดใจครรันี้งใหญล่ทบีพี่รอคอยพวกเขาอยผล่! ผผด้เชนพี่อแตล่ละคนจะไดด้รรับบคาเหนน็จตามหนด้าทบีพี่คนตด้นเรนอนทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อของ
ตน: “เพราะวล่าพวกเราทอุกคนตด้องปรากฏตรัวทบีพี่หนด้าบรัลลรังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพนพี่อทอุกคนจะไดด้รรับตามสลิพี่งทรันี้ง
หลายทบีพี่ถผกกระทคาในรล่างกายของตน ตามทบีพี่เขาไดด้กระทคาแลด้ว ไมล่วล่าสลิพี่งนรันี้นจะดบีหรนอเลว” (2 คร. 5:10) ใน 1 โค
รลินธร์ 3:11-15 เปาโลใหด้โครงรล่างสลิพี่งทบีพี่เขาหมายถซง: “เพราะวล่าผผด้ใดจะวางรากฐานอนพี่นนอกจากรากฐานทบีพี่วางไวด้
แลด้วไมล่ไดด้ ซซพี่งคนอพระเยซผครลิสตร์ บรัดนบีนี้ถด้าผผด้ใดกล่อสรด้างบนรากฐานนบีนี้ ดด้วยทองคคา เงลิน เพชรพลอย ไมด้ หญด้าแหด้ง 
ฟาง การงานของทอุกคนจะถผกสคาแดงใหด้เหน็นชรัดเจน เพราะวรันนรันี้นจะใหด้เหน็นการงานนรันี้นไดด้ชรัดเจน เพราะวล่าการ
งานนรันี้นจะถผกเปปิดเผยดด้วยไฟ และไฟนรันี้นจะทดสอบการงานของทอุกคนวล่าเปป็นชนลิดอะไรบด้าง ถด้าการงานของผผด้ใด 
ซซพี่งผผด้นรันี้นไดด้กล่อสรด้างบนรากฐานนรันี้น ทนอยผล่ไดด้ ผผด้นรันี้นกน็จะไดด้รรับบคาเหนน็จ ถด้าการงานของผผด้ใดจะถผกเผาไหมด้ไป ผผด้นรันี้นกน็
จะขาดบคาเหนน็จ แตล่ตรัวเขาเองจะรอด แตล่เหมนอนอยล่างรอดจากไฟ”

มบีรากฐานเดบียวเทล่านรันี้น: พระเยซผครลิสตร์…และรากฐานนรันี้นถผกวางไวด้แลด้ว-พระองคร์ทรงเปป็นศลิลามอุมเอกนรันี้น 
แตล่เรากล่อขซนี้นบนรากฐานนรันี้นการงานหนรักสองชนลิด: ทองคคา เงลิน เพชรพลอย ซซพี่งจะไมล่ไหมด้ไฟ-หรนอไมด้ หญด้าแหด้ง 
และฟาง ซซพี่งจะไหมด้ไฟ การงานของทอุกคนจะถผกทดสอบโดยไฟ วล่ามรันเปป็นการงานชนลิดใด และถด้าการงานทรันี้ง
หลายของเราคงอยผล่ เรากน็จะไดด้รรับบคาเหนน็จ แตล่ถด้าพวกมรันถผกเผา เรากน็จะเสบียบคาเหนน็จของเรา ผมแนล่ใจวล่าจะมบีคน
เปป็นอรันมากในสวรรคร์ทบีพี่ปราศจากบคาเหนน็จ

ผมตด้องรรับสารภาพวล่าผมไมล่ทราบวล่ามรันจะหมายความวล่าอะไรทบีพี่จะอยผล่ในสวรรคร์โดยปราศจากบคาเหนน็จ 
แตล่ผมทราบจรลิง ๆ วล่าจะมบีผผด้เชนพี่อบางคนทบีพี่ยนนอยผล่ตล่อพระพรักตรร์พระเจด้าและเหน็นการงานของตนถผกเผาไหมด้ไป บาง
คนจะไดด้รรับบคาเหนน็จเตน็มจคานวน คนอนพี่น ๆ จะไดด้รรับบคาเหนน็จแคล่บางสล่วน และบางคนจะไมล่ไดด้รรับบคาเหนน็จเลย
แมด้แตล่นลิดเดบียว ใน 2 ยอหร์น 8 เราถผกบอกวล่า “จงระวรังพวกทล่านเองใหด้ดบี เพนพี่อพวกเราจะไดด้ไมล่สผญเสบียสลิพี่งเหลล่านรันี้น
ทบีพี่พวกเราไดด้กระทคามาแลด้ว แตล่เพนพี่อพวกเราจะไดด้รรับบคาเหนน็จเตน็มทบีพี่”

“แตล่ทล่านทรันี้งหลาย พวกทล่านทบีพี่รรัก จงกล่อสรด้างตรัวของพวกทล่านขซนี้นบนความเชนพี่ออรันบรลิสอุทธลิธยลิพี่งของพวก
ทล่าน โดยอธลิษฐานในพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ จงรรักษาตรัวพวกทล่านเองไวด้ในความรรักของพระเจด้า โดยคอยทล่าความ
เมตตาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเราจนถซงชบีวลิตนลิรรันดรร์ และตล่อบางคนจงแสดงความเหน็นอก
เหน็นใจ โดยรผด้ความตล่างกรัน และคนอนพี่น ๆ นรันี้นจงชล่วยใหด้รอดดด้วยความกลรัว โดยฉอุดพวกเขาออกมาจากไฟ โดย
เกลบียดชรังแมด้แตล่เสนนี้อผด้าทบีพี่เปรอะเปฟฟื้อนโดยเนนนี้อหนรัง” (ยผดาส 20-23) 

ทหารคนใดทบีพี่ไปรบยล่อมไมล่สามารถพรักผล่อนและละสายตาไปจากศรัตรผไดด้ นรักกบีฬาทบีพี่หวรังจะชนะการ
แขล่งขรันจะหยล่อนยานในการดคาเนลินชบีวลิตประจคาวรันหรนอทคาผลิดกฎในสนามกบีฬาไมล่ไดด้ กสลิกรทบีพี่หวรังจะเกน็บเกบีพี่ยวพนช
ผลและมบีสล่วนรล่วมในพนชผลนรันี้นจะนรัพี่งใตด้รล่มเงาตด้นไมด้ไมล่ไดด้ เขาตด้องทคางานหนรักกล่อน ผผด้รรับใชด้ของพระเยซผครลิสตร์ทบีพี่
หวรังจะไดด้รรับบคาเหนน็จตด้องสรัตยร์ซนพี่อในงานรรับใชด้ สลิพี่งทบีพี่มาเปป็นอรันดรับแรกและทบีพี่สคาครัญทบีพี่สอุดในชบีวลิตของเขาตด้อง



เปป็นการออุทลิศตนของเขาตล่อการทรงเรบียกนรันี้นทบีพี่พระเจด้าไดด้ประทานใหด้เขาอยล่างบรลิบผรณร์ เขาไมล่สามารถทคาสลิพี่งเหลล่า
นรันี้นทบีพี่เขาอาจเลนอกทบีพี่จะทคาไดด้ เขาเปป็นผผด้เลบีนี้ยงรองของพระเจด้า เขาจซงตด้องเชนพี่อฟฟังเสบียงของพระผผด้เลบีนี้ยงใหญล่และดผแล
ฝผงแกะ ใหด้อาหารพวกลผกแกะ และสกรัดกรันี้นพวกสอุนรัขปป่าทบีพี่อยากกรัดกลินฝผงแกะนรันี้น

ขด้อ 7: “จงพลิจารณาสลิพี่งทบีพี่ขด้าพเจด้ากลล่าวเถลิด และขอใหด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าประทานความเขด้าใจใหด้แกล่ทล่าน
ในทอุกสลิพี่ง”

ทลิโมธบีจะตด้องศซกษาคด้นควด้าขอบเขตของภาพประกอบเหลล่านบีนี้เกบีพี่ยวกรับทหาร นรักกรบีฑา และกสลิกรทบีพี่
เปาโลใหด้เขาไวด้ เขาจะตด้องตรซกตรองสลิพี่งเหลล่านบีนี้ในความคลิดของตน อธลิษฐาน และพลิจารณาสลิพี่งเหลล่านบีนี้อยล่างถล่องแทด้
เปาโลปปิดทด้ายพระคคาขด้อนบีนี้ดด้วยคคาอธลิษฐานหนซพี่งทบีพี่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะประทานความเขด้าใจอรันถบีพี่ถด้วนเกบีพี่ยวกรับ
ความจรลิงฝป่ายวลิญญาณเหลล่านบีนี้ใหด้แกล่ทลิโมธบี และสตลิปฟัญญาทบีพี่ตด้องการเพนพี่อทบีพี่จะซาบซซนี้งอยล่างเตน็มทบีพี่ถซงสลิพี่งทบีพี่เปาโล
กคาลรังพยายามสนพี่อถซงใจของเขา ในจดหมายฝากฉบรับนบีนี้ ขด้อความสอุดทด้ายของเขาทบีพี่สนพี่อสารถซงนรักเทศนร์หนอุล่มคนนบีนี้

การทนทยกขณกอับพระครทิสตณ
ขด้อ 8: “จงระลซกวล่าพระเยซผครลิสตร์ ผผด้ทรงสนบเชนนี้อสายของดาวลิด ไดด้ทรงถผกชอุบใหด้เปป็นขซนี้นมาจากความตาย

แลด้ว ตามขล่าวประเสรลิฐของขด้าพเจด้านรันี้น”
ในสมรัยของเปาโล เชล่นเดบียวกรับในสมรัยของเรา มบีผผด้สอนจคานวนมากทบีพี่ไมล่ยอมรรับการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์นรันี้น 

ในพระคคาขด้อนบีนี้ เปาโลยนนยรันซนี้คาเรนพี่องความจรลิงของการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์นรันี้น ซซพี่งเปป็นหรัวใจของขล่าวประเสรลิฐ ในขด้อ
7 และ 8 เขาประกาศวล่าพระเยซผเจด้า (ผล่านทางพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ) ทรงเปป็นผผด้ตบีความความจรลิงนรันี้น และจะทรง
ทคาใหด้ความจรลิงนรันี้นประจรักษร์แจด้งแกล่เหลล่าผผด้รรับใชด้ของพระองคร์ ผผด้เดบียวทบีพี่สามารถตบีความพระครัมภบีรร์ไดด้อยล่างถผกตด้อง
คนอ พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ ซซพี่งโดยทางพระองคร์พระเจด้าไดด้ทรงบอกเหลล่าผผด้บรลิสอุทธลิธใหด้เขบียนขล่าวสารของพระองคร์
ตามคคาบอก เปาโลไมล่ไดด้สรัพี่งทลิโมธบีใหด้ไปยรังครลิสตจรักรเพนพี่อการตบีความพระครัมภบีรร์ หรนอไปหาพวกอรัครทผต หรนอใหด้มา
หาเขาดด้วยซนี้คา แตล่ตรงกรันขด้าม เขาชบีนี้ไปทางพระเยซผเจด้า ผผด้ทรงเปป็นความจรลิงนรันี้น และผผด้ทรงสคาแดงความจรลิงนรันี้นแกล่
ทอุกคนทบีพี่ยอมฟฟังเสบียงของพระวลิญญาณ

เมนพี่อเปาโลพบกรับพระเยซผและไดด้รรับความรอดและถผกแตล่งตรันี้ง เขากน็ “ไมล่ไดด้ปรซกษากรับเนนนี้อหนรังและ
เลนอด” เขาไมล่ไดด้เขด้าไปยรังกรอุงเยรผซาเลน็มและแสวงหาความโปรดปรานของเหลล่าผผด้นคาทางศาสนาหรนอของพวก
อรัครทผต เขาเทศนาการรรับสภาพเนนนี้อหนรัง การตรซงกางเขน การฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ การเสดน็จขซนี้นสผล่สวรรคร์ และการ
เสดน็จมาอบีกทบีของพระเยซผเจด้า เขาอยากใหด้ทลิโมธบีเปป็นผผด้รรับใชด้แบบนรันี้น อรรถาธลิบายพระครัมภบีรร์ทบีพี่ดบีทบีพี่สอุด คนอพระ
ครัมภบีรร์! ผผด้เดบียวทบีพี่สามารถเปปิดเผยสลิพี่งลนี้คาลซกเหลล่านรันี้นของพระเจด้าไดด้คนอพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ (1 ยอหร์น 2:27; ยอหร์น
16:13; 1 คร. 2:9-14)

มรันเปป็นเรนพี่องแสนวลิเศษทบีพี่ไดด้อล่านหนรังสนอตล่าง ๆ ทบีพี่ถผกเขบียนโดยเหลล่าผผด้ยลิพี่งใหญล่ของพระเจด้า แตล่เมนพี่อพผดถซง
สลิทธลิอคานาจสอุดทด้ายเกบีพี่ยวกรับพระคคาขด้อใดของพระครัมภบีรร์ จงยอมใหด้พระครัมภบีรร์เปป็นคคาขาด และถด้าคอุณไมล่สามารถ
ไดด้รรับการเปปิดเผยนรันี้นในพระครัมภบีรร์ ฉะนรันี้นเพนพี่อนของผมเออ๋ย คอุณกน็ไมล่ควรทราบสลิพี่งเฉพาะนรันี้นทบีพี่คอุณกคาลรังพยายามทบีพี่
จะเขด้าใจ! พระเจด้าจะประทานใหด้แกล่คอุณความจรลิงทรันี้งสลินี้นทบีพี่คอุณยอมเชนพี่อฟฟัง ความสวล่างทรันี้งสลินี้นทบีพี่คอุณจะเดลินในนรันี้น 
และเมนพี่อคอุณเดลินในความสวล่างนรันี้นและเชนพี่อฟฟังความจรลิงนรันี้นทบีพี่พระเจด้าทรงเปปิดเผยแลด้ว พระองคร์กน็จะทรงเปปิดเผย



สลิพี่งอนพี่น ๆ ตามทบีพี่คอุณจะสามารถรรับพวกมรันไดด้
“จงระลซก!” เปาโลอยากใหด้ทลิโมธบีระลซกวล่าขล่าวสารเดบียวซซพี่งจะชล่วยใหด้รอด พลิทรักษร์รรักษา เสรลิมกคาลรัง และ

ทคาใหด้พรด้อมสคาหรรับอาณาจรักรของพระเจด้าคนอ ขล่าวสารแหล่งกางเขนนรันี้น ใน 1 โครลินธร์ 2:1-8 เขากลล่าววล่า “และ
ขด้าพเจด้า พบีพี่นด้องทรันี้งหลาย เมนพี่อขด้าพเจด้าไดด้มาหาพวกทล่าน กน็ไมล่ไดด้มาดด้วยความเลอเลลิศแหล่งคคาพผดหรนอแหล่งสตลิปฟัญญา
โดยประกาศคคาพยานของพระเจด้าแกล่พวกทล่าน เพราะวล่าขด้าพเจด้าตรันี้งใจไวด้วล่าจะไมล่รผด้สลิพี่งใด ๆ ในทล่ามกลางพวกทล่าน
เลย เวด้นแตล่พระเยซผครลิสตร์ และการทบีพี่พระองคร์ทรงถผกตรซงทบีพี่กางเขน และขด้าพเจด้าไดด้อยผล่กรับพวกทล่านในความอล่อน
กคาลรัง และในความกลรัว และในความตรัวสรัพี่นเปป็นอรันมาก และคคาพผดของขด้าพเจด้าและการประกาศของขด้าพเจด้า 
ไมล่ใชล่ดด้วยถด้อยคคาอรันชรักชวนแหล่งสตลิปฟัญญาของมนอุษยร์ แตล่ในการแสดงออกของพระวลิญญาณและของฤทธลิธเดช 
เพนพี่อความเชนพี่อของพวกทล่านจะไมล่ไดด้ตรันี้งอยผล่ในสตลิปฟัญญาของมนอุษยร์ แตล่อยผล่ในฤทธลิธเดชของพระเจด้า อยล่างไรกน็ดบี พวก
เรากลล่าวสตลิปฟัญญาในทล่ามกลางคนทรันี้งหลายทบีพี่เปป็นผผด้ใหญล่แลด้ว แตล่กน็ไมล่ใชล่สตลิปฟัญญาของโลกนบีนี้ หรนอของพวกเจด้า
นายของโลกนบีนี้ ทบีพี่เสนพี่อมสผญไป แตล่พวกเรากลล่าวพระสตลิปฟัญญาของพระเจด้าในขด้อลซกลรับ คนอพระสตลิปฟัญญาซซพี่งทรง
ซล่อนไวด้นรันี้น ซซพี่งพระเจด้าไดด้ทรงแตล่งตรันี้งไวด้กล่อนสรด้างโลกใหด้เปป็นสงล่าราศบีของพวกเรา ซซพี่งไมล่มบีผผด้ใดในพวกเจด้านายของ
โลกนบีนี้ไดด้รผด้จรักพระสตลิปฟัญญานรันี้น เพราะวล่าถด้าพวกเขาไดด้รผด้จรักพระสตลิปฟัญญานรันี้นแลด้ว พวกเขากน็คงจะไมล่ตรซงองคร์พระ
ผผด้เปป็นเจด้าแหล่งสงล่าราศบีไวด้ทบีพี่กางเขน!”

เปาโลมบีคอุณสมบรัตลิในดด้านการศซกษาทบีพี่จะแสดงใหด้เหน็นสตลิปฟัญญาและความรผด้ของตน แตล่เขากน็มลิไดด้ทคาเชล่น
นรันี้น เขาตรันี้งใจแนล่วแนล่ทบีพี่จะไมล่ทราบสลิพี่งใดในทล่ามกลางคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เขาเทศนาเลยเวด้นแตล่พระเยซผครลิสตร์ผผด้ทรงถผก
ตรซงกางเขน การเทศนาของเขาไมล่ไดด้มาพรด้อมกรับถด้อยคคาชรักชวนแหล่งสตลิปฟัญญาของมนอุษยร์ ความเชนพี่อของเหลล่าผผด้
ฟฟังของเขาคนอ การยนนอยผล่ในฤทธลิธเดชของพระเจด้า ไมล่ใชล่ในสตลิปฟัญญาของมนอุษยร์ ทลิโมธบีจะตด้องระลซกวล่ากางเขนนรันี้น
คนอขล่าวสารนรันี้น: องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้ทรงถผกตรซงกางเขนและทรงเปป็นขซนี้นแลด้ว ผผด้ไดด้ทรงเปปิดเผยแกล่เปาโลขด้อลซกลรับ
นรันี้นซซพี่งไดด้ถผกปปิดซล่อนไวด้มาตรันี้งแตล่เรลิพี่มแรกนรันี้นและบรัดนบีนี้ถผกเปปิดเผยแลด้วผล่านทางเขา

“เพราะเหตอุนบีนี้ขด้าพเจด้าเปาโล ผผด้เปป็นนรักโทษของพระเยซผครลิสตร์เพนพี่อพวกทล่านซซพี่งเปป็นคนตล่างชาตลิ ถด้าทล่าน
ทรันี้งหลายไดด้ยลินถซงการแจกจล่ายพระคอุณของพระเจด้า ซซพี่งโปรดประทานแกล่ขด้าพเจด้ามายรังทล่านทรันี้งหลายแลด้ว วล่าโดย
การเปปิดเผยพระองคร์ไดด้ทรงใหด้ขด้าพเจด้าทราบขด้อลซกลรับนรันี้น (ตามทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้เขบียนไวด้แลด้วในไมล่กบีพี่คคา ซซพี่งโดยคคา
เหลล่านรันี้น เมนพี่อพวกทล่านอล่านแลด้ว พวกทล่านกน็จะเขด้าใจถซงความรผด้ของขด้าพเจด้าในเรนพี่องขด้อลซกลรับของพระครลิสตร์) ซซพี่ง
ในสมรัยอนพี่น ๆ ไมล่ไดด้โปรดแจด้งใหด้บอุตรทรันี้งหลายของมนอุษยร์ทราบ เหมนอนอยล่างบรัดนบีนี้ซซพี่งโปรดเปปิดเผยแกล่พวกอรัครทผต
ผผด้บรลิสอุทธลิธ และพวกผผด้พยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ วล่าพวกคนตล่างชาตลิจะเปป็นผผด้รรับมรดกรล่วมกรัน และ
เปป็นของกายอรันเดบียวกรัน และเปป็นผผด้มบีสล่วนในพระสรัญญาของพระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขล่าวประเสรลิฐนรันี้น ซซพี่ง
ขด้าพเจด้าไดด้รรับการแตล่งตรันี้งใหด้เปป็นผผด้รรับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐนรันี้น ตามของประทานแหล่งพระคอุณของพระเจด้า ซซพี่งโปรด
ประทานแกล่ขด้าพเจด้าโดยการกระทคาทบีพี่ไดด้ผลตามทบีพี่ตรันี้งใจไวด้แหล่งฤทธลิธเดชของพระองคร์ แกล่ขด้าพเจด้า ผผด้เปป็นคนเลน็ก
นด้อยกวล่าคนเลน็กนด้อยทบีพี่สอุดในพวกวลิสอุทธลิชนทรันี้งหมด โปรดประทานพระคอุณนบีนี้ เพนพี่อขด้าพเจด้าจะประกาศทล่ามกลาง
คนตล่างชาตลิถซงบรรดาความมรัพี่งครัพี่งทบีพี่ไมล่อาจสนบคด้นไดด้ของพระครลิสตร์ และเพนพี่อทคาใหด้คนทรันี้งปวงเหน็นวล่า อะไรคนอการ
สามรัคคบีธรรมแหล่งขด้อลซกลรับนบีนี้ ซซพี่งตรันี้งแตล่แรกสรด้างโลกทรงปปิดบรังไวด้ในพระเจด้า ผผด้ไดด้ทรงสรด้างสารพรัดทรันี้งปวงโดยพระ



เยซผครลิสตร์ เพนพี่อทรงประสงคร์จะใหด้บรรดาเทพผผด้ครอบครองอาณาจรักรและบรรดาเทพผผด้มบีอคานาจในสวรรคสถาน
รผด้จรักพระปฟัญญาอรันอเนกอนรันตร์ของพระเจด้าโดยครลิสตจรักร ณ บรัดนบีนี้ ตามพระประสงคร์อรันนลิรรันดรร์ ซซพี่งพระองคร์ไดด้
ทรงตรันี้งไวด้ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ในพระองคร์นรันี้น พวกเราจซงมบีใจกลด้า และมบีสลิทธลิธทบีพี่จะ
เขด้าไปถซงพระองคร์ดด้วยความไวด้เนนนี้อเชนพี่อใจโดยความเชนพี่อในพระองคร์” (อฟ. 3:1-12)

จงระลซกถซงพระเยซผครลิสตร์: อรัครทผตทล่านนบีนี้อยากใหด้ความมรัพี่นใจแกล่ทลิโมธบีสคาหรรับวรันนล่ากลรัวเหลล่านรันี้นทบีพี่รออยผล่
เบนนี้องหนด้าโดยขด้อสนรับสนอุนเดบียวอรันสอุดทด้ายและสผงสล่งทบีพี่สอุด นรัพี่นคนอพระเยซผครลิสตร์-ผผด้ทรงถผกตรซงกางเขนและเปป็นขซนี้น
แลด้ว พระเยซผครลิสตร์ ผผด้ทรงเปป็นการสคาเรน็จจรลิงของพระสรัญญาทอุกขด้อของภาคพรันธสรัญญาเดลิม เพราะวล่าพระองคร์ไดด้
ทรงประสผตลิจาก “เชนนี้อสายของดาวลิด” ความเปป็นมนอุษยร์ของพระองคร์คนอสลิพี่งทบีพี่ถผกเนด้นยนี้คา ณ จอุดนบีนี้ เพราะวล่า
พระองคร์สามารถตายเพนพี่อรรับโทษบาปของมนอุษยร์ไดด้โดยการรรับรล่างกายหนซพี่งทบีพี่เปป็นเนนนี้อหนรัง พระเจด้าทรงตายไมล่ไดด้ 
ดรังนรันี้นพระองคร์จซงตด้องรรับรล่างกายหนซพี่งเพนพี่อทบีพี่พระองคร์จะสามารถสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพนพี่อคนบาปทรันี้งหลายไดด้

“เหตอุฉะนรันี้น โดยเหน็นวล่าพวกเราถผกลด้อมรอบดด้วยพยานหมผล่ใหญล่นรันี้น ใหด้พวกเราวางทอุกสลิพี่งทบีพี่เปป็นตรัวถล่วง 
และบาปซซพี่งขรัดขวางพวกเราอยผล่อยล่างงล่ายดาย และใหด้พวกเราวลิพี่งดด้วยความอดทนการแขล่งกรันทบีพี่ตรันี้งไวด้ตล่อหนด้าพวก
เรานรันี้น โดยจรับจด้องทบีพี่พระเยซผ ผผด้ใหด้กคาเนลิดความเชนพี่อของพวกเราและผผด้ทรงทคาใหด้ความเชนพี่อของพวกเราสคาเรน็จ ผผด้ซซพี่ง
เพราะเหน็นแกล่ความปปตลิยลินดบีทบีพี่ทรงตรันี้งไวด้ตล่อพระพรักตรร์พระองคร์นรันี้น ไดด้ทรงทนเอากางเขน โดยทรงเหยบียดหยาม
ความละอายนรันี้น และประทรับเบนนี้องขวาพระทบีพี่นรัพี่งของพระเจด้าแลด้ว” (ฮบ. 12:1,2)

“จงระลซกวล่าพระเยซผครลิสตร์ … ไดด้ทรงถผกชอุบใหด้เปป็นขซนี้นมาจากความตายแลด้ว…” นรักศาสนาทบีพี่โดดเดล่น
จคานวนมาก (พวกนรักศาสนา ไมล่ใชล่พวกครลิสเตบียน) ไมล่ยอมรรับการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์ แตล่เปาโล
เชนพี่อเรนพี่องนบีนี้และเทศนามรัน เขาเตนอนความจคาทลิโมธบีใหด้ระลซกวล่าพระเยซผทรงถผกทคาใหด้เปป็นขซนี้นแลด้วฝป่ายรล่างกาย พญา
มารเกลบียดชรังหลรักคคาสอนเรนพี่องการเปป็นขซนี้นจากตาย ระเบลิดลผกใหญล่ทบีพี่สอุดทบีพี่เคยระเบลิดใสล่หนด้าของโลกทบีพี่ชรัพี่วรด้ายและ
ไมล่เชนพี่อกน็คนอ การเปป็นขซนี้นจากตายของพระเยซผครลิสตร์ พวกศรัตรผของพระเยซผหาเหตอุผลมาอธลิบายทอุกสลิพี่งเกบีพี่ยวกรับ
พระองคร์เพนพี่อทคาใหด้ตรัวเองพอใจ-ยกเวด้นเรนพี่องพระศพทบีพี่หายไปของพระองคร์ พวกเขาไมล่สามารถคลิดหาคคาโกหกทบีพี่จะ
ฟฟังขซนี้นภายใตด้สามรัญสคานซก เหตอุผล และกฎหมายของพวกโรม มรันเปป็นเหตอุจคาเปป็นทบีพี่จะเชนพี่อในการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ 
หรนอไมล่กน็ตกนรกหมกไหมด้

“บรัดนบีนี้ ถด้าพระครลิสตร์ถผกประกาศวล่าพระองคร์ไดด้ทรงเปป็นขซนี้นมาจากความตายแลด้ว เหตอุใดบางคนใน
ทล่ามกลางพวกทล่านจซงกลล่าววล่า การเปป็นขซนี้นมาจากความตายนรันี้นไมล่มบี แตล่ถด้าการเปป็นขซนี้นมาจากความตายนรันี้นไมล่มบี 
พระครลิสตร์กน็ไมล่ไดด้ทรงเปป็นขซนี้นมา และถด้าพระครลิสตร์ไมล่ไดด้ทรงเปป็นขซนี้นมา การประกาศของพวกเรานรันี้นกน็ไรด้
ประโยชนร์ และความเชนพี่อของพวกทล่านกน็ไรด้ประโยชนร์ดด้วย ใชล่แลด้ว และพวกเราถผกพบวล่าเปป็นพวกพยานเทน็จของ
พระเจด้า เพราะวล่าพวกเราไดด้เปป็นพยานรรับรองพระเจด้าวล่า พระองคร์ไดด้ทรงบรันดาลใหด้พระครลิสตร์เปป็นขซนี้นมาแลด้ว ผผด้
ซซพี่งพระองคร์ไมล่ไดด้ทรงบรันดาลใหด้เปป็นขซนี้นมา ถด้าคนตายไมล่เปป็นขซนี้นมาแลด้ว เพราะวล่าถด้าคนตายไมล่เปป็นขซนี้นมา พระ
ครลิสตร์กน็ไมล่ไดด้ทรงถผกบรันดาลใหด้เปป็นขซนี้นมา และถด้าพระครลิสตร์ไมล่ไดด้ทรงถผกบรันดาลใหด้เปป็นขซนี้นมา ความเชนพี่อของพวก
ทล่านกน็ไรด้ประโยชนร์ พวกทล่านกน็ยรังอยผล่ในบาปทรันี้งหลายของตน แลด้วคนทรันี้งหลายซซพี่งลล่วงหลรับไปในพระครลิสตร์กน็พลินาศ
ไปดด้วย ถด้าในชบีวลิตนบีนี้เทล่านรันี้น พวกเรามบีความหวรังในพระครลิสตร์ พวกเรากน็เปป็นพวกทบีพี่นล่าสรังเวชทบีพี่สอุดของบรรดาคน



ทรันี้งปวง แตล่บรัดนบีนี้พระครลิสตร์ไดด้ทรงเปป็นขซนี้นมาจากความตายแลด้ว และไดด้ทรงกลายเปป็นผลแรกของคนทรันี้งหลายทบีพี่ไดด้
ลล่วงหลรับไปแลด้วนรันี้น เพราะวล่าโดยมนอุษยร์คนหนซพี่ง ความตายไดด้ออุบรัตลิขซนี้นฉรันใด โดยมนอุษยร์ผผด้หนซพี่งการเปป็นขซนี้นมาจาก
ความตายกน็ไดด้ออุบรัตลิขซนี้นดด้วยฉรันนรันี้น เพราะวล่าในอาดรัม คนทรันี้งสลินี้นตด้องตายฉรันใด ในพระครลิสตร์ คนทรันี้งสลินี้นกน็จะถผก
ทคาใหด้มบีชบีวลิตฉรันนรันี้น แตล่ทอุกคนตามลคาดรับของตนเอง คนอพระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก แลด้วภายหลรังคนทรันี้งหลายทบีพี่เปป็น
ของพระครลิสตร์ในการเสดน็จมาของพระองคร์” (1 คร. 15:12-23)

ขด้อพระคคาทบีพี่ไดด้ยกผมขซนี้นมาจากความโสมมและใหด้ความมรัพี่นใจแกล่ผมเรนพี่องความรอดอล่านดรังนบีนี้: “คนอวล่าถด้า
ทล่านจะยอมรรับพระเยซผเจด้าดด้วยปากของทล่าน และจะเชนพี่อในใจของทล่านวล่าพระเจด้าไดด้ทรงชอุบพระองคร์ใหด้เปป็นขซนี้น
มาจากความตาย ทล่านจะรอด” (รม. 10:9)

ประการแรก: “ยอมรรับพระเยซผเจด้าดด้วยปากของทล่าน” นรัพี่นหมายถซงการกลล่าวยอมรรับวล่าพระองคร์ทรง
เปป็นพระครลิสตร์ของพระเจด้า-ประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี ไรด้บาป วล่าพระองคร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนรันี้น 
ทรงถผกฝฟัง ถผกทคาใหด้เปป็นขซนี้น ไดด้เสดน็จขซนี้นสผล่สวรรคร์ และจะเสดน็จมาอบีกทบี จงกลล่าวยอมรรับวล่าคอุณเชนพี่อทอุกสลิพี่งทบีพี่พระ
ครัมภบีรร์กลล่าวเกบีพี่ยวกรับพระเยซผครลิสตร์ 

ประการทบีพี่สอง: “เชนพี่อในใจของทล่านวล่าพระเจด้าไดด้ทรงชอุบพระองคร์ใหด้เปป็นขซนี้นมาจากความตาย” เมนพี่อนรันี้น 
“ทล่านจะรอด” 

บอุคคลใดทบีพี่ไมล่ยอมรรับการเปป็นขซนี้นจากตายฝป่ายรล่างกายของพระเยซผครลิสตร์จะตกนรกหมกไหมด้ ไมล่มบีผผด้ใดทบีพี่
ไมล่ยอมรรับการเปป็นขซนี้นจากตายฝป่ายรล่างกายจะไปสวรรคร์ไดด้ และตามทบีพี่เราจะเหน็นตล่อไปในการศซกษาคด้นควด้าของ
เรา มบีบางคนในทบีพี่ประชอุมนรันี้นทบีพี่เมนองเอเฟซรัสทบีพี่ไมล่ไดด้เชนพี่อในการเปป็นขซนี้นจากตายนรันี้น

ขด้อ 9: “เพราะเหตอุขล่าวประเสรลิฐนรันี้น ขด้าพเจด้าจซงทนความทอุกขร์ยาก เหมนอนอยล่างผผด้กระทคาความชรัพี่วรด้าย 
จนกระทรัพี่งถผกลล่ามโซล่ แตล่พระวจนะของพระเจด้านรันี้นไมล่ถผกลล่ามโซล่”

ชล่างเปป็นความจรลิงทบีพี่ยลิพี่งใหญล่! เปาโลเทศนาพระเยซผครลิสตร์ แหล่งเชนนี้อสายของดาวลิด ประสผตลิจากหญลิง
พรหมจารบีคนหนซพี่ง ถผกทคาใหด้เปป็นขซนี้นฝป่ายรล่างกายจากพวกคนตาย-และเพราะขล่าวสารนบีนี้เขาจซงถผกจองจคา ทนทอุกขร์
ดอุจอาชญากร คนทคาชรัพี่ว…แตล่ “พระวจนะของพระเจด้านรันี้นไมล่ถผกลล่ามโซล่” ฮาเลลผยา! คอุณอาจจรับนรักเทศนร์ของ
พระเจด้าไปไวด้ในคอุกใตด้ดลิน แตล่คอุณจองจคาขล่าวสารของเขาไมล่ไดด้! พระวจนะของพระเจด้านรันี้นมบีชบีวลิตและทรงพลานอุ
ภาพ และคมกวล่าดาบสองคมใด ๆ พระวจนะของพระเจด้าเปป็นโคมสคาหรรับเทด้าของทอุกคนทบีพี่อยากเดลินในความ
สวล่างของมรัน พระวจนะของพระเจด้าเปป็นเมลน็ดพนชทบีพี่ไมล่รผด้เปฟปี่อยเนล่าทบีพี่ “ใหด้กคาเนลิด” เราเขด้าสผล่ครอบครรัวของพระเจด้า 
ความเชนพี่อมาโดยการไดด้ยลินและการไดด้ยลินโดยพระวจนะของพระเจด้า ไมล่แปลกทบีพี่พญามารเกลบียดชรังพระวจนะ! ไมล่
แปลกทบีพี่พวกนรักศาสนากคาลรังทคาใหด้พระครัมภบีรร์ “ทรันสมรัย” อยผล่เรนพี่อย ๆ เพราะวล่าพระครัมภบีรร์กรับศาสนาสมรัยใหมล่ทรันี้ง
หลายนรันี้นไมล่ถผกกรัน พวกเขาจซงตด้องเอา “กรรไกรของกษรัตรลิยร์” มาและตรัดขด้อพนนี้นฐานเหลล่านรันี้นแหล่งความเชนพี่อนรันี้น
ออกไปเสบีย ผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งไมล่สามารถเทศนาสลิพี่งทบีพี่เปาโลไดด้เทศนา และขณะเดบียวกรันกน็ไมล่ยอมรรับการฟฟฟื้นคนน
พระชนมร์ฝป่ายรล่างกายและขด้อพนนี้นฐานอนพี่น ๆ แหล่งความเชนพี่อนรันี้นซซพี่งกคาลรังถผกตรซงกางเขนวรันนบีนี้โดยพวกเสรบีนลิยม พวก
สมรัยใหมล่นลิยม และเหลล่าผผด้รรับใชด้ของพญามาร

ในชล่วงหลายปปแหล่งการรรับใชด้ของผม ผมไดด้เหน็นพระวจนะของพระเจด้ากระทคาการอรัศจรรยร์มากมาย ผม



ไดด้เหน็นฤทธลิธเดชของพระวจนะละลายใจของเหลล่าคนบาปทบีพี่มบีใจแขน็งกระดด้าง ผมไดด้เหน็นใจหลินหลายดวงถผกทคาใหด้
แตกเปป็นเสบีพี่ยง ๆ โดยฤทธลิธเดชทบีพี่ผล่าออกแหล่งพระวจนะของพระเจด้า ผมไดด้เหน็นจลิตวลิญญาณหลายดวงทบีพี่มนดบอด ถผก
ทคาใหด้มองเหน็นไดด้ผล่านทางความสวล่างของขล่าวประเสรลิฐ ผมไดด้เหน็นผผด้คนทบีพี่ตายฝป่ายวลิญญาณถผกทคาใหด้เปป็นขซนี้นสผล่ชบีวลิต
ใหมล่ผล่านทางฤทธลิธเดชของขล่าวประเสรลิฐ ฮาเลลผยา! พระวจนะของพระเจด้าไมล่ถผกลล่ามโซล่!

ขด้อ 10: “เหตอุฉะนรันี้นขด้าพเจด้าจซงสผด้ทนทอุกอยล่าง เพราะเหน็นแกล่ผผด้ทบีพี่ทรงเลนอกสรรไวด้นรันี้น เพนพี่อพวกเขาจะไดด้รรับ
ความรอดดด้วย ซซพี่งมบีอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์ พรด้อมกรับสงล่าราศบีนลิรรันดรร์”

“ผผด้ทบีพี่ทรงเลนอกสรรไวด้” ทบีพี่ถผกหมายถซงตรงนบีนี้คนอ ครลิสตจรักร พระกายของพระครลิสตร์ เปาโลกลล่าววล่า 
“เพราะขด้าพเจด้าเปป็นนรักเทศนร์แหล่งขล่าวประเสรลิฐทบีพี่ไดด้รรับการเจลิมตรันี้งของพระเจด้า ผผด้ปกปป้องความเชนพี่อนรันี้น โดยไมล่ยอม
ออมชอมหรนอยอมจคานนตล่อลรัทธลิยลิวและพวกศรัตรผของพระคอุณ ขด้าพเจด้าจซงสผด้ทนสลิพี่งสารพรัดเพราะเหน็นแกล่ผผด้ถผก
เลนอกสรร”

ตรงนบีนี้ ในระดรับทบีพี่เลน็กนด้อย เปาโลแสดงออกถซงจลิตวลิญญาณของพระเยซผผผด้ซซพี่ง เมนพี่อพระองคร์ทรงถผกดล่าวล่า กน็
ไมล่ไดด้ทรงดล่าวล่ากลรับ พระเยซผไมล่ไดด้ทรงเรบียกรด้อง “ตาตล่อตา ฟฟันตล่อฟฟัน” เปาโลเตน็มใจทนทอุกขร์สลิพี่งเหลล่านบีนี้เพราะ
เหน็นแกล่ครลิสตจรักร เพนพี่อทบีพี่ครลิสตจรักรจะไดด้เคลนพี่อนทบีพี่ตล่อไปและเกน็บเกบีพี่ยวผลสอุดทด้ายแหล่งความรอดในทบีพี่สอุด-รล่างกาย
หนซพี่งทบีพี่ไดด้รรับสงล่าราศบีซซพี่งถผกจรัดแสดงในนครขาวดอุจมอุกดานรันี้น โดยแสดงใหด้เหน็นความมรัพี่งครัพี่งอรันเหลนอลด้นแหล่งพระคอุณ
ของพระเจด้าทบีพี่มบีแกล่สลิพี่งทรงสรด้างใหมล่ทรันี้งหมดของพระเจด้า เราถผกชล่วยใหด้รอดจากโทษของบาปเมนพี่อเรายอมรรับพระ
เยซผโดยความเชนพี่อ เราถผกชล่วยใหด้รอดทอุกวรันจากอคานาจของบาป เมนพี่อเราวางใจพระองคร์วล่าจะประทานชรัยชนะแกล่
เรา และเราจะไดด้รรับความรอดจากการมบีอยผล่ของบาปเมนพี่อพระเยซผเสดน็จมาในการรรับขซนี้นนรันี้นในการเปป็นขซนี้นจากตาย
ครรันี้งแรก

ขด้อ 11: “นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อ ดด้วยวล่าถด้าพวกเราตายกรับพระองคร์ พวกเรากน็จะมบีชบีวลิตอยผล่กรับพระองคร์
เชล่นกรัน”

“ดด้วยวล่าถด้าพวกเราตายกรับพระองคร์…” นบีพี่ไมล่อยผล่ในรผปกาลอนาคต แตล่รผปกาลอดบีต… “ถด้าเราไดด้ตาย” 
เหตอุการณร์นบีนี้เกลิดขซนี้นแลด้วเมนพี่อไร? กลล่าวในแงล่ของการออกฤทธลิธ คนอตอนทบีพี่พระเยซผไดด้สลินี้นพระชนมร์ กลล่าวในแงล่ของ
ประสบการณร์ คนอตอนทบีพี่เราไดด้ตด้อนรรับพระครลิสตร์โดยความเชนพี่อ ตอนทบีพี่เราสคานซกผลิดและใชด้ความเชนพี่อ บาปของเรา
กน็ถผกวางบนพระองคร์และความมรณาของพระองคร์ถผกนรับวล่าเปป็นของเรา (รม. 6:11) ความเชนพี่อสล่วนตรัวของเราไดด้
ทคาใหด้เราเปป็นเหมนอนกรับพระองคร์ และเพราะวล่าพระองคร์ทรงแบกรรับโทษบาปนรันี้นอยล่างเตน็มทบีพี่แลด้ว เราจซงแบกรรับ
โทษบาปนรันี้นแลด้วอยล่างเตน็มทบีพี่เชล่นกรัน (ในพระองคร์) 

ยลิพี่งกวล่านรันี้น “...พวกเรากน็จะมบีชบีวลิตอยผล่กรับพระองคร์เชล่นกรัน” เพราะพระองคร์ทรงพระชนมร์อยผล่ เราจซงมบีชบีวลิต
อยผล่ กาลาเทบีย 2:20: “ขด้าพเจด้าถผกตรซงไวด้กรับพระครลิสตร์แลด้ว แตล่อยล่างไรกน็ตามขด้าพเจด้ากน็ยรังมบีชบีวลิตอยผล่ แตล่ไมล่ใชล่
ขด้าพเจด้าเอง แตล่พระครลิสตร์ทรงมบีชบีวลิตอยผล่ในขด้าพเจด้า และชบีวลิตซซพี่งขด้าพเจด้าดคารงอยผล่ในเนนนี้อหนรังขณะนบีนี้ ขด้าพเจด้ากน็ดคารง
อยผล่โดยความเชนพี่อแหล่งพระบอุตรของพระเจด้า ผผด้ไดด้ทรงรรักขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละพระองคร์เองเพนพี่อขด้าพเจด้า”

2 โครลินธร์ 5:14,15: “เพราะวล่าความรรักของพระครลิสตร์ครอบครองพวกเราอยผล่ เพราะพวกเราตรัดสลิน
อยล่างนบีนี้วล่า ถด้าผผด้หนซพี่งไดด้ตายเพนพี่อคนทรันี้งปวง ดรังนรันี้นคนทรันี้งปวงจซงตายแลด้ว และพระองคร์ไดด้ทรงวายพระชนมร์เพนพี่อคน



ทรันี้งปวง เพนพี่อคนเหลล่านรันี้นซซพี่งมบีชบีวลิตอยผล่จะมลิไดด้เปป็นอยผล่เพนพี่อตรัวเองอบีกตล่อไป แตล่เพนพี่อพระองคร์ผผด้ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์
เพราะเหน็นแกล่พวกเขา และไดด้ทรงเปป็นขซนี้นมาอบีก”

ขด้อ 12: “ถด้าพวกเราทนความทอุกขร์ยาก พวกเรากน็จะครอบครองรล่วมกรับพระองคร์ดด้วย ถด้าพวกเราปฏลิเสธ
พระองคร์ พระองคร์กน็จะปฏลิเสธพวกเราเชล่นเดบียวกรัน”

พระคคาขด้อนบีนี้ชรัดเจนมากเสบียจนไมล่มบีอะไรจะกลล่าวมากนรัก ถด้าเราทนทอุกขร์กรับพระเยซผ เรากน็จะครอบครอง
กรับพระองคร์ ถด้าเรารล่วมแบล่งปฟันกางเขนนรันี้น เรากน็จะรล่วมแบล่งปฟันมงกอุฎนรันี้น ถด้าเรารล่วมแบล่งปฟันการเหยบียดหยามนรันี้น
เรากน็จะรล่วมแบล่งปฟันสงล่าราศบีนรันี้น ดรังนรันี้นถด้าเราหวรังวล่าจะไดด้รรับมงกอุฎตล่าง ๆ ทบีพี่จะวางแทบพระบาทของพระองคร์เมนพี่อ
พระองคร์ทรงสวมมงกอุฎเปป็นจอมกษรัตรลิยร์และจอมเจด้านาย เรากน็ตด้องทนทอุกขร์กรับพระองคร์ เราตด้องสผด้ทนความยาก
ลคาบากดอุจทหารทบีพี่ดบีแหล่งกางเขนนรันี้น

แตล่ถด้าเราปฏลิเสธพระองคร์ พระองคร์กน็จะปฏลิเสธเรา “ปฏลิเสธ” ตรงขด้ามกรับ “ยอมรรับ” ในมรัทธลิว 
10:32,33 พระเยซผตรรัสวล่า “เหตอุฉะนรันี้นผผด้ใดกน็ตามทบีพี่จะยอมรรับเราตล่อหนด้ามนอุษยร์ เราจะยอมรรับผผด้นรันี้นตล่อพระพรักตรร์
พระบลิดาของเราผผด้ซซพี่งทรงสถลิตในสวรรคร์ดด้วย แตล่ผผด้ใดกน็ตามทบีพี่จะปฏลิเสธเราตล่อหนด้ามนอุษยร์ เราจะปฏลิเสธผผด้นรันี้นตล่อ
พระพรักตรร์พระบลิดาของเราผผด้ซซพี่งทรงสถลิตในสวรรคร์ดด้วย” ถด้าเราปฏลิเสธพระองคร์ตล่อไปโดยไมล่กลล่าวยอมรรับ
พระองคร์ใหด้เปป็นองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและพระผผด้ชล่วยใหด้รอด พระองคร์กน็ตด้องปฏลิเสธเราตล่อพระพรักตรร์พระบลิดา เพราะ
เหตอุพระวจนะของพระองคร์ พระองคร์ทรงผลิดคคาตรรัสของพระองคร์ไมล่ไดด้ การปฏลิเสธพระองคร์อยล่างตล่อเนนพี่องนคามา
ซซพี่งความพลินาศ

ขด้อ 13: “ถด้าพวกเราไมล่เชนพี่อ ถซงอยล่างนรันี้นพระองคร์กน็ยรังทรงสรัตยร์ซนพี่ออยผล่ พระองคร์จะปฏลิเสธพระองคร์เองไมล่
ไดด้”

“ถด้าพวกเราไมล่เชนพี่อ…” มบีผผด้เชนพี่อทบีพี่ไมล่เชนพี่อกบีพี่คนกรัน-คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไดด้เชนพี่อบนพระองคร์แลด้วจนถซงการชล่วยจลิต
วลิญญาณใหด้รอด แตล่ความเชนพี่อของพวกเขากน็หยอุดแคล่ตรงนรันี้น กบีพี่คนเชนพี่อพระองคร์จรลิง ๆ เมนพี่อพระองคร์ตรรัสวล่า “ดผเถลิด
เราอยผล่กรับทล่านทรันี้งหลายเสมอไป จนกวล่าจะถซงกาลอวสาน”? หรนอ “ทล่านทรันี้งหลายจงแสวงหาอาณาจรักรของ
พระเจด้ากล่อน…และสลิพี่งเหลล่านบีนี้ทรันี้งหมดจะถผกเพลิพี่มใหด้แกล่พวกทล่าน” (มธ. 6:33) ยอหร์น 10:28,29 สรัญญาวล่า “และ
เราใหด้ชบีวลิตนลิรรันดรร์แกล่แกะเหลล่านรันี้น และแกะเหลล่านรันี้นจะไมล่พลินาศเลย และจะไมล่มบีผผด้ใดถอนแกะเหลล่านรันี้นไปจากมนอ
ของเราไดด้ พระบลิดาของเรา ผผด้ซซพี่งไดด้ประทานแกะเหลล่านรันี้นใหด้แกล่เรา ทรงเปป็นใหญล่กวล่าสลิพี่งสารพรัด และไมล่มบีผผด้ใด
สามารถถอนแกะเหลล่านรันี้นไปจากพระหรัตถร์ของพระบลิดาของเราไดด้” เราควรยอมรรับพระสรัญญาเหลล่านบีนี้และพรักพลิง
อยผล่บนพระสรัญญาเหลล่านบีนี้ เพราะขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าพระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้านรันี้นหมายความวล่าพระองคร์ทรงผลิดคคา
สรัญญาไมล่ไดด้

“...พระองคร์กน็ยรังทรงสรัตยร์ซนพี่ออยผล่ พระองคร์จะปฏลิเสธพระองคร์เองไมล่ไดด้” แผนงานของพระองคร์ตด้องถผก
ทคาใหด้สคาเรน็จจรลิง-และมรันจะสคาเรน็จจรลิง พระเจด้าจะทรงรรักษาพระสรัญญาของพระองคร์ถซงแมด้วล่าเรา ลผก ๆ ของ
พระองคร์ อาจมบีใจสงสรัยและพลิสผจนร์วล่าไมล่สรัตยร์ซนพี่อ เราอาจทนทอุกขร์การสผญเสบียบคาเหนน็จ เราอาจไมล่ดนพี่มดพี่คากรับสลิทธลิ
โดยกคาเนลิดฝป่ายวลิญญาณแบบเตน็มเปปปี่ยมของเรา เราอาจรอดเหมนอนดรังรอดจากไฟ เหมนอนดอุด้นไฟทบีพี่ถผกฉวยออกมา
จากการเผาไหมด้-แตล่พระเจด้าทรงปฏลิเสธพระองคร์เองไมล่ไดด้ เราอาจทคาใหด้พระองคร์ผลิดหวรัง แตล่พระองคร์ไมล่อาจ



ปฏลิเสธลผก ๆ ของพระองคร์ทบีพี่ถผกซนนี้อแลด้วโดยพระโลหลิตและถผกปกคลอุมโดยพระโลหลิตไดด้
“นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อและสมควรทบีพี่คนทรันี้งปวงจะรรับไวด้ วล่าพระเยซผครลิสตร์ไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลกเพนพี่อจะ

ทรงชล่วยคนบาปทรันี้งหลายใหด้รอด ในพวกนรันี้นขด้าพเจด้าเปป็นตรัวเอก” (1 ทธ. 1:15)
“นบีพี่เปป็นถด้อยคคาจรลิง ถด้าชายคนใดปรารถนาหนด้าทบีพี่ผผด้ดผแล คนนรันี้นกน็ปรารถนาการงานทบีพี่ดบี” (1 ทธ. 3:1)
“นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อและสมควรสคาหรรับการยอมรรับทรันี้งสลินี้น” (1 ทธ. 4:9)
“นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อ และสลิพี่งเหลล่านบีนี้ขด้าพเจด้าปรารถนาใหด้ทล่านยนนยรันตลอดเวลาวล่า คนทรันี้งหลายทบีพี่เชนพี่อ

ในพระเจด้าแลด้วจะไดด้ระมรัดระวรังทบีพี่จะรรักษาการงานทบีพี่ดบีทรันี้งหลายไวด้ สลิพี่งเหลล่านบีนี้ดบีและเปป็นประโยชนร์แกล่คนทรันี้งหลาย”
(ทลิตรัส 3:8)

ขด้อพระคคาทบีพี่ยลิพี่งใหญล่เหลล่านบีนี้ลด้วนถผกเกรลิพี่นนคาโดยวลบีทบีพี่วล่า “นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อ” พระเจด้าทบีพี่เปาโลรผด้จรักทรง
เปป็นพระเจด้าทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อ-พระเจด้าผผด้ทรงโกหกไมล่ไดด้:

“ในความหวรังแหล่งชบีวลิตนลิรรันดรร์ ซซพี่งพระเจด้า ผผด้ไมล่สามารถตรรัสมอุสา ไดด้ทรงสรัญญาไวด้ตรันี้งแตล่กล่อนสรด้างโลก”
(ทลิตรัส 1:2)

“เพนพี่อโดยสองสลิพี่งทบีพี่เปลบีพี่ยนแปลงไมล่ไดด้ ในทบีพี่ซซพี่งเปป็นไปไมล่ไดด้ทบีพี่พระเจด้าจะตรรัสมอุสา พวกเราจะไดด้มบีการ
ปลอบโยนอยล่างจรลิงจรัง ผผด้ซซพี่งไดด้หนบีมาถซงทบีพี่ลบีนี้ภรัยนรันี้น เพนพี่อจะยซดมรัพี่นในความหวรังทบีพี่ตรันี้งไวด้ตรงหนด้าพวกเรา” (ฮบ
. 6:18)

พระเจด้าทรงคนนคคาทบีพี่พระองคร์ตรรัสแลด้วไมล่ไดด้ พระวจนะของพระองคร์ไมล่อาจถผกถอนคคาพผดไดด้ ไมล่วล่าเราเชนพี่อ
มรันหรนอไมล่ มรันกน็เปป็นความจรลิง-และมรันยรังคงสรัตยร์ซนพี่อตล่อไป ไมล่วล่าพระวจนะนรันี้นจะเปป็นพระสรัญญาอรันมบีคล่า
ประเสรลิฐหรนอคคาเตนอนเรนพี่องการพลิพากษา มรันกน็ถผกเปลบีพี่ยนแปลงไมล่ไดด้ พระเจด้าจะทรงทคาสลิพี่งทบีพี่พระองคร์ตรรัสวล่า
พระองคร์จะกระทคา ไมล่วล่ามรันนคามาซซพี่งพระพรหรนอการพลิพากษา

ถต้อยคนาแหม่งการเตลือนสตทิและคนาเตลือน
ขด้อ 14: “จงเตนอนพวกเขาใหด้ระลซกถซงสลิพี่งเหลล่านบีนี้ โดยกคาชรับพวกเขาตล่อพระพรักตรร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าวล่า 

ไมล่ใหด้พวกเขาโตด้เถบียงกรันในเรนพี่องถด้อยคคาทรันี้งหลาย ซซพี่งไมล่กล่อประโยชนร์เลย แตล่ทคาใหด้บรรดาผผด้ฟฟังลด้มควพี่คาไป”
มบีถด้อยคคามากมายทบีพี่ไมล่เปป็นประโยชนร์ซซพี่งถผกพผดวรันนบีนี้ในครลิสตจรักรทรัพี่วไป นรักเทศนร์จคานวนมากใชด้เวลาเยอะ

แยะในการเทศนาปกปป้องนลิกายของตนและความเชนพี่อตล่าง ๆ ของตน-แตล่เมนพี่อพวกเขามาถซงขด้อพนนี้นฐานเหลล่านรันี้น
แหล่งความเชนพี่อนรันี้น (การรรับสภาพเนนนี้อหนรัง, พระโลหลิต, การเสดน็จมาครรันี้งทบีพี่สอง) พวกเขากน็ใชด้เวลาเพบียงเลน็กนด้อยห
รนอไมล่ใหด้เวลาเลยกรับสลิพี่งเหลล่านบีนี้ทบีพี่จะเปป็นประโยชนร์แกล่เหลล่าผผด้ฟฟัง

ในทลิตรัส 2:11-13 เปาโลกลล่าวขด้อเทน็จจรลิงอรันศรักดลิธสลิทธลิธเหลล่านบีนี้: “เพราะวล่าพระคอุณของพระเจด้าทบีพี่นคาความ
รอดมาไดด้ปรากฏแกล่คนทรันี้งปวงแลด้ว โดยสอนพวกเราวล่า โดยการละทลินี้งการอธรรมและตรัณหาตล่าง ๆ ฝป่ายโลกนบีนี้ 
พวกเราควรดคาเนลินชบีวลิตอยล่างมบีสตลิสรัมปชรัญญะ อยล่างชอบธรรม และตามทางของพระเจด้า ในโลกปฟัจจอุบรันนบีนี้ โดย
มอุล่งรอคอยความหวรังอรันมบีสอุขนรันี้น และการปรากฏอรันทรงสงล่าราศบีของพระเจด้าผผด้ใหญล่ยลิพี่ง และพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของ
พวกเราคนอ พระเยซผครลิสตร์”

ไมล่มบีหรัวขด้ออนพี่นบนแผล่นดลินโลกทบีพี่จะเปป็นเหตอุใหด้ครลิสเตบียนทรันี้งหลายดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่สะอาด ชคาระตรัว และออุทลิศ



ตรัวเหมนอนกรับความจรลิงเรนพี่องการเสดน็จกลรับมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า: “ดผเถลิด พระบลิดาโปรดประทานความรรัก
เชล่นไรแกล่พวกเรา ทบีพี่พวกเราจะถผกเรบียกวล่าบอุตรทรันี้งหลายของพระเจด้า เหตอุฉะนรันี้นโลกจซงไมล่รผด้จรักพวกเรา เพราะวล่า
โลกมลิไดด้รผด้จรักพระองคร์ พวกทล่านทบีพี่รรัก บรัดนบีนี้พวกเราเปป็นบอุตรทรันี้งหลายของพระเจด้า และยรังไมล่ปรากฏวล่าตล่อไปเบนนี้อง
หนด้าพวกเราจะเปป็นอยล่างไร แตล่พวกเราทราบวล่าเมนพี่อพระองคร์จะทรงปรากฏนรันี้น พวกเราจะเปป็นเหมนอนพระองคร์ 
เพราะวล่าพวกเราจะเหน็นพระองคร์เหมนอนอยล่างทบีพี่พระองคร์ทรงเปป็นอยผล่นรันี้น และทอุกคนทบีพี่มบีความหวรังนบีนี้ในพระองคร์ กน็
ยล่อมชคาระตนใหด้บรลิสอุทธลิธเหมนอนอยล่างทบีพี่พระองคร์ทรงบรลิสอุทธลิธ” (1 ยอหร์น 3:1-3)

พญามารมบีเลล่หร์เหลบีพี่ยมมากกวล่าทบีพี่คนสล่วนใหญล่ตระหนรัก มรันเปป็นศรัตรผทบีพี่นล่าสะพรซงกลรัวของความจรลิงนรันี้น-
และถด้ามรันนคานรักเทศนร์คนหนซพี่งเขด้าสผล่แนวคลิดเสรบีนลิยมไมล่ไดด้ มรันกน็จะชรักจผงเขาใหด้ทคางานอดลิเรกฝป่ายวลิญญาณทอุกครรันี้ง
ทบีพี่เขาขซนี้นไปบนธรรมาสนร์ มรันจะนคานรักเทศนร์คนหนซพี่งใหด้ใชด้เวลาอรันมบีคล่าไปกรับ “การตล่อสผด้เรนพี่องคคา” ทบีพี่จะยกชผความ
คลิดเหน็นของเขาเองและทฤษฎบีโปรดตล่างๆ ของตรัวเอง ขณะทบีพี่เขามรัวแตล่ตล่อสผด้เรนพี่อง “คคาตล่าง ๆ” เขากน็กคาลรังละเลยทบีพี่
จะเทศนาความรอดโดยพระคอุณผล่านทางความเชนพี่อ

ประเพณบีทบีพี่มนอุษยร์สรด้างขซนี้นเตน็มไปดด้วยชล่องโหวล่มากมายทบีพี่เมนพี่อเทบียบกรับพระวจนะของพระเจด้า มรันกน็ถผกคด้น
พบไดด้อยล่างรวดเรน็ววล่าเปป็นประเพณบีของมนอุษยร์และไมล่ใชล่ความจรลิงทบีพี่พระเจด้าทรงบอกใหด้เขบียนตามสรัพี่ง เปาโลอยาก
ใหด้ทลิโมธบีปกปป้องครลิสตจรักรใหด้พด้นจากการโตด้เถบียงเรนพี่องศาสนา หลบีกเลบีพี่ยงคคาตล่าง ๆ ทบีพี่ทคาใหด้ครลิสตจรักรแตกแยก กล่อ
ใหด้เกลิดความรผด้สซกทบีพี่ไมล่ดบี และมบีแนวโนด้มทบีพี่จะทคาลายคคาพยานของทบีพี่ประชอุมนรันี้น อรันเปป็นการ “ทคาใหด้บรรดาผผด้ฟฟังลด้ม
ควพี่คาไป” คคาทบีพี่แปลเปป็น ทคาใหด้ลด้มควพี่คาไป เปป็นทบีพี่มาของคคาวล่า “หายนะ” ของเรา การถกเถบียงนบีนี้ทบีพี่ไมล่สมควรเกลิดขซนี้น
ในเรนพี่องถด้อยคคาตล่าง ๆ มบีแนวโนด้มกล่อใหด้เกลิดหายนะสคาหรรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไดด้ยลินมรัน เปป็นเหตอุใหด้พวกเขาสรับสน งอุนงง
และถผกหลอก

สอุภาพสตรบีทบีพี่รรักคนหนซพี่งไดด้มาหาผมหลรังจากการประชอุมหนซพี่งของผมเมนพี่อไมล่นานมานบีนี้และกลล่าววล่า “อา
จารยร์กรบีนคะ คอุณไมล่เชนพี่อในการชคาระใหด้บรลิสอุทธลิธนะคะ” ผมตอบผผด้หญลิงคนนรันี้นไปแบบนบีนี้: “ผมดบีใจทบีพี่คอุณสามารถ
อล่านความคลิดและความมอุล่งหมายตล่าง ๆ แหล่งใจของผมไดด้-แตล่อยล่าพลิพากษาเลย เกรงวล่าทล่านทรันี้งหลายจะถผก
พลิพากษา! ผมเชนพี่อในการชคาระแยกตรันี้งตามพระครัมภบีรร์…ผมเรบียกมรันวล่าการยอมจคานนอยล่างเตน็มทบีพี่ การออุทลิศตรัวโดย
สมบผรณร์-ขณะทบีพี่คอุณเรบียกมรันวล่าการงานทบีพี่สองแหล่งพระคอุณ หรนอการชคาระใหด้บรลิสอุทธลิธ ดรังนรันี้นทคาไมเราถซงตด้องตล่อสผด้
กรันเรนพี่องถด้อยคคาเลล่า ถด้าเราทรันี้งคผล่สอนประสบการณร์นรันี้นทบีพี่เปป็นเหตอุใหด้ชายหญลิงทรันี้งหลายดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ออุทลิศตนและ
แยกออก? ถด้าคอุณและผมทรันี้ลุ่งคผล่เชนพี่อในการลบมลทลินโดยพระโลหลิตและการดคาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนแบบออุทลิศตนเตน็ม
ทบีพี่ ทคาไมเราตด้องสผด้กรันเรนพี่องถด้อยคคาเลล่า? ทคาไมเรารวมเปป็นหนซพี่งในพระครลิสตร์ไมล่ไดด้เลล่า?” ขอพระเจด้าทรงเวทนาผผด้คน
ทบีพี่อาศรัยอยผล่ในโลกแคบเชล่นนรันี้นเถลิด กลล่าวในแงล่ฝป่ายวลิญญาณ!

พญามารไมล่สนวล่าชายคนหนซพี่งจะเทศนายาวนานแคล่ไหน รด้อนรนแคล่ไหน หรนอจรลิงใจขนาดไหน ตราบใด
ทบีพี่การเทศนานรันี้นขาดซซพี่งถด้อยคคาทบีพี่นคามาซซพี่งความรอด พระเจด้าไดด้พผดกรับโครเนลลิอรัสในนลิมลิตหนซพี่งและตรรัสแกล่เขาวล่า 
“จงสล่งพวกคนไปยรังเมนองยรัฟฟา และเชลิญซบีโมนมา ผผด้ซซพี่งมบีนามสกอุลวล่า เปโตร ผผด้ซซพี่งจะกลล่าวถด้อยคคาทรันี้งหลายแกล่
ทล่าน ซซพี่งโดยถด้อยคคาเหลล่านรันี้นทล่านกรับทรันี้งครอบครรัวของทล่านจะไดด้รรับความรอด” (กลิจการ 11:13,14)

พญามารไมล่กลรัวคนทบีพี่เทศนาหลรักคคาสอนและขด้อเชนพี่อ กฎและขด้อบรังครับตล่าง ๆ ทบีพี่มนอุษยร์สรด้างขซนี้น โดยตรัด



ทลินี้งถด้อยคคาเหลล่านรันี้นทบีพี่บอกคนบาปวล่าพระเจด้าทรงรรักเขา พระเยซผไดด้ทรงตายเพนพี่อเขาและบรัดนบีนี้ทรงยนนพรด้อมทบีพี่จะ
ชล่วยใหด้รอด ทบีพี่จะยกโทษ ทบีพี่จะเกน็บรรักษา ทบีพี่จะนคาพา ตราบใดทบีพี่นรักเทศนร์คนนรันี้นทคางานอดลิเรกทางศาสนา ทคาใหด้
ครลิสเตบียนทรันี้งหลายแตกแยก รนนี้อทคาลายความเชนพี่อนรันี้นของผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย เปป็นเหตอุใหด้เกลิดความแตกแยกในทบีพี่
ประชอุมทด้องถลิพี่นนรันี้น พญามารกน็ไมล่สนวล่าคน ๆ นรันี้นเทศนาบล่อยแคล่ไหนหรนอนานขนาดไหน

ขด้อ 15: “จงศซกษาคด้นควด้าเพนพี่อสคาแดงตนเองใหด้เปป็นทบีพี่ชอบพระทรัยพระเจด้า เปป็นคนงานทบีพี่ไมล่ตด้องละอาย 
แยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงนรันี้นไดด้อยล่างถผกตด้อง”

ทลิโมธบีจะตด้องอยผล่ใกลด้ชลิดกรับพระผผด้ชล่วยใหด้รอดและยนนพรด้อมเสมอทบีพี่จะทคาตามนนี้คาพระทรัยของพระองคร์ เขา
จะตด้องถวายตรัวสคาหรรับหนด้าทบีพี่ พรด้อมรรับคคาสรัพี่งใด ๆ จากพระเจด้า พระเจด้าทรงเหน็นชอบกรับทรัศนคตลินบีนี้ เชล่นนรันี้นแลด้ว
ขอใหด้เราถวายตรัวในแตล่ละวรัน: “ใหด้พวกทล่านถวายรล่างกายของพวกทล่าน เปป็นเครนพี่องบผชาทบีพี่มบีชบีวลิต อรันบรลิสอุทธลิธ เปป็น
ทบีพี่พอพระทรัยแดล่พระเจด้า ซซพี่งเปป็นการรรับใชด้ทบีพี่เหมาะสมของพวกทล่าน” (รม. 12:1)

“...ทบีพี่ไมล่ตด้องละอาย” คนทบีพี่ศซกษาคด้นควด้าและถวายตรัวแดล่พระเจด้าเพนพี่อทคาหนด้าทบีพี่ กน็ไมล่ตด้องยนนละอาย 
ครลิสเตบียนจคานวนมากจะละอายในวรันนรันี้นเมนพี่อการงานของพวกเขาถผกพลิพากษา พวกเขาทคางานของตนอยล่างไมล่ไดด้
เรนพี่อง พวกเขาทคามรันอยล่างเหน็นแกล่ตรัว โดยไมล่ยอมทคาสลิพี่งใดทบีพี่จะเปป็นการเสบียสละสคาหรรับพวกเขา และพวกเขา
ทคางานไมล่สมพี่คาเสมอ ถด้าพวกเขารผด้สซกอยากทคางาน พวกเขากน็ทคา ถด้าไมล่ พวกเขากน็ทลินี้งงานขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าใหด้
คด้างคา คนพวกนบีนี้จะคอตกดด้วยความละอายเมนพี่อพวกเขาพบกรับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าหนด้าตล่อหนด้า “และบรัดนบีนี้ ลผก
เลน็ก ๆ ทรันี้งหลายเออ๋ย จงดคารงอยผล่ในพระองคร์ เพนพี่อวล่าเมนพี่อพระองคร์จะทรงปรากฏ พวกเราจะไดด้มบีความมรัพี่นใจ และ
ไมล่มบีความละอายตล่อพระพรักตรร์พระองคร์เมนพี่อพระองคร์เสดน็จมา” (1 ยอหร์น 2:28)

“...แยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงนรันี้นไดด้อยล่างถผกตด้อง” “แยกแยะ…ไดด้อยล่างถผกตด้อง” เปป็นคคาเดบียวใน
ภาษากรบีก และเมนพี่อแปลตรงตรัวทลิโมธบีจะตด้อง “ลากเสด้นตรงผล่ากลางพระวจนะ” เหมนอนชายคนหนซพี่งไถเปป็นแนว
ยาวตรัดไรล่นาทบีพี่ออุดมสมบผรณร์ โดยแตล่ละแนวไถเปป็นเสด้นตรงดอุจลผกธนผ เปาโลกคาลรังสอนทลิโมธบีใหด้เทศนาพระดคารลิทรันี้ง
สลินี้นของพระเจด้า โดยศซกษาคด้นควด้าและเตรบียมตรัวเยอะ ๆ กล่อน ตด้องไมล่มบีการโตด้เถบียงกรันเรนพี่องถด้อยคคา “ซซพี่งไมล่เกลิด
ประโยชนร์” แตล่เขาจะตด้องสรัตยร์ซนพี่อตล่อพระวจนะแหล่งความจรลิงและการเปปิดเผยของพระเยซผครลิสตร์ในความเตน็ม
เปปปี่ยมและความบรลิบผรณร์ทรันี้งสลินี้นของมรัน

“ซซพี่งสลิพี่งเหลล่านรันี้นพวกเรากน็กลล่าวเชล่นกรัน ไมล่ใชล่ดด้วยบรรดาถด้อยคคาซซพี่งปฟัญญาของมนอุษยร์สรัพี่งสอน แตล่ซซพี่งพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรงสรัพี่งสอน โดยเปรบียบเทบียบสลิพี่งทรันี้งหลายทบีพี่อยผล่ฝป่ายจลิตวลิญญาณกรับเรนพี่องฝป่ายจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 
2:13)

วลิธบีเดบียวทบีพี่จะแยกแยะพระวจนะไดด้อยล่างถผกตด้องคนอ เปรบียบเทบียบสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่เปป็นฝป่ายวลิญญาณกรับฝป่าย
วลิญญาณ ซซพี่งความคลิดนบีนี้พาเรายด้อนกลรับไปยรังคคาบรัญชาของเปาโลใหด้ศซกษาคด้นควด้า ทลิโมธบีจะตด้องเทศนาพระวจนะ 
โดยไมล่หรันไปทางขวาหรนอทางซด้าย มบีใจจดจล่ออยผล่ทบีพี่พระเยซผ ความคลิดของเขาถผกซซมซาบโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ 
ใน 2 เปโตร 1:20 เราอล่านวล่า “โดยทราบสลิพี่งนบีนี้กล่อน คนอวล่าไมล่มบีคคาพยากรณร์ใด ๆ ของพระครัมภบีรร์ทบีพี่ควรถผกตบีความ
ตามลคาพรังใจของตนเอง” เพนพี่อเปป็นทบีพี่ชอบพระทรัยตล่อพระเจด้า เราตด้องศซกษาคด้นควด้าพระวจนะแหล่งความจรลิง พระ
ครัมภบีรร์ตด้องมาเปป็นทบีพี่หนซพี่งในชบีวลิตสล่วนตรัวของเราและในชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณของเรา



หากเราอยากเลบีนี้ยงดผฝผงแกะของพระเจด้า เรากน็ตด้องเลบีนี้ยงดผตรัวเราเองกล่อน หากเราอยากสอนผผด้อนพี่น เรากน็
ตด้องถผกสอนกล่อน หากเราอยากเทศนาขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธโดยไมล่ออมชอม เรากน็ตด้องแสวงหานนี้คาพระทรัยของ
พระเจด้าในพระวจนะของพระเจด้า-ไมล่ใชล่ในบทความทบีพี่เปป็นหลรักคคาสอนบางอยล่าง ผผด้รรับใชด้คนใดทบีพี่ใชด้เวลาเลล่น
มากกวล่าศซกษาคด้นควด้า ใชด้เวลาในการรล่วมสามรัคคบีธรรมกรับพบีพี่นด้องมากกวล่าในหด้องศซกษาคด้นควด้าของตนพรด้อมกรับ
พระครัมภบีรร์เลล่มหนซพี่งทบีพี่เปปิดออก กน็ไมล่เหมาะทบีพี่จะเปป็นศลิษยาภลิบาลของครลิสตจรักรซซพี่งเขาถผกแตล่งตรันี้งใหด้ดผแล การศซกษา
คด้นควด้าเปป็นงานหนรัก มรันเปป็นความเหนน็ดเหนนพี่อยแกล่เนนนี้อหนรัง เปาโลบรัญชาทลิโมธบีกล่อนหนด้านบีนี้ใหด้ใสล่ใจในการอล่าน 
และในทบีพี่นบีนี้เขาถผกสรัพี่งใหด้ศซกษาคด้นควด้า พระครัมภบีรร์เปป็นหนรังสนอเลล่มหนซพี่งทบีพี่ตด้องถผกศซกษาคด้นควด้าหากเราหวรังวล่าจะ
เขด้าใจสลิพี่งลนี้คาลซกเหลล่านรันี้นของพระเจด้า หนรังสนอปกตลิทรัพี่วไปสามารถถผกอล่านไดด้ และสคาหรรับผผด้ทบีพี่หรัวไว การอล่านเพบียง
รอบเดบียวกน็อาจดผดซรับเนนนี้อหาสล่วนใหญล่ไดด้ แตล่ยลิพี่งเราอล่านและศซกษาคด้นควด้าพระครัมภบีรร์ เรากน็ยลิพี่งตระหนรักวล่ามรันเปป็น
หนรังสนอทบีพี่พลิเศษเหนนอธรรมดา-หนรังสนอทบีพี่มบีชบีวลิต เมนพี่อเราศซกษาคด้นควด้าอยล่างขยรันขรันแขน็ง แยกแยะพระวจนะแหล่ง
ความจรลิงอยล่างถผกตด้อง เรากน็จะสามารถเลบีนี้ยงดผคนเหลล่านรันี้นทบีพี่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงแตล่งตรันี้งเราใหด้เปป็นผผด้รรับใชด้คน
หนซพี่งเหนนอพวกเขา

ขด้อ 16: “แตล่จงหลบเลบีพี่ยงคคาพผดพลล่ามทรันี้งหลายทบีพี่ลบหลผล่และไรด้ประโยชนร์ เพราะคคาอยล่างนรันี้นจะเพลิพี่มขซนี้น
ไปสผล่การอธรรมมากยลิพี่งขซนี้น” 

พญามารเปป็นมารรด้ายตนหนซพี่งทบีพี่มบีประสลิทธลิภาพมาก ๆ…มรันตนพี่นตรัวมาก ๆ แมด้กระทรัพี่งในสมรัยแรก ๆ ของ
ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน มรันกน็เรลิพี่มหวล่านขด้าวละมานในทล่ามกลางขด้าวสาลบีแลด้ว ในสมรัยของเปาโล เชล่นเดบียวกรับวรัน
นบีนี้ มบี “พวกพผดพลล่าม” อยผล่ในครลิสตจรักร-ผผด้คนทบีพี่พญามารสล่งเขด้ามาเพนพี่อสอนคคาสอนนอกรบีตและหลรักคคาสอนตล่าง ๆ
ของมนอุษยร์ ประเพณบี หรนอศาสนาแทนทบีพี่พระวจนะบรลิสอุทธลิธของพระเจด้า “ความลซกลรับแหล่งความชรัพี่วชด้า” กคาลรัง
ทคางานอยผล่แลด้วกระทรัพี่งในครลิสตจรักรยอุคตด้น-แตล่ทบีพี่ใดมบีบาปมากมาย พระคอุณกน็มากมายยลิพี่งกวล่า และทบีพี่ใดมบีวลิญญาณ
ของศรัตรผนรันี้น พระวลิญญาณของพระเจด้ากน็ทรงสถลิตอยผล่ดด้วยเชล่นกรัน ผผด้เชนพี่อแทด้ทรันี้งหลายยล่อมไมล่สรับสนหรนออรับอาย
เพราะหลรักคคาสอนเทบียมเทน็จ (1 ปต. 2:6)

ขด้อ 17 และ 18: “และคคาพผดของพวกเขาจะแพรล่ออกไปเหมนอนแผลเปฟปี่อย ในพวกนรันี้นมบีฮบีเมเนอรัสกรับฟปิ
เลทรัสเปป็นตด้น คนทรันี้งสองนรันี้นไดด้หลงจากความจรลิงไปเสบียแลด้ว โดยพผดวล่าการฟฟฟื้นจากความตายนรันี้นไดด้ผล่านพด้นไป
แลด้ว และไดด้ทคาลายความเชนพี่อของบางคนเสบีย”

เราแทบไมล่ทราบอะไรเลยเกบีพี่ยวกรับชายสองคนนบีนี้ ฮบีเมเนอรัสถผกกลล่าวถซงใน 1 ทลิโมธบี 1:20 และไมล่ตด้อง
สงสรัยเลยวล่าเขาเปป็นชายคนเดบียวกรับทบีพี่ถผกกลล่าวถซงตรงนบีนี้ คคาสอนทบีพี่ลบหลผล่และไมล่ตรงตามพระครัมภบีรร์ของฮบีเมเนอรัส
และฟปเลทรัสมบีอะไรบด้างนรันี้น เราไมล่ทราบแนล่นอน-นอกเสบียจากวล่ามรันเกบีพี่ยวขด้องกรับคคาสอนเทน็จทบีพี่พผดถซงการเปป็นขซนี้น
จากตายของพระเยซผ คคาสอนของพวกเขาอาจเปป็นลรัทธลิจลินไตยนลิยมชนลิดหนซพี่ง ซซพี่งตล่อมาเรลิพี่มแพรล่หลายมาก ๆ-
ศาสนาหนซพี่งแหล่งความรผด้ แทนทบีพี่จะเปป็นความเชนพี่อ เหลล่าผผด้นคาในกระแสนบีนี้อด้างตรัววล่านคาเหลล่าสาวกของตนไปไกลเกลิน
กวล่าผผด้เชนพี่อสามรัญและเขด้าสผล่ความรผด้ทบีพี่เหนนอกวล่าเกบีพี่ยวกรับสลิพี่งลซกลรับทรันี้งหลาย ยกคคาพผดของ ดร. กวรัทคลิน ใน 
International Standard Bible Encyclopedia ร “ลรัทธลิจลินไตยนลิยมคนอ ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนซซพี่งถผก
บลิดเบนอนโดยการเรบียนรผด้และการคาดเดา”



ลรัทธลิจลินไตยนลิยมสอนวล่าความเชนพี่อแบบเรบียบงล่ายและการวางใจในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผ
ไมล่เพบียงพอสคาหรรับความรอด คคาสอนนบีนี้อด้างวล่านคาเหลล่าสาวกของมรันไปไกลเกลินกวล่าคนเหลล่านรันี้นทบีพี่พซพี่งพาความเชนพี่อ
เพบียงอยล่างเดบียว พวกเขาอด้างตรัววล่านคาผผด้คนของตนไปสผล่ระดรับทบีพี่เหนนอกวล่าและทบีพี่มบีของประทาน วล่าพวกเขาควร
ทราบขด้อลซกลรับเหลล่านรันี้นของการเปป็นอยผล่ และโดยความรผด้เชล่นนรันี้นควรดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่หลอุดพด้นอยล่างสลินี้นเชลิงจากการตก
เปป็นทาสของสสาร โดยมบีความสอุขกรับเสรบีภาพในโลกของวลิญญาณ พวกเขาสอนวล่าจลิตวลิญญาณนรันี้นไมล่ใชล่วรัตถอุ (ไมล่
ประกอบดด้วยสสาร) และเพราะวล่ามรันไมล่ใชล่สสาร มรันจซงบรลิสอุทธลิธโดยความรผด้-ไมล่ใชล่ความรผด้เกบีพี่ยวกรับตรัวเอง หรนอเกบีพี่ยว
กรับบาป หรนอเกบีพี่ยวกรับพระเจด้า-แตล่เปป็นความรผด้เกบีพี่ยวกรับความลรับทบีพี่เรด้นลรับในโลกวลิญญาณ โดยถผกปลดปลล่อยแลด้ว
จากขด้อจคากรัดตล่าง ๆ ทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับสสาร ผผด้เชนพี่อบางคนในลรัทธลิจลินไตยนลิยมปฏลิบรัตลิศาสนาของตนโดยทคาโทษ
รล่างกายอยล่างรอุนแรง โดยเชนพี่อวล่ารล่างกายนรันี้นชรัพี่วรด้ายเพราะมรันประกอบดด้วยวรัตถอุ (หรนอสสาร) เปป็นไปไดด้ทบีพี่หลรักคคา
สอนเทบียมเทน็จนบีนี้เปป็นสล่วนหนซพี่งของคคาสอนของฮบีเมเนอรัสและฟปเลทรัส ผผด้ซซพี่งสอนเชล่นกรันวล่าการเปป็นขซนี้นจากตายไดด้
เกลิดขซนี้นไปแลด้ว

ทบีพี่อยผล่อบีกขรันี้วสอุดโตล่งฝฟัปี่งตรงขด้ามคนอ คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ปลล่อยใหด้รล่างกายทคาไดด้ตามใจชอบ โดยยอมจคานนตล่อ
ความปรารถนาตล่าง ๆ ของเนนนี้อหนรังและพล่ายแพด้ตล่อบาปทางกามารมณร์ เพราะเชนพี่อวล่าขณะทบีพี่รล่างกายมบีความสอุข
กรับบาปทางกามารมณร์ จลิตวลิญญาณกน็มบีความสอุขกรับเสรบีภาพทบีพี่ขด้ามพด้น พวกนรักคลิดกด้าวหนด้าเหลล่านบีนี้ (ซซพี่งอวดตรัว
เรนพี่องความรผด้แบบสอุดโตล่ง) กด้าวหนด้าไปสผล่ความมรักมากในกามารมณร์และความอธรรมมากขซนี้นเรนพี่อย ๆ ดรังนรันี้น “คคา
พผด” ของพวกเขา (หลรักคคาสอนทบีพี่พวกเขาเทศนา) จซงกรัดกลินดอุจแผลเปฟปี่อย บรันี้นปลายของพวกเขาคนอความพลินาศ 
พระเจด้าของพวกเขาคนอกระเพาะของพวกเขา และพวกเขาอวดในความนล่าละอายของตน! (ฟป. 3:19)

หลรักคคาสอนทบีพี่ทคาใหด้ตกนรกไดด้นรันี้นของครผอธรรมเหลล่านบีนี้ยรังถผกสนบสานตล่อไป วรันนบีนี้กางเขนนรันี้นถผกหรัวเราะ
เยาะและถผกมองวล่าเปป็นความโงล่เขลา คนทบีพี่เทศนาความรอดซซพี่งถผกซนนี้อแลด้วโดยพระโลหลิตถผกเรบียกวล่า “พวกนรัก
เทศนร์โรงฆล่าสรัตวร์” นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยแหล่งการเรบียนรผด้ในระดรับทบีพี่สผงกวล่า และผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายเพลิพี่มพผนความรผด้ของตนผล่าน
ทางการเรบียนรผด้ทบีพี่สผงขซนี้นในสถาบรันทรันี้งหลายทบีพี่ถนอแนวคลิดอเทวนลิยม อรันเปป็นทบีพี่ซซพี่งวลิวรัฒนาการและหลรักปรรัชญาเทบียม
เทน็จอนพี่น ๆ ถผกสอน-ศาสนาเดลิม ๆ ของพวกนรับถนอพระตล่างดด้าวทบีพี่หล่อหอุด้มกายในเสนนี้อผด้าชอุดใหมล่ มบี “แนวคลิด” 
“ลรัทธลิ” และ “ปรรัชญา” ทางศาสนามากมายวรันนบีนี้

จงระวรังใหด้ดบีวล่าคอุณฟฟังอะไรและคอุณอล่านอะไร ผมขอเชลิญชวนคอุณใหด้ตรวจสอบหนรังสนอเลล่มนบีนี้กรับพระ
วจนะของพระเจด้า และคอุณควรทคาแบบเดบียวกรันกรับวรรณกรรมเลล่มอนพี่นทอุกเลล่มทบีพี่คอุณอล่าน คอุณควรใชด้พระวจนะ
ของพระเจด้าเปป็นไมด้วรัดของคอุณเพนพี่อวรัดขนาดทอุกคคาเทศนาทบีพี่คอุณไดด้ยลินทางวลิทยอุหรนอจากธรรมาสนร์ เรากคาลรังมบีชบีวลิต
อยผล่ในยอุคสมรัยแหล่งพวกครผสอนเทน็จ พวกผผด้พยากรณร์เทน็จ และเหลล่าผผด้รรับใชด้มอุสาของซาตาน ผผด้ซซพี่งใจของพวกเขานรันี้น
ชรัพี่วรด้ายและซซพี่งใจวลินลิจฉรัยผลิดชอบของพวกเขานรันี้นถผกนาบดด้วยเหลน็กรด้อน ขล่าวสารของพวกเขาเปป็นยาพลิษ และเรา
ตด้องศซกษาคด้นควด้าพระวจนะของพระเจด้าอยล่างทบีพี่เราไมล่เคยทคามากล่อน เราตด้องตรวจคด้นพระครัมภบีรร์และพลิสผจนร์
วลิญญาณเหลล่านรันี้นเพนพี่อดผวล่าพวกมรันมาจากพระเจด้าหรนอไมล่ (1 ยอหร์น 4:1,2)

“...คนทรันี้งสองนรันี้นไดด้หลงจากความจรลิงไปเสบียแลด้ว” พระเยซผตรรัสวล่า “ทล่านทรันี้งหลายจะรผด้จรักความจรลิง 
และความจรลิงนรันี้นจะทคาใหด้ทล่านทรันี้งหลายเปป็นไท…เหตอุฉะนรันี้นถด้าพระบอุตรจะทรงกระทคาใหด้ทล่านทรันี้งหลายเปป็นไท 



ทล่านทรันี้งหลายกน็จะเปป็นไทจรลิง ๆ” (ยอหร์น 8:32,36) ในยอหร์น 17:17 พระองคร์ทรงอธลิษฐานวล่า “ขอโปรดชคาระ
พวกเขาใหด้บรลิสอุทธลิธโดยทางความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง” ชายสองคนนบีนี้เทศนา
คคาสอนผลิด และพวกเขาควพี่คาความเชนพี่อของบางคนทบีพี่เปป็นผผด้เรบียนรผด้-ไมล่ใชล่เหลล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่บรังเกลิดใหมล่อยล่างแทด้จรลิงแลด้ว 
แตล่ชายและหญลิงทรันี้งหลายทบีพี่กคาลรังจะกลายเปป็นผผด้เชนพี่อ ครผเหลล่านบีนี้ทบีพี่สอนคคาสอนนอกรบีตทรันี้งหลายทบีพี่ทคาใหด้ตกนรกไดด้
นรันี้นทคาใหด้ความเชนพี่อของคนเหลล่านบีนี้อรัปปาง และเปป็นเหตอุใหด้พวกเขาตลิดตามคคาสอนผลิดไปสผล่การปรรับโทษในนรก

ภาชนะทอันั้งหลายในบต้านหลอังใหญม่นอันั้น
ขด้อ 19: “แตล่อยล่างไรกน็ตามรากฐานของพระเจด้านรันี้นตรันี้งอยผล่อยล่างมรัพี่นคง โดยมบีตราประทรับนบีนี้วล่า ‘องคร์พระผผด้

เปป็นเจด้าทรงรผด้จรักคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็นของพระองคร์’ และ ‘ใหด้ทอุกคนทบีพี่ออกพระนามของพระครลิสตร์ออกหล่างเสบียจาก
ความชรัพี่วชด้า’”

นบีพี่เปป็นขด้อพระคคาทบีพี่ยลิพี่งใหญล่: “แตล่อยล่างไรกน็ตาม”... ทรันี้ง ๆ ทบีพี่เผชลิญกรับพญามาร พวกผบีปปศาจ เหลล่า
วลิญญาณชรัพี่ว พวกผผด้ครอบครองแหล่งความชรัพี่วฝป่ายวลิญญาณในสถานทบีพี่สผง ทรันี้ง ๆทบีพี่เผชลิญกรับพวกครผสอนเทน็จและพวก
ผผด้พยากรณร์เทน็จ เรากน็มบีพระสรัญญาของพระเจด้าทบีพี่ไมล่อาจถผกทคาลายไดด้: “เพราะฉะนรันี้นจซงมบีอยผล่ในพระครัมภบีรร์ดด้วยวล่า
 ‘ดผเถลิด เราวางศลิลามอุมเอกกด้อนหนซพี่ง (พระเยซผ) ลงในศลิโยน เปป็นทบีพี่ทรงเลนอกสรรไวด้ และทรงลนี้คาคล่า และผผด้ใดทบีพี่เชนพี่อ
ในพระองคร์นรันี้นกน็จะไมล่ไดด้รรับความอรับอาย (ไมล่สรับสน)’” (1 ปต. 2:6)

ทรันี้ง ๆ ทบีพี่เผชลิญหนด้ากรับฮบีเมเนอรัสและฟปเลทรัส-และผผด้สอนแนวคลิดหรนอลรัทธลิทบีพี่ลงทด้ายดด้วย “นลิยม” อนพี่น ๆ 
ทอุกคน-รากฐานของพระเจด้ากน็จะไมล่หวรัพี่นไหว ศลิลามอุมเอกกด้อนนรันี้นไมล่อาจถผกทคาลายไดด้ ครลิสเตบียนทรันี้งหลายมบีการรรับ
ประกรันวล่าพระวจนะของพระเจด้าจะไมล่มบีวรันลด้มเหลวเลย มรันถผกปฟักแนล่นเปป็นนลิตยร์ในสวรรคร์ เราไมล่มบีสลิพี่งใดตด้องกลรัว
เลย องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงรผด้จรักคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็นของพระองคร์ ถด้าคอุณบรังเกลิดใหมล่แลด้ว พระเจด้ากน็ทรงทราบเรนพี่อง
นรันี้น พระวจนะบอกเราวล่า “...ทล่านเรบียกแกะเหลล่านรันี้นของทล่านเองตามชนพี่อ และนคาพวกมรันออกไป… และแกะ
เหลล่านรันี้นกน็ตามทล่านไป เพราะพวกมรันรผด้จรักเสบียงของทล่าน และพวกมรันจะไมล่ตามคนแปลกหนด้าไปเลย แตล่จะหนบีไป
จากเขา เพราะแกะเหลล่านรันี้นไมล่รผด้จรักเสบียงของพวกคนแปลกหนด้า” (ยอหร์น 10:3,4,5) ในยอหร์น 10:27,28 พระ
เยซผตรรัสวล่า “แกะทรันี้งหลายของเรายล่อมฟฟังเสบียงของเรา และเรารผด้จรักแกะเหลล่านรันี้น และแกะเหลล่านรันี้นตามเรา และ
เราใหด้ชบีวลิตนลิรรันดรร์แกล่แกะเหลล่านรันี้น และแกะเหลล่านรันี้นจะไมล่พลินาศเลย และจะไมล่มบีผผด้ใดถอนแกะเหลล่านรันี้นไปจากมนอ
ของเราไดด้”

ตามถด้อยคคาของพระเยซผ ไมล่วล่าคอุณจะสรังกรัดนลิกายใด ถด้าคอุณเปป็นลผกคนหนซพี่งของพระเจด้า คอุณกน็จะไดด้ยลิน
เสบียงของพระองคร์ และคอุณจะไมล่ตามคนแปลกหนด้าไป คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกซรัดไปมาดด้วยสายลมแหล่งหลรักคคาสอนทอุก
อยล่าง โดยเปลบีพี่ยนศาสนาของตนเปป็นพรัก ๆ จคาเปป็นตด้องบรังเกลิดใหมล่ ผผด้เชนพี่อแทด้ทรันี้งหลายยล่อมไมล่สรับสนและถผกจผงจมผก
ไปมาเชล่นนรันี้น รากฐานของพระเจด้านรันี้นยนนหยรัดมรัพี่นคง องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงรผด้จรักคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็นของพระองคร์ 
พวกเขาไดด้ยลินเสบียงของพระองคร์ และพวกเขาจะไมล่ตลิดตามพญามารหรนอพวกครผสอนเทน็จของพญามาร

ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายรผด้จรักเสบียงของพระวลิญญาณ และพวกเขาตลิดตามพระองคร์ เมนพี่อครผสอนเทน็จคนใดพผด พระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธกน็ทรงเปป็นพยานถซงขด้อเทน็จจรลิงนบีนี้แกล่วลิญญาณของครลิสเตบียนคนหนซพี่ง และดรังนรันี้นคนทบีพี่บรังเกลิดใหมล่
แลด้วจซงไมล่สามารถถผกนคาเขด้าสผล่คคาสอนผลิดไดด้ “ทล่านทรันี้งหลายจะรผด้จรักความจรลิง และความจรลิงจะทคาใหด้ทล่านทรันี้งหลาย



เปป็นไท”-และคอุณจะเปป็นไทอยผล่ตล่อไปหากคอุณถผกทคาใหด้เปป็นไทแลด้วโดยพระวจนะของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่! 
รากฐานของพระเจด้ายนนหยรัดมรัพี่นคง มรันจะไมล่หวรัพี่นไหว มรันถผกปฟักแนล่นเปป็นนลิตยร์ในสวรรคร์!

“ใหด้ทอุกคนทบีพี่ออกพระนามของพระครลิสตร์ออกหล่างเสบียจากความชรัพี่วชด้า”  ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายจะตด้องงดเวด้น
จากสลิพี่งทบีพี่ดผเหมนอนชรัพี่วรด้าย…ไมล่มบีการรล่วมสามรัคคบีธรรมกรับการงานแหล่งความมนดอรันไรด้ผล…ออกมาจากทล่ามกลาง
การงานเหลล่านรันี้นและแยกออก…ไมล่แตะตด้องสลิพี่งมลทลินนรันี้น “จงตรันี้งความคลิดของพวกทล่านไวด้บนสลิพี่งทรันี้งหลายทบีพี่อยผล่
เบนนี้องบน ไมล่ใชล่บนสลิพี่งทรันี้งหลายทบีพี่อยผล่บนแผล่นดลินโลก”-และถด้าเราบรังเกลิดใหมล่แลด้ว พระเจด้ากน็ทรงปลผกในใจของเรา
ความปรารถนานรันี้นทบีพี่จะทคาสลิพี่งทบีพี่พระองคร์ทรงบรัญชา ถด้าเรารรักโลก ความรรักของพระเจด้ากน็ไมล่อยผล่ในเรา พวกเราทบีพี่
บรังเกลิดจากพระวลิญญาณแลด้วกน็ถผกนคาโดยพระวลิญญาณ-และพระองคร์ทรงนคาเขด้าในวลิถบีทรันี้งหลายแหล่งการดคาเนลิน
ชบีวลิตทบีพี่ถผกตด้อง ไมล่ใชล่เขด้าในวลิถบีทรันี้งหลายแหล่งความชรัพี่วชด้า! ถด้าเราออกพระนามของพระเยซผ เรากน็ควรออกไปเสบียจาก
ความชรัพี่วชด้าเพราะวล่าเราเปป็นสลิพี่งทรงสรด้างใหมล่ในพระครลิสตร์แลด้ว สลิพี่งเกล่า ๆ กน็ผล่านพด้นไป สลิพี่งสารพรัดกลายเปป็นสลิพี่งใหมล่
แลด้ว และเราดคาเนลินชบีวลิตในความใหมล่ของชบีวลิต

ขด้อ 20: “แตล่ในบด้านใหญล่หลรังหนซพี่ง ๆ มลิไดด้มบีแตล่ภาชนะทองคคาและเงลินเทล่านรันี้น แตล่มบีภาชนะไมด้และดลิน
ดด้วย และบด้างกน็มบีเกบียรตลิ และบด้างกน็ไรด้เกบียรตลิ”

ในขด้อ 19 อรัครทผตทล่านนบีนี้นคาเสนอครลิสตจรักรแทด้นรันี้น-กลอุล่มคนทบีพี่เชนพี่อนรันี้น-ตามทบีพี่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงมอง
เหน็นมรันในความเปป็นจรลิงฝป่ายวลิญญาณของมรัน ในทบีพี่นบีนี้เปาโลกคาลรังใหด้ภาพหนซพี่งของครลิสตจรักรแกล่เราในความหมาย
เชลิงทด้องถลิพี่น-ครลิสตจรักรทบีพี่ปรากฏภายนอก-ขณะทบีพี่เขาใชด้ภาพประกอบหนซพี่งของ “บด้านใหญล่หลรังหนซพี่ง” พระเยซผ
ตรรัสแกล่เปโตรวล่า “บนศลิลานบีนี้เราจะสรด้างครลิสตจรักรของเราไวด้ และประตผทรันี้งหลายแหล่งนรกจะไมล่มบีชรัยชนะตล่อครลิสต
จรักรนรันี้นเลย” (มธ. 16:18) พระเยซผทรงเปป็นศลิลานรันี้น ศลิลามอุมเอกนรันี้น และพระองคร์ไมล่ไดด้กคาลรังตรรัสถซงทบีพี่ประชอุมทด้อง
ถลิพี่น เราทราบวล่า “ประตผทรันี้งหลายแหล่งนรก” ไดด้มบีชรัยตล่อทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นบางแหล่งแลด้ว แตล่ครลิสตจรักรของพระเจด้า
ผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ยนนหยรัดมรัพี่นคง รากฐานนรันี้นจะไมล่ถผกเคลนพี่อนยด้ายเลย ครลิสตจรักรนรันี้นจะไมล่ถผกเอาชนะและประตผ
ทรันี้งหลายแหล่งนรกจะไมล่มบีชรัยตล่อมรัน

แตล่เปาโลพผดถซงทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่น และยกภาพประกอบโดยกลล่าววล่าในบด้านหลรังใหญล่ทอุกหลรัง มบีภาชนะ
ตล่าง ๆ ทบีพี่ทคาดด้วยทองคคาและทคาดด้วยเงลิน ทคาดด้วยไมด้และทคาดด้วยดลิน-ภาชนะทบีพี่มบีเกบียรตลิและภาชนะทบีพี่ไรด้เกบียรตลิ ในทบีพี่
ประชอุมทด้องถลิพี่นขด้าวสาลบีและขด้าวละมานจะเตลิบโตไปดด้วยกรัน จะมบีบางคนทบีพี่เปป็นเหมนอนทลิโมธบี แตล่จะมบีคนอยล่างฮบีเม
เนอรัสและฟปเลทรัส จะมบีเหลล่าสาวกแทด้อยผล่ตล่อไปจนกวล่าพระเยซผเสดน็จมารรับครลิสตจรักร แตล่จะมบีคนอยล่างยผดาส อลิสคา
รลิโอทเปป็นครรันี้งคราวเชล่นกรัน! ครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นไมล่สมบผรณร์แบบ-มรันไมล่เคยสมบผรณร์แบบ และมรันจะไมล่มบีวรันสมบผรณร์
แบบ แตล่ครลิสตจรักรแทด้ของพระเยซผครลิสตร์นรันี้นสมบผรณร์แบบ ปราศจากตคาหนลิหรนอรลินี้วรอยใด ๆ (อฟ. 5:25 เปป็นตด้น
ไป)

แนล่นอนวล่ามบีภาชนะทรันี้งหลายทบีพี่ไรด้เกบียรตลิอยผล่ในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นวรันนบีนี้ และศลิษยาภลิบาลแทด้ทอุกคนทบีพี่สรัตยร์
จรลิงกน็จะยอมรรับวล่ามบีภาชนะเหลล่านรันี้นอยผล่บด้างในทบีพี่ประชอุมนรันี้นซซพี่งเขาถผกแตล่งตรันี้งใหด้เปป็นผผด้เลบีนี้ยงรอง

จงหมายเหตอุภาชนะเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกเอล่ยชนพี่อ: ภาชนะทองคคา-ลองคลิดดผ! ภาชนะทบีพี่ทคาดด้วยทองคคาบรลิสอุทธลิธ 
และเงลิน-ภาชนะทรันี้งหลายทบีพี่เลอคล่าซซพี่งจะถผกใชด้งานเฉพาะในโอกาสทบีพี่พลิเศษมาก ๆ เทล่านรันี้น ภาชนะไมด้และภาชนะ



ดลิน- “ภาชนะทบีพี่ไรด้เกบียรตลิ”...ภาชนะไมด้ทบีพี่บางทบีถผกใชด้เปป็นภาชนะใสล่ขยะ ภาชนะดลิน (พวกเหยนอกและของใชด้ทบีพี่
คลด้ายกรัน) ซซพี่งถผกใชด้ในการทคางานกระจอก ๆ ทรันี้งหลาย ความตรงขด้ามกรันระหวล่างภาชนะสองชนลิดนบีนี้ไมล่ใชล่ความ
ตรงขด้ามในเรนพี่องความเหนนอกวล่าในดด้านหนซพี่งและตคาแหนล่งอรันตด้อยตพี่คาในอบีกดด้าน แตล่เปป็นเรนพี่องความแตกตล่างอรันเดล่น
ชรัดระหวล่างสลิพี่งทบีพี่มบีเกบียรตลิและสลิพี่งทบีพี่ดด้อยคล่า

ในครลิสตจรักรมบีภาชนะทรันี้งหลายทบีพี่มบีเกบียรตลิ-ผผด้เชนพี่อบางคนอาจเปป็นเชลิงเทบียนทองคคา ขณะทบีพี่คนอนพี่น ๆ อาจ
เปป็นภาชนะเงลิน พระเจด้าทรงเรบียกและมอบพรันธกลิจแกล่ครลิสเตบียนทรันี้งหลายใหด้รรับตคาแหนล่งและงานรรับใชด้ทบีพี่แตกตล่าง
กรันในครลิสตจรักร แตล่บคาเหนน็จตล่าง ๆ มบีใหด้สคาหรรับความสรัตยร์ซนพี่อในหนด้าทบีพี่คนตด้นเรนอน ไมล่ใชล่ตามความสคาครัญของ
ตคาแหนล่ง เราจะไดด้รรับบคาเหนน็จสคาหรรับความสรัตยร์ซนพี่อของเราในขบีดความสามารถใดกน็ตามทบีพี่เรารรับใชด้ ไมล่วล่าทบีพี่ ๆ เรา
จรับจองอยผล่นรันี้นจะโดดเดล่นหรนอตพี่คาตด้อย อยล่างไรกน็ตาม ในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นเดบียวกรันนรันี้นจะมบีภาชนะทรันี้งหลายทบีพี่ไรด้
เกบียรตลิ-คนอยล่างยผดาส เดมาส อานาเนบีย ฮบีเมเนอรัส และฟปเลทรัส จะมบีภาชนะทรันี้งหลายทบีพี่ไรด้เกบียรตลิ เชล่นเดบียวกรับ
ภาชนะทรันี้งหลายทบีพี่มบีเกบียรตลิ คคาอธลิษฐานของทอุกคนควรเปป็น “พระองคร์เจด้าขด้า ไมล่วล่าขด้าพระองคร์จะเปป็นภาชนะทบีพี่
ตพี่คาตด้อยขนาดไหน ขอทรงทคาใหด้ขด้าพระองคร์เปป็นภาชนะทบีพี่มบีเกบียรตลิซซพี่งเหมาะสคาหรรับการใชด้งานของผผด้เปป็นนายดด้วย
เถลิด”

ขด้อ 21: “เหตอุฉะนรันี้นถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดชคาระตรัวเองใหด้พด้นจากสลิพี่งเหลล่านบีนี้ เขากน็จะเปป็นภาชนะทบีพี่มบีเกบียรตลิ ซซพี่งถผก
ชคาระใหด้บรลิสอุทธลิธแลด้ว และเหมาะทบีพี่นายจะใชด้ใหด้เปป็นประโยชนร์ และถผกเตรบียมไวด้พรด้อมสคาหรรับการงานทบีพี่ดบีทอุก
อยล่าง”

แนล่นอนวล่าผผด้เชนพี่อทอุกคนควรปรารถนาทบีพี่จะเปป็นภาชนะทบีพี่มบีเกบียรตลิ แทนทบีพี่จะเปป็นภาชนะทบีพี่จะนคาความ
เสนพี่อมเสบียมาสผล่ครลิสตจรักร ถด้าเราชคาระตรัวใหด้พด้นจากบาปทบีพี่เรารผด้ จากสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่เปาโลอภลิปรายในทบีพี่นบีนี้ และถด้าเรา
ออุทลิศตรัว ถวายตรัวและชคาระตรัวแดล่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า เรากน็จะเปป็นภาชนะทบีพี่เหมาะสคาหรรับการใชด้งานของพระองคร์ 
เราควรเตน็มใจทบีพี่จะอธลิษฐานจากหรัวใจทบีพี่ซนพี่อตรงวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขอทรงหยลิบขด้าพระองคร์ ทอุบขด้าพระองคร์ใหด้
แตก และปฟัฟื้นแตล่งขด้าพระองคร์ใหด้เปป็นภาชนะอรันหนซพี่งซซพี่งจะมบีประโยชนร์และมบีเกบียรตลิในครลิสตจรักรของพระเจด้าผผด้ทรง
พระชนมร์อยผล่ดด้วยเถลิด!”

วทิถธีทางและการเดทินของผทูต้เชลืที่อ
ขด้อ 22: “จงหลบีกหนบีเสบียจากราคะตรัณหาของคนหนอุล่มสาว แตล่จงตลิดตามความชอบธรรม ความเชนพี่อ 

ความรรัก สรันตลิสอุข รล่วมกรับคนทรันี้งหลายทบีพี่รด้องออกพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจากใจบรลิสอุทธลิธ”
เหลล่าผผด้รผด้ภาษากรบีกบอกเราวล่า ราคะตรัณหา มบีความหมายทบีพี่กวด้างกวล่าทบีพี่มรันถผกใชด้วรันนบีนี้เยอะ เมนพี่อเราคลิดถซง 

“ราคะตรัณหาของคนหนอุล่มสาว” เรากน็คลิดถซงบาปทรันี้งหลายดด้านกามารมณร์ แตล่ในสมรัยของเปาโล คคา ๆ นบีนี้กลินความ
หมายครอบคลอุมมากกวล่านบีนี้เยอะ มรันรวมถซงความใครล่อยากทบีพี่มบีพลรังมากทอุกชนลิด ทลิโมธบีเปป็นชายหนอุล่มคนหนซพี่งตอน
ทบีพี่เขาถผกแตล่งตรันี้งใหด้ดผแลครลิสตจรักรทบีพี่เมนองเอเฟซรัส เขาไมล่ใชล่เดน็ก แตล่เขากน็ไมล่ใชล่วลิสอุทธลิชนทบีพี่ผล่านรด้อนผล่านหนาวมา
มาก ดด้วยเหตอุนบีนี้เปาโลจซงเตนอนเขาเกบีพี่ยวกรับแนวโนด้มทรันี้งหลายของคนหนอุล่ม-บางทบีอาจอยากทคาตามใจตรัวเอง กลาย
เปป็นคนทบีพี่มบีใจดนนี้อรรันี้น ปรารถนาทบีพี่จะเปป็นใหญล่ในกลิจธอุระตล่าง ๆ ของครลิสตจรักร พระครลิสตร์จะตด้องเปป็นเอกเปป็นใหญล่
ในสลิพี่งสารพรัด และผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งตด้องระวรังไมล่ใหด้ตรัวเองเขด้ามาขวางทาง เขาตด้องสามารถรรับมนออยล่างหนรักแนล่นกรับ



ปฟัญหาตล่าง ๆ ทบีพี่อาจเกลิดขซนี้น กระนรันี้นเขากน็ตด้องไมล่เปป็นเผดน็จการ เขาตด้องไมล่รผด้สซกถซงความสคาครัญของตรัวเอง ถซงแมด้วล่า
เขากคาลรังนคาทางทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นนรันี้นอยผล่กน็ตาม

ใน 3 ยอหร์น 9 เราอล่านเกบีพี่ยวกรับดลิโอเตรเฟส “ผผด้ชอบทบีพี่จะมบีความเปป็นใหญล่เปป็นโต” ในทล่ามกลางคนเหลล่า
นรันี้นในครลิสตจรักร และเปป็นไปไดด้ทบีพี่เปาโลกลรัววล่าทลิโมธบีอาจคล่อย ๆ พล่ายแพด้ตล่อความเยล่อหยลิพี่ง อารมณร์ฉอุนเฉบียว และ
ไมล่ตระหนรักถซงคคากลล่าวอด้างอรันเปป็นสลิทธลิโดยชอบของผผด้อนพี่น เขาจซงตด้องวลิพี่งหนบีจากสลิพี่งเหลล่านบีนี้-ตามทบีพี่ภาษากรบีกอล่าน
แบบตรงตรัวกน็คนอ เขาจะตด้อง “บลินหนบีไปจากพวกมรัน”

อยล่างไรกน็ตาม พระคคาขด้อนบีนี้กน็ไมล่ใชล่เรนพี่องแงล่ลบทรันี้งหมด นอกเหนนอจากการขรัดขนนตรัณหาตล่าง ๆ ของคน
หนอุล่มแลด้ว ทลิโมธบีถผกสอนใหด้ “ตลิดตามความชอบธรรม ความเชนพี่อ ความรรัก สรันตลิสอุข รล่วมกรับคนทรันี้งหลายทบีพี่รด้องออก
พระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจากใจบรลิสอุทธลิธ” เหลล่านบีนี้เปป็นพระคอุณตล่าง ๆ ทบีพี่ตรงขด้ามกรับตรัณหา และทลิโมธบีจะ
ตด้องยซดมรัพี่นในสลิพี่งเหลล่านบีนี้และทคาใหด้พวกมรันเปป็นของเขาเอง เพนพี่อทบีพี่จะทคาเชล่นนรันี้นไดด้ เขาตด้องยอมจคานนความ
ประสงคร์ของเขาตล่อนนี้คาพระทรัยของพระเจด้า เขาตด้องเสาะหาไลล่ตามจลิตวลิญญาณแหล่งความสรัตยร์ซนพี่อเปป็นนลิสรัยและ
พรัฒนาความทอุล่มเทแบบมรัพี่นคงตล่อแมด้กระทรัพี่งหนด้าทบีพี่ ๆ เลน็กนด้อยทบีพี่สอุดทบีพี่งานรรับใชด้ของเขามบีใหด้ เขาตด้องไมล่เพบียง
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ แตล่เขาตด้องดคาเนลินชบีวลิตตามขล่าวประเสรลิฐในการรรับใชด้คนเหลล่านรันี้นทบีพี่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้
ทรงแตล่งตรันี้งเขาใหด้เปป็นผผด้เลบีนี้ยงรองเหนนอพวกเขา

ถซงแมด้วล่าทลิโมธบีไดด้ถผกแตล่งตรันี้งใหด้รรับตคาแหนล่งหนซพี่งทบีพี่มบีสลิทธลิอคานาจและความสคาครัญ เขากน็ตด้องไมล่ใชด้สลิทธลิ
อคานาจนรันี้นจนถซงขนาดทบีพี่การดบีของเขาจะถผกกลล่าวรด้าย เขาตด้องจคาใหด้ขซนี้นใจวล่าเขาเปป็นอวรัยวะหนซพี่งของกายเดบียวกรัน
นรันี้นเหมนอนอยล่างผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้นทบีพี่เขาตด้องดผแล และเขาควรตลิดตามการดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ถผกตด้อง การทคาอยล่างถผกตด้อง 
และคงไวด้ซซพี่งจลิตวลิญญาณทบีพี่ถผกตด้องในความเชนพี่อ ความรรัก สรันตลิสอุขกรับพระเจด้า-และสรันตลิสอุขกรับเพนพี่อนครลิสเตบียนทรันี้ง
หลายของเขา “คนทรันี้งหลายทบีพี่รด้องออกพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจากใจบรลิสอุทธลิธ” เขาตด้องนคาผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้น
ในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นนรันี้นผล่านทางการใชด้ความเชนพี่อและความรรัก

ขด้อ 23: “แตล่จงหลบีกเลบีพี่ยงบรรดาคคาถามอรันโงล่เขลาและเบาปฟัญญา โดยรผด้แลด้ววล่าคคาถามเหลล่านรันี้นกล่อใหด้
เกลิดการวลิวาทกรัน”

พระคคาขด้อทด้าย ๆ ในบทนบีนี้เขด้าใจไมล่งล่าย แตล่ความหมายในภาษาเดลิมนรันี้นกน็ชรัดเจนมากกวล่าเลน็กนด้อย คคาวล่า 
“เบาปฟัญญา” มบีความหมายวล่า “ขด้อซรักถามตล่าง ๆ ทบีพี่ไมล่มบีวลินรัยหรนอทบีพี่ไมล่ถผกตบีสอน” ดรังนรันี้นเปาโลจซงกลล่าววล่า “แตล่
จงปฏลิเสธขด้อซรักถามตล่าง ๆ อรันโงล่เขลาและไมล่ถผกตบีสอน โดยรผด้แลด้ววล่าพวกมรันกล่อใหด้เกลิดการตล่อสผด้กรัน และผผด้รรับใชด้
ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตด้องไมล่เปป็นนรักสผด้ แตล่สอุภาพอล่อนโยนตล่อคนทรันี้งปวง ชอบอธลิบาย มบีความอดทนภายใตด้ความ
ผลิด ในความอล่อนสอุภาพแกด้ไขคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ชอบหาเรนพี่องทะเลาะ ในความหวรังทบีพี่วล่าพระเจด้าอาจประทานการกลรับ
ใจเสบียใหมล่แกล่พวกเขาสรักครรันี้ง โดยนคาไปสผล่ความรผด้อรันเตน็มเปปปี่ยมเกบีพี่ยวกรับความจรลิง และเพนพี่อทบีพี่พวกเขาจะไดด้ตนพี่นขซนี้น
มาและหนบีออกมาจากกรับดรับของมารรด้าย โดยถผกจรับเปป็นเชลยทบีพี่เตน็มใจตรันี้งแตล่นบีนี้เปป็นตด้นไปโดยพระองคร์ผผด้ทรงปลด
ปลล่อยพวกเขาใหด้เปป็นไทเพนพี่อกระทคาตามนนี้คาพระทรัยของพระองคร์-นนี้คาพระทรัยของพระเจด้า”

ในขด้อ 26 ในฉบรับคลิงเจมสร์ ดผเหมนอนวล่าคนเหลล่านบีนี้ทบีพี่เปาโลกคาลรังพผดถซงวล่า “ถผกจรับไปเปป็นเชลยโดยมรันตาม
ความประสงคร์ของมรัน” หมายถซงพวกเชลยของพญามาร แตล่นบีพี่ไมล่ใชล่ความจรลิง พวกเขาถผก “จรับเปป็น” ออกมา



จากบล่วงแรด้วของพญามารและถผกปลดปลล่อยใหด้เปป็นไทเพนพี่อทคาตามนนี้คาพระทรัยของพระเจด้า “ความประสงคร์” ทบีพี่ถผก
พผดถซงตรงนบีนี้คนอ ความประสงคร์ของพระเจด้า ไมล่ใชล่ความประสงคร์ของพญามาร ทลิโมธบีจะตด้องใชด้ความอดทน ความ
รรัก ความอดกลรันี้น สรันตลิสอุข และความสอุภาพอล่อนโยน เขาจะตด้องลนมตรัวเองเสบียในชรัพี่วโมงหนซพี่งเมนพี่อเขาอาจถผกทคาใหด้
ขอุล่นเคนองไดด้อยล่างงล่ายดายโดยคคาถามตล่าง ๆ ทบีพี่โงล่เงล่า หยาบโลน ไมล่มบีวลินรัยทบีพี่ถผกใหด้กคาเนลิดในใจของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไมล่
ถผกใหด้การศซกษาในสลิพี่งเหลล่านรันี้นของพระเจด้า คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ถามคคาถามตล่าง ๆ ทบีพี่โงล่เขลาและเบาปฟัญญาปกตลิแลด้วกน็
เปป็นคนเหลล่านรันี้นทบีพี่อยากพยายามขอุดเขด้าไปในความลรับเหลล่านรันี้นของพระเจด้า ความลรับตล่าง ๆ ซซพี่งเปป็นทบีพี่ทราบไดด้
ผล่านทางการเปปิดเผยเทล่านรันี้น ไมล่ใชล่โดยการซรักถาม

มบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ถามคคาถามตล่าง ๆ ทบีพี่โงล่เขลาวรันนบีนี้ ผมเคยถผกถามวล่า “ถด้าพระเจด้าทรงมหลิทธลิฤทธลิธและทรง
อคานาจทรันี้งสลินี้นจรลิง ๆ ทคาไมพระองคร์ไมล่ฆล่าพญามารเลยเลล่า?” หรนอ “ทคาไมเราถซงตด้องมบีพญามารตนหนซพี่งดด้วย? 
พญามารตนนรันี้นมาจากไหนกรัน?” ผมเคยถผกถามเชล่นกรันวล่า “พระเจด้ามาจากไหน?” และ “ทคาไมพระเจด้าถซงยอม
ใหด้ความชรัพี่วรด้ายเขด้าสวนเอเดน?” ในขด้อ 16 ของบทนบีนี้เปาโลบอกทลิโมธบีใหด้หลบเลบีพี่ยงคคาพผดพลล่ามเชล่นนรันี้น-และนรัพี่น
เปป็นสลิพี่งดบีทบีพี่สอุดทบีพี่ผผด้เชนพี่อคนใดจะกระทคา

ผผด้คนทบีพี่ถามคคาถามตล่าง ๆ ทบีพี่โงล่เขลาและเบาปฟัญญาเชล่นนรันี้นกน็อยผล่ในคนกลอุล่มนรันี้นทบีพี่ถผกกลล่าวถซงใน 2 เปโตร 
3:5 วล่า “เตน็มใจโฉดเขลา” มบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เตรบียมใจของตรัวเองไวด้แลด้ว พวกเขาเตน็มใจโฉดเขลา-และพระเจด้าไมล่
สามารถชล่วยคน ๆ นรันี้นทบีพี่ไมล่เตน็มใจรรับความชล่วยเหลนอ! คนเหลล่านรันี้นทบีพี่แสดงความโฉดเขลาของตนในการถาม
คคาถามตล่าง ๆ อรันโงล่เขลากน็คงไมล่ยอมรรับความเปป็นจรลิงเรนพี่องบาปและความบรลิสอุทธลิธของพระเจด้า คคาถามตล่าง ๆ ของ
พวกเขามบีตด้นกคาเนลิดในใจทบีพี่ไมล่ไดด้ถผกสรด้างใหมล่

คนของพระเจด้าควรเตรบียมขด้อมผลสคาหรรับตรัวเอง เขาควรเรบียนรผด้ความจรลิงฝป่ายวลิญญาณทรันี้งหมดทบีพี่เปป็นไปไดด้
เพนพี่อทบีพี่จะมบีคคาตอบตล่าง ๆ สคาหรรับเหลล่าผผด้แสวงหาทบีพี่จรลิงใจทบีพี่แสวงหาความจรลิง แตล่เขาจะตด้องปฏลิเสธการอภลิปราย
เรนพี่องคคาถามตล่าง ๆ อรันโงล่เขลา พระวจนะของพระเจด้าจะตด้องไมล่ถผกโตด้เถบียง มรันจะตด้องถผกประกาศ: “จงประกาศ
พระวจนะ จงตรันี้งใจทคาตอนทบีพี่สะดวกและตอนทบีพี่ไมล่สะดวก จงตรักเตนอน วล่ากลล่าว และเตนอนสตลิดด้วยความอดกลรันี้น
ทอุกอยล่างและหลรักคคาสอน” (2 ทธ. 4:2) ในทลิตรัส 2:15 เราอล่านวล่า “สลิพี่งเหลล่านบีนี้ จงพผด และเตนอนสตลิ และวล่ากลล่าว
ดด้วยสลิทธลิอคานาจทอุกอยล่าง อยล่าใหด้ผผด้หนซพี่งผผด้ใดเหยบียดหยามทล่านไดด้” เราตด้องไมล่ขออภรัยทบีพี่เทศนาพระวจนะของ
พระเจด้า ถด้าพระเจด้าตรรัสมรันแลด้ว เรากน็ตด้องเทศนามรันดด้วยสลิทธลิอคานาจและปราศจากการขออภรัย ผผด้รรับใชด้ของ
พระเจด้าไมล่ใชล่นรักปรรัชญา เขาไมล่ใชล่นรักทฤษฎบี ซซพี่งนคาเสนอทฤษฎบีนบีนี้และทฤษฎบีนรันี้น โดยยกคคาพผดของนรักศาสนาคนนบีนี้
คนนรันี้น เขาเปป็นราชทผตของพระเจด้า และขล่าวสารของเขาเปป็นขล่าวสารของพระเจด้า เขาไมล่เทศนา “ทฤษฎบี” หนซพี่ง-
เขาเทศนาความจรลิงของพระเจด้า เขาเปป็นภาชนะทบีพี่ถผกแตล่งตรันี้งของพระเจด้า ถผกเจลิมตรันี้งโดยพระเจด้าเพนพี่อนคาสล่ง
ขล่าวสารหนซพี่งซซพี่งไมล่อาจเปลบีพี่ยนแปลงไดด้-ขล่าวสารของพระเจด้าซซพี่งมาจากคคาตรรัสของพระเจด้าเอง!

