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บทนนา
เมมืองโครลินธร์เปป็นเมมืองหนนนึ่งทบีนึ่โดดเดด่นของชาวกรบีก มมันเปป็นเมมืองหลวงของแควว้นอาคายาและเปป็นทบีนึ่พพานมัก

ของผผว้สพาเรร็จราชการของโรม มมันเปป็นเมมืองทบีนึ่ใหญด่โตมาก ในทางภผมลิศาสตรร์ มมันมบีตพาแหนด่งทบีนึ่เหมาะสมมาก ๆ 
สพาหรมับจจุดประสงคร์ดว้านการพาณลิชยร์ ผผว้รผว้ทบีนึ่โดดเดด่นทด่านหนนนึ่งกลด่าวไวว้วด่า “ตพาแหนด่งทางภผมลิศาสตรร์ของเมมืองโครลินธร์
เปป็นประโยชนร์และเปป็นโทษของมมัน” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง ผผว้คนทบีนึ่มมันึ่งคมันึ่งจากทมันึ่วโลกไดว้มายมังทบีนึ่นมันึ่นเพมืนึ่อคว้าขาย และโดย
การคว้ากมับผผว้คนจากทมันึ่วโลก เมมืองโครลินธร์ไดว้กลายเปป็นเมมืองทบีนึ่มมันึ่งคมันึ่งมาก ๆ พวกคนมมันึ่งมบีมายมังทบีนึ่นมันึ่นโดยสนใจทบีนึ่จะ
คว้าขาย แตด่พวกเขานพาความเสมืนึ่อมศบีลธรรมและตมัณหาของตนตลิดตมัวมาดว้วย

ดมังนมันั้น ทมันั้ง ๆ ทบีนึ่มบีอารยธรรมกรบีกอมันเจรลิญรจุด่งเรมืองพรว้อมกมับศลิลปวลิทยาการชมันั้นสผงของมมัน เกมกบีฬา และ
สพานมักปรมัชญาหลายแหด่ง เมมืองโครลินธร์กร็เปป็นบด่อเกรอะแหด่งบาปและความชมันึ่วรว้าย คนทมันั้งเมมืองจมจด่อมอยผด่ในความ
เสมืนึ่อมศบีลธรรมหลากหลายรผปแบบ มมันเปป็นเมมืองทบีนึ่โดด่งดมังในเรมืนึ่องการเมาเหลว้า การกลินเตลิบ และเหนมือสลินึ่งอมืนึ่นใดคมือ 
ขนนั้นชมืนึ่อในเรมืนึ่องการคว้าประเวณบีทบีนึ่ไดว้รมับใบอนจุญาตเพมืนึ่อการศาสนาของมมัน การบผชาเทพบีกรบีกอาโฟรไดทร์มบีลมักษณะทบีนึ่
ตนึ่พาทรามทบีนึ่สจุด ความเสมืนึ่อมโทรมทางศบีลธรรมกร็มบีมากมายเหลมือเกลินในเมมืองโครลินธร์จนผผว้ใดทบีนึ่ใชว้ชบีวลิตอยผด่ในการปฏลิบมัตลิ
ตด่าง ๆ ทบีนึ่แสดงถนงศบีลธรรมอมันตนึ่พาทรามกร็ถผกเรบียกวด่าเปป็นคนทบีนึ่ “ใชว้ชบีวลิตดจุจชาวเมมืองโครลินธร์”

เปาโลประกาศขด่าวประเสรลิฐในกรจุงเอเธนสร์และจากนมันั้นกร็เดลินทางตด่อไปยมังเมมืองโครลินธร์ (กลิจการ 18:1) 
และกลิจการบททบีนึ่ 18 กร็รมับรองขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงใชว้เปาโลในการกด่อตมันั้งครลิสตจมักรชาวเมมืองโค
รลินธร์ เขาเทศนาและทพางานหนมักในเมมืองโครลินธร์เปป็นเวลาหนนนึ่งปปีกมับหกเดมือน และทมันั้งพวกยลิวและพวกคนตด่างชาตลิ
กร็ไดว้รมับความรอดผด่านทางการทบีนึ่เขาประกาศพระคจุณของพระเจว้า

ยลิวทบีนึ่โดดเดด่นบางคนในเมมืองนมันั้นไดว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อแลว้ว ยกตมัวอยด่างเชด่น ครลิสปปัส หมัวหนว้านายธรรมศาลา 
ไดว้ถผกนพามาถนงพระครลิสตร์ผด่านทางงานรมับใชว้ของเปาโล (กลิจการ 18:8) และเอรมัสทมัส (สมจุหบมัญชบีของเมมืองนมันั้น) 
และกายอมัส (ชายผผว้มมันึ่งมบีมาก ๆ) กร็รมับความรอดและรมับบมัพตลิศมาแลว้วเชด่นกมัน (รม. 16:23) แตด่คนสด่วนใหญด่เหลด่า
นมันั้นทบีนึ่ไดว้ยลินและเชมืนึ่อขด่าวประเสรลิฐกร็เปป็นพวกคนตด่างชาตลิ และผผว้เชมืนึ่อสด่วนใหญด่ของเปาโลกร็อยผด่ในชนชมันั้นคนยากจน 
ตามทบีนึ่เปาโลประกาศไวว้ใน 1 โครลินธร์ 1:26 “ดว้วยวด่าพวกทด่านไดว้เหร็นการทรงเรบียกของพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย 
วด่ามบีคนมบีปปัญญาตามเนมืนั้อหนมังนว้อยคน มบีผผว้มบีอพานาจนว้อยคน มบีคนทบีนึ่มบีตระกผลสผงนว้อยคน ทบีนึ่ถผกเรบียก”

เมมืนึ่อเปาโลเขว้าไปในเมมืองโครลินธร์โดยประกาศขด่าวสารทบีนึ่พระเจว้าไดว้ประทานใหว้แกด่เขา เขากร็ตระหนมักทมันทบี
ถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเขาอยผด่ในเมมืองทบีนึ่มมันึ่งมบีและชมันึ่วชว้า เมมืองทบีนึ่โอว้อวดวมัฒนธรรมและการเรบียนรผว้มากมายแตด่กร็เตร็มไป
ดว้วยความเยด่อหยลินึ่ง นบีนึ่ไมด่ไดว้เปลบีนึ่ยนความคลิดของเขาเกบีนึ่ยวกมับขด่าวประเสรลิฐ ในเมมืองโครลินธร์เขาประกาศขด่าว
ประเสรลิฐแทว้อมันเดลิมซนนึ่งไมด่ถผกบลิดเบมือน ซนนึ่งเปป็นขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่เขาประกาศในทจุกแหด่งหนทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ
ทรงเรบียกเขาใหว้ประกาศพระคจุณของพระเจว้าทบีนึ่นพามาซนนึ่งความรอด ใน 1 โครลินธร์ 2:1,2 เขาใหว้การรมับรองวด่า
 “และขว้าพเจว้า พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้มาหาพวกทด่าน กร็ไมด่ไดว้มาดว้วยความเลอเลลิศแหด่งคพาพผดหรมือแหด่งสตลิ
ปปัญญา โดยประกาศคพาพยานของพระเจว้าแกด่พวกทด่าน เพราะวด่าขว้าพเจว้าตมันั้งใจไวว้วด่าจะไมด่รผว้สลินึ่งใด ๆ ในทด่ามกลาง
พวกทด่านเลย เวว้นแตด่พระเยซผครลิสตร์ และการทบีนึ่พระองคร์ทรงถผกตรนงทบีนึ่กางเขน”

พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงกระทพากลิจกมับเปาโลในแบบทบีนึ่พลิเศษมาก ๆ ขณะทบีนึ่เขากพาลมังเทศนาในเมมืองโค



รลินธร์ ดว้วยความกลมัวและตมัวสมันึ่นเปป็นอมันมาก เปาโลประกาศขด่าวสารทบีนึ่พระเจว้าทรงวางไวว้บนใจของเขา เขารผว้วด่าเขา
ไดว้รจุกรานเขว้าในสนามเดร็กเลด่นของซาตานแลว้วและวด่าเขาไมด่ไดว้กพาลมังตด่อสผว้กมับเนมืนั้อหนมังและเลมือด แตด่กมับมารรว้ายนมันั้น
เองและเหลด่าทผตแหด่งนรก ดมังนมันั้นเขาจนงประกาศวด่า “ขว้าพเจว้าไดว้อยผด่กมับพวกทด่านในความอด่อนกพาลมัง และในความ
กลมัว และในความตมัวสมันึ่นเปป็นอมันมาก” (1 คร. 2:3) เปาโลเทศนา “ไมด่ใชด่ดว้วยถว้อยคพาอมันชมักชวนแหด่งสตลิปปัญญา
ของมนจุษยร์ แตด่ในการแสดงออกของพระวลิญญาณและของฤทธลิธเดช” (1 คร. 2:4) พระเจว้าทรงยมืนหยมัดเคบียงขว้าง
ผผว้รมับใชว้ของพระองคร์ และผด่านทางการทบีนึ่เปาโลประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า คนเปป็นอมันมากจนง
รมับการบมังเกลิดใหมด่แลว้ว

เปาโลออกไปจากเมมืองโครลินธร์เพราะความตมันั้งใจแนด่วแนด่ของเขาทบีนึ่จะถมือเทศกาลเลบีนั้ยงนมันั้นทบีนึ่กรจุงเยรผซาเลร็ม
(กลิจการ 18:21) เมมืนึ่อเขากลมับมาจากกรจุงเยรผซาเลร็ม เขากร็ใชว้เวลาสามปปีทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัส (กลิจการ 20:31) แตด่ในชด่วง
หลมังแหด่งการพมักทบีนึ่นมันึ่นของเขา เขากร็ไดว้รมับรายงานเกบีนึ่ยวกมับความไมด่เปป็นระเบบียบเรบียบรว้อยหลายอยด่างทบีนึ่เมมืองโครลิน
ธร์ สภาวะอมันนด่าเศรว้ายลินึ่งนมักแหด่งการปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ ในเรมืนึ่องฝฝ่ายวลิญญาณมบีอยผด่ในครลิสตจมักรทบีนึ่นมันึ่น และหลายสลินึ่งทบีนึ่ชมันึ่ว
รว้ายไดว้ผจุดขนนั้นในทด่ามกลางผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์ เพราะสภาพนบีนั้เอง จดหมายฉบมับหนนนึ่งทบีนึ่รายงานสภาวะของค
รลิสตจมักรนมันั้นในเมมืองโครลินธร์จนงถผกสด่งไปถนงอมัครทผตเปาโล (ใน 1 โครลินธร์ 1:11 เปาโลเขบียนวด่า “สลินึ่งนบีนั้ไดว้ถผกเปปิดเผย
แกด่ขว้าพเจว้าเรมืนึ่องพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมันั้งหลายของขว้าพเจว้า โดยคนทมันั้งหลายซนนึ่งอยผด่ในครมัวเรมือนของนางคะโลเอ วด่ามบี
บรรดาการโตว้แยว้งกมันในทด่ามกลางพวกทด่าน”)

ในทบีนึ่นบีนั้ครมัวเรมือนของนางคะโลเอถผกกลด่าวถนงวด่าไดว้แจว้งใหว้เปาโลทราบเกบีนึ่ยวกมับจลิตใจทบีนึ่ชอบหาเรมืนึ่องทะเลาะ
ซนนึ่งแพรด่หลายอยผด่ในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ บางทบีอาจจากแหลด่งขด่าวเดบียวกมัน (และนด่าจะมาจากแหลด่งอมืนึ่น ๆ ดว้วย
เชด่นกมัน) เปาโลไดว้ยลินมาเกบีนึ่ยวกมับหลายสลินึ่งทบีนึ่เลวรว้ายกวด่าเดลิมอบีกซนนึ่งกพาลมังเขว้ามาในทบีนึ่ประชจุมนมันั้น คมือในทด่ามกลางผผว้
เชมืนึ่อบางคนเหลด่านมันั้น ความเสมืนึ่อมศบีลธรรมอมันนด่าเกลบียดกพาลมังถผกยอมใหว้ปฏลิบมัตลิในทบีนึ่ประชจุมนมันั้น การฟฟ้องรว้อง
ระหวด่างผผว้เชมืนึ่อดว้วยกมันกพาลมังถผกยมืนึ่นเรมืนึ่องตด่อศาลซนนึ่งมบีตจุลาการทบีนึ่เปป็นคนนมับถมือรผปเคารพเปป็นผผว้ตมัดสลิน เหลด่าสมาชลิก
ของทบีนึ่ประชจุมชาวเมมืองโครลินธร์ไดว้ดผหมลินึ่นพลิธบีระลนกถนงองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า-นมันึ่นคมือ พวกเขาบางคนกพาลมังเมามายและ
คนอมืนึ่น ๆ กร็กพาลมังทพาตมัวเหมมือนคนกลินเตลิบ

มบีอบีกหลายเรมืนึ่องทบีนึ่ไมด่เปป็นแบบครลิสเตบียนในทบีนึ่ประชจุมนมันั้น เชด่น ความไมด่เปป็นระเบบียบในการประชจุม
นมมัสการ การใชว้ของประทานบางอยด่างแบบผลิด ๆ และดผเหมมือนวด่าผผว้หญลิงบางคนในครลิสตจมักรนมันั้นไดว้ยนดครอง
ความเปป็นผผว้นพาในการประชจุมนมมัสการและผผกขาดเวลาประชจุม

1 โครลินธร์ 16:8 บอกเราวด่าเปาโลอยผด่ในเมมืองเอเฟซมัสและตมันั้งใจวด่าจะอยผด่ตด่อทบีนึ่นมันึ่นไปจนถนงเทศกาลเพร็นเท
คอสตร์ เนมืนึ่องจากจดหมายฝากฉบมับแรกทบีนึ่สด่งถนงครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์ถผกเขบียนทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัส จนงดผเหมมือนเปป็น
ทบีนึ่แนด่นอนวด่ามมันถผกเขบียนในชด่วงแรกของปปี ค.ศ. 57 นด่าจะราว ๆ ชด่วงอบีสเตอรร์

ผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์บางทด่านเชมืนึ่อวด่าจดหมายฝาก 1 โครลินธร์ ถผกนพาสด่งถนงครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์โดยมมือของส
เทฟานมัส ฟอรร์ทผนาทมัส และอาคายคมัส (ดผ 1 โครลินธร์ 16:17) ทด่านอมืนึ่น ๆ กร็เชมืนึ่อวด่ามมันถผกสด่งถนงเมมืองโครลินธร์โดยทลิตมัส 
หลมังจากการศนกษาคว้นควว้าอยด่างตมันั้งใจและการพลิจารณาสภาพการณร์แวดลว้อมตด่าง ๆ และขว้อพระคมัมภบีรร์หลายขว้อ 
สด่วนตมัวแลว้วผมเชมืนึ่อวด่าจดหมายฝากถนงชาวโครลินธร์ทมันั้งสองฉบมับถผกนพาสด่งโดยทลิตมัสผผว้รมับใชว้หนจุด่ม ผมคลิดวด่าการศนกษา



คว้นควว้าจดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองนบีนั้ของเราจะสนมับสนจุนขว้อสรจุปนบีนั้
จดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองถนงชาวเมมืองโครลินธร์ถผกเขบียนขนนั้นไมด่นานหลมังจากฉบมับแรก นด่าจะในชด่วงหลมังของปปี

เดบียวกมันนมันั้น นมักอรรถาธลิบายบางทด่านเสนอแนะวด่าจดหมายฉบมับทบีนึ่สองนบีนั้ถผกเขบียนทบีนึ่เมมืองฟปีลลิปปปี แตด่ไมด่มบีทมันั้งขว้อเทร็จ
จรลิงตามพระคมัมภบีรร์และตามประวมัตลิศาสตรร์ทบีนึ่สนมับสนจุนแนวคลิดนบีนั้ ผผว้รผว้สด่วนใหญด่เหร็นพว้องตรงกมันวด่าจดหมายฉบมับนบีนั้
ถผกเขบียนในเมมืองเธสะโลนลิกา

เปาโลไดว้วางแผนวด่าจะไปเยมือนเมมืองโครลินธร์อบีกครมันั้ง แตด่เขายมังไมด่ทพาตามทบีนึ่ไดว้ตมันั้งใจไวว้อยผด่สมักพมักหนนนึ่งและสด่ง
ทลิโมธบีและเอรมัสทมัสไปแทนเขา เหตจุผลทบีนึ่เขาเปลบีนึ่ยนแผนการตด่าง ๆ ของตนจะถผกนพาเสนออยด่างชมัดเจนในการ
ศนกษาคว้นควว้าบทแรก ๆ ของจดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองถนงชาวโครลินธร์ของเขา สจุดทว้ายแลว้วเขาจะไปยมังเมมืองโครลินธร์
อบีกครมันั้ง เขารอคอยการไดว้เจอกมับทลิตมัส และเมมืนึ่อการพบกมันนมันั้นเกลิดขนนั้นในทว้ายทบีนึ่สจุด รายงานขด่าวทบีนึ่ถผกนพามาโดยทลิตมัส
เกบีนึ่ยวกมับการรมับจดหมายฝากฉบมับแรกของเปาโลทบีนึ่สด่งถนงผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมันั้นกร็หนจุนใจของอมัครทผตผผว้นบีนั้ 
อยด่างไรกร็ตาม เขารผว้สนกวด่ามมันจพาเปป็นทบีนึ่จะตว้องสด่งจดหมายอบีกฉบมับไปถนงครลิสตจมักรนมันั้นทมันทบี โดยหวมังวด่าทจุกคนจะอยผด่
ในสมันตลิสจุขและความเปป็นนนั้พาหนนนึ่งใจเดบียวกมันเมมืนึ่อเขาจะไปถนงทบีนึ่นมันึ่นในทว้ายทบีนึ่สจุด (โปรดอด่าน 2 โครลินธร์ 12:20,21; 
13:2-10)

อยด่างไรกร็ตาม ถว้าเราอยากเขว้าใจจดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองถนงครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์ เรากร็ตว้องเขว้าใจ
เหตจุผลทบีนึ่เปาโลเขบียนจดหมายฝากฉบมับแรกกด่อน ทมันั้งสองฉบมับมบีอะไรทบีนึ่เหมมือนกมันหลายอยด่าง จดหมายฝากฉบมับ
แรกใหว้เราเหร็นภาพภายในของครลิสตจมักรนมันั้น คมือทบีนึ่ประชจุมของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ มมันกลด่าวถนงการ
ประพฤตลิปฏลิบมัตลิประจพาวมันของผผว้เชมืนึ่อ และมมันกลด่าวถนงการดพาเนลินชบีวลิตของทบีนึ่ประชจุมนมันั้นตด่อหนว้าคนไมด่เชมืนึ่อดว้วย มมัน
รมับรองวด่าเปาโลเขบียนโดยสลิทธลิอพานาจของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ มมันประณามจลิตใจทบีนึ่แบด่งพรรคแบด่งพวกในครลิสต
จมักร มมันเปปิดโปงปปัญญาแบบโลกและแสดงใหว้เหร็นวด่ามมันเปป็นเรมืนึ่องโงด่เขลาทบีนึ่จะประกาศตมัววด่าเปป็นคนมบีปปัญญาโดย
ปราศจากความเกรงกลมัวองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

ขด่าวสารของ 1 โครลินธร์ ยมืนกรานเรมืนึ่องฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธในผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนเชด่นเดบียวกมับใน
ครลิสตจมักรและกลิจกรรมทมันั้งหมดของครลิสตจมักร มมันสด่งเสรลิมความเปป็นระเบบียบเรบียบรว้อยตามแบบพระเจว้าในครลิสต
จมักรทจุกเวลาในทจุกการประชจุมนมมัสการ และมมันยมังสด่งเสรลิมความเปป็นระเบบียบเรบียบรว้อยตามแบบพระเจว้าในการ
ใชว้ของประทานตด่าง ๆ ทบีนึ่ทรงโปรดประทานแกด่ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายโดยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ มมันบมัญชาความมบีวลินมัยอมัน
บรลิสจุทธลิธในครลิสตจมักรและเรบียกรว้องใหว้มบีความบรลิสจุทธลิธสด่วนตมัว มมันใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิแกด่ผผว้เชมืนึ่อเกบีนึ่ยวกมับความสมัมพมันธร์ของ
เขาตด่อคนไมด่เชมืนึ่อทมันั้งหลาย ทมันั้งในทบีนึ่สาธารณะและทบีนึ่สด่วนตมัว ทมันั้งชายและหญลิงทมันั้งหลาย

มบีเหตจุผลทบีนึ่โดดเดด่นสองประการสพาหรมับการเขบียนจดหมายฝากฉบมับแรกถนงครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์: 
ประการแรก ขว้อบกพรด่องและความเหลวไหลหลายอยด่างไดว้เกลิดขนนั้นในหลมักคพาสอนแลว้ว ประการทบีนึ่สอง ขว้อ
บกพรด่องและความเหลวไหลหลายอยด่างไดว้เกลิดขนนั้นในวลิธบีปฏลิบมัตลิของชบีวลิตประจพาวมันแลว้ว  ขว้อบกพรด่องและความ
เหลวไหลหลายอยด่างในหลมักคพาสอนและวลิธบีปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ ไดว้รจุกคมืบเขว้ามาอยด่างหนมักและสด่งผลตด่อสวมัสดลิภาพของค
รลิสตจมักรนมันั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์  รายงานขด่าวเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งเหลด่านมันั้นไดว้มาถนงหผเปาโล สภาพการณร์แวดลว้อมตด่าง ๆ อมัน
ชวนฉงนไดว้เกลิดขนนั้น และเพราะสภาพการณร์แวดลว้อมอมันชวนฉงนเหลด่านบีนั้ในครลิสตจมักรนมันั้น จนงมบีผผว้สด่งขด่าวไปบอกอมัคร



ทผตทด่านนบีนั้เพมืนึ่อขอคพาปรนกษาและคพาแนะนพาของเขา
ความชมันึ่วรว้าย ความอธรรม และวลิธบีปฏลิบมัตลิอมันบาปหนาเหลด่านมันั้นในทด่ามกลางพวกวลิสจุทธลิชนในเมมืองโครลินธร์

ทบีนึ่ขนนั้นชมืนึ่อวด่าชมันึ่วรว้ายกร็เรบียกรว้องใหว้มบีการหารมือและการแกว้ไขทมันทบี สถานการณร์นมันั้นเปป็นเรมืนึ่องนด่าเศรว้า ชวนทจุกขร์ใจ 
และทพาใจแตกสลายแนด่ทบีเดบียว เปาโลทราบถนงสภาพการณร์ตด่าง ๆ ทบีนึ่มบีอยผด่ทบีนึ่นมันึ่น และแนด่นอนวด่าเขาไมด่ไดว้เหร็นดบีเหร็น
งามกมับวลิธบีปฏลิบมัตลิอมันชมันึ่วรว้ายเหลด่านมันั้นทบีนึ่เรลินึ่มกลายเปป็นเรมืนึ่องสามมัญธรรมดาไปแลว้วในครลิสตจมักรนมันั้น แตด่เขารมักเหลด่าผผว้
เชมืนึ่อของเขาดว้วยความรมักอมันทด่วมทว้น และเขาไมด่มบีความปรารถนาใด ๆ เลยทบีนึ่จะทพารว้ายพวกเขาหรมือนพาความ
อมับอายมาสผด่พวกเขา ดมังนมันั้นในจดหมายฉบมับแรกของเขาทบีนึ่สด่งถนงพวกเขา เขาไดว้กลด่าวถนงทจุกสลินึ่งในทด่ามกลางพวก
เขาซนนึ่งเขามบีใจยลินดบีและซนนึ่งเขาใหว้คพายกยด่องไดว้ และใหว้คพาชมเชยดว้วยใจรมักแกด่พวกเขากด่อนทบีนึ่เขาใหว้คพาตมักเตมือน

เนมืนั้อหาสด่วนใหญด่ของจดหมายฝากฉบมับแรกถนงชาวโครลินธร์อยผด่ในภาษาของคพาตมักเตมือนทบีนึ่รจุนแรงเพราะสลินึ่ง
ทบีนึ่ผลิดธรรมดาเหลด่านมันั้นในทบีนึ่ประชจุมนมันั้น แตด่เปาโลเขบียนเชด่นนมันั้นดว้วยความสมัตยร์ซมืนึ่อแบบไมด่ผมันแปรตด่อองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าและความรมักอมันไมด่ลว้มเหลวทบีนึ่มบีแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาเขบียนถนง จากนมันั้นเขากร็รอคอยผลลมัพธร์เหลด่านมันั้นแหด่ง
จดหมายของเขาอยด่างใจจดใจจด่อและดว้วยใจอธลิษฐาน

ใน 2 โครลินธร์ 7:5-16 เปาโลไดว้พผดคจุยกมับทลิตมัสและทราบจากเขาวด่าจดหมายฝากฉบมับแรกนมันั้นไดว้สพาเรร็จ
ตามความประสงคร์ทบีนึ่เขาไดว้ตมันั้งใจไวว้ทจุกประการ มบีการลงวลินมัยแลว้ว การประพฤตลิผลิดตด่าง ๆ ไดว้ถผกแกว้ไขแลว้วเปป็น
สด่วนใหญด่ ผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้ถผกนพามาสผด่การกลมับใจใหมด่ทบีนึ่แทว้จรลิงสพาหรมับความผลิดปกตลิและความไมด่
เปป็นระเบบียบเหลด่านมันั้นทบีนึ่พวกเขาไดว้ยอมใหว้มบีและไดว้ปฏลิบมัตลิในครลิสตจมักรนมันั้น เปป็นธรรมดาทบีนึ่ใจของเปาโลไดว้รมับการ
ปลอบประโลมอยด่างมากโดยการตอบรมับและความสพาเรร็จซนนึ่งไดว้มาพรว้อมกมับการสมืนึ่อสารของเขา ในสภาวะจลิตใจ
เชด่นนบีนั้เอง เขาจนงเขบียนหาพวกเขาอบีกครมันั้งในจดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองนบีนั้

ในระหวด่างเวลานมันั้นทบีนึ่ทลิตมัสอยผด่ในเมมืองโครลินธร์ เขาไดว้มบีโอกาสเรบียนรผว้ทมัศนะตด่าง ๆ และตรวจสอบสภาพ
ทบีนึ่แทว้จรลิงของครลิสตจมักรทบีนึ่นมันึ่น สมาชลิกบางคนของทบีนึ่ประชจุมนมันั้นตด่อตว้านเปาโลและไดว้ใสด่รว้ายเขาในหลาย ๆ ดว้าน 
จดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองนบีนั้จนงมบีเนมืนั้อหาสด่วนใหญด่เกบีนึ่ยวกมับการทบีนึ่เปาโลหมักลว้างรายงานใสด่รว้ายเหลด่านมันั้นและการกลด่าว
ปฟ้องกมันความจรลิงแทว้แหด่งอจุปนลิสมัยของเขาเอง

เหลด่าผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์ตลอดหลายยจุคสมมัยไดว้รผว้สนกวด่าความเปป็นปปัจเจกชนของเปาโลถผกแสดงออกอยด่างเดด่น
ชมัดในจดหมายฝากฉบมับนบีนั้มากกวด่าในงานเขบียนอมืนึ่นใดทบีนึ่พระเจว้าประทานใหว้แกด่เราผด่านทางปากกาทบีนึ่ไดว้รมับการ
ดลใจของเปาโล ในทบีนึ่นบีนั้เราเหร็นความอด่อนแอแบบมนจุษยร์ ความแขร็งแกรด่งฝฝ่ายวลิญญาณ ความรมักใครด่อมันลนกซนนั้งและ
นด่นุ่มนวลทบีนึ่สจุด ความรผว้สนกทบีนึ่ไดว้รมับบาดแผล ความกวดขมันทบีนึ่เปาโลถมือครอง คพาพผดเสบียดแทงทบีนึ่เขาสามารถกลด่าวไดว้ 
ความสามารถของเขาในการตพาหนลิและการปกปฟ้องความจรลิงแทว้ของตมัวเองโดยไมด่ใชว้อารมณร์-แตด่เราตว้อง
ระมมัดระวมังทบีนึ่จะไมด่มองขว้ามความถด่อมใจของเขา ในทบีนึ่นบีนั้เชด่นกมัน เราเหร็นความกระตมือรมือรว้นของเปาโลทบีนึ่มบีตด่อ
สวมัสดลิภาพของผผว้อด่อนแอและผผว้ทบีนึ่ทนทจุกขร์ และความปรารถนาของเขาทบีนึ่มบีตด่อพมัฒนาการของครลิสตจมักรของ
พระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ผด่านทางการเจรลิญกว้าวหนว้าฝฝ่ายวลิญญาณของสมาชลิกแตด่ละคนเหลด่านมันั้นของครลิสตจมักร 
ลมักษณะเฉพาะตมัวเหลด่านบีนั้ของสจุดยอดอมัครทผตทด่านนบีนั้ถผกแสดงออกอยด่างชมัดเจนโดยการเปลบีนึ่ยนทลิศทางของคพา
วลิงวอนของเขา กระนมันั้นพวกมมันกร็ถผกผผกผมันเขว้าดว้วยกมันทมันั้งหมดโดยสายใยสวรรคร์แหด่งการปฏลิเสธตนเองอยด่างสลินั้น



เชลิงของเขาซนนึ่งถผกกพากมับโดยความรมักของเขาทบีนึ่มบีตด่อพระเจว้าและตด่อเพมืนึ่อนมนจุษยร์ของเขา

การวริเคราะหธ
จดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองถนงชาวเมมืองโครลินธร์แบด่งออกเปป็นสามสด่วน: 

1. หลมักการตด่าง ๆ ของเปาโลในเรมืนึ่องการกระทพา (บททบีนึ่ 1:1-7:16)
2. การรด่วมถวายทรมัพยร์เพมืนึ่อชด่วยเหลมือเหลด่าวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนทบีนึ่กรจุงเยรผซาเลร็ม (บททบีนึ่ 8:1-9:15)
3. การกลด่าวปฟ้องกมันของเปาโลในเรมืนึ่องสลิทธลิอพานาจแหด่งความเปป็นอมัครทผตของเขา (บททบีนึ่ 10:1-13:14)

สส่วนททที่ 1
หลบักการตส่าง ๆ ของเปาโลในเรมืที่องการกระทนา

สด่วนยด่อย 1: คพาคพานมับ (บททบีนึ่ 1:1,2)

สด่วนยด่อย 2: การพนนึ่งพาซนนึ่งกมันและกมันของอมัครทผตเปาโลกมับครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์ (บททบีนึ่ 1:3-14)
(a) การทนทจุกขร์เปป็นสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงกพาหนดไวว้ใหว้ อมันนพามาซนนึ่งการปลอบโยนจากพระเจว้าสพาหรมับตมัวเราเอง

และพลมังทบีนึ่จะปลอบประโลมใจผผว้อมืนึ่นทบีนึ่ทนทจุกขร์เชด่นกมัน (1:3-7)
(b) ความทจุกขร์ลพาบากของเปาโลในแควว้นเอเชบียและสลินึ่งทบีนึ่ชด่วยเขาใหว้พว้นจากความทจุกขร์ลพาบากของเขาทบีนึ่นมันึ่น-

ความเมตตาของพระเจว้าและความเหร็นอกเหร็นใจของครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ (1:8-11)
(c) เปาโลสมควรไดว้รมับความเหร็นอกเหร็นใจนบีนั้ (1:12-14)

สด่วนยด่อย 3: เหตจุผลของเปาโลในการเลมืนึ่อนการไปเยมือนเมมืองโครลินธร์ออกไปกด่อน (บททบีนึ่ 1:15-24)
(a) ปณลิธานในตอนแรกของเปาโล (1:15,16)
(b) คพากลด่าวหาเทบียมเทร็จทบีนึ่ตามมาวด่าเขาเปป็นคนโลเล (1:17)
(c) การยมืนยมันเรมืนึ่องการทพาตามทบีนึ่พผดของเขา (1:18-22) 
(d) เหตจุผลทบีนึ่เขาไปชว้า (1:23,24)

สด่วนยด่อย 4: วมัตถจุประสงคร์หนนนึ่งเดบียวของเปาโล ความเจรลิญกว้าวหนว้าฝฝ่ายวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้น 
(บททบีนึ่ 2)

(a) วมัตถจุประสงคร์ของเปาโลทบีนึ่จะไมด่นพาความเจร็บปวดมาสผด่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมันั้นแตด่ทบีนึ่จะแสดงความรมักและ
ความเหร็นอกเหร็นใจทบีนึ่มบีตด่อพวกเขา (2:1-4)

(b) เพราะวด่าผผว้ทบีนึ่ทพาความผลิดนมันั้นไมด่เพบียงกด่อใหว้เกลิดความเจร็บปวดมากมายในใจของเปาโลเทด่านมันั้น แตด่ความ
เจร็บปวดตด่อครลิสตจมักรนมันั้นทมันั้งหมด (2:5)



(c) ถนงเวลาแลว้วทบีนึ่จะยกโทษใหว้ผผว้ทบีนึ่ทพาความผลิดนมันั้น (2:6-8)
(d) นอกเหนมือจากสพาแดงความรมักของเขาใหว้ประจมักษร์แลว้ว เปาโลปรารถนาทบีนึ่จะทดสอบความเชมืนึ่อฟปังของผผว้

เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ (2:9) 
(e) เปาโลปรารถนาทบีนึ่จะมบีสด่วนรด่วมกมับผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์ในกลิจการแหด่งการยกโทษใหว้ ผผว้เชมืนึ่อทมันั้ง

หลายตว้องยกโทษใหว้กมันและกมัน (2:10,11)
(f) เปาโลรมักผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมันั้นอยด่างลนกซนนั้งจนเขาอยผด่ไมด่สจุขจนกระทมันึ่งเขาไดว้ขด่าววด่าพวกเขารมับคพา

ตพาหนลิเหลด่านมันั้นในจดหมายฝากฉบมับแรกทบีนึ่สด่งถนงพวกเขาแลว้ว (2:12,13)
(g) เปาโลรว้องสรรเสรลิญเสบียงดมังเมมืนึ่อคลิดถนงการดบีนมันั้นซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงกระทพาโดยมมือของเขา (2:14)
(h) หลมักคพาสอนของพระครลิสตร์: ชบีวลิตแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ยอมรมับ, ความตายแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ปฏลิเสธขด่าวสาร

แหด่งพระคจุณ (2:15,16)
(i) เปาโลรผว้สนกถนงความไมด่เพบียงพอของตน กระนมันั้นเขากร็จรลิงใจ (2:17)

สด่วนยด่อย 5: งานรมับใชว้ของเปาโลไมด่ใชด่โดยการแตด่งตมันั้งตมัวเอง แตด่โดยการสมืนึ่อสารของพระวลิญญาณ
บรลิสจุทธลิธ (บททบีนึ่ 3:1-6)

(a) เปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมทางของเขาไมด่จพาเปป็นตว้องมบีหนมังสมือรมับรองไปถนงชาวเมมืองโครลินธร์ (3:1)
(b) ครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์เองเปป็นหนมังสมือรมับรองของพวกเขา (3:2,3)
(c) ฤทธลิธเดชจากพระเจว้าไดว้ทพาใหว้พวกเขาเหมาะสมสพาหรมับงานรมับใชว้นมันั้น ฤทธลิธเดชทบีนึ่ไมด่ใชด่ของคพาบมัญชาหนนนึ่ง

ซนนึ่งนพาความตายมาใหว้ แตด่ของพระวลิญญาณซนนึ่งประทานชบีวลิต (3:4-6)

สด่วนยด่อย 6: การสพาแดงใหว้ประจมักษร์ของพระวลิญญาณซนนึ่งเหนมือกวด่าการสพาแดงใหว้ประจมักษร์ของพระราช
บมัญญมัตลิของโมเสส (บททบีนึ่ 3:7-18) 

(a) ถว้าพระราชบมัญญมัตลิของโมเสส ซนนึ่งปรนนลิบมัตลิความตาย ยมังเปปีปี่ยมสงด่าราศบี (และมมันเปป็นเชด่นนมันั้น) พระ
วลิญญาณซนนึ่งประทานชบีวลิตจะเปปีปี่ยมสงด่าราศบีมากยลินึ่งกวด่านมันั้นสมักเทด่าใด (3:7-11)

(b) ความตรงขว้ามกมันระหวด่างขด่าวสารของโมเสสกมับขด่าวสารของเปาโล เปาโลประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่ง
พระคจุณดว้วยคพาพผดทบีนึ่เขว้าใจงด่ายมาก ๆ โมเสสเอาผว้าคลจุมหนว้าตมัวเองไวว้ เพมืนึ่อทบีนึ่ลผกหลานของอลิสราเอลจะ
เพด่งมองอวสานของสลินึ่งซนนึ่งถผกลว้มเลลิกไปนมันั้นไมด่ไดว้ (3:12,13)

(c) การเกร็บงพาเชด่นนบีนั้ในสด่วนของโมเสสไดว้กด่อใหว้เกลิดผลกระทบโดยธรรมชาตลิแมว้อยผด่เพบียงชมันึ่วคราวตด่อพวกยลิว 
(3:14-16)

(d) พระวลิญญาณซนนึ่งไดว้เขว้ามามบีอพานาจเหนมือกวด่าพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสหาใชด่อมืนึ่นใดไมด่นอกจากเปป็นพระ
วลิญญาณของพระครลิสตร์เอง และทรงเปป็นพระวลิญญาณแหด่งเสรบีภาพและความกว้าวหนว้าฝฝ่ายวลิญญาณ
(3:17,18)



สด่วนยด่อย 7: ฤทธลิธเดชของงานรมับใชว้นบีนั้ซนนึ่งถผกแสดงออกโดยความอด่อนแอของผผว้ปรนนลิบมัตลิเหลด่านมันั้น 
(บททบีนึ่ 4:1-15)

(a) งานรมับใชว้ของเปาโลเปป็นงานรมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงและเปป็นของแทว้ (4:1,2)
(b) ถว้าความสวด่างแหด่งความจรลิงของขด่าวประเสรลิฐอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีแหด่งพระคจุณของพระเจว้าถผกซด่อนไวว้ตด่อไป

อบีกจากผผว้ใด มมันกร็ไมด่ใชด่ความผลิดของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ปฝ่าวประกาศขด่าวประเสรลิฐ แตด่เปป็นความผลิดของคน
เหลด่านมันั้นทบีนึ่ปฏลิเสธขด่าวประเสรลิฐ (4:3-6)

(c) ความอด่อนแอของผผว้ปรนนลิบมัตลิแสดงใหว้เหร็นถนงความสมัมฤทธลิธผลแหด่งหลมักคพาสอนทบีนึ่ถผกประกาศโดยผผว้
ปรนนลิบมัตลิของพระเจว้า (4:7-15)

สด่วนยด่อย 8: พวกเขาถผกคนั้พาจจุนโดยความหวมังเรมืนึ่องชบีวลิตในอนาคต (บททบีนึ่ 4:16-5:10)
(a) ผผว้ปรนนลิบมัตลิในความอด่อนแอของเขาถผกทพาใหว้มบีชบีวลิตโดยความหวมังเรมืนึ่องชบีวลิตนลิรมันดรร์ ผผว้ปรนนลิบมัตลิของ

พระเจว้ามบีขด่าวสารทบีนึ่ใหว้ชบีวลิต ไมด่ใชด่ขด่าวสารทบีนึ่ฆด่าใหว้ตาย แตด่ทพาใหว้มบีชบีวลิตอยผด่ (4:16-18)
(b) ความหวมังในการเพลินึ่มเขว้ากมับชบีวลิตปปัจจจุบมันของพวกเขาในพระครลิสตร์วด่าจะไดว้ครอบครองกายหนนนึ่งทบีนึ่เหมาะ

สมสพาหรมับความตว้องการตด่าง ๆ ของชบีวลิตนมันั้นเหมมือนกมับทบีนึ่รด่างกายปปัจจจุบมันนบีนั้ไมด่เหมาะสมกมับความ
ตว้องการเหลด่านมันั้น (5:1-5)

(c) ถนงแมว้วด่ายมังไมด่ไดว้อยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พวกเขากร็ไมด่เคยอยผด่นอกสายพระเนตรของพระองคร์ เพราะวด่า
พระเนตรของพระองคร์ทบีนึ่มองเหร็นทจุกสลินึ่งเฝฟ้าดผอยผด่เหนมือลผก ๆ ของพระองคร์ (5:6-9)

(d) สมักวมันหนนนึ่งพระเจว้าจะทรงใหว้คพาตมัดสลินเกบีนึ่ยวกมับทจุกการกระทพาของผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลาย ไมด่วด่าการเหลด่านมันั้นจะดบี
หรมือเลว (5:10)

สด่วนยด่อย 9: งานรมับใชว้แบบครลิสเตบียนเปป็นงานรมับใชว้แหด่งการทพาใหว้คมืนดบีกมัน (บททบีนึ่ 5:11-21)
(a) ขว้อเทร็จจรลิงเรมืนึ่องการพลิพากษาทบีนึ่จะมานมันั้นถผกยอมรมับแลว้ว เปาโลจนงพากเพบียรทบีนึ่จะชนะผผว้คนมาสผด่ชบีวลิตแหด่ง

พระวลิญญาณ เพราะเหร็นแกด่พวกเขาเอง (5:11-13)
(b) ความรมักของพระครลิสตร์ทพาใหว้ผผว้ปรนนลิบมัตลิทบีนึ่แทว้จรลิงแหด่งขด่าวประเสรลิฐมบีชบีวลิต (5:14,15)
(c) ผผว้ปรนนลิบมัตลิของพระเจว้าในยจุคพระคจุณนบีนั้มบีมจุมมองทบีนึ่ใหมด่และสผงกวด่าทบีนึ่ผผว้คนมบีจนถนงตอนนบีนั้เกบีนึ่ยวกมับความ

เปป็นมนจุษยร์ (5:16,17)
(d) โลกจนงถผกทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมับพระเจว้าในพระครลิสตร์แลว้ว และเหลด่าผผว้ปรนนลิบมัตลิของพระองคร์ควรคะยมันั้นคะ

คอผผว้คนใหว้รมับการคมืนดบีกมันผด่านทางพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระครลิสตร์บนกลโกธา (5:18-21)

สด่วนยด่อย 10: เหลด่าผผว้ปรนนลิบมัตลิของพระเจว้าสานตด่อพระราชกลิจแหด่งการคมืนดบีกมันนบีนั้อยด่างไร 
(บททบีนึ่ 6:1-10)

(a) เหลด่าผผว้ปรนนลิบมัตลิของพระเจว้าคะยมันั้นคะยอผผว้คนใหว้รมับพระคจุณของพระเจว้าทมันทบีเพราะวด่าวมันนบีนั้เปป็นวมันแหด่ง



ความรอด ตอนนบีนั้เปป็นเวลาอมันชอบ (6:1,2)
(b) ผผว้ปรนนลิบมัตลิทบีนึ่แทว้จรลิงของพระเจว้ากร็ปฏลิเสธตนเองและใหว้พระราชกลิจขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้ามากด่อน 

(6:3-10)

สด่วนยด่อย 11: ผผว้ปรนนลิบมัตลิของพระเจว้าเรบียกรว้องการตอบสนองแบบถด่อมใจจากคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่งานรมับใชว้
นมันั้นถผกกระทพาเพมืนึ่อพวกเขา (บททบีนึ่ 6:11-7:1)  

(a) การวลิงวอนตด่อผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นใหว้รมับผผว้ปรนนลิบมัตลิเชด่นนมันั้นในวลิญญาณแหด่งความรมัก (6:11-13)
(b) คพาแนะนพาใหว้ถอนตมัวจากการคบหาสมาคมทมันั้งหลายทบีนึ่มบีมลทลินและไมด่ชอบธรรม (6:14-18)
(c) ถนอมความบรลิสจุทธลิธภายในทบีนึ่แทว้จรลิงไวว้โดยยอมแลกทจุกอยด่าง (7:1)

สด่วนยด่อย 12: คพาเตมือนสตลิถนงชาวเมมืองโครลินธร์ใหว้เลลิกหวาดระแวงและใหว้ไวว้วางใจเปาโลในการทบีนึ่เขา
ประกาศพระคจุณบรลิสจุทธลิธของพระเจว้า (บททบีนึ่ 7:2-16) 

(a) การประพฤตลิของเปาโลทบีนึ่ปราศจากตลิเตบียน (7:2)
(b) ภาษาของเปาโลไมด่ใชด่ภาษาแหด่งความขมขมืนึ่นแตด่เปป็นภาษาแหด่งความรมัก (7:3,4)
(c) ความกระวนกระวายใจของเปาโลขณะรอฟปังขด่าวจากเมมืองโครลินธร์ ความชมืนึ่นบานของเขาเมมืนึ่อรายงาน

ขด่าวจากเมมืองโครลินธร์ไดว้มาถนงเขา (7:5-7)
(d) 1 โครลินธร์ถผกเขบียนเพมืนึ่อกด่อใหว้เกลิดการปฏลิรผปและการอวยพรฝฝ่ายวลิญญาณ ไมด่ใชด่เพมืนึ่อกด่อใหว้เกลิดความเจร็บ

ปวดแกด่ผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมันั้น (7:8-12) 
(e) ความปปีตลิยลินดบีของเปาโลในการทพาตามความประสงคร์ของตนสพาเรร็จแลว้ว (7:13-16)

สส่วนททที่ 2
การรส่วมถวายทรบัพยธเพมืที่อชส่วยเหลมือ

เหลส่าวริสสุทธริชนททที่ยากจนททที่กรสุงเยรทูซาเลล็ม
สด่วนยด่อย 1: การประพฤตลิของครลิสตจมักรเหลด่านมันั้น (บททบีนึ่ 8:1-9:15)

(a) แบบอยด่างของครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นในแควว้นมาซลิโดเนบีย (8:1-5)
(b) ภารกลิจของทลิตมัสไปยมังเมมืองโครลินธร์เพมืนึ่อหนจุนใจการทพางานทบีนึ่นมันึ่น (8:6-15)
(c) อจุปนลิสมัยของทลิตมัสและเหลด่าผผว้ชด่วยของเขา (8:16-23)
(d) คพาเตมือนสตลิใหว้มบีใจโอบอว้อมอารบี-กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่งคมือ หวด่านเพบียงเลร็กนว้อย กร็เกร็บเกบีนึ่ยวไดว้เพบียงเลร็กนว้อย; 

หวด่านอยด่างบรลิบผรณร์ กร็เกร็บเกบีนึ่ยวอยด่างบรลิบผรณร์ (8:24-9:11)
(e) ผลลมัพธร์ของการกระทพาทมันั้งหลายแหด่งความรมักแทว้ในพระครลิสตร์ (9:12-15)



สส่วนททที่ 3
การกลส่าวปกปป้องสริทธริอนานาจแบบอบัครททูตของเปาโล

สด่วนยด่อย 1: ความตมันั้งใจของเปาโลทบีนึ่จะเอาชนะอจุปสรรคทจุกอยด่างโดยยอมแลกดว้วยทจุกสลินึ่ง 
(บททบีนึ่ 10:1-6)

(a) การประพฤตลิทบีนึ่ถด่อมใจและอด่อนสจุภาพของเปาโล (10:1)
(b) แมว้มบีวลิญญาณทบีนึ่อด่อนสจุภาพและถด่อมใจ เปาโลกร็ถมือครองฤทธลิธเดชเหนมือธรรมชาตลิ (10:2-6)

สด่วนยด่อย 2: คพาเตมือนไมด่ใหว้ไวว้วางใจในรผปลมักษณร์ภายนอก (บททบีนึ่ 10:7-18)
(a) การทบีนึ่เปาโลไมด่อว้างสลิทธลิธของตมัวเองกร็ไมด่ไดว้บด่งบอกวด่าเขาไมด่มบีสลิทธลิอพานาจจากพระครลิสตร์ทบีนึ่จะสด่งมอบ

ขด่าวสารนมันั้นทบีนึ่เขาประกาศ (10:7,8)
(b) เปาโลตมันั้งใจวด่าจะแสดงสลิทธลิอพานาจนมันั้น (10:9-11)
(c) เปาโลพยายามอยผด่ภายในขบีดจพากมัดของตมัวเองและไมด่ทว้าทายการเปรบียบเทบียบโดยเอาตมัวเองรจุกลนั้พาเขว้าไป

ภายในเขตแดนแหด่งการงานของคนอมืนึ่น (10:12-18)

สด่วนยด่อย 3: การกลด่าวแกว้ของเปาโลตด่อคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่กลด่าวหาเขา (บททบีนึ่ 11:1-17)
(a) คพาวลิงวอนใหว้อดทนกมับเขาหากเขาลดตมัวลงสมักครผด่ไปสผด่ระดมับของผผว้คนทบีนึ่ไมด่อยผด่ฝฝ่ายวลิญญาณ (11:1)
(b) ความกระวนกระวายใจของเขาทบีนึ่มบีตด่อการรมักษาความบรลิสจุทธลิธแหด่งความเชมืนึ่อของเหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเขา

(11:2,3)
(c) สลิทธลิอพานาจของเปาโลทบีนึ่จะประกาศขด่าวประเสรลิฐ และไมด่ควรมบีขว้อสงสมัยใด ๆ เลยเกบีนึ่ยวกมับขด่าวสารของ

เขา (11:4-6)
(d) ความปรารถนาของเปาโลทบีนึ่จะไมด่โยนภาระแหด่งการเลบีนั้ยงดผและการจจุนเจมือเขาลงบนชาวเมมืองโครลินธร์

เหลด่านมันั้น ไมด่ควรถผกมองวด่าเปป็นการกระทพาผลิด (11:7-11)
(e) เปาโลประพฤตลิตมัวเชด่นนมันั้นเพมืนึ่อปฟ้องกมันไมด่ใหว้ผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมันั้นถผกชมักชวนใหว้หลงโดยความ

ไมด่มบีสด่วนไดว้สด่วนเสบียของพวกคนไมด่ซมืนึ่อสมัตยร์ (11:12-15)
(f) เปาโลไมด่ประสงคร์ทบีนึ่จะถผกมองวด่าเตร็มใจทบีนึ่จะละทลินั้งจจุดยมืนอมันสผงสด่งนมันั้นของขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของ

พระเจว้า (11:16,17)

สด่วนยด่อย 4: เปาโลอนจุญาตตมัวเองใหว้แจกแจงการทพางานหนมักเหลด่านมันั้นของเขาเพมืนึ่อเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐ
แหด่งพระคจุณของพระเจว้า (บททบีนึ่ 11:18-33)

(a) เปาโลขอใชว้มจุมมองแบบมนจุษยร์ลว้วน ๆ เกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งตด่าง ๆ เนมืนึ่องจากมมันเปป็นมจุมมองเดบียวเทด่านมันั้นทบีนึ่บางคน
ยอมรมับ (11:18)



(b) ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมันั้นมบีความอดทนสผงเหลมือเกลินตด่อความโงด่เขลาของผผว้อมืนึ่น พวกเขาจนงถผกคาดหวมังวด่า
จะอดทนกมับเปาโลไดว้ (11:19,20)

(c) จรลิง ๆ แลว้วเปาโลถผกกลด่าวหาวด่ามบีความอด่อนแอเพราะการทบีนึ่เขาไมด่เลบียนแบบความโงด่เขลานมันั้นซนนึ่งบมัดนบีนั้
เขาจะลดตมัวลงไปหาตอนนบีนั้ (จนถนงระดมับหนนนึ่ง) (11:21)

(d) เปาโลมบีความเทด่าเทบียมกมับเหลด่าคผด่ตด่อสผว้ของเขาในเรมืนึ่องของเผด่าพมันธจุร์และสมัญชาตลิ (11:22)
(e) ความเหนมือกวด่าอยด่างมหาศาลของเปาโลเมมืนึ่อเทบียบกมับเหลด่าคผด่ตด่อสผว้ของเขาในเรมืนึ่องคจุณสมบมัตลิในฐานะผผว้

ปรนนลิบมัตลิของพระเยซผครลิสตร์ในการทพางานหนมัก ในความรมัก ในความสงสาร ในความหด่วงใยและความ
เหร็นอกเหร็นใจ (11:23-29)

(f) คพาโอว้อวดเชด่นนมันั้นซนนึ่งไมด่เขว้ากมันกมับเขาเลยเพราะคจุณสมบมัตลิของเปาโลไมด่ใชด่สลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้กระทพา แตด่เปป็นสลินึ่งทบีนึ่
เขาไดว้เผชลิญ (11:30)

(g) การหลบหนบีของเปาโลไปจากมมือของอาเรทมัส (11:31-33)

สด่วนยด่อย 5: นลิมลิตและการเปปิดเผยตด่าง ๆ ของเปาโล (บททบีนึ่ 12:1-6)
(a) เกรงวด่าเปาโลจะถผกรมังเกบียจอยด่างสลินั้นเชลิง เขาจะบอกใบว้เกบีนึ่ยวกมับคจุณสมบมัตลิเหลด่านมันั้นทบีนึ่สผงสด่งกวด่าสพาหรมับ

งานของเขาในการรมับใชว้นบีนั้ (12:1)
(b) การทบีนึ่เปาโลถผกรมับขนนั้นไปยมังสวรรคร์ชมันั้นทบีนึ่สามและเมมืองบรมสจุขเกษม (12:2-4)
(c) ถนงแมว้เขาอาจอวดเรมืนึ่องนบีนั้ไดว้ เปาโลกร็ขอทบีนึ่จะไมด่สาธยายตด่อ (12:5,6)

สด่วนยด่อย 6: หนามในเนมืนั้อ (บททบีนึ่ 12:7-10)
(a) หนามนมันั้นถผกสด่งมายมังเปาโลเพมืนึ่อรมักษาเขาไวว้จากการยกชผตมัวเองและความเยด่อหยลินึ่ง (12:7)
(b) เปาโลขอรว้องพระเจว้าใหว้เอาหนามนมันั้นออกไป (12:8)
(c) ฤทธลิธเดชของพระเจว้าซนนึ่งถผกสพาแดงใหว้ประจมักษร์มากทบีนึ่สจุดในความอด่อนแอของผผว้ปรนนลิบมัตลิของพระองคร์ 

(12:9,10)

สด่วนยด่อย 7: คพาแกว้ตด่างของเปาโลตด่อไป (บททบีนึ่ 12:11-21) 
(a) ความเขลาของเปาโลกลายเปป็นสลินึ่งจพาเปป็นเพราะความเขลาของชาวเมมืองโครลินธร์ (12:11)
(b) พวกเขามบีขว้อพลิสผจนร์ทบีนึ่จพาเปป็นทจุกอยด่างแลว้วเกบีนึ่ยวกมับสลิทธลิอพานาจแหด่งความเปป็นอมัครทผตของเปาโล 

(12:12,13)
(c) เปาโลยมืนกรานทบีนึ่จะไมด่รมับการสนมับสนจุนทจุกอยด่างจากมมือของครลิสเตบียนชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมันั้นเพมืนึ่อทบีนึ่จะ

แสดงใหว้เหร็นความไมด่มบีสด่วนไดว้สด่วนเสบียแหด่งความรมักของเขา เขาไมด่ไดว้รว้องขอการสนมับสนจุนดว้านการเงลิน
ของพวกเขา เขาสนใจแตด่สวมัสดลิภาพฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขา (12:14,15)

(d) เปาโลพบกมับคพากลด่าวหาทบีนึ่เปป็นไปไดว้วด่าเขาเปป็นคนตบีสองหนว้า (12:16-18) 



(e) ถผกกลด่าวหาวด่าเขายอมรมับแลว้ววด่าเขาขาดสลิทธลิอพานาจโดยการลดตมัวลงมาแกว้ตด่าง (12:19) 
(f) วมัตถจุประสงคร์ของเปาโลคมือ การยจุตลิความไมด่สงบเรบียบรว้อยในทด่ามกลางศลิษยร์ทมันั้งหลายของเขา 

(12:19-21)

สด่วนยด่อย 8: ความตมันั้งใจของเปาโลเมมืนึ่อเขาไปถนงในเมมืองโครลินธร์ (บททบีนึ่ 13:1-10)
(a) เปาโลจะไตด่สวนสภาวะของครลิสตจมักรนมันั้นในเมมืองโครลินธร์อยด่างถบีนึ่ถว้วนและอยด่างยจุตลิธรรม (13:1)
(b) เขาจะใชว้ความเฉบียบขาดหากจพาเปป็น (13:2)
(c) ชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมันั้นแสวงหาขว้อพลิสผจนร์เรมืนึ่องฤทธลิธเดชของพระครลิสตร์ในเปาโลแบบทบีนึ่พวกเขาเคย

ประสบในตมัวพวกเขาเอง-และพวกเขากร็จะไดว้รมับขว้อพลิสผจนร์นมันั้น (13:3,4)
(d) พวกเขาเรบียนรผว้จากประสบการณร์ของตมัวเองวด่าฤทธลิธเดชของพระครลิสตร์ถผกเผยใหว้ประจมักษร์ในอลิทธลิพลของ

มมันทบีนึ่มบีตด่อชบีวลิตของคน ๆ นมันั้น (13:5)
(e) ฤทธลิธเดชเดบียวกมันนบีนั้สามารถถผกเผยใหว้ประจมักษร์ไดว้ผด่านทางงานรมับใชว้ของเปาโล (13:6)
(f) เปาโลแสวงหา-ไมด่ใชด่ความนมับถมืออยด่างสผงของพวกเขา แตด่ความบรลิสจุทธลิธแหด่งชบีวลิตของพวกเขา เพมืนึ่อทบีนึ่พวก

เขาจะไดว้เปป็นแบบอยด่างแหด่งพระคจุณของพระเจว้า (13:7)
(g) เปาโลมบีฤทธลิธเดชในพระครลิสตร์เพมืนึ่อสด่งเสรลิมความชอบธรรมและความเปป็นแบบพระเจว้า (13:8)
(h) เปาโลปรารถนาความสมบผรณร์แบบของเหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเขาในการดพาเนลินชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ (13:9)
(i) วมัตถจุประสงคร์เดบียวของเปาโลในการเขบียนเชด่นนมันั้นกร็คมือ เพมืนึ่อหลบีกเลบีนึ่ยงความจพาเปป็นทบีนึ่จะตว้องใชว้ความเฉบียบ

ขาดเมมืนึ่อเขาจะไปถนงในเมมืองโครลินธร์ (13:10)

สด่วนยด่อย 9: บทสรจุปของจดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองของเปาโลทบีนึ่สด่งถนงครลิสตจมักรชาวเมมืองโครลินธร์ 
(บททบีนึ่ 13:11-14)



บทททที่ 1
1:1 เปาโล ผผว้เปป็นอมัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ตามพระประสงคร์ของพระเจว้า และทลิโมธบีนว้องของพวกเรา เรบียน ค
รลิสตจมักรของพระเจว้าซนนึ่งอยผด่ทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ พรว้อมกมับบรรดาวลิสจุทธลิชนซนนึ่งอยผด่ทมันึ่วแควว้นอาคายา
1:2 ขอพระคจุณและสมันตลิสจุขจากพระเจว้าพระบลิดาของพวกเรา และจากพระเยซผครลิสตร์เจว้า จงมบีแกด่ทด่านทมันั้งหลาย
เถลิด
1:3 สาธจุการแดด่พระเจว้า คมือพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา พระบลิดาแหด่งความเมตตา
ทมันั้งหลาย และพระเจว้าแหด่งการปลอบประโลมใจทจุกอยด่าง
1:4 ผผว้ทรงปลอบประโลมใจพวกเราในความทจุกขร์ยากทมันั้งสลินั้นของพวกเรา เพมืนึ่อพวกเราจะสามารถปลอบประโลม
ใจคนเหลด่านมันั้นซนนึ่งมบีความทจุกขร์ยากอยด่างหนนนึ่งอยด่างใดไดว้ โดยการปลอบประโลมใจนมันั้นซนนึ่งพวกเราเองไดว้รมับการ
ปลอบประโลมใจจากพระเจว้า
1:5 เพราะวด่าการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ของพระครลิสตร์บรลิบผรณร์ในพวกเราฉมันใด การปลอบประโลมใจของพวกเรากร็
บรลิบผรณร์โดยพระครลิสตร์ฉมันนมันั้น
1:6 และไมด่วด่าพวกเราไดว้รมับความทจุกขร์ยากนมันั้น กร็เพมืนึ่อการปลอบประโลมใจและความรอดของพวกทด่าน ซนนึ่งมบีผล
ในการสผว้ทนความทจุกขร์ยากอมันเดบียวกมันเหลด่านมันั้นซนนึ่งพวกเรากร็ทนทจุกขร์ดว้วย หรมือไมด่วด่าพวกเราไดว้รมับการปลอบ
ประโลมใจนมันั้น กร็เพมืนึ่อการปลอบประโลมใจและความรอดของพวกทด่าน
1:7 และความหวมังของพวกเราในพวกทด่านนมันั้นกร็มมันึ่นคง โดยรผว้วด่าพวกทด่านเปป็นผผว้เขว้าสด่วนของความทจุกขร์ยากเหลด่า
นมันั้นฉมันใด พวกทด่านกร็จะเปป็นผผว้เขว้าสด่วนของการปลอบประโลมใจนมันั้นดว้วยฉมันนมันั้น
1:8 พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย ดว้วยวด่าพวกเราไมด่อยากใหว้พวกทด่านขาดความรผว้เกบีนึ่ยวกมับความทจุกขร์ลพาบากของพวกเราซนนึ่งไดว้
มาถนงพวกเราในแควว้นเอเชบีย ทบีนึ่พวกเราไดว้ถผกกดดมันอยด่างเหลมือขนาด อยด่างเกลินกพาลมัง จนพวกเราหมดหวมังวด่าจะมบี
ชบีวลิตอยผด่ตด่อไปดว้วยซนั้พา
1:9 แตด่พวกเรามบีคพาตมัดสลินแหด่งความตายในพวกเราเองแลว้ว เพมืนึ่อพวกเราจะไมด่วางใจในตนเอง แตด่ในพระเจว้าผผว้ซนนึ่ง
ทรงบมันดาลใหว้คนตายเปป็นขนนั้นมา
1:10 ผผว้ไดว้ทรงชด่วยพวกเราใหว้พว้นจากความตายอมันใหญด่หลวงแลว้ว และกพาลมังทรงชด่วยใหว้พว้น ในพระองคร์นมันั้นพวก
เราวางใจวด่า พระองคร์จะยมังทรงชด่วยพวกเราใหว้พว้นอบีก
1:11 พวกทด่านกร็ชด่วยกมันดว้วยโดยการอธลิษฐานเพมืนึ่อพวกเรา เพมืนึ่อวด่าเพราะของประทานทบีนึ่ไดว้ประทานแกด่พวกเรา
ผด่านทางคนเปป็นอมันมาก การขอบพระคจุณจะไดว้ถผกถวายใหว้โดยคนเปป็นอมันมากเพราะเหร็นแกด่พวกเรา
1:12 ดว้วยวด่าความปปีตลิยลินดบีของพวกเรากร็คมือสลินึ่งนบีนั้ คพาพยานแหด่งใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของพวกเรา ทบีนึ่กระทพาใน
ความซมืนึ่อตรงและความจรลิงใจในทางของพระเจว้า มลิใชด่ดว้วยปปัญญาฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง แตด่โดยพระคจุณของพระเจว้า พวก
เราไดว้มบีการประพฤตลิของพวกเราในโลกนบีนั้ และยลินึ่งกวด่านมันั้นมากเทด่าใดตด่อพวกทด่าน
1:13 ดว้วยวด่าพวกเราไมด่เขบียนสลินึ่งอมืนึ่น ๆ ถนงพวกทด่าน นอกจากทบีนึ่พวกทด่านอด่านหรมือรมับรผว้ และขว้าพเจว้ากร็วางใจวด่า
พวกทด่านจะรมับรผว้จนถนงทบีนึ่สจุดปลาย
1:14 ตามทบีนึ่พวกทด่านรมับรผว้พวกเราบว้างแลว้วเชด่นกมัน วด่าพวกเราเปป็นความปปีตลิยลินดบีของพวกทด่าน คมือเหมมือนกมับทบีนึ่



พวกทด่านเปป็นความปปีตลิยลินดบีของพวกเราเชด่นกมันในวมันของพระเยซผเจว้า
1:15 และในความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจนบีนั้ ขว้าพเจว้าไดว้ประสงคร์วด่าจะมาถนงพวกทด่านกด่อน เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้ประโยชนร์ทบีนึ่
สอง
1:16 และเพมืนึ่อจะผด่านพวกทด่านเขว้าไปยมังแควว้นมาซลิโดเนบีย และเพมืนึ่อจะออกจากแควว้นมาซลิโดเนบียมาหาพวกทด่าน
อบีก และขอใหว้พวกทด่านสด่งไปในการเดลินทางของขว้าพเจว้าไปยมังแควว้นยผเดบีย
1:17 เหตจุฉะนมันั้นเมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้ตมันั้งใจไวว้วด่าจะทพาอยด่างนมันั้น ขว้าพเจว้าใชว้การโลเลหรมือ หรมือสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ขว้าพเจว้ามจุด่ง
หมาย ขว้าพเจว้ามจุด่งหมายตามเนมืนั้อหนมังหรมือ เพมืนึ่อวด่ากมับขว้าพเจว้านมันั้นจะมบี ใชด่ ๆ และไมด่ ๆ
1:18 แตด่พระเจว้าทรงเปป็นความจรลิงฉมันใด ถว้อยคพาของพวกเราตด่อพวกทด่านกร็มลิใชด่ ใชด่ ๆ และไมด่ ๆ ฉมันนมันั้น
1:19 เพราะวด่าพระบจุตรของพระเจว้า พระเยซผครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่งไดว้ถผกประกาศในทด่ามกลางพวกทด่านโดยพวกเรา คมือ
โดยขว้าพเจว้า และสลิลวานมัส และทลิโมธบี กร็มลิไดว้ทรงเปป็น ใชด่ ๆ และไมด่ ๆ แตด่ในพระองคร์นมันั้นลว้วนแตด่ ใชด่ ทมันั้งสลินั้น
1:20 เพราะวด่าบรรดาพระสมัญญาของพระเจว้าในพระองคร์กร็เปป็น ใชด่ และในพระองคร์เปป็น เอเมน เพมืนึ่อเปป็นทบีนึ่ถวาย
สงด่าราศบีแดด่พระเจว้าโดยพวกเรา
1:21 บมัดนบีนั้ผผว้ซนนึ่งทรงตมันั้งพวกเราพรว้อมกมับพวกทด่านไวว้ในพระครลิสตร์ และไดว้ทรงเจลิมพวกเราไวว้นมันั้น กร็คมือพระเจว้า
1:22 ผผว้ทรงประทมับตราพวกเราไวว้ และประทานคด่ามมัดจพาของพระวลิญญาณไวว้ในใจทมันั้งหลายของพวกเราดว้วย
1:23 ยลินึ่งกวด่านมันั้น ขว้าพเจว้าขอพระเจว้าทรงเปป็นพยานฝฝ่ายจลิตใจของขว้าพเจว้าวด่า เพมืนึ่อจะงดโทษพวกทด่านไวว้กด่อน 
ขว้าพเจว้าจนงยมังไมด่ไดว้มาถนงเมมืองโครลินธร์
1:24 ไมด่ใชด่เพราะเหตจุวด่าพวกเรามบีอพานาจเหนมือความเชมืนึ่อของพวกทด่าน แตด่เปป็นบรรดาผผว้ชด่วยเหลมือในเรมืนึ่องความ
ชมืนึ่นบานของพวกทด่าน เพราะวด่าโดยความเชมืนึ่อ พวกทด่านตมันั้งมมันึ่นคงอยผด่

คนาคนานบับ
ขว้อ 1: เปาโล ผผว้เปป็นอมัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ตามพระประสงคร์ของพระเจว้า และทลิโมธบีนว้องของพวกเรา

เรบียน ครลิสตจมักรของพระเจว้าซนนึ่งอยผด่ทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ พรว้อมกมับบรรดาวลิสจุทธลิชนซนนึ่งอยผด่ทมันึ่วแควว้นอาคายา ในทบีนึ่นบีนั้เปาโล
ใชว้เกมือบจะถว้อยคพาเดบียวกมันกมับทบีนึ่เขาใชว้ในคพาคพานมับของเขาในตอนตว้นของจดหมายฝากฉบมับแรกของเขาถนงชาวโค
รลินธร์ ใน 1 โครลินธร์ 1:1,2 เราอด่านวด่า “เปาโล ผผว้ซนนึ่งถผกเรบียกใหว้เปป็นอมัครทผตของพระเยซผครลิสตร์โดยทางนนั้พาพระทมัย
ของพระเจว้า และโสสเธเนสพบีนึ่นว้องของพวกเรา เรบียน ครลิสตจมักรของพระเจว้าซนนึ่งอยผด่ทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ แกด่คนทมันั้งหลาย
ทบีนึ่ไดว้รมับการชพาระใหว้บรลิสจุทธลิธแลว้วในพระเยซผครลิสตร์…”

เปาโลขนนั้นตว้นจดหมายฝากถนงชาวโครลินธร์ทมันั้งสองฉบมับของเขาโดยประกาศการรมับมอบพมันธกลิจของเขา
จากพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ พวกเขาจะตว้องเขว้าใจชมัดเจนวด่าเขาไมด่ไดว้มาหาพวกเขาโดยความประสงคร์หรมือ
แผนการของมนจุษยร์ แตด่โดยนนั้พาพระทมัยของพระเจว้า นบีนึ่เปป็นเหตจุจพาเปป็นเพราะวด่าวลิสจุทธลิชนชาวโครลินธร์บางคนมบีแนว
โนว้มทบีนึ่จะโตว้แยว้งสลิทธลิอพานาจของเปาโลในฐานะผผว้ปรนนลิบมัตลิคนหนนนึ่งของพระเจว้า ในกาลาเทบีย 2:4,5 เปาโลพผดถนง 
“พบีนึ่นว้องจอมปลอมผผว้ซนนึ่งถผกลอบนพาเขว้ามาอยด่างลมับ ๆ” ซนนึ่งหลมักคพาสอนของพวกเขาเปาโลตว้องจพาใจตว้านทานและ
ประกาศแกด่ผผว้เชมืนึ่อชาวกาลาเทบียเหลด่านมันั้นถนงแหลด่งทบีนึ่มาจากพระเจว้าของหลมักคพาสอนนมันั้นทบีนึ่เขาเทศนา ในทพานอง
เดบียวกมัน ตรงนบีนั้ใน 2 โครลินธร์ เราพบการอว้างอลิงหลายครมันั้งถนงคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ปฏลิเสธสลิทธลิอพานาจของเปาโลในฐานะผผว้



ปรนนลิบมัตลิของพระเจว้า เราจะศนกษาหมัวขว้อนบีนั้อยด่างระมมัดระวมังเมมืนึ่อเราไปถนงขว้อพระคมัมภบีรร์อว้างอลิงเหลด่านมันั้น
เปาโลเปป็นทบีนึ่รผว้จมักดบีตด่อวลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ เขาเคยถผกใชว้การโดยพระวลิญญาณ

บรลิสจุทธลิธในการกด่อตมันั้งครลิสตจมักรนมันั้นทบีนึ่นมันึ่น และเขาไดว้เปป็นพยานรมับรองความเปป็นอมัครทผตของเขาดว้วยการทพางาน
หนมักดว้วยมมือของเขาเอง โดยตรากตรพาเหนมืนึ่อยยากเพมืนึ่อเลบีนั้ยงตมัวเองแทนทบีนึ่จะพนนึ่งพาครลิสตจมักรใหว้เลบีนั้ยงดผเขา เปาโล
ประกอบอาชบีพเปป็นชด่างทพาเตร็นทร์ และขณะทบีนึ่เขาดผแลความตว้องการฝฝ่ายวลิญญาณเหลด่านมันั้นของผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์ 
เขากร็ตมันั้งใจทพามาหากลิน โดยทพาเตร็นทร์เพมืนึ่อเลบีนั้ยงดผความตว้องการตด่าง ๆ ฝฝ่ายรด่างกายของตมัวเอง ดมังนมันั้นเขาจนงพลิสผจนร์
วด่าเขาไมด่ไดว้มาถนงเมมืองโครลินธร์เพมืนึ่อแสวงหากพาไรทางวมัตถจุ แตด่เพมืนึ่อทบีนึ่ชาวโครลินธร์จะไดว้มารผว้จมักพระครลิสตร์และโดยทาง
ความเชมืนึ่อในพระครลิสตร์ จะไดว้พบพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า ไมด่มบีขว้อสงสมัยเลยในหมัวของเปาโลวด่าเขาอยผด่ใน
เมมืองโครลินธร์โดยสลิทธลิอพานาจของพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ และขด่าวสารของเขาเปป็นขด่าวสารของพระเจว้าผผว้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธ เขาอยผด่ทบีนึ่นมันึ่นโดยนนั้พาพระทมัยของพระเจว้า ไมด่ใชด่โดยประเพณบีของมนจุษยร์

“...และทลิโมธบีนว้องของพวกเรา…” ทลิโมธบีไดว้มารด่วมวงกมับเปาโลอบีกทบีหลมังจากทพาภารกลิจของเขาเสรร็จสลินั้น
แลว้วในแควว้นมาซลิโดเนบียและอาจเปป็นเมมืองโครลินธร์ดว้วย (ดผ กลิจการ 19:22; 1 โครลินธร์ 4:17; 16:10) ทลิโมธบีถผกกลด่าว
ถนงเชด่นกมันในจดหมายฝากของเปาโลถนงชาวฟปีลลิปปปี ชาวโคโลสบี ในจดหมายฝากทมันั้งสองฉบมับถนงชาวเธสะโลนลิกา 
และในจดหมายฝากถนงฟปีเลโมนเชด่นกมัน

“...พรว้อมกมับบรรดาวลิสจุทธลิชนซนนึ่งอยผด่ทมันึ่วแควว้นอาคายา” จดหมายฝากฉบมับนบีนั้ถผกสด่งถนง “ครลิสตจมักรของ
พระเจว้าซนนึ่งอยผด่ทบีนึ่เมมืองโครลินธร์” ครลิสตจมักรของพระเจว้าประกอบดว้วยผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว-กรรมสลิทธลิธทบีนึ่
ทรงซมืนั้อไวว้แลว้วของพระเจว้า ถผกซมืนั้อและถผกชพาระราคาโดยพระโลหลิตของพระองคร์เอง (กลิจการ 20:28) เปาโลใชว้คพา
วด่า “ครลิสตจมักรของพระเจว้า” ใน 1 โครลินธร์ 15:9 และในกาลาเทบีย 1:13 ตอนทบีนึ่พผดถนงครลิสตจมักรทบีนึ่กรจุงเยรผซาเลร็ม
ซนนึ่งเขาไดว้เคยขด่มเหงกด่อนทบีนึ่เขากลมับใจรมับเชมืนึ่อ มมันไมด่ใชด่วลบีทบีนึ่แปลกธรรมดาเลยในงานเขบียนตด่าง ๆ ของเปาโล

อยด่างไรกร็ตาม มมันเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่สพาคมัญสจุดขบีดสพาหรมับนมักเรบียนแหด่งพระวจนะของพระเจว้าทบีนึ่จะแยกแยะความ
หมายแบบทว้องถลินึ่นของคพาวด่า “ครลิสตจมักร” ออกจากความหมายของครลิสตจมักรทมันั้งหมด คมือ พระกายของพระ
ครลิสตร์  ซนนึ่งเปป็นคพาทบีนึ่ไมด่เคยถผกใชว้เลยกมับความหมายเชลิงทว้องถลินึ่นหรมือฝฝ่ายโลกใด ๆ พระคมัมภบีรร์สอนเราชมัดเจนวด่า
ความเปป็นพลเมมืองของครลิสเตบียนอยผด่ในสวรรคร์ และวด่าบรรดาผผว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วตอนนบีนั้ “นมันึ่งดว้วยกมันในสวรรค
สถานในพระเยซผครลิสตร์” (อฟ. 2:6) เอเฟซมัส 5:23-30 ชบีนั้ใหว้เหร็นอยด่างชมัดแจว้งวด่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะของค
รลิสตจมักรและ “เราเปป็นอวมัยวะแหด่งพระกายของพระองคร์ แหด่งเนมืนั้อหนมังของพระองคร์ และแหด่งกระดผกของ
พระองคร์” 

พระเยซผครลิสตร์เจว้าทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ ผผว้เชมืนึ่อทมันั้ง
หลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วถผกใหว้บมัพตลิศมาเขว้าในกายนมันั้นโดยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทมันทบีทบีนึ่พวกเขารมับการบมังเกลิดใหมด่ 
ครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่เปป็นสลินึ่งมบีชบีวลิตฝฝ่ายสวรรคร์ ไมด่ใชด่องคร์กรฝฝ่ายโลก เรากลายเปป็นอวมัยวะทมันั้ง
หลายของสลินึ่งมบีชบีวลิตนมันั้นผด่านทางการอมัศจรรยร์แหด่งการบมังเกลิดฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่เกลิดขนนั้นเมมืนึ่อเราเชมืนึ่อบนพระเยซผครลิสตร์
เจว้าและเราถผกใหว้บมัพตลิศมาเขว้าในพระกายของพระองคร์โดยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ:

“เพราะวด่ารด่างกายนมันั้นเปป็นกายเดบียว และมบีอวมัยวะหลายสด่วน และอวมัยวะทจุกสด่วนของกายเดบียวนมันั้น ซนนึ่ง



เปป็นหลายสด่วนกร็ยมังเปป็นกายเดบียวกมันฉมันใด พระครลิสตร์กร็ทรงเปป็นฉมันนมันั้น เพราะวด่าโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวพวก
เราทจุกคนไดว้รมับบมัพตลิศมาเขว้าเปป็นกายอมันเดบียวกมัน ไมด่วด่าพวกเราเปป็นพวกยลิวหรมือพวกคนตด่างชาตลิ ไมด่วด่าพวกเรา
เปป็นทาสหรมือไท และทจุกคนไดว้ถผกทพาใหว้ดมืนึ่มเขว้าอยผด่ในพระวลิญญาณองคร์เดบียวแลว้ว เพราะวด่ารด่างกายไมด่เปป็นอวมัยวะ
เดบียว แตด่เปป็นหลายอวมัยวะ” (1 โครลินธร์ 12:12-14)

การเบบีนึ่ยงเบนไปจากการใชว้คพาตามพระคมัมภบีรร์กด่อใหว้เกลิดองคร์กรตด่าง ๆ ทบีนึ่ไมด่ถผกตว้องตามพระคมัมภบีรร์, 
ประเพณบีตด่าง ๆ ของมนจุษยร์, การแบด่งกก๊ก, รายการตด่าง ๆ ทบีนึ่มนจุษยร์สรว้างขนนั้นซนนึ่งสวมใสด่เครมืนึ่องแตด่งกายของ “ครลิสต
จมักร” แตด่ไรว้ซนนึ่งหมัวใจและจลิตวลิญญาณแหด่งครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่

มบีคพาสอนผลิดอมันนด่าเกลบียดเยอะแยะในแผด่นดลินวมันนบีนั้เกบีนึ่ยวกมับครลิสตจมักรนมันั้น, พระกายของพระครลิสตร์ มบีคน
หลายกลจุด่มทบีนึ่อว้างตมัววด่าเปป็นครลิสตจมักรทบีนึ่แทว้จรลิงนมันั้น พวกเขาอว้างวด่าพวกเขาจะรวมตมัวเปป็นเจว้าสาวของพระครลิสตร์
และวด่าทจุกคนทบีนึ่ไมด่อยผด่ในกลจุด่มของพวกเขาจะเปป็น “พวกเพมืนึ่อนของเจว้าบด่าว” พวกเขาไมด่พยายามทบีนึ่จะจมัดใหว้คนอมืนึ่น 
ๆ ไปอยผด่นรก แตด่พวกเขาใหว้คนอมืนึ่น ๆ ทจุกคนอยผด่ตพาแหนด่งรองในระบบนลิรมันดรร์ของพระเจว้าเกบีนึ่ยวกมับสถานะอนาคต
ของผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลาย นมักเทศนร์และอาจารยร์เหลด่านบีนั้ถผกหลอกลวง ผผว้เชมืนึ่อทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วเปป็นอวมัยวะหนนนึ่งของ
พระกายของพระครลิสตร์ ครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ มบีนมักเทศนร์จพานวนมากทบีนึ่สอนวด่าถว้าคจุณไมด่รมับ
บมัพตลิศมาในนลิกายของพวกเขา คจุณกร็ไมด่เปป็นของเจว้าสาว (หรมือกายนมันั้น) ของพระครลิสตร์ คพาสอนเชด่นนมันั้นเกลิดขนนั้น
เพราะความไมด่รผว้อมันนด่าเกลบียดเกบีนึ่ยวกมับพระวจนะของพระเจว้า มารรว้ายไมด่สนวด่าผผว้รมับใชว้คนใดเทศนายาวนานแคด่
ไหนหรมือเสบียงดมังแคด่ไหน-ตราบใดทบีนึ่เขาปนคพาสอนผลิดเขว้ากมับคพาเทศนาของเขาและไมด่ยกชผพระเยซผครลิสตร์เจว้าใหว้
เปป็นศบีรษะของครลิสตจมักรนมันั้นและพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของกายนมันั้น, ครลิสตจมักรนมันั้นทบีนึ่ถผกซมืนั้อแลว้วดว้วยพระโลหลิตของ
พระองคร์

มมันจะเปป็นวมันแสนสจุขในชบีวลิตของนมักเทศนร์และอาจารยร์บางคนเมมืนึ่อพวกเขาตระหนมักวด่าพระเจว้าทรงชด่วย
คนบาปทมันั้งหลายใหว้รอดเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32) พระเจว้าทรงพอพระทมัยยลินึ่งนมักกมับพระบจุตรแหด่ง
ความรมักของพระองคร์ และสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เราทพา ตว้องถผกกระทพาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระองคร์ สลินึ่งใดทบีนึ่นว้อยกวด่านมันั้นกร็
เปป็นบาป 

ขว้อ 2: ขอพระคจุณและสมันตลิสจุขจากพระเจว้าพระบลิดาของพวกเรา และจากพระเยซผครลิสตร์เจว้า จงมบีแกด่
ทด่านทมันั้งหลายเถลิด 

นบีนึ่เปป็นคพาทมักทายตามธรรมเนบียมปกตลิของเปาโลในจดหมายฝากหลายฉบมับของเขา พระคจุณเปป็นความ
โปรดปรานของพระเจว้าทบีนึ่มบีตด่อมนจุษยร์ซนนึ่งเขาไมด่สมควรไดว้รมับ ไมด่ไดว้ลงแรงแลก และไมด่คผด่ควร ไมด่มบีสมักสลินึ่งเดบียวทบีนึ่
มนจุษยร์สามารถทพาไดว้เพมืนึ่อใหว้ไดว้มาซนนึ่งหรมือเพมืนึ่อสมควรไดว้รมับพระคจุณ มมันเปป็นของประทานของพระเจว้า ซนนึ่งมนจุษยร์ไมด่
คผด่ควรและไมด่ไดว้ลงแรงแลก สพาหรมับคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เตร็มใจตอบสนองโดยการยอมรมับพระคจุณของพระเจว้า สมันตลิสจุขกร็
เปป็นผลลมัพธร์ทบีนึ่ตามมาทมันทบี! พระคจุณของพระเจว้านพาสมันตลิสจุขมาสผด่หมัวใจของผผว้เชมืนึ่อ พระคจุณและสมันตลิสจุขมาอยด่างเทด่า
เทบียมกมันจากพระเจว้าพระบลิดาและจากพระเยซผครลิสตร์เจว้า พระบจุตรแหด่งความรมักของพระเจว้า ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่า
พระคจุณมาจากพระเจว้าพระบลิดาและจากพระเยซผครลิสตร์เจว้านมันั้นกร็เปป็นคพาพยานทบีนึ่แนด่นอนทบีนึ่รมับรองความเปป็น
พระเจว้าของพระครลิสตร์ หากไมด่มบีพระคจุณกร็ไมด่มบีความรอด ความรอดเรลินึ่มตว้นในพระคจุณ สานตด่อในพระคจุณ และ



ขนนั้นสผด่จจุดสจุดยอดในพระคจุณ ตามทบีนึ่ถผกพลิสผจนร์แลว้วโดยขว้อพระคมัมภบีรร์ตด่อไปนบีนั้:
เอเฟซมัส 2:8,9: “ดว้วยวด่าทด่านทมันั้งหลายไดว้รมับความรอดโดยพระคจุณผด่านทางความเชมืนึ่อ และมลิใชด่โดยตมัว

ทด่านทมันั้งหลายเอง ความรอดนมันั้นเปป็นของประทานของพระเจว้า ไมด่ใชด่โดยการกระทพาใด ๆ เกรงวด่าคนหนนนึ่งคนใดจะ
อวดไดว้”

ทลิตมัส 2:11-14: “เพราะวด่าพระคจุณของพระเจว้าทบีนึ่นพาความรอดมาไดว้ปรากฏแกด่คนทมันั้งปวงแลว้ว โดยสอน
พวกเราวด่า โดยการละทลินั้งการอธรรมและตมัณหาตด่าง ๆ ฝฝ่ายโลกนบีนั้ พวกเราควรดพาเนลินชบีวลิตอยด่างมบีสตลิสมัมปชมัญญะ 
อยด่างชอบธรรม และตามทางของพระเจว้า ในโลกปปัจจจุบมันนบีนั้ โดยมจุด่งรอคอยความหวมังอมันมบีสจุขนมันั้น และการปรากฏ
อมันทรงสงด่าราศบีของพระเจว้าผผว้ใหญด่ยลินึ่ง และพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของพวกเรา คมือ พระเยซผครลิสตร์ ผผว้ไดว้โปรดประทาน
พระองคร์เองเพมืนึ่อพวกเรา เพมืนึ่อพระองคร์จะทรงไถด่พวกเราใหว้พว้นจากความชมันึ่วชว้าทจุกอยด่าง และทรงชพาระหมผด่ชน
พลิเศษใหว้บรลิสจุทธลิธสพาหรมับพระองคร์เอง ซนนึ่งมบีความกระตมือรมือรว้นในการงานทบีนึ่ดบีทมันั้งหลาย”

การพถึที่งพาซถึที่งกบันและกบันของเปาโลกบับครริสตจบักรชาวโครรินธธ
ขว้อ 3: สาธจุการแดด่พระเจว้า คมือพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา พระบลิดาแหด่ง

ความเมตตาทมันั้งหลาย และพระเจว้าแหด่งการปลอบประโลมใจทจุกอยด่าง
ความรผว้สนกสองประการผจุดขนนั้นพรว้อมกมันในความคลิดของอมัครทผตทด่านนบีนั้: (1) การมบีใจขอบพระคจุณอมันเหลมือ

ลว้นและความซาบซนนั้งอมันลนกลนั้พาทบีนึ่มบีตด่อการทบีนึ่เขาไดว้รมับการชด่วยใหว้พว้นจากความทจุกขร์ใจของเขา (2) สมัมผมัสรมับรผว้อมัน
เฉบียบแหลมของเขาเกบีนึ่ยวกมับการทบีนึ่หมัวใจและจลิตวลิญญาณของเขาเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันกมับพบีนึ่นว้องผผว้เชมืนึ่อของเขาในครลิสต
จมักรชาวโครลินธร์

ความปรารถนาของเปาโลคมือ ทบีนึ่จะถด่ายทอดแกด่พบีนึ่นว้องผผว้เชมืนึ่อของเขา พระพรใดกร็ตามทบีนึ่ตมัวเขาเองไดว้รมับ
แลว้วจากพระเจว้า “พระบลิดาแหด่งความเมตตาทมันั้งหลาย…” ผมเหร็นความหมายสองชมันั้นตรงนบีนั้: ผมเชมืนึ่อวด่า “พระ
บลิดาแหด่งความเมตตาทมันั้งหลาย” ชบีนั้ใหว้เหร็นวด่าพระเจว้าทรงเปป็นแหลด่งทบีนึ่มาซนนึ่งความเมตตาทมันั้งปวงออกมาจาก
พระองคร์ แตด่ผมเชมืนึ่อวด่ามมันไปไกลกวด่านมันั้นและชบีนั้ใหว้เหร็นวด่าความเมตตาเปป็นคจุณลมักษณะทบีนึ่อยผด่ลนกภายในมากทบีนึ่สจุดของ
พระเจว้า ยากอบ 1:17 เตมือนใจเราวด่า “ของประทานอมันดบีทจุกอยด่าง และของประทานอมันสมบผรณร์ทจุกอยด่าง มา
จากเบมืนั้องบน และลงมาจากพระบลิดาแหด่งบรรดาความสวด่าง ซนนึ่งในพระองคร์นมันั้นไมด่มบีการแปรปรวน หรมือเงาแหด่ง
การหมันเห”

คพาวด่า “พระบลิดา” บอกเปป็นนมัยถนงความนจุด่มนวล ความเมตตา ความอดทนนาน-และมากกวด่านมันั้น มมันยมัง
บอกเปป็นนมัยถนงความสมัมพมันธร์ทบีนึ่ใกลว้ชลิดและเปปีปี่ยมดว้วยความรมักระหวด่างพระเจว้ากมับมนจุษยร์ ดาวลิดกลด่าววด่า “บลิดา
สงสารบจุตรทมันั้งหลายของตนฉมันใด พระเยโฮวาหร์กร็ทรงสงสารบรรดาคนทบีนึ่ยพาเกรงพระองคร์ฉมันนมันั้น เพราะพระองคร์
ทรงทราบโครงรด่างของพวกเรา พระองคร์ทรงระลนกวด่าพวกเราเปป็นผงคลบีดลิน” (เพลงสดจุดบี 103:13,14)

“...พระเจว้าแหด่งการปลอบประโลมใจทจุกอยด่าง” การปลอบประโลมใจมาจากพระเจว้า และหากไมด่มบี
พระเจว้ากร็ไมด่อาจมบีการปลอบประโลมใจหรมือการปลอบโยนใด ๆ เลยสพาหรมับมนจุษยชาตลิทบีนึ่นด่าสมังเวชและบาปหนา 
เหลด่าผผว้รผว้ภาษากรบีกบอกเราวด่าความหมายในทบีนึ่นบีนั้ไมด่ใชด่แคด่การปลอบประโลมใจตด่อหมัวใจของเรา แตด่ยมังบด่งบอกดว้วย
วด่าพระเจว้าทรงเปป็นพระบลิดาแหด่งการหนจุนใจ การใหว้กพาลมังใจ และพละกพาลมังทมันั้งปวง



ขว้อ 4:  ผผว้ทรงปลอบประโลมใจพวกเราในความทจุกขร์ยากทมันั้งสลินั้นของพวกเรา เพมืนึ่อพวกเราจะสามารถ
ปลอบประโลมใจคนเหลด่านมันั้นซนนึ่งมบีความทจุกขร์รว้อนอยด่างหนนนึ่งอยด่างใดไดว้ โดยการปลอบประโลมใจนมันั้นซนนึ่งพวกเรา
เองไดว้รมับการปลอบประโลมใจจากพระเจว้า

“ผผว้ทรงปลอบประโลมใจพวกเราในความทจุกขร์ยากทมันั้งสลินั้นของพวกเรา…” คพาตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ความ
ทจุกขร์ยาก” ถผกแปลเปป็น “ความทจุกขร์รว้อน” ในอนจุประโยคถมัดมา คพากรบีกนบีนั้มาจากคพากรลิยาทบีนึ่บอกเปป็นนมัยถนง “การ
บบีบหรมือกด” คพาภาษาอมังกฤษของเรา “tribulation” มาจากคพาละตลิน tribulo ซนนึ่งมบีความหมายวด่า “ยนึ่พา” กด่อน
การเกร็บเกบีนึ่ยวสมมัยใหมด่และเครมืนึ่องนวดขว้าวถผกนพามาใชว้งาน พวกชาวนากร็นวดขว้าวของตนโดยการตบีหรมือฟาดมมัน
ดว้วยไมว้หรมือโดยการยนึ่พาไปบนลพาตว้นขว้าวจนกระทมันึ่งเมลร็ดขว้าวถผกแยกออกจากแกลบ

“...เพมืนึ่อพวกเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหลด่านมันั้นซนนึ่งมบีความทจุกขร์รว้อนอยด่างหนนนึ่งอยด่างใดไดว้” 
เปาโลยกภาพของความทจุกขร์ยากวด่าเปป็นเหมมือนโรงเรบียนสอนความเหร็นอกเหร็นใจและความเขว้าใจ เขายมังยกภาพ
ของความทจุกขร์รว้อนวด่าเปป็นเหมมือนโรงเรบียนสอนการปลอบประโลมใจและการใหว้กพาลมังใจเชด่นกมัน คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้
รผว้จมักความทจุกขร์รว้อนและไดว้รมับการปลอบประโลมใจจากพระเจว้ากร็มบีความสามารถมากขนนั้นทบีนึ่จะปลอบประโลมใจ
คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ทจุกขร์รว้อน ความทจุกขร์ยากเปป็นโรงเรบียนสอนความไวว้วางใจ-นมันึ่นคมือ ความทจุกขร์รว้อน ความยากลพาบาก
และความทจุกขร์ยากนพาความไวว้วางใจมาสผด่หมัวใจของผผว้เชมืนึ่อ อมันทบีนึ่จรลิง พระวจนะของพระเจว้ารมับประกมันเราวด่าถว้าเรา
ดพาเนลินชบีวลิตแบบทบีนึ่ครลิสเตบียนทมันั้งหลายควรดพาเนลินชบีวลิต เรากร็จะทนทจุกขร์การขด่มเหงและความทจุกขร์ลพาบากในโลก (2
ทลิโมธบี 3:12) แตด่พระวจนะของพระเจว้ากร็รมับประกมันเราดว้วยวด่าถว้าเราทนทจุกขร์กมับพระครลิสตร์ เรากร็จะครอบครอง
กมับพระองคร์เชด่นกมัน:

“พระวลิญญาณนมันั้นเองทรงเปป็นพยานรด่วมกมับจลิตวลิญญาณของพวกเราวด่า พวกเราเปป็นลผกทมันั้งหลายของ
พระเจว้า และถว้าเปป็นลผกทมันั้งหลายแลว้ว จนงเปป็นทายาท คมือเปป็นทายาทของพระเจว้า และเปป็นทายาทรด่วมกมับพระ
ครลิสตร์ ถว้าหากวด่าพวกเราทนทจุกขร์ดว้วยกมันกมับพระองคร์ พวกเรากร็จะไดว้สงด่าราศบีดว้วยกมันกมับพระองคร์ดว้วย” (รม
. 8:16,17)

“นบีนึ่เปป็นถว้อยคพาสมัตยร์ซมืนึ่อ ดว้วยวด่าถว้าพวกเราตายกมับพระองคร์ พวกเรากร็จะมบีชบีวลิตอยผด่กมับพระองคร์เชด่นกมัน ถว้า
พวกเราทนความทจุกขร์ยาก พวกเรากร็จะครอบครองรด่วมกมับพระองคร์ดว้วย ถว้าพวกเราปฏลิเสธพระองคร์ พระองคร์กร็
จะปฏลิเสธพวกเราเชด่นเดบียวกมัน” (2 ทธ. 2:11,12)

เราควรปลอบประโลมใจคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่กพาลมังประสบกมับความทจุกขร์รว้อนและความทจุกขร์ลพาบาก “โดยการ
ปลอบประโลมใจนมันั้นซนนึ่งพวกเราเองไดว้รมับการปลอบประโลมใจจากพระเจว้า” โปรดสมังเกตตรงนบีนั้ เชด่นเดบียวกมับทบีนึ่
อมืนึ่นในพระคมัมภบีรร์ วด่าไมด่มบีของประทานฝฝ่ายวลิญญาณใดถผกประทานใหว้แกด่ผผว้ใดเพมืนึ่อเกร็บไวว้กมับตมัวเอง เมมืนึ่อเราไดว้รมับ
การหนจุนใจจากพระเจว้า การหนจุนใจนมันั้นกร็ไมด่ใชด่สพาหรมับตมัวเราเองเทด่านมันั้น แตด่เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะสามารถถด่ายทอดแกด่ผผว้อมืนึ่น
ซนนึ่งการหนจุนใจนมันั้นทบีนึ่เราไดว้รมับจากพระเจว้าแลว้ว (ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีนั้ โปรดศนกษา 1 โครลินธร์ 6:12; 8:13; 
10:23; 14:5-12; และโรมบททบีนึ่ 14)

ขว้อ 5: เพราะวด่าการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ของพระครลิสตร์บรลิบผรณร์ในพวกเราฉมันใด การปลอบประโลมใจของ
พวกเรากร็บรลิบผรณร์โดยพระครลิสตร์ฉมันนมันั้น



“เพราะวด่าการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ของพระครลิสตร์บรลิบผรณร์ในพวกเราฉมันใด…” ตามทบีนึ่ 1 เปโตร 2:21-24 
กลด่าว ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายถผกเรบียกมาเพมืนึ่อทบีนึ่จะทนทจุกขร์: “ดว้วยวด่าพวกทด่านไดว้ถผกเรบียกไวว้สพาหรมับการนบีนั้นมันึ่นเอง เพราะวด่า
พระครลิสตร์ไดว้ทรงทนความทจุกขร์ทรมานเพมืนึ่อพวกเราเชด่นกมัน โดยมอบแบบอยด่างไวว้แกด่พวกเรา เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้
ตามรอยพระบาทของพระองคร์ ผผว้ไมด่ไดว้ทรงกระทพาบาปเลย และไมด่ไดว้พบอจุบายในพระโอษฐร์ของพระองคร์เลย ผผว้
ซนนึ่งเมมืนึ่อพระองคร์ทรงถผกดด่าวด่า กร็ไมด่ไดว้ทรงดด่าวด่ากลมับเลย เมมืนึ่อพระองคร์ทรงทนทจุกขร์ พระองคร์กร็ไมด่ไดว้ทรงคจุกคาม แตด่
ทรงมอบพระองคร์ไวว้แดด่พระองคร์ผผว้ทรงพลิพากษาอยด่างชอบธรรม พระองคร์เองไดว้ทรงรมับแบกบรรดาบาปของพวก
เราไวว้ในพระกายของพระองคร์เองทบีนึ่ตว้นไมว้นมันั้น เพมืนึ่อวด่าพวกเรา ทบีนึ่ตายตด่อบาปทมันั้งหลายแลว้ว ควรจะดพาเนลินชบีวลิตไปสผด่
ความชอบธรรม โดยรอยเฆบีนึ่ยนของพระองคร์ พวกทด่านจนงไดว้รมับการรมักษาใหว้หาย”

พระครลิสตร์ทรงสผว้ทนการทนทจุกขร์เชด่นนมันั้นในแบบทบีนึ่พวกเราไมด่มบีทางไดว้รผว้จมัก แตด่เราสามารถรด่วมแบด่งปปันการ
ทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ของพระองคร์ไดว้ ในฐานะผผว้เชมืนึ่อ เราถผกเรบียกใหว้ทนทจุกขร์ในการสด่งเสรลิมขด่าวประเสรลิฐ การทนทจุกขร์
เหลด่านมันั้นทบีนึ่ชาวโครลินธร์ไดว้สผว้ทนเกลิดขนนั้นมาจากการขมัดขวาง-คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เกลบียดชมังพระนามของพระเยซผและดผถผก
เหยบียดหยามพระคจุณของพระเจว้า ผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้สผว้ทนการขด่มเหงและความทจุกขร์ยากเชด่นนมันั้นเพราะ
เหตจุของพระครลิสตร์และเพราะเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐ 1 เปโตร 4:12,13 สอนชมัดเจนวด่าผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่
แลว้วเปป็นผผว้เขว้าสด่วนในการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ของพระครลิสตร์:

“พวกทด่านทบีนึ่รมัก อยด่าคลิดวด่าเปป็นสลินึ่งทบีนึ่แปลกประหลาดเกบีนึ่ยวกมับการทดลองอมันรว้อนแรงทบีนึ่เกลิดขนนั้นเพมืนึ่อลองใจ
พวกทด่าน ราวกมับวด่าเหตจุการณร์อมันแปลกประหลาดไดว้เกลิดขนนั้นแกด่พวกทด่าน แตด่จงปปีตลิยลินดบีเถลิด ดว้วยวด่าพวกทด่านเปป็น
ผผว้มบีสด่วนแหด่งการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ของพระครลิสตร์ เพมืนึ่อวด่าเมมืนึ่อสงด่าราศบีของพระองคร์จะถผกเปปิดเผย พวกทด่านกร็จะมบี
ความยลินดบีพรว้อมกมับความชมืนึ่นบานยลินึ่งนมักดว้วย”

“...การปลอบประโลมใจของพวกเรากร็บรลิบผรณร์โดยพระครลิสตร์ฉมันนมันั้น” โดยทางพระครลิสตร์เทด่านมันั้น ผผว้เชมืนึ่อ
จนงสามารถพบการปลอบโยนทบีนึ่แทว้จรลิงไดว้ แตด่ในพระครลิสตร์การปลอบโยนกร็ “บรลิบผรณร์”-นมันึ่นคมือ การปลอบโยนถผก
จมัดหาใหว้อยด่างบรลิบผรณร์ เปาโลรผว้สนกวด่าการปลอบประโลมใจซนนึ่งจะตว้องถผกรมับไวว้โดยทางพระครลิสตร์จะมบีนนั้พาหนมัก
มากกวด่าความยากลพาบากและความทจุกขร์ยากทบีนึ่เขาสผว้ทนในฐานะเปป็นผผว้ปรนนลิบมัตลิแหด่งขด่าวประเสรลิฐ การปลอบ
ประโลมใจเหลด่านมันั้นทบีนึ่เปาโลไดว้รมับจากพระครลิสตร์แนด่นอนวด่าเกลิดมาจากการสถลิตอยผด่ดว้วยของพระครลิสตร์ พระคจุณทบีนึ่
สนมับสนจุนของพระองคร์ และจากความรมักของพระองคร์ทบีนึ่ไหลหลมันึ่งเขว้าในหมัวใจของอมัครทผตทด่านนบีนั้ เขายมังไดว้รมับการ
ปลอบประโลมใจจากความสพาเรร็จทบีนึ่พระครลิสตร์ประทานใหว้แกด่งานรมับใชว้ของเขาเชด่นกมัน และจากความหวมังเรมืนึ่อง
บพาเหนร็จทบีนึ่พระครลิสตร์จะทรงมอบใหว้แกด่เขา อมันเปป็นผลมาจากการทนทจุกขร์ทมันั้งสลินั้นของเขา มมันเปป็นความจรลิงสากลทบีนึ่
วด่าถว้าเราทนทจุกขร์ในอจุดมการณร์ของพระครลิสตร์ในการปรนนลิบมัตลิขด่าวประเสรลิฐ ถว้าเราถผกขด่มเหง ถผกบบีบคมันั้นและถผก
เกลบียดชมังเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ พระองคร์กร็จะไมด่ทรงมองขว้ามความทจุกขร์ยากและการถผกขด่มเหงของเราเลย 
พระองคร์จะทรงปลอบโยนใจของเราแมว้กระทมันึ่งในชมันึ่วโมงทบีนึ่มมืดมลิดทบีนึ่สจุด

ขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้นพาเสนอพระครลิสตร์วด่าทนทจุกขร์ในเหลด่าสมาชลิกของพระองคร์ เพราะความเปป็นหนนนึ่ง
เดบียวกมันของพระองคร์กมับเหลด่าผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว:

2 โครลินธร์ 4:8-11: “พวกเราถผกรบกวนอยผด่ทจุกดว้าน แตด่กร็ไมด่เปป็นทจุกขร์ พวกเราสมับสนงงงวย แตด่กร็ไมด่สลินั้น



หวมัง ถผกขด่มเหง แตด่ไมด่ถผกทอดทลินั้ง ถผกเหวบีนึ่ยงลงแลว้ว แตด่ไมด่ถผกทพาลาย โดยแบกการตายของพระเยซผเจว้าไวว้ใน
รด่างกายเสมอ เพมืนึ่อวด่าชบีวลิตของพระเยซผดว้วยจะถผกทพาใหว้ปรากฏในรด่างกายของพวกเรา เพราะวด่าพวกเราซนนึ่งมบีชบีวลิต
อยผด่นมันั้นถผกมอบไวว้แกด่ความตายอยผด่เสมอเพราะเหร็นแกด่พระเยซผ เพมืนึ่อพระชนมร์ชบีพของพระเยซผดว้วยจะถผกทพาใหว้
ปรากฏในเนมืนั้อหนมังทบีนึ่ตว้องตายของพวกเรา”

กาลาเทบีย 6:17: “ตมันั้งแตด่นบีนั้ไป ขออยด่าใหว้ผผว้ใดมารบกวนขว้าพเจว้าเลย เพราะวด่าขว้าพเจว้ามบีรอยเครมืนึ่องหมาย
เหลด่านมันั้นของพระเยซผเจว้าฝปังอยผด่ในรด่างกายของขว้าพเจว้าแลว้ว”

ฟปีลลิปปปี 3:10,11: “เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้รผว้จมักพระองคร์ และฤทธลิธเดชแหด่งการเปป็นขนนั้นมาจากความตายของ
พระองคร์ และการรด่วมสามมัคคบีธรรมแหด่งการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ของพระองคร์ โดยถผกทพาใหว้คลว้อยตามการ
สลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์ ถว้าโดยวลิธบีหนนนึ่งวลิธบีใดขว้าพเจว้าจะไดว้ไปถนงการเปป็นขนนั้นมาจากความตาย”

ขว้อ 6: และไมด่วด่าพวกเราไดว้รมับความทจุกขร์ยากนมันั้น กร็เพมืนึ่อการปลอบประโลมใจและความรอดของพวก
ทด่าน ซนนึ่งมบีผลในการสผว้ทนความทจุกขร์ยากอมันเดบียวกมันเหลด่านมันั้นซนนึ่งพวกเรากร็ทนทจุกขร์ดว้วย หรมือไมด่วด่าพวกเราไดว้รมับ
การปลอบประโลมใจนมันั้น กร็เพมืนึ่อการปลอบประโลมใจและความรอดของพวกทด่าน

ถว้าจจุดประสงคร์ของความทจุกขร์ใจของเราเปป็นสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงตมันั้งพระทมัยทบีนึ่จะใหว้เปป็นประโยชนร์แกด่ผผว้อมืนึ่น 
เพมืนึ่อหนจุนใจและเสรลิมกพาลมังความเชมืนึ่อนมันั้นของผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่น ๆ เรากร็ควรชมืนึ่นชมยลินดบีและดบีใจเหลมือลว้นทบีนึ่เราเปป็นผผว้เขว้า
สด่วนในการทนทจุกขร์ของพระครลิสตร์ การทนทจุกขร์นมันั้นทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงสผว้ทนเพมืนึ่อเรา

พระคพาขว้อนบีนั้แสดงใหว้เหร็นเหตจุผลประการหนนนึ่งสพาหรมับการทนทจุกขร์เหลด่านมันั้นทบีนึ่อมัครทผตเปาโลไดว้สผว้ทน: มมัน
เปป็นไป “เพมืนึ่อการปลอบประโลมใจและความรอดของพวกทด่าน…” มมันแสดงใหว้เหร็นวด่าความทจุกขร์ยากทมันั้งสลินั้นของ
เขาเปป็นไปเพมืนึ่อสวมัสดลิภาพของเหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเขาและจะกลมับกลายเปป็นประโยชนร์ของพวกเขา เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะ
ไดว้รมับประโยชนร์จากการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ของเขา เขาทนทจุกขร์เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะไดว้รมับการปลอบประโลมใจ ความ
เจร็บปวดของเขาเปป็นไปเพมืนึ่อผลดบีของพวกเขา

ไมด่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่จะผผกพมันผผว้เชมืนึ่อเขว้าดว้วยกมันอยด่างนจุด่มนวลมากไปกวด่าขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเราเตร็มใจทบีนึ่จะทนทจุกขร์เพมืนึ่อ
กมันและกมัน-นมันึ่นคมือ ถว้าใครสมักคนสผว้ทนความทจุกขร์ยากและความลพาบากมากมายเพมืนึ่อเหร็นแกด่เรา ความทจุกขร์ยาก
และความลพาบากเชด่นนมันั้นกร็จะชมักนพาเราใหว้เขว้าใกลว้คน ๆ นมันั้นมากยลินึ่งขนนั้น นบีนึ่เปป็นเหตจุผลนมันั้นเชด่นกมันทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อแทว้ทมันั้ง
หลายรผว้สนกวด่าตนมบีหนว้าทบีนึ่และพมันธะผผกพมันอยด่างลนกซนนั้งเหลมือเกลินตด่อพระเยซผครลิสตร์เจว้าผผว้ไดว้ทรงทนทจุกขร์เพมืนึ่อเราขณะ
ทบีนึ่เราเคยอยผด่โดยปราศจากพระเจว้า

เปาโลไมด่ไดว้ตมันั้งใจทบีนึ่จะกลด่าววด่าการทนทจุกขร์ทบีนึ่เขาสผว้ทนนมันั้นเปป็นไปเพมืนึ่อการปลอบประโลมใจของชาวโครลินธร์
เพบียงพวกเดบียว แตด่กลด่าววด่าการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ของเขาไดว้ถผกสผว้ทนโดยมบีจจุดประสงคร์โดยรวมเพมืนึ่อสด่งเสรลิมขด่าว
ประเสรลิฐแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า เพมืนึ่อทบีนึ่ผผว้คนจะรมับความรอดจากบาป เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะไดว้เกร็บ
เกบีนึ่ยวผลกพาไรจากความทจุกขร์ยากและความทจุกขร์ลพาบากของเขา เขาสผว้ทนการทนทจุกขร์และความทจุกขร์ลพาบากใด
กร็ตามทบีนึ่มาสผด่เขาเพมืนึ่อทบีนึ่จะเผยแพรด่ขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่แทว้จรลิงนมันั้นแหด่งการสลินั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟฟฟื้นคมืน
พระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์เจว้า แบบอยด่างของเขา ประสบการณร์และการใหว้คพาปรนกษาของเขาจะชด่วยใหว้
ครลิสเตบียนชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นแบกรมับไหวภายใตว้ความทจุกขร์ยากของพวกเขาเอง-และเปาโลรผว้วด่าพวกเขาจะ



ประสบกมับความทจุกขร์ยากและความทจุกขร์ลพาบากมากมาย
“...ซนนึ่งมบีผลในการสผว้ทนความทจุกขร์ยากอมันเดบียวกมันเหลด่านมันั้นซนนึ่งพวกเรากร็ทนทจุกขร์ดว้วย…” เปาโลไมด่ไดว้

หมายความตรงนบีนั้วด่าการทนทจุกขร์จะนพาความรอดมาใหว้หรมือวด่ามมันจะเปป็นเหตจุใหว้คน ๆ หนนนึ่งรอดอยด่างสมบผรณร์มาก
ขนนั้น สลินึ่งทบีนึ่เขากพาลมังกลด่าวกร็คมือวด่าการทนทจุกขร์เหลด่านมันั้นทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายตว้องเผชลิญเปป็นสลินึ่งจพาเปป็น ถว้าเราดพาเนลินชบีวลิต
ตามแบบพระเจว้า เรากร็จะทนทจุกขร์ความทจุกขร์ยาก ความทจุกขร์ลพาบาก และการขด่มเหงตด่าง ๆ ถว้าเราไมด่ยอมรมับพระ
ครลิสตร์ พระองคร์กร็จะทรงไมด่ยอมรมับเรา การทนทจุกขร์ตด่าง ๆ เปป็นสลินึ่งจพาเปป็น และถว้าเราสผว้ทนการทนทจุกขร์อยด่างอดทน
เรากร็จะเตลิบโตในพระคจุณและกลายเปป็นผผว้ทบีนึ่เขว้มแขร็งมากขนนั้น โดยสามารถทบีนึ่จะสผว้ทนไดว้มากขนนั้นเรมืนึ่อย ๆ เพมืนึ่อถวาย
เกบียรตลิแดด่พระเจว้าและเพราะเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐ: 

“และไมด่ใชด่อยด่างนบีนั้เทด่านมันั้น แตด่พวกเราชมืนึ่นชมยลินดบีในความทจุกขร์ยากตด่าง ๆ ดว้วย โดยทราบวด่าความทจุกขร์
ยากทพาใหว้เกลิดความอดทน และความอดทนทพาใหว้เกลิดประสบการณร์ และประสบการณร์ทพาใหว้เกลิดความหวมัง และ
ความหวมังมลิไดว้ทพาใหว้เกลิดความละอาย เพราะวด่าความรมักของพระเจว้าไดว้หลมันึ่งไหลออกมาในหมัวใจของพวกเรา โดย
พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ ซนนึ่งไดว้ประทานใหว้แกด่พวกเราแลว้ว” (รม. 5:3-5)

ยลินึ่งไปกวด่านมันั้น โดยการสผว้ทนดว้วยความอดทน ทมันั้งความทจุกขร์ยาก ความทจุกขร์ลพาบาก และการทนทจุกขร์ทมันั้ง
หลายทบีนึ่มาสผด่เรา เรากร็ใหว้การรมับรองวด่าเราคจุว้นเคยกมับพระเยซผครลิสตร์เจว้าผผว้ไดว้ทรงทนทจุกขร์ดว้วยนนั้พามมือของเหลด่าคน
บาปในแบบทบีนึ่มนจุษยร์เดลินดลินไมด่เคยทนทจุกขร์มากด่อนเลย การสผว้ทนความทจุกขร์ยากและบททดสอบใดกร็ตามทบีนึ่เรา
ประสบดว้วยความอดทน จะเสรลิมกพาลมังใหว้แกด่ความเชมืนึ่อของเราและเปป็นเหตจุใหว้เรากลายเปป็นผผว้ทบีนึ่มบีความสามารถ
มากขนนั้นในการชด่วยเหลมือผผว้อมืนึ่นทบีนึ่อาจอด่อนแอกวด่าในความเชมืนึ่อนมันั้นเมมืนึ่อเทบียบกมับเรา

“...หรมือไมด่วด่าพวกเราไดว้รมับการปลอบประโลมใจนมันั้น กร็เพมืนึ่อการปลอบประโลมใจและความรอดของพวก
ทด่าน” การไดว้รมับการปลอบประโลมใจคมือการรมับประกมันทบีนึ่เราไดว้รมับวด่าเราจะสามารถถด่ายทอดการปลอบโยนแกด่ผผว้
อมืนึ่นไดว้ สพาหรมับเปาโลแลว้ว ผผว้อมืนึ่นทบีนึ่วด่านมันั้นคมือเหลด่าผผว้เชมืนึ่อในเมมืองโครลินธร์ ในกรณบีของคจุณหรมือของผม มมันอาจเปป็นผผว้
เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรหรมือชจุมชนของเรา ความหมายของพระคพาขว้อนบีนั้จรลิง ๆ แลว้วคมือนบีนึ่: สวมัสดลิภาพนลิรมันดรร์
ของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์จะไดว้รมับการสด่งเสรลิมโดยแบบอยด่างทบีนึ่ถผกวางไวว้แลว้วสพาหรมับพวกเขา
โดยการทนทจุกขร์และความทจุกขร์ยากเหลด่านมันั้นของพวกอมัครทผต นบีนึ่ยลินึ่งเปป็นจรลิงมากเปป็นพลิเศษในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับ
อมัครทผตเปาโล

เรากลด่าวเชด่นนบีนั้ไดว้เชด่นกมันเกบีนึ่ยวกมับการทนทจุกขร์ทจุกรผปแบบทบีนึ่ถผกสผว้ทนเพราะเหร็นแกด่อจุดมการณร์ของพระ
ครลิสตร์และขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า มมันไมด่ใชด่แคด่ “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงรมักผผว้ใด 
พระองคร์กร็ทรงตบีสอนผผว้นมันั้น” ตามทบีนึ่ถผกนพาเสนอในพระราชบมัญญมัตลิ 8:5 และถผกทวนซนั้พาในฮบีบรผ 12:6 การตบีสอนนมันั้น
เกลิดขนนั้นเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ แตด่การทนทจุกขร์เหลด่านมันั้นทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายสผว้ทนเพมืนึ่ออจุดมการณร์ของพระครลิสตร์และ
ขด่าวประเสรลิฐกร็เปป็นแหลด่งทบีนึ่มาของประโยชนร์แกด่ผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่น ๆ 

ใน 2 โครลินธร์ 4:15-18 เปาโลเขบียนไวว้วด่า “เพราะวด่าสลินึ่งสารพมัดนมันั้นเปป็นไปเพราะเหร็นแกด่พวกทด่าน เพมืนึ่อวด่า
พระคจุณอมันอจุดม โดยการขอบพระคจุณของคนเปป็นอมันมาก จะไดว้บรลิบผรณร์สผด่การถวายสงด่าราศบีแดด่พระเจว้า เพราะ
เหตจุนบีนั้พวกเราจนงไมด่ยด่อทว้อ แตด่ถนงแมว้วด่ามนจุษยร์ภายนอกของพวกเรากพาลมังทรจุดโทรมไป แตด่มนจุษยร์ภายในนมันั้นกร็ยมังคง



จพาเรลิญขนนั้นใหมด่วมันตด่อวมัน ดว้วยวด่าการทจุกขร์ยากอมันบางเบาของพวกเรา ซนนึ่งอยผด่แตด่ประเดบีดี๋ยวเดบียวนมันั้น จะทพาใหว้พวก
เรามบีนนั้พาหนมักของสงด่าราศบีทบีนึ่มากยลินึ่งกวด่าและทบีนึ่คงอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์ ขณะทบีนึ่พวกเราไมด่ไดว้มองไปทบีนึ่สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมอง
เหร็นไดว้ แตด่มองไปทบีนึ่สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมองไมด่เหร็น เพราะวด่าสลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมองเหร็นไดว้นมันั้นกร็อยผด่ชมันึ่วคราว แตด่สลินึ่งทมันั้งหลาย
ซนนึ่งมองไมด่เหร็นนมันั้นกร็อยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์”

อมัครทผตทด่านนบีนั้เขบียนถนงครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัสวด่า “เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าปรารถนาใหว้พวกทด่านไมด่ทว้อถอย
เนมืนึ่องดว้วยบรรดาความยากลพาบากของขว้าพเจว้าเพราะเหร็นแกด่พวกทด่าน ซนนึ่งเปป็นสงด่าราศบีของพวกทด่าน” (อฟ. 3:13)

จากนมันั้นใน 2 ทลิโมธบี 2:9,10 เราอด่านวด่า: “เพราะเหตจุขด่าวประเสรลิฐนมันั้น ขว้าพเจว้าจนงทนความทจุกขร์ยาก 
เหมมือนอยด่างผผว้กระทพาความชมันึ่วรว้าย จนกระทมันึ่งถผกลด่ามโซด่ แตด่พระวจนะของพระเจว้านมันั้นไมด่ถผกลด่ามโซด่ เหตจุฉะนมันั้น
ขว้าพเจว้าจนงสผว้ทนทจุกอยด่าง เพราะเหร็นแกด่ผผว้ทบีนึ่ทรงเลมือกสรรไวว้นมันั้น เพมืนึ่อพวกเขาจะไดว้รมับความรอดดว้วย ซนนึ่งมบีอยผด่ใน
พระเยซผครลิสตร์ พรว้อมกมับสงด่าราศบีนลิรมันดรร์”

ขว้อ 7: และความหวมังของพวกเราในพวกทด่านนมันั้นกร็มมันึ่นคง โดยรผว้วด่าพวกทด่านเปป็นผผว้เขว้าสด่วนของความทจุกขร์
ยากเหลด่านมันั้นฉมันใด พวกทด่านกร็จะเปป็นผผว้เขว้าสด่วนของการปลอบประโลมใจนมันั้นดว้วยฉมันนมันั้น

“ความหวมังของพวกเราในพวกทด่านนมันั้นกร็มมันึ่นคง”-ซนนึ่งมบีความหมายวด่า “พวกเรามบีความหวมังทบีนึ่มมันึ่นคงไมด่
คลอนแคลนในเรมืนึ่องความเชมืนึ่อของพวกทด่านและการทบีนึ่พวกทด่านกลมับใจมาสผด่ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนโดยทาง
พระคจุณของพระเจว้า พวกเรามบีความคาดหวมังทบีนึ่มมันึ่นใจวด่าพวกทด่านจะยมืนมมันึ่นภายใตว้ความทจุกขร์ยากตด่าง ๆ และ
พลิสผจนร์วด่าพวกทด่านเปป็นผผว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วอยด่างแทว้จรลิง พวกเราเชมืนึ่อวด่าพวกทด่านจะถผกชผกพาลมังเพมืนึ่อทบีนึ่จะสามารถ
แบกรมับความทจุกขร์ยากและความทจุกขร์ลพาบากตด่าง ๆ ไดว้ไมด่วด่าสลินึ่งเหลด่านมันั้นจะหนมักหนาสาหมัสขนาดไหน อมันเปป็นการ
แสดงใหว้เหร็นวด่าพวกทด่านอยผด่ในพระครลิสตร์ ถผกคนั้พาชผโดยความหวมังทบีนึ่อยผด่ในพระครลิสตร์ โดยรผว้วด่าในพระองคร์พวกทด่าน
เปป็นมากกวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิต”

“...พวกทด่านเปป็นผผว้เขว้าสด่วนของความทจุกขร์ยากเหลด่านมันั้นฉมันใด พวกทด่านกร็จะเปป็นผผว้เขว้าสด่วนของการปลอบ
ประโลมใจนมันั้นดว้วยฉมันนมันั้น” ถนงแมว้วด่าเราไมด่ถผกบอกอยด่างเจาะจงวด่าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นกพาลมังเผชลิญกมับการทนทจุกขร์
ใดบว้าง มมันกร็ปรากฏชมัดจากคพากลด่าวตรงนบีนั้วด่าพวกเขาไดว้เผชลิญกมับการขด่มเหงหลายอยด่าง ความทจุกขร์ยากและความ
ทจุกขร์ลพาบากทมันั้งหลายทบีนึ่คลว้ายกมับทบีนึ่พวกอมัครทผตเองไดว้สผว้ทนในสมมัยแรก ๆ ของความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน การขด่มเหง
เชด่นนมันั้นเปป็นเรมืนึ่องปกตลิธรรมดาในทจุกครลิสตจมักรในสมมัยทบีนึ่เปาโลเทศนา ความทจุกขร์ยากและความทจุกขร์ลพาบากเหลด่า
นมันั้นชด่วยผผกพมันผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นและนพาพวกเขามาอยผด่ดว้วยกมันในสายใยเดบียวกมัน โดยทพาใหว้พวกเขารผว้สนกวด่าพวกเขา
เปป็นกายเดบียวกมัน ครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ควรเปป็นแบบนมันั้น-เปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันในการถผกขด่มเหง 
ถผกผผกมมัดเขว้าดว้วยกมันในสายใยเดบียวกมัน เปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันในความเสบียใจตด่าง ๆ หนนนึ่งเดบียวกมันในความชมืนึ่นชมยลินดบี 
และแบกรมับภาระของกมันและกมัน!

ขว้อ 8: พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย ดว้วยวด่าพวกเราไมด่อยากใหว้พวกทด่านขาดความรผว้เกบีนึ่ยวกมับความทจุกขร์ลพาบากของ
พวกเราซนนึ่งไดว้มาถนงพวกเราในแควว้นเอเชบีย ทบีนึ่พวกเราไดว้ถผกกดดมันอยด่างเหลมือขนาด อยด่างเกลินกพาลมัง จนพวกเรา
หมดหวมังวด่าจะมบีชบีวลิตอยผด่ตด่อไปดว้วยซนั้พา

ผมเชมืนึ่อวด่าวมัตถจุประสงคร์ของเปาโลตรงนบีนั้กร็คมือ เพมืนึ่ออธลิบายอยด่างถด่องแทว้เกบีนึ่ยวกมับลมักษณะเฉพาะของความ



ทจุกขร์ยากเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาพผดถนงในขว้อ 4 เปาโลสมันนลิษฐานวด่าผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นคงจะสนใจอยด่างลนกซนนั้งใน
ประสบการณร์ตด่าง ๆ ของตน เขารผว้สนกวด่าพวกเขาคงจะเหร็นอกเหร็นใจเขาและคงจะอธลิษฐานขอใหว้การทนทจุกขร์
หลายประการของเขา (และการชด่วยใหว้รอดพว้น) จะมาพรว้อมกมับการอวยพร หลายครมันั้งเมมืนึ่อเหลด่าศมัตรผของขด่าว
ประเสรลิฐคลิดวด่าพวกเขากพาลมังขมัดขวางครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ผด่านทางการขด่มเหง จรลิง ๆ แลว้ว
พวกเขากร็กพาลมังชด่วยเหลมือครลิสตจมักรตด่างหาก ผมเชมืนึ่ออยด่างจรลิงใจวด่าเหตจุผลประการหนนนึ่งทบีนึ่ครลิสตจมักรเรลินึ่มทบีนึ่จะเฉมืนึ่อย
ชาเลร็กนว้อยและไมด่แยแสกร็คมือ การขาดการขด่มเหง ทพาไมเราถนงไมด่ถผกขด่มเหงวมันนบีนั้เหมมือนในสมมัยแรก ๆ ของครลิสต
จมักร? เราไมด่ถผกขด่มเหงเพราะวด่าเราไมด่ยมืนหยมัดเพมืนึ่อพระเยซผเหมมือนอยด่างทบีนึ่เปาโลและเหลด่าผผว้เชมืนึ่อยจุคตว้นไดว้ยมืนหยมัด
ในสมมัยแรก ๆ ของความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน!

เปาโลพผดในพระคพาขว้อนบีนั้เกบีนึ่ยวกมับ “ความทจุกขร์ลพาบากของพวกเราซนนึ่งไดว้มาถนงพวกเราในแควว้นเอเชบีย” 
แควว้นเอเชบียมมักบด่งบอกถนงสด่วนนมันั้นของทวบีปเอเชบียนว้อยซนนึ่งเมมืองเอเฟซมัสเปป็นเมมืองหลวงของแควว้นนมันั้นในสมมัยของ
อมัครทผตเปาโล มบีความคลิดเหร็นทบีนึ่แตกตด่างกมันในทด่ามกลางเหลด่าผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์เกบีนึ่ยวกมับ “ความทจุกขร์ลพาบาก” นมันั้นทบีนึ่
เปาโลพผดถนงตรงนบีนั้ ผผว้รผว้หลายทด่านเชมืนึ่อวด่าเขาพผดถนงการถผกขด่มเหงของเขาทบีนึ่เมมืองลลิสตราซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ เขาถผกเอาหลิน
ขวว้างจนตาย ถผกลากตมัวออกไปนอกเมมืองนมันั้นและถผกทลินั้งไวว้เพราะคลิดวด่าตายแลว้ว เราพบบมันทนกเรมืนึ่องราวนมันั้นใน
กลิจการ 14:6-20 ในขว้อ 6,19, และ 20 เราอด่านวด่าเมมืนึ่อเปาโลและบารนาบมัสไดว้ยลินเกบีนึ่ยวกมับความวจุด่นวายทบีนึ่พวกยลิว
กพาลมังยจุยงใหว้เกลิดกมับพวกเขาในเมมืองอลิโคนบียผม พวกเขา “หนบีไปยมังเมมืองลลิสตรากมับเมมืองเดอรร์บบี ซนนึ่งเปป็นเมมืองแหด่ง
แควว้นลลิคาโอเนบีย และไปยมังชนบททบีนึ่อยผด่ลว้อมรอบ… และมบีพวกยลิวบางคนมายมังทบีนึ่นมันึ่นจากเมมืองอมันทลิโอกและเมมืองอลิ
โคนบียผม ผผว้ซนนึ่งชมักชวนประชาชน และเมมืนึ่อเอาหลินขวว้างเปาโลแลว้ว ไดว้ลากทด่านออกไปจากเมมือง โดยคลิดวด่าทด่านตาย
แลว้ว อยด่างไรกร็ดบี ขณะทบีนึ่พวกสาวกไดว้ยมืนลว้อมรอบทด่านแลว้ว ทด่านกร็ลจุกขนนั้น และเขว้ามาในเมมือง และวมันตด่อมาทด่านกร็
ออกเดลินทางกมับบารนาบมัส ไปยมังเมมืองเดอรร์บบี”

ผผว้รผว้ทด่านอมืนึ่น ๆ กร็ยมืนกรานวด่าเหตจุการณร์นบีนั้ไดว้เกลิดขนนั้นนานมากแลว้วกด่อนทบีนึ่เปาโลเขบียนจดหมายทมันั้งสองฉบมับ
นมันั้นถนงชาวโครลินธร์จนเขาไมด่นด่าจะพผดถนงมมันตรงนบีนั้

กระนมันั้นทด่านอมืนึ่นๆ กร็สมันนลิษฐานวด่าเปาโลหมายถนงความวจุด่นวายเหลด่านมันั้นซนนึ่งถผกยจุยงใหว้เกลิดขนนั้นทบีนึ่เมมือง
เอเฟซมัสโดยเดเมตรลิอมัสและเพมืนึ่อนฝผงของเขาตามทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในกลิจการบททบีนึ่ 19 เพราะความวจุด่นวายนมันั้นเปาโลจนง
ตว้องจพาใจออกไปจากเมมืองเอเฟซมัส

บางทด่านเชมืนึ่อวด่าเปาโลกพาลมังพผดในพระคพาขว้อนบีนั้เกบีนึ่ยวกมับภมัยอมันตรายเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาประสบในเมมืองเอเฟซมัส
ในอบีกเหตจุการณร์หนนนึ่ง ซนนึ่งถผกกลด่าวถนงใน 1 โครลินธร์ 15:32 ทบีนึ่เปาโลพผดถนงการ “ไดว้ตด่อสผว้กมับพวกสมัตวร์ปฝ่าทบีนึ่เมมือง
เอเฟซมัส”

อยด่างไรกร็ตาม ขว้อสมันนลิษฐานเหลด่านบีนั้ทมันั้งหมดกร็เปป็นอมันยจุตลิถว้าเราจะยอมเผชลิญหนว้าหายนะเปป็นกลจุด่มนมันั้นทบีนึ่
บมังเกลิดแกด่เปาโลในแควว้นเอเชบีย และซนนึ่งเขาเพลินึ่งหนบีพว้นมาแลว้วโดยการไปยมังแควว้นมาซลิโดเนบีย ผมเชมืนึ่อวด่าเขากพาลมัง
พผดถนงความทจุกขร์ยากเหลด่านบีนั้รวม ๆ กมันซนนึ่งเปป็นอมันตรายตด่อชบีวลิตเขาและซนนึ่งเขาไดว้รมับการชด่วยใหว้รอดพว้นอยด่างนด่า
อมัศจรรยร์จากพวกมมันแลว้ว ดผเหมมือนจะไมด่มบีขว้อสงสมัยเลยวด่าเปาโลเคยจว้องหนว้าความตายมามากกวด่าหนนนึ่งครมันั้งใน
ชด่วงสมัปดาหร์หลมัง ๆ และเดมือนหลมัง ๆ และเขาไมด่อยากใหว้ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไมด่ทราบเกบีนึ่ยวกมับความทจุกขร์ยากและ



ภมัยอมันตรายเหลด่านบีนั้ เขาอยากใหว้พวกเขารผว้วด่าเกลิดอะไรขนนั้นกมับเขาเพราะเหตจุขด่าวประเสรลิฐ เขาอยากใหว้พวกเขา
อธลิษฐานขอใหว้สลินึ่งเหลด่านบีนั้จะกลมับกลายเปป็นการถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าและเสรลิมกพาลมังและเปป็นพรแกด่ตมัวเขาเอง

“...พวกเราไดว้ถผกกดดมันอยด่างเหลมือขนาด…” สพานวนตรงนบีนั้บด่งบอกถนงความหนมักหนด่วง การถผกถด่วงลงโดย
หายนะ ความทจุกขร์ยากและการถผกขด่มเหงของเปาโลหนมักหนาสาหมัสมากเสบียจนเขา “หมดหวมังวด่าจะมบีชบีวลิตอยผด่ตด่อ
ไปดว้วยซนั้พา” เขาถผกทดสอบจนเกลินกพาลมังของเขา และตว้องพนนึ่งพาพละกพาลมังของพระเจว้าและฤทธลิธเดชของพระเจว้าทบีนึ่
จะชด่วยเขาใหว้พว้น

ในการรมับใชว้พระครลิสตร์และการประกาศขด่าวประเสรลิฐ เปาโลมบีชบีวลิตอยผด่ในเงามมัจจจุราชเกมือบจะตลอด
เวลา นบีนึ่เปป็นสาเหตจุหลมักของความซมืนึ่อสมัตยร์และชบีวลิตทบีนึ่อจุทลิศตมัวของเขา เขาอจุทลิศชบีวลิตของตน มอบถวายจลิตใจ 
วลิญญาณ และรด่างกาย ใหว้แกด่การประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า และเนมืนึ่องจากเขาถมือวด่าความ
ตายเขว้ามาใกลว้ตมัวมาก ๆ แลว้วหลายหน เขาจนงประกาศขด่าวสารของเขาราวกมับวด่าเขาอาจไมด่มบีชบีวลิตอยผด่เพมืนึ่อจะ
ประกาศขด่าวนมันั้นอบีก!

ขว้อ 9: “แตด่พวกเรามบีคพาตมัดสลินแหด่งความตายในพวกเราเองแลว้ว เพมืนึ่อพวกเราจะไมด่วางใจในตนเอง แตด่
ในพระเจว้าผผว้ซนนึ่งทรงบมันดาลใหว้คนตายเปป็นขนนั้นมา”

“พวกเรามบีคพาตมัดสลินแหด่งความตายในพวกเราเองแลว้ว…” คพากรบีกตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “คพาตมัดสลิน” ถผกแปล
เปป็น “คพาตอบ” ในทบีนึ่อมืนึ่น ๆ มมันไมด่ไดว้บอกเปป็นนมัยถนงคพาตอบนมันั้นเอง แตด่เปป็นความหมายของคพาตอบนมันั้นราวกมับวด่า
ผลลมัพธร์แหด่งการซมักไซว้ไลด่เลบียงของเปาโล เปป็นการโนว้มนว้าวทบีนึ่ถผกปลผกฝปังจากพระเจว้าเบมืนั้องบน นมันึ่นคมือ เปาโลรผว้สนกวด่า
ตนอยผด่ภายใตว้คพาตมัดสลินโทษแหด่งความตาย โดยไมด่มบีความหวมังวด่าจะพว้นผลิด เขาถผกเรบียกมา (ในทจุกคราว) ใหว้ตรนก
ตรองชมันึ่วโมงแหด่งความตายนมันั้นวด่ามาถนงไดว้ทจุกเมมืนึ่อ

“...ในพวกเราเอง” มบีความหมายวด่า “ตด่อสผว้ตมัวเราเอง” หรมือ “เราดพาเนลินชบีวลิตโดยคาดหวมังความแนด่นอน
เรมืนึ่องความตาย”

“...เพมืนึ่อพวกเราจะไมด่วางใจในตนเอง…” ในทบีนึ่นบีนั้เรามบีความรผว้สนกหนนนึ่งทบีนึ่งดงามและสพาคมัญยลินึ่ง เปาโลตกอยผด่
ในภมัยอมันตรายทบีนึ่ใหญด่โตเสบียจนเขาไมด่กลว้าทบีนึ่จะไวว้วางใจตมัวเองเลยแมว้แตด่นลิดเดบียว เขารผว้วด่าเขาตว้อง (ภายใตว้ทจุก
สภาพการณร์และตลอดเวลา) พนนึ่งพาพระเจว้าและไมด่ไวว้วางใจในสลินึ่งทบีนึ่ตมัวเขาเองอาจสามารถทบีนึ่จะกระทพาเพมืนึ่อชด่วยตมัว
เขาเองใหว้พว้นจากความตาย ตามความนด่าจะเปป็นทจุกประการ เขาอาจตายไดว้เพราะการประกาศขด่าวประเสรลิฐ
ของเขา ขว้อเทร็จจรลิงนบีนั้เปป็นเหตจุใหว้เขาวางความเชมืนึ่อและความมมันึ่นใจทบีนึ่เพลินึ่มขนนั้นของเขาในพระเจว้า เพราะวด่าพระเจว้า
เพบียงผผว้เดบียวทรงชด่วยเขาใหว้รอดและคนั้พาจจุนเขาไดว้

“...แตด่ในพระเจว้าผผว้ซนนึ่งทรงบมันดาลใหว้คนตายเปป็นขนนั้นมา” เปาโลมบีความไวว้วางใจวด่าเนมืนึ่องจากพระเจว้าทรง
มบีฤทธลิธอพานาจทบีนึ่จะทพาใหว้คนตายเปป็นขนนั้นไดว้ พระเจว้าจนงทรงมบีอพานาจทบีนึ่จะชด่วยเขาใหว้รอดพว้นจากความตายถว้าการ
ชด่วยใหว้พว้นเปป็นไปตามนนั้พาพระทมัยของพระเจว้าสพาหรมับเขา ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลกพาลมังบอกเปป็นนมัยวด่าการทบีนึ่เขาถผกชด่วยชบีวลิต
ใหว้รอดจากความตายภายใตว้สภาพการณร์เหลด่านมันั้นกร็คงจะเปป็นการอมัศจรรยร์หนนนึ่งทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่พอ ๆ กมับการถผกทพาใหว้
เปป็นขนนั้นจากพวกคนตาย การชด่วยเขาใหว้รอดพว้นเปป็นมาจากพระเจว้าลว้วน ๆ ไมด่ใชด่มาจากสตลิปปัญญาหรมือการ
ออกแบบของเปาโลเอง



ขว้อ 10: ผผว้ไดว้ทรงชด่วยพวกเราใหว้พว้นจากความตายอมันใหญด่หลวงแลว้ว และกพาลมังทรงชด่วยใหว้พว้น ใน
พระองคร์นมันั้นพวกเราวางใจวด่า พระองคร์จะยมังทรงชด่วยพวกเราใหว้พว้นอบีก

“...ความตายอมันใหญด่หลวง…” ภาษาเดลิมทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีนั้พผดถนงความตายทบีนึ่ประหลาด-นด่าจะเปป็นความ
ตายหรมือการถผกกมัดกลินโดยพวกสมัตวร์ปฝ่า ลมักษณะของความตายนมันั้นทบีนึ่คจุกคามเปาโลเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่นด่าหวาดกลมัวมาก
เสบียจนอมัครทผตทด่านนบีนั้ถมือวด่าการทบีนึ่เขาถผกชด่วยชบีวลิตและถผกชด่วยใหว้รอดพว้นเปป็นการอมัศจรรยร์ทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่พอ ๆ กมับการ
เปป็นขนนั้นจากพวกคนตายจรลิง ๆ ดมังนมันั้นเขาจนงรผว้สนกวาเขาเปป็นหนบีนั้ชบีวลิตของเขาตด่อพระเจว้าราวกมับวด่าพระเจว้าทรงทพาใหว้
เขาเปป็นขนนั้นจากพวกคนตายแลว้ว เหมมือนกมับตอนทบีนึ่อมับราฮมัมไดว้ถวายอลิสอมัค อมับราฮมัมไมด่ไดว้ฆด่าบจุตรชายของตนจรลิง 
ๆ กระนมันั้นในใจของเขาเขากร็ไปจนสจุดทาง ขาดแคด่เพบียงการปปักมบีดลงไปซนนึ่งพระเจว้าทรงหว้ามไวว้โดยการจมัดหาสมัตวร์
ตมัวหนนนึ่งเพมืนึ่อเปป็นเครมืนึ่องบผชานมันั้น ในฮบีบรผ 11:17-19 เปาโลพผดถนงการทบีนึ่พระเจว้าทรงชด่วยอลิสอมัคใหว้พว้นวด่าเปป็นเหมมือน
การทพาใหว้เขาเปป็นขนนั้นจากพวกคนตาย:

“โดยความเชมืนึ่อ อมับราฮมัม เมมืนึ่อทด่านถผกลองใจ ไดว้ถวายอลิสอมัคเปป็นเครมืนึ่องบผชา และทด่านผผว้ไดว้รมับพระสมัญญา
เหลด่านมันั้นกร็ไดว้ถวายบจุตรชายคนเดบียวของตนทบีนึ่ไดว้ใหว้กพาเนลิดมา ซนนึ่งมบีกลด่าวไวว้เกบีนึ่ยวกมับเขาวด่า ‘เชมืนั้อสายของเจว้าจะถผก
เรบียกในอลิสอมัค’ โดยนมับวด่าพระเจว้าทรงฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะใหว้อลิสอมัคเปป็นขนนั้นมาไดว้ แมว้กระทมันึ่งจากความตาย ซนนึ่งจาก
ความตายนมันั้นทด่านไดว้รมับอลิสอมัคกลมับคมืนมาอบีกในภาพจพาลอง”

“...และกพาลมังทรงชด่วยใหว้พว้น…พระองคร์จะยมังทรงชด่วยพวกเราใหว้พว้นอบีก” พระเจว้าทรงชด่วยลผก ๆ ของ
พระองคร์ใหว้พว้นอยผด่เสมอจากภมัยอมันตรายและความตาย หากไมด่ใชด่เพราะการชด่วยใหว้พว้นและการปกปฟ้องของ
พระองคร์ เรากร็คงมบีชบีวลิตไมด่รอดชมันึ่วโมงถมัดไป เพราะวด่าถว้ามารรว้ายไดว้ตามความประสงคร์ของมมัน มมันกร็คงฆด่าผผว้เชมืนึ่อทจุก
คน-มมันกร็คงทพาลายทจุกคนทบีนึ่ไวว้วางใจในพระเยซผ อมัครทผตเปาโลตว้องเจอกมับภมัยอมันตรายในทบีนึ่ใดกร็ตามทบีนึ่เขานพาขด่าว
ประเสรลิฐไปประกาศ ในกลิจการ 20:23,24 เขาใหว้การรมับรองวด่า “พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงเปป็นพยานในทจุกนคร 
โดยตรมัสวด่า บรรดาเครมืนึ่องพมันธนาการและความยากลพาบากทมันั้งหลายรอคอยขว้าพเจว้าอยผด่ แตด่สลินึ่งเหลด่านบีนั้ไมด่ทพาใหว้
ขว้าพเจว้าหวาดหวมันึ่นเลย และขว้าพเจว้าไมด่นมับวด่าชบีวลิตของขว้าพเจว้าเปป็นสลินึ่งประเสรลิฐแกด่ขว้าพเจว้าดว้วย เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะ
ทพาการวลินึ่งแขด่งของขว้าพเจว้าใหว้สพาเรร็จดว้วยความปปีตลิยลินดบี และทพาการรมับใชว้นมันั้นใหว้สพาเรร็จ ซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้รมับจากพระ
เยซผเจว้า เพมืนึ่อทบีนึ่จะเปป็นพยานถนงขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า”

แตด่เพราะการทรงจมัดเตรบียมของพระเจว้า เปาโลจนงถผกสงวนไวว้และถผกรมักษาใหว้มบีชบีวลิตอยผด่ตด่อไปจนกระทมันึ่ง
ในทบีนึ่สจุดเขากลด่าวไดว้วด่า “บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้าพรว้อมทบีนึ่จะถผกถวายเปป็นเครมืนึ่องบผชาแลว้ว และเวลาแหด่งการจากไปของ
ขว้าพเจว้านมันั้นใกลว้จะถนงแลว้ว ขว้าพเจว้าไดว้สผว้รบในการตด่อสผว้อมันดบีแลว้ว ขว้าพเจว้าไดว้กระทพาการวลินึ่งแขด่งของขว้าพเจว้าใหว้
สพาเรร็จแลว้ว ขว้าพเจว้าไดว้รมักษาความเชมืนึ่อนมันั้นไวว้แลว้ว ตด่อจากนบีนั้ มบีมงกจุฎแหด่งความชอบธรรมเกร็บไวว้สพาหรมับขว้าพเจว้า
แลว้ว ซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ผผว้พลิพากษาอมันชอบธรรม จะประทานแกด่ขว้าพเจว้าในวมันนมันั้น และมลิใชด่แกด่ขว้าพเจว้าผผว้เดบียว
เทด่านมันั้น แตด่แกด่คนทมันั้งปวงเชด่นกมันทบีนึ่รมักการปรากฏของพระองคร์” (2 ทธ. 4:6-8)

ขว้อ 11: พวกทด่านกร็ชด่วยกมันดว้วยโดยการอธลิษฐานเพมืนึ่อพวกเรา เพมืนึ่อวด่าเพราะของประทานทบีนึ่ไดว้ประทาน
แกด่พวกเราผด่านทางคนเปป็นอมันมาก การขอบพระคจุณจะไดว้ถผกถวายใหว้โดยคนเปป็นอมันมากเพราะเหร็นแกด่พวกเรา 

มบีความเชมืนึ่อมโยงทบีนึ่แนด่นอนระหวางพระคพาขว้อนบีนั้กมับขว้อกด่อนหนว้าทบีนึ่เปาโลสรรเสรลิญพระเจว้าทบีนึ่ไดว้ทรงชด่วย



เขาใหว้พว้น “จากความตายอมันใหญด่หลวงแลว้ว และกพาลมังทรงชด่วยเราใหว้พว้น” โดยฤทธลิธเดชของพระเจว้า เปาโลไดว้
รมับการชด่วยใหว้พว้นแลว้วจากภมัยอมันตรายและความตาย เขากพาลมังถผกชด่วยใหว้พว้นอยผด่ทจุกวมัน และเขาไวว้วางใจพระเจว้า
วด่าจะทรงสานตด่อการชด่วยใหว้พว้นนมันั้นในอนาคต

“พวกทด่านกร็ชด่วยกมันดว้วยโดยการอธลิษฐานเพมืนึ่อพวกเรา…” ความหมายในทบีนึ่นบีนั้กร็คมือวด่าคพาอธลิษฐานเหลด่านมันั้น
ของเหลด่าผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เพมืนึ่อเปาโลไดว้บมังเกลิดผลแลว้ว คพากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ชด่วยกมัน” มบีความหมายวด่า “การรด่วม
มมือกมัน, การชด่วยเหลมือกมัน, การทพางานดว้วยกมัน” ครลิสเตบียนทมันั้งหลายควรอธลิษฐานเผมืนึ่อกมันและกมันทจุกเวลา การ
ทดลองเหลด่านมันั้นทบีนึ่เราเผชลิญเปป็นเรมืนึ่องปกตลิธรรมดาทบีนึ่เกลิดกมับมนจุษยร์ทจุกคน และความทจุกขร์ยากและความทจุกขร์
ลพาบากเหลด่านมันั้นทบีนึ่เราประสบกร็เปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่มนจุษยร์ทจุกคนตว้องเผชลิญเพราะวด่ามารรว้ายไมด่เหร็นแกด่หนว้าผผว้ใด มมันขด่มเหง
และทดสอบผผว้เชมืนึ่อทจุกคน ดมังนมันั้นเราจนงตว้องอธลิษฐานเผมืนึ่อกมันและกมัน เปาโลเชมืนึ่อและสอนวด่าครลิสตจมักรของพระเจว้า
ผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่เปป็นครลิสตจมักรเดบียวและผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วเปป็นกายเดบียวกมัน เราควรรด่วมมมือกมัน
และชด่วยเหลมือซนนึ่งกมันและกมันในทจุกทางทบีนึ่ทพาไดว้

“...เพมืนึ่อวด่าเพราะของประทานทบีนึ่ไดว้ประทานแกด่พวกเราผด่านทางคนเปป็นอมันมาก การขอบพระคจุณจะไดว้
ถผกถวายใหว้โดยคนเปป็นอมันมากเพราะเหร็นแกด่พวกเรา”  “ของประทาน” ทบีนึ่วด่านบีนั้หมายถนงความโปรดปรานทบีนึ่ชาว
โครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้แสดงใหว้เปาโลเหร็นในการอธลิษฐานเผมืนึ่อเขาขณะทบีนึ่เขาตกอยผด่ในอมันตรายเชด่นนมันั้นและใกลว้ความ
ตายขนาดนมันั้น เขาถผกสะกดรอยตามโดยความตายไมด่วด่าเขาไปทบีนึ่ใด และโดยคพาอธลิษฐานของครลิสเตบียนชาวโครลินธร์
เหลด่านมันั้นเขากร็ไดว้รมับการชด่วยใหว้พว้นแลว้วจากความตาย เขาจนงกพาลมังขอบคจุณพวกเขาสพาหรมับของประทานนมันั้น-คพา
อธลิษฐานของหลายคนในครลิสตจมักรชาวโครลินธร์ พระเจว้าทรงสดมับฟปังและตอบคพาอธลิษฐานของพวกเขาแลว้ว

“...ผด่านทางคนเปป็นอมันมาก…” ความเมตตาทบีนึ่ถผกสพาแดงแกด่เปาโลในการชด่วยเขาใหว้รอดพว้นจากภมัยและ
ความตายไดว้ถผกประทานใหว้แกด่เขาเพราะคพาอธลิษฐานของหลายคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้สนใจแบบอจุทลิศตมัวในสวมัสดลิภาพ
ของเขา

“...การขอบพระคจุณจะไดว้ถผกถวายใหว้โดยคนเปป็นอมันมากเพราะเหร็นแกด่พวกเรา” เปาโลรผว้สนกวด่าเมมืนึ่อ “คน
เปป็นอมันมาก” นมันั้นทบีนึ่ไดว้อธลิษฐานเผมืนึ่อเขาทราบถนงพระพรตด่าง ๆ ของเขาและความเมตตาทบีนึ่ไดว้ถผกประทานใหว้แกด่เขา
แลว้วโดยพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ “คนเปป็นอมันมาก” นมันั้นกร็จะถผกนพาพาใหว้ถวายคพาขอบพระคจุณแดด่พระเจว้าสพาหรมับ
การชด่วยเปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมทางของเขาใหว้รอดพว้น

หลายครมันั้งเรารว้องทผลตด่อพระเจว้าเพมืนึ่อขอความเมตตาและการชด่วยใหว้พว้น เมมืนึ่อความเมตตาและการชด่วยใหว้
พว้นมาถนงเราโดยคพาอธลิษฐานวลิงวอนและการอว้อนวอนเผมืนึ่อ ผมกร็เชมืนึ่อวด่าคพาตอบทบีนึ่มาสผด่คพาอธลิษฐานเหลด่านมันั้นควรถผก
รมับรผว้โดยคพาอธลิษฐานทบีนึ่สรรเสรลิญ ถวายเกบียรตลิและสงด่าราศบีแดด่พระเจว้า เราสามารถรว้องทผลตด่อพระเจว้าเพมืนึ่อขอความ
ชด่วยเหลมือและการชด่วยใหว้พว้นไดว้ในโมงยามแหด่งภมัยอมันตราย แตด่เมมืนึ่อพระองคร์ทรงตอบแลว้ว เรากร็ควรถวายคพา
อธลิษฐานทบีนึ่เปป็นคพาสรรเสรลิญและถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า เปาโลไมด่อยากใหว้ผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นลมืมวด่าพระเจว้า
ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่ไดว้ประทานชมัยชนะและตอบคพาอธลิษฐานของพวกเขา เขาอยากใหว้พวกเขาสรรเสรลิญพระเจว้าสพาหรมับ
ความประเสรลิฐและความเมตตาในชมันึ่วโมงแหด่งทจุกขร์ภมัยใหญด่หลวงของเปาโล

หากเราหวมังวด่าจะเขว้าใจจดหมายฝากฉบมับนบีนั้ จดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองของเปาโลถนงครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโค



รลินธร์ เรากร็ตว้องเหร็นอมัตลมักษณร์แหด่งความรผว้สนกตด่าง ๆ ระหวด่างอมัครทผตทด่านนบีนั้กมับเหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเขาในเมมืองโครลินธร์ ใน
ทบีนึ่นบีนั้เรามบีแบบอยด่างทบีนึ่มบีชบีวลิตชบีวามากทบีนึ่สจุดของการรด่วมสนลิททบีนึ่แทว้จรลิงแหด่งความรผว้สนกซนนึ่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน
แนะนพาใหว้ชาวโลกไดว้รผว้จมัก ครลิสเตบียนทมันั้งหลายควรรผว้สนกวด่าพวกเขาเปป็นพบีนึ่นว้องชายหญลิงในครอบครมัวเดบียวกมัน เรา
ทจุกคนเปป็นอวมัยวะของกายเดบียวกมันและเราควรเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมัน เหมมือนกมับทบีนึ่พระเจว้าพระบลิดา พระบจุตร และ
พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมัน เปาโลมองเหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเขาวด่าเปป็นเหมมือนลผก ๆ ของเขา-และพวก
เขาเปป็นลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมันั้น เขาอยากใหว้พวกเขารผว้สนกวด่าเขาเปป็นพด่อของพวกเขาในความเชมืนึ่อนมันั้น-ไมด่ใชด่
วด่าเขาชด่วยพวกเขาใหว้รอดแลว้ว แตด่วด่าเขาไดว้นพาขด่าวสารแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยพวกเขาใหว้รอดแลว้วมาใหว้

(ในการเชมืนึ่อมโยงกมับสลินึ่งทบีนึ่เปาโลเชมืนึ่อและสอนเกบีนึ่ยวกมับการอธลิษฐาน โปรดศนกษาคว้นควว้าขว้อพระคพาเหลด่านบีนั้:
1 เธสะโลนลิกา 5:17,25; 2 เธสะโลนลิกา 3:1,2; ฮบีบรผ 13:18; โรม 15:30,31; ฟปีลลิปปปี 1:19; และฟปีเลโมน 22)

ขว้อ 12: ดว้วยวด่าความปปีตลิยลินดบีของพวกเรากร็คมือสลินึ่งนบีนั้ คพาพยานแหด่งใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของพวกเรา ทบีนึ่
กระทพาในความซมืนึ่อตรงและความจรลิงใจในทางของพระเจว้า มลิใชด่ดว้วยปปัญญาฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง แตด่โดยพระคจุณของ
พระเจว้า พวกเราไดว้มบีการประพฤตลิของพวกเราในโลกนบีนั้ และยลินึ่งกวด่านมันั้นมากเทด่าใดตด่อพวกทด่าน

แมว้กระทมันึ่งในทด่ามกลางความกระวนกระวายใจและความทจุกขร์ใจหลายอยด่าง เปาโลกร็รผว้สนกถนงการหลมันึ่ง
ไหลแบบตด่อเนมืนึ่องของความปปีตลิยลินดบีและการปลอบโยน กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง เขากพาลมังกลด่าวแกด่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้วด่า 
“ขว้าพเจว้ารผว้สนกไดว้ในใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของขว้าพเจว้าวด่าเราถผกผผกมมัดเขว้าดว้วยกมันโดยสายใยแบบพระเจว้า ไมด่ใชด่
แบบมนจุษยร์ ในสด่วนของขว้าพเจว้า มบีการดลใจจากเบมืนั้องบน-พระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธประทานการดลใจนบีนั้และ
ความปรารถนานบีนั้แกด่ขว้าพเจว้า ในสด่วนของพวกทด่าน ความสามารถในการพลิสผจนร์ความจรลิงซนนึ่งชด่วยใหว้พวกทด่านดผ
ออกวด่านบีนึ่เปป็นขด่าวประเสรลิฐแทว้แหด่งพระคจุณของพระเจว้า ความจรลิงทบีนึ่ปลดปลด่อยมนจุษยร์ใหว้เปป็นไท”

นบีนึ่ดผเหมมือนจะเปป็นการเชมืนึ่อมโยงความคลิดในพระคพาขว้อนบีนั้และสองขว้อถมัดไป การเชมืนึ่อมโยงกมับสลินึ่งทบีนึ่มากด่อนดผ
เหมมือนจะเปป็นความเชมืนึ่อมมันึ่นของเปาโลเกบีนึ่ยวกมับความซมืนึ่อสมัตยร์และความแทว้จรลิงแหด่งความอจุตสาหะของเขาทบีนึ่จะ
ปรนนลิบมัตลิขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้าแกด่พวกเขาตามทบีนึ่พระครลิสตร์ไดว้ประทานมมันใหว้แกด่เขา นบีนึ่ทพาใหว้เขา
มบีสลิทธลิธหวมังวด่าจะไดว้รมับสด่วนแบด่งในคพาอธลิษฐานของพวกเขาเพมืนึ่อทบีนึ่วด่าสจุดทว้ายแลว้วพระเจว้าจะทรงปกปฟ้องและชด่วย
เขาใหว้พว้นจนกวด่าเขาจะไดว้เดลินทางไปตามทบีนึ่ไดว้ตมันั้งใจไวว้เพมืนึ่อจะอยผด่กมับพวกเขาหนว้าตด่อหนว้า

“...ในความซมืนึ่อตรงและความจรลิงใจ…” คพากรบีกตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ความซมืนึ่อตรง” แปลไดว้ดว้วยวด่า “ความ
บรลิสจุทธลิธ” (ซนนึ่งหมายถนงความเดร็ดเดบีนึ่ยวแหด่งจจุดประสงคร์) คพากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ความจรลิงใจ” มบีความหมายวด่
า “ความสะอาด” (ความบรลิสจุทธลิธ) ไดว้เชด่นกมัน

“ความจรลิงใจในทางของพระเจว้า” อาจอด่านไดว้วด่า “ความจรลิงใจของพระเจว้า” นมันึ่นคมือ สลินึ่งซนนึ่งเปป็นของ
ประทานของพระองคร์กร็มาจากพระองคร์แตด่เพบียงผผว้เดบียว และสลินึ่งซนนึ่งเหมาะสมกมับการรมับใชว้ของพระเจว้ากร็ถผกจมัดหา
ใหว้ไดว้โดยพระองคร์แตด่เพบียงผผว้เดบียว ปปัญญาฝฝ่ายเนมืนั้อหนมังไมด่สามารถจมัดหาสลินึ่งซนนึ่งพระเจว้าทรงเรบียกรว้องไดว้

บางตอนในจดหมายฝากฉบมับแรกของเปาโลถนงชาวโครลินธร์ดผเหมมือนจะบด่งชบีนั้วด่าครลิสตจมักรชาวโครลินธร์นมันั้นมบี
แนวโนว้มทบีนึ่จะยกชผปปัญญาของโลกนบีนั้ นมันึ่นคมือ พวกเขายกชผการไดว้มาและคจุณลมักษณะตด่าง ๆ ของมนจุษยร์ (เชด่น 
ทมักษะในการใชว้คพาพผด) มากกวด่าความกระจด่างแจว้งฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่พระเจว้าเพบียงผผว้เดบียวประทานใหว้ไดว้ ความ



กระจด่างแจว้งซนนึ่งถผกไดว้รมับโดยการยอมจพานนเชาวนร์ปปัญญาและเจตจพานงตด่อการทรงนพาของพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธ นบีนึ่ถผกแสดงใหว้เหร็นอยด่างชมัดแจว้งใน 1 โครลินธร์ ทบีนึ่เปาโลเขบียนไวว้วด่า “เพราะวด่าพระครลิสตร์มลิไดว้ทรงสด่งขว้าพเจว้าไป
เพมืนึ่อใหว้บมัพตลิศมา แตด่เพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐ มลิใชด่ดว้วยสตลิปปัญญาแหด่งบรรดาถว้อยคพา เกรงวด่ากางเขนของพระ
ครลิสตร์จะถผกทพาใหว้สผญเปลด่า” (1 คร. 1:17)

จากนมันั้นใน 1 โครลินธร์ 2:1-5 และขว้อ 13 เปาโลอธลิบายไวว้วด่า:
“และขว้าพเจว้า พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้มาหาพวกทด่าน กร็ไมด่ไดว้มาดว้วยความเลอเลลิศแหด่งคพาพผด

หรมือแหด่งสตลิปปัญญา โดยประกาศคพาพยานของพระเจว้าแกด่พวกทด่าน เพราะวด่าขว้าพเจว้าตมันั้งใจไวว้วด่าจะไมด่รผว้สลินึ่งใด ๆ ใน
ทด่ามกลางพวกทด่านเลย เวว้นแตด่พระเยซผครลิสตร์ และการทบีนึ่พระองคร์ทรงถผกตรนงทบีนึ่กางเขน และขว้าพเจว้าไดว้อยผด่กมับ
พวกทด่านในความอด่อนกพาลมัง และในความกลมัว และในความตมัวสมันึ่นเปป็นอมันมาก และคพาพผดของขว้าพเจว้าและการ
ประกาศของขว้าพเจว้า ไมด่ใชด่ดว้วยถว้อยคพาอมันชมักชวนแหด่งสตลิปปัญญาของมนจุษยร์ แตด่ในการแสดงออกของพระ
วลิญญาณและของฤทธลิธเดช เพมืนึ่อความเชมืนึ่อของพวกทด่านจะไมด่ไดว้ตมันั้งอยผด่ในสตลิปปัญญาของมนจุษยร์ แตด่อยผด่ในฤทธลิธเดช
ของพระเจว้า…ซนนึ่งสลินึ่งเหลด่านมันั้นพวกเรากร็กลด่าวเชด่นกมัน ไมด่ใชด่ดว้วยบรรดาถว้อยคพาซนนึ่งปปัญญาของมนจุษยร์สมันึ่งสอน แตด่ซนนึ่ง
พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงสมันึ่งสอน โดยเปรบียบเทบียบสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่อยผด่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณกมับเรมืนึ่องฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ”

เมมืนึ่อใดกร็ตามทบีนึ่การตด่อตว้านขมัดขวางปรากฏตมัว มมันกร็เปป็นความชมืนึ่นชมยลินดบีของเปาโลทบีนึ่จะยกชผพระเยซผ
ครลิสตร์เจว้าและพผดออกมาดว้วยถว้อยคพาแหด่งการขอบพระคจุณสพาหรมับพระคจุณของพระเจว้า

“...พวกเราไดว้มบีการประพฤตลิของพวกเราในโลกนบีนั้…” ปกตลิแลว้วเราใชว้คพาวด่า “conversation” กมับการ
พผดสนทนากมับใครสมักคน แตด่ในพระวจนะของพระเจว้าตรงนบีนั้ มมันหมายถนงการประพฤตลิ เปาโลไดว้ประพฤตลิตมัว
สอดคลว้องกมับมาตรฐานเหลด่านมันั้นของความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน หลมักการเหลด่านมันั้นแหด่งพระคจุณของพระเจว้า และ
เขาไดว้เสาะหาอยด่างขยมันขมันแขร็งทบีนึ่จะกระทพาตามนนั้พาพระทมัยของพระเจว้าอยผด่ตลอดเวลา

การกลด่าวถนง “โลก” กร็หมายถนงทบีนึ่ใดกร็ตามทบีนึ่เปาโลไดว้เดลินทางไป ความหมายตรงนบีนั้กร็คมือวด่าไมด่วด่างานรมับใชว้
ของเขาพาเขาไปทบีนึ่ใด เขากร็ประพฤตลิตมัวอยด่างทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วควรประพฤตลิ

ขว้อ 13: ดว้วยวด่าพวกเราไมด่เขบียนสลินึ่งอมืนึ่น ๆ ถนงพวกทด่าน นอกจากทบีนึ่พวกทด่านอด่านหรมือรมับรผว้ และขว้าพเจว้ากร็
วางใจวด่าพวกทด่านจะรมับรผว้จนถนงทบีนึ่สจุดปลาย

เหลด่าผผว้รผว้ไมด่เหร็นพว้องตรงกมันเกบีนึ่ยวกมับการตบีความพระคพาขว้อนบีนั้ ผมไมด่ออกตมัววด่าเปป็นผผว้รผว้ แตด่ผมเหร็นวด่ามมันถผก
ชบีนั้ใหว้เหร็นอยด่างชมัดเจนตรงนบีนั้วด่าตมันั้งแตด่เปาโลกลมับใจมาสผด่ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน เขากร็มบีความจรลิงใจและซมืนึ่อตรงใน
กลิจการทมันั้งปวงของเขาและการปฏลิบมัตลิของเขากมับคนทมันั้งปวง เขาไมด่เขบียนสลินึ่งใดนอกจากสลินึ่งทบีนึ่เขาปฏลิบมัตลิในชบีวลิต ไมด่มบี
สลินึ่งใดนอกจากสลินึ่งทบีนึ่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเหร็นไดว้ในชบีวลิตของเขา เขาไมด่ไดว้เขบียนสลินึ่งหนนนึ่งและปฏลิบมัตลิอบีกสลินึ่งหนนนึ่ง ชาวโค
รลินธร์เหลด่านมันั้นรผว้จมักนลิสมัยตด่าง ๆ แหด่งชบีวลิตของเขา พวกเขารผว้วด่าเขาดพาเนลินชบีวลิตอยด่างไรและเขาประพฤตลิตมัวอยด่างไรใน
ฐานะครลิสเตบียนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว พวกเขารผว้วด่าเขาไมด่ใชด่คนหนว้าซมืนึ่อใจคดในกลิจการใด ๆ ของเขาเลย จากสลินึ่งทบีนึ่พวก
เขาไดว้ทราบเกบีนึ่ยวกมับเขาในอดบีต พวกเขามบีหลมักฐานครบถว้วนเกบีนึ่ยวกมับวลิถบีอมันหนมักแนด่นแหด่งชบีวลิตและงานรมับใชว้ของ
เขา เขาไวว้วางใจวด่าพวกเขาจะสามารถรมับรผว้เขาเชด่นนมันั้นไดว้เสมอ “จนถนงทบีนึ่สจุดปลาย”

ผมเชมืนึ่อวด่าวมัตถจุประสงคร์ของเปาโลในขด่าวสารแหด่งพระคพาขว้อนบีนั้กร็คมือ เพมืนึ่อหมักลว้างรายงานใสด่รว้ายเหลด่านมันั้นทบีนึ่



ไดว้ถผกลมือไปทมันึ่วในทด่ามกลางคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ผผว้ซนนึ่งตด่อตว้านเขา ถนงแมว้วด่าเขาถผกบางคนใสด่รว้าย แนด่นอนวด่า
แมว้แตด่พวกเขากร็จะเหร็นวด่าความรผว้สนกตด่าง ๆ ซนนึ่งบมัดนบีนั้เขาแสดงออกลว้วนสอดคลว้องกมับอจุปนลิสมัยของเขาและวลิถบีชบีวลิต
ของเขา เขาอยากใหว้พวกเขาเหร็นในตมัวเขาซนนึ่งชบีวลิตแหด่งความบรลิสจุทธลิธ แหด่งหลมักการตด่าง ๆ แบบครลิสเตบียน จจุดมจุด่ง
หมายตด่าง ๆ ทบีนึ่แนด่นอนและการดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ซมืนึ่อสมัตยร์ และวด่าพวกเขาจะไมด่พบโอกาสทบีนึ่จะคลิดในทางไมด่ใหว้เกบียรตลิ
ตด่อเขาเลย

ขว้อ 14: ตามทบีนึ่พวกทด่านรมับรผว้พวกเราบว้างแลว้วเชด่นกมัน วด่าพวกเราเปป็นความปปีตลิยลินดบีของพวกทด่าน คมือ
เหมมือนกมับทบีนึ่พวกทด่านเปป็นความปปีตลิยลินดบีของพวกเราเชด่นกมันในวมันของพระเยซผเจว้า

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลเชมืนึ่อมโยงอนาคต (ซนนึ่งเขาหวมังใหว้มาถนง) กมับอดบีต (ซนนึ่งเขาทราบแลว้ว) พวกเขาคจุว้นเคยกมับเขา
และพวกเขารมับรผว้ดว้วยใจชมืนึ่นบานวด่าตอนทบีนึ่เขาไปเยมือนเมมืองโครลินธร์ครมันั้งแรกนมันั้น เขากร็เปป็นทจุกอยด่างทบีนึ่คนของพระเจว้า
ควรจะเปป็น แตด่นมับตมันั้งแตด่เวลานมันั้นเปป็นตว้นมา ชาวโครลินธร์บางคนไดว้ใสด่รว้ายเขาดว้วยขว้อกลด่าวหาตด่าง ๆ ซนนึ่งกมังขาความ
จรลิงใจของเขาและเหตจุจผงใจตด่าง ๆ ทบีนึ่ไมด่เหร็นแกด่ตมัวของเขา

“...  พวกทด่านรมับรผว้พวกเราบว้างแลว้วเชด่นกมัน” ดผเหมมือนจะบอกเปป็นนมัยวด่าบางคนเหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่
เมมืองโครลินธร์ไมด่ไดว้รมับรผว้เปาโลวด่าเปป็นผผว้ปรนนลิบมัตลิของพระเจว้าและอมัครทผตมายมังพวกคนตด่างชาตลิอบีกตด่อไปแลว้ว คน
สด่วนหนนนึ่งในทบีนึ่ประชจุมนมันั้นเตร็มใจยอมรมับเขาในฐานะผผว้ปรนนลิบมัตลิของพระเจว้าและตว้อนรมับเขาในฐานะเปป็นนมักเทศนร์
แหด่งความชอบธรรมซนนึ่งพระเจว้าทรงใชว้มา แตด่มบีอยผด่ไมด่กบีนึ่คนทบีนึ่ปฏลิเสธเขา

“...วด่าพวกเราเปป็นความปปีตลิยลินดบีของพวกทด่าน…” นมันึ่นคมือ “พวกเราเปป็นความชมืนึ่นบานของพวกทด่าน การ
โอว้อวดของพวกทด่าน พวกทด่านรมับรผว้ประโยชนร์เหลด่านมันั้นซนนึ่งพวกทด่านไดว้รมับเพราะการปรนนลิบมัตลิของขว้าพเจว้ากมับพวก
ทด่าน”

“...คมือเหมมือนกมับทบีนึ่พวกทด่านเปป็นความปปีตลิยลินดบีของพวกเราเชด่นกมันในวมันของพระเยซผเจว้า” ในวมันนมันั้นเมมืนึ่อ
พระเยซผเจว้าจะเสดร็จมารมับผผว้คนของพระองคร์ไปพบกมับพระองคร์ในฟฟ้าอากาศ เหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเปาโลกร็จะเปป็นความ
ปปีตลิยลินดบีของเขาและเปป็นเหตจุใหว้เขาชมืนึ่นชมยลินดบี แลว้วพวกเขาจะทราบและรมับรผว้วด่าพวกเขาไดว้รมับความรอดผด่าน
ทางการประกาศของเขาเรมืนึ่องพระคจุณของพระเจว้า นมันึ่นจะเปป็นโอกาสแหด่งความชมืนึ่นชมยลินดบีอมันบรลิบผรณร์และการ
ขอบพระคจุณชมันึ่วนลิรมันดรร์แดด่พระเจว้า ทบีนึ่พวกเขาไดว้ยลินขด่าวสารนมันั้นและไดว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อผด่านทางการงานหนมักแหด่ง
ความรมักของเปาโล พระคพาขว้อนบีนั้ใหว้การรมับรองวด่ามบีความมมันึ่นใจ ความรมัก และเหตจุรด่วมกมันสพาหรมับการชมืนึ่นชมยลินดบี
ในสด่วนของเปาโลและผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์

ขว้อ 15: และในความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจนบีนั้ ขว้าพเจว้าไดว้ประสงคร์วด่าจะมาถนงพวกทด่านกด่อน เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้
ประโยชนร์ทบีนึ่สอง

“ในความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจนบีนั้” (ในความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจทบีนึ่วด่าครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์จะตว้อนรมับเขาในฐานะผผว้
ปรนนลิบมัตลิของพระเจว้าและพบีนึ่นว้องครลิสเตบียนคนหนนนึ่ง) “ขว้าพเจว้าไดว้ประสงคร์วด่าจะมาถนงพวกทด่านกด่อน” ไมด่ตว้อง
สงสมัยเลยวด่าในทบีนึ่นบีนั้เปาโลกพาลมังพผดถนงเวลานมันั้นเมมืนึ่อเขาเขบียนจดหมายฝากฉบมับแรกไปถนงชาวโครลินธร์ ตอนทบีนึ่มมันเปป็น
ความประสงคร์และความปรารถนาอมันจรลิงจมังของเขาทบีนึ่จะไปเยมือนทบีนึ่นมันึ่นอบีกครมันั้ง ตามทบีนึ่เขาไดว้ใหว้โครงรด่างไวว้ใน 1 โค
รลินธร์ 16:5-7:



“บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้าจะมาหาพวกทด่าน เมมืนึ่อขว้าพเจว้าจะผด่านเขว้าไปในแควว้นมาซลิโดเนบีย เพราะวด่าขว้าพเจว้าตมันั้งใจ
วด่าจะผด่านเขว้าไปในแควว้นมาซลิโดเนบีย และบางทบีขว้าพเจว้าอาจจะพมักอยผด่ ใชด่แลว้ว และอยผด่จนถนงสลินั้นฤดผหนาวกมับพวก
ทด่าน เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้สด่งขว้าพเจว้าไปในการเดลินทางของขว้าพเจว้าไมด่วด่าขว้าพเจว้าจะไปทางไหนกร็ตาม เพราะวด่า
บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้าจะไมด่เหร็นพวกทด่านเมมืนึ่อผด่านไป แตด่ขว้าพเจว้าวางใจวด่าจะคว้างอยผด่กมับพวกทด่านนาน ๆ หนด่อย ถว้าองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าโปรด”

เปาโลผลิดหวมังทบีนึ่ไมด่ไดว้มบีโอกาสไปเยมือนเมมืองโครลินธร์ตามเวลาทบีนึ่เขาไดว้วางแผนไวว้ และในขว้อพระคพาตอนนบีนั้
ของเราเขาอยากใหว้ชาวโครลินธร์เขว้าใจวด่าการเปลบีนึ่ยนแผนของเขาไมด่ไดว้มาจากการมบีใจโลเลของเขา แผนการตด่าง ๆ
ของเขาถผกเปลบีนึ่ยนแปลงแลว้ว และแทนทบีนึ่จะเดลินทางผด่านเขว้าเมมืองโครลินธร์ระหวด่างทางไปยมังแควว้นมาซลิโดเนบีย เขา
ไดว้เดลินทางไปยมังแควว้นมาซลิโดเนบียโดยผด่านเมมืองโตรอมัส (2 คร. 2:12) ผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้ยลินเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่อง
นบีนั้และพวกเขากลด่าวหาเปาโลวด่าไมด่จรลิงใจในคพาสมัญญาของเขาทบีนึ่วด่าจะมาเยบีนึ่ยมพวกเขา

“...เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้ประโยชนร์ทบีนึ่สอง” คพากรบีกตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ประโยชนร์” ปกตลิแลว้วถผกแปลเปป็น 
“พระคจุณ” มมันหมายถนงความโปรดปรานทบีนึ่ไมด่สมควรไดว้รมับ ความกรจุณาทบีนึ่ไมด่คผด่ควร ความประสงคร์ดบีและไมตรบีจลิต 
ในทบีนึ่นบีนั้มมันถผกใชว้ในความหมายของการทพาใหว้สมประสงคร์หรมือความพอใจ ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้สมประสงคร์แลว้ว
และไดว้รมับประโยชนร์แลว้วจากการทบีนึ่เปาโลอาศมัยอยผด่ทด่ามกลางพวกเขาตอนทบีนึ่เขาไปเยมือนเมมืองโครลินธร์ครมันั้งแรกนมันั้น มบี
ผผว้คนมากมายเหลมือเกลินในสถานทบีนึ่หลายแหด่งเหลมือเกลินทบีนึ่เปาโลยมังไมด่ไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐจนเขารผว้สนกวด่าการไป
เยมือนครมันั้งทบีนึ่สองของเขายมังครลิสตจมักรชาวโครลินธร์คงจะเปป็นการไปเยมือน “ทบีนึ่เปป็นพระคจุณ”

ขว้อ 16: และเพมืนึ่อจะผด่านพวกทด่านเขว้าไปยมังแควว้นมาซลิโดเนบีย และเพมืนึ่อจะออกจากแควว้นมาซลิโดเนบียมาหา
พวกทด่านอบีก และขอใหว้พวกทด่านสด่งไปในการเดลินทางของขว้าพเจว้าไปยมังแควว้นยผเดบีย

การ “ผด่านพวกทด่านเขว้าไปยมังแควว้นมาซลิโดเนบีย” หมายความวด่า ผด่านเขว้าเมมืองหนนนึ่งหรมือทว้องถลินึ่นหนนนึ่ง 
เปาโลวางแผนวด่าจะผด่านเขว้าเมมืองโครลินธร์และแควว้นอาคายาระหวด่างทางทบีนึ่เขาจะไปยมังแควว้นมาซลิโดเนบีย นบีนึ่คงจะ
ไมด่ใชด่เสว้นทางโดยตรงหรมือสมันั้นทบีนึ่สจุดจากเมมืองเอเฟซมัสไปยมังแควว้นมาซลิโดเนบีย แตด่เปาโลคงจะยลินึ่งกวด่าเปป็นสจุขทบีนึ่จะเดลิน
ทางระยะทางเพลินึ่มอบีกเพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้ใชว้เวลารด่วมสามมัคคบีธรรมกมับลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมันั้นบว้าง เสว้นทางโดยตรง
จากเมมืองเอเฟซมัสไปยมังเมมืองโครลินธร์พาดผด่านเขว้าเมมืองโตรอมัส และนมันึ่นคมือเสว้นทางทบีนึ่เปาโลเดลินทางในทว้ายทบีนึ่สจุด 
แทนทบีนึ่จะออกนอกเสว้นทางเพมืนึ่อทบีนึ่จะเดลินทางเทบีนึ่ยวทบีนึ่สองของเขาไปยมังเมมืองโครลินธร์ ณ เวลานมันั้นโดยเฉพาะ

ขว้อ 17: เหตจุฉะนมันั้นเมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้ตมันั้งใจไวว้วด่าจะทพาอยด่างนมันั้น ขว้าพเจว้าใชว้การโลเลหรมือ หรมือสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่
ขว้าพเจว้ามจุด่งหมาย ขว้าพเจว้ามจุด่งหมายตามเนมืนั้อหนมังหรมือ เพมืนึ่อวด่ากมับขว้าพเจว้านมันั้นจะมบี ใชด่ ๆ และไมด่ ๆ

“...ขว้าพเจว้าใชว้การโลเลหรมือ” เปาโลอาจกพาลมังพผดตรงนบีนั้ถนงความไมด่จรลิงจมังทบีนึ่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นใชว้เมมืนึ่อ
พวกเขากลด่าวหาเขาวด่าเปป็นคนไมด่ทพาตามทบีนึ่พผด คพาตลิเตบียนเรมืนึ่องความโลเลถผกโยนเขว้าใสด่เปาโลเพราะวด่าเขาเปลบีนึ่ยน
ความประสงคร์ของเขาในการมาหาพวกเขาตามเวลาทบีนึ่เขาไดว้วางแผนไวว้ตอนแรกนมันั้น นบีนึ่เปป็นขว้อกลด่าวหาเดบียวทบีนึ่
เปาโลกพาลมังพยายามทบีนึ่จะตอบในพระคพาขว้อนบีนั้และอบีกหกขว้อถมัดไป จดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองนบีนั้ถนงชาวโครลินธร์เปป็น
แบบอยด่างของวลิธบีทบีนึ่ครลิสเตบียนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วสามารถใชว้แกว้ตด่างใหว้ตมัวเองไดว้เมมืนึ่อเขาถผกเขว้าใจผลิดหรมือถผกใสด่รว้าย 
เพราะคพาพผดใสด่รว้ายทบีนึ่ไมด่มบีมผล อลิทธลิพลของผผว้เชมืนึ่อแทว้กร็อาจถผกขมัดขวางหรมือถผกทพาใหว้สลินั้นสผญไปอยด่างสลินั้นเชลิงไดว้ ถว้า



เปาโลไมด่เผชลิญหนว้ากมับขว้อกลด่าวหานบีนั้ทบีนึ่ใสด่รว้ายอจุปนลิสมัยของเขาดว้วยการไมด่ยอมรมับทมันทบี ความเสบียหายทบีนึ่ไมด่อาจ
แกว้ไขไดว้กร็อาจเกลิดขนนั้นกมับชมืนึ่อเสบียงของเขาและกมับงานรมับใชว้ของเขาดว้วยซนั้พา

“...ขว้าพเจว้ามจุด่งหมายตามเนมืนั้อหนมังหรมือ…” เปาโลกพาลมังทพาการตมัดสลินใจตด่าง ๆ ตามความประสงคร์ของตมัว
เอง (ซนนึ่งขนนั้นอยผด่กมับการเปลบีนึ่ยนแปลงเพราะความเหร็นแกด่ตมัวหรมือดว้วยเหตจุผลอมืนึ่น ๆ อบีกมากมาย) หรมือวด่าเขาตมัดสลินใจ
เรมืนึ่องตด่าง ๆ โดยสอดคลว้องกมับการทพางานในใจของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ ซนนึ่งเปป็นการหลจุดพว้นจากเขตแดนของการ
เปลบีนึ่ยนไปเปลบีนึ่ยนมาและความโลเลแบบมนจุษยร์? ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นทราบคพาตอบตด่อคพาถามนมันั้น พวกเขารผว้วด่า
เปาโลถผกนพาโดยพระวลิญญาณในทจุกการตมัดสลินใจของเขา ดมังนมันั้นพวกเขาจนงกลด่าวหาเขาอยด่างสมัตยร์จรลิงไมด่ไดว้วด่าเขา
ไมด่ทพาตามทบีนึ่พผด  

“...เพมืนึ่อวด่ากมับขว้าพเจว้านมันั้นจะมบี ใชด่ ๆ และไมด่ ๆ” ในทบีนึ่นบีนั้การเนว้นอยผด่ทบีนึ่คพาวด่า “กมับขว้าพเจว้า” นมันึ่นคมือ เปาโล
กพาลมังแสดงใหว้เหร็นวด่ามมันเปป็นไปไมด่ไดว้อยด่างสลินั้นเชลิงทบีนึ่เขาจะเปลบีนึ่ยนความประสงคร์ของเขาดว้วยเหตจุผลอมัน
เหลาะแหละ อมันทบีนึ่จรลิงเขากพาลมังกลด่าววด่า “กมับขว้าพเจว้า ตามทบีนึ่พระวลิญญาณทรงนพา ขว้าพเจว้ากร็เดลินตาม ถว้าพระ
วลิญญาณตรมัสวด่า ‘ไปเถลิด’ ขว้าพเจว้ากร็ทผลวด่า ‘ขอรมับ-ขว้าพระองคร์จะไป’ ถว้าพระวลิญญาณตรมัสวด่า ‘อยด่าไป’ ขว้าพเจว้า
กร็ทผลวด่า ‘ไมด่-ขว้าพระองคร์จะไมด่ไป’” ดมังนมันั้นเปาโลจนงไมด่ยอมรมับวด่าเขาเปลบีนึ่ยนแผนการตด่าง ๆ ของตนดว้วยเหตจุผลอมืนึ่น
ใดนอกจากโดยการทรงนพาของพระวลิญญาณของพระเจว้า และเขาไมด่ขอโทษขอโพยเลยทบีนึ่เดลินตามพระวลิญญาณ

ขว้อ 18: แตด่พระเจว้าทรงเปป็นความจรลิงฉมันใด ถว้อยคพาของพวกเราตด่อพวกทด่านกร็มลิใชด่ ใชด่ ๆ และไมด่ ๆ ฉมัน
นมันั้น

“พระเจว้าทรงเปป็นความจรลิงฉมันใด” เทบียบเทด่ากมับ “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงพระชนมร์อยผด่แนด่ฉมันใด” 
พระเจว้าทรงสมัตยร์ซมืนึ่อและสมัตยร์จรลิง พระองคร์ทรงโกหกไมด่ไดว้และพระองคร์ผลิดคพาสมัญญาของพระองคร์ไมด่ไดว้ พระองคร์
ทรงหลอกลวงไมด่ไดว้ ดมังนมันั้นอมัครทผตเปาโล ซนนึ่งไดว้รมับการทรงเรบียกและการแตด่งตมันั้งจากพระเจว้า จนงเปป็นคนทบีนึ่สมัตยร์จรลิง
ซมืนึ่อตรง และเทบีนึ่ยงธรรมในการเทศนา การสมันึ่งสอน และคพาพผดทมันั้งหมดของเขา เขาอว้างพระเจว้าใหว้เปป็นพยานของ
เขาไดว้ในโอกาสนมันั้น เพมืนึ่อจะทรงเปป็นพยานวด่าเขากพาลมังพผดความจรลิง

ขว้อ 19 และ 20: เพราะวด่าพระบจุตรของพระเจว้า พระเยซผครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่งไดว้ถผกประกาศในทด่ามกลางพวก
ทด่านโดยพวกเรา คมือโดยขว้าพเจว้า และสลิลวานมัส และทลิโมธบี กร็มลิไดว้ทรงเปป็น ใชด่ ๆ และไมด่ ๆ แตด่ในพระองคร์นมันั้นลว้วน
แตด่ ใชด่ ทมันั้งสลินั้น เพราะวด่าบรรดาพระสมัญญาของพระเจว้าในพระองคร์กร็เปป็น ใชด่ และในพระองคร์เปป็น เอเมน เพมืนึ่อเปป็น
ทบีนึ่ถวายสงด่าราศบีแดด่พระเจว้าโดยพวกเรา

ความตมันั้งใจของเปาโลตรงนบีนั้คมือ ทบีนึ่จะทพาใหว้ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเขว้าใจถนงนนั้พาหนมักของพมันธกลิจนมันั้นซนนึ่งเขาไดว้
รมับฝากไวว้ พมันธกลิจในการประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า เขาไมด่ไดว้ประกาศสลินึ่งใดเลยนอกจาก 
“พระเยซผครลิสตร์พระบจุตรของพระเจว้า” พระองคร์ผผว้ทรงถผกสมัญญาไวว้และถผกเจลิมตมันั้ง พระผผว้ไถด่ของโลก เขาไดว้
ประกาศพระครลิสตร์ผผว้ทรงถผกตรนงกางเขน ถผกฝปัง และทรงเปป็นขนนั้นมาอบีก-ขด่าวสารเดบียวแหด่งความหวมังและความ
รอด คพากรบีกตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ถผกประกาศ” มบีความหมายตรงตมัววด่า “ถผกปฝ่าวประกาศ” เหมมือนกมับโดยผผว้นพาสาร
คนหนนนึ่ง

“สลิลวานมัส” ถผกเรบียกวด่า สลิลาส เชด่นกมัน เขาถผกสด่งไปยมังเมมืองอมันทลิโอกพรว้อมกมับเปาโลและบารนาบมัสใน



ฐานะเปป็น “คนสพาคมัญในทด่ามกลางพวกพบีนึ่นว้อง” ในหนมังสมือกลิจการเราพบวด่าสลิลาสถผกกลด่าวถนงบด่อยครมันั้งในฐานะ
เปป็นเพมืนึ่อนรด่วมงานคนหนนนึ่งของเปาโลในงานรมับใชว้ของเขา

“ทลิโมธบี” เราไดว้รผว้จมักและพผดถนงเขาแลว้วในคพาคพานมับทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้ในขว้อ 1 ของบทนบีนั้ ทมันั้งสลิลาสและทลิโมธบีอยผด่กมับ
เปาโลทบีนึ่เมมืองโครลินธร์

“...เพราะวด่าบรรดาพระสมัญญาของพระเจว้าในพระองคร์กร็เปป็น ใชด่ …” พระเยซผครลิสตร์ พระบจุตรของ
พระเจว้า ไมด่ทรงเปป็นผผว้ไมด่แนด่นอนทบีนึ่บางครมันั้งกร็รมับรองและบางครมันั้งกร็ไมด่ยอมรมับ การประกาศเรมืนึ่องพระครลิสตร์เปป็นการ
รมับรองอมันหนมักแนด่นถนงความจรลิงนมันั้น ขด่าวสารหนนนึ่งทบีนึ่ไมด่เปลบีนึ่ยนแปลงถนงมนจุษยชาตลิ เชด่นในฮบีบรผ 13:8: “พระเยซผ
ครลิสตร์ยมังทรงเหมมือนเดลิมวานนบีนั้ และวมันนบีนั้ และสมืบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์” ดมังนมันั้นผผว้ปรนนลิบมัตลิทบีนึ่ถผกแตด่งตมันั้งโดยพระเจว้าเพมืนึ่อ
ประกาศขด่าวสารแหด่งพระคจุณของพระเจว้าจนงไมด่เปลบีนึ่ยนแปลง เขาไมด่กลด่าววด่า “ใชด่” วมันนบีนั้และ “ไมด่” พรจุด่งนบีนั้ เขา
หนมักแนด่นและมมันึ่นคงในหลมักคพาสอนและในจจุดประสงคร์ของชบีวลิต เขาถผกนพาโดยพระวลิญญาณของพระเจว้าตลอด 
และไมด่วด่าเขากลด่าวหรมือทพาสลินึ่งใด มมันกร็เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า

“...และในพระองคร์เปป็น เอเมน…” นบีนึ่พผดถนงการใหว้สมัตยาบมันของพระเจว้าเกบีนึ่ยวกมับพระสมัญญาตด่าง ๆ ของ
พระองคร์เอง (โปรดศนกษาฮบีบรผ 6:12-18; 7:20-22; วลิวรณร์ 3:14) ผผว้เชมืนึ่อมบีความมมันึ่นคงแนด่นอนเพราะบรรดาพระ
สมัญญาของพระเจว้า ดว้วยวด่าพระวจนะของพระองคร์จะไมด่มบีวมันลว้มเหลวเลย เราพนนึ่งพาสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าตรมัสในพระ
วจนะของพระองคร์ไดว้ ความมมันึ่นคงแนด่นอนของเราอยผด่ในพระครลิสตร์เสมอ

“...เพมืนึ่อเปป็นทบีนึ่ถวายสงด่าราศบีแดด่พระเจว้าโดยพวกเรา” นมันึ่นคมือ โดยทางการประกาศขด่าวประเสรลิฐ พระ
สมัญญาตด่าง ๆ อมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีของพระเจว้าไดว้ถผกเผยใหว้ประจมักษร์ และคจุณเชมืนึ่อใจไดว้เลยวด่าทจุกสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรง
สมัญญาไวว้ พระองคร์จะทรงทพาใหว้สพาเรร็จ เพราะวด่าพระองคร์ทรงผลิดคพาสมัญญาของพระองคร์ไมด่ไดว้

ขว้อ 21 และ 22: บมัดนบีนั้ผผว้ซนนึ่งทรงตมันั้งพวกเราพรว้อมกมับพวกทด่านไวว้ในพระครลิสตร์ และไดว้ทรงเจลิมพวกเราไวว้
นมันั้น กร็คมือพระเจว้า ผผว้ทรงประทมับตราพวกเราไวว้ และประทานคด่ามมัดจพาของพระวลิญญาณไวว้ในใจทมันั้งหลายของพวก
เราดว้วย

เรารผว้วด่าการตมันั้งคมือการทพาใหว้มมันึ่นคง ไมด่คลอนแคลน หนมักแนด่น ในพระครลิสตร์ผผว้เชมืนึ่อ “ถผกตมันั้งไวว้”-นมันึ่นคมือ 
หนมักแนด่นและแนด่นอน พระครลิสตร์ทรงเปป็นสมอแหด่งจลิตวลิญญาณ (ศนกษาฮบีบรผ 6:19; 1 โครลินธร์ 3:11; มมัทธลิว 
16:18; และเอเฟซมัส 2:20-22)

พระเจว้าทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่ทรงเจลิมเหลด่าผผว้ปรนนลิบมัตลิของพระองคร์ พระเจว้าทรงมอบหมายพมันธกลิจและเจลิมตมันั้ง
เปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนผผว้รด่วมทพาการของเขา ในกลิจการ 10:38 เราอด่านวด่า “พระเจว้าไดว้ทรงเจลิมพระเยซผแหด่งนาซา
เรร็ธดว้วยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธและดว้วยฤทธานจุภาพอยด่างไร…” เราเองกร็มบีการทรงเจลิม: “แตด่พวกทด่านไดว้รมับการ
ทรงเจลิมจากพระองคร์ผผว้บรลิสจุทธลิธแลว้ว และพวกทด่านกร็ทราบทจุกสลินึ่ง…แตด่การเจลิมซนนึ่งพวกทด่านไดว้รมับจากพระองคร์นมันั้น
ดพารงอยผด่ในพวกทด่าน และพวกทด่านไมด่จพาเปป็นตว้องใหว้มนจุษยร์คนใดมาสอนพวกทด่าน แตด่เพราะวด่าการเจลิมนมันั้นเอง
สอนพวกทด่านใหว้ทราบทจุกสลินึ่ง และเปป็นความจรลิง และไมด่ไดว้เปป็นความเทร็จ และตามทบีนึ่การเจลิมนมันั้นไดว้สอนพวกทด่าน
มาแลว้วอยด่างไร พวกทด่านกร็จะดพารงอยผด่ในพระองคร์อยด่างนมันั้น” (1 ยอหร์น 2:20,27)

“...ผผว้ทรงประทมับตราพวกเราไวว้…” นบีนึ่พผดถนงการรมับรองความจรลิงแทว้ทบีนึ่พระเจว้าประทานใหว้แกด่การทรง



เรบียกของเปาโลโดยหมายสพาคมัญเหลด่านมันั้นทบีนึ่ประจมักษร์ซนนึ่งรมับรองการสถลิตอยผด่ดว้วยของพระองคร์กมับเปาโล ตรา
ประทมับถผกใชว้เพมืนึ่อรมับรองและยมืนยมันเอกสารทางกฎหมาย-วลิธบีปฏลิบมัตลิหนนนึ่งแหด่งระบบกฎหมายในปปัจจจุบมันของเราซนนึ่ง
ไดว้มาจากวลิธบีปฏลิบมัตลิเดบียวกมันนบีนั้แหด่งหลายยจุคสมมัยในอดบีตเมมืนึ่อมบีคนไมด่กบีนึ่คนทบีนึ่เขบียนชมืนึ่อของตนไดว้และใชว้ตราประทมับ
แทน แมว้แตด่ในระบบกฎหมายปปัจจจุบมันของเรา เอกสารฉบมับหนนนึ่งตว้องถผกลงนามและถผกประทมับตรากด่อนทบีนึ่มมันจะ
ถผกนพาสด่งไดว้ ผผว้เชมืนึ่อทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วถผกประทมับตราดว้วยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ (อฟ. 1:13; 4:30; ยอหร์น 
6:27)

พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงชมักนพาเรามาถนงพระเจว้า พระองคร์ทรงใหว้ความกระจด่างแจว้งเรา ทรงเปปิดดวงตา
แหด่งความเขว้าใจของเรา พระองคร์ทรงเปป็นแพทยร์ทบีนึ่คอยชด่วยเหลมือตอนทบีนึ่เราบมังเกลิดฝฝ่ายวลิญญาณ เราถผกใหว้บมังเกลิด
โดยพระเจว้าผด่านทางพระวจนะทบีนึ่ไมด่รผว้เปฟปี่อยเนด่าของพระเจว้า เมมืนึ่อเราบมังเกลิดใหมด่แลว้ว พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธกร็ทรงใหว้
บมัพตลิศมาเราเขว้าในพระกายของพระครลิสตร์ทมันทบี ดมังนมันั้นเราจนงถผกรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมับพระองคร์และกลายเปป็นกระ
ดผกแหด่งกระดผกของพระองคร์และเนมืนั้อหนมังแหด่งเนมืนั้อหนมังของพระองคร์

จากนมันั้น นอกเหนมือจากถผกใหว้บมังเกลิดโดยพระวลิญญาณ ถผกใหว้บมัพตลิศมาในพระวลิญญาณ เปป็นผผว้ถมือครอง
พระวลิญญาณ เรายมังถผกประทมับตราโดยพระวลิญญาณ ถผกนพาโดยพระวลิญญาณ และหากไมด่มบีพระราชกลิจของพระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธกร็คงไมด่มบีการไถด่หรมือมรดกฝฝ่ายวลิญญาณเลย (โปรดศนกษายอหร์น 3:1-7; ยากอบ 1:18-21; 1 เป
โตร 1:21-23; โรม 8:9-16; และกาลาเทบีย 5:18)

“...และประทานคด่ามมัดจพาของพระวลิญญาณไวว้ในใจทมันั้งหลายของพวกเราดว้วย” คด่ามมัดจพาจะตว้องถผกแบด่ง
แยกจากขว้อผผกมมัด ขว้อผผกมมัดถผกใหว้เพมืนึ่อเปป็นการรมับประกมันสพาหรมับสลินึ่งอมืนึ่น (เชด่นในกรณบีของศบีลศมักดลิธสลิทธลิธทมันั้งหลาย) 
แตด่คด่ามมัดจพาเปป็นสด่วนหนนนึ่งของสลินึ่งนมันั้นทบีนึ่จะถผกใหว้ เหมมือนกมับตอนทบีนึ่เราซมืนั้ออะไรสมักอยด่างและสด่วนหนนนึ่งของเงลินนมันั้นถผก
จด่ายทมันทบี เงลินดาวนร์ (หรมือคด่ามมัดจพา) ผผกมมัดการซมืนั้อนมันั้นและรมับประกมันผผว้ขายวด่าผผว้ซมืนั้อมบีเจตนาทบีนึ่จะซมืนั้อจรลิง ๆ พระเจว้า
ประทานคด่ามมัดจพาแหด่งพระวลิญญาณใหว้แกด่ผผว้เชมืนึ่อทจุกคน นมันึ่นคมือเครมืนึ่องรมับประกมันของพระองคร์วด่าพระองคร์ทรงซมืนั้อเรา
ไวว้แลว้ว ใชด่แลว้วครมับ ดว้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง และพระองคร์จะไมด่มบีทางปลด่อยเราไปเดร็ดขาด

ขว้อ 23: ยลินึ่งกวด่านมันั้น ขว้าพเจว้าขอพระเจว้าทรงเปป็นพยานฝฝ่ายจลิตใจของขว้าพเจว้าวด่า เพมืนึ่อจะงดโทษพวกทด่าน
ไวว้กด่อน ขว้าพเจว้าจนงยมังไมด่ไดว้มาถนงเมมืองโครลินธร์

พระคพาขว้อนบีนั้ พรว้อมกมับคพากลด่าวตด่าง ๆ ทบีนึ่ตามมาโดยเปาโล แสดงใหว้ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเหร็นเหตจุผลทบีนึ่แทว้
จรลิงทบีนึ่เขาเปลบีนึ่ยนแผนการของตนเกบีนึ่ยวกมับการไปเยบีนึ่ยมพวกเขาตามทบีนึ่ไดว้ตมันั้งใจไวว้ นมันึ่นคมือ เขารผว้วด่าถว้าเขาไปหาพวก
เขาขณะทบีนึ่พวกเขายมังอยผด่ในสภาวะทบีนึ่ไมด่เปป็นระเบบียบ (อยด่างทบีนึ่พวกเขาอยผด่ ณ เวลานมันั้น) มมันกร็คงจพาเปป็นทบีนึ่เขาตว้องหมัน
ไปใชว้มาตรการตด่าง ๆ ทบีนึ่รจุนแรงและการลงวลินมัยอมันเฉบียบขาด นบีนึ่คงเปป็นเรมืนึ่องเจร็บปวดสพาหรมับเขาและสพาหรมับพวก
เขาเชด่นกมัน เพราะวด่าพวกเขาเปป็นลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมันั้นและเขารมักพวกเขาอยด่างสจุดหมัวใจ เขาไมด่อยาก
ทพาใหว้พวกเขาเจร็บปวดหากนมันึ่นเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่เขาหลบีกเลบีนึ่ยงไดว้

“ขว้าพเจว้าขอพระเจว้าทรงเปป็นพยานฝฝ่ายจลิตใจของขว้าพเจว้า”-หรมือ “เปป็นพยานปรมักปรพาจลิตใจของ
ขว้าพเจว้า” นบีนึ่เปป็นคพาปฏลิญาณทบีนึ่ขลมัง เปป็นการอว้างพระเจว้า ซนนึ่งบอกเปป็นนมัยวด่าถว้าเปาโลไมด่ไดว้กพาลมังพผดความจรลิง
ทมันั้งหมด พระเจว้ากร็ควรลงโทษเขาเลย การกลด่าวปกปฟ้องอจุปนลิสมัยของเขาเองตด่อหนว้าครลิสตจมักรนมันั้นเปป็นเรมืนึ่องจพาเปป็น



เขาตว้องทพาใหว้ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเชมืนึ่อวด่าเขาเปป็นผผว้ปรนนลิบมัตลิทบีนึ่แทว้จรลิงคนหนนนึ่งของพระเจว้า ซนนึ่งอจุทลิศตมัวทมันั้งหมดใหว้แกด่
การประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า

“...เพมืนึ่อจะงดโทษพวกทด่านไวว้กด่อน ขว้าพเจว้าจนงยมังไมด่ไดว้มาถนงเมมืองโครลินธร์” เพมืนึ่อหลบีกเลบีนึ่ยงความจพาเปป็น
ของพระเจว้าในการใชว้การลงวลินมัยอมันเขว้มงวดตด่อคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ประพฤตลิตมัวเกะกะในทบีนึ่ประชจุมนมันั้น เปาโลจนงชะลอ
การไปเยมือนของตน เขาหวมังวด่าจะหลบีกเลบีนึ่ยงความจพาเปป็นในการลงวลินมัยอมันแสนเจร็บปวดนบีนั้โดยการสด่งจดหมาย
ฉบมับหนนนึ่งทบีนึ่แสดงถนงความรมักไปถนงพวกเขา ซนนึ่งจะแสดงใหว้พวกเขาเหร็นวด่าพวกเขาตว้องกลมับใจใหมด่และอจุทลิศชบีวลิต
ของตนแดด่พระเจว้าอบีกครมันั้ง

ขว้อ 24: ไมด่ใชด่เพราะเหตจุวด่าพวกเรามบีอพานาจเหนมือความเชมืนึ่อของพวกทด่าน แตด่เปป็นบรรดาผผว้ชด่วยเหลมือใน
เรมืนึ่องความชมืนึ่นบานของพวกทด่าน เพราะวด่าโดยความเชมืนึ่อ พวกทด่านตมันั้งมมันึ่นคงอยผด่ 

ความชมืนึ่นบานเปป็นหนนนึ่งในผลทบีนึ่โดดเดด่นของความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน (กท. 5:22) เหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเปาโล
เปป็นความชมืนึ่นบานของเขา แตด่มมันเปป็นความรมับผลิดชอบอมันใหญด่หลวงของเขาเชด่นกมันทบีนึ่จะชด่วยเหลมือในการเตลิบโต
ฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขา เขาไมด่ไดว้ตมันั้งใจทบีนึ่จะเอาตมัวเองไปอยผด่ตรงกลางระหวด่างพวกเขากมับพระเจว้าในฐานะเปป็น
ชด่องทางหนนนึ่งของชบีวลิตแบบพระเจว้าแตด่เขารผว้สนกวด่ามมันเปป็นพมันธะผผกพมันของเขาทบีนึ่จะคอยเฝฟ้าระวมังพวกเขาในฐานะ
เปป็นบลิดาของพวกเขาในความเชมืนึ่อนมันั้น เขารผว้สนกวด่าทจุกคนทบีนึ่ไดว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อผด่านทางการเทศนาของเขานมันั้นเปป็น 
“ลผก ๆ” ของเขา

“...เพราะวด่าโดยความเชมืนึ่อ พวกทด่านตมันั้งมมันึ่นคงอยผด่” ผด่านทางปากกาทบีนึ่ไดว้รมับการดลใจของเปาโล เราเรบียน
รผว้วด่าโดยความเชมืนึ่อผด่านทางพระคจุณเราไดว้รมับความรอด (อฟ. 2:8) ผด่านทางเปาโลเราเรบียนรผว้ดว้วยวด่า “ดว้วยวด่าสลินึ่งใด
กร็ตามทบีนึ่ไมด่ไดว้เปป็นมาโดยความเชมืนึ่อกร็เปป็นบาป” (รม. 14:23) และเปาโลอธลิบายแกด่ผผว้เชมืนึ่อชาวฮบีบรผเหลด่านมันั้นวด่า “แตด่
โดยปราศจากความเชมืนึ่อ เปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่จะเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยพระองคร์” (ฮบ. 11:6) สลินึ่งทบีนึ่เขากพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้ใน
พระคพาขว้อนบีนั้ของเรากร็คมือวด่า ถว้าเราสามารถทบีนึ่จะยมืนหยมัดตด่อตว้านกระแสนนั้พาอมันนด่ากลมัวแหด่งความอธรรมและความ
ไมด่ชอบธรรมไดว้ ความสามารถของเราทบีนึ่จะยมืนหยมัดนมันั้นกร็เปป็นเพราะฤทธลิธเดชของพระเจว้า ไมด่ใชด่เพราะอพานาจหรมือ
ความชด่วยเหลมือใด ๆ ของมนจุษยร์ หนทางเดบียวทบีนึ่จะเอาชนะโลกไดว้คมือ โดยความเชมืนึ่อ: “ดว้วยวด่าผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่บมังเกลิด
จากพระเจว้า กร็มบีชมัยชนะตด่อโลก และนบีนึ่แหละเปป็นชมัยชนะซนนึ่งไดว้มบีชมัยตด่อโลก คมือความเชมืนึ่อของพวกเรานมันึ่นเอง” (1 
ยอหร์น 5:4)

(โปรดศนกษาโรม 11:20; 1 โครลินธร์ 10:1-13; 15:1)

บทททที่ 2



2:1 แตด่ขว้าพเจว้าไดว้ตมันั้งใจสลินึ่งนบีนั้ไวว้กมับตนเองวด่า ขว้าพเจว้าจะไมด่มาหาพวกทด่านอบีกในความหนมักใจ
2:2 เพราะวด่าถว้าขว้าพเจว้าทพาใหว้พวกทด่านเสบียใจ แลว้วผผว้ใดเลด่าเปป็นผผว้ทบีนึ่จะทพาใหว้ขว้าพเจว้าดบีใจ เวว้นแตด่คนเดบียวกมันกมับทบีนึ่
ถผกทพาใหว้เสบียใจโดยขว้าพเจว้า
2:3 และขว้าพเจว้าไดว้เขบียนสลินึ่งอมันเดบียวกมันนบีนั้มาถนงพวกทด่าน เกรงวด่าเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามาแลว้ว ขว้าพเจว้าจะมบีความเสบียใจ
จากคนเหลด่านมันั้น ผผว้ซนนึ่งควรจะทพาใหว้ขว้าพเจว้าปปีตลิยลินดบี โดยมบีความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจในพวกทด่านทจุกคนวด่า ความชมืนึ่นบาน
ของขว้าพเจว้ากร็เปป็นความชมืนึ่นบานของพวกทด่านทจุกคน
2:4 ดว้วยวด่าจากความทจุกขร์มากมายและความปวดรว้าวแหด่งหมัวใจ ขว้าพเจว้าไดว้เขบียนถนงพวกทด่านดว้วยนนั้พาตาไหล
มากมาย มลิใชด่เพมืนึ่อพวกทด่านควรจะทจุกขร์ใจ แตด่เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้รผว้จมักความรมักซนนึ่งขว้าพเจว้ามบีอยด่างบรลิบผรณร์มากขนนั้น
ตด่อพวกทด่าน
2:5 แตด่ถว้าผผว้ใดกด่อใหว้เกลิดความทจุกขร์ใจ ผผว้นมันั้นกร็มลิไดว้ทพาใหว้ขว้าพเจว้าเปป็นทจุกขร์ใจฝฝ่ายเดบียว แตด่บางคนในพวกทด่านดว้วย 
เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไมด่กดดมันพวกทด่านจนเกลินไป
2:6 การลงโทษนบีนั้กร็เพบียงพอแลว้วสพาหรมับคนเชด่นนมันั้น ซนนึ่งคนเปป็นอมันมากไดว้กระทพา
2:7 ดมังนมันั้นตรงกมันขว้าม พวกทด่านควรจะยกโทษใหว้ผผว้นมันั้น และปลอบประโลมใจเขาตด่างหาก เกรงวด่าบางทบีคนเชด่น
นมันั้นจะถผกกลมืนเขว้าไปดว้วยความทจุกขร์เหลมือลว้น
2:8 ดมังนมันั้น ขว้าพเจว้าขอวลิงวอนพวกทด่านวด่า ใหว้พวกทด่านยมืนยมันความรมักของพวกทด่านตด่อคนนมันั้น
2:9 เพราะเหตจุนบีนั้เองขว้าพเจว้าจนงไดว้เขบียนมาดว้วย เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะทราบขว้อพลิสผจนร์ของพวกทด่านวด่า พวกทด่านจะเชมืนึ่อ
ฟปังในทจุกประการหรมือไมด่
2:10 พวกทด่านจะยกโทษสลินึ่งใด ๆ ใหว้ผผว้ใด ขว้าพเจว้ากร็ยกโทษใหว้ดว้วย เพราะวด่าถว้าขว้าพเจว้าไดว้ยกโทษสลินึ่งใด ๆ 
ขว้าพเจว้าไดว้ยกโทษใหว้ผผว้นมันั้น เพราะเหร็นแกด่พวกทด่านขว้าพเจว้าไดว้ยกโทษสลินึ่งนมันั้นแลว้วในพระครลิสตร์
2:11 เกรงวด่าซาตานจะไดว้เปรบียบพวกเรา เพราะพวกเราไมด่ขาดความรผว้เกบีนึ่ยวกมับบรรดากลอจุบายของมมัน
2:12 นอกจากนบีนั้เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้มาถนงเมมืองโตรอมัสเพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ และมบีประตผเปปิดใหว้แกด่
ขว้าพเจว้าโดยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
2:13 ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้มบีการหยจุดพมักในจลิตวลิญญาณของขว้าพเจว้าเลย เพราะขว้าพเจว้าไมด่ไดว้พบทลิตมัสนว้องของขว้าพเจว้า 
แตด่เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้ลาพวกเขามานมันั้น ขว้าพเจว้าไดว้เดลินทางจากทบีนึ่นมันึ่นเขว้าไปในแควว้นมาซลิโดเนบีย
2:14 บมัดนบีนั้การขอบพระคจุณจงมบีแดด่พระเจว้า ผผว้ทรงทพาใหว้พวกเราไดว้รมับชมัยชนะในพระครลิสตร์เสมอ และโปรด
ประทานกลลินึ่นหอมแหด่งความรผว้ของพระองคร์ใหว้ปรากฏโดยพวกเราในทจุกแหด่งหน
2:15 เพราะวด่าพวกเราเปป็นกลลินึ่นอมันหอมหวานของพระครลิสตร์ถวายแดด่พระเจว้า ในคนทมันั้งหลายทบีนึ่รอดแลว้ว และใน
คนทมันั้งหลายทบีนึ่พลินาศ
2:16 ตด่อฝฝ่ายหนนนึ่งพวกเราเปป็นกลลินึ่นแหด่งความตายซนนึ่งนพาไปสผด่ความตาย และตด่ออบีกฝฝ่ายหนนนึ่งเปป็นกลลินึ่นหอมแหด่งชบีวลิต
ซนนึ่งนพาไปสผด่ชบีวลิต และผผว้ใดเลด่าจะพอเพบียงสพาหรมับสลินึ่งเหลด่านบีนั้
2:17 เพราะวด่าพวกเราไมด่เหมมือนคนเปป็นอมันมาก ซนนึ่งทพาใหว้พระวจนะของพระเจว้าเสมืนึ่อมเสบีย แตด่เหมมือนดว้วยความ
จรลิงใจ แตด่เหมมือนมาจากพระเจว้า ในสายพระเนตรของพระเจว้าพวกเราพผดในพระครลิสตร์



ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลสานตด่อการอภลิปรายทบีนึ่ถผกเรลินึ่มตว้นในบททบีนึ่แลว้วซนนึ่งปปิดทว้ายดว้วยการทบีนึ่เขาอธลิบายวด่าเขาไมด่ไดว้ไป
เยบีนึ่ยมครลิสตจมักรชาวโครลินธร์ตามทบีนึ่เขาวางแผนไวว้แลว้ว เพราะวด่าครลิสตจมักรนมันั้นอยผด่ในสภาวะแหด่งความไรว้ระเบบียบ ณ
เวลานมันั้น ผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไมด่ไดว้กพาลมังดพาเนลินชบีวลิตแบบปรองดองซนนึ่งกมันและกมัน พวกเขาไมด่ไดว้มบีความคลิด
แบบเดบียวกมันอยด่างทบีนึ่ครลิสตจมักรควรจะมบี และมบีบาปทบีนึ่รผว้กมันในทบีนึ่ประชจุมนมันั้น เปาโลเลมือกทบีนึ่จะสด่งจดหมายแหด่งความ
รมักฉบมับหนนนึ่งไปถนงพวกเขา มากกวด่าทบีนึ่จะไปเยบีนึ่ยมพวกเขาดว้วยตมัวเองและถผกพระเจว้าเรบียกใหว้ใชว้การลงวลินมัยอมัน
เฉบียบขาดซนนึ่งเขาคงตว้องใชว้แนด่นอน ดมังนมันั้นเขาจนงเลมือกทบีนึ่จะเขบียนตามทบีนึ่พระวลิญญาณทรงดลใจเขา โดยหวมังวด่า
จดหมายฉบมับนบีนั้จะกด่อใหว้เกลิดการปฏลิรผปครมันั้งใหญด่จนทพาใหว้การไปเยมือนของเขายมังเมมืองโครลินธร์เปป็นชด่วงเวลาแหด่ง
ความชมืนึ่นบานฝฝ่ายวลิญญาณ

ในบททบีนึ่หว้าของจดหมายฝากฉบมับแรกของเขาเปาโลไดว้สมันึ่งทบีนึ่ประชจุมนมันั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ใหว้ใชว้การลงวลินมัย
เกบีนึ่ยวกมับพวกคนทบีนึ่ทพาผลิดในครลิสตจมักรนมันั้น โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับคน ๆ นมันั้นทบีนึ่ไดว้ทพาบาปอมันนด่าเกลบียด
มาก ๆ ในการเอาภรรยาของบลิดาตนมาและอยผด่กลินกมับนาง การลงวลินมัยไดว้ถผกกระทพาตามคพาสมันึ่งของเปาโลและผผว้
กระทพาผลิดนมันั้นไดว้ถผกลงโทษอยด่างเหมาะสมแลว้วสพาหรมับการตลิเตบียนทบีนึ่เขาไดว้นพามาสผด่ครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นนมันั้น กด่อนหนว้า
นมันั้นการรด่วมสามมัคคบีธรรมไดว้ถผกถอนไปจากเขา และการลงวลินมัยเชด่นนมันั้นทพาใหว้เขาละทลินั้งบาปของตน เขากลมับใจ
อยด่างจรลิงใจและหมันมาหาพระเจว้าเพมืนึ่อขอการยกโทษ ในบทปปัจจจุบมันนบีนั้ ในขว้อ 6 ถนง 11 เปาโลเตมือนสตลิผผว้เชมืนึ่อชาว
โครลินธร์เหลด่านมันั้นใหว้รมับชายผผว้นมันั้นกลมับมารด่วมสามมัคคบีธรรมดว้วยกมันในครลิสตจมักรเหมมือนเดลิม

แมว้กระทมันึ่งวมันนบีนั้ กระบวนการเดบียวกมันนบีนั้กร็ควรถผกปฏลิบมัตลิตาม ไมด่วด่าบาปนมันั้นจะนด่าเกลบียดขนาดไหน ผผว้เชมืนึ่อ
ทบีนึ่ทพาผลิดนมันั้นควรไดว้รมับการยกโทษและถผกรมับเขว้ามารด่วมสามมัคคบีธรรมกมันเหมมือนเดลิมหากเขากลมับใจใหมด่และละทลินั้ง
บาปนมันั้นทบีนึ่เขาเคยหลงระเรลิง เราตว้องระมมัดระวมังมาก ๆ เกบีนึ่ยวกมับการตมัดสลินผผว้อมืนึ่น เพราะวด่าเราเองกร็เปป็นเนมืนั้อหนมัง 
เราถผกรจุมเรว้าดว้วยความอด่อนกพาลมังตด่าง ๆ แบบมนจุษยร์ และมมันเปป็นไปไดว้ทบีนึ่เรา เมมืนึ่อตกอยผด่ภายใตว้สภาพการณร์คลว้าย 
ๆ กมัน อาจกระทพาบาปทบีนึ่นด่าเกลบียดพอ ๆ กมับคนอมืนึ่นเชด่นกมัน เราไดว้รมับคพาเตมือนวด่า “เหตจุฉะนมันั้นจงใหว้คนทบีนึ่คลิดวด่าตมัว
เองยมืนมมันึ่นคงแลว้วระวมังใหว้ดบี เกรงวด่าเขาจะลว้มลง ไมด่มบีการทดลองใด ๆ เกลิดขนนั้นกมับพวกทด่าน นอกเหนมือจากการ
ทดลองซนนึ่งเคยเกลิดกมับมนจุษยร์ทมันั้งหลาย แตด่พระเจว้าทรงสมัตยร์ซมืนึ่อ ผผว้จะไมด่ทรงอนจุญาตใหว้พวกทด่านถผกทดลองเกลินกวด่า
ทบีนึ่พวกทด่านจะสามารถทนไดว้ แตด่พรว้อมกมับการทดลองนมันั้น จะโปรดใหว้มบีทางทบีนึ่จะหลบหนบีไดว้ดว้วย เพมืนึ่อพวกทด่านจะ
สามารถทนไดว้” (1 คร. 10:12,13)

โดยทางความเชมืนึ่อในชมัยชนะทบีนึ่พระเยซผทรงซมืนั้อใหว้เราแลว้วโดยทางพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระองคร์ เรา
สามารถมบีชมัยชนะเหนมือโลก เนมืนั้อหนมัง และมารรว้ายไดว้

เปาโลบอกชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น (ขว้อ 6 และ 7 ของบทนบีนั้) วด่าการลงโทษทบีนึ่ถผกตวงออกใหว้แกด่ชายหนจุด่มคน
นมันั้นกร็เพบียงพอแลว้ว และบมัดนบีนั้พวกเขาควรยกโทษใหว้เขาและรมับเขาในฐานะพบีนึ่นว้องคนหนนนึ่ง เกรงวด่าเขาจะถผก
เอาชนะดว้วยความเสบียใจ

จากนมันั้นในขว้อ 13 เปาโลเปปิดเผยถนงความผลิดหวมังทบีนึ่เขาไดว้ประสบทบีนึ่เมมืองโตรอมัสเมมืนึ่อเขาไมด่พบทลิตมัสทบีนึ่นมันึ่น 
เขาหวมังวด่าจะไดว้ทราบจากทลิตมัสเกบีนึ่ยวกมับการตอบรมับของชาวโครลินธร์ทบีนึ่มบีตด่อจดหมายฉบมับแรกทบีนึ่เขาเขบียนถนงพวก
เขา



จากเมมืองโตรอมัสเขาเดลินทางตด่อไปยมังแควว้นมาซลิโดเนบียซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ ดผเหมมือนวด่าเขาไดว้พบกมับทลิตมัสในทบีนึ่สจุด
และทราบวด่าจดหมายของเขาไดว้ถผกรมับไวว้แลว้วดว้วยใจทบีนึ่เปปิดในทบีนึ่ประชจุมนมันั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ ขด่าวสารของเขาประสบ
ผลสพาเรร็จแลว้วและไดว้บรรลจุสลินึ่งซนนึ่งเขาไดว้ปรารถนาใหว้มมันบรรลจุ

คนาอธริบายถทูกกลส่าวตส่อไป
ขว้อ 1: แตด่ขว้าพเจว้าไดว้ตมันั้งใจสลินึ่งนบีนั้ไวว้กมับตนเองวด่า ขว้าพเจว้าจะไมด่มาหาพวกทด่านอบีกในความหนมักใจ
บมัดนบีนั้เปาโลกลด่าวปฟ้องกมันการทพาตามทบีนึ่พผดของเขาในฐานะเปป็นผผว้ปรนนลิบมัตลิแทว้คนหนนนึ่งแหด่งขด่าวประเสรลิฐ

แหด่งพระคจุณของพระเจว้า เราอาจถอดความถว้อยคพาของพระคพาขว้อนบีนั้ดมังนบีนั้: “ขว้าพเจว้าตมัดสลินใจแลว้ววด่าหนทางทบีนึ่ดบี
ทบีนึ่สจุดสพาหรมับขว้าพเจว้ากร็คมือ การไมด่มาหาพวกทด่านอบีกในความหนมักใจ”

เขาไมด่เพบียงอยผด่หด่าง ๆ จากเมมืองโครลินธร์เพมืนึ่อทบีนึ่ครลิสเตบียนชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นจะไมด่ตว้องเจอกมับคพาตพาหนลิ
รจุนแรงและการตบีสอนอมันเดร็ดขาดทบีนึ่คงจะเปป็นเหตจุจพาเปป็นอยด่างยลินึ่งยวดหากเขาไปเยบีนึ่ยมพวกเขาขณะทบีนึ่ครลิสตจมักร
นมันั้นยมังอยผด่ในความไรว้ระเบบียบเชด่นนมันั้น แตด่เพราะเขาหวมังเชด่นกมันวด่า โดยการใชว้จดหมายฉบมับนบีนั้ พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ
จะทรงกระทพากลิจผด่านทางขด่าวสารของเขาและทพาใหว้เกลิดการกลมับใจใหมด่และการอจุทลิศตมัวใหมด่ในสด่วนของผผว้กระทพา
ผลิดเหลด่านมันั้น จากนมันั้น เมมืนึ่อมบีการแกว้ไขตด่าง ๆ แลว้ว เขากร็สามารถทพาใหว้การไปเยบีนึ่ยมครลิสตจมักรชาวโครลินธร์ของเขา
เปป็นชด่วงเวลาแหด่งความชมืนึ่นบานฝฝ่ายวลิญญาณ แทนทบีนึ่จะเปป็นเวลาแหด่งความไมด่นด่าอภลิรมญร์และการลงวลินมัยอมันเขว้ม
วด เขาตมันั้งใจแนด่วแนด่วด่าเขาจะไมด่ไปเยบีนึ่ยมพวกเขาเปป็นครมันั้งทบีนึ่สองขณะทบีนึ่เขาตกอยผด่ภายใตว้ความตนงเครบียดและความ
หนมักใจแหด่งความรผว้สนกตด่าง ๆ ของเขา ณ เวลานมันั้น เขาอยากไปเยบีนึ่ยมพวกเขาเพมืนึ่อความชมืนึ่นบาน และอยากใหว้การ
ไปเยมือนของเขาจะเปป็นประโยชนร์ในฝฝ่ายวลิญญาณตด่อพวกเขาและตด่อตมัวเขาเอง

พระคพาขว้อนบีนั้มบีคพากลด่าวทบีนึ่เปป็นเหตจุผลหลมักวด่าเพราะเหตจุใดเปาโลถนงไมด่ไดว้ไปเยบีนึ่ยมพวกเขาตามแผนการเดลิม
ของตน ความลด่าชว้านมันั้นไมด่ไดว้เปป็นเพราะความโลเลในสด่วนของเขา แตด่เปป็นเพราะความรมักทบีนึ่เขามบีตด่อเหลด่าผผว้เชมืนึ่อ
ของเขาและความปรารถนาของเขาทบีนึ่วด่าการไปเยมือนของเขาจะเปป็นทบีนึ่ชอบใจและชมืนึ่นบานทมันั้งสองฝฝ่าย

ขว้อ 2: เพราะวด่าถว้าขว้าพเจว้าทพาใหว้พวกทด่านเสบียใจ แลว้วผผว้ใดเลด่าเปป็นผผว้ทบีนึ่จะทพาใหว้ขว้าพเจว้าดบีใจ เวว้นแตด่คน
เดบียวกมันกมับทบีนึ่ถผกทพาใหว้เสบียใจโดยขว้าพเจว้า

“ถว้าขว้าพเจว้าทพาใหว้พวกทด่านเสบียใจ (หรมือ ถว้าขว้าพเจว้าทพาใหว้พวกทด่านเจร็บปวด)...” แนวคลิดเรมืนึ่องความ
เสบียใจเพราะบาปยมังไมด่ไดว้ถผกเกรลินึ่นนพา “ขว้าพเจว้า” ในพระคพาตอนนบีนั้มบีลมักษณะเนว้นหนมัก ความปปีตลิยลินดบีและความ
ชมืนึ่นบานหนนนึ่งเดบียวของเปาโลคมือ การไดว้เหร็นเหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเขามบีความสจุข ดมังนมันั้นถว้าเขาทพาใหว้พวกเขาเจร็บ มมันกร็มบี
จจุดประสงคร์เพมืนึ่อกด่อใหว้เกลิดความสจุขในบมันั้นปลาย แนวคลิดนบีนั้ดผเหมมือนวด่าจะเปป็น: “เปป็นความจรลิงทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้เขบียนไป
เพมืนึ่อทพาใหว้เกลิดความเจร็บปวด แตด่มมันกร็เพมืนึ่อทบีนึ่ความเจร็บปวดเชด่นนมันั้นจะถผกขจมัดทลินั้งไปกด่อนทบีนึ่ขว้าพเจว้าไปถนง” นบีนึ่ถผก
สนมับสนจุนโดยขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้ซนนึ่งถผกเอามาจากจดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองของเขา บททบีนึ่ 7 ขว้อ 8 ถนง 10:

“เพราะถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าไดว้ทพาใหว้พวกทด่านเสบียใจดว้วยจดหมายฉบมับนมันั้น ขว้าพเจว้ากร็ไมด่กลมับใจ ถนงแมว้วด่า
ขว้าพเจว้าไดว้กลมับใจ เพราะขว้าพเจว้าดผออกวด่า จดหมายฉบมับนมันั้นเองไดว้ทพาใหว้พวกทด่านเสบียใจ ถนงแมว้วด่าความเสบียใจนมันั้น
เปป็นเพบียงชมันึ่วขณะเทด่านมันั้น บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้าปปีตลิยลินดบี มลิใชด่เพราะพวกทด่านไดว้ถผกทพาใหว้เสบียใจ แตด่เพราะพวกทด่านไดว้
เสบียใจซนนึ่งนพาไปสผด่การกลมับใจใหมด่ เพราะวด่าพวกทด่านไดว้ถผกทพาใหว้เสบียใจตามอยด่างทางของพระเจว้า เพมืนึ่อพวกทด่านจะ



ไมด่ไดว้รมับความเสบียหายจากพวกเราในสลินึ่งใดเลย เพราะวด่าความเสบียใจตามอยด่างทางของพระเจว้ากระทพาใหว้เกลิด
การกลมับใจใหมด่ ซนนึ่งนพาไปสผด่ความรอดทบีนึ่ไมด่ตว้องคลิดเปลบีนึ่ยนใจเลย แตด่ความเสบียใจแหด่งโลกนบีนั้กระทพาใหว้เกลิดความ
ตาย”

“...แลว้วผผว้ใดเลด่าเปป็นผผว้ทบีนึ่จะทพาใหว้ขว้าพเจว้าดบีใจ เวว้นแตด่คนเดบียวกมันกมับทบีนึ่ถผกทพาใหว้เสบียใจโดยขว้าพเจว้า” ความ
เศรว้าใจทบีนึ่เปาโลทพาใหว้เกลิดแกด่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเปป็นการชดเชยอมันเหลมือเฟฟอสพาหรมับความยลินดบีนมันั้นทบีนึ่ตมัวเขาเองไดว้
รมับจากความเสบียใจนมันั้น เพราะวด่ามมันทพาใหว้ครลิสเตบียนชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นกลมับใจใหมด่ สลินึ่งทบีนึ่ดผเหมมือนเปป็นความเหร็น
แกด่ตมัวนบีนั้ถผกอธลิบายในถว้อยคพาของพระคพาขว้อถมัดไป-นมันึ่นคมือ “โดยมบีความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจในพวกทด่านทจุกคนวด่า ความ
ชมืนึ่นบานของขว้าพเจว้ากร็เปป็นความชมืนึ่นบานของพวกทด่านทจุกคน” ความหมายโดยรวมกร็คมือวด่าเปาโลไมด่ไดว้ประสงคร์ทบีนึ่
จะไปเยมือนเมมืองโครลินธร์ในความเสบียใจ แตด่ในความชมืนึ่นบาน และเปฟ้าหมายนบีนั้ถผกบรรลจุแลว้วโดยเปป็นผลมาจากคพา
ตพาหนลิของจดหมายฉบมับแรกของเขาทบีนึ่สด่งถนงครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ จดหมายฉบมับนมันั้นกด่อใหว้เกลิดความเจร็บปวด 
ความเจร็บปวดกด่อใหว้เกลิดการกลมับใจใหมด่ และการกลมับใจใหมด่ (ความเสบียใจตามแบบพระเจว้าทบีนึ่มบีตด่อองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้า) กร็กด่อใหว้เกลิดใจอมันบรลิสจุทธลิธและความชมืนึ่นบานในสวรรคร์สพาหรมับทจุกฝฝ่ายทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้อง เปาโลไดว้รมับความสจุขผด่าน
ทางการตอบสนองของเหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเขา และเหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเขากร็ไดว้รมับพรผด่านทางประสบการณร์อมันเจร็บปวด
ของพวกเขาซนนึ่งสด่งผลเปป็นการกลมับใจใหมด่ทบีนึ่ออกมาจากใจ

ขว้อ 3: และขว้าพเจว้าไดว้เขบียนสลินึ่งอมันเดบียวกมันนบีนั้มาถนงพวกทด่าน เกรงวด่าเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามาแลว้ว ขว้าพเจว้าจะมบี
ความเสบียใจจากคนเหลด่านมันั้น ผผว้ซนนึ่งควรจะทพาใหว้ขว้าพเจว้าปปีตลิยลินดบี โดยมบีความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจในพวกทด่านทจุกคนวด่า 
ความชมืนึ่นบานของขว้าพเจว้ากร็เปป็นความชมืนึ่นบานของพวกทด่านทจุกคน

“สลินึ่งอมันเดบียวกมันนบีนั้” รวมถนงคพาสมันึ่งของเปาโลทบีนึ่วด่าพวกเขาตว้องกลมับใจใหมด่และเปลบีนึ่ยนแปลงแนวการ
ประพฤตลิโดยรวมของพวกเขา ถอดทลินั้งการใชว้แบบผลิด ๆ และวลิธบีปฏลิบมัตลิอมันชมันึ่วรว้ายทมันั้งหลายทบีนึ่ดาษดมืนึ่นในครลิสตจมักร
ชาวโครลินธร์ ณ เวลานมันั้น อยด่างไรกร็ตาม มมันกร็อว้างอลิงเปป็นพลิเศษถนงชายหนจุด่มคนนมันั้นทบีนึ่กพาลมังอยผด่กลินกมับแมด่เลบีนั้ยงของตน
และซนนึ่งเปาโลไดว้บมัญชาใหว้ทบีนึ่ประชจุมนมันั้นไมด่รด่วมสามมัคคบีธรรมกมับเขา

“...เกรงวด่าเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามาแลว้ว ขว้าพเจว้าจะมบีความเสบียใจจากคนเหลด่านมันั้น ผผว้ซนนึ่งควรจะทพาใหว้ขว้าพเจว้าปปีตลิ
ยลินดบี…” ความหมายในทบีนึ่นบีนั้กร็คมือวด่าถว้าเปาโลมาเจอหนว้าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น เขากร็จะตว้องจพาใจใชว้การลงวลินมัยอมัน
เฉบียบขาดซนนึ่งจพาเปป็นตว้องใชว้ในกรณบีดมังกลด่าว และนบีนึ่คงจะนพาความเสบียใจมาสผด่ทมันั้งครลิสตจมักรนมันั้น เชด่นเดบียวกมับนพา
ความเสบียใจมาสผด่หมัวใจของอมัครทผตทด่านนบีนั้-ความเสบียใจแทนทบีนึ่จะเปป็นการชมืนึ่นชมยลินดบี

“...โดยมบีความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจในพวกทด่านทจุกคนวด่า ความชมืนึ่นบานของขว้าพเจว้ากร็เปป็นความชมืนึ่นบานของพวก
ทด่านทจุกคน” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า: “ขว้าพเจว้ามบีความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจในพวกทด่าน (ครลิสตจมักรนมันั้น
ทมันั้งหมด) วด่าพวกทด่านจะตมัดสลินใจและทพาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าสลินึ่งซนนึ่งจะนพาความชมืนึ่นบานมาสผด่หมัวใจของ
ขว้าพเจว้าเองและสด่งเสรลิมความสจุขและความชมืนึ่นบานในหมัวใจของสมาชลิกเหลด่านมันั้นของทบีนึ่ประชจุมชาวโครลินธร์” เขารผว้
วด่ามบีบางคนในเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่ไมด่รมักและไมด่เคารพเขาในฐานะผผว้ปรนนลิบมัตลิคนหนนนึ่งของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ แตด่
เขากร็ไมด่สงสมัยวด่ามมันเปป็นอจุปนลิสมัยโดยรวมของครลิสตจมักรนมันั้นทบีนึ่อยากใหว้เขาไปเยบีนึ่ยมพวกเขา เขาเชมืนึ่อวด่าพวกเขา
อยากทพาใหว้เขามบีความสจุขมากกวด่าทบีนึ่จะทพาใหว้ชบีวลิตของเขาเตร็มไปดว้วยความเสบียใจและความหนมักใจ และดผเหมมือน



จะเปป็นความจรลิง เมมืนึ่อพลิจารณาขว้อพระคมัมภบีรร์หลายตอน วด่าคนสด่วนใหญด่ในครลิสตจมักรนมันั้นอยากใหว้เขาไปเยบีนึ่ยมพวก
เขาจรลิง ๆ

ขว้อ 4: ดว้วยวด่าจากความทจุกขร์มากมายและความปวดรว้าวแหด่งหมัวใจ ขว้าพเจว้าไดว้เขบียนถนงพวกทด่านดว้วย
นนั้พาตาไหลมากมาย มลิใชด่เพมืนึ่อพวกทด่านควรจะทจุกขร์ใจ แตด่เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้รผว้จมักความรมักซนนึ่งขว้าพเจว้ามบีอยด่าง
บรลิบผรณร์มากขนนั้นตด่อพวกทด่าน

“ดว้วยวด่าจากความทจุกขร์มากมายและความปวดรว้าวแหด่งหมัวใจ ขว้าพเจว้าไดว้เขบียนถนงพวกทด่าน…” คพากรบีก
ตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ความปวดรว้าว” มบีความหมายวด่า “การกด, การชมักกระตจุก” มมันไมด่ใชด่ดว้วยใจทบีนึ่เยด่อหยลินึ่ง ความ
จองหอง และความรผว้สนกวด่าเหนมือกวด่าทบีนึ่เปาโลเขบียนคพาตพาหนลิรจุนแรงนมันั้นในจดหมายฝากฉบมับแรกของเขาถนงชาวโค
รลินธร์ เปาโลไมด่เหมมือนกมับชาวฟารลิสบีคนนมันั้นในลผกา 18:11 ทบีนึ่กลด่าววด่า “ขว้าแตด่พระเจว้า ขว้าพระองคร์ขอบพระคจุณ
พระองคร์ ทบีนึ่ขว้าพระองคร์ไมด่เหมมือนคนอมืนึ่น ๆ!” และเปาโลไมด่มบีความยลินดบีเลยในคพาวด่ากลด่าวอมันเฉบียบขาดนมันั้นทบีนึ่คง
ทพาใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์เศรว้าใจ ยกเวว้นวด่าความเศรว้าใจนมันั้นจะนพาไปสผด่ประโยชนร์ของพวก
เขาผด่านทางความเสบียใจแบบพระเจว้าและการกลมับใจใหมด่แบบจรลิงใจ เขาไมด่ไดว้เขบียนมาโดยมบีจจุดประสงคร์เพมืนึ่อ
ทพาใหว้พวกเขาไมด่สบายใจ แตด่เพมืนึ่อแสดงใหว้เหร็นความรมักของเขาทบีนึ่มบีใหว้พวกเขา เขากระวนกระวายใจอยากใหว้พวก
เขาเตลิบโตในพระคจุณและมบีความสจุขกมับสลิทธลิโดยกพาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขา แตด่ความรมักแทว้กร็ไมด่เปป็นเหตจุใหว้
เราปกปปิดขว้อผลิดพลาดตด่าง ๆ ของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกฝากไวว้ใหว้เราดผแล

“...ดว้วยนนั้พาตาไหลมากมาย…” นนั้พาตาไมด่จพาเปป็นตว้องบด่งบอกถนงความอด่อนแอ หลายครมันั้งนนั้พาตาบด่งบอกถนง
ความกลว้าหาญ-ความกลว้าหาญของชายคนหนนนึ่งทบีนึ่อจุทลิศตมัวเพมืนึ่ออจุดมการณร์ทบีนึ่เขาเปป็นตมัวแทน นนั้พาตาจากชายคนหนนนึ่ง
ทบีนึ่เขว้มแขร็งฝฝ่ายวลิญญาณกร็เปป็นเครมืนึ่องแสดงถนงใจทบีนึ่แตกสลายและความเศรว้าใจอมันหนมักหนด่วง

“...มลิใชด่เพมืนึ่อพวกทด่านควรจะทจุกขร์ใจ แตด่เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้รผว้จมักความรมักซนนึ่งขว้าพเจว้ามบีอยด่างบรลิบผรณร์มาก
ขนนั้นตด่อพวกทด่าน” เมมืนึ่อเปาโลเขบียนถว้อยคพาทบีนึ่รจุนแรง ถว้อยคพาทบีนึ่บาดลนกและทพารว้ายคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาเขบียนไปหา เขา
กร็ทพาเชด่นนมันั้นในนนั้พาตา การลงวลินมัยจะไดว้ผลดบีหากมมันถผกกระทพาในความถด่อมใจและนนั้พาตา คนทบีนึ่อยผด่ภายใตว้การลง
วลินมัยจะรมับคพาตพาหนลิหรมือการแกว้ไขเมมืนึ่อมมันถผกใหว้ดว้วยใจกรจุณาและในวลิญญาณทบีนึ่ถผกตว้อง มมันไมด่ใชด่ความปรารถนา
ของเปาโลทบีนึ่จะใหว้ความเจร็บปวดแกด่ลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมันั้น แตด่ทบีนึ่พวกเขาจะทราบและเขว้าใจความรมักอมัน
จรลิงใจของเขาทบีนึ่มบีใหว้แกด่พวกเขาและความหด่วงใยของเขาทบีนึ่มบีตด่อสวมัสดลิภาพฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขา

บลิดาทบีนึ่สงวนไมว้เรบียวกร็เกลบียดชมังบจุตรชายของตน (สภษ. 13:24) ในทพานองเดบียวกมัน ผผว้ปรนนลิบมัตลิทบีนึ่สงวนไมว้
เรบียวในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณกร็ไมด่รมักครลิสตจมักรนมันั้นซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ทรงตมันั้งเขาใหว้ดผแล เขาไมด่พลิสผจนร์
ความรมักของตนโดยยอมใหว้ทบีนึ่ประชจุมของเขาหลงระเรลิงในวลิธบีปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ ทบีนึ่ไมด่สอดคลว้องกมับพระคมัมภบีรร์ เปาโล
รมักลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมันั้นและเขาอยากใหว้พวกเขาไดว้รมับสลินึ่งดบีทบีนึ่สจุดในพระพรฝฝ่ายวลิญญาณ ถว้าเราในฐานะผผว้
เชมืนึ่อไมด่เตมือนพบีนึ่นว้องของเราในความเชมืนึ่อนมันั้น เรากร็จะตว้องใหว้การสพาหรมับการสผญเสบียบพาเหนร็จของพวกเขา เพราะวด่า
คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขว้มแขร็งในความเชมืนึ่อนมันั้นถผกบมัญชาใหว้ชด่วยเหลมือคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่อด่อนแอในความเชมืนึ่อนมันั้น:

“พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย ถว้าผผว้ใดถผกครอบงพาอยผด่ในความพลมันั้งผลิด พวกทด่านซนนึ่งอยผด่ฝฝ่ายวลิญญาณ จงชด่วยผผว้นมันั้นกลมับ
ตมันั้งตมัวใหมด่ในจลิตใจแหด่งความอด่อนสจุภาพ โดยพลิจารณาตมัวทด่านเอง เกรงวด่าทด่านจะถผกทดลองดว้วย ทด่านทมันั้งหลายจง



แบกภาระของกมันและกมัน และโดยการนมันั้นจนงทพาใหว้พระราชบมัญญมัตลิของพระครลิสตร์สพาเรร็จ” (กท. 6:1,2)
ขว้อ 5: แตด่ถว้าผผว้ใดกด่อใหว้เกลิดความทจุกขร์ใจ ผผว้นมันั้นกร็มลิไดว้ทพาใหว้ขว้าพเจว้าเปป็นทจุกขร์ใจฝฝ่ายเดบียว แตด่บางคนใน

พวกทด่านดว้วย เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไมด่กดดมันพวกทด่านจนเกลินไป
การอยผด่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนมังและความไรว้ระเบบียบในครลิสตจมักรชาวโครลินธร์-โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งชายหนจุด่มคนนมันั้นทบีนึ่

กพาลมังอยผด่กลินในบาปกมับภรรยาบลิดาของตน (1 คร. 5:1)- ไดว้ทพาใหว้เปาโลทจุกขร์ใจ “อยผด่บว้าง” นมันึ่นคมือ เฉพาะในความ
ทจุกขร์ใจรด่วมกมับคนอมืนึ่น ๆ เทด่านมันั้นและในฐานะเปป็นสด่วนหนนนึ่งของครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ ไมด่ใชด่แคด่เปาโลเทด่านมันั้นทบีนึ่
ทนทจุกขร์ แตด่ทมันั้งครลิสตจมักรนมันั้นไดว้ทนทจุกขร์เชด่นกมัน เพราะบาปทบีนึ่ทราบกมันในทบีนึ่ประชจุมนมันั้น บาปซนนึ่งไมด่ไดว้ถผกวด่ากลด่าวจน
กระทมันึ่งจดหมายฉบมับแรกของเปาโลเรบียกรว้องใหว้มบีการกลมับใจใหมด่และแกว้ไขวลิธบีปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ ทบีนึ่ชมันึ่วรว้าย

ผผว้เชมืนึ่อบางคนวมันนบีนั้มบีทมัศนคตลิทบีนึ่วด่าสลินึ่งทบีนึ่พวกเขากระทพาไมด่ใชด่เรมืนึ่องสพาคมัญ พวกเขากลด่าววด่าพวกเขาทพาสลินึ่งนมันั้น
กมับตมัวเอง และคนอมืนึ่น ๆ ไมด่ควรมายจุด่งกมับพวกเขา พวกเขาไมด่พลิจารณาวด่าคนอมืนึ่นจะเปป็นกมังวลเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งทบีนึ่พวกเขา
กระทพาหรมือสถานทบีนึ่ ๆ พวกเขาไป แตด่ทมัศนคตลิเชด่นนมันั้นไมด่ถผกตว้องตามพระคมัมภบีรร์อยด่างแนด่นอน ใน 1 โครลินธร์
12:12-27 เปาโลอธลิบายอยด่างชมัดเจนวด่าเมมืนึ่อสมาชลิกคนหนนนึ่งในครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นไดว้รมับบาดแผลหรมือเดมือดรว้อน 
สมาชลิกทจุกคนกร็ทนทจุกขร์ และเมมืนึ่อสมาชลิกคนหนนนึ่งกระทพาบาป ทมันั้งทบีนึ่ประชจุมนมันั้นกร็ทนทจุกขร์:

“เพราะวด่ารด่างกายนมันั้นเปป็นกายเดบียว และมบีอวมัยวะหลายสด่วน และอวมัยวะทจุกสด่วนของกายเดบียวนมันั้น ซนนึ่ง
เปป็นหลายสด่วนกร็ยมังเปป็นกายเดบียวกมันฉมันใด พระครลิสตร์กร็ทรงเปป็นฉมันนมันั้น เพราะวด่าโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวพวก
เราทจุกคนไดว้รมับบมัพตลิศมาเขว้าเปป็นกายอมันเดบียวกมัน ไมด่วด่าพวกเราเปป็นพวกยลิวหรมือพวกคนตด่างชาตลิ ไมด่วด่าพวกเรา
เปป็นทาสหรมือไท และทจุกคนไดว้ถผกทพาใหว้ดมืนึ่มเขว้าอยผด่ในพระวลิญญาณองคร์เดบียวแลว้ว

“เพราะวด่ารด่างกายไมด่เปป็นอวมัยวะเดบียว แตด่เปป็นหลายอวมัยวะ ถว้าเทว้าจะกลด่าววด่า “เพราะขว้าไมด่ไดว้เปป็นมมือ 
ขว้าจนงไมด่ไดว้เปป็นของรด่างกายนมันั้น” ฉะนมันั้นเทว้าจนงไมด่เปป็นของรด่างกายนมันั้นหรมือ และถว้าหผจะกลด่าววด่า “เพราะขว้าไมด่ไดว้
เปป็นตา ขว้าจนงไมด่ไดว้เปป็นของรด่างกายนมันั้น” ฉะนมันั้นหผจนงไมด่เปป็นของรด่างกายนมันั้นหรมือ ถว้ารด่างกายทมันั้งหมดเปป็นตา การ
ไดว้ยลินจะอยผด่ทบีนึ่ไหน ถว้ารด่างกายทมันั้งหมดเปป็นหผ การดมกลลินึ่นจะอยผด่ทบีนึ่ไหน

“แตด่บมัดนบีนั้พระเจว้าไดว้ทรงตมันั้งอวมัยวะทจุกสด่วนไวว้ในรด่างกาย ตามชอบพระทมัยของพระองคร์ และถว้าอวมัยวะ
ทมันั้งหมดเปป็นอวมัยวะเดบียว รด่างกายจะอยผด่ทบีนึ่ไหน แตด่บมัดนบีนั้มบีหลายอวมัยวะ แตด่ยมังเปป็นรด่างกายเดบียวกมัน และตาไมด่
สามารถกลด่าวแกด่มมือวด่า “ขว้าไมด่ตว้องการเจว้า” หรมืออบีกทบีศบีรษะไมด่สามารถกลด่าวแกด่เทว้าวด่า “ขว้าไมด่ตว้องการพวกเจว้า”

“ไมด่เลย ยลินึ่งกวด่านมันั้นอวมัยวะเหลด่านมันั้นของรด่างกาย ซนนึ่งดผเหมมือนวด่าอด่อนแอกวด่า กร็จพาเปป็น และอวมัยวะเหลด่า
นมันั้นของรด่างกาย ซนนึ่งพวกเราคลิดวด่ามบีเกบียรตลินว้อยกวด่า พวกเรากลมับใหว้เกบียรตลิบรลิบผรณร์มากขนนั้นแกด่อวมัยวะเหลด่านบีนั้ และ
อวมัยวะทบีนึ่ไมด่นด่าดผของพวกเรา กร็มบีความนด่าดผทบีนึ่บรลิบผรณร์มากขนนั้น เพราะวด่าอวมัยวะทบีนึ่นด่าดผของพวกเราไมด่มบีความ
ตว้องการ แตด่พระเจว้าไดว้ทรงทพาใหว้รด่างกายประสานกมัน โดยทรงใหว้เกบียรตลิทบีนึ่บรลิบผรณร์มากขนนั้นแกด่สด่วนทบีนึ่เคยขาด
เกบียรตลินมันั้น เพมืนึ่อทบีนึ่จะไมด่มบีความแตกแยกกมันในรด่างกาย แตด่เพมืนึ่ออวมัยวะเหลด่านมันั้นจะมบีความหด่วงใยซนนึ่งกมันและกมัน และ
ไมด่วด่าอวมัยวะอมันหนนนึ่งทจุกขร์ อวมัยวะทมันั้งหมดกร็พลอยทจุกขร์กมับอวมัยวะนมันั้น หรมืออวมัยวะอมันหนนนึ่งไดว้รมับเกบียรตลิ อวมัยวะ
ทมันั้งหมดกร็พลอยปปีตลิยลินดบีกมับอวมัยวะนมันั้น บมัดนบีนั้ทด่านทมันั้งหลายเปป็นพระกายของพระครลิสตร์ และเปป็นอวมัยวะตด่าง ๆ ของ
พระกายนมันั้น”



ขว้อ 6 และ 7: การลงโทษนบีนั้กร็เพบียงพอแลว้วสพาหรมับคนเชด่นนมันั้น ซนนึ่งคนเปป็นอมันมากไดว้กระทพา ดมังนมันั้นตรงกมัน
ขว้าม พวกทด่านควรจะยกโทษใหว้ผผว้นมันั้น และปลอบประโลมใจเขาตด่างหาก เกรงวด่าบางทบีคนเชด่นนมันั้นจะถผกกลมืน
เขว้าไปดว้วยความทจุกขร์เหลมือลว้น

“การลงโทษนบีนั้กร็เพบียงพอแลว้วสพาหรมับคนเชด่นนมันั้น…” อบีกครมันั้งทบีนึ่ชายผผว้ถผกกลด่าวถนงในทบีนึ่นบีนั้เปป็นสมาชลิกคนนมันั้น
ของทบีนึ่ประชจุมชาวโครลินธร์ทบีนึ่ถผกพรรณนาใน 1 โครลินธร์ 5:1 วด่าไดว้รมับภรรยาของบลิดาของตน เปป็นไปไดว้วด่าบลิดาผผว้นมันั้น
ไดว้สผญเสบียภรรยาคนแรกไป (มารดาของชายหนจุด่มนมันั้น) และจากนมันั้นไดว้แตด่งงานกมับหญลิงอายจุนว้อยกวด่า ไมด่วด่าสภาพ
การณร์ในบว้านจะเปป็นเชด่นไร ชายหนจุด่มคนนมันั้นไดว้ตกหลจุมรมักกมับแมด่เลบีนั้ยงของตนและทมันั้งสองคนไดว้เขว้าสผด่ความสมัมพมันธร์
หนนนึ่งซนนึ่งคงจะเปป็นทบีนึ่ครหาในทด่ามกลางเหลด่าคนไมด่เชมืนึ่อและไมด่ควรถผกยอมใหว้มบีอยผด่ในทด่ามกลางพวกครลิสเตบียนอยด่าง
แนด่นอน ดมังนมันั้นเปาโลไดว้สมันึ่งผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นแลว้ววด่าพวกเขาตว้องจมัดการกมับสถานการณร์ทบีนึ่ไมด่นด่าอภลิรมยร์นมันั้น
อยด่างไรเพมืนึ่อทบีนึ่จะแกว้ไขมมัน: “ในพระนามของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา เมมืนึ่อพวกทด่านชจุมนจุมกมัน
และจลิตวลิญญาณของขว้าพเจว้า พรว้อมดว้วยฤทธลิธเดชของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา เพมืนึ่อจะมอบ
คนเชด่นนมันั้นไวว้ใหว้ซาตานเพมืนึ่อการทพาลายของเนมืนั้อหนมังเสบีย เพมืนึ่อจลิตวลิญญาณจะไดว้รอดในวมันของพระเยซผเจว้า” (1 คร.
5:4,5)

กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง เปาโลไดว้สมันึ่งครลิสตจมักรนมันั้นแลว้ววด่าสมาชลิกเหลด่านมันั้นควร (ในพระนามของพระเยซผครลิสตร์
เจว้า) ถอนการรด่วมสามมัคคบีธรรมจากชายหนจุด่มคนนมันั้นและใหว้เขาออกไปจากทบีนึ่ประชจุมทว้องถลินึ่นนมันั้นเขว้าไปสผด่โลกซนนึ่งเปป็น
ทบีนึ่ ๆ สลิทธลิอพานาจของพระเจว้าไมด่ถผกรมับรผว้และซาตานสานตด่อในฐานะ “พระของโลกนบีนั้” (2 คร. 4:4) ความ
ปรารถนาตด่าง ๆ ของเนมืนั้อหนมังไดว้ถผกสพาเรลิงสพาราญอยด่างไรว้ยางอาย ดมังนมันั้นเนมืนั้อหนมังจนงตว้องถผกทพาใหว้แตกเปป็นชลินั้น ๆ 
ภายใตว้มมือของปรปปักษร์ผผว้นมันั้น “เพมืนึ่อจลิตวลิญญาณจะไดว้รอดในวมันของพระเยซผเจว้า”

“...ซนนึ่งคนเปป็นอมันมากไดว้กระทพา” “คนเปป็นอมันมาก” นมันั้นในทบีนึ่นบีนั้หมายถนงสมาชลิกเหลด่านมันั้นของทบีนึ่ประชจุม
ชาวโครลินธร์ การบอกเปป็นนมัยกร็คมือวด่าครลิสตจมักรนมันั้นในฐานะกายหนนนึ่งไดว้ปฏลิบมัตลิตามคพาสมันึ่งตด่าง ๆ ของเปาโลทมันทบี
และไดว้ถอนการรด่วมสามมัคคบีธรรมออกจากผผว้กระทพาผลิดคนนมันั้น โดยใหว้เขาออกไปอยผด่นอกทบีนึ่ประชจุม การลงโทษนมันั้น
ทบีนึ่เขาไดว้รมับกร็เพบียงพอแลว้วทบีนึ่จะนพาเขามาสผด่การกลมับใจใหมด่ “ดมังนมันั้นตรงกมันขว้าม พวกทด่านควรจะยกโทษใหว้ผผว้นมันั้น 
และปลอบประโลมใจเขาตด่างหาก…”

“ตรงกมันขว้าม” หรมือ “ในทางกลมับกมัน”-นมันึ่นคมือ แทนทบีนึ่จะลงโทษตด่อไป เปาโลกพาลมังกลด่าววด่าการลงโทษ
นมันั้นไดว้สพาเรร็จตามวมัตถจุประสงคร์ของมมันแลว้ว และบมัดนบีนั้ครลิสตจมักรควรรมับชายหนจุด่มนมันั้นกลมับเขว้ามาสผด่การรด่วมสามมัคคบี
ธรรม และยกโทษและปลอบประโลมใจเขา มมันเปป็นกลิจธจุระของครลิสเตบียนทมันั้งหลายทบีนึ่จะพยจุงขนนั้น แมว้หากวด่าปลาย
ทางนมันั้นตว้องถผกทพาใหว้เกลิดขนนั้นโดยการลงโทษหรมือการตพาหนลิกร็ตาม จากนมันั้นเมมืนึ่อผผว้ทบีนึ่กระทพาผลิดนมันั้นกลมับใจและละทลินั้ง
การทพาผลิด คน ๆ นมันั้นกร็ควรถผกรมับกลมับเขว้าสผด่การรด่วมสามมัคคบีธรรมของครลิสตจมักรและไดว้รมับความรมักในฐานะพบีนึ่นว้อง
ครลิสเตบียนคนหนนนึ่ง นบีนึ่คมือความงดงามแหด่งครลิสตจมักรแทว้ของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่

“...เกรงวด่าบางทบีคนเชด่นนมันั้นจะถผกกลมืนเขว้าไปดว้วยความทจุกขร์เหลมือลว้น” ชายหนจุด่มคนนบีนั้คงเปป็นทจุกขร์ใจยลินึ่ง
นมักและอมับอายขายหนว้าสจุดขบีด-ไมด่เพบียงโดยสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้กระทพาเทด่านมันั้น แตด่โดยการลงวลินมัยทบีนึ่เขาไดว้รมับแลว้วเชด่นกมัน 
เขารผว้ตมัวแลว้ววด่าเขาไดว้นพาความอมัปยศมาสผด่ตมัวเอง และเขาไดว้นพาคพาตลิเตบียนมาสผด่อจุดมการณร์ของพระครลิสตร์เชด่นกมัน 



เมมืนึ่อกลมับใจใหมด่แลว้วอยด่างแทว้จรลิง ผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นบมัดนบีนั้จนงควรรมับเขาไวว้ในความรมักและความกรจุณา 
เหมมือนอยด่างทบีนึ่พระเจว้าทรงรมับคนบาปทมันั้งหลายทบีนึ่สพานนกผลิดเมมืนึ่อพวกเขามาหาพระองคร์โดยทผลขอความเมตตาและ
การยกโทษ การลงโทษชายหนจุด่มคนนมันั้นตด่อไปอาจเปป็นเหตจุใหว้เขาถผกเอาชนะโดยความเสบียใจ ซนนึ่งอาจบมังคมับเขาเขว้า
สผด่สภาวะของการมบีใจหมันกลมับและบาปซนนึ่ง หากเขาจะอยผด่ในสภาพนมันั้นตด่อไป สจุดทว้ายแลว้วอาจเปป็นเหตจุใหว้เขา
กระทพา “บาปทบีนึ่นพาไปสผด่ความตาย” และพระเจว้ากร็คงจะตมัดเขาออกเสบียจากแผด่นดลินของคนเปป็น ในภาษากรบีก 
สพานวน “ความทจุกขร์เหลมือลว้น” บด่งบอกถนงความหนมักหนาของความเศรว้าใจ ความเศรว้าใจทบีนึ่หนมักหนาและเปป็น
ภาระมากเสบียจนหมัวใจของคน ๆ หนนนึ่งจะระเบลิดจรลิง ๆ เราคงกลด่าววด่าบจุคคลเชด่นนมันั้น “จมลงในความเสบียใจ” หรมือ
“ทด่วมทว้นดว้วยความเศรว้าใจ”

ดาวลิดพผดถนงความเศรว้าใจเชด่นนมันั้นในเพลงสดจุดบี 69:1,2: “ขอทรงชด่วยขว้าพระองคร์ใหว้รอด โอ ขว้าแตด่
พระเจว้า เพราะนนั้พาทมันั้งหลายเขว้ามาถนงจลิตวลิญญาณของขว้าพระองคร์แลว้ว ขว้าพระองคร์จมอยผด่ในเลนลนก ซนนึ่งทบีนึ่นมันึ่นไมด่มบีทบีนึ่
ยมืน ขว้าพระองคร์มาอยผด่ในบรรดานนั้พาลนก ซนนึ่งทบีนึ่นมันึ่นนนั้พาทมันั้งหลายทด่วมทว้นขว้าพระองคร์”

สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกพาลมังพยายามทพาใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์เขว้าใจกร็คมือขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าถว้าพวกเขาไมด่รมับ
ชายหนจุด่มทบีนึ่สพานนกผลิดคนนมันั้นกลมับเขว้ามาสผด่การรด่วมสามมัคคบีธรรมและชด่วยเหลมือเขา เขากร็อาจถผกทพาลายโดยความ
เศรว้าใจและชบีวลิตของเขากร็อาจเสบียไปภายใตว้ความอมัปยศนมันั้นทบีนึ่เขาไดว้นพามาสผด่ตมัวเอง สผด่ครอบครมัวของเขา สผด่ครลิสต
จมักรนมันั้น และสผด่อจุดมการณร์ของพระครลิสตร์ ความทรงจพาเกบีนึ่ยวกมับการทพาผลิดของเขาคงจะกมัดกลินจลิตใจของเขาจน
กระทมันึ่งเขาจะเศรว้าใจไปสผด่หลจุมศพ

ขว้อ 8 และ 9:  ดมังนมันั้น ขว้าพเจว้าขอวลิงวอนพวกทด่านวด่า ใหว้พวกทด่านยมืนยมันความรมักของพวกทด่านตด่อคนนมันั้น
เพราะเหตจุนบีนั้เองขว้าพเจว้าจนงไดว้เขบียนมาดว้วย เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะทราบขว้อพลิสผจนร์ของพวกทด่านวด่า พวกทด่านจะเชมืนึ่อฟปังใน
ทจุกประการหรมือไมด่

“...ใหว้พวกทด่านยมืนยมันความรมักของพวกทด่านตด่อคนนมันั้น” ในภาษาเดลิม คพาสรรพนาม “ของพวกทด่าน” ไมด่
ปรากฏ มมันไมด่ใชด่ความรมักของพวกเขา ความรมักของชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น แตด่เปป็นความรมักเอง-ความรมักนมันั้นซนนึ่งเปป็น
หลมักการพมืนั้นฐานแหด่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน ถว้าคจุณจะศนกษา 1 โครลินธร์ บททบีนึ่ 13 คจุณกร็จะเหร็นวด่าความรมักเปป็น
จจุดศผนยร์กลางแหด่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน และหากไมด่มบีความรมัก กร็ไมด่อาจมบีความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนไดว้

จากนมันั้นใน 1 ยอหร์น บททบีนึ่ 4 เราอด่านวด่า: “พวกทด่านทบีนึ่รมัก ขอใหว้พวกเรารมักซนนึ่งกมันและกมัน เพราะวด่าความ
รมักเปป็นของพระเจว้า และทจุกคนทบีนึ่รมักกร็บมังเกลิดจากพระเจว้า และรผว้จมักพระเจว้า ผผว้ทบีนึ่ไมด่รมักกร็ไมด่รผว้จมักพระเจว้า เพราะวด่า
พระเจว้าทรงเปป็นความรมัก ในสลินึ่งนบีนั้ความรมักของพระเจว้าทบีนึ่มบีตด่อเราทมันั้งหลายกร็เปป็นทบีนึ่ประจมักษร์แลว้ว เพราะวด่าพระเจว้า
ไดว้ทรงสด่งพระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ใหว้เสดร็จเขว้ามาในโลก เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้ดพารงชบีวลิตโดยทาง
พระบจุตรนมันั้น ในสลินึ่งนบีนั้แหละเปป็นความรมัก มลิใชด่ทบีนึ่พวกเราไดว้รมักพระเจว้า แตด่ทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงรมักพวกเรา และไดว้ทรง
สด่งพระบจุตรของพระองคร์ใหว้เปป็นผผว้ลบลว้างพระอาชญาเพราะบาปทมันั้งหลายของพวกเรา

“พวกทด่านทบีนึ่รมัก ถว้าพระเจว้าไดว้ทรงรมักพวกเราเชด่นนบีนั้ พวกเรากร็ควรจะรมักซนนึ่งกมันและกมันดว้วย… ถว้าพวกเรา
รมักซนนึ่งกมันและกมัน พระเจว้ากร็ทรงสถลิตอยผด่ในพวกเรา และความรมักของพระองคร์กร็สมบผรณร์อยผด่ในพวกเรา… และพวก
เราไดว้ทราบและเชมืนึ่อความรมักทบีนึ่พระเจว้าทรงมบีตด่อพวกเรา พระเจว้าทรงเปป็นความรมัก และผผว้ใดทบีนึ่ดพารงอยผด่ในความรมัก



กร็ดพารงอยผด่ในพระเจว้า และพระเจว้ากร็ทรงสถลิตอยผด่ในผผว้นมันั้น… ไมด่มบีความกลมัวในความรมัก แตด่ความรมักทบีนึ่สมบผรณร์นมันั้นกร็
ขจมัดความกลมัวออกไปเสบีย เพราะวด่าความกลมัวมบีความทจุกขร์ทรมาน ผผว้ทบีนึ่กลมัวกร็ยมังไมด่ถผกทพาใหว้สมบผรณร์ในความรมัก 
พวกเรารมักพระองคร์ กร็เพราะพระองคร์ไดว้ทรงรมักพวกเรากด่อน

“ถว้าผผว้ใดกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้ารมักพระเจว้า” และยมังเกลบียดชมังพบีนึ่นว้องของตน ผผว้นมันั้นกร็เปป็นคนพผดมจุสา เพราะวด่า
ผผว้ทบีนึ่ไมด่รมักพบีนึ่นว้องของตนทบีนึ่เขาแลเหร็นแลว้ว เขาจะรมักพระเจว้าทบีนึ่เขาไมด่เคยเหร็นอยด่างไรไดว้ และพระบมัญญมัตลินบีนั้พวกเรา
ไดว้มาจากพระองคร์ คมือใหว้คนทบีนึ่รมักพระเจว้านมันั้นรมักพบีนึ่นว้องของตนดว้วย” (1 ยอหร์น 4:7-21 บางสด่วน)

“...เพราะเหตจุนบีนั้เองขว้าพเจว้าจนงไดว้เขบียนมาดว้วย…” นบีนึ่หมายถนงจดหมายฉบมับแรกของเปาโลถนงครลิสตจมักร
ชาวโครลินธร์ และเขากลด่าวชมัดเจนวด่าหมัวขว้อของจดหมายฉบมับนมันั้นไมด่ไดว้ถผกจพากมัดอยผด่ทบีนึ่กรณบีทบีนึ่เขาเพลินึ่งอภลิปรายไป มบีสลินึ่ง
อมืนึ่น ๆ ทบีนึ่ตว้องถผกกลด่าวเกบีนึ่ยวกมับหลายเรมืนึ่องนอกจากความผลิดศบีลธรรมทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องนมันั้น

“...เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะทราบขว้อพลิสผจนร์ของพวกทด่านวด่า พวกทด่านจะเชมืนึ่อฟปังในทจุกประการหรมือไมด่” นบีนึ่ไมด่ไดว้
หมายความวด่าเปาโลอยากทดสอบผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นแบบตามอพาเภอใจเพมืนึ่อทบีนึ่จะดผวด่าพวกเขาเตร็มใจทบีนึ่จะ
เชมืนึ่อฟปังคพาบมัญชาของเขาหรมือไมด่ สลินึ่งทบีนึ่เขาอยากไดว้และหวมังไวว้กร็คมือ ทบีนึ่จะทราบวด่าพวกเขาพรว้อมหรมือไมด่ทบีนึ่จะเชมืนึ่อฟปัง
สลินึ่งซนนึ่งพวกเขารผว้วด่าถผกตว้องและควรกระทพา ดมังนมันั้นโดยการเขบียนแทนทบีนึ่จะไปจมัดการเรมืนึ่องนบีนั้ดว้วยตมัวเขาเอง เขาจนงใหว้
พวกเขามบีโอกาสพลิสผจนร์ตมัวเองวด่ามบีความเชมืนึ่อฟปังตด่อกฎเหลด่านมันั้นสพาหรมับพฤตลิกรรมแบบครลิสเตบียน

ขว้อ 10 และ 11: พวกทด่านจะยกโทษสลินึ่งใด ๆ ใหว้ผผว้ใด ขว้าพเจว้ากร็ยกโทษใหว้ดว้วย เพราะวด่าถว้าขว้าพเจว้าไดว้
ยกโทษสลินึ่งใด ๆ ขว้าพเจว้าไดว้ยกโทษใหว้ผผว้นมันั้น เพราะเหร็นแกด่พวกทด่านขว้าพเจว้าไดว้ยกโทษสลินึ่งนมันั้นแลว้วในพระครลิสตร์ 
เกรงวด่าซาตานจะไดว้เปรบียบพวกเรา เพราะพวกเราไมด่ขาดความรผว้เกบีนึ่ยวกมับบรรดากลอจุบายของมมัน

“พวกทด่านจะยกโทษสลินึ่งใด ๆ ใหว้ผผว้ใด ขว้าพเจว้ากร็ยกโทษใหว้ดว้วย…” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลกพาลมังบอกชาวโครลินธร์
เหลด่านมันั้นวด่าเขามบีความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจในพวกเขาในฐานะผผว้เชมืนึ่อมากเสบียจนถว้าพวกเขายกโทษคน ๆ หนนนึ่ง เขากร็จะ
อนจุมมัตลิการกระทพาของพวกเขาและจะยกโทษคน ๆ นมันั้นทบีนึ่ไดว้ทพาบาปเชด่นกมัน นบีนึ่ไมด่เพบียงจะประยจุกตร์ใชว้กมับชายหนจุด่ม
คนนมันั้นทบีนึ่เรากพาลมังพผดถนงเทด่านมันั้น แตด่ใชว้กมับกรณบีตด่าง ๆ โดยทมันึ่วไปดว้วย

“...ถว้าขว้าพเจว้าไดว้ยกโทษสลินึ่งใด ๆ … เพราะเหร็นแกด่พวกทด่านขว้าพเจว้าไดว้ยกโทษสลินึ่งนมันั้นแลว้ว…” เพราะการ
ลงวลินมัยทบีนึ่ไดว้ถผกกระทพาโดยครลิสตจมักรชาวโครลินธร์ และเพมืนึ่อสด่งเสรลิมสวมัสดลิภาพของครลิสตจมักรนมันั้น เปาโลกร็จะยกโทษ
ใหว้สมาชลิกผผว้นมันั้นทบีนึ่กระทพาผลิดเชด่นกมัน-แตด่เขาจะยกโทษใหว้ผผว้นมันั้น “ในพระครลิสตร์” นมันึ่นคมือ เขาจะยกโทษใหว้ผผว้นมันั้นโดย
อาศมัยสลิทธลิอพานาจของพระครลิสตร์และในพระนามของพระครลิสตร์ แนด่นอนวด่าเปาโลไมด่ไดว้หมายความวด่าเขาจะยก
โทษบาปไดว้ เขารผว้วด่าวมันหนนนึ่งเขาจะตว้องใหว้การเกบีนึ่ยวกมับหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนและงานรมับใชว้ของเขาเอง เขาไมด่ไดว้กพาลมัง
พผดถนงการยกโทษสด่วนตมัวสพาหรมับบาปสด่วนตมัวทมันั้งหลาย แตด่พผดถนงการยกโทษสด่วนรวมสพาหรมับผผว้กระทพาผลิดคนหนนนึ่งทบีนึ่
ถผกลงวลินมัยและถผกควนึ่พาบาตรโดยครลิสตจมักร

“...เกรงวด่าซาตานจะไดว้เปรบียบพวกเรา…” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลกพาลมังบอกผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นใหว้รมับพบีนึ่นว้อง
ทบีนึ่กลมับใจจากบาปของเขาแลว้วกลมับเขว้ามาในทมันทบี เพราะวด่าความลด่าชว้าในการทพาเชด่นนมันั้นจะเปป็นการใหว้โอกาสแกด่
ซาตานทบีนึ่จะหาชด่องนพาพบีนึ่นว้องผผว้นมันั้นกลมับไปทพาบาปอบีก เปาโลไมด่ไดว้กลด่าวชมัดเจนวด่าเขาคลิดวด่าซาตานอาจฉวยโอกาส
อะไร แตด่ผมเชมืนึ่อวด่าเขากพาลมังบอกเปป็นนมัยวด่าถว้าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขว้มแขร็งกวด่าไมด่รมับชายผผว้นมันั้นกลมับเขว้ามาสผด่การ



รด่วมสามมัคคบีธรรมอมันอบอจุด่นโดยเรร็วและชด่วยเขาใหว้เตลิบโตเขว้มแขร็งขนนั้น ซาตานกร็จะเรลินึ่มใชว้กลอจุบายทบีนึ่จะทพาลายเขา
ทมันทบี

“...เพราะพวกเราไมด่ขาดความรผว้เกบีนึ่ยวกมับบรรดากลอจุบายของมมัน” แผนการตด่าง ๆ ของซาตานนมันั้น
แยบยลและมบีเลด่หร์กล มมันโจมตบีตอนทบีนึ่เราไมด่คาดคลิดและในรผปแบบทบีนึ่เราไมด่คาดฝปัน บางครมันั้งมมันปรากฏในรผปของ
สลิงโตคพาราม เหมมือนกมับทบีนึ่เปโตรพรรณนาถนงมมันในคพาเตมือนนมันั้นทบีนึ่เราพบใน 1 เปโตร 5:8: “จงมบีสตลิสมัมปชมัญญะ จง
ระวมังระไวใหว้ดบี ดว้วยวด่าปฏลิปปักษร์ของพวกทด่าน คมือพญามาร ดจุจสลิงโตทบีนึ่คพาราม เดลินไปรอบ ๆ โดยเสาะหาคนทบีนึ่มมัน
จะกมัดกลินไดว้” แตด่มมันไมด่มาในรผปแบบนมันั้นเสมอไป เปาโลคจุว้นเคยดบีกมับแผนการและอจุบายตด่าง ๆ ของมารรว้าย และ
ใน 2 โครลินธร์ 11:13-15 เขาพผดถนงเหลด่าผผว้รมับใชว้ของซาตาน เขาเรบียกคนเหลด่านมันั้นวด่าเปป็น “พวกอมัครทผตเทบียมเทร็จ 
เปป็นบรรดาคนงานทบีนึ่หลอกลวง ทบีนึ่แปลงรด่างเปป็นเหลด่าอมัครทผตของพระครลิสตร์ และไมด่มบีอะไรแปลกประหลาดเลย 
เพราะซาตานเองกร็ยมังแปลงรด่างเปป็นทผตสวรรคร์แหด่งความสวด่าง เหตจุฉะนมันั้นจนงไมด่เปป็นเรมืนึ่องใหญด่โตอะไรถว้าบรรดา
ผผว้รมับใชว้ของซาตานจะแปลงรด่างเปป็นบรรดาผผว้รมับใชว้แหด่งความชอบธรรม ผผว้ซนนึ่งปลายทางของพวกเขาจะเปป็นไปตาม
บรรดาการงานของพวกเขา”

ในเอเฟซมัส 6:10-18 เปาโลเปปิดเผยวด่าเขารผว้จมักมารรว้ายและอพานาจของมมันแนด่ทบีเดบียว:
“ สจุดทว้ายนบีนั้ พบีนึ่นว้องทมันั้งหลายของขว้าพเจว้า จงเขว้มแขร็งในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และในฤทธลิธเดชแหด่งอานจุภาพ

ของพระองคร์ จงสวมยจุทธภมัณฑร์ทมันั้งชจุดของพระเจว้า เพมืนึ่อพวกทด่านจะสามารถยมืนตด่อตว้านบรรดายจุทธอจุบายของ
พญามารไดว้ เพราะวด่าพวกเราไมด่ไดว้ปลนั้พาสผว้กมับเนมืนั้อหนมังและเลมือด แตด่ปลนั้พาสผว้กมับบรรดาเทพผผว้ครอบครองอาณาจมักร 
กมับบรรดาเทพผผว้มบีอพานาจ กมับบรรดาเทพผผว้ปกครองความมมืดแหด่งโลกนบีนั้ กมับความชมันึ่วฝฝ่ายวลิญญาณในบรรดาสถาน
ทบีนึ่สผง

“เหตจุฉะนมันั้นพวกทด่านจงรมับยจุทธภมัณฑร์ทมันั้งชจุดของพระเจว้าไวว้ เพมืนึ่อพวกทด่านจะสามารถตว้านทานในวมันอมัน
ชมันึ่วรว้ายนมันั้น และเมมืนึ่อกระทพาทจุกสลินึ่งแลว้ว จะยมืนมมันึ่นไดว้ เหตจุฉะนมันั้นจงยมืนมมันึ่น โดยคาดเอวของพวกทด่านไวว้รอบดว้วย
ความจรลิง และโดยสวมใสด่ทมับทรวงปฟ้องกมันอกแหด่งความชอบธรรม และเทว้าของพวกทด่านถผกคาดดว้วยการตระ
เตรบียมของขด่าวประเสรลิฐแหด่งสมันตลิสจุข เหนมือสลินึ่งทมันั้งหมดนบีนั้ โดยการเอาโลด่แหด่งความเชมืนึ่อ ซนนึ่งดว้วยโลด่นมันั้นพวกทด่านจะ
สามารถดมับลผกศรเพลลิงทมันั้งหมดของผผว้ชมันึ่วนมันั้นเสบีย และจงเอาหมวกเหลร็กแหด่งความรอด และพระแสงของพระ
วลิญญาณ ซนนึ่งกร็คมือพระวจนะของพระเจว้า โดยอธลิษฐานอยผด่เสมอดว้วยบรรดาคพาอธลิษฐานและคพาวลิงวอนในพระ
วลิญญาณ และโดยเฝฟ้าอยผด่ในการนบีนั้ดว้วยความขยมันหมมันึ่นเพบียรทจุกอยด่างและดว้วยคพาวลิงวอนเพมืนึ่อวลิสจุทธลิชนทจุกคน”

ครลิสตจมักรในฐานะกายหนนนึ่ง (และคนเหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรนมันั้นเชด่นกมัน) ควรระวมังตมัวอยผด่เสมอ ซาตานไมด่
เหร็นแกด่หนว้าผผว้ใดเลย มมันจะไมด่ปฏลิเสธอจุบายหรมือแผนการใดเลยทบีนึ่อาจเปป็นเหตจุใหว้ครลิสเตบียนคนหนนนึ่งสะดจุดลว้ม อมัน
เปป็นการนพาคพาตลิเตบียนและความอมัปยศมาสผด่ครลิสตจมักรนมันั้นหรมือสผด่อจุดมการณร์ของพระครลิสตร์ ซาตานจะพยายาม
บลิดเบมือนแมว้แตด่ความอจุตสาหะทบีนึ่ดบีงามทบีนึ่สจุดของครลิสตจมักรนมันั้น ๆ หรมือของคน ๆ หนนนึ่ง มมันจะทพางานผด่านทางความ
ไมด่รอบคอบและการขาดสตลิปปัญญาในสด่วนของครลิสเตบียนทมันั้งหลาย มมันจะทพางานผด่านทางความหจุนหมันพลมันแลด่น
ของพวกคลมันึ่งศาสนาทบีนึ่รว้อนรนเกลินพอดบี-คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ ขณะเสแสรว้งวด่ามบีความบรลิสจุทธลิธมากมายและความรมักอมัน
มหาศาลตด่อความจรลิงและความบรลิสจุทธลิธ ในความเปป็นจรลิงแลว้วรมักอพานาจและตพาแหนด่ง



มารรว้ายสามารถทพางานผด่านทางการลงวลินมัยอมันรจุนแรงและเดร็ดขาดสจุดขบีดไดว้ดว้วยซนั้พา ซนนึ่งจะเปป็นเหตจุใหว้ผผว้
เชมืนึ่อคนนมันั้นทบีนึ่ถผกลงวลินมัยเรลินึ่มรผว้สนกทว้อใจ เราตว้องทผลขอพระเจว้าสพาหรมับสตลิปปัญญา เราตว้องนบนอบเชมืนึ่อฟปังตด่อพระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธและเคลมืนึ่อนไหวอยด่างระมมัดระวมังตามทบีนึ่พระองคร์ทรงนพา สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เราทพาเกบีนึ่ยวกมับการลงวลินมัย
หรมือการแกว้ไขควรถผกกระทพาในพระวลิญญาณ ดว้วยใจทบีนึ่ถด่อมและความรผว้สนกอมันอบอจุด่นทบีนึ่มบีตด่อคน ๆ นมันั้นทบีนึ่กพาลมังถผกนพา
มาอยผด่ภายใตว้ไมว้เรบียวของพระเจว้า

ขว้อ 12 และ 13: นอกจากนบีนั้เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้มาถนงเมมืองโตรอมัสเพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ 
และมบีประตผเปปิดใหว้แกด่ขว้าพเจว้าโดยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้มบีการหยจุดพมักในจลิตวลิญญาณของขว้าพเจว้าเลย 
เพราะขว้าพเจว้าไมด่ไดว้พบทลิตมัสนว้องของขว้าพเจว้า แตด่เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้ลาพวกเขามานมันั้น ขว้าพเจว้าไดว้เดลินทางจากทบีนึ่นมันึ่น
เขว้าไปในแควว้นมาซลิโดเนบีย

“...เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้มาถนงเมมืองโตรอมัส…” เมมืองโตรอมัสเดลิมทบีถผกเรบียกวด่าอมันตลิโกนา โตรอมัส ซนนึ่งเปป็นชมืนึ่อทบีนึ่ถผก
ตมันั้งใหว้มมันโดยผผว้กด่อตมันั้งของมมัน อมันตลิโกนมัส ผผว้เปป็นหนนนึ่งในนายพลของอเลร็กซานเดอรร์ ตด่อมามมันเรลินึ่มเปป็นทบีนึ่รผว้จมักในชมืนึ่ออ
เลร็กซานเดอรร์ โตรอมัส มมันเปป็นอาณานลิคมของโรมและไดว้รมับความโปรดปรานอยด่างมากจากเหลด่าจมักรพรรดลิของ
โรมในฐานะเปป็นตมัวแทนของทรอยนครโบราณ เชมืนึ่อกมันวด่าเมมืองโตรอมัสตมันั้งอยผด่ในทบีนึ่ ๆ นครทรอยเคยตมันั้งอยผด่ พวกโรม
เชมืนึ่อวด่าตนเปป็นลผกหลานของชาวโทรจมันสมมัยโบราณ (ในการเชมืนึ่อมโยงกมับงานของเปาโลในเมมืองโตรอมัส โปรดอด่าน
กลิจการ 16:6-11 และ 20:1-12)

“...เพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์…” นมันึ่นคมือ เพมืนึ่อนพาสด่งขด่าวสารแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอด
ของพระเจว้า คพาภาษาอมังกฤษ Gospel (ขด่าวดบี) เทบียบเทด่ากมับคพาอมังกฤษ evangel ในภาคพมันธสมัญญาใหมด่มมันบด่ง
บอกถนงขด่าวดบีเรมืนึ่องอาณาจมักรของพระเจว้าและเรมืนึ่องความรอดโดยทางพระครลิสตร์ ความรอดนมันั้นทบีนึ่จะตว้องถผกรมับไวว้
โดยความเชมืนึ่อซนนึ่งอาศมัยการสลินั้นพระชนมร์เพมืนึ่อรมับโทษแทน การถผกฝปัง การฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์และการเสดร็จขนนั้นสผด่สวรรคร์
ของพระครลิสตร์ เปาโลนลิยามขด่าวประเสรลิฐในถว้อยคพาเหลด่านบีนั้:

“ยลินึ่งกวด่านบีนั้ พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย ขว้าพเจว้าประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่พวกทด่านซนนึ่งขว้าพเจว้าเคยประกาศแกด่พวก
ทด่านแลว้ว ซนนึ่งพวกทด่านไดว้ยอมรมับไวว้ดว้วย และในขด่าวประเสรลิฐนมันั้นพวกทด่านตมันั้งมมันึ่นคงอยผด่ โดยขด่าวประเสรลิฐนมันั้นพวก
ทด่านไดว้รมับความรอดดว้วย ถว้าพวกทด่านระลนกอยผด่เสมอถนงสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้ประกาศไวว้แกด่พวกทด่านนมันั้น เวว้นเสบียแตด่
พวกทด่านไดว้เชมืนึ่ออยด่างไรว้ประโยชนร์ ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าไดว้มอบแกด่พวกทด่านเปป็นอมันดมับแรกคมือสลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้ารมับไวว้นมันั้น
ดว้วย วด่าพระครลิสตร์ไดว้ทรงวายพระชนมร์เพมืนึ่อบาปของเราทมันั้งหลาย ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์ และพระองคร์ไดว้ทรง
ถผกฝปังไวว้ และพระองคร์ไดว้ทรงเปป็นขนนั้นมาใหมด่ในวมันทบีนึ่สามตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์” (1 คร. 15:1-4)

ขด่าวประเสรลิฐไมด่เพบียงบอกเลด่าประวมัตลิศาสตรร์เกบีนึ่ยวกมับพระเจว้าเทด่าทบีนึ่มนจุษยร์เราจะเขว้าใจไดว้เทด่านมันั้น แตด่ขด่าว
ประเสรลิฐยมังใหว้คพาพยากรณร์ทบีนึ่นพาพาเราเขว้าสผด่ความเปป็นนลิรมันดรร์และตลอดหลายยจุคทบีนึ่ไมด่รผว้สลินั้นสจุดแหด่งความเปป็นนลิรมัน
ดรร์ดว้วย (แนด่นอนวด่า มมันเปป็นไปไมด่ไดว้จรลิง ๆ ทบีนึ่มนจุษยร์จะเขว้าใจพระเจว้าอยด่างถด่องแทว้ผผว้ทรงไมด่มบีการเรลินึ่มตว้นและจะไมด่
ทรงมบีการสลินั้นสจุด) แตด่ขด่าวประเสรลิฐเปป็นขด่าวดบี และเปาโลไปทบีนึ่เมมืองโตรอมัสเพมืนึ่อประกาศขด่าวดบีนมันั้นแหด่งพระคจุณทบีนึ่
ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า

“...และมบีประตผเปปิดใหว้แกด่ขว้าพเจว้าโดยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” ในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ คพาวด่า “ประตผ” 



หลายครมันั้งหมายถนงโอกาส ประตผแหด่งโอกาสไดว้ถผกเปปิดใหว้เปาโลเพมืนึ่อจะเขว้าไปและประกาศขด่าวประเสรลิฐ
“ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้มบีการหยจุดพมักในจลิตวลิญญาณของขว้าพเจว้าเลย เพราะขว้าพเจว้าไมด่ไดว้พบทลิตมัสนว้องของ

ขว้าพเจว้า...” เปาโลไดว้คาดหวมังวด่าจะไปพบกมับทลิตมัสทบีนึ่เมมืองโตรอมัส และเมมืนึ่อเขาไมด่พบทลิตมัสทบีนึ่นมันึ่น เขากร็ไมด่พบการ
หยจุดพมักในวลิญญาณของเขา สด่วนทบีนึ่สผงสด่งกวด่าแหด่งตมัวตนของเขาไมด่อาจเปป็นสจุขไดว้เพราะวด่าเขาไมด่รผว้ทบีนึ่อยผด่หรมือสภาพ
ของทลิตมัส บจุตรชายของเขาในความเชมืนึ่อนมันั้น เปาโลไดว้สด่งทลิตมัสไปยมังเมมืองโครลินธร์เพมืนึ่อกพากมับดผแลการรด่วมถวายทรมัพยร์
เพมืนึ่อชด่วยเหลมือพวกวลิสจุทธลิชนในกรจุงเยรผซาเลร็ม (โปรดอด่าน 1 โครลินธร์ 16:1; 2 โครลินธร์ 8:6; 12:18) เปาโลกพาลมัง
คอยเขาใหว้นพาขว้อมผลมาแจว้งแกด่เขาเกบีนึ่ยวกมับผลกระทบทบีนึ่จดหมายฝากฉบมับแรกของเขาทบีนึ่สด่งถนงชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น
ไดว้กด่อใหว้เกลิดขนนั้นในครลิสตจมักรนมันั้น

ผมคลิดวด่าเปาโลมบีความมมันึ่นใจระดมับสผงในทลิตมัส ซนนึ่งมมันถผกแสดงใหว้เหร็นชมัดแจว้งใน 2 โครลินธร์ 8:16,17 ทบีนึ่เขา
กลด่าววด่า: “แตด่ขอบพระคจุณพระเจว้า ผผว้ไดว้ทรงใสด่ความหด่วงใยอมันจรลิงจมังแบบเดบียวกมันไวว้ในใจของทลิตมัสเพมืนึ่อพวกทด่าน
ดว้วยวด่าแทว้จรลิงแลว้ว เขาไดว้ยอมรมับคพาเตมือนสตลินมันั้น แตด่เพราะมบีความกระตมือรมือรว้นมากขนนั้น โดยความตมันั้งใจของเขา
เอง เขาจนงไดว้ไปหาพวกทด่าน”

กด่อนหนว้านบีนั้ ทลิตมัส (คนตด่างชาตลิคนหนนนึ่ง) เคยตกเปป็นหมัวขว้อของการอภลิปรายอยผด่บว้างระหวด่างเปาโลกมับสภา
ทบีนึ่ถมือศาสนายลิวทบีนึ่กรจุงเยรผซาเลร็ม (กท. 2:3) พวกยลิวเหลด่านมันั้นประกาศวด่าทลิตมัสควรเขว้าสจุหนมัต เปาโลยมืนกรานวด่าทลิตมัส
ไมด่ควรเขว้าสจุหนมัต เปาโลอธลิบายเหตจุผลของตนและทลิตมัสไมด่ยอมเขว้าสจุหนมัตตามธรรมเนบียมของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยผด่ใตว้
พระราชบมัญญมัตลิของโมเสส

สจุดทว้ายแลว้วทลิตมัสถผกตมันั้งใหว้ดผแลครลิสตจมักรในเกาะครบีต และในความรมับผลิดชอบนมันั้นเขาไดว้รมับจดหมายฉบมับ
หนนนึ่งจากเปาโล จดหมายทบีนึ่ใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิซนนึ่งเปป็นทบีนึ่รผว้จมักในชมืนึ่อ จดหมายฝากของอมัครทผตเปาโลถนงทลิตมัส การเอด่ยถนงทลิตมั
สเปป็นครมันั้งสจุดทว้าย (ตามลพาดมับเวลา) ถผกพบใน 2 ทลิโมธบี 4:10: “เพราะวด่าเดมาสไดว้ละทลินั้งขว้าพเจว้าไปแลว้ว โดยหลง
รมักโลกปปัจจจุบมันนบีนั้เสบียแลว้ว และไดว้จากไปยมังเมมืองเธสะโลนลิกา เครสเซนสร์ไดว้ไปยมังแควว้นกาลาเทบีย ทลิตมัสไดว้ไปยมัง
เมมืองดาลมาเทบีย”

มมันเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่เขว้าใจไดว้ เพราะเหตจุการณร์ตด่าง ๆ ทบีนึ่เขาไดว้รด่วมประสบกมับทลิตมัส ทบีนึ่เปาโลจะเปป็นหด่วงมาก ๆ 
เมมืนึ่อเขาไมด่พบผผว้รมับใชว้หนจุด่มคนนมันั้นในเมมืองโตรอมัสซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ เขาไดว้หวมังวด่าจะพบกมับทลิตมัส เขาอยากใหว้ผผว้เชมืนึ่อชาวโค
รลินธร์เหลด่านมันั้นทราบวด่าเขาไดว้ประสบกมับความสพาเรร็จมหาศาลในเมมืองโตรอมัส เขาไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐและคน
จพานวนมากไดว้รมับขด่าวสารของเขาไวว้ นบีนึ่นพาความชมืนึ่นบานมาสผด่หมัวใจของเขา แตด่ความชมืนึ่นบานนมันั้นกร็ไมด่เพบียงพอทบีนึ่จะ
ชด่วยเขาเอาชนะความตนงเครบียดและความกระวนกระวายใจของเขาเพราะการไมด่อยผด่ของทลิตมัสและสลินึ่งทบีนึ่อาจเกลิด
ขนนั้นกมับทลิตมัสไปแลว้ว ดมังนมันั้นเขาจนงไมด่อาจอยผด่ตด่อในเมมืองโตรอมัส ณ เวลานมันั้นไดว้ “ แตด่เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้ลาพวกเขามานมันั้น
ขว้าพเจว้าไดว้เดลินทางจากทบีนึ่นมันึ่นเขว้าไปในแควว้นมาซลิโดเนบีย” (เปรบียบเทบียบนบีนึ่กมับกลิจการ 20:1)

นบีนึ่เปป็นหนนนึ่งในไมด่กบีนึ่เหตจุการณร์ทบีนึ่เปาโลไปจากทจุด่งนาแหด่งการตรากตรพาทบีนึ่จลิตวลิญญาณหลายดวงกพาลมังไดว้รมับ
พรและความรอด และไปยมังสถานทบีนึ่อบีกแหด่งหนนนึ่งเพมืนึ่อปรนนลิบมัตลิ จากเรมืนึ่องนบีนั้เราเรบียนรผว้วด่าอาจมบีบางครมันั้งทบีนึ่ผผว้
ปรนนลิบมัตลิแหด่งขด่าวประเสรลิฐควรไปจากทจุด่งนาแหด่งหนนนึ่งทบีนึ่มบีอนาคตสดใสซนนึ่งผลลมัพธร์ยลินึ่งใหญด่กพาลมังเปป็นทบีนึ่ปรากฏตด่อ
สายตา และไปยมังอบีกสด่วนหนนนึ่งของไรด่องจุด่นอมันกวว้างใหญด่ของพระเจว้าซนนึ่งไมด่ไดว้มบีอนาคตสดใสเทบียบเทด่า อยด่างไร



กร็ตาม เราอาจแนด่ใจไดว้วด่าถว้าเราเชมืนึ่อฟปังพระวลิญญาณ เรากร็จะถผกพบวด่าอยผด่ถผกทบีนึ่ถผกเวลาเสมอ

งานรบับใชช้ททที่เปปปี่ยมชบัยชนะ
ขว้อ 14: บมัดนบีนั้การขอบพระคจุณจงมบีแดด่พระเจว้า ผผว้ทรงทพาใหว้พวกเราไดว้รมับชมัยชนะในพระครลิสตร์เสมอ และ

โปรดประทานกลลินึ่นหอมแหด่งความรผว้ของพระองคร์ใหว้ปรากฏโดยพวกเราในทจุกแหด่งหน
ในทบีนึ่นบีนั้เราพบกมับกรณบีหนนนึ่งของการออกนอกเรมืนึ่องแบบฉมับพลมันอมันเปป็นเอกลมักษณร์เฉพาะตมัวของสไตลร์การ

เขบียนของเปาโล ความคลิดของเขาเคลมืนึ่อนไหวอยด่างฉมับไว และทมันทบีทบีนึ่เขาเรลินึ่มพผดถนงแควว้นมาซลิโดเนบีย ความคลิดของ
เขากร็นพาเสนอสลินึ่งทบีนึ่ไดว้เกลิดขนนั้นทบีนึ่นมันึ่นในทมันทบี กด่อนอมืนึ่นเลยกร็คมือ เปาโลไดว้พบทลิตมัสแลว้ว และทลิตมัสไดว้รายงานใหว้เขาฟปัง
เกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนด่าประทมับใจจากเมมืองโครลินธร์ เรมืนึ่องนบีนั้ถผกอธลิบายในบททบีนึ่ 7 ขว้อ 5 ถนง 7 ของจดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สอง
นบีนั้ถนงครลิสตจมักรชาวโครลินธร์:

“เพราะวด่าเมมืนึ่อพวกเราไดว้เขว้ามาในแควว้นมาซลิโดเนบียแลว้ว เนมืนั้อหนมังของพวกเราไมด่ไดว้พมักผด่อนเลย แตด่พวก
เรามบีความทจุกขร์ลพาบากอยผด่รอบขว้าง ภายนอกมบีการตด่อสผว้ทมันั้งหลาย ภายในมบีความกลมัวตด่าง ๆ แตด่อยด่างไรกร็ตาม 
พระเจว้าผผว้ทรงปลอบประโลมใจคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ทว้อใจ ไดว้ทรงปลอบประโลมใจพวกเราโดยการมาของทลิตมัส และ
มลิใชด่โดยการมาของทลิตมัสเทด่านมันั้น แตด่โดยการปลอบประโลมใจซนนึ่งเขาไดว้รมับการปลอบประโลมใจในพวกทด่าน เมมืนึ่อ
เขาเลด่าใหว้พวกเราฟปังถนงความปรารถนาอยด่างจรลิงจมังของพวกทด่าน ความโศกเศรว้าของพวกทด่าน ใจจดจด่อของพวก
ทด่านทบีนึ่มบีตด่อขว้าพเจว้า จนขว้าพเจว้าไดว้ปปีตลิยลินดบีมากขนนั้นไปอบีก”

ในวลิธบีทบีนึ่ฉมับไวของเขาเอง ความคลิดตด่าง ๆ ของเปาโลมาตลิด ๆ กมันแบบสายฟฟ้าแลบและเขาอจุทาน (โดยไมด่
ใหว้คพาอธลิบายเลยวด่าทพาไมเขาถนงชมืนึ่นชมยลินดบี) “การขอบพระคจุณจงมบีแดด่พระเจว้า!” ความคลิดของเขากพาลมังเดลินทาง
ดจุจสายฟฟ้าแลบเกบีนึ่ยวกมับยด่างกว้าวเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาไดว้เดลินและการทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงอวยพรเขา และเขาถวายคพา
ขอบพระคจุณดว้วยใจชมืนึ่นบาน

“...ผผว้ทรงทพาใหว้พวกเราไดว้รมับชมัยชนะในพระครลิสตร์เสมอ…” คพากรลิยา “ทพาใหว้” อาจถผกแปลเปป็น “ทรงนพา
เราในชมัยชนะ” คพานบีนั้ถผกใชว้ในความหมายอยด่างหลมังในโคโลสบี 2:15 ทบีนึ่เปาโลพผดถนงพระเยซผวด่าทรง “ปลดบรรดา
เทพผผว้ครอบครองอาณาจมักรและบรรดาเทพผผว้มบีอพานาจเสบีย … โดยทรงมบีชมัยเหนมือพวกเขา…” พระคพาขว้อนบีนั้มบีความ
หมายฝฝ่ายวลิญญาณและหลมักคพาสอนตามพระคมัมภบีรร์แบบเดบียวกมับทบีนึ่ถผกนพาเสนอในโรม 8:37: “ไมด่เลย ในสลินึ่งทมันั้ง
หลายเหลด่านบีนั้ พวกเราเปป็นยลินึ่งกวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงรมักพวกเรา”

“...และโปรดประทานกลลินึ่นหอมแหด่งความรผว้ของพระองคร์ใหว้ปรากฏ…” คพากวด่า “กลลินึ่นหอม” หมายถนง
รสชาตลิ และถผกใชว้ในพระคมัมภบีรร์เพมืนึ่อบด่งบอกถนงกลลินึ่นหอมชมืนึ่นใจ ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่านบีนึ่เปป็นการอว้างอลิงถนงการเผา
เครมืนึ่องหอมใหว้แกด่เหลด่านมักรบผผว้พลิชลิตขณะทบีนึ่พวกเขาผด่านไปตลอดทาง โดยกลมับมาจากการไดว้ชมัยชนะอมันยลินึ่งใหญด่ 
ดมังนมันั้น “กลลินึ่นหอม” แหด่งความรผว้ของพระเจว้า ตามทบีนึ่ถผกใชว้กมับเหลด่าผผว้ปรนนลิบมัตลิของพระเจว้า จนงเปป็นเครมืนึ่องหอมซนนึ่ง
มาพรว้อมกมับชมัยชนะและการมบีชมัยอมันยลินึ่งใหญด่ของผผว้ชนะ ในภาคพมันธสมัญญาเดลิม “กลลินึ่นหอม” ถผกใชว้กมับเครมืนึ่องหอม
ทบีนึ่ถผกเผาในการนมมัสการพระเจว้าของประชาชน (ดผ อพยพ 29:18 และเลวบีนลิตลิ 1:9) 

อยด่างไรกร็ตาม ในขว้อพระคพาตอนนบีนั้ของเรา “กลลินึ่นหอมแหด่งความรผว้ของพระองคร์”-นมันึ่นคมือ กลลินึ่นหอมแหด่ง
ความรผว้ของพระเจว้า-หมายความวด่าความรผว้เกบีนึ่ยวกมับพระครลิสตร์ไดว้ถผกแผด่แพรด่ไปทจุกแหด่งหนโดยเปาโล ผลกระทบ



ของการพลิชลิตเหลด่านมันั้นของเปาโลทมันึ่วทจุกแหด่งหนคมือ การเผยแพรด่ความรผว้เกบีนึ่ยวกมับพระครลิสตร์ นบีนึ่เปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัย
ตด่อพระเจว้าเพราะวด่ามมันเปป็นนนั้พาพระทมัยของพระเจว้าทบีนึ่ความรอดโดยพระคจุณจะเปป็นทบีนึ่ทราบแกด่มนจุษยร์ทจุกคน
(มาระโก 16:15)

“...โดยพวกเราในทจุกแหด่งหน” บอกเราวด่าเปาโลเปป็นแทด่นบผชานมันั้นซนนึ่งกลลินึ่นหอมแหด่งความรผว้ของพระเจว้า
ไดว้ลอยขนนั้นมาจากแทด่นนมันั้น หรมือไมด่กร็เปป็นผผว้ถมือเครมืนึ่องหอมนมันั้นซนนึ่งสด่งกลลินึ่นหอมไปทมันึ่วขณะทบีนึ่เขาผด่านไปตลอดทางโดย
ประกาศพระวจนะของพระเจว้า ในโรม 12:1 เปาโลเขบียนไวว้วด่า “เหตจุฉะนมันั้น ขว้าพเจว้าจนงวลิงวอนพวกทด่าน พบีนึ่นว้อง
ทมันั้งหลาย โดยบรรดาความเมตตาของพระเจว้า ใหว้พวกทด่านถวายรด่างกายของพวกทด่าน เปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิต 
อมันบรลิสจุทธลิธ เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยแดด่พระเจว้า ซนนึ่งเปป็นการรมับใชว้ทบีนึ่เหมาะสมของพวกทด่าน”

“...ในทจุกแหด่งหน” ประวมัตลิศาสตรร์ของครลิสตจมักรแสดงใหว้เหร็นวด่าผผว้ปรนนลิบมัตลิพวกแรกแหด่งขด่าวประเสรลิฐ
ไดว้ขยายการปฏลิบมัตลิงานของพวกเขาโดยครอบคลจุมพมืนั้นทบีนึ่อมันกวว้างใหญด่ไพศาล โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งเมมืนึ่อเราพลิจารณา
รผปแบบของการเดลินทางทบีนึ่พวกเขาตว้องใชว้เมมืนึ่อเทบียบกมับความสะดวกสบายสมมัยใหมด่และวลิธบีการเดลินทางสมมัยใหมด่ทบีนึ่
เรามบีวมันนบีนั้ อมันดรผวร์เทศนาในแควว้นสลิเธบีย และจดหมายฝากฉบมับแรกของเปโตรกร็เปป็นพยานรมับรองการแพรด่
กระจายอมันกวว้างไกลของขด่าวประเสรลิฐในแควว้นเอเชบีย (1 ปต. 1:1)

อยด่างไรกร็ตาม เราตว้องจพาไวว้วด่าไมด่มบีมนจุษยร์คนใดสามารถเอาชนะมารรว้ายไดว้ หนทางเดบียวทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อจะมบี
ชมัยชนะไดว้คมือในพระครลิสตร์ เราเปป็น “ยลินึ่งกวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิต” แตด่ชมัยชนะมาโดยทางฤทธลิธเดชของพระองคร์ พระคจุณ
ของพระองคร์ และพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระองคร์เทด่านมันั้น (โปรดศนกษาโรม 8:35-39; ยอหร์น 16:33; และ 1 
ยอหร์น 5:4)

ขว้อ 15 และ 16: เพราะวด่าพวกเราเปป็นกลลินึ่นอมันหอมหวานของพระครลิสตร์ถวายแดด่พระเจว้า ในคนทมันั้ง
หลายทบีนึ่รอดแลว้ว และในคนทมันั้งหลายทบีนึ่พลินาศ ตด่อฝฝ่ายหนนนึ่งพวกเราเปป็นกลลินึ่นแหด่งความตายซนนึ่งนพาไปสผด่ความตาย 
และตด่ออบีกฝฝ่ายหนนนึ่งเปป็นกลลินึ่นหอมแหด่งชบีวลิตซนนึ่งนพาไปสผด่ชบีวลิต และผผว้ใดเลด่าจะพอเพบียงสพาหรมับสลินึ่งเหลด่านบีนั้”

“พวกเราเปป็นกลลินึ่นอมันหอมหวานของพระครลิสตร์ถวายแดด่พระเจว้า…” เหลด่าผผว้ปรนนลิบมัตลิทบีนึ่เปปีปี่ยมชมัยชนะกร็
กลายเปป็น “กลลินึ่นหอม” ของพระครลิสตร์ ผผว้ทรงเปป็นเครมืนึ่องบผชาลบมลทลินอมันยลินึ่งใหญด่นมันั้น-ไมด่เพบียงเพราะวด่าพวกเขา
ทพาใหว้พระองคร์ทรงเปป็นทบีนึ่รผว้จมักแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ตว้องการรมับความรอดเทด่านมันั้น แตด่เพราะวด่าพวกเขาถผกผลมักดมัน ถผก
ซนมซาบ และถผกดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธเชด่นกมัน เหลด่าผผว้ปรนนลิบมัตลิทบีนึ่ถผกเตลิมเตร็ม ถผกควบคจุม และถผกนพาโดย
พระวลิญญาณกร็จะแสดงออกถนงวลิญญาณแหด่งการเสบียสละของพระเยซผ “โดยแบกการตายของพระเยซผเจว้าไวว้ใน
รด่างกายเสมอ เพมืนึ่อวด่าชบีวลิตของพระเยซผดว้วยจะถผกทพาใหว้ปรากฏในรด่างกายของพวกเรา” (2 คร. 4:10)

วมัตถจุประสงคร์ของเปาโล ในทบีนึ่นบีนั้และในขว้อพระคพาตด่อ ๆ ไป คมือเพมืนึ่อเผชลิญหนว้าขว้อกลด่าวหาของคนเหลด่านมันั้น
ทบีนึ่ตด่อตว้านเขาในครลิสตจมักรนมันั้นในเมมืองโครลินธร์ เขากพาลมังทพาใหว้เขว้าใจขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าไมด่วด่าผผว้คนจะยอมรมับเขาหรมือไมด่
ผลลมัพธร์แหด่งการงานหนมักของเขาในการประกาศขด่าวประเสรลิฐแทว้แหด่งพระคจุณของพระเจว้ากร็เปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัย
ตด่อพระเจว้า เมมืนึ่อผผว้รมับใชว้คนใดทราบวด่างานรมับใชว้ของตนเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยตด่อพระเจว้า มมันกร็ไมด่สพาคมัญวด่าผผว้คนจะคลิด
หรมือกลด่าวอะไรเกบีนึ่ยวกมับตมัวเขา ความสพาเรร็จตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าไมด่ถผกตมัดสลินชบีนั้ขาดโดยการบรรลจุความสพาเรร็จ
ใหญด่โตทมันั้งหลาย แตด่โดยความซมืนึ่อสมัตยร์ของงานรมับใชว้นมันั้น ๆ-นมันึ่นคมือ ความกระตมือรมือรว้น, การปฏลิเสธตนเอง, และ



ความถด่อมใจตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าและตด่อหนว้ามนจุษยร์ การรมับขด่าวประเสรลิฐในทด่ามกลางคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้ยลินมมันกร็
ไมด่ตมัดสลินชบีนั้ขาดวด่าผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งประสบความสพาเรร็จในสายพระเนตรของพระเจว้าหรมือไมด่ ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงจะนพา
บางคนเขว้าสผด่ความสวด่างแหด่งความรอด แตด่ไมด่บด่อยนมักทบีนึ่มมันจะเปป็นคนสด่วนใหญด่ คนมากมายไดว้รมับการทรงเรบียก 
แตด่นว้อยคนไดว้รมับการทรงเลมือก คนมากมายไดว้ยลินคพาเชลิญนมันั้น แตด่นว้อยคนตอบรมับคพาเชลิญนมันั้น ทางทบีนึ่นพาไปสผด่ความ
พลินาศนมันั้นกวว้าง และคนเปป็นอมันมากเดลินทางในทางนมันั้น ทางทบีนึ่นพาไปสผด่ชบีวลิตนลิรมันดรร์นมันั้นแคบ และมบีอยผด่นว้อยคนทบีนึ่พบ
มมัน (มธ. 7:13,14)

ถนงกระนมันั้น ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงของพระเจว้ากร็เปป็น “กลลินึ่นอมันหอมหวานของพระครลิสตร์ถวายแดด่พระเจว้า ใน
คนทมันั้งหลายทบีนึ่รอดแลว้ว…” นบีนึ่หมายถนงคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้ยลินและเชมืนึ่อขด่าวประเสรลิฐและรมับความรอดโดยพระคจุณ
ผด่านทางความเชมืนึ่อ พระเจว้า “ไมด่ทรงประสงคร์ทบีนึ่จะใหว้ผผว้หนนนึ่งผผว้ใดพลินาศเลย แตด่ประสงคร์ใหว้คนทมันั้งปวงมาถนงการกลมับ
ใจเสบียใหมด่” (2 ปต. 3:9 วรรคทว้าย) พระเจว้าทรงรมักโลกมากเสบียจนพระองคร์ไดว้ประทานพระเยซผเพมืนึ่อเปป็นการลบ
มลทลินบาปเหลด่านมันั้นของโลก (ยอหร์น 3:16; 1 ยอหร์น 2:2) ดมังนมันั้นพระเจว้าจนงทรงพอพระทมัยทบีนึ่จะชด่วยโลกใหว้รอด-
แตด่เรารผว้วด่าโลกจะไมด่ยอมรมับความรอด มวลชนมหาศาลของมนจุษยชาตลิไดว้ปฏลิเสธขด่าวประเสรลิฐเสมอมา และจะ
ปฏลิเสธเสมอไป แตด่พวกเขาปฏลิเสธความรอดโดยเจตจพานงเสรบีของตน ไมด่ใชด่เพราะวด่ามมันไมด่เปป็นพระประสงคร์ของ
พระเจว้าทบีนึ่จะชด่วยพวกเขาใหว้รอด เจตจพานงอมันดมืนั้อรมันั้นของพวกเขาเองคมือสลินึ่งทบีนึ่ขมัดขวางพวกเขาไมด่ใหว้รมับความรอด 
พระเจว้าทรงพอพระทมัยยลินึ่งนมักกมับผผว้รมับใชว้คนใดทบีนึ่ยอมประกาศขด่าวประเสรลิฐแทว้แหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดซนนึ่งนพา
ผผว้คนเขว้าสผด่ความสวด่างแหด่งความรอด

“...และในคนทมันั้งหลายทบีนึ่พลินาศ” มบีคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่จะไดว้ยลินขด่าวประเสรลิฐ ปฏลิเสธขด่าวประเสรลิฐ และอยผด่ใน
นรกชมันึ่วนลิรมันดรร์ซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ ควมันแหด่งการทรมานของพวกเขาจะลอยขนนั้นตลอดไปเปป็นนลิตยร์ คพาวด่า “พลินาศ” ไมด่ไดว้
หมายความวด่าพวกเขาจะถผกทพาใหว้ดมับสผญไป แตด่หมายความวด่าพวกเขาจะพลินาศชมันึ่วนลิรมันดรร์ พวกเขาจะทนทจุกขร์
ไปตลอดยจุคสมมัยเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไมด่รผว้สลินั้นสจุดแหด่งความเปป็นนลิรมันดรร์ อยด่างไรกร็ตาม การปฏลิเสธขด่าวประเสรลิฐโดยคนเหลด่า
นมันั้นทบีนึ่ไดว้ยลินมมันกร็ไมด่ไดว้เปป็นตมัวชบีนั้ขาดวด่าผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยตด่อพระเจว้าหรมือไมด่ ถว้าเขาซมืนึ่อตรงตด่อพระ
วจนะของพระเจว้า เขากร็เปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยตด่อพระเจว้า ไมด่สพาคมัญวด่าขด่าวสารของเขาถผกยอมรมับโดยทจุกคนทบีนึ่ไดว้ยลิน
เขาหรมือไมด่  คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ปฏลิเสธขด่าวสารนมันั้นจะถผกทพาลายเปป็นนลิตยร์-แตด่นมันึ่นไมด่ใชด่นนั้พาพระทมัยของพระเจว้า และมมัน
ไมด่ใชด่ความประสงคร์ของผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าดว้วย ความปรารถนาของคนของพระเจว้าทบีนึ่แทว้จรลิงคมือ นพาพาผผว้คนมา
ถนงพระครลิสตร์ ไดว้เหร็นพวกเขารมับความรอดและถผกทพาใหว้พรว้อมสพาหรมับสวรรคร์ นบีนึ่แหละเปป็นสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงเหร็น
ชอบและชอบพระทมัย ถนงแมว้วด่าผลลมัพธร์อาจไมด่ประสบความสพาเรร็จในสายตาของมนจุษยร์กร็ตาม เหลด่าผผว้รมับใชว้ของ
พระเจว้ายด่อมปฝ่าวประกาศขด่าวสารแหด่งความรอดอยด่างสมัตยร์ซมืนึ่อ, มบีการปฏลิบมัตลิทบีนึ่ปฏลิเสธตนเอง, ทพางานหนมักแบบ
ไมด่รผว้จมักเหนร็ดเหนมืนึ่อย, และอธลิษฐานโดยไมด่หยจุดหยด่อน ดมังนมันั้นพวกเขาจนงชบีนั้นพาผผว้คนมาถนงชบีวลิตนลิรมันดรร์ ผผว้รมับใชว้เชด่นนมันั้น
เปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยตด่อพระเจว้า ไดว้รมับการเหร็นชอบจากพระเจว้า และจะไดว้รมับบพาเหนร็จจากพระเจว้า

มมันไมด่ใชด่ความผลิดพลาดของขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่ผผว้คนไมด่รมับความรอด ในชจุมนจุมชนหนนนึ่ง สมาชลิกทจุกคนของ
ชจุมนจุมชนนมันั้นไดว้ยลินขด่าวสารเดบียวกมัน บางคนรมับมมันไวว้และไดว้รมับความรอด คนอมืนึ่น ๆ กร็ปฏลิเสธมมันและพลินาศไป 
พระเจว้าไดว้ทรงสรว้างมนจุษยร์ใหว้เปป็นผผว้ทบีนึ่ตมัดสลินใจเลมือกไดว้อยด่างเสรบี พระองคร์ไมด่บมังคมับผผว้ใดใหว้รมับขด่าวประเสรลิฐไวว้ และ



พระองคร์ไมด่ทรงลลิขลิตลด่วงหนว้าใหว้ผผว้ใดปฏลิเสธขด่าวประเสรลิฐ ความรอดมบีใหว้สพาหรมับ “ผผว้ใดทบีนึ่มบีใจปรารถนา” พระ
วจนะของพระเจว้าสอนชมัดเจนวด่าขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่ถผกปฏลิเสธกร็นพาการปรมับโทษหนมักยลินึ่งขนนั้นมาสผด่บจุคคลผผว้นมันั้นทบีนึ่ปฏลิเสธ
มมัน การทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งไมด่เคยไดว้รผว้จมักทางแหด่งชบีวลิตเลยกร็ดบีกวด่าการไดว้ยลินขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า-และ
ปฏลิเสธมมันเสบีย (ดผ ลผกา 12:47,48) 

“...กลลินึ่นแหด่งความตายซนนึ่งนพาไปสผด่ความตาย…” ผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์สด่วนใหญด่เหร็นพว้องตรงกมันวด่าภาษากรบีกตรง
นบีนั้อด่านวด่า “กลลินึ่นหนนนึ่งทบีนึ่ลอยขนนั้นมาจากความตายและสด่งผลเปป็นความตาย” ขด่าวประเสรลิฐเปป็นกลลินึ่นหนนนึ่งทบีนึ่ลอยขนนั้น
มาจากความตายของพระเมษโปดกของพระเจว้า ขด่าวประเสรลิฐปฝ่าวประกาศความมรณาของพระครลิสตร์และพระ
โลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระองคร์ โดยทพาใหว้ความมรณาของพระองคร์เปป็นรากฐานแหด่งการไถด่และการทพาใหว้กลมับคมืนดบี
กมัน (1 คร. 1:23,24; 2 คร. 5:14-21; 1 ปต. 1:18,19) หากไมด่มบีพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระเยซผ กร็ไมด่มบีการไถด่
เลย

“...และตด่ออบีกฝฝ่ายหนนนึ่งเปป็นกลลินึ่นหอมแหด่งชบีวลิตซนนึ่งนพาไปสผด่ชบีวลิต” หรมือ “กลลินึ่นทบีนึ่ลอยขนนั้นมาจากชบีวลิตและสด่ง
ผลเปป็นชบีวลิต” แกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เชมืนึ่อบนและวางใจในพระครลิสตร์ผผว้ทรงเปป็นขนนั้นแลว้ว เสดร็จขนนั้นสผด่สวรรคร์แลว้ว และทรง
พระชนมร์อยผด่ ขด่าวประเสรลิฐเปป็น “กลลินึ่นแหด่งชบีวลิต” คมือ กลลินึ่นหอมทบีนึ่กด่อใหว้เกลิดชบีวลิตนลิรมันดรร์ และชบีวลิตทบีนึ่บพารจุงเลบีนั้ยง 
พระวจนะของพระเจว้าเปป็นกลลินึ่นแหด่งชบีวลิตแกด่คนทมันั้งปวงทบีนึ่เชมืนึ่อ แตด่เปป็นกลลินึ่นแหด่งความตายแกด่คนทมันั้งปวงทบีนึ่ปฏลิเสธทบีนึ่
จะเชมืนึ่อ ขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่ถผกรมับไวว้กร็นพามาซนนึ่งชบีวลิต ขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่ถผกปฏลิเสธอยด่างจงใจกร็กลายเปป็นตมัวกลางของความ
ผลิดทบีนึ่เพลินึ่มขนนั้นและการปรมับโทษแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้ยลินแตด่ปฏลิเสธทบีนึ่จะเชมืนึ่อและรมับขด่าวสารนมันั้น พระวจนะของ
พระเจว้าเปป็นกลลินึ่นทบีนึ่มบีชบีวลิตและใหว้ชบีวลิต ในตมัวมมันเองนมันั้นพระวจนะของพระเจว้าเปป็น “ฤทธลิธเดชของพระเจว้าไปสผด่
ความรอดแกด่ทจุกคนทบีนึ่เชมืนึ่อ” (รม. 1:16) พระวจนะของพระเจว้าเปป็น “กลลินึ่นแหด่งชบีวลิตไปสผด่ชบีวลิต” เพราะวด่าลมักษณะ
เฉพาะตมัวของขด่าวประเสรลิฐกด่อใหว้เกลิดชบีวลิตและความรอด

ในยอหร์น 6:63 พระเยซผตรมัสวด่า “บรรดาถว้อยคพาทบีนึ่เรากลด่าวกมับทด่านทมันั้งหลายนมันั้น ถว้อยคพาเหลด่านมันั้นเปป็นจลิต
วลิญญาณและเปป็นชบีวลิต” พระวจนะเปป็นเมลร็ดพมืชทบีนึ่ไมด่รผว้เปฟปี่อยเนด่าทบีนึ่นพามาซนนึ่งความรอด (1 ปต. 1:23) เมมืนึ่อเราใชว้
ความเชมืนึ่อในพระวจนะของพระเจว้า เรากร็กพาลมังใชว้ความเชมืนึ่อในพระครลิสตร์:

“ในเรลินึ่มแรกนมันั้นพระวาทะทรงเปป็นอยผด่แลว้ว และพระวาทะทรงอยผด่กมับพระเจว้า และพระวาทะทรงเปป็น
พระเจว้า พระองคร์นมันั้นเองทรงอยผด่ในเรลินึ่มแรกนมันั้นกมับพระเจว้า…และพระวาทะไดว้รมับสภาพเปป็นเนมืนั้อหนมัง และทรง
อาศมัยอยผด่ทด่ามกลางพวกเรา…” (ยอหร์น 1:1,2,14)

“ไมด่มบีมนจุษยร์ผผว้ใดเคยเหร็นพระเจว้าในเวลาใดเลย พระบจุตรองคร์เดบียวทบีนึ่บมังเกลิดมา ผผว้ซนนึ่งทรงสถลิตในพระทรวง
ของพระบลิดา พระองคร์ไดว้ทรงสพาแดงพระเจว้าแลว้ว” (ยอหร์น 1:18)

คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ปฏลิเสธพระวจนะของพระเจว้ากร็จะถผกพลิพากษาโดยพระวจนะนมันั้นเมมืนึ่อพวกเขายมืนอยผด่ตด่อ
พระพมักตรร์พระเจว้า พระเยซผตรมัสวด่า “และถว้าผผว้ใดไดว้ยลินบรรดาถว้อยคพาของเราและไมด่เชมืนึ่อ เรากร็ไมด่พลิพากษาผผว้นมันั้น 
เพราะวด่าเราไดว้มามลิใชด่เพมืนึ่อจะพลิพากษาโลก แตด่เพมืนึ่อจะชด่วยโลกใหว้รอด ผผว้ใดทบีนึ่ปฏลิเสธเราและไมด่รมับคพาทมันั้งหลายของ
เรา กร็มบีสลินึ่งหนนนึ่งทบีนึ่พลิพากษาเขา คมือคพาทบีนึ่เราไดว้กลด่าวไวว้แลว้ว คพานมันั้นเองจะพลิพากษาเขาในวมันสจุดทว้าย” (ยอหร์น 
12:47,48) ยากอบเตมือนวด่า “เหตจุฉะนมันั้น จงวางการโสโครกทจุกอยด่าง และการชมันึ่วรว้ายอมันดาษดมืนึ่นไวว้ตด่างหาก และ



จงรมับพระวจนะทบีนึ่ถผกฝปังลงไปอยด่างถาวรนมันั้นดว้วยความนอบนว้อม ซนนึ่งสามารถชด่วยจลิตวลิญญาณของพวกทด่านใหว้รอด
ไดว้” (ยากอบ 1:21)

“และผผว้ใดเลด่าจะพอเพบียงสพาหรมับสลินึ่งเหลด่านบีนั้” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง “ผผว้ใดเลด่าสมควรกมับความรมับผลิดชอบทบีนึ่
หนมักอนนั้งขนาดนบีนั้? ผผว้ใดเลด่าสมควรกมับการรมับคพากพาชมับทบีนึ่สพาคมัญขนาดนบีนั้? ผผว้ใดเลด่าสามารถรมับภารกลิจเชด่นนบีนั้โดยไมด่ตมัว
สมันึ่นตด่อพระพมักตรร์พระเจว้า? ผผว้ใดเลด่ากลว้าประกาศขด่าวประเสรลิฐแทว้แหด่งพระคจุณของพระเจว้าโดยไมด่รผว้สนกวด่าไมด่คผด่ควร
ทบีนึ่จะกลด่าวถว้อยคพาแหด่งความมบีสตลิและความจรลิงเชด่นนมันั้น ถว้อยคพาทบีนึ่จรลิง ๆ แลว้วผจุดเขว้าสผด่ชบีวลิตนลิรมันดรร์เมมืนึ่อถผกรมับไวว้โดย
คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้ยลิน?” คนทมันั้งหลายทบีนึ่ถผกเรบียกและถผกแตด่งตมันั้งอยด่างแทว้จรลิงโดยพระเจว้ากร็หมายพนนึ่งพระองคร์สพาหรมับ
พละกพาลมังและการทรงนพา โดยตระหนมักวด่าพวกเขาปรนนลิบมัตลิเพบียงลพาพมังไมด่ไดว้ มมันเปป็นอภลิสลิทธลิธอมันยลินึ่งใหญด่และ
เปปีปี่ยมสงด่าราศบีทบีนึ่จะปรนนลิบมัตลิพระวจนะของพระเจว้า แตด่อภลิสลิทธลิธนมันั้นมาพรว้อมกมับความรมับผลิดชอบอมันใหญด่ยลินึ่ง เปาโล
แสดงมมันออกมาเชด่นนบีนั้:

“บมัดนบีนั้ พวกเราไดว้รมับแลว้ว ไมด่ใชด่วลิญญาณของโลก แตด่เปป็นพระวลิญญาณซนนึ่งมาจากพระเจว้า เพมืนึ่อพวกเราจะ
ไดว้ทราบสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่พระเจว้าไดว้โปรดประทานโดยไมด่คลิดคด่าแกด่พวกเรา ซนนึ่งสลินึ่งเหลด่านมันั้นพวกเรากร็กลด่าวเชด่นกมัน ไมด่ใชด่
ดว้วยบรรดาถว้อยคพาซนนึ่งปปัญญาของมนจุษยร์สมันึ่งสอน แตด่ซนนึ่งพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงสมันึ่งสอน โดยเปรบียบเทบียบสลินึ่งทมันั้ง
หลายทบีนึ่อยผด่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณกมับเรมืนึ่องฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ แตด่มนจุษยร์ธรรมดาไมด่รมับเอาสลินึ่งเหลด่านมันั้นซนนึ่งเปป็นของพระ
วลิญญาณของพระเจว้า เพราะสลินึ่งเหลด่านมันั้นเปป็นความโงด่เขลาสพาหรมับเขา และเขาไมด่สามารถทราบสลินึ่งเหลด่านมันั้นไดว้ 
เพราะวด่าสลินึ่งเหลด่านมันั้นตว้องสมังเกตโดยจลิตวลิญญาณ แตด่ผผว้ทบีนึ่อยผด่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณชบีนั้ขาดสลินึ่งสารพมัดไดว้ แตด่ตมัวเขาเองไมด่ถผก
ชบีนั้ขาดโดยมนจุษยร์คนใดเลย เพราะวด่า ‘ผผว้ใดเลด่าไดว้รผว้จมักพระทมัยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เพมืนึ่อผผว้นมันั้นจะสอนพระองคร์ไดว้’
แตด่พวกเรากร็มบีพระทมัยของพระครลิสตร์” (1 คร. 2:12-16)

ขว้อ 17: เพราะวด่าพวกเราไมด่เหมมือนคนเปป็นอมันมาก ซนนึ่งทพาใหว้พระวจนะของพระเจว้าเสมืนึ่อมเสบีย แตด่เหมมือน
ดว้วยความจรลิงใจ แตด่เหมมือนมาจากพระเจว้า ในสายพระเนตรของพระเจว้าพวกเราพผดในพระครลิสตร์

“คนเปป็นอมันมาก ซนนึ่งทพาใหว้พระวจนะของพระเจว้าเสมืนึ่อมเสบีย” นมันั้นชบีนั้ไปยมังพวกครผสอนเทร็จ และขณะทบีนึ่เรา
ทพาการศนกษาคว้นควว้าตด่อไป เรากร็จะเหร็นวด่าจดหมายฝากถนงชาวโครลินธร์ฉบมับทบีนึ่สองนบีนั้มบีหลายเรมืนึ่องทบีนึ่จะกลด่าวเกบีนึ่ยวกมับ
พวกครผสอนเทร็จและพวกนมักเทศนร์ปลอม พระวจนะของพระเจว้าอาจถผกบลิดเบมือนไดว้โดยการปนประเพณบีและ
หลมักคพาสอนตด่าง ๆ ทบีนึ่มนจุษยร์สรว้างขนนั้นเขว้ากมับขด่าวประเสรลิฐแทว้ เหมมือนกมับทบีนึ่พวกถมือศาสนายลิวในสมมัยของเปาโลไดว้
พยายามทบีนึ่จะปนพระราชบมัญญมัตลิกมับพระคจุณ (โปรดอด่าน 1 โครลินธร์ 1:17-31 และ 2:1-14) พวกเขายมังบลิดเบมือน
ขด่าวประเสรลิฐโดยการใชว้อลิทธลิพลสด่วนตมัวและสลิทธลิอพานาจสด่วนตมัว อมันเปป็นการทพาใหว้ตมัวพวกเขาเองเปป็นเจว้านายทบีนึ่
กดขบีนึ่ผผว้สมืบทอดของพระเจว้า พวกเขารว้อนรนในการแสวงหาคพาสรรเสรลิญของมนจุษยร์ (1 คร. 4:6; 2 คร. 10:12; 
กท. 4:17)

คพาตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ทพาใหว้…เสมืนึ่อมเสบีย” ไมด่ถผกพบทบีนึ่อมืนึ่นอบีกในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ โดยหลมักแลว้ว คพานบีนั้สมืนึ่อ
ถนงคนขายของเรด่ ซนนึ่งตรงขว้ามกมับคนทบีนึ่เปป็นพด่อคว้าจรลิง ๆ  ดมังนมันั้นคพานบีนั้จนงบด่งบอกถนงการไดว้กพาไรเลร็ก ๆ นว้อย ๆ โดย
การขายอะไรกร็ไดว้ และในความหมายทบีนึ่ครอบคลจุมยลินึ่งกวด่า หมายถนงกพาไรโดยการหาประโยชนร์ใสด่ตมัวแบบสกปรก

ความหมายของเปาโลตรงนบีนั้กร็คมือวด่า “พวกเราไมด่เหมมือนคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ประกาศขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่ถผกเจมือปน



และถผกเจมือจาง แตด่เหมมือนดว้วยความจรลิงใจ…เหมมือนมาจากพระเจว้า” เปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขา
ประกาศหลมักคพาสอนทบีนึ่บรลิสจุทธลิธและถผกตว้อง พวกเขาประกาศพระวจนะของพระเจว้าในความบรลิสจุทธลิธของมมัน โดย
ไมด่เพลินึ่มสลินึ่งใดเขว้าไปและไมด่ตมัดสลินึ่งใดออกไป พวกเขาปฝ่าวประกาศพระวจนะตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธประทาน
มมันใหว้แกด่พวกเขา เปาโลประกาศพระครลิสตร์ “ดว้วยความจรลิงใจ” เพราะวด่าฤทธลิธเดชทบีนึ่จะประกาศนมันั้นมาจาก
พระเจว้า และพมันธกลิจของเปาโลเปป็นมาจากพระเจว้า

ไมด่มบีขว้ออว้างบนแผด่นดลินโลกหรมือในสวรรคร์เลยสพาหรมับผผว้รมับใชว้คนใดทบีนึ่จะออมชอมขด่าวประเสรลิฐ พระเจว้า
ผผว้ทรงชด่วยใหว้รอดและทรงเรบียกผผว้คนใหว้ประกาศพระวจนะของพระองคร์จะประทานพละกพาลมังและสตลิปปัญญาทบีนึ่
จพาเปป็นสพาหรมับงานนมันั้นแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ยกชผธงเปฟฟื้อนพระโลหลิตแหด่งกางเขนของพระครลิสตร์

“...เหมมือนมาจากพระเจว้า ในสายพระเนตรของพระเจว้า…” เปาโลตระหนมักวด่าพระเนตรทบีนึ่เหร็นทจุก
สลินึ่งของพระเจว้ากพาลมังมองลงมายมังตมัวเขาตลอดเวลา พระกรรณของพระเจว้าไดว้ยลินทจุกสลินึ่งทบีนึ่เขากลด่าว เมมืนึ่อถผกเรบียก
ใหว้เทศนาพระวจนะของพระเจว้าในความบรลิบผรณร์และฤทธลิธเดชของมมัน เขากร็มบีสตลิรผว้ตมัวตลอดเวลาวด่าพระเจว้าทรง
อยผด่กมับเขา

“...พวกเราพผดในพระครลิสตร์” ตลอดทมันั้งบทนบีนั้ เปาโลตมันั้งใจทบีนึ่จะกลด่าวปกปฟ้องตมัวเขาเองจากคพากลด่าวหา
เทบียมเทร็จทมันั้งหลาย คพากลด่าวหาทบีนึ่มบีเหตจุจผงใจแฝงและหลมักการตด่าง ๆ ทบีนึ่ตนึ่พาชว้ากวด่าในการประกาศขด่าวประเสรลิฐ 
เปฟ้าหมายของเขาคมือการประกาศพระครลิสตร์-ผผว้ทรงถผกตรนงกางเขน ถผกฝปัง ทรงเปป็นขนนั้น เสดร็จขนนั้นสผด่สวรรคร์แลว้ว และ
จะเสดร็จมาอบีกทบี เปาโลไมด่แสวงหาสลินึ่งเหลด่านมันั้นอยด่างชมืนึ่อเสบียง โชคลาภ ตพาแหนด่งหรมืออพานาจเพมืนึ่อตมัวเอง เขาเสาะ
หาอยผด่อยด่างเดบียวเสมอทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิพระเยซผในสลินึ่งสารพมัด ถว้าเขาทพาการลงวลินมัย มมันกร็เพราะเหร็นแกด่ผผว้กระทพา
ผลิดนมันั้น ถว้าเขาทดสอบความเชมืนึ่อฟปังของครลิสตจมักรนมันั้น มมันกร็เปป็นเพราะวด่าเขาเปป็นผผว้เลบีนั้ยงรองขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า 
เขาประกาศพระวจนะของพระเจว้าภายใตว้การดลใจของพระเจว้า หลมักคพาสอนของเขาเปป็นหลมักคพาสอนของ
พระเจว้า โดยถผกสด่งมอบตามทบีนึ่พระเจว้าไดว้ประทานมมันใหว้แกด่เขา เขาพผดในฐานะพยานคนหนนนึ่งเพมืนึ่อพระครลิสตร์ 
ผผว้ทรงเปป็นความสวด่างของโลก พระครลิสตร์ผผว้ทรงฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะชด่วยใหว้รอดไดว้จนถนงทบีนึ่สจุดปลายคมือทจุกคนทบีนึ่ยอม
มาหาพระเจว้าโดยพระองคร์

วมันนบีนั้ เชด่นเดบียวกมับในสมมัยของเปาโล ทบีนึ่ประชจุมทบีนึ่มบีชายผผว้ดพาเนลินตามทางพระเจว้าคนหนนนึ่งเปป็นศลิษยาภลิบาล
ชายคนหนนนึ่งทบีนึ่เทศนาขด่าวประเสรลิฐแทว้และไมด่ถผกเจมือปน ควรอธลิษฐานเยอะ ๆ เผมืนึ่อนมักเทศนร์ผผว้นมันั้น พวกเขาควร
อธลิษฐานโดยไมด่รผว้จมักเหนร็ดเหนมืนึ่อยและอยด่างรว้อนรนเพมืนึ่อทบีนึ่พระเจว้าจะประทานพระคจุณ พละกพาลมังและความกลว้า
หาญแกด่เขาทบีนึ่จะประกาศขด่าวประเสรลิฐแทว้ตด่อไป มารรว้ายทพาทจุกอยด่างในอพานาจของมมันเพมืนึ่อเปป็นเหตจุใหว้ผผว้รมับใชว้คน
หนนนึ่งเจมือจางขด่าวประเสรลิฐและออมชอมความจรลิงของพระเจว้า เปาโลมมักขอรว้องครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาไป
เทศนาใหว้อธลิษฐานเผมืนึ่อเขา ถว้าเปาโล สจุดยอดอมัครทผต ยมังตว้องการคพาอธลิษฐาน พวกเรากร็ยลินึ่งตว้องการคพาอธลิษฐานวมัน
นบีนั้มากยลินึ่งกวด่าสมักเทด่าใด

“พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย จงอธลิษฐานเผมืนึ่อพวกเรา” (1 ธส. 5:25) 

บทททที่ 3



3:1 พวกเราตว้องตมันั้งตว้นใหมด่ในการแนะนพาพวกเราเองอบีกหรมือ หรมือวด่าพวกเราตว้องการจดหมายทมันั้งหลายแหด่งการ
แนะนพาตมัวใหว้แกด่พวกทด่านเหมมือนอยด่างคนอมืนึ่น ๆ บางคนหรมือ หรมือจดหมายทมันั้งหลายแหด่งการแนะนพาจากพวก
ทด่านหรมือ
3:2 พวกทด่านเองเปป็นจดหมายของพวกเราทบีนึ่จารนกไวว้ทบีนึ่ดวงใจทมันั้งหลายของพวกเรา ซนนึ่งเปป็นทบีนึ่รผว้จมักและทบีนึ่ถผกอด่าน
โดยคนทมันั้งปวง
3:3 เพราะวด่าพวกทด่านถผกประกาศอยด่างชมัดแจว้งวด่าเปป็นจดหมายของพระครลิสตร์ซนนึ่งไดว้รมับการรมับใชว้โดยพวกเรา ทบีนึ่
ถผกเขบียนไวว้ มลิใชด่ดว้วยนนั้พาหมนก แตด่ดว้วยพระวลิญญาณของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ มลิใชด่ในแผด่นศลิลาทมันั้งหลาย แตด่ใน
บรรดาแผด่นเนมืนั้อหนมังแหด่งดวงใจ
3:4 และความไวว้วางใจเชด่นนบีนั้พวกเรามบีโดยทางพระครลิสตร์ตด่อพระเจว้า
3:5 มลิใชด่วด่าพวกเรามบีความพอเพบียงในพวกเราเองทบีนึ่จะคลิดสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดวด่ามาจากพวกเราเอง แตด่ความพอเพบียง
ของพวกเรานมันั้นเปป็นมาจากพระเจว้า
3:6 ผผว้ซนนึ่งทรงกระทพาใหว้พวกเราเปป็นพวกผผว้ปรนนลิบมัตลิทบีนึ่สามารถแหด่งพมันธสมัญญาใหมด่ มลิใชด่ของตมัวอมักษร แตด่ของพระ
วลิญญาณ ดว้วยวด่าตมัวอมักษรนมันั้นประหารใหว้ตาย แตด่พระวลิญญาณนมันั้นประทานชบีวลิต
3:7 แตด่ถว้าการปรนนลิบมัตลิแหด่งความตาย ทบีนึ่ไดว้เขบียนและจารนกไวว้ทบีนึ่แผด่นศลิลาทมันั้งหลายนมันั้น เปปีปี่ยมสงด่าราศบี จนลผกหลาน
ของอลิสราเอลไมด่สามารถเพด่งมองใบหนว้าของโมเสสไดว้เพราะเหตจุสงด่าราศบีแหด่งสบีหนว้าของทด่าน ซนนึ่งสงด่าราศบีนมันั้นจะถผก
ลว้มเลลิกไป
3:8 ดมังนมันั้นการปรนนลิบมัตลิแหด่งพระวลิญญาณจะไมด่เปปีปี่ยมสงด่าราศบียลินึ่งกวด่านมันั้นอบีกหรมือ
3:9 เพราะวด่าถว้าการปรนนลิบมัตลิแหด่งการปรมับโทษมบีสงด่าราศบี การปรนนลิบมัตลิแหด่งความชอบธรรมกร็ยลินึ่งมบีสงด่าราศบี
มากกวด่านมันั้นอบีก
3:10 ดว้วยวด่าแมว้แตด่สลินึ่งซนนึ่งไดว้ถผกทพาใหว้เปปีปี่ยมสงด่าราศบี กร็ไมด่มบีสงด่าราศบีในแงด่นบีนั้ โดยเหตจุผลแหด่งสงด่าราศบีทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่กวด่า
3:11 เพราะถว้าสลินึ่งซนนึ่งเสมืนึ่อมสผญไปนมันั้นยมังเปปีปี่ยมสงด่าราศบี สลินึ่งซนนึ่งจะดพารงอยผด่กร็จะเปปีปี่ยมสงด่าราศบีมากยลินึ่งกวด่านมันั้นอบีก
3:12 ดมังนมันั้นโดยเหร็นวด่าพวกเรามบีความหวมังอยด่างนมันั้นแลว้ว พวกเราจนงใชว้ความชมัดเจนมากในการพผด
3:13 และไมด่เหมมือนโมเสส ซนนึ่งเอาผว้าคลจุมหนว้าบมังหนว้าของทด่าน เพมืนึ่อลผกหลานของอลิสราเอลจะไมด่สามารถเพด่งดผ
บมันั้นปลายของสลินึ่งซนนึ่งถผกลว้มเลลิกนมันั้น
3:14 แตด่จลิตใจของพวกเขาไดว้ถผกบมังไวว้ เพราะจนถนงทจุกวมันนบีนั้ ผว้าคลจุมหนว้าอมันเดบียวกมันนมันั้นยมังไมด่ถผกเอาออกไปใน
การอด่านพมันธสมัญญาเดลิม ซนนึ่งผว้าคลจุมหนว้านมันั้นไดว้ถผกลว้มเลลิกไปแลว้วในพระครลิสตร์
3:15 แมว้แตด่จนถนงทจุกวมันนบีนั้ เมมืนึ่อคพาของโมเสสถผกอด่าน ผว้าคลจุมหนว้านมันั้นกร็ยมังปปิดบมังใจของพวกเขาอยผด่
3:16 แตด่อยด่างไรกร็ตาม เมมืนึ่อใจนมันั้นจะหมันมาหาองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ผว้าคลจุมหนว้านมันั้นกร็จะถผกเอาออกไป
3:17 บมัดนบีนั้องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงเปป็นพระวลิญญาณนมันั้น และพระวลิญญาณขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงอยผด่ทบีนึ่ไหน 
เสรบีภาพกร็มบีอยผด่ทบีนึ่นมันึ่น
3:18 แตด่พวกเราทจุกคน โดยไมด่มบีผว้าคลจุมหนว้าแลว้ว เหมมือนอยด่างดผในกระจกเงาซนนึ่งกพาลมังมองดผสงด่าราศบีขององคร์พระ
ผผว้เปป็นเจว้า กพาลมังถผกเปลบีนึ่ยนแปลงใหว้เปป็นตามพระฉายอมันเดบียวกมันจากสงด่าราศบีไปสผด่สงด่าราศบี คมือโดยพระวลิญญาณ



ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
ในตอนตว้นของบทนบีนั้เราจะเหร็นวด่าเปาโลไมด่ไดว้ชมตมัวเองเพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้รมับความโปรดปรานจากเหลด่าผผว้เชมืนึ่อ

ของเขา เขาใหว้การรมับรองเกบีนึ่ยวกมับความประเสรลิฐของพระเจว้าทบีนึ่ทรงมบีตด่อเขา แตด่เขาไมด่ไดว้ใหว้คพาพยานเชด่นนมันั้นเพมืนึ่อ
ทบีนึ่จะยกยด่องตมัวเอง ครผสอนเทร็จบางคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้เขว้ามาอยผด่ทด่ามกลางเหลด่าผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์ไดว้พกจดหมาย
รมับรองตลิดตมัวมาดว้วยจากพวกนมักศาสนาในกรจุงเยรผซาเลร็ม

ตรงกมันขว้าม เปาโลประกาศวด่าเขาไมด่จพาเปป็นตว้องมบีจดหมายรมับรองเนมืนึ่องจากครลิสเตบียนชาวโครลินธร์เหลด่า
นมันั้นเองเปป็นคพาพยานของเขา เปป็นจดหมายฝากหลายฉบมับของเขา พวกเขารผว้จมักความสพาเรร็จแหด่งการงานหนมักของ
เขาเมมืนึ่อเขามาหาพวกเขาและประกาศขด่าวประเสรลิฐดว้วยความกระตมือรมือรว้น ในความจรลิงใจและความสมัตยร์จรลิง 
เขาสามารถยกเหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเขาใหว้เปป็นขว้อพลิสผจนร์แหด่งคจุณสมบมัตลิของเขาในตพาแหนด่งนมันั้นทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงโปรด
ประทานใหว้แกด่เขา ดมังนมันั้นเขาจนงไมด่ตว้องการโอว้อวดหรมือคจุยโมว้เกบีนึ่ยวกมับงานรมับใชว้ของเขา การอวยพรของพระเจว้าทบีนึ่
มบีแกด่การงานหนมักของเขากร็ใหว้การรมับรองเรมืนึ่องความจรลิงใจและความจรลิงแทว้ของเขา

ดผเหมมือนวด่าพวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้น (ซนนึ่งมบีตว้นกพาเนลิดเปป็นยลิว) มองวด่าพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสและ
ขนบธรรมเนบียมตด่าง ๆ แหด่งระบบแบบโมเสสมบีความเหนมือกวด่าขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า ดมังนมันั้น
เปาโลจนงถมือโอกาสนบีนั้เพมืนึ่อแสดงใหว้เหร็นวด่าบทบมัญญมัตลิเหลด่านมันั้นและขนบธรรมเนบียมตด่าง ๆ ของโมเสสดว้อยกวด่าขด่าว
ประเสรลิฐแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า (ดผ ขว้อ 7 ถนง 11 บทนบีนั้)

พระราชบมัญญมัตลิของโมเสส ซนนึ่งเปปีปี่ยมสงด่าราศบี เปป็นการปรนนลิบมัตลิแหด่งความตาย พระเยซผทรงทพาใหว้ทจุกตมัว
อมักษรและทจุกขบีดของพระราชบมัญญมัตลิสพาเรร็จจรลิงแลว้ว (รม. 10:4) ดมังนมันั้นพระคจุณของพระเจว้าจนงเปปีปี่ยมสงด่าราศบีมาก
ยลินึ่งกวด่าพระราชบมัญญมัตลิของโมเสส พระราชบมัญญมัตลิเปป็นการปรนนลิบมัตลิทบีนึ่นพาไปสผด่การปรมับโทษ พระคจุณของพระเจว้า
ใหว้ชบีวลิตอมันบรลิบผรณร์

ความแตกตด่างทบีนึ่สพาคมัญระหวด่างระบบของโมเสสกมับขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้าถผกใหว้ภาพ
ประกอบเพลินึ่มเตลิมโดยแสดงใหว้เหร็นผลกระทบซนนึ่งขนบธรรมเนบียมตด่าง ๆ ของโมเสสเคยมบีตด่อพวกยลิว (ขว้อ 12-15 
บทนบีนั้) โมเสสเอาผว้าคลจุมหนว้าตมัวเอง ซนนึ่งผลกระทบของการกระทพาเชด่นนบีนั้ไดว้บมังตาประชาชาตลิยลิวไมด่ใหว้มองเหร็น
ความหมายทบีนึ่แทว้จรลิงของพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมของพวกเขาซนนึ่งถผกมอบใหว้แกด่พวกเขาโดยเหลด่าศาสดา
พยากรณร์ เปาโลกลด่าววด่าผว้าคลจุมหนว้านมันั้นจะถผกเอาออกไปเสบีย-นมันึ่นคมือ มมันเปป็นเจตนาของพระเจว้าทบีนึ่ผว้าคลจุมนมันั้นตว้อง
ถผกเอาออกไป (ขว้อ 16-18 บทนบีนั้) เมมืนึ่อถนงเวลาทบีนึ่พระเจว้าทรงกพาหนดไวว้ เมมืนึ่อชนชาตลิอลิสราเอลจะหมันมาหาองคร์พระ
ผผว้เปป็นเจว้าอบีก ผว้าคลจุมหนว้านมันั้นจะถผกเอาออกไปเสบีย พระราชบมัญญมัตลิเคยมบีผลผผกมมัด แตด่ทบีนึ่ใดทบีนึ่พระวลิญญาณของ
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงอยผด่ ทบีนึ่นมันึ่นกร็มบีเสรบีภาพ

งานรบับใชช้นบันั้นถทูกรบับรอง
ขว้อ 1: พวกเราตว้องตมันั้งตว้นใหมด่ในการแนะนพาพวกเราเองอบีกหรมือ หรมือวด่าพวกเราตว้องการจดหมายทมันั้ง

หลายแหด่งการแนะนพาตมัวใหว้แกด่พวกทด่านเหมมือนอยด่างคนอมืนึ่น ๆ บางคนหรมือ หรมือจดหมายทมันั้งหลายแหด่งการ
แนะนพาจากพวกทด่านหรมือ

“พวกเราตว้องตมันั้งตว้นใหมด่ในการแนะนพาพวกเราเองอบีกหรมือ” งานรมับใชว้ของเปาโลไมด่ใชด่งานทบีนึ่เขารมับมาทพา



เอง มมันเปป็นมาโดยการสมืนึ่อสารของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ แตด่เหลด่าศมัตรผของขด่าวประเสรลิฐไดว้กลด่าวหาเปาโลวด่าเขา
หลงระเรลิงในการยกชผตมัวเอง พวกครผสอนเทร็จ ซนนึ่งมาพรว้อมกมับจดหมายรมับรองจากพวกถมือศาสนายลิว ไดว้เขว้ามายมัง
เมมืองโครลินธร์ และพอพวกเขาออกเดลินทางไปจากเมมืองโครลินธร์ พวกเขากร็ขอจดหมายคลว้าย ๆ กมันนบีนั้ตลิดตมัวไปดว้วย
โดยประสงคร์วด่าตนจะไดว้รมับการตว้อนรมับในครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ ในพมืนั้นทบีนึ่ใกลว้เคบียง แตด่เปาโลแคด่ยกเรมืนึ่องลมักษณะเฉพาะ
ตมัวของการงานของเขาทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ใหว้เปป็นคพาพยานทบีนึ่มบีชบีวลิตซนนึ่งเปป็นพยานถนงพระพรตด่าง ๆ ของพระเจว้าทบีนึ่ทรงมบี
ตด่องานรมับใชว้ของเขา ผลลมัพธร์ตด่าง ๆ แหด่งงานรมับใชว้ของเขาไดว้ถผกทพาสพาเรร็จลจุลด่วงโดยอาศมัยการทรงนพาของพระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธ และความจรลิงใจ ความซมืนึ่อตรงและความสมัตยร์สจุจรลิตของเปาโลกร็ตรงขว้ามอยด่างสลินั้นเชลิงกมับแนว
การประพฤตลิของพวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นผผว้บลิดเบมือนพระวจนะของพระเจว้า

“...พวกเราตว้องการจดหมายทมันั้งหลายแหด่งการแนะนพาตมัวใหว้แกด่พวกทด่านเหมมือนอยด่างคนอมืนึ่น ๆ บางคน
หรมือ หรมือจดหมายทมันั้งหลายแหด่งการแนะนพาจากพวกทด่านหรมือ” เปาโลเดลินทางโดยไมด่ตว้องมบีจดหมายรมับรองทบีนึ่ถผก
เขบียนขนนั้นโดยมนจุษยร์ เขาเดลินทางโดยพนนึ่งพาพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทบีนึ่จะทรงนพาเขาไปทบีนึ่ใดกร็ตามทบีนึ่พระเจว้าทรงอยาก
ใหว้เขาไปในการเดลินทางแบบมลิชชมันนารบีหลายเทบีนึ่ยวของเขา เขายมังพนนึ่งพาพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทบีนึ่จะเสดร็จนพาหนว้า
เขาไปและจมัดเตรบียมผผว้คนใหว้รมับขด่าวสารของเขาเมมืนึ่อเขาไปถนงเชด่นกมัน

นมักเทศนร์จพานวนมากวมันนบีนั้ถมือกระเปป๋าเอกสารทบีนึ่เตร็มไปดว้วยจดหมายรมับรองหลายฉบมับจากผผว้รมับใชว้คนอมืนึ่น 
ๆ อาจารยร์ นมักธจุรกลิจ นมักการเมมือง นมักการศนกษา ฯลฯ คนของพระเจว้าทบีนึ่แทว้จรลิงไมด่ตว้องการสมัมภาระเสรลิมนบีนั้ เมมืนึ่อ
เขามบี (และถผกนพาพาโดย) พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ เขากร็จะทราบวด่าจะตว้องเทศนาทบีนึ่ไหน และเขาจะแนด่ใจวด่าพระ
วลิญญาณจะทรงเตรบียมทางไวว้กด่อนเขาไปถนง ณ สถานทบีนึ่ทบีนึ่กพาหนดไวว้ นมันึ่นไมด่ไดว้หมายความวด่าคนของพระเจว้าจะไมด่
เจอกมับการตด่อตว้านขมัดขวาง เขาจะเจอแนด่ แตด่เขาไมด่ตว้องมบีจดหมายรมับรองของมนจุษยร์เพมืนึ่อเตรบียมทางใหว้เขาทบีนึ่จะ
เขว้าชจุมชนหนนนึ่งเพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐ

พวกอมัครทผตของพระเยซผครลิสตร์เจว้าไดว้พนนึ่งพาพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทบีนึ่จะทพาใหว้พวกเขาเปป็นทบีนึ่รผว้จมักและทพาใหว้
ผผว้คนเหลด่านมันั้นพรว้อมทบีนึ่จะยอมรมับพวกเขา ผผว้รมับใชว้บางคนตด่อตว้านการเทศนาทบีนึ่นด่าตมืนึ่นตาตมืนึ่นใจวมันนบีนั้เพบียงเพราะวด่า
พวกเขาเองไมด่สามารถทพาแบบนมันั้นไดว้ พวกเขาพนนึ่งพามนจุษยร์และนลิกายตด่าง ๆ แทนทบีนึ่จะพนนึ่งพาพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ

ไมด่วด่าเปาโลไปทบีนึ่ใด เขากร็ทพาใหว้เกลิดการฟฟฟื้นฟผหรมือไมด่กร็การจลาจล มมันแทบไมด่จพาเปป็นเลยทบีนึ่จะจมัดเตรบียม
ทบีนึ่พมักใหว้เขาเพราะวด่าเขาใชว้เวลาสด่วนใหญด่อยผด่ในคจุก! เขาไมด่ไดว้มบีทบีนึ่พมักอาศมัยและอาหารเสมอไป แตด่สลินึ่งหนนนึ่งทบีนึ่เขามบี
แนด่คมือฤทธลิธเดชของพระเจว้า เขาเปป็นผผว้นพาสารของพระเจว้า และเขาสด่งมอบขด่าวสารนมันั้นโดยปราศจากความกลมัว 
การเอาใจคน หรมือการออมชอม โลกตว้องการคนแบบเปาโลวมันนบีนั้มากเหลมือเกลิน!

ขว้อ 2: พวกทด่านเองเปป็นจดหมายของพวกเราทบีนึ่จารนกไวว้ทบีนึ่ดวงใจทมันั้งหลายของพวกเรา ซนนึ่งเปป็นทบีนึ่รผว้จมักและ
ทบีนึ่ถผกอด่านโดยคนทมันั้งปวง

“พวกทด่านเองเปป็นจดหมายของพวกเรา…” คนอมืนึ่น ๆ อาจแสดงจดหมายรมับรอง แตด่เปาโลตระหนมักดบี
วด่าการมบีตมัวตนของครลิสตจมักรนมันั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์เปป็นมาเพราะพระพรเหลด่านมันั้นของพระเจว้าทบีนึ่ทรงมบีตด่องานรมับใชว้ของ
เขา ขว้อเทร็จจรลิงนมันั้นเปป็นการรมับรองทบีนึ่เพบียงพอและเปป็นการพลิสผจนร์ความจรลิงแทว้แหด่งงานรมับใชว้ของเขาในเมมืองโครลิน
ธร์ เขาอธลิบายเรมืนึ่องนบีนั้ใน 1 โครลินธร์ 9:1,2:



“ขว้าพเจว้ามลิไดว้เปป็นอมัครทผตหรมือ ขว้าพเจว้ามลิไดว้เปป็นไทหรมือ ขว้าพเจว้ามลิไดว้เหร็นพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าของพวกเราหรมือ ทด่านทมันั้งหลายมลิไดว้เปป็นผลงานของขว้าพเจว้าในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าหรมือ ถว้าขว้าพเจว้ามลิไดว้เปป็นอมัคร
ทผตตด่อคนอมืนึ่น ๆ แตด่ขว้าพเจว้ากร็เปป็นอมัครทผตตด่อพวกทด่านอยด่างไมด่ตว้องสงสมัย ดว้วยวด่าตราประทมับแหด่งการเปป็นอมัครทผต
ของขว้าพเจว้าคมือพวกทด่านในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” 

ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ ซนนึ่งบมังเกลิดใหมด่แลว้วเพราะการเทศนาอมันสมัตยร์
ซมืนึ่อของเปาโลเรมืนึ่องพระคจุณของพระเจว้าและการงานหนมักอมันไมด่รผว้จมักเหนร็ดเหนมืนึ่อยและสมัตยร์ซมืนึ่อของเขา คนเหลด่านบีนั้
เปป็นคพาพยานทบีนึ่รมับรองถนงอจุปนลิสมัยและงานรมับใชว้ของเขาดบีกวด่าจดหมายฉบมับใดจะเปป็นไดว้ เปาโลและเหลด่าผผว้ชด่วย
เหลมือของเขาไปยมังเมมืองใหญด่ทบีนึ่ชมันึ่วรว้ายนมันั้นคมือเมมืองโครลินธร์ ประกาศขด่าวประเสรลิฐ และคนจพานวนมากไดว้กลมับใจมา
สผด่ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน ครลิสตจมักรชาวโครลินธร์ไดว้ถผกกด่อตมันั้งขนนั้น และขด่าวนบีนั้แพรด่สะพมัดไปทมันึ่วพมืนั้นทบีนึ่อมันกวว้างใหญด่
ไพศาลทบีนึ่วด่าเปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขาเปป็นผผว้ทบีนึ่ไดว้ทพาสลินึ่งยลินึ่งใหญด่นบีนั้สพาเรร็จในเมมืองโครลินธร์ ชาวโครลินธร์เหลด่า
นมันั้นรผว้วด่าเปาโลไดว้มาและประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่พวกเขาในความบรลิสจุทธลิธทมันั้งสลินั้นของขด่าวประเสรลิฐนมันั้น การฟฟฟื้นฟผ
ครมันั้งใหญด่ไดว้ปะทจุขนนั้นและจลิตวลิญญาณมากมายไดว้รมับความรอด ดมังนมันั้นคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ยมังคงซมืนึ่อตรงตด่อขด่าวประเสรลิฐ
และดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่อจุทลิศตมัวจนงเปป็นจดหมายรมับรองของเปาโล พวกเขาเปป็นจดหมายฝากหลายฉบมับของเขา ซนนึ่งถผก
เขบียนบนดวงใจของเขาและ “ถผกอด่านโดยคนทมันั้งปวง” การกลมับใจรมับเชมืนึ่อของชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นผด่านทางงานรมับ
ใชว้ของเปาโลเปป็นคพาพยานสาธารณะทบีนึ่ถผกอด่านไดว้โดยคนทมันั้งโลก

ขว้อ 3: เพราะวด่าพวกทด่านถผกประกาศอยด่างชมัดแจว้งวด่าเปป็นจดหมายของพระครลิสตร์ซนนึ่งไดว้รมับการรมับใชว้โดย
พวกเรา ทบีนึ่ถผกเขบียนไวว้ มลิใชด่ดว้วยนนั้พาหมนก แตด่ดว้วยพระวลิญญาณของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ มลิใชด่ในแผด่นศลิลาทมันั้ง
หลาย แตด่ในบรรดาแผด่นเนมืนั้อหนมังแหด่งดวงใจ

ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น “มลิไดว้ขาดของประทานใด ๆ เลย” แตด่ “ไดว้รมับความบรลิบผรณร์โดย(พระครลิสตร์)ในการ
พผดทจุกอยด่างและในบรรดาความรผว้” (1 คร. 1:5,7) ขว้อเทร็จจรลิงเหลด่านบีนั้ไมด่อาจถผกปฏลิเสธไดว้และเปป็นทบีนึ่ทราบดบีแกด่คน
ทมันั้งปวง

“...พวกทด่านถผกประกาศอยด่างชมัดแจว้งวด่าเปป็นจดหมายของพระครลิสตร์ซนนึ่งไดว้รมับการรมับใชว้โดยพวกเรา…” 
ใชด่แลว้วครมับ ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเปป็น “จดหมายของพระครลิสตร์” และพระครลิสตร์ทรงเปป็นผผว้แตด่งจดหมายฉบมับนมันั้น 
แตด่เปาโลเปป็นเครมืนึ่องมมือทบีนึ่พระองคร์ทรงใชว้ในการเขบียนจดหมายฉบมับนมันั้น ผด่านทางการประกาศขด่าวประเสรลิฐของ
เขา (การสลินั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์เจว้า) พวกเขาไดว้กลายเปป็นผผว้เชมืนึ่อ 
เปป็นเหลด่าสมาชลิกของครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่

ดมังนมันั้นเปาโลจนงเปป็นเครมืนึ่องมมือทบีนึ่พระเจว้าทรงใชว้เพมืนึ่อเขบียน “จดหมายฝาก” ฉบมับนบีนั้- “มลิใชด่ดว้วยนนั้พาหมนก” 
โดยการขบีดเขบียนไปบนสสารทบีนึ่ไรว้ชบีวลิต ในเสว้นสายทบีนึ่จางหายไปไดว้โดยงด่าย หลายบรรทมัดทบีนึ่อาจถผกอด่านโดยคนไมด่กบีนึ่
คนเทด่านมันั้น “แตด่ดว้วยพระวลิญญาณของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่…” ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ถผก
พลิทมักษร์รมักษาโดยตมัวกลางทบีนึ่ไมด่ปรากฏแกด่ตาและทบีนึ่ไมด่อาจพลินาศไปไดว้-นมันึ่นคมือ โดยการกระทพากลิจทบีนึ่ไมด่ปรากฏแกด่ตา
ของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธในใจของพวกเขา

“...ทบีนึ่ถผกเขบียนไวว้ มลิใชด่ดว้วยนนั้พาหมนก…” หมนกสมมัยโบราณเปป็นเมร็ดสบีดพาชนลิดหนนนึ่งซนนึ่งถผกใชว้เวลาเขบียนเอกสาร



หรมือกระดาษทบีนึ่มบีความยาวมาก ๆ เมมืนึ่อเขบียนเอกสารทบีนึ่สมันั้นกวด่า แผด่นจารนกทบีนึ่ทพาดว้วยขบีนั้ผนนั้งกร็ถผกใชว้บด่อย ๆ (โปรดอด่าน
เยเรมบียร์ 36:18, 2 ยอหร์น 12, และ 3 ยอหร์น 13

“...มลิใชด่ในแผด่นศลิลาทมันั้งหลาย…” การใสด่ใจแบบระมมัดระวมังตด่อขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้จะเปป็นประโยชนร์มากใน
การเขว้าใจความหมายทบีนึ่ถผกสมืนึ่อตรงนบีนั้ของ “แผด่นศลิลาทมันั้งหลาย”

อพยพ 24:12: “และพระเยโฮวาหร์ตรมัสกมับโมเสสวด่า “จงขนนั้นมาหาเราในภผเขานบีนั้และคอยอยผด่ทบีนึ่นมันึ่น และ
เราจะใหว้แผด่นศลิลาเหลด่านมันั้นแกด่เจว้า และราชบมัญญมัตลิหนนนึ่ง และบทบมัญญมัตลิทมันั้งหลายซนนึ่งเราไดว้จารนกไวว้แลว้ว เพมืนึ่อเจว้าจะ
ไดว้สอนขว้อเหลด่านมันั้น”

อพยพ 34:1: “และพระเยโฮวาหร์ตรมัสกมับโมเสสวด่า “เจว้าจงสกมัดแผด่นศลิลาสองแผด่นเหมมือนสองแผด่นแรก 
และเราจะจารนกบนแผด่นศลิลาเหลด่านบีนั้คพาตด่าง ๆ ซนนึ่งอยผด่ในแผด่นศลิลาชจุดแรกซนนึ่งเจว้าไดว้ทพาแตกนมันั้น”

พระราชบมัญญมัตลิ 9:9-11: “เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้ขนนั้นไปในภผเขาเพมืนึ่อจะรมับแผด่นศลิลาเหลด่านมันั้น คมือแผด่นศลิลาเหลด่า
นมันั้นแหด่งพมันธสมัญญาซนนึ่งพระเยโฮวาหร์ไดว้ทรงกระทพาไวว้กมับพวกทด่าน แลว้วขว้าพเจว้าไดว้อยผด่ในภผเขานมันั้นสบีนึ่สลิบวมันสบีนึ่สลิบคมืน 
ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้รมับประทานอาหารหรมือดมืนึ่มนนั้พาเลย และพระเยโฮวาหร์ไดว้ประทานแผด่นศลิลาสองแผด่นทบีนึ่จารนกดว้วยนลินั้ว
พระหมัตถร์ของพระเจว้าใหว้แกด่ขว้าพเจว้า และบนแผด่นศลิลาเหลด่านมันั้นมบีเขบียนไวว้ตามพระวจนะทมันั้งสลินั้นซนนึ่งพระเยโฮวาหร์ไดว้
ตรมัสกมับพวกทด่านในภผเขา ออกมาจากทด่ามกลางเพลลิงในวมันแหด่งการประชจุมกมันนมันั้น และเปป็นไปอยด่างนบีนั้คมือ เมมืนึ่อสลินั้น
สบีนึ่สลิบวมันสบีนึ่สลิบคมืนแลว้ว พระเยโฮวาหร์ไดว้ประทานแผด่นศลิลาสองแผด่นนมันั้นใหว้แกด่ขว้าพเจว้า คมือแผด่นศลิลาเหลด่านมันั้นแหด่งพมันธ
สมัญญา”

พระราชบมัญญมัตลิ 10:1,2: ““ในเวลานมันั้นพระเยโฮวาหร์ทรงกลด่าวแกด่ขว้าพเจว้า โดยตรมัสวด่า ‘เจว้าจงสกมัดแผด่น
ศลิลาสองแผด่นใหว้เหมมือนอยด่างเดลิม และขนนั้นมาหาเราในภผเขา และเจว้าจงทพาหบีบไวว้ดว้วยไมว้ และเราจะจารนกบนแผด่น
ศลิลาเหลด่านมันั้นบรรดาถว้อยคพาทบีนึ่อยผด่ในแผด่นศลิลาชจุดแรกนมันั้นซนนึ่งเจว้าทพาแตกเสบีย และเจว้าจงเกร็บแผด่นศลิลาเหลด่านมันั้นไวว้ใน
หบีบ’”

ในการกลด่าวถนงแผด่นศลิลาเหลด่านมันั้นเปาโลบอกใบว้ถนงสลินึ่งทบีนึ่จะเปป็นหมัวขว้อของเนมืนั้อหายด่อยสด่วนถมัดไปของ
จดหมายของเขา-นมันึ่นคมือ ความดว้อยกวด่าของพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสเมมืนึ่อเทบียบกมับขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณ
ของพระเจว้า

“...แตด่ในบรรดาแผด่นเนมืนั้อหนมังแหด่งดวงใจ” ผผว้รผว้ภาษากรบีกบางทด่านแปลวลบีนบีนั้วด่า “ในแผด่นทมันั้งหลายทบีนึ่เปป็น
เนมืนั้อหนมัง-นมันึ่นคมือ หมัวใจ” คพากรบีกตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “เนมืนั้อหนมัง” ไมด่ไดว้หมายถนงการอยผด่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง (คมือถผกควบคจุม
โดยเนมืนั้อหนมัง) มมันกลด่าวถนงหมัวใจทบีนึ่เตว้นตจุบ ๆ อยผด่ในทรวงอกของมนจุษยร์ หมัวใจเปป็นทบีนึ่ตมันั้งของชบีวลิต สจุภาษลิต 4:23 
เตมือนวด่า “จงรมักษาใจของเจว้าไวว้ดว้วยความระมมัดระวมังทมันั้งสลินั้น เพราะวด่าสลินึ่งตด่าง ๆ แหด่งชบีวลิตลว้วนผจุดออกมาจากใจ” 
ผผว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วมบีใจดวงใหมด่ ใจดวงเกด่าแหด่งเนมืนั้อหนมังยมังคงสผบฉบีดเลมือดไปทมันึ่วรด่างกายอยผด่ตด่อไป แตด่เมมืนึ่อผผว้ใดใชว้
ความเชมืนึ่อในพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระเมษโปดกของพระเจว้า เขากร็กลายเปป็นคนใหมด่ในพระครลิสตร์และเขามบี
ใจดวงใหมด่ วลิญญาณใหมด่

ในทบีนึ่นบีนั้เราเหร็นความตรงขว้ามกมันอยด่างชมัดเจนระหวด่างจดหมายตด่าง ๆ ทบีนึ่ถผกเขบียนดว้วยนนั้พาหมนก และ
จดหมายฝากตด่าง ๆ ทบีนึ่เปป็นจดหมายทบีนึ่มบีชบีวลิต ซนนึ่งถผกเขบียนโดยพระวลิญญาณของพระเจว้าบนหมัวใจของผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลาย



ผมเชมืนึ่อวด่าความจรลิงอมันโดดเดด่นทบีนึ่ถผกนพาเสนอในพระคพาขว้อนบีนั้กร็คมือวด่า ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วในครลิสตจมักร
ทบีนึ่เมมืองโครลินธร์เปป็นจดหมายฝากทบีนึ่มบีชบีวลิต-ซนนึ่งไมด่ไดว้ถผกเขบียนดว้วยนนั้พาหมนกเหมมือนจดหมายแนะนพาตมัวทบีนึ่ถผกเขบียนโดย
มนจุษยร์ แตด่พวกเขาเปป็นจดหมายฝากทบีนึ่มบีชบีวลิตซนนึ่งถผกเขบียนโดยพระวลิญญาณของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ในหมัวใจ
ของผผว้คน แผด่นศลิลาเหลด่านมันั้นทบีนึ่จารนกพระราชบมัญญมัตลิของโมเสส ถนงแมว้วด่าพวกมมันถผกจารนกโดยนลินั้วพระหมัตถร์ของ
พระเจว้า สมักวมันหนนนึ่งกร็จะบจุบสลายและผจุพมังไปและขว้อความทบีนึ่จารนกไวว้นมันั้นกร็จะถผกทพาลาย แตด่มมันไมด่เปป็นแบบนมันั้นกมับ
สลินึ่งซนนึ่งไดว้ถผกจารนกไวว้บนหมัวใจผด่านทางฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ ซนนึ่งสลินึ่งทบีนึ่ถผกจารนกไวว้นมันั้นจะคงอยผด่ไปตลอด
หลายยจุคสมมัยทบีนึ่ไมด่รผว้สลินั้นสจุดแหด่งความเปป็นนลิรมันดรร์ โดยสด่งตด่ออลิทธลิพลของมมันเขว้าสผด่ทจุกความสมัมพมันธร์แหด่งชบีวลิต ผผว้เชมืนึ่อ
เหลด่านมันั้นเปป็นจดหมายแนะนพาตมัวของเปาโลไปถนงชจุมชนอมืนึ่นใดกร็ตามทบีนึ่เขาปรารถนาจะไปเยบีนึ่ยมเยบียน

ขว้อ 4 และ 5: และความไวว้วางใจเชด่นนบีนั้พวกเรามบีโดยทางพระครลิสตร์ตด่อพระเจว้า มลิใชด่วด่าพวกเรามบีความ
พอเพบียงในพวกเราเองทบีนึ่จะคลิดสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดวด่ามาจากพวกเราเอง แตด่ความพอเพบียงของพวกเรานมันั้นเปป็นมาจาก
พระเจว้า

“ความไวว้วางใจเชด่นนบีนั้” หมายถนง ความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจแบบทบีนึ่เปาโลแสดงออกในบททบีนึ่ 2 ขว้อ 14 ถนง 17 ค
รลิสตจมักรชาวโครลินธร์นมันั้นเปป็นเครมืนึ่องรมับประกมันทบีนึ่เพบียงพอในตมัวมมันเองแลว้วซนนึ่งรมับรองภารกลิจแบบอมัครทผตทบีนึ่พระเจว้า
ทรงแตด่งตมันั้งของเปาโล ความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจเดบียวกมันนบีนั้ถผกนพาเสนอเชด่นกมันในขว้อ 2 และ 3 ของบทนบีนั้

“ความไวว้วางใจเชด่นนบีนั้พวกเรามบีโดยทางพระครลิสตร์ตด่อพระเจว้า” ใบหนว้าของเปาโลตมันั้งตรงไปทางพระเจว้า
พระบลิดาผด่านทางพระครลิสตร์พระบจุตรอยผด่เสมอ ดมังนมันั้นเขาจนงทราบวด่างานรมับใชว้ของเขา ซนนึ่งถผกทดสอบโดย
กฎหมายตด่าง ๆ แหด่งศาลของพระเจว้า จะไดว้รมับความเหร็นชอบและจะไดว้รมับบพาเหนร็จในการพลิพากษานมันั้นของ
พระเจว้า เปาโลเปป็นแบบอยด่างทบีนึ่มบีชบีวลิตของอลิสยาหร์ 26:3: “พระองคร์ทรงรมักษาเขาไวว้ในสมันตลิภาพอมันสมบผรณร์ ผผว้ซนนึ่ง
จลิตใจของเขาแนด่วแนด่ในพระองคร์ (พระเยซผ) เพราะเขาวางใจในพระองคร์ (พระเยซผ)”

ในฮบีบรผ 12:1,2 เปาโลใหว้การรมับรองวด่า: “เหตจุฉะนมันั้น โดยเหร็นวด่าพวกเราถผกลว้อมรอบดว้วยพยานหมผด่ใหญด่
นมันั้น ใหว้พวกเราวางทจุกสลินึ่งทบีนึ่เปป็นตมัวถด่วง และบาปซนนึ่งขมัดขวางพวกเราอยผด่อยด่างงด่ายดาย และใหว้พวกเราวลินึ่งดว้วยความ
อดทนการแขด่งกมันทบีนึ่ตมันั้งไวว้ตด่อหนว้าพวกเรานมันั้น โดยจมับจว้องทบีนึ่พระเยซผ ผผว้ใหว้กพาเนลิดความเชมืนึ่อของพวกเราและผผว้ทรง
ทพาใหว้ความเชมืนึ่อของพวกเราสพาเรร็จ ผผว้ซนนึ่งเพราะเหร็นแกด่ความปปีตลิยลินดบีทบีนึ่ทรงตมันั้งไวว้ตด่อพระพมักตรร์พระองคร์นมันั้น ไดว้ทรง
ทนเอากางเขน โดยทรงเหยบียดหยามความละอายนมันั้น และประทมับเบมืนั้องขวาพระทบีนึ่นมันึ่งของพระเจว้าแลว้ว”

ครลิสเตบียนทมันั้งหลายวมันนบีนั้ตว้องใหว้สายตาแหด่งจลิตวลิญญาณของตนจมับจว้องอยผด่ทบีนึ่พระเจว้าอยผด่เสมอโดยไมด่สมันึ่น
คลอน ถว้าเรามองไปทบีนึ่สภาพการณร์แวดลว้อมตด่าง ๆ หรมือสภาวะตด่าง ๆ ทบีนึ่อยผด่รอบตมัวเรา เรากร็จะเรลินึ่มละลว้าละลมัง
และลว้มเหลว (มธ. 14:25-31) แตด่ถว้าเราใหว้สายตาของเราจมับจว้องอยผด่ทบีนึ่พระองคร์ตด่อไป เรากร็จะมบีชมัยชนะ พระเจว้า
ทรงเปป็นแหลด่งทบีนึ่มาแหด่งความมมันึ่นใจและพละกพาลมัง และโดยทางพระเยซผครลิสตร์แตด่เพบียงผผว้เดบียว เราจนงถมือสลิทธลิธใน
ชบีวลิตนลิรมันดรร์ ชบีวลิตอมันบรลิบผรณร์ ขณะทบีนึ่เราเดลินทางแบบผผว้สมัญจรนบีนั้ไปสผด่บว้านในสวรรคร์ของเรา

เปาโลรผว้วด่าพระเจว้าไดว้ทรงสด่งเขามาเปป็นผผว้ปรนนลิบมัตลิแกด่พวกคนตด่างชาตลิ เขารผว้วด่าพระเจว้าไดว้ทรงอวยพรงาน
รมับใชว้ของเขา เขารผว้วด่าพระเจว้าทรงเปป็นเจว้าของงานรมับใชว้ของเขา ดมังนมันั้นความไวว้วางใจของเปาโลจนงไมด่ไดว้ตมันั้งอยผด่ใน
จดหมายแนะนพาตมัวหรมือจดหมายรมับรองทมันั้งหลายทบีนึ่ถผกเขบียนโดยมนจุษยร์ ความไวว้วางใจของเขาถผกทอดสมอลงใน



หลมักฐานแหด่งการสถลิตอยผด่ดว้วยของพระเจว้า และในความมมันึ่นใจทบีนึ่วด่าพระเจว้าทรงยอมรมับงานรมับใชว้และการงานของ
เขา เปาโลยกความสพาเรร็จของตนในงานรมับใชว้นบีนั้วด่าเปป็นผลงานของพระครลิสตร์ คพาพยานของเขามมันึ่นคงดมังเดลิม: “แตด่
โดยพระคจุณของพระเจว้า ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่อยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่นบีนั้ และพระคจุณของพระองคร์ซนนึ่งไดว้ประทานแกด่
ขว้าพเจว้านมันั้นมลิไดว้ไรว้ประโยชนร์ แตด่ขว้าพเจว้าไดว้ทพางานหนมักมากกวด่าพวกเขาเสบียอบีก แตด่มลิใชด่ตมัวขว้าพเจว้า แตด่พระคจุณ
ของพระเจว้าซนนึ่งไดว้ดพารงอยผด่กมับขว้าพเจว้า” (1 คร. 15:10)

“มลิใชด่วด่าพวกเรามบีความพอเพบียงในพวกเราเองทบีนึ่จะคลิดสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดวด่ามาจากพวกเราเอง…” ในทบีนึ่นบีนั้
เปาโลวกกลมับมายมังความคลิดนมันั้นทบีนึ่เขาพผดถนงในบททบีนึ่ 2 ขว้อ 16 ณ เวลานมันั้น เขาผด่านขว้ามมมันไปเพราะเขาอยาก
ประกาศความบรลิสจุทธลิธแหด่งแรงจผงใจตด่าง ๆ ของเขา บมัดนบีนั้เขาวกกลมับมายมังความคลิดนมันั้น-นมันึ่นคมือ ทมันั้งหมดทบีนึ่เรามบีใน
ฝฝ่ายวลิญญาณ ลว้วนมาจากพระเจว้า และหากไมด่มบีพระเจว้าเรากร็ไรว้คด่า พระองคร์ทรงเปป็นความพอเพบียงของเราในสลินึ่ง
สารพมัด-ในเวลา ในความเปป็นนลิรมันดรร์ ในชบีวลิต ในความตาย:

“ดว้วยวด่าในพระองคร์ (พระครลิสตร์) ความเตร็มเปปีปี่ยมทมันั้งสลินั้นแหด่งความเปป็นพระเจว้านมันั้นดพารงอยผด่ในฝฝ่าย
รด่างกาย และพวกทด่านกร็ครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์ ผผว้ทรงเปป็นศบีรษะแหด่งบรรดาเทพผผว้ครอบครองอาณาจมักรและ
เทพผผว้มบีอพานาจ” (คส. 2:9,10)

“เพราะวด่าพระเจว้าทรงเปป็นผผว้ทรงกระทพากลิจอยผด่ภายในพวกทด่าน ใหว้ทมันั้งมบีใจปรารถนาและกระทพาตาม
ความชอบพระทมัยอมันดบีของพระองคร์” (ฟป. 2:13) 

“บมัดนบีนั้ขอพระเจว้าแหด่งสมันตลิสจุข …ทรงกระทพาใหว้พวกทด่านสมบผรณร์ในการดบีทจุกอยด่าง เพมืนึ่อจะไดว้กระทพา
ตามพระประสงคร์ของพระองคร์ โดยทรงทพางานภายในพวกทด่านใหว้เปป็นทบีนึ่ชอบในสายพระเนตรของพระองคร์…”
(ฮบ. 13:20,21)

“...แตด่ความพอเพบียงของพวกเรานมันั้นเปป็นมาจากพระเจว้า” ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนเปป็นชบีวลิตทบีนึ่เหนมือ
ธรรมชาตลิ ผผว้เชมืนึ่อหลายพมันคนคลิดผลิดวด่าความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนเปป็นชบีวลิตแบบธรรมชาตลิทบีนึ่แคด่ถผกดพาเนลินบนทบีนึ่ราบสผง
กวด่าชบีวลิตปกตลิธรรมดา เปป็นไปไดว้ทบีนึ่ผผว้คนทบีนึ่ยมังไมด่รมับความรอดจะรผว้ตมัววด่าชบีวลิตของพวกเขานมันั้นเหร็นแกด่ตมัวและรมักโลก 
และพวกเขามจุด่งมมันึ่นทบีนึ่จะเปลบีนึ่ยนแปลง ดมังนมันั้นพวกเขาจนงเขว้ารด่วมกมับครลิสตจมักรหนนนึ่ง พวกเขารมับบมัพตลิศมา และพวก
เขาดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ดบีกวด่าเดลิม-แตด่การปฏลิรผปไมด่ใชด่ความรอดหรมือความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน ชบีวลิตครลิสเตบียนไมด่ใชด่ชบีวลิต
ปกตลิธรรมดาทบีนึ่ถผกใชว้บนทบีนึ่ราบสผงกวด่าเดลิม คจุณอาจกลด่าวรด่วมกมับฟารลิสบีคนนมันั้นในลผกา 18:11 วด่า “ขว้าขอบคจุณ
พระเจว้าทบีนึ่ขว้าไมด่เหมมือนคนอมืนึ่น” แตด่นมันึ่นจะไมด่ทพาใหว้คจุณเปป็นคนแบบทบีนึ่คจุณตว้องเปป็นเพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้เขว้าสวรรคร์ เพมืนึ่อทบีนึ่จะ
เขว้าสวรรคร์คจุณตว้องรมับการบมังเกลิดจากพระวลิญญาณ ถผกลว้างชพาระในพระโลหลิตนมันั้น รมับความรอดโดยพระคจุณของ
พระเจว้าผด่านทางความเชมืนึ่อ ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนคมือชบีวลิตแบบพระเจว้าซนนึ่งถผกเผยใหว้ประจมักษร์ผด่านทางพลมังงาน
ของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ

งานรบับใชช้นบันั้น-ฝฝ่ายวริญญาณและเปปปี่ยมสงส่าราศท-ไมส่ใชส่ตามบบัญญบัตริ
ขว้อ 6: ผผว้ซนนึ่งทรงกระทพาใหว้พวกเราเปป็นพวกผผว้ปรนนลิบมัตลิทบีนึ่สามารถแหด่งพมันธสมัญญาใหมด่ มลิใชด่ของตมัวอมักษร 

แตด่ของพระวลิญญาณ ดว้วยวด่าตมัวอมักษรนมันั้นประหารใหว้ตาย แตด่พระวลิญญาณนมันั้นประทานชบีวลิต
เปาโลไมด่ไดว้กพาลมังโอว้อวดตรงนบีนั้เมมืนึ่อเขากลด่าววด่าพระเจว้าทรงทพาใหว้เขาเปป็น “ผผว้ปรนนลิบมัตลิทบีนึ่สามารถ” เขาไมด่



ไดว้หมายความวด่าเขามองตมัวเองและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขาวด่าเปป็นคนทบีนึ่มบีพรสวรรคร์และความสามารถเฉพาะ
ตมัว คพากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีนั้บอกเปป็นนมัยวด่า โดยทางฤทธลิธเดชของพระเจว้า เปาโลไดว้ไปถนงมาตรฐานหนนนึ่งแหด่งความ
สามารถสพาหรมับงานรมับใชว้แลว้ว แตด่เขาอยากใหว้เปป็นทบีนึ่เขว้าใจวด่าเขาไมด่ไดว้เพบียงพอภายในตมัวเขาเองและวด่าความ
สพาเรร็จของเขานมันั้นไมด่ไดว้มาจากตมัวเขาเอง แตด่มาจากพระเจว้า ทมันั้งหมดทบีนึ่เขามบีลว้วนมาจากพระเจว้าและเขา
ระมมัดระวมังมาก ๆทบีนึ่จะยกความดบีความชอบสพาหรมับเรมืนึ่องนบีนั้ถวายแดด่พระเจว้า

“พมันธสมัญญาใหมด่” ในทบีนึ่นบีนั้ไมด่ไดว้พผดถนงหนมังสมือเหลด่านมันั้นแหด่งภาคพมันธสมัญญาใหมด่อยด่างทบีนึ่เรารผว้จมักพวกมมันใน
พระคมัมภบีรร์ของเรา เปาโลกพาลมังหมายถนงพมันธสมัญญาใหมด่นมันั้น ซนนึ่งเปรบียบเทบียบความตรงขว้ามกมันระหวด่างขด่าว
ประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้ากมับระบบของโมเสส กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “พระเจว้าไดว้ทรง
โปรดประทานคจุณสมบมัตลิตด่าง ๆ แกด่พวกเราซนนึ่งลว้วนเพบียงพอสพาหรมับเราทบีนึ่จะกลายเปป็นเหลด่าผผว้ปรนนลิบมัตลิแหด่งพมันธ
สมัญญาใหมด่ของพระองคร์” พมันธสมัญญาเกด่านมันั้นไดว้ถผกทพาใหว้สพาเรร็จจรลิงแลว้ว-และถผกเตลิมเตร็มแลว้ว-ผด่านทางการ
สลินั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระครลิสตร์ ดมังนมันั้น “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจจุดจบของพระราช
บมัญญมัตลิ เพมืนึ่อความชอบธรรมแกด่ทจุกคนทบีนึ่เชมืนึ่อ” (รม. 10:4)

เปาโลตมันั้งใจทบีนึ่จะดนงความสนใจไปทบีนึ่ความใหมด่ของพมันธสมัญญานมันั้นเปป็นหลมัก ไมด่ใชด่ตมัวพมันธสมัญญานมันั้นเอง 
เขาเทศนาพมันธสมัญญาใหมด่นมันั้น ไมด่ใชด่ระบบเกด่าแบบโมเสส

“...มลิใชด่ของตมัวอมักษร แตด่ของพระวลิญญาณ…” เปาโลกพาลมังพผดถนงพมันธสมัญญานมันั้นทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงโดยพวก
ศาสดาพยากรณร์สมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิม ยกตมัวอยด่างเชด่น ในเยเรมบียร์ 31:31-34 เราอด่านวด่า:

“ดผเถลิด วมันเหลด่านมันั้นจะมาถนง” พระเยโฮวาหร์ตรมัส “ทบีนึ่เราจะทพาพมันธสมัญญาใหมด่กมับวงศร์วานแหด่งอลิสราเอล
และกมับวงศร์วานของยผดาหร์ ไมด่ใชด่ตามพมันธสมัญญาทบีนึ่เราไดว้กระทพากมับบรรพบจุรจุษของพวกเขา ในวมันทบีนึ่เราไดว้จผงมมือ
ของพวกเขาเพมืนึ่อนพาพวกเขาออกมาจากแผด่นดลินแหด่งอบียลิปตร์ ซนนึ่งพมันธสมัญญาของเรานมันั้นพวกเขาไดว้หมัก ถนงแมว้วด่าเรา
ไดว้เปป็นสามบีตด่อพวกเขา” พระเยโฮวาหร์ตรมัส “แตด่นบีนึ่จะเปป็นพมันธสมัญญาทบีนึ่เราจะกระทพากมับวงศร์วานแหด่งอลิสราเอล 
ภายหลมังวมันเหลด่านมันั้น” พระเยโฮวาหร์ตรมัส “เราจะบรรจจุราชบมัญญมัตลิของเราไวว้ในสด่วนภายในของพวกเขา และจะ
จารนกราชบมัญญมัตลินมันั้นไวว้ในใจของพวกเขา และจะเปป็นพระเจว้าของพวกเขา และพวกเขาจะเปป็นประชากรของเรา 
และพวกเขาจะไมด่สอนเพมืนึ่อนบว้านของตนแตด่ละคน และพบีนึ่นว้องของตนแตด่ละคนอบีกตด่อไป โดยกลด่าววด่า ‘จงรผว้จมัก
พระเยโฮวาหร์’ เพราะพวกเขาทจุกคนจะรผว้จมักเรา ตมันั้งแตด่คนตนึ่พาตว้อยทบีนึ่สจุดของพวกเขาจนถนงคนใหญด่คนโตทบีนึ่สจุดของ
พวกเขา” พระเยโฮวาหร์ตรมัส “เพราะเราจะใหว้อภมัยความชมันึ่วชว้าของพวกเขา และเราจะไมด่จดจพาบาปของพวกเขา
อบีกตด่อไป”

เราอาจแยกแยะความแตกตด่างระหวด่างพมันธสมัญญาเกด่านมันั้นกมับพมันธสมัญญาใหมด่นมันั้นในวลิธบีนบีนั้: พมันธสมัญญา
แบบโมเสสใหว้บทบมัญญมัตลิ ขณะทบีนึ่พมันธสมัญญาใหมด่นมันั้นดลใจ พมันธสมัญญาเกด่านมันั้นใหว้บทบมัญญมัตลิและขว้อบมังคมับตด่าง ๆ 
แกด่มนจุษยร์ พระคจุณของพระเจว้าใสด่ไวว้ภายในมนจุษยร์ฤทธลิธเดชทบีนึ่จะทพาใหว้สพาเรร็จจรลิง (โดยทางพระครลิสตร์) ทจุกตมัวอมักษร
และทจุกขบีดของพระราชบมัญญมัตลิและคมัมภบีรร์พวกศาสดาพยากรณร์ ระบบแบบโมเสสวางกฎตด่าง ๆ พระคจุณของ
พระเจว้านพาใจของมนจุษยร์เขว้าสผด่สภาพแบบนมันั้นจนกฎเหลด่านมันั้นกลายเปป็นสด่วนหนนนึ่งแหด่งธรรมชาตลิของเขาเอง

คจุณอาจถามวด่า “พระราชบมัญญมัตลิอยผด่ฝฝ่ายวลิญญาณมลิใชด่หรมือ? พระราชบมัญญมัตลินมันั้นบรลิสจุทธลิธและชอบธรรม



มลิใชด่หรมือ?” แนด่ทบีเดบียวพระราชบมัญญมัตลินมันั้นเคยอยผด่ฝฝ่ายวลิญญาณ บรลิสจุทธลิธ และชอบธรรม แตด่ถนงแมว้วด่าพระราช
บมัญญมัตลินมันั้นไดว้มาจากพระเจว้า มมันกร็ไมด่ไดว้ใหว้พระวลิญญาณแกด่มนจุษยร์ พระราชบมัญญมัตลิบอกมนจุษยร์วด่าจะตว้องทพาอะไร
และตว้องไมด่ทพาอะไร พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธไดว้เสดร็จมาในวมันเพร็นเทคอสตร์นมันั้น พระองคร์ไดว้เสดร็จมา ไมด่เพบียงเพมืนึ่อเปปิด
เผยขด่าวสารแหด่งพระวจนะของพระเจว้า แตด่เพมืนึ่อนพาเราอยด่างอด่อนโยนเขว้าในประตผแหด่งความรอดและจากนมันั้น
พระองคร์ทรงเขว้ามาสถลิตอยผด่ในใจของเรา พระองคร์จะเสดร็จไปกมับเราทจุกยด่างกว้าวตลอดทาง แมว้กระทมันึ่งผด่านเขว้าใน
หจุบเขาแหด่งเงามมัจจจุราช

“...ดว้วยวด่าตมัวอมักษรนมันั้นประหารใหว้ตาย…” 1 โครลินธร์ 15:45 อธลิบายวด่า “มนจุษยร์คนแรก คมืออาดมัม ไดว้ถผก
ทพาใหว้เปป็นจลิตวลิญญาณทบีนึ่มบีชบีวลิต’ แตด่อาดมัมคนหลมังนมันั้น (พระครลิสตร์) ไดว้ทรงถผกทพาใหว้เปป็นพระวลิญญาณทบีนึ่ทพาใหว้มบี
ชบีวลิต” โรม 3:20 ประกาศอยด่างเนว้นหนมักวด่า “โดยการกระทพาเหลด่านมันั้นแหด่งพระราชบมัญญมัตลิ จะไมด่มบีเนมืนั้อหนมังใด ๆ 
ถผกนมับวด่าชอบธรรมในสายพระเนตร (ของพระเจว้า)” การออกพระราชบมัญญมัตลินมันั้นแบบเปป็นทางการ ไมด่วด่าจะแงด่
บวกหรมือแงด่ลบ ฆด่าไดว้อยด่างเดบียว พระราชบมัญญมัตลิไมด่เคยชด่วยผผว้ใดใหว้รอด และมมันจะไมด่ชด่วยผผว้ใดใหว้รอด พระราช
บมัญญมัตลิปรมับโทษ- “โดยพระราชบมัญญมัตลิคมือความรผว้เกบีนึ่ยวกมับบาป”

“...พระวลิญญาณนมันั้น (ลมหายใจของพระเจว้า) ประทานชบีวลิต” พระเจว้าทรงเปป็นชบีวลิต และหากไมด่มบี
พระเจว้ากร็ไมด่มบีชบีวลิตเลย พระองคร์ทรงเปป็นผผว้ใหว้กพาเนลิดชบีวลิตฝฝ่ายรด่างกาย และโดยทางความมรณาแหด่งพระบจุตรทบีนึ่
บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ พระองคร์ไดว้ทรงซมืนั้อชบีวลิตนลิรมันดรร์ใหว้แกด่ทจุกคนทบีนึ่จะเชมืนึ่อบนพระบจุตรของพระองคร์ 
ชบีวลิตนลิรมันดรร์เปป็นของประทานของพระเจว้า ไมด่ไดว้มาจากการกระทพา เราเปป็นฝปีพระหมัตถร์ของพระองคร์ ทบีนึ่ถผกสรว้างขนนั้น
ในพระเยซผครลิสตร์ (อฟ. 2:8-10) เมมืนึ่อพระเจว้า “ทรงใหว้เราบมังเกลิด” เขว้าในครอบครมัวแหด่งสวรรคร์ พระองคร์กร็
ประทานใจดวงใหมด่ วลิญญาณใหมด่แกด่เรา และเรากลายเปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่: “เหตจุฉะนมันั้นถว้าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดอยผด่ในพระ
ครลิสตร์ ผผว้นมันั้นกร็เปป็นคนทบีนึ่ถผกสรว้างใหมด่แลว้ว บรรดาสลินึ่งเกด่า ๆ กร็ลด่วงไป ดผเถลิด สลินึ่งสารพมัดกลายเปป็นสลินึ่งใหมด่ทมันั้งนมันั้น” (2 
คร. 5:17)

จากนมันั้นฤทธลิธเดชของพระเจว้าทบีนึ่ “ใหว้เราบมังเกลิด” เขว้าในครอบครมัวของพระเจว้ากร็ใหว้ความสามารถเราทบีนึ่จะ
ทพาสลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่พระเจว้าทรงอยากใหว้เราทพา พระราชบมัญญมัตลิบมัญชาวด่าชายและหญลิงทบีนึ่ถผกจมับไดว้ในการเลด่นชผว้ตว้อง
ถผกเอาหลินขวว้างจนตาย ขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้าเชลิญชวนชายและหญลิงทบีนึ่ถผกจมับไดว้ในการเลด่นชผว้ใหว้
เชมืนึ่อบนพระเยซผครลิสตร์เจว้าและรมับความรอด และเมมืนึ่อพวกเขารมับพระเยซผไวว้ พวกเขากร็กลายเปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่ใน
พระองคร์และการเลด่นชผว้นมันั้นกร็จางหายไปโดยอมัตโนมมัตลิ นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายความวด่าสมันดานเกด่านมันั้นถผกถอนรากถอนโคน
ออกไปแลว้ว แตด่มมันหมายความวด่าธรรมชาตลิใหมด่นมันั้น ซนนึ่งมบีอพานาจมากยลินึ่งกวด่าสมันดานเกด่านมันั้น เขว้ามาพพานมักอยผด่ใน
ดวงใจ เนมืนึ่องจากสลินึ่งตด่าง ๆ ของชบีวลิตลว้วนออกมาจากใจ ใจดวงใหมด่นมันั้นจนงมบีความรมักและความชอบธรรมออกมา 
“ดว้วยวด่าคนทบีนึ่หวด่านแกด่เนมืนั้อหนมังของตน กร็จะเกบีนึ่ยวเกร็บความเปฟปี่อยเนด่าจากเนมืนั้อหนมังนมันั้น แตด่คนทบีนึ่หวด่านแกด่พระ
วลิญญาณ กร็จะเกบีนึ่ยวเกร็บชบีวลิตนลิรมันดรร์จากพระวลิญญาณนมันั้น” (กท. 6:8)

การปรนนริบบัตริของพระวริญญาณบรริสสุทธริธ



ซถึที่งเหนมือกวส่าการปรนนริบบัตริของพระราชบบัญญบัตริ
ขว้อ 7 และ 8: แตด่ถว้าการปรนนลิบมัตลิแหด่งความตาย ทบีนึ่ไดว้เขบียนและจารนกไวว้ทบีนึ่แผด่นศลิลาทมันั้งหลายนมันั้น เปปีปี่ยม

สงด่าราศบี จนลผกหลานของอลิสราเอลไมด่สามารถเพด่งมองใบหนว้าของโมเสสไดว้เพราะเหตจุสงด่าราศบีแหด่งสบีหนว้าของ
ทด่าน ซนนึ่งสงด่าราศบีนมันั้นจะถผกลว้มเลลิกไป ดมังนมันั้นการปรนนลิบมัตลิแหด่งพระวลิญญาณจะไมด่เปปีปี่ยมสงด่าราศบียลินึ่งกวด่านมันั้นอบีกหรมือ

ขว้อ 7 ถนง 16 ของบทนบีนั้ถมือวด่าเปป็นขว้อความในวงเลร็บ เราเหร็นแบบนบีนั้ชมัดเจนมาก ๆ ถว้าเราเคลมืนึ่อนทบีนึ่จาก
ทว้ายขว้อ 6 (“พระวลิญญาณนมันั้นประทานชบีวลิต”) ไปยมังขว้อ 17 โดยตรง (“บมัดนบีนั้องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงเปป็นพระ
วลิญญาณนมันั้น”) เหร็นไดว้ชมัดวด่าสองสด่วนนบีนั้ของพระคมัมภบีรร์ถผกเชมืนึ่อมโยงกมันอยด่างใกลว้ชลิด ดมังนมันั้นขว้อพระคพาเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยผด่
ตรงกลางจนงเปป็นขว้อความในวงเลร็บ เปาโลนพาเราผด่านเขว้าในเนมืนั้อหาขนาดยาวในวงเลร็บเพมืนึ่อทบีนึ่จะใหว้ภาพประกอบ
ความตรงขว้ามกมันระหวด่างสงด่าราศบีทบีนึ่จายหายไปนมันั้นของระบบแบบโมเสส (พมันธสมัญญาเกด่านมันั้น) และพมันธสมัญญา
ใหมด่นมันั้นทบีนึ่ไมด่เปลบีนึ่ยนแปลง เปปีปี่ยมสงด่าราศบี และไมด่รผว้สลินั้นสจุด (พระคจุณของพระเจว้า)

“...การปรนนลิบมัตลิแหด่งความตาย ทบีนึ่ไดว้เขบียนและจารนกไวว้ทบีนึ่แผด่นศลิลาทมันั้งหลายนมันั้น เปปีปี่ยมสงด่าราศบี…” 
แนด่นอนวด่านบีนึ่หมายถนงพระราชบมัญญมัตลินมันั้น ซนนึ่งพระเจว้าประทานใหว้เปป็นครมันั้งแรกบนภผเขาซบีนาย โดยถผกจารนกในศลิลา
โดยนลินั้วพระหมัตถร์ของพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ พระราชบมัญญมัตลินมันั้น ซนนึ่งในทบีนึ่นบีนั้ถผกเรบียกวด่าเปป็น “การปรนนลิบมัตลิแหด่ง
ความตาย” เปป็นความชอบธรรมในตมัวเองทบีนึ่เดร็ดขาด มมันเขว้มงวด โดยชบีนั้ขาดวด่าคน ๆ หนนนึ่งไดว้รมับสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เขา
สมควรไดว้รมับตามพระราชบมัญญมัตลินมันั้นอยด่างแทว้จรลิง นมันึ่นหมายถนงตาตด่อตา ฟปันตด่อฟปัน รอยไหมว้แทนรอยไหมว้ หรมือ
ความผลิดใดกร็ตามทบีนึ่ไดว้ถผกกระทพานมันั้น พระเจว้าไดว้ประทานพระราชบมัญญมัตลิแกด่โมเสสในทด่ามกลางฟฟ้าผด่า ไฟ และใน
เสบียงดมังสนมันึ่นทบีนึ่ทพาใหว้แมว้แตด่โมเสสกร็หวาดกลมัวยลินึ่งนมัก

กระนมันั้น กด่อนโมเสสลงมาจากภผเขานมันั้น ประชากรกร็ละเมลิดพระราชบมัญญมัตลิขว้อแรกนมันั้นแลว้วซนนึ่งประกาศวด่า:
“เจว้าตว้องไมด่มบีพระอมืนึ่นใดตด่อหนว้าเรา เจว้าตว้องไมด่ทพารผปเคารพแกะสลมักใด ๆ สพาหรมับตน หรมือทพารผปเหมมือนของสลินึ่ง
หนนนึ่งสลินึ่งใดทบีนึ่มบีอยผด่ในฟฟ้าสวรรคร์เบมืนั้องบน หรมือทบีนึ่มบีอยผด่ในแผด่นดลินโลกเบมืนั้องลด่าง หรมือทบีนึ่มบีอยผด่ในนนั้พาใตว้แผด่นดลินโลก เจว้า
ตว้องไมด่กราบไหวว้รผปเหลด่านมันั้น หรมือปรนนลิบมัตลิรผปเหลด่านมันั้น …” (อพย. 20:3-5)

กด่อนโมเสสลงมาถนงตบีนภผเขาซบีนาย ประชากรกร็กพาลมังเตว้นรพาอยผด่รอบรผปลผกวมัวทองคพาซนนึ่งพวกเขาไดว้ทพาขนนั้น
จากทองคพาของเครมืนึ่องประดมับสด่วนตมัวของพวกเขาเอง (อพย. 32:1-6) โมเสสทราบดบีวด่าถว้าเขานพาพระบมัญญมัตลิ
เหลด่านมันั้น, พระราชบมัญญมัตลินมันั้น, เขว้าไปในคด่ายของคนอลิสราเอล กร็จะมบีแตด่การพลิพากษาทบีนึ่จะทพาลายพวกเขาทมันั้งหมด
พระราชบมัญญมัตลิอมันบรลิสจุทธลิธนมันั้นกร็จะเรบียกรว้องใหว้ประหารชบีวลิตประชากรเหลด่านมันั้นทมันั้งหมด:

“และพระเยโฮวาหร์ตรมัสกมับโมเสสวด่า “เราไดว้เหร็นประชากรนบีนั้แลว้ว และดผเถลิด พวกเขาเปป็นประชากรทบีนึ่ดมืนั้อ
รมันั้นคอแขร็ง ฉะนมันั้นบมัดนบีนั้ จงปลด่อยใหว้เราอยผด่ตามลพาพมัง เพมืนึ่อความพลิโรธของเราจะพลจุด่งขนนั้นตด่อพวกเขา และเพมืนึ่อเรา
จะเผาผลาญพวกเขาเสบีย และเราจะทพาใหว้เจว้าเปป็นประชาชาตลิใหญด่” (อพย. 32:9,10)

ดมังนมันั้นทบีนึ่นมันึ่นตรงขว้างภผเขานมันั้นโมเสสจนงทพาแผด่นศลิลาทมันั้งสองนมันั้นแตกและกลมับไปคด่ายนมันั้นมมือเปลด่า เขาไดว้
ทพาการอว้อนวอนเผมืนึ่อประชากร โดยทผลขอพระเจว้าใหว้ทรงมบีความเมตตาตด่อพวกเขา (อพย. 32:11-14) และหลมัง
จากทบีนึ่เขาทพาลายรผปลผกวมัวทองคพานมันั้นแลว้ว เขากร็กลมับขนนั้นไปบนภผเขานมันั้นอบีกเพมืนึ่อไปพบกมับพระเจว้า และเขาอยผด่ตด่อไป
ทบีนึ่นมันึ่นนานสบีนึ่สลิบวมัน



พระเจว้าประทานพระราชบมัญญมัตลิเปป็นครมันั้งทบีนึ่สอง แตด่คราวนบีนั้พระองคร์ทรงเจมือมมันดว้วยความเมตตา โดย
ตระหนมักถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าประชากรนมันั้นจะไมด่-ใชด่แลว้ว ไมด่สามารถ-ถมือรมักษามมันไดว้! พรว้อมกมับการประทานพระ
ราชบมัญญมัตลิเปป็นครมันั้งทบีนึ่สองนมันั้นพระเจว้าไดว้ประทานระบบของการถวายเครมืนึ่องสมัตวบผชาตด่าง ๆ เชด่นกมัน ซนนึ่งโดยเครมืนึ่อง
สมัตวบผชาเหลด่านมันั้นผผว้ทบีนึ่ละเมลิดพระราชบมัญญมัตลิและมบีใจสพานนกผลิดสามารถเขว้าใกลว้พระเจว้าไดว้พรว้อมกมับสลินึ่งนมันั้นซนนึ่งเปป็น
ภาพเลร็งถนงการเสดร็จมาของพระเมษโปดกของพระเจว้าผผว้ทรงรมับโทษแทน มมันยมังเปป็นพระราชบมัญญมัตลิของพระเจว้า
อยผด่เหมมือนเดลิม แตด่มมันถผกเจมือดว้วยพระคจุณแลว้ว มมันมบีความหมายตด่อโมเสสมากมายเหลมือเกลินทบีนึ่พระเจว้าทรงมบีความ
คลิดตด่าง ๆ แหด่งพระคจุณสพาหรมับประชากรอลิสราเอล และเมมืนึ่อโมเสสลงมาจากภผเขานมันั้นเปป็นครมันั้งทบีนึ่สอง ใบหนว้าของ
เขากร็ทอแสงเพราะการทบีนึ่เขาไดว้สนทนากมับพระเจว้า เขาไดว้เรบียนรผว้แลว้วทบีนึ่จะรผว้จมักพระเจว้าในแบบทบีนึ่แตกตด่างจากเดลิม
ในระหวด่างชด่วงสบีนึ่สลิบวมันนมันั้นบนภผเขาลผกนมันั้น เมมืนึ่อประชากรเหร็นแสงสวด่างสด่องออกมาจากใบหนว้าของโมเสส พวก
เขากร็อมัศจรรยร์ใจ และโมเสสเอาผว้าคลจุมหนว้าของตนจนกระทมันึ่งเขาพผดคจุยกมับพวกเขาเสรร็จแลว้ว

เปาโลบอกเราในวลบีสจุดทว้ายของขว้อ 7 วด่าทพาไมโมเสสถนงเอาผว้าคลจุมหนว้าของเขา มมันไมด่ใชด่เพราะวด่าสงด่า
ราศบีของพระเจว้าสด่องแสงสวด่างจว้าเกลินไป แตด่เปป็นเพราะวด่าสงด่าราศบีนมันั้น “จะถผกลว้มเลลิกไป” และโมเสสไมด่อยากใหว้
ประชากรเหร็นสงด่าราศบีนมันั้นอมันตรธานไป สงด่าราศบีแหด่งพมันธสมัญญานมันั้นไมด่อาจคงอยผด่ไดว้เพราะวด่าหลายสลินึ่งมากเกลินไป
พนนึ่งพามนจุษยร์ทบีนึ่อด่อนแอและบาปหนา สงด่าราศบีนมันั้นไดว้จางหายไปและการพลิพากษาเขว้ามาแทนทบีนึ่ ดมังนมันั้นแมว้แตด่การ
ประทานพระราชบมัญญมัตลินมันั้นเปป็นครมันั้งทบีนึ่สองจนงปรากฏวด่าเปป็นการปรนนลิบมัตลิแหด่งความตายแทนทบีนึ่จะเปป็นความรอด
เพราะความบาปหนาแหด่งใจทบีนึ่ไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่ของมนจุษยร์ 

ฉะนมันั้น คพาถามของเปาโลกร็คมือ: ถว้าการปรนนลิบมัตลินมันั้นเปปีปี่ยมดว้วยสงด่าราศบี (และมมันเปป็นเชด่นนมันั้นจรลิง ๆ) การ
ปรนนลิบมัตลิของพระวลิญญาณจะเปปีปี่ยมสงด่าราศบีมากยลินึ่งกวด่าสมักเพบียงใด-ขด่าวประเสรลิฐอมันยลินึ่งใหญด่ นด่าชมืนึ่นใจ แสน
มหมัศจรรยร์แหด่งพระคจุณอมันบรลิสจุทธลิธ? ถว้าความสวด่างจว้าแหด่งการแจกจด่ายพระราชบมัญญมัตลิ ซนนึ่งอมันทบีนึ่จรลิงแลว้วกพาลมัง
เสมืนึ่อมสผญไป ยมังเปปีปี่ยมสงด่าราศบีมากเสบียจนชนชาตลิอลิสราเอลไมด่อาจมองดผใบหนว้าของโมเสสไดว้ การปรนนลิบมัตลิของ
พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธจะเปปีปี่ยมสงด่าราศบีมากยลินึ่งกวด่าสมักเพบียงใด สงด่าราศบีนมันั้นไมด่ไดว้ถผกลลิขลิตไวว้ใหว้คงอยผด่เพบียงชมันึ่วคราว 
มมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีอยผด่ตอนนบีนั้ (และจะเปปีปี่ยมสงด่าราศบีอยผด่ตด่อไป) โดยไมด่จางหายไปเลย รผปกาลอนาคตของคพากรลิยาทบีนึ่
ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีนั้บด่งชบีนั้วด่าสงด่าราศบีแหด่งขด่าวประเสรลิฐเปป็นแบบไหนกร็ตามในตอนนบีนั้ มบีสงด่าราศบีทมันั้งหลายทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่กวด่าอยผด่ใน
อนาคต สงด่าราศบีทมันั้งหมดนบีนั้ออกมาจากขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าการแจกจด่ายแบบใหมด่นบีนั้ปรนนลิบมัตลิพระวลิญญาณของพระเจว้า
ผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่-ไมด่ใชด่ตมัวอมักษรของพระราชบมัญญมัตลิ แตด่พระครลิสตร์ผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่

ดมังนมันั้นวมันนบีนั้เราจนงไปหาโลกทบีนึ่หลงหายและบาปรจุมเรว้าเพมืนึ่อบอกเลด่าแกด่ผผว้คนวด่าพระพมักตรร์ของพระเจว้า
กพาลมังทอแสงดว้วยความรมักและความเมตตากรจุณาตด่อคนทมันั้งปวงและ โดยทางความมรณาของพระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิด
มาองคร์เดบียวของพระองคร์ ทจุกคนทบีนึ่ยอมเชมืนึ่อและรมับพระคจุณของพระองคร์กร็รมับความรอดไดว้

โปรดสมังเกตวด่าเปาโลไมด่ไดว้กลด่าววด่า “การปรนนลิบมัตลิของพระราชบมัญญมัตลิกด่อใหว้เกลิดความตาย” เขากลด่าว
วด่า “การปรนนลิบมัตลิของพระราชบมัญญมัตลิคมือความตาย” นมันึ่นคมือ โดยพระราชบมัญญมัตลิคมือความรผว้เกบีนึ่ยวกมับบาป พระ
ราชบมัญญมัตลิไดว้ทพาใหว้บาปนมันั้นประจมักษร์แจว้ง แตด่พระราชบมัญญมัตลิไมด่ไดว้กด่อใหว้เกลิดบาปนมันั้น (ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีนั้ 
โปรดศนกษาโรม 7:7-10, 1 โครลินธร์ 15:56, และกาลาเทบีย 3:10-21)



เปาโลเปป็นผผว้ปรนนลิบมัตลิของพระครลิสตร์เมมืนึ่อเขาปฝ่าวประกาศขด่าวดบีแหด่งความรอดโดยพระคจุณผด่านทาง
ความเชมืนึ่อแกด่มนจุษยชาตลิทมันั้งปวงฉมันใด พระราชบมัญญมัตลิกร็เปป็นผผว้ปรนนลิบมัตลิแหด่งความตายเมมืนึ่อมมันไดว้ปฝ่าวประกาศโทษ
แหด่งความตายแกด่จลิตวลิญญาณทบีนึ่ไดว้ทพาบาปฉมันนมันั้น (อสค. 18:4)

ขว้อ 9: เพราะวด่าถว้าการปรนนลิบมัตลิแหด่งการปรมับโทษมบีสงด่าราศบี การปรนนลิบมัตลิแหด่งความชอบธรรมกร็ยลินึ่งมบี
สงด่าราศบีมากกวด่านมันั้นอบีก

“การปรนนลิบมัตลิแหด่งการปรมับโทษ” หมายถนงพระราชบมัญญมัตลิ มมันไมด่ใชด่การรมับใชว้แหด่งการปรมับโทษเพราะ
ตมัวพระราชบมัญญมัตลิเอง เพราะวด่าตมัวพระราชบมัญญมัตลินมันั้นเองบรลิสจุทธลิธ แตด่ธรรมชาตลิของพระราชบมัญญมัตลินมันั้นถผกตว้อง
และชอบธรรม และดมังนมันั้น เพราะความเสมืนึ่อมทรามของมนจุษยร์ พระราชบมัญญมัตลิจนงกลายเปป็นการรมับใชว้แหด่งการ
ปรมับโทษ เปาโลอธลิบายเรมืนึ่องนบีนั้อยด่างชมัดเจนมาก ๆ ในขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้:

โรม 7:12-14: “เหตจุฉะนมันั้นพระราชบมัญญมัตลิจนงบรลิสจุทธลิธ และพระบมัญญมัตลิกร็บรลิสจุทธลิธ และยจุตลิธรรม และดบี 
แลว้วสลินึ่งทบีนึ่ดบีถผกทพาใหว้เปป็นความตายแกด่ขว้าพเจว้าหรมือ ขอพระเจว้าอยด่ายอมใหว้เปป็นเชด่นนมันั้นเลย แตด่บาป เพมืนึ่อบาปนมันั้นจะ
ปรากฏวด่าเปป็นบาปจรลิง ไดว้ทพาใหว้เกลิดความตายในตมัวขว้าพเจว้าโดยใชว้สลินึ่งทบีนึ่ดบีนมันั้น เพมืนึ่อบาปโดยทางพระบมัญญมัตลินมันั้นจะ
ไดว้กลายเปป็นบาปทบีนึ่ชมันึ่วรว้ายยลินึ่งนมัก เพราะวด่าพวกเราทราบวด่าพระราชบมัญญมัตลินมันั้นอยผด่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ แตด่ขว้าพเจว้าอยผด่
ฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง ถผกขายไวว้ใหว้อยผด่ใตว้บาป”

กาลาเทบีย 3:23,24: “แตด่กด่อนทบีนึ่ความเชมืนึ่อไดว้มาถนง พวกเราเคยถผกกมักตมัวไวว้ใตว้พระราชบมัญญมัตลิ ถผกปปิดไวว้
จนกวด่าจะถนงความเชมืนึ่อนมันั้นซนนึ่งจะถผกเปปิดเผยในภายหลมัง เพราะฉะนมันั้น พระราชบมัญญมัตลิจนงเคยเปป็นครผของพวกเรา
เพมืนึ่อนพาพวกเรามาถนงพระครลิสตร์ เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชมืนึ่อ”

1 ทลิโมธบี 1:8-10: “แตด่พวกเราทราบอยผด่วด่าพระราชบมัญญมัตลินมันั้นดบี ถว้าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดใชว้พระราชบมัญญมัตลินมันั้น
อยด่างถผกตว้อง โดยทราบสลินึ่งนบีนั้วด่า พระราชบมัญญมัตลินมันั้นไมด่ไดว้ทรงบมัญญมัตลิไวว้สพาหรมับคนชอบธรรม แตด่สพาหรมับคนนอก
กฎหมายและคนซนนึ่งไมด่เชมืนึ่อฟปัง สพาหรมับคนอธรรมและสพาหรมับคนบาปทมันั้งหลาย สพาหรมับคนไมด่บรลิสจุทธลิธและคนหมลินึ่น
ประมาท สพาหรมับคนฆาตกรรมพด่อและคนฆาตกรรมแมด่ สพาหรมับคนฆด่าคน สพาหรมับบรรดาคนลด่วงประเวณบี สพาหรมับ
คนทมันั้งหลายทบีนึ่ทพาใหว้ตมัวเองเปป็นมลทลินดว้วยการรมักรด่วมเพศ สพาหรมับผผว้รว้ายลมักคน สพาหรมับคนโกหก สพาหรมับคนใหว้การ
เทร็จ และถว้ามบีอะไร ๆ ทบีนึ่ขมัดแยว้งกมับหลมักคพาสอนอมันถผกตว้อง”

พระราชบมัญญมัตลิถผกเรบียกวด่าเปป็น “การปรนนลิบมัตลิแหด่งการปรมับโทษ” เพราะวด่าพระราชบมัญญมัตลิไดว้รว้องขอ
ความเชมืนึ่อฟปังจากมนจุษยร์ซนนึ่งเขาไมด่สามารถ (ทมันั้งตอนนมันั้นและตอนนบีนั้) ทบีนึ่จะใหว้ไดว้ มมันเปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่มนจุษยร์เดลินดลินจะ
ทพาตามขว้อเรบียกรว้องเหลด่านมันั้นแหด่งพระราชบมัญญมัตลิอมันบรลิสจุทธลิธของพระเจว้าไดว้ พระราชบมัญญมัตลิไดว้เรบียกรว้องสลินึ่งทบีนึ่เปป็น
ความชอบธรรมเดร็ดขาด แตด่พระคจุณของพระเจว้ายกความชอบธรรมของพระครลิสตร์ใหว้แกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่จะ (โดย
ความเชมืนึ่อ) ยอมรมับพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระบจุตรทบีนึ่รมักของพระเจว้า หนทางเดบียวทบีนึ่เปป็นไปไดว้สพาหรมับ
มนจุษยร์ทบีนึ่จะกลายเปป็นคนชอบธรรมคมือ โดยการทบีนึ่พระเจว้าทรงยกใหว้

จงฟปังถว้อยคพาของเปาโลในโรม 3:31-4:8:
“เชด่นนมันั้นแลว้ว พวกเราทพาใหว้พระราชบมัญญมัตลิเปป็นโมฆะโดยทางความเชมืนึ่อหรมือ ขอพระเจว้าอยด่ายอมใหว้เปป็น

เชด่นนมันั้นเลย ใชด่แลว้ว พวกเราทพาใหว้พระราชบมัญญมัตลิมมันึ่นคงตด่างหาก เชด่นนมันั้นแลว้ว พวกเราจะวด่า อมับราฮมัมบรรพบจุรจุษ



ของพวกเรา เกบีนึ่ยวกมับเนมืนั้อหนมัง ไดว้พบอะไรเลด่า เพราะวด่าถว้าอมับราฮมัมถผกนมับวด่าชอบธรรมโดยบรรดาการกระทพา 
ทด่านกร็มบีทางทบีนึ่จะอวดไดว้ แตด่มลิใชด่ตด่อพระพมักตรร์พระเจว้า ดว้วยวด่าพระคมัมภบีรร์กลด่าววด่าอยด่างไร ‘อมับราฮมัมไดว้เชมืนึ่อ
พระเจว้า และความเชมืนึ่อนมันั้นทรงถมือวด่าเปป็นความชอบธรรมแกด่ทด่าน’ 

“บมัดนบีนั้ คนทบีนึ่อาศมัยการกระทพากร็ไมด่ถมือวด่าบพาเหนร็จทบีนึ่ไดว้นมันั้นเปป็นเพราะพระคจุณ แตด่ถมือวด่า เปป็นคด่าแรงของ
งานทบีนึ่ไดว้ทพา แตด่สพาหรมับคนทบีนึ่ไมด่อาศมัยการกระทพา แตด่เชมืนึ่อในพระองคร์ ผผว้โปรดใหว้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดว้ 
ความเชมืนึ่อของคนนมันั้นกร็ถผกนมับวด่าเปป็นความชอบธรรม เหมมือนกมับทบีนึ่ดาวลิดเชด่นกมันกร็พรรณนาถนงความสจุขของคน ผผว้ซนนึ่ง
พระเจว้าโปรดใหว้เปป็นคนชอบธรรม โดยมลิไดว้อาศมัยการกระทพา โดยกลด่าววด่า ‘คนทมันั้งหลายซนนึ่งไดว้โปรดยกความชมันึ่วชว้า
ของพวกเขาแลว้ว และไดว้ทรงปกปปิดบาปทมันั้งหลายของพวกเขาแลว้ว กร็ไดว้รมับพร มนจุษยร์ผผว้ซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะไมด่
ทรงถมือโทษบาปนมันั้น กร็ไดว้รมับพร’”

ดมังนมันั้น เนมืนึ่องจากพระราชบมัญญมัตลิ (การปรนนลิบมัตลิแหด่งการปรมับโทษ) เปปีปี่ยมสงด่าราศบี “การปรนนลิบมัตลิแหด่ง
ความชอบธรรมกร็ยลินึ่งมบีสงด่าราศบีมากกวด่านมันั้นอบีก” (หรมือ “บรลิบผรณร์ในสงด่าราศบี”) ขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของ
พระเจว้าเปป็น “การปรนนลิบมัตลิแหด่งความชอบธรรม” เพราะวด่าความชอบธรรมไดว้ถผกถด่ายทอดใหว้โดยการสถลิตอยผด่
ภายในของพระวลิญญาณของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่:

“แตด่บมัดนบีนั้ ความชอบธรรมของพระเจว้าโดยปราศจากพระราชบมัญญมัตลิไดว้ถผกสพาแดงแลว้ว โดยพระราช
บมัญญมัตลิกมับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยผด่ คมือความชอบธรรมนมันั้นของพระเจว้า ซนนึ่งเปป็นโดยความเชมืนึ่อแหด่งพระ
เยซผครลิสตร์ ทบีนึ่มายมังทจุกคนและมบีแกด่ทจุกคนทบีนึ่เชมืนึ่อ เพราะวด่าไมด่มบีความแตกตด่างกมัน เหตจุวด่าทจุกคนไดว้ทพาบาป และขาด
จากสงด่าราศบีของพระเจว้า โดยถผกนมับวด่าเปป็นผผว้ชอบธรรมโดยไมด่คลิดคด่า โดยพระคจุณของพระองคร์ ผด่านทางการทรง
ไถด่ทบีนึ่มบีอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงตมันั้งไวว้ใหว้เปป็นทบีนึ่ลบลว้างพระอาชญา โดยทางความเชมืนึ่อในพระโลหลิต
ของพระองคร์ เพมืนึ่อประกาศความชอบธรรมของพระองคร์สพาหรมับการทรงยกบาปทมันั้งหลายทบีนึ่ผด่านพว้นไปแลว้ว โดย
ความอดกลมันั้นพระทมัยของพระเจว้า ขว้าพเจว้ากลด่าววด่า เพมืนึ่อประกาศความชอบธรรมของพระองคร์ ณ เวลานบีนั้ เพมืนึ่อ
พระองคร์จะทรงชอบธรรม และเปป็นผผว้ทรงกระทพาใหว้คนทบีนึ่เชมืนึ่อในพระเยซผเปป็นผผว้ชอบธรรม

“แลว้วการโอว้อวดอยผด่ทบีนึ่ไหนเลด่า มมันถผกตมัดออกไปเสบียแลว้ว โดยบมัญญมัตลิใดเลด่า แหด่งการกระทพาหรมือ ไมด่ใชด่ 
แตด่โดยบมัญญมัตลิแหด่งความเชมืนึ่อ เหตจุฉะนมันั้น เราทมันั้งหลายจนงสรจุปไดว้วด่า มนจุษยร์คนใดจะเปป็นผผว้ชอบธรรมไดว้โดยความ
เชมืนึ่อ โดยปราศจากบรรดาการกระทพาของพระราชบมัญญมัตลิ” (รม. 3:21-28)

งานรมับใชว้แหด่งพระคจุณของพระเจว้ามบีคด่าประเสรลิฐแกด่เปาโลเพราะวด่า กด่อนการกลมับใจรมับเชมืนึ่อของเขา เขา
เคยเปป็นฟารลิสบีทบีนึ่เครด่งครมัด เขาใชว้เวลาชด่วงวมัยหนจุด่มของตนในการพยายามทบีนึ่จะผลลิตความชอบธรรมทบีนึ่คงจะเปป็นทบีนึ่
พอพระทมัยตด่อพระเจว้า แตด่แลว้วเขากร็ไดว้พบกมับพระครลิสตร์ผผว้ทรงเปป็นขนนั้นและไดว้ยลินพระองคร์ตรมัสวด่า “เราคมือเยซผ ผผว้ซนนึ่ง
เจว้าขด่มเหงนมันั้น” (กลิจการ 9:5) เปาโลซนนึ่งกลมับใจรมับเชมืนึ่อตระหนมักวด่าพระเยซผเจว้าไดว้ทรงทพาใหว้พระราชบมัญญมัตลิสพาเรร็จ
จรลิงเพมืนึ่อเขาแลว้ว และจากนมันั้นเขาใหว้การรมับรองวด่า:

“แตด่สลินึ่งใดทบีนึ่เคยเปป็นคจุณประโยชนร์แกด่ขว้าพเจว้า สลินึ่งเหลด่านมันั้นขว้าพเจว้ากร็ถมือวด่าไรว้ประโยชนร์แลว้วเพมืนึ่อเหร็นแกด่
พระครลิสตร์ ใชด่แลว้ว อยด่างไมด่มบีขว้อสงสมัย และขว้าพเจว้าถมือวด่าสลินึ่งสารพมัดกร็ไรว้ประโยชนร์เพราะเหร็นแกด่ความประเสรลิฐ
แหด่งความรผว้ของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของขว้าพเจว้า เพราะเหตจุพระองคร์ ขว้าพเจว้าจนงไดว้ยอมเสบียสลินึ่ง



สารพมัด และถมือวด่าสลินึ่งเหลด่านมันั้นเปป็นเหมมือนมผลสมัตวร์ เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้พระครลิสตร์ และจะไดว้ปรากฏอยผด่ในพระองคร์ 
ไมด่มบีความชอบธรรมของขว้าพเจว้าเองซนนึ่งไดว้มาโดยพระราชบมัญญมัตลิ แตด่มบีความชอบธรรมซนนึ่งมาโดยความเชมืนึ่อนมันั้น
แหด่งพระครลิสตร์ เปป็นความชอบธรรมซนนึ่งมาจากพระเจว้าโดยความเชมืนึ่อ” (ฟป. 3:7-9)

พระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจว้าไดว้ทรงทพาใหว้ทจุกตมัวอมักษรและทจุกขบีดของพระราชบมัญญมัตลิ
บรลิสจุทธลิธของพระเจว้าสพาเรร็จแลว้ว พระองคร์ไดว้ทรงทพาเสรร็จสมบผรณร์ทจุกรายละเอบียดแหด่งพระราชกลิจทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรง
สด่งพระองคร์มากระทพา และพระองคร์ทรงทพาเชด่นนมันั้นอยด่างสมบผรณร์แบบ บมัดนบีนั้พระเจว้าทรงชอบธรรมไดว้และยมังทรง
นมับวด่าคนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมโดยทางพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระเยซผครลิสตร์เจว้า หากไมด่มบีพระโลหลิตทบีนึ่
ไหลออกของพระเยซผ พระเจว้ากร็ทรงนมับวด่าคนบาปเปป็นคนชอบธรรมไมด่ไดว้ พระองคร์คงตว้องหยจุดการเปป็นพระเจว้า
ถว้าพระองคร์ประทานความชอบธรรมใหว้โดยไมด่อาศมัยการลบมลทลินของพระครลิสตร์

พระเจว้าทรงเปป็นความรมัก พระเจว้าทรงรมักมนจุษยชาตลิและมมันไมด่ใชด่นนั้พาพระทมัยของพระองคร์ทบีนึ่ผผว้ใดควร
พลินาศ “เรามบีชบีวลิตอยผด่แนด่ฉมันใด องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าตรมัส เราไมด่มบีความพอใจในความตายของคนชมันึ่วฉมันนมันั้น 
แตด่เพมืนึ่อใหว้คนชมันึ่วหมันจากทางของเขาและมบีชบีวลิตอยผด่…” (อสค. 33:11) 

การทดสอบของพระเจว้าทบีนึ่กระทพาตด่อมนจุษยร์ภายใตว้พระราชบมัญญมัตลิไดว้สด่งผลเปป็นการปรมับโทษและการ
แชด่งสาปสพาหรมับมนจุษยร์ เพราะวด่ามนจุษยร์ไมด่สามารถปฏลิบมัตลิไดว้ตามขว้อเรบียกรว้องเหลด่านมันั้นและขว้อกพาหนดเหลด่านมันั้น
แหด่งพระราชบมัญญมัตลิของพระเจว้า แตด่บมัดนบีนั้พระเจว้าสามารถยกโทษ (และทรงยกโทษ) ใหว้ทจุกคนทบีนึ่รว้องออก
พระนามของพระองคร์ผด่านทางพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระเยซผครลิสตร์เจว้า พระองคร์ทรงยมืนึ่นเสนอความชอบ
ธรรมทบีนึ่ไรว้มลทลินใหว้แกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่วางใจในพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์
และพระทมัยของพระองคร์กร็ชมืนึ่นชมยลินดบีเมมืนึ่อคนบาปทมันั้งหลายกลมับใจและเชมืนึ่อบนพระเยซผ

ขว้อ 10: ดว้วยวด่าแมว้แตด่สลินึ่งซนนึ่งไดว้ถผกทพาใหว้เปปีปี่ยมสงด่าราศบี กร็ไมด่มบีสงด่าราศบีในแงด่นบีนั้ โดยเหตจุผลแหด่งสงด่าราศบีทบีนึ่ยลินึ่ง
ใหญด่กวด่า

ความหมายในทบีนึ่นบีนั้กร็คมือวด่า: “แมว้แตด่สลินึ่งนมันั้นซนนึ่งเคยไดว้รมับสงด่าราศบี (นมันึ่นคมือ ใบหนว้าของโมเสส ซนนึ่งเปป็นภาพเลร็ง
ถนงพระราชบมัญญมัตลิ) กร็ไมด่ไดว้รมับสงด่าราศบีแลว้วเมมืนึ่อเทบียบกมับพมันธสมัญญาใหมด่นมันั้น พระคจุณมหมัศจรรยร์ของพระเจว้า”

“...โดยเหตจุผลแหด่งสงด่าราศบีทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่กวด่า” นมันึ่นคมือ เพราะสงด่าราศบีแหด่งพระคจุณของพระเจว้า พมันธสมัญญา
ใหมด่นมันั้นจนงแซงหนว้าพระราชบมัญญมัตลิในทจุกแงด่มจุม ตมัวอยด่างของการเปรบียบเทบียบนบีนั้อาจไดว้มาจากการเปรบียบเทบียบ
ความสวด่างจว้าของดวงอาทลิตยร์ตอนเทบีนึ่ยงวมันกมับความสวด่างของดวงจมันทรร์ มบีองคร์ประกอบอมันสงด่างามเกบีนึ่ยวกมับดวง
จมันทรร์เมมืนึ่อมมันกพาลมังสด่องแสงในฟฟ้าสวรรคร์ แตด่ความสวด่างของมมันกร็จมืดจางไปเมมืนึ่อมมันถผกเปรบียบเทบียบกมับความสวด่าง
ของดวงอาทลิตยร์ทบีนึ่เจลิดจว้าตอนเทบีนึ่ยงวมัน ดวงจมันทรร์ใหว้ความสวด่างจนกระทมันึ่งดวงอาทลิตยร์ขนนั้น แตด่เมมืนึ่อความสวด่างอมัน
เจลิดจว้าของดวงอาทลิตยร์ทบีนึ่กพาลมังขนนั้นเรลินึ่มแผดแสงไปทมันึ่วทว้องฟฟ้า สงด่าราศบีของดวงจมันทรร์กร็เลมือนหายไปและมมันหยจุดทบีนึ่
จะใหว้ความสวด่าง ในทพานองเดบียวกมัน ประสบการณร์เหลด่านมันั้นของเหลด่าวลิสจุทธลิชนสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิมภายใตว้
ระบบแบบโมเสสกร็เคยเปปีปี่ยมสงด่าราศบีในแบบของพวกมมัน พวกมมันเคยมบีคด่ายลินึ่งขณะทบีนึ่พวกมมันคงอยผด่ เพราะวด่าเคยมบี
สงด่าราศบีหนนนึ่งทบีนึ่ถผกเชมืนึ่อมโยงกมับการกระทพากลิจของพระเจว้ากมับมนจุษยร์ภายใตว้พมันธสมัญญาเกด่านมันั้น แตด่แมว้แตด่แงด่มจุมทบีนึ่
เปปีปี่ยมสงด่าราศบีมากทบีนึ่สจุดของพมันธสมัญญานมันั้นกร็เลมือนหายไปเหมมือนหมอกเมมืนึ่อถผกเปรบียบเทบียบกมับ “สงด่าราศบีทบีนึ่ยลินึ่ง



ใหญด่กวด่า”-นมันึ่นคมือ พระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระเมษโปดกของพระเจว้า
คจุณเคยฉจุกคลิดบว้างไหมวด่าวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ทบีนึ่สจุดบางทด่านแหด่งสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิมไมด่เคยแนด่ใจรว้อย

เปอรร์เซร็นตร์เกบีนึ่ยวกมับปลายทางนลิรมันดรร์ของพวกเขา? โยบ ในความงจุนงงสจุดขบีด รว้องออกมาวด่า: “ถว้ามนจุษยร์คนหนนนึ่ง
ตายแลว้ว เขาจะมบีชบีวลิตอบีกหรมือ” (โยบ 14:14) ดาวลิดกร็ฉงน เฮเซคบียาหร์ เมมืนึ่อเขาไดว้รมับขด่าววด่าเขากพาลมังจะตาย ไมด่ไดว้
มองขนนั้นไปยมังสวรรคร์ แตด่หมันหนว้าเขว้าหากพาแพงและรว้องไหว้! แตด่ในการแจกจด่ายพระคจุณอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีปปัจจจุบมันนบีนั้ 
วลิสจุทธลิชนทบีนึ่ถด่อมใจมากทบีนึ่สจุดกร็สามารถมบีความมมันึ่นใจอมันสมบผรณร์แบบไดว้วด่าบาปทมันั้งหลายของตนถผกลว้างออกไปแลว้ว
และชมืนึ่อของเขาถผกจดไวว้ในหนมังสมือแหด่งชบีวลิตของพระเมษโปดกแลว้ว อมัครทผตเปาโลประกาศวด่า:

“...ขว้าพเจว้ารผว้จมักพระองคร์ทบีนึ่ขว้าพเจว้าเชมืนึ่อแลว้ว และขว้าพเจว้าเชมืนึ่อมมันึ่นคงวด่าพระองคร์ทรงสามารถทบีนึ่จะรมักษาสลินึ่ง
ซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้มอบไวว้กมับพระองคร์จนถนงวมันนมันั้น” (2 ทธ. 1:12)

1 ยอหร์น 3:14 รมับประกมันเราวด่า “พวกเราทราบวด่า พวกเราไดว้ผด่านพว้นจากความตายไปสผด่ชบีวลิตแลว้ว 
เพราะวด่าพวกเรารมักพบีนึ่นว้อง ผผว้ใดทบีนึ่ไมด่รมักพบีนึ่นว้องของตน กร็ยมังดพารงอยผด่ในความตาย”

ไมด่มบีสลินึ่งทบีนึ่เรบียกวด่าการไถด่ทบีนึ่ปราศจากความมมันึ่นใจ อาจมบีบางครมันั้งทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อจะสงสมัยอยผด่สมักครผด่หนนนึ่ง แตด่แคด่ชด่วง
สมันั้น ๆ เทด่านมันั้น ความมมันึ่นใจอมันเปปีปี่ยมสจุขจะกลมับคมืนมา เรารผว้วด่าเราไดว้ผด่านพว้นจากความตายไปสผด่ชบีวลิตแลว้ว เรารผว้จมัก
พระองคร์ผผว้ทบีนึ่เราเชมืนึ่อแลว้ว เราถผกใหว้บมังเกลิดแลว้วโดยพระวลิญญาณ และพระวลิญญาณของพระเจว้ากร็ทรงเปป็นพยานกมับ
วลิญญาณของเราวด่าเราเปป็นลผกทมันั้งหลายของพระเจว้า (รม. 8:14,16)

ขว้อ 11: เพราะถว้าสลินึ่งซนนึ่งเสมืนึ่อมสผญไปนมันั้นยมังเปปีปี่ยมสงด่าราศบี สลินึ่งซนนึ่งจะดพารงอยผด่กร็จะเปปีปี่ยมสงด่าราศบีมากยลินึ่งกวด่า
นมันั้นอบีก

“สลินึ่งซนนึ่งเสมืนึ่อมสผญไปนมันั้น” หรมือ “สลินึ่งซนนึ่งกพาลมังเสมืนึ่อมสผญไปนมันั้น”-หมายถนงระบบแบบโมเสส เปาโลกพาลมังพผด
ในชด่วงเปลบีนึ่ยนผด่านนมันั้น พระครลิสตร์ทรงชพาระหนบีนั้บาปนมันั้นโดยการเสบียสละของพระองคร์บนกางเขนแลว้ว พระองคร์
ทรงถผกฝปังและทรงเปป็นขนนั้นแลว้ว ดมังนมันั้นพมันธสมัญญาเกด่านมันั้นจนงกพาลมังผด่านพว้นไปและระบบใหมด่กร็กพาลมังเขว้าครอบครอง
พมันธสมัญญาเกด่านมันั้นมาพรว้อมกมับหรมือถผกมองเหร็นผด่านทางหมอกจาง ๆ แหด่งสงด่าราศบี แตด่มมันไมด่ใชด่สงด่าราศบีเชคบีนาหร์
ซนนึ่งพระเยซผไดว้ทรงนพามาโดยทางชบีวลิตทบีนึ่ไรว้ตพาหนลิและการสลินั้นพระชนมร์และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์อมันเปปีปี่ยมชมัยชนะของ
พระองคร์

“...สลินึ่งซนนึ่งจะดพารงอยผด่กร็จะเปปีปี่ยมสงด่าราศบีมากยลินึ่งกวด่านมันั้นอบีก” สงด่าราศบีคมือคจุณลมักษณะหนนนึ่งทบีนึ่ดพารงอยผด่ถาวร
ของสลินึ่งซนนึ่งพระเยซผทรงซมืนั้อไวว้แลว้วดว้วยพระโลหลิตของพระองคร์ มมันจะไมด่มบีทางเลมือนหายหรมือผด่านพว้นไปเลย มมันจะ
คงอยผด่ตด่อไปตลอดชมันึ่วนลิจนลิรมันดรร์ ความเจลิดจรมัสทบีนึ่ไดว้มาพรว้อมกมับการประทานพระราชบมัญญมัตลินมันั้นบนภผเขาซบีนาย-
ใบหนว้าทบีนึ่สวด่างจว้าและทอแสงของโมเสส, พลิธบีกรรมและขนมธรรมเนบียมเหลด่านมันั้นของระบบแบบโมเสส-ไดว้ผด่านพว้น
ไปแลว้วเมมืนึ่อพระคจุณของพระเจว้าเขว้ายนดครอง พระราชบมัญญมัตลิไมด่ไดว้ถผกตมันั้งใจไวว้ใหว้ดพารงอยผด่ถาวร มมันตว้องทพาหนว้าทบีนึ่
ตด่อไปจนกวด่าพระเมษโปดกของพระเจว้าไดว้เสดร็จมา พระราชบมัญญมัตลิไดว้มาพรว้อมกมับหลายสลินึ่งทบีนึ่เจลิดจรมัสและยลินึ่งใหญด่
แตด่ความถาวรไมด่เคยเปป็นสด่วนหนนนึ่งของมมัน พระราชบมัญญมัตลิไดว้ถผกลลิขลิตไวว้ใหว้สพาเรร็จจรลิงและไมด่มบีอพานาจอบีกตด่อไป
แลว้ว

โปรดอยด่าเขว้าใจผมผลิด พระเจว้าไมด่ไดว้ทพาลายพระราชบมัญญมัตลิของพระองคร์ และพระองคร์ไมด่ไดว้ทรงเปลบีนึ่ยน



พระทมัยเกบีนึ่ยวกมับพระราชบมัญญมัตลิดว้วย แตด่เนมืนึ่องจากพระราชบมัญญมัตลิไดว้ถผกทพาใหว้สพาเรร็จจรลิงแลว้วในพระครลิสตร์ พระ
ครลิสตร์จนงไดว้กลายเปป็นจจุดจบของพระราชบมัญญมัตลิเพมืนึ่อความชอบธรรมสพาหรมับทจุกคนทบีนึ่เชมืนึ่อ ดมังนมันั้นสงด่าราศบีของพระ
ราชบมัญญมัตลิจนงไมด่อาจเปรบียบเทบียบไดว้กมับสงด่าราศบีแหด่งระบบทบีนึ่ถาวรแหด่งพระคจุณทบีนึ่ไดว้ถผกจมัดหาใหว้โดยพระเจว้าผด่าน
ทางพระเยซผครลิสตร์เจว้า ขด่าวประเสรลิฐยมืนึ่นเสนอสงด่าราศบีนลิรมันดรร์ทบีนึ่ดพารงอยผด่ถาวรซนนึ่งถผกปรมับใหว้เขว้ากมับทจุกนลิรมันดรร์กาล 
ทจุกหมผด่ชน ทจุกโลก ดมังนมันั้นเราจนงเขว้าใจไดว้วด่าขด่าวประเสรลิฐนมันั้นเปปีปี่ยมดว้วยสงด่าราศบีมากยลินึ่งกวด่าความดบีทบีนึ่ไมด่ครบถว้วน มบี
ขบีดจพากมัด และดพารงอยผด่ชมันึ่วคราวของพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสและระบบแบบโมเสส

ขว้อ 12: ดมังนมันั้นโดยเหร็นวด่าพวกเรามบีความหวมังอยด่างนมันั้นแลว้ว พวกเราจนงใชว้ความชมัดเจนมากในการพผด 
“ความหวมัง” ทบีนึ่เปาโลพผดถนงตรงนบีนั้คมือ ความหวมังแหด่งพมันธสมัญญาครลิสเตบียนนมันั้น-ความหวมังทบีนึ่เปป็นนลิรมันดรร์ 

ไมด่ใชด่ชมันึ่วคราว
“...พวกเราจนงใชว้ความชมัดเจนมาก (ความกลว้าหาญมาก) ในการพผด” คพากรบีกตรงนบีนั้มบีความหมายวด่า

ความเตร็มเปปีปี่ยมหรมือความตรงไปตรงมาแหด่งการพผด เปาโลใชว้ถว้อยคพาทบีนึ่เขว้าใจงด่าย เขากลด่าววด่า “...ขว้าพเจว้าขอ
เลมือกทบีนึ่จะพผดสมักหว้าคพาดว้วยความเขว้าใจของขว้าพเจว้า เพมืนึ่อวด่าโดยเสบียงของขว้าพเจว้า ขว้าพเจว้าจะไดว้สมันึ่งสอนคนอมืนึ่นดว้วย
ดบีกวด่าทบีนึ่จะพผดหนนนึ่งหมมืนึ่นคพาในภาษาทบีนึ่ไมด่รผว้จมัก” (1 คร. 14:19) ในขว้อ 9 ของบทเดบียวกมันนมันั้นใน 1 โครลินธร์ เปาโล
อธลิบายวด่า “พวกทด่านกร็เปป็นเชด่นนมันั้น ถว้าพวกทด่านไมด่ใชว้ลลินั้นเอด่ยคพาทมันั้งหลายทบีนึ่เขว้าใจไดว้งด่าย จะทราบไดว้อยด่างไรวด่า สลินึ่ง
ทบีนึ่พผดนมันั้นคมืออะไร เพราะพวกทด่านกร็จะพผดเพว้อตามลมไป”

ความเตร็มเปปีปี่ยม ความตรงไปตรงมา และความเรบียบงด่ายของขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้าใน
สด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับอนาคตของมนจุษยร์ถผกเปรบียบเทบียบความตรงขว้ามในทบีนึ่นบีนั้กมับความเงบียบอมันลนกลมับของพระราช
บมัญญมัตลินมันั้นในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับอนาคตของมนจุษยร์ โมเสสเอาผว้าคลจุมหนว้าตมัวเองไวว้ เพมืนึ่อทบีนึ่ลผกหลานของอลิสราเอล
จะไดว้ไมด่เหร็นสงด่าราศบีนมันั้นจางหายไป สงด่าราศบีทบีนึ่เลมือนหายไปนมันั้นเปป็นภาพของการแจกจด่ายแบบเกด่าทบีนึ่กพาลมังเปปิดทาง
ใหว้แกด่พมันธสมัญญาใหมด่นมันั้น และในยจุคสมมัยแหด่งพระคจุณทบีนึ่มหมัศจรรยร์นบีนั้ ไมด่มบีสลินึ่งใดของพมันธสมัญญาเกด่านมันั้นทบีนึ่ถผกเหลมือ
ไวว้เพมืนึ่อเราเลย ไมด่มบีพระราชบมัญญมัตลิสมักขบีดเดบียวจะมาปนกมับพระคจุณของพระเจว้าทบีนึ่เพบียงพอสพาหรมับทจุกสลินึ่งไดว้ นบีนึ่คมือ
การแจกจด่ายแบบใหมด่ ภายใตว้พระคจุณของพระเจว้าเรามบีชบีวลิตใหมด่ (รม. 6:4) เราเปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่ในพระครลิสตร์ 
(2 คร. 5:17) เราถผกนพาโดยพระวลิญญาณ (รม. 8:14) เราดพาเนลินโดยความเชมืนึ่อและมลิใชด่โดยการมองเหร็น (2 คร. 
5:7) -ในความจรลิงแลว้ว เรามบีชบีวลิตดพารงอยผด่โดยความเชมืนึ่อ (รม. 1:17)

ในภาคพมันธสมัญญาเดลิม ขด่าวสารของสลินึ่งซนนึ่งอยผด่เลยหลจุมศพไปนมันั้นคลจุมเครมือ ในหนมังสมือเหลด่านมันั้นของโมเสส
เราแทบไมด่พบอะไรเลยทบีนึ่พผดถนงชบีวลิตหลมังความตายและสลินึ่งทบีนึ่เหลด่าวลิสจุทธลิชนสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิมสามารถคาด
หวมังไดว้เมมืนึ่อพวกเขาจากชบีวลิตนบีนั้ไป

ในมมัทธลิว 13:10-13 เมมืนึ่อเหลด่าสาวกทผลถามพระเยซผวด่าทพาไมพระองคร์ถนงตรมัสแกด่ฝผงชนเปป็นคพาอจุปมาตด่าง 
ๆ พระองคร์ทรงตอบวด่า:

“เพราะวด่าขว้อความลนกลมับของอาณาจมักรแหด่งสวรรคร์โปรดใหว้ทด่านทมันั้งหลายทราบไดว้ แตด่คนเหลด่านมันั้นไมด่
โปรดใหว้ทราบ… เหตจุฉะนมันั้นเราจนงกลด่าวแกด่พวกเขาเปป็นคพาอจุปมา เพราะวด่าถนงพวกเขาเหร็นกร็เหมมือนไมด่เหร็น และถนง
พวกเขาไดว้ยลินกร็เหมมือนไมด่ไดว้ยลิน และพวกเขาไมด่เขว้าใจ”



ในมมัทธลิว 28:19,20 พระองคร์ทรงมอบพมันธกลิจเหลด่าสาวกของพระองคร์วด่า “เหตจุฉะนมันั้น ทด่านทมันั้งหลายจง
ออกไปและสมันึ่งสอนชนทจุกชาตลิ โดยใหว้บมัพตลิศมาพวกเขาในพระนามของพระบลิดา และของพระบจุตร และของ
พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ โดยสอนพวกเขาใหว้ถมือรมักษาสลินึ่งสารพมัดใดกร็ตามทบีนึ่เราไดว้สมันึ่งพวกทด่านไวว้ และดผเถลิด เราอยผด่กมับ
ทด่านทมันั้งหลายเสมอไป แมว้กระทมันึ่งถนงการสลินั้นสจุดของโลกนบีนั้ เอเมน” (โปรดดผ มาระโก 16:15 เชด่นกมัน)

ขว้อพระคพาตอนนบีนั้สอนวด่าเหลด่าผผว้รมับใชว้วมันนบีนั้ควรพผดดว้วยความเตร็มเปปีปี่ยมทมันั้งหมดและในความชมัดเจน
ทมันั้งหมด โดยประกาศการเปปิดเผยทมันั้งหมดของพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาใหมด่และพมันธสมัญญาใหมด่นมันั้น นบีนึ่เปป็น
ระบบสจุดทว้ายของพระเจว้าบนแผด่นดลินโลกและมมันไมด่มองไปยมังอนาคต พระเจว้าทรงจมัดหาสลินึ่งทบีนึ่ดบีทบีนึ่สจุดของสวรรคร์ไวว้
ในความเตร็มเปปีปี่ยมของมมันแลว้ว เหลด่าผผว้รมับใชว้ไมด่จพาเปป็นตว้องพผดโดยใชว้อจุปลมักษณร์ เรมืนึ่องเลด่าเปรบียบเทบียบ หรมือคพา
อจุปมา พวกเขาควรใชว้ถว้อยคพาทบีนึ่เขว้าใจไดว้งด่ายและถผกปรมับใหว้เหมาะสม ซนนึ่งแมว้แตด่เหลด่าทารกในพระครลิสตร์กร็เขว้าใจ

มารรว้ายไมด่สนวด่าผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งจะเทศนายาวนานแคด่ไหนและรว้อนรนขนาดไหน-ตราบใดทบีนึ่ไมด่มบีใคร
เขว้าใจสลินึ่งทบีนึ่เขากพาลมังพผดอยผด่ ถว้อยคพาทบีนึ่เปป็นศมัพทร์สผงทบีนึ่ผผว้คนเขว้าใจไมด่ไดว้จะไมด่สด่งผลเปป็นการฟฟ้องใจเรมืนึ่องบาป ขด่าว
ประเสรลิฐแหด่งความรอดของพระเจว้าควรถผกนพาเสนอในถว้อยคพาทบีนึ่เรบียบงด่ายเสบียจนเดร็กคนหนนนึ่งกร็เขว้าใจไดว้ พระเยซผ
ทรงใชว้ถว้อยคพาทบีนึ่เรบียบงด่ายและเขว้าใจไดว้เวลาทบีนึ่พระองคร์ทรงเทศนา และเราควรปฏลิบมัตลิตามแบบอยด่างของพระองคร์
เมมืนึ่อทพาเชด่นนมันั้นขด่าวสารแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดกร็จะถผกนพาเสนอในถว้อยคพาทบีนึ่ใคร ๆ กร็เขว้าใจไดว้

ขว้อ 13: และไมด่เหมมือนโมเสส ซนนึ่งเอาผว้าคลจุมหนว้าบมังหนว้าของทด่าน เพมืนึ่อลผกหลานของอลิสราเอลจะไมด่
สามารถเพด่งดผบมันั้นปลายของสลินึ่งซนนึ่งถผกลว้มเลลิกนมันั้น

“ไมด่เหมมือนโมเสส”-นมันึ่นคมือ เราไมด่ทพาเหมมือนทบีนึ่โมเสสไดว้กระทพาในการเอาผว้าคลจุมหนว้าตมัวเอง ภาษากรบีก
บอกเปป็นนมัยวด่าโมเสสเอาผว้าคลจุมหนว้าตมัวเองหลมังจากพผดคจุยกมับประชากร เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะมองไมด่เหร็นสงด่าราศบีบน
ใบหนว้าของเขาขณะทบีนึ่สงด่าราศบีนมันั้นจางหายไปจากใบหนว้านมันั้น

เปาโลเปรบียบเทบียบความตรงขว้ามระหวด่างสงด่าราศบีของระบบโมเสสกมับสงด่าราศบีแหด่งการแจกจด่ายแบบ
ครลิสเตบียน เขาประกาศวด่าสงด่าราศบีของพมันธสมัญญาใหมด่นมันั้นแหด่งพระคจุณของพระเจว้าคมือเหตจุผลสพาหรมับความจรลิงใจ
ทบีนึ่โปรด่งใสของสลินึ่งซนนึ่งเขาไดว้โอว้อวดในบททบีนึ่ 2 ขว้อ 17 ของจดหมายฝากฉบมับนบีนั้ จากนมันั้นเขาเปรบียบเทบียบความตรง
ขว้ามระหวด่างการไมด่สงวนไวว้กมับความเงบียบของโมเสสในพระราชบมัญญมัตลินมันั้น ภาพเปรบียบของผว้าคลจุมหนว้านมันั้น
ปรากฏแกด่เขาอบีกครมันั้งหนนนึ่งในฐานะเปป็นภาพประกอบของขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าดว้วยเหตจุผลอมันชมัดเจนหลายประการ
พวกยลิวไมด่ไดว้ถผกสด่งเสรลิมใหว้มองไปยมังพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสซนนึ่งใชว้กมับการแจกจด่ายแบบชมันึ่วคราว ถนงแมว้วด่าบาง
ครมันั้งการบอกใบว้หลายอยด่างของขว้อเทร็จจรลิงนบีนั้ไดว้ถผกโปรยไวว้อยด่างคลจุมเครมือกร็ตาม เชด่นในพระราชบมัญญมัตลิ 
18:15-19:

“พระเยโฮวาหร์พระเจว้าของทด่านจะทรงใหว้ผผว้พยากรณร์ผผว้หนนนึ่งเกลิดขนนั้นในทด่ามกลางทด่าน จากพบีนึ่นว้องของทด่าน
เหมมือนอยด่างขว้าพเจว้า พวกทด่านตว้องตมันั้งใจฟปังทด่านผผว้นมันั้น ตามทจุกสลินึ่งทบีนึ่ทด่านไดว้ปรารถนาจากพระเยโฮวาหร์พระเจว้า
ของทด่านในโฮเรบในวมันแหด่งการประชจุมกมันนมันั้น โดยกลด่าววด่า ‘อยด่าใหว้ขว้าพเจว้าไดว้ยลินพระสจุรเสบียงของพระเยโฮวาหร์
พระเจว้าของขว้าพเจว้าอบีก และอยด่าใหว้ขว้าพเจว้าเหร็นเพลลิงมหนมานบีนั้อบีกเลย เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไมด่ตาย’ 

“และพระเยโฮวาหร์ไดว้ตรมัสแกด่ขว้าพเจว้าวด่า ‘พวกเขาพผดดบีแลว้ว ซนนึ่งพวกเขาพผดไวว้นมันั้น เราจะใหว้บมังเกลิดผผว้



พยากรณร์ผผว้หนนนึ่งสพาหรมับพวกเขาในทด่ามกลางพบีนึ่นว้องของพวกเขา เหมมือนอยด่างเจว้า และจะใสด่ถว้อยคพาของเราใน
ปากของทด่าน และทด่านจะกลด่าวแกด่พวกเขาบรรดาสลินึ่งทบีนึ่เราจะบมัญชาทด่าน และจะเปป็นเชด่นนบีนั้คมือ ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่ไมด่
ตมันั้งใจฟปังบรรดาถว้อยคพาของเรา ซนนึ่งทด่านจะกลด่าวในนามของเรา เราจะเรบียกรว้องจากผผว้นมันั้น”

แนวการประพฤตลิของเราไมด่เหมมือนกมับของโมเสส เราไมด่พยายามทบีนึ่จะปปิดบมังสลินึ่งใดในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับ
ลมักษณะเฉพาะตมัว รผปแบบ และระยะเวลาของขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า ทมันั้งหมดทบีนึ่พระเจว้าทรงเปปิด
เผยเกบีนึ่ยวกมับแผนการแสนวลิเศษแหด่งความรอดของพระองคร์และแผนการของพระองคร์ไปตลอดชมันึ่วนลิรมันดรร์กาล
ควรถผกทพาใหว้เปป็นทบีนึ่ทราบ

ขว้อ 14: แตด่จลิตใจของพวกเขาไดว้ถผกบมังไวว้ เพราะจนถนงทจุกวมันนบีนั้ ผว้าคลจุมหนว้าอมันเดบียวกมันนมันั้นยมังไมด่ถผกเอา
ออกไปในการอด่านพมันธสมัญญาเดลิม ซนนึ่งผว้าคลจุมหนว้านมันั้นไดว้ถผกลว้มเลลิกไปแลว้วในพระครลิสตร์

“จลิตใจของพวกเขาไดว้ถผกบมังไวว้…” คพาตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ถผกบมังไวว้” มบีความหมายวด่า ถผกทพาใหว้แขร็ง
กระดว้าง-ถผกทพาใหว้แขร็งเหมมือนกว้อนหลิน มมันยมังหมายความดว้วยวด่าทพาใหว้ทมืนึ่อหรมือโงด่เขลา คพาเดบียวกมันนบีนั้ถผกใชว้ในมาระ
โก 6:52 และ 8:17 ในการพผดถนงใจ และในขว้อพระคพาเหลด่านมันั้นมมันถผกแปลเปป็น “ถผกทพาใหว้แขร็งกระดว้าง” โรม
11:7 ใชว้คพาเดบียวกมันนบีนั้และมมันถผกแปลเปป็น “ถผกบมังไวว้” เหมมือนในขว้อพระคพาตอนนบีนั้ของเรา

พระวจนะของพระเจว้าเปป็นความสวด่างและมมันสด่งความสวด่างออกไป แตด่ความสวด่างนมันั้น เมมืนึ่อถผกปฏลิเสธ กร็
กลายเปป็นความมมืด พระวจนะของพระเจว้า (ทบีนึ่ถผกยอมรมับ) ทพาใหว้ใจอด่อนนจุด่มลง พระวจนะของพระเจว้า (ทบีนึ่ถผก
ปฏลิเสธ) ทพาใหว้ใจแขร็งกระดว้าง มมันเปป็นเชด่นนมันั้นกมับชนชาตลิอลิสราเอล พวกเขาไมด่ยอมฟปังพระวจนะของพระเจว้าหรมือ
เชมืนึ่อฟปังพระราชบมัญญมัตลิของพระเจว้า ดมังนมันั้นดวงตาของพวกเขาจนงเรลินึ่มฝฟ้าฟางและพวกเขามองไมด่เหร็นความจรลิงตด่าง
ๆ ฝฝ่ายวลิญญาณ หผของพวกเขาเรลินึ่มหนวกและพวกเขาไมด่ไดว้ยลินพระวจนะนมันั้น ใจของพวกเขาเรลินึ่มดว้านชา (อว้วนพบี
และทมืนึ่อ) และพวกเขาไมด่อาจเขว้าใจไดว้ ทมันั้งหมดนบีนั้เปาโลไดว้อธลิบายอยด่างชมัดเจนแลว้วในโรม 1:18-32 โปรดอด่านขว้อ
พระคพาตอนนมันั้นทมันั้งหมด เราไมด่มบีเวลาและเนมืนั้อทบีนึ่พอทบีนึ่จะยกขว้อพระคพาทมันั้งหมดนมันั้นมาไวว้ตรงนบีนั้

“...เพราะจนถนงทจุกวมันนบีนั้ ผว้าคลจุมหนว้าอมันเดบียวกมันนมันั้นยมังไมด่ถผกเอาออกไปในการอด่านพมันธสมัญญาเดลิม”-
หรมือพมันธสมัญญาเกด่านมันั้น ณ เวลานมันั้นทบีนึ่เปาโลเขบียนจดหมายฝากฉบมับนบีนั้ มมันเปป็นลมักษณะเฉพาะตมัวของพวกยลิวทบีนึ่จะ
ปปิดหผและหลมับตาตด่อถว้อยคพาของเหลด่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขา นมันึ่นคมือ พวกเขาปฏลิเสธทบีนึ่จะเหร็นรผปแบบและ
อวสานของขนบธรรมเนบียมตด่าง ๆ ของพวกเขาเองซนนึ่งพระเจว้าประทานใหว้แกด่พวกเขา พวกเขาปฏลิเสธทบีนึ่จะเหร็น
ดว้วยดวงตาแหด่งจลิตวลิญญาณ พวกเขาปฏลิเสธทบีนึ่จะเชมืนึ่อสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาไดว้ยลินแลว้วเมมืนึ่อเหลด่าศาสดาพยากรณร์ของพวก
เขาบอกพวกเขาหลายสลินึ่งเกบีนึ่ยวกมับการเสดร็จมาของพระเมสสลิยาหร์และพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของพวกเขา ดมังนมันั้นจนง
เปป็นทบีนึ่แนด่นอนวด่าพวกเขาไมด่ไดว้เขว้าใจหลมักคพาสอนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกนพาเสนอในพระคมัมภบีรร์ของพวกเขา ผว้าคลจุมหนว้าดผ
เหมมือนจะถผกโยนพาดพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม และเมมืนึ่อพวกเขาอด่านคพาพยากรณร์เหลด่านมันั้น พวกเขากร็ไมด่
อาจเขว้าใจพวกมมันไดว้

“...ซนนึ่งผว้าคลจุมหนว้านมันั้นไดว้ถผกลว้มเลลิกไปแลว้วในพระครลิสตร์” ในการแจกจด่ายแหด่งพระคจุณนบีนั้ไมด่มบีขว้อแกว้ตมัวใด 
ๆ ทมันั้งนมันั้นสพาหรมับการมบีผว้าคลจุมหนว้าระหวด่างเรากมับความสวด่างแหด่งขด่าวประเสรลิฐอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีแหด่งพระคจุณทบีนึ่
ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า! พระเยซผทรงเอาผว้าคลจุมหนว้านมันั้นออกไปแลว้วเมมืนึ่อพระองคร์ไดว้ทรงปรากฏเปป็นพระเมสสลิ



ยาหร์ และสลินึ่งทบีนึ่เคยคลจุมเครมือนมันั้นไดว้ถผกทพาใหว้ชมัดเจนแจด่มแจว้งแลว้ว คพาพยากรณร์ตด่าง ๆ ของภาคพมันธสมัญญาเดลิมทบีนึ่ไมด่
อาจถผกเขว้าใจไดว้นมันั้นถผกทพาใหว้สพาเรร็จจรลิงครบถว้วนแลว้วในพระเยซผ คพาพยากรณร์หลายเรมืนึ่องเหลด่านมันั้นดผเหมมือนจะขมัด
แยว้งกมันเอง-นมันึ่นคมือ คพาพยากรณร์บางเรมืนึ่องไดว้พผดถนงพระเยซผในฐานะมนจุษยร์-และจากนมันั้นกร็ในฐานะพระเจว้า พวกมมัน
พผดถนงการทนทจุกขร์ของพระองคร์-และกระนมันั้นพวกมมันกร็พผดถนงการครอบครองของพระองคร์ในฐานะกษมัตรลิยร์ พวก
มมันพผดถนงความมรณาของพระองคร์-แตด่พวกมมันกร็พผดถนงการทรงพระชนมร์อยผด่ตลอดไปของพระองคร์ในฐานะประมจุข
ผผว้พลิชลิตเชด่นกมัน พระองคร์ทรงเปป็นบจุรจุษแหด่งความเสบียใจและคจุว้นเคยกมับความทจุกขร์ใจ-กระนมันั้นพระองคร์กร็ทรงเปป็นองคร์
เปปีปี่ยมสงด่าราศบี มมันเปป็นเรมืนึ่องยากจรลิง ๆ ทบีนึ่จะทพาใหว้คพาพยากรณร์หลายเรมืนึ่องเหลด่านบีนั้สอดคลว้องกมัน แตด่เมมืนึ่อพระเยซผไดว้
เสดร็จมา พระองคร์กร็ทรงเปป็นทมันั้งหมดทบีนึ่เหลด่าศาสดาพยากรณร์สมมัยพมันธสมัญญาเดลิมประกาศวด่าพระองคร์จะเปป็น 
พระองคร์ไดว้ทรงกระทพาทจุกสลินึ่งทบีนึ่พวกเขากลด่าวไวว้วด่าพระองคร์จะกระทพา และไมด่มบีขว้ออว้างอบีกตด่อไปสพาหรมับการไมด่
เขว้าใจความจรลิงเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกนพาเสนอโดยเหลด่าศาสดาพยากรณร์สมมัยพมันธสมัญญาเดลิม คพาถามนบีนั้ถผกถามอยด่าง
เหมาะสมแลว้ววด่า “เปป็นไปไดว้อยด่างไรทบีนึ่พวกยลิวพลาดพระเมสสลิยาหร์ของตนเมมืนึ่อพระองคร์ไดว้เสดร็จมาหาพวกเขา
พรว้อมกมับฉลากพมันธสมัญญาเดลิมมากมายขนาดนมันั้นทบีนึ่ตลิดอยผด่บนพระองคร์?” ทจุกสลินึ่งทบีนึ่ภาคพมันธสมัญญาเดลิมไดว้กลด่าว
เกบีนึ่ยวกมับพระเยซผในเรมืนึ่องการประสผตลิของพระองคร์และการเสดร็จมาของพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิยาหร์ถผกทพาใหว้
สพาเรร็จจรลิงแลว้ว ดมังนมันั้นการเสดร็จมาของพระเยซผครลิสตร์เจว้าจนงไดว้สาดสด่องความสวด่างทบีนึ่ชมัดเจนแจด่มแจว้งลงบนทจุกสลินึ่งทบีนึ่
เคยดผเหมมือนคลจุมเครมือกด่อนพระองคร์ไดว้เสดร็จมา

ขว้อ 15: แมว้แตด่จนถนงทจุกวมันนบีนั้ เมมืนึ่อคพาของโมเสสถผกอด่าน ผว้าคลจุมหนว้านมันั้นกร็ยมังปปิดบมังใจของพวกเขาอยผด่
“แมว้แตด่จนถนงทจุกวมันนบีนั้…” เปาโลเขบียนจดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองนบีนั้ถนงชาวโครลินธร์ประมาณสามสลิบปปีหลมัง

จากทบีนึ่พระครลิสตร์ทรงถผกตรนงกางเขน แตด่แนวการประพฤตลิและอจุปนลิสมัยของพวกยลิวสด่วนใหญด่วมันนบีนั้กร็ยมังเหมมือนกมับ
ตอนทบีนึ่เปาโลยมังมบีชบีวลิตอยผด่ พวกเขายมังอด่านพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมในความมมืดบอดสนลิท โดยไมด่ยอมใหว้
ความสวด่างของขด่าวประเสรลิฐอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีสด่องเขว้าไปในใจของพวกเขา

ไมด่มบีประชาชาตลิอมืนึ่นใดบนแผด่นดลินโลกทบีนึ่คพาพรรณนาทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้เมมืนึ่อหนนนึ่งพมันแปดรว้อยปปีกด่อนจะเหมาะเจาะ
อยด่างแมด่นยพาเทด่ากมับคพาพรรณนาของพระคมัมภบีรร์เกบีนึ่ยวกมับชนชาตลิยลิว พระคมัมภบีรร์พรรณนาถนงประสบการณร์เหลด่านมันั้น
ของพวกยลิวตมันั้งแตด่สมมัยทบีนึ่อลิสราเอลไดว้กลายเปป็นประชาชาตลิหนนนึ่งจนถนงชมันึ่วโมงนบีนั้ และทจุกสลินึ่งทบีนึ่พระคมัมภบีรร์กลด่าวเกบีนึ่ยว
กมับยลิวกร็เกลิดขนนั้นแลว้ว, กพาลมังเกลิดขนนั้นอยผด่ตอนนบีนั้, หรมือจะเกลิดขนนั้นในอนาคต

“...เมมืนึ่อคพาของโมเสสถผกอด่าน…” นมันึ่นคมือ เมมืนึ่อหนมังสมือหว้าเลด่มนมันั้นของโมเสสถผกอด่าน นบีนึ่จะเทด่ากมับปฐมกาล 
อพยพ เลวบีนลิตลิ กมันดารวลิถบี และพระราชบมัญญมัตลิ พระคมัมภบีรร์เหลด่านบีนั้ถผกอด่านอยผด่บด่อยครมันั้งในธรรมศาลาของพวกยลิว 
เหมมือนกมับทบีนึ่พวกมมันถผกอด่านอยผด่ตลอดหลายยจุคสมมัย แตด่ผว้าคลจุมหนว้านมันั้นยมังอยผด่บนใจของพวกเขาและพวกเขาไมด่
เขว้าใจความหมายทบีนึ่แทว้จรลิงของพระคมัมภบีรร์ของพวกเขา พวกเขาไมด่ยอมใหว้พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธเปปิดดวงตาแหด่ง
ความเขว้าใจของพวกเขาเพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะไดว้มองเหร็นวด่าพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาเสดร็จมาแลว้ว และวมันนบีนั้
พระองคร์ประทมับนมันึ่งอยผด่ ณ เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของพระบลิดาเบมืนั้องบน โดยรอคอยทบีนึ่จะชด่วยทมันั้งยลิวและตด่างชาตลิใหว้
รอด ไมด่วด่าจะรวยหรมือจน ทาสหรมือไท พระองคร์จะทรงชด่วยใหว้รอดทจุกคนทบีนึ่รว้องออกพระนามของพระองคร์ใน
ความเชมืนึ่อ-แตด่ดวงตาของพวกยลิว (กลด่าวในฝฝ่ายวลิญญาณ) ยมังถผกปปิดอยผด่และหผของพวกเขายมังตนงอยผด่เหมมือนเดลิม 



พวกเขาไมด่ยอมฟปังพระวจนะของพระเจว้าในความจรลิง
ขว้อ 16: แตด่อยด่างไรกร็ตาม เมมืนึ่อใจนมันั้นจะหมันมาหาองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ผว้าคลจุมหนว้านมันั้นกร็จะถผกเอาออกไป
ความมมืดบอดแหด่งใจของชนชาตลิอลิสราเอลและความแขร็งกระดว้างแหด่งการไดว้ยลินของพวกเขาจะไมด่คงอยผด่

ตด่อไปตลอด พระเจว้าทรงมบีนาฬลิกาจมับเวลานลิรมันดรร์และมมันเดลินตด่อไปโดยไมด่พลาดเลยสมักจมังหวะ! สมักวมันหนนนึ่ง ใน
ความครบบรลิบผรณร์แหด่งเวลาของพระเจว้า พวกยลิวจะเขว้าใจพระคมัมภบีรร์ของตน พวกเขาจะตระหนมักวด่าพวกเขาไดว้
ปฏลิเสธและตรนงกางเขนพระเมสสลิยาหร์ของตน พวกเขาจะรมับพระองคร์ไวว้โดยอว้าแขน และจะสวมมงกจุฎพระองคร์
เปป็นจอมกษมัตรลิยร์และจอมเจว้านาย นมันึ่นคมือความหมายของพระคพาขว้อนบีนั้ เมมืนึ่อประชาชาตลิอลิสราเอลยอมรมับพระเมสสลิ
ยาหร์ของตนและหมันมาหาพระองคร์ พระวจนะกร็จะเปป็นฤทธลิธเดชของพระเจว้าไปสผด่ความรอดแกด่พวกเขา มมันจะไมด่
ถผกผว้าคลจุมในความไมด่รผว้และความเขว้าใจผลิดอบีกตด่อไป

ศาสดาพยากรณร์เศคารลิยาหร์บอกเราเกบีนึ่ยวกมับวมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีนบีนั้และเหตจุการณร์เปปีปี่ยมสงด่าราศบีนบีนั้:
“และคนหนนนึ่งจะกลด่าวแกด่เขาวด่า ‘แผลเหลด่านบีนั้ในมมือทมันั้งสองของทด่านคมืออะไรกมัน’ แลว้วทด่านจะตอบวด่า 

‘แผลเหลด่านมันั้นทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้ถผกทพาใหว้เปป็นแผลในเรมือนของพวกเพมืนึ่อนของขว้าพเจว้า’” “จงตมืนึ่นขนนั้น โอ ดาบเออ๋ย ตด่อสผว้ผผว้
เลบีนั้ยงแกะของเรา และตด่อสผว้กมับชายผผว้นมันั้นทบีนึ่เปป็นเพมืนึ่อนของเรา” พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรมัส “จงตบีผผว้เลบีนั้ยงแกะนมันั้น 
และฝผงแกะนมันั้นจะถผกกระจมัดกระจายไป และเราจะหมันมมือของเราตด่อสผว้กมับผผว้เลร็กนว้อยเหลด่านมันั้น และจะเปป็นเชด่นนบีนั้ 
คมือในทมันั้งแผด่นดลินนมันั้น” พระเยโฮวาหร์ตรมัส “สองสด่วนในทบีนึ่นมันึ่นจะถผกตมัดออกและตาย แตด่สด่วนทบีนึ่สามจะถผกเหลมือไวว้ใน
ทบีนึ่นมันึ่น

“และเราจะนพาสด่วนทบีนึ่สามนมันั้นใหว้ผด่านเขว้าในไฟ และจะถลจุงพวกเขาเหมมือนถลจุงเงลิน และจะลองดผพวกเขา
เหมมือนทดลองทองคพา พวกเขาจะรว้องออกนามของเรา และเราจะฟปังพวกเขา เราจะกลด่าววด่า ‘นบีนึ่เปป็นประชากร
ของเรา’ และพวกเขาจะกลด่าววด่า ‘พระเยโฮวาหร์เปป็นพระเจว้าของขว้าพเจว้า’”

“ดผเถลิด วมันของพระเยโฮวาหร์มาใกลว้แลว้ว และของปลว้นของเจว้าจะถผกแบด่งกมันในทด่ามกลางเจว้า เพราะเรา
จะรวบรวมประชาชาตลิทมันั้งสลินั้นมาสผว้รบกมับกรจุงเยรผซาเลร็ม และกรจุงนมันั้นจะถผกยนด และบว้านทมันั้งหลายจะถผกปลว้นสะดม 
และผผว้หญลิงทมันั้งหลายจะถผกขด่มขมืน และพลเมมืองครนนึ่งหนนนึ่งจะตกไปเปป็นเชลย และสด่วนทบีนึ่เหลมืออยผด่จะไมด่ถผกตมัดออก
เสบียจากกรจุงนมันั้น แลว้วพระเยโฮวาหร์จะเสดร็จออกไป และตด่อสผว้กมับประชาชาตลิเหลด่านมันั้น เหมมือนเมมืนึ่อพระองคร์ไดว้ทรง
ตด่อสผว้ในวมันแหด่งการสผว้รบ

“และพระบาทของพระองคร์จะยมืนในวมันนมันั้นบนภผเขามะกอกเทศ ซนนึ่งอยผด่หนว้ากรจุงเยรผซาเลร็มดว้านทลิศตะวมัน
ออก และภผเขามะกอกเทศนมันั้นจะแยกออกตรงกลางของมมันไปทางทลิศตะวมันออกและไปทางทลิศตะวมันตก และจะ
มบีหจุบเขาใหญด่มาก และครนนึ่งหนนนึ่งของภผเขานมันั้นจะถอยไปทางทลิศเหนมือ และอบีกครนนึ่งหนนนึ่งของภผเขานมันั้นจะถอยไปทาง
ทลิศใตว้ และพวกทด่านจะหนบีไปยมังหจุบเขาแหด่งภผเขาทมันั้งหลาย เพราะวด่าหจุบเขาแหด่งภผเขาทมันั้งหลายจะไปจนถนงอาซาล 
ใชด่แลว้ว พวกทด่านจะหนบีไป อยด่างทบีนึ่พวกทด่านเคยหนบีไปจากตด่อหนว้าแผด่นดลินไหวนมันั้นในสมมัยของอจุสซบียาหร์กษมัตรลิยร์
แหด่งยผดาหร์ และพระเยโฮวาหร์พระเจว้าของขว้าพเจว้าจะเสดร็จมา และเหลด่าวลิสจุทธลิชนทมันั้งสลินั้นพรว้อมกมับทด่าน

“และจะเปป็นเชด่นนบีนั้ในวมันนมันั้น คมือแสงสวด่างนมันั้นจะไมด่แจด่มใส และไมด่มมืดมมัว แตด่วมันนมันั้นจะเปป็นวมันหนนนึ่งซนนึ่งเปป็น
ทบีนึ่รผว้จมักตด่อพระเยโฮวาหร์ ไมด่ใชด่วมัน และไมด่ใชด่คมืน แตด่จะเปป็นเชด่นนบีนั้ คมือในเวลาเยร็นมมันจะเปป็นแสงสวด่าง



“และจะเปป็นเชด่นนบีนั้ในวมันนมันั้น คมือนนั้พาทมันั้งหลายทบีนึ่มบีชบีวลิตจะไหลออกไปจากกรจุงเยรผซาเลร็ม ครนนึ่งหนนนึ่งของนนั้พา
เหลด่านมันั้นจะไหลไปสผด่ทะเลดว้านหนว้า และครนนึ่งหนนนึ่งไปสผด่ทะเลดว้านหลมัง ในฤดผรว้อนและในฤดผหนาวกร็จะเปป็นเชด่นนมันั้น 
และพระเยโฮวาหร์จะทรงเปป็นกษมัตรลิยร์เหนมือแผด่นดลินโลกทมันั้งสลินั้น ในวมันนมันั้นจะมบีพระเยโฮวาหร์องคร์เดบียว และพระนาม
ของพระองคร์หนนนึ่งเดบียว แผด่นดลินนมันั้นทมันั้งหมดจะถผกพลลิกใหว้เปป็นเหมมือนทบีนึ่ราบหนนนึ่งจากเกบาจนถนงรลิมโมนทางทลิศใตว้
ของกรจุงเยรผซาเลร็ม และมมันจะถผกยกขนนั้น และมบีคนอาศมัยอยผด่ในสถานทบีนึ่ของเธอ จากประตผแหด่งเบนยามลินจนถนง
สถานทบีนึ่แหด่งประตผแรก จนถนงประตผมจุม และจากหอคอยแหด่งฮานมันเอล จนถนงบรรดาบด่อยนึ่พาองจุด่นของกษมัตรลิยร์ และ
ผผว้คนจะอาศมัยอยผด่ในทบีนึ่นมันึ่น และจะไมด่มบีการทพาลายใหว้สลินั้นเชลิงอบีกตด่อไป แตด่กรจุงเยรผซาเลร็มจะมบีคนอาศมัยอยผด่อยด่าง
ปลอดภมัย” (ศคย. 13:6-14:11)

มบีผผว้สอนและนมักเทศนร์บางทด่านทบีนึ่ประกาศวด่าพระเจว้าทรงหมดธจุระกมับชนชาตลิอลิสราเอลแลว้วและไดว้แทนทบีนึ่
ประชาชาตลินมันั้นดว้วยครลิสตจมักรแลว้ว แตด่ตามพระวจนะของพระเจว้า นบีนึ่ไมด่ใชด่ความจรลิง พระคมัมภบีรร์สอนอยด่างชมัดเจน
วด่าพระเจว้าจะทรงหมันมาหาประชาชาตลิทบีนึ่ถผกเลมือกสรรของพระองคร์อบีก และจะทรงทพาใหว้สพาเรร็จตามพระสมัญญาทจุก
ขว้อทบีนึ่ทรงทพาไวว้กมับอมับราฮมัมและกมับเชมืนั้อสายของอมับราฮมัม เปาโลเปปิดเผยเรมืนึ่องนบีนั้ชมัดเจนในโรม บททบีนึ่ 11:

“ขว้าพเจว้าจนงกลด่าววด่า “พระเจว้าทรงทอดทลินั้งชนชาตลิของพระองคร์แลว้วหรมือ” ขอพระเจว้าอยด่ายอมใหว้เปป็น
เชด่นนมันั้นเลย ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าเองกร็เปป็นคนอลิสราเอล เปป็นเชมืนั้อสายของอมับราฮมัม เปป็นเผด่าเบนยามลิน พระเจว้ามลิไดว้ทรง
ทอดทลินั้งชนชาตลิของพระองคร์นมันั้นซนนึ่งพระองคร์ทรงทราบลด่วงหนว้าแลว้ว พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่าพระคมัมภบีรร์กลด่าว
อะไรเรมืนึ่องทด่านเอลบียาหร์ คมือทด่านทผลขอตด่อพระเจว้าโดยกลด่าวโทษพวกอลิสราเอลวด่า ‘พระองคร์เจว้าขว้า พวกเขาไดว้ฆด่า
พวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ และไดว้ขจุดทพาลายบรรดาแทด่นบผชาของพระองคร์ลงเสบีย และขว้าพระองคร์เหลมือ
อยผด่แตด่คนเดบียว และพวกเขาแสวงหาชบีวลิตของขว้าพระองคร์’

“แตด่คพาตอบของพระเจว้ากลด่าวอะไรแกด่ทด่าน ‘เราไดว้สงวนเจร็ดพมันคนไวว้สพาหรมับเรา ผผว้ซนนึ่งมลิไดว้คจุกเขด่าลงตด่อ
รผปพระบาอมัล’ แลว้วบมัดนบีนั้กร็ยมังมบีพวกทบีนึ่เหลมืออยผด่เชด่นกมันตามการทรงเลมือกไวว้แหด่งพระคจุณ และถว้าเปป็นโดยพระคจุณ 
การทรงเลมือกไวว้นมันั้นจนงหาไดว้เปป็นโดยบรรดาการกระทพาไมด่ มลิฉะนมันั้นพระคจุณกร็ไมด่เปป็นพระคจุณจรลิงอบีกตด่อไป แตด่ถว้า
การทรงเลมือกไวว้นมันั้นเปป็นโดยบรรดาการกระทพาแลว้ว มมันกร็หาไดว้เปป็นโดยพระคจุณอบีกตด่อไปไมด่ มลิฉะนมันั้นการกระทพากร็
ไมด่เปป็นการกระทพาจรลิงอบีกตด่อไป

“ถว้าเชด่นนมันั้นจะเปป็นอยด่างไร คนอลิสราเอลไมด่ไดว้รมับสลินึ่งซนนึ่งเขาแสวงหา แตด่การทรงเลมือกไวว้กร็ไดว้รมับสลินึ่งนมันั้น 
และพวกทบีนึ่เหลมือนมันั้นกร็ถผกบมังตา (ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘พระเจว้าไดว้ประทานวลิญญาณแหด่งการเซมืนึ่องซนมแกด่พวกเขา
ตาเพมืนึ่อพวกเขาจะมองไมด่เหร็น และหผเพมืนึ่อพวกเขาจะไมด่ไดว้ยลิน’) จนถนงทจุกวมันนบีนั้

“และดาวลิดกลด่าววด่า ‘ขอใหว้สพารมับของพวกเขากลายเปป็นบด่วงแรว้ว และกมับดมัก และเปป็นหลินสะดจุด และ
เปป็นการตอบสนองแกด่พวกเขา ขอใหว้ตาของพวกเขามมืดไป เพมืนึ่อพวกเขาจะมองไมด่เหร็น และใหว้หลมังของพวกเขา
ถผกงอคด่อมตลอดไป’

“ขว้าพเจว้าจนงกลด่าววด่า “พวกเขาไดว้สะดจุดเพมืนึ่อพวกเขาจะหกลว้มหรมือ” ขอพระเจว้าอยด่ายอมใหว้เปป็นเชด่นนมันั้น
เลย แตด่ตรงกมันขว้ามโดยการหกลว้มของพวกเขา ความรอดจนงไดว้มาถนงพวกคนตด่างชาตลิ เพมืนึ่อจะยมันึ่วยจุพวกเขาใหว้
รลิษยา บมัดนบีนั้ถว้าการหกลว้มของพวกเขานพาไปสผด่ความอจุดมสมบผรณร์ของทมันั้งโลก และถว้าการพด่ายแพว้ของพวกเขานพาไป



สผด่ความอจุดมสมบผรณร์ของคนตด่างชาตลิ ความสมบผรณร์ของพวกเขาจะยลินึ่งมากกวด่าเดลิมสมักเทด่าใด
“ดว้วยวด่าขว้าพเจว้ากลด่าวแกด่พวกทด่าน พวกคนตด่างชาตลิ เพราะเหตจุขว้าพเจว้าเปป็นอมัครทผตของพวกคนตด่าง

ชาตลิ ขว้าพเจว้าจนงยกยด่องหนว้าทบีนึ่ของขว้าพเจว้า ถว้าโดยวลิธบีใดกร็ตาม ขว้าพเจว้าอาจกระตจุว้นพวกเขาซนนึ่งเปป็นเนมืนั้อหนมังของ
ขว้าพเจว้าใหว้เลบียนแบบ และอาจชด่วยบางคนในพวกเขาใหว้รอด เพราะวด่าถว้าการทอดทลินั้งพวกเขาเปป็นเหตจุใหว้มบีการก
ลมับคมืนดบีกมันของโลก การทรงรมับพวกเขากลมับมากร็จะเปป็นอะไร นอกจากเปป็นการเปป็นขนนั้นมาจากความตาย ดว้วยวด่า
ถว้าผลแรกบรลิสจุทธลิธ ทมันั้งกว้อนกร็บรลิสจุทธลิธดว้วย และถว้ารากบรลิสจุทธลิธ กลินึ่งทมันั้งหลายกร็บรลิสจุทธลิธดว้วย แตด่ถว้ากลินึ่งบางกลินึ่งถผกหมัก
ออกเสบียแลว้ว และตมัวทด่านทบีนึ่เปป็นตว้นมะกอกปฝ่า ถผกตด่อกลินึ่งเขว้าไปทด่ามกลางกลินึ่งเหลด่านมันั้น และพรว้อมกมับกลินึ่งเหลด่านมันั้น
เขว้าสด่วนของรากและความอว้วนพบีของตว้นมะกอกนมันั้น อยด่าอวดดบีตด่อกลินึ่งเหลด่านมันั้น แตด่ถว้าทด่านอวดดบี ทด่านไมด่ไดว้เลบีนั้ยง
รากนมันั้น แตด่รากตด่างหากเลบีนั้ยงทด่าน

“แลว้วทด่านกร็จะกลด่าววด่า “กลินึ่งเหลด่านมันั้นไดว้ถผกหมักออกเสบียแลว้วกร็เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้ถผกตด่อกลินึ่งเขว้าไป” ถผกแลว้ว 
เพราะเหตจุความไมด่เชมืนึ่อกลินึ่งเหลด่านมันั้นจนงไดว้ถผกหมักออกเสบีย และทด่านกร็อยผด่ไดว้โดยความเชมืนึ่อ อยด่าหมัวสผงไปเลย แตด่จง
เกรงกลมัว เพราะวด่าถว้าพระเจว้ามลิไดว้ทรงงดโทษกลินึ่งตามธรรมชาตลิเหลด่านมันั้น จงระวมังใหว้ดบีเกรงวด่าพระองคร์จะไมด่ทรง
งดโทษทด่านเหมมือนกมัน เหตจุฉะนมันั้นจงพลิจารณาดผความดบีและความเขว้มงวดของพระเจว้า สพาหรมับคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่หลง
ผลิดไปกร็ทรงเขว้มงวด แตด่สพาหรมับทด่านกร็ทรงมบีความดบี ถว้าทด่านจะดพารงอยผด่ในความดบีของพระองคร์นมันั้นตด่อไป มลิฉะนมันั้น
ทด่านกร็จะถผกตมัดออกเสบียดว้วย และเขาทมันั้งหลายดว้วย ถว้าพวกเขาไมด่ดพารงอยผด่ในความไมด่เชมืนึ่อสมืบไป กร็จะถผกตด่อกลินึ่ง
เขว้าไป เพราะวด่าพระเจว้าทรงฤทธลิธทบีนึ่จะตด่อกลินึ่งพวกเขาเขว้าอบีกไดว้ เพราะวด่าถว้าทด่านถผกหมักออกจากตว้นมะกอกปฝ่าซนนึ่ง
เปป็นตว้นไมว้ปฝ่าตามธรรมชาตลิ และถผกตด่อกลินึ่งเขว้ากมับตว้นมะกอกพมันธจุร์ดบีซนนึ่งผลิดธรรมชาตลิอยผด่แลว้ว การทบีนึ่จะเอากลินึ่งเหลด่านบีนั้ 
ซนนึ่งเปป็นกลินึ่งตามธรรมชาตลิ มาตด่อกลินึ่งเขว้ากมับตว้นมะกอกของมมันเอง กร็จะยลินึ่งไปกวด่านมันั้นสมักเทด่าใด

“ดว้วยวด่า พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย ขว้าพเจว้าไมด่อยากใหว้พวกทด่านขาดความรผว้เกบีนึ่ยวกมับขว้อความลนกลมับนบีนั้ เกรงวด่าพวก
ทด่านจะอวดรผว้ในความคลิดทมันั้งหลายของตมัวเอง ทบีนึ่ความมมืดบอดไดว้เกลิดขนนั้นกมับบางคนในพวกอลิสราเอล จนกวด่าความ
สมบผรณร์ของพวกคนตด่างชาตลิจะเขว้ามา และดมังนมันั้น อลิสราเอลทมันั้งหมดกร็จะไดว้รมับความรอด ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า 
‘พระผผว้ชด่วยใหว้รอดพว้นจะเสดร็จออกมาจากเมมืองศลิโยน และจะทรงหมันความอธรรมไปเสบียจากยาโคบ เพราะวด่านบีนึ่
เปป็นพมันธสมัญญาของเรากมับเขาทมันั้งหลาย เมมืนึ่อเราจะเอาบาปทมันั้งหลายของพวกเขาไปเสบีย’

“เกบีนึ่ยวกมับขด่าวประเสรลิฐนมันั้น เขาเหลด่านมันั้นกร็เปป็นบรรดาศมัตรผเพราะเหร็นแกด่พวกทด่าน แตด่เกบีนึ่ยวกมับการทรง
เลมือกไวว้ พวกเขากร็เปป็นทบีนึ่รมักเพราะเหร็นแกด่บรรพบจุรจุษ เพราะวด่าบรรดาของประทานและการทรงเรบียกของพระเจว้า
นมันั้น กร็ปราศจากการเปลบีนึ่ยนพระทมัย ดว้วยวด่าพวกทด่านในสมมัยกด่อนมลิไดว้เชมืนึ่อพระเจว้า แตด่บมัดนบีนั้ไดว้รมับความเมตตาโดย
ทางความไมด่เชมืนึ่อของพวกเขาฉมันใด บมัดนบีนั้พวกเขากร็มลิไดว้เชมืนึ่อเชด่นกมัน เพมืนึ่อวด่าโดยทางความเมตตาของพวกทด่าน 
พวกเขาจะไดว้รมับความเมตตาดว้วยฉมันนมันั้น เพราะวด่าพระเจว้าทรงนมับวด่าพวกเขาทจุกคนอยผด่ในฐานะทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ เพมืนึ่อ
พระองคร์จะไดว้ทรงพระเมตตาแกด่พวกเขาทจุกคน” (รม. 11:1-32)

บมัดนบีนั้เมมืนึ่อเปาโลกลด่าววด่า “อลิสราเอลทมันั้งหมดกร็จะไดว้รมับความรอด” เขากร็ไมด่ไดว้กพาลมังพผดถนงแตด่ละคน เขา
กพาลมังพผดถนงอลิสราเอลในฐานะประชาชาตลิหนนนึ่ง พระเจว้าไมด่เคยผลิดคพาสมัญญาเลย และพระองคร์จะไมด่ผลิดคพาสมัญญา
ของพระองคร์ทบีนึ่ทรงใหว้ไวว้แกด่ประชาชาตลิทบีนึ่ถผกเลมือกสรรของพระองคร์



ขว้อ 17: บมัดนบีนั้องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงเปป็นพระวลิญญาณนมันั้น และพระวลิญญาณขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรง
อยผด่ทบีนึ่ไหน เสรบีภาพกร็มบีอยผด่ทบีนึ่นมันึ่น 

เนมืนั้อหาทบีนึ่อยผด่ในวงเลร็บ (ตามทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในการอภลิปรายขว้อ 7) ไดว้สลินั้นสจุดลงพรว้อมกมับขว้อ 16 และบมัดนบีนั้
เรากร็กลมับมาพผดถนง “พระวลิญญาณนมันั้น” ทบีนึ่ “ประทานชบีวลิต” ซนนึ่งเราไดว้อภลิปรายคว้างไวว้ในตอนทว้ายของขว้อ 6  
“องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงเปป็นพระวลิญญาณนมันั้น…” นมันึ่นคมือ องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงเปป็นพระวลิญญาณนมันั้นซนนึ่งควรเขว้า
แทนทบีนึ่ตมัวอมักษรแหด่งพระราชบมัญญมัตลิ

พระเยซผเจว้าเองทรงเปป็นฤทธลิธเดชใหมด่ การดลใจทบีนึ่สผงกวด่า ซนนึ่งโดยทางพระองคร์มนจุษยร์เรบียนรผว้สลินึ่งทบีนึ่เขาควร
กระทพาเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องทมันั้งหลายอมันเปป็นนลิรมันดรร์ ผผว้เชมืนึ่อไมด่ดพาเนลินตามตมัวอมักษรแหด่งพระราชบมัญญมัตลิ เขาดพาเนลินตามทบีนึ่
พระวลิญญาณทรงนพา เราไมด่ถผกนพาโดยสลินึ่งทบีนึ่อยผด่ภายนอก แตด่โดยพระองคร์ผผว้ประทมับอยผด่ภายในใจ- “ถว้าผผว้ใดไมด่มบีพระ
วลิญญาณของพระครลิสตร์ ผผว้นมันั้นกร็ไมด่เปป็นของพระองคร์” (รม. 8:9 วรรคทว้าย) เราไดว้รมับพระวลิญญาณนมันั้น “ซนนึ่งโดย
พระวลิญญาณนบีนั้พวกเรารว้องวด่า “อมับบา” คมือพระบลิดา” (รม. 8:15) พระวลิญญาณผผว้ทรงรมับประกมันและนพาเรา 
พระวลิญญาณนมันั้นซนนึ่งโดยพระองคร์เราถผกประทมับตรา “จนถนงวมันแหด่งการไถด่ถอน” (อฟ. 4:30)