ขด้อ 24: “และผผด้รรับใชด้ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตด้องไมล่วลิวาทกรัน แตล่ตด้องมบีใจสอุภาพอล่อนโยนตล่อคนทรันี้งปวง 
เหมาะทบีพี่จะสอน มบีความอดทน”

ผผด้รรับใชด้ของพระเจด้าตด้องไมล่ “วลิวาท”-เขาตด้องไมล่ตล่อสผด้กรับพวกศรัตรผของขล่าวประเสรลิฐ เปาโลไมล่ไดด้กคาลรัง
เสนอแนะการออมชอมหรนอการอยผล่รล่วมกรัน อาโมส 3:3 ถามวล่า “สองคนจะเดลินไปดด้วยกรันไดด้หรนอนอกจากทรันี้ง



สองจะไดด้ตกลงกรันไวด้กล่อน” เราจะตด้องไมล่โยนไขล่มอุกเหลล่านรันี้นแหล่งขล่าวประเสรลิฐไปตรงหนด้าฝผงสอุกร เราจะตด้องไมล่ใหด้
สลิพี่งซซพี่งบรลิสอุทธลิธแกล่พวกสอุนรัข และเราจะตด้องไมล่โตด้เถบียง โตด้วาทะ และวลิวาทกรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ถามคคาถามทบีพี่โงล่เขลา
และขาดความรผด้ คนของพระเจด้าตด้องสอุภาพอล่อนโยนตล่อคนทรันี้งปวง แมด้กระทรัพี่งตล่อพวกศรัตรผของขล่าวประเสรลิฐ

นบีพี่เปป็นเรนพี่องทบีพี่พผดยาก และเปป็นเรนพี่องทบีพี่เชนพี่อฟฟังยาก ผมขอรรับสารภาพตามตรงวล่าผมตด้องการพระคอุณใน
เรนพี่องความสอุภาพอล่อนโยน ผมตด้องการพระพรของพระเจด้าเพนพี่อทบีพี่จะสอุภาพอล่อนโยนภายใตด้การโจมตบีจากคนเหลล่า
นรันี้นทบีพี่ดผหมลิพี่นพระวจนะของพระเจด้าและไมล่ยอมรรับขด้อพนนี้นฐานเหลล่านรันี้นแหล่งความเชนพี่อนรันี้น กระนรันี้นพระวจนะของ
พระเจด้ากน็บอกเราวล่าในฐานะผผด้รรับใชด้ เราตด้องสอุภาพอล่อนโยนตล่อคนทรันี้งปวง พรด้อมทบีพี่จะสอน ไมล่ใชล่วลิวาท ไมล่ใชล่โตด้วา
ทะ แตล่สอนดด้วยความอดทน ถด้อยคคาของเราเองจะไมล่มบีทางฟป้องใจครผสอนเทน็จหรนอสงบปากสงบคคาคนทบีพี่ถามคคา
ถามงบีพี่เงล่าไดด้ แตล่พระวจนะของพระเจด้าสามารถทอุบใจหลินใหด้แตกและใหด้ความสวล่างแกล่ความคลิดทบีพี่มนดไปไดด้

ขด้อ 25: “ในความอล่อนสอุภาพจงสอนคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ตล่อสผด้กรับตรัวเอง ถด้าบางทบีพระเจด้าอาจจะโปรดใหด้พวก
เขากลรับใจเสบียใหมล่มาสผล่การยอมรรับความจรลิง”

ผผด้เลบีนี้ยงรองของพระเจด้าตด้องไมล่เปป็นนรักคลิดแบบเอกเทศ เขาตด้องถผกนคาโดยพระวลิญญาณ เขาตด้องพซพี่งพา
พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธเพนพี่อจะนคาเขาเขด้าในความจรลิงเกบีพี่ยวกรับสลิพี่งลนี้คาลซกเหลล่านรันี้นของพระเจด้า เขาตด้องปลล่อยใหด้
พระเจด้าใหด้คคาตอบเหลล่านรันี้น และเขาตด้องประกาศพระวจนะของพระเจด้า ซซพี่งเปป็นความจรลิงและสลิทธลิอคานาจอรันเดน็ด
ขาด เราตด้องไมล่ถอยหล่างไปจาก “องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตรรัสดรังนบีนี้”

คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ตล่อสผด้กรับขล่าวประเสรลิฐจรลิง ๆ แลด้ว กน็ “ตล่อสผด้กรับตรัวเอง” คนของพระเจด้าควรเผชลิญหนด้ากรับ
การตล่อสผด้นบีนี้โดยอธลิบายพระวจนะของพระเจด้าดด้วยความรรักและความอดทน ชบีนี้ใหด้เหน็นความสมเหตอุสมผลของพระ
วจนะและความเรบียบงล่ายของความรอดตามพระครัมภบีรร์ ผผด้รรับใชด้ของพระเยซผครลิสตร์ตด้องไมล่ดวลทางความคลิดกรับนรัก
เทศนร์ของพญามารเพบียงเพนพี่อจะทคาใหด้เนนนี้อหนรังพอใจหรนอสนองความปรารถนาทางความคลิดของตรัวเขาเอง คน
ของพระเจด้าตด้องไมล่อยากไดด้ตามใจชอบเพราะเหน็นแกล่ตรัวเอง หรนอเพนพี่อทบีพี่จะกลล่าววล่า “ฉรันเถบียงชนะแลด้ว”-เพราะ
ในการเถบียงชนะเรนพี่องทางศาสนา เราอาจสผญเสบียโอกาสทบีพี่จะชล่วยเหลนอคนทบีพี่สอนผลิดใหด้มาถซงความรผด้แหล่งความจรลิง
นรันี้น เราอยผล่บนโลกนบีนี้ในฐานะราชทผตของพระเจด้าเพนพี่อบอกเลล่าขล่าวดบีแหล่งความรอดและชบีนี้ผผด้คนใหด้ไปหาพระผผด้ชล่วยใหด้
รอด เราไมล่ไดด้อยผล่บนโลกนบีนี้เพนพี่อชนะการโตด้เถบียงเรนพี่องทางศาสนาหรนอนลิกาย พรันธกลิจของเราคนอ ประกาศพระ
วจนะ! และโดยการทคาเชล่นนรันี้นเราจะสามารถรรับมนอกรับคคาถามโงล่เขลาของพวกสอนผลิดทบีพี่ไมล่เชนพี่อซซพี่งนคาเสนอทฤษฎบี
ตล่าง ๆ ของตนแทนทบีพี่ “องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตรรัสดรังนบีนี้”

ดด้วยเหตอุผลนบีนี้เองเปาโลจซงกลล่าวไวด้กล่อนหนด้านบีนี้ในบทนบีนี้วล่า “จงศซกษาคด้นควด้าเพนพี่อสคาแดงตนเองใหด้เปป็นทบีพี่
ชอบ…เปป็นคนงานทบีพี่ไมล่ตด้องละอาย” ถด้าเราศซกษาคด้นควด้าพระวจนะ ทล่องจคาพระวจนะ และซล่อนมรันไวด้ในใจของ
เรา เรากน็สามารถเขด้าถซงพระวจนะไดด้เสมอ และเราสามารถใชด้พระแสงของพระวลิญญาณและ “ลผกกระสอุนของ
พระครัมภบีรร์” ในการดวลของเรากรับพวกสอนผลิดทบีพี่ถามคคาถามตล่าง ๆ ทบีพี่โงล่เขลา

ขด้อ 26: “และเพนพี่อพวกเขาจะเอาตรัวเองกลรับคนนออกมาจากกรับดรักของพญามาร ผผด้ซซพี่งถผกจรับไปเปป็นเชลย
โดยมรันตามความประสงคร์ของมรัน”

เปาโลไมล่ไดด้เสนอแนะใหด้ทลิโมธบีทคาตรัวนอุล่มนลิพี่มและออมชอม แตล่ใหด้เขาซซมซาบจลิตวลิญญาณของเขาดด้วยพระ



วจนะของพระเจด้าและจะไดด้สามารถตอบคคาถามใด ๆ ทบีพี่สมเหตอุสมผลดด้วยพระวจนะ เปาโลทราบวล่าถด้าบอุคคลใด
ถผกหลอกอยล่างจรลิงใจและนรักเทศนร์หนอุล่มผผด้นบีนี้โตด้เถบียงกรับคน ๆ นรันี้นอยล่างรอุนแรง เขากน็คงสผญเสบียโอกาสทบีพี่จะชล่วย
เหลนอคน ๆ นรันี้น ขณะเดบียวกรัน ถด้าทลิโมธบีสรัพี่งสอนเขาดด้วยความอล่อนสอุภาพและความอดทน โดยใชด้พระวจนะของ
พระเจด้า เมนพี่อนรันี้น “พระเจด้าอาจจะโปรดใหด้พวกเขากลรับใจเสบียใหมล่มาสผล่การยอมรรับความจรลิง”

เมนพี่อพระวจนะของพระเจด้าถผกใหด้ในฤทธลิธเดชและความบรลิสอุทธลิธทรันี้งสลินี้นของมรัน กน็มบีโอกาสทบีพี่พระวจนะจะ
ทคาใหด้ใจทบีพี่แขน็งกระดด้างเหลล่านรันี้นอล่อนลงและเปป็นเหตอุใหด้คนเหลล่านรันี้นทบีพี่หลงผลิดยอมรรับความจรลิงนรันี้นและกลรับใจใหมล่ 
แตล่ถด้าเราตล่อสผด้และวลิวาทกรับพวกเขา เรากน็จะเสบียโอกาสทบีพี่จะชล่วยเหลนอพวกเขา เราอาจตด้องจคาใจตรซงกางเขน
ความเยล่อหยลิพี่งของเราและความประสงคร์ของเราเอง เราอาจดผเหมนอนเปป็นคนทบีพี่ออมชอมในสายตาของผผด้อนพี่นดด้วย
ซนี้คา แตล่ถด้าใจของเราไมล่ปรรับโทษเรา และเรานคาพวกคนทบีพี่หลงผลิดใหด้เขด้าสผล่ความจรลิงนรันี้นโดยใชด้ความรรักและความ
ถล่อมใจ ความชนพี่นชมยลินดบีนรันี้นกน็จะยลิพี่งใหญล่กวล่าความอรับอายขายหนด้าดด้านความคลิดและรล่างกายทบีพี่เราตด้องยอมแลก 
เนนนี้อหนรังจะกลล่าววล่า “ตอบโตด้สลิ! ตอกเขาใหด้หงายไปเลย!” แตล่เราตด้องจดจคาไวด้วล่าพระเยซผทรงตอบพวกศรัตรผของ
พระองคร์ดด้วยพระครัมภบีรร์เสมอ แมด้กระทรัพี่งในการตคาหนลิอยล่างรอุนแรง พระองคร์กน็ทรงใชด้ความอดทน และถด้อยคคา
ของพระองคร์กน็มรักเปป็นถด้อยคคาทบีพี่เอามาจากภาคพรันธสรัญญาเดลิม 

มรันเปป็นประสบการณร์แสนวลิเศษทบีพี่ไดด้เหน็นผผด้คนกลรับใจรรับเชนพี่อ ไมล่วล่าจะเปป็นเดน็กเลน็ก ๆ คนหนซพี่ง คอุณตาสผง
อายอุคนหนซพี่ง ชายหนอุล่มหรนอหญลิงสาวคนหนซพี่ง แตล่มบีความชนพี่นบานมากเปป็นพลิเศษทบีพี่มบีแกล่บอุคคลผผด้นรันี้นทบีพี่นคาจลิตวลิญญาณ
ทบีพี่หลงผลิดดวงหนซพี่งออกมาจากภาพลวงตาฝป่ายศบีลธรรมและความโฉดเขลาฝป่ายวลิญญาณ การพาคน ๆ หนซพี่งทบีพี่ถผก
จรับเปป็นเชลยโดยพญามารและนคาคน ๆ นรันี้นเขด้าสผล่ความจรลิงและความสวล่างของขล่าวประเสรลิฐและความรอด นคา
ความชนพี่นบานอรันแปลกประหลาดมาใหด้ซซพี่งครลิสเตบียนนด้อยคนนรักรผด้จรัก

พระวจนะของพระเจด้าไมล่ถผกลล่ามโซล่ มรันจะไมล่ยด้อนกลรับมาหาพระองคร์อยล่างเปลล่าประโยชนร์ พระวจนะ
ของพระเจด้าแหลมคมและทรงฤทธลิธ เยเรมบียร์พรรณนาถซงมรันในถด้อยคคาเหลล่านบีนี้: “ถด้อยคคาของเราไมล่เหมนอนไฟหรนอ”
พระเยโฮวาหร์ตรรัส “และเหมนอนคด้อนทบีพี่ทอุบหลินใหด้แตกเปป็นชลินี้น ๆ” (ยรม. 23:29)

2 ททิโมธธี - บททธีที่ 3
การออกไปจากความเชลืที่อนอันั้นซถึที่งจะมาแนม่นอน

3:1 จงทราบสลิพี่งนบีนี้ดด้วย วล่าในยอุคสอุดทด้ายนรันี้น วาระอรันตรายทรันี้งหลายจะมา
3:2 ดด้วยวล่าคนทรันี้งหลายจะเปป็นคนรรักตรัวเอง เปป็นคนโลภ เปป็นคนอวดตรัว เปป็นคนทะนงตรัว เปป็นคนพผดหมลิพี่น
ประมาท เปป็นคนไมล่เชนพี่อฟฟังบลิดามารดา เปป็นคนอกตรัญญผ เปป็นคนไมล่บรลิสอุทธลิธ
3:3 เปป็นคนปราศจากความรรักตามธรรมชาตลิ เปป็นคนผลิดคคามรัพี่นสรัญญา เปป็นคนใสล่ความเทน็จ เปป็นคนไมล่รผด้จรักขล่มใจ



ตนเอง เปป็นคนดอุรด้าย เปป็นคนรรังเกบียจคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ดบี
3:4 เปป็นคนทรยศ เปป็นคนมอุทะลอุ เปป็นคนหรัวสผง เปป็นคนรรักความสนอุกสนานมากกวล่าเปป็นคนรรักพระเจด้า
3:5 โดยมบีรผปแบบแหล่งทางของพระเจด้า แตล่ปฏลิเสธฤทธลิธอคานาจของทางนรันี้นเสบีย จงผลินหนด้าหนบีเสบียจากคนเชล่นนบีนี้
3:6 เพราะในพวกคนเชล่นนบีนี้ มบีหลายคนทบีพี่แอบเขด้าไปในเรนอนหลายหลรัง และนคาพวกผผด้หญลิงทบีพี่เบาปฟัญญาเตน็มไป
ดด้วยบาปทรันี้งหลายไปเปป็นเชลย โดยถผกนคาไปดด้วยตรัณหาตล่าง ๆ
3:7 โดยเรบียนกรันอยผล่เสมอ และไมล่เคยสามารถมาถซงความรผด้แหล่งความจรลิง
3:8 บรัดนบีนี้ ยรันเนสกรับยรัมเบรสร์ไดด้ตล่อตด้านโมเสสฉรันใด คนเหลล่านบีนี้กน็ตล่อตด้านความจรลิงเชล่นกรัน เปป็นพวกคนทบีพี่มบีความ
คลิดเสนพี่อมทราม ใชด้ไมล่ไดด้เลยในเรนพี่องความเชนพี่อนรันี้น
3:9 แตล่พวกเขาจะดคาเนลินตล่อไปอบีกไมล่ไดด้ เพราะความโงล่เขลาของพวกเขาจะปรากฏแกล่คนทรันี้งปวง เชล่นเดบียวกรับ
ความโงล่เขลาของชายสองคนนรันี้นดด้วย
3:10 แตล่ทล่านกน็ทราบอยล่างถล่องแทด้ถซงคคาสอน การประพฤตลิ ความมอุล่งหมาย ความเชนพี่อ ความอดกลรันี้น ความรรัก 
ความเพบียร
3:11 การถผกขล่มเหง การทนทอุกขร์ยากลคาบากตล่าง ๆ ของขด้าพเจด้า ซซพี่งไดด้มาสผล่ขด้าพเจด้า ณ เมนองอรันทลิโอก เมนองอลิโคนบี
ยผม เมนองลลิสตรา ขด้าพเจด้าไดด้สผด้ทนการขล่มเหงตล่าง ๆ แตล่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงชล่วยขด้าพเจด้าใหด้รอดพด้นจากสลิพี่ง
เหลล่านรันี้นทรันี้งหมด
3:12 ใชล่แลด้ว และทอุกคนทบีพี่จะดคาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้าในพระเยซผครลิสตร์จะถผกขล่มเหง
3:13 แตล่บรรดาคนชรัพี่วรด้ายและคนลล่อลวงจะชรัพี่วรด้ายมากขซนี้นเรนพี่อย ๆ โดยหลอกลวงและถผกหลอก
3:14 แตล่ทล่านจงดคาเนลินตล่อไปในสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่ทล่านเรบียนรผด้แลด้ว และไดด้เชนพี่ออยล่างมรัพี่นคง โดยทราบวล่าทล่านไดด้เรบียนรผด้
มาจากผผด้ใด
3:15 และตรันี้งแตล่เดน็กมา ทล่านไดด้รผด้พระครัมภบีรร์อรันบรลิสอุทธลิธ ซซพี่งมบีฤทธลิธสามารถทคาใหด้ทล่านมบีสตลิปฟัญญาไปสผล่ความรอดโดย
ทางความเชนพี่อซซพี่งมบีอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์
3:16 พระครัมภบีรร์ทอุกตอนถผกประทานใหด้โดยการดลใจของพระเจด้า และเปป็นประโยชนร์สคาหรรับหลรักคคาสอน 
สคาหรรับการตรักเตนอน สคาหรรับการปรรับปรอุงแกด้ไขใหด้ดบี สคาหรรับการสอนในความชอบธรรม
3:17 เพนพี่อคนของพระเจด้าจะดบีพรด้อม ถผกตระเตรบียมอยล่างครบถด้วนสคาหรรับการงานทบีพี่ดบีทอุกอยล่าง

ลอักษณะเฉพาะตอัวตม่าง ๆ ของการออกไปจากความเชลืที่อนอันั้น
ขด้อ 1: “จงทราบสลิพี่งนบีนี้ดด้วย วล่าในยอุคสอุดทด้ายนรันี้น วาระอรันตรายทรันี้งหลายจะมา”
เปาโลเปลบีพี่ยนขล่าวสารของตนทบีพี่มาถซงทลิโมธบีอยล่างฉรับพลรัน กล่อนหนด้านบีนี้เขาไดด้สรัพี่งสอนทลิโมธบีเกบีพี่ยวกรับคคาสอน

ผลิดทบีพี่จะมาแนล่นอน ทรันี้งในความเชนพี่อและในการปฏลิบรัตลิ โดยเตนอนเขาวล่าบางคนจะออกไปจากความเชนพี่อนรันี้นและไมล่
ยอมรรับความจรลิงนรันี้น ขณะทบีพี่คนอนพี่น ๆ จะนคาหลรักปฏลิบรัตลิตล่าง ๆ ทางศบีลธรรมทบีพี่ไมล่ตรงตามพระครัมภบีรร์และไมล่เปป็น
แบบครลิสเตบียนเขด้ามา ทลิโมธบีถผกสอนใหด้รรับมนอกรับปฟัญหาเหลล่านบีนี้ดด้วยความรรักและความอดทน ตามพระวจนะของ
พระเจด้าเสมอ



ในบทนบีนี้ของเรา เปาโลพผดถซงสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่จะเกลิดขซนี้นเมนพี่อสลินี้นสอุดการแจกจล่ายพระคอุณ กล่อนการรรับขซนี้นของค
รลิสตจรักรและการเสดน็จมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า

“จงทราบสลิพี่งนบีนี้ดด้วย…” ขล่าวประเสรลิฐไมล่ใชล่ขล่าวสารแหล่งการสรันนลิษฐาน แตล่แหล่งความจรลิง มรันไมล่ใชล่
หนรังสนอทบีพี่เตน็มไปดด้วยเครนพี่องหมายคคาถาม แตล่เปป็นหนรังสนอทบีพี่เนด้นความสรัตยร์จรลิงแนล่นอน! มรันไมล่สคาครัญแตล่อยล่างใดวล่า
ความคลิดเหน็นสล่วนตรัวของเราจะเปป็นอะไร พระเจด้าตรรัสสลิพี่งทบีพี่พระองคร์ทรงหมายความและทรงหมายความตามทบีพี่
พระองคร์ตรรัส ตามทบีพี่ถผกชบีนี้ใหด้เหน็นแลด้วในบททบีพี่สอง พระเจด้าทรงปฏลิเสธพระองคร์เองไมล่ไดด้ พระองคร์ทรงคนนคคาทบีพี่
พระองคร์ตรรัสไปแลด้วไมล่ไดด้ ถด้าผผด้รรับใชด้คนใดกด้าวขซนี้นไปบนธรรมาสนร์และเรลิพี่มคคาเทศนาของตนอยล่างนบีนี้: “เหมนอนกรับ
วล่า…ประมาณวล่า…ในความเหน็นอรันตพี่คาตด้อยของผม…เผอลิญวล่า…ตามทบีพี่ผมเหน็นมรัน”-จงกาชายคนนรันี้นออกไปจากราย
ชนพี่อของคอุณไดด้เลย แตล่ถด้าเขากด้าวขซนี้นไปบนธรรมาสนร์ เปปิดพระครัมภบีรร์และอล่านวล่า “องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตรรัสดรังนบีนี้” จง
ฟฟังเขา จงสนรับสนอุนเขา และจงอธลิษฐานเผนพี่อเขา! พระครัมภบีรร์เปป็นหนรังสนอแหล่งความแนล่ชรัด เปาโลรผด้จรักพระองคร์ทบีพี่
เขาเชนพี่อ เขารผด้วล่าเขาเชนพี่ออะไร และโดยปราศจากการขออภรัยเขาเทศนาขล่าวประเสรลิฐทบีพี่แนล่ชรัด

“ทลิโมธบีเออ๋ย จงทราบสลิพี่งนบีนี้เถลิด! มรันเปป็นขด้อเทน็จจรลิงหนซพี่ง ทล่านพซพี่งพามรันไดด้ มรันจะเกลิดขซนี้นจรลิงแนล่นอน ดรังนรันี้น
จงเทศนามรัน จงยนนหยรัดโดยมรัน จงดคาเนลินชบีวลิตโดยมรัน และจงจบชบีวลิตโดยมรัน” แตล่เปาโลอยากใหด้ทลิโมธบีทราบ
อะไรเลล่า?

“...วล่าในยอุคสอุดทด้ายนรันี้น วาระอรันตรายทรันี้งหลายจะมา” วาระอรันตรายทรันี้งหลายหมายถซงอะไร? คคากรบีกนบีนี้
บอกเปป็นนรัยถซงวาระอรันตราย และผมเชนพี่อวล่าคอุณจะเหน็นพด้องตรงกรันวล่านบีพี่เปป็นวาระอรันตรายทบีพี่เรามบีชบีวลิตอยผล่ ไมล่เคยมบี
ยอุคสมรัยใดเลยในประวรัตลิศาสตรร์ทบีพี่มนอุษยร์ตกอยผล่ในอรันตรายมากมายเหมนอนทบีพี่เขาเปป็นอยผล่วรันนบีนี้ นบีพี่เปป็นวรันทรันี้งหลาย
แหล่งภยรันตราย วรันแหล่งความกระวนกระวายใจและความกลรัว พวกคนใหญล่คนโตในทอุกแวดวง-ทางการเมนองและ
ทางเศรษฐกลิจ ดด้านศาสนาและดด้านการศซกษา-ยอมรรับวล่าพวกเขาไมล่รผด้คคาตอบ พวกเขาไมล่รผด้วล่าสลิพี่งใดรออยผล่เบนนี้อง
หนด้าหากสลิพี่งตล่าง ๆ ยรังเปป็นเหมนอนเดลิมอยผล่ตล่อไป แตล่พวกเราทบีพี่อล่านพระครัมภบีรร์และทบีพี่มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณยล่อม
ทราบวล่าสลิพี่งใดรออยผล่เบนนี้องหนด้า เราทราบวล่าเวทบีถผกจรัดเตรบียมไวด้พรด้อมแลด้ว วรันนรันี้นใกลด้เขด้ามาแลด้ว และเหตอุการณร์
ใหญล่ระดรับโลกลคาดรับถรัดไปจะเปป็นการรรับขซนี้นของครลิสตจรักร

ขด้อพระคคาตล่อไปนบีนี้อธลิบายวล่าทคาไมวรันปปิดทด้ายเหลล่านรันี้นของยอุคนบีนี้จะเปป็นวรันทรันี้งหลายแหล่งภยรันตราย:
ขด้อ 2: “ดด้วยวล่าคนทรันี้งหลายจะเปป็นคนรรักตรัวเอง เปป็นคนโลภ เปป็นคนอวดตรัว เปป็นคนทะนงตรัว เปป็นคน

พผดหมลิพี่นประมาท เปป็นคนไมล่เชนพี่อฟฟังบลิดามารดา เปป็นคนอกตรัญญผ เปป็นคนไมล่บรลิสอุทธลิธ”
“คนทรันี้งหลายจะเปป็นคนรรักตรัวเอง” โลกวรันนบีนี้ยนนอยผล่ขอบเหวแหล่งหายนะเพราะพวกเผดน็จการทบีพี่เหน็นแกล่ตรัว

และมบีอคานาจมาก นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยทบีพี่ผผด้คนคลิดถซงแตล่ตรัวเอง และกล่อนทบีพี่พวกเขาเตลิมเตน็มตรัณหาของตรัวเองในเรนพี่อง
อคานาจ ชนพี่อเสบียง และเงลินทอง พวกเขากน็ถผกทคาใหด้ดด้านชาโดยความเหน็นแกล่ตรัวและถผกเหลน็กรด้อนนาบในใจวลินลิจฉรัย
ผลิดชอบมากเสบียจนพวกเขาไมล่รผด้สซกรผด้สาแลด้ว นบีพี่เปป็นความจรลิงเกบีพี่ยวกรับผผด้นคาโลกหลายคนวรันนบีนี้ พวกเขาไมล่มบีความ
รผด้สซกใหด้แกล่ความเปป็นมนอุษยร์ ไมล่มบีจลิตสคานซกผลิดชอบเกบีพี่ยวกรับการทคาใหด้โลหลิตตกและคอุณคล่าของชบีวลิตมนอุษยร์ และการ
ฆาตกรรมเปป็นกลิจวรัตรทบีพี่ตด้องทคาทอุกวรัน พวกเขารรักตรัวเองมากเสบียจนพวกเขาจะไมล่ยอมหยอุดจนกวล่าจะไดด้สลิพี่งทบีพี่ตน
อยากไดด้-และนรัพี่นนคาไปสผล่คคาประกาศลคาดรับถรัดไป:



“ดด้วยวล่าคนทรันี้งหลายจะ….เปป็นคนโลภ” พวกเผดน็จการแหล่งแผล่นดลินโลกโลภอยากไดด้โลกมาไวด้กรับตรัวเอง 
พวกเผดน็จการกคาลรังทคางานรล่วมมนอกรันในระดรับหนซพี่ง-แตล่ผผด้หนซพี่งในพวกเขาจะแทงขด้างหลรังอบีกคนและหรัวเราะขณะทบีพี่
โลหลิตชบีวลิตของคน ๆ นรันี้นไหลออก หากโดยการทคาเชล่นนรันี้นเขาสามารถควด้าทรรัพยร์สลิพี่งของของอบีกคนนรันี้นมาไดด้ ผผด้คน
ทบีพี่ไมล่รผด้สซกรผด้สา ทบีพี่รรักตรัวเอง กน็เปป็นคนโลภและจะชล่วงชลิงสลิพี่งใดจากมลิตรหรนอศรัตรผหากพวกเขาสามารถลอยนวลไปไดด้ 
นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยแหล่งความโลภ-ไมล่ใชล่แคล่ในแวดวงการเมนองเทล่านรันี้น แตล่ในแวดวงของศาสนาดด้วย แมด้แตล่ผผด้คนทบีพี่อด้างตรัว
วล่าเปป็นครลิสเตบียนกน็เปป็นคนโลภ มบีการบล่นพซมพคา การตล่อสผด้ และการจลิกกรัดในครลิสตจรักรเพราะชายและหญลิงทรันี้ง
หลายโลภอยากไดด้ตคาแหนล่งทบีพี่ถผกถนอครองโดยผผด้อนพี่น และหลายครรันี้ง “การเมนองทบีพี่คดโกง” ถผกนคามาใชด้ในครลิสตจรักร
เพนพี่อตรันี้งคนโลภและเหน็นแกล่ตรัวใหด้รรับตคาแหนล่ง แทนทบีพี่จะยอมใหด้พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธแตล่งตรันี้งเหลล่าคนงานในทบีพี่
ประชอุมทด้องถลิพี่นนรันี้น

“ดด้วยวล่าคนทรันี้งหลายจะเปป็น…คนอวดตรัว” นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยแหล่งการโอด้อวด พวกคอมมลิวนลิสตร์โอด้อวดวล่าตน
จะฝฟังพวกเรา และเราโอด้อวดวล่าเรามบีสลินคด้าทบีพี่จะฝฟังพวกเขา ผผด้คนโอด้อวดในการเมนอง ในชบีวลิตทางสรังคม ในศาสนา 
เรามบีคนชรัพี่วอายอุหนซพี่งทบีพี่เปป็นพวกขบีนี้โมด้วรันนบีนี้ทบีพี่กคาลรังตรัดผล่านพระเจด้า พซพี่งพาสตลิปฟัญญาของตรัวเองและความสามารถ
ของตรัวเอง โดยหารผด้ไมล่วล่าความสคาเรน็จ “ไมล่ใชล่โดยกคาลรัง หรนอโดยฤทธลิธเดช แตล่โดยวลิญญาณของเรา พระเยโฮวาหร์
จอมพลโยธาตรรัสดรังนบีนี้” ไมล่วล่ามรันจะเปป็นประชาชาตลิ บด้าน หรนอคน ๆ หนซพี่ง “จงใหด้ผผด้นรันี้นทบีพี่คลิดวล่าตนยนนหยรัดมรัพี่นคง
ระวรังตรัวใหด้ดบี เกรงวล่าเขาจะลด้ม” พระเยซผตรรัสวล่า “ปราศจากเรา ทล่านทรันี้งหลายกน็ทคาสลิพี่งใดไมล่ไดด้เลย” นรัพี่นเปป็นอรัน
จบเรนพี่อง การโอด้อวดทรันี้งปวงสผญเปลล่าและวล่างเปลล่า ถด้าพระเจด้าทรงอยผล่ฝป่ายเรา เรากน็แพด้ไมล่ไดด้ และถด้าพระเจด้าทรง
ตล่อตด้านเรา เรากน็ชนะไมล่ไดด้

“ดด้วยวล่าคนทรันี้งหลายจะเปป็น…คนทะนงตรัว” พระเจด้าทรงตล่อสผด้คนทบีพี่หยลิพี่งจองหอง แตล่ประทานพระคอุณแกล่
คนทบีพี่ใจถล่อม มนอุษยร์หายใจเอาอากาศของพระเจด้า อาบแสงแดดของพระเจด้า มบีความสอุขกรับสอุขภาพและเรบีพี่ยวแรง
ทบีพี่พระเจด้าทรงโปรดประทานใหด้แกล่เขา แลด้วเขากน็เมลินพระเจด้าและรรับใชด้พญามาร ภาคภผมลิใจทบีพี่ไดด้เปป็นอยล่างทบีพี่เขา
เปป็น โอด้อวดวล่าตนไมล่ใชล่คนหรัวอล่อน โดยกลล่าววล่า “ศาสนาเปป็นสลิพี่งทบีพี่พอรรับไดด้สคาหรรับพวกเดน็ก พวกคนแกล่ และพวก
คนเจน็บปป่วย แตล่ฉรันเปป็นคนมบีหรัวคลิดนะ! ฉรันดนพี่มเหลด้า ฉรันเตด้นรคา ฉรันเลล่นพนรัน ฉรันพผดสบถ” หากไมล่ใชล่ในคคาพผด กน็
เปป็นในการกระทคาทบีพี่มนอุษยร์ทะนงตรัว นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยทบีพี่พวกผผด้นคาทางศาสนากด้าวขซนี้นไปบนธรรมาสนร์-ไมล่ใชล่เพนพี่อเปปิด
พระวจนะของพระเจด้า แตล่เพนพี่อเปปิดสมอุดจดเลล่มเลน็ก ๆ ของตนและแสดงออกถซงระดรับการเรบียนรผด้ของตน! พวกเขา
ทะนงตรัวในการศซกษาของตนและความสามารถของตน

ความทะนงตรัวชนลิดทบีพี่ถผกตด้องเปป็นสลิพี่งทบีพี่ถผกตด้อง มรันไมล่บาปทบีพี่จะทะนงตรัวในสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกตด้องในทางทบีพี่
ถผกตด้อง แตล่มรันบาปหนาทบีพี่จะออกแรงเนนนี้อหนรัง พซพี่งพาและยกชผเนนนี้อหนรังและสตลิปฟัญญาของมนอุษยร์แทนทบีพี่สตลิปฟัญญา
และความจรลิงของพระเจด้าผล่านทางพระวลิญญาณของพระเจด้า ผมกลล่าวเชล่นนบีนี้ในความรรัก-แตล่ครลิสตจรักรถผกสาป
แชล่งดด้วยนรักเทศนร์จคานวนมากเกลินไปทบีพี่ทะนงตรัว มบีการศซกษาและเยล่อหยลิพี่ง เราตด้องการคนมากขซนี้นทบีพี่เปป็นเหมนอน
เปาโล-ผผด้คนทบีพี่ยกชผกางเขนนรันี้น ไมล่ใชล่สตลิปฟัญญาของพวกเขาเอง เปาโลจะพผดโดยใชด้ถด้อยคคาทบีพี่สวยหรผใหญล่โตกน็ไดด้ 
เพราะวล่าเขาเปป็นคนทบีพี่มบีการศซกษาสผง แตล่เขาเทศนาในฤทธลิธเดชและการแสดงออกของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ (1 
คร. 2:1 เปป็นตด้นไป) เคยมบีอยผล่สมรัยหนซพี่งทบีพี่เกนอบทอุกครลิสตจรักรแสวงหาศลิษยาภลิบาลทบีพี่ออุทลิศตรัว ถล่อมใจ และเตน็มเปปปี่ยม



ดด้วยพระวลิญญาณ ชายคนหนซพี่งทบีพี่เทศนาพระวจนะในความบรลิสอุทธลิธและฤทธลิธเดชทรันี้งสลินี้นของมรัน ชายคนหนซพี่งทบีพี่รรัก
ผผด้คนและทบีพี่ถวายตรัวในการรรับใชด้ผผด้คนทบีพี่อยผล่ในการดผแลของเขา แตล่วรันนบีนี้ครลิสตจรักรโดยเฉลบีพี่ยไมล่สนใจมากนรักเกบีพี่ยว
กรับวล่าชายคนหนซพี่งเชนพี่ออะไรหรนอเขาดคาเนลินชบีวลิตอยล่างไร หากเขามบีใบปรลิญญาทบีพี่ใชล่จากมหาวลิทยาลรัยหรนอโรงเรบียน
พระครลิสตธรรมทบีพี่ใชล่ นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยแหล่งความทะนงตรัวทบีพี่ถผกแสดงออก เครนพี่องหมายอรันโดดเดล่นของอวสานของ
การแจกจล่ายนบีนี้

“ดด้วยวล่าคนทรันี้งหลายจะเปป็น…คนพผดหมลิพี่นประมาท” นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยทบีพี่หมลิพี่นประมาทมากทบีพี่สอุดเทล่าทบีพี่เคย
เปป็นมา! พวกนรักแสดงตลกพผดสบถทางวลิทยอุและโทรทรัศนร์ พวกหนรังสนอพลิมพร์และนลิตยสารยกคคาพผดทบีพี่หยาบคาย
ซซพี่งถผกกลล่าวโดยคนทรันี้งหลายทบีพี่สมควรจะเปป็นเหลล่าผผด้นคาในการเมนอง การศซกษา และสาขาอนพี่น ๆ ของชบีวลิต มบีสถาน
ประกอบการหลายแหล่งทบีพี่ครลิสเตบียนถผกทคาใหด้อรับอายขายหนด้าโดยพวกลผกคด้าและผผด้ประกอบการทบีพี่พผดหยาบคาย 
มรันเกลิดขซนี้นในอผล่ซล่อมรถ รด้านตรัดผม รด้านเสรลิมสวย รด้านขายของชคา และสถานทบีพี่อนพี่น ๆ อบีกหลายแหล่ง คนเหลล่านรันี้นทบีพี่
กคาลรังสนทนาอยล่างออกรสไมล่มบีความเคารพตล่อคนแปลกหนด้าทบีพี่อาจเดลินเขด้ามา ไมล่วล่าคน ๆ นรันี้นจะเปป็นผผด้รรับใชด้ 
สอุภาพสตรบี หรนอเดน็ก

ชายและหญลิงทรันี้งหลายทบีพี่ปฏลิเสธพระเจด้าพผดสบถและไมล่คลิดอะไรเลยเกบีพี่ยวกรับมรัน พวกเขาไมล่มบีความ
เคารพตล่อความรผด้สซกและสลิทธลิของเพนพี่อนพลเมนองของตนเลย บรรดาคอุณแมล่พผดสบถ คอุณพล่อพผดสบถ ปผป่ยล่าตายาย
พผดสบถ-แมด้แตล่เดน็กเลน็ก ๆ กน็พผดสบถ (ตามลรักษณะของสลิพี่งทบีพี่พวกเขาไดด้ยลินทบีพี่บด้าน) คอุณแมล่หรนอคอุณพล่อทบีพี่ชอบพผด
สบถตล่อหนด้าลผก ๆ ของตนกน็ไมล่เหมาะทบีพี่จะเลบีนี้ยงดผเดน็กคนหนซพี่ง ลผกของพวกเขาควรถผกพาไปเสบียจากพวกเขาและ
ไปอยผล่ในบด้านเดน็กกคาพรด้าครลิสเตบียน ขอพระเจด้าทรงเวทนาพล่อและแมล่คนใดทบีพี่สอนลผกเลน็ก ๆ ของตนใหด้พผดสบถ!

นรักศซกษาคนหนซพี่งในมหาวลิทยาลรัยแหล่งหนซพี่งทบีพี่ไดด้ชนพี่อวล่าเปป็นครลิสเตบียนเพลิพี่งบอกผมวล่าบล่อยครรันี้งอาจารยร์ทบีพี่
สอนในชรันี้นเรบียนหนซพี่งของเขาชอบพผดสบถใสล่พวกนรักศซกษา พผดหมลิพี่นประมาทจรลิง ๆ ตล่อหนด้าชรันี้นเรบียนทบีพี่รวมตรัวกรัน 
หากนรักศซกษาคนใดใหด้คคาตอบไมล่ถผกตด้องหรนอไมล่ศซกษาคด้นควด้าตามทบีพี่อาจารยร์ทล่านนรันี้นคลิดวล่าเขาควรศซกษา! คอุณนซก
ภาพออกไหมครรับวล่าครผคนหนซพี่งทบีพี่พผดสบถตล่อหนด้าพวกนรักศซกษาในโรงเรบียนแหล่งหนซพี่งซซพี่งเดลิมทบีถผกสรด้างขซนี้นดด้วยเงลิน
ของเหลล่าวลิสอุทธลิชนของพระเจด้า? ถด้าคอุณไมล่เชนพี่อวล่านบีพี่เปป็นยอุคสมรัยทบีพี่ชอบพผดสบถ ลองเดลินไปตามทด้องถนนหรนอ
เขด้าไปในสถานประกอบการหลายแหล่งและฟฟังดผ: คอุณจะคด้นพบวล่านบีพี่เปป็นยอุคสมรัยของพวกคนพผดหมลิพี่นประมาท!

แตล่การหมลิพี่นประมาทกน็ลงลซกมากกวล่าการพผดสบถ การนมรัสการพระเจด้าอยล่างคนหนด้าซนพี่อใจคดคนอการ
หมลิพี่นประมาท พวกเสรบีนลิยมคนใดทบีพี่ประกาศวล่าตนเปป็นผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า เปป็นผผด้แทนของความเชนพี่อแบบ
ครลิสเตบียนบนแผล่นดลินโลก และยรังไมล่ยอมรรับการประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี การรรับสภาพเนนนี้อหนรัง และการลบ
มลทลินโดยพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ กน็เปป็นผผด้หมลิพี่นประมาททบีพี่นล่ารรังเกบียจมากทบีพี่สอุดฟากนบีนี้ของนรก-และการหมลิพี่น
ประมาทเชล่นนรันี้นกน็จะเลวรด้ายมากขซนี้นเรนพี่อย ๆ!

ในวรันสอุดทด้ายเหลล่านรันี้น เดน็ก ๆ จะ “ไมล่เชนพี่อฟฟังบลิดามารดา” ผมจคาไดด้ดบีถซงวลินรัยในบด้านของเราตอนทบีพี่ผม
กคาลรังเตลิบโตขซนี้น คอุณพล่อของผมอาจลด้มเหลวในหลาย ๆ เรนพี่อง แตล่สลิพี่งหนซพี่งทบีพี่ทล่านเรบียกรด้องคนอ ความเคารพจากลผก 
ๆ ของทล่านทบีพี่มบีตล่อตรัวทล่านเองและคอุณแมล่ของผม พวกเราไมล่ไดด้เถบียงพล่อแมล่ของเรา เมนพี่อคอุณพล่อของผมพผด พวกเรา
กน็เชนพี่อฟฟัง พวกเราเคารพสลิพี่งทบีพี่ทล่านพผด-และถด้าพวกเราไมล่เคารพ พวกเรากน็ตด้องชดใชด้สคาหรรับความไมล่เคารพนรันี้น



ผมยรังไมล่แกล่-แตล่ยอุคสมรัยชล่างเปลบีพี่ยนแปลงไปเยอะจรลิง ๆ! วรันนบีนี้เดน็ก ๆ พผดกรับพล่อแมล่ของตนวล่า “หนผจะไมล่
ยอมทคาสลิพี่งนรันี้น!” หรนอ “หนผจะทคาสลิพี่งนรันี้นเมนพี่อหนผพรด้อม” หรนอ “มรันไมล่ใชล่ธอุระกงการของแมล่/พล่อ!”

เราจรัดประเภทเดน็กเลน็ก ๆ ไมล่ไดด้วล่าเปป็นคนรด้ายกาจและไมล่เอาพระเจด้า-พวกเขาแคล่เตน็มไปดด้วยความ
เกลบียดชรัง ดนนี้อรรันี้น และซอุกซน แตล่เมนพี่อคอุณเหน็นเดน็กทบีพี่เปป็นแบบนรันี้น อยล่ารผด้สซกแยล่ตล่อเขาเลยครรับ-เดน็กคนนรันี้นไมล่ไดด้เปป็น
ฝป่ายผลิด ความรรับผลิดชอบสคาหรรับเดน็กทบีพี่ประพฤตลิตรัวแยล่และไมล่เชนพี่อฟฟังตกอยผล่ทบีพี่หนด้าประตผของพล่อแมล่ เดน็กตด้องถผกฝฝึก
ในทางทบีพี่เขาควรจะไปหากเขาจะเปป็นเกบียรตลิยศแกล่คอุณพล่อและคอุณแมล่ของเขาในปปหลรัง ๆ

“หวงไมด้เรบียวไวด้ เดน็กกน็เสบียคน” ไมล่อยผล่ในพระครัมภบีรร์ นรัพี่นเปป็น “ขล่าวประเสรลิฐของคอุณยาย”-แตล่ชายผผด้นรันี้น
แหล่งสตลิปฟัญญากลล่าววล่า “คนทบีพี่สงวนไมด้เรบียวของตนไวด้กน็เกลบียดชรังบอุตรชายของตน แตล่คนทบีพี่รรักเขาตบีสอนเขาทรัน
เวลา” (สภษ. 13:24) พระครัมภบีรร์กลล่าววล่าถด้าคอุณหวงไมด้เรบียว คอุณกน็ไมล่รรักลผกของคอุณ นล่าสงสารเดน็กนด้อยทบีพี่ไมล่มบีพล่อ
แมล่ทบีพี่รผด้จรักวลิธบีใชด้กด้านมะยมหรนอไมด้พาย! คนทบีพี่ไมล่ถผกตบีสอนและถผกฝฝึกในวรัยเดน็กจะไมล่มบีทางฝากรอยความดบีอรันยรัพี่งยนน
ไวด้บนอารยธรรม

คอุณแมล่ของผมรผด้จรักวลิธบีใชด้กด้านมะยม (คอุณพล่อของผมรผด้จรักวลิธบีใชด้กด้านมะยมสามอรันในคราวเดบียวโดยใชด้มนอ
ขด้างเดบียว!) และเมนพี่อคอุณพล่อหรนอคอุณแมล่ของผมใชด้ไมด้เรบียว พวกเรากน็ไมล่ลนมมรันเปป็นเวลานาน ผมจะไมล่มบีทางหยอุด
ขอบคอุณพระเจด้าเลยสคาหรรับการฝฝึกวลินรัยนรันี้นทบีพี่พวกทล่านใหด้แกล่ผม ผมรผด้ตรัววล่าผมเคยชรัพี่วมาก แตล่ผมกน็ถผกฝฝึกฝนอยล่าง
ถผกตด้องในชล่วงปปแรก ๆ ของผม และการฝฝึกฝนในชล่วงตด้นของผมไดด้จล่ายเงลินปฟันผลมาตลอดตรันี้งแตล่ผมไดด้พบกรับพระ
เยซผครลิสตร์เจด้า

นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยแหล่งลผก ๆ ทบีพี่ไมล่เชนพี่อฟฟัง และพล่อแมล่ทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วไมล่ควรยอมใหด้ลผก ๆ ของตนทคาตามอ
ยล่างนรันี้น เดน็กชายและเดน็กหญลิงทรันี้งหลายทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วจะเคารพพล่อแมล่ของตน

“ดด้วยวล่าคนทรันี้งหลายจะเปป็น…คนอกตรัญญผ” กลล่าวในแงล่วรัตถอุ คนอเมรลิกรันมบีวรันนบีนี้มากกวล่าคนชาตลิใด ๆ ทบีพี่
เคยมบีชบีวลิตอยผล่ ชาวอเมรลิกรันสล่วนใหญล่ใชด้ชบีวลิตดอุจราชาและราชลินบีในสมรัยโบราณ ครอบครรัวอเมรลิกรันโดยเฉลบีพี่ยเอา
อาหารใสล่ถรังขยะมากกวล่าผผด้คนจคานวนมากมบีไวด้กลินในดลินแดนอนพี่น ๆ เรามบีบด้าน เสนนี้อผด้า รถยนตร์ สลิพี่งอคานวยความ
สะดวกและความสบายชรันี้นดบีทบีพี่สอุด-และคนอเมรลิกรันสล่วนใหญล่มบีเงลินมากกวล่าผผด้คนชาตลิใด ๆ บนพนนี้นพลิภพ กระนรันี้น-
เรากน็ไมล่มบีใจขอบพระคอุณ!

ผมกลด้ากลล่าววล่ามบีคนอเมรลิกรันทบีพี่นรัพี่งลงทบีพี่โตต๊ะของตนและรรับประทานอาหารโดยไมล่ขอบพระคอุณพระเจด้า
มากกวล่ามบีคนทบีพี่ขอบพระคอุณพระเจด้ากล่อนรรับประทานอาหารซซพี่งพระเจด้าทรงโปรดประทานใหด้อยล่างเปปปี่ยมพระคอุณ
เชล่นนรันี้น พระวจนะบอกเราวล่า “ของประทานอรันดบีทอุกอยล่าง และของประทานอรันสมบผรณร์ทอุกอยล่าง มาจากเบนนี้อง
บน และลงมาจากพระบลิดาแหล่งบรรดาดวงสวล่าง…” (ยากอบ 1:17) พระเจด้าประทานแกล่เราอาหารทบีพี่เรากลิน 
เสนนี้อผด้าทบีพี่เราสวมใสล่ บด้านทบีพี่เราอาศรัยอยผล่ แมด้กระทรัพี่งอากาศทบีพี่เราหายใจ และอยล่างนด้อยทบีพี่สอุดทบีพี่เราทคาไดด้คนอ กด้มศบีรษะ
ของเราและกลล่าววล่า “พระบลิดาเจด้าขด้า ขอบพระคอุณพระองคร์สคาหรรับของประทานอรันดบีทอุกอยล่าง” เราไดด้ยลินเสบียง
บล่นมากมาย-แตล่มบีเสบียงขอบพระคอุณนด้อยมาก เราเปป็นชนชาตลิทบีพี่ไมล่รผด้จรักขอบพระคอุณ-และนบีพี่เปป็นสรัญญาณทบีพี่บอกถซง
อวสานของยอุคนบีนี้

“ดด้วยวล่าคนทรันี้งหลายจะเปป็น…คนไมล่บรลิสอุทธลิธ” ครลิสเตบียนแตล่ปากโดยเฉลบีพี่ยกลรัวแทบตายวล่าใครสรักคนจะ



กลล่าวหาเขาวล่ามบีความบรลิสอุทธลิธ! ผมไมล่เชนพี่อในการคลรัพี่งศาสนาหรนอในการคลิดวล่าตนเปป็นคนชอบธรรม ผมไมล่เชนพี่อใน
จลิตวลิญญาณแบบ “ขด้าบรลิสอุทธลิธกวล่าเจด้า” สวรรคร์ทราบดบีวล่าคนดบีทบีพี่สอุดในพวกเรากน็เตน็มไปดด้วยขด้อบกพรล่องและขด้อ
ดด้อยตล่าง ๆ และเราตพี่คากวล่ามาตรฐานความบรลิสอุทธลิธของพระเจด้ามาก แตล่ครลิสเตบียนทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิง
คนใดยล่อมอยากดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่บรลิสอุทธลิธ และหนทางเดบียวทบีพี่เราจะสามารถเปป็นคนบรลิสอุทธลิธไดด้กน็คนอในพระครลิสตร์ ถผก
ปกคลอุมโดยพระโลหลิตนรันี้น

แตล่เปาโลกคาลรังชบีนี้ใหด้เหน็นสถานการณร์ทบีพี่แพรล่หลายวรันนบีนี้ สมาชลิกครลิสตจรักรโดยเฉลบีพี่ยไมล่ปรารถนาทบีพี่จะทราบ
วล่าตนสามารถดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ออุทลิศตน มอบถวาย และบรลิสอุทธลิธไดด้อยล่างไร ครลิสเตบียนแตล่ปากโดยเฉลบีพี่ยอยากรผด้วล่าตน
สามารถลอยนวลไปไดด้มากขนาดไหนและยรังไมล่ตกนรก! เขาอยากใชด้พระเจด้าเปป็นทางหนบีไฟและความรอดเปป็นก
รมธรรมร์ประกรันอรัคคบีภรัย เขาอยากยซดโลกไวด้ใหด้ไดด้มากทบีพี่สอุดเทล่าทบีพี่จะทคาไดด้ขณะทบีพี่เขาเดลินทางไปยรังนครขาวดอุจ
มอุกดานรันี้น สมาชลิกครลิสตจรักรโดยเฉลบีพี่ยอยากรผด้วล่าตนจะสามารถเขด้าใกลด้นรกไดด้มากขนาดไหนขณะทบีพี่ตนยรังมบีชบีวลิต
อยผล่ และไมล่ไปทบีพี่นรัพี่นตอนทบีพี่ตนเสบียชบีวลิต

นบีพี่เปป็นยอุคทบีพี่ไมล่บรลิสอุทธลิธ ผผด้คนหมดความเคารพทบีพี่มบีตล่อรล่างกายของตรัวเองไปแลด้ว พวกผผด้หญลิง (แมด้แตล่เหลล่า
สมาชลิกครลิสตจรักร, บรรดาครลิสเตบียนแตล่ปาก) กน็แตล่งกายแบบไมล่สคารวมและเปปิดเผยความเปลนอยเปลล่าของตน 
พวกผผด้ชายกน็ทคาแบบเดบียวกรัน ชายและหญลิงทรันี้งหลายรนนี้อทคาลายวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ: “อะไรกรัน พวก
ทล่านไมล่ทราบหรนอวล่า รล่างกายของพวกทล่านเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ ซซพี่งสถลิตอยผล่ในพวกทล่าน ซซพี่งพวก
ทล่านไดด้รรับจากพระเจด้า และพวกทล่านไมล่ใชล่เจด้าของตรัวพวกทล่านเอง เพราะวล่าพวกทล่านถผกซนนี้อไวด้แลด้วตามราคา เหตอุ
ฉะนรันี้นจงถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจด้าในรล่างกายของพวกทล่าน และในจลิตวลิญญาณของพวกทล่าน ซซพี่งเปป็นของ
พระเจด้า” (1 คร. 6:19,20) คนทบีพี่รนนี้อทคาลายรล่างกายของตนผล่านทางเหลด้า บอุหรบีพี่ อาหาร และนลิสรัยตล่าง ๆ กน็เปป็นคน
ไมล่บรลิสอุทธลิธในการดคาเนลินชบีวลิตของตน

นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยทบีพี่ผผด้คนหมดความเคารพและความยคาเกรงตล่อพระเจด้าผผด้บรลิสอุทธลิธ พระครัมภบีรร์บรลิสอุทธลิธ และ
การดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่บรลิสอุทธลิธ หากคอุณเปป็น “คนเขด้ากรับผผด้คนเกล่ง” หากคอุณสามารถเลล่นไพล่ เตด้นรคา ดนพี่มเหลด้า แตล่งตรัวโปป
ๆ หรัวเราะกรับมอุขตลกหยาบโลน คอุณกน็เปป็นคนทบีพี่นล่าคบจรลิง ๆ เปป็นพลเมนองอรันดรับหนซพี่ง และคอุณสามารถสอนชรันี้น
เรบียนรวบี อธลิษฐานในทบีพี่ประชอุม รด้องเพลงในคณะนรักรด้อง และมบีหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบหลายอยล่างในครลิสตจรักร แตล่สมา
ชลิกครลิสตจรักรทบีพี่ปฏลิเสธไมล่ยอมดนพี่มคน็อกเทล สผบบอุหรบีพี่ ไปรล่วมงานเตด้นรคาและงานปารร์ตบีนี้ และทบีพี่เชนพี่อในความเชนพี่อแบบ
ครลิสเตบียนสมรัยเกล่า กน็ถผกเรบียกวล่าเปป็นพวกคลรัพี่งศาสนา

ขด้อ 3: “เปป็นคนปราศจากความรรักตามธรรมชาตลิ เปป็นคนผลิดคคามรัพี่นสรัญญา เปป็นคนใสล่ความเทน็จ เปป็นคน
ไมล่รผด้จรักขล่มใจตนเอง เปป็นคนดอุรด้าย เปป็นคนรรังเกบียจคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ดบี”

“ในยอุคสอุดทด้ายนรันี้น…คนทรันี้งหลายจะเปป็น…คนปราศจากความรรักตามธรรมชาตลิ” คนทรันี้งหลายจะรรักสลิพี่งทบีพี่
ผลิดธรรมชาตลิ พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างมนอุษยร์ในแบบพระฉายของพระองคร์เอง ทรงระบายลมหายใจแหล่งชบีวลิตเขด้าใน
รผจมผกของเขา และมนอุษยร์ไดด้กลายเปป็นจลิตวลิญญาณทบีพี่มบีชบีวลิตอยผล่ พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างมนอุษยร์ใหด้เปป็นตรบีเอกภาพ-
จลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกาย พระองคร์ไดด้ทรงสรด้างเขาในแบบทบีพี่วล่าพระเจด้าทรงสามารถรล่วมสามรัคคบีธรรมกรับ
มนอุษยร์ไดด้ และมนอุษยร์สามารถรล่วมสามรัคคบีธรรมกรับพระเจด้าไดด้ ทรันี้งสองฝป่ายสามารถรล่วมสนลิทซซพี่งกรันและกรันไดด้ นรัพี่น



เปป็นแบบทบีพี่พระเจด้าทรงอยากใหด้มรันเปป็น นรัพี่นเปป็นแบบทบีพี่พระองคร์ทรงตรันี้งพระทรัยไวด้ใหด้เปป็น และไมล่มบีมนอุษยร์คนใดจะ
มบีสรันตลิสอุขและความพซงพอใจอรันสมบผรณร์ไดด้จนกวล่าเขาอยผล่ในความสรัมพรันธร์ทบีพี่ถผกตด้องกรับพระผผด้สรด้างของตน

ถด้ามนอุษยร์คนใดเปป็นคนปกตลิในดด้านความคลิด ฝป่ายรล่างกาย และฝป่ายวลิญญาณ มรันกน็เปป็นเรนพี่องปกตลิธรรมดา
ทบีพี่เขาจะรรักพระเจด้า ทบีพี่จะรรักพระครัมภบีรร์ ทบีพี่จะรรักครลิสตจรักร การดคาเนลินชบีวลิตอรันชอบธรรม ความซนพี่อตรง ความดบีงาม
ความบรลิสอุทธลิธ บด้าน และครอบครรัว แตล่วรันนบีนี้สลิพี่งเหลล่านบีนี้ไมล่ถผกรรักโดยผผด้คนสล่วนใหญล่แลด้ว สคาหรรับหลายลด้านคน 
“บด้าน” กลายเปป็นสถานทบีพี่เพนพี่อเปลบีพี่ยนเสนนี้อผด้าและเตรบียมตรัวไปรล่วมงานประชอุมถรัดไปหรนองานปารร์ตบีนี้ถรัดไป คอุณแมล่
ทคางาน-เพบียงเพนพี่อจะสามารถซนนี้อเสนนี้อผด้าทบีพี่ดบีกวล่าเดลิม ขรับรถทบีพี่ดบีกวล่าเดลิม มบีสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่ดบีกวล่าเดลิมทบีพี่บด้านและสามารถ
ตามทรันพวกเพนพี่อนบด้านไดด้ เธอทคางานกะหนซพี่ง ผผด้ชายประจคาครอบครรัวกน็ทคางานอบีกกะหนซพี่ง ลผก ๆ ไปโรงเรบียนหรนอ
ไปสถานรรับเลบีนี้ยงเดน็ก-และครอบครรัวแทบจะไมล่เคยอยผล่กรันพรด้อมหนด้าพรด้อมตาเลย

หนอุล่มสาวหลายคผล่แตล่งงานกรัน กคาหนดเรนพี่องการดผแลทคาความสะอาดบด้าน และเนนพี่องจากพวกเขาทรันี้งคผล่
ทคางาน พวกเขาจซงเหน็นพด้องตรงกรันวล่าพวกเขาจะไมล่มบีลผก บล่อยครรันี้งพวกเขาซนนี้อสรัตวร์เลบีนี้ยงมาตรัวหนซพี่งและใหด้มรันไดด้รรับ
ความรรักซซพี่งสมควรใหด้แกล่ลผกนด้อย ผผด้หญลิงไดด้ถผกสรด้างมาเพนพี่อทคาใหด้ชบีวลิตของผผด้ชายเตน็มเปปปี่ยมมากขซนี้น หอมหวานมาก
ขซนี้น สวล่างจด้ามากขซนี้น ครบบรลิบผรณร์มากขซนี้น-และในถด้อยคคาของเปาโล เพนพี่อจะเปป็น “ผผด้ดผแลทบีพี่บด้าน” มรันถผกใหด้กคาเนลิด
ในใจของผผด้หญลิงทบีพี่จะรรักและอยากมบีครอบครรัว แตล่คผล่สมรสสมรัยใหมล่หลายคผล่เหน็นพด้องตรงกรันวล่าจะไมล่มบีครอบครรัว
เพราะวล่าเดน็ก ๆ จะเขด้าแทรกแซงกรับชบีวลิตทางสรังคมและธอุรกลิจ นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยทบีพี่มนอุษยชาตลิรรักสลิพี่งทบีพี่ผลิดธรรมชาตลิ

ตอนทบีพี่ผมยรังเปป็นเดน็ก เกนอบทอุกคนไปรล่วมประชอุมกรับครลิสตจรักร ไมล่ใชล่ทอุกคนทบีพี่รรับความรอด แตล่มรันเปป็น
เรนพี่องปกตลิธรรมดาทบีพี่ผผด้คนจะรล่วมประชอุมกรับครลิสตจรักรในวรันอาทลิตยร์ วรันอาทลิตยร์เปป็นวรันขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า และ
ในชอุมชนของเรามรันเปป็นเรนพี่องปกตลิธรรมดาทบีพี่ผผด้คนจะหยอุดพรักในวรันขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า แตล่วรันนบีนี้มรันไมล่เหมนอน
เดลิม “วรันบรลิสอุทธลิธ” ไดด้กลายเปป็น “วรันหยอุดพรักผล่อน” เสบียแลด้ว วรันหยอุดพรักไดด้กลายเปป็นวรันทบีพี่ยอุล่งวอุล่นวายมากทบีพี่สอุด
สคาหรรับหลายลด้านคน-ผผด้คนเทบีพี่ยวเลล่น ลล่องเรนอ เดลินทาง ตกปลา เลล่นกอลร์ฟ ไปดผการแขล่งขรัน ตลาดนรัด และแมด้แตล่
จรับจล่ายซนนี้อของ คนทรันี้งหลายกคาลรังรรักสลิพี่งทบีพี่ผลิดธรรมชาตลิ

“จงทราบ… วล่าในยอุคสอุดทด้ายนรันี้นคนทรันี้งหลายจะเปป็น…คนผลิดคคามรัพี่นสรัญญา” เคยมบีอยผล่สมรัยหนซพี่งเมนพี่อคคาของ
คนคนอพรันธะผผกพรัน และกรับบางคนนบีพี่ยรังเปป็นจรลิงอยผล่เหมนอนเดลิม แตล่วรันนบีนี้คคามรัพี่นสรัญญาไมล่ไดด้หมายความเหมนอนเมนพี่อ
กล่อนแลด้ว คคาของคนไมล่ใชล่พรันธะผผกพรันอบีกตล่อไปแลด้ว ผผด้คนใหด้คคาสรัญญาเพบียงเพนพี่อจะผลิดคคาสรัญญา และจะใหด้คคามรัพี่น
สรัญญาทรันี้ง ๆ ทบีพี่รผด้อยผล่แกล่ใจวล่าตนไมล่มบีเจตนาทบีพี่จะซนพี่อตรงและเทบีพี่ยงธรรมเกบีพี่ยวกรับมรันเลย

“ในยอุคสอุดทด้ายนรันี้นคนทรันี้งหลายจะเปป็น…คนใสล่ความเทน็จ” เคยมบีอยผล่สมรัยหนซพี่งเมนพี่อคอุณเชนพี่อสลิพี่งทบีพี่ผผด้คนพผดไดด้-
และแนล่นอนวล่ายรังมบีบางคนทบีพี่สรัตยร์จรลิงอยผล่เหมนอนเดลิมและทบีพี่จะไมล่จงใจโกหกหรนอกลล่าวหาผผด้อนพี่นเปป็นความเทน็จ แตล่ใน
ทางกลรับกรัน มบีหลายพรันคนทบีพี่จะโกหกและทบีพี่จะใสล่ความเทน็จเพนพี่อนมนอุษยร์ของตนเพบียงเพราะวล่ามรันสนอุก นโยบายทบีพี่
ดบีทบีพี่ควรปฏลิบรัตลิตามวรันนบีนี้กน็คนอ ไมล่เชนพี่อสลิพี่งใดทบีพี่คอุณไดด้ยลินนอกเสบียจากวล่าคอุณไดด้เหน็นสลิพี่งนรันี้นดด้วยตรัวคอุณเอง หรนอมบีหลรัก
ฐานทบีพี่ไมล่อาจหรักลด้างไดด้วล่าสลิพี่งนรันี้นเปป็นความจรลิง อยล่าปลล่อยใหด้ผผด้ใดมาทคาลายความไวด้เนนนี้อเชนพี่อใจของคอุณในมลิตร
สหาย ครอบครรัว หรนอเพนพี่อนบด้านโดยใชด้การใสล่ความเทน็จหรนอการซอุบซลิบนลินทาไรด้สาระ พญามารพยายามทคาลาย
ออุปนลิสรัยของนรักเทศนร์พระครัมภบีรร์ทอุกคนและผผด้ชล่วยศลิษยาภลิบาลแทด้ทอุกคน มรันกล่อความเดนอดรด้อนใหด้แกล่ครผสอนรวบีทบีพี่



บรังเกลิดใหมล่แลด้วทอุกคนทบีพี่สอนขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธ มรันทคาสอุดความสามารถของมรันเพนพี่อพรังคคาพยานและทคาลาย
ความมบีประโยชนร์ของครลิสเตบียนทรันี้งหลายโดยใชด้การใสล่ความเทน็จ นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยแหล่งพวกคนใสล่ความเทน็จ

“ในยอุคสอุดทด้ายนรันี้นคนทรันี้งหลายจะเปป็น…คนไมล่รผด้จรักขล่มใจตนเอง” พจนานอุกรมแบบไมล่ถผกตรัดตอนของเวน็บ
สเตอรร์ใหด้นลิยามคคา ๆ นบีนี้ดรังตล่อไปนบีนี้: “ไมล่ยรับยรันี้งชรัพี่งใจ; การสคาเรลิงสคาราญเตน็มทบีพี่แบบไมล่ควบคอุมตรัวเองไปกรับแรง
ปรารถนาและความอยากทรันี้งหลาย โดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งความอยากทางเพศ; การมรัวเมาตรัณหาโดยปราศจากการ
เหนบีพี่ยวรรันี้ง; ไมล่รรักนวลสงวนตรัว; ลามก” นบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับบาปทบีพี่เลวรด้าย-ชายและหญลิงทรันี้งหลายในสภาวะหนซพี่งทบีพี่พวก
เขาไมล่สามารถควบคอุมแรงปรารถนาของตนจากจอุดยนนของราคะ เซน็กสร์ และความผลิดศบีลธรรม พวกเขาเปป็น
เหมนอนเรนอลคาหนซพี่งทบีพี่หางเสนอหรัก ถผกซรัดไปมาโดยสายลมแหล่งแรงปรารถนาในสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่เหลนอเชนพี่อในทล่ามกลาง
ผผด้คนทบีพี่มบีอารยธรรม

พระเยซผตรรัสวล่า “ในสมรัยของโนอาหร์ และในสมรัยของโลทมรันเคยเปป็นอยล่างไร การเสดน็จมาของบอุตร
มนอุษยร์กน็จะเปป็นอยล่างนรันี้นเชล่นกรัน” (มธ. 24:37; ลก. 17:28) ในสมรัยของโนอาหร์ บอุตรชายทรันี้งหลายของพระเจด้า
เขด้าหาบอุตรสาวทรันี้งหลายของมนอุษยร์ ราคะและความผลิดศบีลธรรมระบาดไปทรัพี่ว และเมนพี่อพระเจด้าทรงเหน็นความชรัพี่ว
ของมนอุษยร์ “พระเยโฮวาหร์ทรงโทมนรัสทบีพี่พระองคร์ไดด้ทรงสรด้างมนอุษยร์บนแผล่นดลินโลก และมรันทคาใหด้พระองคร์ทรง
เศรด้าโศกทบีพี่พระทรัยของพระองคร์” (ปฐก. 6:6) พระเจด้าทรงทคาลายเผล่าพรันธอุร์มนอุษยร์ทรันี้งหมดยกเวด้นโนอาหร์กรับ
ครอบครรัวของเขา ในสมรัยของโลทบาปทบีพี่โดดเดล่นคนอ การรรักรล่วมเพศ ซซพี่งเปป็นการปฏลิบรัตลิทบีพี่ตพี่คาชด้าเกลินกวล่าจะ
อภลิปรายในทบีพี่นบีนี้ เราทราบวล่าบาปเหลล่านบีนี้กคาลรังถผกปฏลิบรัตลิวรันนบีนี้อยผล่รอบตรัวเรา ความเปป็นผผด้หญลิงไมล่เรบียกรด้องความ
เคารพนรับถนออบีกตล่อไปแลด้ว บด้านไมล่ศรักดลิธสลิทธลิธอบีกตล่อไป และคคาปฏลิญาณในพลิธบีสมรสกน็ถผกกลล่าวเพบียงเพนพี่อจะถผกทคาใหด้
ไรด้ผลในศาลหยล่ารด้าง นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยแหล่งการไมล่ยรับยรันี้งชรัพี่งใจ

“ในยอุคสอุดทด้ายนรันี้นคนทรันี้งหลายจะเปป็น…คนดอุรด้าย” วรันนบีนี้อาชญากรรมชนลิดทบีพี่ตพี่คาชด้าทบีพี่สอุดกคาลรังถผกกล่อ-ไมล่ใชล่
แคล่ในเมนองใหญล่ ๆ เทล่านรันี้น แตล่ในเมนองเลน็ก ๆ และแถบชนบทเชล่นกรัน เหตอุฆาตกรรมทบีพี่โหดรด้ายทารอุณมากทบีพี่สอุด 
การประทอุษรด้ายและอาชญากรรมทบีพี่ซาดลิสตร์ทบีพี่สอุดเทล่าทบีพี่เคยถผกบรันทซกในประวรัตลิศาสตรร์กคาลรังถผกกล่อวรันนบีนี้-
อาชญากรรมทรันี้งหลายทบีพี่ทคาใหด้พวกคนนอกศาสนาและพวกคนปป่าดผเหมนอนเปป็นนรักเรบียนรวบีไปเลย! ชบีวลิตมนอุษยร์วรัน
นบีนี้มบีราคาถผกกวล่าทบีพี่เคยเปป็นมาตลอด คนทรันี้งหลายเปป็นคนดอุรด้าย

“ในยอุคสอุดทด้ายนรันี้นคนทรันี้งหลายจะเปป็น…คนรรังเกบียจคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ดบี” คนเหลล่านรันี้นทบีพี่อยากอภลิปรายพระ
ครัมภบีรร์ ความชอบธรรม ทางของพระเจด้า ความบรลิสอุทธลิธ ความไรด้มลทลินและความดบีงาม กน็ไมล่ไดด้รรับเชลิญใหด้ไปรล่วม
งานเลบีนี้ยงสรังสรรคร์โดยเฉลบีพี่ยและไมล่เปป็นทบีพี่ตด้องการในวงสนทนาโดยเฉลบีพี่ย ในกลอุล่มคนสล่วนใหญล่ของชายหญลิงทรันี้ง
หลาย คนทบีพี่เรลิพี่มอภลิปรายเกบีพี่ยวกรับความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนและทางของพระเจด้ากน็ถผกเมลินเฉยและไมล่ไดด้รรับเชลิญใหด้
มารล่วมสรังสรรคร์ในครรันี้งถรัดไป ผมขอกลล่าวซนี้คา: ถด้าคอุณเขด้ากรับคนเกล่ง ถด้าคอุณอธลิษฐานนลิดหนล่อยหรนอพผดสบถนลิด
หนล่อย เทศนานลิดหนล่อยหรนอดนพี่มเหลด้านลิดหนล่อย คอุณกน็เปป็น “คนนล่าคบ” แตล่ถด้าคอุณเชนพี่อในความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน
ซซพี่งถผกซนนี้อแลด้วโดยพระเยซผ ณ ราคาแหล่งพระโลหลิตของพระองคร์เอง คอุณกน็เปป็น “พวกเพบีนี้ยน”, ไมล่เตน็มเตน็ง, คอุณกน็
เปป็น “พวกสอุดโตล่ง” ในเรนพี่องศาสนา, และคอุณกน็จะถผกตรัดออกจากชอุมชนสล่วนใหญล่และกลิจการทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับผผด้คน 
เหลล่าวรัยรอุล่นในโรงเรบียนกน็กลายเปป็น “พวกเนลิรร์ด” หากพวกเขาไมล่ยอมเตด้นรคาและเขด้ารล่วมกรับชมรมเซน็กสร์ทรันี้งหลาย 



และพวกเขาหลายคนถผกขล่มเหงโดยวรัยรอุล่นคนอนพี่น ๆ
ขด้อ 4: “เปป็นคนทรยศ เปป็นคนมอุทะลอุ เปป็นคนหรัวสผง เปป็นคนรรักความสนอุกสนานมากกวล่าเปป็นคนรรัก

พระเจด้า”
“...คนทรันี้งหลายจะเปป็น…คนทรยศ” วรันนบีนี้ คนเรากน็สงสรัยวล่ามบีอยผล่กบีพี่คนทบีพี่เราจะไวด้ใจไดด้ โดยไมล่กลรัววล่าความ

ไวด้วางใจนรันี้นจะถผกทคาลาย พวกระดรับหรัวในฝป่ายปกครองทรันี้งหลาย เหลล่าผผด้นคาในทางการเมนอง ศาสนา และธอุรกลิจ
พลิสผจนร์ตรัวแลด้ววล่าเปป็นพวกคนทรยศตล่อเพนพี่อนมนอุษยร์ของตน

“คนทรันี้งหลายจะเปป็น…คนมอุทะลอุ เปป็นคนหรัวสผง” วรันนบีนี้มบีการใหด้ความสคาครัญแกล่หรัวสมองและการศซกษา
มากกวล่าใหด้แกล่จลิตวลิญญาณและเรนพี่องฝป่ายวลิญญาณทรันี้งหลาย ผผด้คนหรัวรรันี้นและเยล่อหยลิพี่ง ความถล่อมใจเปป็นพระคอุณทบีพี่
หายาก-และครลิสเตบียนทรันี้งหลายทบีพี่ถล่อมใจและออุทลิศตรัวกน็มบีนด้อยและเทบียบกรันไมล่ไดด้ กลล่าวในทางการเมนอง การศซกษา
สรังคม และศาสนา ผผด้คนเปป็นคนหรัวสผง

“คนทรันี้งหลายจะเปป็น…คนรรักความสนอุกสนานมากกวล่าเปป็นคนรรักพระเจด้า” ดผเหมนอนจะเปป็นการเสบียเวลา
และพนนี้นทบีพี่ไปเปลล่า ๆ ทบีพี่จะอภลิปรายคคากลล่าวนบีนี้ สมาชลิกครลิสตจรักรโดยเฉลบีพี่ยวรันนบีนี้ไมล่ยอมใหด้เวลาประชอุมนมรัสการทบีพี่ค
รลิสตจรักรมาครัพี่นกลางระหวล่างตรัวเขากรับความสนอุกสนานของเขา การประชอุมอธลิษฐาน งานฟฟฟื้นฟผหรนอหนด้าทบีพี่ตล่าง ๆ 
ของครลิสตจรักรไมล่เขด้าแทรกแซงกรับกลิจกรรมเขด้าสรังคมอบีกตล่อไปแลด้ว ผผด้รรับใชด้คนใดในประเทศนบีนี้คงจะเหน็นดด้วยกรับคคา
กลล่าวนบีนี้ เพราะวล่ามรันเปป็นความจรลิงอรันเรบียบงล่ายทบีพี่วล่าสมาชลิกครลิสตจรักรโดยเฉลบีพี่ยไมล่ยอมใหด้ครลิสตจรักรเขด้าแทรกแซง
กรับชบีวลิตทางสรังคมของเขาหรนอกรับสลิพี่งใดทบีพี่เขาหรนอเธออยากทคาในสายทบีพี่เปป็นความสนอุกสนาน

ถด้าวรันนบีนี้เราไมล่ไดด้อยผล่ในทล่ามกลางยอุคชาวเลาดบีเซบีย เรากน็เกนอบจะเขด้ายอุคนรันี้นอยล่างแนล่นอน ครลิสตจรักรชาวฟป
ลาเดลเฟปยอยผล่กรับเราแนล่นอน-ผผด้เชนพี่อแทด้ทรันี้งหลายทบีพี่ไดด้รรักษาพระวจนะของพระเจด้าและทบีพี่จะถผกพลิทรักษร์รรักษาใหด้พด้น
จากความทอุกขร์ลคาบากใหญล่ยลิพี่งนรันี้น (วว. 3:10) แตล่เรากน็มบีสมาชลิกครลิสตจรักรทบีพี่ออุล่น ๆ อยผล่เปป็นโขยงเชล่นกรัน-พวกเขาไมล่
รด้อนและไมล่เยน็น ชอบแตล่ความสนอุกสนาน เขด้ารล่วมใน “ศาสนา” และในโลกไปพรด้อม ๆ กรัน ชาวเลาดบีเซบียเหลล่านบีนี้
จะถผกคายออกขณะทบีพี่ครลิสตจรักรแทด้นรันี้นถผกรรับออกไป ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่านบีพี่เปป็นยอุคสมรัยทบีพี่ผผด้คนรรักความสนอุกสนาน
มากกวล่าทบีพี่พวกเขารรักพระเจด้า

ขด้อ 5: “โดยมบีรผปแบบแหล่งทางของพระเจด้า แตล่ปฏลิเสธฤทธลิธอคานาจของทางนรันี้นเสบีย จงผลินหนด้าหนบีเสบีย
จากคนเชล่นนบีนี้”

ในยอุคสอุดทด้ายนรันี้น ผผด้คนจะมบี “รผปแบบแหล่งทางของพระเจด้า แตล่ปฏลิเสธฤทธลิธอคานาจของทางนรันี้นเสบีย” การ
ยซดถนอรผปแบบ โปรแกรม พลิธบีกรรม: สลิพี่งเหลล่านบีนี้เปป็นระเบบียบแหล่งยอุคสมรัย พญามารรผด้ลล่วงหนด้าวล่าจะเกลิดอะไรขซนี้นใน
การประชอุมนมรัสการรอบเชด้าวรันอาทลิตยร์โดยเฉลบีพี่ย แนล่นอนวล่ามบีขด้อยกเวด้น แตล่โปรแกรมของครลิสตจรักรประจคา
นลิกายโดยเฉลบีพี่ยถผกรล่างขซนี้น จรัดทคาพลิมพร์เขบียว ทคาแผนทบีพี่ และสล่งไปรษณบียร์ออกมาจากสคานรักงานใหญล่ รด้อยละเกด้าสลิบ
เกด้าของทอุกสลิพี่งทบีพี่ถผกกระทคากน็ถผกจดและถผกอล่านโดยศลิษยาภลิบาล-หอุล่นเชลิดประจคานลิกายทบีพี่ไมล่กลด้าปฏลิเสธทบีพี่จะใหด้ความ
รล่วมมนอ เกรงวล่าตนจะกลายเปป็นนรักเทศนร์ตต๊อกตอ๋อยทบีพี่ไมล่มบีบทบาทสคาครัญและถผกกรันใหด้อยผล่หล่าง ๆ! วรันนบีนี้ ถด้านรักเทศนร์
คนใดอยากกด้าวหนด้าในศาสนาทบีพี่เปป็นองคร์กร เขากน็ “เลล่นบอล” กรับ “พวกเดน็กโต” และถด้าเขาไมล่เลล่นตามวลิธบีของ
พวกเขา เขากน็ยรังคงเปป็นนรักเทศนร์ตต๊อกตอ๋อยและเปป็นศลิษยาภลิบาลใหด้ครลิสตจรักรตต๊อกตอ๋อยตล่อไป



ผมไมล่ตล่อตด้านการจรัดระเบบียบ ผมเชนพี่อในการสรรเสรลิญ การใหด้เกบียรตลิ และการนมรัสการพระเจด้าในความ
เรบียบรด้อยและความเปป็นระเบบียบ (พระครัมภบีรร์ออุดมไปดด้วยคคาสรรเสรลิญ หนรังสนอเพลงสดอุดบีเปป็นหนรังสนอแหล่งคคา
สรรเสรลิญแดล่พระเจด้า และในวลิวรณร์ 19 ยอหร์นบอกเราวล่าเมนพี่อชรัยชนะครรันี้งสอุดทด้ายถผกประกาศเหนนอปฏลิปฟักษร์ตล่อ
พระครลิสตร์และกองกคาลรังแหล่งความชรัพี่วถผกกคาราบ จะมบีเสบียงฮาเลลผยา “ดอุจเสบียงนนี้คามากหลาย”!) ใชล่แลด้วครรับ ผม
เชนพี่อในการจรัดระเบบียบ พระเยซผทรงจรัดระเบบียบคน 5,000 คนนรันี้น พระองคร์ทรงใหด้พวกเขานรัพี่งลงเปป็นหมผล่ ๆ ละหด้า
สลิบคน และเหลล่าสาวกกน็สล่งตล่อขนมปฟังและปลาเหลล่านรันี้นในลรักษณะทบีพี่เปป็นระเบบียบและมบีประสลิทธลิภาพ แตล่ผมเชนพี่อ
วล่าในการจรัดระเบบียบเปป็นองคร์กร พระเยซผควรเปป็นประธานของคณะผผด้บรลิหาร พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธควรเปป็นผผด้
อคานวยการ และสลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่ถผกกระทคากน็ควรถผกทคาเพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า-ไมล่ใชล่ตามคคาสรัพี่งของสคานรักงาน
ใหญล่ประจคานลิกาย!

ตอนทบีพี่พระเยซผยรังอยผล่บนโลกนบีนี้ พระองคร์ทรงนรัพี่งลาตรัวนด้อยเขด้านครบรลิสอุทธลิธนรันี้น และขณะทบีพี่พระองคร์เสดน็จ
ผล่านไป ผผด้คนกน็วางเสนนี้อชรันี้นนอกของตนในเสด้นทางทบีพี่พระองคร์เสดน็จผล่าน เอากลิพี่งตด้นอลินทผลรัมมาปผตามทด้องถนน และ
โหล่รด้องคคาสรรเสรลิญถวายแดล่พระเจด้า พวกฟารลิสบีกลล่าวแกล่พระเยซผวล่า “จงใหด้คนเหลล่านบีนี้เงบียบเสบีย!” พระองคร์ทรง
ตอบกลรับไปวล่า “ถด้าคนเหลล่านบีนี้จะนลิพี่งเสบีย กด้อนหลินเหลล่านบีนี้กน็คงสล่งเสบียงรด้องทรันทบี!” (ลผกา 19:40) โปรดอล่านลผกา
19:28-40 พระเยซผครลิสตร์จะทรงไดด้รรับคคาสรรเสรลิญ แมด้หากวล่ากด้อนหลินเหลล่านรันี้นตด้องสรรเสรลิญพระองคร์กน็ตาม แตล่
ในครลิสตจรักรโดยเฉลบีพี่ยวรันนบีนี้ ถด้าคอุณกลล่าววล่า “เอเมน”, “ฮาเลลผยา” หรนอ “สรรเสรลิญพระเจด้า!” เหมนอนกรับทบีพี่พวก
ครลิสเตบียนสมรัยกล่อนเคยทคา คอุณกน็จะถผกขอใหด้เงบียบเสบียหรนอออกไปจากสถานบรลิสอุทธลิธนรันี้น

นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยแหล่ง “รผปแบบ”-ศาสนาแบบทบีพี่ถผกจรัดระเบบียบ เรามบีสภาครลิสตจรักรทด้องถลิพี่น สภาครลิสตจรักร
ประจคาชาตลิ สภาครลิสตจรักรโลก และตอนนบีนี้กคาลรังมบีความพยายามครรันี้งใหญล่ทบีพี่จะทคาใหด้ครลิสตจรักรทอุกแหล่งมาอยผล่ดด้วย
กรันและรล่วมมนอกรันเพนพี่อนคามาซซพี่งสรันตลิภาพโลก นบีพี่เปป็นการเตรบียมเวทบีสคาหรรับการปรากฏตรัวของพระเมสสลิยาหร์ตรัว
ปลอม ปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์ และสลิพี่งเดบียวทบีพี่ฉอุดรรันี้งการเปปิดเผยตรัวของเขาคนอ ขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าครลิสตจรักรยรังอยผล่บน
โลกนบีนี้ เมนพี่อครลิสตจรักรแทด้ถผกพาออกไป (และมรันจะเกลิดขซนี้นกล่อนพระเมสสลิยาหร์ตรัวปลอมนรันี้นถผกเปปิดเผย) ศาสนา
เหลล่านรันี้นทบีพี่ออุล่น ๆ มบีแนวคลิดเสรบีนลิยม และนรับถนอรผปเคารพจะรวมกรันเปป็นหนซพี่งเดบียว ปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์จะเขด้า
กอุมบรังเหบียนของศาสนาบนโลกนบีนี้และจะตรันี้งตรัวเองเปป็นพระเจด้า เพนพี่อจะถผกนมรัสการเปป็นพระเจด้า! เวทบีถผกจรัดเตรบียม
แลด้ว มล่านกคาลรังจะถผกเปปิดแลด้ว

ขอพระเจด้าทรงโปรดประทานใหด้เรามบีผผด้รรับใชด้มากขซนี้นทบีพี่รผด้วล่าออุดมการณร์ของพระครลิสตร์ไมล่ถผกทคาใหด้กด้าวหนด้า
ไปโดยองคร์กรหรนอโปรแกรม แตล่ผล่านทางการสคาแดงของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ โดยพระวจนะของพระเจด้าและ
การนมรัสการแบบจรลิงใจในวลิญญาณและในความจรลิง! ครลิสตจรักรประจคานลิกายทบีพี่มบีขนาดใหญล่โดยเฉลบีพี่ยกน็มบีหด้อง
ประชอุมทบีพี่เตน็มไปดด้วยผผด้คนเชด้าวรันอาทลิตยร์ แตล่ถด้าพวกเขามบีการประชอุมนมรัสการในคนนวรันอาทลิตยร์ คนนทบีพี่จรัดประชอุม
อธลิษฐาน หรนอคนนทบีพี่เปป็นงานฟฟฟื้นฟผ กน็จะมบีผผด้คนเขด้ารล่วมประชอุมแคล่หยลิบมนอหนซพี่ง นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยแหล่งเหลล่าสมาชลิกค
รลิสตจรักรทบีพี่รรักความสนอุกสนาน ทคาไปตามรผปแบบและพลิธบีกรรมในวรันอาทลิตยร์ จากนรันี้นกน็แขวนศาสนาของตนไวด้ในตผด้
เสนนี้อผด้าพรด้อมกรับชอุดสผทวรันอาทลิตยร์ของตนจนถซงวรันอาทลิตยร์ถรัดไป พวกเขามบีรผปแบบของการนมรัสการ-แตล่พวกเขา
ปฏลิเสธฤทธลิธเดชของพระเจด้า พวกเขาปฏลิเสธเรนพี่องเหนนอธรรมชาตลิ และพวกเขาปฏลิเสธความเปป็นจรลิงทบีพี่มบีชบีวลิตใน



ศาสนา
เปาโลบรัญชาทลิโมธบีวล่า “จงผลินหนด้าหนบีเสบียจากคนเชล่นนบีนี้!” ครลิสเตบียนทรันี้งหลายไมล่ควรสล่งเสรลิมพวก

เสรบีนลิยม พวกสมรัยใหมล่นลิยม และครลิสตจรักรทรันี้งหลายทบีพี่เนด้นรผปแบบ ทบีพี่ปฏลิเสธฤทธลิธเดชของพระเจด้า ฤทธลิธเดชของ
ขล่าวประเสรลิฐ ฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณ และการอรัศจรรยร์แหล่งประสบการณร์ครลิสเตบียนทบีพี่แทด้จรลิง ถด้าคอุณเปป็น
ครลิสเตบียนคนหนซพี่งทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วและคอุณเปป็นสมาชลิกคนหนซพี่งของครลิสตจรักรทบีพี่เปป็นแบบนรันี้น คอุณกน็ควรออกมา
จากมรันเลยทรันทบี เพราะวล่าคอุณกคาลรังสนรับสนอุนพวกศรัตรผของความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนทบีพี่แทด้จรลิง และถซงแมด้วล่าคอุณ
อาจรรับความรอดแลด้ว คอุณกน็จะสผญเสบียบคาเหนน็จของคอุณ (โปรดอล่านจดหมายฝากฉบรับทบีพี่สองของยอหร์นทรันี้งฉบรับ)

ขด้อ 6: “เพราะในพวกคนเชล่นนบีนี้ มบีหลายคนทบีพี่แอบเขด้าไปในเรนอนหลายหลรัง และนคาพวกผผด้หญลิงทบีพี่เบา
ปฟัญญาเตน็มไปดด้วยบาปทรันี้งหลายไปเปป็นเชลย โดยถผกนคาไปดด้วยตรัณหาตล่าง ๆ”

คนเหลล่านบีนี้ถผกพรรณนาในขด้อพระคคาหลายขด้อกล่อนหนด้าวล่าคงไวด้ซซพี่งทฤษฎบีแหล่งทางของพระเจด้า โฆษณาวล่า
พวกเขาเชนพี่อในพระเจด้า พระครัมภบีรร์ และพระเยซผ-แตล่พลิสผจนร์ตรัววล่าพวกเขาไมล่เชนพี่อโดยการแสดงออกซซพี่งอคานาจแงล่
ลบในการประชอุมนมรัสการทบีพี่ตายสนลิท เหบีพี่ยวแหด้ง และไรด้ชบีวลิต พวกเขามบีความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนทบีพี่ไมล่ตรงตามพระ
ครัมภบีรร์ (ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนทบีพี่แทด้จรลิงคนอศาสนาอรันบรลิสอุทธลิธ ศาสนาอรันบรลิสอุทธลิธคนอ พระครลิสตร์ผผด้ทรงสถลิตใน
ทล่านทรันี้งหลาย อรันเปป็นทบีพี่หวรังแหล่งสงล่าราศบี-และหากไมล่มบีพระครลิสตร์ คอุณกน็ตายแลด้วในบาป) หากไมล่มบีพระโลหลิตนรันี้นกน็
ไมล่มบีการไถล่

คนเหลล่านรันี้นทบีพี่นรับถนอศาสนาตล่าง ๆ ทบีพี่เนด้นรผปแบบอรันปราศจากฤทธลิธเดชกน็อาจปป่าวรด้องวล่าตนเปป็นพวกอรัคร
ทผตของพระเยซผและเหลล่าผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า แตล่ภายในนรันี้นพวกเขาเปป็นพวกสอุนรัขปป่าทบีพี่รด้ายกาจและผผด้รรับใชด้ของ
ซาตาน (2 คร. 11:13-15) เหลล่าผผด้สอนเชล่นนรันี้นเปป็นคนเจด้าเลล่หร์ เหมนอนพล่อของพวกเขา นรัพี่นคนอพญามาร พวกเขา
ทคางานในลรักษณะเดบียวกรัน ซาตานเขด้าหาเอวาพรด้อมกรับคคาถามหนซพี่งทบีพี่ดผเหมนอนไรด้พลิษภรัย-แตล่คคาถามนรันี้นปลผกความ
ไมล่ไวด้วางใจพระวจนะของพระเจด้าในใจของเธอ และพระวจนะของพระเจด้าเปป็นสลิพี่งซซพี่งเปป็นฤทธลิธเดชของพระเจด้าไป
สผล่ความรอด (รม. 1:16) ครลิสเตบียนทรันี้งหลายถผกใหด้กคาเนลิดเขด้าในครอบครรัวของพระเจด้าโดยทางพระวจนะ (1 ปต. 
1:23) ความเชนพี่อทบีพี่ทคาใหด้เราเปป็นบอุตรทรันี้งหลายของพระเจด้ามาโดยทางพระวจนะของพระเจด้า (รม. 10:17) เราถผก
ทคาใหด้เปป็นผผด้ทบีพี่สะอาดในฝป่ายวลิญญาณโดยทางพระวจนะ (ยอหร์น 15:3) ถด้าพญามารสามารถทคาใหด้พระวจนะของ
พระเจด้าหมดความนล่าเชนพี่อถนอในความคลิดของเราไดด้ มรันกน็ไดด้ชรัยชนะครรันี้งมโหฬารแลด้ว

ตรงนบีนี้ในขด้อ 6 อรัครทผตทล่านนบีนี้กคาลรังพผดถซงพวกครผทบีพี่เนด้นรผปแบบและศาสนาทบีพี่ไรด้ฤทธลิธเดช ซซพี่งการกระทคา
ตล่าง ๆ ของพวกเขามอุล่งทบีพี่จะมบีอลิทธลิพลเหนนอพวกผผด้หญลิง-ไมล่ใชล่พวกผผด้หญลิงทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้ว แตล่หญลิงเหลล่านรันี้นทบีพี่
ใจงล่าย เบาปฟัญญา หนาดด้วยบาปและตรัณหาทอุกชนลิด (นบีพี่ไมล่จคาเปป็นตด้องหมายถซงตรัณหาทางเพศ แตล่หมายถซงตรัณหา
ในอคานาจ เงลินทอง ความงาม และตคาแหนล่ง-ซซพี่งไมล่มบีเลยสรักสลิพี่งทบีพี่ถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า) “พวกผผด้หญลิงทบีพี่เบา
ปฟัญญา”-เราตด้องระวรังเกบีพี่ยวกรับคคา ๆ นรันี้นใหด้ดบี ผมคลิดวล่ามรันไมล่ไดด้บอกเปป็นนรัยถซงการไมล่มบีสมอง แตล่เปป็นการขาด
เสถบียรภาพ พวกผผด้หญลิงไมล่ใชล่คนพวกเดบียวทบีพี่มบีปฟัญหาเรนพี่องการไรด้เสถบียรภาพนบีนี้ เพราะผผด้ชายจคานวนมหาศาลกน็
อล่อนแอพอ ๆ กรัน แตล่เผอลิญวล่ามรันอยผล่ในพวกผผด้หญลิงในกรณบีนบีนี้

เชล่นเดบียวกรับซาตาน พวกครผสอนแบบทบีพี่เปาโลหมายถซงนบีนี้ไมล่โจมตบีพระเจด้าอยล่างเปปิดเผย พวกเขาใชด้



ถด้อยคคาจากพระครัมภบีรร์ พวกเขาพผดถซงพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ การไถล่ เสรบีภาพ แตล่พวกเขาปฏลิเสธฤทธลิธเดชของพระ
โลหลิตนรันี้น ฤทธลิธเดชของขล่าวประเสรลิฐนรันี้น และพระคอุณทบีพี่ชล่วยใหด้รอดซซพี่งไมล่พซพี่งการประพฤตลิของมนอุษยร์ พวกเขาเนด้น
เรนพี่องรผปแบบและโปรแกรม และปฏลิเสธฤทธลิธเดชแหล่งพระคอุณของพระเจด้าและพระโลหลิตของพระเยซผเพนพี่อชล่วยใหด้
รอดจากบาป พวกเขากลล่าววล่าบาปไมล่เปป็นบาป วล่าเราไมล่ตด้องการความรอด “แบบโรงฆล่าสรัตวร์” วล่าเราไมล่ตด้องการ
มด้านรัพี่งครพี่คาครวญของผผด้รพี่คาไหด้สมรัยโบราณพรด้อมกรับพวกคนบาปทบีพี่รด้องไหด้ กลรับใจ และรด้องทผลตล่อพระเจด้าเพนพี่อขอ
ความเมตตา พวกเขาบอกเราวล่าเราตด้องเขด้ารล่วมกรับครลิสตจรักรทบีพี่ทรันสมรัยแหล่งหนซพี่ง จรับมนอกรับนรักเทศนร์คนหนซพี่ง 
ลงชนพี่อในบรัตรใบหนซพี่ง รรับบรัพตลิศมาในอล่างบรัพตลิศมาทบีพี่สวยงาม ถวายเงลินของเราใหด้แกล่ครลิสตจรักรนรันี้น และเขด้ารล่วม
ประชอุมรอบเชด้าเปป็นประจคา

พวกเขาพผดถซงพระเจด้าวล่าเปป็นพระบลิดาองคร์หนซพี่งทบีพี่อล่อนโยนนล่ารรัก-พระเจด้าองคร์หนซพี่งทบีพี่คงจะไมล่ยอมใหด้คน 
ๆ หนซพี่งตกนรกหรนอถผกทรมานเปป็นนลิตยร์ พวกเขาเทศนาเรนพี่องความเปป็นบลิดาของพระเจด้า ความเปป็นพบีพี่นด้องกรันของ
มนอุษยร์ และปฏลิเสธความเปป็นจรลิงเรนพี่องบาปแตล่ดรันี้งเดลิม พวกเขายซดถนอความคลิดทบีพี่วล่ามนอุษยร์ทอุกคนเปป็นคนดบี ไมล่มบีใคร
เปป็นคนเลว แตล่พระเยซผตรรัสวล่า ทอุกคนเปป็นคนเลว ไมล่มบีสรักคนทบีพี่เปป็นคนดบี คคาสอนเชล่นนบีนี้เขด้ากรันไดด้พวกผผด้หญลิงทบีพี่ใจ
วลินลิจฉรัยผลิดชอบของตนทรมานพวกนาง และยรังไมล่เตน็มใจทบีพี่จะยอมจคานนทอุกสลิพี่งตล่อพระครลิสตร์ พวกนางใชด้ชบีวลิตอยผล่
ตล่อไปในความกลรัวตาย ดรังนรันี้นพวกนางจซงตกเปป็นเหยนพี่องล่ายดายตล่อพวกครผสอนเทน็จเหลล่านบีนี้ ทบีพี่ยนพี่นเสนอศาสนาแบบ
งล่าย ๆ

ในความเปป็นจรลิงแลด้ว มบีคนอยผล่สองจคาพวกเทล่านรันี้น-คนบาปทรันี้งหลายทบีพี่รอดแลด้ว และคนบาปทรันี้งหลายทบีพี่
หลงหาย พวกเราทบีพี่รรับความรอดแลด้วกน็เปป็นอยล่างทบีพี่เราเปป็นเพราะพระคอุณของพระเจด้า-ไมล่ใชล่โดยการงานใด ๆ 
แหล่งความชอบธรรมซซพี่งเราไดด้กระทคา พระเจด้าทรงชล่วยเราใหด้รอดแลด้วตามพระเมตตาของพระองคร์ โดยการลด้าง
ชคาระแหล่งการทรงสรด้างใหมล่และการฟฟฟื้นฟผขซนี้นใหมล่โดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ เราไมล่ไดด้รรับความรอดโดยการเขด้ารล่วม
กรับครลิสตจรักรหนซพี่ง โดยการรรับบรัพตลิศมา หรนอโดยการดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ดบี-แตล่โดยพระคอุณของพระเจด้า พระโลหลิตของ
พระเยซผ และความเชนพี่อในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์ทบีพี่กลโกธา

ขด้อ 7: “โดยเรบียนกรันอยผล่เสมอ และไมล่เคยสามารถมาถซงความรผด้แหล่งความจรลิง”
ในยอุคสอุดทด้าย คนทรันี้งหลายจะ “เรบียนกรันอยผล่เสมอ และไมล่เคยสามารถมาถซงความรผด้แหล่งความจรลิง” ค

รลิสตจรักรถผกแชล่งสาปวรันนบีนี้ดด้วยพวกผผด้รรับใชด้และเหลล่าผผด้นคาทางศาสนาทบีพี่เปป็นคนโฉดเขลาผผด้มบีการศซกษา พระครัมภบีรร์
บอกเราวล่าความยคาเกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นการเรลิพี่มตด้นของความรผด้ และนรักเทศนร์คนใดทบีพี่ยคาเกรงพระเจด้าจะไมล่
เทศนาความรอดนอกจากโดยทางพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ พระเยซผตรรัสวล่า “ผผด้ทบีพี่ไมล่เขด้าไปในคอกแกะทาง
ประตผ แตล่ปปนเขด้าไปทางอนพี่นนรันี้น ผผด้นรันี้นเองเปป็นขโมยและโจร” นรักเทศนร์คนใดทบีพี่บอกเหลล่าผผด้ฟฟังของเขาวล่าพวกเขา
สามารถไปสวรรคร์ไดด้โดยทางการเปป็นสมาชลิกครลิสตจรักร การทคาดบี การรรับบรัพตลิศมา การดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่สะอาด หรนอ
ทางอนพี่นใดนอกจากโดยทางความเชนพี่อในพระเยซผครลิสตร์ “ผผด้นรันี้นเองเปป็นขโมยและโจร”-หรัวขโมยฝป่ายวลิญญาณ 

มบีเหลล่านรักเทศนร์ทบีพี่มบีการศซกษาวรันนบีนี้จคานวนมากกวล่าทบีพี่โลกนบีนี้เคยรผด้จรัก-เหลล่านรักเทศนร์ทบีพี่เขด้าเรบียนในสถาบรัน
ตล่าง ๆ แหล่งการเรบียนรผด้ทบีพี่สผงขซนี้นและยรังไมล่เคยมาถซงความรผด้แหล่งความจรลิงนรันี้น เปาโลหมายความวล่าอะไรในการ
กลล่าวเชล่นนบีนี้? พระเยซผตรรัสวล่า “เราเปป็นทางนรันี้น ความจรลิงนรันี้น และชบีวลิตนรันี้น ไมล่มบีผผด้ใดมาถซงพระบลิดาไดด้ยกเวด้นมา



ทางเรา” (ยอหร์น 14:6) พระองคร์ตรรัสวล่า “ทล่านทรันี้งหลายจะรผด้จรักความจรลิง และความจรลิงนรันี้นจะทคาใหด้ทล่านทรันี้ง
หลายเปป็นไท” (ยอหร์น 8:32) พระองคร์ตรรัสวล่า “ขอโปรดชคาระพวกเขาใหด้บรลิสอุทธลิธโดยทางความจรลิงของพระองคร์ 
พระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น 17:17) 

ในยอหร์น 1:1 และ 14 เราอล่านวล่า “ในเรลิพี่มแรกนรันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยผล่แลด้ว และพระวาทะทรงอยผล่กรับ
พระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า…และพระวาทะไดด้รรับสภาพเปป็นเนนนี้อหนรัง และทรงอาศรัยอยผล่ทล่ามกลาง
พวกเรา (และพวกเราไดด้เหน็นสงล่าราศบีของพระองคร์ คนอสงล่าราศบีอรันสมกรับพระบอุตรองคร์เดบียวทบีพี่บรังเกลิดจากพระ
บลิดา) บรลิบผรณร์ดด้วยพระคอุณและความจรลิง” พระเยซผทรงเปป็นความจรลิง-และคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปาโลพผดถซงคนอ เหลล่า
ปรมาจารยร์แหล่งศาสนาจากจอุดยนนของมนอุษยร์ ผผด้คนทบีพี่มบีสตลิปฟัญญาและการเรบียนรผด้แบบสอุดขบีด-แตล่ถซงแมด้พวกเขามบี
การเลล่าเรบียน การฝฝึกฝน การศซกษาคด้นควด้า และการเรบียนรผด้ทรันี้งหมด พวกเขากน็ไมล่เคยมาถซงความรผด้แหล่งความจรลิงทบีพี่
วล่าหากผผด้ใดไมล่บรังเกลิดใหมล่ เขากน็เหน็นอาณาจรักรของพระเจด้าไมล่ไดด้ พวกเขายรังมาไมล่ถซงความรผด้แหล่งความจรลิงทบีพี่วล่า
มนอุษยร์คนหนซพี่งบรังเกลิดใหมล่ไมล่ไดด้โดยปราศจากพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ พวกเขาอาจเทศนายาวนานเสบียงดรัง-
แตล่พวกเขาไมล่เคยเทศนาความจรลิงนรันี้น พวกเขาเทศนาขล่าวประเสรลิฐแหล่งการประพฤตลิทบีพี่มนอุษยร์สรด้างขซนี้นและไรด้
พระโลหลิต รผปแบบ และหลรักคคาสอนตล่าง ๆ ทบีพี่ถผกคลิดคด้นขซนี้นโดยพวกเจด้านายและพวกเผดน็จการทางศาสนา

สทิที่งทธีที่เหลม่าผทูต้เชลืที่อแทต้อาจคาดหวอังในยยคสยดทต้าย
ขด้อ 8: “บรัดนบีนี้ ยรันเนสกรับยรัมเบรสร์ไดด้ตล่อตด้านโมเสสฉรันใด คนเหลล่านบีนี้กน็ตล่อตด้านความจรลิงเชล่นกรัน เปป็นพวก

คนทบีพี่มบีความคลิดเสนพี่อมทราม ใชด้ไมล่ไดด้เลยในเรนพี่องความเชนพี่อนรันี้น”
เราไมล่ทราบอะไรเลยเกบีพี่ยวกรับชายสองคนทบีพี่ถผกกลล่าวถซงในทบีพี่นบีนี้ บางคนเชนพี่อ (และผมเชนพี่อ) วล่าพวกเขาอยผล่

ในหมผล่พวกนรักมายากลในอบียลิปตร์ทบีพี่ปลอมแปลงการอรัศจรรยร์เหลล่านรันี้นของโมเสส อพยพ 7:10-22 บรันทซกเรนพี่องราว
การปรากฏตรัวของโมเสสและอาโรนตล่อหนด้าฟาโรหร์ อาโรนโยนไมด้เทด้าของตนลง ซซพี่งถผกเปลบีพี่ยนเปป็นงผตรัวหนซพี่ง-และ
พวกนรักมายากลกน็ทคาแบบเดบียวกรัน ดผเผลิน ๆ พวกเขาดผเหมนอนจะแสดงออกถซงฤทธลิธเดชในการทคาการอรัศจรรยร์
แบบเดบียวกรับโมเสสและอาโรน-แตล่หาเปป็นเชล่นนรันี้นไมล่ การปลอมแปลงของพวกเขามบีรผปลรักษณร์ภายนอก แตล่ไมล่มบี
ความเปป็นจรลิงนรันี้นและฤทธลิธเดชนรันี้น ไมด้เทด้าของคนอบียลิปตร์เหลล่านรันี้นดผเหมนอนไมด้เทด้าของอาโรน และภายใตด้มนตร์สะกด
ของพวกคนใชด้อาคม มรันกน็ดผเหมนอนกระทคากลิจในลรักษณะเดบียวกรัน แตล่ไมด้เทด้าลอกเลบียนแบบนรันี้นไดด้รรับฤทธลิธอคานาจ
จากวลิญญาณของพญามาร ขณะทบีพี่ไมด้เทด้าของอาโรนไดด้รรับฤทธลิธเดชจากพระเจด้าและดด้วยเหตอุนบีนี้จซงมบีชรัยในทด้ายทบีพี่สอุด

เปาโลชบีนี้ใหด้ทลิโมธบีเหน็นวล่าในทคานองเดบียวกรัน ครผสอนเทน็จเหลล่านบีนี้ดผดบีและฟฟังเขด้าทล่า-แตล่ภายในพวกเขาเปป็น
ผผด้รรับใชด้ทบีพี่ไรด้ฤทธลิธเดชของซาตาน พวกเขาใชด้พวกผผด้หญลิงเพนพี่อทคาใหด้ออุดมการณร์ของตรัวเองรอุดหนด้าไป เพราะอลิทธลิพล
ทางอารมณร์ทบีพี่ลซกซซนี้งของพวกผผด้หญลิง และแผนการของพญามารยรังไมล่เปลบีพี่ยนแปลง มรันเปป็นเหมนอนเดลิมวรันนบีนี้อยล่างทบีพี่
มรันเปป็นมาตลอด เหลล่าศรัตรผของขล่าวประเสรลิฐตล่อตด้านความจรลิงนรันี้น พวกเขามบีความคลิดทบีพี่เสนพี่อมทราม พวกเขาออก
ไปจากความเชนพี่อนรันี้นแลด้ว พวกเขาดผดบีภายนอกและมาในคราบของแกะ-แตล่ภายในพวกเขาเปป็นเหลล่าสอุนรัขปป่าทบีพี่
รด้ายกาจ!

ขด้อ 9: “แตล่พวกเขาจะดคาเนลินตล่อไปอบีกไมล่ไดด้ เพราะความโงล่เขลาของพวกเขาจะปรากฏแกล่คนทรันี้งปวง 
เชล่นเดบียวกรับความโงล่เขลาของชายสองคนนรันี้นดด้วย”



เราทราบวล่าเกลิดอะไรขซนี้นในสมรัยของโมเสส-ความโงล่เขลาของพวกนรักมายากลนรันี้นถผกเผยใหด้ประจรักษร์ 
พวกเขาลด้มเหลว-และในทบีพี่นบีนี้เปาโลบอกเราวล่าพวกครผสอนเทน็จในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นและในชอุมชนวรันนบีนี้จะประสบ
ชะตากรรมเดบียวกรัน สอุดทด้ายแลด้วความโงล่เขลาของพวกเขาจะถผกเผยใหด้ประจรักษร์แกล่คนทรันี้งปวง และพวกเขาจะ
ถผกตรัดออกเสบีย ครลิสตจรักรแทด้จะถผกรรับออกไป ครลิสตจรักรเทบียมเทน็จจะถผกคายออกและถผกพลิพากษาขณะทบีพี่มรันถผก
นคาโดยปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์

พระเยซผทรงเปป็นศลิลามอุมเอกของครลิสตจรักรแทด้นรันี้น ซซพี่งประตผแหล่งนรกไมล่อาจมบีชรัยไดด้ และซซพี่งนนี้คาทล่วม พายอุ
ทอรร์นาโด และแผล่นดลินไหวแหล่งนรกไมล่อาจทคาใหด้สรัพี่นคลอนไดด้ แตล่ครลิสตจรักรของปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์ถผกสรด้างขซนี้น
บนทราย: มรันดผดบีและฟฟังเขด้าทล่า-แตล่เมนพี่อพายอุมาและฝนเทลงมา มรันกน็จะพรังทลาย…และความลล่มจมของมรันจะ
ใหญล่โตยลิพี่งนรัก!

ขด้อ 10: “แตล่ทล่านกน็ทราบอยล่างถล่องแทด้ถซงคคาสอน การประพฤตลิ ความมอุล่งหมาย ความเชนพี่อ ความอดกลรันี้น
ความรรัก ความเพบียร”

พระคคาเกด้าขด้อแรกของบทนบีนี้ใหด้ภาพอรันมนดหมล่น-และเราอยผล่ในภาพนรันี้นตอนนบีนี้ นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยแหล่ง
ภยรันตราย ความเหน็นแกล่ตรัว การยซดถนอรผปแบบ และศาสนาทบีพี่ไรด้ฤทธลิธเดช นบีพี่เปป็นยอุคสมรัยแหล่งเหลล่านรักเทศนร์ทบีพี่เลล่า
เรบียนมาผผด้ไมล่เทศนาความจรลิงนรันี้น ทบีพี่ดผเผลิน ๆ เหมนอนจะเปป็นของแทด้ แตล่ภายในพวกเขาชรัพี่วรด้าย นบีพี่เปป็นภาพทบีพี่นล่า
เศรด้าและทคาใหด้ใจสลายอยล่างแทด้จรลิง แตล่สลิพี่งเหลล่านบีนี้จะเกลิดขซนี้นจรลิง และพวกเราทบีพี่เชนพี่อและศซกษาคด้นควด้าพระครัมภบีรร์
ยล่อมทราบวล่าสลิพี่งตล่าง ๆ จะไมล่ดบีขซนี้นแตล่จะเลวรด้ายลงเรนพี่อย ๆ จนกวล่าพระเยซผเสดน็จมาและเรบียกเจด้าสาวของพระองคร์
ขซนี้นไปพบกรับพระองคร์ในฟป้าอากาศ นรัพี่นคนอความหวรังอรันเปปปี่ยมสอุขของครลิสเตบียน ถซงแมด้วล่าภาพนบีนี้ดผมนดมนสคาหรรับ
ครลิสเตบียนทรันี้งหลาย มบีวรันพรอุล่งนบีนี้ทบีพี่แจล่มใส เราทราบวล่าความมนดทรันี้งหมดนบีนี้มบีแตล่จะชบีนี้ไปยรังการเสดน็จกลรับมาของ
พระองคร์ในไมล่ชด้า ครลิสตจรักรจะไมล่ผล่านเขด้าในสล่วนใดเลยของความทอุกขร์ลคาบากนรันี้น และจะไมล่เขด้าไปในมรันดด้วยซนี้คา 
เราจะถผกรรับออกไปกล่อนการเปปิดเผยของปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์ แตล่เรากคาลรังมบีชบีวลิตอยผล่วรันนบีนี้ใน “ขรันี้นแรกแหล่ง
บรรดาความเจน็บปวด” ตามทบีพี่กลล่าวถซงในมรัทธลิว 24:8

เรลิพี่มตด้นทบีพี่ขด้อ 10 เปาโลวกกลรับไปยรังคคาพยานของเขาเอง โดยประกาศวล่าทลิโมธบีทราบดบีวล่าเขาเทศนา
อะไร เขาดคาเนลินชบีวลิตอยล่างไร จอุดประสงคร์แหล่งชบีวลิตของเขา ความเชนพี่อทบีพี่เขาใชด้ ความอดกลรันี้นทบีพี่เขาแสดงออก 
ความรรักทบีพี่เขาพลิสผจนร์โดยการดคาเนลินชบีวลิตอรันเสบียสละของเขาและการประกาศขล่าวประเสรลิฐแบบไมล่ออมชอม-การ
ประกาศซซพี่งทคาใหด้เขาสผญเสบียอลิสรภาพของเขา และในอบีกไมล่กบีพี่วรันจะทคาใหด้เขาสผญเสบียชบีวลิตของเขา! ทลิโมธบีรผด้จรักคคา
พยานทบีพี่สคาแดงผล่านชบีวลิตของเปาโลตรันี้งแตล่วรันนรันี้นทบีพี่เขาทรันี้งสองไดด้พบกรันในเมนองเกลิดของทลิโมธบี

เปาโลไมล่ไดด้แสดงออกถซงจลิตใจทบีพี่คลิดวล่าตรัวเองชอบธรรมหรนอทรัศนคตลิแบบ “ขด้าบรลิสอุทธลิธกวล่าเจด้า” เขาแคล่
เสนอคคาพยานนบีนี้เพนพี่อใหด้ความมรัพี่นใจทลิโมธบีอบีกหนและเพลิพี่มความเชนพี่อของทลิโมธบีในพระครลิสตร์องคร์นรันี้นผผด้ทรงชล่วยใหด้รอด
รรักษาไวด้ และชล่วยใหด้พด้น เมนพี่อผผด้ใดเปปิดเผยตรงไปตรงมา เมนพี่อความมอุล่งหมายตล่าง ๆ ของเขาซนพี่อตรงและบรลิสอุทธลิธ 
เมนพี่อตรัวตนถผกตรซงกางเขนและพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรงมบีอคานาจควบคอุมเตน็มทบีพี่ในชบีวลิตใด คน ๆ นรันี้นกน็จะพลิสผจนร์โดย
การดคาเนลินชบีวลิตประจคาวรันของเขาวล่าเขาเปป็นอยล่างทบีพี่เขาประกาศตรัววล่าเปป็น-เพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า และไมล่ใชล่
เพนพี่อผลกคาไรอรันเหน็นแกล่ตรัว



เปาโลเชลิญชวนทลิโมธบีในทบีพี่นบีนี้ใหด้มองยด้อนกลรับจากตอนนบีนี้ไปยรังวรันนรันี้นทบีพี่พวกเขาไดด้พบกรัน…ยด้อนกลรับไปยรัง
เวลานรันี้นเมนพี่อพวกเขารล่วมแรงและรล่วมใจในการเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐและทลิโมธบีไดด้กลายเปป็นเพนพี่อนรล่วมทคาการ
หนอุล่มของเปาโล (โปรดอล่านกลิจการ 16 ทรันี้งบท) มบีประสบการณร์แสนวลิเศษทบีพี่พวกเขาไดด้ใชด้เวลารล่วมกรันในการ
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ การประชอุมแสนวลิเศษทรันี้งหลายทบีพี่พวกเขาไดด้จรัด ความกระตนอรนอรด้นของฝผงชน ผผด้คนทบีพี่
นมรัสการพระเจด้าในความจรลิงใจและความจรลิง เคยมบีการขรัดขวางจากพวกศรัตรผของกางเขนนรันี้น พวกเขาไดด้ทน
ทอุกขร์การประทอุษรด้าย การตลิดคอุก การเอาหลินขวด้าง แตล่แมด้เผชลิญทอุกสลิพี่งเหลล่านบีนี้ เปาโลกน็ยรังสรัตยร์ซนพี่อ-และอดทน

ขด้อ 11: “การถผกขล่มเหง การทนทอุกขร์ยากลคาบากตล่าง ๆ ของขด้าพเจด้า ซซพี่งไดด้มาสผล่ขด้าพเจด้า ณ เมนองอรันทลิ
โอก เมนองอลิโคนบียผม เมนองลลิสตรา ขด้าพเจด้าไดด้สผด้ทนการขล่มเหงตล่าง ๆ แตล่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงชล่วยขด้าพเจด้าใหด้
รอดพด้นจากสลิพี่งเหลล่านรันี้นทรันี้งหมด”

ชล่างเปป็นคคาพยานทบีพี่ยลิพี่งใหญล่! ผมเชนพี่อวล่าไมล่มบีผผด้ใดนอกจากพระครลิสตร์ทบีพี่ทนทอุกขร์ความปวดรด้าวฝป่ายรล่างกาย
อยล่างมากมายขนาดนรันี้นเพนพี่อขล่าวประเสรลิฐเหมนอนเปาโล เขาเผชลิญกรับการถผกขล่มเหง ความปวดรด้าว ภรัยเรนอแตก 
การถผกเอาหลินขวด้าง การตลิดคอุก-ถซงกระนรันี้น องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงชล่วยเขาใหด้พด้นจากสลิพี่งเหลล่านรันี้นทรันี้งหมด! ณ จอุด
นบีนี้ในชบีวลิตของเขา เขากลล่าวไดด้วล่า “เวลาแหล่งการออกเดลินทางของขด้าพเจด้ามาใกลด้แลด้ว! การตล่อสผด้ของขด้าพเจด้าสลินี้น
สอุดแลด้ว งานของขด้าพเจด้าเสรน็จสลินี้นแลด้ว แตล่ทลิโมธบีเออ๋ย-จงจคาไวด้วล่าทล่านไดด้รผด้จรักอยล่างถล่องแทด้ถซงหลรักคคาสอนของ
ขด้าพเจด้า วลิธบีการดคาเนลินชบีวลิตของขด้าพเจด้า ความเชนพี่อของขด้าพเจด้า ความอดกลรันี้นของขด้าพเจด้า ความรรักของขด้าพเจด้า 
และความอดทนของขด้าพเจด้า ตรันี้งแตล่นบีนี้เปป็นตด้นไป จงเดลินตามขด้าพเจด้าเหมนอนอยล่างทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้เดลินตามองคร์พระผผด้
เปป็นเจด้า จงเดลินตามรอยเทด้าของขด้าพเจด้าเหมนอนอยล่างทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้เดลินตามรอยพระบาทของพระผผด้ชล่วยใหด้รอด 
อยล่าละอายคคาพยานเกบีพี่ยวกรับพระเจด้า หรนอของขด้าพเจด้า ผผด้เปป็นนรักโทษของพระองคร์ จงเปป็นทหารทบีพี่ดบี จงตล่อสผด้การ
สผด้รบอรันดบี-และจงอดทน”

ขด้อ 12: “ใชล่แลด้ว และทอุกคนทบีพี่จะดคาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้าในพระเยซผครลิสตร์จะถผกขล่มเหง”
นบีพี่ไมล่เปปิดชล่องใหด้ขด้อสงสรัยเลยเกบีพี่ยวกรับเรนพี่องนบีนี้: “ทอุกคนทบีพี่จะดคาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้าในพระเยซผ

ครลิสตร์จะถผกขล่มเหง” ไมล่มบีทางทบีพี่จะหนบีพด้นการขล่มเหงหากเราดคาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้า พระเยซผครลิสตร์เจด้า
ทรงถผกขล่มเหง พวกศรัตรผของพระองคร์กลล่าวทอุกสลิพี่งทบีพี่เลวทรามและสกปรกเกบีพี่ยวกรับพระองคร์เทล่าทบีพี่จะกลล่าวไดด้ พวก
เขาคอยจรับจด้องทอุกยล่างกด้าวของพระองคร์ และสอุดทด้ายพวกเขากน็จรับกอุมพระองคร์ ใสล่ความพระองคร์เปป็นเรนพี่องเทน็จ 
ไตล่สวนพระองคร์โดยอาศรัยขด้อหาเทบียมเทน็จทบีพี่ถผกสนรับสนอุนโดยพวกพยานทบีพี่มอุสา-และตรซงกางเขนพระองคร์! ถด้าพวก
เขาเกลบียดชรังพระองคร์ พวกเขากน็จะเกลบียดชรังเหลล่าผผด้ตลิดตามของพระองคร์ ถด้าพวกเขาขล่มเหงพระองคร์ พวกเขากน็
จะขล่มเหงเรา บอุคคลผผด้เดบียวทบีพี่หนบีพด้นการถผกขล่มเหงคนอ คนทบีพี่เลล่นบอลกรับพญามาร ถด้าเราปฏลิเสธทบีพี่จะออมชอม ถด้า
เราดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ออุทลิศตน ชคาระตรัวใหด้บรลิสอุทธลิธ และเปปปี่ยมลด้นดด้วยพระวลิญญาณ เรากน็จะทนทอุกขร์การถผกขล่มเหง-และ
พระเจด้าไมล่ทรงมบีพวกลผกรรัก! ทอุกคนทบีพี่ดคาเนลินชบีวลิตตามทางพระเจด้าจะทนทอุกขร์จนกวล่าพระเยซผเสดน็จมา และเมนพี่อนรันี้น
ความทอุกขร์ของเรากน็จะสลินี้นสอุดลง: “เพราะขด้าพเจด้านรับวล่า บรรดาความทอุกขร์ลคาบากแหล่งสมรัยปฟัจจอุบรันนบีนี้ ไมล่สมควรทบีพี่
จะเอาไปเปรบียบกรับสงล่าราศบีซซพี่งจะถผกเปปิดเผยในเราทรันี้งหลาย” (รม. 8:18)

ขด้อ 13: “แตล่บรรดาคนชรัพี่วรด้ายและคนลล่อลวงจะชรัพี่วรด้ายมากขซนี้นเรนพี่อย ๆ โดยหลอกลวงและถผกหลอก”



ผมไมล่เขด้าใจวล่าจะมบีนรักเทศนร์คนใดทบีพี่อล่านพระคคาขด้อนบีนี้และจากนรันี้นกน็เทศนาวล่าครลิสตจรักรจะทคาใหด้ทรันี้งโลก
กลรับใจรรับเชนพี่อและวล่าผผด้คนวรันนบีนี้เปป็นคนดบีกวล่าทบีพี่พวกเขาเคยเปป็นเมนพี่อหนซพี่งรด้อยปปกล่อนหรนอหด้าสลิบปปกล่อน! มบีบางคนทบีพี่
เทศนาวล่าจะมบีการฟฟฟื้นฟผทรัพี่วโลกกล่อนการรรับขซนี้น แตล่ไมล่มบีสล่วนใดเลยของพระวจนะของพระเจด้าทบีพี่สนรับสนอุนคคาสอน
เชล่นนรันี้น พระครัมภบีรร์ขด้อนบีนี้กลล่าวชรัดเจน: “เหมนอนทบีพี่เคยเปป็นในสมรัยของโนอาหร์”-มบีแปดคนทบีพี่รอด คนอนพี่น ๆ ทบีพี่เหลนอ
ถผกทคาลายหมด “เหมนอนทบีพี่เคยเปป็นในสมรัยของโลท”-แคล่สบีพี่คนไดด้ออกมาจากเมนองนรันี้น และแมด้แตล่คอุณนายโลทกน็
กลายเปป็นเสาเกลนอ! ดรังนรันี้น เหมนอนทบีพี่เคยเปป็นในสมรัยของโนอาหร์ เมนพี่อแปดคนรอดชบีวลิต…เหมนอนทบีพี่เคยเปป็นในสมรัย
ของโลท เมนพี่อสบีพี่คนรอดชบีวลิต-มรันกน็จะเปป็นเชล่นนรันี้นในวรันเหลล่านรันี้นเมนพี่อบอุตรมนอุษยร์จะทรงถผกเปปิดเผย! นรัพี่นฟฟังดผเหมนอน
การฟฟฟื้นฟผไหมครรับ? ตรงขด้ามกรันเลยสลิไมล่วล่า

“แตล่บรรดาคนชรัพี่วรด้ายและคนลล่อลวงจะชรัพี่วรด้ายมากขซนี้นเรนพี่อย ๆ โดยหลอกลวงและถผกหลอก” ผมไมล่ใชล่
พวกมองโลกในแงล่รด้ายหรนอเปป็นพวกสรด้างความตนพี่นตระหนก-ผมเปป็นพวกมองโลกในแงล่ดบี แตล่การมองโลกในแงล่ดบี
ของผมนรันี้นอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์ ไมล่ใชล่ในมนอุษยร์ ผมกคาลรังตรันี้งตาคอยพระเยซผและการรรับขซนี้นนรันี้น-ไมล่ใชล่วรันคนนอรัน
สดใสบนแผล่นดลินโลก เราทราบวล่าคนชรัพี่วและคนอธรรมจะเลวรด้ายมากขซนี้นเรนพี่อย ๆ พอถผกหลอก พวกเขากน็จะ
หลอกลวงคนอนพี่นตล่อ ศาสนาทรันี้งหลายแหล่งการหลอกลวงกคาลรังเตลิบโตแบบพรวดพราด-และวรันนบีนี้ดผเหมนอนวล่า
มวลชนเหลล่านรันี้นอยากฟฟังและสนรับสนอุนคนโกหกและคนหลอกลวงมากกวล่าสนรับสนอุนคนทบีพี่บอกความจรลิงและ
ปฏลิบรัตลิสลิพี่งทบีพี่ดบีงามในทอุกดด้านแหล่งชบีวลิตของเขา มนอุษยร์อยากถผกหลอก พวกเขารรักเรนพี่องโกหก หลรังจากการรรับขซนี้นนรันี้น
เมนพี่อปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์จะมา มวลชนเหลล่านรันี้นจะนมรัสการเขาใหด้เปป็นพระเจด้า เขาเปป็นคคาโกหกนรันี้น พระเยซผ
ทรงเปป็นความจรลิงนรันี้น ถด้าคอุณไดด้ยลินผผด้รรับใชด้คนใดเทศนาวล่าครลิสตจรักรจะทคาใหด้คนทรันี้งโลกกลรับใจรรับเชนพี่อและนคา
อาณาจรักรนรันี้นเขด้ามา วล่าขล่าวประเสรลิฐจะซซมซาบไปทรันี้งแผล่นดลินโลกในทด้ายทบีพี่สอุด วล่าความชรัพี่วจะถผกถอนรากถอน
โคนและความชอบธรรมจะมาถซงผล่านทางการรรับใชด้ของครลิสตจรักร-คอุณอยล่าเชนพี่อคคาพผดนรันี้นเปป็นอรันขาด! คคาสอน
แบบนรันี้นไมล่ตรงตามพระครัมภบีรร์ มรันเปป็นหลรักคคาสอนของปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์ 

พระเยซผไมล่ไดด้ใหด้ครลิสตจรักรอยผล่บนโลกเพนพี่อทคาใหด้คนทรันี้งโลกกลรับใจรรับเชนพี่อ พระองคร์ทรงมอบพรันธกลิจแกล่ค
รลิสตจรักรเพนพี่อประกาศขล่าวประเสรลิฐและชนะผผด้คนมาถซงพระครลิสตร์ ผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้นรวมกรันเปป็นเจด้าสาวนรันี้น และเมนพี่อ
เจด้าสาวนรันี้นครบบรลิบผรณร์ ครลิสตจรักรกน็จะถผกพาออกไปและโลกจะถผกปกคลอุมโดยความชรัพี่วจรลิง ๆ บาปจะอาละวาด
ไปทรัพี่ว และผผด้คนจะกราบไหวด้บผชาพญามาร จากนรันี้นพระเยซผจะเสดน็จมาในเปลวเพลลิง โดยแกด้แคด้นตล่อพวกศรัตรผของ
พระครลิสตร์ของพระเจด้าและกางเขนนรันี้น!

ความตต้องการพระวจนะของพระเจต้าของผทูต้เชลืที่อ
ขด้อ 14: “แตล่ทล่านจงดคาเนลินตล่อไปในสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่ทล่านเรบียนรผด้แลด้ว และไดด้เชนพี่ออยล่างมรัพี่นคง โดยทราบวล่า

ทล่านไดด้เรบียนรผด้มาจากผผด้ใด”
ขด้อนบีนี้มบีไวด้สคาหรรับทลิโมธบีโดยเฉพาะ แตล่พระครัมภบีรร์ทอุกตอนมบีไวด้สคาหรรับการเตนอนสตลิ การสรัพี่งสอน และการ

หนอุนใจเรา ทลิโมธบีจะตด้องดคาเนลินตล่อไปในสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่เขาไดด้เรบียนรผด้ โดยรผด้วล่าเขาไดด้เรบียนรผด้สลิพี่งเหลล่านรันี้นจากผผด้ใด คคา
สอนแรกของเขาไดด้มาจากคอุณแมล่และคอุณยายของเขา และคคาสอนนบีนี้กน็ถผกตามมาโดยชล่วงเวลาหลายปปนรันี้นทบีพี่เขาไดด้
เดลินทางกรับเปาโลและนรัพี่งฟฟังเขาเทศนา แมด้ตด้องเผชลิญกรับการขล่มเหงทบีพี่จะมา แมด้ตด้องเผชลิญกรับพวกคนชรัพี่ว พวกคน



ลล่อลวงและพวกคนหลอกลวง เปาโลกน็อยากใหด้ทลิโมธบีดคาเนลินตล่อไปในขล่าวประเสรลิฐนรันี้นทบีพี่บรลิสอุทธลิธ แนล่ชรัด ทรงฤทธลิธ
และทะลอุทะลวง ซซพี่งชล่วยใหด้รอด ชล่วยใหด้พด้น รรักษาไวด้ และถวายผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายแดล่พระเจด้าใหด้เปป็นผผด้ไรด้ตคาหนลิ “ใน
วรันนรันี้น” เมนพี่อเหน็นเชล่นนบีนี้ เปาโลจซงเตนอนความจคาเขาเกบีพี่ยวกรับตรัวชล่วยสองอรันทบีพี่มบีคล่ายลิพี่งทบีพี่ชล่วยเรนพี่องความหนรักแนล่น
มรัพี่นคง อรันแรกคนอการระลซกถซงผผด้สอนทรันี้งหลายของเขา และอบีกอรันคนอการระลซกถซงพระครัมภบีรร์บรลิสอุทธลิธนรันี้นซซพี่งพวก
เขาใชด้สอนเขา

ขด้อ 15: “และตรันี้งแตล่เดน็กมา ทล่านไดด้รผด้พระครัมภบีรร์อรันบรลิสอุทธลิธ ซซพี่งมบีฤทธลิธสามารถทคาใหด้ทล่านมบีสตลิปฟัญญาไปสผล่
ความรอดโดยทางความเชนพี่อซซพี่งมบีอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์”

ทลิโมธบียรังเปป็นเดน็กตอนทบีพี่คอุณแมล่และคอุณยายของเขาสอนเขาถซงความจรลิงฝป่ายวลิญญาณเหลล่านรันี้นจาก
หนรังสนอพระราชบรัญญรัตลิ พวกศาสดาพยากรณร์ และเพลงสดอุดบี โดยบอกเขาเกบีพี่ยวกรับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ซซพี่งบรัดนบีนี้ทอุก
สลิพี่งไดด้ถผกทคาใหด้สคาเรน็จจรลิงแลด้วในพระองคร์

“...พระครัมภบีรร์อรันบรลิสอุทธลิธ ซซพี่งมบีฤทธลิธสามารถทคาใหด้ทล่านมบีสตลิปฟัญญาไปสผล่ความรอดโดยทางความเชนพี่อซซพี่งมบี
อยผล่ในพระเยซผครลิสตร์” เปาโลเปป็นนรักเทศนร์เรนพี่องพระคอุณ เขาเทศนาความรอดโดยพระคอุณผล่านทางความเชนพี่อโดย
ไมล่เพลิพี่มสลิพี่งใดเขด้าไป เขาปะทะกรับพวกครผสอนเทน็จในแควด้นกาลาเทบียทบีพี่กคาลรังพยายามปนพระราชบรัญญรัตลิกรับ
พระคอุณ การประพฤตลิกรับพระคอุณ พลิธบีกรรมตล่าง ๆ กรับพระคอุณ เขารด้องประกาศเสบียงดรังวล่า “ถด้าผผด้ใดมาหาพวก
ทล่าน-แมด้แตล่ทผตสวรรคร์องคร์หนซพี่ง-และประกาศขล่าวประเสรลิฐอนพี่นใดนอกจากขล่าวประเสรลิฐทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศแกล่
พวกทล่านแลด้ว ขอใหด้ผผด้นรันี้นถผกแชล่งสาป! อยล่าเชนพี่อขล่าวประเสรลิฐใดยกเวด้นขล่าวประเสรลิฐทบีพี่ประกาศความรอดโดย
พระคอุณผล่านทางความเชนพี่อ-ขล่าวประเสรลิฐซซพี่งประกาศการรรับสภาพเนนนี้อหนรัง พระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลิน การฟฟฟื้นคนน
พระชนมร์ การเสดน็จขซนี้นสผล่สวรรคร์ และการเสดน็จมาอบีกทบีขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรา”

ลองพผดถซงพวกนรักเทศนร์ทบีพี่เนด้นขด้อเชนพี่อแบบรอุนแรงสลิครรับ! เราไมล่มบีผผด้ใดเลยวรันนบีนี้ทบีพี่เทบียบไดด้กรับเปาโล เขาไมล่
เคยยรับยรันี้งความจรลิงเพนพี่อรรักษาความรผด้สซกของนรักศาสนาเทบียมเทน็จคนใด เขาเปป็นคนอล่อนโยน ใหด้ความรรัก เมตตา
กรอุณาและอดกลรันี้นใจ-แตล่เขาไมล่ไดด้ใชด้ถด้อยคคานอุล่มนวลเมนพี่อเขาเรบียกการปรรับโทษใหด้ลงมาสผล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่อยาก
ทคาลายพวกลผกแกะในฝผงแกะนรันี้น!

เขากลล่าวแกล่ทลิโมธบีวล่า “พระเจด้าไดด้ทรงแตล่งตรันี้งทล่านใหด้เปป็นศลิษยาภลิบาลและผผด้นคาของผผด้คนเหลล่านรันี้นในเมนอง
เอเฟซรัสและพนนี้นทบีพี่ตล่าง ๆ ทบีพี่อยผล่โดยรอบ ทล่านตด้องระลซกถซงขล่าวประเสรลิฐทบีพี่ทล่านไดด้เรบียนรผด้ตอนเปป็นเดน็ก-พระครัมภบีรร์
บรลิสอุทธลิธทบีพี่คอุณแมล่และคอุณยายของทล่านไดด้สอนทล่าน จงระลซกถซงพระวจนะทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับพระเมษโปดกของ
พระเจด้าผผด้จะตด้องเสดน็จมาเพนพี่อรรับบาปของโลกไปเสบีย-พระเมษโปดกผผด้จะตด้องไดด้รรับบาดเจน็บเพราะการละเมลิดของ
เราและฟกชนี้คาเพราะความชรัพี่วชด้าของเรา การเฆบีพี่ยนตบีเพนพี่อสรันตลิสอุขของเรานรันี้นจะตด้องตกอยผล่บนพระองคร์ และดด้วย
รอยเฆบีพี่ยนของพระองคร์เรากน็จะรรับการรรักษาใหด้หาย ทลิโมธบีเออ๋ย ทล่านไดด้เรบียนรผด้คคาพยากรณร์นรันี้นตอนเปป็นเดน็กแลด้ว 
บรัดนบีนี้จงประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีพี่จะนคาความสวล่างไปสผล่ใจทบีพี่ดคามนดของคนบาปทรันี้งหลาย ขล่าวประเสรลิฐทบีพี่เปป็นฤทธลิธ
เดชของพระเจด้าเพนพี่อทคาใหด้เหลล่าคนบาปเปป็นขซนี้นจากความตายแหล่งบาปและทคาใหด้พวกเขามบีชบีวลิตขซนี้นมาสผล่พระเจด้า 
ใหด้พวกเขามบีความหวรังอรันมบีชบีวลิตและมรดกทบีพี่ไมล่รผด้เปฟปี่อยเนล่า ซซพี่งไรด้มลทลิน ทบีพี่ไมล่สามารถและจะไมล่มบีวรันจางหายไปเลย
(1 ปต. 1:3-5)”



นบีพี่แหละคนอความรอด: “ดด้วยวล่าทล่านทรันี้งหลายไดด้รรับความรอดโดยพระคอุณผล่านทางความเชนพี่อ” (อฟ. 2:8)
“มลิใชล่โดยบรรดาการงานแหล่งความชอบธรรมซซพี่งพวกเราไดด้กระทคา แตล่ตามพระเมตตาของพระองคร์ พระองคร์ไดด้
ทรงชล่วยพวกเราใหด้รอด โดยการลด้างชคาระแหล่งการบรังเกลิดใหมล่ และการทรงสรด้างขซนี้นมาใหมล่ของพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธ” (ทลิตรัส 3:5)

โดยพระคอุณ…ผล่านทางความเชนพี่อ: “ฉะนรันี้นความเชนพี่อจซงมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินกน็มาโดยพระ
วจนะของพระเจด้า” (รม. 10:17) ความเชนพี่อนรันี้นซซพี่งโดยมรันเราตด้อนรรับพระเยซผถผกพระเจด้าประทานใหด้แกล่เราผล่าน
ทางการไดด้ยลินพระวจนะของพระองคร์: “เพราะวล่า ‘ผผด้ใดกน็ตามทบีพี่จะรด้องออกพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้ากน็จะ
รอด’ แลด้วเขาทรันี้งหลายจะรด้องทผลตล่อพระองคร์ในผผด้ซซพี่งพวกเขายรังไมล่เชนพี่ออยล่างไรไดด้ และเขาทรันี้งหลายจะเชนพี่อใน
พระองคร์ผผด้ซซพี่งพวกเขายรังไมล่เคยไดด้ยลินอยล่างไรไดด้ และเขาทรันี้งหลายจะไดด้ยลินโดยปราศจากผผด้ประกาศอยล่างไรไดด้ 
และเขาทรันี้งหลายจะประกาศอยล่างไรไดด้นอกจากวล่าพวกเขาถผกสล่งออกไป ตามทบีพี่มบีเขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘เทด้าของคน
เหลล่านรันี้นทบีพี่ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งสรันตลิสอุข และนคาขล่าวประเสรลิฐแหล่งสลิพี่งทรันี้งหลายทบีพี่ดบีมา กน็งามสรักเทล่าใด’ แตล่
พวกเขาทอุกคนไมล่ไดด้เชนพี่อฟฟังขล่าวประเสรลิฐนรันี้น เพราะทล่านอลิสยาหร์กลล่าววล่า ‘พระองคร์เจด้าขด้า ใครเลล่าไดด้เชนพี่อสลิพี่งทบีพี่
ไดด้ยลินจากพวกเรา’ ฉะนรันี้นความเชนพี่อจซงมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินกน็มาโดยพระวจนะของพระเจด้า” (รม. 
10:13-17)

นรักเทศนร์ของพระเจด้าเทศนาพระวจนะ คนบาปทบีพี่นล่าสงสาร ความคลิดของเขาถผกบรังโดยพระของยอุคนบีนี้ 
ถผกจองจคาในโซล่ตรวนแหล่งความชรัพี่วชด้า ไดด้ยลินขล่าวสารของผผด้รรับใชด้ทบีพี่เทศนาขล่าวประเสรลิฐ การไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐนคา
ความสวล่างมาสผล่เชาวนร์ปฟัญญาทบีพี่มนดไปของเขา เปปิดความคลิดทบีพี่ถผกบรังไวด้ของเขา คนบาปนรันี้นไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐ 
และขล่าวประเสรลิฐนคาความเชนพี่อทบีพี่ชล่วยใหด้รอดมาใหด้ คนไมล่เชนพี่อนรันี้น เมนพี่อมองเหน็นความสวล่างของขล่าวประเสรลิฐอรัน
เปปปี่ยมสงล่าราศบี ซซพี่งเชนพี่อวล่าพระเยซผไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนพี่อชล่วยบรรดาคนบาปใหด้รอด วล่าพระองคร์ไดด้ทรงหลรัพี่งรลิน
พระโลหลิตของพระองคร์บนกางเขนนรันี้นเพนพี่อการยกโทษบาป จากนรันี้นกน็ใชด้ความเชนพี่อในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้ว
ของพระเยซผ และเพราะความเชนพี่อในใจนรันี้นผล่านทางการไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐ คนบาปผผด้นรันี้นกน็รด้องทผล-และพระเยซผ
ทรงชล่วยใหด้รอด! การรด้องทผลนบีนี้จะเกลิดขซนี้นหลรังจากทบีพี่มบีการประกาศขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธนรันี้น และคนบาปทบีพี่
ไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐนรันี้น เขากน็ไดด้รรับความสวล่างและความเชนพี่อถผกใหด้กคาเนลิด ความเชนพี่อนรันี้นจซงออกมาจากใจ-และรลิม
ฝปปากกน็รด้องทผล:

“คนอวล่าถด้าทล่านจะยอมรรับพระเยซผเจด้าดด้วยปากของทล่าน และจะเชนพี่อในใจของทล่านวล่าพระเจด้าไดด้ทรงชอุบ
พระองคร์ใหด้เปป็นขซนี้นมาจากความตาย ทล่านจะรอด” (รม. 10:9)

นรัพี่นไงครรับ: ความรอด-ขล่าวสารเดบียวทบีพี่สามารถทคาใหด้เหลล่าคนบาปไดด้ปฟัญญาไปสผล่ความรอดผล่านทางความ
เชนพี่อซซพี่งอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเรา ผล่านทางการไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐ ความเชนพี่อนรันี้นทบีพี่จะวางใจ
พระองคร์กน็กลายเปป็นของเรา-และผล่านทางการไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐเทล่านรันี้น มนอุษยร์ไมล่มบีสล่วนในความรอดเลย พระ
เยซผทรงจล่ายมรันทรันี้งหมดแลด้ว! สลิพี่งเดบียวทบีพี่มนอุษยร์ทคาไดด้กน็คนอ ยอมรรับพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นนรันี้นของพระเยซผครลิสตร์โดย
ความเชนพี่อ พระเจด้าทรงชล่วยใหด้รอดโดยอาศรัยคอุณความดบีแหล่งพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นนรันี้นของพระเยซผ-พระโลหลิตทบีพี่
หลรัพี่งรลิน การไถล่ทบีพี่พระองคร์ไดด้ทรงซนนี้อเมนพี่อพระองคร์ทรงรรับบาปของเราไวด้ในพระกายของพระองคร์เองและตรซงบาป



เหลล่านรันี้นทบีพี่กางเขนของพระองคร์เอง
“ดด้วยวล่าพวกทล่านไดด้ถผกเรบียกไวด้สคาหรรับการนบีนี้นรัพี่นเอง เพราะวล่าพระครลิสตร์ไดด้ทรงทนความทอุกขร์ทรมาน

เพนพี่อพวกเราเชล่นกรัน โดยมอบแบบอยล่างไวด้แกล่พวกเรา เพนพี่อพวกทล่านจะไดด้ตามรอยพระบาทของพระองคร์ ผผด้ไมล่ไดด้
ทรงกระทคาบาปเลย และไมล่ไดด้พบออุบายในพระโอษฐร์ของพระองคร์เลย ผผด้ซซพี่งเมนพี่อพระองคร์ทรงถผกดล่าวล่า กน็ไมล่ไดด้ทรง
ดล่าวล่ากลรับเลย เมนพี่อพระองคร์ทรงทนทอุกขร์ พระองคร์กน็ไมล่ไดด้ทรงคอุกคาม แตล่ทรงมอบพระองคร์ไวด้แดล่พระองคร์ผผด้ทรง
พลิพากษาอยล่างชอบธรรม พระองคร์เองไดด้ทรงรรับแบกบรรดาบาปของพวกเราไวด้ในพระกายของพระองคร์เองทบีพี่
ตด้นไมด้นรันี้น เพนพี่อวล่าพวกเรา ทบีพี่ตายตล่อบาปทรันี้งหลายแลด้ว ควรจะดคาเนลินชบีวลิตไปสผล่ความชอบธรรม โดยรอยเฆบีพี่ยนของ
พระองคร์ พวกทล่านจซงไดด้รรับการรรักษาใหด้หาย เพราะวล่าพวกทล่านเคยเปป็นเหมนอนแกะทบีพี่พลรัดฝผงไป แตล่บรัดนบีนี้ไดด้กลรับ
มาหาพระผผด้เลบีนี้ยง และผผด้ดผแลแหล่งจลิตวลิญญาณของพวกทล่านแลด้ว” (1 ปต. 2:21-25)

ขด้อ 16: “พระครัมภบีรร์ทอุกตอนถผกประทานใหด้โดยการดลใจของพระเจด้า และเปป็นประโยชนร์สคาหรรับหลรัก
คคาสอน สคาหรรับการตรักเตนอน สคาหรรับการปรรับปรอุงแกด้ไขใหด้ดบี สคาหรรับการสอนในความชอบธรรม”

“พระครัมภบีรร์ทอุกตอน…” มบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่กลล่าววล่า “ฉรันเชนพี่อบางตอนของพระครัมภบีรร์ แตล่ฉรันไมล่เชนพี่อพระ
ครัมภบีรร์ทอุกตอน” มบีผผด้รรับใชด้หลายคนทบีพี่ยอมรรับบางสล่วนของพระครัมภบีรร์แตล่ปฏลิเสธทบีพี่จะยอมรรับทอุกสล่วนของมรัน พวก
เขากลล่าววล่าพระครัมภบีรร์ “บรรจอุ” พระวจนะของพระเจด้า-แตล่เปาโลกลล่าววล่าพระครัมภบีรร์ไมล่บรรจอุพระวจนะของ
พระเจด้า…พระครัมภบีรร์เปป็นพระวจนะของพระเจด้า ซซพี่งไดด้รรับการดลใจจากพระเจด้า และหนรังสนอทรันี้งหกสลิบหกเลล่มแหล่ง
พระครัมภบีรร์ของเรากน็เปป็นทรันี้งหมดทบีพี่มบีของพระวจนะนรันี้น หนรังสนอเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกเรบียกวล่าเปป็น “หนรังสนอเสรลิม” ของ
พระครัมภบีรร์ (พวกมรัคคาบบีและอนพี่น ๆ) กน็เปป็นเพบียงประวรัตลิศาสตรร์ พวกมรันไมล่ไดด้รรับการดลใจจากพระเจด้า

พระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธทรงอคานาจสลิทธลิธขาดทรันี้งสลินี้น และถด้าเรารรับความรอดโดยทางฤทธลิธเดชของขล่าว
ประเสรลิฐ ถด้าขล่าวประเสรลิฐทคาใหด้เราไดด้ปฟัญญาไปสผล่ความรอด ถด้าพระเจด้าไมล่ทรงประสงคร์ใหด้ผผด้หนซพี่งผผด้ใดพลินาศเลย
แตล่ทบีพี่ทอุกคนจะมาสผล่การกลรับใจใหมล่ เรากน็เชนพี่อใจไดด้เลยวล่าพระองคร์ทรงพลิทรักษร์รรักษาและปกปป้องพระครัมภบีรร์บรลิสอุทธลิธ
ของพระองคร์มาตลอดหลายรด้อยปป! พญามารไมล่สามารถกคาจรัดพระวจนะของพระเจด้า-หรนอสล่วนใดของพระวจนะ
ไดด้ หนรังสนอทรันี้งหกสลิบหกเลล่มในพระครัมภบีรร์ของเราบรรจอุทอุกสลิพี่งทบีพี่ใคร ๆ ตด้องทราบเกบีพี่ยวกรับเวลา นลิรรันดรร์กาล 
พระเจด้า พญามาร สวรรคร์ นรก ความรอด การพลิพากษาปรรับโทษ นรก และความชอบธรรม สลิพี่งใดทบีพี่เราตด้อง
ทราบเกบีพี่ยวกรับความสรัมพรันธร์ของเราตล่อพระเจด้าและความสรัมพรันธร์ของพระองคร์ตล่อเรากน็ถผกพบในพระครัมภบีรร์ เราไมล่
ตด้องการหนรังสนอตล่าง ๆ ทบีพี่ถผกเพลิพี่มเขด้ามา และเราไมล่สามารถตรัดหนรังสนอเลล่มใดออกไปไดด้ ถด้าเราเพลิพี่มเขด้าหรนอตรัดออก
จากพระวจนะของพระองคร์ พระเจด้ากน็จะตรัดสล่วนของเราออกจากหนรังสนอแหล่งชบีวลิต พระครัมภบีรร์ทอุกตอนถผก
ประทานใหด้โดยการดลใจของพระเจด้า “ถผกประทานใหด้โดยการดลใจของพระเจด้า” ตามพจนานอุกรมภาษากรบีก 
เปป็นคคากรบีกคคาเดบียว ซซพี่งมบีความหมายวล่า “ทบีพี่ถผกหายใจออกมาโดยพระเจด้า”

เปโตรประกาศความจรลิงเดบียวกรันนบีนี้ในถด้อยคคาเหลล่านบีนี้: “ยลิพี่งกวล่านรันี้น ขด้าพเจด้าจะพยายามกระทคาใหด้พวก
ทล่านสามารถ หลรังจากความตายของขด้าพเจด้า ทบีพี่จะระลซกถซงสลิพี่งเหลล่านบีนี้เสมอไป เพราะวล่าพวกเราไมล่ไดด้ตลิดตาม
นลิทานตล่าง ๆ ทบีพี่แตล่งไวด้ดด้วยความเฉลบียวฉลาด เมนพี่อพวกเราไดด้แจด้งใหด้พวกทล่านทราบถซงฤทธลิธเดชและการเสดน็จมา
ของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา แตล่ไดด้เปป็นพวกสรักขบีพยานแหล่งอานอุภาพของพระองคร์ เพราะวล่า



พระองคร์ไดด้ทรงรรับเกบียรตลิและสงล่าราศบีจากพระเจด้าพระบลิดา เมนพี่อมบีพระสอุรเสบียงมาถซงพระองคร์จากสงล่าราศบีอรันดบี
เลลิศนรันี้นวล่า “ทล่านผผด้นบีนี้เปป็นบอุตรทบีพี่รรักของเรา เราโปรดปรานทล่านผผด้นบีนี้มาก” และพวกเรากน็ไดด้ยลินพระสอุรเสบียงนบีนี้ซซพี่งมา
จากสวรรคร์ เมนพี่อพวกเราไดด้อยผล่กรับพระองคร์ในภผเขาอรันบรลิสอุทธลิธนรันี้น พวกเรามบีคคาพยากรณร์ทบีพี่แนล่นอนยลิพี่งกวล่านรันี้นอบีก
ดด้วย ซซพี่งพวกทล่านกระทคาดบีทบีพี่พวกทล่านเอาใจใสล่คคานรันี้น ดอุจดวงสวล่างดวงหนซพี่งทบีพี่สล่องแสงในทบีพี่มนด จนกระทรัพี่งแสงอรอุณ
ขซนี้น และดาวประจคารอุล่งผอุดขซนี้นในใจของพวกทล่าน โดยทราบสลิพี่งนบีนี้กล่อน คนอวล่าไมล่มบีคคาพยากรณร์ใด ๆ ของพระครัมภบีรร์
ทบีพี่ควรถผกตบีความตามลคาพรังใจของตนเอง ดด้วยวล่าคคาพยากรณร์ในอดบีตนรันี้นไมล่ไดด้มาโดยความประสงคร์ของมนอุษยร์ แตล่
พวกผผด้บรลิสอุทธลิธของพระเจด้าไดด้กลล่าวตามทบีพี่พวกเขาไดด้รรับการดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ” (2 ปต. 1:15-21) 

ขอใหด้ผมเนด้นยนี้คา: “โดยทราบสลิพี่งนบีนี้กล่อน คนอวล่าไมล่มบีคคาพยากรณร์ใด ๆ ของพระครัมภบีรร์ทบีพี่ควรถผกตบีความตาม
ลคาพรังใจของตนเอง ดด้วยวล่าคคาพยากรณร์ในอดบีตนรันี้นไมล่ไดด้มาโดยความประสงคร์ของมนอุษยร์ แตล่พวกผผด้บรลิสอุทธลิธของ
พระเจด้าไดด้กลล่าวตามทบีพี่พวกเขาไดด้รรับการดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ” ใชล่แลด้วครรับ ถผกตด้องแลด้วครรับ ผมเชนพี่อวล่า
พระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธไดด้ตรรัส-และเปโตรกน็จดมรันลง ผมเชนพี่อวล่าพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธไดด้ตรรัสและยอหร์นกน็จด
มรันลง ผมเชนพี่อวล่าพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธไดด้ตรรัสและเปาโลกน็จดมรันลง พระเจด้าไดด้ตรรัส และอลิสยาหร์กน็จดมรันลง 
พระเจด้าไดด้ตรรัส และโยบกน็จดมรันลง ใชล่แลด้วครรับ ผมเชนพี่อในการดลใจดด้านถด้อยคคาของพระครัมภบีรร์

ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายจะตด้องศซกษาคด้นควด้าและแยกแยะพระวจนะของพระเจด้าอยล่างถผกตด้อง ไมล่มบีบอุคคลใดมบี
สลิทธลิธทบีพี่จะตบีความพระครัมภบีรร์เพนพี่อใหด้สอดคลด้องกรับแนวคลิดทางศาสนาของเขาหรนอของเธอ พระครัมภบีรร์จะตด้องไมล่ถผก
ตบีความตามใจชอบ วลิธบีเดบียวทบีพี่จะเขด้าใจพระวจนะของพระเจด้าคนอ เปรบียบเทบียบสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่เปป็นฝป่ายวลิญญาณกรับ
ฝป่ายวลิญญาณ (1 คร. 2:11-13) เราไมล่สามารถทคาใหด้พระครัมภบีรร์สอดคลด้องกรับศาสนาของเราไดด้ เราตด้องทคาใหด้
ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนสอดคลด้องกรับพระครัมภบีรร์ เราจะตด้องศซกษาคด้นควด้าและแยกแยะพระวจนะอยล่างถผกตด้อง 
พระครัมภบีรร์ทอุกตอนเปป็นประโยชนร์สคาหรรับหลรักคคาสอน สคาหรรับการตรักเตนอน สคาหรรับการแกด้ไข สคาหรรับการอบรม
สรัพี่งสอนในความชอบธรรม

ขด้อ 17: “เพนพี่อคนของพระเจด้าจะดบีพรด้อม ถผกตระเตรบียมอยล่างครบถด้วนสคาหรรับการงานทบีพี่ดบีทอุกอยล่าง”
คนของพระเจด้าควรใชด้พระครัมภบีรร์ทอุกตอนในบรลิบทตามพระครัมภบีรร์ของมรัน โดยพลิจารณาวาระและยอุค

สมรัย ยลิวและคนตล่างชาตลิ และครลิสตจรักรของพระเจด้า (1 คร. 10:32) ไมล่มบีผผด้ใดมบีสลิทธลิธเอาขด้อพระคคาทบีพี่ถผกกลล่าวแกล่
อรับราฮรัมและอลิสราเอลโดยตรง และนคาขด้อพระคคาเหลล่านรันี้นมาใชด้กรับครลิสตจรักร อาณาจรักรนรันี้นและครลิสตจรักรไมล่ใชล่
อรันเดบียวกรันและไมล่เหมนอนกรัน พระเจด้าทรงบอกโนอาหร์ใหด้สรด้างเรนอ-แตล่พระองคร์ไมล่ทรงอยากใหด้พวกเราสรด้างเรนอ 
พระเจด้าทรงบอกอรับราฮรัมใหด้ถวายอลิสอรัค-แตล่พระองคร์ไมล่ทรงอยากใหด้เราถวายบอุตรทรันี้งหลายของเราในลรักษณะ
เดบียวกรัน พระเจด้าตรรัสแกล่ผผด้คนเฉพาะกลอุล่ม ณ ยอุคสมรัยทบีพี่เฉพาะเจาะจง ภายใตด้สภาพการณร์บางอยล่าง พระราช
บรัญญรัตลิไดด้ถผกประทานใหด้เพนพี่อเปป็นหมายสคาครัญระหวล่างพระเจด้ากรับชนชาตลิอลิสราเอล-แตล่บรัดนบีนี้ “พระครลิสตร์ทรงเปป็น
จอุดจบของพระราชบรัญญรัตลิ เพนพี่อความชอบธรรมแกล่ทอุกคนทบีพี่เชนพี่อ” (รม. 10:4) เราไมล่อยผล่ภายใตด้พระราชบรัญญรัตลิ แตล่
อยผล่ภายใตด้พระคอุณของพระเจด้า

ไมล่มบีใครมบีสลิทธลิธทบีพี่จะเอาขด้อพระครัมภบีรร์ตล่าง ๆ ออกไปจากบรลิบทของพวกมรันเพนพี่อทบีพี่จะพลิสผจนร์ศาสนาของตน
หรนอหลรักคคาสอนของตน เราสามารถรวบรวมบทเรบียนไดด้หลายประการจากเรนพี่องนนี้คาทล่วมโลก เรนอโนอาหร์ เมนองโส



โดม เมนองโกโมราหร์ ชนชาตลิอลิสราเอลในอบียลิปตร์-มบีบทเรบียนหลายเรนพี่องใหด้เรบียนรผด้จากการกระทคากลิจของพระเจด้ากรับ
ชนชาตลิอลิสราเอล แตล่เราจะตด้องไมล่เอาพระสรัญญาเหลล่านรันี้นทบีพี่พระเจด้าทรงทคาไวด้กรับอรับราฮรัมและประยอุกตร์ใชด้พวก
มรันกรับครลิสตจรักร! เราจะตด้องใหด้แกล่ครลิสตจรักรขด้อพระคคาเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็นของครลิสตจรักร และเราควรใหด้แกล่อลิสราเอล
พระสรัญญาเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็นของอรับราฮรัมและเชนนี้อสายของเขา

พระครัมภบีรร์ถผกหายใจออกมาโดยพระเจด้า พระเจด้าตรรัสโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ และเหลล่าผผด้บรลิสอุทธลิธไดด้
จดบรันทซกสลิพี่งทบีพี่พระองคร์ตรรัส หลรักคคาสอนใดทบีพี่ไมล่สอดคลด้องกรับพระวจนะของพระเจด้ากน็เปป็นหลรักคคาสอนเทบียมเทน็จ 
ดรังนรันี้นทล่านผผด้อล่านทบีพี่รรัก คอุณควรตรวจสอบหลรักคคาสอนของคอุณกรับพระวจนะของพระเจด้า ถด้าผผด้รรับใชด้ทบีพี่คอุณไปรล่วม
ประชอุมครลิสตจรักรไมล่เทศนาหลรักคคาสอนนรันี้นทบีพี่ถผกบรันทซกไวด้แลด้วในพระครัมภบีรร์ โดยไมล่เพลิพี่มเขด้าหรนอตรัดออกเลย คอุณกน็
ไมล่ควรสนรับสนอุนเขา ถด้าเขาไมล่เทศนา “องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตรรัสดรังนบีนี้” หรนอถด้าเขาเทศนาหลรักคคาสอนอนพี่นใด อยล่า
เชลิญชวนเขาเขด้ามาในบด้านของคอุณ อยล่าสนรับสนอุนเขา อยล่าขอใหด้พระเจด้าอวยพรเขา ถด้าคอุณทคาแบบนรันี้น คอุณกน็
กคาลรังทคาบาป:

“เพราะวล่าผผด้ลล่อลวงเปป็นอรันมากไดด้เขด้ามาในโลกแลด้ว ผผด้ซซพี่งไมล่กลล่าวยอมรรับวล่าพระเยซผครลิสตร์ไดด้เสดน็จมารรับ
สภาพของเนนนี้อหนรัง คนนบีนี้แหละเปป็นผผด้ลล่อลวงและเปป็นปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์ จงระวรังพวกทล่านเองใหด้ดบี เพนพี่อพวก
เราจะไดด้ไมล่สผญเสบียสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่พวกเราไดด้กระทคามาแลด้ว แตล่เพนพี่อพวกเราจะไดด้รรับบคาเหนน็จเตน็มทบีพี่ ผผด้ใดกน็ตามทบีพี่
ละเมลิดและไมล่ดคารงอยผล่ในหลรักคคาสอนของพระครลิสตร์ กน็ไมล่มบีพระเจด้า ผผด้ใดทบีพี่ดคารงอยผล่ในหลรักคคาสอนของพระครลิสตร์ 
ผผด้นรันี้นกน็มบีทรันี้งพระบลิดาและพระบอุตร ถด้ามบีผผด้ใดมาหาพวกทล่านและไมล่นคาหลรักคคาสอนนบีนี้มาดด้วย อยล่ารรับเขาไวด้ใหด้เขด้ามา
ในบด้านของพวกทล่าน และอยล่าขอพระเจด้าอวยพรใหด้เขาเลย เพราะวล่าผผด้ทบีพี่ขอพระเจด้าอวยพรใหด้เขา กน็เปป็นผผด้เขด้า
สล่วนในบรรดาการกระทคาชรัพี่วรด้ายของเขานรันี้น” (2 ยอหร์น 7-11)

ทอุกสลิพี่งทบีพี่เราตด้องทราบเกบีพี่ยวกรับหลรักคคาสอนถผกบรันทซกไวด้ในพระวจนะของพระเจด้าแลด้ว พระครัมภบีรร์จรัดหา
ใหด้แกล่ผผด้รรับใชด้ของพระเจด้ากระสอุน ฤทธลิธเดช ถด้อยคคาแหล่งการตรักเตนอน ผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบีไมล่เทศนาหลรักคคาสอนเสมอไป-
เขาตรักเตนอนและตคาหนลิเชล่นกรัน ขล่าวประเสรลิฐบรรจอุขล่าวสารแหล่งการแกด้ไข-และผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบีแหล่งขล่าวประเสรลิฐยล่อม
เทศนาหลรักคคาสอนตามพระครัมภบีรร์ ตรักเตนอนจากพระครัมภบีรร์ และแกด้ไขขด้อผลิดพลาดผล่านทางขล่าวประเสรลิฐ เขาไมล่
เทศนาสลิพี่งทบีพี่เขาคลิด เขาไมล่เทศนาผล่านทางขด้อปอุจฉาวลิสรัชนาหรนอหนรังสนอหลรักคคาสอนเลล่มใด เขาเทศนาพระวจนะ
ของพระเจด้า-พระครัมภบีรร์นรันี้น-และทอุกสลิพี่งทบีพี่เราตด้องการสคาหรรับการอบรมสรัพี่งสอนในความชอบธรรมกน็ถผกบรันทซกไวด้ใน
พระครัมภบีรร์บรลิสอุทธลิธแลด้ว นรักเทศนร์ของพระเจด้าไมล่แวะไปหาพวกดร. ฉลิพี่ง และอจ. ฉาบและถามความคลิดเหน็นของ
พวกเขาเกบีพี่ยวกรับสลิพี่งใดทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับการดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ถผกตด้องและหลรักคคาสอนตามพระครัมภบีรร์ การอบรมสรัพี่งสอน
ทรันี้งหมดทบีพี่เราตด้องการถผกบรันทซกไวด้ในพระวจนะบรลิสอุทธลิธของพระเจด้าแลด้ว

พระวจนะของพระเจด้าเปป็นหบีบเครนพี่องมนอซซพี่งบรรจอุเครนพี่องมนอทอุกชลินี้นทบีพี่เราตด้องการสคาหรรับการเทศนา-ไมล่วล่า
มรันจะเปป็นหลรักคคาสอน การตรักเตนอน การแกด้ไข หรนอการอบรมสรัพี่งสอน พระวจนะของพระเจด้าเปป็นศผนยร์อาหารทบีพี่
ครบวงจร: ในนรันี้นเราพบนนี้คานมฝป่ายวลิญญาณ เนนนี้อ และขนมปฟัง คนอทรันี้งหมดทบีพี่เราตด้องการสคาหรรับการเจรลิญเตลิบโต
ฝป่ายวลิญญาณ พระครัมภบีรร์เปป็นรด้านเสนนี้อผด้าครบวงจร: มรันหล่มกายเราดด้วยความรอด อาภรณร์แหล่งการชคาระแยกตรันี้งไวด้
และเสนนี้อคลอุมแหล่งความชอบธรรม พระครัมภบีรร์เปป็นโรงพยาบาลฝป่ายวลิญญาณทบีพี่ครบวงจร: มรันบรรจอุยารรักษาโรค



และเครนพี่องมนอทบีพี่จคาเปป็นทรันี้งหมดสคาหรรับการเสรลิมกคาลรังและการเสรลิมสรด้างครลิสเตบียนทรันี้งหลายทบีพี่ประสบภาวะทอุพ
โภชนาการและเจน็บปป่วยกระเสาะกระแสะ พระครัมภบีรร์บรรจอุสลิพี่งใด ๆ สลิพี่งสารพรัด และทอุกสลิพี่งทบีพี่คนของพระเจด้า
ตด้องการเพนพี่อทบีพี่จะทคางานทบีพี่สมบผรณร์แบบแหล่งการเทศนาพระวจนะในความครบถด้วนทรันี้งหมดของมรัน ชนะบรรดา
คนบาป ใหด้อาหารเหลล่าทารกในพระครลิสตร์ เสรลิมกคาลรังผผด้อล่อนแอ และบคารอุงเลบีนี้ยงผผด้ทบีพี่แขน็งแรงและโตเตน็มทบีพี่แลด้ว ทอุก
สลิพี่งทบีพี่ผผด้รรับใชด้ของพระเจด้าตด้องการลด้วนอยผล่ในพระครัมภบีรร์

หนซพี่งในความตด้องการทบีพี่ใหญล่โตทบีพี่สอุดในธรรมาสนร์วรันนบีนี้คนอ การทบีพี่เหลล่านรักเทศนร์ของพระเจด้าตด้องกลรับไปยรัง
พระครัมภบีรร์และเลลิกเทศนาหลรักคคาสอนทบีพี่มนอุษยร์สรด้างขซนี้น แนวคลิดตล่าง ๆ ทบีพี่มนอุษยร์สรด้างขซนี้น โปรแกรมของมนอุษยร์ 
เราตด้องกลรับไปหายรัง “องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตรรัสดรังนบีนี้” ในทอุกดด้านของงานรรับใชด้ขล่าวประเสรลิฐ

2 ททิโมธธี - บททธีที่ 4
ผทูต้รอับใชต้ทธีที่สอัตยณซลืที่อและขม่าวสารสยดทต้ายของเขา

4:1 เหตอุฉะนรันี้นขด้าพเจด้าจซงกคาชรับทล่านตล่อพระพรักตรร์พระเจด้า และพระเยซผครลิสตร์เจด้า ผผด้จะทรงพลิพากษาทรันี้งคนเปป็น
และคนตาย ในการปรากฏของพระองคร์และในอาณาจรักรของพระองคร์
4:2 จงประกาศพระวจนะ จงตรันี้งใจทคาตอนทบีพี่สะดวกและตอนทบีพี่ไมล่สะดวก จงตรักเตนอน วล่ากลล่าว และเตนอนสตลิดด้วย
ความอดกลรันี้นทอุกอยล่างและหลรักคคาสอน



4:3 เพราะจะถซงเวลาทบีพี่คนทรันี้งหลายจะไมล่ทนตล่อหลรักคคาสอนอรันถผกตด้อง แตล่ตามตรัณหาตล่าง ๆ ของพวกเขาเอง 
พวกเขาจะรวบรวมบรรดาครผไวด้สคาหรรับตนเอง โดยมบีหผทบีพี่ครัน
4:4 และพวกเขาจะบล่ายหผของตนไปเสบียจากความจรลิง และจะหรันไปยรังนลิทานตล่าง ๆ
4:5 แตล่ทล่านจงระวรังระไวอยผล่ในสลิพี่งทรันี้งปวง จงสผด้ทนบรรดาความทอุกขร์ยากลคาบาก จงกระทคาหนด้าทบีพี่ของผผด้ประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐ จงกระทคาการรรับใชด้ของทล่านใหด้สคาเรน็จเตน็มทบีพี่
4:6 เพราะวล่าบรัดนบีนี้ขด้าพเจด้าพรด้อมทบีพี่จะถผกถวายเปป็นเครนพี่องบผชาแลด้ว และเวลาแหล่งการจากไปของขด้าพเจด้านรันี้นใกลด้
จะถซงแลด้ว
4:7 ขด้าพเจด้าไดด้สผด้รบในการตล่อสผด้อรันดบีแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้กระทคาการวลิพี่งแขล่งของขด้าพเจด้าใหด้สคาเรน็จแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้รรักษา
ความเชนพี่อนรันี้นไวด้แลด้ว
4:8 ตล่อจากนบีนี้ มบีมงกอุฎแหล่งความชอบธรรมเกน็บไวด้สคาหรรับขด้าพเจด้าแลด้ว ซซพี่งองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ผผด้พลิพากษาอรันชอบ
ธรรม จะประทานแกล่ขด้าพเจด้าในวรันนรันี้น และมลิใชล่แกล่ขด้าพเจด้าผผด้เดบียวเทล่านรันี้น แตล่แกล่คนทรันี้งปวงเชล่นกรันทบีพี่รรักการ
ปรากฏของพระองคร์
4:9 ทล่านจงขมบีขมรันทบีพี่จะมาหาขด้าพเจด้าโดยเรน็ว
4:10 เพราะวล่าเดมาสไดด้ละทลินี้งขด้าพเจด้าไปแลด้ว โดยหลงรรักโลกปฟัจจอุบรันนบีนี้เสบียแลด้ว และไดด้จากไปยรังเมนองเธสะโลนลิ
กา เครสเซนสร์ไดด้ไปยรังแควด้นกาลาเทบีย ทลิตรัสไดด้ไปยรังเมนองดาลมาเทบีย
4:11 ลผกาคนเดบียวเทล่านรันี้นทบีพี่อยผล่กรับขด้าพเจด้า จงไปตามมาระโกและพาเขามาพรด้อมกรับทล่าน เพราะเขาเปป็น
ประโยชนร์แกล่ขด้าพเจด้าสคาหรรับการรรับใชด้นบีนี้
4:12 และขด้าพเจด้าไดด้สล่งทบีคลิกรัสไปยรังเมนองเอเฟซรัสแลด้ว
4:13 เสนนี้อคลอุมทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้ฝากไวด้กรับคารปฟัสทบีพี่เมนองโตรอรัสนรันี้น เมนพี่อทล่านมาจงเอามาพรด้อมกรับทล่าน และหนรังสนอ
เหลล่านรันี้น แตล่โดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งหนรังสนอพวกนรันี้นทบีพี่เขบียนบนแผล่นหนรัง
4:14 อเลน็กซานเดอรร์ชล่างทองแดงนรันี้นไดด้ประทอุษรด้ายขด้าพเจด้าอยล่างสาหรัส ‘ขอใหด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงตอบแทน
เขาตามการกระทคาทรันี้งหลายของเขา’
4:15 ทล่านจงระวรังเขาใหด้ดบีดด้วย เพราะเขาไดด้ครัดคด้านบรรดาถด้อยคคาของเราอยล่างรอุนแรง
4:16 ในการแกด้คดบีครรันี้งแรกของขด้าพเจด้านรันี้น ไมล่มบีใครเขด้าขด้างขด้าพเจด้าสรักคนเดบียว แตล่พวกเขาไดด้ละทลินี้งขด้าพเจด้าไป
หมด ขด้าพเจด้าอธลิษฐานตล่อพระเจด้าวล่า ขอโปรดอยล่าใหด้พวกเขาตด้องไดด้รรับโทษเลย
4:17 อยล่างไรกน็ตามองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงยนนอยผล่กรับขด้าพเจด้า และไดด้เสรลิมกคาลรังขด้าพเจด้า เพนพี่อวล่าโดยขด้าพเจด้า การ
ประกาศพระวจนะจะเปป็นทบีพี่รผด้จรักอยล่างเตน็มทบีพี่ และเพนพี่อใหด้คนตล่างชาตลิทรันี้งปวงไดด้ยลิน และขด้าพเจด้าไดด้รรับการชล่วยใหด้
พด้นจากปากของสลิงโตนรันี้น
4:18 และองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะโปรดชล่วยขด้าพเจด้าใหด้พด้นจากการงานชรัพี่วรด้ายทอุกอยล่าง และจะทรงพลิทรักษร์รรักษา
ขด้าพเจด้าไวด้จนถซงอาณาจรักรสวรรคร์ของพระองคร์ สงล่าราศบีจงมบีแดล่พระองคร์สนบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน
4:19 ขอฝากความคลิดถซงมายรังปรลิสคากรับอาควลิลลา และครรัวเรนอนของโอเนสลิโฟรรัส
4:20 เอรรัสทรัสยรังอาศรัยอยผล่ทบีพี่เมนองโครลินธร์ แตล่ขด้าพเจด้าละโตรฟปมรัสไวด้ทบีพี่เมนองมลิเลทรัสเมนพี่อยรังปป่วยอยผล่



4:21 ทล่านจงขมบีขมรันทบีพี่จะมาถซงกล่อนฤดผหนาว ยผบผลรัสทรักทายปราศรรัยทล่าน รวมทรันี้งปผเดนสร์ และลบีนรัส และคลาว
เดบีย และพบีพี่นด้องเหลล่านรันี้นทอุกคน
4:22 ขอพระเยซผครลิสตร์เจด้าทรงสถลิตอยผล่กรับจลิตวลิญญาณของทล่าน ขอพระคอุณจงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด เอเมน

คนากนาชอับสยดทต้ายของเปาโล
บททบีพี่แลด้วปปิดทด้ายดด้วยคคาเตนอนสตลิและการใหด้ขด้อปฏลิบรัตลิสคาหรรับทลิโมธบีเพนพี่อทบีพี่จะดคาเนลินตล่อไปในสลิพี่งเหลล่านรันี้น

ซซพี่งเขาไดด้เรบียนรผด้แลด้ว โดยรผด้วล่าเขาไดด้เรบียนรผด้สลิพี่งเหลล่านรันี้นจากผผด้ใด เขาถผกเตนอนความจคาวล่า ตรันี้งแตล่เดน็ก เขาไดด้รผด้จรักพระ
ครัมภบีรร์บรลิสอุทธลิธ-ขล่าวสารเดบียวบนพลิภพนบีนี้ทบีพี่สามารถทคาใหด้คนทรันี้งหลายไดด้ปฟัญญาไปสผล่ความรอดโดยทางความเชนพี่อ 
เปาโลเนด้นยนี้คาขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าพระครัมภบีรร์ทอุกตอนไดด้รรับการดลใจ ถผกเหลล่าผผด้บรลิสอุทธลิธเขบียนตามคคาบอกโดยพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธ และเปป็นประโยชนร์สคาหรรับหลรักคคาสอน สคาหรรับการตรักเตนอน สคาหรรับการแกด้ไข และสคาหรรับการ
อบรมสรัพี่งสอนในความชอบธรรม-เพนพี่อทบีพี่คนของพระเจด้าจะถผกตระเตรบียมใหด้พรด้อมสคาหรรับการงานทบีพี่ดบีทอุกอยล่าง บน
พนนี้นฐานแหล่งความจรลิงทบีพี่มรัพี่นคงแนล่นอนเหลล่านบีนี้ เปาโลใหด้คคากคาชรับจากพระเจด้าแกล่ทลิโมธบี:

ขด้อ 1: “เหตอุฉะนรันี้นขด้าพเจด้าจซงกคาชรับทล่านตล่อพระพรักตรร์พระเจด้า และพระเยซผครลิสตร์เจด้า ผผด้จะทรง
พลิพากษาทรันี้งคนเปป็นและคนตาย ในการปรากฏของพระองคร์และในอาณาจรักรของพระองคร์”

“ทลิโมธบีเออ๋ย ตล่อพระพรักตรร์พระเจด้าผผด้ไดด้ทรงชล่วยใหด้รอด ทรงเรบียก และทรงแตล่งตรันี้งทล่านแลด้ว และตล่อพระ
พรักตรร์พระผผด้ชล่วยใหด้รอดผผด้ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนพี่อทบีพี่โดยทางพระเมตตาของพระองคร์ ทล่านจะไดด้รรับความรอด 
ขด้าพเจด้าขอกคาชรับทล่าน…”

เปาโลอยากทบีพี่จะแนล่ใจวล่าทลิโมธบีเทศนาพระวจนะโดยไมล่ปนสลิพี่งใดเขด้าไป พระครัมภบีรร์เปป็นบรันทซกหนซพี่งเดบียว
เกบีพี่ยวกรับความรรักของพระเจด้าและสลิพี่งทบีพี่ความรรักของพระเจด้าไดด้กระทคา (และกคาลรังทคา) เพนพี่อคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ยอม
วางใจในพระครลิสตร์ของพระเจด้า พระครัมภบีรร์เปป็นหนรังสนอเลล่มเดบียวเทล่านรันี้นทบีพี่บอกเราวล่าเพราะความรรักของพระเจด้า 
พระเยซผครลิสตร์จซงไดด้ทรงชคาระหนบีนี้บาปนรันี้น-และโดยทางความมรณาของพระองคร์ไดด้ทรงซนนี้อการไถล่ ทรงจล่ายคล่าไถล่
นรันี้น และทรงรรับบาปทรันี้งหลายของเราไปเสบีย โดยแบกรรับพวกมรันไวด้ในพระกายของพระองคร์เองบนกางเขนนรันี้น (1
ปต. 2:24)

พระครัมภบีรร์เปป็นหนรังสนอเลล่มเดบียวเทล่านรันี้นทบีพี่บอกเราวล่าในเรลิพี่มแรกนรันี้น กล่อนทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างแผล่นดลิน
โลกหรนอมนอุษยร์ พระองคร์ไดด้ทรงวางแผนและทคาใหด้ความรอดของเราสมบผรณร์แบบแลด้ว (1 ปต. 1:20) มรันเปป็นการ
เปปิดเผยของแทด้หนซพี่งเดบียวเกบีพี่ยวกรับพระเจด้าและพระบอุตรทบีพี่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ มรันเปป็นหนรังสนอเลล่ม
เดบียวทบีพี่บอกเราวล่ามรันไมล่ใชล่พระประสงคร์ของพระเจด้าทบีพี่ผผด้ใดควรพลินาศ แตล่ทบีพี่ทอุกคนควรมาสผล่การกลรับใจใหมล่ พระ
ครัมภบีรร์ประกาศเรนพี่องการดลใจของมรัน มรันเปป็นหนรังสนอเลล่มเดบียวบนแผล่นดลินโลกทบีพี่เปป็นหนรังสนอทบีพี่มบีชบีวลิต ขล่าวสารทบีพี่
พระเจด้าทรงอยากใหด้มนอุษยร์ไดด้ยลินถผกบรันทซกในพระวจนะของพระองคร์แลด้ว พระเจด้าไมล่ทรงสนพระทรัยเกบีพี่ยวกรับ
ความคลิดเหน็นของคอุณหรนอของผม พระองคร์ทรงบอกใหด้มนอุษยร์เขบียนความจรลิงนรันี้นลงไปแลด้ว และความจรลิงนรันี้นกน็
ทคาใหด้มนอุษยร์เปป็นไท

ขด้อ 2: “จงประกาศพระวจนะ จงตรันี้งใจทคาตอนทบีพี่สะดวกและตอนทบีพี่ไมล่สะดวก จงตรักเตนอน วล่ากลล่าว และ
เตนอนสตลิดด้วยความอดกลรันี้นทอุกอยล่างและหลรักคคาสอน”



เปาโลมบีภาระใจหนรักอซนี้งยลิพี่งนรัก เขากคาลรังเผชลิญหนด้ากรับความมรณา เขารผด้วล่าการจากไปของเขามาถซงไดด้
ทอุกเมนพี่อ และความเรล่งดล่วนของการประกาศขล่าวประเสรลิฐกน็หนรักอซนี้งยลิพี่งนรักบนใจของเขา เขาอยากใหด้ทลิโมธบี
ประกาศเรนพี่องการเสดน็จมาครรันี้งทบีพี่สองของพระเยซผเจด้า ซซพี่งถผกใหด้โครงรล่างอยล่างชรัดเจนขนาดนรันี้นใน 1 เธสะโลนลิกา
4:13-18 เขาอยากใหด้ทลิโมธบีเตนอนเกบีพี่ยวกรับการพลิพากษาทบีพี่จะตามมา-การพลิพากษาของทอุกคนในเรนพี่องหนด้าทบีพี่คนตด้น
เรนอน-และ เมนพี่อสลิพี่งสารพรัดครบกคาหนดบรลิบผรณร์ การพลิพากษาเหลล่าคนชรัพี่ว (ครลิสเตบียนทรันี้งหลายจะไมล่ถผกพลิพากษา
หลรังเสบียชบีวลิตวล่าพวกเขารอดหรนอหลงหาย พวกเขาจะถผกพลิพากษาในเรนพี่องหนด้าทบีพี่คนตด้นเรนอนเทล่านรันี้น โปรดอล่าน 2 
โครลินธร์ 5:10 และ 1 โครลินธร์ 3:11-15)

เปาโลมบีเรนพี่องอาณาจรักรนรันี้นอยผล่ในใจเชล่นกรัน จะมบีอาณาจรักรหนซพี่ง และพระเยซผจะทรงเปป็นกษรัตรลิยร์ เปาโล
อยากใหด้ทลิโมธบีมอบถวายความสามารถ พลรังงาน เรบีพี่ยวแรง และทรรัพยากรทรันี้งหมดของเขาใหด้แกล่การเทศนาขด้อพนนี้น
ฐานทบีพี่ยลิพี่งใหญล่เหลล่านบีนี้แหล่งความเชนพี่อนรันี้น ในความอดทน ความรรัก ความเชนพี่อ และความอดกลรันี้นใจ (และในยาม
เผชลิญหนด้ากรับการขรัดขวางแบบมบีอคตลิของเหลล่าศรัตรผของขล่าวประเสรลิฐ) เขาควรเทศนาขล่าวสารของพระเจด้าแกล่
โลกทบีพี่ใกลด้ตาย

ทลิโมธบีจะตด้องรด้องประกาศเสบียงดรังเกบีพี่ยวกรับการพลิพากษานรันี้น เขาจะตด้องประกาศอาณาจรักรทบีพี่จะมานรันี้น 
เขาจะตด้องตรักเตนอนผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายในยามจคาเปป็น ตคาหนลิคนทบีพี่ไมล่ใสล่ใจ เตนอนสตลิคนทบีพี่มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณใหด้ไปสผล่
สลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่สผงสล่งกวล่าเดลิม-และเขาจะตด้องทคาเชล่นนบีนี้ดด้วยความอดกลรันี้นใจทอุกอยล่าง

ขด้อ 3 และ 4: “เพราะจะถซงเวลาทบีพี่คนทรันี้งหลายจะไมล่ทนตล่อหลรักคคาสอนอรันถผกตด้อง แตล่ตามตรัณหาตล่าง ๆ
ของพวกเขาเอง พวกเขาจะรวบรวมบรรดาครผไวด้สคาหรรับตนเอง โดยมบีหผทบีพี่ครัน และเขาจะบล่ายหผจากความจรลิง หรัน
ไปฟฟังเรนพี่องนลิยายตล่างๆ”

เปาโลและทลิโมธบีไดด้รรับการอวยพรดด้วยความสคาเรน็จมหาศาลในงานรรับใชด้ของพวกเขาดด้วยกรัน มบีการ
ขล่มเหงหลายอยล่าง แตล่เหลล่าศรัตรผของพวกเขาถนอเปป็นสล่วนนด้อย เมนพี่อเทบียบกรับผผด้เชนพี่อแทด้จคานวนมากเหลล่านรันี้นทบีพี่ไดด้ยลิน
และตลิดตามพวกเขา แตล่เปาโลทราบวล่าเวลานรันี้นกคาลรังเขด้ามาใกลด้อยล่างรวดเรน็วเมนพี่อทลิโมธบีจะพบวล่ามรันยากทบีพี่จะ
ชรักชวนผผด้คนใหด้ฟฟังขล่าวสารของเขาจากพระวจนะบรลิสอุทธลิธของพระเจด้า ณ เวลานรันี้นมบีอยผล่หลายคนทบีพี่เตน็มใจฟฟัง 
เตน็มใจเชนพี่อฟฟัง เตน็มใจยอมรรับขล่าวสารของพระครลิสตร์ แตล่กลางคนนกคาลรังเขด้ามาใกลด้แลด้ว-และคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เดลินใน
ความมนดกน็รรักความมนดเพราะการกระทคาทรันี้งหลายของตนนรันี้นชรัพี่วรด้าย ในไมล่ชด้าทลิโมธบีจะเหน็นคนในทบีพี่ประชอุมของเขา
จคานวนหดลงเรนพี่อย ๆ และหลายคนทบีพี่เคยตลิดตามเขาจะไปเขด้ารล่วมกรับนรักเทศนร์อบีกกลอุล่ม ผผด้ซซพี่งไมล่ไดด้รรับมอบพรันธกลิจ
จากพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ-คนทรันี้งหลายทบีพี่ไดด้เชลิญตรัวเองเขด้ามาในชอุมชนนรันี้นเพนพี่อจรัดตรันี้งหลรักคคาสอนทบีพี่ใหมล่กวล่าซซพี่ง
เตน็มไปดด้วยเรนพี่องลซกลรับ มนตร์เสนล่หร์ ความอยากรผด้อยากเหน็นและการผจญภรัย-หลรักคคาสอนหนซพี่งซซพี่งเกบีพี่ยวขด้องกรับโลก
วลิญญาณ หลายคนจะหรันไปจากขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ผผด้ทรงถผกตรซงกางเขน พระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลินของ
พระองคร์และความรอดโดยพระคอุณ และจะแหล่กรันไปฟฟังเรนพี่องแตล่งและนลิทานตล่าง ๆ

อรัครทผตทล่านนบีนี้เตนอนทลิโมธบีเกบีพี่ยวกรับสภาพเหลล่านบีนี้ทบีพี่จะมาแนล่นอน เพนพี่อทบีพี่เขาจะเตรบียมพรด้อมสคาหรรับการ
ออกไปจากความเชนพี่อนรันี้นและจะไดด้ไมล่ทด้อใจ เราทราบผล่านทางการศซกษาคด้นควด้าสามบทแรกของหนรังสนอวลิวรณร์วล่า
ครลิสตจรักรเหลล่านรันี้นในแควด้นเอเชบียหดเลน็กลงในเรนพี่องจคานวน ในฝป่ายวลิญญาณ และในความจรลิง จนกระทรัพี่งเฉพาะค



รลิสตจรักรชาวฟปลาเดลเฟปยเทล่านรันี้นยนนหยรัดมรัพี่นคงและรรักษาพระวจนะของพระเจด้าไวด้ (วว. 3:10) พระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธไดด้ตรรัสเกบีพี่ยวกรับผผด้เชนพี่อแทด้เหลล่านบีนี้วล่า “...เพราะวล่าเจด้ามบีกคาลรังเพบียงเลน็กนด้อย และไดด้รรักษาคคาของเรา และไมล่
ไดด้ปฏลิเสธนามของเรา…เรากน็จะรรักษาเจด้าใหด้พด้นจากโมงยามแหล่งการทดลองนรันี้นดด้วย (ความทอุกขร์ลคาบาก) ซซพี่งจะ
บรังเกลิดขซนี้นแกล่คนทรัพี่วทรันี้งโลก…” (วว. 3:8,10) 

ครลิสตจรักรทรันี้งเจน็ดในแควด้นเอเชบียเคยมบีอยผล่จรลิงตามทบีพี่ถผกเอล่ยชนพี่อในหนรังสนอวลิวรณร์ แตล่ความจรลิงกน็ลงลซก
มากกวล่าทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นเหลล่านรันี้น ครลิสตจรักรทรันี้งเจน็ดทบีพี่ถผกเอล่ยชนพี่อเปป็นภาพแสดงลล่วงหนด้าของประวรัตลิศาสตรร์ครลิสต
จรักรไปจนถซงการรรับขซนี้นของครลิสตจรักรแทด้และการคายชาวเลาดบีเซบียเหลล่านรันี้นออกมา และพวกมรันมบีนรัยสคาครัญมาก 
ๆ ในความสรัมพรันธร์ตล่อยอุคครลิสตจรักรทรันี้งหมด หลรักคคาสอนเทบียมเทน็จเหลล่านรันี้นเกบีพี่ยวกรับโลกวลิญญาณ ซซพี่งยซดถนอวล่า
ผผด้คนไมล่ถผกผผกมรัดโดยสสารแตล่สามารถถผกชล่วยใหด้พด้นจากการตกเปป็นทาสของสสารและกลายเปป็นสล่วนหนซพี่งของ
โลกวลิญญาณ ไดด้พบกรับทบีพี่มรัพี่นอรันแขน็งแรงและมบีผผด้ตลิดตามเยอะมาก-เพราะวล่าตามหลรักคคาสอนนบีนี้ของผผด้สอนผลิดเหลล่า
นรันี้น คน ๆ หนซพี่งกน็สามารถเปป็นคนเครล่งศาสนาและยรังตลิดตามตรัณหาแหล่งความคลิดและใจของตรัวเองไดด้ในการสนอง
ความปรารถนาตล่าง ๆ ของเนนนี้อหนรัง

ผผด้คนทบีพี่ถผกพรรณนาในขด้อพระคคานบีนี้ของเราไมล่เคยไดด้บรังเกลิดใหมล่เลย พวกเขาเปป็นคนเครล่งศาสนา และไมล่
ตด้องสงสรัยเลยวล่าพวกเขาบางคนไดด้เขด้ารล่วมกรับทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นนรันี้น แตล่พวกเขาไมล่เคยถผกใหด้บรังเกลิดโดยพระ
วลิญญาณและไมล่เคยถผกชคาระลด้างในพระโลหลิตนรันี้น คนเหลล่านรันี้นทบีพี่รรับความรอดอยล่างแทด้จรลิงจะไมล่ยอมแพด้ตล่อคคา
สอนผลิดและหรันไปเสบียจากความเชนพี่อนรันี้น (1 ปต. 2:6)

ขล่าวสารแหล่งกลโกธา-กางเขนนรันี้นและพระโลหลิตนรันี้นทบีพี่หลรัพี่งรลิน-จะถผกละเลยและถผกหลบเลบีพี่ยง และ
ขล่าวสารทบีพี่ถผกยอมรรับนรันี้นจะเปป็นของพวกผผด้รรับใชด้ทบีพี่ “เรบียนกรันอยผล่เสมอ และไมล่เคยสามารถมาถซงความรผด้แหล่งความ
จรลิง” มวลชนมหาศาลจะเดลินทางในทางกวด้างนรันี้นทบีพี่นคาไปสผล่ความพลินาศ พวกเขาจะยอมรรับหลรักคคาสอนทบีพี่จะทคาใหด้
ใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบแคระแกรน็น ทคาใหด้ใจแขน็งกระดด้าง ทคาใหด้ความคลิดแบนราบ-แตล่ทคาใหด้จลิตวลิญญาณตกนรก

เปาโลไมล่อยากใหด้ทลิโมธบีทด้อใจหรนอผลิดหวรัง เขาอยากใหด้ทลิโมธบีเปป็นผผด้ทบีพี่ออุทลิศตรัวมากยลิพี่งขซนี้นตล่อการประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคอุณมหรัศจรรยร์ของพระเจด้า เพราะเขารผด้วล่าจะมบีบางคนทบีพี่ยอมฟฟังขล่าวสารของพระเจด้าแตล่
ไมล่ทรันสมรัยแหล่งพระโลหลิตนรันี้น-ขล่าวสารทบีพี่ทคาใหด้ใจของมนอุษยร์ถล่อมลงและกคาจรัดความเยล่อหยลิพี่งอรันโงล่เขลาทลินี้งไป บาง
คนจะยอมรรับขล่าวสารแหล่งกางเขนนรันี้นทบีพี่มบีศผนยร์กลางอยผล่ทบีพี่พระครลิสตร์ ขล่าวสารนรันี้นทบีพี่วล่าพระเยซผกคาลรังจะเสดน็จมา วล่า
จะมบีการพลิพากษา และวล่าอาณาจรักรนรันี้นจะถผกตรันี้งขซนี้น

ถด้าคนของพระเจด้าเทศนาขล่าวสารนรันี้น ผล่านทางขล่าวสารนรันี้นพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธกน็จะทรงกระทคาการ
อรัศจรรยร์ตล่าง ๆ ในใจของมนอุษยร์ หลายครรันี้งดผเหมนอนราวกรับวล่าคนทรันี้งโลกไปเดลินตามสตลิปฟัญญาของมนอุษยร์แลด้ว แตล่
เราตด้องสรัตยร์ซนพี่อตล่อขล่าวประเสรลิฐตล่อไป นบีพี่เปป็นคคาขอรด้องจากใจของอรัครทผตชราผผด้นบีนี้ มรันเปป็นภาระใจของเขาสคาหรรับ
ทลิโมธบีผผด้สนบทอดหนอุล่มของเขา

ถด้าคอุณจะศซกษาสภาพการณร์ตล่าง ๆ รอบตรัวคอุณ คอุณกน็จะพบวล่าผผด้รรับใชด้จคานวนมากชอบไปทางสายทบีพี่มบี
แรงตด้านนด้อยทบีพี่สอุดเสมอ คนสล่วนนด้อยไดด้ตลิดตามขล่าวประเสรลิฐแทด้ แตล่คนสล่วนใหญล่หลบเลบีพี่ยงขล่าวสารแหล่งกางเขน
นรันี้นเสมอ พระเยซผตรรัสวล่า “ทล่านทรันี้งหลายจงเขด้าไปทางประตผแคบนรันี้น เพราะวล่าประตผนรันี้นกน็กวด้างและทางนรันี้นกน็



กวด้างขวางทบีพี่นคาไปสผล่ความพลินาศ และมบีคนเปป็นอรันมากซซพี่งเขด้าไปในทางนรันี้น เพราะวล่าประตผนรันี้นกน็แคบและทางนรันี้นกน็
ครับแคบซซพี่งนคาไปสผล่ชบีวลิต และมบีคนจคานวนนด้อยทบีพี่พบมรัน” (มธ. 7:13,14)

ขล่าวประเสรลิฐทบีพี่เปป็นนลิทานทรันี้งหลายทคาใหด้หผจรัจั๊กจบีนี้-แตล่ขล่าวประเสรลิฐแหล่งกางเขนนรันี้นกระทคาการอรัศจรรยร์ตล่าง
ๆ ในใจ มบีหลายลด้านคนวรันนบีนี้ทบีพี่เดลินเขด้าออกครลิสตจรักรทรันี้งหลายทบีพี่ทรันสมรัยเปป็นวล่าเลล่น พวกเขาไปทบีพี่นรัพี่นโดยมบีจอุด
ประสงคร์ทบีพี่เฉพาะเจาะจงในการทคาใหด้หผตรัวเองจรัจั๊กจบีนี้ พวกเขาฟฟังคคาเทศนาเพนพี่อสรังคม-ซซพี่งอาจยาวประมาณสลิบหด้า
นาทบี โดยอล่านหมดทอุกคคา-ไมล่ใชล่เทศนาจากใจทบีพี่ไดด้รรับการดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ พวกเขาไดด้ยลินขล่าว
ประเสรลิฐเพนพี่อสรังคม ซซพี่งไมล่มบีกางเขน ไมล่มบีการเปป็นขซนี้นจากตาย-ไรด้ชบีวลิต ไรด้พระโลหลิต ขาดซซพี่งการอรัศจรรยร์ตล่าง ๆ 
และความรอด…ถด้อยคคาทบีพี่วล่างเปลล่าซซพี่งหลล่นมาจากรลิมฝปปากของผผด้คงแกล่เรบียนทบีพี่ไมล่เคยมาถซงความรผด้แหล่งความจรลิง
นรันี้นเลย

ศรัตรผทบีพี่นล่ากลรัวทบีพี่สอุดของสหรรัฐอเมรลิกาและวลิถบีชบีวลิตแบบอเมรลิกรันไมล่ใชล่พวกรรัสเซบียและลรัทธลิคอมมลิวนลิสตร์ มรัน
คนอเหลล่าผผด้รรับใชด้ผผด้คงแกล่เรบียนในธรรมาสนร์ทรันี้งหลายของเรา-ผผด้คนทบีพี่ถผกผลลิตมาจากสายการผลลิตแหล่งโรงเรบียนพระค
รลิสตธรรมทบีพี่สอนศาสนศาสตรร์ประจคานลิกายของเรา ซซพี่งมบีศาสนาทบีพี่หรัวสมอง ไมล่ใชล่ศาสนาทบีพี่หรัวใจ และมบีขล่าวสาร
หนซพี่งจากสตลิปฟัญญาของมนอุษยร์ ไมล่ใชล่จากพระวจนะของพระเจด้า พวกผผด้พยากรณร์มอุสาและผผด้รรับใชด้เหลล่านบีนี้ของ
ซาตานเปป็นศรัตรผทบีพี่รด้ายกาจทบีพี่สอุดทบีพี่ประเทศนบีนี้มบี โปรดตรันี้งใจอล่านอลิสยาหร์ 56:10-12 และ 2 โครลินธร์ 11:13-15

ขด้อ 5: “แตล่ทล่านจงระวรังระไวอยผล่ในสลิพี่งทรันี้งปวง จงสผด้ทนบรรดาความทอุกขร์ยากลคาบาก จงกระทคาหนด้าทบีพี่ของ
ผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ จงกระทคาการรรับใชด้ของทล่านใหด้สคาเรน็จเตน็มทบีพี่”

ในพระคคาขด้อนบีนี้เปาโลเรบียกทลิโมธบีใหด้ระวรังระไวอบีกครรันี้ง… “ทล่านจงระวรังระไวอยผล่ในสลิพี่งทรันี้งปวง” เปาโล
ตระหนรักดบีถซงขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าชบีวลิตของเขาจะถผกเทออกในไมล่ชด้าลงบนแทล่นบผชาแหล่งความเปป็นมรณะสรักขบีเมนพี่อเขา
ประทรับตราคคาพยานของตนดด้วยโลหลิตแหล่งชบีวลิตของตน-และทลิโมธบีจะสผด้ศซกนบีนี้เพบียงลคาพรัง เทล่าทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับ
มลิตรภาพบนโลกของเปาโล แทนทบีพี่จะยอมใหด้ความมรณาของเขาทคาใหด้คคาพยานของเขาอล่อนกคาลรังหรนอเปป็นเหตอุ
ใหด้เขาเรลิพี่มรด้อนรนนด้อยลง เปาโลกคาลรังหนอุนใจทลิโมธบี ณ ชล่วงเวลาทบีพี่สคาครัญยลิพี่งนบีนี้ ใหด้ลอุกขซนี้นอยล่างทบีพี่ทลิโมธบีไมล่เคยลอุกมา
กล่อน ใหด้เปป็นคนเขด้มแขน็ง มบีสตลิสรัมปชรัญญะ ยอมรรับการทนทอุกขร์ดด้วยสอุดใจของตน และทคางานหนรักในขล่าว
ประเสรลิฐจนถซงทบีพี่สอุด นบีพี่เปป็นตรรกะทบีพี่ดบี-ตรรกะอรันบรลิสอุทธลิธทบีพี่พระเยโฮวาหร์พระเจด้าเองทรงใชด้กรับโยชผวานานมาแลด้ว
กล่อนหนด้านบีนี้: “โมเสสผผด้รรับใชด้ของเราสลินี้นชบีวลิตแลด้ว ฉะนรันี้นบรัดนบีนี้ จงลอุกขซนี้น ยกขด้ามแมล่นนี้คาจอรร์แดนนบีนี้ ตรัวเจด้า และ
ประชากรนบีนี้ทรันี้งหมด ไปยรังแผล่นดลินซซพี่งเรายกใหด้แกล่พวกเขา คนอแกล่ลผกหลานของอลิสราเอล” (ยชว. 1:2) พระเจด้า
กคาลรังจะฝฟังคนงานของพระองคร์แลด้ว แตล่พระองคร์จะทรงสถลิตอยผล่ดด้วย เหมนอนอยล่างเคย เพนพี่อสานตล่องานของ
พระองคร์

“จงสผด้ทนบรรดาความทอุกขร์ยากลคาบาก…” ทลิโมธบีตด้องลนมตรัวเอง ลนมความปรารถนาตล่าง ๆ ของตรัวเอง
และความใฝป่ฝฟันตล่าง ๆ ของตรัวเอง เขาตด้องออุทลิศรล่างกายของตนใหด้เปป็นเครนพี่องบผชาทบีพี่มบีชบีวลิต ความคลิดของเขาตด้อง
ถผกชคาระแยกตรันี้ง และเขาตด้องมบีสตลิสรัมปชรัญญะในทอุกระยะของชบีวลิตขณะทบีพี่เขารรับใชด้ในชอุมชนนรันี้นทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรง
ใหด้เขาไปอยผล่ ถซงแมด้วล่าพวกครผสอนเทน็จจะมา ถซงแมด้วล่าหลายคนจะออกไปจากความเชนพี่อนรันี้น ถซงแมด้วล่าเพนพี่อนรรักและ
ผผด้รล่วมทคาการของเขาจะเสบียชบีวลิต นรัพี่นคนอเปาโล-เขากน็ตด้องหมายพซพี่งพระองคร์ผผด้ไมล่ทรงปรากฏแกล่ตาและสผด้ทนความ



ทอุกขร์ลคาบากเพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า:
“ขณะทบีพี่พวกเราไมล่ไดด้มองไปทบีพี่สลิพี่งทรันี้งหลายซซพี่งมองเหน็นไดด้ แตล่มองไปทบีพี่สลิพี่งทรันี้งหลายซซพี่งมองไมล่เหน็น เพราะวล่า

สลิพี่งทรันี้งหลายซซพี่งมองเหน็นไดด้นรันี้นกน็อยผล่ชรัพี่วคราว แตล่สลิพี่งทรันี้งหลายซซพี่งมองไมล่เหน็นนรันี้นกน็อยผล่ชรัพี่วนลิรรันดรร์” (2 คร. 4:18) “โดย
ความเชนพี่อ โมเสส… ปฏลิเสธทบีพี่จะถผกเรบียกวล่าเปป็นบอุตรชายของธลิดากษรัตรลิยร์ฟาโรหร์…ไดด้ละทลินี้งประเทศอบียลิปตร์ โดยไมล่
เกรงกลรัวความกรลินี้วของกษรัตรลิยร์ เพราะทล่านยอมทนอยผล่ เหมนอนอยล่างไดด้เหน็นพระองคร์ผผด้ไมล่ทรงปรากฏแกล่ตา” (ฮบ.
11:23-27)

เพราะเหน็น “พระองคร์ผผด้ไมล่ทรงปรากฏแกล่ตา” ทลิโมธบีจซงตด้องดคาเนลินชบีวลิตทอุกวรันโดยยอมจคานนตล่อพระเจด้า 
เขาตด้องเผชลิญกรับความยากลคาบาก การลองใจ การลด้อเลบียนอรันทารอุณ และบางทบีกน็การเฆบีพี่ยนตบีดด้วยซนี้คา ในฐานะ
ทหารคนหนซพี่งแหล่งกางเขนนรันี้นเขาตด้องสผด้ทนความยากลคาบาก ทหารในกองทรัพไมล่เลลิกทคาศซกเมนพี่อความยากลคาบาก
บรังเกลิดแกล่เขา เขาอาจหนาวเหนน็บ เหนน็ดเหนนพี่อย เปปยกปอน หลิวโหย-บางครรันี้งกน็ไดด้รรับบาดเจน็บ แตล่เขากน็สผด้ตล่อไป 
เพราะวล่าศรัตรผนรันี้นตด้องถผกพลิชลิต ในฐานะเหลล่าทหารแหล่งกางเขนนรันี้น เรากลด้าไหมทบีพี่จะออุทลิศตรัวตล่อออุดมการณร์ของ
พระครลิสตร์ นด้อยกวล่าเหลล่าทหารทบีพี่รรับใชด้ชาตลิออุทลิศตรัวตล่อออุดมการณร์ของพวกเขาและตล่อธงชาตลิของพวกเขา? เรา
ตด้องสผด้ทนความยากลคาบาก หากเราอยากทคาสลิพี่งตล่าง ๆ ของพระเจด้าใหด้สคาเรน็จลอุลล่วง

นรักเทศนร์ทบีพี่ยนนอยผล่บนธรรมาสนร์และบอกผผด้ฟฟังของตนวล่าชบีวลิตครลิสเตบียนนรันี้นเปป็นการเดลินแบบสนอุกสนาน
และไรด้ความกรังวลไปตามเสด้นทางทบีพี่โรยดด้วยกลบีบกอุหลาบ กน็กคาลรังโฆษณาความไมล่รผด้พระครัมภบีรร์ พระเยซผตรรัสวล่า 
“จงตามเรามา-และเราจะใหด้กางเขนอรันหนซพี่งแกล่เจด้าเพนพี่อแบก (และถด้าเจด้าไมล่แบกกางเขนนรันี้น เจด้ากน็ไมล่เหมาะทบีพี่จะ
เปป็นสาวกของเรา!)” ในลผกา 17:10 พระองคร์ทรงบอกเราวล่า “...เมนพี่อพวกทล่านจะไดด้กระทคาสลิพี่งสารพรัดเหลล่านรันี้นซซพี่ง
ทรงบรัญชาไวด้แกล่พวกทล่านนรันี้น กน็จงกลล่าววล่า ‘พวกขด้าพเจด้าเปป็นผผด้รรับใชด้ทบีพี่ไมล่มบีผลประโยชนร์ตล่อนาย พวกขด้าพเจด้าไดด้
กระทคาสลิพี่งซซพี่งเปป็นหนด้าทบีพี่ของพวกขด้าพเจด้าทบีพี่จะกระทคา’” 

“จงกระทคาการรรับใชด้ของทล่านใหด้สคาเรน็จเตน็มทบีพี่” ความคลิดตรงนบีนี้ของเปาโลกน็คนอวล่า “ทลิโมธบีเออ๋ย ทล่านเปป็น
ราชทผตคนหนซพี่งของพระเจด้า ซซพี่งนคาผผด้คนมาถซงพระครลิสตร์โดยทางขล่าวประเสรลิฐ ทล่านถนอขล่าวสารทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทบีพี่สอุดทบีพี่
โลกเคยไดด้ยลินมา! ดรังนรันี้นอยล่าปลล่อยใหด้การเทศนาของทล่านกลายเปป็นงานเสรลิมเดน็ดขาด จงใหด้มรันเปป็นงานอรันดรับ
หนซพี่งและสคาครัญทบีพี่สอุดในชบีวลิตของทล่าน จงออุทลิศหมดทรันี้งตรัวทล่านเองแดล่งานรรับใชด้นรันี้น เพนพี่อทบีพี่วล่าเมนพี่อทล่านมาถซงปลาย
ทาง ทล่านจะไดด้สามารถกลล่าวเหมนอนอยล่างทบีพี่พระเยซผไดด้ตรรัสไวด้วล่า “ขด้าพระองคร์ถวายสงล่าราศบีแดล่พระองคร์แลด้วบน
แผล่นดลินโลก ขด้าพระองคร์กระทคาพระราชกลิจซซพี่งพระองคร์ไดด้ประทานใหด้ขด้าพระองคร์กระทคานรันี้นสคาเรน็จแลด้ว” (ยอหร์น 
17:4)”

คนาพยานสยดทต้ายของเปาโล
ขด้อ 6: “เพราะวล่าบรัดนบีนี้ขด้าพเจด้าพรด้อมทบีพี่จะถผกถวายเปป็นเครนพี่องบผชาแลด้ว และเวลาแหล่งการจากไปของ

ขด้าพเจด้านรันี้นใกลด้จะถซงแลด้ว”
ในฟปลลิปปป 1:21-24 เปาโลกลล่าววล่า “เพราะวล่าสคาหรรับขด้าพเจด้านรันี้น การมบีชบีวลิตอยผล่กน็คนอพระครลิสตร์ และการ

ตายกน็คนอกคาไร…เพราะขด้าพเจด้าลรังเลใจอยผล่ในระหวล่างสองฝป่ายนบีนี้ โดยมบีความปรารถนาทบีพี่จะจากไป และอยผล่กรับพระ
ครลิสตร์ ซซพี่งประเสรลิฐกวล่ามากนรัก”



“การตายกน็คนอกคาไร…” ชล่างเปป็นถด้อยคคาทบีพี่ลซกลรับจรลิง ๆ! เปาโลไมล่ใชล่คนทบีพี่ยอมแพด้งล่าย ๆ เขาไมล่ไดด้หาชล่อง
ทบีพี่จะหลบเลบีพี่ยงความเจน็บปวด การขล่มเหง และความปวดรด้าวใจแหล่งชบีวลิตนบีนี้ เขาไมล่กลรัวตาย และเขาตรันี้งตาคอยทบีพี่จะ
ออกไปจากชบีวลิตนบีนี้เพนพี่อไปอยผล่กรับพระเยซผ มบีเหตอุผลสามประการวล่าทคาไมเขาถซงสามารถกลล่าวคคากลล่าวดด้วยใจกลด้า
เชล่นนรันี้นไดด้:

1. เขาเชชชื่อฟฟังการทรงเรรียกใหห้กลลับใจรลับเชชชื่อ (จงศซกษาคด้นควด้ากลิจการ 9)
ตอนเปป็นเซาโลแหล่งทารร์ซรัส เขาไดด้ขล่มเหงครลิสตจรักรนรันี้นในกรอุงเยรผซาเลน็ม และกคาลรังเดลินทางไปยรังเมนอง

ดามรัสกรัสเพนพี่อเสาะหาพวกครลิสเตบียนทบีพี่นรัพี่น เพนพี่อทบีพี่ “เขาจะไดด้มรัดพวกเขาไวด้พามายรังกรอุงเยรผซาเลน็ม” แตล่กล่อนเขาไป
ถซงเมนองนรันี้น “มบีแสงสวล่างสล่องมาจากฟป้าลด้อมตรัวเขาไวด้รอบ และเขาลด้มลงถซงพนนี้นดลิน” แสงสวล่างนรันี้นคนอ สงล่าราศบีเชคลิ
นาหร์จากพระพรักตรร์ของพระเยซผ-และเมนพี่อเขาลด้มลงถซงดลิน เขากน็ไดด้ยลินเสบียงหนซพี่งทบีพี่เรบียกชนพี่อของเขา: ““เซาโล เซา
โลเออ๋ย เจด้าขล่มเหงเราทคาไม” เปาโลถามวล่า “พระองคร์ทรงเปป็นผผด้ใด พระองคร์เจด้าขด้า” และเสบียงนรันี้นตอบกลรับมาวล่า 
“เราคนอเยซผ ผผด้ซซพี่งเจด้าขล่มเหงนรันี้น” 

ภายใตด้ฤทธลิธเดชของเสบียงนรันี้น หมอบราบบนพนนี้นดลินจากสงล่าราศบีนรันี้นทบีพี่สล่องลงมา เปาโลถามในการยอม
จคานนวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์ประสงคร์จะใหด้ขด้าพระองคร์ทคาอะไร”-และเขาเชนพี่อสลิพี่งทบีพี่เสบียงนรันี้นกลล่าวในการ
ตอบกลรับ: “จงลอุกขซนี้น และเขด้าไปในเมนอง และจะบอกใหด้ทราบวล่า เจด้าจะตด้องทคาประการใด” ไมล่มบีความจคาเปป็นทบีพี่
เปาโลจะตด้องกลล่าวอะไรเพลิพี่มอบีก เขาเชนพี่อฟฟังเสบียงนรันี้น และภายใตด้มนอของอานาเนบีย “มบีอะไรเหมนอนเกลน็ดตกจาก
ตาของเซาโล และทล่านไดด้รรับการมองเหน็นในทรันทบี และไดด้ลอุกขซนี้น และรรับบรัพตลิศมา และเมนพี่อทล่านไดด้รรับประทาน
อาหารแลด้ว ทล่านกน็มบีกคาลรังขซนี้น แลด้วเซาโลอยผล่กรับพวกสาวกในเมนองดามรัสกรัสหลายวรัน” (กลิจการ 9:18,19)

“และในทรันทบีทล่านไดด้ประกาศพระครลิสตร์ในธรรมศาลาทรันี้งหลายวล่า พระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของ
พระเจด้า” (กลิจการ 9:20) หลรังจากทบีพี่เปาโลไดด้พบกรับพระครลิสตร์องคร์นรันี้น เขากน็เรลิพี่มการประชอุมฟฟฟื้นฟผในธรรมศาลา 
และคคาเทศนาแรกของเขากน็เกบีพี่ยวกรับการประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบีของพระเยซผ! ในทรันใดนรันี้นเขาเทศนาความ
จรลิงทบีพี่กล่อนหนด้านรันี้นเขาเคยปฏลิเสธ! เขาไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า เขารรับพระวจนะ-และเขากน็เชนพี่อฟฟังมรัน

2. เขาเชชชื่อฟฟังการทรงเรรียกเขห้าสสสู่หนห้าทรีชื่คนตห้นเรชอน (จงศซกษาคด้นควด้า กลิจการ 26)
บททบีพี่ยบีพี่สลิบหกของหนรังสนอกลิจการบรันทซกคคาแกด้ตล่างอรันยลิพี่งใหญล่ของเปาโลตล่อหนด้ากษรัตรลิยร์อากรลิปปา ใน

ระหวล่างการกลล่าวคคาพยานของเขา เขากลล่าววล่า: “และขด้าพระองคร์ไดด้ทคาโทษ (พวกครลิสเตบียน) บล่อย ๆ ในธรรม
ศาลาทอุกแหล่ง และบรังครับพวกเขาใหด้กลล่าวคคาหมลิพี่นประมาท และโดยมบีความโกรธยลิพี่งนรักตล่อพวกเขา ขด้าพระองคร์ไดด้
ขล่มเหงพวกเขาถซงนครทรันี้งหลายในตล่างประเทศ ดรังนรันี้นขณะทบีพี่ขด้าพระองคร์กคาลรังไปยรังเมนองดามรัสกรัส พรด้อมดด้วย
สลิทธลิอคานาจและงานทบีพี่ไดด้รรับมอบหมายจากพวกปอุโรหลิตใหญล่ ในเวลาเทบีพี่ยงวรัน โอ ขด้าแตล่กษรัตรลิยร์ ขณะอยผล่ระหวล่าง
ทางขด้าพระองคร์ไดด้เหน็นแสงสวล่างสล่องมาจากฟป้า เจลิดจด้ายลิพี่งกวล่าดวงอาทลิตยร์ สล่องลงมาลด้อมรอบขด้าพระองคร์กรับคน
ทรันี้งหลายซซพี่งเดลินทางไปพรด้อมกรับขด้าพระองคร์ และเมนพี่อขด้าพระองคร์ทอุกคนไดด้ลด้มลงถซงพนนี้นดลินแลด้ว ขด้าพระองคร์ไดด้ยลิน
พระสอุรเสบียงหนซพี่งตรรัสแกล่ขด้าพระองคร์ และตรรัสเปป็นภาษาฮบีบรผวล่า ‘เซาโล เซาโลเออ๋ย เจด้าขล่มเหงเราทคาไม เปป็นการ
ยากทบีพี่เจด้าจะถบีบประตรัก’ และขด้าพระองคร์ไดด้ทผลวล่า ‘พระองคร์ทรงเปป็นผผด้ใด พระองคร์เจด้าขด้า’ และพระองคร์ตรรัสวล่า
 ‘เราคนอเยซผ ผผด้ซซพี่งเจด้าขล่มเหงนรันี้น แตล่จงลอุกขซนี้น และยนนบนเทด้าของเจด้าเถลิด ดด้วยวล่าเราไดด้ปรากฏแกล่เจด้าเพนพี่อจอุด



ประสงคร์นบีนี้ เพนพี่อจะตรันี้งเจด้าไวด้ใหด้เปป็นผผด้รรับใชด้และเปป็นพยานถซงทรันี้งสลิพี่งเหลล่านบีนี้ซซพี่งเจด้าไดด้เหน็นแลด้ว และถซงสลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่ง
ในพวกมรันเราจะปรากฏแกล่เจด้า โดยชล่วยเจด้าใหด้พด้นจากชนชาตลินบีนี้และจากคนตล่างชาตลิ ผผด้ซซพี่งบรัดนบีนี้เราจะสล่งเจด้าไปหา
นรันี้น เพนพี่อจะเปปิดตาของพวกเขา และเพนพี่อจะหรันพวกเขาจากความมนดมาถซงความสวล่าง และจากอคานาจของ
ซาตานมาถซงพระเจด้า เพนพี่อพวกเขาจะไดด้รรับการยกโทษบาปทรันี้งหลาย และไดด้รรับมรดกในทล่ามกลางคนทรันี้งหลายซซพี่ง
ถผกแยกตรันี้งไวด้แลด้วโดยความเชนพี่อทบีพี่อยผล่ในเรา’ ดรังนรันี้น โอ ขด้าแตล่กษรัตรลิยร์อากรลิปปา ขด้าพระองคร์ไมล่ไดด้ดนนี้อดซงตล่อนลิมลิตซซพี่ง
มาจากสวรรคร์นรันี้น” (กลิจการ 26:11-19) 

เปาโลเชนพี่อฟฟังการทรงเรบียกนรันี้นใหด้เขด้าสผล่งานรรับใชด้ เขาไดด้กลายเปป็นผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งแหล่งขล่าวประเสรลิฐซซพี่งเขา
เคยเกลบียดชรังและขล่มเหง เปาโลเปป็นฟารลิสบีทบีพี่เกรงกลรัวพระเจด้า-และเมนพี่อเขาเหน็นชอบกรับการประหารชบีวลิตสเทเฟน 
เขากน็คลิดวล่าเขากคาลรังชล่วยเหลนอพระเจด้าอยผล่ แตล่พระเยซผทรงชล่วยเขาใหด้รอด และจากนรันี้นกน็ทรงเรบียกเขาเขด้าสผล่งานรรับ
ใชด้เพนพี่อสล่งมอบขล่าวสารขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกคนตล่างชาตลิ (ซซพี่งพวกยลิวรผด้จรักในฐานะ “พวกสอุนรัขตล่างชาตลิ”) ในฐานะ
เซาโลแหล่งทารร์ซรัส เขาจะกลล่าวกน็ไดด้วล่า “เดบีดี๋ยวกล่อน พระองคร์เจด้าขด้า ขด้าพระองคร์จะเทศนาแกล่พวกยลิว ขด้าพระองคร์
จะยลินดบีถวายชบีวลิตของขด้าพระองคร์ในการรรับใชด้เหลล่าพบีพี่นด้องของขด้าพระองคร์ตามฝป่ายเนนนี้อหนรัง-แตล่ไดด้โปรดอยล่าขอใหด้
ขด้าพระองคร์ไปเทศนาแกล่พวกคนตล่างชาตลิเลย!” แตล่พระเยซผทรงชล่วยเขาใหด้รอด และเปาโลกน็ทราบเรนพี่องนบีนี้ดบี เขา
กลายเปป็นขด้ารรับใชด้ของพระเยซผเจด้า และโดยการกระทคาตล่าง ๆ ของเขาและการยอมจคานนแบบสลินี้นสอุดใจกลล่าววล่า 
“ขด้าพระองคร์จะไปทบีพี่ ๆ พระองคร์ทรงอยากใหด้ขด้าพระองคร์ไป-แมด้กระทรัพี่งไปยรังพวกสอุนรัขตล่างชาตลิ ขด้าพระองคร์จะ
กลล่าวสลิพี่งทบีพี่พระองคร์ทรงอยากใหด้ขด้าพระองคร์กลล่าว-ขด้าพระองคร์จะเทศนาพระเยซผ พระเมษโปดกของพระเจด้า ขด้า
พระองคร์จะเปป็นแบบทบีพี่พระองคร์ทรงอยากใหด้ขด้าพระองคร์เปป็น-แมด้กระทรัพี่งผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งไปยรังพวกคนตล่างชาตลิ ถซง
แมด้วล่าขด้าพระองคร์เปป็นบอุตรคนหนซพี่งอรับราฮรัมกน็ตาม!” เซาโลผผด้ขล่มเหงไดด้กลายเปป็นเปาโลนรักเทศนร์-อรัครทผตคนหนซพี่ง
ไปยรังหมผล่ชนทบีพี่ถผกเกลบียดชรังมากทบีพี่สอุดบนพนนี้นพลิภพในสมรัยของเขา ไมล่แปลกทบีพี่เขากลล่าวไดด้วล่า “เพราะวล่าสคาหรรับ
ขด้าพเจด้า การตายคนอกคาไร!”

3. เหตตุผลประการทรีชื่สามถสกระบตุในขห้อพระคคาถลัดไปของเรา:
ขด้อ 7: “ขด้าพเจด้าไดด้สผด้รบในการตล่อสผด้อรันดบีแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้กระทคาการวลิพี่งแขล่งของขด้าพเจด้าใหด้สคาเรน็จแลด้ว 

ขด้าพเจด้าไดด้รรักษาความเชนพี่อนรันี้นไวด้แลด้ว”
ขณะฟฟังเสบียงของเหลล่าทหารโรมใกลด้เขด้ามาผผด้ซซพี่งจะนคาตรัวเขาไปยรังลานประหาร ชายผผด้นบีนี้ในคอุกใตด้ดลิน

สามารถกลล่าวไดด้วล่า “ขด้าพเจด้าเปป็นทหารทบีพี่ดบีแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้ตล่อสผด้การสผด้รบอรันดบีแลด้ว ขด้าพเจด้าไมล่ไดด้เปป็นผผด้หนบีทรัพ คน
เกบียจครด้าน หรนอคนขบีนี้ขลาด ในการสผด้รบอรันหนรักหนล่วงและภายใตด้ทอุกสภาวะขด้าพเจด้าไดด้ตล่อสผด้การสผด้รบอรันดบี 
ขด้าพเจด้ากคาลรังจะถผกเลนพี่อนยศไปสผล่สวรรคร์แลด้วตอนนบีนี้-ไมล่ใชล่เพนพี่อสวมหมวกเหลน็ก แตล่สวมมงกอุฎ! ขด้าพเจด้าทคางานนรันี้น
เสรน็จสลินี้นแลด้วทบีพี่พระเจด้าทรงกคาหนดใหด้ขด้าพเจด้ากระทคาบนถนนเมนองดามรัสกรัสนรันี้น เมนพี่อพวกครผสอนเทน็จบอุกเขด้ามาใน
แควด้นกาลาเทบีย ขด้าพเจด้าไดด้รรักษาความเชนพี่อนรันี้นไวด้แลด้ว เมนพี่อฟปเลทรัสและฮบีเมเนอรัสเทศนาคคาสอนเทน็จ ขด้าพเจด้ากน็
เทศนาความจรลิง ทลิโมธบีเออ๋ย ขด้าพเจด้าไมล่ไดด้ดนนี้อดซงตล่อนลิมลิตจากสวรรคร์นรันี้น!”