“...และพระวลิญญาณขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงอยผด่ทบีนึ่ไหน เสรบีภาพกร็มบีอยผด่ทบีนึ่นมันึ่น” จนถนงจจุดนบีนั้เปาโลพผดถนง
พระลมักษณะแบบพระเจว้าของพระองคร์ผผว้ทรง “ใหว้เราบมังเกลิด” เขว้าในครอบครมัวของพระเจว้า ทรงแปลงสภาพใจ
ของมนจุษยร์และทพาใหว้มนจุษยร์เปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่ในพระเยซผครลิสตร์ บมัดนบีนั้เปาโลพผดถนงความเปป็นตมัวแทนของพระองคร์
ผผว้ทรงทพาใหว้การสรว้างใหมด่นมันั้นเกลิดขนนั้น พระเยซผครลิสตร์เจว้าทรงกระทพาสลินึ่งเหลด่านบีนั้โดยพระวลิญญาณของพระองคร์

มบีพระเจว้าองคร์เดบียว แตด่พระองคร์ทรงถผกเผยใหว้ประจมักษร์ในสามพระภาค-พระบลิดา พระบจุตร และพระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธ แตด่พระเจว้าไมด่ทรงถผกผด่าแยกออกเปป็นสามสด่วน (หรมือพระเจว้าสามองคร์) พระบลิดา พระบจุตร และ
พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงเทด่าเทบียมรด่วมกมัน และทมันั้งสามทรงสอดประสานเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับ
การไถด่ของเราและพระพรฝฝ่ายวลิญญาณทมันั้งหลาย ดมังนมันั้นทมันั้งสามพระภาคของตรบีเอกานจุภาพผผว้เปปีปี่ยมสจุขจนงทรงเปป็น
หนนนึ่งเดบียวกมันในแกด่นสาร และแกด่นสารนมันั้นคมือพระวลิญญาณ แตด่ความเปป็นตมัวแทนทบีนึ่พระเจว้าทรงใชว้เพมืนึ่อกระทพากลิจ
ตามพระประสงคร์ของพระองคร์ในใจของมนจุษยร์คมือ พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ ตามทบีนึ่พระคมัมภบีรร์ทมันั้งเลด่มประกาศ

“เสรบีภาพ” ตามทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีนั้หมายถนงไมด่เพบียงเสรบีภาพทบีนึ่จะพผดอยด่างเปปิดเผย (หรมือ “พรว้อมกมับความ
ชมัดเจนมากในการพผด”-ขว้อ 12) แตด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกใหว้บมังเกลิดโดยพระวลิญญาณกร็มบีเสรบีภาพเชด่นกมันทบีนึ่จะเพด่งมอง
โดยไรว้ผว้าคลจุมหนว้าไปทบีนึ่สงด่าราศบีของพระเจว้าและเรบียนรผว้วลิธบีทบีนึ่จะทพาใหว้สพาเรร็จจรลิงหรมือปฏลิบมัตลิตามสลินึ่งซนนึ่งพระเจว้าทรง
อยากใหว้ลผก ๆ ของพระองคร์ปฏลิบมัตลิตาม เสรบีภาพนบีนั้เปป็นสลิทธลิพลิเศษซนนึ่งถผกรมับประกมันแกด่ผผว้เชมืนึ่อโดยขด่าวประเสรลิฐแหด่ง
พระคจุณของพระเจว้า (โปรดหมายเหตจุยอหร์น 8:32; โรม 6:18,22; 8:2; ยากอบ 1:23-25; 2:12; และ 1 เปโตร 
2:16)

ขว้อ 18: แตด่พวกเราทจุกคน โดยไมด่มบีผว้าคลจุมหนว้าแลว้ว เหมมือนอยด่างดผในกระจกเงาซนนึ่งกพาลมังมองดผสงด่าราศบี
ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า กพาลมังถผกเปลบีนึ่ยนแปลงใหว้เปป็นตามพระฉายอมันเดบียวกมันจากสงด่าราศบีไปสผด่สงด่าราศบี คมือโดย
พระวลิญญาณขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

“พวกเราทจุกคน” พผดถนงครลิสเตบียนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทจุกคนซนนึ่งตรงขว้ามกมับคนไมด่เชมืนึ่อทมันั้งหลาย “เหมมือน



อยด่างดผในกระจกเงา” หมายถนงการมองดผ (หรมือการสะทว้อน) เหมมือนในกระจกเงา สงด่าราศบีแหด่งใบหนว้าของ
โมเสสเปป็นสงด่าราศบีทบีนึ่ถผกสะทว้อน และยลินึ่งเขาอยผด่กมับพระเจว้าบนภผเขานมันั้นนานเทด่าไร ใบหนว้าของเขากร็ยลินึ่งเปปีปี่ยมสงด่า
ราศบีมากเทด่านมันั้น

“สงด่าราศบีขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” พผดถนงสงด่าราศบีของพระเยซผครลิสตร์เจว้า ผผว้ทรงเปป็นการสด่องออกมาแหด่ง
สงด่าราศบีของพระเจว้า ฮบีบรผ 1:3 บอกเราวด่าพระเยซผทรงเปป็น “ความเจลิดจว้าแหด่งสงด่าราศบีของพระเจว้า และทรงเปป็น
พระฉายทบีนึ่ปรากฏชมัดแหด่งตมัวตนของ(พระเจว้า)” ยอหร์น 1:14 ใหว้การรมับรองวด่า “พระวาทะไดว้รมับสภาพเปป็นเนมืนั้อ
หนมัง และทรงอาศมัยอยผด่ทด่ามกลางพวกเรา (และพวกเราไดว้เหร็นสงด่าราศบีของพระองคร์ คมือสงด่าราศบีอมันสมกมับพระ
บจุตรองคร์เดบียวทบีนึ่บมังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบผรณร์ดว้วยพระคจุณและความจรลิง”

ขณะทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายมองดผสงด่าราศบีขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พวกเขากร็ “กพาลมังถผกเปลบีนึ่ยนแปลงใหว้เปป็น
ตามพระฉายอมันเดบียวกมันจากสงด่าราศบีไปสผด่สงด่าราศบี คมือโดยพระวลิญญาณขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” “ถผก
เปลบีนึ่ยนแปลง” ตามทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีนั้หมายถนงถผกเปลบีนึ่ยนรผปรด่าง ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าการสด่องแสงออกมาของสงด่าราศบี
ภายในนมันั้นซนนึ่งดพารงอยผด่ในพระครลิสตร์เปป็นเหมมือนกมับการเปลบีนึ่ยนรผปรด่างในความคลิดของเปาโล กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง เมมืนึ่อ
คนใดเชมืนึ่อบนพระเยซผครลิสตร์เจว้าและรมับพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระครลิสตร์ใหว้เปป็นรากฐานสพาหรมับความรอด
คน ๆ นมันั้นกร็รมับการบมังเกลิดใหมด่ จากนมันั้นเมมืนึ่อนบนอบตด่อพระวลิญญาณ ถผกใหว้บมังเกลิดเขว้าในครอบครมัวของพระเจว้า
แลว้วผด่านทางการอมัศจรรยร์ของพระวลิญญาณและพระวจนะของพระเจว้า การเปลบีนึ่ยนแปลงครมันั้งใหญด่กร็เกลิดขนนั้น การ
เปลบีนึ่ยนแปลงซนนึ่งไมด่อาจถผกพรรณนาไดว้อยด่างเพบียงพอในภาษาของมนจุษยร์ เราไมด่มบีถว้อยคพาในภาษาของเราซนนึ่งจะ
พรรณนาไดว้อยด่างแทว้จรลิงถนงการเปลบีนึ่ยนแปลงภายในทบีนึ่แสนอมัศจรรยร์นมันั้นซนนึ่งเกลิดขนนั้นในคน ๆ นมันั้นทบีนึ่ยอมจพานนใจและ
จลิตวลิญญาณตด่อฤทธลิธเดชทบีนึ่เปลบีนึ่ยนแปลงนมันั้นซนนึ่งไหลออกมาจากพระครลิสตร์เขว้าสผด่ผผว้เชมืนึ่อคนนมันั้น เราถผกเปลบีนึ่ยนแปลงเขว้า
สผด่ “พระฉายอมันเดบียวกมัน”-พระฉายของพระครลิสตร์เอง

ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วถผกแปลงรด่าง (ถผกสรว้าง) ในพระเยซผครลิสตร์เขว้าสผด่พระฉายของพระครลิสตร์ พระครลิสตร์
ทรงเปป็นพระเจว้าแทว้จรลิง แตด่พระองคร์กร็ทรงเปป็นมนจุษยร์เชด่นกมัน และในฐานะมนจุษยร์พระองคร์ทรงมองดผสงด่าราศบีของ
พระเจว้าพรว้อมกมับความครบบรลิบผรณร์อยด่างไรว้ขบีดจพากมัดมากกวด่าทบีนึ่โมเสสจะทพาไดว้ภายใตว้พระราชบมัญญมัตลิ พระองคร์
ทรงเปป็นพระวาทะทบีนึ่ทรงพระชนมร์อยผด่ของพระเจว้า พระวาทะในเนมืนั้อหนมัง และเรามองดผพระองคร์ในพระวจนะ
เพราะวด่าพระองคร์ทรงเปป็นพระวาทะ เรามองดผพระองคร์ไมด่เหมมือนอยด่างทบีนึ่พวกยลิวมองดผ (พรว้อมกมับใจทบีนึ่ถผกผว้าคลจุม)
แตด่ไมด่มบีผว้าคลจุม และขณะทบีนึ่เราเพด่งมองไปทบีนึ่พระองคร์ เรากร็สะทว้อนพระฉายของพระองคร์มากขนนั้นทจุกทบี เปาโลเขบียน
ถนงชาวแควว้นกาลาเทบียวด่า “ลผกเลร็ก ๆ ของขว้าพเจว้าเออ๋ย ผผว้ซนนึ่งขว้าพเจว้าเจร็บปวดในการใหว้กพาเนลิดอบีกจนกวด่าพระ
ครลิสตร์จะไดว้ทรงกด่อรด่างขนนั้นในพวกทด่าน” (กท. 4:19)

“จากสงด่าราศบีไปสผด่สงด่าราศบี” หมายถนงจากระยะหนนนึ่งของสงด่าราศบีไปสผด่อบีกระยะหนนนึ่ง โดยมบีสงด่าราศบีมากขนนั้น
เรมืนึ่อย ๆ ตลอดเวลา “คมือโดยพระวลิญญาณขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า”

การเปลบีนึ่ยนแปลงทบีนึ่เกลิดขนนั้นในผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วนมันั้นเปป็นการเปลบีนึ่ยนแปลงฝฝ่ายวลิญญาณ มมันเปป็นพระ
ราชกลิจขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า การงานของพระองคร์ภายในตมัวเรา “เพราะวด่าพวกเราเปป็นฝปีพระหมัตถร์ของพระองคร์
ทบีนึ่ถผกสรว้างขนนั้นในพระเยซผครลิสตร์…” (อฟ. 2:10) การไถด่เปป็นมาจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทมันั้งหมดโดยอาศมัยพระราชกลิจ



ทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระองคร์ เราถผกไถด่โดยความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระเมษโปดกของพระเจว้า 
เมมืนึ่อเราเชมืนึ่อไปสผด่ความรอด พระเจว้ากร็ทรงใสด่ภายในเราวลิญญาณใหมด่และใจใหมด่-ใจแหด่งความสวด่าง-และเรากลาย
เปป็นลผกทมันั้งหลายแหด่งความสวด่าง ตมันั้งแตด่วลินาทบีนมันั้นทบีนึ่เราถผกใหว้บมังเกลิดเขว้าในครอบครมัวของพระเจว้า ทจุกสลินึ่งกร็ทพางาน
ดว้วยกมันเพมืนึ่อใหว้เกลิดผลดบีตด่อเราและถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะถผกทพาใหว้เหมมือนกมับพระฉายแหด่งพระบจุตร
ของพระเจว้าอยด่างเตร็มทบีนึ่:

“และพวกเราทราบวด่า ทจุกสลินึ่งทพางานดว้วยกมันเพมืนึ่อใหว้เกลิดผลดบีแกด่คนทมันั้งหลายทบีนึ่รมักพระเจว้า คมือแกด่คนทมันั้ง
หลายทบีนึ่เปป็นผผว้รมับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์ เพราะวด่าผผว้ทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงทราบลด่วงหนว้าอยผด่แลว้ว 
พระองคร์ไดว้ทรงตมันั้งไวว้ลด่วงหนว้าใหว้เปป็นตามลมักษณะพระฉายของพระบจุตรของพระองคร์ดว้วย เพมืนึ่อพระบจุตรนมันั้นจะไดว้
เปป็นบจุตรหมัวปปีทด่ามกลางพวกพบีนึ่นว้องเปป็นอมันมาก” (รม. 8:28,29)

บทททที่ 4
4:1 เหตจุฉะนมันั้น โดยเหร็นวด่าพวกเรามบีการรมับใชว้นบีนั้ ตามทบีนึ่พวกเราไดว้รมับความเมตตา พวกเราจนงไมด่ยด่อทว้อ



4:2 แตด่ไดว้ละทลินั้งสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ถผกปปิดบมังไวว้แหด่งความไมด่ซมืนึ่อสมัตยร์ โดยไมด่ไดว้ดพาเนลินในความมบีเลด่หร์เหลบีนึ่ยม และไมด่ไดว้
พลลิกแพลงพระวจนะของพระเจว้าอยด่างหลอกลวง แตด่โดยการสพาแดงความจรลิงใหว้ประจมักษร์ พวกเราไดว้มอบพวก
เราเองไวว้กมับใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของคนทมันั้งปวง ในสายพระเนตรของพระเจว้า
4:3 แตด่ถว้าขด่าวประเสรลิฐของพวกเราถผกซด่อนไวว้ มมันกร็ถผกซด่อนไวว้จากคนทมันั้งหลายทบีนึ่กพาลมังจะพลินาศ
4:4 ซนนึ่งในพวกเขา พระของโลกนบีนั้ไดว้บมังจลิตใจทมันั้งหลายของพวกเขาซนนึ่งไมด่เชมืนึ่อ เกรงวด่าความสวด่างของขด่าวประเสรลิฐ
อมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีของพระครลิสตร์ ผผว้ทรงเปป็นพระฉายของพระเจว้า จะสด่องแสงถนงพวกเขา
4:5 ดว้วยวด่าพวกเราไมด่ไดว้ประกาศพวกเราเอง แตด่ประกาศพระเยซผครลิสตร์วด่าทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และพวก
เราเองเปป็นผผว้รมับใชว้ทมันั้งหลายของพวกทด่านเพราะเหร็นแกด่พระเยซผ
4:6 เพราะวด่าพระเจว้า ผผว้ไดว้ตรมัสสมันึ่งความสวด่างใหว้สด่องแสงออกมาจากความมมืด ไดว้ทรงสด่องสวด่างเขว้ามาในใจทมันั้ง
หลายของพวกเรา เพมืนึ่อประทานความสวด่างของความรผว้แหด่งสงด่าราศบีของพระเจว้าในพระพมักตรร์ของพระเยซผครลิสตร์
4:7 แตด่พวกเรามบีทรมัพยร์สมบมัตลินบีนั้อยผด่ในภาชนะดลิน เพมืนึ่อความยอดเยบีนึ่ยมแหด่งฤทธานจุภาพนมันั้นจะเปป็นของพระเจว้า 
และไมด่ใชด่ของพวกเรา
4:8 พวกเราถผกรบกวนอยผด่ทจุกดว้าน แตด่กร็ไมด่เปป็นทจุกขร์ พวกเราสมับสนงงงวย แตด่กร็ไมด่สลินั้นหวมัง
4:9 ถผกขด่มเหง แตด่ไมด่ถผกทอดทลินั้ง ถผกเหวบีนึ่ยงลงแลว้ว แตด่ไมด่ถผกทพาลาย
4:10 โดยแบกการตายของพระเยซผเจว้าไวว้ในรด่างกายเสมอ เพมืนึ่อวด่าชบีวลิตของพระเยซผดว้วยจะถผกทพาใหว้ปรากฏใน
รด่างกายของพวกเรา
4:11 เพราะวด่าพวกเราซนนึ่งมบีชบีวลิตอยผด่นมันั้นถผกมอบไวว้แกด่ความตายอยผด่เสมอเพราะเหร็นแกด่พระเยซผ เพมืนึ่อพระชนมร์ชบีพ
ของพระเยซผดว้วยจะถผกทพาใหว้ปรากฏในเนมืนั้อหนมังทบีนึ่ตว้องตายของพวกเรา
4:12 ดมังนมันั้นความตายจนงทพางานอยผด่ในพวกเรา แตด่ชบีวลิตในพวกทด่าน
4:13 โดยทบีนึ่พวกเรามบีจลิตวลิญญาณแบบเดบียวกมันแหด่งความเชมืนึ่อ ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘ขว้าพเจว้าไดว้เชมืนึ่อ และเหตจุ
ฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงพผดแลว้ว’ พวกเรากร็เชมืนึ่อเหมมือนกมัน และเหตจุฉะนมันั้นจนงพผด
4:14 โดยทราบอยผด่วด่าพระองคร์ผผว้ซนนึ่งไดว้ทรงบมันดาลใหว้พระเยซผเจว้าเปป็นขนนั้นมาแลว้ว จะทรงบมันดาลใหว้พวกเราเปป็นขนนั้น
มาเชด่นกมันโดยพระเยซผ และจะทรงพาพวกเรามาเขว้าเฝฟ้าพรว้อมกมับพวกทด่าน
4:15 เพราะวด่าสลินึ่งสารพมัดนมันั้นเปป็นไปเพราะเหร็นแกด่พวกทด่าน เพมืนึ่อวด่าพระคจุณอมันอจุดม โดยการขอบพระคจุณของคน
เปป็นอมันมาก จะไดว้บรลิบผรณร์สผด่การถวายสงด่าราศบีแดด่พระเจว้า
4:16 เพราะเหตจุนบีนั้พวกเราจนงไมด่ยด่อทว้อ แตด่ถนงแมว้วด่ามนจุษยร์ภายนอกของพวกเรากพาลมังทรจุดโทรมไป แตด่มนจุษยร์
ภายในนมันั้นกร็ยมังคงจพาเรลิญขนนั้นใหมด่วมันตด่อวมัน
4:17 ดว้วยวด่าการทจุกขร์ยากอมันบางเบาของพวกเรา ซนนึ่งอยผด่แตด่ประเดบีดี๋ยวเดบียวนมันั้น จะทพาใหว้พวกเรามบีนนั้พาหนมักของสงด่า
ราศบีทบีนึ่มากยลินึ่งกวด่าและทบีนึ่คงอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์
4:18 ขณะทบีนึ่พวกเราไมด่ไดว้มองไปทบีนึ่สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมองเหร็นไดว้ แตด่มองไปทบีนึ่สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมองไมด่เหร็น เพราะวด่าสลินึ่ง
ทมันั้งหลายซนนึ่งมองเหร็นไดว้นมันั้นกร็อยผด่ชมันึ่วคราว แตด่สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมองไมด่เหร็นนมันั้นกร็อยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์

บททบีนึ่ 4 ถผกเชมืนึ่อมโยงอยด่างใกลว้ชลิดกมับบทกด่อนหนว้า สด่วนใหญด่แลว้วมมันเปป็นคพากลด่าวทบีนึ่พผดถนงผลทบีนึ่ตามมา



และผลลมัพธร์เหลด่านมันั้นแหด่งหลมักคพาสอนทบีนึ่ถผกนพาเสนอในบททบีนึ่ 3 ทบีนึ่เปาโลกลด่าวถนงความชมัดเจนและความแจด่มแจว้ง
ของขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้าซนนึ่งตรงขว้ามกมับขนบธรรมเนบียมตด่าง ๆ แบบโมเสส

ในบทนบีนั้ของเราเปาโลประกาศวด่าความชมัดเจนของขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้าไดว้ใหว้พละ
กพาลมังแกด่เขา คนั้พาจจุนเขา ถนอมรมักษาเขาไวว้จากความหลอกลวงและนพาเขาในทางอมันเหมาะสมแหด่งชบีวลิต ความจรลิง
เหลด่านมันั้นแหด่งขด่าวประเสรลิฐทพาใหว้เขาเปป็นคนซมืนึ่อตรงและเทบีนึ่ยงธรรมในทจุกการปฏลิบมัตลิของเขา เขาไมด่มบีความ
ตว้องการสลินบนและไมด่มบีความปรารถนาในสลินึ่งตด่าง ๆ ของชบีวลิตนบีนั้ เขาพนนึ่งพาพระเจว้าทบีนึ่จะจมัดหาสพาหรมับความ
ตว้องการทจุกอยด่างของเขาขณะทบีนึ่เขามอบถวายพลมังงานและความสนใจทมันั้งหมดของเขาใหว้แกด่การประกาศขด่าว
ประเสรลิฐทบีนึ่ไมด่ถผกเจมือปนแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า โดยเทศนาโดยปราศจากความกลมัวหรมือการ
เอาใจคน ดมังนมันั้นเขาจนงดพาเนลินชบีวลิตดว้วยใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบอมันชมัดเจนตด่อทมันั้งพระเจว้าและมนจุษยร์

บททบีนึ่ 4 กลด่าวชมัดเจนมาก ๆ วด่าคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่หลงหายกร็หลงหายเพราะความไมด่รผว้ของพวกเขาเองและ
ไมด่ใชด่เพราะความผลิดพลาดใดเลยของขด่าวประเสรลิฐ พระของยจุคนบีนั้ไดว้บมังความคลิดของพวกเขา เกรงวด่าพวกเขาจะ
ไดว้ยลินขด่าวประเสรลิฐ มองเหร็นความสวด่างอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีของมมัน และรมับความรอด

เปาโลประกาศแตด่พระครลิสตร์ผผว้ทรงถผกตรนงกางเขน ผผว้ทรงเปป็นขนนั้น และเสดร็จขนนั้นสผด่สวรรคร์แลว้ว เขาชบีนั้นพา
ผผว้คนไปยมังพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของโลกนบีนั้และไมด่อว้างสลิทธลิธในสงด่าราศบีหรมือคพาสรรเสรลิญ
สพาหรมับตมัวเองเลย ของประทานทจุกอยด่างทบีนึ่ดบีและสมบผรณร์แบบมาจากพระเจว้า (ยากอบ 1:17) และผผว้รมับใชว้แหด่ง
ขด่าวประเสรลิฐไมด่มบีสลินึ่งใดจะยมืนึ่นเสนอจากตมัวเขาเองเลย

พระเจว้าไดว้ทรงฝากทรมัพยร์สมบมัตลิแหด่งขด่าวประเสรลิฐอมันมบีคด่ายลินึ่งไวว้กมับภาชนะดลินทมันั้งหลาย-มนจุษยร์ทมันั้งหลายทบีนึ่
บอบบาง อด่อนแอ และตนึ่พาตว้อย พระองคร์ทรงเรบียกคนเหลด่านมันั้นใหว้นบนอบตมัวอยด่างเตร็มทบีนึ่ตด่อพระองคร์และทรงเตมือน
พวกเขาใหว้คาดหวมังการทดสอบ ความทจุกขร์ลพาบาก การขด่มเหง ความยากจน และภมัยรว้ายอยผด่เสมอซนนึ่งจะมาสผด่พวก
เขาเพราะการทบีนึ่พวกเขาสมัตยร์ซมืนึ่อในการประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า มมันไมด่ใชด่เพมืนึ่อสวมัสดลิภาพ 
ความสจุข เกบียรตลิยศ หรมือกพาไรของพวกเขาเองทบีนึ่พวกเขาจะสผว้ทนการขด่มเหงและความทจุกขร์ลพาบากเหลด่านมันั้นทบีนึ่มา
พรว้อมกมับงานรมับใชว้ของพวกเขา แตด่เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิและสงด่าราศบีแดด่พระเยซผครลิสตร์และครลิสตจมักรของพระองคร์ 
ความรผว้นบีนั้ไดว้คนั้พาจจุนเปาโลและเหลด่าผผว้ชด่วยของเขาและใหว้การปลอบประโลมใจแกด่พวกเขาในทด่ามกลางความทจุกขร์ใจ
ทมันั้งหลาย พระเจว้าประทานพละกพาลมังภายในแกด่พวกเขาทจุกวมัน ถนงแมว้วด่ามนจุษยร์ภายนอกนมันั้นพลินาศไปทจุกวมันกร็ตาม

คนเหลด่านมันั้นไดว้เหร็นพระองคร์ผผว้ไมด่ทรงปรากฏแกด่ตา-พระครลิสตร์ผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ ผผว้ประทมับนมันึ่งอยผด่ ณ เบมืนั้อง
ขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้าพระบลิดา พวกเขาไดว้เหร็นพระองคร์ดว้วยดวงตาแหด่งความเชมืนึ่อ พวกเขาไดว้เดลินโดยความ
เชมืนึ่อ พวกเขาไดว้ดพาเนลินชบีวลิตโดยความเชมืนึ่อ พวกเขาไดว้ทพาการปรนนลิบมัตลิโดยความเชมืนึ่อ พวกเขาไดว้ทนทจุกขร์การ
ขด่มเหงเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกกองสจุมใสด่พวกเขาโดยความเชมืนึ่อ ดมังนมันั้นพวกเขาจนงมบีสมันตลิสจุขเมมืนึ่อพวกเขาทนทจุกขร์อยด่างแสน
สาหมัส พวกเขามบีความชมืนึ่นบานแมว้กระทมันึ่งในยามทบีนึ่พวกเขาตลิดคจุกเพราะการประกาศขด่าวประเสรลิฐ สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่
พวกเขาไดว้กระทพากร็ถผกกระทพาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า และพระเจว้าทรงฟฟฟื้นกพาลมังของพวกเขาใหมด่ทจุกวมัน

งานรบับใชช้นบันั้น-ซมืที่อสบัตยธ
ขว้อ 1: เหตจุฉะนมันั้น โดยเหร็นวด่าพวกเรามบีการรมับใชว้นบีนั้ ตามทบีนึ่พวกเราไดว้รมับความเมตตา พวกเราจนงไมด่ยด่อทว้อ



“เหตจุฉะนมันั้น โดยเหร็นวด่าพวกเรามบีการรมับใชว้นบีนั้…” เมมืนึ่อไดว้รมับฝากงานรมับใชว้ทบีนึ่เปปีปี่ยมสงด่าราศบีเชด่นนบีนั้ เปาโล
และเหลด่าผผว้รด่วมงานของเขากร็ไมด่ถอยจากทมันั้งภมัยอมันตรายและความยากลพาบาก ขด่าวประเสรลิฐนมันั้นเองเปปีปี่ยมสงด่าราศบี
ผลกระทบของขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่มบีตด่อใจของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่รมับมมันไวว้กร็มบีฤทธลิธแปลงสภาพและชพาระใหว้บรลิสจุทธลิธมากเสบีย
จนเปาโลตระหนมักถนงหนว้าทบีนึ่รมับผลิดชอบของการไดว้รมับฝากงานรมับใชว้ทบีนึ่เปปีปี่ยมฤทธลิธเดชขนาดนมันั้น

“...ตามทบีนึ่พวกเราไดว้รมับความเมตตา พวกเราจนงไมด่ยด่อทว้อ” เปาโลไมด่เพบียงจพาขนนั้นใจถนงสงด่าราศบีแหด่งพมันธ
กลิจและงานรมับใชว้ของตน แตด่สงด่าราศบีแหด่งความเมตตานมันั้นทบีนึ่ไดว้ถผกหยลิบยมืนึ่นแกด่เขาเชด่นกมัน ความเมตตาซนนึ่งเขารผว้สนก
วด่าตนไมด่สมควรไดว้รมับ ใน 1 โครลินธร์ 15:9 เขาใหว้การรมับรองวด่า “ขว้าพเจว้าเปป็นผผว้นว้อยทบีนึ่สจุดในพวกอมัครทผต ทบีนึ่ไมด่
สมควรจะถผกเรบียกวด่าเปป็นอมัครทผต เพราะวด่าขว้าพเจว้าไดว้ขด่มเหงครลิสตจมักรของพระเจว้า”

เปาโลเขบียนถนงครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัสวด่า “แกด่ขว้าพเจว้า ผผว้เปป็นคนเลร็กนว้อยกวด่าคนเลร็กนว้อยทบีนึ่สจุดในพวกวลิ
สจุทธลิชนทมันั้งหมด โปรดประทานพระคจุณนบีนั้ เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะประกาศทด่ามกลางคนตด่างชาตลิถนงบรรดาความมมันึ่งคมันึ่งทบีนึ่
ไมด่อาจสมืบคว้นไดว้ของพระครลิสตร์” (อฟ. 3:8)

จากนมันั้นใน 1 ทลิโมธบี 1:12-16 เราพบอบีกคพาสารภาพหนนนึ่งของเปาโลเกบีนึ่ยวกมับความไมด่คด่นุ่ควรของตมัวเขาเอง:
“และขว้าพเจว้าขอบพระคจุณพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา ผผว้ทรงทพาใหว้ขว้าพเจว้ามบีความ

สามารถ ดว้วยวด่าพระองคร์ทรงนมับวด่าขว้าพเจว้าเปป็นคนสมัตยร์ซมืนึ่อ โดยทรงตมันั้งขว้าพเจว้าใหว้เขว้าสผด่งานรมับใชว้นบีนั้ ผผว้ซนนึ่งเมมืนึ่อกด่อน
นมันั้นเปป็นคนหมลินึ่นประมาท และผผว้ขด่มเหง และเปป็นคนทบีนึ่อมันตราย แตด่ขว้าพเจว้าไดว้รมับพระเมตตา เพราะวด่าขว้าพเจว้าไดว้
กระทพาอยด่างนมันั้นอยด่างโฉดเขลาในความไมด่เชมืนึ่อ และพระคจุณขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรานมันั้นมบีมากเหลมือลว้น 
พรว้อมดว้วยความเชมืนึ่อและความรมักซนนึ่งมบีอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์ นบีนึ่เปป็นถว้อยคพาสมัตยร์ซมืนึ่อและสมควรทบีนึ่คนทมันั้งปวงจะรมับไวว้ 
วด่าพระเยซผครลิสตร์ไดว้เสดร็จเขว้ามาในโลกเพมืนึ่อจะทรงชด่วยคนบาปทมันั้งหลายใหว้รอด ในพวกนมันั้นขว้าพเจว้าเปป็นตมัวเอก 
อยด่างไรกร็ดบีเพราะเหตจุนบีนั้เองขว้าพเจว้าจนงไดว้รมับพระเมตตา เพมืนึ่อทบีนึ่วด่าในตมัวขว้าพเจว้าซนนึ่งเปป็นตมัวเอกนมันั้น พระเยซผครลิสตร์จะ
ไดว้ทรงสพาแดงความอดกลมันั้นพระทมัยทจุกอยด่างใหว้เหร็น เพมืนึ่อเปป็นแบบอยด่างแกด่คนทมันั้งปวงทบีนึ่ภายหลมังจะเชมืนึ่อบน
พระองคร์อมันนพาไปสผด่ชบีวลิตนลิรมันดรร์”

มารรว้ายเกลบียดชมังเปาโล และศมัตรผทมันั้งหมดของพระครลิสตร์กร็เกลบียดชมังเขาเพราะวด่าเขาเปป็นนมักเทศนร์ผผว้
เปปีปี่ยมดว้วยฤทธลิธเดชแหด่งพระคจุณทบีนึ่ไถด่ของพระเจว้า กระนมันั้นเมมืนึ่อพผดถนงตมัวเองและเหลด่าเพมืนึ่อนผผว้รมับใชว้ของเขา เขากร็
ใหว้การรมับรองวด่า “พวกเราจนงไมด่ยด่อทว้อ!” เปาโลสผว้ทนการขด่มเหงและความทจุกขร์ลพาบากบางรผปแบบทบีนึ่เหลด่าผผว้รมับใชว้
วมันนบีนั้ไมด่พบเจอ ถนงแมว้วด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงทจุกคนแหด่งขด่าวประเสรลิฐทนทจุกขร์การขด่มเหงกร็ตาม โลกไดว้เกลบียดชมังพระ
เยซผ และโลกยมังเกลบียดชมังผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงทจุกคนแหด่งพระคจุณของพระเจว้าเหมมือนเดลิม แตด่โดยพระคจุณเดบียวกมันนบีนั้ทบีนึ่
ไดว้คนั้พาจจุนเปาโล เรากร็ใหว้การรมับรองไดว้วด่า “พวกเราไมด่ยด่อทว้อ” ภายใตว้ความทจุกขร์ยากและความลพาบากทมันั้งหลาย

ขว้อ 2: แตด่ไดว้ละทลินั้งสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ถผกปปิดบมังไวว้แหด่งความไมด่ซมืนึ่อสมัตยร์ โดยไมด่ไดว้ดพาเนลินในความมบีเลด่หร์เหลบีนึ่ยม 
และไมด่ไดว้พลลิกแพลงพระวจนะของพระเจว้าอยด่างหลอกลวง แตด่โดยการสพาแดงความจรลิงใหว้ประจมักษร์ พวกเราไดว้
มอบพวกเราเองไวว้กมับใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของคนทมันั้งปวง ในสายพระเนตรของพระเจว้า

คพากรบีกตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ละทลินั้ง” ไมด่ปรากฏทบีนึ่อมืนึ่นอบีกในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ มมันหมายถนงการบอกปปัด
ความเปป็นเจว้าของ การปปัดทลินั้ง การรมังเกบียจดว้วยความเกลบียดชมัง พวกอมัครทผต ซนนึ่งถผกเรบียกและถผกแตด่งตมันั้งโดย



พระเจว้า มบีทมัศนะทบีนึ่มบีสตลิรผว้ตมัวเชด่นนมันั้นเกบีนึ่ยวกมับความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนจนพวกเขาถผกนพาใหว้ปปัดทลินั้งทจุกสลินึ่งทบีนึ่ถผก
อพาพราง มบีเลด่หร์เหลบีนึ่ยม เตร็มไปดว้วยอจุบาย หลอกลวงหรมือฉว้อโกง ศาสนาของพวกคนนมับถมือรผปเคารพประกอบดว้วย
การใชว้เลด่หร์กลซนนึ่งถผกสนมับสนจุนโดยการหลอกลวงเปป็นหลมัก เหลด่าผผว้นพาทางศาสนาไดว้ปฏลิบมัตลิความไมด่ซมืนึ่อสมัตยร์เชด่นนมันั้น
ตด่อพวกคนยากจน พวกคนขาดความรผว้ซนนึ่งรวมกมันเปป็นมวลมนจุษยร์มหาศาล ณ เวลานมันั้น

ในทางกลมับกมัน เปาโลและเหลด่าผผว้รด่วมงานของเขามบีความเชมืนึ่อมมันึ่นทบีนึ่หยมันึ่งรากลนกเกบีนึ่ยวกมับความจรลิงแหด่ง
พระคจุณของพระเจว้าจนพวกเขาละทลินั้ง “สลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ถผกปปิดบมังไวว้แหด่งความไมด่ซมืนึ่อสมัตยร์” การฝฝึกฝนศลิลปะลนกลมับ
ตด่าง ๆ ในนามของศาสนาเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ถผกแชด่งสาปในความคลิดของเปาโล ขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้านมันั้น
ชมัดเจนและแจด่มแจว้ง ดมังนมันั้นมมันจนงไมด่อาศมัยการปฏลิบมัตลิแหด่งการตบีสองหนว้าในการปฝ่าวประกาศของมมัน เปาโลเกลบียด
ชมังความหลอกลวงและการปฏลิบมัตลิอมันนด่าเคลมือบแคลงทจุกรผปแบบ เขารผว้วด่าความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนไมด่อาจมบีความ
เปป็นพมันธมลิตรกมับการใชว้เลด่หร์เหลบีนึ่ยมไดว้ หลมักคพาสอนครลิสเตบียนนมันั้นชมัดเจนและควรถผกพผดในถว้อยคพาทมันั้งหลายทบีนึ่เขว้าใจ
งด่าย การแสดงออกเดบียวทบีนึ่จพาเปป็นตว้องมบีในการประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณคมือ การแสดงออกของพระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธในชบีวลิตของคน ๆ นมันั้นทบีนึ่ถผกเปลบีนึ่ยนแปลงอยด่างสลินั้นเชลิงโดยพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า ผผว้เชมืนึ่อ
ทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วเปป็นจดหมายฝากทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่ คพาพยานทบีนึ่มบีชบีวลิตวด่าพระคจุณของพระเจว้าทพาใหว้เกลิดผผว้ถผกสรว้าง
ใหมด่จรลิง ๆ ออกมาจากคนบาปทมันั้งหลายทบีนึ่นด่าสงสารและหลงหาย

“...โดยไมด่ไดว้ดพาเนลินในความมบีเลด่หร์เหลบีนึ่ยม และไมด่ไดว้พลลิกแพลงพระวจนะของพระเจว้าอยด่างหลอก
ลวง…” เปาโลไมด่ไดว้เดลินตามวลิถบีแหด่งปปัญญาฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง เขาไมด่ไดว้พยายามทบีนึ่จะบมังคมับใชว้กมับชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นสลินึ่ง
ใดนอกจากสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้รมับไวว้จากพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ เขาสอนพระวจนะของพระเจว้า โดยไมด่เพลินึ่มสลินึ่งใดเขว้าไปและ
ไมด่ตมัดสลินึ่งใดออกไป

เปาโลไมด่ไดว้จมับพระวจนะของพระเจว้า “อยด่างหลอกลวง” เขาคะยมันั้นคะยอทลิโมธบีใหว้ศนกษาคว้นควว้าและ
แยกแยะพระวจนะอยด่างถผกตว้อง (2 ทธ. 2:15) เขาไมด่ไดว้พลลิกแพลงพระวจนะหรมืออพาพรางความจรลิง ไมด่วด่าจะพผด
กมับชาวนาหรมือราชา เปาโลประกาศขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่บรลิสจุทธลิธและไมด่ถผกเจมือปนแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของ
พระเจว้าโดยไมด่ขออภมัยแกด่ผผว้ใด เขาปฝ่าวประกาศ “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัสดมังนบีนั้” อยด่างหนมักแนด่น พระวจนะของ
พระเจว้าอาจถผกใชว้อยด่างหลอกลวงเพมืนึ่อพลิสผจนร์หลมักคพาสอนตด่าง ๆ ทบีนึ่มนจุษยร์สรว้างขนนั้นและหลมักปรมัชญาตด่าง ๆ ทาง
ศาสนา แตด่วลิบมัตลิจงมบีแกด่ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ใชว้พระวจนะอยด่างผลิด ๆ ในลมักษณะเชด่นนมันั้น เขาจะไดว้รมับบพาเหนร็จตามการทพางาน
หนมักแบบชมันึ่วชว้าของเขา เหมมือนกมับทบีนึ่เปาโลประกาศในจดหมายฝากฉบมับนบีนั้ บททบีนึ่ 11 ขว้อ 15 วด่า ปลายทางของ
เขา “จะเปป็นไปตามบรรดาการงาน(ของเขา)” 

“...แตด่โดยการสพาแดงความจรลิงใหว้ประจมักษร์ พวกเราไดว้มอบพวกเราเองไวว้กมับใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของ
คนทมันั้งปวง ในสายพระเนตรของพระเจว้า” นมันึ่นคมือ พผดความจรลิงในลมักษณะทบีนึ่มบีพลมังและชมัดเจนมากเสบียจนใจ
วลินลิจฉมัยผลิดและชอบของทจุกคนจะรผว้วด่ามมันเปป็นความจรลิง ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบคมือสด่วนของจลิตใจซนนึ่งแยกแยะ
ระหวด่างความชอบธรรมกมับความไมด่ชอบธรรม สลินึ่งทบีนึ่ถผกและสลินึ่งทบีนึ่ผลิด ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบกระตจุว้นเราใหว้เลมือกสลินึ่ง
ทบีนึ่ถผกและหลบีกเลบีนึ่ยงสลินึ่งทบีนึ่ผลิด-นอกเสบียจากวด่ามนจุษยร์ไดว้เหยบียบยนึ่พาใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของตนจนกระทมันึ่งมมัน “ถผก
นาบลงดว้วยเหลร็กทบีนึ่รว้อนจมัด” (1 ทธ. 4:2) มนจุษยร์สามารถทพาใหว้ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของตนเงบียบเสบียงโดยการ



ปฏลิเสธการตมักเตมือนของมมันอยผด่ตลอด กด่อนทบีนึ่มนจุษยร์ทพาใหว้ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของตนเงบียบเสบียงผด่านทางการ
กบฏตด่อมมันอยผด่เสมอ ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของเขากร็อยผด่ฝปัปี่งของความชอบธรรม ดมังนมันั้นนมักเทศนร์ของพระเจว้าจนง
ควรทพาการวลิงวอนแบบมบีสตลิสมัมปชมัญญะและกระตมือรมือรว้นตด่อเหตจุผลและใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของมนจุษยร์ในเรมืนึ่อง
เกบีนึ่ยวกมับพระเจว้าและสลินึ่งตด่าง ๆ อมันเปป็นนลิรมันดรร์

ขว้อ 3 และ 4: แตด่ถว้าขด่าวประเสรลิฐของพวกเราถผกซด่อนไวว้ มมันกร็ถผกซด่อนไวว้จากคนทมันั้งหลายทบีนึ่กพาลมังจะ
พลินาศ ซนนึ่งในพวกเขา พระของโลกนบีนั้ไดว้บมังจลิตใจทมันั้งหลายของพวกเขาซนนึ่งไมด่เชมืนึ่อ เกรงวด่าความสวด่างของขด่าว
ประเสรลิฐอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีของพระครลิสตร์ ผผว้ทรงเปป็นพระฉายของพระเจว้า จะสด่องแสงถนงพวกเขา

“ถว้าขด่าวประเสรลิฐของพวกเราถผกซด่อนไวว้…” “ขด่าวประเสรลิฐของพวกเรา” แนด่นอนวด่าหมายถนงขด่าว
ประเสรลิฐทบีนึ่เปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขาประกาศ ขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า 
ถว้าขด่าวประเสรลิฐนมันั้นถผกซด่อนไวว้จากมนจุษยร์ มมันกร็ไมด่ไดว้ถผกซด่อนเพราะวด่าขด่าวประเสรลิฐนมันั้นไมด่ชมัดเจนหรมือเขว้าใจไดว้ 
บางทบีเปาโลกพาลมังคลิดตรงนบีนั้ถนงตอนทบีนึ่โมเสสเอาผว้าคลจุมหนว้าของตน อมันเปป็นการซด่อนหรมือปปิดบมังความสวด่างจว้าแหด่ง
สงด่าราศบีของพระเจว้าทบีนึ่ถผกสะทว้อนมา แตด่มมันไมด่ใชด่ลมักษณะเฉพาะตมัวของขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณทบีนึ่จะถผกคลจุม
ซด่อนไวว้

“...มมันกร็ถผกซด่อนไวว้จากคนทมันั้งหลายทบีนึ่กพาลมังจะพลินาศ” คพากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีนั้ซนนึ่งแปลเปป็น lost “หลงหาย”
กร็แปลไดว้ดว้วยวด่า perish “พลินาศ” พวกคนไมด่เชมืนึ่อเปป็นผผว้หลงหาย พวกเขากพาลมังพลินาศวมันตด่อวมัน คนทบีนึ่หลงหายกร็
ตาบอดตด่อความจรลิงเหลด่านมันั้นของพระเจว้า เขาตายแลว้วเมมืนึ่อกลด่าวในแงด่ฝฝ่ายวลิญญาณ ดมังนมันั้นขด่าวประเสรลิฐจนงถผก
ซด่อนไวว้จากเขา ขด่าวประเสรลิฐไมด่ไดว้อพาพรางหรมือปปิดบมังสงด่าราศบีของมมันเองเหมมือนกมับทบีนึ่ดวงอาทลิตยร์ไมด่ทพาแบบนบีนั้
เชด่นกมัน ขด่าวประเสรลิฐในตมัวมมันเองเปป็นการเปปิดเผยทบีนึ่ชมัดเจนและเตร็มเปปีปี่ยมแหด่งพระคจุณของพระเจว้า

ขด่าวประเสรลิฐเปป็นความสวด่างของพระเจว้า แตด่ไมด่วด่าความสวด่างจะสด่องแสงเจลิดจว้าสมักเพบียงใด คนทบีนึ่ตาบอด
ฝฝ่ายวลิญญาณหรมือตายฝฝ่ายวลิญญาณกร็ไมด่อาจมองเหร็นมมันไดว้: “มนจุษยร์ธรรมดาไมด่รมับเอาสลินึ่งเหลด่านมันั้นซนนึ่งเปป็นของพระ
วลิญญาณของพระเจว้า เพราะสลินึ่งเหลด่านมันั้นเปป็นความโงด่เขลาสพาหรมับเขา และเขาไมด่สามารถทราบสลินึ่งเหลด่านมันั้นไดว้ 
เพราะวด่าสลินึ่งเหลด่านมันั้นตว้องสมังเกตโดยจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 2:14) หลายลว้านคนไดว้พบเจอกมับความสวด่างของขด่าว
ประเสรลิฐแลว้ว แตด่พวกเขาหลมับตาของตนและดมังนมันั้นจนงมองไมด่เหร็นความงามของมมัน หลายลว้านคนปฏลิเสธ
แผนการแหด่งความรอดวมันแลว้ววมันเลด่า มมันเปป็นความโงด่เขลาในสายตาของพวกเขา

“...พระของโลกนบีนั้ไดว้บมังจลิตใจทมันั้งหลายของพวกเขาซนนึ่งไมด่เชมืนึ่อ…” “พระของโลกนบีนั้” คมือใคร? พระคมัมภบีรร์
บอกเราอยด่างชมัดเจนวด่ามารเปป็นพระของโลกนบีนั้ มมันไดว้ชมืนึ่อวด่าเปป็น “เจว้าแหด่งอพานาจของยด่านอากาศ” (อฟ. 2:2) 
เชด่นกมัน พระเยซผทรงเรบียกมมันวด่า “ผผว้ครองแหด่งโลกนบีนั้” (ยอหร์น 12:31; 14:30; 16:11) มารเปป็นบจุคคลทบีนึ่มบีอพานาจ
มาก และมมันจะเปป็นพระของยจุคนบีนั้ตด่อไปจนกวด่าพระเยซผทรงพมันธนาการมมันและจมับมมันใสด่ในเหวลนก (วว. 20:2,3)

โปรดสมังเกตวด่าจลิตใจของคนไมด่เชมืนึ่อคมือสด่วนทบีนึ่ถผกบมังไมด่ใหว้มองเหร็นโดยมาร ไมด่ใชด่ดวงตาฝฝ่ายรด่างกายทบีนึ่มอง
เหร็นแสงสวด่างของกลางวมัน มารมบีหลายวลิธบีในการบมังตาคนไมด่เชมืนึ่อ มมันใชว้กลอจุบายหลายอยด่าง บางอยด่างกร็แยบยล
มาก ๆ ยกตมัวอยด่างเชด่น มารรผว้วด่าไมด่อาจมบีความรอดไดว้โดยปราศจากพระวจนะของพระเจว้า ดมังนมันั้นถว้ามมันสามารถ
บลิดเบมือนพระวจนะไดว้-ทพาใหว้พระวจนะอมันบรลิสจุทธลิธของพระเจว้าปนกมับประเพณบีหรมือหลมักคพาสอนตด่าง ๆ ทบีนึ่มนจุษยร์



สรว้างขนนั้น-มมันกร็สามารถใชว้วลิธบีนมันั้นเพมืนึ่อบมังตาฝฝ่ายวลิญญาณของคนบาปจนถนงขนาดทบีนึ่ความสวด่างอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีแหด่ง
ขด่าวประเสรลิฐไมด่ทะลจุผด่านความมมืดบอดฝฝ่ายวลิญญาณนมันั้น 

สด่วนตมัวแลว้ว ผมเชมืนึ่อวด่าอาวจุธอยด่างหนนนึ่งทบีนึ่รว้ายกาจทบีนึ่สจุดของซาตานทบีนึ่ตด่อสผว้ความรอดของพระเจว้าถผกนพามา
ใชว้ในฉบมับแปลตด่าง ๆ ของพระคมัมภบีรร์-โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งฉบมับแปลลด่าสจุด ทมันสมมัยทบีนึ่สจุดทมันั้งหลายซนนึ่งตมัดการประสผตลิ
จากหญลิงพรหมจารบีของพระเยซผ, ความเปป็นพระเจว้าของพระเยซผ, และฤทธลิธเดชทบีนึ่ลบมลทลินบาปแหด่งพระโลหลิตทบีนึ่
ไหลออกของพระองคร์ พระคมัมภบีรร์ทบีนึ่ถผกบลิดเบมือนเชด่นนมันั้นโดยมารจะบมังจลิตใจของมนจุษยร์ไมด่ใหว้มองเหร็นความจรลิงของ
พระเจว้าแทนทบีนึ่จะใหว้ความกระจด่างแจว้งแกด่ดวงตาแหด่งความเขว้าใจของพวกเขา การเขว้ามาของพระวจนะของ
พระเจว้าใหว้ความสวด่าง และปราศจากความสวด่างนมันั้น กร็ไมด่อาจมบีชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณไดว้

“...เกรงวด่าความสวด่างของขด่าวประเสรลิฐอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีของพระครลิสตร์ ผผว้ทรงเปป็นพระฉายของพระเจว้า
จะสด่องแสงถนงพวกเขา” “ขด่าวประเสรลิฐอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีของพระครลิสตร์” เปป็นสลินึ่งเดบียวทบีนึ่จะใหว้ความสวด่างแกด่เหลด่า
คนบาปทบีนึ่นด่าสงสารและหลงหายเกบีนึ่ยวกมับความรอดนมันั้นทบีนึ่ถผกยมืนึ่นเสนอใหว้เปลด่า ๆ โดยพระเจว้า “ดว้วยวด่าไมด่มบีนาม
อมืนึ่นใดใตว้ฟฟ้าสวรรคร์ทบีนึ่ประทานใหว้ในทด่ามกลางผผว้คน ซนนึ่งโดยนามนมันั้นพวกเราตว้องรมับความรอด” (กลิจการ 4:12) 
ซาตานบมังจลิตใจของคนไมด่เชมืนึ่อเพมืนึ่อขมัดขวางความสวด่างของขด่าวประเสรลิฐไมด่ใหว้สด่องแสงเขว้ามาในใจของเขา เพมืนึ่อทบีนึ่
เขาจะไดว้มองเหร็นดว้วยตาแหด่งความเชมืนึ่อและยอมรมับความรอดทบีนึ่ถผกซมืนั้อใหว้เขาแลว้วโดยทางพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้น
แลว้วของพระเยซผ เมมืนึ่อขด่าวประเสรลิฐทะลจุผด่านเขว้าในจลิตใจทบีนึ่ถผกบมังและแตะตว้องใจทบีนึ่แขร็งกระดว้าง คนบาปกร็ถผกทพาใหว้
เปป็นขนนั้นสผด่ความใหมด่แหด่งชบีวลิตและกลายเปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่ในพระเยซผครลิสตร์

ขว้อเทร็จจรลิงนบีนั้ถผกทพาใหว้ปรากฏชมัดเจนมากเหลมือเกลินในเอเฟซมัส 2:1-10:
“และพระองคร์ทรงกระทพาใหว้ทด่านทมันั้งหลายมบีชบีวลิตอยผด่ ผผว้ซนนึ่งเคยตายในบรรดาการละเมลิดและบาป ครมันั้งเมมืนึ่อ

กด่อนพวกทด่านเคยดพาเนลินตามวลิถบีของโลกนบีนั้ ตามเจว้าแหด่งอพานาจของยด่านอากาศ คมือวลิญญาณนมันั้นซนนึ่งบมัดนบีนั้กระทพากลิจ
อยผด่ในลผกทมันั้งหลายแหด่งความไมด่เชมืนึ่อฟปัง ซนนึ่งพวกเราทจุกคนเคยประพฤตลิในกาลกด่อนอยผด่ทด่ามกลางคนเหลด่านมันั้นเชด่นกมัน
ในตมัณหาของเนมืนั้อหนมังของพวกเรา คมือกระทพาบรรดาความปรารถนาของเนมืนั้อหนมังและความคลิดในใจใหว้สพาเรร็จ 
และโดยสมันดานแลว้วเคยเปป็นลผกทมันั้งหลายแหด่งพระพลิโรธเหมมือนอยด่างคนอมืนึ่น ๆ

“แตด่พระเจว้า ผผว้ทรงเปปีปี่ยมดว้วยพระเมตตา เพราะเหตจุความรมักอมันใหญด่หลวง ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ทรงรมักพวก
เรานมันั้น คมือเมมืนึ่อพวกเราเคยตายไปแลว้วในบรรดาบาป กร็ทรงกระทพาใหว้พวกเรามบีชบีวลิตอยผด่ดว้วยกมันกมับพระครลิสตร์แลว้ว
(ทด่านทมันั้งหลายไดว้รมับความรอดโดยพระคจุณ) และทรงใหว้พวกเราเปป็นขนนั้นมาดว้วยกมัน และโปรดใหว้พวกเรานมันึ่งดว้วย
กมันในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์ เพมืนึ่อวด่าในยจุคเหลด่านมันั้นทบีนึ่จะมาถนง พระองคร์จะไดว้ทรงสพาแดงบรรดาความมมันึ่งคมันึ่ง
อมันเหลมือลว้นแหด่งพระคจุณของพระองคร์ ในความเมตตาของพระองคร์ทบีนึ่มบีตด่อพวกเราโดยทางพระเยซผครลิสตร์ ดว้วยวด่า
ทด่านทมันั้งหลายไดว้รมับความรอดโดยพระคจุณผด่านทางความเชมืนึ่อ และมลิใชด่โดยตมัวทด่านทมันั้งหลายเอง ความรอดนมันั้นเปป็น
ของประทานของพระเจว้า ไมด่ใชด่โดยการกระทพาใด ๆ เกรงวด่าคนหนนนึ่งคนใดจะอวดไดว้

“เพราะวด่าพวกเราเปป็นฝปีพระหมัตถร์ของพระองคร์ ทบีนึ่ถผกสรว้างขนนั้นในพระเยซผครลิสตร์ ใหว้เขว้าสผด่บรรดาการงานทบีนึ่
ดบี ซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงกพาหนดไวว้ลด่วงหนว้าเพมืนึ่อทบีนึ่พวกเราจะดพาเนลินในการเหลด่านมันั้น”

ใชด่แลว้วครมับ ขด่าวประเสรลิฐเปปีปี่ยมสงด่าราศบีจรลิง ๆ เราเหร็นสลินึ่งนบีนั้เมมืนึ่อเราคลิดถนงสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าพระบลิดาตว้องเสบีย



เพมืนึ่อทบีนึ่จะนพาขด่าวสารขด่าวประเสรลิฐลงมาสผด่มนจุษยร์ สวรรคร์ตว้องเสบียมากมายจรลิง ๆ ดว้วยวด่าการทรงสถลิตอยผด่ดว้วยของ
พระเยซผถผกคลิดถนงอยด่างแนด่นอนโดยทผตสวรรคร์เหลด่านมันั้นทมันั้งหมดและบรรดาผผว้อยผด่ในสวรรคร์เมมืนึ่อพระบจุตรของพระเจว้า
ไดว้ทรงสละสงด่าราศบีแหด่งสวรรคร์เพมืนึ่อเสดร็จมายมังแผด่นดลินโลกเพมืนึ่อจะสลินั้นพระชนมร์เพมืนึ่อคนบาปทมันั้งหลาย ความรอด
ของเราทพาใหว้พระครลิสตร์ตว้องทนทจุกขร์และเจร็บปวดรวดรว้าวเหลมือแสนในแบบทบีนึ่ภาษาของมนจุษยร์ไมด่อาจพรรณนาไดว้
พระองคร์ตว้องเสบียสละเชด่นนบีนั้เพมืนึ่อทพาใหว้ขด่าวสารขด่าวประเสรลิฐเปป็นไปไดว้สพาหรมับคจุณและสพาหรมับผม ไมด่แปลกเลยทบีนึ่
เปาโลพผดถนงขด่าวสารแหด่งพระคจุณของพระเจว้าวด่าเปป็นขด่าวประเสรลิฐอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบี! และผผว้รมับใชว้ทมันั้งหลายวมันนบีนั้มบี
ขด่าวประเสรลิฐอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีนบีนั้ทบีนึ่จะกลด่าวแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกบมังตาโดยพระของยจุคนบีนั้ มบีแตด่ขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่
สามารถเปปิดจลิตใจทบีนึ่ถผกบมังไวว้เหลด่านมันั้นไดว้

พระครลิสตร์ “ทรงเปป็นพระฉายของพระเจว้า” นมันึ่นคมือ พระครลิสตร์ในความเปป็นมนจุษยร์ของพระองคร์ทรงเปป็น
ตมัวแทนทบีนึ่ปรากฏแกด่ตาของพระเจว้าผผว้ไมด่ทรงถผกมองเหร็น:

“ในเรลินึ่มแรกนมันั้นพระวาทะทรงเปป็นอยผด่แลว้ว และพระวาทะทรงอยผด่กมับพระเจว้า และพระวาทะทรงเปป็น
พระเจว้า พระองคร์นมันั้นเองทรงอยผด่ในเรลินึ่มแรกนมันั้นกมับพระเจว้า…และพระวาทะไดว้รมับสภาพเปป็นเนมืนั้อหนมัง และทรง
อาศมัยอยผด่ทด่ามกลางพวกเรา (และพวกเราไดว้เหร็นสงด่าราศบีของพระองคร์ คมือสงด่าราศบีอมันสมกมับพระบจุตรองคร์เดบียวทบีนึ่
บมังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบผรณร์ดว้วยพระคจุณและความจรลิง…ไมด่มบีมนจุษยร์ผผว้ใดเคยเหร็นพระเจว้าในเวลาใดเลย พระ
บจุตรองคร์เดบียวทบีนึ่บมังเกลิดมา ผผว้ซนนึ่งทรงสถลิตในพระทรวงของพระบลิดา พระองคร์ไดว้ทรงสพาแดงพระเจว้าแลว้ว” (ยอหร์น 
1:1,2,14,18)

ในฮบีบรผ 1:1-3 เปาโลอธลิบายวด่า: “พระเจว้า ผผว้ไดว้ตรมัสในวาระตด่าง ๆ และในวลิธบีอมันหลากหลาย ในสมมัย
กด่อนแกด่บรรพบจุรจุษโดยพวกศาสดาพยากรณร์ ในวมันสจุดทว้ายเหลด่านบีนั้ไดว้ตรมัสแกด่เราทมันั้งหลายโดยพระบจุตรของ
พระองคร์ ผผว้ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ทรงตมันั้งใหว้เปป็นทายาทผผว้รมับสรรพสลินึ่งทมันั้งปวงเปป็นมรดก ซนนึ่งโดยพระบจุตรนมันั้นพระองคร์ไดว้ทรง
สรว้างกมัลปจมักรวาลดว้วย ผผว้ทรงเปป็นความเจลิดจว้าแหด่งสงด่าราศบีของพระเจว้า และทรงเปป็นพระฉายทบีนึ่ปรากฏชมัดแหด่ง
ตมัวตนของพระองคร์ และทรงผดจุงสรรพสลินึ่งไวว้โดยพระดพารมัสแหด่งฤทธลิธอพานาจของพระองคร์ เมมืนึ่อพระบจุตรไดว้ทรง
ชพาระบาปทมันั้งหลายของพวกเราโดยพระองคร์เองแลว้ว กร็ไดว้ประทมับนมันึ่ง ณ เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของผผว้ทรงเดชานจุภาพ
เบมืนั้องบน”

เมมืนึ่อฟปีลลิปทผลพระเยซผวด่า “พระองคร์เจว้าขว้า ขอสพาแดงพระบลิดาใหว้ขว้าพระองคร์ทมันั้งหลายเหร็น และขว้า
พระองคร์ทมันั้งหลายจะพอใจ” พระเยซผทรงตอบวด่า “ผผว้ทบีนึ่ไดว้เหร็นเรากร็ไดว้เหร็นพระบลิดาแลว้ว” (ยอหร์น 14:7-10) ใน
ฐานะคนกลางแหด่งพมันธสมัญญาใหมด่ (ฮบ. 12:24) สงด่าราศบีของพระเจว้าผผว้ไมด่ทรงปรากฏแกด่ตาหลมันึ่งไหลมาจากพระ
พมักตรร์ของพระเยซผ สงด่าราศบีทบีนึ่เจลิดจว้ายลินึ่งกวด่าสงด่าราศบีซนนึ่งสด่องมาจากใบหนว้าของโมเสสเมมืนึ่อพระเจว้าประทานพมันธ
สมัญญาเกด่านมันั้นซนนึ่งถผกจารนกในแผด่นศลิลาใหว้แกด่เขา

ขว้อ 5: ดว้วยวด่าพวกเราไมด่ไดว้ประกาศพวกเราเอง แตด่ประกาศพระเยซผครลิสตร์วด่าทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
และพวกเราเองเปป็นผผว้รมับใชว้ทมันั้งหลายของพวกทด่านเพราะเหร็นแกด่พระเยซผ

“พวกเราไมด่ไดว้ประกาศพวกเราเอง…” ในงานรมับใชว้ของเปาโลเขาไมด่ไดว้แสวงหาทบีนึ่จะยกตมัวเองหรมือทพา
เพมืนึ่อผลประโยชนร์ของตมัวเอง เมมืนึ่อเขาเรลินึ่มงานของเขาในเมมืองโครลินธร์ เขาประกาศวด่า “ขว้าพเจว้าตมันั้งใจไวว้วด่าจะไมด่รผว้สลินึ่ง



ใด ๆ ในทด่ามกลางพวกทด่านเลย เวว้นแตด่พระเยซผครลิสตร์ และการทบีนึ่พระองคร์ทรงถผกตรนงทบีนึ่กางเขน” (1 คร. 2:2) 
เขามายมังเมมืองโครลินธร์โดยประกาศขด่าวประเสรลิฐ ยกชผพระเยซผครลิสตร์เจว้า-ผผว้ทรงถผกตรนงกางเขน ถผกฝปัง ทรงเปป็นขนนั้น 
เสดร็จขนนั้นสผด่สวรรคร์ และจะเสดร็จมาอบีกทบี!

“...แตด่ประกาศพระเยซผครลิสตร์วด่าทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า…” เพมืนึ่อทบีนึ่จะประกาศพระเยซผครลิสตร์วด่าทรง
เปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ผผว้รมับใชว้ตว้องประกาศ (โดยปราศจากความกลมัวหรมือการเอาใจคน) วด่าพระเยซผทรงเปป็นพระ
บจุตรของพระเจว้าซนนึ่งประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี พระผผว้ชด่วยใหว้รอดของคนบาปทมันั้งหลาย เขาตว้องประกาศวด่าพระ
เยซผทรงทพาใหว้ทจุกตมัวอมักษรและทจุกขบีดของพระราชบมัญญมัตลิสพาเรร็จแลว้ว และโดยการทพาเชด่นนมันั้นพระองคร์ไดว้ทรง
กลายเปป็นจจุดจบของพระราชบมัญญมัตลิเพมืนึ่อความชอบธรรมแกด่ทจุกคนทบีนึ่เชมืนึ่อ เขาตว้องประกาศวด่าพระเยซผทรงถผก
ทดลองในทจุกประการเหมมือนอยด่างทบีนึ่เราถผกทดลอง กระนมันั้นกร็ทรงปราศจากบาป

เพมืนึ่อทบีนึ่จะประกาศพระเยซผครลิสตร์ ผผว้รมับใชว้ตว้องประกาศวด่าพระเยซผทรงพลิชลิตโลก เนมืนั้อหนมัง มาร ความตาย 
นรกและหลจุมศพแลว้ว และวด่าพระองคร์ประทมับนมันึ่งวมันนบีนั้อยผด่ ณ เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้าพระบลิดาเพมืนึ่อทพาการ
อธลิษฐานอว้อนวอนเผมืนึ่อเรา เขาตว้องประกาศหลมักคพาสอนของพระคมัมภบีรร์โดยไมด่เพลินึ่มเขว้าไปหรมือตมัดออก นมันึ่น
หมายความวด่าเขาตว้องประกาศการดลใจดว้านถว้อยคพาของพระคมัมภบีรร์ และพระโลหลิตทบีนึ่ไหลออกของพระเยซผวด่า
เปป็นหนทางเดบียวแหด่งการไถด่ การประกาศพระเยซผครลิสตร์หมายถนง การประกาศทจุกสลินึ่งทบีนึ่พระเยซผทรงสมันึ่งสอนเกบีนึ่ยว
กมับสวรรคร์ นรก ชบีวลิต ความตาย และชบีวลิตหลมังความตาย พระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะตว้องถผกปฝ่าวประกาศ
วด่ามบีฤทธลิธเดชเหนมือสลินึ่งสารพมัด ทรงถผกยกชผเหนมือทจุกสลินึ่งในความเปป็นคนกลางของพระองคร์

พระเจว้าไดว้ทรงตมันั้งพระครลิสตร์ผผว้ทรงเปป็นขนนั้นแลว้ว “ใหว้สถลิตเบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของพระองคร์เองในสวรรค
สถาน สผงยลินึ่งเหนมือบรรดาเทพผผว้ครอบครอง และศมักดลิเทพ และอลิทธลิเทพ และเทพอาณาจมักร และทจุกนามทบีนึ่ถผก
เอด่ยขนนั้น มลิใชด่ในโลกนบีนั้เทด่านมันั้น แตด่ในโลกทบีนึ่จะมาถนงดว้วย และไดว้ทรงปราบสลินึ่งสารพมัดลงไวว้ใตว้พระบาทของพระครลิสตร์
และไดว้ประทานพระองคร์ใหว้เปป็นประมจุขเหนมือสลินึ่งสารพมัดตด่อครลิสตจมักร ซนนึ่งเปป็นพระกายของพระองคร์ คมือทรงเปป็น
ความบรลิบผรณร์ของพระองคร์ ผผว้ทรงอยผด่เตร็มทจุกอยด่างทจุกแหด่งหน” (อฟ. 1:20-23)

“...และพวกเราเองเปป็นผผว้รมับใชว้ทมันั้งหลายของพวกทด่านเพราะเหร็นแกด่พระเยซผ” ผผว้รมับใชว้แหด่งขด่าวประเสรลิฐ
เปป็นผผว้รมับใชว้ของพระเจว้ากด่อนเปป็นอมันดมับแรก และในการรมับใชว้พระเจว้า เขากร็เปป็นผผว้รมับใชว้ของผผว้คนเชด่นกมัน ภาษา
กรบีกในทบีนึ่นบีนั้บด่งบอกถนงพวกทาสมากกวด่าแคด่เหลด่าผผว้รมับใชว้-เหลด่าทาสของครลิสตจมักร หากกลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง เหลด่าผผว้รมับ
ใชว้เปป็นผผว้เลบีนั้ยงรองของพระเจว้า พวกเขาจะตว้องเฝฟ้าระวมังฝผงแกะของพระเจว้า พวกเขาจะตว้องนพาฝผงแกะ พวกเขาจะ
ตว้องปกปฟ้องฝผงแกะจากเหลด่าสจุนมัขปฝ่าและพวกหมาลด่าเนมืนั้อแหด่งนรก พวกเขาเปป็นเหลด่าทาสของครลิสตจมักร-ไมด่ใชด่
เพราะเหร็นแกด่มนจุษยร์ แตด่ “เพราะเหร็นแกด่พระเยซผ” เพราะเหร็นแกด่พระองคร์ผผว้ไดว้ทรงซมืนั้อครลิสตจมักรไวว้ดว้วยพระโลหลิต
ของพระองคร์เอง พวกเขาจะตว้องไมด่เปป็นผผว้เผดร็จการในครลิสตจมักร พวกเขาจะตว้องไมด่อว้างวด่าตนมบีสลิทธลิอพานาจสผงสจุด
เหนมือผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลาย พวกเขาเปป็นเหลด่าผผว้รมับใชว้หรมือทาส ไมด่ใชด่เจว้านาย

บมัดนบีนั้นมันึ่นหมายความวด่าอะไร? ศลิษยาภลิบาลทบีนึ่แทว้จรลิงรผว้สนกวด่าเวลาของตนเปป็นของผผว้คนของครลิสตจมักรทบีนึ่เขา
เปป็นศลิษยาภลิบาล เขาถผกวด่าจว้างโดยพระเจว้าเพมืนึ่อรมับใชว้ผผว้คนเหลด่านมันั้นและคลิดถนงสวมัสดลิภาพของพวกเขาอยผด่ทจุกเวลา 
เวลาของผผว้รมับใชว้ไมด่ใชด่เวลาของตมัวเขาเอง เวลาของเขาเปป็นของพระเจว้ากด่อนเปป็นอมันดมับแรก และรองลงมาเปป็น



ของชจุมนจุมชนนมันั้นทบีนึ่เขารมับใชว้เพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ ผผว้รมับใชว้คนใด (ซนนึ่งรวมถนงศลิษยาภลิบาลดว้วย) มบีงานเตร็มเวลาทบีนึ่
เรบียกรว้องความใสด่ใจของเขาเกมือบยบีนึ่สลิบสบีนึ่ชมันึ่วโมงตด่อวมัน เจร็ดวมันตด่อสมัปดาหร์ หว้าสลิบสองสมัปดาหร์ในหนนนึ่งปปี! เขาไมด่มบี
เวลาทบีนึ่จะปรนเปรอตมัวเองหรมือทบีนึ่จะกระทพาตามความใฝฝ่ฝปันของตมัวเอง

ขว้อ 6: เพราะวด่าพระเจว้า ผผว้ไดว้ตรมัสสมันึ่งความสวด่างใหว้สด่องแสงออกมาจากความมมืด ไดว้ทรงสด่องสวด่างเขว้ามา
ในใจทมันั้งหลายของพวกเรา เพมืนึ่อประทานความสวด่างของความรผว้แหด่งสงด่าราศบีของพระเจว้าในพระพมักตรร์ของพระ
เยซผครลิสตร์

ทพาไมเปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนผผว้รมับใชว้ของเขาถนงประกาศพระเยซผครลิสตร์วด่าทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าแทนทบีนึ่
จะยกชผตมัวเอง? จลิตใจของพวกเขาถผกทพาใหว้สวด่างแจว้งแลว้วโดยพระเจว้าผผว้ไดว้ทรงบมัญชาความสวด่างใหว้สด่องออกมา
จากความมมืด พวกเขาไดว้แยกแยะสงด่าราศบีแหด่งความสมบผรณร์แบบของพระเจว้าทบีนึ่สด่องเขว้าสผด่ภายใน และสด่องออก
มาจากพระผผว้ไถด่นมันั้น คมือพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

“พระเจว้า ผผว้ไดว้ตรมัสสมันึ่งความสวด่างใหว้สด่องแสงออกมาจากความมมืด ไดว้ทรงสด่องสวด่างเขว้ามาในใจทมันั้งหลาย
ของพวกเรา…” พระเจว้าทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่ไดว้ตรมัสสมันึ่งความสวด่างนมันั้นใหว้สด่องออกมาจากความมมืด ในปฐมกาล 1:2,3 เรา
อด่านวด่า:

“แผด่นดลินโลกนมันั้นกร็ปราศจากรผปรด่างและวด่างเปลด่าอยผด่ และความมมืดอยผด่เหนมือผลิวนนั้พา และพระวลิญญาณของ
พระเจว้าทรงเคลมืนึ่อนไหวอยผด่เหนมือผลิวนนั้พานมันั้น และพระเจว้าตรมัสวด่า “จงมบีความสวด่าง” และความสวด่างกร็มบีขนนั้น”

พระเจว้าในการเนรมลิตสรว้างไดว้ทรงนพาความสวด่างและชบีวลิตเขว้ามาสผด่จมักรวาลทบีนึ่ถผกทพาใหว้มมืดมลิด แผด่นดลินโลก
ทมันั้งหมดในตอนนมันั้นถผกปกคลจุมดว้วยนนั้พาและถผกครอบคลจุมดว้ยความมมืดแบบทบีนึ่เราไมด่อาจเรลินึ่มจลินตนาการไดว้! จากนมันั้น
พระเจว้าไดว้ตรมัส-และในทมันใดนมันั้นความมมืดกร็หลบีกทางใหว้แกด่ความสวด่างอมันเจลิดจว้า แตด่มมันตว้องอาศมัยความทรงฤทธา
นจุภาพทมันั้งสลินั้นของพระเจว้าทบีนึ่จะตรมัสใหว้ความสวด่างนมันั้นมบีตมัวตนขนนั้นมาไดว้

นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันในเรมืนึ่องของความมมืดฝฝ่ายวลิญญาณ พระเจว้าองคร์เดบียวกมับทบีนึ่ไดว้ใหว้ความสวด่างแกด่แผด่นดลิน
โลกนบีนั้ตอนทบีนึ่มมันถผกครอบคลจุมอยผด่ในความมมืดทรงสามารถใหว้ความสวด่างแกด่ใจของเราผด่านทางฤทธลิธอพานาจแบบ
เดบียวกมัน เปาโลอธลิบายวด่า “พระเจว้า…ไดว้ทรงสด่องสวด่างเขว้ามาในใจทมันั้งหลายของพวกเรา เพมืนึ่อประทานความสวด่าง
ของความรผว้แหด่งสงด่าราศบีของพระเจว้าในพระพมักตรร์ของพระเยซผครลิสตร์”

ความมมืดเปป็นสมัญลมักษณร์แหด่งความหลงผลิด ความนด่าเวทนา ความไมด่รผว้และความตาย พระเจว้าทรงเปป็น
ความสวด่าง และความสวด่างเปป็นสมัญลมักษณร์ของความรผว้ ความบรลิสจุทธลิธ และความจรลิง เมมืนึ่อบจุคคลใดเชมืนึ่อบนพระเยซผ
ครลิสตร์เจว้าและใชว้ความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระองคร์ พระเจว้ากร็ทรงขจมัดความไมด่รผว้ ความหลงผลิด 
และความมมืดฝฝ่ายวลิญญาณออกไปจากใจนมันั้นและทรงใหว้ใจนมันั้นทด่วมทว้นดว้วยความสวด่างและความจรลิง-แตด่การ
อมัศจรรยร์นมันั้นถผกกระทพาสพาเรร็จไดว้โดยทางฤทธลิธเดชอมันทรงพลานจุภาพทมันั้งสลินั้นของพระเจว้าเทด่านมันั้น!

มนจุษยร์ทจุกคนลว้วนเกลิดมาในบาปและถผกกด่อรด่างในความชมันึ่วชว้า ดมังนมันั้นมนจุษยร์ทจุกคนจนงเกลิดมาในความมมืด 
หากกลด่าวในฝฝ่ายวลิญญาณ มนจุษยร์เมมืนึ่อถผกทลินั้งไวว้ตามลพาพมัง จะเดลินอยผด่ตด่อไปในความมมืด และความมมืดนมันั้นจะเรลินึ่ม
หนาทนบมากยลินึ่งขนนั้น ในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ มนจุษยร์ธรรมดานมันั้นเกลบียดชมังความสวด่าง พระเยซผทรงประกาศวด่า 
“นบีนึ่คมือการปรมับโทษนมันั้น คมือวด่าความสวด่างไดว้เขว้ามาในโลกแลว้ว และมนจุษยร์ไดว้รมักความมมืดแทนทบีนึ่จะรมักความสวด่าง 



เพราะการกระทพาทมันั้งหลายของพวกเขาชมันึ่วรว้าย” (ยอหร์น 3:19)
แตด่เมมืนึ่อ “ความสวด่างของความรผว้แหด่งสงด่าราศบีของพระเจว้า” สด่องเขว้ามาในใจทบีนึ่ถผกบาปทพาใหว้มมืดไป ใจนมันั้น

กร็ถผกทพาใหว้สวด่างและดวงตาของมนจุษยร์ภายในกร็สามารถมองเหร็นและเขว้าใจสลินึ่งตด่าง ๆ ฝฝ่ายวลิญญาณไดว้ “มนจุษยร์
ธรรมดาไมด่รมับเอาสลินึ่งเหลด่านมันั้นซนนึ่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจว้า เพราะสลินึ่งเหลด่านมันั้นเปป็นความโงด่เขลาสพาหรมับ
เขา และเขาไมด่สามารถทราบสลินึ่งเหลด่านมันั้นไดว้ เพราะวด่าสลินึ่งเหลด่านมันั้นตว้องสมังเกตโดยจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 2:14)

พระเจว้าทรงกระทพากลิจกมับใจ ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายมบีความสวด่างของขด่าวประเสรลิฐอยผด่ในใจของตน และในความ
สวด่างนมันั้นสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เคยนด่าเกลบียดกร็เรลินึ่มสวยงาม ในทพานองเดบียวกมัน สลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เคยสวยงามกร็เรลินึ่มนด่าเกลบียด ผผว้
เชมืนึ่อทมันั้งหลายมองเหร็นความงามของชบีวลิตทบีนึ่เปปีปี่ยมคจุณธรรมซนนึ่งพวกเขาไมด่อาจมองเหร็นไดว้กด่อนรมับความสวด่างนมันั้น เมมืนึ่อ
บจุคคลใดไดว้รมับการบมังเกลิดใหมด่ พระเจว้ากร็ทรงใสด่ชบีวลิตใหมด่ไวว้ภายในใจของคน ๆ นมันั้น ชบีวลิตทบีนึ่หลิวคจุณธรรม ความ
บรลิสจุทธลิธ ความชอบธรรมและความศมักดลิธสลิทธลิธ และสลินึ่งตด่าง ๆ ของโลกกร็เลมือนหายไปสผด่ความไมด่สพาคมัญ เพลงสดจุดบี 
119:130 บอกเราวด่าการเขว้ามาแหด่งพระวจนะของพระเจว้าใหว้ความสวด่างและ “ใหว้ความเขว้าใจแกด่คนรผว้นว้อย” 

“...ในพระพมักตรร์ของพระเยซผครลิสตร์” พผดถนงสงด่าราศบีของพระเจว้าทบีนึ่สด่องแสงในพระพมักตรร์ของพระเยซผ 
สงด่าราศบีแหด่งสภาพของพระเจว้าถผกมองเหร็นในพระเยซผ พระองคร์ทรงเปป็นความสวด่างจว้าแหด่งสงด่าราศบีของพระเจว้า
และพระฉายทบีนึ่ปรากฏแหด่งตมัวตนของพระเจว้า (ฮบ. 1:3) สงด่าราศบีแหด่งความสมบผรณร์แบบของพระเจว้าไดว้ถผกเปปิด
เผยแกด่มนจุษยร์โดยและผด่านทางพระเยซผ และสงด่าราศบีแหด่งพระลมักษณะตด่าง ๆ ของพระเจว้าสามารถถผกเปปิดเผยไดว้
โดยทางพระเยซผเทด่านมันั้น สงด่าราศบีแหด่งอจุปนลิสมัยดว้านศบีลธรรมของพระเจว้าถผกมองเหร็นในพระเยซผขณะทบีนึ่พระองคร์ไดว้
ทรงตมันั้งพลมับพลาอยผด่ทด่ามกลางมนจุษยร์บนแผด่นดลินโลกนบีนั้ พระองคร์ทรงดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ไรว้บาป พระองคร์ทรงแสดงออก
ถนงความสมบผรณร์แบบของพระเจว้า พระองคร์ทรงเปป็นพระเจว้าผผว้รมับสภาพมนจุษยร์ บรลิสจุทธลิธและดบีงามในฐานะพระเจว้า
เอง แตด่ในรผปกายมนจุษยร์

ขบีนั้ผนนั้งรองรมับรผปจพาลองอมันสมบผรณร์แบบของตราประทมับ มมันรองรมับโครงรด่างอมันสมบผรณร์แบบ มมันสมบผรณร์
แบบในความคลว้ายคลนงโดยรวมและในการเตลิมเตร็มทจุกเสว้นเหลด่านมันั้น จจุดเดด่นตด่าง ๆ และตมัวอมักษรทมันั้งหลายของ
ตราประทมับนมันั้น นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันกมับพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ไมด่มบีสมักคจุณลมักษณะเดบียวของพระเจว้า 
ความสมบผรณร์แบบเหลด่านมันั้นของพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธทบีนึ่ไมด่ไดว้มบีดว้านทบีนึ่ตรงกมันของมมันในพระเยซผ ดมังนมันั้นถว้าสงด่า
ราศบีแหด่งอจุปนลิสมัยของพระเจว้าถผกมองเหร็นโดยมนจุษยร์แมว้เพบียงสมักนลิด มมันกร็ตว้องถผกมองเหร็นในและผด่านทางพระเยซผ
ครลิสตร์ พระบจุตรของพระเจว้า สลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงเรบียกรว้องในความบรลิสจุทธลิธของพระองคร์ พระเจว้าเพบียงผผว้เดบียวกร็
สามารถจมัดหาใหว้ไดว้-และการจมัดหานมันั้นไดว้ถผกกระทพาแลว้วในพระเยซผ

ขว้อ 7: แตด่พวกเรามบีทรมัพยร์สมบมัตลินบีนั้อยผด่ในภาชนะดลิน เพมืนึ่อความยอดเยบีนึ่ยมแหด่งฤทธานจุภาพนมันั้นจะเปป็นของ
พระเจว้า และไมด่ใชด่ของพวกเรา

 คพาวด่า “ทรมัพยร์สมบมัตลิ” ชวนใหว้นนกถนงในทมันทบีเกบีนึ่ยวกมับบางสลินึ่งทบีนึ่มบีคด่ามากและตบีราคาไมด่ไดว้-นมันึ่นคมือ บางสลินึ่งทบีนึ่
อยผด่เหนมือราคา ในพระคพาขว้อนบีนั้ “ทรมัพยร์สมบมัตลิ” หมายถนงขด่าวประเสรลิฐ พระวจนะของพระเจว้าซนนึ่งอจุดมในความจรลิง
ตด่าง ๆ ทบีนึ่มบีคด่าซนนึ่งเปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมรมับใชว้ของเขาถผกเรบียกใหว้ประกาศ พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงพรรณนา
ถนงพระวจนะวด่าเปป็นทรมัพยร์สมบมัตลิเพราะวด่าไมด่มบีวลิธบีใดทบีนึ่จะประเมลินคจุณคด่า หรมือมผลคด่าของพระวจนะ คจุณเหร็นแลว้ววด่า



“ในเรลินึ่มแรกนมันั้นพระวาทะทรงเปป็นอยผด่แลว้ว และพระวาทะทรงอยผด่กมับพระเจว้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจว้า”
(ยอหร์น 1:1) พระเยซผทรงเปป็นพระวาทะทบีนึ่รมับสภาพมนจุษยร์! พระองคร์ทรงเปป็นพระเจว้าในเนมืนั้อหนมัง ดมังนมันั้นถว้ามมัน
เปป็นไปไดว้ทบีนึ่จะใหว้มผลคด่าแกด่พระเจว้า มมันกร็เปป็นไปไดว้ทบีนึ่จะใหว้คจุณคด่าแกด่พระวาทะ ในเพลงสดจุดบี 138:2 ดาวลิดบอกเรา
วด่าพระเจว้าทรงยกยด่องพระวจนะของพระองคร์เหนมือกวด่าแมว้แตด่พระนามของพระองคร์เอง ดมังนมันั้นเราจนงควรใหว้
คจุณคด่าพระวจนะของพระเจว้าเหนมือกวด่าทจุกสลินึ่งทบีนึ่เหลมือ

มบีเหตจุผลหลายประการซนนึ่งสามารถถผกชบีนั้ใหว้เหร็นในการทพาใหว้พระวจนะของพระเจว้ามบีคด่าขนาดนมันั้น เหมมือน
กมับทรมัพยร์สมบมัตลิ: 

(j) พระวจนะของพระเจว้ามบีแหลด่งทบีนึ่มาจากพระเจว้า มมันไมด่ใชด่คพาของมนจุษยร์ มมันคมือ “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัส
ดมังนบีนั้”  เหลด่าผผว้บรลิสจุทธลิธไดว้บมันทนกถว้อยคพาของพระเจว้าขณะทบีนึ่พระองคร์ตรมัสแกด่พวกเขาผด่านทางพระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธ ในหนมังสมือกลิจการมบีการอว้างอลิงถนงพระวจนะสามสลิบหว้าครมันั้ง มบีอยผด่สลิบสามครมันั้งทบีนึ่มมันถผก
เรบียกวด่า “พระวจนะของพระเจว้า” (กลิจการ 4:31; 6:2,7; 8:14; 11:1; 12:24; 13:5,7,44,46; 17:13; 
18:11; และ 19:20) แปดครมันั้งมมันถผกเรบียกวด่า “พระวจนะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” (กลิจการ 8:25; 
11:16; 13:48,49; 15:35,36; 16:32; และ 19:10) สลิบสามครมันั้งมมันถผกเรบียกแคด่วด่า “พระวจนะ”
(กลิจการ 4:4; 6:4; 8:4; 10:36;44; 11:19; 13:26; 14:3,25; 15:7; 16:6; 17:11; และ 20:32) ครมันั้ง
เดบียวเราพบ “พระวจนะของพระองคร์” (กลิจการ 4:29)

(k) พระวจนะของพระเจว้าเคลมืนึ่อนไหวไปมาในการกระทพากลิจของมมัน มมันเปป็นฤทธลิธเดชของพระเจว้า โปรด
ศนกษาฮบีบรผ 1:3; 2:2; 4:12; 6:5; 11:3; และ 13:7 จากขว้อพระคพาเหลด่านมันั้นคจุณจะเหร็นวด่าในพระวจนะ
ของพระเจว้ามบี “ระเบลิดไดนาไมตร์” ของพระเจว้า

(l) พระวจนะของพระเจว้าชมัดเจนและแนด่นอนในคพากลด่าวอว้างทมันั้งสลินั้นของมมัน มมันชมัดเจนและแนด่นอนในสลิทธลิ
อพานาจของมมัน (1 ธส. 1:5) มมันชมัดเจนและแนด่นอนในขด่าวสารของมมัน (1 ธส. 1:6; 4:15) มมันชมัดเจน
และแนด่นอนในฤทธลิธเดชของมมัน (1 ธส. 2:13) พระวจนะของพระเจว้าอว้างสลิทธลิธในความเตร็มใจแหด่งความ
เชมืนึ่อฟปังของเรา ความจงรมักภมักดบีแหด่งความรมักของเรา และความปรารถนาแหด่งความหวมังของเรา
พระวจนะของพระเจว้าเปป็นถว้อยคพาแหด่งชบีวลิตเพมืนึ่อทพาใหว้มบีชบีวลิตขนนั้นใหมด่ (ฟป. 2:16)
พระวจนะของพระเจว้าเปป็นถว้อยคพาแหด่งความเชมืนึ่อเพมืนึ่อใหว้บมังเกลิดความเชมืนึ่อ (รม. 10:8,17)
พระวจนะของพระเจว้าเปป็นถว้อยคพาแหด่งการทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมันเพมืนึ่อรมับประกมันเรา (2 คร. 5:19) 
พระวจนะของพระเจว้าเปป็นดาบสองคมทบีนึ่แหลมคมเพมืนึ่อสมังหาร (อฟ. 6:17; ฮบ. 4:12)
พระวจนะของพระเจว้าสถลิตอยผด่ภายในผผว้เชมืนึ่อ (คส. 3:16) 
พระวจนะของพระเจว้าเปปิดเผยความจรลิงเหลด่านมันั้นของพระเจว้าแกด่เรา (1 ธส. 4:15)
พระวจนะของพระเจว้าเปป็นถว้อยคพาแหด่งความสมัตยร์ซมืนึ่อเพมืนึ่อถมือรมักษาไวว้ (ทต. 1:9) 
พระวจนะของพระเจว้าเปป็นถว้อยคพาแหด่งความชอบธรรมเพมืนึ่อทพาใหว้เราเปป็นคนชอบธรรม (ฮบ. 5:13)
พระวจนะของพระเจว้าเปป็นถว้อยคพาแหด่งความไมด่รผว้เปฟปี่อยเนด่าเพมืนึ่อจะคงอยผด่เรมืนึ่อยไป (1 ปต. 1:23,25)
พระวจนะของพระเจว้าเปป็นถว้อยคพาทบีนึ่ถผกปลผกฝปังไวว้ทบีนึ่ชด่วยใหว้รอด (ยก. 1:21)



พระวจนะของพระเจว้าเปปิดเผยพระสมัญญาตด่าง ๆ ของพระเจว้า ซนนึ่งไมด่มบีสมักคพาเดบียวเคยลว้มเหลวไป (1 
พงศร์กษมัตรลิยร์ 8:56)

เรามบีทรมัพยร์สมบมัตลินบีนั้ พระวจนะของพระเจว้า “ในภาชนะดลิน…” คพากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ภาชนะ” มบีความ
หมายวด่า เครมืนึ่องใชว้สอย เหมมือนกมับเครมืนึ่องใชว้สอยตด่าง ๆ ทบีนึ่ถผกใชว้ในครมัวเรมือน ในลผกา 8:16 และยอหร์น 19:29 การ
ประยจุกตร์ใชว้คมือใชว้กมับภาชนะหนนนึ่งสพาหรมับบรรจจุสลินึ่งตด่าง ๆ ในขว้อพระคพาตอนนบีนั้ของเรา “ภาชนะดลิน” หมายถนง
รด่างกายของครลิสเตบียนทมันั้งหลาย ผผว้คนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วเปป็นผผว้ถมือครองพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ พวกเขามบี “ทรมัพยร์
สมบมัตลิ” (พระวจนะของพระเจว้า) อยผด่ในใจของตน

รด่างกายมนจุษยร์นมันั้นเปราะบาง โดยตกอยผด่ภายใตว้ความเจร็บปฝ่วยและโรคภมัย มมันสามารถถผกทพาลายไดว้โดย
งด่าย แตด่ “ทรมัพยร์สมบมัตลิ” ทบีนึ่อยผด่ภายในนมันั้นจะไมด่มบีวมันเปฟปี่อยเนด่าเลย! มมันจะไมด่มบีวมันจางหายไป มมันจะไมด่มบีวมันถผก
ทพาลาย โดยการเปรบียบเทบียบนบีนั้ (ทรมัพยร์สมบมัตลินลิรมันดรร์ซนนึ่งถผกบรรจจุอยผด่ในภาชนะดลิน) เปาโลแสดงใหว้เหร็นวด่าไมด่มบีสงด่า
ราศบีหรมือความเปป็นเลลิศแหด่งธรรมชาตลิของเขาหรมือทบีนึ่มาจากตมัวเขาเองไดว้ทพาใหว้ขด่าวประเสรลิฐนมันั้นเปป็นทรมัพยร์สมบมัตลิทบีนึ่
มบีคด่า สงด่าราศบี เกบียรตลิยศ คพาสรรเสรลิญและการเทลิดทผนทมันั้งหมดตว้องตกเปป็นของพระเยซผครลิสตร์เจว้า มมันเปป็นทบีนึ่พอ
พระทมัยพระเจว้าทบีนึ่จะประทานทรมัพยร์สมบมัตลินบีนั้ไวว้ในภาชนะทมันั้งหลายทบีนึ่เปราะบางอยด่างทบีนึ่มนจุษยร์เปป็น เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขา
จะไดว้แบกทรมัพยร์สมบมัตลินบีนั้ไปสผด่ผผว้อมืนึ่นผด่านทางการประกาศขด่าวประเสรลิฐ ชด่างเปป็นสลิทธลิพลิเศษทบีนึ่มนจุษยร์ซนนึ่งเปราะบาง
และอด่อนแอจะปฝ่าวประกาศขด่าวสารอมันทรงฤทธลิธทบีนึ่สามารถเปลบีนึ่ยนแปลงคนบาปผผว้โสมมใหว้กลายเปป็นวลิสจุทธลิชน
ของพระเจว้าไดว้! มนจุษยร์ปฝ่าวประกาศขด่าวสารนมันั้น พระวจนะของพระเจว้ากระทพาการอมัศจรรยร์นมันั้น

“...เพมืนึ่อความยอดเยบีนึ่ยมแหด่งฤทธานจุภาพนมันั้นจะเปป็นของพระเจว้า และไมด่ใชด่ของพวกเรา” พวกอมัครทผต
ปรนนลิบมัตลิในระหวด่างชด่วงเปลบีนึ่ยนผด่านนมันั้นตอนทบีนึ่ศาสนายลิวกพาลมังหลบีกทางใหว้แกด่ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน วมันนบีนั้ มบี
พระวจนะของพระเจว้าทบีนึ่เปป็นลายลมักษณร์อมักษรหลายลว้านเลด่มทบีนึ่ถผกแจกจด่ายไปทมันึ่วโลกซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ ผผว้คนสามารถ
อด่านพระวจนะไดว้ แตด่เปาโลและอมัครทผตคนอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่เหลมือไมด่ไดว้มบีพระวจนะทบีนึ่เปป็นลายลมักษณร์อมักษรอยด่างทบีนึ่เรามบี 
ดมังนมันั้นพระเจว้าจนงทรงเปป็นพยานเพมืนึ่อพวกเขา “ทมันั้งดว้วยบรรดาหมายสพาคมัญและการมหมัศจรรยร์ และดว้วยการ
อมัศจรรยร์อมันหลากหลาย และบรรดาของประทานของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ ตามพระประสงคร์ของพระองคร์เอง”
(ฮบ. 2:4)

อมัครทผตเปาโลแสดงฤทธลิธเดชใหญด่โต เขารมักษาคนเจร็บปฝ่วย ทพาใหว้คนตายเปป็นขนนั้น ขมับพวกผบีออก-และยมืน
หยมัดอยด่างมบีพลมังภายใตว้การขด่มเหงฝฝ่ายรด่างกายในแบบทบีนึ่ไมด่มบีมนจุษยร์ธรรมดาคนใดจะเอาชบีวลิตรอดผด่านมาไดว้ แตด่
โปรดสมังเกตวด่าเปาโลวด่องไวทบีนึ่จะถวายคพาสรรเสรลิญและสงด่าราศบีแดด่พระเจว้าสพาหรมับฤทธลิธเดชนมันั้นทบีนึ่ปรากฏชมัดเหลมือ
เกลินในชบีวลิตของเขา เขาใหว้การรมับรองซนั้พาแลว้วซนั้พาอบีกวด่าสลินึ่งทบีนึ่เขาทพานมันั้นเกลินกวด่าพละกพาลมังทมันั้งสลินั้นของมนจุษยร์และวด่า
ฤทธลิธเดชของพระเจว้าทพาใหว้เขาสามารถทพาอยด่างทบีนึ่เขาไดว้กระทพา เขาวางใจพระเจว้าไมด่เพบียงสพาหรมับการไถด่เทด่านมันั้น 
แตด่สพาหรมับความตว้องการฝฝ่ายรด่างกาย ฝฝ่ายวลิญญาณ และฝฝ่ายนลิรมันดรร์เชด่นกมัน

ผมเชมืนึ่อวด่าเหตจุผลอมันโดดเดด่นทบีนึ่มารไดว้ทบีนึ่มมันึ่นเยอะเหลมือเกลินในทด่ามกลางศาสนาตด่าง ๆ และครลิสตจมักรทมันั้ง
หลายวมันนบีนั้กร็คมือวด่า มนจุษยร์กพาลมังพยายามทบีนึ่จะดพาเนลินงานของพระเจว้าโดยปราศจากฤทธลิธเดชของพระเจว้า พวกเขา
อาจสด่งเสบียงอนกทนกมากมาย โอว้อวดใหญด่โต สรว้างอาคารหลมังใหญด่และจมัดรายการใหญด่ ๆ-แตด่นมันึ่นไมด่ไดว้หมายถนง



ความสพาเรร็จในเขตแดนฝฝ่ายวลิญญาณ พระเยซผตรมัสวด่า “ปราศจากเราแลว้ว ทด่านทมันั้งหลายทพาสลินึ่งใดไมด่ไดว้เลย”
(ยอหร์น 15:5 วรรคหลมัง)

มมันเปป็นความจรลิงเสมอมา มมันเปป็นความจรลิงวมันนบีนั้ มมันจะเปป็นความจรลิงเสมอไป ทบีนึ่วด่าหากปราศจากฤทธลิธ
เดชของพระเจว้าและการทรงนพาของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ มนจุษยร์กร็ไมด่สามารถบรรลจุสลินึ่งซนนึ่งพระเจว้าทรงเสนอใหว้
บรรลจุไดว้ งานของครลิสตจมักรไมด่อาจถผกกระทพาไดว้โดยมนจุษยร์เพบียงลพาพมัง มนจุษยร์เปป็นเพบียงภาชนะ และนอกเสบียจาก
วด่าภาชนะเหลด่านมันั้นถผกเตลิมเตร็มดว้วยความรมักของพระเจว้า พระวลิญญาณของพระครลิสตร์ และฤทธลิธเดชของขด่าว
ประเสรลิฐ ภาชนะเหลด่านมันั้นกร็ไมด่สามารถถผกใชว้การโดยพระเจว้าไดว้ไมด่วด่าพวกเขาจะมบีการศนกษาหรมือพรสวรรคร์สมัก
เพบียงใดกร็ตาม

เมมืนึ่อเราศนกษาประวมัตลิศาสตรร์ครลิสตจมักรอยด่างตมันั้งใจ เราจะเหร็นวด่าเหลด่าผผว้ชนะจลิตวลิญญาณทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่บางคน
ของพระเจว้าเปป็นคนอด่อนแอและไมด่ไดว้เลด่าเรบียนสผง นมักเทศนร์และผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐผผว้ยลินึ่งใหญด่บางคนของ
พระเจว้าอด่านหนมังสมือไมด่ออกดว้วยซนั้พาจนกระทมันึ่งหลมังจากทบีนึ่พวกเขาไดว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อและถผกเรบียกใหว้เขว้าสผด่การรมับใชว้
ของพระเจว้า แตด่เมมืนึ่อผผว้ใดยอมจพานนตด่อพระเจว้าอยด่างสลินั้นสจุดใจ องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเองจะทรงทพาใหว้ภาชนะนมันั้นเปป็นทบีนึ่
ชอบพระทมัยสพาหรมับการใชว้งานของพระองคร์

งานรบับใชช้นบันั้น-การทนทสุกขธ
ขว้อ 8-10: พวกเราถผกรบกวนอยผด่ทจุกดว้าน แตด่กร็ไมด่เปป็นทจุกขร์ พวกเราสมับสนงงงวย แตด่กร็ไมด่สลินั้นหวมัง ถผก

ขด่มเหง แตด่ไมด่ถผกทอดทลินั้ง ถผกเหวบีนึ่ยงลงแลว้ว แตด่ไมด่ถผกทพาลาย โดยแบกการตายของพระเยซผเจว้าไวว้ในรด่างกายเสมอ 
เพมืนึ่อวด่าชบีวลิตของพระเยซผดว้วยจะถผกทพาใหว้ปรากฏในรด่างกายของพวกเรา

“พวกเราถผกรบกวนอยผด่ทจุกดว้าน แตด่กร็ไมด่เปป็นทจุกขร์” คมือความคลิดของเปาโลในสด่วนของตมัวเขาเองและ
เหลด่าเพมืนึ่อนผผว้รมับใชว้ของเขา ถนงแมว้วด่ามมันประยจุกตร์ใชว้ไดว้กมับผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทจุกคนเชด่นกมัน คนทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่เพมืนึ่อ
พระครลิสตร์ ไมด่วด่าเขาจะเปป็นผผว้รมับใชว้หรมือผผว้เชมืนึ่อทมันึ่วไป จะเผชลิญกมับบททดสอบตด่าง ๆ ความทจุกขร์ลพาบากและความ
ผลิดหวมังทมันั้งหลาย เรมืนึ่องนบีนั้ควรถผกคาดหวมังอยผด่แลว้ว แตด่ไมด่มบีความจพาเปป็นทบีนึ่จะตว้อง “เปป็นทจุกขร์” ตอนนบีนั้มากไปกวด่าตอน
ทบีนึ่เปาโลเขบียนถว้อยคพาเหลด่านบีนั้ภายใตว้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ

“...พวกเราสมับสนงงงวย แตด่กร็ไมด่สลินั้นหวมัง” การสมับสนงงงวยหมายถนงการรผว้สนกไมด่แนด่นอน สงสมัย ฉงน 
สมับสน สภาวะนบีนั้มาถนงเราทจุกคนและเราแทบไมด่รผว้วด่าจะหมันไปทางไหนอยผด่บด่อยครมันั้ง แตด่ไมด่มบีเหตจุผลทบีนึ่จะตว้องสลินั้นหวมัง
เพราะวด่าพระเจว้าทรงเปป็นผผว้ชด่วยเหลมือของเราและเมมืนึ่อเรามอบความสมับสนงงงวยเหลด่านมันั้นไวว้กมับพระองคร์ พระองคร์
จะทรงนพาพาเราออกจากความไมด่แนด่นอนเหลด่านมันั้นและแสดงใหว้เราเหร็นสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงอยากใหว้เราทราบและ
เขว้าใจ เรามบีการรมับประกมันทบีนึ่วด่าพระผผว้ชด่วยใหว้รอดผผว้ประเสรลิฐของเราทรงเขว้าใจเราในเวลาทบีนึ่เราไมด่เขว้าใจตมัวเราเอง 
เมมืนึ่อเราเดลินกมับพระองคร์และฟปังการชบีนั้นพาของพระองคร์ พระองคร์จะทรงนพาเราผด่านความสมับสนงงงวยใดทบีนึ่อาจ
ปรากฏตด่อหนว้าเรา

“...ถผกขด่มเหง แตด่ไมด่ถผกทอดทลินั้ง” ในยอหร์น 16:33 พระเยซผตรมัสแกด่เหลด่าสาวกของพระองคร์วด่า “สลินึ่งเหลด่า
นบีนั้เรากลด่าวแกด่ทด่านทมันั้งหลายแลว้ว เพมืนึ่อทด่านทมันั้งหลายจะมบีสมันตลิสจุขในเรา ในโลกนบีนั้ทด่านทมันั้งหลายจะประสบความทจุกขร์
ยาก แตด่จงชมืนึ่นใจเถลิด เราชนะโลกแลว้ว” ใชด่แลว้วครมับ โลกจะขด่มเหงผผว้เชมืนึ่อแทว้ แตด่ผผว้เชมืนึ่ออยผด่ในพระครลิสตร์ และพระ



ครลิสตร์ทรงเอาชนะทจุกสลินึ่งแลว้วทบีนึ่มารและนรกจะขวว้างใสด่พระองคร์ไดว้ เหตจุฉะนมันั้นในพระครลิสตร์ พวกเรากร็สามารถ
เอาชนะการขด่มเหงไดว้เชด่นกมัน

ในมมัทธลิว 28:20 หลมังจากทบีนึ่พระเยซผประทานพระมหาบมัญชาแลว้ว พระองคร์ทรงใหว้พระสมัญญาหนนนึ่งเชด่น
กมัน: “ดผเถลิด เราอยผด่กมับทด่านทมันั้งหลายเสมอไป แมว้กระทมันึ่งถนงการสลินั้นสจุดของโลกนบีนั้” จากนมันั้นในฮบีบรผ 13:5 พระ
สมัญญานมันั้นถผกทวนซนั้พา: “พระองคร์ไดว้ตรมัสไวว้แลว้ววด่า “เราจะไมด่ละทด่านหรมือทอดทลินั้งทด่านเลย”” เราจะขอการรมับ
ประกมันใดมากกวด่านบีนั้ไดว้อบีกเลด่า? เมมืนึ่อถผกหนจุนหลมังโดยความไมด่ผลิดพลาดไดว้แหด่งพระวจนะบรลิสจุทธลิธของพระเจว้า เรา
จนงทราบวด่าไมด่วด่าเราจะเผชลิญการขด่มเหงทบีนึ่ขมขมืนึ่นสมักเพบียงใด พระองคร์ผผว้ไดว้ทรงทนทจุกขร์การขด่มเหงเชด่นนมันั้นเพราะ
เหร็นแกด่เรากร็ทรงอยผด่กมับเรา จะทรงอยผด่กมับเราเสมอไป จนถนงบมันั้นปลายของชบีวลิตนบีนั้และผด่านหจุบเขาแหด่งเงามมัจจจุราช

“...ถผกเหวบีนึ่ยงลงแลว้ว แตด่ไมด่ถผกทพาลาย” ถว้าคจุณเคยเหร็นการแขด่งมวยปลนั้พา คจุณกร็รผว้วด่าการปลนั้พาสผว้เชด่นนมันั้นโหด
รว้ายทารจุณขนาดไหน เราอาจใชว้ภาพประกอบนบีนั้ตรงนบีนั้ไดว้ นมักมวยปลนั้พาในสมังเวบียนหรมือนมักสผว้แกลดลิเอเตอรร์ในสนาม
กบีฬาอาจถผกเหวบีนึ่ยงลง แตด่ไมด่ถผกทพาลาย เขาอาจถผกบดขยบีนั้ แตด่ไมด่ถผกฆด่า และเขาจะลจุกขนนั้นมาสผว้อบีก ดมังนมันั้นเปาโลและ
เหลด่าผผว้ชด่วยของเขา ซนนึ่งถผกทจุด่มลงโดยการโจมตบีของซาตาน จนงฟฟฟื้นกพาลมังของตนขนนั้นใหมด่และเตรบียมพรว้อมสพาหรมับศนก
ใหมด่ ๆ กมับศมัตรผนมันั้น พวกเขาเอาชนะความยจุด่งยากเหลด่านมันั้น พรว้อมอยผด่เสมอทบีนึ่จะเขว้าสผว้ในศนกใหมด่กมับมาร พรว้อมทบีนึ่จะ
พบกมับบททดสอบ ความปวดรว้าวและการขด่มเหงใหมด่ ๆ

เปาโลตระหนมักดบีวด่าชบีวลิตครลิสเตบียนเปป็นการสงคราม และคนเราตว้องเตรบียมพรว้อมอยด่างเหมาะสมสพาหรมับ
ทพาศนกหากเขาหวมังวด่าจะชนะ การเตรบียมพรว้อมสพาหรมับศนกเชด่นนมันั้น แนด่นอนวด่าถผกจมัดหาใหว้ทจุกอยด่างโดยพระคจุณ
ของพระเจว้า คจุณจะพบวด่าเรมืนึ่องนบีนั้ถผกอธลิบายอยด่างชมัดเจนในเอเฟซมัส 6:11-18 โปรดเปปิดดผขว้อพระคพาตอนนมันั้นและ
อด่านมมันอยด่างตมันั้งใจและดว้วยใจอธลิษฐาน

“โดยแบกการตายของพระเยซผเจว้าไวว้ในรด่างกายเสมอ…” เปาโลกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าตายทจุกวมัน” (1 คร. 
15:31) ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วถผกมอบไวว้แกด่ความตายทจุกวมัน เมมืนึ่อเรายอมจพานนตด่อพระเยซผครลิสตร์เจว้า 
เรากร็กลด่าวโดยการยอมจพานนนมันั้นวด่า”ขว้าพเจว้ากพาลมังตายตด่อโลกและกพาลมังมบีชบีวลิตขนนั้นในพระเยซผ เพมืนึ่อจะเดลินตาม
รอยพระบาทของพระองคร์ เพมืนึ่อจะรด่วมแบด่งปปันกางเขนนมันั้นกมับพระองคร์ เพมืนึ่อจะเสบียชบีวลิตของขว้าพเจว้าในการรมับใชว้
ของพระองคร์” ในลมักษณะนบีนั้ฤทธลิธเดชแหด่งขด่าวประเสรลิฐของพระเยซผครลิสตร์ถผกเผยใหว้ประจมักษร์ในชบีวลิตประจพาวมัน
ของเราและเรากลายเปป็นจดหมายฝากทบีนึ่ถผกอด่านโดยมนจุษยร์ทมันั้งหลาย ฝผงชนมหาศาลแหด่งมวลมนจุษยร์จะไมด่อด่าน
พระคมัมภบีรร์ แตด่พวกเขาจะอด่านชบีวลิตของคจุณและของผม และโดยสลินึ่งทบีนึ่พวกเขามองเหร็นในชบีวลิตประจพาวมันและการ
ประพฤตลิของเรา พวกเขาจะตมัดสลินพระเยซผครลิสตร์เจว้า!

นอกจากนบีนั้ เราตว้องพลิจารณาวด่าวลิญญาณเดบียวกมันนมันั้นแหด่งความเปป็นศมัตรผตด่อความชอบธรรม วลิญญาณนมันั้น
ทบีนึ่เคยสถลิตอยผด่ในใจของเหลด่าศมัตรผของพระเยซผและเรบียกรว้องใหว้ประหารชบีวลิตพระองคร์ ยมังอยผด่กมับเราเหมมือนเดลิมวมันนบีนั้
วลิญญาณนมันั้นแหด่งความเปป็นศมัตรผกพาลมังทพางานลด่วงเวลาอยผด่ในโลกนบีนั้ โดยทพางานตด่อตว้านเหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงของ
พระเจว้า ตด่อตว้านคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ยกชผพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งรลินและพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเยซผ-โดยไมด่พนนึ่งหลมักคพา
สอนตด่าง ๆ ทบีนึ่มนจุษยร์สรว้างขนนั้นและประเพณบีทมันั้งหลายของมนจุษยร์ การทนทจุกขร์เหลด่านมันั้นของพวกอมัครทผตจนงเปป็นการ
เหร็นแกด่พระครลิสตร์ และการขด่มเหงเหลด่านมันั้นทบีนึ่พวกเขาไดว้เผชลิญวมันแลว้ววมันเลด่าเปป็นรผปแบบหนนนึ่งของการสมังหารพระ



ครลิสตร์ใหมด่อบีก
“...เพมืนึ่อวด่าชบีวลิตของพระเยซผดว้วยจะถผกทพาใหว้ปรากฏในรด่างกายของพวกเรา” ชบีวลิตของพระเยซผขณะทบีนึ่

พระองคร์ทรงสถลิตอยผด่ในใจของผผว้คนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วถผกแสดงออกในฤทธลิธเดชทบีนึ่พวกเขาถมือครองในการเผชลิญหนว้า
การขด่มเหงและการสผว้ทนความยากลพาบากตด่าง ๆ และความผลิดหวมังทมันั้งหลาย บด่อยครมันั้งพวกเขาทนทจุกขร์ ใน
รด่างกายอมันอด่อนแอ ความยากลพาบากแหด่งชบีวลิตในแบบทบีนึ่คงทพาใหว้คนทบีนึ่เขว้มแขร็งทบีนึ่สจุดเรลินึ่มรผว้สนกทว้อใจ แตด่โดยพระคจุณ
ของพระเจว้า เหลด่าวลิสจุทธลิชนของพระเจว้ากร็เดลินหนว้าตด่อไป!

ชบีวลิตของพระเยซผในใจของผผว้เชมืนึ่อถผกสพาแดงใหว้เหร็นเชด่นกมันในความไมด่เหร็นแกด่ตมัวของครลิสเตบียนทมันั้งหลายทบีนึ่
อจุทลิศตน มบีความไมด่เหร็นแกด่ตมัวซนนึ่งยลินดบีตว้อนรมับการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าและความรอดของ
จลิตวลิญญาณทมันั้งหลายทบีนึ่หลงหาย เราสามารถถวายเกบียรตลิพระเยซผไดว้ในการทนทจุกขร์ เมมืนึ่อเรามบีชบีวลิตของพระครลิสตร์
อยผด่ภายใน เรากร็สามารถสพาแดงสงด่าราศบีของพระครลิสตร์ในการทนทจุกขร์และความทจุกขร์ลพาบากทมันั้งหลาย อมันเปป็นการ
ทพาใหว้ชบีวลิตของพระเยซผ “ปรากฏในรด่างกายของพวกเรา”

ขว้อ 11: เพราะวด่าพวกเราซนนึ่งมบีชบีวลิตอยผด่นมันั้นถผกมอบไวว้แกด่ความตายอยผด่เสมอเพราะเหร็นแกด่พระเยซผ เพมืนึ่อ
พระชนมร์ชบีพของพระเยซผดว้วยจะถผกทพาใหว้ปรากฏในเนมืนั้อหนมังทบีนึ่ตว้องตายของพวกเรา

เมมืนึ่อเปาโลกลด่าววด่า “พวกเราซนนึ่งมบีชบีวลิตอยผด่นมันั้น” เขากร็กพาลมังพผดถนงตมัวเขาเองและอมัครทผตคนอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่ยมังมบี
ชบีวลิตอยผด่ในขณะนมันั้น ยากอบพบีนึ่ชายของยอหร์นถผกฆด่าเปป็นมรณะสมักขบีไปแลว้ว โดยถผกประหารชบีวลิตดว้วยดาบตามคพาสมันึ่ง
ของเฮโรด (กลิจการ 12:2) และมมันเปป็นไปไดว้มาก ๆ ทบีนึ่วด่าอมัครทผตทบีนึ่เหลมือบางคนไดว้ถผกฆด่าเปป็นมรณะสมักขบีไปแลว้ว
กด่อนหนว้านมันั้น พระคพาขว้อนบีนั้เปป็นเพบียงคพาอธลิบายทบีนึ่เชมืนึ่อมโยงกมับขว้อพระคพากด่อนหนว้า

“...ถผกมอบไวว้แกด่ความตายอยผด่เสมอเพราะเหร็นแกด่พระเยซผ”-วมันแลว้ววมันเลด่า ทจุกชมันึ่วขณะ ตว้องเจอกมับ
ความตายอยผด่เสมอ นบีนึ่เปปิดเผยสลินึ่งทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในขว้อ 10 มากยลินึ่งขนนั้นในเรมืนึ่องการแบกการตายของพระเยซผเจว้าไวว้ใน
รด่างกายของเรา ในโรม 8:36 เปาโลยกถว้อยคพาของดาวลิดทบีนึ่เอามาจากเพลงสดจุดบี 44:22: “ เพราะเหร็นแกด่พระองคร์
ขว้าพระองคร์ทมันั้งหลายจนงถผกประหารวมันยมังคนึ่พา ขว้าพระองคร์ทมันั้งหลายถผกนมับวด่าเปป็นเหมมือนอยด่างแกะสพาหรมับจะเอาไป
ฆด่าเสบีย”

“...เพมืนึ่อพระชนมร์ชบีพของพระเยซผดว้วยจะถผกทพาใหว้ปรากฏในเนมืนั้อหนมังทบีนึ่ตว้องตายของพวกเรา” นบีนึ่เปป็นการ
ทวนซนั้พาของคพากลด่าวสจุดทว้ายในขว้อพระคพากด่อนหนว้า มมันเนว้นยนั้พาอบีกครมันั้งวด่าชบีวลิตของพระเยซผซนนึ่งประทมับอยผด่ในผผว้เชมืนึ่อ
ถผกเผยใหว้ประจมักษร์ (ถผกสพาแดงออกมา) กระทมันึ่งในสลินึ่งซนนึ่งเปป็นเนมืนั้อหนมังและถผกลลิขลิตใหว้ตาย

ขว้อ 12: ดมังนมันั้นความตายจนงทพางานอยผด่ในพวกเรา แตด่ชบีวลิตในพวกทด่าน
“ความตายจนงทพางานอยผด่ในพวกเรา”-นมันึ่นคมือ “พวกเราเจอกมับความตายอยผด่เสมอขณะทบีนึ่เราประกาศขด่าว

ประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า” การประกาศขด่าวประเสรลิฐในความบรลิสจุทธลิธและความจรลิงของมมันนพามาซนนึ่ง
การขด่มเหงแมว้กระทมันึ่งในยจุคครลิสตจมักรทบีนึ่รจุดหนว้าไปนบีนั้ แตด่เมมืนึ่อเปาโลกพาลมังประกาศมมัน มมันกร็เปป็นเรมืนึ่องอมันตรายตด่อ
รด่างกายทบีนึ่จะประกาศพระคจุณบรลิสจุทธลิธทบีนึ่ไมด่พนนึ่งการประพฤตลิหรมือการกระทพาตด่าง ๆ ของพระราชบมัญญมัตลิ การ
เทศนาเชด่นนมันั้นนพามาซนนึ่งการขด่มเหงและการทนทจุกขร์ซนนึ่งอาจมองไดว้วด่าเปป็นความตายทบีนึ่กพาลมังทพางานอยผด่ในคน ๆ นมันั้น 
เหลด่าศมัตรผทบีนึ่รว้ายกาจทบีนึ่สจุดของเปาโลคมือพวกนมักศาสนาเหลด่านมันั้น และกลจุด่มคนทบีนึ่คลว้าย ๆ กมันกร็ยมังเปป็นศมัตรผตมัวฉกาจ



ของการประกาศขด่าวประเสรลิฐอมันบรลิสจุทธลิธอยผด่เหมมือนเดลิม มบี “ศาสนาแบบปปิคนลิก” มากเกลินไปในวมันนบีนั้ และนมันึ่น
ไมด่ใชด่สลินึ่งทบีนึ่พระเยซผทรงสอน เราถวายเกบียรตลิพระองคร์โดยความตายซนั้พา ๆ-ไมด่ใชด่โดยการตายจรลิง ๆ แตด่โดยการตาย
ทจุกวมันตด่อตมัวเองและการทพาตามอพาเภอใจ เหมมือนกมับทบีนึ่เปาโลไดว้เผชลิญกมับความตายฝฝ่ายรด่างกายอยผด่ทจุกวมัน

“...แตด่ชบีวลิตในพวกทด่าน” จรลิง ๆ แลว้วเปาโลกพาลมังกลด่าวแกด่ผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์วด่า “พวกทด่านมบีชบีวลิตนลิรมันดรร์ 
พวกทด่านมบีความชมืนึ่นชมยลินดบี พวกทด่านมบีความรอดโดยพระคจุณผด่านทางความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้ว
ของพระเมษโปดกของพระเจว้า และพระพรเหลด่านมันั้นเปป็นผลลมัพธร์ของการทบีนึ่พวกเราตว้องเจอกมับความตายอยผด่
ตลอด โดยเสบีนึ่ยงชบีวลิตของพวกเราเพมืนึ่อนพาขด่าวประเสรลิฐอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีนบีนั้แหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า
มาสผด่พวกทด่าน พวกทด่านกพาลมังเกร็บเกบีนึ่ยวพระพรเหลด่านมันั้นของการทบีนึ่พวกเราตว้องเจอกมับความทจุกขร์ลพาบาก ความ
ลพาเคร็ญ และการทนทจุกขร์”

ความชมืนึ่นชมยลินดบีของเปาโลในผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไมด่ใชด่แคด่การโอว้อวดแบบมนจุษยร์ เขาอวดในพวก
เขาเพราะความสมัมพมันธร์รด่วมกมันของพวกเขาทบีนึ่มบีตด่อพระครลิสตร์ พวกเขาเปป็นอวมัยวะของกายเดบียวกมัน พวกเขามบี
ชบีวลิตนลิรมันดรร์แบบเดบียวกมับทบีนึ่เปาโลมบีในพระเยซผครลิสตร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของพวกเขาและองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าแหด่งชบีวลิตของพวกเขา ดมังนมันั้นเปาโลจนงพผดตรงนบีนั้ถนงความเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันของตมัวเขาเองกมับผผว้เชมืนึ่อ
เหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรชาวโครลินธร์และกมับพระเยซผครลิสตร์ ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าเขาหวมังวด่าจะผผกมมัดผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นเขว้า
กมับตมัวเขาเองอยด่างใกลว้ชลิดมากขนนั้นโดยการเตมือนความจพาเกบีนึ่ยวกมับการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ของเขาเพมืนึ่อพระพรของพวก
เขาและประโยชนร์สจุขของพวกเขา เขารมักเหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเขาสจุดหมัวใจและเขาอยากใหว้พวกเขารมักเขามากเทด่ากมับทบีนึ่
เขารมักพวกเขา

ขว้อ 13 และ 14: โดยทบีนึ่พวกเรามบีจลิตวลิญญาณแบบเดบียวกมันแหด่งความเชมืนึ่อ ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า 
‘ขว้าพเจว้าไดว้เชมืนึ่อ และเหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงพผดแลว้ว’ พวกเรากร็เชมืนึ่อเหมมือนกมัน และเหตจุฉะนมันั้นจนงพผด โดยทราบอยผด่
วด่าพระองคร์ผผว้ซนนึ่งไดว้ทรงบมันดาลใหว้พระเยซผเจว้าเปป็นขนนั้นมาแลว้ว จะทรงบมันดาลใหว้พวกเราเปป็นขนนั้นมาเชด่นกมันโดยพระ
เยซผ และจะทรงพาพวกเรามาเขว้าเฝฟ้าพรว้อมกมับพวกทด่าน

“โดยทบีนึ่พวกเรามบีจลิตวลิญญาณแบบเดบียวกมันแหด่งความเชมืนึ่อ” พผดถนงพระวลิญญาณทบีนึ่ไดว้ประทมับอยผด่ในดาวลิด 
เพราะวด่าถว้อยคพา “ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า” อว้างอลิงถนงเพลงสดจุดบี 116:10 ทบีนึ่ดาวลิดเขบียนไวว้วด่า “ขว้าพเจว้าไดว้เชมืนึ่อ เหตจุ
ฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงพผดแลว้ว ขว้าพเจว้าไดว้รมับความทจุกขร์ยากใหญด่ยลินึ่ง” ดาวลิดถผกรบกวนจลิตใจ ถผกทพาใหว้เจร็บชนั้พา แตด่ความ
เชมืนึ่อของเขากร็ทพาใหว้เขาสามารถไดว้รมับชมัยชนะเหนมือการรบกวนและการทพาใหว้เจร็บชนั้พาเหลด่านมันั้นและชด่วยใหว้เขา
สามารถประกาศความรมักมมันึ่นคงขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ ความเชมืนึ่อทบีนึ่คลว้ายกมันกร็ชด่วยเปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนผผว้รมับ
ใชว้ของเขาใหว้สามารถประกาศขด่าวดบีแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเยซผครลิสตร์เจว้า ถนงแมว้วด่าพวกเขาถผก
หว้อมลว้อมทจุกวมันโดยความอด่อนกพาลมัง ภมัยอมันตราย การทนทจุกขร์และความทจุกขร์ลพาบากหลายอยด่าง

“...พวกเรากร็เชมืนึ่อเหมมือนกมัน และเหตจุฉะนมันั้นจนงพผด” สลินึ่งใดกมันทบีนึ่เปาโลและเหลด่าสหายของเขาเชมืนึ่อ? พวก
เขาเชมืนึ่อพระเจว้า พวกเขาเชมืนึ่อความจรลิงของขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า พวกเขาเชมืนึ่อใน
พระเยซผวด่าทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดหนนนึ่งเดบียวของมนจุษยชาตลิ พวกเขาเชมืนึ่อในการลบมลทลินดว้วยพระโลหลิตของ
พระองคร์ การฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ฝฝ่ายรด่างกายของพระองคร์ การเสดร็จขนนั้นสผด่สงด่าราศบีของพระองคร์ และการเสดร็จมา



ครมันั้งทบีนึ่สองของพระองคร์ พรว้อมกมับความมมันึ่นใจอมันลนกซนนั้งเชด่นนมันั้นในขด่าวประเสรลิฐและฤทธลิธเดชของมมัน พวกเขาสด่ง
มอบขด่าวสารขด่าวประเสรลิฐดว้วยใจกลว้าโดยปราศจากการขออภมัยหรมือการออมชอม “จากบรรดาสลินึ่งทบีนึ่เตร็มอยผด่ในใจ
ปากกร็พผดออกมา” (มธ. 12:34) เปาโลและเหลด่าผผว้ชด่วยของเขามบีขด่าวสารนมันั้นอยผด่ในใจของตนและพวกเขาพผดดว้วย
ใจกลว้าและอยด่างมมันึ่นใจ ถนงแมว้วด่าพวกเขารผว้วด่าพวกเขาจะตว้องทนทจุกขร์เพราะความกลว้าของตนในการปฝ่าวประกาศ
พระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้ากร็ตาม

ไมด่มบีผผว้รมับใชว้คนใดควรพยายามทบีนึ่จะเทศนาพระวจนะของพระเจว้านอกเสบียจากวด่าเขาเชมืนึ่อทจุกอยด่างของ
พระวจนะนมันั้น และเชมืนึ่อมมันอยด่างเขว้มแขร็งเสบียจนไมด่มบีสลินึ่งใดจะชมักนพาเขาใหว้ออมชอมหรมือเจมือจางความจรลิงของ
พระเจว้า เหลด่าคนของพระเจว้าผผว้ประสบความสพาเรร็จในสายพระเนตรของพระเจว้า ประสบความสพาเรร็จในการนพา
จลิตวลิญญาณทมันั้งหลายมาถนงพระเยซผครลิสตร์เพมืนึ่อรมับความรอด มบีความสพาเรร็จเพราะความเชมืนึ่อมมันึ่นอมันลนกซนนั้งและหนมัก
แนด่นของพวกเขาวด่าพระคมัมภบีรร์เปป็นพระวจนะของพระเจว้า พระคมัมภบีรร์ไมด่เพบียง “บรรจจุ” พระวจนะของพระเจว้า 
พระคมัมภบีรร์เปป็นพระวจนะของพระเจว้า-ตมันั้งแตด่ปฐมกาล 1:1 จนถนงวลิวรณร์ 22:21 ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงของพระเจว้ายด่อม
เทศนาพระวจนะทมันั้งหมด

“โดยทราบอยผด่วด่าพระองคร์ผผว้ซนนึ่งไดว้ทรงบมันดาลใหว้พระเยซผเจว้าเปป็นขนนั้นมาแลว้ว” บอกเราถนงแหลด่งทบีนึ่มาแหด่ง
ความเชมืนึ่อทบีนึ่ไมด่หวมันึ่นไหวและความมมันึ่นใจสจุดขบีดของเปาโล เขารผว้วด่าการเปป็นขนนั้นฝฝ่ายรด่างกายของพระครลิสตร์เปป็นขว้อ
เทร็จจรลิงหนนนึ่งทบีนึ่แนด่นอน เขายกเหตจุผลวด่า “แตด่ถว้าการเปป็นขนนั้นมาจากความตายนมันั้นไมด่มบี พระครลิสตร์กร็ไมด่ไดว้ทรงเปป็น
ขนนั้นมา และถว้าพระครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงเปป็นขนนั้นมา การประกาศของพวกเรานมันั้นกร็ไรว้ประโยชนร์ และความเชมืนึ่อของพวก
ทด่านกร็ไรว้ประโยชนร์ดว้วย ใชด่แลว้ว และพวกเราถผกพบวด่าเปป็นพวกพยานเทร็จของพระเจว้า เพราะวด่าพวกเราไดว้เปป็น
พยานรมับรองพระเจว้าวด่า พระองคร์ไดว้ทรงบมันดาลใหว้พระครลิสตร์เปป็นขนนั้นมาแลว้ว ผผว้ซนนึ่งพระองคร์ไมด่ไดว้ทรงบมันดาลใหว้
เปป็นขนนั้นมา ถว้าคนตายไมด่เปป็นขนนั้นมาแลว้ว เพราะวด่าถว้าคนตายไมด่เปป็นขนนั้นมา พระครลิสตร์กร็ไมด่ไดว้ทรงถผกบมันดาลใหว้เปป็น
ขนนั้นมา และถว้าพระครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงถผกบมันดาลใหว้เปป็นขนนั้นมา ความเชมืนึ่อของพวกทด่านกร็ไรว้ประโยชนร์ พวกทด่านกร็ยมัง
อยผด่ในบาปทมันั้งหลายของตน แลว้วคนทมันั้งหลายซนนึ่งลด่วงหลมับไปในพระครลิสตร์กร็พลินาศไปดว้วย ถว้าในชบีวลิตนบีนั้เทด่านมันั้น พวก
เรามบีความหวมังในพระครลิสตร์ พวกเรากร็เปป็นพวกทบีนึ่นด่าสมังเวชทบีนึ่สจุดของบรรดาคนทมันั้งปวง” (1 คร. 15:13-19)

เปาโลเชมืนึ่อเรมืนึ่องการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ฝฝ่ายรด่างกายของพระเยซผดว้วยความมมันึ่นใจทจุกประการ เขาเชมืนึ่อมมันึ่นวด่า
เขาจะรอดพว้นหลจุมฝปังศพ เขาจะเปป็นขนนั้นมาอบีกเพราะวด่าพระเยซผทรงพลิชลิตความมรณาแลว้ว

“...จะทรงบมันดาลใหว้พวกเราเปป็นขนนั้นมาเชด่นกมันโดยพระเยซผ…” โดยคจุณความดบีแหด่งการกระทพากลิจแหด่ง
ชบีวลิตของพระครลิสตร์ พระวลิญญาณองคร์เดบียวกมันนมันั้นทบีนึ่ไดว้ทรงทพาใหว้พระองคร์เปป็นขนนั้นจากพวกคนตาย พระวลิญญาณ
ซนนึ่งประทมับอยผด่ในผผว้เชมืนึ่อทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว จะทรงทพาใหว้ผผว้เชมืนึ่อทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วเปป็นขนนั้นเชด่นกมัน เราเปป็น
อวมัยวะแหด่งพระกายของพระครลิสตร์ ถผกทพาใหว้เปป็นหนนนึ่งเดบียวกมับพระองคร์ผด่านทางบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณ
บรลิสจุทธลิธ (1 คร. 12:12,13) และกมับพระองคร์เราจะประสบกมับชบีวลิตทบีนึ่เลยพว้นหลจุมศพ “ทจุกคนตามลพาดมับของ
ตนเอง คมือพระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก แลว้วภายหลมังคนทมันั้งหลายทบีนึ่เปป็นของพระครลิสตร์ในการเสดร็จมาของ
พระองคร์” (1 คร. 15:23) (ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีนั้ โปรดศนกษายอหร์น 6:39,40; โรม 1:4; 1 โครลินธร์ 6:14; 
และเอเฟซมัส 2:4-6)



“... และจะทรงพาพวกเรามาเขว้าเฝฟ้าพรว้อมกมับพวกทด่าน” นมันึ่นคมือ “จะทรงวางเราในพระนลิเวศของ
พระเจว้าตด่อพระพมักตรร์ของพระองคร์เอง” ในโคโลสบี 1:19-22 เราอด่านวด่า:

“ดว้วยวด่าเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยพระบลิดาทบีนึ่ความบรลิบผรณร์ทมันั้งสลินั้นจะดพารงอยผด่ใน(พระครลิสตร์) และหลมังจากทพาใหว้
เกลิดสมันตลิภาพโดยพระโลหลิตแหด่งกางเขนของพระองคร์แลว้ว โดยพระองคร์เพมืนึ่อทพาใหว้สลินึ่งสารพมัดกลมับคมืนดบีกมับพระองคร์
เอง โดยพระองคร์นมันั้น ขว้าพเจว้าขอกลด่าววด่า ไมด่วด่าสลินึ่งเหลด่านมันั้นเปป็นสลินึ่งทบีนึ่อยผด่ในแผด่นดลินโลกหรมือเปป็นสลินึ่งทบีนึ่อยผด่ในทว้องฟฟ้า 
และพวกทด่าน ซนนึ่งเมมืนึ่อกด่อนเคยถผกทพาใหว้เหลินหด่างกมันและเปป็นศมัตรผในความคลิดของพวกทด่านโดยการงานชมันึ่วตด่าง ๆ 
ถนงอยด่างนมันั้นบมัดนบีนั้ พระองคร์โปรดใหว้คมืนดบีกมันแลว้ว ในพระกายแหด่งเนมืนั้อหนมังของพระองคร์โดยทางความตาย เพมืนึ่อจะ
ไดว้ถวายพวกทด่านใหว้เปป็นผผว้บรลิสจุทธลิธ ไรว้ตพาหนลิและไรว้ขว้อกลด่าวหาในสายพระเนตรของพระองคร์”

ขว้อ 15: เพราะวด่าสลินึ่งสารพมัดนมันั้นเปป็นไปเพราะเหร็นแกด่พวกทด่าน เพมืนึ่อวด่าพระคจุณอมันอจุดม โดยการ
ขอบพระคจุณของคนเปป็นอมันมาก จะไดว้บรลิบผรณร์สผด่การถวายสงด่าราศบีแดด่พระเจว้า

“สลินึ่งสารพมัดนมันั้นเปป็นไปเพราะเหร็นแกด่พวกทด่าน…” “สลินึ่งสารพมัดนมันั้น” ในทบีนึ่นบีนั้หมายถนงความหวมังอมันเปปีปี่ยม
สงด่าราศบีของผผว้เชมืนึ่อ ความเปป็นไปไดว้เหลด่านมันั้นของคนทมันั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว มมันยมังหมายถนงการทนทจุกขร์เหลด่านมันั้น
ของเปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนนมักเทศนร์ของเขาดว้วย การปฏลิเสธตนเองและการเสบียสละตด่าง ๆ ของพวกเขา ทมันั้งหมด
นบีนั้เปป็นสด่วนหนนนึ่งของแผนการแหด่งพระคจุณ ความเมตตาและความรอดของพระเจว้า “เพราะเหร็นแกด่พวกทด่าน” 
จรลิง ๆ แลว้วหมายถนง “เพมืนึ่อพวกทด่าน” สลินึ่งเหลด่านบีนั้ทมันั้งหมดถผกออกแบบและถผกอนจุญาตโดยพระเจว้าเพมืนึ่อสด่งเสรลิม
และเพลินึ่มพผนความเชมืนึ่อนมันั้นของผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายและขยายขอบเขตแหด่งความรอดของพวกเรา โปรดหมายเหตจุวด่า 
ความรอดมบีพมัฒนาการไปขว้างหนว้า เราไดว้รมับการบมังเกลิดใหมด่ทมันทบีทบีนึ่เราวางความเชมืนึ่อของเราในพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งรลิน
นมันั้นและฤทธลิธเดชทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเยซผ นมันึ่นคมือการไถด่ แตด่เมมืนึ่อรมับการบมังเกลิดใหมด่แลว้ว เรากร็เปป็นเพบียงทารกใน
พระครลิสตร์และเราตว้องเตลิบโต ดมังนมันั้นสลินึ่งสารพมัดจนงเปป็นไปเพราะเหร็นแกด่เรา สลินึ่งสารพมัดทพางานดว้วยกมันเพมืนึ่อใหว้เกลิดผล
ดบีแกด่คนทมันั้งหลายทบีนึ่รมักพระเจว้า ในพระคพาขว้อนบีนั้เปาโลกพาลมังเตมือนความจพาชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเชด่นกมันวด่าความยาก
ลพาบากและการทนทจุกขร์เหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาไดว้สผว้ทนไมด่ไดว้เปป็นเพราะเหร็นแกด่ตมัวเขาเอง แตด่เพราะเหร็นแกด่พวกเขาใน
ฐานะครลิสตจมักรหนนนึ่ง

“...เพมืนึ่อวด่าพระคจุณอมันอจุดม โดยการขอบพระคจุณของคนเปป็นอมันมาก จะไดว้บรลิบผรณร์สผด่การถวายสงด่าราศบี
แดด่พระเจว้า” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลบอกเปป็นนมัยวด่าพระคจุณจะบรลิบผรณร์โดยทางการทพางานหนมัก การทนทจุกขร์ และการ
ปฏลิเสธตนเองของตมัวเขาเองและคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ทพางานหนมักกมับเขา เขารผว้วด่าพระคจุณของพระเจว้านมันั้นเพบียงพอ
สพาหรมับสลินึ่งสารพมัดในทจุกเวลาภายใตว้ทจุกสภาพการณร์-พระคจุณทบีนึ่ลว้นเอด่อและบรลิบผรณร์

“การขอบพระคจุณของคนเปป็นอมันมาก” หมายความวด่าคนเปป็นอมันมากมบีโอกาสแสดงการขอบพระคจุณ
และการสพานนกบจุญคจุณของพวกเขาตด่อพระเจว้าสพาหรมับสลินึ่งสารพมัดทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงกระทพาโดยการยอมใหว้พระเยซผ
สลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนมันั้น และโดยการสด่งเปาโลและเหลด่าสหายของเขามาเพมืนึ่อนพาขด่าวดบีแหด่งขด่าวประเสรลิฐมาสผด่
พวกเขา เปาโลตมันั้งใจทบีนึ่จะทพางานหนมักเชด่นนมันั้นเพมืนึ่อทบีนึ่คนมากทบีนึ่สจุดเทด่าทบีนึ่จะมบีไดว้จะไดว้ยลินขด่าวประเสรลิฐ ถผกนพามาเพมืนึ่อ
รมับพระเยซผเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอด และสรรเสรลิญพระเจว้าสพาหรมับความรอด

ดมังนมันั้น “การขอบพระคจุณของคนเปป็นอมันมาก” จะ “ไดว้บรลิบผรณร์สผด่การถวายสงด่าราศบีแดด่พระเจว้า” เปาโล



พากเพบียรทบีนึ่จะนพาความรผว้เกบีนึ่ยวกมับความรอดไปถนงคนมากทบีนึ่สจุดเทด่าทบีนึ่เขาจะไปถนงไดว้พรว้อมกมับขด่าวสารแหด่งพระคจุณ
ของพระเจว้า ดมังนมันั้นยลินึ่งเขานพาผผว้คนมาถนงความรผว้ทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดแหด่งพระคจุณของพระเจว้าไดว้มากเทด่าไร พระเจว้ากร็ยลินึ่งไดว้
รมับการสรรเสรลิญมากเทด่านมันั้น ความปรารถนาของเขากร็คมือเพมืนึ่อพระคจุณจะไดว้บรลิบผรณร์มากเสบียจนนพาไปสผด่การถวาย
เกบียรตลิพระเจว้าและทพาใหว้คนเปป็นอมันมากรว้องเพลงสรรเสรลิญพระองคร์และถวายคพาขอบพระคจุณแดด่พระองคร์

ขว้อ 16:  เพราะเหตจุนบีนั้พวกเราจนงไมด่ยด่อทว้อ แตด่ถนงแมว้วด่ามนจุษยร์ภายนอกของพวกเรากพาลมังทรจุดโทรมไป แตด่
มนจุษยร์ภายในนมันั้นกร็ยมังคงจพาเรลิญขนนั้นใหมด่วมันตด่อวมัน

“เพราะเหตจุนบีนั้พวกเราจนงไมด่ยด่อทว้อ” บมัดนบีนั้เปาโลวกกลมับมาสผด่หมัวขว้อทบีนึ่เขาไดว้เกรลินึ่นนพาแลว้วในขว้อ 1 ของบท
นบีนั้ การออกนอกเรมืนึ่องนบีนั้ (หากมมันเปป็นเชด่นนมันั้น) มบีแตด่จะยลินึ่งเสรลิมความแขร็งแกรด่งใหว้กมับคพายมืนยมันของเขา ในทบีนึ่นบีนั้เขา
กพาลมังรมับประกมันครลิสเตบียนชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่าไมด่วด่าเรมืนึ่องรว้าย ๆ ใดกร็ตามทบีนึ่บมังเกลิดแกด่เขาในฝฝ่ายรด่างกาย เขากร็
ไมด่ถอดใจ เขาจะไมด่ยอมลว้มเลลิกการทพางานหนมักของเขาเพมืนึ่อคนเหลด่านมันั้น

“ถนงแมว้วด่ามนจุษยร์ภายนอกของพวกเรากพาลมังทรจุดโทรมไป” หมายถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่ามนจุษยร์ “ภายนอก” 
นมันั้น, รด่างกายนมันั้น, ถผกลลิขลิตใหว้ตว้องพลินาศ, ใหว้กลมับคมืนสผด่ผงคลบีดลิน “...มนจุษยร์ภายในนมันั้นกร็ยมังคงจพาเรลิญขนนั้นใหมด่วมันตด่อ
วมัน” มนจุษยร์ประกอบดว้วยสามสด่วน-จลิตใจ, วลิญญาณ, และรด่างกาย รด่างกายประกอบดว้วยผงคลบีดลินและจะกลมับคมืน
สผด่ผงคลบีดลิน แตด่มนจุษยร์ภายในนมันั้น (วลิญญาณและจลิตใจ) อยผด่เปป็นอมตะ มนจุษยร์ภายในนมันั้นไมด่อาจเปฟปี่อยเนด่าไดว้ เขาถผก
ฟฟฟื้นฟผใหมด่ทจุกวมัน ชด่างเปป็นความหวมังแสนวลิเศษ! มนจุษยร์ภายในนมันั้นถผกเสรลิมกพาลมัง ถผกใหว้อาหาร และถผกเพลินึ่มพผนพละ
กพาลมังและเรบีนึ่ยวแรงภายในอยผด่เสมอ ดมังนมันั้นเมมืนึ่อความทจุกขร์ยากและความทจุกขร์ลพาบากใหมด่ ๆ มาสผด่เปาโล พระเจว้ากร็
ทรงถด่ายทอดพละกพาลมังเพมืนึ่อเผชลิญกมับความทจุกขร์ยากและความทจุกขร์ลพาบากเหลด่านมันั้น

พระองคร์ประทานพระสมัญญาเดบียวกมันนมันั้นแกด่คจุณและแกด่ผมแลว้ว และพระสมัญญานมันั้นกร็แนด่นอนวมันนบีนั้พอ ๆ
กมับทบีนึ่มมันแนด่นอนตอนทบีนึ่เปาโลอว้างมมัน เปาโลทราบวด่าโดยกฎธรรมชาตลิเหลด่านมันั้นสมักวมันหนนนึ่งเขาจะตว้องตาย ผมเชมืนึ่อ
วด่าเขาทราบแลว้ววด่าสมักวมันหนนนึ่งเขาจะประทมับตราคพาพยานครลิสเตบียนของเขาดว้วยโลหลิตของเขา เขารผว้วด่าเมมืนึ่อความ
ตายตามทมันเขา รด่างกายของเขากร็จะไปสผด่หลจุมฝปังศพ แตด่สพาหรมับเขาแลว้วความตายไมด่นด่ากลมัวเลยเพราะเขารผว้วด่า
เขาจะเปป็นขนนั้นอบีกในรจุด่งเชว้าแหด่งการเปป็นขนนั้นจากตายนมันั้น สพาหรมับเขาแลว้ว การไมด่อยผด่ในรด่างกายนบีนั้หมายความวด่าเขา
จะไปอยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เขากลด่าววด่า “เพราะวด่าสพาหรมับขว้าพเจว้านมันั้น การมบีชบีวลิตอยผด่กร็คมือพระครลิสตร์ และการ
ตายกร็คมือกพาไร…เพราะขว้าพเจว้าลมังเลใจอยผด่ในระหวด่างสองฝฝ่ายนบีนั้ โดยมบีความปรารถนาทบีนึ่จะจากไป และอยผด่กมับพระ
ครลิสตร์ ซนนึ่งประเสรลิฐกวด่ามากนมัก แตด่อยด่างไรกร็ตามการทบีนึ่ยมังมบีชบีวลิตอยผด่ในเนมืนั้อหนมัง กร็มบีความจพาเปป็นสพาหรมับพวกทด่าน
มากกวด่า” (ฟป. 1:21-24) เปาโลปรารถนาทบีนึ่จะไปอยผด่กมับพระเยซผ แตด่เขาทราบเชด่นกมันวด่าเหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเขา
ตว้องการเขาและการทพางานหนมักของเขาในทด่ามกลางพวกเขา

ขว้อ 17: ดว้วยวด่าการทจุกขร์ยากอมันบางเบาของพวกเรา ซนนึ่งอยผด่แตด่ประเดบีดี๋ยวเดบียวนมันั้น จะทพาใหว้พวกเรามบีนนั้พา
หนมักของสงด่าราศบีทบีนึ่มากยลินึ่งกวด่าและทบีนึ่คงอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์

ภาษากรบีกอด่านวด่า “ความบางเบาชมันึ่วขณะแหด่งความทจุกขร์ยากของเรา” ในทบีนึ่นบีนั้มบีการเสนอความคลิดทบีนึ่วด่า 
เมมืนึ่อเทบียบกมับบด่อนนั้พาพจุภายในแหด่งพละกพาลมังและการปลอบโยน ความทจุกขร์ยากเหลด่านมันั้นทบีนึ่มาสผด่ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายกร็อยผด่
เพบียงชมันึ่วขณะเทด่านมันั้น ชมันึ่วชบีวลิตทมันั้งหมดบนแผด่นดลินโลกกร็เปป็นเพบียงชมันึ่วขณะเมมืนึ่อถผกเหร็นในความสวด่างของยจุคทบีนึ่ไมด่รผว้สลินั้น



สจุดเหลด่านมันั้นแหด่งนลิรมันดรร์กาล ในโรม 8:18 เปาโลถมือวด่า “บรรดาความทจุกขร์ลพาบากแหด่งสมมัยปปัจจจุบมันนบีนั้ ไมด่สมควรทบีนึ่
จะเอาไปเปรบียบกมับสงด่าราศบีซนนึ่งจะถผกเปปิดเผยในเราทมันั้งหลาย”

ในพระคพาขว้อนบีนั้มบีการเผยใหว้ประจมักษร์ถนงความมมันึ่นใจและความหวมังในแบบทบีนึ่ภาษาของมนจุษยร์ไมด่อาจสมืนึ่อไดว้
แมว้แตด่เปาโล ผผว้ซนนึ่งมบีความสามารถอมันโดดเดด่นในการใชว้ถว้อยคพาอยด่างแคลด่วคลด่องตามใจสมันึ่ง กร็ไมด่อาจสมืนึ่อสารไดว้อยด่าง
เตร็มทบีนึ่วด่าเขารผว้สนกอะไรขณะทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงเคลมืนึ่อนไหวบนตมัวเขาและประทานขด่าวสารนบีนั้แกด่เขา

ความทจุกขร์ยากทบีนึ่บางเบาชมันึ่วขณะนบีนั้ “ทพาใหว้พวกเรามบีนนั้พาหนมักของสงด่าราศบีทบีนึ่มากยลินึ่งกวด่าและทบีนึ่คงอยผด่ชมันึ่วนลิ
รมันดรร์” ความทจุกขร์ยาก ความลพาบาก และการทนทจุกขร์เชด่นนมันั้นกระทพากลิจใหว้เราอยด่างไร? อยด่างหนนนึ่งเลยกร็คมือ พวก
มมันทพาใหว้เราละเวว้นเสบียจากความชมันึ่วรว้ายและจากการเขว้าไปยจุด่งเกบีนึ่ยวในสลินึ่งตด่าง ๆ ของโลก ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่เผชลิญกมับความ
ลพาบากและความทจุกขร์ยากจะหมายพนนึ่งพระเจว้าสพาหรมับการปลอบโยนและพละกพาลมัง ซนนึ่งทพาใหว้เขาเขว้มแขร็งขนนั้นใน
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า การขด่มเหงและการทนทจุกขร์ยมังกระทพากลิจเพมืนึ่อเราตรงทบีนึ่วด่าพระเจว้าทรงสมัญญาแลว้ววด่าจะ
ประทานบพาเหนร็จใหว้แกด่ประชากรของพระองคร์สพาหรมับการดพาเนลินชบีวลิตอมันสมัตยร์ซมืนึ่อ ความพากเพบียร และการสผว้ทน
ภายใตว้การขด่มเหงในชบีวลิตปปัจจจุบมันนบีนั้ ในอลิสยาหร์ 48:10 พระเจว้าตรมัสแกด่ประชากรของพระองคร์วด่า:

“ดผเถลิด เราไดว้ถลจุงเจว้าแลว้ว แตด่ไมด่ใชด่ดว้วยเงลิน เราไดว้เลมือกสรรเจว้าในเตาไฟแหด่งความเจร็บปวดรวดรว้าว”
ใน “นนั้พาหนมักของสงด่าราศบีทบีนึ่มากยลินึ่งกวด่าและทบีนึ่คงอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์” เปาโลกพาลมังเสรลิมเขว้ากมับคพาประกาศของ

เขาเรมืนึ่องความเปป็นเลลิศแหด่งพระพรของพระเจว้า คพาประกาศนมันั้นยมังไมด่เพบียงพอทบีนึ่จะแสดงออกถนงสลินึ่งทบีนึ่เขารผว้สนกในใจ
ของเขาเกบีนึ่ยวกมับสงด่าราศบีทบีนึ่ถผกเตรบียมไวว้สพาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว มมันไมด่พอสพาหรมับเขาทบีนึ่จะใชว้
สพานวนขมันั้นทบีนึ่สจุดแบบธรรมดาเพมืนึ่อบด่งบอกถนงคจุณคด่าแหด่งความเพบียงพอสพาหรมับทจุกสลินึ่งแหด่งพระคจุณและฤทธลิธเดชของ
พระเจว้า ดมังนมันั้นเขาจนงประกาศวด่าสงด่าราศบีทบีนึ่รอคอยครลิสเตบียนอยผด่นมันั้น “มากยลินึ่งกวด่า”-นมันึ่นคมือ เกลินกวด่าไปสผด่เกลินยลินึ่ง
กวด่า, ไรว้ขบีดจพากมัดและไรว้ขอบเขต! เราอาจผด่านจากสงด่าราศบีระดมับหนนนึ่งไปสผด่อบีกระดมับหนนนึ่ง จากความสผงหนนนึ่งไปสผด่อบีก
ความสผงหนนนึ่ง แตด่ความอนมันตร์กร็ยมังอยผด่พว้นไปอบีก ไมด่มบีถว้อยคพาใดทบีนึ่จะพรรณนาความสผงสจุดแหด่งสงด่าราศบีซนนึ่งรอคอยผผว้
เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว ไมด่มบีสลินึ่งใดสามารถแสดงออกถนงความเปป็นอนมันตร์ของมมันไดว้

“นนั้พาหนมักอมันเปป็นนลิรมันดรร์แหด่งสงด่าราศบี” ยมืนอยผด่ตรงขว้ามกมับความบางเบาแหด่งความทจุกขร์ยาก เรามมักใชว้คพา
วด่า “ทบีนึ่มบีนนั้พาหนมักมาก” ในการกลด่าวถนงบางสลินึ่งทบีนึ่มบีมผลคด่ามาก เชด่น ทองคพา เงลิน และโลหะมบีคด่าชนลิดอมืนึ่น ๆ ยลินึ่งพวก
มมันมบีนนั้พาหนมักมากเทด่าใด พวกมมันกร็ยลินึ่งมบีคด่าและมบีราคาแพงมากเทด่านมันั้น

คพาตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “สงด่าราศบี” หมายถนงความเจลิดจรมัส, ความยลินึ่งใหญด่, เกบียรตลิยศ, และความสจุขใน
สวรรคร์ ภายใตว้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ เปาโลแสดงใหว้เหร็นตรงนบีนั้ถนงความตรงขว้ามกมันอมันงดงามและ
เนว้นหนมักระหวด่างความทจุกขร์ยากเหลด่านมันั้นทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วอาจถผกเรบียกใหว้เผชลิญในชบีวลิตนบีนั้ กมับสงด่าราศบีเหลด่า
นมันั้นทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายจะไดว้รมับเมมืนึ่อพว้นชบีวลิตนบีนั้ไป-สงด่าราศบีทมันั้งหลายอมันเปป็นนลิรมันดรร์ในฟฟ้าสวรรคร์

ขว้อ 18: ขณะทบีนึ่พวกเราไมด่ไดว้มองไปทบีนึ่สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมองเหร็นไดว้ แตด่มองไปทบีนึ่สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมองไมด่เหร็น 
เพราะวด่าสลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมองเหร็นไดว้นมันั้นกร็อยผด่ชมันึ่วคราว แตด่สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมองไมด่เหร็นนมันั้นกร็อยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์

“พวกเราไมด่ไดว้มองไปทบีนึ่สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมองเหร็นไดว้…” ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วไมด่มองไปทบีนึ่สลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่อยผด่
รอบตมัวเขา เขาไมด่พลิจารณาสภาพเหลด่านมันั้นทบีนึ่มบีอยผด่ในแผด่นดลินโลกนบีนั้ ถว้าเขาพลิจารณา เขากร็คงเรลินึ่มทว้อใจ จลิตใจทบีนึ่จะ



ถผกรมักษาไวว้ในสมันตลิภาพอมันสมบผรณร์แบบตว้องพมักพลิงอยผด่บนพระเยซผ พระองคร์ทรงเปป็นผผว้ใหว้กพาเนลิดและผผว้ทพาใหว้ความ
เชมืนึ่อของเราสพาเรร็จและพระองคร์จะประทานพระคจุณและพละกพาลมังเพมืนึ่อชด่วยใหว้เราสามารถเอาชนะอจุปสรรคทมันั้ง
ปวงไดว้ ดมังนมันั้นเราจนงมองเลยพว้นชบีวลิตนบีนั้ไปทบีนึ่พระองคร์ซนนึ่งพละกพาลมังของเรามาจากพระองคร์ ถว้าเรามองตรง ๆ ไปทบีนึ่
บททดสอบและความผลิดหวมังเหลด่านมันั้นทบีนึ่มาสผด่เรา ถว้าเรายอมใหว้ความคลิดของเราพะวงอยผด่กมับ “สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมอง
เหร็นไดว้” เรากร็จะพบวด่าตมัวเองตกอยผด่ภายใตว้ภาระแหด่งความกลมัวและความทว้อแทว้ซนนึ่งหนมักเกลินจะรมับไหว! แตด่เมมืนึ่อ
ความคลิดและใจของเราตมันั้งตรงไปทางสวรรคร์ เมมืนึ่อสายตาของเราจมับจว้องอยผด่ทบีนึ่พระเยซผ สลินึ่งเหลด่านมันั้นแหด่งแผด่นดลินโลก
นบีนั้กร็ “เรลินึ่มมมืดมมัวลงอยด่างนด่าประหลาด”

“...สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมองเหร็นไดว้นมันั้นกร็อยผด่ชมันึ่วคราว…” ชมันึ่วคราวหมายถนง แคด่ประเดบีดี๋ยวประดอ๋าว อยผด่เพบียงชมันึ่วครผด่
สลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ถผกจพากมัดโดยเวลาและจะผด่านพว้นไป คพา ๆ นบีนั้ถผกใชว้เปป็นพลิเศษกมับสลินึ่งตด่าง ๆ ของชบีวลิตนบีนั้ พวกมมันคงอยผด่
เพบียงระยะเวลาสมันั้น ๆ ในไมด่ชว้าพวกมมันจะผด่านพว้นไป นบีนึ่กร็คงรวมถนงความมมันึ่งมบี ความเพลลิดเพลลิน ชมืนึ่อเสบียง-แมว้แตด่
ความเสบียใจ ความเจร็บปวด และความทจุกขร์ลพาบากทมันั้งปวง คฤหาสนร์และพระราชวมังของเหลด่ากษมัตรลิยร์และราชลินบี
จะผจุพมังและผด่านพว้นไปแบบเดบียวกมับทบีนึ่กระทด่อมและเพลิงของยาจกจะผด่านพว้นไป ความเพลลิดเพลลินอมันหรผหราของ
แผด่นดลินโลกคงอยผด่เพบียงชมันึ่วขณะแบบเดบียวกมับทบีนึ่ความเจร็บปวดรวดรว้าวแสนสาหมัสทบีนึ่สจุดกร็อยผด่เพบียงชมันึ่วครผด่ สลินึ่งเหลด่านมันั้น
ของแผด่นดลินโลกคงอยผด่ประเดบีดี๋ยวเดบียว ไมด่มบีสมักสลินึ่งเดบียวของแผด่นดลินโลกจะคงอยผด่ แมว้แตด่ฟฟ้าสวรรคร์กร็จะลด่วงพว้นไป
และแผด่นดลินโลกจะละลายไป (2 ปต. 3:10)

“...แตด่สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมองไมด่เหร็นนมันั้นกร็อยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์” ชด่างเปป็นเรมืนึ่องโงด่เขลาสพาหรมับมนจุษยร์ทบีนึ่จะใชว้เวลาของ
ตนไปกมับการสะสม “สลินึ่งของตด่าง ๆ”  และละเลยมนจุษยร์ภายใน! “เพราะผผว้ใดจะไดว้ประโยชนร์อะไร ถว้าผผว้นมันั้นจะไดว้
โลกทมันั้งสลินั้น และตว้องสผญเสบียจลิตวลิญญาณของตนเอง หรมือผผว้นมันั้นจะเอาอะไรมาแลกกมับจลิตวลิญญาณของตน” (มธ. 
16:26) “สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมองไมด่เหร็นนมันั้น” คมือสลินึ่งทมันั้งหลายฝฝ่ายวลิญญาณ สลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ถผกจมัดหาใหว้โดยพระเจว้าผด่าน
ทางการสลินั้นพระชนมร์ของพระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ สลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่เราจะไดว้รมับพว้นจากหลจุมศพ
นมันั้นไป

พระเจว้าทรงอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์ พระองคร์ทรงเปป็นอยผด่จากนลิรมันดรร์กาลไปถนงนลิรมันดรร์กาล (เพลงสดจุดบี 90:2) พระ
เยซผทรงอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์ พระองคร์ไดว้ทรงอยผด่ในเรลินึ่มแรกนมันั้นกมับพระเจว้า พระองคร์ทรงอยผด่กมับพระเจว้า บมัดนบีนั้พระองคร์
กพาลมังเตรบียมสถานทบีนึ่ไวว้สพาหรมับผผว้ทบีนึ่ถผกไถด่แลว้วซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ เราจะใชว้เวลาชมันึ่วนลิรมันดรร์กมับพระองคร์ 1 โครลินธร์ 2:9 บอก
เราวด่า “นมัยนร์ตาไมด่ไดว้เหร็น และหผไมด่ไดว้ยลิน และไมด่เคยไดว้เขว้าไปในใจของมนจุษยร์ สลินึ่งเหลด่านมันั้นซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงจมัด
เตรบียมไวว้สพาหรมับคนทมันั้งหลายทบีนึ่รมักพระองคร์” และสลินึ่งเหลด่านมันั้นซนนึ่งเปปีปี่ยมสงด่าราศบีมากเกลินกวด่าทบีนึ่มนจุษยร์จะมองหรมือ
พรรณนาไดว้ สลินึ่งเหลด่านมันั้น “ซนนึ่งมองไมด่เหร็น” กร็ดพารงอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์! 

ความชมืนึ่นบานของสวรรคร์ไมด่รผว้สลินั้นสจุด ในเมมืองสวรรคร์นมันั้นอมันเปป็นทบีนึ่ ๆ ผผว้ถผกไถด่แลว้วจะอาศมัยอยผด่ จะไมด่มบีการ
แยกขาดจากกมันเลย จะไมด่มบีพวงหรบีด ไมด่มบีการดผใจยามใกลว้ตาย ไมด่มบีสจุสาน ไมด่มบีการกลด่าวอพาลาคนทบีนึ่เรารมัก จะ
ไมด่มบีกลางคมืนทบีนึ่นมันึ่น ไมด่มบีการสลินั้นสจุดของวมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีนมันั้นพรว้อมกมับความชมืนึ่นบานทมันั้งหมดของมมัน ทจุกคนทบีนึ่เขว้าไป
ทบีนึ่นมันึ่นมบีการรมับประกมันวด่าความชมืนึ่นบานและสงด่าราศบีเชด่นนมันั้นจะคงอยผด่ไปตลอดยจุคนลิรมันดรร์เหลด่านมันั้น

อยด่างไรกร็ตาม ผมตว้องเสรลิมหมายเหตจุแหด่งความเศรว้าไวว้ เพราะวด่าผมตว้องเตมือนทจุกคนทบีนึ่ไมด่ไดว้บมังเกลิดใหมด่



โดยทางความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระเยซผครลิสตร์เจว้าวด่าการทนทจุกขร์แหด่งนรกกร็อยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์เชด่น
กมัน! เราควรวางนรกไวว้ในทด่ามกลาง “สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมองไมด่เหร็นนมันั้น” เรารผว้วด่ามบีนรกอยผด่จรลิง ๆ เราทราบเรมืนึ่องนบีนั้
เพราะวด่าพระวจนะของพระเจว้าเปปิดเผยเรมืนึ่องนบีนั้แลว้ว เราทราบวด่ามบีจลิตวลิญญาณทมันั้งหลายอยผด่ในนรกวมันนบีนั้ทบีนึ่อว้อนวอน
ขอนนั้พาแคด่สมักหยดเดบียว ความชมืนึ่นบานแหด่งสวรรคร์จะไมด่มบีวมันสลินั้นสจุดฉมันใด การปรมับโทษแหด่งนรกกร็จะไมด่มบีวมันสลินั้นสจุด
ฉมันนมันั้น

ในมาระโก 9:43-48 พระเยซผครลิสตร์เจว้าทรงใหว้ภาพบรรยายของนรกและคพาเตมือนทบีนึ่นด่ากลมัวแกด่คนเหลด่า
นมันั้นทบีนึ่อาจกพาลมังมจุด่งหนว้าไปสผด่สถานทบีนึ่อมันนด่าสะพรนงกลมัวนมันั้น:

“ถว้ามมือของทด่านทพาใหว้ทด่านหลงผลิด จงตมัดมมันออก ซนนึ่งทด่านจะเขว้าสผด่ชบีวลิตเปป็นคนมมือดว้วน กร็ยมังดบีกวด่าการมบี
สองมมือทบีนึ่จะตว้องเขว้าไปในนรก เขว้าไปในไฟนมันั้นทบีนึ่ไมด่มบีวมันดมับ ในทบีนึ่นมันั้นตมัวหนอนของพวกเขากร็ไมด่ตาย และไฟนมันั้นกร็ไมด่
ดมับเลย

“และถว้าเทว้าของทด่านทพาใหว้ทด่านหลงผลิด จงตมัดมมันออก ซนนึ่งทด่านจะเขว้าสผด่ชบีวลิตเปป็นงด่อย กร็ยมังดบีกวด่าการมบีสอง
เทว้าทบีนึ่จะตว้องถผกทลินั้งลงในนรก เขว้าไปในไฟนมันั้นทบีนึ่ไมด่มบีวมันดมับ ในทบีนึ่นมันั้นตมัวหนอนของพวกเขากร็ไมด่ตาย และไฟนมันั้นกร็ไมด่
ดมับเลย

“และถว้าตาของทด่านทพาใหว้ทด่านหลงผลิด จงควมักมมันออก ซนนึ่งทด่านจะเขว้าในอาณาจมักรของพระเจว้าดว้วยตา
ขว้างเดบียว ยมังดบีกวด่ามบีสองตาทบีนึ่จะถผกทลินั้งเขว้าไปในไฟนรก ในทบีนึ่นมันั้นตมัวหนอนของพวกเขากร็ไมด่ตาย และไฟนมันั้นกร็ไมด่ดมับ
เลย”

ขอพระเจว้าทรงโปรดใหว้เรามองเหร็นทจุด่งนาเหลด่านมันั้นทบีนึ่ขาวพรว้อมเกบีนึ่ยวแลว้วและพวกคนงานมบีจพานวนนว้อย
เหลมือเกลิน! จากนมันั้นขอพระเจว้าทรงโปรดชด่วยเราใหว้กลด่าววด่า “พระองคร์เจว้าขว้า ขว้าพระองคร์อยผด่ทบีนึ่นบีนึ่ โปรดใชว้ขว้า
พระองคร์เถลิด!”

บทททที่ 5



5:1 เพราะพวกเราทราบวด่า ถว้าเรมือนดลินแหด่งพลมับพลาของพวกเรานบีนั้สลายไป พวกเรากร็ยมังมบีสลินึ่งปลผกสรว้างของ
พระเจว้า คมือเรมือนทบีนึ่มลิไดว้ถผกสรว้างดว้วยมมือมนจุษยร์ ตมันั้งอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์ในสวรรคร์ทมันั้งหลาย
5:2 เพราะวด่าในพลมับพลานบีนั้พวกเรายมังครวญครนึ่พาอยผด่ โดยมบีความปรารถนาอยด่างจรลิงจมังทบีนึ่จะไดว้สวมเรมือนของพวก
เราซนนึ่งมาจากสวรรคร์
5:3 ถว้าไดว้สวมเชด่นนมันั้นแลว้ว พวกเรากร็จะไมด่ไดว้ถผกพบวด่าเปลมือยเปลด่า
5:4 เพราะวด่าพวกเราทบีนึ่อยผด่ในพลมับพลานบีนั้กร็ครนึ่พาครวญอยผด่จรลิง ๆ โดยเปป็นทจุกขร์หนมัก มลิใชด่เพราะพวกเราปรารถนาทบีนึ่
จะถอดออก แตด่ปรารถนาทบีนึ่จะสวมใสด่ เพมืนึ่อความตายนมันั้นจะไดว้ถผกกลมืนไปเสบียดว้วยชบีวลิต
5:5 บมัดนบีนั้ผผว้ทบีนึ่ไดว้ทรงตระเตรบียมพวกเราสพาหรมับสลินึ่งเดบียวกมันนบีนั้กร็คมือพระเจว้า ผผว้ไดว้โปรดประทานคด่ามมัดจพาแหด่งพระ
วลิญญาณใหว้แกด่พวกเราดว้วย
5:6 เหตจุฉะนมันั้นพวกเราจนงมบีความมมันึ่นใจอยผด่เสมอ โดยทราบอยผด่แลว้ววด่า ขณะทบีนึ่พวกเราอาศมัยอยผด่ในรด่างกายนบีนั้ พวก
เรากร็ไมด่อยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
5:7 (ดว้วยวด่าพวกเราดพาเนลินโดยความเชมืนึ่อ มลิใชด่โดยการมองเหร็น)
5:8 พวกเรามบีความมมันึ่นใจ ขว้าพเจว้าขอกลด่าว และปรารถนาทบีนึ่จะไมด่อยผด่ในรด่างกายนบีนั้ และทบีนึ่จะไดว้อยผด่กมับองคร์พระผผว้
เปป็นเจว้ามากกวด่า
5:9 เหตจุฉะนมันั้นพวกเราจนงทพางานหนมัก เพมืนึ่อทบีนึ่วด่า ไมด่วด่าจะอยผด่หรมือไมด่อยผด่กร็ดบี พวกเรากร็จะเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยของ
พระองคร์
5:10 เพราะวด่าพวกเราทจุกคนตว้องปรากฏตมัวทบีนึ่หนว้าบมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพมืนึ่อทจุกคนจะไดว้รมับตามสลินึ่งทมันั้ง
หลายทบีนึ่ถผกกระทพาในรด่างกายของตน ตามทบีนึ่เขาไดว้กระทพาแลว้ว ไมด่วด่าสลินึ่งนมันั้นจะดบีหรมือเลว
5:11 เหตจุฉะนมันั้น โดยทราบความนด่าเกรงขามขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พวกเราจนงชมักชวนคนทมันั้งหลาย แตด่พวกเรา
เปป็นทบีนึ่ประจมักษร์แกด่พระเจว้า และขว้าพเจว้าวางใจวด่าพวกเราเปป็นทบีนึ่ประจมักษร์ในใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของพวกทด่าน
ดว้วย
5:12 ดว้วยวด่าพวกเราไมด่แนะนพาพวกเราเองกมับพวกทด่านอบีก แตด่ใหว้พวกทด่านมบีโอกาสทบีนึ่จะอวดไดว้เพราะเหร็นแกด่พวก
เรา เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้มบีขว้อโตว้ตอบคนเหลด่านมันั้นซนนึ่งอวดในสลินึ่งซนนึ่งปรากฏ และมลิใชด่ในใจ
5:13 เพราะวด่าไมด่วด่าพวกเราประพฤตลิอยด่างคนเสบียจรลิต กร็ไดว้ประพฤตลิเพราะเหร็นแกด่พระเจว้า หรมือไมด่วด่าพวกเรา
ประพฤตลิอยด่างคนปกตลิ กร็เพมืนึ่อประโยชนร์ของพวกทด่าน
5:14 เพราะวด่าความรมักของพระครลิสตร์ครอบครองพวกเราอยผด่ เพราะพวกเราตมัดสลินอยด่างนบีนั้วด่า ถว้าผผว้หนนนึ่งไดว้ตาย
เพมืนึ่อคนทมันั้งปวง ดมังนมันั้นคนทมันั้งปวงจนงตายแลว้ว
5:15 และพระองคร์ไดว้ทรงวายพระชนมร์เพมืนึ่อคนทมันั้งปวง เพมืนึ่อคนเหลด่านมันั้นซนนึ่งมบีชบีวลิตอยผด่จะมลิไดว้เปป็นอยผด่เพมืนึ่อตมัวเองอบีก
ตด่อไป แตด่เพมืนึ่อพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพราะเหร็นแกด่พวกเขา และไดว้ทรงเปป็นขนนั้นมาอบีก
5:16 เหตจุฉะนมันั้นพวกเราจนงไมด่รผว้จมักผผว้ใดตามเนมืนั้อหนมังอบีกตด่อไป ใชด่แลว้ว ถนงแมว้วด่าพวกเราไดว้รผว้จมักพระครลิสตร์ตามเนมืนั้อ
หนมัง แตด่บมัดนบีนั้พวกเรากร็ไมด่รผว้จมักพระองคร์เชด่นนมันั้นอบีกตด่อไป
5:17 เหตจุฉะนมันั้นถว้าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดอยผด่ในพระครลิสตร์ ผผว้นมันั้นกร็เปป็นคนทบีนึ่ถผกสรว้างใหมด่แลว้ว บรรดาสลินึ่งเกด่า ๆ กร็ลด่วงไป ดผเถลิด 



สลินึ่งสารพมัดกลายเปป็นสลินึ่งใหมด่ทมันั้งนมันั้น
5:18 และสลินึ่งสารพมัดกร็เปป็นของพระเจว้า ผผว้ไดว้ทรงใหว้พวกเราคมืนดบีกมันกมับพระองคร์เองโดยทางพระเยซผครลิสตร์ และไดว้
ประทานการรมับใชว้แหด่งการคมืนดบีกมันแกด่พวกเรา
5:19 คมือพระเจว้าไดว้ทรงอยผด่ในพระครลิสตร์ โดยทรงใหว้โลกนบีนั้คมืนดบีกมันกมับพระองคร์เอง มลิไดว้ทรงถมือโทษบรรดาการ
ละเมลิดตด่อพวกเขา และไดว้ทรงมอบพระวจนะแหด่งการคมืนดบีกมันนมันั้นไวว้กมับพวกเรา
5:20 บมัดนบีนั้พวกเราจนงเปป็นบรรดาราชทผตของพระครลิสตร์ เหมมือนกมับวด่าพระเจว้าไดว้ทรงขอรว้องพวกทด่านโดยทาง
พวกเรา พวกเราจนงขอรว้องพวกทด่านแทนพระครลิสตร์ พวกทด่านจงคมืนดบีกมันกมับพระเจว้าเถลิด
5:21 เพราะวด่าพระเจว้าไดว้ทรงกระทพาพระองคร์ผผว้มลิไดว้ทรงรผว้จมักบาป ใหว้เปป็นบาปเพราะเหร็นแกด่พวกเรา เพมืนึ่อพวกเรา
จะไดว้ถผกทพาใหว้เปป็นความชอบธรรมของพระเจว้าในพระองคร์

บททบีนึ่ 5 ถผกเชมืนึ่อมโยงอยด่างใกลว้ชลิดมาก ๆ กมับบททบีนึ่ 4 และในหลายกรณบีมมันเคยถผกแยกขาดอยด่างไมด่
เหมาะสมจากบททบีนึ่ 4 คพาขนนั้นตว้น “เพราะ” ถผกใชว้ตรงนบีนั้เปป็นคพาเชมืนึ่อม โดยบอกเปป็นนมัยวด่าบททบีนึ่ 5 ในความเปป็นจรลิง
แลว้วเปป็นเนมืนั้อหาทบีนึ่ตด่อเนมืนึ่องของบททบีนึ่แลว้ว

หมัวขว้อหลมักในบททบีนึ่ 4 คมือผผว้รมับใชว้และงานรมับใชว้ เปาโลแสดงใหว้เหร็นความสมัตยร์จรลิง ความซมืนึ่อสมัตยร์ และ
การยอมจพานนแบบเตร็มทบีนึ่ซนนึ่งพรว้อมกมับสลินึ่งเหลด่านบีนั้เขาและเหลด่าเพมืนึ่อนผผว้รมับใชว้ของเขาไดว้ทพางานหนมักในเมมืองโครลินธร์-
และแหด่งหนใดกร็ตามทบีนึ่พวกเขาไป เพราะมมันึ่นใจวด่างานรมับใชว้ของเขาถผกแตด่งตมันั้งโดยพระเจว้าและถผกอนจุมมัตลิโดย
พระเจว้า เปาโลจนงไมด่ทว้อใจเพราะการขด่มเหงและความลพาบากทมันั้งหลาย เขาและเหลด่าเพมืนึ่อนผผว้รมับใชว้ของเขาปฏลิเสธ
สลินึ่งทบีนึ่ถผกปปิดซด่อนทมันั้งหลายแหด่งความไมด่ซมืนึ่อตรง-นมันึ่นคมือ พวกเขาไมด่ไดว้ดพาเนลินในความมบีเลด่หร์กล พวกเขาไมด่ไดว้จมับตว้อง
พระวจนะของพระเจว้าอยด่างหลอกลวง แตด่โดยการสพาแดงใหว้ประจมักษร์ของความจรลิงแหด่งพระวจนะของพระเจว้า 
พวกเขาฝากตมัวเองไวว้กมับใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของทจุกคนในสายพระเนตรของพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ พวกเขา
พบพละกพาลมังในพระเยซผครลิสตร์เจว้า และพระองคร์ประทานการปลอบโยนและความมมันึ่นใจแกด่พวกเขาผด่านทาง
ความทจุกขร์ยากและความลพาบากทมันั้งสลินั้นของพวกเขา

บททบีนึ่ 5 สานตด่อการอภลิปรายของหมัวขว้อเดลิมและใหว้เหตจุผลและเหตจุจผงใจเพลินึ่มเตลิมซนนึ่งกระตจุว้นเปาโลและ
เหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขาในงานรมับใชว้ของพวกเขา แตด่ขด่าวสารในบทนบีนั้ใหว้พระคจุณ การปลอบโยน และพละ
กพาลมังแกด่ผผว้เชมืนึ่อทจุกคนในทจุกยจุคสมมัยเรมืนึ่อยไปจนกวด่าจะถนงการรมับขนนั้นไปนมันั้นเชด่นกมัน เมมืนึ่อพระเยซผจะทรงเรบียกครลิสต
จมักรของพระองคร์กลมับบว้านไปอยผด่กมับพระองคร์

ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายวมันนบีนั้มบีพระสมัญญาเดบียวกมับทบีนึ่เปาโลมบี-พระสมัญญาแหด่งความชมืนึ่นบานเมมืนึ่อเราทนทจุกขร์และ
ปฏลิเสธตนเองเพมืนึ่ออจุดมการณร์ของพระครลิสตร์ ถว้าเราทนทจุกขร์กระทมันึ่งจนถนงความมรณา เรากร็รผว้วด่าเราจะถผกทพาใหว้เปป็น
ขนนั้นจากพวกคนตายในวมันฟฟฟื้นคมืนชบีพอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีนมันั้น เหลด่ายมักษร์ใหญด่ฝฝ่ายวลิญญาณในวมันแรก ๆ ของความเชมืนึ่อ
แบบครลิสเตบียนถผกขมับเคลมืนึ่อนและถผกผลมักดมันโดยความรมักของพระเจว้า มมันคมือในความรมักทบีนึ่พระเจว้าไดว้ประทาน
พระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ใหว้มาสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนมันั้นเพมืนึ่อมนจุษยร์จะรมับความรอดไดว้ เปาโล
และเหลด่าผผว้ชด่วยของเขารผว้วด่าพวกเขาตว้องเลด่าใหว้คนอมืนึ่นฟปังเกบีนึ่ยวกมับความรมักและพระคจุณทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงนพาลงมาสผด่
พวกเขา พวกเขาเปป็นราชทผตเพมืนึ่อพระเจว้าและพวกเขาไมด่กลมัวเกรงมนจุษยร์หนว้าไหน พวกเขาดพาเนลินตามพระ



วลิญญาณของพระเจว้าขณะทบีนึ่พวกเขาถผกนพาโดยพระองคร์ในงานรมับใชว้ทบีนึ่เปปีปี่ยมสงด่าราศบีทบีนึ่พระเจว้าไดว้ประทานใหว้แกด่
พวกเขา

ขว้อ 1: เพราะพวกเราทราบวด่า ถว้าเรมือนดลินแหด่งพลมับพลาของพวกเรานบีนั้สลายไป พวกเรากร็ยมังมบีสลินึ่งปลผก
สรว้างของพระเจว้า คมือเรมือนทบีนึ่มลิไดว้ถผกสรว้างดว้วยมมือมนจุษยร์ ตมันั้งอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์ในสวรรคร์ทมันั้งหลาย

เหตจุผลสพาหรมับสลินึ่งทบีนึ่มากด่อนหนว้านมันั้นถผกใหว้ไวว้ตรงนบีนั้ เปาโลและเหลด่าสหายของเขาไดว้รมับความมมันึ่นใจและ
การปลอบโยนในความทจุกขร์ยากตด่าง ๆ ของตน พวกเขาถผกคนั้พาจจุนในความหวมังของตนเรมืนึ่องสงด่าราศบีในอนาคต 
และโดยความรผว้ทบีนึ่ไดว้มาในฝฝ่ายวลิญญาณพวกเขาถผกสนมับสนจุนในความเชมืนึ่อมมันึ่นของตนวด่าสลินึ่งทบีนึ่ปรากฏแกด่ตาจะถผก
แทนทบีนึ่อยด่างรวดเรร็วโดยสลินึ่งซนนึ่งเปป็นนลิรมันดรร์

พระเจว้าทรงจมัดเตรบียมรด่างกายฝฝ่ายวลิญญาณไวว้สพาหรมับผผว้เชมืนึ่อทจุกคนแลว้ว และรด่างกายนมันั้นจะแทนทบีนึ่ทบีนึ่อาศมัย
ปปัจจจุบมันของจลิตวลิญญาณซนนึ่งเปป็นทบีนึ่อาศมัยทบีนึ่บอบบางและคงอยผด่เพบียงชมันึ่วคราว ใน 1 โครลินธร์ 15:42-44 เปาโลอธลิบาย
วด่ารด่างกายปปัจจจุบมันนบีนั้จะ “ถผกหวด่านลงในความเปฟปี่อยเนด่า” แตด่ “ถผกทพาใหว้เปป็นขนนั้นมาใหมด่ในความไมด่เปฟปี่อยเนด่า มมัน
ถผกหวด่านลงในการไรว้เกบียรตลิ มมันถผกทพาใหว้เปป็นขนนั้นมาใหมด่ในสงด่าราศบี มมันถผกหวด่านลงในความอด่อนกพาลมัง มมันถผก
ทพาใหว้เปป็นขนนั้นมาใหมด่ในฤทธลิธอพานาจ มมันถผกหวด่านลงเปป็นกายธรรมดา มมันถผกทพาใหว้เปป็นขนนั้นมาใหมด่เปป็นกาย
วลิญญาณ…” 

“เพราะพวกเราทราบวด่า…” คจุณจะสมังเกตเหร็นวด่าภาษาของเปาโลกลด่าวชมัดเจนวด่านบีนึ่ไมด่ใชด่เพบียงความคลิด
เหร็นหรมือความเชมืนึ่อของเขาเอง แตด่เปป็นความรผว้ทบีนึ่แทว้จรลิงซนนึ่งพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธประทานใหว้แกด่เขา มบีหลายหน
ทบีนึ่เปาโลพผดชมัดเจนเกบีนึ่ยวกมับความมมันึ่นใจของเขาในสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับความจรลิงของพระเจว้า เขากลด่าววด่า 
“ขว้าพเจว้ารผว้…พวกเรารผว้…พวกเรามมันึ่นใจ…พวกเราเชมืนึ่อมมันึ่น” เขารผว้จมักพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์ทรงเปปิดเผยแกด่เขา
ขด่าวประเสรลิฐอมันบรลิสจุทธลิธแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า, การเปป็นขนนั้นฝฝ่ายรด่างกายของพระเยซผ, และการ
เสดร็จมาครมันั้งทบีนึ่สองของพระเยซผเพมืนึ่อมารมับครลิสตจมักรของพระองคร์

“...ถว้าเรมือนดลินแหด่งพลมับพลาของพวกเรานบีนั้สลายไป…” คพาทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีนั้คมือ แบบแผด่นดลินโลก ไมด่ใชด่ทบีนึ่
เปป็นดลิน มมันหมายถนงสลินึ่งซนนึ่งมบีอยผด่บนแผด่นดลินโลก ไมด่ใชด่สลินึ่งซนนึ่งทพาดว้วยดลิน (โปรดหมายเหตจุ 1 โครลินธร์ 
15:40,47;ยอหร์น 3:12; และฟปีลลิปปปี 2:10) ในภาษากรบีก “เรมือนแหด่งพลมับพลานบีนั้” อด่านวด่า “เรมือนพลมับพลา” นบีนึ่
ใหว้นลิยามธรรมชาตลิของเรมือนนมันั้น มมันอยผด่ชมันึ่วคราว เหมมือนเตร็นทร์หรมือพลมับพลา ซนนึ่งตรงขว้ามกมับทบีนึ่อยผด่อาศมัยแบบถาวร 
พลมับพลาแบบแผด่นดลินโลกนบีนั้ทบีนึ่เราอาศมัยอยผด่ขว้างในนมันั้นไมด่ดพารงอยผด่ถาวร มมันอยผด่แคด่เพมืนึ่อชบีวลิตปปัจจจุบมันนบีนั้เทด่านมันั้น ในการ
เปป็นขนนั้นจากตายเราจะไดว้รมับรด่างกายทบีนึ่ถผกทพาใหว้มบีสงด่าราศบีเหมมือนอยด่างพระกายทบีนึ่มบีสงด่าราศบีขององคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าของเรา

“สลาย” หมายถนง ผจุพมัง เปฟปี่อยเนด่า หรมือพลินาศไป เรมือนชมันึ่วคราวนบีนั้ทบีนึ่เราอาศมัยอยผด่ภายในถผกลลิขลิตใหว้กลมับ
คมืนสผด่ผงคลบีดลิน (ปฐก. 3:19) แตด่เรา เชด่นเดบียวกมับเปาโล ไมด่ควรวลิตกกมังวลเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนมันั้นเพราะวด่า “พวกเรา
ทราบวด่า … พวกเรากร็ยมังมบีสลินึ่งปลผกสรว้างของพระเจว้า คมือเรมือนทบีนึ่มลิไดว้ถผกสรว้างดว้วยมมือมนจุษยร์…” สพานวนนบีนั้ถผกใชว้เพมืนึ่อ
นพาเสนอแหลด่งทบีนึ่มาแบบพระเจว้าของรด่างกายฝฝ่ายวลิญญาณซนนึ่งจะเปป็นของเราในชบีวลิตนมันั้นทบีนึ่จะมา มมันยมังนพาเสนอ
ความตรงขว้ามกมันระหวด่างรด่างกายฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อจะมบี กมับบว้านเรมือนทบีนึ่ถผกสรว้างโดยมมือมนจุษยร์เชด่นกมัน



รด่างกายฝฝ่ายวลิญญาณของเราจะไมด่แตกสลายหรมือจางหายไป รด่างกายนมันั้นจะ “ตมันั้งอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์ในสวรรคร์
ทมันั้งหลาย” เราจะไดว้รมับรด่างกายทบีนึ่มบีสงด่าราศบีของเราเมมืนึ่อพระเยซผเสดร็จมาในการรมับขนนั้นไปนมันั้น นบีนึ่ถผกสอนอยด่างชมัดเจน
ในหลายแหด่งในพระคมัมภบีรร์ โปรดตมันั้งใจอด่านขว้อพระคพาทบีนึ่ตามมาเหลด่านบีนั้ดว้วยใจอธลิษฐาน:  

1 โครลินธร์ 15:51-53: “ดผกด่อน ขว้าพเจว้าจะสพาแดงความลนกลมับใหว้พวกทด่านเหร็น คมือพวกเราจะไมด่ลด่วงหลมับ
หมดทจุกคน แตด่พวกเราจะถผกเปลบีนึ่ยนแปลงใหมด่หมด ในชมันึ่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว เวลาเปฝ่าแตรครมันั้งสจุดทว้าย 
เพราะวด่าแตรนมันั้นจะสด่งเสบียง และคนทมันั้งหลายทบีนึ่ตายไปแลว้วจะถผกบมันดาลใหว้เปป็นขนนั้นมาปราศจากเปฟปี่อยเนด่า และ
พวกเราจะถผกเปลบีนึ่ยนแปลงใหมด่ เพราะวด่าสลินึ่งซนนึ่งเปฟปี่อยเนด่านบีนั้ตว้องสวมซนนึ่งไมด่เปฟปี่อยเนด่า และสลินึ่งทบีนึ่จะตายนบีนั้ตว้องสวมสลินึ่ง
ทบีนึ่จะไมด่มบีวมันตาย”

ฟปีลลิปปปี 3:20,21: “ดว้วยวด่าความเปป็นพลเมมืองของพวกเรานมันั้นอยผด่ในสวรรคร์ ซนนึ่งจากทบีนึ่นมันึ่นพวกเรากพาลมังรอ
คอยพระผผว้ชด่วยใหว้รอดดว้วย คมือพระเยซผครลิสตร์เจว้า พระองคร์ผผว้จะทรงเปลบีนึ่ยนแปลงรด่างกายอมันตนึ่พาตว้อยของพวกเรา 
เพมืนึ่อใหว้รด่างกายนมันั้นมบีลมักษณะเหมมือนอยด่างพระกายอมันทรงสงด่าราศบีของพระองคร์ ตามฤทธานจุภาพซนนึ่งพระองคร์ทรง
สามารถปราบสลินึ่งสารพมัดลงใตว้อพานาจของพระองคร์เอง”

1 เธสะโลนลิกา 4:15-17: “เพราะสลินึ่งนบีนั้พวกเราขอบอกแกด่พวกทด่านตามพระวจนะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
วด่า พวกเราซนนึ่งยมังเปป็นอยผด่และเหลมืออยผด่จนถนงการเสดร็จมาขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า จะลด่วงหนว้าไปกด่อนคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่
ลด่วงหลมับไปแลว้วกร็หามลิไดว้ ดว้วยวด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเองจะเสดร็จลงมาจากสวรรคร์ ดว้วยเสบียงกผด่กว้อง ดว้วยสพาเนบียง
ของเทพบดบี และดว้วยแตรของพระเจว้า และคนทมันั้งปวงทบีนึ่ตายแลว้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขนนั้นมากด่อน แลว้วพวกเราซนนึ่ง
ยมังเปป็นอยผด่และเหลมืออยผด่ จะถผกรมับขนนั้นไปดว้วยกมันกมับคนเหลด่านมันั้นในหมผด่เมฆ เพมืนึ่อจะไดว้พบองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในฟฟ้า
อากาศ และอยด่างนมันั้นแหละพวกเรากร็จะอยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเปป็นนลิตยร์”

อยด่าคลิดวด่าผมกพาลมังบอกเปป็นนมัยวด่าผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายทบีนึ่จากโลกนบีนั้ไปแลว้วนมันั้นหมดสตลิหรมือหลมับอยผด่ พวกเขาไมด่
เปป็นแบบนมันั้นเลย พวกเขายมังไมด่มบีรด่างกายทบีนึ่มบีสงด่าราศบีของตน แตด่พวกเขามบีกายแบบจลิตวลิญญาณแหด่งการทรงเลมือก
ของพระเจว้าเอง แตด่เนมืนึ่องจากเราไมด่ถผกบอกวด่ารด่างกายนมันั้นเปป็นแบบไหน จนงไมด่มบีประโยชนร์อมันใดทบีนึ่จะคาดเดา แคด่
เรารผว้กร็พอวด่ารด่างกายทบีนึ่มบีสงด่าราศบีนมันั้นของเหลด่าวลิสจุทธลิชนจะคงอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์และเปป็นอมตะ ในรด่างกายเหลด่านมันั้นเรา
จะมบีชบีวลิตอยผด่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ “ในสวรรคร์ทมันั้งหลาย” นมันึ่นหมายความวด่าเราจะเขว้าถนงสลินึ่งทรงสรว้างใหมด่ทมันั้งหมดของ
พระเจว้า เราจะสามารถเดลินทางไปทมันึ่วระบบสจุรลิยะอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีของพระเจว้าไดว้ และไมด่มบีทางทบีนึ่เราจะรผว้ไดว้เลย
วด่าสงด่าราศบีแบบใดจะรอเราอยผด่ทบีนึ่นมันึ่นเพมืนึ่อใหว้เราเพลลิดเพลลิน! รด่างกายทบีนึ่ไดว้รมับสงด่าราศบีของเราจะไมด่มบีทางรผว้จมักความ
เจร็บปฝ่วย ความเสบียใจ การทนทจุกขร์ บาป หรมือความตาย

ขว้อ 2 และ 3: เพราะวด่าในพลมับพลานบีนั้พวกเรายมังครวญครนึ่พาอยผด่ โดยมบีความปรารถนาอยด่างจรลิงจมังทบีนึ่จะไดว้
สวมเรมือนของพวกเราซนนึ่งมาจากสวรรคร์ ถว้าไดว้สวมเชด่นนมันั้นแลว้ว พวกเรากร็จะไมด่ไดว้ถผกพบวด่าเปลมือยเปลด่า

“ใน (พลมับพลาหรมือรด่างกายชมันึ่วคราว) นบีนั้ พวกเรายมังครนึ่พาครวญอยผด่…” อมันทบีนึ่จรลิง เพราะบาปสลินึ่งทรงสรว้าง
ทมันั้งหมดจนงครนึ่พาครวญ:

“ดว้วยวด่าพวกเราทราบอยผด่วด่า สลินึ่งทรงสรว้างทมันั้งหมดนมันั้น กพาลมังครนึ่พาครวญและทนทจุกขร์ทรมานในความเจร็บ
ปวดจนถนงเวลานบีนั้ และไมด่ใชด่สลินึ่งทรงสรว้างทมันั้งหมดเทด่านมันั้น แตด่พวกเราเองดว้วย ซนนึ่งไดว้รมับบรรดาผลแรกของพระ



วลิญญาณ แมว้แตด่พวกเราเองกร็ยมังครนึ่พาครวญภายในตมัวเราเอง โดยรอคอยการทรงรมับเปป็นบจุตร คมือการทรงไถด่
รด่างกายของพวกเรา” (รม. 8:22,23)

รด่างกายทบีนึ่ตายไดว้นบีนั้ครนึ่พาครวญอยผด่ภายใตว้นนั้พาหนมักของความเจร็บปวด การขด่มเหง ความลพาบาก ความทจุกขร์
ยาก และความเจร็บปวดมากมายทบีนึ่เราตว้องเผชลิญในชบีวลิตนบีนั้ ดว้วยเหตจุนบีนั้ เราจนง “มบีความปรารถนาอยด่างจรลิงจมังทบีนึ่จะ
ไดว้สวมเรมือนของพวกเราซนนึ่งมาจากสวรรคร์” เปาโลพผดถนงเรมือนนบีนั้ (รด่างกายนบีนั้) ซนนึ่งเราอาศมัยอยผด่ภายในตอนนบีนั้เหมมือน
กมับทบีนึ่เขาอาจพผดถนงเสมืนั้อผว้าซนนึ่งจะถผกถอดหรมือวางไวว้ตด่างหากไดว้ เขาแสดงออกถนงความปรารถนาทบีนึ่วด่าเขาอาจไดว้
ถอดเสมืนั้อผว้าตมัวนบีนั้ออก, รด่างกายทบีนึ่ตายไดว้นบีนั้, และสวมใสด่เสมืนั้อผว้าทบีนึ่เปป็นอมตะ-รด่างกายทบีนึ่ไดว้รมับสงด่าราศบีนมันั้นซนนึ่งจะไมด่มบี
ทางถผกวางไวว้ตด่างหากหรมือถผกถอดออกเลย

“...ถว้าไดว้สวมเชด่นนมันั้นแลว้ว พวกเรากร็จะไมด่ไดว้ถผกพบวด่าเปลมือยเปลด่า” รมับประกมันเราวด่าในสภาวะอนาคต 
ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายจะถผกหด่มกายดว้วยทบีนึ่อาศมัยนลิรมันดรร์ของเรา คมือรด่างกายฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่เราจะอาศมัยอยผด่ในนมันั้นตลอดไป
เราจะไมด่ “เปลมือยเปลด่า”-นมันึ่นคมือ เราจะไมด่เปป็นวลิญญาณทบีนึ่ปราศจากรด่างกายหรมือเครมืนึ่องปกคลจุม พลมับพลาปปัจจจุบมัน
นบีนั้ทบีนึ่เราอาศมัยอยผด่ภายในจะถผกวางไวว้ตด่างหาก ถว้าพระเยซผยมังไมด่รบีบเสดร็จมา เรากร็จะจากชบีวลิตนบีนั้ไปโดยทางความตาย 
ถว้าเรากพาลมังมบีชบีวลิตอยผด่ตอนทบีนึ่การรมับขนนั้นไปนมันั้นเกลิดขนนั้น เรากร็จะไมด่ตายแตด่เราจะถผกเปลบีนึ่ยนแปลงในทมันทบี ใน “พรลิบ
ตาเดบียว” รด่างกายทบีนึ่ตายไดว้นบีนั้จะสวมความเปป็นอมตะ ความเปฟปี่อยเนด่าจะสวมความไมด่เปฟปี่อยเนด่า และเราจะถผกรมับ
ขนนั้นไปพบกมับพระเยซผในหมผด่เมฆในอากาศ

ขว้อ 4: เพราะวด่าพวกเราทบีนึ่อยผด่ในพลมับพลานบีนั้กร็ครนึ่พาครวญอยผด่จรลิง ๆ โดยเปป็นทจุกขร์หนมัก มลิใชด่เพราะพวกเรา
ปรารถนาทบีนึ่จะถอดออก แตด่ปรารถนาทบีนึ่จะสวมใสด่ เพมืนึ่อความตายนมันั้นจะไดว้ถผกกลมืนไปเสบียดว้วยชบีวลิต

“พวกเราทบีนึ่อยผด่ในพลมับพลานบีนั้กร็ครนึ่พาครวญอยผด่จรลิง ๆ…” ในการใชว้คพาสรรพนามพหผพจนร์ “พวกเรา” เปาโล
พผดถนงผผว้เชมืนึ่อทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว ในรด่างกายแหด่งผงคลบีดลินเหลด่านบีนั้ ซนนึ่งถผกลลิขลิตใหว้กลมับคมืนสผด่ผงคลบีดลิน พวกเรา 
“ครนึ่พาครวญอยผด่” แมว้แตด่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่อยผด่ฝฝ่ายวลิญญาณมากทบีนึ่สจุดกร็ไมด่อาจหนบีพว้นการครนึ่พาครวญทบีนึ่มาพรว้อมกมับความเจร็บ
ปวดและความปวดรว้าวใจแหด่งชบีวลิตนบีนั้ เราไมด่นมันึ่งรอและขอใหว้ตายไว ๆ เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไดว้รมับการชด่วยใหว้พว้นจากการ
ครนึ่พาครวญนบีนั้ แตด่เราปรารถนาวมันนมันั้นเมมืนึ่อเราจะถอดพลมับพลาเกด่านบีนั้ทบีนึ่เปราะบางและบกพรด่องออกเสบียและถผกหด่ม
ดว้วยรด่างกายทบีนึ่เปปีปี่ยมสงด่าราศบีนมันั้นทบีนึ่จะไมด่มบีวมันรผว้จมักความเจร็บปวด ความเสบียใจ หรมือความผลิดหวมังเลย

“...มลิใชด่เพราะพวกเราปรารถนาทบีนึ่จะถอดออก แตด่ปรารถนาทบีนึ่จะสวมใสด่…” เปาโลไมด่ไดว้อดรนทนไมด่ไหว
เขาเตร็มใจรมับแบกภาระหนมักเพมืนึ่อพระครลิสตร์ผผว้ไดว้ทรงแบกรมับมากมายเหลมือเกลินเพมืนึ่อเขา ลผก ๆ ทบีนึ่อจุทลิศตมัวของ
พระเจว้าไมด่ควรเกลิดความรผว้สนกทนไมด่ไหวภายใตว้ความลพาบากและความปวดรว้าวทมันั้งหลาย หากพระเจว้าทรง
ประสงคร์ ผผว้เชมืนึ่อแทว้กร็เตร็มใจ ความปรารถนาของเปาโลทบีนึ่จะจากชบีวลิตนบีนั้ไปและเขว้าสผด่โลกในฟฟ้าไมด่ใชด่แคด่เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะ
ไดว้หนบีพว้นการขด่มเหงเหลด่านมันั้นและการปฏลิบมัตลิหยาบชว้าทบีนึ่เขว้าหาเขาไมด่วด่าจะหมันไปทางไหน ความปรารถนาเชด่นนมันั้น
กดลงบนหมัวใจของเขาเพราะเขาปรารถนาทบีนึ่เหร็นพระพมักตรร์ของพระเยซผ เขาโหยหาทบีนึ่จะ “ถผกหด่ม” ดว้วย “เรมือน
ทบีนึ่มลิไดว้ถผกสรว้างดว้วยมมือมนจุษยร์ ตมันั้งอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์ในสวรรคร์ทมันั้งหลาย” 

“...เพมืนึ่อความตายนมันั้นจะไดว้ถผกกลมืนไปเสบียดว้วยชบีวลิต” ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายโหยหาวมันนมันั้นเมมืนึ่อพวกเขาจะอยผด่กมับ
พระเยซผในสวรรคร์ โดยถผกหด่มดว้วยความเปป็นอมตะ-ไมด่ใชด่เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะหนบีพว้นการทนทจุกขร์และความลพาบากทบีนึ่มาสผด่



เราในการรมับใชว้พระเจว้า แตด่เพราะวด่าเราโหยหาทบีนึ่จะอยผด่กมับพระเยซผ เพมืนึ่อจะมบีสด่วนในสงด่าราศบี ความชมืนึ่นบาน และ
ความสจุขในสวรรคร์ เปาโลแสดงออกถนงเรมืนึ่องนบีนั้อยด่างชมัดเจนในฟปีลลิปปปี 1:23 ทบีนึ่เขากลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าลมังเลใจอยผด่ใน
ระหวด่างสองฝฝ่ายนบีนั้ โดยมบีความปรารถนาทบีนึ่จะจากไป และอยผด่กมับพระครลิสตร์ ซนนึ่งประเสรลิฐกวด่ามากนมัก”

จากนมันั้นใน 2 ทลิโมธบี 4:6-8 เปาโลใหว้คพาพยานนบีนั้: “บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้าพรว้อมทบีนึ่จะถผกถวายเปป็นเครมืนึ่องบผชาแลว้ว 
และเวลาแหด่งการจากไปของขว้าพเจว้านมันั้นใกลว้จะถนงแลว้ว ขว้าพเจว้าไดว้สผว้รบในการตด่อสผว้อมันดบีแลว้ว ขว้าพเจว้าไดว้กระทพา
การวลินึ่งแขด่งของขว้าพเจว้าใหว้สพาเรร็จแลว้ว ขว้าพเจว้าไดว้รมักษาความเชมืนึ่อนมันั้นไวว้แลว้ว ตด่อจากนบีนั้ มบีมงกจุฎแหด่งความชอบธรรม
เกร็บไวว้สพาหรมับขว้าพเจว้าแลว้ว ซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ผผว้พลิพากษาอมันชอบธรรม จะประทานแกด่ขว้าพเจว้าในวมันนมันั้น และ
มลิใชด่แกด่ขว้าพเจว้าผผว้เดบียวเทด่านมันั้น แตด่แกด่คนทมันั้งปวงเชด่นกมันทบีนึ่รมักการปรากฏของพระองคร์”

ขว้อ 5: บมัดนบีนั้ผผว้ทบีนึ่ไดว้ทรงตระเตรบียมพวกเราสพาหรมับสลินึ่งเดบียวกมันนบีนั้กร็คมือพระเจว้า ผผว้ไดว้โปรดประทานคด่ามมัดจพา
แหด่งพระวลิญญาณใหว้แกด่พวกเราดว้วย

“สลินึ่งเดบียวกมันนบีนั้” หมายถนงสลินึ่งนมันั้นซนนึ่งเปาโลเพลินึ่งพผดถนง-นมันึ่นคมือ การไดว้รมับรด่างกายทบีนึ่มบีสงด่าราศบีของเขา สลินึ่งทบีนึ่
ตายไดว้ซนนึ่งหลบีกทางใหว้แกด่สลินึ่งทบีนึ่เปป็นอมตะ พระเจว้า “ไดว้ทรงตระเตรบียมพวกเราสพาหรมับสลินึ่งเดบียวกมันนบีนั้” นมันึ่นคมือ 
พระเจว้าไดว้ทรงปปัฟื้นหรมือสรว้างมนจุษยร์เพมืนึ่อทบีนึ่สจุดทว้ายแลว้วมนจุษยร์จะไดว้รมับสงด่าราศบี พระเจว้าไมด่ไดว้ทรงสรว้างมนจุษยร์ใหว้ทน
ทจุกขร์หรมือตกนรกหมกไหมว้ พระองคร์ไดว้ทรงสรว้างมนจุษยร์ใหว้รมักและอวยพร มนจุษยร์ไดว้ถผกสรว้างในพระฉายของ
พระเจว้าเอง และเขาไดว้ถผกตมันั้งใจไวว้ใหว้รมักและนมมัสการพระเจว้า อาดมัมไดว้ขายสลิทธลิธใหว้แกด่มาร อมันเปป็นการทพาใหว้เผด่า
พมันธจุร์มนจุษยร์ทมันั้งหมดอยผด่ภายใตว้บาป แตด่พระเจว้า โดยทางฤทธลิธเดชของพระองคร์เอง ผด่านทางการฟฟฟื้นฟผใหมด่ของพระ
วลิญญาณและการสรว้างมนจุษยร์ใหมด่ทบีนึ่อยผด่ภายใน จะทรงรมับประกมันวด่าผผว้เชมืนึ่อทจุกคนไดว้รมับรด่างกายทบีนึ่มบีสงด่าราศบีเหมมือน
อยด่างพระกายทบีนึ่เปปีปี่ยมสงด่าราศบีนมันั้นของพระเยซผ พระเจว้าเพบียงผผว้เดบียวทรงสามารถไถด่ไดว้ และโดยทางพระคจุณของ
พระเจว้า ฤทธลิธเดชของพระเจว้า และการอมัศจรรยร์ของพระเจว้า เราจนงไดว้รมับธรรมชาตลิใหมด่และจะรมับรด่างกายใหมด่ใน
ทว้ายทบีนึ่สจุด:

“เพราะวด่าพวกเราเปป็นฝปีพระหมัตถร์ของพระองคร์ ทบีนึ่ถผกสรว้างขนนั้นในพระเยซผครลิสตร์ ใหว้เขว้าสผด่บรรดาการงานทบีนึ่
ดบี ซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงกพาหนดไวว้ลด่วงหนว้าเพมืนึ่อทบีนึ่พวกเราจะดพาเนลินในการเหลด่านมันั้น” (อฟ. 2:10)

“...ผผว้ไดว้โปรดประทานคด่ามมัดจพาแหด่งพระวลิญญาณใหว้แกด่พวกเราดว้วย” “คด่ามมัดจพา” โดยทมันึ่วไปแลว้ว หมาย
ถนงเงลินมมัดจพาทบีนึ่ผผว้ซมืนั้อจด่ายไวว้และถผกยนดไดว้หากการซมืนั้อนมันั้นไมด่เสรร็จสมบผรณร์ เราคงจะพผดถนงมมันวด่าเปป็น “เงลินดาวนร์” ใน
ขว้อพระคพานบีนั้ของเรา คพานบีนั้ถผกใชว้เพมืนึ่อหมายถนงสลินึ่งนมันั้นซนนึ่งถผกรมับประกมันโดยพระเจว้าแกด่ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลาย ดมังนมันั้นพระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธจนงทรงเปป็น “คด่ามมัดจพา” (คพามมันึ่นสมัญญาของพระเจว้า) เกบีนึ่ยวกมับความเปป็นสจุขในอนาคต

นอกเหนมือจากทพาใหว้ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายพรว้อมสพาหรมับสงด่าราศบีนลิรมันดรร์แลว้ว พระเจว้ายมังประทานคด่ามมัดจพาแหด่ง
พระวลิญญาณใหว้แกด่เราดว้วยเพมืนึ่อนพาทาง สมันึ่งสอน คนั้พาจจุน และประทมับตราเราจนกวด่าจะถนงวมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีนมันั้นแหด่ง
การไถด่ (รม. 8:9,14; อฟ. 4:30) ผผว้เชมืนึ่อถผกเตรบียมพรว้อมโดยพระเจว้าเพมืนึ่อเขว้าในเมมืองสวรรคร์นมันั้น แตด่ในชบีวลิตปปัจจจุบมันนบีนั้
ผผว้เชมืนึ่อถผกรมักษาไวว้โดยฤทธลิธเดชของพระเจว้า ทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วกร็ถมือครองพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ และพระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงเปป็นเครมืนึ่องรมับประกมัน ของคนั้พาประทมัน การรมับประกมัน เกบีนึ่ยวกมับบว้านนลิรมันดรร์ของเราในสวรรคร์
และรด่างกายทบีนึ่มบีสงด่าราศบีของเราซนนึ่งเราจะอาศมัยอยผด่ในนมันั้นไปตลอดชมันึ่วนลิจนลิรมันดรร์



ขว้อ 6: เหตจุฉะนมันั้นพวกเราจนงมบีความมมันึ่นใจอยผด่เสมอ โดยทราบอยผด่แลว้ววด่า ขณะทบีนึ่พวกเราอาศมัยอยผด่ใน
รด่างกายนบีนั้ พวกเรากร็ไมด่อยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

“...พวกเราจนงมบีความมมันึ่นใจอยผด่เสมอ…” คพากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ตรงนบีนั้บด่งบอกถนง “การมบีใจรด่าเรลิง, การมบีความ
กลว้าหาญ, การมบีความหวมังทบีนึ่ไมด่สมันึ่นคลอน” เปาโลมบีความหวมังอมันเปปีปี่ยมสจุขนมันั้นแหด่งการปรากฏอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบี
ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของเราและไมด่มบีสลินึ่งใดจะสมันึ่นคลอนความเชมืนึ่อมมันึ่นของเขาในพระ
สมัญญาของพระเจว้าไดว้ เปาโลมมันึ่นใจเสมอภายใตว้ทจุกสถานการณร์ เขามบีสมันตลิสจุขทบีนึ่หยมันึ่งลนกลงไปและความหวมัง
สพาหรมับสวรรคร์ทบีนึ่จะใหว้พละกพาลมังแกด่ผผว้เชมืนึ่อคนใดกร็ตาม-พละกพาลมังทบีนึ่จะเผชลิญภมัยอมันตรายดว้วยความกลว้าหาญ พละ
กพาลมังทบีนึ่จะสผว้ทนความเหนมืนึ่อยยากดว้วยความอดทน พละกพาลมังทบีนึ่จะเผชลิญความลพาบากและความทจุกขร์ยากตด่าง ๆ 
ดว้วยการชมืนึ่นใจยอมรมับสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงประสงคร์ในชบีวลิตของเรา

“...ขณะทบีนึ่พวกเราอาศมัยอยผด่ในรด่างกายนบีนั้ พวกเรากร็ไมด่อยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” รด่างกายนบีนั้ไมด่อาจอาศมัย
อยผด่ในสวรรคร์ไดว้ มมันถผกทพาใหว้เหมาะสมสพาหรมับแผด่นดลินโลกนบีนั้ ดมังนมันั้นขณะทบีนึ่เราอาศมัยอยผด่ในรด่างกายนบีนั้บนแผด่นดลิน
โลกนบีนั้ เรากร็ไมด่อยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า-นมันึ่นคมือ เราไมด่อาจอยผด่ในสงด่าราศบีกมับพระองคร์ไดว้ ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายเปป็น “คน
แปลกถลินึ่นและผผว้สมัญจร” อยผด่ในโลกนบีนั้ (1 ปต. 2:11) เราอาศมัยอยผด่ทด่ามกลางคนแปลกหนว้า เพราะวด่าโลกนบีนั้จะไมด่
ยอมรผว้จมักเราหากเราเดลินกมับพระเยซผ ความเปป็นพลเมมืองของเราอยผด่ในสวรรคร์ (ฟป. 3:20) และแผด่นดลินโลกนบีนั้ไมด่ใชด่
บว้านสจุดทว้ายของเรา ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายจะใชว้เวลาตลอดชมันึ่วนลิรมันดรร์กมับพระเยซผ แตด่ตราบใดทบีนึ่เรา “อาศมัยอยผด่ใน
รด่างกายนบีนั้” เรากร็ “ไมด่อยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า”

ขว้อ 7: (ดว้วยวด่าพวกเราดพาเนลินโดยความเชมืนึ่อ มลิใชด่โดยการมองเหร็น)
“พวกเราดพาเนลินโดยความเชมืนึ่อ…” ในพระคมัมภบีรร์ การ “ดพาเนลิน” มมักบด่งบอกถนงการดพาเนลินชบีวลิต การกระ

ทพากลิจ หรมือการประพฤตลิตมัวในลมักษณะหนนนึ่ง มมันบด่งบอกถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าชบีวลิตเปป็นการจารลิกและครลิสเตบียนกพาลมัง
เดลินทางไปสผด่อบีกประเทศหนนนึ่ง ในพระคพาขว้อนบีนั้ ความหมายกร็คมือวด่าผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายประพฤตลิตมัวในแบบทบีนึ่พระเยซผทรง
ดพาเนลินชบีวลิตในเสว้นทางแหด่งชบีวลิตนบีนั้ เราดพาเนลินแบบทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงดพาเนลินในโลกนบีนั้ เรามองเหร็นพระองคร์ในฝฝ่าย
รด่างกายไมด่ไดว้ แตด่เราเชมืนึ่อวด่าพระองคร์ทรงสามารถกระทพาทจุกสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงสมัญญาไวว้ไดว้ ดมังนมันั้นเราจนงดพาเนลินโดย
ความเชมืนึ่อพรว้อมกมับดวงตาฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่จมับจว้องอยผด่ทบีนึ่พระเยซผ

โมเสสมบีความเชมืนึ่อทบีนึ่แทว้จรลิง ไมด่มบีมนจุษยร์คนใดเคยมบีโอกาสทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่กวด่านบีนั้แลว้วในการเจรลิญกว้าวหนว้าในสลินึ่ง
ตด่าง ๆ ของโลกนบีนั้ แตด่แทนทบีนึ่จะถผกเรบียกวด่าโอรสของฟาโรหร์และรมับตพาแหนด่งในวมังของกษมัตรลิยร์ โมเสสเลมือกทบีนึ่จะทน
ทจุกขร์กมับชนชาตลิของเขาเอง คมือประชากรของพระเจว้า เปาโลใหว้ประวมัตลิทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อของโมเสสในฮบีบรผ 11:23-29:

“โดยความเชมืนึ่อ โมเสส เมมืนึ่อทด่านบมังเกลิดมาแลว้ว ไดว้ถผกซด่อนไวว้ถนงสามเดมือนโดยบลิดามารดาของทด่าน 
เพราะพวกเขาเหร็นวด่าทด่านเปป็นเดร็กรผปงาม และพวกเขาไมด่กลมัวคพาบมัญชาของกษมัตรลิยร์นมันั้น โดยความเชมืนึ่อ โมเสส 
ครมันั้นทด่านโตขนนั้นแลว้ว ปฏลิเสธทบีนึ่จะถผกเรบียกวด่าเปป็นบจุตรชายของธลิดากษมัตรลิยร์ฟาโรหร์ โดยเลมือกทบีนึ่จะทนความทจุกขร์
ลพาบากกมับประชากรของพระเจว้า แทนทบีนึ่จะสจุขสพาราญกมับความเพลลิดเพลลินตด่าง ๆ แหด่งบาปเพบียงชมันึ่วคราว โดย
ถมือวด่าความอมัปยศของพระครลิสตร์เปป็นความมมันึ่งคมันึ่งทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่กวด่าบรรดาคลมังทรมัพยร์ในประเทศอบียลิปตร์ เพราะทด่านมจุด่ง
จดจด่ออยผด่ทบีนึ่การไดว้รมับบพาเหนร็จนมันั้นเปป็นคด่าตอบแทน โดยความเชมืนึ่อ ทด่านไดว้ละทลินั้งประเทศอบียลิปตร์ โดยไมด่เกรงกลมัว



ความกรลินั้วของกษมัตรลิยร์ เพราะทด่านยอมทนอยผด่ เหมมือนอยด่างไดว้เหร็นพระองคร์ผผว้ไมด่ทรงปรากฏแกด่ตา โดยความเชมืนึ่อ 
ทด่านไดว้ถมือเทศกาลปปัสกา และการประพรมเลมือด เกรงวด่าพระองคร์ผผว้ทรงประหารบจุตรหมัวปปีจะมาแตะตว้องพวกเขา
โดยความเชมืนึ่อ พวกเขาไดว้ผด่านเขว้าไปในทะเลแดงเหมมือนกมับวด่าเปป็นดลินแหว้ง ซนนึ่งเมมืนึ่อคนอบียลิปตร์ไดว้พยายามทพา กร็จม
นนั้พาตาย”

พระเจว้าของเราไมด่ทรงปรากฏแกด่ตา แตด่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วดพาเนลินชบีวลิตราวกมับวด่าเขาเหร็นพระเยซผวมัน
ตด่อวมัน ทบีละกว้าว เรารผว้วด่าพระเจว้าทรงเปป็นอยผด่ และพระเจว้าทรงสมัญญาไวว้ และสพาหรมับครลิสเตบียนแลว้วนมันึ่นกร็เพบียงพอ 
เราไมด่อาจมองเหร็นพระเจว้าพระบลิดา เราไมด่อาจมองเหร็นพระเยซผครลิสตร์พระบจุตรผผว้ประทมับนมันึ่งอยผด่ ณ เบมืนั้องขวา
พระหมัตถร์ของพระเจว้า และเราไมด่อาจมองเหร็นพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ ไมด่มบีผผว้ใดบนแผด่นดลินโลกวมันนบีนั้
เคยเหร็นสวรรคร์จรลิง ๆ เลย แตด่ผผว้เชมืนึ่อแทว้ทมันั้งหลายรผว้วด่าพระเจว้าทรงเปป็นอยผด่ พระครลิสตร์ทรงเปป็นอยผด่ พระวลิญญาณ
บรลิสจุทธลิธทรงเปป็นอยผด่ สวรรคร์กร็มบีอยผด่จรลิง เราทราบเชด่นนมันั้นเพราะพระเจว้าตรมัสไวว้เชด่นนมันั้น และเราเชมืนึ่อพระเจว้า

“...มลิใชด่โดยการมองเหร็น” สลินึ่งทบีนึ่เรามองเหร็น เรากร็ไมด่ตว้องใชว้ความเชมืนึ่อเพมืนึ่อทบีนึ่จะเชมืนึ่อหรมือยอมรมับ สลินึ่งตด่าง ๆ 
ทบีนึ่อยผด่เปป็นนลิรมันดรร์ไมด่ถผกมองเหร็น เรารมับความรอดโดยพระคจุณของพระเจว้าผด่านทางความเชมืนึ่อ ความเชมืนึ่อนพาพระคจุณ
ทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดมาใหว้ เราดพาเนลินโดยความเชมืนึ่อ และ “สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ไมด่ไดว้เปป็นมาโดยความเชมืนึ่อกร็เปป็นบาป” (รม. 
14:23 วรรคทว้าย) ดมังนมันั้นชบีวลิตครลิสเตบียนจนงเปป็นชบีวลิตแหด่งความเชมืนึ่อ ซนนึ่งไวว้วางใจพระเจว้าเพบียงเพราะวด่าพระเจว้าทรง
เปป็นพระเจว้าและพระองคร์ทรงทพาผลิดไมด่ไดว้ พระองคร์ทรงผลิดคพาสมัญญาไมด่ไดว้ ในทพานองเดบียวกมัน ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายกร็ไมด่
ถผกปกครองโดยสลินึ่งตด่าง ๆ ซนนึ่งมองเหร็นไดว้ แตด่รผปแบบประจพาวมันแหด่งชบีวลิตของเรากร็ไดว้รมับอลิทธลิพลและถผกควบคจุมโดย
สลินึ่งเหลด่านมันั้นซนนึ่งเรามองไมด่เหร็น ความเชมืนึ่อตมัดสลินชบีนั้ขาดวลิธบีทบีนึ่เราดพาเนลินชบีวลิต

ขว้อ 8: พวกเรามบีความมมันึ่นใจ ขว้าพเจว้าขอกลด่าว และปรารถนาทบีนึ่จะไมด่อยผด่ในรด่างกายนบีนั้ และทบีนึ่จะไดว้อยผด่กมับ
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้ามากกวด่า

“พวกเรามบีความมมันึ่นใจ…” เพราะความเชมืนึ่ออมันเดร็ดขาดของเปาโลในพระเจว้า เขาจนงทพางานหนมักดว้วย
ความมมันึ่นใจและความกลว้าหาญ โดยรผว้วด่าสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่มาถนงเขา เขากร็เผชลิญกมับมมันไดว้ดว้วยความมมันึ่นใจอมันสมบผรณร์
แบบ เขามมันึ่นใจวด่าเมมืนึ่อชบีวลิตแบบแผด่นดลินโลกของเขาสลินั้นสจุดลง ไมด่วด่าการสลินั้นสจุดนมันั้นจะมาถนงโดยวลิธบีใดกร็ตาม เขากร็มบี
บว้านหนนนึ่งกมับพระเยซผซนนึ่งอยผด่เปป็นนลิรมันดรร์ในสวรรคร์ทมันั้งหลาย เขาตมันั้งใจแนด่วแนด่ทบีนึ่จะรมับมมือกมับความลพาบากและความ
ทจุกขร์ยากใดกร็ตามทบีนึ่มาถนงเขา แตด่เขา “ปรารถนาทบีนึ่จะไมด่อยผด่ในรด่างกายนบีนั้ และทบีนึ่จะไดว้อยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
มากกวด่า”

เปาโลเตร็มใจทบีนึ่จะสานตด่องานทบีนึ่พระเจว้าทรงมอบใหว้แกด่เขาและทนทจุกขร์ความลพาบากทมันั้งหลายทบีนึ่มาสผด่เขา
ในชบีวลิตนบีนั้ แตด่เขารผว้วด่ามมันคงจะดบีกวด่าเยอะสพาหรมับเขาเมมืนึ่อเขาจากชบีวลิตนบีนั้ไปและกลมับบว้านไปอยผด่กมับพระเยซผ นบีนึ่เปป็น
จรลิงเชด่นกมันสพาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายวมันนบีนั้ เราควรเตร็มใจทบีนึ่จะรมับใชว้จนกวด่าพระเจว้าทรงหมดธจุระกมับเราแลว้วในงานรมับ
ใชว้แบบแผด่นดลินโลกของเรา และจากนมันั้นกร็ตมันั้งตาคอยสลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่ดบีกวด่าของชบีวลิตทบีนึ่จะมานมันั้น เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อคนใดจาก
รด่างกายทบีนึ่ตายไดว้นบีนั้ไป เขากร็ไปอยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในทมันทบี เขาไมด่เขว้าในสภาวะแหด่ง “การหลมับใหลของจลิต
วลิญญาณ” หรมือความหมดสตลิ อยด่างทบีนึ่บางคนสอนอยด่างผลิด ๆ  พระคมัมภบีรร์ไมด่สอนเรมืนึ่องการหลมับใหลของจลิต
วลิญญาณเลย



พวกคนททที่ตายไปแลช้วอยทูส่ททที่ไหน?
“ไมด่อยผด่ในรด่างกายนบีนั้…ไดว้อยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” นมันึ่นกร็เพบียงพอแลว้วทบีนึ่จะตอบคพาถามใดเกบีนึ่ยวกมับเหลด่า

คนชอบธรรมทบีนึ่ตายไปแลว้ว มมันเปป็นขว้อพลิสผจนร์ทบีนึ่เพบียงพอเชด่นกมันวด่าไมด่มบีสลินึ่งทบีนึ่เรบียกวด่าการหลมับใหลของจลิตวลิญญาณ
หรมือความหมดสตลิของพวกคนตาย แตด่เราจะอภลิปรายเรมืนึ่องนบีนั้ตด่อไปอบีก

ผมอาศมัยอยผด่อบีกฝปัปี่งถนนทบีนึ่ตรงขว้ามกมับสจุสานขนาดใหญด่ทบีนึ่สจุดในเขตกรบีนวลิลลร์ เกมือบทจุกวมันผมไดว้ยลินเสบียง
ระฆมังงานศพในหอระฆมังทบีนึ่ดมังเหงด่งหงด่าง และหลายครมันั้งทพานองของระฆมังนมันั้นคมือ “ขอพระเจว้าอยผด่ดว้วยจนเจอกมัน
อบีก” ผมเคยเชร็ดนนั้พาตาออกจากดวงตาของผมขณะทบีนึ่ผมยมืนอยผด่ในทางเขว้าโรงรถของผมและเฝฟ้ามองคจุณแมด่ทบีนึ่รนึ่พาไหว้
ทด่านหนนนึ่งขณะเดลินไปจากหลจุมศพของลผกนว้อยของเธอ หรมือเฝฟ้ามองภรรยาทบีนึ่รนึ่พาไหว้คนหนนนึ่งเดลินไปจากหลจุมศพของ
สามบีของเธอ

ความตายเปป็นศมัตรผผผว้หนนนึ่ง (1 คร. 15:26) ความตายเปป็นสลินึ่งเรว้นลมับ “ตามทบีนึ่กพาหนดไวว้สพาหรมับมนจุษยร์แลว้ว
วด่า จะตว้องตายหนหนนนึ่ง…” (ฮบ. 9:27 วรรคแรก) ลผกชายคนหนนนึ่งของผมจากชบีวลิตนบีนั้ไปตอนทบีนึ่เขามบีอายจุเพบียงสอง
วมัน และนว้องชายของผมไปอยผด่กมับพระเยซผแลว้วตอนทบีนึ่เขามบีอายจุสองขวบ พระเจว้าทรงเรบียกคจุณพด่อทบีนึ่รมักของผม
กลมับบว้านกด่อนวมันเกลิดปปีทบีนึ่เจร็ดสลิบของทด่านเพบียงนลิดเดบียว ใชด่แลว้วครมับ ผมมบีคนทบีนึ่รมักหลายคนซนนึ่งเขว้าไปสผด่ชบีวลิตทบีนึ่อยผด่เลย
พว้นไปแลว้ว พวกเขาอยผด่ทบีนึ่ไหนกมัน? พวกเขากพาลมังทพาอะไรอยผด่?

ศาสนาทมันั้งหลายเกด่งมากในการทพาใหว้ผผว้คนสมับสนเกบีนึ่ยวกมับหลมักคพาสอนหลายเรมืนึ่องของพระคมัมภบีรร์ แตด่เรา
จะใชว้พระวจนะของพระเจว้าเปป็นตพาราเรบียนของเราและยอมใหว้พระคมัมภบีรร์พผดกมับเรา โดยลมืมสลินึ่งทบีนึ่เราเคยไดว้ยลิน
หรมืออด่านมา เมมืนึ่อทพาเชด่นนบีนั้กร็จะไมด่มบีความสมับสน

กด่อนอมืนึ่นเลยกร็คมือ ใครเปป็นตว้นเหตจุสพาหรมับความตาย? พระเจว้าทรงเปป็นผผว้กด่อใหว้เกลิดความตายหรมือ? เราพบ
คพาตอบในโรม 5:12:

“เหตจุฉะนมันั้น โดยคน ๆ เดบียวบาปไดว้เขว้ามาในโลกฉมันใด และความตายกร็เกลิดมาโดยบาปนมันั้น และความ
ตายจนงไดว้แผด่ไปถนงมนจุษยร์ทจุกคนฉมันนมันั้น เพราะทจุกคนไดว้ทพาบาปแลว้ว”

เมมืนึ่ออาดมัมไมด่เชมืนึ่อฟปังพระเจว้าและกลินผลไมว้ตว้องหว้ามนมันั้น (ปฐก. 2:17) อาดมัมกร็ตายฝฝ่ายวลิญญาณ และ
เพราะความไมด่เชมืนึ่อฟปังของเขา ความตายไดว้เคลมืนึ่อนตมัวเขว้าสผด่มนจุษยร์ทมันั้งปวง ในอาดมัมทจุกคนตาย แตด่ขอบพระคจุณ
พระเจว้าในพระครลิสตร์ทจุกคนสามารถถผกทพาใหว้มบีชบีวลิตอยผด่ไดว้ อาดมัมคนแรกนมันั้นเปป็นผผว้กด่อใหว้เกลิดความตาย อาดมัมคน
หลมังนมันั้น (พระเยซผครลิสตร์เจว้า) ทรงเปป็นผผว้กด่อใหว้เกลิดชบีวลิต พระเยซผตรมัสวด่า “เราเปป็นการเปป็นขนนั้นมาและชบีวลิต ผผว้ทบีนึ่เชมืนึ่อ
ในเรานมันั้น ถนงแมว้วด่าเขาตายไปแลว้ว แตด่เขากร็จะมบีชบีวลิต และผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่มบีชบีวลิตและเชมืนึ่อในเราจะไมด่ตายเลย…”
(ยอหร์น 11:25,26)

 มนจุษยร์เปป็นผผว้กด่อใหว้เกลิดความตาย พระเจว้าทรงเปป็นผผว้กด่อใหว้เกลิดชบีวลิต  ใน 1 โครลินธร์ 15:26 เปาโลบอกเรา
วด่า “ศมัตรผตมัวสจุดทว้ายทบีนึ่จะถผกทพาลายนมันั้นกร็คมือความตาย” ถว้าอาดมัมปฏลิเสธทบีนึ่จะกลินผลไมว้ของตว้นไมว้แหด่งความรผว้ดบีรผว้ชมันึ่ว 
มนจุษยร์กร็คงไมด่ตว้องตาย:

“และพระเยโฮวาหร์พระเจว้าตรมัสวด่า “ดผเถลิด มนจุษยร์ไดว้กลายมาเปป็นเหมมือนผผว้หนนนึ่งในพวกเราแลว้ว ทบีนึ่รผว้จมัก
ความดบีและความชมันึ่วรว้าย และบมัดนบีนั้ เกรงวด่าเขาจะยมืนึ่นมมือของตน และหยลิบจากตว้นไมว้แหด่งชบีวลิตและกลิน และมบีชบีวลิต



อยผด่ตลอดไป” เหตจุฉะนมันั้นพระเยโฮวาหร์พระเจว้าจนงทรงสด่งเขาออกไปจากสวนเอเดน เพมืนึ่อทพาไรด่ไถนาในทบีนึ่ดลินทบีนึ่เขา
ไดว้ถผกเอามาจากนมันั้น ดมังนมันั้นพระองคร์จนงทรงไลด่มนจุษยร์ออกไป และพระองคร์ทรงตมันั้งพวกเครผบไวว้ทางทลิศตะวมันออก
ของสวนเอเดน และตมันั้งดาบเพลลิงเลด่มหนนนึ่งซนนึ่งหมจุนไดว้รอบทลิศทาง เพมืนึ่อปฟ้องกมันทางเขว้าไปสผด่ตว้นไมว้แหด่งชบีวลิต” (ปฐก. 
3:22-24) 

บมัดนบีนั้เกลิดอะไรขนนั้นเมมืนึ่อคน ๆ หนนนึ่งตาย? อะไรเกลิดขนนั้นเมมืนึ่อหนมังตาปปิด รลิมฝปีปากเรลินึ่มเงบียบเสบียง และรด่างกาย
นอนแนด่นลินึ่งในความตาย? ทจุกคนทบีนึ่เปป็นคนไมด่เชมืนึ่อวด่าพระเจว้ามบีอยผด่จรลิงยอมรมับวด่าพระเยซผไดว้สลินั้นพระชนมร์บนกางเขน
นมันั้น พระองคร์เสดร็จไปทบีนึ่ไหนเมมืนึ่อพระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์? สถานทบีนึ่แหด่งเดบียวทบีนึ่จะพบคพาตอบทบีนึ่ถผกตว้องตด่อคพาถาม
นมันั้นคมือในพระคมัมภบีรร์:

รจุด่งเชว้าวมันฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์นมันั้นของพระเยซผ มารบียร์ชาวมมักดาลาไดว้ไปทบีนึ่อจุโมงคร์ฝปังศพของพระองคร์และพบ
วด่าอจุโมงคร์นมันั้นวด่างเปลด่า พวกทผตสวรรคร์ทบีนึ่คอยดผแลถามนางวด่าทพาไมนางถนงรว้องไหว้ นางกลด่าววด่า “เพราะวด่าพวกเขา
ไดว้เอาองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของขว้าพเจว้าไปเสบียแลว้ว และขว้าพเจว้าไมด่ทราบวด่าพวกเขาเอาพระองคร์ไปไวว้ทบีนึ่ไหน” นาง
ไดว้เหร็นพระเยซผยมืนอยผด่ขว้าง ๆ แตด่นางจพาพระองคร์ไมด่ไดว้ เพราะคลิดวด่าพระองคร์เปป็นคนสวน นางจนงกลด่าวแกด่พระองคร์
วด่า: “นายเจว้าขว้า ถว้าทด่านไดว้เอาพระองคร์ไปจากทบีนึ่นบีนึ่ ขอบอกดลิฉมันเถลิดวด่า ทด่านเอาพระองคร์ไปไวว้ทบีนึ่ไหน และดลิฉมันจะ
รมับพระองคร์ไป W

จากนมันั้นพระเยซผตรมัสเรบียกชมืนึ่อของนาง: “มารบียร์เออ๋ย” และนางจนงหมันไปและทผลพระองคร์วด่า ““รมับโบนบี” 
ซนนึ่งแปลวด่า อาจารยร์” พระเยซผตรมัสแกด่นางวด่า “อยด่าแตะตว้องเรา เพราะเรายมังไมด่ไดว้ขนนั้นไปหาพระบลิดาของเรา แตด่
จงไปหาพวกพบีนึ่นว้องของเรา และกลด่าวแกด่พวกเขาวด่า เราขนนั้นไปหาพระบลิดาของเราและพระบลิดาของทด่านทมันั้งหลาย
และไปหาพระเจว้าของเราและพระเจว้าของทด่านทมันั้งหลาย” (ยอหร์น 20:11-17)

พอถนงเวลานบีนั้พระเยซผกร็สลินั้นพระชนมร์ไปแลว้วสามวมัน พระองคร์ไปอยผด่ทบีนึ่ไหนมา? พระองคร์ทรงหมดสตลิหรมือ? 
พระองคร์ทรง “หลมับใหลในจลิตวลิญญาณ” หรมือ? ถว้าพระเยซผทรงนอนหมดสตลิในอจุโมงคร์ฝปังศพนานสามวมันนมันั้น พระ
คมัมภบีรร์กร็เปป็นเรมืนึ่องโกหก แตด่เรารผว้วด่าพระคมัมภบีรร์เปป็นความจรลิงของพระเจว้า และเปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่พระเจว้าจะโกหก (ฮบ. 
6:18; ทต. 1:2) 

ในมมัทธลิว 12:38-40 พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อขอหมายสพาคมัญจากพระเยซผ พระเยซผทรง
ตอบกลมับวด่า:

“คนชมันึ่วอายจุทบีนึ่ชมันึ่วรว้ายและเลด่นชผว้แสวงหาหมายสพาคมัญ และจะไมด่โปรดใหว้หมายสพาคมัญแกด่มมันเลย เวว้นไวว้แตด่
หมายสพาคมัญของโยนาหร์ศาสดาพยากรณร์ ดว้วยวด่า ‘โยนาหร์ไดว้อยผด่ในทว้องปลาวาฬนมันั้นสามวมันและสามคมืน’ ฉมันใด 
บจุตรมนจุษยร์จะอยผด่ในใจกลางของแผด่นดลินโลกสามวมันและสามคมืนฉมันนมันั้น”

คนหนนนึ่งไมด่จพาเปป็นตว้องมบีใบปรลิญญามหาวลิทยาลมัยเพมืนึ่อจะทราบวด่าใจกลางของแผด่นดลินโลกอยผด่ทบีนึ่ไหน 
ใจกลางของแผด่นดลินโลกแนด่นอนวด่าไมด่ใชด่ในกรจุงเยรผซาเลร็มในอจุโมงคร์ฝปังศพของโยเซฟอมันเปป็นทบีนึ่ซนนึ่งพระศพของพระ
เยซผถผกวางไวว้ตอนทบีนึ่พวกเขาเอาพระองคร์ลงมาจากกางเขนนมันั้น ไมด่ใชด่ครมับ ใจกลางของแผด่นดลินโลกนบีนั้คมือใจกลาง
ของพลิภพโลกทบีนึ่เราอาศมัยอยผด่บนมมัน และวลิทยาศาสตรร์พลิสผจนร์แลว้ววด่าใจกลางของแผด่นดลินโลกนบีนั้เปป็นมวลของเหลวทบีนึ่
เปป็นไฟ ในสถานทบีนึ่บางแหด่ง นนั้พาเดมือดออกมาจากพมืนั้นดลิน ในสถานทบีนึ่อมืนึ่น ๆ ภผเขาหลายลผกพวยพจุด่งศลิลาหลอมและไฟ



ในการปะทจุของภผเขาไฟ
พระคมัมภบีรร์บอกเราวด่าเมมืนึ่อพระเยซผทรงสลินั้นพระชนมร์ พระองคร์กร็เสดร็จเขว้าไปในใจกลางของแผด่นดลินโลก ณ

เวลานมันั้น เมมืองบรมสจุขเกษมตมันั้งอยผด่ในใจกลางของแผด่นดลินโลก และจลิตวลิญญาณของพวกวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ไดว้ตายไปตมันั้งแตด่
อาดมัมจนถนงกลโกธากร็ไปยมังเมมืองบรมสจุขเกษมนมันั้น พระเยซผทรงใชว้เวลาสามวมันในใจกลางของแผด่นดลินโลก เหมมือน
กมับทบีนึ่พระองคร์ตรมัสไวว้วด่าพระองคร์จะกระทพา เอเฟซมัส 4:8-10 อธลิบายเรมืนึ่องนบีนั้:

“...เมมืนึ่อพระองคร์ไดว้เสดร็จขนนั้นสผด่เบมืนั้องสผง พระองคร์ไดว้ทรงนพาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอบีก และไดว้ประทานของ
ประทานทมันั้งหลายแกด่มนจุษยร์’ (บมัดนบีนั้ ทบีนึ่พระองคร์ไดว้เสดร็จขนนั้นไปนมันั้น จะหมายความวด่าอะไรเลด่า นอกจากวด่าพระองคร์
ไดว้เสดร็จลงไปสผด่บรรดาเบมืนั้องตนึ่พาของแผด่นดลินโลกกด่อนดว้วย พระองคร์ผผว้ไดว้เสดร็จลงไปนมันั้น กร็เปป็นองคร์เดบียวกมันกมับทบีนึ่ไดว้
เสดร็จขนนั้นไปเหนมือฟฟ้าสวรรคร์ทมันั้งปวงดว้วย เพมืนึ่อพระองคร์จะไดว้เตร็มอยผด่ทมันึ่วสลินึ่งสารพมัด)”

(ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีนั้ โปรดศนกษาคว้นควว้าอลิสยาหร์ 61:1 และลผกา 4:18) 
พระเยซผไดว้เสดร็จมายมังแผด่นดลินโลกเพมืนึ่อสลินั้นพระชนมร์รมับโทษบาปของโลก และในการทพาเชด่นนมันั้นพระองคร์

ไดว้ทรงซมืนั้อการชด่วยใหว้พว้นสพาหรมับพวกเชลยทบีนึ่พมักผด่อนอยผด่ในดว้านของนรกทบีนึ่เปป็นเมมืองบรมสจุขเกษมใน “เบมืนั้องตนึ่พาของ
แผด่นดลินโลก” เศคารลิยาหร์ 9:12 พผดถนงพวกวลิสจุทธลิชนสมมัยพมันธสมัญญาเดลิมวด่าเปป็น “เหลด่านมักโทษแหด่งความหวมัง” 
ในฮบีบรผ 11:39,40 ตอนใกลว้สลินั้นสจุดการขานชมืนึ่อเหลด่าผผว้มบีความเชมืนึ่อยลินึ่งใหญด่เหลด่านมันั้น เปาโลกลด่าววด่า: “และคนเหลด่า
นบีนั้ทจุกคน ซนนึ่งไดว้รมับชมืนึ่อเสบียงดบีโดยทางความเชมืนึ่อ กร็ยมังไมด่ไดว้รมับตามพระสมัญญานมันั้น พระเจว้าไดว้ทรงจมัดเตรบียมสลินึ่งทบีนึ่ดบีกวด่า
ไวว้สพาหรมับพวกเรา เพมืนึ่อวด่าโดยปราศจากพวกเรา พวกเขาจะไมด่ถผกทพาใหว้สมบผรณร์พรว้อม”

ตมันั้งแตด่การฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผเจว้า วลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายเมมืนึ่อถนงความมรณากร็ไปยมังเมมือง
บรมสจุขเกษม “เหนมือฟฟ้าสวรรคร์ทมันั้งปวง” เมมืองบรมสจุขเกษมแตด่กด่อนนมันั้นซนนึ่งเคยอยผด่ในใจกลางของแผด่นดลินโลกไดว้ถผก
รวมเขว้ากมับนรกทบีนึ่เปป็นไฟแลว้ว: “เพราะฉะนมันั้นนรกไดว้ขยายทบีนึ่ของมมันออก และอว้าปากของมมันเสบียโดยไมด่จพากมัด 
และสงด่าราศบีของพวกเขา และฝผงชนของพวกเขา และความเอลิกเกรลิกของพวกเขา และผผว้ทบีนึ่ชมืนึ่นบาน จะลงไปสผด่
นรก” (อสย. 5:14)

“เพราะพระองคร์จะไมด่ทรงละทลินั้งจลิตวลิญญาณของขว้าพระองคร์ไวว้ในนรก ทมันั้งพระองคร์จะไมด่ทรงยอมใหว้องคร์
บรลิสจุทธลิธของพระองคร์เหร็นความเปฟปี่อยเนด่า” (เพลงสดจุดบี 16:10) ถว้อยคพาเดบียวกมันเหลด่านบีนั้ถผกพบในกลิจการ 2:27 และ
ไมด่ไดว้หมายถนงใครอมืนึ่นนอกจากพระเยซผครลิสตร์เจว้า พระเยซผไดว้เสดร็จเขว้าไปในดว้านทบีนึ่เปป็นเมมืองบรมสจุขเกษมของนรก
จรลิง ๆ-ไมด่ใชด่ดว้านทบีนึ่เปป็นความทรมาน และพระองคร์ทรงอยผด่ทบีนึ่นมันึ่นสามวมันสามคมืน เมมืนึ่อพระองคร์เสดร็จออกมา 
พระองคร์กร็ทรงนพาวลิสจุทธลิชนทจุกคนทบีนึ่ไดว้ตายไปตมันั้งแตด่สมมัยอาดมัมไปกมับพระองคร์ดว้วย พวกเขาหลายคนเดลินตามทว้อง
ถนนของกรจุงเยรผซาเลร็ม: “...มบีแผด่นดลินไหว และศลิลาทมันั้งหลายกร็แตกออกจากกมัน และบรรดาอจุโมงคร์ฝปังศพกร็ถผก
เปปิดออก และศพของพวกวลิสจุทธลิชนหลายคนซนนึ่งลด่วงหลมับไปแลว้วไดว้เปป็นขนนั้นมา และไดว้ออกมาจากอจุโมงคร์ฝปังศพ
เหลด่านมันั้นหลมังจากการเปป็นขนนั้นมาของพระองคร์ และเขว้าไปในนครบรลิสจุทธลิธ และไดว้ปรากฏแกด่คนเปป็นอมันมาก” (มธ. 
27:51-53)

โปรดหมายเหตจุ: “ศพของพวกวลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้น” ไดว้เปป็นขนนั้นมา รด่างกายเปป็นพลมับพลา, บว้าน, ซนนึ่งวลิสจุทธลิ
ชนเหลด่านมันั้นไดว้ยว้ายออกไปเมมืนึ่อถนงความมรณา วลิญญาณของพวกเขาไดว้ไปอยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และรด่างกาย



ของพวกเขาไดว้กลมับคมืนสผด่ผงคลบีดลิน จากนมันั้นเมมืนึ่อพระเยซผทรงเปป็นขนนั้นจากหลจุมศพ พระองคร์กร็ทรงทพาใหว้รด่างกายของ
วลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นเปป็นขนนั้น และวลิญญาณของพวกเขาไดว้รวมเปป็นหนนนึ่งกมับรด่างกายเหลด่านมันั้น

(ในหมายเหตจุของ ดร.สโกฟปิลดร์ เกบีนึ่ยวกมับมมัทธลิว 27:51-53 เราอด่านวด่า: “ทบีนึ่วด่ารด่างกายเหลด่านบีนั้ไดว้กลมับไปสผด่
หลจุมศพของพวกเขานมันั้นไมด่ถผกกลด่าวเลยและไมด่อาจถผกอนจุมานไดว้ ฟฝ่อนขว้าวโบกพมัด (ลนต. 23:10-12) เปป็นแบบ
เลร็งถนงการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระครลิสตร์ แตด่ฟฝ่อนขว้าวกร็บอกเปป็นนมัยถนงความเปป็นพหผพจนร์ ‘ขว้าวเมลร็ดเดบียว’ ไดว้
รด่วงลงไปในพมืนั้นดลินในการตรนงกางเขนและการนพาพระศพของพระครลิสตร์บรรจจุในอจุโมงคร์ (ยอหร์น 12:24) ฟฝ่อนขว้าว
คมือสลินึ่งซนนึ่งไดว้ออกมาในการเปป็นขนนั้นจากตาย การอนจุมานกร็คมือวด่า วลิสจุทธลิชนเหลด่านบีนั้ พรว้อมกมับวลิญญาณของ ‘บรรดา
คนชอบธรรมซนนึ่งถนงความสมบผรณร์แลว้ว’ (ฮบ. 12:23) จากเมมืองบรมสจุขเกษม ไดว้ไปกมับพระเยซผ (อฟ. 4:8-10) เขว้า
ในสวรรคร์แลว้ว”)

“พวกเรากร็เหร็นพระเยซผ ผผว้ซนนึ่งถผกทพาใหว้ตนึ่พากวด่าพวกทผตสวรรคร์แตด่หนด่อยเดบียว เนมืนึ่องดว้วยความทจุกขร์ทรมาน
แหด่งการสลินั้นพระชนมร์ ทรงไดว้รมับสงด่าราศบีและพระเกบียรตลิเปป็นมงกจุฎ เพมืนึ่อพระองคร์ โดยพระคจุณของพระเจว้า จะไดว้
ทรงชลิมความตายเพมืนึ่อมนจุษยร์ทจุกคน” (ฮบ. 2:9)

“โอ ความตาย เหลร็กในของเจว้าอยผด่ทบีนึ่ไหน โอ หลจุมฝปังศพ ชมัยชนะของเจว้าอยผด่ทบีนึ่ไหน เหลร็กในของความ
ตายนมันั้นคมือบาป และฤทธลิธของบาปนมันั้นคมือพระราชบมัญญมัตลิ แตด่ขอบพระคจุณพระเจว้า ผผว้ประทานชมัยชนะแกด่เราทมันั้ง
หลายโดยทางพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” (1 คร. 15:55-57)

“เนมืนึ่องดว้วยวด่าบจุตรทมันั้งหลายเปป็นผผว้มบีสด่วนในเนมืนั้อหนมังและเลมือดอยผด่แลว้ว พระองคร์เองกร็ไดว้ทรงมบีสด่วนในสลินึ่ง
เดบียวกมันนมันั้นเชด่นกมัน เพมืนึ่อโดยทางความตายพระองคร์จะไดว้ทรงทพาลายผผว้นมันั้นทบีนึ่เคยมบีอพานาจแหด่งความตาย นมันึ่นคมือ
พญามาร และทรงชด่วยคนเหลด่านมันั้นใหว้พว้น ผผว้ซนนึ่งโดยความกลมัวแหด่งความตายจนงเคยอยผด่ใตว้อพานาจของการเปป็นทาส
ตลอดชมันึ่วชบีวลิตของตน ดว้วยวด่าแทว้จรลิงแลว้ว พระองคร์มลิไดว้ทรงรมับสภาพของพวกทผตสวรรคร์ แตด่พระองคร์ไดว้ทรงรมับ
สภาพแหด่งเชมืนั้อสายของอมับราฮมัม” (ฮบ. 2:14-16)

ขว้อพระคมัมภบีรร์เหลด่านบีนั้ใหว้โครงรด่างชมัดเจนสลินึ่งทบีนึ่พระเยซผไดว้เสดร็จเขว้ามาในโลกเพมืนึ่อจะกระทพา และสลินึ่งทบีนึ่
พระองคร์ไดว้ทรงกระทพาแลว้วจรลิง ๆ โดยการเสดร็จมาของพระองคร์ เพราะวด่าพระเยซผไดว้ทรงสลินั้นพระชนมร์และเปป็น
ขนนั้นแลว้ว การชลิมความตายจนงถผกถอนออกไปแลว้วสพาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลาย เหลร็กในแหด่งความตายถผกถอนออกไปแลว้ว
ความกลมัวแหด่งความตายถผกเอาออกไปแลว้ว และความเปป็นทาสถผกแทนทบีนึ่ดว้วยเสรบีภาพอมันสมบผรณร์แบบแลว้ว!