ขด้อ 8: “ตล่อจากนบีนี้ มบีมงกอุฎแหล่งความชอบธรรมเกน็บไวด้สคาหรรับขด้าพเจด้าแลด้ว ซซพี่งองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ผผด้
พลิพากษาอรันชอบธรรม จะประทานแกล่ขด้าพเจด้าในวรันนรันี้น และมลิใชล่แกล่ขด้าพเจด้าผผด้เดบียวเทล่านรันี้น แตล่แกล่คนทรันี้งปวงเชล่น



กรันทบีพี่รรักการปรากฏของพระองคร์”
เปาโลเชนพี่อฟฟังการทรงเรบียกใหด้กลรับใจรรับเชนพี่อนรันี้น เขาเชนพี่อคคาตรรัสของพระเยซผและไดด้รรับความรอด เขาเชนพี่อ

ฟฟังการทรงเรบียกนรันี้นแหล่งหนด้าทบีพี่คนตด้นเรนอน เขาไมล่ไดด้ดนนี้อดซงตล่อนลิมลิตจากสวรรคร์นรันี้น เขาสรัตยร์ซนพี่อในงานรรับใชด้ของ
พระองคร์ผผด้ทรงเปป็นแมล่ทรัพแหล่งกองทรัพครลิสเตบียนทบีพี่ยลิพี่งใหญล่นรันี้น เขาไดด้สผด้รบอยล่างดบีและเขารรักษาความเชนพี่อนรันี้นไวด้แลด้ว
เหตอุฉะนรันี้นจซงมบีมงกอุฎแหล่งความชอบธรรมเตรบียมไวด้สคาหรรับเขาแลด้ว-และถด้าคอุณและผมจะทคาเหมนอนอยล่างทบีพี่เปาโล
ไดด้กระทคา เรากน็จะไดด้รรับมงกอุฎในวรันนรันี้นเชล่นกรันเมนพี่อการรรับขซนี้นไปนรันี้นเกลิดขซนี้น เมนพี่อเหลล่าวลิสอุทธลิชนถผกรรับขซนี้นไปนรัพี่งทบีพี่
งานเลบีนี้ยงสมรสของพระเมษโปดกในทด้องฟป้า และรรับบคาเหนน็จสคาหรรับการกระทคาตล่าง ๆ ทบีพี่ถผกกระทคาในรล่างกายนบีนี้

“...และมลิใชล่แกล่ขด้าพเจด้าผผด้เดบียวเทล่านรันี้น แตล่แกล่คนทรันี้งปวงเชล่นกรันทบีพี่รรักการปรากฏของพระองคร์”
ไมล่มบีมนอุษยร์คนใดทราบวรันนรันี้นหรนอโมงนรันี้นเมนพี่อพระเยซผจะเสดน็จมา เราไมล่ทราบวรันนรันี้นหรนอโมงนรันี้นเมนพี่อเรา

จะถผกเรบียกออกไปพบกรับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าในความมรณา หากนบีพี่จะเปป็นวรันแหล่งการเสดน็จกลรับมาขององคร์พระผผด้
เปป็นเจด้า หรนอหากนบีพี่จะเปป็นวรันทบีพี่มรัจจอุราชมารรับตรัวผม ผมเปป็นพยานไดด้เหมนอนอยล่างเปาโลไหมในยามเผชลิญหนด้า
กรับความมรณา? ผมไดด้ตล่อสผด้การสผด้รบอรันดบีแลด้วจรลิง ๆ หรนอ? ผมรรักษาความเชนพี่อนรันี้นไวด้แลด้วไหม? ผมเปป็นผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบี 
ซนพี่อตรงตล่อพระวจนะและตล่อคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ผมเทศนาใหด้ฟฟังไหม? ผมจะมบีมงกอุฎวางทบีพี่พระบาทของพระเยซผไหม
เมนพี่อพวกเราถวายมงกอุฎพระองคร์ใหด้เปป็นองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าแหล่งสลิพี่งสารพรัด?

ตามถด้อยคคาทลินี้งทด้ายเหลล่านบีนี้ในพระคคาขด้อนบีนี้ มบีมงกอุฎพลิเศษอรันหนซพี่งสคาหรรับทอุกคนทบีพี่รรักการปรากฏตรัวของ
พระเยซผ-คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ เชล่นเดบียวกรับยอหร์น สามารถอธลิษฐานไดด้อยล่างสรัตยร์จรลิงวล่า “ขอใหด้เปป็นเชล่นนรันี้น เชลิญเสดน็จ
มาเถลิด พระเยซผเจด้าขด้า!” มบีมงกอุฎหด้าอรันถผกเอล่ยชนพี่อในพระครัมภบีรร์ทบีพี่ผผด้เชนพี่อคนหนซพี่งสามารถไดด้มาผล่านทางการทคา
หนด้าทบีพี่คนตด้นเรนอนอยล่างสรัตยร์ซนพี่อ:

1. มงกฎทบีพี่ไมล่มบีวรันรล่วงโรยเลย- 1 โครลินธร์ 9:25
2. มงกอุฎแหล่งความปปตลิยลินดบี- 1 เธสะโลนลิกา 2:19
3. มงกอุฎแหล่งความชอบธรรม- 2 ทลิโมธบี 4:8
4. มงกอุฎแหล่งชบีวลิต- วลิวรณร์ 2:10
5. มงกอุฎแหล่งสงล่าราศบี- 1 เปโตร 5:4
ผผด้รรับใชด้ทบีพี่สอนวล่าวลิสอุทธลิชนทอุกคนจะมบีความสอุขกรับบคาเหนน็จนลิรรันดรร์แบบเดบียวกรันในสวรรคร์กน็ไมล่รผด้จรักพระ

ครัมภบีรร์ของตรัวเอง ครลิสเตบียนทรันี้งหลายจะไดด้รรับบคาเหนน็จสคาหรรับการดบีทอุกอยล่าง-แมด้แตล่นนี้คาเยน็นถด้วยหนซพี่งทบีพี่ถผกใหด้ใน
พระนามของพระเยซผ การทคาหนด้าทบีพี่คนตด้นเรนอนแบบสรัตยร์ซนพี่อนคามาซซพี่งบคาเหนน็จเตน็มจคานวน แตล่ถด้าเราเกบียจครด้าน
และสะเพรล่า โดยปลล่อยใหด้คนอนพี่น ๆ รรับใชด้ขณะทบีพี่เราดคาเนลินชบีวลิตเปป็นกอุต๊ยฝป่ายวลิญญาณ เชล่นนรันี้นแลด้วคนเหลล่านรันี้นทบีพี่
รรับใชด้กน็จะไดด้รรับบคาเหนน็จ

คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ตนพี่นขซนี้นในนรกจะไดด้รรับบคาเหนน็จตามความชรัพี่วของพวกเขา และตามโอกาสเหลล่านรันี้นทบีพี่พวก
เขาปฏลิเสธในยามทบีพี่พวกเขาจะยอมรรับพระเยซผครลิสตร์เปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอดกน็ไดด้และไมล่ไดด้ยอมรรับ

ขม่าวสารสม่วนตอัวททินั้งทต้ายของเปาโล
ขด้อ 9: “ทล่านจงขมบีขมรันทบีพี่จะมาหาขด้าพเจด้าโดยเรน็ว”



เปาโลปรารถนาทบีพี่จะเหน็นหนด้าทลิโมธบีเปป็นครรันี้งสอุดทด้ายกล่อนความเปป็นมรณะสรักขบีของเขา และเหน็นไดด้ชรัดวล่า
เขารผด้สซกวล่าเวลาทบีพี่เขาจะถผกประหารชบีวลิตกคาลรังเขด้ามาใกลด้มากแลด้ว เขาคะยรันี้นคะยอทลิโมธบีใหด้มาโดยไว

ขด้อ 10: “เพราะวล่าเดมาสไดด้ละทลินี้งขด้าพเจด้าไปแลด้ว โดยหลงรรักโลกปฟัจจอุบรันนบีนี้เสบียแลด้ว และไดด้จากไปยรัง
เมนองเธสะโลนลิกา เครสเซนสร์ไดด้ไปยรังแควด้นกาลาเทบีย ทลิตรัสไดด้ไปยรังเมนองดาลมาเทบีย”

พระคคาขด้อนบีนี้และขด้อเหลล่านรันี้นทบีพี่ตามมาใหด้รายชนพี่อหลายบอุคคล เดมาสและลผกาถผกกลล่าวถซงเชล่นกรันในโคโลสบี
4:14 และในฟปเลโมน 24 เราอล่านเกบีพี่ยวกรับทลิตรัสใน 2 โครลินธร์ 7:6,13,14; 8:6,16,23 และในกาลาเทบีย 2:1,3 เค
รสเซนสร์ถผกกลล่าวถซงแคล่ตรงนบีนี้ทบีพี่เดบียว ชายเหลล่านบีนี้เคยอยผล่กรับเปาโลแตล่ตล่างคนตล่างแยกยด้ายกรันไปตามทางของตน
แลด้ว นล่าเศรด้าทบีพี่เดมาสถผกดซงไปโดยการรรักโลกแลด้ว เขาไปอาศรัยอยผล่ในเมนองเธสะโลนลิกา ซซพี่งเปป็นเมนองใหญล่ในสมรัย
นรันี้นจากจอุดยนนของการพาณลิชยร์และการคด้าขาย และเขานล่าจะเรลิพี่มมรักใหญล่ใฝป่สผงในเรนพี่องความมรัพี่งมบีและทรรัพยร์
สลิพี่งของของโลกนบีนี้แลด้ว การรรักเงลินไดด้ทคาลายคคาพยานของผผด้รรับใชด้ดบี ๆ หลายคนแลด้ว

งานรรับใชด้และธอุรกลิจปนกรันไมล่ไดด้ งานรรับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐเปป็นงานเตน็มเวลา และในประสบการณร์ของ
ผมเอง ผมไมล่เคยพบเวลาทบีพี่จะมบีสล่วนรล่วมในธอุรกลิจเลยตรันี้งแตล่พระเจด้าทรงเรบียกผมใหด้เทศนา ในระหวล่างหลายปปแหล่ง
การเทศนาของผม รายรรับของผมเปป็นโดยความเชนพี่อผล่านทางเงลินถวายดด้วยความสมรัครใจของผผด้คนของพระเจด้า-
และตามทบีพี่พระเจด้าทรงเปป็นพยานใหด้ผม ผมไมล่เคยไดด้เงลินเดนอนหรนอตรันี้งราคาสคาหรรับการประชอุมฟฟฟื้นฟผหรนอการ
ประชอุมนมรัสการเลย เงลินเลบีนี้ยงชบีพของผมมาโดยทางผผด้คนทบีพี่พระเจด้าตรรัสแกล่พวกเขา โดยทคางานในใจของพวกเขา
ทบีพี่จะแบล่งปฟันเงลินขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเพนพี่อสนรับสนอุนงานรรับใชด้นบีนี้

เปาโลไมล่ไดด้กลล่าววล่าเดมาสเปป็นผผด้หลงหาย เขาไมล่ไดด้แชล่งเดมาสใหด้ตกนรก เขาแคล่กลล่าวชรัดเจนวล่าเดมาส
ไดด้หรันหลรังใหด้เขาแลด้ว-วล่าขณะทบีพี่อรัครทผตชราผผด้นบีนี้ยนนอยผล่ในเงามนดแหล่งความตาย เมนพี่อเขาตด้องการมลิตรสหายอยล่าง
แทด้จรลิงและกคาลรังใจทบีพี่มลิตรสหายจะใหด้ไดด้ เดมาสไดด้ทอดทลินี้งเขา “โดยหลงรรักโลกปฟัจจอุบรันนบีนี้เสบียแลด้ว”

เราไมล่ทราบเหตอุผลเหลล่านรันี้นวล่าทคาไมทลิตรัสและเครสเซนสร์ถซงไดด้ทลินี้งเขาไป นอกเสบียจากวล่าเปาโลไมล่ไดด้บอก
เปป็นนรัยวล่าพวกเขาไดด้จากเขาไปดด้วยจลิตใจทบีพี่ผลิด หรนอดด้วยเหตอุผลอนพี่นใดนอกจากวล่าพวกเขานล่าจะกคาลรังทคางานของ
พระผผด้เปป็นนายอยผล่

ขด้อ 11 และ 12: “ลผกาคนเดบียวเทล่านรันี้นทบีพี่อยผล่กรับขด้าพเจด้า จงไปตามมาระโกและพาเขามาพรด้อมกรับทล่าน 
เพราะเขาเปป็นประโยชนร์แกล่ขด้าพเจด้าสคาหรรับการรรับใชด้นบีนี้ และขด้าพเจด้าไดด้สล่งทบีคลิกรัสไปยรังเมนองเอเฟซรัสแลด้ว”

เราไดด้พบกรับลผกาไปแลด้วกล่อนหนด้านบีนี้ ในหนรังสนอกลิจการ เขาไมล่ไดด้เขบียนชนพี่อของเขาลงไป แตล่ในสล่วนทบีพี่
ชรัดเจนเหลล่านรันี้นของหนรังสนอเลล่มนรันี้นทบีพี่ผผด้เขบียนพผดโดยใชด้คคาสรรพนามบอุรอุษทบีพี่หนซพี่ง ซซพี่งเรลิพี่มตด้นดด้วยกลิจการ 16:10 เรา
กน็เหน็นเขาทรันทบีในฐานะผผด้แตล่งและเพนพี่อนรล่วมเดลินทางของอรัครทผตเปาโล เขาเปป็นแพทยร์สล่วนตรัวของเปาโล ซซพี่งถผก
อรัครทผตทล่านนบีนี้เรบียกวล่า “แพทยร์ทบีพี่รรัก” และเขาอยผล่กรับเปาโลในกรอุงโรม เหลล่าเพนพี่อนรล่วมสอุขไดด้ทอดทลินี้งเขาไปแลด้ว-แตล่
ลผกาอยผล่ทบีพี่นรัพี่น… “ลผกาคนเดบียวเทล่านรันี้นทบีพี่อยผล่กรับขด้าพเจด้า” ลผกาไมล่ไดด้เปป็นเพนพี่อนแทด้คนเดบียวทบีพี่เขาเหลนออยผล่ในกรอุงโรม 
เพราะเดบีดี๋ยวเขาจะสล่งคคาทรักทายไปถซงทลิโมธบีจากคนอนพี่น ๆ ทบีพี่มบีใจภรักดบีกล่อนเขากลล่าวคคาปปิดทด้าย (ขด้อ 21) แตล่เหน็นไดด้
ชรัดวล่าลผกาเปป็นผผด้เดบียวทบีพี่อยผล่เคบียงขด้างเขาในคอุกนรันี้น ลผกาเปป็นมลิตรสหายทบีพี่ทดสอบแลด้วและไวด้ใจไดด้ อยล่างทบีพี่ครลิสเตบียน
ทอุกคนควรเปป็น ซซพี่งพรด้อมและเตน็มใจชล่วยเหลนอภายใตด้ทอุกสภาพการณร์แวดลด้อม



สมรัยนบีนี้ยรังมบีครลิสเตบียนบางคนทบีพี่เปป็นเหมนอนลผกา-ครลิสเตบียนทรันี้งหลายทบีพี่ยนนหยรัดเคบียงขด้างเหลล่าผผด้รรับใชด้ของ
พระเจด้าในโมงยามทบีพี่มนดมลิดของพวกเขา โปรดใหด้ผมกลล่าวคคาพยานสล่วนตรัวสรักเลน็กนด้อยในทบีพี่นบีนี้ เพนพี่อน ๆ ทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อ
ของผมเองไดด้ยนนหยรัดเคบียงขด้างผม ในระหวล่างความเจน็บปป่วยหนซพี่ง เมนพี่อมบีการประกาศแลด้ววล่าผมตด้องการเลนอดสลิบ
เกด้าไพนทร์สคาหรรับการถล่ายเลนอด คนแปดสลิบคนไดด้ตล่อแถวนอกธนาคารเลนอดของโรงพยาบาล-และเลนอดเกลินพอ
มากกวล่าสามเทล่าไดด้ถผกใหด้เพนพี่อตอบสนองความตด้องการของผม! เหลล่ามลิตรสหายของผมสล่งเงลินเขด้ามาเพนพี่อจล่ายคล่า
โรงพยาบาลของผม ซซพี่งคลิดเปป็นเงลินหลายรด้อยดอลลารร์ ใชล่แลด้วครรับ เราทอุกคนมบีเพนพี่อนรล่วมสอุข-คนเหลล่านรันี้นทบีพี่
ยกยล่องเราและสนรับสนอุนเราขณะทบีพี่เราอยผล่บนยอดสอุด แตล่ขอบคอุณพระเจด้าสคาหรรับคนอยล่างลผกาทบีพี่ยรังอยผล่กรับเราใน
ทอุกสภาวะ-ไมล่วล่าจะสอุขหรนอทอุกขร์ พระเจด้าจะไมล่ทรงลนมการทคาเชล่นนรันี้นเลย และพระองคร์จะประทานบคาเหนน็จ
สคาหรรับการทคาหนด้าทบีพี่คนตด้นเรนอนและการรรับใชด้อยล่างสรัตยร์ซนพี่อเชล่นนรันี้นอยล่างแนล่นอน

“จงไปตามมาระโกและพาเขามาพรด้อมกรับทล่าน เพราะเขาเปป็นประโยชนร์แกล่ขด้าพเจด้าสคาหรรับการรรับใชด้
นบีนี้” นบีพี่คนอ “มาระโก” ทบีพี่ถผกกลล่าวถซงในโคโลสบี 4:10 และเหลล่าผผด้รผด้พระครัมภบีรร์เหน็นพด้องตรงกรันวล่าเขาเปป็นชายหนอุล่มคน
เดบียวกรับทบีพี่ถผกกลล่าวถซงในกลิจการ 12:12 ในชนพี่อยอหร์น มาระโก คอุณแมล่ของมาระโกเปป็นผผด้เปปิดบด้านของตนสคาหรรับ
การประชอุมอธลิษฐานคนนนรันี้นทบีพี่เปโตรถผกปลล่อยตรัวจากคอุกผล่านทางการอรัศจรรยร์หนซพี่ง (กลิจการ 12:5-17) มาระโก
รล่วมเดลินทางไปกรับเปาโลและบารนาบรัสในการเดลินทางแบบมลิชชรันนารบีรอบแรก (กลิจการ 12:25) ตล่อมาเขาทคาใหด้
เปาโลผลิดหวรังอยล่างนล่าเศรด้าโดยการหรันกลรับไปเสบียจากพวกเขาทบีพี่แควด้นปฟัมฟปเลบีย (กลิจการ 15:38) ซซพี่งการหรันกลรับ
นบีนี้ตล่อมานคาไปสผล่ความผลิดใจอยล่างรอุนแรงระหวล่างเปาโลกรับบารนาบรัส โดยเปป็นเหตอุใหด้อรัครทผตทรันี้งสองทล่านนบีนี้แยกทาง
กรัน (กลิจการ 15:39) แตล่ไมล่มบีคคาถามเลยวล่า มาระโกไดด้พลิสผจนร์ตรัวเองในเวลาตล่อมาวล่าเปป็นผผด้ตล่อสผด้ทบีพี่คผล่ควรเพนพี่อความ
เชนพี่อนรันี้น-เพราะบรัดนบีนี้เปาโลกลล่าววล่า “เขาเปป็นประโยชนร์…สคาหรรับการรรับใชด้นบีนี้”

มรันคงเปป็นเรนพี่องงล่ายสคาหรรับเปาโลทบีพี่จะตรัดมาระโกออกไปจากชบีวลิตของตนเพราะการทบีพี่ฝป่ายหลรังเอามนอจรับ
ครันไถและหรันหลรังกลรับเสบีย อรันเปป็นหลรักฐานทบีพี่แสดงวล่าเขาไมล่มบีคอุณสมบรัตลิทบีพี่จะเปป็นอรัครทผตคนหนซพี่งของพระเยซผ
ครลิสตร์ แตล่เปาโลใชด้พระคอุณ ความรรัก ความอดทน และจลิตใจทบีพี่ใหด้อภรัย ในวรันสอุดทด้ายเหลล่านบีนี้แหล่งชบีวลิตของเขาบน
โลก เขาอยากใหด้ทลิโมธบีพามาระโกมาเจอหนด้าเขา

ทบีคลิกรัสถผกกลล่าวถซงเปป็นครรันี้งแรกในกลิจการ 20:4 เขาเปป็นชาวแควด้นเอเชบียไมเนอรร์แตล่กคาเนลิดและเปป็นผผด้ชล่วย
ของเปาโลในการเดลินทางแบบมลิชชรันนารบีรอบทบีพี่สามของเขา เมนพี่อเปาโลถผกจคาคอุกครรันี้งแรกในกรอุงโรม ทบีคลิกรัสกน็อยผล่
กรับเขาดด้วย (อฟ. 6:21) ในประสบการณร์ตลิดคอุก ณ เวลานบีนี้ของเขา เปาโลสล่งทบีคลิกรัสไปทคาภารกลิจหนซพี่งทบีพี่เมนอง
เอเฟซรัส

ขด้อ 13: “เสนนี้อคลอุมทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้ฝากไวด้กรับคารปฟัสทบีพี่เมนองโตรอรัสนรันี้น เมนพี่อทล่านมาจงเอามาพรด้อมกรับทล่าน 
และหนรังสนอเหลล่านรันี้น แตล่โดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งหนรังสนอพวกนรันี้นทบีพี่เขบียนบนแผล่นหนรัง”

นรักวลิจารณร์บางคนถามวล่า “คคากลล่าวเชล่นนรันี้นไดด้รรับการดลใจไหม? พระวจนะของพระเจด้ามบีทบีพี่วล่างสคาหรรับ
คคาขอสล่วนตรัวเรนพี่องเสนนี้อคลอุมหรนอ?” ผผด้รผด้บางทล่านทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทบีพี่สอุดทบีพี่โลกเคยรผด้จรักประกาศวล่านบีพี่เปป็นประโยคทบีพี่สะเทนอน
ใจมากทบีพี่สอุดในจดหมายฝากทอุกฉบรับของเปาโล ซซพี่งถผกเขบียนภายใตด้การดลใจ มรันแสดงใหด้เราเหน็นวล่าพระเจด้าทรงมบี
เวลาทบีพี่จะหล่วงใยเกบีพี่ยวกรับสลิพี่งทบีพี่เลน็กนด้อยทบีพี่สอุดทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับความสะดวกสบายและสวรัสดลิภาพของเราในฟากทบีพี่เปป็น



มนอุษยร์แหล่งการดคาเนลินชบีวลิตของเรา คคาขอในพระคคาขด้อนบีนี้แสดงใหด้เราเหน็นวล่าผผด้นคาฝป่ายวลิญญาณทบีพี่เขด้มแขน็งทบีพี่สอุดตอบ
สนองอยล่างไรตล่อความตด้องการฝป่ายรล่างกายอรันนล่าสรังเวชอยล่างทบีพี่เปาโลกคาลรังประสบอยผล่ ณ เวลานรันี้น เขารผด้วล่าเขา
กคาลรังมบีชบีวลิตอยผล่ในวรันสอุดทด้ายของเขา และวล่าเสบียงกด้าวเทด้าของเพชฌฆาตของเขาจะถผกไดด้ยลินในไมล่ชด้าในโถงทาง
เดลินนอกหด้องขรังของเขา แตล่ทรันี้ง ๆ ทบีพี่เขารผด้เชล่นนบีนี้ เขากน็ยรังอยากไดด้หนรังสนอเหลล่านรันี้นทบีพี่เขารรัก และเสนนี้อคลอุมตรัวนรันี้นเปป็น
เครนพี่องปป้องกรันฤดผหนาวทบีพี่ใกลด้เขด้ามาและพายอุทบีพี่จะมาในไมล่ชด้า เหน็นไดด้ชรัดวล่าเปาโลไดด้ทลินี้งเสนนี้อคลอุมออุล่น ๆ ตรัวหนซพี่งไวด้ทบีพี่
เมนองโตรอรัสทบีพี่บด้านของคารปฟัส สหายทบีพี่รรักของเขา (เหลล่าผผด้รผด้พระครัมภบีรร์เสนอแนะวล่าบด้านหลรังนรันี้นทบีพี่เปาโลทลินี้งเสนนี้อ
คลอุมของตนไวด้เปป็นบด้านหลรังเดบียวกรับทบีพี่เขาไดด้เทศนาคนนนรันี้นทบีพี่ชายหนอุล่มคนหนซพี่งรล่วงลงมาจากหนด้าตล่างและคอหรัก-
กลิจการ 20:9)

เราอดไมล่ไดด้ทบีพี่จะถามวล่า เปาโลตด้องการเสนนี้อคลอุมตรัวนรันี้นจรลิง ๆ หรนอ? เขาจะมบีชบีวลิตอยผล่จนถซงฤดผหนาวหรนอ?
วลิสอุทธลิชนชราผผด้นบีนี้จะไดด้เหน็นหนรังสนอเหลล่านรันี้นทบีพี่เขารรักและแผล่นหนรังเหลล่านรันี้นไหม? เขาอาจถผกไวด้ชบีวลิตไปจนถซงฤดผ
หนาว เขาอาจกด้มศบีรษะในการขอบพระคอุณพระเจด้าขณะทบีพี่เขาเอาเสนนี้อคลอุมตรัวออุล่นนรันี้นหล่อกายในความเหนน็บหนาว
มนดหมล่นของคอุกใตด้ดลินนรันี้น-อาจอยผล่ขด้างเทบียนเลล่มหนซพี่งทบีพี่สล่องแสงรลิบหรบีพี่-พากเพบียรในการอล่านหนรังสนอเหลล่านรันี้นของ
เขาไมล่กบีพี่วลินาทบีตล่อวรัน ไมล่วล่าผลลรัพธร์แหล่งคคาขอของเขาจะออกมาแบบไหนกน็ตาม ถด้อยคคาเหลล่านบีนี้กน็แตะตด้องใจหลาย
ดวงและเปป็นเหตอุใหด้นนี้คาตาไหลอาบแกด้มของเหลล่าวลิสอุทธลิชน

ถด้อยคคาเหลล่านบีนี้นล่าจะทคาใหด้พวกเราอรับอายทบีพี่คลิดวล่าตรัวเองไดด้ทนทอุกขร์เพราะเหน็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ เราควร
กด้มศบีรษะของเราและทผลขอพระเจด้าใหด้ทรงยกโทษใหด้เราทบีพี่พรพี่คาบล่นหรนอรผด้สซกเหมนอนกรับวล่าไมล่มบีใครชนพี่นชมเรา ไมล่วล่า
เราจะถผกเรบียกใหด้ทนทอุกขร์สลิพี่งใด หรนอไมล่วล่าเราจะถผกปฏลิบรัตลิหยาบชด้าและถผกเมลินเฉยมากขนาดไหน “บรรดาความ
ทอุกขร์ลคาบากแหล่งสมรัยปฟัจจอุบรันนบีนี้ ไมล่สมควรทบีพี่จะเอาไปเปรบียบกรับสงล่าราศบีซซพี่งจะถผกเปปิดเผยในเราทรันี้งหลาย” (รม. 
8:18)

“...โดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งหนรังสนอพวกนรันี้นทบีพี่เขบียนบนแผล่นหนรัง” เปป็นไปไดด้วล่าแผล่นหนรังเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกอด้างอลิง
ถซงนบีนี้คนอ พระครัมภบีรร์บรลิสอุทธลิธ พระวจนะของพระเจด้า ซซพี่งเปป็นความชนพี่นบานและความปปตลิยลินดบีของเปาโล พวกมรัน
อาจบรรจอุงานเขบียนบางอยล่างของเขาเอง ซซพี่งบรัดนบีนี้ถผกพลิทรักษร์รรักษาไวด้สคาหรรับเราในพระวจนะของพระเจด้า

ขด้อ 14: “อเลน็กซานเดอรร์ชล่างทองแดงนรันี้นไดด้ประทอุษรด้ายขด้าพเจด้าอยล่างสาหรัส ‘ขอใหด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
ทรงตอบแทนเขาตามการกระทคาทรันี้งหลายของเขา’”

อบีกครรันี้งทบีพี่เปาโลเอล่ยชนพี่อหนซพี่งในเหลล่าศรัตรผของเขา: “อเลน็กซานเดอรร์ชล่างทองแดงนรันี้น” นอกจากพระคคาขด้อ
นบีนี้เราไมล่ทราบอะไรเกบีพี่ยวกรับชายผผด้นบีนี้เลย เหลล่าผผด้รผด้พระครัมภบีรร์ไมล่เหน็นพด้องตรงกรันวล่าเขาเปป็นอเลน็กซานเดอรร์คนเดบียว
กรับทบีพี่ถผกกลล่าวถซงใน 1 ทลิโมธบี 1:20 หรนอไมล่ และนรัพี่นนล่าจะเปป็นเหตอุผลทบีพี่เปาโลระบอุตรัวเขาวล่า “ชล่างทองแดงนรันี้น” 
เราทราบวล่าเขาเปป็นศรัตรผคนหนซพี่งตล่อขล่าวประเสรลิฐ วล่าเขาทคา “ความชรัพี่วรด้ายมากมาย” ตล่อเปาโล-และภาษาทบีพี่ถผกใชด้
ตรงนบีนี้ในภาษากรบีกบอกเปป็นนรัยวล่าเขาโตด้เถบียงกรับเปาโลอยล่างเปปิดเผย โดยยนนขซนี้นในทบีพี่ประชอุมหลายแหล่งและโตด้
เถบียงหรนอพยายามทบีพี่จะโตด้เถบียงกรับเปาโล คนอนพี่น ๆ กน็เสนอแนะวล่าอเลน็กซานเดอรร์ผผด้นบีนี้เปป็นสอุนรัขปป่าตรัวหนซพี่งในคราบ
ของแกะ ซซพี่งแสรด้งทคาตรัวเปป็นสาวกคนหนซพี่ง ใชด้การอคาพรางนบีนี้เพนพี่อเลล่นบทคนทรยศตล่อครลิสตจรักรแทด้และลล่อใหด้เปาโล
ตลิดกรับ ซซพี่งสอุดทด้ายแลด้วนคาไปสผล่การทบีพี่เขาถผกจคาคอุกและประหารชบีวลิต ไมล่วล่าอเลน็กซานเดอรร์ไดด้ทคาอะไรและเขาทคามรัน



อยล่างไร เปาโลกน็เปป็นพยานวล่าเขาทคาความชรัพี่วรด้ายมากมายตล่อตน และทคานายวล่าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะทรง
ตอบแทนเขาตามการงานของเขา เปาโลเตนอนทลิโมธบีใหด้ระวรังคน ๆ นบีนี้ใหด้ดบี เพราะเขารผด้วล่าสลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่อเลน็กซานเด
อรร์ไดด้กระทคาในการตล่อตด้านเขา เขากน็จะทคาแบบเดบียวกรันเพนพี่อตล่อตด้านทลิโมธบี

ฉบรับคลิงเจมสร์อล่านวล่า “ขอใหด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงตอบแทนเขาตามการกระทคาทรันี้งหลายของเขา” แตล่
เหลล่าผผด้รผด้ภาษากรบีกกลล่าววล่ามรันควรอล่านวล่า “องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะทรงตอบแทนเขา” เปาโลไมล่ไดด้กคาลรังทผลขอองคร์
พระผผด้เปป็นเจด้าใหด้ทคาลายอเลน็กซานเดอรร์ และเขาไมล่ไดด้กคาลรังอธลิษฐานขอใหด้การพลิพากษาลงมาสผล่ฝป่ายหลรัง แตล่เขารผด้
วล่าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงตอบแทนตามการงานของคน ๆ หนซพี่ง-ไมล่วล่าจะเปป็นการดบีหรนอการชรัพี่ว เขาฝากอเลน็กซาน
เดอรร์ไวด้ใหด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงจรัดการ แตล่เขาอยากใหด้ทลิโมธบีระวรังใหด้ดบีเกรงวล่าเขาจะตกเปป็นเหยนพี่อของศรัตรผผผด้นบีนี้
ของขล่าวประเสรลิฐ

ขด้อ 15: “ทล่านจงระวรังเขาใหด้ดบีดด้วย เพราะเขาไดด้ครัดคด้านบรรดาถด้อยคคาของเราอยล่างรอุนแรง”
ตามทบีพี่ผมไดด้เสนอแนะไปกล่อนหนด้านบีนี้ ดผเหมนอนวล่าอเลน็กซานเดอรร์ชล่างทองแดงผผด้นบีนี้คอยหาเรนพี่องกรับเปาโล

ขณะทบีพี่เขากคาลรังเทศนาพระวจนะของพระเจด้า จงสรังเกตถด้อยคคาทบีพี่วล่า “ทล่านจงระวรังเขาใหด้ดบีดด้วย” ชายผผด้นบีนี้เปป็น
หนซพี่งในคนเหลล่านรันี้นทบีพี่พระเยซผทรงหมายถซงในคคาเทศนาบนภผเขาของพระองคร์เมนพี่อพระองคร์ตรรัสอยล่างชรัดเจนวล่า 
“อยล่าใหด้สลิพี่งซซพี่งบรลิสอุทธลิธแกล่พวกสอุนรัข และพวกทล่านอยล่าโยนไขล่มอุกทรันี้งหลายของพวกทล่านไปตรงหนด้าเหลล่าสอุกร เกรง
วล่าพวกมรันจะเหยบียบยพี่คาสลิพี่งเหลล่านรันี้นเสบียใตด้เทด้าของพวกมรัน และจะหรันมาอบีก และฉบีกพวกทล่าน” (มธ. 7:6)

ทลิโมธบีไมล่ไดด้ถผกบอกใหด้ไปเจอหนด้าคน ๆ นบีนี้และเปป็นพยานแกล่เขา-โอด้ ไมล่ใชล่เลยครรับ! ตรงกรันขด้าม เขาถผก
เตนอนใหด้ระวรังคน ๆ นบีนี้ในฐานะศรัตรผผผด้หนซพี่งของขล่าวประเสรลิฐ มบีครลิสเตบียนหลายคนทบีพี่เสบียเวลาอรันมบีคล่าไปกรับ “การ
โยนไขล่มอุกไปตรงหนด้าเหลล่าสอุกร” ไมล่มบีพระคคาสรักขด้อทบีพี่บรัญชาครลิสเตบียนใหด้เปป็นพยานแกล่คน ๆ หนซพี่งทบีพี่จงใจปฏลิเสธ
พระวจนะของพระเจด้าและความจรลิงอรันชรัดแจด้งแหล่งขล่าวประเสรลิฐ หรนอทบีพี่โฆษณาตรัววล่าตนเปป็นคนชอบจรับผลิดหรนอ
นรักอเทวนลิยม ครลิสเตบียนทรันี้งหลายไมล่ถผกสรัพี่งสอนใหด้เปป็นพยานแกล่คนแบบนรันี้นหรนอพยายามทบีพี่จะชนะเขาโดยใชด้ขด้อ
พระครัมภบีรร์ตล่าง ๆ เราจะตด้องเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐแกล่เหลล่าคนบาป (พระเยซผไดด้เสดน็จมาเพนพี่อแสวงหาและเพนพี่อ
ชล่วยผผด้ทบีพี่หลงหายไปนรันี้นใหด้รอด)-แตล่นรักอเทวนลิยมหรนอคนชอบจรับผลิดไมล่ตด้องการพระผผด้ชล่วยใหด้รอดองคร์หนซพี่ง…เขาไมล่
เชนพี่อวล่ามบีสลิพี่งใดทบีพี่จะตด้องถผกชล่วยใหด้รอดจากหรนอชล่วยใหด้รอดไปสผล่ เราจะตด้องไมล่โตด้เถบียงกรับคนทรันี้งหลายทบีพี่ไมล่ยอมรรับ
ขด้อพนนี้นฐานเหลล่านรันี้นแหล่งความเชนพี่อนรันี้นและปฏลิเสธขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธแหล่งพระคอุณของพระเจด้า

ขด้อ 16: “ในการแกด้คดบีครรันี้งแรกของขด้าพเจด้านรันี้น ไมล่มบีใครเขด้าขด้างขด้าพเจด้าสรักคนเดบียว แตล่พวกเขาไดด้ละทลินี้ง
ขด้าพเจด้าไปหมด ขด้าพเจด้าอธลิษฐานตล่อพระเจด้าวล่า ขอโปรดอยล่าใหด้พวกเขาตด้องไดด้รรับโทษเลย”

พระคคาขด้อนบีนี้ดผเหมนอนจะเปป็นการสานตล่อความคลิดเดบียวกรัน: “ในการแกด้คดบีครรันี้งแรกของขด้าพเจด้านรันี้น…” 
กลล่าวอบีกนรัยหนซพี่ง เปาโลกคาลรังกลล่าววล่า “ครรันี้งแรกทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้เผชลิญหนด้ากรับการขรัดขวางจากอเลน็กซานเดอรร์ชล่าง
ทองแดงนรันี้น ขด้าพเจด้าไดด้ตอบเขาดด้วยพระวจนะของพระเจด้า-แตล่ไมล่มบีผผด้ใดยนนหยรัดกรับขด้าพเจด้า ทอุกคนไดด้ทอดทลินี้ง
ขด้าพเจด้าและทลินี้งขด้าพเจด้าใหด้ยนนอยผล่เพบียงลคาพรัง ขด้าพเจด้าอธลิษฐานทผลขอพระเจด้าทบีพี่จะไมล่ทรงถนอโทษพวกเขาเลย” นบีพี่
เปป็นจลิตวลิญญาณและทรัศนคตลิเดบียวกรันกรับทบีพี่พระเยซผทรงอธลิษฐานวล่า “พระบลิดาเจด้าขด้า ขอทรงยกโทษพวกเขา 
เพราะพวกเขาไมล่ทราบวล่าพวกเขาทคาอะไร” สเทเฟนอธลิษฐานขณะทบีพี่เหลล่าศรัตรผของเขาเอาหลินขวด้างเขาจนตายวล่า



“พระองคร์เจด้าขด้า ขอโปรดอยล่าทรงถนอโทษพวกเขาเพราะบาปนบีนี้เลย” (กลิจการ 7:60)
หลายครรันี้งผผด้คนของพระเจด้าอธลิษฐานขอใหด้การพลิพากษาตกมาบนเหลล่าศรัตรผของพวกเขา บล่อยครรันี้งใน

หนรังสนอเพลงสดอุดบี (และหลายครรันี้งในเยเรมบียร์) เราอล่านคคาอธลิษฐานตล่าง ๆ ทบีพี่ทผลขอการพลิพากษาเกบีพี่ยวกรับเหลล่าศรัตรผ
ของพระเจด้า ในวลิวรณร์ 6:10 มรณะสรักขบีเหลล่านรันี้นถามวล่า “อบีกนานเทล่าใดกล่อนการพลิพากษาถผกเทออกมาบนเหลล่า
ศรัตรผของพวกเรา?” ในกาลาเทบีย 5:12 เปาโลอธลิษฐานวล่า “ขด้าพเจด้าปรารถนาใหด้คนเหลล่านรันี้นทบีพี่รบกวนพวกทล่าน
ถผกตรัดออกเสบียเลย (เสบียชบีวลิต)!” แตล่ในทบีพี่นบีนี้ เขาทผลขอพระเจด้ามลิใหด้ถนอโทษพวกเขาเพราะบาปนบีนี้ คนอ เหลล่าเพนพี่อน
ครลิสเตบียนของเขาทบีพี่ทลินี้งเขาใหด้ยนนอยผล่เพบียงลคาพรังในการเผชลิญหนด้ากรับการโจมตบีอรันแยบยลและถซงตายตล่อขล่าว
ประเสรลิฐ-ขล่าวประเสรลิฐเดบียวกรันนรันี้นซซพี่งพวกเขาไดด้รรับไวด้ซซพี่งนคาไปสผล่ความรอด อเลน็กซานเดอรร์เปป็นศรัตรผอคามหลิตตล่อ
ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคอุณของพระเจด้า แตล่อาชญากรรมของเขาจะถผกลงโทษโดยองคร์ผผด้พลิพากษาชอบธรรม 
พระเจด้าจะทรงตวงออกใหด้เขาซซพี่งการตอบแทนอรันสาสมของเขา

ขด้อ 17: “อยล่างไรกน็ตามองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงยนนอยผล่กรับขด้าพเจด้า และไดด้เสรลิมกคาลรังขด้าพเจด้า เพนพี่อวล่าโดย
ขด้าพเจด้า การประกาศพระวจนะจะเปป็นทบีพี่รผด้จรักอยล่างเตน็มทบีพี่ และเพนพี่อใหด้คนตล่างชาตลิทรันี้งปวงไดด้ยลิน และขด้าพเจด้าไดด้รรับ
การชล่วยใหด้พด้นจากปากของสลิงโตนรันี้น”

“องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงยนนอยผล่กรับขด้าพเจด้า!” เมนพี่อแมด้แตล่มลิตรสหายทบีพี่รรักทบีพี่สอุดของเราทคาใหด้เราผลิดหวรัง 
พระเจด้ากน็จะทรงสรัตยร์ซนพี่อ ถซงแมด้เราอาจไมล่สรัตยร์ซนพี่อ พระองคร์กน็ตด้องพลิสผจนร์วล่าสรัตยร์จรลิง “...พระองคร์ไดด้ตรรัสไวด้แลด้ววล่า 
“เราจะไมล่ละทล่านหรนอทอดทลินี้งทล่านเลย” เพนพี่อวล่าพวกเราจะกลล่าวอยล่างกลด้าหาญวล่า ‘องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงเปป็น
พระผผด้ชล่วยของขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้าจะไมล่กลรัววล่ามนอุษยร์จะทคาอะไรแกล่ขด้าพเจด้า’” (ฮบ. 13:5,6) ทลิโมธบีจะตด้องมบี
ความเชนพี่อในพระเจด้าและไมล่มองไปทบีพี่สภาพการณร์แวดลด้อมหรนอผผด้คนทบีพี่อยผล่รอบตรัวเขา ทอุกคนอาจทคาใหด้เขาผลิดหวรัง 
แตล่พระเจด้าจะไมล่มบีวรันพลรันี้งพลาดหรนอทคาใหด้เขาผลิดหวรัง และเมนพี่อเขาตด้องการพละกคาลรัง พระเจด้ากน็จะทรงเสรลิมกคาลรัง
เขา เมนพี่อพระเยซผทรงลด้มลงภายใตด้ภาระบาปของโลก เหงนพี่อของพระองคร์กลายเปป็นเหมนอนเลนอดหยดใหญล่ ๆ-และ
ไมล่มบีผผด้ใดมาชล่วยชบีวลิตพระองคร์ แมด้แตล่เหลล่าสาวกคนโปรดกน็นอนหลรับขณะพระองคร์ทรงปวดรด้าว แตล่พระเจด้าทรงสล่ง
ทผตสวรรคร์องคร์หนซพี่งมาชผกคาลรังพระองคร์ (ลผกา 22:43) “และเมนพี่อพระองคร์ทรงเปป็นทอุกขร์มากนรัก พระองคร์ยลิพี่งปลง
พระทรัยอธลิษฐาน และพระเสโทของพระองคร์เหมนอนเปป็นโลหลิตเมน็ดใหญล่หลายหยดหลล่นลงถซงพนนี้นดลิน และเมนพี่อ
พระองคร์ทรงลอุกขซนี้นจากการอธลิษฐานแลด้ว และเสดน็จมาถซงพวกสาวกของพระองคร์ พระองคร์ทรงพบพวกเขานอน
หลรับอยผล่ดด้วยความเศรด้าใจ และพระองคร์ตรรัสกรับพวกเขาวล่า “ทล่านทรันี้งหลายนอนหลรับทคาไม จงลอุกขซนี้นและอธลิษฐาน
เกรงวล่าทล่านทรันี้งหลายจะเขด้าในการทดลอง” (ลผกา 22:44-46)

เปาโลกลล่าววล่า “แมด้ขด้อเทน็จจรลิงมบีอยผล่วล่ามลิตรสหายฝป่ายโลกทอุกคนของขด้าพเจด้าไดด้ทอดทลินี้งขด้าพเจด้าและไมล่มบี
ผผด้ใดยนนอยผล่กรับขด้าพเจด้า องคร์พระผผด้เปป็นเจด้ากน็ทรงยนนอยผล่กรับขด้าพเจด้าและประทานกคาลรังแกล่ขด้าพเจด้า เพนพี่อวล่าโดย
ขด้าพเจด้า การประกาศพระวจนะจะเปป็นทบีพี่รผด้จรักอยล่างเตน็มทบีพี่ และเพนพี่อใหด้คนตล่างชาตลิทรันี้งปวงไดด้ยลิน และขด้าพเจด้าไดด้รรับ
การชล่วยใหด้พด้นจากปากของสลิงโตนรันี้น” ในทบีพี่นบีนี้เขากคาลรังใชด้ถด้อยคคาทบีพี่ถผกกลล่าวในเพลงสดอุดบี 22:21: “ขอทรงชล่วยขด้า
พระองคร์ใหด้รอดพด้นจากปากของสลิงโต” พญามารสามารถแปลงกายเปป็นสลิงโตคคารามตรัวหนซพี่งเชล่นเดบียวกรับทผต
สวรรคร์องคร์หนซพี่งแหล่งความสวล่าง หากมรันเขด้ากรับจอุดประสงคร์ของมรันสคาหรรับงานทบีพี่มรันกคาลรังพยายามทคา (1 ปต. 



5:8; 2 คร. 11:13-15) วลิธบีทบีพี่ไดด้ผลมากทบีพี่สอุดในการรรับมนอกรับพญามารคนอ ใหด้อาหารมรันดด้วยพระวจนะของพระเจด้า
เหมนอนอยล่างทบีพี่พระเยซผทรงกระทคาบนภผเขาแหล่งการทดลองนรันี้น มรันสามารถรรับมนอกรับสลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่คอุณหรนอผมจะ
กลล่าว แตล่มรันไมล่สามารถยล่อยพระวจนะบรลิสอุทธลิธของพระเจด้าไดด้ เปาโลเรบียกเหลล่าศรัตรผของขล่าวประเสรลิฐวล่าเปป็น 
“สลิงโตนรันี้น” 

สคาหรรับผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย ขด้อ 17 วาดภาพหนซพี่งทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทบีพี่สอุดของพระครัมภบีรร์-ภาพ ๆ หนซพี่งทบีพี่ครลิสเตบียนสล่วน
ใหญล่รผด้จรักดบี มรันไมล่ไดด้แขวนอยผล่ในหด้องแสดงภาพทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ของพระครัมภบีรร์เหมนอนอยล่าง ยอหร์น 3:16, กลิจการ 16:31
และเอเฟซรัส 2:8 แตล่ในซอกมอุมทบีพี่อยผล่หล่างไกล-ยล่อหนด้าปปิดทด้ายของจดหมายฉบรับสอุดทด้ายของเปาโล ผผด้เชนพี่อจคานวน
มากคอุด้นเคยดบีกรับพระคคาขด้อนบีนี้และอล่านมรันบล่อย ๆ มรันเปป็นหนซพี่งในเพชรพลอยทบีพี่อยผล่ในหบีบสมบรัตลิแหล่งขด้อพระครัมภบีรร์
ของพวกเขา 

อรัครทผตชราทล่านนบีนี้ซซพี่งไปยรังพวกคนตล่างชาตลิ ซซพี่งเหนนพี่อยลด้าจากการทคางานหนรักมากมาย การทนทอุกขร์
หลายอยล่าง และความเศรด้าโศกจคานวนมากเกลินจะนรับไหว รด้องประกาศวล่า: “ในการแกด้คดบีครรันี้งแรกของขด้าพเจด้า
นรันี้น ไมล่มบีใครเขด้าขด้างขด้าพเจด้าสรักคนเดบียว! ทอุกคนไดด้ละทลินี้งขด้าพเจด้าไปหมด แตล่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงยนนอยผล่เคบียง
ขด้างขด้าพเจด้า!” ไมล่วล่าสลิพี่งใดอาจทคาใหด้หนทางของเรามนดมลิดและบรังดวงตาฝป่ายวลิญญาณของเรา ถซงแมด้เราอาจมอง
ไมล่เหน็นพระองคร์ตรัวเปป็น ๆ องคร์พระผผด้เปป็นเจด้ากน็ทรงยนนอยผล่เคบียงขด้างวลิสอุทธลิชน โดยวลิธบีการอรันแสนลซกลรับ ซซพี่งไมล่
ปรากฏแกล่สายตามนอุษยร์ พระองคร์ประทานฤทธลิธเดชและพระคอุณอรันเพบียงพอสคาหรรับการลองใจ การทดลอง และ
ความปวดรด้าวใจ

ขณะทบีพี่เปาโลนรัพี่งอยผล่ในคอุกมนด พระเยซผองคร์เดบียวกรันนบีนี้ทบีพี่เขาไดด้พบเจอบนถนนเมนองดามรัสกรัส ผผด้ซซพี่งเขาไดด้
ยอมรรับและรรับใชด้อยล่างสรัตยร์ซนพี่อ ทรงยนนอยผล่เคบียงขด้างเขา-และเขากน็ไมล่กลรัว พระเจด้าทรงดผแลเปาโล และพระองคร์
จะทรงดผแลเหลล่านรักเทศนร์ของพระองคร์และเหลล่าวลิสอุทธลิชนของพระองคร์วรันนบีนี้ พญามารไมล่สามารถทคาลายผผด้เชนพี่อคน
ใดไดด้โดยทบีพี่พระเจด้าไมล่ทรงอนอุญาต-และแมด้กระนรันี้นมรันกน็ทคาลายไดด้แตล่รล่างกาย มรันแตะตด้องจลิตวลิญญาณไมล่ไดด้ ไมล่มบี
สลิพี่งใดสามารถเกลิดขซนี้นกรับวลิสอุทธลิชนของพระเจด้าหรนอผผด้รรับใชด้ของพระองคร์ไดด้โดยทบีพี่พระองคร์ไมล่อนอุญาต เมนพี่อวางใจ
พระเจด้า ผผด้เชนพี่อคนใดทบีพี่ดคาเนลินชบีวลิตอยล่างถผกตด้อง ไรด้ตคาหนลิจากโลก กน็ไมล่อาจถผกทคาลายไดด้จนกวล่าพระเจด้าทรงหมด
ธอุระกรับเขาบนแผล่นดลินโลกนบีนี้

ขด้อ 18: “และองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะโปรดชล่วยขด้าพเจด้าใหด้พด้นจากการงานชรัพี่วรด้ายทอุกอยล่าง และจะทรง
พลิทรักษร์รรักษาขด้าพเจด้าไวด้จนถซงอาณาจรักรสวรรคร์ของพระองคร์ สงล่าราศบีจงมบีแดล่พระองคร์สนบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน”

มบีอยผล่หลายครรันี้งทบีพี่เปาโลไดด้รรับการชล่วยใหด้พด้น “จากปากของสลิงโตนรันี้น” (ขากรรไกรแหล่งมรัจจอุราช) ในพระ
คคาขด้อนบีนี้เขากลล่าววล่า “องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะโปรดชล่วยขด้าพเจด้าใหด้พด้นจากการงานชรัพี่วรด้ายทอุกอยล่าง และจะทรง
พลิทรักษร์รรักษาขด้าพเจด้าไวด้จนถซงอาณาจรักรสวรรคร์ของพระองคร์ สงล่าราศบีจงมบีแดล่พระองคร์สนบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน” 
ผมเชนพี่อวล่าเปาโลเทศนาคคาเทศนาทอุกเรนพี่องทบีพี่พระเจด้าทรงประสงคร์ใหด้เขาเทศนา กลล่าวทอุกคคาทบีพี่พระเจด้าทรงประสงคร์
ใหด้เขากลล่าว และเดลินทางแบบมลิชชรันนารบีทอุกครรันี้งทบีพี่พระเจด้าทรงประสงคร์ใหด้เขาเดลินทาง นรกทรันี้งสลินี้นกน็หยอุดยรันี้งเขาไมล่
ไดด้ เพราะวล่าเขาออุทลิศตรัวแบบไมล่สงวนไวด้ตล่อพระเจด้า ถนอวล่าสลิพี่งสารพรัดเปป็นการขาดทอุน เพนพี่อทบีพี่เขาจะไดด้พระครลิสตร์
เปป็นกคาไร เขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าไดด้กลายเปป็นเหมนอนทบีพี่คนทรันี้งปวงเปป็น เพนพี่อขด้าพเจด้าจะไดด้ชนะบางคน…ขอพระเจด้า



ทรงหด้ามมลิใหด้ขด้าพเจด้าอวดเลย เวด้นแตล่ในกางเขนนรันี้น” ทอุกดด้านแหล่งชบีวลิตของเขาถผกออุทลิศใหด้แกล่ออุดมการณร์ของพระ
ครลิสตร์และแกล่การประกาศขล่าวประเสรลิฐ

“สงล่าราศบีจงมบีแดล่พระองคร์สนบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน!” เปาโลเปป็นขด้ารรับใชด้คนหนซพี่งทบีพี่อยากใหด้องคร์เจด้านาย
ของเขาไดด้รรับเกบียรตลิทรันี้งสลินี้น สงล่าราศบีทรันี้งสลินี้น คคาสรรเสรลิญ และการนมรัสการสคาหรรับทอุกสลิพี่งทบีพี่เขาไดด้กลล่าวหรนอกระทคา
เพนพี่อทคาใหด้ออุดมการณร์ของพระครลิสตร์รอุดหนด้าไป เขาไดด้พบกรับพระเยซผบนถนนไปเมนองดามรัสกรัส-และตรันี้งแตล่วรันนรันี้น
เปป็นตด้นมาจนกระทรัพี่งเขาหลรับตาในความมรณา เขากน็เปป็นทาสรรับใชด้ตล่อพระครลิสตร์องคร์นรันี้น เขามบีชบีวลิตอยผล่เพนพี่อ
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ เขาเยน็บเตน็นทร์เพนพี่อทบีพี่เขาจะไดด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐโดยทบีพี่ไมล่เปป็นภาระตล่อผผด้ใด-หาเลบีนี้ยง
สคาหรรับความตด้องการฝป่ายรล่างกายของเขาเอง เพนพี่อปป้องกรันไมล่ใหด้เกลิดคคาวลิพากษร์วลิจารณร์หรนอความคลิดผลิด ๆ ทบีพี่วล่า
เขากคาลรังเทศนาเพนพี่อเงลิน เขาเทศนาเพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า เขากลล่าววล่า “วลิบรัตลิมบีแกล่ขด้าพเจด้าถด้าขด้าพเจด้าไมล่
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ!” เขาอยากใหด้โลกทบีพี่หลงหายไดด้รผด้จรักพระเยซผผผด้นรันี้นทบีพี่เขาไดด้พบบนถนนเมนองดามรัสกรัส ขณะ
นรัพี่งอยผล่ในคอุกมนด ถผกลล่ามโซล่ตลิดกรับหล่วงเหลน็กอรันหนซพี่งในผนรังหลินขณะทบีพี่เขารอวรันประหารชบีวลิต เขากลล่าวไดด้วล่า 
“ขด้าพเจด้าไดด้สผด้รบในการตล่อสผด้อรันดบีแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้กระทคาการวลิพี่งแขล่งของขด้าพเจด้าใหด้สคาเรน็จแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้รรักษา
ความเชนพี่อนรันี้นไวด้แลด้ว ตรันี้งแตล่นบีนี้ไป มงกอุฎอรันหนซพี่งรอคอยขด้าพเจด้าอยผล่-มงกอุฎอรันหนซพี่งรอคอยทอุกคนทบีพี่รรักการปรากฏ
ของพระองคร์”

ขด้อ 19 และ 20: “ขอฝากความคลิดถซงมายรังปรลิสคากรับอาควลิลลา และครรัวเรนอนของโอเนสลิโฟรรัส เอรรัส
ทรัสยรังอาศรัยอยผล่ทบีพี่เมนองโครลินธร์ แตล่ขด้าพเจด้าละโตรฟปมรัสไวด้ทบีพี่เมนองมลิเลทรัสเมนพี่อยรังปป่วยอยผล่”

นบีพี่เกนอบเปป็นคคาพผดสอุดทด้ายของจดหมายฉบรับสอุดทด้ายทบีพี่เปาโลไดด้เขบียนแลด้ว เหมนอนเชล่นเคยในจดหมายตล่าง
ๆ ของเขา เขาเอล่ยชนพี่อเพนพี่อนสนลิทสองสามคนทบีพี่เขาอยากทรักทายเปป็นการสล่วนตรัว เพนพี่อนสนลิทสองคนทบีพี่เขารรักยลิพี่ง
ตลอดหลายปป นรัพี่นคนอ ปรลิสสลิลลาและอาควลิลลา อยผล่ทบีพี่เมนองเอเฟซรัสในขณะนรันี้น และเปาโลอยากใหด้ทลิโมธบีไปเยบีพี่ยม
เขาทรันี้งสองพรด้อมกรับคคาทรักทายของเขา จากโรม 16:3 เราทราบวล่าวลิสอุทธลิชนทบีพี่รรักเหลล่านบีนี้ไดด้ชล่วยเหลนอเปาโลในงาน
รรับใชด้ของเขา โดยอาจตด้องเสบียสละอยล่างใหญล่หลวงเลยทบีเดบียว

โอเนสลิโฟรรัส ผผด้ซซพี่งครรัวเรนอนของเขาไดด้ชล่วยเหลนอและปลอบประโลมใจอรัครทผตทล่านนบีนี้อยล่างมาก กน็ไดด้รรับคคา
ทรักทายอยล่างอบออุล่นเชล่นกรัน กล่อนหนด้านบีนี้ในจดหมายฉบรับนบีนี้ เปาโลอธลิษฐานขอใหด้พระเจด้ามบีความเมตตาตล่อครรัว
เรนอนนบีนี้-และบรัดนบีนี้เขากน็ฝากความคลิดถซงสล่วนตรัวมายรังพวกเขา โดยอยากใหด้พวกเขารผด้วล่าเขารรักพวกเขาและยรังถนอวล่า
พวกเขาเปป็นมลิตรสหายของเขาอยผล่เหมนอนเดลิม

ถรัดมาเขาคลิดถซงเอรรัสทรัส มลิตรสหายคนหนซพี่งทบีพี่อาศรัยอยผล่ทบีพี่เมนองโครลินธร์ ผผด้ซซพี่งถผกกลล่าวถซงเชล่นกรันในโรม 
16:23 และกลิจการ 19:22: “(เปาโล) จซงสล่งสองคนของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ปรนนลิบรัตลิทล่าน คนอทลิโมธบีกรับเอรรัสทรัส ไปยรัง
แควด้นมาซลิโดเนบีย แตล่ทล่านเองกน็พรักอยผล่ในแควด้นเอเชบียหนล่อยหนซพี่ง” (กลิจการ 19:22) “กายอรัสผผด้เลบีนี้ยงดผขด้าพเจด้า และ
เปป็นผผด้บคารอุงครลิสตจรักรทรันี้งหมดฝากความคลิดถซงมายรังพวกทล่าน เอรรัสทรัสสมอุหบรัญชบีของนครนบีนี้ฝากความคลิดถซงมายรัง
พวกทล่าน ทรันี้งควารทรัสพบีพี่นด้องคนหนซพี่ง” (รม. 16:23) ตามพระคคาขด้อนบีนี้ เอรรัสทรัสเปป็นสมอุหบรัญชบีของเมนองโครลินธร์ 
และเหน็นไดด้ชรัดวล่าเปป็นครลิสเตบียนคนหนซพี่ง 

ถรัดมาเขากลล่าวถซงโตรฟปมรัสเพนพี่อนรรักของเขา ซซพี่งเขาละไวด้ทบีพี่เมนองมลิเลทรัสเพราะปป่วยอยผล่ ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่า



เพนพี่อนรรักคนนบีนี้คงจะเดลินทางไปยรังกรอุงโรมกรับเปาโลแลด้วหากเขามบีรล่างกายพรด้อมทบีพี่จะทคาเชล่นนรันี้นไดด้ เขาเปป็น
ครลิสเตบียนชาวแควด้นเอเชบีย และถผกกลล่าวถซงในกลิจการ 20:4 และ 21:29: “และพวกคนทบีพี่เขด้าไปในแควด้นเอเชบีย
พรด้อมกรับทล่าน คนอโสปาเทอรร์ชาวเมนองเบโรอา และในพวกชาวเมนองเธสะโลนลิกามบี อารลิสทารครัสกรับเสคอุนดรัส และ
กายอรัสชาวเมนองเดอรร์บบี และทลิโมธบี และของแควด้นเอเชบียมบี ทบีคลิกรัสกรับโตรฟปมรัส…(เพราะกล่อนหนด้านรันี้น พวกเขาไดด้
เหน็นทล่านในกรอุงนรันี้น พรด้อมกรับโตรฟปมรัสชาวเมนองเอเฟซรัส ผผด้ซซพี่งพวกเขาคลิดเอาเองวล่าเปาโลไดด้พาเขด้ามาในพระ
วลิหาร)”

เปาโลมบีของประทานในการรรักษาโรคในงานรรับใชด้ชล่วงตด้นของเขา…เขาถซงกรับทคาใหด้คนตายเปป็นขซนี้น 
กระนรันี้นเขากน็ละโตรฟปมรัสไวด้ทบีพี่เมนองมลิเลทรัสเพราะปป่วยอยผล่ เขาสผญเสบียความเชนพี่อของเขาไปแลด้วหรนอ? ไมล่เลยครรับ! 
เขาสผญเสบียของประทานนรันี้นไปแลด้วหรนอ? ไมล่ใชล่เลยครรับ! เกลิดอะไรขซนี้น? เมนพี่อชล่วงเปลบีพี่ยนผล่านนรันี้นผล่านพด้นไป ของ
ประทาน หมายสคาครัญ และการมหรัศจรรยร์หลายอยล่าง (เชล่น การดนพี่มยาพลิษ การจรับงผพลิษ การรรักษาโรคโดยการ
สรัมผรัสดด้วยมนอ และการทคาใหด้คนตายเปป็นขซนี้น) กน็สลินี้นสอุดลงแลด้ว เมนพี่อพระราชบรัญญรัตลิแหล่งเสรบีภาพอรันสมบผรณร์แบบ
ไดด้มาถซงและพระครัมภบีรร์ทรันี้งเลล่มถผกบรันทซกเปป็นลายลรักษณร์อรักษรแลด้ว

เปาโลกลล่าวแกล่ชาวโครลินธร์เหลล่านรันี้นวล่า “แตล่เมนพี่อสลิพี่งซซพี่งสมบผรณร์แบบมาแลด้ว เวลานรันี้นสลิพี่งซซพี่งเปป็นเพบียงสล่วน
หนซพี่งกน็จะสผญไป” (1 คร. 13:10) เราไมล่ตด้องเหน็นหมายสคาครัญและการมหรัศจรรยร์ตล่าง ๆ วรันนบีนี้เพนพี่อทบีพี่จะเชนพี่อพระเจด้า:
เราเชนพี่อพระองคร์เพบียงเพราะวล่าพระองคร์ตรรัสแลด้ว พระครัมภบีรร์ทอุกตอนเปป็นพระวจนะทบีพี่ไดด้รรับการดลใจของพระเจด้า 
เปป็นประโยชนร์สคาหรรับหลรักคคาสอน การแกด้ไข การอบรมสรัพี่งสอน และผล่านทางพระครัมภบีรร์คนของพระเจด้ากน็ถผกตระ
เตรบียมใหด้พรด้อมดด้วยทอุกสลิพี่งทบีพี่เขาตด้องการเพนพี่อประกาศขล่าวประเสรลิฐและชนะจลิตวลิญญาณทรันี้งหลายในยอุคแหล่ง
พระคอุณนบีนี้ “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดคารงอยผล่โดยความเชนพี่อ”-ไมล่ใชล่โดยบรรดาหมายสคาครัญหรนอโดยการอรัศจรรยร์
ตล่าง ๆ ไมล่ใชล่โดยกคาลรังหรนอโดยฤทธลิธเดช

พระเยซผตรรัสวล่า “ทล่านทรันี้งหลายจงออกไปทรัพี่วโลก และประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่มนอุษยร์ทอุกคน ผผด้ทบีพี่เชนพี่อ
และรรับบรัพตลิศมากน็จะรอด แตล่ผผด้ทบีพี่ไมล่เชนพี่อจะถผกลงพระอาชญา และบรรดาหมายสคาครัญเหลล่านบีนี้จะตลิดตามคนเหลล่า
นรันี้นทบีพี่เชนพี่อ คนอในนามของเรา พวกเขาจะขรับผบีออกหลายตน พวกเขาจะพผดดด้วยภาษาใหมล่หลายภาษา พวกเขาจะ
จรับงผหลายตรัวไดด้ และถด้าพวกเขาดนพี่มสลิพี่งใดทบีพี่มบีพลิษ สลิพี่งนรันี้นจะไมล่ทคาอรันตรายแกล่พวกเขา พวกเขาจะวางมนอบนคนเจน็บ
ปป่วย และคนเหลล่านรันี้นจะหายเปป็นปกตลิ” (มาระโก 16:15-18)

ของประทานเหลล่านรันี้นเปป็นของพวกอรัครทผต และพวกเขาไดด้ใชด้พวกมรัน: “เหตอุฉะนรันี้นพวกเราควรจะ
เอาใจใสล่อยล่างเอาจรลิงเอาจรังตล่อสลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่งพวกเราไดด้ยลินแลด้ว เกรงวล่าในเวลาหนซพี่งเวลาใดพวกเราอาจจะปลล่อย
สลิพี่งเหลล่านรันี้นใหด้หลอุดลอยไป ดด้วยวล่าถด้าถด้อยคคาซซพี่งถผกกลล่าวไวด้โดยพวกทผตสวรรคร์นรันี้นมรัพี่นคง และการละเมลิดกรับการไมล่
เชนพี่อฟฟังทอุกอยล่างไดด้รรับการตอบสนองอรันยอุตลิธรรมเปป็นรางวรัลแลด้ว พวกเราจะรอดพด้นไปอยล่างไรไดด้ ถด้าพวกเรา
ละเลยความรอดอรันยลิพี่งใหญล่เหลนอเกลินนรันี้น ซซพี่งในตอนแรกไดด้เรลิพี่มถผกกลล่าวถซงโดยองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า และไดด้ถผก
ยนนยรันแกล่พวกเราโดยคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไดด้ยลินพระองคร์ พระเจด้าทรงเปป็นพยานแกล่คนเหลล่านรันี้นเชล่นกรัน ทรันี้งดด้วยบรรดา
หมายสคาครัญและการมหรัศจรรยร์ และดด้วยการอรัศจรรยร์อรันหลากหลาย และบรรดาของประทานของพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธ ตามพระประสงคร์ของพระองคร์เอง” (ฮบ. 2:1-4)



มบีของประทานและการมหรัศจรรยร์หลายอยล่างในระหวล่างชล่วงเปลบีพี่ยนผล่านนรันี้นกล่อนทบีพี่พระวจนะของ
พระเจด้าไดด้ถผกบรันทซกลงไป ของประทานและการมหรัศจรรยร์เหลล่านบีนี้พลิสผจนร์ใหด้เหน็นวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระบอุตรของ
พระเจด้า พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเหลล่าคนบาป-แตล่เราไมล่ตด้องการขด้อพลิสผจนร์นรันี้นวรันนบีนี้: เรามบีพระวจนะของพระเจด้าทบีพี่
เปป็นลายลรักษณร์อรักษรแลด้ว ดรังนรันี้นมลิตรสหายทบีพี่รรักทรันี้งหลายของผม ผผด้ซซพี่งออกไปไหนไมล่ไดด้และนอนตลิดเตบียงและ
อยากหายดบี อยล่ายอมใหด้ผผด้ใดบอกคอุณวล่าเหตอุผลทบีพี่คอุณไมล่ถผกรรักษาใหด้หายกน็คนอ เพราะวล่าคอุณไมล่มบีความเชนพี่อนรันี้น! จง
ขอบพระคอุณพระเจด้าสคาหรรับความรอดของคอุณ-และเมนพี่อพระเยซผเสดน็จมา คอุณจะมบีรล่างกายหนซพี่งทบีพี่สมบผรณร์แบบ 
ปราศจากโรคภรัยหรนอความพลิการใด ๆ

ขด้อ 21: “ทล่านจงขมบีขมรันทบีพี่จะมาถซงกล่อนฤดผหนาว ยผบผลรัสทรักทายปราศรรัยทล่าน รวมทรันี้งปผเดนสร์ และลบีนรัส 
และคลาวเดบีย และพบีพี่นด้องเหลล่านรันี้นทอุกคน”

เปาโลจะเขบียนจดหมายฉบรับทบีพี่สองนบีนี้ถซงทลิโมธบีในระหวล่างวรันอรันอบออุล่นเหลล่านรันี้นของปลายฤดผรด้อนกน็ไดด้ ใน
คอุกมนดนรันี้นมรันชนนี้นและเหนน็บหนาว และเปาโลเปป็นชายชรา เขาตด้องการเสนนี้อคลอุมของเขา และอยากเหน็นหนด้าบอุตร
ทบีพี่รรักของเขาในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเชล่นกรัน ดรังนรันี้นเขาจซงหนอุนใจทลิโมธบีใหด้ทคาทอุกอยล่างทบีพี่เขาทคาไดด้เพนพี่อมาถซงคอุกนรันี้นใน
กรอุงโรมกล่อนฤดผหนาว เปาโลพผดจากจอุดยนนแบบมนอุษยร์ในทบีพี่นบีนี้ และจากใจ: “จงขมบีขมรันทบีพี่จะมาถซงกล่อนฤดผหนาว” 
ชล่างเปป็นคคาขอทบีพี่นล่าเหน็นใจและบบีบครันี้นจลิตวลิญญาณจากวลิสอุทธลิชนชราผผด้หนซพี่งทบีพี่เผชลิญหนด้ากรับความมรณาของมรณะ
สรักขบีคนหนซพี่งเพนพี่อความเชนพี่อของตน!

“ยผบผลรัสทรักทายปราศรรัยทล่าน รวมทรันี้งปผเดนสร์ และลบีนรัส และคลาวเดบีย และพบีพี่นด้องเหลล่านรันี้นทอุกคน” เหลล่า
นบีนี้เปป็นผผด้เชนพี่อทบีพี่ฝากความคลิดถซงมายรังทลิโมธบี ตามทบีพี่ไดด้แสดงใหด้เหน็นแลด้ว ดผเหมนอนวล่าคอุณหมอลผกาเปป็นคน ๆ เดบียวทบีพี่อยผล่
กรับเปาโลวรันแลด้ววรันเลล่า-แตล่อาจเปป็นไดด้วล่ามลิตรสหายกลอุล่มเลน็ก ๆ นบีนี้ไดด้รรับอนอุญาตใหด้มาเยบีพี่ยมเปาโลโดยไดด้รรับ
อนอุญาตเปป็นพลิเศษมาก ๆ

ขด้อ 22: “ขอพระเยซผครลิสตร์เจด้าทรงสถลิตอยผล่กรับจลิตวลิญญาณของทล่าน ขอพระคอุณจงดคารงอยผล่กรับทล่านทรันี้ง
หลายเถลิด เอเมน”

ขล่าวสารสอุดทด้ายนบีนี้ของอรัครทผตชราผผด้เปป็นทบีพี่รรักนบีนี้จบลงแลด้ว “ขอพระเยซผครลิสตร์เจด้าทรงสถลิตอยผล่กรับจลิต
วลิญญาณของทล่าน (ทลิโมธบี) ขอพระคอุณจงดคารงอยผล่กรับทล่านทรันี้งหลาย (ทอุกคน) เถลิด” ผผด้เชนพี่อทอุกคนเหลล่านรันี้นในครลิสต
จรักรทบีพี่เมนองเอเฟซรัสและครลิสตจรักรอนพี่น ๆ ทบีพี่เหลนอนรันี้นทบีพี่ทลิโมธบีจะไปเยบีพี่ยม ถผกรวมอยผล่ในคคากลล่าวปปิดทด้ายนบีนี้ ทลิโมธบี
จะแจด้งใหด้พวกเขาทราบถซงคคาทรักทายและคคาอธลิษฐานเหลล่านรันี้นของวลิสอุทธลิชนชราผผด้เปป็นทบีพี่รรัก

เปาโลอธลิษฐานขอใหด้พระเยซผสถลิตอยผล่ใกลด้นรักเทศนร์หนอุล่มผผด้นบีนี้ ขอใหด้พระวลิญญาณของพระองคร์เขด้าสนลิทอยผล่
อยล่างใกลด้ชลิด และเขาทผลขอใหด้ฤทธลิธเดชนลิรรันดรร์และพระคอุณของพระเจด้าตลิดตามทลิโมธบีไป เพนพี่อทบีพี่เขาจะทคาการรรับ
ใชด้ของเขาเพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้าเพราะเหน็นแกล่พระครลิสตร์ เขาฝากบอุตรชายของเขาในงานรรับใชด้นบีนี้ไวด้กรับพระ
เยซผครลิสตร์เจด้าและพระคอุณของพระเจด้า นบีพี่จซงเปป็นคคาอคาลาของอรัครทผตเปาโล ผผด้รรับใชด้ไปยรังพวกคนตล่างชาตลิ ชายคน
หนซพี่งทบีพี่ออุทลิศตรัวตล่อพระเจด้าในแบบทบีพี่ไมล่มบีมนอุษยร์คนอนพี่นเคยออุทลิศตรัว เขาออุทลิศตรัวตล่อการเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐโดย
ปราศจากความกลรัวหรนอการเอาใจคน และปราศจากการเจนอปน ขล่าวสารทบีพี่เปาโลไดด้เทศนาคนอพระคอุณลด้วน ๆ-
โดยไมล่เพลิพี่มการประพฤตลิ ไมล่เพลิพี่มพระราชบรัญญรัตลิ ไมล่เพลิพี่มสตลิปฟัญญาของมนอุษยร์: “ดด้วยวล่าทล่านทรันี้งหลายไดด้รรับความ



รอดโดยพระคอุณผล่านทางความเชนพี่อ และมลิใชล่โดยตรัวทล่านทรันี้งหลายเอง ความรอดนรันี้นเปป็นของประทานของพระเจด้า
ไมล่ใชล่โดยการกระทคาใด ๆ เกรงวล่าคนหนซพี่งคนใดจะอวดไดด้” (อฟ. 2:8,9)

“มลิใชล่โดยบรรดาการงานแหล่งความชอบธรรมซซพี่งพวกเราไดด้กระทคา แตล่ตามพระเมตตาของพระองคร์ 
พระองคร์ไดด้ทรงชล่วยพวกเราใหด้รอด โดยการลด้างชคาระแหล่งการบรังเกลิดใหมล่ และการทรงสรด้างขซนี้นมาใหมล่ของพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธ” (ทลิตรัส 3:5)

ผมขอปปิดทด้ายหนรังสนอเลล่มนบีนี้ดด้วยคคาอธลิษฐานแบบจรลิงใจวล่าถด้าคอุณทบีพี่อล่านขด้อความเหลล่านบีนี้ไมล่ไดด้เปป็นผผด้รรับ
พระคอุณของพระเจด้า ถด้าคอุณกคาลรังวางใจใน “ศาสนา” การเปป็นสมาชลิกครลิสตจรักร พลิธบีบรัพตลิศมา การทคาดบี การ
ดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ดบี ขอใหด้คอุณยอมรรับพระคอุณของพระเจด้าเดบีดี๋ยวนบีนี้

สคาหรรับพวกคอุณทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้ว ผมขอปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคคาของอรัครทผตเปาโล: “ขอพระเยซผครลิสตร์เจด้า
ทรงสถลิตอยผล่กรับจลิตวลิญญาณของทล่าน ขอพระคอุณจงดคารงอยผล่กรับทล่านทรันี้งหลายเถลิด เอเมน!”

จดหมายฝากของเปาโลผทูต้เปป็นออัครททูตถถึงททิตอัส
บทนนา

ในสล่วนของทลิตรัสชายหนอุล่มผผด้นบีนี้ เราไมล่ทราบเพลิพี่มเตลิมนอกจากสลิพี่งทบีพี่เราพบในจดหมายฝากฉบรับตล่าง ๆ ของ
เปาโล ทลิตรัสไมล่ถผกกลล่าวถซงในหนรังสนอกลิจการของพวกอรัครทผต และชนพี่อของเขาไมล่ปรากฏในทบีพี่ใดในภาคพรันธสรัญญา
ใหมล่ยกเวด้นในงานเขบียนของเปาโล

ผล่านทางปากกาทบีพี่ไดด้รรับการดลใจของอรัครทผตผผด้นบีนี้ไปยรังพวกคนตล่างชาตลิ เราเรบียนรผด้วล่าโดยกคาเนลิดทลิตรัสเปป็น



คนตล่างชาตลิ ในกาลาเทบีย 2:3 เขาถผกเรบียกวล่าเปป็นชาวกรบีก: “แตล่ทลิตรัส ผผด้ซซพี่งอยผล่กรับขด้าพเจด้า ซซพี่งเปป็นชาวกรบีก กน็ไมล่ไดด้
ถผกบรังครับใหด้เขด้าสอุหนรัต” จากพระคคาขด้อนบีนี้เราเรบียนรผด้วล่าจนถซงขณะนรันี้นทลิตรัสยรังไมล่ไดด้เขด้าสอุหนรัต นล่าจะเรนพี่อยมาจนถซง
ตอนทบีพี่เขากลรับใจรรับเชนพี่อ เขาเคยใชด้ชบีวลิตเหมนอนคนตล่างชาตลิคนอนพี่น ๆ และไมล่ไดด้เปลบีพี่ยนมามบีความเชนพี่อแบบพวกยลิว 
บลิดาและมารดาของทลิตรัสเปป็นชาวกรบีกทรันี้งคผล่อยล่างไมล่ตด้องสงสรัย-และดรังนรันี้นเขาจซงแตกตล่างจากทลิโมธบี ผผด้ซซพี่งมารดาของ
เขาเปป็นหญลิงชาวยลิว ถซงแมด้วล่าบลิดาของเขาเปป็นชาวกรบีกกน็ตาม: “เปาโลอยากจะใหด้ทลิโมธบีไปพรด้อมกรับทล่าน และรรับ
เขามาและใหด้เขาเขด้าสอุหนรัตเพราะเหน็นแกล่พวกยลิวซซพี่งอยผล่ในเขตแดนเหลล่านรันี้น เพราะพวกเขาทอุกคนทราบวล่าบลิดา
ของเขาเปป็นชาตลิกรบีก” (กลิจการ 16:3)

ถด้าทลิตรัสไดด้เปลบีพี่ยนมามบีความเชนพี่อแบบยลิวแลด้ว เรากน็ตด้องสรันนลิษฐานวล่าเขาคงจะถผกบรัญชาใหด้เขด้าสอุหนรัต
ตามพระราชบรัญญรัตลิไปแลด้ว ทลิตรัส 1:4 กลล่าวชรัดเจนวล่าเขาถผกนคามาสผล่ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนโดยอรัครทผตเปาโล: 
“ถซง ทลิตรัส ผผด้เปป็นบอุตรแทด้ของขด้าพเจด้าตามความเชนพี่อเดบียวกรัน ขอพระคอุณ พระเมตตา และสรันตลิสอุขจากพระเจด้า
พระบลิดา และพระเยซผครลิสตร์เจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา จงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด” อยล่างไรกน็ตาม เราไมล่
ทราบวล่าทลิตรัสอาศรัยอยผล่ทบีพี่ไหนและเขาเปลบีพี่ยนมามบีความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนเมนพี่อไร เราไมล่มบีบรันทซกเกบีพี่ยวกรับบด้านของ
เขาหรนอเกบีพี่ยวกรับปปทบีพี่เขากลรับใจรรับเชนพี่อ

เราทราบจรลิง ๆ วล่าเขาไดด้กลรับใจรรับเชนพี่อกล่อนปปทบีพี่สลิบสบีพี่แหล่งชบีวลิตครลิสเตบียนของเปาโล เพราะวล่า ณ เวลา
นรันี้นทลิตรัส ซซพี่งเปป็นครลิสเตบียนคนหนซพี่ง อยผล่กรับเปาโลทบีพี่กรอุงเยรผซาเลน็ม: “แลด้วสลิบสบีพี่ปปตล่อมา ขด้าพเจด้าไดด้ขซนี้นไปยรังกรอุง
เยรผซาเลน็มอบีก พรด้อมกรับบารนาบรัสและพาทลิตรัสไปกรับขด้าพเจด้าดด้วย” (กท. 2:1) ดผเหมนอนจะสมเหตอุสมผลวล่าทลิตรั
สอาศรัยอยผล่ทบีพี่ไหนสรักแหล่งในแควด้นเอเชบียไมเนอรร์ พวกกรบีกอาศรัยอยผล่ทบีพี่นรัพี่นเปป็นจคานวนมาก และเปาโลทคางานหนรัก
ในทล่ามกลางพวกเขา โดยมบีผผด้กลรับใจรรับเชนพี่อมาสผล่ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนผล่านทางการเทศนาของเขาแกล่พวกกรบีก 
อยล่างไรกน็ตาม ไมล่มบีทางพลิสผจนร์ไดด้วล่าทลิตรัสอาศรัยอยผล่ทบีพี่ไหน

ทลิตรัสไปยรังกรอุงเยรผซาเลน็มพรด้อมกรับอรัครทผตเปาโลตอนทบีพี่เปาโลและบารนาบรัสถผกสล่งไปทบีพี่นรัพี่นโดยครลิสตจรักร
ทบีพี่เมนองอรันทลิโอกเพนพี่อตอบคคาถามบางอยล่างตล่อหนด้าพวกอรัครทผตและพวกผผด้ปกครองในครลิสตจรักร-คคาถามตล่าง ๆ 
เกบีพี่ยวกรับบรรดาผผด้ทบีพี่กลรับใจรรับเชนพี่อจากทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิ (จงศซกษาคด้นควด้ากลิจการบททบีพี่ 15 และเปรบียบ
เทบียบกรับกาลาเทบีย 2:1) เราไมล่ทราบวล่าทคาไมเปาโลพาทลิตรัสไปดด้วยในการเดลินทางครรันี้งนรันี้น เปป็นไปไดด้วล่าเขาถผกพา
ไปยรังกรอุงเยรผซาเลน็มเพราะเขาเปป็นแบบอยล่างหนซพี่งซซพี่งเปาโลสามารถยกเปป็นภาพประกอบไดด้วล่าพระเจด้าไดด้ทรงชล่วย
พวกคนตล่างชาตลิใหด้รอดเชล่นเดบียวกรับพวกยลิว เมนพี่ออด้างอลิงถซงการไปเยนอนครรันี้งนรันี้น เปาโลกลล่าววล่า “แตล่ทลิตรัสกน็ไมล่ไดด้ถผก
บรังครับใหด้เขด้าสอุหนรัต” จากคคากลล่าวนบีนี้ดผเหมนอนวล่าเปาโลชบีนี้ใหด้เหน็นวล่าทลิตรัสเปป็นคนตล่างชาตลิคนหนซพี่งทบีพี่ไดด้เปลบีพี่ยนมามบี
ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนและเปป็นแบบอยล่างหนซพี่งของผผด้เชนพี่ออยล่างแทด้จรลิง

ดผเหมนอนวล่ากรณบีของทลิตรัสถผกหารนอในการประชอุมนรันี้นทบีพี่กรอุงเยรผซาเลน็ม และบางคนยนนกรานใหด้เขาเขด้า
สอุหนรัต: “และเพราะเหตอุพบีพี่นด้องจอมปลอมทบีพี่ถผกนคาเขด้ามา ผผด้ซซพี่งแอบเขด้ามาอยล่างลรับ ๆ เพนพี่อจะสอดแนมดผเสรบีภาพ
ซซพี่งพวกเรามบีอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์ เพนพี่อพวกเขาจะไดด้เอาพวกเราไปเปป็นทาส” (กาลาเทบีย 2:4)

เปาโลและบารนาบรัส โดยความชล่วยเหลนอของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ เปป็นเหตอุใหด้พบีพี่นด้องชาวยลิวเหลล่านรันี้น 
(พวกอรัครทผตและพวกผผด้ปกครองในกรอุงเยรผซาเลน็ม) เหน็นพด้องตรงกรันวล่ามรันไมล่จคาเปป็นทบีพี่พวกผผด้กลรับใจรรับเชนพี่อทบีพี่เปป็น



คนตล่างชาตลิ (ซซพี่งเปป็นทบีพี่รผด้จรักในฐานะ “พวกตล่างชาตลิ”) ตด้องเขด้าสอุหนรัต: “เหตอุฉะนรันี้น การตรัดสลินของขด้าพเจด้ากน็คนอวล่า 
อยล่าใหด้พวกเรารบกวนพวกเขา ซซพี่งจากทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลินรันี้นไดด้หรันกลรับมาหาพระเจด้า แตล่ใหด้พวกเรา
เขบียนถซงพวกเขาวล่า ใหด้พวกเขางดเวด้นเสบียจากการรรับประทานบรรดาสลิพี่งทบีพี่เปป็นมลทลินเนนพี่องดด้วยรผปเคารพทรันี้งหลาย
และจากการลล่วงประเวณบี และจากการรรับประทานเนนนี้อสรัตวร์ทรันี้งหลายทบีพี่ถผกรรัดคอตาย และจากการรรับประทาน
เลนอด” (กลิจการ 15:19,20)

หลรังจากการประชอุมครรันี้งนรันี้นทบีพี่กรอุงเยรผซาเลน็ม ทลิตรัสนล่าจะกลรับไปพรด้อมกรับเปาโลและบารนาบรัส สลิลาส
และยผดาสซซพี่งมบีนามสกอุลวล่าบารซรับบาสกน็อยผล่ในคนกลอุล่มนบีนี้เชล่นกรัน: “แลด้วพวกอรัครทผตและผผด้ปกครองทรันี้งหลายเหน็น
ชอบในสลิพี่งนบีนี้ พรด้อมกรับครลิสตจรักรทรันี้งหมด เพนพี่อทบีพี่จะสล่งบางคนทบีพี่ถผกเลนอกไวด้แลด้วจากกลอุล่มคนของพวกเขาใหด้ไปยรัง
เมนองอรันทลิโอก พรด้อมกรับเปาโลและบารนาบรัสคนอ ยผดาส ผผด้มบีนามสกอุลวล่า บารซรับบาส และสลิลาส ซซพี่งทรันี้งคผล่เปป็นคน
สคาครัญในทล่ามกลางพวกพบีพี่นด้อง” (กลิจการ 15:22) เราเชนพี่อวล่าตล่อมาทลิตรัสเดลินทางไปกรับเปาโลและทคางานหนรักรล่วม
กรับเขาในเวลาสล่วนใหญล่ เพราะ 2 โครลินธร์ 8:23: “ไมล่วล่ามบีคนใดถามถซงทลิตรัส เขากน็เปป็นหอุด้นสล่วนของขด้าพเจด้า และ
เปป็นผผด้รล่วมงานเกบีพี่ยวกรับพวกทล่าน หรนอไมล่วล่ามบีคนใดถามถซงพบีพี่นด้องของพวกเรานรันี้น เขาทรันี้งสองกน็เปป็นพวกผผด้สนพี่อสาร
ของครลิสตจรักรทรันี้งหลายและเปป็นสงล่าราศบีของพระครลิสตร์” แนล่นอนวล่าจากคคากลล่าวนบีนี้ดผเหมนอนวล่าทลิตรัสไดด้อยผล่กรับ
เปาโลมาตลอด-และแมด้กระทรัพี่ง ณ เวลานรันี้นเขากน็ไมล่เปป็นทบีพี่รผด้จรักมากนรักในทล่ามกลางพวกครลิสเตบียนยลิว ซซพี่งบางคนใน
พวกเขาคงถามคคาถามตล่าง ๆ เกบีพี่ยวกรับชายหนอุล่มผผด้นบีนี้ โดยปรารถนาทบีพี่จะทราบวล่าเขาเปป็นใคร และเพราะเปป็นคน
ตล่างชาตลิ เขาดคารงตคาแหนล่งอะไร

มบีพระคคาขด้ออนพี่น ๆ ทบีพี่ดผเหมนอนรรับประกรันเราวล่าทลิตรัสเปป็นเพนพี่อนรล่วมเดลินทางของเปาโล และวล่าเปาโลรผด้สซก
วล่าเขามบีความสคาครัญอยล่างยลิพี่งตล่อการปลอบประโลมใจและการทคางานหนรักของเขาในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า: “แตล่
อยล่างไรกน็ตาม พระเจด้าผผด้ทรงปลอบประโลมใจคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ทด้อใจ ไดด้ทรงปลอบประโลมใจพวกเราโดยการมา
ของทลิตรัส” (2 คร. 7:6) “ขด้าพเจด้าไมล่ไดด้มบีการหยอุดพรักในจลิตวลิญญาณของขด้าพเจด้าเลย เพราะขด้าพเจด้าไมล่ไดด้พบทลิตรั
สนด้องของขด้าพเจด้า…” (2 คร. 2:13) “เหตอุฉะนรันี้น พวกเราจซงไดด้รรับการปลอบประโลมใจในการปลอบประโลม
ของพวกทล่าน ใชล่แลด้ว และพวกเรามบีความปปตลิยลินดบีมากยลิพี่งขซนี้นไปอบีกเพราะความปปตลิยลินดบีของทลิตรัส เพราะวล่าจลิต
วลิญญาณของเขาไดด้รรับความสดชนพี่นโดยพวกทล่านทอุกคน” (2 คร. 7:13) “เพราะวล่าเดมาสไดด้ละทลินี้งขด้าพเจด้าไปแลด้ว 
โดยหลงรรักโลกปฟัจจอุบรันนบีนี้เสบียแลด้ว และไดด้จากไปยรังเมนองเธสะโลนลิกา เครสเซนสร์ไดด้ไปยรังแควด้นกาลาเทบีย ทลิตรัสไดด้
ไปยรังเมนองดาลมาเทบีย” (2 ทธ. 4:10) “ขด้าพเจด้าไดด้สล่งทลิตรัสไป และพรด้อมกรับเขาขด้าพเจด้าไดด้สล่งพบีพี่นด้องอบีกคนหนซพี่งไป
ดด้วย ทลิตรัสไดด้ผลประโยชนร์จากพวกทล่านบด้างหรนอ เราทรันี้งหลายมลิไดด้ดคาเนลินในจลิตวลิญญาณเดบียวกรันหรนอ เราทรันี้ง
หลายมลิไดด้เดลินตามรอยเดบียวกรันหรนอ” (2 คร. 12:18)

มบีเหตอุผลใหด้เชนพี่อวล่าทลิตรัสใชด้เวลาบางสล่วนอยผล่กรับเปาโลในเมนองเอเฟซรัส จดหมายฝากฉบรับแรกถซงครลิสตจรักร
ชาวโครลินธร์ถผกเขบียนทบีพี่เมนองเอเฟซรัสและถผกสล่งไปยรังเมนองโครลินธร์โดยทลิตรัสอยล่างไมล่ตด้องสงสรัย นอกจากนบีนี้ดผเหมนอนวล่า
เปาโลคงจะสล่งใครสรักคนทบีพี่เขาไวด้วางใจอยล่างเตน็มทบีพี่และทบีพี่ไดด้เดลินทางรล่วมกรับเขามานานพอทบีพี่จะคอุด้นเคยกรับหลรักคคา
สอนทบีพี่เปาโลเทศนา ในคราวนบีนี้ทลิตรัสถผกสล่งไปไมล่เพบียงเพนพี่อสล่งมอบจดหมายฝากฉบรับนรันี้นถซงครลิสตจรักรในเมนองโครลินธร์
เทล่านรันี้น แตล่เพนพี่อจะพยายามรรักษาความแตกแยกในครลิสตจรักรนรันี้นใหด้หายดด้วย เขาจะตด้องทคาการเรบีพี่ยไรเงลินเพนพี่อชล่วย



เหลนอเหลล่าวลิสอุทธลิชนทบีพี่ยากจนในครลิสตจรักรในกรอุงเยรผซาเลน็มใหด้สคาเรน็จ-การเรบีพี่ยไรทบีพี่ถผกเรลิพี่มตด้นไปแลด้ว แตล่มรันไมล่เคย
ถผกทคาสคาเรน็จและสล่งมอบแกล่เหลล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่ขรัดสนในกรอุงเยรผซาเลน็ม “จนกระทรัพี่งพวกเราไดด้อด้อนวอนทลิตรัสวล่า เขาไดด้
เรลิพี่มตด้นแลด้วฉรันใด เขากน็ควรกระทคาใหด้พระคอุณอรันเดบียวกรันนรันี้นสคาเรน็จในพวกทล่านดด้วยฉรันนรันี้น” (2 คร. 8:6) 

หลรังจากเหตอุการณร์นบีนี้ ทลิตรัสไดด้พบกรับอรัครทผตเปาโลในแควด้นมาซลิโดเนบีย แตล่เราไมล่ทราบวล่าเขาอยผล่กรับ
เปาโลหรนอไมล่ตอนทบีพี่เขาไปยรังกรอุงเยรผซาเลน็มพรด้อมกรับเงลินเรบีพี่ยไรนรันี้น และในระหวล่างทบีพี่เปาโลตลิดคอุกอยผล่ในเมนองซบีซารบี
ยา หรนอในการเดลินทางของเปาโลไปยรังกรอุงโรม “เพราะวล่าเมนพี่อพวกเราไดด้เขด้ามาในแควด้นมาซลิโดเนบียแลด้ว เนนนี้อ
หนรังของพวกเราไมล่ไดด้พรักผล่อนเลย แตล่พวกเรามบีความทอุกขร์ลคาบากอยผล่รอบขด้าง ภายนอกมบีการตล่อสผด้ทรันี้งหลาย 
ภายในมบีความกลรัวตล่าง ๆ แตล่อยล่างไรกน็ตาม พระเจด้าผผด้ทรงปลอบประโลมใจคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ทด้อใจ ไดด้ทรงปลอบ
ประโลมใจพวกเราโดยการมาของทลิตรัส” (2 คร. 7:5,6) 

เราไดด้ยลินเกบีพี่ยวกรับทลิตรัสครรันี้งถรัดมาตอนทบีพี่เปาโลละเขาไวด้ในเกาะครบีต เพนพี่อทบีพี่เขาจะ “จรัดระเบบียบสลิพี่งตล่าง ๆ 
ทบีพี่ยรังบกพรล่องอยผล่ และตรันี้งบรรดาผผด้ปกครองไวด้ในนครทอุกแหล่ง…” (ทลิตรัส 1:5) เหลล่าผผด้รผด้พระครัมภบีรร์เหน็นพด้องตรงกรันวล่า
เหตอุการณร์นบีนี้เกลิดขซนี้นนล่าจะในปป ค.ศ. 62 หลรังจากการตลิดคอุกครรันี้งแรกของเปาโลในกรอุงโรม มบีการบอกเปป็นนรัยวล่า
เปาโลไดด้พยายามทบีพี่จะทคางานทบีพี่สคาครัญบางอยล่างใหด้สคาเรน็จลอุลล่วงทบีพี่นรัพี่น แตล่บางสลิพี่ง-ซซพี่งเราไมล่ทราบวล่าคนออะไร-ไดด้ขรัด
ขวางเขาไมล่ใหด้ทคาโครงการนรันี้นจนสคาเรน็จลอุลล่วง และดด้วยเหตอุนบีนี้เขาจซงละทลิตรัสไวด้ทบีพี่นรัพี่นเพนพี่อทคางานรรับใชด้นรันี้นใหด้สคาเรน็จ 
การจรัดแจงใหด้ทลิตรัสอยผล่ตล่อทบีพี่เกาะครบีตเปป็นเพบียงชรัพี่วคราว ในทลิตรัส 3:12 เหน็นไดด้ชรัดวล่าเปาโลไมล่ไดด้ตรันี้งใจใหด้เขาเปป็นผผด้
ดผแลแบบถาวรทบีพี่เกาะครบีต: “เมนพี่อขด้าพเจด้าจะสล่งอารเทมาสหรนอทบีคลิกรัสมาหาทล่าน จงขมบีขมรันทบีพี่จะมาหาขด้าพเจด้าทบีพี่
เมนองนลิโคบอุรบี เพราะขด้าพเจด้าตรันี้งใจแลด้ววล่าจะคด้างอยผล่ทบีพี่นรัพี่นจนสลินี้นฤดผหนาว”

ทลิตรัสอยผล่กรับเปาโลในกรอุงโรมในระหวล่างการจคาคอุกครรันี้งทบีพี่สองของเขาทบีพี่นรัพี่น ถซงแมด้วล่าเขาไมล่ไดด้อยผล่กรับเปาโล
จนกระทรัพี่งการไตล่สวนเกลิดขซนี้นกน็ตาม แตล่ไดด้ละเปาโลไวด้และเขด้าไปในเมนองดาลมาเทบีย (2 ทธ. 4:10) เกลิดอะไรขซนี้น
กรับทลิตรัสหลรังจากนรันี้น เราไมล่ถผกบอกในพระครัมภบีรร์ ดรังนรันี้นเราจะไมล่คาดเดา ถซงแมด้วล่าประเพณบีมบีการเสนอแนะบาง
ประการเกบีพี่ยวกรับงานรรับใชด้ของเขาและการเสบียชบีวลิตของเขากน็ตาม ทรันี้งหมดทบีพี่เราทราบกน็คนอสลิพี่งทบีพี่เปาโลบอกเราใน
จดหมายฝากฉบรับตล่าง ๆ ของเขา

เหตอุใดเปาโลจซงไปจากเกาะครบีต โดยทคางานในครลิสตจรักรทบีพี่นรัพี่นไมล่เสรน็จ-และโดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งโดยไมล่
เจลิมตรันี้งพวกผผด้ปกครอง-กน็ไมล่เปป็นทบีพี่ทราบแนล่ชรัด มบีความคลด้ายคลซงกรันอยล่างโดดเดล่นระหวล่างสภาพการณร์แวดลด้อมใน
ทบีพี่นบีนี้กรับสภาพการณร์เหลล่านรันี้นซซพี่งเปป็นเหตอุใหด้เปาโลละทลิโมธบีไวด้ทบีพี่เมนองเอเฟซรัส (1 ทธ. 1:3,4) เขาละทลิโมธบีไวด้ทบีพี่เมนอง
เอเฟซรัสเพนพี่อทคางานชลินี้นสคาครัญอยล่างหนซพี่งใหด้เสรน็จ และดผเหมนอนวล่าสภาพการณร์แบบเดบียวกรันไดด้นคาเขาใหด้ละทลิตรัสไวด้
ทบีพี่เกาะครบีต เราทราบวล่าเปาโลถผกขรับไลล่ออกจากเมนองเอเฟซรัสกล่อนทบีพี่เขาเสรน็จสลินี้นงานในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นทบีพี่นรัพี่น 
(จงศซกษาคด้นควด้ากลิจการ 19 และ 20 ทรันี้งสองบท) อาจเปป็นไดด้วล่าเหตอุรบกวนแบบเดบียวกรันไดด้เกลิดขซนี้นในเกาะครบีต 
และเมนพี่อเปาโลตด้องจคาใจจากไป เขากน็มอบงานรรับใชด้นรันี้นไวด้กรับทลิตรัส สรัพี่งการเขาใหด้ทคางานนรันี้นใหด้เสรน็จโดยเรน็วทบีพี่สอุด 
และจากนรันี้นกน็มาหาเขาทบีพี่เมนองนลิโคบอุรบี (ทลิตรัส 3:12)

เปาโลนล่าจะเขบียนจดหมายฝากถซงทลิตรัสทบีพี่เมนองนลิโคบอุรบี หากเปป็นเชล่นนรันี้นจรลิง มรันกน็นล่าจะถผกเขบียนหลรังจาก
การตลิดคอุกครรันี้งแรกของเปาโลทบีพี่กรอุงโรม ประมาณปป ค.ศ. 63 หรนอ 64 เหลล่าผผด้รผด้พระครัมภบีรร์ไมล่เหน็นพด้องตรงกรันเกบีพี่ยว



กรับเรนพี่องนบีนี้ แตล่มรันไมล่ใชล่เรนพี่องสคาครัญทบีพี่เราตด้องชบีนี้ขาดปปทบีพี่ชรัดเจนนรันี้น เราทราบวล่าเปาโลเขบียนจดหมายฝากฉบรับนบีนี้ เรา
มบีขล่าวสารนรันี้น และนรัพี่นคนอสลิพี่งทบีพี่สคาครัญ

สาเหตอุทบีพี่จดหมายฝากฉบรับนบีนี้ถผกเขบียนถซงทลิตรัสถผกระบอุชรัดโดยเปาโล ในภาษาทบีพี่ชรัดเจนและเขด้าใจไดด้ เขา
ละทลิตรัสไวด้ทบีพี่เกาะครบีตเพนพี่อ “จรัดระเบบียบสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่ยรังบกพรล่องอยผล่ และตรันี้งบรรดาผผด้ปกครองไวด้ในนครทอุกแหล่ง”
(ทลิตรัส 1:5) ดผเหมนอนวล่าเปาโลจากไปอยล่างฉรับพลรัน และมรันเปป็นเรนพี่องทบีพี่สคาครัญยลิพี่งทบีพี่ทลิตรัสตด้องไดด้รรับขด้อปฏลิบรัตลิทบีพี่ครบ
ถด้วนมากขซนี้นเกบีพี่ยวกรับครลิสตจรักรทบีพี่เกาะครบีต ซซพี่งเปาโลไมล่สามารถใหด้เขาไดด้กล่อนออกไปจากทบีพี่นรัพี่น ดด้วยเหตอุนบีนี้ 
จดหมายฝากถซงทลิตรัสจซงมบีเนนนี้อหาหลรักเกบีพี่ยวกรับคคาแนะนคาทบีพี่ควรใหด้แกล่ผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งแหล่งขล่าวประเสรลิฐ ซซพี่งปฏลิบรัตลิ
หนด้าทบีพี่ตล่าง ๆ ซซพี่งทลิตรัสจะตด้องกระทคาในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นทบีพี่เกาะครบีต ความยอุล่งยากหลรัก ๆ ทบีพี่ทลิตรัสจะตด้องเผชลิญ
ขณะทบีพี่เขาทคางานหนรักทบีพี่นรัพี่นจะมาจากสองแหลล่งเปป็นหลรัก: อยล่างแรกคนอ ออุปนลิสรัยของชาวเกาะครบีต และประการ
ทบีพี่สองคนอ อลิทธลิพลอรันแขน็งแกรล่งของพวกครผแหล่งลรัทธลิยลิว สองสลิพี่งนบีนี้จะกล่อความยอุล่งยากแกล่ทลิตรัสมากกวล่าการโจมตบีอนพี่น 
ๆ ทรันี้งหมดโดยซาตาน

ออุปนลิสรัยของชาวเกาะครบีตเองมบีลรักษณะแบบทบีพี่วล่าทลิตรัสตด้องตนพี่นตรัวและระแวดระวรังทอุกชรัพี่วขณะ คนเหลล่านบีนี้
มบีลรักษณะเฉพาะตรัวเปป็นความไมล่จรลิงใจ ความเทบียมเทน็จ และการใชด้ชบีวลิตแบบนล่าเกลบียด: “คนหนซพี่งในพวกเขา คนอ
เปป็นผผด้พยากรณร์ของพวกเขาเอง ไดด้กลล่าววล่า “ชาวครบีตเปป็นคนพผดปดเสมอ เปป็นสรัตวร์รด้ายทรันี้งหลาย เปป็นคน
เกบียจครด้านกลินเตลิบ” (ทต. 1:12) ดรังนรันี้น จะมบีภรัยอรันตรายใหญล่หลวงทบีพี่วล่าศาสนาของพวกเขาจะเปป็นแบบตนนี้นเขลิน
และไมล่จรลิงใจ และทลิตรัสตด้องตนพี่นตรัวทบีพี่จะเตนอนผผด้คนเหลล่านรันี้นใหด้ระวรังเกรงวล่าพวกเขาจะถผกทคาใหด้เสนพี่อมทรามไปจาก
ความเรบียบงล่ายนรันี้นและความบรลิสอุทธลิธทบีพี่ตด้องมบีในขล่าวสารขล่าวประเสรลิฐถซงผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย: “คคาพยานนบีนี้เปป็นความ
จรลิง เหตอุฉะนรันี้นทล่านจงวล่ากลล่าวพวกเขาใหด้แรง ๆ เพนพี่อพวกเขาจะปกตลิในความเชนพี่อนรันี้น” (ทต. 1:13)

ทลิตรัสตด้องตนพี่นตรัวและขยรันขรันแขน็งเชล่นกรันเกบีพี่ยวกรับอลิทธลิพลของพวกครผสอนลรัทธลิยลิว เขาตด้องระวรังคนเหลล่า
นรันี้นไวด้ เหน็นไดด้ชรัดวล่าพวกยลิวอาศรัยอยผล่ทบีพี่เกาะครบีต: “...และคนแปลกหนด้าของกรอุงโรม พวกยลิวกรับคนเขด้าจารบีตยลิวทรันี้ง
หลาย ชาวเกาะครบีตและชาวอาระเบบีย พวกเราไดด้ยลินคนเหลล่านบีนี้พผดในภาษาของพวกเราถซงพระราชกลิจตล่าง ๆ อรัน
มหรัศจรรยร์ของพระเจด้า” (กลิจการ 2:10,11) นล่าจะผล่านทางคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไดด้ไปจากเกาะนรันี้นยรังกรอุงเยรผซาเลน็มเพนพี่อ
รล่วมเทศกาลเพน็นเทคอสตร์และทบีพี่ไดด้กลรับใจรรับเชนพี่อในคราวนรันี้น ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคอุณของพระเจด้าไดด้ถผก
ประกาศเปป็นครรันี้งแรกบนเกาะครบีต

เราเรบียนรผด้ในจดหมายฝากถซงทลิตรัสวล่าภรัยอรันตรายใหญล่หลวงอยล่างหนซพี่งตล่อความดบีงามในครลิสตจรักรเหลล่า
นรันี้นแหล่งเกาะครบีตเกลิดขซนี้นจากความออุตสาหะแบบขยรันขรันแขน็งของพวกครผสอนลรัทธลิวเหลล่านรันี้น พวกเขาสอนการ
ปนกรันของพระราชบรัญญรัตลิกรับพระคอุณ-ขด้อโตด้แยด้งเดลิมทบีพี่พวกเขาไดด้นคาเสนอในเมนองเอเฟซรัสและในครลิสตจรักรเหลล่า
นรันี้นแหล่งแควด้นกาลาเทบีย (จงตรันี้งใจศซกษาคด้นควด้าทลิตรัส 1:10,14-16; 3:9) เพนพี่อทบีพี่จะปกปป้องผผด้เชนพี่อเหลล่านบีนี้จากการ
พล่ายแพด้ตล่อขด้อโตด้แยด้งเหลล่านรันี้นของพวกถนอลรัทธลิยลิวเหลล่านบีนี้ จคาเปป็นทบีพี่จะตด้องมบีเหลล่าผผด้รรับใชด้ทบีพี่แทด้จรลิงแหล่งพระคอุณทบีพี่
ประกาศขล่าวประเสรลิฐในความเรบียบงล่ายทรันี้งสลินี้นของมรันในทอุกแหล่งหนทบีพี่พวกถนอลรัทธลิยลิวกคาลรังทคางาน เปาโลละทลิตรัส
ไวด้เพนพี่อแตล่งตรันี้งชายทรันี้งหลายใหด้รรับตคาแหนล่งตล่าง ๆ ในครลิสตจรักรหลายแหล่งอรันเปป็นทบีพี่ซซพี่งพวกเขาตด้องคอยเปปิดหผเปปิด
ตาไวด้ดบี ๆ เพนพี่อทบีพี่วล่า หากพวกถนอลรัทธลิยลิวเรลิพี่มสอน “ขล่าวประเสรลิฐอนพี่น” โดยปนพระราชบรัญญรัตลิกรับพระคอุณเขด้าดด้วย



กรัน ชายเหลล่านรันี้นทบีพี่ทลิตรัสแตล่งตรันี้งจะไดด้ตล่อสผด้อยล่างจรลิงจรังเพนพี่อความเชนพี่อนรันี้นและปป้องกรันไมล่ใหด้เกลิดความเสบียหาย
มากมายตล่อเหลล่าทารกในพระครลิสตร์ 

มบีความคลด้ายคลซงกรันอยล่างโดดเดล่นระหวล่างจดหมายฝากฉบรับนบีนี้กรับจดหมายฝากฉบรับแรกถซงทลิโมธบี 
จดหมายทรันี้งสองฉบรับถผกเขบียนถซงเหลล่าผผด้รรับใชด้หนอุล่ม บอุตรของเปาโลในขล่าวประเสรลิฐ ซซพี่งเขาละไวด้เพนพี่อดผแลครลิสต
จรักรตล่าง ๆ ของพวกเขาแตล่ละคนในระหวล่างทบีพี่เปาโลไมล่อยผล่ จดหมายทรันี้งสองฉบรับหลรัก ๆ แลด้วพรรณนาถซง
คอุณสมบรัตลิทบีพี่ตด้องมบีสคาหรรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกแตล่งตรันี้งใหด้รรับตคาแหนล่งตล่าง ๆ ในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่น ทรันี้งทลิโมธบีและทลิตรัส
ถผกเตนอนเกบีพี่ยวกรับความเสนพี่อมทรามทบีพี่แพรล่หลายเหมนอน ๆ กรัน และโดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งการชรักนคาใหด้หลงผลิดแบบ
เดบียวกรันซซพี่งจะปรากฏขซนี้นแนล่นอน-ผล่านทางพวกครผทบีพี่พยายามปนพระราชบรัญญรัตลิกรับพระคอุณ

ผผด้รรับใชด้ไปยรังพวกคนตล่างชาตลิ (อรัครทผตเปาโล) ซซพี่งบรัดนบีนี้เปป็นชายชรา พยายามทคาใหด้ทลิโมธบีและทลิตรัสเขด้าใจ
ถซงหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบอรันหนรักอซนี้งทบีพี่ตกอยผล่บนบล่าของพวกเขาในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับตคาแหนล่งทบีพี่มบีสลิทธลิอคานาจของพวก
เขาในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่น มรันเปป็นอภลิสลิทธลิธอรันยลิพี่งใหญล่และเปปปี่ยมสงล่าราศบีทบีพี่ไดด้เปป็นผผด้นคาคนหนซพี่งในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่น 
แตล่มรันกน็เปป็นหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบทบีพี่จรลิงจรังและหนรักอซนี้งมาก ๆ เชล่นกรัน วลิบรัตลิจงมบีแกล่ผผด้เลบีนี้ยงแกะทบีพี่ปลล่อยใหด้พวกสอุนรัขปป่า
เขด้ามาในฝผงแกะ กรัดกลินพวกลผกแกะ และทคาใหด้แกะทรันี้งหลายกระจรัดกระจายไป!

ททิตอัส – บททธีที่ 1
ระเบธียบของพระเจต้าสนาหรอับครทิสตจอักรทต้องถทิที่นทอันั้งหลาย

1:1 เปาโล ผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า และอรัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ ตามความเชนพี่อของบรรดาผผด้ทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรง
เลนอกสรรไวด้ และการยอมรรับความจรลิงซซพี่งตามทางของพระเจด้า
1:2 ในความหวรังแหล่งชบีวลิตนลิรรันดรร์ ซซพี่งพระเจด้า ผผด้ไมล่สามารถตรรัสมอุสา ไดด้ทรงสรัญญาไวด้ตรันี้งแตล่กล่อนสรด้างโลก
1:3 แตล่ในเวลาทบีพี่ทรงกคาหนดไวด้ กน็ไดด้โปรดใหด้พระวจนะของพระองคร์ปรากฏโดยการเทศนา ซซพี่งไดด้ทรงมอบไวด้แกล่



ขด้าพเจด้า ตามคคาบรัญชาของพระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา
1:4 ถซง ทลิตรัส ผผด้เปป็นบอุตรแทด้ของขด้าพเจด้าตามความเชนพี่อเดบียวกรัน ขอพระคอุณ พระเมตตา และสรันตลิสอุขจากพระเจด้า
พระบลิดา และพระเยซผครลิสตร์เจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา จงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด
1:5 เพราะเหตอุนบีนี้เองขด้าพเจด้าจซงไดด้ละทล่านไวด้ทบีพี่เกาะครบีต เพนพี่อทล่านจะไดด้จรัดระเบบียบสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่ยรังบกพรล่องอยผล่ 
และตรันี้งบรรดาผผด้ปกครองไวด้ในนครทอุกแหล่งตามทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้มอบหมายไวด้แกล่ทล่านแลด้ว
1:6 ถด้าผผด้ใดเปป็นคนไรด้ทบีพี่ตลิ เปป็นสามบีของภรรยาคนเดบียว มบีบรรดาบอุตรทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อ ไมล่ถผกกลล่าวหาวล่าเปป็นนรักเลงหรนอ
เปป็นคนดนนี้อกระดด้าง
1:7 เพราะวล่าผผด้ดผแลนรันี้น ตด้องไรด้ทบีพี่ตลิ ในฐานะเปป็นผผด้อารรักขาของพระเจด้า ไมล่เปป็นคนดนนี้อดซง ไมล่เปป็นคนทบีพี่โมโหฉรับพลรัน
ไมล่สนใจเหลด้าองอุล่น ไมล่เปป็นนรักเลง และไมล่โลภทรรัพยร์สลิพี่งของอรันเปป็นมลทลิน
1:8 แตล่เปป็นคนมบีอรัชฌาสรัยรรับแขกดบี เปป็นผผด้รรักคนดบี เปป็นคนรผด้จรักประมาณตน เปป็นคนยอุตลิธรรม เปป็นคนบรลิสอุทธลิธ รผด้จรัก
บรังครับใจตนเอง
1:9 โดยยซดมรัพี่นในถด้อยคคาอรันสรัตยร์ซนพี่อตามทบีพี่เขาไดด้รรับคคาสอนมาแลด้ว เพนพี่อเขาจะสามารถ โดยหลรักคคาสอนอรันถผก
ตด้อง ทรันี้งเตนอนสตลิและโนด้มนด้าวบรรดาคนทบีพี่พผดตล่อตด้านนรันี้น
1:10 เพราะวล่ามบีคนเปป็นอรันมากทบีพี่ดนนี้อกระดด้าง และพผดไมล่เปป็นสาระ และบรรดาคนหลอกลวง โดยเฉพาะพวกทบีพี่
ถนอการเขด้าสอุหนรัต
1:11 ผผด้ซซพี่งปากของพวกเขาตด้องถผกปปิดเสบีย ผผด้ซซพี่งพลลิกควพี่คาบรรดาครรัวเรนอนใหด้เสบียไป โดยสอนสลิพี่งตล่าง ๆ ซซพี่งพวกเขา
ไมล่ควรจะสอนเลย เพราะเหน็นแกล่ทรรัพยร์สลิพี่งของอรันเปป็นมลทลิน
1:12 คนหนซพี่งในพวกเขา คนอเปป็นผผด้พยากรณร์ของพวกเขาเอง ไดด้กลล่าววล่า “ชาวครบีตเปป็นคนพผดปดเสมอ เปป็นสรัตวร์
รด้ายทรันี้งหลาย เปป็นคนเกบียจครด้านกลินเตลิบ”
1:13 คคาพยานนบีนี้เปป็นความจรลิง เหตอุฉะนรันี้นทล่านจงวล่ากลล่าวพวกเขาใหด้แรง ๆ เพนพี่อพวกเขาจะปกตลิในความเชนพี่อนรันี้น
1:14 โดยไมล่ไดด้ใสล่ใจในนลิทานตล่าง ๆ ของพวกยลิว และในบรรดาบทบรัญญรัตลิของมนอุษยร์ ทบีพี่หรันไปเสบียจากความจรลิง
1:15 สคาหรรับคนบรลิสอุทธลิธนรันี้น สลิพี่งสารพรัดกน็บรลิสอุทธลิธ แตล่สคาหรรับคนทรันี้งหลายทบีพี่เปป็นมลทลินและทบีพี่ไมล่เชนพี่อนรันี้น กน็ไมล่มบีสลิพี่งใด
บรลิสอุทธลิธเลย แตล่แมด้กระทรัพี่งความคลิดและใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของพวกเขากน็เปป็นมลทลิน
1:16 พวกเขาออกปากวล่าพวกเขารผด้จรักพระเจด้า แตล่ในการงานตล่าง ๆ พวกเขากน็ปฏลิเสธพระองคร์ โดยการประพฤตลิ
ตรัวนล่ารรังเกบียจ และไมล่เชนพี่อฟฟัง และสคาหรรับการงานทบีพี่ดบีทอุกอยล่างกน็ใชด้ไมล่ไดด้เลย

คนาคนานอับของออัครททูตทม่านนธีนั้
ขด้อ 1: “เปาโล ผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า และอรัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ ตามความเชนพี่อของบรรดาผผด้ทบีพี่

พระเจด้าไดด้ทรงเลนอกสรรไวด้ และการยอมรรับความจรลิงซซพี่งตามทางของพระเจด้า”
1 ทลิโมธบีขซนี้นตด้นดด้วย: “เปาโล อรัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ โดยพระบรัญชาของพระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอด

ของพวกเรา และพระเยซผครลิสตร์เจด้า ผผด้ทรงเปป็นความหวรังของพวกเรา”
2 ทลิโมธบีขซนี้นตด้นดด้วย: “เปาโล อรัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ โดยพระประสงคร์ของพระเจด้า ตามพระสรัญญา

แหล่งชบีวลิต ซซพี่งมบีในพระเยซผครลิสตร์”



ทลิตรัสขซนี้นตด้นดด้วย: “เปาโล ผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า และอรัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ ตามความเชนพี่อของบรรดา
ผผด้ทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงเลนอกสรรไวด้”

คคากรบีกตรงนบีนี้ทบีพี่แปลเปป็น “ตาม” มบีความหมายวล่า “ซซพี่งอด้างอลิงถซง” นรัพี่นคนอ เปาโลถผกแตล่งตรันี้งโดยพระเจด้า
ผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธใหด้เปป็นอรัครทผตคนหนซพี่ง ในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับความเชนพี่อของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงเลนอกใน
พระครลิสตร์เพนพี่อรวมขซนี้นเปป็นครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมล่-ในฐานะกายหนซพี่ง ถผกเลนอกในพระครลิสตร์โดยพระเจด้าพระ
บลิดากล่อนการวางรากฐานของโลก เปาโลไดด้ถผกเลนอกโดยพระเจด้าเพนพี่อทบีพี่พวกเขาจะถผกนคามาเชนพี่อขล่าวประเสรลิฐอรัน
บรลิสอุทธลิธนรันี้น-ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคอุณของพระเจด้า-ไมล่เพลิพี่มการถนอบรัญญรัตลิ ลรัทธลิยลิว หรนอแนวคลิดอนพี่นใดทบีพี่ลงทด้าย
ดด้วย “นลิยม” ครลิสตจรักรในฐานะกายหนซพี่งไดด้ถผกเลนอกโดยพระเจด้าในเรลิพี่มแรกนรันี้น แตล่คน ๆ หนซพี่งกลายเปป็นสมาชลิก
คนหนซพี่งของครลิสตจรักรแหล่งพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ผล่านทางความเชนพี่อในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผ
ครลิสตร์ ครลิสตจรักรในฐานะกายหนซพี่งไดด้ถผกแตล่งตรันี้งลล่วงหนด้าโดยพระเจด้า ถผกเลนอกโดยพระเจด้า และเปป็นทบีพี่ทราบโดย
พระเจด้า แตล่บอุคคลทรันี้งหลายเลนอกทบีพี่จะกลายเปป็นเหลล่าสมาชลิกของครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมล่โดยการไดด้ยลินขล่าว
ประเสรลิฐและเชนพี่อคคาพยานทบีพี่พระเจด้าประทานใหด้เกบีพี่ยวกรับพระบอุตรทบีพี่รรักของพระองคร์ (1 ยอหร์น 5:10-14)

เปาโลนคาเสนออยล่างชรัดเจนในตอนตด้นของจดหมายฝากแตล่ละฉบรับของเขาขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าเขาเปป็นอรัคร
ทผตของพระเจด้า…ไมล่ใชล่ของมนอุษยร์ หรนอโดยมนอุษยร์ หรนอผล่านทางอคานาจของมนอุษยร์-แตล่โดยพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์
อยผล่ เปาโลถผกเลนอกและถผกแตล่งตรันี้งโดยพระเจด้าเพนพี่อประกาศขล่าวประเสรลิฐและเปปิดเผยขล่าวดบีทบีพี่วล่าพระเยซผไดด้ทรง
สลินี้นพระชนมร์เพนพี่อจรัดหาความรอดใหด้ทอุกคน มรันเปป็นความปปตลิยลินดบีของพระเจด้าทบีพี่จะชล่วยคนบาปทรันี้งหลายใหด้รอด 
แตล่คนบาปกน็ตด้องไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้าและกลายเปป็นผผด้เชนพี่อคนหนซพี่งโดยการไดด้ยลินพระวจนะ ดรังนรันี้นพระเจด้า
จซงทรงสล่งคนทรันี้งหลาย-ซซพี่งถผกเรบียกโดยพระเจด้า ถผกแตล่งตรันี้งและถผกเจลิมโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ-ไปประกาศพระ
วจนะ (จงตรันี้งใจศซกษาคด้นควด้าโรม 10:9-17 และยอหร์น 5:24)

เปาโล ผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า อรัครทผตคนหนซพี่งของพระเยซผ ในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับความเชนพี่อของบรรดาผผด้ถผก
เลนอกสรรของพระเจด้า-ความเชนพี่อนรันี้นซซพี่งครรันี้งหนซพี่งถผกมอบไวด้แกล่พวกวลิสอุทธลิชนแลด้ว (ยผดาส 3)- และ “การยอมรรับ
ความจรลิงนรันี้น” เปาโลถผกแตล่งตรันี้งโดยพระเจด้าเพนพี่อเทศนาความจรลิง พระเยซผตรรัสวล่า “และทล่านทรันี้งหลายจะรผด้จรัก
ความจรลิง และความจรลิงนรันี้นจะทคาใหด้ทล่านทรันี้งหลายเปป็นไท” (ยอหร์น 8:32) อบีกครรันี้ง “ขอโปรดชคาระพวกเขาใหด้
บรลิสอุทธลิธโดยทางความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น 17:17) ในการตอบโธมรัส
เมนพี่อเขาทผลถามวล่า “ขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายไมล่ทราบวล่าพระองคร์จะเสดน็จไปทบีพี่ไหน และขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายจะรผด้จรัก
ทางนรันี้นไดด้อยล่างไร” พระเยซผทรงตอบกลรับวล่า “เราเปป็นทางนรันี้น ความจรลิงนรันี้น และชบีวลิตนรันี้น ไมล่มบีผผด้ใดมาถซงพระ
บลิดาไดด้ยกเวด้นมาทางเรา” (ยอหร์น 14:5,6) ความจรลิงเทล่านรันี้นจะทคาใหด้มนอุษยร์เปป็นไทจากบาปไดด้ ความจรลิงทบีพี่ปนกรับ
ความผลิดพลาดจะไมล่มบีทางทคาใหด้เหลล่าคนบาปเปป็นไท มรันตด้องเปป็นความจรลิงลด้วน ๆ-พระคอุณซซพี่งไมล่เพลิพี่มประเพณบี 
ขด้อเชนพี่อ หรนอหลรักคคาสอนของมนอุษยร์ เปาโลเปป็นนรักเทศนร์ทบีพี่เทศนาความจรลิง-และเขาประกาศวล่าถด้าทผตสวรรคร์องคร์
หนซพี่งจากสวรรคร์ หรนอสลิพี่งทรงสรด้างอนพี่นใด (หรนอแมด้แตล่เปาโลเอง) จะประกาศขล่าวประเสรลิฐอนพี่นใดนอกจากขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งพระคอุณ ผผด้นคาสารคนนรันี้นกน็ควรถผกแชล่งสาป (กท. 1:8)

เปาโลถผกเรบียกและถผกเจลิมตรันี้งใหด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐเพนพี่อทบีพี่บรรดาคนไมล่เชนพี่อจะไดด้ยลินและทราบความ



จรลิงนรันี้น หนด้าทบีพี่หลรักของนรักเทศนร์คนใดกน็ตามคนอ เทศนาความจรลิงในทล่ามกลางผผด้คนโดยปราศจากความกลรัว การ
เอาใจคน หรนอการขออภรัย โดยชบีนี้ไปทบีพี่พระเยซผเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดองคร์นรันี้นเสมอ-พระผผด้ชล่วยใหด้รอดองคร์เดบียว
เทล่านรันี้น “ดด้วยวล่าไมล่มบีนามอนพี่นใดใตด้ฟป้าสวรรคร์ทบีพี่ประทานใหด้ในทล่ามกลางผผด้คน ซซพี่งโดยนามนรันี้นพวกเราตด้องรรับความ
รอด” (กลิจการ 4:12)

พระคคาขด้อนบีนี้ปปิดทด้ายดด้วยวลบีทบีพี่วล่า “...ซซพี่งตามทางของพระเจด้า” นรัพี่นคนอ ความจรลิงทบีพี่ถผกรรับไวด้ยล่อมนคามาซซพี่ง
ทางของพระเจด้า ความดบีงาม ความชอบธรรม ถด้าเราเดลินในความจรลิงนรันี้น เรากน็จะกลายเปป็นเหมนอนพระองคร์มาก
ขซนี้นผผด้ซซพี่งเราเดลินและรล่วมสามรัคคบีธรรมดด้วย

พระเจด้าไมล่ไดด้ทรงเรบียกเปาโลใหด้ยนพี่นรายงานหรนอกลล่าวคคาเทศนาเพราะ ๆ ทบีพี่กลล่าวถซงเหตอุการณร์ปฟัจจอุบรัน 
เขาไมล่ไดด้ถผกแตล่งตรันี้งเพนพี่อแจกจล่ายขด้อมผลทางวลิทยาศาสตรร์ ขด้อเทน็จจรลิงทางประวรัตลิศาสตรร์ หรนอความจรลิงตล่าง ๆ 
ทางการเมนอง เขาถผกเรบียกโดยพระเจด้าเพนพี่อเทศนาความจรลิงทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับความรอด-ความจรลิงซซพี่งเมนพี่อถผกรรับไวด้นคา
มนอุษยร์เขด้าสผล่ความรอด ความจรลิงทบีพี่ถผกรรับไวด้ยล่อมนคาทางมนอุษยร์เขด้าสผล่การดคาเนลินชบีวลิตอรันบรลิสอุทธลิธและจรัดเตรบียมพวก
เขาสคาหรรับสวรรคร์อรันบรลิสอุทธลิธ สวรรคร์เปป็นสถานทบีพี่ทบีพี่ถผกจรัดเตรบียมไวด้สคาหรรับคนกลอุล่มหนซพี่งทบีพี่เตรบียมตรัวทบีพี่จะไปทบีพี่นรัพี่น
เมนพี่อสลินี้นสอุดการเดลินทางของชบีวลิต เฉพาะคนทบีพี่เตรบียมตรัวเทล่านรันี้นจะไดด้เขด้าในเมนองสวรรคร์-และวลิธบีเดบียวทบีพี่ผผด้ใดจะ
ทคาการเตรบียมตรัวนรันี้นกน็คนอ ฟฟังพระวจนะของพระเจด้าและรรับเอา “พระวจนะทบีพี่ถผกฝฟังลงไปอยล่างถาวรนรันี้น…ซซพี่ง
สามารถชล่วยจลิตวลิญญาณของพวกทล่านใหด้รอดไดด้” (ยากอบ 1:21)

ขด้อ 2: “ในความหวรังแหล่งชบีวลิตนลิรรันดรร์ ซซพี่งพระเจด้า ผผด้ไมล่สามารถตรรัสมอุสา ไดด้ทรงสรัญญาไวด้ตรันี้งแตล่กล่อนสรด้าง
โลก”

“ในความหวรังแหล่งชบีวลิตนลิรรันดรร์” ไมล่ไดด้กคาลรังพผดถซงขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าเปาโลทะนอุถนอมความหวรังแหล่งชบีวลิตนลิ
รรันดรร์ แตล่วล่า “ความเชนพี่อของบรรดาผผด้ถผกเลนอกสรร” ซซพี่งเขามอุล่งมรัพี่นทบีพี่จะรรักษาไวด้ ตด้องมบีอยผล่เพนพี่อทบีพี่คนทรันี้งหลายจะไดด้มบี
ความหวรังแหล่งชบีวลิตนลิรรันดรร์ ในความหมายทบีพี่ถผกใชด้ในทบีพี่นบีนี้ มรันไมล่ใชล่ความหวรังสล่วนตรัวของเปาโล แตล่เพนพี่อทบีพี่คนอนพี่น ๆ 
จะไดด้มบีความหวรังผล่านทางความจรลิงนรันี้นทบีพี่พระเจด้าไดด้ประทานใหด้แกล่เขาเพนพี่อมอบใหด้แกล่พวกคนตล่างชาตลิ ความจรลิง
นรันี้นทบีพี่เปาโลถผกแตล่งตรันี้งใหด้เทศนาไดด้ถผกออกแบบมาเพนพี่อทคาใหด้มนอุษยร์มบีความหวรังอรันมรัพี่นคงเกบีพี่ยวกรับความรอดทบีพี่แทด้
จรลิง

ใน 2 ทลิโมธบี 1:8-11 เปาโลเตนอนสตลิทลิโมธบีวล่า “เหตอุฉะนรันี้นทล่านอยล่าละอายคคาพยานขององคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าของพวกเรา หรนอของตรัวขด้าพเจด้าผผด้เปป็นนรักโทษของพระองคร์ แตล่ทล่านจงมบีสล่วนรล่วมในบรรดาความยากลคาบาก
แหล่งขล่าวประเสรลิฐ ตามฤทธลิธเดชของพระเจด้า ผผด้ทรงชล่วยพวกเราใหด้รอดแลด้ว และไดด้ทรงเรบียกพวกเราดด้วยการทรง
เรบียกอรันบรลิสอุทธลิธ ไมล่ใชล่ตามบรรดาการกระทคาของพวกเรา แตล่ตามพระประสงคร์และพระคอุณของพระองคร์เอง ซซพี่ง
ไดด้ถผกประทานใหด้แกล่พวกเราในพระเยซผครลิสตร์ตรันี้งแตล่กล่อนสรด้างโลก แตล่บรัดนบีนี้ไดด้ทรงสคาแดงใหด้ประจรักษร์โดยการ
ปรากฏของพระเยซผครลิสตร์พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา ผผด้ไดด้ทรงกคาจรัดความตายใหด้สผญสลินี้น และไดด้ทรงนคาชบีวลิต
และความเปป็นอมตะใหด้กระจล่างแจด้งโดยทางขล่าวประเสรลิฐ สคาหรรับขล่าวประเสรลิฐนรันี้น ขด้าพเจด้าไดด้รรับการแตล่งตรันี้งใหด้
เปป็นนรักเทศนร์ และเปป็นอรัครทผต และเปป็นครผของพวกคนตล่างชาตลิ”

กลล่าวอบีกนรัยหนซพี่ง เปาโลอยากใหด้ทลิโมธบีทราบแนล่นอนวล่าเขาออุทลิศตรัว กคาลรังเทศนาความจรลิงนรันี้น และกคาลรัง



เปปิดเผยความหวรังนรันี้นซซพี่งเหลล่าคนบาปผผด้นล่าสงสารสามารถจรับจองเปป็นเจด้าของไดด้หากพวกเขาจะยอมรรับความเชนพี่อ
แบบครลิสเตบียนโดยความเชนพี่อในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผ เปาโลถผกแตล่งตรันี้งใหด้เทศนาความจรลิงนรันี้น 
เพนพี่อทบีพี่ผผด้คนจะไดด้รผด้จรักพระครลิสตร์และมบีความหวรังเรนพี่องความรอด-ความหวรังนรันี้นทบีพี่เขาถนอครองแลด้วในใจของเขาเอง
เพราะวล่าเขาไดด้เชนพี่อฟฟังถด้อยคคาของพระเยซผบนถนนไปเมนองดามรัสกรัส

“...ซซพี่งพระเจด้า ผผด้ไมล่สามารถตรรัสมอุสา ไดด้ทรงสรัญญาไวด้” ในฮบีบรผ 6:18 เปาโลประกาศเปป็นครรันี้งทบีพี่สองวล่า
พระเจด้าทรงมอุสาไมล่ไดด้: “เพนพี่อโดยสองสลิพี่งทบีพี่เปลบีพี่ยนแปลงไมล่ไดด้ ในทบีพี่ซซพี่งเปป็นไปไมล่ไดด้ทบีพี่พระเจด้าจะตรรัสมอุสา พวกเรา
จะไดด้มบีการปลอบโยนอยล่างจรลิงจรัง ผผด้ซซพี่งไดด้หนบีมาถซงทบีพี่ลบีนี้ภรัยนรันี้น เพนพี่อจะยซดมรัพี่นในความหวรังทบีพี่ตรันี้งไวด้ตรงหนด้าพวกเรา”
พระเจด้าทรงโกหกไมล่ไดด้ พระลรักษณะของพระองคร์พผดความจรลิงเสมอ ไมล่มบีสภาพการณร์แวดลด้อมใดสามารถเกลิด
ขซนี้นซซพี่งจะเปป็นเหตอุใหด้พระเจด้าออกไปจากความจรลิงนรันี้น ขด้อเทน็จจรลิงนบีนี้เปป็นรากฐานของความหวรังทรันี้งสลินี้นของเราเกบีพี่ยว
กรับความรอดและสรันตลิสอุขนลิรรันดรร์กรับพระเจด้า

มนอุษยร์-แมด้แตล่คนทบีพี่ออุทลิศตนมากทบีพี่สอุด ชคาระตรัวมากทบีพี่สอุด-ยรังโกหกไดด้ ผมคงจะไมล่จงใจโกหกคอุณ ทล่านผผด้
อล่านทบีพี่รรัก เพนพี่อแลกกรับเงลินทรันี้งหมดในโลก แตล่มรันไมล่ใชล่เรนพี่องทบีพี่เปป็นไปไมล่ไดด้ทบีพี่ผมจะโกหก ขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าพระเจด้าทรง
เปป็นพระเจด้ากน็ทคาใหด้มรันเปป็นไปไมล่ไดด้ทบีพี่พระองคร์จะโกหก พระเจด้าทรงบรลิสอุทธลิธ พระองคร์ทรงชอบธรรม พระองคร์ทรง
เปป็นความจรลิง-และความจรลิงไมล่สามารถกลายเปป็นคคาโกหกไดด้ ถด้าความจรลิงถผกกลล่าว มรันกน็เปป็นอยล่างอนพี่นไปไมล่ไดด้
นอกจากความจรลิง-และพระเจด้าทรงเปป็นความจรลิง!

“ในเรลิพี่มแรกนรันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยผล่แลด้ว และพระวาทะทรงอยผล่กรับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็น
พระเจด้า…และพระวาทะไดด้รรับสภาพเปป็นเนนนี้อหนรัง และทรงอาศรัยอยผล่ทล่ามกลางพวกเรา (และพวกเราไดด้เหน็นสงล่า
ราศบีของพระองคร์ คนอสงล่าราศบีอรันสมกรับพระบอุตรองคร์เดบียวทบีพี่บรังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบผรณร์ดด้วยพระคอุณและความ
จรลิง” (ยอหร์น 1:1,14) มรันไมล่ใชล่เรนพี่องทบีพี่เปป็นไปไมล่ไดด้ทบีพี่ระหวล่างปกหนด้าและปกหลรังของหนรังสนอเลล่มใดบนโลก 
(นอกจากพระครัมภบีรร์) อาจมบีคคาโกหกสรักเรนพี่อง-หรนอหลายเรนพี่อง แตล่พระวจนะบรลิสอุทธลิธของพระเจด้าเปป็นความจรลิง: 
“ขอโปรดชคาระพวกเขาใหด้บรลิสอุทธลิธโดยทางความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น
17:17) และตามทบีพี่พระเยซผตรรัส พระเจด้าจะทรงพลิพากษาตามพระวจนะของพระองคร์:

“ผผด้ใดทบีพี่ปฏลิเสธเราและไมล่รรับคคาทรันี้งหลายของเรา กน็มบีสลิพี่งหนซพี่งทบีพี่พลิพากษาเขา คนอคคาทบีพี่เราไดด้กลล่าวไวด้แลด้ว คคา
นรันี้นเองจะพลิพากษาเขาในวรันสอุดทด้าย” (ยอหร์น 12:48)

“...ไดด้ทรงสรัญญาไวด้…” ความหวรังเดบียวในเรนพี่องความรอดอยผล่ในพระสรัญญาของพระเจด้า ไมล่วล่าคอุณเขด้าใจ
สลิพี่งทบีพี่คอุณอล่านในพระครัมภบีรร์หรนอไมล่ มรันกน็เปป็นความจรลิง! พระเจด้าผผด้ทรงโกหกไมล่ไดด้ทรงสรัญญาแลด้วเรนพี่องความรอดแกล่
ทอุกคนทบีพี่ยอมฟฟังพระวจนะของพระองคร์และเชนพี่อบนพระบอุตรของพระองคร์ แตล่พระองคร์ทรงสรัญญาเชล่นกรันวล่าทอุก
คนทบีพี่ปฏลิเสธทบีพี่จะเชนพี่อพระวจนะของพระองคร์และวางใจในพระบอุตรของพระองคร์ตด้องถผกพลิพากษาปรรับโทษ: 
“แทด้จรลิงแลด้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทรันี้งหลายวล่า ผผด้ใดทบีพี่ฟฟังคคาของเรา และเชนพี่อในพระองคร์ผผด้ไดด้ทรงสล่งเรามานรันี้น กน็มบีชบีวลิตนลิ
รรันดรร์ และจะไมล่เขด้าสผล่การปรรับโทษ แตล่ไดด้ผล่านพด้นจากความตายไปสผล่ชบีวลิตแลด้ว” (ยอหร์น 5:24)

จงฟฟังขด้อความนบีนี้: “ผผด้ทบีพี่เชนพี่อในพระบอุตรของพระเจด้ากน็มบีพยานอยผล่ในตรัวเอง ผผด้ทบีพี่ไมล่เชนพี่อพระเจด้ากน็ไดด้กระทคา
ใหด้พระองคร์เปป็นผผด้ตรรัสมอุสา เพราะผผด้นรันี้นมลิไดด้เชนพี่อพยานหลรักฐานทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงประทานใหด้เรนพี่องพระบอุตรของ



พระองคร์” (1 ยอหร์น 5:10) ถด้าเราปฏลิเสธทบีพี่จะเชนพี่อพยานหลรักฐานของพระเจด้า เรากน็ตราหนด้าพระองคร์วล่าเปป็นผผด้
มอุสา-แตล่พยานหลรักฐานนรันี้นทบีพี่พระเจด้าประทานใหด้แลด้วคนออะไร?

“และนบีพี่แหละเปป็นพยานหลรักฐานนรันี้นวล่า พระเจด้าไดด้โปรดประทานชบีวลิตนลิรรันดรร์แกล่พวกเรา และชบีวลิตนบีนี้มบี
อยผล่ในพระบอุตรของพระองคร์ ผผด้ทบีพี่มบีพระบอุตรกน็มบีชบีวลิต และผผด้ทบีพี่ไมล่มบีพระบอุตรของพระเจด้ากน็ไมล่มบีชบีวลิต สลิพี่งเหลล่านบีนี้
ขด้าพเจด้าไดด้เขบียนมาถซงพวกทล่านทบีพี่เชนพี่อบนพระนามของพระบอุตรของพระเจด้า เพนพี่อพวกทล่านจะไดด้ทราบวล่าพวกทล่าน
มบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ และเพนพี่อพวกทล่านจะไดด้เชนพี่อบนพระนามของพระบอุตรของพระเจด้า” (1 ยอหร์น 5:11-13)

พยานหลรักฐานทบีพี่พระเจด้าประทานใหด้แลด้วจรลิง ๆ แลด้วกน็คนอนบีพี่: พระเจด้าพระบลิดาประทานชบีวลิตนลิรรันดรร์ใหด้
แกล่เรา และชบีวลิตนรันี้นทบีพี่พระองคร์ประทานใหด้เราคนอพระบอุตรของพระองคร์ ถด้าเรามบีพระบอุตรของพระเจด้า เรากน็มบีชบีวลิต
นลิรรันดรร์ ถด้าเราไมล่มบีพระบอุตรของพระเจด้า เรากน็ไมล่มบีชบีวลิต วลิธบีทบีพี่เราถนอครองพระบอุตรของพระเจด้าคนอ เชนพี่อในพระราช
กลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์และรรับพระองคร์ไวด้โดยความเชนพี่อตามพยานหลรักฐานนรันี้นทบีพี่พระเจด้าประทานใหด้แลด้ว 
เมนพี่อเราเชนพี่อบนพระเยซผครลิสตร์เจด้า พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธกน็เสดน็จเขด้ามาในใจของเราเพนพี่อรรับประกรันเรา เพนพี่อนคาเรา 
และเพนพี่อประทรับตราเรา (รม. 8:9,14-16; อฟ. 4:30) มรันเปป็นเรนพี่องรด้ายแรงทบีพี่ไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า ทบีพี่ไดด้รผด้
วล่าพระเจด้าทรงรรักโลกยลิพี่งนรักจนพระองคร์ไดด้ประทานพระเยซผใหด้มาตายแทนคนบาป-และจากนรันี้นกน็ปฏลิเสธทบีพี่จะ
ยอมรรับพระเยซผเจด้า การกระทคาเชล่นนรันี้นในสล่วนของคนไมล่เชนพี่อเปป็นบาปมากพอทบีพี่จะทคาใหด้จลิตวลิญญาณถผกพลิพากษา
ปรรับโทษในนรกขอุมลซกสอุด

ความหวรังเดบียวแหล่งความรอดอยผล่ในพระสรัญญาของพระเจด้า ถด้าเราไมล่พบความรอดในพระสรัญญาของ
พระเจด้า มรันกน็ไมล่มบีความรอดเลย! ความรอดมบีใหด้สคาหรรับ “ผผด้ใดทบีพี่มบีใจปรารถนา” พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์
เพนพี่อรรับโทษบาปของคนทรันี้งโลกแลด้ว (1 ยอหร์น 2:2; ยอหร์น 3:16)

สคาหรรับทอุกคนทบีพี่ปรารถนาทบีพี่จะรผด้จรักความจรลิงซซพี่งไมล่เพลิพี่มขด้อเชนพี่อและประเพณบี พระคคาขด้อเดบียวกน็เพบียง
พอแลด้ว: “องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไมล่ไดด้ทรงเฉนพี่อยชด้าเกบีพี่ยวกรับพระสรัญญาของพระองคร์ ตามทบีพี่บางคนคลิดวล่าเฉนพี่อยชด้านรันี้น 
แตล่ไดด้ทรงอดกลรันี้นพระทรัยไวด้ตล่อพวกเรา โดยไมล่ทรงประสงคร์ทบีพี่จะใหด้ผผด้หนซพี่งผผด้ใดพลินาศเลย แตล่ประสงคร์ใหด้คนทรันี้งปวง
มาถซงการกลรับใจเสบียใหมล่” (2 ปต. 3:9) พระคคาขด้อนบีนี้ไมล่ตด้องการคคาอธลิบาย

พระเจด้าทรงใหด้คคาสรัญญาแบบเหมารวมแลด้ววล่าคนทรันี้งหลายทบีพี่กลรับใจใหมล่และเชนพี่อกน็จะไดด้รรับความรอด ผผด้
ใดทบีพี่ไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า เชนพี่อวล่าพระครลิสตร์ไดด้ทรงตายเพนพี่อคนอธรรม ผผด้ใดทบีพี่ยอมวางใจในพระเยซผครลิสตร์
เจด้า โดยเชนพี่อวล่าพระองคร์ไดด้ทรงถผกตรซงกางเขน ถผกฝฟัง และพระองคร์ทรงเปป็นขซนี้นมาอบีก ผผด้ใดทบีพี่จะยอมรรับพระเยซผ
ตามขด้อตกลงแหล่งขล่าวประเสรลิฐ-พระเจด้ากน็จะทรงชล่วยใหด้รอด

สคาหรรับนายคอุกในเมนองฟปลลิปปปทบีพี่ถามวล่า “ทล่านทรันี้งหลายเจด้าขด้า ขด้าพเจด้าจะตด้องทคาอะไรจซงจะรอดไดด้” 
เปาโลและสลิลาสกน็กลล่าววล่า “จงเชนพี่อบนพระเยซผครลิสตร์เจด้า และทล่านจะรอดไดด้ ทรันี้งครรัวเรนอนของทล่าน” และทล่าน
ทรันี้งสองไดด้กลล่าวพระวจนะขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าแกล่นายคอุก และแกล่ทอุกคนทบีพี่อยผล่ในบด้านของเขา และนายคอุกจซงพา
ทล่านทรันี้งสองไปในชรัพี่วโมงเดบียวกรันของกลางคนนนรันี้น และลด้างแผลของทล่านทรันี้งสอง และไดด้รรับบรัพตลิศมา ทรันี้งเขาและ
ครรัวเรนอนของเขาในทรันทบี… และมบีความปปตลิยลินดบี โดยเชนพี่อในพระเจด้าพรด้อมกรับทรันี้งครรัวเรนอนของเขา” (กลิจการ 
16:31 เปป็นตด้นไป) นายคอุกผผด้นรันี้นไดด้รรับความรอดโดยการไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า (ความเชนพี่อมาโดยการไดด้ยลิน 



และการไดด้ยลินโดยพระวจนะ) เราไดด้รรับความรอดโดยพระคอุณผล่านทางความเชนพี่อ- “และมลิใชล่โดยตรัวเราทรันี้งหลาย
เอง  มรันเปป็นของประทานของพระเจด้า” ทอุกคนทบีพี่ไดด้เขด้า (หรนอทบีพี่จะเขด้า) การหยอุดพรักของพระเจด้า กน็เขด้าไปแลด้ว 
(หรนอจะเขด้า) เพราะการไดด้ยลินและการเชนพี่อพระวจนะของพระองคร์ผผด้ทรงมอุสาไมล่ไดด้ พระวจนะของพระองคร์ผผด้ทรง
ใหด้คคาสรัญญาไวด้

ทล่านผผด้อล่านทบีพี่รรักครรับ คอุณไดด้รรับเชลิญใหด้เชนพี่อบนพระเยซผครลิสตร์เจด้า- “และทล่านจะไดด้รรับความรอด” พระเจด้า
ผผด้ทรงมอุสาไมล่ไดด้ ทรงใหด้คคาสรัญญานบีนี้ไวด้ “กล่อนโลกไดด้เรลิพี่มตด้นขซนี้น” สลิพี่งทบีพี่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธกคาลรังตรรัสในทบีพี่นบีนี้ ผล่าน
ทางปากกาทบีพี่ไดด้รรับการดลใจของเปาโล กน็คนอวล่าพระประสงคร์นรันี้นไดด้ถผกกล่อรล่างขซนี้นกล่อนพระเจด้าไดด้ทรงกล่อรล่าง
จรักรวาล กล่อนพระเจด้าทรงเนรมลิตสรด้างแผล่นดลินโลกนบีนี้หรนอสลิพี่งใดทบีพี่มบีอยผล่ในนรันี้น พระเจด้าพระบลิดา พระเจด้าพระบอุตร 
และพระเจด้าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธไดด้ทรงวางแผน ทคาใหด้สมบผรณร์แบบ และทคาใหด้ความรอดเสรน็จสลินี้นแลด้ว (1 ปต. 
1:18-25)

ผมเชนพี่อในอคานาจสลิทธลิธขาดของพระเจด้า พระเจด้าทรงทราบตอนจบ และทรงทราบมรันมาตรันี้งแตล่ตด้น 
พระเจด้าไมล่ทรงมบีจอุดเรลิพี่มตด้น (เพลงสดอุดบี 90:1,2) ในเรลิพี่มแรกนรันี้น พระเจด้าทรงเปป็นอยผล่แลด้ว ผมไมล่เขด้าใจมรัน แตล่ผมกน็
เชนพี่อมรัน-และผมมบีความสอุขทบีพี่ผมไมล่เขด้าใจอคานาจสลิทธลิธขาดของพระเจด้า ถด้าผมเขด้าใจ ผมกน็คงมบีอคานาจสลิทธลิธขาดสผงสอุด
ไปแลด้ว ผมกน็คงเทบียบเทล่ากรับพระเจด้าไปแลด้ว-และผมดบีใจทบีพี่พระเจด้าของผมทรงเปป็นใหญล่กวล่าผม! อคานาจสลิทธลิธขาด
ของพระเจด้าไมล่มบีสล่วนเกบีพี่ยวขด้องเลยกรับเจตจคานงเสรบีของมนอุษยร์ พระเจด้าไดด้ทรงจรัดหาความรอดใหด้แกล่ “ผผด้ใดกน็ตาม”
แตล่ผผด้ใดกน็ตามทบีพี่รรับความรอดกน็ตด้องมบีความเชนพี่อในพระเจด้าในฐานะปฟัจเจกชน

ขด้อ 3: “แตล่ในเวลาทบีพี่ทรงกคาหนดไวด้ กน็ไดด้โปรดใหด้พระวจนะของพระองคร์ปรากฏโดยการเทศนา ซซพี่งไดด้
ทรงมอบไวด้แกล่ขด้าพเจด้า ตามคคาบรัญชาของพระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา”

“แตล่ในเวลาทบีพี่ทรงกคาหนดไวด้”-นรัพี่นคนอ ณ เวลาทบีพี่กคาหนดไวด้, เมนพี่อถซงเวลาอรันเหมาะสม, เวลานรันี้นซซพี่ง
พระเจด้าทรงตรันี้งพระทรัยไวด้-เวลาทบีพี่เหมาะทบีพี่สอุด ในปฐมกาล 3:15 พระเจด้าทรงสรัญญาเรนพี่องเชนนี้อสายของหญลิงนรันี้น ใน
กาลาเทบีย 4:4 เปาโลบอกเราวล่าเมนพี่อเวลากคาหนดครบบรลิบผรณร์นรันี้นไดด้มาถซงแลด้ว พระเยซผไดด้เสดน็จมา-ประสผตลิจาก
หญลิงคนหนซพี่ง พระเจด้าทรงมบีแผนการหนซพี่ง พระเจด้าทรงมบีโปรแกรมหนซพี่ง-และแผนการของพระองคร์จะถผกดคาเนลิน
การในทอุกรายละเอบียดปลบีกยล่อย นรกทรันี้งสลินี้นกน็หยอุดยรันี้งพระองคร์ไมล่ไดด้ ไมล่วล่าบาปและเหลล่าคนบาปจะพยายามขรัด
ขวางแผนการของพระองคร์อยล่างรด้อนรนขนาดไหนกน็ตาม พระองคร์ผผด้ทรงอคานาจสลิทธลิธขาดและทรงฤทธานอุภาพทรันี้ง
สลินี้นจะทรงครอบครองสผงสอุดในทด้ายทบีพี่สอุด และไปตลอดหลายยอุคทบีพี่ไมล่รผด้สลินี้นสอุด

ในเวลาอรันเหมาะสมพระเจด้าทรง “โปรดใหด้พระวจนะของพระองคร์ปรากฏโดยการเทศนา” ความ
หมายในทบีพี่นบีนี้กน็คนอวล่าพระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยพระประสงคร์นลิรรันดรร์ของพระองคร์ผล่านทางการประกาศขล่าวประเสรลิฐ-
ขล่าวดบีทบีพี่วล่าพระเมษโปดกทบีพี่ไรด้ตคาหนลิไดด้ทรงถผกฆล่า พระโลหลิตถผกทคาใหด้หลรัพี่งรลิน และพระเจด้าทรงยอมรรับการถวายตรัว
เปป็นเครนพี่องบผชาอรันสมบผรณร์แบบ ชอบธรรม และไรด้บาปของพระเยซผพระบอุตรทบีพี่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์
แลด้ว นบีพี่เปป็นขล่าวดบีทบีพี่มาถซงคนบาป ผผด้ซซพี่งพระเจด้าสามารถและควรพลิพากษาปรรับโทษในบซงไฟตลอดไป แตล่เนนพี่องจาก
พระเยซผทรงเขด้าแทนทบีพี่เราและทรงเอาชนะในทอุกรายละเอบียดแลด้ว-ฝป่ายรล่างกาย ฝป่ายจลิตใจ ฝป่ายวลิญญาณ ฝป่ายโลก
หรนอสลิพี่งใดกน็ตาม เนนพี่องจากพระองคร์ไดด้ทรงพลิชลิตโลก เนนนี้อหนรัง พญามาร ความมรณา นรกและหลอุมศพแลด้ว และ



ทรงถนอกอุญแจแหล่งนรกและหลอุมศพ บรัดนบีนี้พระองคร์จซงประทรับอยผล่ ณ เบนนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้าพระบลิดา และ
ไดด้รรับการยกชผ ในพระองคร์พระบลิดาทรงพอพระทรัยยลิพี่งนรัก และขณะนบีนี้พระเยซผทรงเปป็นคนกลางระหวล่างพระเจด้า
กรับมนอุษยร์ นบีพี่เปป็นขล่าวดบีแหล่งขล่าวประเสรลิฐ พระเจด้าทรงเปปิดเผยพระประสงคร์นลิรรันดรร์ของพระองคร์แลด้วผล่านทางการ
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ

พระเจด้าไดด้ทรงมอบขล่าวสารนบีนี้ใหด้แกล่เปาโล-และไมล่ใชล่แกล่เขาเพบียงผผด้เดบียว แตล่แกล่ผผด้อนพี่นดด้วย เปาโลอยากใหด้
ทลิตรัสทราบแนล่นอนวล่าขล่าวสารทบีพี่เขาสล่งมอบใหด้เปป็นพระวจนะทบีพี่ไดด้รรับการดลใจของพระเจด้า ซซพี่งพระเจด้าประทานใหด้
แกล่เขาและซซพี่งเขาไมล่ไดด้รรับมาจากมนอุษยร์ แตล่เขาไปไกลกวล่านรันี้นโดยอธลิบายวล่า “...ตามคคาบรัญชาของพระเจด้าพระผผด้
ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา”

เปาโลชบีนี้ใหด้เหน็นซนี้คาแลด้วซนี้คาอบีกวล่าเขาไดด้รรับมอบพรันธกลิจจากพระเจด้า และวล่าเขาเขด้าสล่วนในงานแหล่งการ
ประกาศขล่าวประเสรลิฐโดยสลิทธลิอคานาจของพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ โปรดศซกษาคด้นควด้ากาลาเทบีย 1:1,11,12; 1 
โครลินธร์ 1:1; โรม 1:1-5 ในขด้อพระคคาเหลล่านบีนี้ทรันี้งหมดเปาโลชบีนี้ใหด้เหน็นอยล่างชรัดเจนขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าพระเจด้าไดด้ทรง
เรบียกเขา เจลิมตรันี้งเขา สล่งเขาไป-และไดด้ทรงจรัดเตรบียมขล่าวสารนรันี้นทบีพี่เขาจะตด้องเทศนา! ขล่าวสารนรันี้นคนอขล่าว
ประเสรลิฐ- “ฤทธลิธเดชของพระเจด้า อรันนคาไปสผล่ความรอดแกล่ทอุกคนทบีพี่เชนพี่อ แกล่พวกยลิวกล่อน และแกล่พวกกรบีกดด้วย”
(รม. 1:16) ในขล่าวประเสรลิฐนรันี้นความชอบธรรมของพระเจด้าถผกเปปิดเผย และคนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดคารงอยผล่โดย
ความเชนพี่อ (รม. 1:17)

ในพระคคาขด้อนบีนี้ของบทนบีนี้ของเรา เปาโลกลล่าวถซง “พระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา” ในคคาพยาน
ตล่าง ๆ ของเราเรามรักขอบคอุณพระเยซผเจด้าทบีพี่ทรงชล่วยเราใหด้รอด-และมรันกน็ควรเปป็นเชล่นนรันี้น แตล่เราควร “ชนพี่นบาน
ในพระเจด้า” เชล่นกรัน เพราะวล่าพระเจด้าทรงเปป็นผผด้ทบีพี่รรักเรายลิพี่งนรักจนพระองคร์ทรงหรันพระพรักตรร์ไปเสบียขณะทบีพี่พระ
บอุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทรงชคาระหนบีนี้บาปของเรา อยล่าลนมเดน็ดขาดวล่าพระเจด้าทรงชล่วยเราใหด้รอด “เพราะเหน็น
แกล่พระเยซผ” (อฟ. 4:32) หากไมล่ใชล่เพราะความรรักของพระเยซผเจด้าและความเตน็มพระทรัยของพระองคร์ทบีพี่จะรรับ
โทษแทนเราบนกางเขนนรันี้นและสลินี้นพระชนมร์ในความมรณานรันี้นทบีพี่เรานล่าจะตายไปเสบีย คอุณกรับผมกน็คงถผกลลิขลิตใหด้
ถผกพลิพากษาปรรับโทษแลด้ว พระเยซผไดด้ทรงแบกรรับบาปของเราในพระกายของพระองคร์เองบนกางเขนนรันี้น-และ
ทรงทคาเชล่นนรันี้นอยล่างเตน็มพระทรัย พระองคร์ไดด้ทรงสผด้ทนกางเขนนรันี้น ไมล่ทรงถนอวล่าความละอายของมรันเปป็นสลิพี่งสคาครัญ 
ดด้วยเหน็นแกล่ความยลินดบีทบีพี่ตรันี้งอยผล่ตล่อพระพรักตรร์พระองคร์-ครลิสตจรักรทบีพี่ไรด้ตคาหนลิหรนอรลินี้วรอย ครลิสตจรักรทบีพี่พระองคร์ไดด้
ทรงสลินี้นพระชนมร์แทน (อฟ. 5:25-30; ฮบ. 12:1,2; อฟ. 2:4-7)

ขด้อ 4: “ถซง ทลิตรัส ผผด้เปป็นบอุตรแทด้ของขด้าพเจด้าตามความเชนพี่อเดบียวกรัน ขอพระคอุณ พระเมตตา และสรันตลิสอุข
จากพระเจด้าพระบลิดา และพระเยซผครลิสตร์เจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา จงดคารงอยผล่กรับทล่านเถลิด”

“ถซง ทลิตรัส ผผด้เปป็นบอุตรแทด้ของขด้าพเจด้าตามความเชนพี่อเดบียวกรัน” นบีพี่บอกเราอยล่างแนล่ชรัดวล่าเปาโลไดด้นคาชาย
หนอุล่มผผด้นบีนี้เขด้าสผล่ความรอด เขาเปป็นบอุตรชายของเปาโลในความเชนพี่อนรันี้น เหมนอนกรับทบีพี่ทลิโมธบีเปป็น (1 ทธ. 1:2) “ตาม
ความเชนพี่อเดบียวกรัน (after the common faith)” ไมล่ไดด้หมายความวล่าความเชนพี่อทบีพี่ชล่วยใหด้รอดเปป็นของปกตลิ
ธรรมดาหรนอสามรัญในความหมายทบีพี่วล่ามรันมบีแหลล่งกคาเนลิดอรันตพี่คาตด้อย หรนอราคาถผก “common” บล่งบอกถซง “ทบีพี่
เปป็นของคนทรันี้งปวง” ซซพี่งตรงขด้ามกรับ “ของคน ๆ เดบียว”-หรนอซซพี่งแตกตล่างจากสลิพี่งทบีพี่เปป็นของคนไมล่กบีพี่คน พระคคาขด้อนบีนี้



กลล่าวถซงความเชนพี่อนรันี้นของผผด้เชนพี่อทรันี้งปวง และสลิพี่งทบีพี่เปาโลกคาลรังกลล่าวในทบีพี่นบีนี้จรลิง ๆ แลด้วกน็คนอ “ทลิตรัส บอุตรของขด้าพเจด้า
ในขล่าวประเสรลิฐนรันี้น” เปาโลไดด้ใหด้กคาเนลิดทลิตรัส และเขาถผกใหด้กคาเนลิดเขด้าในครอบครรัวของพระเจด้าโดยทางขล่าว
ประเสรลิฐนรันี้น- “...พระวจนะทบีพี่ถผกฝฟังลงไปอยล่างถาวรนรันี้น… ซซพี่งสามารถชล่วยจลิตวลิญญาณของพวกทล่านใหด้รอดไดด้”
(ยากอบ 1:21)

“...ขอพระคอุณ พระเมตตา และสรันตลิสอุข…” พระคอุณมากล่อนพระเมตตา หากไมล่มบีพระคอุณ กน็ไมล่มบีพระ
เมตตา พระเจด้าสามารถสล่งเราแตล่ละคนไปนรกไดด้-และสมควรทบีพี่จะทรงทคาเชล่นนรันี้นดด้วย พระเจด้าทรงบรลิสอุทธลิธ…
พระองคร์ทรงชอบธรรม เราไดด้ทคาบาป และ “คล่าจด้างของบาปคนอความตาย” แตล่โดยพระคอุณเราจซงรรับความรอด
ไดด้ พระเจด้าสามารถชอบธรรมและยรังทรงนรับวล่าคนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดด้ เมนพี่อไมล่มบีพระคอุณกน็ไมล่มบีพระเมตตา
และเมนพี่อไมล่มบีพระคอุณกน็ไมล่มบีสรันตลิสอุข แตล่ “เมนพี่อถผกนรับวล่าชอบธรรมโดยความเชนพี่อแลด้ว พวกเราจซงมบีสรันตลิสอุขกรับ
พระเจด้าโดยทางพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” (รม. 5:1) พระคอุณ พระเมตตา และสรันตลิสอุขมา 
“จากพระเจด้าพระบลิดา และพระเยซผครลิสตร์เจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา”

ยผดาสกลล่าวถซงความรอดทบีพี่เรามบีรล่วมกรันนรันี้น: “พวกทล่านทบีพี่รรัก เมนพี่อขด้าพเจด้าไดด้กระตนอรนอรด้นอยล่างยลิพี่งทบีพี่จะ
เขบียนถซงพวกทล่านเกบีพี่ยวกรับความรอดทบีพี่เรามบีรล่วมกรันนรันี้น กน็เปป็นสลิพี่งจคาเปป็นสคาหรรับขด้าพเจด้าทบีพี่จะเขบียนถซงพวกทล่าน 
และเตนอนสตลิพวกทล่านวล่า พวกทล่านควรตล่อสผด้อยล่างจรลิงจรังเพนพี่อความเชนพี่อนรันี้นซซพี่งครรันี้งหนซพี่งไดด้โปรดมอบไวด้แกล่พวกวลิ
สอุทธลิชนแลด้ว” (ยผดาส 3) “ความรอดทบีพี่เรามบีรล่วมกรันนรันี้น” มบีความหมายเหมนอนกรับ “เดบียวกรัน” ในทลิตรัส 1:4…มรัน
เปป็นความรอดเดบียวนรันี้น-คนทรันี้งปวง ไมล่วล่าจะชาตลิพรันธอุร์ใด กน็รรับความรอดโดยวลิธบีเดบียวกรัน “ความเชนพี่อเดบียวกรัน” คนอ 
ความเชนพี่อเดบียว-เพราะมบีหนซพี่งเดบียวเทล่านรันี้น: ความเชนพี่อในพระเยซผครลิสตร์เจด้า คคาถามนรันี้นไมล่ใชล่ปรลิมาณของความเชนพี่อ
หรนอชนลิดของความเชนพี่อทบีพี่คอุณมบี แตล่คอุณมบีความเชนพี่อของคอุณในผผด้ใด? “พวกทล่านคลิดอะไรเรนพี่องพระครลิสตร์ พระองคร์
ทรงเปป็นบอุตรของผผด้ใด” (มธ. 22:42) ถด้าคอุณเชนพี่อวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระครลิสตร์นรันี้น พระบอุตรของพระเจด้า คอุณกน็ถผก
ใหด้บรังเกลิดโดยพระเจด้า (1 ยอหร์น 5:1) คคาถามเรนพี่องบาปเปป็นอรันยอุตลิ มรันถผกชคาระสะสางแลด้วเมนพี่อพระเยซผตรรัสวล่า
 “สคาเรน็จแลด้ว!” บรัดนบีนี้มรันคนอคคาถามเรนพี่องพระบอุตรแลด้ว

พระเยซผทรงถามเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “คนทรันี้งหลายพผดกรันวล่า เราซซพี่งเปป็นบอุตรมนอุษยร์คนอผผด้ใด” และ
พวกเขาทผลวล่า “บางคนวล่าพระองคร์ทรงเปป็นยอหร์นผผด้ใหด้รรับบรัพตลิศมา แตล่บางคนวล่าเปป็นเอลบียาหร์ และคนอนพี่น ๆ วล่า
เปป็นเยเรมบียร์ หรนอเปป็นคนหนซพี่งในพวกศาสดาพยากรณร์” แลด้วพระเยซผทรงถามวล่า “แตล่พวกทล่านวล่าเราเปป็นผผด้ใด” 
และซบีโมนเปโตรตอบและทผลวล่า “พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์นรันี้น พระบอุตรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่” (มธ.
16:13-16) ในยอหร์น 6:53 พระเยซผตรรัสวล่า “...ยกเวด้นทล่านทรันี้งหลายกลินเนนนี้อหนรังของบอุตรมนอุษยร์ และดนพี่มโลหลิต
ของทล่าน ทล่านทรันี้งหลายกน็ไมล่มบีชบีวลิตในตรัวพวกทล่านเลย” และเมนพี่อพระองคร์ตรรัสเชล่นนบีนี้ “...หลายคนในพวกสาวกของ
พระองคร์กน็กลรับไป และไมล่เดลินกรับพระองคร์อบีกตล่อไป แลด้วพระเยซผตรรัสกรับสลิบสองคนนรันี้นวล่า “พวกทล่านกน็จะจากไป
ดด้วยหรนอ” แลด้วซบีโมนเปโตรทผลตอบพระองคร์วล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายจะไปหาผผด้ใดเลล่า พระองคร์
มบีบรรดาถด้อยคคาแหล่งชบีวลิตนลิรรันดรร์” (ยอหร์น 6:53-68)

วรันนบีนี้เราไดด้ยลินเยอะเกบีพี่ยวกรับ “ความเปป็นหนซพี่งเดบียวกรันของครลิสตจรักร…การจรับมนอกรัน…ครลิสตจรักรโลกหนซพี่ง
เดบียว”-และทอุกนลิกายทบีพี่จรับมนอกรันเพนพี่อเขบียนพระครัมภบีรร์เลล่มเดบียวทบีพี่ใชด้รล่วมกรัน แตล่คคาสอนเชล่นนรันี้นผลิดแปลกไปจาก



พระวจนะของพระเจด้า! เรามบีพระครัมภบีรร์นรันี้น พระวจนะของพระเจด้า และไมล่วล่าพวกสมรัยใหมล่นลิยมจะกลล่าวหรนอทคา
อะไร คนทรันี้งปวงกน็รรับความรอดโดยวลิธบีเดบียวกรัน ความเชนพี่อนรันี้นทบีพี่ชล่วยใหด้รอดคนอ “ความเชนพี่อเดบียวกรัน” ความรอดทบีพี่
มรันนคามาใหด้คนอ “ความรอดทบีพี่เรามบีรล่วมกรัน” พระเยซผไมล่ใชล่ประตผบานหนซพี่ง…ทางหนซพี่ง…ผผด้เลบีนี้ยงทบีพี่ดบีคนหนซพี่ง…ชบีวลิต
หนซพี่ง พระองคร์ทรงเปป็นทางนรันี้น ประตผนรันี้น ผผด้เลบีนี้ยงทบีพี่ดบีนรันี้น ชบีวลิตนรันี้น พระองคร์ทรงเปป็นขนมปฟังนรันี้น ความสวล่างนรันี้น นนี้คา
นรันี้น-พระองคร์ทรงเปป็นชบีวลิตของเรา! ในยอหร์น 14:6 พระองคร์ตรรัสวล่า “ไมล่มบีผผด้ใดมาถซงพระบลิดาไดด้ยกเวด้นมาทาง
เรา”

ขต้อปฏทิบอัตทิตม่าง ๆ เกธีที่ยวกอับบรรดาผทูต้ดทูแล
ขด้อ 5: “เพราะเหตอุนบีนี้เองขด้าพเจด้าจซงไดด้ละทล่านไวด้ทบีพี่เกาะครบีต เพนพี่อทล่านจะไดด้จรัดระเบบียบสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่ยรัง

บกพรล่องอยผล่ และตรันี้งบรรดาผผด้ปกครองไวด้ในนครทอุกแหล่งตามทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้มอบหมายไวด้แกล่ทล่านแลด้ว”
“เพราะเหตอุนบีนี้เองขด้าพเจด้าจซงไดด้ละทล่านไวด้ทบีพี่เกาะครบีต” เปาโลไดด้ออกไปจากเกาะครบีตแลด้ว-นล่าจะอยล่าง

เรล่งรบีบ-และไดด้สรัพี่งทลิตรัสใหด้จรัดระเบบียบสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่ “ยรังบกพรล่องอยผล่”-สลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่ยรังคด้างคา ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่า
เปาโลหมายถซงการจรัดแจงบางอยล่างซซพี่งเขาไดด้เรลิพี่มตด้นแตล่พบวล่ามรันเปป็นไปไมล่ไดด้ทบีพี่จะทคาใหด้เสรน็จสมบผรณร์ (ดด้วย
เหตอุผลหลายประการทบีพี่ไมล่ถผกกลล่าวถซงในจดหมายฝากฉบรับนบีนี้) เขาถผกผลรักไสไปจากเกาะนรันี้นเพราะการขล่มเหง 
หรนอถผกเรบียกตรัวไปปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่อนพี่น ๆ ทบีพี่เรบียกรด้องความเอาใจใสล่ของเขาในทบีพี่ประชอุมอนพี่น ๆ เราไมล่ทราบ

คคากรบีกสคาหรรับ “จรัดระเบบียบ” ไมล่ปรากฏทบีพี่อนพี่นอบีกในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ทรันี้งเลล่ม มรันหมายถซง “อยล่าง
เหมาะสม…ทคาใหด้เหยบียดตรง…ทคาใหด้ถผกตด้องมากยลิพี่งขซนี้น” มรันถผกใชด้ “ในความหมายของการทคาใหด้สลิพี่งทบีพี่บกพรล่อง
กลรับมาถผกตด้องอบีกครรันี้ง เปป็นพรันธกลิจหนซพี่งแกล่ทลิตรัส ไมล่ใชล่เพนพี่อเพลิพี่มเขด้ากรับสลิพี่งทบีพี่อรัครทผตทล่านนบีนี้ไดด้ทคาไปแลด้ว แตล่เพนพี่อ
ฟฟฟื้นฟผสลิพี่งทบีพี่ไดด้ลด้มลงในความไมล่เปป็นระเบบียบ ตรันี้งแตล่อรัครทผตทล่านนบีนี้ไดด้ทคางานหนรักในเกาะครบีต นบีพี่ถผกเสนอแนะโดยคคา
วล่า เอะพลิ” (โดย W.E. Vine ในพจนานอุกรมภาษากรบีก) มบีหลายสลิพี่งทบีพี่ถผกปลล่อยใหด้คด้างคาอยผล่ ซซพี่งทลิตรัสจะตด้องจรัด
ระเบบียบ ทคาใหด้เหยบียดตรง และจรัดแจงขณะทบีพี่เปาโลไมล่อยผล่-บางทบีสลิพี่งทบีพี่โดดเดล่นทบีพี่สอุดกน็คนอ การแตล่งตรันี้งพวกผผด้
ปกครองในนครตล่าง ๆ ทบีพี่ขล่าวประเสรลิฐไดด้ถผกประกาศแลด้วและทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นหลายแหล่งไดด้ถผกกล่อตรันี้งแลด้ว ทลิตรัส
จะตด้อง “ตรันี้งบรรดาผผด้ปกครองไวด้ในนครทอุกแหล่ง” คคาวล่า “ตรันี้ง” ในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับเหลล่าผผด้ปกครอง ผผด้ชล่วย หรนอ
ผผด้รรับใชด้ หมายถซง “การมอบหมายหนด้าทบีพี่หรนออคานาจในการรรับใชด้; การแนะนคา กล่อตรันี้ง และวางรากในตคาแหนล่งศลิษ
ยาภลิบาล พรด้อมกรับรผปแบบและความขลรังตล่าง ๆ ตามธรรมเนบียมปฏลิบรัตลิ” (เวน็บสเตอรร์)

ทลิตรัสจะตด้องแตล่งตรันี้งชายทรันี้งหลายเหนนอครลิสตจรักรเหลล่านรันี้น-แตล่ดด้วยพลิธบีการใดนรันี้นเราไมล่ทราบ เพราะมรันไมล่
ถผกระบอุในทบีพี่นบีนี้ ไมล่มบีเหตอุผลทบีพี่จะสรันนลิษฐานวล่าเขาทคาเชล่นนบีนี้โดยไมล่ไดด้มาจากการตรัดสลินใจเลนอกของผผด้คนเหลล่านรันี้น 
เขาไมล่ไดด้ตรันี้งตรัวเองขซนี้นเปป็น “เจด้านายเหนนอผผด้สนบทอดของพระเจด้า” และไมล่ใชล่ในฐานะเผดน็จการฝป่ายวลิญญาณคน
หนซพี่ง พวกผผด้ปกครอง (หรนอตามทบีพี่ภาษากรบีกจะแปลคคานบีนี้วล่า “เพรสไบเตรบี”) กน็ถผกเรบียกวล่า พวกผผด้ดผแล เชล่นกรัน-
เพราะวล่าเปาโล ในการพรรณนาถซงคอุณสมบรัตลิตล่าง ๆ ของพวกเขา (ขด้อ 6-9) เรบียกพวกเขาวล่าเหลล่าผผด้ดผแล (เปรบียบ
เทบียบ 1 ทลิโมธบี 3:1 เชล่นกรัน) “...ตรันี้งบรรดาผผด้ปกครองไวด้ในนครทอุกแหล่ง… ถด้าผผด้ใดเปป็นคนไรด้ทบีพี่ตลิ…เพราะวล่าผผด้ดผแลนรันี้น
ตด้องไรด้ทบีพี่ตลิ…” ถด้าเหลล่าผผด้ปกครองและผผด้ดผแลในสมรัยของพวกอรัครทผตมบียศทบีพี่แตกตล่างกรัน ขด้อปฏลิบรัตลินบีนี้ทบีพี่ถผกใหด้แกล่ทลิตรั
สกน็คงปราศจากความหมายอยล่างสลินี้นเชลิง-และแนล่นอนวล่าเปาโลไมล่ไดด้ใสล่คคาตล่าง ๆ ในจดหมายฝากเหลล่านบีนี้เพบียงเพนพี่อ



เตลิมชล่องวล่างใหด้เตน็ม ตามทบีพี่ W.E. Vine กลล่าวใน Expository Dictionary of New Testament Words ของ
เขา คคาเหลล่านบีนี้มบีความหมายเหมนอนกรัน:

“เอะพลิสคอพอส-ตรงตรัวคนอ ผผด้ดผแล (เอะพลิ, เหนนอ, สคอเปะโอ, ดผหรนอเฝป้ามอง) อรันเปป็นทบีพี่มาของคคา
อรังกฤษ ‘bishop’ ซซพี่งมบีความหมายเดบียวกรันอยล่างชรัดเจน ถผกพบในกลิจการ 20:28; ฟป. 1:1; 1 ทธ. 3:2; ทต. 
1:7; 1 ปต. 2:25 เพรสบผเตะรอส, ผผด้ปกครอง, เปป็นอบีกคคาหนซพี่งทบีพี่ใชด้สคาหรรับบอุคคลเดบียวกรันกรับบลิชอป หรนอผผด้ดผแล ดผ 
กลิจการ 20:17 กรับขด้อ 28 คคาวล่า ‘ผผด้ปกครอง’ บล่งบอกถซงประสบการณร์ฝป่ายวลิญญาณแบบผผด้ใหญล่และความเขด้าใจ
ของคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกพรรณนาเชล่นนรันี้น; คคาวล่า ‘บลิชอป’ หรนอ ‘ผผด้ดผแล’ บล่งบอกถซงออุปนลิสรัยของงานนรันี้นทบีพี่ถผกรรับมาก
ระทคา ตามนนี้คาพระทรัยและการแตล่งตรันี้งของพระเจด้า เชล่นในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ จะตด้องมบีพวกผผด้ดผแลในครลิสตจรักร
ทด้องถลิพี่นทอุกแหล่ง, กลิจการ 14:23; 20:17; ฟป. 1:1; ทต. 1:5; ยก. 5:14 ทบีพี่ใดทบีพี่คคาเอกพจนร์นบีนี้ถผกใชด้ เนนนี้อหาตอนนรันี้น
กน็กคาลรังพรรณนาถซงสลิพี่งทบีพี่ผผด้ดผแลคนหนซพี่งควรเปป็น, 1 ทธ. 3:1; ทต. 1:7 พระครลิสตร์เองทรงถผกตรรัสถซงวล่าเปป็น ‘ผผด้ดผแล
แหล่งจลิตวลิญญาณของพวกเรา’, 1 ปต. 2:25”

คอุณสมบรัตลิเหลล่านรันี้นซซพี่งเปาโลใหด้เกบีพี่ยวกรับพวกผผด้ดผแล (พวกบลิชอป) ไมล่ใชล่คอุณสมบรัตลิซซพี่งเปป็นของพวกเจด้า
อธลิการของสรังฆมณฑลหนซพี่ง อยล่างทบีพี่เรารผด้จรักพวกเขาในพระศาสนจรักรวรันนบีนี้ ตรงกรันขด้าม ในทบีพี่นบีนี้มรันกลล่าวถซงผผด้ดผแล
คนหนซพี่งเชล่น ศลิษยาภลิบาลคนหนซพี่งของครลิสตจรักรหนซพี่ง หรนอผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐคนหนซพี่ง มรันถผกนคาเสนออยล่าง
ชรัดเจนในขด้อ 7 วล่าชายเหลล่านรันี้นทบีพี่ทลิตรัสจะตด้องแตล่งตรันี้งคนอ พวกผผด้ดผแล และกระนรันี้นมรันกน็เปป็นเรนพี่องเหลวไหลอยล่าง
แนล่นอนทบีพี่จะสรันนลิษฐานวล่าเปาโลหมายถซง พวกเจด้าอธลิการอยล่างทบีพี่เรารผด้จรักพวกเขาในบางศาสนาและบางนลิกายวรัน
นบีนี้

“ในนครทอุกแหล่ง…” ตามความหมายสมรัยใหมล่ของคคาวล่า บลิชอป คน ๆ เดบียวกน็นล่าจะเพบียงพอแลด้วสคาหรรับ
เกาะครบีต แตล่ทลิตรัสไดด้รรับคคาบรัญชาใหด้แตล่งตรันี้งพวกผผด้ดผแลในนครทอุกแหล่ง

มบีอยผล่หลายนครบนเกาะครบีต นรักประวรัตลิศาสตรร์บางทล่านเสนอแนะวล่ามบีนครอยผล่ประมาณเกด้าสลิบถซงหนซพี่ง
รด้อยแหล่งบนเกาะนรันี้น และดด้วยเหตอุนบีนี้เราจซงสรันนลิษฐานวล่าบางนครเหลล่านรันี้นเปป็นเมนองขนาดเลน็กทบีพี่มบีผผด้อาศรัยอยผล่ไมล่กบีพี่
คน มรันจซงดผเหมนอนไมล่นล่าจะเปป็นอยล่างแนล่นอนทบีพี่แตล่ละนครเหลล่านบีนี้-หรนอหมผล่บด้าน แลด้วแตล่กรณบี-จะมบีขนาดใหญล่โต
พอสคาหรรับเจด้าอธลิการคนหนซพี่งเหมนอนทบีพี่เราคลิดถซงพวกเจด้าอธลิการในพระศาสนจรักรทด้องถลิพี่นวรันนบีนี้ ผมแนล่ใจวล่าเปาโล
หวรังวล่าขณะทบีพี่ทลิตรัสไปเยนอนหลายนครเหลล่านรันี้นเพนพี่อแตล่งตรันี้งพวกผผด้ดผแลทบีพี่นรัพี่น ทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นหลายแหล่งจะถผกกล่อ
ตรันี้งในเมนองเลน็ก ๆ ซซพี่งเปป็นทบีพี่ ๆ ยรังไมล่มบีการกล่อตรันี้งทบีพี่ประชอุมเลยสรักแหล่ง ดรังนรันี้นครลิสตจรักรใหมล่ ๆ จะถผกใหด้กคาเนลิดขซนี้น
ผล่านทางการประกาศขล่าวประเสรลิฐโดยชายหนอุล่มผผด้นบีนี้ซซพี่งเปาโลเรบียกวล่า “บอุตรแทด้ของขด้าพเจด้าตามความเชนพี่อ
เดบียวกรัน”

“...ตามทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้มอบหมายไวด้แกล่ทล่านแลด้ว” คคากรบีกตรงนบีนี้มบีความหมายวล่า “ตามทบีพี่ขด้าพเจด้าไดด้บรัญชา
ทล่าน…หรนอไดด้ใหด้ขด้อปฏลิบรัตลิแกล่ทล่าน” นบีพี่เปป็นคนละคคากรับคคาทบีพี่ถผกใชด้ในสล่วนตด้นของพระคคาขด้อนบีนี้และถผกแปลเปป็น
 “ตรันี้ง” เปาโลไมล่ไดด้สรัพี่งทลิตรัสใหด้เจลิมตรันี้งพวกผผด้ปกครองในลรักษณะเดบียวกรันกรับทบีพี่เปาโลไดด้เจลิมตรันี้งเขา แตล่ทลิตรัสจะตด้อง
แตล่งตรันี้งชายเหลล่านรันี้นใหด้ดผแลครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นในนครตล่าง ๆ เหลล่านรันี้น และใหด้ทคาเชล่นนรันี้นตามทบีพี่เขาไดด้รรับการชบีนี้แนะ
โดยอรัครทผตเปาโล ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่าเปาโลไดด้ใหด้ขด้อปฏลิบรัตลิตล่าง ๆ ทบีพี่เปป็นคคาพผดแกล่ทลิตรัสกล่อนเขาจากไป และไดด้



กคาหนดไวด้อยล่างแนล่ชรัดวล่าจะตด้องทคาอยล่างไร ทลิตรัสจะตด้องปฏลิบรัตลิตามขด้อปฏลิบรัตลิเหลล่านรันี้นของเปาโลเพราะวล่าขด้อ
ปฏลิบรัตลิเหลล่านรันี้นมาจากองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า

ขด้อ 6: “ถด้าผผด้ใดเปป็นคนไรด้ทบีพี่ตลิ เปป็นสามบีของภรรยาคนเดบียว มบีบรรดาบอุตรทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อ ไมล่ถผกกลล่าวหาวล่าเปป็น
นรักเลงหรนอเปป็นคนดนนี้อกระดด้าง”

มบีชายหลายคนในครลิสตจรักรเหลล่านรันี้นในเกาะครบีตผผด้ซซพี่งมบีคอุณสมบรัตลิเหลล่านบีนี้สคาหรรับผผด้ปกครอง แตล่พวกเขา
ยรังไมล่ไดด้ถผกแตล่งตรันี้ง เปาโลสรัพี่งทลิตรัสใหด้ทคาการแตล่งตรันี้งเชล่นนรันี้น และจากนรันี้นเขากน็กคาหนดคอุณสมบรัตลิเหลล่านบีนี้เพนพี่อทบีพี่จะไมล่มบี
การทคาผลิดพลาดในสล่วนของทลิตรัสในการแตล่งตรันี้งบอุคคลตล่าง ๆ ทบีพี่ใชล่เพนพี่อรรับตคาแหนล่งทบีพี่มบีหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบเหลล่านบีนี้

ผผด้ปกครองและผผด้ดผแลมบีตคาแหนล่งหนด้าทบีพี่เดบียวกรัน อล่านกลิจการ 20:17 และ 28 คอุณจะหมายเหตอุวล่าคคา ๆ นบีนี้
เปป็นพหผพจนร์เสมอ และไมล่เคยเปป็นเอกพจนร์เลย ไมล่มบีบรันทซกเลยเกบีพี่ยวกรับผผด้ปกครองเพบียงคนเดบียวในครลิสตจรักรทด้อง
ถลิพี่นแหล่งหนซพี่ง หนด้าทบีพี่และการปฏลิบรัตลิงานเหลล่านรันี้นของพวกผผด้ปกครองคนอ การปกครองในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่น (1 ทธ. 
3:4,5; 5:17) พวกเขาจะตด้องอารรักขาความจรลิงทบีพี่ถผกเปปิดเผยแลด้ว หด้ามคคาสอนผลิดไมล่ใหด้เขด้ามา ซซพี่งบลิดเบนอนความ
จรลิงนรันี้นตามทบีพี่ถผกเปปิดเผยแลด้วแกล่อรัครทผตเปาโล (ทลิตรัส 1:9) พวกผผด้ปกครอง “ดผแล” ครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นในลรักษณะ
เดบียวกรันกรับทบีพี่ผผด้เลบีนี้ยงแกะคนหนซพี่งดผแลฝผงแกะของเขา (กลิจการ 20:28; ยอหร์น 21:16; ฮบ. 13:17; 1 ปต. 5:2) 
พวกผผด้ปกครองถผก “ตรันี้ง” ในครลิสตจรักรทรันี้งหลายโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ (กลิจการ 20:28) และมบีการเนด้นหนรัก
เกบีพี่ยวกรับการแตล่งตรันี้งพวกเขาอยล่างเหมาะสม (กลิจการ 14:23; ทต. 1:5)

ในชล่วงแรก ๆ ของครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมล่ พวกผผด้ปกครองถผก เจลิมตรันี้ง-คคากรบีกนบีนี้หมายถซง “การเลนอก…
การมอบหมายหนด้าทบีพี่ดด้วยมนอ” ในกลิจการ 14:23 พวกผผด้ปกครองถผกเลนอกหรนอถผกแตล่งตรันี้งโดยการวางมนอของพวก
อรัครทผต ในหนรังสนอทลิโมธบีและทลิตรัสคอุณสมบรัตลิเหลล่านรันี้นสคาหรรับผผด้ปกครองกลายเปป็นสล่วนหนซพี่งทบีพี่ชรัดเจนของพระ
ครัมภบีรร์ซซพี่งถผกระบอุไวด้สคาหรรับนคาทางครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นทรันี้งหลายในการแตล่งตรันี้งพวกผผด้ปกครอง (1 ทธ. 3:1-7)

“ถด้าผผด้ใดเปป็นคนไรด้ทบีพี่ตลิ เปป็นสามบีของภรรยาคนเดบียว…” ใน 1 ทลิโมธบี 3:2 เราไดด้อธลิบายเรนพี่องนบีนี้อยล่างเตน็มทบีพี่
แลด้ว และสลิพี่งทบีพี่เราตด้องกลล่าวตรงนบีนี้กน็คนอวล่า ผผด้ดผแลตด้องเปป็นชายทบีพี่มบีภรรยาคนเดบียว ไมล่มบีทบีพี่ในครลิสตจรักรสคาหรรับผผด้ดผแล
หรนอผผด้ปกครองคนใดทบีพี่มบีภรรยาสองคนซซพี่งยรังมบีชบีวลิตอยผล่ เพราะตคาแหนล่งหนด้าทบีพี่อรันสคาครัญนรันี้นทบีพี่เขาถนอครอง ผผด้ดผแลจซง
ตด้องไรด้ทบีพี่ตลิในสลิพี่งสารพรัด มรันเปป็นไปไดด้สคาหรรับผผด้เชนพี่อทบีพี่จะดคาเนลินชบีวลิตอรันไรด้ทบีพี่ตลิหากเขายอมจคานนอยล่างเตน็มทบีพี่และ
ออุทลิศตรัวอยล่างสลินี้นสอุดใจตล่อนนี้คาพระทรัยของพระเจด้าและถผกนคาพาโดยพระวลิญญาณของพระเจด้า คอุณสมบรัตลิขด้อแรกทบีพี่
ผผด้ดผแลตด้องมบีกน็คนอ เขาตด้องเปป็นคน “ไรด้ทบีพี่ตลิ เปป็นสามบีของภรรยาคนเดบียว”

“...มบีบรรดาบอุตรทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อ” (จงสรังเกต 1 ทลิโมธบี 3:4,5) สลิพี่งทบีพี่เปาโลกคาลรังกลล่าวในทบีพี่นบีนี้กน็คนอวล่าผผด้ปกครอง
หรนอผผด้ดผแลตด้องมบีครอบครรัวทบีพี่ถผกปกครองดบี ครอบครรัวซซพี่งใหด้ความเคารพเขาอยล่างเตน็มทบีพี่ ครอบครรัวซซพี่งถผกอบรม
เปป็นอยล่างดบีในเรนพี่องฝป่ายวลิญญาณทรันี้งหลาย ถด้าครอบครรัวของผผด้ดผแลคนใดไมล่นบนอบเชนพี่อฟฟังและตล่อตด้านเรนพี่องฝป่าย
วลิญญาณ หรนอถด้าเหลล่าสมาชลิกของครอบครรัวนรันี้นเปป็นคนไมล่เชนพี่อหรนอคนชอบเยาะเยด้ย ชายคนนรันี้นกน็ไมล่อาจถผก
ฝากฝฟังใหด้ปกครองครลิสตจรักรของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่ไดด้

มบีการนคาเสนออยล่างชรัดเจนในทบีพี่นบีนี้วล่าผผด้ปกครองหรนอผผด้ดผแลตด้องเปป็นคนรรักครอบครรัว มบีภรรยาและลผก ๆ ทบีพี่
เคารพเขาจนถซงระดรับอรันเตน็มเปปปี่ยมทบีพี่สอุด ครอบครรัวของเขาตด้องมบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณ พวกเขาตด้องรรักครลิสตจรักร



และสลิพี่งตล่าง ๆ ของพระเจด้าและรล่วมมนอกรับหรัวหนด้าครอบครรัวในสลิพี่งสารพรัด ถด้าชายใดไมล่สามารถปกครองบด้านของ
ตรัวเองและนคาครอบครรัวของเขาเองเกบีพี่ยวกรับเรนพี่องตล่าง ๆ ฝป่ายวลิญญาณไดด้ เขาจะนคาครลิสตจรักรไดด้อยล่างไร? ถด้าเขา
เปป็นชายทบีพี่ไมล่ไดด้รรับความเคารพนรับถนอจากครอบครรัวของตรัวเอง เขากน็หวรังไมล่ไดด้วล่าจะไดด้รรับความเคารพนรับถนอจาก
ครลิสตจรักร

ขด้อ 7: “เพราะวล่าผผด้ดผแลนรันี้น ตด้องไรด้ทบีพี่ตลิ ในฐานะเปป็นผผด้อารรักขาของพระเจด้า ไมล่เปป็นคนดนนี้อดซง ไมล่เปป็นคนทบีพี่
โมโหฉรับพลรัน ไมล่สนใจเหลด้าองอุล่น ไมล่เปป็นนรักเลง และไมล่โลภทรรัพยร์สลิพี่งของอรันเปป็นมลทลิน”

เปาโลกคาลรังเนด้นยนี้คาตรงนบีนี้วล่า เพนพี่อทบีพี่จะทคาหนด้าทบีพี่เหลล่านรันี้นของผผด้ดผแล ชายคนหนซพี่งควรเปป็นคนไรด้ทบีพี่ตลิ-คนทบีพี่ไมล่
อาจถผกใสล่ความไดด้ ผผด้ดผแลตด้องไมล่เปป็นคนดนนี้อดซง (หมายเหตอุ 2 ปต. 2:10) คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้ไมล่ปรากฏทบีพี่อนพี่นอบีกใน
ภาคพรันธสรัญญาใหมล่ มรันหมายถซง “ทะนงตรัว ถนอตรัว อวดดบี ยโส” คนทบีพี่ทะนงตรัวไมล่เหมาะสคาหรรับตคาแหนล่งผผด้ดผแล 
คนทบีพี่ชอบโตด้เถบียง ไมล่มบีความอดทน ไมล่โอนอล่อน โอหรัง กน็ไมล่เหมาะสคาหรรับตคาแหนล่งผผด้ดผแล ผผด้ดผแลจะตด้องไมล่
ออมชอมกรับคคาสอนผลิดหรนอความชรัพี่วรด้าย และเขาตด้องไมล่เปป็นคนทบีพี่ดนนี้อดซงและเหน็นแกล่ตรัว คนทบีพี่สนใจแตล่ตรัวเองกน็เปป็น
ผผด้แทนของพระเยซผเจด้าไมล่ไดด้ ซซพี่งพระองคร์ทรงเปป็นผผด้ทบีพี่ไมล่เหน็นแกล่ตรัวมากทบีพี่สอุดทบีพี่เคยมบีชบีวลิตอยผล่บนพนนี้นพลิภพ

เปาโลกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้ากลายเปป็นเหมนอนอยล่างทบีพี่คนทรันี้งปวงเปป็น เพนพี่อทบีพี่ขด้าพเจด้าจะชนะบางคนไดด้” 
แนล่นอนวล่าเขาไมล่ใชล่คนออมชอมเมนพี่อมรันเกบีพี่ยวขด้องกรับการเทศนาพระคอุณบรลิสอุทธลิธของพระเจด้าและขล่าวประเสรลิฐอรัน
บรลิสอุทธลิธนรันี้น โดยปราศจากความกลรัว การเอาใจ หรนอการขออภรัย!

“ไมล่เปป็นคนทบีพี่โมโหฉรับพลรัน” มรันเปป็นหนด้าทบีพี่ทบีพี่พระเจด้าทรงกคาหนดและความรรับผลิดชอบทบีพี่พลิเศษมาก ๆ 
ของเหลล่าผผด้นคาในครลิสตจรักรทบีพี่จะเปป็นแบบอยล่างของผผด้เชนพี่อในทอุกดด้านของชบีวลิต ไมล่วล่าผผด้นคาคนนรันี้นจะเปป็นผผด้รรับใชด้ ผผด้
ชล่วย ครผสอนรวบี หรนอผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ เปาโลกลล่าวถซงครลิสเตบียนทรันี้งหลายวล่าเปป็น “จดหมายฝากทบีพี่มบีชบีวลิต 
ซซพี่งถผกอล่านโดยคนทรันี้งหลาย” ในสลิพี่งสารพรัดทบีพี่เราทคาและพผด เราควรเปป็นแบบอยล่างของพระครลิสตร์ เราควรเดลินใกลด้
ชลิดกรับพระเยซผและยอมจคานนอยล่างเตน็มทบีพี่ตล่อพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธจนคนอนพี่น ๆ จะมองเหน็นพระเยซผในชบีวลิตของเรา

ดด้วยเหตอุนบีนี้ ผผด้ดผแลจซงตด้องไมล่เปป็นคนทบีพี่โมโหงล่ายกรับสลิพี่งเลน็กนด้อยทบีพี่สอุดทบีพี่อาจเขด้ามาในชบีวลิตของเขา ซซพี่งเขาไมล่
เหน็นดด้วยหรนอซซพี่งเขาไมล่ชนพี่นชม เขาไมล่สามารถ “ฉอุนขาด” หรนอ “โวยวาย” ใสล่ผผด้คนไดด้ หากเขาอยากจะเปป็นผผด้แทน
ของพระเยซผครลิสตร์เจด้า เขากน็ตด้องแสดงออกถซงความรรัก ความเมตตากรอุณา ความถล่อมใจ และการเสบียสละเหมนอน
ทบีพี่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงกระทคาในสลิพี่งสารพรัดทบีพี่พระองคร์ทรงกระทคาขณะอยผล่บนโลกนบีนี้

“ไมล่สนใจเหลด้าองอุล่น” เหลล่าผผด้รผด้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคคาแปลแบบตรงตรัวในทบีพี่นบีนี้ควรอล่านวล่า “ไมล่พรด้อมทบีพี่จะ
ทะเลาะและเสนอความผลิด เหมนอนคนทบีพี่อยผล่ในเหลด้าองอุล่น” คคากรบีกนบีนี้ปรากฏแคล่สองครรันี้งในภาคพรันธสรัญญาใหมล่-
ตรงนบีนี้ในขด้อ 7 และใน 1 ทลิโมธบี 3:3 โดยการใชด้การเปรบียบเทบียบ เปาโลกคาลรังกลล่าววล่า “ผผด้ดผแลไมล่ควรปฏลิบรัตลิตน
หรนอพผดเหมนอนคนเหลล่านรันี้นทบีพี่กคาลรังพผดขณะดนพี่มเหลด้าองอุล่น เหมนอนในการสคามะเลเทเมา” เราอาจยกภาพประกอบ
ไดด้ดรังนบีนี้:

คนทรันี้งหลายทบีพี่นรัพี่งจล่อมอยผล่กรับเหลด้าองอุล่นและดนพี่มตล่อไปเรนพี่อย ๆ กน็จะเรลิพี่มเอะอะและสล่งเสบียงดรัง ในหลายกรณบี
การโตด้เถบียงกน็เกลิดขซนี้นและบางครรันี้งกน็นคาไปสผล่การทคารด้ายรล่างกาย ผผด้ดผแล-หรนอผผด้นคาคนใดในครลิสตจรักร-ตด้องไมล่
แสดงออกถซงจลิตวลิญญาณเชล่นนรันี้น เขาตด้องเปป็นคนทบีพี่รรักสรันตลิ ไมล่ใชล่ชอบหาเรนพี่องทะเลาะ เหลด้าองอุล่นปกตลิแลด้วกล่อใหด้



เกลิดจลิตใจทบีพี่ชอบหาเรนพี่องและการทะเลาะวลิวาททบีพี่ผผด้ดผแลตด้องไมล่แสดงออกเดน็ดขาด
ในเอเฟซรัส 5:18 เปาโลกลล่าววล่า “และอยล่าเมาเหลด้าองอุล่นซซพี่งการเกลินพอดบีอยผล่ในนรันี้น แตล่จงเตน็มเปปปี่ยมดด้วย

พระวลิญญาณ” ผผด้ดผแลควรเตน็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณ ซซพี่งออกผลของพระวลิญญาณ อรันไดด้แกล่ “ความรรัก ความ
ปลาบปลนนี้มใจ สรันตลิสอุข ความอดกลรันี้นใจ ความอล่อนโยน ความดบี ความเชนพี่อ ความสอุภาพอล่อนนด้อม การรผด้จรักบรังครับ
ตน เรนพี่องสลิพี่งเหลล่านบีนี้ไมล่มบีพระราชบรัญญรัตลิหด้ามไวด้เลย” (กท. 5:22,23)

“ไมล่โลภทรรัพยร์สลิพี่งของอรันเปป็นมลทลิน” ผผด้ดผแลตด้องไมล่ปรารถนาผลกคาไรตพี่คาชด้าในทางการเงลิน การทบีพี่เหลล่าผผด้
นคาในครลิสตจรักรจะปรารถนา “ทรรัพยร์สลิพี่งของอรันเปป็นมลทลิน” กน็ถผกประณามอยล่างรอุนแรงทอุกหนแหล่งในภาคพรันธ
สรัญญาใหมล่ แตล่โดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งในสล่วนของผผด้รรับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐ นรักเทศนร์คนหนซพี่งมบีสลิทธลิธไดด้รรับการเลบีนี้ยงดผ 
และครลิสตจรักรควรสนรับสนอุนเขา (จงศซกษาคด้นควด้า 1 โครลินธร์ บททบีพี่ 9) แตล่ไมล่มบีสลิพี่งใดจะขรัดขวางความมบีประโยชนร์
ของผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งแหล่งขล่าวประเสรลิฐอยล่างรวดเรน็วและเตน็มทบีพี่มากเทล่ากรับการรรักเงลิน

เปาโลเตนอนทลิโมธบีวล่า “...การรรักเงลินนรันี้นเปป็นรากเหงด้าแหล่งความชรัพี่วรด้ายทรันี้งสลินี้น” (1 ทธ. 6:10 วรรคแรก) 
มรันเปป็นเรนพี่องทบีพี่สคาครัญสอุดขบีดทบีพี่เหลล่าผผด้รรับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐและเหลล่าผผด้นคาในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นตด้องเปป็นแบบอยล่าง
ของสลิพี่งทบีพี่คนทรันี้งหลายควรเปป็นในการดคาเนลินชบีวลิตประจคาวรันของพวกเขา…ในธอุรกลิจการงาน ในชอุมชน และในความ
สรัมพรันธร์กรับเพนพี่อนมนอุษยร์ของพวกเขา ไมล่มบีผผด้รรับใชด้ทบีพี่แทด้จรลิงคนใดแหล่งขล่าวประเสรลิฐเทศนาเพนพี่อเงลิน แนล่นอนวล่า “ผผด้
ทคางานสมควรจะไดด้รรับคล่าจด้างของตน” (ลผกา 10:7; 1 ทธ. 5:18) แตล่เปาโลบอกเราวล่า “...พระเจด้าของขด้าพเจด้า
จะเตลิมเตน็มความตด้องการทอุกอยล่างของทล่านทรันี้งหลายตามความมรัพี่งครัพี่งของพระองคร์ในสงล่าราศบีโดยพระเยซผครลิสตร์”
(ฟป. 4:19) ถด้าพระเจด้าทรงเรบียกชายคนหนซพี่งใหด้เทศนาพระวจนะ พระเจด้ากน็ทรงฤทธลิธสามารถทบีพี่จะตอบสนอง
ความตด้องการทอุกอยล่างของเขาไดด้หากผผด้รรับใชด้คนนรันี้นเตน็มใจทบีพี่จะวางใจพระเจด้าและไมล่พซพี่งพาความเขด้าใจของตรัวเอง

ขด้อ 8: “แตล่เปป็นคนมบีอรัชฌาสรัยรรับแขกดบี เปป็นผผด้รรักคนดบี เปป็นคนรผด้จรักประมาณตน เปป็นคนยอุตลิธรรม เปป็น
คนบรลิสอุทธลิธ รผด้จรักบรังครับใจตนเอง”

“...เปป็นคนมบีอรัชฌาสรัยรรับแขกดบี”- (ดผการอภลิปรายเกบีพี่ยวกรับ 1 ทลิโมธบี 3:2)
“เปป็นผผด้รรักคนดบี”...สลิพี่งใดทบีพี่ดบี บรลิสอุทธลิธ ชอบธรรม เทบีพี่ยงธรรม มรันอาจหมายถซงคนดบี-คนทบีพี่มบีชนพี่อเสบียงดบี คนทบีพี่

มบีคคาพยานทบีพี่ดบี มรันอาจหมายถซงออุดมการณร์ทบีพี่ดบีซซพี่งเปป็นประโยชนร์ตล่อมนอุษยชาตลิทบีพี่ทนทอุกขร์อยผล่-ความรรักชนลิดทบีพี่ถผกตด้อง
ซซพี่งถผกปฏลิบรัตลิในพระนามของพระเยซผเจด้า พระผผด้ใหด้ทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทบีพี่สอุด ผผด้ดผแลตด้องเตน็มลด้นและถผกซซมซาบโดยความรรัก 
เขาตด้องตด้อนรรับขรับสผด้ในสลิพี่งสารพรัด คนทบีพี่ดคารงตคาแหนล่งนบีนี้ในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นควรรรักทอุกสลิพี่งทบีพี่ดบีในชอุมชนนรันี้นและ
พรด้อมทบีพี่จะสล่งเสรลิมทอุกสลิพี่งทบีพี่ดบีและเทบีพี่ยงธรรม ทอุกสลิพี่งทบีพี่จะถวายเกบียรตลิพระเจด้า เขาควรรรักคนดบีทอุกคน-ไมล่วล่าคนเหลล่า
นรันี้นจะอยผล่ในครลิสตจรักรเดบียวกรันหรนอไมล่ เขาไมล่ควรสรด้างศรัตรผโดยการหาขด้อจรับผลิดเกบีพี่ยวกรับประเดน็นตล่าง ๆ ประจคา
นลิกาย

ผผด้ดผแลตด้องเปป็นคนทบีพี่ “รผด้จรักประมาณตน”-ไมล่เพบียงในการงดเวด้นจากเหลด้าสอุราเทล่านรันี้น แตล่เกบีพี่ยวกรับสลิพี่งอนพี่น 
ๆ ดด้วย คคา ๆ นบีนี้มบีความหมายวล่า “มบีความคลิดทบีพี่มบีสตลิสรัมปชรัญญะ” หรนอควบคอุมตรัวเอง พอประมาณ หรนอมบี
วลิจารณญาณ ผผด้ดผแลจะตด้องมบีวลิจารณญาณและมบีสตลิสรัมปชรัญญะในทอุกดด้านของชบีวลิตและพฤตลิกรรม เขาจะตด้องไมล่
มซนเมาไปกรับความหยลิพี่งยโส อารมณร์ฉอุนเฉบียว-หรนอทางอนพี่นใด



เขาควรไมล่เพบียงมบีสตลิสรัมปชรัญญะเทล่านรันี้น-เขาตด้องเปป็นคน “ยอุตลิธรรม” เขาตด้องซนพี่อตรง เทบีพี่ยงธรรม เปปิด
เผยและตรงไปตรงมาในการกระทคากลิจทอุกอยล่างของเขากรับเพนพี่อนมนอุษยร์ของเขา เขาตด้องเปป็นคน “บรลิสอุทธลิธ” ชาว
โลกเฝป้ามองชบีวลิตของผผด้เชนพี่อทอุกคน โดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งชบีวลิตของเหลล่าผผด้นคาในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่น มรันเปป็นเรนพี่องทบีพี่สคาครัญ
ทบีพี่สอุดทบีพี่ผผด้ดผแลตด้องระมรัดระวรังทบีพี่จะดคาเนลินชบีวลิตแบบปราศจากคคาครหา ผผด้นคาคนใดในครลิสตจรักรกน็สล่งผลดบีนด้อยมาก
หากเขาไมล่เปป็นคนบรลิสอุทธลิธในการดคาเนลินชบีวลิตของเขา โดยออุทลิศตนอยล่างสรัตยร์ซนพี่อตล่อพระเจด้าในหนด้าทบีพี่ทรันี้งหมดของ
เขา โดยควบคอุมแรงปรารถนาและความอยากตล่าง ๆ ของตนไดด้เดน็ดขาด อล่านกลิจการ 24:25; 1 โครลินธร์ 7:9; 
9:25; และกาลาเทบีย 5:23

ผผด้ดผแลของพระเจด้าตด้องเปป็นคนทบีพี่ “ใจเยน็น” เขาตด้องไมล่เปป็นคนทบีพี่ดนนี้อดซง เขาตด้องไมล่ “ฉอุนขาด” และกลล่าว
คคาพผดตล่าง ๆ ทบีพี่นล่าเกลบียด เขาตด้องไมล่เปป็นคนทบีพี่ดนพี่มเหลด้าองอุล่นเปป็นครรันี้งคราวหรนอเปป็นคนทบีพี่โลภเงลิน ถด้าเขาไมล่เปป็นคนทบีพี่
มบีสตลิสรัมปชรัญญะ ยอุตลิธรรม บรลิสอุทธลิธ รผด้จรักประมาณตนในทอุกสลิพี่ง หากเขาไมล่ไดด้เกลิดมาเลยกน็ดบีกวล่าทบีพี่เขาจะประกาศ
ตรัววล่าเปป็นผผด้นคาคนหนซพี่งในสลิพี่งตล่าง ๆ ของพระเจด้าและโดยการดคาเนลินชบีวลิตประจคาวรันของเขา ขรัดขวางออุดมการณร์
ของพระครลิสตร์และนคาความเสนพี่อมเสบียมาสผล่คคาพยานของครลิสตจรักรในชอุมชนนรันี้น ๆ!

ขด้อ 9: “โดยยซดมรัพี่นในถด้อยคคาอรันสรัตยร์ซนพี่อตามทบีพี่เขาไดด้รรับคคาสอนมาแลด้ว เพนพี่อเขาจะสามารถ โดยหลรักคคา
สอนอรันถผกตด้อง ทรันี้งเตนอนสตลิและโนด้มนด้าวบรรดาคนทบีพี่พผดตล่อตด้านนรันี้น”

“โดยยซดมรัพี่นในถด้อยคคาอรันสรัตยร์ซนพี่อ” หมายถซงหลรักคคาสอนทบีพี่แทด้จรลิงเหลล่านรันี้นแหล่งขล่าวประเสรลิฐ ผผด้ดผแลจะ
ตด้องยซดมรัพี่นในหลรักคคาสอนอรันบรลิสอุทธลิธและตล่อตด้านใครกน็ตามทบีพี่อยากนคาคคาสอนผลิดเขด้ามาหรนอสอนหลรักคคาสอน
เทบียมเทน็จในชอุมชนนรันี้นหรนอในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นนรันี้น เขาจะตด้องตล่อตด้านทอุกระบบของหลรักปรรัชญาเทบียมเทน็จ เขา
ตด้องเปป็นชายคนหนซพี่งทบีพี่หนรักแนล่นมรัพี่นคงในหลรักคคาสอน ในความเชนพี่อของเขาเกบีพี่ยวกรับความเชนพี่อนรันี้นซซพี่งครรันี้งหนซพี่งไดด้ถผก
มอบไวด้แกล่พวกวลิสอุทธลิชนแลด้ว เขาตด้องเปป็นชายคนหนซพี่งทบีพี่พซพี่งพาไดด้และไวด้ใจไดด้เกบีพี่ยวกรับเรนพี่องฝป่ายวลิญญาณตล่าง ๆ 
และพซพี่งพาไดด้วล่าจะรรักษาไวด้และปกปป้องขล่าวประเสรลิฐแทด้แหล่งพระคอุณของพระเจด้าซซพี่งเปาโลไดด้เทศนาอยล่างรด้อนรน
และอยล่างไมล่ออมชอมเชล่นนรันี้น และซซพี่งโดยขล่าวประเสรลิฐนรันี้นหลายรด้อยคนไดด้กลรับใจมาสผล่ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน
และทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นหลายแหล่งไดด้ถผกกล่อตรันี้ง ผผด้ดผแลตด้องเปป็นชายคนหนซพี่งทบีพี่มบีออุปนลิสรัยเขด้มแขน็งเชล่นเดบียวกรับใจทบีพี่
สะอาดและชบีวลิตอรันไรด้ทบีพี่ตลิ

“ตามทบีพี่เขาไดด้รรับคคาสอนมาแลด้ว” คคากลล่าวนบีนี้แสดงออกชรัดเจนวล่าผผด้ดผแลควรเปป็นคนทบีพี่ถผกสอนมาแลด้ว-
ไมล่ใชล่ผผด้รรับเชนพี่อใหมล่ ผผด้เรบียนรผด้ หรนอทารกในพระครลิสตร์ เขาจะตด้องเปป็นชายคนหนซพี่งทบีพี่หนรักแนล่นมรัพี่งคงในพระวจนะ
ของพระเจด้า ตามคคาสอนนรันี้นซซพี่งถผกเทศนาโดยเปาโล-อรัครทผตผผด้นรันี้นทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยความจรลิงของขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งพระคอุณแสนมหรัศจรรยร์ของพระเจด้า

นบีพี่ไมล่ไดด้หมายความวล่าเขาในฐานะบอุคคลหนซพี่งไดด้ถผกสอน แตล่วล่าเขาจะตด้องยซดมรัพี่นหลรักคคาสอนอรันบรลิสอุทธลิธ
แหล่งความเชนพี่อตามทบีพี่มรันไดด้ถผกสล่งมอบโดยคนทรันี้งหลายทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงแตล่งตรันี้งเพนพี่อเปปิดเผยขล่าวดบีแหล่งขล่าวประเสรลิฐ
แกล่มนอุษยชาตลิ “ถด้อยคคาอรันสรัตยร์ซนพี่อ” (หลรักคคาสอนหรนอคคาสอน) บล่งบอกถซงขล่าวประเสรลิฐซซพี่งไดด้ถผกสนพี่อสารแกล่
มนอุษยชาตลิแลด้วโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธตามทบีพี่พระเจด้าไดด้ตรรัสแกล่ชายทรันี้งหลายทบีพี่พระเจด้าทรงแตล่งตรันี้ง-เหลล่าผผด้
บรลิสอุทธลิธ-และไดด้ประทานใหด้แกล่พวกเขาขล่าวสารนรันี้นทบีพี่พวกเขาจะตด้องมอบใหด้แกล่ชาวโลก…ไมล่ใชล่ขล่าวสารแหล่งเหตอุผล



แบบมนอุษยร์ แตล่เปป็นขล่าวสารทบีพี่พระเจด้าทรงสอน-ใชล่แลด้วครรับ ตามทบีพี่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธไดด้ตรรัสแกล่เหลล่าผผด้บรลิสอุทธลิธ 
พวกเขากน็บรันทซกลงไปและสอนหลรักคคาสอนนรันี้น

“...เพนพี่อเขาจะสามารถ โดยหลรักคคาสอนอรันถผกตด้อง ทรันี้งเตนอนสตลิและโนด้มนด้าวบรรดาคนทบีพี่พผดตล่อตด้านนรันี้น”
ผผด้ดผแลหรนอผผด้รรับใชด้ โดยหลรักคคาสอนอรันดบีและคคาสอนตามพระครัมภบีรร์ จะตด้องไมล่เพบียงตลิเตบียนพวกคนทบีพี่พผดตล่อตด้าน
เทล่านรันี้น แตล่ผล่านทางขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธนรันี้นเขาจะตด้องเสาะหาทบีพี่จะโนด้มนด้าวพวกเขาดด้วย เขาจะตด้องไมล่
ออมชอมกรับคนเหลล่านรันี้น แตล่เขาจะตด้องไมล่เปป็นเผดน็จการทบีพี่อาจผลรักไสพวกเขาไปเสบียแทนทบีพี่จะเสาะหาทบีพี่จะชรักจผง
พวกเขาใหด้เชนพี่อวล่าความจรลิงของพระเจด้าทคาใหด้คนทรันี้งหลายเปป็นไท ผผด้ดผแลจะตด้อง “เตนอนสตลิและโนด้มนด้าว” เขาจะ
ตด้องชรักจผงคนเหลล่านรันี้น หากทคาไดด้ ใหด้หรันเสบียจากคคาสอนผลิดและเปปิดรรับความจรลิงนรันี้น ซซพี่งโดยการทคาเชล่นนรันี้นพวก
เขาจะกลายเปป็นผผด้เชนพี่อและลผก ๆ ของพระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่แทนทบีพี่จะเปป็นเหลล่าผผด้รรับใชด้ของพวกรผปเคารพทบีพี่
ตายแลด้ว ตามลรักษณะของผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้นในเมนองเธสะโลนลิกา: “เพราะคนเหลล่านรันี้นเองไดด้รายงานเกบีพี่ยวกรับพวกเรา
วล่า การทบีพี่พวกเราไดด้เขด้ามาหาพวกทล่านนรันี้นเปป็นแบบไหน และการทบีพี่พวกทล่านไดด้หรันมาหาพระเจด้าจากการไหวด้
บรรดารผปเคารพ เพนพี่อรรับใชด้พระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่และเทบีพี่ยงแทด้เปป็นอยล่างไร และเพนพี่อรอคอยพระบอุตรของ
พระองคร์จากสวรรคร์ ผผด้ซซพี่งพระองคร์ทรงใหด้เปป็นขซนี้นมาจากความตาย คนอพระเยซผ ซซพี่งไดด้ทรงชล่วยพวกเราใหด้พด้นจาก
พระอาชญาทบีพี่จะมบีมาภายหนด้านรันี้น” (1 ธส. 1:9,10)

ผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบีแหล่งขล่าวประเสรลิฐใชด้ทรันี้งการเตนอนสตลิและการโตด้แยด้ง คนเหลล่านรันี้นทบีพี่รผด้จรักความจรลิง (แตล่ตด้องการ
การหนอุนใจใหด้ดคาเนลินตามความจรลิงนรันี้น) ตด้องถผกเตนอนสตลิและถผกตรักเตนอนเกบีพี่ยวกรับความจรลิงนรันี้น ขณะทบีพี่คนเหลล่า
นรันี้นทบีพี่ขาดความรผด้และไมล่ไดด้เลล่าเรบียนมา (ไมล่เคยเจอกรับความจรลิงนรันี้น) และคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ขรัดขวางความจรลิงนรันี้น
ตด้องการทรันี้งการเตนอนสตลิและการโตด้แยด้ง เราควรเตนอนสตลิพวกเขาใหด้หรันมาหาพระครลิสตร์-และจากนรันี้นกน็ใหด้ขด้อโตด้
แยด้งอรันเหมาะสมแกล่พวกเขาวล่าทคาไมพวกเขาจซงควรหรันมาหาพระครลิสตร์ เราควร “พรด้อมเสมอทบีพี่จะใหด้คคาตอบแกล่
ทอุกคนทบีพี่ถาม…เหตอุผลแหล่งความหวรังทบีพี่มบีอยผล่ในพวก(เรา) ดด้วยความอล่อนสอุภาพและความยคาเกรง” (1 ปต. 3:15) 
เราควรสามารถทบีพี่จะนคาเสนอขด้อโตด้แยด้งทบีพี่ฟฟังขซนี้นสคาหรรับการเปป็นผผด้เชนพี่อและการตลิดตามพระครลิสตร์

“...บรรดาคนทบีพี่พผดตล่อตด้านนรันี้น” คนเหลล่านบีนี้จรลิง ๆ แลด้วคนอผผด้ทบีพี่ตล่อตด้านขล่าวประเสรลิฐนรันี้น ภาษากรบีกอล่านวล่า
“คนเหลล่านรันี้นทบีพี่พผดตล่อตด้าน” ขล่าวประเสรลิฐนรันี้น คนพผดตล่อตด้านเหลล่านรันี้นขรัดขวางความจรลิงเรนพี่องการสลินี้นพระชนมร์ 
การถผกฝฟัง และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระเยซผเจด้าตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์: “แตล่แกล่คนอลิสราเอล ทล่านกลล่าว
วล่า ‘ตลอดวรันเราไดด้ยนพี่นมนอทรันี้งสองของเราออกตล่อชนชาตลิหนซพี่งซซพี่งไมล่เชนพี่อฟฟังและมรักกบฏ’” (รม. 10:21)

คนาเตลือนใหต้ระวอังพวกครทูสอนเทท็จ
ขด้อ 10: “เพราะวล่ามบีคนเปป็นอรันมากทบีพี่ดนนี้อกระดด้าง และพผดไมล่เปป็นสาระ และบรรดาคนหลอกลวง โดย

เฉพาะพวกทบีพี่ถนอการเขด้าสอุหนรัต”
ในพระคคาขด้อนบีนี้เราเรบียนรผด้วล่ามบีคนเปป็นอรันมากในเกาะครบีตทบีพี่ตล่อตด้านความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนอยล่างชรัดเจน 

บางคนเปป็นพวกคนตล่างชาตลิ และบางคนเปป็น “พวกทบีพี่ถนอการเขด้าสอุหนรัต” (พวกยลิว) หลายคนไมล่มบีใจนบนอบตล่อ
สลิทธลิอคานาจและฟฟังการเทศนาทบีพี่เนด้นขด้อเชนพี่อของเปาโลและเหลล่าเพนพี่อนรล่วมงานของเขา หลายคนเปป็นพวกชอบพผด
ไรด้สาระ ประกาศตรัวดด้วยรลิมฝปปากของตนแตล่ไมล่ยอมรรับในใจของตนและโดยการดคาเนลินชบีวลิตประจคาวรันของตน 



พวกพผดไรด้สาระเหลล่านบีนี้พผดเรนพี่องศาสนา-แตล่ดคาเนลินชบีวลิตซซพี่งไมล่สอดคลด้องกรับคคาพยานทบีพี่ออกมาจากปากของพวกเขา
พวกเขาปฏลิบรัตลิงานภายใตด้การอคาพรางของศาสนา แตล่ทอุล่มเทใหด้กรับการพผดมากกวล่าหนด้าทบีพี่เหลล่านรันี้นของความเชนพี่อ
แบบครลิสเตบียนในเชลิงปฏลิบรัตลิ พระเยซผทรงเรบียกพวกเขาวล่า “พวกสอุนรัขปป่าในคราบแกะ” และตรรัสวล่า “โดยผลของ
พวกเขาทล่านทรันี้งหลายจะรผด้จรักพวกเขา” คนเหลล่านรันี้นอวดตรัววล่าธรรมะธรัมโม แตล่ภายในพวกเขาเปป็นภาชนะทบีพี่
โสโครก-สะอาดแตล่ภายนอกเทล่านรันี้น

“โดยเฉพาะพวกทบีพี่ถนอการเขด้าสอุหนรัต” ชบีนี้ใหด้เหน็นพวกยลิวเหลล่านรันี้นทบีพี่คะยรันี้นคะยอพวกครลิสเตบียนตล่างชาตลิใหด้
เขด้าสอุหนรัต และเรบียกรด้องใหด้พวกเขาปฏลิบรัตลิตามธรรมเนบียมนบีนี้ของพระราชบรัญญรัตลิเพนพี่อทบีพี่จะไดด้รรับความรอด บททบีพี่
สลิบหด้าของหนรังสนอกลิจการบรันทซกวล่ามบีการประชอุมพลิเศษในกรอุงเยรผซาเลน็มเพนพี่อหารนอเกบีพี่ยวกรับเรนพี่องนบีนี้ (อล่านบทนรันี้นทรันี้ง
บท) คคากลล่าวนบีนี้รรับประกรันเราดด้วยวล่ามบียลิวหลายคนในเกาะครบีต เปาโลทราบวล่าทลิตรัสจะพบกรับการตล่อตด้านเยอะ
จากพวกถนอบรัญญรัตลิและพวกถนอลรัทธลิยลิว และดด้วยเหตอุนบีนี้เขาจซงใหด้คคาเตนอนนบีนี้

ขด้อ 11: “ผผด้ซซพี่งปากของพวกเขาตด้องถผกปปิดเสบีย ผผด้ซซพี่งพลลิกควพี่คาบรรดาครรัวเรนอนใหด้เสบียไป โดยสอนสลิพี่งตล่าง 
ๆ ซซพี่งพวกเขาไมล่ควรจะสอนเลย เพราะเหน็นแกล่ทรรัพยร์สลิพี่งของอรันเปป็นมลทลิน”

เราถผกบอกวล่าคคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้สคาหรรับ “ถผกปปิดเสบีย” ไมล่ถผกพบทบีพี่อนพี่นอบีกในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ นบีพี่
เปป็นการปรากฏครรันี้งเดบียวเทล่านรันี้น และมรันมบีความหมายวล่า “ตรวจสอบ ควบคอุมดด้วยบรังเหบียน เหนบีพี่ยวรรันี้ง ทคาใหด้
เงบียบเสบียง” สลิพี่งทบีพี่เปาโลกคาลรังกลล่าวแกล่ทลิตรัสจรลิง ๆ แลด้วกน็คนอนบีพี่: “พวกเขาตด้องถผกตรวจสอบ คคาสอนผลิดนบีนี้ตด้องถผก
ยรับยรันี้ง เราไมล่สามารถยอมใหด้ครผเหลล่านบีนี้หวล่านเมลน็ดพนชแหล่งคคาสอนผลิดของพวกเขาตล่อไปไดด้”

เปาโลไมล่ไดด้กคาลรังเสนอแนะใหด้ใชด้อคานาจฝป่ายพลเรนอนเพนพี่อกคาราบพวกผผด้บบีบบรังครับเหลล่านบีนี้แหล่งขล่าว
ประเสรลิฐ เขาหมายความวล่าคนเหลล่านบีนี้ตด้องถผกยรับยรันี้งในวลิธบีแบบครลิสเตบียน พระวจนะของพระเจด้าจะสงบปากของ
พวกครผสอนผลิด และวลิธบีเดบียวทบีพี่ตด้องใชด้ในกรณบีดรังกลล่าวกน็คนอ การเตนอนสตลิและการนคาเสนอความจรลิงนรันี้น ทรันี้งสอง
อยล่างนบีนี้เปป็นวลิธบีอรันเหมาะสมในการสงบปากพวกครผสอนเทน็จ

ผมกลล่าวไปแลด้วหลายครรันี้งในการประชอุมตล่าง ๆ ของผมวล่าผผด้รรับใชด้คนใดทบีพี่ยอมใหด้คณะกรรมการผผด้ชล่วยทบีพี่
คดโกงขรับไลล่เขาออกไปนอกเมนอง ควรถผกขรับไลล่ออกไปนอกเมนองเสบีย! “เพราะวล่าพระวจนะของพระเจด้านรันี้นมบีชบีวลิต
และทรงฤทธานอุภาพ และคมยลิพี่งกวล่าดาบสองคมใด ๆ โดยแทงทะลอุจนกระทรัพี่งผล่าจลิตและวลิญญาณ ทรันี้งขด้อกระดผก
และไขในกระดผก แยกออกจากกรัน และเปป็นผผด้วลินลิจฉรัยบรรดาความคลิดและความมอุล่งหมายแหล่งใจ” (ฮบ. 4:12) 
พระวจนะของพระเจด้าเปป็น “เหมนอนไฟ…และเหมนอนคด้อนทบีพี่ทอุบหลินใหด้แตกเปป็นชลินี้น ๆ” (ยรม. 23:29)

ถด้าผผด้รรับใชด้คนใดเทศนาพระวจนะในความบรลิสอุทธลิธและฤทธลิธเดชทรันี้งสลินี้นของมรัน เขากน็มบีขล่าวสารหนซพี่งทบีพี่ตรัด-
ทรันี้งขาไปและขามา เขามบีขล่าวสารหนซพี่งซซพี่ง เชล่นเดบียวกรับคด้อน บดขยบีนี้และผลรักความจรลิงเขด้าไป ผลรักความผลิดพลาด
ออกมา ผผด้รรับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐมบีระเบลิดแทล่งและฤทธลิธเดชทบีพี่จะขรับไลล่ความผลิดออกไปและปลผกความจรลิงไวด้ขด้าง
ใน พวกครผสอนเทน็จอยผล่ไดด้ไมล่นานนรักในทบีพี่ ๆ ความจรลิงถผกเทศนาจากธรรมาสนร์อยล่างรด้อนรน อยล่างไมล่ออมชอม 
และอยล่างสมพี่คาเสมอ! ผผด้รรับใชด้ทรันี้งหลายไมล่ตด้องการขล่าวสารอนพี่นใดนอกจากขล่าวสารของพระเจด้า: “เราจะสรัพี่งสอนเจด้า
และสอนเจด้าในทางทบีพี่เจด้าควรจะไป เราจะชบีนี้นคาเจด้าดด้วยตาของเราเอง เจด้าทรันี้งหลายอยล่าเปป็นเหมนอนมด้าหรนอเหมนอน
ลล่อซซพี่งไมล่มบีความเขด้าใจ ซซพี่งปากของพวกมรันตด้องถผกขวางดด้วยเหลน็กและบรังเหบียน เกรงวล่าพวกมรันจะเขด้ามาใกลด้เจด้า”



(เพลงสดอุดบี 32:8,9)
คนพผดตล่อตด้านเหลล่านบีนี้ “...พลลิกควพี่คาบรรดาครรัวเรนอนใหด้เสบียไป” พวกเขากคาลรังหรันทรันี้งครอบครรัวไปเสบีย

จากความจรลิงนรันี้น (อล่านมรัทธลิว 23:14 และ 2 ทลิโมธบี 3:6 เชล่นกรัน) พวกเขากคาลรัง “สอนสลิพี่งตล่าง ๆ ซซพี่งพวกเขาไมล่
ควรจะสอนเลย เพราะเหน็นแกล่ทรรัพยร์สลิพี่งของอรันเปป็นมลทลิน” เพนพี่อผลกคาไร พวกเขาสอนหลรักคคาสอนตล่าง ๆ ทบีพี่
ทคาใหด้พวกเขาเปป็นทบีพี่นลิยมชมชอบ ชรักนคาผผด้คนมาหาพวกเขา เปป็นเหตอุใหด้เหลล่าผผด้ตลิดตามของพวกเขาไวด้วางใจใน
พวกเขาและบรลิจาคเงลินใหด้พวกเขาแทนทบีพี่จะถวายใหด้แกล่ทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่น

เปป็นไปไดด้ทบีพี่พวกเขากคาลรังบอกผผด้คนเหลล่านรันี้นวล่าพวกเขาตด้องการเงลินถวายเพนพี่อไปชล่วยเหลนอคนยากจน 
หรนอพวกเขาอาจบอกเปป็นนรัยใหด้คนเหลล่านรันี้นชล่วยเหลนอพวกครลิสเตบียนในทด้องถลิพี่นอนพี่น ๆ ทบีพี่ครลิสตจรักรกคาลรังถผกขล่มเหง
มรันไมล่ใชล่เรนพี่องทบีพี่เปป็นไปไมล่ไดด้ทบีพี่ครผสอนเทน็จและคนพผดตล่อตด้านเหลล่านบีนี้ขอเงลินเพนพี่อตรัวเอง โดยบอกเปป็นนรัยวล่าพวกเขา
ขรัดสน หลิวโหย และยากจนมาก

ศาสนาเปป็นแหลล่งทบีพี่หาเงลินทอุนไดด้มากทบีพี่สอุดในกลิจการใด ๆ บนแผล่นดลินโลก พวกผผด้พยากรณร์เทน็จไดด้เปป็นเหตอุ
ใหด้ผผด้คนทบีพี่ไมล่รผด้อลิโหนล่อลิเหนล่ถวายเงลินเกน็บทรันี้งชบีวลิตของตนเพนพี่อออุดมการณร์อรันคผล่ควร ในเมนพี่อจรลิง ๆ แลด้วเงลินนรันี้นเขด้า
กระเปป๋าของครผสอนเทน็จบางคนทบีพี่โลภทรรัพยร์มลทลินเพนพี่อ “ทคาใหด้ตรัวเองอยผล่สอุขสบาย” และใชด้ชบีวลิตอยล่างราชา-ขณะ
ทบีพี่ โดยคคาโกหกและความหนด้าซนพี่อใจคด เขาเปป็นเหตอุใหด้ผผด้คนทบีพี่ไวด้ใจถวายเงลินของตนใหด้แกล่เขา

ในทอุกยอุคสมรัยตรันี้งแตล่ครลิสตจรักรไดด้เรลิพี่มตด้น มบีพวกคนลวงโลกและพวกปอกลอกทางศาสนาทบีพี่หาประโยชนร์
จากอคานาจแหล่งศาสนา เพนพี่อทบีพี่จะไดด้เงลินจากพวกผผด้ตลิดตามทบีพี่ถผกพวกเขาหลอก ครลิสเตบียนทรันี้งหลายตด้องระมรัดระวรัง
ใหด้ดบีเกบีพี่ยวกรับการถวายทรรัพยร์ของตน มรันเปป็นหนด้าทบีพี่ของผผด้เชนพี่อทอุกคนทบีพี่จะถวายทรรัพยร์เพนพี่อสนรับสนอุนขล่าวประเสรลิฐ 
มรันเปป็นหนด้าทบีพี่ (และเปป็นอภลิสลิทธลิธอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีดด้วย) ทบีพี่จะสล่งเสรลิมออุดมการณร์ทบีพี่ดบีทอุกอยล่าง และเผยแพรล่ขล่าวดบี
แหล่งความรอดไปยรังทบีพี่สอุดปลายของแผล่นดลินโลก แตล่มรันกน็เปป็นหนด้าทบีพี่ของครลิสเตบียนทอุกคนเชล่นกรันทบีพี่จะตรันี้งใจตรวจ
สอบทอุกออุดมการณร์ทบีพี่เขาหรนอเธอสนรับสนอุน!