บมัดนบีนั้เราพรว้อมแลว้วทบีนึ่จะอภลิปรายสลินึ่งทบีนึ่เกลิดขนนั้นเมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อสผดหายใจเฮมือกสจุดทว้ายนมันั้นและถผกประกาศวด่าตาย
แลว้ว:

ขว้อ 1 ของบทนบีนั้บอกเลด่าเกบีนึ่ยวกมับ “เรมือนแบบแผด่นดลินโลก” (รด่างกายนบีนั้) ของเราซนนึ่งจะกลมับคมืนสผด่ผงคลบีดลิน
และเกบีนึ่ยวกมับ “เรมือนทบีนึ่มลิไดว้ถผกสรว้างดว้วยมมือมนจุษยร์” ของเรา (รด่างกายทบีนึ่ไดว้รมับสงด่าราศบีทบีนึ่เราจะไดว้รมับเมมืนึ่อถนงการเปป็น
ขนนั้นจากตายนมันั้น) ซนนึ่งดพารงอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์ ขว้อ 2 ของบทนบีนั้แสดงออกถนงความปรารถนาของผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่จะ “สวมเรมือน
ของพวกเราซนนึ่งมาจากสวรรคร์” จากนมันั้นในขว้อ 4,6 และ 8 เราอด่านวด่า: 

“เพราะวด่าพวกเราทบีนึ่อยผด่ในพลมับพลานบีนั้กร็ครนึ่พาครวญอยผด่จรลิง ๆ โดยเปป็นทจุกขร์หนมัก มลิใชด่เพราะพวกเรา
ปรารถนาทบีนึ่จะถอดออก แตด่ปรารถนาทบีนึ่จะสวมใสด่ เพมืนึ่อความตายนมันั้นจะไดว้ถผกกลมืนไปเสบียดว้วยชบีวลิต…เหตจุฉะนมันั้น



พวกเราจนงมบีความมมันึ่นใจอยผด่เสมอ โดยทราบอยผด่แลว้ววด่า ขณะทบีนึ่พวกเราอาศมัยอยผด่ในรด่างกายนบีนั้ พวกเรากร็ไมด่อยผด่กมับ
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า…พวกเรามบีความมมันึ่นใจ ขว้าพเจว้าขอกลด่าว และปรารถนาทบีนึ่จะไมด่อยผด่ในรด่างกายนบีนั้ และทบีนึ่จะไดว้อยผด่
กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้ามากกวด่า”

ขว้อพระคมัมภบีรร์ตอนนบีนั้สอนอยด่างชมัดเจนวด่าจลิตวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อไปอยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทมันทบีทบีนึ่ลม
หายใจเฮมือกสจุดทว้ายออกจากรด่างกายนบีนั้ จลิตวลิญญาณไมด่ไดว้ออกจากรด่างกายนบีนั้ในการหลมับใหลของจลิตวลิญญาณ หรมือ
ความหมดสตลิทบีนึ่ไหนสมักแหด่งจนกวด่าพระเยซผเสดร็จมา หรมือจนกวด่าการเปป็นขนนั้นของรด่างกายนบีนั้ รด่างกายนอนหลมับ 
(กลมับคมืนสผด่ผงคลบีดลิน) แตด่วลิญญาณกลมับไปสผด่พระเจว้า

คจุณอาจถามวด่า “ปฐมกาล 3:19 สอนไมด่ใชด่หรมือวด่ามนจุษยร์กลมับไปสผด่ผงคลบีดลิน?” มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าใน
ปฐมกาล 3:19 พระเจว้าตรมัสวด่า “...เจว้าเปป็นผงคลบีดลิน และเจว้าจะกลมับไปสผด่ผงคลบีดลิน” แตด่ใหว้เราดผทบีนึ่ปฐมกาล 2:7: 
“และพระเยโฮวาหร์พระเจว้าทรงปปัฟื้นมนจุษยร์ดว้วยผงคลบีดลิน และทรงระบายลมหายใจแหด่งชบีวลิตเขว้าในรผจมผกของเขา 
และมนจุษยร์ไดว้กลายเปป็นจลิตวลิญญาณทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่”

ใชด่แลว้วครมับ มนจุษยร์ไดว้ถผกปปัฟื้นโดยใชว้ผงคลบีดลิน แตด่เขาไดว้กลายเปป็นจลิตวลิญญาณทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่เมมืนึ่อพระเจว้าทรง
ระบายลมหายใจแหด่งชบีวลิตเขว้าในตมัวเขา เมมืนึ่อพวกสมัตวร์ไดว้ถผกเนรมลิตสรว้างขนนั้น (ปฐก. 1:20-25) ไมด่มบีกลด่าวเลยสมักคพา
เกบีนึ่ยวกมับการทบีนึ่พระเจว้าทรงระบายลมหายใจแหด่งชบีวลิตเขว้าในพวกมมัน นมันึ่นคมือความแตกตด่างระหวด่างมนจุษยร์กมับสมัตวร์
ทมันั้งหลายซนนึ่งอยผด่ในลพาดมับชมันั้นทบีนึ่ตนึ่พากวด่า สมัตวร์ทมันั้งหลายมบีชบีวลิตทบีนึ่ถผกสรว้างขนนั้น และชบีวลิตนมันั้นสลินั้นสจุดลงเมมืนึ่อถนงความตาย แตด่
หาเปป็นเชด่นนมันั้นไมด่กมับชบีวลิตของมนจุษยร์ ชบีวลิตของมนจุษยร์ถผกระบายลมหายใจเขว้าโดยพระเจว้า และปปัญญาจารยร์ 12:7 
อธลิบายวด่าผงคลบีจะกลมับไปสผด่แผด่นดลินโลก “เหมมือนอยด่างทบีนึ่มมันเคยอยผด่ และวลิญญาณจะกลมับไปสผด่พระเจว้าผผว้ไดว้
ประทานวลิญญาณใหว้มานมันั้น!”

คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่สอนหลมักคพาสอนเทร็จเกบีนึ่ยวกมับการหลมับใหลของจลิตวลิญญาณและความหมดสตลิของพวกคน
ตายกร็ไมด่แยกแยะรด่างกาย จลิตวลิญญาณ และวลิญญาณ พวกเขาสอนวด่ารด่างกายคมือคจุณ และเมมืนึ่อรด่างกายนบีนั้หยจุด
หายใจ คจุณกร็หยจุดการมบีตมัวตนอยผด่จนกวด่าจะถนงการเปป็นขนนั้นจากตายนมันั้น แตด่นมันึ่นไมด่ใชด่สลินึ่งทบีนึ่พระคมัมภบีรร์สอน พระวจนะ
ของพระเจว้าพผดในภาษาทบีนึ่ชมัดแจว้งและเขว้าใจไดว้:

“เพราะวด่าสพาหรมับขว้าพเจว้านมันั้น การมบีชบีวลิตอยผด่กร็คมือพระครลิสตร์ และการตายกร็คมือกพาไร แตด่ถว้าขว้าพเจว้า (จลิต
วลิญญาณของขว้าพเจว้า) ยมังมบีชบีวลิตอยผด่ในเนมืนั้อหนมัง (รด่างกายของขว้าพเจว้า) นบีนึ่กร็คมือผลแหด่งการงานของขว้าพเจว้า กระนมันั้น
ขว้าพเจว้าจะเลมือกฝฝ่ายไหนดบี ขว้าพเจว้ากร็หาทราบไมด่ เพราะขว้าพเจว้าลมังเลใจอยผด่ในระหวด่างสองฝฝ่ายนบีนั้ โดยมบีความ
ปรารถนาทบีนึ่จะจากไป และอยผด่กมับพระครลิสตร์ ซนนึ่งประเสรลิฐกวด่ามากนมัก แตด่อยด่างไรกร็ตามการทบีนึ่ยมังมบีชบีวลิตอยผด่ในเนมืนั้อ
หนมัง กร็มบีความจพาเปป็นสพาหรมับพวกทด่านมากกวด่า” (ฟป. 1:21-24)

เปาโลไมด่เชมืนึ่อวด่าเนมืนั้อหนมังของเขาคมือตมัวเขาเอง เขากลด่าววด่าเขาอาศมัยอยผด่ในเนมืนั้อหนมัง แตด่เขาไมด่ไดว้สอนวด่า
เนมืนั้อหนมังของเขาเปป็นมากกวด่าเรมือนทบีนึ่เขาอาศมัยอยผด่ขว้างใน เขากลด่าววด่า “การตายกร็คมือกพาไร” คนทบีนึ่นอนหมดสตลิอยผด่
ในหลจุมศพจะถผกกลด่าวไดว้ไหมวด่าไดว้กพาไรในการตาย? จงสมังเกตในขว้อพระคพาเหลด่านมันั้นทบีนึ่เพลินึ่งถผกยกมาวด่าเปาโลกลด่าว
ชมัดเจนถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเขามบีความปรารถนาทบีนึ่จะจากชบีวลิตนบีนั้และไปอยผด่กมับพระครลิสตร์  เขาไมด่ไดว้กลด่าววด่าเขามบี
ความปรารถนาทบีนึ่จะจากชบีวลิตนบีนั้ไปและถผกปลด่อยใหว้นอนอยผด่ในหลจุมศพ! การสอนวด่าเปาโลกพาลมังนอนหลมับอยผด่ใน



หลจุมศพหนนนึ่งอยผด่ตอนนบีนั้ วด่าเขาหมดสตลิมาตลอดตมันั้งแตด่เขาตายไป กร็เทด่ากมับสอนวด่าพระเยซผทรงหมดสตลิและยมังนอน
หลมับอยผด่ในอจุโมงคร์ฝปังศพ!

หนมังสมือฟปีลลิปปปีเปป็นหนนนึ่งในจดหมายฝากทบีนึ่ถผกเขบียนในคจุก มมันถผกเขบียนขณะทบีนึ่เปาโลตลิดคจุกอยผด่เพราะการ
ประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณมหมัศจรรยร์ของพระเจว้า และเขาปรารถนาทบีนึ่จะกลมับบว้านไปอยผด่กมับพระเยซผ แตด่
เขารผว้วด่าเหลด่าวลิสจุทธลิชนทบีนึ่เมมืองฟปีลลิปปปีตว้องการเขา และเขาไมด่เคยเปป็นคนทบีนึ่หลบีกหนบีจากหนว้าทบีนึ่ของตน ดมังนมันั้นเขาจนง
กลด่าวแกด่ผผว้เชมืนึ่อชาวฟปีลลิปปปีเหลด่านมันั้นวด่า “การทบีนึ่ยมังมบีชบีวลิตอยผด่ในเนมืนั้อหนมัง (ในรด่างกายของขว้าพเจว้า) กร็มบีความจพาเปป็น
สพาหรมับพวกทด่านมากกวด่า” หากเปาโลถผกเรบียกใหว้ประทมับตราคพาพยานของเขาดว้วยโลหลิตแหด่งชบีวลิตของเขาในวมัน
นมันั้นเลย เขากร็รผว้วด่าเขาจะไปอยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในทมันทบี ซนนึ่งกร็คงดบีกวด่าทบีนึ่เขาจะอยผด่ตด่อไปในคจุกตมันั้งเยอะ

เปโตรเชมืนึ่อและเทศนาเหมมือนอยด่างเปาโล เขารมับรผว้วด่าพลมับพลานบีนั้ (รด่างกายนบีนั้) ซนนึ่งเขาอาศมัยอยผด่ขว้างในอมันทบีนึ่
จรลิงแลว้วไมด่ใชด่ตมัวเขาเอง แตด่เปป็นเพบียงบว้านทบีนึ่มนจุษยร์ทบีนึ่แทว้จรลิงอาศมัยอยผด่ขว้างใน เขาพผดถนงรด่างกายของเขาวด่าจะถผก
 “ถอด” ในไมด่ชว้า และกลด่าวชมัดเจนวด่าเขาเชมืนึ่อสลินึ่งทบีนึ่เขากลด่าวเพราะวด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงสพาแดงเรมืนึ่องนมันั้นแกด่เขา
แลว้ว:

“ใชด่แลว้ว ขว้าพเจว้าเหร็นวด่าสมควร ขณะทบีนึ่ขว้าพเจว้ายมังอาศมัยอยผด่ในพลมับพลานบีนั้ ทบีนึ่จะปลจุกเรว้าพวกทด่านโดยใหว้
พวกทด่านระลนกถนงสลินึ่งเหลด่านบีนั้ โดยทราบวด่า อบีกไมด่ชว้าขว้าพเจว้ากร็จะตว้องถอดพลมับพลาของขว้าพเจว้าหลมังนบีนั้ออก เหมมือน
อยด่างทบีนึ่พระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเราไดว้ทรงสพาแดงแกด่ขว้าพเจว้าแลว้ว” (2 ปต. 1:13,14)

สพาหรมับผมแลว้ว ผมขอเลมือกจจุดยมืนเหมมือนกมับเปโตร เปาโล และผผว้เขบียนคนอมืนึ่นทจุกคนของภาคพมันธสมัญญา
ใหมด่ เพราะวด่าพวกเขาทจุกคนเชมืนึ่อวด่าการไมด่อยผด่ในรด่างกายนบีนั้คมือการไดว้อยผด่บว้านกมับพระเยซผ ผมขอบพระคจุณพระเจว้า
ทบีนึ่ผมมบีชบีวลิตนลิรมันดรร์ตอนนบีนั้ ชมันึ่วขณะนบีนั้เลย ผมไมด่ไดว้มบีแคด่ชบีวลิตทบีนึ่จะคงอยผด่จนถนงความตายฝฝ่ายรด่างกายและจากนมันั้นกร็
เขว้าสผด่การหลมับใหลของจลิตวลิญญาณจนกวด่าจะถนงการเปป็นขนนั้นจากตายเมมืนึ่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะทรงเรลินึ่มชบีวลิตของผม
ใหมด่อบีก โอว้ ไมด่ใชด่เลยครมับ! ผมเขว้าสผด่ชบีวลิตนลิรมันดรร์แลว้วตอนนบีนั้ ผมมบีในทรวงอกของผมชบีวลิตหนนนึ่งทบีนึ่จะไมด่รผว้สลินั้นสจุดเลย 
ชบีวลิตหนนนึ่งทบีนึ่จะไมด่ยอมใหว้ผมนอนหลมับในความหมดสตลิจนกวด่าจะถนงเวลาทบีนึ่จะรมับเอาชบีวลิตอบีกครมันั้ง ผมมบีในทรวงอก
ของผมสภาพของพระเจว้าในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ, พระภาคทบีนึ่สามของตรบีเอกานจุภาพ (2 ปต. 1:4) 
เมมืนึ่อผมตายไปรด่างกายนบีนั้จะกลมับคมืนสผด่ผงคลบีดลิน แตด่จลิตวลิญญาณของผมจะไปอยผด่กมับพระเยซผ ผมจะหยจุดพมักอยผด่ใน
เมมืองบรมสจุขเกษมรด่วมกมับวลิสจุทธลิชนคนอมืนึ่น ๆ ทจุกคนแหด่งทจุกยจุคสมมัย (วว. 14:13) และเมมืนึ่อพระเยซผเสดร็จมาในการ
รมับขนนั้นไปนมันั้น ผมกร็จะไดว้รมับรด่างกายทบีนึ่มบีสงด่าราศบีของผมเหมมือนอยด่างพระกายทบีนึ่เปปีปี่ยมสงด่าราศบีของพระเยซผ เอเมน!

คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่สอนเรมืนึ่องการหลมับใหลของจลิตวลิญญาณและสภาวะทบีนึ่หมดสตลิของพวกคนตายกร็ชอบมาก
ในการชบีนั้ใหว้เหร็นยอหร์น 3:13 ทบีนึ่เราอด่านวด่า “ไมด่มบีผผว้ใดไดว้ขนนั้นไปสผด่สวรรคร์ นอกจากทด่านทบีนึ่ไดว้ลงมาจากสวรรคร์ คมือบจุตร
มนจุษยร์ ผผว้ซนนึ่งทรงสถลิตในสวรรคร์นมันั้น”

อยด่างไรกร็ตาม พระคพาขว้อนมันั้นกร็ไมด่ยากทบีนึ่จะเขว้าใจเลยถว้าเราเปรบียบเทบียบขว้อพระคพากมับขว้อพระคพา โดยลมืม
ศาสนาทมันั้งหลายและหลมักคพาสอนตด่าง ๆ ของมนจุษยร์ นลิโคเดมมัสไมด่อาจเขว้าใจไดว้วด่าเขาจะบมังเกลิดไดว้อยด่างไรในเมมืนึ่อ
เขาแกด่แลว้ว เขาถามพระเยซผวด่า “สลินึ่งเหลด่านบีนั้จะเปป็นไปอยด่างไรไดว้” พระเยซผทรงใชว้สายลมเปป็นภาพประกอบ และ
จากนมันั้นกร็อธลิบายแกด่นลิโคเดมมัสวด่าสลินึ่งเหลด่านบีนั้ถผกรมับไวว้โดยความเชมืนึ่อ โดยการเชมืนึ่อพระวจนะของพระเจว้า โดยการเชมืนึ่อ



สลินึ่งทบีนึ่พระเยซผกพาลมังตรมัส และไมด่ใชด่โดยการใชว้เหตจุผลอธลิบายการบมังเกลิดใหมด่จากแงด่มจุมแหด่งสตลิปปัญญาของมนจุษยร์ 
(อด่านยอหร์น 3:1-13)

ใน 1 โครลินธร์ 15:50 เราเรบียนรผว้วด่า “เนมืนั้อและเลมือดจะรมับอาณาจมักรของพระเจว้าเปป็นมรดกไมด่ไดว้ และสลินึ่ง
ซนนึ่งเปฟปี่อยเนด่าจะรมับสลินึ่งซนนึ่งไมด่เปฟปี่อยเนด่าเปป็นมรดกกร็ไมด่ไดว้” มมันไมด่ใชด่เนมืนั้อและเลมือดทบีนึ่ไปสวรรคร์ มมันคมือวลิญญาณและจลิต
วลิญญาณทบีนึ่ไปสผด่เมมืองบรมสจุขเกษมเมมืนึ่อถนงความมรณา

โปรดหมายเหตจุขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้:
ปฐมกาล 5:24: “...เอโนคไดว้ดพาเนลินกมับพระเจว้า และเขากร็หายไป เพราะพระเจว้าทรงรมับเขาไป”
2 พงศร์กษมัตรลิยร์ 2:11: “และตด่อมา เมมืนึ่อทด่านทมันั้งสองยมังเดลินไปและพผดกมันอยผด่ ดผเถลิด มบีรถรบเพลลิงคมันหนนนึ่ง

และบรรดามว้าเพลลิงปรากฏ และไดว้แยกทด่านทมันั้งสองออกจากกมัน และเอลบียาหร์ไดว้ขนนั้นไปโดยลมหมจุนเขว้าสผด่สวรรคร์”
ภาษาของขว้อพระคพาเหลด่านบีนั้ยากทบีนึ่จะเขว้าใจไหม? เราตว้องเรบียกใครสมักคนทบีนึ่ตกอยผด่ในภวมังคร์ หรมือคนทบีนึ่ไดว้

รมับการเปปิดเผยจากอบีกโลกหนนนึ่งไหม ใหว้มาอธลิบายถว้อยคพาทบีนึ่เรบียบงด่ายเหลด่านมันั้น? พระวจนะของพระเจว้าบอกเราวด่า
เอลบียาหร์ไปสผด่สวรรคร์ในรถมว้าเพลลิงคมันหนนนึ่ง และผมไมด่เหร็นเหตจุผลใดเลยทบีนึ่จะสงสมัยคพากลด่าวทบีนึ่ชมัดเจนนมันั้น ยากอบ
5:17 บอกเราวด่าเอลบียาหร์เปป็นมนจุษยร์ทบีนึ่ “อยผด่ใตว้สภาพอารมณร์ตด่าง ๆ เหมมือนอยด่างพวกเรา” และนมันึ่นหมายความวด่า
เขาเปป็นแคด่มนจุษยร์ธรรมดาทบีนึ่มบีเลมือดเนมืนั้อ พระเจว้าทรงใชว้เขา และเมมืนึ่อเอลบียาหร์เสรร็จสลินั้นงานทบีนึ่พระเจว้าประทานใหว้
เขาทพาแลว้ว พระเจว้ากร็ทรงรมับเขาไปสผด่สวรรคร์ในรถรบเพลลิง เกลิดอะไรขนนั้นกมับรด่างกายของเอลบียาหร์? ผมไมด่ทราบ 
และผมไมด่กมังวลเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนมันั้น สลินึ่งทบีนึ่ผมทราบ (และเปป็นขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่ผมชมืนึ่นชมยลินดบี) กร็คมือความจรลิงของพระ
คมัมภบีรร์เกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งทบีนึ่เกลิดขนนั้นกมับจลิตวลิญญาณของเขา-เอลบียาหร์ตมัวจรลิงนมันั้น เขาหลมับไปแลว้วหรมือ? พระเจว้าทรงใหว้เขา
อยผด่ในสภาวะของความหมดสตลิหรมือตอนทบีนึ่พระองคร์ทรงรมับเขาขนนั้นไปในรถรบเพลลิง? ตามทบีนึ่กลด่าวไวว้ในมมัทธลิว 
17:1-3 มมันไมด่ไดว้เปป็นแบบนมันั้นเลย:

“และหลมังจากหกวมันแลว้ว พระเยซผทรงพาเปโตร ยากอบ และยอหร์นนว้องชายของยากอบ และพาพวก
เขาขนนั้นไปบนภผเขาสผงแตด่ลพาพมัง และพระกายของพระองคร์กร็ถผกเปลบีนึ่ยนไปตด่อหนว้าพวกเขา และพระพมักตรร์พระองคร์
กร็ทอแสงเหมมือนดวงอาทลิตยร์ และฉลองพระองคร์ของพระองคร์กร็ขาวผด่องดจุจแสงสวด่าง และดผเถลิด โมเสสและเอลบี
ยาหร์กร็มาปรากฏแกด่พวกเขา กพาลมังเฝฟ้าสนทนากมับพระองคร์”

ในขว้อพระคพาทบีนึ่ตามมา เปโตรเรบียกชายสองคนนบีนั้โดยชมืนึ่อ ซนนึ่งเปป็นหลมักฐานทบีนึ่ชมัดเจนวด่าเขาจพาสองคนนมันั้นไดว้ 
เอลบียาหร์ถผกรมับขนนั้นไปสผด่สวรรคร์เมมืนึ่อเจร็ดรว้อยหว้าสลิบปปีกด่อนการพบปะนบีนั้เกลิดขนนั้นบนภผเขาแหด่งการจพาแลงพระกาย ถนง
กระนมันั้น เขากร็ยมังมบีชบีวลิตอยผด่และมบีลมักษณะทบีนึ่คนจดจพาไดว้เหมมือนเดลิมบนยอดภผเขานมันั้นตอนทบีนึ่เขาปรากฏตมัวพรว้อมกมับ
โมเสสผผว้ซนนึ่งตายไปแลว้วหลายรว้อยปปี! คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่สอนเรมืนึ่องการหลมับใหลของจลิตวลิญญาณกร็มองเหตจุการณร์ตอนนบีนั้
วด่าเปป็นคพาอจุปมาหนนนึ่งและกลด่าววด่าพวกสาวกตกอยผด่ในภวมังคร์ ณ เวลานมันั้น มมันเปป็นเรมืนึ่องนด่าเศรว้าทบีนึ่จะคลิดวด่าคน ๆ หนนนึ่ง
ซนนึ่งอว้างตมัววด่าเปป็นนมักเรบียนพระคมัมภบีรร์จะกลด่าวเชด่นนมันั้นเกบีนึ่ยวกมับการจพาแลงพระกายของพระเยซผ ไมด่ใชด่เลยครมับ ทด่าน
ทบีนึ่รมัก ขว้อพระคพาตอนนมันั้นเปป็นเหตจุการณร์ทบีนึ่เกลิดขนนั้นจรลิงอยด่างแนด่นอนพอ ๆ กมับทบีนึ่การประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบีและ
กลโกธาเปป็นเหตจุการณร์จรลิง โมเสสและเอลบียาหร์มบีชบีวลิตอยผด่วมันนมันั้นบนยอดภผเขานมันั้น และพวกเขามบีชบีวลิตอยผด่วมันนบีนั้ใน
เมมืองบรมสจุขเกษม-เชด่นเดบียวกมับวลิสจุทธลิชนคนอมืนึ่นทจุกคนทบีนึ่ไดว้ผด่านพว้นชบีวลิตนบีนั้ไปแลว้ว



ดาวลิดเชมืนึ่อในความเปป็นอมตะของจลิตวลิญญาณ เรมืนึ่องราวอมันนด่าเศรว้าเกบีนึ่ยวกมับบาปของดาวลิดและความตาย
ของลผกนว้อยของเขาถผกเลด่าใน 2 ซามผเอล บททบีนึ่ 11 และ 12 ใน 2 ซามผเอล 12:23 ดาวลิดกลด่าววด่า:

“แตด่บมัดนบีนั้ทารกสลินั้นชบีวลิตแลว้ว เราจะอดอาหารทพาไม เราจะทพาใหว้เขาเปป็นขนนั้นมาอบีกไดว้หรมือ เราจะไปตาม
ทางทารกนมันั้น แตด่เขาจะกลมับมาหาเราอบีกกร็ไมด่ไดว้” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่งกร็คมือ ดาวลิดกลด่าววด่า: “ลผกนว้อยของเราตายไป
แลว้ว เขาไปสผด่อบีกโลกหนนนึ่งแลว้ว เราพาเขากลมับมาไมด่ไดว้ แตด่เราจะไปยมังทบีนึ่ ๆ เขาไดว้ไปแลว้ว” คจุณเชมืนึ่อใจไดว้เลยวด่าดา
วลิดไมด่ไดว้กพาลมังพผดถนงหลจุมศพหรมือสภาวะแหด่งความหมดสตลิ ถว้าดาวลิดเชมืนึ่อเรมืนึ่องการหลมับใหลของจลิตวลิญญาณ เขากร็
คงพผดไปแลว้ววด่า “ลผกนว้อยของเรากพาลมังหลมับอยผด่ตอนนบีนั้ เขากพาลมังพมักผด่อนอยผด่ และสมักวมันหนนนึ่งเราเองกร็จะนอนหลมับ
เชด่นกมัน” ดาวลิดรผว้วด่าลผกนว้อยของเขาไปอยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าแลว้ว-และขอบคจุณพระเจว้าทบีนึ่ผมรผว้วด่าลผกชายตมัวนว้อย
ของเราทบีนึ่ไดว้จากเราไปตอนเขาอายจุเพบียงสองวมันกร็ไปยมังสถานทบีนึ่แหด่งเดบียวกมันนมันั้นแหด่งสมันตลิสจุขและการหยจุดพมักเชด่น
กมัน ลผกชายตมัวนว้อยของเราไมด่ไดว้กพาลมังนอนหลมับอยผด่ในสจุสาน เขาอยผด่ในทบีนึ่ ๆ พระเยซผทรงอยผด่! 

คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่สอนเรมืนึ่องการหลมับใหลของจลิตวลิญญาณกร็เตมือนความจพาเราซนั้พาแลว้วซนั้พาอบีกวด่าพระคมัมภบีรร์พผด
ถนงการทบีนึ่พวกวลิสจุทธลิชนลด่วงหลมับไป ใชด่ครมับ พระคมัมภบีรร์บอกเราวด่าสเทเฟนเหร็นสวรรคร์ถผกเปปิดออก เหร็นสงด่าราศบี
ของพระเจว้า และเหร็นพระเยซผยมืนอยผด่ ณ เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้า ขณะทบีนึ่ฝผงชนทบีนึ่โกรธแคว้นนมันั้นเอาหลินขวว้าง
ใสด่เขาจนตาย เขากร็อธลิษฐานวด่า “พระองคร์เจว้าขว้า ขอโปรดอยด่าทรงถมือโทษพวกเขาเพราะบาปนบีนั้เลย” และเมมืนึ่อ
ทด่านไดว้กลด่าวเชด่นนบีนั้แลว้ว ทด่านกร็ลด่วงหลมับไป” (กลิจการ 7:54-60) 

1 เธสะโลนลิกา 4:13,14 จะใหว้ความกระจด่างเกบีนึ่ยวกมับคพาถามเรมืนึ่องสเทเฟนและวลิสจุทธลิชนคนอมืนึ่นทจุกคนทบีนึ่
ถผกกลด่าววด่าไดว้ลด่วงหลมับไปแลว้ว:

“ขว้าพเจว้าไมด่อยากใหว้พวกทด่านขาดความรผว้ พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย ถนงเรมืนึ่องคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ลด่วงหลมับไปแลว้ว เพมืนึ่อ
พวกทด่านจะไมด่เสบียใจ เหมมือนอยด่างคนอมืนึ่น ๆ ซนนึ่งไมด่มบีความหวมัง เพราะถว้าพวกเราเชมืนึ่อวด่าพระเยซผทรงสลินั้นพระชนมร์ 
และทรงคมืนพระชนมร์แลว้ว เชด่นเดบียวกมันบรรดาคนซนนึ่งลด่วงหลมับไปในพระเยซผนมันั้น พระเจว้าจะทรงนพามาพรว้อมกมับ
พระองคร์”

คราวนบีนั้ใหว้เราดผทบีนึ่ขว้อพระคพาเหลด่านบีนั้ในความสวด่างแหด่งพระวจนะทบีนึ่ครบสมบผรณร์และไมด่อาจผลิดพลาดไดว้
ของพระเจว้าและอธลิษฐานขอใหว้พระเจว้าประทานสตลิปปัญญาแกด่เราเพมืนึ่อทบีนึ่จะเขว้าใจพวกมมัน:

วลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ลด่วงหลมับไปแลว้วถผกกลด่าววด่าหลมับในพระเยซผ-แตด่พระเยซผทรงอยผด่ทบีนึ่ไหน? ถว้าพระองคร์
ทรงอยผด่ในหลจุมศพ งมันั้นคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่หลมับในพระองคร์กร็อยผด่ในหลจุมศพกมับพระองคร์เชด่นกมัน แตด่ถว้าพระเยซผไมด่ทรงอยผด่
ในหลจุมศพ งมันั้นคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่นอนหลมับในพระเยซผกร็ไมด่อยผด่ในหลจุมศพ ผมขอยนั้พาคพาถามนบีนั้: พระเยซผทรงอยผด่ทบีนึ่ไหน? 
ฮบีบรผ 1:3 ตอบวด่า: เมมืนึ่อพระเยซผ “ไดว้ทรงชพาระบาปทมันั้งหลายของพวกเราโดยพระองคร์เองแลว้ว” พระองคร์ “กร็ไดว้
ประทมับนมันึ่ง ณ เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของผผว้ทรงเดชานจุภาพเบมืนั้องบน” (อด่าน 1 ทลิโมธบี 2:5 เชด่นกมัน)

เนมืนึ่องจากพระเยซผทรงอยผด่ ณ เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้าแลว้ว และเนมืนึ่องจากพวกวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ลด่วงหลมับ
ไปแลว้วนมันั้น “หลมับในพระเยซผ” งมันั้นพวกเขาเองกร็อยผด่ในเมมืองบรมสจุขเกษมนมันั้นของพระเจว้าอมันเปป็นทบีนึ่ซนนึ่งพระเยซผทรง
อยผด่!

“เพราะสลินึ่งนบีนั้พวกเราขอบอกแกด่พวกทด่านตามพระวจนะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าวด่า พวกเราซนนึ่งยมังเปป็นอยผด่



และเหลมืออยผด่จนถนงการเสดร็จมาขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า จะลด่วงหนว้าไปกด่อนคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ลด่วงหลมับไปแลว้วกร็หามลิไดว้ 
ดว้วยวด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเองจะเสดร็จลงมาจากสวรรคร์ ดว้วยเสบียงกผด่กว้อง ดว้วยสพาเนบียงของเทพบดบี และดว้วยแตร
ของพระเจว้า และคนทมันั้งปวงทบีนึ่ตายแลว้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขนนั้นมากด่อน แลว้วพวกเราซนนึ่งยมังเปป็นอยผด่และเหลมืออยผด่ จะ
ถผกรมับขนนั้นไปดว้วยกมันกมับคนเหลด่านมันั้นในหมผด่เมฆ เพมืนึ่อจะไดว้พบองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในฟฟ้าอากาศ และอยด่างนมันั้นแหละ
พวกเรากร็จะอยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเปป็นนลิตยร์ เหตจุฉะนมันั้นจงปลอบประโลมกมันและกมันดว้วยถว้อยคพาเหลด่านบีนั้เถลิด”
(1 ธส. 4:15-18) 

ดมังนมันั้นเราจนงทราบวด่าพระเยซผครลิสตร์เจว้าไมด่ทรงอยผด่ในหลจุมศพ พระองคร์ทรงอยผด่ ณ เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของ
พระเจว้า และเมมืนึ่อถนงเวลาครบกพาหนดพระองคร์จะเสดร็จลงมาจากสวรรคร์พรว้อมกมับเสบียงโหด่รว้อง! แตด่โปรดสมังเกต: 
พระคพาตอนนบีนั้บอกเราวด่าพระครลิสตร์จะทรงนพา “คนทมันั้งปวงทบีนึ่ตายแลว้วในพระครลิสตร์” มากมับพระองคร์เมมืนึ่อพระองคร์
เสดร็จมา ถว้าบรรดาผผว้ทบีนึ่ตายไปในพระครลิสตร์กพาลมังหลมับอยผด่ในหลจุมศพ และพระเยซผจะตว้องเสดร็จลงมาจากสวรรคร์ 
แลว้วพระองคร์จะนพาคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่นอนหลมับอยผด่มากมับพระองคร์ไดว้อยด่างไร? คพากลด่าวทบีนึ่วด่า “คนทมันั้งปวงทบีนึ่ตายแลว้วใน
พระครลิสตร์จะเปป็นขนนั้นมากด่อน” จนงตว้องหมายถนงรด่างกาย ไมด่ใชด่หมายถนงจลิตวลิญญาณหรมือวลิญญาณ

คจุณเหร็นแลว้ว ทด่านทบีนึ่รมัก วด่าหลมักคพาสอนเรมืนึ่องการหลมับใหลของจลิตวลิญญาณจะไมด่ตมันั้งมมันึ่นอยผด่ไดว้ภายใตว้ความ
สวด่างทบีนึ่ตรวจคว้นแหด่งพระวจนะทบีนึ่ถผกแยกแยะอยด่างถผกตว้อง จลิตวลิญญาณและวลิญญาณของคนชอบธรรมหลมับอยผด่ใน
พระเยซผตอนนบีนั้ เหมมือนกมับทบีนึ่ลาซารมัสไดว้พมักสงบอยผด่ในอกของอมับราฮมัมในเมมืองบรมสจุขเกษม ถว้าพระเยซผหมดสตลิ
หรมือหลมับอยผด่ตอนนบีนั้ เหลด่าวลิสจุทธลิชนของพระองคร์ทบีนึ่จากโลกนบีนั้ไปแลว้วกร็เปป็นเหมมือนกมัน แตด่ถว้าพระเยซผทรงมบีชบีวลิตอยผด่
และมบีสตลิดบี คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ตายในพระองคร์กร็เปป็นแบบเดบียวกมัน

“เหตจุฉะนมันั้นจงปลอบประโลมกมันและกมันดว้วยถว้อยคพาเหลด่านบีนั้เถลิด” จะเปป็นการปลอบประโลมอะไรแกด่ผม
กมันทบีนึ่ไดว้รผว้วด่าลผกชายตมัวนว้อยและคจุณพด่อของผมกพาลมังนอนหลมับอยผด่ในสจุสาน? ผมขอกลด่าววด่า ไมด่มบีเลย! แตด่ขอบคจุณ
พระเจว้า มมันเปป็นการปลอบประโลมใจยลินึ่งใหญด่แกด่ผมทบีนึ่ไดว้รผว้วด่าทมันั้งคจุณพด่อของผมและลผกชายตมัวนว้อยของผมกพาลมังพมัก
สงบอยผด่กมับพระเยซผตอนนบีนั้เลย ผมสรรเสรลิญพระเจว้าสพาหรมับ 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18!

มมันจะเปป็นการปลอบประโลมอะไรแกด่คจุณแมด่ทบีนึ่รมักและภรรยาทมันั้งหลายทบีนึ่ไดว้สผญเสบียลผกชายและสามบีใน
สงครามอมันนด่ากลมัวเมมืนึ่อไมด่กบีนึ่ปปีมานบีนั้ ทบีนึ่ไดว้รผว้วด่าคนทบีนึ่พวกเขารมักกพาลมังนอนหลมับอยผด่ในหลจุมศพทบีนึ่ไมด่มบีปฟ้ายบอกบน
สมรภผมลิในตด่างแดน หรมือทบีนึ่กว้นมหาสมจุทร หรมือในปฝ่าดงดลิบทบีนึ่เครมืนึ่องบลินรบหลายลพาถผกยลิงตกและฝผงสมัตวร์ปฝ่ากมัดกลิน
เหยมืนึ่อเครมืนึ่องบลินตกเหลด่านมันั้น? ไมด่อาจมบีการปลอบประโลมใด ๆ ไดว้เลยในหลมักคพาสอนเชด่นนมันั้น

มบีคจุณแมด่ ภรรยา คนรมัก และพบีนึ่สาวนว้องสาวหลายพมันคนทบีนึ่ไมด่ทราบเลยวด่าเกลิดอะไรขนนั้นแลว้วกมับศพของคน
ทบีนึ่พวกเขารมักซนนึ่งถผกฆด่าตายในการสผว้รบบนบกหรมือในทะเล ทมันั้งหมดทบีนึ่พวกเขาทราบกร็คมือวด่า พวกเขาไดว้รมับขด่าวสาร
จากรมัฐบาลทบีนึ่บอกวด่า “หายตมัวไประหวด่างการสผว้รบ” แตด่ผมรมับประกมันคจุณไดว้วด่าผผว้เชมืนึ่อทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว ไมด่
วด่าพวกเขาจะตายทบีนึ่ไหนและอยด่างไร ไมด่ไดว้หายตมัวไปไหนเทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับพระเยซผ พระองคร์ทรงทราบวด่าพวก
เขาอยผด่ทบีนึ่ไหน ตอนนบีนั้พวกเขาอยผด่ในเมมืองบรมสจุขเกษม พมักสงบในพระเยซผ เมมืนึ่อพระเยซผเสดร็จมาในการรมับขนนั้นไปนมันั้น
รด่างกายของวลิสจุทธลิชนทจุกคนจะถผกทพาใหว้เปป็นขนนั้น-คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกฝปังไวว้ในหลจุมศพทบีนึ่ไมด่มบีปฟ้ายบอกในตด่างแดน คน
เหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกฝปังอยผด่ในทะเล-ไมด่สพาคมัญเลยวด่าทบีนึ่ไหน พระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธทรงทราบวด่ารด่างกายของพวกเขาอยผด่



ทบีนึ่ไหนและเมมืนึ่อแตรนมันั้นดมังขนนั้น คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ตายไปแลว้วในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากร็จะถผกทพาใหว้เปป็นขนนั้นโดยไมด่เปฟปี่อยเนด่า
และจลิตวลิญญาณของวลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นจะมารวมเปป็นหนนนึ่งเดบียวเขว้ากมับรด่างกายทบีนึ่ไดว้รมับสงด่าราศบี

ในยผดาส 14 เราอด่านวด่าพระเยซผจะเสดร็จมา “พรว้อมกมับพวกวลิสจุทธลิชนของพระองคร์หลายหมมืนึ่นคน” บมัดนบีนั้
พระองคร์จะเสดร็จมาพรว้อมกมับพวกวลิสจุทธลิชนของพระองคร์หลายหมมืนึ่นคนไดว้อยด่างไรถว้าวลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นกพาลมังนอน
หลมับอยผด่ในสจุสาน?

วลิวรณร์ 6:9,10 สอนชมัดเจนวด่ามบีความแตกตด่างระหวด่างรด่างกายและจลิตวลิญญาณ:
“และเมมืนึ่อพระองคร์ทรงแกะตราดวงทบีนึ่หว้านมันั้นแลว้ว ขว้าพเจว้ากร็แลเหร็นใตว้แทด่นบผชา คมือบรรดาดวงวลิญญาณ

ของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกฆด่าเพราะพระวจนะของพระเจว้า และเพราะคพาพยานซนนึ่งพวกเขายนดถมือนมันั้น และเขาเหลด่านมันั้น
รว้องดว้วยเสบียงดมัง…” โปรดหมายเหตจุวด่ายอหร์นไดว้เหร็นจลิตวลิญญาณ ไมด่ใชด่รด่างกาย เขาไดว้เหร็นจลิตวลิญญาณของคน
เหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกฆด่าเปป็นมรณะสมักขบีเพราะเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐ และจลิตวลิญญาณเหลด่านมันั้นรว้องดว้วยเสบียงอมันดมัง! ดมังนมันั้น
เราจนงทราบวด่าพวกเขาไมด่ไดว้หมดสตลิ

บมัดนบีนั้ใหว้เราพลิจารณาขว้อพระคพาซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ถกเถบียงกมันมากมายในลผกา 16:19-31 ซนนึ่งถผกเรบียกบด่อยครมันั้งวด่า
เปป็น “คพาอจุปมาเรมืนึ่องเศรษฐบีกมับลาซารมัส” ทด่านทบีนึ่รมัก ถว้าพระคพาตอนนมันั้นถมือวด่าเปป็นคพาอจุปมา งมันั้นการประสผตลิจาก
หญลิงพรหมจารบีและกลโกธากร็เปป็นคพาอจุปมาเชด่นกมัน! ไมด่ใชด่เลยครมับ เรมืนึ่องราวของลาซารมัสและเศรษฐบีคนนมันั้นเปป็น
ความจรลิง จรลิงพอ ๆ กมับการประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบีของพระเยซผและการลบมลทลินโดยพระโลหลิต

เราตว้องยอมรมับวด่า พระเยซผทรงสอนเปป็นคพาอจุปมาบด่อย ๆ แตด่ขว้อพระคพาตอนใดทบีนึ่สอนผด่านคพาอจุปมา พระ
คพาตอนนมันั้นกร็กลด่าวชมัดเจนวด่ามมันเปป็นคพาอจุปมา หรมือวด่าพระเยซผกพาลมังยกภาพประกอบความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณโดย
สพานวนอยด่าง “เปรบียบเหมมือน…” คพาอจุปมาบางเรมืนึ่องทบีนึ่พระเยซผทรงใชว้ถผกนพาเสนอในมมัทธลิวและถผกทวนซนั้พาในมาระ
โกและลผกา เรามาดผขว้อพระคพาเหลด่านมันั้นสมักสองสามตอนกมันดบีไหม โดยเรลินึ่มตว้นในมมัทธลิว:

“ในวมันนมันั้นเองพระเยซผเสดร็จออกไปจากบว้าน และประทมับนมันึ่งทบีนึ่ชายทะเล และประชาชนเปป็นอมันมากมา
ชจุมนจุมกมันมาหาพระองคร์ ดมังนมันั้นพระองคร์จนงเสดร็จลงไปในเรมือลพาหนนนึ่ง และประทมับนมันึ่ง และบรรดาคนเหลด่านมันั้นกร็ยมืน
อยผด่บนฝปัปี่ง และพระองคร์ตรมัสหลายประการกมับพวกเขาเปป็นคพาอจุปมา โดยกลด่าววด่า 

“ดผเถลิด ผผว้หวด่านคนหนนนึ่งออกไปเพมืนึ่อหวด่าน…เหตจุฉะนมันั้น ทด่านทมันั้งหลายจงฟปังคพาอจุปมาเรมืนึ่องผผว้หวด่านพมืช”
(มธ. 13:1-3,18)

“พระองคร์ตรมัสคพาอจุปมาอบีกเรมืนึ่องหนนนึ่งแกด่เขาทมันั้งหลาย โดยกลด่าววด่า…” (มธ. 13:24)
“พระองคร์ตรมัสคพาอจุปมาอบีกเรมืนึ่องหนนนึ่งแกด่เขาทมันั้งหลาย…” (มธ. 13:31)
“พระองคร์ตรมัสคพาอจุปมาอบีกเรมืนึ่องหนนนึ่งแกด่เขาทมันั้งหลาย…” (มธ. 13:33)
“ขอโปรดอธลิบายคพาอจุปมาเรมืนึ่อง…แกด่พวกขว้าพระองคร์” (มธ. 13:36)
“อบีกครมันั้ง อาณาจมักรแหด่งสวรรคร์เปรบียบเหมมือน…” (มธ. 13:44)
“อบีกครมันั้ง อาณาจมักรแหด่งสวรรคร์เปรบียบเหมมือน…” (มธ. 13:45)
“อบีกครมันั้ง อาณาจมักรแหด่งสวรรคร์เปรบียบเหมมือน…” (มธ. 13:47)
“และอบีกครมันั้ง พระเยซผทรงตอบและตรมัสแกด่พวกเขาเปป็นคพาอจุปมา…” (มธ. 22:1) 



“บมัดนบีนั้ จงเรบียนคพาอจุปมาเรมืนึ่องตว้นมะเดมืนึ่อ…” (มธ. 24:32)
“ดว้วยวด่าอาณาจมักรแหด่งสวรรคร์เปรบียบเหมมือนชายผผว้หนนนึ่งจะออกเดลินทางไปยมังแผด่นดลินไกล…” (มธ. 

25:14)
“และพระองคร์ตรมัสคพาอจุปมาแกด่พวกเขา…” (ลผกา 12:16)
“พระองคร์ตรมัสคพาอจุปมานบีนั้ดว้วย…” (ลผกา 13:6)
“และพระองคร์ตรมัสคพาอจุปมา…” (ลผกา 14:7)
“และพระองคร์ตรมัสคพาอจุปมานบีนั้แกด่พวกเขา…” (ลผกา 15:3)
คราวนบีนั้ใหว้เราดผทบีนึ่ขว้อพระคพาตอนนมันั้นเกบีนึ่ยวกมับเศรษฐบีผผว้นมันั้นและขอทานลาซารมัสผผว้ซนนึ่งนอนอยผด่ทบีนึ่ประตผรมันั้วบว้าน

ของเศรษฐบี (ลผกา 16:19-31):
“มบีเศรษฐบีคนหนนนึ่ง ซนนึ่งนจุด่งหด่มผว้าสบีมด่วงและผว้าปฝ่านเนมืนั้อละเอบียด และรมับประทานอาหารอยด่างหรผหราทจุกวมัน

ๆ”
ทด่านทบีนึ่รมัก ไมด่มบีคพากลด่าวใดทบีนึ่แนด่ชมัดในพระคมัมภบีรร์ทมันั้งเลด่มมากกวด่าคพากลด่าวนมันั้นแลว้ว “มบี” บอกเราวด่าชายคน

นมันั้นเคยมบีตมัวตนอยผด่จรลิง พระวจนะของพระเจว้าไมด่ไดว้กลด่าววด่า “สมมตลิวด่าเคยมบีเศรษฐบีอยผด่คนหนนนึ่ง…” พระคมัมภบีรร์
กลด่าวชมัดเจนวด่า “มบีเศรษฐบีคนหนนนึ่ง” มบีคนมมันึ่งมบีอยผด่มากมายในแผด่นดลินนมันั้น แตด่คนนบีนั้เปป็นเศรษฐบีคนหนนนึ่ง ชายคนหนนนึ่ง
ทบีนึ่นจุด่งหด่มผว้าสบีมด่วงและผว้าปฝ่านเนมืนั้อละเอบียด และรมับประทานอาหารอยด่างหรผหราทจุกวมัน ๆ เขาคลมันึ่งเกบีนึ่ยวกมับความ
รนึ่พารวยของตนอยด่างเหร็นไดว้ชมัด ผว้าสบีมด่วงและผว้าปฝ่านเนมืนั้อละเอบียดเปป็นอาภรณร์ของกษมัตรลิยร์ กระนมันั้นชายผผว้นบีนั้กร็สวมผว้า
สบีมด่วงและผว้าปฝ่านเนมืนั้อละเอบียดทจุกวมัน เขายมังกลินมมืนั้อเยร็นวมันอาทลิตยร์, มมืนั้อเยร็นวมันขอบคจุณพระเจว้า, และมมืนั้อเยร็นวมันครลิ
สตมาสทจุกวมันอบีกดว้วย

แตด่จงสมังเกตขว้อ 20 ของพระคพาตอนเดบียวกมันนบีนั้:
“และมบีคนขอทานคนหนนนึ่งชมืนึ่อลาซารมัส” แนด่นอนวด่ามบีขอทานอยผด่มากมายในกรจุงเยรผซาเลร็มตอนนมันั้น แตด่

คนทบีนึ่นอนอยผด่ทบีนึ่ประตผรมันั้วบว้านของ “เศรษฐบีคนหนนนึ่ง” นมันั้น คมือ “ขอทานคนหนนนึ่ง” และเขามบีชมืนึ่อวด่าลาซารมัส
เมมืนึ่อเปรบียบเทบียบกมัน ใหว้เราดผทบีนึ่กลิจการ 9:10 ทบีนึ่เราอด่านวด่า “และมบีสาวกคนหนนนึ่งอยผด่ทบีนึ่เมมืองดามมัสกมัส ชมืนึ่ออา

นาเนบีย…” คจุณเชมืนึ่อไหมวด่าอานาเนบียเปป็นชายทบีนึ่มบีตมัวตนอยผด่จรลิง? คจุณเชมืนึ่อไหมวด่าเขาอยผด่ในเมมืองดามมัสกมัสจรลิง ๆ? คจุณ
เชมืนึ่อไหมวด่าพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธตรมัสกมับเขาและเลด่าใหว้เขาฟปังเกบีนึ่ยวกมับเซาโลแหด่งทารร์ซมัส? เรมืนึ่องราวของการกลมับ
ใจรมับเชมืนึ่อของเซาโลในกลิจการบททบีนึ่ 9 เปป็นคพาอจุปมาหรมือ? ถว้าเราไมด่ยอมรมับบมันทนกเรมืนึ่องราวเกบีนึ่ยวกมับ “สาวกคน
หนนนึ่งชมืนึ่ออานาเนบีย” วด่าเปป็นเรมืนึ่องจรลิง  งมันั้นเรากร็ไมด่อาจยอมรมับการกลมับใจเชมืนึ่อของเซาโลแหด่งทารร์ซมัสไดว้!

มบีการเปรบียบเทบียบแบบนมันั้นอบีกมากมายในพระคมัมภบีรร์ แตด่เราสนใจมากทบีนึ่สจุดในขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่ามบี “เศรษฐบี
คนหนนนึ่ง” และมบี “ขอทานคนหนนนึ่งชมืนึ่อลาซารมัส” ดว้วยความเคารพยพาเกรงและความเกรงกลมัวพระเจว้า โดยรผว้วด่าผม
ตว้องเผชลิญหนว้ากมับคพากลด่าวนบีนั้ทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ ผมขอกลด่าววด่าถว้าอานาเนบียเปป็นคนจรลิง ๆ ถว้าเซา
โลแหด่งทารร์ซมัสไดว้กลมับใจรมับเชมืนึ่อจรลิง ๆ เหมมือนอยด่างทบีนึ่พระคมัมภบีรร์บมันทนกไวว้ งมันั้น “เศรษฐบีคนหนนนึ่ง” ของลผกาบททบีนึ่ 16
กร็เปป็นคนจรลิง ๆ และ “ขอทานคนหนนนึ่งชมืนึ่อลาซารมัส” ทบีนึ่นอนอยผด่ทบีนึ่ประตผรมันั้วบว้านของเศรษฐบีผผว้นมันั้นกร็เปป็นคนจรลิง ๆ 
เชด่นกมัน พระเจว้าไดว้ตรมัสถนงชายเหลด่านบีนั้เพมืนึ่อชด่วยเราใหว้ทราบวด่าความสยดสยองแหด่งนรกเปป็นของจรลิง!



พระคมัมภบีรร์บอกผมวด่ามบีเศรษฐบีคนหนนนึ่ง และมบีขอทานคนหนนนึ่งชมืนึ่อลาซารมัส ขอทานคนหนนนึ่งทบีนึ่มบีบาดแผล
เตร็มตมัว นอนอยผด่ทบีนึ่ประตผรมันั้วบว้านของเศรษฐบีผผว้นมันั้นและอว้อนวอนขอเศษอาหารทบีนึ่ตกจากโตก๊ะของเศรษฐบี ผมเชมืนึ่อ
บมันทนกเรมืนึ่องราวนมันั้นตามทบีนึ่มมันถผกเขบียนไวว้ และผมคาดหวมังวด่าจะไดว้เจอกมับลาซารมัสเมมืนึ่อผมไปถนงเมมืองบรมสจุขเกษม

ในขว้อ 22 ของลผกา 16 เราอด่านวด่า: “และตด่อมา คนขอทานนมันั้นเสบียชบีวลิต และถผกอจุว้มไปโดยเหลด่าทผต
สวรรคร์เขว้าไปทบีนึ่อกของอมับราฮมัม” คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เชมืนึ่อเรมืนึ่องการหลมับใหลของจลิตวลิญญาณกร็อยากไดว้คพาอธลิบายวด่า
ลาซารมัสไปอยผด่ในอกของอมับราฮมัมไดว้อยด่างไร เพมืนึ่อทบีนึ่จะเขว้าใจคพากลด่าวนมันั้น เราตว้องไปดผขว้อพระคพาตอนอมืนึ่น ๆ ซนนึ่งใหว้
ความสวด่างแกด่ความหมายของคพาวด่า “อกของอมับราฮมัม”

ในยอหร์น 1:18 เราอด่านวด่า: “ไมด่มบีมนจุษยร์ผผว้ใดเคยเหร็นพระเจว้าในเวลาใดเลย พระบจุตรองคร์เดบียวทบีนึ่บมังเกลิด
มา ผผว้ซนนึ่งทรงสถลิตในพระทรวงของพระบลิดา พระองคร์ไดว้ทรงสพาแดงพระเจว้าแลว้ว” เมมืนึ่อยอหร์นผผว้ใหว้บมัพตลิศมาพผด
ถว้อยคพาเหลด่านบีนั้ พระเยซผทรงอยผด่บนแผด่นดลินโลกและพรว้อมทบีนึ่จะเรลินึ่มการรมับใชว้ปวงชนแลว้ว คพากลด่าวนมันั้นแคด่
หมายความวด่าพระเยซผทรงอยผด่กมับพระบลิดาในสถานทบีนึ่หยจุดพมักกมับพระบลิดา

อมับราฮมัมเปป็นบลิดาของบรรดาผผว้ทบีนึ่เปปีปี่ยมความเชมืนึ่อ ในปฐมกาล 12:1-3 พระเจว้าทรงเรบียกอมับราฮมัมออกไป
จากแผด่นดลินเกลิดของเขา และอมับราฮมัม “ไดว้เดลินทางออกไป โดยไมด่ทราบวด่าทด่านจะไปยมังทบีนึ่ไหน” (ฮบ. 11:8) ใน
ยอหร์น 8:33 พวกฟารลิสบีกลด่าววด่า “เราเปป็นเชมืนั้อสายของอมับราฮมัม” แตด่กลด่าวในแงด่ฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเราเปป็นเชมืนั้อ
สายของอมับราฮมัมเพราะวด่าอมับราฮมัมเปป็นบลิดาของบรรดาผผว้ทบีนึ่เปปีปี่ยมดว้วยความเชมืนึ่อและอกของอมับราฮมัมคมือสถานทบีนึ่
หยจุดพมักของบรรดาผผว้ทบีนึ่เปปีปี่ยมดว้วยความเชมืนึ่อ “อก” บด่งบอกถนงการหยจุดพมัก ทารกนว้อยนอนพมักบนอกของคจุณแมด่

สลินึ่งทบีนึ่ลผกา 16:22 ชบีนั้ใหว้เหร็นกร็คมือวด่า ขอทานทบีนึ่ยากจนและนด่าสมังเวชคนนมันั้นทบีนึ่ขอเศษอาหารจากโตก๊ะของ
เศรษฐบีผผว้นมันั้นกร็ไปหยจุดพมักทมันทบีทบีนึ่เขาตาย และแมว้กระทมันึ่งตอนนบีนั้เขากร็อยผด่กมับอมับราฮมัม บลิดาของบรรดาผผว้ทบีนึ่เปปีปี่ยมดว้วย
ความเชมืนึ่อ คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่สอนเรมืนึ่องการหลมับใหลของจลิตวลิญญาณกร็สอนวด่ามนจุษยร์หมดทมันั้งตมัวตนไปสผด่หลจุมศพเมมืนึ่อเขา
ตาย ในความคลิดของพวกเขา อกของอมับราฮมัมคมือหลจุมศพ เพมืนึ่อทบีนึ่จะชด่วยชบีวลิตของผมใหว้รอด ผมไมด่อาจเขว้าใจไดว้
เลยวด่าใครหนว้าไหนจะตาบอดไดว้ถนงขนาดนมันั้น! ทพาไมพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธถนงไมด่ตรมัสแคด่วด่า “อยผด่มาขอทานคนนมันั้นกร็
ตายและถผกแบกโดยทผตสวรรคร์เหลด่านมันั้นเขว้าไปอยผด่ในหลจุมศพและถผกทพาใหว้หลมับอยด่างสงบจนกวด่าจะถนงการเปป็นขนนั้น
จากตายนมันั้น”? หากนมันึ่นเปป็นความหมายทบีนึ่พระเจว้าตว้องการจะบอกเรา งมันั้นทพาไมพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธถนงไมด่สมันึ่งลผกา
ใหว้บมันทนกลงไปแบบนมันั้นเลด่า? 

“เศรษฐบีคนนมันั้นกร็เสบียชบีวลิตดว้วย และถผกฝปังไวว้” โดยสด่วนตมัวแลว้ว ผมไมด่เชมืนึ่อวด่าลาซารมัสเคยถผกใสด่ไวว้ในหลจุม
ศพเลย หากเขาถผกฝปังไวว้ ผมกร็เชมืนึ่อวด่าพระคมัมภบีรร์คงจะบอกเชด่นนมันั้นไปแลว้ว ในความนด่าจะเปป็นทมันั้งหมดศพของเขา
นด่าจะถผกเกร็บจากถนนโดยพวกคนเกร็บขยะและถผกโยนลงไปในทบีนึ่ทลินั้งขยะประจพาเมมือง แตด่นมันึ่นไมด่ใชด่เรมืนึ่องสพาคมัญ
เพราะวด่าทมันทบีทบีนึ่ลาซารมัสหายใจเขว้าเฮมือกสจุดทว้าย จลิตวลิญญาณของเขากร็บลินไปสผด่เมมืองบรมสจุขเกษม สถานทบีนึ่หยจุด
พมักของเหลด่าคนชอบธรรม

เศรษฐบีคนนมันั้นถผกฝปังไวว้ ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่างานศพของเขาถผกจมัดอยด่างยลินึ่งใหญด่เอลิกเกรลิกและสมเกบียรตลิ 
เพมืนึ่อใหว้สมกมับสถานะของเขาในชบีวลิตนบีนั้ แตด่ “ในนรกเศรษฐบีคนนมันั้นจนงแหงนตาของตนขนนั้น โดยเปป็นทจุกขร์ทรมานยลินึ่ง
นมัก และเหร็นอมับราฮมัมอยผด่แตด่ไกล และลาซารมัสอยผด่ทบีนึ่อกของทด่าน” (ลผกา 16:23)



ขว้อ 24 ของบทเดบียวกมันนมันั้นบมันทนกการเรลินึ่มตว้นของบทสนทนาซนนึ่งจะมบีขนนั้นไดว้โดยคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่มบีความ
สามารถทบีนึ่จะใชว้เหตจุผล เขามบีประสาทรมับรผว้ในเรมืนึ่องของความรผว้สนก อมันทบีนึ่จรลิง เขามบีประสาทรมับรผว้ทมันั้งหว้าทบีนึ่เขาเคยมบี
ตอนทบีนึ่ยมังมบีชบีวลิตอยผด่:

เขาลมืมตาขนนั้น-และจพาไดว้ทมันั้งอมับราฮมัมและลาซารมัสซนนึ่งอยผด่ในเมมืองบรมสจุขเกษม
เขาเปปิดปากของตน-และรว้องเรบียกหาอมับราฮมัม
เขามบีเชาวนร์ปปัญญา-เขารผว้วด่านนั้พาคมืออะไร และเขากระหายหาแมว้แตด่นนั้พาหยดเดบียวเพมืนึ่อมาทพาใหว้ลลินั้นทบีนึ่แหว้ง

ผากของเขาเยร็น
เขามบีความรผว้สนกตด่าง ๆ-เขาถผกทรมานในเปลวไฟเหลด่านมันั้น
เขามบีความทรงจพา-เขาจพาบว้านของบลิดาของเขาไดว้และขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเขามบีพบีนึ่นว้องหว้าคน
เขามบีความสามารถในการพผด-เขาขอรว้องใหว้ลาซารมัสถผกสด่งไปหาพบีนึ่นว้องของเขาเพมืนึ่อบอกพวกเขาไมด่ใหว้

มายมังสถานทบีนึ่แหด่งความทรมานนมันั้นทบีนึ่เขาอยผด่ สามมัญสพานนกบอกเราวด่าเศรษฐบีคนนมันั้นไมด่ไดว้อยผด่ในหลจุมศพ โดย
ปรารถนาใหว้พบีนึ่นว้องของเขาจะไมด่มารด่วมวงกมับเขาทบีนึ่นมันึ่น เศรษฐบีคนนมันั้นไมด่ไดว้ขอรว้องใหว้สด่งลาซารมัสไปเพมืนึ่อเตมือนพบีนึ่นว้อง
ทมันั้งหว้าคนของเขาไมด่ใหว้มายมังหลจุมศพ เขาอยากใหว้ขอทานคนนมันั้นกลมับไปยมังแผด่นดลินโลกและบอกพบีนึ่นว้องของเขาไมด่
ใหว้มายมังนรก นรกแหด่งไฟซนนึ่งในขณะนมันั้นเขากพาลมังทนทจุกขร์ทรมาน

ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเศรษฐบีคนนมันั้นกลด่าววด่า “ถว้าคนหนนนึ่งไปหาพวกเขาจากพวกคนตาย พวกเขาจะกลมับใจเสบีย
ใหมด่” แสดงใหว้เหร็นวด่าเขาเชมืนึ่อวด่ามมันคงเปป็นไปไดว้ทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งจะกลมับมาสผด่แผด่นดลินโลกนบีนั้พรว้อมรด่างกายแมว้กระทมันึ่ง
หลมังจากทบีนึ่คน ๆ นมันั้นจากชบีวลิตนบีนั้ไปแลว้วและถผกรมับรผว้วด่าตายไปแลว้วกร็ตาม

อมับราฮมัมเตมือนความจพาเขาวด่าพบีนึ่นว้องของเขามบีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์แลว้ว นมันึ่นคมือ คนเหลด่านมันั้นมบี
พระวจนะของพระเจว้าซนนึ่งประกอบดว้วยหนมังสมือเหลด่านมันั้นของโมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์ และถว้าพวกเขาไมด่
ยอมเชมืนึ่อพระวจนะของพระเจว้า พวกเขากร็คงไมด่ยอมเชมืนึ่อเหมมือนกมันหากคน ๆ หนนนึ่งกลมับไปจากพวกคนตายและ
เตมือนพวกเขาเกบีนึ่ยวกมับนรก

อมับราฮมัมกลด่าววด่า “ลผกเออ๋ย จงระลนกวด่าเมมืนึ่อเจว้ายมังมบีชบีวลิตอยผด่ ไดว้รมับของดบีทมันั้งหลายสพาหรมับตมัว และเชด่นกมัน
ลาซารมัสไดว้บรรดาของชมันึ่วรว้าย แตด่บมัดนบีนั้เขาถผกปลอบประโลม และเจว้ากร็ถผกทรมาน” ไมด่มบีทางทบีนึ่จะบลิดเบมือนคพา
กลด่าวทบีนึ่ชมัดเจนนบีนั้ของพระคมัมภบีรร์ไดว้ นอกจากคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ปรารถนาทบีนึ่จะทพาใหว้พระคมัมภบีรร์กลด่าวสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาอยาก
ใหว้มมันกลด่าว คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่บลิดเบมือนพระวจนะของพระเจว้าใหว้เขว้ากมับศาสนาของตนแทนทบีนึ่จะปรมับศาสนาของตน
ใหว้เขว้ากมับพระวจนะของพระเจว้า

ลผกา 16:19-31 สอนชมัดเจนวด่าพวกคนชอบธรรมไปสผด่เมมืองบรมสจุขเกษมทมันทบีทบีนึ่พวกเขาตายฝฝ่ายรด่างกาย
มมันสอนดว้วยวด่าพวกคนชมันึ่ว เมมืนึ่อตายไป กร็ไปนรกทมันทบีอมันเปป็นทบีนึ่ซนนึ่งมบีเปลวไฟซนนึ่งทรมานพวกเขาทมันั้งวมันทมันั้งคมืน ไมด่มบี
อาจารยร์สอนพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่เนว้นรากฐานคนใดจะบอกคจุณวด่าขว้อพระคพาตอนนบีนั้จากหนมังสมือลผกาเปป็นคพาอจุปมา เฉพาะ
คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ตลิดตามลมัทธลิเทบียมเทร็จทมันั้งหลาย คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ปรารถนาทบีนึ่จะพลิสผจนร์หลมักคพาสอนผลิด ๆ อยด่างการ
หลมับใหลของจลิตวลิญญาณ จะกลว้ากลด่าวอว้างแบบนมันั้น คนทมันั้งหลายทบีนึ่แยกแยะพระวจนะอยด่างถผกตว้องทราบวด่านบีนึ่
ไมด่ใชด่คพาอจุปมา



บรรดาคนชอบธรรมททที่ตายไปแลช้วทนาอะไรอยทูส่ตอนนทนั้?
มบีอยผด่แหด่งเดบียวทบีนึ่จะพบคพาตอบสพาหรมับคพาถามนมันั้น-พระวจนะของพระเจว้า ศาสนาทมันั้งหลายไมด่เหร็นพว้อง

ตรงกมัน แตด่พระคมัมภบีรร์บรลิสจุทธลิธเหร็นพว้องตรงกมันตลอดทจุกสด่วน
ในวลิวรณร์ 14:13 เราอด่านวด่า “และขว้าพเจว้าไดว้ยลินพระสจุรเสบียงจากสวรรคร์ ซนนึ่งกลด่าวแกด่ขว้าพเจว้าวด่า “จง

เขบียนไวว้เถลิดวด่า ตมันั้งแตด่นบีนั้สมืบไปคนทมันั้งหลายซนนึ่งตายในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะไดว้รมับพร” “ใชด่แลว้ว” พระวลิญญาณตรมัส
วด่า “เพมืนึ่อพวกเขาจะไดว้หยจุดพมักจากบรรดาการทพางานหนมักของพวกเขา และการงานทมันั้งหลายของพวกเขากร็
ตลิดตามพวกเขาไปแนด่นอน” 

พระคพาขว้อนมันั้นกลด่าวไหมวด่า “ความสจุขมบีแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่หมดสตลิหรมือนอนหลมับอยผด่ในหลจุมศพ?” จะ
กลด่าวไดว้ไหมวด่าคนทบีนึ่หมดสตลิอยผด่ในหลจุมศพเปป็นผผว้ทบีนึ่ไดว้รมับพรหรมือเปป็นสจุข? พระเยซผทรงเชลิญชวนวด่า “จงมาหาเรา 
ทด่านทมันั้งหลายทจุกคนทบีนึ่ทพางานเหนร็ดเหนมืนึ่อยและแบกภาระหนมัก และเราจะใหว้การหยจุดพมักแกด่ทด่านทมันั้งหลาย จงเอา
แอกของเราแบกไวว้บนทด่านทมันั้งหลาย และจงเรบียนจากเรา เพราะวด่าเรามบีใจอด่อนสจุภาพและถด่อมลง และทด่านทมันั้ง
หลายจะพบการหยจุดพมักสพาหรมับจลิตวลิญญาณของพวกทด่าน” (มธ. 11:28,29)

พระเจว้าทรงหมดหวมังในเนมืนั้อหนมังไปแลว้วเพราะวด่ามมันชด่วยเหลมือตมัวเองไมด่ไดว้ สลินั้นหวมัง และไมด่คจุว้มกมับการ
ชด่วยใหว้รอดในสวนเอเดน พระองคร์ไมด่ไดว้ทพาการจมัดเตรบียมสพาหรมับการชด่วยเนมืนั้อหนมังใหว้รอด รด่างกายทบีนึ่ตายไดว้นบีนั้จะ
กลมับคมืนสผด่ผงคลบีดลิน และเมมืนึ่อพระเยซผเสดร็จมารมับครลิสตจมักรของพระองคร์ พระองคร์จะประทานรด่างกายใหมด่ใหว้เรา
ซนนึ่งเหมมือนกมับพระกายทบีนึ่เปปีปี่ยมสงด่าราศบีของพระองคร์ จนกวด่าจะถนงเวลานมันั้น จลิตวลิญญาณของผผว้ถผกไถด่แลว้วจะหยจุดพมัก
อยผด่ในเมมืองบรมสจุขเกษมกมับพระองคร์: “ฉะนมันั้นจนงยมังมบีทบีนึ่สงบสจุขสพาหรมับประชาชนของพระเจว้า ดว้วยวด่าคนใดทบีนึ่ไดว้
เขว้าไปในทบีนึ่สงบสจุขของตนแลว้ว เขากร็ไดว้หยจุดจากบรรดาการงานของตน เหมมือนพระเจว้าไดว้ทรงหยจุดจากพระราช
กลิจของพระองคร์” (ฮบ. 4:9,10)

บมัดนบีนั้พระเยซผประทมับนมันึ่งอยผด่ ณ เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้า (ฮบ. 1:3) และเมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลาย “ไมด่
อยผด่ในรด่างกายนบีนั้” พวกเขากร็อยผด่กมับพระองคร์ สด่วนบรรดาผผว้ชอบธรรมทบีนึ่ตายไปแลว้วนมันั้น ใหว้เราฟปังคพาพยานเกบีนึ่ยวกมับส
เทเฟนกมัน:

“เมมืนึ่อเขาทมันั้งหลายไดว้ยลินสลินึ่งเหลด่านบีนั้ พวกเขากร็รผว้สนกแทงใจ และพวกเขาไดว้ขบเขบีนั้ยวเคบีนั้ยวฟปันของพวกเขา
เขว้าใสด่สเทเฟน แตด่ทด่านซนนึ่งเตร็มเปปีปี่ยมดว้วยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ ไดว้เขมว้นดผสวรรคร์ และเหร็นสงด่าราศบีของพระเจว้า 
และพระเยซผทรงยมืนอยผด่เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้า และกลด่าววด่า “ดผเถลิด ขว้าพเจว้าเหร็นทว้องฟฟ้าทมันั้งหลายแหวก
ออกเปป็นชด่อง และบจุตรมนจุษยร์ยมืนอยผด่เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้า”...และพวกเขาเอาหลินขวว้างสเทเฟนทบีนึ่รว้องทผล
ตด่อพระเจว้า และกลด่าววด่า “ขว้าแตด่พระเยซผเจว้า ขอโปรดรมับจลิตวลิญญาณของขว้าพระองคร์ไวว้” และทด่านกร็คจุกเขด่าลง 
และรว้องดว้วยเสบียงอมันดมังวด่า “พระองคร์เจว้าขว้า ขอโปรดอยด่าทรงถมือโทษพวกเขาเพราะบาปนบีนั้เลย” และเมมืนึ่อทด่านไดว้
กลด่าวเชด่นนบีนั้แลว้ว ทด่านกร็ลด่วงหลมับไป” (กลิจการ 7:54-60 บางสด่วน)

คจุณจะหมายเหตจุวด่าสเทเฟนไดว้ฝากวลิญญาณของเขาไวว้กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าแลว้ว ดมังนมันั้นเฉพาะรด่างกาย
ของเขาเทด่านมันั้นทบีนึ่ลด่วงหลมับไป พระเยซผทรงรมับมนจุษยร์ภายในนมันั้นไปแลว้ว จากขว้อพระคพาเหลด่านบีนั้เราเรบียนรผว้วด่าสเทเฟน
“ไดว้เขมว้นดผสวรรคร์” (ตรงตมัวคมือ “มองขนนั้นอยด่างหนมักแนด่นเขว้าในสวรรคร์”) และวด่าเขาไดว้เหร็นพระเยซผ “ยมืนอยผด่เบมืนั้อง



ขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้า”-ทรงยมืนอยผด่เพมืนึ่อทบีนึ่จะรมับวลิญญาณของสเทเฟน
ทด่านทบีนึ่รมัก จงพลิจารณาถนงสลินึ่งเหลด่านบีนั้:
“พระครลิสตร์ผผว้ทรงสถลิตอยผด่ในพวกทด่าน อมันเปป็นทบีนึ่หวมังแหด่งสงด่าราศบี” (คส. 1:27)
“พวกทด่านไดว้ตายแลว้ว และชบีวลิตของพวกทด่านถผกซด่อนไวว้กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า” (คส. 3:3)
โดยทาง “บรรดาพระสมัญญาอมันใหญด่ยลินึ่งและประเสรลิฐ” เหลด่านบีนั้ พวกเราจนงถผกทพาใหว้เปป็นผผว้เขว้าสด่วนแหด่ง

สภาพของพระเจว้า (2 ปต. 1:4)
“ถว้าผผว้ใดไมด่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผผว้นมันั้นกร็ไมด่เปป็นของพระองคร์” (รม. 8:9)
“ใครจะแยกพวกเราออกจากความรมักของพระครลิสตร์เลด่า” (รม. 8:35-39)
“บมัดนบีนั้พวกเราเปป็นบจุตรทมันั้งหลายของพระเจว้า” (1 ยอหร์น 3:2)
“อยด่าทพาใหว้พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธของพระเจว้าเสบียพระทมัย ซนนึ่งโดยพระวลิญญาณนมันั้นพวกทด่านไดว้ถผกประทมับ

ตราไวว้จนถนงวมันแหด่งการไถด่ถอน” (อฟ. 4:30)
“ความเปป็นพลเมมืองของพวกเรานมันั้นอยผด่ในสวรรคร์” (ฟป. 3:20)
“ถว้าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดอยผด่ในพระครลิสตร์ ผผว้นมันั้นกร็เปป็นคนทบีนึ่ถผกสรว้างใหมด่แลว้ว” (2 คร. 5:17)
ผผว้ใดทบีนึ่อด่านขว้อพระคพาเหลด่านบีนั้และซมืนึ่อสมัตยร์กมับตนเองและกมับพระวจนะของพระเจว้ากร็จะยอมรมับวด่าการ

หลมับใหลของจลิตวลิญญาณเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่เปป็นไปไมด่ไดว้เลยและไมด่ถผกพบในพระวจนะของพระเจว้า ผมไมด่ไดว้กพาลมัง
พยายามทบีนึ่จะปกปฟ้องนลิกายใดหรมือศาสนาใด ผมไมด่ไดว้กพาลมังพยายามทบีนึ่จะพลิสผจนร์ประเดร็นสด่วนตมัวใด ผมแคด่กพาลมังใหว้
“องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัสดมังนบีนั้!”

เหลส่าคนชบัที่วททที่ตายไปแลช้วกนาลบังทนาอะไรอยทูส่ตอนนทนั้?
คนชมันึ่วทจุกคนทบีนึ่ตายไปแลว้วตมันั้งแตด่สมมัยอาดมัมกร็อยผด่ในนรก เมมืนึ่อพผดถนงเหลด่าคนชมันึ่ว พระคมัมภบีรร์กร็กลด่าววด่า: 

“บรรดาสลินึ่งนด่าหวาดเสบียวจะทพาใหว้เขากลมัวอยผด่รอบดว้าน และจะไลด่ตลิดสว้นเทว้าของเขาอยผด่…เขาจะถผกขมับไลด่จาก
ความสวด่างเขว้าสผด่ความมมืด และจะถผกไลด่ออกไปจากแผด่นดลินโลก” (โยบ 18:11,18)

“เศรษฐบีคนนมันั้นกร็เสบียชบีวลิตดว้วย และถผกฝปังไวว้ และในนรกเศรษฐบีคนนมันั้นจนงแหงนตาของตนขนนั้น โดยเปป็น
ทจุกขร์ทรมานยลินึ่งนมัก…อมับราฮมัมกลด่าววด่า ‘ลผกเออ๋ย จงระลนกวด่า…บมัดนบีนั้เขาถผกปลอบประโลม และเจว้ากร็ถผกทรมาน!” 
ในทบีนึ่นบีนั้เราไมด่เหร็นการบอกเปป็นนมัยเลยวด่ามบีชด่วงเวลาคมันึ่นกลางระหวด่างการเสบียชบีวลิตของเศรษฐบีผผว้นมันั้นกมับการทบีนึ่เขา
แหงนตาขนนั้นในนรก ทมันทบีทบีนึ่คนบาปคนใดตาย วลินาทบีเดบียวกมันนมันั้นเขากร็ไปนรก เขว้าไปอยผด่ในเปลวไฟเหลด่านมันั้นแหด่ง
ความทรมาน

บางคนอาจจะถามวด่า “ถว้าพวกคนชมันึ่วไปนรกเมมืนึ่อเสบียชบีวลิต แลว้วทพาไมถนงมบีการเปป็นขนนั้นจากตายของพวก
คนชมันึ่วลด่ะ?” อบีกครมันั้งทบีนึ่พระคมัมภบีรร์กลด่าวชมัดแจว้งและจะสอนเราอยด่างชมัดเจนถว้าเรามองเขว้าไปในหนว้ากระดาษเหลด่า
นมันั้นของมมันและลมืมสลินึ่งทบีนึ่ครลิสตจมักรทมันั้งหลายและศาสนาทมันั้งหลายสอน

ในวลิวรณร์ 20:12-15 ยอหร์นผผว้เปป็นทบีนึ่รมักบอกเราวด่า: 
“และขว้าพเจว้าไดว้เหร็นบรรดาผผว้ทบีนึ่ตายแลว้ว ทมันั้งผผว้นว้อยและผผว้ใหญด่ ยมืนอยผด่ตด่อพระพมักตรร์พระเจว้า และหนมังสมือ

ตด่าง ๆ กร็ถผกเปปิดออก และหนมังสมืออบีกมว้วนหนนนึ่งกร็ถผกเปปิดออก ซนนึ่งเปป็นหนมังสมือแหด่งชบีวลิต และผผว้ทบีนึ่ตายไปแลว้วไดว้ถผก



พลิพากษาตามสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ถผกจารนกไวว้ในหนมังสมือเหลด่านมันั้น ตามบรรดาการงานของพวกเขา และทะเลไดว้สด่งคมืนคน
ทมันั้งหลายซนนึ่งตายในทะเล และความตายกมับนรกไดว้สด่งคมืนคนทมันั้งหลายซนนึ่งอยผด่ในทบีนึ่เหลด่านมันั้น และพวกเขาไดว้ถผก
พลิพากษาตามบรรดาการงานของตนหมดทจุกคน และความตายกมับนรกไดว้ถผกทลินั้งลงไปในบนงไฟ นบีนึ่แหละเปป็นความ
ตายครมันั้งทบีนึ่สอง และผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่ไมด่ไดว้ถผกพบเขบียนไวว้ในหนมังสมือแหด่งชบีวลิต กร็ถผกทลินั้งลงไปในบนงไฟ”

โปรดสมังเกต: เหลด่าคนตายไมด่ไดว้ถผกพลิพากษาออกจากหนมังสมือเลด่มนมันั้น (เอกพจนร์) แตด่ออกจากหนมังสมือ
เหลด่านมันั้น (พหผพจนร์) หนมังสมือแหด่งชบีวลิตบมันทนกเฉพาะชมืนึ่อของผผว้ถผกไถด่แลว้ว “หนมังสมือตด่าง ๆ” เหลด่านมันั้นบมันทนกการงาน
ทมันั้งหลายของมนจุษยร์ นรกทบีนึ่เศรษฐบีผผว้นมันั้นแหงนตาขนนั้นอยผด่ในตอนนบีนั้เปป็นคจุกชมันึ่วคราวของเหลด่าคนชมันึ่ว ซนนึ่งเหมมือนกมับคจุก
ทมันั้งหลายทบีนึ่เรารผว้จมักในประเทศของเรา คจุกถผกใชว้เปป็นทบีนึ่อยผด่อาศมัยของอาชญากรคนหนนนึ่งทบีนึ่อยผด่หลมังลผกกรงจนกวด่าจะ
ถนงวมันพลิจารณาคดบีของเขา และเมมืนึ่อนมันั้น ขนนั้นอยผด่กมับความรว้ายแรงของอาชญากรรมของเขา เขากร็ถผกสด่งไปยมัง
ทมัณฑสถานเพมืนึ่อรมับโทษของเขา บางคนถผกตมัดสลินใหว้รมับโทษโดยการทพางานหนมัก บางคนถผกตมัดสลินใหว้ถผกแยกขมัง
เดบีนึ่ยว คนอมืนึ่น ๆ กร็ไดว้รมับโทษนว้อยกวด่านมันั้นเยอะ

กระบวนการเชด่นนมันั้นคมือการทบีนึ่มนจุษยร์ตอบแทนความยจุตลิธรรมใหว้แกด่มนจุษยร์เทด่าทบีนึ่เขารผว้วลิธบีทบีนึ่จะตวงความ
ยจุตลิธรรมใหว้แกด่เพมืนึ่อนมนจุษยร์ดว้วยกมัน พระเจว้าทรงเปป็นพระเจว้าผผว้ยจุตลิธรรม และพระองคร์จะประทานการตอบแทน
อมันสาสมของคนชมันึ่วใหว้แกด่คนชมันึ่ว ถว้าคจุณถผกโยนลงไปในบนงไฟนมันั้น การทนทจุกขร์ของคจุณกร็จะเทด่ากมับระดมับของการ
ดพาเนลินชบีวลิตชมันึ่ว ๆ ของคจุณบนแผด่นดลินโลกนบีนั้

การถผกสด่งไปยมังนรกกร็คงเปป็นเรมืนึ่องนด่ากลมัวมากพอในตมัวมมันเองแลว้ว แตด่การกลด่าววด่าคนบาปทจุกคนทบีนึ่ตาย
ไปจะทนทจุกขร์การลงโทษในระดมับเดบียวกมันไปตลอดชมันึ่วนลิจนลิรมันดรร์กร็เทด่ากมับเปป็นการไมด่ใหว้ความยจุตลิธรรมตด่อพระเจว้า
ผผว้ทรงยจุตลิธรรม ถว้าพระเจว้าทรงใชว้การลงโทษในระดมับเดบียวกมันแกด่คนบาปทจุกคน พระเจว้ากร็คงจะยจุตลิธรรมนว้อยกวด่า
ศาลเหลด่านมันั้นแหด่งแผด่นดลินของเราเสบียอบีก-และผมกร็กลมัวทบีนึ่จะกลด่าวหาพระเจว้าผผว้บรลิสจุทธลิธของเราวด่าทรงไมด่ยจุตลิธรรม 
ยกตมัวอยด่างเชด่น:

จงพลิจารณาคนทบีนึ่ไมด่ไดว้รมับความรอดซนนึ่งดพาเนลินชบีวลิตอมันเทบีนึ่ยงธรรมแตด่ไมด่เคยเชมืนึ่อบนพระเยซผเพมืนึ่อรมับความ
รอดเลย สพาหรมับเรมืนึ่องนมันั้น เขาอาจไมด่เคยไดว้ยลินขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้าเลยกร็ไดว้ เพราะ
ไมด่เคยเชมืนึ่อเลย เขาจนงเปป็นผผว้หลงหาย และถว้าเขาตายในสภาพนมันั้น เขากร็จะอยผด่ในนรกชมันึ่วนลิรมันดรร์

คราวนบีนั้ในทางกลมับกมันจงพลิจารณาฮลิตเลอรร์, โทโจ, มจุสโสลลินบี และคนอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่ความโหดรว้ายทารจุณและ
ความโลภโมโทสมันของพวกเขาไดว้ทพาลายหลายประชาชาตลิ กด่อใหว้เกลิดสงครามอมันนด่ากลมัวทมันั้งหลาย ไดว้ทรมานและ
เขด่นฆด่าผผว้บรลิสจุทธลิธหลายลว้านคน พระเจว้าผผว้เทบีนึ่ยงธรรมและชอบธรรมองคร์หนนนึ่งจะสด่ง “พวกฆาตกร” กระหายเลมือด
เหลด่านบีนั้ไปสผด่การลงทมัณฑร์ในระดมับเดบียวกมันกมับคนทบีนึ่เทบีนึ่ยงธรรมในทางศบีลธรรมทบีนึ่อาจไมด่เคยไดว้ยลินขด่าวประเสรลิฐเลย 
หรมือไดว้ยลินแลว้วและปฏลิเสธมมัน แตด่กร็ไมด่เคยทพารว้ายเพมืนึ่อนมนจุษยร์ของตนเลยอยด่างนมันั้นหรมือ?

ไมด่ใชด่เลยครมับ สหายของผม คนทบีนึ่ชมันึ่วชว้าสจุดขบีดจะทนทจุกขร์ตามความชมันึ่วชว้าสจุดขบีดของพวกเขา ตามการ
งานทมันั้งหลายของพวกเขาและความสวด่างทบีนึ่พวกเขาไดว้รมับแลว้วขณะอยผด่บนแผด่นดลินโลกนบีนั้ ใชด่แลว้วครมับ จะมบีการ
ลงโทษหลายระดมับในนรก แตด่คจุณเชมืนึ่อใจไดว้เลยวด่าในสวรรคร์หรมือนรก มนจุษยชาตลิจะไดว้รมับจากพระหมัตถร์ของ
พระเจว้าตามสลินึ่งทบีนึ่เขาสมควรไดว้รมับ-ไมด่มากเกลิน ไมด่นว้อยเกลิน และทด่านทบีนึ่รมัก พระคมัมภบีรร์สอนอยด่างชมัดแจว้งมาก ๆ วด่า



เหลด่าคนชมันึ่วจะถผกเผา-ตลอดไปเปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์! 
คพาแนะนพาของมาระโก 9:43-48 คมือ:
“และถว้ามมือของทด่านทพาใหว้ทด่านหลงผลิด จงตมัดมมันออก ซนนึ่งทด่านจะเขว้าสผด่ชบีวลิตเปป็นคนมมือดว้วน กร็ยมังดบีกวด่า

การมบีสองมมือทบีนึ่จะตว้องเขว้าไปในนรก เขว้าไปในไฟนมันั้นทบีนึ่ไมด่มบีวมันดมับ ในทบีนึ่นมันั้นตมัวหนอนของพวกเขากร็ไมด่ตาย และไฟ
นมันั้นกร็ไมด่ดมับเลย 

“และถว้าเทว้าของทด่านทพาใหว้ทด่านหลงผลิด จงตมัดมมันออก ซนนึ่งทด่านจะเขว้าสผด่ชบีวลิตเปป็นงด่อย กร็ยมังดบีกวด่าการมบีสอง
เทว้าทบีนึ่จะตว้องถผกทลินั้งลงในนรก เขว้าไปในไฟนมันั้นทบีนึ่ไมด่มบีวมันดมับ ในทบีนึ่นมันั้นตมัวหนอนของพวกเขากร็ไมด่ตาย และไฟนมันั้นกร็ไมด่
ดมับเลย

“และถว้าตาของทด่านทพาใหว้ทด่านหลงผลิด จงควมักมมันออก ซนนึ่งทด่านจะเขว้าในอาณาจมักรของพระเจว้าดว้วยตา
ขว้างเดบียว ยมังดบีกวด่ามบีสองตาทบีนึ่จะถผกทลินั้งเขว้าไปในไฟนรก ในทบีนึ่นมันั้นตมัวหนอนของพวกเขากร็ไมด่ตาย และไฟนมันั้นกร็ไมด่ดมับ
เลย!”

ในพระคพาตอนนมันั้นพระเยซผครลิสตร์เจว้าทรงเทศนาคพาเทศนาทบีนึ่รว้อนแรงทบีนึ่สจุดเรมืนึ่องไฟนรกเทด่าทบีนึ่ถผกพบในพระ
คมัมภบีรร์ทมันั้งเลด่ม หว้าครมันั้งในขว้อพระคพาเหลด่านมันั้นพระองคร์ตรมัสวด่าไฟเหลด่านมันั้นแหด่งนรกจะไมด่มบีวมันดมับเลย จงสมังเกต-
พระองคร์ไมด่ไดว้ตรมัสวด่าไฟเหลด่านมันั้นจะไมด่สามารถถผกดมับไดว้ พระองคร์ตรมัสวด่าไฟเหลด่านมันั้นจะไมด่มบีวมันดมับเลย

ยลินึ่งกวด่านมันั้น คพากรบีกเดบียวกมันกร็ถผกใชว้สพาหรมับคพาวด่านลิรมันดรร์ ไมด่วด่ามมันกพาลมังหมายถนงชบีวลิตนลิรมันดรร์ หรมือการ
ลงโทษนลิรมันดรร์ ดมังนมันั้น ถว้านรกไมด่อยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์ งมันั้นสวรรคร์กร็ไมด่อยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์เหมมือนกมัน! ถว้าคนชมันึ่วไมด่ทนทจุกขร์ตลอด
ไป งมันั้นคนชอบธรรมกร็ไมด่ชมืนึ่นชมยลินดบีตลอดไป

วลิวรณร์ 14:10,11 พผดถนงคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่จะ “ดมืนึ่มเหลว้าองจุด่นแหด่งพระพลิโรธของพระเจว้า ซนนึ่งถผกเทออกโดย
ปราศจากการระคนกมับสลินึ่งใดลงในถว้วยแหด่งความเดมือดดาลของพระองคร์ และเขาจะถผกทรมานดว้วยไฟและ
กพามะถมันตด่อหนว้าเหลด่าทผตสวรรคร์ผผว้บรลิสจุทธลิธ และตด่อพระพมักตรร์พระเมษโปดก และควมันแหด่งการทรมานของพวก
เขากร็พลจุด่งขนนั้นตลอดไปเปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์ และพวกเขาไมด่มบีการพมักผด่อนเลยทมันั้งกลางวมันหรมือกลางคมืน…”

“ตลอดไปเปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์ …ไมด่มบีการพมักผด่อนเลยทมันั้งกลางวมันหรมือกลางคมืน!” นมันึ่นฟปังดผเหมมือนจลิต
วลิญญาณดวงหนนนึ่งทบีนึ่ถผกเผาจนมอดหรมือครมับ? คราวนบีนั้จงอด่านวลิวรณร์ 19:20:

“และสมัตวร์รว้ายนมันั้นถผกจมับ และพรว้อมกมับสมัตวร์รว้ายนมันั้น ผผว้พยากรณร์เทร็จทบีนึ่ไดว้กระทพาการอมัศจรรยร์ทมันั้งหลายตด่อ
หนว้าสมัตวร์รว้ายนมันั้น ซนนึ่งดว้วยการอมัศจรรยร์เหลด่านมันั้นผผว้พยากรณร์เทร็จไดว้หลอกลวงคนทมันั้งหลายทบีนึ่ไดว้รมับเครมืนึ่องหมายของ
สมัตวร์รว้ายนมันั้น และคนทมันั้งหลายทบีนึ่ไดว้บผชารผปจพาลองของมมัน ทมันั้งสองนบีนั้ไดว้ถผกทลินั้งทมันั้งเปป็นลงในบนงไฟทบีนึ่ไหมว้ดว้วยกพามะถมัน”

จากนมันั้นในวลิวรณร์ 20:10 เราถผกบอกวด่าหนนนึ่งพมันปปีตด่อมา เมมืนึ่อสลินั้นสจุดยจุคพมันปปีนมันั้น “พญามารทบีนึ่ไดว้หลอกลวง
คนเหลด่านมันั้นกร็ถผกทลินั้งลงไปในบนงไฟและกพามะถมัน ซนนึ่งสมัตวร์รว้ายและผผว้พยากรณร์เทร็จอยผด่นมันั้น และจะถผกทรมานทมันั้งกลาง
วมันและกลางคมืนตลอดไปเปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์”

คจุณหมายเหตจุนมันึ่นไวว้ไหม? มมันกลด่าววด่า “ซนนึ่งสมัตวร์รว้ายและผผว้พยากรณร์เทร็จอยผด่นมันั้น” พวกมมันอยผด่ทบีนึ่นมันึ่นนาน
หนนนึ่งพมันปปีแลว้ว พวกมมันยมังอยผด่ทบีนึ่นมันึ่นเหมมือนเดลิม และพวกมมันจะอยผด่ทบีนึ่นมันึ่นไปตลอดชมันึ่วนลิจนลิรมันดรร์-ตลอดไปเปป็นนลิตยร์
และเปป็นนลิตยร์ นมันึ่นฟปังดผเหมมือนวด่าพวกมมันจะถผก “เผามอด” หรมือ? 



สลินึ่งทบีนึ่สพาคมัญทบีนึ่สจุดในความคลิดของผมในการนพาเสนอการอภลิปรายนบีนั้กร็คมือ ความปรารถนาทบีนึ่จะชด่วยเหลมือจลิต
วลิญญาณทบีนึ่ซมืนึ่อตรงทมันั้งหลาย (และคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่อาจถผกทพาใหว้สมับสน) ใหว้เขว้าใจความแตกตด่างระหวด่างรด่างกาย จลิต
วลิญญาณ และวลิญญาณ และทบีนึ่จะชด่วยเหลมือพวกเขาใหว้ทราบวด่าเกลิดอะไรขนนั้นเมมืนึ่อรด่างกายนบีนั้ตายไป

รด่างกายของมนจุษยร์ถผกปปัฟื้นขนนั้นดว้วยผงคลบีดลินแหด่งแผด่นดลินโลก (ปฐก. 2:7) ณ จจุดนมันั้นมนจุษยร์ไมด่ไดว้เปป็น
มากกวด่าผงคลบีดลินในการทรงสรว้างเขาขนนั้นมา จากนมันั้นพระเจว้าไดว้ทรงระบายลมหายใจแหด่งชบีวลิตเขว้าในรผจมผกของเขา
และมนจุษยร์ไดว้กลายเปป็นจลิตวลิญญาณทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่ มนจุษยร์เคยเปป็นเพบียงรด่างกายหนนนึ่งทบีนึ่ทพาจากผงคลบีดลินกด่อนทบีนึ่เขาไดว้
กลายเปป็นจลิตวลิญญาณทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่ และเขาไดว้กลายเปป็นจลิตวลิญญาณทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่กร็ตด่อเมมืนึ่อพระเจว้าทรงระบายลม
หายใจแหด่งชบีวลิตเขว้าในตมัวเขา:

“พระวลิญญาณของพระเจว้าไดว้ทรงสรว้างขว้า และลมปราณขององคร์ผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธไดว้ใหว้ชบีวลิตแกด่ขว้า”
(โยบ 33:4)

“และทด่านทมันั้งสองซบหนว้าของตนลงถนงดลิน และกราบทผลวด่า “โอ ขว้าแตด่พระเจว้า พระเจว้าแหด่งจลิตวลิญญาณ
ของเนมืนั้อหนมังทมันั้งสลินั้น…” (กดว. 16:22)

“และพระเจว้าตรมัสวด่า “จงใหว้พวกเราสรว้างมนจุษยร์ในแบบพระฉายของพวกเรา ตามลมักษณะของพวกเรา
… ดมังนมันั้นพระเจว้าไดว้ทรงสรว้างมนจุษยร์ในแบบพระฉายของพระองคร์เอง ในแบบพระฉายของพระเจว้าพระองคร์ไดว้
ทรงสรว้างเขา…” (ปฐก. 1:26,27 บางสด่วน)

นบีนึ่หมายความวด่าพระเจว้าไดว้ทรงสรว้างมนจุษยร์เพมืนึ่อทพาใหว้พระองคร์โปรดปรานในเนมืนั้อหนมังหรมือ? มมัน
หมายความวด่าเรามบีจจุดเดด่นตด่าง ๆ เหมมือนอยด่างจจุดเดด่นของพระเจว้าหรมือ? ไมด่ใชด่เลยครมับ! มนจุษยร์ถผกสรว้าง “ในแบบ
พระฉาย” (ความเหมมือน) ของพระเจว้าตรงทบีนึ่วด่ามนจุษยร์เปป็นตรบีเอกภาพแบบหนนนึ่ง

ตรบีเอกานจุภาพแบบสวรรคร์ประกอบดว้วย:
4. พระเจว้าพระบลิดา พระเจว้าทรงเปป็นวลิญญาณ (ยอหร์น 4:24) พระเจว้าทรงเปป็นความรมัก (1 ยอหร์น 4:8)
5. พระเจว้าพระบจุตร พระเยซผไดว้ทรงอยผด่ในพระทรวงของพระบลิดา (ยอหร์น 1:18) จนกระทมันึ่งพระองคร์ไดว้ทรง

ถผกทพาใหว้เปป็นเนมืนั้อหนมังและประทมับอยผด่ทด่ามกลางมนจุษยร์ (ยอหร์น 1:14; ฮบ. 2:14) พระเยซผทรงเปป็นของ
ขวมัญของพระเจว้าทบีนึ่ประทานใหว้แกด่โลกทบีนึ่หลงหาย (ยอหร์น 3:16)

6. พระเจว้าพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ  พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงเปป็นพระภาคทบีนึ่สามของตรบีเอกานจุภาพศมักดลิธสลิทธลิธ
พระองคร์ทรงอยผด่ในโลกวมันนบีนั้เพมืนึ่อปลอบประโลมใจ นพาพา และประทมับตราผผว้เชมืนึ่อ พระองคร์ทรงอยผด่ในโลกนบีนั้
เพมืนึ่อฟฟ้องใจคนบาปและชมักนพาเขามาถนงพระเจว้า (ยอหร์น 14:16-26; 16:7-11; รม. 8:14; อฟ. 4:30)

ตรบีเอกภาพของมนจุษยร์ประกอบดว้วย:
(d) วลิญญาณ นบีนึ่คมือสด่วนของมนจุษยร์ซนนึ่งใชว้เหตจุผลและเขว้าใจ (1 คร. 2:11) เมมืนึ่อพระเยซผทรงกมันแสงทบีนึ่

อจุโมงคร์ฝปังศพของลาซารมัส พระองคร์ทรงเปป็นทจุกขร์ในวลิญญาณของพระองคร์ พระองคร์กพาลมังคลิด
และเหร็นใจมารบียร์และมารธา สองพบีนึ่นว้องทบีนึ่เศรว้าโศกเสบียใจของลาซารมัส (ยอหร์น 11:33)

(e) จลิตวลิญญาณ จลิตวลิญญาณคมือทบีนึ่ตมันั้งแหด่งอารมณร์ทมันั้งหลายของมนจุษยร์ สด่วนนมันั้นของมนจุษยร์ซนนึ่งรมักหรมือ
เกลบียด ในมมัทธลิว 26:38 พระเยซผตรมัสวด่าจลิตวลิญญาณของพระองคร์ “โศกเศรว้ายลินึ่งนมัก แทบจะ



ตายไดว้เลย” พระองคร์กพาลมังรมักโลกทบีนึ่หลงหายและกพาลมังเทจลิตวลิญญาณของพระองคร์ออกเพมืนึ่อคน
บาปทมันั้งหลาย

(f) รด่างกาย นบีนึ่เปป็นบว้าน (พลมับพลา) ทบีนึ่จลิตวลิญญาณและวลิญญาณอาศมัยอยผด่ขว้างใน
พระคมัมภบีรร์สอนชมัดเจนวด่าจลิตวลิญญาณ วลิญญาณ และรด่างกายแยกขาดจากกมัน เปาโลเขบียนภายใตว้การ

ดลใจวด่า “ขอพระเจว้าแหด่งสมันตลิสจุของคร์นมันั้นทรงตมันั้งพวกทด่านใหว้เปป็นคนบรลิสจุทธลิธหมดจด และขว้าพเจว้าอธลิษฐานตด่อ
พระเจว้าใหว้ทรงรมักษาทมันั้งวลิญญาณ จลิตใจและรด่างกายของพวกทด่านไวว้ใหว้ไรว้ทบีนึ่ตลิ จนถนงการเสดร็จมาของพระเยซผ
ครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” (1 ธส. 5:23) ถว้าจลิตวลิญญาณ วลิญญาณ และรด่างกายเปป็นอมันเดบียวกมันและ
เปป็นหนนนึ่งเดบียวกมัน ทพาไมพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธถนงไมด่บอกเปาโลใหว้เขบียนวด่า “ตมัวตนทมันั้งหมดของพวกทด่าน” หรมือ 
“ทมันั้งหมดของพวกทด่าน” เลด่า?

ในฮบีบรผ 4:12 เราถผกบอกวด่า “พระวจนะของพระเจว้านมันั้นมบีชบีวลิต และทรงฤทธานจุภาพ และคมยลินึ่งกวด่า
ดาบสองคมใด ๆ โดยแทงทะลจุจนกระทมันึ่งผด่าจลิตและวลิญญาณ ทมันั้งขว้อกระดผกและไขในกระดผก แยกออกจากกมัน 
และเปป็นผผว้วลินลิจฉมัยบรรดาความคลิดและความมจุด่งหมายแหด่งใจ”

จากนมันั้นในยากอบ 2:26 เราอด่านวด่า “เพราะวด่ารด่างกายทบีนึ่ปราศจากจลิตวลิญญาณกร็ตายเสบียแลว้วฉมันใด 
ความเชมืนึ่อทบีนึ่ปราศจากบรรดาการกระทพากร็ตายเสบียแลว้วฉมันนมันั้นเชด่นเดบียวกมัน” โปรดหมายเหตจุวด่ารด่างกายคมือสด่วนทบีนึ่
ตาย ไมด่ใชด่จลิตวลิญญาณ มนจุษยร์ดพารงอยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์ อบีกหว้าสลิบลว้านปปีนมับจากนบีนั้คจุณกมับผมกร็จะยมังมบีชบีวลิตอยผด่ทบีนึ่ไหนสมัก
แหด่ง เราจะชมืนึ่นชมยลินดบีในเมมืองบรมสจุขเกษมของพระเจว้า หรมือไมด่กร็หวบีดรว้องในหลจุมลนกของเหลด่าผผว้ถผกแชด่งสาป!

มบีคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถามวด่า “พระเจว้าผผว้ทรงรมักจะยอมใหว้มบีนรกทบีนึ่มบีไฟลจุกไหมว้เหรอ? พระเจว้าผผว้ทรงรมักจะยอม
ใหว้ลผกของพระองคร์ถผกเผาในนรกหรมือ?” เราจะตอบคพาถามนบีนั้จากพระวจนะของพระเจว้า-แตด่กด่อนอมืนึ่นใหว้เราตอบ
จากมจุมมองของสามมัญสพานนก:

ผผว้พลิพากษาทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนคนหนนนึ่งจะยอมใหว้มบีคจุกในเขตของเขาไหม? มบีผผว้พลิพากษาทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนบาง
คนในศาลทมันั้งหลายของเรา ผผว้คนทบีนึ่ยพาเกรงพระเจว้าและรมักพระองคร์ ผผว้พลิพากษาทบีนึ่เปป็นแบบนมันั้นจะปลด่อยใหว้
อาชญากรคนหนนนึ่งหนบีไปและใหว้อลิสรภาพแกด่เขาทบีนึ่จะทด่องไปตามทว้องถนนของชจุมชนหนนนึ่งเพมืนึ่อรมังควาน ปลว้น และ
ขด่มขมืนพลเมมืองของชจุมชนนมันั้นหรมือ? หรมือผผว้พลิพากษาคนนมันั้นจะสด่งตมัวอาชญากรผผว้นมันั้นไปเขว้าคจุกหรมือไปยมังหว้องรม
แกก๊ส? ถว้าคจุณอยผด่ในคณะลผกขจุนในการตมัดสลินคดบีของฆาตกรคนหนนนึ่ง คจุณจะปลด่อยใหว้เขาหลจุดไปเพมืนึ่อปลว้นและฆด่า
อบีกหรมือ? หรมือคจุณจะออกเสบียงเพมืนึ่อขมังเขาไวว้หลมังลผกกรง?

ทด่านทบีนึ่รมักพระเจว้าทรงเปป็นความรมัก และเพราะวด่าพระเจว้าทรงเปป็นความรมัก จนงตว้องมบีนรกแหด่งหนนนึ่ง
สพาหรมับคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ปฏลิเสธทบีนึ่จะรมักและรมับใชว้พระองคร์ ความรมักของพลเมมืองทบีนึ่มบีสตลิดบีทมันั้งหลายทบีนึ่มบีตด่อกมันคมือ
เหตจุผลทบีนึ่เรามบีคจุกมบีตะราง-ใชด่แลว้วครมับ และแมว้แตด่หว้องรมแกก๊สและเกว้าอบีนั้ไฟฟฟ้า พระเจว้าทรงบอกเราวด่าถว้ามนจุษยร์
คนใดทพาใหว้โลหลิตของมนจุษยร์หลมันึ่งออก โดยมนจุษยร์โลหลิตของเขากร็จะถผกทพาใหว้หลมันึ่งออก รมัฐบว้านเกลิดของผมไมด่ไดว้
สรว้างคจุกประจพารมัฐไวว้เพมืนึ่อโอลลิเวอรร์ กรบีน แตด่ถว้าโอลลิเวอรร์ กรบีนเลมือกทบีนึ่จะเปป็นอาชญากรคนหนนนึ่งและทพาผลิดกฎหมาย
ตด่าง ๆ แหด่งรมัฐของเขา งมันั้นโอลลิเวอรร์ กรบีนกร็ตว้องถผกขมังไวว้ในคจุก-คจุกแหด่งหนนนึ่งทบีนึ่ไมด่ไดว้ถผกสรว้างมาเพมืนึ่อเขา แตด่ทบีนึ่เขาตว้อง
ถผกขมังไวว้ในนมันั้นเพราะการกระทพาตด่าง ๆ ของเขา



ในทพานองเดบียวกมัน พระเจว้าไมด่ไดว้ทรงสรว้างนรกไวว้สพาหรมับมนจุษยร์ มมัทธลิว 25:41 บอกเราวด่าพระเจว้าไดว้ทรง
เตรบียมนรกไวว้สพาหรมับมารและเหลด่าทผตของมมัน มนจุษยร์ไมด่ใชด่มาร และเหลด่าคนชมันึ่วกร็ไมด่ใชด่เหลด่าทผตของมาร เมมืนึ่อลผซบี
เฟอรร์ไดว้กบฏตด่อพระเจว้าและนพาทผตสวรรคร์เหลด่านมันั้นบางตนในการกบฏ พระเจว้ากร็ทรงทลินั้งลผซบีเฟอรร์ออกจากสวรรคร์
และพมันธนาการทผตสวรรคร์เหลด่านมันั้น โดยสงวนพวกเขาไวว้ในโซด่ตรวนในความมมืดรอคอยการพลิพากษาของพระเจว้า
(อด่านอลิสยาหร์ 14:12-15; เอเสเคบียล 28:1-15; และยผดาส 6) ปฐมกาล 1:1 บอกเราวด่าในเรลินึ่มแรกนมันั้น พระเจว้าไดว้
ทรงเนรมลิตสรว้างฟฟ้าและแผด่นดลินโลก นรกไมด่ไดว้ถผกสรว้าง ณ เวลานมันั้นเพราะวด่าไมด่มบีความจพาเปป็นตว้องมบีนรก

เพมืนึ่อนรมักครมับ ถว้าคจุณตกนรก คจุณกร็จะไปทบีนึ่นมันึ่นโดยขมัดตด่อนนั้พาพระทมัยของพระเจว้า มมันไมด่ใชด่พระประสงคร์
ของพระองคร์เลยทบีนึ่ผผว้ใดควรพลินาศ แตด่ทบีนึ่คนทมันั้งปวงควรมาสผด่การกลมับใจใหมด่ (2 ปต. 3:9) พระเจว้าทรงไมด่มบีความ
ยลินดบีในความตายของคนชมันึ่ว (อสค. 33:11)

พระเจว้าทรงกระทพาทจุกสลินึ่งแลว้วทบีนึ่พระเจว้าผผว้ทรงรมักองคร์หนนนึ่งจะทพาไดว้เพมืนึ่อกบีดกมันมนจุษยร์ใหว้พว้นจากนรก ถว้า
คจุณจะเรลินึ่มการศนกษาคว้นควว้าของคจุณในปฐมกาล 3:15 ทบีนึ่พระเจว้าทรงสมัญญาไวว้วด่าเชมืนั้อสายของหญลิงนมันั้นจะทพาใหว้หมัว
ของงผนมันั้นฟกชนั้พา คจุณกร็สามารถตามรอยเสว้นทางเลมือดนมันั้นไดว้ผด่านเขว้าในพระธรรมทจุกเลด่ม-และเกมือบทจุกบท-ในพระ
คมัมภบีรร์ เสว้นทางเลมือดนมันั้นทบีนึ่ถผกทพาใหว้หลมันึ่งรลินโดยซาตานในความพยายามของมมันทบีนึ่จะขมัดขวางและทพาลายเชมืนั้อสายทบีนึ่
ทรงสมัญญาไวว้นมันั้น จงฟปังเสบียงรว้องของเดร็กเลร็ก ๆ ทบีนึ่ถผกเขด่นฆด่าอยด่างทารจุณโดยซาตานผด่านทางคนชมันึ่วอยด่างฟาโรหร์
และเฮโรด จงตามพระบจุตรทบีนึ่รมักของพระเจว้าจากรางหญว้าไปถนงกางเขนนมันั้น จงดผการทนทจุกขร์ของพระองคร์ การถผก
เฆบีนึ่ยนของพระองคร์ มงกฎหนามของพระองคร์ พระหมัตถร์ทบีนึ่ถผกตะปผแทงของพระองคร์ สบีขว้างทบีนึ่ถผกแทงของพระองคร์-
และจงฟปังเสบียงรว้องทบีนึ่ฉบีกหมัวใจของพระองคร์วด่า “พระเจว้าของขว้าพระองคร์! พระเจว้าของขว้าพระองคร์! ไฉนพระองคร์
ทรงทอดทลินั้งขว้าพระองคร์เสบีย?” จากนมันั้นจงอด่านถว้อยคพาอยด่างนบีนั้อบีกทบี:

“จงมาหาเรา ทด่านทมันั้งหลายทจุกคนทบีนึ่ทพางานเหนร็ดเหนมืนึ่อยและแบกภาระหนมัก และเราจะใหว้การหยจุดพมัก
แกด่ทด่านทมันั้งหลาย” (มธ. 11:28)

“สารพมัดทบีนึ่พระบลิดาประทานแกด่เราจะมาสผด่เรา และผผว้ทบีนึ่มาหาเรา เรากร็จะไมด่ขมับไลด่ออกไปเลย” (ยอหร์น 
6:37)

“เราใครด่จะรวบรวมลผก ๆ ของเจว้าไวว้เนมือง ๆ เหมมือนแมด่ไกด่กกลผก ๆ ของมมันใหว้อยผด่ใตว้ปปีกของมมัน และ
พวกเจว้าไมด่ยอมเลย!” (มธ. 23:37)

“และทด่านทมันั้งหลายไมด่ยอมมาหาเรา เพมืนึ่อทด่านทมันั้งหลายจะไดว้ชบีวลิต” (ยอหร์น 5:40)
“จงเชมืนึ่อบนพระเยซผครลิสตร์เจว้า และทด่านจะรอดไดว้ ทมันั้งครมัวเรมือนของทด่าน” (กลิจการ 16:31)
“แตด่ทจุกคนทบีนึ่ไดว้ตว้อนรมับพระองคร์ พระองคร์ไดว้ประทานอพานาจแกด่พวกเขาใหว้กลายเปป็นบจุตรทมันั้งหลายของ

พระเจว้า คมือแกด่คนทมันั้งหลายทบีนึ่เชมืนึ่อบนพระนามของพระองคร์ ผผว้ซนนึ่งไดว้บมังเกลิดมา…จากพระเจว้า” (ยอหร์น 1:12,13)
“ดว้วยวด่าทด่านทมันั้งหลายไดว้รมับความรอดโดยพระคจุณผด่านทางความเชมืนึ่อ และมลิใชด่โดยตมัวทด่านทมันั้งหลายเอง 

ความรอดนมันั้นเปป็นของประทานของพระเจว้า” (อฟ. 2:8)
“คมือวด่าถว้าทด่านจะยอมรมับพระเยซผเจว้าดว้วยปากของทด่าน และจะเชมืนึ่อในใจของทด่านวด่าพระเจว้าไดว้ทรงชจุบ

พระองคร์ใหว้เปป็นขนนั้นมาจากความตาย ทด่านจะรอด” (รม. 10:9)



“เพราะวด่า ‘ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่จะรว้องออกพระนามขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากร็จะรอด’” (รม. 10:13)
“ถว้าพวกเราสารภาพบาปของพวกเรา พระองคร์กร็ทรงสมัตยร์ซมืนึ่อและเทบีนึ่ยงธรรมทบีนึ่จะโปรดยกบาปทมันั้งหลาย

ของพวกเรา และทบีนึ่จะทรงชพาระพวกเราใหว้พว้นจากการอธรรมทมันั้งสลินั้น” (1 ยอหร์น 1:9)
“ถว้าพระเจว้าทรงอยผด่ฝฝ่ายพวกเรา ใครเลด่าจะตด่อตว้านพวกเราไดว้” (รม. 8:31)
“ใครจะแยกพวกเราออกจากความรมักของพระครลิสตร์เลด่า” (รม. 8:35)
“พวกเราเปป็นยลินึ่งกวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงรมักพวกเรา” (รม. 8:37)
“ไมด่มบีการทดลองใด ๆ เกลิดขนนั้นกมับพวกทด่าน นอกเหนมือจากการทดลองซนนึ่งเคยเกลิดกมับมนจุษยร์ทมันั้งหลาย แตด่

พระเจว้าทรงสมัตยร์ซมืนึ่อ ผผว้จะไมด่ทรงอนจุญาตใหว้พวกทด่านถผกทดลองเกลินกวด่าทบีนึ่พวกทด่านจะสามารถทนไดว้ แตด่พรว้อมกมับ
การทดลองนมันั้น จะโปรดใหว้มบีทางทบีนึ่จะหลบหนบีไดว้ดว้วย เพมืนึ่อพวกทด่านจะสามารถทนไดว้” (1 คร. 10:13)

“พวกทด่านเปป็นของพระเจว้า ลผกเลร็ก ๆ ทมันั้งหลายเออ๋ย และไดว้ชนะเขาเหลด่านมันั้น เพราะวด่าผผว้ทบีนึ่สถลิตอยผด่ใน
พวกทด่านกร็เปป็นใหญด่กวด่าผผว้ทบีนึ่อยผด่ในโลก” (1 ยอหร์น 4:4)

“พระองคร์ไดว้ตรมัสไวว้แลว้ววด่า “เราจะไมด่ละทด่านหรมือทอดทลินั้งทด่านเลย” เพมืนึ่อวด่าพวกเราจะกลด่าวอยด่างกลว้า
หาญวด่า ‘องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยของขว้าพเจว้า และขว้าพเจว้าจะไมด่กลมัววด่ามนจุษยร์จะทพาอะไรแกด่
ขว้าพเจว้า’” (ฮบ. 13:5,6)

“ขอบพระคจุณพระเจว้า ผผว้ประทานชมัยชนะแกด่เราทมันั้งหลายโดยทางพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของ
พวกเรา” (1 คร. 15:57) 

นบีนึ่เปป็นเพบียงไมด่กบีนึ่ตมัวอยด่างของขว้อพระคพาเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกพบในพระวจนะของพระเจว้า พรว้อมกมับความจรลิง
ของขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่ถผกกลด่าวในภาษาทบีนึ่เขว้าใจไดว้ เหตจุใดถนงมบีคนทบีนึ่รมับใชว้มาร เมลินเฉยพระเจว้า และตกนรกเลด่า?

ใชด่แลว้วครมับ มบีนรกอยผด่จรลิง ๆ-นรกนลิรมันดรร์-และทมันั้งหมดทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งทพาเพมืนึ่อจะไปทบีนึ่นมันึ่นและทนทจุกขร์ความ
ทรมานอมันเหลมือจะกลด่าวไดว้ไปตลอดชมันึ่วนลิรมันดรร์กาลกร็คมือ ละเลยความรอดของพระเจว้า ไมด่จพาเปป็นทบีนึ่จะตว้องเมา
เหลว้า ฆด่าเพมืนึ่อนมนจุษยร์ดว้วยกมัน หรมือใชว้ชบีวลิตในการผลิดผมัวผลิดเมบียเพมืนึ่อทบีนึ่จะตกนรกเลย ยากอบ 4:17 บอกเราวด่า
 “คนใดทบีนึ่ทราบวด่าจะตว้องกระทพาการดบี และไมด่ไดว้กระทพา สพาหรมับคนนมันั้นกร็เปป็นบาป” การรผว้วด่าคจุณควรมาหาพระ
เยซผเจว้าและยมังปฏลิเสธทบีนึ่จะมากร็เปป็นบาปมากพอแลว้วทบีนึ่จะสด่งคจุณไปอยผด่ในบนงไฟและกพามะถมันนมันั้นตลอดไปเปป็นนลิตยร์

หากคจุณไมด่ใชด่ลผกคนหนนนึ่งทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วของพระเจว้า ผมกร็ขอวลิงวอนคจุณใหว้ใชว้เวลาสมักครผด่คลิดเกบีนึ่ยวกมับวด่า
คจุณจะไปใชว้เวลาชมันึ่วนลิรมันดรร์ทบีนึ่ไหน คจุณจะไปไหนเมมืนึ่อคจุณตายไป? ถว้าคจุณเปป็นคนไมด่ยอมเชมืนึ่องด่าย ๆ ถว้าคจุณสงสมัยวด่า
มบีชบีวลิตหลมังความตายหรมือไมด่ ถว้าคจุณสงสมัยวด่ามบีนรกอยผด่จรลิง ๆ ไหม งมันั้นจลิตวลิญญาณทบีนึ่รมักเออ๋ย ถว้าคจุณพลิสผจนร์ไมด่ไดว้จน
หมดขว้อสงสมัยวด่าไมด่มบีนรกและไมด่มบีชบีวลิตหลมังความตายจรลิง ๆ คจุณกร็ควรเตรบียมตมัวไวว้ เผมืนึ่อวด่าอาจจะมบีนรกในชบีวลิต
หลมังความตายจรลิง ๆ!

ผมอว้อนวอนผผว้ทบีนึ่รมับความรอดแลว้วทบีนึ่อด่านขว้อความเหลด่านบีนั้ใหว้ออกไปตามทางหลวงและสจุมทจุมพด่นุ่มไมว้และ
พยายามนพาคนบาปทบีนึ่นด่าสงสารทมันั้งหลายเขว้ามาอยผด่ในเรมือแหด่งความปลอดภมัยกด่อนทบีนึ่มมันจะสายเกลินไปชมันึ่วนลิรมันดรร์ 
ผมรผว้วด่ามบีนรกและชบีวลิตหลมังความตาย ผมรผว้วด่าพวกคนตายอยผด่ทบีนึ่ไหนตอนนบีนั้และพวกเขากพาลมังทพาอะไรอยผด่ ผมเปป็น
หด่วงเกบีนึ่ยวกมับคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ “ตายในการละเมลิดและบาปทมันั้งหลาย” ผมอยากนพาพวกเขามาถนงพระเยซผกด่อนทบีนึ่พวก



เขาตายไปและตกไปอยผด่ในเหวลนกเหลด่านมันั้นแหด่งนรกนลิรมันดรร์
เปาโลกลด่าววด่า “พวกเราปรารถนาทบีนึ่จะไมด่อยผด่ในรด่างกายนบีนั้ และทบีนึ่จะไดว้อยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

มากกวด่า” เขาไมด่กลมัวตาย ใน 2 ทลิโมธบี 1:12 เขาใหว้การรมับรองวด่า “ขว้าพเจว้ารผว้จมักพระองคร์ทบีนึ่ขว้าพเจว้าเชมืนึ่อแลว้ว และ
ขว้าพเจว้าเชมืนึ่อมมันึ่นคงวด่าพระองคร์ทรงสามารถทบีนึ่จะรมักษาสลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้มอบไวว้กมับพระองคร์จนถนงวมันนมันั้น” เมมืนึ่อเปาโล
เผชลิญหนว้าคมขวานของเนโร โดยรผว้วด่าเขามบีเหลมือไมด่กบีนึ่ชมันึ่วโมงทบีนึ่จะมบีชบีวลิตอยผด่ เขาใหว้การรมับรองวด่า:

“ขว้าพเจว้าไดว้สผว้รบในการตด่อสผว้อมันดบีแลว้ว ขว้าพเจว้าไดว้กระทพาการวลินึ่งแขด่งของขว้าพเจว้าใหว้สพาเรร็จแลว้ว ขว้าพเจว้า
ไดว้รมักษาความเชมืนึ่อนมันั้นไวว้แลว้ว ตด่อจากนบีนั้ มบีมงกจุฎแหด่งความชอบธรรมเกร็บไวว้สพาหรมับขว้าพเจว้าแลว้ว ซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้า ผผว้พลิพากษาอมันชอบธรรม จะประทานแกด่ขว้าพเจว้าในวมันนมันั้น และมลิใชด่แกด่ขว้าพเจว้าผผว้เดบียวเทด่านมันั้น แตด่แกด่คนทมันั้ง
ปวงเชด่นกมันทบีนึ่รมักการปรากฏของพระองคร์” (2 ทธ. 4:7,8)

ขว้อ 9: เหตจุฉะนมันั้นพวกเราจนงทพางานหนมัก เพมืนึ่อทบีนึ่วด่า ไมด่วด่าจะอยผด่หรมือไมด่อยผด่กร็ดบี พวกเรากร็จะเปป็นทบีนึ่พอ
พระทมัยของพระองคร์

เหตจุฉะนมันั้น-มบีความหมายวด่า “เมมืนึ่อเหร็น” ขว้อเทร็จจรลิงอมันแนด่นอนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกประกาศในขว้อพระคพากด่อน
หนว้า: เราทราบวด่ารด่างกายของเราจะถผกทพาใหว้เปป็นขนนั้นอบีกและสงด่าราศบีกมับพระเยซผจะเปป็นของเราตลอดไป เรามบี
การรมับประกมันวด่าเรามบีสลินึ่งปลผกสรว้างของพระเจว้าซนนึ่งไมด่ทพาขนนั้นดว้วยมมือมนจุษยร์ อยผด่เปป็นนลิรมันดรร์ในฟฟ้าสวรรคร์ พระเจว้า
ประทานความหวมังนบีนั้แกด่เราแลว้วและพระองคร์ประทานมมัดจพา (การรมับประกมัน) แหด่งพระวลิญญาณใหว้แกด่เราแลว้ว

เมมืนึ่อทราบความจรลิงอมันเปปีปี่ยมสจุขเหลด่านบีนั้ “พวกเราจนงทพางานหนมัก…” ในโรม 15:20 คพากรบีกเดบียวกมันนบีนั้ถผก
แปลเปป็น “พยายามอยด่างหนมัก” มมันไมด่ไดว้หมายถนงการทพางานหนมักดว้วยมมืออยด่างทบีนึ่เราคลิดถนงการใชว้แรงงาน ตามทบีนึ่
ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีนั้ มมันหมายถนงการรมัก ใหว้เกบียรตลิ และมบีความทะเยอทะยาน มมันหมายถนงการพรว้อมและขวนขวายทบีนึ่จะ
ทพาสลินึ่งใดกร็ไดว้และทจุกสลินึ่งเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า  อมัครทผตเปาโลพยายามอยด่างไมด่รผว้จมักเหนร็ดเหนมืนึ่อยทบีนึ่จะพลิสผจนร์
ความรมักและความทจุด่มเทของเขาตด่อพระเจว้าโดยการพากเพบียรทบีนึ่จะทพาสลินึ่งสารพมัดอมันมบีเกบียรตลิในพระนามของพระ
เยซผเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระองคร์ ไมด่ใชด่เพมืนึ่อนพาเกบียรตลิยศและสงด่าราศบีมาสผด่ตมัวเอง

“...ไมด่วด่าจะอยผด่ (กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า) หรมือไมด่อยผด่ (กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า)...” ไมด่วด่าในโลกนบีนั้หรมือโลก
หนว้า ไมด่วด่าในกายนบีนั้หรมือในเมมืองบรมสจุขเกษม ไมด่วด่าเราจะอยผด่ทบีนึ่ไหนกร็ตาม เรมืนึ่องหลมักทบีนึ่เราสนใจคมือ การ “เปป็นทบีนึ่
พอพระทมัยของพระองคร์”

คพาสอนของเปาโลในทบีนึ่นบีนั้กร็คมือวด่า ไมด่วด่าเขามบีชบีวลิตอยผด่หรมือตายไป ตราบใดทบีนึ่เขามบีชบีวลิตอยผด่ มมันกร็เปป็นหลมัก
การทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่และตายตมัวของเขาทบีนึ่จะมบีชบีวลิตอยผด่เพมืนึ่อไดว้รมับความเหร็นชอบจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า นบีนึ่คมือหลมักการทบีนึ่ผผว้
เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทจุกคนควรยนดไวว้ในการปฏลิบมัตลิ มมันคมือหลมักการทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทจุกคนจะยนดไป
ปฏลิบมัตลิหากพวกเขาอจุทลิศหมดทมันั้งตมัวแดด่พระเจว้าและหด่วงใยในงานของพระองคร์

ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายจพาตว้องตระหนมักวด่าพระเยซผอาจเสดร็จมา ณ วลินาทบีใดของนาทบีใดกร็ไดว้: “และบมัดนบีนั้ ลผกเลร็ก 
ๆ ทมันั้งหลายเออ๋ย จงดพารงอยผด่ในพระองคร์ เพมืนึ่อวด่าเมมืนึ่อพระองคร์จะทรงปรากฏ พวกเราจะไดว้มบีความมมันึ่นใจ และไมด่มบี
ความละอายตด่อพระพมักตรร์พระองคร์เมมืนึ่อพระองคร์เสดร็จมา” (1 ยอหร์น 2:28)

การ “เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยของพระองคร์” หมายถนงการเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยตด่อพระองคร์ การเปป็นทบีนึ่ยอมรมับ



หรมือไดว้รมับความเหร็นชอบจากพระองคร์ นบีนึ่คมือความปรารถนาอมันจรลิงจมังแหด่งหมัวใจของเปาโล ตามทบีนึ่ถผกแสดงออกใน
ขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้ทบีนึ่เขาบมันทนกภายใตว้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ:

โรม 12:1: “เหตจุฉะนมันั้น ขว้าพเจว้าจนงวลิงวอนพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย โดยบรรดาความเมตตาของ
พระเจว้า ใหว้พวกทด่านถวายรด่างกายของพวกทด่าน เปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิต อมันบรลิสจุทธลิธ เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยแดด่พระเจว้า
ซนนึ่งเปป็นการรมับใชว้ทบีนึ่เหมาะสมของพวกทด่าน”

โรม 14:17,18: “ดว้วยวด่าอาณาจมักรของพระเจว้านมันั้นไมด่ไดว้เปป็นอาหารและเครมืนึ่องดมืนึ่ม แตด่เปป็นความชอบ
ธรรม และสมันตลิสจุข และความปปีตลิยลินดบีในพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ เพราะวด่าผผว้ทบีนึ่ในสลินึ่งเหลด่านบีนั้รมับใชว้พระครลิสตร์กร็เปป็นทบีนึ่
พอพระทมัยพระเจว้า และเปป็นทบีนึ่ชอบใจของมนจุษยร์”

เอเฟซมัส 5:8-10: “...บมัดนบีนั้พวกทด่านเปป็นความสวด่างแลว้วในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า จงดพาเนลินอยด่างลผกทมันั้งหลาย
แหด่งความสวด่าง (ดว้วยวด่าผลของพระวลิญญาณอยผด่ในบรรดาความดบี ความชอบธรรม และความจรลิง) โดยพลิสผจนร์วด่า
อะไรเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า”

จากนมันั้นในฟปีลลิปปปี 4:18 เปาโลพผดถนง “กลลินึ่นหอม เปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่โปรด เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยแดด่พระเจว้า”
ขว้อ 10: เพราะวด่าพวกเราทจุกคนตว้องปรากฏตมัวทบีนึ่หนว้าบมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพมืนึ่อทจุกคนจะไดว้

รมับตามสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ถผกกระทพาในรด่างกายของตน ตามทบีนึ่เขาไดว้กระทพาแลว้ว ไมด่วด่าสลินึ่งนมันั้นจะดบีหรมือเลว
ภาษากรบีกตรงนบีนั้อด่านวด่า “พวกเราทจุกคนตว้องถผกเผยใหว้ประจมักษร์” หรมือ “ถผกสพาแดงใหว้ประจมักษร์แจว้ง” ใน

ทบีนึ่นบีนั้เรามบีเหตจุผลสพาหรมับสลินึ่งทบีนึ่ไปกด่อน การพลิพากษานบีนั้มบีไวว้สพาหรมับครลิสเตบียนทมันั้งหลายเทด่านมันั้น มมันถผกอภลิปรายภาย
หลมังภายใตว้หมัวขว้อการพลิพากษาหมายเลขสอง คนบาปทมันั้งหลายจะไมด่ปรากฏตมัวทบีนึ่การพลิพากษานบีนั้

ครลิสเตบียนทมันั้งหลายตว้องไมด่ลมืมวด่าเราจะถผกพลิพากษาเมมืนึ่อเรายมืนอยผด่ตด่อเบมืนั้องพระพมักตรร์พระเจว้า ดมังนมันั้นเราจนง
ควรเสาะหาทบีนึ่จะเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยพระองคร์ในทจุกสลินึ่งทบีนึ่เราทพาในชบีวลิตนบีนั้ โดยรผว้วด่า “พวกเราทจุกคนตว้องปรากฏตมัวทบีนึ่
หนว้าบมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์”

ผมเชมืนึ่อวด่ามมันจะเปป็นประโยชนร์ในการศนกษาคว้นควว้าของเราหากเราสละเวลาตรงนบีนั้เพมืนึ่ออภลิปรายการ
พลิพากษาเหลด่านมันั้นอยด่างยด่อ ๆ ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่จรลิงใจจพานวนมากถผกนพาใหว้เขว้าใจผลิดคลิดวด่ามบีการพลิพากษาแคด่ครมันั้งเดบียว
เทด่านมันั้น-ซนนึ่งผผว้คนนลิยมเรบียกวด่าเปป็นการพลิพากษาแบบ “เหมารวม” แตด่วลิธบีคลิดเชด่นนบีนั้ไมด่ถผกสอนในพระวจนะของ
พระเจว้า

ไมด่มบีสลินึ่งทบีนึ่เรบียกวด่า “การพลิพากษาแบบเหมารวม” เหมมือนกมับทบีนึ่ไมด่มบี “การฟฟฟื้นคมืนชบีพแบบเหมารวม” เชด่น
กมัน พระคมัมภบีรร์พผดถนงการพลิพากษาหว้าครมันั้งแบบแยกจากกมัน และสามบมัลลมังกร์

บมัลลมังกร์เหลด่านมันั้นถผกเรบียกชมืนึ่อวด่า:
(1) บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ ซนนึ่งถผกกลด่าวถนงในขว้อ 10 ของบทนบีนั้ของเราในหนมังสมือ 2 โครลินธร์ นบีนึ่จะ

เกลิดขนนั้นในฟฟ้าอากาศหลมังจากการรมับขนนั้นไปนมันั้นและมมันจะเปป็นสพาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายเทด่านมันั้น
(2) พระทบีนึ่นมันึ่งแหด่งสงด่าราศบีของพระองคร์ ซนนึ่งถผกพรรณนาในมมัทธลิว 25:31,32 นบีนึ่จะอยผด่บนแผด่นดลินโลกนบีนั้ใน

การพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิ
(3) พระทบีนึ่นมันึ่งใหญด่สบีขาว ตามทบีนึ่ถผกนพาเสนอในวลิวรณร์ 20:11-15 นบีนึ่จะอยผด่ในสวรรคร์และเฉพาะคนชมันึ่ว



เทด่านมันั้นจะถผกพลิพากษาทบีนึ่นมันึ่น
พระคมัมภบีรร์ชบีนั้ใหว้เหร็นอยด่างชมัดเจนถนงการพลิพากษาหว้าครมันั้ง
การพลิพากษาเหลด่านบีนั้แตกตด่างกมันในหว้าดว้านทมันึ่วไป: (1) ผผว้รมับการพลิพากษา, (2) เวลา, (3) สถานทบีนึ่, (4) 

หลมักเกณฑร์,  และ (5) ผลลมัพธร์
คราวนบีนั้ใหว้เราพลิจารณาการพลิพากษาแตด่ละอยด่างแบบแยกจากกมันในความเกบีนึ่ยวโยงกมับทมันั้งหว้าดว้าน:
การพลิพากษาหมายเลขหนนนึ่ง:-
ผผว้รมับการพลิพากษาของการพลิพากษานบีนั้คมือ ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายเทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับบาป (เอกพจนร์) ไมด่ใชด่บาปทมันั้ง

หลาย (พหผพจนร์) พระเยซผทรงพลิพากษาบาปเพมืนึ่อเราแลว้วเมมืนึ่อพระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนมันั้น เวลาของ
การพลิพากษานบีนั้คมือ ปปี ค.ศ. 30 สถานทบีนึ่ของการพลิพากษานบีนั้คมือกลโกธา หลมักเกณฑร์ของการพลิพากษานบีนั้คมือ พระ
ราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระครลิสตร์ และผลลมัพธร์ของการพลิพากษานบีนั้คมือ การนมับวด่าชอบธรรมสพาหรมับทจุกคนทบีนึ่เชมืนึ่อ
ในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระองคร์

การพลิพากษานบีนั้ผด่านพว้นไปแลว้ว มมันถผกสะสางแลว้วบนกลโกธาโดยพระเยซผ พระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียว
ของพระเจว้า เมมืนึ่อผผว้ใดเชมืนึ่อบนพระเยซผและไวว้วางใจในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระองคร์ คน ๆ นมันั้นกร็ถผกไถด่
แลว้ว-ครมันั้งเดบียวพอ มบีผลตลอดไป บาป (เอกพจนร์) ถผกจมัดการแลว้ว ผผว้เชมืนึ่อคนนมันั้นถผกไถด่แลว้ว -แตด่เขายมังอาศมัยอยผด่ใน
พลมับพลาแหด่งเนมืนั้อหนมังทบีนึ่จะถผกทดลองตราบใดทบีนึ่เขายมังอยผด่บนโลกนบีนั้ตด่อไป พระเจว้าไมด่อยากใหว้ลผก ๆ ของพระองคร์
ทพาบาป พระองคร์ไมด่ไดว้อนจุญาตใหว้เราทพาบาป แตด่พระองคร์ทรงทพาการจมัดเตรบียมใหว้เราหากเราสะดจุดและลว้ม:

“ลผกเลร็ก ๆ ทมันั้งหลายของขว้าพเจว้าเออ๋ย สลินึ่งเหลด่านบีนั้ขว้าพเจว้าเขบียนถนงพวกทด่าน เพมืนึ่อพวกทด่านจะไมด่ทพาบาป 
และถว้าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดทพาบาป พวกเรากร็มบีผผว้ทบีนึ่เสนอความแทนสถลิตอยผด่กมับพระบลิดา คมือพระเยซผครลิสตร์ผผว้ทรงชอบธรรม
นมันั้น” (1 ยอหร์น 2:1)

“ถว้าพวกเราสารภาพบาปของพวกเรา พระองคร์กร็ทรงสมัตยร์ซมืนึ่อและเทบีนึ่ยงธรรมทบีนึ่จะโปรดยกบาปทมันั้งหลาย
ของพวกเรา และทบีนึ่จะทรงชพาระพวกเราใหว้พว้นจากการอธรรมทมันั้งสลินั้น” (1 ยอหร์น 1:9)

ตราบใดทบีนึ่เราอยผด่ในพลมับพลานบีนั้แหด่งเนมืนั้อหนมัง เรากร็จะทพาผลิดพลาดหลายอยด่าง และความผลิดพลาดทมันั้ง
หลายกร็เปป็นบาปตด่าง ๆ เราจะทพาใหว้พระเจว้าผลิดหวมัง ตราบใดทบีนึ่เราอยผด่ในรด่างกายทบีนึ่ตายไดว้นบีนั้ เรากร็จะตกอยผด่ใตว้การ
ทดลองตด่าง ๆ ของเนมืนั้อหนมัง เราตว้องตมัดสลินตมัวเองโดยการสารภาพขว้อบกพรด่องตด่าง ๆ ของเราตด่อพระเจว้า ถว้าเรา
ปฏลิเสธทบีนึ่จะสารภาพบาปตด่าง ๆ ของเรา เรากร็จะถผกลงโทษ ถผกตบีสอนโดยพระเจว้า:

“เพราะวด่าถว้าพวกเราจะวลินลิจฉมัยตมัวเอง พวกเราจะไมด่ถผกลงโทษ แตด่เมมืนึ่อพวกเราถผกลงโทษ พวกเรากร็ถผก
ตบีสอนจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เพมืนึ่อพวกเราจะไมด่ถผกพลิพากษาดว้วยกมันกมับโลก” (1 คร. 11:31,32)

(โปรดอด่านฮบีบรผ 12:5-11 ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีนั้) หนว้าทบีนึ่ของผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายกร็คมือ ตมัดสลินตมัวเราเองทจุก
วมัน สารภาพบาปทมันั้งหลายของเรา และโดยการทพาเชด่นนมันั้นเรากร็จะหลบีกเลบีนึ่ยงการถผกตบีสอนโดยพระบลิดาผผว้สถลิตใน
สวรรคร์ของเรา

การพลิพากษาหมายเลขสอง:-
ผผว้รมับการพลิพากษาของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวกมับหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนและการ



งานทมันั้งหลาย (2 คร. 5:10) ไมด่มบีคนบาปคนใดเลยจะถผกพลิพากษา ณ เวลานบีนั้ เวลาของการพลิพากษานบีนั้ยมังมาไมด่ถนง 
มมันจะเกลิดขนนั้นทมันทบีหลมังจากการรมับขนนั้นไปนมันั้น หลมังจากทบีนึ่วลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นถผกรมับขนนั้นไปพบกมับพระเยซผในหมผด่เมฆใน
อากาศ หลมักเกณฑร์ของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนและการงานตด่าง ๆ และผลลมัพธร์ของการ
พลิพากษานบีนั้จะเปป็นบพาเหนร็จหรมือการเสบียบพาเหนร็จโดยผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลาย

นบีนึ่จะไมด่ใชด่การพลิพากษาหนนนึ่งในความหมายของการพลิจารณาคดบี เพมืนึ่อจะดผวด่าคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกพลิพากษามบี
ความผลิดหรมือเปป็นผผว้บรลิสจุทธลิธ, รอดหรมือหลงหาย มมันเปป็นการพลิพากษาสพาหรมับผผว้ทบีนึ่รมับความรอดแลว้ว และมมันจะเปป็น
เหมมือนวมันจบการศนกษาสพาหรมับพวกนมักศนกษา บางคนจะไดว้รมับเกบียรตลินลิยมอมันดมับหนนนึ่ง บางคนจะไดว้รมับเกบียรตลินลิยม
อมันดมับสอง  บางคนจะไดว้รมับเกบียรตลินลิยมอมันดมับสาม ฯลฯ กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง มมันจะเปป็นวมันแหด่งการรมับรางวมัล
สพาหรมับวลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นของพระเจว้า บางคนจะไดว้รมับบพาเหนร็จเตร็มจพานวน บางคนจะไดว้รมับบพาเหนร็จบางสด่วน 
และจะมบีบางคนทบีนึ่จะไมด่ไดว้รมับบพาเหนร็จอะไรเลยเพราะวด่าการงานของพวกเขาจะเปป็นไมว้ หญว้าแหว้ง และฟางและ
จะถผกไฟเผา:

“เพราะวด่าผผว้ใดจะวางรากฐานอมืนึ่นนอกจากรากฐานทบีนึ่วางไวว้แลว้วไมด่ไดว้ ซนนึ่งคมือพระเยซผครลิสตร์ บมัดนบีนั้ถว้าผผว้ใด
กด่อสรว้างบนรากฐานนบีนั้ ดว้วยทองคพา เงลิน เพชรพลอย ไมว้ หญว้าแหว้ง ฟาง การงานของทจุกคนจะถผกสพาแดงใหว้เหร็น
ชมัดเจน เพราะวมันนมันั้นจะใหว้เหร็นการงานนมันั้นไดว้ชมัดเจน เพราะวด่าการงานนมันั้นจะถผกเปปิดเผยดว้วยไฟ และไฟนมันั้นจะ
ทดสอบการงานของทจุกคนวด่าเปป็นชนลิดอะไรบว้าง ถว้าการงานของผผว้ใด ซนนึ่งผผว้นมันั้นไดว้กด่อสรว้างบนรากฐานนมันั้น ทนอยผด่ไดว้
ผผว้นมันั้นกร็จะไดว้รมับบพาเหนร็จ ถว้าการงานของผผว้ใดจะถผกเผาไหมว้ไป ผผว้นมันั้นกร็จะขาดบพาเหนร็จ แตด่ตมัวเขาเองจะรอด แตด่
เหมมือนอยด่างรอดจากไฟ” (1 คร. 3:11-15)

ยอหร์นผผว้เปป็นทบีนึ่รมักเตมือนวด่า: “จงระวมังพวกทด่านเองใหว้ดบี เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้ไมด่สผญเสบียสลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่พวกเรา
ไดว้กระทพามาแลว้ว แตด่เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้รมับบพาเหนร็จเตร็มทบีนึ่” (2 ยอหร์น 8)

ขว้อพระคพาเหลด่านบีนั้กลด่าวชมัดเจนวด่าผผว้เชมืนึ่อบางคนจะไดว้รมับบพาเหนร็จเตร็มทบีนึ่ คนอมืนึ่น ๆ จะไดว้รมับบพาเหนร็จไมด่ครบ
และบางคนจะไมด่ไดว้รมับบพาเหนร็จเลย การงานตด่าง ๆ อมันเหร็นแกด่ตมัว การงานเพมืนึ่อผลประโยชนร์ของตมัวเอง การ
โอว้อวดตนเองหรมือผลกพาไรสด่วนตมัวถผกเปป็นตมัวแทนโดยไมว้ หญว้าแหว้ง และฟาง สลินึ่งเหลด่านบีนั้จะถผกเผาไหมว้ และผผว้เชมืนึ่อ
ทมันั้งหลายทบีนึ่เหร็นการงานของตนถผกเผาไหมว้กร็จะทนทจุกขร์การสผญเสบีย-การสผญเสบียบพาเหนร็จ ไมด่ใชด่การสผญเสบียจลิต
วลิญญาณ การงานทบีนึ่ถผกกระทพาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าถผกเปป็นตมัวแทนโดยทองคพา เงลิน และเพชรพลอย และ
สลินึ่งเหลด่านบีนั้จะคงอยผด่ตด่อไปถนงแมว้วด่าถผกทดสอบดว้วยไฟ นบีนึ่จะเปป็น “วมันมอบมงกจุฎ” สพาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลาย

ภาคพมันธสมัญญาใหมด่พผดถนงมงกจุฎหว้าอมันทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายสามารถไดว้รมับโดยการลงแรง: 
1. มงกจุฎแหด่งชบีวลิต: นบีนึ่คมือมงกจุฎของมรณะสมักขบี มมันถผกกลด่าวถนงสองครมันั้งในพระวจนะของพระเจว้า:
“ผผว้ทบีนึ่สผว้ทนการทดลองจะไดว้รมับพร เพราะเมมืนึ่อผผว้นมันั้นถผกทดลองนมันั้นแลว้ว เขากร็จะไดว้รมับมงกจุฎแหด่งชบีวลิต ซนนึ่ง

องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ทรงสมัญญาไวว้แกด่คนทมันั้งหลายทบีนึ่รมักพระองคร์” (ยากอบ 1:12)
“อยด่ากลมัวสลินึ่งใด ๆ ทมันั้งสลินั้นซนนึ่งเจว้าจะทนเอานมันั้น ดผเถลิด พญามารจะทลินั้งพวกเจว้าบางคนไวว้ในคจุกเพมืนึ่อพวกเจว้า

จะถผกลองใจ และพวกเจว้าจะประสบความทจุกขร์ทรมานเปป็นเวลาสลิบวมัน เจว้าจงสมัตยร์ซมืนึ่อจนถนงความตาย และเราจะ
มอบมงกจุฎแหด่งชบีวลิตใหว้แกด่เจว้า” (วว. 2:10) 



2. มงกจุฎแหด่งสงด่าราศบี: นบีนึ่คมือมงกจุฎของผผว้ปกครอง มงกจุฎของศลิษยาภลิบาลทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อ มมันจะถผกประทานใหว้
โดยพระผผว้เลบีนั้ยงใหญด่เมมืนึ่อพระองคร์ทรงปรากฏ มมันไมด่ใชด่สพาหรมับคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่รมับใชว้เพมืนึ่อ “ทรมัพยร์โสโครก” (เงลิน) 
และมมันไมด่ใชด่สพาหรมับคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ตมันั้งตนเปป็น “พวกเจว้านายทบีนึ่อยผด่เหนมือทายาททมันั้งหลายของพระเจว้า” (1 ปต. 
5:1-4)

3. มงกจุฎแหด่งความปปีตลิยลินดบี: มงกจุฎนบีนั้มบีไวว้สพาหรมับเหลด่าผผว้ชนะจลิตวลิญญาณ  จลิตวลิญญาณเหลด่านมันั้นทบีนึ่เราชนะ
มาถนงพระเยซผจะเปป็นมงกจุฎแหด่งความปปีตลิยลินดบีของเราเมมืนึ่อพระองคร์ทรงปรากฏ:

“เพราะอะไรเลด่าเปป็นความหวมัง หรมือความปปีตลิยลินดบี หรมือมงกจุฎแหด่งความปปีตลิยลินดบีของพวกเรา กร็มลิใชด่ทด่าน
ทมันั้งหลายตด่อเบมืนั้องพระพมักตรร์พระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเราหรอกหรมือ ในตอนทบีนึ่พระองคร์เสดร็จมา 
เพราะวด่าพวกทด่านเปป็นสงด่าราศบีและความชมืนึ่นชมยลินดบีของพวกเรา” (1 ธส. 2:19,20)

“เหตจุฉะนมันั้น พบีนึ่นว้องทมันั้งหลายของขว้าพเจว้า ผผว้เปป็นทบีนึ่รมักอยด่างยลินึ่งและเปป็นทบีนึ่ปรารถนา เปป็นทบีนึ่ปปีตลิยลินดบีและเปป็น
มงกจุฎของขว้าพเจว้า ดมังนมันั้นจงยมืนมมันึ่นคงในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พวกทบีนึ่รมักอยด่างยลินึ่งของขว้าพเจว้า” (ฟป. 4:1)

4. มงกจุฎแหด่งความชอบธรรม: มงกจุฎนบีนั้มบีไวว้สพาหรมับ “ทจุกคนทบีนึ่รมักการปรากฏของพระองคร์” เปาโลกลด่าว
วด่า “ตด่อจากนบีนั้ มบีมงกจุฎแหด่งความชอบธรรมเกร็บไวว้สพาหรมับขว้าพเจว้าแลว้ว ซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ผผว้พลิพากษาอมันชอบ
ธรรม จะประทานแกด่ขว้าพเจว้าในวมันนมันั้น และมลิใชด่แกด่ขว้าพเจว้าผผว้เดบียวเทด่านมันั้น แตด่แกด่คนทมันั้งปวงเชด่นกมันทบีนึ่รมักการ
ปรากฏของพระองคร์” (2 ทธ. 4:8)

5. มงกฎทบีนึ่ไมด่มบีวมันรด่วงโรยเลย: มงกจุฎนบีนั้มบีไวว้สพาหรมับคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไมด่ยอมจพานนตด่อตมัณหาฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง
หรมือเขว้ารด่วมในความเปป็นแบบโลก คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไมด่ยอมใหว้ตมัวเองถผกชมักนพาใหว้หมันเหไปจากงานขององคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าโดยความสนจุกสนานและความเพลลิดเพลลินแบบโลก:

“และทจุกคนทบีนึ่พยายามอยด่างหนมักเพมืนึ่อจะชนะ กร็เครด่งครมัดในสลินึ่งสารพมัด บมัดนบีนั้พวกเขากระทพาสลินึ่งนมันั้นเพมืนึ่อ
จะไดว้มงกจุฎซนนึ่งรด่วงโรยไดว้ แตด่พวกเราเพมืนึ่อจะไดว้มงกจุฎทบีนึ่ไมด่มบีวมันรด่วงโรยเลย เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงวลินึ่งแขด่งอยด่างนบีนั้ 
ไมด่ใชด่เหมมือนไมด่มบีเปฟ้าหมายชมัดเจน ขว้าพเจว้าตด่อสผว้อยด่างนบีนั้ ไมด่ใชด่เหมมือนอยด่างนมักมวยทบีนึ่ชกลม แตด่ขว้าพเจว้าปราบ
รด่างกายของขว้าพเจว้า และทพาใหว้รด่างกายนมันั้นอยผด่ใตว้บมังคมับ เพราะเกรงวด่าโดยทางหนนนึ่งทางใดเมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้ประกาศ
แกด่คนอมืนึ่นแลว้ว ตมัวขว้าพเจว้าเองจะเปป็นคนทบีนึ่ใชว้การไมด่ไดว้” (1 คร. 9:25-27) 

มมันเปป็นไปไดว้อยด่างยลินึ่งทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่อจุทลิศตมัวคนใดจะชนะมงกจุฎทมันั้งหว้าอมันนบีนั้ทบีนึ่ถผกสมัญญาไวว้ใหว้เปป็นบพาเหนร็จ
สพาหรมับการรมับใชว้ทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อ ความรอดเปป็นมาโดยพระคจุณของพระเจว้า บพาเหนร็จตว้องลงแรงเพมืนึ่อจะไดว้มา

การพลิพากษาหมายเลขสาม:-
ผผว้รมับการพลิพากษาของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นพวกยลิว เวลาของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นชด่วงความทจุกขร์

ลพาบากใหญด่ยลินึ่งนมันั้น สถานทบีนึ่ของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นในและรอบกรจุงเยรผซาเลร็ม หลมักเกณฑร์ของการพลิพากษานบีนั้
จะเปป็นการทบีนึ่พวกยลิวปฏลิเสธตรบีเอกานจุภาพ ผลลมัพธร์ของการพลิพากษานบีนั้ในทบีนึ่สจุดแลว้วจะเปป็นการกลมับใจเชมืนึ่อของ
พวกยลิวและการทบีนึ่พวกเขายอมรมับพระเยซผใหว้เปป็นพระเมสสลิยาหร์ของตน

การพลิพากษาครมันั้งทบีนึ่สามนบีนั้จะเกลิดขนนั้นในอนาคต เมมืนึ่อการรมับขนนั้นไปนมันั้นเกลิดขนนั้นและครลิสตจมักรถผกรมับขนนั้นไป
พบกมับพระเยซผในหมผด่เมฆในฟฟ้าอากาศ ขณะทบีนึ่ครลิสตจมักรถผกพลิพากษาทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ พวกยลิวกร็



จะถผกพลิพากษาบนแผด่นดลินโลกนบีนั้ภายใตว้ปฏลิปปักษร์ตด่อพระครลิสตร์นมันั้น, พระเมสสลิยาหร์ตมัวปลอมนมันั้น พวกยลิวเปป็น
ประชากรฝฝ่ายโลก พระสมัญญาเหลด่านมันั้นทมันั้งหมดทบีนึ่มบีแกด่พวกยลิวในฐานะประชาชาตลิหนนนึ่งเปป็นพระสมัญญาฝฝ่ายโลก 
ดมังนมันั้นมมันจนงสมเหตจุสมผลแลว้วทบีนึ่การพลิพากษาของพวกเขาจะอยผด่บนแผด่นดลินโลกและมบีลมักษณะเฉพาะตมัวแบบแผด่น
ดลินโลก

หลมักเกณฑร์แหด่งการพลิพากษาพวกยลิวคมือ การทบีนึ่พวกเขาปฏลิเสธตรบีเอกานจุภาพ ในสมมัยของซามผเอล พวก
เขาไดว้ปฏลิเสธพระเจว้าพระบลิดา (1 ซมอ. 8:7) ในสมมัยของพระเยซผพวกเขาไดว้ปฏลิเสธพระเจว้าพระบจุตร (ลผกา 
23:18) ในสมมัยของความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนยจุคตว้น สมมัยของครลิสตจมักรทารก พวกเขาไดว้ปฏลิเสธพระเจว้าพระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธ (กลิจการ 7:51,54-60) เพราะบาปของพวกเขา พวกยลิวไดว้ถผกกระจมัดกระจายไปยมังทบีนึ่สจุดปลายข
องแผด่นดลินโลก เขว้าไปอยผด่ในทจุกประชาชาตลิและไปยมังทจุกเกาะภายใตว้ดวงอาทลิตยร์ นบีนึ่จะเปป็นสด่วนของพวกเขาตด่อไป
จนกวด่าวาระเหลด่านมันั้นของพวกคนตด่างชาตลิจะสพาเรร็จครบถว้วน เมมืนึ่อวาระเหลด่านมันั้นของพวกคนตด่างชาตลิใกลว้จะสลินั้นสจุด
ลง พวกยลิวจะกลมับมายมังแผด่นดลินปาเลสไตนร์ (กลมับมาทบีนึ่นมันึ่นในฐานะคนไมด่เชมืนึ่อ) และพวกเขาจะถผกทพาใหว้ “ลอดไป
ใตว้คทา” พวกเขาจะถผกโยนเขว้าไปใน “เตาหลอม” ของพระเจว้า พวกเขาจะผด่านเขว้าใน “ความทจุกขร์ใจของยา
โคบ” (อสค. 20:34-38; 22:19-22; ยรม. 30:4-7; ดนล. 12:1)

พระเยซผทรงเรบียกเวลานบีนั้วด่าเปป็น “ความทจุกขร์ลพาบากครมันั้งใหญด่” ทมันั้งพระเยซผและศาสดาพยากรณร์เศคารลิ
ยาหร์เชมืนึ่อมโยงเวลานบีนั้กมับการเสดร็จกลมับมาขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า (โปรดศนกษาคว้นควว้า มมัทธลิว 24:21-31 และเศคา
รลิยาหร์ 14:1-11 ในการเชมืนึ่อมโยงนบีนั้)

ตมัวแทนทบีนึ่เปป็นมนจุษยร์ทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงใชว้ในการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นคนแหด่งการบาปนมันั้น, ปฏลิปปักษร์
ตด่อพระครลิสตร์ มมันจะเปป็นวาระทบีนึ่นองเลมือดทบีนึ่สจุดทบีนึ่แผด่นดลินโลกนบีนั้จะเคยรผว้จมัก และในระหวด่างเวลานมันั้นขมันทมันั้งเจร็ดแหด่ง
พระพลิโรธของพระเจว้าจะถผกเทออกบนแผด่นดลินโลกนบีนั้ (โปรดศนกษาคว้นควว้าวลิวรณร์ 15:1,5-8; 16:1-21)

ผลลมัพธร์ของวาระอมันนด่ากลมัวเหลด่านบีนั้จะเปป็นการทบีนึ่พวกยลิวจะรว้องทผลตด่อพระเจว้าในทบีนึ่สจุดเพมืนึ่อขอความ
เมตตา:

“และเราจะเทวลิญญาณแหด่งพระคจุณและแหด่งการวลิงวอนทมันั้งหลาย บนราชวงศร์ของดาวลิดและบนชาวกรจุง
เยรผซาเลร็ม และพวกเขาจะมองดผเราผผว้ซนนึ่งพวกเขาไดว้แทง และพวกเขาจะไวว้ทจุกขร์เพมืนึ่อทด่าน เหมมือนคนไวว้ทจุกขร์เพมืนึ่อ
บจุตรชายคนเดบียวของตน และจะอยผด่ในความขมขมืนึ่นเพมืนึ่อทด่าน เหมมือนอยด่างคนทบีนึ่อยผด่ในความขมขมืนึ่นเพมืนึ่อบจุตรหมัวปปี
ของตน” (ศคย. 12:10)

เมมืนึ่อถนงเวลานมันั้นพระครลิสตร์จะทรงปรากฏบนภผเขามะกอกเทศ (ศคย. 14:3,4) พวกยลิวจะมองดผพระองคร์ 
“ผผว้ซนนึ่งพวกเขาไดว้แทง” และประชาชาตลิหนนนึ่งจะถผกคลอด (ถผกทพาใหว้กลมับใจเชมืนึ่อ) ในวมันเดบียว:

“ผผว้ใดเคยไดว้ยลินเรมืนึ่องแบบนบีนั้บว้าง ผผว้ใดเคยไดว้เหร็นสลินึ่งเหลด่านบีนั้บว้าง แผด่นดลินโลกจะถผกทพาใหว้งอกขนนั้นในวมันเดบียว
หรมือ หรมือประชาชาตลิหนนนึ่งจะคลอดมาในครผด่เดบียวหรมือ เพราะพอศลิโยนปวดครรภร์ เธอกร็คลอดบจุตรทมันั้งหลายของ
เธอแลว้ว” (อสย. 66:8) นบีนึ่จะเปป็นการครบบรลิบผรณร์ของการพลิพากษาพวกยลิวในฐานะประชาชาตลิหนนนึ่ง พวกเขาจะ
ถผกตว้อนรมับเขว้าในอาณาจมักรนมันั้นและพวกเขาจะไดว้รมับพระสมัญญาเหลด่านมันั้นทมันั้งหมดทบีนึ่พระเจว้าทรงกระทพาไวว้กมับอมับรา
ฮมัม



การพลิพากษาหมายเลขสบีนึ่:-
ผผว้รมับการพลิพากษาของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นบรรดาประชาชาตลิทบีนึ่เปป็นคนตด่างชาตลิ เวลาของการ

พลิพากษานบีนั้จะเปป็นการเปปิดเผยของพระครลิสตร์เมมืนึ่อพระองคร์เสดร็จมากมับเหลด่าวลิสจุทธลิชนหลายหมมืนึ่นของพระองคร์ 
สถานทบีนึ่ของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นพระทบีนึ่นมันึ่งแหด่งสงด่าราศบีของพระองคร์บนแผด่นดลินโลกนบีนั้ในหจุบเขาเยโฮชาฟปัท (บาง
ครมันั้งถผกเรบียกวด่าเปป็นหจุบเขาเมกลิดโด) หลมักเกณฑร์ของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นวลิธบีปฏลิบมัตลิทบีนึ่บรรดาประชาชาตลิคนตด่าง
ชาตลิไดว้กระทพาตด่อพวกยลิวในระหวด่างยจุคความทจุกขร์ลพาบากนมันั้น ผลลมัพธร์ของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นการทบีนึ่บาง
ประชาชาตลิจะไดว้รมับความรอด และประชาชาตลิอมืนึ่น ๆ จะถผกทพาลาย

คจุณจะพบบมันทนกเรมืนึ่องราวของการพลิพากษานบีนั้ในมมัทธลิว 25:31-46 อาจารยร์บางทด่านรวมขว้อพระคพาตอนนบีนั้
เขว้ากมับวลิวรณร์ 20:11-15 และใชว้ขว้อพระคพาทมันั้งสองตอนรวมกมันเพมืนึ่อสอนเรมืนึ่องการพลิพากษา “แบบเหมารวม” แตด่
เมมืนึ่อเราเปรบียบเทบียบขว้อพระคพาทมันั้งสองตอนนมันั้น เรากร็เหร็นวด่าพวกมมันแตกตด่างกมันอยด่างมหาศาลจนพวกมมันไมด่อาจ
พรรณนาถนงเหตจุการณร์เดบียวกมันไดว้:

ในมมัทธลิว 25:31-46 ไมด่มบีการเปป็นขนนั้นจากตาย บรรดาประชาชาตลิทบีนึ่มบีชบีวลิตถผกพลิพากษาบนแผด่นดลินโลกนบีนั้
เลย ไมด่มบีหนมังสมือตด่าง ๆ ถผกเอด่ยถนง คนสามจพาพวกถผกเอด่ยชมืนึ่อ-พวกแกะ, พวกแพะ, พวกพบีนึ่นว้อง การพลิพากษานบีนั้เกลิด
ขนนั้นกด่อนยจุคพมันปปี

ในวลิวรณร์ 20:11-15 มบีการเปป็นขนนั้นจากตาย พวกคนตายถผกพลิพากษา ฟฟ้าและแผด่นดลินโลกหายไปหมด 
หนมังสมือเหลด่านมันั้นถผกเปปิด คนจพาพวกเดบียวเทด่านมันั้น (พวกคนตาย) ถผกเอด่ยถนง การพลิพากษานบีนั้เกลิดขนนั้นหลมังจากการ
ครอบครองของพระครลิสตร์บนแผด่นดลินโลกนบีนั้-นมันึ่นคมือ หลมังยจุคพมันปปี ดมังนมันั้นคจุณจนงเหร็นวด่าการพลิพากษาทมันั้งสองคราวนบีนั้
แตกตด่างกมันอยด่างสจุดขบีด และมมันเปป็นการแยกแยะพระวจนะอยด่างผลิด ๆ ทบีนึ่จะรวมทมันั้งสองเขว้าดว้วยกมันและใชว้พวก
มมันเพมืนึ่อสอนเรมืนึ่องการพลิพากษาแบบเหมารวม ไมด่มบีทางเลยทบีนึ่พวกมมันจะถผกรวมเขว้าดว้วยกมันอยด่างถผกตว้องไดว้ การ
พลิพากษาทบีนึ่ถผกพผดถนงในมมัทธลิว บททบีนึ่ 25 เกลิดขนนั้นบนแผด่นดลินโลก สด่วนการพลิพากษาในวลิวรณร์ บททบีนึ่ 20 เกลิดขนนั้นใน
สวรรคร์-และหนนนึ่งพมันปปีกร็แยกการพลิพากษาทมันั้งสองนมันั้นออกจากกมัน!

นบีนึ่จะเปป็นการพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิคนตด่างชาตลิเทด่านมันั้น พวกยลิวไมด่สามารถอยผด่ในการพลิพากษานบีนั้ไดว้
เพราะวด่าพวกยลิว “ไมด่ไดว้ถผกนมับเขว้าในทด่ามกลางประชาชาตลิทมันั้งหลาย” (กดว. 23:9) ครลิสตจมักรไมด่สามารถอยผด่ใน
การพลิพากษานบีนั้ไดว้เพราะวด่าพวกวลิสจุทธลิชนจะเขว้ารด่วมกมับพระครลิสตร์ในการพลิพากษาโลก (1 คร. 6:2) ดมังนมันั้นครลิสต
จมักรจนงจะอยผด่กมับพระครลิสตร์เมมืนึ่อพระองคร์ทรงพลิพากษาประชาชาตลิเหลด่านมันั้น นอกจากนบีนั้ ทมันั้งครลิสตจมักรและพวกยลิวกร็
จะถผกพลิพากษาไปแลว้ว ดมังนมันั้นมมันจนงชมัดเจนวด่าการพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิไมด่อาจเปป็นการพลิพากษาแบบเหมา
รวมไดว้ทบีนึ่ครลิสตจมักร พวกยลิว และมนจุษยชาตลิทมันั้งปวงจะถผกพลิพากษาในคราวเดบียวกมัน

ในระหวด่างชด่วงความทจุกขร์ลพาบากนมันั้นเมมืนึ่อปฏลิปปักษร์ตด่อพระครลิสตร์เรมืองอพานาจ พวกยลิวจะอยผด่ภายใตว้การ
ขด่มเหงทบีนึ่รจุนแรงเหลมือจะกลด่าว บางประชาชาตลิจะใหว้อาหารและเครมืนึ่องนจุด่งหด่มแกด่พวกยลิว พวกเขาจะไปเยบีนึ่ยมพวก
ยลิวในคจุก พวกเขาจะทพาทจุกอยด่างทบีนึ่ตนทพาไดว้เพมืนึ่อชด่วยเหลมือพวกยลิวในระหวด่างวาระอมันนด่ากลมัวนมันั้น นบีนึ่คมือบรรดา
ประชาชาตลิทบีนึ่ถผกเรบียกวด่าเปป็นเหลด่าประชาชาตลิ “แกะ” คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ปฏลิบมัตลิหยาบชว้าตด่อพวกยลิวและปฏลิเสธทบีนึ่จะ
ชด่วยเหลมือพวกเขาจะรวมกมันเปป็นเหลด่าประชาชาตลิ “แพะ”  ดมังนมันั้น เมมืนึ่อถนงการพลิพากษานบีนั้ พระครลิสตร์จะตรมัสแกด่



บรรดาประชาชาตลิแกะวด่า “มาเถลิด ทด่านทมันั้งหลายทบีนึ่ไดว้รมับพระพรจากพระบลิดาของเรา จงรมับราชอาณาจมักรซนนึ่งไดว้
เตรบียมไวว้สพาหรมับทด่านทมันั้งหลายตมันั้งแตด่ทรงวางรากฐานของโลกเปป็นมรดก…ซนนึ่งพวกทด่านไดว้กระทพาสลินึ่งนบีนั้แกด่คนหนนนึ่ง
คนใดทบีนึ่ตนึ่พาตว้อยทบีนึ่สจุดในพวกพบีนึ่นว้องของเรานบีนั้ (พวกยลิว) พวกทด่านไดว้กระทพาสลินึ่งนมันั้นแกด่เรา” (มธ. 25:34,40) 
อาณาจมักรนมันั้นทบีนึ่ถผกเอด่ยถนงในทบีนึ่นบีนั้คมืออาณาจมักรยจุคพมันปปีซนนึ่งเหลด่าประชาชาตลิแกะ ในฐานะประชาชาตลิทมันั้งหลาย จะ
ไดว้รมับเปป็นมรดกและเปป็นทบีนึ่ซนนึ่งพวกเขาจะอาศมัยอยผด่ในระหวด่างยจุคพมันปปีนมันั้น

คพาตมัดสลินทบีนึ่ถผกประกาศแกด่เหลด่าประชาชาตลิแพะจะเปป็น: “เจว้าทมันั้งหลายจงถอยไปจากเรา พวกเจว้าทบีนึ่ถผก
สาปแชด่ง จงเขว้าไปอยผด่ในไฟซนนึ่งไหมว้อยผด่เปป็นนลิตยร์ ซนนึ่งเตรบียมไวว้สพาหรมับพญามารและเหลด่าทผตของมมันนมันั้น…และคน
เหลด่านบีนั้จะออกไปเขว้าสผด่การลงโทษเปป็นนลิตยร์…” (มธ. 25:41,46) เหลด่าประชาชาตลิแพะจะถผกทพาลายในฐานะ
บรรดาประชาชาตลิแตด่ไมด่ใชด่ในฐานะปปัจเจกชนทมันั้งหลาย

การพลิพากษาหมายเลขหว้า:-
ผผว้รมับการพลิพากษาของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นเหลด่าคนชมันึ่วทบีนึ่ตายไปแลว้ว เวลาของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็น

ในระหวด่างการบผรณะแผด่นดลินโลกโดยไฟ สถานทบีนึ่ของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นตด่อหนว้าพระทบีนึ่นมันึ่งใหญด่สบีขาวนมันั้น หลมัก
เกณฑร์ของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นการงานของเหลด่าคนชมันึ่ว และผลลมัพธร์ของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นการทบีนึ่เหลด่าคน
ชมันึ่วจะถผกโยนลงไปอยผด่ในบนงไฟนมันั้นชมันึ่วนลิรมันดรร์

คพาบรรยายเกบีนึ่ยวกมับการพลิพากษานบีนั้ถผกพบในวลิวรณร์ 20:11-15:
“และขว้าพเจว้าไดว้เหร็นพระทบีนึ่นมันึ่งใหญด่สบีขาว และพระองคร์ผผว้ประทมับบนพระทบีนึ่นมันึ่งนมันั้น ผผว้ซนนึ่งแผด่นดลินโลกและ

ทว้องฟฟ้าอากาศกร็อมันตรธานไปเสบียจากพระพมักตรร์พระองคร์ และไมด่ไดว้พบสถานทบีนึ่สพาหรมับแผด่นดลินโลกและทว้องฟฟ้า
อากาศนมันั้น และขว้าพเจว้าไดว้เหร็นบรรดาผผว้ทบีนึ่ตายแลว้ว ทมันั้งผผว้นว้อยและผผว้ใหญด่ ยมืนอยผด่ตด่อพระพมักตรร์พระเจว้า และหนมังสมือ
ตด่าง ๆ กร็ถผกเปปิดออก และหนมังสมืออบีกมว้วนหนนนึ่งกร็ถผกเปปิดออก ซนนึ่งเปป็นหนมังสมือแหด่งชบีวลิต และผผว้ทบีนึ่ตายไปแลว้วไดว้ถผก
พลิพากษาตามสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ถผกจารนกไวว้ในหนมังสมือเหลด่านมันั้น ตามบรรดาการงานของพวกเขา

“และทะเลไดว้สด่งคมืนคนทมันั้งหลายซนนึ่งตายในทะเล และความตายกมับนรกไดว้สด่งคมืนคนทมันั้งหลายซนนึ่งอยผด่ในทบีนึ่
เหลด่านมันั้น และพวกเขาไดว้ถผกพลิพากษาตามบรรดาการงานของตนหมดทจุกคน และความตายกมับนรกไดว้ถผกทลินั้งลง
ไปในบนงไฟ นบีนึ่แหละเปป็นความตายครมันั้งทบีนึ่สอง และผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่ไมด่ไดว้ถผกพบเขบียนไวว้ในหนมังสมือแหด่งชบีวลิต กร็ถผกทลินั้งลง
ไปในบนงไฟ”

การพลิพากษาทบีนึ่พระทบีนึ่นมันึ่งใหญด่สบีขาวนมันั้นจะไมด่เกลิดขนนั้นบนแผด่นดลินโลกนบีนั้ มมันจะเกลิดขนนั้นในสวรรคร์ในระหวด่าง
การบผรณะแผด่นดลินโลกโดยไฟ-เวลานมันั้นทบีนึ่เปโตรพผดถนงวด่าเปป็น “วมันแหด่งการพลิพากษาและความหายนะของบรรดา
คนอธรรม” (2 ปต. 3:7)

ทบีนึ่การพลิพากษาทบีนึ่พระทบีนึ่นมันึ่งใหญด่สบีขาวนมันั้น เหลด่าคนชมันึ่วจะไมด่ถผกพลิพากษาวด่าพวกเขารอดหรมือหลงหาย 
พวกเขาจะถผกพลิพากษาเพมืนึ่อตมัดสลินระดมับของการลงโทษของพวกเขาในบนงไฟนมันั้น หนมังสมือเหลด่านมันั้นจะถผกเปปิด-
หนมังสมือหลายเลด่มซนนึ่งทผตสวรรคร์ผผว้บมันทนกนมันั้นจดบมันทนกชบีวลิตของทจุกคน-และการพลิพากษาจะถผกตวงออกใหว้แกด่ทจุกคน
ตามการงานของผผว้นมันั้น บางคนจะถผกตมัดสลินใหว้รมับโทษทบีนึ่รจุนแรงกวด่าคนอมืนึ่น แตด่ไมด่มบีสมักคนจะหนบีพว้นการลงโทษ นรก
ตรงสด่วนทบีนึ่ดบีทบีนึ่สจุดของมมันกร็จะเปป็นนรกมากพอ แตด่เนมืนึ่องจากพระเจว้าทรงชอบธรรม มมันกร็คงไมด่ถผกตว้องทบีนึ่ทจุกคนทบีนึ่



หลงหายจะทนทจุกขร์ความทรมานในระดมับหรมือความรจุนแรงเดบียวกมันในไฟนรก
พระคมัมภบีรร์สอนชมัดเจนเรมืนึ่องการพลิพากษาทมันั้งหว้านบีนั้ ไมด่ใชด่การพลิพากษาเดบียว “แบบเหมารวม” และไมด่มบี

ขว้อสงสมัยเลยวด่าทจุกคนจะถผกพลิพากษา จะไมด่มบีการหนบีพว้นสพาหรมับผผว้ใดเลย ไมด่มบีสมักคนเดบียวจะไดว้รมับการยกเวว้น:
“เพราะมบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘“เรามบีชบีวลิตอยผด่ฉมันใด” องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัสวด่า “หมัวเขด่าทจุกหมัวเขด่าจะคจุก

กราบลงตด่อเรา และลลินั้นทจุกลลินั้นจะสารภาพตด่อพระเจว้า”’ ดมังนมันั้น ทจุกคนในพวกเราจนงจะทผลเรมืนึ่องราวของตมัวเองตด่อ
พระเจว้า” (รม. 14:11,12) 

ใชด่แลว้วครมับ คนบาปและวลิสจุทธลิชนจะถผกพลิพากษา-แตด่ไมด่ใชด่ทบีนึ่การพลิพากษาเดบียวกมัน ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายจะถผก
พลิพากษาทบีนึ่การเลบีนั้ยงสมรสของพระเมษโปดกทมันทบีหลมังจากการรมับขนนั้น คนชมันึ่วจะถผกพลิพากษาเมมืนึ่อถนงอวสานของ
กาล กด่อนนลิรมันดรร์กาลแหด่งนลิรมันดรร์กาลทมันั้งหลายเรลินึ่มตว้น

งานรบับใชช้ของครริสเตทยนคมืองานแหส่งการทนาใหช้กลบับคมืนดทกบัน
ขว้อ 11: เหตจุฉะนมันั้น โดยทราบความนด่าเกรงขามขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พวกเราจนงชมักชวนคนทมันั้งหลาย 

แตด่พวกเราเปป็นทบีนึ่ประจมักษร์แกด่พระเจว้า และขว้าพเจว้าวางใจวด่าพวกเราเปป็นทบีนึ่ประจมักษร์ในใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของ
พวกทด่านดว้วย

“โดยทราบความนด่าเกรงขามขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า…” นมันึ่นคมือ ทราบวด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงสมควรทบีนึ่
เราจะเกรงกลมัวอยด่างมากเพบียงใด ในปปัญญาจารยร์ 12:13 เราไดว้รมับคพาเตมือนวด่า “จงยพาเกรงพระเจว้า และจงรมักษา
พระบมัญญมัตลิทมันั้งหลายของพระองคร์ไวว้ เพราะวด่าสลินึ่งนบีนั้เปป็นหนว้าทบีนึ่ทมันั้งสลินั้นของมนจุษยร์” เพลงสดจุดบี 19:9 บอกเราวด่า 
“ความยพาเกรงพระเยโฮวาหร์นมันั้นสะอาดหมดจด ยมันึ่งยมืนอยผด่เปป็นนลิตยร์ คพาตมัดสลินทมันั้งหลายของพระเยโฮวาหร์กร็เปป็น
ความจรลิงและชอบธรรมทมันั้งสลินั้น”

“ความยพาเกรงพระเยโฮวาหร์” เปป็นวลบีหนนนึ่งทบีนึ่ถผกพบหลายครมันั้งในภาคพมันธสมัญญาเดลิม มมันหมายถนงการ
เคารพยพาเกรง การไวว้วางใจ และการเกลบียดชมังความชมันึ่วรว้ายทจุกอยด่างแบบสจุดขบีด มมันไมด่ไดว้หมายถนงการกลมัว
พระเจว้า แตด่หมายถนงการยพาเกรงพระเจว้าแบบทบีนึ่เดร็กวลินมัยดบีคนหนนนึ่งยพาเกรงพด่อแมด่ของตน เดร็กทบีนึ่มบีพด่อแมด่แบบทบีนึ่ถผก
ตว้องยด่อมรผว้วด่าเมมืนึ่อเขาทพาผลิด เขากร็จะถผกตบีสอน ถว้าเขาไดว้รมับการสมันึ่งสอนกด่อนหนว้าแลว้วไมด่ใหว้ทพาบางสลินึ่งและเขาจงใจ
ไมด่เชมืนึ่อฟปังคพาสมันึ่งสอนนมันั้น เดร็กคนนมันั้นกร็กลมัวการตบีสอนและการลงวลินมัยทบีนึ่เขาสมควรไดว้รมับ แตด่ความกลมัวของเขาเกลิด
ขนนั้นเพราะความไมด่เชมืนึ่อฟปัง เขารผว้วด่าเขาสมควรถผกลงวลินมัยและเขากลมัวไมว้เรบียวแหด่งการตบีสอน ดมังนมันั้นเราจนงควร
ยพาเกรงพระเจว้า โดยรผว้วด่าพระเจว้าทรงเกลบียดชมังความชมันึ่วรว้ายและจะทรงพลิพากษาคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่กระทพาความชมันึ่ว
รว้าย

ผมคลิดวด่าขว้อพระคพาในภาคพมันธสมัญญาเดลิมทบีนึ่แสดงใหว้เหร็นชมัดเจนทบีนึ่สจุดถนงความนด่ากลมัวของพระเจว้าคมือ 
พระราชบมัญญมัตลิ 32:39-42:

“ดผเถลิด บมัดนบีนั้ ตมัวเราเอง คมือเรานบีนึ่แหละเปป็นผผว้นมันั้น และไมด่มบีพระอมืนึ่นใดอยผด่กมับเรา เราฆด่าใหว้ตาย และเรา
ทพาใหว้มบีชบีวลิตอยผด่ เราทพาใหว้บาดเจร็บ และเรารมักษาใหว้หาย และไมด่มบีผผว้ใดทบีนึ่สามารถชด่วยใหว้พว้นจากมมือของเราไดว้ 
เพราะเราชผมมือของเราขนนั้นไปถนงฟฟ้าสวรรคร์ และกลด่าววด่า เราดพารงอยผด่เปป็นนลิตยร์ ถว้าเราลมับดาบอมันวาววมับของเรา 
และมมือของเรายนดการพลิพากษาไวว้ เราจะทพาการแกว้แคว้นตด่อบรรดาศมัตรผของเรา และจะตอบแทนคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่



เกลบียดชมังเรา เราจะทพาใหว้บรรดาลผกธนผของเราเมาดว้วยโลหลิต และดาบของเราจะกมัดกลินเนมืนั้อหนมัง และจะทพาอยด่าง
นมันั้นดว้วยโลหลิตของผผว้ทบีนึ่ถผกฆด่าและของพวกเชลย ตมันั้งแตด่การเรลินึ่มตว้นแหด่งบรรดาการแกว้แคว้นตด่อศมัตรผนมันั้น”’

เมมืนึ่อทราบถนงความนด่าเกรงขามของพระเจว้าและความแนด่นอนของการพลิพากษาทบีนึ่จะตกมาบนคนอธรรม
เปาโลจนงไดว้รมับอลิทธลิพลในสองดว้าน: ประการแรก เขาเปป็นหด่วงเกบีนึ่ยวกมับแนวการประพฤตลิของตมัวเอง เขาไมด่อยาก
สผญเสบียบพาเหนร็จของตนและกลายเปป็นคนทบีนึ่ใชว้การไมด่ไดว้ ตามทบีนึ่เขาอธลิบายอยด่างชมัดแจว้งใน 1 โครลินธร์ 9:25-27 
ประการทบีนึ่สอง การทราบถนงความนด่าเกรงขามของพระเจว้าทพาใหว้เปาโลพยายามอยด่างเตร็มทบีนึ่เพมืนึ่อชมักจผงผผว้คนใหว้
ตว้อนรมับพระเยซผเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดและชมักจผงครลิสเตบียนทมันั้งหลายใหว้มอบถวายทจุกสลินึ่งของพวกเขา ตมัวตน
ทมันั้งหมดของพวกเขา เปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิตแดด่พระเจว้า

“...พวกเราจนงชมักชวนคนทมันั้งหลาย” เปาโลกพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้วด่าเขาและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขา
พากเพบียรทบีนึ่จะชมักจผงผผว้คนใหว้กลมับใจจากบาปของพวกเขาและหนบีจากพระพลิโรธของพระเจว้า พวกเขาทพาเตร็มทบีนึ่ทบีนึ่
จะชมักจผงบรรดาผผว้หลงหายใหว้ยอมรมับพระครลิสตร์และชมักจผงครลิสเตบียนทมันั้งหลายใหว้ดพาเนลินชบีวลิตในแบบทบีนึ่จะไดว้รมับ
บพาเหนร็จเตร็มจพานวนสพาหรมับงานรมับใชว้ทบีนึ่ไดว้กระทพา

“...แตด่พวกเราเปป็นทบีนึ่ประจมักษร์แกด่พระเจว้า…” พระเจว้าทรงเหร็นทจุกสลินึ่งทบีนึ่เราทพา พระองคร์ทรงทราบเหตจุ
จผงใจ เจตนาของหมัวใจ พระองคร์ทรงคจุว้นเคยกมับทจุกรายละเอบียดแหด่งการดพาเนลินชบีวลิตประจพาวมันของเรา พระเจว้า
ทรงทราบสลินึ่งทบีนึ่เราทพา และพระองคร์ทรงทราบเหตจุผลทบีนึ่เราทพามมัน ดมังนมันั้นเราจนง “เปป็นทบีนึ่ประจมักษร์แกด่พระเจว้า”

“...และขว้าพเจว้าวางใจวด่าพวกเราเปป็นทบีนึ่ประจมักษร์ในใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของพวกทด่านดว้วย” เปาโล
วางใจวด่าผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลด่านมันั้นเชมืนึ่อมมันึ่นวด่าเขาเปป็นคนจรลิงใจในสลินึ่งทบีนึ่เขากพาลมังทพาอยผด่และวด่างานของเขาถผก
กระทพาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า เขาวางใจวด่าพวกเขาเชมืนึ่อมมันึ่นในความสมัตยร์สจุจรลิตและความเทบีนึ่ยงธรรมแหด่งจจุด
มจุด่งหมายของเขาในการเทศนาพระคจุณของพระเจว้าอยด่างรว้อนรนอยด่างทบีนึ่เขาไดว้กระทพา

ขว้อ 12: ดว้วยวด่าพวกเราไมด่แนะนพาพวกเราเองกมับพวกทด่านอบีก แตด่ใหว้พวกทด่านมบีโอกาสทบีนึ่จะอวดไดว้เพราะ
เหร็นแกด่พวกเรา เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้มบีขว้อโตว้ตอบคนเหลด่านมันั้นซนนึ่งอวดในสลินึ่งซนนึ่งปรากฏ และมลิใชด่ในใจ

“พวกเราไมด่แนะนพาพวกเราเองกมับพวกทด่านอบีก…” ในทบีนึ่นบีนั้ “อบีก” อว้างยว้อนกลมับไปยมังขว้อตว้น ๆ ของบททบีนึ่ 
3 ทบีนึ่เปาโลอธลิบายวด่าเขาและเหลด่าผผว้ชด่วยของเขาไมด่ตว้องการจดหมายรมับรองทบีนึ่มนจุษยร์เปป็นผผว้เขบียน การทรงเรบียกและ
การมอบพมันธกลิจของพระเจว้า รวมกมับความกระตมือรมือรว้นทบีนึ่พวกเขามบีในการทพางานหนมักทด่ามกลางชาวโครลินธร์
เหลด่านมันั้น คมือจดหมายรมับรองทบีนึ่เพบียงพอแลว้ว เปาโลกลด่าวเรมืนึ่องเดลิมตด่อไปในพระคพาขว้อนบีนั้ของเรา

“...แตด่ใหว้พวกทด่านมบีโอกาสทบีนึ่จะอวดไดว้เพราะเหร็นแกด่พวกเรา…” คพากรบีกตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “อวด” หมาย
ถนง “เหตจุใหว้อวด” ตามความหมายทบีนึ่เครด่งครมัดของคพา ๆ นบีนั้ มมันควรถผกแปลเปป็น “ใหว้พวกทด่านมบีแหลด่งทบีนึ่มาอมันหนนนึ่ง
ซนนึ่งพวกทด่านอาจพบเหตจุทบีนึ่จะอวดไดว้เพมืนึ่อพวกเรา”

“...เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้มบีขว้อโตว้ตอบคนเหลด่านมันั้นซนนึ่งอวดในสลินึ่งซนนึ่งปรากฏ และมลิใชด่ในใจ” คพากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น
“ในสลินึ่งซนนึ่งปรากฏ” มบีความหมายตรงตมัววด่า “ในหนว้า” หรมือในสลินึ่งซนนึ่งคนมองเหร็นไดว้ดว้วยตาเปลด่า สลินึ่งซนนึ่งปรากฏแกด่
ตา มบีคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่มองดผทบีนึ่รผปลมักษณร์ภายนอกและใหว้คพาตมัดสลินของตนตมันั้งอยผด่บนนมันั้น พวกเขาไมด่มบีประสบการณร์ทบีนึ่
ใจ พวกเขาไมด่มบีเหตจุทบีนึ่จะอวดไดว้ในความบรลิสจุทธลิธแหด่งเหตจุจผงใจทมันั้งหลายของตนเพราะวด่าเหตจุจผงใจทมันั้งหลายของ



พวกเขานมันั้นมบีลมักษณะเหร็นแกด่ตมัว-ถผกขมับเคลมืนึ่อนโดยการเหร็นแกด่ประโยชนร์สด่วนตน (โปรดศนกษาคว้นควว้า 1 โครลินธร์ 
บททบีนึ่ 3)

ในตอนนมันั้น เชด่นเดบียวกมับตอนนบีนั้ ครลิสตจมักรไดว้ถผกสาปแชด่งดว้วยชายและหญลิงทมันั้งหลายทบีนึ่อยากใหว้คนมอง
เหร็นและใหว้เกบียรตลิ ความมมักใหญด่ใฝฝ่สผงของพวกเขาไมด่ใชด่การถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า แตด่เพมืนึ่อนพาเกบียรตลิมาสผด่ชมืนึ่อของ
พวกเขาเอง อมัครทผตเปาโลกพาลมังเตมือนความจพาผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่าขณะทบีนึ่มนจุษยร์มองดผทบีนึ่รผปลมักษณร์
ภายนอก พระเจว้าทรงตรวจคว้นใจและความคลิด เปาโลมายมังเมมืองโครลินธร์ดว้วยใจแหด่งความรมัก มบีภาระหนมักเพมืนึ่อจลิต
วลิญญาณทมันั้งหลาย และการงานหนมักของเขาในทด่ามกลางชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นกร็เปป็นไปเพราะเหร็นแกด่จลิตวลิญญาณนลิ
รมันดรร์ของพวกเขา เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะไดว้บมังเกลิดใหมด่ คพาสอนเชด่นนมันั้นคงจะเปป็นคพาตอบทบีนึ่เหมาะสมสพาหรมับชาวโครลิน
ธร์เหลด่านมันั้นทบีนึ่จะใชว้ตด่อสผว้คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่กพาลมังพากเพบียรเพมืนึ่อเกบียรตลิและกพาไรของตมัวเอง ซนนึ่งตรงขว้ามกมับการอจุทลิศตมัว
แบบถด่อมใจและตามแบบพระเจว้าของเปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขา

ขว้อ 13: เพราะวด่าไมด่วด่าพวกเราประพฤตลิอยด่างคนเสบียจรลิต กร็ไดว้ประพฤตลิเพราะเหร็นแกด่พระเจว้า หรมือไมด่วด่า
พวกเราประพฤตลิอยด่างคนปกตลิ กร็เพมืนึ่อประโยชนร์ของพวกทด่าน

“ไมด่วด่าพวกเราประพฤตลิอยด่างคนเสบียจรลิต…” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลพผดถนงขว้อกลด่าวหาบางประการทบีนึ่เขาถผกใสด่รว้าย
โดยพวกครผสอนเทร็จในเมมืองโครลินธร์ คนเหลด่านมันั้นไดว้กลด่าวหาเขาหลายเรมืนึ่อง และเหร็นไดว้ชมัดวด่า เหมมือนกมับเฟสทมัส 
คพากลด่าวหาเหลด่านมันั้นรวมถนงคพากลด่าวหาทบีนึ่วด่าเปาโล “เสบียสตลิไปแลว้ว” (กลิจการ 26:24)- กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่งคมือ บว้าไป
แลว้ว คพากลด่าวหาเดบียวกมันนบีนั้ถผกนพามาปรมักปรพาพระเยซผ (มาระโก 3:21) แมว้กระทมันึ่งวมันนบีนั้ คนมากมายกร็มองดผ
ครลิสเตบียนทมันั้งหลายทบีนึ่อจุทลิศตมัววด่าเปป็น “พวกคลมันึ่งศาสนา”-บว้าเลร็กนว้อยในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับสลินึ่งตด่าง ๆ ของพระเจว้า

สลินึ่งทบีนึ่สพาคมัญในชบีวลิตครลิสเตบียนไมด่ใชด่วด่าคน ๆ หนนนึ่งดผภายนอกเปป็นอยด่างไรในสายตาของพวกจว้องจมับผลิดและ
คนไมด่เชมืนึ่อ แตด่วด่าใจนมันั้นดผเปป็นอยด่างไรในสายพระเนตรของพระเจว้า เปาโลกพาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีนั้วด่าไมด่วด่าเขามบีสตลิดบีหรมือ
เสบียสตลิ ชบีวลิตของเขากร็ถผกดพาเนลินเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า

“...หรมือไมด่วด่าพวกเราประพฤตลิอยด่างคนปกตลิ กร็เพมืนึ่อประโยชนร์ของพวกทด่าน” นมันึ่นคมือ “ไมด่วด่าเราทพาอะไร
กร็ตาม ไมด่วด่าจะเสบียสตลิหรมือมบีสตลิสมัมปชมัญญะดบี ทจุกอยด่างกร็เพราะเหร็นแกด่ทด่านทมันั้งหลาย มมันเปป็นไปเพมืนึ่อประโยชนร์แหด่ง
ลลิขลิตนลิรมันดรร์ของพวกทด่าน” ความหมายของคพากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ปกตลิ” คมือ “การคลิดอยด่างถผกตว้อง การมบีความคลิด
ทบีนึ่ปกตลิดบี และการแสดงออกถนงการควบคจุมตนเอง”

งานรบับใชช้นบันั้น-เหตสุจทูงใจและเปป้าหมาย
ขว้อ 14: เพราะวด่าความรมักของพระครลิสตร์ครอบครองพวกเราอยผด่ เพราะพวกเราตมัดสลินอยด่างนบีนั้วด่า ถว้าผผว้

หนนนึ่งไดว้ตายเพมืนึ่อคนทมันั้งปวง ดมังนมันั้นคนทมันั้งปวงจนงตายแลว้ว
“ความรมักของพระครลิสตร์ครอบครองพวกเราอยผด่…” พระครลิสตร์ไดว้แสดงออกถนงความรมักของพระองคร์ทบีนึ่มบี

ตด่อเราเมมืนึ่อพระองคร์ไดว้ประทานชบีวลิตของพระองคร์เพมืนึ่อเรา และพระองคร์ไดว้ทรงถด่ายทอดความรมักนบีนั้มาสผด่เรา คพากรบีก
ทบีนึ่แปลเปป็น “ครอบครอง” บด่งบอกถนง “ครอบไวว้ กมักใหว้อยผด่ภายในวงแคบ ๆ” นมันึ่นคมือ ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายมบีความรมัก
ของพระครลิสตร์ และความรมักนมันั้นในใจของเรากร็ขมัดขวางการทพางานหนมักของเรานอกจากเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระ
ครลิสตร์ เรารมับใชว้พระเจว้าโดยการเปป็นพยาน โดยการแจกจด่ายขด่าวดบีแหด่งความรอด โดยการชด่วยเหลมือเพมืนึ่อนมนจุษยร์



ของเรา (โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งคนเหลด่านมันั้นในครอบครมัวแหด่งความเชมืนึ่อ) และโดยการทพาเชด่นนบีนั้เราจนงนพาเกบียรตลิและ
สงด่าราศบีมาสผด่พระนามของพระเยซผ

“...เพราะพวกเราตมัดสลินอยด่างนบีนั้…” นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายความวด่าการตมัดสลินเทบียบเทด่ากมับการคลิด เมมืนึ่อถผกใชว้แบบ
เครด่งครมัด คพา ๆ นบีนั้มบีความหมายวด่ากด่อเกลิดความคลิดเหร็นหนนนึ่งโดยอาศมัยหลมักฐานอมันเพบียงพอ

“...ถว้าผผว้หนนนึ่งไดว้ตายเพมืนึ่อคนทมันั้งปวง ดมังนมันั้นคนทมันั้งปวงจนงตายแลว้ว” ในวลบีนบีนั้ ภาษากรบีกไมด่ใสด่คพาวด่า “ถว้า” 
ไมด่มบี “ถว้า” เกบีนึ่ยวกมับมมันเลย เราทราบวด่าพระครลิสตร์ไดว้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพมืนึ่อคนทมันั้งปวงแลว้ว “พระเจว้าทรงรมักโลก”-
คนทมันั้งโลก-จนพระองคร์ไดว้ประทานพระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ใหว้สลินั้นพระชนมร์เพมืนึ่อทจุกคน และคพา
เชลิญชวนใหว้มารมับความรอดกร็มบีไวว้สพาหรมับ “ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่มบีใจปรารถนา” เมมืนึ่อเราโดยความเชมืนึ่อ รมับพระราชกลิจทบีนึ่
เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระครลิสตร์ เรากร็รมับเอาทจุกสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงทพาสพาเรร็จแลว้วโดยทางการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์ 
จรลิง ๆ แลว้ว เหมมือนอยด่างทบีนึ่เปาโลใหว้การรมับรองในกาลาเทบีย 2:20:

“ขว้าพเจว้าถผกตรนงไวว้กมับพระครลิสตร์แลว้ว แตด่อยด่างไรกร็ตามขว้าพเจว้ากร็ยมังมบีชบีวลิตอยผด่ แตด่ไมด่ใชด่ขว้าพเจว้าเอง แตด่
พระครลิสตร์ทรงมบีชบีวลิตอยผด่ในขว้าพเจว้า และชบีวลิตซนนึ่งขว้าพเจว้าดพารงอยผด่ในเนมืนั้อหนมังขณะนบีนั้ ขว้าพเจว้ากร็ดพารงอยผด่โดยความ
เชมืนึ่อแหด่งพระบจุตรของพระเจว้า ผผว้ไดว้ทรงรมักขว้าพเจว้า และไดว้ทรงสละพระองคร์เองเพมืนึ่อขว้าพเจว้า”

สลินึ่งหนนนึ่งทบีนึ่นด่าเศรว้า นด่าสมังเวชเกบีนึ่ยวกมับการทบีนึ่คน ๆ ใดตว้องไปอยผด่ในนรกชมันึ่วนลิรมันดรร์กร็คมือ ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าพระ
ครลิสตร์ไดว้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพมืนึ่อทจุกคนแลว้ว โรม 3:23 บอกเราวด่า “ทจุกคนไดว้ทพาบาป และขาดจากสงด่าราศบีของ
พระเจว้า” แตด่ความรอดของมนจุษยร์ทจุกคนไดว้ถผกซมืนั้อและจด่ายราคาแลว้ว และทมันั้งหมดทบีนึ่ใครกร็ตามตว้องทพาเพมืนึ่อหลบีกหนบี
ใหว้พว้นจากนรกกร็คมือ รมับพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระเยซผโดยความเชมืนึ่อ พระองคร์ไดว้สลินั้นพระชนมร์เพมืนึ่อทจุกคน
แลว้วและความมรณาของพระองคร์ไดว้จมัดหาความรอดใหว้สพาหรมับทจุกคนแลว้ว มบีพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดทจุกคนทบีนึ่ยอม
มาหาพระเยซผ  และทจุกคนทบีนึ่หลงหายและกพาลมังมจุด่งหนว้าสผด่นรกกร็เปป็นเชด่นนมันั้นเพราะความไมด่เชมืนึ่อ ชด่างเปป็นเรมืนึ่องนด่า
เศรว้าจรลิง ๆ! ความรอดเปป็นของฟรบีแกด่ทจุกคน กระนมันั้นไมด่ใชด่ทจุกคนจะยอมรมับของขวมัญฟรบี ๆ นบีนั้ของพระเจว้า (โปรด
ศนกษาคว้นควว้าโรม 6:6-10; เอเฟซมัส 2:13-18; โคโลสบี 1:20-22; ฮบีบรผ 9:28; 10:10)

ขว้อ 15: และพระองคร์ไดว้ทรงวายพระชนมร์เพมืนึ่อคนทมันั้งปวง เพมืนึ่อคนเหลด่านมันั้นซนนึ่งมบีชบีวลิตอยผด่จะมลิไดว้เปป็นอยผด่เพมืนึ่อ
ตมัวเองอบีกตด่อไป แตด่เพมืนึ่อพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพราะเหร็นแกด่พวกเขา และไดว้ทรงเปป็นขนนั้นมาอบีก

พระคพาขว้อนบีนั้อธลิบายเพลินึ่มเตลิมถนงเหตจุผลเหลด่านมันั้นสพาหรมับแนวการประพฤตลิของเปาโลตมันั้งแตด่เขาไดว้พบกมับ
พระเยซผบนถนนเมมืองดามมัสกมัส เขาไมด่ไดว้มบีชบีวลิตอยผด่เพมืนึ่อตมัวเอง ความใฝฝ่ฝปันของเขาไมด่ใชด่การกลายเปป็นคนมมันึ่งมบี และ
ไมด่ใชด่การเพลลิดเพลลินกมับความสนจุกสนาน และไมด่ใชด่การสรว้างชมืนึ่อเสบียงใหญด่โตใหว้ตมัวเอง ตมันั้งแตด่เขากลมับใจรมับเชมืนึ่อ 
เขากร็ดพาเนลินชบีวลิตแหด่งการปฏลิเสธตนเองและการทพางานหนมัก ในทบีนึ่นบีนั้เขาบอกวด่าทพาไมเขาถนงไดว้ดพาเนลินชบีวลิตใน
ลมักษณะนบีนั้

“คนเหลด่านมันั้นซนนึ่งมบีชบีวลิตอยผด่” หมายถนงเหลด่าผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วซนนึ่งตรงขว้ามกมับพวกคนไมด่เชมืนึ่อ คนบาป
ทมันั้งหลายมบีชบีวลิตอยผด่ในฝฝ่ายรด่างกาย แตด่ในสายพระเนตรของพระเจว้า พวกเขากร็ตายไปแลว้วในการละเมลิดและบาป
ทมันั้งหลาย (อฟ. 2:1-6) ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายถผกทพาใหว้มบีชบีวลิตขนนั้นมาโดยฤทธลิธเดชของพระเจว้า ถผกทพาใหว้มบีชบีวลิตอยผด่จพาเพาะ
พระเจว้า นบีนึ่เกลิดขนนั้นอยด่างเหนมือธรรมชาตลิโดยการอมัศจรรยร์นมันั้นของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ และความเชมืนึ่อนพามาซนนึ่งการ



อมัศจรรยร์นมันั้น
เปาโลทพาการแยกแยะระหวด่างคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่พระครลิสตร์ไดว้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพมืนึ่อพวกเขา (คนทมันั้งโลก) 

และคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่จพาเพาะพระเจว้า (คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้ยอมรมับความรอดของพระองคร์) การลบมลทลินมบีไวว้
สพาหรมับทจุกคน แตด่ไมด่ใชด่ทจุกคนจะยอมรมับพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งรลินของพระเยซผในการยกโทษบาปและดว้วยเหตจุนบีนั้ไมด่ใชด่
ทจุกคนจะถผกทพาใหว้มบีชบีวลิตจพาเพาะพระเจว้า ไมด่ใชด่ทจุกคนจะมบีชบีวลิตอยผด่ตด่อพระเจว้า แตด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกทพาใหว้มบีชบีวลิตขนนั้น
มาจพาเพาะพระเจว้า “จะมลิไดว้เปป็นอยผด่เพมืนึ่อตมัวเองอบีกตด่อไป แตด่เพมืนึ่อพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพราะเหร็นแกด่พวก
เขา…”

ในฐานะผผว้เชมืนึ่อ เราไมด่ใชด่เจว้าของตมัวเราเอง เรา “ถผกซมืนั้อดว้วยราคาหนนนึ่ง” และเราจะตว้องถวายเกบียรตลิแดด่
พระเจว้าในรด่างกายของเรา และในวลิญญาณของเรา “ซนนึ่งเปป็นของพระเจว้า” (1 คร. 6:19,20) 

ดมังนมันั้น ในฐานะผผว้เชมืนึ่อ เราจนงตว้องไมด่แสวงหาความเพลลิดเพลลินและผลกพาไรของตมัวเราเอง เราจะตว้องไมด่
ทพาเพมืนึ่ออจุดมการณร์ของตมัวเอง แตด่เพมืนึ่ออจุดมการณร์ของพระครลิสตร์ เราจะตว้องไมด่มบีชบีวลิตอยผด่เพมืนึ่อตมัวเอง แตด่ “เพมืนึ่อ
พระองคร์ผผว้ไดว้ทรงสลินั้นพระชนมร์… และไดว้ทรงเปป็นขนนั้นมาอบีก” ไมด่วด่าจะเปป็นพรสวรรคร์ พละกพาลมัง ทมักษะ หรมือความ
เฉลบียวฉลาดใดกร็ตามทบีนึ่เรามบี เราควรมอบถวายมมันทมันั้งหมดเพมืนึ่อสงด่าราศบีของพระเจว้าและใชว้มมันในการรมับใชว้
พระองคร์ เราเปป็นบจุตรทมันั้งหลายของพระเจว้า-แตด่เรากร็เปป็นผผว้รมับใชว้ (ทาส) ตด่อพระเจว้าเชด่นกมัน ทาสหรมือผผว้รมับใชว้ไมด่มบี
ชบีวลิตอยผด่ “เพมืนึ่อตมัวเอง” เขาเปป็นคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่เวลา พรสวรรคร์ และพลมังงานของเขาเปป็นของเจว้านายของเขา และ
เขาไมด่ถมือวด่าสลินึ่งใดเปป็นของตมัวเองเลย

พระครลิสตร์ไดว้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพมืนึ่อเรา “และไดว้ทรงเปป็นขนนั้นมาอบีก” นบีนึ่เปป็นการระบจุพมันธะหนว้าทบีนึ่ทบีนึ่ควบคจุม
การดพาเนลินชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อ เราเปป็นลผก ๆ ของพระเจว้าโดยทางความเชมืนึ่อในพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งรลินของพระเยซผ โดย
ทางการสลินั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ เราถมือครองชบีวลิตนลิรมันดรร์เพราะวด่าพระ
ครลิสตร์ไดว้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพมืนึ่อเรา พระองคร์ไดว้ทรงตายแทนเรา เนมืนึ่องจากพระองคร์ทรงซมืนั้อการไถด่แลว้วเชด่นนมันั้น เรา
จนงเปป็นของพระองคร์ สลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เสมืนึ่อมสลายไดว้ เชด่น เงลินและทองคพา ไมด่อาจซมืนั้อการไถด่และทพาใหว้จลิตวลิญญาณไดว้รมับ
ความรอดไดว้ มบีแตด่พระโลหลิตอมันประเสรลิฐและหาคด่าไมด่ไดว้ของพระเยซผเทด่านมันั้นทบีนึ่สามารถซมืนั้อความรอดใหว้มนจุษยร์ไดว้

พระครลิสตร์ไมด่เพบียง “ถผกมอบไวว้เพราะเหตจุบรรดาการละเมลิดของพวกเรา” พระองคร์ยมังทรง “ถผกทพาใหว้
เปป็นขนนั้นมาอบีกเพมืนึ่อใหว้พวกเราเปป็นคนชอบธรรม” (รม. 4:25) หากไมด่มบีการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ เรากร็ไมด่
อาจถผกนมับวด่าชอบธรรมตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าไดว้ ความหวมังทมันั้งหมดแหด่งชบีวลิตนลิรมันดรร์ตมันั้งอยผด่บนการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์
ฝฝ่ายรด่างกายของพระเยซผ เพราะวด่าพระองคร์ทรงเปป็นขนนั้นแลว้ว เรากร็จะเปป็นขนนั้นจากพวกคนตายเชด่นกมัน เพราะทจุก
สลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงกระทพา และทพาอยผด่เพมืนึ่อเรา เราจนงมบีพมันธะหนว้าทบีนึ่ในการยอมจพานนหมดทมันั้งตมัว โดยเปป็นเหมมือน
ทาสรมับใชว้ตด่อพระองคร์

ขว้อ 16: เหตจุฉะนมันั้นพวกเราจนงไมด่รผว้จมักผผว้ใดตามเนมืนั้อหนมังอบีกตด่อไป ใชด่แลว้ว ถนงแมว้วด่าพวกเราไดว้รผว้จมักพระ
ครลิสตร์ตามเนมืนั้อหนมัง แตด่บมัดนบีนั้พวกเรากร็ไมด่รผว้จมักพระองคร์เชด่นนมันั้นอบีกตด่อไป

“เหตจุฉะนมันั้น (เพราะการยกเหตจุผลทบีนึ่ถผกนพาเสนอขว้างบน) พวกเราจนงไมด่รผว้จมักผผว้ใดตามเนมืนั้อหนมังอบีกตด่อไป
(ตมันั้งแตด่เวลาปปัจจจุบมันนบีนั้เปป็นตว้นไป)” ตมันั้งแตด่วลินาทบีนมันั้นทบีนึ่ผผว้ใดไดว้บมังเกลิดใหมด่ เขากร็เปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่แลว้ว แนด่นอนวด่าผผว้ทบีนึ่



เพลินึ่งบมังเกลิดใหมด่เปป็นทารกคนหนนนึ่งในพระครลิสตร์ แตด่เขาเปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่ในพระครลิสตร์ และเมมืนึ่อเขาศนกษาคว้นควว้า
พระวจนะและเดลินกมับพระเยซผ เขากร็เตลิบโตในพระคจุณและในความรผว้เกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ

อยด่าเขว้าใจผลิดนะครมับ พระคมัมภบีรร์ไมด่ไดว้สอนการถอนรากถอนโคนเนมืนั้อหนมัง แตด่เมมืนึ่อพระเยซผทรงสถลิตอยผด่ใน
ใจในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ พระองคร์กร็ประทานชมัยชนะเหนมือโลก เนมืนั้อหนมัง และมาร แนด่ทบีเดบียว เรา
เปป็นมากกวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิต “โดยทางพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงรมักเรา” (รม. 8:37)

การไมด่รผว้จมัก “ผผว้ใดตามเนมืนั้อหนมัง” หมายถนง การไมด่ไดว้รมับอลิทธลิพลโดยมนจุษยร์คนใดเวว้นแตด่พระเยซผครลิสตร์
มนจุษยร์ผผว้นมันั้น ยศถาบรรดาศมักดลิธ ความมมันึ่งคมันึ่ง การศนกษา ความมบีหนว้ามบีตาทางสมังคม-สลินึ่งเหลด่านบีนั้ไมด่ควรมบีอลิทธลิพลตด่อ
เราในการตบีคด่าของเราเกบีนึ่ยวกมับมนจุษยร์คนใด ในกาลาเทบีย 1:15,16 เปาโลใหว้คพาพยานนบีนั้:

“แตด่เมมืนึ่อเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยพระเจว้า ผผว้ไดว้ทรงสรรขว้าพเจว้าไวว้ตมันั้งแตด่ครรภร์มารดาของขว้าพเจว้า และไดว้ทรง
เรบียกขว้าพเจว้าโดยพระคจุณของพระองคร์ ทบีนึ่จะทรงสพาแดงพระบจุตรของพระองคร์ในตมัวขว้าพเจว้า เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะ
ประกาศพระองคร์ทด่ามกลางพวกคนตด่างชาตลิ โดยทมันทบีทมันใดขว้าพเจว้าไมด่ไดว้ปรนกษากมับเนมืนั้อหนมังและเลมือดเลย” 
กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง ทมันทบีหลมังจากการกลมับใจเชมืนึ่อของเปาโล เขาไมด่ไดว้ปรนกษากมับอมัครทผตคนอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่เหลมือหรมือ
ตมัวแทนมนจุษยร์คนใดเลย แตด่กมับพระเจว้าผผว้ไดว้ทรงเรบียกเขามาสผด่การรมับใชว้

“...ใชด่แลว้ว ถนงแมว้วด่าพวกเราไดว้รผว้จมักพระครลิสตร์ตามเนมืนั้อหนมัง…” ในการมองหาพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา
พวกยลิวคาดหวมังเจว้าชายผผว้ยลินึ่งใหญด่ ผผว้นพาทบีนึ่โดดเดด่น นายทหารผผว้เขว้มแขร็งทบีนึ่สามารถชด่วย-และจะชด่วย-พวกเขาใหว้
รอดพว้นจากการตกเปป็นทาสโรม ไมด่มบีความสงสมัยในหมัวของผมเลยวด่าเปาโลเองกร็เคยฝากความหวมังของตนไวว้กมับ
พระเมสสลิยาหร์ทบีนึ่มบีลมักษณะเชด่นนมันั้น นมันึ่นคมือความหมายของการรผว้จมักพระครลิสตร์ “ตามเนมืนั้อหนมัง” เปาโลไมด่ไดว้พบกมับ
พระเยซผในเนมืนั้อหนมัง เขาไดว้เหร็นพระครลิสตร์เหมมือนกมับเขาเปป็น “คนหนนนึ่งทบีนึ่คลอดกด่อนกพาหนด” (1 คร. 15:8) แตด่
นมันึ่นเปป็นตอนทบีนึ่หลมังจากการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าแลว้ว ไมด่ใชด่ขณะทบีนึ่พระองคร์ยมังทรงตมันั้งพลมับพลา
อยผด่ทด่ามกลางมนจุษยร์ในเนมืนั้อหนมัง ตอนทบีนึ่ยมังเปป็นเซาโลแหด่งทารร์ซมัส เปาโลเคยนนกจลินตนาการวด่าพระเมสสลิยาหร์จะมบี
ลมักษณะเชด่นไร และเขาเคยใหว้เนมืนั้อหนมังมากด่อน เรมืนึ่องฝฝ่ายวลิญญาณมาทบีหลมัง แตด่กด่อนเขาไมด่มบีมจุมมองทบีนึ่ถผกตว้องเกบีนึ่ยว
กมับลมักษณะเฉพาะตมัวฝฝ่ายวลิญญาณแหด่งจจุดประสงคร์อมันบรลิสจุทธลิธดบีงามของพระเมสสลิยาหร์

“...แตด่บมัดนบีนั้พวกเรากร็ไมด่รผว้จมักพระองคร์เชด่นนมันั้นอบีกตด่อไป” แนวคลิดและมจุมมองของเปาโลเกบีนึ่ยวกมับพระเมส
สลิยาหร์ของเขาไดว้เปลบีนึ่ยนแปลงไปแลว้วอยด่างสลินั้นเชลิง เขาไมด่รผว้จมักพระองคร์อบีกตด่อไปแลว้วในลมักษณะทบีนึ่เขาเคยคลิดเกบีนึ่ยว
กมับพระองคร์กด่อนทบีนึ่เขากลายมาเปป็นผผว้เชมืนึ่อ เขาไมด่ถมือวด่าพระเยซผทรงเปป็นนมักรบ เจว้าชายผผว้เกรบียงไกรอบีกตด่อไปแลว้ว ทบีนึ่
จะชด่วยพวกยลิวใหว้พว้นจากการตกเปป็นทาสโรม เขาไดว้พบกมับพระองคร์ในฐานะพระผผว้ชด่วยใหว้รอดและพระผผว้ไถด่และ
บมัดนบีนั้เขาคลิดถนงพระองคร์ในฐานะพระเมษโปดกของพระเจว้า พระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจว้า

“พวกเรากร็ไมด่รผว้จมักพระองคร์เชด่นนมันั้นอบีกตด่อไป” ไมด่ไดว้หมายความวด่าเปาโลจะไมด่ยอมรผว้จมักมมักคจุว้นกมับพระ
ครลิสตร์อบีกตด่อไปแลว้ว มมันแคด่หมายความวด่าตมันั้งแตด่วลินาทบีนมันั้นทบีนึ่เขาไดว้พบกมับพระเยซผบนถนนเมมืองดามมัสกมัสและไดว้
กลายเปป็นผผว้เชมืนึ่อ เขากร็วางทมัศนะเดลิม ๆ ทมันั้งหมดทบีนึ่เขาเคยมบีเกบีนึ่ยวกมับพระเมสสลิยาหร์วด่าเปป็นนมักรบผผว้เกรบียงไกรหรมือ
จอมราชมันยร์ตามอยด่างของดาวลิดและซาโลมอน บมัดนบีนั้เขารผว้จมักพระองคร์ในฐานะเปป็นมนจุษยร์พระเจว้าองคร์นมันั้น คมือ 
พระเจว้าในเนมืนั้อหนมัง



ยกตมัวอยด่างเชด่น เมมืนึ่อคนไมด่เชมืนึ่อคนใดอด่านพระคมัมภบีรร์ เขากร็พบวด่ามมันนด่าเบมืนึ่อและเตร็มไปดว้วยความหมายทบีนึ่
ซจุกซด่อนไวว้ แตด่เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อคนใดอด่านพระคมัมภบีรร์ เขากร็อด่านถว้อยคพาทบีนึ่มบีชบีวลิต เขาเหร็นพระเยซผในฐานะ “รากอมันหนนนึ่งทบีนึ่
งอกออกมาจากพมืนั้นดลินแหว้ง” เขาเหร็นพระองคร์ในฐานะกจุหลาบแหด่งชาโรน, ดอกลลิลลบีนึ่แหด่งหจุบเขา, ดาวประจพารจุด่งทบีนึ่
สจุกสวด่าง-พระองคร์ผผว้ทรงนด่ารมัก บรลิสจุทธลิธ ดบีงาม เปปีปี่ยมสงด่าราศบี และทรงฤทธลิธ ลองไปถามคนบาปคนใดกร็ไดว้วด่า “คจุณ
คลิดยมังไงเกบีนึ่ยวกมับพระครลิสตร์?” และคจุณกร็จะไดว้คพาตอบอมันหลากหลาย ลองไปถามผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งดผวด่า “คจุณคลิดยมังไง
เกบีนึ่ยวกมับพระครลิสตร์?” และเขากร็จะประกาศวด่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของเขา เพมืนึ่อนของเขา 
พระองคร์ผผว้ทบีนึ่เขาหวมัง พระองคร์ผผว้ทบีนึ่จะรมับเขาเขว้าในสวรรคร์เมมืนึ่อเขาจากชบีวลิตนบีนั้ไป

ขว้อ 17: เหตจุฉะนมันั้นถว้าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดอยผด่ในพระครลิสตร์ ผผว้นมันั้นกร็เปป็นคนทบีนึ่ถผกสรว้างใหมด่แลว้ว บรรดาสลินึ่งเกด่า ๆ กร็
ลด่วงไป ดผเถลิด สลินึ่งสารพมัดกลายเปป็นสลินึ่งใหมด่ทมันั้งนมันั้น

ไมด่มบี “บางทบี” หรมือ “อาจจะ” เกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีนั้เลย มมันเปป็นขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่แนด่นอนทบีนึ่วด่าคนหนนนึ่งในพระ
ครลิสตร์เปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่ และผผว้เชมืนึ่อทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วอยผด่ในพระครลิสตร์ พระพรฝฝ่ายวลิญญาณทจุกประการเปป็น
ไปไดว้สพาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายโดยทางพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระองคร์ ในพระองคร์ความตว้องการทจุกอยด่าง
ฝฝ่ายวลิญญาณไดว้รมับการเตลิมเตร็ม ผผว้เชมืนึ่อทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วถผกใหว้บมัพตลิศมาเขว้าในพระกายของพระครลิสตร์ ถผก
รวมเปป็นหนนนึ่งเขว้ากมับกายนมันั้นโดยบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธชมันึ่ววลินาทบีนมันั้นของการบมังเกลิดฝฝ่ายวลิญญาณ:

“เพราะวด่ารด่างกายนมันั้นเปป็นกายเดบียว และมบีอวมัยวะหลายสด่วน และอวมัยวะทจุกสด่วนของกายเดบียวนมันั้น ซนนึ่ง
เปป็นหลายสด่วนกร็ยมังเปป็นกายเดบียวกมันฉมันใด พระครลิสตร์กร็ทรงเปป็นฉมันนมันั้น เพราะวด่าโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวพวก
เราทจุกคนไดว้รมับบมัพตลิศมาเขว้าเปป็นกายอมันเดบียวกมัน ไมด่วด่าพวกเราเปป็นพวกยลิวหรมือพวกคนตด่างชาตลิ ไมด่วด่าพวกเรา
เปป็นทาสหรมือไท และทจุกคนไดว้ถผกทพาใหว้ดมืนึ่มเขว้าอยผด่ในพระวลิญญาณองคร์เดบียวแลว้ว” (1 คร. 12:12,13)

หากไมด่อยผด่ในพระครลิสตร์ กร็ไมด่มบีความหวมังเลยสพาหรมับมนจุษยชาตลิ ในโคโลสบี 1:20-29 เปาโลอธลิบายวด่า:
“และหลมังจากทพาใหว้เกลิดสมันตลิภาพโดยพระโลหลิตแหด่งกางเขนของพระองคร์แลว้ว โดยพระองคร์เพมืนึ่อทพาใหว้

สลินึ่งสารพมัดกลมับคมืนดบีกมับพระองคร์เอง โดยพระองคร์นมันั้น ขว้าพเจว้าขอกลด่าววด่า ไมด่วด่าสลินึ่งเหลด่านมันั้นเปป็นสลินึ่งทบีนึ่อยผด่ในแผด่นดลิน
โลกหรมือเปป็นสลินึ่งทบีนึ่อยผด่ในทว้องฟฟ้า และพวกทด่าน ซนนึ่งเมมืนึ่อกด่อนเคยถผกทพาใหว้เหลินหด่างกมันและเปป็นศมัตรผในความคลิดของ
พวกทด่านโดยการงานชมันึ่วตด่าง ๆ ถนงอยด่างนมันั้นบมัดนบีนั้ พระองคร์โปรดใหว้คมืนดบีกมันแลว้ว ในพระกายแหด่งเนมืนั้อหนมังของ
พระองคร์โดยทางความตาย เพมืนึ่อจะไดว้ถวายพวกทด่านใหว้เปป็นผผว้บรลิสจุทธลิธ ไรว้ตพาหนลิและไรว้ขว้อกลด่าวหาในสาย
พระเนตรของพระองคร์ ถว้าพวกทด่านดพาเนลินตด่อไปในความเชมืนึ่อนมันั้นซนนึ่งถผกวางรากฐานและตมันั้งมมันึ่นอยผด่ และไมด่โยกยว้าย
ไปจากความหวมังแหด่งขด่าวประเสรลิฐ ซนนึ่งพวกทด่านไดว้ยลินแลว้ว และซนนึ่งไดว้ถผกประกาศแลว้วแกด่มนจุษยร์ทจุกคนทบีนึ่อยผด่ใตว้ฟฟ้า
สวรรคร์ ซนนึ่งในขด่าวประเสรลิฐนมันั้นขว้าพเจว้าเปาโลถผกตมันั้งใหว้เปป็นผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่ง ซนนึ่งบมัดนบีนั้ขว้าพเจว้ามบีความปปีตลิยลินดบีใน
บรรดาความทจุกขร์ยากของขว้าพเจว้าเพมืนึ่อพวกทด่าน และในการทพาใหว้สด่วนทบีนึ่ยมังขาดอยผด่ของบรรดาความเจร็บปวดรวด
รว้าวของพระครลิสตร์นมันั้นใหว้สพาเรร็จในเนมืนั้อหนมังของขว้าพเจว้า เพราะเหร็นแกด่พระกายของพระองคร์ ซนนึ่งกร็คมือครลิสตจมักร 
ซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้ถผกตมันั้งใหว้เปป็นผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งของครลิสตจมักร ตามการมอบหมายพมันธกลิจของพระเจว้าซนนึ่งไดว้ทรงมอบใหว้
แกด่ขว้าพเจว้าเพมืนึ่อพวกทด่าน เพมืนึ่อทพาใหว้พระวจนะของพระเจว้าสพาเรร็จ คมือขว้อความลนกลมับซนนึ่งถผกปปิดซด่อนไวว้จากหลาย
ยจุคสมมัยและหลายชมันึ่วอายจุนมันั้น แตด่บมัดนบีนั้ไดว้โปรดใหว้เปป็นทบีนึ่ประจมักษร์แกด่บรรดาวลิสจุทธลิชนของพระองคร์แลว้ว ผผว้ซนนึ่ง



พระเจว้าจะโปรดใหว้ทราบวด่า อะไรเปป็นความมมันึ่งคมันึ่งแหด่งสงด่าราศบีของขว้อลนกลมับนบีนั้ในทด่ามกลางคนตด่างชาตลิ ซนนึ่งกร็คมือ
พระครลิสตร์ผผว้ทรงสถลิตอยผด่ในพวกทด่าน อมันเปป็นทบีนึ่หวมังแหด่งสงด่าราศบี พระองคร์ผผว้นมันั้นแหละพวกเราประกาศอยผด่ โดย
เตมือนสตลิทจุกคนและสมันึ่งสอนทจุกคนโดยใชว้สตลิปปัญญาทจุกอยด่าง เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้ถวายทจุกคนใหว้เปป็นผผว้ใหญด่แลว้วใน
พระเยซผครลิสตร์ เพราะเหตจุนมันั้นเองขว้าพเจว้าจนงทพางานหนมักดว้วย โดยตด่อสผว้อยผด่ตามการกระทพากลิจของพระองคร์ ผผว้ทรง
กระทพากลิจอยผด่ในตมัวขว้าพเจว้าอยด่างทรงฤทธลิธ”

ในขว้อพระคมัมภบีรร์ตอนนบีนั้ เปาโลเลด่าถนงพระราชกลิจทบีนึ่ทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมันของพระครลิสตร์ เขาเปปิดเผยขว้อ
ลนกลมับแหด่งพระครลิสตร์ผผว้ทรงสถลิตอยผด่ภายใน ขว้อลนกลมับหนนนึ่งซนนึ่งไดว้ถผกปปิดซด่อนไวว้มาจากนลิรมันดรร์กาลแตด่ซนนึ่งพระเจว้าทรง
เปปิดเผยแกด่เปาโลแลว้ว ของประทานอมันดบีและสมบผรณร์แบบทจุกอยด่างออกมาจากพระเจว้า (ยากอบ 1:17) และของ
ประทานทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ทบีนึ่สจุดของพระเจว้าคมือ พระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์- “ขอบพระคจุณพระเจว้า
เพราะเหตจุของประทานทบีนึ่เหลมือจะพรรณนาไดว้ของพระองคร์” (2 คร. 9:15)

เคลร็ดลมับแหด่ชบีวลิตนลิรมันดรร์คมือ ชบีวลิตของพระครลิสตร์ในเรา และฤทธลิธเดชทบีนึ่จะทพาใหว้เกลิดความเจรลิญกว้าวหนว้า
ในพระคจุณกร็มาโดยการสถลิตอยผด่ของพระเยซผในเรา ในพระครลิสตร์เพบียงผผว้เดบียวผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายจนงเกลิดผล: “จงเขว้า
สนลิทอยผด่ในเรา และเราเขว้าสนลิทอยผด่ในทด่านทมันั้งหลาย กลินึ่งจะออกผลเองไมด่ไดว้นอกจากกลินึ่งนมันั้นเขว้าสนลิทอยผด่ในเถาฉมันใด 
ทด่านทมันั้งหลายกร็เกลิดผลเองไมด่ไดว้อบีกตด่อไปฉมันนมันั้นนอกจากทด่านทมันั้งหลายเขว้าสนลิทอยผด่ในเรา เราเปป็นเถาองจุด่น ทด่านทมันั้ง
หลายเปป็นบรรดากลินึ่ง ผผว้ทบีนึ่เขว้าสนลิทอยผด่ในเรา และเราเขว้าสนลิทอยผด่ในเขา ผผว้นมันั้นเองกร็เกลิดผลมาก เพราะโดยปราศจาก
(อยผด่ภายนอก) เราแลว้ว ทด่านทมันั้งหลายทพาสลินึ่งใดไมด่ไดว้เลย” (ยอหร์น 15:4,5)

หนทางเดบียวทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อจะรมักษาความคลิดอมันบรลิสจุทธลิธไวว้ไดว้คมือ การทบีนึ่พระครลิสตร์ทรงสถลิตอยผด่ในใจในพระภาค
ของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธและทรงปกครองใจนมันั้นทบีนึ่พระองคร์สถลิตอยผด่ภายใน: “และจงใหว้สมันตลิสจุขของพระเจว้าครอบ
ครองอยผด่ในใจของพวกทด่าน ซนนึ่งพวกทด่านไดว้รมับการทรงเรบียกใหว้มาสผด่สมันตลิสจุขนมันั้นในกายเดบียวดว้วย และพวกทด่านจง
ขอบพระคจุณ จงใหว้พระวจนะของพระครลิสตร์ดพารงอยผด่ในพวกทด่านอยด่างบรลิบผรณร์ในสตลิปปัญญาทมันั้งสลินั้น โดยสมันึ่งสอน
และเตมือนสตลิซนนึ่งกมันและกมัน ในบรรดาเพลงสดจุดบี เพลงนมมัสการและเพลงฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ โดยรว้องเพลงพรว้อม
ดว้วยพระคจุณในใจของพวกทด่านถวายแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” (คส. 3:15,16)

“ถว้าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดอยผด่ในพระครลิสตร์ ผผว้นมันั้นกร็เปป็นคนทบีนึ่ถผกสรว้างใหมด่แลว้ว” นบีนึ่ไมด่ไดว้กลด่าววด่าคนเราควรเปป็นผผว้ถผก
สรว้างใหมด่หรมือวด่าคนเราควรดพาเนลินชบีวลิตของผผว้ถผกสรว้างใหมด่ สลินึ่งเหลด่านมันั้นเปป็นความจรลิง แตด่คพากลด่าวนบีนั้มบีความหมาย
ลนกซนนั้งมากกวด่านมันั้น คนทบีนึ่เชมืนึ่อในพระเยซผ วางใจพระองคร์ใหว้เปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอด กร็กลายเปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่ทมันทบี 
เขาไมด่เตลิบโตเขว้าสผด่การเปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่ เขาถผกใหว้บมังเกลิดเปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่ทมันทบี

คพากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “คนทบีนึ่ถผกสรว้าง” มบีความหมายวด่าการเนรมลิตสรว้าง มมันบด่งบอกถนงการเนรมลิตสรว้าง 
(รม. 1:20) มมันอว้างอลิงถนงสลินึ่งทบีนึ่ถผกสรว้างหรมือสลินึ่งทรงสรว้าง (รม. 1:25) ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายถผก “สรว้างในพระเยซผครลิสตร์”
(อฟ. 2:10) ความหมายของผผว้ถผกสรว้างใหมด่นบีนั้ถผกแสดงออกในเอเฟซมัส 4:24: “และใหว้พวกทด่านสวมมนจุษยร์ใหมด่ ซนนึ่ง
ถผกสรว้างขนนั้นตามแบบอยด่างของพระเจว้า ในความชอบธรรมและความบรลิสจุทธลิธทบีนึ่แทว้จรลิง”  

เมมืนึ่อผผว้ใดเชมืนึ่อไปสผด่ความรอด กร็มบีความเปลบีนึ่ยนแปลงทบีนึ่ชมัดเจนและนด่าอมัศจรรยร์มากเหลมือเกลินจนเขากลาย
เปป็นคนใหมด่อยด่างสลินั้นเชลิง ถนงแมว้วด่าเนมืนั้อหนมังยมังคงเปป็นเนมืนั้อหนมังอยผด่เหมมือนเดลิม พระวลิญญาณของพระเจว้าในใจนมันั้นกร็



ทรงกลายเปป็นเจว้านายของผผว้ถผกสรว้างนมันั้นแลว้ว คน ๆ หนนนึ่งไมด่คด่อย ๆ กลายเปป็นครลิสเตบียนผด่านทางกระบวนการหนนนึ่ง
ของการศนกษาคว้นควว้าหรมือพลิธบีกรรมทางศาสนา เมมืนึ่อคนไมด่เชมืนึ่อคนใดไดว้ยลินและเชมืนึ่อขด่าวประเสรลิฐ-ขด่าวสารแหด่ง
ความรอดนมันั้น-และโดยความเชมืนึ่อรมับเอาพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระเยซผครลิสตร์เจว้าบนกลโกธา คน ๆ นมันั้น กร็
ถผกสรว้างใหว้เปป็นคนใหมด่ในทมันทบี

ครลิสเตบียนเปป็นผลลิตผลแหด่งฤทธลิธเดชอมันยลินึ่งใหญด่ของพระเจว้าในการเนรมลิตสรว้าง เพราะวด่าพระเจว้าเพบียงผผว้
เดบียวทรงสามารถเนรมลิตสรว้างใจใหมด่และวลิญญาณใหมด่ในทรวงอกของคน ๆ นมันั้นทบีนึ่ใชว้ความเชมืนึ่อในพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่ง
รลินของพระเยซผ เมมืนึ่อคนขบีนั้เมา คนขบีนั้โกหก หรมือหมัวขโมยคนใดเชมืนึ่อบนพระเยซผ และกลายเปป็นลผกคนหนนนึ่งทบีนึ่บมังเกลิด
ใหมด่แลว้วของพระเจว้า การดมืนึ่มเหลว้า การโกหก และการลมักขโมยกร็หายไปจากชบีวลิตของเขา ความชมันึ่วรว้ายออกมา
จากใจ และเมมืนึ่อพระเจว้า “ทรงใหว้บมังเกลิด” ผผว้ใดเขว้าในครอบครมัวของพระองคร์ พระองคร์กร็ทรงสรว้างใจใหมด่ ชบีวลิต
ใหมด่ ในคน ๆ นมันั้นและประทานธรรมชาตลิใหมด่แกด่คน ๆ นมันั้น

“...บรรดาสลินึ่งเกด่า ๆ กร็ลด่วงไป ดผเถลิด สลินึ่งสารพมัดกลายเปป็นสลินึ่งใหมด่ทมันั้งนมันั้น” เปาโลกพาลมังพผดถนงนลิสมัยเกด่า ๆ 
และวลิธบีปฏลิบมัตลิเกด่า ๆ แหด่งชบีวลิต แตด่เขากพาลมังพผดถนงทมัศนะเดลิม ๆ เกบีนึ่ยวกมับพระเมสสลิยาหร์และทมัศนะตด่าง ๆ เกบีนึ่ยวกมับ
มนจุษยร์โดยรวมเชด่นกมันเหมมือนทบีนึ่พผดถนงในขว้อ 16 ยกตมัวอยด่างเชด่น  พวกยลิวเปป็นประชาชาตลิทบีนึ่ถผกคมัดสรรและถผก
เลมือกของพระเจว้า และพวกเขามองดผพวกคนตด่างชาตลิทมันั้งปวงดว้วยสายตาดผถผก แตด่เมมืนึ่อยลิวคนใดกลมับใจรมับเชมืนึ่อ 
เหมมือนอยด่างเปาโล เขากร็ไมด่ดผถผกเหยบียดหยามพวกคนตด่างชาตลิหรมือเกลบียดชมังพวกครลิสเตบียนอบีกตด่อไป อคตลิตด่าง ๆ 
ของเขาทบีนึ่เคยมบีตด่อความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนกร็หมดสลินั้นไปแลว้ว ความเยด่อหยลินึ่งตามธรรมชาตลิของเขากร็หมดสลินั้นไป 
ความคลิดวด่าตมัวเองดบีกวด่าใคร ๆ กร็หมดสลินั้นไปเชด่นกมัน การยนดตลิดของเขาทบีนึ่มบีตด่อพลิธบีกรรม พลิธบีการ วมันสพาคมัญทาง
ศาสนา เทศกาลเลบีนั้ยงตด่าง ๆ (สลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เขาเคยพนนึ่งพาเพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้รมับความรอด) ลว้วนตายจากไปตลอดกาล ยลิว
ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วไมด่เชมืนึ่ออบีกตด่อไปแลว้ววด่าพวกยลิวเปป็นประชากรพวกเดบียวทบีนึ่จะรมับความรอด เขาตว้อนรมับพบีนึ่นว้องทจุก
คนทบีนึ่อยผด่ในความเชมืนึ่อนมันั้น เขาเชมืนึ่อวด่าพวกเขาทจุกคนอยผด่ในครอบครมัวของพระเจว้า

ในทพานองเดบียวกมัน เมมืนึ่อคนตด่างชาตลิคนใดกลมับใจรมับเชมืนึ่อและกลายเปป็นผผว้เชมืนึ่อแทว้ พวกรผปเคารพกร็ผด่านพว้น
ไป การพนนึ่งพาการงานกร็ผด่านพว้นไป ดมังนมันั้น “สลินึ่งเกด่า ๆ”-นลิสมัยเกด่า ๆ และวลิธบีปฏลิบมัตลิเกด่า ๆ อคตลิเกด่า ๆ ความคลิดเหร็น
และการยนดตลิดแบบเกด่า ๆ-กร็ลด่วงพว้นไป และความรมักของพระเจว้าเขว้ามาเตลิมเตร็มชด่องวด่างนมันั้น มบีการเปลบีนึ่ยนแปลง
อมันลนกลนั้พาและสจุดขบีดเหลมือเกลินทบีนึ่เกลิดขนนั้นเมมืนึ่อคน ๆ หนนนึ่งบมังเกลิดใหมด่ จนการเปลบีนึ่ยนแปลงนมันั้นสามารถถผกเหร็นไดว้อยด่าง
งด่ายดายและดผออกโดยคนไมด่เชมืนึ่อทมันั้งหลาย

ความเขว้าใจของผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วกร็เปลบีนึ่ยนแปลง เมมืนึ่อผผว้ใดเปป็นคนบาป เขาอาจกลด่าววด่า 
“ฉมันไมด่สามารถเขว้าใจพระคมัมภบีรร์ไดว้” แตด่เมมืนึ่อคนบาปคนนมันั้นไดว้รมับการบมังเกลิดใหมด่ เขากร็ตระหนมักวด่าแมว้เขาอาจไมด่
เขว้าใจพระวจนะของพระเจว้าทมันั้งหมด เขากร็เขว้าใจขว้อพระคพาหลายตอนทบีนึ่แตด่กด่อนนมันั้นเคยถผกปปิดไวว้แกด่ความคลิดทบีนึ่ไมด่
ไดว้ถผกสรว้างใหมด่ของเขา ดมังนมันั้นเมมืนึ่อเขาศนกษาคว้นควว้าและเดลินในความสวด่างทบีนึ่พระเจว้าทรงสด่องมาบนเสว้นทางของ
เขาผด่านทางการศนกษาพระวจนะ ความเขว้าใจของเขากร็เรลินึ่มชมัดเจนมากขนนั้นเรมืนึ่อย ๆ เขาเปลบีนึ่ยนความคลิดของเขา
เกบีนึ่ยวกมับพระเจว้า ความคลิดเกด่า ๆ ลด่วงพว้นไปและความคลิดใหมด่ ๆ เกบีนึ่ยวกมับพระเจว้าเขว้ามาครอบครองแทน มบีความ
คลิดใหมด่ ๆ เกบีนึ่ยวกมับโลกนบีนั้และโลกทบีนึ่จะมานมันั้น มบีทมัศนะใหมด่ ๆ เกบีนึ่ยวกมับความจรลิงของพระคมัมภบีรร์และหนว้าทบีนึ่ตด่อ



พระเจว้า พระคมัมภบีรร์กลายเปป็นหนมังสมือเลด่มใหมด่ ครลิสตจมักรกลายเปป็นสถานทบีนึ่แหด่งใหมด่ ครลิสเตบียนคนอมืนึ่น ๆ กลาย
เปป็นเพมืนึ่อนใหมด่ และมบีความงดงามแบบใหมด่เกบีนึ่ยวกมับทจุกสลินึ่งทบีนึ่เคยนด่าเกลบียดและไมด่นด่าดผมากด่อน ผผว้เชมืนึ่อมองเหร็น
จมักรวาลดว้วยดวงตาคผด่ใหมด่เพราะเขามบีใจดวงใหมด่ เขาพบความรมักแบบใหมด่ทบีนึ่มบีใหว้แกด่ครอบครมัวและเพมืนึ่อนฝผง 
ความรผว้สนกใหมด่ ๆ ผจุดขนนั้นในใจนมันั้นตด่อคนทมันั้งปวง

ขว้อ 18 และ 19: และสลินึ่งสารพมัดกร็เปป็นของพระเจว้า ผผว้ไดว้ทรงใหว้พวกเราคมืนดบีกมันกมับพระองคร์เองโดยทาง
พระเยซผครลิสตร์ และไดว้ประทานการรมับใชว้แหด่งการคมืนดบีกมันแกด่พวกเรา คมือพระเจว้าไดว้ทรงอยผด่ในพระครลิสตร์ โดยทรง
ใหว้โลกนบีนั้คมืนดบีกมันกมับพระองคร์เอง มลิไดว้ทรงถมือโทษบรรดาการละเมลิดตด่อพวกเขา และไดว้ทรงมอบพระวจนะแหด่ง
การคมืนดบีกมันนมันั้นไวว้กมับพวกเรา

“สลินึ่งสารพมัดกร็เปป็นของพระเจว้า” นบีนึ่อว้างอลิงโดยเฉพาะถนงสลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่เราศนกษาไปแลว้ว-การสรว้างใจใหมด่, 
การสรว้างมนจุษยร์ใหมด่ขนนั้นภายใน มมันอว้างอลิงถนงสลินึ่งสารพมัดทบีนึ่ไดว้พาเปาโลออกมาจากศาสนายผดาย ทพาใหว้เขาเปปิดรมับ
ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนและละทลินั้งทจุกสลินึ่งทบีนึ่เหลมือ โดยปฏลิเสธตมัวเองและปฝ่าวประกาศขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่ไดว้
เปลบีนึ่ยนแปลงชบีวลิตของเขาอยด่างสลินั้นเชลิงเชด่นนมันั้น คพากลด่าวนบีนั้แสดงใหว้เหร็นเชด่นกมันวด่าเปาโลเชมืนึ่อวด่าสลินึ่งสารพมัดอยผด่ภายใตว้
การควบคจุมของพระเจว้าและอยผด่ใตว้บมังคมับของพระองคร์ เปาโลไมด่เคยละสายตาไปจากขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าทจุกสลินึ่งทบีนึ่เขา
เปป็นและทจุกสลินึ่งทบีนึ่เขาทพาสพาเรร็จลว้วนเปป็นมาโดยฤทธลิธเดชของพระเจว้า 

สลินึ่งสารพมัด ไมด่วด่าในธรรมชาตลิหรมือฝฝ่ายวลิญญาณ ลว้วนเปป็นมาจากพระเจว้า พระเจว้าทรงเปป็นผผว้เนรมลิตสรว้าง
ฟฟ้าและแผด่นดลินโลก (ปฐก. 1:1) พระเจว้าทรงเปป็นผผว้ใหว้กพาเนลิดและผผว้กระทพากลิจแหด่งการไถด่ พระองคร์ทรงเปป็นผผว้สรว้าง
ใจใหมด่ขนนั้นภายในผผว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่ ชบีวลิตทมันั้งหมดของพระเจว้าคมือการหลมันึ่งไหลแหด่งความรมักทบีนึ่เสบียสละตมัวเองแบบ
พระเจว้าของพระองคร์ การเนรมลิตสรว้างเองกร็เปป็นการเสบียสละ การถด่ายทอดตมัวเองของพระเจว้า

“...ผผว้ไดว้ทรงใหว้พวกเราคมืนดบีกมันกมับพระองคร์เองโดยทางพระเยซผครลิสตร์…” มนจุษยร์ไมด่เพบียงเหลินหด่างจาก
พระเจว้าเทด่านมันั้น พระเจว้ากร็ทรงเหลินหด่างจากมนจุษยร์เชด่นกมัน พระเจว้าทรงยจุตลิธรรมและบรลิสจุทธลิธและดบีงาม ดมังนมันั้น
พระเจว้าจนงทรงเกลบียดชมังความชมันึ่วชว้า ความไมด่ชอบธรรมและความอธรรม ไมด่มบีความขมัดแยว้งกมันเลยในขว้อเทร็จจรลิง
ทบีนึ่วด่าพด่อควรจะโมโหลผกแหด่งความรมักของเขา-โมโหลผกแมว้วด่าพด่อรมักลผกกร็ตาม พระเจว้าทรงกรลินั้วกมับคนชมันึ่วทจุกวมัน
(เพลงสดจุดบี 7:11) พระครลิสตร์ ในพระกายแหด่งความตนึ่พาตว้อย ทรงเปป็นตมัวแทนของพระเจว้าภายใตว้นามแหด่งความ
เปป็นมนจุษยร์ ดว้วยเหตจุนบีนั้ เนมืนึ่องจากพระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจว้าในเนมืนั้อหนมัง พระครลิสตร์จนงทรงกรลินั้วกมับคนชมันึ่วทจุกวมัน สลินึ่ง
ซนนึ่งพระเจว้าทรงรผว้สนก (สถานะทบีนึ่พระเจว้าทรงยมืนอยผด่ในทางทบีนึ่กลด่าวถนงบาป) กร็ตรงกมันกมับอารมณร์โกรธ ในความเปป็น
มนจุษยร์แบบทบีนึ่บรลิสจุทธลิธ ไมด่มบีคพาอมืนึ่นแลว้วทบีนึ่จะเปป็นตมัวแทนของความรผว้สนกตด่าง ๆ ของพระเจว้าทบีนึ่มบีตด่อบาปไดว้อยด่างเพบียง
พอ

การทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมันเปป็นพระราชกลิจแหด่งความรมักของพระเจว้า พระราชกลิจทบีนึ่ถผกกระทพาสพาเรร็จโดยพระ
เยซผครลิสตร์ พระองคร์ไดว้เสดร็จมาเพมืนึ่อเปปิดเผยลมักษณะเฉพาะตมัวของพระเจว้าและความรมักของพระเจว้าทบีนึ่มบีตด่อ
มนจุษยชาตลิถนงแมว้วด่ามนจุษยร์ไดว้ทพาบาปอยด่างนด่าเศรว้าใจกร็ตาม พระครลิสตร์ไดว้เสดร็จมาเพมืนึ่อบรรลจุพระราชกลิจแหด่งการ
ทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมันและเพมืนึ่อซมืนั้อการไถด่ของเราโดยการรมับกายหนนนึ่งทบีนึ่ตนึ่พาตว้อยเหมมือนอยด่างรด่างกายของเรายกเวว้น
เรมืนึ่องบาป ในกายนมันั้นพระองคร์ทรงดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ไรว้บาปและบรลิสจุทธลิธ และโดยทางการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์



เพมืนึ่อรมับโทษบาปของเราและการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ฝฝ่ายรด่างกายของพระองคร์เพมืนึ่อทพาใหว้เราเปป็นคนชอบธรรม และ
โดยการสด่งพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธมาเพมืนึ่อทพาใหว้นนั้พาพระทมัยของพระองคร์สพาเรร็จในเรา พระครลิสตร์จนงไดว้บรรลจุพระราช
กลิจแหด่งการทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมันแลว้ว

เมมืนึ่ออาดมัมกลินผลไมว้ตว้องหว้ามนมันั้น เขากร็ทพาสลินึ่งซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงบมัญชาไวว้อยด่างแนด่นอนและชมัดเจนไมด่ใหว้เขา
กระทพา และเยร็นวมันนมันั้นเมมืนึ่อพระเจว้าทรงปรากฏในสวนเอเดน อาดมัมและเอวา ในเครมืนึ่องปกปปิดแหด่งใบมะเดมืนึ่อทบีนึ่
พวกเขาออกแบบเอง กร็วลินึ่งไปซด่อนตมัวอยผด่ในหมผด่ตว้นไมว้ในสวนเอเดน อาดมัมรผว้วด่าพระเจว้าทรงไมด่พอพระทมัยกมับตน
เพราะเขาไดว้กบฏตด่อการปกครองของพระเจว้า บมัดนบีนั้มนจุษยร์ตบีตมัวออกหด่างจากพระเจว้าแลว้ว มนจุษยร์กมับพระเจว้าบมัดนบีนั้
มบีเรมืนึ่องหมางใจกมันแลว้ว ทมันั้งสองไมด่อาจอยผด่รด่วมกมันอยด่างสามมัคคบีไดว้อบีกตด่อไป ดมังนมันั้นการทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมันจนงตว้องถผก
ทพาใหว้เกลิดขนนั้น

อยด่างไรกร็ตาม การทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมันระหวด่างพระเจว้ากมับมนจุษยร์กร็ไมด่อาจเกลิดขนนั้นไดว้จนกวด่าสาเหตจุแหด่ง
ความเหลินหด่างนมันั้นจะถผกขจมัดออกไป เนมืนึ่องจากพระเจว้าทรงเปป็นพระเจว้า-ผผว้ทรงชอบธรรมและบรลิสจุทธลิธ-พระองคร์จนง
ไมด่อาจปฏลิบมัตลิตด่อความชอบธรรมและความไมด่ชอบธรรมเหมมือนกมันไดว้ ถว้าพระเจว้ากมับมนจุษยร์อยากจะกลมับคมืนดบีกมัน
กร็ตว้องมบีวลิธบีหนนนึ่งทบีนึ่ถผกตว้องและเหมาะสมทบีนึ่พระเจว้าควรรมักษาเกบียรตลิแหด่งบทบมัญญมัตลิของพระองคร์ไวว้ สพาแดงความ
เกลบียดชมังของพระองคร์ตด่อบาป และในขณะเดบียวกมันกร็ทรงจมัดเตรบียมหนทางหนนนึ่งทบีนึ่จะทพาใหว้เกลิดความเชมืนึ่อฟปังแบบ
เตร็มใจในสด่วนของผผว้กระทพาผลิดนมันั้น

พระเจว้าทรงทพาเรมืนึ่องนบีนั้แลว้ว-กระทมันึ่งกด่อนโลกนบีนั้ไดว้มบีขนนั้นมาดว้วยซนั้พา: “เพราะพวกทด่านทราบวด่า พวกทด่านมลิไดว้
ถผกไถด่ไวว้ดว้วยสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่เสมืนึ่อมสลายไดว้ เชด่นเงลินและทองคพา จากการประพฤตลิอมันหาสาระไมด่ไดว้ของพวกทด่าน ซนนึ่ง
ไดว้รมับเปป็นประเพณบีจากบรรพบจุรจุษของพวกทด่าน แตด่ดว้วยพระโลหลิตอมันลนั้พาคด่าของพระครลิสตร์ ดจุจเลมือดของลผกแกะทบีนึ่
ปราศจากตพาหนลิและปราศจากจจุดดด่างพรว้อย ผผว้ซนนึ่งแทว้จรลิงแลว้วไดว้ทรงถผกแตด่งตมันั้งไวว้ลด่วงหนว้ากด่อนการวางรากฐาน
ของโลก แตด่ไดว้ทรงปรากฏพระองคร์ในยจุคสจุดทว้ายเหลด่านบีนั้ เพมืนึ่อพวกทด่าน” (1 ปต. 1:18-20)

โดยการลบมลทลินบาปซนนึ่งถผกจมัดหาใหว้โดยพระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ พระเจว้าทรงทพาใหว้
เกลิดหนทางทบีนึ่พระองคร์จะยมังเปป็นผผว้บรลิสจุทธลิธและชอบธรรมตด่อไปไดว้และยมังทรงใหว้อภมัยคนทบีนึ่ไดว้ทพาบาปตด่อพระองคร์
ดว้วย โอว้ ไมด่เลยครมับ-พระเจว้าไมด่เคยเปลบีนึ่ยนพระทมัยของพระองคร์เลยเกบีนึ่ยวกมับบาป แผนการแหด่งการทพาใหว้กลมับ
คมืนดบีกมันนมันั้นซนนึ่งเกลิดขนนั้นไดว้เพราะการทบีนึ่พระเจว้าทรงเสบียสละพระบจุตรของพระองคร์ไมด่ไดว้กด่อใหว้เกลิดความเปลบีนึ่ยนแปลง
ใด ๆ ทมันั้งสลินั้นในอจุปนลิสมัยของพระเจว้า พระองคร์ทรงเปป็นพระเจว้าองคร์เดบียวกมับในเรลินึ่มแรกนมันั้น บางคนเชมืนึ่อวด่ากด่อนทบีนึ่
พระเยซผทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนมันั้น พระเจว้าทรงเขว้มงวด ไรว้ความเมตตา และไมด่ยอมผด่อนปรน และวด่า
พระองคร์ทรงถผกทพาใหว้เปป็นผผว้ทบีนึ่ยอมยกโทษใหว้และมบีพระทมัยกรจุณาเพราะการลบมลทลินนมันั้นทบีนึ่ถผกซมืนั้อโดยพระโลหลิต
ของพระเยซผ นบีนึ่เปป็นหลมักคพาสอนเทร็จครมับ ไมด่มบีการเปลบีนึ่ยนแปลงในพระเจว้าเลย พระองคร์ทรงเปป็นพระเจว้าแหด่ง
ความรมักเสมอมา พระเจว้าทรงเปป็นความรมัก (1 ยอหร์น 4:8) พระเจว้าทรงรมักมนจุษยชาตลิเสมอมา พระเจว้าทรงเปปีปี่ยม
ความเมตตาและอดทนนานเสมอ แผนการแหด่งการทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมันนมันั้นเปป็นเพบียงการแสดงออกของพระเจว้าใน
เรมืนึ่องความเตร็มพระทมัยทบีนึ่มบีมาตมันั้งแตด่แรกของพระองคร์ทบีนึ่จะใหว้อภมัยและไถด่ถอน พระเยซผในการสลินั้นพระชนมร์บน
กางเขนนมันั้น ทรงเปป็นความรมักของพระเจว้าทบีนึ่แสดงออกมา (ยอหร์น 3:16,17)



พระเยซผเพบียงผผว้เดบียวทรงมบีคจุณสมบมัตลิสพาหรมับพระราชกลิจแหด่งการไถด่และการทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมัน พระองคร์
ทรงเปป็นพระเจว้าในเนมืนั้อหนมัง พระองคร์ทรงเปป็นมนจุษยร์พระเจว้า ในพระกายอมันตนึ่พาตว้อยของพระองคร์ พระองคร์ทรงมบี
พระลมักษณะของพระเจว้า และพระองคร์ทรงมบีลมักษณะเฉพาะตมัวของมนจุษยร์ พระองคร์ทรงรผว้จมักทมันั้งพระเจว้าและ
มนจุษยร์ พระองคร์ทรงทราบวด่าสลินึ่งใดทบีนึ่จพาเปป็นและพระองคร์เพบียงผผว้เดบียวทรงสามารถ (และเตร็มพระทมัย) ทบีนึ่จะทพาสลินึ่งทบีนึ่
ตว้องถผกกระทพา พระองคร์ทรงรผว้จมักพระบลิดาเปป็นอยด่างดบีจนพระองคร์ทรงประกาศวด่า “พระบลิดาของเราไดว้ทรงมอบ
สลินึ่งสารพมัดใหว้แกด่เรา และไมด่มบีผผว้ใดรผว้จมักพระบจุตรนอกจากพระบลิดา และไมด่มบีผผว้ใดรผว้จมักพระบลิดานอกจากพระบจุตร 
และผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่พระบจุตรประสงคร์จะสพาแดงพระองคร์” (มธ. 11:27) พระองคร์ยมังรผว้จมักมนจุษยร์เปป็นอยด่างดบีเชด่นกมันจน
พระองคร์ “ไมด่ทรงตว้องการใหว้ผผว้ใดเปป็นพยานในเรมืนึ่องมนจุษยร์ ดว้วยวด่าพระองคร์ทรงทราบแลว้ววด่าสลินึ่งใดอยผด่ในมนจุษยร์”
(ยอหร์น 2:25)

ไมด่มบีผผว้ใดสามารถเปป็นคนกลางไดว้โดยทบีนึ่ไมด่เปป็นเพมืนึ่อนกมับทมันั้งสองฝฝ่ายทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้อง พระเยซผทรงรมักพระบลิดาผผว้
สถลิตในสวรรคร์ของพระองคร์ และพระองคร์กร็ทรงรมักคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้ทพาบาปตด่อพระบลิดาเชด่นกมัน มบีแตด่พระบจุตรของ
พระเจว้าเทด่านมันั้นทบีนึ่สามารถรมักทมันั้งพระเจว้าและมนจุษยร์ไดว้จนถนงขนาดทบีนึ่พระองคร์ทรงเตร็มพระทมัยทบีนึ่จะทนทจุกขร์อะไร
กร็ไดว้ทมันั้งนมันั้นเพมืนึ่อทบีนึ่จะทพาใหว้เกลิดการกลมับคมืนดบีกมันระหวด่างทมันั้งสองฝฝ่าย จากพระหมัตถร์ของพระเจว้า พระเยซผทรงเตร็ม
พระทมัยทบีนึ่จะสผว้ทนทจุกสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงเหร็นวด่าจพาเปป็นเพมืนึ่อทบีนึ่จะแสดงใหว้เหร็นความเกลบียดชมังของพระองคร์ทบีนึ่มบีตด่อบาป 
จากนนั้พามมือของมนจุษยร์ พระองคร์ทรงเตร็มพระทมัยทบีนึ่จะสผว้ทนคพาเหยบียดหยามและความอมับอายทมันั้งหมดทบีนึ่มนจุษยร์จะถม
ทมับลงบนพระองคร์ไดว้ ดมังนมันั้นโดยทางการทนทจุกขร์แบบเปป็นตมัวแทนของพระองคร์ พระเยซผจนงทรงทพาใหว้เกลิดการลบ
มลทลินนมันั้น การทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมันนมันั้นระหวด่างพระเจว้ากมับมนจุษยร์

พระเยซผ โดยทางความเปป็นตมัวแทนของพระภาคทบีนึ่สามของตรบีเอกานจุภาพ คมือพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ ไดว้
ทรงเอาชนะความไมด่เตร็มใจของมนจุษยร์ทบีนึ่จะกลมับคมืนดบีกมันกมับพระเจว้าแลว้ว พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงทพาใหว้มนจุษยร์
ถด่อมใจและฟฟ้องใจเขาเรมืนึ่องบาป และเมมืนึ่อมนจุษยร์ไดว้ยลินพระวจนะของพระเจว้าและรมับเอาพระวาทะนมันั้น พระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธกร็ทรงกระทพาการอมัศจรรยร์แหด่งการบมังเกลิดใหมด่ในใจของมนจุษยร์ จากนมันั้นความเปป็นศมัตรผของมนจุษยร์
ตด่อพระเจว้ากร็ถผกขจมัดไปและใจใหมด่ของมนจุษยร์กร็รมักพระเจว้าและเกลบียดชมังบาป ดมังนมันั้นมนจุษยร์จนงสามารถกลมับคมืนดบี
กมับพระเจว้าไดว้เพราะวด่าเขารมักและคลิดในแงด่เดบียวกมันกมับพระเจว้า เขารมักสลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่พระเจว้าทรงรมัก เขาเกลบียดสลินึ่ง
เหลด่านมันั้นทบีนึ่พระเจว้าทรงเกลบียด เพราะวด่าสภาพของพระเจว้าดพารงอยผด่ในทรวงอกของเขาในพระภาคของพระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธ

“...และไดว้ประทานการรมับใชว้แหด่งการคมืนดบีกมันแกด่พวกเรา” พระเจว้าไดว้ประทานอภลิสลิทธลิธและโอกาสอมันยลินึ่ง
ใหญด่และเปปีปี่ยมสงด่าราศบีแกด่เราแลว้วเพมืนึ่อทบีนึ่จะเปปิดเผยแกด่มนจุษยร์ถนงลมักษณะเฉพาะและเงมืนึ่อนไขแหด่งแผนการของ
พระองคร์ในการทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมัน เราไดว้รมับการทรงเรบียกจากพระเจว้าใหว้เปปิดเผยความจรลิงอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีนบีนั้ เรา
จะตว้องประกาศขด่าวสารนบีนั้แกด่มนจุษยร์ทมันั้งปวง โดยคะยมันั้นคะยอพวกเขาใหว้ยอมรมับความรมักของพระเจว้าและแผนการ
แหด่งการไถด่ของพระองคร์

“พระเจว้าไดว้ทรงอยผด่ในพระครลิสตร์ โดยทรงใหว้โลกนบีนั้คมืนดบีกมันกมับพระองคร์เอง…” นบีนึ่คมือใจความหลมักแหด่ง
ขด่าวสารของเรา พระเจว้าไดว้ทรงอยผด่ในพระครลิสตร์-นมันึ่นคมือ พระเจว้า, ในพระครลิสตร์, ไดว้ทรงทพา “ใหว้โลกนบีนั้คมืนดบีกมันกมับ



พระองคร์เอง” พระเยซผทรงเปป็นพระเจว้าในเนมืนั้อหนมัง ดมังนมันั้นพระเจว้าจนงทรงอยผด่ในพระครลิสตร์ พระเยซผตรมัสวด่า “เรา
อยผด่ในพระบลิดาและพระบลิดาทรงอยผด่ในเรา” (ยอหร์น 14:10) ถว้าคจุณจะศนกษาคว้นควว้าบททบีนึ่สลิบเจร็ดทมันั้งบทของขด่าว
ประเสรลิฐของยอหร์น คจุณกร็จะเหร็นความเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันของพระเจว้าพระบลิดาและพระเจว้าพระบจุตร พระเจว้าทรง
พอพระทมัยทบีนึ่วด่าในพระครลิสตร์ความเตร็มเปปีปี่ยมทมันั้งสลินั้นจะดพารงอยผด่ และในพระครลิสตร์ผผว้เชมืนึ่อกร็ครบบรลิบผรณร์ (คส. 
2:9,10)

พระประสงคร์ของพระเจว้าครอบคลจุมมนจุษยชาตลิทมันั้งปวง-คนทมันั้งโลก “เพราะวด่าพระเจว้าทรงรมักโลก…”
(ยอหร์น 3:16) พระครลิสตร์ทรงเปป็นผผว้ลบลว้างพระอาชญาสพาหรมับ “บาปเหลด่านมันั้นของคนทมันั้งโลก” (1 ยอหร์น 2:2) 
ยอหร์นผผว้ใหว้บมัพตลิศมารว้องประกาศวด่า “จงดผพระเมษโปดกของพระเจว้า ผผว้ซนนึ่งทรงนพาบาปของโลกไปเสบีย” ( ยอหร์น 
1:29) พระครลิสตร์ไดว้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพมืนึ่อมนจุษยชาตลิ และผมเชมืนึ่ออยด่างจรลิงใจวด่าทจุกคนทบีนึ่ไดว้เกลิดมากร็รมับความรอด
ไดว้ถว้าพวกเขาไดว้ยลินและรมับพระวจนะของพระเจว้าไวว้!

“...มลิไดว้ทรงถมือโทษบรรดาการละเมลิดตด่อพวกเขา…” การละเมลิด ในการแปลแบบตรงตมัวมบีความหมาย
วด่าหลด่นไปอยผด่ขว้างทางหรมือกว้าวขว้ามขอบเขต ถว้าผผว้ใดเปป็นเจว้าของทบีนึ่ดลินผมืนหนนนึ่งและลากเสว้นขอบเขตไวว้รอบมมัน และ
ถว้าเขาหว้ามเพมืนึ่อนบว้านของเขาไมด่ใหว้ลด่วงขว้ามเสว้นขอบเขตนมันั้น เพมืนึ่อนบว้านคนนมันั้นกร็กลายเปป็นผผว้ละเมลิดถว้าเขาขว้ามเสว้น
นมันั้นมา โดยการกระทพาเชด่นนมันั้นเขากร็ละเมลิดตด่อเพมืนึ่อนบว้านของเขา อาดมัมไดว้ละเมลิดตด่อพระเจว้า-และมนจุษยร์ทจุกคนกร็
ลด่วงละเมลิดแลว้วเชด่นกมัน

ขว้อพระคพาตอนนบีนั้อธลิบายลมักษณะเฉพาะตมัวของกระบวนการแหด่งการทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมันนมันั้น-นมันึ่นคมือ อมัน
เปป็นผลมาจากพระราชกลิจในการเปป็นคนกลางของพระครลิสตร์ พระเจว้าจนงไมด่ทรงถมือโทษบาปอบีกตด่อไปตด่อบจุคคลผผว้
นมันั้นทบีนึ่ยอมรมับพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระครลิสตร์ นมันึ่นหมายความวด่าเนมืนึ่องจากพระครลิสตร์ทรงทพาใหว้พระเจว้า
พอพระทมัยแลว้วเกบีนึ่ยวกมับหนบีนั้บาปนมันั้น พระเจว้าจนงทรงถมือวด่าบาปของผผว้เชมืนึ่อคนนมันั้นเหมมือนกมับวด่ามมันไมด่เคยถผกกด่อขนนั้น
เลย เมมืนึ่อผผว้ใดเชมืนึ่อและถผกไถด่แลว้ว พระเจว้ากร็ทรงลมืมไปแลว้วจรลิง ๆ วด่าคน ๆ นมันั้นเคยทพาบาปหรมือเคยละเมลิดตด่อ
พระองคร์: 

““นบีนึ่เปป็นพมันธสมัญญาซนนึ่งเราจะกระทพากมับพวกเขาภายหลมังวมันเหลด่านมันั้น” องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัสดมังนบีนั้
แหละ “เราจะบรรจจุบรรดาราชบมัญญมัตลิของเราไวว้ในดวงใจของพวกเขา และจะจารนกราชบมัญญมัตลิเหลด่านมันั้นไวว้ใน
จลิตใจของพวกเขา และบรรดาบาปและความชมันึ่วชว้าของพวกเขา เราจะไมด่จดจพาอบีกตด่อไป”’ (ฮบ. 10:16,17)

“เพราะวด่าฟฟ้าสวรรคร์สผงเหนมือแผด่นดลินโลกเทด่าใด ความเมตตาของพระองคร์ทบีนึ่มบีตด่อบรรดาคนทบีนึ่ยพาเกรง
พระองคร์กร็ใหญด่ยลินึ่งเทด่านมันั้น ทลิศตะวมันออกไกลจากทลิศตะวมันตกเทด่าใด พระองคร์กร็ทรงกพาจมัดบรรดาการละเมลิดของ
พวกเราไปไกลจากพวกเราแลว้วเทด่านมันั้น” (เพลงสดจุดบี 103:11,12)

ในโรม 3:24-26 เปาโลอธลิบายมมันแบบนบีนั้: “โดยถผกนมับวด่าเปป็นผผว้ชอบธรรมโดยไมด่คลิดคด่า โดยพระคจุณของ
พระองคร์ ผด่านทางการทรงไถด่ทบีนึ่มบีอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงตมันั้งไวว้ใหว้เปป็นทบีนึ่ลบลว้างพระอาชญา โดย
ทางความเชมืนึ่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพมืนึ่อประกาศความชอบธรรมของพระองคร์สพาหรมับการทรงยกบาปทมันั้ง
หลายทบีนึ่ผด่านพว้นไปแลว้ว โดยความอดกลมันั้นพระทมัยของพระเจว้า ขว้าพเจว้ากลด่าววด่า เพมืนึ่อประกาศความชอบธรรมของ
พระองคร์ ณ เวลานบีนั้ เพมืนึ่อพระองคร์จะทรงชอบธรรม และเปป็นผผว้ทรงกระทพาใหว้คนทบีนึ่เชมืนึ่อในพระเยซผเปป็นผผว้ชอบ



ธรรม”
(ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีนั้ โปรดศนกษาคว้นควว้า โรม 5:8-11; ฮบีบรผ 9:11-15; 10:10-14)
คพากรบีกตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ถมือ” ถผกแปลเปป็น “นมับ” (รม. 8:18) และ “นมับวด่า” (ฮบ. 11:19) เชด่นกมัน มมัน

บด่งบอกถนงการถมือวด่าสลินึ่งหนนนึ่งถผกทพาไปแลว้ว ความชอบธรรมของพระเจว้าไมด่อาจถผกไปถนงไดว้ยกเวว้นโดยการถมือใหว้เปป็น
ของเรา เมมืนึ่อเราเชมืนึ่อบนพระเยซผและใชว้ความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระองคร์ พระเจว้ากร็ทรงถมือใหว้
ความชอบธรรมเปป็นของเรา พระองคร์ทรงใสด่ความชอบธรรมไวว้ภายในใจของเรา-และพระเจว้าเพบียงผผว้เดบียวทรง
สามารถกระทพาการอมัศจรรยร์นบีนั้ไดว้

“...และไดว้ทรงมอบพระวจนะแหด่งการคมืนดบีกมันนมันั้นไวว้กมับพวกเรา” คพาอด่านแบบตรงตมัวคมือ “และไดว้ทรง
ใสด่ถว้อยคพาแหด่งการทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมันนมันั้นไวว้ในเรา” มมันบด่งบอกมากกวด่าแคด่การไดว้รมับฝากไวว้ แนด่นอนวด่าพระเจว้าไดว้
ทรงฝากขด่าวสารแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระองคร์ไวว้กมับเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระองคร์ แตด่ขด่าวประเสรลิฐนบีนั้อยผด่ใน
ผผว้รมับใชว้นมันั้น ในผผว้เชมืนึ่อแทว้นมันั้น เราถมือครองขด่าวสารแหด่งการทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมันนมันั้น ขด่าวสารทบีนึ่เหลด่านมักเทศนร์แหด่งขด่าว
ประเสรลิฐพวกแรกนมันั้นไดว้ประกาศ และเราจะตว้องปฝ่าวประกาศขด่าวสารนมันั้น ไมด่เพบียงโดยคพาพผดจากปากเทด่านมันั้นแตด่
โดยการดพาเนลินชบีวลิตประจพาวมันดว้วย มมันเปป็นความจรลิงมาก ๆ ทบีนึ่วด่าการดพาเนลินชบีวลิตตามขด่าวประเสรลิฐเดลินเคบียงขว้าง
ไปกมับการบอกเลด่าขด่าวประเสรลิฐ

ขว้อ 20: บมัดนบีนั้พวกเราจนงเปป็นบรรดาราชทผตของพระครลิสตร์ เหมมือนกมับวด่าพระเจว้าไดว้ทรงขอรว้องพวกทด่าน
โดยทางพวกเรา พวกเราจนงขอรว้องพวกทด่านแทนพระครลิสตร์ พวกทด่านจงคมืนดบีกมันกมับพระเจว้าเถลิด

“พวกเราจนงเปป็นบรรดาราชทผตของพระครลิสตร์…” นบีนึ่ใชว้ไดว้กมับผผว้เชมืนึ่อทจุกคน ถนงแมว้มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่า
พระเจว้าทรงเรบียกและแตด่งตมันั้งบางคนใหว้ถวายชบีวลิตของตนในการรมับใชว้เตร็มเวลาแบบพลิเศษเพมืนึ่อเปปิดเผยขด่าวดบีแหด่ง
ความรอด เราเปป็นทผตทบีนึ่ถผกสด่งออกไปโดยพระครลิสตร์เขว้าในโลกทบีนึ่บาปหนานบีนั้เพมืนึ่อตด่อรองกมับผผว้คนในเรมืนึ่องทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้อง
กมับลลิขลิตนลิรมันดรร์ของพวกเขา โดยคะยมันั้นคะยอพวกเขาใหว้กลมับคมืนดบีกมับพระเจว้าผด่านทางพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้ว
ของพระครลิสตร์

ราชทผตคมือคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่ถผกสด่งไปทพาสลินึ่งทบีนึ่กษมัตรลิยร์คงจะทพาเองหากกษมัตรลิยร์นมันั้นอยผด่ในทจุด่งนาแหด่งการรมับใชว้นมันั้น
เหลด่าราชทผตจะตว้องเปปิดเผยนนั้พาพระทมัยของกษมัตรลิยร์องคร์นบีนั้และเจรจาตด่อรองกลิจธจุระหลายเรมืนึ่อง-สงคราม สมันตลิภาพ 
หรมือกลิจธจุระใดกร็ตาม นบีนึ่อยผด่ในอาณาจมักรแบบธรรมดาทบีนึ่เหลด่ากษมัตรลิยร์ ราชลินบี และประธานาธลิบดบีสด่งพวกทผตออกไป
เพมืนึ่อผลประโยชนร์แหด่งประเทศชาตลิของตน และทผตเชด่นนมันั้นอยผด่ภายใตว้พมันธะหนว้าทบีนึ่ในการเชมืนึ่อฟปังคพาสมันึ่งเหลด่านมันั้นของ
ผผว้นพาสผงสจุดของตนเทด่าทบีนึ่เขาจะทพาไดว้ในแงด่ของมนจุษยร์

ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายเปป็นเหลด่าราชทผตในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ เราจะตว้องเปปิดเผยขด่าวสารแหด่งพระคจุณทบีนึ่
ชด่วยใหว้รอดอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีของพระเจว้า เราจะตว้องทพาสลินึ่งทบีนึ่พระครลิสตร์คงจะกระทพาหากพระองคร์ทรงอยผด่บนโลกนบีนั้
ดว้วยพระองคร์เอง เราจะตว้องเปปิดเผยขด่าวสารแหด่งความรอดและประกาศความจรลิงทมันั้งหมดแหด่งขด่าวสารของ
พระเจว้าในเรมืนึ่องการทรงไถด่และการทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมัน เหมมือนกมับทบีนึ่เหลด่าทผตประจพาชาตลิไมด่มบีสลิทธลิธทบีนึ่จะเจรจาตด่อ
รองหรมือเปลบีนึ่ยนแปลงขว้อตกลงเหลด่านมันั้นทบีนึ่ระบจุไวว้โดยผผว้นพาสผงสจุดของพวกเขา เหลด่าราชทผตของพระเจว้ากร็ไมด่มบีสลิทธลิธทบีนึ่
จะทพาตามความปรารถนาหรมือแผนการตด่าง ๆ ของตมัวเองเชด่นกมัน ผผว้รมับใชว้แหด่งขด่าวประเสรลิฐตว้องเชมืนึ่อฟปังพระวจนะ



ของพระเจว้าหรมือไมด่กร็ทนทจุกขร์กมับผลทบีนึ่ตามมาเหลด่านมันั้นของความไมด่เชมืนึ่อฟปังของตน การเปป็นราชทผตเพมืนึ่อพระเจว้าคมือ 
อภลิสลิทธลิธอมันสผงสด่งและมบีเกบียรตลิ แตด่มมันมาพรว้อมกมับความรมับผลิดชอบทบีนึ่หนมักอนนั้งมาก ๆ

“...เหมมือนกมับวด่าพระเจว้าไดว้ทรงขอรว้องพวกทด่านโดยทางพวกเรา…” ขด่าวสารของคนของพระเจว้าจะตว้อง
ถผกถมือวด่าเปป็นเหมมือนขด่าวสารของพระเจว้า เพราะวด่าราชทผตของพระเจว้ากลด่าวถว้อยคพาของพระเจว้า

“...พวกเราจนงขอรว้องพวกทด่านแทนพระครลิสตร์…” ขด่าวสารนมันั้นทบีนึ่ถผกกลด่าวโดยคนของพระเจว้าไมด่ใชด่
ขด่าวสารของเขาเอง มมันเปป็นขด่าวสารของพระเจว้า เขากพาลมังสด่งมอบขด่าวสารนมันั้นทบีนึ่พระครลิสตร์คงจะสด่งมอบเองหาก
พระองคร์ยมังทรงเทศนาอยผด่บนโลกวมันนบีนั้

“...พวกทด่านจงคมืนดบีกมันกมับพระเจว้าเถลิด” นบีนึ่คมือหมัวใจของขด่าวสารนบีนั้ ภาระแหด่งขด่าวสารนบีนั้ทบีนึ่ถผกสด่งมอบโดย
เหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงแหด่งขด่าวประเสรลิฐของพระเจว้า ขด่าวสารนบีนั้บด่งบอกวด่ามนจุษยร์มบีอะไรบางอยด่างทบีนึ่ตว้องกระทพาใน
แผนการยลินึ่งใหญด่นบีนั้ของพระเจว้า พระเจว้าไดว้ทรงสรว้างมนจุษยร์เพมืนึ่อคพาสรรเสรลิญและเกบียรตลิของพระองคร์ พระเยโฮ
วาหร์พระเจว้าไมด่ทรงมบีความยลินดบีในความตายของคนชมันึ่ว แตด่เพมืนึ่อทบีนึ่คนชมันึ่วนมันั้นจะเขว้าในพระนลิเวศของพระเจว้าไดว้และ
รด่วมแบด่งปปันสงด่าราศบีของพระเจว้า เขาตว้องกลมับคมืนดบีกมับพระเจว้า

ในความรมักและความเมตตาอมันยลินึ่งใหญด่ของพระองคร์ พระเจว้าไดว้ทรงกระทพาทจุกอยด่างทบีนึ่พระองคร์ทพาไดว้
แลว้วเพมืนึ่อชด่วยมนจุษยร์หนบีจากการปรมับโทษแหด่งนรก พระองคร์ไดว้ประทานพระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระองคร์เพมืนึ่อชพาระหนบีนั้บาปนมันั้นของมนจุษยชาตลิโดยการทนทจุกขร์และการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์บนกางเขนนมันั้น 
พระเยซผไดว้ทรงชพาระหนบีนั้บาปนมันั้นแลว้วสพาหรมับคนทมันั้งโลก และในพระองคร์พระเจว้ากร็ทรงพอพระทมัย พระเจว้าไดว้ขจมัด
อจุปสรรคทมันั้งปวงทบีนึ่กบีดขวางการกลมับคมืนดบีกมันระหวด่างพระองคร์เองกมับมนจุษยร์แลว้ว พระองคร์ทรงกระทพาทจุกสลินึ่งทบีนึ่ตว้อง
ทพาแลว้วเพมืนึ่อทพาใหว้เกลิดการกลมับคมืนดบีกมันระหวด่างพระเจว้าผผว้ชอบธรรมและบรลิสจุทธลิธองคร์หนนนึ่งกมับคนบาปคนหนนนึ่ง

พระเยซผทรงรมักคนบาปทมันั้งหลายมากเสบียจนพระองคร์เตร็มพระทมัยสละพระทรวงของพระบลิดาและเสดร็จ
มายมังครรภร์ของมารบียร์หญลิงพรหมจารบีเพมืนึ่อมาบมังเกลิดในกายหนนนึ่งทบีนึ่ตนึ่พาตว้อย เพมืนึ่อทบีนึ่พระองคร์จะสามารถสลินั้นพระชนมร์-
และไดว้สลินั้นพระชนมร์แลว้ว-เพมืนึ่อมนจุษยร์ทบีนึ่บาปหนา

พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงรมักคนบาปทมันั้งหลายมากเสบียจนพระองคร์ไดว้เสดร็จเขว้ามาในโลกในวมันเพร็นเทคอส
ตร์นมันั้นและพระองคร์ทรงอยผด่ทบีนึ่นบีนึ่มานมับแตด่นมันั้น-โดยทรงเรบียกผด่านทางฤทธลิธเดชทบีนึ่ฟฟ้องใจแหด่งพระวจนะ โดยเรบียกผผว้คน
ใหว้กลมับคมืนดบีกมับพระเจว้า

ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงหลายพมันคนแหด่งขด่าวประเสรลิฐทมันึ่วโลกสด่งมอบขด่าวสารนบีนั้วมันแลว้ววมันเลด่า สมัปดาหร์แลว้ว
สมัปดาหร์เลด่าวด่า “พวกทด่านจงคมืนดบีกมันกมับพระเจว้าเถลิด” ขอพระเจว้าทรงโปรดเวทนาผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ไมด่มบีภาระใจเพมืนึ่อคนทบีนึ่
ยมังไมด่รอดดว้วยเถลิด ขอพระเจว้าทรงโปรดเวทนาผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ขนนั้นไปบนธรรมาสนร์ทจุกวมันอาทลิตยร์และเทศนาขด่าว
ประเสรลิฐเพมืนึ่อสมังคม โดยไมด่ไดว้รว้องประกาศเสบียงดมัง ไมด่บอกผผว้คนวด่าพวกเขาตว้องบมังเกลิดใหมด่ และปราศจากพระ
โลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งรลินของพระเยซผ กร็ไมด่มบีการยกโทษบาปเลย!

ขว้อ 21: เพราะวด่าพระเจว้าไดว้ทรงกระทพาพระองคร์ผผว้มลิไดว้ทรงรผว้จมักบาป ใหว้เปป็นบาปเพราะเหร็นแกด่พวกเรา 
เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้ถผกทพาใหว้เปป็นความชอบธรรมของพระเจว้าในพระองคร์

“พระเจว้าไดว้ทรงกระทพาพระองคร์ (พระเยซผ)...ใหว้เปป็นบาปเพราะเหร็นแกด่พวกเรา…” นมันึ่นคมือ พระเจว้าไดว้



ทรงแตด่งตมันั้งพระเยซผใหว้เปป็นตมัวแทนผผว้นมันั้นของบาปและคนบาปทมันั้งหลาย และพระองคร์ทรงปฏลิบมัตลิตด่อพระบจุตรทบีนึ่รมัก
ของพระองคร์เหมมือนกมับทบีนึ่ทรงปฏลิบมัตลิตด่อบาปและคนบาปทมันั้งหลาย พระเยซผทรงรมับหนว้าทบีนึ่เปป็นตมัวแทนของความ
เปป็นมนจุษยร์ในแงด่มจุมทบีนึ่เปป็นความบาปหนาของมมัน:

“เพราะวด่าสลินึ่งซนนึ่งพระราชบมัญญมัตลิทพาไมด่ไดว้ ในการทบีนึ่พระราชบมัญญมัตลิอด่อนกพาลมังโดยทางเนมืนั้อหนมังนมันั้น การทบีนึ่
พระเจว้าทรงสด่งพระบจุตรของพระองคร์มาในสภาพเหมมือนเนมืนั้อหนมังทบีนึ่บาปและเพมืนึ่อไถด่บาป ไดว้ทรงปรมับโทษบาปทบีนึ่
อยผด่ในเนมืนั้อหนมัง เพมืนึ่อความชอบธรรมแหด่งพระราชบมัญญมัตลิจะไดว้สพาเรร็จในพวกเรา ผผว้ซนนึ่งไมด่ดพาเนลินตามเนมืนั้อหนมัง แตด่
ตามพระวลิญญาณ” (รม. 8:3,4)

พระเยซผครลิสตร์ “พระองคร์ผผว้ทรงอยผด่ในสภาพของพระเจว้า มลิไดว้ทรงคลิดวด่าการเทด่าเทบียมกมับพระเจว้านมันั้น
เปป็นการแยด่งชลิงเอาไปเสบีย แตด่ไดว้ทรงกระทพาพระองคร์เองใหว้ไมด่มบีชมืนึ่อเสบียงใด ๆ และไดว้ทรงรมับสภาพของผผว้รมับใชว้คน
หนนนึ่ง และไดว้ทรงถมือกพาเนลิดในลมักษณะของมนจุษยร์ และเมมืนึ่อทรงปรากฏในสภาพของมนจุษยร์คนหนนนึ่งแลว้ว พระองคร์
ไดว้ทรงถด่อมพระองคร์ลง และยอมเชมืนึ่อฟปังจนถนงความมรณา กระทมันึ่งความมรณาแหด่งกางเขนนมันั้น” (ฟป. 2:6-8)

ในพระกายอมันตนึ่พาตว้อยของพระองคร์ พระครลิสตร์ไดว้ทรงรมับแบกภาระบาปในความครบถว้วนทมันั้งสลินั้นของมมัน 
ทมันั้งหมดทบีนึ่บาปจะถมทมับลงบนคนบาปไดว้ พระเยซผทรงแบกรมับไวว้แลว้วบนกลโกธา อมันเปป็นการชนะสลิทธลิธทบีนึ่จะเปป็น
ตมัวแทนของความเปป็นมนจุษยร์ในทจุกแงด่มจุม ดมังนมันั้นเราในฐานะผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายจนงมบีสลิทธลิธทบีนึ่จะถผกถมือวด่ามบีความชอบ
ธรรมของพระเจว้าแลว้ว-ไมด่ใชด่ในตมัวเราเอง แตด่ในพระครลิสตร์ผผว้ทรงเปป็นตมัวแทนของเรา พระองคร์ทรงเปป็นความชอบ
ธรรมของพระเจว้า และเมมืนึ่อเราถมือครองพระองคร์ เรากร็ถมือครองทมันั้งหมดทบีนึ่พระเจว้าทรงเปป็น พระคพาขว้อนบีนั้ถผก
ออกแบบมาเพมืนึ่อยกเหตจุผลทบีนึ่แขร็งแรงทบีนึ่สจุดในการทบีนึ่เราควรกลมับคมืนดบีกมันกมับพระเจว้า

อมัครทผตเปาโลจะยกขว้อสนมับสนจุนอมืนึ่นกร็ไดว้ เขาจะยกเหตจุผลอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่ฟปังขนนั้นในการทบีนึ่เราควรกลมับคมืนดบีกมับ
พระเจว้ากร็ไดว้ แตด่เขาเลมือกทบีนึ่จะนพาเสนอขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่สพาคมัญทบีนึ่สจุดทบีนึ่วด่าพระครลิสตร์ไดว้ทรงถผกทพาใหว้เปป็นบาปเพมืนึ่อเรา ขว้อ
เทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าพระเจว้าทรงรมับกายเนมืนั้อหนมังเพมืนึ่อทบีนึ่จะชพาระหนบีนั้บาปนมันั้นผด่านทางพระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระองคร์กร็เปป็นขว้อสนมับสนจุนทบีนึ่เหมาะสมทบีนึ่สจุดทบีนึ่จะทจุบใจหลินของมนจุษยร์ใหว้แตกและละลายจลิตวลิญญาณของเขา พระ
เยซผครลิสตร์เจว้าไดว้ทรงสละทจุกสลินึ่งและไดว้เสดร็จมาโดยไมด่เหลมือเลยสมักสลินึ่งเพมืนึ่อทบีนึ่พระองคร์จะทรงทนทจุกขร์และตายแทน
เรา นมันึ่นเปป็นขว้อสนมับสนจุนทบีนึ่แขร็งแรงทบีนึ่สจุดแลว้วทบีนึ่ใคร ๆ ควรกลมับคมืนดบีกมันกมับพระเจว้า

พระเจว้าไดว้ทรงทพาใหว้พระเยซผเปป็นบาปเพมืนึ่อเราแลว้ว-แตด่นมันึ่นหมายความวด่าพระเยซผไดว้ทพาบาปหรมือ? มมัน
หมายความวด่าพระเยซผทรงมบีความผลิดในการละเมลิดบทบมัญญมัตลิของพระเจว้าจรลิง ๆ หรมือ? ไมด่เลยครมับ นบีนึ่ไมด่อาจเปป็น
ความหมายตรงนบีนั้ไดว้ คด่าจว้างของบาปคมือความตาย และถว้าพระเยซผทรงมบีความผลิดตด่อพระพมักตรร์พระเจว้า พระองคร์
กร็สมควรตาย และความตายของพระองคร์กร็คงไมด่มบีคจุณความดบีใด ๆ มากไปกวด่าความตายของคนบาปอมืนึ่นใด 
ความผลิดสมควรไดว้รมับการลงโทษ และทบีนึ่ใดสมควรไดว้รมับการลงโทษ กร็ไมด่มบีคจุณความดบีใด ๆ เลยในการทนทจุกขร์
ของผผว้นมันั้นทบีนึ่ถผกลงโทษ การบอกเปป็นนมัยวด่าพระเยซผทรงมบีความผลิดเรมืนึ่องบาปกร็คงเทด่ากมับเปป็นการพผดหมลินึ่นประมาท 
พระเยซผไมด่เคยทพาบาปเลยในความคลิด คพาพผด หรมือการกระทพา พระองคร์ทรงยมืนอยผด่ตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าแบบไรว้
ตพาหนลิ บรลิสจุทธลิธ ดบีงาม ชอบธรรม และไรว้บาปอยด่างสลินั้นเชลิง!

ดว้วยเหตจุนบีนั้ ผมจนงเชมืนึ่อวด่าการตบีความแบบสมเหตจุสมผลหนนนึ่งเดบียวของพระคพาขว้อนบีนั้กร็คมือวด่า พระเจว้าไดว้ทรง



ทพาใหว้พระครลิสตร์เปป็นเครมืนึ่องบผชาไถด่บาป-นมันึ่นคมือ เครมืนึ่องบผชาหรมือเครมืนึ่องสมัตวบผชาเพมืนึ่อไถด่บาป พระเจว้าทรงปฏลิบมัตลิตด่อ
พระเยซผราวกมับวด่าพระองคร์ทรงเปป็นคนบาปคนหนนนึ่งเพราะวด่าพระเยซผทรงรมับโทษแทนคนบาปและทรงทนทจุกขร์
ความปวดรว้าวทมันั้งหมดแหด่งนรกนลิรมันดรร์-การลงโทษทบีนึ่แนด่นอนของคนบาปทบีนึ่ไมด่ยอมกลมับใจใหมด่ หลมังจากทบีนึ่
พระองคร์ทรงชพาระหนบีนั้บาปครบถว้วนแลว้ว พระองคร์กร็ทรงเปป็นขนนั้นจากพวกคนตาย อมันเปป็นการพลิชลิตความตาย นรก
และหลจุมศพ

ความตายเปป็นการลงโทษและผลทบีนึ่ตามมาของบาป พระเยซผไดว้ทรงทนทจุกขร์สลินึ่งนบีนั้ทมันั้งหมดแลว้วในพระกาย
อมันตนึ่พาตว้อยของพระองคร์ ไดว้ทรงทนทจุกขร์ราวกมับวด่าพระองคร์ทรงเปป็นคนบาปคนหนนนึ่งอยด่างแทว้จรลิง พระองคร์ไดว้ตก
อยผด่ภายใตว้การทนทจุกขร์ ความเจร็บปวด และความปวดรว้าวทบีนึ่คนบาปทมันั้งหลายจะเผชลิญในบนงไฟนมันั้นไปตลอดชมันึ่วนลิจนลิ
รมันดรร์หากพวกเขาไมด่กลมับใจใหมด่และหมันมาพนนึ่งพระเจว้า โดยยอมรมับการลบมลทลินเปป็นเครมืนึ่องบผชานมันั้นของพระบจุตร
ทบีนึ่รมักของพระเจว้า เพมืนึ่อทบีนึ่จะรมับโทษแทนคนบาป มมันเปป็นเหตจุจพาเปป็นของพระเจว้าทบีนึ่พระเยซผตว้องทนทจุกขร์ความปวด
รว้าวทมันั้งสลินั้นแหด่งนรกนลิรมันดรร์! 

จงสมังเกตวด่า พระเจว้าไดว้ทรงทพาใหว้พระเยซผเปป็นบาป (เอกพจนร์) เพมืนึ่อเรา ไมด่ใชด่บาปทมันั้งหลาย (พหผพจนร์) 
การสพาแดงใหว้ประจมักษร์เหลด่านมันั้นของบาปมบีมากมาย แตด่บาปนมันั้นทบีนึ่พระเยซผไดว้เสดร็จมาเพมืนึ่อสลินั้นพระชนมร์รมับโทษแทน
นมันั้นเปป็นมบีเพบียงหนนนึ่งเดบียว (ยอหร์น 1:29)- บาปนมันั้นแหด่งความไมด่เชมืนึ่อ (ยอหร์น 3:18) นมันึ่นคมือบาปทบีนึ่ไดว้ทพาใหว้คนบาป
ทจุกคนตว้องรมับโทษในนรกวมันนบีนั้ พระเยซผไดว้เสดร็จเขว้ามาในโลกเพมืนึ่อเปปิดเผยพระเจว้าแกด่มนจุษยร์ พระองคร์ทรงเปป็น
พระเจว้าในเนมืนั้อหนมัง มมันเปป็นเรมืนึ่องยากมากทบีนึ่มนจุษยร์จะยอมรมับพระเจว้าผผว้ยลินึ่งใหญด่องคร์หนนนึ่ง พระเจว้าองคร์หนนนึ่งผผว้ทรง
เปป็นวลิญญาณ พระเยซผทรงเปป็นพระเจว้าทบีนึ่ถผกหด่อหจุว้มอยผด่ในเนมืนั้อหนมัง โดยไมด่มบีบาป พระองคร์ทรงนพาพระเจว้าลงมาสผด่
มนจุษยร์เพมืนึ่อทพาใหว้ความรมักอมันยลินึ่งใหญด่ของพระเจว้าประจมักษร์แจว้งแกด่มนจุษยร์ (ยอหร์น 1:14,18)

“...เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้ถผกทพาใหว้เปป็นความชอบธรรมของพระเจว้าในพระองคร์” คจุณทราบมากด่อนไหม ทด่าน
ทบีนึ่รมัก วด่าเมมืนึ่อพระเจว้าทรงมองลงมายมังผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว พระองคร์ทรงเหร็นพระครลิสตร์? เรา (ผผว้เชมืนึ่อ) 
เปป็นบจุตรทมันั้งหลายของพระเจว้า ทายาทของพระเจว้า ทายาทรด่วมกมับพระครลิสตร์ ในภาคพมันธสมัญญาเดลิม เมมืนึ่อทผต
มรณะองคร์นมันั้นผด่านไปทมันึ่วแผด่นดลินอบียลิปตร์ ขด่าวสารของพระเจว้าคมือ “เมมืนึ่อเราเหร็นเลมือดนมันั้น เราจะผด่านเวว้นพวกเจว้า
ไป” (อพย. 12:12,13) นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันสพาหรมับวมันนบีนั้ หากไมด่มบีการหลมันึ่งรลินของโลหลิต กร็ไมด่มบีการยกโทษบาป (ฮบ.
9:22) แตด่พระโลหลิตของพระเยซผชพาระใหว้สะอาดจากบาปทมันั้งสลินั้น (1 ยอหร์น 1:7) และเมมืนึ่อพระเจว้าทรงมองมาบนผผว้
เชมืนึ่อทมันั้งหลาย พระองคร์กร็ทรงเหร็นพระโลหลิตของพระเยซผ นมันึ่นทพาใหว้เราเปป็นผผว้ชอบธรรมในสายพระเนตรของ
พระองคร์มากพอ ๆ กมับพระโลหลิตนมันั้นทบีนึ่ปกคลจุมบาปของเรา ฮาเลลผยาหร์! ขอบพระคจุณพระเจว้าสพาหรมับบททบีนึ่หว้า
ของ 2 โครลินธร์!

บทททที่ 6



6:1 ดมังนมันั้นพวกเรา เหมมือนกมับวด่าเปป็นคนทพางานดว้วยกมันกมับพระองคร์ จนงขอวลิงวอนพวกทด่านวด่า พวกทด่านอยด่ารมับ
พระคจุณของพระเจว้าอยด่างไรว้ประโยชนร์
6:2 (เพราะพระองคร์ตรมัสวด่า ‘เราไดว้ฟปังเจว้าในเวลาอมันชอบ และในวมันแหด่งความรอด เราไดว้ชด่วยเจว้า’ ดผเถลิด บมัดนบีนั้
เปป็นเวลาอมันชอบ ดผเถลิด บมัดนบีนั้เปป็นวมันแหด่งความรอด)
6:3 โดยไมด่ใหว้มบีเหตจุทบีนึ่จะสะดจุดในสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดเลย เพมืนึ่อการรมับใชว้นบีนั้จะไมด่ถผกตพาหนลิไดว้
6:4 แตด่ในสลินึ่งทมันั้งปวง ไดว้กระทพาพวกเราเองใหว้เปป็นทบีนึ่ชอบ ในฐานะผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า ในความอดทนเปป็นอมันมาก 
ในบรรดาความทจุกขร์รว้อน ในความขมัดสนตด่าง ๆ ในความทจุกขร์ใจทมันั้งหลาย
6:5 ในบรรดารอยเฆบีนึ่ยน ในการถผกจพาคจุกหลายครมันั้ง ในเหตจุการณร์วจุด่นวายทมันั้งหลาย ในการทพางานหนมักตด่าง ๆ ใน
การเฝฟ้าระวมัง ในการอดอาหารทมันั้งหลาย
6:6 โดยความบรลิสจุทธลิธ โดยความรผว้ โดยความอดกลมันั้นไวว้นาน โดยความกรจุณา โดยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ โดยความ
รมักทบีนึ่ไรว้มารยา
6:7 โดยพระวจนะแหด่งความจรลิง โดยฤทธลิธเดชของพระเจว้า โดยยจุทธภมัณฑร์แหด่งความชอบธรรมทบีนึ่อยผด่ดว้านมมือขวา
และมมือซว้าย
6:8 โดยมบีเกบียรตลิยศและไรว้เกบียรตลิยศ โดยคพารายงานวด่าชมันึ่วและคพารายงานวด่าดบี เหมมือนเปป็นคนหลอกลวง แตด่ยมัง
สมัตยร์จรลิง
6:9 เหมมือนเปป็นคนทบีนึ่ไมด่มบีใครรผว้จมัก แตด่ยมังเปป็นทบีนึ่รผว้จมักดบี เหมมือนใกลว้ตาย และดผเถลิด พวกเรายมังมบีชบีวลิตอยผด่ เหมมือนถผกตบี
สอน และไมด่ถผกฆด่า
6:10 เหมมือนเศรว้าโศก แตด่มบีความปปีตลิยลินดบีอยผด่เสมอ เหมมือนยากจน แตด่ทพาใหว้คนเปป็นอมันมากมมันึ่งมบี เหมมือนไมด่มบีอะไร
เลย และยมังถมือครองสลินึ่งสารพมัดอยผด่
6:11 โอ พวกทด่านชาวโครลินธร์ ปากของพวกเราเปปิดไวว้ตด่อพวกทด่าน ใจของพวกเรากร็ขยายออก
6:12 พวกทด่านไมด่ไดว้คมับแคบในพวกเรา แตด่พวกทด่านคมับแคบในสด่วนภายในตด่าง ๆ ของพวกทด่านเอง
6:13 บมัดนบีนั้เพมืนึ่อเปป็นการตอบแทนในแบบเดบียวกมัน (ขว้าพเจว้าพผดเหมมือนอยด่างพผดกมับบจุตรทมันั้งหลายของขว้าพเจว้า) 
พวกทด่านจงมบีใจทบีนึ่ขยายออกดว้วย
6:14 พวกทด่านอยด่าเขว้าเทบียมแอกอยด่างไมด่เทด่าเทบียมกมันกมับพวกคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ เพราะวด่าความชอบธรรมจะมบี
มลิตรภาพอะไรกมับความอธรรม และความสวด่างจะมบีสด่วนรด่วมอะไรกมับความมมืด
6:15 และพระครลิสตร์ทรงมบีการลงรอยอะไรกมับเบลบีอมัล หรมือคนทบีนึ่เชมืนึ่อมบีสด่วนอะไรกมับคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อเลด่า
6:16 และวลิหารของพระเจว้ามบีการเหร็นพว้องอะไรกมับเหลด่ารผปเคารพ เพราะวด่าพวกทด่านเปป็นวลิหารของพระเจว้า
ผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ ตามทบีนึ่พระเจว้าตรมัสไวว้วด่า ‘เราจะสถลิตอยผด่ในพวกเขา และดพาเนลินในทด่ามกลางพวกเขา และเรา
จะเปป็นพระเจว้าของพวกเขา และพวกเขาจะเปป็นประชากรของเรา’
6:17 ‘เหตจุฉะนมันั้นจงออกมาจากทด่ามกลางพวกเขา และพวกเจว้าจงแยกตมัวออกมา’ องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัส ‘และ
อยด่าแตะตว้องสลินึ่งทบีนึ่เปป็นมลทลิน และเราจะรมับพวกเจว้าไวว้
6:18 และจะเปป็นบลิดาแกด่พวกเจว้า และพวกเจว้าจะเปป็นบจุตรชายบจุตรสาวของเรา’ องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิ



ฤทธลิธตรมัส
บทนบีนั้มบีคพาปราศรมัยทบีนึ่กลด่าวแกด่ผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นโดยเตมือนสตลิพวกเขาใหว้ประพฤตลิตมัวในแบบทบีนึ่

สมควรแกด่การทรงเรบียกของพวกเขาในพระครลิสตร์ เปาโลในบททบีนึ่แลว้ว ไดว้อธลิบายใหว้พวกเขาฟปังแลว้ววด่าความ
ปรารถนาและการงานหนมักของเหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงของพระเจว้านมันั้นควรเปป็นเชด่นไร เหตจุผลหลมักสพาหรมับการ
อภลิปรายทมันั้งหมดนบีนั้กร็คมือ เพมืนึ่อแสดงใหว้ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเหร็นลมักษณะเฉพาะตมัวของการทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมันกมับ
พระเจว้าและเปปิดเผยแกด่พวกเขาถนงพมันธะหนว้าทบีนึ่ซนนึ่งผผว้เชมืนึ่อทจุกคนมบีตด่อพระเจว้า เมมืนึ่อไดว้กลมับคมืนดบีกมันกมับพระเจว้าแลว้ว 
เราจนงอยผด่ภายใตว้หนว้าทบีนึ่รมับผลิดชอบอมันยลินึ่งใหญด่ตด่อพระองคร์

ในบทนบีนั้เปาโลวางลงบนหมัวใจของชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นซนนึ่งหนว้าทบีนึ่ของพวกเขาในการแยกตมัวออกจากโลก
และไมด่รด่วมสามมัคคบีธรรมกมับการงานแหด่งความมมืด

เมมืองโครลินธร์เปป็นนครทบีนึ่รนึ่พารวยมาก (ถนงแมว้จะชมันึ่วชว้ามาก) แตด่เปาโลไมด่ไดว้แสวงหาเงลินของมมันหรมือทองคพา
ของมมัน เขาไมด่ไดว้ละโมบเสมืนั้อผว้าสวย ๆ ซนนึ่งถผกสวมใสด่โดยพวกคนมมันึ่งมบีแหด่งนครนมันั้น เขาไมด่ไดว้ขอเงลิน ไมด่แมว้แตด่เพมืนึ่อ
ปากทว้องและการเลบีนั้ยงชบีพของตมัวเอง แทนทบีนึ่จะทพาเชด่นนมันั้น เขากลมับขอรว้องคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้ประกาศตมัววด่ามบีความ
เชมืนึ่อในพระครลิสตร์แลว้วใหว้สละทลินั้งโลก มอบถวายหมดทมันั้งตมัวแดด่พระเยซผ สลมัดทลินั้งความรมักของตนทบีนึ่มบีตด่อสลินึ่งทมันั้งหลาย
ฝฝ่ายโลกและมบีใจจดจด่ออยผด่ทบีนึ่สลินึ่งทมันั้งหลายอมันเปป็นนลิรมันดรร์

ในการนพาเสนอการอภลิปรายนบีนั้ อมัครทผตทด่านนบีนั้ใชว้ภาพประกอบทบีนึ่เรบียบงด่ายมาก ๆ แตด่เปปีปี่ยมดว้วยความ
หมายเพมืนึ่อแสดงใหว้เหร็นความเปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่จะมบีการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมันระหวด่างความสวด่างกมับความมมืด ความ
สวด่างคมือความสวด่าง ความสวด่างขมับไลด่ความมมืด ดมังนมันั้นจนงไมด่อาจมบีการรด่วมสามมัคคบีธรรมใด ๆ เลยระหวด่างทมันั้งสอง 
นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันเกบีนึ่ยวกมับความชอบธรรมและความไมด่ชอบธรรม ระหวด่างพระครลิสตร์กมับเบลบีอมัล ไมด่อาจมบีการ
ตกลงกมันไดว้ระหวด่างวลิหารของพระเจว้ากมับวลิหารของรผปเคารพ ไมด่อาจมบีการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมันไดว้ระหวด่างความ
เชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนกมับการนมับถมือรผปเคารพ

บทนบีนั้แสดงใหว้เหร็นวด่าผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายจะตว้องดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่บรลิสจุทธลิธ โดยยอมจพานนตด่อการทจุด่มเทแบบสลินั้น
สจุดใจซนนึ่งเราพนงกระทพาตด่อพระเจว้าเพมืนึ่อตอบแทนสพาหรมับความรมักอมันยลินึ่งใหญด่ของพระองคร์และแผนการแหด่งการไถด่
ของพระองคร์ พมันธะหนว้าทบีนึ่ของครลิสเตบียนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทบีนึ่มบีตด่อพระเจว้าและตด่อพระครลิสตร์ชด่างยลินึ่งใหญด่แนด่ทบีเดบียว!

เปาโลแสดงออกถนงพมันธะหนว้าทบีนึ่นบีนั้ไดว้ดบีเหลมือเกลินในโรม 12:1 ทบีนึ่เขากลด่าววด่า: “เหตจุฉะนมันั้น ขว้าพเจว้าจนง
วลิงวอนพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย โดยบรรดาความเมตตาของพระเจว้า ใหว้พวกทด่านถวายรด่างกายของพวกทด่าน 
เปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิต อมันบรลิสจุทธลิธ เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยแดด่พระเจว้า ซนนึ่งเปป็นการรมับใชว้ทบีนึ่เหมาะสมของพวกทด่าน”

วริธทททที่เหลส่าผทูช้รบับใชช้ของพระเจช้ากระทนากริจแหส่งการทนาใหช้กลบับคมืนดทกบัน;
งานรบับใชช้นบันั้น-สรสุปยส่อ

ขว้อ 1: ดมังนมันั้นพวกเรา เหมมือนกมับวด่าเปป็นคนทพางานดว้วยกมันกมับพระองคร์ จนงขอวลิงวอนพวกทด่านวด่า พวก
ทด่านอยด่ารมับพระคจุณของพระเจว้าอยด่างไรว้ประโยชนร์

“ดมังนมันั้นพวกเรา เหมมือนกมับวด่าเปป็นคนทพางานดว้วยกมันกมับพระองคร์” มบีความหมายเดบียวกมันกมับถว้อยคพาทบีนึ่ถผก



บมันทนกไวว้ใน 1 โครลินธร์ 3:9- “พวกเราเปป็นพวกผผว้รด่วมทพาการดว้วยกมันกมับพระเจว้า” ในขว้อ 6 ของบทเดบียวกมันนมันั้น
เปาโลชบีนั้ใหว้เหร็นวด่าคน ๆ หนนนึ่งปลผกเมลร็ดพมืช อบีกคนรดนนั้พาพมืชทบีนึ่ปลผกไวว้นมันั้น-แตด่พระเจว้าประทานการเพลินึ่มพผน พระเจว้า
ทรงทพาใหว้เมลร็ดพมืชนมันั้นกด่อเกลิดชบีวลิต ปราศจากพระองคร์ เรากร็ทพาสลินึ่งใดไมด่ไดว้เลยทบีนึ่มบีคจุณคด่าฝฝ่ายวลิญญาณหรมือทบีนึ่เปป็นนลิ
รมันดรร์

“...พวกทด่านอยด่ารมับพระคจุณของพระเจว้าอยด่างไรว้ประโยชนร์” ผผว้สอนบางทด่าน-แมว้แตด่บางคนทบีนึ่เปป็นคนทบีนึ่
บมังเกลิดใหมด่แลว้วและยพาเกรงพระเจว้า-ตบีความวลบีนบีนั้วด่าหมายความวด่ามมันเปป็นไปไดว้ทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งจะเชมืนึ่อไปสผด่ความรอด
รมับพระคจุณของพระเจว้า และจากนมันั้นกร็สผญเสบียพระคจุณนมันั้นไปและหลงหายชมันึ่วนลิรมันดรร์! สด่วนตมัวแลว้ว ผมมองไมด่เหร็น
การตบีความแบบนมันั้นตรงนบีนั้เลย และผมไมด่เชมืนึ่อดว้วยวด่านบีนึ่จะเปป็นความหมายของการ “รมับพระคจุณของพระเจว้าอยด่าง
ไรว้ประโยชนร์” ในพจนานจุกรมภาษาอมังกฤษของ Webster ผมพบวด่าคพาวด่า “ไรว้ประโยชนร์” (vain) ถผกนลิยามใน
ความหมายอมันหนนนึ่งของมมันวด่า “ไรว้ผล ไมด่กด่อเกลิดผลลมัพธร์ดบี ๆ เลย”

เมมืองโครลินธร์เปป็นนครแหด่งบาปและการรมักโลก ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นใชว้ชบีวลิตแบบ “สบาย ๆ” พวกเขาชอบ
สนจุกสนานเฮฮา พวกเขาเลด่นสนจุก ในทางกลมับกมัน เปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขาไดว้ทพางานหนมักดว้วย
ความขยมันขมันแขร็งและความพากเพบียรแบบไมด่รผว้จมักเหนร็ดเหนมืนึ่อยเพมืนึ่อนพาขด่าวประเสรลิฐไปสผด่เมมืองนมันั้น และความ
ปรารถนาของอมัครทผตทด่านนบีนั้กร็คมือ เพมืนึ่อทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นจะกลายเปป็นผผว้ทพางานหนมักและนพาขด่าวประเสรลิฐ
ไปสผด่ผผว้อมืนึ่น เขาอยากใหว้คนเหลด่านมันั้นเกลิดผลมากและกด่อเกลิดผลลมัพธร์อมันดบีในการปฝ่าวประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่ผผว้อมืนึ่น 
ซนนึ่งโดยทางขด่าวประเสรลิฐนมันั้นพวกเขาเองกร็ไดว้รมับความรอดแลว้ว พวกเขาจะตว้องไมด่ปลด่อยใหว้ขด่าวสารนมันั้นนอนนลินึ่งอยผด่
ในใจของตน พวกเขาไดว้รมับพระคจุณของพระเจว้าแลว้ว พวกเขาไดว้รมับความรอดแลว้วโดยพระคจุณของพระเจว้า พวก
เขารผว้จมักความชมืนึ่นบานแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดแลว้ว ดมังนมันั้นพวกเขาจนงถผกคาดหวมังใหว้นพาขด่าวสารนบีนั้ไปสผด่ผผว้อมืนึ่น 
ฉะนมันั้นความหมายตรงนบีนั้จนงไมด่ใชด่วด่าพวกเขาไดว้เชมืนึ่ออยด่างสผญเปลด่าเทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับความรอด แตด่วด่าพวกเขาไมด่ไดว้
กพาลมังกด่อเกลิดผล พวกเขากพาลมังปลด่อยใหว้ขด่าวสารแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้านอนแนด่นลินึ่งอยด่างเปลด่า
ประโยชนร์ในใจและชบีวลิตของพวกเขาเอง

ขว้อ 2: (เพราะพระองคร์ตรมัสวด่า ‘เราไดว้ฟปังเจว้าในเวลาอมันชอบ และในวมันแหด่งความรอด เราไดว้ชด่วยเจว้า’ 
ดผเถลิด บมัดนบีนั้เปป็นเวลาอมันชอบ ดผเถลิด บมัดนบีนั้เปป็นวมันแหด่งความรอด)

เปาโลยกขว้อความตรงนบีนั้มาจากอลิสยาหร์ 49:8 ทบีนึ่เราอด่านวด่า: “พระเยโฮวาหร์ตรมัสดมังนบีนั้วด่า “ในเวลาอมันชอบ
เราไดว้ฟปังเจว้า และในวมันแหด่งความรอด เราไดว้ชด่วยเจว้า และเราจะรมักษาเจว้าไวว้ และมอบใหว้เจว้าเปป็นพมันธสมัญญาของ
ประชาชน เพมืนึ่อสถาปนาแผด่นดลินโลก เพมืนึ่อเปป็นเหตจุใหว้ไดว้รมับมรดกทบีนึ่รกรว้างวด่างเปลด่าเหลด่านมันั้น”

คพาประกาศของอลิสยาหร์ชบีนั้ไปยมังพระเมสสลิยาหร์ การออกแบบของพระคพาตอนนมันั้นคมือ เพมืนึ่อแสดงใหว้เหร็นวด่า
พระเจว้าจะทรงโปรดปรานพระเมสสลิยาหร์ วด่าพระองคร์จะทรงฟปังพระองคร์เมมืนึ่อพระองคร์ทรงอธลิษฐาน วด่าพระองคร์
จะทรงสถาปนาพมันธสมัญญาหนนนึ่งกมับอลิสราเอล และโดยทางพระเมสสลิยาหร์ความรอดจะไปถนงทบีนึ่สจุดปลายของแผด่น
ดลินโลก ตอนทบีนึ่เปาโลยกขว้อความจากคพาพยากรณร์ของอลิสยาหร์ พระเมสสลิยาหร์ไดว้เสดร็จมาแลว้วและทรงถผกปฏลิเสธ
และถผกตรนงกางเขนโดยพวกยลิว ดมังนมันั้นเปาโลจนงไมด่ใชว้ขว้อพระคพาตอนนบีนั้โดยมบีความหมายเหมมือนกมับทบีนึ่มมันถผกเขบียน
โดยอลิสยาหร์ คพากลด่าวเดลิมนมันั้นพผดถนงพระเมสสลิยาหร์ แตด่ตรงนบีนั้พผดถนงประชากรแหด่งพมันธสมัญญานมันั้น-นมันึ่นคมือ ภายใตว้



การครอบครองของพระเมสสลิยาหร์ พระเจว้าจะทรงยลินดบีฟปังคพารว้องทผลของประชากรของพระองคร์และจะทรง
พรว้อมแสดงความเมตตาตด่อชนชาตลิอลิสราเอล กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง เวลานมันั้นเมมืนึ่อพระเมสสลิยาหร์ไดว้เสดร็จมาแลว้วจะเปป็น
เวลาอมันชอบ

เปาโลกพาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีนั้วด่าเวลาอมันชอบนมันั้นไดว้มาถนงแลว้ว พระเมสสลิยาหร์ไดว้เสดร็จมาแลว้ว บมัดนบีนั้พระเจว้าทรง
ยลินดบีใหว้อภมัยและชด่วยใหว้รอด-ไมด่เพบียงพวกยลิวเทด่านมันั้น แตด่พวกคนตด่างชาตลิเชด่นกมัน พระองคร์จะทรงสพาแดงความ
เมตตาแกด่มนจุษยร์ทมันั้งปวงทบีนึ่จะมบีความเชมืนึ่อในพระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ พระผผว้ชด่วยใหว้รอดของโลก

ในพระครลิสตร์เพบียงผผว้เดบียว มนจุษยร์จนงสามารถเขว้าถนงพระเจว้าไดว้ พระทบีนึ่นมันึ่งแหด่งพระคจุณถผกเขว้าถนงไดว้โดยทาง
พระครลิสตร์เพบียงผผว้เดบียว ในพระนามของพระองคร์ และโดยทางพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระองคร์ พระเจว้า
ทรงเตร็มพระทมัยทบีนึ่จะฟปัง ทบีนึ่จะยกโทษ ทบีนึ่จะใหว้อภมัย และทบีนึ่จะทพาใหว้มนจุษยร์กลมับคมืนดบีกมับพระองคร์โดยทางพระราช
กลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วแหด่งพระบจุตรทบีนึ่รมักของพระองคร์ พระเจว้าทรงทพาใหว้ทจุกสลินึ่งสพาเรร็จจรลิงแลว้วซนนึ่งจพาเปป็นสพาหรมับผผว้ใด
และทจุกคนทบีนึ่จะรมับความรอด และมนจุษยร์ทจุกคนควรตอบรมับขว้อเสนอแหด่งพระเมตตาของพระเจว้านบีนั้ แทว้จรลิงแลว้ว 
บมัดนบีนั้เปป็นเวลาอมันชอบ บมัดนบีนั้เปป็นวมันแหด่งความรอด 

“เราไดว้ฟปังเจว้า…” นบีนึ่หมายถนงใคร? มมันพผดถนงพระเมสสลิยาหร์ พระเจว้าทรงฟปังคพาอธลิษฐานของพระบจุตรทบีนึ่
บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ พระเยซผทรงอธลิษฐานเพมืนึ่อความรอดของคนทมันั้งปวง-ยลิวและตด่างชาตลิ รวยและจน
ทาสและไท ในการตอบคพาอธลิษฐานวลิงวอนนมันั้น พระเจว้าทรงสมัญญาวด่าพวกคนตด่างชาตลิจะถผกมอบใหว้แกด่พระเมสสลิ
ยาหร์เพมืนึ่อเปป็นมรดกหนนนึ่ง:

“จงขอจากเราเถลิด และเราจะมอบพวกคนตด่างชาตลิแกด่เจว้าใหว้เปป็นมรดกของเจว้า และทบีนึ่สจุดปลายทมันั้งหลาย
แหด่งแผด่นดลินโลกใหว้เปป็นกรรมสลิทธลิธของเจว้า” (เพลงสดจุดบี 2:8)

เราในฐานะผผว้เชมืนึ่อ ควรคจุกเขด่าลงและขอบคจุณพระเจว้าทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงรมักเรา ทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงอนจุญาต
ใหว้พระเยซผเสดร็จเขว้ามาในโลกเพมืนึ่อสลินั้นพระชนมร์แทนเรา เพราะวด่าความรอดของเราคมือคพาตอบตด่อคพาอธลิษฐาน
วลิงวอนนมันั้นทบีนึ่ถผกถวายโดยพระเยซผครลิสตร์เจว้า

พระเจว้าทรงพรว้อมทบีนึ่จะแสดงพระเมตตา ในเนหะมบียร์ 9:17 เราอด่านวด่า: “...พระองคร์ทรงเปป็นพระเจว้า
พรว้อมทบีนึ่จะทรงใหว้อภมัย ทรงเปปีปี่ยมดว้วยพระคจุณและพระเมตตา กรลินั้วชว้า และทรงมบีความกรจุณาใหญด่ยลินึ่ง…” 
พระองคร์ทรงพรว้อมทบีนึ่จะฟปังคพาอธลิษฐานของคนบาป พระองคร์ทรงพรว้อม เตร็มพระทมัยและรว้อนพระทมัยทบีนึ่จะยกโทษ
และชด่วยใหว้รอดทจุกคนทบีนึ่ยอมมาหาพระองคร์ในพระนามของพระเยซผ โดยทางพระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระองคร์เทด่านมันั้น พระเจว้าทรงสพาแดงความเมตตาตด่อมนจุษยร์ ดมังนมันั้นทจุกคนทบีนึ่หวมังวด่าจะพบกมับพระเจว้าในความ
เมตตาแทนทบีนึ่จะเปป็นการพลิพากษาจนงตว้องเชมืนึ่อบนพระนามของพระเยซผและใหว้ความวางใจของตนอยผด่ในพระโลหลิต
ทบีนึ่หลมันึ่งรลินและพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระองคร์

บมัดนบีนั้โลกอยผด่ภายใตว้การแจกจด่ายแหด่งพระคจุณและพระเมตตาของพระเจว้า แตด่วมันหนนนึ่งวมันแหด่งพระเมตตา
นมันั้นจะสลินั้นสจุดลง เราตว้องจพาไวว้วด่าพระเจว้าทรงเปป็นพระเจว้าแหด่งความรมักและความเมตตา-แตด่พระองคร์ทรงเปป็นเพลลิง
ทบีนึ่เผาผลาญเชด่นกมัน (ฮบ. 12:29) พระเจว้าทรงรมักคนบาป-แตด่พระองคร์ทรงกรลินั้วโกรธคนชมันึ่วทจุกวมัน (เพลงสดจุดบี 
7:11) เราตว้องเผชลิญหนว้ากมับขด่าวประเสรลิฐหนนนึ่งทบีนึ่สอนชมัดเจนถนงความรมักของพระเจว้า-และการพลิพากษาของ



พระเจว้า คพาเชลิญชวนนมันั้นมายมัง “ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่มบีใจปรารถนา” แตด่ไมด่ใชด่ทจุกคนจะตอบรมับคพาเชลิญนมันั้น (ยอหร์น 5:40)
ผมรผว้วด่าบางคนกลด่าววด่า “ฉมันจะรมับความรอดเมมืนึ่อฉมันพรว้อมทบีนึ่จะรมับความรอด” คนอมืนึ่น ๆ กร็กลด่าววด่า “ฉมัน

จะรมับความรอดเมมืนึ่อฉมันจมัดการทจุกสลินึ่งใหว้เรบียบรว้อย-ธจุรกลิจของฉมัน บว้านของฉมัน ชบีวลิตทางสมังคมของฉมัน-เพมืนึ่อทบีนึ่ฉมันจะรผว้
วด่าฉมันสามารถดพาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนไดว้” ถว้านมันึ่นเปป็นวลิธบีการใชว้เหตจุผลของคจุณ ทด่านผผว้อด่านทบีนึ่รมัก ผมกร็ตว้องเตมือนคจุณ
วด่าคจุณจะไมด่รมับความรอดแคด่เพราะคจุณตมัดสลินใจวด่าถนงเวลาแลว้วทบีนึ่คจุณจะรมับความรอด คจุณจะรมับความรอดกร็ตด่อเมมืนึ่อ
พระเจว้าทรงชมักนพาคจุณมาถนงพระองคร์เอง!

พระเยซผทรงประกาศอยด่างชมัดแจว้งวด่า “ไมด่มบีผผว้ใดสามารถมาถนงเราไดว้ ยกเวว้นพระบลิดาผผว้ซนนึ่งทรงสด่งเรามา
แลว้วนมันั้นจะทรงชมักนพาเขามา…” (ยอหร์น 6:44) แลว้วพระเจว้าทรงชมักนพามนจุษยร์มาถนงพระองคร์เองอยด่างไร? คพาตอบ
ตด่อคพาถามนมันั้นถผกพบในยอหร์น 16:8-11 ทบีนึ่พระเยซผทรงอธลิบายใหว้พวกสาวกของพระองคร์ฟปังถนงพระราชกลิจสาม
ประการของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ (ผผว้ทรงปลอบประโลมใจนมันั้น) ผผว้ซนนึ่งจะเสดร็จเขว้ามาในโลก:

“และเมมืนึ่อพระองคร์นมันั้น (พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ) เสดร็จมาแลว้ว พระองคร์จะทรงตพาหนลิโลกเรมืนึ่องบาป และ
เรมืนึ่องความชอบธรรม และเรมืนึ่องการพลิพากษา เรมืนึ่องบาปนมันั้น เพราะพวกเขาไมด่เชมืนึ่อในเรา เรมืนึ่องความชอบธรรมนมันั้น 
เพราะเราไปหาพระบลิดาของเรา และทด่านทมันั้งหลายกร็ไมด่เหร็นเราอบีกตด่อไป เรมืนึ่องการพลิพากษานมันั้น เพราะผผว้ครอง
แหด่งโลกนบีนั้ถผกพลิพากษาแลว้ว”

พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธโดยทางพระวจนะทรงชบีนั้ใหว้มนจุษยร์เหร็นขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่ามนจุษยร์เปป็นคนบาป ในเสบียงทบีนึ่
นลินึ่งและเบาแหด่งความรมักและความกรจุณาพระองคร์ทรงบอกพวกเขาวด่าพวกเขาควรดพาเนลินชบีวลิตอยด่างชอบธรรม วด่า
พวกเขาควรหมันมาหาพระเจว้าและหมันเสบียจากความชมันึ่วชว้าทมันั้งหลายของตน พระองคร์ทรงเตมือนพวกเขาดว้วยวด่าถว้า
พวกเขาไมด่หมันมาหาพระเจว้า การพลิพากษากร็จะตกมาบนพวกเขาแนด่นอน

ในโรม 10:17 เราถผกบอกวด่า “ฉะนมันั้นความเชมืนึ่อจนงมาโดยการไดว้ยลิน และการไดว้ยลินกร็มาโดยพระวจนะ
ของพระเจว้า” ดมังนมันั้นพระเจว้าจนงทรงชมักนพามนจุษยร์ผด่านทางการเทศนาพระวจนะและฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณ
บรลิสจุทธลิธ และไมด่มบีผผว้ใดรมับความรอดไดว้โดยปราศจากการไดว้ยลินพระวจนะและการมบีพระวลิญญาณของพระเจว้า
เคลมืนึ่อนไหวอยผด่บนใจนมันั้น ถว้าพระวลิญญาณทรงเรบียก ถว้าคจุณไดว้ยลินเสบียงอมันนจุด่มนวลของพระองคร์ตรมัสกมับคจุณและบอก
คจุณวด่าคจุณควรรมับความรอด ผมกร็ขอรว้องคจุณใหว้รมับความรอดเดบีดี๋ยวนบีนั้ พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธอาจไมด่ตรมัสเรบียกคจุณอบีก
เลยกร็ไดว้! ผมอลิงคพากลด่าวนบีนั้บนขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้:

สจุภาษลิต 1:22-33: ““คนเขลาเออ๋ย พวกเจว้าจะรมักความเขลาไปนานสมักเทด่าใด และบรรดาคนมมักเยาะ
เยว้ยจะชมืนึ่นชมยลินดบีในการเยาะเยว้ยของตนนานเทด่าใด และคนโงด่ทมันั้งหลายจะเกลบียดความรผว้นานเทด่าใด เจว้าทมันั้งหลาย
จงหมันกลมับเพราะคพาตมักเตมือนของเรา ดผเถลิด เราจะเทวลิญญาณของเราใหว้แกด่พวกเจว้า เราจะทพาใหว้พวกเจว้ารผว้จมัก
บรรดาถว้อยคพาของเรา

“เพราะเราไดว้เรบียกแลว้วและพวกเจว้าไดว้ปฏลิเสธ เราไดว้เหยบียดมมือของเราออกและไมด่มบีมนจุษยร์คนใดเอาใจ
ใสด่ แตด่พวกเจว้าไดว้ปฏลิเสธคพาแนะนพาทจุกอยด่างของเรา และไมด่ยอมรมับคพาตมักเตมือนของเราเลย เราจะหมัวเราะเยาะ
ความหายนะของพวกเจว้าดว้วย เราจะเยาะเยว้ยเมมืนึ่อความหวาดกลมัวของพวกเจว้ามาถนง เมมืนึ่อความหวาดกลมัวของ
พวกเจว้ามาถนงเหมมือนอยด่างการรกรว้างวด่างเปลด่า และความพลินาศของพวกเจว้ามาถนงเหมมือนอยด่างลมหมจุน เมมืนึ่อ



ความยจุด่งยากและความปวดรว้าวมาถนงพวกเจว้า
“แลว้วพวกเขาจะรว้องทผลตด่อเรา แตด่เราจะไมด่ตอบ พวกเขาจะแสวงหาเราอยด่างรบีบรว้อน แตด่พวกเขาจะไมด่

พบเรา เพราะวด่าพวกเขาไดว้เกลบียดชมังความรผว้ และมลิไดว้เลมือกเอาความยพาเกรงพระเยโฮวาหร์ พวกเขาไมด่ยอมรมับคพา
แนะนพาของเราเลย พวกเขาไดว้เหยบียดหยามคพาตมักเตมือนทมันั้งสลินั้นของเรา เพราะฉะนมันั้น พวกเขาจะกลินผลแหด่งทาง
ของพวกเขาเอง และจะอลินึ่มดว้วยบรรดากลวลิธบีของพวกเขาเอง เพราะการหมันกลมับของบรรดาคนเขลาจะสมังหาร
พวกเขา และความเจรลิญของบรรดาคนโงด่จะทพาลายพวกเขาเสบีย แตด่ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่ฟปังเราจะอาศมัยอยผด่อยด่าง
ปลอดภมัย และจะอยผด่อยด่างสงบสจุขปราศจากความกลมัวความชมันึ่วรว้าย”

สจุภาษลิต 27:1: “เจว้าอยด่าอวดถนงวมันพรจุด่งนบีนั้ เพราะเจว้าไมด่ทราบวด่าวมันหนนนึ่ง ๆ จะนพาอะไรมาใหว้บว้าง”
สจุภาษลิต 29:1: “คนทบีนึ่ถผกตพาหนลิบด่อย ๆ กร็ทพาใหว้คอของตนแขร็ง จะถผกทพาลายอยด่างฉมับพลมัน และไรว้ทาง

แกว้ไข”
อลิสยาหร์ 55:6: “พวกเจว้าจงแสวงหาพระเยโฮวาหร์ ขณะทบีนึ่พระองคร์สามารถถผกพบไดว้ พวกเจว้าจงรว้องทผล

ตด่อพระองคร์ ขณะทบีนึ่พระองคร์ทรงอยผด่ใกลว้”
ทด่านผผว้อด่านทบีนึ่รมัก ถว้าคจุณรผว้สนกถนงความปรารถนาแมว้เพบียงนว้อยนลิดทบีนึ่จะกลายเปป็นครลิสเตบียน ถว้าพระเจว้ากพาลมัง

เคลมืนึ่อนไหวอยผด่ในใจของคจุณผด่านทางการศนกษาพระวจนะของพระองคร์นบีนั้ บมัดนบีนั้กร็เปป็นเวลาอมันชอบสพาหรมับคจุณ 
สพาหรมับคจุณ พรจุด่งนบีนั้อาจไมด่มาถนงเลย ถว้าพระเจว้ากพาลมังตรมัสกมับใจของคจุณวมันนบีนั้ จงมอบถวายใจของคจุณแดด่พระเยซผ
เดบีดี๋ยวนบีนั้ ถว้าคจุณปฏลิเสธการทรงเรบียกของพระองคร์ พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธอาจไมด่มากวนใจของคจุณอบีกเลย!

ขว้อ 3 และ 4: โดยไมด่ใหว้มบีเหตจุทบีนึ่จะสะดจุดในสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดเลย เพมืนึ่อการรมับใชว้นบีนั้จะไมด่ถผกตพาหนลิไดว้ แตด่ในสลินึ่ง
ทมันั้งปวง ไดว้กระทพาพวกเราเองใหว้เปป็นทบีนึ่ชอบ ในฐานะผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า ในความอดทนเปป็นอมันมาก ในบรรดา
ความทจุกขร์รว้อน ในความขมัดสนตด่าง ๆ ในความทจุกขร์ใจทมันั้งหลาย

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลเขว้าสผด่ขว้อพระคมัมภบีรร์ขนาดยาวตอนหนนนึ่งซนนึ่งเขาแสดงใหว้เหร็นวด่างานรมับใชว้แหด่งการทพาใหว้กลมับ
คมืนดบีกมันนบีนั้ถผกกระทพาอยด่างไร แนวทางประพฤตลิภายนอกของเหลด่าอมัครทผตทบีนึ่มบีตด่อคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่พวกเขาเทศนา
พระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้ากร็เปป็นวลิธบีการปฝ่าวประกาศขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่ทรงพลมังมากพอ ๆ กมับถว้อยคพาทบีนึ่พวก
เขากลด่าว กระนมันั้นเปาโลกร็ไมด่ไดว้ละสายตาไปจากการกลด่าวปกปฟ้องตมัวเอง คมือ การปกปฟ้องซนนึ่งมบีตลอดจดหมายฝาก
ฉบมับทบีนึ่สองถนงชาวโครลินธร์ นบีนึ่เทด่ากมับเปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “พวกทด่านตมัดสลินไดว้ดว้วยตมัวเองวด่านบีนึ่เปป็นแนวทางประพฤตลิ
ทบีนึ่คาดหวมังไดว้จากคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่ไดว้รมับการทรงเรบียกและรมับมอบพมันธกลิจจากพระเจว้าและถผกกพาชมับใหว้ประกาศขด่าว
ประเสรลิฐหรมือไมด่”

“โดยไมด่ใหว้มบีเหตจุทบีนึ่จะสะดจุดในสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดเลย…” เหตจุทบีนึ่จะใหว้สะดจุดในภาษากรบีกมาจากคพากรลิยาหนนนึ่งทบีนึ่
มบีความหมายวด่า “กระแทกกมับพมืนั้นดลิน” มมันใชว้ไดว้กมับสลินึ่งใดซนนึ่งเปป็นเหตจุใหว้คน ๆ หนนนึ่งลว้ม ความหมายของพระคพาขว้อ
นบีนั้กร็คมือ “อยด่าใหว้โอกาสแกด่ผผว้ใดซนนึ่งอาจเปป็นเหตจุใหว้พวกเขาปฏลิเสธขด่าวประเสรลิฐไดว้” เปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงาน
ของเขาไดว้ทพางานหนมัก ดพาเนลินชบีวลิต และเสบียสละในแบบทบีนึ่วด่าไมด่มบีผผว้ใดสามารถกลด่าวหาพวกเขาไดว้อยด่างสมัตยร์จรลิง
วด่าพวกเขาพผดหรมือทพาสลินึ่งใดทบีนึ่จะนพาคพาตลิเตบียนมาสผด่งานรมับใชว้ของพวกเขาหรมือมาสผด่ขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่พวกเขาประกาศ
(ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีนั้ โปรดศนกษาคว้นควว้ามมัทธลิว 10:16; 1 โครลินธร์ 8:13; 10:32,33; ฟปีลลิปปปี 2:15; และ 1 



เธสะโลนลิกา 2:10 และ 5:22)
“...เพมืนึ่อการรมับใชว้นบีนั้จะไมด่ถผกตพาหนลิไดว้” การรมับใชว้ตามทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีนั้ไมด่ไดว้หมายถนงเปาโลและเหลด่าผผว้ชด่วย

ของเขาเทด่านมันั้น แตด่หมายถนงการรมับใชว้โดยรวมกระทมันึ่งจนถนงชมันึ่วโมงนบีนั้ คมือการรมับใชว้ซนนึ่งพระเยซผไดว้ทรงกด่อตมันั้งขนนั้นและ
ทรงทพาใหว้มมันเคลมืนึ่อนทบีนึ่ขณะพระองคร์ยมังทรงอยผด่บนโลกนบีนั้ แนวทางประพฤตลิทบีนึ่ผลิดในสด่วนของผผว้รมับใชว้คนใดกร็นพาคพาตลิ
เตบียนมาสผด่งานรมับใชว้และมาสผด่พระนามของพระเยซผเชด่นกมัน เราแตด่ละคนจะตว้องใหว้การตด่อพระเจว้าสพาหรมับตมัวเอง 
และเมมืนึ่อเราทพาบางสลินึ่งทบีนึ่นพาคพาตลิเตบียนมาสผด่พระนามของพระเยซผ ครลิสตจมักรโดยรวมทมันั้งหมดกร็ไดว้รมับผลเสบียและพวก
คนไมด่เชมืนึ่อกร็ถผกผลมักไสใหว้ออกหด่างไปจากพระเจว้ามากขนนั้นเพราะการประพฤตลิผลิดของครลิสเตบียนทมันั้งหลาย-และโดย
เฉพาะอยด่างยลินึ่งเหลด่าผผว้รมับใชว้

ใน 1 โครลินธร์ 8:12,13 เปาโลใหว้การรมับรองวด่า: “แตด่เมมืนึ่อพวกทด่านทพาผลิดเชด่นนมันั้นตด่อพวกพบีนึ่นว้อง และทพาใหว้
ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบทบีนึ่อด่อนแอของพวกเขาไดว้รมับบาดแผล พวกทด่านกร็ทพาบาปตด่อพระครลิสตร์ เหตจุฉะนมันั้น ถว้า
อาหารทพาใหว้พบีนึ่นว้องของขว้าพเจว้าหลงผลิดไป ขว้าพเจว้าจะไมด่กลินเนมืนั้อสมัตวร์ในขณะทบีนึ่โลกยมังคงอยผด่ เกรงวด่าขว้าพเจว้าจะ
ทพาใหว้พบีนึ่นว้องของขว้าพเจว้าหลงผลิดไป” มบีแตด่คนทบีนึ่ดพาเนลินตามแบบพระเจว้าเทด่านมันั้น ซนนึ่งถผกแยกตมันั้งไวว้จพาเพาะพระเจว้า
อยด่างสลินั้นสจุดใจ ถนงจะกลด่าวคพาพผดเชด่นนบีนั้ไดว้ ครลิสเตบียนทมันั้งหลายตว้องระวมังตมัวสจุดขบีดวด่าพวกเขาประพฤตลิตมัวอยด่างไร
เกรงวด่าพวกเขายมืนขวางทางคนบาปทมันั้งหลายและถผกมารใชว้งานเพมืนึ่อขมับไลด่ผผว้คนไปจากพระครลิสตร์ ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิง
ของพระเจว้าจะชบีนั้นพาผผว้คนมาถนงพระเยซผและจะเฝฟ้าระวมังทบีนึ่จะไมด่ทพาสลินึ่งใดหรมือเขว้าสด่วนในสลินึ่งใดทบีนึ่อาจเปป็นเหตจุใหว้คน
บาปทมันั้งหลายสะดจุดลว้มลงสผด่นรก หรมือพผดไดว้วด่า “นมักเทศนร์คนนมันั้นกร็ทพาหลายสลินึ่งเหมมือนทบีนึ่ฉมันทพา ไปสถานทบีนึ่เดบียวกมัน
กมับทบีนึ่ฉมันไป และคบหาเพมืนึ่อนฝผงแบบเดบียวกมับทบีนึ่ฉมันคบ ดมังนมันั้นทพาไมคพาเทศนาของเขาถนงควรมบีอลิทธลิพลตด่อฉมันเลด่า?”

“แตด่ในสลินึ่งทมันั้งปวง ไดว้กระทพาพวกเราเองใหว้เปป็นทบีนึ่ชอบ ในฐานะผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า…” กระทพาพวกเรา
เองใหว้เปป็นทบีนึ่ชอบมบีความหมายวด่า “สพาแดงตมัวเราเองใหว้เปป็นทบีนึ่ชอบโดยแนวการประพฤตลิของเรา, การกระทพาตด่าง 
ๆ ของเรา” ความหมายกร็คมือวด่าเปาโลและเพมืนึ่อนผผว้รด่วมงานของเขาพากเพบียรทบีนึ่จะดพาเนลินชบีวลิตอมันสมควรแกด่เหลด่า
ผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า ในขว้อพระคพาตด่อ ๆ ไปของบทนบีนั้ เปาโลอธลิบายวด่าสลินึ่งนบีนั้ถผกกระทพาอยด่างไร

“...ในความอดทนเปป็นอมันมาก…” ใคร ๆ กร็ชมืนึ่นบานและรว้องเพลงไดว้เมมืนึ่อทจุกอยด่างกพาลมังไปไดว้สวย มบีแตด่ลผก
ทบีนึ่อจุทลิศตมัวอยด่างแทว้จรลิงของพระเจว้าเทด่านมันั้นทบีนึ่จะอดทนไดว้ภายใตว้ความทจุกขร์และความยากลพาบากตด่าง ๆ แบบทบีนึ่
เปาโลไดว้สผว้ทน ผผว้รมับใชว้ในการแสดงความอดทนตด่อหนว้าคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาเทศนาใหว้ฟปัง กร็วางแบบอยด่างทบีนึ่ถผกตว้องไวว้
ตรงหนว้าพวกเขา มมันไมด่ใชด่เรมืนึ่องงด่ายทบีนึ่จะอดทนในความทจุกขร์ลพาบาก มมันไมด่ใชด่เรมืนึ่องงด่ายทบีนึ่จะรอคอยการเปปิดเผยนนั้พา
พระทมัยของพระเจว้าและเหร็นวด่าสลินึ่งตด่าง ๆ เกลิดขนนั้นตามทบีนึ่พระองคร์ทรงนพาและตามทบีนึ่พระองคร์ทรงประกอบกลิจ 
มนจุษยร์ขมัดขมืนคพาเทศนาทบีนึ่พวกเขาไดว้ยลิน แตด่มบีไมด่กบีนึ่คนทบีนึ่สามารถขมัดขมืนฤทธลิธเดชแหด่งแบบอยด่างอมันดบีซนนึ่งถผกวางตรง
หนว้าพวกเขาในวาระแหด่งการทนทจุกขร์แบบอมับจนหนทางไดว้

“...ในบรรดาความทจุกขร์รว้อน…” นบีนึ่หมายถนงความทจุกขร์รว้อนทจุกรผปแบบ ความทจุกขร์และความลพาบากทมันั้ง
หลายทบีนึ่ถผกสผว้ทนโดยเปาโล และซนนึ่งเราอาจถผกเรบียกใหว้แบกรมับขณะทบีนึ่เราเดลินทางแบบผผว้จารลิกนบีนั้ รด่างกายทบีนึ่ตายไดว้
ของเรานบีนั้มมักไดว้รมับความเจร็บปวดอยผด่เนมือง ๆ จากนมันั้นเปาโลเอด่ยชมืนึ่อความทจุกขร์รว้อนหลายอยด่างเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาไดว้สผว้ทน
ความทจุกขร์รว้อนตด่าง ๆ ทบีนึ่อาจบมังเกลิดแกด่เราไดว้เชด่นกมัน:



“...ในความขมัดสนตด่าง ๆ…” คพากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีนั้ใหว้รผปแบบความทจุกขร์รว้อนทบีนึ่รจุนแรงมากยลินึ่งขนนั้น มมันบด่ง
บอกถนงความขมัดสนจรลิง ๆ-ขมัดสนอาหาร ขมัดสนเสมืนั้อผว้า ขมัดสนสลินึ่งจพาเปป็นเหลด่านมันั้นแหด่งชบีวลิต

“...ในความทจุกขร์ใจทมันั้งหลาย” คพากรบีกในทบีนึ่นบีนั้มบีความรจุนแรงมากกวด่าทมันั้งสองคพานมันั้นทบีนึ่เปาโลไดว้ใชว้กด่อนหนว้า
นบีนั้ มมันบด่งบอกถนงความปวดรว้าวและความทจุกขร์ระทม กระนมันั้นแมว้ในความทจุกขร์ใจแสนสาหมัสเชด่นนมันั้น เปาโลกร็
แสดงออกถนงความอดทนแบบพระเจว้าและโดยการทพาเชด่นนบีนั้จนงวางแบบอยด่างไวว้ตด่อหนว้าคนเหลด่านมันั้นซนนึ่งเขามบีการ
ตลิดตด่อสมัมพมันธร์ดว้วยและคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่พวกเขา

ขว้อ 5: ในบรรดารอยเฆบีนึ่ยน ในการถผกจพาคจุกหลายครมันั้ง ในเหตจุการณร์วจุด่นวายทมันั้งหลาย ในการทพางานหนมัก
ตด่าง ๆ ในการเฝฟ้าระวมัง ในการอดอาหารทมันั้งหลาย

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลเอด่ยชมืนึ่อสลินึ่งเหลด่านมันั้นตด่อไปซนนึ่งเขาไดว้สผว้ทนขณะทบีนึ่เขาประกาศขด่าวประเสรลิฐแทว้แหด่งพระคจุณทบีนึ่
ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า:

“ในบรรดารอยเฆบีนึ่ยน…” ในขว้อพระคพากด่อนหนว้า เปาโลพผดถนงความทจุกขร์รว้อนตด่าง ๆ ของตนในแบบทมันึ่ว 
ๆ ไป ในทบีนึ่นบีนั้เขาอว้างอลิงอยด่างเฉพาะเจาะจงถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเขาและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขาไดว้ถผกเฆบีนึ่ยนตบีใน
บางนครเหลด่านมันั้นทบีนึ่พวกเขาไดว้เทศนา “บรรดารอยเฆบีนึ่ยน” หมายถนงการโบยตบีทบีนึ่เขาไดว้รมับจากพวกยลิวซนนึ่งทพาการ
โบยสามสลิบเกว้าทบี ตามทบีนึ่ถผกกพาหนดไวว้ในพระราชบมัญญมัตลิ 25:2,3: 

“และตด่อมาถว้าคนชมันึ่วนมันั้นสมควรถผกโบย ผผว้พลิพากษาตว้องสมันึ่งใหว้เขานอนลง และกพาหนดใหว้ถผกโบยตด่อหนว้าผผว้
พลิพากษา ตามความผลิดของผผว้นมันั้น โดยจพานวนทบีนึ่กพาหนดไวว้ ผผว้พลิพากษาสามารถโบยเขาถนงสบีนึ่สลิบทบีกร็ไดว้ และอยด่าใหว้
เกลินนมันั้น เกรงวด่าถว้าผผว้พลิพากษาทพาเกลินนมันั้น และโบยเขาเกลินสบีนึ่สลิบทบี แลว้วพบีนึ่นว้องของทด่านจะดผเหมมือนเปป็นคนตนึ่พาชว้าแกด่
ทด่าน”

เพมืนึ่อใหว้แนด่ใจวด่าพวกเขาไมด่โบยเกลินสบีนึ่สลิบทบี มมันจนงเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิทบีนึ่จะหยจุดเมมืนึ่อโบยถนงทบีทบีนึ่สามสลิบ
เกว้า ดมังนมันั้นเปาโลจนงพผดถนงการถผกโบย “สามสลิบเกว้าทบี” (“สบีนึ่สลิบทบีลบหนนนึ่งทบี”) (โปรดอด่าน 2 โครลินธร์ 11:23-27 ใน
การเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีนั้)

“...ในการถผกจพาคจุกหลายครมันั้ง…” เปาโลไมด่เพบียงทนทจุกขร์กมับการถผกโบยตบีแบบรจุนแรงเทด่านมันั้น ในหลาย
คราว เขาถผกจพาคจุกเหมมือนเปป็นอาชญากรธรรมดาคนหนนนึ่งเชด่นกมัน หนนนึ่งในบมันทนกเรมืนึ่องราวทบีนึ่นด่าสนใจมากทบีนึ่สจุดเกบีนึ่ยว
กมับประสบการณร์เชด่นนมันั้นถผกบมันทนกไวว้ในกลิจการ 16:22-34 ทบีนึ่เราอด่านเกบีนึ่ยวกมับเปาโลและสลิลาสในเมมืองฟปีลลิปปปี 
พวกเขาถผกโบยตบีอยด่างหนมักและถผกโยนเขว้าคจุก-แตด่อจุบายของมารกร็สะทว้อนกลมับเลด่นงานมมันเอง นายคจุกชาวฟปีลลิปปปี
คนนมันั้นและครอบครมัวของเขาไดว้รมับความรอดอยด่างเปปีปี่ยมสงด่าราศบี และพระเจว้าทรงสด่งแผด่นดลินไหวมาเปปิดประตผ
คจุก! ดมังนมันั้นการจพาคจุกคนของพระเจว้าจนงนพาสงด่าราศบีมาสผด่พระนามของพระองคร์และนพาคนมากมายเขว้ามาใน
ครอบครมัวแหด่งสวรรคร์

“...ในเหตจุการณร์วจุด่นวายทมันั้งหลาย…” คพากรบีกตรงนบีนั้แปลไดว้เชด่นกมันวด่า “ความไมด่มบีเสถบียรภาพ” อมันทบีนึ่จรลิง 
ความหมายนบีนั้กร็คมือ ความไมด่เปป็นระเบบียบ ความปปัปี่นปฝ่วน การรบกวน การกด่อความวจุด่นวาย ความสมับสน ความ
วจุด่นวายหลายอยด่างไดว้ถผกกด่อขนนั้นอมันเปป็นผลมาจากการประกาศขด่าวประเสรลิฐของเปาโล ตมัวอยด่างหนนนึ่งของ
เหตจุการณร์นบีนั้ถผกบมันทนกไวว้ในกลิจการ 16:16-24 ซนนึ่งเปป็นความวจุด่นวายทบีนึ่นพาไปสผด่การตลิดคจุกในเมมืองฟปีลลิปปปีดมังทบีนึ่พนนึ่งกลด่าว



ถนงไปนมันั้น
ในกลิจการ 14:19,20 เราถผกบอกวด่าความวจุด่นวายนมันั้นไดว้รจุนแรงมากเสบียจนในเมมืองลลิสตราเปาโลถผกเอาหลิน

ขวว้างและถผกลากออกไปนอกเมมืองเพราะคลิดวด่าตายแลว้ว “อยด่างไรกร็ดบี ขณะทบีนึ่พวกสาวกไดว้ยมืนลว้อมรอบทด่านแลว้ว 
ทด่านกร็ลจุกขนนั้น และเขว้ามาในเมมือง และวมันตด่อมาทด่านกร็ออกเดลินทางกมับบารนาบมัส ไปยมังเมมืองเดอรร์บบี”

ในกลิจการ 19:23-41 การเทศนาของเปาโลไดว้กด่อใหว้เกลิดการลจุกฮมือขนนั้นในทด่ามกลางพวกชด่างเงลิน (ทบีนึ่ทพา
และขายศาลเจว้าทบีนึ่ทพาดว้วยเงลินเพมืนึ่อถผกใชว้ในการบผชาเจว้าแมด่ไดอานด่า) จน “ทมันึ่วทมันั้งเมมืองกร็เตร็มไปดว้วยความสมับสน” 
และผผว้คน “กร็สด่งเสบียงพรว้อมกมันอยผด่ประมาณสองชมันึ่วโมง โดยรว้องออกมาวด่า “พระไดอานด่าของชาวเอเฟซมัสเปป็น
ใหญด่” ใชด่แลว้วครมับ เปาโลเขว้าไปเกบีนึ่ยวขว้องใน “เหตจุการณร์วจุด่นวาย” ในหลายเมมืองเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาไปเทศนา โดย
ชบีนั้นพาผผว้คนใหว้มาถนงพระเยซผครลิสตร์เจว้า พระผผว้ชด่วยใหว้รอดของคนบาปทมันั้งหลาย

“...ในการทพางานหนมักตด่าง ๆ…” เทด่าทบีนึ่เปป็นไปไดว้ นบีนึ่หมายถนงการทพางานหนมักเหลด่านมันั้นของเปาโลและ
เหลด่าผผว้ชด่วยของเขาในการทพางานรมับใชว้ของพวกเขา แตด่เราทราบเชด่นกมันวด่าพวกเขาทพางานหนมักดว้วยมมือเพมืนึ่อทบีนึ่จะ
หาเลบีนั้ยงชบีพตมัวเองขณะทบีนึ่พวกเขาประกาศขด่าวประเสรลิฐ

“...ในการเฝฟ้าระวมัง…” ไมด่มบีขว้อสงสมัยเลยวด่าเปาโลและเหลด่าสหายของเขาใชว้เวลาหลายชมันึ่วโมงไมด่ไดว้หลมับ
ไดว้นอน-บางครมันั้งกร็ปฏลิบมัตลิหนว้าทบีนึ่อมันยากเขร็ญเหลด่านมันั้นของงานรมับใชว้ บางครมันั้งกร็เดลินทางไปทางบกและทางทะเล 
บางครมันั้งในการเฝฟ้าระวมังเพราะภมัยอมันตรายทบีนึ่อาจมาถนงตมัวไดว้ทจุกเมมืนึ่อ และบางครมันั้งกร็เฝฟ้าระวมังดว้วยความหด่วงใยแบบ
รว้อนใจในเหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเขาในครลิสตจมักรหลายแหด่งเหลด่านมันั้น ในความรว้อนใจของเขาเพมืนึ่อความกว้าวหนว้าไปแหด่ง
อจุดมการณร์ของพระครลิสตร์ เราจนงเชมืนึ่อไดว้วด่าเขาคงใชว้เวลาหลายชมันึ่วโมงในการอธลิษฐาน การขบคลิดและการวางแผน

“...ในการอดอาหารทมันั้งหลาย” ผมแนด่ใจวด่าเปาโลอดอาหารแบบสมมัครใจในหลายวาระ ผมแนด่ใจพอ ๆ 
กมันวด่าบางครมันั้งเขากร็ตกอยผด่ใตว้ภาระทบีนึ่หนมักมากเสบียจนเขาไมด่คลิดถนงเรมืนึ่องอาหาร ยลินึ่งไปกวด่านมันั้น เขากร็อยผด่ทด่ามกลางคน
แปลกหนว้าบด่อย ๆ และไมด่ไดว้อยผด่ในทบีนึ่ ๆ เขาจะหาอาหารรมับประทานไดว้เสมอไปแมว้หากวด่าเขาอยากรมับประทาน 
ในสภาพการณร์แวดลว้อมเหลด่านมันั้นทบีนึ่สจุดยอดอมัครทผตทด่านนบีนั้ใชว้ชบีวลิต ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่ามบีเหตจุผลหลายประการวด่า
ทพาไมเขาถนงอดอาหาร

ขว้อ 6: โดยความบรลิสจุทธลิธ โดยความรผว้ โดยความอดกลมันั้นไวว้นาน โดยความกรจุณา โดยพระวลิญญาณ
บรลิสจุทธลิธ โดยความรมักทบีนึ่ไรว้มารยา

ในทบีนึ่นบีนั้เราเหร็นวด่าขด่าวประเสรลิฐไดว้ถผกทพาใหว้แผด่กวว้างออกไปไมด่เพบียงโดยการทนทจุกขร์และความปวดรว้าวใจ
เหลด่านมันั้นทบีนึ่เปาโลไดว้สผว้ทนเทด่านมันั้น แตด่โดยชบีวลิตอมันบรลิสจุทธลิธและอจุทลิศตมัวของเขาเชด่นกมัน ชบีวลิตของเขาทบีนึ่แสดงถนงความ
อดทน ความอดกลมันั้นไวว้นาน และความนจุด่มนวลไดว้แตะตว้องใจของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาปรนนลิบมัตลิรมับใชว้

“โดยความบรลิสจุทธลิธ…” เปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนผผว้รมับใชว้ของเขาเปป็นคนสจุจรลิต พวกเขาดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่บรลิสจุทธลิธ
ดบีงาม และชอบธรรม-ขว้อเทร็จจรลิงประการหนนนึ่งทบีนึ่ผผว้คนทราบดบี พวกเขาไมด่ไดว้มบีสด่วนในความสพาเรลิงสพาราญแบบโลก
อมันไมด่ชอบธรรม ไมด่มบีผผว้ใดควรคาดหวมังวด่าจะประสบความสพาเรร็จในงานรมับใชว้หรมือนพาครลิสตจมักรหนนนึ่งไปสผด่ความยลินึ่ง
ใหญด่ตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าไดว้หากคน ๆ นมันั้นไมด่บรลิสจุทธลิธ เขาไมด่ตว้องหวมังเลยวด่าจะประสบความสพาเรร็จในเรมืนึ่องฝฝ่าย
วลิญญาณทมันั้งหลายนอกเสบียจากวด่าเขาเปป็นคนทบีนึ่มบีความสจุจรลิต



“...โดยความรผว้…” เราตว้องไมด่ละสายตาไปจากขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าในขว้อพระคพาเหลด่านบีนั้เปาโลกพาลมังใหว้รายชมืนึ่อ
วลิธบีตด่าง ๆ ทบีนึ่เขาใชว้เพมืนึ่อพลิสผจนร์ตมัวเองวด่าเปป็นผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งของพระเจว้า เขากลด่าววด่าวลิธบีหนนนึ่งในการนพาขด่าวประเสรลิฐ
ไปถนงผผว้อมืนึ่นไดว้คมือ โดยการสมืนึ่อสารความรผว้ แตด่ทบีนึ่กลด่าวเชด่นนมันั้นเขาหมายความวด่าอะไร? เขาหมายความวด่าคน ๆ หนนนึ่ง
ตว้องมบีวจุฒลิปรลิญญาเพมืนึ่อทบีนึ่จะมบีคจุณสมบมัตลิในการชนะจลิตวลิญญาณทมันั้งหลายหรมือ? แนด่ทบีเดบียว เขาไมด่ไดว้หมายความเชด่น
นมันั้นเลยสมักนลิด สจุภาษลิต 1:7 ประกาศวด่า “ความยพาเกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นการเรลินึ่มตว้นแหด่งความรผว้” เปาโลกพาลมัง
กลด่าววด่าเขาใหว้ความรผว้แหด่งขด่าวประเสรลิฐแกด่ผผว้คนเหลด่านมันั้น เขาไมด่ไดว้เพลินึ่มเขว้าหรมือตมัดออกจากความจรลิงอมันเรบียบงด่าย
นมันั้นแหด่งขด่าวสารความรอด เขาประกาศพระครลิสตร์-ผผว้ทรงถผกตรนงกางเขน ถผกฝปัง ถผกทพาใหว้เปป็นขนนั้น เสดร็จขนนั้นไป และ
จะเสดร็จมาอบีกทบี- “ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์”

พระเยซผตรมัสวด่า “ทด่านทมันั้งหลายจะรผว้จมักความจรลิง และความจรลิงนมันั้นจะทพาใหว้ทด่านทมันั้งหลายเปป็นไท”
(ยอหร์น 8:32) เปาโลเทศนาความจรลิงนมันั้นและเขาทพาเชด่นนมันั้นในถว้อยคพาทบีนึ่เรบียบงด่ายและเขว้าใจงด่าย เขาไมด่ไดว้
พยายามทพาใหว้ผผว้คนประทมับใจดว้วยการเรบียนรผว้และโวหารอมันยอดเยบีนึ่ยมของเขา เขาแคด่พยายามชนะพวกเขามาถนง
พระเยซผ ในจดหมายฝากฉบมับแรกของเขาถนงชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น เขาเตมือนความจพาพวกเขาวด่า:

“และขว้าพเจว้า พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้มาหาพวกทด่าน กร็ไมด่ไดว้มาดว้วยความเลอเลลิศแหด่งคพาพผด
หรมือแหด่งสตลิปปัญญา โดยประกาศคพาพยานของพระเจว้าแกด่พวกทด่าน เพราะวด่าขว้าพเจว้าตมันั้งใจไวว้วด่าจะไมด่รผว้สลินึ่งใด ๆ ใน
ทด่ามกลางพวกทด่านเลย เวว้นแตด่พระเยซผครลิสตร์ และการทบีนึ่พระองคร์ทรงถผกตรนงทบีนึ่กางเขน และขว้าพเจว้าไดว้อยผด่กมับ
พวกทด่านในความอด่อนกพาลมัง และในความกลมัว และในความตมัวสมันึ่นเปป็นอมันมาก และคพาพผดของขว้าพเจว้าและการ
ประกาศของขว้าพเจว้า ไมด่ใชด่ดว้วยถว้อยคพาอมันชมักชวนแหด่งสตลิปปัญญาของมนจุษยร์ แตด่ในการแสดงออกของพระ
วลิญญาณและของฤทธลิธเดช เพมืนึ่อความเชมืนึ่อของพวกทด่านจะไมด่ไดว้ตมันั้งอยผด่ในสตลิปปัญญาของมนจุษยร์ แตด่อยผด่ในฤทธลิธเดช
ของพระเจว้า” (1 คร. 2:1-5)

นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายความวด่าเปาโลสด่งเสรลิมการรมับใชว้แบบขาดความรผว้ พระเจว้าไมด่ทรงประทมับตราเหร็นชอบการ
ขาดความรผว้-แตด่พระองคร์ไมด่ทรงเหร็นชอบกมับความเยด่อหยลินึ่งซนนึ่งออกมาจากความคลิดทบีนึ่ผยองเพราะการเรบียนรผว้มาก
มายเชด่นกมัน การทรงเรบียกใหว้เทศนาคมือการทรงเรบียกใหว้เตรบียมพรว้อม และคนทบีนึ่ไดว้รมับการทรงเรบียกอยด่างแทว้จรลิง
จากพระเจว้ากร็เตร็มใจทบีนึ่จะศนกษาคว้นควว้าเพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้มาซนนึ่งความรผว้ ความรผว้ทบีนึ่แทว้จรลิงมาจากพระวจนะของพระเจว้า 
และหนทางเดบียวทบีนึ่จะเปป็นไทจากบาปและการพลิพากษาลงโทษคมือ การมบีความรผว้ในเรมืนึ่องแผนการแหด่งความรอด

“...โดยความอดกลมันั้นไวว้นาน…” พระเยซผเจว้าทรงวางแบบอยด่างในเรมืนึ่องนบีนั้ไวว้แลว้ว และผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า
ตว้องปฏลิบมัตลิตามการทรงนพาของพระองคร์ พระเยซผทรงอดกลมันั้นไวว้นาน ทรงอดทนในความทจุกขร์ลพาบากและการ
ขด่มเหงตด่าง ๆ ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่อยากบรรลจุหลายสลินึ่งเพมืนึ่อพระเจว้าตว้องอดทนกมับทมันั้งสหายและศมัตรผ เขาตว้องควบคจุมความ
ใครด่อยากทมันั้งปวงและรมักษาตมัวใหว้อยผด่ภายใตว้การควบคจุมของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ นบีนึ่กร็เปป็นคพาพยานของเปาโลเชด่น
กมัน เขากลด่าววด่า “แตด่ขว้าพเจว้าปราบรด่างกายของขว้าพเจว้า และทพาใหว้รด่างกายนมันั้นอยผด่ใตว้บมังคมับ เพราะเกรงวด่าโดย
ทางหนนนึ่งทางใดเมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้ประกาศแกด่คนอมืนึ่นแลว้ว ตมัวขว้าพเจว้าเองจะเปป็นคนทบีนึ่ใชว้การไมด่ไดว้” (1 คร. 9:27) 
เปาโลรผว้วด่ามารจะทพาเตร็มทบีนึ่เพมืนึ่อทพาลายคพาพยานของเปาโล อมันเปป็นเหตจุใหว้งานของเขาถผกวางไวว้ตด่างหากและตมัวเขา
เองไมด่ไดว้รมับความเหร็นชอบจากพระเจว้า การเปป็นคนอดทนและอดกลมันั้นไวว้นานอยด่างสมนึ่พาเสมอภายใตว้แรงกดดมัน



ตว้องอาศมัยพระคจุณแทว้ของพระเจว้าในทจุกเวลาจรลิง ๆ
“...โดยความกรจุณา…” แนด่นอนวด่าพระครลิสตร์ไดว้ทรงวางแบบอยด่างนบีนั้แลว้วในลมักษณะเฉพาะตมัวอมันโดด

เดด่นนบีนั้แหด่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน! ภาษาใดเลด่าจะสามารถพรรณนาไดว้อยด่างเพบียงพอถนงความกรจุณาซนนึ่งหลมันึ่งไหล
ออกมาจากพระทมัยอมันยลินึ่งใหญด่แหด่งความรมักของพระองคร์? ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่อยากชนะจลิตวลิญญาณหลายดวงและถวาย
เกบียรตลิแดด่พระเจว้าตว้องมบีความกรจุณาและอด่อนโยนในการปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ ของเขากมับเพมืนึ่อนมนจุษยร์ของเขา ถนงแมว้วด่า
เขาตว้องหนมักแนด่นและไมด่โอนอด่อนในความเชมืนึ่อมมันึ่นตด่าง ๆ ของเขาทบีนึ่มบีตด่อความจรลิงนมันั้นทบีนึ่พระเจว้าทรงอยากใหว้เขา
ประกาศกร็ตาม

“...โดยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ…” มมันเปป็นไปไมด่ไดว้จรลิง ๆ ทบีนึ่มนจุษยร์ธรรมดาจะมบีชมัยชนะเหนมือเนมืนั้อหนมัง 
ชมัยชนะเชด่นนมันั้นมาโดยทางฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธเทด่านมันั้น ไมด่มบีมนจุษยร์คนใดสามารถควบคจุมความใครด่
อยากตด่าง ๆ ของเนมืนั้อหนมังไดว้นอกเสบียจากวด่าตมัวเขาเองถผกควบคจุมโดยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ โดยพระวลิญญาณของ
พระเจว้าเทด่านมันั้น เราจนงสามารถกด่อเกลิดผลของพระวลิญญาณไดว้- “ความรมัก ความปลาบปลมืนั้มใจ สมันตลิสจุข ความอด
กลมันั้นใจ ความอด่อนโยน ความดบี ความเชมืนึ่อ ความสจุภาพอด่อนนว้อม การรผว้จมักบมังคมับตน” (กท. 5:22,23)

“...โดยความรมักทบีนึ่ไรว้มารยา” ความรมักทบีนึ่ไรว้มารยาหมายถนง ความรมักทบีนึ่แทว้จรลิง ความรมักทบีนึ่เปป็นของจรลิง 
ความรมักทบีนึ่จรลิงใจ ความรมักแบบคนหนว้าซมืนึ่อใจคดอาจลอยนวลไปไดว้สมักระยะหยนนึ่ง แตด่ผผว้คนไมด่อาจถผกหลอกไดว้นาน
นมัก ในไมด่ชว้าพวกเขาจะดผออกวด่าพวกเขาไดว้รมับความรมักอยด่างแทว้จรลิงจากคน ๆ นมันั้นทบีนึ่กพาลมังปรนนลิบมัตลิรมับใชว้พวกเขา
อยผด่หรมือไมด่ “พระเจว้าทรงเปป็นความรมัก” (1 ยอหร์น 4:8) พระเจว้าทรงรมักโลกเชด่นนมันั้นจนพระองคร์ไดว้ประทานพระ
บจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ใหว้มาสลินั้นพระชนมร์รมับโทษบาปของโลก (ยอหร์น 3:16) พระเยซผทรงรมักโลก
เชด่นนมันั้นจนพระองคร์เตร็มพระทมัยสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพมืนึ่อทบีนึ่โดยทางการเสบียสละของพระองคร์โลกจะไดว้มบี
ความรอด (ยอหร์น 10:18) ดมังนมันั้นเหตจุผลจนงมบีอยผด่วด่าถว้าเราถมือครองพระเยซผ เรากร็จะถมือครองความรมักเชด่นกมัน
 “ความรมักทบีนึ่ไรว้มารยา” ความรมักทบีนึ่แทว้จรลิงและจรลิงใจ-และผผว้คนทบีนึ่เราปรนนลิบมัตลิรมับใชว้กร็จะดผความรมักเชด่นนมันั้นออก

หากไมด่มบีความรมัก กร็ไมด่มบีมนจุษยร์คนใดเลยทบีนึ่จะประสบความสพาเรร็จไดว้ (หรมือมบีประโยชนร์ไดว้ดว้วยซนั้พา) ในงาน
ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า มมันคมือ “ความรมักทบีนึ่ไรว้มารยา” ทบีนึ่ชด่วยใหว้เราสามารถปฏลิเสธตนเองและขยมันขมันแขร็งในการ
ทพางานหนมักเพมืนึ่อชนะจลิตวลิญญาณของผผว้คน มมันคมือความรมักทบีนึ่ชด่วยใหว้เราสามารถอดทน มบีใจกรจุณา และรมับใชว้คน
อมืนึ่นไดว้อยด่างไมด่เหร็นแกด่ตมัว ผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งอาจมบีพรสวรรคร์ในทางการพผด เขาอาจมบีโวหารดบีและกระตมือรมือรว้นในการ
ทพางานหนมักของตน แตด่ถว้าเขาไมด่มบีหมัวใจทบีนึ่เตร็มลว้นดว้วยความรมัก เขากร็จะลว้มเหลวในสายพระเนตรของพระเจว้า 
ความรมักสามารถบรรลจุสลินึ่งทบีนึ่ไมด่มบีสลินึ่งอมืนึ่นใดบนโลกสามารถบรรลจุไดว้

คจุณจะจพาไดว้วด่าเมมืนึ่อนมักกฎหมายคนนมันั้นทผลถามพระเยซผวด่า “อาจารยร์เจว้าขว้า ในพระราชบมัญญมัตลินมันั้น พระ
บมัญญมัตลิขว้อใดใหญด่ทบีนึ่สจุด” องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงตอบวด่า: “ทด่านจงรมักองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าผผว้เปป็นพระเจว้าของทด่าน 
ดว้วยสจุดใจของทด่าน และดว้วยสจุดจลิตของทด่าน และดว้วยสลินั้นสจุดความคลิดของทด่าน’ นบีนึ่แหละเปป็นพระบมัญญมัตลิขว้อตว้น
และขว้อใหญด่ และขว้อทบีนึ่สองกร็เหมมือนกมับขว้อตว้นนมันั้น คมือ ‘เจว้าจงรมักเพมืนึ่อนบว้านของเจว้าเหมมือนตนเอง’” (มธ. 
22:36-39)

ขว้อ 7 และ 8: โดยพระวจนะแหด่งความจรลิง โดยฤทธลิธเดชของพระเจว้า โดยยจุทธภมัณฑร์แหด่งความชอบ



ธรรมทบีนึ่อยผด่ดว้านมมือขวาและมมือซว้าย โดยมบีเกบียรตลิยศและไรว้เกบียรตลิยศ โดยคพารายงานวด่าชมันึ่วและคพารายงานวด่าดบี 
เหมมือนเปป็นคนหลอกลวง แตด่ยมังสมัตยร์จรลิง

“พระวจนะแหด่งความจรลิง” หมายถนงขด่าวประเสรลิฐแหด่งการทพาใหว้กลมับคมืนดบีกมันซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
พระเจว้าทรงมอบไวว้กมับเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระองคร์ ในการเชมืนึ่อมโยงกมับหมัวขว้อนบีนั้ โปรดอด่านกาลาเทบีย 2:5; เอเฟซมัส 
1:13 และ 4:21; 2 ทลิโมธบี 2:15; และยากอบ 1:18

พระเยซผตรมัสวด่า “เราเปป็นทางนมันั้น ความจรลิงนมันั้น และชบีวลิตนมันั้น ไมด่มบีผผว้ใดมาถนงพระบลิดาไดว้ยกเวว้นมาทาง
เรา” (ยอหร์น 14:6) พระวาทะทรงเปป็นความจรลิง พระวาทะคมือพระเยซผ-พระเยซผทรงเปป็นพระวาทะทบีนึ่รมับสภาพ
เนมืนั้อหนมัง (ยอหร์น 1:1,14) พระวจนะของพระเจว้าคมือเมลร็ดพมืชทบีนึ่ไมด่รผว้เปฟปี่อยเนด่าทบีนึ่ผจุดเขว้าสผด่ชบีวลิตนลิรมันดรร์เมมืนึ่อเราถผกใหว้
บมังเกลิดโดยพระวจนะและโดยพระวลิญญาณ (ยอหร์น 3:5; 1 ปต. 1:23)

“...โดยฤทธลิธเดชของพระเจว้า…” เราพบสพานวนนบีนั้หลายครมันั้งในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ ยกตมัวอยด่างเชด่น  
พระเยซผทรงใชว้ถว้อยคพาเหลด่านบีนั้เมมืนึ่อพระองคร์ทรงตอบพวกสะดผสบีเหลด่านมันั้นเกบีนึ่ยวกมับการเปป็นขนนั้นจากตาย พระองคร์
ตรมัสแกด่พวกเขาวด่า “พวกทด่านผลิดแลว้ว โดยไมด่รผว้พระคมัมภบีรร์ หรมือฤทธลิธเดชของพระเจว้า” (มธ. 22:29)

ในโรม 1:16 อมัครทผตเปาโลกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าไมด่มบีความละอายในเรมืนึ่องขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ 
เพราะวด่าขด่าวประเสรลิฐนมันั้นเปป็นฤทธลิธเดชของพระเจว้า อมันนพาไปสผด่ความรอดแกด่ทจุกคนทบีนึ่เชมืนึ่อ แกด่พวกยลิวกด่อน และแกด่
พวกกรบีกดว้วย”

ใน 1 โครลินธร์ 1:18 เราอด่านวด่า “ดว้วยวด่าการประกาศเรมืนึ่องกางเขนนมันั้นสพาหรมับคนทมันั้งหลายทบีนึ่กพาลมังจะ
พลินาศกร็เหร็นเปป็นเรมืนึ่องโงด่เขลา แตด่สพาหรมับพวกเราซนนึ่งรอดแลว้วกร็เหร็นวด่าการประกาศเรมืนึ่องกางเขนนมันั้นเปป็นฤทธานจุ
ภาพของพระเจว้า”

“...โดยยจุทธภมัณฑร์แหด่งความชอบธรรมทบีนึ่อยผด่ดว้านมมือขวาและมมือซว้าย…” (ภาษากรบีกเดลิมอด่านวด่า “โดย
อาวจุธเหลด่านมันั้นแหด่งความชอบธรรม”) ผมคลิดวด่าอมัครทผตเปาโลใหว้คพาอธลิบายทบีนึ่ชมัดเจนเกบีนึ่ยวกมับ “ยจุทธภมัณฑร์แหด่ง
ความชอบธรรม” ในเอเฟซมัส 6:11-17:

“จงสวมยจุทธภมัณฑร์ทมันั้งชจุดของพระเจว้า เพมืนึ่อพวกทด่านจะสามารถยมืนตด่อตว้านบรรดายจุทธอจุบายของพญา
มารไดว้ เพราะวด่าพวกเราไมด่ไดว้ปลนั้พาสผว้กมับเนมืนั้อหนมังและเลมือด แตด่ปลนั้พาสผว้กมับบรรดาเทพผผว้ครอบครองอาณาจมักร กมับ
บรรดาเทพผผว้มบีอพานาจ กมับบรรดาเทพผผว้ปกครองความมมืดแหด่งโลกนบีนั้ กมับความชมันึ่วฝฝ่ายวลิญญาณในบรรดาสถานทบีนึ่
สผง เหตจุฉะนมันั้นพวกทด่านจงรมับยจุทธภมัณฑร์ทมันั้งชจุดของพระเจว้าไวว้ เพมืนึ่อพวกทด่านจะสามารถตว้านทานในวมันอมันชมันึ่วรว้าย
นมันั้น และเมมืนึ่อกระทพาทจุกสลินึ่งแลว้ว จะยมืนมมันึ่นไดว้

“เหตจุฉะนมันั้นจงยมืนมมันึ่น โดยคาดเอวของพวกทด่านไวว้รอบดว้วยความจรลิง และโดยสวมใสด่ทมับทรวงปฟ้องกมัน
อกแหด่งความชอบธรรม และเทว้าของพวกทด่านถผกคาดดว้วยการตระเตรบียมของขด่าวประเสรลิฐแหด่งสมันตลิสจุข เหนมือสลินึ่ง
ทมันั้งหมดนบีนั้ โดยการเอาโลด่แหด่งความเชมืนึ่อ ซนนึ่งดว้วยโลด่นมันั้นพวกทด่านจะสามารถดมับลผกศรเพลลิงทมันั้งหมดของผผว้ชมันึ่วนมันั้นเสบีย 
และจงเอาหมวกเหลร็กแหด่งความรอด และพระแสงของพระวลิญญาณ ซนนึ่งกร็คมือพระวจนะของพระเจว้า”

ดมังนมันั้นครลิสเตบียนจนงสวม “ยจุทธภมัณฑร์แหด่งความชอบธรรม” ซนนึ่งทจุกชลินั้นของมมันถผกจมัดหาใหว้ผด่านทางการจมัด
เตรบียมของพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ เราอาศมัยอยผด่ในรด่างกายแหด่งเนมืนั้อหนมัง แตด่ขว้อพระคพาตอนทบีนึ่เราเพลินึ่งยกมานบีนั้



กลด่าวชมัดเจนวด่าการสผว้รบของเราไมด่ใชด่ “ตามเนมืนั้อหนมัง” มมันเปป็นการสผว้รบกมับซาตานเอง- “กมับบรรดาเทพผผว้ปกครอง
ความมมืดแหด่งโลกนบีนั้ กมับความชมันึ่วฝฝ่ายวลิญญาณในบรรดาสถานทบีนึ่สผง” มบีแตด่ยจุทธภมัณฑร์ของพระเจว้าเทด่านมันั้นทบีนึ่ปกปฟ้อง
เราไดว้ “เพราะวด่าศาสตราวจุธทมันั้งหลายแหด่งการสงครามของพวกเราไมด่เปป็นฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง แตด่มบีอานจุภาพโดยทาง
พระเจว้าทบีนึ่จะทพาลายบรรดาปฟ้อมปราการทบีนึ่เขว้มแขร็งลงไดว้) โดยรมืนั้อทพาลายการใชว้เหตจุผลทมันั้งหลาย และสลินึ่งทบีนึ่สผงทจุก
อยด่างทบีนึ่ยกตมัวเองขนนั้นตด่อตว้านความรผว้ของพระเจว้า และนพาความคลิดทจุกประการใหว้เขว้าในการตกเปป็นเชลยสผด่ความเชมืนึ่อ
ฟปังแหด่งพระครลิสตร์” (2 คร. 10:4,5)

“...โดยมบีเกบียรตลิยศและไรว้เกบียรตลิยศ…” ในพระคพาขว้อนบีนั้ เปาโลเนว้นยนั้พาอบีกถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเขาและเหลด่า
เพมืนึ่อนรด่วมทพาการของเขาดพาเนลินชบีวลิตในแบบทบีนึ่รมับรองงานรมับใชว้ของตนและขด่าวประเสรลิฐ ไมด่วด่าพวกเขาอยผด่ใน
สภาพการณร์แวดลว้อมทบีนึ่มบีเกบียรตลิยศ หรมือสภาพการณร์แวดลว้อมทบีนึ่ไรว้เกบียรตลิ ไมด่วด่าพวกเขาไดว้รมับคพาสรรเสรลิญเยลินยอ
หรมือถผกดผหมลินึ่นเหยบียดหยามและถผกแชด่งดด่าโดยชาวโลก ความปรารถนาและความมจุด่งหมายของพวกเขากร็คมือ ทบีนึ่สลินึ่ง
สารพมัดใด ๆ กร็ตามทบีนึ่พวกเขากลด่าวหรมือกระทพาจะถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า

พวกอมัครทผตไมด่ไดว้รมับเกบียรตลิเสมอไปในนครเหลด่านมันั้นทบีนึ่พวกเขาไปประกาศ สด่วนใหญด่แลว้วพวกเขาไดว้รมับ
เกบียรตลิโดยคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เตร็มใจยอมรมับขด่าวประเสรลิฐและมาหาพระครลิสตร์ แตด่ตามทบีนึ่เราหมายเหตจุไวว้แลว้ว เปาโล
และเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมทางของเขาถผกทจุบตบีและตลิดคจุกบด่อย ๆ โดยถผกปฏลิบมัตลิในลมักษณะทบีนึ่ไมด่ใหว้เกบียรตลิเอามาก ๆ

เหตจุการณร์ตอนหนนนึ่งทบีนึ่นด่าสนใจมาก ๆ เกบีนึ่ยวขว้องกมับประสบการณร์ของเปาโลเมมืนึ่อเขาเผชลิญภมัยเรมือแตกบน
เกาะเมลลิตา ชาวเกาะนมันั้น ถนงแมว้จะเปป็นพวกคนปฝ่า มบีความกรจุณาตด่อเปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมเดลินทางของเขาทบีนึ่
เผชลิญภมัยเรมือแตกนมันั้น เปาโลรวบรวมกลินึ่งไมว้มามมัดหนนนึ่งเพมืนึ่อจะใสด่ในกองไฟทบีนึ่พวกเขาไดว้กด่อขนนั้น และงผพลิษตมัวหนนนึ่งออก
มาจากกองไฟนมันั้นและกมัดตลิดมมือของเปาโล “และเมมืนึ่อพวกชาวปฝ่านมันั้นเหร็นงผพลิษตลิดหว้อยอยผด่ทบีนึ่มมือของทด่าน พวกเขากร็
พผดกมันในทด่ามกลางพวกเขาวด่า “คนนบีนั้เปป็นฆาตกรแนด่นอน ผผว้ซนนึ่ง ถนงแมว้วด่าเขาไดว้รอดพว้นจากทะเลแลว้ว แตด่พระ
ผผว้ทรงแกว้แคว้นไมด่ยอมใหว้มบีชบีวลิตอยผด่” แตด่เปาโลสลมัดงผนมันั้นออกและไมด่ไดว้รมับอมันตรายใด ๆ ทบีนึ่ปรากฏแกด่ตาจากพลิษแหด่ง
รอดกมัดของมมันเลย “อยด่างไรกร็ดบีพวกเขาคอยดผวด่าทด่านควรจะบวมขนนั้น หรมือลว้มลงตายทมันทบีเมมืนึ่อไหรด่ แตด่หลมังจาก
พวกเขาคอยดผอยผด่ชว้านานแลว้ว และไมด่เหร็นอมันตรายใด ๆ มายมังทด่าน พวกเขากร็เปลบีนึ่ยนใจของตนเอง และกลด่าววด่า
ทด่านเปป็นพระ” คจุณอด่านบมันทนกเรมืนึ่องราวนบีนั้ทมันั้งหมดไดว้ในกลิจการ 27:14 จนจบ 28:10

เมมืนึ่อพวกชาวปฝ่านมันั้นเหร็นวด่างผพลิษตมัวนมันั้นกมัดเปาโล พวกเขากร็คลิดแบบงมงายวด่าเขาเปป็นอาชญากรตมัวเอว้ทบีนึ่
สมควรตาย แตด่เมมืนึ่อพระเจว้าทรงปกปฟ้องดผแลอมัครทผตทด่านนบีนั้อยด่างอมัศจรรยร์และไมด่มบีอมันตรายใดเกลิดขนนั้นกมับเขา ชาว
เกาะนมันั้นกร็เปลบีนึ่ยนความคลิดเหร็นของตนทมันทบีและใหว้เกบียรตลิเขาราวกมับเปป็นเทพเจว้าองคร์หนนนึ่ง

อยด่างไรกร็ตาม มบีอยผด่หลายคราวทบีนึ่พวกอมัครทผตไมด่ไดว้รมับเกบียรตลิจากมนจุษยร์และถผกมองราวกมับเปป็นกากเดน
ของแผด่นดลินโลก เปาโลบอกเลด่าเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีนั้ใน 1 โครลินธร์ 4:9-13:

“เพราะขว้าพเจว้าคลิดวด่าพระเจว้าไดว้ทรงนพาตมัวพวกเราผผว้เปป็นเหลด่าอมัครทผตใหว้ออกมาเปป็นลพาดมับสจุดทว้าย 
เหมมือนกมับวด่าถผกกพาหนดไวว้แกด่ความตาย เพราะวด่าพวกเราถผกทพาใหว้เปป็นภาพทบีนึ่นด่าตมืนึ่นตาแกด่โลก และแกด่พวกทผต
สวรรคร์ และแกด่มนจุษยร์ทมันั้งหลาย พวกเราเปป็นพวกคนโงด่เขลาเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ …พวกเราถผกเหยบียดหยาม 
คมือจนถนงเวลานบีนั้พวกเรากร็ทมันั้งหลิว และกระหาย และเปลมือยเปลด่า และถผกโบยตบี และไมด่มบีทบีนึ่อยผด่อาศมัยทบีนึ่แนด่นอน และ



ทพาการหนมัก โดยทพางานดว้วยมมือของพวกเราเอง เมมืนึ่อถผกดด่าวด่า พวกเรากร็อวยพร เมมืนึ่อถผกขด่มเหง พวกเรากร็ทน
เอาการขด่มเหงนมันั้น เมมืนึ่อถผกใสด่รว้าย พวกเรากร็อว้อนวอน พวกเราถผกทพาใหว้เปป็นเหมมือนสลินึ่งโสโครกแหด่งแผด่นดลินโลก 
และเหมมือนสลินึ่งสกปรกของสลินึ่งสารพมัดจนถนงวมันนบีนั้”

ไมด่วด่าสภาพการณร์แวดลว้อมเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยผด่ลว้อมรอบเปาโลวมันแลว้ววมันเลด่าจะเปป็นเชด่นไร เขากร็รมับรองตมัวเอง
ในฐานะเปป็นผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงคนหนนนึ่งของพระเจว้า เขาไมด่ยอมใหว้สลินึ่งใดเขว้ามาแทรกแซงกมับการประกาศขด่าว
ประเสรลิฐอมันสมัตยร์ซมืนึ่อของเขา หรมือกมับหนว้าทบีนึ่ตด่าง ๆ ของเขาในฐานะผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงคนหนนนึ่งแหด่งพระคจุณของ
พระเจว้า ความสามารถของเขาทบีนึ่จะผงาดขนนั้นเหนมือสภาพการณร์แวดลว้อมทมันั้งหลายเปป็นหลมักฐานทบีนึ่แสดงถนงฤทธลิธเดช
ของพระเจว้าในชบีวลิตของเขา

“...โดยคพารายงานวด่าชมันึ่วและคพารายงานวด่าดบี…” ตามทบีนึ่เราไดว้อภลิปรายไปแลว้ว บางคราวเปาโลและเหลด่า
เพมืนึ่อนรด่วมงานของเขาถผกใสด่รว้ายและถผกเหยบียดหยาม ไมด่วด่าพวกเขาไปทบีนึ่ใด พลมังเหลด่านมันั้นเพมืนึ่อความดบีกร็ไปกมับพวก
เขาดว้วย แนด่นอนวด่านบีนึ่นพาพลมังเหลด่านมันั้นแหด่งความชมันึ่วมาตด่อสผว้กมับพวกเขา มมันเปป็นแบบนมันั้นในการลจุกฮมือของพวกชด่าง
เงลินทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัสเมมืนึ่อเปาโลไปทบีนึ่นมันึ่นเพมืนึ่อเทศนา ชด่างเงลินคนหนนนึ่งนามวด่าเดเมตรลิอมัสเรบียกชด่างเงลินคนอมืนึ่น ๆ มาดว้วย
กมันและบอกพวกเขาวด่าอลิทธลิพลแหด่งการเทศนาของเปาโลไมด่เพบียงจะมบีผลตด่อตว้านการบผชาเจว้าแมด่ไดอานด่าเทด่านมันั้น 
แตด่จะตมัดชด่องทางการหาเลบีนั้ยงชบีพของพวกชด่างโลหะเหลด่านมันั้นเองดว้วย ผลลมัพธร์ของ “คพารายงานทบีนึ่ชมันึ่วรว้าย” นบีนั้ของ
เดเมตรลิอมัสเปป็นเหตจุใหว้เกลิดการลจุกฮมือทบีนึ่ใหญด่โตมากเสบียจนตว้องพนนึ่งเหลด่าผผว้มบีอพานาจของทางการเพมืนึ่อนพามาซนนึ่งความ
เปป็นระเบบียบเรบียบรว้อย ในไมด่ชว้าเปาโลกร็ออกเดลินทางไปจากเมมืองเอเฟซมัสและเขว้าไปในแควว้นมาซลิโดเนบีย แตด่การ
เทศนาของเขากร็มบีความกระตมือรมือรว้นทบีนึ่ไมด่รผว้ดมับเหมมือนเดลิมตด่อไปไมด่วด่าเขาไปทบีนึ่ใด (ดผ กลิจการ 19:23 จนถนง 20:1)

ตรงขว้ามกมับรายงานทบีนึ่ชมันึ่วรว้ายเหลด่านมันั้นทบีนึ่เปาโลประสบพบเจอครมันั้งแลว้วครมันั้งเลด่า เขากร็พบกมับรายงาน “ทบีนึ่
ดบี” เชด่นกมัน คนของพระเจว้าทบีนึ่แทว้จรลิงยนึ่พาเหยบียบไปบนเสว้นทางทบีนึ่เชมืนึ่อใจไมด่ไดว้ ในดว้านหนนนึ่ง มบีภมัยอมันตรายทบีนึ่ความเยด่อ
หยลินึ่งอาจเขว้ามาในใจไดว้โดยไมด่รผว้ตมัว เพราะ “รายงานทบีนึ่ดบี” นมันั้น-คพาสรรเสรลิญเยลินยอของมนจุษยร์ ในอบีกดว้าน กร็มบีภมัย
อมันตรายของการตอบโตว้ แนวโนว้มทบีนึ่จะตอกกลมับไปทบีนึ่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่กลด่าว “รายงานทบีนึ่ชมันึ่ว” มบีแตด่พระคจุณของ
พระเจว้าและ “ยจุทธภมัณฑร์แหด่งความชอบธรรม” เทด่านมันั้นทบีนึ่สามารถเสรลิมกพาลมังผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าในการเผชลิญหนว้า
ภมัยอมันตรายเหลด่านบีนั้ไดว้ เปาโลและเหลด่าผผว้ชด่วยของเขาจนงประกาศตมัววด่าไมด่มบีสลินึ่งใดเลยในตมัวพวกเขาเอง แตด่ประกาศ
ใหว้บมันทนกไวว้วด่าพวกเขามบีสลินึ่งสารพมัดในพระครลิสตร์

ผมเหร็นวด่ามมันเปป็นเรมืนึ่องงด่ายกวด่าทบีนึ่จะรมับรองตมัวเองวด่าเปป็นผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงคนหนนนึ่งของพระเจว้ายามเผชลิญ
กมับการถผกใสด่รว้ายและการขด่มเหง เมมืนึ่อเทบียบกมับยามอยผด่ใตว้อลิทธลิพลของคพาสรรเสรลิญและการใหว้เกบียรตลิจากมนจุษยร์ 
ผมเชมืนึ่อมมันึ่นวด่าเหลด่านมักเทศนร์จพานวนมากกวด่ายมืนหยมัดมมันึ่นคงภายใตว้การขด่มเหง เมมืนึ่อเทบียบกมับภายใตว้คพาสรรเสรลิญ
และการยกยอ

“...เหมมือนเปป็นคนหลอกลวง แตด่ยมังสมัตยร์จรลิง” ทบีนึ่วด่าเปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมเดลินทางของเขาถผกบางคน
มองวด่าเปป็นพวกคนหลอกลวงนมันั้นกร็ปรากฏชมัดเจนตลอดทมันึ่วการศนกษาคว้นควว้านบีนั้ พวกเขาถผกปฏลิบมัตลิราวกมับวด่าพวก
เขาทพาการฉว้อโกงหรมือใชว้เลด่หร์เหลบีนึ่ยมเพมืนึ่อหวมังผลกพาไร และราวกมับวด่าพวกเขาอว้างตมัววด่าเปป็นคนทบีนึ่พวกเขาไมด่ไดว้เปป็น 
แตด่พวกเขากร็ทด่นุ่มเทตมัวเองใหว้กมับการประกาศขด่าวประเสรลิฐอยด่างขยมันขมันแขร็งตด่อไป และพวกเขาไมด่คด่อยหมันไปแกว้



ตด่างใหว้ตมัวเองจากขว้อกลด่าวหาใด ๆ ทบีนึ่ถผกนพามาปรมักปรพาพวกเขา พวกเขาไมด่เสบียเวลาไปกมับการตอบโตว้ พวกเขา
ประกาศพระคจุณของพระเจว้า พวกเขาทพางานขณะทบีนึ่คนอมืนึ่นวลิจารณร์ และพวกเขาปฏลิบมัตลิตามคพาเตมือนสตลินมันั้นทบีนึ่ดา
วลิดกลด่าวไวว้ในเพลงสดจุดบี 37:1-8:

“อยด่าใหว้ทด่านกลมัดกลจุว้มใจเพราะเหตจุบรรดาคนทบีนึ่กระทพาสลินึ่งชมันึ่วรว้าย ทมันั้งทด่านอยด่าอลิจฉาตด่อคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่
กระทพาความชมันึ่วชว้า เพราะไมด่ชว้าพวกเขาจะถผกตมัดลงเหมมือนอยด่างหญว้า และเหบีนึ่ยวแหว้งไปเหมมือนอยด่างพมืชผมักเขบียว
สด จงวางใจในพระเยโฮวาหร์ และกระทพาความดบี ดมังนมันั้นทด่านจนงจะอาศมัยอยผด่ในแผด่นดลินและทด่านจะไดว้รมับการเลบีนั้ยง
ดผอยด่างแทว้จรลิง

“ทด่านจงชมืนึ่นชมยลินดบีในพระเยโฮวาหร์ดว้วย และพระองคร์จะประทานแกด่ทด่านตามความปรารถนาทมันั้งหลาย
แหด่งจลิตใจของทด่าน จงมอบทางของทด่านไวว้กมับพระเยโฮวาหร์ จงวางใจในพระองคร์ดว้วย และพระองคร์จะทรง
กระทพาใหว้สลินึ่งนมันั้นสพาเรร็จ และพระองคร์จะทรงใหว้ความชอบธรรมของทด่านกระจด่างเหมมือนอยด่างความสวด่าง และใหว้
ความยจุตลิธรรมของทด่านแจว้งเหมมือนอยด่างเทบีนึ่ยงวมัน จงสงบนลินึ่งในพระเยโฮวาหร์ และเพบียรรอคอยพระองคร์อยผด่ อยด่า
ใหว้ทด่านกลมัดกลจุว้มใจเพราะเหตจุคนทบีนึ่เจรลิญในทางของเขา เพราะเหตจุคนทบีนึ่ทพาใหว้บรรดาอจุบายแหด่งความชมันึ่วสพาเรร็จ

“จงระงมับความโกรธ และละทลินั้งความพลิโรธเสบีย อยด่าใหว้ทด่านกลมัดกลจุว้มใจทบีนึ่จะกระทพาสลินึ่งชมันึ่วรว้ายเลย”
แตด่ทมันั้ง ๆ ทบีนึ่ขว้อเทร็จจรลิงมบีอยผด่วด่าเปาโลถผกบางคนกลด่าวหาวด่าเปป็นคนหลอกลวง เขากร็รผว้ภายในใจของเขาเอง

และมบีคพาพยานของพระเจว้าวด่าเขาเปป็นอยด่างทบีนึ่เขากลด่าวอว้างวด่าเปป็นอยด่างแทว้จรลิง ความมมันึ่นใจในใจของเขาไดว้ใหว้
ความกลว้าหาญและความสามารถแกด่เขาทบีนึ่จะ “อดทนรอคอย” องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและปปีตลิยลินดบีในพระองคร์

ขว้อ 9 และ 10: เหมมือนเปป็นคนทบีนึ่ไมด่มบีใครรผว้จมัก แตด่ยมังเปป็นทบีนึ่รผว้จมักดบี เหมมือนใกลว้ตาย และดผเถลิด พวกเรายมังมบี
ชบีวลิตอยผด่ เหมมือนถผกตบีสอน และไมด่ถผกฆด่า เหมมือนเศรว้าโศก แตด่มบีความปปีตลิยลินดบีอยผด่เสมอ เหมมือนยากจน แตด่ทพาใหว้คน
เปป็นอมันมากมมันึ่งมบี เหมมือนไมด่มบีอะไรเลย และยมังถมือครองสลินึ่งสารพมัดอยผด่

เมมืนึ่อเปาโลเขว้าไปในเมมืองหนนนึ่งเพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐ เขากร็ไมด่เปป็นทบีนึ่รผว้จมักโดยคนทมันั้งหลายทบีนึ่อยผด่ในลพาดมับ
ชมันั้นทางศาสนา แตด่ในไมด่ชว้ากร็กลายเปป็นทบีนึ่รผว้จมักดบีแกด่ประชาชนทมันึ่วไปผผว้ฟปังขด่าวสารของเขาแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอด
ของพระเจว้า เขาและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมทางของเขาเปป็นทบีนึ่รผว้จมักดบีในเรมืนึ่องหลมักการตด่าง ๆ แหด่งชบีวลิตของพวกเขาและ
แรงจผงใจตด่าง ๆ ของพวกเขาในการปฏลิบมัตลิงานรมับใชว้แหด่งพระเยซผครลิสตร์เจว้า พวกเขามบีทบีนึ่มาไมด่ชมัดเจน เปป็นคนทบีนึ่ไรว้
ยศถาบรรดาศมักดลิธในสายตาของชาวโลก แตด่พวกเขาไมด่ไดว้กพาลมังมองหาความโปรดปรานจากมนจุษยร์ ทบีนึ่นด่าแปลก
มากพอกร็คมือกลิตตลิศมัพทร์ของพวกเขาบางครมันั้งกร็นพาหนว้าพวกเขาไปและไปถนงชจุมชนหนนนึ่งกด่อนทบีนึ่พวกเขาไปถนงทบีนึ่นมันึ่น ใน
เมมืองเธสะโลนลิกา พวกเขาถผกกลด่าวถนงวด่าเปป็น “คนเหลด่านบีนั้ทบีนึ่ไดว้ทพาใหว้โลกกลมับหมัวกลมับหาง” (กลิจการ 17:6)

“...เหมมือนใกลว้ตาย และดผเถลิด พวกเรายมังมบีชบีวลิตอยผด่…” ใน 1 โครลินธร์ 15:31 เปาโลเขบียนไวว้วด่า “ขว้าพเจว้า
ขอยมืนยมันโดยอว้างความปปีตลิยลินดบีของพวกทด่าน ซนนึ่งขว้าพเจว้ามบีอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเราวด่า 
ขว้าพเจว้าตายทจุกวมัน” คนเหลด่านบีนั้ เปาโลและเหลด่าผผว้ชด่วยของเขา มบีชบีวลิตอยผด่ทด่ามกลางความทจุกขร์และความลพาบาก
หลายอยด่างซนนึ่งคงจะทพาใหว้คนธรรมดา ๆ ตายไปแลว้ว กระนมันั้นพวกเขากร็เอาชบีวลิตรอดมาไดว้ทมันั้ง ๆ ทบีนึ่ศมัตรผนมันั้นไดว้
กระทพาทจุกอยด่างเพมืนึ่อทพาลายพวกเขา พวกเขาไดว้รมับการปกปฟ้องและการพลิทมักษร์รมักษาไวว้โดยฤทธลิธเดชของพระเจว้า 
พวกเขาเผชลิญกมับความตายอยผด่ทจุกวมัน แตด่พวกเขากร็แบกรมับความทจุกขร์และความลพาบากของตนดว้วยความอดทน



และความถด่อมใจ โดยถวายความดบีความชอบทมันั้งหมดแดด่พระเจว้าสพาหรมับสลินึ่งทบีนึ่พวกเขากระทพาสพาเรร็จ
“...เหมมือนถผกตบีสอน และไมด่ถผกฆด่า…” การถผกตบีสอนหมายถนง การถผกแกว้ไข พระเจว้าทรงทพาการตบีสอน

ผด่านทางการทนทจุกขร์และทจุกขร์ภมัยตด่าง ๆ ใน 1 โครลินธร์ 11:32 เปาโลอธลิบายวด่า “เมมืนึ่อพวกเราถผกลงโทษ พวกเรากร็
ถผกตบีสอนจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เพมืนึ่อพวกเราจะไมด่ถผกพลิพากษาดว้วยกมันกมับโลก” จากนมันั้นในฮบีบรผ 12:6 เราถผกบอก
วด่า “ผผว้ทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงรมัก พระองคร์กร็ทรงตบีสอน และทรงเฆบีนึ่ยนตบีบจุตรทจุกคนทบีนึ่พระองคร์ทรงรมับไวว้”

พระเจว้าทรงอนจุญาตใหว้ความทจุกขร์ยากบมังเกลิดแกด่ลผก ๆ ของพระองคร์เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไดว้ดพาเนลินในวลิถบีทมันั้งหลาย
แหด่งความชอบธรรมเพราะเหร็นแกด่พระนามของพระองคร์ และการตบีสอนทจุกอยด่างจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเปป็นสลินึ่งทบีนึ่
ดบี ถนงแมว้มมันดผไมด่ดบีตอนทบีนึ่เรากพาลมังรมับการตบีสอนนมันั้นกร็ตาม

แตด่เปาโลวด่องไวทบีนึ่จะชบีนั้ใหว้เหร็นวด่าทมันั้ง ๆ ทบีนึ่รมับการตบีสอน พวกเขากร็ไมด่ถผกฆด่าตาย พวกเขาเผชลิญหนว้าความ
ตายครมันั้งแลว้วครมันั้งเลด่า แตด่ในทจุกกรณบีพระเจว้าทรงชด่วยพวกเขาใหว้พว้นเพราะเหร็นแกด่พระนามของพระองคร์ มารรว้าย
ไมด่สามารถแตะตว้องคนของพระเจว้าไดว้จนกวด่าพระเจว้าทรงหมดธจุระกมับงานรมับใชว้ของชายคนนมันั้นแลว้ว เปาโลทน
ทจุกขร์แสนสาหมัสเพราะเหร็นแกด่การประกาศขด่าวประเสรลิฐ แตด่จนกวด่าการวลินึ่งของเขาจะสลินั้นสจุดลงและเขาสพาเรร็จสลินึ่งทบีนึ่
พระเจว้าทรงเรบียกเขาใหว้กระทพาแลว้ว มารรว้ายกร็ไมด่อาจฆด่าเขาไดว้

“...เหมมือนเศรว้าโศก แตด่มบีความปปีตลิยลินดบีอยผด่เสมอ…” เหมมือนกมับทบีนึ่ชาวโลกในสมมัยของเปาโลมองดผเขา
และเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมทางของเขาวด่าเปป็นกลจุด่มคนนด่าเศรว้า ชาวโลกวมันนบีนั้กร็ยมังมองดผครลิสเตบียนทมันั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่
แลว้ววด่าเปป็นผผว้คนทบีนึ่ไมด่มบีความสจุขมาก ๆ เหมมือนเดลิม ชาวโลกมองเหร็นชบีวลิตครลิสเตบียนวด่าจพาเจ นด่าเบมืนึ่อ และไมด่มบีอะไร
นด่าตมืนึ่นเตว้นเลย ในสายตาของชาวโลก ครลิสเตบียนดผเหมมือนจะปฏลิเสธตนเองและสละทลินั้งทจุกสลินึ่งทบีนึ่นพามาซนนึ่งความ
ชมืนึ่นบานและความสจุข และดพาเนลินชบีวลิตแบบสมันโดษอมันหด่างไกลจากวลิธบีปฏลิบมัตลิและความสพาราญเหลด่านมันั้นทบีนึ่ทพาใหว้
ชบีวลิตสนจุกสนาน แตด่ครลิสเตบียนยด่อมทราบดบีกวด่าการคลิดเชด่นนบีนั้ ลผกทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วของพระเจว้ามบีอยผด่ในใจของเขา 
คมือความชมืนึ่นบานทบีนึ่เหลมือจะกลด่าวไดว้และเปปีปี่ยมดว้วยสงด่าราศบี (1 ปต. 1:8) และ ณ เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้ามบี
ความเพลลิดเพลลินตลอดไปเปป็นนลิตยร์ (เพลงสดจุดบี 16:11) ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนไมด่ไดว้ขจมัดความเศรว้าโศก ความ
ยากลพาบาก หรมือความทจุกขร์ยากออกไปจากเสว้นทางของผผว้เชมืนึ่อ แตด่มบีพระองคร์ผผว้หนนนึ่งอยผด่ภายในใจของผผว้เชมืนึ่อผผว้ทรงนพา
ความชมืนึ่นบานและสมันตลิสจุขมาใหว้ทบีนึ่โลกไมด่รผว้อะไรเลยเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งเหลด่านบีนั้ ดว้วยเหตจุนบีนั้ ถนงแมว้วด่าครลิสเตบียนอาจมบีความ
โศกเศรว้าและความเสบียใจ เขากร็มบีเหตจุผลทบีนึ่จะชมืนึ่นชมยลินดบีอยผด่เสมอไดว้เชด่นกมัน!

มบีแตด่ลผกทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วของพระเจว้าเทด่านมันั้นทบีนึ่สามารถหมัวเราะและรว้องไหว้ไดว้ในเวลาเดบียวกมัน ลผกทบีนึ่
บมังเกลิดใหมด่แลว้วของพระเจว้ามบีอยผด่ในใจของตนสมันตลิสจุขและความชมืนึ่นบานซนนึ่งมากเกลินพอทบีนึ่จะชดเชยสพาหรมับความ
ทจุกขร์ยากและความลพาบากทมันั้งหมดนมันั้นทบีนึ่เขาเผชลิญ

“...เหมมือนยากจน แตด่ทพาใหว้คนเปป็นอมันมากมมันึ่งมบี…” คพากลด่าวนบีนั้ไมด่ไดว้หมายความวด่าคน ๆ หนนนึ่งตว้อง
ยากจนเพมืนึ่อทบีนึ่จะเปป็นลผกคนหนนนึ่งของพระเจว้า มมันหมายความวด่าผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายถผกชาวโลกมองวด่าเปป็นคนยากจน 
เหลด่าสาวกเปป็นคนจนอยด่างแทว้จรลิง พวกเขามบีแคด่เสมืนั้อผว้าทบีนึ่พวกเขาสวมใสด่และอาจมบีเหรบียญไมด่กบีนึ่เหรบียญเปป็นครมันั้ง
คราว แตด่ทมันั้ง ๆ ทบีนึ่พวกเขายากจนทางวมัตถจุ พวกเขากร็ไมด่ไดว้ทพาสลินึ่งใดทบีนึ่ไมด่ซมืนึ่อสมัตยร์หรมือไรว้เกบียรตลิเพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้การ
สนมับสนจุนหรมือไดว้มาซนนึ่งทรมัพยร์สลินึ่งของฝฝ่ายโลกเลย เปโตรกลด่าวแกด่ชายงด่อยคนนมันั้นทบีนึ่ประตผพระวลิหารวด่า “เงลินและ



ทองคพาขว้าพเจว้าไมด่มบี แตด่ทบีนึ่ขว้าพเจว้ามบีอยผด่ขว้าพเจว้าจะใหว้ทด่าน ในพระนามของพระเยซผครลิสตร์ชาวนาซาเรร็ธ จงลจุกขนนั้น
และเดลินไปเถลิด” (กลิจการ 3:6) ผมแนด่ใจวด่าการรมักษาใหว้หายของขาทบีนึ่เปป็นงด่อยนมันั้นมบีความหมายตด่อชายผผว้ยากจน
คนนมันั้นมากกวด่าเงลินปรลิมาณเทด่าใดจะมบีไดว้!

“ทพาใหว้คนเปป็นอมันมากมมันึ่งมบี” ไมด่ไดว้หมายความวด่าพวกอมัครทผตเปป็นเหตจุใหว้ผผว้คนกลายเปป็นคนมมันึ่งมบีในเงลิน
ดอลลารร์และเงลินเซร็นตร์หรมือสลินึ่งของ พวกเขาทพาใหว้ผผว้คนมมันึ่งมบีผด่านทางการประกาศแกด่พวกเขาซนนึ่งขด่าวประเสรลิฐแสน
มหมัศจรรยร์แหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้าซนนึ่งนพาความบรลิบผรณร์ของพระเจว้ามาใหว้ในพระเยซผครลิสตร์ ดาวลิดมบี
ทรมัพยร์สลินึ่งของมากมาย กระนมันั้นเขากร็รผว้คจุณคด่าทบีนึ่แทว้จรลิงของทรมัพยร์ของจรลิง เขากลด่าววด่า “เลร็ก ๆ นว้อย ๆ ทบีนึ่คนชอบ
ธรรมมบีกร็ดบีกวด่าทรมัพยร์สมบมัตลิมากมายของคนชมันึ่วเปป็นอมันมาก เพราะแขนของคนชมันึ่วจะถผกหมักเสบีย แตด่พระเยโฮวาหร์
ทรงคนั้พาจจุนคนชอบธรรม” (เพลงสดจุดบี 37:16,17)

ใชด่แลว้วครมับ โดยทางการประกาศขด่าวประเสรลิฐ พวกอมัครทผตเปป็นชด่องทางในการทพาใหว้ผผว้คนมบีทรมัพยร์
สมบมัตลิทบีนึ่มบีคด่ามากกวด่าทรมัพยร์สลินึ่งของทบีนึ่กษมัตรลิยร์องคร์ใดเคยครอบครองหรมือจะประทานใหว้แกด่ขว้าราชบรลิพารของเขา
ไดว้ คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่รมับขด่าวสารทบีนึ่เปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขาไดว้ประกาศกร็ถผกทพาใหว้เปป็นผผว้มบีสด่วนในทรมัพยร์
สมบมัตลินมันั้น “อมันเปป็นทบีนึ่ซนนึ่งตมัวมอดและสนลิมทพาลายเสบียไมด่ไดว้ และเปป็นทบีนึ่ซนนึ่งพวกขโมยไมด่ขจุดชด่องหรมือลมักเอาไปไดว้”
(มธ. 6:20)

“...เหมมือนไมด่มบีอะไรเลย (ขมัดสนบว้านเรมือนและไรด่นา, หว้นุ่นและพมันธบมัตร, ความมมันึ่งคมันึ่งฝฝ่ายโลก) และยมังถมือ
ครองสลินึ่งสารพมัดอยผด่” ใน 1 โครลินธร์ 3:21-23 เปาโลอธลิบายวด่าครลิสเตบียนทมันั้งหลาย แมว้ “ไมด่ถมือครองสลินึ่งใดเลย” แตด่
กร็เปป็นผผว้ถมือครอง “สลินึ่งสารพมัด” ไดว้อยด่างไร:

“เหตจุฉะนมันั้นอยด่าใหว้ผผว้ใดโอว้อวดในมนจุษยร์ทมันั้งหลาย เพราะวด่าสลินึ่งสารพมัดเปป็นของพวกทด่าน ไมด่วด่าเปาโล หรมือ
อปอลโล หรมือเคฟาส หรมือโลก หรมือชบีวลิต หรมือความตาย หรมือบรรดาสลินึ่งในปปัจจจุบมันนบีนั้ หรมือสลินึ่งทมันั้งหลายในอนาคต 
สลินึ่งสารพมัดนมันั้นเปป็นของพวกทด่าน และพวกทด่านเปป็นของพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์ทรงเปป็นของพระเจว้า”

ในพระครลิสตร์เราถมือครองการใหว้อภมัย สมันตลิสจุข การไถด่ บว้านนลิรมันดรร์ในฟฟ้าสวรรคร์ เราไดว้นมันึ่งอยผด่ดว้วยกมันแลว้ว
กมับพระครลิสตร์ในสวรรคสถาน-อมันทบีนึ่จรลิง ในพระครลิสตร์เราถมือครองทจุกสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงมบี โคโลสบี 2:9,10 ใหว้การรมับ
ประกมันอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีนบีนั้: “ในพระองคร์ (พระครลิสตร์) ความเตร็มเปปีปี่ยมทมันั้งสลินั้นแหด่งความเปป็นพระเจว้านมันั้นดพารงอยผด่ใน
ฝฝ่ายรด่างกาย และพวกทด่าน (ครลิสเตบียนทมันั้งหลาย) กร็ครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์ ผผว้ทรงเปป็นศบีรษะแหด่งบรรดาเทพผผว้
ครอบครองอาณาจมักรและเทพผผว้มบีอพานาจ” จะมบีใครขอไดว้มากกวด่านบีนั้อบีกหรมือ?

ขว้อ 11-13: โอ พวกทด่านชาวโครลินธร์ ปากของพวกเราเปปิดไวว้ตด่อพวกทด่าน ใจของพวกเรากร็ขยายออก 
พวกทด่านไมด่ไดว้คมับแคบในพวกเรา แตด่พวกทด่านคมับแคบในสด่วนภายในตด่าง ๆ ของพวกทด่านเอง บมัดนบีนั้เพมืนึ่อเปป็นการ
ตอบแทนในแบบเดบียวกมัน (ขว้าพเจว้าพผดเหมมือนอยด่างพผดกมับบจุตรทมันั้งหลายของขว้าพเจว้า) พวกทด่านจงมบีใจทบีนึ่ขยาย
ออกดว้วย

“โอ พวกทด่านชาวโครลินธร์!” โปรดหมายเหตจุความกรจุณาทบีนึ่ถผกแสดงออกตรงนบีนั้ เปาโลกพาลมังทวนซนั้พาความ
คลิดเดลิมทบีนึ่เขานพาเสนอในบททบีนึ่ 4 ขว้อ 2 เขากพาลมังกลด่าวซนั้พาขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเขาไมด่ไดว้ใชว้การปปิดซด่อนใด ๆ เลยในการ
ปฏลิบมัตลิกมับชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น ไมด่มบีการหลอกลวงอยด่างทบีนึ่เขาถผกกลด่าวหาเลย



“...ปากของพวกเราเปปิดไวว้ตด่อพวกทด่าน…” เปาโลไดว้ใชว้อลิสรภาพทมันั้งหมดและความเปปิดกวว้างแหด่งการพผด
ในการพผดกมับชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น เขาพผดกมับพวกเขาเหมมือนกมับทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งจะพผดกมับมลิตรสหายทบีนึ่รมัก เขาไมด่เพบียง
พผดอยด่างเปปิดเผยและอยด่างซมืนึ่อตรงเทด่านมันั้น เขายมังดพาเนลินชบีวลิตตามลมักษณะเดบียวกมันดว้วย ถว้อยคพาของเขานมันั้นสมัตยร์
จรลิงและจรลิงใจอยด่างไร ชบีวลิตของเขากร็พว้นจากการตลิเตบียนอยด่างนมันั้น

“...ใจของพวกเรากร็ขยายออก” ใจของเปาโลถผกขยายออกโดยความรมัก เตร็มลว้นและถผกควบคจุมโดย
ความรมักของพระเจว้า ดมังนมันั้นเขาจนงรมักผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นอยด่างลนกซนนั้งเทด่าทบีนึ่มนจุษยร์เดลินดลินสมักคนจะรมักอบีกคน
ไดว้ ความรมักของเขาทบีนึ่มบีตด่อพวกเขานมันั้นครอบคลจุมทจุกสลินึ่งมากเสบียจนเขาเตร็มใจทบีนึ่จะรมับพวกเขาไวว้-ไมด่เพบียงพรว้อมกมับ
พระคจุณตด่าง ๆ และขว้อดบีตด่าง ๆ ของพวกเขาเทด่านมันั้น แตด่พรว้อมกมับขว้อบกพรด่องหลายอยด่างของพวกเขาเชด่นกมัน

พระเจว้าเพบียงผผว้เดบียวทรงขยายใจไดว้ ใน 1 พงศร์กษมัตรลิยร์ 4:29 เราอด่านวด่า “และพระเจว้าประทานสตลิ
ปปัญญาและความเขว้าใจแกด่ซาโลมอนอยด่างมากมาย ทมันั้งพระทมัยอมันกวว้างขวางดมันึ่งเมร็ดทรายทบีนึ่ชายทะเล”

ในเพลงสดจุดบี 119:32 ผผว้แตด่งเพลงสดจุดบีเขบียนไวว้วด่า “ขว้าพระองคร์จะวลินึ่งในทางแหด่งบรรดาพระบมัญญมัตลิของ
พระองคร์ เมมืนึ่อพระองคร์จะทรงใหว้จลิตใจของขว้าพระองคร์กวว้างขวาง”

สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกลด่าวแกด่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไมด่เพบียงมาจากรลิมฝปีปากของเขาเทด่านมันั้น แตด่มาจากกว้นบนนั้งแหด่
หมัวใจของเขาดว้วย-ใจทบีนึ่เตร็มลว้นดว้วยความรมักทบีนึ่มบีใหว้แกด่พวกเขา ใจทบีนึ่เปปีปี่ยมดว้วยรมักของเขาเปปิดรมับพวกเขาทจุกคน ทมันั้ง 
ๆ ทบีนึ่พวกเขาบางคนแสดงออกถนงจลิตใจอมันนด่าเกลบียดกร็ตาม

“พวกทด่านไมด่ไดว้คมับแคบในพวกเรา…” คพาวด่า “คมับแคบ” ถผกใชว้ตรงนบีนั้เพมืนึ่อกลด่าวถนงการบมังคมับ ความแคบ 
หรมือการขมัดขวางอยด่างหนนนึ่งอยด่างใด ความหมายของเปาโลกร็คมือวด่า ใจของชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นถผก “ทพาใหว้คมับ
แคบ” (ถผกบบีบ, ทพาใหว้แคบ) ไมด่ใชด่เพราะสลินึ่งใดในสด่วนของเขาเลย แตด่จากการขาดความกวว้างขวางของใจภายใน
ตมัวพวกเขาเอง ดว้วยเหตจุนบีนั้ พวกเขาจนงไมด่ไดว้กพาลมังรมับพระพรเหลด่านมันั้นทบีนึ่พวกเขาสามารถเพลลิดเพลลินไดว้จนถนงขบีดสจุด

ภาษาของเปาโลในทบีนึ่นบีนั้เปป็นภาษาแหด่งการตมักเตมือน เขาไมด่ไดว้รมับจากผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น ซนนึ่งการ
แสดงออกถนงความผผกพมันและความรมักอมันลนกซนนั้งซนนึ่งเขามบีสลิทธลิธคาดหวมังในฐานะเปป็นการตอบแทนอมันยจุตลิธรรมและ
สมสด่วนสพาหรมับความรมักทบีนึ่เขาไดว้ใหว้อยด่างอลิสระเชด่นนมันั้นแกด่พวกเขา

“บมัดนบีนั้เพมืนึ่อเปป็นการตอบแทนในแบบเดบียวกมัน…” ตามทบีนึ่เหลด่าผผว้รผว้ภาษากรบีกกลด่าวไวว้ การแปลแบบตรงตมัว
ของคพากลด่าวนบีนั้คมือ “เพมืนึ่อเปป็นการตอบแทนในแบบเดบียวกมัน ทด่านทมันั้งหลายจงเปปิดใจกวว้างเชด่นกมัน” ใจของเปาโล
นมันั้นเปปิดกวว้างตด่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น และเพมืนึ่อเปป็นการตอบแทนเขาจนงอยากใหว้พวกเขาเปปิดใจกวว้างในความ
สามารถของพวกเขาทบีนึ่จะรมักเหมมือนกมับทบีนึ่เขาไดว้รมักพวกเขา กด่อนอมืนึ่นเลย เขาอยากใหว้พวกเขาเปปิดใจของพวกเขา
ตด่อพระเจว้าและจากนมันั้นกร็ตด่อตมัวเขาเองและตด่อคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้ทพางานหนมักอยด่างสมัตยร์ซมืนึ่อเชด่นนมันั้นกมับเขาในการนพา
ขด่าวประเสรลิฐมายมังเมมืองโครลินธร์ 

“ขว้าพเจว้าพผดเหมมือนอยด่างพผดกมับบจุตรทมันั้งหลายของขว้าพเจว้า” เปาโลมองเหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเขาวด่าเปป็นเหมมือน
ลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมันั้น-อยด่างทบีนึ่พวกเขาเปป็นจรลิง ๆ เขารมักพวกเขาเหมมือนพด่อรมักลผก ๆ ของตน และเขา
รผว้สนกวด่าตว้องรมับผลิดชอบตด่อสวมัสดลิภาพฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขา เขาไมด่ไดว้ขอเงลินหรมือทองคพาจากพวกเขา เขาไมด่มบี
ความอยากไดว้ทรมัพยร์สลินึ่งของฝฝ่ายโลก เขาไมด่มบีความปรารถนาในเรมืนึ่องชมืนึ่อเสบียง ทมันั้งหมดทบีนึ่เขาขอเพมืนึ่อตอบแทน



สพาหรมับการรมับใชว้ทบีนึ่ไมด่เหร็นแกด่ตมัวของเขากร็คมือ ทบีนึ่ลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมันั้นจะเปปิดใจของพวกเขาและรมักเขา
เหมมือนอยด่างทบีนึ่ลผก ๆ พนงรมักพด่อของตน

คนาขอรช้องใหช้มทการแยกออกและชนาระตบัวใหช้บรริสสุทธริธ
ขว้อ 14: พวกทด่านอยด่าเขว้าเทบียมแอกอยด่างไมด่เทด่าเทบียมกมันกมับพวกคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ เพราะวด่าความชอบธรรม

จะมบีมลิตรภาพอะไรกมับความอธรรม และความสวด่างจะมบีสด่วนรด่วมอะไรกมับความมมืด
“พวกทด่านอยด่าเขว้าเทบียมแอกอยด่างไมด่เทด่าเทบียมกมันกมับพวกคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ…” ผผว้เชมืนึ่อและคนไมด่เชมืนึ่อแตกตด่าง

กมันอยด่างสลินั้นเชลิง พวกเขาไมด่มบีอะไรทบีนึ่เหมมือนกมันเลย ดมังนมันั้นพวกเขาจนงเดลินไปดว้วยกมันไมด่ไดว้ในการรด่วมสามมัคคบีธรรม
 “สองคนจะเดลินไปดว้วยกมันไดว้หรมือนอกจากทมันั้งสองจะไดว้ตกลงกมันไวว้กด่อน” (อาโมส 3:3) ไมด่อาจมบีความสามมัคคบี
กมันไดว้ระหวด่างผผว้เชมืนึ่อกมับคนไมด่เชมืนึ่อเพราะวด่าฝฝ่ายหนนนึ่งจะรมักสลินึ่งซนนึ่งชอบธรรมและบรลิสจุทธลิธขณะทบีนึ่อบีกฝฝ่ายนมันั้นจะตลิดตาม
สลินึ่งซนนึ่งไมด่ชอบธรรมและเปป็นมลทลินฝฝ่ายวลิญญาณ มมันเปป็นธรรมชาตลิของมนจุษยร์ธรรมดาทบีนึ่จะรมักโลกและตลิดตาม
ตมัณหาตด่าง ๆ ของเนมืนั้อหนมัง ธรรมชาตลิของผผว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วคมือ เกลบียดชมังโลกและขมัดขมืนตมัณหาของเนมืนั้อหนมัง คน
ไมด่เชมืนึ่อกร็ตายแลว้วในการละเมลิดทมันั้งหลายและบาป เขาไมด่รผว้จมักความชมืนึ่นบานแหด่งความรอดหรมือการรด่วมสนลิทของ
พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ ตรงกมันขว้าม ผผว้เชมืนึ่อคมือผผว้ถผกสรว้างใหมด่ในพระครลิสตร์ เขามบีใจใหมด่ วลิญญาณใหมด่ ความรมักใหมด่ 
การดพาเนลินชบีวลิตแบบใหมด่ เพมืนึ่อนฝผงกลด่นุ่มใหมด่-ชบีวลิตใหมด่อยด่างสลินั้นเชลิง เชด่นนมันั้นแลว้ว ผผว้เชมืนึ่อจะ “เขว้าเทบียมแอก”กมับคนทบีนึ่
ไมด่เชมืนึ่ออยด่างไรไดว้? จะมบีการรด่วมสามมัคคบีธรรมอะไรไดว้ระหวด่างความชอบธรรมและความไมด่ชอบธรรม?

นมักอรรถาธลิบายหลายทด่านใชว้คพาบมัญชานบีนั้กมับการสมรสโดยเฉพาะ โดยชบีนั้ใหว้เหร็นวด่าผผว้เชมืนึ่อไมด่ควรแตด่งงาน
กมับคนไมด่เชมืนึ่อ แตด่ผมไมด่ตบีความคพาสมันึ่งของเปาโลตรงนบีนั้วด่าเกบีนึ่ยวขว้องกมับการสมรสเทด่านมันั้น มมันรวมถนงหลายสลินึ่ง
นอกจากความสมัมพมันธร์ดว้านสมรส มมันขยายออกไปถนงทจุกสลินึ่งซนนึ่งคงจะสด่งผลเสบียตด่อคพาพยานของผผว้เชมืนึ่อ-ธจุรกลิจการ
งาน ความสนจุกสนาน การสมรส ศาสนา หรมือสลินึ่งใดกร็ตาม ผมไมด่เชมืนึ่อวด่าพระเจว้าทรงพอพระทมัยทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิด
ใหมด่แลว้วจะรด่วมเปป็นหจุว้นสด่วนทางธจุรกลิจกมับคนไมด่เชมืนึ่อ จะมบีความแตกตด่างหลายประการอยด่างแนด่นอนทบีนึ่สจุดในเรมืนึ่อง
ของความคลิดตด่าง ๆ ทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับการบรลิหารจมัดการ และสลินึ่งทบีนึ่จะใชว้กมับกฎตด่าง ๆ ทบีนึ่ถผกตมันั้งขนนั้นภายใตว้สตลิปปัญญา
และการออกแบบของมนจุษยร์ธรรมดากร็คงจะขมัดแยว้งกมับหลมักการเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกบมังคมับใชว้โดยความเชมืนึ่อแบบ
ครลิสเตบียน ในกรณบีเชด่นนมันั้น ขณะทบีนึ่ผผว้ทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนนมันั้นอาจหวมัง (และพยายาม) ทบีนึ่จะนพาคนไมด่เชมืนึ่อนมันั้นใหว้คลว้อย
ตามทมัศนะของตน ผผว้เชมืนึ่อนมันั้นกร็อาจถผกชมักจผงใหว้คลว้อยตามหจุว้นสด่วนของตนมากกวด่า บางครมันั้งเพราะความจพาเปป็นภาย
ใตว้สภาพการณร์แวดลว้อมเหลด่านมันั้น ไมด่มบีมผลเหตจุเลยทบีนึ่ครลิสเตบียนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วอยด่างแทว้จรลิงจะสามารถเดลินอยด่าง
มบีความสจุขและถวายเกบียรตลิพระเจว้าไดว้โดยการจมับมมือกมับคนไมด่เชมืนึ่อ

“ความสวด่างจะมบีสด่วนรด่วมอะไรกมับความมมืด” ไมด่อาจมบีการรด่วมสนลิทระหวด่างความสวด่างกมับความมมืดไดว้
เลย ไมด่มบีหลมักการสามมัญใดเลยทบีนึ่จะกด่อตมันั้งหรมือรมักษาการรด่วมสนลิทเชด่นนมันั้น มบีความสวด่าง หรมือไมด่กร็มบีความมมืด ความ
สวด่างขมับไลด่ความมมืดไปเสบีย ความมมืดแหด่งคนึ่พาคมืนขมับไลด่ความสวด่างแหด่งกลางวมัน กลด่าวในแงด่ฝฝ่ายวลิญญาณ ไมด่มบีสลินึ่งทบีนึ่
เรบียกวด่ายามโพลว้เพลว้เลย พระเจว้าทรงเปป็นความสวด่าง พระองคร์ไมด่เคยเปป็นยามโพลว้เพลว้ บาปและซาตานหมายถนง
ความมมืด ดมังนมันั้นความสวด่างและความมมืดจนงถผกแยกขาดจากกมันอยด่างสลินั้นเชลิงชมันึ่วนลิรมันดรร์ ความสวด่างเปป็น
เครมืนึ่องหมายแหด่งความจรลิง ความบรลิสจุทธลิธ คจุณธรรม ความสจุจรลิต:



“ในพระองคร์ (พระครลิสตร์) มบีชบีวลิต และชบีวลิตนมันั้นเปป็นความสวด่างของมนจุษยร์ทมันั้งหลาย และความสวด่างนมันั้น
สด่องเขว้ามาในความมมืด และความมมืดหาไดว้เขว้าใจความสวด่างนมันั้นไมด่” (ยอหร์น 1:4,5)

“เพราะวด่าพระเจว้า ผผว้ไดว้ตรมัสสมันึ่งความสวด่างใหว้สด่องแสงออกมาจากความมมืด ไดว้ทรงสด่องสวด่างเขว้ามาในใจ
ทมันั้งหลายของพวกเรา เพมืนึ่อประทานความสวด่างของความรผว้แหด่งสงด่าราศบีของพระเจว้าในพระพมักตรร์ของพระเยซผ
ครลิสตร์” (2 คร. 4:6)

ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายเปป็น “ลผกของความสวด่าง” และเราควรดพาเนลินอยด่างลผกของความสวด่าง (อฟ. 5:8) เราจะ
ตว้อง “ดพาเนลินอยผด่ในความสวด่าง เหมมือนอยด่างพระองคร์ (พระเจว้า) ทรงสถลิตในความสวด่าง” และ “รด่วมสามมัคคบี
ธรรมซนนึ่งกมันและกมัน…” (1 ยอหร์น 1:7 วรรคตว้น) การดพาเนลินในความสวด่างคมือ การดพาเนลินชบีวลิตในการรด่วมสามมัคคบี
ธรรมกมับพระเจว้าพระบลิดาและพระเจว้าพระบจุตร แตด่ระหวด่างความสวด่างและความมมืด ไมด่อาจมบีการรด่วมสามมัคคบี
ธรรมไดว้เลย

ขว้อ 15: และพระครลิสตร์ทรงมบีการลงรอยอะไรกมับเบลบีอมัล หรมือคนทบีนึ่เชมืนึ่อมบีสด่วนอะไรกมับคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อเลด่า
คพาวด่า “เบลบีอมัล” บด่งบอกถนงคนทบีนึ่ไรว้คด่า คนทบีนึ่เสมืนึ่อมทรามอยด่างสลินั้นเชลิงและไมด่ทพาประโยชนร์อมันใดเลยตด่อ

สมังคม ในสมมัยของเปาโลคพา ๆ นบีนั้ไดว้กลายเปป็นคพาเหมมือนของซาตาน ในทพานองเดบียวกมัน เราพบแนวคลิดเกบีนึ่ยวกมับเบ
ลบีอมัลในหลายแหด่งในภาคพมันธสมัญญาเดลิม เราอด่านเกบีนึ่ยวกมับ “ลผกทมันั้งหลายของเบลบีอมัล” (พระราชบมัญญมัตลิ 13:13),
 “พวกลผกของเบลบีอมัล” (ผผว้วลินลิจฉมัย 19:22) ใน 1 ซามผเอล 2:12 เราอด่านวด่า “บจุตรชายทมันั้งสองของเอลบีเปป็นลผกของ
เบลบีอมัล พวกเขามลิไดว้รผว้จมักพระเยโฮวาหร์” จากนมันั้นใน 1 ซามผเอล 10:27 เราอด่านอบีกครมันั้งเกบีนึ่ยวกมับ “ลผกของเบลบีอมัล”

คพาวด่า “การลงรอย” หมายถนง ความพรว้อมเพรบียงกมันหรมือความสอดประสานกมันซนนึ่งกด่อเกลิดโดยเครมืนึ่อง
ดนตรบี ดมังนมันั้นคพาถามนบีนั้จนงถผกถามไดว้วด่า “พระครลิสตร์กมับเบลบีอมัลมบีการสอดประสานอะไรกมัน?” แนด่นอนวด่าคพาตอบ
คมือ ไมด่มบีเลย ไมด่มบีการสอดประสานกมันเลยแมว้แตด่นลิดเดบียวระหวด่างพระครลิสตร์กมับเบลบีอมัล (ซาตาน) จะมบีการ
รด่วมสามมัคคบีธรรมหรมือการรด่วมสนลิทอะไรไดว้ระหวด่างพระบจุตรของพระเจว้าผผว้บรลิสจุทธลิธและไมด่มบีบาปกมับเจว้าแหด่ง
อพานาจในยด่านอากาศ พระของยจุคนบีนั้ เจว้าผผว้ครอบครองแหด่งความมมืด?

“...หรมือคนทบีนึ่เชมืนึ่อมบีสด่วนอะไรกมับคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อเลด่า” คพากรบีกตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “สด่วน” ถผกใชว้โดยหลมักแลว้วใน
การแบด่งกองมรดก สมาชลิกแตด่ละคนของครอบครมัวไดว้รมับสด่วนของเขาหรมือของเธอในกองมรดกนมันั้น ๆ บมัดนบีนั้ผผว้เชมืนึ่อ
ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วมบีสด่วนอะไรเลด่ากมับคนไมด่เชมืนึ่อ-คนทบีนึ่ไมด่ไดว้บมังเกลิดใหมด่และทบีนึ่ไมด่มบีการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระเจว้า? 
ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายเปป็น “ผผว้เขว้าสด่วนแหด่งมรดกของบรรดาวลิสจุทธลิชนในความสวด่าง” (คส. 1:12) ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายไดว้รมับ
การชด่วยใหว้พว้นแลว้ว “จากอพานาจแหด่งความมมืด” และถผกยว้ายเขว้ามาอยผด่ในอาณาจมักรแหด่งพระบจุตรทบีนึ่รมักของ
พระเจว้าแลว้ว (คส. 1:13) กลด่าวในแงด่ฝฝ่ายวลิญญาณ พวกคนไมด่เชมืนึ่อและผผว้เชมืนึ่ออาศมัยอยผด่ในโลกทบีนึ่แตกตด่างและแยก
ขาดจากกมันสองโลก และพวกเขาถผกควบคจุมโดยหลมักการตด่าง ๆ ทบีนึ่หด่างไกลกมันพอ ๆ กมับทบีนึ่ทลิศตะวมันออกอยผด่หด่าง
ไกลจากทลิศตะวมันตก ความรผว้สนกตด่าง ๆ ของพวกเขาแตกตด่างกมัน ความสนใจตด่าง ๆ ของพวกเขากร็แตกตด่างกมัน 
มจุมมองตด่อโลกของพวกเขากร็แตกตด่างกมัน ผผว้เชมืนึ่อตมันั้งตาคอยวมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีนมันั้นเมมืนึ่อเขาจะอยผด่รด่วมกมับพระเยซผใน
พระนลิเวศของพระบลิดา พวกคนไมด่เชมืนึ่อกร็เชมืนึ่อวด่าไมด่มบีสลินึ่งใดอยผด่พว้นจากชบีวลิตนบีนั้และเชมืนึ่อวด่าเมมืนึ่อเขาตายไป เขากร็จะเปป็น
เหมมือนสมัตวร์ตมัวหนนนึ่งหรมือตว้นไมว้ตว้นหนนนึ่ง เขายนดถมือวด่าเขาจะเปฟปี่อยเนด่าและกลมับคมืนสผด่ผงคลบีดลินและนมันึ่นจะเปป็นการสลินั้น



สจุดของเขา ฉะนมันั้นจนงไมด่แปลกอะไรทบีนึ่ไมด่อาจมบีการรด่วมสนลิททบีนึ่เขว้าใจกมันไดว้ระหวด่างผผว้เชมืนึ่อกมับคนไมด่เชมืนึ่อ
ขว้อ 16: และวลิหารของพระเจว้ามบีการเหร็นพว้องอะไรกมับเหลด่ารผปเคารพ เพราะวด่าพวกทด่านเปป็นวลิหารของ

พระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ ตามทบีนึ่พระเจว้าตรมัสไวว้วด่า ‘เราจะสถลิตอยผด่ในพวกเขา และดพาเนลินในทด่ามกลางพวกเขา 
และเราจะเปป็นพระเจว้าของพวกเขา และพวกเขาจะเปป็นประชากรของเรา’

พระเยซผตรมัสแกด่นลิโคเดมมัสวด่า “ยกเวว้นผผว้หนนนึ่งผผว้ใดไดว้บมังเกลิดจากนนั้พา (พระวจนะของพระเจว้า) และจากพระ
วลิญญาณ (พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ) ผผว้นมันั้นไมด่สามารถเขว้าในอาณาจมักรของพระเจว้าไดว้” (ยอหร์น 3:5) เมมืนึ่อผผว้ใดไดว้รมับ
การบมังเกลิดใหมด่ คน ๆ นมันั้นกร็กลายเปป็นผผว้เขว้าสด่วนในสภาพของพระเจว้าทมันทบี (2 ปต. 1:4) ชมันึ่ววลินาทบีนมันั้นของการ
บมังเกลิดใหมด่ พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธกร็เสดร็จเขว้ามาประทมับอยผด่ในใจของผผว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วนมันั้น ดมังนมันั้นรด่างกายของผผว้
เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วคนใดจนงกลายเปป็น “วลิหารของพระเจว้า” เพราะวด่าพระเจว้าประทมับอยผด่ในใจของผผว้เชมืนึ่อคนนมันั้น
ในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ

เราพบความจรลิงนบีนั้ถผกประกาศใน 1 โครลินธร์ 3:16,17 ทบีนึ่เปาโล ภายใตว้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ
เขบียนไวว้วด่า: “พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า พวกทด่านเปป็นวลิหารของพระเจว้า และวด่าพระวลิญญาณของพระเจว้าทรง
สถลิตอยผด่ในพวกทด่าน ถว้าผผว้ใดทพาใหว้วลิหารของพระเจว้าเปป็นมลทลิน พระเจว้าจะทรงทพาลายผผว้นมันั้น เพราะวลิหารของ
พระเจว้าบรลิสจุทธลิธ ซนนึ่งพวกทด่านเปป็นวลิหารนมันั้น”

จากนมันั้นใน 1 โครลินธร์ 6:19,20 เปาโลประกาศเพลินึ่มเตลิมอบีกวด่า “อะไรกมัน พวกทด่านไมด่ทราบหรมือวด่า 
รด่างกายของพวกทด่านเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ ซนนึ่งสถลิตอยผด่ในพวกทด่าน ซนนึ่งพวกทด่านไดว้รมับจากพระเจว้า 
และพวกทด่านไมด่ใชด่เจว้าของตมัวพวกทด่านเอง เพราะวด่าพวกทด่านถผกซมืนั้อไวว้แลว้วตามราคา เหตจุฉะนมันั้นจงถวายสงด่าราศบี
แดด่พระเจว้าในรด่างกายของพวกทด่าน และในจลิตวลิญญาณของพวกทด่าน ซนนึ่งเปป็นของพระเจว้า”

“ตามทบีนึ่พระเจว้าตรมัสไวว้วด่า ‘เราจะสถลิตอยผด่ในพวกเขา และดพาเนลินในทด่ามกลางพวกเขา…” เปาโลอว้างอลิง
ตรงนบีนั้ถนงเลวบีนลิตลิ 26:12 ทบีนึ่พระเจว้าตรมัสแกด่ประชากรของพระองคร์วด่า “เราจะดพาเนลินในทด่ามกลางพวกเจว้า และจะ
เปป็นพระเจว้าของพวกเจว้า และพวกเจว้าจะเปป็นประชากรของเรา” นอกจากนบีนั้ ในเอเสเคบียล 37:26,27 เราอด่านวด่า:
“ยลินึ่งกวด่านมันั้นเราจะกระทพาพมันธสมัญญาแหด่งสมันตลิภาพกมับพวกเขา พมันธสมัญญานมันั้นจะเปป็นพมันธสมัญญานลิรมันดรร์กมับพวก
เขา และเราจะตมันั้งพวกเขาไวว้ และจะทวบีพวกเขาขนนั้น และจะวางสถานบรลิสจุทธลิธของเราไวว้ในทด่ามกลางพวกเขาเปป็น
นลิตยร์ พลมับพลาของเราจะอยผด่กมับพวกเขาดว้วย ใชด่แลว้ว เราจะเปป็นพระเจว้าของพวกเขา และพวกเขาจะเปป็น
ประชากรของเรา” 

เปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าขว้อพระคพาเหลด่านมันั้นทบีนึ่เพลินึ่งถผกยกมาสอนวด่าพระเจว้าทรงสมัญญาวด่าจะอยผด่กมับประชากร
ของพระองคร์และสถลิตอยผด่ทด่ามกลางพวกเขา แตด่พระคจุณในทจุกแงด่มจุมกร็ยลินึ่งใหญด่กวด่าการแจกจด่ายอมืนึ่นใดจะเปป็นไดว้ 
เรากพาลมังมบีชบีวลิตอยผด่ในการแจกจด่ายทบีนึ่เปปีปี่ยมสงด่าราศบีมากทบีนึ่สจุดนมับตมันั้งแตด่การเรลินึ่มตว้นของกาลเวลา และบมัดนบีนั้พระเจว้าไมด่
เพบียงประทมับอยผด่ทด่ามกลางประชากรของพระองคร์เทด่านมันั้น พระองคร์ทรงสถลิตอยผด่ภายในพวกเขาดว้วย! (ยอหร์น 
14:16-20)

“เราจะเปป็นพระเจว้าของพวกเขา และพวกเขาจะเปป็นประชากรของเรา” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลรมับประกมันเราวด่า
พระสมัญญาเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกประกาศในคพาพยากรณร์สมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิมเกบีนึ่ยวกมับชนชาตลิอลิสราเอลฝฝ่ายโลกกร็



เปป็นบรรดาพระสมัญญายลินึ่งใหญด่และมบีคด่าประเสรลิฐ แตด่แกด่ครลิสตจมักรพระเจว้าไดว้กระทพาบรรดาพระสมัญญาทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่
กวด่าพระสมัญญาเหลด่านบีนั้เสบียอบีก พระเจว้าทรงเปป็นพระเจว้าของเรา เราเปป็นประชากรของพระองคร์ นมันึ่นเปป็นความ
จรลิง-แตด่อยด่างทบีนึ่ผมเพลินึ่งกลด่าวไป พระเจว้าไมด่เพบียงประทมับอยผด่ทด่ามกลางเรา พระองคร์ทรงสถลิตอยผด่ภายในเราในพระ
ภาคของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธเชด่นกมัน ถว้าคจุณจะศนกษาหนมังสมือฮบีบรผ คจุณกร็จะคว้นพบวด่ามมันเปป็นหนมังสมือแหด่ง “สลินึ่งตด่าง
ๆ ทบีนึ่ดบีกวด่า” เพราะวด่ามมันอธลิบายวด่าพระเจว้าไดว้ประทานสลินึ่งตด่าง ๆ แกด่ครลิสตจมักรของพระองคร์อยด่างไรและในวลิธบีใด
ซนนึ่งเปป็นสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่ดบีกวด่าทบีนึ่พวกวลิสจุทธลิชนสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิมไดว้รผว้จมัก

ในโรม 9:25,26 เราอด่านถว้อยคพาทบีนึ่เปปีปี่ยมสงด่าราศบีเหลด่านบีนั้: “ตามทบีนึ่พระองคร์ตรมัสไวว้ในพระคมัมภบีรร์โฮเชยา
ดว้วยวด่า ‘เราจะเรบียกเขาเหลด่านมันั้นวด่าเปป็นชนชาตลิของเรา ซนนึ่งเมมืนึ่อกด่อนไมด่ไดว้เปป็นชนชาตลิของเรา และจะเรบียกนางวด่า
เปป็นทบีนึ่รมัก ซนนึ่งเมมืนึ่อกด่อนไมด่ไดว้เปป็นทบีนึ่รมัก และตด่อมาในสถานทบีนึ่ซนนึ่งไดว้ทรงกลด่าวแกด่พวกเขาวด่า “เจว้าทมันั้งหลายไมด่ใชด่
ชนชาตลิของเรา” ในทบีนึ่นมันั้นเองพวกเขาจะถผกเรบียกวด่า เปป็นบจุตรทมันั้งหลายของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่’”

นบีนึ่กลด่าวถนงเจว้าสาวตด่างชาตลินมันั้น ในระบบของภาคพมันธสมัญญาเดลิม พวกคนตด่างชาตลิเคยเปป็น “พวกสจุนมัข”-
คนตด่างดว้าวจากประโยชนร์สจุขรด่วมกมันของอลิสราเอล เปป็นคนตด่างถลินึ่นตด่อพมันธสมัญญานมันั้น ปราศจากพระเจว้าและไมด่มบี
ความหวมัง แตด่พระเยซผไดว้ทรงพมัง “กพาแพงแบด่งแยกทบีนึ่กมันั้นกลาง” นมันั้นลงแลว้วและพวกคนตด่างชาตลิ (ซนนึ่งแตด่กด่อนไมด่ไดว้
เปป็นประชากรหนนนึ่ง) บมัดนบีนั้กร็เปป็นประชากรของพระเจว้าแลว้วผด่านทางการอมัศจรรยร์แหด่งการบมังเกลิดใหมด่โดยทางพระ
ราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระเยซผ (โปรดอด่านเอเฟซมัส 2:11-22)

1 เปโตร 2:9,10 บอกเราวด่าเราเปป็น “ชมันึ่วอายจุทบีนึ่ทรงเลมือกสรรไวว้แลว้ว เปป็นพวกปจุโรหลิตหลวง เปป็น
ประชาชาตลิอมันบรลิสจุทธลิธ เปป็นชนชาตลิอมันประหลาด เพมืนึ่อพวก(เรา)จะไดว้สพาแดงบรรดาคพาสรรเสรลิญของพระองคร์ ผผว้
ไดว้ทรงเรบียกพวก(เรา)ใหว้ออกมาจากความมมืด เขว้าสผด่ความสวด่างอมันมหมัศจรรยร์ของพระองคร์ ซนนึ่งในอดบีตหาเปป็น
ประชาชนไมด่ แตด่บมัดนบีนั้เปป็นประชาชนของพระเจว้าแลว้ว ซนนึ่งในอดบีตหาไดว้รมับพระเมตตาไมด่ แตด่บมัดนบีนั้ไดว้รมับพระเมตตา
แลว้ว”

ขว้อ 17 และ 18: ‘เหตจุฉะนมันั้นจงออกมาจากทด่ามกลางพวกเขา และพวกเจว้าจงแยกตมัวออกมา’ องคร์พระ
ผผว้เปป็นเจว้าตรมัส ‘และอยด่าแตะตว้องสลินึ่งทบีนึ่เปป็นมลทลิน และเราจะรมับพวกเจว้าไวว้ และจะเปป็นบลิดาแกด่พวกเจว้า และพวก
เจว้าจะเปป็นบจุตรชายบจุตรสาวของเรา’ องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธตรมัส

“เหตจุฉะนมันั้น” (ซนนึ่งหมายความวด่า เพราะสลินึ่งทบีนึ่กลด่าวไปกด่อนหนว้า สลินึ่งทบีนึ่ตามมาจนงเปป็นความจรลิง) “จงออก
มาจากทด่ามกลางพวกเขา และพวกเจว้าจงแยกตมัวออกมา” นบีนึ่หมายความวด่าผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายไมด่ควรมบีความรผว้สนกหรมือ
ความหด่วงใยตด่อผผว้คนทบีนึ่ไมด่ใชด่ผผว้เชมืนึ่ออยด่างนมันั้นหรมือ? ครลิสเตบียนทมันั้งหลายควรตมัดความสมัมพมันธร์จากเพมืนึ่อนฝผงและเพมืนึ่อน
บว้านทจุกคนทบีนึ่ไมด่ใชด่ครลิสเตบียนอยด่างนมันั้นหรมือ? ไมด่ใชด่เลยครมับ มมันไมด่ไดว้หมายความอยด่างนมันั้นเลย การทพาเชด่นนมันั้นกร็
คงจะบมังคมับเราใหว้ไปอยผด่อยด่างสมันโดษและเราคงพลาดโอกาสทบีนึ่จะชนะคนไมด่เชมืนึ่อทมันั้งหลายมาถนงพระครลิสตร์ ในโลก
ธจุรกลิจและในกลิจการชจุมชนทมันั้งหลาย เราตว้องปะปนกมับผผว้คนทบีนึ่ไมด่ใชด่ผผว้เชมืนึ่อ แตด่เราตว้องไมด่มบีสด่วนรด่วมในการกระทพา
หรมือความพยายามตด่าง ๆ ทบีนึ่ไมด่ซมืนึ่อสมัตยร์หรมือไรว้เกบียรตลิ มบีกลิจการหลายอยด่างของชจุมชนและพลเมมืองทบีนึ่มบีเกบียรตลิและ
ทพาหลายอยด่างเพมืนึ่อบรรเทาความทจุกขร์ยากของโลกนบีนั้ มมันไมด่ใชด่เรมืนึ่องผลิดสพาหรมับผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทบีนึ่จะ
เขว้ารด่วมหรมือมบีสด่วนในองคร์กรตด่าง ๆ เชด่น สมาคมผผว้ปกครอง-อาจารยร์, องคร์กรกาชาด, และองคร์กรอมืนึ่นๆ ทบีนึ่เปป็น



แบบนมันั้น ครลิสเตบียนสามารถมบีสด่วนรด่วมในสลินึ่งใดกร็ไดว้ทบีนึ่ไมด่ถผกบด่งชบีนั้วด่าเปป็นสด่วนหนนนึ่งของวลิธบีปฏลิบมัตลิหรมือความสพาราญ
ตด่าง ๆ แบบชาวโลก

ครลิสเตบียนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วถผกนพาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ และพระวลิญญาณจะไมด่ทรงนพาเราใหว้มบี
สด่วนรด่วมในสลินึ่งตด่าง ๆ อยด่างการนมับถมือรผปเคารพ แนวคลิดเสรบีนลิยม แนวคลิดสมมัยใหมด่นลิยม บาปตด่าง ๆ ของเนมืนั้อหนมัง
ความชมันึ่วชว้าเลวทราม หรมือวลิธบีปฏลิบมัตลิใดทบีนึ่จะบด่งชบีนั้ผผว้เชมืนึ่อวด่าไมด่แตกตด่างจากชาวโลก ตว้องมบีเสว้นแบด่งทบีนึ่ชมัดเจนและ
แยกแยะไดว้ระหวด่างวลิธบีทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อดพาเนลินชบีวลิตกมับวลิธบีทบีนึ่ชาวโลกดพาเนลินชบีวลิต มลิฉะนมันั้นกร็คงไมด่มบีการถวายเกบียรตลิแดด่
พระเจว้าในชบีวลิตครลิสเตบียนนมันั้นและการตลิเตบียนคงจะถผกนพามาสผด่ครลิสตจมักรและสผด่พระนามของพระเยซผครลิสตร์เจว้า

เปาโลสอนทลิโมธบีวด่า “อยด่าวางมมือบนผผว้ใดอยด่างกะทมันหมัน และอยด่ามบีสด่วนรด่วมในบรรดาบาปของผผว้อมืนึ่นเลย 
จงรมักษาตมัวทด่านเองไวว้ใหว้บรลิสจุทธลิธ” (1 ทธ. 5:22)

2 ยอหร์น 10,11 บมัญชาผผว้เชมืนึ่อวด่า “ถว้ามบีผผว้ใดมาหาพวกทด่านและไมด่นพาหลมักคพาสอนนบีนั้ (หลมักคพาสอนของ
พระครลิสตร์) มาดว้วย อยด่ารมับเขาไวว้ใหว้เขว้ามาในบว้านของพวกทด่าน และอยด่าขอพระเจว้าอวยพรใหว้เขาเลย เพราะวด่า
ผผว้ทบีนึ่ขอพระเจว้าอวยพรใหว้เขา กร็เปป็นผผว้เขว้าสด่วนในบรรดาการกระทพาชมันึ่วรว้ายของเขานมันั้น”

จากนมันั้นเอเฟซมัส 5:11 บมัญชาวด่า “และอยด่ารด่วมสามมัคคบีธรรมกมับบรรดากลิจการอมันไรว้ผลของความมมืด แตด่
จงตพาหนลิกลิจการเหลด่านมันั้นดบีกวด่า”

ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายไดว้รมับคพาบมัญชาใหว้ถผกควบคจุมโดย-และปฏลิบมัตลิ-หลมักการทมันั้งหลายทบีนึ่ไมด่ออมชอมแหด่งความ
ซมืนึ่อตรงและความยจุตลิธรรม นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายความวด่าคนไมด่เชมืนึ่อทจุกคนเปป็นคนไมด่ซมืนึ่อสมัตยร์-อมันทบีนึ่จรลิง พวกเขาหลายคน
เปป็นคนทบีนึ่ซมืนึ่อตรงมากทบีเดบียว คนไมด่เชมืนึ่อจพานวนมากเปป็นสจุภาพสตรบีและสจุภาพบจุรจุษ ในความหมายทบีนึ่เครด่งครมัดทบีนึ่สจุด-
แตด่หลมักการทมันั้งหลายของโลกถผกปกครองโดยมาตรฐานตด่าง ๆ แบบโลก

ในพระวจนะของพระเจว้า การแยกออกของครลิสเตบียนจากโลกนมันั้นมบีสองประการ: (1) เราจะตว้องแยกตมัว
ออกจากสลินึ่งซนนึ่งขมัดแยว้งกมับพระทมัยของพระเจว้า และ (2) เราจะตว้องแยกตมัวออกถวายแดด่พระเจว้า พระเจว้าทรง
บรลิสจุทธลิธ ชอบธรรม และปราศจากตพาหนลิ ดมังนมันั้นพระองคร์จนงไมด่อาจเหร็นดบีเหร็นงามกมับสลินึ่งซนนึ่งไมด่ชอบธรรมไดว้ ผผว้เชมืนึ่อ
ทมันั้งหลายอาศมัยอยผด่ในโลกนบีนั้ แตด่เราไมด่เปป็นของโลก เราเปป็นผผว้จารลิกและคนตด่างถลินึ่นตลอดทมันั้งชบีวลิตนบีนั้ “ดว้วยวด่าความ
เปป็นพลเมมืองของพวกเรานมันั้นอยผด่ในสวรรคร์ ซนนึ่งจากทบีนึ่นมันึ่นพวกเรากพาลมังรอคอยพระผผว้ชด่วยใหว้รอดดว้วย คมือพระเยซผ
ครลิสตร์เจว้า” (ฟป. 3:20) เนมืนึ่องจากเราเปป็นลผกทมันั้งหลายของพระเจว้า คมือผผว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วของพระองคร์ เราจนงตว้อง
“อยด่ารมักโลก หรมือบรรดาสลินึ่งของทบีนึ่อยผด่ในโลก…” (1 ยอหร์น 2:15) มลิฉะนมันั้น พระเจว้ากร็ไมด่อาจอวยพรเราอยด่างทบีนึ่
พระองคร์ทรงอยากทบีนึ่จะอวยพรเราไดว้ และพระองคร์ไมด่อาจประทานสลิทธลิโดยกพาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของเราใหว้แกด่เรา
อยด่างเตร็มเปปีปี่ยมไดว้ ไมด่อาจมบีการออมชอมไดว้ในสด่วนของครลิสเตบียนถว้าครลิสเตบียนคนนมันั้นหวมังทบีนึ่จะไดว้รมับพระพรอยด่าง
บรลิบผรณร์จากพระบลิดาผผว้สถลิตในสวรรคร์ (ดผ ยากอบ 4:4 เชด่นกมัน)

“...อยด่าแตะตว้องสลินึ่งทบีนึ่เปป็นมลทลิน…” ภาษากรบีกแบบตรงตมัวอด่านวด่า “สลินึ่งใดทบีนึ่เปป็นมลทลิน” การมบีสด่วนรด่วม
ในสลินึ่งใดทบีนึ่ไมด่เปป็นแบบพระเจว้ากร็เปป็นเรมืนึ่องตว้องหว้ามสพาหรมับผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่มบีใจฝปักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณ คจุณเหร็นแลว้ววด่า “การ
แตะตว้อง” ทพาใหว้เปป็นมลทลินมากกวด่าเพราะวด่ามมันบด่งบอกถนงการมบีสด่วนรด่วม เราอาจเหร็นสลินึ่งชมันึ่วรว้ายและไมด่มบีสด่วน
รด่วม แตด่ถว้าเราแตะตว้องสลินึ่งชมันึ่วรว้าย กร็มบีการบอกเปป็นนมัยเปป็นอยด่างนว้อยถนงการมบีสด่วนรด่วม เราอาศมัยอยผด่ในโลกทบีนึ่ชมันึ่ว



รว้าย เราถผกหว้อมลว้อมโดยความชมันึ่วรว้าย แตด่เราไมด่จพาเปป็นตว้องมบีสด่วนรด่วมในสลินึ่งซนนึ่งเราเหร็น เราสามารถดผออกวด่านมันึ่น
เปป็นสลินึ่งชมันึ่วรว้ายโดยไมด่ทพาบาป แตด่ถว้าเรามบีสด่วนรด่วมในสลินึ่งชมันึ่วรว้าย เรากร็มบีความผลิดในการทพาบาปตด่อพระเจว้า พวกยลิว
ถผกบมัญชาวด่า “อยด่าแตะตว้องสลินึ่งซนนึ่งเปป็นมลทลิน” (อสย. 52:11) นมันึ่นอาจใชว้ไดว้กมับการแตะตว้องบางสลินึ่งทบีนึ่เปป็นมลทลิน
จรลิง ๆ แตด่ในการแจกจด่ายแหด่งพระคจุณนบีนั้ มมันใชว้ไดว้กมับครลิสเตบียนในสด่วนทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับวลิธบีปฏลิบมัตลิใดทบีนึ่เปป็นมลทลิน ไมด่
ซมืนึ่อตรง หรมือเปป็นแบบโลก

ความรอดไมด่มาโดยการแตะตว้อง (การมบีสด่วนรด่วม) หรมือการไมด่แตะตว้อง ความรอดมาโดยทางความเชมืนึ่อ
ในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระเมษโปดกของพระเจว้า แตด่เราไมด่ไดว้กพาลมังพผดถนงความรอดในพระคพาตอนนบีนั้ 
เรากพาลมังพผดถนงการแยกออก คน ๆ หนนนึ่งอาจบมังเกลิดใหมด่แลว้วและยมังไมด่ดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่แยกออกอยด่างสมบผรณร์ถวาย
แดด่พระเจว้า ใน 1 โครลินธร์ 3:1-4 เปาโลพผดถนงพวกครลิสเตบียนฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง-คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ แมว้บมังเกลิดใหมด่แลว้ว ยมังคง
เปป็นพวกทารกในพระครลิสตร์อยผด่ โดยทานนนั้พานมแหด่งพระวจนะในเมมืนึ่อพวกเขาควรทานอาหารแขร็งแหด่งพระวจนะ
ไดว้แลว้ว และพวกเขากพาลมังทพาตมัวเหมมือนเดร็ก ๆ ตรงทบีนึ่วด่ามบีการแตกแยกและการทะเลาะวลิวาทในทด่ามกลางพวก
เขา

“...และเราจะรมับพวกเจว้าไวว้” อบีกครมันั้งทบีนึ่ความหมายตรงนบีนั้ไมด่ใชด่วด่าเรารมับความรอดโดยการปฏลิเสธทบีนึ่จะ
แตะตว้องสลินึ่งซนนึ่งไมด่บรลิสจุทธลิธหรมือเปป็นมลทลิน แตด่วด่าพระเจว้าจะทรงยอมรมับเราในฐานะลผก ๆ ของพระองคร์ คมือ “ลผก
เลร็ก ๆ ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว” ของพระองคร์ ในมมัทธลิว 10:32,33 พระเยซผทรงบอกเราวด่า “เหตจุฉะนมันั้นผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่จะ
ยอมรมับเราตด่อหนว้ามนจุษยร์ เราจะยอมรมับผผว้นมันั้นตด่อพระพมักตรร์พระบลิดาของเราผผว้ซนนึ่งทรงสถลิตในสวรรคร์ดว้วย แตด่ผผว้ใด
กร็ตามทบีนึ่จะปฏลิเสธเราตด่อหนว้ามนจุษยร์ เราจะปฏลิเสธผผว้นมันั้นตด่อพระพมักตรร์พระบลิดาของเราผผว้ซนนึ่งทรงสถลิตในสวรรคร์
ดว้วย”

จากนมันั้น ในลผกา 9:26 พระเยซผตรมัสวด่า “ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่จะมบีความละอายเพราะเรา และเพราะบรรดา
ถว้อยคพาของเรา บจุตรมนจุษยร์กร็จะมบีความละอายเพราะผผว้นมันั้น เมมืนึ่อพระองคร์จะเสดร็จมาในสงด่าราศบีของพระองคร์เอง 
และของพระบลิดาของพระองคร์ และของเหลด่าทผตสวรรคร์ทบีนึ่บรลิสจุทธลิธ” ใชด่แลว้วครมับ ทบีนึ่บมัลลมังกร์พลิพากษาของพระ
ครลิสตร์จะมบีผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วบางคนมบีความละอายเพราะการดพาเนลินชบีวลิตอมันสะเพรด่าของพวกเขา

“และบมัดนบีนั้ ลผกเลร็ก ๆ ทมันั้งหลายเออ๋ย จงดพารงอยผด่ในพระองคร์ เพมืนึ่อวด่าเมมืนึ่อพระองคร์จะทรงปรากฏ พวกเรา
จะไดว้มบีความมมันึ่นใจ และไมด่มบีความละอายตด่อพระพมักตรร์พระองคร์เมมืนึ่อพระองคร์เสดร็จมา” (1 ยอหร์น 2:28)

“...และจะเปป็นบลิดาแกด่พวกเจว้า…” เมมืนึ่อผผว้ใดบมังเกลิดใหมด่แลว้วอยด่างแทว้จรลิง เขากร็กลายเปป็นสมาชลิกคนหนนนึ่ง
ของครอบครมัวแหด่งสวรรคร์ ลผกคนหนนนึ่งของพระบลิดาผผว้สถลิตในสวรรคร์ พด่อฝฝ่ายโลกอยด่างทบีนึ่ควรจะเปป็นจรลิง ๆ กร็มบี
ความสมัมพมันธร์ทบีนึ่ใกลว้ชลิดและอด่อนโยนกมับลผก ๆ ของตน พระบลิดาผผว้สถลิตในสวรรคร์ของเราทรงรมักเรามากกวด่าเปป็น
ลว้านเทด่าเมมืนึ่อเทบียบกมับทบีนึ่บรรดาพด่อฝฝ่ายโลกจะรมักลผก ๆ ของตนไดว้เพราะวด่าพระเจว้าทรงมบีความสามารถมากยลินึ่งกวด่า
ทบีนึ่จะรมัก ดมังนมันั้นพระองคร์จะทรงปกปฟ้อง ชบีนั้ทาง และเลบีนั้ยงดผเรา พระองคร์จะทรงจมัดหาสพาหรมับความตว้องการตด่าง ๆ 
ของเราและจะเดลินกมับเราจนกวด่าเรากลมับถนงบว้านอยด่างปลอดภมัยกมับพระองคร์

ชด่างเปป็นการรมับประกมันอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีทบีนึ่เราไดว้รผว้วด่าเราเปป็นลผก ๆ ของพระเจว้า พระเจว้าองคร์เดบียวกมับทบีนึ่ไดว้
ทรงสรว้างฟฟ้าและแผด่นดลินโลกและทมันั้งหมดทบีนึ่มบีอยผด่ในนมันั้น ไมด่มบีเกบียรตลิยศใดทบีนึ่สผงสด่งไปกวด่านบีนั้แลว้วทบีนึ่จะทรงโปรด



ประทานใหว้แกด่มนจุษยร์ทบีนึ่ตายไดว้ ในการถผกทพาใหว้เปป็นลผก ๆ ของพระเจว้าผด่านทางการอมัศจรรยร์แหด่งการบมังเกลิดใหมด่ 
ดมังนมันั้นเราจนงกลายเปป็นเหลด่าทายาทของพระเจว้าและทายาทรด่วมกมับพระครลิสตร์ ผมขอบพระคจุณจรลิง ๆ สพาหรมับ
ความจรลิงอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีของคพากลด่าวนบีนั้ “พวกเจว้าจะเปป็นบจุตรชายบจุตรสาวของเรา”!

“...องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธตรมัส” คพากรบีกตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธ” ถผกใชว้แคด่ตรงนบีนั้และในหนมังสมือวลิวรณร์ เพมืนึ่อเหร็นแกด่ฤทธลิธเดชและความยลินึ่งใหญด่ของขว้อพระคพาบางขว้อเหลด่านมันั้น 
ใหว้เราปปิดทว้ายบทนบีนั้โดยการดผขว้อพระคพาเหลด่านมันั้นกมัน ยกตมัวอยด่างเชด่น ในวลิวรณร์ 1:8 เราอด่านวด่า: “เราเปป็นอมัลฟา
และโอเมกา เปป็นปฐมและเปป็นอวสาน” องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัส “ผผว้ทรงเปป็นอยผด่เดบีดี๋ยวนบีนั้ ผผว้ไดว้ทรงเปป็นอยผด่ในกาล
กด่อน และผผว้จะเสดร็จมานมันั้น ผผว้ทรงฤทธานจุภาพสผงสจุด” 

วลิวรณร์ 4:8 “และสมัตวร์ทมันั้งสบีนึ่นมันั้นแตด่ละตมัวมบีปปีกหกปปีกอยผด่รอบตมัว และสมัตวร์เหลด่านมันั้นเตร็มไปดว้วยนมัยนร์ตาขว้าง
ใน และสมัตวร์เหลด่านมันั้นไมด่หยจุดพมักเลยทมันั้งกลางวมันและกลางคมืน โดยรว้องวด่า “บรลิสจุทธลิธ บรลิสจุทธลิธ บรลิสจุทธลิธ องคร์พระผผว้
เปป็นเจว้า พระเจว้า ผผว้ทรงฤทธานจุภาพสผงสจุด ผผว้ไดว้ทรงสภาพอยผด่ในกาลกด่อน ผผว้ทรงสภาพอยผด่ในปปัจจจุบมัน และผผว้ซนนึ่งจะ
เสดร็จมา”

วลิวรณร์ 11:16,17: “และผผว้อาวจุโสยบีนึ่สลิบสบีนึ่คนซนนึ่งนมันึ่งตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าในบรรดาทบีนึ่นมันึ่งของตน กร็ซบหนว้า
ลงและนมมัสการพระเจว้า โดยทผลวด่า “ขว้าพระองคร์ทมันั้งหลายขอบพระคจุณพระองคร์ โอ ขว้าแตด่พระเจว้า องคร์พระผผว้
เปป็นเจว้า ผผว้ทรงฤทธานจุภาพสผงสจุด ผผว้ซนนึ่งทรงดพารงอยผด่บมัดนบีนั้ และทรงดพารงอยผด่ในกาลกด่อน และจะเสดร็จมาในอนาคต 
เพราะวด่าพระองคร์ไดว้ทรงรมับฤทธานจุภาพอมันใหญด่ยลินึ่งของพระองคร์ไวว้สพาหรมับพระองคร์แลว้ว และไดว้ทรงครอบครอง”

วลิวรณร์ 15:3: “และพวกเขารว้องเพลงของโมเสส ผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า และเพลงของพระเมษโปดก โดย
กลด่าววด่า “บรรดาพระราชกลิจของพระองคร์ใหญด่ยลินึ่งและมหมัศจรรยร์นมัก ขว้าแตด่พระเจว้า องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ผผว้ทรง
ฤทธานจุภาพสผงสจุด วลิถบีทางทมันั้งหลายของพระองคร์ยจุตลิธรรมและเทบีนึ่ยงตรง ขว้าแตด่พระองคร์ พระมหากษมัตรลิยร์แหด่งวลิ
สจุทธลิชนทมันั้งหลาย”

วลิวรณร์ 16:7: “และขว้าพเจว้าไดว้ยลินอบีกองคร์หนนนึ่งจากแทด่นบผชากลด่าววด่า “จรลิงอยด่างนมันั้น พระเจว้า องคร์พระผผว้
เปป็นเจว้า ผผว้ทรงฤทธานจุภาพสผงสจุด บรรดาการพลิพากษาของพระองคร์แทว้จรลิงและชอบธรรม”

วลิวรณร์ 21:22: “และขว้าพเจว้าไมด่ไดว้เหร็นพระวลิหารในนครนมันั้นเลย เพราะองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พระเจว้า ผผว้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธ และพระเมษโปดกทรงเปป็นพระวลิหารของนครนมันั้น”

พระเจว้าทรงเปป็นสารพมัดในสารพมัด และในฤทธลิธเดชทบีนึ่ทรงสรรพพลานจุภาพของพระองคร์ พระองคร์กร็ทรง
เชมืนั้อเชลิญเราใหว้รมับการบมังเกลิดใหมด่ แยกตมัวออกจากโลก และพระองคร์จะทรงยอมรมับเราเปป็นบจุตรชายและบจุตรสาว
ของพระองคร์ จะมบีใครปฏลิเสธคพาเชลิญเชด่นนมันั้นจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธไดว้?