เราจะตด้องรรับผลิดชอบตล่อเงลินทอุกดอลลารร์ทบีพี่เราถวาย มรันไมล่สคาครัญวล่าเราใหด้มรันดด้วยความจรลิงใจขนาดไหน 
หากมรันถผกใชด้ในทางทบีพี่ผลิด เรากน็จะตด้องรรับผลิดชอบ ตลอดจนคนทบีพี่ใชด้เงลินทอุนของพระเจด้าอยล่างผลิด ๆ ดด้วย เราไมล่
ควรบรลิจาคเงลินใหด้แกล่ผผด้ใดหรนอใหด้แกล่ออุดมการณร์ใดจนกวล่าเราทราบแนล่นอนวล่าเงลินถวายของเราจะสล่งเสรลิมจอุด
ประสงคร์นรันี้นตามทบีพี่เราถวายเงลินนรันี้น

ในระหวล่างหลายปปของผมในฐานะผผด้รรับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐ ผมไดด้เรบียนรผด้บางสลิพี่งเกบีพี่ยวกรับเรนพี่องเงลิน ๆ 
ทอง ๆ ทบีพี่ผมหวรังวล่าผมไมล่นล่าไดด้เรบียนรผด้เลย ผมไดด้คด้นพบวล่ามบีพวกปอกลอกทางศาสนาอยผล่เปป็นจคานวนมาก ผมจะ
ไมล่มบีวรันหยอุดขอบพระคอุณพระเจด้าเลยสคาหรรับเหลล่าผผด้รรับใชด้ทบีพี่ผล่านรด้อนผล่านหนาวมามากและเหลล่าผผด้ใหด้คคาแนะนคา
ทางกฎหมายทบีพี่ไดด้ชล่วยเหลนอผมในชล่วงแรก ๆ แหล่งการรรับใชด้ของผม ในการจรัดตรันี้งระบบการเงลินซซพี่งปราศจากคคา
ครหาจากจอุดยนนของผผด้มบีอคานาจฝป่ายรรัฐและพลเรนอน เชล่นเดบียวกรับจากจอุดยนนแหล่งการเปป็นคนตด้นเรนอนทบีพี่ดบีในเรนพี่อง
เงลินของพระเจด้า ผมขอบพระคอุณพระเจด้าทบีพี่ผมสามารถเผชลิญหนด้าชาวโลกไดด้ ผมสามารถเผชลิญหนด้าทอุกคนไดด้ 
และผมสามารถเผชลิญหนด้าพระเจด้าในนลิรรันดรร์กาลไดด้พรด้อมกรับเงลินทอุกดอลลารร์ทบีพี่ถผกนคามาใสล่มนอของผมตรันี้งแตล่ผมไดด้
เรลิพี่มตด้นการประกาศขล่าวประเสรลิฐ



มบีพวกผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐจอมปลอม พวกครผสอนพระครัมภบีรร์จอมปลอม พวกศลิษยาภลิบาลจอม
ปลอม-แตล่เราไมล่สามารถประณามผผด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ ครผสอนพระครัมภบีรร์ และศลิษยาภลิบาลทอุกคนไดด้เพบียง
เพราะคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไมล่จรลิงใจ อาจมบีแอปเปปิฟื้ลเนล่า ๆ อยผล่ไมล่กบีพี่ผลในถรัง แตล่เราไมล่ทลินี้งแอปเปปิฟื้ลทรันี้งถรังเพราะไมล่กบีพี่ผลทบีพี่
เนล่า พระเยซผทรงเลนอกสาวกสลิบสองคน และคนหนซพี่งในพวกเขาเปป็นมารรด้าย แตล่ในสาวกกลอุล่มเดบียวกรันนรันี้นมบีชาย
อบีกสลิบเอน็ดคนทบีพี่ตลิดตามพระเยซผเพราะวล่าพวกเขารรักพระองคร์ ยผดาสจะอยผล่กรับเราเสมอไปในจลิตวลิญญาณและใน
การปฏลิบรัตลิ แตล่ยอหร์นผผด้เปป็นทบีพี่รรักกน็จะอยผล่กรับเราในลรักษณะเดบียวกรันดด้วย มรันเปป็นเรนพี่องนล่าเศรด้าทบีพี่มบีพวกปอกลอกทาง
ศาสนา แตล่เรากน็มบีพวกเขาอยผล่จรลิง ๆ-และเมนพี่ออวสานเขด้ามาใกลด้ จะมบีคนแบบนรันี้นมากขซนี้นเรนพี่อย ๆ เราจซงตด้อง
ระมรัดระวรังสอุดขบีดเกบีพี่ยวกรับการถวายทรรัพยร์ของเรา

ขด้อ 12: “คนหนซพี่งในพวกเขา คนอเปป็นผผด้พยากรณร์ของพวกเขาเอง ไดด้กลล่าววล่า “ชาวครบีตเปป็นคนพผดปด
เสมอ เปป็นสรัตวร์รด้ายทรันี้งหลาย เปป็นคนเกบียจครด้านกลินเตลิบ””

“คนหนซพี่งในพวกเขา”... (หนซพี่งในชาวเกาะครบีตเหลล่านรันี้น) เหตอุผลทบีพี่เปาโลเนด้นยนี้คาเรนพี่องนบีนี้นล่าจะเปป็นเพราะ
วล่าเขาอยากใหด้ผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้นระวรังเกบีพี่ยวกรับคนของพวกเขาเอง เชล่นเดบียวกรับระวรังพวกครผสอนผลิดทบีพี่เปป็นพวกยลิว
ดด้วย ชาวเกาะครบีตเชล่นเดบียวกรับพวกถนอลรัทธลิยลิวกคาลรังสอนผลิดและมบีความผลิดในการแสวงหา “ทรรัพยร์สลิพี่งของอรัน
เปป็นมลทลิน”

“...คนอเปป็นผผด้พยากรณร์…” คคาทบีพี่ถผกใชด้สคาหรรับ “ผผด้พยากรณร์” ในพระคคาขด้อนบีนี้ ในสมรัยของเปาโล มรักถผกใชด้
กรับกวบีเชล่นกรัน พวกกรบีกมองเหลล่ากวบีของตนวล่าเปป็นคนทบีพี่ไดด้รรับการดลใจ โดยเชนพี่อวล่าคนเหลล่านรันี้นเขบียนภายใตด้การ
ดลใจของพวกเทพเจด้า ดรังนรันี้นผผด้พยากรณร์ทบีพี่ถผกกลล่าวถซงในพระคคาขด้อนบีนี้อาจเปป็นกวบีคนหนซพี่งกน็ไดด้ พจนานอุกรมแหล่งคคา
ตล่าง ๆ ทบีพี่ใชด้ภาคพรันธสรัญญาใหมล่ไปไกลถซงขนาดเอล่ยชนพี่อกวบีเอะพลิเมนลิเดส ในการอด้างอลิงถซงพระคคาขด้อนบีนี้

“ชาวครบีตเปป็นคนพผดปดเสมอ เปป็นสรัตวร์รด้ายทรันี้งหลาย เปป็นคนเกบียจครด้านกลินเตลิบ” มรันสคาครัญมาก ๆ ทบีพี่ทลิตรั
สตด้องระวรังในการครัดเลนอกผผด้คนสคาหรรับตคาแหนล่งผผด้นคาในครลิสตจรักรเหลล่านรันี้นบนเกาะครบีต เพราะวล่าผผด้คนทบีพี่นรัพี่น-ทรันี้ง
พวกยลิวและชาวเกาะครบีต-ขซนี้นชนพี่อในเรนพี่องออุปนลิสรัยทบีพี่ไมล่ดบีงามของตน ชาวเกาะครบีตขซนี้นชนพี่อในการเปป็น “คนพผดปด
เสมอ” เมนพี่อยกคคาพผดจากนรักเขบียนนามวล่า Wetstin: “การเปป็นชาวเกาะครบีตไดด้กลายเปป็นมบีความหมายเหมนอนกรับ
การเปป็นคนพผดปด ในแบบเดบียวกรับทบีพี่การเปป็นชาวโครลินธร์ไดด้กลายเปป็นมบีความหมายเหมนอนกรับการใชด้ชบีวลิตสคาเรลิง
สคาราญเตน็มทบีพี่” ดรังนรันี้น นรักเขบียนทล่านนบีนี้จซงกลล่าววล่า “การทคาตรัวเปป็นเหมนอนชาวเกาะครบีตคนอ สอุภาษลิตหนซพี่งสคาหรรับ 
‘การพผดปด’”

เหตอุผลสคาหรรับลรักษณะเฉพาะตรัวนบีนี้ไมล่เปป็นทบีพี่ทราบ ถซงแมด้วล่า Bishop Warburton เสนอแนะวล่าชาวเกาะ
ครบีตถผกตบีตราเชล่นนบีนี้เพราะพวกเขาอด้างวล่ามบีออุโมงคร์ฝฟังศพของเทพเจด้าจผปปิเตอรร์อยผล่ทล่ามกลางพวกเขา พวกเขายรังอด้าง
ดด้วยวล่าพวกเทพเจด้าอยล่างจผปปิเตอรร์เปป็นเพบียงมนอุษยร์ธรรมดาทบีพี่ถผกยกชผใหด้ไดด้เกบียรตลิแบบเทพเจด้า-และเพราะเหตอุนบีนี้
พวกกรบีกจซงเชนพี่อวล่าชาวเกาะครบีตปป่าวประกาศเรนพี่องเทน็จเสมอโดยการยนนกรานความคลิดเหน็นของพวกเขาเกบีพี่ยวกรับ
พวกเทพเจด้า ไมล่วล่าเหตอุผลสคาหรรับเรนพี่องนบีนี้จะเปป็นอะไรกน็ตาม ชาวเกาะครบีตเหลล่านรันี้นกน็ถผกเรบียกวล่าเปป็น “คนพผดปด
เสมอ”

ผผด้พยากรณร์ของพวกเขาพผดถซงพวกเขาวล่าเปป็น “สรัตวร์รด้ายทรันี้งหลาย” ในออุปนลิสรัยพวกเขาแสดงออกถซง



ออุปนลิสรัยของสรัตวร์รด้ายหรนอสรัตวร์เดรรัจฉานตรัวหนซพี่ง ซซพี่งบอกเปป็นนรัยวล่าพวกเขาไมล่ไดด้เปป็นคนมบีอารยธรรมอยล่างเตน็มทบีพี่ 
พวกเขาไมล่มบีสมบรัตลิผผด้ดบี พวกเขาพล่ายแพด้ตล่อความใครล่อยากทบีพี่ไมล่ถผกเหนบีพี่ยวรรันี้งแหล่งแรงปรารถนาแบบสรัตวร์ปป่าและวลิธบี
ปฏลิบรัตลิตล่าง ๆ ของชบีวลิต พวกเขาใชด้ชบีวลิตเหมนอนสรัตวร์มากกวล่าเหมนอนมนอุษยร์ปอุถอุชนทบีพี่มบีอารยธรรม

พวกเขาถผกเรบียกวล่าเปป็น “คนเกบียจครด้านกลินเตลิบ” พวกเขาเปป็นพวกกลินเตลิบ มบีความชรัพี่วรด้ายสองประการ
ในทล่ามกลางชาวเกาะครบีต: ความเกบียจครด้านและความตะกละ คอุณเชนพี่อใจไดด้เลยวล่าคนทบีพี่ขยรันหมรัพี่นเพบียรจะไมล่กลิน
เตลิบ และในทคานองเดบียวกรัน คนทบีพี่กลินเตลิบจะไมล่เปป็นคนทบีพี่ขยรันหมรัพี่นเพบียร พวกเขาถผกพรรณนาวล่าเปป็นคนทบีพี่ชอบอยผล่
เฉย ๆ และทคาตรัวไรด้คล่า พวกเขาเปป็นเผล่าพรันธอุร์ของพวกกลินเตลิบ-คนกลอุล่มหนซพี่งทบีพี่เรนพี่องหลรักทบีพี่พวกเขาสนใจคนอเรนพี่อง
กระเพาะอาหารของตน: “ปลายทางของคนเหลล่านรันี้นคนอความพลินาศ ผผด้ซซพี่งพระของพวกเขาคนอกระเพาะของตน 
และผผด้ซซพี่งสงล่าราศบีของพวกเขาอยผล่ในความอรับอายของพวกเขา ผผด้ซซพี่งสนใจในสลิพี่งทรันี้งหลายแหล่งโลก” (ฟป. 3:19)

ถด้าเราแสวงหาอาณาจรักรของพระเจด้ากล่อน สลิพี่งอนพี่น ๆ ทรันี้งหมดจะถผกจรัดหาใหด้อยล่างบรลิบผรณร์ เราจะตด้องใหด้
พระเจด้าและสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่เปป็นฝป่ายวลิญญาณมาเปป็นอรันดรับหนซพี่ง-และเมนพี่อพระของผผด้ใดคนอกระเพาะของตน เขากน็รรับ
ใชด้พระองคร์หนซพี่งทบีพี่ไมล่ไดด้เรนพี่องอยล่างแนล่นอน มบีคนอยผล่ไมล่กบีพี่เผล่าพรันธอุร์บนพนนี้นพลิภพทบีพี่ถผกพรรณนาในคคาเหลล่านบีนี้ซซพี่งถผกใชด้
เพนพี่อกลล่าวถซงผผด้คนทบีพี่อาศรัยอยผล่บนเกาะครบีตในสมรัยของเปาโล ชาวเกาะครบีตเหลล่านรันี้นไมล่มบีอารยธรรม ทคาตรัวเหมนอน
สรัตวร์ ปป่าเถนพี่อน พผดปด เกบียจครด้าน กลินเตลิบ นด้อยคนนรักเคยแสดงออกถซงนลิสรัยและลรักษณะเฉพาะตรัวแยล่ ๆ เหลล่านบีนี้
ทรันี้งหมด แตล่ทรันี้ง ๆ ทบีพี่พวกเขามบีสภาพเกนอบเสนพี่อมทรามอยล่างสลินี้นเชลิง พระเจด้ากน็ทรงรรักพวกเขา พระครลิสตร์ไดด้ทรง
สลินี้นพระชนมร์เพนพี่อพวกเขา และ “ความชรัพี่วชด้าของเราทอุกคน” ไดด้ถผกวางบนพระเยซผ

ขด้อ 13: “คคาพยานนบีนี้เปป็นความจรลิง เหตอุฉะนรันี้นทล่านจงวล่ากลล่าวพวกเขาใหด้แรง ๆ เพนพี่อพวกเขาจะปกตลิใน
ความเชนพี่อนรันี้น”

“คคาพยานนบีนี้เปป็นความจรลิง” คนอคคาพยานถซงขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าคนเหลล่านบีนี้เปป็นทอุกสลิพี่งทบีพี่กวบีคนนรันี้นไดด้กลล่าววล่า
พวกเขาเปป็น และขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่านบีพี่เปป็นออุปนลิสรัยโดยรวมของชาวเกาะครบีตกน็เปป็นเหตอุผลทบีพี่เกลินธรรมดาทบีพี่ทลิตรัสควร
ระวรังใหด้ดบีในการแตล่งตรันี้งเหลล่าผผด้นคาในครลิสตจรักรเหลล่านรันี้นในเกาะครบีต

เนนพี่องจากพวกเขาทคาตรัวเยบีพี่ยงสรัตวร์ในวลิธบีปฏลิบรัตลิตล่าง ๆ แหล่งชบีวลิตของพวกเขา-คนพผดปดและกลินเตลิบ-ทลิตรัส
จซงตด้อง “วล่ากลล่าวพวกเขาใหด้แรง ๆ” คคาวล่า “ใหด้แรง ๆ” ในทบีพี่นบีนี้หมายถซง “อยล่างเชนอดเฉนอน อยล่างรอุนแรง” และ
มาจากคคาวล่า “ตรัดออกเสบีย” ทลิตรัสจะตด้องใชด้ถด้อยคคาทบีพี่เขด้าใจงล่าย ถด้อยคคาทบีพี่รอุนแรง และคคาตรักเตนอนทบีพี่เขด้าเปป้า ซซพี่ง
ทคาใหด้พวกเขาเขด้าใจวล่าออุปนลิสรัยของพวกเขานรันี้นชรัพี่วและอธรรมเหนนอคคาบรรยาย เขาจะตด้องไมล่ผล่อนครันเรล่งขล่าวสาร
ของเขา และไมล่พผดออุบอลิบเพราะไมล่กลด้าบอกความจรลิงดด้วย เขาจะตด้องเรบียกบาปตามชนพี่อทบีพี่ถผกตด้องของมรัน เขาจะ
ตด้องไมล่เกรงใจความคลิดและความรผด้สซกตล่างๆ ของคนเหลล่านรันี้น ชาวเกาะครบีตเหลล่านรันี้นรผด้ตรัววล่าเปป็นคนบาปหนา พวก
เขารผด้ตรัววล่ากคาลรังทคาผลิด ดรังนรันี้นพวกเขาจซงตด้องถผกตคาหนลิอยล่างรอุนแรง

“...เพนพี่อพวกเขาจะปกตลิในความเชนพี่อนรันี้น” นรัพี่นคนอ เพนพี่อพวกเขาจะไมล่ปลล่อยใหด้ความชรัพี่วอรันดาษดนพี่นและ
ตรัณหามาทคาใหด้ทรัศนะของพวกเขาเกบีพี่ยวกรับศาสนาเสนพี่อมทรามไป เปาโลอยากใหด้ชาวเกาะครบีตเหลล่านรันี้นทบีพี่ตด้อนรรับ
ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนแลด้วมบีประสบการณร์ทบีพี่ดบี เหมาะสม และมรัพี่นคง และกล่อขซนี้นบนรากฐานทบีพี่แนล่นอนนรันี้น โดย
มบีพระเยซผครลิสตร์เปป็นศลิลามอุมเอก เขารผด้วล่าคนเหลล่านบีนี้ตด้องถผกตคาหนลิ และถผกแนะนคาในถด้อยคคาทบีพี่พวกเขาเขด้าใจ วล่า



ตรัณหาและความเลวทรามไมล่ปนกรับความชอบธรรม ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนเปป็นศาสนาทบีพี่บรลิสอุทธลิธ ศาสนา แบบ
ทบีพี่ปกตลิเปป็น จะปนกรับอะไรกน็ไดด้ทรันี้งนรันี้น แตล่ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนเปป็นศาสนาอรันบรลิสอุทธลิธ และไมล่อาจปนไดด้กรับ
การถนอบรัญญรัตลิ การรรักโลก ขด้อเชนพี่อของมนอุษยร์ หรนอประเพณบี เปาโลอยากไดด้ขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธ การกลรับใจ
รรับเชนพี่อทบีพี่หนรักแนล่นมรัพี่นคง และชายทรันี้งหลายทบีพี่ถผกแตล่งตรันี้งใหด้ดผแลครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นเหลล่านรันี้นผผด้ซซพี่งจะนคาพาผผด้คนโดย
ไมล่รผด้หวรัพี่นไหว ไมล่วล่าจะเกลิดอะไรขซนี้นกน็ตาม

ขด้อ 14: “โดยไมล่ไดด้ใสล่ใจในนลิทานตล่าง ๆ ของพวกยลิว และในบรรดาบทบรัญญรัตลิของมนอุษยร์ ทบีพี่หรันไปเสบีย
จากความจรลิง”

เปาโลแนะนคาในทบีพี่นบีนี้ เหมนอนทบีพี่เขาไดด้แนะนคาใน 1 ทลิโมธบี 1:4 วล่าความใสล่ใจและเวลาไมล่ควรถผกใชด้ไปกรับ
นลิทานตล่าง ๆ เรนพี่องไรด้สาระพรรคร์นรันี้นไมล่ควรถผกถนอวล่าเปป็นสลิพี่งสคาครัญ นลิทานเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกพผดถซงนบีนี้นล่าจะเปป็นความเชนพี่อ
งมงายไรด้สาระและความเชนพี่อแปลก ๆ ของพวกรรับบบียลิว คคากรบีกในทบีพี่นบีนี้ทบีพี่แปลเปป็น “นลิทาน” หลรัก ๆ แลด้วบอกเปป็น
นรัยถซง “คคาพผด การสนทนา” ผผด้คนเหลล่านรันี้นจะตด้องไมล่ใสล่ใจตล่อปาฐกถาทบีพี่เปป็นเรนพี่องแตล่งหรนอแนวคลิดตล่าง ๆ อรันเรด้น
ลรับ เราทราบวล่าในสมรัยนรันี้น เรนพี่องพรรคร์นรันี้นมบีอยผล่ดาษดนพี่น-ในทล่ามกลางพวกกรบีกเชล่นเดบียวกรับในทล่ามกลางพวกยลิว 
นลิทานเหลล่านรันี้นทบีพี่เปาโลกลล่าวถซงประกอบดด้วยเรนพี่องเลล่าตลกคะนองทรันี้งหลายทบีพี่ไมล่มบีมผล ซซพี่งไดด้รรับการยกยล่องอยล่างสผง
และถผกมองวล่ามบีความสคาครัญมาก ๆ และผผด้นคาบางคนเหลล่านรันี้นกน็ปรารถนาทบีพี่จะใสล่เรนพี่องเหลล่านรันี้นเขด้าไปในหลรักคคา
สอนตล่าง ๆ ของความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน เปาโลซซพี่งเตลิบโตมาทล่ามกลางเรนพี่องงมงายเหลล่านบีนี้ ทราบถซงความ
บกพรล่องของพวกมรันและวล่าสอุดทด้ายแลด้วพวกมรันจะชรักนคาความคลิดของผผด้เชนพี่อไปจากความจรลิง และจะทคาใหด้
ศาสนาทบีพี่แทด้จรลิงเสนพี่อมทรามไป

หนซพี่งในออุบายทบีพี่ประสบความสคาเรน็จมากทบีพี่สอุดของพญามารในการทคาใหด้จลิตวลิญญาณทรันี้งหลายตกนรกกน็คนอ
การปนนลิทานเขด้ากรับขด้อเทน็จจรลิง มบีอยผล่หลายศาสนาทบีพี่เทศนาความจรลิงอยผล่บด้าง และในความคลิดของหลายคน 
เพราะวล่าศาสนาเหลล่านรันี้นเทศนาสล่วนหนซพี่งของขล่าวประเสรลิฐ พวกมรันจซงดผเหมนอนศาสนาทบีพี่ดบี ทอุกศาสนาอาจมบีขด้อดบี
อยผล่บด้าง แตล่มบีศาสนาทบีพี่ดบีหนซพี่งเดบียวเทล่านรันี้น, ศาสนาอรันบรลิสอุทธลิธ-และนรัพี่นกน็คนอ ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน ความจรลิง
ของพระเจด้าจะไมล่ปนกรับสลิพี่งอนพี่นใด พระเยซผตรรัสวล่า “ทล่านทรันี้งหลายจะรผด้จรักความจรลิง และความจรลิงนรันี้นจะทคาใหด้
ทล่านทรันี้งหลายเปป็นไท” (ยอหร์น 8:32) พระเจด้าไมล่ทรงเปป็นผผด้ใหด้กคาเนลิดความสรับสน พวกนลิทานและเรนพี่องแตล่งทคาใหด้
ความคลิดสรับสน แตล่ความจรลิงของพระเจด้าใหด้ความแนล่นอนแกล่ใจและความคลิดและทคาใหด้คนบาปเปป็นไท

พญามารไมล่สนวล่าเราเครล่งศาสนาขนาดไหนหรนอวล่าเราออุทลิศตรัวใหด้ศาสนาแคล่ไหน ตราบใดทบีพี่ศาสนานรันี้นไมล่
ยอมรรับความเปป็นพระเจด้าของพระครลิสตร์ พระโลหลิตแหล่งกางเขนของพระองคร์ และการเปป็นขซนี้นจากตายฝป่าย
รล่างกาย พญามารไมล่สนวล่าเราเทศนาเสบียงดรังแคล่ไหนหรนอยาวนานขนาดไหน ตราบใดทบีพี่เราไมล่ใสล่เขด้าไปในคคา
เทศนาของเราพระโลหลิตนรันี้น ความเปป็นพระเจด้านรันี้น และการเปป็นขซนี้นจากตายนรันี้น “ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” 
ซาตานรรับไดด้กรับนลิทานหรนอเรนพี่องแตล่งใด ขล่าวสารใดทบีพี่มนอุษยร์สรด้างขซนี้นมา แตล่ความจรลิงของพระเจด้าทคาใหด้มรันหนบี
กระเจลิงไป!

ขด้อ 15: “สคาหรรับคนบรลิสอุทธลิธนรันี้น สลิพี่งสารพรัดกน็บรลิสอุทธลิธ แตล่สคาหรรับคนทรันี้งหลายทบีพี่เปป็นมลทลินและทบีพี่ไมล่เชนพี่อนรันี้น
กน็ไมล่มบีสลิพี่งใดบรลิสอุทธลิธเลย แตล่แมด้กระทรัพี่งความคลิดและใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของพวกเขากน็เปป็นมลทลิน”



“สคาหรรับคนบรลิสอุทธลิธนรันี้น สลิพี่งสารพรัดกน็บรลิสอุทธลิธ” ไมล่ไดด้หมายความวล่ายาเสพตลิดและเครนพี่องดนพี่มมซนเมาทรันี้ง
หลายซซพี่งทคาใหด้ความคลิดดด้านชาและทคาลายรล่างกาย เปป็นสลิพี่งบรลิสอุทธลิธ นล่าจะมบีคคาสอนโดยตรงในทบีพี่นบีนี้เกบีพี่ยวกรับเนนนี้อสรัตวร์
ทบีพี่ใชด้ในพลิธบีการและเครนพี่องดนพี่มตล่าง ๆ ในทล่ามกลางพวกยลิว (ในการเชนพี่อมโยงกรับเรนพี่องนบีนี้ จงศซกษาคด้นควด้าบททบีพี่สลิบสบีพี่ทรันี้ง
บทของหนรังสนอโรม) อาหารบางอยล่างเคยถผกถนอวล่าสะอาดและรรับประทานไดด้ ขณะทบีพี่อาหารอนพี่น ๆ เคยถผกมองวล่า
เปป็นมลทลินและดรังนรันี้นจซงเปป็นทบีพี่ตด้องหด้าม สลิพี่งทบีพี่เปาโลกคาลรังกลล่าวกน็คนอวล่าขด้อแตกตล่างเหลล่านรันี้นไดด้สลินี้นสอุดลงแลด้วเมนพี่อ
พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์และเปป็นขซนี้นมาอบีก: “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจอุดจบของพระราชบรัญญรัตลิ เพนพี่อความชอบ
ธรรมแกล่ทอุกคนทบีพี่เชนพี่อ” (รม. 10:4)

ในยอุคสมรัยแบบครลิสเตบียนนบีนี้ มรันไมล่ใชล่สลิพี่งทบีพี่เรากลินหรนอดนพี่มทบีพี่ชล่วยเราใหด้รอดหรนอทคาใหด้เราตกนรก มรันคนอ 
“ทล่านทรันี้งหลายคลิดอยล่างไรเกบีพี่ยวกรับพระครลิสตร์? พระองคร์ทรงเปป็นบอุตรของผผด้ใด?” “ทอุกคนทบีพี่ไดด้ตด้อนรรับพระองคร์ 
พระองคร์ไดด้ประทานอคานาจแกล่พวกเขาใหด้กลายเปป็นบอุตรทรันี้งหลายของพระเจด้า คนอแกล่คนทรันี้งหลายทบีพี่เชนพี่อบน
พระนามของพระองคร์ ผผด้ซซพี่งไดด้บรังเกลิดมา…จากพระเจด้า” (ยอหร์น 1:12,13) 

ในสมรัยของเปาโล ภายใตด้พระราชบรัญญรัตลิของโมเสส คนใดทบีพี่เปป็นยลิวไมล่กลด้ากลินเนนนี้อหมผหรนอดนพี่มเครนพี่องดนพี่ม
บางอยล่าง แตล่ในสมรัยนบีนี้ เนนนี้อสรัตวร์และเครนพี่องดนพี่มไมล่ชล่วยใหด้รอดและไมล่ทคาใหด้ตกนรก-ถซงแมด้วล่าลผกของพระเจด้า ซซพี่งถผก
นคาโดยพระวลิญญาณของพระเจด้า จะไมล่กลินหรนอดนพี่มสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่จะทคาลายรล่างกายกน็ตาม พระเจด้าทรงใสล่บรัญญรัตลิ
ของพระองคร์ไวด้ในใจของเราและนคาเราโดยพระวลิญญาณของพระองคร์ (รม. 8:14) และถด้าเราถผกนคาโดยพระ
วลิญญาณ เรากน็จะไมล่สนองตรัณหาของเนนนี้อหนรัง ความจรลิงทคาใหด้เปป็นไท และเมนพี่อเราทราบและเชนพี่อฟฟังความจรลิง เรา
กน็กลินและดนพี่มสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่สรด้างเสรลิม ดบี และมบีประโยชนร์ตล่อรล่างกายและจลิตวลิญญาณ

คนใดทบีพี่เปป็นลผกทบีพี่แทด้จรลิงของพระเจด้าจะไมล่ใชด้ขด้อพระคคาตอนนบีนี้เพนพี่อพยายามพลิสผจนร์วล่าสลิพี่งสารพรัดถผกตด้อง
และไมล่ผลิดสคาหรรับครลิสเตบียน มบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่กลล่าววล่าถด้าคอุณคลิดบางสลิพี่งทบีพี่ไมล่บาป ในความคลิดของคอุณสลิพี่งนรันี้นกน็ไมล่เปป็น
บาป แตล่การใชด้เหตอุผลเชล่นนรันี้นจะไมล่ถผกพบในพระวจนะของพระเจด้าเลย พระครัมภบีรร์สอนอยล่างชรัดเจนวล่าเราตด้อง
 “และอยล่ารล่วมสามรัคคบีธรรมกรับบรรดากลิจการอรันไรด้ผลของความมนด แตล่จงตคาหนลิกลิจการเหลล่านรันี้นดบีกวล่า” (อฟ. 
5:11) “อยล่ารรักโลกหรนอบรรดาสลิพี่งของทบีพี่อยผล่ในโลก ถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดรรักโลก ความรรักของพระบลิดากน็ไมล่ไดด้อยผล่ในผผด้นรันี้น”
(1 ยอหร์น 2:15) “จงเวด้นเสบียจากสลิพี่งทบีพี่ดผเหมนอนชรัพี่วรด้ายทอุกอยล่าง” (1 ธส. 5:22) “จงพลิสผจนร์ทอุกสลิพี่ง จงยซดถนอสลิพี่งทบีพี่ดบี
ไวด้ใหด้มรัพี่น” (1 ธส. 5:21) “เหตอุฉะนรันี้นไมล่วล่าพวกทล่านจะรรับประทาน หรนอจะดนพี่ม หรนอพวกทล่านจะทคาอะไรกน็ตาม 
จงกระทคาสลิพี่งสารพรัดเพนพี่อเปป็นการถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจด้า” (1 คร. 10:31)

หลรักการทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องตรงนบีนี้คนอ ความคลิดทบีพี่บรลิสอุทธลิธ และยคาเกรงพระเจด้าอยล่างแทด้จรลิง และถด้าเรามบีความคลิด
เชล่นนรันี้น เรากน็จะไมล่กลินหรนอดนพี่มสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่จะทคาลายคคาพยานของเรา ใจทบีพี่เชนพี่อยล่อมไมล่เนด้นการแยกแยะเรนพี่อง
อาหารและเครนพี่องดนพี่ม เทศกาล พลิธบีการ พลิธบีกรรม วรันสคาครัญทางศาสนา วรันหยอุดทรันี้งหลาย สลิพี่งเหลล่านบีนี้ไมล่เกบีพี่ยวขด้อง
เลยกรับความบรลิสอุทธลิธของใจและวลิญญาณ และใจวลินลิจฉรัยผลิดชอบของผผด้เชนพี่อกน็ไมล่ตด้องแบกรรับภาระหรนอถผกทคาใหด้เปป็น
ทาสโดยสลิพี่งเหลล่านรันี้น ใจของผผด้เชนพี่อจะตด้องถผกควบคอุมโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธของพระเจด้าและโดยบรัญญรัตลิตล่าง ๆ 
ของพระเจด้าทบีพี่ถผกบรันทซกไวด้ในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ เราไมล่อยผล่ภายใตด้พระราชบรัญญรัตลิของโมเสส เรามบีชบีวลิตดคารงอยผล่
โดยความเชนพี่อ ไมล่ใชล่โดยการมองเหน็น เราดคาเนลินชบีวลิตตามทบีพี่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรงนคาเราเขด้าสผล่วลิถบีทางทรันี้งหลาย



แหล่งความชอบธรรม
“แตล่สคาหรรับคนทรันี้งหลายทบีพี่เปป็นมลทลินและทบีพี่ไมล่เชนพี่อนรันี้น กน็ไมล่มบีสลิพี่งใดบรลิสอุทธลิธเลย” คคากลล่าวนบีนี้ชรัดเจนมาก ๆ 

คนไมล่เชนพี่อเปป็นผผด้หลงหาย เสนพี่อมทรามอยล่างทบีพี่สอุด ปราศจากพละกคาลรัง สลินี้นหวรัง ชล่วยเหลนอตรัวเองไมล่ไดด้ ปราศจาก
พระเจด้าและตด้องตกนรกชรัพี่วนลิรรันดรร์หากเขาไมล่ตด้อนรรับความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนโดยความเชนพี่อในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จ
สลินี้นแลด้วของพระครลิสตร์ สคาหรรับคนบาป ไมล่มบีสลิพี่งใดบรลิสอุทธลิธเลย สอุภาษลิต 21:4 บอกเราวล่า “...การไถนาของคนชรัพี่ว 
เปป็นบาป” ยากอบ 4:17 กลล่าววล่า “คนใดทบีพี่ทราบวล่าจะตด้องกระทคาการดบี และไมล่ไดด้กระทคา สคาหรรับคนนรันี้นกน็เปป็น
บาป”

การไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐและปฏลิเสธมรัน กน็เปป็นบาปมากพอแลด้วทบีพี่จะทคาใหด้คนบาปทบีพี่นล่าสรังเวชคนใดตด้อง
ตกนรก มรันไมล่ใชล่การกลิน การดนพี่ม หรนอการมบีสล่วนรล่วมในตรัณหาอธรรมทบีพี่ทคาใหด้คนบาปตกนรก แตล่ “ผผด้ทบีพี่ไมล่เชนพี่อกน็ถผก
ปรรับโทษอยผล่แลด้ว เพราะเขามลิไดด้เชนพี่อในพระนามแหล่งพระบอุตรทบีพี่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้า” (ยอหร์น 3:18 
วรรคทด้าย) ยอหร์น 3:36 บอกเราวล่า “ผผด้ทบีพี่เชนพี่อในพระบอุตรกน็มบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ และผผด้ทบีพี่ไมล่เชนพี่อพระบอุตรกน็จะไมล่เหน็นชบีวลิต 
แตล่พระพลิโรธของพระเจด้าตกอยผล่บนเขา”

ในความคลิดของคนไมล่เชนพี่อ ทอุกสลิพี่งกน็ถผกทคาใหด้เปป็นสนพี่อกลางในการเพลิพี่มพผนความเสนพี่อมทรามของเขา ความ
ไมล่ชอบธรรมของเขาและความอธรรมของเขา มรันไมล่สคาครัญวล่าคนไมล่เชนพี่อทรันี้งหลายจะถนอปฏลิบรัตลิกฎใดบด้างของ
ศาสนา มรันไมล่สคาครัญวล่าพวกเขามบีขด้อแยกแยะใดบด้างเกบีพี่ยวกรับเนนนี้อสรัตวร์ เครนพี่องดนพี่ม วรัน พลิธบีการ หรนอเหตอุการณร์ทาง
ศาสนาทรันี้งหลาย การถนอปฏลิบรัตลิดรังกลล่าวจะไมล่เปลบีพี่ยนแปลงสภาวะแหล่งความเสนพี่อมทรามของพวกเขา การมบีขด้อ
แยกแยะตล่าง ๆ ในเรนพี่องอาหาร เครนพี่องดนพี่ม และเสนนี้อผด้ามบีแตล่สล่งเสรลิมความเยล่อหยลิพี่งและกล่อใหด้เกลิดการถนอวล่าตรัวเอง
ชอบธรรม คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ทคาสลิพี่งเหลล่านบีนี้กคาลรังพยายามพลิสผจนร์วล่าตรัวเองเปป็นคนชอบธรรมผล่านทางความดบีและการ
ตรากตรคาของพวกเขาเอง โดยปฏลิบรัตลิตามบรัญญรัตลิตล่าง ๆ ของมนอุษยร์แทนทบีพี่จะนบนอบเชนพี่อฟฟังตล่อความรรักของ
พระเจด้า พวกเขาผลรักไสความเมตตาของพระเจด้าและสนองตรัณหาตล่าง ๆ ของตรัวเอง พวกเขามบีใจเสนพี่อมทราม 
และการถนอปฏลิบรัตลิตามกฎ พลิธบีการ การงดเวด้นจากอาหารและเครนพี่องดนพี่มกน็ไมล่ทคาใหด้พวกเขาเปป็นคนทบีพี่ดบีขซนี้น มรันแคล่
นคาไปสผล่ความเสนพี่อมทรามมากยลิพี่งขซนี้นและการพลิพากษาปรรับโทษทบีพี่หนรักยลิพี่งขซนี้น

“แตล่แมด้กระทรัพี่งความคลิดและใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของพวกเขากน็เปป็นมลทลิน” การทคาใหด้เปป็นมลทลินนบีนี้ลง
ลซกมากกวล่าการทคาใหด้เปป็นมลทลินแบบภายนอกของรล่างกาย ความคลิดและใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบ-มนอุษยร์ทบีพี่อยผล่
ภายในนรัพี่นเอง-ถผกทคาใหด้เปป็นมลทลิน เสนพี่อมทราม และเนล่าเสบีย ทอุกการกระทคานคาไปสผล่ความเสนพี่อมทรามมากยลิพี่งขซนี้น 
และมนอุษยร์ภายในกน็โสมมมากยลิพี่งขซนี้นเรนพี่อย ๆ ในสายพระเนตรของพระเจด้าผผด้ชอบธรรมองคร์หนซพี่ง คนไมล่เชนพี่อไมล่ไดด้
เปป็นเหมนอนเดลิมตล่อไปเรนพี่อย ๆ วรันแลด้ววรันเลล่าเขากลายเปป็นคนทบีพี่แยล่กวล่าเดลิม-และไมล่วล่าเขาอาจดผเหมนอนกคาลรัง
ทคาความดบีมากขนาดไหน พระคคาขด้อนบีนี้กน็บอกเราวล่า “ขด้าพระองคร์ทอุกคนเปป็นเหมนอนสลิพี่งทบีพี่เปป็นมลทลิน และบรรดา
ความชอบธรรมของขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายเหมนอนเหลล่าผด้าขบีนี้รลินี้วทบีพี่สกปรก” (อสย. 64:6) ในจดหมายฝากฉบรับนบีนี้ของ
เรา เราเรบียนรผด้วล่ามรัน “มลิใชล่โดยบรรดาการงานแหล่งความชอบธรรมซซพี่งพวกเราไดด้กระทคา แตล่ตามพระเมตตาของ
พระองคร์ พระองคร์ไดด้ทรงชล่วยพวกเราใหด้รอด โดยการลด้างชคาระแหล่งการบรังเกลิดใหมล่ และการทรงสรด้างขซนี้นมาใหมล่
ของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ” (ทลิตรัส 3:5) 



ขด้อ 16: “พวกเขาออกปากวล่าพวกเขารผด้จรักพระเจด้า แตล่ในการงานตล่าง ๆ พวกเขากน็ปฏลิเสธพระองคร์ โดย
การประพฤตลิตรัวนล่ารรังเกบียจ และไมล่เชนพี่อฟฟัง และสคาหรรับการงานทบีพี่ดบีทอุกอยล่างกน็ใชด้ไมล่ไดด้เลย”

“พวกเขา” หมายถซงพวกครผยลิวของขด้อ 14 เปป็นหลรัก อาจารยร์ยลิวเหลล่านบีนี้ในเรนพี่องศาสนาอด้างวล่าตนมบีความ
รผด้หนซพี่งเดบียวเกบีพี่ยวกรับพระเจด้า พวกเขาเปป็นผผด้ถผกเลนอกของพระเจด้า ผผด้ทบีพี่พระเจด้าทรงครัดเลนอก เชนนี้อสายของอรับราฮรัม 
ในยอหร์ 8:32 พระเยซผตรรัสวล่า “ทล่านทรันี้งหลายจะรผด้จรักความจรลิง และความจรลิงนรันี้นจะทคาใหด้ทล่านทรันี้งหลายเปป็นไท” 
พวกฟารลิสบีตอบวล่า “เราเปป็นเชนนี้อสายของอรับราฮรัม และไมล่เคยเปป็นทาสของผผด้ใดเลย ทล่านกลล่าวไดด้อยล่างไรวล่า ‘ทล่าน
ทรันี้งหลายจะถผกทคาใหด้เปป็นไท’” พระเยซผทรงตอบกลรับวล่า “ถด้าทล่านทรันี้งหลายเปป็นบรรดาบอุตรของอรับราฮรัมแลด้ว 
ทล่านทรันี้งหลายกน็จะทคาการงานเหลล่านรันี้นของอรับราฮรัม…ทล่านทรันี้งหลายมาจากพล่อของทล่านทรันี้งหลายคนอพญามาร และ
บรรดาความปรารถนาของพล่อของทล่านทรันี้งหลาย!” (ยอหร์น 8:32-44 บางสล่วน)

เชล่นเดบียวกรับพวกฟารลิสบีเหลล่านรันี้น ครผเหลล่านบีนี้ประกาศตรัวดด้วยรลิมฝปปากของตน- “แตล่ในการงานตล่าง ๆ 
พวกเขากน็ปฏลิเสธพระองคร์” วลิธบีปฏลิบรัตลิประจคาวรันแหล่งชบีวลิตของพวกเขาพลิสผจนร์วล่าพวกเขาไมล่ไดด้รผด้จรักพระเจด้า พวกเขา
“นล่ารรังเกบียจ” ในทางประพฤตลิของตน คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ในทบีพี่นบีนี้สคาหรรับ “นล่ารรังเกบียจ” ไมล่ปรากฏอบีกเลยในภาคพรันธ
สรัญญาใหมล่ มรันเปป็นคคาคอุณศรัพทร์และถผกใชด้เพนพี่อพรรณนาถซงคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ประกาศตรัววล่ารผด้จรักพระเจด้าแตล่ปฏลิเสธ
พระองคร์ในการงานของตน ความหมายกน็คนอ “นล่ารรังเกบียจ นล่าสะอลิดสะเอบียนยลิพี่งนรัก” ในภาษาของเราคนอ “คน ๆ 
หนซพี่งทบีพี่ตพี่คาทราม นล่ารรังเกบียจ ไมล่นล่าเขด้าใกลด้ นล่าขยะแขยง”

“และไมล่เชนพี่อฟฟัง และสคาหรรับการงานทบีพี่ดบีทอุกอยล่างกน็ใชด้ไมล่ไดด้เลย” คคาวล่า “ใชด้ไมล่ไดด้” บล่งบอกถซง “ไมล่ผล่าน
การทดสอบ ถผกพระเจด้าปฏลิเสธ ตรงนบีนี้ในทลิตรัส 1:16 มรันถผกใชด้เพนพี่อหมายถซงคนทบีพี่เปป็นมลทลิน ผผด้ซซพี่งถด้าพวกเขาถผก
ทดสอบในเรนพี่องการงานทบีพี่ดบีใด ๆ (ซซพี่งตรงขด้ามกรับคคาประกาศตรัวของพวกเขา) พวกเขากน็ถผกปฏลิเสธไดด้เพบียง
เทล่านรันี้น” (Vine)

คนเหลล่านบีนี้ “ขาดวลิจารณญาณ” ในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับสลิพี่งสารพรัดทบีพี่มบีประโยชนร์ บรลิสอุทธลิธ และดบีงาม ทาง
ประพฤตลิของคนเหลล่านบีนี้เปป็นแบบทบีพี่วล่ามรันไมล่อาจเปป็นทบีพี่ชอบไดด้เลย และสมควรถผกปฏลิเสธ มรันเปป็นเพราะคคากลล่าว
อด้างของครผเหลล่านรันี้นทบีพี่กคาลรังพยายามยรัดเยบียดคคาสอนของตนเกบีพี่ยวกรับพระราชบรัญญรัตลิของโมเสส รวมถซงนลิทานตล่าง
ๆ และคคาสอนผลิดอนพี่น ๆ ทลิตรัสจซงถผกเตนอนใหด้ใชด้ความระมรัดระวรังมากเปป็นพลิเศษในการแตล่งตรันี้งชายทรันี้งหลายใน
ตคาแหนล่งทบีพี่มบีสลิทธลิอคานาจในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นเหลล่านรันี้น

ใครบางคนอาจถามวล่า “วลิญญาณนบีนี้ในทล่ามกลางพวกผผด้นคาทางศาสนายรังมบีอยผล่ไหม หรนอมรันสผญพรันธอุร์ไป
พรด้อมกรับชาวเกาะครบีตแลด้ว? มบีคนเหลล่านรันี้นอยผล่วรันนบีนี้ไหมทบีพี่ประกาศตรัววล่าพวกเขารผด้จรักพระเจด้า แตล่โดยการงานของ
พวกเขาปฏลิเสธพระองคร์? มบีคนเหลล่านรันี้นไหมทบีพี่ทางประพฤตลิของพวกเขาเปป็นแบบทบีพี่วล่ามรันควรเปป็นทบีพี่เกลบียดชรัง นล่า
รรังเกบียจ และนล่าสะอลิดสะเอบียนในความคลิดของเหลล่าผผด้นคาครลิสตจรักรทบีพี่มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณ? เรามบีคนเหลล่านรันี้น
ไหมทบีพี่ไมล่เชนพี่อฟฟังตล่อความเชนพี่อนรันี้นซซพี่งครรันี้งหนซพี่งถผกมอบไวด้แกล่พวกวลิสอุทธลิชนแลด้ว และไมล่เชนพี่อฟฟังตล่อคคาบรัญชาเหลล่านรันี้น
ของพระเจด้าในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับความชอบธรรมและความบรลิสอุทธลิธตามพระครัมภบีรร์? เรา
ยรังมบีคนเหลล่านรันี้นอยผล่ไหมทบีพี่ออุปนลิสรัยของพวกเขาเปป็นเหมนอนของชาวเกาะครบีตในสล่วนของความยคาเกรงพระเจด้า
ทบีพี่แทด้จรลิงและความบรลิสอุทธลิธตามพระครัมภบีรร์?”



ใชล่แลด้วครรับ ชาวเกาะครบีตเหลล่านรันี้นตายไปแลด้ว-แตล่เหลล่าทายาทของพวกเขายรังมบีชบีวลิตอยผล่ตล่อไปในทบีพี่
ประชอุมทด้องถลิพี่นทรันี้งหลายวรันนบีนี้ ในชล่วงหลายปปแหล่งการเดลินทางของผม โดยทคางานรล่วมกรับครลิสตจรักรหลายแหล่งและ
ผผด้รรับใชด้หลายคนในหลายนลิกาย ผมเคยเหน็นศลิษยาภลิบาลทบีพี่รรักบางคนของพระเจด้านคาความปวดรด้าวใจและ
โศกนาฏกรรมมาสผล่ตรัวเองโดยใชด้ความระมรัดระวรังนด้อยมากในการครัดเลนอกเหลล่าผผด้นคาในครลิสตจรักร-โดยเฉพาะ
อยล่างยลิพี่งพวกผผด้ชล่วย พวกคนตด้นเรนอน พวกผผด้ปกครอง และผผด้ดผแลทรรัพยร์สลิน! ครลิสตจรักรหนซพี่งคงจะดบีกวล่านบีนี้เยอะหาก
ไมล่มบีพวกผผด้ชล่วยเลย-หรนอมบีแคล่สองหรนอสามคน-ดบีกวล่าทบีพี่จะมบีหลายคนถผกแตล่งตรันี้งเปป็นคณะกรรมการในเมนพี่อพวกเขา
ไมล่มบีคอุณสมบรัตลิสคาหรรับตคาแหนล่งหนด้าทบีพี่นรันี้นเลย

หากศลิษยาภลิบาลสอนชรันี้นเรบียนรวบีทรันี้งหมดเลย มรันกน็คงดบีกวล่าทบีพี่จะแตล่งตรันี้งพวกอาจารยร์ทบีพี่หวล่านเมลน็ดพรันธอุร์
แหล่งคคาสอนผลิดและดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ไมล่ไดด้อยผล่ฝป่ายวลิญญาณ ใชล่แลด้วครรับ มบีคนเหลล่านรันี้นวรันนบีนี้ทบีพี่ยนนอยผล่ในทางของพวกคน
บาปและนรัพี่งอยผล่ในทบีพี่นรัพี่งของคนชอบเยาะเยด้ย “ศาสนา” ทคาหนด้าทบีพี่ไดด้ดบีในการทคาใหด้ผผด้คนสรับสน พระเจด้าไมล่ทรงเปป็น
ผผด้ใหด้กคาเนลิดความสรับสน แตล่ทรงใหด้กคาเนลิดความมรัพี่นใจทบีพี่ไมล่สรัพี่นคลอน “ศาสนา” ทคาใหด้สรับสน แตล่ความจรลิงทคาใหด้
ผผด้คนเปป็นไท! ทางตรงและแคบนรันี้นทบีพี่นคาไปสผล่สวรรคร์ถผกขรัดขวางหลายครรันี้งไมล่ใหด้คนบาปทบีพี่นล่าสงสารจคานวนมากเขด้า
มาโดยพวก “อาจารยร์” สอนศาสนาทบีพี่ตายไปแลด้วในฝป่ายวลิญญาณ ผผด้ซซพี่งประกาศยาวนานเสบียงดรังดด้วยปาก-แตล่
โดยการงานและชบีวลิตประจคาวรันของพวกเขาในชอุมชนนรันี้น ปฏลิเสธวล่าพวกเขาเคยพบกรับพระเจด้า พระเยซผตรรัสวล่า 
“โดยการงานของพวกเขา ทล่านทรันี้งหลายจะรผด้จรักพวกเขา!”

ททิตอัส – บททธีที่ 2
งานของผทูต้รอับใชต้ทธีที่แทต้จรทิงและถทูกเจทิมตอันั้งโดยพระเจต้า

2:1 แตล่ทล่านจงกลล่าวสลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่งสอดคลด้องกรับหลรักคคาสอนอรันถผกตด้อง
2:2 ใหด้ผผด้ชายทบีพี่สผงอายอุเปป็นคนรผด้จรักประมาณตน เอาจรลิงเอาจรัง รผด้จรักบรังครับใจตนเอง ปกตลิในความเชนพี่อนรันี้น ในความ
รรัก ในความอดทน
2:3 ผผด้หญลิงทบีพี่สผงอายอุกน็เชล่นกรัน ใหด้พวกเขามบีการประพฤตลิทบีพี่สอดคลด้องกรับความบรลิสอุทธลิธ ไมล่เปป็นคนหาความใสล่เขา 



ไมล่สนใจเหลด้าองอุล่นมาก ใหด้เปป็นผผด้สอนสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่ดบี
2:4 เพนพี่อพวกเขาจะไดด้ฝฝึกสอนพวกผผด้หญลิงสาว ๆ ใหด้เปป็นคนรผด้จรักประมาณตน ใหด้รรักสามบีของตน ใหด้รรักบอุตรทรันี้ง
หลายของตน
2:5 ใหด้มบีสตลิสรัมปชรัญญะ เปป็นคนบรลิสอุทธลิธ เอาใจใสล่ในบด้านเรนอน เปป็นคนดบี เชนพี่อฟฟังสามบีของตน เพนพี่อพระวจนะของ
พระเจด้าจะไมล่ถผกหมลิพี่นประมาท
2:6 ผผด้ชายหนอุล่ม ๆ กน็เชล่นเดบียวกรัน จงเตนอนสตลิพวกเขาใหด้มบีสตลิสรัมปชรัญญะ
2:7 ในสลิพี่งสารพรัดจงสคาแดงตรัวทล่านเองใหด้เปป็นแบบอยล่างของการงานทบีพี่ดบีทรันี้งหลาย ในหลรักคคาสอนโดยแสดงความ
สอุจรลิต ความจรลิงจรัง ความจรลิงใจ
2:8 คคาพผดอรันถผกตด้อง ซซพี่งไมล่สามารถถผกประณามไดด้ เพนพี่อคนทบีพี่อยผล่ฝป่ายตรงกรันขด้ามจะไดด้ละอาย โดยไมล่มบีสลิพี่งชรัพี่วรด้าย
ใด ๆ ทบีพี่จะกลล่าวถซงทล่านทรันี้งหลายไดด้
2:9 จงเตนอนสตลิพวกผผด้รรับใชด้ใหด้เชนพี่อฟฟังนายของตน และใหด้กระทคาสลิพี่งทบีพี่ชอบใจพวกเขาในทอุกประการ โดยไมล่เถบียง
กลรับ
2:10 โดยไมล่ยรักยอก แตล่แสดงความซนพี่อสรัตยร์ทอุกอยล่าง เพนพี่อวล่าพวกเขาจะประดรับหลรักคคาสอนของพระเจด้า พระผผด้
ชล่วยใหด้รอดของพวกเราในการทรันี้งปวง
2:11 เพราะวล่าพระคอุณของพระเจด้าทบีพี่นคาความรอดมาไดด้ปรากฏแกล่คนทรันี้งปวงแลด้ว
2:12 โดยสอนพวกเราวล่า โดยการละทลินี้งการอธรรมและตรัณหาตล่าง ๆ ฝป่ายโลกนบีนี้ พวกเราควรดคาเนลินชบีวลิตอยล่างมบี
สตลิสรัมปชรัญญะ อยล่างชอบธรรม และตามทางของพระเจด้า ในโลกปฟัจจอุบรันนบีนี้
2:13 โดยมอุล่งรอคอยความหวรังอรันมบีสอุขนรันี้น และการปรากฏอรันทรงสงล่าราศบีของพระเจด้าผผด้ใหญล่ยลิพี่ง และพระผผด้ชล่วย
ใหด้รอดของพวกเราคนอ พระเยซผครลิสตร์
2:14 ผผด้ไดด้โปรดประทานพระองคร์เองเพนพี่อพวกเรา เพนพี่อพระองคร์จะทรงไถล่พวกเราใหด้พด้นจากความชรัพี่วชด้าทอุกอยล่าง 
และทรงชคาระหมผล่ชนพลิเศษใหด้บรลิสอุทธลิธสคาหรรับพระองคร์เอง ซซพี่งมบีความกระตนอรนอรด้นในการงานทบีพี่ดบีทรันี้งหลาย
2:15 สลิพี่งเหลล่านบีนี้ จงพผด และเตนอนสตลิ และวล่ากลล่าวดด้วยสลิทธลิอคานาจทอุกอยล่าง อยล่าใหด้ผผด้หนซพี่งผผด้ใดเหยบียดหยามทล่าน
ไดด้

สทิที่งตม่าง ๆ ซถึที่งสอดคลต้องกอับหลอักคนาสอนออันถทูกตต้อง
ในบททบีพี่หนซพี่ง เปาโลใหด้ขด้อปฏลิบรัตลิทลิตรัสเกบีพี่ยวกรับการจรัดระเบบียบครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นทรันี้งหลายในหลายนคร

ของเกาะครบีต และเตนอนเขาใหด้ระวรังมากเปป็นพลิเศษในการครัดเลนอกพวกผผด้ดผแล พวกผผด้ปกครอง ผผด้รรับใชด้ อาจารยร์ 
และเหลล่าผผด้นคาในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่น

ในบททบีพี่สอง เขาใหด้ขด้อปฏลิบรัตลิทลิตรัสเกบีพี่ยวกรับหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบของทลิตรัสเองทบีพี่มบีตล่อผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายในทบีพี่
ประชอุมทด้องถลิพี่นเหลล่านรันี้น และวลิธบีการทบีพี่เขาจะตด้องใชด้ในการสอนขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธนรันี้น เขานคาเสนอชนลิดของ
หลรักคคาสอนทบีพี่ทลิตรัสควรสอนและชนลิดของการอบรมสรัพี่งสอนทบีพี่เขาในฐานะผผด้รรับใชด้ทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อของพระเจด้าควรใหด้แกล่
ผผด้ฟฟังและผผด้เชนพี่อหลากหลายประเภทในเกาะครบีต:

ขด้อ 1: “แตล่ทล่านจงกลล่าวสลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่งสอดคลด้องกรับหลรักคคาสอนอรันถผกตด้อง”



กลล่าวอบีกนรัยหนซพี่ง “ทลิตรัสเออ๋ย อยล่าใสล่แนวคลิดหรนอความคลิดเหน็นของทล่านเองเขด้าไปในขล่าวสารของทล่าน
เวลาทบีพี่ทล่านเทศนา จงสอนสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกตด้องในดด้านหลรักคคาสอน อยล่าเพลิพี่มสลิพี่งใดเขด้ากรับขล่าวประเสรลิฐนรันี้นทบีพี่ทล่าน
ไดด้ยลินแลด้ว และอยล่าตรัดสลิพี่งใดออกไปจากมรัน”

ในวรันนบีนี้และโมงนบีนี้ หลายครรันี้ง ดน็อคเตอรร์ผผด้ทรงเกบียรตลิและศาสนาจารยร์ผผด้สผงสล่งกด้าวขซนี้นไปบนธรรมาสนร์ใน
เชด้าวรันอาทลิตยร์และอล่านเรบียงความสรันี้น ๆ ของเขา เขาขซนี้นตด้นโดยกลล่าววล่า “ในความเหน็นอรันตพี่คาตด้อยของผม ตามทบีพี่
ผมเหน็นมรัน มรันอาจเปป็นแบบนบีนี้กน็ไดด้ เราไมล่แนล่ใจเลยสรักกะนลิด…” เขากลล่าวตล่อไปเชล่นนบีนี้เปป็นเวลาสลิบหด้านาทบี ขณะทบีพี่
ชอุมนอุมชนนรันี้นฟฟังดด้วยใจทบีพี่วล่างเปลล่า-และเมนพี่อเขาเสรน็จสลินี้นปาฐกถาของตนแลด้ว คนเหลล่านรันี้นกน็จากไปพรด้อมกรับใจทบีพี่
วล่างเปลล่า

พระเจด้าไมล่ทรงสนเกบีพี่ยวกรับความคลิดเหน็นของคอุณหรนอของผม พระองคร์ไมล่สนเกบีพี่ยวกรับวลิธบีทบีพี่เรามองเหน็นสลิพี่ง
ตล่าง ๆ พระองคร์ตรรัสแลด้ว และพระวจนะของพระองคร์กน็มรัพี่นคงอยผล่ในสวรรคร์เปป็นนลิตยร์ (เพลงสดอุดบี 119:89) ไมล่วล่า
ดร.ฉลิพี่ง หรนอ ศจ. ฉาบจะคลิดหรนอกลล่าวอะไรเกบีพี่ยวกรับมรัน ความคลิดเหน็นของพวกเขากน็ไมล่ควรคล่ากรับเงลินสรักสตางคร์
เดบียว! พระเจด้าตรรัสมรันแลด้ว มรันตรันี้งมรัพี่นคง และเราตด้องเชนพี่อมรันหรนอไมล่กน็ตกนรกหมกไหมด้ (และมรันไมล่สคาครัญวล่าคอุณ
เคยไดด้ยลินอะไรเกบีพี่ยวกรับนรก-ไฟอยผล่ทบีพี่นรัพี่น และถด้าคอุณไมล่เชนพี่อมรันฟากนบีนี้ของหลอุมศพ คอุณจะเชนพี่อมรันเมนพี่อไปถซงอบีกฟาก)

“...สลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่งสอดคลด้องกรับหลรักคคาสอนอรันถผกตด้อง” มบีความหมายเพบียงวล่าทลิตรัสจะตด้องไมล่เทศนาสลิพี่ง
ใดทบีพี่ขรัดตล่อพระวจนะของพระเจด้าหรนอสลิพี่งใดทบีพี่เบบีพี่ยงเบนไปจากพระวจนะนรันี้น เขาจะตด้องเทศนา “องคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าตรรัสดรังนบีนี้” และเขาจะตด้องไมล่ใสล่ประเพณบี นลิทาน ขด้อเชนพี่อ หรนอบรัญญรัตลิตล่าง ๆ ของมนอุษยร์เขด้าไปในคคาเทศนา
ของเขา เขาจะตด้องเทศนาขล่าวประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธนรันี้น-โดยไมล่เพลิพี่มแนวคลิดหรนอขด้อสรันนลิษฐานของมนอุษยร์เขด้าไป

ขล่าวสารของเปาโลเองคนอ การสลินี้นพระชนมร์ การถผกฝฟัง และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์ 
“ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” (1 คร. 15:1-5) ขล่าวสารของเขามบีหนซพี่งเดบียวเทล่านรันี้น-กางเขนนรันี้น พระโลหลิตนรันี้น 
การตรซงกางเขนนรันี้น: “เพราะวล่าขด้าพเจด้าตรันี้งใจไวด้วล่าจะไมล่รผด้สลิพี่งใด ๆ ในทล่ามกลางพวกทล่านเลย เวด้นแตล่พระเยซผ
ครลิสตร์ และการทบีพี่พระองคร์ทรงถผกตรซงทบีพี่กางเขน” (1 คร. 2:2) “...ปราศจากการมบีโลหลิตไหลออก กน็จะไมล่มบีการ
ทรงยกบาปเลย” (ฮบ. 9:22) “คนอวล่าถด้าทล่านจะยอมรรับพระเยซผเจด้าดด้วยปากของทล่าน และจะเชนพี่อในใจของทล่าน
วล่าพระเจด้าไดด้ทรงชอุบพระองคร์ใหด้เปป็นขซนี้นมาจากความตาย ทล่านจะรอด” (รม. 10:9) กางเขนนรันี้นเปป็นหรัวใจ จลิต
วลิญญาณ และแกล่นแทด้ของขล่าวประเสรลิฐ ขล่าวประเสรลิฐใดทบีพี่ปราศจากกางเขนกน็วล่างเปลล่า ตายไปแลด้ว และสลินี้นหวรัง
พระครลิสตร์องคร์ใดทบีพี่ปราศจากกางเขนกน็ไมล่อาจชล่วยใหด้รอดไดด้เลย กางเขนใดทบีพี่ปราศจากพระครลิสตร์กน็ไมล่อาจชล่วยใหด้
รอดไดด้-และศาสนาใดทบีพี่ปราศจากพระโลหลิตกน็สผญเปลล่า

ขด้อ 2: “ใหด้ผผด้ชายทบีพี่สผงอายอุเปป็นคนรผด้จรักประมาณตน เอาจรลิงเอาจรัง รผด้จรักบรังครับใจตนเอง ปกตลิในความเชนพี่อ
นรันี้น ในความรรัก ในความอดทน”

“...ผผด้ชายทบีพี่สผงอายอุ” ไมล่มบีเหตอุผลใดใหด้ตด้องคลิดวล่าเปาโลกคาลรังหมายถซงชายสผงอายอุทบีพี่ดคารงตคาแหนล่งหนซพี่งในค
รลิสตจรักร เขาหมายถซงชายสผงอายอุทอุกคนในครลิสตจรักร

“...เปป็นคนรผด้จรักประมาณตน เอาจรลิงเอาจรัง รผด้จรักบรังครับใจตนเอง ปกตลิในความเชนพี่อนรันี้น ในความรรัก ใน
ความอดทน” ทลิตรัสจะตด้องเทศนาแกล่พวกชายสผงอายอุ เชล่นเดบียวกรับพวกคนหนอุล่ม วล่าผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายจะตด้องเปป็นคน



รผด้จรักประมาณตน เอาจรลิงเอาจรัง รผด้จรักบรังครับใจตนเอง ปกตลิในความเชนพี่อนรันี้น ในความรรัก ในความอดทน พระเจด้า
ไมล่ทรงมบีมาตรฐานดด้านศบีลธรรมอยล่างหนซพี่งสคาหรรับคนหนอุล่มและมาตรฐานอบีกอยล่างสคาหรรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่สผงอายอุ-
และเทล่าทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับความบรลิสอุทธลิธตามพระครัมภบีรร์ในเชลิงปฏลิบรัตลิ พระเจด้าไมล่ทรงมบีมาตรฐานอยล่างหนซพี่งสคาหรรับ
ผผด้รรับใชด้และอบีกอยล่างสคาหรรับผผด้เชนพี่อทรัพี่วไป สลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่เปป็นบาปสคาหรรับผผด้รรับใชด้กน็เปป็นบาปสคาหรรับผผด้เชนพี่อทรัพี่วไป-และ
ในทางกลรับกรันดด้วย

อยล่างไรกน็ตาม เปาโลปรารถนาใหด้ทลิตรัสสล่งตล่อขด้อปฏลิบรัตลิตล่าง ๆ ของเขาไปยรังผผด้ฟฟังหลายกลอุล่ม มบีมาตรฐาน
เดบียวของความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนสคาหรรับคนทอุกกลอุล่มและทอุกวรัย แตล่บรรดาผผด้เชนพี่อทบีพี่สผงอายอุตด้องการขด้อปฏลิบรัตลิตล่าง 
ๆ ทบีพี่พลิเศษทบีพี่คนหนอุล่มสาวคงจะไมล่เขด้าใจ และคนหนอุล่มสาวตด้องการขด้อปฏลิบรัตลิตล่าง ๆ ทบีพี่พลิเศษทบีพี่พวกคนสผงอายอุไมล่
ตด้องการ เปาโลชบีนี้ใหด้เหน็นวล่าพวกชายสผงอายอุจะตด้องรผด้จรักประมาณตน (ไมล่เกลินพอดบี มบีสตลิสรัมปชรัญญะ) และเอาจรลิง
เอาจรัง (จรลิงจรัง) คคา ๆ นบีนี้เปป็นคคาเดบียวซซพี่งนรัยสคาครัญเรนพี่องความเอาจรลิงเอาจรังและความสงล่าผล่าเผยถผกรวมเขด้าดด้วยกรัน
พจนานอุกรมพรรณนาถซงคคานบีนี้วล่า “บล่งบอกถซงสลิพี่งซซพี่งกล่อใหด้เกลิดความเคารพยคาเกรงและความตะลซงพรซงเพรลิด” เหลล่า
ชายทบีพี่สผงอายอุจะตด้องไมล่เขด้าสผล่ “วรัยเดน็กรอบสอง” ของตน และทคาตรัวเหมนอนเดน็กอบีกครรันี้งจากจอุดยนนของการคลิดแบบ
คซกคะนองและวลิธบีปฏลิบรัตลิอรันโงล่เขลาของชบีวลิต พวกเขาตด้องประพฤตลิตรัวใหด้เหมาะกรับวรัยของตนในสลิพี่งสารพรัด

พวกเขาตด้องรผด้จรักประมาณตนในสลิพี่งสารพรัด แคล่เพบียงเพราะวล่าพวกเขากคาลรังเขด้าใกลด้จอุดจบของการเดลิน
ทางของชบีวลิต พวกเขากน็ไมล่ไดด้รรับอนอุญาตใหด้ทคาตรัวไมล่บรันยะบรันยรังในสลิพี่งใดกน็ไดด้-การกลิน การดนพี่ม หรนอดด้านอนพี่นใดของ
การดคาเนลินชบีวลิตประจคาวรัน พวกเขาจะตด้องปกตลิในความเชนพี่อ และระมรัดระวรังวล่าศรัตรผนรันี้นไมล่ไดด้เพาะเมลน็ดพรันธอุร์แหล่ง
ความไมล่สรัตยร์ซนพี่อ อรันเปป็นเหตอุใหด้พวกเขาหลงเตลลิดไปแบบคนตาบอดในทางศาสนา มรันเปป็นเรนพี่องงล่ายสคาหรรับพญา
มารทบีพี่จะเลล่นกลกรับความคลิดหากเราไมล่รรักษาความคลิดของเราใหด้จดจล่ออยผล่ในพระวจนะของพระเจด้าและในความ
เชนพี่อนรันี้นซซพี่งครรันี้งหนซพี่งถผกมอบไวด้แกล่พวกวลิสอุทธลิชนแลด้ว

ผผด้เชนพี่อทบีพี่สผงวรัยตด้องปกตลิ “ในความรรัก” เขาควรรรักคนทรันี้งปวง-และโดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็น
คนดบีและตามทางพระเจด้าในครลิสตจรักร กล่อนถซงเวลานบีนี้ในชบีวลิต เขานล่าจะเอาชนะแรงปรารถนาอรันรด้อนแรง หอุนหรัน
พลรันแลล่น ขบีนี้อลิจฉา ขบีนี้โมโหในชล่วงวรัยหนอุล่มของเขาไดด้แลด้ว กล่อนเขาสผงอายอุ เขาควรถผก “กวน” ในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
แลด้ว ยลิพี่งผลไมด้กวนถผกเกน็บไวด้นานเทล่าใด พวกมรันกน็ยลิพี่งมบีรสหวาน และหากถผกเกน็บไวด้นานพอ ผลไมด้กวนเหลล่านรันี้นกน็
จะกลายเปป็นนนี้คาตาล ดรังนรันี้นยลิพี่งเราดคาเนลินชบีวลิตเพนพี่อพระเยซผนานเทล่าไร เรากน็ควรมบีรสหวานมากยลิพี่งขซนี้นในองคร์พระผผด้
เปป็นเจด้า เราควรสามารถขรับรด้องไดด้อยล่างสรัตยร์ซนพี่อวล่า “ทอุกวรันกรับพระเยซผ มบีรสหวานมากยลิพี่งกวล่าวรันกล่อนหนด้า”!

ผมทราบวล่าคนสผงอายอุจคานวนมากไมล่ถผกเหน็นคล่า พวกเขาถผกยพี่คายบี และไมล่ไดด้รรับความรรัก ไมล่มบีสลิพี่งใดทบีพี่ทคาใหด้
ผมเจน็บชนี้คามากยลิพี่งกวล่าการไดด้เหน็นคนสผงอายอุสรักคนถผกยพี่คายบีหรนอไมล่มบีใครตด้องการ ผมมบีความเคารพนรับถนออยล่างสผงตล่อ
คนทบีพี่มบีผมหงอก ไหลล่คล่อม และใบหนด้าเหบีพี่ยวยล่น ผมเชนพี่อวล่าผมมบีชบีวลิตอยผล่วรันนบีนี้เพราะคคาอธลิษฐานเหลล่านรันี้นของเหลล่าวลิ
สอุทธลิชนทบีพี่ผมหงอกทรัพี่วประเทศนบีนี้ สองครรันี้งในรอบหด้าปปผมเคยกด้าวไปสผล่หอุบเขาแหล่งความมรณา และคคาอธลิษฐานไดด้
พาผมกลรับมา ผมรผด้สซกในใจของผมวล่าคคาอธลิษฐานเหลล่านรันี้นของเหลล่าวลิสอุทธลิชนสผงวรัย (โดยไมล่ลนมคคาอธลิษฐานของ
เหลล่าผผด้เชนพี่อหนอุล่มสาว) ไดด้นคาผมกลรับมาจากหอุบเขาแหล่งเงานรันี้นซซพี่งผมไดด้กด้าวเขด้าไปแลด้วอยล่างแนล่นอน แตล่มบีอยผล่หลาย
ครรันี้งทบีพี่บรรดาคนสผงอายอุเรลิพี่มไมล่มบีความสอุข พวกเขาพรพี่คาบล่น และพวกเขากลายเปป็นคนไมล่นล่ารรัก เหลล่าพบีพี่นด้องชาย



หญลิงผผด้สผงวรัยในพระครลิสตร์ของผมครรับ ผมขอรด้องพวกคอุณ อยล่าเปปิดโอกาสใหด้พญามารทคาใหด้คคาพยานแบบ
ครลิสเตบียนอรันงดงามของพวกคอุณตด้องเสบียไป โดยการกลายเปป็น “คนขบีนี้โมโห” หรนอคนขบีนี้บล่น! จงชนพี่นชมยลินดบี-เพราะ
วล่าอบีกไมล่นาน คอุณกน็จะสละวางรล่างกายทบีพี่แกล่ชรานบีนี้แหล่งความเจน็บปวด-รล่างกายหนซพี่งทบีพี่เรลิพี่มคลิดชด้าและขยรับชด้าแลด้ว-
และคอุณจะพรักสงบกรับพระเยซผในเมนองบรมสอุขเกษม จากนรันี้นเมนพี่อการรรับขซนี้นนรันี้นเกลิดขซนี้น ในการเปป็นขซนี้นจากตายครรันี้ง
แรกคอุณกน็จะมบีรล่างกายหนซพี่งทบีพี่จะไมล่มบีทางแกล่ชรา ไมล่รผด้จรักเหนน็ดเหนนพี่อย ไมล่เปป็นโรคภรัย ไมล่เปฟปี่อยเนล่า-รล่างกายหนซพี่งทบีพี่
เหมนอนกรับพระกายทบีพี่ทรงสงล่าราศบีของพระเยซผ (1 ยอหร์น 3:1-3)

“...ในความอดทน” ความอดทนเปป็นพระคอุณอยล่างหนซพี่งแนล่นอนทบีพี่พระเจด้าเทล่านรันี้นสามารถประทานใหด้แกล่
ผผด้เชนพี่อคนหนซพี่งไดด้ ผมตระหนรักถซงขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าวรัยชรานคามาซซพี่งความอล่อนแอ การลองใจ ความปวดรด้าวใจ และ
ความโศกเศรด้าเสบียใจ มลิตรสหายจากไป และหลายครรันี้งผผด้สผงอายอุทรันี้งหลายกน็ดผเหมนอนโดดเดบีพี่ยว-และเปลบีพี่ยวเหงา 
แตล่แทนทบีพี่จะกลายเปป็นคนขบีนี้หงอุดหงลิด พวกเขาควรตระหนรักวล่าพระเจด้าไดด้ทรงเปปิดโอกาสใหด้พวกเขาแกล่ชรา และ
พวกเขาควรอธลิษฐานขอใหด้พระองคร์ประทานความอดทนมากเปป็นพลิเศษสคาหรรับแตล่ละวรันทบีพี่ผล่านพด้นไป เหลล่าผผด้เชนพี่อ
ทบีพี่สผงอายอุควรยอมจคานนตล่อการลองใจ ความปวดรด้าวใจ และความผลิดหวรังแหล่งปปทบีพี่เพลิพี่มขซนี้นเรนพี่อย ๆ ของตน โดยรผด้
วล่าพระเยซผตรรัสไวด้วล่า “เราจะไมล่ละทล่านหรนอทอดทลินี้งทล่านเลย” (ฮบ. 13:5) เปาโลกลล่าววล่า “ถด้าพระเจด้าทรงอยผล่
ฝป่ายพวกเรา ใครเลล่าจะตล่อตด้านพวกเราไดด้” ดด้วยเหตอุนบีนี้ ไมล่วล่าจะเกลิดหรนอไมล่เกลิดอะไรขซนี้นกรับเรา เรากน็ทราบวล่า 
“ทอุกสลิพี่งทคางานดด้วยกรันเพนพี่อใหด้เกลิดผลดบีแกล่คนทรันี้งหลายทบีพี่รรักพระเจด้า คนอแกล่คนทรันี้งหลายทบีพี่เปป็นผผด้รรับการทรงเรบียก
ตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (รม. 8:28)

เหลล่าพบีพี่นด้องชายหญลิงผผด้สผงวรัยในพระครลิสตร์ของผมครรับ จงมองขซนี้นไป! จงเปป็นคนอล่อนหวาน! จงมองทบีพี่พระ
เยซผ ไมล่ใชล่ทบีพี่สภาพการณร์แวดลด้อมรอบตรัวคอุณ จงจคาใหด้ขซนี้นใจวล่านบีพี่อาจเปป็นวรันนรันี้นเมนพี่อแตรนรันี้นจะสล่งเสบียง! แตล่ถด้าองคร์
พระผผด้เปป็นเจด้ายรังไมล่รบีบเสดน็จมา อบีกไมล่นานคอุณกน็จะไดด้กลรับสผล่วรัยหนอุล่มสาวหนด้าพระทบีพี่นรัพี่งของพระเจด้า ตล่อเบนนี้องพระ
พรักตรร์พระเยซผและตล่อหนด้าทผตสวรรคร์เหลล่านรันี้น ดด้วยเหตอุนบีนี้ “จงชนพี่นชมยลินดบีมากขซนี้นเถลิด!”

ขด้อ 3: “ผผด้หญลิงทบีพี่สผงอายอุกน็เชล่นกรัน ใหด้พวกเขามบีการประพฤตลิทบีพี่สอดคลด้องกรับความบรลิสอุทธลิธ ไมล่เปป็นคน
หาความใสล่เขา ไมล่สนใจเหลด้าองอุล่นมาก ใหด้เปป็นผผด้สอนสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่ดบี”

เหลล่าหญลิงสผงอายอุกน็ถผกเตนอนสตลิใหด้แสดงออกถซงพฤตลิกรรมทบีพี่สอดคลด้องกรับความบรลิสอุทธลิธเชล่นกรัน ทาง
ประพฤตลิของพวกนางควรเปป็นแบบทบีพี่ขล่าวประเสรลิฐตด้องการ พวกนางจะตด้องเปป็นคนบรลิสอุทธลิธ “ผผด้หญลิงทบีพี่สผงอายอุ” 
อาจหมายถซงภรรยาของผผด้ชล่วยทบีพี่สผงอายอุหรนอผผด้นคาในครลิสตจรักร ในการดคาเนลินชบีวลิตประจคาวรันของพวกนางและนลิสรัย
ตล่าง ๆ แหล่งชบีวลิต พวกนางจะตด้องดคาเนลินตามความบรลิสอุทธลิธและทคาตรัวเปป็นแบบอยล่างสคาหรรับพวกหญลิงสาวทบีพี่เปป็นผผด้
เชนพี่อ

“ไมล่เปป็นคนหาความใสล่เขา” ใน 1 ทลิโมธบี 3:11 คคาเดบียวกรันนบีนี้ถผกใชด้และถผกแปลตรงนรันี้นวล่า “คนทบีพี่ใสล่รด้ายผผด้
อนพี่น” พวกหญลิงสผงอายอุจะตด้องระวรังวล่าพวกนางใชด้ลลินี้นของตนอยล่างไรในชอุมชนนรันี้น พวกนางจะตด้องไมล่ใสล่ความเทน็จ
ในการสนทนาของตนเกบีพี่ยวกรับเพนพี่อนสมาชลิกครลิสตจรักร-และไมล่ใสล่ความเทน็จเกบีพี่ยวกรับพวกคนไมล่เชนพี่อดด้วย พวกนาง
จะตด้องพผดความจรลิงอยผล่ทอุกเวลา และสงบปากสงบคคาหากพวกนางไมล่สามารถพผดสลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่งสอดคลด้องกรับ
ความบรลิสอุทธลิธและซซพี่งสล่งผลดบีตล่อการดคาเนลินชบีวลิตอรันบรลิสอุทธลิธ-ทรันี้งตล่อตรัวพวกนางเองและคนเหลล่านรันี้นทบีพี่พวกนางตลิดตล่อ



สรัมพรันธร์ดด้วย
“ไมล่สนใจเหลด้าองอุล่นมาก” เปาโลหมายความแบบเดบียวกรันในทบีพี่นบีนี้เหมนอนกรับทบีพี่เขาหมายความในทลิตรัส 1:7

เมนพี่อเขาพผดถซงผผด้ดผแลของพระเจด้าวล่าเปป็นคน “ไรด้ทบีพี่ตลิ…ไมล่เปป็นคนดนนี้อดซง ไมล่เปป็นคนทบีพี่โมโหฉรับพลรัน ไมล่สนใจเหลด้า
องอุล่น” คคากรบีกนบีนี้บอกเปป็นนรัยวล่ามรันหมายความวล่าหญลิงเหลล่านบีนี้จะตด้องไมล่พผดและทคาตรัวเหมนอนพวกผผด้หญลิงทบีพี่นรัพี่งแชล่อยผล่
กรับเหลด้าองอุล่น เหลด้าองอุล่นเปป็นเหตอุใหด้คน ๆ หนซพี่งพผดเยอะซซพี่งปกตลิแลด้วอาจเปป็นคนเงบียบ ๆ และเหลด้าองอุล่นจะเปป็นเหตอุ
ใหด้คน ๆ หนซพี่งกลล่าวคคาพผดตล่าง ๆ ทบีพี่เปป็นเทน็จหรนอเกลินจรลิง ดด้วยเหตอุนบีนี้ หญลิงสผงวรัยทบีพี่เชนพี่อแลด้วจซงตด้องไมล่ทคาตรัวเหมนอน
พวกผผด้หญลิงทบีพี่นรัพี่งแชล่อยผล่กรับเหลด้าองอุล่น นบีพี่ไมล่ไดด้เหน็นชอบกรับการดนพี่มเหลด้าองอุล่นแมด้เพบียงเลน็กนด้อย-แนล่นอนวล่าไมล่ใชล่ชนลิด
แบบทบีพี่เรามบีในรด้านสอุราและรด้านขายไวนร์สมรัยนบีนี้ ไมล่มบีขด้ออด้างสคาหรรับบอุคคลใดทบีพี่มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณทบีพี่จะสรับสน
เกบีพี่ยวกรับการงดเวด้นอยล่างสลินี้นเชลิงจากเครนพี่องดนพี่มแอลกอฮอลร์ทรันี้งหลาย

หญลิงสผงวรัยเหลล่านบีนี้จะตด้องเปป็น “ผผด้สอนสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่ดบี” พวกนางจะตด้องสรัพี่งสอนพวกหญลิงสาวในครลิสตจรักร
เหลล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่ครพี่คาหวอดในทล่ามกลางเพศหญลิงควรถผกตรักเตนอนใหด้เปป็นผผด้บรลิสอุทธลิธ เทบีพี่ยงธรรม สงบปากสงบคคา สรัตยร์
จรลิง ไมล่ทคาตรัวเหมนอนพวกผผด้หญลิงทบีพี่ดนพี่มเหลด้าองอุล่น แตล่สรัพี่งสอน “สลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่ดบี” แกล่พวกหญลิงสาวและเดน็กผผด้หญลิงในทบีพี่
ประชอุม

ขด้อ 4: “เพนพี่อพวกเขาจะไดด้ฝฝึกสอนพวกผผด้หญลิงสาว ๆ ใหด้เปป็นคนรผด้จรักประมาณตน ใหด้รรักสามบีของตน ใหด้
รรักบอุตรทรันี้งหลายของตน”

“พวกเขา” หมายถซงพวกผผด้หญลิงสผงวรัยทบีพี่เชนพี่อในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นนรันี้น คคากรบีกทบีพี่แปลเปป็น “รผด้จรักประมาณ
ตน” อาจแปลไดด้วล่า “มบีสตลิปฟัญญา” มรันเปป็นคคาเดบียวกรับทบีพี่แปลเปป็น “รผด้จรักประมาณตน” ในขด้อสอง และมรันเปป็น
คคาเดบียวกรับทบีพี่ถผกใชด้ใน 1 ทลิโมธบี 3:2 ซซพี่งแปลเปป็น “รผด้จรักประมาณตน” ความหมายของคคากรบีกนบีนี้กน็คนอวล่า พวกผผด้
หญลิงสผงวรัยควรอบรมสรัพี่งสอนพวกหญลิงสาวใหด้รผด้จรักควบคอุมความปรารถนาและความใครล่อยากตล่าง ๆ ของตนใหด้ดบี
ในความเกรงกลรัวพระเจด้า ซซพี่งสอดคลด้องกรับทบีพี่เปป็นครลิสเตบียนหรนอทบีพี่สอดคลด้องกรับความบรลิสอุทธลิธ

พวกหญลิงสผงวรัยจะตด้องสอนพวกหญลิงสาวทบีพี่เชนพี่อ “ใหด้รรักสามบีของตน” ในเอเฟซรัส 5:25 อรัครทผตเปาโล
บรัญชาเหลล่าสามบีใหด้รรักภรรยาของตน และในขด้อ 33 ของบทเดบียวกรันนรันี้นเขาบรัญชาภรรยาใหด้เคารพยคาเกรงสามบี
ของตน ตรงนบีนี้ในพระคคาขด้อนบีนี้ของเรา เปาโลแคล่ชบีนี้ใหด้เหน็นวล่าหญลิงสาวควรมบีสตลิสรัมปชรัญญะและรรักสามบีของตน ซซพี่ง
เปป็นหนด้าทบีพี่แรกของเธอทบีพี่มบีตล่อเขา ความสอุขทบีพี่แทด้จรลิงทรันี้งมวลในชบีวลิตคผล่มบีพนนี้นฐานอยผล่บนความรรักทบีพี่มบีตล่อกรัน-สามบีรรัก
ภรรยาดด้วยสลินี้นสอุดใจของเขา และภรรยารรักสามบีในลรักษณะเดบียวกรัน เมนพี่อความรรักแบบนบีนี้จากไป ความสอุขกน็หนบีไป 
มรันไมล่สคาครัญวล่าสองคนนรันี้นรพี่คารวยขนาดไหน-พวกเขาอาจอาศรัยอยผล่ในคฤหาสนร์หลรังโต แตล่ความมรัพี่งครัพี่งและบด้านหลรัง
ใหญล่ไมล่สามารถนคาความสอุขมาใหด้ในทบีพี่ ๆ ไมล่มบีความรรัก หรนอในทบีพี่ ๆ ความรรักไดด้เยนอกเยน็นลงไปแลด้วในสล่วนของสามบี
หรนอไมล่กน็ภรรยา ไมล่วล่าบด้านนรันี้นจะตพี่คาตด้อยขนาดไหน-ไมล่วล่าจะอยผล่ในเมนองใหญล่หรนอแถบชนบททบีพี่อยผล่หล่างไกล-หาก
ความรรักทบีพี่มบีตล่อกรันมบีอยผล่ระหวล่างสามบีกรับภรรยา บด้านนรันี้นกน็เปป็นชานเมนองแหล่งสวรรคร์ บด้านหลรังนรันี้นอาจเปป็นคฤหาสนร์
เครนพี่องเรนอนนรันี้นเปป็นชนลิดประณบีตทบีพี่สอุด คผล่สามบีภรรยานรันี้นอาจกลินดนพี่มอยล่างราชาทอุกวรันและแตล่งตรัว “ในเสนนี้อสบีมล่วงและ
ผด้าปป่านเนนนี้อละเอบียด” ดนตรบีทบีพี่ไพเราะทบีพี่สอุดทบีพี่เหลล่านรักดนตรบีสามารถบรรเลงไดด้อาจถผกไดด้ยลินไปทรัพี่วบด้านหลรังนรันี้น-แตล่
ถด้าใจสองดวงไมล่ผผกพรันกรันในความรรัก คฤหาสนร์หลรังนรันี้นกน็เปป็นนรกบนดลิน



ไมล่มบีสามบีคนใดรผด้จรักความรรักของจรลิงทบีพี่มบีตล่อภรรยาและครอบครรัวของตนหากเขายรังไมล่ไดด้รรับความรอด 
เขาอาจคลิดวล่าเขารรักครอบครรัวของเขาดด้วยสลินี้นสอุดใจของตน และนรัพี่นอาจเปป็นความจรลิงตราบเทล่าทบีพี่เปป็นไปไดด้กรับใจ
ดวงหนซพี่งทบีพี่ไมล่เชนพี่อ แตล่ความรรักทบีพี่แทด้จรลิงและเปป็นของจรลิงถผกรผด้จรักโดยเหลล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วเทล่านรันี้น นบีพี่เปป็นจรลิง
เชล่นกรันกรับผผด้หญลิง ชายและหญลิงไมล่รผด้จรักความรรักอรันบรลิสอุทธลิธทบีพี่เปป็นของจรลิง-ความรรักทบีพี่สมบผรณร์แบบ-หากปราศจาก
ความรรักของพระเจด้าในใจของพวกเขา

“...ใหด้รรักบอุตรทรันี้งหลายของตน” สล่วนทด้ายของพระคคาขด้อนบีนี้ดผเหมนอนไมล่จคาเปป็น-แตล่มรันกน็สคาครัญมาก ๆ สรัตวร์
สล่วนใหญล่จะสผด้และยอมตายเพนพี่อปกปป้องลผกของพวกมรัน แตล่ชายและหญลิงบางคนกน็เสนพี่อมทรามยลิพี่งนรักจนพวกเขา
หมดความเคารพและความรรักทบีพี่มบีตล่อเนนนี้อหนรังและเลนอดของพวกเขาเอง-ลผก ๆ ของพวกเขา เหลล่าวลิสอุทธลิชนทบีพี่สผง
วรัยจะตด้องสอนพวกหญลิงสาวใหด้รรักลผก ๆ ของตน คอุณแมล่ทบีพี่รรักคนใดซซพี่งมบีลผกนด้อยอยผล่ในบด้านกน็มบีงานเตน็มเวลาตลอด
ยบีพี่สลิบสบีพี่ชรัพี่วโมงตล่อวรัน เจน็ดวรันตล่อสรัปดาหร์ ไมล่มบีผผด้ใดจะรรักลผกของคอุณมากเทล่ากรับทบีพี่คอุณรรักเขาแลด้วหากคอุณเปป็นคอุณแมล่
ทบีพี่แทด้จรลิง ไมล่มบีผผด้ใดสามารถฝฝึกฝนและสอนวลินรัยเดน็กคนนรันี้นไดด้อยล่างทบีพี่คอุณจะทคาหากคอุณเปป็นคอุณแมล่ทบีพี่แทด้จรลิง ไมล่มบีผผด้
ใดสามารถแทนทบีพี่คอุณแมล่คนหนซพี่งไดด้ ดรังนรันี้นคอุณแมล่ทรันี้งหลายจซงควรรรักลผก ๆ ของตนมากกวล่าชนพี่อเสบียง เงลินทอง 
ความงาม บด้านเรนอน หรนออภลิสลิทธลิธทางสรังคม ลผก ๆ ควรมาเปป็นอรันดรับหนซพี่งในใจของผผด้เปป็นแมล่ และเธอควรละทลินี้ง
ทอุกสลิพี่งยกเวด้นสามบีของเธอเพนพี่อมอบความรรัก เวลา และความเอาใจใสล่ของเธอใหด้แกล่ลผก ๆ ของเธอ เพนพี่อนทบีพี่ดบีทบีพี่สอุดทบีพี่
ลผกคนใดจะมบีไดด้บนพนนี้นพลิภพนบีนี้กน็คนอ คอุณแมล่ทบีพี่ตามทางพระเจด้าและออุทลิศตรัวซซพี่งรรักเขา

คคาพรรณนาทบีพี่ใหด้ไวด้เกบีพี่ยวกรับชาวโลกทบีพี่มบีความผลิดในสายพระเนตรของพระเจด้าในโรม 1:18-32 กน็ใหด้
ความกระจล่างมาก ๆ จงศซกษามรัน เปาโลบอกเราวล่าในอวสานของยอุคสมรัยนบีนี้ จะมบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ “ปราศจากความ
เขด้าใจ บรรดาผผด้ละเมลิดพรันธสรัญญา ปราศจากความรรักตามธรรมชาตลิ ไมล่ยอมคนนดบีกรัน ไรด้ความเมตตา” (รม. 
1:31) “ปราศจากความรรักตามธรรมชาตลิ” มบีความหมายวล่าพวกเขาจะรรักสลิพี่งทบีพี่ผลิดธรรมชาตลิ มรันเปป็นเรนพี่อง
ธรรมชาตลิทบีพี่คอุณแมล่คนหนซพี่งจะรรักลผก ๆ ของตน-แตล่คอุณแมล่บางคนรรักไนทร์คลรับ ขวดไวนร์ อด้อมกอดของชายอบีกคน
มากกวล่าทบีพี่พวกเธอรรักเลนอดเนนนี้อเชนนี้อไขของตรัวเอง มบีหมาแมวหลายพรันตรัวทบีพี่ไดด้รรับความเอาใจใสล่และการโอบกอดทบีพี่
เดน็กทารกคนหนซพี่งควรทบีพี่จะไดด้รรับ

เกรงวล่าผมจะถผกเขด้าใจผลิด ขอใหด้ผมไดด้กลล่าววล่าผมไมล่ไดด้ตล่อตด้านการมบีสรัตวร์เลบีนี้ยง แตล่พวกมรันควรถผกเกน็บไวด้
ในทบีพี่ของพวกมรันและไมล่ควรมาแทนทบีพี่เดน็กคนหนซพี่งในบด้านเดน็ดขาด ดด้วยเหตอุผลบางประการทบีพี่มนอุษยร์ไมล่ทราบ 
พระเจด้าไมล่ทรงเหน็นชอบทบีพี่จะอนอุญาตใหด้มบีเดน็กในทอุกบด้าน-และมบีภรรยาหลายคนทบีพี่ยอมยกทอุกสลิพี่งทบีพี่พวกเธอครอบ
ครองหากสามารถมบีทารกนด้อยสรักคนในบด้านของพวกเธอไดด้ แตล่มบีหลายพรันบด้านทบีพี่เดน็ก ๆ ไมล่เปป็นทบีพี่ตด้องการและ
หญลิงทบีพี่แตล่งงานแลด้วหลายพรันคนทบีพี่ปฏลิเสธทบีพี่จะยอมใหด้มบีเดน็กเขด้ามาอยผล่ในบด้านเพราะวล่าเดน็กทารกคนหนซพี่งจะเขด้า
แทรกแซงกรับอาชบีพการงานของพวกเธอและกรับกลิจกรรมเขด้าสรังคมทรันี้งหลาย หญลิงเหลล่านบีนี้ขอเลบีนี้ยงหมาพอุดเดลินี้ล 
แมวเหมบียว หรนอนกแกด้วแทน! ขอพระเจด้าทรงโปรดเมตตาภรรยาคนใดทบีพี่เปป็นแบบนรันี้นเมนพี่อเธอยนนอยผล่ตล่อพระ
พรักตรร์พระองคร์ดด้วยเถลิด!

นบีพี่ยลิพี่งเปป็นความจรลิงในชบีวลิตของหญลิงทบีพี่เชนพี่อแลด้วบางคน เหมนอนกรับทบีพี่เปป็นในทล่ามกลางคนทบีพี่ไมล่รอด ภรรยาทบีพี่
เปป็นครลิสเตบียนบางคนปฏลิเสธทบีพี่จะยอมใหด้มบีครอบครรัว พวกเธอออุทลิศตรัวใหด้กรับงานของตน กลิจกรรมเขด้าสรังคมของ



ตน อาชบีพการงานของตน-และบางครรันี้ง (เชนพี่อหรนอไมล่ครรับ) ใหด้กรับพวกสรัตวร์เลบีนี้ยงของพวกเธอ! แปลกแตล่จรลิงทบีพี่
ภรรยาบางคนตด้องถผกสอนจรลิง ๆ ใหด้รรักลผกนด้อยของตน

ขด้อ 5: “ใหด้มบีสตลิสรัมปชรัญญะ เปป็นคนบรลิสอุทธลิธ เอาใจใสล่ในบด้านเรนอน เปป็นคนดบี เชนพี่อฟฟังสามบีของตน เพนพี่อ
พระวจนะของพระเจด้าจะไมล่ถผกหมลิพี่นประมาท”

คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้สคาหรรับ “มบีสตลิสรัมปชรัญญะ” เปป็นคคาเดบียวกรับทบีพี่แปลเปป็น “รผด้จรักประมาณตน” ในขด้อ
สอง และ “รผด้จรักประมาณตน” ในขด้อสบีพี่ พวกหญลิงสาวจะตด้องเปป็น “คนบรลิสอุทธลิธ” ซซพี่งมบีความหมายวล่าพวกเธอจะ
ตด้องบรลิสอุทธลิธในใจและในทอุกรายละเอบียดของชบีวลิต

ภรรยาสาวเหลล่านบีนี้จะตด้องถผกสอนโดยพวกหญลิงสผงอายอุวล่าพวกเธอจะตด้องเปป็นคนทบีพี่ “เอาใจใสล่ในบด้าน
เรนอน” นบีพี่ไมล่ไดด้หมายความวล่าภรรยาจะตด้องไมล่ออกไปนอกบด้านเลย ไมล่มบีสล่วนในความสนใจตล่าง ๆ นอกบด้านเลย 
แตล่เธอจะตด้องไมล่ละเลยหนด้าทบีพี่ตล่าง ๆ ในบด้านเพนพี่อทบีพี่จะมบีสล่วนรล่วมในสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่อยผล่นอกบด้าน กลล่าวอบีกนรัยหนซพี่งกน็คนอ
เธอจะตด้องไมล่เปป็นทบีพี่รผด้จรักดบีนอกบด้านมากกวล่าในบด้าน โดยสามบีและครอบครรัวของเธอเอง เธอจะตด้องขยรันขรันแขน็งทบีพี่
บด้าน-ไมล่เกบียจครด้านหรนอเฉนพี่อยชา หล่วงใยเกบีพี่ยวกรับบด้านและสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับบด้าน-แตล่จะตด้องทอุล่มเทสอุด
ความสามารถของเธอเพนพี่อบด้านชล่อง โดยเหน็นวล่าสลิพี่งตล่าง ๆ เปป็นระเบบียบเรบียบรด้อยและวล่าบด้านชล่องไดด้รรับการดผแล
อยล่างเหมาะสมกรับทบีพี่เปป็นครลิสเตบียน ภรรยาสาว ๆ จะตด้องไมล่ละเลยหนด้าทบีพี่ของตนและกลายเปป็น “คนชอบยอุล่ง” 
ในเรนพี่องของผผด้อนพี่น

กล่อนหนด้านบีนี้ในบทเรบียนชอุดนบีนี้ผมไดด้กลล่าวไปแลด้ววล่าความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนใสล่ความทะนงชนลิดทบีพี่ถผกตด้องไวด้
ในใจ-และหญลิงคนใดทบีพี่เปป็นผผด้เชนพี่อควรภาคภผมลิใจในบด้านของเธอ ซซพี่งเปป็นปราสาทของเธอ เธอควรดผแลรรักษาบด้าน
ชล่องนรันี้นใหด้สะอาด เรบียบรด้อย และพอดผไดด้ หญลิงสาวทบีพี่แตล่งงานแลด้วคนใดทบีพี่มบีลผกนด้อยและบด้านชล่อง หากเธอทคา
หนด้าทบีพี่ของเธอ กน็มบีงานเตน็มเวลาแลด้ว

สอุภาพสตรบีทบีพี่รรักทรันี้งหลายไมล่ควรลนมเปป็นอรันขาดวล่าพระเจด้าไดด้ทรงสรด้างผผด้หญลิงเพนพี่อทคาใหด้โลกนบีนี้เปป็นสถานทบีพี่
ทบีพี่อล่อนหวานมากขซนี้น สวล่างจด้ามากขซนี้น และมบีความสอุขมากขซนี้นเพนพี่อทบีพี่จะอาศรัยอยผล่ ตอนนรันี้นอาดรัมเปลบีพี่ยวเหงา ชบีวลิต
ของเขาวล่างเปลล่า เขาไมล่พบคผล่ออุปถรัมภร์เลยสรักคนขณะทบีพี่เขาตรันี้งชนพี่อสรัตวร์เหลล่านรันี้น ดด้วยเหตอุนบีนี้พระเจด้าจซงทรงชรัก
กระดผกซบีพี่โครงอรันหนซพี่งจากสบีขด้างของอาดรัมและทรงสรด้างเอวา และประทานนางใหด้แกล่อาดรัมเพนพี่อทบีพี่จะเปป็นคผล่
ออุปถรัมภร์ของเขา พระเจด้าไมล่ไดด้ประทานเอวาใหด้แกล่อาดรัมเพนพี่อทบีพี่จะเปป็นทาสของเขา ภรรยาทรันี้งหลายจะตด้องไมล่เปป็น
สลิพี่งของหรนอทาส พวกเธอจะตด้องรรักและใหด้คอุณคล่าสามบีของตน ลผก ๆ ของตน รรักบด้านของตนและขยรันขรันแขน็งใน
สาขานรันี้น หญลิงสาวคนใดทบีพี่ไมล่เตน็มใจทบีพี่จะทคาใหด้บด้านเกลิดขซนี้นมาสคาหรรับสามบีของเธอและครอบครรัวของเธอกน็ควรอยผล่
เปป็นโสดตล่อไป

สามบีทรันี้งหลายถผกบรัญชาใหด้รรักภรรยาของตนเหมนอนอยล่างทบีพี่พระครลิสตร์ทรงรรักครลิสตจรักรและไดด้ประทาน
พระองคร์เองเพนพี่อครลิสตจรักร และในทคานองเดบียวกรัน ภรรยาทรันี้งหลายถผกบรัญชาใหด้อยผล่ใตด้บรังครับตล่อสามบีของตน 
เพราะวล่าสามบีเปป็นศบีรษะของภรรยาเหมนอนอยล่างทบีพี่พระเยซผทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจรักร (อฟ. 5:25 เปป็นตด้นไป) 
ดด้วยเหตอุนบีนี้ ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนจซงเปป็นผผด้ออุปถรัมภร์คอุณคล่าตล่าง ๆ ในบด้านเรนอนและถนอวล่าหนด้าทบีพี่อรันเหมาะสม
เหลล่านรันี้นในครอบครรัวเปป็นสลิพี่งทบีพี่เชนพี่อมโยงอยล่างใกลด้ชลิดมากทบีพี่สอุดกรับความกด้าวหนด้าของครอบครรัวนรันี้น ๆ เองในโลก 



ไมล่อาจมบีครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ไดด้โดยปราศจากครอบครรัวครลิสเตบียนทรันี้งหลายทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ และจะไมล่มบีทางมบี
ครอบครรัวแบบครลิสเตบียนทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ไดด้โดยปราศจากคอุณพล่อและคอุณแมล่ทบีพี่เปป็นครลิสเตบียน-ไมล่ใชล่แคล่เปป็นครลิสเตบียนใน
คคาพผด แตล่ในการกระทคาและในความจรลิง บด้านทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทรันี้งหลายกล่อใหด้เกลิดครลิสตจรักรทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทรันี้งหลาย บด้านทบีพี่ยลิพี่ง
ใหญล่ทรันี้งหลายและครลิสตจรักรทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทรันี้งหลายกล่อใหด้เกลิดประเทศชาตลิทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทรันี้งหลาย บด้านทบีพี่เปป็นครลิสเตบียนกน็
เปป็นสถานทบีพี่แหล่งความสอุขใจ-สถานทบีพี่แหล่งสรันตลิสอุข และเมนพี่อหนด้าทบีพี่ตล่าง ๆ ในบด้านชล่องถผกละเลย บด้านนรันี้นกน็ทนทอุกขร์
แสนสาหรัส ไมล่วล่าคอุณแมล่จะทคาเยอะขนาดไหนนอกบด้าน ไมล่วล่าเธอจะทอุล่มเทการปฏลิเสธตรัวเองและความ
กระตนอรนอรด้นแบบใดกน็ตามใหด้แกล่ความสนใจนอกบด้าน และไมล่วล่าเธอจะบรรลอุสลิพี่งดบี ๆ มากขนาดไหนนอกบด้าน 
หากเธอละเลยบด้านของเธอ เธอกน็นคาความเสนพี่อมเสบียมาสผล่ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนแลด้ว หนด้าทบีพี่ของคอุณแมล่ทบีพี่เปป็น
ครลิสเตบียนมบีตล่อบด้านของเธอเปป็นอรันดรับแรก และความสนใจอนพี่น ๆ เหลล่านบีนี้ตด้องเปป็นเรนพี่องรอง 

จงสรังเกตลรักษณะเฉพาะตรัวลคาดรับถรัดไปของภรรยาและคอุณแมล่ทบีพี่เปป็นครลิสเตบียน: เธอตด้องเปป็น “คนดบี” ใน
ทอุกดด้านและในทอุกความสรัมพรันธร์ ภรรยาและคอุณแมล่ พบีพี่สาวนด้องสาว ตด้องเปป็นคนดบี ไมล่มบีคคาชมใดทบีพี่จะกลล่าวแกล่ผผด้
หญลิงคนหนซพี่งทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ไปกวล่า ไมล่มบีคอุณลรักษณะใดทบีพี่จะยกใหด้แกล่เธอทบีพี่สผงสล่งกวล่าการกลล่าววล่า “เธอเปป็นคนดบี!”

สลิพี่งทรงสรด้างทบีพี่อล่อนหวานทบีพี่สอุดบนพนนี้นพลิภพนบีนี้คนอ ผผด้หญลิงทบีพี่อล่อนหวาน สลิพี่งทบีพี่มบีคล่ามากทบีพี่สอุดฟากนบีนี้ของสวรรคร์
คนอ คอุณแมล่หรนอภรรยาทบีพี่อยผล่ในทางของพระเจด้า แตล่สลิพี่งทรงสรด้างทบีพี่รด้ายกาจทบีพี่สอุดฟากนบีนี้ของนรกคนอ ผผด้หญลิงทบีพี่
รด้ายกาจ! ทคาไมผมถซงกลล่าววล่าสลิพี่งทบีพี่อล่อนหวานทบีพี่สอุดฟากนบีนี้ของสวรรคร์คนอ ผผด้หญลิงทบีพี่อล่อนหวาน และสลิพี่งทบีพี่รด้ายกาจทบีพี่สอุด
ฟากนบีนี้ของนรกคนอ ผผด้หญลิงทบีพี่รด้ายกาจ? คคาตอบนรันี้นเรบียบงล่าย:

พระเจด้าทรงสรด้างทอุกสลิพี่ง และจากนรันี้นกน็ทรงเอากระดผกซบีพี่โครงอรันหนซพี่งออกมาจากสบีขด้างของอาดรัมและทรง
สรด้างเอวา ทคาไม? อาดรัมไมล่ครบบรลิบผรณร์ เขาเปลบีพี่ยวเหงา พระเจด้าทรงเหน็นความเปลล่าเปลบีพี่ยวของอาดรัม และ
พระองคร์ทรงสรด้างผผด้หญลิง พระเจด้าทรงสรด้างผผด้หญลิงเพนพี่อทคาใหด้โลกนบีนี้เปป็นสถานทบีพี่ทบีพี่อล่อนหวานมากขซนี้นเพนพี่ออาศรัยอยผล่-
สถานทบีพี่ทบีพี่สวล่างจด้ามากขซนี้น มบีความสอุขมากขซนี้น แตล่หญลิงนล่าสรังเวชบางคนไมล่ไดด้ใหด้ความอล่อนหวาน ความสอุข หรนอ
ความชนพี่นบาน พวกเธอสรด้างนรกบนโลกออกมาจากบด้านทบีพี่พวกเธออาศรัยอยผล่ ผผด้หญลิงมบีขบีดความสามารถทบีพี่จะรรัก
มากกวล่าทบีพี่ผผด้ชายมบี เธอมบีขบีดความสามารถทบีพี่จะเกลบียดมากกวล่าทบีพี่ผผด้ชายมบี เธอมบีขบีดความสามารถทบีพี่จะเปป็นคนดบีและ
ทคาดบีมากกวล่าทบีพี่ผผด้ชายมบี และเธอมบีขบีดความสามารถทบีพี่จะเปป็นคนอธรรมและรด้ายกาจไดด้มากกวล่าเชล่นกรัน! ผผด้หญลิงเปป็น
สลิพี่งทรงสรด้างทบีพี่พลิเศษอยล่างหนซพี่งของพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ แตล่เมนพี่อเธอตรัดพระเจด้าออกไปจากชบีวลิตของเธอ เธอกน็
กลายเปป็นเครนพี่องมนอชลินี้นหนซพี่งของพญามาร

ใครบางคนเคยกลล่าววล่า “ไมล่เคยมบีชายทบีพี่ยลิพี่งใหญล่คนใดทบีพี่ไมล่ไดด้มบีหญลิงทบีพี่ยลิพี่งใหญล่อยผล่ในชบีวลิตของเขา” และผม
คลิดวล่าเราอาจกลล่าวไดด้เชล่นกรันวล่าไมล่เคยมบีชายชรัพี่วคนใดทบีพี่ผผด้หญลิงคนหนซพี่งไมล่ไดด้มบีสล่วนเกนนี้อหนอุนความเลวทรามของเขา!

“...เชนพี่อฟฟังสามบีของตน” ผมอด้างอลิงไปยรังเอเฟซรัส 5:22-33 อบีกครรันี้ง ทบีพี่เปาโลซซพี่งไดด้รรับการดลใจจาก
พระเจด้า ใชด้สามบีและภรรยาเปป็นแบบอยล่างของครลิสตจรักรและพระเยซผ พระเจด้าทรงสรด้างอาดรัมและประทาน
อคานาจครอบครองเหนนอทอุกสลิพี่งใหด้แกล่เขา ผผด้ชายเปป็นศบีรษะของผผด้หญลิง และภรรยาจะตด้องเชนพี่อฟฟังตล่อสามบีของตนใน
ทอุกสลิพี่ง จงตรันี้งใจศซกษาคด้นควด้าเอเฟซรัส 5:22-33 และโคโลสบี 3:18

ผมขอกลล่าวโดยไมล่ลรังเลใจเลยวล่าผผด้หญลิงมบีทบีพี่ของตนในระบบของพระเจด้า พระเจด้าทรงสรด้างผผด้หญลิงเพนพี่อจอุด



ประสงคร์หนซพี่งทบีพี่เฉพาะเจาะจง-แตล่พระองคร์ไมล่ไดด้ทรงสรด้างเธอเพนพี่อปกครองผผด้ชาย! บด้านใด ครลิสตจรักรใด หรนอ
ประชาชาตลิใดทบีพี่ถผกปกครองโดยผผด้หญลิงกน็มอุล่งหนด้าไปสผล่ความพลินาศ อยล่าเขด้าใจผมผลิดนะครรับ ความเปป็นผผด้หญลิงมบีสล่วน
เกนนี้อหนอุนอยล่างมหาศาลตล่อความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน การศซกษา-ใชล่แลด้วครรับ แมด้แตล่การเมนองและธอุรกลิจ แตล่เมนพี่อค
รลิสตจรักรใดไมล่มบีพวกผผด้ชายมากพอทบีพี่จะสานตล่อกลิจการงานของครลิสตจรักรนรันี้นจากจอุดยนนดด้านกลิจธอุระ-เชล่น การเปป็น
ศลิษยาภลิบาลและตคาแหนล่งหนด้าทบีพี่อนพี่น ๆ ทบีพี่มบีความสคาครัญ-เมนพี่อนรันี้นครลิสตจรักรนรันี้นกน็เหมนอนกรับเจต๊งแลด้ว ไมล่วล่าพวกเขา
ตระหนรักถซงขด้อเทน็จจรลิงนรันี้นหรนอไมล่กน็ตาม

อยล่างไรกน็ตาม หากไมล่ใชล่เพราะพวกผผด้หญลิงทบีพี่นล่ารรักเหลล่านรันี้นในครลิสตจรักรบางแหล่ง หลายครรันี้งชรันี้นเรบียนรวบีกน็
คงเกนอบไมล่มบีผผด้สอนเลย-และแนล่นอนวล่า มรันถผกตด้องอยล่างสมบผรณร์แบบทบีพี่หญลิงทบีพี่อยผล่ในทางของพระเจด้าจะสอน 
ตราบใดทบีพี่เธอไมล่ “เหลิมใชด้สลิทธลิอคานาจเหนนอผผด้ชาย” ไมล่วล่าจะชอบหรนอไมล่ชอบ พระเจด้ากน็ทรงตรันี้งผผด้ชายใหด้เปป็นศบีรษะ
ของสลิพี่งทรงสรด้าง จากจอุดยนนของครอบครรัวมนอุษยร์

“เพนพี่อพระวจนะของพระเจด้าจะไมล่ถผกหมลิพี่นประมาท” นรัพี่นคนอ เพนพี่อทบีพี่โลกภายนอก (พวกคนไมล่เชนพี่อ) จะ
ไมล่มบีโอกาสทบีพี่จะพผดจาใหด้รด้ายหรนอหมลิพี่นประมาทขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคอุณของพระเจด้า ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย-ผผด้เชนพี่อทอุก
คน (ถซงแมด้วล่าในทบีพี่นบีนี้เปาโลกคาลรังกลล่าวถซงพวกคอุณแมล่และภรรยาเปป็นหลรัก)-ควรดคาเนลินชบีวลิตใหด้สอดคลด้องกรับชบีวลิตอรัน
บรลิสอุทธลิธและไรด้มลทลิน ขอพระเจด้าทรงโปรดหด้ามไมล่ใหด้การดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ไมล่คงเสด้นคงวาในสล่วนของบรรดาคอุณแมล่
และภรรยาทบีพี่ประกาศตรัววล่าเชนพี่อนคาความเสนพี่อมเสบียมาสผล่ขล่าวประเสรลิฐ มาสผล่ครลิสตจรักร และมาสผล่ครอบครรัวทบีพี่สมควร
เปป็นครอบครรัวครลิสเตบียน สลิพี่งทบีพี่เปาโลกคาลรังพยายามทคาใหด้ทลิตรัสเขด้าใจ (และจากนรันี้นทลิตรัสตด้องทคาใหด้ความจรลิง
เดบียวกรันนบีนี้เขด้าไปในใจของผผด้คนในครลิสตจรักรเหลล่านรันี้นในเกาะครบีต) กน็คนอวล่าความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนควรกล่อใหด้เกลิด
คอุณธรรมเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกกคาหนดไวด้ในทบีพี่นบีนี้ และเมนพี่อคอุณธรรมเหลล่านบีนี้ไมล่ถผกแสดงออกโดยบรรดาคอุณแมล่และภรรยาทบีพี่
ประกาศตรัววล่าเชนพี่อ พวกเธอกน็นคาความเสนพี่อมเสบียและความอดสผมาสผล่ครลิสตจรักรและมาสผล่ขล่าวประเสรลิฐ มรันไมล่ควร
เปป็นเชล่นนรันี้นเลย!