บทททที่ 7



7:1 เหตจุฉะนมันั้น โดยมบีบรรดาพระสมัญญาเหลด่านบีนั้แลว้ว พวกทบีนึ่รมักอยด่างยลินึ่ง จงใหว้พวกเราชพาระพวกเราเองจากความ
โสโครกทจุกอยด่างแหด่งเนมืนั้อหนมังและจลิตวลิญญาณ โดยทพาใหว้ความบรลิสจุทธลิธสมบผรณร์ในความเกรงกลมัวพระเจว้า
7:2 จงรมับพวกเราไวว้เถลิด พวกเราไมด่ไดว้ทพาผลิดตด่อผผว้หนนนึ่งผผว้ใดเลย พวกเราไมด่ไดว้ทพาใหว้ผผว้หนนนึ่งผผว้ใดเสมืนึ่อมทรามไป พวก
เราไมด่ไดว้โกงผผว้หนนนึ่งผผว้ใดเลย
7:3 ขว้าพเจว้าพผดสลินึ่งนบีนั้ไมด่ใชด่เพมืนึ่อจะประณามพวกทด่าน เพราะขว้าพเจว้าเคยกลด่าวแตด่กด่อนวด่า พวกทด่านอยผด่ในใจทมันั้ง
หลายของพวกเราเพมืนึ่อทบีนึ่จะตายและทบีนึ่จะเปป็นพรว้อมกมับพวกทด่าน
7:4 ความกลว้าหาญแหด่งคพาพผดของขว้าพเจว้าตด่อพวกทด่านนมันั้นยลินึ่งใหญด่ ความภผมลิใจของขว้าพเจว้าตด่อพวกทด่านกร็ยลินึ่งใหญด่ 
ขว้าพเจว้าเตร็มไปดว้วยการปลอบประโลมใจ ขว้าพเจว้ามบีความปปีตลิยลินดบีอยด่างเหลมือลว้นในบรรดาความยากลพาบากของ
พวกเรา
7:5 เพราะวด่าเมมืนึ่อพวกเราไดว้เขว้ามาในแควว้นมาซลิโดเนบียแลว้ว เนมืนั้อหนมังของพวกเราไมด่ไดว้พมักผด่อนเลย แตด่พวกเรามบี
ความทจุกขร์ลพาบากอยผด่รอบขว้าง ภายนอกมบีการตด่อสผว้ทมันั้งหลาย ภายในมบีความกลมัวตด่าง ๆ
7:6 แตด่อยด่างไรกร็ตาม พระเจว้าผผว้ทรงปลอบประโลมใจคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ทว้อใจ ไดว้ทรงปลอบประโลมใจพวกเราโดย
การมาของทลิตมัส
7:7 และมลิใชด่โดยการมาของทลิตมัสเทด่านมันั้น แตด่โดยการปลอบประโลมใจซนนึ่งเขาไดว้รมับการปลอบประโลมใจในพวก
ทด่าน เมมืนึ่อเขาเลด่าใหว้พวกเราฟปังถนงความปรารถนาอยด่างจรลิงจมังของพวกทด่าน ความโศกเศรว้าของพวกทด่าน ใจ
จดจด่อของพวกทด่านทบีนึ่มบีตด่อขว้าพเจว้า จนขว้าพเจว้าไดว้ปปีตลิยลินดบีมากขนนั้นไปอบีก
7:8 เพราะถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าไดว้ทพาใหว้พวกทด่านเสบียใจดว้วยจดหมายฉบมับนมันั้น ขว้าพเจว้ากร็ไมด่กลมับใจ ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้า
ไดว้กลมับใจ เพราะขว้าพเจว้าดผออกวด่า จดหมายฉบมับนมันั้นเองไดว้ทพาใหว้พวกทด่านเสบียใจ ถนงแมว้วด่าความเสบียใจนมันั้นเปป็น
เพบียงชมันึ่วขณะเทด่านมันั้น
7:9 บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้าปปีตลิยลินดบี มลิใชด่เพราะพวกทด่านไดว้ถผกทพาใหว้เสบียใจ แตด่เพราะพวกทด่านไดว้เสบียใจซนนึ่งนพาไปสผด่การกลมับ
ใจใหมด่ เพราะวด่าพวกทด่านไดว้ถผกทพาใหว้เสบียใจตามอยด่างทางของพระเจว้า เพมืนึ่อพวกทด่านจะไมด่ไดว้รมับความเสบียหาย
จากพวกเราในสลินึ่งใดเลย
7:10 เพราะวด่าความเสบียใจตามอยด่างทางของพระเจว้ากระทพาใหว้เกลิดการกลมับใจใหมด่ ซนนึ่งนพาไปสผด่ความรอดทบีนึ่ไมด่ตว้อง
คลิดเปลบีนึ่ยนใจเลย แตด่ความเสบียใจแหด่งโลกนบีนั้กระทพาใหว้เกลิดความตาย
7:11 ดว้วยวด่าจงดผสลินึ่งเดบียวกมันนบีนั้เถลิด ทบีนึ่พวกทด่านไดว้เสบียใจตามอยด่างทางของพระเจว้า มมันกระทพาใหว้เกลิดความ
ระมมัดระวมังเพบียงใดในพวกทด่าน ใชด่แลว้ว กระทพาใหว้เกลิดการแกว้ตมัวพวกทด่านเองเพบียงใด ใชด่แลว้ว ความโกรธเคมือง
เพบียงใด ใชด่แลว้ว ความกลมัวเพบียงใด ใชด่แลว้ว ความปรารถนาอยด่างเรด่ารว้อนเพบียงใด ใชด่แลว้ว ความกระตมือรมือรว้นเพบียง
ใด ใชด่แลว้ว การแกว้แคว้นสมักเพบียงใด ในสลินึ่งสารพมัดพวกทด่านไดว้พลิสผจนร์ใหว้เหร็นแลว้ววด่าพวกทด่านเองกร็หมดจดในการนบีนั้
แลว้ว
7:12 เหตจุฉะนมันั้น ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าไดว้เขบียนถนงพวกทด่าน ขว้าพเจว้ากร็ไมด่ไดว้เขบียนเพราะเหร็นแกด่คนทบีนึ่ไดว้ทพาผลิด หรมือ
เพราะเหร็นแกด่คนทบีนึ่ไดว้ทนตด่อการผลิดนมันั้น แตด่เพมืนึ่อทบีนึ่ความหด่วงใยของพวกเราทบีนึ่มบีตด่อพวกทด่านในสายพระเนตรของ
พระเจว้าจะไดว้ปรากฏแกด่พวกทด่าน



7:13 เหตจุฉะนมันั้น พวกเราจนงไดว้รมับการปลอบประโลมใจในการปลอบประโลมของพวกทด่าน ใชด่แลว้ว และพวกเรา
มบีความปปีตลิยลินดบีมากยลินึ่งขนนั้นไปอบีกเพราะความปปีตลิยลินดบีของทลิตมัส เพราะวด่าจลิตวลิญญาณของเขาไดว้รมับความสดชมืนึ่นโดย
พวกทด่านทจุกคน
7:14 ดว้วยวด่าถว้าขว้าพเจว้าไดว้อวดสลินึ่งใด ๆ แกด่เขาเกบีนึ่ยวกมับพวกทด่าน ขว้าพเจว้ากร็ไมด่ละอายใจเลย แตด่พวกเราไดว้กลด่าว
สลินึ่งสารพมัดแกด่พวกทด่านในความจรลิงฉมันใด การโอว้อวดของพวกเรา ซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้กระทพาตด่อหนว้าทลิตมัส กร็ถผกพบวด่า
เปป็นความจรลิงฉมันนมันั้น
7:15 และความรมักภายในของเขากร็มบีมากยลินึ่งขนนั้นตด่อพวกทด่าน ขณะทบีนึ่เขาระลนกถนงความเชมืนึ่อฟปังของพวกทด่านทจุกคน
วด่าพวกทด่านไดว้ตว้อนรมับเขาดว้วยความเกรงกลมัวและตมัวสมันึ่นอยด่างไร
7:16 เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงปปีตลิยลินดบีทบีนึ่ขว้าพเจว้ามบีความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจในพวกทด่านในสลินึ่งสารพมัด

ดผเหมมือนวด่าขว้อ 1 ในบทนบีนั้ควรเปป็นของบททบีนึ่แลว้ว มมันเปป็นคพาเตมือนสตลิทบีนึ่ถผกกลด่าวเมมืนึ่อเลร็งเหร็นพระสมัญญา
เหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้ในขว้อทว้าย ๆ ของบททบีนึ่ 6 ทบีนึ่ใหว้ผผว้เชมืนึ่อพยายามทจุกวลิถบีทางทบีนึ่จะดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่บรลิสจุทธลิธและดบีงาม

ในขว้อ 2 และ 3 เปาโลวลิงวอนผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์ ซนนึ่งสอดคลว้องกมับความปรารถนาทบีนึ่เขาไดว้
แสดงออกแลว้วในขว้อ 13 ของบททบีนึ่ 6 ทบีนึ่พวกเขาจะรมับเขาไวว้ในฐานะผผว้สอนและผผว้นพาฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่ไดว้รมับการเจลิม
ของพระเจว้า เหมมือนกมับทบีนึ่พด่อคนหนนนึ่งจะสอนและนพาลผก ๆ ของตน เขาอยากใหว้พวกเขาตว้อนรมับเขาในฐานะอมัคร
ทผตทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อคนหนนนึ่งของพระเยซผครลิสตร์เจว้าและไมด่จมัดประเภทเขาใหว้อยผด่กมับเหลด่าผผว้นพาทางศาสนาคนอมืนึ่นๆ แหด่ง
สมมัยนมันั้น ไมด่มบีผผว้ใดสามารถชบีนั้นลินั้วไปทบีนึ่อมัครทผตเปาโลและกลด่าวหาเขาไดว้วด่าปฏลิบมัตลิไมด่ดบีตด่อผผว้ใด เขาไมด่ไดว้ทพารว้ายผผว้ใดเลย
ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าชาวโครลินธร์บางคนเหลด่านมันั้นคลิดวด่าเปาโลไดว้ทพารว้ายพวกเขาเพราะความเขว้มงวดของเขาในการ
สด่งมอบขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า โดยหว้ามพวกเขาไมด่ใหว้เขว้าเทบียมแอกกมับพวกคนไมด่เชมืนึ่อและพวก
คนไมด่นมับถมือพระเจว้า แตด่เปาโลรมับประกมันพวกเขาวด่าคพาบมัญชาเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาใหว้ไวว้ไดว้ถผกใหว้ในความรมักอมันอด่อนโยน
และไมด่ไดว้มาจากเขา แตด่มาจากพระบลิดาผผว้สถลิตในสวรรคร์ ซนนึ่งเปาโลเปป็นผผว้รมับใชว้ของพระองคร์และซนนึ่งเขาเปป็นหนบีนั้-
และถวาย-ความจงรมักภมักดบีทมันั้งหมดแดด่พระองคร์

ในขว้อ 4 ถนง 16 (และโดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งในขว้อ 16) เปาโลอยากประกาศความชมืนึ่นบานของตนเพราะ
หลมักฐานทบีนึ่วด่าผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นพรว้อมทบีนึ่จะปฏลิบมัตลิตามคพาสมันึ่งของเขาในฐานะผผว้นพาฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขา
ในขว้อ 4 เขากลด่าววด่าเขาเปปีปี่ยมลว้นดว้วยการปลอบประโลมใจและความชมืนึ่นชมยลินดบี และแมว้เขาจะเผชลิญความทจุกขร์
ลพาบากมากมาย หลมักฐานแหด่งการเจรลิญเตลิบโตฝฝ่ายวลิญญาณและความเชมืนึ่อฟปังของพวกเขากร็ทพาใหว้เขาพอใจยลินึ่งนมัก
เพมืนึ่อทบีนึ่จะแสดงใหว้พวกเขาเหร็นวด่าเขามบีใจชมืนึ่นบานจรลิง ๆ เขาจนงใหว้คพาบรรยายทบีนึ่นด่าสงสารเกบีนึ่ยวกมับความ
กระวนกระวายใจของตนเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีนั้ เขาเตมือนความจพาพวกเขาเรมืนึ่องการถผกขด่มเหงและความทจุกขร์ยากของ
เขาในแควว้นมาซลิโดเนบีย ความทจุกขร์ใจของเขาทบีนึ่ไมด่ไดว้พบกมับทลิตมัสเหมมือนอยด่างทบีนึ่เขาไดว้วางแผนและคาดหมายไวว้ 
(ขว้อ 5) อยด่างไรกร็ตาม ความทจุกขร์ใจของเขาไดว้รมับความบรรเทาเพราะวด่าทลิตมัสไดว้มาแลว้ว และหลมักฐานทบีนึ่เขาไดว้เหร็น
กมับตากร็ทพาใหว้เปาโลมมันึ่นใจวด่าพวกเขาพรว้อมทบีนึ่จะรมับคพาสมันึ่งสอนของเขาและยอมจพานนในความเชมืนึ่อฟปังตด่อขว้อปฏลิบมัตลิ
ทบีนึ่ใหว้ไวว้แกด่พวกเขาตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงนพาเขา (ขว้อ 6,7)

ความชมืนึ่นบานของเปาโลถผกเพลินึ่มขนนั้นอยด่างมหาศาลเมมืนึ่อเขาไดว้ยลินจากทลิตมัสวด่าจดหมายฝากฉบมับแรกทบีนึ่สด่งไป



ยมังเมมืองโครลินธร์นมันั้นไดว้กด่อใหว้เกลิดผลลมัพธร์ตด่าง ๆ อมันพนงปรารถนา (ขว้อ 8-13) เพราะเขาไดว้รผว้สนกกระวนกระวายใจยลินึ่ง
นมักเกบีนึ่ยวกมับวด่าพวกเขาจะตอบสนองตด่อมมันอยด่างไร เขาหวมังไวว้วด่าพวกเขาจะไมด่ปฏลิเสธขด่าวสารนมันั้นและไมด่เขว้าใจมมัน
ในทางทบีนึ่ผลิด แตด่หวมังวด่าพวกเขาจะรมับมมันไวว้ในจลิตวลิญญาณเดบียวกมับทบีนึ่มมันไดว้ถผกสด่งไป เขาไดว้เขบียนจดหมายฉบมับนมันั้น
ตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธไดว้ทรงดลใจเขาใหว้เขบียน และเขาหวมังวด่าลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมันั้นจะรมับขด่าวสาร
ของพระเจว้าไวว้ มมันไมด่ใชด่ความปรารถนาของเขาเลยทบีนึ่จะสรว้างความเจร็บปวดใหว้แกด่พวกเขาโดยไมด่จพาเปป็น แตด่เขา
อยากใหว้พวกเขาเตลิบโตในพระคจุณและเปป็นอยด่างทบีนึ่ครลิสเตบียนควรจะเปป็นตด่างหาก ดมังนมันั้นเขาจนงมบีโอกาสทบีนึ่จะชมืนึ่นชม
ยลินดบีเมมืนึ่อเขาทราบจากทลิตมัสวด่าจดหมายฝากฉบมับนมันั้นไมด่ไดว้ถผกปฏลิเสธโดยผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์ ขด่าวทบีนึ่วด่า
พวกเขาไดว้ยอมรมับจดหมายฝากฉบมับนมันั้นในจลิตวลิญญาณทบีนึ่ถผกตว้องทพาใหว้เปาโลมมันึ่นใจวด่าพวกเขาบมังเกลิดใหมด่แลว้ว 
และมมันพลิสผจนร์ใหว้เขาเหร็นเชด่นกมันวด่าพวกเขารมักและเคารพเขา

ในพระคพาขว้อทว้าย ๆ ของบทนบีนั้ เราหมายเหตจุวด่าทลิตมัสแสดงใหว้เหร็นความชมืนึ่นบานและความพนงพอใจเชด่น
กมันในแนวทางประพฤตลิของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์และการปฏลิบมัตลิทบีนึ่เขาไดว้รมับจากพวกเขาขณะทบีนึ่เขาอยผด่ทบีนึ่
นมันึ่น

บททบีนึ่ 7 จนงเปป็นบทแหด่งความชมืนึ่นชมยลินดบีเปป็นหลมัก เพราะวด่าถนงแมว้ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นมบีการแตกแยกกมัน
อยด่างนด่าเศรว้าในตอนแรก ตด่อสผว้กมันในทด่ามกลางพวกเขาเอง ตอนนบีนั้พวกเขากร็กพาลมังรจุดหนว้าไปในเรมืนึ่องฝฝ่ายวลิญญาณ
ตด่าง ๆ พวกเขาใหว้หลมักฐานทบีนึ่แสดงถนงการเตลิบโตในพระคจุณและในความรผว้ของพระเยซผครลิสตร์เจว้า เปาโลกพาลมัง
ชมืนึ่นชมยลินดบีเชด่นกมันเพราะวด่าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นซาบซนนั้งในตมัวเขาและงานรมับใชว้ของเขาและยอมรมับเขาในฐานะผผว้
เลบีนั้ยงรองของพระเจว้า

ขว้อ 1: เหตจุฉะนมันั้น โดยมบีบรรดาพระสมัญญาเหลด่านบีนั้แลว้ว พวกทบีนึ่รมักอยด่างยลินึ่ง จงใหว้พวกเราชพาระพวกเราเอง
จากความโสโครกทจุกอยด่างแหด่งเนมืนั้อหนมังและจลิตวลิญญาณ โดยทพาใหว้ความบรลิสจุทธลิธสมบผรณร์ในความเกรงกลมัว
พระเจว้า

“โดยมบีบรรดาพระสมัญญาเหลด่านบีนั้แลว้ว…” ภาษากรบีกอด่านตรงตมัววด่า “เมมืนึ่อมบีพระสมัญญาทมันั้งหลายเชด่นนบีนั้
แลว้ว”-นมันึ่นคมือ พระสมัญญาเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในบททบีนึ่ 6 เมมืนึ่อมบีพระสมัญญาเหลด่านบีนั้แลว้ว “จงใหว้พวกเราชพาระพวก
เราเองจากความโสโครกทจุกอยด่าง…” เนมืนึ่องจากพระเจว้าทรงไถด่เราแลว้วและประทานพระสมัญญาทบีนึ่ใหญด่โตและมบีคด่า
ยลินึ่งนมักแกด่เราแลว้ว (2 ปต. 1:4) เราจนงควรชพาระตมัวเราเองใหว้สะอาดจากทจุกสลินึ่งทบีนึ่ทพาใหว้เปป็นมลทลิน ทจุกสลินึ่งทบีนึ่ไมด่
สะอาด และทจุกสลินึ่งทบีนึ่จะขมัดขวางเราไมด่ใหว้เปป็นทมันั้งหมดทบีนึ่เราควรจะเปป็นในฐานะลผกคนหนนนึ่งของพระเจว้าและพยาน
คนหนนนึ่งเพมืนึ่อพระองคร์ เราเปป็นเหลด่าพยานของพระองคร์ เราเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ เราเปป็นของ
พระเจว้า-และถนงแมว้วด่าโลกอาจไมด่อด่านพระคมัมภบีรร์ พวกเขากร็จะเฝฟ้าดผทจุกสลินึ่งทบีนึ่เหลด่าครลิสเตบียนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วกระ
ทพา พวกเขาจะฟปังสลินึ่งทบีนึ่เรากลด่าว และพวกเขาจะตมัดสลินเราโดยเพมืนึ่อนฝผงทบีนึ่เราคบหา

“ความโสโครก” หรมือการทพาใหว้เปป็นมลทลินทบีนึ่วด่านบีนั้หมายถนงอะไร? พระเยซผประทานคพาตอบแลว้วขณะ
พระองคร์ยมังทรงอยผด่บนโลกนบีนั้ พระองคร์ตรมัสวด่า: “แตด่สลินึ่งเหลด่านมันั้นซนนึ่งออกจากปากกร็ออกมาจากใจ และสลินึ่งเหลด่านมันั้น
ทพาใหว้มนจุษยร์เปป็นมลทลิน เพราะออกมาจากใจมบีบรรดาความคลิดชมันึ่วรว้าย การฆาตกรรม การเลด่นชผว้ การลด่วงประเวณบี
การลมักขโมย การเปป็นพยานเทร็จ การพผดหมลินึ่นประมาท สลินึ่งเหลด่านบีนั้เปป็นบรรดาสลินึ่งซนนึ่งทพาใหว้มนจุษยร์เปป็นมลทลิน แตด่ทบีนึ่



จะรมับประทานดว้วยมมือทบีนึ่ยมังไมด่ไดว้ลว้าง ไมด่ทพาใหว้มนจุษยร์เปป็นมลทลิน” (มธ. 15:18-20) (ดผ มาระโก 7:20-23 เชด่นกมัน)
คพากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ทพาใหว้เปป็นมลทลิน” มบีความหมายวด่า “ทพาใหว้ธรรมดาสามมัญ” นมันึ่นคมือ ลดไปอยผด่สภาพ

เดบียวกมับพวกทบีนึ่เหลมือของมนจุษยชาตลิ ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายจะตว้องไมด่เหมมือนกมับคนอมืนึ่น ๆ นบีนึ่ไมด่ใชด่ทมัศนคตลิหรมือจลิตใจทบีนึ่เหร็น
วด่าตมัวเองบรลิสจุทธลิธกวด่าคนอมืนึ่น มมันเปป็นขว้อเทร็จจรลิงประการหนนนึ่งตามพระคมัมภบีรร์ เพราะวด่าผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายเปป็นสมาชลิก
ของครอบครมัวของพระเจว้า ขณะทบีนึ่พวกคนไมด่เชมืนึ่อเปป็นสมาชลิกของครอบครมัวของมาร และแนด่นอนวด่าทมันั้งสอง
ครอบครมัวนบีนั้ไมด่มบีอะไรทบีนึ่เหมมือนกมันเลย พวกเขาแตกตด่างกมันเหมมือนเทบีนึ่ยงวมันแตกตด่างจากเทบีนึ่ยงคมืน

พด่อคนใดทบีนึ่นด่านมับถมือกร็อยากใหว้ลผก ๆ ของตนเปป็นคนทบีนึ่ซมืนึ่อสมัตยร์ เทบีนึ่ยงธรรม สะอาดและบรลิสจุทธลิธ เขาไมด่
อยากใหว้ลผก ๆ เปป็นคนชมันึ่วและใชว้ชบีวลิตเหมมือน “หนผโสโครก” เขาอยากใหว้บจุตรชายทมันั้งหลายของเขาเปป็นคนนด่า
นมับถมือเพราะวด่าบจุตรเหลด่านมันั้นมบีชมืนึ่อของเขาตลิดตมัวอยผด่ ยลินึ่งกวด่านมันั้นสมักเทด่าใดพระเจว้ากร็ทรงอยากใหว้ลผก ๆ ของพระองคร์
เปป็นคนนด่านมับถมือเพราะวด่าเรามบีพระนามของพระครลิสตร์ตลิดตมัวอยผด่ เราเปป็นของพระเจว้า พระบลิดาของพระเยซผ
ครลิสตร์พระผผว้ชด่วยใหว้รอดของเรา เราเปป็นบจุตรทมันั้งหลายของพระเจว้าโดยทางการอมัศจรรยร์แหด่งการบมังเกลิดใหมด่ซนนึ่งเกลิด
ขนนั้นไดว้เพราะการสลินั้นพระชนมร์เปป็นเครมืนึ่องบผชา การถผกฝปัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์
เดบียวของพระเจว้า นมันึ่นคมือพระเยซผครลิสตร์ ดว้วยเหตจุนบีนั้พระเจว้าจนงไมด่อยากใหว้ลผกเลร็ก ๆ ของพระองคร์ทพาบาป (1 
ยอหร์น 2:1) พระองคร์ทรงอยากใหว้เราเปป็นแบบอยด่างทบีนึ่มบีชบีวลิตแหด่งความเชมืนึ่อ

“...แหด่งเนมืนั้อหนมังและจลิตวลิญญาณ…” ความหมายในทบีนึ่นบีนั้คมือ การชพาระใหว้สะอาดภายนอกและการชพาระ
ใหว้สะอาดภายในดว้วย มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าพระเจว้าทรงมองดผทบีนึ่จลิตใจ แตด่มมันกร็เปป็นจรลิงพอ ๆ กมันทบีนึ่มนจุษยร์มองดผทบีนึ่
รผปลมักษณร์ภายนอก และมนจุษยร์ตมัดสลินเราโดยสลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่เรากระทพา สถานทบีนึ่เหลด่านมันั้นทบีนึ่เราไป ฯลฯ ใน 1 ซามผ
เอล 16:7 เราอด่านวด่า:

“พระเยโฮวาหร์ตรมัสกมับซามผเอลวด่า “อยด่ามองดผทบีนึ่รผปรด่างหนว้าตาของเขา หรมือทบีนึ่ความสผงแหด่งรด่างกายของ
เขา ดว้วยวด่าเราปฏลิเสธเขา เพราะพระเยโฮวาหร์ทอดพระเนตรไมด่เหมมือนกมับทบีนึ่มนจุษยร์ดผ ดว้วยวด่ามนจุษยร์ดผทบีนึ่รผปรด่าง
ภายนอก แตด่พระเยโฮวาหร์ทอดพระเนตรทบีนึ่จลิตใจ”

พระเยซผตรมัสวด่า “จงกระทพาใหว้ตว้นไมว้ดบี และผลของตว้นไมว้นมันั้นดบี หรมือมลิฉะนมันั้นจงกระทพาใหว้ตว้นไมว้เลว และ
ผลของตว้นไมว้นมันั้นเลว เพราะตว้นไมว้ถผกรผว้จมักโดยผลของมมัน…คนดบีกร็เอาของดบีทมันั้งหลายออกมาจากคลมังดบีแหด่งใจนมันั้น 
และคนชมันึ่วรว้ายกร็เอาของชมันึ่วรว้ายทมันั้งหลายออกมาจากคลมังชมันึ่วรว้าย” (มธ. 12:33,35)

การทพาใหว้เปป็นมลทลินภายนอกถผกกด่อใหว้เกลิดโดยบาปทมันั้งหลายของเนมืนั้อหนมัง เนมืนั้อหนมังนมันั้นเสมืนึ่อมทราม และ
หนทางเดบียวทบีนึ่มนจุษยร์จะทพาใหว้เนมืนั้อหนมังของตนอยผด่ใตว้บมังคมับไดว้กร็คมือ การยอมจพานนอยด่างเตร็มทบีนึ่ตด่อพระเจว้า สลินึ่งตด่าง ๆ
ในชบีวลิตลว้วนออกมาจากใจ (สภษ. 4:23) และถว้าใจนมันั้นไมด่ไดว้ถผกควบคจุมอยด่างเตร็มทบีนึ่โดยพระวลิญญาณ เนมืนั้อหนมังกร็จะ
วลินึ่งพลด่าน เพราะวด่าเนมืนั้อหนมังนมันั้นยมังอยผด่ฝฝ่ายโลกเหมมือนเดลิมและการทดลองตด่าง ๆ ของโลกกร็คอยเรบียกหาความ
อยากตด่าง ๆ ของเนมืนั้อหนมังอยผด่เสมอ ถนงแมว้วด่าพระเจว้าทรงมองดผทบีนึ่ใจ เรากร็ตว้องจพาไวว้วด่ามนจุษยร์ไมด่อาจมองเหร็นใจนมันั้น
ไดว้ เขามองดผทบีนึ่เนมืนั้อหนมัง

มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าเรารมับความรอดโดยพระคจุณของพระเจว้าผด่านทางความเชมืนึ่อ ไมด่ใชด่โดยการ
ประพฤตลิเกรงวด่าผผว้ใดจะอวดไดว้ แตด่ความเชมืนึ่อทบีนึ่ไมด่กด่อเกลิดการงานทมันั้งหลายทบีนึ่ดบีงาม ชอบธรรมตามแบบพระเจว้ากร็



ไมด่ใชด่ความเชมืนึ่อทบีนึ่ชด่วยใหว้รอด (ยากอบ 2:14-26) ความเชมืนึ่อทบีนึ่แทว้จรลิงในพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งรลินของพระเยซผจะกด่อเกลิด
การงานทบีนึ่ดบี เราถผกสรว้างในพระเยซผครลิสตร์ไปสผด่การงานทบีนึ่ดบี (อฟ. 2:10) คจุณอาจไมด่ทพาการงานทบีนึ่ดบีมากมายมหาศาล
แตด่ครลิสเตบียนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วอยด่างแทว้จรลิงจะกด่อเกลิดผลทบีนึ่ดบี การงานทบีนึ่ดบี และจะพลิสผจนร์ใหว้โลกเหร็นวด่ามบีการ
เปลบีนึ่ยนแปลงเกลิดขนนั้นแลว้วในมนจุษยร์ภายใน (2 คร. 5:17)

ดมังนมันั้น จนงเหร็นไดว้ชมัดเจนวด่าการทพาใหว้เปป็นมลทลินภายนอกถผกกด่อใหว้เกลิดขนนั้นโดยบาปทมันั้งหลายของเนมืนั้อหนมัง
หรมือพลมับพลาแบบแผด่นดลินโลก สด่วนทบีนึ่เปป็นรด่างกายของมนจุษยร์ แตด่บาปทมันั้งหลายทบีนึ่อยผด่ภายใน บาปเหลด่านมันั้นของ
วลิญญาณ คมือสลินึ่งตด่าง ๆ อยด่างความเยด่อหยลินึ่ง ความเชมืนึ่อทบีนึ่อด่อนแอ ความเหร็นแกด่ตมัว และอะไรเทมือกนบีนั้

“...ทพาใหว้ความบรลิสจุทธลิธสมบผรณร์…”-นมันึ่นคมือ ความสมบผรณร์พรว้อมหรมือพมัฒนาการเตร็มทบีนึ่เขว้าสผด่มนจุษยร์ฝฝ่าย
วลิญญาณ เมมืนึ่อเราถผกใหว้บมังเกลิดใหมด่ตอนแรก เรากร็เปป็นทารกในพระครลิสตร์ แตด่เราไมด่ถผกคาดหวมังใหว้เปป็นทารกอยผด่ตด่อ
ไป ในฐานะทารกแรกเกลิด เราจะตว้องปรารถนา “นนั้พานมอมันบรลิสจุทธลิธแหด่งพระวจนะ” เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไดว้เตลิบโต (1 
ปต. 2:2) แตด่เปาโลประกาศในจดหมายฝากฉบมับแรกของเขาถนงครลิสตจมักรชาวโครลินธร์วด่าบางคนยมังทานนนั้พานมอยผด่
ในเมมืนึ่อพวกเขาควรรมับประทานอาหารแขร็งแลว้ว (1 คร. 3:1,2) เราจะตว้องเตลิบโตจากขวดนมไปสผด่อาหารแขร็ง จาก
ทารกไปสผด่ผผว้ใหญด่ทบีนึ่โตเตร็มวมัย ไมด่มบีมนจุษยร์คนใดเคยไปถนง-หรมือจะไดว้ไปถนง-ความสมบผรณร์แบบอยด่างทบีนึ่พระเยซผทรง
ถมือครองและทรงนพาเสนอแกด่มนจุษยร์ แตด่เราจะตว้องเตลิบโต ความสมบผรณร์แบบ และสลินึ่งทบีนึ่ไมด่นว้อยกวด่าความสมบผรณร์
แบบ จะตว้องเปป็นเปฟ้าหมายของลผกทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วของพระเจว้า นบีนึ่ถผกสอนอยด่างชมัดเจนในขว้อพระคพาตด่อไป
นบีนั้: 

มมัทธลิว 5:48: “เหตจุฉะนบีนั้ ทด่านทมันั้งหลายจงเปป็นคนดบีพรว้อม เหมมือนอยด่างพระบลิดาของพวกทด่านผผว้ซนนึ่งทรง
สถลิตในสวรรคร์เปป็นผผว้ดบีพรว้อม”

ฟปีลลิปปปี 3:13,14: “พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย ขว้าพเจว้าไมด่ถมือวด่าตมัวขว้าพเจว้าเองไดว้ควว้าเอาไวว้แลว้ว แตด่ขว้าพเจว้ากระทพา
สลินึ่งนบีนั้สลินึ่งเดบียว คมือลมืมสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ผด่านพว้นมาแลว้วเสบีย และเอมืนั้อมออกไปยมังสลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยผด่ขว้างหนว้า ขว้าพเจว้ากพาลมัง
บากบมันึ่นมจุด่งไปสผด่หลมักชมัย เพมืนึ่อจะไดว้รมับรางวมัลแหด่งการทรงเรบียกจากเบมืนั้องบนของพระเจว้าในพระเยซผครลิสตร์”

ฮบีบรผ 6:1: “เหตจุฉะนมันั้น โดยละบรรดาหลมักการแหด่งหลมักคพาสอนของพระครลิสตร์ ขอใหว้พวกเรากว้าวหนว้าไป
ถนงความบรลิบผรณร์…”

(นอกจากนบีนั้อด่าน โรม 12:1,2 และโคโลสบี 1:22-28 และ 4:12 เชด่นกมัน)
วลินาทบีนมันั้นทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วคนใดไดว้รมับการไถด่ เขากร็ไดว้รมับการไถด่อยด่างเตร็มเปปีปี่ยม-และหากผผว้เชมืนึ่อคน

ใดมบีชบีวลิตอยผด่เพมืนึ่อพระเยซผเจร็ดสลิบหว้าปปี เมมืนึ่อสลินั้นสจุดการเดลินทางแบบครลิสเตบียนของเขา เขากร็จะไมด่ถผกไถด่อยด่างสมบผรณร์
แบบมากขนนั้นไปกวด่าในหว้านาทบีแรกนมันั้นแหด่งชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณของเขา การไถด่เกลิดขนนั้นในทมันทบี ไมด่ใชด่ความตด่อเนมืนึ่อง 
หรมือกระบวนการหนนนึ่ง แตด่ชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณเปป็นกระบวนการหนนนึ่งของการเตลิบโตวมันตด่อวมันและการรมักษาตนใหว้
พว้นจากความโสโครก ความไมด่ชอบธรรม เหลด่ารผปเคารพ และบาป หนทางเดบียวทบีนึ่จะทพาเชด่นนบีนั้ไดว้คมือ รมับอาหาร
จากพระวจนะของพระเจว้าและอธลิษฐานอยด่างจรลิงจมังและสมัตยร์ซมืนึ่อวมันแลว้ววมันเลด่า โดยกลมับใจใหมด่อยด่างจรลิงใจจาก
การไดว้กระทพาสลินึ่งใดทบีนึ่ทพาใหว้เราเปป็นมลทลินหรมือเปป็นเหตจุใหว้เราเปป็นนว้อยกวด่าทบีนึ่เราควรเปป็นเพมืนึ่อพระครลิสตร์ ความหวมัง
อมันเปปีปี่ยมสจุขทบีนึ่เรามบีในพระครลิสตร์ควรใหว้เรามบีความปรารถนาอมันลนกซนนั้งทบีนึ่จะดพาเนลินเหมมือนอยด่างทบีนึ่พระองคร์ทรง



อยากใหว้เราดพาเนลิน จงสมังเกตคพาเตมือนสตลิของเปาโลทบีนึ่ใหว้แกด่ครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองเธสะโลนลิกา:
“ยลินึ่งกวด่านมันั้น พวกเราจนงขอวลิงวอนพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย และเตมือนสตลิพวกทด่านโดยพระเยซผเจว้าวด่า 

พวกทด่านไดว้รมับจากพวกเราแลว้ววด่า พวกทด่านควรจะดพาเนลินและเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยของพระเจว้าอยด่างไร เพมืนึ่อทบีนึ่พวก
ทด่านจะจพาเรลิญยลินึ่ง ๆ ขนนั้นไปอบีก…เพราะนบีนึ่แหละเปป็นพระประสงคร์ของพระเจว้า คมือการทบีนึ่พวกทด่านชพาระตมัวใหว้
บรลิสจุทธลิธ ใหว้พวกทด่านละเวว้นจากการลด่วงประเวณบี เพมืนึ่อใหว้ทจุกคนในพวกทด่านทราบวลิธบีทบีนึ่จะรมักษาภาชนะของตนใน
ทางบรลิสจุทธลิธ และในทางทบีนึ่มบีเกบียรตลิ ไมด่ใชด่ในราคะตมัณหา เหมมือนอยด่างคนตด่างชาตลิซนนึ่งไมด่รผว้จมักพระเจว้า เพมืนึ่อไมด่ใหว้ผผว้
หนนนึ่งผผว้ใดทพาลด่วงเกลินและฉว้อโกงพบีนึ่นว้องของตนในเรมืนึ่องใด ๆ เลย…เพราะพระเจว้าไมด่ไดว้ทรงเรบียกพวกเราใหว้มาสผด่
ความลามก แตด่ใหว้มาสผด่ความบรลิสจุทธลิธ” (1 ธส. 4:1-7) 

เปโตร โดยการดลใจของพระเจว้า ใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิเชด่นกมันเกบีนึ่ยวกมับผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วและการ
ดพาเนลินชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ เขากลด่าววด่า:

“สดทว้ายนบีนั้ พวกทด่านทจุกคนจงเปป็นนนั้พาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน โดยเหร็นอกเหร็นใจซนนึ่งกมันและกมัน จงรมักกมันฉมันพบีนึ่
นว้อง จงมบีความสงสาร จงมบีความสจุภาพนอบนว้อม อยด่าทพาการรว้ายตอบแทนการรว้าย หรมืออยด่าดด่าตอบแทนการดด่า
แตด่ตรงกมันขว้ามจงอวยพร โดยรผว้อยผด่วด่าพวกทด่านถผกเรบียกใหว้กระทพาเชด่นนมันั้น เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้รมับพระพรเปป็นมรดก
เพราะวด่า ‘ผผว้ทบีนึ่จะรมักชบีวลิตและเหร็นวมันทมันั้งหลายทบีนึ่ดบี จงใหว้ผผว้นมันั้นระงมับลลินั้นของตนไวว้จากความชมันึ่วรว้าย และระงมับรลิม
ฝปีปากของตนไวว้เพมืนึ่อรลิมฝปีปากนมันั้นจะไมด่กลด่าวคพาอจุบายใด ๆ เลย จงใหว้เขาหลบีกหนบีความชมันึ่วรว้ายและกระทพาความดบี 
จงใหว้เขาแสวงหาความสงบสจุขและตลิดตามความสงบสจุขนมันั้น” (1 ปต. 3:8-11)

“...ในความเกรงกลมัวพระเจว้า” พวกเสรบีนลิยมและพวกสมมัยใหมด่นลิยมตมัดเรมืนึ่องความเกรงกลมัวออกไปจาก
คพาเทศนาของตน อยด่างไรกร็ตาม ผมไมด่เชมืนึ่อวด่าเคยมบีกรณบีของการกลมับใจใหมด่ทบีนึ่แทว้จรลิงมาสผด่พระเจว้าทบีนึ่ไมด่มบีความ
ยพาเกรงแบบพระเจว้าในใจของคน ๆ นมันั้นทบีนึ่กลมับใจใหมด่ ผมเชมืนึ่อวด่าความเกรงกลมัวเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ขาดไมด่ไดว้หากคน ๆ หนนนึ่ง
สารภาพบาป กลมับใจจากบาป และหมันมาหาพระเจว้าจากความอธรรม เราไมด่สามารถตมัดความเกรงกลมัวออกไป
จากการเทศนาของเราไดว้ ไมด่มบีความลนกซนนั้งแหด่งอจุปนลิสมัยโดยปราศจากความเกรงกลมัวแบบพระเจว้า พระเยซผพระ
เมษโปดกของพระเจว้า ทรงอด่อนโยน เปปีปี่ยมกรจุณา อดกลมันั้นพระทมัยนาน นจุด่มนวล พระองคร์ทรงอจุว้มเดร็กคนหนนนึ่งนมันึ่ง
บนตมักของพระองคร์และอวยพรเดร็กเลร็ก ๆ เหลด่านมันั้น พระเจว้าทรงเปป็นความรมัก (1 ยอหร์น 4:8)- แตด่พระเจว้ากร็ทรง
เปป็นเพลลิงทบีนึ่เผาผลาญเชด่นกมัน (ฮบ. 12:29) ผมไมด่ไดว้หมายความวด่าเราจะตว้องกลมัวพระเจว้าเหมมือนอยด่างคนกลมัว
สมัตวร์ตมัวหนนนึ่งทบีนึ่ดจุรว้าย เราเกรงกลมัวพระเจว้าในลมักษณะเดบียวกมับทบีนึ่เราเกรงกลมัวพด่อแมด่ของเราในฐานะลผกคนหนนนึ่ง เดร็ก
ๆ สด่วนใหญด่ไมด่กลมัวพด่อแมด่ของตน แตด่ถว้าพวกเขามบีพด่อแมด่แบบทบีนึ่ถผกตว้อง พวกเขากร็เกรงกลมัวการถผกตบีสอนเพมืนึ่อ
เปป็นการตอบแทนสพาหรมับความไมด่เชมืนึ่อฟปัง ลผก ๆ ของพระเจว้าถผกเตมือนสตลิใหว้ “ปรนนลิบมัตลิพระเยโฮวาหร์ดว้วยความ
ยพาเกรง…” (เพลงสดจุดบี 2:11)

หบัวใจของเปาโล
ขว้อ 2: จงรมับพวกเราไวว้เถลิด พวกเราไมด่ไดว้ทพาผลิดตด่อผผว้หนนนึ่งผผว้ใดเลย พวกเราไมด่ไดว้ทพาใหว้ผผว้หนนนึ่งผผว้ใด

เสมืนึ่อมทรามไป พวกเราไมด่ไดว้โกงผผว้หนนนึ่งผผว้ใดเลย
“จงรมับพวกเราไวว้เถลิด” มบีความหมายตรงตมัววด่า “จงเผมืนึ่อทบีนึ่ใหว้พวกเรา” คพากรบีกเดบียวกมันนบีนั้ถผกใชว้ในความ



หมายของ “มบีทบีนึ่พอทบีนึ่จะรมับ” ในมาระโก 2:2 และในยอหร์น 21:25 คพากลด่าวตรงนบีนั้มบีการอว้างอลิงไปยมังขว้อ 12 และ 
13 ในบททบีนึ่ 6 ทบีนึ่เปาโลกลด่าววด่า “พวกทด่านไมด่ไดว้คมับแคบในพวกเรา แตด่พวกทด่านคมับแคบในสด่วนภายในตด่าง ๆ 
ของพวกทด่านเอง บมัดนบีนั้เพมืนึ่อเปป็นการตอบแทนในแบบเดบียวกมัน (ขว้าพเจว้าพผดเหมมือนอยด่างพผดกมับบจุตรทมันั้งหลายของ
ขว้าพเจว้า) พวกทด่านจงมบีใจทบีนึ่ขยายออกดว้วย” สลินึ่งทบีนึ่ตามหลมังคพากลด่าวนบีนั้ พรว้อมกมับสลินึ่งทบีนึ่เพลินึ่งมากด่อนหนว้า บอกเราวด่า
ความปรารถนาทมันั้งหมดของเปาโลกร็คมือ ทบีนึ่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นจะเตลิบโตในพระคจุณ กลายเปป็นผผว้อจุทลิศตนตด่อ
พระเจว้าอยด่างเตร็มทบีนึ่ มบีใจฝปักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณ เจรลิญกว้าวหนว้าในสลินึ่งตด่าง ๆ ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และไมด่พมัวพมันกมับ
สลินึ่งตด่าง ๆ ของโลกนบีนั้

“...พวกเราไมด่ไดว้ทพาผลิดตด่อผผว้หนนนึ่งผผว้ใดเลย…” ถนงแมว้วด่านบีนึ่พผดอยด่างเฉพาะเจาะจงถนงความสมัมพมันธร์ของ
เปาโลกมับชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น มมันกร็ใชว้ไดว้กมับชบีวลิตทมันั้งหมดของเขาตมันั้งแตด่เขาไดว้พบกมับพระเยซผบนถนนไปเมมือง
ดามมัสกมัส เขาไดว้ดพาเนลินชบีวลิตเหนมือคพาตลิเตบียนตด่อหนว้ามนจุษยร์ทมันั้งปวง เขาไมด่ไดว้ทพาผลิดตด่อผผว้ใดในทางใดเลย คพากลด่าว
ตรงนบีนั้เปป็นคพาตอบตด่อขว้อกลด่าวหาเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกนพามาปรมักปรพาเปาโลโดยสมาชลิกบางคนเหลด่านมันั้นของครลิสตจมักรใน
เมมืองโครลินธร์ ขว้อกลด่าวหาหลายประการทบีนึ่วด่าเขาไมด่ไดว้เปป็นคนจรลิงใจและดมังนมันั้นจนงไดว้ทพาผลิดตด่อพวกเขา (ในการ
เชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีนั้ โปรดศนกษาคว้นควว้า 1 โครลินธร์ 9:1-6; 2 โครลินธร์ 1:12-17; 5:12; 6:3-12; 10:7-11; 11:7; 
12:14)

“...พวกเราไมด่ไดว้ทพาใหว้ผผว้หนนนึ่งผผว้ใดเสมืนึ่อมทรามไป…” เปาโลถผกกลด่าวหาวด่าทพาใหว้ครลิสตจมักรในเมมืองโครลินธร์
เสบียโดยการเทศนาหลมักคพาสอนเทร็จ ขว้อกลด่าวหานบีนั้เขาไมด่ยอมรมับอบีกครมันั้งหนนนึ่ง เหมมือนทบีนึ่เขาไมด่ยอมรมับในบททบีนึ่ 2 
ขว้อ 17 และในบททบีนึ่ 4 ขว้อ 2

“...พวกเราไมด่ไดว้โกงผผว้หนนนึ่งผผว้ใดเลย”-นมันึ่นคมือ “พวกเราไมด่ไดว้ยนดเอาทรมัพยร์สลินของผผว้ใดโดยการใชว้
เลด่หร์เหลบีนึ่ยมหรมือการหลอกลวง” ตด่อไปในจดหมายฉบมับนบีนั้เปาโลทว้าชวนชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นใหว้พลิสผจนร์ขว้อกลด่าวหา
ของพวกเขา ใหว้บอกมากสมักกรณบีหนนนึ่งทบีนึ่เขามบีความผลิดในเรมืนึ่องใด เขากลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าไดว้ผลประโยชนร์อะไรจาก
พวกทด่านโดยคนหนนนึ่งคนใดในพวกเขาทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้สด่งไปยมังพวกทด่านหรมือ ขว้าพเจว้าไดว้สด่งทลิตมัสไป และพรว้อมกมับเขา
ขว้าพเจว้าไดว้สด่งพบีนึ่นว้องอบีกคนหนนนึ่งไปดว้วย ทลิตมัสไดว้ผลประโยชนร์จากพวกทด่านบว้างหรมือ เราทมันั้งหลายมลิไดว้ดพาเนลินในจลิต
วลิญญาณเดบียวกมันหรมือ เราทมันั้งหลายมลิไดว้เดลินตามรอยเดบียวกมันหรมือ” (2 คร. 12:17,18)

มบีบางคนกลด่าววด่าคพาวด่า “ทพาใหว้เสมืนึ่อมทราม” และ “โกง” มบีความหมายตรงนบีนั้แบบกวว้างกวด่าแคด่เปป็นการ
อว้างอลิงถนงความละโมบและกพาไร และหมายถนงบาปทางเพศดว้วย นมันึ่นคมือพวกศมัตรผของความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน
ตบีความผลิดเรมืนึ่องความรมักทบีนึ่มบีอยผด่ระหวด่างครลิสเตบียนทมันั้งหลายและกลด่าวหาพวกเขาวด่าทพาผลิดศบีลธรรม โดยไมด่เขว้าใจวด่า
มมันเปป็นไปไดว้ทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วจะรมักซนนึ่งกมันและกมันอยด่างลนกซนนั้งและอยด่างทจุด่มเทโดยปราศจาก
ตมัณหาหรมือบาปในสด่วนของทมันั้งสองฝฝ่าย

ขว้อ 3: ขว้าพเจว้าพผดสลินึ่งนบีนั้ไมด่ใชด่เพมืนึ่อจะประณามพวกทด่าน เพราะขว้าพเจว้าเคยกลด่าวแตด่กด่อนวด่า พวกทด่านอยผด่
ในใจทมันั้งหลายของพวกเราเพมืนึ่อทบีนึ่จะตายและทบีนึ่จะเปป็นพรว้อมกมับพวกทด่าน

ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นบางคนอาจมองวด่าเปาโลกพาลมังพผดกมับพวกเขาโดยการตลิเตบียนแบบอว้อม ๆ ดมังนมันั้นเขา
จนงเสรลิมประมาณวด่า “ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้กพาลมังตลิเตบียนพวกทด่านสพาหรมับสลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่พวกทด่านไดว้กระทพาในอดบีตหรมือ



สพาหรมับความอยจุตลิธรรมตด่าง ๆ ในอดบีต ขว้าพเจว้ากลด่าวสลินึ่งเหลด่านบีนั้เพบียงเพมืนึ่อจะรมับประกมันพวกทด่านเรมืนึ่องความรมักและ
ความหด่วงใยของขว้าพเจว้าทบีนึ่มบีตด่อพวกทด่าน สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้กลด่าวหรมือทพาลงไป มมันกร็เพมืนึ่อประโยชนร์สจุขของ
พวกทด่านและเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า”

“ขว้าพเจว้าเคยกลด่าวแตด่กด่อนวด่า…” (ศนกษา 2 โครลินธร์ 1:6; 4:10-12,15; 5:11-13 อบีกครมันั้ง) “...พวกทด่าน
อยผด่ในใจทมันั้งหลายของพวกเรา…” เปาโลบอกเหลด่าผผว้เชมืนึ่อชาวฟปีลลิปปปีวด่า “การทบีนึ่ขว้าพเจว้าคลิดอยด่างนมันั้นเกบีนึ่ยวกมับพวก
ทด่านทจุกคนกร็สมควรแลว้ว เพราะวด่าขว้าพเจว้ามบีพวกทด่านในใจของขว้าพเจว้า เพราะวด่าทมันั้งในเครมืนึ่องพมันธนาการของ
ขว้าพเจว้า และในการกลด่าวแกว้และการยมืนยมันแหด่งขด่าวประเสรลิฐนมันั้น พวกทด่านทจุกคนกร็เปป็นผผว้มบีสด่วนแหด่งพระคจุณของ
ขว้าพเจว้า” (ฟป. 1:7) มบีอยผด่สลินึ่งหนนนึ่งเกบีนึ่ยวกมับอจุปนลิสมัยของเปาโลซนนึ่งผผว้คนมมักไมด่สมังเกตเหร็น ผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์บางทด่าน
ประกาศวด่าเปาโลเปป็นคนหยาบคาย กระดว้าง แตด่ซมืนึ่อตรง เทบีนึ่ยงธรรม และสมัตยร์จรลิง เราทราบดบีถนงความสจุจรลิตของ
เปาโล ความจรลิงของเขา และความกลว้าหาญของเขา แตด่นอกเหนมือจากนบีนั้แลว้วยมังมบีความสจุภาพอมันงดงามเกบีนึ่ยวกมับ
ชายผผว้นบีนั้ซนนึ่งลดทอนความรจุนแรงของคพาตพาหนลิอมันเฉบียบขาดของเขา ความสจุภาพทบีนึ่จะขจมัดความเจร็บปวดนมันั้นซนนึ่งถผก
กด่อใหว้เกลิดโดยคพาตพาหนลิทบีนึ่รจุนแรงเชด่นนมันั้น อด่านขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้ ทบีนึ่เราพบตมัวอยด่างของคจุณสมบมัตลินบีนั้ในเปาโล: 
กลิจการ 26:26-29; 1 โครลินธร์ 4:14; 2 โครลินธร์ 9:1-4; ฟปีลลิปปปี 3:18; และฟปีเลโมน 8-21

“...เพมืนึ่อทบีนึ่จะตายและทบีนึ่จะเปป็นพรว้อมกมับพวกทด่าน” เปาโลกพาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีนั้วด่า “ถว้ามมันเปป็นนนั้พาพระทมัย
ของพระเจว้า ขว้าพเจว้ากร็ยลินดบีมบีชบีวลิตอยผด่กมับพวกทด่านและใชว้ชบีวลิตทบีนึ่เหลมืออยผด่ของขว้าพเจว้ากมับพวกทด่านในเมมืองโครลินธร์”
แนด่นอนวด่าคพาพผดเชด่นนมันั้นบด่งบอกถนงความรมักอมันยลินึ่งใหญด่ทบีนึ่เปาโลมบีใหว้แกด่ลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมันั้น และหากมมัน
เปป็นนนั้พาพระทมัยของพระเจว้าทบีนึ่เปาโลจะตว้องยกเลลิกการเดลินทางตด่าง ๆ ของตนและใชว้ชบีวลิตทบีนึ่เหลมือของเขากมับครลิสต
จมักรในเมมืองโครลินธร์ เขากร็ยลินดบียอมรมับพมันธกลิจนมันั้นจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เขายอมทพาตามนนั้พาพระทมัยของพระเจว้า 
ไมด่ใชด่ความประสงคร์ของตมัวเอง เขาตว้องปฏลิบมัตลิตามการทรงนพาของพระเจว้า

ขว้อ 4: ความกลว้าหาญแหด่งคพาพผดของขว้าพเจว้าตด่อพวกทด่านนมันั้นยลินึ่งใหญด่ ความภผมลิใจของขว้าพเจว้าตด่อพวก
ทด่านกร็ยลินึ่งใหญด่ ขว้าพเจว้าเตร็มไปดว้วยการปลอบประโลมใจ ขว้าพเจว้ามบีความปปีตลิยลินดบีอยด่างเหลมือลว้นในบรรดาความ
ยากลพาบากของพวกเรา

คพากลด่าวตรงนบีนั้ “ความกลว้าหาญแหด่งคพาพผดของขว้าพเจว้าตด่อพวกทด่านนมันั้นยลินึ่งใหญด่” ดผเหมมือนถผกกลด่าวเพมืนึ่อ
บรรเทาความแขร็งกระดว้างทบีนึ่ชมัดเจนของถว้อยคพาทบีนึ่เปาโลใชว้ในขว้อ 12 ของบททบีนึ่ 6 เมมืนึ่อเขาบอกเปป็นนมัยวด่าชาวโครลิน
ธร์เหลด่านมันั้นไมด่ไดว้รมักเขาอยด่างทบีนึ่พวกเขาควรจะรมัก คพากลด่าวนบีนั้เตมือนความจพาพวกเขาดว้วยเกบีนึ่ยวกมับความเรบียบงด่ายและ
ความชมัดเจนทบีนึ่เขาใชว้ในการกลด่าวขด่าวสารทมันั้งหมดของเขาแกด่พวกเขา เหตจุฉะนมันั้นเปาโลจนงกพาลมังกลด่าววด่าเขาพผด
อยด่างอลิสระเสมอ และถนงแมว้คพาพผดของเขาอาจดผเหมมือนรจุนแรง เขากร็พผดในฐานะเพมืนึ่อนคนหนนนึ่ง เขาพผดในความรมัก
ดว้วยความชมัดเจนและความตรงไปตรงมา เขาไมด่ไดว้อพาพรางสลินึ่งใดเลย เขาเนว้นยนั้พาเรมืนึ่องนบีนั้ในจดหมายฝากทจุกฉบมับ
ของเขาและในงานรมับใชว้ทมันั้งหมดของเขา

เปาโลไมด่เพบียงพผดอยด่างอลิสระในการชบีนั้ใหว้เหร็นขว้อบกพรด่องทมันั้งหลายของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้น เขายมังพผดอยด่าง
อลิสระดว้วยถนงความรมักของเขาทบีนึ่มบีตด่อพวกเขา และเขาชมเชยและยกยด่องพวกเขาอยด่างอลิสระเมมืนึ่อคพาชมเชยและคพา
ยกยด่องสมควรถผกเอด่ย อยด่างไรกร็ตาม ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ยกยด่องชจุมนจุมชนของตนอยผด่ตลอดในเมมืนึ่อเขาทราบวด่าพวกเขาไมด่



สมควรไดว้รมับคพายกยด่องเชด่นนมันั้น กร็กพาลมังฉจุดรมันั้งแทนทบีนึ่จะชด่วยเหลมืออจุดมการณร์ของพระครลิสตร์ แนด่นอนวด่าเราควรใหว้
ความดบีความชอบในทบีนึ่ ๆ สมควรไดว้รมับความดบีความชอบ แตด่เราตว้องตมักเตมือน ตพาหนลิ และเตมือนสตลิเชด่นกมัน เปาโล
กลด่าวแกด่ทลิโมธบีวด่า:

“จงประกาศพระวจนะ จงตมันั้งใจทพาตอนทบีนึ่สะดวกและตอนทบีนึ่ไมด่สะดวก จงตมักเตมือน วด่ากลด่าว และเตมือน
สตลิดว้วยความอดกลมันั้นทจุกอยด่างและหลมักคพาสอน เพราะจะถนงเวลาทบีนึ่คนทมันั้งหลายจะไมด่ทนตด่อหลมักคพาสอนอมันถผก
ตว้อง…และพวกเขาจะบด่ายหผของตนไปเสบียจากความจรลิง และจะหมันไปยมังนลิทานตด่าง ๆ แตด่ทด่านจงระวมังระไวอยผด่
ในสลินึ่งทมันั้งปวง จงสผว้ทนบรรดาความทจุกขร์ยากลพาบาก จงกระทพาหนว้าทบีนึ่ของผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐ จงกระทพาการ
รมับใชว้ของทด่านใหว้สพาเรร็จเตร็มทบีนึ่” (2 ทธ. 4:2-5)

ชบีวลิตและงานรมับใชว้ของเปาโลเปป็นหนมังสมือเลด่มหนนนึ่งทบีนึ่เปปิดออก เขาไมด่ไดว้ปปิดซด่อนสลินึ่งใดเลย เขาพผดภาษา
ของเพมืนึ่อนคนหนนนึ่ง เขาตมักเตมือน เขาตพาหนลิ-แตด่เขากร็เตมือนสตลิและใหว้คพาชมเชยเชด่นกมัน

“ความภผมลิใจของขว้าพเจว้าตด่อพวกทด่านกร็ยลินึ่งใหญด่” เปาโลอธลิบายถนงความมบีใจกลว้าในการพผดของตนโดย
ความมมันึ่นใจนมันั้นทบีนึ่เขามบีวด่ามมันจะไมด่ถผกวางผลิดทบีนึ่ เขากพาลมังกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้ามบีโอกาสมากมายทบีนึ่จะชมเชยพวกทด่าน 
ยกยด่องพวกทด่าน และบอกเลด่าใหว้คนอมืนึ่นฟปังวด่าพวกทด่านเปป็นครลิสตจมักรทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่จรลิง ๆ วด่าพวกทด่านไดว้ทพาสลินึ่งดบี ๆ 
มากมายเพบียงใด ขว้าพเจว้าทพาเชด่นนบีนั้อยด่างอลิสระ ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้เกร็บงพาไวว้” เปาโลกพาลมังพผดตรงนบีนั้ถนงเวลานมันั้นทบีนึ่เขาไดว้
โอว้อวดเกบีนึ่ยวกมับความใจกวว้างของชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นในการเรบีนึ่ยไรสพาหรมับเหลด่าวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนในกรจุง
เยรผซาเลร็ม (ดผ 2 โครลินธร์ 9:1-4) ในขว้อ 14 ของบทนบีนั้ของเราเขาไดว้โอว้อวดเรมืนึ่องพวกเขาแกด่ทลิตมัส เกบีนึ่ยวกมับความ
เตร็มใจของพวกเขาทบีนึ่จะเชมืนึ่อฟปังคพาสมันึ่งนมันั้นทบีนึ่เขาไดว้ใหว้ไวว้แกด่พวกเขา

“ขว้าพเจว้าเตร็มไปดว้วยการปลอบประโลมใจ…” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง “การเตลิบโตของพวกทด่านในเรมืนึ่องทมันั้ง
หลายฝฝ่ายวลิญญาณและความรมักของพวกทด่านทบีนึ่มบีใหว้แกด่ขว้าพเจว้าและสพาหรมับสลินึ่งเหลด่านมันั้นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากร็
เตร็มลว้นหมัวใจของขว้าพเจว้าดว้วยการปลอบประโลมใจ”

“ขว้าพเจว้ามบีความปปีตลิยลินดบีอยด่างเหลมือลว้นในบรรดาความยากลพาบากของพวกเรา” คพากรบีกทบีนึ่ใชว้สพาหรมับ 
“อยด่างเหลมือลว้น” ตรงนบีนั้เปป็นคพาเดบียวกมับทบีนึ่ถผกใชว้สพาหรมับ “มากมาย” ในโรม 5:20 ทบีนึ่เปาโลกลด่าววด่า “ยลินึ่งกวด่านมันั้น 
พระราชบมัญญมัตลิไดว้เขว้ามา เพมืนึ่อความผลิดนมันั้นจะปรากฏมากมาย แตด่ทบีนึ่ใดทบีนึ่บาปไดว้ปรากฏมากมาย พระคจุณกร็ไดว้
ปรากฏมากมายยลินึ่งขนนั้นทบีนึ่นมันึ่น” คพานบีนั้มบีความหมายวด่า “มบีมากมายมหาศาล อยด่างเหลมือลว้น” ดมังนมันั้นแมว้บาปปรากฏ
มากมาย พระคจุณกร็ปรากฏมากมายยลินึ่งกวด่า อยด่างมหาศาลยลินึ่งกวด่า อยด่างเหลมือลว้นยลินึ่งกวด่า นบีนึ่คมือคพา ๆ หนนนึ่งซนนึ่งคงจะ
ถผกใชว้กร็ตด่อเมมืนึ่อใจนมันั้นเตร็มลว้นดว้วยการขอบพระคจุณ การสรรเสรลิญ ความชมืนึ่นบาน และเมมืนึ่อมมันคงจะเปป็นเรมืนึ่องยากทบีนึ่
จะพบคพาทบีนึ่จะแสดงออกไดว้อยด่างเพบียงพอวด่าใจนมันั้นรผว้สนกอยด่างไร ดมังนมันั้นเปาโลจนงกพาลมังกลด่าวแกด่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น
ในขว้อพระคพานบีนั้ของเราวด่า “ขว้าพเจว้าเตร็มอยผด่ ลว้นเอด่อ ดว้วยการปลอบประโลมใจ และความชมืนึ่นบานของขว้าพเจว้ากร็
ผจุดเปป็นฟองจนลว้นออก การปลอบประโลมใจและความชมืนึ่นบานปรากฏมากมายอยด่างมหาศาล อยด่างเหลมือลว้นใน
ใจของขว้าพเจว้า เพราะความเจรลิญกว้าวหนว้าของพวกทด่านในสลินึ่งเหลด่านมันั้นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า”

ขว้อ 5: เพราะวด่าเมมืนึ่อพวกเราไดว้เขว้ามาในแควว้นมาซลิโดเนบียแลว้ว เนมืนั้อหนมังของพวกเราไมด่ไดว้พมักผด่อนเลย แตด่
พวกเรามบีความทจุกขร์ลพาบากอยผด่รอบขว้าง ภายนอกมบีการตด่อสผว้ทมันั้งหลาย ภายในมบีความกลมัวตด่าง ๆ



ในกลิจการ 20:1 เราถผกบอกวด่าหลมังจากการลจุกฮมือของพวกชด่างเงลินทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัสไดว้สลินั้นสจุดลง “เปาโลจนง
เรบียกพวกสาวกใหว้มาหาทด่าน และกอดพวกเขา และจากไปเพมืนึ่อเขว้าไปในแควว้นมาซลิโดเนบีย” ตรงนบีนั้ในพระคพาขว้อ
นมันั้นทบีนึ่เรากพาลมังอภลิปรายอยผด่เปาโลกลด่าววด่า “เมมืนึ่อพวกเราไดว้เขว้ามาในแควว้นมาซลิโดเนบียแลว้ว เนมืนั้อหนมังของพวกเราไมด่
ไดว้พมักผด่อนเลย…” คพาตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “พมักผด่อน” มบีความหมายวด่าความสบายใจ กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่งเปาโลกพาลมัง
กลด่าววด่า “พวกเราไมด่มบีความสบายใจเลย พวกเรามบีความวลิตกกมังวล พวกเราเผชลิญหนว้ากมับความกระวนกระวาย
ใจอยผด่ทจุกชมันึ่วขณะ” เปาโลใชว้วลบีเดบียวกมันนบีนั้ในขว้อ 13 ของบททบีนึ่ 2 โดยแทนทบีนึ่คพาวด่า “เนมืนั้อหนมัง” ดว้วยคพาวด่า “จลิต
วลิญญาณ” การเปลบีนึ่ยนแปลงของคพาพผดนบีนั้เปป็นทบีนึ่สมังเกตเหร็นไดว้และตว้องบอกเปป็นนมัยวด่า เชด่นเดบียวกมับมนจุษยร์คนอมืนึ่น ๆ
ความปวดรว้าวภายในของเปาโลไดว้สด่งผลอยด่างรจุนแรงตด่อสจุขภาพและความผาสจุกของเขา เหลด่าผผว้รผว้ภาษากรบีกบอก
เราวด่ามบีความแจด่มชมัดเปป็นพลิเศษในภาษานมันั้นในพระคพาสองขว้อนบีนั้ซนนึ่งไมด่อาจสรว้างขนนั้นไดว้ในฉบมับแปล อยด่างไรกร็ตาม 
เหร็นไดว้ชมัดวด่าเปาโลไมด่มบีการพมักผด่อน ไมด่มบีสมันตลิสจุขในจลิตใจ เขา “ถผกรบกวนอยผด่รอบดว้าน” และกระวนกระวายใจ
เหนมือคพาบรรยาย เขากลด่าวตด่อไปทมันทบีถนงสาเหตจุแหด่งความทจุกขร์ใจ ความไมด่สบายใจ และความกระวนกระวายใจ
ของเขา:

“...ภายนอกมบีการตด่อสผว้ทมันั้งหลาย…” ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าเปาโลกพาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีนั้ถนงการขด่มเหงซนนึ่งถผกนพา
มาสผด่เขาโดยการทบีนึ่เขาประกาศขด่าวประเสรลิฐแทว้แหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้าโดยไมด่พนนึ่งการกระทพาตด่าง ๆ
ของพระราชบมัญญมัตลิ เขาประสบกมับการขด่มเหงรจุนแรงและการขมัดขวางจากพวกยลิว พวกครผสอนเทร็จ และพวกคน
นมับถมือรผปเคารพทมันึ่วทจุกหนแหด่งทบีนึ่เขาไปพรว้อมกมับขด่าวสารขด่าวประเสรลิฐ ความวจุด่นวาย การลจุกฮมือ ความโกลาหล
เกลิดขนนั้นบด่อยไมด่วด่าเขาไปเทศนาทบีนึ่ใดกร็ตาม บางเหตจุการณร์เหลด่านบีนั้ไดว้เกลิดขนนั้นทบีนึ่เมมืองอมันทลิโอกในแควว้นปปิสลิเดบีย
(กลิจการ 13:45-50), เมมืองอลิโคนบียผม (กลิจการ 14:1-5), เมมืองลลิสตรา (กลิจการ 14:19), เมมืองฟปีลลิปปปี (กลิจการ 
16:19-24), เมมืองเธสะโลนลิกา (กลิจการ 17:5-8), และเมมืองเบโรอา (กลิจการ 17:13)

“...ภายในมบีความกลมัวตด่าง ๆ” เปาโลไมด่เพบียงถผกขด่มเหงจากภายนอกเทด่านมันั้น แตด่เขามบีความกลมัวตด่าง ๆ 
ภายในดว้วย-ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่านบีนึ่หมายถนงความกระวนกระวายแหด่งใจของเขาในเรมืนึ่องผลกระทบของจดหมาย
ฝากฉบมับแรกนมันั้นทบีนึ่เขาไดว้สด่งไปยมังครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ เขาไดว้สด่งทลิตมัสไปเพมืนึ่อทบีนึ่จะทราบสถานะของครลิสตจมักร
นมันั้นและเพมืนึ่อดผวด่าขว้อปฏลิบมัตลิทบีนึ่เขาไดว้ใหว้ไวว้ในจดหมายฝากฉบมับแรกนมันั้นไดว้สด่งผลกระทบตด่อพวกเขาอยด่างไร ความ
กลมัวหลายอยด่างของเปาโลนด่าจะเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่วด่าพวกเขาไมด่พรว้อมทบีนึ่จะทพาการลงวลินมัยตด่อผผว้กระทพาผลิดนมันั้น หรมืออาจ
เปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่วด่าความรจุนแรงของการลงวลินมัยนมันั้นทบีนึ่เขาไดว้ใหว้ไวว้อาจทพาใหว้พวกเขาตบีตมัวออกหด่างจากคนทบีนึ่กระทพาผลิดนมันั้น
เขาอาจกลมัววด่าอลิทธลิพลของพวกครผสอนเทร็จจะมบีชมัยเหนมือสมาชลิกครลิสตจมักรชาวโครลินธร์หลายคน นอกเหนมือจากนบีนั้ 
เปาโลรผว้สนกถนงความกระวนกระวายใจในเรมืนึ่องของทลิตมัส ผผว้ซนนึ่งไมด่ไดว้มาพบกมับเขาทบีนึ่เมมืองโตรอมัสอยด่างทบีนึ่เขาไดว้คาด
หมายไวว้ (บททบีนึ่ 2 ขว้อ 13) ดมังนมันั้นอมัครทผตทด่านนบีนั้จนงมบีความกลมัวอยด่างมาก ทจุกอยด่างดผไมด่แนด่นอน ณ เวลานมันั้น

ขว้อ 6 และ 7: แตด่อยด่างไรกร็ตาม พระเจว้าผผว้ทรงปลอบประโลมใจคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ทว้อใจ ไดว้ทรงปลอบ
ประโลมใจพวกเราโดยการมาของทลิตมัส และมลิใชด่โดยการมาของทลิตมัสเทด่านมันั้น แตด่โดยการปลอบประโลมใจซนนึ่งเขา
ไดว้รมับการปลอบประโลมใจในพวกทด่าน เมมืนึ่อเขาเลด่าใหว้พวกเราฟปังถนงความปรารถนาอยด่างจรลิงจมังของพวกทด่าน 
ความโศกเศรว้าของพวกทด่าน ใจจดจด่อของพวกทด่านทบีนึ่มบีตด่อขว้าพเจว้า จนขว้าพเจว้าไดว้ปปีตลิยลินดบีมากขนนั้นไปอบีก



“แตด่อยด่างไรกร็ตาม พระเจว้า…” เปาโลยกความดบีความชอบถวายแดด่พระเจว้าสพาหรมับสลินึ่งสารพมัด ดว้วยวด่าใน
พระเจว้าเขาไดว้พบสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เขาตว้องการ การปลอบโยนทจุกอยด่างของเขาอยผด่ในพระเจว้า และมมันไมด่สพาคมัญวด่าการ
ปลอบโยนนมันั้นจะมาผด่านทางเครมืนึ่องมมือใดกร็ตาม เขากร็ถวายคพาสรรเสรลิญแดด่พระเจว้าสพาหรมับเรมืนึ่องนมันั้น พระเจว้าทรง
เปป็นผผว้กด่อกพาเนลิดการปลอบประโลมใจทจุกอยด่าง (บททบีนึ่ 1 ขว้อ 3) พระองคร์ “ทรงปลอบประโลมใจคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่
ทว้อใจ” ถผกเอาเปรบียบและถผกขด่มเหง กระวนกระวายใจและหนมักใจ และเปาโลกลด่าววด่า “พระเจว้า…ไดว้ทรงปลอบ
ประโลมใจพวกเรา…”

“...โดยการมาของทลิตมัส”-นมันึ่นคมือ การมาของทลิตมัสยมังแควว้นมาซลิโดเนบีย เปาโลชมืนึ่นชมยลินดบีในการไดว้เหร็นทลิตมั
สอบีกครมันั้ง “...และมลิใชด่โดยการมาของทลิตมัสเทด่านมันั้น…” มมันไมด่ใชด่แคด่การมาอยผด่ตด่อหนว้าของทลิตมัสซนนึ่งปลอบประโลมใจ
เปาโล ถนงแมว้วด่าการมาของเขาไดว้บรรเทาความกระวนกระวายใจทมันั้งหมดนมันั้นของเปาโลเกบีนึ่ยวกมับสวมัสดลิภาพสด่วน
ตมัวของเพมืนึ่อนรด่วมงานทด่านนบีนั้กร็ตาม-แตด่มมันเปป็นขด่าวสารนมันั้นทบีนึ่เขานพามารายงานซนนึ่งนพาการปลอบประโลมใจมหาศาล
เชด่นนมันั้นมาสผด่หมัวใจของเปาโล

“...โดยการปลอบประโลมใจซนนึ่งเขาไดว้รมับการปลอบประโลมใจในพวกทด่าน…” ทลิตมัสปปีตลิยลินดบีกมับผลลมัพธร์
เหลด่านมันั้นทบีนึ่จดหมายฉบมับแรกของเปาโลไดว้นพามาในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นไดว้ปฏลิบมัตลิกมับเขาอยด่าง
กรจุณามาก ๆ และเขาไดว้เหร็นผลกระทบเหลด่านมันั้นซนนึ่งเขาไดว้ปรารถนาทบีนึ่จะเหร็นอมันเปป็นผลมาจากจดหมายฉบมับนมันั้น 
ดว้วยเหตจุนบีนั้ ทลิตมัสจนงไดว้รมับการปลอบประโลมใจมากมายโดยการไปเยมือนของเขา และความชมืนึ่นบานของเขากร็เปป็น
แหลด่งทบีนึ่มาเพลินึ่มเตลิมแหด่งการปลอบประโลมใจแกด่เปาโล

นบีนึ่ใหว้ภาพประกอบของความจรลิงอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีประการหนนนึ่งเกบีนึ่ยวกมับครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรง
พระชนมร์อยผด่ ครลิสตจมักรเปป็นกายเดบียวซนนึ่งประกอบดว้วยอวมัยวะหลายสด่วน และเมมืนึ่ออวมัยวะหนนนึ่งเปปีปี่ยมลว้นดว้วยความ
ชมืนึ่นบาน ความชมืนึ่นบานนมันั้นจะแพรด่กระจายตมัวมมันเองเขว้าสผด่หมัวใจของอวมัยวะอมืนึ่น ๆ เมมืนึ่ออวมัยวะหนนนึ่งของพระกาย
ของพระครลิสตร์มบีความสจุข อวมัยวะอมืนึ่น ๆ กร็มบีความสจุขเชด่นกมัน เมมืนึ่ออวมัยวะหนนนึ่งไดว้รมับบาดเจร็บหรมือซนมเศรว้า อวมัยวะ
อมืนึ่น ๆ กร็ซนมเศรว้าเชด่นกมัน เนมืนึ่องจากเราเปป็นอวมัยวะทมันั้งหลายของกายเดบียวกมัน ทจุกคนไดว้รมับบมัพตลิศมาเขว้าในกายเดบียว
โดยพระวลิญญาณองคร์เดบียว ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายจนงควรระมมัดระวมังวด่าตนดพาเนลินชบีวลิตอยด่างไรและตนประพฤตลิตมัวอยด่างไร
โดยจพาใหว้ขนนั้นใจวด่าเมมืนึ่ออวมัยวะหนนนึ่งเปป็นทจุกขร์ อวมัยวะทมันั้งหมดกร็เปป็นทจุกขร์ แตด่เมมืนึ่ออวมัยวะหนนนึ่งชมืนึ่นชมยลินดบีและไดว้รมับ
พระพรและเตร็มลว้นดว้วยความชมืนึ่นบาน อวมัยวะอมืนึ่น ๆ กร็ไดว้รมับพระพรเชด่นกมัน (อด่าน 1 โครลินธร์ 12:12-27)

“...เมมืนึ่อเขาเลด่าใหว้พวกเราฟปังถนงความปรารถนาอยด่างจรลิงจมังของพวกทด่าน…”-นมันึ่นคมือ ความปรารถนาอมัน
จรลิงจมังของชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นทบีนึ่มบีใจฝปักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่จะแกว้ไขขว้อผลิดพลาดทบีนึ่มบีอยผด่ในครลิสตจมักรและทบีนึ่จะ
จมัดการกมับพบีนึ่นว้องทบีนึ่ทพาผลิดคนนมันั้นผผว้ไดว้นพาคพาตลิเตบียนมาสผด่ครลิสตจมักรและมาสผด่พระนามของพระเยซผครลิสตร์

“...ความโศกเศรว้าของพวกทด่าน…” บาปนมันั้น การประพฤตลิทบีนึ่นด่าอมับอายนมันั้นทบีนึ่ไดว้เกลิดขนนั้นในครลิสตจมักร ไดว้
นพาความทจุกขร์ใจและความเจร็บปวดมากมายมาสผด่หมัวใจของอมัครทผตเปาโล ดมังนมันั้นความโศกเศรว้าของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้น 
ซนนึ่งเกลิดขนนั้นเพราะจดหมายฉบมับกด่อนหนว้าของเขา การกลมับใจใหมด่ของพวกเขาจากบาปเหลด่านมันั้นซนนึ่งมบีอยผด่เตร็มครลิสต
จมักร และความเตร็มใจของพวกเขาทบีนึ่จะแกว้ไขสถานการณร์ทบีนึ่เลวรว้ายนมันั้นจนงใหว้เปาโลมบีเหตจุทบีนึ่จะชมืนึ่นชมยลินดบี

“...ใจจดจด่อของพวกทด่านทบีนึ่มบีตด่อขว้าพเจว้า…”-นมันึ่นคมือ “ความกระตมือรมือรว้นของพวกทด่านทบีนึ่มบีตด่อขว้าพเจว้า” 



คพากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “จดจด่อ” เปป็นคพาทบีนึ่มบีพลมัง โดยบอกเปป็นนมัยถนงความรผว้สนกใดทบีนึ่อบอจุด่นและมบีพลมังซนนึ่งมบีตด่อคน ๆ 
หนนนึ่ง ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้แสดงใหว้เหร็นความรมักและความกระตมือรมือรว้นของพวกเขาทบีนึ่มบีตด่ออมัครทผตทด่านนบีนั้ผด่าน
ทางความปรารถนาของพวกเขาทบีนึ่จะปฏลิบมัตลิตามความประสงคร์ของเขาและจมัดการกมับเรมืนึ่องนมันั้นในครลิสตจมักร

“...จนขว้าพเจว้าไดว้ปปีตลิยลินดบีมากขนนั้นไปอบีก” เปาโลปปีตลิยลินดบีดว้วยความชมืนึ่นบานมหาศาลเมมืนึ่อเขาไดว้เรบียนรผว้วด่าผผว้
เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นมบีความสนอกสนใจอมันอบอจุด่นในตมัวเขาและความรผว้สนกอมันแรงกลว้าแหด่งความรมักและความ
ซาบซนนั้งเกบีนึ่ยวกมับวด่าเขามบีความหมายตด่อพวกเขาอยด่างไร

ขว้อ 8: เพราะถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าไดว้ทพาใหว้พวกทด่านเสบียใจดว้วยจดหมายฉบมับนมันั้น ขว้าพเจว้ากร็ไมด่กลมับใจ ถนง
แมว้วด่าขว้าพเจว้าไดว้กลมับใจ เพราะขว้าพเจว้าดผออกวด่า จดหมายฉบมับนมันั้นเองไดว้ทพาใหว้พวกทด่านเสบียใจ ถนงแมว้วด่าความ
เสบียใจนมันั้นเปป็นเพบียงชมันึ่วขณะเทด่านมันั้น

ในจดหมายฉบมับแรกของเปาโลถนงชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น เขาตมักเตมือนพวกเขาอยด่างเฉบียบขาดเพราะการ
เหร็นตด่างของพวกเขาและความไมด่เปป็นระเบบียบอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่พวกเขายอมใหว้เกลิดขนนั้นในครลิสตจมักร ดมังนมันั้นเขาจนงกลด่าววด่า 
“...ขว้าพเจว้าไดว้ทพาใหว้พวกทด่านเสบียใจดว้วยจดหมายฉบมับนมันั้น” จดหมายฉบมับนมันั้นถผกเขบียนเพมืนึ่อกด่อใหว้เกลิดความเจร็บ
ปวดในพวกเขา-เหมมือนกมับทบีนึ่คพาตมักเตมือนทบีนึ่รจุนแรงและยจุตลิธรรมจากผผว้รมับการเจลิมของพระเจว้ากด่อใหว้เกลิดความเจร็บ
ปวดเสมอ พระวจนะของพระเจว้านมันั้น “มบีชบีวลิต และทรงฤทธานจุภาพ และคมยลินึ่งกวด่าดาบสองคมใด ๆ” (ฮบ. 
4:12) พระวจนะของพระเจว้าเปป็นเหมมือนคว้อนและเหมมือนกองไฟ (ยรม. 23:29) มมันคมือดาบเลด่มนมันั้นทบีนึ่ลลิดแขนงคน
เหลด่านมันั้นทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อฟปังองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า-และเมมืนึ่อคนของพระเจว้ากลด่าวขด่าวสารของพระเจว้า คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อฟปัง
กร็จะถผกตมักเตมือนและถผกตพาหนลิในใจของตน

“...ขว้าพเจว้ากร็ไมด่กลมับใจ” นมันึ่นคมือ เปาโลเหร็นผลลมัพธร์ทบีนึ่เปป็นสจุขเชด่นนมันั้นซนนึ่งถผกกด่อใหว้เกลิดโดยจดหมายฝาก
ฉบมับแรกของเขา ขด่าวสารนมันั้นซนนึ่งบรรลจุเปฟ้าหมายอมันสมบผรณร์ตามทบีนึ่ไดว้ตมันั้งใจไวว้ตอนทบีนึ่มมันถผกเขบียนและถผกสด่งไปถนง
พวกเขา และพวกเขากร็รมับมมันไวว้ดว้วยใจกรจุณาจนเปาโลไมด่นนกเสบียใจเลยทบีนึ่ไดว้เขบียนและสด่งมมันไป

“...ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าไดว้กลมับใจ” เหลด่าผผว้รผว้ภาษากรบีกบอกเราวด่าคพากรบีกตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “กลมับใจ” ไมด่ไดว้
ถผกใชว้ตรงนบีนั้เพมืนึ่อสมืนึ่อถนงการกลมับใจใหมด่ในความหมายทบีนึ่คพานมันั้นถผกเขว้าใจกมันโดยทมันึ่วไป ราวกมับวด่ามบีการทพาผลิดอะไรไป 
เปาโลไมด่ไดว้กพาลมังกลมับใจใหมด่ในฐานะผผว้ทบีนึ่ทพาผลิด มมันไมด่ไดว้หมายความวด่าใจของเขาเตร็มไปดว้วยความเศรว้าโศก แตด่วด่า
เขาไดว้มบีความกระวนกระวายใจเพราะจดหมายฉบมับแรกนมันั้นทบีนึ่เขาไดว้สด่งไป ในทบีนึ่นบีนั้คพาวด่า “กลมับใจ” อาจหมายถนง
แคด่ความไมด่สบายใจหรมือความกระวนกระวายใจทบีนึ่เปาโลรผว้สนก ไมด่ใชด่จากการมบีสตลิรผว้ตมัววด่าไดว้ทพาบาปหรมือไดว้กระทพา
สลินึ่งทบีนึ่ผลิดในสายพระเนตรของพระเจว้า แตด่จากความนด่นุ่มนวลเพมืนึ่อเหร็นแกด่ความรผว้สนกของผผว้อมืนึ่น

ผผว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วควรมบีความนจุด่มนวลเพมืนึ่อเหร็นแกด่ความรผว้สนกของผผว้อมืนึ่นอยผด่เสมอ คนทบีนึ่มบีใจฝปักใฝฝ่ฝฝ่าย
วลิญญาณควรกลมัวอยผด่เสมอเกรงวด่า ถนงแมว้ถผกกระตว้นุ่นโดยหนว้าทบีนึ่ เขาอาจกลด่าวอะไรบางอยด่างทบีนึ่แรงเกลินไปและกด่อ
ใหว้เกลิดความรผว้สนกทบีนึ่ผลิดหรมือกด่อใหว้เกลิดผลกระทบทบีนึ่ผลิดตด่อผผว้อมืนึ่น เราไมด่มบีสลิทธลิธทพาผลิดตด่อลผก ๆ ของพระเจว้า ถนงแมว้วด่า
พวกเขาไดว้กระทพาผลิดกร็ตาม คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยผด่ฝฝ่ายวลิญญาณ เมมืนึ่อพวกเขาเหร็นอะไรบางอยด่างทบีนึ่ผลิดในชบีวลิตของพบีนึ่นว้อง
คนหนนนึ่ง ควรระมมัดระวมังทบีนึ่จะไมด่ตพาหนลิเขาอยด่างรจุนแรงเกลินไปและผลมักไสเขาใหว้ออกหด่างไปจากพระเจว้ามากกวด่า
เดลิม (อด่าน กาลาเทบีย 6:1)



“...เพราะขว้าพเจว้าดผออกวด่า จดหมายฉบมับนมันั้นเองไดว้ทพาใหว้พวกทด่านเสบียใจ ถนงแมว้วด่าความเสบียใจนมันั้นเปป็น
เพบียงชมันึ่วขณะเทด่านมันั้น” เปาโลกพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้วด่า “ขว้าพเจว้าเหร็นสลินึ่งทบีนึ่ดบีนมันั้นซนนึ่งเกลิดขนนั้นเพราะจดหมายฝากฉบมับนมันั้น 
เพราะถนงแมว้วด่ามมันไดว้ทพาใหว้พวกทด่านเตร็มไปดว้วยความเสบียใจชมันึ่วระยะหนนนึ่ง มมันกร็กด่อใหว้เกลิดความเสบียใจซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้
ปรารถนาใหว้พวกทด่านประสบ ความเสบียใจนมันั้นไดว้คงอยผด่เพบียงชมันึ่วประเดบีดี๋ยวเดบียว แตด่สลินึ่งดบีนมันั้นซนนึ่งไดว้เกลิดขนนั้นจะคงอยผด่ชมันึ่ว
นลิรมันดรร์ ผลกระทบทบีนึ่ดบีเหลด่านมันั้นจะคงอยผด่เรมืนึ่อยไป ดว้วยเหตจุนบีนั้ขว้าพเจว้าจนงมบีโอกาสอมันดบีเยบีนึ่ยมทบีนึ่จะเปปีปี่ยมลว้นดว้วยความ
ชมืนึ่นบานซนนึ่งขว้าพเจว้าไมด่อาจแสดงออกเปป็นคพาพผดไดว้ ทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้สด่งจดหมายฉบมับแรกนมันั้นไปถนงพวกทด่าน มมันไดว้นพา
มาซนนึ่งการกลมับใจใหมด่และไดว้บรรลจุซนนึ่งทจุกสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้ปรารถนาใหว้มมันบรรลจุ”

เราหมายเหตจุไปแลว้ววด่าเปาโลสด่งจดหมายฝากฉบมับแรกของเขาไปถนงครลิสตจมักรชาวโครลินธร์ภายใตว้การ
ทรงนพาของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ ถว้อยคพาในจดหมายฉบมับนมันั้นไดว้รมับการดลใจจากพระเจว้า พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธไดว้
ประทานถว้อยคพาเหลด่านมันั้นแกด่เปาโล เขาบมันทนกถว้อยคพาเหลด่านมันั้นลงไป และเขาสด่งจดหมายฉบมับนมันั้นไปตามทบีนึ่พระ
วลิญญาณทรงนพาเขา อยด่างไรกร็ตาม เปาโลกร็เปป็นเหมมือนมนจุษยร์เหมมือนอยด่างเรา ๆ และหลมังจากทบีนึ่จดหมายฝาก
ฉบมับนมันั้นถผกสด่งไปถนงครลิสตจมักรนมันั้น เขากร็สงสมัยวด่าเขาไดว้ทพาสลินึ่งทบีนึ่ถผกตว้องหรมือไมด่ วด่าเขาไดว้สรว้างความเจร็บปวดโดยไมด่
จพาเปป็นแกด่ครลิสเตบียนชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นหรมือไมด่ จลิตใจของเขาเปป็นทจุกขร์เกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีนั้จนกระทมันึ่งทลิตมัสมาถนงและ
ใหว้การรมับรองวด่าพระหมัตถร์ของพระเจว้าอยผด่ในเรมืนึ่องราวทมันั้งหมดนบีนั้อยด่างแนด่นอน

การไตด่ถามตมัวเองและการสพารวจตมัวเองเกลิดขนนั้นอยผด่ตลอดในจลิตใจของคนของพระเจว้าทจุกคนทบีนึ่อจุทลิศตมัว
และฟปังใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของตน แมว้กระทมันึ่งในยามทบีนึ่เขากระทพาการอยด่างละเอบียดถบีนึ่ถว้วนทบีนึ่สจุดโดยตลอดภาย
ใตว้การทรงนพาของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธกร็ตาม เนมืนึ่องจากเขาเปป็นมนจุษยร์ หลายครมันั้งเขาจนงสงสมัยวด่าเขาไดว้เลมือกเดลิน
เสว้นทางทบีนึ่ถผกตว้องหรมือไมด่

ขว้อ 9: บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้าปปีตลิยลินดบี มลิใชด่เพราะพวกทด่านไดว้ถผกทพาใหว้เสบียใจ แตด่เพราะพวกทด่านไดว้เสบียใจซนนึ่งนพาไป
สผด่การกลมับใจใหมด่ เพราะวด่าพวกทด่านไดว้ถผกทพาใหว้เสบียใจตามอยด่างทางของพระเจว้า เพมืนึ่อพวกทด่านจะไมด่ไดว้รมับความ
เสบียหายจากพวกเราในสลินึ่งใดเลย

สมังเกต: เปาโลกลด่าวชมัดเจนในพระคพาขว้อนบีนั้วด่าเขาไมด่ไดว้ชมืนึ่นชมยลินดบีเพบียงเพราะวด่าครลิสเตบียนชาวโครลินธร์
เหลด่านมันั้น “ไดว้ถผกทพาใหว้เสบียใจ” ในทบีนึ่นบีนั้เรามบีอบีกตมัวอยด่างหนนนึ่งของการพลิจารณาอมันนจุด่มนวลของอมัครทผตเปาโล เขา
ปฏลิเสธทบีนึ่จะเสบีนึ่ยงการถผกคลิดเอาเอง แมว้เพบียงชมันึ่วขณะเดบียว วด่ามบีความเพลลิดเพลลินในความเจร็บปวดของผผว้อมืนึ่น ไมด่มบี
ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงคนใดของพระเจว้ามบีความเพลลิดเพลลินในความเจร็บปวดของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกฟฟ้องใจอยด่างลนกซนนั้ง
และเตร็มไปดว้วยความเสบียใจเพราะบาปตด่าง ๆ ของพวกเขาทบีนึ่ทพาผลิดตด่อพระเจว้า

“...แตด่เพราะพวกทด่านไดว้เสบียใจซนนึ่งนพาไปสผด่การกลมับใจใหมด่” เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าไมด่มบีความ
เพลลิดเพลลินในการสรว้างความเจร็บปวดหรมือการไดว้เหร็นความทจุกขร์ใจของผผว้ใดอมันเปป็นผลมาจากการประกาศขด่าว
ประเสรลิฐ แตด่เมมืนึ่อมมันนพาความเสบียใจแบบพระเจว้ามาใหว้และนพาไปสผด่การกลมับใจใหมด่ งมันั้นขว้าพเจว้ากร็ชมืนึ่นชมยลินดบีเพราะ
ขว้าพเจว้ารผว้วด่ามมันเปป็นไปเพมืนึ่อผลดบีของคน ๆ นมันั้น” นบีนึ่เปป็นจรลิงในวมันนบีนั้เชด่นกมัน ขด่าวประเสรลิฐนพาความเจร็บปวดและ
ความเสบียใจมาสผด่หมัวใจของคนบาป แตด่ผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าไมด่มบีความเพลลิดเพลลินในเรมืนึ่องนบีนั้แตด่เพบียงเทด่านมันั้น เขา
ชมืนึ่นชมยลินดบีกร็ตด่อเมมืนึ่อความเสบียใจเชด่นนมันั้นนพาไปสผด่การกลมับใจใหมด่จากบาปและไปสผด่ความรอดจากการพลิพากษา



ลงโทษชมันึ่วนลิรมันดรร์
คพาวด่า “การกลมับใจใหมด่” หมายถนง “การเปลบีนึ่ยนความคลิดหรมือจจุดประสงคร์” ความเสบียใจอาจมาพรว้อม

กมับมมันหรมือไมด่กร็ไดว้ ในกรณบีสด่วนใหญด่แลว้ว เชด่นในกรณบีนบีนั้ ความเสบียใจยด่อมมาพรว้อมกมับการกลมับใจใหมด่และถผก
แสดงออกโดยคน ๆ นมันั้น แตด่แกด่นแทว้ของการกลมับใจใหมด่แหด่งขด่าวประเสรลิฐไมด่ใชด่ความเสบียใจนมันั้นทบีนึ่มมันกด่อใหว้เกลิดขนนั้น
แตด่เปป็นการเปลบีนึ่ยนแปลงนมันั้นทบีนึ่มมันกด่อใหว้เกลิดขนนั้นในใจนมันั้นและดว้วยเหตจุนบีนั้การเปลบีนึ่ยนแปลงในชบีวลิตทมันั้งหมดของคน ๆ 
นมันั้นทบีนึ่กลมับใจใหมด่อยด่างจรลิงใจ มบีหลายคนในทมัณฑสถานวมันนบีนั้ทบีนึ่เตร็มไปดว้วยความเสบียใจ-ไมด่ใชด่ความเสบียใจทบีนึ่วด่าพวก
เขาไดว้ทพาบาปตด่อพระเจว้า แตด่วด่าพวกเขาถผกจมับไดว้ในการทพาผลิดของพวกเขา ดมังนมันั้นเราจนงตว้องระวมังเกบีนึ่ยวกมับการ
เชมืนึ่อมโยงความเสบียใจกมับการกลมับใจใหมด่อยผด่เสมอ อาจมบีผลลมัพธร์แบบจอมปลอมกร็ไดว้เมมืนึ่อการกลมับใจใหมด่นมันั้นไมด่ใชด่
ของจรลิง

โปรดหมายเหตจุวด่าคพาทบีนึ่ใชว้สพาหรมับการกลมับใจใหมด่ในพระคพาขว้อนบีนั้แตกตด่างจากคพาทบีนึ่ถผกใชว้ในขว้อ 8- 
(“ขว้าพเจว้าไดว้กลมับใจ”) ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นกลมับใจใหมด่อยด่างแทว้จรลิงแนด่ทบีเดบียว มมันเปป็นความเสบียใจสพาหรมับบาป
ของตนทบีนึ่นพาพวกเขาใหว้หมันจากบาปทมันั้งหลายของพวกเขาและสลมัดทลินั้งความชมันึ่วรว้ายทบีนึ่เคยมบีอยผด่ในครลิสตจมักรทบีนึ่นมันึ่น 
มมันคมือขว้อเทร็จจรลิงนบีนั้ และไมด่ใชด่แคด่วด่าพวกเขาไดว้ถผกทพาใหว้เสบียใจ ทบีนึ่ไดว้นพาอมัครทผตเปาโลใหว้ชมืนึ่นชมยลินดบีดว้วยความ
ชมืนึ่นบานอมันเหลมือจะกลด่าวไดว้และเตร็มเปปีปี่ยมดว้วยสงด่าราศบี

“...เพราะวด่าพวกทด่านไดว้ถผกทพาใหว้เสบียใจตามอยด่างทางของพระเจว้า…” “ตามอยด่างทางของพระเจว้า” 
หมายถนง “ตามแบบพระเจว้า”-นมันึ่นคมือ ในลมักษณะทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงบมัญชาหรมือจะทรงเหร็นชอบ

“...เพมืนึ่อพวกทด่านจะไมด่ไดว้รมับความเสบียหายจากพวกเราในสลินึ่งใดเลย” “ไดว้รมับความเสบียหาย” หมายถนง 
“ทนทจุกขร์การบาดเจร็บ หรมือไดว้รมับความสผญเสบียหรมือผลเสบีย” เปาโลหมายความตรงนบีนั้วด่าไมด่มบีการทพาใหว้บาดเจร็บ
จรลิง ๆ ถผกกระทพาตด่อผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์โดยสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้เขบียนในจดหมายฝากฉบมับแรกของเขาถนงพวกเขา
เลย ถนงแมว้วด่ามมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าพวกเขาถผกทพาใหว้เจร็บปวดและเปป็นทจุกขร์ใจเพราะคพาตมักเตมือนของเขากร็ตาม เขา
กพาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีนั้วด่า “พวกทด่านไดว้เสบียใจเพราะบางสลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้กลด่าว แตด่มมันกร็ดบีตด่อพวกทด่าน มมันไมด่ไดว้
สรว้างการบาดเจร็บใด ๆ ตด่อพวกทด่าน มมันไมด่ไดว้ทพารว้ายพวกทด่านหรมือพรากสลินึ่งใดทบีนึ่มบีคด่าไปจากพวกทด่านเลย มมันสด่ง
ผลดบีตด่อพวกทด่านแลว้ว ถว้าพวกทด่านไมด่เปลบีนึ่ยนแปลง ถว้าพวกทด่านถผกทพาใหว้เจร็บปวดโดยไมด่สลมัดทลินั้งบาปนมันั้นทบีนึ่ทพาใหว้
พวกทด่านถผกตมักเตมือนและถผกตพาหนลิ งมันั้นมมันกร็คงเปป็นความทจุกขร์ใจและความเสบียใจทบีนึ่ไมด่กด่อเกลิดประโยชนร์หรมือผลอมัน
ใดเลย งมันั้นพวกทด่านกร็คงกลด่าวหาขว้าพเจว้าไดว้วด่าพรากความสจุขของพวกทด่านไปบว้างและนพาความทจุกขร์ใจอยด่างหนมัก
มาสผด่พวกทด่านเพราะการลงวลินมัยทบีนึ่รจุนแรงนมันั้น บมัดนบีนั้พวกทด่านกร็ดบีกวด่าเดลิมแลว้ว พวกทด่านไดว้รมับความสจุขเปป็นกพาไรแลว้ว
และความเสบียใจนมันั้นซนนึ่งพวกทด่านไดว้สผว้ทนเพบียงชมันึ่วคราวกร็หมดสลินั้นไปแลว้ว”

หากมองแบบผลิวเผลิน ดผเหมมือนวด่าคนบางคนสผญเสบียเมมืนึ่อพวกเขาหมันจากมารและบาปและหมันมาสผด่ความ
ชอบธรรม แตด่ในความหมายทบีนึ่แทว้จรลิง ไมด่มบีผผว้ใดทนทจุกขร์ความสผญเสบียเลยเมมืนึ่อเขากลมับใจใหมด่และหมันมาสผด่ความ
ชอบธรรม อาจเปป็นไดว้วด่าเขาจะตกงาน เลลิกทพางานทบีนึ่มบีอยผด่ หรมือทลินั้งธจุรกลิจทบีนึ่ชมันึ่วรว้ายของตน แตด่เขาไมด่ไดว้สผญเสบียอยด่าง
แทว้จรลิงเลย เขาไดว้กพาไรตด่างหาก!

ขว้อ 10: เพราะวด่าความเสบียใจตามอยด่างทางของพระเจว้ากระทพาใหว้เกลิดการกลมับใจใหมด่ ซนนึ่งนพาไปสผด่ความ



รอดทบีนึ่ไมด่ตว้องคลิดเปลบีนึ่ยนใจเลย แตด่ความเสบียใจแหด่งโลกนบีนั้กระทพาใหว้เกลิดความตาย
“ความเสบียใจตามอยด่างทางของพระเจว้ากระทพาใหว้เกลิดการกลมับใจใหมด่ ซนนึ่งนพาไปสผด่ความรอด…” ภาษา

กรบีกอด่านวด่า “ดว้วยวด่าความเสบียใจซนนึ่งเปป็นตามแบบพระเจว้า (ตามอยด่างพระเจว้า) กระทพาใหว้เกลิดการเปลบีนึ่ยนแปลง
ของจลิตใจ” มมันคมือความเสบียใจเชด่นนมันั้นซนนึ่งจะสอดคลว้องกมับสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงเรบียกรว้องใหว้ตอบสนองตด่อพระองคร์ 
ความแตกตด่างระหวด่างการกลมับใจทบีนึ่แทว้จรลิงและความเสบียใจแบบจอมปลอมถผกใหว้ภาพประกอบชมัดเจนโดยกรณบี
ของดาวลิดและกษมัตรลิยร์ซาอผลในภาคพมันธสมัญญาเดลิม และของเปโตรและยผดาส อลิสคารลิโอทในภาคพมันธสมัญญาใหมด่
ดาวลิดกลมับใจใหมด่ในความจรลิงใจ ซาอผลกลมับใจอยด่างคนหนว้าซมืนึ่อใจคด เปโตรรว้องไหว้พรว้อมกมับนนั้พาตาอมันขมขมืนึ่นและ
ตามพระเยซผไป เขาประทมับตราคพาพยานของเขาดว้วยโลหลิตแหด่งชบีวลิตของเขา เปป็นมรณะสมักขบีเพมืนึ่ออจุดมการณร์ของ
พระครลิสตร์ ยผดาส อลิสคารลิโอทเสบียใจทบีนึ่ตนไดว้ทรยศ “โลหลิตทบีนึ่ไมด่มบีความผลิด” เขากลมับไปและขวว้างเงลินนมันั้นไปทบีนึ่เทว้า
ของพวกปจุโรหลิตทบีนึ่เขาไดว้ขายองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าใหว้แกด่คนเหลด่านมันั้น แตด่จากนมันั้นเขากร็ออกไปและผผกคอตาย ดาวลิด
และเปโตรกลมับใจใหมด่อยด่างแทว้จรลิงจากหมัวใจ ซาอผแลและยผดาสเสบียใจ แตด่การกลมับใจของพวกเขาไมด่มบีความ
จรลิงใจ

“...ทบีนึ่ไมด่ตว้องคลิดเปลบีนึ่ยนใจเลย”-หรมือ “ทบีนึ่ไมด่ตว้องมานนกเสบียใจภายหลมังเลย” คจุณจะไมด่ตว้องนนกเสบียใจภาย
หลมังเลยกมับความเสบียใจนมันั้นซนนึ่งไดว้นพาไปสผด่การกลมับใจใหมด่และคจุณจะไมด่นนกเสบียใจดว้วยทบีนึ่ไดว้รมับความรอด คจุณจะ
ซาบซนนั้งในความรอดนมันั้นและทะนจุถนอมมมันจนถนงวมันนมันั้นทบีนึ่คจุณไดว้เหร็นพระเยซผ ความงดงามตรงนบีนั้กร็คมือวด่าตาม
สมัดสด่วนทบีนึ่การกลมับใจใหมด่นมันั้นเพลินึ่มพผนขนนั้น ความทจุกขร์ใจนมันั้นกร็ลดนว้อยลง เปาโลกพาลมังกลด่าวแกด่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่า
“พวกทด่านถผกทพาใหว้ทจุกขร์ใจชมันึ่วคราว ชมันึ่วระยะหนนนึ่ง แตด่พวกทด่านไดว้กลมับใจแลว้ว พวกทด่านไดว้รมับความรอดแลว้ว-และ
นมันึ่นจะคงอยผด่ไปตลอดชมันึ่วนลิรมันดรร์”

“ความเสบียใจแหด่งโลกนบีนั้” คมือความเสบียใจซนนึ่งผจุดขนนั้นจากสาเหตจุตด่าง ๆ แบบโลกและไมด่นพาไปสผด่การกลมับใจ
ใหมด่มาถนงพระเจว้า ผผว้คนเตร็มไปดว้วยความเสบียใจ แตด่ไมด่ใชด่เพราะวด่าพระวลิญญาณของพระเจว้าไดว้ฟฟ้องใจพวกเขา มมัน
เปป็นความทจุกขร์ใจแบบจอมปลอม ความเสบียใจของมนจุษยร์ธรรมดานมันั้นตรงขว้ามกมับความเสบียใจซนนึ่งเปป็นตามอยด่าง
พระเจว้า เปาโลบอกชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นในจดหมายฝากฉบมับแรกของเขาวด่า “มนจุษยร์ธรรมดาไมด่รมับเอาสลินึ่งเหลด่า
นมันั้นซนนึ่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจว้า เพราะสลินึ่งเหลด่านมันั้นเปป็นความโงด่เขลาสพาหรมับเขา และเขาไมด่สามารถ
ทราบสลินึ่งเหลด่านมันั้นไดว้ เพราะวด่าสลินึ่งเหลด่านมันั้นตว้องสมังเกตโดยจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 2:14)

“...กระทพาใหว้เกลิดความตาย”-บางครมันั้งกร็เปป็นความตายทบีนึ่มาสผด่รด่างกายเพราะความสลินั้นหวมังทบีนึ่นพาไปสผด่การฆด่า
ตมัวตายหรมือทบีนึ่นพาโรคภมัยทบีนึ่ทพาใหว้ตายไดว้มาสผด่รด่างกายนมันั้นและทพาลายมมัน แตด่ความเสบียใจทบีนึ่ไมด่ใชด่ผลลมัพธร์ของการฟฟ้อง
ใจของพระวลิญญาณของพระเจว้า ความเสบียใจทบีนึ่ไมด่ใชด่การกลมับใจใหมด่ทบีนึ่แทว้จรลิง นพามาความตายมาสผด่จลิตวลิญญาณ-
ความตายชมันึ่วนลิรมันดรร์ในบนงไฟนมันั้น ความเสบียใจ “กระทพาใหว้เกลิดความตาย” เมมืนึ่อมมันไมด่ทพาใหว้ใจละลายและทพาใหว้คน
ๆ หนนนึ่งหมันมาสผด่พระเจว้าจากบาป แตด่กลมับนพาไปสผด่สภาวะแหด่งความดมืนั้อรมันั้นดว้วยใจกบฏ ไปสผด่ความแขร็งกระดว้างของ
ใจและการดผหมลินึ่นพระวจนะและคพาบมัญชาตด่าง ๆ ของพระเจว้า และสจุดทว้ายไปสผด่การตบีตมัวออกหด่างจากพระเจว้า
แบบสลินั้นเชลิง

ขว้อ 11: ดว้วยวด่าจงดผสลินึ่งเดบียวกมันนบีนั้เถลิด ทบีนึ่พวกทด่านไดว้เสบียใจตามอยด่างทางของพระเจว้า มมันกระทพาใหว้เกลิด



ความระมมัดระวมังเพบียงใดในพวกทด่าน ใชด่แลว้ว กระทพาใหว้เกลิดการแกว้ตมัวพวกทด่านเองเพบียงใด ใชด่แลว้ว ความโกรธ
เคมืองเพบียงใด ใชด่แลว้ว ความกลมัวเพบียงใด ใชด่แลว้ว ความปรารถนาอยด่างเรด่ารว้อนเพบียงใด ใชด่แลว้ว ความกระตมือรมือรว้น
เพบียงใด ใชด่แลว้ว การแกว้แคว้นสมักเพบียงใด ในสลินึ่งสารพมัดพวกทด่านไดว้พลิสผจนร์ใหว้เหร็นแลว้ววด่าพวกทด่านเองกร็หมดจดใน
การนบีนั้แลว้ว

“จงดผสลินึ่งเดบียวกมันนบีนั้เถลิด…” นมันึ่นคมือ “จงหยจุดและดผในกรณบีของพวกทด่านเองเถลิดวด่าความเสบียใจตามแบบ
พระเจว้ากด่อใหว้เกลิดสลินึ่งใดบว้าง จงดผผลกระทบเหลด่านมันั้นของความเสบียใจตามแบบพระเจว้า พวกทด่านเคยเตร็มไปดว้วย
ความเสบียใจ แตด่ความเสบียใจนมันั้นไดว้กด่อใหว้เกลิดผลลมัพธร์ตด่าง ๆ อมันเปป็นสจุขแลว้ว” จจุดมจุด่งหมายของเปาโลในทบีนึ่นบีนั้คมือ เพมืนึ่อ
ใหว้ภาพประกอบผลกระทบเหลด่านมันั้นของความเสบียใจตามแบบพระเจว้าเพราะบาป ซนนึ่งเขาไดว้กลด่าวถนงในพระคพาขว้อ
ทบีนึ่แลว้ว เขาบอกชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นใหว้ดผกรณบีของพวกเขาเองและเตมือนความจพาพวกเขาวด่าความเสบียใจตามแบบ
พระเจว้าไดว้ถผกใหว้ภาพประกอบอยด่างงดงามแลว้วในทบีนึ่ประชจุมของพวกเขาเองเลย เขากพาลมังบอกพวกเขาวด่าสลินึ่งนมันั้นทบีนึ่
พวกเขา “ไดว้เสบียใจตามอยด่างทางของพระเจว้า” (ตามแบบพระเจว้า) ไดว้กด่อใหว้เกลิด “ความระมมัดระวมังเพบียงใดใน
พวกทด่าน ใชด่แลว้ว กระทพาใหว้เกลิดการแกว้ตมัวพวกทด่านเองเพบียงใด”

“ความระมมัดระวมังเพบียงใด…” คพากรบีกนบีนั้บด่งบอกถนง “ความเรด่งรบีบ, ความกระตมือรมือรว้น, ความขยมันขมัน
แขร็ง; ดมังนมันั้นจนงหมายถนงความระมมัดระวมังอมันจรลิงจมัง” (Vine) พวกเขาไดว้กลมับใจใหมด่ในความจรลิงใจ ในความขยมัน
ขมันแขร็ง ในความจรลิงจมัง และพวกเขาทพาเชด่นนมันั้นในความรบีบเรด่ง “ความระมมัดระวมัง” ในทบีนึ่นบีนั้บด่งบอกอยด่างชมัดเจนถนง
ความขมบีขมมันและความรว้อนใจซนนึ่งพวกเขาสพาแดงใหว้ประจมักษร์ในการรบีบเรด่งขจมัดความชมันึ่วรว้ายเหลด่านมันั้นซนนึ่งเคยมบีอยผด่
ในทบีนึ่ประชจุมชาวโครลินธร์ พวกเขาไมด่ไดว้ผมัดวมันประกมันพรจุด่งหลมังจากไดว้รมับจดหมายอมันเขว้มงวดของเปาโล พวกเขาไมด่
ไดว้แคด่นมันึ่งลงเฉย ๆ และรว้องไหว้เพราะเรมืนึ่องนบีนั้ และพวกเขาไมด่ไดว้รอคอยใหว้พระเจว้าขจมัดคน ๆ นมันั้นผผว้ไดว้นพาความ
อมับอายและคพาตพาหนลิมาสผด่ครลิสตจมักร พวกเขาใชว้มาตรการตด่าง ๆ ทมันทบีเพมืนึ่อขจมัดคน ๆ นมันั้นออกไปจากทด่ามกลาง
พวกเขา

เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายเชมืนึ่อมมันึ่นอยด่างถบีนึ่ถว้วนวด่ามบีบาปในครลิสตจมักร พวกเขาตว้องทพาอะไรสมักอยด่างเกบีนึ่ยวกมับมมัน-
และทพามมันดว้วยความขมบีขมมัน บาปในครลิสตจมักรเปป็นคพาตลิเตบียนทบีนึ่มาสผด่ครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ 
และมมันควรถผกจมัดการและถผกขจมัดออกไปเสบียหากฝฝ่ายทบีนึ่มบีความผลิดเหลด่านมันั้นไมด่ยอมกลมับใจ ถว้าบาปซนนึ่งทราบกมันไมด่
ถผกขจมัดออกไปจากทบีนึ่ประชจุมทว้องถลินึ่นเทด่าทบีนึ่จะทพาไดว้ ครลิสตจมักรนมันั้นกร็จะเปป็นเครมืนึ่องกบีดขวางแทนทบีนึ่จะเปป็นทรมัพยร์สลิน
ตด่องานขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เพราะวด่าครลิสตจมักรใดทบีนึ่ไมด่เปป็นอยด่างทบีนึ่มมันควรจะเปป็น กร็จะเปป็นเหตจุใหว้คนบาปทมันั้ง
หลายไปเสบียจากพระเจว้า ไมด่ใชด่มาหาพระองคร์

“...กระทพาใหว้เกลิดการแกว้ตมัวพวกทด่านเองเพบียงใด…” คพากรบีกตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “การแกว้ตมัว” มบีความ
หมายวด่า “คพาขอโทษ, คพาแกว้ฟฟ้อง, หรมือการแกว้ตด่างตด่อสผว้คพากลด่าวหา” ในพระคพาขว้อนบีนั้ มมันหมายถนงคพาขอโทษ
สพาหรมับสลินึ่งเลวรว้ายนมันั้นทบีนึ่ไดว้เกลิดขนนั้นในครลิสตจมักรชาวโครลินธร์ ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่ามมันหมายถนงความพยายามซนนึ่งคงจะ
ถผกกระทพาโดยผผว้เชมืนึ่อแทว้เหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรเพมืนึ่อแกว้ตมัวจากความผลิดทบีนึ่ตกอยผด่กมับพวกเขา โปรดหมายเหตจุวด่า นบีนึ่ไมด่
ไดว้หมายความวด่าคนทบีนึ่มบีความผลิดผผว้นมันั้น เมมืนึ่อถผกฟฟ้องใจเรมืนึ่องบาปแลว้ว กร็จะพยายามแกว้ตมัวตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าเอง
หรมือขอโทษตด่อพระเจว้าเองสพาหรมับสลินึ่งทบีนึ่เขาทพาลงไป ความหมายตรงนบีนั้กร็คมือวด่าทบีนึ่ประชจุมนมันั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ขวนขวาย



ทบีนึ่จะทพาใหว้ทลิตมัสทราบถนงสภาพการณร์แวดลว้อมเหลด่านมันั้นของกรณบีทบีนึ่กลด่าวถนง ผผว้คนเหลด่านมันั้นแสดงใหว้เหร็นความ
ปรารถนาอมันลนกซนนั้งทบีนึ่จะทพาใหว้ตมัวเองพว้นผลิด เทด่าทบีนึ่จะทพาไดว้ในแงด่ของมนจุษยร์ สพาหรมับสลินึ่งทบีนึ่ไดว้เกลิดขนนั้น พวกเขารว้อนใจ
ทบีนึ่จะแสดงใหว้เหร็นวด่าตนไมด่ไดว้เหร็นชอบกมับความชมันึ่วนมันั้นในครลิสตจมักรเลย พวกเขาอยากใหว้ทลิตมัสทราบ เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะ
สด่งตด่อขด่าวสารนมันั้นใหว้แกด่เปาโล วด่าสลินึ่งทบีนึ่ไดว้เกลิดขนนั้นนมันั้นไมด่อาจถผกปฟ้องกมันไดว้โดยทบีนึ่ประชจุมนมันั้น เพราะวด่ามารทพางานใน
วลิธบีตด่าง ๆ ทบีนึ่แยบยลมาก ถนงแมว้วด่ามารเปป็นเหมมือนสลิงโตคพาราม มมันกร็ปรากฏตมัวในฐานะ “ทผตแหด่งความสวด่าง” 
เชด่นกมัน คพาขอโทษนมันั้นมาจากครลิสตจมักรนมันั้นทมันั้งหมด เพราะวด่าทมันั้งครลิสตจมักรรผว้สนกไมด่สบายใจและสะเทมือนใจ โดยรผว้
สนกวด่าครลิสตจมักรตว้องทพาใหว้ตมัวเองพว้นผลิดจากสลินึ่งเลวรว้ายนบีนั้และขจมัดความชมันึ่วรว้ายทมันั้งปวงออกไปจากทด่ามกลางทบีนึ่
ประชจุมนมันั้น

“...ใชด่แลว้ว ความโกรธเคมืองเพบียงใด”-ความโกรธเคมืองตด่อบาปทบีนึ่เลวรว้ายนมันั้นทบีนึ่ไดว้ถผกกระทพาในครลิสตจมักร 
และไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าความโกรธเคมืองตด่อคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้นพาคพาตลิเตบียนมาสผด่ครลิสตจมักรและเปป็นเหตจุใหว้ตว้องมบีการ
ควนึ่พาบาตรและการลงวลินมัยตามทบีนึ่เปาโลเรบียกรว้อง ผลอยด่างหนนนึ่งของการกลมับใจใหมด่ทบีนึ่แทว้จรลิงคมือ ความเกลบียดชมัง
บาป การกลมับใจใหมด่ทบีนึ่แทว้จรลิงไมด่ใชด่แคด่ความสพานนกผลิดหรมือความเสบียใจ มมันเกบีนึ่ยวขว้องกมับความเกลบียดชมังบาปอยด่าง
ลนกซนนั้งเชด่นกมัน มบีความโกรธเคมืองตด่อบาปในใจของผผว้เชมืนึ่อแทว้ เพราะวด่าบาปนพาความทจุกขร์ ความตาย และการ
พลิพากษาปรมับโทษเปป็นนลิตยร์มาสผด่คนไมด่เชมืนึ่อ

“...ใชด่แลว้ว ความกลมัวเพบียงใด”-ความกลมัวเกรงวด่าบาปอมันเลวรว้ายนบีนั้จะไมด่ถผกขจมัดออกไปเสบียทมันั้งหมดและ
ถผกจมัดการในแบบทบีนึ่มมันจะไมด่ถผกทพาซนั้พาอบีกโดยคนอมืนึ่นในครลิสตจมักรนมันั้น จากนมันั้นพวกเขากร็มบีความกลมัววด่าเปาโลจะไมด่
พอใจและสลินึ่งทบีนึ่เขาอาจกระทพาถว้าพวกเขาไมด่ไดว้จมัดการกมับเรมืนึ่องนบีนั้อยด่างเตร็มทบีนึ่และขจมัดมมันออกไปจากทบีนึ่ประชจุมทว้อง
ถลินึ่นนมันั้นทมันั้งหมด ความกลมัวนบีนั้นด่าจะหมายถนงจลิตใจทบีนึ่กระวนกระวายของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้น เพมืนึ่อทบีนึ่ความชมันึ่วรว้ายนมันั้นจะถผก
แกว้ไขทมันั้งหมด ถผกจมัดการและถผกขจมัดออกไปจากครลิสตจมักรนมันั้นทมันั้งหมด พวกเขาไมด่อยากใหว้เหลมือรด่องรอยของ
เหตจุการณร์อมันนด่าเกลบียดนบีนั้ในครลิสตจมักรเลย

“...ใชด่แลว้ว ความปรารถนาอยด่างเรด่ารว้อนเพบียงใด…” นบีนึ่อาจหมายความวด่าพวกเขามบีความปรารถนาอมัน
รว้อนใจทบีนึ่จะเหร็นเปาโล หรมือมมันอาจหมายความวด่าพวกเขามบีความปรารถนาทบีนึ่จะขจมัดเหตจุแหด่งการรว้องทจุกขร์นมันั้นใน
ครลิสตจมักร ผมเหร็นวด่าในทบีนึ่นบีนั้เปาโลหมายถนงความปรารถนาอมันรว้อนใจของพวกเขาทบีนึ่จะขจมัดบาปทบีนึ่นด่าเกลบียดนมันั้น
ออกไปเสบียจากครลิสตจมักร เนมืนึ่องจากนบีนึ่เปป็นหมัวขว้อหลมักภายใตว้การพลิจารณาตรงนบีนั้ ความเหร็นของเขาในพระคพาขว้อนบีนั้
ไมด่ไดว้พผดถนงความรมักของพวกเขาทบีนึ่มบีตด่อเขา มากเทด่ากมับความเกลบียดชมังของพวกเขาทบีนึ่มบีตด่อบาปนมันั้นทบีนึ่ไดว้ถผกกระทพา
ในครลิสตจมักรและความทจุกขร์ใจของพวกเขาเพราะวด่าบาปนมันั้นไดว้ถผกยอมใหว้กระทพาในทด่ามกลางพวกเขาและไมด่ถผก
จมัดการเรร็วกวด่านบีนั้

“...ใชด่แลว้ว ความกระตมือรมือรว้นเพบียงใด…” นมันึ่นคมือ ความกระตมือรมือรว้นทบีนึ่จะขจมัดความอธรรมนมันั้น ทบีนึ่จะ
ขจมัดบาปทบีนึ่เลวรว้ายนมันั้น และแสดงใหว้อมัครทผตเปาโลเหร็นวด่าพวกเขารมักพระเยซผจรลิง ๆ และเชมืนึ่อในเปาโลในฐานะ
ผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าและอมัครทผตไปยมังพวกคนตด่างชาตลิ พวกเขาเรลินึ่มหาทางขจมัดบาปนมันั้นออกไปทมันทบี และพวกเขา
ทพาเชด่นนมันั้นดว้วยสลินั้นสจุดใจของพวกเขาในความจรลิงจมังมากมาย

“...ใชด่แลว้ว การแกว้แคว้นสมักเพบียงใด” คพาวด่า “การแกว้แคว้น” ถผกใชว้เพมืนึ่อหมายถนงการลงโทษซนนึ่งถผกกระทพา



ผด่านกระบวนการตมัดสลินความ ความหมายในทบีนึ่นบีนั้กร็คมือวด่า ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์เรลินึ่มการลงโทษ
ผผว้ทบีนึ่มบีความผลิดทมันทบี คพานบีนั้ถผกใชว้อบีกในขว้อ 6 ของบททบีนึ่ 10 ทบีนึ่เปาโลพผดถนง “และมบีความพรว้อมทบีนึ่จะแกว้แคว้นความไมด่
เชมืนึ่อฟปังทจุกอยด่าง….”

“ในสลินึ่งสารพมัดพวกทด่านไดว้พลิสผจนร์ใหว้เหร็นแลว้ววด่าพวกทด่านเองกร็หมดจดในการนบีนั้แลว้ว” นมันึ่นคมือ “พวกทด่าน
ไดว้ทพาใหว้ตมัวเองพว้นผลิดแลว้วเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งเลวรว้ายนมันั้นทบีนึ่ไดว้เกลิดขนนั้นในครลิสตจมักร” เปาโลไมด่ไดว้หมายความวด่าพวกเขาบาง
คนไมด่ไดว้เหร็นดบีเหร็นงามกมับการทพาบาปนมันั้นตด่อไป และเขาไมด่ไดว้หมายความวด่าครลิสตจมักรนมันั้นพว้นผลิดอยด่างสลินั้นเชลิงเกบีนึ่ยว
กมับเรมืนึ่องนบีนั้ เขาหมายความในทบีนึ่นบีนั้วด่าความกระตมือรมือรว้นและความฉมับไวของพวกเขาในการขจมัดเหตจุแหด่งการรว้อง
เรบียนทบีนึ่นพามาสผด่ครลิสตจมักรไดว้ทพาใหว้พวกเขาไมด่ถผกตพาหนลิอบีกตด่อไปแลว้ว พวกเขาไดว้จมัดการกมับเรมืนึ่องนบีนั้ในแบบทบีนึ่เขาใหว้
ความเหร็นชอบแลว้วและไดว้ทพาใหว้ตมัวพวกเขาเองไมด่ถผกตพาหนลิอบีกตด่อไปแลว้วเกบีนึ่ยวกมับบาปทบีนึ่เลวรว้ายนบีนั้ พวกเขาจะไมด่
ถผกถมือวด่ามบีความผลิดแลว้วโดยเปาโลหรมือโดยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

ไมด่มบีขว้อสงสมัยเลยวด่าเมมืนึ่อครลิสตจมักรนมันั้นรมับจดหมายฝากฉบมับแรกของเปาโลทบีนึ่เตมือนใจพวกเขาเกบีนึ่ยวกมับ
บาปนมันั้นทบีนึ่มบีอยผด่ในครลิสตจมักร พวกเขากร็รผว้สนกสะอลิดสะเอบียนตมัวเองทบีนึ่ไดว้ “ผยองขนนั้น” และไมด่เปป็นทจุกขร์ใจทบีนึ่คนทบีนึ่ทพาผลิด
เชด่นนบีนั้ไมด่ไดว้ถผกนพาตมัวออกไปจากทด่ามกลางพวกเขา (1 คร. 5:2) ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าพวกเขาเกรงกลมัวพระพลิโรธ
ของพระเจว้าจรลิง ๆ เพราะวด่าพวกเขาไมด่ไดว้จมัดการกมับเรมืนึ่องนบีนั้เรร็วกวด่านบีนั้

ขว้อ 12: เหตจุฉะนมันั้น ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าไดว้เขบียนถนงพวกทด่าน ขว้าพเจว้ากร็ไมด่ไดว้เขบียนเพราะเหร็นแกด่คนทบีนึ่ไดว้ทพา
ผลิด หรมือเพราะเหร็นแกด่คนทบีนึ่ไดว้ทนตด่อการผลิดนมันั้น แตด่เพมืนึ่อทบีนึ่ความหด่วงใยของพวกเราทบีนึ่มบีตด่อพวกทด่านในสาย
พระเนตรของพระเจว้าจะไดว้ปรากฏแกด่พวกทด่าน

เปาโลแจว้งใหว้ทราบในทบีนึ่นบีนั้วด่าทพาไมเขาถนงไดว้เขบียนไปถนงครลิสตจมักรชาวโครลินธร์เกบีนึ่ยวกมับหมัวขว้อเรมืนึ่องบาปทบีนึ่มบี
อยผด่ทบีนึ่นมันึ่น เขากลด่าวกด่อนอมืนึ่นเลยวด่า “ขว้าพเจว้ากร็ไมด่ไดว้เขบียนเพราะเหร็นแกด่คนทบีนึ่ไดว้ทพาผลิด…” นมันึ่นคมือ เปาโลไมด่ไดว้เขบียน
ไปเพราะชายคนนมันั้นทบีนึ่เหร็นแกด่ตมัว คลิดถนงแตด่ตมัวเอง และลด่วงประเวณบีในครอบครมัว ผผว้ซนนึ่งไดว้เอาภรรยาของบลิดามา 
คมือแมด่เลบีนั้ยงของตน (1 คร. 5:1) เปาโลไมด่ไดว้เขบียนเพราะคน ๆ นบีนั้เปป็นหลมัก

“...หรมือเพราะเหร็นแกด่คนทบีนึ่ไดว้ทนตด่อการผลิดนมันั้น…” เปาโลกพาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีนั้วด่าเขาไมด่ไดว้เขบียนเกบีนึ่ยวกมับ
เรมืนึ่องนบีนั้เพมืนึ่อทบีนึ่การกระทพาผลิดนมันั้นจะไดว้ถผกแกว้ไขและคมืนสลิทธลิธเหลด่านมันั้นใหว้แกด่คน ๆ นมันั้นทบีนึ่ไดว้ทนทจุกขร์ตด่อการผลิดนมันั้น นบีนึ่
เปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่สพาคมัญมาก การผลิดนมันั้นไดว้ถผกกระทพาตด่อบลิดาของชายหนจุด่มนมันั้น เนมืนึ่องจากชายหนจุด่มผผว้นมันั้นไดว้เอาภรรยาของ
บลิดาตนมาเปป็นของตมัวเองและกพาลมังอยผด่กลินกมับนาง ดมังนมันั้นผผว้เปป็นบลิดานมันั้นจนงถผกทพารว้าย ผมเชมืนึ่อจากพระคพาตอนนบีนั้วด่า
บลิดาผผว้นมันั้นกพาลมังมบีชบีวลิตอยผด่ ณ เวลานมันั้นแนด่นอน ไมด่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่บด่งชบีนั้เลยวด่าเขาเสบียชบีวลิตแลว้ว ถว้าเขาเสบียชบีวลิตแลว้ว มมันกร็คง
ไมด่เปป็นบาปทบีนึ่ผผว้เปป็นลผกจะรมับแมด่เลบีนั้ยงของตนมาและแตด่งงานกมับนาง ดมังนมันั้นชายหนจุด่มผผว้นมันั้นจนงไดว้ทพาบาปอมันรว้ายแรง
ตด่อพระเจว้า ตด่อครลิสตจมักร และตด่อบลิดาของเขาเอง แตด่เปาโลไมด่ไดว้เขบียนเพบียงเพราะวด่าผผว้เปป็นบลิดานมันั้นไดว้ทนทจุกขร์
การผลิดนบีนั้

“...แตด่เพมืนึ่อทบีนึ่ความหด่วงใยของพวกเราทบีนึ่มบีตด่อพวกทด่านในสายพระเนตรของพระเจว้าจะไดว้ปรากฏแกด่พวก
ทด่าน” เปาโลเตมือนความจพาชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่าเขาเขบียนถนงพวกเขาหลมัก ๆ แลว้วเพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะทราบความ
สนใจอมันลนกซนนั้งของเขาในพวกเขาและความรมักของเขาทบีนึ่มบีตด่อพวกเขา-ไมด่ใชด่แคด่ตด่อบางคน แตด่ตด่อครลิสตจมักรนมันั้น



ทมันั้งหมด ครลิสเตบียนเหลด่านมันั้นทบีนึ่นมันึ่นเปป็นผผว้ทบีนึ่กลมับใจเชมืนึ่อผด่านทางเขาเปป็นหลมัก เปป็นลผกทมันั้งหลายของเขาในความเชมืนึ่อ
นมันั้น-และยลินึ่งกวด่านมันั้นคมือ พวกเขาเปป็นลผก ๆ ของพระเจว้า มมันเปป็นครลิสตจมักรของพระเจว้า และเปาโลไมด่อยากใหว้ค
รลิสตจมักรนมันั้นทนทจุกขร์คพาตลิเตบียนและความอมับอายเพราะความอธรรมของชายคนเดบียวในครลิสตจมักร เขาอยากใหว้
พวกเขาทราบวด่าเขารว้อนใจทบีนึ่บาปนมันั้นจะถผกขจมัดออกไปเสบียเพมืนึ่อทบีนึ่พระพรทมันั้งหลายของพระเจว้าจะถผกประทานใหว้
แกด่ทบีนึ่ประชจุมนมันั้น เขาเขบียนไปเพราะวด่าเขาเปป็นหด่วงสวมัสดลิภาพของทบีนึ่ประชจุมนมันั้นทมันั้งหมด การลงวลินมัยตว้องถผกปฏลิบมัตลิ

ขว้อ 13: เหตจุฉะนมันั้น พวกเราจนงไดว้รมับการปลอบประโลมใจในการปลอบประโลมของพวกทด่าน ใชด่แลว้ว 
และพวกเรามบีความปปีตลิยลินดบีมากยลินึ่งขนนั้นไปอบีกเพราะความปปีตลิยลินดบีของทลิตมัส เพราะวด่าจลิตวลิญญาณของเขาไดว้รมับ
ความสดชมืนึ่นโดยพวกทด่านทจุกคน

“การปลอบประโลมของพวกทด่าน” ในทบีนึ่นบีนั้ดผเหมมือนจะหมายถนงความสจุขนมันั้นซนนึ่งชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น
ประสบเมมืนึ่อพวกเขาเชมืนึ่อฟปังขว้อปฏลิบมัตลิเหลด่านมันั้นของเปาโลและขจมัดความชมันึ่วนมันั้นออกไปจากทบีนึ่ประชจุมของพวกเขา 
บจุคคลใดหรมือครลิสตจมักรใดทบีนึ่ยอมเชมืนึ่อฟปังพระวจนะของพระเจว้ากร็จะมบีความสจุข คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อฟปังพระวจนะ
ของพระองคร์กร็ไมด่สามารถรผว้จมักความสจุขอมันบรลิบผรณร์ไดว้ สลิทธลิโดยกพาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อคมือ “ความชมืนึ่นบาน
เหลมือทบีนึ่จะกลด่าวไดว้ และเตร็มเปปีปี่ยมดว้วยสงด่าราศบี” (1 ปต. 1:8) และการดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่บรลิบผรณร์ พระเยซผตรมัสวด่า 
“เราไดว้มาเพมืนึ่อเขาทมันั้งหลายจะไดว้ชบีวลิต และเพมืนึ่อเขาทมันั้งหลายจะไดว้ชบีวลิตอยด่างครบบรลิบผรณร์มากขนนั้น” (ยอหร์น 10:10)

แนด่นอนวด่าขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้รมับการปลอบประโลมใจกร็ใหว้ความชมืนึ่นบานเพลินึ่มเตลิมแกด่
เปาโล เขารผว้วด่าถว้าพวกเขาไมด่ไดว้ขจมัดเหตจุแหด่งบาปนมันั้นในครลิสตจมักรออกไปเสบีย พระเจว้ากร็คงจมัดการกมับพวกเขาไป
แลว้ว ความไมด่พอพระทมัยของพระเจว้ากร็คงตกมาสผด่พวกเขาแลว้ว แทนทบีนึ่จะเปป็นความพอพระทมัยของพระองคร์ ถว้า
พวกเขาไดว้กบฏตด่อคพาสมันึ่งสอนของเปาโลในจดหมายฉบมับแรกนมันั้น ถว้าพวกเขาไมด่ยอมกลมับใจและขจมัดความชมันึ่วรว้าย
นมันั้นทบีนึ่มบีอยผด่ทด่ามกลางพวกเขา ผลลมัพธร์ทมันั้งหลายนมันั้นกร็คงจะเปป็นความทจุกขร์ใจอยด่างหนมัก แตด่พวกเขาไดว้เชมืนึ่อฟปังแลว้ว 
พวกเขาทพาสลินึ่งซนนึ่งพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธไดว้ทรงบมัญชาพวกเขาผด่านทางงานเขบียนของเปาโล

“...ใชด่แลว้ว และพวกเรามบีความปปีตลิยลินดบีมากยลินึ่งขนนั้นไปอบีกเพราะความปปีตลิยลินดบีของทลิตมัส เพราะวด่าจลิต
วลิญญาณของเขาไดว้รมับความสดชมืนึ่นโดยพวกทด่านทจุกคน” ทลิตมัสไดว้รมับการตว้อนรมับอยด่างอบอจุด่นโดยผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์
เหลด่านมันั้นและไดว้รมับการปฏลิบมัตลิดว้วยความกรจุณาและความรมัก และนบีนึ่ใหว้เหตจุผลอบีกประการหนนนึ่งแกด่เปาโลทบีนึ่จะ
เปป็นสจุขยลินึ่งนมัก

ขว้อ 14: ดว้วยวด่าถว้าขว้าพเจว้าไดว้อวดสลินึ่งใด ๆ แกด่เขาเกบีนึ่ยวกมับพวกทด่าน ขว้าพเจว้ากร็ไมด่ละอายใจเลย แตด่พวก
เราไดว้กลด่าวสลินึ่งสารพมัดแกด่พวกทด่านในความจรลิงฉมันใด การโอว้อวดของพวกเรา ซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้กระทพาตด่อหนว้าทลิตมัส กร็
ถผกพบวด่าเปป็นความจรลิงฉมันนมันั้น

“ถว้าขว้าพเจว้าไดว้อวดสลินึ่งใด ๆ แกด่เขาเกบีนึ่ยวกมับพวกทด่าน…” ดผเหมมือนวด่าเปาโลไดว้พผดชมไวว้เยอะแกด่ทลิตมัส
เกบีนึ่ยวกมับครลิสตจมักรนมันั้นในเมมืองโครลินธร์กด่อนทบีนึ่เขาสด่งทลิตมัสไปเยบีนึ่ยมเยบียนพวกเขา ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าเปาโลรผว้สนกวด่าทลิตมั
ส ชายหนจุด่มคนหนนนึ่งทบีนึ่อจุทลิศตนตด่อพระเจว้า อาจหนจุนใจและถผกใชว้การโดยพระเจว้าไดว้เพมืนึ่อชด่วยเหลมือพวกเขา เปาโล
นด่าจะแสดงความเชมืนึ่อของตนในพวกเขา วด่าพวกเขาจะตว้อนรมับทลิตมัสดว้วยใจกรจุณาในฐานะผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งแหด่งขด่าว
ประเสรลิฐ และวด่าพวกเขาจะฟปังทลิตมัสและจะปฏลิบมัตลิตามคพาสมันึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกสด่งไปถนงพวกเขาโดยเปาโล



“...ขว้าพเจว้ากร็ไมด่ละอายใจเลย” นมันึ่นคมือ “สลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้บอกทลิตมัสเกบีนึ่ยวกมับพวกทด่านกร็ถผกพลิสผจนร์วด่าเปป็น
ความจรลิง ขว้าพเจว้าไมด่ตว้องขอโทษสพาหรมับสลินึ่งใดเลยทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้บอกทลิตมัส และขว้าพเจว้าไมด่ละอายใจในสลินึ่งใดทบีนึ่
ขว้าพเจว้าไดว้บอกเขาดว้วย ความคาดหวมังทมันั้งหมดของขว้าพเจว้าและมากไปกวด่านมันั้นไดว้กลายเปป็นจรลิงแลว้วในการปฏลิบมัตลิ
ของพวกทด่านตด่อทลิตมัสและการตอบสนองของพวกทด่านตด่อขด่าวสารนมันั้นทบีนึ่เขาสด่งมอบแกด่พวกทด่าน พวกทด่านไดว้มบีใจ
กรจุณาและตว้อนรมับเขาเปป็นอยด่างดบี เหมมือนอยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้บอกเขาแลว้ววด่าพวกทด่านจะเปป็นเชด่นนมันั้น”

“...พวกเราไดว้กลด่าวสลินึ่งสารพมัดแกด่พวกทด่านในความจรลิงฉมันใด…” อบีกครมันั้งทบีนึ่อมัครทผตทด่านนบีนั้รมับประกมันชาว
โครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่าทจุกสลินึ่งทบีนึ่เขากลด่าวแกด่พวกเขานมันั้นเปป็นความจรลิง ไดว้รมับการดลใจจากพระเจว้า และเขาแคด่บมันทนก
มมันลงไป คพาสมัญญาทมันั้งหมดนมันั้นทบีนึ่เขาใหว้ไวว้แกด่พวกเขากร็เปป็นบรรดาพระสมัญญาของพระเจว้า คพาบมัญชาทมันั้งหมดนมันั้นทบีนึ่
เขาใหว้ไวว้แกด่พวกเขาเปป็นบรรดาพระบมัญชาของพระเจว้า และทมันั้งหมดทบีนึ่เขาคาดหวมังจากพวกเขากร็สมเหตจุสมผล 
เขามบีความจรลิงใจในทจุกสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้กลด่าวหรมือกระทพาเกบีนึ่ยวกมับพวกเขา เขาไมด่ไดว้ใชว้การอพาพรางเลย และทจุกสลินึ่งทบีนึ่
เขาไดว้กลด่าวนมันั้นกร็ถผกพบวด่าเปป็นความจรลิง

“...การโอว้อวดของพวกเรา ซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้กระทพาตด่อหนว้าทลิตมัส กร็ถผกพบวด่าเปป็นความจรลิงฉมันนมันั้น” เปาโล
กพาลมังพผดตรงนบีนั้ถนงการโอว้อวดของเขาเกบีนึ่ยวกมับอจุปนลิสมัยและความพรว้อมของชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นทบีนึ่จะทพาสลินึ่งทบีนึ่ถผกตว้อง
เมมืนึ่อไดว้รมับการสมันึ่งสอนในจลิตวลิญญาณทบีนึ่ถผกตว้องและอากมัปกลิรลิยาอมันถผกตว้อง เปาโลประกาศเรมืนึ่องนบีนั้แกด่ทลิตมัสแลว้วอยด่าง
ไมด่ตว้องสงสมัย และมมันกลมับกลายเปป็นอยด่างทบีนึ่เปาโลไดว้กลด่าวไวว้จรลิง ๆ

ขว้อ 15: และความรมักภายในของเขากร็มบีมากยลินึ่งขนนั้นตด่อพวกทด่าน ขณะทบีนึ่เขาระลนกถนงความเชมืนึ่อฟปังของพวก
ทด่านทจุกคน วด่าพวกทด่านไดว้ตว้อนรมับเขาดว้วยความเกรงกลมัวและตมัวสมันึ่นอยด่างไร

“ความรมักภายใน” หมายถนงความรมักทบีนึ่แทว้จรลิงหรมือความผผกพมันอมันลนกซนนั้ง สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้กร็
คมือวด่า ทลิตมัสเรลินึ่มมบีความผผกพมันอยด่างลนกซนนั้งตด่อครลิสตจมักรในเมมืองโครลินธร์แลว้ว ความรมักของเขาทบีนึ่มบีตด่อพวกเขา ความ
นมับถมือของเขาทบีนึ่มบีใหว้แกด่พวกเขา ไดว้ถผกเพลินึ่มพผนขนนั้นอยด่างมหาศาลเพราะการไปเยมือนของเขา เขาไดว้เหร็นกมับตาวด่า
พวกเขาเปป็นผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่อจุทลิศตนอยด่างแทว้จรลิง

“...วด่าพวกทด่านไดว้ตว้อนรมับเขาดว้วยความเกรงกลมัวและตมัวสมันึ่นอยด่างไร” พวกเขาไดว้ตว้อนรมับทลิตมัสดว้วยความ
กลมัววด่าจะทพาใหว้เขาไมด่พอใจและดว้วยความหวาดหวมันึ่นเกบีนึ่ยวกมับผลทบีนึ่ตามมาเหลด่านมันั้นของการปลด่อยใหว้บาปนมันั้นคง
อยผด่ตด่อไปในครลิสตจมักร ทลิตมัสไดว้เหร็นกมับตาถนงความกลมัวในใจของพวกเขาและหลมักฐานทบีนึ่วด่าพวกเขาปรารถนาทบีนึ่จะ
ทพาสลินึ่งซนนึ่งถผกตว้อง

ขว้อ 16: เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงปปีตลิยลินดบีทบีนึ่ขว้าพเจว้ามบีความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจในพวกทด่านในสลินึ่งสารพมัด
เปาโลกพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้วด่า “ขว้าพเจว้ามบีความมมันึ่นใจในพวกทด่านเพราะขว้าพเจว้ามบีขว้อพลิสผจนร์วด่าพวกทด่านมบีใจ

ปรารถนาทบีนึ่จะทพาสลินึ่งทบีนึ่ถผกตว้อง ทบีนึ่จะเชมืนึ่อฟปังพระเจว้า และทบีนึ่จะขจมัดทจุกสลินึ่งทบีนึ่ไมด่เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยตด่อพระเจว้าและสลินึ่งซนนึ่ง
จะนพาคพาตลิเตบียนมาสผด่ครลิสตจมักรและสผด่พระนามของพระเยซผ” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลไมด่เพบียงชมเชยพวกเขาสพาหรมับสลินึ่งทบีนึ่พวก
เขาไดว้กระทพา แตด่เขาแสดงใหว้เหร็นอบีกครมันั้งดว้วยถนงความรมักอมันลนั้พาลนกของเขาและความเคารพทบีนึ่มบีตด่อพวกเขา 
อยด่างไรกร็ตาม ผมเชมืนึ่อในลมักษณะทบีนึ่พลิเศษมาก ๆ ทบีนึ่เปาโลกพาลมังเตรบียมพวกเขาใหว้พรว้อมสพาหรมับสลินึ่งทบีนึ่เขาจะกลด่าวใน
บทถมัดไปซนนึ่งเกบีนึ่ยวขว้องกมับการเรบีนึ่ยไรซนนึ่งเขาจะรมับจากพวกเขาสพาหรมับพวกวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนทบีนึ่กรจุงเยรผซาเลร็ม 



เหมมือนอยด่างทบีนึ่เขาไดว้อวดเรมืนึ่องของพวกเขาแกด่ทลิตมัสและแสดงออกถนงความมมันึ่นใจของตนวด่าพวกเขาจะปฏลิบมัตลิตาม
คพาชบีนั้แนะของเขาตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธประทานใหว้ ดมังนมันั้นเขาจนงไดว้อวดเรมืนึ่องของพวกเขาแกด่ครลิสตจมักรเหลด่า
นมันั้นแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบียและไดว้แสดงออกถนงความมมันึ่นใจอมันไมด่สมันึ่นคลอนในพวกเขาวด่าพวกเขาจะมบีใจโอบอว้อม
อารบีในการเรบีนึ่ยไรของพวกเขาสพาหรมับคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่กพาลมังทนทจุกขร์เพราะการขาดสลินึ่งจพาเปป็นตด่าง ๆ ของชบีวลิต จง
สมังเกตถว้อยคพาของเขาในบททบีนึ่ 9 ขว้อ 1 และ 2:

“ดว้วยวด่าเรมืนึ่องการปรนนลิบมัตลิพวกวลิสจุทธลิชนนมันั้น ขว้าพเจว้าไมด่จพาเปป็นตว้องเขบียนถนงพวกทด่าน เพราะขว้าพเจว้า
รผว้จมักความกระตมือรมือรว้นแหด่งใจของพวกทด่านอยผด่แลว้ว ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าอวดเรมืนึ่องพวกทด่านกมับคนทมันั้งหลายแหด่งแควว้น
มาซลิโดเนบียวด่า พวกอาคายาไดว้พรว้อมตมันั้งแตด่ปปีทบีนึ่แลว้ว และความกระตมือรมือรว้นของพวกทด่านกร็เรว้าใจคนเปป็นอมันมาก”

จากบทนบีนั้เราไดว้เรบียนรผว้ถนงคจุณคด่าของคพาอธลิบายทมันั้งหลาย ของการทพาใหว้เรมืนึ่องหนนนึ่งชมัดเจน ถว้าเปาโลปลด่อย
เรมืนึ่องนบีนั้ไวว้โดยไมด่ไดว้ขว้อยจุตลิ กร็ไมด่มบีทางทบีนึ่จะมบีความเขว้าใจทบีนึ่ชมัดเจนระหวด่างตมัวเขาเองกมับผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้ 
เมมืนึ่อใดกร็ตามทบีนึ่มบีความเขว้าใจผลิดระหวด่างพบีนึ่นว้องครลิสเตบียน ทางแกว้ทบีนึ่แทว้จรลิงคมือ การขอคพาอธลิบายทบีนึ่ตรงไปตรงมา
และเปปิดเผย พระเยซผทรงสอนเรมืนึ่องนบีนั้ในคพาเทศนาบนภผเขานมันั้น ทบีนึ่พระองคร์ไดว้ประทานแบบแผนหรมือโครงรด่างทบีนึ่
ชมัดเจนและเขว้าใจไดว้สพาหรมับระเบบียบวลินมัยในครลิสตจมักร:

“ยลินึ่งกวด่านมันั้น ถว้าพบีนึ่นว้องของทด่านคนหนนนึ่งจะทพาการละเมลิดตด่อทด่าน จงไปและแจว้งขว้อผลิดพลาดของเขานมันั้น
สองตด่อสองเทด่านมันั้น ถว้าเขาจะฟปังทด่าน ทด่านกร็ไดว้พบีนึ่นว้องของทด่านคมืนมาแลว้ว แตด่ถว้าเขาไมด่ยอมฟปังทด่าน แลว้วจงนพาคน
หนนนึ่งหรมือสองคนไปพรว้อมกมับทด่าน เพมืนึ่อในปากของพยานสองคนหรมือสามคน ทจุกคพาจะเปป็นหลมักฐานไดว้ และถว้า
เขาจะละเลยทบีนึ่จะฟปังคนเหลด่านมันั้น จงไปแจว้งความนมันั้นตด่อครลิสตจมักร แตด่ถว้าเขาละเลยทบีนึ่จะฟปังครลิสตจมักร จงถมือเสบีย
วด่า สพาหรมับทด่าน เขาเปป็นเหมมือนคนตด่างชาตลิและคนเกร็บภาษบี” (มธ. 18:15-17)

บทททที่ 8



8:1 ยลินึ่งกวด่านมันั้น พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย พวกเราใครด่ใหว้พวกทด่านทราบถนงพระคจุณของพระเจว้า ทบีนึ่ไดว้โปรดประทานแกด่ค
รลิสตจมักรทมันั้งหลายแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบีย
8:2 วด่าในการถผกทดลองอมันใหญด่หลวงแหด่งความทจุกขร์ยาก ความอจุดมสมบผรณร์แหด่งความปปีตลิยลินดบีของพวกเขา 
และความยากจนอมันแสนเขร็ญของพวกเขา ไดว้อจุดมไปสผด่ความมมันึ่งมบีแหด่งความมบีใจกวว้างของพวกเขา
8:3 เพราะโดยสจุดความสามารถของพวกเขา ขว้าพเจว้าเปป็นพยานไดว้ ใชด่แลว้ว และโดยเกลินความสามารถของพวก
เขาเสบียอบีก พวกเขาไดว้เตร็มใจในพวกเขาเอง
8:4 โดยขอรว้องพวกเราดว้วยการอว้อนวอนอยด่างมากมายวด่า พวกเราจะยอมรมับของถวายนมันั้น และใหว้พวกเรามบี
สด่วนในการรมับใชว้พวกวลิสจุทธลิชน
8:5 และสลินึ่งนบีนั้พวกเขาไดว้กระทพา ไมด่เหมมือนทบีนึ่พวกเราไดว้หวมังไวว้ แตด่ไดว้ถวายตมัวพวกเขาเองแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
กด่อน และไดว้มอบตมัวใหว้พวกเราตามพระประสงคร์ของพระเจว้า
8:6 จนกระทมันึ่งพวกเราไดว้อว้อนวอนทลิตมัสวด่า เขาไดว้เรลินึ่มตว้นแลว้วฉมันใด เขากร็ควรกระทพาใหว้พระคจุณอมันเดบียวกมันนมันั้น
สพาเรร็จในพวกทด่านดว้วยฉมันนมันั้น
8:7 เหตจุฉะนมันั้น พวกทด่านบรลิบผรณร์ในทจุกสลินึ่ง ในความเชมืนึ่อ และคพาพผด และความรผว้ และในความขยมันขมันแขร็งทมันั้งปวง 
และในความรมักของพวกทด่านตด่อพวกเราฉมันใด พวกทด่านจงบรลิบผรณร์ในพระคจุณนบีนั้ดว้วยฉมันนมันั้น
8:8 ขว้าพเจว้ามลิไดว้กลด่าวโดยคพาบมัญชา แตด่โดยถมือโอกาสในความกระตมือรมือรว้นของคนอมืนึ่น ๆ และเพมืนึ่อพลิสผจนร์ความ
จรลิงใจแหด่งความรมักของพวกทด่าน
8:9 เพราะพวกทด่านรผว้จมักพระคจุณของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเราวด่า ถนงแมว้วด่าพระองคร์เคยเปป็นผผว้
มมันึ่งมบี แตด่เพราะเหร็นแกด่พวกทด่านพระองคร์ไดว้ทรงกลายเปป็นคนยากจน เพมืนึ่อพวกทด่านโดยความยากจนของพระองคร์
จะไดว้เปป็นคนมมันึ่งมบี
8:10 และในทบีนึ่นบีนั้ขว้าพเจว้าขอใหว้คพาแนะนพาของขว้าพเจว้า เพราะสลินึ่งนบีนั้เปป็นประโยชนร์สพาหรมับพวกทด่าน ผผว้ซนนึ่งไดว้ตมันั้งตว้น
เมมืนึ่อกด่อนแลว้ว มลิใชด่ทบีนึ่จะกระทพาเทด่านมันั้น แตด่ทบีนึ่จะมบีนนั้พาใจกระทพาดว้วยเมมืนึ่อปปีกด่อนนมันั้น
8:11 เหตจุฉะนมันั้นบมัดนบีนั้ จงกระทพาสลินึ่งนมันั้นเถลิด ดว้วยวด่ามบีความพรว้อมทบีนึ่จะกระทพาอยผด่แลว้วฉมันใด กร็ขอใหว้มบีการกระทพา
โดยสลินึ่งซนนึ่งพวกทด่านมบีอยผด่แลว้วฉมันนมันั้น
8:12 เพราะวด่าถว้ามบีใจพรว้อมอยผด่เปป็นอมันดมับแรกแลว้ว สลินึ่งนมันั้นกร็ถผกยอมรมับตามทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งมบีอยผด่แลว้ว และมลิใชด่ตามทบีนึ่
เขาไมด่มบี
8:13 ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าไมด่ไดว้หมายความวด่า ใหว้คนอมืนึ่นไดว้รมับความบรรเทา และใหว้พวกทด่านรมับภาระ
8:14 แตด่โดยความเทด่าเทบียมกมัน เพมืนึ่อทบีนึ่วด่าบมัดนบีนั้ในคราวนบีนั้ความบรลิบผรณร์ของพวกทด่านจะไดว้เปป็นการจมัดหาใหว้
สพาหรมับความขมัดสนของพวกเขา ความบรลิบผรณร์ของพวกเขากร็จะไดว้เปป็นการจมัดหาใหว้สพาหรมับความขมัดสนของพวก
ทด่านเชด่นกมัน เพมืนึ่อจะไดว้มบีความเทด่าเทบียมกมัน
8:15 ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘คนทบีนึ่เกร็บไดว้มากกร็ไมด่มบีเหลมือ และคนทบีนึ่เกร็บไดว้นว้อยกร็หาขาดไมด่’
8:16 แตด่ขอบพระคจุณพระเจว้า ผผว้ไดว้ทรงใสด่ความหด่วงใยอมันจรลิงจมังแบบเดบียวกมันไวว้ในใจของทลิตมัสเพมืนึ่อพวกทด่าน
8:17 ดว้วยวด่าแทว้จรลิงแลว้ว เขาไดว้ยอมรมับคพาเตมือนสตลินมันั้น แตด่เพราะมบีความกระตมือรมือรว้นมากขนนั้น โดยความตมันั้งใจของ



เขาเอง เขาจนงไดว้ไปหาพวกทด่าน
8:18 และพวกเราไดว้สด่งพบีนึ่นว้องผผว้นมันั้นไปพรว้อมกมับเขา ผผว้ซนนึ่งการยกยด่องของพบีนึ่นว้องผผว้นมันั้นอยผด่ในขด่าวประเสรลิฐทมันึ่วครลิสต
จมักรทมันั้งปวง
8:19 และมลิใชด่สลินึ่งนมันั้นเทด่านมันั้น แตด่เปป็นผผว้ซนนึ่งไดว้ถผกเลมือกไวว้จากครลิสตจมักรทมันั้งหลายเพมืนึ่อใหว้เดลินทางกมับพวกเราพรว้อมกมับ
พระคจุณนบีนั้ดว้วย ซนนึ่งถผกปรนนลิบมัตลิโดยพวกเราเพมืนึ่อเปป็นทบีนึ่ถวายสงด่าราศบีแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าองคร์เดบียวกมัน และเปป็นทบีนึ่
แสดงใจพรว้อมของพวกทด่าน
8:20 โดยหลบีกเลบีนึ่ยงสลินึ่งนบีนั้ นมันึ่นคมือ ทบีนึ่จะไมด่มบีผผว้ใดตพาหนลิพวกเราไดว้ ในเรมืนึ่องความบรลิบผรณร์นบีนั้ซนนึ่งถผกปรนนลิบมัตลิโดยพวก
เรา
8:21 โดยจมัดหาสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ซมืนึ่อสมัตยร์ มลิใชด่ในสายพระเนตรขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเทด่านมันั้น แตด่ในสายตาของมนจุษยร์
ดว้วย
8:22 และพวกเราไดว้สด่งไปพรว้อมกมับเขาทมันั้งสอง คมือพบีนึ่นว้องของพวกเราอบีกคนหนนนึ่ง ผผว้ซนนึ่งพวกเราไดว้พลิสผจนร์บด่อย ๆ วด่า
ขยมันขมันแขร็งในหลายสลินึ่ง และเดบีดี๋ยวนบีนั้กร็ขยมันขมันแขร็งมากยลินึ่งขนนั้น เพราะความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจมากยลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้ามบีอยผด่ใน
พวกทด่าน
8:23 ไมด่วด่ามบีคนใดถามถนงทลิตมัส เขากร็เปป็นหจุว้นสด่วนของขว้าพเจว้า และเปป็นผผว้รด่วมงานเกบีนึ่ยวกมับพวกทด่าน หรมือไมด่วด่ามบี
คนใดถามถนงพบีนึ่นว้องของพวกเรานมันั้น เขาทมันั้งสองกร็เปป็นพวกผผว้สมืนึ่อสารของครลิสตจมักรทมันั้งหลายและเปป็นสงด่าราศบีของ
พระครลิสตร์
8:24 เหตจุฉะนมันั้นพวกทด่านจงแสดงใหว้พวกเขาเหร็น และตด่อหนว้าครลิสตจมักรทมันั้งหลาย ถนงหลมักฐานแหด่งความรมักของ
พวกทด่าน และแหด่งการอวดของพวกเราเพราะเหตจุพวกทด่านเถลิด

ในบททบีนึ่ 7 เปาโลแสดงออกถนงความมมันึ่นใจของเขาในความพรว้อมใจเชมืนึ่อฟปังของผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น
ในสลินึ่งสารพมัด ทบีนึ่เปาโลมมันึ่นใจเชด่นนบีนั้กร็เพราะความฉมับไวทบีนึ่พวกเขาจมัดการกมับบาปในครลิสตจมักร และเพราะความ
เคารพนมับถมือทบีนึ่พวกเขาไดว้แสดงแกด่ทลิตมัส ผผว้ซนนึ่งเปาโลไดว้สด่งไปหาพวกเขา ทจุกสลินึ่งทบีนึ่เปาโลเคยกลด่าวชมพวกเขาไวว้ไดว้
กลายเปป็นจรลิงแลว้ว เขาไมด่ไดว้พผดเกลินจรลิงเลยเมมืนึ่อเขาชมเชยพวกเขาใหว้ทลิตมัสฟปัง ทจุกสลินึ่งทบีนึ่เขาเคยขอพวกเขาไวว้พวก
เขาไดว้กระทพาแลว้ว ถว้อยคพาสจุดทว้ายในบททบีนึ่ 7 เปป็นถว้อยคพาแหด่งการสรรเสรลิญ และไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าพระวลิญญาณ
บรลิสจุทธลิธทรงนพาในเรมืนึ่องนบีนั้เพมืนึ่อกระตจุว้นพวกเขาใหว้มบีใจขวนขวายทบีนึ่จะรมับเงลินถวายสพาหรมับผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่ยากจนและเดมือด
รว้อนเหลด่านมันั้นในกรจุงเยรผซาเลร็ม

บทนบีนั้และบททบีนึ่ 9 พผดถนงหมัวขว้อเรมืนึ่องการถวาย เรามบีคพาสมันึ่งตด่าง ๆ ตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธไดว้ประทาน
พวกมมันแกด่เปาโลสพาหรมับการเรบีนึ่ยไรดว้วยใจกวว้างขวางในสด่วนของผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลาย ถว้าครลิสเตบียนทจุกคนจะปฏลิบมัตลิตาม
คพาสมันึ่งทบีนึ่ใหว้ไวว้ในสองบทนบีนั้ กร็คงไมด่มบีความตว้องการดว้านการเงลินในครลิสตจมักรทมันั้งหลายวมันนบีนั้

เปาโลใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิโดยตรงแลว้วสพาหรมับการรมับเงลินถวายในจดหมายฝากฉบมับแรกของเขา: 
“บมัดนบีนั้เกบีนึ่ยวกมับการถวายทรมัพยร์เพมืนึ่อพวกวลิสจุทธลิชนนมันั้น ขว้าพเจว้าไดว้ใหว้คพาสมันึ่งแกด่ครลิสตจมักรทมันั้งหลายแหด่ง

แควว้นกาลาเทบียไวว้อยด่างไร กร็ขอใหว้พวกทด่านจงกระทพาอยด่างนมันั้น ทจุกวมันตว้นสมัปดาหร์จงใหว้ทจุกคนในพวกทด่านเกร็บ
รวบรวมไวว้ตด่างหาก ตามทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงใหว้ผผว้นมันั้นจพาเรลิญ เพมืนึ่อจะไดว้ไมด่ตว้องมบีการเรบีนึ่ยไรเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามา และเมมืนึ่อ



ขว้าพเจว้ามาถนงแลว้ว ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่พวกทด่านจะเหร็นชอบโดยจดหมายทมันั้งหลายของพวกทด่าน ขว้าพเจว้าจะสด่งคนเหลด่า
นมันั้นไปเพมืนึ่อนพาของถวายของพวกทด่านไปยมังกรจุงเยรผซาเลร็ม” (1 คร. 16:1-3) 

ตามทบีนึ่กลด่าวในขว้อ 6 ถนง 17 ของบทนบีนั้ทบีนึ่เรากพาลมังศนกษากมันอยผด่ เปาโลไดว้ใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิแกด่ทลิตมัสแลว้วเพมืนึ่อรมับ
เงลินถวายนบีนั้เมมืนึ่อเขาไปยมังเมมืองโครลินธร์ แตด่ดว้วยเหตจุผลบางประการ การถวายทรมัพยร์นมันั้นยมังไมด่เสรร็จเรบียบรว้อยดบี (ขว้อ 
10,11) ไมด่มบีการเปปิดเผยตรงนบีนั้วด่าอะไรเปป็นสาเหตจุของการไมด่เสรร็จเรบียบรว้อย แตด่สด่วนหนนนึ่งอาจเปป็นเพราะความไมด่
สงบซนนึ่งมบีอยผด่ในครลิสตจมักร นอกจากนบีนั้ การขมัดขวางของเหลด่าศมัตรผของอมัครทผตเปาโลหรมือความใสด่ใจซนนึ่งจพาเปป็นตว้อง
ใชว้เพมืนึ่อกพากมับดผแลกลิจการตด่าง ๆ ของครลิสตจมักรอาจเปป็นสาเหตจุสด่วนหนนนึ่งทบีนึ่ทพาใหว้การถวายทรมัพยร์นมันั้นยมังไมด่เสรร็จ
เรบียบรว้อยดบี

เพมืนึ่อทบีนึ่การเรบีนึ่ยไรนมันั้นจะถผกกระทพาดว้วยใจกวว้างขวาง อยด่างทบีนึ่เปาโลอยากใหว้มมันเปป็น เขาจนงนพาหลายสลินึ่งมา
ใหว้พวกเขาพลิจารณาเพมืนึ่อทบีนึ่จะกระตจุว้นพวกเขาทบีนึ่จะใหว้อยด่างเตร็มใจ บทนบีนั้จนงมบีความสพาคมัญตด่อเราเพราะวด่ามมันสอน
เรมืนึ่องพระคจุณของการใหว้ดว้วยใจกวว้างขาง ในการนพาเสนอหมัวขว้อนบีนั้เรมืนึ่องการใหว้ อมัครทผตเปาโลคะยมันั้นคะยอชาวโครลิน
ธร์เหลด่านมันั้นใหว้พลิจารณาสลินึ่งตด่อไปนบีนั้:

เขายกแบบอยด่างของความใจกวว้างของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในแควว้นมาซลิโดเนบีย ผผว้ซนนึ่งแมว้ยากจนมาก ๆ กร็ใหว้
อยด่างใจกวว้าง ดว้วยใจยลินดบี เพมืนึ่อทบีนึ่จะเรบีนึ่ยไรเงลินถวายกว้อนโตสพาหรมับพวกวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนในกรจุงเยรผซาเลร็ม (ขว้อ
1-5)

ในขว้อ 6 เขาสมันึ่งทลิตมัสใหว้จมัดการเรมืนึ่องเงลินถวายทบีนึ่เขาไดว้เรลินึ่มตว้นแลว้วทบีนึ่นมันึ่นใหว้เสรร็จสลินั้น
เขาสมันึ่งผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นใหว้บรลิบผรณร์ในการใหว้ ไมด่ใชด่เปป็นคพาบมัญชา แตด่โดยแบบอยด่างของผผว้อมืนึ่น (ขว้อ 7,8)
จากนมันั้นเปาโลขอรว้องพวกเขาโดยใชว้ความรมักของพระเยซผเปป็นแบบอยด่าง เขาเตมือนความจพาพวกเขาวด่า

พระเยซผทรงมมันึ่งมบี และกระนมันั้นเพราะเหร็นแกด่เหลด่าคนบาปทบีนึ่ยากจนและหลงหาย พระองคร์จนงทรงกลายเปป็นผผว้
ยากจน เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะไดว้เปป็นคนมมันึ่งมบี ดมังนมันั้นพวกเขาจนงควรปฏลิบมัตลิตามแบบอยด่างของพระองคร์ (ขว้อ 9)

เปาโลเตมือนความจพาชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเรมืนึ่องความตมันั้งใจของพวกเขาจะทบีนึ่รด่วมถวายทรมัพยร์ และเรมืนึ่อง
ความพยายามซนนึ่งพวกเขาไดว้มบีแลว้วเมมืนึ่อประมาณหนนนึ่งปปีกด่อน และถนงแมว้พวกเขารผว้สนกขายหนว้าในเรมืนึ่องนบีนั้และอาจพบ
วด่ามมันเปป็นเรมืนึ่องยากทบีนึ่จะใหว้มากอยด่างทบีนึ่พวกเขาไดว้ตมันั้งใจไวว้วด่าจะใหว้ เงลินถวายนมันั้นกร็จะเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยตด่อพระเจว้า
หากพวกเขาใหว้ตามทบีนึ่พวกเขาสามารถใหว้ไดว้ มมันคมือความเตร็มใจ ใจทบีนึ่มบีความรมัก ทบีนึ่พระเจว้าทรงมองดผ และไมด่ใชด่
ปรลิมาณของเงลินถวายนมันั้น (ขว้อ 10-12)

เปาโลรมับประกมันผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์วด่ามมันไมด่ใชด่ความประสงคร์ของเขาทบีนึ่จะวางภาระหรมือบบีบ
บมังคมับพวกเขาในเรมืนึ่องนบีนั้ ทมันั้งหมดทบีนึ่เขาตว้องการกร็คมือ จะไดว้มบีความเทด่าเทบียมกมันในครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นทมันั้งหมด (ขว้อ 
13-15) 

เพมืนึ่อทบีนึ่จะแสดงใหว้พวกเขาเหร็นวด่าเขาหด่วงใยขนาดไหนเกบีนึ่ยวกมับเงลินถวายนบีนั้ เปาโลจนงขอบพระคจุณพระเจว้า
ทบีนึ่พระองคร์ทรงทพางานในใจของทลิตมัสเชด่นกมันเพมืนึ่อรด่วมระดมเงลินถวายดว้วยความรมักนบีนั้สพาหรมับวลิสจุทธลิชนยากจนเหลด่า
นมันั้นทบีนึ่กรจุงเยรผซาเลร็ม และเพมืนึ่อทบีนึ่จะนพาสด่งเงลินนมันั้นอยด่างปลอดภมัยมากยลินึ่งขนนั้น เขากลด่าววด่าเขาไดว้สด่งพบีนึ่นว้องคนหนนนึ่งไป
กมับทลิตมัส ซนนึ่งพบีนึ่นว้องคนนบีนั้เปป็นทบีนึ่รผว้จมักดบีและไดว้รมับคพายกยด่องในครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นทมันั้งหมด เปาโลไดว้กระทพาเชด่นนบีนั้เพมืนึ่อทบีนึ่



ครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นจะไดว้มบีความมมันึ่นใจทมันั้งหมดวด่าเงลินถวายนมันั้นจะถผกแจกจด่ายอยด่างเหมาะสมและไมด่ถผกจมัดการ
อยด่างผลิด ๆ เขาไมด่มบีความปรารถนาทบีนึ่จะใหว้เงลินถวายนบีนั้ถผกฝากไวว้ใหว้เขาดผแล ดมังนมันั้นเขาจนงฝากเงลินนบีนั้ไวว้ในมมือของทลิตมั
สและพบีนึ่นว้องเหลด่านมันั้น เปาโลอยากปฏลิบมัตลิอยด่างซมืนึ่อสมัตยร์ไมด่เพบียงในสายพระเนตรขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เขาอยาก
ไดว้หลมักฐานแหด่งความซมืนึ่อสมัตยร์ของเขาตด่อหนว้าผผว้คนเชด่นกมัน (ขว้อ 16-21)

ตามทบีนึ่กลด่าวไวว้ในขว้อ 16,18 และ 22 ดผเหมมือนจะมบีชายสามคน-ทลิตมัสและอบีกสองคน-ผผว้ซนนึ่งไปรมับเงลินถวาย
นมันั้นและนพามมันไปสด่งมอบใหว้แกด่วลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นในกรจุงเยรผซาเลร็ม เปาโลชมเชยทมันั้งสามคนนบีนั้อยด่างมากวด่าเปป็นชาย
ทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อ ซมืนึ่อสมัตยร์ เปป็นผผว้ซนนึ่งครลิสตจมักรไวว้ใจไดว้ และเปป็นผผว้ทบีนึ่ครลิสตจมักรมบีความมมันึ่นใจในตมัวพวกเขาไดว้อยด่างมากทบีนึ่สจุด 
(ขว้อ 22-24)

การเรทที่ยไรเพมืที่อคนยากจน:
แบบอยส่างของครริสตจบักรเหลส่านบันั้นในแควช้นมาซริโดเนทย

ขว้อ 1 และ 2: ยลินึ่งกวด่านมันั้น พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย พวกเราใครด่ใหว้พวกทด่านทราบถนงพระคจุณของพระเจว้า ทบีนึ่ไดว้
โปรดประทานแกด่ครลิสตจมักรทมันั้งหลายแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบีย วด่าในการถผกทดลองอมันใหญด่หลวงแหด่งความทจุกขร์ยาก
ความอจุดมสมบผรณร์แหด่งความปปีตลิยลินดบีของพวกเขา และความยากจนอมันแสนเขร็ญของพวกเขา ไดว้อจุดมไปสผด่ความ
มมันึ่งมบีแหด่งความมบีใจกวว้างของพวกเขา

“พวกเราใครด่ใหว้พวกทด่านทราบ” -หรมือ “พวกเราทพาใหว้พวกทด่านทราบ พวกเราแจว้งพวกทด่านใหว้ทราบ”
วลบีนบีนั้มบีความหมายวด่า “พวกเราเปป็นเหตจุใหว้พวกทด่านทราบ”

“...ถนงพระคจุณของพระเจว้า ทบีนึ่ไดว้โปรดประทานแกด่ครลิสตจมักรทมันั้งหลายแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบีย” นมันึ่นคมือ 
“พวกเราประสงคร์จะใหว้พวกทด่านทราบถนงความโปรดปรานอมันไมด่คผด่ควรทบีนึ่พระเจว้าทรงโปรดประทานแกด่ครลิสตจมักร
เหลด่านมันั้นในแควว้นมาซลิโดเนบีย” ในพระคมัมภบีรร์ “พระคจุณ” บางครมันั้งถผกใชว้ในความหมายของคพาวด่าของขวมัญ วลบี 
“ของประทานของพระเจว้า” หมายถนง “ของขวมัญทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ของพระเจว้า” พระเจว้าไดว้ประทานของขวมัญทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่
ทบีนึ่สจุดแลว้ว “ของพระเจว้า” บด่งบอกถนงของขวมัญชลินั้นหนนนึ่งวด่ายลินึ่งใหญด่และยอดเยบีนึ่ยม และเหนมือกวด่าสลินึ่งใดทบีนึ่มนจุษยร์จะใหว้
ไดว้ ในทบีนึ่นบีนั้ “พระคจุณของพระเจว้า” มบีความหมายวด่าพระเจว้าไดว้ทรงโปรดประทานพระคจุณแกด่พวกเขาอยด่าง
บรลิบผรณร์-ของขวมัญทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ของพระเจว้า
 “ครลิสตจมักรทมันั้งหลายแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบีย” หมายถนงครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นทบีนึ่เมมืองเธสะโลนลิกา เมมืองฟปีลลิปปปี
และนด่าจะเมมืองเบโรอา มมันเปป็นเรมืนึ่องนด่าชมืนึ่นใจทบีนึ่จะหมายเหตจุตรงนบีนั้วด่าคพาสรรเสรลิญชนลิดทบีนึ่ถผกตว้องกร็เหมาะสมและ
สอดคลว้องกมับหลมักการตด่าง ๆ ของความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน เราจะตว้องไมด่แสวงหาคพาสรรเสรลิญของมนจุษยร์ และ
เราจะตว้องไมด่กลายเปป็นคนเยด่อหยลินึ่ง แตด่เราอาจไมด่รมังเกบียจแบบอยด่างของพวกเขา เปาโลกพาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีนั้วด่า 
“ขว้าพเจว้าอยากใหว้พวกทด่านทราบวด่าพระเจว้าทรงกระทพาสลินึ่งดบีมากมายขนาดไหนในพวกเขา” เขาอยากใหว้ชาวโค
รลินธร์เหลด่านมันั้นทราบวด่าเพราะความใจกวว้างของครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นในแควว้นมาซลิโดเนบีย พระเจว้าจนงไดว้อวยพรพวก
เขาและคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่พวกเขาไดว้ใหว้เงลินถวาย

มบีคนกลด่าวหลายครมันั้งแลว้ว แตด่มมันกร็สมควรถผกกลด่าวซนั้พาอบีกหลายครมันั้ง: ครลิสเตบียนบางคนไมด่รมับมากขนนั้นจาก



ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนของตนเพราะวด่าพวกเขาไมด่ใสด่เขว้าไปมากขนนั้น! พวกเขาดพาเนลินชบีวลิตอยผด่บนชายขอบ พวก
เขาอยากไดว้แคด่พระคจุณเพบียงพอทบีนึ่จะรอดพว้นจากนรก แตด่พวกเขาไมด่เตร็มใจทบีนึ่จะยอมจพานนทมันั้งหมดแดด่พระเจว้า มบี
ครลิสเตบียนขบีนั้เหนบียวอยผด่มากมายเกลินไปจรลิง ๆ มมันจะเปป็นวมันแสนสจุขในชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อแทว้ทมันั้งหลายเมมืนึ่อพวกเขา
ตระหนมักวด่าพวกเขาใหว้มากกวด่าทบีนึ่พระเจว้าประทานไมด่ไดว้ อยด่างไรกร็ตาม เราไมด่ไดว้ใหว้เพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้รมับการตอบแทน 
เราไมด่ไดว้ใหว้เพมืนึ่อทบีนึ่จะรมับ เราใหว้เพราะวด่าเรารมักพระเยซผ โดยไมด่คาดหวมังสลินึ่งใดเปป็นการตอบแทน-แตด่พระเยซผไมด่ทรง
มองขว้ามแมว้แตด่นนั้พาเยร็นสมักถว้วยทบีนึ่ถผกใหว้ในพระนามของพระองคร์

ไมด่มบีผผว้ใดจะเคยใหว้ดว้วยใจกวว้างขวางจนกวด่าเขายอมใหว้พระเจว้าทพางานในใจของเขาและประทานพระคจุณ
แหด่งการใหว้ไวว้ภายในเขา การใหว้คมือพระคจุณอยด่างหนนนึ่งอยด่างแนด่นอน คมือความโปรดปรานอมันโดดเดด่นทบีนึ่พระเจว้า
ทรงโปรดประทาน การใหว้เปป็นหนนนึ่งในหลมักฐานทบีนึ่แสดงถนงความรมักของพระเจว้า ถว้าเราถมือครองความรมักของ
พระเจว้า เรากร็จะใหว้โดยอมัตโนมมัตลิ และเมมืนึ่อเราใหว้สลินึ่งทบีนึ่เราใหว้ไดว้ในจลิตใจทบีนึ่ถผกตว้อง พระเจว้ากร็ประทานความสามารถ
แกด่เราทบีนึ่จะใหว้มากกวด่าเดลิม สลินึ่งนบีนั้ไดว้รมับการพลิสผจนร์แลว้วมาตลอดหลายปปีแหด่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน คนเปป็นอมัน
มากใหว้การรมับรองวด่าพวกเขาเคยเปป็นยาจกจนกระทมันึ่งพวกเขายอมจพานนตด่อพระเยซผและถผกสอนเรมืนึ่องพระคจุณ
แหด่งการใหว้-กด่อนอมืนึ่นคมือใหว้ตมัวพวกเขาเอง จากนมันั้นจนงใหว้ทมันั้งหมดทบีนึ่พวกเขามบี ในฝฝ่ายรด่างกาย ฝฝ่ายวลิญญาณ และ
ฝฝ่ายวมัตถจุ ตามความสามารถของพวกเขา หลมังจากใหว้ทมันั้งหมดทบีนึ่พวกเขาจะใหว้ไดว้แลว้ว พระเจว้ากร็ทรงชด่วยใหว้พวก
เขาสามารถใหว้ไดว้มากยลินึ่งขนนั้น มากกวด่าเดลิมเรมืนึ่อย ๆ

ไมด่มบีขว้อสงสมัยเลยวด่าเปาโลหมายความตามทบีนึ่เขากลด่าวในทบีนึ่นบีนั้จรลิง ๆ เขาไมด่ไดว้กลด่าวดว้วยใจกลว้าวด่าครลิสต
จมักรเหลด่านมันั้นแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบียไดว้รด่วมบรลิจาคดว้วยใจกวว้างขวางสพาหรมับวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนกวด่าเหลด่านมันั้น แตด่เขา
พผดถนงมมันวด่าเปป็นความโปรดปรานทบีนึ่พระเจว้าทรงสพาแดงแกด่พวกเขา วด่าพวกเขาสามารถใหว้ดว้วยใจกวว้างขวางไดว้จรลิง
ๆ

ในกลิจการ 16:9 เราพบบมันทนกเรมืนึ่องราวทบีนึ่เปาโลไดว้เหร็นนลิมลิตของชายผผว้นมันั้นทบีนึ่รว้องเรบียกวด่า “ขอโปรดเขว้ามา
ในแควว้นมาซลิโดเนบีย และชด่วยพวกเราเถลิด” และแนด่นอนวด่าเขาไดว้ไป ตด่อมาเมมืนึ่อเขบียนถนงชาวโรมเหลด่านมันั้น เปาโล
กลด่าววด่า: “แตด่บมัดนบีนั้ ขว้าพเจว้าจะขนนั้นไปยมังกรจุงเยรผซาเลร็ม เพมืนึ่อรมับใชว้พวกวลิสจุทธลิชน เพราะวด่าพวกศลิษยร์แหด่งแควว้นมาซลิ
โดเนบียและแควว้นอาคายาเหร็นชอบทบีนึ่จะถวายทรมัพยร์บางสด่วนใหว้แกด่พวกวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนซนนึ่งอยผด่ทบีนึ่กรจุงเยรผซาเลร็ม”
(รม. 15:25,26)

ในครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบีย ดผเหมมือนวด่าครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองฟปีลลิปปปีมบีความโดดเดด่นมาก
ทบีนึ่สจุดในเรมืนึ่องความใจกวว้าง เมมืนึ่อเขบียนถนงครลิสตจมักรนมันั้น เปาโลกลด่าววด่า:

“แตด่ขว้าพเจว้าไดว้ปปีตลิยลินดบีในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าอยด่างยลินึ่ง วด่าบมัดนบีนั้ในทบีนึ่สจุดการระลนกถนงขว้าพเจว้าของพวกทด่าน
กร็ไดว้เจรลิญขนนั้นอบีก ในเรมืนึ่องนบีนั้พวกทด่านไดว้คลิดถนงจรลิง ๆ แตด่พวกทด่านกร็ขาดโอกาส…บมัดนบีนั้ พวกทด่านชาวฟปีลลิปปปีกร็ทราบ
อยผด่แลว้วดว้วยวด่า ในเวลาเรลินึ่มแรกแหด่งขด่าวประเสรลิฐนมันั้น เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้ออกไปจากแควว้นมาซลิโดเนบีย ไมด่มบีครลิสตจมักร
ใดมบีสด่วนรด่วมกมับขว้าพเจว้าเกบีนึ่ยวกมับการถวายทรมัพยร์และรมับการถวายทรมัพยร์เลย นอกจากพวกทด่านพวกเดบียวเทด่านมันั้น
เพราะแมว้แตด่ในเมมืองเธสะโลนลิกา พวกทด่านกร็ไดว้สด่งมาชด่วยหลายครมันั้งหลายหน สพาหรมับความขมัดสนของขว้าพเจว้า…
แตด่ขว้าพเจว้ามบีสลินึ่งของสารพมัด และมบีบรลิบผรณร์อยผด่แลว้ว ขว้าพเจว้ากร็อลินึ่มอยผด่โดยไดว้รมับบรรดาสลินึ่งของซนนึ่งเอปาโฟรดลิทมัสไดว้นพา



มาจากพวกทด่าน เปป็นกลลินึ่นหอม เปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่โปรด เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยแดด่พระเจว้า” (ฟป. 4:10,15,16,18)
“...วด่าในการถผกทดลองอมันใหญด่หลวงแหด่งความทจุกขร์ยาก…” คพากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “การถผกทดลอง” ถผกใชว้

ในความหมายของการถผกทดสอบและผด่านการทดสอบนมันั้นไดว้ คพาเดบียวกมันนบีนั้ถผกใชว้ในยากอบ 1:12 ทบีนึ่เราอด่านวด่า: 
“ผผว้ทบีนึ่สผว้ทนการทดลองจะไดว้รมับพร เพราะเมมืนึ่อผผว้นมันั้นถผกทดลองนมันั้นแลว้ว เขากร็จะไดว้รมับมงกจุฎแหด่งชบีวลิต ซนนึ่งองคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าไดว้ทรงสมัญญาไวว้แกด่คนทมันั้งหลายทบีนึ่รมักพระองคร์” ความหมายตรงนบีนั้ในหนมังสมือโครลินธร์กร็คมือวด่า ความทจุกขร์
ลพาบากทบีนึ่พวกเขากพาลมังเผชลิญนมันั้นไดว้นพาคจุณสมบมัตลิตด่าง ๆ แบบครลิสเตบียนทบีนึ่แทว้จรลิงของมาในครลิสตจมักรชาวแควว้นมา
ซลิโดเนบียเหลด่านมันั้น เปาโลพผดตรงนบีนั้ถนงการขด่มเหงเหลด่านมันั้นซนนึ่งพวกเขาไดว้รด่วมสผว้ทนกมับเขาซนนึ่ง หากไมด่ไดว้ถผกสผว้ทนใน
จลิตใจทบีนึ่ถผกตว้อง กร็คงทพาใหว้พวกเขามมัวแตด่เศรว้าโศกเสบียใจไปแลว้ว แทนทบีนึ่จะทพาใหว้พวกเขาขวนขวายทบีนึ่จะบรรเทา
ความเสบียใจและความขมัดสนเหลด่านมันั้นของผผว้อมืนึ่น การทดสอบเหลด่านมันั้นบางอยด่างถผกกลด่าวถนงในขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้:

“และพวกทด่านไดว้กลายเปป็นผผว้ดพาเนลินตามแบบอยด่างของพวกเรา และขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า โดยไดว้รมับ
ถว้อยคพานมันั้นในความเจร็บปวดรวดรว้าวเปป็นอมันมาก …” (1 ธส. 1:6)

“พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย พวกทด่านไดว้กลายเปป็นผผว้ดพาเนลินตามแบบอยด่างครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นของพระเจว้าในแควว้น
ยผเดบียซนนึ่งอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์ เพราะวด่าพวกทด่านไดว้ทนทจุกขร์ความลพาบากตด่าง ๆ แบบเดบียวกมันจากพลเมมืองของ
พวกทด่านเอง…” (1 ธส. 2:14)

“...พวกเราเองจนงอวดในพวกทด่านในบรรดาครลิสตจมักรของพระเจว้าเนมืนึ่องดว้วยความเพบียรของพวกทด่าน 
และความเชมืนึ่อในบรรดาการถผกขด่มเหงของพวกทด่านและบรรดาการยากลพาบากทบีนึ่พวกทด่านสผว้ทนอยผด่นมันั้น” (2 ธส. 
1:4)

(นอกจากนบีนั้ อด่านกลิจการ 17:1-9)
“...ความอจุดมสมบผรณร์แหด่งความปปีตลิยลินดบีของพวกเขา และความยากจนอมันแสนเขร็ญของพวกเขา…” ทมันั้ง

ๆ ทบีนึ่พวกเขาเผชลิญความลพาบาก (ความทจุกขร์ลพาบากอมันเลวรว้ายและการทดลองตด่าง ๆ ทบีนึ่พวกเขากพาลมังเผชลิญอยผด่) 
พวกเขากร็แสดงออกถนงความชมืนึ่นบานยลินึ่งใหญด่ และทมันั้ง ๆทบีนึ่พวกเขา “ยากจนแสนเขร็ญ” พวกเขากร็แสดงออกถนง
ความมบีใจกวว้างมากมายตด่อผผว้อมืนึ่น เหลด่านบีนั้เปป็นผลแหด่งการอยผด่ฝฝ่ายวลิญญาณ การแปลแบบตรงตมัวของคพากรบีกทบีนึ่แปล
เปป็น “อมันแสนเขร็ญ” (“ลนก”) คมือ “ลงไปสผด่กว้นบนนั้ง หรมือตามความลนก” ดมังนมันั้นชาวแควว้นมาซลิโดเนบียเหลด่านมันั้นจนงไดว้
ประสบกมับความยากจนซนนึ่งไดว้กมัดกลินพวกเขาไปจนถนงกว้นบนนั้ง

ความมบีใจกวว้างในการใหว้ไมด่จพาเปป็นตว้องถผกวมัดขนาดโดยปรลิมาณทบีนึ่ใหว้ แตด่โดยใจซนนึ่งใหว้ เราพบเรมืนึ่องนบีนั้ถผกใหว้
ภาพประกอบในลผกา 21:1-4:

“และพระองคร์ (พระเยซผ) เงยพระพมักตรร์ และทอดพระเนตรเหร็นคนมมันึ่งมบีทมันั้งหลายโยนเงลินถวายของตน
เขว้าไปในตผว้เกร็บเงลินถวาย และพระองคร์ทอดพระเนตรเหร็นหญลิงมด่ายยากจนคนหนนนึ่งโยนเหรบียญทองแดงสองอมันไวว้
ในนมันั้นดว้วย และพระองคร์ตรมัสวด่า “เรากลด่าวความจรลิงแกด่ทด่านทมันั้งหลายวด่า หญลิงมด่ายยากจนคนนบีนั้ไดว้โยนไวว้ขว้างใน
มากกวด่าบรรดาคนเหลด่านบีนั้ เพราะวด่าคนเหลด่านบีนั้ทจุกคนไดว้โยนเงลินจากทรมัพยร์เหลมือเฟฟอของตนเขว้าไปในบรรดาของ
ถวายของพระเจว้า แตด่นางจากความขมัดสนของนางไดว้โยนสลินึ่งเลบีนั้ยงชบีพทมันั้งหมดทบีนึ่นางมบีอยผด่ไวว้ในนมันั้น””

“...ไดว้อจุดมไปสผด่ความมมันึ่งมบีแหด่งความมบีใจกวว้างของพวกเขา” คพาวด่า “ความมบีใจกวว้าง” ตรงนบีนั้บด่งบอกถนง 



“ความจรลิงใจ ความเรบียบงด่าย ความไมด่ถมือตมัว” วลบี “ความมมันึ่งมบีแหด่งความมบีใจกวว้าง” มบีความหมายวด่าความมบีใจ
กวว้างอมันมมันึ่งมบีหรมือบรลิบผรณร์ ความมบีใจกวว้างของครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบียกร็มหาศาลยลินึ่งกวด่าทบีนึ่จะคาด
หวมังไดว้จากผผว้คนทบีนึ่ยากจนขนาดนมันั้น และเปฟ้าหมายของเปาโลในทบีนึ่นบีนั้กร็คมือ เพมืนึ่อทพาใหว้ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นถผกกระตจุว้น
ทบีนึ่จะใหว้ดว้วยใจกวว้างโดยแบบอยด่างของพวกเขา พระเจว้าไดว้ประทานแกด่พวกเขาสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาไมด่อาจคผด่ควรไดว้-
พระคจุณ ดมังนมันั้นเนมืนึ่องจากพวกเขาไดว้รมับการอวยพรในสลินึ่งของทบีนึ่เปป็นวมัตถจุ พวกเขาจนงควรมบีใจกวว้างในสลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่
เหลด่าวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนในกรจุงเยรผซาเลร็มตว้องการ พวกเขาควรมบีใจกวว้างในทรมัพยร์สลินึ่งของฝฝ่ายโลกเหมมือนอยด่างทบีนึ่
พระเจว้าทรงมบีพระทมัยกวว้างขวางตด่อพวกเขาแลว้วในบรรดาสลินึ่งฝฝ่ายสวรรคร์-นมันึ่นคมือ พระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของ
พระองคร์

พระเจว้าทรงเปป็นผผว้เรลินึ่มตว้นแหด่งการใหว้ พระเจว้าไดว้ประทานใหว้กด่อน และพระเจว้ามลิไดว้ประทานใหว้แกด่คน
เหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้รมักและไดว้ซาบซนนั้งพระคจุณพระองคร์ และไมด่ไดว้ประทานใหว้แกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้ถวายสลินึ่งใดแดด่พระองคร์
ดว้วย เมมืนึ่อพระเจว้าทรงกพาหนดลด่วงหนว้าใหว้พระเยซผสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนมันั้น มมันกร็ถผกลลิขลิตลด่วงหนว้าและถผกแตด่งตมันั้ง
ไวว้แลว้วกด่อนการวางรากฐานของโลก (1 ปต. 1:18-20) พระเจว้าไดว้ประทานพระเยซผใหว้แกด่หมผด่ชนหนนนึ่งทบีนึ่ไมด่ไดว้รมัก
และซาบซนนั้งพระคจุณพระเจว้าเลย ทมันั้ง ๆ ทบีนึ่พวกเขามบีบาปและความนด่าสมังเวช พระเจว้ากร็ทรงใหว้พระบจุตรของ
พระองคร์เปป็นผผว้ลบลว้างพระอาชญาเพราะบาป (รม. 3:24,25; 5:6-8)

ผลอยด่างหนนนึ่งของพระคจุณของพระเจว้าคมือ การใหว้ และคนทบีนึ่ไมด่ใหว้กร็ออกผลนว้อยมากทบีนึ่แสดงวด่าเขาไดว้
บมังเกลิดใหมด่แลว้ว เราไมด่ไดว้รมับความรอดโดยการใหว้ แตด่เราใหว้ดว้วยใจยลินดบีและสมมัครใจเพราะวด่าเรารมับความรอด
แลว้ว และเมมืนึ่อเราเหร็นผผว้ใดทบีนึ่ประสบความทจุกขร์ยากมากกวด่าเรา เรากร็จะชด่วยเหลมือคน ๆ นมันั้นถว้าเรารผว้จมักพระคจุณ
ของพระเจว้า เราอาจไมด่สามารถทพาทจุกอยด่างทบีนึ่เราอยากจะทพาหรมือทจุกอยด่างทบีนึ่คน ๆ นมันั้นตว้องการใหว้กระทพา แตด่เรา
จะทพาสลินึ่งทบีนึ่เราทพาไดว้ และนมันึ่นคมือทมันั้งหมดทบีนึ่พระเจว้าทรงคาดหวมังจากเรา เมมืนึ่อหญลิงมด่ายคนนมันั้นโยนเงลินสองสตางคร์
ของตนไวว้ขว้างใน พระเยซผกร็ตรมัสวด่านางไดว้ใหว้มากกวด่าคนทมันั้งปวง นางใหว้ทมันั้งหมดทบีนึ่นางมบี นางใหว้เงลินถวายจพานวน
เลร็กนว้อย แตด่นางทพาสจุดความสามารถของตนแลว้ว (มาระโก 12:41-44) เมมืนึ่อมารบียร์ทพากลด่องใสด่นนั้พามมันหอมอมันมบีคด่า
นมันั้นแตกและชโลมพระกายของพระเยซผ พระองคร์กร็ตรมัสวด่า “เธอไดว้กระทพาสลินึ่งทบีนึ่เธอสามารถทพาไดว้” (มาระโก 
14:3-9)

ขว้อ 3 และ 4: เพราะโดยสจุดความสามารถของพวกเขา ขว้าพเจว้าเปป็นพยานไดว้ ใชด่แลว้ว และโดยเกลินความ
สามารถของพวกเขาเสบียอบีก พวกเขาไดว้เตร็มใจในพวกเขาเอง โดยขอรว้องพวกเราดว้วยการอว้อนวอนอยด่างมากมาย
วด่า พวกเราจะยอมรมับของถวายนมันั้น และใหว้พวกเรามบีสด่วนในการรมับใชว้พวกวลิสจุทธลิชน

“เพราะโดยสจุดความสามารถของพวกเขา ขว้าพเจว้าเปป็นพยานไดว้…” พวกเขาใหว้จนสจุดความสามารถของ
ตน เปาโลถผกใชว้การโดยองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเพมืนึ่อกด่อตมันั้งครลิสตจมักรเหลด่านมันั้น และเขาใชว้เวลามากมายกมับผผว้คนทบีนึ่นมันึ่น 
เขาจนงมบีคจุณสมบมัตลิทบีนึ่จะเปป็นพยานในเรมืนึ่องของสภาพของครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นในแควว้นมาซลิโดเนบีย

“...ใชด่แลว้ว และโดยเกลินความสามารถของพวกเขาเสบียอบีก…” นมันึ่นคมือ เกลินสลินึ่งทบีนึ่จะถผกคาดหวมังหรมือคลิดไดว้
ในสภาพของพวกเขา ความหมายในทบีนึ่นบีนั้กร็คมือวด่า ครลิสเตบียนเหลด่านบีนั้เตร็มใจทบีนึ่จะใหว้มากกวด่าทบีนึ่พวกเขาสามารถทบีนึ่จะ
ใหว้ไดว้ พวกเขาเสบียสละ พวกเขาเอาจากความขมัดสนของตมัวเองและใหว้อยด่างเตร็มใจเพมืนึ่อตอบสนองความตว้องการ



ของผผว้อมืนึ่น
“...พวกเขาไดว้เตร็มใจในพวกเขาเอง” เมมืนึ่อกระทพาการโดยตมัดสลินใจเลมือกเอง โดยไมด่คพานนงถนงตมัวเอง ดว้วย

ความสมมัครใจของพวกเขาเอง ซนนึ่งถผกนพาโดยความปรารถนาทบีนึ่ไมด่เหร็นแกด่ตมัวของพวกเขาเอง พวกเขาจนงใหว้ดว้วยใจ
กวว้างขวาง พวกเขาไมด่ไดว้รอใหว้คนมาคะยมันั้นคะยอและอว้อนวอน แตด่ใหว้ดว้วยความสมมัครใจของตมัวพวกเขาเอง 
“พระเจว้าทรงรมักผผว้ใหว้ทบีนึ่มบีใจรด่าเรลิง” (2 คร. 9:7) และความชมืนึ่นบานของพวกเขาถผกเผยใหว้ประจมักษร์ในการใหว้แกด่คน
เหลด่านมันั้นทบีนึ่ประสบความทจุกขร์ยากมากกวด่าตน จากบมันทนกทมันั้งหมดทบีนึ่เรามบีเกบีนึ่ยวกมับครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นในแควว้นมาซลิ
โดเนบีย พวกเขาโดดเดด่นในเรมืนึ่องการใหว้ดว้วยใจกวว้างขวางและดว้วยใจยลินดบีของตน

ขอบคจุณพระเจว้าสพาหรมับคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่รมักองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าดว้วยสลินั้นสจุดตมัวตนของพวกเขาและเตร็มใจทบีนึ่จะ
ถผกนพาโดยพระวลิญญาณ โดยยอมจพานนไมด่เพบียงตมัวพวกเขาเองแตด่ทมันั้งหมดทบีนึ่พวกเขามบีเชด่นกมัน พระเจว้าทรงตว้องการ
หมัวใจ มนจุษยร์นมันั้นทบีนึ่อยผด่ภายใน พระองคร์ทรงตว้องการรด่างกายของเราใหว้เปป็นเครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิต อวมัยวะของเราใหว้
เปป็นเครมืนึ่องมมือแหด่งความชอบธรรม และพระองคร์ทรงตว้องการเงลินของของเรา มมันเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยพระเจว้าในการ
แจกจด่ายนบีนั้ทบีนึ่จะใชว้เงลินทองของเราไมด่เพบียงเพมืนึ่อเลบีนั้ยงดผและดผแลคนยากจน แตด่เพมืนึ่อเผยแพรด่ขด่าวประเสรลิฐเชด่นกมัน 
พระเจว้าทรงสามารถใหว้มานาตกเหมมือนฝนลงมาจากสวรรคร์และเลบีนั้ยงดผคนยากจนไดว้ พระองคร์เองทรงสามารถ
ตอบสนองความตว้องการเหลด่านมันั้นของครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นไดว้ แตด่พระองคร์ไดว้ประทานสลิทธลิพลิเศษอมันยลินึ่งใหญด่แกด่เรา
ในการรด่วมแบด่งปปันสลินึ่งซนนึ่งพระองคร์ไดว้ทรงอวยพรเราแลว้ว

“...โดยขอรว้องพวกเราดว้วยการอว้อนวอนอยด่างมากมายวด่า พวกเราจะยอมรมับของถวายนมันั้น…” เปาโล
กพาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีนั้วด่าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในแควว้นมาซลิโดเนบียไดว้อว้อนวอนเขาอยด่างจรลิงจมังใหว้รมับเงลินถวายนมันั้นทบีนึ่พวกเขาไดว้
มอบใหว้และนพาสด่งมมันใหว้แกด่วลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนและทจุกขร์ยากเหลด่านมันั้นในกรจุงเยรผซาเลร็ม

“...และใหว้พวกเรามบีสด่วนในการรมับใชว้พวกวลิสจุทธลิชน”-หรมือ “ใหว้พวกเรายอมรมับของถวายนมันั้นและการ
รด่วมสามมัคคบีธรรมนมันั้นแหด่งการปรนนลิบมัตลิวลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้น”

ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในแควว้นมาซลิโดเนบียไดว้ขอรว้องเปาโลและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขาทบีนึ่จะมบีสด่วนในการงาน
แหด่งการนพาสด่งเงลินทบีนึ่ถวายใหว้แกด่วลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นทบีนึ่กรจุงเยรผซาเลร็ม สาเหตจุแหด่งความทจุกขร์ยากซนนึ่งทพาใหว้การเรบีนึ่ยไรนบีนั้
เปป็นเหตจุจพาเปป็นนด่าจะเปป็นการกมันดารอาหารรจุนแรงในแผด่นดลินนมันั้น ซนนึ่งถผกพยากรณร์ไวว้โดยอากาบมัสและซนนึ่งเกลิดขนนั้น
ในสมมัยของคลาวดลิอมัส ซบีซารร์ (ดผ กลิจการ 11:27-30)

ขว้อ 5: และสลินึ่งนบีนั้พวกเขาไดว้กระทพา ไมด่เหมมือนทบีนึ่พวกเราไดว้หวมังไวว้ แตด่ไดว้ถวายตมัวพวกเขาเองแดด่องคร์พระผผว้
เปป็นเจว้ากด่อน และไดว้มอบตมัวใหว้พวกเราตามพระประสงคร์ของพระเจว้า

พวกเขาไมด่ไดว้ใหว้สลินึ่งทบีนึ่เปาโลคาดหมายไวว้เทด่านมันั้น เขาทราบถนงความยากจนของครลิสตจมักรชาวแควว้นมาซลิ
โดเนบียเหลด่านมันั้น และเขาคาดหวมังเงลินถวายเลร็กนว้อยจากพวกเขา

“...แตด่ไดว้ถวายตมัวพวกเขาเองแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากด่อน…” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นยอมจพานน
อยด่างเตร็มทบีนึ่ตด่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากด่อน มอบถวายตมัวแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พวกเขาไมด่หวงสลินึ่งใดไวว้เลย พวกเขา
รผว้สนกวด่าทมันั้งหมดทบีนึ่พวกเขามบีอยผด่เปป็นขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และเมมืนึ่อผผว้คนทจุด่มเทอยด่างซมืนึ่อสมัตยร์และหมดทมันั้งตมัวแดด่
พระองคร์ พวกเขากร็ไมด่ประสบความยจุด่งยากเลยในการมบีเงลินทองทบีนึ่จะบรลิจาคเพมืนึ่อชด่วยเหลมือผผว้อมืนึ่นทบีนึ่ประสบความ



ทจุกขร์ยากมากกวด่า โดยความยลินยอมพรว้อมใจแหด่งการเสนอตมัวทบีนึ่จะรมับใชว้ของพวกเขา ไมด่วด่าการเสนอตมัวเหลด่านมันั้น
จะตนึ่พาตว้อยสมักเพบียงใดกร็ตาม และโดยความทจุด่มเทของพวกเขาตด่อพระเจว้า ผผว้เชมืนึ่อชาวแควว้นมาซลิโดเนบียเหลด่านมันั้นจนง
ทพาเกลินความคาดหมายของเปาโลเกบีนึ่ยวกมับพวกเขา พวกเขาถวายตมัวพวกเขาเองกด่อนอมืนึ่น “และไดว้มอบตมัวใหว้พวก
เราตามพระประสงคร์ของพระเจว้า”

นมันึ่นคมือ “และจากนมันั้นจนงแกด่พวกเราในฐานะเหลด่าผผว้รมับใชว้และเหลด่าตมัวแทนของพระเจว้า”-หรมือ “พวกเขา
ไดว้ถวายตมัวแกด่พวกเราเพมืนึ่อทบีนึ่จะถผกชบีนั้ทางในเรมืนึ่องของการเรบีนึ่ยไรทบีนึ่จะกระทพานมันั้น” สลินึ่งทบีนึ่พวกเขาไดว้กระทพา พวกเขากร็
กระทพา “โดยนนั้พาพระทมัยของพระเจว้า” นมันึ่นคมือ มมันเปป็นนนั้พาพระทมัยของพระเจว้าทบีนึ่พวกเขาควรมบีอพานาจทบีนึ่จะกระทพา
เชด่นนมันั้นหากพวกเขาเตร็มใจทบีนึ่จะกระทพาตามนนั้พาพระทมัยของพระองคร์ในชบีวลิตของพวกเขา

ในฐานะผผว้เชมืนึ่อ เราควรเตร็มใจทบีนึ่จะทพาแบบเดบียวกมัน เราทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วควรมบีใจขอบพระคจุณอยผด่ทจุกเวลา
ภายใตว้ทจุกสถานการณร์ ถนงแมว้กพาลมังประสบกมับความทจุกขร์ลพาบากหรมือความยากจนกร็ตาม: “ในทจุกกรณบีจง
ขอบพระคจุณ เพราะนบีนึ่แหละเปป็นพระประสงคร์ของพระเจว้าในพระเยซผครลิสตร์เกบีนึ่ยวกมับพวกทด่าน” (1 ธส. 5:18)

ขว้อ 6: จนกระทมันึ่งพวกเราไดว้อว้อนวอนทลิตมัสวด่า เขาไดว้เรลินึ่มตว้นแลว้วฉมันใด เขากร็ควรกระทพาใหว้พระคจุณอมัน
เดบียวกมันนมันั้นสพาเรร็จในพวกทด่านดว้วยฉมันนมันั้น

ทลิตมัส (ดผเหมมือนเปป็นทบีนึ่ชมัดเจนโดยคพากลด่าวทบีนึ่วด่า “เขาไดว้เรลินึ่มตว้นแลว้วฉมันใด”) ไดว้ไปเยมือนเมมืองโครลินธร์เปป็น
ครมันั้งทบีนึ่สองแลว้วกด่อนทบีนึ่เปาโลไปถนงทบีนึ่นมันึ่นอบีกครมันั้ง การไปเยมือนครมันั้งแรกของทลิตมัสไดว้เรลินึ่มตว้นการถวายนมันั้นแลว้ว การไป
เยมือนครมันั้งทบีนึ่สองของเขาไดว้เสรร็จสลินั้นการเรบีนึ่ยไรเพมืนึ่อวลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้น คพาวด่า “อว้อนวอน” อาจถผกแปลใหว้ดบีขนนั้นไดว้วด่
า “กระตจุว้น” หรมือ “คะยมันั้นคะยอ” เปาโลคะยมันั้นคะยอทลิตมัสใหว้กลมับไปและทพาสลินึ่งทบีนึ่เขาเรลินึ่มตว้นแลว้วนมันั้นใหว้เสรร็จสลินั้น

“...พระคจุณอมันเดบียวกมันนมันั้น” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลพผดถนงของประทานนมันั้น การเรบีนึ่ยไรนมันั้น เงลินถวายนมันั้น ซนนึ่งไดว้ถผก
รวบรวมเพมืนึ่อวลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นในกรจุงเยรผซาเลร็ม (ดผความเหร็นเกบีนึ่ยวกมับขว้อ 1 ของบทนบีนั้) อมันทบีนึ่จรลิงเปาโลกพาลมังกลด่าว
วด่า “เมมืนึ่อทราบถนงความยากจนและความขมัดสนยลินึ่งนมักในทด่ามกลางครลิสเตบียนชาวแควว้นมาซลิโดเนบียเหลด่านมันั้น 
ขว้าพเจว้าจนงประหลาดใจกมับเงลินถวายดว้วยใจกวว้างนมันั้นทบีนึ่พวกเขาไดว้ถวายเพมืนึ่อวลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นในกรจุงเยรผซาเลร็ม 
ขว้าพเจว้าไดว้รมับการหนจุนใจอยด่างมากเพราะความมบีใจกวว้างแบบไมด่คาดคลิดของพวกเขา ดมังนมันั้นขว้าพเจว้าจนงไดว้ขอรว้อง
ทลิตมัสใหว้ไปหาพวกทด่านและสพาเรร็จการเรบีนึ่ยไรนมันั้นซนนึ่งพวกทด่านไดว้เรลินึ่มตว้นแลว้วและปรารถนาทบีนึ่จะถวายเพมืนึ่ออจุดมการณร์
อมันคผด่ควรนบีนั้ เกรงวด่าพวกทด่านจะถผกทพาใหว้อมับอายเพราะความมบีใจกวว้างของผผว้เชมืนึ่อชาวแควว้นมาซลิโดเนบียเหลด่านมันั้น 
ขว้าพเจว้ารว้อนใจอยากใหว้พวกทด่านถวายดว้วยใจกวว้างขวาง และขว้าพเจว้าจนงจะสด่งทลิตมัสไปเพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะไดว้สพาเรร็จการ
เรบีนึ่ยไรเงลินนมันั้นเพมืนึ่อครลิสเตบียนทบีนึ่ยากจนเหลด่านมันั้นในกรจุงเยรผซาเลร็ม”

คนาเตมือนสตริ
ขว้อ 7: เหตจุฉะนมันั้น พวกทด่านบรลิบผรณร์ในทจุกสลินึ่ง ในความเชมืนึ่อ และคพาพผด และความรผว้ และในความขยมันขมัน

แขร็งทมันั้งปวง และในความรมักของพวกทด่านตด่อพวกเราฉมันใด พวกทด่านจงบรลิบผรณร์ในพระคจุณนบีนั้ดว้วยฉมันนมันั้น
อมัครทผตเปาโลชมเชยผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายเสมอ ทบีนึ่ใดกร็ตามทบีนึ่ทพาไดว้ ดว้วยความจรลิงใจและความจรลิง ในทบีนึ่นบีนั้เขา

บอกชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่าพวกเขา “บรลิบผรณร์ในทจุกสลินึ่ง” และจากนมันั้นเขาเอด่ยชมืนึ่อหนว้าทบีนึ่และพระคจุณบางประการ
ของครลิสเตบียนซนนึ่งในนมันั้นพวกเขาบรลิบผรณร์:



“...ในความเชมืนึ่อ…” ความเชมืนึ่อเปป็นรากเหงว้าแหด่งพระคจุณทมันั้งปวงของครลิสเตบียน มบีคนเหลด่านมันั้นในครลิสต
จมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ซนนึ่งเปป็นผผว้มบีความเชมืนึ่อเขว้มแขร็ง ของประทานแหด่งความเชมืนึ่อ

“...และคพาพผด และความรผว้ และในความขยมันขมันแขร็งทมันั้งปวง…” บางคนมบีของประทานในการสอนและ
การอบรมสมันึ่งสอนผผว้อมืนึ่น ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าพวกเขาอธลิษฐานและวางใจองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทบีนึ่จะเพลินึ่มพผนความรผว้และ
ความเขว้าใจของพวกเขา และพวกเขาไดว้ทพาเชด่นนมันั้นดว้วยความขยมันขมันแขร็ง

“...และในความรมักของพวกทด่านตด่อพวกเรา…” พวกเขารมักเปาโลและทลิตมัส พวกเขารมักพวกพบีนึ่นว้อง และ
พวกเขาแสดงความรมักนบีนั้ออกมา (นบีนึ่ไมด่ไดว้หมายถนงทจุกคน แตด่หมายถนงครลิสตจมักรนมันั้นโดยรวม)

“...พวกทด่านจงบรลิบผรณร์ในพระคจุณนบีนั้ดว้วยฉมันนมันั้น” เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “เนมืนึ่องจากพวกทด่านไดว้กระทพาสลินึ่ง
เหลด่านบีนั้ทมันั้งหมด ขว้าพเจว้าจนงอยากใหว้พวกทด่านกว้าวไปขว้างหนว้าอบีกกว้าวและบรลิบผรณร์ในการใหว้เชด่นกมัน จงใหว้เหมมือน
อยด่างทบีนึ่พวกทด่านแสดงความขยมันขมันแขร็งในทจุกสลินึ่งทบีนึ่พวกทด่านกระทพา จงใหว้ดว้วยใจกวว้างขวาง” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง 
เนมืนึ่องจากพวกเขาบรลิบผรณร์ในลมักษณะเฉพาะตมัวทบีนึ่โดดเดด่นเหลด่านมันั้นแหด่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนทบีนึ่แทว้จรลิงแลว้ว 
บมัดนบีนั้เปาโลจนงอยากใหว้พวกเขาบรลิบผรณร์ในพระคจุณแหด่งการใหว้ ดมังนมันั้นเขาจนงเตมือนสตลิพวกเขาใหว้สพาแดงจลิตใจทบีนึ่เปป็น
อลิสระและมบีใจกวว้างขวางในเงลินถวายนมันั้นสพาหรมับเหลด่าผผว้เชมืนึ่อในกรจุงเยรผซาเลร็ม

ในความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนและในขด่าวประเสรลิฐ มมันเปป็นพมันธะหนว้าทบีนึ่ของผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทบีนึ่จะรมัก
พบีนึ่นว้องของตนและชด่วยเหลมือคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ขมัดสน เราทราบวด่ามมันคงเปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่ครลิสตจมักรหนนนึ่งในชจุมชนหนนนึ่งจะ
ชด่วยเหลมือผผว้คนทมันั้งโลกไดว้ แตด่เราควรชด่วยเหลมือคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ทนทจุกขร์ทบีนึ่ใดกร็ตามทบีนึ่ทพาไดว้ และเมมืนึ่อเราทพาสลินึ่งทบีนึ่เรา
ทพาไดว้และทพาสลินึ่งนมันั้นในความรมัก นมันึ่นกร็เปป็นทมันั้งหมดทบีนึ่พระเจว้าทรงคาดหวมัง พระองคร์ไมด่ไดว้คาดหวมังใหว้เราเอาสลินึ่งของทบีนึ่
จพาเปป็นตด่อการเลบีนั้ยงชบีพของเราทบีนึ่มบีอยผด่นว้อยนลิดไปยกใหว้ผผว้อมืนึ่น แตด่พระองคร์ทรงคาดหวมังใหว้เราแบด่งปปันเมมืนึ่อเรามบีสลินึ่งซนนึ่ง
เราแบด่งปปันไดว้

ขว้อ 8: ขว้าพเจว้ามลิไดว้กลด่าวโดยคพาบมัญชา แตด่โดยถมือโอกาสในความกระตมือรมือรว้นของคนอมืนึ่น ๆ และเพมืนึ่อ
พลิสผจนร์ความจรลิงใจแหด่งความรมักของพวกทด่าน

ในพระคพาขว้อนบีนั้เปาโลรมับประกมันชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่าเขาไมด่ไดว้กพาลมังบมัญชาหรมือสมันึ่งพวกเขาใหว้ทพาเชด่นนบีนั้ 
เพราะวด่าเขาไมด่มบีสลิทธลิอพานาจเหนมือทรมัพยร์สลินของพวกเขา และเขาอยากใหว้พวกเขาทราบวด่าเขาไมด่ไดว้กพาลมัง
พยายามทพาตมัวเปป็น “เจว้านายอยผด่เหนมือทายาททมันั้งหลายของพระเจว้า” หรมือเปป็นจอมเผดร็จการฝฝ่ายวลิญญาณ สลินึ่งทบีนึ่
พวกเขาใหว้ตว้องถผกใหว้ในความรมัก จากใจจรลิงและดว้วยความเตร็มใจ มมันตว้องเปป็นงานหนนนึ่งทบีนึ่เตร็มใจในสด่วนของพวก
เขา ไมด่ใชด่เพราะวด่าเขาบมังคมับพวกเขาหรมือบมัญชาพวกเขา

“...แตด่โดยถมือโอกาสในความกระตมือรมือรว้นของคนอมืนึ่น ๆ” มบีความหมายวด่า “ขว้าพเจว้าเตมือนความจพาพวก
ทด่านเรมืนึ่องครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบียและอยากใหว้พวกทด่านระลนกถนงการถวายดว้วยใจกวว้างของพวก
เขา นบีนึ่ควรเปป็นเหตจุใหว้พวกทด่านใหว้ดว้วยใจกวว้าง เพราะวด่าครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นในแควว้นมาซลิโดเนบียไมด่สามารถใหว้ไดว้
มากเทด่ากมับทบีนึ่พวกทด่านสามารถทบีนึ่จะใหว้ไดว้” เปาโลอยากใหว้พวกเขารผว้วด่าเขาไมด่ไดว้กพาลมังบมัญชาพวกเขาวด่าตว้องใหว้
ตามปรลิมาณทบีนึ่กพาหนดไวว้ หรมือตว้องใหว้อะไรบว้างเลย เขาแคด่กพาลมังพยายามชมักชวนพวกเขาทบีนึ่จะใหว้ดว้วยใจกวว้าง 
ไมด่ใชด่โดยคพาบมัญชาแตด่โดยการแสดงใหว้พวกเขาเหร็นสลินึ่งทบีนึ่คนอมืนึ่นไดว้ใหว้แลว้ว เขายกแบบอยด่างของครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ ซนนึ่ง



ตามมาดว้วย (ในขว้อ 9) แบบอยด่างทบีนึ่โดดเดด่นสจุดยอด นมันึ่นคมือพระเยซผครลิสตร์เจว้า-พระองคร์ผผว้ทรงมมันึ่งมบีแตด่ไดว้ทรงสละ
ทลินั้งทจุกสลินึ่ง เพมืนึ่อทบีนึ่โดยความยากจนของพระองคร์ เราจะถผกทพาใหว้เปป็นผผว้มมันึ่งมบี

เปาโลมบีสลิทธลิอมันสมบผรณร์ทบีนึ่พระเจว้าประทานใหว้ทบีนึ่จะสอนและเทศนาเรมืนึ่องการใหว้ เพราะวด่าพระเจว้าไดว้ทรง
วางแบบอยด่างนมันั้นแลว้วเมมืนึ่อพระองคร์ไดว้ประทานพระเยซผ พระเยซผไดว้ประทานชบีวลิตของพระองคร์-และผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ไมด่
เทศนาเรมืนึ่องการใหว้กร็ไมด่ไดว้เทศนาพระวจนะทมันั้งหมด ขด่าวประเสรลิฐเปป็นของเราเพราะของประทานนมันั้นทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่
ทบีนึ่สจุด ของขวมัญของพระเจว้า พระเยซผครลิสตร์เจว้า ขด่าวประเสรลิฐคมือการสลินั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟฟฟื้นคมืน
พระชนมร์ของพระองคร์ “ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์” (1 คร. 15:1-4)

“...และเพมืนึ่อพลิสผจนร์ความจรลิงใจแหด่งความรมักของพวกทด่าน” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลไมด่ไดว้ระบจุเจาะจงวด่าเขากพาลมัง
พผดถนงความรมักอะไร-ความรมักทบีนึ่มบีตด่อพระเจว้า หรมือตด่อเปาโล หรมือตด่อครลิสตจมักร เขาอาจใชว้คพานบีนั้ตรงนบีนั้ในความ
หมายโดยทมันึ่วไป โดยปรารถนาใหว้พวกเขาพลิสผจนร์ความรมักของพวกเขาตด่อพระเจว้าสพาหรมับสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรง
กระทพา ตด่อพระครลิสตร์สพาหรมับสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงกระทพา และตด่อเปาโลเพราะการทบีนึ่เขาไดว้สมัตยร์ซมืนึ่อในการประกาศ
ขด่าวประเสรลิฐแกด่พวกเขา โดยนพาพวกเขาเขว้าสผด่ชบีวลิตอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า

ในวมันนบีนั้และชมันึ่วโมงนบีนั้ เหมมือนอยด่างในตอนนมันั้น ความมบีใจกวว้างในการชด่วยเหลมือคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่กพาลมังทน
ทจุกขร์เพราะขาดอาหาร ทบีนึ่พมักพลิง และเสมืนั้อผว้าเปป็นหลมักฐานทบีนึ่แนด่นอนอยด่างหนนนึ่งของความรมักอมันจรลิงใจตด่อพระเจว้า 
ตด่อพระครลิสตร์ และตด่อสลินึ่งตด่าง ๆ ฝฝ่ายวลิญญาณ ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนคมือความรมัก พระเจว้าทรงเปป็นความรมัก (1 
ยอหร์น 4:8)- และถว้าเราไมด่รมักพบีนึ่นว้องของเราผผว้ซนนึ่งเรามองเหร็นแลว้ว เราจะรมักพระเจว้าผผว้ซนนึ่งเรายมังไมด่เคยเหร็นไดว้
อยด่างไร? (1 ยอหร์น 4:20) ยากอบเตมือนสตลิวด่า “ถว้าพบีนึ่นว้องชายหรมือหญลิงคนใดเปลมือยเปลด่า และขาดแคลนอาหาร
ประจพาวมัน และคนหนนนึ่งคนใดในพวกทด่านกลด่าวแกด่เขาเหลด่านมันั้นวด่า “จงออกเดลินทางไปโดยสมันตลิสจุขเถลิด พวกทด่าน
จงอบอจุด่นและอลินึ่มเถลิด” อยด่างไรกร็ตามพวกทด่านไมด่ไดว้ใหว้สลินึ่งเหลด่านมันั้นซนนึ่งจพาเปป็นตด่อรด่างกายแกด่พวกเขา สลินึ่งนมันั้นจะเปป็น
ประโยชนร์อะไรเลด่า” (ยากอบ 2:15,16) ถว้าเราปลด่อยใหว้พบีนึ่นว้องชายหญลิงในพระครลิสตร์ทนทจุกขร์ในเมมืนึ่อเรามบีสลินึ่งซนนึ่งเรา
สามารถบรรเทาความทจุกขร์ของพวกเขาไดว้และขจมัดความเจร็บปวดของพวกเขาออกไปไดว้บว้าง เราจะกลด่าวไดว้
อยด่างไรวด่าความรมักของพระเจว้าดพารงอยผด่ในเรา? (1 ยอหร์น 3:17)

ขว้อ 9: เพราะพวกทด่านรผว้จมักพระคจุณของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเราวด่า ถนงแมว้วด่า
พระองคร์เคยเปป็นผผว้มมันึ่งมบี แตด่เพราะเหร็นแกด่พวกทด่านพระองคร์ไดว้ทรงกลายเปป็นคนยากจน เพมืนึ่อพวกทด่านโดยความ
ยากจนของพระองคร์ จะไดว้เปป็นคนมมันึ่งมบี

เปาโลยกภาพประกอบคพาสอนของตนเสมอโดยอว้างอลิงถนงชบีวลิตและการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ของพระเยซผ
ครลิสตร์เจว้า ในทบีนึ่นบีนั้เขาแสดงใหว้เหร็นหนว้าทบีนึ่ของการใหว้ดว้วยใจกวว้างเพมืนึ่องานขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและเพมืนึ่อคนเหลด่า
นมันั้นทบีนึ่ขมัดสนจากขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าพระเยซผครลิสตร์เจว้าทรงเตร็มพระทมัยทบีนึ่จะกลายเปป็นผผว้ยากจนเพมืนึ่อทบีนึ่พระองคร์จะ
ประทานความรอดแกด่ผผว้อมืนึ่น ภาษากรบีกอด่านตรงตมัววด่า “ไดว้ทรงทพาใหว้ตมัวพระองคร์เองเปป็นขอทานคนหนนนึ่ง” นมันึ่นคมือ 
เมมืนึ่อพระเยซผไดว้ทรงกลายเปป็นมนจุษยร์ พระองคร์ไดว้ทรงกลายเปป็นคนยากจน

เปาโลกลด่าวชมัดเจนวด่าพระเยซผทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ผผว้ถมือกรรมสลิทธลิธ เจว้าของ และผผว้เนรมลิตสรว้างสลินึ่ง
สารพมัด พระองคร์ทรงครอบครองสลินึ่งสารพมัด-กระนมันั้นพระองคร์กร็ทรงเตร็มพระทมัยทบีนึ่จะสละตพาแหนด่งอมันทรงเกบียรตลิ



ของพระองคร์ในพระทรวงของพระบลิดา ทบีนึ่จะทลินั้งสงด่าราศบีแหด่งสวรรคร์และความมมันึ่งคมันึ่งทมันั้งหมดแหด่งพระนลิเวศของ
พระบลิดา เพมืนึ่อทบีนึ่พระองคร์จะทรงแทนทบีนึ่เราและโดยทางความยากจนและความมรณาของพระองคร์ทรงทพาใหว้เรา
เปป็นผผว้มมันึ่งมบีดว้วยความมมันึ่งมบีของพระเจว้า เนมืนึ่องจากพระเยซผทรงทพาเชด่นนบีนั้เพมืนึ่อเราแลว้ว ถว้าเราประกาศตมัววด่ารผว้จมัก
พระองคร์ เรากร็ควรเตร็มใจทบีนึ่จะใหว้ทรมัพยร์สลินึ่งของฝฝ่ายโลกของเราเพมืนึ่อเปป็นประโยชนร์แกด่ผผว้อมืนึ่น เราคงไมด่มบีทางใหว้สลินึ่งทบีนึ่
พระองคร์ไดว้ประทาน แตด่เราสามารถใหว้ไดว้อยด่างแนด่นอน-กด่อนอมืนึ่นคมือตมัวเราเอง และจากนมันั้นกร็คมือเงลินทองของเรา 
เพมืนึ่อเผยแพรด่ขด่าวประเสรลิฐและชด่วยเหลมือคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ขมัดสน

คพาสอนของเปาโลพลิสผจนร์ใหว้เหร็นวด่าเขาเชมืนึ่อวด่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นเครมืนึ่องอว้างอลิงของสลินึ่งสารพมัด เปาโล
อว้างอลิงทจุกคพาถามทบีนึ่ตว้องการคพาตอบไปยมังชบีวลิตและจลิตวลิญญาณของพระครลิสตร์-คพาถามในเชลิงปฏลิบมัตลิ คพาถามในเชลิง
คาดเดา สถานทบีนึ่แหด่งเดบียวทบีนึ่จะหาคพาตอบสพาหรมับสลินึ่งฝฝ่ายวลิญญาณทมันั้งหลายคมือในพระครลิสตร์ ในพระองคร์ความเตร็ม
บรลิบผรณร์ทมันั้งสลินั้นของตรบีเอกานจุภาพดพารงอยผด่ในฝฝ่ายรด่างกาย และในพระองคร์ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายกร็ครบบรลิบผรณร์ (คส.
 2:9,10) ดมังนมันั้นเปาโลจนงเชมืนึ่อและเทศนาวด่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นคพาตอบสพาหรมับทจุกคพาถาม

พระเยซผครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงสลินั้นสจุดการเปป็นผผว้มมันึ่งมบีเมมืนึ่อพระองคร์ทรงทพาใหว้ตมัวเองยากจน นมันึ่นคมือ พระองคร์ไมด่ไดว้
สลินั้นสจุดการเปป็นพระเจว้าเมมืนึ่อพระองคร์ทรงกลายเปป็นมนจุษยร์ พระองคร์ทรงเปป็นมนจุษยร์พระเจว้า ในฐานะพระเจว้า
พระองคร์ยมังทรงมมันึ่งมบี แตด่ในฐานะมนจุษยร์พระองคร์กร็ทรงยากจน พระองคร์ไมด่มบีทบีนึ่ ๆ จะวางศบีรษะของพระองคร์ 
พระองคร์ตรมัสวด่า “บรรดาสจุนมัขจลินั้งจอกมบีโพรงทมันั้งหลาย และนกเหลด่านมันั้นแหด่งฟฟ้าอากาศมบีรมังทมันั้งหลาย แตด่บจุตรมนจุษยร์
ไมด่มบีทบีนึ่ทบีนึ่จะวางศบีรษะของตน” (มธ. 8:20) พระองคร์ไมด่มบีอาหารทบีนึ่จะเลบีนั้ยงแขกเหรมืนึ่อของพระองคร์บนไหลด่เขานมันั้น 
และพระองคร์ทรงขอยมืมมมืนั้อเทบีนึ่ยงของเดร็กชายตมัวนว้อยทบีนึ่เปป็นขนมปปังหว้ากว้อนกมับปลาสองตมัวและใชว้มมืนั้อเทบีนึ่ยงนมันั้นเพมืนึ่อ
เลบีนั้ยงดผคนหว้าพมันคนทบีนึ่หลิวโหย ยากจน ใชด่แลว้วครมับ-แตด่กร็ทรงเปป็นพระเจว้าในเนมืนั้อหนมัง ดมังนมันั้นพระองคร์จนงทรงมมันึ่งมบี

ในฟปีลลิปปปี 2:5-8 เราพบถว้อยคพาเหลด่านบีนั้: 
“จงใหว้ความคลิดนบีนั้มบีอยผด่ในพวกทด่าน เหมมือนอยด่างทบีนึ่ไดว้มบีอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์เชด่นกมัน พระองคร์ผผว้ทรงอยผด่ใน

สภาพของพระเจว้า มลิไดว้ทรงคลิดวด่าการเทด่าเทบียมกมับพระเจว้านมันั้นเปป็นการแยด่งชลิงเอาไปเสบีย แตด่ไดว้ทรงกระทพา
พระองคร์เองใหว้ไมด่มบีชมืนึ่อเสบียงใด ๆ และไดว้ทรงรมับสภาพของผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่ง และไดว้ทรงถมือกพาเนลิดในลมักษณะของ
มนจุษยร์ และเมมืนึ่อทรงปรากฏในสภาพของมนจุษยร์คนหนนนึ่งแลว้ว พระองคร์ไดว้ทรงถด่อมพระองคร์ลง และยอมเชมืนึ่อฟปัง
จนถนงความมรณา กระทมันึ่งความมรณาแหด่งกางเขนนมันั้น”

สลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงเรบียกรว้องเพมืนึ่อจด่ายหนบีนั้บาปนมันั้น พระเจว้าเพบียงผผว้เดบียวทรงจมัดหาใหว้ไดว้ และเพมืนึ่อทพาการ
จมัดหาใหว้นบีนั้ พระองคร์ไดว้ทรงคลจุมพระองคร์เองในรด่างกายหนนนึ่งซนนึ่งเหมมือนกมับรด่างกายของเราและไดว้เสดร็จลงมาสผด่
ระดมับของเรา อยด่าเขว้าใจผมผลิดนะครมับ-พระองคร์ยมังทรงเปป็นพระเจว้าเหมมือนเดลิม กระนมันั้นพระองคร์กร็ทรงเปป็น
มนจุษยร์-ยากจนและขมัดสน ไมด่มบีทบีนึ่ทบีนึ่จะวางศบีรษะของพระองคร์ ไมด่มบีทบีนึ่ทบีนึ่จะเรบียกวด่าบว้าน พระองคร์ทรงมบีทรมัพยร์สลินึ่งของ
ของโลกนบีนั้นว้อยมาก กระนมันั้นพระองคร์ไดว้ทรงสรว้างโลกและทจุกสลินึ่งทบีนึ่อยผด่ในนมันั้น! วลิธบีเดบียวทบีนึ่มนจุษยร์จะพบพระเจว้าไดว้กร็คมือ
พระเจว้าตว้องนพาพระองคร์เองลงมาสผด่เรา เราไมด่มบีทางขนนั้นไปถนงพระองคร์ไดว้ โปรดศนกษาคว้นควว้าขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้ซนนึ่ง
ถผกเขบียนภายใตว้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ:

ยอหร์น 1:1-5,9-14,18,29: “ในเรลินึ่มแรกนมันั้นพระวาทะทรงเปป็นอยผด่แลว้ว และพระวาทะทรงอยผด่กมับพระเจว้า



และพระวาทะทรงเปป็นพระเจว้า พระองคร์นมันั้นเองทรงอยผด่ในเรลินึ่มแรกนมันั้นกมับพระเจว้า สลินึ่งสารพมัดไดว้ถผกสรว้างขนนั้นมาโดย
พระองคร์ และโดยปราศจากพระองคร์ไมด่มบีสลินึ่งใดเลยไดว้ถผกสรว้างขนนั้นมาในสลินึ่งทบีนึ่ไดว้ถผกสรว้างขนนั้นมานมันั้น ในพระองคร์มบี
ชบีวลิต และชบีวลิตนมันั้นเปป็นความสวด่างของมนจุษยร์ทมันั้งหลาย และความสวด่างนมันั้นสด่องเขว้ามาในความมมืด และความมมืดหา
ไดว้เขว้าใจความสวด่างนมันั้นไมด่…

“ความสวด่างนมันั้นเปป็นความสวด่างแทว้จรลิง ซนนึ่งสด่องสวด่างแกด่ทจุกคนทบีนึ่เขว้ามาในโลก พระองคร์ทรงอยผด่ในโลก 
และโลกไดว้ถผกสรว้างขนนั้นมาโดยพระองคร์ และโลกหาไดว้รผว้จมักพระองคร์ไมด่ พระองคร์ไดว้เสดร็จมายมังพวกของพระองคร์
เอง และพวกของพระองคร์เองนมันั้นหาไดว้ตว้อนรมับพระองคร์ไมด่ แตด่ทจุกคนทบีนึ่ไดว้ตว้อนรมับพระองคร์ พระองคร์ไดว้ประทาน
อพานาจแกด่พวกเขาใหว้กลายเปป็นบจุตรทมันั้งหลายของพระเจว้า คมือแกด่คนทมันั้งหลายทบีนึ่เชมืนึ่อบนพระนามของพระองคร์ ผผว้ซนนึ่ง
ไดว้บมังเกลิดมา ไมด่ใชด่จากเลมือด หรมือจากความประสงคร์ของเนมืนั้อหนมัง หรมือจากความประสงคร์ของมนจุษยร์ แตด่จาก
พระเจว้า และพระวาทะไดว้รมับสภาพเปป็นเนมืนั้อหนมัง และทรงอาศมัยอยผด่ทด่ามกลางพวกเรา (และพวกเราไดว้เหร็นสงด่า
ราศบีของพระองคร์ คมือสงด่าราศบีอมันสมกมับพระบจุตรองคร์เดบียวทบีนึ่บมังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบผรณร์ดว้วยพระคจุณและความ
จรลิง…

“ไมด่มบีมนจุษยร์ผผว้ใดเคยเหร็นพระเจว้าในเวลาใดเลย พระบจุตรองคร์เดบียวทบีนึ่บมังเกลิดมา ผผว้ซนนึ่งทรงสถลิตในพระทรวง
ของพระบลิดา พระองคร์ไดว้ทรงสพาแดงพระเจว้าแลว้ว…

“ยอหร์นเหร็นพระเยซผกพาลมังเสดร็จมาหาทด่าน และกลด่าววด่า “จงดผพระเมษโปดกของพระเจว้า ผผว้ซนนึ่งทรงนพา
บาปของโลกไปเสบีย”

ยอหร์น 12:45: “และผผว้ทบีนึ่เหร็นเรากร็เหร็นพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงสด่งเรามา”
ยอหร์น 14:9: “พระเยซผตรมัสกมับเขาวด่า “เราไดว้อยผด่กมับทด่านทมันั้งหลายนานถนงเพบียงนบีนั้ และทด่านยมังไมด่รผว้จมักเรา

หรมือ ฟปีลลิปเออ๋ย ผผว้ทบีนึ่ไดว้เหร็นเรากร็ไดว้เหร็นพระบลิดาแลว้ว…”
โคโลสบี 1:15-19: “พระองคร์ (พระครลิสตร์) ผผว้ทรงเปป็นพระฉายของพระเจว้า ผผว้ไมด่ทรงประจมักษร์แกด่ตา ทรง

เปป็นบจุตรหมัวปปีเหนมือสลินึ่งทรงสรว้างทมันั้งปวง เพราะวด่าโดยพระองคร์สรรพสลินึ่งไดว้ถผกสรว้างขนนั้น ทมันั้งทบีนึ่อยผด่ในทว้องฟฟ้าและทบีนึ่อยผด่
ในแผด่นดลินโลก สลินึ่งซนนึ่งประจมักษร์แกด่ตาและสลินึ่งซนนึ่งไมด่ประจมักษร์แกด่ตา ไมด่วด่าพวกเขาจะเปป็นผผว้ครองบมัลลมังกร์ หรมือเปป็นผผว้
ครองอาณาจมักร หรมือเปป็นบรรดาเทพผผว้ครอบครองอาณาจมักร หรมือเปป็นบรรดาเทพผผว้มบีอพานาจ สรรพสลินึ่งทมันั้งสลินั้นไดว้
ถผกสรว้างขนนั้นโดยพระองคร์และเพมืนึ่อพระองคร์ และพระองคร์ทรงเปป็นอยผด่กด่อนสรรพสลินึ่งทมันั้งปวง และสรรพสลินึ่งทมันั้งปวงกร็
ดพารงอยผด่โดยพระองคร์ และพระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะแหด่งกายคมือครลิสตจมักร พระองคร์ผผว้ทรงเปป็นทบีนึ่เรลินึ่มตว้น เปป็นบจุตร
หมัวปปีทบีนึ่ทรงเปป็นขนนั้นมาจากความตาย เพมืนึ่อในสรรพสลินึ่งทมันั้งปวงพระองคร์จะไดว้ทรงเปป็นเอก ดว้วยวด่าเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัย
พระบลิดาทบีนึ่ความบรลิบผรณร์ทมันั้งสลินั้นจะดพารงอยผด่ในพระองคร์”

ฮบีบรผ 1:1-3: “พระเจว้า ผผว้ไดว้ตรมัสในวาระตด่าง ๆ และในวลิธบีอมันหลากหลาย ในสมมัยกด่อนแกด่บรรพบจุรจุษโดย
พวกศาสดาพยากรณร์ ในวมันสจุดทว้ายเหลด่านบีนั้ไดว้ตรมัสแกด่เราทมันั้งหลายโดยพระบจุตรของพระองคร์ ผผว้ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ทรง
ตมันั้งใหว้เปป็นทายาทผผว้รมับสรรพสลินึ่งทมันั้งปวงเปป็นมรดก ซนนึ่งโดยพระบจุตรนมันั้นพระองคร์ไดว้ทรงสรว้างกมัลปจมักรวาลดว้วย ผผว้ทรง
เปป็นความเจลิดจว้าแหด่งสงด่าราศบีของพระเจว้า และทรงเปป็นพระฉายทบีนึ่ปรากฏชมัดแหด่งตมัวตนของพระองคร์ และทรง
ผดจุงสรรพสลินึ่งไวว้โดยพระดพารมัสแหด่งฤทธลิธอพานาจของพระองคร์ เมมืนึ่อพระบจุตรไดว้ทรงชพาระบาปทมันั้งหลายของพวกเรา



โดยพระองคร์เองแลว้ว กร็ไดว้ประทมับนมันึ่ง ณ เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของผผว้ทรงเดชานจุภาพเบมืนั้องบน”
พระเยซผไดว้ทรงอยผด่ในเรลินึ่มแรกนมันั้นกมับพระเจว้า พระองคร์ทรงเทด่าเทบียมรด่วมกมันกมับพระบลิดาในสลินึ่งสารพมัด 

พระองคร์ไดว้เสดร็จมาจากพระทรวงของพระบลิดาและทรงรมับกายเนมืนั้อหนมัง โดยทรงใหว้พระองคร์เองมบีความเทด่าเทบียม
กมับมนจุษยร์ แตด่ไมด่มบีบาป พระองคร์ทรงมบีรด่างกายหนนนึ่งเหมมือนของเรายกเวว้นวด่าพระองคร์ทรงไมด่มบีบาป ดมังนมันั้น เมมืนึ่อ
ทรงใหว้พระองคร์เองมบีความเทด่าเทบียมกมับเราแลว้ว พระองคร์กร็ทรงทพาใหว้เรามมันึ่งมบีบรลิบผรณร์ดว้วยทรมัพยร์สมบมัตลิทมันั้งสลินั้นทบีนึ่มบี
อยผด่ในพระองคร์ (อด่านเอเฟซมัส 1:7,8; 2:5-7; 3:16-19; โคโลสบี 2:2,3)

ขว้อ 10: และในทบีนึ่นบีนั้ขว้าพเจว้าขอใหว้คพาแนะนพาของขว้าพเจว้า เพราะสลินึ่งนบีนั้เปป็นประโยชนร์สพาหรมับพวกทด่าน ผผว้ซนนึ่ง
ไดว้ตมันั้งตว้นเมมืนึ่อกด่อนแลว้ว มลิใชด่ทบีนึ่จะกระทพาเทด่านมันั้น แตด่ทบีนึ่จะมบีนนั้พาใจกระทพาดว้วยเมมืนึ่อปปีกด่อนนมันั้น

“ในทบีนึ่นบีนั้ขว้าพเจว้าขอใหว้คพาแนะนพาของขว้าพเจว้า” ในขว้อ 8 เปาโลกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้ามลิไดว้กลด่าวโดยคพา
บมัญชา” เขาไมด่ไดว้พยายามทบีนึ่จะบมัญชาและเขาไมด่ไดว้กพาหนดปรลิมาณทบีนึ่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นควรใหว้ เขารผว้วด่าคพา
แนะนพาไปไดว้ไกลมากยลินึ่งกวด่าคพาบมัญชาในเรมืนึ่องของการใหว้ ถว้าผผว้คนใหว้ภายใตว้คพาบมัญชา มมันกร็ไมด่ใชด่การใหว้เลยสมักนลิด 
มมันคมือการเชมืนึ่อฟปังคพาบมัญชาหนนนึ่ง พระเจว้าทรงรมักผผว้ใหว้ทบีนึ่มบีใจรด่าเรลิง และคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ใหว้ดว้วยความรด่าเรลิงใจจาก
หมัวใจแหด่งความรมักกร็จะไดว้รมับบพาเหนร็จตามนมันั้น คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ใหว้ดว้วยความจพาเปป็นกร็จะไมด่ไดว้รมับบพาเหนร็จใด ๆ ทมันั้งนมันั้น

“...เพราะสลินึ่งนบีนั้เปป็นประโยชนร์สพาหรมับพวกทด่าน…” เปาโลหมายความตรงนบีนั้วด่านบีนึ่จะเปป็นขว้อไดว้เปรบียบแกด่
พวกเขา มมันจะเปป็นประโยชนร์แกด่พวกเขาในระยะยาว ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายไมด่ไดว้ใหว้เพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้รมับการตอบแทน แตด่เมมืนึ่อ
พวกเขาใหว้ในจลิตใจทบีนึ่ถผกตว้อง พระเจว้ากร็ทรงตอบแทนอยด่างบรลิบผรณร์ เราตว้องจพาใหว้ขนนั้นใจเชด่นกมันวด่าเงลินถวายนบีนั้ไดว้ถผก
เรลินึ่มตว้นเมมืนึ่อปปีกด่อน และถว้าผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไมด่ไดว้ทพาใหว้เสรร็จสลินั้น พวกเขากร็คงไมด่ทพาตามทบีนึ่ตนไดว้วางแผนไวว้ 
ดมังนมันั้นมมันจนงเปป็นขว้อไดว้เปรบียบของพวกเขาและชมืนึ่อเสบียงดบีของพวกเขาทบีนึ่พวกเขาจะเสรร็จสลินั้นสลินึ่งซนนึ่งถผกเรลินึ่มตว้นแลว้ว
เมมืนึ่อปปีกด่อน

“...ผผว้ซนนึ่งไดว้ตมันั้งตว้นเมมืนึ่อกด่อนแลว้ว…” นมันึ่นคมือ คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้เรลินึ่มตว้นเมมืนึ่อปปีกด่อนทบีนึ่จะรมับเงลินถวายนบีนั้ มมันถผก
เรลินึ่มตว้นแลว้วดว้วยความเปป็นไปไดว้มากทบีเดบียวทบีนึ่จะสพาเรร็จ แตด่กร็ถผกขมัดจมังหวะ อาจเพราะความไมด่ลงรอยกมันทบีนึ่ไดว้เกลิด
ขนนั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์

“...มลิใชด่ทบีนึ่จะกระทพาเทด่านมันั้น แตด่ทบีนึ่จะมบีนนั้พาใจกระทพาดว้วยเมมืนึ่อปปีกด่อนนมันั้น” พวกเขาจะตว้องไมด่ทพาใหว้มมันสพาเรร็จ
เพบียงเพราะถผกบมังคมับ แตด่ทพาใหว้มมันสพาเรร็จเพราะวด่ามมันเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ถผกตว้อง มมันถผกเรลินึ่มตว้นแลว้ว มมันควรถผกทพาใหว้เสรร็จสลินั้น
จลิตใจทบีนึ่ไดว้นพาในตอนแรกของเงลินถวายมลิชชมันนารบีนบีนั้ควรถผกยอมใหว้นพาตด่อไปจนกวด่าเงลินถวายนมันั้นครบจพานวน คพา
กรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “มบีนนั้พาใจ” มบีความหมายวด่า เตร็มใจ นบีนึ่เปป็นเงลินถวายดว้วยความสมมัครใจมาตมันั้งแตด่ตว้น มมันถผกเรลินึ่มตว้น
แลว้วดว้วยความกระตมือรมือรว้นมากมาย บมัดนบีนั้ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นจะตว้องมบีความกระตมือรมือรว้นในการทพาใหว้เรมืนึ่องนบีนั้
สพาเรร็จพอ ๆ กมับทบีนึ่พวกเขาเคยกระตมือรมือรว้นในการเรลินึ่มตว้นมมัน การคงไวว้ซนนึ่งคพาพยานของพวกเขาเรบียกรว้องใหว้พวก
เขาทพาสลินึ่งทบีนึ่ตนไดว้เรลินึ่มตว้นแลว้วนมันั้นใหว้สพาเรร็จ หลมักการทบีนึ่พวกเขาใชว้ในการปฏลิบมัตลิกร็เปป็นจรลิงในตอนนบีนั้พอ ๆ กมับทบีนึ่มมัน
เปป็นจรลิงเมมืนึ่อปปีกด่อน

ขว้อ 11: เหตจุฉะนมันั้นบมัดนบีนั้ จงกระทพาสลินึ่งนมันั้นเถลิด ดว้วยวด่ามบีความพรว้อมทบีนึ่จะกระทพาอยผด่แลว้วฉมันใด กร็ขอใหว้มบี
การกระทพาโดยสลินึ่งซนนึ่งพวกทด่านมบีอยผด่แลว้วฉมันนมันั้น



เปาโลกพาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีนั้วด่าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์ควรทพาสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาไดว้เรลินึ่มตว้นแลว้วใหว้เสรร็จ บรรลจุ
สลินึ่งซนนึ่งพวกเขาไดว้ตมันั้งใจแลว้วในใจของตน กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่งคมือ “อยด่าคลิดเอาเองวด่าความตมันั้งใจกร็เพบียงพอแลว้ว อยด่าคลิด
เอาเองวด่าพวกทด่านพว้นจากพมันธะหนว้าทบีนึ่ของตนแลว้ว พวกทด่านไมด่พว้นเลย พวกทด่านตว้องทพาสลินึ่งซนนึ่งพระวลิญญาณไดว้
ทรงนพาพวกทด่านใหว้เรลินึ่มตว้นแลว้วใหว้เสรร็จ” เปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าหนนนึ่งปปีเตร็มไดว้ผด่านพว้นไปแลว้ว แตด่ความขมัดสนของวลิสจุทธลิ
ชนเหลด่านมันั้นทบีนึ่กรจุงเยรผซาเลร็มกร็มากมายในตอนนมันั้นพอ ๆ กมับทบีนึ่มมันมากมายเมมืนึ่อหนนนึ่งปปีกด่อนหนว้า

ความรผว้สนกในทบีนึ่นบีนั้กร็คมือนบีนึ่: ถว้าเรารผว้สนกวด่ามมันเปป็นหนว้าทบีนึ่ของเราทบีนึ่จะใหว้แกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ขมัดสน และถว้าเราไดว้
เรลินึ่มตว้นเงลินถวายนมันั้นแลว้วและถผกขมัดจมังหวะเพราะบางสลินึ่งทบีนึ่เราปฟ้องกมันไมด่ไดว้ นบีนึ่กร็ไมด่ไดว้ทพาใหว้เราพว้นจากพมันธะหนว้าทบีนึ่
ของเรา ถนงแมว้เราอาจถผกขมัดจมังหวะและเราทพาสลินึ่งทบีนึ่เราไดว้เรลินึ่มตว้นแลว้วไมด่เสรร็จ ณ เวลานมันั้นโดยเฉพาะ เมมืนึ่อถนงเวลา
อมันเหมาะสมครมันั้งแรก เรากร็ควรทพาสลินึ่งทบีนึ่เราไดว้ตมันั้งใจไวว้วด่าจะทพาใหว้สพาเรร็จ เราตว้องไมด่ปลด่อยใหว้สลินึ่งใดคว้างคาซนนึ่งในสลินึ่ง
นมันั้นพระวลิญญาณของพระเจว้าไดว้ทรงนพาเราในตอนแรกนมันั้น

“...กร็ขอใหว้มบีการกระทพาโดยสลินึ่งซนนึ่งพวกทด่านมบีอยผด่แลว้ว” นมันึ่นคมือ “จงใหว้ตามความสามารถของพวกทด่านทบีนึ่
จะใหว้ไดว้” พระเจว้าไมด่ทรงเรบียกรว้องเราวด่าตว้องใหว้มากกวด่าทบีนึ่เราจะสามารถใหว้ไดว้ พระเจว้าทรงสมัญญาแลว้ววด่าจะตอบ
สนองความตว้องการตด่าง ๆ ของเรา และสลินึ่งใดทบีนึ่เกลินความตว้องการตด่าง ๆ ของเรา เรากร็ใหว้ไดว้ พระเจว้าไมด่ทรงเรบียก
รว้องเราวด่าตว้องใหว้สลินึ่งเลบีนั้ยงชบีพของเราขณะทบีนึ่ตมัวเราเองทนทจุกขร์เพราะขมัดสนสลินึ่งจพาเปป็นเหลด่านมันั้นของชบีวลิต (ถนงแมว้วด่า
การใหว้แบบเสบียสละกร็ไดว้รมับพรจากพระองคร์เชด่นกมัน) พระองคร์ทรงอยากใหว้เราแบด่งปปัน แตด่พระองคร์ไมด่อยากใหว้เรา
ใหว้ทจุกอยด่างทบีนึ่เรามบีและจากนมันั้นกร็ตกอยผด่ในความทจุกขร์ยากแบบเดบียวกมับคน ๆ นมันั้นทบีนึ่เราใหว้แกด่เขา เราควรใหว้ตาม
สมัดสด่วนแหด่งความสามารถของเรา

ขว้อ 12: เพราะวด่าถว้ามบีใจพรว้อมอยผด่เปป็นอมันดมับแรกแลว้ว สลินึ่งนมันั้นกร็ถผกยอมรมับตามทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งมบีอยผด่แลว้ว 
และมลิใชด่ตามทบีนึ่เขาไมด่มบี

“ถว้ามบีใจพรว้อมอยผด่เปป็นอมันดมับแรกแลว้ว” ตรงตมัวคมือ “ถว้ามบีความเตร็มใจหรมือความพรว้อมอยผด่แลว้ว” คพากรบีก
เดบียวกมันทบีนึ่แปลเปป็น “ใจพรว้อม” ถผกแปลเปป็น “ความพรว้อม” ในขว้อ 11 และ “ใจพรว้อม” ในขว้อ 19 ของบทนบีนั้ 
มมันหมายความวด่าความเตร็มใจหรมือความพรว้อมทบีนึ่จะใหว้นมันั้นกร็มบีอยผด่แลว้ว เราตว้องเรบียนรผว้บทเรบียนทบีนึ่ถผกนพาเสนอตรงนบีนั้ 
ถว้าใจนมันั้นอยผด่ในของถวายนมันั้น ของถวายนมันั้นกร็จะเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยตด่อพระเจว้าไมด่วด่าของถวายนมันั้นจะเลร็กนว้อยขนาด
ไหนกร็ตาม พระเจว้าไมด่ทรงมองดผทบีนึ่ขนาดหรมือปรลิมาณของของถวายนมันั้น พระองคร์ทรงมองดผทบีนึ่ใจ เงลินถวายกว้อนโต
สรว้างความประทมับใจแกด่มนจุษยร์ แตด่มมันไมด่จพาเปป็นตว้องทพาใหว้พระเจว้าประทมับใจ หลายครมันั้ง “เงลินสตางคร์ของหญลิง
มด่าย” กร็ทพาใหว้พระองคร์ประทมับใจมากกวด่าเงลินถวายหลายพมันของเศรษฐบีเงลินลว้าน ใจของคน ๆ นมันั้นตว้องถผกตว้อง ขอ
ใหว้ผมเนว้นยนั้พา: ของถวายเปป็นทบีนึ่พอพระทมัยตด่อพระเจว้าตามความเตร็มใจและความมบีใจกวว้างขวางของผผว้ใหว้ ไมด่ใชด่
เพราะความใหญด่โตของของถวายนมันั้น

“...สลินึ่งนมันั้นกร็ถผกยอมรมับตามทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งมบีอยผด่แลว้ว และมลิใชด่ตามทบีนึ่เขาไมด่มบี” ผมมบีใจขอบพระคจุณจรลิง ๆ ทบีนึ่
พระเจว้าของเราทรงเปป็นพระเจว้าทบีนึ่ยจุตลิธรรมและทรงเรบียกรว้องการรมับใชว้ตามความสามารถของเราจรลิง ๆ และ
บพาเหนร็จของเราถผกวมัดขนาดโดยความสามารถนมันั้นและโดยจลิตใจทบีนึ่มบีอยผด่ในใจนมันั้น พระเจว้าไมด่ทรงเรบียกรว้องมากกวด่า
ทบีนึ่เราสามารถใหว้ไดว้ พมันธะหนว้าทบีนึ่ทมันั้งหลายของเราในทจุกกรณบีและสลินึ่งสารพมัดถผกจพากมัดโดยความสามารถตด่าง ๆ 



ของเรา พระเจว้าทรงทราบความสามารถของเรา พระองคร์ทรงรผว้วด่าเราทพาอะไรไดว้และทพาสลินึ่งใดไมด่ไดว้ และพระองคร์
ทรงมองดผเราในความชอบธรรม แมว้แตด่ความรมักของเราทบีนึ่มบีตด่อพระองคร์กร็จะตว้องมบีสมัดสด่วนเทด่ากมับความสามารถ
ของเราทบีนึ่จะรมัก และจะตว้องไมด่ถผกวมัดขนาดโดยความสามารถเหลด่าชาวสวรรคร์หรมือคนอมืนึ่น ๆ พระเยซผตรมัสวด่า: 
“ทด่านจงรมักองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าผผว้เปป็นพระเจว้าของทด่าน ดว้วยสจุดใจของทด่าน และดว้วยสจุดจลิตของทด่าน และดว้วยสลินั้น
สจุดความคลิดของทด่าน และดว้วยสลินั้นสจุดกพาลมังของทด่าน” (มาระโก 12:30) คจุณเหร็นแลว้ววด่า คนหนนนึ่งอาจมบีความ
สามารถทบีนึ่จะรมักมากกวด่าอบีกคน พระเจว้าทรงคาดหวมังใหว้เรารมักพระองคร์ดว้วยทมันั้งหมดทบีนึ่เราจะสามารถรมักไดว้ และผม
เชมืนึ่อวด่าเมมืนึ่อเรารมักพระองคร์ เมมืนึ่อเราศนกษาคว้นควว้าพระวจนะของพระองคร์และเตลิบโตในพระคจุณ เรากร็มบีความ
สามารถมากขนนั้นทบีนึ่จะรมัก แตด่พระเจว้าไมด่ทรงเรบียกรว้องมากขนนั้นในการรมักพระองคร์เกลินกวด่าทบีนึ่ความสามารถของเราจะ
ใหว้ไดว้

ขว้อ 13: ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าไมด่ไดว้หมายความวด่า ใหว้คนอมืนึ่นไดว้รมับความบรรเทา และใหว้พวกทด่านรมับภาระ
กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้ตมันั้งใจทบีนึ่จะใหว้พวกพบีนึ่นว้องในกรจุงเยรผซาเลร็มถผกแบด่ง

เบาในเรมืนึ่องภาระและความยากจนของพวกเขา และใหว้พวกทด่านนพาภาระแหด่งความยากจนมาแบกไวว้เองโดยการ
ใหว้สลินึ่งทบีนึ่พวกทด่านไมด่มบีจะใหว้ ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้หมายความวด่าพวกทด่านตว้องใหว้จนถนงขนาดทบีนึ่พวกทด่านทพาใหว้ภาระของวลิ
สจุทธลิชนคนอมืนึ่น ๆ นมันั้นเบาลงและโดยการทพาเชด่นนมันั้น พวกทด่านกร็นพาภาระและความทจุกขร์ใจมาสผด่ตมัวเอง” มมันเปป็น
ความจรลิงทบีนึ่วด่าชาวโครลินธร์สามารถใหว้มากกวด่าครลิสตจมักรบางแหด่ง (เปรบียบเทบียบขว้อ 2) เปาโลจนงวางอยด่างหนมักลง
บนใจของพวกเขา หนว้าทบีนึ่ของการใหว้ตามความสามารถของพวกเขาทบีนึ่จะใหว้ไดว้ อยด่างไรกร็ตาม เขาไมด่ไดว้ตมันั้งใจเลย
สมักนลิดทบีนึ่จะใหว้พวกเขาแบกรมับภาระทมันั้งหมดของความขมัดสนของพบีนึ่นว้องทบีนึ่ยากจนในกรจุงเยรผซาเลร็ม ถว้าพวกเขาทพา
สลินึ่งทบีนึ่พวกเขาสามารถทพาไดว้ พระเจว้ากร็ทรงเรบียกรว้องเทด่านมันั้นจากพวกเขา และพระองคร์จะทรงอวยพรพวกเขา
สพาหรมับความมบีใจกวว้างของพวกเขา

ขว้อ 14: แตด่โดยความเทด่าเทบียมกมัน เพมืนึ่อทบีนึ่วด่าบมัดนบีนั้ในคราวนบีนั้ความบรลิบผรณร์ของพวกทด่านจะไดว้เปป็นการ
จมัดหาใหว้สพาหรมับความขมัดสนของพวกเขา ความบรลิบผรณร์ของพวกเขากร็จะไดว้เปป็นการจมัดหาใหว้สพาหรมับความขมัดสน
ของพวกทด่านเชด่นกมัน เพมืนึ่อจะไดว้มบีความเทด่าเทบียมกมัน

พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธผด่านทางเปาโลในทบีนึ่นบีนั้กพาลมังสอนผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายวด่าพวกเขาจะตว้องใหว้บนหลมักการทมันั้ง
หลายทบีนึ่ยจุตลิธรรมและเทด่าเทบียมกมัน พระเจว้าไมด่ทรงเรบียกรว้องใหว้หญลิงมด่ายคนนมันั้นทบีนึ่มบีรายรมับนว้อยนลิดมาก ๆ วด่าตว้องใหว้
ถนงรว้อยละหว้าสลิบของรายรมับนมันั้น ขณะทบีนึ่เศรษฐบีเงลินลว้านทบีนึ่ใหว้เงลินหลายพมันจากเงลินดอลลารร์อมันมหาศาลของเขาอาจ
ใหว้แคด่รว้อยละสองของรายรมับของเขา พระเจว้าทรงคาดหวมังใหว้หญลิงมด่ายคนนมันั้นใหว้ตามความสามารถของนาง และ
พระองคร์ทรงคาดหวมังใหว้คนมมันึ่งมบีคนนมันั้นใหว้ตามความสามารถของเขา

ณ เวลานมันั้นโดยเฉพาะชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นมบีความสามารถทบีนึ่จะใหว้ไดว้ ดมังนมันั้นเปาโลจนงกลด่าววด่า “ในคราวนบีนั้
ความบรลิบผรณร์ของพวกทด่านจะไดว้เปป็นการจมัดหาใหว้สพาหรมับความขมัดสนของพวกเขา” จากนมันั้นเมมืนึ่อถนงเวลาใน
อนาคต ถว้ามบีโอกาส ความบรลิบผรณร์ของพวกเขากร็อาจถผกใชว้เพมืนึ่อตอบสนองความขมัดสนของพวกทด่าน พวกทด่านมบี
เหลมือเฟฟอตอนนบีนั้ แตด่วมันนมันั้นจะมาเมมืนึ่อพวกทด่านจะมบีความขมัดสน และอาจเปป็นไดว้วด่าวลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นทบีนึ่พวกทด่าน
กพาลมังชด่วยเหลมืออยผด่ตอนนบีนั้จะอยผด่ในตพาแหนด่งทบีนึ่จะชด่วยเหลมือพวกทด่านในตอนนมันั้น”



พระเจว้าทรงกระทพากลิจทมันั้งหลายออกมาถผกตว้องเสมอเพราะวด่าพระองคร์ทรงทราบอนาคต พระองคร์ทรง
เหร็นในทบีนึ่ ๆ มนจุษยร์ไมด่อาจมองเหร็นไดว้-และขณะทบีนึ่ครลิสตจมักรนมันั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์สามารถใหว้ไดว้ดว้วยใจกวว้าง ครลิสตจมักร
อมืนึ่น ๆ อบีกหลายแหด่งกร็ไมด่สามารถใหว้ไดว้มากขนาดนมันั้น บางพมืนั้นทบีนึ่มบีความยากจน บางพมืนั้นทบีนึ่เผชลิญกมับการขด่มเหงและ
ความทจุกขร์เขร็ญอยด่างหนมัก แตด่ในอนาคตสถานการณร์นมันั้นอาจกลมับกมัน และชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นอาจถผกกดขบีนึ่และ
กลายเปป็นผผว้ขมัดสนอยด่างยลินึ่งกร็ไดว้ ในกรณบีเชด่นนมันั้น วลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยผด่นอกเมมืองโครลินธร์กร็จะมาใหว้ความชด่วยเหลมือ
ไดว้

“...เพมืนึ่อจะไดว้มบีความเทด่าเทบียมกมัน”-นมันึ่นคมือ เพมืนึ่อทบีนึ่ทจุกสลินึ่งจะยจุตลิธรรมและเทด่าเทบียมกมันในครลิสตจมักรนมันั้น
และในชจุมชนนมันั้น และเพมืนึ่อทบีนึ่จะไมด่มบีสมาชลิกคนใดหรมือสด่วนหนนนึ่งสด่วนใดของครอบครมัวของพระเจว้าตว้องแบกรมับ
ภาระอมันไมด่ยจุตลิธรรม ผผว้เชมืนึ่อทจุกคนเปป็นพบีนึ่นว้องคนหนนนึ่งตด่อผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่นทจุกคน และเราควรรด่วมแบด่งปปันกมับพบีนึ่นว้องของ
เราในภาระตด่าง ๆ ของพวกเขาและในความเจรลิญรจุด่งเรมืองของพวกเขา

โปรดศนกษาคว้นควว้า 1 โครลินธร์ บททบีนึ่ 12 ทมันั้งบท ในบทนมันั้นเราเรบียนรผว้วด่าครลิสตจมักรเปป็นกายเดบียว และผผว้เชมืนึ่อ
ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทจุกคนไดว้รมับบมัพตลิศมาเขว้าในกายเดบียวนมันั้นโดยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ (ขว้อ 12,13) รด่างกายมนจุษยร์มบี
อวมัยวะหลายสด่วนในกายเดบียวนมันั้น นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันเกบีนึ่ยวกมับครลิสตจมักร พระกายของพระครลิสตร์  ดมังนมันั้นเมมืนึ่อ
อวมัยวะใดทนทจุกขร์ อวมัยวะทจุกสด่วนกร็ทนทจุกขร์ และเมมืนึ่ออวมัยวะใดทนทจุกขร์ อวมัยวะทจุกสด่วนกร็ควรชด่วยแบกภาระของ
คน ๆ นมันั้นเพราะวด่าเราเปป็นพบีนึ่นว้องกมันในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า (ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรยจุคตว้นในกรจุงเยรผซาเลร็ม
รด่วมแบด่งปปันกมันจรลิง ๆ ในวมันแรก ๆ นมันั้นของความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน โปรดศนกษาคว้นควว้ากลิจการ 2:41-47; 
4:32-37)

ขว้อ 15: ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘คนทบีนึ่เกร็บไดว้มากกร็ไมด่มบีเหลมือ และคนทบีนึ่เกร็บไดว้นว้อยกร็หาขาดไมด่’
เปาโลกพาลมังยกคพาพผดตรงนบีนั้มาจากอพยพ 16:18 ทบีนึ่เราอด่านวด่า: “และเมมืนึ่อพวกเขาใชว้โอเมอรร์ตวงอาหาร

นมันั้น คนทบีนึ่เกร็บไดว้มากกร็ไมด่มบีเหลมือ และคนทบีนึ่เกร็บไดว้นว้อยกร็หาขาดไมด่ พวกเขาทจุกคนเกร็บไดว้ตามการกลินของตน” นบีนึ่
กลด่าวถนงมานาซนนึ่งตกมาจากสวรรคร์ ถผกประทานใหว้โดยพระเจว้า มมันตกมาในคด่ายของชนชาตลิอลิสราเอล และพวก
เขาเกร็บมานานมันั้นทจุกเชว้าตรงทบีนึ่ ๆ มมันไดว้ตกลงมาตอนกลางคมืน มานานมันั้นถผกเกร็บและถผกแจกจด่ายตามสมัดสด่วนของ
คนเหลด่านมันั้น แตด่ละคนไดว้รมับปรลิมาณเทด่ากมัน คมือหนนนึ่งโอเมอรร์ (นว้อยกวด่าเจร็ดพลินทร์เลร็กนว้อย ตามทบีนึ่สโกฟปิลดร์กลด่าว) 
บางคนเหลด่านมันั้นอาจกระฉมับกระเฉงและประสบความสพาเรร็จมากกวด่าคนอมืนึ่น ๆ ซนนึ่งเพราะความอด่อนกพาลมังอาจเกร็บ
ไดว้นว้อยมาก ๆ แตด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เกร็บไดว้เยอะกวด่าหนนนึ่งโอเมอรร์กร็แบด่งใหว้แกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไมด่ไดว้เกร็บมามากพอ กลด่าว
อบีกนมัยหนนนึ่ง คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เกร็บไดว้มากกวด่าทบีนึ่ตนตว้องการกร็ใหว้แกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่มบีนว้อยกวด่าทบีนึ่พวกเขาตว้องการ พระเจว้า
ทรงกพาหนดวลิธบีการนบีนั้ในการเลบีนั้ยงดผประชากรของพระองคร์ในถลินึ่นทจุรกมันดารนมันั้น ดมังนมันั้นพวกเขาทจุกคนจนงอลินึ่มหนพา 
พวกเขาทจุกคนมบีปรลิมาณเพบียงพอสพาหรมับความตว้องการของตน ไมด่มบีการขาดแคลน และไมด่มบีการเกร็บไวว้มากเกลิน
ความจพาเปป็นเพมืนึ่อตอบสนองความตว้องการของคนทมันั้งกลจุด่มนมันั้น

อมัครทผตเปาโลยกขว้อพระคพาตอนนบีนั้ในจลิตวลิญญาณทบีนึ่มมันถผกบมันทนกตอนแรกนมันั้นโดยโมเสส เปาโลกพาลมัง
กลด่าวตรงนบีนั้แกด่ชาวโครลินธร์ทบีนึ่รนึ่พารวยวด่าพวกเขาควรใหว้แกด่พบีนึ่นว้องทบีนึ่ยากจนดว้วยใจกวว้างขวาง พวกเขาไดว้เกร็บสะสม
ความมมันึ่งคมันึ่งของตนผด่านทางความสามารถทบีนึ่พระเจว้าประทานใหว้แกด่พวกเขา ดมังนมันั้นพวกเขาจนงควรจดจพาไวว้วด่า



เนมืนึ่องจากพระเจว้าทรงเปป็นผผว้ประทานของประทานทบีนึ่ดบีและสมบผรณร์แบบทจุกประการ (ยากอบ 1:17) พวกเขาจนง
ควรใหว้แกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ประสบความสพาเรร็จนว้อยกวด่าตน

ความมมันึ่งคมันึ่ง เชด่นเดบียวกมับมานา เปป็นของประทานของพระเจว้าอยด่างแนด่นอน บางคนสามารถเกร็บสะสม
ความมมันึ่งคมันึ่งไดว้มากกวด่าคนอมืนึ่น ๆ เพราะทมักษะของพวกเขา สจุขภาพของพวกเขา หรมือความสามารถทางสมองของ
พวกเขา เราตว้องจดจพาไวว้วด่าพระเจว้าไดว้ประทานใหว้แกด่เราทจุกสลินึ่งทบีนึ่เรามบี เราเปป็นหนบีนั้ทจุกสลินึ่งตด่อพระองคร์ ดมังนมันั้น
พระองคร์จนงทรงคาดหวมังใหว้เราทพาสลินึ่งทบีนึ่เราทพาไดว้เพมืนึ่อชด่วยเหลมือคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ขมัดสน

เราอาจหมายเหตจุวด่าถว้ามานาจากสวรรคร์นมันั้นถผกเกร็บไวว้นานเกลินไป มมันกร็บผดเสบียและกลายเปป็นของเนด่า
และนด่ารมังเกบียจ นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันเกบีนึ่ยวกมับความมมันึ่งมบี ความมมันึ่งคมันึ่งอมันบรลิบผรณร์ ความมมันึ่งคมันึ่งทบีนึ่กมักตจุนไวว้ ในเมมืนึ่อมมันควร
ถผกแจกจด่ายเพมืนึ่อบรรเทาความทจุกขร์ยากของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่กพาลมังทนทจุกขร์อยผด่ กร็จะเนด่าเสบียและเปป็นทบีนึ่นด่ารมังเกบียจใน
สายพระเนตรของพระเจว้าผผว้บรลิสจุทธลิธ:

“บมัดนบีนั้ พวกทด่านผผว้มมันึ่งมบี จงรว้องไหว้และโอดครวญเพราะเหตจุบรรดาความทจุกขร์ระทมของพวกทด่านซนนึ่งจะ
มายมังพวกทด่าน ทรมัพยร์สมบมัตลิของพวกทด่านกร็ผจุพมัง และบรรดาเสมืนั้อผว้าของพวกทด่านถผกตมัวมอดกมัดกลิน ทองคพาและ
เงลินของพวกทด่านกร็ขนนั้นสนลิม และสนลิมของพวกมมันจะเปป็นพยานหลมักฐานตด่อพวกทด่าน และจะกลินเนมืนั้อของพวก
ทด่านดจุจไฟ พวกทด่านไดว้สนึ่พาสมทรมัพยร์สมบมัตลิไวว้แลว้วสพาหรมับยจุคสจุดทว้าย ดผเถลิด คด่าจว้างของบรรดาคนงานผผว้ทบีนึ่ไดว้เกบีนึ่ยว
ขว้าวในทจุด่งนาทมันั้งหลายของพวกทด่าน ซนนึ่งพวกทด่านไดว้เกร็บไวว้โดยการโกงนมันั้น กร็รว้องขนนั้น และเสบียงรว้องของคนเหลด่านมันั้น
ทบีนึ่ไดว้เกบีนึ่ยวขว้าวไดว้เขว้าถนงพระกรรณขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจอมโยธาแลว้ว” (ยากอบ 5:1-4)

คน ๆ หนนนึ่งจะไดว้ประโยชนร์อะไรถว้าเขาไดว้ทมันั้งโลก และตว้องสผญเสบียจลิตวลิญญาณของตมัวเองไป? (มธ. 
16:26) และครลิสเตบียนคนหนนนึ่งจะไดว้ประโยชนร์อะไรถว้าเขาเกร็บสะสมไวว้เยอะและใหว้ออกไปนว้อย? ความมมันึ่งคมันึ่งของ
ครลิสเตบียน เชด่นเดบียวกมับมานา ควรถผกใชว้ในการรมับใชว้องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

ผทูช้นนาสารเหลส่านบันั้น
ขว้อ 16: แตด่ขอบพระคจุณพระเจว้า ผผว้ไดว้ทรงใสด่ความหด่วงใยอมันจรลิงจมังแบบเดบียวกมันไวว้ในใจของทลิตมัสเพมืนึ่อ

พวกทด่าน
จากพระคพาขว้อนบีนั้ไปจนจบบทนบีนั้ เปาโลแสดงใหว้เหร็นความสพาคมัญของการจมัดการเงลินขององคร์พระผผว้เปป็น

เจว้าอยด่างระมมัดระวมัง เงลินทบีนึ่ถผกฝากไวว้กมับครลิสตจมักร ผมเชมืนึ่อวด่าผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าหลายคนทบีนึ่มบีเจตนาดบีลว้มเหลว
อยด่างหนมักในเรมืนึ่องพวกนบีนั้ ผมเกรงวด่าเงลินมากมายของพระเจว้าถผกใชว้ไปอยด่างสผญเปลด่า หลายครมันั้งเงลินมหาศาลทบีนึ่ถผก
เกร็บรวบรวมมาเพมืนึ่อเผยแพรด่ขด่าวประเสรลิฐไมด่ไดว้ถผกใชว้เพมืนึ่อการประกาศขด่าวประเสรลิฐ แตด่ถผกใชว้เพมืนึ่อจจุดประสงคร์อมืนึ่น 
ๆ การใชว้เงลินถวายเหลด่านบีนั้อยด่างผลิด ๆ ไมด่ควรถผกยอมใหว้ปฏลิบมัตลิในครลิสตจมักรเลย เงลินขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าควรถผก
จมัดการในแบบทบีนึ่วด่ามมันถผกตรวจสอบไดว้และถผกตรวจสอบซนั้พาไดว้โดยคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่มบีสลิทธลิอพานาจ เพราะวด่าเราตว้อง
ใหว้การตด่อพระเจว้าสพาหรมับวลิธบีทบีนึ่เราใชว้เงลินของพระองคร์

อมัครทผตเปาโลถมือวด่าความรผว้สนกทบีนึ่ถผกตว้องทจุกอยด่าง ความปรารถนาทบีนึ่บรลิสจุทธลิธทจุกอยด่าง ความตว้องการทจุก
อยด่างทบีนึ่จะรมับใชว้พระเจว้าหรมือใหว้แกด่เพมืนึ่อนมนจุษยร์ทบีนึ่ขมัดสน วด่าเปป็นของประทานของพระเจว้า พระเจว้าประทานแกด่เรา
ซนนึ่งอภลิสลิทธลิธแหด่งการรมับใชว้ตด่อพระเจว้าและตด่อเพมืนึ่อนมนจุษยร์ของเรา เปาโลจนงถวายคพาสรรเสรลิญแดด่พระเจว้าทบีนึ่ทลิตมัสมบี



ใจพรว้อมทบีนึ่จะสนใจในสวมัสดลิภาพของชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น
“ความหด่วงใยอมันจรลิงจมัง” อว้างอลิงถนงความหด่วงใยทบีนึ่ทลิตมัสแสดงออกเกบีนึ่ยวกมับเงลินถวายนมันั้นทบีนึ่ชาวโครลินธร์ไดว้

เรลินึ่มตว้นเมมืนึ่อปปีกด่อนแตด่ยมังทพาไมด่สพาเรร็จ เขาอยากใหว้เงลินถวายนมันั้นสพาเรร็จครบถว้วนและถผกสด่งมอบใหว้แกด่ผผว้คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่
เปป็นผผว้รมับ เปาโลมบีใจขอบพระคจุณตด่อพระเจว้าสพาหรมับจลิตใจของทลิตมัสในเรมืนึ่องนบีนั้

“เพมืนึ่อพวกทด่าน” หมายถนงเพมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น เปาโลแสดงใหว้เหร็นวด่าสลินึ่งนบีนั้ถผกกระทพาเพมืนึ่อพวกเขา 
เพมืนึ่อสวมัสดลิภาพของพวกเขา วลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนเหลด่านมันั้นในกรจุงเยรผซาเลร็มจะไดว้รมับประโยชนร์โดยตรงจากเงลินถวาย
นมันั้น แตด่มมันเปป็นอภลิสลิทธลิธทบีนึ่พระเจว้าประทานใหว้สพาหรมับผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์ทบีนึ่จะใหว้เพมืนึ่อตอบสนองความตว้องการของพบีนึ่
นว้องทบีนึ่ยากจนเหลด่านมันั้นในแควว้นยผเดบีย

ขว้อ 17: ดว้วยวด่าแทว้จรลิงแลว้ว เขาไดว้ยอมรมับคพาเตมือนสตลินมันั้น แตด่เพราะมบีความกระตมือรมือรว้นมากขนนั้น โดย
ความตมันั้งใจของเขาเอง เขาจนงไดว้ไปหาพวกทด่าน

ทลิตมัสปฏลิบมัตลิตามคพาเตมือนสตลิทบีนึ่เปาโลใหว้แกด่เขาดว้วยความยลินดบีในการไปเยบีนึ่ยมครลิสตจมักรชาวโครลินธร์และนพา
พวกเขาในการทพาการดบีนมันั้นทบีนึ่พวกเขาไดว้เรลินึ่มตว้นแลว้วใหว้สพาเรร็จ

“...แตด่เพราะมบีความกระตมือรมือรว้นมากขนนั้น”-นมันึ่นคมือ ทลิตมัสมบีความพรว้อมทบีนึ่จะทพาสลินึ่งนบีนั้มากกวด่าทบีนึ่เปาโลคลิดไวว้
เกบีนึ่ยวกมับเขา เขาพรว้อม เตร็มใจ และขวนขวายทบีนึ่จะกลมับไปยมังครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์เพมืนึ่อทพาการรมับเงลินถวายทบีนึ่นมันึ่น
ใหว้เสรร็จสลินั้น

“...โดยความตมันั้งใจของเขาเอง เขาจนงไดว้ไปหาพวกทด่าน” ทลิตมัสไปโดยทบีนึ่เปาโลไมด่ตว้องคะยมันั้นคะยอหรมือ
รบเรว้าเขา การขอบคจุณพระเจว้าของเปาโลในทบีนึ่นบีนั้ดผเหมมือนจะเปป็นเพราะขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าทลิตมัสมบีความรว้อนใจ เตร็มใจ
และพรว้อมใจทบีนึ่จะไปยมังเมมืองโครลินธร์ บางทบีเปาโลอาจคาดหมายวด่าจะมบีความยจุด่งยากอยผด่บว้างในการรมับเงลินถวายใน
เมมืองโครลินธร์ ณ เวลานมันั้น เนมืนึ่องจากมบีความไมด่เปป็นระเบบียบมากมายในครลิสตจมักรนมันั้นและในทด่ามกลางพบีนึ่นว้องชาวโค
รลินธร์เหลด่านมันั้น และเขาอาจกลมัววด่าทลิตมัสจะมบีความลมังเลใจทบีนึ่จะกลมับไปยมังเมมืองโครลินธร์และทพาการรมับเงลินถวายนมันั้นใหว้
เสรร็จสลินั้น เขาจนงมบีใจขอบพระคจุณทบีนึ่ทลิตมัสตกลงอยด่างเบลิกบานใจและเตร็มใจขนาดนมันั้นทบีนึ่จะเดลินทางไปยมังเมมืองโครลินธร์
อบีกรอบเพมืนึ่อทพาการเรบีนึ่ยไรนมันั้นใหว้สพาเรร็จ

ขว้อ 18 และ 19: และพวกเราไดว้สด่งพบีนึ่นว้องผผว้นมันั้นไปพรว้อมกมับเขา ผผว้ซนนึ่งการยกยด่องของพบีนึ่นว้องผผว้นมันั้นอยผด่ในขด่าว
ประเสรลิฐทมันึ่วครลิสตจมักรทมันั้งปวง และมลิใชด่สลินึ่งนมันั้นเทด่านมันั้น แตด่เปป็นผผว้ซนนึ่งไดว้ถผกเลมือกไวว้จากครลิสตจมักรทมันั้งหลายเพมืนึ่อใหว้เดลิน
ทางกมับพวกเราพรว้อมกมับพระคจุณนบีนั้ดว้วย ซนนึ่งถผกปรนนลิบมัตลิโดยพวกเราเพมืนึ่อเปป็นทบีนึ่ถวายสงด่าราศบีแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
องคร์เดบียวกมัน และเปป็นทบีนึ่แสดงใจพรว้อมของพวกทด่าน

“พวกเราไดว้สด่งพบีนึ่นว้องผผว้นมันั้นไปพรว้อมกมับเขา…” มมันเปป็นไปไมด่ไดว้เลยทบีนึ่จะประกาศแบบเปป็นหลมักขว้อเชมืนึ่อวด่าพบีนึ่
นว้องทด่านนบีนั้เปป็นใคร มมันเปป็นทบีนึ่สมันนลิษฐานกมันโดยทมันึ่วไปวด่าพบีนึ่นว้องทด่านนบีนั้คมือลผกา อยด่างไรกร็ตาม บางคนสมันนลิษฐานวด่า
ผผว้นบีนั้คมือมาระโก ขณะทบีนึ่คนอมืนึ่น ๆ กร็เชมืนึ่อวด่าผผว้นบีนั้คมือสลิลาสหรมือบารนาบมัส แตด่เนมืนึ่องจากพระคมัมภบีรร์ไมด่ไดว้บด่งชบีนั้ชมัดเจนวด่าผผว้
นบีนั้เปป็นใครกมันแนด่ เราจนงบอกชมืนึ่อเขาดว้วยความมมันึ่นใจไมด่ไดว้

สภาพการณร์แวดลว้อมเดบียวทบีนึ่ใหว้ความกระจด่างแกด่คพาถามนบีนั้คมือ: ลผกา ผผว้เขบียนหนมังสมือกลิจการ เปป็นเพมืนึ่อน
รด่วมเดลินทางและเพมืนึ่อนสนลิทและเปป็นทบีนึ่รมักของอมัครทผตเปาโล และลผกากร็เดลินทางรด่วมไปกมับเปาโลหลายครมันั้ง ใน



กลิจการ 16:10-15 ลผกาใชว้คพาสรรพนามพหผพจนร์วด่า “พวกเรา” บด่อยครมันั้งมากพอทบีนึ่จะบด่งชบีนั้วด่าเขาและเปาโลเขว้าไป
ในแควว้นมาซลิโดเนบียดว้วยกมัน จากนมันั้นในกลิจการ 17:1 ลผกาเปลบีนึ่ยนคพาสรรพนามเปป็น “พวกเขา” โดยบอกเปป็น
นมัยวด่าเขาไมด่ไดว้เดลินทางไปกมับเปาโลและสลิลาสแลว้วเมมืนึ่อคนทมันั้งสองเขว้าไปในเมมืองเธสะโลนลิกา แตด่เหร็นไดว้ชมัดวด่าเขา
อยผด่ตด่อในเมมืองฟปีลลิปปปี

ลผกาไมด่ไดว้รด่วมวงกมับเปาโลและสลิลาสอบีกจนกระทมันึ่งพวกเขาไปยมังเมมืองโตรอมัสขณะมจุด่งหนว้าไปยมังกรจุง
เยรผซาเลร็ม ตามทบีนึ่กลด่าวไวว้ในกลิจการ 20:5,6: “คนเหลด่านบีนั้ไดว้เดลินทางลด่วงหนว้าไปคอยพวกเราอยผด่ทบีนึ่เมมืองโตรอมัสกด่อน
และพวกเราไดว้แลด่นเรมือออกจากเมมืองฟปีลลิปปปี หลมังจากวมันเทศกาลขนมปปังไรว้เชมืนั้อลด่วงไปแลว้ว และมายมังพวกเขาทบีนึ่
เมมืองโตรอมัสในหว้าวมัน…” ลผกาใชว้เวลาระหวด่างนมันั้นอยด่างไรบว้าง เราไมด่ทราบ พระคมัมภบีรร์ไมด่ไดว้บอกเรา

ถนงแมว้เราระบจุแนด่ชมัดไมด่ไดว้วด่าบจุคคลผผว้นบีนั้เปป็นใคร ซนนึ่งเปาโลกลด่าวถนงเขาตรงนบีนั้วด่า “ผผว้ซนนึ่งการยกยด่องของพบีนึ่นว้อง
ผผว้นมันั้นอยผด่ในขด่าวประเสรลิฐทมันึ่วครลิสตจมักรทมันั้งปวง” เรากร็สมันนลิษฐานไดว้วด่าพบีนึ่นว้องทด่านนบีนั้เปป็นทบีนึ่รผว้จมักดบีและไดว้รมับความ
นมับถมือและมบีเกบียรตลิอยด่างมากในทด่ามกลางครลิสตจมักรเหลด่านมันั้น ชมืนึ่อของเขาไมด่มบีความสพาคมัญหรมือสด่งผลตามมาอะไร
เลย มมันนด่าสมังเกตตรงทบีนึ่วด่าถนงแมว้เปาโลกลด่าวถนงเขาอบีกครมันั้งในขว้อ 18 ของบททบีนึ่ 12 เขากร็ทพาเชด่นนมันั้นในลมักษณะเดลิม
โดยไมด่เอด่ยชมืนึ่อเขา: “ขว้าพเจว้าไดว้สด่งทลิตมัสไป และพรว้อมกมับเขาขว้าพเจว้าไดว้สด่งพบีนึ่นว้องอบีกคนหนนนึ่งไปดว้วย…”

“อยผด่ในขด่าวประเสรลิฐ” มบีความหมายวด่าพบีนึ่นว้องทด่านนมันั้นบมันทนกขด่าวประเสรลิฐลงไปหรมือไมด่เขากร็ประกาศ
ขด่าวประเสรลิฐ วลบีนบีนั้จะมบีการตบีความไดว้สองแบบ ในแงด่หนนนึ่งเขามบีชมืนึ่อเสบียงในการทพาใหว้ผผว้คนรผว้จมักขด่าวดบีแหด่งความรอด
ของขด่าวประเสรลิฐแสนมหมัศจรรยร์แหด่งพระคจุณของพระเจว้า

“...และมลิใชด่สลินึ่งนมันั้นเทด่านมันั้น…” บจุคคลทด่านนบีนั้ไมด่เพบียงไดว้รมับความนมับถมือเพราะการรมับใชว้เหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาไดว้
กระทพาโดยการประกาศหรมือบมันทนกขด่าวประเสรลิฐตามทบีนึ่ขด่าวสารนมันั้นถผกประทานใหว้แกด่เขาโดยพระเจว้าเทด่านมันั้น แตด่
เขาไดว้รมับความไวว้วางใจมากขนนั้นจากครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นเพราะวด่าเขาไดว้รมับการแตด่งตมันั้งใหว้นพาสด่งเงลินถวายนมันั้นแกด่พวก
วลิสจุทธลิชนแหด่งกรจุงเยรผซาเลร็ม เขา “ไดว้ถผกเลมือกไวว้จากครลิสตจมักรทมันั้งหลาย” ใหว้เดลินทางไปกมับเปาโลและทลิตมัส ค
รลิสตจมักรเหลด่านมันั้นเตร็มใจทบีนึ่จะไวว้ใจเขาทบีนึ่จะนพาสด่งเงลินนมันั้นทบีนึ่พวกเขาระดมมาไดว้ไปยมังกรจุงเยรผซาเลร็ม (เปาโลในตอน
แรกไมด่เตร็มใจทบีนึ่จะรมับหนว้าทบีนึ่รมับผลิดชอบนบีนั้และจมัดการเงลินถวายนบีนั้เพบียงลพาพมัง นบีนึ่เปป็นสตลิปปัญญาในสด่วนของเขา ซนนึ่ง
แนด่นอนวด่าพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธประทานใหว้ มมันเปป็นความรมับผลิดชอบทบีนึ่ไมด่ยจุตลิธรรมทบีนึ่ครลิสตจมักรใดจะบมังคมับคน ๆ 
เดบียวใหว้นมับเงลินถวายหรมือจมัดการเงลินนมันั้น หนว้าทบีนึ่นบีนั้ควรถผกกระทพาโดยคนมากกวด่าหนนนึ่งคนเพมืนึ่อทบีนึ่จะหลบีกเลบีนึ่ยง
ความคลาดเคลมืนึ่อน ความผลิดพลาด หรมือขว้อกลด่าวหาตด่าง ๆ ตด่อบจุคคลทบีนึ่จมัดการเงลินนมันั้น) 

“พรว้อมกมับพระคจุณนบีนั้” หมายถนงของประทานนบีนั้ในทบีนึ่นบีนั้ หรมือเงลินถวาย ซนนึ่งถผกเกร็บรวบรวมมาเพมืนึ่อนพาสด่งใหว้
แกด่วลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนเหลด่านมันั้นในกรจุงเยรผซาเลร็ม

“...ซนนึ่งถผกปรนนลิบมัตลิโดยพวกเรา…” -นมันึ่นคมือ “ซนนึ่งถผกรมับผลิดชอบโดยพวกเรา” เปาโลไดว้เปป็นเครมืนึ่องมมือทบีนึ่
พระเจว้าทรงใชว้เพมืนึ่อระดมเงลินทจุนเหลด่านมันั้น

“...เพมืนึ่อเปป็นทบีนึ่ถวายสงด่าราศบีแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าองคร์เดบียวกมัน…” “องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าองคร์เดบียวกมัน” 
หมายถนง องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเราทจุกคน ไมด่มบีองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าองคร์หนนนึ่งสพาหรมับคนกลจุด่มหนนนึ่งและองคร์พระ
ผผว้เปป็นเจว้าอบีกองคร์หนนนึ่งสพาหรมับคนอบีกกลจุด่ม พระองคร์ทรงเปป็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของผผว้เชมืนึ่อทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว 



เปาโลอยากใหว้พระเยซผไดว้รมับเกบียรตลิทมันั้งสลินั้นสพาหรมับเงลินถวายนบีนั้เพราะวด่าพระองคร์ทรงเปป็นผผว้ประทานพระคจุณทมันั้งปวง
ผผว้ประทานของประทานทบีนึ่ดบีและสมบผรณร์แบบทจุกอยด่าง สลินึ่งดบี ๆ ทมันั้งหมดลว้วนมาจากพระเจว้า มารไมด่มบีอะไรดบีและ
ยมันึ่งยมืนทบีนึ่จะใหว้เลย มมันแจกจด่ายแตด่ความทจุกขร์ระทมและการพลิพากษาปรมับโทษเปป็นนลิตยร์

“...และเปป็นทบีนึ่แสดงใจพรว้อมของพวกทด่าน”-ซนนึ่งหมายความวด่า “เพมืนึ่อใหว้พวกทด่านมบีโอกาสทบีนึ่จะแสดง
ความมบีใจพรว้อมของพวกทด่านในการใหว้และทพาสลินึ่งดบี ๆ แกด่ผผว้อมืนึ่นซนนึ่งประสบความทจุกขร์ยากมากกวด่าพวกทด่าน”

ขว้อ 20 และ 21:  โดยหลบีกเลบีนึ่ยงสลินึ่งนบีนั้ นมันึ่นคมือ ทบีนึ่จะไมด่มบีผผว้ใดตพาหนลิพวกเราไดว้ ในเรมืนึ่องความบรลิบผรณร์นบีนั้ซนนึ่ง
ถผกปรนนลิบมัตลิโดยพวกเราโดยจมัดหาสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ซมืนึ่อสมัตยร์ มลิใชด่ในสายพระเนตรขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเทด่านมันั้น แตด่
ในสายตาของมนจุษยร์ดว้วย

“โดยหลบีกเลบีนึ่ยงสลินึ่งนบีนั้ นมันึ่นคมือ ทบีนึ่จะไมด่มบีผผว้ใดตพาหนลิพวกเราไดว้…” เปาโลตมันั้งใจทบีนึ่จะทพาทจุกสลินึ่งในอพานาจของ
ตนเพมืนึ่อปฟ้องกมันไมด่ใหว้ใครมาตพาหนลิเขาไดว้ในเรมืนึ่องการจมัดการเงลินนมันั้นทบีนึ่ถผกเรบีนึ่ยไรมาเพมืนึ่อพวกวลิสจุทธลิชนทบีนึ่กรจุงเยรผซาเลร็ม
เขาตมันั้งใจทบีนึ่จะทพาใหว้แนด่ใจวด่าไมด่มบีใครจะชบีนั้นลินั้วกลด่าวหามาทบีนึ่เขาไดว้หากเกลิดเรมืนึ่องผลิดพลาดขนนั้นมา เขาตมันั้งใจไวว้วด่าจะไมด่มบี
ใครกลด่าวไดว้วด่าเขาไดว้ใชว้ของประทานนบีนั้ขมัดแยว้งกมับความประสงคร์ของผผว้บรลิจาคเหลด่านมันั้น

เปาโลทราบวด่ามมันเปป็นเรมืนึ่องอมันตรายขนาดไหนทบีนึ่ผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งมบีสลินึ่งทบีนึ่จะตว้องจมัดการเยอะเกลินไปในเรมืนึ่อง
เงลิน ๆ ทอง ๆ ในครลิสตจมักร และอมันตรายเดบียวกมันนบีนั้กร็ยมังมบีอยผด่วมันนบีนั้ ศลิษยาภลิบาลควรอยผด่หด่าง ๆ เรมืนึ่องนบีนั้ใหว้มากทบีนึ่สจุด
เทด่าทบีนึ่จะทพาไดว้และปลด่อยใหว้พวกเจว้าหนว้าทบีนึ่ของครลิสตจมักรจมัดการเรมืนึ่องเงลิน อมันทบีนึ่จรลิง เมมืนึ่อคนของพระเจว้าศนกษา
คว้นควว้าและเทศนาพระวจนะของพระเจว้าอยด่างทบีนึ่เขาควรทพา เขากร็มบีเวลาเหลมือนว้อยมากทบีนึ่จะนมับเงลิน ผผว้รมับใชว้แหด่ง
ขด่าวประเสรลิฐตว้องรมักษาชมืนึ่อเสบียงและอจุปนลิสมัยของตนใหว้พว้นมลทลินจากเรมืนึ่องเงลิน ๆ ทอง ๆ -เพราะวด่ามมันชด่าง
งด่ายดายจรลิง ๆ ทบีนึ่เหลด่าศมัตรผของขด่าวประเสรลิฐจะหาชด่องจมับผลิดคนของพระเจว้าในเรมืนึ่องนบีนั้!