มรันเปป็นอภลิสลิทธลิธอรันยลิพี่งใหญล่และเปปปี่ยมสงล่าราศบีในการเปป็นคอุณแมล่ พระเจด้าทรงใหด้เกบียรตลิผผด้หญลิงโดยการ
อนอุญาตใหด้เธอตรันี้งครรภร์และใหด้กคาเนลิดพระบอุตรทบีพี่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ ผผด้ชายไมล่มบีสล่วนในการประสผตลิ
ของพระเยซผเลย มารบียร์หญลิงพรหมจารบีใหด้เนนนี้อหนรังของพระองคร์แกล่พระองคร์ และพระเจด้าประทานพระโลหลิตของ
พระองคร์แกล่พระองคร์ (กลิจการ 20:28) แตล่อภลิสลิทธลิธของการเปป็นภรรยาและมารดานรันี้นยลิพี่งใหญล่และเปปปี่ยมสงล่าราศบี
เพบียงใด หนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบนรันี้นกน็จรลิงจรัง ยลิพี่งใหญล่ และหนรักอซนี้งพอ ๆ กรัน! วลิบรัตลิจงมบีแกล่ผผด้หญลิงทบีพี่ประกาศตรัววล่าเปป็นคอุณ
แมล่ทบีพี่อยผล่ในทางของพระเจด้า แตล่ในกลิจกรรมทบีพี่บด้านของเธอ เธอกน็ไมล่ยอมรรับวล่าเธอเปป็นในใจของเธอสลิพี่งทบีพี่เธอ
ประกาศดด้วยรลิมฝปปากของเธอ อยล่าแอบคลิดเปป็นอรันขาดวล่าคอุณ-ชายหรนอหญลิง-สามารถประกาศตรัววล่าเชนพี่อสลิพี่งหนซพี่ง
และดคาเนลินชบีวลิตอบีกอยล่างหนซพี่ง-และลอยนวลไปไดด้! มรันเปป็นไปไมล่ไดด้อยล่างสลินี้นเชลิง

ขด้อ 6: “ผผด้ชายหนอุล่ม ๆ กน็เชล่นเดบียวกรัน จงเตนอนสตลิพวกเขาใหด้มบีสตลิสรัมปชรัญญะ”
คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้สคาหรรับ “มบีสตลิสรัมปชรัญญะ” สามารถแปลไดด้ดด้วยวล่า “มบีวลิจารณญาณ” นรัพี่นคนอ ชาย

หนอุล่มทรันี้งหลายทบีพี่ประกาศตรัววล่าเปป็นเหลล่าผผด้ตลิดตามของพระเยซผครลิสตร์ควรถผกขอรด้องทอุกเวลาใหด้เปป็นคนทบีพี่รอบคอบ 
จรลิงจรังในการวางตรัว มบีวลิจารณญาณในสลิพี่งสารพรัด พวกเขาควรยอมจคานนจลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกายโดยไมล่หวง



ไวด้แดล่พระเจด้า และพวกเขาควรเปป็นนายความใครล่อยากและแรงปรารถนาตล่าง ๆ ของตน ซซพี่งโดยการนบีนี้จซงเปป็น
แบบอยล่างทบีพี่ดบีของผผด้เชนพี่อ ไมล่นคาความเสนพี่อมเสบียมาสผล่ครลิสตจรักรและมาสผล่พระผผด้ชล่วยใหด้รอด เนนพี่องจากพวกเขาเปป็น
ครลิสเตบียน พวกเขาจซงควรรผด้จรักปกครองตรัวเองในใจและชบีวลิตของตนเอง พวกเขาควรตรันี้งมาตรฐานสคาหรรับตรัวเองทบีพี่
จะถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า-และจากนรันี้นจซงวางใจพระเจด้าสคาหรรับพละกคาลรัง พระคอุณและฤทธลิธเดชทบีพี่จะดคาเนลินชบีวลิต
ใหด้ไดด้ตามมาตรฐานเหลล่านรันี้น

ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนควรใหด้ผผด้เชนพี่อหนอุล่มสาวมบีพละกคาลรังและความกลด้าหาญทบีพี่จะมบีควบคอุมความคลิดตรัว
เอง ซซพี่งในโมงยามแหล่งการถผกทดลองจะปป้องกรันเขาไมล่ใหด้เรลิงสคาราญในแรงปรารถนาทรันี้งหลายซซพี่งคนหนอุล่มสาวถผก
ทดลองและมรักจะพล่ายแพด้ พวกคนหนอุล่มทบีพี่ออกพระนามของพระเยซผควรคงเสด้นคงวาในพฤตลิกรรมของตน มรัพี่นคง
ในความเชนพี่อของตน มบีอคานาจเหนนอการทดลองทางกามารมณร์ สมพี่คาเสมอในการปกครองตรัวเอง

เหตอุผล: พวกคนหนอุล่มทบีพี่ประกาศตรัววล่าเปป็นครลิสเตบียนคนอ เหลล่าผผด้แทนของพระเยซผบนโลกนบีนี้ เหลล่าคนไมล่
เชนพี่อเฝป้ามองทอุกความเคลนพี่อนไหวของพวกเขา พวกคนหนอุล่มเปป็นความหวรังของครลิสตจรักรในอนาคต และชายหนอุล่ม
คนใดทบีพี่ไมล่สามารถปกครองตรัวเองและควบคอุมแรงปรารถนาและความอยากตล่าง ๆ ของตนไดด้ กน็ไมล่สามารถเปป็น
ผผด้นคาคนหนซพี่งในบด้านของพระเจด้าไดด้อยล่างแนล่นอน ถด้าชายหนอุล่มทรันี้งหลายพล่ายแพด้ตล่อตรัณหาเหลล่านรันี้นของเนนนี้อหนรัง
และการทดลองตล่าง ๆ ของมรัน ไมล่ชด้ากน็เรน็วตรัณหาเหลล่านบีนี้กน็จะทคาลายรล่างกาย ซซพี่งเปป็นพลรับพลาของพระเจด้า ความ
ปรารถนาของเปาโลเกบีพี่ยวกรับพวกคนหนอุล่มสาวทบีพี่กลรับใจรรับเชนพี่อในครลิสตจรักรเหลล่านรันี้นในเกาะครบีตกน็คนอ “ขอ
พระเจด้าแหล่งสรันตลิสอุของคร์นรันี้นทรงตรันี้งพวกทล่านใหด้เปป็นคนบรลิสอุทธลิธหมดจด และขด้าพเจด้าอธลิษฐานตล่อพระเจด้าใหด้ทรง
รรักษาทรันี้งวลิญญาณ จลิตใจและรล่างกายของพวกทล่านไวด้ใหด้ไรด้ทบีพี่ตลิ จนถซงการเสดน็จมาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าของพวกเรา” (1 ธส. 5:23)

ขด้อ 7: “ในสลิพี่งสารพรัดจงสคาแดงตรัวทล่านเองใหด้เปป็นแบบอยล่างของการงานทบีพี่ดบีทรันี้งหลาย ในหลรักคคาสอนโดย
แสดงความสอุจรลิต ความจรลิงจรัง ความจรลิงใจ”

ในพระคคาขด้อนบีนี้ เปาโลหรันความสนใจไปทบีพี่ทลิตรัส เขาตด้องไมล่เพบียงสอนผผด้อนพี่นดด้วยคคาพผดเทล่านรันี้น แตล่ตด้องแสดง
ใหด้พวกเขาเหน็นโดยเปป็นแบบอยล่างวล่าพวกเขาควรดคาเนลินชบีวลิตอยล่างไร: “ในสลิพี่งสารพรัดจงสคาแดงตรัวทล่านเองใหด้เปป็น
แบบอยล่างของการงานทบีพี่ดบีทรันี้งหลาย” “ทลิตรัสเออ๋ย ทล่านจงเปป็นแบบอยล่างนรันี้น และจงเตนอนสตลิผผด้อนพี่นใหด้เดลินตามทล่าน
เหมนอนทบีพี่ทล่านเดลินตามพระเยซผ” (เกบีพี่ยวกรับคคาทบีพี่แปลเปป็น “แบบอยล่าง” ดผ ฮบีบรผ 8:5; 1 โครลินธร์ 10:6; ฟปลลิปปป
3:17)

“...ในหลรักคคาสอน” เปาโลสรัพี่งทลิตรัสใหด้สอนหลรักคคาสอนทบีพี่บรลิสอุทธลิธและถผกตด้อง โดยไมล่หรันเหไปจาก
พระคอุณอรันบรลิสอุทธลิธ เขาหวงแหนกางเขนนรันี้น พระโลหลิตนรันี้น พระคอุณนรันี้นของพระเจด้ายลิพี่งนรัก-และเขาเทศนาพระ
เยซผ ผผด้ทรงถผกตรซงกางเขน ถผกฝฟัง ทรงเปป็นขซนี้น “ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” เขาเทศนาพระคอุณลด้วน ๆ และ
ประกาศวล่าถด้าผผด้ใดเทศนาสลิพี่งอนพี่นใด “จงใหด้คนนรันี้นถผกสาปแชล่ง” (กท. 1:8) มรันไมล่ใชล่เรนพี่องผลิดธรรมดาทบีพี่เปาโลชบีนี้ใหด้
ทลิตรัสเหน็นวล่าเขาตด้องสรัตยร์จรลิงตล่อหลรักคคาสอนของพระครัมภบีรร์ ไมล่เบบีพี่ยงเบนไปจากหลรักคคาสอนอรันบรลิสอุทธลิธเพนพี่อเอาใจ
มนอุษยร์คนใดหรนอเพนพี่อสนองความปรารถนาของตรัวเอง จงสรังเกต 1 ทลิโมธบี 4:16

“...โดยแสดงความสอุจรลิต” คคาตรงนบีนี้อาจแปลไดด้วล่า “ความบรลิสอุทธลิธ” มรันมบีความหมายเดบียวกรัน ทลิตรัสจะ



ตด้องไมล่อนอุญาตใหด้หลรักคคาสอนทบีพี่ผลิด ๆ ถผกเทศนาหรนอถผกสอนในทบีพี่ประชอุมเหลล่านรันี้นในเกาะครบีต หลรักคคาสอนทบีพี่
บรลิสอุทธลิธเทล่านรันี้น ซซพี่งปลอดคคาสอนผลิดทรันี้งปวง ไดด้รรับอนอุญาตไดด้ ทลิตรัสจะตด้องเทศนาขล่าวประเสรลิฐทบีพี่จะทคาใหด้คนทรันี้ง
หลายเปป็นคนทบีพี่บรลิสอุทธลิธ เปป็นคนทบีพี่ดบีขซนี้น-และหลรักคคาสอนทบีพี่ถผกตด้องกน็ทคาเชล่นนรันี้นเลย พระวจนะเปป็นโคมสคาหรรับเทด้า
ของเรา เปป็นดวงสวล่างแกล่วลิถบีทางของเรา ขนมปฟังเพนพี่อเสรลิมกคาลรัง นนี้คาเพนพี่อทคาใหด้อลิพี่มหนคา และฤทธลิธเดชของพระเจด้า
เพนพี่อรรักษาเราไวด้

ทลิตรัสจะตด้องเปป็นแบบอยล่างใน “ความจรลิงจรัง” คคากรบีกเดบียวกรันนบีนี้กน็แปลเปป็น “ความจรลิงจรัง” เชล่นกรันใน 1
ทลิโมธบี 3:4 แตล่ใน 1 ทลิโมธบี 2:2 มรันถผกแปลเปป็น “ความซนพี่อสรัตยร์” ความหมายทบีพี่ลซกซซนี้งมากขซนี้นของคคา ๆ นบีนี้คนอ 
“ความนล่าเคารพยคาเกรง” สลิพี่งทบีพี่เปาโลกคาลรังกลล่าวแกล่นรักเทศนร์หนอุล่มผผด้นบีนี้จรลิง ๆ แลด้วกน็คนอวล่า เขาจะตด้องเปป็นคนทบีพี่
ซนพี่อตรง เทบีพี่ยงธรรม ไรด้ขด้อครหาในคคาสอน การเทศนา และการดคาเนลินชบีวลิตของเขา เขาจะตด้องเปป็นแบบอยล่างใน
สลิพี่งใด ๆ และสลิพี่งสารพรัดทบีพี่จะรรับประกรันความเคารพนรับถนอจากครลิสตจรักร และจากพวกคนไมล่เชนพี่อเชล่นกรัน

ความหมายตรงนบีนี้กน็คนอวล่าลรักษณะทบีพี่นรักเทศนร์ของพระเจด้ากลล่าวขล่าวสารทบีพี่พระเจด้าไดด้ประทานแกล่เขาควร
เปป็นลรักษณะทบีพี่จะไดด้รรับความเคารพนรับถนอจากเหลล่าผผด้ฟฟัง ขล่าวสารของเขาควรเปป็นหลรักฐานทบีพี่แสดงถซงจลิตสคานซกทบีพี่ดบี
ความมบีศบีลธรรมทบีพี่ไมล่ถผกสงสรัย และควรแสดงออกวล่าเขาคอุด้นเคยกรับหรัวขด้อนรันี้น โดยพลิสผจนร์วล่าเขาไดด้ใชด้เวลามากใน
การศซกษาคด้นควด้าและการอธลิษฐาน ขล่าวสารนรันี้นควรจรลิงจรัง เรบียบงล่าย และถผกสล่งออกไปดด้วยความกระตนอรนอรด้น
ทอุกอยล่าง มรันเปป็นหนด้าทบีพี่อรันยลิพี่งใหญล่และจรลิงจรังสคาหรรับนรักเทศนร์ของพระเจด้าทบีพี่จะยนนบนธรรมาสนร์และกลล่าวพระ
วจนะของพระเจด้าแกล่ชายและหญลิงทรันี้งหลายทบีพี่กคาลรังมอุล่งหนด้าสผล่นลิรรันดรร์กาล!

ทลิตรัสจะตด้องเปป็นแบบอยล่างใน “ความจรลิงใจ” คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้ในภาษากรบีกถผกแปลเปป็น “ความเปป็น
อมตะ” ในโรม 2:7 และใน 2 ทลิโมธบี 1:10 ใน 1 โครลินธร์ 15:42,50,53 และ 54 มรันถผกแปลเปป็น “ความไมล่เปฟปี่อย
เนล่า” มรันถผกแปลเปป็น “ความจรลิงใจ” ในเอเฟซรัส 6:24 และตรงนบีนี้ในขด้อพระคคานบีนี้ของเรา คคานบีนี้ไมล่ถผกพบในทบีพี่อนพี่นใด
อบีกในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ มรันหมายถซงความไมล่เปฟปี่อยเนล่า การไมล่สามารถทบีพี่จะเปฟปี่อยเนล่าไดด้-และดด้วยเหตอุนบีนี้ ตามทบีพี่
ถผกใชด้ในทบีพี่นบีนี้ กน็คงมบีความหมายเหมนอนกรับความบรลิสอุทธลิธ เพนพี่อสรอุปยล่อพระคคาขด้อนบีนี้ ทลิตรัสจะตด้องเปป็นแบบแผนและ
แบบอยล่างในการงานอรันบรลิสอุทธลิธ หลรักคคาสอนอรันบรลิสอุทธลิธ ความจรลิงจรังอรันบรลิสอุทธลิธ และความจรลิงใจอรันบรลิสอุทธลิธ ทลิตรั
สจะตด้องเปป็นคนทบีพี่บรลิสอุทธลิธ!

ขด้อ 8: “คคาพผดอรันถผกตด้อง ซซพี่งไมล่สามารถถผกประณามไดด้ เพนพี่อคนทบีพี่อยผล่ฝป่ายตรงกรันขด้ามจะไดด้ละอาย โดย
ไมล่มบีสลิพี่งชรัพี่วรด้ายใด ๆ ทบีพี่จะกลล่าวถซงทล่านทรันี้งหลายไดด้”

คคาวล่า “อรันถผกตด้อง” ปกตลิแลด้วถผกใชด้กรับรล่างกาย-ซซพี่งหมายถซง “สลิพี่งซซพี่งสอุขภาพดบีหรนอปกตลิสอุข” มรันถผกใชด้ใน
เชลิงเปรบียบเปรยกรับ “คคาพผดทบีพี่ปกตลิสอุข” ทลิตรัสจะตด้องสอน เทศนา และใชด้ภาษาทบีพี่จะเปป็นประโยชนร์-และดบีตล่อ
สอุขภาพ-จากจอุดยนนฝป่ายวลิญญาณ…แทด้จรลิง บรลิสอุทธลิธ ไมล่เสนพี่อมทราม พระวจนะของพระเจด้าเปป็นนนี้คานมสคาหรรับเหลล่า
ทารกในพระครลิสตร์ มรันเปป็นขนมปฟังและเนนนี้อแกล่เหลล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่แขน็งแรงกวล่า และมรันเปป็นนนี้คาทบีพี่มบีชบีวลิตสคาหรรับจลิต
วลิญญาณทรันี้งหลายทบีพี่กระหายของผผด้เชนพี่อทอุกคน เปาโลอยากใหด้ทลิตรัสพผดถด้อยคคาทบีพี่ปกตลิสอุขทบีพี่จะเสรลิมสรด้าง เสรลิมกคาลรัง 
และกล่อผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายขซนี้น และรรักษาพวกเขาใหด้สอุขภาพดบีและสะอาดในฝป่ายวลิญญาณตล่อไป

ทลิตรัสจะตด้องพผดถด้อยคคาทบีพี่ปกตลิสอุข “ซซพี่งไมล่สามารถถผกประณามไดด้” เขาจะตด้องเทศนาขล่าวประเสรลิฐหนซพี่งทบีพี่



เปป็นฤทธลิธเดชของพระเจด้าไปสผล่ความรอด-ไมล่ใชล่อล่อนแอหรนอขบีนี้โรค ทบีพี่ไมล่ปกตลิสอุข แตล่บรลิสอุทธลิธในทอุกรายละเอบียด-ขล่าว
ประเสรลิฐหนซพี่งซซพี่งไมล่มบีผผด้ใดสามารถจรับผลิดไดด้ เขาจะตด้องพผดถด้อยคคาอรันบรลิสอุทธลิธ ถด้อยคคาทบีพี่จรลิงจรัง ขล่าวสารของเขาจะ
ตด้องแสดงออกถซงความหนรักแนล่นมรัพี่นคงในหลรักคคาสอน ในการโตด้แยด้งฝป่ายวลิญญาณ และในความเชนพี่อนรันี้นซซพี่งครรันี้ง
หนซพี่งถผกมอบไวด้แกล่พวกวลิสอุทธลิชนแลด้ว-ความจรลิงนรันี้นซซพี่งทคาใหด้คนทรันี้งหลายเปป็นไท (ยอหร์น 8:32)

“...เพนพี่อคนทบีพี่อยผล่ฝป่ายตรงกรันขด้ามจะไดด้ละอาย โดยไมล่มบีสลิพี่งชรัพี่วรด้ายใด ๆ ทบีพี่จะกลล่าวถซงทล่านทรันี้งหลายไดด้” 
สล่วนนบีนี้ของพระคคาขด้อนบีนี้ระบอุขด้อเทน็จจรลิงหนซพี่งซซพี่งจะเปป็นจรลิงหากทลิตรัสเทศนาขล่าวประเสรลิฐนรันี้นตามทบีพี่ถผกบรันทซกไวด้โดย
อรัครทผตเปาโล ศรัตรผนรันี้นจะอรับอายทบีพี่เขาไดด้ตล่อตด้านขล่าวสารเชล่นนรันี้น เพราะวล่าพระวจนะของพระเจด้าจะไมล่กลรับมา
โดยเปลล่าประโยชนร์ มรันจะสคาเรน็จสลิพี่งซซพี่งมรันถผกสล่งไปกระทคา ผผด้รรับใชด้คนใดทบีพี่ปกปป้องความเชนพี่อนรันี้นและเทศนาขล่าว
ประเสรลิฐอรันบรลิสอุทธลิธแหล่งพระคอุณมหรัศจรรยร์ของพระเจด้าจะไมล่มบีทางถผกบรังครับใหด้ขออภรัยสคาหรรับขล่าวสารนรันี้นทบีพี่เขา
ไดด้กลล่าวออกไป เพราะวล่ามรันจะเกลิดผลออกมาเสมอ เปาโลอยากใหด้ทลิตรัสเปป็นผผด้รรับใชด้ทบีพี่เกลิดผลมาก เขาอยากใหด้คน
เหลล่านรันี้นทบีพี่ทลิตรัสเทศนาใหด้ฟฟังเปป็นเหลล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่สอุขภาพดบีและแขน็งแรง

ขด้อ 9: “จงเตนอนสตลิพวกผผด้รรับใชด้ใหด้เชนพี่อฟฟังนายของตน และใหด้กระทคาสลิพี่งทบีพี่ชอบใจพวกเขาในทอุกประการ 
โดยไมล่เถบียงกลรับ”

ในจดหมายของเขาถซงเหลล่าผผด้เชนพี่อทบีพี่เมนองเอเฟซรัสและใน 1 ทลิโมธบี 6:1-4 เชล่นกรัน เปาโลตรักเตนอนผผด้เชนพี่อ
เหลล่านรันี้นใหด้เชนพี่อฟฟังตล่อนายของตน ใหด้เอาใจนายเหลล่านรันี้นในการรรับใชด้ ในสมรัยของเปาโลยรังมบีทาสและนายทาสอยผล่
เปป็นจคานวนมาก นายทาสบางคนไดด้รรับความรอดแลด้ว ขณะทบีพี่คนอนพี่น ๆ กน็ยรัง ทาสหลายรด้อยคนไดด้บรังเกลิดใหมล่แลด้ว
และเปาโลทราบวล่าถด้าพวกทาสครลิสเตบียนไมล่ใหด้ความเชนพี่อฟฟังและการรรับใชด้ชนลิดทบีพี่ถผกตด้องแกล่นายของตน พวกเขากน็
จะเปป็นคคาพยานทบีพี่แยล่ในเรนพี่องพระคอุณของพระเจด้า ดรังนรันี้น เขาจซงอยากใหด้ผผด้รรับใชด้เหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็นผผด้เชนพี่อมบีความเชนพี่อฟฟัง
ตล่อนายของตน รรับใชด้นายเหลล่านรันี้นใหด้ดบี เอาใจพวกเขาในสลิพี่งสารพรัด และไมล่ตล่อปากตล่อคคาหรนอโตด้เถบียงกรับพวกเขา
เลย-เพราะวล่าผผด้รรับใชด้ทบีพี่เปป็นแบบนรันี้นคงจะไมล่มบีทางมบีอลิทธลิพลตล่อนายของตนจนกลายเปป็นผผด้เชนพี่อไดด้ เปาโลทราบวล่า
พวกคนรรับใชด้ทบีพี่เชนพี่อแลด้วสามารถชนะนายของตนไดด้หากพวกเขาจะพลิสผจนร์ใหด้นายเหลล่านรันี้นเหน็นวล่าความเชนพี่อแบบ
ครลิสเตบียนชล่วยใหด้รอด ทคาใหด้อลิพี่มหนคา และนคาสรันตลิสอุขทบีพี่เกลินความเขด้าใจทอุกอยล่างมาใหด้-สรันตลิสอุขทบีพี่ตคาแหนล่งและเงลิน
ทองไมล่สามารถซนนี้อไดด้

“ใหด้กระทคาสลิพี่งทบีพี่ชอบใจพวกเขาในทอุกประการ” ไมล่ไดด้หมายความวล่าผผด้รรับใชด้คนนรันี้นจะตด้องไมล่ถวายเกบียรตลิ
แดล่พระเจด้าเพนพี่อทบีพี่จะเอาใจนายของตน แตล่ตราบเทล่าทบีพี่การเอาใจนายฝป่ายโลกของเขาไมล่ขรัดแยด้งกรับความเชนพี่อของ
เขาในองคร์เจด้านายผผด้สถลิตในสวรรคร์ ผผด้รรับใชด้ทบีพี่เปป็นครลิสเตบียนจะตด้องไมล่ทคาสลิพี่งใดทบีพี่ผลิดในทางศบีลธรรมหรนอฝป่าย
วลิญญาณเพนพี่อเอาใจนายของตน แตล่เขาจะตด้องไมล่ทคาสลิพี่งใดทบีพี่เปป็นการตล่อตด้านนายของตนเชล่นกรัน เพราะความเชนพี่อ
ของเขาในพระเจด้า เขาจะตด้องทคาสลิพี่งสารพรัดในอคานาจของตนเพนพี่อชนะใจนายของตนโดยการแสดงออกทอุกวรันถซง
สรันตลิสอุขของพระเจด้าในใจของเขา คคาพยานของพระเจด้าจากรลิมฝปปากของเขา และในการรรับใชด้ทบีพี่เขาใหด้แกล่นาย
ของเขา เขาจะตด้องไมล่เปป็นผผด้รรับใชด้ทบีพี่ไมล่เชนพี่อฟฟัง ทบีพี่เถบียงนายของเขา และใหด้การรรับใชด้แบบสองจลิตสองใจและไมล่เปป็น
ระเบบียบ เขาจะตด้องทคาสลิพี่งทบีพี่นายของเขาเรบียกรด้องตราบใดทบีพี่มรันไมล่ไดด้แทรกแซงกรับใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบตามทาง
ของพระเจด้า เขาจะตด้องไมล่แสดงความคลิดเหน็นของตนและโตด้เถบียงเรนพี่องใดกรับผผด้เปป็นนาย โดยตระหนรักถซงขด้อเทน็จ



จรลิงทบีพี่วล่าเขาเปป็นผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งและเขาจะตด้องเชนพี่อฟฟัง-ไมล่ใชล่ยกเหตอุผลและสรัพี่งสอน สรอุปกน็คนอ ผผด้รรับใชด้จะตด้องเชนพี่อ
ฟฟังนายของตนในทอุกสลิพี่งทบีพี่ไมล่ขรัดแยด้งตล่อนนี้คาพระทรัยของพระเจด้า เขาจะตด้องทคาสลิพี่งนบีนี้โดยปราศจากการโตด้เถบียงหรนอ
ตล่อปากตล่อคคากรับผผด้เปป็นนาย

ขด้อ 10: “โดยไมล่ยรักยอก แตล่แสดงความซนพี่อสรัตยร์ทอุกอยล่าง เพนพี่อวล่าพวกเขาจะประดรับหลรักคคาสอนของ
พระเจด้า พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเราในการทรันี้งปวง”

“โดยไมล่ยรักยอก…” คคาวล่า “ยรักยอก” มบีความหมายวล่า เอาทรรัพยร์สลินของผผด้อนพี่นไปใชด้เอง และคงจะใชด้กรับ
สลิพี่งใดทบีพี่เปป็นของนายจด้าง ซซพี่งผผด้รรับใชด้อาจเอาไปเปป็นของตรัวเอง ผผด้รรับใชด้จะตด้องไมล่เอาสลิพี่งใดทบีพี่เปป็นของนายของตนไป
ใชด้เอง-และแนล่นอนวล่า บาปนบีนี้มบีอยผล่แพรล่หลายในทล่ามกลางเหลล่าผผด้รรับใชด้ (โดยเฉพาะพวกทาส) ตลอดหลายปปเหลล่า
นบีนี้ หลายครรันี้งผผด้รรับใชด้คนหนซพี่งรผด้สซกวล่าตนไมล่ไดด้รรับสลิพี่งทบีพี่ตนสมควรไดด้รรับ และดด้วยเหตอุนบีนี้เขาจซงเอามรันไป ในทบีพี่นบีนี้เปาโล
กคาลรังสรัพี่งทลิตรัสใหด้เทศนาตล่อตด้านความชรัพี่วรด้ายนบีนี้ ซซพี่งในคคาพผดอรันชรัดเจน เปป็นอะไรทบีพี่ไมล่นด้อยกวล่าการลรักขโมยเลย และ
การขโมยกน็เปป็นบาปอยล่างหนซพี่ง

“แตล่แสดงความซนพี่อสรัตยร์ทอุกอยล่าง” ในการทคางานหนรักและในการดผแลทรรัพยร์สลินหรนอสลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่นาย
ฝากไวด้กรับผผด้รรับใชด้หรนอทาส ผผด้รรับใชด้ทบีพี่เชนพี่อแลด้วควรดผแลและปกปป้องทรรัพยร์สลินของนายของตนอยล่างระมรัดระวรังพอ 
ๆ กรันราวกรับวล่าสลิพี่งนรันี้นเปป็นของเขาเอง

“เพนพี่อวล่าพวกเขาจะประดรับหลรักคคาสอนของพระเจด้า พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเราในการทรันี้งปวง” นรัพี่น
คนอ เพนพี่อทบีพี่ผผด้รรับใชด้จะแสดงใหด้เหน็นถซงอลิทธลิพลอรันยอุตลิธรรมของความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนทบีพี่มบีตล่อเขาในทอุกแงล่มอุม เขา
ควรแสดงใหด้เหน็นวล่าความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนทคาใหด้เขาเปป็นคนทบีพี่ขยรันหมรัพี่นเพบียรมากขซนี้น ซนพี่อสรัตยร์มากขซนี้น และเชนพี่อ
ฟฟังมากขซนี้น เหลล่าผผด้รรับใชด้ครลิสเตบียนจะตด้องไมล่จงเกลบียดจงชรังและชอบตล่อลด้อตล่อเถบียง แตล่มบีใจกรอุณาและเหน็นอก
เหน็นใจ โดยแสดงใหด้เหน็นวล่าพวกเขาถผกตระเตรบียมมากขซนี้นเพนพี่อปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่ตล่าง ๆ ของตน ไมล่วล่าหนด้าทบีพี่เหลล่านรันี้นจะ
ตพี่คาตด้อยขนาดไหนกน็ตาม

ผผด้รรับใชด้ทบีพี่เชนพี่อแลด้วเหลล่านบีนี้จะตด้องแสดงใหด้เหน็นวล่าศาสนาแบบครลิสเตบียนไดด้เปลบีพี่ยนแปลงทอุกรายละเอบียด
แหล่งชบีวลิตของพวกเขาอยล่างเดล่นชรัดและวล่าพวกเขาเปป็นผผด้รรับใชด้ทบีพี่ดบีขซนี้นเพราะความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนของพวกเขา 
โดยการทคางานหนรักและทรัศนคตลิของพวกเขาทบีพี่มบีตล่อนายของตน พวกเขาจะตด้องพลิสผจนร์สลิพี่งทบีพี่ตนเชนพี่อในใจของตน 
และโดยทางประพฤตลินบีนี้พวกเขาจะหวรังไดด้วล่าจะชนะใจนายของพวกเขามาสผล่ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนและเปป็นเหตอุ
ใหด้คนเหลล่านรันี้นเหน็นวล่าขล่าวประเสรลิฐสรด้างความเปลบีพี่ยนแปลงจรลิง ๆ ในชบีวลิตของคนทบีพี่เชนพี่อ

ไมล่วล่าคอุณจะรผด้สซกวล่าตนไมล่สคาครัญขนาดไหน ผผด้เชนพี่อทบีพี่รรักครรับ คนทบีพี่มบีชบีวลิตทบีพี่ตพี่คาตด้อยมากทบีพี่สอุดกน็อาจดคาเนลิน
ชบีวลิตเชล่นนรันี้นไดด้เพนพี่อทบีพี่จะเปป็นเครนพี่องประดรับใหด้แกล่ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน เปป็นปป้ายโฆษณาทบีพี่ปป่าวประกาศขด้อดบี
ทรันี้งหมดในการเปป็นครลิสเตบียน คนเหลล่านรันี้นทบีพี่มบีตคาแหนล่งอรันตพี่คาตด้อยอาจถผกพระเจด้าใชด้การไดด้อยล่างยลิพี่งใหญล่พอ ๆ กรับ
คนเหลล่านรันี้นทบีพี่อาจไดด้เปรบียบมากกวล่าในหลาย ๆ เรนพี่องจากหลายจอุดยนน เปาโลกคาลรังสอนในทบีพี่นบีนี้วล่าเหลล่าผผด้รรับใชด้อาจ
สรด้างสลิพี่งดบี ๆ ไดด้อยล่างมหาศาลโดยการดคาเนลินชบีวลิตประจคาวรันในแบบทบีพี่ชบีวลิตของพวกเขาจะเปป็นจดหมายฝากทบีพี่ผผด้คน
อล่าน พวกเขาควรเปป็นคคาเทศนาทบีพี่มบีชบีวลิตในการกระทคาและทรัศนคตลิตล่าง ๆ ของตนทบีพี่มบีตล่อนายทาสของตน หรนอตล่อ
คน ๆ นรันี้นทบีพี่พวกเขารรับใชด้



พระคยณของพระเจต้าและการงานของมอัน
ขด้อ 11: “เพราะวล่าพระคอุณของพระเจด้าทบีพี่นคาความรอดมาไดด้ปรากฏแกล่คนทรันี้งปวงแลด้ว” 
สคาหรรับผม ขด้อ 11 ถซง 15 ถนอวล่าเปป็นหนซพี่งในขด้อพระคคาทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทบีพี่สอุดในพระครัมภบีรร์ ในขด้อ 11 เราเรบียนรผด้

วล่าพระคอุณของพระเจด้านคาความรอดมาใหด้-และหากปราศจากพระคอุณ กน็ไมล่มบีความรอดเลย เรารรับความรอดโดย
พระคอุณของพระเจด้า พระคอุณทบีพี่ชล่วยใหด้รอดกลายเปป็นของเราโดยความเชนพี่อ (อฟ. 2:8; รม. 10:17) ดรังนรันี้นทอุกคนทบีพี่
รรับความรอด กน็ถผกชล่วยใหด้รอดโดยพระคอุณ จากนรันี้นจงสรังเกต: พระคอุณนคามาซซพี่งความรอด ความรอดไมล่กลายเปป็น
ของเราโดยทางการดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่จรลิงใจ การใหด้ การอธลิษฐาน การอด้อนวอน หรนอการงดเวด้น พระคอุณของพระเจด้า
นคาความรอดมาสผล่ใจของผผด้เชนพี่อ

“พระคอุณของพระเจด้าทบีพี่นคาความรอดมาไดด้ปรากฏแกล่คนทรันี้งปวงแลด้ว” ดรังนรันี้น เราจซงเรบียนรผด้วล่าไมล่มบีสลิพี่งทบีพี่
เรบียกวล่า “การลบมลทลินแบบจคากรัด” (บางคนรผด้จรักในชนพี่อ “แนวคลิดแบบไฮเปอรร์คาลวลิน”, การลลิขลิตลล่วงหนด้าแบบ
สอุดโตล่ง, หรนอแนวคลิดยอมจคานนตล่อโชคชะตา) มบีนรักศาสนาทบีพี่โดดเดล่นจคานวนมากทบีพี่สอนและเทศนาวล่าบางคนถผก
เลนอกใหด้ไดด้รรับความรอด ขณะทบีพี่คนอนพี่น ๆ ไมล่ถผกเลนอกใหด้ไดด้รรับความรอด-และดด้วยเหตอุนบีนี้พวกเขาจซงตด้องรรับโทษใน
นรก ตามทบีพี่อาจารยร์และนรักเทศนร์เหลล่านบีนี้กลล่าว ถด้าคอุณไมล่ “ถผกเลนอก” คอุณกน็รอดไมล่ไดด้ ไมล่มบีความจคาเปป็นอรันใดทบีพี่จะ
ตด้องพยายาม ผผด้รรับใชด้เหลล่านบีนี้ไมล่เชนพี่อในการรณรงคร์ฟฟฟื้นฟผหรนอในการเชลิญชวน-ใชล่แลด้วครรับ ในการวลิงวอน-ผผด้คนใหด้มา
รรับความรอด พวกเขาสอนและเทศนาวล่าถด้าคอุณถผกเลนอก คอุณกน็จะไดด้รรับความรอด และถด้าคอุณไมล่ถผกเลนอก คอุณกน็
รอดไมล่ไดด้ แตล่ขด้อพระคคาตอนนบีนี้ของเราบอกเราวล่าพระคอุณของพระเจด้าทบีพี่นคาความรอดมาใหด้ “ไดด้ปรากฏแกล่คนทรันี้ง
ปวงแลด้ว”! ดรังนรันี้น คนใดและทอุกคนทบีพี่ยอมฟฟังพระวจนะของพระเจด้าและเชนพี่อบนพระเยซผครลิสตร์เจด้า กน็รรับความรอด
ไดด้-ไมล่วล่าจะเผล่าพรันธอุร์ใด สบีผลิวใด หรนอสลิพี่งอนพี่นใดกน็ตาม

พระเยซผไดด้เสดน็จมา “เพนพี่อจะแสวงหาและชล่วยผผด้ซซพี่งหลงหายไปนรันี้นใหด้รอด” (ลผกา 19:10) และถด้าบอุคคล
ใดจะยอมรรับวล่าตนเปป็นผผด้หลงหาย คน ๆ นรันี้นกน็มบีสลิทธลิธรรับความรอดไดด้ พระเยซผไดด้เสดน็จมาเพนพี่อเรบียก-ไมล่ใชล่คนชอบ
ธรรม แตล่คนบาปทรันี้งหลาย-มาสผล่การกลรับใจใหมล่ “บรรดาคนปกตลิไมล่ตด้องการหมอ เวด้นแตล่คนทรันี้งหลายทบีพี่เจน็บปป่วย”
(ลผกา 5:31) พระองคร์ไดด้เสดน็จมาเพนพี่อชล่วย “ผผด้ใดทบีพี่มบีใจปรารถนา” ใหด้ไดด้รรับความรอด

ขด้อ 12: “โดยสอนพวกเราวล่า โดยการละทลินี้งการอธรรมและตรัณหาตล่าง ๆ ฝป่ายโลกนบีนี้ พวกเราควรดคาเนลิน
ชบีวลิตอยล่างมบีสตลิสรัมปชรัญญะ อยล่างชอบธรรม และตามทางของพระเจด้า ในโลกปฟัจจอุบรันนบีนี้”

ในพระคคาขด้อนบีนี้ของเรา เราเรบียนรผด้วล่าพระคอุณของพระเจด้าไมล่เพบียงนคาความรอดมาใหด้เทล่านรันี้น แตล่พระคอุณ
นรันี้นทบีพี่ชล่วยเราใหด้รอดกน็ตรันี้งชรันี้นเรบียนหนซพี่งขซนี้นในใจของเราทรันทบี และกลายเปป็นครผผผด้นรันี้น พระคอุณของพระเจด้าสอนเรา-
ประการแรก ใหด้ละทลินี้งการอธรรม

แลด้วการอธรรมคนออะไร? คคาตอบนรันี้นชรัดเจนแกล่ทอุกคนทบีพี่เตน็มใจทบีพี่จะถผกสอนโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ: 
สลิพี่งใดทบีพี่ไมล่ตามทางของพระเจด้ากน็เปป็นการอธรรม สลิพี่งใดทบีพี่ไมล่นคาคคาสรรเสรลิญ การเทลิดทผน และการถวายเกบียรตลิมา
แดล่พระเจด้ากน็นคาความอรัปยศอดสผและการลบหลผล่มาสผล่พระนามของพระองคร์อยล่างแนล่นอน ดรังนรันี้น สลิพี่งใดทบีพี่ไมล่ตาม
ทางของพระเจด้าและไมล่ถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า ไมล่วล่ามรันจะเปป็นสลิพี่งใดกน็ตาม กน็ถผกจรัดประเภทไดด้วล่าเปป็น “การ
อธรรม” ไมล่มบีความเปป็นกลาง ไมล่มบีพนนี้นทบีพี่ตรงกลางกรับพระเจด้า มรันชอบธรรมหรนอไมล่กน็ไมล่ชอบธรรม มรันบรลิสอุทธลิธ 



หรนอไมล่กน็ไมล่บรลิสอุทธลิธ ตามทางของพระเจด้าหรนอไมล่กน็ไมล่ตามทางของพระเจด้า พระคอุณของพระเจด้าสอนเราใหด้ละทลินี้ง
การอธรรม

พระคอุณ ผผด้สอนซซพี่งความรอดนคามาสผล่ใจของเรา ยรังไปไกลกวล่านรันี้นอบีก มรันสอนเราใหด้ “ละทลินี้งตรัณหาตล่าง ๆ 
ฝป่ายโลกนบีนี้” เชล่นกรัน ตรัณหาฝป่ายโลกคนออะไร? เราไดด้รรับคคาบรัญชาวล่า: “อยล่ารรักโลกหรนอบรรดาสลิพี่งของทบีพี่อยผล่ในโลก 
ถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดรรักโลก ความรรักของพระบลิดากน็ไมล่ไดด้อยผล่ในผผด้นรันี้น เพราะวล่าสลิพี่งสารพรัดซซพี่งมบีอยผล่ในโลก คนอราคะตรัณหา
ของเนนนี้อหนรัง และราคะตรัณหาของตา และความเยล่อหยลิพี่งแหล่งชบีวลิต ไมล่ไดด้เปป็นของพระบลิดา แตล่เปป็นของโลก และ
โลกกคาลรังผล่านพด้นไป พรด้อมกรับราคะตรัณหาของโลกนรันี้น แตล่ผผด้ทบีพี่กระทคาตามพระประสงคร์ของพระเจด้ากน็ดคารงอยผล่เปป็น
นลิตยร์” (1 ยอหร์น 2:15-17)

ในขด้อพระคคาทบีพี่ใหด้ความกระจล่างแจด้งตอนนบีนี้ เราเรบียนรผด้วล่าสลิพี่งใดทบีพี่ดวงตาจรับจด้องซซพี่งอาจชรักนคาเราใหด้หลงไป
จากพระเจด้ากน็เปป็น “ตรัณหาของโลก” และเมนพี่อเนนนี้อหนรังปรารถนาสลิพี่งซซพี่งไมล่บรลิสอุทธลิธและไมล่ชอบธรรม นรัพี่นกน็เปป็น
ตรัณหาฝป่ายโลก เมนพี่อความคลิดคลิดและวางแผนกลิจกรรมทบีพี่ไมล่บรลิสอุทธลิธ นรัพี่นกน็เปป็นตรัณหาของโลก ตรัณหาเหลล่านบีนี้
(พหผพจนร์) จะผล่านพด้นไปพรด้อมกรับโลกนบีนี้ แตล่ถด้าเราทคาตามนนี้คาพระทรัยของพระเจด้า เรากน็จะตรันี้งมรัพี่นคงอยผล่ตลอดไป 
พระคอุณของพระเจด้าสอนเราใหด้ปฏลิเสธตรัณหาตล่าง ๆ ฝป่ายโลก จงสรังเกตวล่าเรนพี่องลบ (ในชบีวลิตของครลิสเตบียน) มา
กล่อนเรนพี่องบวกในทบีพี่นบีนี้ เราตด้องปฏลิเสธสลิพี่งเหลล่านบีนี้เพนพี่อทบีพี่จะดคาเนลินชบีวลิตแบบทบีพี่เราควรดคาเนลินและปฏลิบรัตลิสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่
ถผกพรรณนาในสล่วนทด้ายของขด้อ 12

“ความอธรรม” ในทบีพี่นบีนี้หมายถซงทอุกสลิพี่งทบีพี่จะถผกรวมอยผล่ภายใตด้คคาวล่า “ความไมล่ดบีงาม” นรัพี่นคนอ ความลด้ม
เหลวทอุกอยล่างในสล่วนของผผด้เชนพี่อในการปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่ตล่าง ๆ อรันเหมาะสม ซซพี่งผผด้เชนพี่อพซงปฏลิบรัตลิตล่อพระเจด้า “ตรัณหา
ตล่าง ๆ ฝป่ายโลก” ในทบีพี่นบีนี้หมายถซงสลิพี่งใดและทอุกสลิพี่งทบีพี่ไมล่เหมาะสมซซพี่งเกบีพี่ยวขด้องกรับความปรารถนา นลิสรัย และความ
ใครล่อยากแหล่งชบีวลิตนบีนี้-ความปรารถนาในเรนพี่องความมรัพี่งครัพี่ง ความสนอุกสนาน เกบียรตลิยศ การเรลิงสคาราญดด้าน
กามารมณร์ และ (ในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับผผด้เชนพี่อ) มรันหมายถซงแรงปรารถนาตล่าง ๆ แบบทบีพี่ชาวโลกนบีนี้มรักไลล่ตาม ไขวล่
ควด้า และสคาเรลิงสคาราญ มรันรวมถซงสลิพี่งสารพรัดเหลล่านรันี้นทบีพี่คนเราไมล่ควรสคาเรลิงสคาราญหากเขาไดด้บรังเกลิดใหมล่แลด้ว
อยล่างแทด้จรลิง หากเขามบีใจทบีพี่ถผกเปลบีพี่ยนแปลงแลด้วโดยพระคอุณของพระเจด้าผล่านทางการอรัศจรรยร์แหล่งการบรังเกลิด
ใหมล่ตามทบีพี่ถผกพรรณนาไวด้โดยพระเยซผในยอหร์น 3:1-7

ขอใหด้ผมเนด้นยนี้คาขด้อเทน็จจรลิงตามพระครัมภบีรร์ทบีพี่วล่าเราไมล่ไดด้รรับความรอดโดยการละทลินี้งความอธรรมและ
ตรัณหาฝป่ายโลกทรันี้งหลาย ดด้านบวกมากล่อนดด้านลบในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับการไถล่ แตล่ในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับการ
ดคาเนลินชบีวลิตอรันบรลิสอุทธลิธ ดด้านลบมากล่อนดด้านบวก นรัพี่นคนอ หากเราอยากดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่มบีสตลิสรัมปชรัญญะ ชอบธรรม 
ตามทางของพระเจด้าในโลกปฟัจจอุบรันนบีนี้ เรากน็ตด้องปฏลิเสธสลิพี่งใดทบีพี่เปป็นความอธรรม และเราตด้องปฏลิเสธตรัณหาฝป่าย
โลกทอุกอยล่าง

หลรังจากไดด้ปฏลิเสธตรัณหาฝป่ายโลกและความอธรรมแลด้ว เรากน็ตด้อง “ดคาเนลินชบีวลิตอยล่างมบีสตลิสรัมปชรัญญะ” 
นบีพี่หมายความวล่าเราควรใชด้การเหนบีพี่ยวรรันี้งอรันเหมาะสมกรับแรงปรารถนาตล่าง ๆ ของเราและการปฏลิบรัตลิทรันี้งหลาย
แหล่งการดคาเนลินชบีวลิตประจคาวรัน เราควรมบีสตลิสรัมปชรัญญะ-ไมล่ใชล่แคล่ในการงดเวด้นจากแอลกอฮอลร์เทล่านรันี้น แตล่ใน
บรรดาความใครล่อยาก แรงปรารถนา และสลิพี่งใดทบีพี่อาจชรักนคาเราใหด้หลงไปจากทางของพระเจด้าและการดคาเนลิน



ชบีวลิตทบีพี่ถผกตด้องดด้วย ผผด้เชนพี่อจะตด้องเปป็นจดหมายฝากทบีพี่มบีชบีวลิตใหด้คนทรันี้งหลายไดด้อล่าน เราจะตด้องดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่จะชล่วย
ใหด้เราสามารถเชลิญชวนผผด้อนพี่นใหด้เดลินตามเราเหมนอนกรับทบีพี่เราเดลินตามพระเยซผ เราควรทบีพี่จะสามารถเชลิญชวนพวก
เขาใหด้เดลินตามรอยเทด้าของเราเหมนอนอยล่างทบีพี่เราเดลินตามรอยพระบาทของพระองคร์

เปาโลสอนชาวเอเฟซรัสวล่า “และอยล่าเมาเหลด้าองอุล่นซซพี่งการเกลินพอดบีอยผล่ในนรันี้น แตล่จงเตน็มเปปปี่ยมดด้วยพระ
วลิญญาณ” (อฟ. 5:18) นรักเทศนร์จคานวนมากเทศนาวล่าการเมาเหลด้าองอุล่นเปป็นบาปอรันรด้ายแรง-แตล่พวกเขาไมล่เคย
เอล่ยถซงบาปของการไมล่เตน็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณเลย หากมรันเปป็นบาปทบีพี่จะเมาเหลด้าองอุล่น มรันกน็ตด้องเปป็นบาปอยล่าง
หนซพี่งเชล่นกรันทบีพี่ผผด้เชนพี่อจะไมล่ยอมใหด้พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธเตน็มลด้นชบีวลิตของตน

เราจะตด้องดคาเนลินชบีวลิต “อยล่างชอบธรรม” หรนอ “อยล่างยอุตลิธรรม” โดยหมายถซงการปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่ตล่าง ๆ 
อรันเหมาะสมของเราในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับเพนพี่อนมนอุษยร์ของเรา มรันหมายความวล่าในการดคาเนลินชบีวลิตประจคาวรัน
ของเรา ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนสอนเราใหด้ปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่ทอุกอยล่างในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับผผด้อนพี่นดด้วยความซนพี่อตรง 
เราตด้องปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่ของเราตล่อเพนพี่อนพลเมนองและเพนพี่อนบด้านของเรา ตล่อคนยากจน ผผด้ขรัดสน ผผด้ถผกบบีบบรังครับ หรนอ
ตล่อผผด้ใดทบีพี่พระเจด้าทรงนคาเขด้ามาในชบีวลิตของเรา ใหด้สมกรับทบีพี่เปป็นครลิสเตบียนทบีพี่ซนพี่อตรงและเทบีพี่ยงธรรม

พระคอุณของพระเจด้าสอนเราใหด้ดคาเนลินชบีวลิต “ตามทางของพระเจด้า” นรัพี่นคนอ “อยล่างยคาเกรงพระเจด้า”-
ไมล่ใชล่ อยล่างคลิดวล่าตรัวเองชอบธรรม เราจะตด้องดคาเนลินชบีวลิตดด้วยความยคาเกรงพระเจด้าในการปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่ของเรา
อยล่างสรัตยร์ซนพี่อตล่อพระเจด้า ผผด้ไดด้ทรงรรักเรายลิพี่งนรักจนพระองคร์ไดด้ประทานพระเยซผใหด้มาสลินี้นพระชนมร์เพนพี่อเรา เราจะ
ตด้องปฏลิเสธทอุกสลิพี่งทบีพี่เปป็นความอธรรม และเราจะตด้องดคาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้าในทอุกสลิพี่งทบีพี่เรากระทคา ดรังนรันี้น
เราจซงมบีโครงรล่างของสลิพี่งทบีพี่ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนเรบียกรด้อง:

1. หนด้าทบีพี่ของเราตล่อตรัวเราเอง-เราจะตด้องดคาเนลินชบีวลิตอยล่างมบีสตลิสรัมปชรัญญะ 
และการดคาเนลินชบีวลิตแบบมบีสตลิสรัมปชรัญญะกน็ตด้องอาศรัยการควบคอุมเหนนอแรงปรารถนา ความใครล่อยาก 

และวลิธบีปฏลิบรัตลิทรันี้งหลายของชบีวลิต
2. เราเหน็นหนด้าทบีพี่ของเราตล่อเพนพี่อนมนอุษยร์ของเราในทอุกความสรัมพรันธร์ทบีพี่เรามบีในชบีวลิต
3. เราเหน็นหนด้าทบีพี่ของเราตล่อพระเจด้า เราจะตด้องดคาเนลินชบีวลิตดด้วยความยคาเกรงพระเจด้า 

เราจะตด้องเดลินอยล่างถผกตด้อง และในถด้อยคคาของเปาโล “งดเวด้นเสบียจากสลิพี่งทบีพี่ดผเหมนอนชรัพี่วทอุกอยล่าง” ผผด้เชนพี่อ
ทบีพี่ทคาสลิพี่งเหลล่านบีนี้กน็ปฏลิบรัตลิตามหนด้าทบีพี่รรับผลิดชอบทรันี้งหมดแหล่งเงนพี่อนไขและความสรัมพรันธร์ของตนในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับ
ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนตามภาคพรันธสรัญญาใหมล่

หากเรามบีสตลิสรัมปชรัญญะในวลิธบีคลิดของเราและในวลิธบีปฏลิบรัตลิตล่าง ๆ แหล่งชบีวลิตของเรา หากเราปฏลิบรัตลิกรับ
เพนพี่อนมนอุษยร์ของเราอยล่างชอบธรรมและถผกตด้อง หากเราดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ยคาเกรงพระเจด้า ออุทลิศตรัวตล่อความชอบ
ธรรม-เรากน็เปป็นอยล่างทบีพี่เราควรเปป็นเพนพี่อพระเยซผ “ในโลกปฟัจจอุบรันนบีนี้”

ใชล่แลด้วครรับ เราไดด้รรับความรอดแลด้วตอนนบีนี้ ในโลกปฟัจจอุบรันนบีนี้ เราเปป็นบอุตรทรันี้งหลายของพระเจด้าแลด้วตอน
นบีนี้ (1 ยอหร์น 3:1-3) และมรันเปป็นไปไดด้จรลิง ๆ ทบีพี่ผผด้เชนพี่อจะปฏลิเสธความอธรรมและตรัณหาตล่าง ๆ ฝป่ายโลก มรันเปป็นไป
ไดด้-และสคาหรรับผผด้เชนพี่อมรันเปป็นเรนพี่องปกตลิธรรมดา-ทบีพี่จะดคาเนลินชบีวลิตอยล่างมบีสตลิ อยล่างชอบธรรม อยล่างยอุตลิธรรมและ
ตามทางของพระเจด้าในโลกปฟัจจอุบรันนบีนี้ ในโรม 8:35-39 เราเรบียนรผด้วล่า “เราเปป็นยลิพี่งกวล่าเหลล่าผผด้พลิชลิตโดยทาง



พระองคร์” นรกไมล่มบีสลิพี่งใดจะเขวบีนี้ยงใสล่เราทบีพี่จะเอาชนะเราไดด้หากเราพซพี่งพาพระเยซผ ใน 1 โครลินธร์ 10:13 เราเรบียนรผด้
วล่าพญามารไมล่มบีการทดลองทบีพี่จะใชด้เพนพี่อทดลองเราจนมรันทคาใหด้เราลด้มไดด้ เพราะวล่าพระเจด้าทรงสรัตยร์ซนพี่อ-และ
พระเจด้าผผด้ไดด้ทรงรรักเรา ไดด้ประทานพระเยซผใหด้สลินี้นพระชนมร์เพนพี่อเรา และไดด้ทรงจรัดหาพระคอุณเพนพี่อชล่วยเราใหด้รอด 
จะประทานชรัยชนะแกล่เราเหนนอการทดลองใด ๆ ทรันี้งปวง ผผด้ใดกน็ตามทบีพี่บรังเกลิดจากพระเจด้ากน็มบีชรัยตล่อโลก “และนบีพี่
แหละเปป็นชรัยชนะซซพี่งไดด้มบีชรัยตล่อโลก คนอความเชนพี่อของพวกเรานรัพี่นเอง” (1 ยอหร์น 5:1-5) เราอยผล่ในโลก-แตล่เราไมล่
เปป็นของโลก พระเยซผเคยอาศรัยอยผล่ในโลกนบีนี้กล่อนทบีพี่พระองคร์ทรงขอใหด้คอุณและผมอาศรัยอยผล่เพนพี่อพระองคร์ในโลกนบีนี้ 
พระองคร์ไดด้ทรงพลิชลิตโลก เนนนี้อหนรัง และพญามาร ดรังนรันี้นเราจซงเปป็นยลิพี่งกวล่าเหลล่าผผด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ แตล่
พระคอุณของพระเจด้าสอนมากกวล่านบีนี้อบีก:

ขด้อ 13: “โดยมอุล่งรอคอยความหวรังอรันมบีสอุขนรันี้น และการปรากฏอรันทรงสงล่าราศบีของพระเจด้าผผด้ใหญล่ยลิพี่ง 
และพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเราคนอ พระเยซผครลิสตร์”

พระคอุณทบีพี่ชล่วยเราใหด้รอด-ซซพี่งหากไมล่มบีมรันกน็ไมล่มบีความรอดเลย-สอนเราใหด้ไมล่เพบียงปฏลิเสธความอธรรม
และตรัณหาตล่าง ๆ ฝป่ายโลก และใหด้ดคาเนลินชบีวลิตอยล่างมบีสตลิ อยล่างชอบธรรม และตามทางของพระเจด้าในโลก
ปฟัจจอุบรันนบีนี้เทล่านรันี้น แตล่มรันสอนเราใหด้ “มอุล่งรอคอยความหวรังอรันมบีสอุขนรันี้น” เชล่นกรัน! ผมไมล่ลรังเลใจทบีพี่จะกลล่าวคคาพผดถรัด
ไปนบีนี้: ผผด้เชนพี่อทอุกคนเชนพี่อในการเสดน็จมาครรันี้งทบีพี่สองของพระเยซผครลิสตร์! เราอาจไมล่เหน็นพด้องตรงกรันเกบีพี่ยวกรับทอุกราย
ละเอบียดของคคาพยากรณร์เกบีพี่ยวกรับการเสดน็จมาครรันี้งทบีพี่สองของพระองคร์-แตล่ถด้าเราบรังเกลิดใหมล่แลด้ว เรากน็เปป็นผผด้รรับ
พระคอุณของพระเจด้า และถด้าเราเปป็นผผด้รรับพระคอุณของพระเจด้า พระคอุณกน็สอนเราใหด้เฝป้าคอยความหวรังอรันมบีสอุขนรันี้น
นรัพี่นคนอ “การปรากฏอรันทรงสงล่าราศบีของพระเจด้าผผด้ใหญล่ยลิพี่ง และพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเราคนอ พระเยซผครลิสตร์”
ผผด้ทรงเตน็มพระทรัยแบกรรับบาปของเราในพระกายของพระองคร์เองบนกางเขนนรันี้น เพนพี่อทบีพี่เราจะไดด้รรับความรอด
จากโทษของบาป รอดจากอคานาจของบาป-และเมนพี่อพระองคร์เสดน็จมาในการรรับขซนี้นนรันี้น เรากน็จะไดด้รรับความรอด
จากการมบีอยผล่ของบาป

หากคอุณอยากทราบแนล่นอนวล่าการตรัดสลินใจของคอุณเปป็นของแทด้หรนอของเทบียม วล่าศาสนาของคอุณเปป็น
ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนหรนอทบีพี่มนอุษยร์สรด้างขซนี้น คอุณกน็ทราบแนล่นอนไดด้โดยการเปรบียบเทบียบการตรัดสลินใจของคอุณ
และประสบการณร์ของคอุณกรับขด้อพระคคาเหลล่านบีนี้ทบีพี่เรากคาลรังศซกษากรันอยผล่ เราจะเอาการตรัดสลินใจของคอุณมาทดสอบ
กรันดบีไหมครรับ?

เมนพี่อคอุณตรัดสลินใจแลด้วทบีพี่จะเขด้ารล่วมกรับครลิสตจรักรนรันี้น เมนพี่อคอุณออกมาขด้างหนด้าและยนพี่นมนอของคอุณใหด้แกล่นรัก
เทศนร์คนนรันี้น หรนอเมนพี่อคอุณเดลินไปตามทางเดลินพรด้อมกรับคนอนพี่น ๆ เพนพี่อทคาการตรัดสลินใจ เกลิดอะไรขซนี้นตอนนรันี้น? นลิสรัย
อธรรมตล่าง ๆ ของคอุณหายไปบด้างไหม? คอุณไมล่ไดด้เลลิกสลิพี่งใดเพนพี่อทบีพี่จะรรับความรอด แตล่นลิสรัยเกล่า ๆ ของคอุณกลาย
เปป็นสลิพี่งทบีพี่นล่าเกลบียดและนล่าขยะแขยงในความคลิดของคอุณโดยอรัตโนมรัตลิใชล่ไหม? ถด้าคอุณเคยชอบกลินเหลด้า หรนอชอบ
เลล่นไพล่และเตด้นรคา ตรัณหาฝป่ายโลกเหลล่านรันี้นไดด้กลายเปป็นสลิพี่งทบีพี่นล่าเกลบียดและชวนแหวะ และคอุณเลลิกทคาสลิพี่งเหลล่านรันี้น
ในชบีวลิตของคอุณใชล่ไหม? ตรันี้งแตล่คอุณไดด้ทคาการตรัดสลินใจของคอุณ คอุณกน็มบีสตลิสรัมปชรัญญะในการคลิดของคอุณ ในการ
ปฏลิบรัตลิตล่าง ๆ ประจคาวรันแหล่งชบีวลิตของคอุณใชล่ไหม? คอุณยรังมรัวเมาอยผล่กรับความเยล่อหยลิพี่งเหมนอนเดลิม หรนอหมกมอุล่นอยผล่
กรับความปรารถนาทบีพี่จะเปป็นคนมรัพี่งมบีหรนอไมล่? คอุณมรัวเมาอยผล่กรับความปรารถนาทบีพี่จะเปป็นคนมบีเสนล่หร์และเปป็นทบีพี่นลิยม



ชมชอบในโลกแหล่งสรังคมหรนอไมล่? แลด้วการดคาเนลินชบีวลิตประจคาวรันของคอุณเปป็นอยล่างไรบด้าง? คอุณดคาเนลินชบีวลิตอยล่าง
ถผกตด้อง หรนอคอุณดคาเนลินชบีวลิตในทางทบีพี่ผลิด? คอุณปฏลิบรัตลิกรับเพนพี่อนมนอุษยร์ของคอุณอยล่างถผกตด้องในธอุรกลิจการงานและใน
ชอุมชนไหม? คอุณปฏลิบรัตลิอยล่างยอุตลิธรรมและอยล่างซนพี่อตรงกรับพวกเขาไหม? คอุณรผด้สซกอยล่างไรตล่อพระเจด้า? คอุณรรัก
พระองคร์ และถวายคคาขอบพระคอุณแดล่พระองคร์ทอุกวรันไหมสคาหรรับสอุขภาพ อาหาร เสนนี้อผด้าของคอุณ สคาหรรับงาน
ของคอุณ ครอบครรัวของคอุณ รถของคอุณ? คอุณดคาเนลินชบีวลิตในทางของพระเจด้าไหม? และคอุณตรันี้งตาคอยพระเยซผ
ไหม?

ผมไมล่ไดด้หมายความวล่าคอุณตด้องยนนอยผล่ในสนามหนด้าบด้านและมองขซนี้นไปยรังฟป้าสวรรคร์-แตล่คอุณกคาลรังคาด
หวรังรอคอยพระองคร์วล่าจะเสดน็จมาไดด้ทอุกเมนพี่อไหม คอุณอยากเหน็นพระเยซผเสดน็จกลรับมายรังแผล่นดลินโลกวรันนบีนี้ไหม? 
ทล่ามกลางถด้อยคคาสอุดทด้ายในหนรังสนอวลิวรณร์ คนอคคาตรรัสของพระเยซผ: “ผผด้ซซพี่งทรงเปป็นพยานในสลิพี่งเหลล่านบีนี้ ตรรัสวล่า 
“แนล่นอน เราจะมาโดยเรน็ว!”” และยอหร์นตอบวล่า “ขอใหด้เปป็นเชล่นนรันี้น เชลิญเสดน็จมาเถลิด พระเยซผเจด้าขด้า!” คอุณ
อธลิษฐานไดด้ไหมวล่า “ขอใหด้เปป็นเชล่นนรันี้น เชลิญเสดน็จมาเถลิด พระเยซผเจด้าขด้า”? หรนอมรันทคาใหด้คอุณตกใจกลรัวทบีพี่จะคลิดถซง
การเสดน็จมาของพระองคร์?

ในฮบีบรผ 9:28 เราอล่านวล่า “ดรังนรันี้นพระครลิสตร์จซงไดด้ทรงถผกถวายหนหนซพี่ง เพนพี่อจะไดด้ทรงรรับเอาบาปทรันี้ง
หลายของคนเปป็นอรันมาก และแกล่บรรดาคนทบีพี่คอยทล่าพระองคร์นรันี้น พระองคร์จะทรงปรากฏครรันี้งทบีพี่สองโดย
ปราศจากบาปเพนพี่อนคาไปสผล่การชล่วยใหด้รอดฉรันนรันี้น” ตามทบีพี่พระคคาขด้อนบีนี้กลล่าว พระเยซผจะเสดน็จมารรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่
ตรันี้งตาคอยพระองคร์-และพระคอุณของพระเจด้าสอนเราใหด้ตรันี้งตาคอยเหตอุการณร์อรันมบีสอุขนรันี้น! ถด้าคอุณไมล่เชนพี่อในการ
เสดน็จมาครรันี้งทบีพี่สองของพระเยซผครลิสตร์และถด้าคอุณไมล่ไดด้กคาลรังตรันี้งตาคอยการเสดน็จกลรับมาของพระองคร์ มรันกน็ชบีนี้ใหด้เหน็น
ขด้อเทน็จจรลิงอรันชรัดเจนทบีพี่วล่าคอุณยรังไมล่ไดด้รรับความรอดเลย พระคอุณของพระเจด้าทบีพี่นคาความรอดมาใหด้สอนเราใหด้ตรันี้งตา
คอยพระเยซผ

การเสดน็จมาครรันี้งทบีพี่สองของพระเยซผครลิสตร์ สคาหรรับผผด้เชนพี่อ กน็เปป็น “ความหวรังอรันมบีสอุขนรันี้น” มรันไมล่ใชล่หลรักคคา
สอนทบีพี่นล่าหวาดกลรัว แตล่เปป็นหลรักคคาสอนอรันมบีสอุข จงตรันี้งใจศซกษาคด้นควด้า 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18 ทบีพี่เปาโลปปิดทด้าย
ขด้อพระคคาสล่วนนบีนี้ทบีพี่กลล่าวถซงการรรับขซนี้นนรันี้นดด้วยคคาเตนอนสตลินบีนี้: “เหตอุฉะนรันี้นจงปลอบประโลมกรันและกรันดด้วยถด้อยคคา
เหลล่านบีนี้เถลิด” การเสดน็จมาครรันี้งทบีพี่สองของพระเยซผครลิสตร์เปป็นความหวรังทบีพี่ปลอบประโลมใจ เปป็นความหวรังทบีพี่ทคาใหด้
มรัพี่นใจ มรันเปป็นความหวรังอรันมบีสอุขทบีพี่มบีคล่าทบีพี่สอุดสคาหรรับผผด้เชนพี่อ

ในยอหร์น 3:1-3 เราถผกรรับประกรันวล่าเราเปป็นบอุตรทรันี้งหลายของพระเจด้าแลด้วตอนนบีนี้ แตล่เมนพี่อพระเยซผทรง
ปรากฏ เรากน็จะเปป็นเหมนอนพระองคร์ และยอหร์นประกาศวล่า “ทอุกคนทบีพี่มบีความหวรังนบีนี้ในตนกน็ชคาระตรัวใหด้บรลิสอุทธลิธ 
เหมนอนกรับทบีพี่พระองคร์ทรงบรลิสอุทธลิธ” การเสดน็จมาครรันี้งทบีพี่สองของพระเยซผไมล่เพบียงเปป็นความหวรังอรันมบีสอุข ทบีพี่มบีความ
สอุขและเปปปี่ยมดด้วยความชนพี่นบานเทล่านรันี้น แตล่มรันเปป็นความหวรังทบีพี่ถผกชคาระใหด้บรลิสอุทธลิธซซพี่งเปป็นเหตอุใหด้ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย
ดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่ตามทางของพระเจด้า บรลิสอุทธลิธ และชอบธรรม โดยรผด้วล่าพระเยซผเจด้า พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเรา อาจ
เสดน็จมาไดด้ทอุกเมนพี่อในวรันใดกน็ไดด้

“...และการปรากฏอรันทรงสงล่าราศบี…” มรันจะเปป็นวรันทบีพี่เปปปี่ยมสงล่าราศบีสคาหรรับผผด้เชนพี่อ รล่างกายของเหลล่าผผด้
เชนพี่อทบีพี่ตายไปแลด้วจะถผกทคาใหด้เปป็นขซนี้นมาโดยไมล่รผด้เปฟปี่อยเนล่า พวกเราทบีพี่ยรังมบีชบีวลิตอยผล่ตอนทบีพี่พระเยซผเสดน็จมาในการรรับ



ขซนี้นนรันี้น จะถผกเปลบีพี่ยนแปลง “ในชรัพี่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว” รล่างกายทบีพี่ตายไดด้เหลล่านบีนี้จะสวมความเปป็นอมตะ 
และเราจะมบีรล่างกายหนซพี่งซซพี่งเหมนอนกรับพระกายของพระเยซผ (1 ธส. 4:13-18; 1 คร. 15:51-55; 1 ยอหร์น 
3:1-3)

นรัพี่นจะเปป็นเหตอุการณร์ทบีพี่เปปปี่ยมสงล่าราศบีสคาหรรับผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย เพราะเราจะเหน็นพระเยซผแบบหนด้าตล่อหนด้า 
เราจะนรัพี่งลงทบีพี่งานเลบีนี้ยงสมรสนรันี้นในทด้องฟป้า เราจะไดด้รรับบคาเหนน็จสคาหรรับหนด้าทบีพี่คนตด้นเรนอนของเรา (2 คร. 5:10; 
1 คร. 3:11-15) และเราจะกลรับมายรังแผล่นดลินโลกนบีนี้เพนพี่อครอบครองกรับพระองคร์เปป็นเวลาหนซพี่งพรันปปอรันเปปปี่ยมสงล่า
ราศบี (1 ยอหร์น 3:1-3; วว. 20:5,6)

ความหวรังของครลิสตจรักรคนอ การปรากฏอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีของพระเจด้าผผด้ใหญล่ยลิพี่ง และพระผผด้ชล่วยใหด้รอด
ของพวกเราคนอ พระเยซผครลิสตร์ ครลิสตจรักรอยผล่ในโลก แตล่ไมล่เปป็นของโลก ความเปป็นพลเมนองของเราอยผล่ในสวรรคร์ 
ศบีรษะของเรา (พระเยซผ) ทรงอยผล่ในสวรรคร์ รากฐานของเราทรงอยผล่ในสวรรคร์ เราเปป็นอวรัยวะตล่าง ๆ แหล่งพระกาย
ของพระองคร์ กระดผกแหล่งกระดผกของพระองคร์ เนนนี้อหนรังแหล่งเนนนี้อหนรังของพระองคร์ เราเปป็นผผด้สรัญจรในโลกนบีนี้ เรา
กคาลรังตรันี้งตาคอยเมนองหนซพี่งซซพี่งผผด้กล่อและผผด้สรด้างของมรันคนอพระเจด้า! แตล่เราจะไมล่ไดด้เขด้าไปอยผล่ในเมนองนรันี้นจนกวล่าพระ
เยซผเสดน็จมาและเราถผกรรับขซนี้นไปพบกรับพระองคร์ในฟป้าอากาศ เมนพี่อนรันี้นเราจะรรับรล่างกายของเราทบีพี่ถผกทคาใหด้มบีสงล่า
ราศบีและบคาเหนน็จของเรา

ครลิสตจรักรจะไมล่ไดด้อยผล่ทบีพี่บด้านตราบใดทบีพี่มรันยรังอยผล่ในโลกนบีนี้ เราอยผล่บนโลกนบีนี้เพนพี่อสรด้างเหลล่าสาวกจากทอุก
ประชาชาตลิ โดยใหด้บรัพตลิศมาพวกเขาในพระนามของพระบลิดา พระบอุตร และพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ สรัพี่งสอนพวก
เขาใหด้ถนอปฏลิบรัตลิสลิพี่งสารพรัดทบีพี่พระเยซผไดด้ทรงบรัญชา และเมนพี่อครลิสตจรักรครบบรลิบผรณร์ เรากน็จะถผกรรับขซนี้นไปพบกรับ
พระเยซผในหมผล่เมฆในฟป้าอากาศ-และนรัพี่นจะเปป็นสงล่าราศบี!

“พระเจด้าผผด้ใหญล่ยลิพี่ง” ไมล่ไดด้หมายความวล่าพระเยโฮวาหร์พระเจด้าจะเสดน็จมา ไมล่มบีทบีพี่ใดเลยในพระครัมภบีรร์ทบีพี่
สอนวล่าพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ (พระเยโฮวาหร์) จะเสดน็จกลรับมายรังแผล่นดลินโลกนบีนี้ พระเยซผทรงเปป็น “ผผด้ทบีพี่
มหรัศจรรยร์ ทบีพี่ปรซกษา พระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ พระบลิดานลิรรันดรร์ องคร์สรันตลิราช” (อสย. 9:6) ดรังนรันี้นคคากลล่าวในทบีพี่นบีนี้
“พระเจด้าผผด้ใหญล่ยลิพี่ง” จซงหมายถซงพระเยซผ-ผผด้ทรงเปป็นพระเจด้าในเนนนี้อหนรังอยล่างแนล่นอน พระองคร์ทรงเปป็นพระผผด้ชล่วย
ใหด้รอดของเรา และพระองคร์จะเสดน็จกลรับมาเพนพี่อรรับคนของพระองคร์ไป 

มบีคนเหลล่านรันี้นทบีพี่พยายามทคาใหด้ผผด้คนเชนพี่อวล่าพระเยโฮวาหร์พระเจด้าจะทรงปรากฏพรด้อมกรับพระเยซผพระ
บอุตร แตล่ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนทบีพี่เนด้นพนนี้นฐานกน็สอนและเทศนามาตลอดวล่า “พระเจด้าผผด้ใหญล่ยลิพี่งและพระผผด้ชล่วย
ใหด้รอดของเรา” หมายถซงพระเยซผครลิสตร์ ผผด้ไดด้ทรงแบกรรับบาปของเราในพระกายของพระองคร์บนกางเขนนรันี้นเพนพี่อ
ทบีพี่เราจะไดด้รรับความรอด

ขด้อ 14: “ผผด้ไดด้โปรดประทานพระองคร์เองเพนพี่อพวกเรา เพนพี่อพระองคร์จะทรงไถล่พวกเราใหด้พด้นจากความชรัพี่ว
ชด้าทอุกอยล่าง และทรงชคาระหมผล่ชนพลิเศษใหด้บรลิสอุทธลิธสคาหรรับพระองคร์เอง ซซพี่งมบีความกระตนอรนอรด้นในการงานทบีพี่ดบีทรันี้ง
หลาย”

คคาพผดเปปิดของพระคคาขด้อนบีนี้ “ผผด้ไดด้โปรดประทานพระองคร์เองเพนพี่อพวกเรา” แนล่นอนวล่าชบีนี้ไปยรังพระเยซผ 
พระเจด้าพระบลิดาทรงเปป็นผผด้ทบีพี่รรักเรายลิพี่งนรัก พระเจด้าพระบอุตรทรงเปป็นผผด้ทบีพี่ไดด้สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนรันี้นเพนพี่อเรา 



และพระเจด้าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรงอยผล่ในโลกวรันนบีนี้โดยตรรัสเรบียกเจด้าสาวคนหนซพี่งออกมาเพนพี่อพระบอุตร เจด้าสาว
นรันี้นคนอ ครลิสตจรักรภาคพรันธสรัญญาใหมล่ อรันประกอบดด้วยผผด้เชนพี่อทอุกคน เรากคาลรังตรันี้งตาคอยความหวรังอรันมบีสอุขนรันี้น
และการปรากฏอรันเปปปี่ยมสงล่าราศบีของพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเรา เรารรักพระองคร์เพราะพระองคร์ทรงรรักเรากล่อน 
เรารรักพระองคร์และเรากคาลรังตรันี้งตาคอยพระองคร์เพราะพระองคร์ไดด้ประทานพระองคร์เองเพนพี่อเรา เราอยากเหน็น
พระองคร์เพราะเรารรักพระองคร์-พวกเราบางคน-มานานหลายปปแลด้ว และเราอยากใหด้ถซงวรันนรันี้นเมนพี่อเราสามารถ
มองเขด้าไปในพระพรักตรร์ประเสรลิฐของพระองคร์ ซบลงแทบพระบาทของพระองคร์ และขอบพระคอุณพระองคร์
สคาหรรับความรรักของพระองคร์และพระคอุณทบีพี่ชล่วยใหด้รอดของพระองคร์!

“ผผด้ไดด้โปรดประทานพระองคร์เองเพนพี่อพวกเรา เพนพี่อพระองคร์จะทรงไถล่พวกเราใหด้พด้นจากความชรัพี่วชด้าทอุก
อยล่าง” ไมล่มบีการไถล่ในผผด้อนพี่นอบีก พระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ พระบอุตรของพระเจด้า ชคาระเราใหด้สะอาดจากบาปทรันี้ง
สลินี้น เรามบีการไถล่ในพระเยซผ ปราศจากการหลรัพี่งรลินของโลหลิต กน็ไมล่มบีการยกโทษบาป เราไมล่ถผกไถล่ดด้วยสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่
เสนพี่อมสลายไดด้-เชล่นเงลินและทอง-แตล่ดด้วยพระโลหลิตอรันมบีคล่ามากของพระเยซผ เหมนอนของลผกแกะตรัวหนซพี่งทบีพี่
ปราศจากตคาหนลิหรนอจอุดดล่างพรด้อยใด ๆ:

“เพราะพวกทล่านทราบวล่า พวกทล่านมลิไดด้ถผกไถล่ไวด้ดด้วยสลิพี่งทรันี้งหลายทบีพี่เสนพี่อมสลายไดด้ เชล่นเงลินและทองคคา 
จากการประพฤตลิอรันหาสาระไมล่ไดด้ของพวกทล่าน ซซพี่งไดด้รรับเปป็นประเพณบีจากบรรพบอุรอุษของพวกทล่าน แตล่ดด้วยพระ
โลหลิตอรันลนี้คาคล่าของพระครลิสตร์ ดอุจเลนอดของลผกแกะทบีพี่ปราศจากตคาหนลิและปราศจากจอุดดล่างพรด้อย ผผด้ซซพี่งแทด้จรลิง
แลด้วไดด้ทรงถผกแตล่งตรันี้งไวด้ลล่วงหนด้ากล่อนการวางรากฐานของโลก แตล่ไดด้ทรงปรากฏพระองคร์ในยอุคสอุดทด้ายเหลล่านบีนี้ 
เพนพี่อพวกทล่าน” (1 ปต. 1:18-20)

“และหลรังจากทคาใหด้เกลิดสรันตลิภาพโดยพระโลหลิตแหล่งกางเขนของพระองคร์แลด้ว โดยพระองคร์เพนพี่อทคาใหด้
สลิพี่งสารพรัดกลรับคนนดบีกรับพระองคร์เอง โดยพระองคร์นรันี้น ขด้าพเจด้าขอกลล่าววล่า ไมล่วล่าสลิพี่งเหลล่านรันี้นเปป็นสลิพี่งทบีพี่อยผล่ในแผล่นดลิน
โลกหรนอเปป็นสลิพี่งทบีพี่อยผล่ในทด้องฟป้า” (คส. 1:20)

“ในพระองคร์นรันี้น พวกเราไดด้รรับการไถล่โดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ การอภรัยโทษบาปของพวกเรา 
ตามความมรัพี่งครัพี่งทรันี้งหลายแหล่งพระคอุณของพระองคร์” (อฟ. 1:7)

จงสรังเกต- “ผผด้ไดด้โปรดประทานพระองคร์เอง” พระองคร์ไมล่ไดด้ถผกบรังครับหรนอถผกผลรักไส พระองคร์เตน็ม
พระทรัยสละวางชบีวลิตของพระองคร์: “เหตอุฉะนรันี้นพระบลิดาของเราจซงทรงรรักเรา เพราะเราสละชบีวลิตของเรา เพนพี่อเรา
จะรรับชบีวลิตนรันี้นคนนมาอบีก ไมล่มบีผผด้ใดเอาชบีวลิตนรันี้นไปจากเรา แตล่เราสละชบีวลิตนรันี้นดด้วยใจสมรัครของเราเอง เรามบีอคานาจทบีพี่
จะสละชบีวลิตนรันี้น และเรามบีอคานาจทบีพี่จะรรับชบีวลิตนรันี้นคนนมาอบีก พระบรัญชานบีนี้เราไดด้รรับมาจากพระบลิดาของเรา”
(ยอหร์น 10:17,18) พระองคร์ไดด้ประทานพระองคร์เองเพนพี่อทบีพี่พระองคร์จะทรงไถล่เราไดด้ พระองคร์ทรงทคาหนด้าทบีพี่ไถล่เมนพี่อ
เราทคาหนด้าทบีพี่เชนพี่อ พระองคร์ทรงไถล่ “จากความชรัพี่วชด้าทรันี้งปวง” พระเจด้าผผด้บรลิสอุทธลิธองคร์หนซพี่งทรงเรบียกรด้องความ
บรลิสอุทธลิธ: ปราศจากความบรลิสอุทธลิธกน็ไมล่มบีมนอุษยร์คนใดจะเหน็นพระเจด้า (ฮบ. 12:14) ไมล่มบีสลิพี่งใดทบีพี่เปป็นมลทลินจะเขด้า
เมนองนรันี้นไดด้ เฉพาะผผด้ทบีพี่บรลิสอุทธลิธและปราศจากตคาหนลิเทล่านรันี้นจะเขด้าไปทบีพี่นรัพี่น ความไรด้มลทลินเชล่นนรันี้น ความบรลิสอุทธลิธเชล่น
นรันี้น ถผกใหด้ไดด้โดยพระเจด้าผผด้บรลิสอุทธลิธองคร์หนซพี่งเทล่านรันี้น ดรังนรันี้น พระเจด้าจซงไดด้ประทานพระเยซผ พระเยซผไดด้ประทาน
พระองคร์เอง เพนพี่อไถล่เราจากความชรัพี่วชด้าทรันี้งปวงและทคาใหด้เราไรด้มลทลินและไรด้ตคาหนลิผล่านทางการปกคลอุมของพระ



โลหลิตอรันมบีคล่ามากของพระองคร์
จงสรังเกตถด้อยคคาทบีพี่วล่า “...และทรงชคาระหมผล่ชนพลิเศษใหด้บรลิสอุทธลิธสคาหรรับพระองคร์เอง” พระเจด้าทรงชล่วย

เราใหด้รอดเพราะเหน็นแกล่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32) พระเยซผทรงไถล่เราสคาหรรับพระองคร์เอง และเราทบีพี่รวมกรันเปป็นค
รลิสตจรักรแทด้นรันี้นกน็เปป็นทรรัพยร์สมบรัตลิพลิเศษของพระองคร์ พระเยซผทรงรรักครลิสตจรักรและไดด้ประทานพระองคร์เองเพนพี่อ
มรัน (อฟ. 5:25-30) ในยอุคนลิรรันดรร์ทรันี้งหลาย-นลิรรันดรร์กาลทบีพี่คอยเราอยผล่เบนนี้องหนด้า-พระเจด้าจะทรงแสดงความไพบผลยร์
ยลิพี่งนรักแหล่งพระคอุณของพระองคร์ผล่านทางครลิสตจรักรซซพี่งถผกจรัดแสดงในนครขาวดอุจมอุกดานรันี้น ซซพี่งถผกแขวนอยผล่ระหวล่าง
สวรรคร์และแผล่นดลินโลก ซซพี่งใหด้แสงสวล่างแกล่สลิพี่งทรงสรด้างทรันี้งปวงของพระเจด้า (อฟ. 2:7; วว. 21) 

ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายเปป็น “หมผล่ชนพลิเศษ”...ไมล่ใชล่ประหลาด แตล่พลิเศษ คคา ๆ นบีนี้หมายถซง “กรรมสลิทธลิธของคน ๆ 
หนซพี่ง” (Vine’s Lexicon)-และในทบีพี่นบีนี้หมายความวล่าพวกเขาจะตด้องถผกถนอวล่าเปป็นกรรมสลิทธลิธของพระเยซผเจด้า มรัน
ถผกพรรณนาในพระราชบรัญญรัตลิ 7:6: “เพราะวล่าทล่านเปป็นชนชาตลิอรันบรลิสอุทธลิธสคาหรรับพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของ
ทล่าน พระเยโฮวาหร์พระเจด้าของทล่านไดด้ทรงเลนอกทล่านใหด้เปป็นชนชาตลิพลิเศษสคาหรรับพระองคร์เอง เหนนอกวล่าชนชาตลิ
ทรันี้งปวงทบีพี่อยผล่บนพนนี้นแผล่นดลินโลก”

ใน 1 เปโตร 2:9 เราอล่านวล่า “แตล่พวกทล่านเปป็นชรัพี่วอายอุทบีพี่ทรงเลนอกสรรไวด้แลด้ว เปป็นพวกปอุโรหลิตหลวง 
เปป็นประชาชาตลิอรันบรลิสอุทธลิธ เปป็นชนชาตลิอรันประหลาด เพนพี่อพวกทล่านจะไดด้สคาแดงบรรดาคคาสรรเสรลิญของพระองคร์
ผผด้ไดด้ทรงเรบียกพวกทล่านใหด้ออกมาจากความมนด เขด้าสผล่ความสวล่างอรันมหรัศจรรยร์ของพระองคร์”

มรันเปป็นความจรลิงทบีพี่วล่าผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายประหลาดตรงทบีพี่พวกเขาไมล่รรักสลิพี่งตล่าง ๆ ของโลกหรนอปฏลิบรัตลิสลิพี่งเหลล่า
นรันี้น พวกเขาไมล่เหน็นหรนอรผด้สซกเหมนอนอยล่างโลก และพวกเขาเปป็นคนประหลาดในสล่วนทบีพี่วล่าพวกเขาไมล่เหมนอนคน
อนพี่น-แตล่นบีพี่กน็ลงลซกมากกวล่านรันี้นอบีก: บรรดาผผด้ทบีพี่ถผกไถล่แลด้วเปป็นทรรัพยร์สมบรัตลิประหลาด เปป็นกรรมสลิทธลิธทบีพี่มบีคล่ามากและ
ไมล่ธรรมดาของพระเยซผครลิสตร์เจด้า เราเปป็นหมผล่ชนของพระองคร์ กรรมสลิทธลิธของพระองคร์ พระองคร์ทรงซนนี้อเราแลด้ว 
พระองคร์ไดด้ทรงซนนี้อเรากลรับมาดด้วยคล่าใชด้จล่ายมหาศาลนรันี้นแหล่งพระโลหลิตของพระองคร์เอง เราเปป็นหมผล่ชนพลิเศษของ
พระองคร์

“...ซซพี่งมบีความกระตนอรนอรด้นในการงานทบีพี่ดบีทรันี้งหลาย” ในเอเฟซรัส 2:10 เราอล่านวล่า “เพราะวล่าพวกเราเปป็น
ฝปพระหรัตถร์ของพระองคร์ ทบีพี่ถผกสรด้างขซนี้นในพระเยซผครลิสตร์ ใหด้เขด้าสผล่บรรดาการงานทบีพี่ดบี ซซพี่งพระเจด้าไดด้ทรงกคาหนดไวด้
ลล่วงหนด้าเพนพี่อทบีพี่พวกเราจะดคาเนลินในการเหลล่านรันี้น” เราไดด้รรับความรอดเพนพี่อทบีพี่จะรรับใชด้ พระเจด้าไมล่เคยชล่วยผผด้ใดใหด้
รอดเพนพี่อทบีพี่จะนรัพี่งลงและไมล่ทคาอะไรเลย พระองคร์ทรงชล่วยใหด้เราเพนพี่อทบีพี่จะรรับใชด้ ความเชนพี่อทบีพี่ชล่วยใหด้รอดเปป็นความ
เชนพี่อทบีพี่มบีชบีวลิต และความเชนพี่อทบีพี่มบีชบีวลิตกน็เปป็นความเชนพี่อทบีพี่กระทคากลิจ: “เพราะวล่ารล่างกายทบีพี่ปราศจากจลิตวลิญญาณกน็ตาย
เสบียแลด้วฉรันใด ความเชนพี่อทบีพี่ปราศจากบรรดาการกระทคากน็ตายเสบียแลด้วฉรันนรันี้นเชล่นเดบียวกรัน” (ยากอบ 2:26) 

ความเชนพี่อแทด้กล่อใหด้เกลิดการงาน เราไมล่ไดด้รรับความรอดโดยการประพฤตลิ แตล่เรามบีการประพฤตลิเมนพี่อเรารรับ
ความรอดแลด้ว! พระเจด้าไมล่ทรงคาดหวรังใหด้ผผด้เชนพี่อทอุกคนเปป็นผผด้รรับใชด้เตน็มเวลา มลิชชรันนารบี ครผสอนพระครัมภบีรร์ หรนอผผด้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ แตล่ผผด้เชนพี่อทอุกคนเปป็นครลิสเตบียนเตน็มเวลา และครลิสเตบียนทอุกคนกน็เปป็นประจรักษร์พยานเตน็ม
เวลา เราควรทคางาน-และเราจะทคางาน เราจะขวนขวายทบีพี่จะทคางาน หากเรารรับความรอดแลด้ว แนล่นอนวล่านรัพี่น
ทคาใหด้นรักศาสนาและสมาชลิกครลิสตจรักรบางคนตกอยผล่ในสถานการณร์ยากลคาบาก เพราะพวกเขาหลายคนอด้างวล่าไดด้



รรับความรอดมานานหลายปปแลด้ว แตล่พวกเขาไมล่เคยทคางานเพนพี่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเลย พวกเขาไมล่เคยพลิสผจนร์ความ
รอดของตนโดยการงานของตนเลย การงานตล่าง ๆ ไมล่ชล่วยเราใหด้รอด แตล่การงานตล่าง ๆ พลิสผจนร์วล่าเรารรับความ
รอดแลด้ว และพระคอุณของพระเจด้าสอนเราใหด้ขวนขวาย พรด้อม และตนพี่นตรัวทบีพี่จะทคาการงานทบีพี่ดบี

ขด้อ 15: “สลิพี่งเหลล่านบีนี้ จงพผด และเตนอนสตลิ และวล่ากลล่าวดด้วยสลิทธลิอคานาจทอุกอยล่าง อยล่าใหด้ผผด้หนซพี่งผผด้ใด
เหยบียดหยามทล่านไดด้”

ทลิตรัสจะตด้องเทศนา “สลิพี่งเหลล่านบีนี้” โดยไมล่ออมชอม ไมล่เกน็บงคาสลิพี่งใดไวด้ เขาจะตด้องเทศนาสลิพี่งเหลล่านบีนี้-ไมล่ใชล่
แคล่ในฐานะคคาแนะนคาหรนอการใหด้คคาปรซกษาจากผผด้รรับใชด้คนหนซพี่ง แตล่ในฐานะเปป็นคคาบรัญชาของพระเจด้า เขาจะตด้อง
เทศนา “สลิพี่งเหลล่านบีนี้” โดยปราศจากความกลรัวหรนอการเอาใจคน และตด้องทคาเชล่นนรันี้นดด้วยสลิทธลิอคานาจทอุกอยล่าง

ผผด้รรับใชด้ของพระเจด้าไมล่จคาเปป็นตด้องขออภรัยทบีพี่เทศนาพระคอุณ พระคอุณลด้วน ๆ และพระคอุณเทล่านรันี้นสคาหรรับ
ความรอด ผผด้รรับใชด้ของพระเจด้าไมล่จคาเปป็นตด้องขออภรัยทบีพี่เทศนาตล่อตด้านความอธรรมและตรัณหาฝป่ายโลกทรันี้งหลาย 
โดยเอล่ยชนพี่อบาปเหลล่านบีนี้แกล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่เขาเทศนาใหด้ฟฟัง ผผด้รรับใชด้ของพระเจด้ากด้าวขซนี้นไปบนธรรมาสนร์เพนพี่อเทศนา
การดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่มบีสตลิ ชอบธรรม และตามทางของพระเจด้า-ในโลกปฟัจจอุบรันนบีนี้ และเขาทคาเชล่นนรันี้นดด้วยสลิทธลิอคานาจ
และปราศจากการขออภรัย ผผด้รรับใชด้ของพระเยซผครลิสตร์เทศนาการเสดน็จกลรับมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตามพระ
ครัมภบีรร์-และเขาสอนผผด้คนของเขาใหด้ตรันี้งตาคอยทอุกวรัน ทอุกชรัพี่วขณะ พรด้อมกรับการรอคอยดด้วยใจจดจล่อโดยรผด้วล่า
พระองคร์ผผด้ตรรัสไวด้วล่า “เราไป เราจะมาอบีก” จะทรงรรักษาคคาตรรัสของพระองคร์อยล่างแนล่นอน! พระเยซผองคร์เดบียวกรัน
นบีนี้จะเสดน็จมาเหมนอนอยล่างทบีพี่พระองคร์ไดด้เสดน็จขซนี้นไปสผล่สวรรคร์ขณะทบีพี่สาวกเหลล่านรันี้นมองดผจนลรับตา นรักเทศนร์ของ
พระเจด้าไมล่จคาเปป็นตด้องผล่อนครันเรล่งหรนอขออภรัยทบีพี่เทศนาเรนพี่องการเสดน็จกลรับมาไดด้ทอุกเมนพี่อของพระเยซผครลิสตร์ เราไมล่
จคาเปป็นตด้องขออภรัยเมนพี่อเราเทศนาวล่าพระเยซผไดด้ประทานพระองคร์เอง ไดด้ประทานพระโลหลิตของพระองคร์-ชบีวลิต
ของพระองคร์-เพนพี่อทบีพี่เราจะไดด้รรับการไถล่จากความชรัพี่วชด้าทอุกอยล่างและถผกทคาใหด้บรลิสอุทธลิธ ไรด้มลทลิน และชอบธรรม
เพราะเหน็นแกล่พระองคร์และเพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์…ทรรัพยร์สมบรัตลิทบีพี่พลิเศษเฉพาะ-ไมล่ใชล่แคล่หมผล่ชนปกตลิ
ธรรมดา แตล่เปป็นไขล่มอุกมบีคล่าซซพี่งมบีราคามาก เราจะตด้องสอนผผด้คนวล่าพระคอุณกล่อใหด้เกลิดการงาน ความเชนพี่อทบีพี่ปราศจาก
การงานกน็ตายเสบียแลด้ว และความเชนพี่อทบีพี่ตายเสบียแลด้วกน็ไมล่ชล่วยใหด้รอด สลิพี่งเหลล่านบีนี้จงพผด จงเตนอนสตลิ และจงตคาหนลิ
ดด้วยสลิทธลิอคานาจทอุกอยล่าง อยล่าขออภรัย! จงทคามรันในพระนามของพระเจด้า เพนพี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า-และเพราะ
เหตอุคคาบรัญชาของพระเจด้า

“อยล่าใหด้ผผด้หนซพี่งผผด้ใดเหยบียดหยามทล่านไดด้” “ทลิตรัสเออ๋ย จงปฏลิบรัตลิตนเชล่นนรันี้น จงเดลินทอุกชรัพี่วขณะเชล่นนรันี้น เพนพี่อ
ทบีพี่ทอุกคนจะตด้องจคาใจเคารพและนรับถนอทล่านในฐานะผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า อยล่าทคาสลิพี่งใดและอยล่าไปทบีพี่ไหนทบีพี่จะนคา
ความเสนพี่อมเสบียมาสผล่พระนามของพระเยซผ มาสผล่ครลิสตจรักร และมาสผล่ตรัวทล่าน ผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า จงดคาเนลินชบีวลิต
ตามสลิพี่งทบีพี่ทล่านเทศนา จงเทศนาโดยปราศจากการขออภรัย จงเทศนาดด้วยสลิทธลิอคานาจทอุกอยล่าง จงเทศนาดด้วย
ความจรลิงใจและความรด้อนรนทรันี้งหมด จงเตนอนสตลิผผด้คนใหด้ตรันี้งตาคอยพระเยซผ ใหด้ดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่สะอาด บรลิสอุทธลิธ ไรด้
มลทลิน แตล่จงตคาหนลิพวกเขาเมนพี่อพวกเขาไมล่ปฏลิบรัตลิตนใหด้ไดด้ตามมาตรฐานเหลล่านรันี้นแหล่งความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน 
ทลิตรัสเออ๋ย ทล่านเปป็นผผด้แทนของพระเจด้าบนโลกนบีนี้ ทล่านเปป็นผผด้เลบีนี้ยงรองของพระเจด้าในครลิสตจรักร จงสรัตยร์ซนพี่อ จง
ดคาเนลินชบีวลิตโดยปราศจากคคาครหา-และอยล่าใหด้ผผด้ใดเหยบียดหยามทล่านไดด้!”



ททิตอัส – บททธีที่ 3
งานของผทูต้รอับใชต้ทธีที่แทต้จรทิงและทธีที่พระเจต้าทรงเจทิมตอันั้ง (ตม่อ)

3:1 จงใหด้พวกเขาระลซกทบีพี่จะนอบนด้อมตล่อบรรดาผผด้ปกครองบด้านเมนองและผผด้มบีอคานาจ ใหด้เชนพี่อฟฟังบรรดาเจด้าหนด้าทบีพี่
ฝป่ายปกครอง ใหด้พรด้อมทบีพี่จะกระทคาการงานทบีพี่ดบีทอุกอยล่าง
3:2 ทบีพี่จะไมล่พผดใหด้รด้ายผผด้หนซพี่งผผด้ใด ไมล่เปป็นคนชอบวลิวาท แตล่เปป็นคนสอุภาพอล่อนโยน โดยแสดงความอล่อนสอุภาพตล่อ
คนทรันี้งปวง



3:3 เพราะวล่าบางครรันี้งพวกเราเองกน็โงล่เขลาเชล่นกรัน ไมล่เชนพี่อฟฟัง ถผกหลอกลวง โดยรรับใชด้ตรัณหาและความสนอุกสนาน
ตล่าง ๆ โดยใชด้ชบีวลิตในการคลิดปองรด้ายและการรลิษยา นล่าเกลบียดชรัง และเกลบียดชรังซซพี่งกรันและกรัน
3:4 แตล่หลรังจากพระกรอุณาและความรรักของพระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเราทบีพี่มบีตล่อมนอุษยร์ไดด้ปรากฏแลด้ว
3:5 มลิใชล่โดยบรรดาการงานแหล่งความชอบธรรมซซพี่งพวกเราไดด้กระทคา แตล่ตามพระเมตตาของพระองคร์ พระองคร์
ไดด้ทรงชล่วยพวกเราใหด้รอด โดยการลด้างชคาระแหล่งการบรังเกลิดใหมล่ และการทรงสรด้างขซนี้นมาใหมล่ของพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธ
3:6 ซซพี่งพระองคร์ไดด้ทรงใหด้หลรัพี่งลงมาบนพวกเราอยล่างบรลิบผรณร์ โดยทางพระเยซผครลิสตร์พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวก
เรา
3:7 เพนพี่อวล่าเมนพี่อถผกทคาใหด้เปป็นคนชอบธรรมแลด้วโดยพระคอุณของพระองคร์ พวกเราจะเปป็นทายาทตามความหวรัง
แหล่งชบีวลิตนลิรรันดรร์
3:8 นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อ และสลิพี่งเหลล่านบีนี้ขด้าพเจด้าปรารถนาใหด้ทล่านยนนยรันตลอดเวลาวล่า คนทรันี้งหลายทบีพี่เชนพี่อใน
พระเจด้าแลด้วจะไดด้ระมรัดระวรังทบีพี่จะรรักษาการงานทบีพี่ดบีทรันี้งหลายไวด้ สลิพี่งเหลล่านบีนี้ดบีและเปป็นประโยชนร์แกล่คนทรันี้งหลาย
3:9 แตล่จงหลบีกเลบีพี่ยงบรรดาคคาถามอรันโงล่เขลา และลคาดรับวงศร์ตระกผล และการทอุล่มเถบียงกรัน และการทะเลาะกรัน
เรนพี่องพระราชบรัญญรัตลิ เพราะวล่าการอยล่างนรันี้นไรด้ประโยชนร์และไรด้สาระ
3:10 คนใด ๆ ทบีพี่เปป็นคนกล่อใหด้เกลิดความแตกแยกกรัน หลรังจากการตรักเตนอนหนหนซพี่งและสองหนแลด้ว กน็จงปฏลิเสธ
เสบีย
3:11 โดยรผด้วล่าคนเชล่นนรันี้นเปป็นคนทบีพี่ถผกควพี่คาเสบียและกระทคาบาป โดยถผกปรรับโทษดด้วยตรัวเขาเอง
3:12 เมนพี่อขด้าพเจด้าจะสล่งอารเทมาสหรนอทบีคลิกรัสมาหาทล่าน จงขมบีขมรันทบีพี่จะมาหาขด้าพเจด้าทบีพี่เมนองนลิโคบอุรบี เพราะ
ขด้าพเจด้าตรันี้งใจแลด้ววล่าจะคด้างอยผล่ทบีพี่นรัพี่นจนสลินี้นฤดผหนาว
3:13 จงขมบีขมรันทบีพี่จะสล่งเศนาสผผด้เปป็นทนายความกรับอปอลโลไปตามทางของเขาทรันี้งสอง เพนพี่อไมล่ใหด้เขาทรันี้งสองขาด
สลิพี่งใด ๆ เลย
3:14 และจงใหด้คนของพวกเราเรบียนรผด้ทบีพี่จะรรักษาการงานทบีพี่ดบีตล่าง ๆ ไวด้ดด้วยสคาหรรับการใชด้งานทบีพี่จคาเปป็นตล่าง ๆ เพนพี่อ
พวกเขาจะไมล่เปป็นคนทบีพี่ไรด้ผล
3:15 คนทรันี้งปวงทบีพี่อยผล่กรับขด้าพเจด้าฝากความคลิดถซงมายรังทล่าน จงทรักทายปราศรรัยคนทรันี้งปวงทบีพี่รรักพวกเราในความ
เชนพี่อนรันี้น ขอพระคอุณดคารงอยผล่กรับพวกทล่านทอุกคนเถลิด เอเมน

ขต้อปฏทิบอัตทิตม่าง ๆ สนาหรอับการดนาเนทินชธีวทิตครทิสเตธียนทธีที่สอัตยณซลืที่อ
ขด้อ 1: “จงใหด้พวกเขาระลซกทบีพี่จะนอบนด้อมตล่อบรรดาผผด้ปกครองบด้านเมนองและผผด้มบีอคานาจ ใหด้เชนพี่อฟฟัง

บรรดาเจด้าหนด้าทบีพี่ฝป่ายปกครอง ใหด้พรด้อมทบีพี่จะกระทคาการงานทบีพี่ดบีทอุกอยล่าง”
“จงใหด้พวกเขาระลซกทบีพี่จะนอบนด้อมตล่อบรรดาผผด้ปกครองบด้านเมนองและผผด้มบีอคานาจ ใหด้เชนพี่อฟฟังบรรดาเจด้า

หนด้าทบีพี่ฝป่ายปกครอง…” ทลิตรัสจะตด้องสอนผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้นในครลิสตจรักรทรันี้งหลายใหด้นอบนด้อมตล่อสลิทธลิอคานาจตาม
กฎหมาย ครลิสเตบียนทรันี้งหลายจะตด้องนอบนด้อมตล่อเหลล่าผผด้ปกครองและผผด้มบีอคานาจตราบใดทบีพี่อคานาจเหลล่านรันี้นไมล่ขอ
ใหด้พวกเขาปฏลิเสธพระเจด้า ไมล่เชนพี่อฟฟังพระองคร์ หรนอตรันี้งใจกระทคาสลิพี่งทบีพี่ขรัดตล่อนนี้คาพระทรัยของพระองคร์ พระเจด้าไมล่



ทรงคาดหวรังใหด้เราเชนพี่อฟฟังผผด้ครอบครองทบีพี่ปฏลิเสธพระเจด้าทบีพี่สรัพี่งเราใหด้ทคาสลิพี่งตล่าง ๆ ทบีพี่เรารผด้วล่าเปป็นความบาปและขรัด
ตล่อพระวจนะของพระเจด้า พระองคร์คงจะไมล่ขอใหด้เราทคาบาปในการเชนพี่อฟฟังตล่อคคาสรัพี่งของประธานาธลิบดบี ผผด้วล่าการ
รรัฐ หรนอผผด้ใดกน็ตามทบีพี่มบีสลิทธลิอคานาจ เราจะตด้องเชนพี่อฟฟังองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าในสลิพี่งสารพรัด และเราจะตด้องนบนอบตล่อ
เหลล่าผผด้ปกครองและผผด้ครอบครองตราบใดทบีพี่พวกเขาไมล่เปป็นเหตอุใหด้เราปฏลิเสธพระเจด้าหรนอจงใจทคาบาปตล่อ
พระองคร์ในสลิพี่งทบีพี่เราพผดหรนอกระทคา

“...ใหด้พรด้อมทบีพี่จะกระทคาการงานทบีพี่ดบีทอุกอยล่าง” ผผด้เชนพี่อควรพรด้อมอยผล่ทอุกเวลาทบีพี่จะยนพี่นมนอชล่วยในการงานทบีพี่ดบี
ทอุกอยล่าง ไมล่วล่าจะในครลิสตจรักรหรนอนอกครลิสตจรักร มบีสลิพี่งดบี ๆ มากมายทบีพี่เราสามารถมบีสล่วนรล่วมไดด้และทบีพี่เรา
สามารถใหด้ยนมอลิทธลิพลของเรา เงลินทองของเรา และการสนรับสนอุนของเรา ซซพี่งไมล่เกบีพี่ยวขด้องโดยตรงกรับครลิสตจรักร ค
รลิสตจรักรมบีงานทบีพี่ตด้องทคาซซพี่งไมล่มบีองคร์กรอนพี่นใดบนโลกสามารถทคาไดด้ แตล่มบีองคร์กรฝป่ายพลเรนอนทบีพี่ดบี ๆ หลายองคร์กรซซพี่ง
ปฏลิบรัตลิหนด้าทบีพี่ตล่าง ๆ ทบีพี่ดบีและจคาเปป็น และเราควรเตน็มใจทบีพี่จะชล่วยเหลนอออุดมการณร์ใดทบีพี่จะชล่วยเหลนอคนเหลล่านรันี้นทบีพี่
ขรัดสน ชล่วยเหลนอประเทศชาตลิของเราหรนอเพนพี่อนมนอุษยร์ของเราในสลิพี่งเหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกตด้องและซนพี่อตรงและดบีงาม

ขด้อ 2: “ทบีพี่จะไมล่พผดใหด้รด้ายผผด้หนซพี่งผผด้ใด ไมล่เปป็นคนชอบวลิวาท แตล่เปป็นคนสอุภาพอล่อนโยน โดยแสดงความ
อล่อนสอุภาพตล่อคนทรันี้งปวง”

“ทบีพี่จะไมล่พผดใหด้รด้ายผผด้หนซพี่งผผด้ใด” ความคลิดนบีนี้กน็คนอวล่า เราจะตด้องไมล่ใสล่ความ ดล่าวล่า หรนอใหด้รด้ายผผด้ใด เราจะ
ตด้องไมล่กลล่าวสลิพี่งใดเกบีพี่ยวกรับอบีกคนโดยมบีจอุดประสงคร์อรันชรัดแจด้งทบีพี่จะทคารด้ายเขา หากมรันจคาเปป็นทบีพี่จะตด้องออกความ
เหน็นเกบีพี่ยวกรับคน ๆ หนซพี่ง ถซงแมด้วล่ามรันเปป็นความจรลิง เรากน็ไมล่ควรทคาเชล่นนบีนี้โดยมบีจอุดประสงคร์ทบีพี่จะแกด้แคด้นหรนอเพนพี่อทบีพี่
จะรผด้สซกสะใจ ในการพผดความจรลิงเราควรระมรัดระวรังมาก ๆ ทบีพี่จะกลล่าวเฉพาะสลิพี่งทบีพี่เรารผด้และไมล่ใสล่สบีตบีไขล่คคาพผดของ
เราดด้วยการใหด้รด้าย

ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายควรระวรังตรัวมากเปป็นพลิเศษทบีพี่จะไมล่พผดใหด้รด้ายเกบีพี่ยวกรับเหลล่าผผด้นคาในครลิสตจรักร เราอาจไมล่
เหน็นพด้องกรับพวกเขา-แตล่การพผดใหด้รด้ายเกบีพี่ยวกรับพวกเขา ประณามและวลิพากษร์วลิจารณร์พวกเขาตล่อหนด้าพวกคนไมล่
เชนพี่อ กน็เปป็นคคาพยานทบีพี่แยล่และจะไมล่ชล่วยทรันี้งเหลล่าผผด้ปกครองและครลิสตจรักรอยล่างแนล่นอน เราสามารถทคาสลิพี่งดบี ๆ ไดด้
มากมายโดยการอธลิษฐาน อด้อนวอนพระเจด้าเผนพี่อเขาเหลล่านรันี้น มากกวล่าทบีพี่เราสามารถทคาไดด้โดยการวลิพากษร์วลิจารณร์
พวกเขาและสลิพี่งทบีพี่พวกเขากคาลรังกระทคา ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายควรแสดงออกถซงพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ในสลิพี่งสารพรัด
ทบีพี่เราทคาและพผด และในการทคาเชล่นนรันี้นเรากน็จะทคาหลายสลิพี่งเพนพี่อทคาใหด้ออุดมการณร์ของพระครลิสตร์รอุดหนด้าไปและชนะ
ใจผผด้อนพี่นมาถซงความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนไดด้มากกวล่าทบีพี่เราจะทคาโดยการแสดงออกถซงจลิตใจแหล่งความชรัพี่วรด้ายในสลิพี่งทบีพี่
เราพผดและทคา

เราทราบวล่าผผด้นคาฝป่ายโลกและผผด้นคาระดรับชาตลิของเราหลายคนยรังไมล่ไดด้บรังเกลิดใหมล่ ดรังนรันี้นเราจซงตด้อง
อธลิษฐาน กล่อนอนพี่นและแรกสอุดเลย ขอใหด้คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไมล่เปป็นครลิสเตบียนจะยอมรรับพระครลิสตร์เปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้
รอด พระวจนะของพระเจด้ากลล่าววล่า “มนอุษยร์ธรรมดาไมล่รรับเอาสลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจด้า 
เพราะสลิพี่งเหลล่านรันี้นเปป็นความโงล่เขลาสคาหรรับเขา และเขาไมล่สามารถทราบสลิพี่งเหลล่านรันี้นไดด้ เพราะวล่าสลิพี่งเหลล่านรันี้นตด้อง
สรังเกตโดยจลิตวลิญญาณ” เราตด้องอธลิษฐานขอใหด้พระเจด้าเปปิดตาของเหลล่าผผด้นคาของเราและประทานสตลิปฟัญญาแกล่
พวกเขาใหด้เดลินตามทบีพี่พระองคร์ทรงนคา เพราะวล่าพระเจด้าทรงเจลิมตรันี้งอคานาจทรันี้งปวง พระองคร์ทรงตรันี้งผผด้ทบีพี่พระองคร์



ทรงประสงคร์และทรงถอดผผด้ทบีพี่พระองคร์ทรงประสงคร์ ถด้าผผด้ปกครองและผผด้นคาทรันี้งหลายไมล่ทราบเรนพี่องนบีนี้ เรากน็ควร
อธลิษฐานเผนพี่อพวกเขา เพนพี่อทบีพี่ดวงตาทบีพี่ถผกบรังของพวกเขาจะไดด้ถผกเปปิด การพผดจาใหด้รด้ายพวกเขาและวลิพากษร์
วลิจารณร์พวกเขาในทบีพี่สาธารณะจะไมล่ชล่วยเหลนอพวกเขา หรนอเรา หรนอเมนองของเรา ชอุมชน รรัฐ หรนอประเทศชาตลิ
ของเรา

“...ไมล่เปป็นคนชอบวลิวาท แตล่เปป็นคนสอุภาพอล่อนโยน โดยแสดงความอล่อนสอุภาพตล่อคนทรันี้งปวง” คนชอบ
วลิวาทคนอ คนทบีพี่ชอบหาเรนพี่องทะเลาะ เปาโลกคาลรังกลล่าวแกล่ทลิตรัสวล่า “จงเตนอนพวกเขาใหด้ระลซกวล่าพวกเขาจะตด้องไมล่
เปป็นคนชอบหาเรนพี่องทะเลาะ ซซพี่งโมโหไดด้กรับทอุกเรนพี่อง พวกเขาจะตด้องไมล่เปป็นคนทบีพี่ชอบหาเรนพี่องคนอนพี่นอยผล่ตลอด ซซพี่ง
ทด้าทายใครสรักคนอยผล่เสมอ” แทนทบีพี่จะเปป็นคนชอบหาเรนพี่องทะเลาะ ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายในครลิสตจรักรเหลล่านรันี้นจะตด้อง
แสดงออกถซงความถล่อมใจ ความอล่อนโยน ความอล่อนสอุภาพ ทอุกเวลาและตล่อคนทอุกชนชรันี้น-คนเหลล่านรันี้นทบีพี่มบีสลิทธลิ
อคานาจ หรนอคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ยากจนและมบีชนชรันี้นทบีพี่ตพี่คาตด้อยมาก ๆ ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายจะตด้องไมล่แสดงอคตลิแบล่งแยก

ขด้อ 3: “เพราะวล่าบางครรันี้งพวกเราเองกน็โงล่เขลาเชล่นกรัน ไมล่เชนพี่อฟฟัง ถผกหลอกลวง โดยรรับใชด้ตรัณหาและ
ความสนอุกสนานตล่าง ๆ โดยใชด้ชบีวลิตในการคลิดปองรด้ายและการรลิษยา นล่าเกลบียดชรัง และเกลบียดชรังซซพี่งกรันและกรัน”

บางครรันี้งผมกน็ใชด้พระคคาขด้อนบีนี้เปป็นขด้อพระคคาประกอบการเทศนา และเทศนาในหรัวขด้อ “รผปถล่ายของคน
บาปทรันี้งหลาย” เราทบีพี่เปป็นครลิสเตบียนแลด้วตอนนบีนี้ ครรันี้งหนซพี่งเคยทคาตรัวเหมนอนภาพแหล่งความชรัพี่วนบีนี้ (“เรา” นบีนี้รวมถซง
เปาโลและทลิตรัสเชล่นกรัน) พระคคาขด้อนบีนี้ไมล่จคาเปป็นตด้องหมายความวล่าผผด้เชนพี่อทอุกคนเคยมบีความผลิดในสลิพี่งสารพรัดเหลล่านรันี้น
ทบีพี่ถผกชบีนี้ใหด้เหน็นตรงนบีนี้ บางสลิพี่งถผกกลล่าวถซงซซพี่งแนล่นอนวล่าเปาโลไมล่ไดด้มบีความผลิดกล่อนทบีพี่เขากลรับใจรรับเชนพี่อ แตล่เขาแคล่
กคาลรังชบีนี้ใหด้ทลิตรัสเหน็นวล่าเขาควรเทศนาแกล่ผผด้คนในครลิสตจรักรเหลล่านรันี้นซซพี่งเขาถผกแตล่งตรันี้งใหด้เปป็นผผด้ดผแลหรนอผผด้เลบีนี้ยงรอง
ของพระเจด้า วล่าพวกเขาควรดคาเนลินชบีวลิตทบีพี่บรลิสอุทธลิธ และโดยเฉพาะอยล่างยลิพี่งแสดงออกถซงจลิตวลิญญาณแหล่งความ
ถล่อมใจ ความมบีระเบบียบ สรันตลิสอุข ความกรอุณา และการนบนอบเชนพี่อฟฟังอรันเหมาะสมตล่อเหลล่าผผด้มบีสลิทธลิอคานาจ
ประจคาทด้องถลิพี่น ทลิตรัสควรชบีนี้ใหด้ผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้นเหน็นวล่าแตล่กล่อนนรันี้นพวกเขาเคยเปป็นคนเกะกะระราน ชรัพี่วรด้าย มรัวเมา
กามารมณร์-เหลล่าคนบาปโดยสรันดาน แตล่หลรังจากไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐแลด้ว โดยทางฤทธลิธเดชของขล่าวประเสรลิฐนรันี้น 
พวกเขาถผกชล่วยใหด้รอดแลด้วจากสลิพี่งเหลล่านบีนี้โดยพระคอุณของพระเจด้า และบรัดนบีนี้พวกเขากน็เปป็นสลิพี่งทรงสรด้างใหมล่ใน
พระเยซผครลิสตร์และโดยการปฏลิบรัตลิประจคาวรันของพวกเขาควรพลิสผจนร์ใหด้คนไมล่เชนพี่อทรันี้งหลายเหน็นวล่าพวกเขามบีใจทบีพี่ถผก
เปลบีพี่ยนแปลงแลด้ว

ผผด้รรับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐจะตด้องไมล่เปป็นคนเยล่อหยลิพี่งหรนอโอหรัง เขาจะตด้องชบีนี้นคาคนไมล่เชนพี่อใหด้มาหาพระ
ครลิสตร์-ไมล่ใชล่ไปหาความชอบธรรมหรนอความสามารถของตรัวเขาเองทบีพี่จะใชด้ชบีวลิตเหนนอโลก ผผด้รรับใชด้จะตด้องจคาไวด้วล่า
กล่อนเขากลรับใจรรับเชนพี่อเขาเคยอยผล่ในสภาพเดบียวกรันกรับคนไมล่เชนพี่อผผด้ซซพี่งเขาเทศนาใหด้ฟฟังตอนนบีนี้ ผผด้รรับใชด้จะตด้องไมล่ลนม
วล่าตนไมล่ไดด้เหนนอกวล่าคนอนพี่นเพราะความสามารถของตน แตล่เพราะพระคอุณของพระเจด้าและฤทธลิธเดชของพระเจด้า 
ผผด้รรับใชด้จะตด้องเตนอนสตลิคนชรัพี่วใหด้กลรับใจใหมล่ การระลซกถซงชบีวลิตแหล่งความบาปและความชรัพี่วของตรัวเขาเองจะชล่วย
เขาใหด้รด้อนรนในการเทศนาพระคอุณของพระเจด้าซซพี่งกระทคาการอรัศจรรยร์หนซพี่งในใจของเขาเอง และหลรังจากทบีพี่การ
อรัศจรรยร์แหล่งพระคอุณถผกกระทคาในใจของเขาเองแลด้ว เขากน็ทราบวล่าพระคอุณของพระเจด้าสามารถกระทคาสลิพี่งใดไดด้
เพนพี่อทอุกคนทบีพี่จะยอมรรับพระคอุณนรันี้น



เปาโลยกความดบีความชอบใหด้แกล่ผผด้ทบีพี่สมควรไดด้รรับเสมอ เขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าเปป็นอยล่างทบีพี่ขด้าพเจด้าเปป็น
อยผล่นบีนี้โดยพระคอุณของพระเจด้า” และอบีกครรันี้ง “ชบีวลิตทบีพี่ขด้าพเจด้าดคาเนลินอยผล่ตอนนบีนี้ในเนนนี้อหนรัง ขด้าพเจด้ากน็ดคาเนลินโดย
ความเชนพี่อแหล่งพระบอุตรของพระเจด้า ผผด้ไดด้ทรงรรักขด้าพเจด้า และไดด้ประทานพระองคร์เองเพนพี่อขด้าพเจด้า” ดด้วยเหตอุนบีนี้ 
ทลิตรัสจซงตด้องแสดงออกถซงความถล่อมใจในการเทศนาของเขา โดยระลซกวล่ากล่อนทบีพี่เขากลรับใจรรับเชนพี่อ เขาเองกน็เคย 
“โงล่เขลา” คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้สคาหรรับ “โงล่เขลา” ถผกแปลเปป็น “คนโงล่” ในลผกา 24:25 ในโรม 1:14 มรันถผกแปล
เปป็น “คนขาดสตลิปฟัญญา” และในกาลาเทบีย 3:1,3 และ 1 ทลิโมธบี 6:9 มรันถผกแปลเปป็น “โงล่เขลา”

คคานบีนี้บางครรันี้งเปป็นคคาทบีพี่ใชด้ในเชลิงเหยบียดหยาม โดยบล่งบอกถซงความอธรรมและความชรัพี่ว และในความ
หมายนบีนี้เราถผกหด้ามไมล่ใหด้เรบียกเพนพี่อนมนอุษยร์ของเราวล่า คนโงล่ (มธ. 5:22) ในหนรังสนอมรัทธลิว คคานบีนี้บล่งบอกถซงการดผ
หมลิพี่นหรนอความชรัพี่วแบบสอุดขบีด แตล่คคาทบีพี่ถผกใชด้ในขด้อพระคคาตอนนบีนี้ของเราบล่งบอกถซง “ความอล่อนแอหรนอความเฉนพี่อย
ชา”

ในลผกา 24:25 พระเยซผทรงตคาหนลิเหลล่าสาวกทบีพี่มองไมล่เหน็นสลิพี่งทบีพี่ถผกพยากรณร์ไวด้แลด้วโดยพวกศาสดา
พยากรณร์และสลิพี่งทบีพี่พระองคร์เองไดด้ทรงสอนพวกเขาแลด้วอยล่างชรัดเจนขนาดนรันี้นในระหวล่างการรรับใชด้ปวงชนของ
พระองคร์: “แลด้วพระองคร์ตรรัสแกล่คนทรันี้งสองนรันี้นวล่า “โอ พวกคนเขลา และมบีใจเฉนพี่อยในการเชนพี่อบรรดาคคาซซพี่งพวก
ศาสดาพยากรณร์ไดด้กลล่าวไวด้นรันี้น” คคากรบีกทบีพี่ถผกใชด้ตรงนบีนี้และในทลิตรัส 3:3, โรม 1:14, กาลาเทบีย 3:13 เชล่นกรัน บล่ง
บอกถซงการขาดจลิตสคานซกแหล่งความเขด้าใจ และบางครรันี้งกน็มบีการตคาหนลิดด้านศบีลธรรมและพรรณนาถซงคน ๆ หนซพี่งทบีพี่
ไมล่ปกครองตรัณหาตล่าง ๆ ของตรัวเอง เปาโลกคาลรังกลล่าวแกล่ทลิตรัสวล่า “ทล่านและขด้าพเจด้าเมนพี่อกล่อนกน็เคยโงล่เขลา-เรา
เคยไรด้ความคลิด เราเคยดด้านชาในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณของเราและนลิรรันดรร์กาลนรันี้นทบีพี่รออยผล่เบนนี้อง
หนด้าเรา”

ทล่านผผด้อล่านทบีพี่รรัก ผมคลิดวล่าคอุณจะเหน็นพด้องตรงกรันวล่ามรันเปป็นเรนพี่องโงล่เขลาทบีพี่บอุคคลใดจะรรับใชด้พญามารและ
บาปตล่อไป โดยรผด้วล่าจากจอุดยนนของสามรัญสคานซก มนอุษยร์ไมล่ไดด้อยผล่ดบี ๆ กน็เกลิดขซนี้นมาบนโลกนบีนี้ และแนล่นอนวล่าพระเจด้า
องคร์นรันี้นผผด้ไดด้ทรงสรด้างมนอุษยร์ตด้องและจะตวงความยอุตลิธรรมใหด้แกล่ทอุกคน พระวจนะของพระเจด้ายนนหยรัดผล่านการ
ทดสอบของกาลเวลามาแลด้ว และพระวจนะของพระเจด้ากน็ยรัพี่งยนนอยผล่วรันนบีนี้ไมล่วล่านรกจะขวด้างปาอะไรใสล่มรันกน็ตาม! 
พระครัมภบีรร์สอนวล่า “คล่าจด้างของบาปคนอความตาย…จงแนล่ใจเถลิดวล่าบาปของพวกทล่านจะตามพวกทล่านทรัน…บาป
นคามาซซพี่งความเปฟปี่อยเนล่า” เมนพี่อเรามองไปรอบตรัวเราและมองเหน็นผลลรัพธร์เหลล่านรันี้นของบาป แนล่นอนวล่าเราเปป็นคน
โงล่เขลาหากเรายรังเดลินในบาปตล่อไป หลรังจากทบีพี่ไดด้รรับรผด้ความสวล่างของขล่าวประเสรลิฐและหลรักฐานทบีพี่ถผกนคาเสนอทอุก
วรันในชบีวลิตของพวกคนไมล่เชนพี่อแลด้ว!