เปาโลไมด่เตร็มใจทบีนึ่จะนพาสด่งเงลินถวายนบีนั้ไปยมังกรจุงเยรผซาเลร็มนอกเสบียจากวด่าครลิสตจมักรนมันั้นอยากใหว้เขาทพา
เรมืนึ่องนบีนั้โดยเฉพาะ และเขายมืนกรานวด่าตว้องมบีคนอมืนึ่นไปกมับเขาดว้วยเพมืนึ่อนพาสด่งเงลินนบีนั้ใหว้แกด่วลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้น อมัน
เปป็นการปฏลิเสธทบีนึ่จะใหว้การจมัดการเงลินทจุนนบีนั้ทมันั้งหมดถผกสด่งมาใหว้เขา เปาโลอยากมบีใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบทบีนึ่แจด่มชมัด
และประวมัตลิอมันขาวสะอาดตด่อพระพมักตรร์พระเจว้า แตด่เขาอยากมบีประวมัตลิทบีนึ่ขาวสะอาดตด่อหนว้ามนจุษยร์เชด่นกมัน ดว้วย
เหตจุนบีนั้เขาจนงยมืนกรานวด่าใครสมักคนตว้องเดลินทางไปกมับเขาเพมืนึ่อนพาสด่งเงลินนมันั้น เพมืนึ่อทบีนึ่จะไมด่มบีใครกลด่าวหาเขาไดว้วด่าไดว้ใชว้
บางสด่วนของเงลินนมันั้นไปแลว้ว

เปาโลมบีสตลิปปัญญาในการพาใครสมักคนไปกมับตนดว้วยซนนึ่งเปป็นผผว้ทบีนึ่ครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นใหว้ความเชมืนึ่อมมันึ่น ใคร
สมักคนทบีนึ่ถผกแตด่งตมันั้งโดยครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นใหว้ทพางานนบีนั้จนสพาเรร็จ และจนงเปป็นการปกปฟ้องตมัวเองใหว้พว้นจากขว้อกลด่าว
หาเทบียมเทร็จใด ๆ ทบีนึ่อาจเกลิดขนนั้น ในจดหมายฉบมับแรกของเขาทบีนึ่สด่งถนงชาวโครลินธร์ เขากลด่าวไวว้วด่า:

“บมัดนบีนั้เกบีนึ่ยวกมับการถวายทรมัพยร์เพมืนึ่อพวกวลิสจุทธลิชนนมันั้น ขว้าพเจว้าไดว้ใหว้คพาสมันึ่งแกด่ครลิสตจมักรทมันั้งหลายแหด่ง
แควว้นกาลาเทบียไวว้อยด่างไร กร็ขอใหว้พวกทด่านจงกระทพาอยด่างนมันั้น ทจุกวมันตว้นสมัปดาหร์จงใหว้ทจุกคนในพวกทด่านเกร็บ
รวบรวมไวว้ตด่างหาก ตามทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงใหว้ผผว้นมันั้นจพาเรลิญ เพมืนึ่อจะไดว้ไมด่ตว้องมบีการเรบีนึ่ยไรเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามา และเมมืนึ่อ
ขว้าพเจว้ามาถนงแลว้ว ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่พวกทด่านจะเหร็นชอบโดยจดหมายทมันั้งหลายของพวกทด่าน ขว้าพเจว้าจะสด่งคนเหลด่า
นมันั้นไปเพมืนึ่อนพาของถวายของพวกทด่านไปยมังกรจุงเยรผซาเลร็ม และถว้าสมควรทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะไปดว้วย คนเหลด่านมันั้นกร็จะไป



พรว้อมกมับขว้าพเจว้า” (1 คร. 16:1-4)
“...ในเรมืนึ่องความบรลิบผรณร์นบีนั้ซนนึ่งถผกปรนนลิบมัตลิโดยพวกเรา” เราไมด่ทราบวด่าเงลินถวายนบีนั้จะมบีมผลคด่าเทด่ากมับกบีนึ่

ดอลลารร์และกบีนึ่เซร็นตร์วมันนบีนั้ แตด่จากการอว้างอลิงของเปาโลในทบีนึ่นบีนั้เราทราบวด่ามมันเปป็นเงลินถวายกว้อนโต (บรลิบผรณร์) ใน
สมมัยนมันั้น มมันถผกใหว้โดยครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นและจะตว้องถผกแจกจด่ายตามทบีนึ่พวกเขาแจว้งมาและตามทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าทรงประสงคร์ (ควรมบีการจดบมันทนกและจมัดเกร็บเอกสารเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องเงลิน ๆ ทอง ๆ ไวว้ใหว้ดบีในครลิสตจมักรใด ๆ 
ผมเชมืนึ่อวด่าการรมักเงลินกลายเปป็นความลด่มจมของผผว้รมับใชว้หลายคนมากกวด่าบาปทบีนึ่รจุมเรว้าใด ๆ)

“โดยจมัดหาสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ซมืนึ่อสมัตยร์…” หรมือตรงตมัวคมือ “จมัดการลด่วงหนว้า” ความคลิดแบบเดบียวกมันปรากฏ
ในโรม 12:17 ซนนึ่งอด่านวด่า: “อยด่าทพาความชมันึ่วรว้ายตอบแทนความชมันึ่วรว้ายแกด่ผผว้หนนนึ่งผผว้ใดเลย ‘แตด่จงมจุด่งกระทพาสลินึ่งทมันั้ง
หลายทบีนึ่ซมืนึ่อสมัตยร์ในสายตาของคนทมันั้งปวง’” เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “มมันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิของเราทบีนึ่จะไมด่เปปิด
โอกาสใหว้เหลด่าศมัตรผของเราไดว้หวาดระแวงหรมือกลด่าวหาเราไดว้เลย” เปาโลมบีสตลิปปัญญาทบีนึ่พระเจว้าไดว้ประทานใหว้แกด่
เขา-สตลิปปัญญาไมด่เพบียงในฐานะนมักธจุรกลิจทบีนึ่เกด่งเทด่านมันั้น แตด่ในฐานะผผว้รมับใชว้ของพระเจว้าเชด่นกมัน ขณะทบีนึ่ตมัวเขาเอง
ดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่อจุทลิศตน เปาโลกร็ทราบวด่าตนมบีชบีวลิตอยผด่ในยจุคสมมัยทบีนึ่หมกมจุด่นในกาม เขาทราบวด่าเขาเปป็นเหมมือนนคร
หนนนึ่งทบีนึ่ตมันั้งอยผด่บนเนลินเขา แสงสวด่างบนเชลิงเทบียน ทจุกคนกพาลมังจมับจว้องเขาอยผด่ และเหลด่าศมัตรผของเขากร็จะคอยเฝฟ้าหา
สลินึ่งใดทบีนึ่เขากระทพาทบีนึ่พวกเขาจะใชว้เพมืนึ่อกลด่าวรว้ายเขาไดว้

“...มลิใชด่ในสายพระเนตรขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเทด่านมันั้น แตด่ในสายตาของมนจุษยร์ดว้วย” เปาโลไมด่เพบียง
อยากใหว้เงลินถวายนบีนั้ไดว้รมับความเหร็นชอบจากพระเจว้าเทด่านมันั้น เขาอยากใหว้ธจุรกรรมนบีนั้ทมันั้งหมดถผกมองวด่าสวยงาม ถผก
ตว้อง และพว้นกมังขาในสายตาของมนจุษยร์เชด่นกมัน เขาทราบวด่าความสพาเรร็จของเขาในงานรมับใชว้ขนนั้นอยผด่กมับคพาพยานทบีนึ่
จะไมด่ถผกตมันั้งคพาถาม เขาตว้องสะอาดหมดจดและอจุปนลิสมัยของเขาตว้องผด่านการทดสอบใด ๆ ไดว้ เขาไมด่กลว้าทพาสลินึ่งใด
ทบีนึ่จะทพาใหว้คนตมันั้งคพาถามเกบีนึ่ยวกมับอจุปนลิสมัยของเขาไดว้

ความจรลิงทบีนึ่เราตว้องเรบียนรผว้ในทบีนึ่นบีนั้กร็คมือวด่า เราควรแนด่ใจลด่วงหนว้าวด่าการประพฤตลิของเรานมันั้นซมืนึ่อตรงในสาย
พระเนตรของพระเจว้าและในสายตามนจุษยร์ เราจะตว้องคลิดคพานวณและวางแผนใหว้ดบีกด่อนทบีนึ่เราพยายามจะทพาสลินึ่งใด
ในพระนามขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เราจะตว้องแนด่ใจลด่วงหนว้า ตมันั้งเปฟ้าประสงคร์ไวว้ใหว้ชมัดเจน วด่าสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เรา
กระทพานมันั้นยจุตลิธรรม มบีเกบียรตลิ และถผกตว้อง “ในสายพระเนตรขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” และ “ในสายตาของมนจุษยร์
ดว้วย” ในสจุภาษลิต 3:3,4 เราถผกบอกวด่า:

“อยด่าใหว้ความเมตตาและความจรลิงทอดทลินั้งเจว้า จงผผกพวกมมันไวว้รอบคอของเจว้า จงเขบียนพวกมมันไวว้ทบีนึ่
แผด่นจารนกแหด่งหมัวใจของเจว้า ดมังนมันั้น เจว้าจะพบความโปรดปรานและความเขว้าใจอมันดบีในสายพระเนตรของ
พระเจว้าและในสายตาของมนจุษยร์”

มมันไมด่เพบียงพอทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วจะมบีใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบทบีนึ่แจด่มชมัดตด่อพระพมักตรร์พระเจว้า เขา
ตว้องไมด่ใหว้โอกาสแกด่มนจุษยร์คนใดเชด่นกมันทบีนึ่จะกลด่าวไดว้วด่าใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของเขาไมด่แจด่มชมัด พระเยซผตรมัสวด่า: 
“ทด่านทมันั้งหลายเปป็นความสวด่างของโลก นครซนนึ่งอยผด่บนเนลินเขาจะถผกปปิดบมังไวว้ไมด่ไดว้ และมนจุษยร์กร็ไมด่จจุดเทบียน และ
วางเทบียนนมันั้นไวว้ใตว้ถมัง แตด่ตมันั้งไวว้บนเชลิงเทบียน และเทบียนนมันั้นกร็ใหว้ความสวด่างแกด่ทจุกคนทบีนึ่อยผด่ในบว้านนมันั้น จงใหว้ความ
สวด่างของพวกทด่านสด่องไปตด่อหนว้าคนทมันั้งปวงอยด่างนมันั้น เพมืนึ่อวด่าพวกเขาจะไดว้เหร็นบรรดาการงานทบีนึ่ดบีของพวกทด่าน 



และจะไดว้สรรเสรลิญพระบลิดาของพวกทด่านผผว้ซนนึ่งทรงสถลิตในสวรรคร์” (มธ. 5:14-16)
ขว้อ 22: และพวกเราไดว้สด่งไปพรว้อมกมับเขาทมันั้งสอง คมือพบีนึ่นว้องของพวกเราอบีกคนหนนนึ่ง ผผว้ซนนึ่งพวกเราไดว้

พลิสผจนร์บด่อย ๆ วด่าขยมันขมันแขร็งในหลายสลินึ่ง และเดบีดี๋ยวนบีนั้กร็ขยมันขมันแขร็งมากยลินึ่งขนนั้น เพราะความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจมากยลินึ่งซนนึ่ง
ขว้าพเจว้ามบีอยผด่ในพวกทด่าน

“พบีนึ่นว้อง” คนทบีนึ่สามนบีนั้เปป็นใครนมันั้น เราไมด่ทราบเลย ผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์บางทด่านเชมืนึ่อวด่านบีนึ่คมืออปอลโล ทด่านอมืนึ่น ๆ
กร็เชมืนึ่อวด่านบีนึ่คมือทลิโมธบี และทด่านหนนนึ่งเชมืนึ่ออยด่างหนมักแนด่นวด่านบีนึ่คมือเคลเมนทร์ ซนนึ่งถผกกลด่าวถนงโดยเปาโลในฟปีลลิปปปี 4:3 วด่า
เปป็น “เพมืนึ่อนรด่วมงาน” คนหนนนึ่งของเขา

เราทราบจรลิง ๆ วด่าพบีนึ่นว้องทด่านนบีนั้เปป็นใครสมักคนทบีนึ่เปาโลมบีความเชมืนึ่อมมันึ่นอยด่างมาก เปป็นผผว้หนนนึ่งทบีนึ่ “พวกเรา
ไดว้พลิสผจนร์บด่อย ๆ วด่าขยมันขมันแขร็งในหลายสลินึ่ง…” ความหมายตรงนบีนั้กร็คมือวด่าเปาโลไดว้พลิสผจนร์เปป็นหลมักฐานทบีนึ่ชมัดเจนวด่า
พบีนึ่นว้องทด่านนบีนั้เปป็นผผว้รมับใชว้ทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อคนหนนนึ่งของพระเจว้า เหร็นไดว้ชมัดวด่าเขาเคยเปป็นเพมืนึ่อนรด่วมงานและเพมืนึ่อนรด่วมเดลิน
ทางของอมัครทผตผผว้นบีนั้มามากกวด่าหนนนึ่งหน

“...และเดบีดี๋ยวนบีนั้กร็ขยมันขมันแขร็งมากยลินึ่งขนนั้น…”-นมันึ่นคมือ “พบีนึ่นว้องทด่านนบีนั้จะพลิสผจนร์ตมัวตอนนบีนั้วด่าขยมันขมันแขร็งมาก
ยลินึ่งกวด่าแตด่กด่อน” 

“...เพราะความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจมากยลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้ามบีอยผด่ในพวกทด่าน” พบีนึ่นว้องทด่านนบีนั้นด่าจะเคยอยผด่ในเมมืองโค
รลินธร์และไปเยบีนึ่ยมเยบียนในครลิสตจมักรทบีนึ่นมันึ่น ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าเขาเชมืนึ่อวด่าแมว้ประสบความยจุด่งยากตด่าง ๆ สจุดทว้าย
แลว้วครลิสตจมักรนมันั้นจะขนนั้นไปถนงความคาดหวมังทบีนึ่สผงทบีนึ่สจุดของเปาโล

ขว้อ 23 และ 24: ไมด่วด่ามบีคนใดถามถนงทลิตมัส เขากร็เปป็นหจุว้นสด่วนของขว้าพเจว้า และเปป็นผผว้รด่วมงานเกบีนึ่ยวกมับ
พวกทด่าน หรมือไมด่วด่ามบีคนใดถามถนงพบีนึ่นว้องของพวกเรานมันั้น เขาทมันั้งสองกร็เปป็นพวกผผว้สมืนึ่อสารของครลิสตจมักรทมันั้งหลาย
และเปป็นสงด่าราศบีของพระครลิสตร์ เหตจุฉะนมันั้นพวกทด่านจงแสดงใหว้พวกเขาเหร็น และตด่อหนว้าครลิสตจมักรทมันั้งหลาย ถนง
หลมักฐานแหด่งความรมักของพวกทด่าน และแหด่งการอวดของพวกเราเพราะเหตจุพวกทด่านเถลิด

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลใหว้ขว้อปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ เกบีนึ่ยวกมับทลิตมัส เขากพาลมังกลด่าววด่า “ถว้าผผว้ใดอยากทราบวด่าเขาเปป็นใครหรมือ
อยากทราบสลินึ่งใดเกบีนึ่ยวกมับตมัวเขา กร็จงบอกคน ๆ นมันั้นแคด่วด่าเขาเปป็นหจุว้นสด่วนของขว้าพเจว้า” คพากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “หจุว้น
สด่วน” มบีความหมายตรงตมัววด่า “ผผว้รด่วมแบด่งปปัน” นมันึ่นคมือ เปาโลนมับวด่าทลิตมัสเปป็นเพมืนึ่อนรด่วมทางของเขา หจุว้นสด่วนของ
เขา ผผว้รด่วมแบด่งปปันของเขาในการงานหนมักและความหด่วงใยตด่าง ๆ อาจเปป็นไดว้วด่าเปาโลคลิดวด่าศมัตรผเหลด่านมันั้นในค
รลิสตจมักร-และคนเหลด่านมันั้นอยผด่ทบีนึ่นมันึ่น-ไมด่ไดว้ถผกถอนรากถอนโคนออกไปหมด และคนเหลด่านมันั้นคงจะไตด่สวนเกบีนึ่ยวกมับ
สลิทธลิอพานาจของทลิตมัส เปาโลไดว้กลด่าวไปเยอะแลว้วในการชมเชยชายเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยผด่กมับทลิตมัส มมันจนงดผเหมมือนเหมาะ
สมอยด่างแนด่นอนทบีนึ่จะกลด่าวอะไรบางอยด่างในทางทบีนึ่ดบีเกบีนึ่ยวกมับผผว้เชมืนึ่อหนจุด่มคนนบีนั้ ความหมายตรงนบีนั้กร็คมือวด่า “ถว้าผผว้ใด
ถามอะไรเกบีนึ่ยวกมับทลิตมัส หรมือมมันถนงคราวจพาเปป็นทบีนึ่จะตว้องชมเชยเขาดว้วยเหตจุผลอมันใด กร็แคด่บอกพวกเขาไปวด่าเขา
เปป็นหจุว้นสด่วนของขว้าพเจว้า เขาไดว้ชด่วยเหลมือขว้าพเจว้าในการประกาศขด่าวประเสรลิฐ การกด่อตมันั้งครลิสตจมักรทมันั้งหลาย 
การจมัดระเบบียบครลิสตจมักรทมันั้งหลาย และสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่ตว้องกระทพา เขาทพางานของผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐคนหนนนึ่ง
อยด่างแทว้จรลิง”

ในจดหมายของเขาถนงทลิตมัส เปาโลกลด่าววด่า: “ถนง ทลิตมัส ผผว้เปป็นบจุตรแทว้ของขว้าพเจว้าตามความเชมืนึ่อ



เดบียวกมัน… เพราะเหตจุนบีนั้เองขว้าพเจว้าจนงไดว้ละทด่านไวว้ทบีนึ่เกาะครบีต เพมืนึ่อทด่านจะไดว้จมัดระเบบียบสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่ยมังบกพรด่อง
อยผด่ และตมันั้งบรรดาผผว้ปกครองไวว้ในนครทจุกแหด่งตามทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้มอบหมายไวว้แกด่ทด่านแลว้ว” (ทลิตมัส 1:4,5)

“...หรมือไมด่วด่ามบีคนใดถามถนงพบีนึ่นว้องของพวกเรานมันั้น…” นบีนึ่กลด่าวถนงพบีนึ่นว้องคนอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่เหลมือซนนึ่งจะไปดว้วยกมัน
กมับทลิตมัส เปาโลสมันึ่งวด่า “ถว้ามบีใครถามอะไรเกบีนึ่ยวกมับอจุปนลิสมัยของพวกเขา หรมือถว้ามมันจพาเปป็นตว้องอธลิบายอะไรเกบีนึ่ยว
กมับพวกเขา กร็แคด่กลด่าววด่าชายเหลด่านบีนั้เปป็นเหลด่าผผว้นพาขด่าวของครลิสตจมักรเหลด่านมันั้น และพวกเขาไดว้รมับความไวว้วางใจ
จากครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นทบีนึ่สด่งพวกเขามา พวกเขาถผกคมัดเลมือกและถผกแตด่งตมันั้งโดยครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นเพมืนึ่อทพางานนบีนั้
และการงานแหด่งความรมักนบีนั้ใหว้สพาเรร็จลจุลด่วง” ในฟปีลลิปปปี 2:25 เปาโลพผดถนง “เอปาโฟรดลิทมัส… ซนนึ่งเขาเปป็นนว้องชาย
ของขว้าพเจว้าและเปป็นเพมืนึ่อนรด่วมงานและเพมืนึ่อนทหาร แตด่เปป็นผผว้นพาขด่าวของพวกทด่าน…”

คพาทบีนึ่แปลตรงนบีนั้วด่า “พวกผผว้สมืนึ่อสารของครลิสตจมักรทมันั้งหลาย” ในภาษากรบีกเดลิมอด่านวด่า “เหลด่าอมัครทผตของ
ครลิสตจมักรเหลด่านมันั้น” คพาวด่าอมัครทผตในทบีนึ่นบีนั้ถผกใชว้ในความหมายทบีนึ่เหมาะสมเพมืนึ่อสมืนึ่อถนงคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่ถผกสด่งไปทพา
ธจุรกรรมของครลิสตจมักรเพมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่น ๆ หรมือคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่เปป็นตมัวแทน คพาเดบียวกมันนบีนั้ถผกใชว้กมับอปอลโลและบา
รนาบมัส ผผว้ซนนึ่งไมด่ไดว้เปป็นอมัครทผตในความหมายแบบทบีนึ่วด่าสลิบสองคนแรกนมันั้นเปป็นอมัครทผต คพาวด่า “ผผว้สมืนึ่อสาร” มบีความ
หมายแคด่วด่า “คน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่ถผกสด่งไป”

ชายเหลด่านบีนั้ทบีนึ่เดลินทางไปกมับทลิตมัสเปป็นทบีนึ่รผว้จมักดบีและไดว้รมับความนมับถมืออยด่างมาก พวกเขามบีอจุปนลิสมัยทบีนึ่ไรว้
ตพาหนลิ พวกเขามบีชมืนึ่อเสบียงมมันึ่นคงในครลิสตจมักรเหลด่านมันั้น พวกเขาเปป็นครลิสเตบียนทบีนึ่โดดเดด่น และพวกเขาถวายเกบียรตลิ
แดด่พระนามของพระครลิสตร์และครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นทบีนึ่พวกเขารมับใชว้

แนด่นอนวด่ามมันเปป็นเกบียรตลิสพาหรมับใครกร็ตามทบีนึ่ไดว้อยผด่ในตพาแหนด่งแหด่งสลิทธลิอพานาจเชด่นนมันั้นในครลิสตจมักร แตด่
มมันเปป็นความรมับผลิดชอบทบีนึ่จรลิงจมังและหนมักอนนั้งเชด่นกมัน ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทจุกคนควรดพาเนลินชบีวลิตในแบบทบีนึ่โลก
ไมด่สามารถจมับผลิดอจุปนลิสมัยของผผว้นมันั้นหรมือชบีวลิตของเขาในแงด่ใดอยด่างสมัตยร์จรลิงไดว้เลย เรารผว้วด่าโลกจะวลิจารณร์ครลิสเตบียน
ทมันั้งหลายอยผด่เสมอ แตด่สลินึ่งทบีนึ่นด่าเศรว้ากร็คมือวด่าบด่อยครมันั้งโลกบอกความจรลิงเกบีนึ่ยวกมับชบีวลิตทบีนึ่เหลวไหลของครลิสเตบียนบาง
คน

เปาโลกลด่าวถนงชายเหลด่านบีนั้วด่า “เขาทมันั้งสองเปป็นพวกผผว้สมืนึ่อสารของครลิสตจมักรทมันั้งหลาย” แตด่นมันึ่นกร็ไมด่ใชด่
ทมันั้งหมด มบีกลด่าวไวว้ดว้วยวด่า “และเปป็นสงด่าราศบีของพระครลิสตร์” มมันเปป็นเกบียรตลิอมันยลินึ่งใหญด่จรลิง ๆ สพาหรมับคน ๆ หนนนึ่ง
ทบีนึ่ไดว้รมับการกลด่าวถนงวด่า “เขาเปป็นสงด่าราศบีของพระครลิสตร์” นมันึ่นคมือ เขาดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่อจุทลิศตน เปปีปี่ยมลว้นดว้วยพระ
วลิญญาณจนถนงขนาดทบีนึ่พระครลิสตร์ทรงถผกมองเหร็นไดว้ในทจุกสลินึ่งทบีนึ่เขาทพา คนใดทบีนึ่ไดว้รมับคพาชมเชยอยด่างแทว้จรลิงวด่าเปป็น 
“สงด่าราศบีของพระครลิสตร์” กร็จะไดว้รมับการยอมรมับใหว้อยผด่ในความไวว้วางใจของผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่น ๆ

“เหตจุฉะนมันั้นพวกทด่านจงแสดงใหว้พวกเขาเหร็น…”-โดยการเรบีนึ่ยไรเงลินถวายดว้วยใจกวว้างสพาหรมับพบีนึ่นว้องทบีนึ่
ยากจนเหลด่านมันั้นในกรจุงเยรผซาเลร็ม อมันเปป็นการทพาใหว้เกลิดความสพาเรร็จอยด่างมหาศาลของการทบีนึ่ทลิตมัสและคนอมืนึ่น ๆ 
นมันั้นกพาลมังมายมังเมมืองโครลินธร์

“...และตด่อหนว้าครลิสตจมักรทมันั้งหลาย ถนงหลมักฐานแหด่งความรมักของพวกทด่าน…”-ความรมักของพวกเขาทบีนึ่มบี
ตด่อเปาโล ตด่อพระเจว้า และตด่ออจุดมการณร์ของพระครลิสตร์ มมันเปป็นความปรารถนาของเปาโลทบีนึ่จะมบีเงลินถวายดว้วยใจ
กวว้างไปนพาเสนอตด่อพวกพบีนึ่นว้องในกรจุงเยรผซาเลร็ม และถว้าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นรมักเขาอยด่างทบีนึ่พวกเขาควรรมัก พวก



เขากร็จะใหว้-ถวายแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้ากด่อน และจากนมันั้นเพมืนึ่อทบีนึ่จะไมด่สรว้างความผลิดหวมังแกด่เปาโล ผผว้ซนนึ่งไดว้นพา
ขด่าวสารอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีแหด่งของประทานของพระเจว้ามาใหว้พวกเขากด่อน

“...และแหด่งการอวดของพวกเราเพราะเหตจุพวกทด่าน” เปาโลไดว้โอว้อวดอยด่างเปปิดเผยวด่าชาวโครลินธร์จะมบี
ใจกวว้างในการใหว้ของพวกเขา และเขากพาลมังไวว้ใจพวกเขาวด่าจะทพาเชด่นนมันั้นจรลิง ๆ กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง เขากพาลมังกลด่าว
แกด่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์วด่า “จงพลิสผจนร์สลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้กลด่าวเกบีนึ่ยวกมับพวกทด่านแลว้ว วด่าการโอว้อวดของ
ขว้าพเจว้าเกบีนึ่ยวกมับพวกทด่านนมันั้นเชมืนึ่อถมือไดว้จรลิง ๆ วด่าขว้าพเจว้าเขว้าใจอจุปนลิสมัยของพวกทด่านจรลิง ๆ และความพรว้อมใจ
ของพวกทด่านทบีนึ่จะใหว้เพมืนึ่ออจุดมการณร์แหด่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน”

ในบททบีนึ่ 7 ขว้อ 14 เปาโลกลด่าวถนงการโอว้อวดของเขาเกบีนึ่ยวกมับผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น:
“ดว้วยวด่าถว้าขว้าพเจว้าไดว้อวดสลินึ่งใด ๆ แกด่เขาเกบีนึ่ยวกมับพวกทด่าน ขว้าพเจว้ากร็ไมด่ละอายใจเลย แตด่พวกเราไดว้

กลด่าวสลินึ่งสารพมัดแกด่พวกทด่านในความจรลิงฉมันใด การโอว้อวดของพวกเรา ซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้กระทพาตด่อหนว้าทลิตมัส กร็ถผก
พบวด่าเปป็นความจรลิงฉมันนมันั้น”

เปาโลมบีใจขอบพระคจุณสพาหรมับลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมันั้น และในทจุกคราวทบีนึ่เขามบีโอกาสทบีนึ่จะทพาเชด่น
นมันั้นไดว้อยด่างสมัตยร์จรลิง เขากร็พผดถนงพวกเขาในทางทบีนึ่ดบี เขาโอว้อวดเกบีนึ่ยวกมับพวกเขา-และเขาคาดหวมังใหว้พวกเขา
ดพาเนลินชบีวลิตถนงระดมับทบีนึ่เขาไดว้กลด่าวเกบีนึ่ยวกมับพวกเขา เขากพาลมังเตมือนความจพาผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์ตรงนบีนั้วด่าเขากพาลมังไวว้
วางใจพวกเขา และถว้าพวกเขาลว้มเหลว พวกเขากร็จะไมด่เพบียงทพาใหว้พระเจว้าผลิดหวมังเทด่านมันั้น พวกเขากร็จะทพาใหว้เขา
ผลิดหวมังเชด่นกมัน ดมังนมันั้นเขาจนงแจว้งใหว้พวกเขาทราบถนงขว้อเทร็จจรลิงเรมืนึ่องความมมันึ่นใจของเขาและการโอว้อวดในพวก
เขา และความคาดหวมังของเขาเรมืนึ่องเงลินถวายแหด่งความรมักดว้วยใจกวว้างเพมืนึ่อคนยากจนในครลิสตจมักรทบีนึ่กรจุง
เยรผซาเลร็ม

สมมตลิวด่าคจุณกมับผมถามคพาถามนบีนั้กมับตมัวเอง จะมบีคนกลด่าวถนงผมไดว้ไหมวด่า “เขาเปป็นสงด่าราศบีของพระ
ครลิสตร์ เขาเปป็นเกบียรตลิยศแกด่อจุดมการณร์ของพระครลิสตร์”? ขอพระเจว้าทรงโปรดใหว้เปป็นเชด่นนมันั้นเถลิด

บทททที่ 9



9:1 ดว้วยวด่าเรมืนึ่องการปรนนลิบมัตลิพวกวลิสจุทธลิชนนมันั้น ขว้าพเจว้าไมด่จพาเปป็นตว้องเขบียนถนงพวกทด่าน
9:2 เพราะขว้าพเจว้ารผว้จมักความกระตมือรมือรว้นแหด่งใจของพวกทด่านอยผด่แลว้ว ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าอวดเรมืนึ่องพวกทด่านกมับคน
ทมันั้งหลายแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบียวด่า พวกอาคายาไดว้พรว้อมตมันั้งแตด่ปปีทบีนึ่แลว้ว และความกระตมือรมือรว้นของพวกทด่านกร็
เรว้าใจคนเปป็นอมันมาก
9:3 แตด่ขว้าพเจว้าไดว้สด่งพวกพบีนึ่นว้องเหลด่านมันั้นไป เกรงวด่าการอวดของพวกเราเรมืนึ่องพวกทด่านจะเสบียเปลด่าในสลินึ่งนบีนั้ เพมืนึ่อทบีนึ่
วด่า ตามทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้กลด่าวแลว้ว พวกทด่านจะไดว้พรว้อม
9:4 เกรงวด่าบางทบี ถว้าคนทมันั้งหลายแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบียมาพรว้อมกมับขว้าพเจว้า และพบวด่าพวกทด่านไมด่ไดว้เตรบียมตมัว
ไวว้ พวกเรา (เพมืนึ่อพวกเราจะไมด่กลด่าววด่าพวกทด่าน) จะตว้องละอายในการอวดอยด่างมมันึ่นใจแบบเดบียวกมันนบีนั้
9:5 เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงคลิดวด่า จพาเปป็นทบีนึ่จะเตมือนสตลิพวกพบีนึ่นว้องเหลด่านมันั้น ใหว้พวกเขาไปหาพวกทด่านกด่อน และใหว้
จมัดเตรบียมสลินึ่งของบรลิบผรณร์ของพวกทด่านไวว้ลด่วงหนว้า ตามทบีนึ่พวกทด่านไดว้ทราบอยผด่กด่อนแลว้ว เพมืนึ่อของถวายอมัน
เดบียวกมันนมันั้นจะมบีอยผด่พรว้อม ในฐานะเปป็นสลินึ่งของบรลิบผรณร์ และมลิใชด่เปป็นความโลภ
9:6 แตด่ขว้าพเจว้ากลด่าวสลินึ่งนบีนั้วด่า คนซนนึ่งหวด่านอยด่างเสบียดาย กร็จะเกบีนึ่ยวเกร็บอยด่างเสบียดายดว้วย และคนทบีนึ่หวด่านอยด่าง
บรลิบผรณร์ กร็จะเกบีนึ่ยวเกร็บอยด่างบรลิบผรณร์เชด่นกมัน
9:7 ทจุกคนตามทบีนึ่เขาคลิดหมายไวว้ในใจของตน จงใหว้เขาใหว้ตามนมันั้น มลิใชด่อยด่างฝฟนใจ หรมือใหว้เพราะความจพาเปป็น 
เพราะวด่าพระเจว้าทรงรมักผผว้ใหว้ทบีนึ่มบีใจรด่าเรลิง
9:8 และพระเจว้าทรงฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะกระทพาใหว้พระคจุณทมันั้งสลินั้นบรลิบผรณร์แกด่พวกทด่าน เพมืนึ่อวด่าพวกทด่าน ซนนึ่งมบีความ
พอเพบียงในสลินึ่งทมันั้งปวงอยผด่เสมอ จะบรลิบผรณร์แกด่การงานทบีนึ่ดบีทจุกอยด่าง
9:9 (ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘เขาไดว้แจกจด่ายไปทมันึ่ว เขาไดว้ใหว้แกด่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดพารงอยผด่เปป็น
นลิตยร์’
9:10 บมัดนบีนั้ ขอใหว้พระองคร์ผผว้ประทานพมืชแกด่คนทบีนึ่หวด่าน ทมันั้งประทานขนมปปังสพาหรมับเปป็นอาหารของพวกทด่าน และ
ทรงทวบีคผณเมลร็ดพมืชของพวกทด่านทบีนึ่หวด่านนมันั้น และทรงเพลินึ่มพผนผลทมันั้งหลายแหด่งความชอบธรรมของพวกทด่าน)
9:11 โดยทบีนึ่พวกทด่านถผกทพาใหว้มมันึ่งมบีขนนั้นในทจุกสลินึ่งอมันนพาไปสผด่ความบรลิบผรณร์ทมันั้งสลินั้น ซนนึ่งโดยพวกเราทพาใหว้เกลิดการ
ขอบพระคจุณพระเจว้า
9:12 เพราะวด่าการรมับใชว้แหด่งการปรนนลิบมัตลินบีนั้ไมด่ไดว้จมัดหาใหว้ความขมัดสนของพวกวลิสจุทธลิชนเทด่านมันั้น แตด่ยมังอจุดม
สมบผรณร์โดยการขอบพระคจุณเปป็นอมันมากแดด่พระเจว้าดว้วย
9:13 ขณะทบีนึ่โดยบทพลิสผจนร์แหด่งการรมับใชว้นบีนั้ พวกเขาจนงถวายสงด่าราศบีแดด่พระเจว้า เพราะเหตจุคพากลด่าวยอมรมับของ
พวกทด่านเรมืนึ่องการยอมอยผด่ใตว้บมังคมับขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ และเพราะเหตจุการแจกจด่ายดว้วยใจกวว้างขวาง
ของพวกทด่านแกด่พวกเขาและแกด่คนทมันั้งปวง
9:14 และโดยการอธลิษฐานของพวกเขาเผมืนึ่อพวกทด่าน ผผว้ซนนึ่งปรารถนาใหว้พวกทด่านไดว้รมับพระคจุณอยด่างเหลมือลว้นของ
พระเจว้าในพวกทด่าน
9:15 ขอบพระคจุณพระเจว้าเพราะเหตจุของประทานทบีนึ่เหลมือจะพรรณนาไดว้ของพระองคร์

บททบีนึ่ 9 เปป็นเนมืนั้อหาตด่อเนมืนึ่องของหมัวขว้อทบีนึ่ถผกอภลิปรายในบททบีนึ่ 8 ซนนึ่งกลด่าวถนงเงลินถวายนมันั้นซนนึ่งเปาโลไดว้



สมัญญาวด่าจะเรบีนึ่ยไรเพมืนึ่อวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนเหลด่านมันั้นในกรจุงเยรผซาเลร็มและทมันึ่วแควว้นยผเดบีย ความกระวนกระวายใจ
ของเขาเกบีนึ่ยวกมับความมบีใจกวว้างของเงลินถวายนมันั้นไมด่ใชด่แคด่เพมืนึ่อทบีนึ่คนยากจนเหลด่านมันั้นจะมบีเงลินมากขนนั้น แตด่เพมืนึ่อพลิสผจนร์
เชด่นกมันวด่าครลิสตจมักรชาวโครลินธร์เปป็นอยด่างทบีนึ่เขาไดว้กลด่าวไวว้จรลิง ๆ เขาอยากใหว้เงลินถวายนมันั้นเปป็นการแสดงออกของ
ความรมักทบีนึ่นจุด่มนวลจากพวกเขาถนงพบีนึ่นว้องทบีนึ่ประสบความทจุกขร์ยากมากกวด่า และเนมืนึ่องจากพวกเขาเปป็นผผว้กลมับใจเชมืนึ่อ
ตด่างชาตลิทบีนึ่ใหว้แกด่พวกยลิว มมันจนงมบีความสพาคมัญเปป็นพลิเศษทบีนึ่เงลินถวายนบีนั้เปป็นของกพานมัลดว้วยใจกวว้าง

กด่อนการแจกจด่ายแหด่งพระคจุณ พวกคนตด่างชาตลิเคยถผกมองอยด่างเหยบียดหยามและถผกรมังเกบียจโดยพวก
ยลิว พวกเขาเคยเปป็นคนตด่างดว้าวจากประโยชนร์สจุขรด่วมกมันแหด่งอลิสราเอล เปป็นคนแปลกหนว้าตด่อพมันธสมัญญาเหลด่า
นมันั้น ปราศจากพระเจว้าและไมด่มบีความหวมัง บมัดนบีนั้พระเยซผทรงขจมัดเครมืนึ่องกมันั้นกลางระหวด่างยลิวกมับคนตด่างชาตลิออกไป
แลว้ว โดยทพาใหว้ทมันั้งสองฝฝ่ายเทด่าเทบียมกมันตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าในแผนการแหด่งความรอด (อด่านเอเฟซมัส 2:11-18) 
ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้รมับการอวยพรดว้วยสลินึ่งของฝฝ่ายโลก แตด่ชาวยลิวทบีนึ่ยากจนเหลด่านมันั้นในกรจุงเยรผซาเลร็มและทมันึ่ว
แควว้นยผเดบียขมัดสนยลินึ่งนมัก ดมังนมันั้นเปาโลจนงอยากใหว้ครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์แสดงใหว้เหร็นความรมักและความไมด่เหร็น
แกด่ตมัวแบบครลิสเตบียนทบีนึ่แทว้จรลิงโดยการใหว้ของพวกเขา พวกเขากร็จะพลิสผจนร์ใหว้เหร็นวด่าครลิสตจมักรเปป็นนนั้พาหนนนึ่งใจ
เดบียวกมัน-ไมด่วด่าจะเปป็นยลิว ตด่างชาตลิ รวย จน ทาส หรมือไท ทจุกคนเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันในครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรง
พระชนมร์อยผด่

บททบีนึ่ 9 มบีเนมืนั้อหาสด่วนใหญด่เกบีนึ่ยวกมับการระบจุเหตจุผลหลายประการสพาหรมับการใหว้ นอกเหนมือจากเหตจุผล
เหลด่านมันั้นซนนึ่งเราศนกษาไปแลว้ว

ในพระคพาขว้อตว้น ๆ ของบทนบีนั้ เปาโลพผดตด่อไปถนงการโอว้อวดของเขาเกบีนึ่ยวกมับชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น โดย
เสรลิมวด่าเขาไดว้สด่ง “พวกพบีนึ่นว้อง” ไปยมังเมมืองโครลินธร์เพมืนึ่อทบีนึ่จะไมด่เกลิดความลว้มเหลวเลยในเงลินถวายนบีนั้ (ขว้อ 1-5) ถนง
แมว้เขามบีความไวว้วางใจในพวกเขา เขากร็รผว้วด่ามารเหลบีนึ่ยมจมัดและอาจขมัดขวางการใหว้ของพวกเขาไดว้นอกเสบียจากวด่า
เขาสด่งผผว้สมืนึ่อสารหลายคนไปกระตจุว้นพวกเขาในการใหว้ ชายทมันั้งหลายทบีนึ่ไวว้ใจไดว้เพมืนึ่อนพาสด่งเงลินถวายนมันั้นอยด่างครบถว้วน
ไมด่ตกหลด่นเลย

ในขว้อ 6 และ 7 เปาโลเปปิดเผยหลมักการอมันยลินึ่งใหญด่ทบีนึ่วด่าผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายจะไดว้รมับบพาเหนร็จตามสมัดสด่วนแหด่ง
ความมบีใจกวว้างของพวกเขาบนแผด่นดลินโลกนบีนั้ พระเจว้าทรงรมักผผว้ทบีนึ่ใหว้ดว้วยใจกวว้างและดว้วยใจยลินดบี พระเจว้าทรงจด
บมันทนกไวว้เอง และพระองคร์ไมด่เคยมองขว้ามของกพานมัลทบีนึ่ใหว้ในพระนามของพระองคร์ เปาโลรมับประกมันชาวโครลินธร์
เหลด่านมันั้นถนงขว้อเทร็จจรลิงนบีนั้ โดยระมมัดระวมังทบีนึ่จะยนั้พาเตมือนพวกเขาวด่าพวกเขาจะไดว้รมับบพาเหนร็จตามการใหว้ของพวก
เขา เขาไมด่ไดว้หมายความวด่าทจุกคนควรใหว้เทด่ากมันหมด เพราะวด่าพบีนึ่นว้องบางคนไมด่ไดว้มบีใหว้เยอะเหมมือนอยด่างทบีนึ่คนอมืนึ่น
มบี แตด่เมมืนึ่อผผว้ใดใหว้สลินึ่งทบีนึ่ตนสามารถใหว้ไดว้ เขากร็จะไดว้รมับบพาเหนร็จครบถว้วน พระเจว้าไมด่เพบียงมองมายมังสลินึ่งทบีนึ่เราใหว้
เทด่านมันั้น แตด่มองมายมังสลินึ่งทบีนึ่เราเหลมืออยผด่หลมังจากทบีนึ่เราใหว้ดว้วย

เปาโลทว้าชวนชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเพลินึ่มเตลิมในเรมืนึ่องการใหว้ดว้วยใจกวว้างขวาง โดยรมับประกมันพวกเขาวด่า
พระเจว้าจะประทานความสามารถใหว้พวกเขาทพาสลินึ่งทบีนึ่ดบีในภายหลมังตามสมัดสด่วนทบีนึ่พวกเขามบีใจพรว้อมทบีนึ่จะทพาสลินึ่งทบีนึ่ดบี
ตอนนบีนั้ กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง ถว้าเราไมด่ทพาสลินึ่งทบีนึ่เราทพาไดว้ตอนนบีนั้ ถว้าเราไมด่ใหว้สลินึ่งทบีนึ่เราสามารถใหว้ไดว้ตอนนบีนั้ เรากร็ไมด่ตว้อง
คาดหวมังใหว้พระเจว้าขยายโอกาสแหด่งการรมับใชว้ของเราเลย นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันในทจุกแงด่มจุมของชบีวลิตผผว้เชมืนึ่อ ถว้าเรา



เตร็มใจทบีนึ่จะทพาสลินึ่งเลร็กนว้อยเหลด่านมันั้น ถว้าเราเตร็มใจทบีนึ่จะทพาเตร็มทบีนึ่ในสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เราพบวด่าตว้องทพา พระเจว้ากร็จะทรง
เปปิดประตผหลายบานทบีนึ่เราจะมบีโอกาสทพาสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่กวด่าเดลิม มมันคมือความจรลิงนบีนั้ทบีนึ่เปาโลกพาลมังนพาเสนอใน
ขว้อ 8 ถนง 11

สจุดทว้ายแลว้ว เปาโลชบีนั้ใหว้เหร็นวด่าของกพานมัลของพวกเขาไมด่เพบียงจะทพาสลินึ่งทบีนึ่ดบีเทด่านมันั้น แตด่โดยการใหว้เงลินถวาย
ดว้วยใจกวว้าง พวกเขากร็จะแสดงใหว้เหร็นฤทธลิธเดชของขด่าวประเสรลิฐ เพราะโดยวลิธบีนบีนั้พวกเขาจะแสดงใหว้เหร็นความ
รมักแบบครลิสเตบียนทบีนึ่แทว้จรลิงซนนึ่งมบีตด่อผผว้เชมืนึ่อชาวยลิวเหลด่านมันั้น ดมังนมันั้นพวกเขากร็จะรด่วมถวายมากในการสด่งเสรลิมสงด่าราศบี
ของพระเจว้าและการทพาใหว้ครลิสตจมักรเปป็นนนั้พาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน โดยทพาใหว้มมันเปป็นครลิสตจมักรเดบียวเหมมือนอยด่างทบีนึ่
พระเจว้าทรงประสงคร์ พระเยซผทรงอธลิษฐานวด่า “และขว้าพระองคร์มลิไดว้อธลิษฐานเพมืนึ่อคนเหลด่านบีนั้  (พวกสาวก) พวก
เดบียว แตด่เพมืนึ่อคนเหลด่านมันั้นซนนึ่งจะเชมืนึ่อบนขว้าพระองคร์โดยทางถว้อยคพาของพวกเขาดว้วย เพมืนึ่อพวกเขาทจุกคนจะเปป็นอมัน
หนนนึ่งอมันเดบียวกมัน เหมมือนอยด่างทบีนึ่พระองคร์คมือพระบลิดาทรงอยผด่ในขว้าพระองคร์ และขว้าพระองคร์อยผด่ในพระองคร์ เพมืนึ่อ
พวกเขาจะเปป็นอมันหนนนึ่งอมันเดบียวกมันในเราทมันั้งสอง…เพมืนึ่อพวกเขาจะเปป็นอมันหนนนึ่งอมันเดบียวกมัน เหมมือนอยด่างทบีนึ่เราทมันั้ง
สองเปป็นอมันหนนนึ่งอมันเดบียวกมันนมันั้น” (ยอหร์น 17:20-22) เปาโลปรารถนาทบีนึ่จะเหร็นสลินึ่งนบีนั้เกลิดขนนั้นจรลิงระหวด่างพวกยลิว
กมับพวกคนตด่างชาตลิในครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ ดมังนมันั้นถว้าจากใจแหด่งความรมักชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น
ใหว้เงลินถวายดว้วยใจกวว้างขวาง เหลด่าผผว้เชมืนึ่อชาวยลิวกร็จะเหร็นวด่าฤทธลิธเดชแหด่งขด่าวประเสรลิฐไดว้สด่งผลกระทบแบบ
เดบียวกมันตด่อพวกคนตด่างชาตลิเหมมือนอยด่างทบีนึ่มมันสด่งผลตด่อพวกเขาและวด่าพวกเขาทจุกคนเปป็นสมาชลิกของครอบครมัว
ใหญด่หนนนึ่งเดบียวนมันั้นแหด่งสวรรคร์-พวกยลิวและพวกคนตด่างชาตลิ รวยและจน ทาสและไทซนนึ่งเดลินไปดว้วยกมันในความรมัก
และความเปป็นนนั้พาหนนนึ่งใจเดบียวกมันแบบครลิสเตบียน โดยแบกรมับภาระของกมันและกมัน ชด่วยเหลมือกมันและกมันเมมืนึ่อมบีคน
ตว้องการความชด่วยเหลมือ (ขว้อ 12-14) 

ในขว้อ 15 ของบทนบีนั้ อมัครทผตทด่านนบีนั้ปปิดทว้ายการอภลิปรายเรมืนึ่องการใหว้โดยการถวายคพาขอบพระคจุณแดด่
พระเจว้าสพาหรมับ “ของประทานทบีนึ่เหลมือจะพรรณนาไดว้” ของพระองคร์ ไมด่วด่าเปาโลอภลิปรายหมัวขว้อใด เขากร็สบชด่อง
เสมอทบีนึ่จะยกชผพระเยซผครลิสตร์เจว้า ของประทานของพระเจว้าแกด่มนจุษยร์ทบีนึ่หลงหาย

ขว้อ 1: ดว้วยวด่าเรมืนึ่องการปรนนลิบมัตลิพวกวลิสจุทธลิชนนมันั้น ขว้าพเจว้าไมด่จพาเปป็นตว้องเขบียนถนงพวกทด่าน
“ดว้วยวด่า” เปป็นคพาเชมืนึ่อม ดมังนมันั้น จนงไมด่มบีการเกรลินึ่นนพาเขว้าสผด่หมัวขว้อใหมด่ตรงนบีนั้ มมันเปป็นเนมืนั้อหาตด่อเนมืนึ่องของ

หมัวขว้อเดลิมทบีนึ่ถผกพผดถนงในบททบีนึ่ 8 กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง เปาโลกพาลมังกลด่าวแกด่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่า “ขว้าพเจว้าขอรว้อง
พวกทด่านใหว้ตว้อนรมับพบีนึ่นว้องเหลด่านมันั้นทบีนึ่ขว้าพเจว้ากพาลมังสด่งไปหาพวกทด่านพรว้อมกมับความสจุภาพแบบครลิสเตบียนเพราะ
วด่าเกบีนึ่ยวกมับหนว้าทบีนึ่ของการปรนนลิบมัตลิวลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้น มมันกร็ไมด่จพาเปป็นเลยทบีนึ่ขว้าพเจว้าตว้องเขบียนมาถนงพวกทด่านผผว้ซนนึ่ง
หด่วงใยขนาดนมันั้นและพรว้อมใจขนาดนมันั้นในเรมืนึ่องเหลด่านบีนั้อยผด่แลว้ว”

คจุณจะจพาไดว้วด่าเงลินถวายดว้วยความรมักนบีนั้ถผกอภลิปรายอยด่างครบถว้วนในบททบีนึ่ 8 แลว้ว เปาโลกลด่าวถนงมมันเชด่น
กมันในจดหมายฉบมับแรกของเขาถนงผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น (1 คร. 16:1,2) และในจดหมายของเขาถนงผผว้เชมืนึ่อใน
กรจุงโรม (รม. 15:26)

เปาโลกพาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีนั้วด่า “มมันไมด่จพาเปป็นเลยทบีนึ่ขว้าพเจว้าตว้องคะยมันั้นคะยอพวกทด่านในเรมืนึ่องของการใหว้ดว้วย
ใจกวว้างขวางเพราะขว้าพเจว้าทราบวด่าพวกทด่านตระหนมักถนงพมันธะหนว้าทบีนึ่ในการใหว้แกด่วลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนเหลด่านมันั้นใน



กรจุงเยรผซาเลร็มและทมันึ่วแควว้นยผเดบีย เนมืนึ่องจากพวกทด่านตมัดสลินใจแลว้วทบีนึ่จะทพาเชด่นนมันั้นและเรลินึ่มตว้นไปแลว้ว ขว้าพเจว้า
มมันึ่นใจวด่าพวกทด่านจะสพาเรร็จการถวายนมันั้นและพวกทด่านจะทพาการถวายนมันั้นดว้วยใจกวว้างขวาง ดมังนมันั้นมมันจนงไมด่จพาเปป็น
เลยทบีนึ่ขว้าพเจว้าตว้องนพาเสนอขว้อสนมับสนจุนตด่าง ๆ วด่าทพาไมพวกทด่านถนงควรใหว้ แนด่ทบีเดบียว ในเรมืนึ่องของการปรนนลิบมัตลิวลิ
สจุทธลิชนเหลด่านมันั้น มมันไมด่จพาเปป็นจรลิง ๆ ทบีนึ่ขว้าพเจว้าตว้องเขบียนมาถนงพวกทด่าน”

ขว้อ 2: เพราะขว้าพเจว้ารผว้จมักความกระตมือรมือรว้นแหด่งใจของพวกทด่านอยผด่แลว้ว ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าอวดเรมืนึ่องพวก
ทด่านกมับคนทมันั้งหลายแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบียวด่า พวกอาคายาไดว้พรว้อมตมันั้งแตด่ปปีทบีนึ่แลว้ว และความกระตมือรมือรว้นของ
พวกทด่านกร็เรว้าใจคนเปป็นอมันมาก

“ขว้าพเจว้ารผว้จมักความกระตมือรมือรว้นแหด่งใจของพวกทด่าน…” เปาโลตมันั้งใจแนด่วแนด่ทบีนึ่จะรมับประกมันผผว้เชมืนึ่อเหลด่า
นมันั้นในเมมืองโครลินธร์วด่าเขามบีความมมันึ่นใจสจุดขบีดวด่าพวกเขาจะทพาสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาไดว้เรลินึ่มตว้นเมมืนึ่อปปีกด่อน ในบททบีนึ่แลว้ว เขา
กลด่าววด่า “และในทบีนึ่นบีนั้ขว้าพเจว้าขอใหว้คพาแนะนพาของขว้าพเจว้า เพราะสลินึ่งนบีนั้เปป็นประโยชนร์สพาหรมับพวกทด่าน ผผว้ซนนึ่งไดว้ตมันั้ง
ตว้นเมมืนึ่อกด่อนแลว้ว มลิใชด่ทบีนึ่จะกระทพาเทด่านมันั้น แตด่ทบีนึ่จะมบีนนั้พาใจกระทพาดว้วยเมมืนึ่อปปีกด่อนนมันั้น เหตจุฉะนมันั้นบมัดนบีนั้ จงกระทพาสลินึ่ง
นมันั้นเถลิด ดว้วยวด่ามบีความพรว้อมทบีนึ่จะกระทพาอยผด่แลว้วฉมันใด กร็ขอใหว้มบีการกระทพาโดยสลินึ่งซนนึ่งพวกทด่านมบีอยผด่แลว้วฉมันนมันั้น”
(2 คร. 8:10,11)

เปาโลนด่าจะหมายความวด่าเขาไดว้มบีโอกาสกด่อนหนว้านมันั้นทบีนึ่ไดว้เหร็นความพรว้อมใจของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมือง
โครลินธร์ทบีนึ่จะทพาดบี และเขาไดว้ทราบอยด่างแนด่นอนจากทลิตมัสโดยเฉพาะวด่าพวกเขาไดว้วางแผนทบีนึ่จะชด่วยเหลมือผผว้เชมืนึ่อ
ชาวยลิวเหลด่านมันั้น

“...ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าอวดเรมืนึ่องพวกทด่านกมับคนทมันั้งหลายแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบีย”-ซนนึ่งหมายถนงครลิสตจมักรเหลด่า
นมันั้นในแควว้นมาซลิโดเนบีย เปาโลแนด่ใจเหลมือเกลินวด่าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์จะมอบเงลินถวายนมันั้นใหว้
แกด่พวกวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนในแควว้นยผเดบียจนเขาไดว้อวดเรมืนึ่องความใจกวว้างของพวกเขาแกด่ครลิสตจมักรทมันั้งหลายใน
แควว้นมาซลิโดเนบียราวกมับวด่าชาวโครลินธร์ไดว้มอบเงลินถวายนมันั้นแลว้ว บมัดนบีนั้เขาใชว้ขว้อสนมับสนจุนนบีนั้เพมืนึ่อเปป็นเหตจุใหว้พวกเขา
มบีความพยายามเปป็นพลิเศษทบีนึ่จะทพาสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาเรลินึ่มตว้นแลว้วใหว้เสรร็จสลินั้น

“...วด่า พวกอาคายาไดว้พรว้อมตมันั้งแตด่ปปีทบีนึ่แลว้ว” แควว้นอาคายาเปป็นสด่วนหนนนึ่งของประเทศกรบีซซนนึ่งเมมืองโครลิน
ธร์เปป็นเมมืองหลวงของแควว้นนมันั้น โดยเปป็นทบีนึ่ตมันั้งของการปกครองสด่วนหมัว (อด่าน กลิจการ 18:1-12) เปป็นไปไดว้วด่ามบีผผว้เชมืนึ่อ
หลายคนในหลายสด่วนของแควว้นอาคายานอกเหนมือจากเมมืองโครลินธร์ เราทราบวด่ามบีครลิสตจมักรหนนนึ่งในเมมืองเคนเค
รบีย ซนนึ่งเปป็นหนนนึ่งในเมมืองทด่าของเมมืองโครลินธร์ตามทบีนึ่กลด่าวไวว้ในโรม 16:1 ถนงแมว้สด่วนใหญด่ของเงลินถวายดว้วยความรมัก
นมันั้นจะมาจากครลิสตจมักรในเมมืองโครลินธร์ มมันกร็เปป็นไปไดว้วด่าครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ ในสด่วนอมืนึ่นของแถบชนบทนด่าจะมบีสด่วน
ในเงลินถวายนบีนั้เชด่นกมัน

วลบี “ไดว้พรว้อม” มบีความหมายวด่าพวกเขาไดว้เตรบียมตมัวสพาหรมับเงลินถวายนบีนั้แลว้ว และเปาโลไดว้กลด่าวไปแลว้ว
อยด่างไมด่ตว้องสงสมัยวด่าเงลินเรบีนึ่ยไรนมันั้นถผกเตรบียมไวว้แลว้วและรออยผด่ เนมืนึ่องจากมมันถผกเรลินึ่มตว้นแลว้วหนนนึ่งปปีกด่อนเวลานบีนั้โดย
เฉพาะ ตามทบีนึ่ชบีนั้ใหว้เหร็นกด่อนหนว้านบีนั้แลว้ว เปาโลไดว้สมันึ่งพวกเขาใหว้เรบีนึ่ยไรเงลินถวายนมันั้นในวมันตว้นสมัปดาหร์และเกร็บสะสม
ไวว้ตามทบีนึ่พระเจว้าทรงใหว้พวกเขาจพาเรลิญขนนั้น (1 คร. 16:1,2) เปาโลคงรผว้สนกในใจของตนวด่าพวกเขากพาลมังปฏลิบมัตลิตาม
คพาสมันึ่งของตนอยผด่ และดมังนมันั้นพวกเขาจนงนด่าจะเรบีนึ่ยไรเงลินไดว้เยอะแลว้วหลมังจากผด่านไปหนนนึ่งปปี



“...และความกระตมือรมือรว้นของพวกทด่าน”-ใจทบีนึ่กระตมือรมือรว้นของพวกทด่าน ความพรว้อมใจของพวกทด่าน
ทบีนึ่จะปฏลิบมัตลิตามคพาขอนมันั้นและรมับเงลินถวายดว้วยความรมักนมันั้นเพมืนึ่อบรรเทาความทจุกขร์ยากของพบีนึ่นว้องของพวกทด่านใน
ความเชมืนึ่อนมันั้น- “กร็เรว้าใจคนเปป็นอมันมาก”-นมันึ่นคมือ ไดว้ปลจุกเรว้าและเปป็นเหตจุใหว้คนอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่จะใหว้ เราคลิดถนง
 “provoked” (ยมันึ่วยจุ) วด่าทพาใหว้ใครสมักคนขมัดเคมืองใจ แตด่ในทบีนึ่นบีนั้มมันหมายถนงกระตจุว้น หรมือปลจุกเรว้าใครสมักคน ความ
กระตมือรมือรว้นนมันั้นและความพรว้อมใจของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์ไมด่เพบียงจะกระตจุว้นคนอมืนึ่น ๆ แตด่เพราะวด่า
เมมืองโครลินธร์เปป็นเมมืองใหญด่ แบบอยด่างของพวกเขากร็จะถผกผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายมองดผจากทบีนึ่ไกลและใกลว้

ขว้อ 3: แตด่ขว้าพเจว้าไดว้สด่งพวกพบีนึ่นว้องเหลด่านมันั้นไป เกรงวด่าการอวดของพวกเราเรมืนึ่องพวกทด่านจะเสบียเปลด่าใน
สลินึ่งนบีนั้ เพมืนึ่อทบีนึ่วด่า ตามทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้กลด่าวแลว้ว พวกทด่านจะไดว้พรว้อม

ถนงแมว้ขว้อปฏลิบมัตลิตด่าง ๆ ทบีนึ่ใหว้ทพาการเรบีนึ่ยไรนมันั้นเปป็นสลินึ่งไมด่จพาเปป็น เนมืนึ่องจากมมันไดว้ถผกเรลินึ่มตว้นแลว้ว เปาโลจนง
รผว้สนกในใจของตนวด่ามมันจพาเปป็นสพาหรมับเขาทบีนึ่จะสด่ง “พวกพบีนึ่นว้อง” เหลด่านมันั้นไปยมังเมมืองโครลินธร์ คนเหลด่านบีนั้เปป็นพบีนึ่นว้อง
พวกเดลิมทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงในบททบีนึ่ 8 ขว้อ 18,22 และ 23

“...เกรงวด่าการอวดของพวกเราเรมืนึ่องพวกทด่านจะเสบียเปลด่าในสลินึ่งนบีนั้”-หรมือ “ในแงด่นบีนั้” นมันึ่นคมือ “ขว้าพเจว้าไมด่
อยากใหว้การอวดของขว้าพเจว้าในเรมืนึ่องความมบีใจกวว้างของพวกทด่านเพมืนึ่อบรรเทาความทจุกขร์ยากของผผว้อมืนึ่นนมันั้นกลาย
เปป็นวด่าไมด่จรลิงเพราะความสะเพรด่าของพวกทด่าน ขว้าพเจว้าไมด่อยากใหว้มบีสลินึ่งใดเกลิดขนนั้นจนขมัดขวางการทพาการเรบีนึ่ยไรนบีนั้
จนเสรร็จ หรมือทบีนึ่อาจเปป็นเหตจุใหว้เงลินถวายนมันั้นไมด่เยอะอยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้ารผว้สนกวด่ามมันควรจะเยอะ” ไมด่ใชด่วด่าเปาโลไมด่คาด
หวมังผลลมัพธร์ใด ๆ เลยจากการเรบีนึ่ยไรนบีนั้ แตด่เขากลมัววด่ามมันอาจไมด่ไดว้สมัดสด่วนตามทบีนึ่การแสดงออกของเขาถนงความมมันึ่น
ใจในครลิสตจมักรชาวโครลินธร์จะนพาครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ ใหว้คาดหวมัง

“...เพมืนึ่อทบีนึ่วด่า ตามทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้กลด่าวแลว้ว พวกทด่านจะไดว้พรว้อม” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง “ขว้าพเจว้าไดว้สด่งพบีนึ่นว้อง
เหลด่านบีนั้ไปเพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะกพากมับดผแลเรมืนึ่องนบีนั้และเตมือนความจพาพวกทด่าน ชด่วยเหลมือพวกทด่าน สมันึ่งสอนพวกทด่าน 
และรมับเงลินถวายนมันั้นไปเมมืนึ่อมมันเสรร็จสลินั้น”

ขว้อ 4: เกรงวด่าบางทบี ถว้าคนทมันั้งหลายแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบียมาพรว้อมกมับขว้าพเจว้า และพบวด่าพวกทด่านไมด่ไดว้
เตรบียมตมัวไวว้ พวกเรา (เพมืนึ่อพวกเราจะไมด่กลด่าววด่าพวกทด่าน) จะตว้องละอายในการอวดอยด่างมมันึ่นใจแบบเดบียวกมันนบีนั้

“เกรงวด่าบางทบี ถว้าคนทมันั้งหลายแหด่งแควว้นมาซลิโดเนบียมาพรว้อมกมับขว้าพเจว้า…” มมันมบีสลิทธลิธเปป็นไปไดว้ทบีนึ่ชาว
แควว้นมาซลิโดเนบียบางคนอาจเดลินทางไปกมับเปาโลดว้วยเมมืนึ่อเขาไปเยมือนครลิสตจมักรในเมมืองโครลินธร์เพราะวด่ามมันเปป็น
ธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิสพาหรมับเหลด่าสมาชลิกของครลิสตจมักรหลายแหด่งจะเดลินทางไปกมับเขาจากทบีนึ่หนนนึ่งไปอบีกทบีนึ่หนนนึ่งเมมืนึ่อ
เขาไปเยมือนครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นตลอดทมันึ่วแถบชนบทนมันั้น ดมังนมันั้นเปาโลจนงมบีเหตจุผลทบีนึ่จะสมันนลิษฐานวด่าชาวแควว้นมาซลิ
โดเนบียบางคนอาจเดลินทางไปกมับตนดว้วยเมมืนึ่อเขาไปเยมือนเมมืองโครลินธร์

“...และพบวด่าพวกทด่านไมด่ไดว้เตรบียมตมัวไวว้…” เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “ถว้าเผมืนึ่อวด่าชาวแควว้นมาซลิโดเนบียบาง
คนเกลิดไปกมับขว้าพเจว้าดว้วยตอนทบีนึ่ขว้าพเจว้าไปเยมือนเมมืองโครลินธร์ และพวกเขาจะพบวด่าพวกทด่านไมด่ไดว้ระดมเงลินถวาย
นมันั้นทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้พผดถนงเยอะเหลมือเกลินในชจุมชนของพวกเขา นมันึ่นกร็จะไมด่เพบียงทพาใหว้ขว้าพเจว้าเสบียใจเทด่านมันั้นแตด่มมันจะ
สด่งผลเสบียตด่ออจุดมการณร์ของพระครลิสตร์มาก ๆ” และแมว้หากวด่าไมด่มบีชาวแควว้นมาซลิโดเนบียเดลินทางรด่วมไปกมับเขา
เลยกร็ตาม เปาโลกร็ทราบวด่าพวกเขาจะทราบไมด่ชว้ากร็เรร็ววด่าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไมด่ไดว้ใหว้เงลินถวายนมันั้นตามทบีนึ่สมัญญาไวว้



หากคนเหลด่านมันั้นลว้มเหลวในเรมืนึ่องนบีนั้
ถว้าชาวแควว้นมาซลิโดเนบียบางคนเหลด่านมันั้นเกลิดมากมับเขา และพบวด่าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้ลว้มเหลวในการ

ระดมเงลินถวายนมันั้น เปาโลกร็กลด่าววด่า “พวกเรา (เพมืนึ่อพวกเราจะไมด่กลด่าววด่าพวกทด่าน) จะตว้องละอายในการอวด
อยด่างมมันึ่นใจแบบเดบียวกมันนบีนั้” คพาวด่า “พวกเรา” มบีการเนว้นหนมักมากตรงนบีนั้ เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าคง
ละอายในความมมันึ่นใจของขว้าพเจว้าในตมัวพวกทด่าน และขอขว้าพเจว้าเสรลิมวด่า พวกทด่านกร็จะละอายเชด่นกมันทบีนึ่ขว้าพเจว้า
ไดว้แสดงออกถนงความมมันึ่นใจขนาดนมันั้นในพวกทด่าน”

ในชจุมชนชาวแควว้นมาซลิโดเนบีย เปาโลไดว้อวดดว้วยความมมันึ่นใจทมันั้งสลินั้นวด่าผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์คงจะ
พรว้อมดว้วยเงลินถวายแหด่งความรมักของพวกเขาเมมืนึ่อเขาไปถนง เมมืนึ่อใชว้คพาพยานนบีนั้เกบีนึ่ยวกมับความมบีใจกวว้างของชาวโค
รลินธร์เหลด่านมันั้น เขาจนงไดว้ปลจุกเรว้าและกระตจุว้นผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายในแควว้นมาซลิโดเนบียทบีนึ่จะใหว้ดว้วยใจกวว้างจากทรมัพยร์สลิน
ของพวกเขา (บททบีนึ่ 8:1-4) ฉะนมันั้น ถว้าเมมืนึ่อเขาไปถนงในเมมืองโครลินธร์ มมันกลมับกลายเปป็นวด่าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไมด่ไดว้
ใหว้ดว้วยใจกวว้าง เปาโลกร็คงจะเสบียหนว้า ความจรลิงใจและวลิจารณญาณของเขาคงจะถผกตมันั้งคพาถาม และเขากร็คงถผก
กลด่าวหาวด่าใชว้กลอจุบายและการฉว้อโกงเพมืนึ่อชมักนพาชาวแควว้นมาซลิโดเนบียเหลด่านมันั้นทบีนึ่จะใหว้เงลินของพวกเขา-และแมว้
หากวด่าพวกเขาไมด่ไดว้กลด่าวหาเขาวด่าไมด่ซมืนึ่อสมัตยร์และฉว้อโกง เปาโลกร็คงรผว้สนกตนึ่พาตว้อยและถนงกมับจอ๋อยเพราะเขาไดว้
ประกาศวด่าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเปป็นคนใจกวว้างและวด่าพวกเขาจะใหว้เงลินถวายกว้อนโตเพมืนึ่อชด่วยเหลมือวลิสจุทธลิชนชาว
แควว้นยผเดบียเหลด่านมันั้น

ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นควรทราบวด่าไมด่ใชด่แคด่เปาโลทบีนึ่จะทนทจุกขร์ ไมด่ใชด่แคด่อจุดมการณร์ของพระครลิสตร์จะรมับ
ความเสบียหาย แตด่พวกเขาเองกร็จะทนทจุกขร์เชด่นกมัน พวกเขาเองกร็จะเสบียหนว้าอยด่างแนด่นอน เพราะวด่าพวกเขาไดว้
ประกาศไปเมมืนึ่อปปีกด่อนวด่าจะทพาการเรบีนึ่ยไรนมันั้นและเงลินถวายนมันั้นจะถผกมอบใหว้

ขว้อ 5: เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงคลิดวด่า จพาเปป็นทบีนึ่จะเตมือนสตลิพวกพบีนึ่นว้องเหลด่านมันั้น ใหว้พวกเขาไปหาพวกทด่าน
กด่อน และใหว้จมัดเตรบียมสลินึ่งของบรลิบผรณร์ของพวกทด่านไวว้ลด่วงหนว้า ตามทบีนึ่พวกทด่านไดว้ทราบอยผด่กด่อนแลว้ว เพมืนึ่อของ
ถวายอมันเดบียวกมันนมันั้นจะมบีอยผด่พรว้อม ในฐานะเปป็นสลินึ่งของบรลิบผรณร์ และมลิใชด่เปป็นความโลภ

เปาโลกพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้แกด่ชาวโครลินธร์วด่า “เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้า (ซนนึ่งหมายความวด่าเพราะสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้กลด่าว
แลว้วในขว้อ 4) จนงคลิดวด่าเปป็นการฉลาด คมือจพาเปป็นดว้วยซนั้พา ทบีนึ่จะเตมือนสตลิพวกพบีนึ่นว้องเหลด่านมันั้น (นมันึ่นคมือ ทลิตมัสและพบีนึ่
นว้องอบีกสองคนนมันั้น) ใหว้พวกเขาไปหาพวกทด่านกด่อน (หมายความวด่ากด่อนเปาโลไปเยบีนึ่ยมพวกเขา) และใหว้จมัดเตรบียม
สลินึ่งของบรลิบผรณร์ของพวกทด่านไวว้ลด่วงหนว้า ตามทบีนึ่พวกทด่านไดว้ทราบอยผด่กด่อนแลว้ว (นมันึ่นคมือ จมัดเตรบียมเงลินถวายดว้วย
ความรมักของพวกทด่านซนนึ่งประกาศไวว้นานแลว้ว)” ความหมายของคพากรบีก สลินึ่งของบรลิบผรณร์ คมือ “พระพรหรมือคพา
สรรเสรลิญทบีนึ่ใชว้กมับพระเจว้า” (Vine’s New Testament Dictionary) ในพระคพาขว้อนบีนั้ของเรา มมันหมายถนงเงลิน
ถวายนมันั้นทบีนึ่กพาลมังถผกเรบีนึ่ยไรโดยครลิสตจมักรในเมมืองโครลินธร์เพมืนึ่อทบีนึ่พวกพบีนึ่นว้องทบีนึ่ขมัดสนในแควว้นยผเดบียจะไดว้รมับพระพร

“...เพมืนึ่อของถวายอมันเดบียวกมันนมันั้นจะมบีอยผด่พรว้อม ในฐานะเปป็นสลินึ่งของบรลิบผรณร์ (พระพร)...”-ซนนึ่งหมายความ
วด่าเพมืนึ่อทบีนึ่เงลินถวายนมันั้นจะเปป็นเงลินถวายดว้วยใจกวว้างทบีนึ่ถผกนพาไปมอบใหว้เปป็นการแสดงออกถนงความเอมืนั้อเฟฟฟื้อเผมืนึ่อแผด่

“...และมลิใชด่เปป็นความโลภ” ความคลิดตรงนบีนั้กร็คมือวด่าเปาโลอยากใหว้พวกเขาใหว้ดว้วยใจทบีนึ่กวว้างขวาง ใจทบีนึ่
เปปีปี่ยมลว้นดว้วยความรมัก-ความรมักตด่อพระเจว้าเปป็นอมันดมับแรก จากนมันั้นจนงความรมักตด่อพวกพบีนึ่นว้องของพวกเขา-และ



ไมด่ใชด่เปป็นการกระทพาแหด่งความโลภในสด่วนของเขา นมันึ่นคมือ ไมด่ใชด่วด่าเขาโลภอยากไดว้เงลินถวายเยอะ ๆ และบมังคมับ
พวกเขาวด่าตว้องใหว้ ถว้าพวกเขาใหว้จากเจตจพานงเสรบีของพวกเขาเอง มมันกร็จะเปป็นเงลินถวายทบีนึ่พระเจว้าจะทรงชพาระ
แยกตมันั้งใหว้บรลิสจุทธลิธและอวยพรไดว้

คนาหนสุนใจเพมืที่อการใหช้
ขว้อ 6: แตด่ขว้าพเจว้ากลด่าวสลินึ่งนบีนั้วด่า คนซนนึ่งหวด่านอยด่างเสบียดาย กร็จะเกบีนึ่ยวเกร็บอยด่างเสบียดายดว้วย และคนทบีนึ่

หวด่านอยด่างบรลิบผรณร์ กร็จะเกบีนึ่ยวเกร็บอยด่างบรลิบผรณร์เชด่นกมัน
พระคมัมภบีรร์ถผกเขบียนในภาษาทบีนึ่คนธรรมดาและสามมัญชนทมันึ่วไปเขว้าใจไดว้ ในทบีนึ่นบีนั้พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธตรมัส

ถนงการใหว้วด่าเปป็นเหมมือนการหวด่าน เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะเรบียนรผว้จากภาพเปรบียบของการเกร็บเกบีนึ่ยว
“คนซนนึ่งหวด่านอยด่างเสบียดาย กร็จะเกบีนึ่ยวเกร็บอยด่างเสบียดายดว้วย…” นมันึ่นคมือ ถว้าเราหวด่านแคด่ไมด่กบีนึ่เมลร็ด เรากร็

เกร็บเกบีนึ่ยวไดว้เลร็กนว้อย ในทางกลมับกมัน “คนทบีนึ่หวด่านอยด่างบรลิบผรณร์ กร็จะเกบีนึ่ยวเกร็บอยด่างบรลิบผรณร์เชด่นกมัน” ถว้าเรา
หวด่านเมลร็ดพมืชดว้วยใจกวว้าง เรากร็เกร็บเกบีนึ่ยวไดว้มากมาย

เปาโลกพาลมังกลด่าวแกด่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่า “ขว้าพเจว้ากลด่าวเชด่นนบีนั้เพมืนึ่อหนจุนใจพวกทด่านในการใหว้ดว้วยใจ
กวว้าง อยด่าคลิดวด่าเพราะเงลินถวายของพวกทด่านเปป็นแบบสมมัครใจ พวกทด่านจนงไมด่ควรใหว้ดว้วยใจกวว้าง หรมือวด่าพวก
ทด่านสามารถใหว้แบบเสบียดายไดว้”

ถว้าเราใหว้ดว้วยใจกวว้าง พระเจว้ากร็จะประทานกลมับคมืนมาใหว้เราอยด่างเปปีปี่ยมพระกรจุณาและอยด่างบรลิบผรณร์ 
ผมรผว้วด่านบีนึ่เปป็นความจรลิง หลมังจากหลายปปีแหด่งการรมับใชว้ของผมในงานขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ผมไดว้พลิสผจนร์มมันแลว้ว
ในชบีวลิตของผมเองและผมไดว้เหร็นมมันถผกพลิสผจนร์ในชบีวลิตของผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่นอบีกมากมาย ใครสมักคนเคยกลด่าววด่าเราไมด่
อาจใหว้เกลินหนว้าพระเจว้าไดว้ จพาไวว้วด่า พระองคร์ประทานอากาศใหว้เราหายใจ พละกพาลมังใหว้เราทพางาน-และ “ของ
ประทานอมันดบีทจุกอยด่าง และของประทานอมันสมบผรณร์ทจุกอยด่าง” มาจากพระเจว้า (ยากอบ 1:17) ดมังนมันั้นถว้าเราใหว้
อยด่างใจกวว้าง พระเจว้า-ผผว้ทรงฤทธลิธสามารถประทานมากเกลินกวด่าทบีนึ่เราจะคลิดใหว้ไดว้-กร็จะประทานบพาเหนร็จแกด่เรา
อยด่างบรลิบผรณร์แนด่นอน อยด่างไรกร็ตาม เราไมด่ควรใหว้โดยมบีจจุดประสงคร์เพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้รมับบพาเหนร็จ เพราะถว้าเราทพาแบบ
นมันั้น เรากร็ไมด่ไดว้กพาลมังใหว้ในจลิตใจทบีนึ่ถผกตว้อง

จงสมังเกตขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้เกบีนึ่ยวกมับการใหว้ดว้วยใจกวว้าง:
เพลงสดจุดบี 41:1-3: “ผผว้ทบีนึ่เอาใจใสด่คนยากจนจะไดว้รมับพร พระเยโฮวาหร์จะทรงชด่วยเขาใหว้พว้นในยามแหด่ง

ความยากลพาบาก พระเยโฮวาหร์จะทรงพลิทมักษร์รมักษาเขาไวว้และทรงรมักษาเขาไวว้ใหว้มบีชบีวลิต และเขาจะไดว้รมับพระพร
บนแผด่นดลินโลก และพระองคร์จะไมด่ทรงมอบเขาไวว้ใหว้แกด่ความปรารถนาแหด่งบรรดาศมัตรผของเขา พระเยโฮวาหร์จะ
ทรงทพาใหว้เขาแขร็งแรงขนนั้นบนทบีนึ่นอนแหด่งความอด่อนแรง ในความเจร็บปฝ่วยของเขาพระองคร์จะทรงรมักษาเขาใหว้หาย
หมดบนทบีนึ่นอนของเขา”

สจุภาษลิต 11:24,25: “มบีบางคนทบีนึ่แจกจด่าย และยมังทวบีขนนั้น และมบีบางคนทบีนึ่กมักตจุนไวว้มากกวด่าทบีนึ่ควร แตด่
การกระทพานมันั้นนพาไปถนงความขมัดสน คนทบีนึ่มบีใจกวว้างขวางจะถผกทพาใหว้อลินึ่มหนพา และคนทบีนึ่รดนนั้พา ตมัวเขาเองจะไดว้รมับ
การรดนนั้พาเชด่นกมัน”

สจุภาษลิต 22:9: “คนทบีนึ่มบีตาแสดงใจกวว้างขวางกร็จะรมับพร เพราะเขาแบด่งสด่วนอาหารของเขาแกด่คน



ยากจน”
ดมังนมันั้นพระวจนะของพระเจว้าจนงสอนวด่า มมันเกลิดขนนั้นในการใหว้เหมมือนกมับทบีนึ่เปป็นในการหวด่านเมลร็ดพมืช ถว้า

ชาวนาหวด่านทบีนึ่ดลินแปลงเลร็กมาก ๆ เขากร็คาดหวมังทบีนึ่จะเกร็บเกบีนึ่ยวไดว้เพบียงเลร็กนว้อย ถว้าเขาหวด่านหลายเอเคอรร์ เขากร็
คาดหวมังทบีนึ่จะเกร็บเกบีนึ่ยวไดว้มากกวด่า นมันึ่นคมือชาวนาเกร็บเกบีนึ่ยวพมืชผลตามสมัดสด่วนสลินึ่งทบีนึ่เขาหวด่าน มมันเปป็นแบบนมันั้นเชด่น
กมันในการถวายเพมืนึ่องานขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เมมืนึ่อเราถวายเงลินของเราในจลิตใจทบีนึ่ถผกตว้องตามทบีนึ่พระวลิญญาณ
บรลิสจุทธลิธทรงนพาเราใหว้ถวาย ถนงแมว้เราไมด่ไดว้ถวายโดยมบีจจุดประสงคร์ทบีนึ่จะเกร็บเกบีนึ่ยว เรากร็คาดหวมังไดว้วด่าจะเกร็บเกบีนึ่ยว

ผมกลมัววด่าในทจุกครลิสตจมักรสมาชลิกจพานวนเยอะพอสมควรไมด่ไดว้เรบียนรผว้พระคจุณของการถวาย พวกเขาไมด่
ตระหนมักวด่ามมันเปป็นโอกาสอมันยลินึ่งใหญด่และเปปีปี่ยมสงด่าราศบีจรลิง ๆ ทบีนึ่จะถวาย คนมากมายมองการถวายวด่าเปป็นการ
เสบียเงลินไปเปลด่า ๆ ทพาไมตว้องถวายใหว้งานมลิชชมันึ่นตด่างแดนเลด่า? ทพาไมตว้องใหว้แกด่พวกคนยากจน? กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง
คมือ “ฉมันหาเงลินของฉมันมาไดว้ผด่านทางกพาลมังเรบีนึ่ยวแรงและความสามารถของฉมันเอง ใหว้คนนมันั้นไปหางานทพาสลิ หรมือ
ใหว้คนนอกศาสนาเหลด่านมันั้นทพาเตร็มทบีนึ่สลิ พวกเขาไมด่ใชด่ความรมับผลิดชอบของฉมันสมักหนด่อย” แนด่ทบีเดบียวพวกเขาเปป็น
ความรมับผลิดชอบของเรา และถนงแมว้บางคนอาจไมด่ควรคด่าแกด่การใหว้ของเรา เรากร็ยมังตว้องรมับผลิดชอบสพาหรมับคน
เหลด่านมันั้นทบีนึ่ประสบความทจุกขร์ยากมากกวด่าเรา

เหตจุผลทบีนึ่ครลิสเตบียนจพานวนมากไดว้เลร็กนว้อยเหลมือเกลินจากความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนกร็คมือ เพราะวด่าพวกเขา
ใหว้เลร็กนว้อยเหลมือเกลินแกด่ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน นบีนึ่ไมด่เพบียงใชว้กมับเรมืนึ่องเงลินเทด่านมันั้น แตด่ใชว้กมับเวลาและพรสวรรคร์
ตด่าง ๆ เชด่นกมัน ยลินึ่งเรารมับใชว้มากเทด่าไร เรากร็ยลินึ่งไดว้รมับพรมากเทด่านมันั้น ยลินึ่งเราใหว้จากตมัวเราเอง เปป็นอมันดมับแรกและ
กด่อนอมืนึ่น และจากนมันั้นกร็ใหว้จากเวลาของเรา ความสามารถของเรา เงลินของเรา และทจุกสลินึ่งทบีนึ่เรามบีมากเทด่าไร เรากร็
จะยลินึ่งไดว้รมับการอวยพรจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้ามากเทด่านมันั้น พระวจนะของพระองคร์สมัญญาวด่า: “จงโยนขนมปปังของ
เจว้าลงบนนนั้พาทมันั้งหลาย เพราะเจว้าจะพบมมันอบีกหลมังจากผด่านไปหลายวมัน” (ปญจ. 11:1) พระเจว้าไมด่ทรงมองขว้าม
แมว้แตด่นนั้พาเยร็นสมักถว้วยทบีนึ่ถผกใหว้ในพระนามของพระองคร์ (พระเจว้าไมด่ทรงวมัดขนาดโดยปรลิมาณ-แตด่ถว้าเราสามารถใหว้
ปรลิมาณเยอะไดว้และเราใหว้แคด่ปรลิมาณเลร็กนว้อย พระเจว้ากร็ไมด่ทรงมองขว้ามความตระหนบีนึ่ของเราทบีนึ่มบีตด่องานของ
พระองคร์) 

พระคมัมภบีรร์สอนวด่าพระเจว้าประทานบพาเหนร็จตามสมัดสด่วนของสลินึ่งทบีนึ่เราใหว้หรมือสลินึ่งทบีนึ่เราทพา ถว้าเรามบีโอกาสทบีนึ่
จะใหว้และเราไมด่ใหว้ ถว้าเรามบีโอกาสทบีนึ่จะรมับใชว้และเราไมด่รมับใชว้ เรากร็สผญเสบียบพาเหนร็จของเราไป แตด่ถว้าเราทพาสลินึ่งทบีนึ่
เราทพาไดว้และทพามมันเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า เรากร็รมับบพาเหนร็จบรลิบผรณร์ บพาเหนร็จตด่าง ๆ เกบีนึ่ยวขว้องกมับไมด่เพบียง
สลินึ่งทบีนึ่เราจะรมับในสวรรคร์เทด่านมันั้น แตด่ในชบีวลิตนบีนั้เชด่นกมันกด่อนทบีนึ่เราไปถนงบว้านในสวรรคร์ ผมทราบเชด่นนบีนั้โดย
ประสบการณร์สด่วนตมัว โดยไดว้ดพาเนลินชบีวลิตโดยความเชมืนึ่อมาหลายตด่อหลายปปีแลว้ว ลองไปถามครลิสเตบียนทบีนึ่บมังเกลิด
ใหมด่แลว้วคนใดกร็ไดว้ทบีนึ่ใหว้ดว้วยใจกวว้างมาตลอดชบีวลิตครลิสเตบียนของเขา และเขาจะเปป็นพยานรมับรองทมันทบีวด่าเขาไดว้
กพาไรโดยการใหว้ ผผว้เชมืนึ่อไมด่สผญเสบียหรมือกลายเปป็นคนยากจนโดยการใหว้ เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อคนใดใหว้ในจลิตใจทบีนึ่ถผกตว้องจาก
หมัวใจและเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า เขากร็เกร็บเกบีนึ่ยวความสจุขเสมอ พระครลิสตร์ไดว้เสดร็จมาเพมืนึ่อทบีนึ่เราจะมบีชบีวลิตและ
มบีชบีวลิตนมันั้นอยด่างครบบรลิบผรณร์ และครลิสเตบียนจพานวนมากไมด่ชมืนึ่นมมืนึ่นกมับสลิทธลิโดยกพาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของตน-ชบีวลิตอมัน
บรลิบผรณร์-เพราะพวกเขาไมด่ถวายแดด่พระเจว้าสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงอยากใหว้พวกเขามอบถวายแดด่พระองคร์



ขว้อ 7: ทจุกคนตามทบีนึ่เขาคลิดหมายไวว้ในใจของตน จงใหว้เขาใหว้ตามนมันั้น มลิใชด่อยด่างฝฟนใจ หรมือใหว้เพราะ
ความจพาเปป็น เพราะวด่าพระเจว้าทรงรมักผผว้ใหว้ทบีนึ่มบีใจรด่าเรลิง

พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธโดยทางอมัครทผตเปาโลในทบีนึ่นบีนั้ทรงผด่านจากปรลิมาณของเงลินถวายนมันั้นไปสผด่เหตจุจผงใจ 
และตรมัสชมัดเจนถนงสภาพศบีลธรรมภายในซนนึ่งหากไมด่มบีมมันมนจุษยร์กร็ไมด่ตว้องคาดหวมังวด่าจะไดว้รมับบพาเหนร็จจากพระเจว้า
เลย การใหว้ทบีนึ่พระเจว้าประทานเกบียรตลิและบพาเหนร็จตว้องมาจากหมัวใจ

“ทจุกคนตามทบีนึ่เขาคลิดหมายไวว้ในใจของตน…” คพากรบีกสพาหรมับ “คลิดหมายไวว้” บด่งบอกถนงการตมัดสลินใจ
เลมือกแบบจงใจ โดยไมด่ถผกกดดมัน โดยไมด่ถผกคนอมืนึ่นโนว้มนว้าวจนเกลินพอดบี โดยไมด่สนใจวด่าผผว้คนจะคลิดอยด่างไร มมันคมือ
การถผกนพาจากมนจุษยร์ภายใน, ใจนมันั้น-การใหว้โดยตมัดสลินใจเลมือกเองโดยไมด่ถผกบมังคมับในทางใดเลย เปป็นอลิสระจากแรง
กระตจุว้นแหด่งตมัณหาของมนจุษยร์ เปาโลกลด่าววด่า “จงใหว้เขาใหว้ตามนมันั้น”

“...มลิใชด่อยด่างฝฟนใจ”-หรมือ “ไมด่ใชด่จากความเสบียใจหรมือจากความเศรว้าใจ” นมันึ่นคมือ การใหว้ของเราไมด่ควร
ออกมาจากใจทบีนึ่เสบียใจหรมือไมด่เตร็มใจ-ไมด่ใชด่ราวกมับวด่าเราเสบียใจทบีนึ่จะตว้องลาจากเงลินของเรา ไมด่ใชด่ราวกมับวด่าเราถผก
บมังคมับใหว้ทพาสลินึ่งหนนนึ่งทบีนึ่เปป็นเรมืนึ่องแสนเจร็บปวดสพาหรมับเรา

“...หรมือใหว้เพราะความจพาเปป็น” หากมมันเปป็นเพราะความจพาเปป็น-นมันึ่นคมือ ถว้าผผว้ใดไมด่สามารถคลิดหาหนทาง
ใดทบีนึ่จะขมัดขวางการใหว้นมันั้น-พระเจว้ากร็ไมด่สามารถและจะไมด่ประทานบพาเหนร็จใหว้คนแบบนมันั้น

การใหว้ของเราควรผจุดออกมาจากใจทบีนึ่เตร็มใจและปรารถนาทบีนึ่จะใหว้เพราะความรมักทบีนึ่มบีตด่อพระเจว้าและสลินึ่ง
ทบีนึ่พระองคร์ไดว้ประทานใหว้แกด่เราแลว้ว ถว้าเราใหว้ออกมาจากจลิตใจทบีนึ่รผว้สนกเศรว้าใจเพราะเรากพาลมังลาจากเงลินทองของ
เราหรมือทรมัพยร์สลินึ่งของของเรา ถว้าเราใหว้เพราะถผกบมังคมับโดยเราคลิดวด่าเราตว้องใหว้ ถว้าเราใหว้เพราะใครบางคนโนว้ม
นว้าวเราหนมักเหลมือเกลินวด่าตว้องใหว้และลนก ๆ ในใจของเรา เราไมด่ไดว้อยากทบีนึ่จะใหว้-เรากร็ควรเกร็บเงลินถวายนมันั้นไวว้ดบีกวด่า
เพราะวด่าพระเจว้าไมด่สามารถใหว้เกบียรตลิและชพาระแยกตมันั้งสลินึ่งนมันั้นใหว้บรลิสจุทธลิธสพาหรมับการใชว้งานของพระองคร์ไดว้

“...เพราะวด่าพระเจว้าทรงรมักผผว้ใหว้ทบีนึ่มบีใจรด่าเรลิง” พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธกพาลมังตรมัสกมับเราตรงนบีนั้ผด่านทาง
ปากกาของผผว้รมับการเจลิมของพระเจว้า คมืออมัครทผตเปาโล วด่าการใหว้นมันั้นควรเปป็นการกระทพาทบีนึ่รด่าเรลิงและสมมัครใจ มมัน
ไมด่ควรเปป็นเพราะความจพาเปป็นแตด่ควรมาจากหมัวใจ พระเจว้าประทานขว้อปฏลิบมัตลิทบีนึ่คลว้าย ๆ กมันแกด่ชนชาตลิอลิสราเอล
ในภาคพมันธสมัญญาเดลิม:

“และพระเยโฮวาหร์ทรงกลด่าวแกด่โมเสส โดยตรมัสวด่า “จงกลด่าวแกด่ลผกหลานของอลิสราเอลใหว้พวกเขานพา
ของมาถวายแกด่เรา จากทจุกคนทบีนึ่ถวายดว้วยความเตร็มใจของเขา พวกเจว้าจงรมับของถวายของเรานมันั้น” (อพย. 
25:1,2)

ถว้าใจของเราไมด่ไดว้อยผด่ในการใหว้นมันั้น ถว้าลนก ๆ ในใจของเรา เราเสบียใจทบีนึ่เราไดว้ใหว้ไป การอวยพรของ
พระเจว้ากร็จะไมด่อยผด่บนของถวายนมันั้น ไมด่วด่าของถวายนมันั้นจะมบีคด่ามากขนาดไหนหรมือใหญด่โตสมักเพบียงใด ถว้ามมันถผก
บมังคมับ ถผกฝฟนใจ หรมือถผกใหว้แบบไมด่เตร็มใจและไมด่ถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า กร็เหร็นไดว้ชมัดวด่าใจนมันั้นไมด่ไดว้อยผด่ในของถวาย
นมันั้น พระเจว้าทรงปรารถนาหมัวใจในทจุกสลินึ่งทบีนึ่เราทพา: “และสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่พวกทด่านกระทพา จงกระทพาดว้วยความ
เตร็มใจ เหมมือนกระทพาถวายแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ไมด่ใชด่เหมมือนกระทพาแกด่มนจุษยร์ โดยรผว้แลว้ววด่าพวกทด่านจะไดว้รมับ
มรดกจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเปป็นบพาเหนร็จ เพราะพวกทด่านรมับใชว้พระครลิสตร์เจว้าอยผด่” (คส. 3:23,24)



พระเจว้าทรงรมักของถวายหรมือการรมับใชว้ทบีนึ่ออกมาจากหมัวใจเพราะวด่ามมันแสดงใหว้เหร็นหมัวใจทบีนึ่เปป็นเหมมือน
กมับพระทมัยของพระองคร์เอง คมือ หมัวใจทบีนึ่ใหว้อยด่างรด่าเรลิงเสมอ ไมด่ใชด่เพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้รมับผลตอบแทน แตด่เพบียงเพราะ
ความรมัก-ดว้วยวด่า “พระเจว้าทรงเปป็นความรมัก” (1 ยอหร์น 4:8) และถว้าพระเจว้าทรงสถลิตอยผด่ในใจของเราและทรง
ควบคจุมใจของเรา เรากร็จะรมัก-และคนทบีนึ่รมักกร็จะรมับใชว้และใหว้ดว้วยใจยลินดบี

เราแตด่ละคนควรสพารวจแรงจผงใจตด่าง ๆ ทบีนึ่อยผด่เบมืนั้องหลมังการใหว้ของเรา เราควรสพารวจใจของเราและถาม
วด่าทพาไมเราถนงทพาสลินึ่งทบีนึ่เราทพาในการรมับใชว้ คพาบมัญชาทบีนึ่วด่า “เหตจุฉะนมันั้นไมด่วด่าพวกทด่านจะรมับประทาน หรมือจะดมืนึ่ม 
หรมือพวกทด่านจะทพาอะไรกร็ตาม จงกระทพาสลินึ่งสารพมัดเพมืนึ่อเปป็นการถวายสงด่าราศบีแดด่พระเจว้า” (1 คร. 10:31)-และ
ถว้าเราไมด่ทพาสลินึ่งทบีนึ่เราทพาและใหว้สลินึ่งทบีนึ่เราใหว้เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า การรมับใชว้ของเรากร็ไมด่เปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยตด่อ
พระเจว้า

ขว้อ 8: และพระเจว้าทรงฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะกระทพาใหว้พระคจุณทมันั้งสลินั้นบรลิบผรณร์แกด่พวกทด่าน เพมืนึ่อวด่าพวกทด่าน
ซนนึ่งมบีความพอเพบียงในสลินึ่งทมันั้งปวงอยผด่เสมอ จะบรลิบผรณร์แกด่การงานทบีนึ่ดบีทจุกอยด่าง

นบีนึ่เปป็นขว้อพระคพาทบีนึ่นด่าทนนึ่งจรลิง ๆ แตด่ละคพาเตร็มเปปีปี่ยมดว้วยความจรลิง กด่อนอมืนึ่นเราหมายเหตจุวด่า “พระเจว้าทรง
ฤทธลิธสามารถ…” ผมชอบจรลิง ๆ! เปาโลบอกเหลด่าผผว้เชมืนึ่อชาวเมมืองเอเฟซมัสวด่าพระเจว้า “ทรงฤทธลิธสามารถกระทพา
อยด่างบรลิบผรณร์มากยลินึ่งกวด่าทบีนึ่พวกเราจะทผลขอหรมือคลิดไดว้” (อฟ. 3:20) ในทบีนึ่นบีนั้เขาบอกชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่า 
“พระเจว้าทรงฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะกระทพาใหว้พระคจุณทมันั้งสลินั้น (พระพรทจุกชนลิด) บรลิบผรณร์แกด่พวกทด่าน…” นมันึ่นคมือ 
พระเจว้าประทานทจุกสลินึ่งแกด่ผผว้เชมืนึ่อนมันั้น พระองคร์ทรงเปป็นความเพบียงพอของเรา พระองคร์ทรงเปป็นทจุกอยด่างทบีนึ่เรา
ตว้องการ ตลอดเวลา ภายใตว้ทจุกสถานการณร์ ไมด่วด่าจะเกลิดอะไรขนนั้นกร็ตาม พระองคร์ทรงเพบียงพอสพาหรมับวาระนมันั้น ๆ

“...เพมืนึ่อวด่าพวกทด่าน ซนนึ่งมบีความพอเพบียงในสลินึ่งทมันั้งปวงอยผด่เสมอ…” คพาทบีนึ่แปลเปป็น “ความพอเพบียง” ตรงนบีนั้
ถผกแปลเปป็น “ความอลินึ่มใจ” ใน 1 ทลิโมธบี 6:6: “แตด่ทางของพระเจว้าพรว้อมกมับความอลินึ่มใจกร็เปป็นกพาไรมาก” คพา
คจุณศมัพทร์ทบีนึ่ตรงกมันนบีนั้ถผกแปลเปป็น “พอใจ” ในฟปีลลิปปปี 4:11: “ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้กลด่าวถนงเรมืนึ่องความขมัดสน เพราะ
ขว้าพเจว้าเรบียนรผว้แลว้ววด่า ขว้าพเจว้าจะอยผด่ฐานะอยด่างไรกร็ตาม กร็จะพอใจอยผด่อยด่างนมันั้น” แตด่ 1 ทลิโมธบี 6:8 อธลิบายจรลิง ๆ
ถนงความหมายของคพา ๆ นบีนั้ ในขว้อนมันั้นเปาโลกลด่าววด่า: “และโดยทบีนึ่มบีอาหารและเสมืนั้อผว้า กร็ใหว้พวกเราอลินึ่มใจดว้วยของ
เหลด่านมันั้นเถลิด” มมันหมายความวด่าใหว้ผผว้เชมืนึ่อดพาเนลินชบีวลิตในสภาพจลิตใจทบีนึ่วด่าเมมืนึ่อเรามบีสลินึ่งของจพาเปป็นตด่าง ๆ ของชบีวลิต กร็
ใหว้เราถมือวด่าสลินึ่งอมืนึ่น ๆ ทมันั้งหมด พระพรอมืนึ่น ๆ ทมันั้งหมด เปป็นเหมมือนของแถม ทบีนึ่เราจะตว้องลาจากเมมืนึ่อใดกร็ตามทบีนึ่เรา
เหร็นผผว้อมืนึ่นขมัดสน

คพาวด่า “ความพอเพบียง” เปป็นคพาทบีนึ่ทรงพลมังมาก มมันหมายความจรลิง ๆ วด่าผผว้เชมืนึ่อนมันั้นดพาเนลินชบีวลิตในความมบี
สตลิรมับรผว้วด่าตนถมือครองสลินึ่งสารพมัดทบีนึ่ตนตว้องการ นมันึ่นคมือ ถว้าความตว้องการใดปรากฏขนนั้นมา พระเจว้าของเรากร็ทรง
ฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะตอบสนองความตว้องการนมันั้นไดว้ ผผว้เชมืนึ่อคนทบีนึ่ยอมจพานนอยด่างเตร็มทบีนึ่เชด่นนมันั้นตด่อพระเจว้าจนเขารผว้วด่า
พระเจว้าจะตอบสนองความตว้องการทจุกอยด่างของเขา คมือบจุคคลผผว้เดบียวบนแผด่นดลินโลกนบีนั้ทบีนึ่ไมด่ตว้องพนนึ่งพาสลินึ่งทบีนึ่ไมด่
แนด่นอนเหลด่านมันั้นของชบีวลิตนบีนั้ ผมสงสมัยจรลิง ๆ วด่าคจุณกมับผมเชมืนึ่อในใจของเราไหมวด่าสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เราตว้องการ 
พระเจว้าของเรากร็ทรงฤทธลิธสามารถ-และไมด่เพบียงทรงฤทธลิธสามารถ แตด่ทรงเตร็มพระทมัย-ทบีนึ่จะจมัดหาใหว้ ผผว้คนทบีนึ่เปป็น
แบบนมันั้นยด่อมใหว้ดว้วยใจกวว้าง-และการถมือครองความรผว้สนกแหด่งความพอเพบียงในพระครลิสตร์กร็เปป็นสลินึ่งสพาคมัญสพาหรมับ



การใหว้ดว้วยใจกวว้างและใจรด่าเรลิง
“...จะบรลิบผรณร์แกด่การงานทบีนึ่ดบีทจุกอยด่าง” ความหมายตรงนบีนั้กร็คมือนบีนึ่: พระเจว้าของเรา ผผว้ไดว้ทรงรมักเรามาก

เสบียจนพระองคร์ไดว้ประทานพระเยซผใหว้สลินั้นพระชนมร์แทนทบีนึ่เรา ทรงฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะทพาใหว้ของประทานทจุกอยด่าง
แหด่งความรมักกรจุณาของพระองคร์บรลิบผรณร์แกด่เราเพมืนึ่อทบีนึ่เรา ซนนึ่งถผกทพาใหว้มมันึ่งมบีโดยทางความมมันึ่งมบีอมันบรลิบผรณร์ของ
พระองคร์แลว้ว จะสด่งตด่อพระพรทมันั้งหลายสผด่ผผว้อมืนึ่น ยลินึ่งเราใชว้สลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงอวยพรเราเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระองคร์
มากเทด่าไร พระองคร์กร็จะยลินึ่งอวยพรเราดว้วยสลินึ่งนมันั้นมากเทด่านมันั้นเพมืนึ่อทบีนึ่จะอวยพรผผว้อมืนึ่น ชด่างเปป็นเรมืนึ่องแสนวลิเศษจรลิง ๆ 
ทบีนึ่ไดว้มบีโอกาสใหว้เพมืนึ่อเผยแพรด่ขด่าวประเสรลิฐ ทบีนึ่ไดว้แบด่งเบาภาระของผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายทบีนึ่ถผกโถมทมับดว้วยภาระหนมัก หรมือ
ทบีนึ่ไดว้ใหว้อาหารและเสมืนั้อผว้าแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ยากจนและทบีนึ่ไมด่มบีสลินึ่งของจพาเปป็นตด่าง ๆ ของชบีวลิต

ในภาษากรบีก รากคพาสพาหรมับคพาวด่า “ทจุกอยด่าง” ปรากฏหว้าครมันั้งในขว้อพระคพาตอนเดบียวนบีนั้: “พระคจุณทมันั้ง
สลินั้น…มบีความพอเพบียงในสลินึ่งทมันั้งปวงอยผด่เสมอ จะบรลิบผรณร์แกด่การงานทบีนึ่ดบีทจุกอยด่าง” พระเจว้าจะประทานสลินึ่งสารพมัดซนนึ่ง
จพาเปป็นและดบีแกด่ลผกของพระองคร์ไหม? คพาตอบในขว้อพระคพาตอนนบีนั้ของเราคมือ ใชด่-ใชด่หว้าครมันั้ง-ซนนึ่งสมควรกลด่าวซนั้พา: 
“พระคจุณทมันั้งสลินั้น…มบีความพอเพบียงในสลินึ่งทมันั้งปวงอยผด่เสมอ จะบรลิบผรณร์แกด่การงานทบีนึ่ดบีทจุกอยด่าง” บมัดนบีนั้จงสมังเกตขว้อ
พระคพาตด่อไปนบีนั้:

“พระองคร์ผผว้มลิไดว้ทรงหวงพระบจุตรของพระองคร์เอง แตด่ไดว้โปรดประทานพระบจุตรนมันั้นไวว้เพมืนึ่อพวกเราทจุก
คน พระองคร์พรว้อมกมับพระบจุตรนมันั้น จะไมด่โปรดประทานสลินึ่งสารพมัดแกด่พวกเราโดยไมด่คลิดคด่าไดว้อยด่างไร” (รม. 
8:32)

“...สลินึ่งสารพมัดเปป็นของพวกทด่าน ไมด่วด่าเปาโล หรมืออปอลโล หรมือเคฟาส หรมือโลก หรมือชบีวลิต หรมือความ
ตาย หรมือบรรดาสลินึ่งในปปัจจจุบมันนบีนั้ หรมือสลินึ่งทมันั้งหลายในอนาคต สลินึ่งสารพมัดนมันั้นเปป็นของพวกทด่าน และพวกทด่านเปป็น
ของพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์ทรงเปป็นของพระเจว้า” (1 คร. 3:21-23)

“...ตามทบีนึ่ฤทธลิธเดชอมันศมักดลิธสลิทธลิธของพระองคร์ ไดว้ประทานสลินึ่งสารพมัดแกด่พวกเราทบีนึ่เกบีนึ่ยวกมับชบีวลิตและทาง
ของพระเจว้า…” (2 ปต. 1:3)

“ผผว้ใดทบีนึ่มบีชมัยชนะ จะไดว้รมับสลินึ่งสารพมัดเปป็นมรดก และเราจะเปป็นพระเจว้าของเขา และเขาจะเปป็นบจุตรของ
เรา” (วว. 21:7)

“สาธจุการแดด่พระเจว้าและพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา ผผว้โปรดประทาน
พระพรฝฝ่ายวลิญญาณแกด่พวกเราทจุก ๆ ประการในสวรรคสถานในพระครลิสตร์” (อฟ. 1:3)

“โดยถวายคพาขอบพระคจุณสพาหรมับสลินึ่งสารพมัดเสมอแดด่พระเจว้าและพระบลิดา ในพระนามของพระเยซผ
ครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” (อฟ. 5:20)

“เพราะวด่าบรรดาพระสมัญญาของพระเจว้าในพระองคร์กร็เปป็น ใชด่ และในพระองคร์เปป็น เอเมน…” (2 คร. 
1:20)

“และสลินึ่งสารพมัดกร็เปป็นของพระเจว้า ผผว้ไดว้ทรงใหว้พวกเราคมืนดบีกมันกมับพระองคร์เองโดยทางพระเยซผครลิสตร์…”
(2 คร. 5:18)

“และสลินึ่งสารพมัด สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่พวกทด่านจะขอในการอธลิษฐาน โดยมบีความเชมืนึ่อ พวกทด่านจะไดว้รมับ” (มธ. 



21:22)
“พระเยซผตรมัส…วด่า “ถว้าทด่านสามารถเชมืนึ่อไดว้ สลินึ่งสารพมัดกร็เปป็นไปไดว้แกด่ผผว้ทบีนึ่เชมืนึ่อ” (มาระโก 9:23)
“ขว้าพเจว้ากระทพาทจุกสลินึ่งไดว้โดยทางพระครลิสตร์ผผว้ทรงเสรลิมกพาลมังขว้าพเจว้า” (ฟป. 4:13)
“และพวกเราทราบวด่า ทจุกสลินึ่งทพางานดว้วยกมันเพมืนึ่อใหว้เกลิดผลดบีแกด่คนทมันั้งหลายทบีนึ่รมักพระเจว้า คมือแกด่คนทมันั้ง

หลายทบีนึ่เปป็นผผว้รมับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (รม. 8:28)
“แตด่การเจลิมซนนึ่งพวกทด่านไดว้รมับจากพระองคร์นมันั้นดพารงอยผด่ในพวกทด่าน และ…สอนพวกทด่านใหว้ทราบทจุก

สลินึ่ง…” (1 ยอหร์น 2:27)
ขว้อ 9: (ตามทบีนึ่มบีเขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘เขาไดว้แจกจด่ายไปทมันึ่ว เขาไดว้ใหว้แกด่คนยากจน ความชอบธรรมของเขา

ดพารงอยผด่เปป็นนลิตยร์’
ถว้อยคพาทบีนึ่เปาโลยกมาตรงนบีนั้ถผกพบในเพลงสดจุดบี 112:9: “เขาไดว้แจกจด่าย เขาไดว้ใหว้แกด่คนยากจน ความ

ชอบธรรมของเขาดพารงอยผด่เปป็นนลิตยร์ เขาของเขาจะถผกเชลิดชผขนนั้นดว้วยเกบียรตลิยศ” ผผว้แตด่งเพลงสดจุดบีกพาลมังพรรณนาถนง
อจุปนลิสมัยของคนทบีนึ่ดพาเนลินตามแบบพระเจว้าและชอบธรรม หนนนึ่งในลมักษณะเฉพาะตมัวของเขากร็คมือวด่าเขาไดว้ “แจก
จด่ายไปทมันึ่ว”-หรมือหวด่านกระจายออกไป-โดยใหว้ภาพของผผว้หวด่านคนหนนนึ่งซนนึ่งมบีเมลร็ดขว้าวอยผด่เตร็มมมือ และไมด่มบีความ
คลิดกระวนกระวายเลยวด่าเมลร็ดขว้าวเหลด่านมันั้นตกไปทางไหน เขา “ไดว้ใหว้แกด่คนยากจน” ดว้วยใจกวว้างขวาง

“...ความชอบธรรมของเขาดพารงอยผด่เปป็นนลิตยร์” นมันึ่นคมือ การกระทพาตด่าง ๆ ของเขาทบีนึ่เปป็นการแบด่งปปัน การ
ใหว้ดว้วยใจกวว้างแกด่คนยากจนและเพมืนึ่ออจุดมการณร์ของพระครลิสตร์; ผลเหลด่านมันั้น, ผลทบีนึ่ตามมาเหลด่านมันั้น, ผลกระทบ
เหลด่านมันั้นทบีนึ่มบีตด่อผผว้อมืนึ่น; และพระพรเหลด่านมันั้นทบีนึ่ตมัวเขาเองจะไดว้รมับจะคงอยผด่ตลอดไป บพาเหนร็จของเขาคงอยผด่ชมันึ่วนลิรมัน
ดรร์

ขว้อ 10: บมัดนบีนั้ ขอใหว้พระองคร์ผผว้ประทานพมืชแกด่คนทบีนึ่หวด่าน ทมันั้งประทานขนมปปังสพาหรมับเปป็นอาหารของ
พวกทด่าน และทรงทวบีคผณเมลร็ดพมืชของพวกทด่านทบีนึ่หวด่านนมันั้น และทรงเพลินึ่มพผนผลทมันั้งหลายแหด่งความชอบธรรม
ของพวกทด่าน)

ความหมายของพระคพาขว้อนบีนั้กร็ชมัดเจน “พระองคร์ผผว้ประทานพมืช” คมือพระเจว้า และเราเปป็นคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่
หวด่านพมืชนมันั้น พระเจว้าทรงจมัดหาทจุกสลินึ่ง ซนนึ่งรวมถนงโอกาสเหลด่านมันั้นทบีนึ่จะทพาดบีและความสามารถทบีนึ่จะกระทพาสลินึ่งดบี ๆ 
เหลด่านบีนั้ พระเจว้าทรงจมัดหาทจุกสลินึ่งทบีนึ่จพาเปป็นสพาหรมับผผว้เชมืนึ่อเพมืนึ่อจลิตวลิญญาณของเขาเองและเพมืนึ่อความตว้องการตด่าง ๆ 
ฝฝ่ายโลกของเขา พระองคร์จะทรงจมัดหาพมืชใหว้ผผว้เชมืนึ่อ (ผผว้หวด่าน) ตด่อไป และพระองคร์เองจะทรงทวบีคผณพมืชนมันั้นมากขนนั้น
เรมืนึ่อย ๆ ยลินึ่งเราหวด่านมากเทด่าไร พระองคร์กร็จะยลินึ่งประทานเมลร็ดพมืชใหว้เรามากขนนั้นเทด่านมันั้นเพมืนึ่อใหว้เราหวด่าน ยลินึ่งเราใชว้
โอกาสทบีนึ่มบีอยผด่มากเทด่าไร พระองคร์กร็จะยลินึ่งประทานโอกาสใหว้แกด่เรามากขนนั้นเทด่านมันั้น ยลินึ่งเราใหว้มากเทด่าไร พระองคร์กร็
ยลินึ่งประทานใหว้มากเทด่านมันั้น ยลินึ่งเราทพามากเทด่าไร พระองคร์กร็ยลินึ่งชด่วยเราใหว้ทพาไดว้มากขนนั้นเทด่านมันั้น

คพาวด่า “ประทาน” (ministereth-ปรนนลิบมัตลิ) มบีความหมายเดลิมวด่า “นพาการรว้องรมับ” และดว้วยเหตจุนบีนั้มมัน
จนงกลายมามบีความหมายวด่า “ชด่วยออกคด่าใชว้จด่าย” ของการรว้องรมับ นบีนึ่เปป็นเพราะวด่าในสมมัยของเปาโลและครลิสต
จมักรชาวโครลินธร์เมมืนึ่อคนมมันึ่งมบีคนหนนนึ่งถผกแตด่งตมันั้งใหว้รมับตพาแหนด่งทบีนึ่สพาคมัญในนครหนนนึ่ง เขากร็เปป็นผผว้ทบีนึ่ปกตลิแลว้วจมัดหาการ
แสดงรมืนึ่นเรลิงตด่าง ๆ สพาหรมับพลเมมืองในโอกาสพลิเศษนมันั้น ดมังนมันั้นคพา ๆ นบีนั้จนงกลายมามบีความหมายทมันึ่วไปวด่า “จมัดใหว้ 



หรมือจมัดหา” เหมมือนตรงนบีนั้ในขว้อพระคพานบีนั้ของเรา
คพากลด่าวทบีนึ่วด่า “ทมันั้งประทาน…ทวบีคผณ…เพลินึ่มพผน” มบีความหมายวด่า “จะทรงจมัดหา, จะทรงทวบีคผณ, จะทรง

เพลินึ่มพผน” ผมกลด่าวอบีกครมันั้งวด่า ยลินึ่งเราใหว้มากเทด่าไร พระเจว้ากร็ยลินึ่งประทานใหว้เรามากขนนั้นเทด่านมันั้น ยลินึ่งเรารมับใชว้มาก
เทด่าไร พระองคร์กร็ยลินึ่งประทานโอกาสตด่าง ๆ ใหว้เรารมับใชว้มากขนนั้นเทด่านมันั้น ถว้าเราไมด่กว้าวเขว้าไปในประตผทบีนึ่เปปิดอยผด่ทบีนึ่
พระเจว้าทรงนพาเสนอตด่อเรา พระองคร์กร็จะไมด่เปปิดประตผทบีนึ่ใหญด่กวด่าเดลิม แตด่ถว้าเราเตร็มใจทพาสลินึ่งเลร็กนว้อยเหลด่านมันั้น 
พระองคร์กร็จะทรงจมัดหาโอกาสตด่าง ๆ ใหว้เราไดว้ทพาสลินึ่งทบีนึ่ใหญด่โตมากขนนั้น คน ๆ หนนนึ่งอาจรผว้สนกอยด่างจรลิงใจวด่าตนมบีใหว้
นว้อยเหลมือเกลินจนมมันไมด่ควรคด่าทบีนึ่จะใหว้ แตด่ถว้าเขายลินดบีใหว้ของถวายขนาดเลร็กนมันั้น ถว้านมันึ่นคมือทมันั้งหมดทบีนึ่เขามบีใหว้ไดว้ 
พระเจว้ากร็จะทรงทพาใหว้เขาสามารถใหว้ของถวายขนาดใหญด่กวด่าเดลิมไดว้

“...ทมันั้งประทานขนมปปังสพาหรมับเปป็นอาหารของพวกทด่าน…” นมันึ่นคมือ พระเจว้าจะทรงจมัดหาเสบบียงมากมาย
สพาหรมับความตว้องการตด่าง ๆ ของคจุณใหว้แกด่คจุณ เปาโลบอกเหลด่าผผว้เชมืนึ่อชาวฟปีลลิปปปีวด่า “พระเจว้าของขว้าพเจว้าจะเตลิม
เตร็มความตว้องการทจุกอยด่างของทด่านทมันั้งหลายตามความมมันึ่งคมันึ่งของพระองคร์ในสงด่าราศบีโดยพระเยซผครลิสตร์” (ฟป. 
4:19) พระองคร์ทรงเปป็นผผว้เดบียวทบีนึ่สามารถจมัดหาใหว้ไดว้ เพราะวด่าของประทานอมันดบีทจุกอยด่างและของประทานทบีนึ่
สมบผรณร์แบบทจุกอยด่างมาจากพระเจว้า

“...และทรงทวบีคผณเมลร็ดพมืชของพวกทด่านทบีนึ่หวด่านนมันั้น…” พระเจว้าทรงเปป็นผผว้เดบียวทบีนึ่สามารถทวบีคผณไดว้ 
เพราะวด่าถว้าพระองคร์ทรงระงมับฝนในฤดผทบีนึ่ครบกพาหนด เมลร็ดพมืชของชาวนานมันั้นกร็จะไมด่งอกเงยและเตลิบโต และถว้า
พระองคร์ทรงระงมับพระพรจากเราขณะทบีนึ่เราใหว้-ถว้าเราใหว้อยด่างเสบียดาย อยด่างฝฟนใจ หรมือใหว้เพราะความจพาเปป็น
และพระองคร์ทรงระงมับพระพรนมันั้นไวว้-กร็ไมด่อาจมบีการทวบีคผณ “เมลร็ดพมืช” นมันั้นไดว้เลย

ในอลิสยาหร์ 55:10,11 เราอด่านวด่า: “เพราะวด่าฝนลงมาและหลิมะลงมาจากฟฟ้าสวรรคร์ และไมด่กลมับไปทบีนึ่นมันึ่น 
แตด่รดนนั้พาแผด่นดลินโลก และทพาใหว้มมันบมังเกลิดผลและแตกหนด่อ เพมืนึ่อมมันจะอพานวยเมลร็ดแกด่ผผว้หวด่านและอาหารแกด่ผผว้
กลินฉมันใด คพาของเราซนนึ่งออกไปจากปากของเรา คพานมันั้นจะไมด่กลมับมาสผด่เราอยด่างไรว้ประโยชนร์ แตด่คพานมันั้นจะทพาสลินึ่งซนนึ่ง
เรามจุด่งหมายไวว้ใหว้สพาเรร็จ และคพานมันั้นจะจพาเรลิญในสลินึ่งซนนึ่งเราไดว้สด่งคพานมันั้นใหว้กระทพาฉมันนมันั้น”

“...และทรงเพลินึ่มพผนผลทมันั้งหลายแหด่งความชอบธรรมของพวกทด่าน” ในจดหมายฝากฉบมับแรกของเขา
ถนงชาวโครลินธร์ เปาโลกลด่าววด่า: “ขว้าพเจว้าไดว้ปลผก อปอลโลไดว้รดนนั้พา แตด่พระเจว้าทรงทพาใหว้เตลิบโต ดมังนมันั้น คนทบีนึ่ปลผก
ไมด่สพาคมัญอะไร และคนทบีนึ่รดนนั้พาไมด่สพาคมัญอะไร แตด่พระเจว้าผผว้โปรดใหว้เตลิบโตนมันั้นตด่างหากทบีนึ่สพาคมัญ” (1 คร. 3:6,7)

ภาพเปรบียบทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีนั้ถผกเอามาจากกระบวนการตามธรรมชาตลิของการเตลิบโตทบีนึ่ถผกพผดถนงไปแลว้ว 
พระเจว้าทรงจมัดหาเมลร็ดพมืชแหด่งการงานทมันั้งหลายทบีนึ่เปป็นความเมตตา ความรมัก และความกรจุณา พระองคร์ทรง
ทวบีคผณเมลร็ดพมืชนมันั้น และการงานทบีนึ่ดบีทมันั้งหลายเปป็นผลเกร็บเกบีนึ่ยว เปาโลกพาลมังกลด่าววด่าพระเจว้าผผว้ทรงสามารถและ
ทรงอวยพรการใหว้ทบีนึ่มาจากใจทบีนึ่รมัก จะทรงอวยพรในกรณบีของผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น-และในกรณบีของคจุณและ
ของผม พระเจว้าผผว้ซนนึ่งในดลินแดนฝฝ่ายธรรมชาตลิทรงจมัดหาเมลร็ดพมืชใหว้แกด่ชาวนาเพมืนึ่อหวด่านและประทานขนมปปังใหว้
เปป็นผลของเมลร็ดพมืชนมันั้นสพาหรมับการบพารจุงเลบีนั้ยงชบีวลิตฝฝ่ายธรรมชาตลิ จะประทานบพาเหนร็จแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่พรวนดลิน
และหวด่านเมลร็ดพมืชแหด่งความรมักจากหมัวใจทบีนึ่เตร็มเปปีปี่ยมดว้วยความรมักของพระเจว้าในดลินแดนฝฝ่ายวลิญญาณเชด่นกมัน

(ภาพเปรบียบนบีนั้ถผกใชว้เชด่นกมันในโฮเชยา 10:12: “จงหวด่านความชอบธรรมไวว้สพาหรมับพวกเจว้าเอง จงเกบีนึ่ยว



ผลในความเมตตา จงไถดลินทบีนึ่รว้างอยผด่ของพวกเจว้า เพราะเปป็นเวลาทบีนึ่จะแสวงหาพระเยโฮวาหร์ จนกวด่าพระองคร์จะ
เสดร็จมาและโปรยความชอบธรรมลงบนพวกเจว้า”)

ขว้อ 11: โดยทบีนึ่พวกทด่านถผกทพาใหว้มมันึ่งมบีขนนั้นในทจุกสลินึ่งอมันนพาไปสผด่ความบรลิบผรณร์ทมันั้งสลินั้น ซนนึ่งโดยพวกเราทพาใหว้
เกลิดการขอบพระคจุณพระเจว้า

เปาโลกพาลมังชบีนั้ใหว้ชาวโครลินธร์เหร็นในทบีนึ่นบีนั้ถนงเหตจุผลทบีนึ่แทว้จรลิงวด่าทพาไมความมมันึ่งมบีถนงถผกประทานใหว้แกด่พวกเขา
วด่าทพาไมพวกเขาถนง “ถผกทพาใหว้มมันึ่งมบีขนนั้นในทจุกสลินึ่ง” แนด่นอนวด่ามมันไมด่ใชด่เพมืนึ่อจจุดประสงคร์ในการใชว้ชบีวลิตแบบหรผหรา
และสนองตมัณหาของตมัวเอง ไมด่ใชด่เพมืนึ่อโอว้อวดหรมือทพาใหว้คนเหร็น ไมด่ใชด่เพมืนึ่อใชว้สจุรจุด่ยสจุรด่ายไปกมับความเหร็นแกด่ตมัวและ
ความเพลลิดเพลลินในกามารมณร์ของพวกเขา

“...อมันนพาไปสผด่ความบรลิบผรณร์ทมันั้งสลินั้น…” คพานบีนั้มบีความหมายวด่า “ความเรบียบงด่ายหรมือความมบีใจกวว้าง” เมมืนึ่อ
พผดถนงครลิสตจมักรชาวแควว้นมาซลิโดเนบียเหลด่านมันั้นใน 2 โครลินธร์ 8:2 เปาโลกลด่าวไวว้แลว้ววด่า “...ในการถผกทดลองอมัน
ใหญด่หลวงแหด่งความทจุกขร์ยาก ความอจุดมสมบผรณร์แหด่งความปปีตลิยลินดบีของพวกเขา และความยากจนอมันแสนเขร็ญ
ของพวกเขา ไดว้อจุดมไปสผด่ความมมันึ่งมบีแหด่งความมบีใจกวว้างของพวกเขา” ในขว้อพระคพาตอนนบีนั้ของเราคพา ๆ นบีนั้มบีความ
หมายชมัดเจนวด่า “ความมบีใจกวว้าง” และความหมายตรงนบีนั้กร็คมือวด่าพระเจว้าประทานเงลินหรมือทรมัพยร์สลินแกด่ลผก ๆ 
ของพระองคร์เพมืนึ่อจจุดประสงคร์ในการใชว้มมันเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระนามของพระองคร์

“...ซนนึ่งโดยพวกเราทพาใหว้เกลิดการขอบพระคจุณพระเจว้า” เปาโลปรารถนาใหว้ผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น
มมันึ่นใจวด่าสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่พวกเขาใหว้-และเขาปรารถนาของถวายทบีนึ่มาจากใจทบีนึ่กวว้างขวาง-จะถผกแจกจด่ายแกด่คนเหลด่า
นมันั้นทบีนึ่เปป็นผผว้รมับของถวายนมันั้น และนมันึ่นจะเปป็นเหตจุใหว้มบีการขอบพระคจุณพระเจว้า กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง ผลลมัพธร์แหด่งของ
ถวายดว้วยใจกวว้างของพวกเขาจะเปป็นไปเพมืนึ่อทบีนึ่โดยทางของถวายของพวกเขา จะมบีการถวายคพาขอบพระคจุณแดด่
พระเจว้า ผผว้ทรงเปป็นแหลด่งทบีนึ่มาและผผว้ประทานความมมันึ่งคมันึ่งทมันั้งปวง สลินึ่งทบีนึ่ดบีทจุกอยด่าง

เมมืนึ่อในฐานะลผก ๆ ของพระเจว้าเราใหว้-ไมด่วด่าจะเพมืนึ่องานประกาศในประเทศ งานประกาศในตด่างแดน ค
รลิสตจมักรทว้องถลินึ่น หรมือแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ขมัดสน-เราควรใหว้ในแบบทบีนึ่วด่าและใจของเราควรอยผด่ในสภาวะทบีนึ่วด่าคน ๆ 
นมันั้น หรมือคนกลจุด่มนมันั้นทบีนึ่รมับของถวายนมันั้นจะขอบพระคจุณพระเจว้าสพาหรมับเครมืนึ่องมมือนมันั้น (การใหว้โดยแตด่ละคนนมันั้น) แตด่
โดยหลมักแลว้วจะมบีการถวายคพาขอบพระคจุณแดด่พระเจว้าเพราะวด่าพระองคร์ทรงทพาใหว้ผผว้เชมืนึ่อนมันั้นสามารถทบีนึ่จะใหว้ไดว้ 

ขว้อ 12: เพราะวด่าการรมับใชว้แหด่งการปรนนลิบมัตลินบีนั้ไมด่ไดว้จมัดหาใหว้ความขมัดสนของพวกวลิสจุทธลิชนเทด่านมันั้น แตด่
ยมังอจุดมสมบผรณร์โดยการขอบพระคจุณเปป็นอมันมากแดด่พระเจว้าดว้วย

เปาโลอยากใหว้ผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นตระหนมักถนงนมัยสพาคมัญฝฝ่ายวลิญญาณอมันลนกซนนั้งของเงลินถวายนมันั้นทบีนึ่
พวกเขากพาลมังเปปิดรมับเพมืนึ่อเหลด่าวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนในแควว้นยผเดบีย การบรรเทาความขมัดสนฝฝ่ายรด่างกาย (ความ
หลิวโหยและการขาดแคลนเสมืนั้อผว้า) ของวลิสจุทธลิชนยากจนเหลด่านมันั้นแหด่งแควว้นยผเดบีย ไมด่วด่าจะดบีเยบีนึ่ยมสมักเพบียงใด กร็
ไมด่ใชด่คจุณคด่าหลมักของเงลินถวายนมันั้น ผลลมัพธร์ฝฝ่ายวลิญญาณเหลด่านมันั้นตด่างหากทบีนึ่สพาคมัญทบีนึ่สจุดในความคลิดของอมัครทผต
เปาโล

“...แตด่ยมังอจุดมสมบผรณร์โดยการขอบพระคจุณเปป็นอมันมากแดด่พระเจว้าดว้วย”-หรมือ “จะบรลิบผรณร์ตด่อพระเจว้า
ในการกด่อใหว้เกลิดการขอบพระคจุณ” สลินึ่งทบีนึ่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นใหว้จะไมด่เพบียงใหว้อาหารและเสมืนั้อผว้าแกด่คนยากจน แตด่



ผลลมัพธร์กร็คมือ มมันจะกด่อใหว้เกลิดการขอบพระคจุณอมันบรลิบผรณร์ตด่อพระเจว้าในใจของครลิสเตบียนชาวแควว้นยผเดบียเหลด่านมันั้น
ขว้อ 13: ขณะทบีนึ่โดยบทพลิสผจนร์แหด่งการรมับใชว้นบีนั้ พวกเขาจนงถวายสงด่าราศบีแดด่พระเจว้า เพราะเหตจุคพากลด่าว

ยอมรมับของพวกทด่านเรมืนึ่องการยอมอยผด่ใตว้บมังคมับขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ และเพราะเหตจุการแจกจด่ายดว้วยใจ
กวว้างขวางของพวกทด่านแกด่พวกเขาและแกด่คนทมันั้งปวง

เพราะการเรบีนึ่ยไรดว้วยใจกวว้างนบีนั้ เปาโลจนงบอกชาวโครลินธร์วด่าพบีนึ่นว้องชาวยลิวของพวกเขาจะ “ถวายสงด่าราศบี
แดด่พระเจว้า เพราะเหตจุคพากลด่าวยอมรมับของพวกทด่านเรมืนึ่องการยอมอยผด่ใตว้บมังคมับขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์…” 
ภาษากรบีกอด่านตรงตมัววด่า “ซนนึ่งสรรเสรลิญพระเจว้าสพาหรมับความเชมืนึ่อฟปังของพวกทด่านในการรมับรผว้ขด่าวประเสรลิฐของ
พระครลิสตร์” ในใจของผผว้เชมืนึ่อสด่วนใหญด่ในเมมืองโครลินธร์ มบีการอจุทลิศตนทบีนึ่แทว้จรลิงอยด่างแนด่นอนตด่อความเชมืนึ่อฟปังพระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธ มบีการนบนอบเชมืนึ่อฟปังของจรลิงและแทว้จรลิงตด่อขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้าซนนึ่งอมัครทผต
เปาโลประกาศแกด่พวกเขา นบีนึ่ถผกเผยใหว้ประจมักษร์โดยของถวายดว้วยใจกวว้างของพวกเขาเพมืนึ่อตอบสนองความ
ตว้องการของพบีนึ่นว้องของพวกเขาในแควว้นยผเดบีย (ผมตระหนมักวด่าการใหว้ไมด่ใชด่ขว้อพลิสผจนร์อมันโดดเดด่นของความรอด
ทบีนึ่แทว้จรลิง แตด่แนด่นอนวด่าการใหว้ดว้วยใจกวว้างและความเตร็มใจทบีนึ่จะใหว้เพมืนึ่องานขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและเพมืนึ่อ
บรรเทาผผว้ทบีนึ่เดมือดรว้อนเปป็นผลอยด่างหนนนึ่งของความรอดอยด่างแนด่นอน)

“...และเพราะเหตจุการแจกจด่ายดว้วยใจกวว้างขวางของพวกทด่านแกด่พวกเขาและแกด่คนทมันั้งปวง” นบีนึ่รวมถนง
ไมด่เพบียงพวกพบีนึ่นว้องทบีนึ่ยากจนในแควว้นยผเดบีย แตด่ใคร ๆ และทจุกคนทบีนึ่ในอนาคตจะมบีความขมัดสนและเปป็นผผว้ซนนึ่งชาวโค
รลินธร์จะมบีโอกาสทบีนึ่จะชด่วยเหลมือดว้วย

เปาโลกพาลมังกลด่าวแกด่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นในทบีนึ่นบีนั้วด่า “โดยทางเงลินถวายนบีนั้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในแควว้นยผเดบียจะมบี
ขว้อพลิสผจนร์อมันมากพอเกบีนึ่ยวกมับความใจกวว้างของพวกทด่านทบีนึ่มบีตด่อขด่าวประเสรลิฐและความอจุตสาหะแบบครลิสเตบียน 
พวกเขาจะทราบวด่าพระเจว้าทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่กระทพากลิจในใจของพวกทด่านอมันเปป็นเหตจุใหว้เกลิดการถวายดว้วยใจกวว้างเชด่น
นมันั้นจากเหลด่าผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่เปป็นคนตด่างชาตลิถนงพวกพบีนึ่นว้องชาวยลิว ของถวายนบีนั้จะพลิสผจนร์วด่าพวกทด่าน แมว้จะเปป็นคนตด่างชาตลิ
แตด่กร็มบีประสบการณร์ทบีนึ่แทว้จรลิงเกบีนึ่ยวกมับพระคจุณของพระเจว้าและพวกทด่านเปป็นอวมัยวะแหด่งพระกายของพระครลิสตร์
อยด่างแทว้จรลิง เหลด่าวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนในกรจุงเยรผซาเลร็มจะถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า พวกเขาจะถวายคพา
ขอบพระคจุณและคพาสรรเสรลิญแดด่พระเจว้า ไมด่เพบียงเพราะของถวายนมันั้นแตด่เพราะพวกทด่านดว้วย”

ขว้อ 14: และโดยการอธลิษฐานของพวกเขาเผมืนึ่อพวกทด่าน ผผว้ซนนึ่งปรารถนาใหว้พวกทด่านไดว้รมับพระคจุณอยด่าง
เหลมือลว้นของพระเจว้าในพวกทด่าน

ผมเชมืนึ่อวด่าพระคพาขว้อนบีนั้จะตว้องถผกตบีความโดยดผขว้อ 12 เมมืนึ่อตบีความเชด่นนมันั้น เรากร็พบสลินึ่งนบีนั้: “บทพลิสผจนร์แหด่ง
การรมับใชว้นบีนั้” ซนนึ่งถผกกลด่าวถนงในขว้อ 12 จะกด่อใหว้เกลิดคพาขอบพระคจุณแดด่พระเจว้า (ขว้อ 12,13) และจะกด่อใหว้เกลิด
ผลกระทบอบีกประการเชด่นกมัน- “การอธลิษฐานของพวกเขาเผมืนึ่อพวกทด่าน” นมันึ่นคมือ มมันมบีแนวโนว้มทบีนึ่จะทพาใหว้ผผว้เชมืนึ่อ
เหลด่านมันั้นในกรจุงเยรผซาเลร็มอธลิษฐานเผมืนึ่อวลิสจุทธลิชนทมันั้งหลายในเมมืองโครลินธร์ อมันเปป็นการนพาพระพรทมันั้งหลายจาก
พระเจว้ามาสผด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้ใหว้จากใจแหด่งความรมักเพมืนึ่อชด่วยเหลมือคนทมันั้งหลายทบีนึ่ขมัดสน เปาโลกพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้วด่า
วลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนเหลด่านมันั้นในแควว้นยผเดบียจะอธลิษฐานเผมืนึ่อคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เปปีปี่ยมกรจุณาเหลมือเกลินทบีนึ่ใหว้ทรมัพยร์สลินึ่งของ
ของตนเพมืนึ่อชด่วยเหลมือพวกเขาในยามขมัดสน และเพราะคพาอธลิษฐานของวลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นในกรจุงเยรผซาเลร็ม ผผว้เชมืนึ่อ



ทมันั้งหลายในเมมืองโครลินธร์กร็จะไดรมับประโยชนร์ในฝฝ่ายวลิญญาณ
คพากลด่าวทบีนึ่วด่า “ผผว้ซนนึ่งปรารถนาใหว้พวกทด่าน” หมายถนงคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ปรารถนาอยด่างจรลิงจมังทบีนึ่จะเหร็นพวก

ทด่าน ทบีนึ่จะรผว้จมักพวกทด่านมากขนนั้นและทบีนึ่จะรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพวกทด่าน ทบีนึ่จะปรารถนาอยด่างจรลิงใจใหว้พวกทด่านไดว้
รมับความผาสจุกและจะถผกนพาใหว้อธลิษฐานเผมืนึ่อพวกทด่าน

“...ไดว้รมับพระคจุณอยด่างเหลมือลว้นของพระเจว้าในพวกทด่าน”-ซนนึ่งหมายความวด่าเพราะความมบีใจกวว้างของ
พวกเขาในการชด่วยเหลมือผผว้เชมืนึ่อชาวยลิวในยามขมัดสน พวกเขาไดว้แสดงใหว้เหร็นวด่าพวกเขาเปป็นผผว้ถมือครองพระคจุณของ
พระเจว้า อมัครทผตเปาโลสมันนลิษฐานวด่าพระคจุณเทด่านมันั้นสามารถเปป็นเหตจุใหว้พวกเขามบีใจกรจุณาและเอาใจใสด่เชด่นนมันั้น
ตด่อคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่พวกเขาทบีนึ่ไมด่เคยเหร็นมากด่อนเลย ทมันั้งหมดนบีนั้เปป็นเพราะ “พระคจุณอยด่างเหลมือลว้นของพระเจว้า” 
พระเจว้าทรงเปป็นผผว้ประทานพระคจุณทมันั้งปวง พระองคร์เพบียงผผว้เดบียวสามารถตอบสนองความตว้องการทจุกอยด่างของ
เราไดว้ สลินึ่งดบี ๆ ทมันั้งหมดลว้วนมาจากพระองคร์ อมัครทผตเปาโลเชมืนึ่อเชด่นนบีนั้ มบีประสบการณร์กมับมมัน และเทศนามมันทจุกทบีนึ่ทบีนึ่
เขาไป

ขว้อ 15: ขอบพระคจุณพระเจว้าเพราะเหตจุของประทานทบีนึ่เหลมือจะพรรณนาไดว้ของพระองคร์ 
คพากรบีกตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “ทบีนึ่เหลมือจะพรรณนาไดว้” มบีความหมายวด่า “สลินึ่งซนนึ่งไมด่สามารถบอกเลด่าไดว้ สลินึ่งซนนึ่ง

ไมด่อาจเอมืนั้อนเอด่ยไดว้” คพากรบีกนบีนั้โดยเฉพาะไมด่ปรากฏทบีนึ่อมืนึ่นอบีกเลยในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ทมันั้งหมด นมันึ่นเปป็นเรมืนึ่องสจุด
แสนมหมัศจรรยร์สพาหรมับผมเลย! ของประทานนบีนั้ของพระเจว้ามบีเพบียงหนนนึ่งเดบียว ของประทานนบีนั้ของพระเจว้าตมันั้งอยผด่
เพบียงลพาพมัง ของประทานนบีนั้ของพระเจว้าแตกตด่างเหลมือเกลิน สผงสด่งเหลมือเกลิน และมบีคด่ามากมายเหลมือเกลินยลินึ่งกวด่าของ
ประทานอมืนึ่นใดซนนึ่งเคยถผกประทานใหว้แลว้วหรมือทบีนึ่จะสามารถถผกประทานใหว้ไดว้จนมมันตมันั้งอยผด่เพบียงลพาพมัง มมันเปป็นไปไมด่
ไดว้เลยทบีนึ่จะแสดงออกในถว้อยคพาของมนจุษยร์ถนงความยลินึ่งใหญด่แหด่งของประทานของพระเจว้า เพราะวด่ามมันสผงสด่งกวด่า
และยลินึ่งใหญด่กวด่าทบีนึ่ความคลิดของมนจุษยร์จะนนกคลิดไดว้ ของประทานของพระเจว้านบีนั้สผงสด่งกวด่า ยลินึ่งใหญด่กวด่า มบีคด่า
มากกวด่า และประเสรลิฐกวด่าทจุกภาษาในโลกจะแสดงออกไดว้ ผมขอกลด่าวรด่วมกมับเปาโลวด่า “ขอบพระคจุณพระเจว้า
เพราะเหตจุของประทานทบีนึ่เหลมือจะพรรณนาไดว้ของพระองคร์”

แนด่นอนวด่าของประทานนมันั้น หาใชด่อมืนึ่นใดไมด่นอกจากพระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจว้า พระเยซผ
ครลิสตร์เจว้า พระผผว้ชด่วยใหว้รอดของเรา ไมด่มบีของประทานอมืนึ่นใดแลว้วสามารถตรงกมับคพาวด่า “เหลมือจะพรรณนาไดว้” 
พระองคร์ทรงเปป็นของประทานของพระเจว้าแกด่มนจุษยร์อยด่างแทว้จรลิง และในฐานะเชด่นนมันั้นพระองคร์ทรงถผกนพาเสนอ
ในขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้:

ยอหร์น 3:16: “เพราะวด่าพระเจว้าทรงรมักโลกยลินึ่งนมัก จนพระองคร์ไดว้ประทานพระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์
เดบียวของพระองคร์ เพมืนึ่อผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่เชมืนึ่อในพระบจุตรนมันั้นจะไมด่พลินาศ แตด่มบีชบีวลิตนลิรมันดรร์”

กาลาเทบีย 1:4: “ผผว้ไดว้ทรงสละพระองคร์เองเพราะบรรดาบาปของเราทมันั้งหลาย เพมืนึ่อพระองคร์จะทรงชด่วย
เราทมันั้งหลายใหว้พว้นจากโลกปปัจจจุบมันอมันชมันึ่วรว้ายนบีนั้…”

กาลาเทบีย 2:20: “ขว้าพเจว้าถผกตรนงไวว้กมับพระครลิสตร์แลว้ว แตด่อยด่างไรกร็ตามขว้าพเจว้ากร็ยมังมบีชบีวลิตอยผด่ แตด่ไมด่ใชด่
ขว้าพเจว้าเอง แตด่พระครลิสตร์ทรงมบีชบีวลิตอยผด่ในขว้าพเจว้า และชบีวลิตซนนึ่งขว้าพเจว้าดพารงอยผด่ในเนมืนั้อหนมังขณะนบีนั้ ขว้าพเจว้ากร็ดพารง
อยผด่โดยความเชมืนึ่อแหด่งพระบจุตรของพระเจว้า ผผว้ไดว้ทรงรมักขว้าพเจว้า และไดว้ทรงสละพระองคร์เองเพมืนึ่อขว้าพเจว้า”



เอเฟซมัส 1:22: “และไดว้ทรงปราบสลินึ่งสารพมัดลงไวว้ใตว้พระบาทของพระครลิสตร์ และไดว้ประทานพระองคร์
ใหว้เปป็นประมจุขเหนมือสลินึ่งสารพมัดตด่อครลิสตจมักร”

1 ทลิโมธบี 2:6: “ผผว้ไดว้ประทานพระองคร์เองเปป็นคด่าไถด่สพาหรมับคนทมันั้งปวง เพมืนึ่อทบีนึ่จะถผกเปป็นพยานรมับรองใน
เวลาอมันเหมาะ”

ทลิตมัส 2:14: “ผผว้ไดว้โปรดประทานพระองคร์เองเพมืนึ่อพวกเรา เพมืนึ่อพระองคร์จะทรงไถด่พวกเราใหว้พว้นจาก
ความชมันึ่วชว้าทจุกอยด่าง และทรงชพาระหมผด่ชนพลิเศษใหว้บรลิสจุทธลิธสพาหรมับพระองคร์เอง ซนนึ่งมบีความกระตมือรมือรว้นในการงาน
ทบีนึ่ดบีทมันั้งหลาย”

มนจุษยร์ไมด่มบีสลิทธลิธอว้างอะไรจากพระเจว้าเลย พระเจว้าไดว้ทรงสรว้างมนจุษยร์ตามแบบพระฉายของพระองคร์เอง 
ทรงระบายลมหายใจแหด่งชบีวลิตเขว้าในรผจมผกของเขา และมนจุษยร์ไดว้กลายเปป็นจลิตวลิญญาณทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่ พระเจว้าทรง
วางเขาในบว้านสวนอมันงดงาม จากนมันั้นพระเจว้ากร็ประทานภรรยาคนหนนนึ่งใหว้แกด่เขา-ทบีนึ่สวยงาม และไรว้เดบียงสา และ
ไมด่มบีบาป จากเจตจพานงเสรบีของเขาเอง มนจุษยร์ไดว้ทพาบาปตด่อพระเจว้า และจากเจตจพานงเสรบีของเขาเอง เขาไดว้
แสวงหาทบีนึ่จะแกว้ไขบาปของตน เขาไมด่ไดว้เรบียกหาพระเจว้า แตด่แทนทบีนึ่จะทพาแบบนมันั้นเขากลมับทพาเครมืนึ่องปกปปิดดว้วย
มมือของตมัวเองเพมืนึ่อปกปปิดความนด่าละอายของตน แตด่พระเจว้าทรงปฏลิเสธเครมืนึ่องปกปปิดนมันั้นและทรงขมับไลด่อาดมัมและ
เอวาออกไปจากสวนเอเดนนมันั้น อยด่างไรกร็ตาม กด่อนทบีนึ่พระองคร์ทรงขมับไลด่พวกเขาออกไป พระองคร์เองทรงจมัด
เตรบียมเสมืนั้อคลจุมทพาดว้วยหนมังสมัตวร์เพมืนึ่อหด่มกายทบีนึ่เปลมือยเปลด่าของพวกเขา

เนมืนึ่องจากมนจุษยร์ไดว้จงใจและดว้วยเจตจพานงเสรบีของตนไดว้ไปจากพระเจว้า เขาจนงไมด่มบีสลิทธลิธทบีนึ่จะอว้างอะไรกมับ
พระเจว้าไดว้เลย มนจุษยร์ไมด่สามารถบมังคมับพระเจว้าใหว้จมัดหาแผนการแหด่งความรอดใหว้ไดว้ ดมังนมันั้นการจมัดหาความรอด
ตมันั้งแตด่ตว้นจนจบจนงเปป็นมาจากพระเจว้า พระเจว้าไดว้ทรงดพารลิมมัน พระเจว้าไดว้ทรงทพาใหว้มมันเกลิดขนนั้นจรลิง พระเจว้าไดว้ทรง
นพามมันมาใหว้ “พระเจว้าไดว้ทรงอยผด่ในพระครลิสตร์ โดยทรงใหว้โลกนบีนั้คมืนดบีกมันกมับพระองคร์เอง…” (2 คร. 5:19) พระพร
ทมันั้งหมดทบีนึ่มาจากพระเจว้าโดยทางพระเยซผครลิสตร์เปป็นผลมาจากพระราชกลิจของพระเจว้า ไมด่ใชด่ของมนจุษยร์ พระพร
ทจุกอยด่างทบีนึ่ถผกรมับเอาจากพระเจว้าเปป็นมาโดยพระคจุณ-ทบีนึ่ไมด่ไดว้เกลิดจากคจุณความดบี ทบีนึ่ไมด่เกลิดจากการลงแรงทพา ทบีนึ่ไมด่
สมควรไดว้รมับ เปป็นของประทานของพระเจว้าทมันั้งหมดโดยแทว้

ตอนเขบียนถนงเหลด่าผผว้เชมืนึ่อในกรจุงโรม เปาโลกลด่าวชมัดเจนวด่ามนจุษยร์ไดว้นพาความเสบียใจ ความตาย และความ
พลินาศมาสผด่ตมัวเอง แตด่พระเจว้าในพระคจุณและพระเมตตาของพระองคร์ไดว้ทรงจมัดเตรบียมผผว้หนนนึ่งไวว้เพมืนึ่อแทนทบีนึ่มนจุษยร์:

“แตด่ไมด่เหมมือนความผลิดนมันั้นฉมันใด ของประทานอมันไมด่คลิดคด่านมันั้นกร็เปป็นฉมันนมันั้นดว้วย เพราะวด่าถว้าโดยทาง
ความผลิดของคน ๆ เดบียวนมันั้น คนเปป็นอมันมากตว้องตาย มากยลินึ่งกวด่านมันั้น พระคจุณของพระเจว้าและของประทานโดย
พระคจุณ ซนนึ่งเปป็นโดยผผว้เดบียวนมันั้น คมือพระเยซผครลิสตร์ กร็มบีบรลิบผรณร์แกด่คนเปป็นอมันมากแลว้ว และไมด่เหมมือนโดยคน ๆ 
เดบียวทบีนึ่ไดว้ทพาบาปฉมันใด ของประทานนมันั้นกร็เปป็นฉมันนมันั้น เพราะวด่าการพลิพากษากร็เปป็นโดยคน ๆ เดบียวซนนึ่งนพาไปสผด่การ
ลงโทษ แตด่ของประทานอมันไมด่คลิดคด่านมันั้นเปป็นมาเนมืนึ่องดว้วยความผลิดมากมายซนนึ่งนพาไปสผด่การนมับวด่าชอบธรรม เพราะ
วด่าถว้าโดยความผลิดของคนนมันั้นคนเดบียว ความตายจนงไดว้ครอบงพาอยผด่โดยคนนมันั้นคนเดบียว มากยลินึ่งกวด่านมันั้นคนทมันั้งหลาย
ทบีนึ่รมับความอจุดมสมบผรณร์แหด่งพระคจุณ และรมับของประทานแหด่งความชอบธรรม กร็จะครอบครองในชบีวลิตโดย
พระองคร์ผผว้เดบียว คมือพระเยซผครลิสตร์) เหตจุฉะนมันั้น โดยความผลิดของคน ๆ เดบียว การพลิพากษาซนนึ่งนพาไปสผด่การลงโทษ



ไดว้มาถนงมนจุษยร์ทจุกคนฉมันใด โดยความชอบธรรมของพระองคร์ผผว้เดบียว ของประทานอมันไมด่คลิดคด่าไดว้มาถนงมนจุษยร์ทจุก
คนซนนึ่งนพาไปสผด่การนมับวด่าชอบธรรมแหด่งชบีวลิตฉมันนมันั้น เพราะวด่าโดยการไมด่เชมืนึ่อฟปังของคน ๆ เดบียว คนเปป็นอมันมากไดว้
ถผกทพาใหว้เปป็นคนบาปฉมันใด โดยการเชมืนึ่อฟปังของพระองคร์ผผว้เดบียว คนเปป็นอมันมากกร็จะถผกทพาใหว้เปป็นคนชอบธรรมฉมัน
นมันั้น” (รม. 5:15-19)

พระเจว้าตรมัสชมัดเจนแกด่อาดมัมวด่าวมันนมันั้นทบีนึ่เขากลินผลไมว้ตว้องหว้ามนมันั้นเขากร็จะตาย คด่าจว้างของบาปคมือความ
ตายเสมอมาและจะเปป็นเชด่นนมันั้นเสมอไป แตด่พระเจว้าไดว้ทรงจมัดเตรบียมของประทานนมันั้นไวว้เพมืนึ่อทบีนึ่คนบาปทมันั้งหลาย
จะสามารถมบีชบีวลิตอยผด่ไดว้: “ดว้วยวด่าคด่าจว้างของบาปคมือความตาย แตด่ของประทานของพระเจว้าคมือชบีวลิตนลิรมันดรร์โดย
ทางพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” (รม. 6:23)

ของประทานทบีนึ่เหลมือจะพรรณนาไดว้ของพระเจว้า พระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ ทพาใหว้พวก
เราทบีนึ่เคยไรว้กพาลมัง ไมด่มบีพระเจว้า เคยตายไปในการละเมลิดทมันั้งหลายและบาป และปราศจากความหวมัง สามารถทบีนึ่จะ
กลายเปป็นบจุตรทมันั้งหลายของพระเจว้าไดว้:

“เพราะวด่าเมมืนึ่อพวกเรายมังปราศจากกพาลมัง ในเวลาอมันเหมาะสมพระครลิสตร์ไดว้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพมืนึ่อคน
อธรรม ดว้วยวด่าไมด่ใครด่จะมบีคนตายเพมืนึ่อคนชอบธรรม แตด่บางทบีเพมืนึ่อคนดบีอาจมบีบางคนกลว้าทบีนึ่จะตายดว้วยซนั้พา แตด่
พระเจว้าทรงสพาแดงความรมักของพระองคร์แกด่เราทมันั้งหลาย คมือขณะทบีนึ่พวกเรายมังเปป็นคนบาปอยผด่นมันั้น พระครลิสตร์ไดว้
ทรงสลินั้นพระชนมร์เพมืนึ่อพวกเรา แลว้วยลินึ่งกวด่านมันั้น บมัดนบีนั้เมมืนึ่อถผกนมับวด่าชอบธรรมแลว้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์ พวก
เราจะรอดจากพระพลิโรธโดยทางพระองคร์ เพราะวด่าถว้าขณะทบีนึ่พวกเรายมังเปป็นศมัตรผกมัน พวกเราไดว้ถผกทพาใหว้กลมับ
คมืนดบีกมันกมับพระเจว้าโดยการสลินั้นพระชนมร์ของพระบจุตรของพระองคร์ ยลินึ่งกวด่านมันั้นอบีกเมมืนึ่อไดว้ถผกทพาใหว้กลมับคมืนดบีแลว้ว 
พวกเรากร็จะรอดโดยพระชนมร์ชบีพของพระองคร์ และไมด่ใชด่อยด่างนบีนั้เทด่านมันั้น แตด่เราทมันั้งหลายยมังปปีตลิยลินดบีในพระเจว้า
โดยทางพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเราดว้วย ซนนึ่งโดยทางพระองคร์นมันั้นบมัดนบีนั้พวกเราจนงไดว้รมับการไถด่
โทษ” (รม. 5:6-11)

โดยทางของประทานทบีนึ่เหลมือจะพรรณนาไดว้ของพระเจว้าทบีนึ่มาสผด่เรา-พระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระองคร์ ผผว้ทรงถผกตรนงกางเขน ถผกฝปัง และทรงเปป็นขนนั้นแลว้ว-เราจนงเปป็นผผว้มบีสด่วนในมรดกนมันั้นของพวกวลิสจุทธลิชน นบีนึ่
เปป็นไปไดว้โดยทางการทรงจมัดเตรบียมของพระเจว้าเทด่านมันั้น มนจุษยร์ไมด่มบีทางจมัดหาของขวมัญทบีนึ่พระเจว้าจะทรงยอมรมับ
เพมืนึ่อบาปของเรา ไมด่มบีของขวมัญใดเลยทบีนึ่มนจุษยร์จะทพาใหว้เกลิดขนนั้นไดว้หรมือถวายแดด่พระเจว้าไดว้ทบีนึ่จะลบมลทลินบาปของ
เราทบีนึ่ทพาผลิดตด่อพระเจว้าผผว้บรลิสจุทธลิธทบีนึ่ทรงสรว้างเรา:

“โดยถวายคพาขอบพระคจุณแดด่พระบลิดา ผผว้ซนนึ่งทรงทพาใหว้เราทมันั้งหลายสมควรทบีนึ่จะเปป็นผผว้เขว้าสด่วนแหด่งมรดก
ของบรรดาวลิสจุทธลิชนในความสวด่าง พระองคร์ผผว้ไดว้ทรงชด่วยพวกเราใหว้พว้นจากอพานาจแหด่งความมมืด และไดว้ทรงยว้าย
พวกเราเขว้ามาอยผด่ในอาณาจมักรของพระบจุตรทบีนึ่รมักของพระองคร์ ในพระบจุตรนมันั้น พวกเราจนงไดว้รมับการไถด่โดยพระ
โลหลิตของพระองคร์ คมือการโปรดยกบาปทมันั้งหลาย พระองคร์ผผว้ทรงเปป็นพระฉายของพระเจว้า ผผว้ไมด่ทรงประจมักษร์แกด่
ตา ทรงเปป็นบจุตรหมัวปปีเหนมือสลินึ่งทรงสรว้างทมันั้งปวง เพราะวด่าโดยพระองคร์สรรพสลินึ่งไดว้ถผกสรว้างขนนั้น ทมันั้งทบีนึ่อยผด่ในทว้องฟฟ้า
และทบีนึ่อยผด่ในแผด่นดลินโลก สลินึ่งซนนึ่งประจมักษร์แกด่ตาและสลินึ่งซนนึ่งไมด่ประจมักษร์แกด่ตา ไมด่วด่าพวกเขาจะเปป็นผผว้ครองบมัลลมังกร์ 
หรมือเปป็นผผว้ครองอาณาจมักร หรมือเปป็นบรรดาเทพผผว้ครอบครองอาณาจมักร หรมือเปป็นบรรดาเทพผผว้มบีอพานาจ สรรพสลินึ่ง



ทมันั้งสลินั้นไดว้ถผกสรว้างขนนั้นโดยพระองคร์และเพมืนึ่อพระองคร์ และพระองคร์ทรงเปป็นอยผด่กด่อนสรรพสลินึ่งทมันั้งปวง และสรรพสลินึ่ง
ทมันั้งปวงกร็ดพารงอยผด่โดยพระองคร์ และพระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะแหด่งกายคมือครลิสตจมักร พระองคร์ผผว้ทรงเปป็นทบีนึ่เรลินึ่มตว้น 
เปป็นบจุตรหมัวปปีทบีนึ่ทรงเปป็นขนนั้นมาจากความตาย เพมืนึ่อในสรรพสลินึ่งทมันั้งปวงพระองคร์จะไดว้ทรงเปป็นเอก ดว้วยวด่าเปป็นทบีนึ่ชอบ
พระทมัยพระบลิดาทบีนึ่ความบรลิบผรณร์ทมันั้งสลินั้นจะดพารงอยผด่ในพระองคร์” (คส. 1:12-19)

ไมด่มบีสลินึ่งใดสามารถถผกเพลินึ่มเขว้ากมับของประทานทบีนึ่เหลมือจะพรรณนานมันั้นไดว้ทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงจมัดหาใหว้เพมืนึ่อเรา
เพราะวด่าของประทานนมันั้น,พระเยซผครลิสตร์เจว้า, ทรงเปป็นความสมบผรณร์ครบถว้วน นมันึ่นคมือ พระองคร์ทรงจมัดหาและ
ทรงเปป็นทจุกอยด่างทบีนึ่พระเจว้าทรงเรบียกรว้องหรมือตว้องการในกาลเวลา ในความมรณา ในชมันึ่วนลิรมันดรร์กาล: “ดว้วยวด่าใน
พระองคร์ ความเตร็มเปปีปี่ยมทมันั้งสลินั้นแหด่งความเปป็นพระเจว้านมันั้นดพารงอยผด่ในฝฝ่ายรด่างกาย และพวกทด่านกร็ครบบรลิบผรณร์ใน
พระองคร์ ผผว้ทรงเปป็นศบีรษะแหด่งบรรดาเทพผผว้ครอบครองอาณาจมักรและเทพผผว้มบีอพานาจ” (คส. 2:9,10)

เจร็ดรว้อยปปีกด่อนการประสผตลิของพระเยซผ อลิสยาหร์ไดว้พยากรณร์วด่าพระองคร์จะมาเกลิด: “ดว้วยวด่ามบีเดร็กคนหนนนึ่ง
เกลิดมาเพมืนึ่อพวกเรา มบีบจุตรชายคนหนนนึ่งประทานมาใหว้พวกเรา และการปกครองจะอยผด่บนบด่าของทด่าน และนาม
ของทด่านจะถผกเรบียกวด่า “ผผว้ทบีนึ่มหมัศจรรยร์ ทบีนึ่ปรนกษา พระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ พระบลิดานลิรมันดรร์ องคร์สมันตลิราช” (อลิส
ยาหร์ 9:6) หมายเหตจุ: “นามของทด่าน”-ไมด่ใชด่นามทมันั้งหลายของทด่าน (พหผพจนร์) แตด่นามของทด่าน (เอกพจนร์) คมือ 
“ผผว้ทบีนึ่มหมัศจรรยร์ ทบีนึ่ปรนกษา พระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ พระบลิดานลิรมันดรร์ องคร์สมันตลิราช” พระครลิสตร์ทรงเปป็นแบบ
อยด่างของทจุกสด่วนของทมันั้งหว้าสด่วนนมันั้นแหด่งพระนามของพระองคร์ขณะยมังอยผด่บนโลกนบีนั้กด่อนทบีนึ่พระองคร์ทรงสละวาง
ชบีวลิตของพระองคร์เพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไดว้มบีชบีวลิต

พระเยซผครลิสตร์เจว้า พระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจว้า ทรงเปป็นผผว้ทบีนึ่มหมัศจรรยร์ ในตอนนมันั้นและ
ตอนนบีนั้ พระองคร์ทรงมหมัศจรรยร์ในความสมบผรณร์แบบแหด่งชบีวลิตทบีนึ่บรลิสจุทธลิธของพระองคร์: “ดว้วยวด่ามหาปจุโรหลิตเชด่นนบีนั้
แหละทบีนึ่เหมาะสพาหรมับพวกเรา ผผว้ทรงบรลิสจุทธลิธ ปราศจากอจุบาย ไรว้มลทลิน แยกจากคนบาปทมันั้งปวง และประทมับอยผด่
สผงกวด่าฟฟ้าสวรรคร์ทมันั้งหลาย” (ฮบ. 7:26) ทจุกสลินึ่งทบีนึ่พระเยซผไดว้ทรงกระทพานมันั้นมหมัศจรรยร์ แมว้แตด่เหลด่าศมัตรผของ
พระองคร์กร็ประกาศวด่าไมด่มบีมนจุษยร์คนใดเคยพผดเหมมือนอยด่างทบีนึ่พระองคร์ทรงพผด (ยอหร์น 7:46) และในอบีกคราวหนนนึ่ง
พวกเขากลด่าววด่า “แลว้วพวกปจุโรหลิตใหญด่และพวกฟารลิสบีกร็เรบียกประชจุมสมาชลิกสภา และกลด่าววด่า “ชายผผว้นบีนั้ทพาการ
อมัศจรรยร์หลายประการ ถว้าพวกเราปลด่อยเขาไวว้อยด่างนบีนั้ ทจุกคนจะเชมืนึ่อบนเขา…” (ยอหร์น 11:47,48)

พระเยซผทรงเปป็นทบีนึ่ปรนกษาในถว้อยคพาทบีนึ่ใหว้ชบีวลิตแหด่งความรมักของพระองคร์: “จลิตวลิญญาณคมือสลินึ่งทบีนึ่ทพาใหว้มบี
ชบีวลิต สด่วนเนมืนั้อหนมังไมด่กด่อเกลิดประโยชนร์อมันใด บรรดาถว้อยคพาทบีนึ่เรากลด่าวกมับทด่านทมันั้งหลายนมันั้น ถว้อยคพาเหลด่านมันั้นเปป็น
จลิตวลิญญาณและเปป็นชบีวลิต” (ยอหร์น 6:63) พระเยซผทรงเปป็นทบีนึ่ปรนกษาแกด่ทจุกคนทบีนึ่ยอมฟปังพระองคร์ พระองคร์ไดว้
เสดร็จมาเพมืนึ่อเปปิดเผยความรมักของพระเจว้า และพระองคร์ทรงเปปิดเผยมมันแลว้วแกด่ทจุกคนทบีนึ่ยอมฟปังพระองคร์ ทจุกคนทบีนึ่
ยอมเปปิดใจของตนและฟปังถว้อยคพามหมัศจรรยร์แหด่งชบีวลิตของพระองคร์ แมว้แตด่หญลิงบาปหนาผผว้นด่าสงสารคนหนนนึ่งทบีนึ่เคย
มบีสามบีมาหว้าคนแลว้วในทบีนึ่สจุดกร็เชมืนึ่อบนพระองคร์เมมืนึ่อพระองคร์ตรมัสวด่า “เราทบีนึ่พผดกมับเจว้าเปป็นพระเมสสลิยาหร์” ดว้วย
ถว้อยคพาเหลด่านบีนั้ความสวด่างนมันั้นไดว้สด่องเขว้ามาในจลิตวลิญญาณของนาง และนางไดว้กลายเปป็นมลิชชมันนารบีประจพาเมมือง
และชนะคนมากมายมาถนงพระเยซผ (ยอหร์น บททบีนึ่ 4)

พระเยซผทรงเปป็น “พระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ” พระองคร์ทรงพลิสผจนร์เรมืนึ่องนบีนั้แลว้วในการกระทพาการอมัศจรรยร์



ตด่าง ๆ อมันแสนมหมัศจรรยร์ของพระองคร์ ไมด่มบีมนจุษยร์คนใดเคยทพาการอมัศจรรยร์แบบทบีนึ่พระเยซผไดว้ทรงกระทพา เรา
อด่านในกลิจการ 10:38 วด่า “พระเจว้าไดว้ทรงเจลิมพระเยซผแหด่งนาซาเรร็ธดว้วยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธและดว้วยฤทธานจุ
ภาพอยด่างไร ผผว้ซนนึ่งไดว้เสดร็จไปทมันึ่วกระทพาดบี และรมักษาบรรดาคนทบีนึ่ถผกกดขบีนึ่โดยพญามาร ดว้วยวด่าพระเจว้าไดว้ทรงสถลิต
อยผด่กมับพระองคร์” นลิโคเดมมัส ผผว้เปป็น “อาจารยร์” คนหนนนึ่งในอลิสราเอล สารภาพตด่อพระเยซผวด่าไมด่มบีมนจุษยร์คนใด ไมด่มบี
คนปกตลิธรรมดาคนใด สามารถทพาสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์กพาลมังทพาอยผด่ไดว้นอกเสบียจากวด่าพระเจว้าทรงอยผด่กมับผผว้นมันั้น นลิโคเดมมัส
ดผออกวด่าพระเยซผทรงเปป็นมากกวด่ามนจุษยร์ธรรมดาคนหนนนึ่ง (ยอหร์น บททบีนึ่ 3) 

พระเยซผทรงเปป็น “พระบลิดานลิรมันดรร์” พระองคร์ตรมัสวด่า: “ถว้าทด่านทมันั้งหลายไดว้รผว้จมักเราแลว้ว ทด่านทมันั้งหลายกร็
จะไดว้รผว้จมักพระบลิดาของเราดว้วย…ผผว้ทบีนึ่ไดว้เหร็นเรากร็ไดว้เหร็นพระบลิดาแลว้ว…” (ยอหร์น 14:7,9) มบีอยผด่คราวหนนนึ่งพระองคร์
ตรมัสวด่า “เรากมับพระบลิดาของเราเปป็นอมันหนนนึ่งอมันเดบียวกมัน” (ยอหร์น 10:30) เหลด่าศมัตรผของพระองคร์พยายามจะ
เอาหลินขวว้างพระองคร์เพราะพวกเขารผว้วด่าถว้ามนจุษยร์คนใดอว้างตมัววด่าเปป็นพระเจว้า คนนมันั้นกร็พผดหมลินึ่นประมาทแลว้ว แตด่
พระเยซผไมด่ไดว้พผดหมลินึ่นประมาทเลย ถว้าพวกเขาเพบียงฟปังถว้อยคพาของพระองคร์ ถว้อยคพาของพระองคร์กร็คงจะเปปิด
ความคลิดทบีนึ่ถผกบมังของพวกเขาและพวกเขากร็คงรมับพระองคร์ไปแลว้วแทนทบีนึ่จะพยายามเอาหลินขวว้างพระองคร์

พระเยซผทรงเปป็น “องคร์สมันตลิราช” อยด่างแทว้จรลิงในสมันตลิสจุขนมันั้นทบีนึ่พระองคร์ทรงทพาใหว้เกลิดขนนั้นโดยทางความ
มรณาอมันนด่ากลมัวนมันั้นทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนมันั้น โดยทางพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งรลินของพระองคร์ (คส.
 1:20) พระองคร์ทรงเปป็นองคร์สมันตลิราชในสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ทรงเปป็นอยผด่ตอนนบีนั้ และพระองคร์จะทรงเปป็นองคร์สมันตลิราช
เมมืนึ่อพระองคร์เสดร็จกลมับมาเพมืนึ่อสถาปนาอาณาจมักรของพระองคร์บนแผด่นดลินโลกนบีนั้ เพราะวด่าเมมืนึ่อถนงตอนนมันั้น และ
จนกวด่าจะถนงตอนนมันั้นเมมืนึ่อพระองคร์ประทมับบนพระทบีนึ่นมันึ่งของดาวลิด จะกลด่าวไดว้วด่า “เรมืนึ่องการเพลินึ่มพผนแหด่งการ
ปกครองของทด่านและสมันตลิภาพจะไมด่มบีทบีนึ่สลินั้นสจุด…” (อลิสยาหร์ 9:7) 

ใชด่แลว้วครมับ พระเยซผ พระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจว้า ทรงเปป็น “ผผว้ทบีนึ่มหมัศจรรยร์ ทบีนึ่ปรนกษา 
พระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ พระบลิดานลิรมันดรร์ องคร์สมันตลิราช” พระองคร์ทรงเปป็นของประทานอมันเหลมือทบีนึ่จะพรรณนา
ไดว้ของพระเจว้าทบีนึ่มาสผด่มนจุษยร์ผผว้หลงหาย ไมด่มบีภาษาใดทบีนึ่สามารถพรรณนาของประทานอยด่างพระเยซผไดว้

คจุณรผว้จมักพระองคร์ในฐานะพระผผว้ชด่วยใหว้รอดสด่วนตมัวของคจุณไหม? ถว้าคจุณไมด่รผว้จมัก คจุณกร็รผว้จมักพระองคร์ไดว้ 
คจุณมบีพระองคร์เปป็นของคจุณไดว้ พระองคร์ทรงปรารถนาทบีนึ่จะสถลิตอยผด่ในใจของคจุณและทบีนึ่จะตรมัสยอมรมับคจุณตด่อพระ
พมักตรร์พระบลิดาผผว้สถลิตในสวรรคร์ “พระองคร์ไดว้เสดร็จมายมังพวกของพระองคร์เอง และพวกของพระองคร์เองนมันั้นหาไดว้
ตว้อนรมับพระองคร์ไมด่ แตด่ทจุกคนทบีนึ่ไดว้ตว้อนรมับพระองคร์ พระองคร์ไดว้ประทานอพานาจแกด่พวกเขาใหว้กลายเปป็นบจุตรทมันั้ง
หลายของพระเจว้า คมือแกด่คนทมันั้งหลายทบีนึ่เชมืนึ่อบนพระนามของพระองคร์ ผผว้ซนนึ่งไดว้บมังเกลิดมา ไมด่ใชด่จากเลมือด หรมือจาก
ความประสงคร์ของเนมืนั้อหนมัง หรมือจากความประสงคร์ของมนจุษยร์ แตด่จากพระเจว้า” (ยอหร์น 1:11-13)

บทททที่ 10



10:1 บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้า เปาโลเอง ขอวลิงวอนพวกทด่าน โดยความอด่อนสจุภาพและความอด่อนโยนของพระครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่ง
เมมืนึ่ออยผด่กมับพวกทด่านเปป็นคนถด่อมตนในทด่ามกลางพวกทด่าน แตด่เมมืนึ่อไมด่อยผด่กร็มบีใจกลว้าตด่อพวกทด่าน
10:2 แตด่ขว้าพเจว้าขอวลิงวอนพวกทด่าน เพมืนึ่อทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะไมด่แสดงใจกลว้าเมมืนึ่อขว้าพเจว้าอยผด่กมับพวกทด่านดว้วยความไวว้
เนมืนั้อเชมืนึ่อใจนมันั้น ซนนึ่งโดยความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจนมันั้นขว้าพเจว้าคลิดวด่าจะสพาแดงใจกลว้าตด่อบางคน ซนนึ่งนนกถนงพวกเราราวกมับวด่า
พวกเรายมังดพาเนลินตามเนมืนั้อหนมังนมันั้น
10:3 เพราะถนงแมว้วด่าพวกเรายมังดพาเนลินอยผด่ในเนมืนั้อหนมัง พวกเรากร็ไมด่ไดว้ทพาสงครามตามฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง
10:4 (เพราะวด่าศาสตราวจุธทมันั้งหลายแหด่งการสงครามของพวกเราไมด่เปป็นฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง แตด่มบีอานจุภาพโดยทาง
พระเจว้าทบีนึ่จะทพาลายบรรดาปฟ้อมปราการทบีนึ่เขว้มแขร็งลงไดว้)
10:5 โดยรมืนั้อทพาลายการใชว้เหตจุผลทมันั้งหลาย และสลินึ่งทบีนึ่สผงทจุกอยด่างทบีนึ่ยกตมัวเองขนนั้นตด่อตว้านความรผว้ของพระเจว้า และ
นพาความคลิดทจุกประการใหว้เขว้าในการตกเปป็นเชลยสผด่ความเชมืนึ่อฟปังแหด่งพระครลิสตร์
10:6 และมบีความพรว้อมทบีนึ่จะแกว้แคว้นความไมด่เชมืนึ่อฟปังทจุกอยด่าง เมมืนึ่อความเชมืนึ่อฟปังของพวกทด่านถนงทบีนึ่สพาเรร็จ
10:7 พวกทด่านแลดผสลินึ่งทมันั้งหลายตามการปรากฏภายนอกหรมือ ถว้าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดมมันึ่นใจในตนเองวด่าเขาเปป็นของพระ
ครลิสตร์ จงใหว้ผผว้นมันั้นคพานนงถนงเรมืนึ่องนบีนั้เกบีนึ่ยวกมับตนเองอบีกวด่า เขาเปป็นของพระครลิสตร์ฉมันใด พวกเรากร็เปป็นของพระครลิสตร์
ฉมันนมันั้น
10:8 เพราะถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าจะโอว้อวดมากขนนั้นอบีกสมักหนด่อยเกบีนึ่ยวกมับสลิทธลิอพานาจของพวกเรา ซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าไดว้ประทานใหว้แกด่พวกเราเพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างใหว้จพาเรลิญขนนั้น และมลิใชด่เพมืนึ่อการทพาลายของพวกทด่าน ขว้าพเจว้ากร็จะ
ไมด่ละอาย
10:9 เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้ไมด่ดผเหมมือนกมับวด่าขว้าพเจว้าอยากทพาใหว้พวกทด่านหวาดกลมัวโดยจดหมายตด่าง ๆ
10:10 “เพราะจดหมายตด่าง ๆ ของเปาโลนมันั้น” พวกเขากลด่าววด่า “มบีนนั้พาหนมักและมบีอพานาจกร็จรลิง แตด่ตมัวเขาเองดผ
อด่อนกพาลมัง และคพาพผดของเขากร็นด่าเหยบียดหยาม”
10:11 จงใหว้คนเชด่นนมันั้นคพานนงถนงสลินึ่งนบีนั้วด่า พวกเราเปป็นอยด่างไรในคพาพผดโดยจดหมายตด่าง ๆ เมมืนึ่อพวกเราไมด่อยผด่ พวก
เรากร็จะเปป็นอยด่างนมันั้นในการกระทพาเชด่นกมันเมมืนึ่อพวกเราอยผด่ดว้วย
10:12 เพราะพวกเราไมด่กลว้าจมัดอมันดมับตมัวเราเอง หรมือเปรบียบเทบียบตมัวเราเองกมับบางคนทบีนึ่ยกยด่องตมัวเอง แตด่พวก
เขาทบีนึ่เอาตมัวเองวมัดขนาดกมันเอง และเปรบียบเทบียบกมันเองในทด่ามกลางพวกเขา กร็ไรว้ปปัญญา
10:13 แตด่พวกเราจะไมด่โอว้อวดในสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่อยผด่เกลินขอบเขตของเรา แตด่ตามขอบเขตของกฎนมันั้นซนนึ่งพระเจว้า
ทรงจมัดไวว้ใหว้แกด่พวกเรา คมือขอบเขตทบีนึ่จะมาถนงแมว้แตด่พวกทด่าน
10:14 เพราะพวกเราไมด่ไดว้ลด่วงขอบเขตของพวกเรา เหมมือนกมันวด่าพวกเราไมด่ไดว้มาถนงพวกทด่าน เพราะพวกเราไดว้
มาจนถนงพวกทด่านเชด่นกมันในการประกาศขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์
10:15 โดยไมด่ไดว้โอว้อวดถนงสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่เกลินขอบเขตของพวกเรา นมันึ่นคมือถนงงานหนมักตด่าง ๆ ของคนอมืนึ่น แตด่โดยมบี
ความหวมังวด่า เมมืนึ่อความเชมืนึ่อของพวกทด่านจพาเรลิญขนนั้นแลว้ว พวกเราจะถผกขยายขอบเขตนมันั้นโดยพวกทด่านตามกฎ
ของพวกเราอยด่างบรลิบผรณร์
10:16 เพมืนึ่อทบีนึ่จะประกาศขด่าวประเสรลิฐในบรรดาแวด่นแควว้นทบีนึ่อยผด่นอกทว้องถลินึ่นของพวกทด่าน และไมด่โอว้อวดใน



ขอบเขตของสลินึ่งตด่าง ๆ ของอบีกคนหนนนึ่งซนนึ่งถผกเตรบียมไวว้ใหว้พรว้อมมาสผด่มมือของพวกเรา
10:17 แตด่ผผว้ทบีนึ่อวด จงใหว้ผผว้นมันั้นอวดในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเถลิด
10:18 เพราะไมด่ใชด่คนทบีนึ่ยกยด่องตมัวเองจะไดว้รมับการรมับรอง แตด่คนทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงยกยด่องตด่างหาก

เรามบีเนมืนั้อหาสด่วนทบีนึ่ปฏลิบมัตลิไดว้จรลิงแหด่งพระวจนะของพระเจว้าในบททบีนึ่ 10 ทบีนึ่ความประสงคร์โดยทมันึ่วไปของ
เปาโลคมือ เพมืนึ่อปกปฟ้องสลิทธลิอพานาจแหด่งความเปป็นอมัครทผตของตน เราควรมบีใจขอบพระคจุณยลินึ่งนมักสพาหรมับบทเรบียน
ฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่เหลด่านมันั้นทบีนึ่เราเรบียนรผว้จากทมัศนคตลิของเปาโลเกบีนึ่ยวกมับประสบการณร์ทบีนึ่ไมด่นด่าอภลิรมยร์ของเขา
กมับครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ ใคร ๆ กร็สามารถสรรเสรลิญพระเจว้าและมบีความสจุขและกลด่าวไดว้วด่า “เอเมน” เมมืนึ่อสลินึ่ง
ตด่าง ๆ กพาลมังไปไดว้สวยและผผว้คนกพาลมังกลด่าวสลินึ่งดบี ๆ และนพาของกพานมัลมาใหว้ แตด่เมมืนึ่อพวกศมัตรผโจมตบีและใสด่รว้าย เมมืนึ่อ
นมันั้นคจุณสมบมัตลิตด่าง ๆ และพระคจุณแบบครลิสเตบียนกร็ปรากฏ ถว้าผผว้ใดอยผด่ฝฝ่ายวลิญญาณอยด่างแทว้จรลิง เขากร็จะเปป็น
ครลิสเตบียนแมว้ในยามทบีนึ่สลินึ่งตด่าง ๆ ไมด่นด่าอภลิรมยร์ เขาจะพลิสผจนร์วด่าพระคจุณของพระเจว้าเพบียงพอสพาหรมับทจุกการ
ทดสอบ

กด่อนหนว้านมันั้นเปาโลรมับใชว้มานานแลว้ว ดมังทบีนึ่เราไดว้เหร็นแลว้ว ในเมมืองโครลินธร์ซนนึ่งเปป็นเมมืองทบีนึ่มบีชมืนึ่อเสบียงของกรบีซ
นานสลิบแปดเดมือนเขาไดว้ทพางาน อธลิษฐาน และทพางานหนมักดว้วยมมือของตนเพมืนึ่อเลบีนั้ยงดผตมัวเอง เปาโลเปป็นชด่างทพา
เตร็นทร์ และเขาเลบีนั้ยงดผไมด่เพบียงตมัวเขาเองแตด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยผด่กมับเขาขณะทบีนึ่เขาเทศนาในทบีนึ่สาธารณะและทบีนึ่สด่วนตมัว 
ตามบว้านเรมือน โดยพยายามเขว้าถนงคนบาปทบีนึ่หลงหายทบีนึ่นด่าสงสารทจุกคนเทด่าทบีนึ่เขาจะเขว้าถนงไดว้และชบีนั้พวกเขาไปถนง
พระครลิสตร์ เขาทพางานหนมักตด่อไปกมับพวกเขาหลมังจากทบีนึ่พวกเขารมับความรอดแลว้วเพมืนึ่อทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อแตด่ละคนจะเตลิบโต
ในพระคจุณและมบีบพาเหนร็จครบถว้วน

เปาโลไดว้เหร็นงานนมันั้นเจรลิญเตลิบโต ขยายออกและพมัฒนาขนนั้นในแบบทบีนึ่อมัศจรรยร์ แตด่ดผเหมมือนวด่าผผว้คนทบีนึ่มบี
ความสามารถทบีนึ่จะเสรลิมสรว้างครลิสตจมักรไดว้เขว้ามาในทด่ามกลางชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น จากนมันั้นเปาโลไดว้จากพวกเขา
ไปและยว้ายไปทพางานในพมืนั้นทบีนึ่อมืนึ่น ๆ เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะหวด่านเมลร็ดแหด่งขด่าวประเสรลิฐแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ยมังไมด่เคยไดว้ยลิน
ขด่าวสารอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า

ในระหวด่างทบีนึ่เขาไมด่อยผด่ทบีนึ่ครลิสตจมักรในเมมืองโครลินธร์ เปาโลไดว้ทราบมาวด่ามบีความเคลมืนึ่อนไหวแบบคลมืนึ่นใตว้นนั้พา
กด่อตมัวขนนั้นในทด่ามกลางเหลด่าศมัตรผของเขา เหลด่าศมัตรผของขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า เพมืนึ่อทบีนึ่จะชมักชวน
เหลด่าผผว้เชมืนึ่อของเปาโลเองใหว้หมันไปจากเขาและเปป็นเหตจุใหว้คนเหลด่านบีนั้สผญเสบียความเชมืนึ่อมมันึ่นและความเคารพในตมัว
เปาโลในฐานะเปป็นอมัครทผตทบีนึ่ไดว้รมับการดลใจและไดว้รมับสลิทธลิอพานาจอมันเหมาะสม ซนนึ่งถผกแตด่งตมันั้งโดยพระเจว้า เปาโล
ทราบวด่านบีนึ่จะบมันึ่นทอนความเชมืนึ่อของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้น คมือเหลด่าผผว้เชมืนึ่อแทว้ในครลิสตจมักรนมันั้น และจะเปป็นเหตจุใหว้พวกเขา
ถผกจพากมัดในการประกาศขด่าวสารแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้าซนนึ่งเขาไดว้ประกาศแกด่พวกเขาแลว้ว ผผว้เชมืนึ่อ
ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไมด่อาจเปป็นเหลด่าพยานทบีนึ่สมัมฤทธลิธผลไดว้หากพวกเขาฟปังศมัตรผเหลด่านบีนั้ของขด่าวประเสรลิฐแหด่ง
พระคจุณ

ณ จจุดนบีนั้อมัครทผตเปาโลตว้องยมืนกรานหนมักแนด่นบนสลิทธลิอพานาจทบีนึ่พระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธไดว้ประทานใหว้แกด่
เขา เขาตว้องปกปฟ้องตพาแหนด่งอมัครทผตของตนเพราะเขาทราบวด่าพระเจว้าไดว้ทรงตมันั้งเขาเปป็นอมัครทผตคนหนนนึ่ง เขาเปป็น
อมัครทผตไปยมังพวกคนตด่างชาตลิ และในฐานะนบีนั้เขาจนงยกยด่องตพาแหนด่งของตน และถนงแมว้มมันเปป็นสลินึ่งสจุดทว้ายเลยทบีนึ่



เปาโลจะพอใจ เขากร็ตว้องกลด่าวถนงงานนมันั้นทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงกระทพาผด่านทางเขาวด่าเปป็นหลมักฐานทบีนึ่พลิสผจนร์วด่าเขาถผก
สด่งมาโดยพระเจว้า แนด่นอนวด่า ในสายตาของบางคน นบีนึ่ดผเหมมือนจะเปป็นการโอว้อวดไรว้สาระ แตด่หาเปป็นเชด่นนมันั้นไมด่ใน
กรณบีของอมัครทผตเปาโล เขาจพาเปป็นตว้องประกาศวด่าเขาไมด่ใชด่คนหลอกลวง วด่าเขาไมด่ไดว้ถผกสด่งมาโดยมนจุษยร์ วด่าเขา
ไมด่สนใจเกบีนึ่ยวกมับการสรว้างชมืนึ่อเสบียงใหว้ตมัวเอง แตด่วด่าเขาถผกสด่งมาโดยพระเจว้าและวด่าเขาสนใจแตด่เรมืนึ่องการเสรลิมสรว้าง
ครลิสตจมักรทบีนึ่แทว้จรลิงนมันั้น

ผผว้คนในเมมืองโครลินธร์ไดว้ยลินเปาโล ซนนึ่งเปป็นชายธรรมดาคนหนนนึ่งทบีนึ่ทพางานหนมัก (ชด่างทพาเตร็นทร์) ประกาศวด่า
เขาถผกสด่งมาโดยพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ เหลด่าศมัตรผของเขาใชว้เรมืนึ่องนบีนั้มาตด่อสผว้เขา พวกเขากลด่าววด่า “เขาไมด่ใชด่อมัคร
ทผตหรอก ชายธรรมดาคนหนนนึ่งทบีนึ่ทพาตมัวตนึ่พาตว้อยในการดพาเนลินชบีวลิตแบบนมันั้น เปป็นคนธรรมดาสามมัญขนาดนมันั้น ไมด่มบี
ทางเปป็นอมัครทผตทบีนึ่พระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธสด่งมาหรอก”

การกลด่าวปกปฟ้องตพาแหนด่งอมัครทผตของเปาโลถผกกระทพาในลมักษณะทบีนึ่แสดงใหว้เหลด่าศมัตรผของเขาเหร็นวด่า
เขามบีสลิทธลิธทบีนึ่จะถมือวด่าตมัวเองเปป็นอมัครทผตคนหนนนึ่งเพราะวด่าเขาไดว้รมับพระบมัญชาโดยตรงจากพระเจว้า การกลด่าว
ปกปฟ้องตพาแหนด่งอมัครทผตของเขานบีนั้มบีตด่อไปจนจบบททบีนึ่ 11 และ 12 ตรงนบีนั้ในบททบีนึ่ 10 ความตนงเครบียดของการโตว้
แยว้งกร็คมือวด่าเปาโลไมด่เคยพนนึ่งพา “อาวจุธฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง” ใด ๆ (ขว้อ 4) เขาไมด่ไดว้พนนึ่งพาสลินึ่งใดซนนึ่งชมเชยตมัวมมันเองโดย
ลมักษณะทบีนึ่ปรากฏภายนอก เปาโลเตร็มใจทบีนึ่จะยอมรมับทจุกสลินึ่งทบีนึ่เหลด่าศมัตรผของเขาจะกลด่าวถนงเขาไดว้ในเรมืนึ่องความ
อด่อนสจุภาพและการพผดไมด่เกด่งของเขา และทบีนึ่จะพนนึ่งพาขว้อพลิสผจนร์อมืนึ่น ๆ วด่าเขาถผกสด่งมาอยด่างแทว้จรลิงจากพระเจว้า
และรมับมอบพมันธกลิจจากพระเจว้า

(ในบททบีนึ่ 11 เปาโล พผดถนงหมัวขว้อนบีนั้ตด่อไป โดยแสดงใหว้เหร็นโดยการเปรบียบเทบียบตมัวเขาเองกมับคนอมืนึ่น ๆ 
วด่าเขามบีสลิทธลิธมากพอ ๆ กมับคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่จะถมือวด่าตมัวเขาเองถผกสด่งมาโดยพระเจว้า ในบททบีนึ่ 12 เปาโลยกขว้อ
สนมับสนจุนอบีกประการหนนนึ่ง ซนนึ่งไมด่มบีสมักคนในพวกคนทบีนึ่กลด่าวหาเขาสามารถทบีนึ่จะยกไดว้ นมันึ่นคมือ ทบีนึ่เขาไดว้รมับอนจุญาต
ใหว้ไดว้เหร็นองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าผผว้ทรงเปป็นขนนั้นแลว้วและสงด่าราศบีเหลด่านมันั้นแหด่งโลกสวรรคร์และดมังนมันั้นเขาจนงไดว้รมับความ
โปรดปรานในแบบทบีนึ่ไมด่มบีมนจุษยร์คนใดรผว้จมัก เขาประกาศในขว้อ 4 ของบทนมันั้นวด่า “เขาไดว้ถผกรมับขนนั้นไปยมังเมมืองบรม
สจุขเกษมอยด่างไร และไดว้ยลินบรรดาถว้อยคพาทบีนึ่ไมด่สามารถบรรยายไดว้ ซนนึ่งการทบีนึ่มนจุษยร์คนใดจะเอด่ยนมันั้นกร็ทรงหว้ามไวว้”)

เหร็นไดว้ชมัดวด่าในทด่ามกลางชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นในครลิสตจมักร มบีพวกครผสอนเทร็จทบีนึ่ตมันั้งคพาถามสลิทธลิอพานาจ
แบบพระเจว้าของเปาโลในการเปป็นอมัครทผต ครผสอนเทร็จเหลด่านบีนั้เปป็นยลิวแตด่กพาเนลิด (2 คร. 11:13-22) และพวกเขา
โอว้อวดมากมายเกบีนึ่ยวกมับคจุณสมบมัตลิแหด่งความเปป็นยลิวของตน นอกจากจดหมายฝากฉบมับนบีนั้แลว้ว มมันเปป็นไปไมด่ไดว้
เลยทบีนึ่เราจะทราบแนด่นอนเกบีนึ่ยวกมับลมักษณะเฉพาะตมัวของขว้อกลด่าวหาเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกนพามาปรมักปรพาเปาโล ดผเหมมือน
วด่าหนนนึ่งในขว้อโตว้แยว้งหลมักกร็คมือวด่า เขากลว้าแคด่ในจดหมายตด่าง ๆ และถนงแมว้เขาขผด่วด่าจะใชว้การลงวลินมัย เขากร็คงไมด่
กลว้าทพาจรลิง ๆ หรอก พวกเขากลด่าวหาเขาวด่าเปป็น (ตอนทบีนึ่เขาอยผด่ดว้วยกมับพวกเขา) คนอด่อนแอ อด่อนโยน ขลาด
กลมัว กลมับกลอก ขาดความกลว้าหาญดว้านศบีลธรรมทบีนึ่จะใชว้การลงวลินมัยซนนึ่งเขาขผด่ไวว้ในจดหมายหลายฉบมับของเขา 
เปาโลตอบกลมับขว้อกลด่าวหานบีนั้ในบทปปัจจจุบมันของเรา

ในขว้อ 1 และ 2 เปาโลยกเรมืนึ่องความอด่อนสจุภาพ ความถด่อมใจ และความอด่อนโยนของพระเยซผครลิสตร์เจว้า
อมันเปป็นการใชว้วลิธบีอว้อม ๆ และระมมัดระวมังมาก ๆ ในการปกปฟ้องความถด่อมใจและความอด่อนโยนของตมัวเขาเอง 



เขาอว้อนวอนชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาจะไมด่ตว้องแสดงใหว้เหร็นวด่าเขาสามารถเปป็นคนใจกลว้าและเฉบียบขาดไดว้ขนาด
ไหน เพราะวด่าเขาไมด่มบีความปรารถนาทบีนึ่จะมบีใจกลว้าและเฉบียบขาดเลยในการใชว้การลงวลินมัย

เปาโลรมับประกมันพวกเขาวด่าอาวจุธเหลด่านมันั้นแหด่งการสงครามฝฝ่ายวลิญญาณไมด่ใชด่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง แตด่เปป็นฝฝ่าย
วลิญญาณ เขาพนนึ่งพาพระวจนะของพระเจว้า ขด่าวประเสรลิฐ ฤทธลิธเดชแหด่งขด่าวประเสรลิฐ อยด่างไรกร็ตาม เขาสามารถ
และจะทพาการลงวลินมัยและลงโทษความไมด่เชมืนึ่อฟปังทจุกอยด่างโดยมาตรการขมันั้นเดร็ดขาดหากมมันเรลินึ่มจพาเปป็น (ขว้อ 3-6)

ในขว้อ 7 เปาโลประกาศวด่าเหลด่าศมัตรผของเขามองดผทบีนึ่รผปลมักษณร์ภายนอก โดยรผว้สนกอยด่างชมัดเจนวด่าพวกเขา
เปป็นคนของพระครลิสตร์ในลมักษณะทบีนึ่พลิเศษบางอยด่างทบีนึ่เปาโลไมด่ไดว้เปป็น เขาปฏลิเสธเรมืนึ่องนบีนั้ดว้วยการยมืนยมันวด่าเขาเปป็น
คนของพระครลิสตร์มากพอ ๆ กมับทบีนึ่ใคร ๆ เปป็น

เปาโลกลด่าวตด่อไปโดยรมับประกมันชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่าถว้าเขามบีโอกาสทบีนึ่จะใชว้อพานาจทบีนึ่พระเจว้าไดว้
ประทานใหว้แกด่เขา เขากร็จะใชว้ และเขาจะไมด่ละอายเลยทบีนึ่จะใชว้อพานาจนมันั้น (ขว้อ 8)

เหลด่าศมัตรผของเปาโล พวกครผสอนเทร็จในครลิสตจมักรนมันั้น กลด่าววด่าเปาโลมบีใจกลว้าแคด่ในจดหมายตด่าง ๆ ของ
เขาและคงไมด่กลว้าทพาตามทบีนึ่เขาขผด่ไวว้วด่าจะทพา เปาโลตอบกลมับเรมืนึ่องนบีนั้โดยเตมือนวด่าเขาจะพลิสผจนร์ตมัวเองวด่าเปป็นอยด่างทบีนึ่
เขาไดว้แสดงตมัววด่าเปป็นในจดหมายหลายฉบมับของเขาอยด่างแนด่นอน เขาจะทพาทจุกสลินึ่งทบีนึ่เขาขผด่ไวว้วด่าจะทพาและเขาจะ
เปป็นทจุกอยด่างทบีนึ่เขาขผด่ไวว้วด่าจะเปป็น (ขว้อ 9-11)

ในขว้อ 12 ถนง 16 เปาโลประชดเสบียดสบีแบบรจุนแรงเปป็นชจุดตด่อไปโดยเปรบียบเทบียบตมัวเขาเองกมับเหลด่าศมัตรผ
ของเขา คนเหลด่านมันั้นโอว้อวดเยอะแยะ แตด่มมันกร็เปป็นแคด่โดยการเปรบียบเทบียบกมันเองในระหวด่างพวกเขา เปาโล
พรว้อมใจยอมรมับวด่าเขาไมด่มบีความกลว้าทบีนึ่จะทพาเรมืนึ่องแบบนมันั้นเลย (ขว้อ 12) เขาคงไมด่อวดในสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เกลินความ
สามารถของเขาทบีนึ่จะทพาใหว้สพาเรร็จจรลิง แตด่เหลด่าศมัตรผของเขากลว้าอวดในสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เกลินความสามารถของพวกเขา
ทบีนึ่จะทพาใหว้สพาเรร็จจรลิงไดว้ (ขว้อ 13,14)

อบีกสลินึ่งหนนนึ่งทบีนึ่เปาโลชบีนั้ใหว้เหร็น: เขาไมด่ไดว้อวดเรมืนึ่องการเขว้าไปในการงานหนมักของผผว้อมืนึ่น เขาไมด่กลว้าอวดใน
ความสพาเรร็จใด ๆ ราวกมับวด่ามมันเปป็นการงานหนมักแหด่งมมือของเขาเอง ถว้าในความเปป็นจรลิงแลว้ว เขาใชว้ประโยชนร์
จากสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่ “ถผกทพาใหว้พรว้อม” โดยผผว้อมืนึ่น ดมังนมันั้นเขาจนงบอกเปป็นนมัยวด่านบีนึ่คมือสลินึ่งทบีนึ่พวกศมัตรผของเขาไดว้กระทพา 
เปาโลไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐในเมมืองโครลินธร์และไดว้กด่อตมันั้งครลิสตจมักรนมันั้นในเมมืองนมันั้น แตด่บมัดนบีนั้ศมัตรผเหลด่านบีนั้ไดว้เขว้ามา
และ แทนทบีนึ่จะทพางานหนมักอยด่างเงบียบ ๆ ทบีนึ่นมันึ่นหรมือไปทพางานตด่อในพมืนั้นทบีนึ่อมืนึ่น ๆ กลมับตมันั้งคพาถามสลิทธลิอพานาจของ
อมัครทผตเปาโล ผผว้ซนนึ่งไดว้กด่อตมันั้งครลิสตจมักรนมันั้น กด่อนหนว้านมันั้นเปาโลไมด่ไดว้อยผด่ตด่อในเมมืองโครลินธร์แตด่ไดว้ไปตด่อยมังพมืนั้นทบีนึ่อมืนึ่น ๆ 
เพมืนึ่อประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ยมังไมด่เคยไดว้ยลิน อยด่างไรกร็ตาม เหลด่าศมัตรผของเขากลมับนมันึ่งลงอยด่าง
สบายใจเพมืนึ่อวลิจารณร์เขาและสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้เรลินึ่มไวว้ (ขว้อ 15,16)

เปาโลปปิดทว้ายบททบีนึ่ 10 ดว้วยคพาเตมือนสตลิทบีนึ่จรลิงจมังมาก ๆ เขาฝากคพาประชดเสบียดสบีไวว้เปป็นชจุดและเรลินึ่ม
จรลิงจมังเอามาก ๆ เขาประกาศอยด่างชมัดเจนและในถว้อยคพาทบีนึ่เขว้าใจงด่ายวด่าถว้าผผว้ใดพรว้อมทบีนึ่จะอวด ผผว้นมันั้นกร็ควรอวดใน
องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเทด่านมันั้น โดยจพาใหว้ขนนั้นใจวด่าการชมเชยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าตด่างหากทบีนึ่รมับรองคน ๆ หนนนึ่ง ไมด่ใชด่
การชมเชยตมัวเองของเขาเอง (ขว้อ 17,18)

การปกปป้องความเปป็นอบัครททูตของเปาโล



ขว้อ 1: บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้า เปาโลเอง ขอวลิงวอนพวกทด่าน โดยความอด่อนสจุภาพและความอด่อนโยนของพระ
ครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่งเมมืนึ่ออยผด่กมับพวกทด่านเปป็นคนถด่อมตนในทด่ามกลางพวกทด่าน แตด่เมมืนึ่อไมด่อยผด่กร็มบีใจกลว้าตด่อพวกทด่าน

จนถนงตอนนบีนั้เปาโลพผดถนงตมัวเองเปป็นหลมักกมับเหลด่าสมาชลิกของครลิสตจมักรนมันั้นซนนึ่งเปป็นผผว้มบีใจฝปักใฝฝ่ฝฝ่าย
วลิญญาณ แตด่จากจจุดนบีนั้เปป็นตว้นไปเขาพผดถนงตมัวเองกมับคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่หาชด่องทบีนึ่จะลดทอนศมักดลิธศรบีของเขาและบด่อน
ทพาลายสลิทธลิอพานาจของเขาโดยประกาศวด่าเขาเปป็นคนอด่อนแอ โดยไมด่มบีอลิทธลิพลสด่วนตมัวเลย พวกเขาประกาศดว้วย
วด่าเขาอด่อนแอในฝฝ่ายรด่างกายและไมด่มมันึ่นคงในความประสงคร์ทมันั้ง ๆ ทบีนึ่ขว้อเทร็จจรลิงกร็คมือวด่า เขามบีความกลว้าหาญมาก
และเตร็มเปปีปี่ยมดว้วยการรมับรองตมัวเองในจดหมายหลายฉบมับของเขา บมัดนบีนั้เขาพผดกมับคนกลด่นุ่มนบีนั้แทนทบีนึ่จะพผดกมับ
เหลด่าผผว้เชมืนึ่อแทว้ทบีนึ่เชมืนึ่อในตมัวเขาและเตร็มใจทบีนึ่จะสนมับสนจุนเขา

“บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้า เปาโลเอง…” นบีนึ่เปป็นสพานวนทบีนึ่เนว้นหนมักมาก ๆ กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่งคมือ “ขว้าพเจว้า ชายคนนมันั้น
เอง…”

“...ขอวลิงวอนพวกทด่าน…” คพาวด่า “วลิงวอน” หมายถนง “เตมือนสตลิหรมืออว้อนวอนอยด่างจรลิงจมัง” เราพบ
ถว้อยคพาเดบียวกมันนบีนั้ในโรม 12:1 เปาโลซนนึ่งพผดกมับผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในกรจุงโรม กลด่าววด่า: “เหตจุฉะนมันั้น ขว้าพเจว้าจนงวลิงวอน
พวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย โดยบรรดาความเมตตาของพระเจว้า ใหว้พวกทด่านถวายรด่างกายของพวกทด่าน เปป็น
เครมืนึ่องบผชาทบีนึ่มบีชบีวลิต อมันบรลิสจุทธลิธ เปป็นทบีนึ่พอพระทมัยแดด่พระเจว้า ซนนึ่งเปป็นการรมับใชว้ทบีนึ่เหมาะสมของพวกทด่าน”

“...โดย (หรมือ ทพาตามอยด่าง) ความอด่อนสจุภาพและความอด่อนโยนของพระครลิสตร์…” ตามทบีนึ่ Webster’s 
Dictionary กลด่าว คพาวด่า gentle พรรณนาถนง “สภาพอารมณร์ปกตลิธรรมดา” ขณะทบีนึ่ meek พรรณนาถนง 
“จลิตใจซนนึ่งถผกฝฝึกฝนสผด่ความอด่อนโยนโดยการลงวลินมัยหรมือการทนทจุกขร์” แนด่นอนวด่าพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของเรา พระ
เยซผครลิสตร์เจว้า ทรงอด่อนสจุภาพ อด่อนโยน และถด่อมใจ พระองคร์เสดร็จมาจากสงด่าราศบีเหลด่านมันั้นแหด่งสวรรคร์และทรง
รมับตพาแหนด่งอมันตว้อยตนึ่พาบนแผด่นดลินโลกนบีนั้ เพมืนึ่อทบีนึ่พระองคร์จะทรงยกชผเราขนนั้นสผด่สวรรคสถานเหลด่านมันั้น เปาโลชบีนั้ทจุกคน
ใหว้ไปหาพระเยซผ โดยใชว้เปป็นแบบอยด่างของตมัวเขาเอง ความอด่อนสจุภาพและความอด่อนโยนของชาวนาซาเรร็ธผผว้
ตนึ่พาตว้อยนมันั้นผผว้ทรงถผกเลบีนั้ยงดผในบว้านอมันตนึ่พาตว้อยในของชด่างไมว้คนหนนนึ่ง

“...ผผว้ซนนึ่งเมมืนึ่ออยผด่กมับพวกทด่านเปป็นคนถด่อมตนในทด่ามกลางพวกทด่าน…” “เมมืนึ่ออยผด่กมับพวกทด่าน” แนด่นอนวด่า
หมายถนง ยามอยผด่ตด่อหนว้าพวกทด่าน คพาวด่า “base” (ตนึ่พาทราม) ไมด่ไดว้มบีความหมายอยด่างทบีนึ่เราคลิดวมันนบีนั้ สมมัยนบีนั้มมันถผก
ใชว้เพมืนึ่อบด่งบอกถนงสลินึ่งซนนึ่งตนึ่พาทรามหรมือไรว้คด่า แตด่มมันไมด่ถผกใชว้ในความหมายนมันั้นตรงนบีนั้ แทนทบีนึ่จะเปป็นเชด่นนมันั้น มมันบด่ง
บอกถนง “เหนบียมอาย, สจุภาพเรบียบรว้อย ตรงขว้ามกมับความมบีใจกลว้า”

“...แตด่เมมืนึ่อไมด่อยผด่กร็มบีใจกลว้าตด่อพวกทด่าน” นมันึ่นคมือ เหลด่าศมัตรผของเปาโลกลด่าวหาเขาวด่าเปป็นคนเหนบียมอาย
และอด่อนแอตอนอยผด่ตด่อหนว้าพวกเขา โดยแสดงใหว้เหร็นความมบีใจกลว้าแคด่ในจดหมายตด่าง ๆ ของเขา

ความมจุด่งหมายของอมัครทผตเปาโลกร็คมือ การเปป็นคนอด่อนสจุภาพ อด่อนโยน และเหร็นอกเหร็นใจเหมมือนอยด่าง
พระเยซผครลิสตร์เจว้า และเขาปรารถนาใหว้ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์เปป็นเหมมือนกมัน เหร็นไดว้ชมัดในจดหมายฝาก
ฉบมับนบีนั้วด่าเปาโลไมด่ไดว้ประสงคร์ทบีนึ่จะมบีโอกาสไดว้ใชว้การลงวลินมัยอมันรจุนแรงเลย เขาปรารถนาอยผด่ทจุกเวลาทบีนึ่จะมาใน
สมันตลิสจุข พระพรและความชมืนึ่นบาน เขาโหยหาทบีนึ่จะแสดงออกถนงความรผว้สนกทบีนึ่อด่อนโยน กรจุณา เหร็นอกเหร็นใจตด่อ
ผผว้คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาปรนนลิบมัตลิรมับใชว้



สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกพาลมังกลด่าวในพระคพาขว้อนบีนั้กร็คมือวด่า “ขว้าพเจว้า ชายคนนมันั้นทบีนึ่พอไมด่อยผด่กร็ถผกหาวด่ามบีใจกลว้า แตด่
อด่อนแอและขบีนั้ขลาดยามอยผด่ตด่อหนว้า แสดงใหว้เหร็นความสมนึ่พาเสมอของขว้าพเจว้าโดยขอเลมือกความอด่อนสจุภาพแมว้
กระทมันึ่งในจดหมายหลายฉบมับของขว้าพเจว้าถนงพวกทด่าน ในฐานะผผว้ตลิดตามคนหนนนึ่งของพระครลิสตร์ ขว้าพเจว้าอด่อน
สจุภาพเพราะขว้าพเจว้าควรอด่อนสจุภาพ ไมด่ใชด่เพราะวด่าขว้าพเจว้ากลมัว แตด่ถว้าความอด่อนสจุภาพใชว้ไมด่ไดว้ผล ขว้าพเจว้ากร็
ตว้องใชว้-และจะใชว้-ความเฉบียบขาด”

คจุณจะสมังเกตเหร็นในขว้อ 2, 9 และ 10 ของบทนบีนั้ของเราวด่าบางคนไดว้กลด่าวหาเปาโลวด่าดพาเนลินตามฝฝ่าย
เนมืนั้อหนมังจรลิง ๆ พวกเขากลด่าววด่าจดหมายหลายฉบมับของเขานมันั้นมบีนนั้พาหนมักมากและเปปีปี่ยมดว้วยอพานาจ แตด่การอยผด่
ตด่อหนว้าของเขานมันั้นอด่อนแอและคพาพผดของเขากร็นด่าดผหมลินึ่น เราตว้องจพาใหว้ขนนั้นใจอยผด่เสมอวด่าเหตจุผลทบีนึ่สพาคมัญประการ
หนนนึ่งของการเขบียนจดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองถนงครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์กร็คมือ เพมืนึ่อทบีนึ่ความเสมอตว้นเสมอปลายของ
อมัครทผตเปาโลจะถผกกลด่าวปฟ้องกมัน

ขว้อ 2: แตด่ขว้าพเจว้าขอวลิงวอนพวกทด่าน เพมืนึ่อทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะไมด่แสดงใจกลว้าเมมืนึ่อขว้าพเจว้าอยผด่กมับพวกทด่านดว้วย
ความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจนมันั้น ซนนึ่งโดยความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจนมันั้นขว้าพเจว้าคลิดวด่าจะสพาแดงใจกลว้าตด่อบางคน ซนนึ่งนนกถนงพวกเรา
ราวกมับวด่าพวกเรายมังดพาเนลินตามเนมืนั้อหนมังนมันั้น

“ขว้าพเจว้าขอวลิงวอนพวกทด่าน เพมืนึ่อทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะไมด่แสดงใจกลว้า…” นมันึ่นคมือ “เพมืนึ่อทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะไมด่ตว้องจพา
ใจแสดงความมบีใจกลว้าในการลงวลินมัยตด่อพวกทด่านเพราะความประพฤตลิทบีนึ่ไมด่เหมาะสมของพวกทด่านในครลิสตจมักร
ของพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ”

“...ตด่อบางคน ซนนึ่งนนกถนงพวกเรา…”  โดยคพาวด่า “พวกเรา” เปาโลหมายถนงตมัวเอง แตด่ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่า
เขากพาลมังพผดแทนคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ทพางานรด่วมกมับเขา เหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมงานของเขาเชด่นกมัน

“...ราวกมับวด่าพวกเรายมังดพาเนลิน (หรมือราวกมับวด่าเราใชว้ชบีวลิตหรมือทพาตมัว) ตามเนมืนั้อหนมังนมันั้น” คพาวด่า 
“ดพาเนลิน” ในพระคมัมภบีรร์บด่อยครมันั้งถผกใชว้เพมืนึ่อบด่งบอกถนงเสว้นทางหรมือลมักษณะของชบีวลิตคน ๆ หนนนึ่ง การทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่ง
จะดพาเนลิน “ตามเนมืนั้อหนมัง” หมายถนงการถผกควบคจุมโดยหลมักการทบีนึ่อด่อนแอและเสมืนึ่อมโทรมเหลด่านมันั้นแหด่งสมันดาน
มนจุษยร์

บางคนในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์คลิดเอาเองวด่าเปาโลสนใจแตด่ในเรมืนึ่องทางโลกเทด่านมันั้น คพากลด่าวหานบีนั้นด่า
จะเปป็นวด่าเขาไมด่ไดว้ถผกนพาพาโดยหลมักการตด่าง ๆ ทบีนึ่สผงสด่งและบรลิสจุทธลิธ แตด่วด่าเขากพาลมังคลิดถนงแตด่ตมัวเองเทด่านมันั้น พวก
เขากลด่าวหาเขาวด่ารมักความเปป็นทบีนึ่นลิยมชมชอบและยศถาบรรดาศมักดลิธ โดยแสวงหาผลประโยชนร์ของตมัวเองและ
ไมด่ใชด่สวมัสดลิภาพของโลก

เปาโลกพาลมังกลด่าวแกด่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นในพระคพาขว้อนบีนั้วด่า “ขว้าพเจว้าขอวลิงวอนพวกทด่าน ขว้าพเจว้าขอ
อว้อนวอนพวกทด่าน ใหว้ประพฤตลิตมัวในแบบทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะไมด่ตว้องจพาใจใชว้การลงวลินมัยทบีนึ่รจุนแรง ซนนึ่งขว้าพเจว้ากลมัววด่า
ขว้าพเจว้าจพาตว้องใชว้นอกเสบียจากวด่าพวกทด่านเปลบีนึ่ยนทมัศนคตลิของตน พวกทด่านกลด่าวหาขว้าพเจว้าวด่าถผกควบคจุมโดย
แรงจผงใจแบบโลกและนโยบายแบบโลก นบีนึ่ไมด่เปป็นความจรลิงเลย และหากพวกทด่านไมด่เปลบีนึ่ยนความคลิดและกลมับใจ
ใหมด่ ขว้าพเจว้ากร็จะตว้องจพาใจใชว้มาตรการตด่าง ๆ อมันเดร็ดขาดเพราะความประพฤตลิทบีนึ่ไมด่เหมาะสมของพวกทด่าน”

พระคพาขว้อนบีนั้บอกเปป็นนมัยอยด่างแนด่นอนวด่าอาจมบีบางครมันั้งทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลาย-โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งศลิษยาภลิบาล



และเหลด่าผผว้นพาในครลิสตจมักร-จะตว้องวางความอด่อนสจุภาพและความถด่อมใจซนนึ่งพระครลิสตร์ทรงสพาแดงเปป็นปกตลิไวว้
กด่อน และยมืนกรานและดพาเนลินการดว้วยสลิทธลิอพานาจและความเดร็ดขาด มบีบางครมันั้งทบีนึ่พระเยซผ ชาวนาซาเรร็ธผผว้ถด่อม
ใจ พระเมษโปดกผผว้อด่อนสจุภาพของพระเจว้า ทรงทพาเชด่นนบีนั้จรลิง ๆ ดมังทบีนึ่ถผกแสดงใหว้เหร็นโดยบมันทนกในยอหร์น 
2:13-16: “และเทศกาลปปัสกาของพวกยลิวใกลว้เขว้ามาแลว้ว และพระเยซผเสดร็จขนนั้นไปยมังกรจุงเยรผซาเลร็ม และในพระ
วลิหารทรงพบคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ขายบรรดาวมัวตมัวผผว้ และพวกแกะ และนกเขาทมันั้งหลาย และบรรดาคนรมับแลกเงลิน
กพาลมังนมันึ่งอยผด่ และเมมืนึ่อพระองคร์ทรงเอาเชมือกเสว้นเลร็กหลายเสว้นทพาเปป็นแสว้ พระองคร์กร็ทรงไลด่บรรดาคนเหลด่านมันั้นออก
ไปจากพระวลิหาร และพวกแกะ และบรรดาวมัวตมัวผผว้ และทรงเทเงลินของบรรดาคนรมับแลกเงลินออก และควนึ่พาโตก๊ะ
เหลด่านมันั้น และตรมัสแกด่บรรดาคนทบีนึ่ขายนกเขาทมันั้งหลายวด่า “จงเอาสลินึ่งของเหลด่านบีนั้ไปเสบียจากทบีนึ่นบีนึ่ อยด่าทพาพระนลิเวศนร์
ของพระบลิดาเราใหว้เปป็นเรมือนแหด่งการคว้าขาย”

อยด่างไรกร็ตาม แบบอยด่างของเปาโลกร็สอนเราใหว้ทพาสลินึ่งนบีนั้พรว้อมกมับการชมันึ่งใจ เหมมือนอยด่างทบีนึ่เขาไดว้กระทพา 
และเฉพาะหลมังจากทบีนึ่ความพยายามทจุกอยด่างเพมืนึ่อหลบีกเลบีนึ่ยงความเฉบียบขาดและการลงวลินมัยใชว้ไมด่ไดว้ผลแลว้วเทด่านมันั้น
เราจะตว้องทพาทจุกสลินึ่งทบีนึ่เราทพาไดว้ในความรมัก ในความนจุด่มนวล ในความอด่อนสจุภาพ และในความถด่อมใจ จากนมันั้นถว้านบีนึ่
ใชว้ไมด่ไดว้ผล เรากร็จะตว้องใชว้การลงวลินมัย-และถว้าจพาเปป็น กร็ตว้องใชว้การลงวลินมัยทบีนึ่เฉบียบขาด

ขว้อ 3: เพราะถนงแมว้วด่าพวกเรายมังดพาเนลินอยผด่ในเนมืนั้อหนมัง พวกเรากร็ไมด่ไดว้ทพาสงครามตามฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง
“ถนงแมว้วด่าพวกเรายมังดพาเนลินอยผด่ในเนมืนั้อหนมัง…” นมันึ่นคมือ “เราอยผด่ในรด่างกายทบีนึ่ตายไดว้ ซนนึ่งไมด่ไดว้เปป็นอลิสระจาก

ความอด่อนแอแบบมนจุษยร์” ความหมายในทบีนึ่นบีนั้กร็คมือวด่าเปาโลไมด่ไดว้อว้างตมัววด่าเปป็นยอดมนจุษยร์ เขาไมด่ไดว้เปป็นอลิสระจาก
ความตว้องการของมนจุษยร์ปกตลิธรรมดา

เหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า ซนนึ่งถผกแตด่งตมันั้งโดยพระเจว้าและถผกสด่งไปโดยพระเจว้าเพมืนึ่อประกาศพระวจนะของ
พระองคร์และปฏลิบมัตลิตามคพาบมัญชาตด่าง ๆ ของพระองคร์ ยมังเปป็นมนจุษยร์ทบีนึ่ตายไดว้เหมมือนอยด่างคนอมืนึ่น ๆ และถนงแมว้วด่า
เหลด่าผผว้รมับใชว้ พวกมลิชชมันนารบี พวกนมักประกาศขด่าวประเสรลิฐ และพวกคนงานครลิสเตบียนทบีนึ่ทพางานรมับใชว้เตร็มเวลา
ดพารงตพาแหนด่งทบีนึ่โดดเดด่นในครลิสตจมักรของพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ พวกเขากร็ยมังเปป็นแคด่คนธรรมดาและมนจุษยร์
แทว้จรลิงอยผด่ดบี เราทจุกคนอาศมัยอยผด่ในกายเนมืนั้อหนมัง และดมังนมันั้นมมันจนงจพาเปป็นทบีนึ่จะทจุด่มเทเวลาและการเอาใจใสด่ใหว้แกด่
ความตว้องการฝฝ่ายโลกทมันั้งหลายของเรา และเนมืนึ่องจากเราอยผด่ “ในเนมืนั้อหนมัง”  เราจนงตระหนมักถนงความไมด่สมบผรณร์
แบบของเนมืนั้อหนมัง ความอด่อนแอตด่าง ๆ ของเนมืนั้อหนมัง และเราตว้องเผชลิญหนว้าความไมด่สมบผรณร์แบบและความ
อด่อนแอเหลด่านบีนั้ขณะทบีนึ่เราดพาเนลินชบีวลิตวมันตด่อวมัน คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ดพาเนลินตามแบบพระเจว้ามากทบีนึ่สจุด อยผด่ฝฝ่ายวลิญญาณ
มากทบีนึ่สจุด ลว้วนมบีความอด่อนแอเหลด่านบีนั้เชด่นกมัน และแมว้แตด่คนทบีนึ่ดบีทบีนึ่สจุดกร็ทพาผลิดพลาดหลายอยด่าง

“...พวกเรากร็ไมด่ไดว้ทพาสงครามตามฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง”-หรมือใชว้วลิธบีการตด่าง ๆ ทบีนึ่เปป็นแบบโลก เปาโลกพาลมังสผว้
สงครามหนนนึ่ง ไมด่ใชด่ตด่อสผว้เนมืนั้อหนมังและเลมือด แตด่ตด่อสผว้บาป การนมับถมือรผปเคารพ และความชมันึ่วรว้ายทจุกรผปแบบ เขาไมด่
ไดว้กพาลมังตด่อสผว้สงครามนมันั้นโดยทมัศนะตด่าง ๆ หรมือนโยบายตด่าง ๆ แบบโลก หรมือวลิธบีเหลด่านมันั้นของโลก เขากพาลมังตด่อสผว้
ในพระนามของพระเยซผตามทบีนึ่พระวลิญญาณทรงนพาเขา จงสมังเกตสลินึ่งทบีนึ่เขากลด่าวแกด่ทลิโมธบีผผว้รมับใชว้หนจุด่มนมันั้น: “ฉะนมันั้น
ทด่านจงทนการยากลพาบาก เหมมือนอยด่างทหารทบีนึ่ดบีของพระเยซผครลิสตร์ ไมด่มบีมนจุษยร์คนใด เมมืนึ่อเขว้าประจพาการแลว้ว 
จะไปยจุด่งเกบีนึ่ยวอยผด่กมับกลิจการตด่าง ๆ แหด่งชบีวลิตนบีนั้ เพมืนึ่อเขาจะเปป็นทบีนึ่ชอบใจของผผว้ทบีนึ่ไดว้เลมือกเขาใหว้เปป็นทหารนมันั้น” (2 



ทธ. 2:3,4)
ไมด่เพบียงเหลด่าผผว้รมับใชว้ แตด่ผผว้เชมืนึ่อทจุกคนเขว้ารด่วมในการสงคราม และผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายไมด่สผว้ศนกตด่าง ๆ ของตน 

“ตามฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง” โดยอาศมัยหลมักการเหลด่านมันั้นซนนึ่งควบคจุมมนจุษยร์ของโลกนบีนั้ การสงครามของผผว้เชมืนึ่อเกบีนึ่ยวขว้องกมับ
เรมืนึ่องตด่าง ๆ ฝฝ่ายวลิญญาณ เราไมด่ไดว้กพาลมังสผว้รบกมับเนมืนั้อหนมังและเลมือด แตด่สผว้รบกมับเหลด่าผผว้ครอบครองและเหลด่าผผว้มบี
อพานาจ การสงครามของเราตด่อสผว้กมับความฉว้อฉล ความมมักมากในกาม ความเสมืนึ่อมทรามของมนจุษยร์ เหลด่าผผว้มบี
อพานาจแหด่งความมมืด เหลด่าวลิญญาณผผว้เปปีปี่ยมดว้วยฤทธลิธแหด่งความชมันึ่วรว้ายทบีนึ่เสาะหาทบีนึ่จะทพาลายเรา:

“สจุดทว้ายนบีนั้ พบีนึ่นว้องทมันั้งหลายของขว้าพเจว้า จงเขว้มแขร็งในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า และในฤทธลิธเดชแหด่งอานจุภาพ
ของพระองคร์ จงสวมยจุทธภมัณฑร์ทมันั้งชจุดของพระเจว้า เพมืนึ่อพวกทด่านจะสามารถยมืนตด่อตว้านบรรดายจุทธอจุบายของ
พญามารไดว้ เพราะวด่าพวกเราไมด่ไดว้ปลนั้พาสผว้กมับเนมืนั้อหนมังและเลมือด แตด่ปลนั้พาสผว้กมับบรรดาเทพผผว้ครอบครองอาณาจมักร 
กมับบรรดาเทพผผว้มบีอพานาจ กมับบรรดาเทพผผว้ปกครองความมมืดแหด่งโลกนบีนั้ กมับความชมันึ่วฝฝ่ายวลิญญาณในบรรดาสถาน
ทบีนึ่สผง

“เหตจุฉะนมันั้นพวกทด่านจงรมับยจุทธภมัณฑร์ทมันั้งชจุดของพระเจว้าไวว้ เพมืนึ่อพวกทด่านจะสามารถตว้านทานในวมันอมัน
ชมันึ่วรว้ายนมันั้น และเมมืนึ่อกระทพาทจุกสลินึ่งแลว้ว จะยมืนมมันึ่นไดว้ เหตจุฉะนมันั้นจงยมืนมมันึ่น โดยคาดเอวของพวกทด่านไวว้รอบดว้วย
ความจรลิง และโดยสวมใสด่ทมับทรวงปฟ้องกมันอกแหด่งความชอบธรรม และเทว้าของพวกทด่านถผกคาดดว้วยการตระ
เตรบียมของขด่าวประเสรลิฐแหด่งสมันตลิสจุข เหนมือสลินึ่งทมันั้งหมดนบีนั้ โดยการเอาโลด่แหด่งความเชมืนึ่อ ซนนึ่งดว้วยโลด่นมันั้นพวกทด่านจะ
สามารถดมับลผกศรเพลลิงทมันั้งหมดของผผว้ชมันึ่วนมันั้นเสบีย และจงเอาหมวกเหลร็กแหด่งความรอด และพระแสงของพระ
วลิญญาณ ซนนึ่งกร็คมือพระวจนะของพระเจว้า” (อฟ. 6:10-17)

ผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วเปป็นทหารนายหนนนึ่งในกองทมัพทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ทบีนึ่สจุดทบีนึ่พระเจว้าหรมือมนจุษยร์เคย
รผว้จมัก-กองทมัพขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า! เขาเปป็นทหารนายหนนนึ่งภายใตว้ธงชมัยของพระครลิสตร์พระผผว้ไถด่ และในฐานะ
ทหารของพระองคร์ ผผว้เชมืนึ่อจะตว้องตด่อตว้านและขมัดขมืนบาปและความชมันึ่วรว้ายทจุกรผปแบบ ไมด่วด่าความชมันึ่วรว้ายเชด่นนมันั้น
จะถผกพบทบีนึ่ไหนกร็ตาม แตด่ผผว้เชมืนึ่อตมันั้งตาคอยการพลิชลิตของตนโดยอพานาจแหด่งความจรลิง (พระวจนะของพระเจว้า) 
เทด่านมันั้น และฤทธลิธเดชแหด่งพระวลิญญาณของพระเจว้า พระภาคทบีนึ่สามของตรบีเอกานจุภาพ ผผว้ทรงสถลิตอยผด่ในใจของผผว้
เชมืนึ่อทจุกคน (รม. 8:9,14,16)

ขว้อ 4: (เพราะวด่าศาสตราวจุธทมันั้งหลายแหด่งการสงครามของพวกเราไมด่เปป็นฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง แตด่มบีอานจุภาพ
โดยทางพระเจว้าทบีนึ่จะทพาลายบรรดาปฟ้อมปราการทบีนึ่เขว้มแขร็งลงไดว้)

ภาพเปรบียบของการสงครามตามทบีนึ่ใชว้กมับผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งทบีนึ่อาศมัยอยผด่ในโลกนบีนั้กร็เปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่เราคจุว้นเคยในงาน
เขบียนเหลด่านมันั้นของอมัครทผตเปาโล (ดผ 1 โครลินธร์ 9:26, 1 เธสะโลนลิกา 5:8, 1 ทลิโมธบี 1:18, 1 ทลิโมธบี 6:12, และ 2 
ทลิโมธบี 4:7) อยด่างไรกร็ตาม เราพบวด่าปกตลิแลว้วมมันถผกใชว้บด่อยเพมืนึ่อพผดถนงการตด่อสผว้ภายในของจลิตวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อ 
มากกวด่าใชว้กมับการสผว้รบภายนอกทบีนึ่ตด่อสผว้กมับความชมันึ่วรว้ายรอบตมัวเราในโลกทบีนึ่ชมันึ่วรว้ายนบีนั้

การสงครามของผผว้เชมืนึ่อกร็เปป็นการสผว้รบกมับความปรารถนาตด่าง ๆ ทบีนึ่เสมืนึ่อมทรามและมมักมากในกาม และ
ศมักยภาพตด่าง ๆ ของใจมนจุษยร์ทบีนึ่ไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่-ดว้วยวด่า “ใจนมันั้นเตร็มไปดว้วยการหลอกลวงเหนมือกวด่าสลินึ่งสารพมัด 
และชมันึ่วอยด่างรว้ายกาจ…” (ยรม. 17:9) และตามทบีนึ่หมายเหตจุไปแลว้ว ผผว้เชมืนึ่อทพาสงครามกมับความฉว้อฉลและความ



อธรรมภายนอก พรว้อมกมับบาปและความมมักมากในกามทจุกรผปแบบ เราทพาสงครามตด่อสผว้ผผว้มบีอพานาจเหลด่านมันั้นแหด่ง
ความมมืด วลิญญาณทบีนึ่มบีอพานาจมากเหลด่านมันั้นแหด่งความชมันึ่วรว้ายทบีนึ่หาชด่องทบีนึ่จะทพาลายเรา และการสผว้รบนบีนั้จะดพาเนลินตด่อ
ไปจนกวด่าเราอยผด่บว้านปลอดภมัยกมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของเรา

แตด่ “ศาสตราวจุธทมันั้งหลายแหด่งการสงครามของพวกเราไมด่เปป็นฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง…” นมันึ่นคมือ อาวจุธเหลด่านมันั้นทบีนึ่
ถผกใชว้ในการสงครามนบีนั้ไมด่ไดว้เปป็นของโลกนบีนั้ เราไมด่ไดว้กพาลมังตด่อสผว้ดว้วยมมือของเราหรมือดว้วยความสพาเรร็จตด่าง ๆ ฝฝ่าย
เนมืนั้อหนมัง

“...แตด่มบีอานจุภาพโดยทางพระเจว้า…” นมันึ่นคมือ อาวจุธตด่าง ๆ ของเราเปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ และพวกมมันมบี
อพานาจมากเมมืนึ่อเทบียบกมับความอด่อนแอของเนมืนั้อหนมัง ในบททบีนึ่ 4 ขว้อ 7 เปาโลบอกเราวด่าทพาไมพระเจว้าทรงเลมือก
เครมืนึ่องมมือตด่าง ๆ ทบีนึ่อด่อนแออยด่างทบีนึ่เราเปป็น เขากลด่าววด่า “แตด่พวกเรามบีทรมัพยร์สมบมัตลินบีนั้อยผด่ในภาชนะดลิน เพมืนึ่อความ
ยอดเยบีนึ่ยมแหด่งฤทธานจุภาพนมันั้นจะเปป็นของพระเจว้า และไมด่ใชด่ของพวกเรา” พระเจว้าประทานฤทธลิธเดชแกด่ผผว้เชมืนึ่อ
เสมอ ใชด่แลว้วครมับ “ความเกลินขบีดแหด่งฤทธลิธเดช” ซนนึ่งอยผด่เหนมือการตด่อตว้านขมัดขวางทมันั้งปวงทบีนึ่นรกจะปาใสด่เขาไดว้ 

“...ทบีนึ่จะทพาลายบรรดาปฟ้อมปราการทบีนึ่เขว้มแขร็งลงไดว้” นบีนึ่แสดงใหว้เหร็นความสมัมฤทธลิธผล ความเพบียงพอ 
และความสมบผรณร์ครบถว้วนแหด่งอาวจุธเหลด่านมันั้นในมมือของเปาโลเปป็นหลมัก แตด่ในมมือของผผว้เชมืนึ่อทจุกคนเชด่นกมัน เมมืนึ่อผม
กลด่าววด่ามมือของผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลาย ผมกร็หมายถนงมมือแหด่งความเชมืนึ่อ ซนนึ่งรมับเอาฤทธลิธเดชของพระเจว้าไวว้เปป็นของตมัวเอง
โดยทางความเชมืนึ่อ ทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วและดพาเนลินตามแบบพระเจว้าสามารถเขว้มแขร็งและเปปีปี่ยมชมัยชนะอยด่าง
เทด่าเทบียมกมันในศนกฝฝ่ายวลิญญาณนบีนั้ พระเจว้าทรงไมด่มบีคนโปรดในกองทมัพของพระองคร์ พระองคร์ไมด่ทรงเลมือกทบีนึ่รมักมมัก
ทบีนึ่ชมัง พระองคร์ประทานใหว้แกด่ทจุกคนทบีนึ่ยอมวางใจและมบีความเชมืนึ่อในพระองคร์ ฤทธลิธเดชแบบเดบียวกมันและชมัยชนะ
แบบเดบียวกมัน คจุณเชมืนึ่อใจไดว้เลยวด่าเราจะเผชลิญกมับทบีนึ่มมันึ่นเขว้มแขร็ง เครมืนึ่องกบีดขวาง หลจุมพราง และอจุปสรรคอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่
มารสามารถวางขวางทางเราไดว้-แตด่เรากพาลมังสผว้ในการตด่อสผว้นบีนั้โดยอาศมัยความเชมืนึ่อและการอธลิษฐาน และเราจะ
ชนะ: “ดว้วยวด่าผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่บมังเกลิดจากพระเจว้า กร็มบีชมัยชนะตด่อโลก และนบีนึ่แหละเปป็นชมัยชนะซนนึ่งไดว้มบีชมัยตด่อโลก คมือ
ความเชมืนึ่อของพวกเรานมันึ่นเอง” (1 ยอหร์น 5:4)

ขว้อ 5: โดยรมืนั้อทพาลายการใชว้เหตจุผลทมันั้งหลาย และสลินึ่งทบีนึ่สผงทจุกอยด่างทบีนึ่ยกตมัวเองขนนั้นตด่อตว้านความรผว้ของ
พระเจว้า และนพาความคลิดทจุกประการใหว้เขว้าในการตกเปป็นเชลยสผด่ความเชมืนึ่อฟปังแหด่งพระครลิสตร์