คนบาปทอุกคนโงล่เขลาทบีพี่รรับใชด้บาป พระเจด้าทรงเปป็นผผด้ประทานของประทานทบีพี่ดบีและสมบผรณร์แบบทอุก
อยล่าง (ยากอบ 1:17)  บาปนคาความเพลลิดเพลลินชรัพี่วขณะมาใหด้ แตล่บาปไมล่มบีอนาคตเลย คล่าจด้างของบาปมบีอยล่าง
เดบียวเทล่านรันี้น-ความตาย แตล่ของประทานของพระเจด้าคนอชบีวลิตนลิรรันดรร์ ความชนพี่นบานอรันเหลนอจะกลล่าวไดด้และเปปปี่ยม
สงล่าราศบี และทอุกความตด้องการทบีพี่ไดด้รรับการเตลิมเตน็ม เหลล่าครลิสเตบียนแทด้เปป็นขด้อพลิสผจนร์ทบีพี่มบีชบีวลิตของพระครัมภบีรร์ พวก
คนไมล่เชนพี่อและผลลรัพธร์เหลล่านรันี้นของบาปเปป็นขด้อพลิสผจนร์วล่าบาปจล่ายคล่าจด้างตามทบีพี่มบีบรันทซกไวด้ในพระวจนะของ
พระเจด้าแลด้ว



ทล่านผผด้อล่านทบีพี่รรัก หากคอุณยรังไมล่เปป็นลผกทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วคนหนซพี่งของพระเจด้า คอุณกน็กคาลรังเดลินอยผล่ในเสด้นทาง
ทบีพี่โงล่เขลา คอุณกน็กคาลรังใชด้ชบีวลิตแบบคนโงล่ ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยคอุณวรันนบีนี้ใหด้ตนพี่นขซนี้นและตระหนรักวล่าคล่าจด้างของ
บาปคนอความตาย และจากนรันี้นโดยความเชนพี่อจงยอมรรับของประทานนรันี้นของพระเจด้า-ซซพี่งกน็คนอชบีวลิตนลิรรันดรร์ในพระ
เยซผครลิสตร์ องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทบีพี่แสนวลิเศษของเรา

“บางครรันี้งพวกเราเองกน็…ไมล่เชนพี่อฟฟัง” คคากรบีกเดบียวกรันนบีนี้ปรากฏในลผกา 1:17; โรม 1:30; 2 ทลิโมธบี 3:2 
และทลิตรัส 1:16 และบล่งบอกถซง “ไมล่เตน็มใจทบีพี่จะถผกโนด้มนด้าว ปฟัดทลินี้งความเชนพี่อ การปฏลิเสธแบบดนนี้อรรันี้นตล่อนนี้คาพระทรัย
ของพระเจด้า”

พวกคนไมล่เชนพี่อกน็ไมล่ยอมเชนพี่อฟฟังตล่อกฎหมาย ตล่อพล่อแมล่ของตน ตล่ออคานาจฝป่ายพลเรนอน-และเหนนอสลิพี่งอนพี่น
ใด พวกเขาไมล่เชนพี่อฟฟังตล่อพระเจด้า หนด้าทบีพี่ทรันี้งหมดของมนอุษยร์คนอ ยคาเกรงพระเจด้าและรรักษาพระบรัญญรัตลิทรันี้งหลาย
ของพระองคร์ (ปญจ. 12:13) ในการตอบคคาถามของนรักกฎหมายคนนรันี้น ทบีพี่ถามวล่า “ในพระราชบรัญญรัตลินรันี้น พระ
บรัญญรัตลิขด้อใดใหญล่ทบีพี่สอุด” พระเยซผทรงตอบกลรับไปวล่า “ทล่านจงรรักองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้เปป็นพระเจด้าของทล่าน ดด้วย
สอุดใจของทล่าน และดด้วยสอุดจลิตของทล่าน และดด้วยสลินี้นสอุดความคลิดของทล่าน’ นบีพี่แหละเปป็นพระบรัญญรัตลิขด้อตด้นและขด้อ
ใหญล่ และขด้อทบีพี่สองกน็เหมนอนกรับขด้อตด้นนรันี้นคนอ ‘เจด้าจงรรักเพนพี่อนบด้านของเจด้าเหมนอนตนเอง’” (มธ. 22:36-39)

มรันเปป็นเรนพี่องปกตลิธรรมดาทบีพี่มนอุษยร์จะไมล่เชนพี่อฟฟัง พล่อแมล่ทราบเรนพี่องนบีนี้ดบี เราไมล่จคาเปป็นตด้องสอนลผก ๆ ของ
เราใหด้ไมล่เชนพี่อฟฟัง เพราะวล่าความไมล่เชนพี่อฟฟังถผกใหด้กคาเนลิดในใจของทอุกคนทบีพี่เขด้ามาในโลกนบีนี้ มรันเปป็นเรนพี่องปกตลิธรรมดา
ทบีพี่มนอุษยร์ธรรมดาจะไมล่เชนพี่อฟฟังพระเจด้า พล่อแมล่ ผผด้มบีอคานาจฝป่ายพลเรนอน กฎตล่าง ๆ ของธรรมชาตลิ-และทอุกสลิพี่งทบีพี่เหลนอ
ซซพี่งเขาตลิดตล่อสรัมพรันธร์ดด้วย-จนกวล่ามนอุษยร์ธรรมดาคนนรันี้นถผกใหด้บรังเกลิดใหมล่และกลายเปป็นคนใหมล่พรด้อมกรับใจดวง
ใหมล่และวลิญญาณใหมล่ หากคอุณอยากไดด้ภาพของใจทบีพี่ยรังไมล่ไดด้ถผกสรด้างใหมล่ ทบีพี่ทบีพี่ดบีทบีพี่สอุดทบีพี่จะพบมรันคนอในพระครัมภบีรร์ 
ในมาระโก 7:21-23 พระเจด้าประทานภาพถล่ายอรันสมบผรณร์แบบของใจของคนไมล่เชนพี่อใหด้แกล่เรา:

“เพราะวล่าจากภายใน คนอออกมาจากใจมนอุษยร์ มบีบรรดาความคลิดชรัพี่วรด้าย การเลล่นชผด้ การลล่วงประเวณบี 
การฆาตกรรม การลรักขโมย การโลภ ความชรัพี่ว การลล่อลวง ราคะตรัณหา แววตาอรันชรัพี่วรด้าย การหมลิพี่นประมาท 
ความเยล่อหยลิพี่ง ความโฉดเขลา สารพรัดสลิพี่งชรัพี่วรด้ายเหลล่านบีนี้มาจากภายใน และทคาใหด้มนอุษยร์เปป็นมลทลิน”

ผมอยากรผด้วล่ามบีสรักคนไหมทบีพี่กคาลรังอล่านขด้อความเหลล่านบีนี้ซซพี่งไมล่ไดด้เปป็นผผด้เชนพี่อ? หากเปป็นเชล่นนรันี้น ทล่านผผด้ไมล่เชนพี่อ
ทบีพี่รรักของผมครรับ คอุณจะกลล่าวอยล่างสรัตยร์จรลิงไดด้ไหมวล่าคอุณไมล่เคยรผด้สซกในใจของคอุณเลยวล่าคอุณควรกลรับใจรรับเชนพี่อ
และรรับใชด้พระเจด้า? คอุณไมล่เคยรผด้สซกเลยหรนอถซงความจคาเปป็นทบีพี่จะกลายเปป็นครลิสเตบียนคนหนซพี่ง? หากคอุณเคยรผด้สซก
เชล่นนรันี้นและไมล่ไดด้ยอมจคานนตล่อพระเจด้า งรันี้นคอุณกน็ไมล่เชนพี่อฟฟังตล่อพระองคร์-และทรันี้งหมดทบีพี่คอุณตด้องทคาเพนพี่อทบีพี่จะลนมตา
ตนพี่นในนรกกน็คนอ ไมล่เชนพี่อฟฟังการทรงเรบียกนรันี้นของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ! “พวกเราจะรอดพด้นไปอยล่างไรไดด้ ถด้าพวก
เราละเลยความรอดอรันยลิพี่งใหญล่เหลนอเกลินนรันี้น ซซพี่งในตอนแรกไดด้เรลิพี่มถผกกลล่าวถซงโดยองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า และไดด้ถผก
ยนนยรันแกล่พวกเราโดยคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไดด้ยลินพระองคร์ พระเจด้าทรงเปป็นพยานแกล่คนเหลล่านรันี้นเชล่นกรัน ทรันี้งดด้วยบรรดา
หมายสคาครัญและการมหรัศจรรยร์ และดด้วยการอรัศจรรยร์อรันหลากหลาย และบรรดาของประทานของพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธ ตามพระประสงคร์ของพระองคร์เอง” (ฮบ. 2:3,4) พระเยซผตรรัสแกล่พวกยลิวซซพี่งเปป็นชนชาตลิของพระองคร์เอง
วล่า “...และทล่านทรันี้งหลายไมล่ยอมมาหาเรา เพนพี่อทล่านทรันี้งหลายจะไดด้ชบีวลิต” (ยอหร์น 5:40)



“บางครรันี้งพวกเราเองกน็…ถผกหลอกลวง”-(ถผกนคาใหด้หลงไปสผล่ความเชนพี่อผลิด ๆ ถผกลล่อลวงใหด้หลงเจลิพี่น ใหด้
ออกไปจากทางนรันี้น โดยหลอกลวงตรัวเอง) คนไมล่เชนพี่อทอุกคนถผกหลอกลวง พญามารเปป็นเจด้าแหล่งการหลอกลวง 
มรันมบีประสบการณร์หกพรันปปในศลิลปป์ดด้านนบีนี้ของมรัน และมรันรผด้วลิธบีทบีพี่จะหลอกลวง คอุณลรักษณะเฉพาะตรัวทบีพี่เดล่นชรัด
อยล่างหนซพี่งของมนอุษยร์ธรรมดากน็คนอวล่า เขามองไมล่เหน็นสลิพี่งใดในความสวล่างทบีพี่แทด้จรลิงของมรันเลย เขาเดลินอยผล่ใน
ทล่ามกลางบรรดาภาพลวงตาทบีพี่เปลบีพี่ยนแปลงอยผล่เสมอ (ถซงแมด้จะงดงามกน็ตาม) เขาถผกหลอกลวง อล่านมรัทธลิว 
24:4,5 และ 11; 2 ทลิโมธบี 3:13; 1 เปโตร 2:25; และวลิวรณร์ 18:23 ซซพี่งเปป็นทบีพี่ทบีพี่คคาเดบียวกรันนบีนี้ปรากฏ  ในวลิวรณร์ 
12:9; 20:3,8 และ 10 คคา ๆ นบีนี้ถผกใชด้กรับพญามาร ผผด้หลอกลวงทบีพี่รด้ายกาจนรันี้นซซพี่งไดด้นคาคนทรันี้งโลกใหด้หลงเจลิพี่นไป!

แตล่เมนพี่อมนอุษยร์ธรรมดาคนนรันี้นกลายเปป็นผผด้เชนพี่อคนหนซพี่งทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้ว เขากน็มองเหน็นผล่านทางพระเนตร
ของพระวลิญญาณ เขารผด้สซกผล่านทางพระหรัตถร์ของพระวลิญญาณ เขาไดด้ยลินผล่านทางพระกรรณของพระวลิญญาณ: 
เขาเปป็นผผด้ถผกสรด้างใหมล่ในพระเยซผครลิสตร์!

พญามารหลอกลวงคนไมล่เชนพี่อทรันี้งหลายโดยบอกพวกเขาวล่าหากพวกเขากลายเปป็นครลิสเตบียน กน็จะไมล่มบี
ความชนพี่นบานในชบีวลิตสคาหรรับพวกเขา มรันหลอกลวงพวกเขาโดยบอกพวกเขาวล่าพวกเขาตด้องยอมสละสลิพี่งสารพรัดทบีพี่
ควรคล่าแกล่การใชด้ชบีวลิต วล่าจะไมล่มบีความสนอุกสนานเหลนออยผล่ในชบีวลิตของพวกเขาเลยหากพวกเขากลายเปป็นลผก ๆ 
ของพระเจด้า เพลงสดอุดบี 16:11 บอกเราวล่า “...ในพระหรัตถร์ขวาของพระองคร์มบีความเพลลิดเพลลินอยผล่เปป็นนลิตยร์!” ใน 
1 เปโตร 1:8 เราอล่านวล่า “...แตล่ยรังเชนพี่ออยผล่ พวกทล่านปปตลิยลินดบีดด้วยความชนพี่นบานเหลนอทบีพี่จะกลล่าวไดด้ และเตน็มเปปปี่ยม
ดด้วยสงล่าราศบี!” พญามารไมล่มบีสลิพี่งใดเลยนอกจากความเพลลิดเพลลินเพบียงชรัพี่วครผล่ทบีพี่จะยนพี่นเสนอ-ความเพลลิดเพลลินทบีพี่นคา
มาซซพี่งความปวดรด้าวใจ ความผลิดหวรัง และ (ในทด้ายทบีพี่สอุด) ความพลินาศเปป็นนลิตยร์ในบซงไฟนรันี้น!

“บางครรันี้งพวกเราเองกน็…รรับใชด้ตรัณหาและความสนอุกสนานตล่าง ๆ” นรัพี่นคนอ “ทลิตรัสเออ๋ย กล่อนทบีพี่พวกเราไดด้
บรังเกลิดใหมล่ ทล่านและขด้าพเจด้ากน็เคยมบีความผลิดในการสคาเรลิงสคาราญในแรงปรารถนาตล่าง ๆ ตรัณหา ความ
เพลลิดเพลลินทรันี้งหลาย แตล่บรัดนบีนี้พวกเรามบีใจดวงใหมล่ วลิญญาณใหมล่ ความปรารถนาใหมล่ ๆ แลด้ว กล่อนทบีพี่พวกเราไดด้
กลรับใจรรับเชนพี่อ พวกเราเคยตกอยผล่ใตด้อลิทธลิพลของตรัณหาหลากหลายชนลิดและบาปและความเพลลิดเพลลินฝป่ายโลก
ทอุกรผปแบบ พวกเราเคยเชนพี่อฟฟังเสบียงเรบียกของตรัณหา พวกเราเคยเปป็นทาสตล่อตรัณหาและความเพลลิดเพลลิน แตล่
บรัดนบีนี้ พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรงนคาพวกเรา และพวกเราเดลินในวลิถบีทรันี้งหลายแหล่งความชอบธรรมเพราะเหน็นแกล่
พระนามของพระองคร์-กระนรันี้นพวกเรากน็ไมล่มบีสลิพี่งใดทบีพี่จะอวดหรนอคอุยโมด้ไดด้ ขด้าพเจด้าเปป็นอยล่างทบีพี่ขด้าพเจด้าเปป็นโดย
พระคอุณของพระเจด้า และชบีวลิตทบีพี่ขด้าพเจด้าดคาเนลินอยผล่ตอนนบีนี้ในเนนนี้อหนรัง ขด้าพเจด้ากน็ดคาเนลินโดยความเชนพี่อแหล่งพระบอุตร
ของพระเจด้า ผผด้ไดด้ทรงรรักขด้าพเจด้าและไดด้ประทานพระองคร์เองเพนพี่อขด้าพเจด้า”

“บางครรันี้งพวกเราเองกน็…ใชด้ชบีวลิตในการคลิดปองรด้ายและการรลิษยา” คคากรบีกทบีพี่ถผกแปลเปป็น “การคลิดปอง
รด้าย” ในทบีพี่นบีนี้มบีความหมายวล่า ความเลวในเรนพี่องคอุณภาพ ออุปนลิสรัยทบีพี่ตพี่คาทรามโดยทรัพี่วไป ความชรัพี่ว-และอาจแปลไดด้วล่า
“การดคาเนลินชบีวลิตในความชรัพี่วรด้าย”-ความชรัพี่วรด้าย ตรัณหา ความเพลลิดเพลลินและความอธรรมทอุกรผปแบบ อล่านโรม
1:18-32 โดยหมายเหตอุถด้อยคคาเหลล่านบีนี้เปป็นพลิเศษในขด้อ 29-31: “...โดยเตน็มไปดด้วยบรรดาการอธรรม การลล่วง
ประเวณบี ความชรัพี่วรด้าย ความโลภ ความมอุล่งรด้าย เตน็มไปดด้วยความอลิจฉา การฆาตกรรม การวลิวาท การลล่อลวง 
การคลิดรด้าย พวกคนชอบนลินทา บรรดาผผด้สล่อเสบียด เหลล่าผผด้เกลบียดชรังพระเจด้า หยาบคาย จองหอง บรรดาผผด้อวดตรัว



เหลล่าผผด้ประดลิษฐร์สลิพี่งทรันี้งหลายทบีพี่ชรัพี่วรด้าย ไมล่เชนพี่อฟฟังบลิดามารดา ปราศจากความเขด้าใจ บรรดาผผด้ละเมลิดพรันธสรัญญา 
ปราศจากความรรักตามธรรมชาตลิ ไมล่ยอมคนนดบีกรัน ไรด้ความเมตตา”

“ใชด้ชบีวลิตใน…การรลิษยา” หมายความวล่าบรรดาคนไมล่เชนพี่อใชด้ชบีวลิตในความไมล่พอใจกรับความสอุขและความ
เจรลิญรอุล่งเรนองของเหลล่าเพนพี่อนบด้านและเพนพี่อนมนอุษยร์ของตน พวกคนไมล่เชนพี่อมบีใจทบีพี่เตน็มเปปปี่ยมดด้วยความโลภ โดย
ปรารถนาสลิพี่งทบีพี่คนอนพี่นมบี ไมล่เคยพซงพอใจกรับสลิพี่งทบีพี่พวกเขาเองมบีเลย ดด้วยเหตอุนบีนี้ พวกเขาจซงไมล่มบีสรันตลิสอุขในความคลิด
หรนอความสอุข พวกเขาใชด้ชบีวลิตในความอลิจฉา เมนพี่อเหน็นสลิพี่งทบีพี่เหลล่าเพนพี่อนมนอุษยร์ของตนมบี และเปป็นทอุกขร์โศกเพราะขด้อ
เทน็จจรลิงทบีพี่วล่าพวกเขาไมล่มบีสลิพี่งนรันี้น ๆ

“บางครรันี้งพวกเราเองกน็…นล่าเกลบียดชรัง” คคากรบีกตรงนบีนี้ทบีพี่แปลเปป็น “นล่าเกลบียดชรัง” ไมล่ปรากฏทบีพี่อนพี่นอบีกใน
ภาคพรันธสรัญญาใหมล่ ความหมายตรงนบีนี้กน็คนอ “ทางประพฤตลิของคนไมล่เชนพี่อเปป็นแบบทบีพี่ควรคล่าแกล่การถผกเกลบียดชรัง
โดยผผด้อนพี่น”  สรันดานและจลิตวลิญญาณทบีพี่แทด้จรลิงของคนไมล่เชนพี่อยล่อมเปป็นทบีพี่เกลบียดชรังในสายตาของผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย ผม
คลิดวล่าพวกเราสล่วนใหญล่ทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วจะยอมรรับวล่ากล่อนทบีพี่เรากลรับใจรรับเชนพี่อ เราเคยเปป็นคนนล่าเกลบียดชรังใน
หลาย ๆ ดด้าน-และไมล่นล่ารรักเอาเสบียเลย ผมกลล่าวไปหลายครรันี้งแลด้ววล่าไมล่มบีผผด้ใดนอกจากพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ
สามารถรรักมนอุษยร์ไดด้ บรัดนบีนี้ผมขอกลล่าววล่า “เอเมน!” ตล่อคคากลล่าวนรันี้น ผมดบีใจทบีพี่พระเจด้าไดด้ทรงรรักผมในยามทบีพี่ผม
เคยเปป็นคนไมล่นล่ารรักขนาดนรันี้น พระองคร์ทรงชล่วยผมใหด้รอดแลด้วเพราะเหน็นแกล่พระบอุตรผผด้นล่ารรักของพระองคร์-พระ
เยซผครลิสตร์เจด้า หากไมล่ใชล่เพราะความรรักของพระเจด้า ผมกน็คงตกนรกหมกไหมด้

“บางครรันี้งพวกเราเองกน็…เกลบียดชรังซซพี่งกรันและกรัน” มบีความรรักฉรันทร์พบีพี่นด้องเพบียงเลน็กนด้อยในทล่ามกลางพวก
คนไมล่เชนพี่อ คนไมล่เชนพี่อยล่อมรรักตรัวเขาเอง มบีขด้อยกเวด้นอยผล่บด้าง-แตล่โดยทรัพี่วไปแลด้วคนทบีพี่ไมล่รผด้จรักพระเจด้ากน็ใชด้ชบีวลิตเพนพี่อตรัว
เองและเพนพี่อโลกนบีนี้ สรัพี่งสมทรรัพยร์สมบรัตลิไวด้บนแผล่นดลินโลก สนองตรัณหาแหล่งใจของเขาเอง แทบไมล่สนใจคนอนพี่นเลย 
เปาโลกคาลรังสรัพี่งทลิตรัสใหด้ระลซกถซงสลิพี่งเหลล่านบีนี้ทรันี้งหมด และประกาศวล่านบีพี่เปป็นเหตอุผลมากพอวล่าทคาไมครลิสเตบียนทรันี้งหลาย
ถซงไมล่ควรปลล่อยใหด้ตรัวเองเปป็นคนเยล่อหยลิพี่งและโอหรัง แตล่ควรเปป็นคนอล่อนโยน สอุภาพ กรอุณา และเหน็นคนเหน็นใจแมด้
กระทรัพี่งตล่อคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เปป็นคนชรัพี่ว โดยรผด้วล่าพวกเขาถผกหลอกลวงและถผกบรังตา อยผล่ในพรันธนาการของบาปและ
เปป็นทาสตล่อพญามาร พวกเขาตด้องการเพนพี่อนคนหนซพี่ง และบอุคคลผผด้เดบียวบนแผล่นดลินโลกทบีพี่มบีคคาตอบสคาหรรับความ
ตด้องการของพวกเขากน็คนอ ผผด้เชนพี่อ เรามบีขล่าวประเสรลิฐทบีพี่จะปลดปลล่อยคนไมล่เชนพี่อทรันี้งหลายใหด้มบีเสรบีภาพและทคาใหด้
พวกเขาเปป็นไท พระเยซผตรรัสวล่า “ทล่านทรันี้งหลายจะรผด้จรักความจรลิง และความจรลิงนรันี้นจะทคาใหด้ทล่านทรันี้งหลายเปป็น
ไท” (ยอหร์น 8:32) เราทบีพี่รผด้จรักพระเยซผกน็มบีความจรลิงนรันี้น-และเราสามารถประกาศความจรลิงนรันี้นแกล่พวกคนไมล่เชนพี่อไดด้
ซซพี่งจะชล่วยพวกเขาใหด้มองเหน็นความงมงายและความโงล่เขลาของการรรับใชด้พญามาร เราทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้วไมล่มบีสลิพี่ง
ใดจะคอุยโมด้หรนอโอด้อวดเลยนอกจากพระคอุณของพระเจด้าทบีพี่ชล่วยเราใหด้รอดแลด้ว

ขด้อ 4: “แตล่หลรังจากพระกรอุณาและความรรักของพระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเราทบีพี่มบีตล่อมนอุษยร์ไดด้
ปรากฏแลด้ว”

ในขด้อ 3 เปาโลพรรณนาถซงมนอุษยร์ธรรมดา (ซซพี่งรวมถซงตรัวเขาเองและทลิตรัสดด้วย) กล่อนทบีพี่ความรรักของ
พระเจด้าไดด้เขด้ามาสผล่ใจของพวกเขา ความหมายในขด้อ 4 และ 5 กน็คนอ “เมนพี่อความรรักของพระเจด้าไดด้ถผกเผยใหด้
ประจรักษร์ในแผนการแหล่งความรอด พระองคร์ไดด้ทรงชล่วยเราใหด้รอดจากสภาวะนบีนี้โดยการทบีพี่เราถผกลด้างและถผก



ชคาระใหด้บรลิสอุทธลิธ” ความหมายตรงนบีนี้ไมล่ใชล่วล่าความรรักของพระเจด้าไดด้ปรากฏหลรังจากทบีพี่เราไดด้ทคาบาปในทางนบีนี้ แตล่
วล่าเมนพี่อพระเมตตาของพระองคร์ไดด้ถผกแสดงออกเชล่นนรันี้น เรากน็กลรับใจรรับเชนพี่อ

ความรรักของพระเจด้าไดด้เปป็นอยผล่ในเรลิพี่มแรกนรันี้น และในเรลิพี่มแรกนรันี้นพระเจด้าไดด้ทรงรรักคอุณและผม กล่อนทบีพี่
พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างแผล่นดลินโลกนบีนี้หรนอสลิพี่งใดทบีพี่มบีอยผล่ในนรันี้น มบีการตกลงกรันแลด้ววล่าวรันหนซพี่งพระเยซผจะทรงชคาระหนบีนี้
บาปนรันี้น อล่าน 1 เปโตร 1:18-20 ความรรักของพระเจด้าไดด้ถผกเผยใหด้ประจรักษร์ในพระเยซผ ผผด้ไดด้ทรงหล่อหอุด้มความรรัก
ของพระเจด้าในเนนนี้อหนรังและไดด้ทรงนคามรันลงมาสผล่มนอุษยร์ ดรังนรันี้นความรรักของพระเจด้าจซงไดด้ถผกแสดงออกบนกางเขน
นรันี้นขณะทบีพี่พระเยซผทรงเตน็มพระทรัยเขด้าแทนทบีพี่เราและไดด้สละวางชบีวลิตของพระองคร์เพนพี่อคนบาปทรันี้งหลาย-เหลล่าศรัตรผ
ทบีพี่ไรด้กคาลรังและสลินี้นหวรังของพระเจด้า พระเยซผในความกรอุณา ความดบีงาม พระเมตตาอรันอล่อนโยนและความรรักของ
พระองคร์ไดด้ทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพนพี่อทบีพี่พวกเราจะไดด้รรับความรอด!

กลิจการแหล่งการไถล่เปป็นกลิจการทบีพี่แสดงถซงพระกรอุณาอรันยลิพี่งใหญล่ ความดบีงามอรันยลิพี่งใหญล่-และไมล่มบีผผด้ใด
นอกจากพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธจะสามารถคลิดหรนอทคาใหด้เกลิดการไถล่ไดด้ แผนการแหล่งความรอดตามทบีพี่ถผกบรันทซก
ไวด้ในภาคพรันธสรัญญาใหมล่-(แผนการหนซพี่งเดบียวนรันี้นทบีพี่ทคาใหด้มนอุษยร์สามารถถผกไถล่จากความชรัพี่วชด้าไดด้)-ไดด้ถผกใหด้กคาเนลิด
ในพระทรัยของพระเจด้า และพระเจด้าทรงเปป็นความรรัก แผนการแหล่งความรอดไดด้ถผกกล่อตรันี้งบนความรรัก โดย
พระเจด้าแกล่มนอุษยร์ และเปป็นการแสดงออกทบีพี่สผงสล่งทบีพี่สอุดแหล่งความรรักของพระเจด้า พระเยซผบนกางเขนนรันี้นทรง
เปป็นการแสดงออกของสลิพี่งทบีพี่ดบีทบีพี่สอุดของพระเจด้าสคาหรรับสลิพี่งเลวรด้ายทบีพี่สอุดของมนอุษยร์ พระเจด้าแหล่งพระคอุณและพระ
เมตตาทรันี้งปวงไดด้ทรงทคาใหด้พระเยซผเปป็นบาปเพนพี่อเรา เพนพี่อทบีพี่เราในพระเยซผจะถผกทคาใหด้เปป็นความชอบธรรมนรันี้นของ
พระเจด้า:

“เพราะวล่าพระเจด้าไดด้ทรงกระทคาพระองคร์ผผด้มลิไดด้ทรงรผด้จรักบาป ใหด้เปป็นบาปเพราะเหน็นแกล่พวกเรา เพนพี่อ
พวกเราจะไดด้ถผกทคาใหด้เปป็นความชอบธรรมของพระเจด้าในพระองคร์” (2 คร. 5:21) เมนพี่อพระกรอุณาของพระเจด้า
พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเราทบีพี่มบีตล่อมนอุษยร์ไดด้ถผกเผยใหด้ประจรักษร์ พระองคร์ไดด้ทรงชล่วยเราใหด้รอดจากบาปเหลล่านรันี้นซซพี่ง
แตล่กล่อนนรันี้นเราเคยมบีความผลิด พระวจนะของพระเจด้านคาเสนอชรัดเจนขด้อเทน็จจรลิงทบีพี่วล่าเราทอุกคนเปป็นคนบาปโดย
สรันดาน: “พวกเราทอุกคนเหมนอนแกะไดด้หลงเจลิพี่นไป พวกเราทอุกคนไดด้หรันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮ
วาหร์ทรงวางบรรดาความชรัพี่วชด้าของพวกเราทอุกคนลงบนทล่านแลด้ว” (อสย. 53:6)

ขด้อ 5: “มลิใชล่โดยบรรดาการงานแหล่งความชอบธรรมซซพี่งพวกเราไดด้กระทคา แตล่ตามพระเมตตาของ
พระองคร์ พระองคร์ไดด้ทรงชล่วยพวกเราใหด้รอด โดยการลด้างชคาระแหล่งการบรังเกลิดใหมล่ และการทรงสรด้างขซนี้นมาใหมล่
ของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ”

“มลิใชล่โดยบรรดาการงานแหล่งความชอบธรรม…” เปาโลระมรัดระวรังมาก ๆ ทบีพี่จะเปปิดเผยขด้อเทน็จจรลิงอรัน
เปป็นนลิรรันดรร์ทบีพี่วล่ามนอุษยร์ไมล่สามารถกลายเปป็นคนชอบธรรมไดด้โดยบรรดาการงาน แผนการแหล่งความรอดไมล่ไดด้มบี
พนนี้นฐานอยผล่บนสลิพี่งทบีพี่มนอุษยร์สามารถทคาไดด้ และไมล่ไดด้ตรันี้งอยผล่บนความสามารถของมนอุษยร์ทบีพี่จะดคาเนลินชบีวลิตอยล่างชอบ
ธรรม: “แตล่ขด้าพระองคร์ทอุกคนเปป็นเหมนอนสลิพี่งทบีพี่เปป็นมลทลิน และบรรดาความชอบธรรมของขด้าพระองคร์ทรันี้งหลาย
เหมนอนเหลล่าผด้าขบีนี้รลินี้วทบีพี่สกปรก…” (อสย. 64:6)

ถด้ามนอุษยร์สามารถชล่วยตรัวเองใหด้รอดไดด้โดยการงานทบีพี่ดบีของตรัวเอง กน็คงไมล่จคาเปป็นตด้องมบีความรอดโดยทาง



พระเยซผครลิสตร์เจด้า ถด้าการงานทบีพี่ดบีของเราเองเปป็นพนนี้นฐานสคาหรรับชบีวลิตนลิรรันดรร์ พระราชกลิจของพระครลิสตร์กน็คงไมล่
จคาเปป็นและสผญเปลล่า ถด้ามนอุษยร์โดยการงานทบีพี่ดบีหรนอความสามารถของเขาเองสามารถชล่วยตรัวเขาใหด้รอดไดด้ 
โศกนาฏกรรมทบีพี่ยลิพี่งใหญล่ทบีพี่สอุดแหล่งชรัพี่วนลิรรันดรร์กาลกน็คงเปป็นกางเขนนรันี้นของพระเยซผครลิสตร์เจด้า แตล่กางเขนนรันี้นไมล่ใชล่
โศกนาฏกรรม มรันเปป็นเหตอุจคาเปป็นของพระเจด้า พระเยซผตรรัสวล่า “และเรา ถด้าเราถผกยกขซนี้นจากแผล่นดลินโลกแลด้ว กน็
จะชรักชวนทอุกคนใหด้มาหาเรา” (ยอหร์น 12:32) พระองคร์ตรรัสแกล่นลิโคเดมรัสวล่า “...และโมเสสไดด้ยกรผปงผขซนี้นในถลิพี่น
ทอุรกรันดารฉรันใด บอุตรมนอุษยร์จะตด้องถผกยกขซนี้นฉรันนรันี้น” (ยอหร์น 3:14) สลิพี่งทบีพี่พระเจด้า “ตด้องทคา” พระองคร์กน็ “ตด้อง
ทคา”!

“...แตล่ตามพระเมตตาของพระองคร์ พระองคร์ไดด้ทรงชล่วยพวกเราใหด้รอด” ความรอดมบีแหลล่งกคาเนลิดของ
มรันในพระเมตตา และเพราะพระเมตตาอรันยลิพี่งใหญล่ของพระเจด้า เราจซงไดด้รรับความรอด-ไมล่ใชล่โดยความยอุตลิธรรม 
เพราะถด้าเราไดด้รรับการตอบแทนอรันสาสมของเรา เราทอุกคนกน็คงตกนรกกรันหมด ความรอดไดด้ถผกใหด้กคาเนลิดใน
พระทรัยของพระเจด้า ถผกแสดงออกในพระกายของพระครลิสตร์บนกางเขนนรันี้น และกลายเปป็นของเราโดยการทบีพี่เรา
รรับเอาพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วนรันี้นของพระเยซผครลิสตร์เจด้า เมนพี่อเรามารรับเอาความรอด กน็ไมล่มบีองคร์ประกอบอนพี่นใด
เขด้ามาเกบีพี่ยวนอกจากพระเมตตา พระเจด้าทรงทคาหนด้าทบีพี่ชล่วยใหด้รอด มนอุษยร์ไมล่สามารถชล่วยตรัวเองใหด้รอดไดด้ และ
เขาชล่วยเหลนอพระเจด้าใหด้ชล่วยเขาใหด้รอดไมล่ไดด้เชล่นกรัน เราไดด้รรับความรอดโดยไมล่พซพี่งพาความออุตสาหะของเราเอง
เลย เราแคล่ใชด้ความเชนพี่อในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วนรันี้นของพระเยซผครลิสตร์-และเพราะเหน็นแกล่พระครลิสตร์ ตามพ
ระเมตตาของพระเจด้า พระองคร์จซงทรงชล่วยเราใหด้รอด

เรารรับความรอด “โดยการลด้างชคาระแหล่งการบรังเกลิดใหมล่ และการทรงสรด้างขซนี้นมาใหมล่ของพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธ” การลด้างชคาระแหล่งการบรังเกลิดใหมล่มาโดยทางการไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า: “บรัดนบีนี้ทล่านทรันี้งหลายกน็
สะอาดแลด้วโดยทางคคานรันี้นซซพี่งเรากลล่าวแกล่ทล่านทรันี้งหลายแลด้ว” (ยอหร์น 15:3) “สามบีทรันี้งหลาย จงรรักภรรยาของ
พวกทล่าน เหมนอนอยล่างทบีพี่พระครลิสตร์ไดด้ทรงรรักครลิสตจรักรดด้วย และไดด้ประทานพระองคร์เองเพนพี่อครลิสตจรักร เพนพี่อ
พระองคร์จะไดด้ทรงชคาระใหด้บรลิสอุทธลิธ และทคาใหด้ครลิสตจรักรนรันี้นสะอาดดด้วยการชคาระลด้างแหล่งนนี้คาโดยพระวจนะ”
(อฟ. 5:25,26)

พระวจนะของพระเจด้าเปป็นนนี้คาทบีพี่มบีชบีวลิตซซพี่งชคาระลด้าง สรด้างขซนี้นใหมล่ “ใหด้บรังเกลิดใหมล่” ทคาใหด้กลรับมบีชบีวลิต ไถล่ 
และทคาใหด้พรด้อมสคาหรรับสวรรคร์ พระวจนะทบีพี่ถผกฝฟังไวด้แลด้วซซพี่งไมล่รผด้เปฟปี่อยเนล่าสามารถทบีพี่จะชล่วยเราใหด้รอด พระวจนะ
เปป็นความสวล่าง-และเมนพี่อพระวจนะนรันี้นเขด้ามาขด้างใน เรากน็มบีความสวล่าง เมนพี่อเรารรับเอาพระวจนะของพระเจด้า พระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธกน็เขด้ามาประทรับในใจของเรา (รม. 8:9,14,16; อฟ. 4:30)

“สรด้างขซนี้นมาใหมล่” มบีความหมายวล่า ทคาใหด้เปป็นของใหมล่ และในทลิตรัส 3:5 “การทรงสรด้างขซนี้นมาใหมล่ของ
พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ” กน็ไมล่ใชล่การประทานใหด้แบบสดใหมล่ของพระวลิญญาณ แตล่มรันหมายถซงสลิพี่งซซพี่งพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธทรงสรด้าง โดยตระหนรักถซงขด้อเทน็จจรลิงตามพระครัมภบีรร์ทบีพี่วล่าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรงเปป็นผผด้กล่อใหด้เกลิดการ
บรังเกลิดใหมล่ มรันถผกใชด้กรับการเปลบีพี่ยนแปลงนรันี้นซซพี่งพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรงทคาใหด้เกลิดขซนี้นในคน ๆ หนซพี่ง: “เหตอุฉะนรันี้น
ถด้าผผด้หนซพี่งผผด้ใดอยผล่ในพระครลิสตร์ ผผด้นรันี้นกน็เปป็นคนทบีพี่ถผกสรด้างใหมล่แลด้ว บรรดาสลิพี่งเกล่า ๆ กน็ลล่วงไป ดผเถลิด สลิพี่งสารพรัดกลาย
เปป็นสลิพี่งใหมล่ทรันี้งนรันี้น” (2 คร. 5:17) สลิพี่งทรงสรด้างใหมล่นรันี้น (หรนอมนอุษยร์ใหมล่) มบีความปรารถนา ความหวรัง และ



แผนการตล่าง ๆ ทบีพี่แตกตล่างไปจากสลิพี่งเหลล่านรันี้นของคนทบีพี่ยรังไมล่ไดด้ถผกสรด้างใหมล่
การงานตล่าง ๆ ไมล่มบีสล่วนเกบีพี่ยวขด้องเลยกรับการไถล่ การทคาหนด้าทบีพี่คนตด้นเรนอนแบบสรัตยร์ซนพี่อเกบีพี่ยวขด้องทอุก

อยล่างกรับบคาเหนน็จทรันี้งหลาย แตล่เราถผกไถล่โดยพระโลหลิตนรันี้น เรารรับความรอดโดยความเชนพี่อ ความเชนพี่อแทด้กล่อใหด้เกลิด
การงานตล่าง ๆ และเราพลิสผจนร์ความเชนพี่อของเราโดยการงานทรันี้งหลายทบีพี่ชอบธรรม: “เพราะวล่าพวกเราเปป็นฝป
พระหรัตถร์ของพระองคร์ ทบีพี่ถผกสรด้างขซนี้นในพระเยซผครลิสตร์ ใหด้เขด้าสผล่บรรดาการงานทบีพี่ดบี ซซพี่งพระเจด้าไดด้ทรงกคาหนดไวด้
ลล่วงหนด้าเพนพี่อทบีพี่พวกเราจะดคาเนลินในการเหลล่านรันี้น” (อฟ. 2:10)

ขด้อ 6: “ซซพี่งพระองคร์ไดด้ทรงใหด้หลรัพี่งลงมาบนพวกเราอยล่างบรลิบผรณร์ โดยทางพระเยซผครลิสตร์พระผผด้ชล่วยใหด้
รอดของพวกเรา”

เหลล่าผผด้รผด้ภาษากรบีกบอกเราวล่า “ซซพี่งพระองคร์ไดด้ทรงใหด้หลรัพี่งลงมาบนพวกเรา” อล่านตรงตรัววล่า “ซซพี่ง
พระองคร์ไดด้ทรงเทออกมาบนพวกเรา” (ดผ กลิจการ 2:17 ทบีพี่คคาเดบียวกรันนบีนี้ถผกใชด้ในการกลล่าวถซงเพน็นเทคอสตร์) ไมล่มบี
การอด้างอลิงแบบพลิเศษตรงนบีนี้ถซงวรันเพน็นเทคอสตร์นรันี้น แตล่นรัยสคาครัญกน็คนอวล่าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธไดด้ถผกถล่ายทอดใหด้
อยล่างบรลิบผรณร์แกล่ทอุกคนทบีพี่ไดด้กลรับใจรรับเชนพี่อ เมนพี่อใดกน็ไดด้หรนอแหล่งหนใดกน็ไดด้ สลิพี่งทบีพี่อรัครทผตทล่านนบีนี้กลล่าวตรงนบีนี้กน็เปป็น
ความจรลิงสคาหรรับทอุกคนทบีพี่กลายเปป็นครลิสเตบียนในยอุคสมรัยใดหรนอแผล่นดลินใดกน็ไดด้

เราไมล่สามารถทคาสลิพี่งใดไดด้เลยเพนพี่อทบีพี่จะสมควรไดด้รรับพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธทรงถผกเท
ออกมาบนเรา อยล่างบรลิบผรณร์ อยล่างไพบผลยร์ โดยองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ ความหมายกน็คนอวล่า
พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธไดด้ทรงถผกเทออกในขนาดอรันบรลิบผรณร์แลด้วเพนพี่อทบีพี่จะเปลบีพี่ยนแปลงมนอุษยร์ทรันี้งหลายจากความชรัพี่ว
ของพวกเขา

จงสรังเกตขด้อ 4: “แตล่หลรังจากพระกรอุณาและความรรักของพระเจด้าพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเราทบีพี่มบีตล่อ
มนอุษยร์ไดด้ปรากฏแลด้ว”...และจากนรันี้นในขด้อ 6 “ซซพี่งพระองคร์ (พระเจด้า) ไดด้ทรงใหด้หลรัพี่งลงมาบนพวกเราอยล่าง
บรลิบผรณร์ โดยทางพระเยซผครลิสตร์พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา” ดรังนรันี้นพระเจด้าพระบลิดา พระเจด้าพระบอุตร และ
พระเจด้าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธจซงทรงเปป็นหนซพี่งเดบียวกรันในการจรัดหาความรอด คอุณแยกทรันี้งสามออกจากกรันไมล่ไดด้ 
พระเจด้าไดด้ทรงรรักเราและไดด้ประทานพระเยซผ พระเยซผไดด้ทรงรรักเรา ไดด้เสดน็จจากพระทรวงของพระบลิดาเพนพี่อเขด้า
มาในโลก ทรงรรับกายหนซพี่งและไดด้สลินี้นพระชนมร์เพนพี่อรรับโทษบาป จากนรันี้นพระองคร์ไดด้เสดน็จกลรับไปสผล่พระบลิดา และ
ในวรันเพน็นเทคอสตร์นรันี้นพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธไดด้เสดน็จมา-และทรงอยผล่ในโลกตอนนบีนี้ กคาลรังเรบียกหมผล่ชนหนซพี่งออกมา, 
เจด้าสาวคนหนซพี่ง, ครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมล่

พระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นดอุมลด้อแหล่งความรอด และซบีพี่ลด้อทรันี้งหมดนรันี้นกน็เชนพี่อมตลิดกรับดอุมลด้อนรันี้น สลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่
การไถล่จรัดใหด้ มรันกน็จรัดใหด้เพราะพระเยซผ ความบรลิบผรณร์แหล่งความรอดมบีแหลล่งกคาเนลิดในพระเยซผและออกมาจาก
พระองคร์

ขด้อ 7: “เพนพี่อวล่าเมนพี่อถผกทคาใหด้เปป็นคนชอบธรรมแลด้วโดยพระคอุณของพระองคร์ พวกเราจะเปป็นทายาทตาม
ความหวรังแหล่งชบีวลิตนลิรรันดรร์”

“เมนพี่อถผกทคาใหด้เปป็นคนชอบธรรมแลด้วโดยพระคอุณของพระองคร์” เปาโลชบีนี้ใหด้เหน็นอบีกครรันี้งวล่าความรอดไมล่
เปป็นโดยการงาน การงานไมล่เคยชล่วยผผด้ใดใหด้รอดเลย และจะไมล่มบีวรันชล่วยใหด้รอดดด้วย “เหตอุฉะนรันี้น เมนพี่อถผกนรับวล่า



ชอบธรรมโดยความเชนพี่อแลด้ว พวกเราจซงมบีสรันตลิสอุขกรับพระเจด้าโดยทางพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวก
เรา” (รม. 5:1) พระคอุณของพระเจด้าทคาใหด้เราเปป็นคนชอบธรรม แตล่พระคอุณกลายเปป็นของเราโดยทางความเชนพี่อ 
และเมนพี่อเราใชด้ความเชนพี่อในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผ พระคอุณของพระเจด้ากน็กลายเปป็นของเราและ
เราถผกนรับวล่าชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจด้า นรัพี่นหมายความวล่าในสายพระเนตรของพระเจด้าพระบลิดา เรา
กน็เปป็นผผด้ชอบธรรมราวกรับวล่าเราไมล่เคยทคาบาปเลย เราชอบธรรมพอ ๆ กรับทบีพี่พระเยซผทรงเปป็นผผด้ชอบธรรม เพราะ
วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเราและเราเขด้าสนลิทอยผล่ในพระองคร์และพระองคร์ในเรา (คส. 1:27; 3:3; 
รม. 8:1)

เมนพี่อพระเจด้าพระบลิดาทรงมองมาทบีพี่ผผด้เชนพี่อทรันี้งหลาย พระองคร์กน็ทรงเหน็นพระโลหลิตนรันี้น-และในสายพระเนตร
ของพระองคร์เรากน็ไรด้มลทลิน ชอบธรรม และบรลิสอุทธลิธพอ ๆ กรับพระโลหลิตนรันี้นทบีพี่ปกคลอุมเรา เนนพี่องจากเราถผกนรับวล่า
ชอบธรรมโดยพระคอุณของพระเจด้า เราจซงเปป็นบอุตรทรันี้งหลายของพระเจด้า เมนพี่อเปป็นบอุตรทรันี้งหลายของพระเจด้า เรา
จซงเปป็นเหลล่าทายาทของพระเจด้าและเหลล่าทายาทรล่วมกรับพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรา (1 ยอหร์น 3:2;
รม. 8:17) พระเจด้าทรงรรับเราเปป็นลผกทรันี้งหลายของพระองคร์แลด้ว พระองคร์ทรงอนอุญาตใหด้เรามบีความหวรัง โดย
ทราบวล่าเราจะมบีชบีวลิตอยผล่กรับพระองคร์ตลอดไป มบีความมรัพี่นใจวล่าเรารรับความรอดโดยพระคอุณของพระองคร์ ถผก
ปกคลอุมโดยพระโลหลิตของพระองคร์ เปป็นผผด้ถนอกรรมสลิทธลิธสภาพของพระเจด้าและถผกประทรับตราจนกวล่าจะถซงวรัน
แหล่งการไถล่นรันี้น (อฟ. 4:30) เราเปป็นของครอบครรัวของพระเจด้า และพระองคร์ทรงทคาใหด้เราเปป็นเหลล่าทายาทแลด้ว

ในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ การนรับวล่าชอบธรรมและความชอบธรรมไมล่อาจแยกขาดจากกรันไดด้ คคากรบีก “ดลิ
คายอส” ถผกแปลวล่า “ชอบธรรม” และคคากรบีก “ดลิคายอโอ” ถผกแปลเปป็น “นรับวล่าชอบธรรม” คนบาปทบีพี่เชนพี่อแลด้ว
กน็ถผกนรับวล่าชอบธรรมเพราะพระครลิสตร์ ผผด้ไดด้ทรงแบกรรับบาปทรันี้งหลายของเขาบนกางเขนนรันี้น หลรัพี่งรลินพระโลหลิต
ของพระองคร์เพนพี่อการยกโทษบาป ทรงถผก “ทคาใหด้เปป็นความชอบธรรม” แกล่เขาแลด้ว (1 คร. 1:30) การนรับวล่า
ชอบธรรมมบีจอุดเรลิพี่มตด้นของมรันในพระคอุณ (รม. 3:24; ทลิตรัส 3:4,5) การนรับวล่าชอบธรรมเปป็นโดยทางพระราชกลิจ
แหล่งการไถล่ของพระครลิสตร์ พระครลิสตร์ทรงพลิสผจนร์วล่าพระราชบรัญญรัตลิเปป็นฝป่ายถผกแลด้ว: พระองคร์ทรงทคาใหด้ทอุกตรัว
อรักษรและทอุกขบีดของมรันสคาเรน็จจรลิงแลด้ว (รม. 3:28-30; 4:5; 5:1; กท. 2:16) เราอาจใหด้คคานลิยามการนรับวล่าชอบ
ธรรมดรังนบีนี้: “การนรับวล่าชอบธรรมเปป็นกลิจการเชลิงตอุลาการของพระเจด้า ซซพี่งโดยการนรันี้นพระเจด้าทรงประกาศวล่าชอบ
ธรรมคนทบีพี่เชนพี่อบนพระเยซผครลิสตร์ใหด้เปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอด” ผผด้เชนพี่อทบีพี่ถผกนรับวล่าชอบธรรมแลด้ว ซซพี่งพซพี่งพาพระราชกลิจทบีพี่
เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระครลิสตร์เพบียงอยล่างเดบียวเทล่านรันี้น กน็อยผล่ในศาล-ศาลของพระเจด้า-เพบียงเพนพี่อทบีพี่จะทราบวล่าไมล่มบีสลิพี่ง
ใดถผกนคามากลล่าวโทษเขาเลย (รม. 8:1,33,34) พระเยซผ โดยทางพระราชกลิจแหล่งการไถล่ของพระองคร์ ไดด้ทรง
ชคาระหนบีนี้บาปนรันี้นเตน็มจคานวนแลด้ว-และเมนพี่อคนไมล่เชนพี่อคนนรันี้นวางใจในพระเยซผเจด้าใหด้เปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอด พระ
โลหลิตนรันี้นกน็ปกคลอุมบาปทรันี้งสลินี้น: “ถด้าพวกเราดคาเนลินอยผล่ในความสวล่าง เหมนอนอยล่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวล่าง
พวกเรากน็รล่วมสามรัคคบีธรรมซซพี่งกรันและกรัน และพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์พระบอุตรของพระองคร์ กน็ชคาระพวกเรา
ใหด้สะอาดจากบาปทรันี้งสลินี้น” (1 ยอหร์น 1:7)

“พวกเราจะเปป็นทายาท” ทายาทคนอคนทบีพี่สนบทอดทรรัพยร์สลินของอบีกคนเมนพี่ออบีกคนนรันี้นเสบียชบีวลิต เราซซพี่งเปป็น
เหลล่าทายาทของพระเจด้าจะไดด้เปป็นผผด้มบีสล่วนรล่วมในมรดกนรันี้นซซพี่งพระเจด้าทรงมอบใหด้แกล่คนเหลล่านรันี้นทบีพี่ยอมรรับพระ



เยซผครลิสตร์เปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอด มรดกนรันี้นคนอชบีวลิตนลิรรันดรร์-บนโลกนบีนี้และในภายภาคหนด้า โรม 8:17 บอกเราวล่า
เราเปป็นเหลล่าทายาทรล่วมกรับพระครลิสตร์-และพระครลิสตร์ทรงเปป็นพระบอุตรองคร์นรันี้นของพระเจด้า เมนพี่อเปป็นเชล่นนบีนี้ 
พระองคร์จซงทรงเปป็นทายาททบีพี่ไดด้รรับเกบียรตลิยศและสงล่าราศบีอรันเตน็มเปปปี่ยมแหล่งสวรรคร์ ครลิสเตบียนทรันี้งหลายถผกรวมเปป็น
หนซพี่งเดบียวกรับพระครลิสตร์ และพวกเขาในทางตคาแหนล่งจซงถผกลลิขลิตใหด้มบีสล่วนรล่วมกรับพระองคร์ในสงล่าราศบีของพระองคร์
และสงล่าราศบีทรันี้งสลินี้นเหลล่านรันี้นแหล่งสวรรคร์ ครลิสเตบียนทรันี้งหลายเปป็นบอุตรของพระเจด้าในความหมายทบีพี่แตกตล่างจาก
ความเปป็นบอุตรนรันี้นของพระเยซผ พระองคร์ทรงเปป็น “พระบอุตรทบีพี่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้า” ขณะทบีพี่ผผด้เชนพี่อทรันี้ง
หลายเปป็นบอุตรโดยการบรังเกลิดฝป่ายวลิญญาณ (ยอหร์น 3:5)

ความเชนพี่อมโยงระหวล่างพระครลิสตร์กรับครลิสเตบียนทรันี้งหลายถผกกลล่าวถซงในภาคพรันธสรัญญาใหมล่เทล่านรันี้น ขด้อ
เทน็จจรลิงทบีพี่วล่าทรันี้งสองฝป่ายถผกรวมเปป็นหนซพี่งเดบียวกรันบนโลกนบีนี้กน็มรักถผกใหด้เพนพี่อเปป็นการรรับประกรันวล่าทรันี้งสองฝป่ายจะเปป็น
หนซพี่งเดบียวกรันในภายภาคหนด้าเชล่นกรัน ยอหร์น 14:19: “...เพราะวล่าเรามบีชบีวลิต ทล่านทรันี้งหลายกน็จะมบีชบีวลิตดด้วย” 2 ทลิ
โมธบี 2:11,12: “...ดด้วยวล่าถด้าพวกเราตายกรับพระองคร์ พวกเรากน็จะมบีชบีวลิตอยผล่กรับพระองคร์เชล่นกรัน ถด้าพวกเราทน
ความทอุกขร์ยาก พวกเรากน็จะครอบครองรล่วมกรับพระองคร์ดด้วย…”

ขด้อ 8: “นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อ และสลิพี่งเหลล่านบีนี้ขด้าพเจด้าปรารถนาใหด้ทล่านยนนยรันตลอดเวลาวล่า คนทรันี้งหลาย
ทบีพี่เชนพี่อในพระเจด้าแลด้วจะไดด้ระมรัดระวรังทบีพี่จะรรักษาการงานทบีพี่ดบีทรันี้งหลายไวด้ สลิพี่งเหลล่านบีนี้ดบีและเปป็นประโยชนร์แกล่คนทรันี้ง
หลาย”

“นบีพี่เปป็นถด้อยคคาสรัตยร์ซนพี่อ…” การอด้างอลิงตรงนบีนี้มบีไปยรังหลรักคคาสอนนรันี้นซซพี่งถผกประกาศในขด้อพระคคาเหลล่านรันี้น
ทบีพี่มากล่อนหนด้า นรัพี่นคนอ หลรักคคาสอนทบีพี่เพลิพี่งถผกกลล่าวไปเกบีพี่ยวกรับวลิธบีทบีพี่เรารรับความรอดและถผกนรับวล่าชอบธรรม-หลรัก
คคาสอนเรนพี่องความรอดโดยพระคอุณผล่านทางความเชนพี่อในพระราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วของพระเยซผ-มบีความสคาครัญสผง
ทบีพี่สอุดในพระวจนะของพระเจด้าทรันี้งหมด ไมล่มบีหลรักคคาสอนใดทบีพี่สคาครัญมากกวล่าหลรักคคาสอนเรนพี่องความรอดโดย
พระคอุณ ดรังนรันี้น นบีพี่จซงเปป็นถด้อยคคาทบีพี่สรัตยร์ซนพี่อ และสลิพี่งเหลล่านบีนี้ควรถผกประกาศ ถผกยนนยรัน และถผกเทศนาอยล่าง
สมพี่คาเสมอโดยปราศจากการขออภรัย ขล่าวสารหลรักของพระครัมภบีรร์คนอ ความรอด การเขด้าถซงพวกคนไมล่เชนพี่อและ
การชล่วยพวกคนบาปใหด้รอดเปป็นสลิพี่งทบีพี่ใกลด้ชลิดทบีพี่สอุด เปป็นทบีพี่รรักมากทบีพี่สอุดตล่อพระทรัยของพระเจด้า ดรังนรันี้นพระเยซผจซง
ตรรัสวล่า “เหตอุฉะนรันี้น ทล่านทรันี้งหลายจงออกไปและสรัพี่งสอนชนทอุกชาตลิ โดยใหด้บรัพตลิศมาพวกเขาในพระนามของพระ
บลิดา และของพระบอุตร และของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธ โดยสอนพวกเขาใหด้ถนอรรักษาสลิพี่งสารพรัดใดกน็ตามทบีพี่เราไดด้สรัพี่ง
พวกทล่านไวด้ และดผเถลิด เราอยผล่กรับทล่านทรันี้งหลายเสมอไป แมด้กระทรัพี่งถซงการสลินี้นสอุดของโลกนบีนี้ เอเมน” (มธ. 
28:19,20)

มรันเปป็นไปไมล่ไดด้ทบีพี่จะสอนคนไมล่เชนพี่อเกบีพี่ยวกรับสลิพี่งเหลล่านรันี้นของพระเจด้า: คน ๆ หนซพี่งตด้องเชนพี่อและบรังเกลิดใหมล่
กล่อนทบีพี่เขาจะสามารถรรับสลิพี่งเหลล่านรันี้นไดด้ เพราะวล่า “มนอุษยร์ธรรมดาไมล่รรับเอาสลิพี่งเหลล่านรันี้นซซพี่งเปป็นของพระวลิญญาณ
ของพระเจด้า เพราะสลิพี่งเหลล่านรันี้นเปป็นความโงล่เขลาสคาหรรับเขา และเขาไมล่สามารถทราบสลิพี่งเหลล่านรันี้นไดด้ เพราะวล่าสลิพี่ง
เหลล่านรันี้นตด้องสรังเกตโดยจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 2:14) ความจรลิงของพระเจด้าทบีพี่ถผกเปปิดเผยในทลิตรัส 3:3-5 ควรเปป็น
หรัวขด้อของการเทศนาทรันี้งหมด ไมล่ควรมบีคราวใดเลยทบีพี่ผผด้รรับใชด้ของพระเจด้าไมล่ใสล่แผนการแหล่งความรอด “ตามทบีพี่
เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” เขด้าไปในคคาเทศนาของตนดด้วย



“...คนทรันี้งหลายทบีพี่เชนพี่อในพระเจด้าแลด้วจะไดด้ระมรัดระวรังทบีพี่จะรรักษาการงานทบีพี่ดบีทรันี้งหลายไวด้” นบีพี่นคาเสนอ
ความเชนพี่อของเปาโลทบีพี่วล่าหลรักคคาสอนเหลล่านรันี้นแหล่งขล่าวประเสรลิฐจะนคาผผด้คนไปสผล่การดคาเนลินชบีวลิตอรันบรลิสอุทธลิธ “การ
งานทบีพี่ดบีทรันี้งหลาย” ในทบีพี่นบีนี้ไมล่เพบียงหมายถซงกลิจการตล่าง ๆ แหล่งความปรารถนาดบีและความรรักเทล่านรันี้น แตล่เกบีพี่ยวขด้อง
กรับทอุกสลิพี่งทบีพี่เทบีพี่ยงธรรม ดบีงาม ซนพี่อตรง และบรลิสอุทธลิธดด้วย “เราเปป็นฝปพระหรัตถร์ของพระองคร์ ซซพี่งถผกสรด้างในพระเยซผ
ครลิสตร์” และดด้วยเหตอุนบีนี้เราจซงควรเดลินตามรอยพระบาทของพระองคร์

“สลิพี่งเหลล่านบีนี้ดบีและเปป็นประโยชนร์แกล่คนทรันี้งหลาย” หลรักคคาสอนตามพระครัมภบีรร์เหลล่านรันี้นทบีพี่ถผกระบอุในทบีพี่นบีนี้ไมล่
ไดด้เปป็นเพบียงเรนพี่องคาดเดา แตล่พวกมรันถผกแตล่งตรันี้งโดยพระเจด้าและถผกใหด้เพนพี่อสล่งเสรลิมความสอุขของมนอุษยร์ สรันตลิสอุข 
และความเจรลิญรอุล่งเรนองฝป่ายวลิญญาณ หลรักคคาสอนเหลล่านบีนี้ควรถผกเทศนาอยล่างสมพี่คาเสมอและถผกสอนในทอุกครลิสต
จรักรโดยเหลล่าผผด้รรับใชด้ของพระเจด้า

คนาเตลือนตม่าง ๆ
ขด้อ 9: “แตล่จงหลบีกเลบีพี่ยงบรรดาคคาถามอรันโงล่เขลา และลคาดรับวงศร์ตระกผล และการทอุล่มเถบียงกรัน และการ

ทะเลาะกรันเรนพี่องพระราชบรัญญรัตลิ เพราะวล่าการอยล่างนรันี้นไรด้ประโยชนร์และไรด้สาระ”
ทลิตรัสจะตด้องหลบีกเลบีพี่ยง “บรรดาคคาถามอรันโงล่เขลา” (ซซพี่งนคาไปสผล่การหาเรนพี่องทะเลาะแทนทบีพี่จะเปป็นการ

เสรลิมสรด้างในทางของพระเจด้า) “และลคาดรับวงศร์ตระกผล” นบีพี่หมายถซงคคาสอนตล่าง ๆ ของพวกยลิว พวกคนฮบีบรผเกน็บ
บรันทซกลคาดรับวงศร์ตระกผลตล่าง ๆ อยล่างระมรัดระวรัง เพนพี่อทบีพี่วล่าเมนพี่อเวลาผล่านไปพวกเขาจะไดด้ถผกเรบียกวล่า ไมล่รผด้สลินี้นสอุด 
โดยทบีพี่ไมล่ตด้องพผดเกลินจรลิงมากนรัก พวกยลิวใหด้ความสคาครัญอยล่างมากตล่อบรันทซกเหลล่านบีนี้และระมรัดระวรังมาก ๆ ทบีพี่จะ
เกน็บรรักษาพวกมรันไวด้ 

คอุณจคาไดด้ในยอหร์น 8 วล่าพวกยลิวเหลล่านรันี้นโกรธพระเยซผมาก ๆ และในระหวล่างทบีพี่พวกเขาสนทนากรันอยผล่
พวกเขากน็กลด้ายนนยรันตล่อพระพรักตรร์พระองคร์วล่าพวกเขาเปป็นเชนนี้อสายของอรับราฮรัม และไมล่จคาเปป็นตด้องถผกทคาใหด้เปป็น
ไทจากบาป: “เขาทรันี้งหลายทผลตอบพระองคร์วล่า “เราเปป็นเชนนี้อสายของอรับราฮรัม และไมล่เคยเปป็นทาสของผผด้ใดเลย 
ทล่านกลล่าวไดด้อยล่างไรวล่า ‘ทล่านทรันี้งหลายจะถผกทคาใหด้เปป็นไท’” (ยอหร์น 8:33) 

แตล่บรัดนบีนี้พระผผด้ชล่วยใหด้รอดไดด้เสดน็จมาแลด้ว กคาแพงทบีพี่กรันี้นกลางนรันี้นไดด้ถผกพรังลงแลด้วระหวล่างพวกยลิวและคน
ตล่างชาตลิ: “แตล่บรัดนบีนี้ในพระเยซผครลิสตร์ ทล่านทรันี้งหลายผผด้ซซพี่งเมนพี่อกล่อนเคยอยผล่หล่างไกลไดด้ถผกนคาเขด้ามาใกลด้แลด้วโดยพระ
โลหลิตของพระครลิสตร์

ผผด้ทบีพี่รรับเชนพี่อทอุกคนเปป็นคนใหมล่ในพระเจด้า เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นสรันตลิสอุขของพวกเรา ผผด้ทรงกระทคาใหด้
ทรันี้งสองฝป่ายเปป็นอรันหนซพี่งอรันเดบียวกรันแลด้ว และทรงรนนี้อกคาแพงทบีพี่กรันี้นกลางระหวล่างพวกเราทรันี้งสองฝป่ายลง” (อฟ.
 2:13,14) การแบล่งแยกเผล่าตล่าง ๆ นรันี้นบรัดนบีนี้กน็ไรด้ประโยชนร์ และไมล่มบีเหตอุผลทบีพี่ครลิสเตบียนทรันี้งหลายจะตด้องเหน็นความ
สคาครัญของลคาดรับวงศร์ตระกผลอรันไมล่รผด้จบเหลล่านบีนี้ ระบบยลิวทรันี้งหมดนรันี้นมบีไวด้เพนพี่อดคารงไวด้ซซพี่งความภาคภผมลิใจอรันยลิพี่งใหญล่
ในเรนพี่องสายเลนอดและชาตลิกคาเนลิด ซซพี่งขรัดแยด้งอยล่างชรัดเจนตล่อความเชนพี่อแบบครลิสเตบียน

“...และการทะเลาะกรันเรนพี่องพระราชบรัญญรัตลิ” ทลิตรัสจะตด้องเตนอนผผด้คนใหด้ระวรังไมล่เพบียงคคาถามตล่าง ๆ อรัน
โงล่เขลา ลคาดรับวงศร์ตระกผล และการทะเลาะวลิวาททรันี้งหลายเทล่านรันี้น แตล่ใหด้ระวรังการทะเลาะกรันเกบีพี่ยวกรับพระราช



บรัญญรัตลิดด้วย พวกยลิวเหลล่านรันี้นชนพี่นบานและภาคภผมลิใจมาก ๆ ในการโฆษณาความรผด้และสลิทธลิอคานาจของตนเกบีพี่ยว
กรับพระราชบรัญญรัตลิของโมเสส พวกเขาคอยตามตลิดพระเยซผอยผล่ตลอดพรด้อมกรับความปรารถนาหนซพี่งเดบียวทบีพี่จะ
ทคาใหด้พระองคร์ตลิดกรับ ถามคคาถามตล่าง ๆ กรับพระองคร์เกบีพี่ยวกรับวรันสะบาโต การลด้างมนอ การถวายสลิบชรักหนซพี่ง และ
อบีกหลายเรนพี่องทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับพระราชบรัญญรัตลิ พระเยซผทรงรรับประกรันพวกเขาวล่าพระองคร์ไมล่ไดด้เสดน็จมาเพนพี่อทคาลาย
พระราชบรัญญรัตลิ แตล่เพนพี่อทคาใหด้มรันสคาเรน็จจรลิง-ทอุกตรัวอรักษรและทอุกขบีด พวกยลิวเหลล่านรันี้นชอบทบีพี่จะถกพระราชบรัญญรัตลิ
ในเรนพี่องทบีพี่เกบีพี่ยวกรับอาหาร เครนพี่องดนพี่ม วรันสคาครัญทางศาสนา และวรันหยอุดทรันี้งหลาย แตล่เราถผกเตนอนใจวล่าความเชนพี่อ
แบบครลิสเตบียนไมล่ใชล่เรนพี่องของอาหาร เครนพี่องดนพี่ม และวรันตล่าง ๆ แตล่เปป็น “พระครลิสตร์ผผด้ทรงสถลิตในพวกทล่าน อรัน
เปป็นทบีพี่หวรังแหล่งสงล่าราศบี” ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนคนอ บอุคคลหนซพี่ง ไมล่ใชล่ระบบหนซพี่ง

เปาโลประกาศวล่าการทะเลาะเบาะแวด้งและการอภลิปรายเชล่นนรันี้นเปป็นเรนพี่องทบีพี่ “ไรด้ประโยชนร์และไรด้สาระ”
ผมแนล่ใจวล่าผผด้รรับใชด้สล่วนใหญล่ของพระเจด้า (รวมถซงตรัวผมเองดด้วย) เคยเสบียเวลาอรันมบีคล่าไปเปลล่า ๆ ในการพผดคอุย
เกบีพี่ยวกรับเรนพี่องจลิปาถะทรันี้งหลายและโตด้เถบียงประเดน็นตล่าง ๆ แหล่งหลรักคคาสอน ในเมนพี่อเราควรยกชผพระเยซผครลิสตร์เจด้า 
บอุคคลใดกน็ตาม หากเขารรับความรอดแลด้วและยอมจคานนตล่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้าผผด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ กน็จะ
เหน็นดบีเหน็นงามกรับหลรักคคาสอนตามพระครัมภบีรร์โดยอรัตโนมรัตลิ คนทบีพี่มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณจะอล่านพระครัมภบีรร์และ
ยอมรรับพระวจนะของพระเจด้า โดยปฏลิเสธประเพณบี ขด้อเชนพี่อ นลิทาน และหลรักคคาสอนตล่าง ๆ ของมนอุษยร์

การโตด้เถบียงคคาถามตล่าง ๆ อรันโงล่เขลาและทะเลาะกรันเกบีพี่ยวกรับอาหาร เครนพี่องดนพี่ม ฯลฯ มบีแตล่จะนคาไปสผล่การ
ถนอโทษโกรธเคนอง ความขมขนพี่น และจลิตใจทบีพี่ไมล่ดบีในครลิสตจรักร บล่อยครรันี้งการอภลิปรายเหลล่านบีนี้เปป็นเรนพี่องยากทบีพี่จะหา
ขด้อยอุตลิ และนคาไปสผล่สภาพฝป่ายวลิญญาณทบีพี่ตซงเครบียดในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่นนรันี้น ๆ มบีการโตด้เถบียงกรันเยอะแยะวรันนบีนี้ ทรันี้ง
ขด้อดบีและขด้อเสบีย แตล่พระเยซผทรงสรัพี่งเหลล่าผผด้รรับใชด้ของพระองคร์วล่า “ทล่านทรันี้งหลายจงออกไปทรัพี่วโลก และประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐแกล่มนอุษยร์ทอุกคน…” (มาระโก 16:15)

ศาสนาและนลิกายทรันี้งหลายไดด้ผลลิตคคาเรบียกตล่าง ๆ ของตรัวเองขซนี้นมา และพวกเขาภาคภผมลิใจยลิพี่งนรักในการ
ใชด้คคาเรบียกเหลล่านรันี้น แตล่เราคงจะชล่วยตรัวเองใหด้รอดพด้นจากความปวดรด้าวใจ ความไมล่ลงรอยกรัน และความขมขนพี่น
ไดด้เยอะเลยหากเราจะยซดมรัพี่นในคคาเรบียกตามพระครัมภบีรร์และเทศนาพระวจนะในภาษาของพระครัมภบีรร์ แทนการใชด้
ภาษาของพวกผผด้นคาศาสนจรักรและพวกเจด้านายประจคานลิกาย! ถด้าพญามารทคาใหด้นรักเทศนร์คนหนซพี่งกลายเปป็นพวก
เสรบีนลิยมหรนอพวกสมรัยใหมล่นลิยมไมล่ไดด้ มรันกน็ไมล่ยอมแพด้งล่าย ๆ: มรันพยายามทบีพี่จะทคาใหด้ความสรัมฤทธลิธผลแหล่งงานรรับ
ใชด้ของเขาเงบียบเสบียงโดยทคาใหด้เขาอด้อมไปรอบใจกลางของขล่าวประเสรลิฐ (ซซพี่งกน็คนอ กางเขนนรันี้น พระโลหลิตนรันี้น พระ
ราชกลิจทบีพี่เสรน็จสลินี้นแลด้วนรันี้นของพระเยซผ) และหาทางทบีพี่จะนคาเขาไปเขด้าตรอกมนดแหล่งการโตด้เถบียง ประเพณบี ขด้อเชนพี่อ 
หลรักคคาสอนทบีพี่มนอุษยร์สรด้างขซนี้น หรนอนลิทานตล่าง ๆ

ขด้อ 10: “คนใด ๆ ทบีพี่เปป็นคนกล่อใหด้เกลิดความแตกแยกกรัน หลรังจากการตรักเตนอนหนหนซพี่งและสองหนแลด้ว 
กน็จงปฏลิเสธเสบีย”

คคาวล่า “คนกล่อใหด้เกลิดความแตกแยกกรัน” (heretic คนสอนนอกรบีต) วรันนบีนี้ถผกใชด้กรับผผด้ใดกน็ตามทบีพี่ยซดถนอ
หลรักคคาสอนทบีพี่ผลิดในเรนพี่องพนนี้นฐาน พจนานอุกรมเวน็บสเตอรร์ใหด้คคานลิยาม heretic วล่าเปป็น “คนทบีพี่ยซดถนอและสอน
ความคลิดเหน็นตล่าง ๆ ทบีพี่นล่ารรังเกบียจตล่อความเชนพี่อทบีพี่ถผกสถาปนาแลด้วนรันี้น หรนอสลิพี่งซซพี่งถผกทคาใหด้เปป็นมาตรฐานแหล่งความ



เชนพี่อพนนี้นฐานแลด้ว”
คคากรบีกตามทบีพี่ถผกใชด้ในทบีพี่นบีนี้ไมล่ปรากฏทบีพี่อนพี่นอบีกในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ ความหมายทบีพี่แทด้จรลิงของ 

“heretic” ตามทบีพี่ถผกใชด้ในทบีพี่นบีนี้คนอ “คนทบีพี่เปป็นผผด้สล่งเสรลิมคณะหนซพี่งหรนอพรรคหนซพี่งในทางศาสนา” คคาเรบียกนบีนี้อาจ
ใชด้ไดด้กรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ทคาใหด้เกลิดการแตกแยกในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่น แทนทบีพี่จะพากเพบียรในการสล่งเสรลิมความเปป็น
นนี้คาหนซพี่งใจเดบียวกรันและสรันตลิสอุข บอุคคลเชล่นนรันี้นอาจสรด้างคณะหรนอกลอุล่มของตรัวเองขซนี้นมา โดยสอนสลิพี่งทบีพี่เขาเลนอก
เกบีพี่ยวกรับบางประเดน็นของหลรักคคาสอน โดยเปป็นเอกเทศตล่อครลิสตจรักรนรันี้น ๆ ดรังนรันี้นในความไมล่เหน็นดด้วย เขาจซงตรันี้ง
นลิกายหรนอศาสนาเลน็ก ๆ ของตนเองขซนี้นมา ตามพระครัมภบีรร์ คนแบบนรันี้นจซงเปป็น คนนอกรบีต

ความจรลิงเดบียวกรันนบีนี้ถผกนคาเสนอตรงนบีนี้ทบีพี่เปาโลประกาศในโรม 16:17: “บรัดนบีนี้ ขด้าพเจด้าขอวลิงวอนพวก
ทล่าน พบีพี่นด้องทรันี้งหลาย จงคอยดผคนเหลล่านรันี้นซซพี่งกล่อใหด้เกลิดการแตกแยกกรันและการขรัดเคนองใจตล่าง ๆ ทบีพี่ขรัดแยด้งกรับ
หลรักคคาสอนซซพี่งพวกทล่านไดด้เรบียนรผด้มาแลด้ว และจงหลบีกเลบีพี่ยงคนเหลล่านรันี้น” เราอาจกลล่าวไดด้วล่าคนนอกรบีต ในภาษา
พระครัมภบีรร์ คนอคนทบีพี่กล่อใหด้เกลิดความไมล่ลงรอยกรัน นคาคคาสอนผลิดเขด้ามา และเปป็นคนทบีพี่ยอุใหด้แตกเปป็นคณะตล่าง ๆ 

คนนอกรบีตจะตด้องถผกเขด้าหาโดยศลิษยาภลิบาลและพวกผผด้ชล่วย (หรนอเหลล่าผผด้นคาในครลิสตจรักร) อยล่างนด้อย
สองหน… “หลรังจากการตรักเตนอนหนหนซพี่งและสองหนแลด้ว” (อล่านมรัทธลิว 18:15-17) นรัพี่นคนอ ศลิษยาภลิบาลและคน
เหลล่านรันี้นจะตด้องไมล่เรล่งรบีบหรนอหอุนหรันในการจรัดการกรับคนนอกรบีต จงใหด้โอกาสเขาทบีพี่จะอธลิบายตรัวเองและแถลง
เหตอุผลของเขาในการปฏลิบรัตลิอยล่างทบีพี่เขาปฏลิบรัตลิ…จงใหด้โอกาสเขาทบีพี่จะกลรับใจและละทลินี้งความนอกรบีตของตนเสบีย 
พระเยซผไมล่ไดด้เสดน็จเขด้ามาในโลกเพนพี่อปรรับโทษโลก แตล่เพนพี่อชล่วยคนบาปทรันี้งหลายใหด้รอด มรันไมล่ใชล่นนี้คาพระทรัยของ
พระเจด้าทบีพี่ผผด้ใดควรพลินาศ แตล่ทบีพี่ทอุกคนควรกลรับใจใหมล่ ดรังนรันี้น ทอุกคนภายใตด้ทอุกสภาพการณร์จซงควรไดด้รรับโอกาสทบีพี่
จะกลรับใจใหมล่ และจากนรันี้นหลรังจากการตรักเตนอนหนแรกและหนทบีพี่สองแลด้ว หากคนนอกรบีตคนนรันี้นปฏลิเสธทบีพี่จะ
กลรับใจ เขากน็ตด้องถผกขรับออกไปจากครลิสตจรักร

เปาโลไมล่บอกเราวล่าการตรักเตนอนนรันี้นจะตด้องถผกใหด้ในรผปแบบใด ในการพบปะกรันแบบสล่วนตรัวหรนอ
สาธารณะ แนล่นอนวล่าวลิธบีการนรันี้นจะตด้องถผกปรรับใหด้เขด้ากรับสภาพการณร์แวดลด้อมของกรณบีนรันี้น ๆ แตล่ถด้าหลรังจากการ
ตรักเตนอนหนแรกและหนทบีพี่สองแลด้ว คนนอกรบีตคนนรันี้นยรังปฏลิเสธทบีพี่จะกลรับใจ ครลิสตจรักรกน็ตด้อง “ปฏลิเสธ” เขา คคานบีนี้
ในภาษากรบีกหมายความวล่า “ปฏลิเสธ หรนอ ใหด้ออก” คคาเดบียวกรันนบีนี้ถผกใชด้ในลผกา 14:18 ในกลิจการ 25:11 มรันถผก
แปลเปป็น “ขรัดขนน” ใน 2 ทลิโมธบี 2:23 คคานบีนี้ถผกแปลเปป็น “หลบีกเลบีพี่ยง” และในฮบีบรผ 12:19 มรันถผกแปลเปป็น 
“อด้อนวอน”

การตรักเตนอนควรถผกใชด้เปป็นพลิเศษในสล่วนของการแตล่งตรันี้งคน ๆ หนซพี่งใหด้รรับตคาแหนล่งหนซพี่งในครลิสตจรักร ทลิตรั
สจะตด้องปฏลิเสธคนเหลล่านรันี้นทบีพี่ไมล่เหน็นดบีอยล่างเตน็มทบีพี่กรับหลรักคคาสอนพนนี้นฐานของพระครัมภบีรร์ เพราะวล่าการแตล่งตรันี้งคน
เหลล่านรันี้นใหด้รรับตคาแหนล่งกน็เทล่ากรับเปป็นการเชนนี้อเชลิญความแตกแยกใหด้เขด้ามาในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่นนรันี้น เขาตด้องแนล่ใจ
วล่าคน ๆ หนซพี่งทบีพี่กล่อใหด้เกลิดความแตกแยก คนทบีพี่ชอบยอุใหด้แตกเปป็นคณะตล่าง ๆ ไมล่ควรไดด้รรับอนอุญาตใหด้รรับตคาแหนล่ง
ในครลิสตจรักรทด้องถลิพี่น ภาษาตรงนบีนี้ไปไกลถซงขนาดเสนอแนะวล่าบอุคคลเชล่นนรันี้นไมล่ควรถผกรรับเขด้าเปป็นสมาชลิกในครลิสต
จรักรนรันี้น ๆ เลยดด้วยซนี้คา จงหมายเหตอุมรัทธลิว 18:17: “ และถด้าเขาจะละเลยทบีพี่จะฟฟังคนเหลล่านรันี้น จงไปแจด้งความนรันี้น
ตล่อครลิสตจรักร แตล่ถด้าเขาละเลยทบีพี่จะฟฟังครลิสตจรักร จงถนอเสบียวล่า สคาหรรับทล่าน เขาเปป็นเหมนอนคนตล่างชาตลิและคน



เกน็บภาษบี”!
ความจรลิงทบีพี่ถผกนคาเสนอตรงนบีนี้โดยเปาโลกน็คนอวล่า คนทบีพี่ชอบยอุใหด้แตกคณะ คนทบีพี่กล่อใหด้เกลิดความแตกแยก

หรนอมอุล่งหมายทบีพี่จะสรด้างคณะหรนอพรรคตล่าง ๆ ในครลิสตจรักร จะตด้องไดด้รรับโอกาสสองหนทบีพี่จะกลรับใจใหมล่ และถด้า
บอุคคลเชล่นนรันี้นไมล่กลรับใจหลรังจากการไปเยบีพี่ยมเยบียนสองหนโดยศลิษยาภลิบาลและเหลล่าผผด้นคาในครลิสตจรักร เขากน็จะ
ตด้องถผกขรับออกจากครลิสตจรักรนรันี้น ๆ อยล่างไรกน็ตาม เขาจะตด้องไมล่ถผกปฏลิบรัตลิอยล่างหยาบชด้าหรนอถผกทคารด้าย-ในฝป่าย
รล่างกาย จลิตวลิญญาณ ทรรัพยร์สลิน หรนอชนพี่อเสบียง-เพราะวล่าถด้าโดยการกระทคาเราแสดงออกใหด้คน ๆ นรันี้นเหน็นวล่าเราไมล่
ชอบหรนอเกลบียดชรังเขา เราจะหวรังวล่าจะนคาเขาเขด้าสผล่หลรักคคาสอนทบีพี่ถผกตด้องและความรอดไดด้อยล่างไร? ความ
ปรารถนาของเราควรเปป็นการนคาคนทรันี้งปวงมาถซงพระเยซผ แตล่การนอกรบีตจะตด้องไมล่ถผกยอมใหด้มบีอยผล่ในทบีพี่ประชอุม
ทด้องถลิพี่น

ขด้อ 11: “โดยรผด้วล่าคนเชล่นนรันี้นเปป็นคนทบีพี่ถผกควพี่คาเสบียและกระทคาบาป โดยถผกปรรับโทษดด้วยตรัวเขาเอง”
ความหมายในทบีพี่นบีนี้กน็คนอวล่า คนใดทบีพี่เปป็นคนนอกรบีตกน็หรันไปจากทางทบีพี่ถผกตด้องนรันี้นเสบียแลด้ว เขาไดด้หรันไปเสบีย

จากความจรลิงแหล่งความเชนพี่อนรันี้นซซพี่งครรันี้งหนซพี่งถผกมอบไวด้แกล่พวกวลิสอุทธลิชนแลด้ว กลล่าวตรงตรัวกน็คนอ เขาถผกหรันออกไป
เสบีย (หรนอถผกเปลบีพี่ยนใหด้เลวรด้ายยลิพี่งขซนี้น) คนแบบนรันี้นควรถผกปฏลิเสธ และผผด้เชนพี่อทรันี้งหลายไมล่ควรรล่วมสามรัคคบีธรรมกรับ
เขา

ใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของคนนอกรบีตยล่อมปรรับโทษเขา คนทบีพี่เปป็นคนนอกรบีตอยล่างแทด้จรลิงยล่อมรผด้วล่าตรัวทคา
ผลิด เขารผด้วล่าตนกคาลรังทคาบาป เขารผด้วล่าเขาควรถผกปฏลิเสธโดยครลิสตจรักร เพราะวล่าพระเจด้าทรงใสล่ไวด้ในใจของทอุกคน
ใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบทบีพี่จะไมล่ยอมใหด้เขาทคาผลิดและไมล่ถผกเตนอนใจเรนพี่องความผลิดนรันี้นทบีพี่เขากคาลรังทคาอยผล่ คนใดทบีพี่อด้าง
ตรัววล่าเครล่งศาสนาและยรังสล่งเสรลิมคคาสอนผลิดหรนอสอนหลรักคคาสอนทบีพี่เปป็นยาพลิษ กน็เปป็นศรัตรผทบีพี่รด้ายกาจทบีพี่สอุดทบีพี่ครลิสต
จรักรมบี การไปนรกกน็เปป็นเรนพี่องนล่าเศรด้าพอแลด้ว แตล่การเปป็นคนทบีพี่เครล่งศาสนา-และหลงหาย-กน็แยล่กวล่าเสบียอบีก! 
คนนอกรบีตทบีพี่พยายามทคาใหด้ครลิสตจรักรแตกแยกและกล่อใหด้เกลิดความบาดหมางในครลิสตจรักรยล่อมทราบวล่าตนกคาลรัง
ทคาผลิดอยผล่ในการพยายามทคาเชล่นนรันี้น และเขารผด้วล่าเขาควรถผกตรัดขาดจากผผด้เชนพี่อเหลล่านรันี้น ใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของ
เขาเองจะเฆบีพี่ยนตบี โบย และทรมานเขา-และนรัพี่นจะเปป็นการลงโทษมากพอแลด้วในชบีวลิตนบีนี้

ศลิษยาภลิบาลทบีพี่มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณจะไมล่ยอมทนกรับการนอกรบีตในทบีพี่ประชอุมทด้องถลิพี่น ถด้าศลิษยาภลิบาลมบี
ใจฝฟักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณ เขากน็จะตรวจจรับสลิพี่งเหลล่านรันี้นเจอ เขาเปป็นผผด้แทนของพระเจด้าในฝผงแกะทด้องถลิพี่นนรันี้น เขาเปป็นผผด้
เลบีนี้ยงรองขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า และมรันกน็ขซนี้นอยผล่กรับเขาทบีพี่จะแนล่ใจวล่าพวกสอุนรัขปป่าไมล่ไดด้เขด้ามาในคราบของแกะ ดรัง
นรันี้น บอุคคลใดทบีพี่พยายามทคาใหด้ครลิสตจรักรแตกแยกหรนอกล่อใหด้เกลิดการทะเลาะวลิวาทในทล่ามกลางพวกพบีพี่นด้อง จซงควร
ถผกตรัดขาดจากครลิสตจรักรนรันี้น ๆ และไมล่ยอมใหด้รล่วมสามรัคคบีธรรมกรับคนเหลล่านรันี้นทบีพี่เชนพี่อในและยซดมรัพี่นตล่อความเชนพี่อ
นรันี้น

คนาสอัที่งและคนาคนานอับสยดทต้าย
ขด้อ 12: “เมนพี่อขด้าพเจด้าจะสล่งอารเทมาสหรนอทบีคลิกรัสมาหาทล่าน จงขมบีขมรันทบีพี่จะมาหาขด้าพเจด้าทบีพี่เมนองนลิโค

บอุรบี เพราะขด้าพเจด้าตรันี้งใจแลด้ววล่าจะคด้างอยผล่ทบีพี่นรัพี่นจนสลินี้นฤดผหนาว”
อารเทมาส ไมล่ถผกกลล่าวถซงทบีพี่อนพี่นอบีกในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ เราไมล่ทราบอะไรเกบีพี่ยวกรับเขาเลย แตล่ไมล่ตด้อง



สงสรัยเลยวล่าเขาเปป็นผผด้เชนพี่อแทด้คนหนซพี่ง ซซพี่งอาจกลรับใจรรับเชนพี่อภายใตด้งานรรับใชด้ของเปาโล
ทบีคลิกรัส ถผกกลล่าวถซงในกลิจการ 20:4, เอเฟซรัส 6:21, โคโลสบี 4:7 และใน 2 ทลิโมธบี 4:12 ชายผผด้นบีนี้เปป็นผผด้เชนพี่อ

คนหนซพี่งอยล่างแนล่นอนและไดด้รรับความไวด้วางใจและความรรักใครล่อยล่างมากจากอรัครทผตเปาโล ในเอเฟซรัส 6:21 
และ 22 เปาโลพรรณนาถซงเขาวล่าเปป็น “นด้องทบีพี่รรักและเปป็นผผด้รรับใชด้อรันสรัตยร์ซนพี่อในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า”

“จงขมบีขมรันทบีพี่จะมาหาขด้าพเจด้าทบีพี่เมนองนลิโคบอุรบี” เปาโลกคาลรังเตนอนความจคาทลิตรัสใหด้ระแวดระวรังและแนล่ใจ
วล่าเขามาถซงทบีพี่เมนองนลิโคบอุรบีกล่อนถซงฤดผหนาว เพราะวล่าเปาโล “ตรันี้งใจแลด้ววล่าจะคด้างอยผล่ทบีพี่นรัพี่นจนสลินี้นฤดผหนาว” ทคาไม
เปาโลถซงอยากแนล่ใจวล่าทลิตรัสจะไปเยบีพี่ยมตนทบีพี่นรัพี่น เราไมล่ทราบ ไมล่มบีบรันทซกวล่าเปาโลกล่อตรันี้งครลิสตจรักรหนซพี่งทบีพี่นรัพี่น เรา
แนล่ใจวล่าเขาประกาศขล่าวประเสรลิฐ และมบีผผด้กลรับใจรรับเชนพี่อหลายคนอยล่างแนล่นอนทบีพี่สอุด อยล่างไรกน็ตาม อาจเปป็นไดด้
วล่าในความคลิดของเปาโล งานรรับใชด้ทบีพี่นรัพี่นดผเหมนอนมบีอนาคตสดใสสอุดขบีดและนรัพี่นเปป็นเหตอุผลทบีพี่เขาขอรด้องทลิตรัสใหด้
ละทลินี้งตคาแหนล่งหนด้าทบีพี่สคาครัญของเขาบนเกาะครบีตและมาเยบีพี่ยมเขาทบีพี่เมนองนลิโคบอุรบี

ขด้อ 13: “จงขมบีขมรันทบีพี่จะสล่งเศนาสผผด้เปป็นทนายความกรับอปอลโลไปตามทางของเขาทรันี้งสอง เพนพี่อไมล่ใหด้
เขาทรันี้งสองขาดสลิพี่งใด ๆ เลย”

เศนาสผผด้เปป็นทนายความไมล่ถผกกลล่าวถซงทบีพี่อนพี่นเลยในภาคพรันธสรัญญาใหมล่ เราไมล่ทราบอะไรเกบีพี่ยวกรับเขา 
แตล่เราแนล่ใจวล่าเขาเปป็นผผด้เชนพี่อคนหนซพี่งทบีพี่บรังเกลิดใหมล่แลด้ว ไมล่ตด้องสงสรัยเลยวล่าเขาอยผล่ในกลอุล่มคนทบีพี่ถผกพผดถซงบล่อย ๆ ใน
ภาคพรันธสรัญญาใหมล่วล่าเปป็นพวกนรักกฎหมาย ผผด้ซซพี่งชอบอธลิบายขยายความบทบรัญญรัตลิของยลิว มรันไมล่จคาเปป็นตด้อง
หมายความวล่าพวกเขาวล่าความเหมนอนทบีพี่เรารผด้จรักพวกทนายความวรันนบีนี้ อาจเปป็นไดด้วล่ามบีพวกยลิวอยผล่เปป็นจคานวนมาก
ในเมนองนลิโคบอุรบี และเปาโลรผด้สซกวล่านรักกฎหมายทบีพี่กลรับใจรรับเชนพี่อแลด้วผผด้นบีนี้อาจสามารถชนะใจยลิวบางคนเหลล่านรันี้นมา
ถซงความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนโดยการมาเยบีพี่ยมเยบียนเขา

อปอลโลถผกกลล่าวถซงในกลิจการ 18:24; 19:1; และในหลายแหล่งใน 1 โครลินธร์ เขายรังเปป็นผผด้ทบีพี่เชบีพี่ยวชาญ
มากในพระราชบรัญญรัตลิของโมเสสและในบทบรัญญรัตลิของยลิว และ “ชคานาญมากในทางพระครัมภบีรร์” (กลิจการ 
18:24) เหน็นไดด้ชรัดวล่าเศนาสและอปอลโลเดลินทางไปดด้วยกรัน โดยอาจกคาลรังเดลินทางอยผล่ดด้วย และนล่าจะกคาลรัง
ประกาศขล่าวประเสรลิฐอยผล่ เปาโลทราบถซงงานรรับใชด้ของพวกเขา และสรันนลิษฐานวล่าพวกเขานล่าจะอยผล่ในเกาะครบีต 
เขาจซงสรัพี่งทลิตรัสใหด้พาพวกเขามาพรด้อมกรันดด้วย

“...ขมบีขมรัน” (หมายเหตอุ 2 ทลิโมธบี 4:9) คคากรบีกตรงนบีนี้มบีความหมายวล่า “โดยไว” นรัพี่นคนอ “จงใหด้พวกเขา
รบีบเดลินทาง อยล่าเสบียเวลาในการเตรบียมทบีพี่จะเรลิพี่ม จงมาโดยเรน็วทบีพี่สอุดเทล่าทบีพี่ทคาไดด้”

“เพนพี่อไมล่ใหด้เขาทรันี้งสองขาดสลิพี่งใด ๆ เลย” คคาเหลล่านบีนี้หมายความวล่าทอุกสลิพี่งทบีพี่จคาเปป็นสคาหรรับการเดลินทางนรันี้น
ควรถผกจรัดหาใหด้โดยเหลล่าผผด้เชนพี่อในเกาะครบีต เปาโลอยากใหด้พบีพี่นด้องเหลล่านบีนี้ไดด้รรับการปฏลิบรัตลิแบบมบีอรัชฌาสรัยซซพี่งจะ
จรัดหาสลิพี่งจคาเปป็นตล่าง ๆ ของชบีวลิตใหด้แกล่พวกเขาเพนพี่อทคาใหด้การเดลินทางนรันี้นสะดวกสบาย คนงานสมควรไดด้รรับคล่าจด้าง
ของตน และพวกเขาทบีพี่ประกาศขล่าวประเสรลิฐกน็ตด้องเลบีนี้ยงชบีพโดยขล่าวประเสรลิฐ เปาโลไมล่อยากใหด้ผผด้รรับใชด้เหลล่านบีนี้
อรับอายขายหนด้าเพราะความขาดแคลนสลิพี่งทบีพี่จคาเปป็นสคาหรรับการเดลินทางของพวกเขาและสลิพี่งซซพี่งจะทคาใหด้พวกเขา
สะดวกสบายในการเดลินทางของพวกเขา ผผด้รผด้พระครัมภบีรร์บางทล่านคลิดวล่ามรันนล่าจะเปป็นมากทบีพี่สอุดทบีพี่พวกเขาถผกอรัคร
ทผตเปาโลสล่งไปเยบีพี่ยมเยบียนครลิสตจรักรเหลล่านรันี้นในเกาะครบีต และบรัดนบีนี้เขากน็กคาลรังสรัพี่งทลิตรัสใหด้พาพวกเขามายรังเมนองนลิ



โคบอุรบีเพนพี่อเยบีพี่ยมเยบียนเขา
ขด้อ 14: “และจงใหด้คนของพวกเราเรบียนรผด้ทบีพี่จะรรักษาการงานทบีพี่ดบีตล่าง ๆ ไวด้ดด้วยสคาหรรับการใชด้งานทบีพี่

จคาเปป็นตล่าง ๆ เพนพี่อพวกเขาจะไมล่เปป็นคนทบีพี่ไรด้ผล”
“และจงใหด้คนของพวกเรา”...นรัพี่นคนอ มลิตรสหาย ผองเพนพี่อนผผด้เชนพี่อ พบีพี่นด้องชายหญลิงของเราในพระครลิสตร์ 

เปาโลเพลิพี่งสรัพี่งทลิตรัสใหด้ชล่วยเหลนอเศนาสและอปอลโล และในทบีพี่นบีนี้เขาเสรลิมวล่าเขาปรารถนาสลิพี่งเดบียวกรันจากผผด้เชนพี่อเหลล่า
นรันี้นทอุกคนในเกาะครบีต นรัพี่นคนอ ผผด้เชนพี่อทอุกคนเหลล่านรันี้นควรถวายทรรัพยร์ชล่วยเหลนอผผด้รรับใชด้ทบีพี่เดลินทางเหลล่านบีนี้ เพนพี่อทบีพี่
ความตด้องการตล่าง ๆ ของพวกเขาจะไดด้รรับการตอบสนอง

“...ทบีพี่จะรรักษาการงานทบีพี่ดบีตล่าง ๆ ไวด้” ภาษากรบีกอล่านวล่า “กลล่าวยอมรรับคคาสรรเสรลิญอรันซนพี่อตรง” ความ
หมายกน็คนอวล่า ผผด้เชนพี่อทอุกคนควรมบีความโดดเดล่นในเรนพี่องการงานทบีพี่ดบี-ซซพี่งรวมถซงการกระทคาตล่าง ๆ ทบีพี่ดบีงาม กลิจการ
ตล่าง ๆ แหล่งความรรัก การงานหนรักทบีพี่ซนพี่อตรง และสลิพี่งใดกน็ตามทบีพี่จะเขด้าสผล่การกล่อเกลิดชบีวลิตอรันเทบีพี่ยงธรรม “พวกเรา
เปป็นฝปพระหรัตถร์ของพระองคร์ ซซพี่งถผกสรด้างในพระเยซผครลิสตร์ใหด้เขด้าสผล่บรรดาการงานทบีพี่ดบี” และความเชนพี่อทบีพี่ปราศจาก
การงานกน็ตายเสบียแลด้ว เราควรขยรันขรันแขน็งทบีพี่จะทคางาน และโดยการทคาเชล่นนรันี้น จซงถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้าและ
ชล่วยเหลนอพบีพี่นด้องชายหญลิงของเราทบีพี่เปป็นผผด้เชนพี่อ

“...สคาหรรับการใชด้งานทบีพี่จคาเปป็นตล่าง ๆ…” นรัพี่นคนอ การใชด้งานแบบทบีพี่ถผกรด้องขอโดยหนด้าทบีพี่ของพวกเขาทบีพี่พซง
ปฏลิบรัตลิตล่อครอบครรัวของพวกเขาและขด้อเรบียกรด้องตล่าง ๆ ของพวกเขาในเรนพี่องความรรักในสล่วนทบีพี่เกบีพี่ยวขด้องกรับ
ครอบครรัวอนพี่น ๆ ทบีพี่อาจขรัดสน หรนอเพนพี่อนฝผง หรนอคนแปลกหนด้าทบีพี่อาจตด้องการอาหารหรนอทบีพี่พรักแรม ผผด้เชนพี่อทรันี้ง
หลายควรใหด้ความรรักและขยรันขรันแขน็งในบรรดาการงานทบีพี่ดบี

“...เพนพี่อพวกเขาจะไมล่เปป็นคนทบีพี่ไรด้ผล” นรัพี่นคนอ เพนพี่อทบีพี่คนทรันี้งปวงจะเหน็นวล่าศาสนาของพวกเขาไมล่ไดด้เปป็น
หมรัน สผญเปลล่า หรนอไรด้คล่า แตล่วล่ามรันกล่อใหด้เกลิดชบีวลิตทบีพี่มบีความสอุข ทคากลิจธอุระ และเกลิดผลมาก-ชบีวลิตแหล่งความรรักทบีพี่ไมล่
เพบียงมบีตล่อครลิสตจรักร แตล่สรังคมโดยรวมเชล่นกรัน อล่านยอหร์น 15:16 และเอเฟซรัส 4:28 เราพลิสผจนร์ใหด้โลกเหน็นวล่า
ความเชนพี่อแบบครลิสเตบียนของเราเปป็นของแทด้โดยสลิพี่งทบีพี่เรากระทคา ไมล่ใชล่โดยสลิพี่งทบีพี่เราพผด เราอาจพผดไดด้เสบียงดรังและ
ยาวนาน-แตล่ถด้าการกระทคาตล่าง ๆ ของเราไมล่สนรับสนอุนสลิพี่งทบีพี่เราพผด โลกกน็จะเฝป้ามองสลิพี่งทบีพี่เราทคาและจะไมล่ยอมฟฟัง
สลิพี่งทบีพี่เราพผด ใครบางคนเคยกลล่าวไวด้วล่า “ฉรันขอเหน็นคคาเทศนาหนซพี่งดบีกวล่าทบีพี่จะไดด้ยลินมรัน ไมล่วล่าจะวรันใด!”

ขด้อ 15: “คนทรันี้งปวงทบีพี่อยผล่กรับขด้าพเจด้าฝากความคลิดถซงมายรังทล่าน จงทรักทายปราศรรัยคนทรันี้งปวงทบีพี่รรักพวก
เราในความเชนพี่อนรันี้น ขอพระคอุณดคารงอยผล่กรับพวกทล่านทอุกคนเถลิด เอเมน”

ในจดหมายฝากสล่วนใหญล่ของเปาโล เขาปปิดทด้ายโดยการเอล่ยชนพี่อคนเหลล่านรันี้นทบีพี่สล่งความรรักและความ
คลิดถซงมาใหด้ แตล่ในคคาปปิดทด้ายนบีนี้มบีการบอกเปป็นนรัยวล่าทลิตรัสเองไดด้เดลินทางรล่วมกรับเปาโลและวล่าทลิตรัสรผด้จรักคนเหลล่านรันี้น
ทบีพี่เคยอยผล่กรับเขา เหน็นไดด้ชรัดวล่าเปาโลอด้างอลิง-ไมล่ใชล่ถซงคนเหลล่านรันี้นทบีพี่กคาลรังพรักอาศรัยอยผล่ในทบีพี่ ๆ เขาอยผล่-แตล่ถซงคนเหลล่า
นรันี้นทบีพี่ไดด้ไปกรับเขาจากเกาะครบีตในฐานะเพนพี่อนรล่วมเดลินทางทบีพี่เชนพี่อแลด้วและเพนพี่อนผผด้ชล่วยทรันี้งหลายของเขา

“จงทรักทายปราศรรัยคนทรันี้งปวงทบีพี่รรักพวกเราในความเชนพี่อนรันี้น” นรัพี่นคนอ ในความเชนพี่อนรันี้นแหล่งขล่าวประเสรลิฐ 
ความเชนพี่อนรันี้นซซพี่งครรันี้งหนซพี่งถผกมอบไวด้แกล่พวกวลิสอุทธลิชนแลด้ว (ยผดาส 3) ไมล่มบีชนพี่อคนอนพี่นถผกกลล่าวถซงในทบีพี่นบีนี้ แตล่จงเปรบียบ
เทบียบพระคคาตอนนบีนี้กรับ 1 เธสะโลนลิกา 5:26 และโคโลสบี 4:15



“ขอพระคอุณดคารงอยผล่กรับพวกทล่านทอุกคนเถลิด” เปาโลขซนี้นตด้นจดหมายตล่าง ๆ ของตนทบีพี่สล่งถซงครลิสตจรักร
เหลล่านรันี้นในพระคอุณ และเขากน็ปปิดทด้ายในพระคอุณ เขาหวงแหนการเทศนาเรนพี่องพระคอุณของพระเจด้ายลิพี่งนรัก-
พระคอุณลด้วน ๆ ซซพี่งไมล่ปนกรับสลิพี่งใดเลย ขอใหด้ผมเตนอนความจคาคอุณอบีกครรันี้งถซงถด้อยคคาทบีพี่แสบรด้อนและทคาใหด้พอุพองใน
กาลาเทบีย 1:6-9: “ขด้าพเจด้าประหลาดใจทบีพี่ทล่านทรันี้งหลายไดด้ถอยไปโดยเรน็วจากพระองคร์ ผผด้ไดด้ทรงเรบียกทล่านทรันี้ง
หลายใหด้เขด้ามาในพระคอุณของพระครลิสตร์ ไปหาขล่าวประเสรลิฐอนพี่น ซซพี่งมลิใชล่อยล่างอนพี่นดอก แตล่มบีบางคนทบีพี่รบกวนจลิตใจ
ทล่านทรันี้งหลาย และหมายจะบลิดเบนอนขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ แตล่ถซงแมด้วล่าพวกเราเอง หรนอทผตสวรรคร์องคร์
หนซพี่งจากสวรรคร์ ประกาศขล่าวประเสรลิฐอนพี่นใดแกล่ทล่านทรันี้งหลาย นอกจากขล่าวประเสรลิฐทบีพี่พวกเราไดด้ประกาศแกล่
ทล่านทรันี้งหลายแลด้ว กน็จงใหด้คนนรันี้นถผกสาปแชล่ง ตามทบีพี่พวกเราไดด้กลล่าวไวด้แตล่กล่อนแลด้ว บรัดนบีนี้ขด้าพเจด้ากลล่าวดรังนรันี้นอบีก
วล่า ถด้าคนใดคนหนซพี่งประกาศขล่าวประเสรลิฐอนพี่นใดแกล่ทล่านทรันี้งหลายนอกจากขล่าวประเสรลิฐซซพี่งทล่านทรันี้งหลายไดด้รรับไวด้
แลด้ว จงใหด้คนนรันี้นถผกสาปแชล่ง”!

เปาโลกลล่าวถซงตรัวเองกล่อน: “ถซงแมด้วล่าพวกเราเอง…” นรัพี่นคนอ “ถด้าขด้าพเจด้าหรนอเพนพี่อนรล่วมทคาการคนใด
ของขด้าพเจด้าประกาศขล่าวประเสรลิฐอนพี่นใดนอกจากพระคอุณของพระเจด้า…ถด้าทผตสวรรคร์ทบีพี่สล่องแสงตนใดจากสวรรคร์
บรังอาจประกาศสลิพี่งใดนอกจากพระคอุณลด้วน ๆ ทบีพี่ปราศจากการเจนอปน…ถด้าผผด้ใดประกาศสลิพี่งใดนอกจากขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งการสลินี้นพระชนมร์ การถผกฝฟัง และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระเยซผตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์…ถด้าผผด้
ใดประกาศสลิพี่งใดนอกจากพระโลหลิตทบีพี่หลรัพี่งรลินนรันี้นเพนพี่อการยกโทษบาปและความรอดโดยพระคอุณผล่านทางความ
เชนพี่ออรันปราศจากการประพฤตลิ จงใหด้ผผด้นรันี้นถผกแชล่งสาป! จงใหด้ผผด้นรันี้นถผกตรัดออกเสบียและหลล่นลงไปในไฟนรกเลย!”

อรัครทผตเปาโลไดด้กลรับใจรรับเชนพี่อบนถนนไปเมนองดามรัสกรัส เขากคาลรังเดลินทางไปยรังเมนองดามรัสกรัส (กลิจการ 
9) และกล่อนทบีพี่เขาไปถซงประตผเมนองนรันี้น แสงสวล่างลคาหนซพี่งไดด้สาดสล่องลงมาจากสวรรคร์ เซาโลไดด้ลด้มลงถซงดลิน เขา
ไดด้ยลินเสบียงหนซพี่ง และเสบียงนรันี้นกลล่าวแกล่เขาวล่า “เจด้าขล่มเหงเราทคาไม?” เซาโลตอบวล่า “พระองคร์ทรงเปป็นผผด้ใด 
พระองคร์เจด้าขด้า?” และเสบียงนรันี้นตอบวล่า “เราคนอพระเยซผ ผผด้ซซพี่งเจด้าขล่มเหง” และจากนรันี้นเซาโลทผลวล่า “พระองคร์
ทรงประสงคร์ใหด้ขด้าพระองคร์ทคาอะไร?” และพระเยซผตรรัสตอบวล่า “จงเขด้าไปในเมนองและเจด้าจะถผกบอกถซงสลิพี่งทบีพี่เจด้า
ตด้องทคา” เปาโลลอุกขซนี้นจากพนนี้นดลิน เขามองไมล่เหน็น คนเหลล่านรันี้นทบีพี่อยผล่กรับเขากน็จผงมนอเขาเขด้าไปในเมนองนรันี้น พระเจด้า
ทรงสรัพี่งอานาเนบียใหด้ไปยรังบด้านหลรังนรันี้นทบีพี่เปาโลพรักอยผล่ อานาเนบียกน็เชนพี่อฟฟัง เขาไปหาเซาโลและสอนเขาในทางแหล่ง
ความรอด เซาโลไดด้กลรับใจรรับเชนพี่อ เขารรับบรัพตลิศมา และเมนพี่อเขารรับประทานอาหารแลด้ว ในทรันใดนรันี้นเขากน็เทศนา
ในธรรมศาลาหลายแหล่งของพวกยลิว-และหรัวขด้อของเขาคนอ “พระครลิสตร์…ทรงเปป็นพระบอุตรของ
พระเจด้า!” (กลิจการ 9:20) ตรันี้งแตล่วรันนรันี้นจนกระทรัพี่งหรัวของเขาหลล่นลงไปในตะกรด้าของเนโรและเขาประทรับตราคคา
พยานของเขาดด้วยโลหลิตแหล่งชบีวลิตของเขา เปาโลมบีหรัวขด้อหนซพี่งเดบียว: เขาเทศนาพระเยซผครลิสตร์ พระบอุตรของ
พระเจด้า ผผด้ทรงถผกตรซงกางเขน ถผกฝฟัง ทรงเปป็นขซนี้น และจะเสดน็จมาอบีกทบี- “ตามทบีพี่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์!”

ถด้าขด้อความเหลล่านบีนี้เปป็นพรแกล่คอุณแมด้เพบียงสรักเลน็กนด้อย ขอพระเกบียรตลิจงมบีแดล่พระเจด้า หากคอุณไดด้กลรับใจ
รรับเชนพี่อขณะศซกษาขด้อความเหลล่านบีนี้ หากคอุณเขบียนจดหมายสรักฉบรับมาหาผม มรันกน็จะใหด้กคาลรังใจผมอยล่างมาก แตล่
ถด้าคอุณรรับความรอดผล่านทางการอล่านขด้อความเหลล่านบีนี้ โปรดสล่งตล่อหนรังสนอเลล่มนบีนี้ใหด้แกล่เพนพี่อนสรักคนทบีพี่ยรังไมล่ไดด้รรับ
ความรอด-และอธลิษฐานรล่วมกรับผมทบีพี่พระเจด้าจะตรรัสแกล่ใจหลายดวงผล่านทางหนด้ากระดาษทบีพี่ถผกตบีพลิมพร์เหลล่านบีนี้ ขอ



พระเจด้าอวยพรคอุณอยล่างไพบผลยร์ครรับ
ขอพระคอุณดคารงอยผล่กรับพวกทล่านทอุกคนเถลิด เอเมน!