“โดยรมืนั้อทพาลาย (พผดถนงพวกอมัครทผต ไมด่ใชด่อาวจุธเหลด่านมันั้น) การใชว้เหตจุผลทมันั้งหลาย…” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลพผดถนง
ความพยายามตด่าง ๆ ของเหตจุผลแบบมนจุษยร์ทบีนึ่จะเขว้าใจสลินึ่งตด่าง ๆ ฝฝ่ายวลิญญาณ ซนนึ่งเกลินความเขว้าใจของมมัน และ
ทางแกว้ทบีนึ่ดบีทบีนึ่สจุดของมมัน-ในตอนนบีนั้และตลอดไป-คมือพระวจนะของพระเจว้า เขาประกาศใน 1 โครลินธร์ 2:14 วด่า
มนจุษยร์ธรรมดาไมด่สามารถเขว้าใจสลินึ่งเหลด่านมันั้นของพระวลิญญาณไดว้: “แตด่มนจุษยร์ธรรมดาไมด่รมับเอาสลินึ่งเหลด่านมันั้นซนนึ่งเปป็น
ของพระวลิญญาณของพระเจว้า เพราะสลินึ่งเหลด่านมันั้นเปป็นความโงด่เขลาสพาหรมับเขา และเขาไมด่สามารถทราบสลินึ่งเหลด่า
นมันั้นไดว้ เพราะวด่าสลินึ่งเหลด่านมันั้นตว้องสมังเกตโดยจลิตวลิญญาณ” หนทางเดบียวทบีนึ่จะรมับมมือกมับผผว้คนทบีนึ่คลิดวด่าตมัวเองสามารถ
ดพาเนลินชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณภายในตมัวพวกเขาเองและสผว้การสงครามฝฝ่ายวลิญญาณโดยอาศมัยฤทธลิธเดช สตลิปปัญญาและ
ความสามารถของตมัวเอง คมือดว้วยขด่าวสารอมันเรบียบงด่ายแหด่งพระวจนะอมันทรงฤทธลิธของพระเจว้า

“...และสลินึ่งทบีนึ่สผงทจุกอยด่างทบีนึ่ยกตมัวเองขนนั้น”-ในฐานะเปป็นเครมืนึ่องกบีดขวางหรมือกพาแพง- “ตด่อตว้านความรผว้ของ



พระเจว้า”-หรมือความรผว้ซนนึ่งทพาใหว้เรารผว้จมักพระเจว้า นมันึ่นคมือ ขด่าวประเสรลิฐนมันั้น นบีนึ่เปป็นหนทางเดบียวทบีนึ่ใคร ๆ จะสามารถ
รผว้จมักพระเจว้าไดว้

จงสมังเกตขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้ ซนนึ่งในขว้อพระคพาเหลด่านบีนั้เราพบวลบี “ความรผว้ของพระเจว้า”:
สจุภาษลิต 2:5: “แลว้วเจว้าจะเขว้าใจความยพาเกรงพระเยโฮวาหร์ และพบความรผว้ของพระเจว้า”
โฮเชยา 6:6: “เพราะเราไดว้ประสงคร์ความเมตตา และไมด่ประสงคร์เครมืนึ่องสมัตวบผชา และความรผว้ของ

พระเจว้ายลินึ่งกวด่าเครมืนึ่องเผาบผชาทมันั้งหลาย”
1 โครลินธร์ 15:34: “จงตมืนึ่นขนนั้นสผด่ความชอบธรรมและอยด่าทพาบาปเลย เพราะวด่าบางคนไมด่มบีความรผว้ของ

พระเจว้า ขว้าพเจว้ากลด่าวสลินึ่งนบีนั้เพมืนึ่อใหว้พวกทด่านละอาย”
โคโลสบี 1:10: “เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้ดพาเนลินอยด่างสมควรตด่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ตามบรรดาความชอบ โดย

ใหว้เกลิดผลในการดบีทจุกอยด่าง และจพาเรลิญขนนั้นในความรผว้ของพระเจว้า”
“...และนพาความคลิด (หรมือความสามารถทางสมอง) ทจุกประการใหว้เขว้าในการตกเปป็นเชลย (อบีกภาพ

เปรบียบหนนนึ่งทางทหาร) สผด่ความเชมืนึ่อฟปังแหด่งพระครลิสตร์” ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วถผกพระเจว้าเรบียกใหว้ยอมจพานนตมัว
เขาเอง-จลิตใจ วลิญญาณ และรด่างกาย แตด่ทจุกความคลิดตว้องถผกยอมจพานนตด่อพระครลิสตร์เชด่นกมัน ชมัยชนะของ
พระองคร์เหนมือเราตว้องครอบคลจุมทมันั้งหมดและครบถว้วนสมบผรณร์ จลิตใจ วลิญญาณ รด่างกาย อารมณร์ ความคลิด ทจุก
สลินึ่งทบีนึ่เราเปป็น ทจุกสลินึ่งเกบีนึ่ยวกมับเรา ทจุกความสามารถภายในเรา ตว้องกว้มกราบลงตด่อพระครลิสตร์และยอมจพานนทบีนึ่
พระบาทของพระองคร์ เราไมด่สามารถคาดหวมังใหว้พระองคร์จมัดหาสพาหรมับทจุกความตว้องการฝฝ่ายวลิญญาณของเราไดว้-
พละกพาลมัง ความชมืนึ่นบาน ชบีวลิตทบีนึ่บรลิบผรณร์-หากเราไมด่สผญเสบียตมัวเราเองในพระครลิสตร์ ทจุกความคลิดทบีนึ่เฉมืนึ่อยชาภายใน
เราตว้องถผกนพาลงในผงคลบีดลิน เราตว้องจมับจว้องทบีนึ่พระองคร์อยด่างครบถว้วนสมบผรณร์ นบนอบในจลิตใจ วลิญญาณ และ
รด่างกาย และสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เราทพา-การกลิน การดมืนึ่ม หรมือสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เราทพา-จงทพาทจุกสลินึ่งเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่
พระเจว้า

เปาโลกพาลมังสอนตรงนบีนั้ในขว้อ 5 วด่าโดยอาศมัยความเชมืนึ่อ ผผว้เชมืนึ่อทพาลายการยกเหตจุผลทบีนึ่ไรว้สาระทมันั้งหมดและ
ทจุกสลินึ่งทบีนึ่สผงซนนึ่งยกตมัวขนนั้นเปป็นเครมืนึ่องกบีดขวางตด่อสผว้ความรผว้ของพระเจว้า โดยนพาทจุกความคลิด-ทจุกความสามารถในการ
คลิด-เขว้าสผด่การเปป็นเชลยตด่อความเชมืนึ่อฟปังพระเยซผครลิสตร์เจว้า ดมังนมันั้น การยกเหตจุผลทบีนึ่ชมันึ่วรว้ายทมันั้งหลายจนงถผกทพาลายใน
ใจของผผว้เชมืนึ่อนมันั้น และความคลิด ซนนึ่งถผกเอาชนะและถผกจมับเปป็นเชลยโดยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ กร็วางสลิทธลิอพานาจทจุก
อยด่างของมมันลงและยอมจพานนตด่อการทรงนพาของพระวลิญญาณ นบีนึ่เกลิดขนนั้นโดยความเชมืนึ่อเทด่านมันั้น

ขว้อ 6: และมบีความพรว้อมทบีนึ่จะแกว้แคว้นความไมด่เชมืนึ่อฟปังทจุกอยด่าง เมมืนึ่อความเชมืนึ่อฟปังของพวกทด่านถนงทบีนึ่สพาเรร็จ
ในพระคพาขว้อนบีนั้ เราเหร็นเปาโลยมืนยมันอพานาจของตนทบีนึ่จะลงโทษผผว้กระทพาผลิดทมันั้งหลาย นบีนึ่เทด่ากมับเขากลด่าว

แบบตรงตมัววด่า “เมมืนึ่ออยผด่ในความพรว้อมทบีนึ่จะแกว้แคว้นความไมด่เชมืนึ่อฟปังทจุกประการ…” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่งคมือ “ขว้าพเจว้า
พรว้อมแลว้วทบีนึ่จะลงโทษความไมด่เชมืนึ่อฟปังทจุกอยด่าง ไมด่วด่าพวกทด่านจะไดว้ยลินอะไรมากร็ตาม อาจมบีคนมาบอกพวกทด่าน
วด่าขว้าพเจว้าไมด่ใชด่อมัครทผตคนหนนนึ่งทบีนึ่มบีสลิทธลิอพานาจของอมัครทผต แตด่พระเจว้าไดว้ทรงเรบียกขว้าพเจว้า ทรงแตด่งตมันั้งขว้าพเจว้า 
ทรงสด่งขว้าพเจว้ามา และทรงคลจุมตมัวขว้าพเจว้าดว้วยอพานาจของอมัครทผต โดยพระคจุณของพระเจว้าขว้าพเจว้าจะสผว้ศนกนบีนั้
เพมืนึ่อพระครลิสตร์เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระนามของพระองคร์-และอาวจุธเหลด่านมันั้นทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะใชว้กร็ไมด่อยผด่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง 



แตด่อยผด่ฝฝ่ายวลิญญาณ”
เปาโลถผกกลด่าวหาวด่าเปป็นคนสจุภาพและเหนบียมอายยามอยผด่ตด่อหนว้า และมบีใจกลว้าตอนทบีนึ่ไมด่อยผด่ตด่อหนว้า แตด่

เขาบอกชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นตรงนบีนั้วด่า “ขว้าพเจว้าพรว้อมแลว้วทบีนึ่จะใชว้มาตรการใดทบีนึ่เฉบียบขาดทบีนึ่พระเจว้าทรงกพาหนดไวว้
เพมืนึ่อปฏลิบมัตลิตามหนว้าทบีนึ่ของขว้าพเจว้าและตพาแหนด่งอมัครทผต-ไมด่เพบียงโดยการควนึ่พาบาตรฝฝ่ายวลิญญาณผด่านทางจดหมาย
ตด่าง ๆ ของขว้าพเจว้าทบีนึ่เปป็นคพาเตมือนสตลิและคพาตพาหนลิ แตด่ภายหลมังโดยการลงโทษตด่าง ๆ อมันแสนอมัศจรรยร์ทบีนึ่พระเจว้า
จะทรงจมัดหาใหว้โดยทางฤทธลิธเดชของพระองคร์”

“...เมมืนึ่อความเชมืนึ่อฟปังของพวกทด่านถนงทบีนึ่สพาเรร็จ” นมันึ่นคมือ “เมมืนึ่อพวกทด่านซนนึ่งเปป็นผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่แทว้จรลิงและบมังเกลิด
ใหมด่แลว้วพลิสผจนร์ความเชมืนึ่อฟปังของตน จนขว้าพเจว้าไมด่ตว้องเสบีนึ่ยงอบีกตด่อไปทบีนึ่จะลงโทษคนทบีนึ่ไมด่มบีความผลิดพรว้อมกมับผผว้มบี
ความผลิด เมมืนึ่อนมันั้นขว้าพเจว้ากร็จะมา และการลงวลินมัยแบบรจุนแรงจะถผกตวงออก”

บด่อยครมันั้งเปาโลใชว้การพลิชลิตทางทหารเปป็นภาพเปรบียบของชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ ในความคลิดของเขาชบีวลิต
ไมด่ใชด่แคด่การดพาเนลิน แตด่เปป็นการสงครามอมันขมขมืนึ่น อยด่างไรกร็ตาม เปาโลกร็กลด่าวไดว้วด่า “ขว้าพเจว้ารผว้จมักผผว้ทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้
เชมืนึ่อแลว้ว ขว้าพเจว้ารผว้จมักพระองคร์ผผว้จะจมัดหาสพาหรมับทจุกความตว้องการของขว้าพเจว้า ขว้าพเจว้ารผว้จมักพระองคร์ผผว้ซนนึ่งขว้าพเจว้า
สามารถทพาทจุกสลินึ่งไดว้โดยทางพระองคร์”

เปาโลมบีอาวจุธเหนมือมนจุษยร์อยผด่เพบียบพรว้อม และโดยอาศมัยอาวจุธเหลด่านบีนั้เขาจนงทราบวด่าเขาสามารถรมืนั้อ
ทพาลายสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่มนจุษยร์อาจยกขนนั้นมาขมัดขวางเขาไมด่ใหว้ปฝ่าวประกาศขด่าวประเสรลิฐแทว้แหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้
รอดของพระเจว้า ความจรลิงของพระเจว้าทบีนึ่นพาทจุกความคลิดเขว้าสผด่การอยผด่ใตว้บมังคมับตด่อพระเจว้าและทพาใหว้มนจุษยร์เปป็นสลินึ่ง
ทบีนึ่พวกเขาควรเปป็นเพมืนึ่อพระเจว้า เปาโลอยากพลิสผจนร์ใหว้เหลด่าศมัตรผของเขาเหร็นวด่าพวกเขาคลิดผลิดเมมืนึ่อพวกเขามองเขา
วด่าประพฤตลิตมัวแคด่ในเนมืนั้อหนมังพรว้อมกมับแรงจผงใจตด่าง ๆ แบบมนจุษยร์และโดยอาศมัยอพานาจตด่าง ๆ ฝฝ่ายรด่างกาย เขา
อยากพลิสผจนร์ใหว้คนเหลด่านมันั้นเหร็นวด่าเขามบีอพานาจของอมัครทผตอยด่างแทว้จรลิง

อยด่างไรกร็ตาม เปาโลกร็ไมด่อวดในเรมืนึ่องนบีนั้ และเขาขอรว้องเหลด่าปฏลิปปักษร์ของเขาทบีนึ่จะไมด่บมังคมับเขาใหว้ตว้องใชว้
การลงวลินมัยรจุนแรง เพราะวด่าเขาอยากทพาตามอยด่างพระเยซผเจว้าของเขาในความอด่อนสจุภาพและความถด่อมใจมา
กกวด่า มมันไมด่ใชด่ความปรารถนาของเขาทบีนึ่จะตพาหนลิและลงโทษพวกเขา แตด่เขาไมด่มบีทางเลมือกหากพวกเขายมังกบฏ
ตด่อขด่าวประเสรลิฐและขมัดขมืนการวลิงวอนของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธอยผด่ตด่อไป

ดมังนมันั้นเปาโลจนงเรลินึ่มตว้นการแกว้ตด่างใหว้ตมัวเองในบทนบีนั้โดยขอรว้องเหลด่าปฏลิปปักษร์ของเขาทบีนึ่จะไมด่บมังคมับเขาใหว้
มบีใจกลว้าและเฉบียบขาดและเชด่นนมันั้นจนงพลิสผจนร์อพานาจของเขา ชมัยชนะเหลด่านมันั้นซนนึ่งเขาไดว้มาแลว้วพลิสผจนร์จนหมดขว้อ
สงสมัยวด่าพระเจว้าทรงอยผด่กมับเขาและฤทธลิธเดชของพระเจว้าอยผด่บนตมัวเขา และถนงแมว้วด่าพวกเขาเปป็นศมัตรผทบีนึ่ขมขมืนึ่นของ
เขา ถว้าพวกเขาจพาไดว้วด่าสลินึ่งใดถผกทพาสพาเรร็จแลว้วโดยทางเปาโล พวกเขากร็คงตว้องจพาใจรมับสารภาพวด่าไมด่มบีมนจุษยร์คน
ใดสามารถทพาสลินึ่งทบีนึ่เขากพาลมังทพาอยผด่ไดว้นอกเสบียจากวด่าพระเจว้าทรงอยผด่กมับเขา โดยประทานฤทธลิธเดชใหว้แกด่เขา

คนาเตมือนถถึงคนเหลส่านบันั้นททที่ตบัดสรินโดยสริที่งททที่ปรากฏภายนอก
ขว้อ 7: พวกทด่านแลดผสลินึ่งทมันั้งหลายตามการปรากฏภายนอกหรมือ ถว้าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดมมันึ่นใจในตนเองวด่าเขาเปป็น

ของพระครลิสตร์ จงใหว้ผผว้นมันั้นคพานนงถนงเรมืนึ่องนบีนั้เกบีนึ่ยวกมับตนเองอบีกวด่า เขาเปป็นของพระครลิสตร์ฉมันใด พวกเรากร็เปป็นของ
พระครลิสตร์ฉมันนมันั้น



เปาโลถามตามตมัวอมักษรวด่า “พวกทด่านมองทบีนึ่การปรากฏภายนอกของสลินึ่งทมันั้งหลายหรมือ?” ในทบีนึ่นบีนั้เขา
อว้างอลิงถนงคพากลด่าวอว้างเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกยกขนนั้นมาโดยพวกครผสอนเทร็จ ไมด่มบีขว้อสงสมัยเลยวด่าพวกเขาตบีคด่าตมัวเองโดย
อาศมัยขว้อไดว้เปรบียบภายนอกของตน โดยอว้างวด่ามบีเกบียรตลิแบบพลิเศษเฉพาะในงานรมับใชว้นบีนั้เพราะวด่าพวกเขาเหนมือ
กวด่าในรผปลมักษณร์ภายนอก ในยศถาบรรดาศมักดลิธ ในอากมัปกลิรลิยา และในการพผดเกด่ง พวกเขามองเปาโลวด่าเปป็นคน
ธรรมดามาก ๆ-เราอาจกลด่าววด่าเขาเปป็นคนทบีนึ่ “หยาบกระดว้าง”-ขณะทบีนึ่พวกเขาเปป็นคนทบีนึ่ผด่านการขมัดเกลามาแลว้ว
เปาโลตพาหนลิพวกเขาวด่าตมัดสลินคน ๆ หนนนึ่งจากสลินึ่งทบีนึ่ปรากฏภายนอก เขาประกาศวด่านบีนึ่ไมด่ใชด่หลมักเกณฑร์ตมัดสลินอมัน
เหมาะสมเลยทบีนึ่จะชบีนั้ขาดคจุณสมบมัตลิตด่าง ๆ ของผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งหรมือของผผว้ใดทบีนึ่อาจดพารงตพาแหนด่งหนนนึ่งในครลิสตจมักร 
ในทด่ามกลางพวกกรบีกสลินึ่งเหลด่านมันั้นถผกใหว้คจุณคด่าอยด่างสผงมาก ๆ และความพยายามของอมัครทผตเปาโลในทบีนึ่นบีนั้กร็คมือ ทบีนึ่
จะแสดงใหว้เหร็นวด่าสลินึ่งเหลด่านบีนั้ไมด่ไดว้ใหว้หลมักฐานเลยวด่าคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถมือครองสลินึ่งเหลด่านบีนั้เปป็นเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า 
ถผกสด่งมาจากพระเจว้า

จพาไวว้วด่า-มนจุษยร์มองดผทบีนึ่รผปลมักษณร์ภายนอก แตด่พระเจว้าทรงมองดผทบีนึ่ใจ สลินึ่งสพาคมัญไมด่ใชด่วด่าคจุณแสดงตมัววด่า
เปป็นคนเครด่งศาสนาแบบไหน หรมือวด่าคจุณดผทด่าทางนด่าเลมืนึ่อมใสขนาดไหน แตด่คจุณถมือครองสลินึ่งใดอยผด่ในใจของคจุณ? 
พระเจว้าทรงกระทพากลิจกมับใจ ใจทบีนึ่ถผกตว้องกมับพระเจว้าจะกด่อเกลิดการงานทบีนึ่ดบี การงานทบีนึ่ชอบธรรม-แตด่หลายครมันั้ง
พวกคนหนว้าซมืนึ่อใจคดสามารถกด่อเกลิดการงานทบีนึ่ดผเผลิน ๆ แลว้วดผดบีแตด่ซนนึ่งออกมาจากใจทบีนึ่ไมด่ถผกตว้องกมับพระเจว้า

“ถว้าผผว้หนนนึ่งผผว้ใดมมันึ่นใจในตนเองวด่าเขาเปป็นของพระครลิสตร์…” คพากลด่าวตรงนบีนั้อว้างอลิงถนงพวกครผสอนเทร็จ
เหลด่านมันั้น ไมด่วด่าครผเหลด่านบีนั้จะเปป็นใครกร็ตาม พวกเขากร็อว้างตมัววด่าเปป็นเหลด่าผผว้ตลิดตามของพระครลิสตร์เพราะความโดด
เดด่นและสถานะทางศาสนา และอว้างวด่าพวกเขาถผกแตด่งตมันั้งโดยพระองคร์ พวกเขาอวดเรมืนึ่องพรสวรรคร์ ความ
สามารถในการพผดของตน และไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่า พวกเขาเคยเหร็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดจรลิง ๆ พวกเขาพนนึ่งพาคจุณ
ความดบีพลิเศษบางอยด่างของตมัวเอง ขว้อไดว้เปรบียบพลิเศษบางประการทบีนึ่พวกเขามบี พวกเขากพาลมังมองดผทบีนึ่รผปลมักษณร์
ภายนอก

จลิตวลิญญาณแบบเดบียวกมันทบีนึ่ผผว้สอนเหลด่านบีนั้แสดงออกไมด่ใชด่เรมืนึ่องผลิดปกตลิธรรมดาสพาหรมับผผว้คนวมันนบีนั้เลย พวก
เขามบีความมมันึ่นใจในความสามารถตด่าง ๆ ของตมัวเอง ในของประทานตด่าง ๆ ของตมัวเอง-โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งใน
การศนกษาและพลมังแหด่งการพผดคลด่องของตน

“...จงใหว้ผผว้นมันั้นคพานนงถนงเรมืนึ่องนบีนั้เกบีนึ่ยวกมับตนเองอบีก…” นมันึ่นคมือ “เนมืนึ่องจากเขาไวว้วางใจตมัวเอง เนมืนึ่องจากเขามบี
ความมมันึ่นใจในความสามารถของตมัวเอง พละกพาลมังและอพานาจของตมัวเอง กร็ใหว้ผผว้นมันั้นมองดผอบีกทบีทบีนึ่หลมักฐานทบีนึ่วด่า
ขว้าพเจว้ากร็เปป็นของพระครลิสตร์เชด่นกมัน”

“...วด่า เขาเปป็นของพระครลิสตร์ฉมันใด พวกเรากร็เปป็นของพระครลิสตร์ฉมันนมันั้น” เปาโลไดว้แสดงออกแลว้วถนง
หลมักฐานมากมาย-แมว้จะเปป็นชนลิดทบีนึ่แตกตด่าง-วด่าเขารมับมอบพมันธกลิจจากพระครลิสตร์ มมันไมด่ไดว้อยผด่ในสพานวนโวหาร 
ตพาแหนด่ง หรมือยศถาบรรดาศมักดลิธในชนชาตลิยลิว ซนนึ่งพวกเขาบางคนมบี แตด่ถว้าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นมองเหลด่าผผว้สอนของ
ตนจากมจุมมองแบบเนมืนั้อหนมังเพบียงอยด่างเดบียว เปาโลกร็ไมด่ตว้องกลมัวการเปรบียบเทบียบนมันั้นเลย เขาไดว้เหร็นองคร์พระผผว้
เปป็นเจว้าบนถนนไปเมมืองดามมัสกมัส เหมมือน “คนหนนนึ่งทบีนึ่คลอดกด่อนกพาหนด” (1 คร. 15:8) เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า
“ไมด่มด่มบีผผว้ใดสามารถแสดงขว้อพลิสผจนร์วด่าตนไดว้รมับการทรงเรบียกจากพระเจว้า ถผกแตด่งตมันั้งโดยพระเจว้า และถผกสด่งมาโดย



พระเจว้า มากกวด่าทบีนึ่ขว้าพเจว้าสามารถแสดงไดว้”
ตรงนบีนั้ในขว้อ 7 เปาโลถามชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น-และผมเชมืนึ่อวด่าเขาถามในความประหลาดใจ-วด่ามมันคมือดว้าน

นอกของสลินึ่งตด่าง ๆ ซนนึ่งพวกเขาใหว้ความสนใจเปป็นหลมัก หรมือวด่ามมันลนกลงไปมากกวด่านมันั้น จากนมันั้นเปาโลสอนพวกเขา
วด่าอยด่ามองดผทบีนึ่ภายนอก สด่วนทบีนึ่อยผด่ดว้านนอก แตด่ใหว้คลิดถนงสด่วนทบีนึ่อยผด่ภายในแทน เขาทว้าชวนคนเหลด่านมันั้นใหว้ “คลิดอบีก
ทบี” ใหว้ทพาการคลิดคพานวณอบีกครมันั้งจากความโดดเดบีนึ่ยวแหด่งใจของพวกเขาเอง มนจุษยร์ภายในของพวกเขา

คพาแนะนพาเชด่นนบีนั้มบีความสพาคมัญวมันนบีนั้ เพราะวด่าเราทจุกคนควรหยจุดและมองทบีนึ่ตมัวเราเอง โดยยอมใหว้พระ
วลิญญาณของพระเจว้าแสดงใหว้เราเหร็นมนจุษยร์ภายใน นมันึ่นคมือ ใจนมันั้น บด่อยครมันั้งเหลมือเกลินเราตลิดอยผด่กมับสลินึ่งทบีนึ่อยผด่
ภายนอก-พยายามทพาหลายสลินึ่งเหลมือเกลินในเวลาเดบียวกมัน และพยายามทพาสลินึ่งเหลด่านมันั้นในแบบทบีนึ่พวกมมันจะ
เปป็นการอวดและเปป็นเหตจุใหว้ผผว้คนสมังเกตเหร็น เรามมัวแตด่ยจุด่งอยผด่กมับสลินึ่งเหลด่านบีนั้จนเราลมืมทบีนึ่จะมองทบีนึ่ใจของเรา มนจุษยร์
ภายใน และมอบตมัวเราเองไวว้กมับพระเจว้าสพาหรมับการตรวจคว้นจลิตวลิญญาณแบบครบถว้วน ขอพระเจว้าทรงโปรด
ชด่วยเราใหว้ทพาสลินึ่งนบีนั้ดว้วยเถลิด

ขว้อ 8: เพราะถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าจะโอว้อวดมากขนนั้นอบีกสมักหนด่อยเกบีนึ่ยวกมับสลิทธลิอพานาจของพวกเรา ซนนึ่งองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ประทานใหว้แกด่พวกเราเพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างใหว้จพาเรลิญขนนั้น และมลิใชด่เพมืนึ่อการทพาลายของพวกทด่าน 
ขว้าพเจว้ากร็จะไมด่ละอาย

เปาโลเตร็มใจทบีนึ่จะเผชลิญหนว้าครลิสตจมักรชาวโครลินธร์ดว้วยทจุกคพากลด่าวอว้างทบีนึ่เขาไดว้กลด่าวแลว้วเกบีนึ่ยวกมับงานรมับ
ใชว้ของเขา ในทบีนึ่นบีนั้เขาพผดถนงการโอว้อวดเกบีนึ่ยวกมับ “สลิทธลิอพานาจ” ของเขา-ซนนึ่งหมายถนงสลิทธลิอพานาจของเขาในฐานะ
อมัครทผตคนหนนนึ่ง- “ซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ประทานใหว้แกด่พวกเราเพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างใหว้จพาเรลิญขนนั้น (หรมือการกด่อ
ขนนั้น) และมลิใชด่เพมืนึ่อการทพาลายของพวกทด่าน…” พระเจว้าไดว้ประทานแกด่เปาโลซนนึ่งการทรงเรบียก การมอบพมันธกลิจ 
และอพานาจเพมืนึ่อการเสรลิมสรว้าง ไมด่ใชด่เพมืนึ่อการทพาลาย อพานาจนบีนั้ถผกมอบใหว้แกด่เขาเปป็นหลมักเพมืนึ่อเสรลิมสรว้างผผว้คนใน
ความเชมืนึ่อนมันั้น เพมืนึ่อชด่วยพวกเขาใหว้รอดจากการทพาลายทบีนึ่พวกครผสอนเทร็จจะนพามาสผด่พวกเขา-ไมด่ใชด่การทพาลายจลิต
วลิญญาณของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว แตด่เปป็นการทพาลายคพาพยานของพวกเขา ความสามารถของพวกเขา 
การทพาหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของพวกเขา เปาโลเปป็นหด่วงไมด่ใชด่แคด่เกบีนึ่ยวกมับความรอดของจลิตวลิญญาณ เขาเปป็นหด่วง
เกบีนึ่ยวกมับการทพาทจุกสลินึ่งเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าเชด่นกมัน โดยรมับบพาเหนร็จครบถว้วน

คพากลด่าวสจุดทว้ายในพระคพาขว้อนบีนั้- “ขว้าพเจว้ากร็จะไมด่ละอาย”-อด่านตรงตมัววด่า “ขว้าพเจว้าจะไมด่ถผกทพาใหว้
ละอาย” เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “ถว้าขว้าพเจว้าจะตว้องกลด่าวอว้างแบบสผงสด่งมากกวด่านบีนั้ โดยประกาศวด่าพระเจว้าไดว้
ประทานการมอบพมันธกลิจแบบพระเจว้าใหว้แกด่ขว้าพเจว้า ถว้าขว้าพเจว้าจะตว้องประกาศวด่าขว้าพเจว้าสามารถแสดงหลมัก
ฐานทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่มากกวด่านบีนั้และหลมักฐานทบีนึ่แขร็งแรงมากกวด่าทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้แสดงแลว้ววด่าขว้าพเจว้าถผกสด่งมาโดยพระเยซผ
เจว้า วด่าขว้าพเจว้ามบีสลิทธลิอพานาจของอมัครทผตคนหนนนึ่ง วด่าขว้าพเจว้ามบีสลิทธลิอพานาจทบีนึ่จะทพาการลงวลินมัยในครลิสตจมักรและทบีนึ่
จะกพากมับกลิจการตด่าง ๆ ของครลิสตจมักร ขว้าพเจว้ากร็จะไมด่ถผกทพาใหว้ละอายเลย ขว้าพเจว้าจะไมด่ถผกตราหนว้าวด่าเปป็นคน
มจุสาหรมือคนโอว้อวดไรว้สาระ เพราะขว้าพเจว้ารผว้จมักผผว้ทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้เชมืนึ่อแลว้วและขว้าพเจว้ารผว้วด่าพระองคร์ไดว้ทรงมอบพมันธ
กลิจแกด่ขว้าพเจว้า สด่งขว้าพเจว้ามา และประทานอพานาจนมันั้นแกด่ขว้าพเจว้าทบีนึ่ขว้าพเจว้ากลด่าวอว้าง”

ขว้อ 9 และ 10: เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้ไมด่ดผเหมมือนกมับวด่าขว้าพเจว้าอยากทพาใหว้พวกทด่านหวาดกลมัวโดยจดหมาย



ตด่าง ๆ “เพราะจดหมายตด่าง ๆ ของเปาโลนมันั้น” พวกเขากลด่าววด่า “มบีนนั้พาหนมักและมบีอพานาจกร็จรลิง แตด่ตมัวเขาเองดผ
อด่อนกพาลมัง และคพาพผดของเขากร็นด่าเหยบียดหยาม”

จดหมายตด่าง ๆ ทบีนึ่ถผกพผดถนงตรงนบีนั้คมือ จดหมายเหลด่านมันั้นทบีนึ่เปาโลเขบียนถนงครลิสตจมักรชาวโครลินธร์ นมันึ่นคมือ 
หนนนึ่งโครลินธร์ และ สองโครลินธร์ เปาโลถผกกลด่าวหาวด่าสรว้างความหวาดกลมัวในจดหมายตด่าง ๆ ของเขา แตด่ตรงนบีนั้ใน
ขว้อ 9 เขาประกาศวด่ามมันไมด่ใชด่เจตนาของเขาหรมือแผนการของเขาเลยทบีนึ่จะ “ทพาใหว้พวกทด่านหวาดกลมัวโดย
จดหมายตด่าง ๆ” แนด่นอนวด่าเขาไมด่ประสงคร์ทบีนึ่จะทพาใหว้คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เชมืนึ่อฟปังตว้องตกใจกลมัว

““เพราะจดหมายตด่าง ๆ ของเปาโลนมันั้น” พวกเขากลด่าววด่า…” ภาษากรบีกอด่านวด่า “เขากลด่าว” ดผเหมมือน
วด่ามบีคนเดบียวโดยเฉพาะในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ทบีนึ่เอด่ยถว้อยคพาเหลด่านบีนั้ในพระคพาขว้อนบีนั้ อาจเปป็นผผว้นพาคนหนนนึ่งของ
คณะทบีนึ่แยกตมัวออกไปซนนึ่งตด่อตว้านอมัครทผตผผว้นบีนั้ คมือหมัวโจกของพวกศมัตรผของเปาโล

“...มบีนนั้พาหนมักและมบีอพานาจกร็จรลิง…” คพากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “มบีนนั้พาหนมักและมบีอพานาจ” อด่านตรงตมัววด่า “หนมัก
และแขร็งแรง” ความหมายกร็คมือวด่าจดหมายเหลด่านมันั้นของเปาโลมบีพลมังและอพานาจมาก เตร็มไปดว้วยขว้อโตว้แยว้งและ
ขว้อสนมับสนจุนตด่าง ๆ ทบีนึ่แขร็งแรง พรว้อมกมับคพาตพาหนลิอมันนด่าประทมับใจ คพากลด่าวเหลด่านมันั้นทบีนึ่ “มบีนนั้พาหนมักและแขร็งแรง” 
ซนนึ่งถผกกลด่าวถนงตรงนบีนั้โดยเฉพาะเปป็นคพากลด่าวทมันั้งหลายซนนึ่งในนมันั้นเขาประณามการผลิดศบีลธรรมตด่าง ๆ ของคนตด่าง
ชาตลิซนนึ่งถผกปฏลิบมัตลิและอนจุญาตใหว้กระทพาในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ แมว้แตด่ศมัตรผทบีนึ่เลวรว้ายทบีนึ่สจุดของเขากร็ตว้องจพาใจ
ยอมรมับวด่าเขามบีความสามารถในการเขบียนจดหมายตด่าง ๆ ทบีนึ่มบีพลมังมาก ๆ

จดหมายเหลด่านมันั้น (หรมือจดหมายฝาก) ของเปาโล ซนนึ่งถผกประทานใหว้แกด่เขาโดยพระเจว้าผด่านทางพระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธ รวมกมันเปป็นเนมืนั้อหาสด่วนใหญด่ของภาคพมันธสมัญญาใหมด่และเปป็นสด่วนสพาคมัญของขด่าวสารถนงครลิสต
จมักรพมันธสมัญญาใหมด่ หลมักคพาสอนบางอยด่างทบีนึ่สพาคมัญมากทบีนึ่สจุดในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ถผกพบในจดหมายฝากเหลด่า
นมันั้นของเปาโล พระเจว้าประทานจดหมายฝากสลิบสบีนึ่ฉบมับใหว้แกด่เขา ซนนึ่งถผกเขบียนถนงครลิสตจมักรทมันั้งหลายและบจุคคล
ตด่าง ๆ ในหลายวาระ และมบีเนมืนั้อหาเกบีนึ่ยวกมับหลากหลายเรมืนึ่องและหมัวขว้อ 

จดหมายตด่าง ๆ ของเปาโลในไมด่ชว้ากร็ขนนั้นสผด่ชมืนึ่อเสบียงทบีนึ่สผงมาก ๆ ในทด่ามกลางแมว้แตด่เหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ไดว้รมับ
การดลใจของภาคพมันธสมัญญาใหมด่ ยกตมัวอยด่างเชด่น เปโตรกลด่าววด่า: “และจงถมือวด่า การอดกลมันั้นพระทมัยไวว้นาน
ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรานมันั้นเปป็นการชด่วยใหว้รอด เหมมือนทบีนึ่เปาโลนว้องทบีนึ่รมักของพวกเรา ตามสตลิปปัญญา
ซนนึ่งไดว้โปรดประทานแกด่ทด่านนมันั้น ไดว้เขบียนถนงพวกทด่านดว้วย เหมมือนในจดหมายทจุกฉบมับของทด่านดว้วย โดยกลด่าวใน
จดหมายเหลด่านมันั้นถนงสลินึ่งเหลด่านบีนั้ ในจดหมายเหลด่านมันั้นมบีบางสลินึ่งทบีนึ่เขว้าใจยาก ซนนึ่งคนทมันั้งหลายทบีนึ่ไมด่ไดว้เรบียนรผว้และไมด่
มมันึ่นคงนมันั้นไดว้เปลบีนึ่ยนแปลงเสบีย เหมมือนทบีนึ่พวกเขาไดว้กระทพาตด่อขว้อพระคมัมภบีรร์อมืนึ่น ๆ ดว้วย อมันนพาไปสผด่ความพลินาศของ
พวกเขาเอง” (2 ปต. 3:15,16)

สด่วนหนนนึ่งของภาษาทบีนึ่แขร็งแรงมากทบีนึ่สจุดในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ถผกพบในจดหมายฝากเหลด่านมันั้นทบีนึ่พระเจว้า
ไดว้ประทานแกด่เปาโล จดหมายหลายฉบมับของเขามบีขว้อสนมับสนจุนทบีนึ่แขร็งแรงมาก ๆ-โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งจดหมายถนง
เหลด่าผผว้เชมืนึ่อในกรจุงโรม และจดหมายฮบีบรผ งานเขบียนเหลด่านมันั้นของชายผผว้นบีนั้มบีความโดดเดด่นในเรมืนึ่องความมบีใจกลว้าและ
พลมังแหด่งลบีลาทบีนึ่พระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธเพบียงผผว้เดบียวสามารถประทานใหว้ไดว้ พวกมมันมบีพลมังมากในหลาย ๆ ดว้าน 
แตด่โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งมบีพลมังในการตมักเตมือน และพวกมมันมบีคพากลด่าวตด่าง ๆ ทบีนึ่แสดงถนงความมบีใจกลว้าอยด่างมากใน



การตลิเตบียน การประชดทบีนึ่ทพาใหว้หงอ และการเสบียดสบีแบบประณบีต 
อยด่างไรกร็ตาม ชายผผว้นบีนั้ทบีนึ่สามารถ “รว้องเสบียงดมังและไมด่ตว้องเกร็บไวว้” กร็เปป็นชายทบีนึ่มบีความนจุด่มนวลมากมาย

เชด่นกมัน ดมังทบีนึ่จดหมายฝากหลายฉบมับของเขาแสดงใหว้เหร็น ไมด่มบีทบีนึ่ใดในพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่เราสามารถพบคพาพผดทบีนึ่ออกมา
จากใจทบีนึ่นจุด่มนวลและเตร็มเปปีปี่ยมดว้วยความรมักมากไปกวด่าหมัวใจของอมัครทผตเปาโล เขารมักผผว้คน-โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่ง
ลผก ๆ ของเขาในความเชมืนึ่อนมันั้นและครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาไดว้กด่อตมันั้งตามทบีนึ่พระเจว้าทรงนพาเขา เขาหวงแหนลผก ๆ 
ของเขาในความเชมืนึ่อนมันั้น และถผกตว้องแลว้วทบีนึ่เขาทพาแบบนมันั้น เขาไมด่อยากใหว้ “พวกสจุนมัขปฝ่า” เขว้ามาในฝผงแกะ

จดหมายฝากเหลด่านมันั้นของเปาโลเตร็มเปปีปี่ยมดว้วยการอว้างอลิงถนงพระเยซผครลิสตร์เจว้า พระเมษโปดกของ
พระเจว้า พระผผว้ชด่วยใหว้รอดของคนบาปทมันั้งหลาย เปาโลยกภาพประกอบทจุกสลินึ่งโดยแบบอยด่างของพระครลิสตร์-ชบีวลิต
ของพระองคร์ ความมรณา การถผกฝปัง การฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ และการเสดร็จขนนั้นสผด่สวรรคร์ของพระองคร์

“...แตด่ตมัวเขาเองดผอด่อนกพาลมัง…” คพากรบีกทบีนึ่ถผกใชว้บด่อย ๆ เพมืนึ่อชบีนั้ใหว้เหร็นความอด่อนกพาลมังของรด่างกายถผกใชว้
ตรงนบีนั้ มมันพผดถนงความอด่อนกพาลมัง ความเจร็บปฝ่วย โรคภมัย (โปรดศนกษาคว้นควว้ามมัทธลิว 25:39,43,44, ลผกา 10:9, 
กลิจการ 4:9, และ 1 โครลินธร์ 11:30) ตรงนบีนั้ในขว้อ 10 เราตว้องจพาไวว้วด่าเปาโลกพาลมังยกคพาพผดของเหลด่าศมัตรผของเขา
อยผด่ และเราตว้องสมังเกตวด่านบีนึ่เปป็นเพบียงคพากลด่าวหาปรมักปรพาเขาเทด่านมันั้น เราไมด่สามารถประกาศเปป็นขว้อเชมืนึ่อไดว้วด่านบีนึ่
เปป็นความจรลิง ถนงแมว้การสมันนลิษฐานกร็คมือวด่า มบีมผลเหตจุบางอยด่างสพาหรมับขว้อกลด่าวหาเชด่นนมันั้นกร็ตาม (เปาโลพผดถนง 
“ความอด่อนกพาลมังหลายอยด่าง” ของตนใน 2 โครลินธร์ 11:30; 12:5-10; และกาลาเทบีย 4:13)

“...และคพาพผดของเขากร็นด่าเหยบียดหยาม” มนจุษยร์ธรรมดา ซนนึ่งคลิดถนงแตด่ในแงด่ของเนมืนั้อหนมังเพราะมาร
ควบคจุมมนจุษยร์ภายในอยผด่ กร็คงคลิดวด่าคพาพผดของเปาโลนมันั้นนด่าเหยบียดหยาม นด่าดผหมลินึ่น ไรว้สาระและไรว้ประโยชนร์ ขว้อ
กลด่าวหาทบีนึ่วด่าคพาพผดของเขานมันั้นนด่าเหยบียดหยามกร็ถผกกลด่าวโดยเหลด่าศมัตรผของเขา เหลด่าปฏลิปปักษร์ของเขา และไมด่ใชด่
โดยคนทมันั้งหลายทบีนึ่รมักพระเยซผครลิสตร์เจว้า หากถผกตมัดสลินโดยมาตรฐานตด่าง ๆ ของเหลด่านมักปาฐกถาชาวกรบีก เปาโล
กร็อาจใชว้ไมด่ไดว้ในเรมืนึ่องของเสบียงหรมือทด่าทางของนมักปาฐกถาฝปีมมือดบี แตด่เมมืนึ่อเราตมัดสลินโดยฤทธลิธเดชของเขาและการ
กลด่าวปฟ้องกมันความจรลิงดว้วยใจกลว้าของเขา เขากร็ตว้องถผกจมัดอมันดมับใหว้อยผด่ในทด่ามกลางเหลด่านมักปาฐกถาชมันั้นเยบีนึ่ยม

แนด่นอนวด่าไมด่มบีใครทบีนึ่อด่านคพาแกว้ตด่างของเปาโลตด่อหนว้าอากรลิปปาและเฟลลิกสร์และไมด่เชมืนึ่อวด่าในฐานะนมัก
ปาฐกถาคนหนนนึ่งเขาสมควรถผกจมัดอมันดมับใหว้อยผด่ในทด่ามกลางเหลด่าผผว้ทบีนึ่โดดเดด่นทบีนึ่สจุดตลอดกาล (ดผ กลิจการ บททบีนึ่ 24 
และ 26) และมบีบางสลินึ่งเกบีนึ่ยวกมับตมัวเขาทบีนึ่ทพาใหว้ชาวเมมืองลลิสตราเรบียกเขาวด่า เมอรร์คลิวเรบียส เทพเจว้าแหด่งการพผดของ
ชาวโรม: “และเมมืนึ่อประชาชนเหร็นสลินึ่งทบีนึ่เปาโลไดว้กระทพานมันั้น พวกเขากร็รว้องดว้วยเสบียงอมันดมังของพวกเขา โดยกลด่าว
ในภาษาของคนลลิคาโอเนบียวด่า “พวกพระลงมาหาพวกเราแลว้วในลมักษณะของมนจุษยร์” และพวกเขา…เรบียกเปาโล
วด่า เมอรร์คลิวเรบียส เพราะเปาโลเปป็นผผว้นพาในการพผด” (กลิจการ 14:11,12)

ขว้อ 11: จงใหว้คนเชด่นนมันั้นคพานนงถนงสลินึ่งนบีนั้วด่า พวกเราเปป็นอยด่างไรในคพาพผดโดยจดหมายตด่าง ๆ เมมืนึ่อพวกเรา
ไมด่อยผด่ พวกเรากร็จะเปป็นอยด่างนมันั้นในการกระทพาเชด่นกมันเมมืนึ่อพวกเราอยผด่ดว้วย

เปาโลกลด่าววด่า “จงใหว้คนเชด่นนมันั้น”-นมันึ่นคมือ คนทบีนึ่ไดว้กลด่าวหาเปาโล- “คพานนงถนงสลินึ่งนบีนั้”-หรมือแนด่ใจไดว้เลยวด่า-
“พวกเราเปป็นอยด่างไรในคพาพผดโดยจดหมายตด่าง ๆ เมมืนึ่อพวกเราไมด่อยผด่ พวกเรากร็จะเปป็นอยด่างนมันั้นในการกระทพาเชด่น
กมันเมมืนึ่อพวกเราอยผด่ดว้วย” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นจะไดว้เหร็นกมับตาเมมืนึ่อเขาไปถนงวด่าเขาสามารถปฏลิบมัตลิ



ตามคพาสมันึ่งเหลด่านมันั้นของผผว้บมัญชาการกองทมัพของเขา พระเยซผครลิสตร์เจว้า
เหร็นไดว้ชมัดวด่าเหลด่าผผว้ขมัดขวางของเปาโลไมด่ไดว้เบามมือเลยในการทบีนึ่พวกเขาตด่อตว้านเขา-เพราะวด่าพวกเขาไมด่

เพบียงไมด่ยอมรมับสลิทธลิอพานาจแบบอมัครทผตของเขา (1 คร. 9:1-6) พวกเขาไมด่เพบียงดผหมลินึ่นเขาเพราะรผปลมักษณร์ของ
เขา แตด่พวกเขาถนงขนาดกลด่าวหาเขาวด่าเปป็นคนขบีนั้ขลาดดว้วย ตามทบีนึ่เราหมายเหตจุในขว้อ 10 ผมเชมืนึ่อจรลิง ๆ วด่าไมด่มบี
สลินึ่งใดนด่าเหยบียดหยามมากไปกวด่าการทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งจะตะโกนคพาขผด่เสบียงดมังเมมืนึ่ออยผด่แตด่ไกล และเงบียบเสบียงและ
สงบเสงบีนึ่ยมแบบคนขบีนั้ขลาดยามเผชลิญหนว้ากมับศมัตรผดว้วยตมัวเอง แตด่เปาโลไมด่ใชด่คนขบีนั้ขลาด ไมด่ใชด่เลยสมักนลิดเดบียว! 
และตรงนบีนั้ในขว้อพระคพานบีนั้ของเรา เขาเตมือนคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่พผดตด่อตว้านเขาแบบออกนอกหนว้า โดยกลด่าวหาเขาวด่า
เปป็นคนขบีนั้ขลาด วด่าเมมืนึ่อเขาไปถนงทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ เขาจะกระทพาอยด่างทบีนึ่ตมัดสลินใจแลว้วเหมมือนอยด่างทบีนึ่เขาไดว้เขบียนไวว้ จจุด
มจุด่งหมายของเขาไมด่ใชด่เพมืนึ่อทพาใหว้ผผว้ทบีนึ่เชมืนึ่อฟปังตกใจกลมัว แตด่เพมืนึ่อทพาใหว้เหลด่าปฏลิปปักษร์ของเขาเขว้าใจชมัดเจนวด่าเขาไมด่ไดว้
เขบียนสลินึ่งใดในจดหมายตด่าง ๆ ของเขาทบีนึ่เขาไมด่สามารถปฏลิบมัตลิจรลิงยามอยผด่ตด่อหนว้าไดว้

ขว้อ 12: เพราะพวกเราไมด่กลว้าจมัดอมันดมับตมัวเราเอง หรมือเปรบียบเทบียบตมัวเราเองกมับบางคนทบีนึ่ยกยด่องตมัวเอง
แตด่พวกเขาทบีนึ่เอาตมัวเองวมัดขนาดกมันเอง และเปรบียบเทบียบกมันเองในทด่ามกลางพวกเขา กร็ไรว้ปปัญญา

เปาโลใชว้การเสบียดสบีแบบรจุนแรงในพระคพาขว้อนบีนั้ เขากลด่าววด่า “พวกเราไมด่กลว้า (หรมือพวกเราไมด่บมังอาจ) 
จมัดอมันดมับตมัวเราเองกมับพวกครผสอนเทร็จเหลด่านบีนั้” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่งกร็คมือ “ขว้าพเจว้าขอสารภาพวด่าขว้าพเจว้าไมด่กลว้า
พอทบีนึ่จะทพาสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาไดว้กระทพา”

“...หรมือเปรบียบเทบียบตมัวเราเองกมับบางคนทบีนึ่ยกยด่องตมัวเอง” เปาโลไมด่กลว้าพอทบีนึ่จะเอาตมัวเองไปอยผด่ขว้าง
หนว้าเหมมือนอยด่างทบีนึ่พวกเขาบางคนไดว้กระทพา เพมืนึ่ออวดเรมืนึ่องของประทานและความเหนมือกวด่าและความสพาเรร็จทบีนึ่
พวกเขาไดว้กระทพา การทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งจะทพาเชด่นนบีนั้ไดว้ เปาโลกลด่าววด่า คน ๆ นมันั้นตว้องอาศมัยความกลว้ามากกวด่าทบีนึ่เขามบี 
และในประเดร็นนบีนั้โดยเฉพาะเขาพรว้อมใจยอมรมับวด่าคนเหลด่านมันั้นมบีความกลว้ามากกวด่าเขาเยอะ คพาพผดเหนร็บแนม
ตรงนบีนั้มบีลมักษณะละเอบียดอด่อนมาก ๆ แตด่กร็รจุนแรงมาก ๆ เชด่นกมัน และไมด่มบีขว้อสงสมัยเลยวด่าพวกเขาเขว้าใจวด่าเปาโล
กพาลมังพผดอะไรอยผด่

“...แตด่พวกเขาทบีนึ่เอาตมัวเองวมัดขนาดกมันเอง และเปรบียบเทบียบกมันเองในทด่ามกลางพวกเขา…” ศมัตรผเหลด่านบีนั้
ของขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้ามองไปทบีนึ่การบรรลจุและความสพาเรร็จตด่าง ๆ ของตมัวเองอยผด่เสมอ และ
พวกเขาไมด่เคยเหร็นความยอดเยบีนึ่ยมหรมือคจุณความดบีของผผว้อมืนึ่นเลย พวกเขาสรว้างมาตรฐานของตมัวเองขนนั้นมาและคลิด
วด่าตมัวเองเลลิศเลอสผงสด่ง อมันทบีนึ่จรลิง พวกเขาทพาใหว้ตมัวเองเปป็นมาตรฐานแหด่งความดบีเลลิศ พวกเขาพอใจกมับสลินึ่งตด่าง ๆ 
ทบีนึ่พวกเขาบรรลจุ

มบีคนมากมายวมันนบีนั้ทบีนึ่มาตรฐานแหด่งความเปป็นเลลิศของพวกเขาคมือชบีวลิตและความสพาเรร็จตด่าง ๆ ของพวก
เขาเอง พวกเขาตมันั้งมาตรฐานตด่าง ๆ รผปแบบวลิธบีตด่าง ๆ ของการนมมัสการ ลมักษณะอมันเหมาะสมของการทจุด่มเท 
พวกเขาตมัดสลินชบีนั้ขาดวด่านลิสมัยใดบว้างทบีนึ่ครลิสเตบียนทมันั้งหลายควรมบีหรมือไมด่ควรมบี ธรรมเนบียมใดบว้างทบีนึ่พวกเขาควรถมือ
ปฏลิบมัตลิหรมือไมด่ถมือปฏลิบมัตลิ และสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาประกาศวด่าถผกตว้องกร็เปป็นสลินึ่งทบีนึ่ถผกตว้อง และทจุกคนทบีนึ่ไมด่เหร็นพว้องกมับพวก
เขากร็ผลิด ทางของพวกเขาคมือทางทบีนึ่สมบผรณร์แบบ ตามมาตรฐานตด่าง ๆ ของพวกเขา และอจุปนลิสมัยตด่าง ๆ ของพวก
เขาเองคมือแบบอยด่างของความเปป็นเลลิศ พวกเขาแทบไมด่เหร็นขว้อดบีในผผว้ใดเลยทบีนึ่กลว้าเหร็นตด่างไปจากพวกเขาในเรมืนึ่อง



ใด ๆ พวกเขามองตมัวเองวด่าเปป็นมาตรวมัดทบีนึ่แทว้จรลิงแหด่งหลมักขว้อเชมืนึ่อเดลิม ความกระตมือรมือรว้น และความถด่อมใจ และ
พวกเขาประณามทจุกคนทบีนึ่เหร็นตด่างไปจากพวกเขา

ตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธตรมัสในถว้อยคพาทบีนึ่ถผกใหว้แกด่เปาโลในพระคพาขว้อนบีนั้ ผผว้คนทบีนึ่เปป็นแบบนบีนั้ “กร็ไรว้
ปปัญญา”! พวกเขางบีนึ่เงด่า โงด่เขลา ปราศจากความเขว้าใจ และเตร็มไปดว้วยความเยด่อหยลินึ่งและความหนว้าซมืนึ่อใจคด 
พวกเขาถผกบมังตาโดยพระแหด่งยจุคนบีนั้ คมือมารรว้าย พวกเขาไมด่เขว้าใจอจุปนลิสมัยของตมัวเอง และพวกเขาไมด่ยอมรมับ
สารภาพความดว้อยกวด่าของตมัวเอง

ขว้อ 13: แตด่พวกเราจะไมด่โอว้อวดในสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่อยผด่เกลินขอบเขตของเรา แตด่ตามขอบเขตของกฎนมันั้นซนนึ่ง
พระเจว้าทรงจมัดไวว้ใหว้แกด่พวกเรา คมือขอบเขตทบีนึ่จะมาถนงแมว้แตด่พวกทด่าน

เปาโลรมับประกมันชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่า “พวกเราจะไมด่โอว้อวดในสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่อยผด่เกลินขอบเขตของ
เรา…” นมันึ่นคมือ เขาจะไมด่ทพาเหมมือนพวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้น ทบีนึ่เหยบียดตมัวอยด่างโอว้อวดออกไปเกลินการทรงเรบียกทบีนึ่
พระเจว้าไดว้ประทานใหว้แกด่เขา พมันธกลิจนมันั้นทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงวางไวว้บนตมัวเขา

“...แตด่ตามขอบเขตของกฎนมันั้นซนนึ่งพระเจว้าทรงจมัดไวว้ใหว้แกด่พวกเรา…” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลประกาศวด่าเขาจะ
ดพาเนลินตามขนาดแหด่งการทรงจมัดเตรบียมซนนึ่งพระเจว้าไดว้ทรงจมัดไวว้ใหว้เขาในฐานะอมัครทผตไปยมังพวกคนตด่างชาตลิ จาก
นมันั้นเขาเสรลิมวด่า “คมือขอบเขตทบีนึ่จะมาถนงแมว้แตด่พวกทด่าน” โดยพผดถนงพวกคนตด่างชาตลิในครลิสตจมักรนมันั้นทบีนึ่เมมืองโครลิน
ธร์

พวกครผสอนเทร็จไมด่ไดว้กลมัวทบีนึ่จะกว้าวไปเกลินขอบเขตของพระเจว้าเลย ทบีนึ่จะไปทบีนึ่ไหนกร็ไดว้ ทบีนึ่จะประกาศ
อะไรกร็ไดว้ หรมือทบีนึ่จะอว้างสลิทธลิธอะไรกร็ไดว้ เปาโลปฏลิเสธทบีนึ่จะทพาแบบนมันั้น เขาตมันั้งใจแนด่วแนด่ทบีนึ่จะอยผด่ภายในการทรงจมัด
เตรบียมของเขาเอง ทบีนึ่จะทพาสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงเรบียกเขา ทรงมอบพมันธกลิจใหว้เขา และทรงแตด่งตมันั้งเขาใหว้กระทพา ใน
ฐานะอมัครทผตคนหนนนึ่ง พมันธกลิจของเขาคมือ การประกาศขด่าวประเสรลิฐทจุกหนแหด่ง โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งในทด่ามกลาง
พวกคนตด่างชาตลิ และเขาไมด่ไดว้ถผกจพากมัดใหว้อยผด่ในทบีนึ่ใดทบีนึ่หนนนึ่ง ในเมมืองใดเมมืองหนนนึ่ง แมว้กระนมันั้นเขากร็ถมือปฏลิบมัตลิตาม
การทรงนพาตด่าง ๆ ของพระวลิญญาณของพระเจว้าวด่าเขาจะตว้องไปเทศนา ทพางาน และรมับใชว้ทบีนึ่ไหน

พระเจว้าทรงมบีบางสลินึ่งใหว้ผผว้เชมืนึ่อทจุกคนกระทพา และพระองคร์ประทานใหว้แตด่ละคนซนนึ่งงานของเขาเอง การ
รมับใชว้ของเขาเอง เหมมือนกมับทบีนึ่พระเจว้าทรงแบด่งสรรใหว้อมัครทผตแตด่ละคนซนนึ่งงานของตนและขนาด (หรมือขอบเขต) 
ของงานนมันั้นของอมัครทผตคนนมันั้น พระเจว้ากร็ประทานแกด่ผผว้รมับใชว้ทจุกคนซนนึ่งงานรมับใชว้หนนนึ่งทบีนึ่จะตว้องกระทพา และเมมืนึ่อ
ผผว้รมับใชว้คนใดออกไปนอกขอบเขตทบีนึ่พระเจว้าทรงจมัดไวว้สพาหรมับเขา ผผว้รมับใชว้คนนมันั้นกร็จะลว้มเหลว เขาจะไมด่มบีความสจุข 
ถว้าผผว้รมับใชว้ นมักประกาศขด่าวประเสรลิฐ มลิชชมันนารบี หรมือครผสอนพระคมัมภบีรร์คนใดจะยอมใหว้องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
พระเจว้าทรงจมัดวางเสว้นทางทบีนึ่เขาจะตว้องเดลินตามและทรงนพาเขาวด่าจะตว้องไปทบีนึ่ไหนและไปเมมืนึ่อไร เขากร็จะประสบ
ความสพาเรร็จ ถว้าเขาไมด่ทพาตามนมันั้น เขากร็จะลว้มเหลว

ขว้อ 14: เพราะพวกเราไมด่ไดว้ลด่วงขอบเขตของพวกเรา เหมมือนกมันวด่าพวกเราไมด่ไดว้มาถนงพวกทด่าน เพราะ
พวกเราไดว้มาจนถนงพวกทด่านเชด่นกมันในการประกาศขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์

เปาโลกพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้วด่าเขาไมด่ไดว้เหยบียดตมัวออกไปเกลิน (หรมือกว้าวขว้าม) ขบีดจพากมัดอมันควรของตนในการ
อว้างสลิทธลิธชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่าเปป็นความรมับผลิดชอบของเขา เพราะวด่ามมันเปป็นขว้อเทร็จจรลิงหนนนึ่งทบีนึ่ไมด่อาจปฏลิเสธไดว้



วด่าเขาไดว้มาไกลถนงเมมืองโครลินธร์ โดยประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า แนด่ทบีเดบียว เขา
เปป็นผผว้แรกทบีนึ่ไดว้นพาขด่าวดบีนบีนั้มาถนงพวกเขา

ในตอนนมันั้น เมมืองโครลินธร์เปป็นจจุดทบีนึ่ไกลสจุดทบีนึ่เปาโลเคยเทศนา และเขาไดว้มาถนงเมมืองนมันั้นโดยกระบวนการ
ปกตลิแบบคด่อยเปป็นคด่อยไป โดยไดว้แวะหลายแหด่งตลอดทาง โดยประกาศขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ขณะทบีนึ่เขา
เดลินทางไป เขาแวะทบีนึ่เมมืองโครลินธร์และประกาศขด่าวประเสรลิฐหลมังจากทบีนึ่เขาผด่านจากเมมืองฟปีลลิปปปีไปทางทลิศใตว้ตาม
ลพาดมับผด่านเขว้าในเมมืองอมัมฟปีบจุรบี เมมืองอปอลโลเนบีย เมมืองเธสะโลนลิกา เมมืองเบโรอา และกรจุงเอเธนสร์ (ดผ กลิจการ บท
ทบีนึ่ 16 ถนง 18)

ขว้อ 15: โดยไมด่ไดว้โอว้อวดถนงสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่เกลินขอบเขตของพวกเรา นมันึ่นคมือถนงงานหนมักตด่าง ๆ ของคนอมืนึ่น 
แตด่โดยมบีความหวมังวด่า เมมืนึ่อความเชมืนึ่อของพวกทด่านจพาเรลิญขนนั้นแลว้ว พวกเราจะถผกขยายขอบเขตนมันั้นโดยพวกทด่าน
ตามกฎของพวกเราอยด่างบรลิบผรณร์

เปาโลทวนซนั้พาตรงนบีนั้สลินึ่งทบีนึ่เขากลด่าวในขว้อ 13: “โดยไมด่ไดว้โอว้อวดถนงสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่เกลินขอบเขตของพวก
เรา…” อยด่างไรกร็ตาม เขาเลร็งคพาพผดของเขาไปยมังพวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นโดยเสรลิมวด่า “นมันึ่นคมือถนงงานหนมักตด่าง ๆ
ของคนอมืนึ่น” พวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นเขว้ามาในเมมืองโครลินธร์ทบีหลมังเปาโล และไดว้เขว้าสผด่การงานหนมักของเขา เปาโล
ไดว้สผว้ทนความลพาบากและการขด่มเหงหลายอยด่างเพมืนึ่อทบีนึ่จะไปถนงเมมืองโครลินธร์ เขาไดว้กด่อตมันั้งครลิสตจมักรนมันั้นทบีนึ่นมันึ่น และ
บมัดนบีนั้พวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นไดว้เขว้ามาแลว้ว โดยอว้างสลิทธลิธทจุด่งนานมันั้นวด่าเปป็นของตมัวเอง

“...แตด่โดยมบีความหวมังวด่า เมมืนึ่อความเชมืนึ่อของพวกทด่านจพาเรลิญขนนั้นแลว้ว…” เปาโลมบีความหวมังอมันลนกซนนั้ง
ภายในใจของเขาวด่าความเชมืนึ่อของชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้เพลินึ่มพผนขนนั้นจนถนงจจุดทบีนึ่พวกเขาสามารถปลด่อยเขาไปและ
อนจุญาตใหว้เขาไดว้ไปไกลกวด่าเดลิมพรว้อมกมับขด่าวประเสรลิฐอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีนบีนั้แหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้า

นด่าจะมบีเหตจุผลสองประการวด่าทพาไมเปาโลถนงกลด่าวคพาพผดนบีนั้ ประการแรก เปาโลไมด่สามารถไปจมัดการ
ดผแลงานอมืนึ่นใดไดว้ขณะทบีนึ่ครลิสตจมักรชาวโครลินธร์นมันั้นยมังอยผด่ในสภาพทบีนึ่พวกเขาอยผด่ตอนนมันั้น ผผว้คนเหลด่านมันั้นไมด่มบีความเปป็น
นนั้พาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน พวกเขาไมด่อยผด่ฝฝ่ายวลิญญาณ แทนทบีนึ่จะเปป็นเชด่นนมันั้น พวกเขากลมับแตกแยกและอยผด่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง 
จากนมันั้นในประการทบีนึ่สอง การประพฤตลิทบีนึ่คงเสว้นคงวาของชจุมชนครลิสเตบียนหนนนึ่งคงจะมบีสด่วนชด่วยเหลมืออยด่างมากตด่อ
มลิชชมันนารบีพวกแรกแหด่งขด่าวประเสรลิฐในการกด่อตมันั้งชจุมชนอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่เปป็นแบบนมันั้น เปาโลเนว้นยนั้พาความสพาคมัญของ
ความคงเสว้นคงวาเชด่นนมันั้นในทลิตมัส 2:7,8: 

“ในสลินึ่งสารพมัดจงสพาแดงตมัวทด่านเองใหว้เปป็นแบบอยด่างของการงานทบีนึ่ดบีทมันั้งหลาย ในหลมักคพาสอนโดยแสดง
ความสจุจรลิต ความจรลิงจมัง ความจรลิงใจ คพาพผดอมันถผกตว้อง ซนนึ่งไมด่สามารถถผกประณามไดว้ เพมืนึ่อคนทบีนึ่อยผด่ฝฝ่ายตรงกมัน
ขว้ามจะไดว้ละอาย โดยไมด่มบีสลินึ่งชมันึ่วรว้ายใด ๆ ทบีนึ่จะกลด่าวถนงทด่านทมันั้งหลายไดว้”

“...พวกเราจะถผกขยายขอบเขตนมันั้นโดยพวกทด่าน”-นมันึ่นคมือ เมมืนึ่อความเชมืนึ่อของชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเพลินึ่มพผน
ขนนั้นจนถนงจจุดทบีนึ่เขาสามารถไปทพางานรมับใชว้ในพมืนั้นทบีนึ่อมืนึ่น ๆ ตด่อไดว้แลว้ว เปาโลมองวด่าตมัวเขาเองกมับงานของเขาเปป็นอมัน
หนนนึ่งอมันเดบียวกมันเสมอ เขาเปป็นสด่วนหนนนึ่งของครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาไดว้กด่อตมันั้งอยด่างแนด่นอน เขาระบจุตมัวเขาเองวด่า
เปป็นพวกเดบียวกมับครลิสตจมักรชาวโครลินธร์นมันั้นกด่อนหนว้านบีนั้แลว้ว ตามทบีนึ่เราหมายเหตจุในบททบีนึ่ 3 ขว้อ 2 และในบททบีนึ่ 7 
ขว้อ 3 เมมืนึ่อเปป็นความจรลิงเชด่นนบีนั้ เปาโล จนงถผก “ขยายขอบเขต” เมมืนึ่อครลิสตจมักรนมันั้นถผกขยายผด่านทางงานรมับใชว้ของ



เขา
“...ตามกฎของพวกเรา” นมันึ่นคมือ กฎของเปาโลทบีนึ่จะไมด่ไปเกลินเสว้นทบีนึ่ถผกตมันั้งไวว้สพาหรมับเขา ทบีนึ่จะอยผด่ภายใน

นนั้พาพระทมัยของพระเจว้าสพาหรมับชบีวลิตและงานรมับใชว้ของเขาเอง- “อยด่างบรลิบผรณร์” การถผก “ขยายขอบเขตโดยพวก
ทด่านอยด่างบรลิบผรณร์” หมายความวด่า “โดยความเอมืนั้อเฟฟฟื้อเผมืนึ่อแผด่ของพวกทด่าน ขว้าพเจว้ากร็จะสามารถไปไดว้ไกลกวด่า
เดลิมอบีกพรว้อมกมับขด่าวสารอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีนบีนั้”

ขว้อ 16: เพมืนึ่อทบีนึ่จะประกาศขด่าวประเสรลิฐในบรรดาแวด่นแควว้นทบีนึ่อยผด่นอกทว้องถลินึ่นของพวกทด่าน และไมด่
โอว้อวดในขอบเขตของสลินึ่งตด่าง ๆ ของอบีกคนหนนนึ่งซนนึ่งถผกเตรบียมไวว้ใหว้พรว้อมมาสผด่มมือของพวกเรา

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลเปปิดเผยความปรารถนาของเขา “ทบีนึ่จะประกาศขด่าวประเสรลิฐในบรรดาแวด่นแควว้นทบีนึ่อยผด่
นอก” เมมืองโครลินธร์ แวด่นแควว้นเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงตรงนบีนั้คมือ แวด่นแควว้นทบีนึ่อยผด่ทางทลิศตะวมันตกและทลิศใตว้ซนนึ่งขด่าว
ประเสรลิฐยมังไมด่ไดว้ถผกประกาศ ณ เวลานมันั้น (เปรบียบเทบียบโรม 15:19-28)

“...และไมด่โอว้อวดในขอบเขตของสลินึ่งตด่าง ๆ ของอบีกคนหนนนึ่งซนนึ่งถผกเตรบียมไวว้ใหว้พรว้อมมาสผด่มมือของพวกเรา”
เปาโลปฏลิเสธทบีนึ่จะรมับความดบีความชอบสพาหรมับงานรมับใชว้ของอบีกคนหนนนึ่ง งานของอบีกคนหนนนึ่ง เขาเดลินทางไปยมัง
ชจุมชนใหมด่ ๆ และพมืนั้นทบีนึ่ใหมด่ ๆ มากมายตลอดชด่วงแรก ๆ ของยจุคครลิสตจมักร และเขาปรนนลิบมัตลิ ทจุกคราวทบีนึ่ทพาไดว้ 
แกด่ผผว้คนทมันั้งหลายทบีนึ่ไมด่เคยไดว้ยลินขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า เขาปฏลิเสธทบีนึ่จะเปป็นเหมมือนอยด่างทบีนึ่พวก
ศมัตรผของเขาเปป็น-เขว้าไปในเขตแดนทมันั้งหลายทบีนึ่คนอมืนึ่นไดว้ทพางานหนมักอยด่างไมด่รผว้จมักเหนร็ดเหนมืนึ่อย และรมับความดบี
ความชอบสพาหรมับงานนมันั้นทบีนึ่คนเหลด่านมันั้นไดว้กระทพา

อมัครทผตเปาโลยกความดบีความชอบในทบีนึ่ ๆ สมควรไดว้รมับความดบีความชอบเสมอ และตรงนบีนั้ในขว้อ 15 
และ 16 เขายกความดบีความชอบของความกว้าวหนว้าไกลกวด่าเดลิมในขด่าวประเสรลิฐ วด่าไมด่ไดว้เกลิดจากความสามารถ
ของเขาเองหรมือพละกพาลมังของเขาเอง แตด่เกลิดจากความเชมืนึ่อของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขากพาลมังเขบียนไปถนง ดมังนมันั้นเราจนงมบี
อบีกตมัวอยด่างหนนนึ่งของการทบีนึ่เปาโลระบจุตมัวเขาเองกมับผผว้เชมืนึ่อคนอมืนึ่น ๆ ความปรารถนาอมันลนกซนนั้งของอมัครทผตเปาโล
เกบีนึ่ยวกมับผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์กร็คมือ ทบีนึ่ความเชมืนึ่อของพวกเขาจะเพลินึ่มพผนขนนั้นเพมืนึ่อทบีนึ่วด่า โดยความเชมืนึ่อ ความมบีใจกวว้างและ
ความสามารถของพวกเขา เขาจะไดว้ไปยมังพมืนั้นทบีนึ่รมับใชว้ใหมด่ ๆ ตด่อไป-สถานทบีนึ่ตด่าง ๆ ทบีนึ่ผผว้คนยมังไมด่เคยไดว้ยลินเกบีนึ่ยวกมับ
พระเยซผครลิสตร์เจว้าและความรอดแสนมหมัศจรรยร์ทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงจมัดหาใหว้แลว้ว

ขว้อ 17: แตด่ผผว้ทบีนึ่อวด จงใหว้ผผว้นมันั้นอวดในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเถลิด
เปาโลไมด่ไดว้ปรารถนาเกบียรตลิยศสงด่าราศบี เขาอยากใหว้เกบียรตลิทมันั้งสลินั้นถผกถวายแดด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ผผว้ทรง

คผด่ควร สมังเกตคพาพผดของเขาใน 1 โครลินธร์ 1:26-31:
“ดว้วยวด่าพวกทด่านไดว้เหร็นการทรงเรบียกของพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย วด่ามบีคนมบีปปัญญาตามเนมืนั้อหนมังนว้อย

คน มบีผผว้มบีอพานาจนว้อยคน มบีคนทบีนึ่มบีตระกผลสผงนว้อยคน ทบีนึ่ถผกเรบียก แตด่พระเจว้าไดว้ทรงเลมือกสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่โงด่เขลาของ
โลกเพมืนึ่อทพาใหว้คนมบีปปัญญาสมับสน และพระเจว้าไดว้ทรงเลมือกสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่อด่อนแอของโลกเพมืนึ่อทพาใหว้สลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่ง
มบีอพานาจสมับสน และสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่ตนึ่พาตว้อยของโลก และสลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งถผกเหยบียดหยาม พระเจว้าทรงเลมือกไวว้ ใชด่
แลว้ว และสลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งมลิไดว้เปป็น เพมืนึ่อกระทพาสลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งเปป็นอยผด่แลว้วใหว้ลว้มเหลวไป เพมืนึ่อไมด่ใหว้เนมืนั้อหนมังใด ๆ 
อวดตด่อพระพมักตรร์พระองคร์ไดว้ แตด่โดยพระองคร์พวกทด่านจนงอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่งโดยพระเจว้าทรงถผกตมันั้งไวว้ใหว้



เปป็นสตลิปปัญญา และความชอบธรรม และการแยกตมันั้งไวว้ และการไถด่ถอน สพาหรมับเราทมันั้งหลาย เพมืนึ่อทบีนึ่วด่า ตามทบีนึ่มบี
เขบียนไวว้แลว้ววด่า ‘ผผว้ทบีนึ่โอว้อวด จงใหว้ผผว้นมันั้นอวดในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเถลิด’”

ขว้อ 17 จรลิง ๆ แลว้วเปป็นการถอดความของถว้อยคพาทบีนึ่พระเจว้าประทานใหว้แกด่เยเรมบียร์หลายรว้อยปปีกด่อนทบีนึ่
พระเยซผประสผตลิ: “แตด่ใหว้ผผว้ทบีนึ่อวดอวดในสลินึ่งนบีนั้ คมือทบีนึ่เขาเขว้าใจและรผว้จมักเรา วด่าเราคมือพระเยโฮวาหร์ ผผว้ซนนึ่งทรงสพาแดง
ความเมตตา ความยจุตลิธรรม และความชอบธรรม ในแผด่นดลินโลก เพราะวด่าเรายลินดบีในสลินึ่งเหลด่านบีนั้ พระเยโฮวาหร์
ตรมัส” (ยรม. 9:24)

เรามบีแบบอยด่างอมันคผด่ควรของการอวดชนลิดนบีนั้ใน 1 โครลินธร์ 15:10 ทบีนึ่เปาโลกลด่าววด่า “แตด่โดยพระคจุณของ
พระเจว้า ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่อยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่นบีนั้ และพระคจุณของพระองคร์ซนนึ่งไดว้ประทานแกด่ขว้าพเจว้านมันั้นมลิไดว้ไรว้
ประโยชนร์ แตด่ขว้าพเจว้าไดว้ทพางานหนมักมากกวด่าพวกเขาเสบียอบีก แตด่มลิใชด่ตมัวขว้าพเจว้า แตด่พระคจุณของพระเจว้าซนนึ่งไดว้
ดพารงอยผด่กมับขว้าพเจว้า”

สมังเกตถว้อยคพาของเขาใน 2 โครลินธร์ 12:10 เชด่นกมัน: “เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงปปีตลิยลินดบีในบรรดาความ
อด่อนแอ ในการถผกดด่าวด่าทมันั้งหลาย ในบรรดาความขมัดสน ในการถผกขด่มเหงตด่าง ๆ ในบรรดาความกมังวลใจเพราะ
เหร็นแกด่พระครลิสตร์ เพราะวด่าขว้าพเจว้าอด่อนแอเมมืนึ่อใด ขว้าพเจว้ากร็แขร็งแรงเมมืนึ่อนมันั้น”

ผมกลด่าวถนงไปกด่อนหนว้านบีนั้วด่าถนงแมว้พระเจว้าประทานพมันธกลิจแกด่เปาโลในฐานะอมัครทผตคนหนนนึ่งเพมืนึ่อ
ประกาศขด่าวประเสรลิฐทจุกหนแหด่ง เขากร็มองพนนึ่งไปทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าเพมืนึ่อนพาพาเขาโดยพระวลิญญาณของ
พระองคร์ และเขาไปในทบีนึ่ ๆ พระวลิญญาณทรงนพาเขา ดมังนมันั้นเขาจนงมายมังเมมืองโครลินธร์โดยการทรงนพาของพระเจว้า 
และทบีนึ่นมันึ่นเขาประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้าและคนจพานวนมากไดว้กลมับใจมาสผด่
ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน ในการอวดเกบีนึ่ยวกมับพวกเขาวด่าเปป็นหนว้าทบีนึ่รมับผลิดชอบของเขา เปาโลไมด่ไดว้อวดเกบีนึ่ยวกมับ
การงานหนมักของผผว้อมืนึ่นเลย เขาไมด่ไดว้กพาลมังกด่อขนนั้นบนรากฐานของอบีกคนหนนนึ่ง บมัดนบีนั้ความหวมังของเขากร็คมือทบีนึ่ความ
เชมืนึ่อของพวกเขาถผกเพลินึ่มพผนขนนั้นเพมืนึ่อทบีนึ่คนอมืนึ่นแมว้กระทมันึ่งในพมืนั้นทบีนึ่หด่างไกลกวด่าแหด่งแควว้นอาคายาจะเปปิดรมับขด่าว
ประเสรลิฐและรมับความรอดเชด่นกมัน

คพากลด่าวหาทบีนึ่ไมด่เปป็นธรรมเหลด่านมันั้นของพวกศมัตรผของเขาทพาใหว้เปาโลตว้องแกว้ตด่างใหว้ตมัวเอง และวลิธบีผลิด ๆ 
ทบีนึ่พวกเขาใชว้กร็ใหว้เขามบีโอกาสอมันดบีทบีนึ่จะกลด่าวถนงกฎทบีนึ่ดบีกวด่าซนนึ่งเขาไดว้ปฏลิบมัตลิตาม แตด่เขากร็กลมัวการอวดหรมือการเอา
คพาสรรเสรลิญเขว้าตมัว ดมังนมันั้นเขาจนงกลด่าววด่า “ผผว้ทบีนึ่อวด จงใหว้ผผว้นมันั้นอวดในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเถลิด”

ในฐานะผผว้เชมืนึ่อ ถว้าเราปฏลิบมัตลิตามกฎตด่าง ๆ ทบีนึ่กด่อใหว้เกลิดการประพฤตลิและการดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่อจุทลิศตนแบบ
ครลิสเตบียนทบีนึ่ดบีและขาวสะอาด เรากร็ควรถวายคพาสรรเสรลิญแดด่พระเจว้า ของประทานทบีนึ่ดบีทจุกอยด่างและของประทาน
ทบีนึ่สมบผรณร์แบบทจุกอยด่างมาจากพระเจว้า ทจุกคนทบีนึ่อวดควรอวดในพระเจว้าและในพระเยซผเจว้า พระผผว้ไถด่ของเรา 
พระผผว้ชด่วยใหว้รอดของเรา ผผว้ทรงรมักษาเราไวว้ พระองคร์ผผว้ทรงตอบสนองทจุกความตว้องการของเรา และผผว้ประทาน
สลินึ่งสารพมัดทบีนึ่ดบี ถว้าผผว้ใดไมด่อวดในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า การอวดของเขากร็เปป็นการอวดทบีนึ่สผญเปลด่า ในการปฟ้อยอทมันั้งหมด
การปฟ้อยอตมัวเองกร็แยด่ทบีนึ่สจุด อยด่างดบีทบีนึ่สจุด การชมเชยตมัวเองกร็ไมด่ใชด่การสรรเสรลิญเลย และบด่อยครมันั้งมมันกร็โงด่เขลาและ
ไรว้สาระพอ ๆ กมับทบีนึ่มมันเยด่อหยลินึ่ง

ดมังนมันั้น แทนทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อจะสรรเสรลิญหรมือชมเชยตมัวเอง เขาควรมจุด่งทบีนึ่จะถวายความดบีความชอบแดด่พระเจว้า



สพาหรมับสลินึ่งสารพมัด ไมด่วด่าสลินึ่งเหลด่านมันั้นจะเลร็กนว้อยหรมือไมด่สพาคมัญขนาดไหนหรมือพวกมมันจะยลินึ่งใหญด่ขนาดไหน เราควร
จดจพาไวว้วด่าสลินึ่งดบี ๆ ทจุกอยด่างลว้วนออกมาจากพระเจว้า และทจุกสลินึ่งทบีนึ่เรามบีและทจุกสลินึ่งทบีนึ่เราทพาสพาเรร็จกร็เปป็นมาจาก
พระองคร์: “มลิใชด่วด่าพวกเรามบีความพอเพบียงในพวกเราเองทบีนึ่จะคลิดสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดวด่ามาจากพวกเราเอง แตด่ความพอ
เพบียงของพวกเรานมันั้นเปป็นมาจากพระเจว้า” (2 คร. 3:5)

ขว้อ 18: เพราะไมด่ใชด่คนทบีนึ่ยกยด่องตมัวเองจะไดว้รมับการรมับรอง แตด่คนทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงยกยด่องตด่าง
หาก

การยกยด่องตมัวเองของเปาโลถผกดนงออกมาจากเขาเพราะสภาพการณร์แวดลว้อมทมันั้งหลาย-สภาพการณร์
แวดลว้อมทบีนึ่มาเพราะเหลด่าศมัตรผของเขาและคพากลด่าวหาเทบียมเทร็จทบีนึ่พวกเขานพามาปรมักปรพาเขา เขาตว้องจพาใจแกว้ตด่าง
ใหว้ตมัวเองวด่าใชว้สลิทธลิอพานาจทบีนึ่เฉพาะอมัครทผตคนหนนนึ่งเทด่านมันั้นทบีนึ่มบี ตามทบีนึ่เราไดว้หมายเหตจุในขว้อ 7 พวกครผสอนเทร็จใน
เมมืองโครลินธร์ตมัดสลินสลินึ่งตด่าง ๆ โดยรผปลมักษณร์ภายนอก ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลปฏลิบมัตลิตามคพาแนะนพาทบีนึ่วด่า “จงตอบคนโงด่ตาม
ความโงด่เขลาของเขา” (สภษ. 26:5) และแสดงใหว้เหร็นวด่าแมว้กระทมันึ่งจากมจุมมองนมันั้น (รผปลมักษณร์ภายนอก) พวกครผ
เหลด่านมันั้นกร็ไมด่อาจอว้างสลิทธลิธใด ๆ ในความเหนมือกวด่าเขาไดว้ เขาเปป็นอมัครทผตทบีนึ่แทว้จรลิงคนหนนนึ่งของพระเจว้า ถผกแตด่งตมันั้ง
และรมับมอบพมันธกลิจจากพระองคร์

“เพราะไมด่ใชด่คนทบีนึ่ยกยด่องตมัวเองจะไดว้รมับการรมับรอง…”  ไมด่ใชด่คนทบีนึ่อวดตมัวเอง-อวดพรสวรรคร์และความ
สามารถตด่าง ๆ ของตมัวเองๅ-ทบีนึ่ไดว้รมับความเหร็นชอบจากพระเจว้า “แตด่คนทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงยกยด่องตด่างหาก”
นบีนึ่แหละคมือคนทบีนึ่พระเจว้าทรงเหร็นชอบ ความจรลิงทบีนึ่ถผกนพาเสนอตรงนบีนั้กร็คมือวด่าคนทมันั้งหลายจะไดว้รมับความเหร็นชอบ
หรมือถผกปฏลิเสธโดยพระเจว้า มมันแทบไมด่สพาคมัญเลยวด่ามนจุษยร์คลิดอะไรเกบีนึ่ยวกมับเรา แตด่มมันสพาคมัญอยด่างมหาศาลวด่า
พระเจว้าทรงทราบอะไรเกบีนึ่ยวกมับใจของเรา ชบีวลิตลมับ ๆ ทบีนึ่ซจุกซด่อนอยผด่ของเรา พระเจว้าจะตรมัสคพาพลิพากษาตด่อมนจุษยร์
และคพาพลิพากษานมันั้นจะสอดคลว้องกมับความชอบธรรมของพระเจว้า (กลิจการ 17:31) พระองคร์ทรงพลิพากษาแบบ
ผลิด ๆ ไมด่ไดว้เพราะวด่าพระองคร์ทรงเปป็นองคร์ผผว้ชอบธรรมนมันั้นและพระองคร์จะพลิพากษาเราในความชอบธรรม เมมืนึ่อ
มนจุษยร์พลิพากษามนจุษยร์ บด่อยครมันั้งมบีความอยจุตลิธรรม มนจุษยร์แสดงความลพาเอบียง พระเจว้าไมด่ทรงลพาเอบียง

ถว้าพระเจว้าทรงเหร็นชอบเรา เรากร็ถผกยอมรมับโดยพระองคร์-และหนทางเดบียวทบีนึ่พระเจว้าสามารถหรมือจะ
เหร็นชอบผผว้ใดไดว้กร็โดยทางพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระบจุตรของพระองคร์ พระเยซผครลิสตร์เจว้า เมมืนึ่อเรายอมรมับ
พระเยซผโดยความเชมืนึ่อ เรากร็รมับการบมังเกลิดใหมด่ เรากลายเปป็นสมาชลิกคนหนนนึ่งแหด่งครอบครมัวของพระเจว้า อวมัยวะ
หนนนึ่งแหด่งพระกายของพระครลิสตร์ เราครบบรลิบผรณร์อยผด่ในพระองคร์ และเมมืนึ่อพระเจว้าทรงเหร็นเรา พระองคร์กร็ทรงเหร็น
พระบจุตรนมันั้น เพราะวด่าเราอยผด่ในพระบจุตรนมันั้น ถผกซด่อนไวว้กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า เรายมืนอยผด่ตด่อพระพมักตรร์พระเจว้า
โดยมบีความชอบธรรม และบรลิสจุทธลิธ พอ ๆ กมับพระบจุตรนมันั้น เพราะวด่าเราเปป็นของพระองคร์ เราดพารงอยผด่ในพระองคร์
และพระองคร์ทรงดพารงอยผด่ในเรา

มมันไมด่สพาคมัญวด่าคน ๆ หนนนึ่งจะวลิเศษวลิโสขนาดไหน มมันไมด่สพาคมัญวด่าเขาจะมมันึ่งมบีหรมือโวหารดบีขนาดไหน นบีนึ่จะ
ไมด่เปป็นประโยชนร์เลยสมักอยด่างเดบียวเมมืนึ่อเขายมืนอยผด่ตด่อพระพมักตรร์พระเจว้า สลินึ่งเดบียวทบีนึ่จะสพาคมัญในตอนนมันั้นกร็คมือวด่าเขา
ไดว้วางใจพระเยซผครลิสตร์เจว้าใหว้เปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดสด่วนตมัวของเขาหรมือไมด่ ไมด่มบีสมักสลินึ่งเดบียว ไมด่มบีสมักคนเดบียว ทบีนึ่
สามารถชด่วยเราใหว้รอดจากการพลิพากษาปรมับโทษไดว้ นอกจากพระเยซผครลิสตร์เจว้า



ในฐานะผผว้เชมืนึ่อเราควรมองพนนึ่งทบีนึ่พระเยซผ ทพาทจุกสลินึ่งทบีนึ่เราทพาเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิพระองคร์ และยอมใหว้พระองคร์
นพาพาเราทจุกยด่างกว้าวของเสว้นทางนมันั้น เราควรรมักพระองคร์อยด่างสผงทบีนึ่สจุดและรมับใชว้พระองคร์โดยไมด่รผว้จมักเหนร็ดเหนมืนึ่อย
ดว้วยสลินั้นสจุดกพาลมังของเราและดว้วยทจุกสลินึ่งทบีนึ่เรามบี

“และสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่พวกทด่านกระทพา จงกระทพาดว้วยความเตร็มใจ เหมมือนกระทพาถวายแดด่องคร์พระผผว้เปป็น
เจว้า ไมด่ใชด่เหมมือนกระทพาแกด่มนจุษยร์ โดยรผว้แลว้ววด่าพวกทด่านจะไดว้รมับมรดกจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเปป็นบพาเหนร็จ 
เพราะพวกทด่านรมับใชว้พระครลิสตร์เจว้าอยผด่” (คส. 3:23, 24)

บทททที่ 11



11:1 ขอพระเจว้าโปรดใหว้พวกทด่านอดทนกมับขว้าพเจว้าสมักหนด่อยหนนนึ่งในความเขลาของขว้าพเจว้า และแทว้จรลิงจง
อดทนกมับขว้าพเจว้าเถลิด
11:2 เพราะวด่าขว้าพเจว้าหวงแหนพวกทด่านดว้วยความหวงแหนตามทางของพระเจว้า เพราะวด่าขว้าพเจว้าไดว้หมมันั้นพวก
ทด่านไวว้กมับสามบีผผว้เดบียว เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะถวายพวกทด่านใหว้เปป็นเหมมือนหญลิงพรหมจารบีบรลิสจุทธลิธคนหนนนึ่งแดด่พระครลิสตร์
11:3 แตด่ขว้าพเจว้ากลมัววด่าโดยวลิธบีหนนนึ่งวลิธบีใด งผนมันั้นไดว้หลอกลวงนางเอวาโดยทางอจุบายของมมันฉมันใด จลิตใจทมันั้งหลาย
ของพวกทด่านกร็จะถผกทพาใหว้เสมืนึ่อมทรามไปจากความจรลิงใจซนนึ่งมบีอยผด่ในพระครลิสตร์ฉมันนมันั้น
11:4 ดว้วยวด่าถว้าคนใดทบีนึ่มานมันั้นประกาศพระเยซผอบีกองคร์หนนนึ่ง ผผว้ซนนึ่งพวกเราไมด่ไดว้ประกาศ หรมือถว้าพวกทด่านรมับอบีก
วลิญญาณหนนนึ่ง ซนนึ่งพวกทด่านไมด่ไดว้รมับไวว้แลว้ว หรมืออบีกขด่าวประเสรลิฐหนนนึ่ง ซนนึ่งพวกทด่านไมด่ไดว้ยอมรมับไวว้แลว้ว พวกทด่านกร็
อดทนกมับคนนมันั้นดบีเสบียจรลิง
11:5 เพราะขว้าพเจว้าคาดวด่า ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้ดว้อยกวด่าอมัครทผตชมันั้นผผว้ใหญด่เหลด่านมันั้นแมว้แตด่นว้อยเลย
11:6 แตด่ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าไมด่ชพานาญในคพาพผด แตด่กร็ไมด่ใชด่ในความรผว้ แตด่พวกเราไดว้เปป็นทบีนึ่ปรากฏออกมาอยด่างชมัด
แจว้งในทด่ามกลางพวกทด่านแลว้วในสลินึ่งสารพมัด
11:7 ขว้าพเจว้าไดว้กระทพาผลิดในเรมืนึ่องใดหรมือในการทพาใหว้ตมัวขว้าพเจว้าเองตนึ่พาลงเพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้รมับการยกขนนั้น 
เพราะขว้าพเจว้าไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐของพระเจว้าแกด่พวกทด่านโดยไมด่ไดว้คลิดคด่า
11:8 ขว้าพเจว้าไดว้ปลว้นครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ โดยเอาคด่าจว้างจากพวกเขา เพมืนึ่อจะไดว้ปรนนลิบมัตลิพวกทด่าน
11:9 และเมมืนึ่อขว้าพเจว้าเคยอยผด่กมับพวกทด่านและกพาลมังขาดแคลนนมันั้น ขว้าพเจว้ากร็มลิไดว้เปป็นภาระแกด่ผผว้ใด เพราะวด่าสลินึ่ง
ซนนึ่งขาดแคลนตด่อขว้าพเจว้านมันั้น พวกพบีนึ่นว้องซนนึ่งมาจากแควว้นมาซลิโดเนบียไดว้จมัดหาใหว้ และในสลินึ่งสารพมัดขว้าพเจว้าไดว้ระวมัง
ตมัวเองไมด่ใหว้เปป็นภาระแกด่พวกทด่าน และขว้าพเจว้าจะระวมังตมัวเองอยด่างนมันั้นตด่อไป
11:10 ความจรลิงของพระครลิสตร์มบีอยผด่ในขว้าพเจว้าฉมันใด ไมด่มบีผผว้ใดจะหว้ามขว้าพเจว้าไมด่ใหว้อวดสลินึ่งนบีนั้ในเขตแดนทมันั้งหลาย
แหด่งแควว้นอาคายาฉมันนมันั้น
11:11 เพราะเหตจุใดนด่ะหรมือ เพราะขว้าพเจว้าไมด่รมักพวกทด่านหรมือ พระเจว้าทรงทราบแลว้ว
11:12 แตด่สลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้ากระทพานมันั้น ขว้าพเจว้าจะกระทพาสลินึ่งนมันั้นตด่อไป เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะตมัดโอกาสจากคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่
ปรารถนาโอกาส เพมืนึ่อวด่าในสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาโอว้อวดนมันั้น พวกเขาจะถผกพบวด่าเหมมือนกมับพวกเรา
11:13 เพราะคนเชด่นนมันั้นเปป็นพวกอมัครทผตเทบียมเทร็จ เปป็นบรรดาคนงานทบีนึ่หลอกลวง ทบีนึ่แปลงรด่างเปป็นเหลด่าอมัครทผต
ของพระครลิสตร์
11:14 และไมด่มบีอะไรแปลกประหลาดเลย เพราะซาตานเองกร็ยมังแปลงรด่างเปป็นทผตสวรรคร์แหด่งความสวด่าง
11:15 เหตจุฉะนมันั้นจนงไมด่เปป็นเรมืนึ่องใหญด่โตอะไรถว้าบรรดาผผว้รมับใชว้ของซาตานจะแปลงรด่างเปป็นบรรดาผผว้รมับใชว้แหด่ง
ความชอบธรรม ผผว้ซนนึ่งปลายทางของพวกเขาจะเปป็นไปตามบรรดาการงานของพวกเขา
11:16 ขว้าพเจว้าขอกลด่าวอบีกวด่า อยด่าใหว้ผผว้ใดคลิดวด่าขว้าพเจว้าเปป็นคนเขลา หากคลิดวด่าเปป็น ถนงอยด่างนมันั้นกร็ขอตว้อนรมับ
ขว้าพเจว้าไวว้เหมมือนอยด่างคนเขลาคนหนนนึ่งเถลิด เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้อวดตมัวเองไดว้บว้าง
11:17 สลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้าพผดนมันั้น ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้พผดตามอยด่างองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า แตด่เหมมือนพผดอยด่างโงด่เขลา ในความไวว้
เนมืนั้อเชมืนึ่อใจนบีนั้แหด่งการอวด



11:18 โดยเหร็นวด่าหลายคนอวดตามเนมืนั้อหนมัง ขว้าพเจว้ากร็จะอวดเชด่นกมัน
11:19 เพราะวด่าพวกทด่านทนเหลด่าคนเขลาดว้วยความยลินดบี โดยเหร็นวด่าพวกทด่านเองมบีปปัญญา
11:20 เพราะพวกทด่านทนเอา ถว้าผผว้ใดนพาพวกทด่านเขว้าสผด่การเปป็นทาส ถว้าผผว้ใดลว้างผลาญพวกทด่าน ถว้าผผว้ใดมายนด
ของของพวกทด่านไป ถว้าผผว้ใดยกยด่องตมัวเอง ถว้าผผว้ใดตบหนว้าพวกทด่าน
11:21 ขว้าพเจว้าพผดเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องการเหยบียดหยาม ราวกมับวด่าพวกเราเคยอด่อนแอ อยด่างไรกร็ตาม ในแหด่งหนใด
กร็ตามทบีนึ่ผผว้ใดมบีใจกลว้า (ขว้าพเจว้าพผดอยด่างโงด่เขลา) ขว้าพเจว้ากร็มบีใจกลว้าเชด่นกมัน
11:22 พวกเขาเปป็นชาตลิฮบีบรผหรมือ ขว้าพเจว้ากร็เปป็นเหมมือนกมัน พวกเขาเปป็นคนอลิสราเอลหรมือ ขว้าพเจว้ากร็เปป็นเหมมือน
กมัน พวกเขาเปป็นเชมืนั้อสายของอมับราฮมัมหรมือ ขว้าพเจว้ากร็เปป็นเหมมือนกมัน
11:23 พวกเขาเปป็นผผว้รมับใชว้ทมันั้งหลายของพระครลิสตร์หรมือ (ขว้าพเจว้าพผดเหมมือนคนโงด่) ขว้าพเจว้ากร็เปป็นมากกวด่า ใน
บรรดาการทพางานหนมักกร็บรลิบผรณร์มากกวด่า ในบรรดารอยเฆบีนึ่ยนกร็เกลินขนาด ในการถผกจพาคจุกกร็ถบีนึ่กวด่า ในการหวลิด
ตายกร็บด่อย ๆ
11:24 จากพวกยลิวขว้าพเจว้าไดว้รมับรอยเฆบีนึ่ยนหว้าครมันั้ง ๆ ละสามสลิบเกว้าทบี
11:25 ขว้าพเจว้าถผกทจุบตบีดว้วยไมว้เรบียวสามครมันั้ง ขว้าพเจว้าถผกเอากว้อนหลินขวว้างครมันั้งหนนนึ่ง ขว้าพเจว้าเผชลิญภมัยเรมือแตกสาม
ครมันั้ง คมืนหนนนึ่งกมับวมันหนนนึ่งขว้าพเจว้าลอยอยผด่ในทะเล
11:26 ในการเดลินทางบด่อย ๆ ในการเผชลิญภมัยของนนั้พาทมันั้งหลาย ในการเผชลิญภมัยของพวกโจร ในการเผชลิญภมัยดว้วย
นนั้พามมือชนชาตลิของขว้าพเจว้าเอง ในการเผชลิญภมัยดว้วยนนั้พามมือพวกคนตด่างชาตลิ ในการเผชลิญภมัยในนคร ในการเผชลิญ
ภมัยในถลินึ่นทจุรกมันดาร ในการเผชลิญภมัยในทะเล ในการเผชลิญภมัยทด่ามกลางพวกพบีนึ่นว้องเทบียมเทร็จ
11:27 ในความเหนร็ดเหนมืนึ่อยและความแสนเจร็บปวด ในการเฝฟ้าระวมังบด่อย ๆ ในความหลิวและความกระหาย ใน
การอดอาหารบด่อย ๆ ในความหนาวเหนร็บและความเปลมือยเปลด่า
11:28 นอกจากสลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยผด่ภายนอกแลว้ว สลินึ่งซนนึ่งมายมังขว้าพเจว้าทจุกวมัน ๆ คมือความหด่วงพะวงทบีนึ่มบีตด่อครลิสตจมักร
ทมันั้งปวง
11:29 ผผว้ใดเปป็นคนอด่อนกพาลมังและขว้าพเจว้าไมด่อด่อนกพาลมัง ผผว้ใดถผกทพาใหว้สะดจุดและขว้าพเจว้าไมด่เปป็นทจุกขร์เปป็นรว้อน
11:30 ถว้าขว้าพเจว้าจพาเปป็นตว้องอวด ขว้าพเจว้ากร็จะอวดเรมืนึ่องสลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งเกบีนึ่ยวกมับบรรดาความอด่อนกพาลมังของ
ขว้าพเจว้า
11:31 พระเจว้าและพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา ผผว้ซนนึ่งทรงไดว้รมับการถวายสาธจุการ
เปป็นนลิตยร์ ทรงทราบวด่า ขว้าพเจว้าไมด่มจุสา
11:32 ในเมมืองดามมัสกมัสผผว้วด่าราชการเมมืองใตว้อพานาจของกษมัตรลิยร์อาเรทมัส ไดว้เฝฟ้าเมมืองดามมัสกมัสไวว้ดว้วยกองทหาร
รมักษาการณร์ โดยปรารถนาทบีนึ่จะจมับตมัวขว้าพเจว้า
11:33 และขว้าพเจว้าถผกหยด่อนลงขว้างกพาแพงในกระบจุงใหญด่ออกมาทางหนว้าตด่าง และไดว้พว้นจากมมือของเขา

บทนบีนั้เชมืนึ่อมโยงกมับรผปแบบโดยรวมของบททบีนึ่ 10 เปฟ้าหมายของเปาโล (ซนนึ่งเรลินึ่มตว้นในบททบีนึ่ 10) คมือ เพมืนึ่อแกว้
ตด่างใหว้ตมัวเองจากขว้อกลด่าวหาเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกนพามาปรมักปรพาเขาโดยพวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้น เหลด่าศมัตรผของเขา 
และโดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งเพมืนึ่อปกปฟ้องคพากลด่าวอว้างของเขาในเรมืนึ่องตพาแหนด่งอมัครทผตซนนึ่งเขาไดว้รมับการแตด่งตมันั้งใหว้รมับ



ตพาแหนด่งนมันั้นโดยพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ บททบีนึ่ 11 มบีลมักษณะเสบียดสบีในลมักษณะเฉพาะตมัวของมมัน และคด่อนขว้าง
รจุนแรงตด่อพวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์

จจุดประสงคร์หลมักของบทนบีนั้คมือ เพมืนึ่อแถลงคพากลด่าวอว้างของเปาโลในเรมืนึ่องตพาแหนด่งอมัครทผต และโดยเฉพาะ
อยด่างยลินึ่งเพมืนึ่อแสดงใหว้เหร็นวด่าเมมืนึ่อเขากลด่าวถนงคพากลด่าวอว้างเหลด่านมันั้นหรมืออวดเรมืนึ่องการงานหนมักของเขา เขากร็มบี
เหตจุผลในการทพาเชด่นนมันั้นและทพาแบบนมันั้นเพบียงเพราะคพากลด่าวหาเหลด่านมันั้นของพวกเขาทบีนึ่ปรมักปรพาเขา

ดผเหมมือนวด่าเหลด่าศมัตรผของเขาไดว้กลด่าวหาเขาวด่าโงด่เขลาในการอวดตามทบีนึ่เขาไดว้อวดเกบีนึ่ยวกมับตพาแหนด่งและ
การงานหนมักของเขา ดมังนมันั้นในขว้อ 1 เขาจนงถามชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่าพวกเขาจะอดทนกมับเขาตด่อไปอบีกสมักหนด่อย
ไดว้ไหมในความโงด่เขลาของเขา ขว้อ 1 บรรจจุขอบเขตของทมันั้งบทนบีนั้ และสด่วนทบีนึ่เหลมือของบทนบีนั้เปป็นบมันทนกเกบีนึ่ยวกมับ
สาเหตจุเหลด่านมันั้นซนนึ่งเขามบีสพาหรมับการอวด ถนงแมว้วด่าเหตจุผลแตด่ละประการทบีนึ่ถผกใหว้ไวว้นด่าจะถผกปรมับใหว้เขว้ากมับคพากลด่าว
หาบางรผปแบบทบีนึ่เหลด่าศมัตรผของเขาไดว้นพามาปรมักปรพาเขา

ในขว้อ 2 ถนง 4 เปาโลแถลงวด่าทพาไมเขาถนงปรารถนาทบีนึ่จะอภลิปรายเรมืนึ่องนบีนั้ตด่อไปอบีก มมันไมด่ใชด่เพราะวด่าเขา
พรว้อมทบีนึ่จะกลด่าวคพาสรรเสรลิญตมัวเองหรมือยกยด่องนามของตมัวเอง แตด่เขาทพาเชด่นนมันั้นเพราะความรมักของเขาทบีนึ่มบีตด่อ
ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น โดยทางการประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณมหมัศจรรยร์ของพระเจว้า เขาไดว้ “หมมันั้น” พวก
เขาไวว้กมับ “สามบีผผว้เดบียว” (พระครลิสตร์) เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะไดว้ถวายพวกเขาเปป็น “เหมมือนหญลิงพรหมจารบีบรลิสจุทธลิธ” แดด่
พระองคร์ และเขากลมัววด่าความรมักของพวกเขาอาจถผกทพาใหว้เหลินหด่างไปจากพระผผว้ไถด่ของพวกเขา เขาเตมือนความ
จพาพวกเขาถนงลมักษณะทบีนึ่แยบยลซนนึ่งมารไดว้ทดลองเอวาในสวนเอเดนนมันั้น และเขาเตมือนพวกเขาวด่ามารตนเดลิมนมันั้น 
ซนนึ่งเจว้าเลด่หร์และเหลบีนึ่ยมจมัด อาจขโมยความรมักของพวกเขาทบีนึ่มบีใหว้แกด่ขด่าวประเสรลิฐแหด่งความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนไป
เสบียหากทพาไดว้ เขาพผดถนง “พระเยซผอบีกองคร์หนนนึ่ง ผผว้ซนนึ่งพวกเราไมด่ไดว้ประกาศ…อบีกวลิญญาณหนนนึ่ง ซนนึ่งพวกทด่านไมด่ไดว้
รมับไวว้แลว้ว…อบีกขด่าวประเสรลิฐหนนนึ่ง ซนนึ่งพวกทด่านไมด่ไดว้ยอมรมับไวว้แลว้ว”

จากนมันั้นเปาโลลงลนกในรายละเอบียดมากกวด่าเดลิมทมันทบีในการตอบขว้อกลด่าวหาเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกนพามาปรมักปรพา
เขาโดยเหลด่าศมัตรผของเขาและในการใหว้เหตจุผลตด่าง ๆ สพาหรมับการอวดของเขา โดยประกาศกด่อนอมืนึ่นเลยถนงความ
เทด่าเทบียมกมันของเขากมับอมัครทผตคนอมืนึ่น ๆ (ขว้อ 5)

เหลด่าปฏลิปปักษร์ของเปาโลไดว้กลด่าวหาเขาวด่า “ไมด่ชพานาญในคพาพผด” และเขาไมด่ปฏลิเสธขว้อกลด่าวหานบีนั้ แตด่
พวกเขากร็ไมด่อาจปฏลิเสธไดว้วด่าเขามบีคจุณสมบมัตลิในประเดร็นหลมักนมันั้น- “ความรผว้” เขาเปป็นคนทบีนึ่มบีความรผว้มาก และ
แมว้แตด่เหลด่าศมัตรผของเขากร็ตว้องจพาใจยอมรมับขว้อนบีนั้ (ขว้อ 6)

เนมืนึ่องจากเปาโลไมด่ไดว้รมับคด่าตอบแทนจากชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น เหลด่าศมัตรผของเขาจนงกลด่าวหาอยด่างชมัดเจน
วด่านบีนึ่เปป็นขว้อพลิสผจนร์วด่าเขารผว้วด่าเขาไมด่ใชด่อมัครทผตทบีนึ่พระเจว้าทรงแตด่งตมันั้งจรลิง ๆ และดว้วยเหตจุนบีนั้เขาจนงไมด่มบีสลิทธลิธอว้าง
เกบียรตลิตด่าง ๆ ของอมัครทผตคนหนนนึ่ง มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าเขาประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่ครลิสตจมักรนมันั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์
โดยไมด่คลิดคด่า แตด่เขากร็ประกาศวด่าเขารมับการสนมับสนจุนโดย “ปลว้น” ครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะไดว้ไมด่เปป็นภาระ
ตด่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น (ขว้อ 7-9)

ในขว้อ 10 ถนง 12 เปาโลประกาศจจุดประสงคร์ทบีนึ่หนมักแนด่นของตน นมันึ่นคมือ ไมด่มบีใครสามารถขมัดขวางเขาไมด่
ใหว้อวดในลมักษณะทบีนึ่เขาไดว้อวดไปแลว้วไดว้ เขาทพาแบบนมันั้นเพราะวด่าเขารมักชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นและเขาอยากชด่วย



พวกเขาใหว้รอดพว้นจากบด่วงแรว้วของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยากประกาศ “พระครลิสตร์อบีกองคร์หนนนึ่ง อบีกขด่าวประเสรลิฐหนนนึ่ง 
วลิญญาณอบีกตนหนนนึ่ง” แกด่พวกเขา และทพาลายพวกเขาโดยการประกาศเชด่นนมันั้น

ดมังนมันั้นเปาโลจนงระบจุลมักษณะเฉพาะตมัวทบีนึ่แทว้จรลิงของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่พยายามหลอกลวงชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น
โดยปราศจากคพาขออภมัยใด ๆ ปราศจากการลมังเลใจใด ๆ ในภาษาทบีนึ่ชมัดเจนและเขว้าใจไดว้ เขาประกาศวด่าคน
เหลด่านมันั้นเปป็นผผว้รมับใชว้ของมาร ถนงแมว้พวกเขาดผเหมมือนเปป็นผผว้รมับใชว้แหด่งความชอบธรรมกร็ตาม ซาตานเองกร็ปรากฏ
เปป็นเหมมือน “ทผตแหด่งความสวด่าง” แตด่มมันคมือผผว้หลอกลวงและฆาตกร (ขว้อ 13-15)

จากนมันั้นเปาโลกลด่าววด่าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้ยอมใหว้เหลด่าศมัตรผของเขาอวด และพวกเขาควรอนจุญาตใหว้
เขาไดว้อวดเชด่นกมัน เนมืนึ่องจากพวกเขาไดว้อนจุญาตใหว้มนจุษยร์อวด ซนนึ่งคนเหลด่านมันั้นกมัดกลินพวกเขา ทจุบตบีพวกเขา และ
ยนดเอาทรมัพยร์สลินของพวกเขาไป มมันจนงดผเหมมือนยจุตลิธรรมแลว้วทบีนึ่เขาควรไดว้รมับอนจุญาตใหว้อวดสมักเลร็กนว้อยเกบีนึ่ยวกมับ
สลินึ่งทบีนึ่เขาเปป็นและสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้ทพาสพาเรร็จแลว้ว (ขว้อ 16-20)

ดว้วยเหตจุนบีนั้เปาโลจนงพรรณนาตด่อไปแบบนจุด่มนวลมากขนนั้นเกบีนึ่ยวกมับความทจุกขร์ยากทบีนึ่เขาไดว้สผว้ทนและคพากลด่าว
อว้างตด่าง ๆ ของเขาเพมืนึ่อประโยชนร์ของพวกเขา เขาเตมือนความจพาพวกเขาวด่าเขาเปป็นคนฮบีบรผคนหนนนึ่งแหด่งเชมืนั้อสาย
ของอมับราฮมัม ผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งของพระครลิสตร์ ซนนึ่งถผกเรบียกและถผกแตด่งตมันั้งโดยพระเจว้า เขาประกาศวด่าเขาไดว้สผว้ทน
ความทจุกขร์ยากและความเจร็บปวดมากกวด่า และเขาไดว้ทพางานหนมักมากกวด่าเหลด่าศมัตรผของเขา และเพมืนึ่อทบีนึ่จะนพา
เสนอเรมืนึ่องนบีนั้แกด่คนเหลด่านมันั้น เขาจนงสาธยายการลองใจ ความทจุกขร์ลพาบาก การทนทจุกขร์เหลด่านมันั้นซนนึ่งเขาไดว้เผชลิญ 
และการงานหนมักทมันั้งหลายซนนึ่งเขาไดว้ทพาอยผด่ตลอด (ขว้อ 21-29)

เนมืนึ่องจากเขาไดว้ทนทจุกขร์มากมายขนาดนมันั้นและเผชลิญกมับการลองใจมากมายขนาดนมันั้น เปาโลจนงรผว้สนกวด่า
ตนมบีสลิทธลิธทบีนึ่จะใหว้การเปป็นพยานและพผดเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งเหลด่านบีนั้-และเขารผว้สนกวด่าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นควรฟปังเขาบว้าง สลินึ่ง
เหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาไดว้สผว้ทนกร็ถมือวด่าเปป็นคพากลด่าวอว้างทบีนึ่สผงสด่งกวด่าซนนึ่งสมควรไดว้รมับความไวว้วางใจจากผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมือง
โครลินธร์มากยลินึ่งกวด่าคพากลด่าวอว้างของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เปป็นศมัตรผของเขา พระคพาขว้อทว้าย ๆ ของบทนบีนั้เลด่าเกบีนึ่ยวกมับวด่าชบีวลิต
ของเปาโลตกอยผด่ในภยมันตรายอยด่างไรขณะทบีนึ่เขาอยผด่ในเมมืองดามมัสกมัสและเขาแทบหนบีเอาชบีวลิตไมด่รอดโดยการถผก
หยด่อนขว้ามกพาแพงเมมืองในกระบจุงใหญด่ใบหนนนึ่ง (ขว้อ 30-33)

เปาโลไมด่ไดว้ปฏลิเสธวด่าตนอด่อนแอและวด่าเขาตกอยผด่ใตว้ความอด่อนกพาลมังหลายอยด่าง เขาไมด่ไดว้อว้างวด่าเขาเปป็น
นมักพผดโวหารดบี แตด่ถว้าชบีวลิตแหด่งการปฏลิเสธตนเอง การตรากตรพาทพางาน และการทจุด่มเทแบบจรลิงใจเพมืนึ่ออจุดมการณร์
แหด่งความจรลิง แมว้ในยามทบีนึ่ชบีวลิตของเขาตกอยผด่ในภยมันตราย เปป็นหลมักฐานทบีนึ่แสดงใหว้เหร็นวด่าเขาเปป็นอมัครทผตคนหนนนึ่ง
หลมักฐานทบีนึ่เขานพาเสนอกร็ไมด่อาจถผกปฏลิเสธไดว้

เปาโลแกช้ตส่างใหช้ตบัวเองตส่อไปตส่อพวกคนททที่กลส่าวหาเขา
ขว้อ 1: ขอพระเจว้าโปรดใหว้พวกทด่านอดทนกมับขว้าพเจว้าสมักหนด่อยหนนนึ่งในความเขลาของขว้าพเจว้า และ

แทว้จรลิงจงอดทนกมับขว้าพเจว้าเถลิด
เปาโลเรลินึ่มตว้นโดยขออภมัยทบีนึ่ยกยด่องตมัวเอง เขากลด่าววด่า “ขอพระเจว้าโปรดใหว้พวกทด่านอดทนกมับขว้าพเจว้า

สมักหนด่อยหนนนึ่ง…” นมันึ่นคมือ “ขว้าพเจว้าปรารถนาใหว้พวกทด่านอดทนกมับขว้าพเจว้า”-และในการเขว้าหาพวกเขาใน
ลมักษณะนบีนั้ เขากร็ปผทางใหว้กมับสลินึ่งทบีนึ่อาจทพาใหว้พวกเขาไมด่พอใจไดว้



“...ในความเขลาของขว้าพเจว้า”-นมันึ่นคมือ “การยกยด่องตมัวเองของขว้าพเจว้า ซนนึ่งในสายตาหลายคนอาจดผ
เหมมือนเปป็นความโงด่เขลา-และคงจะเปป็นความโงด่เขลาจรลิง ๆ หากมมันไมด่จพาเปป็นจรลิง ๆ ณ เวลานบีนั้เพราะขว้อกลด่าวหา
เหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกนพามาปรมักปรพาขว้าพเจว้า”

เปาโลพรว้อมใจยอมรมับความโงด่เขลาของการพผดเกบีนึ่ยวกมับตมัวเอง อยด่างไรกร็ตาม เขาอว้างการหมักหว้ามใจ 
โดยเหตจุผลของเขากร็คมือวด่าเขาไมด่ทพาเชด่นนบีนั้เพราะเขาอยากทพาแตด่เพราะมมันจพาเปป็น แนด่นอนวด่าการทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งจะ
อวดเกบีนึ่ยวกมับตมัวเองปกตลิแลว้วกร็เปป็นเครมืนึ่องหมายอยด่างหนนนึ่งของความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนทบีนึ่ไมด่ปกตลิและบางทบีกร็เปป็น
เครมืนึ่องหมายของความคลิดทบีนึ่ไมด่ปกตลิดว้วยซนั้พา อยด่างไรกร็ตาม ในเรมืนึ่อง “ความเขลา” ของการอวดนบีนั้ เปาโลจะขอ
ยอมรมับผลิดตอนนบีนั้ แตด่ถว้อยคพาของเขาตรงนบีนั้ (และในขว้อ 16) แนด่นอนวด่ายด่อมเปปิดโปงคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่ไมด่เคยชลินกมับการ
คจุยโตหรมือโอว้อวดเกบีนึ่ยวกมับตมัวเอง เพราะวด่าเขาไมด่สามารถทพาเชด่นนมันั้นไดว้อยด่างงด่ายดาย ถนงแมว้เขาจะมมันึ่นใจวด่าเขา
กพาลมังทพาเชด่นนบีนั้เพมืนึ่อรมับใชว้พระเจว้า เขากร็ไมด่สามารถอวดไดว้โดยไมด่ขออภมัย (เปรบียบเทบียบบททบีนึ่ 12 ขว้อ 1 ถนง 11 เชด่น
กมัน)

“...และแทว้จรลิงจงอดทนกมับขว้าพเจว้าเถลิด” พรว้อมกมับถว้อยคพาเหลด่านบีนั้เปาโลอว้อนวอนขอความอดทนของ
ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น เขาอว้อนวอนพวกเขาใหว้อดทนกมับเขาตด่อไปอบีกสมักหนด่อยในการอวดของเขา เราทราบวด่ามมัน
เปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่ยากจรลิง ๆ ทบีนึ่คนทบีนึ่เยด่อหยลินึ่งและยโสโอหมังจะยอมรมับขว้อบกพรด่องตด่าง ๆ ของตน และในทพานองเดบียวกมัน
มมันกร็ยากจรลิง ๆ ทบีนึ่คนทบีนึ่ถด่อมใจจะรว้องเพลงสรรเสรลิญตมัวเอง แตด่ถนงแมว้วด่ามมันไมด่ใชด่ความเพลลิดเพลลินเลยทบีนึ่คนดบี ๆ 
สมักคนจะพผดอยด่างโอว้อวดเกบีนึ่ยวกมับตมัวเองหรมือสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้ทพาสพาเรร็จ ในบางกรณบีมมันกร็เปป็นสลินึ่งทบีนึ่ถผกตว้องและอนจุญาต
ใหว้กระทพาไดว้-โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งในยามทบีนึ่มมันจะเปป็นประโยชนร์ตด่อผผว้อมืนึ่นหรมือเพมืนึ่อพลิสผจนร์วด่าตนเปป็นฝฝ่ายถผก เชด่นใน
กรณบีของเปาโล เขาปรารถนาทบีนึ่จะถนอมรมักษาครลิสตจมักรชาวโครลินธร์ไมด่ใหว้ถผกทพาใหว้เสมืนึ่อมทรามโดยคพาพผดเปป็นเชลิง
ทมันั้งหลายของเหลด่าศมัตรผของเขา พวกอมัครทผตปลอมเหลด่านมันั้น เขากลมัววด่าความเชมืนึ่อของพวกเขาจะถผกทพาใหว้อด่อนแอ
ลงโดยการฟปังคพาเสนอแนะทมันั้งหลายทบีนึ่จะเปป็นเหตจุใหว้พวกเขามบีความเคารพนว้อยลงตด่อเขาและงานรมับใชว้ของเขา 
ถนงอยด่างไรแลว้ว มมันกร็เปป็นเพราะงานรมับใชว้ของเขาทบีนึ่พวกเขาไดว้กลมับใจเชมืนึ่อและถผกนพามาสผด่ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน 
และครลิสตจมักรนมันั้นไดว้ถมือกพาเนลิดขนนั้น

ขว้อ 2: เพราะวด่าขว้าพเจว้าหวงแหนพวกทด่านดว้วยความหวงแหนตามทางของพระเจว้า เพราะวด่าขว้าพเจว้าไดว้
หมมันั้นพวกทด่านไวว้กมับสามบีผผว้เดบียว เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะถวายพวกทด่านใหว้เปป็นเหมมือนหญลิงพรหมจารบีบรลิสจุทธลิธคนหนนนึ่งแดด่
พระครลิสตร์

“เพราะวด่า…” พรว้อมกมับคพาเชมืนึ่อมนบีนั้ เปาโลเกรลินึ่นนพาสาเหตจุของความเขลาของเขา ซนนึ่งถผกแถลงในพระคพา
ขว้อนบีนั้และขว้อตด่อไป

“...ขว้าพเจว้าหวงแหนพวกทด่านดว้วยความหวงแหนตามทางของพระเจว้า” ความหวงแหนตามแบบ
พระเจว้าในใจของอมัครทผตเปาโลคมือการผสมผสานกมันของความรมักอมันบรลิสจุทธลิธและความเกรงกลมัวแบบพระเจว้า-
และเขามบีเหตจุผลอมันดบีทบีนึ่จะหวงแหนชาวโครลินธร์เหลด่านบีนั้ ในจดหมายฝากฉบมับแรกของเขาถนงพวกเขา เขากลด่าววด่า:

“ยลินึ่งกวด่านบีนั้ พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย ขว้าพเจว้าประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่พวกทด่านซนนึ่งขว้าพเจว้าเคยประกาศแกด่พวก
ทด่านแลว้ว ซนนึ่งพวกทด่านไดว้ยอมรมับไวว้ดว้วย และในขด่าวประเสรลิฐนมันั้นพวกทด่านตมันั้งมมันึ่นคงอยผด่ โดยขด่าวประเสรลิฐนมันั้นพวก



ทด่านไดว้รมับความรอดดว้วย ถว้าพวกทด่านระลนกอยผด่เสมอถนงสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้ประกาศไวว้แกด่พวกทด่านนมันั้น เวว้นเสบียแตด่
พวกทด่านไดว้เชมืนึ่ออยด่างไรว้ประโยชนร์ (สลินึ่งใดทบีนึ่พวกเขารมับไวว้-หรมือสลินึ่งใดทบีนึ่คจุณและผมอาจรมับวมันนบีนั้-นอกเหนมือจากสลินึ่งทบีนึ่
เปาโลเทศนาแลว้ว กร็วด่างเปลด่า สผญเปลด่า โงด่เขลา และเปป็นมาจากมาร)

“ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าไดว้มอบแกด่พวกทด่านเปป็นอมันดมับแรกคมือสลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้ารมับไวว้นมันั้นดว้วย วด่าพระครลิสตร์ไดว้ทรง
วายพระชนมร์เพมืนึ่อบาปของเราทมันั้งหลาย ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์ และพระองคร์ไดว้ทรงถผกฝปังไวว้ และพระองคร์ไดว้
ทรงเปป็นขนนั้นมาใหมด่ในวมันทบีนึ่สามตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์ และพระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยเคฟาส จากนมันั้นโดยสลิบสอง
คนนมันั้น หลมังจากนมันั้น พระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยพวกพบีนึ่นว้องมากกวด่าหว้ารว้อยคนในคราวเดบียว ซนนึ่งสด่วนมากยมังคงอยผด่
จนถนงทจุกวมันนบีนั้ แตด่บางคนกร็ลด่วงหลมับไปแลว้ว หลมังจากนมันั้น พระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยยากอบ จากนมันั้นโดยอมัครทผต
ทมันั้งหมด และในทบีนึ่สจุดพระองคร์ไดว้ถผกเหร็นโดยขว้าพเจว้าดว้วย เหมมือนคนหนนนึ่งทบีนึ่คลอดกด่อนกพาหนด” (1 คร. 15:1-8)

เปาโลไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่คนตด่างชาตลิเหลด่านบีนั้ ผผว้ซนนึ่งจมอยผด่ในบาปและในกว้นบนนั้งแหด่งความชมันึ่วชว้า 
เขาไดว้ประกาศการสลินั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ “ตามทบีนึ่เขบียนไวว้ในพระคมัมภบีรร์” 
นบีนึ่แหละคมือขด่าวประเสรลิฐ และสลินึ่งใดทบีนึ่เปป็นอมืนึ่นกร็ไรว้ประโยชนร์ เหตจุใดผผว้เชมืนึ่อเหลด่านบีนั้ในเมมืองโครลินธร์จนงควรฟปังผผว้สอน
หลายคนทบีนึ่กพาลมังพยายามหมันพวกเขาไปจากขด่าวสารนมันั้นทบีนึ่ไดว้เปลบีนึ่ยนแปลงใจและชบีวลิตของพวกเขาแลว้ว? เหตจุใด
พวกเขาถนงอยากฟปังผผว้ใดทบีนึ่อยากเทศนาสลินึ่งใดนอกเหนมือจากสลินึ่งทบีนึ่พวกเขารมับไวว้แลว้ว-ขด่าวสารนมันั้นทบีนึ่ถผกประกาศโดย
เปาโล ซนนึ่งไดว้เปลบีนึ่ยนแปลงพวกเขาอยด่างสลินั้นเชลิงแลว้ว?

“...เพราะวด่าขว้าพเจว้าไดว้หมมันั้น (ทพาใหว้ผผกพมันเปป็นหนนนึ่งเดบียว) พวกทด่านไวว้กมับสามบีผผว้เดบียว (พระครลิสตร์) เพมืนึ่อ
ขว้าพเจว้าจะถวายพวกทด่านใหว้เปป็นเหมมือนหญลิงพรหมจารบีบรลิสจุทธลิธคนหนนนึ่งแดด่พระครลิสตร์” (นมันึ่นคมือ เมมืนึ่อพระองคร์
เสดร็จมาอบีกทบี) ในเอเฟซมัส 5:25-27 เปาโลพผดถนงพระครลิสตร์วด่าทรงนพาเสนอครลิสตจมักรตด่อพระองคร์เองดว้วยพระองคร์
เอง:

“สามบีทมันั้งหลาย จงรมักภรรยาของพวกทด่าน เหมมือนอยด่างทบีนึ่พระครลิสตร์ไดว้ทรงรมักครลิสตจมักรดว้วย และไดว้
ประทานพระองคร์เองเพมืนึ่อครลิสตจมักร เพมืนึ่อพระองคร์จะไดว้ทรงชพาระใหว้บรลิสจุทธลิธ และทพาใหว้ครลิสตจมักรนมันั้นสะอาดดว้วย
การชพาระลว้างแหด่งนนั้พาโดยพระวจนะ เพมืนึ่อพระองคร์จะไดว้ทรงมอบครลิสตจมักรทบีนึ่มบีสงด่าราศบีแดด่พระองคร์เอง ไมด่มบีจจุดดด่าง
พรว้อย รลินั้วรอย หรมือสลินึ่งเชด่นนมันั้นใด ๆ เลย แตด่เพมืนึ่อครลิสตจมักรนมันั้นจะบรลิสจุทธลิธและปราศจากตพาหนลิ”

เปาโลเชมืนึ่อในและเทศนาเรมืนึ่องการเสดร็จมาครมันั้งทบีนึ่สองของพระครลิสตร์ การรมับขนนั้นไป การปรากฏอมันเปปีปี่ยม
สงด่าราศบีของพระเยซผในฟฟ้าอากาศเพมืนึ่อมารมับครลิสตจมักรของพระองคร์ ถว้อยคพาของเขาทบีนึ่เราคจุว้นเคยมากทบีนึ่สจุดบาง
ตอนถผกพบใน 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18:

“แตด่ขว้าพเจว้าไมด่อยากใหว้พวกทด่านขาดความรผว้ พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย ถนงเรมืนึ่องคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ลด่วงหลมับไปแลว้ว เพมืนึ่อ
พวกทด่านจะไมด่เสบียใจ เหมมือนอยด่างคนอมืนึ่น ๆ ซนนึ่งไมด่มบีความหวมัง เพราะถว้าพวกเราเชมืนึ่อวด่าพระเยซผทรงสลินั้นพระชนมร์ 
และทรงคมืนพระชนมร์แลว้ว เชด่นเดบียวกมันบรรดาคนซนนึ่งลด่วงหลมับไปในพระเยซผนมันั้น พระเจว้าจะทรงนพามาพรว้อมกมับ
พระองคร์ เพราะสลินึ่งนบีนั้พวกเราขอบอกแกด่พวกทด่านตามพระวจนะขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าวด่า พวกเราซนนึ่งยมังเปป็นอยผด่
และเหลมืออยผด่จนถนงการเสดร็จมาขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า จะลด่วงหนว้าไปกด่อนคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ลด่วงหลมับไปแลว้วกร็หามลิไดว้

“ดว้วยวด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเองจะเสดร็จลงมาจากสวรรคร์ ดว้วยเสบียงกผด่กว้อง ดว้วยสพาเนบียงของเทพบดบี และ



ดว้วยแตรของพระเจว้า และคนทมันั้งปวงทบีนึ่ตายแลว้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขนนั้นมากด่อน แลว้วพวกเราซนนึ่งยมังเปป็นอยผด่และ
เหลมืออยผด่ จะถผกรมับขนนั้นไปดว้วยกมันกมับคนเหลด่านมันั้นในหมผด่เมฆ เพมืนึ่อจะไดว้พบองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในฟฟ้าอากาศ และ
อยด่างนมันั้นแหละพวกเรากร็จะอยผด่กมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าเปป็นนลิตยร์ เหตจุฉะนมันั้นจงปลอบประโลมกมันและกมันดว้วยถว้อยคพา
เหลด่านบีนั้เถลิด”

พระเยซผยมังไมด่เสดร็จมาในฟฟ้าอากาศเพมืนึ่อรมับเจว้าสาวของพระองคร์ แตด่พระองคร์จะเสดร็จมา พระองคร์จะ
เสดร็จมาแนด่นอน-และมมันอาจเปป็นเรร็ว ๆ นบีนั้! เมมืนึ่อทราบเชด่นนบีนั้ เราจนงควรฟปังคพาเตมือนสตลิของยอหร์นผผว้เปป็นทบีนึ่รมัก: 
“และบมัดนบีนั้ ลผกเลร็ก ๆ ทมันั้งหลายเออ๋ย จงดพารงอยผด่ในพระองคร์ เพมืนึ่อวด่าเมมืนึ่อพระองคร์จะทรงปรากฏ พวกเราจะไดว้มบี
ความมมันึ่นใจ และไมด่มบีความละอายตด่อพระพมักตรร์พระองคร์เมมืนึ่อพระองคร์เสดร็จมา” (1 ยอหร์น 2:28)

ขว้อ 3: แตด่ขว้าพเจว้ากลมัววด่าโดยวลิธบีหนนนึ่งวลิธบีใด งผนมันั้นไดว้หลอกลวงนางเอวาโดยทางอจุบายของมมันฉมันใด จลิตใจ
ทมันั้งหลายของพวกทด่านกร็จะถผกทพาใหว้เสมืนึ่อมทรามไปจากความจรลิงใจซนนึ่งมบีอยผด่ในพระครลิสตร์ฉมันนมันั้น

“แตด่ขว้าพเจว้ากลมัววด่าโดยวลิธบีหนนนึ่งวลิธบีใด…” เปาโลกลมัวแทนชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น เพราะเขารผว้วด่าพวกครผสอน
เทร็จเหลด่านมันั้นซนนึ่งไดว้รมับพลมังจากมารจะใชว้สลินึ่งใดและทจุกสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาจะใชว้ไดว้เพมืนึ่อลด่อลวงชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นใหว้เตลลิด
ไปจากความเชมืนึ่ออมันเรบียบงด่ายและการไวว้วางใจเตร็มทบีนึ่ในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระเมษโปดกของพระเจว้า 
คนเหลด่านมันั้นจะใชว้ศลิลปวลิทยาการ หลมักปรมัชญาตด่าง ๆ และสลินึ่งอมืนึ่นใดทบีนึ่พวกเขาจะใชว้ไดว้ เพมืนึ่อทพาใหว้ครลิสตจมักรชาวโค
รลินธร์เสบียไป ดมังนมันั้นเปาโลจนงกพาลมังเตมือนผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นใหว้เฝฟ้าระวมังอยผด่ทจุกเวลา

“...งผนมันั้นไดว้หลอกลวงนางเอวา..” เปาโลเพลินึ่งเปรบียบเทบียบครลิสตจมักรกมับ “หญลิงพรหมจารบีบรลิสจุทธลิธ” ซนนึ่งใน
ไมด่ชว้าจะถผกถวายเปป็นเจว้าสาวคนหนนนึ่งแดด่พระผผว้ไถด่นมันั้น คมือพระเยซผครลิสตร์เจว้า เจว้าบด่าวผผว้นมันั้น การกลด่าวถนงเหตจุการณร์
อมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีนบีนั้ดผเหมมือนจะบอกเปป็นนมัยแกด่เปาโลถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเอวา ผผว้หญลิงคนแรกนมันั้น ถผกหลอกลวงและ
ถผกนพาใหว้หลงเจลินึ่นไปโดยผผว้ทดลองนมันั้น ซนนึ่งแสดงใหว้เหร็นวด่าแมว้แตด่พวกคนทบีนึ่ตามแบบพระเจว้ามากทบีนึ่สจุดกร็ตกอยผด่ใน
ภยมันตรายของการถผกนพาใหว้หลงเจลินึ่นไปโดยทางการทดลอง เอวาเปป็นผผว้ทบีนึ่ไรว้เดบียงสา เธอเปป็นของพระเจว้าโดยการ
ทรงสรว้าง แตด่ซาตาน (งผนมันั้น) กร็ไมด่ลมังเลยทบีนึ่จะทดสอบนาง (ปฐมกาล บททบีนึ่ 3)

“...โดยทางอจุบายของมมัน”-หรมือ “โดยทางกลลวง ศลิลปะ และเลด่หร์เหลบีนึ่ยมตด่าง ๆ ของมมัน” คพา ๆ นบีนั้บด่ง
บอกถนงความเฉลบียวฉลาด ความเหลบีนึ่ยมจมัด ความเจว้าเลด่หร์-และมารใชว้สลินึ่งเหลด่านบีนั้ทมันั้งหมดเพมืนึ่อทพาใหว้คน ๆ หนนนึ่งลว้ม
ลง มผลเหตจุสพาหรมับความกลมัวในสด่วนของอมัครทผตเปาโลกร็คมือวด่า พวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นไดว้พยายามมากเปป็น
พลิเศษเพมืนึ่อลด่อลวงผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นใหว้หลงไปจากความเชมืนึ่อนมันั้น เหมมือนอยด่างทบีนึ่งผนมันั้นไดว้ลด่อลวงเอวา มบีการเส
แสรว้งและรผปลมักษณร์จอมปลอมโดยพวกครผสอนเทร็จเหลด่านบีนั้ และเปาโลทราบวด่าพวกเขาจะใชว้สลินึ่งเหลด่านมันั้นเพมืนึ่อ
ทพาใหว้เหลด่าผผว้เชมืนึ่อแทว้เหลินหด่างไปจากเขาและขด่าวประเสรลิฐอมันบรลิสจุทธลิธนมันั้นทบีนึ่เขาไดว้ประกาศแกด่พวกเขาแลว้ว

เปาโลไมด่ไดว้ไมด่ทราบเกบีนึ่ยวกมับศลิลปะในการโนว้มนว้าวของครผสอนเทร็จเหลด่านบีนั้ ผผว้ซนนึ่งไดว้รมับพลมังจากมาร เขา
รผว้จมักพลมังของปรมัชญา และเขาทราบวด่าถนนทบีนึ่งด่ายแหด่งศาสนานมันั้นนด่าดนงดผดและเสมืนึ่อมทรามขนาดไหน เขารผว้วด่ามาร
จะไมด่ยอมหยจุดเลยทบีนึ่จะลด่อลวงผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายใหว้หลงไปจากพระผผว้ไถด่นมันั้น อมันเปป็นการนพาความอมับอายและความ
เสมืนึ่อมเสบียมาสผด่พระนามของพระเยซผและทพาใหว้พวกเขาสผญเสบียบพาเหนร็จของตน

ความกมังวลของเปาโลไมด่ใชด่เกบีนึ่ยวกมับวด่าผผว้เชมืนึ่อแทว้ทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วจะสผญเสบียความรอดของตน แตด่เหมมือน



อยด่างทบีนึ่เขาเปป็นหด่วงตมัวเองวด่าเขาจะกลายเปป็น “คนทบีนึ่ใชว้การไมด่ไดว้” (1 คร. 9:27) เขากร็เปป็นหด่วงวด่าวลิสจุทธลิชนทบีนึ่แทว้
จรลิงบางคนในเมมืองโครลินธร์จะถผกนพาใหว้หลงไปโดยครผสอนเทร็จเหลด่านบีนั้

เมมืนึ่อเราสนมับสนจุนเหลด่าศมัตรผของขด่าวประเสรลิฐ เรากร็ตว้องเกร็บเกบีนึ่ยวผลอมันนด่าเศรว้าทบีนึ่จะตามมา เราจะตว้อง
ไมด่ “รด่วมสามมัคคบีธรรมกมับบรรดากลิจการอมันไรว้ผลของความมมืด” (อฟ. 5:11) เราจะตว้องไมด่ปลอบประโลมใจ 
ปลอบโยน หรมือสนมับสนจุนพวกครผสอนเทร็จ เหลด่าศมัตรผของขด่าวประเสรลิฐ ในแงด่ใดทมันั้งนมันั้น:

“เพราะวด่าผผว้ลด่อลวงเปป็นอมันมากไดว้เขว้ามาในโลกแลว้ว ผผว้ซนนึ่งไมด่กลด่าวยอมรมับวด่าพระเยซผครลิสตร์ไดว้เสดร็จมารมับ
สภาพของเนมืนั้อหนมัง คนนบีนั้แหละเปป็นผผว้ลด่อลวงและเปป็นปฏลิปปักษร์ตด่อพระครลิสตร์ จงระวมังพวกทด่านเองใหว้ดบี เพมืนึ่อพวก
เราจะไดว้ไมด่สผญเสบียสลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่พวกเราไดว้กระทพามาแลว้ว แตด่เพมืนึ่อพวกเราจะไดว้รมับบพาเหนร็จเตร็มทบีนึ่ ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่
ละเมลิดและไมด่ดพารงอยผด่ในหลมักคพาสอนของพระครลิสตร์ กร็ไมด่มบีพระเจว้า ผผว้ใดทบีนึ่ดพารงอยผด่ในหลมักคพาสอนของพระครลิสตร์ 
ผผว้นมันั้นกร็มบีทมันั้งพระบลิดาและพระบจุตร ถว้ามบีผผว้ใดมาหาพวกทด่านและไมด่นพาหลมักคพาสอนนบีนั้มาดว้วย อยด่ารมับเขาไวว้ใหว้เขว้ามา
ในบว้านของพวกทด่าน และอยด่าขอพระเจว้าอวยพรใหว้เขาเลย เพราะวด่าผผว้ทบีนึ่ขอพระเจว้าอวยพรใหว้เขา กร็เปป็นผผว้เขว้า
สด่วนในบรรดาการกระทพาชมันึ่วรว้ายของเขานมันั้น” (2 ยอหร์น 7-11)

มารทบีนึ่ไดว้ปรากฏแกด่เอวาในรผปรด่างของงผตมัวหนนนึ่งและลด่อลวงนางคมือ มารตนเดลิมทบีนึ่ปฏลิบมัตลิงานอยผด่วมันนบีนั้ คอย
เดลินขนนั้นและลง “โดยเสาะหาคนทบีนึ่มมันจะกมัดกลินไดว้” (1 ปต. 5:8) มมันสามารถปรากฏเปป็นสลิงโตคพารามตมัวหนนนึ่งและ
ทผตสวรรคร์แหด่งความสวด่างไดว้ ดมังทบีนึ่เราจะเหร็นตด่อไปในบทนบีนั้ จงสมังเกตขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้เกบีนึ่ยวกมับมาร:

ยอหร์น 8:44: “ทด่านทมันั้งหลายมาจากพด่อของทด่านทมันั้งหลายคมือพญามาร และบรรดาความปรารถนาของ
พด่อของทด่านทมันั้งหลาย ทด่านทมันั้งหลายจะทพาตาม มมันเปป็นฆาตกรตมันั้งแตด่แรกมา และไมด่ไดว้ดพารงอยผด่ในความจรลิง 
เพราะไมด่มบีความจรลิงอยผด่ในมมัน เมมืนึ่อมมันพผดมจุสา มมันกร็พผดตามสมันดานของมมันเอง เพราะมมันเปป็นผผว้มจุสา และเปป็นพด่อ
ของการมจุสา”

1 ยอหร์น 3:8: “ผผว้ทบีนึ่กระทพาบาปกร็เปป็นของพญามาร เพราะวด่าพญามารกระทพาบาปมาตมันั้งแตด่เรลินึ่มแรก 
เพราะเหตจุนบีนั้พระบจุตรของพระเจว้าจนงไดว้มาปรากฏ เพมืนึ่อพระองคร์จะทรงทพาลายกลิจการทมันั้งหลายของพญามารเสบีย”

วลิวรณร์ 12:9: “และพญานาคใหญด่ไดว้ถผกผลมักทลินั้งออกไป งผโบราณนมันั้น ทบีนึ่ถผกเรบียกวด่า พญามารและซาตาน 
ผผว้ซนนึ่งลด่อลวงมนจุษยร์ทมันั้งโลก พญานาคไดว้ถผกผลมักทลินั้งออกไปเขว้ามาในแผด่นดลินโลก และพวกทผตของมมันกร็ถผกผลมักทลินั้ง
ออกไปพรว้อมกมับมมัน”

วลิวรณร์ 20:2: “และทด่านไดว้จมับพญานาค งผโบราณนมันั้น ซนนึ่งเปป็นพญามารและซาตาน และมมัดมมันไวว้เปป็น
เวลาหนนนึ่งพมันปปี”

ซาตานปรมับการโจมตบีของมมันทบีนึ่กระทพาตด่อคนทมันั้งหลายใหว้เขว้ากมับลมักษณะเฉพาะตมัวและสภาพการณร์
แวดลว้อมตด่าง ๆ ของผผว้นมันั้นทบีนึ่มมันกพาลมังทดลอง อยด่างไรกร็ตาม มบีเพบียงสามชด่องทางเทด่านมันั้นทบีนึ่มมันสามารถใชว้ทดลองเรา
ไดว้: ตมัณหาของตา, ตมัณหาของเนมืนั้อหนมัง และความเยด่อหยลินึ่งแหด่งชบีวลิต (1 ยอหร์น 2:16) มมันใชว้ทมันั้งสามชด่องทางนบีนั้เมมืนึ่อ
เขาทดลองพระเยซผ ซนนึ่งบมันทนกเกบีนึ่ยวกมับเหตจุการณร์ตอนนบีนั้อยผด่ในมมัทธลิว 4:1-11 แตด่พระเยซผทรงพลิชลิตมารแลว้ว และ 
“พวกเราเปป็นยลินึ่งกวด่าเหลด่าผผว้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงรมักพวกเรา” และทรงเผชลิญหนว้าและพลิชลิตมารแลว้วเพมืนึ่อ
เรา ทมันั้งหมดทบีนึ่เราตว้องการ เรากร็มบีแลว้ว เมมืนึ่อเรามบีพระเยซผ



“...จลิตใจทมันั้งหลายของพวกทด่านกร็จะถผกทพาใหว้เสมืนึ่อมทรามไป”-นมันึ่นคมือ ความคลิดทมันั้งหลายซนนึ่งถผกบลิดเบมือน 
ใจทบีนึ่ถผกทพาใหว้เหลินหด่าง ไปจากความรมักบรลิสจุทธลิธตด่อพระครลิสตร์และขด่าวประเสรลิฐอมันบรลิสจุทธลิธแหด่งพระคจุณของพระเจว้า
จลิตใจของคน ๆ หนนนึ่งถผกทพาใหว้เสมืนึ่อมทรามเมมืนึ่อใจทบีนึ่ฝปักใฝฝ่ถผกทพาใหว้เหลินหด่างไปจากเปฟ้าหมายทบีนึ่เหมาะสมหรมือเมมืนึ่อจลิต
วลิญญาณเตร็มไปดว้วยความคลิด แผนการ ความปรารถนา และจจุดประสงคร์ตด่าง ๆ ทบีนึ่ไมด่บรลิสจุทธลิธมารกพาลมังทพางานกมับ
จลิตใจของผผว้คนวมันนบีนั้อยด่างทบีนึ่ไมด่เคยมากด่อน

“...ไปจากความจรลิงใจ (หรมือความมบีใจจดจด่อหนนนึ่งเดบียว) ซนนึ่งมบีอยผด่ในพระครลิสตร์” ผผว้คนมมักเชมืนึ่อมโยงคพาวด่า 
“simple” (เรบียบงด่าย) กมับสลินึ่งซนนึ่งเดร็กคนหนนนึ่งหรมือคนทบีนึ่ไมด่มบีการศนกษาสามารถเขว้าใจไดว้ มมันหมายความแบบนมันั้น
เชด่นกมัน แตด่ความหมายทบีนึ่เหมาะสมในทบีนึ่นบีนั้คมือ “ทบีนึ่ไมด่ถผกผสม” หรมือ “ทบีนึ่ไมด่ถผกเจมือปน”-ซนนึ่งหมายถนงความทจุด่มเทแบบ
มบีใจจดจด่อหนนนึ่งเดบียวตด่อพระครลิสตร์ เปาโลกลมัววด่าโดยทางอจุบายทมันั้งหลายของมาร ชาวโครลินธร์บางคนจะละสายตา
ไปจากพระเยซผ จลิตใจของพวกเขาจะออกไปจากพระคจุณบรลิสจุทธลิธของพระเจว้าและความชอบธรรมของพระเจว้า 
และถผกหมันไปจากความเชมืนึ่อของพวกเขาในความจรลิงอมันเรบียบงด่ายเหลด่านมันั้นซนนึ่งเปาโลไดว้เทศนาแลว้วและซนนึ่งทพาใหว้
พวกเขาไดว้รมับความรอดแลว้ว

ถว้ามาร ซนนึ่งโดยทางครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นผผว้ไดว้มายมังเมมืองโครลินธร์ สามารถทพาใหว้ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นหมันไป
จากขด่าวประเสรลิฐอมันบรลิสจุทธลิธแหด่งพระคจุณของพระเจว้าไดว้ พวกเขากร็จะหมันไปจากเปาโลเชด่นกมัน-เพราะวด่าเขาไมด่ไดว้
เทศนาสลินึ่งใดเลยนอกจากพระคจุณลว้วน ๆ หลมักคพาสอนตามพระคมัมภบีรร์ลว้วน ๆ โดยไมด่เจมือปนดว้วยศาสนาทบีนึ่มนจุษยร์
สรว้างขนนั้น ประเพณบี หรมือหลมักคพาสอนทบีนึ่มนจุษยร์สรว้างขนนั้นเลย เขาไมด่ไดว้ปนปรมัชญา หรมือความคลิดเหร็นของมนจุษยร์ เขว้า
กมับขด่าวสารของเขา ดมังนมันั้นเปาโลจนงกลมัววด่าจลิตใจของพวกเขาอาจถผกหมันไปจากความจรลิงอมันเรบียบงด่ายเหลด่านมันั้นซนนึ่ง
พระครลิสตร์ไดว้ทรงสอนแลว้วและซนนึ่งเขาไดว้สอนแลว้วตามทบีนึ่พระเยซผเจว้าไดว้ทรงบมัญชาเขา

ครลิสเตบียนนว้อยคนนมักตระหนมักถนงอพานาจของมาร มมันจะเปป็นวมันแสนสจุขในชบีวลิตของเราเมมืนึ่อเรา เชด่นเดบียว
กมับมบีคาเอล กลด่าวแกด่มารวด่า “ขอใหว้องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงวด่ากลด่าวเจว้าเถลิด” (ยผดาส 9) ไมด่มบีมนจุษยร์คนใดเปป็นคผด่
ปรมับสพาหรมับมาร และผมเชมืนึ่อวด่าอมัครทผตเปาโลทราบเรมืนึ่องนบีนั้อยด่างละเอบียดถบีนึ่ถว้วนพอ ๆ กมับบจุคคลใดทบีนึ่เคยมบีชบีวลิตอยผด่

ขว้อ 4: ดว้วยวด่าถว้าคนใดทบีนึ่มานมันั้นประกาศพระเยซผอบีกองคร์หนนนึ่ง ผผว้ซนนึ่งพวกเราไมด่ไดว้ประกาศ หรมือถว้าพวก
ทด่านรมับอบีกวลิญญาณหนนนึ่ง ซนนึ่งพวกทด่านไมด่ไดว้รมับไวว้แลว้ว หรมืออบีกขด่าวประเสรลิฐหนนนึ่ง ซนนึ่งพวกทด่านไมด่ไดว้ยอมรมับไวว้แลว้ว 
พวกทด่านกร็อดทนกมับคนนมันั้นดบีเสบียจรลิง

เหลด่าผผว้รผว้พระคมัมภบีรร์ไมด่เหร็นพว้องตรงกมันเกบีนึ่ยวกมับความหมายของถว้อยคพาซนนึ่งถผกบมันทนกไวว้ในพระคพาขว้อนบีนั้ 
อยด่างไรกร็ตาม ในสายตาของผมมมันชมัดเจนวด่าเปาโลกพาลมังพผดอยด่างจรลิงจมัง และวด่าฉบมับแปลของเราไดว้แสดงออกถนง
นมัยสพาคมัญทบีนึ่แทว้จรลิงของสลินึ่งทบีนึ่เปาโลตมันั้งใจจะกลด่าวแกด่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น

“คนใดทบีนึ่มานมันั้น” แสดงใหว้เหร็นวด่าพวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นไมด่ใชด่ชาวโครลินธร์โดยกพาเนลิด พวกเขามาจากทบีนึ่
อมืนึ่นและนพาความเสมืนึ่อมทรามของตนตลิดตมัวมาดว้วย (โปรดศนกษาในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีนั้ กลิจการ 15:1-24 และ
กาลาเทบีย 2:4-12)

“ถว้าคนใดทบีนึ่มานมันั้นประกาศพระเยซผอบีกองคร์หนนนึ่ง…” นมันึ่นคมือ “ถว้าครผเหลด่านบีนั้ทบีนึ่เขว้ามาจากทบีนึ่อมืนึ่นสามารถ
ประกาศพระเยซผองคร์หนนนึ่งทบีนึ่ควรคด่าแกด่ความรมักและการทจุด่มเทของพวกทด่านมากกวด่า มบีฤทธลิธมากกวด่าทบีนึ่จะชด่วยพวก



ทด่านใหว้รอดไดว้ ควรคด่าแกด่ความไวว้วางใจและความเชมืนึ่อของพวกทด่านมากกวด่า งมันั้นขว้าพเจว้ากร็ยอมรมับวด่าพวกทด่านทพา
ดบีแลว้วทบีนึ่ฟปังพวกเขา” แตด่แนด่นอนวด่าเปาโลบอกเปป็นนมัยวด่าเรมืนึ่องนบีนั้เปป็นไปไมด่ไดว้เลย ถนงแมว้เขาไมด่ไดว้ระบจุอยด่างเฉพาะ
เจาะจงวด่า “เรมืนึ่องนบีนั้เปป็นไปไมด่ไดว้เลย” ขด่าวสารของเขาถนงชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นกร็คมือวด่า ไมด่มบีใครเหนมือกวด่าพระเยซผ 
และไมด่มบีผผว้ใดเวว้นแตด่พระเยซผทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดไดว้ เหมมือนกมับทบีนึ่เปโตรกลด่าวไวว้วด่า “และไมด่มบีความรอดในผผว้อมืนึ่นเลย ดว้วย
วด่าไมด่มบีนามอมืนึ่นใดใตว้ฟฟ้าสวรรคร์ทบีนึ่ประทานใหว้ในทด่ามกลางผผว้คน ซนนึ่งโดยนามนมันั้นพวกเราตว้องรมับความรอด” (กลิจการ 
4:12)

“...หรมือถว้าพวกทด่านรมับอบีกวลิญญาณหนนนึ่ง…” นมันึ่นคมือ “ถว้าพวกเขาสามารถประกาศผผว้ทรงชพาระแยกตมันั้งใหว้
บรลิสจุทธลิธอบีกองคร์หนนนึ่ง ถว้าพวกเขาสามารถนพาเสนอผผว้ปลอบประโลมใจอบีกองคร์หนนนึ่งแกด่พวกทด่าน ถว้าภายใตว้การรมับใชว้
ของพวกเขาพวกทด่านไดว้รมับขว้อพลิสผจนร์ทบีนึ่สผงสด่งกวด่าแหด่งฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธในการสรว้างใหมด่และการ
ชพาระใจใหว้บรลิสจุทธลิธ ถว้าพวกทด่านสามารถรมับจากพวกเขาพระวลิญญาณองคร์หนนนึ่งทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่กวด่าและทรงฤทธลิธมากกวด่า
ทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้ประกาศแกด่พวกทด่านแลว้ว งมันั้นกร็จงฟปังพวกเขาเถลิด” แตด่เปาโลกพาลมังกลด่าวอบีกครมันั้งวด่า “ไมด่มบีพระ
วลิญญาณองคร์อมืนึ่นเลย” มบีพระเยซผแทว้จรลิงองคร์เดบียว และมบีพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธแทว้จรลิงองคร์เดบียว วลิญญาณอมืนึ่นทมันั้ง
ปวงเปป็นเหลด่าวลิญญาณชมันึ่ว

“...หรมืออบีกขด่าวประเสรลิฐหนนนึ่ง…” นมันึ่นคมือ “ถว้าพวกเขาสามารถประกาศแกด่พวกทด่านขด่าวสารหนนนึ่งทบีนึ่ทรง
ฤทธลิธมากกวด่า ขด่าวสารหนนนึ่งทบีนึ่เปปีปี่ยมสงด่าราศบีมากกวด่า ขด่าวสารหนนนึ่งทบีนึ่จะเปลบีนึ่ยนแปลงชบีวลิตของคจุณในแบบทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่
กวด่า ขด่าวสารหนนนึ่งทบีนึ่มาพรว้อมกมับพระสมัญญาตด่าง ๆ ทบีนึ่บรลิบผรณร์มากกวด่า ขด่าวสารหนนนึ่งทบีนึ่นพาเสนอแผนการแหด่งความ
รอดทบีนึ่ดบีกวด่าและเรบียบงด่ายกวด่าทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้ประกาศแกด่พวกทด่านแลว้ว งมันั้นพวกทด่านกร็จงฟปังพวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้น
เถลิด” เปาโลกพาลมังกลด่าววด่าไมด่มบีขด่าวประเสรลิฐอมืนึ่นเลย เขามบีอะไรจะกลด่าวเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีนั้แกด่ผผว้เชมืนึ่อชาวแควว้นกาลา
เทบีย: “ขว้าพเจว้าประหลาดใจทบีนึ่ทด่านทมันั้งหลายไดว้ถอยไปโดยเรร็วจากพระองคร์ ผผว้ไดว้ทรงเรบียกทด่านทมันั้งหลายใหว้เขว้ามา
ในพระคจุณของพระครลิสตร์ ไปหาขด่าวประเสรลิฐอมืนึ่น ซนนึ่งมลิใชด่อยด่างอมืนึ่นดอก แตด่มบีบางคนทบีนึ่รบกวนจลิตใจทด่านทมันั้งหลาย 
และหมายจะบลิดเบมือนขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์” (กท. 1:6,7)

“...พวกทด่านกร็อดทนกมับคนนมันั้นดบีเสบียจรลิง” เปาโลกพาลมังนพาเสนอความจรลิงอมันลนกซนนั้งแกด่ชาวโครลินธร์ตรงนบีนั้
อยด่างอดทนและอยด่างเรบียบงด่าย นมันึ่นคมือ “ถว้าเรมืนึ่องนบีนั้เปป็นไปไดว้จรลิง กร็อาจมบีขว้อแกว้ตมัวสพาหรมับทางประพฤตลิของพวก
ทด่าน อาจมบีเหตจุผลบางประการทบีนึ่วด่าทพาไมพวกทด่านถนงควรตว้อนรมับพวกครผสอนเทร็จเหลด่านบีนั้ แตด่ถว้านบีนึ่ไมด่มบีทางเปป็น
ความจรลิงไดว้เลย ถว้านบีนึ่ไมด่อาจถผกทพาใหว้สพาเรร็จจรลิงไดว้เลย-ถว้าพวกเขาไมด่สามารถประกาศพระผผว้ชด่วยใหว้รอดอบีกองคร์
หนนนึ่งทบีนึ่เปป็นใหญด่กวด่าพระเยซผครลิสตร์เจว้าผผว้ซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้ประกาศ ถว้าพวกเขาไมด่สามารถประกาศและนพาเสนอพระ
วลิญญาณองคร์หนนนึ่งทบีนึ่เปป็นใหญด่กวด่าพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธผผว้ซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้นพาเสนอและประกาศแลว้ว ถว้าพวกเขาไมด่
สามารถประกาศขด่าวประเสรลิฐหนนนึ่งทบีนึ่ทรงฤทธลิธมากกวด่าและเปปีปี่ยมสงด่าราศบีมากกวด่าซนนึ่งนพาเสนอความรอดทบีนึ่เรบียบ
งด่ายมากกวด่าและมหมัศจรรยร์มากกวด่าทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้ประกาศแลว้ว-งมันั้นทพาไมตว้องฟปังพวกเขาเลด่า? ทพาไมตว้องสนมับสนจุน
พวกเขาเลด่า? ทพาไมตว้องละทลินั้งขด่าวประเสรลิฐนมันั้นซนนึ่งพวกทด่านไดว้รมับไวว้แลว้วและซนนึ่งเปลบีนึ่ยนแปลงชบีวลิตของพวกทด่าน
แลว้วเลด่า? ทพาไมตว้องปฏลิเสธพระครลิสตร์ผผว้ไดว้ทรงเปลบีนึ่ยนแปลงพวกทด่านและทพาใหว้พวกทด่านเปป็นผผว้ถผกสรว้างใหมด่แลว้ว
เลด่า? ทพาไมตว้องปฏลิเสธพระวลิญญาณนมันั้นผผว้ทรงชพาระแยกตมันั้งพวกทด่านใหว้บรลิสจุทธลิธและทรงนพาพวกทด่านเขว้าสผด่วลิถบีทาง



แหด่งการดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ถผกตว้องในเมมืนึ่อกด่อนหนว้านบีนั้พวกทด่านเคยดพาเนลินในทางแหด่งความอธรรมเลด่า?”
เมมืนึ่อทราบถนงอพานาจนมันั้น ความแยบยลนมันั้น และวลิธบีเจว้าเลด่หร์เหลด่านมันั้นของมารและความอด่อนแอของมนจุษยร์ 

เหร็นไดว้ชมัดวด่าเปาโลกลมัวในใจของตนเกบีนึ่ยวกมับชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น เขารผว้สนกวด่ามบีภยมันตรายรว้ายแรงวด่าพวกเขาจะถผก
ทพาใหว้เสมืนึ่อมทราม และเขากพาลมังกลด่าววด่าถว้าพวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นสามารถนพาขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่ดบีกวด่าและ
ประกาศพระผผว้ชด่วยใหว้รอดทบีนึ่สมบผรณร์แบบมากกวด่า กร็คงไมด่มบีภยมันตรายเลยในการยอมรมับคนเหลด่านมันั้น แตด่พวกเขา
ทพาอยด่างนมันั้นไมด่ไดว้ เพราะวด่ามมันเปป็นไปไมด่ไดว้ ดมังนมันั้นถว้าพวกครผสอนเทร็จเหลด่านบีนั้ประกาศขด่าวประเสรลิฐอมืนึ่นใด ปฝ่าว
ประกาศพระผผว้ชด่วยใหว้รอดองคร์อมืนึ่นใด มมันกร็คงเปป็นขด่าวประเสรลิฐหนนนึ่งทบีนึ่มบีรผปแบบทบีนึ่แตกตด่าง ซนนึ่งขมัดแยว้งกมับขด่าว
ประเสรลิฐนมันั้นทบีนึ่ชาวโครลินธร์ไดว้รมับจากเขาแลว้ว

พระผผว้ชด่วยใหว้รอดทบีนึ่เปาโลไดว้ประกาศ-พระเยซผครลิสตร์เจว้า พระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจว้า-ทรง
สมบผรณร์แบบ พระองคร์ทรงฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะชด่วยใหว้รอดไดว้ พระองคร์ทรงฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะจมัดหาสพาหรมับทจุกความ
ตว้องการไดว้ พระองคร์ทรงพอเพบียงสพาหรมับทจุกอยด่าง พระวลิญญาณนมันั้นซนนึ่งเขาไดว้ประกาศกร็ทรงสมบผรณร์แบบและทรง
ฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะชพาระแยกตมันั้งใหว้บรลิสจุทธลิธและประทมับตราผผว้เชมืนึ่อและชด่วยผผว้เชมืนึ่อใหว้รอดพว้นปลอดภมัยถนงพระเจว้าไดว้ 
ขด่าวประเสรลิฐซนนึ่งเขาไดว้ประกาศแลว้วนมันั้นสมบผรณร์แบบ ไมด่มบีขด่าวประเสรลิฐอมืนึ่น ไมด่มบีความหวมังอมืนึ่น เขาไดว้ประกาศ
ความจรลิง พระเยซผตรมัสวด่า “เราเปป็น…ความจรลิงนมันั้น” (ยอหร์น 14:6) พระองคร์ตรมัสอบีกครมันั้งวด่า “ขอโปรดชพาระพวก
เขาใหว้บรลิสจุทธลิธโดยทางความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น 17:17) เปาโล
ประกาศพระวจนะนมันั้น เขาประกาศความจรลิง เขาประกาศพระครลิสตร์ (1 คร. 1:23) ขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่เขาประกาศ
ไมด่อาจถผกปรมับปรจุงใหว้ดบีกวด่านมันั้นไดว้ ดมังนมันั้นการเปลบีนึ่ยนแปลงใดโดยพวกครผสอนเทร็จกร็จะมบีแตด่จะทพาใหว้แยด่ลง และถว้า
ชาวโครลินธร์ฟปังคนเหลด่านมันั้น จลิตใจของพวกเขากร็จะถผกทพาใหว้เสมืนึ่อมทรามไปจากความเรบียบงด่ายทบีนึ่อยผด่ในพระครลิสตร์

ขว้อ 5: เพราะขว้าพเจว้าคาดวด่า ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้ดว้อยกวด่าอมัครทผตชมันั้นผผว้ใหญด่เหลด่านมันั้นแมว้แตด่นว้อยเลย
เปาโลไมด่ไดว้กพาลมังเปรบียบเทบียบตมัวเองกมับพวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นอยด่างจรลิงจมังตรงนบีนั้ แทนทบีนึ่จะทพาแบบนมันั้น

ดผเหมมือนวด่าเขากพาลมังพผดดว้วยความเดมือดดาลทบีนึ่เพลินึ่มขนนั้นแหด่งจจุดยมืนทบีนึ่ถผกมองวด่าเปป็นความอด่อนแอและความดว้อยกวด่า
ซนนึ่งพวกเขาไดว้พยายามทบีนึ่จะยมัดเยบียดใหว้เขา โดยประกาศวด่าพวกเขาเปป็นฝฝ่ายเหนมือกวด่า และเขาดว้อยกวด่า

มบีการเสนอแนะดว้วยวด่าเปาโลอาจหมายความตรงนบีนั้วด่าไมด่มบีอมัครทผตทบีนึ่ไหนเลย-แมว้แตด่ “อมัครทผตชมันั้นผผว้ใหญด่
เหลด่านมันั้น”-ทบีนึ่สามารถอว้างตมัวไดว้วด่าเหนมือกวด่าเขา จงสมังเกตถว้อยคพาของเขาในกาลาเทบีย 2:6-9:

“แตด่ในพวกคนเหลด่านบีนั้ทบีนึ่ดผเหมมือนวด่าเปป็นคนสพาคมัญ (ไมด่วด่าพวกเขาเคยเปป็นอะไรมากด่อนกร็ตาม กร็ไมด่สพาคมัญ
อะไรสพาหรมับขว้าพเจว้าเลย พระเจว้ามลิไดว้ทรงเหร็นแกด่หนว้าผผว้ใด) ดว้วยวด่าคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ดผเหมมือนวด่าเปป็นคนสพาคมัญ ไมด่ไดว้
เพลินึ่มเตลิมสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดใหว้แกด่ขว้าพเจว้าเลย แตด่ตรงกมันขว้าม เมมืนึ่อพวกเขาเหร็นแลว้ววด่า ขด่าวประเสรลิฐแหด่งคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่
ไมด่ถมือการเขว้าสจุหนมัตไดว้ถผกมอบไวว้แกด่ขว้าพเจว้า เชด่นเดบียวกมับขด่าวประเสรลิฐแหด่งคนทบีนึ่ถมือการเขว้าสจุหนมัตไดว้ถผกมอบไวว้
แกด่เปโตร (เพราะวด่าพระองคร์ผผว้ไดว้ทรงกระทพากลิจอยด่างเกลิดผลในตมัวเปโตรใหว้เปป็นอมัครทผตของพวกทบีนึ่ถมือการเขว้า
สจุหนมัต พระองคร์ผผว้นมันั้นเองไดว้ทรงมบีฤทธลิธมากในตมัวขว้าพเจว้าตด่อคนตด่างชาตลิ) และเมมืนึ่อยากอบ เคฟาสและยอหร์น ผผว้ซนนึ่ง
ดผเหมมือนวด่าเปป็นเสาหลมัก ไดว้รมับรผว้พระคจุณซนนึ่งประทานแกด่ขว้าพเจว้าแลว้ว พวกเขาไดว้ใหว้การจมับมมือขวาแหด่ง
สามมัคคบีธรรมแกด่ขว้าพเจว้าและบารนาบมัส เพมืนึ่อเราทมันั้งสองควรไปหาพวกคนตด่างชาตลิ และทด่านเหลด่านมันั้นจะไปหาพวก



ทบีนึ่ถมือการเขว้าสจุหนมัต”
(มบีคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไดว้กลด่าวหาเปาโลวด่าแสดงออกถนงความหลงตมัวเอง ความยโส และความเยด่อหยลินึ่ง แตด่นบีนึ่

ไมด่ใชด่ความจรลิงเลยแมว้แตด่นลิดเดบียว ความสจุภาพเรบียบรว้อยแบบครลิสเตบียนทบีนึ่แทว้จรลิงไมด่ไดว้อยผด่ในการไมด่รผว้วด่าเราเปป็น
อะไร และไมด่ไดว้อยผด่ในการเสแสรว้งวด่าไมด่รผว้ แทนทบีนึ่จะเปป็นแบบนมันั้น มมันอยผด่ในการมบีมาตรฐานทบีนึ่สผงขนาดนมันั้นซนนึ่งถผกวาง
ไวว้ตรงหนว้าเราทบีนึ่เรารผว้สนกวด่าเราหลด่นมาไกลขนาดไหนจากการบรรลจุไปถนงมาตรฐานนมันั้น)

เปาโลไดว้ใหว้หลมักฐานทบีนึ่ดบีและเพบียงพอวด่าพระเจว้าไดว้ทรงมอบพมันธกลิจแกด่เขาและวด่าเขากร็เปป็นใหญด่พอ ๆ 
กมับคนทบีนึ่โดดเดด่นทบีนึ่สจุดในพวกอมัครทผต การอมัศจรรยร์เหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาไดว้กระทพา ความบรลิบผรณร์แหด่งการงานหนมักของ
เขา ความสพาเรร็จแหด่งการงานหนมักของเขา ไมด่ไดว้บกพรด่องจากสลินึ่งใดทบีนึ่พวกเขาไดว้ทพาสพาเรร็จแลว้วเลย เมมืนึ่อเปป็นจรลิง
เชด่นนบีนั้ เปาโลจนงเตมือนความจพาชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่าเขาควรไดว้รมับการปฏลิบมัตลิในฐานะอมัครทผตคนหนนนึ่ง และพวก
เขาไมด่ควรปลด่อยใหว้เหลด่าศมัตรผของเขา พวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้น มาแทนทบีนึ่เขาในใจของพวกเขาเลย

ขว้อ 6: แตด่ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าไมด่ชพานาญในคพาพผด แตด่กร็ไมด่ใชด่ในความรผว้ แตด่พวกเราไดว้เปป็นทบีนึ่ปรากฏออกมา
อยด่างชมัดแจว้งในทด่ามกลางพวกทด่านแลว้วในสลินึ่งสารพมัด 

“ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าไมด่ชพานาญในคพาพผด…” นมันึ่นคมือ “ถว้าขว้าพเจว้าพผดในวลิธบีทบีนึ่เรบียบงด่ายและไมด่ปรจุงแตด่ง ถว้า
ขว้าพเจว้าพผดเหมมือนคนทบีนึ่ไมด่ไดว้รนึ่พาเรบียนมา คนทบีนึ่ไมด่ไดว้รมับการสมันึ่งสอนอยด่างเฉพาะเจาะจงในศลิลปะแขนงหนนนึ่ง มมันกร็ไมด่
ไดว้หมายความวด่าขว้าพเจว้าไมด่สามารถพผดในแบบทบีนึ่แตกตด่างออกไปไดว้ มมันไมด่ไดว้หมายความวด่าขว้าพเจว้าไมด่สามารถมบี
โวหารดบีในการพผดของขว้าพเจว้าไดว้” (ดผ 1 โครลินธร์ บททบีนึ่ 14 ทบีนึ่เปาโลเนว้นความสพาคมัญของการใชว้ถว้อยคพาทบีนึ่เขว้าใจ
งด่าย)

“...แตด่กร็ไมด่ใชด่ในความรผว้” ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าเปาโลเปป็นหนนนึ่งในพวกคนทบีนึ่มบีการศนกษาดบีกวด่าใคร ๆ ในสมมัย
ของเขา โดยไมด่ขาดแคลนในความรผว้เลย กด่อนอมืนึ่นเลยกร็คมือ เขาเกลิดในเมมืองทารร์ซมัส เมมืองหนนนึ่งซนนึ่งโดดเดด่นในเรมืนึ่อง
วมัฒนธรรมกรบีก ปรมัชญากรบีก และวรรณกรรมกรบีก นอกจากนบีนั้แลว้ว เขา “ไดว้เตลิบโตขนนั้น…ทบีนึ่เทว้าของกามาลลิเอล และ
ไดว้รมับการสมันึ่งสอนตามลมักษณะอมันสมบผรณร์แบบแหด่งพระราชบมัญญมัตลิของบรรพบจุรจุษ” (กลิจการ 22:3) (กามาลลิเอล
เปป็นฟารลิสบีทบีนึ่โดดเดด่นคนหนนนึ่ง-ผผว้เชบีนึ่ยวชาญพระราชบมัญญมัตลิ สมาชลิกของสภาซานเฮดรลิน ไดว้รมับการนมับหนว้าถมือตา
อยด่างสผงทบีนึ่สจุดในทด่ามกลางพวกยลิว ดผ กลิจการ 5:34) แตด่ “ความรผว้” ของเปาโลครอบคลจุมมากกวด่าการฝฝึกอบรม
แบบทางการของเขา เขาไดว้รมับการอบรมสมันึ่งสอนจากพระเจว้า

เปาโลกพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้วด่า “ขว้าพเจว้าไมด่ปฏลิเสธวด่าขว้าพเจว้าพผดภาษาของสามมัญชน ภาษาของคน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่
เรบียบงด่ายและไมด่ไดว้รนึ่พาเรบียนมา แตด่ขว้าพเจว้าขอกลด่าวอว้างความรผว้เกบีนึ่ยวกมับหลมักคพาสอนเหลด่านมันั้นแหด่งความเชมืนึ่อแบบ
ครลิสเตบียน เพราะวด่าพระเจว้าไดว้ประทานพระวจนะของพระองคร์ ความจรลิงของพระองคร์ หลมักคพาสอนของ
พระองคร์แกด่ขว้าพเจว้าดว้วยพระองคร์เอง หลมักคพาสอนทบีนึ่ขว้าพเจว้าประกาศ ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้เรบียนรผว้ในโรงเรบียนของมนจุษยร์ 
ขว้าพเจว้าไดว้เรบียนรผว้มมันในโรงเรบียนของพระเจว้า ขว้าพเจว้าถผกสอนโดยพระเจว้าเอง”

ในสด่วนความรผว้ของเปาโล จงสมังเกตขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้:
กาลาเทบีย 1:10-17: “เพราะบมัดนบีนั้ ขว้าพเจว้ากพาลมังชมักชวนมนจุษยร์หรมือ หรมือพระเจว้า หรมือขว้าพเจว้าเสาะหาทบีนึ่

จะเอาใจมนจุษยร์หรมือ เพราะถว้าขว้าพเจว้ากพาลมังเอาใจมนจุษยร์อยผด่ ขว้าพเจว้ากร็ไมด่ควรเปป็นผผว้รมับใชว้ของพระครลิสตร์ พบีนึ่นว้องทมันั้ง



หลาย แตด่ขว้าพเจว้าขอรมับรองแกด่พวกทด่านวด่า ขด่าวประเสรลิฐซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้ประกาศไปแลว้วนมันั้นไมด่ใชด่ของมนจุษยร์ 
เพราะขว้าพเจว้าไมด่ไดว้รมับขด่าวประเสรลิฐนมันั้นจากมนจุษยร์ และขว้าพเจว้าไมด่ไดว้รมับคพาสอนเรมืนึ่องขด่าวประเสรลิฐนมันั้น แตด่โดย
การเปปิดเผยของพระเยซผครลิสตร์

“เพราะทด่านทมันั้งหลายกร็ไดว้ยลินถนงวลิถบีชบีวลิตในอดบีตของขว้าพเจว้าในศาสนาของพวกยลิวแลว้ววด่า ขว้าพเจว้าไดว้ขด่ม
เหงครลิสตจมักรของพระเจว้าจนเกลินขนาด และไดว้รมังควานครลิสตจมักร และไดว้กว้าวหนว้าในศาสนาของพวกยลิวเกลินกวด่า
เพมืนึ่อนหลายคนของขว้าพเจว้าทบีนึ่มบีอายจุรจุด่นราวคราวเดบียวกมัน และทบีนึ่เปป็นชนชาตลิเดบียวกมัน เพราะเหตจุทบีนึ่ขว้าพเจว้ามบี
ใจรว้อนรนมากกวด่าพวกเขาในเรมืนึ่องขนบธรรมเนบียมของบรรพบจุรจุษของขว้าพเจว้า แตด่เมมืนึ่อเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัยพระเจว้า
ผผว้ไดว้ทรงสรรขว้าพเจว้าไวว้ตมันั้งแตด่ครรภร์มารดาของขว้าพเจว้า และไดว้ทรงเรบียกขว้าพเจว้าโดยพระคจุณของพระองคร์ ทบีนึ่จะ
ทรงสพาแดงพระบจุตรของพระองคร์ในตมัวขว้าพเจว้า เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะประกาศพระองคร์ทด่ามกลางพวกคนตด่างชาตลิ โดย
ทมันทบีทมันใดขว้าพเจว้าไมด่ไดว้ปรนกษากมับเนมืนั้อหนมังและเลมือดเลย และขว้าพเจว้าไมด่ไดว้ขนนั้นไปยมังกรจุงเยรผซาเลร็มไปหาคนทมันั้ง
หลายทบีนึ่เปป็นอมัครทผตกด่อนขว้าพเจว้า แตด่ขว้าพเจว้าไดว้เขว้าไปในประเทศอาระเบบีย และกลมับมายมังเมมืองดามมัสกมัสอบีก”

เอเฟซมัส 3:1-12: “เพราะเหตจุนบีนั้ขว้าพเจว้าเปาโล ผผว้เปป็นนมักโทษของพระเยซผครลิสตร์เพมืนึ่อพวกทด่านซนนึ่งเปป็นคน
ตด่างชาตลิ ถว้าทด่านทมันั้งหลายไดว้ยลินถนงการแจกจด่ายพระคจุณของพระเจว้า ซนนึ่งโปรดประทานแกด่ขว้าพเจว้ามายมังทด่านทมันั้ง
หลายแลว้ว วด่าโดยการเปปิดเผยพระองคร์ไดว้ทรงใหว้ขว้าพเจว้าทราบขว้อลนกลมับนมันั้น (ตามทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้เขบียนไวว้แลว้วในไมด่กบีนึ่
คพา ซนนึ่งโดยคพาเหลด่านมันั้น เมมืนึ่อพวกทด่านอด่านแลว้ว พวกทด่านกร็จะเขว้าใจถนงความรผว้ของขว้าพเจว้าในเรมืนึ่องขว้อลนกลมับของ
พระครลิสตร์) ซนนึ่งในสมมัยอมืนึ่น ๆ ไมด่ไดว้โปรดแจว้งใหว้บจุตรทมันั้งหลายของมนจุษยร์ทราบ เหมมือนอยด่างบมัดนบีนั้ซนนึ่งโปรดเปปิดเผย
แกด่พวกอมัครทผตผผว้บรลิสจุทธลิธ และพวกผผว้พยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ วด่าพวกคนตด่างชาตลิจะเปป็นผผว้รมับ
มรดกรด่วมกมัน และเปป็นของกายอมันเดบียวกมัน และเปป็นผผว้มบีสด่วนในพระสมัญญาของพระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขด่าว
ประเสรลิฐนมันั้น ซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้รมับการแตด่งตมันั้งใหว้เปป็นผผว้รมับใชว้แหด่งขด่าวประเสรลิฐนมันั้น ตามของประทานแหด่งพระคจุณของ
พระเจว้า ซนนึ่งโปรดประทานแกด่ขว้าพเจว้าโดยการกระทพาทบีนึ่ไดว้ผลตามทบีนึ่ตมันั้งใจไวว้แหด่งฤทธลิธเดชของพระองคร์

“แกด่ขว้าพเจว้า ผผว้เปป็นคนเลร็กนว้อยกวด่าคนเลร็กนว้อยทบีนึ่สจุดในพวกวลิสจุทธลิชนทมันั้งหมด โปรดประทานพระคจุณนบีนั้ 
เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะประกาศทด่ามกลางคนตด่างชาตลิถนงบรรดาความมมันึ่งคมันึ่งทบีนึ่ไมด่อาจสมืบคว้นไดว้ของพระครลิสตร์ และเพมืนึ่อ
ทพาใหว้คนทมันั้งปวงเหร็นวด่า อะไรคมือการสามมัคคบีธรรมแหด่งขว้อลนกลมับนบีนั้ ซนนึ่งตมันั้งแตด่แรกสรว้างโลกทรงปปิดบมังไวว้ในพระเจว้า 
ผผว้ไดว้ทรงสรว้างสารพมัดทมันั้งปวงโดยพระเยซผครลิสตร์ เพมืนึ่อทรงประสงคร์จะใหว้บรรดาเทพผผว้ครอบครองอาณาจมักรและ
บรรดาเทพผผว้มบีอพานาจในสวรรคสถานรผว้จมักพระปปัญญาอมันอเนกอนมันตร์ของพระเจว้าโดยครลิสตจมักร ณ บมัดนบีนั้ ตามพ
ระประสงคร์อมันนลิรมันดรร์ ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ทรงตมันั้งไวว้ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา ในพระองคร์นมันั้น 
พวกเราจนงมบีใจกลว้า และมบีสลิทธลิธทบีนึ่จะเขว้าไปถนงพระองคร์ดว้วยความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจโดยความเชมืนึ่อในพระองคร์”

“...แตด่พวกเราไดว้เปป็นทบีนึ่ปรากฏออกมาอยด่างชมัดแจว้งในทด่ามกลางพวกทด่านแลว้วในสลินึ่งสารพมัด” เปาโล
กพาลมังกลด่าวแกด่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่า “พวกทด่านทราบทจุกอยด่างเกบีนึ่ยวกมับขว้าพเจว้าแลว้ว ขว้าพเจว้าอยผด่กมับพวกทด่านมา
ตลอด ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้ซจุกซด่อนสลินึ่งใดจากพวกทด่านเลย พวกทด่านมบีโอกาสแลว้วทบีนึ่จะทพาความรผว้จมักมมักคจุว้นกมับขว้าพเจว้า
อยด่างถบีนึ่ถว้วน พรว้อมกมับสารพมัดทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นและสารพมัดทบีนึ่ขว้าพเจว้ากพาลมังทพาอยผด่ ดมังนมันั้นขว้าพเจว้าจนงไมด่ตว้องอธลิบายแกด่
พวกทด่านเลย ขว้าพเจว้าไมด่ตว้องสาธยายเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีนั้เลย ขว้าพเจว้าไมด่ตว้องเนว้นยนั้พาความจรลิงเกบีนึ่ยวกมับการพผดของ



ขว้าพเจว้าหรมือความรผว้ของขว้าพเจว้าเลย พวกทด่านคจุว้นเคยดบีกมับวลิธบีทบีนึ่ขว้าพเจว้าพผดและสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้เปปิดเผยแกด่พวก
ทด่านแลว้ว มมันเปป็นขว้อพลิสผจนร์ทบีนึ่เพบียงพอวด่าขว้าพเจว้าเปป็นอมัครทผตคนหนนนึ่งเพราะวด่าขว้าพเจว้าไดว้เปปิดเผยแกด่พวกทด่านถนง
ทางแหด่งความรอดแลว้ว พวกทด่านรมับมมันไวว้แลว้ว และความรอดไดว้ทพาใหว้เกลิดผผว้ถผกสรว้างใหมด่จากทจุกคนทบีนึ่ไดว้รมับเอา
ขด่าวสารแหด่งการสลินั้นพระชนมร์ การถผกฝปัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระครลิสตร์”

ขว้อ 7: ขว้าพเจว้าไดว้กระทพาผลิดในเรมืนึ่องใดหรมือในการทพาใหว้ตมัวขว้าพเจว้าเองตนึ่พาลงเพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้รมับการ
ยกขนนั้น เพราะขว้าพเจว้าไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐของพระเจว้าแกด่พวกทด่านโดยไมด่ไดว้คลิดคด่า

“ขว้าพเจว้าไดว้กระทพาผลิดในเรมืนึ่องใดหรมือในการทพาใหว้ตมัวขว้าพเจว้าเองตนึ่พาลง…” นมันึ่นคมือ “ขว้าพเจว้าไดว้ทพาบาป
หรมือในการทพางานหาเลบีนั้ยงชบีพ ตรากตรพาดว้วยมมือของขว้าพเจว้าเอง ในเมมืนึ่อขว้าพเจว้าจะมบีชบีวลิตอยผด่สบาย ๆ กร็ไดว้โดยใหว้
ครลิสตจมักรเปป็นผผว้ออกคด่าใชว้จด่ายใหว้?”

ตรงนบีนั้เรามบีการเปลบีนึ่ยนผด่านแบบฉมับพลมันจากพระคพาขว้อทบีนึ่แลว้ว เปาโลกพาลมังกลด่าวในถว้อยคพาทบีนึ่เขว้าใจไดว้วด่า 
“ขว้าพเจว้าขอรมับสารภาพความดว้อยกวด่าของขว้าพเจว้าในเรมืนึ่องคพาพผดของขว้าพเจว้า แตด่นบีนึ่ไมด่ไดว้แทรกแซงกมับความรผว้
ของขว้าพเจว้าในเรมืนึ่องหลมักคพาสอนเหลด่านมันั้นซนนึ่งขว้าพเจว้าเทศนาเลย และมมันไมด่แทรกแซงกมับหลมักฐานอมืนึ่นซนนึ่งขว้าพเจว้า
ไดว้จมัดหาใหว้แลว้ววด่า ไมด่มบีขว้อสงสมัยเลย ขว้าพเจว้าเปป็นอมัครทผตของพระเจว้า-รมับการทรงเรบียกจากพระเจว้า ถผกแตด่งตมันั้ง
โดยพระเจว้าและถผกสด่งมาถนงพวกทด่านโดยพระเจว้า ถว้านบีนึ่เปป็นความจรลิง งมันั้นสลินึ่งใดเปป็นมผลเหตจุของการสะดจุดเลด่า? 
ขว้าพเจว้าไดว้ทพาอะไรเลด่า? ขว้าพเจว้าไดว้ทพาผลิดตรงไหน? ขว้าพเจว้าไดว้ทพาบาปตรงไหนเลด่า? ขว้าพเจว้าไดว้แสดงออกตรง
ไหนเลด่าวด่าขว้าพเจว้าไมด่มบีคจุณสมบมัตลิในการเปป็นอมัครทผต? มมันเปป็นเพราะขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าขว้าพเจว้าไมด่ไดว้เลมือกทบีนึ่จะอว้าง
สลิทธลิธรมับการเลบีนั้ยงดผจากพวกทด่าน แตด่ไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่พวกทด่านโดยไมด่คลิดคด่าอยด่างนมันั้นหรมือ?”

ดผเหมมือนวด่าพวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นไดว้กลด่าวหาเปาโลวด่าไมด่ใชด่อมัครทผตเพราะวด่าเขาไมด่ไดว้ยอมรมับคด่าจว้าง
สพาหรมับการประกาศขด่าวประเสรลิฐ (ดผ 1 โครลินธร์ 9:1-18) ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้ยลินขด่าวประเสรลิฐแลว้ว พวกเขารมับ
อาหารแขร็ง ขนมปปัง และนนั้พานมแหด่งพระวจนะแลว้วขณะทบีนึ่คนอมืนึ่น ๆ ออกเงลินใหว้ และบมัดนบีนั้ดผเหมมือนวด่าพวกศมัตรผ
ของเขากพาลมังใชว้เรมืนึ่องนบีนั้เปป็นสด่วนหนนนึ่งของคพากลด่าวหาของพวกเขาเพมืนึ่อประณามเปาโล

เราตว้องยอมรมับวด่าพระคพาตอนนบีนั้มบีลมักษณะเสบียดสบีเลร็กนว้อย ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้ยอมใหว้เปาโลทพางาน
หนมักดว้วยมมือของเขาเองและรมับของถวายจากครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะไมด่เปป็นภาระแกด่พวกเขา บมัดนบีนั้เขาถาม
วด่าความกระวนกระวายใจเชด่นนมันั้นเกบีนึ่ยวกมับสวมัสดลิภาพของพวกเขาเองเปป็นบาปหรมือไมด่ เขาไดว้ทพาบาปไหม? จง
สมังเกตสลินึ่งทบีนึ่เขากลด่าวในบททบีนึ่ 12 ขว้อ 12 และ 13:

“แทว้จรลิงหมายสพาคมัญตด่าง ๆ ของอมัครทผตกร็ไดว้ถผกกระทพาในทด่ามกลางพวกทด่านแลว้ว ในบรรดาความ
อดทน ในหมายสพาคมัญทมันั้งหลาย และการมหมัศจรรยร์ตด่าง ๆ และบรรดากลิจการอมันทรงฤทธลิธ เพราะวด่าพวกทด่าน
ดว้อยกวด่าครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ ในขว้อใดเลด่า เวว้นไวว้ทบีนึ่ขว้าพเจว้าเองไมด่ไดว้เปป็นภาระแกด่พวกทด่าน ขอใหว้อภมัยความผลิดนบีนั้แกด่
ขว้าพเจว้าเถลิด”

“...เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้รมับการยกขนนั้น…” เปาโลไมด่ไดว้กพาลมังพผดถนงการยกขนนั้นแบบไมด่จบีรมังในทบีนึ่นบีนั้ เพราะ
วด่าการทบีนึ่เขามาหาพวกเขาไมด่ไดว้กด่อใหว้เกลิดความแตกตด่างในเรมืนึ่องนมันั้นเลย เขากพาลมังพผดถนงความรอดและพระพรฝฝ่าย
วลิญญาณทมันั้งหลายซนนึ่งพวกเขาถมือครองโดยทางการประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่พวกเขา พวกเขาไดว้ถผกยกขนนั้นจาก



สภาพอมันตนึ่พาตว้อยสผด่ทบีนึ่นมันึ่งในสวรรคร์กมับพระเยซผครลิสตร์แลว้ว ถผกซด่อนไวว้กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า:
“แตด่พระเจว้า ผผว้ทรงเปปีปี่ยมดว้วยพระเมตตา เพราะเหตจุความรมักอมันใหญด่หลวง ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ทรงรมักพวก

เรานมันั้น คมือเมมืนึ่อพวกเราเคยตายไปแลว้วในบรรดาบาป กร็ทรงกระทพาใหว้พวกเรามบีชบีวลิตอยผด่ดว้วยกมันกมับพระครลิสตร์แลว้ว
(ทด่านทมันั้งหลายไดว้รมับความรอดโดยพระคจุณ) และทรงใหว้พวกเราเปป็นขนนั้นมาดว้วยกมัน และโปรดใหว้พวกเรานมันึ่งดว้วย
กมันในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์ เพมืนึ่อวด่าในยจุคเหลด่านมันั้นทบีนึ่จะมาถนง พระองคร์จะไดว้ทรงสพาแดงบรรดาความมมันึ่งคมันึ่ง
อมันเหลมือลว้นแหด่งพระคจุณของพระองคร์ ในความเมตตาของพระองคร์ทบีนึ่มบีตด่อพวกเราโดยทางพระเยซผครลิสตร์” (อฟ. 
2:4-7)

“เพราะวด่าพวกทด่านไดว้ตายแลว้ว และชบีวลิตของพวกทด่านถผกซด่อนไวว้กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า” (คส. 3:3)
“...เพราะขว้าพเจว้าไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐของพระเจว้าแกด่พวกทด่านโดยไมด่ไดว้คลิดคด่า” ในจดหมายฝาก

ฉบมับแรกของเขา เปาโลกลด่าวไวว้แลว้ววด่า “แลว้วอะไรเลด่าเปป็นบพาเหนร็จของขว้าพเจว้า จรลิง ๆ แลว้ว เมมืนึ่อขว้าพเจว้า
ประกาศขด่าวประเสรลิฐ ขว้าพเจว้ากร็ประกาศขด่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์โดยไมด่คลิดคด่า เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไมด่ใชว้อพานาจ
ของขว้าพเจว้าอยด่างผลิด ๆ ในขด่าวประเสรลิฐนมันั้น” (1 คร. 9: 18) เขาไดว้ทพางานหนมักดว้วยมมือของตมัวเอง และโดยการ
ทพาเชด่นนมันั้นกร็หวมังวด่าจะหจุบปากพวกชอบวลิจารณร์และพวกชอบโตว้แยว้ง บมัดนบีนั้เปาโลกพาลมังถามวด่า “ขว้าพเจว้าไดว้ทพาผลิด
หรมือในการทพาเชด่นนบีนั้ ทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้แสวงหาสวมัสดลิภาพของพวกทด่าน และในการทพาเชด่นนมันั้น-ดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ปฏลิเสธ
ตนเองอยด่างมากและเผชลิญความยากลพาบากมากมาย-ขว้าพเจว้าไดว้ทพาผลิดตด่อพวกทด่านหรมือ?”

ขว้อ 8: ขว้าพเจว้าไดว้ปลว้นครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ โดยเอาคด่าจว้างจากพวกเขา เพมืนึ่อจะไดว้ปรนนลิบมัตลิพวกทด่าน
เปาโลเตมือนความจพาชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่าเขารมับของถวายของผผว้อมืนึ่น เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะไดว้ปรนนลิบมัตลิชาวโครลิน

ธร์เหลด่านมันั้นโดยไมด่เปป็นภาระแกด่พวกเขา เมมืนึ่อเขาไปทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ เขากร็ไมด่ไดว้เรบียกรว้องเงลินเลบีนั้ยงชบีพ แตด่เขาประกาศ
ขด่าวประเสรลิฐโดยไมด่คลิดคด่า

“ขว้าพเจว้าไดว้ปลว้นครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ…” แนด่นอนวด่าเรามบีคพาพผดเกลินจรลิงตรงนบีนั้-และกระนมันั้น มมันกร็เปป็นความ
จรลิงอยผด่บว้าง ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นตว้องรมับผลิดชอบในการเลบีนั้ยงดผอมัครทผตเปาโลขณะทบีนึ่เขาอยผด่ในชจุมชนของพวกเขาเห
มมือนอยด่างครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ ขณะทบีนึ่เขาอยผด่ในชจุมชนของพวกเขา แตด่เมมืนึ่อเปาโลประกาศในเมมืองโครลินธร์ เขากร็ไดว้รมับ
ความชด่วยเหลมือจากครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ ดมังนมันั้นเขาจนงกพาลมังยอมรมับจากผผว้อมืนึ่นสลินึ่งทบีนึ่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเองควรทบีนึ่จะ
จมัดหาใหว้ เปาโลอธลิบายในขว้อ 12 วด่าเหตจุใดเขาจนงทพาเชด่นนบีนั้: “แตด่สลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้ากระทพานมันั้น ขว้าพเจว้าจะกระทพาสลินึ่งนมันั้น
ตด่อไป เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะตมัดโอกาสจากคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ปรารถนาโอกาส เพมืนึ่อวด่าในสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาโอว้อวดนมันั้น พวกเขาจะ
ถผกพบวด่าเหมมือนกมับพวกเรา”

คพาวด่า “ปลว้น” ตามทบีนึ่ถผกใชว้ในทบีนึ่นบีนั้ไมด่ไดว้หมายความวด่าเปาโลไดว้รมับเงลินโดยการทพาสลินึ่งทบีนึ่รจุนแรงและผลิด
กฎหมาย มมันถผกใหว้แกด่เขาโดยความสมมัครใจ คพา ๆ นบีนั้มบีความหมายในภาษากรบีกวด่า “รลิบ ปลว้นสะดม ปลว้น” แตด่
ความหมายตรงนบีนั้กร็คมือวด่าเปาโลในความหมายหนนนึ่งไดว้ปลว้นครลิสตจมักรเหลด่านบีนั้ เพราะวด่าเขาไมด่ไดว้ทพาการรมับใชว้แกด่
พวกเขาเพมืนึ่อตอบแทนการใหว้ของพวกเขา พวกเขาใหว้สพาหรมับการทพางานหนมักของเขาในเมมืองโครลินธร์ ขณะทบีนึ่เขา
ไมด่ไดว้ใหว้การรมับใชว้ทบีนึ่เทด่าเทบียมกมันแกด่ครลิสตจมักรอมืนึ่นเหลด่านมันั้นสพาหรมับสลินึ่งทบีนึ่เขารมับไวว้เลย ในความหมายนบีนั้เทด่านมันั้น 
เปาโลจนงกลด่าวไดว้วด่าตนไดว้ปลว้นครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ 



หลมักการทมันึ่วไปของเปาโลกร็คมือวด่า “ผผว้ทพางานสมควรจะไดว้รมับคด่าจว้างของตน” (ลผกา 10:7) (โปรดศนกษา 1
โครลินธร์ 9:7-14) แตด่เปาโลไมด่ไดว้ถมือปฏลิบมัตลิกฎนบีนั้ในกรณบีของชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น

“...โดยเอาคด่าจว้างจากพวกเขา”-นมันึ่นคมือ จากครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองฟปีลลิปปปี ตามทบีนึ่เราเรบียนรผว้จากฟปีลลิปปปี 
4:15,16: “บมัดนบีนั้ พวกทด่านชาวฟปีลลิปปปีกร็ทราบอยผด่แลว้วดว้วยวด่า ในเวลาเรลินึ่มแรกแหด่งขด่าวประเสรลิฐนมันั้น เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไดว้
ออกไปจากแควว้นมาซลิโดเนบีย ไมด่มบีครลิสตจมักรใดมบีสด่วนรด่วมกมับขว้าพเจว้าเกบีนึ่ยวกมับการถวายทรมัพยร์และรมับการถวาย
ทรมัพยร์เลย นอกจากพวกทด่านพวกเดบียวเทด่านมันั้น เพราะแมว้แตด่ในเมมืองเธสะโลนลิกา พวกทด่านกร็ไดว้สด่งมาชด่วยหลาย
ครมันั้งหลายหน สพาหรมับความขมัดสนของขว้าพเจว้า” ผมแนด่ใจวด่ามบีครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ ในแควว้นมาซลิโดเนบียทบีนึ่เคยชด่วย
เหลมือเปาโลเปป็นครมันั้งคราว แตด่ดผเหมมือนวด่าครลิสตจมักรนมันั้นทบีนึ่เมมืองฟปีลลิปปปีทพามากกวด่าครลิสตจมักรอมืนึ่นใดเหลด่านมันั้น

ขว้อ 9: และเมมืนึ่อขว้าพเจว้าเคยอยผด่กมับพวกทด่านและกพาลมังขาดแคลนนมันั้น ขว้าพเจว้ากร็มลิไดว้เปป็นภาระแกด่ผผว้ใด 
เพราะวด่าสลินึ่งซนนึ่งขาดแคลนตด่อขว้าพเจว้านมันั้น พวกพบีนึ่นว้องซนนึ่งมาจากแควว้นมาซลิโดเนบียไดว้จมัดหาใหว้ และในสลินึ่งสารพมัด
ขว้าพเจว้าไดว้ระวมังตมัวเองไมด่ใหว้เปป็นภาระแกด่พวกทด่าน และขว้าพเจว้าจะระวมังตมัวเองอยด่างนมันั้นตด่อไป

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลเตมือนความจพาชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่าขณะทบีนึ่เขากพาลมังทพางานหนมักเพมืนึ่อเสรลิมสรว้างครลิสตจมักร
นมันั้นในเมมืองโครลินธร์ เขากร็รมับความชด่วยเหลมือจากชาวแควว้นมาซลิโดเนบียเหลด่านมันั้นแทนทบีนึ่จะรมับจากคนเหลด่านมันั้นผผว้ซนนึ่ง
เขาปรนนลิบมัตลิอยผด่ เขาประกาศวด่าเขา “มลิไดว้เปป็นภาระแกด่ผผว้ใด” เขาไมด่ไดว้เปป็นภาระแกด่พวกเขาเลย คพากรบีกทบีนึ่แปล
เปป็น “เปป็นภาระ” ไมด่ถผกพบทบีนึ่อมืนึ่นในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ มมันหมายถนง “กลายเปป็นคนเกบียจครว้าน หรมือไมด่ทพาการ
ทพางาน” ดมังนมันั้นจนงมบีความหมายวด่า “เปป็นภาระหนมัก” ความหมายในกรณบีของเปาโลตรงนบีนั้กร็คมือวด่าเขาไมด่ไดว้ใชว้ชบีวลิต
ทบีนึ่เกบียจครว้าน ไมด่ทพาการทพางานโดยใหว้คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาปรนนลิบมัตลิชด่วยออกคด่าใชว้จด่ายใหว้ โดยมมือของเขาเอง 
(กลิจการ 18:3; 1 คร. 4:12) และโดยการสนมับสนจุนซนนึ่งเขาไดว้รมับจากตด่างแควว้น เปาโลจนงไดว้รมับการสนมับสนจุนโดย
ไมด่รมับเงลินจากชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น (การมาถนงของ “พวกพบีนึ่นว้อง…จากแควว้นมาซลิโดเนบีย” ขณะทบีนึ่เปาโลกพาลมังอาศมัย
อยผด่ในเมมืองโครลินธร์ถผกบมันทนกไวว้ในกลิจการ 18:1-5)

“...และในสลินึ่งสารพมัดขว้าพเจว้าไดว้ระวมังตมัวเองไมด่ใหว้เปป็นภาระแกด่พวกทด่าน และขว้าพเจว้าจะระวมังตมัวเอง
อยด่างนมันั้นตด่อไป” เปาโลปฏลิเสธทบีนึ่จะดพาเนลินชบีวลิตโดยใหว้คนอมืนึ่นชด่วยออกคด่าใชว้จด่ายใหว้ขณะทบีนึ่ตมัวเขาเองไมด่ทพาอะไรเลย
และมมันเปป็นความตมันั้งใจของเขาทบีนึ่จะระมมัดระวมังมาก ๆ ตด่อไปทบีนึ่จะรมักษาตมัวไมด่ใหว้เปป็นภาระตด่อครลิสตจมักรนมันั้น

ขว้อ 10: ความจรลิงของพระครลิสตร์มบีอยผด่ในขว้าพเจว้าฉมันใด ไมด่มบีผผว้ใดจะหว้ามขว้าพเจว้าไมด่ใหว้อวดสลินึ่งนบีนั้ใน
เขตแดนทมันั้งหลายแหด่งแควว้นอาคายาฉมันนมันั้น

เปาโลประกาศอยด่างจรลิงจมังตรงนบีนั้วด่า “ความจรลิงของพระครลิสตร์มบีอยผด่ในขว้าพเจว้า…” ดมังนมันั้นเนมืนึ่องจากความ
จรลิงของพระครลิสตร์อยผด่ในเขา และเขาจะดพาเนลินตามความจรลิง เขาจะตลิดตามพระครลิสตร์

เปาโลใหว้การรมับรองวด่าพระทมัยของพระครลิสตร์อยผด่ในตมัวเขา: “เพราะวด่า ‘ผผว้ใดเลด่าไดว้รผว้จมักพระทมัยขององคร์
พระผผว้เปป็นเจว้า เพมืนึ่อผผว้นมันั้นจะสอนพระองคร์ไดว้’ แตด่พวกเรากร็มบีพระทมัยของพระครลิสตร์” (1 คร. 2:16) 

เขาใหว้การรมับรองวด่าพระทมัยของพระครลิสตร์เตว้นอยผด่ภายในทรวงอกของเขา: “เพราะวด่าพระเจว้าทรงเปป็น
พยานของขว้าพเจว้าวด่า ขว้าพเจว้าปรารถนาพวกทด่านทจุกคนมากเพบียงไรในพระทมัยเมตตาของพระเยซผครลิสตร์” (ฟป. 
1:8)



“...ไมด่มบีผผว้ใดจะหว้ามขว้าพเจว้าไมด่ใหว้อวดสลินึ่งนบีนั้…” เปาโลรมับประกมันชาวโครลินธร์วด่าไมด่วด่าคนเหลด่านมันั้นจะกลด่าว
หรมือบอกอะไรเกบีนึ่ยวกมับเขา การอวดของเขากร็จะไมด่ถผกหยจุด เหตจุผลกร็คมือ- “ขว้าพเจว้าไมด่เจตนาทบีนึ่จะรมับสลินึ่งใดจาก
พวกทด่านเลย ขว้าพเจว้าจะไมด่ยอมรมับของฝากทมันั้งหลายของพวกทด่าน องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะทรงตอบสนองทจุกความ
ตว้องการของขว้าพเจว้า” เปาโลเชมืนึ่อวด่าพระเจว้าจะทรงตอบสนองความตว้องการทมันั้งหลายของเขา เหมมือนอยด่างทบีนึ่เขา
รมับประกมันผผว้เชมืนึ่อชาวฟปีลลิปปปีเหลด่านมันั้น: “แตด่พระเจว้าของขว้าพเจว้าจะเตลิมเตร็มความตว้องการทจุกอยด่างของทด่านทมันั้ง
หลายตามความมมันึ่งคมันึ่งของพระองคร์ในสงด่าราศบีโดยพระเยซผครลิสตร์” (ฟป. 4:19) 

ขว้อ 11: เพราะเหตจุใดนด่ะหรมือ เพราะขว้าพเจว้าไมด่รมักพวกทด่านหรมือ พระเจว้าทรงทราบแลว้ว
เปาโลไมด่โกรธชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น มมันไมด่ใชด่เพราะวด่าเขาไมด่รมักพวกเขา และมมันไมด่ใชด่เพราะความเยด่อหยลินึ่ง

ทบีนึ่เขาไมด่เตร็มใจรมับของฝากทมันั้งหลายจากพวกเขา ตรงกมันขว้ามเขามบีความผผกพมันอมันนจุด่มนวลและลนกลนั้พากมับพวกเขา-
ลนกลนั้พาจนถนงขนาดทบีนึ่เขาไมด่อยากใหว้สลินึ่งใดขมัดขวางเขาจากการสด่งเสรลิมขด่าวประเสรลิฐในเมมืองใหญด่ของคนตด่างชาตลิทบีนึ่
ไรว้พระเจว้านมันั้น บางทบีชาวโครลินธร์บางคนเหลด่านมันั้นอาจคลิดวด่าเปาโลคงไมด่อยากรมับของฝากจากพวกเขาเพราะวด่า
พวกเขาเปป็นคนตด่างชาตลิและเขาไมด่รมักพวกเขาอยด่างทบีนึ่เขารมักพวกพบีนึ่นว้องชาวยลิวในกรจุงเยรผซาเลร็มและสถานทบีนึ่แหด่ง
อมืนึ่น แตด่แนด่นอนวด่านบีนึ่ไมด่ใชด่ความจรลิง และเปาโลกร็ระมมัดระวมังทบีนึ่จะไมด่ยอมรมับเรมืนึ่องนบีนั้

ขว้อ 12: แตด่สลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้ากระทพานมันั้น ขว้าพเจว้าจะกระทพาสลินึ่งนมันั้นตด่อไป เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะตมัดโอกาสจากคน
เหลด่านมันั้นทบีนึ่ปรารถนาโอกาส เพมืนึ่อวด่าในสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาโอว้อวดนมันั้น พวกเขาจะถผกพบวด่าเหมมือนกมับพวกเรา

เปาโลอยากใหว้เปป็นทบีนึ่เขว้าใจชมัดเจนวด่าวลิถบีแหด่งชบีวลิตทบีนึ่เขาไดว้ดพาเนลินตาม เขากร็จะดพาเนลินตามนมันั้นตด่อไป- “สลินึ่ง
ทบีนึ่ขว้าพเจว้ากระทพานมันั้น ขว้าพเจว้าจะกระทพาสลินึ่งนมันั้นตด่อไป” เขาจะเทศนาอยด่างทบีนึ่เขาไดว้เทศนามาตลอดตด่อไป เขาไมด่ไดว้
รว้องขอการสนมับสนจุนในเมมืองโครลินธร์-และเขาจะไมด่ขอ เขาจะทพางานหนมักดว้วยมมือของเขาเอง (เขาเปป็นชด่างทพา
เตร็นทร์) ถว้าจพาเปป็น เขาจะเทศนาตด่อไปโดยไมด่เรบียกรว้องเงลินเลบีนั้ยงชบีพสพาหรมับตนเปป็นการตอบแทน

“...เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะตมัดโอกาสจากคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ปรารถนาโอกาส…” นมันึ่นคมือ เปาโลประกาศวด่าเขาจะทพา
แบบนบีนั้เพมืนึ่อทบีนึ่เหลด่าศมัตรผของเขาจะไมด่มบีมผลเหตจุกลด่าวหาเขาไดว้วด่าเทศนาเพมืนึ่อผลกพาไร ไมด่มบีขว้อสงสมัยเลยวด่าเหลด่าศมัตรผ
ของเปาโลเสาะหาทจุกชด่องหาทบีนึ่จะพบอะไรบางอยด่างทบีนึ่พวกเขาสามารถใชว้ไดว้เพมืนึ่อกลด่าวหาและปรมับโทษเขา

“...เพมืนึ่อวด่าในสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาโอว้อวดนมันั้น พวกเขาจะถผกพบวด่าเหมมือนกมับพวกเรา” เหร็นไดว้ชมัดวด่าเหลด่าศมัตรผ
ของเปาโลอวดวด่าตนไมด่ไดว้เปป็นภาระแกด่ผผว้ใด แตด่การอวดของพวกเขานมันั้นไรว้ประโยชนร์ อยด่างไรกร็ตาม ในกรณบีของ
อมัครทผตเปาโล มมันไมด่ใชด่การอวดทบีนึ่วด่างเปลด่า เขาไมด่ไดว้เปป็นภาระแกด่ผผว้ใดเลย คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ปรารถนาจะตพาหนลิและ
ประณามเปาโล โดยประกาศวด่าเขาไมด่มบีคจุณสมบมัตลิทบีนึ่จะเปป็นอมัครทผต กร็อวดสลินึ่งซนนึ่งพวกเขาพลิสผจนร์ไมด่ไดว้ ตรงกมันขว้าม 
เปาโลพลิสผจนร์สลินึ่งทบีนึ่เขาอวดไดว้ เขาไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐอยด่างซมืนึ่อสมัตยร์โดยไมด่คลิดคด่า และเขาตมันั้งใจทบีนึ่จะทพาแบบนมันั้น
ตด่อไป ดมังนมันั้นพวกศมัตรผของเขาจนงไมด่สามารถกลด่าวหาเขาไดว้วด่าเทศนาเพมืนึ่อเงลินและโดยการทพาเชด่นนมันั้นกร็พลิสผจนร์ไดว้วด่า
พวกเขาทพาถผก

เปาโลหมายความตรงนบีนั้วด่า “ขว้าพเจว้าจะประพฤตลิตมัวในแบบทบีนึ่วด่าถว้าคนเหลด่านบีนั้ปฏลิบมัตลิตามแบบอยด่างของ
ขว้าพเจว้า พวกเขากร็จะมบีชบีวลิตทบีนึ่ซมืนึ่อตรง พวกเขาจะดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ปราศจากการตลิเตบียน งานรมับใชว้ของพวกเขาจะ
ปราศจากเลด่หร์กลหรมือการคว้ากพาไร และพวกเขาจะไมด่ทพาสลินึ่งใดแบบลมับ ๆ ลด่อ ๆ หรมือหลอกลวงเลย เทด่าทบีนึ่แบบ



อยด่างของขว้าพเจว้าจะสามารถปฟ้องกมันมมันไดว้”

คนาเตมือนอบันจรริงจบังใหช้ระวบังพวกครทูสอนเทล็จ
ในขว้อ 13,14, และ 15 เราเรบียนรผว้วด่าพญามารมบีเหลด่าผผว้รมับใชว้อยด่างแนด่นอนพอ ๆ กมับทบีนึ่พระเจว้าทรงมบีเหลด่า

ผผว้รมับใชว้ สพาหรมับทจุกสลินึ่งทบีนึ่เปป็นของพระเจว้า ทจุกสลินึ่งทบีนึ่ดบีและชอบธรรม พญามารกร็มบีของลอกเลบียนแบบราคาถผกทบีนึ่ไมด่ดบี
และไมด่ชอบธรรม พญามารมบีครลิสตจมักรปลอมทมันั้งหลาย ผมเชมืนึ่อวด่ามบีครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นหลายแหด่งบนโลกวมันนบีนั้ซนนึ่ง
ไมด่มบีสมักคนทบีนึ่ไดว้รมับความรอดเลยในครลิสตจมักรเหลด่านมันั้น ผผว้รมับใชว้ พวกเจว้าหนว้าทบีนึ่ และสมาชลิกทจุกคนเหลด่านมันั้นปฏลิเสธ
ทบีนึ่จะเชมืนึ่อในการประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี การลบมลทลินโดยพระโลหลิต การดลใจดว้านถว้อยคพาของพระคมัมภบีรร์-
และผผว้ใดทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อความจรลิงทบีนึ่สพาคมัญเหลด่านบีนั้กร็ไมด่ไดว้รมับความรอด!

พญามารมบีเหลด่าผผว้รมับใชว้-ซนนึ่งไดว้รมับการแตด่งตมันั้งและการฝฝึกอบรมในโรงเรบียนศาสนศาสตรร์ประจพานลิกายทมันั้ง
หลาย พวกเขามารมับใชว้เหมมือนเปป็นอาชบีพหนนนึ่ง บางคนเขว้าสผด่การรมับใชว้เพราะพวกเขาคลิดวด่ามมันเปป็นงานงด่าย เปป็นวลิธบี
งด่าย ๆ ทบีนึ่จะหาเลบีนั้ยงชบีพ พวกเขาชอบการแสดงใหญด่โต ชอบคพาเยลินยอทบีนึ่พวกเขาไดว้รมับจากมนจุษยร์ ดมังนมันั้นพวกเขา
จนงเขว้าเรบียนในโรงเรบียนศาสนศาสตรร์ทมันั้งหลายทบีนึ่ไดว้รมับการสนมับสนจุนโดยศาสนาและนลิกายตด่าง ๆ พวกเขาไดว้รมับ
ปรลิญญาสาขาศาสนา และพวกเขาไดว้ครลิสตจมักรใหญด่โต พวกเขาเทศนา “ขด่าวประเสรลิฐ” ทบีนึ่มบีแนวคลิดเสรบีนลิยม 
พวกเขาไมด่เคยเทศนาตด่อตว้านบาป พวกเขาไมด่เคยเทศนาเรมืนึ่องนรกทบีนึ่เปป็นไฟลจุกไหมว้จรลิง ๆ และพวกเขาไมด่เชมืนึ่อใน
การเสดร็จมาครมันั้งทบีนึ่สองของพระเยซผครลิสตร์ ผผว้รมับใชว้เหลด่านมันั้นมบีแตด่สโมสรเพมืนึ่อการสมังสรรคร์ซนนึ่งเรบียกวด่าครลิสตจมักรหนนนึ่ง-
หว้องโถงเพมืนึ่อการสมังสรรคร์ซนนึ่งมบียอดหลมังคาสผงอยผด่บนมมัน! ผมไมด่ไดว้กพาลมังตมัดสลินนะครมับ ในถว้อยคพาของพระเยซผ “โดย
ผลทมันั้งหลายของพวกเขา ทด่านทมันั้งหลายกร็จะรผว้จมักพวกเขาไดว้” (มธ. 7:20)

ขว้อ 13: เพราะคนเชด่นนมันั้นเปป็นพวกอมัครทผตเทบียมเทร็จ เปป็นบรรดาคนงานทบีนึ่หลอกลวง ทบีนึ่แปลงรด่างเปป็น
เหลด่าอมัครทผตของพระครลิสตร์

ในสด่วนของเหลด่าศมัตรผของเขาในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ เปาโลกลด่าววด่า “คนเชด่นนมันั้นเปป็นพวกอมัครทผต
เทบียมเทร็จ” พวกเขาเปป็น “บรรดาคนงานทบีนึ่หลอกลวง” จนถนงจจุดนบีนั้ เปาโลไมด่ไดว้เรบียกคนเหลด่านบีนั้วด่าเปป็นคนหลอก
ลวง แตด่ในทบีนึ่นบีนั้เขาเรบียกพวกเขาอยด่างชมัดเจนวด่าเปป็นพวกคนหลอกลวง พวกคนลวงโลก และพวกศมัตรผของพระเยซผ
ครลิสตร์เจว้า ตามทบีนึ่ขว้อ 22 ในบทนบีนั้กลด่าว ดผเหมมือนจะเปป็นทบีนึ่แนด่นอนวด่าคนเหลด่านบีนั้เปป็นพวกยลิว แตด่ทพาไมพวกเขาถนงมบี
สด่วนเกบีนึ่ยวขว้องในการเทศนา “อบีกขด่าวประเสรลิฐหนนนึ่ง” และอว้างตมัววด่าเปป็นเหลด่าผผว้รมับใชว้แหด่งขด่าวประเสรลิฐของพระ
เยซผนมันั้น ผมไมด่ทราบ เหตจุผลประการเดบียวทบีนึ่ผมใหว้ไดว้กร็คมือวด่า พวกเขาทพาแบบนมันั้นเพมืนึ่อเงลิน อภลิสลิทธลิธ และการตกเปป็น
เปฟ้าสายตาของสาธารณชน ชายและหญลิงจพานวนมากถนงกมับยอมขายจลิตวลิญญาณของตนเพมืนึ่อชมืนึ่อเสบียงและโชค
ลาภ!

คนพวกนบีนั้มบีเลด่หร์เหลบีนึ่ยม พวกเขาเปป็นคนมจุสา และพวกเขาเปป็นคนหนว้าซมืนึ่อใจคด-เหมมือนกมับพด่อของพวก
เขา นมันึ่นคมือพญามาร พวกเขาเปป็น “คนงานทบีนึ่หลอกลวง” อยด่างแทว้จรลิงและพวกเขาใชว้การหลอกลวงแสนเจว้าเลด่หร์
เพมืนึ่อทพาใหว้สพาเรร็จตามความประสงคร์ของตน พวกเขาเสแสรว้งวด่าเปป็นเหลด่าอมัครทผตของพระครลิสตร์

ลองคลิดดผสลิครมับ-พวกยลิวทบีนึ่, หากพวกเขาไมด่กลมับใจมาสผด่ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน, เกลบียดชมังพระครลิสตร์
และเกลบียดชมังทางพระเยซผ และกระนมันั้นพวกเขากร็เปป็นคนหนว้าซมืนึ่อใจคดและเตร็มไปดว้วยการหลอกลวงจนพวกเขา



เตร็มใจทบีนึ่จะเสแสรว้งวด่าเปป็นเหลด่าผผว้ตลิดตามของพระครลิสตร์ เพมืนึ่อจะมบีโอกาสเขว้าไปในครลิสตจมักรและตมักตวงสลินึ่งใด
กร็ตามทบีนึ่พวกเขาจะตมักตวงไดว้เพมืนึ่อตมัวเองโดยการเสแสรว้งวด่าเปป็นเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระเยซผครลิสตร์เจว้า พระบจุตรของ
พระเจว้า ผผว้ซนนึ่งพวกเขาเกลบียดชมัง

ขอใหว้ผมไดว้กลด่าวตรงนบีนั้วด่าพญามารไมด่สนวด่าคน ๆ หนนนึ่งจะมบีศาสนามากขนาดไหน และไมด่สนวด่าเขาจะ
รด่วมประชจุมกมับครลิสตจมักรอยด่างสมัตยร์ซมืนึ่อขนาดไหน มมันไมด่สนวด่าคน ๆ หนนนึ่งจะถวายเงลินมากขนาดไหนใหว้แกด่ครลิสต
จมักรหรมือแกด่การกจุศล ตราบใดทบีนึ่คน ๆ นมันั้นมาไมด่ถนงการเชมืนึ่อวางใจในพระโลหลิตทบีนึ่ไหลรลินและพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้น
แลว้วของพระเมษโปดกของพระเจว้าเพมืนึ่อการยกโทษบาป พญามารอยากใหว้จลิตวลิญญาณใครกร็ไดว้ตกนรก-ไมด่วด่าจะ
เปป็นนมักเทศนร์หรมือผผว้เชมืนึ่อธรรมดา-ผผว้ไมด่ถผกปกคลจุมโดยพระโลหลิตนมันั้น

“...ทบีนึ่แปลงรด่างเปป็นเหลด่าอมัครทผตของพระครลิสตร์” คนทมันั้งหลายทบีนึ่เปป็นเหมมือนศมัตรผเหลด่านบีนั้ของอมัครทผต
เปาโลคมือ พวกศมัตรผของเหลด่าผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่แทว้จรลิงทจุกคนวมันนบีนั้ พวกเขา “แปลงรด่าง”: จงสมังเกต-พวก
เขาไมด่ไดว้ถผกเปลบีนึ่ยนแปลงโดยฤทธลิธเดชของพระเจว้า พวกเขาไมด่ไดว้ถผกแตด่งตมันั้งโดยพระเจว้า แตด่พวกเขาทพาใหว้ตมัวเอง
เปป็นเหลด่าผผว้รมับใชว้และคนงานทางศาสนาอมืนึ่น ๆ อบีกหลายแบบ เพมืนึ่อทวนซนั้พาคพากลด่าวหาของเปาโล พวกเขา “แปลง
รด่างเปป็นเหลด่าอมัครทผตของพระครลิสตร์” นมันึ่นคมือ พวกเขาดผเผลิน ๆ เหมมือนเปป็นเหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงของพระครลิสตร์
เพราะพวกเขามบีใบปรลิญญาจากสถาบมันทางศาสนาบางแหด่ง พวกเขาแตด่งกายดว้วยชจุดทางศาสนาทบีนึ่นลิกายนมันั้น ๆ 
สนมับสนจุนสพาหรมับผผว้รมับใชว้นมันั้น พวกเขาประกอบพลิธบีตามทบีนึ่ระบบสมณะในนลิกายนมันั้นวางแผนไวว้ พวกเขายมืนอยผด่หลมัง
ธรรมาสนร์ พวกเขาใชว้พระคมัมภบีรร์เลด่มหนนนึ่ง (แตด่ตามกฎแลว้ว ตว้องเปป็นฉบมับแปลทบีนึ่มบีแนวคลิดเสรบีนลิยมมาก ๆ) และดมัง
นมันั้นพวกเขาจนงมบีเครมืนึ่องหมายภายนอกทมันั้งหมดทบีนึ่แสดงถนงการเปป็นคนของพระเจว้า แตด่ในใจของพวกเขา พวกเขา
เปป็นคนหนว้าซมืนึ่อใจคด พวกเขาเปป็นของปลอม และพวกเขาชมันึ่วรว้าย

ขว้อ 14: และไมด่มบีอะไรแปลกประหลาดเลย เพราะซาตานเองกร็ยมังแปลงรด่างเปป็นทผตสวรรคร์แหด่งความ
สวด่าง

เมมืนึ่อเขากลด่าววด่า “และไมด่มบีอะไรแปลกประหลาดเลย” เปาโลกร็บด่งบอกวด่าไมด่มบีเหตจุใหว้ตว้องอมัศจรรยร์ใจ
หรมือประหลาดใจเลยกมับขว้อกลด่าวหานมันั้นทบีนึ่เขาเพลินึ่งกลด่าวไป (ในขว้อ 13) จากนมันั้นเขาใหว้เหตจุผลสพาหรมับคพากลด่าวของ
เขา:

“...เพราะซาตานเอง…” ซาตานเคยเปป็น “ลผซบีเฟอรร์ โอรสแหด่งรจุด่งอรจุณ” ผผว้สด่องแสงนมันั้น ผผว้เจลิดจว้านมันั้น “เค
รผบผผว้พลิทมักษร์ทบีนึ่ไดว้รมับการเจลิมตมันั้งไวว้” (อสย. 14:12-15; อสค. 28:12-15) เปาโลประกาศวด่าเดบีดี๋ยวนบีนั้ซาตานเปป็น “เจว้า
แหด่งอพานาจของยด่านอากาศ” พระของยจุคนบีนั้:

“แตด่ถว้าขด่าวประเสรลิฐของพวกเราถผกซด่อนไวว้ มมันกร็ถผกซด่อนไวว้จากคนทมันั้งหลายทบีนึ่กพาลมังจะพลินาศ ซนนึ่งในพวก
เขา พระของโลก (ยจุค) นบีนั้ไดว้บมังจลิตใจทมันั้งหลายของพวกเขาซนนึ่งไมด่เชมืนึ่อ เกรงวด่าความสวด่างของขด่าวประเสรลิฐอมันเปปีปี่ยม
สงด่าราศบีของพระครลิสตร์ ผผว้ทรงเปป็นพระฉายของพระเจว้า จะสด่องแสงถนงพวกเขา” (2 คร. 4:3,4)

“และพระองคร์ทรงกระทพาใหว้ทด่านทมันั้งหลายมบีชบีวลิตอยผด่ ผผว้ซนนึ่งเคยตายในบรรดาการละเมลิดและบาป ครมันั้งเมมืนึ่อ
กด่อนพวกทด่านเคยดพาเนลินตามวลิถบีของโลกนบีนั้ ตามเจว้าแหด่งอพานาจของยด่านอากาศ คมือวลิญญาณนมันั้นซนนึ่งบมัดนบีนั้กระทพากลิจ
อยผด่ในลผกทมันั้งหลายแหด่งความไมด่เชมืนึ่อฟปัง” (อฟ. 2:1,2) 



เปโตรบอกเราวด่าพญามารปรากฏเปป็นเหมมือนสลิงโตคพารามเชด่นกมัน: “จงมบีสตลิสมัมปชมัญญะ จงระวมังระไวใหว้
ดบี ดว้วยวด่าปฏลิปปักษร์ของพวกทด่าน คมือพญามาร ดจุจสลิงโตทบีนึ่คพาราม เดลินไปรอบ ๆ โดยเสาะหาคนทบีนึ่มมันจะกมัดกลินไดว้”
(1 ปต. 5:8)

ถว้าพญามารมาหาเอวาในสวนเอเดนในรผปแบบทบีนึ่แทว้จรลิงของมมัน เธอกร็คงกรบีดรว้องและหนบีไปดว้วยความ
กลมัวเปป็นแนด่ แตด่มมันมาหาเธอในรผปของงผตมัวหนนนึ่ง-ณ เวลานมันั้นเปป็นสมัตวร์ทบีนึ่แยบยลทบีนึ่สจุด เจว้าเลด่หร์ทบีนึ่สจุดในพวกสมัตวร์แหด่ง
ทว้องทจุด่ง (ศนกษาปฐมกาล บททบีนึ่ 3)

นอกจากนบีนั้ เมมืนึ่อพญามารมาหาพระเยซผหลมังจากการรมับบมัพตลิศมาของพระองคร์ (มธ. 4:1-11) มมันกร็
ปรากฏตมัวเปป็นผผว้หนนนึ่งทบีนึ่มบีความเคารพตด่อพระเจว้า มมันถนงขนาดยกขว้อพระคมัมภบีรร์ดว้วยซนั้พา ถนงแมว้มมันไมด่ไดว้ยกมาอยด่าง
ถผกตว้องกร็ตาม

“...กร็ยมังแปลงรด่างเปป็นทผตสวรรคร์แหด่งความสวด่าง” ความสวด่างเปป็นสมัญลมักษณร์ของความบรลิสจุทธลิธและความ
ดบีงามในพระคมัมภบีรร์ ดมังนมันั้นเปาโลจนงกพาลมังกลด่าววด่าซาตานใชว้รผปลมักษณร์ภายนอกของบจุคคลหนนนึ่งทบีนึ่บรลิสจุทธลิธและดบี
งาม-แตด่ภายในนมันั้นมมันคมือผผว้หลอกลวงและผผว้ทพาลายมหากาฬ โดยการใชว้รผปลมักษณร์ของความบรลิสจุทธลิธและความดบี
งาม มมันจนงนพาผผว้คนใหว้หลงเจลินึ่นไปอยด่างงด่ายดาย

เราควรเรบียนรผว้จากเรมืนึ่องนบีนั้วด่าพญามารเปป็นผผว้มบีฤทธลิธมาก สามารถใชว้หลากหลายรผปแบบตามทบีนึ่มมันประสงคร์
มมันสามารถปรากฏเปป็น “ทผตสวรรคร์แหด่งความสวด่าง” หรมือเปป็น “สลิงโตคพาราม” ผผว้ทพาลายกร็ไดว้ ผผว้หลอกลวงทบีนึ่ชมันึ่วนบีนั้
ทพาการหลอกลวงมาหกพมันปปีแลว้ว และมมันเปป็นเจว้าในเรมืนึ่องนบีนั้ ขว้อเทร็จจรลิงนบีนั้ควรเตมือนความจพาเราวด่าไมด่ใชด่ทจุกคนทบีนึ่ดผ
เหมมือนบรลิสจุทธลิธเปป็นผผว้บรลิสจุทธลิธ ไมด่ใชด่ทจุกคนทบีนึ่ดผเผลิน ๆ เปป็นคนชอบธรรมเปป็นคนชอบธรรม

เราไมด่ควรคาดหวมังวด่าซาตานจะปรากฏตมัวในรผปแบบทบีนึ่แทว้จรลิงของมมัน มมันไมด่เคยแสดงตมัวแบบเปปิดเผยวด่า
เปป็นผผว้ชมันึ่วรว้ายนมันั้น ผผว้นด่าสะอลิดสะเอบียนทบีนึ่มบีอจุปนลิสมัยดพามมืด เตร็มเปปีปี่ยมดว้วยความชมันึ่วรว้าย ฆาตกรรมและคพามจุสา ถว้ามมัน
ปรากฏตมัวในรผปแบบนบีนั้ มมันกร็คงทพาลายสลินึ่งทบีนึ่มมันกพาลมังพยายามทพาอยผด่ นมันึ่นคมือ ทพาใหว้จลิตวลิญญาณทจุกดวงทบีนึ่เกลิดมาตก
นรกใหว้หมด นบีนึ่คมือเหตจุผลทบีนึ่บางคนไมด่เชมืนึ่อวด่ามบีบจุคคลทบีนึ่ชมันึ่วรว้ายอยด่างพญามาร ถนงแมว้วด่าคนเหลด่านบีนั้-ซนนึ่งอยผด่ใตว้อลิทธลิพล
ของพญามารอยด่างตด่อเนมืนึ่อง-ถผกจมับไป “เปป็นเชลยโดยมมันตามความประสงคร์ของมมัน” (2 ทธ. 2:26)

ขว้อ 15: เหตจุฉะนมันั้นจนงไมด่เปป็นเรมืนึ่องใหญด่โตอะไรถว้าบรรดาผผว้รมับใชว้ของซาตานจะแปลงรด่างเปป็นบรรดาผผว้รมับ
ใชว้แหด่งความชอบธรรม ผผว้ซนนึ่งปลายทางของพวกเขาจะเปป็นไปตามบรรดาการงานของพวกเขา

“เหตจุฉะนมันั้นจนงไมด่เปป็นเรมืนึ่องใหญด่โตอะไร…” ในขว้อ 14 เปาโลกลด่าววด่า “และไมด่มบีอะไรแปลกประหลาด
เลย…” นมันึ่นคมือ “อยด่าประหลาดใจไปเลย อยด่าอมัศจรรยร์ใจ” คพากลด่าวของเขาตรงนบีนั้มบีความหมายเดบียวกมัน

“...ถว้าบรรดาผผว้รมับใชว้ของซาตานจะแปลงรด่างเปป็นบรรดาผผว้รมับใชว้แหด่งความชอบธรรม…” เปาโลดผเหมมือน
จะบด่งบอกตรงนบีนั้วด่าเหลด่าศมัตรผของเขากพาลมังจงใจหลอกลวงผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์ถนงแมว้จะประกาศตมัววด่าเปป็นผผว้ตลิดตาม
และเหลด่าอมัครทผตของพระเยซผครลิสตร์เจว้ากร็ตาม พวกเขาเปป็นสมาชลิกของครลิสตจมักร แตด่จรลิง ๆ แลว้วพวกเขาเปป็นคน
เลว ซนนึ่งกระทพาการภายใตว้การชบีนั้แนะของพญามารและทพาตามความประสงคร์ตด่าง ๆ ของมมัน

ถว้าซาตาน พญามาร เจว้าแหด่งความชมันึ่ว สามารถปรากฏตมัวเปป็นทผตสวรรคร์แหด่งความสวด่าง-ผผว้ชอบธรรม, ผผว้
บรลิสจุทธลิธ-เรากร็ไมด่ตว้องประหลาดใจเลยวมันนบีนั้ถว้าชายทบีนึ่มบีใจดพามมืดทบีนึ่สจุดในชจุมชนอาจดผเหมมือนเปป็นคนนด่าเลมืนึ่อมใสและ



บรลิสจุทธลิธ เขาอาจถนงกมับกลายเปป็นผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งและยมืนอยผด่บนธรรมาสนร์โดยปฝ่าวประกาศวด่าเขาเปป็นผผว้รมับใชว้แหด่ง
ขด่าวประเสรลิฐ ในเมมืนึ่อแทว้จรลิงแลว้วเขามบีใจทบีนึ่ชมันึ่วและหลอกลวง จพาไวว้วด่า-เราทพาไดว้แตด่มองทบีนึ่รผปลมักษณร์ภายนอก แตด่
พระเจว้าทรงเหร็นจลิตใจ เราควรระวมังตมัวอยผด่เสมอ โดยระวมังมาก ๆทบีนึ่จะไมด่ฟปังมนจุษยร์คนใดหรมืออด่านวรรณกรรมใดทบีนึ่
ไมด่ยอมรมับสด่วนใดของหลมักพมืนั้นฐานเหลด่านมันั้นแหด่งความเชมืนึ่อนมันั้น

 ปกตลิแลว้วเมมืนึ่อเราคลิดถนงพญามารและทบีนึ่ ๆ มมันกพาลมังทพางานอยผด่ เรากร็คลิดถนงบารร์ บด่อนพนมัน โรงเหลว้าและ
สถานทบีนึ่อมืนึ่น ๆ แหด่งความบาปเปป็นหลมัก แตด่เราตว้องไมด่ลมืมวด่าพญามาร (ในตมัวของเหลด่าผผว้รมับใชว้ของมมัน) กร็อยผด่บน
ธรรมาสนร์ ในโรงเรบียนครลิสเตบียน ในองคร์การครลิสเตบียนตามทบีนึ่ถผกเชมืนึ่อกมันเชด่นกมัน ซาตานเปป็นเจว้าแหด่งผผว้หลอกลวง
ทจุกคน และมมันรผว้วด่ามมันสามารถสรว้างความเสบียหายตด่อภายในของครลิสตจมักรหนนนึ่งไดว้มากกวด่าทบีนึ่มมันสามารถกระทพา
ไดว้ตด่อภายนอก

“...ผผว้ซนนึ่งปลายทางของพวกเขาจะเปป็นไปตามบรรดาการงานของพวกเขา” มบีผผว้หลอกลวงและพวกผผว้
พยากรณร์เทร็จหลายคนอยผด่บนธรรมาสนร์ ผผว้ซนนึ่งเขว้าเรบียนโรงเรบียนศาสนศาสตรร์แหด่งเดบียวกมับเหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิง 
พวกเขาเทศนาพระคมัมภบีรร์มากพอทบีนึ่จะนพาผผว้คนใหว้เชมืนึ่อวด่าพวกเขาเปป็นเหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิง และจากนมันั้นพวกเขากร็
ปลผกฝปังหลมักคพาสอนผลิดใหว้แกด่ผผว้คนและนพาผผว้คนใหว้หลงเจลินึ่นไป พวกเขาแตด่งตมัวเหมมือนเหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิง พวก
เขาพผดเหมมือนเหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิง พวกเขาทพาตมัวเหมมือนเหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิง แตด่พระเจว้าทรงทราบใจของพวก
เขา และปลายทางสจุดทว้ายของพวกลวงโลกเหลด่านบีนั้จะเปป็นการพลิพากษาปรมับโทษชมันึ่วนลิรมันดรร์ในบนงไฟนมันั้นกมับพญา
มาร พด่อของพวกเขา ชะตากรรมของพวกเขาในนลิรมันดรร์กาลจะไมด่ใชด่ตามคพาประกาศตมัวทางศาสนาทบีนึ่เสแสรว้งของ
พวกเขา แทนทบีนึ่จะเปป็นเชด่นนมันั้นพวกเขาจะถผกเผาในความมมืดมลิดตลอดไปกมับเหลด่าคนชมันึ่วทจุกคน เพราะอจุปนลิสมัย
ทบีนึ่แทว้จรลิงของพวกเขาและการงานของพวกเขา

วมันพลิพากษานมันั้นจะเปป็นวมันใหญด่ในหลายดว้าน จะมบีการเปปิดเผยหลายอยด่างในตอนนมันั้นทบีนึ่ไมด่สามารถถผกเปปิด
เผยไดว้จนกวด่าจะถนงวมันนมันั้น ในวมันใหญด่นมันั้นผผว้ลวงโลกทจุกคน ครผสอนเทร็จทจุกคน นมักศาสนาเทบียมเทร็จทจุกคนจะถผกฉบีก
หนว้ากาก คนหนว้าซมืนึ่อใจคดและผผว้หลอกลวงทจุกคนจะถผกเหร็นในอจุปนลิสมัยทบีนึ่แทว้จรลิงของพวกเขา

ตว้องมบีวมันพลิพากษา ถว้ามบีสวรรคร์และนรก ถว้ามบีพระเจว้าองคร์หนนนึ่งและมารรว้ายตนหนนนึ่ง กร็ตว้องมบีวมันพลิพากษา
หนนนึ่ง มบีสวรรคร์และนรก มบีพระเจว้าและพญามาร-และมบีวมันพลิพากษารออยผด่ขว้างหนว้า ไมด่วด่าคจุณจะเปป็นใครหรมืออะไร 
คจุณจะรมับบพาเหนร็จทบีนึ่ยจุตลิธรรมและถผกตว้องของคจุณ เพราะวด่าพระเจว้าจะทรงพลิพากษาในความชอบธรรม-และ
พระองคร์ทรงเปป็นผผว้เดบียวทบีนึ่สามารถพลิพากษาในความชอบธรรมไดว้เพราะวด่าพระองคร์ทรงชอบธรรม เมมืนึ่อคจุณยมืนอยผด่
ตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าในวมันนมันั้น คจุณจะรมับการพลิพากษาทบีนึ่ชอบธรรม สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่คจุณไดว้รมับ ทบีนึ่ไหนกร็ตามทบีนึ่คจุณไป
อยผด่ชมันึ่วนลิรมันดรร์ จะถผกตว้องแลว้วเพราะวด่าพระเจว้าทรงเปป็นผผว้พลิพากษา

ตมันั้งแตด่วมันทบีนึ่พระเจว้าทรงทลินั้งลผซบีเฟอรร์ออกมาจากสวรรคร์ มบีผผว้หลอกลวงและพวกผผว้พยากรณร์เทร็จมาตลอด-
และจะมบีพวกเขาเสมอไป ในคพาเทศนาบนภผเขานมันั้น พระเยซผทรงเตมือนใหว้ระวมังพวกครผสอนเทร็จ และพระองคร์
ประทานวลิธบีตด่าง ๆ ทบีนึ่เราทราบไดว้วด่าพวกเขาเปป็นของปลอม เมมืนึ่อเราทดสอบคนเหลด่านมันั้นตามวลิธบีทบีนึ่องคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าของเราทรงกพาหนดไวว้ เรากร็บอกไดว้วด่าพวกเขาเปป็นคนดบีหรมือคนเลว จรลิงหรมือเทร็จ จงสมังเกตถว้อยคพาของพระ
องคร์ในมมัทธลิว 7:15-23:



“จงระวมังพวกผผว้พยากรณร์เทร็จ ซนนึ่งมาหาพวกทด่านในเครมืนึ่องนจุด่งหด่มของแกะ แตด่ภายในพวกเขาเปป็นสจุนมัขปฝ่า
ทบีนึ่ตะกละตะกลาม ทด่านทมันั้งหลายจะรผว้จมักพวกเขาไดว้โดยผลทมันั้งหลายของพวกเขา มนจุษยร์เกร็บผลองจุด่นทมันั้งหลายจาก
บรรดาตว้นไมว้หนามหรมือ หรมือผลมะเดมืนึ่อทมันั้งหลายจากบรรดาตว้นผมักหนามหรมือ ดมังนมันั้นแหละตว้นไมว้ดบีทจุกตว้นยด่อมเกลิด
ผลดบี แตด่ตว้นไมว้เสมืนึ่อมทรามกร็เกลิดผลชมันึ่วรว้าย ตว้นไมว้ดบีจะเกลิดผลชมันึ่วรว้ายไมด่ไดว้ และตว้นไมว้เสมืนึ่อมทรามจะเกลิดผลดบีกร็ไมด่ไดว้ 
ตว้นไมว้ทจุกตว้นทบีนึ่ไมด่เกลิดผลดบียด่อมถผกฟปันลง และถผกทลินั้งเสบียในไฟ เหตจุฉะนมันั้น โดยผลทมันั้งหลายของพวกเขา ทด่านทมันั้ง
หลายกร็จะรผว้จมักพวกเขาไดว้

“ไมด่ใชด่ทจุกคนทบีนึ่กลด่าวแกด่เราวด่า ‘พระองคร์เจว้าขว้า พระองคร์เจว้าขว้า’ จะเขว้าในอาณาจมักรแหด่งสวรรคร์ เวว้นแตด่
ผผว้ทบีนึ่กระทพาตามนนั้พาพระทมัยพระบลิดาของเราผผว้ซนนึ่งทรงสถลิตในสวรรคร์ คนเปป็นอมันมากจะกลด่าวแกด่เราในวมันนมันั้นวด่า 
‘พระองคร์เจว้าขว้า พระองคร์เจว้าขว้า ขว้าพระองคร์ทมันั้งหลายไดว้พยากรณร์ในพระนามของพระองคร์มลิใชด่หรมือ และใน
พระนามของพระองคร์ไดว้ขมับผบีออกหลายตนมลิใชด่หรมือ และในพระนามของพระองคร์ไดว้กระทพาการงานมหมัศจรรยร์
เปป็นอมันมากมลิใชด่หรมือ’ และในเวลานมันั้นเราจะกลด่าวยอมรมับแกด่พวกเขาวด่า ‘เราไมด่เคยรผว้จมักพวกเจว้าเลย จงไปเสบียใหว้
พว้นจากเรา พวกเจว้าทบีนึ่กระทพาความชมันึ่วชว้า’”

กด่อนทบีนึ่พระเยซผเสดร็จไปยมังกลโกธา พวกอมัครทผตทผลขอพระองคร์ใหว้ประทาน “หมายสพาคมัญแหด่งการเสดร็จ
มา (ของพระองคร์) และแหด่งการสลินั้นสจุดของโลก” แกด่พวกเขา พระเยซผทรงตอบโดยตรมัสวด่า “จงระวมังใหว้ดบีวด่า อยด่า
ใหว้ผผว้ใดลด่อลวงพวกทด่านใหว้หลง ดว้วยวด่าหลายคนจะมาในนามของเรา โดยกลด่าววด่า ‘ขว้าคมือพระครลิสตร์’ และจะ
ลด่อลวงคนเปป็นอมันมากใหว้หลง…และผผว้พยากรณร์เทร็จหลายคนจะเกลิดขนนั้น และจะลด่อลวงคนเปป็นอมันมากใหว้หลง…
แลว้วถว้าผผว้ใดจะกลด่าวแกด่พวกทด่านวด่า ‘ดผเถลิด พระครลิสตร์อยผด่ทบีนึ่นบีนึ่’ หรมือ ‘อยผด่ทบีนึ่โนด่น’ อยด่าเชมืนึ่อคพาบอกนมันั้นเลย ดว้วยวด่าจะ
มบีพระครลิสตร์เทบียมเทร็จและผผว้พยากรณร์เทร็จเกลิดขนนั้นหลายคน และจะแสดงบรรดาหมายสพาคมัญอมันใหญด่และการ
มหมัศจรรยร์ทมันั้งหลาย จนกระทมันึ่งถว้าเปป็นไปไดว้ พวกเขาจะลด่อลวงแมว้คนทบีนึ่ถผกเลมือกสรรใหว้หลง” (มมัทธลิว
24:4,5,11,23,24) (นอกจากนบีนั้ดผมาระโกบททบีนึ่ 13 และลผกา บททบีนึ่ 21)

ในจดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองของเปโตร เราถผกเตมือนวด่าจะมบีพวกครผทบีนึ่ละทลินั้งความจรลิงซนนึ่งจะไมด่ยอมรมับหลมัก
คพาสอนเรมืนึ่องการไถด่โดยพระโลหลิตของพระเมษโปดก และคนมากมายจะตลิดตามพวกเขาไป:

“แตด่มบีพวกผผว้พยากรณร์เทร็จอยผด่ทด่ามกลางประชากรดว้วย เชด่นเดบียวกมับทบีนึ่จะมบีอาจารยร์เทร็จอยผด่ทด่ามกลางพวก
ทด่าน ผผว้ซนนึ่งจะแอบนพาคพาสอนนอกรบีตอมันถผกสาปแชด่งเขว้ามา โดยถนงกมับปฏลิเสธองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าผผว้ไดว้ทรงไถด่พวกเขา
ไวว้ และจะนพาความพลินาศอยด่างฉมับพลมันมาถนงตนเอง และหลายคนจะตลิดตามบรรดาทางแหด่งการสาปแชด่งของ
พวกเขา ดว้วยเหตจุคนเหลด่านบีนั้ทางแหด่งความจรลิงจะถผกกลด่าวรว้าย และเพราะความโลภ พวกเขาจะกลด่าวคพา
ตลบตะแลงเพมืนึ่อคว้ากพาไรจากพวกทด่าน ซนนึ่งการพลิพากษาของพวกเขาเมมืนึ่อนานมาแลว้ว บมัดนบีนั้ไมด่เนลินชว้า และความ
หายนะของพวกเขากร็ไมด่หลมับใหลไป…

“แตด่คนเหลด่านมันั้น เหมมือนสมัตวร์เดบียรมัจฉานทบีนึ่ปราศจากความคลิดตามสมัญชาตญาณ ซนนึ่งเกลิดมาเพมืนึ่อถผกจมับ
และถผกทพาลาย กลด่าวประณามสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่พวกเขาไมด่เขว้าใจ และจะพลินาศยด่อยยมับในความเสมืนึ่อมทรามของตนเอง
และจะรมับบพาเหนร็จแหด่งการอธรรม เหมมือนคนทมันั้งหลายทบีนึ่นมับวด่าเปป็นความเพลลิดเพลลินทบีนึ่จะประพฤตลิเสเพลในเวลา
กลางวมัน พวกเขาเปป็นจจุดดด่างพรว้อยและเปป็นตพาหนลิ และพวกเขาสนจุกสนานเฮฮาดว้วยการหลอกลวงตด่าง ๆ ของ



ตนเอง ขณะทบีนึ่พวกเขากลินเลบีนั้ยงรด่วมกมับพวกทด่าน โดยมบีตาเตร็มไปดว้วยการเลด่นชผว้ และทบีนึ่หยจุดจากบาปไมด่ไดว้เลย โดย
ลด่อลวงบรรดาจลิตใจทบีนึ่ไมด่มมันึ่นคง พวกเขามบีใจทบีนึ่ประพฤตลิในทางโลภ เปป็นลผกทบีนึ่ถผกสาปแชด่ง ซนนึ่งไดว้สละทลินั้งทางทบีนึ่ถผก
ตว้องเสบีย และหลงไปในทางผลิด โดยดพาเนลินตามทางของบาลาอมัมบจุตรชายของโบโซรร์ ผผว้ซนนึ่งรมักคด่าจว้างแหด่งการ
อธรรม แตด่ไดว้ถผกวด่ากลด่าวเพราะความชมันึ่วชว้าของเขา ลาใบว้ตมัวนมันั้นพผดดว้วยเสบียงของมนจุษยร์ ไดว้หว้ามอาการคลจุว้มคลมันึ่ง
ของผผว้พยากรณร์คนนมันั้น คนเหลด่านบีนั้เปป็นบด่อนนั้พาทบีนึ่ปราศจากนนั้พา เปป็นหมผด่เมฆทบีนึ่ถผกพายจุพมัดไป ซนนึ่งหมอกแหด่งความมมืดทนบ
ถผกเตรบียมไวว้สพาหรมับพวกเขาแลว้วเปป็นนลิตยร์” (2 ปต. 2:1-17)

ในจดหมายรมักของพระเจว้าถนงลผกเลร็กทมันั้งหลายของพระองคร์ซนนึ่งถผกเขบียนโดยยอหร์นผผว้เปป็นทบีนึ่รมัก เรามบีคพา
เตมือนอมันขลมังนบีนั้:

“พวกทด่านทบีนึ่รมัก อยด่าเชมืนึ่อวลิญญาณทจุก ๆ วลิญญาณ แตด่จงพลิสผจนร์วลิญญาณเหลด่านมันั้นวด่าวลิญญาณเหลด่านมันั้นมา
จากพระเจว้าหรมือไมด่ เพราะวด่ามบีผผว้พยากรณร์เทร็จเปป็นอมันมากออกไปในโลกแลว้ว

“โดยการนบีนั้แหละพวกทด่านกร็รผว้จมักพระวลิญญาณของพระเจว้า ทจุกวลิญญาณทบีนึ่ยอมรมับวด่าพระเยซผครลิสตร์ไดว้
เสดร็จมารมับสภาพของเนมืนั้อหนมัง กร็เปป็นของพระเจว้า และทจุกวลิญญาณทบีนึ่ไมด่ยอมรมับวด่าพระเยซผครลิสตร์ไดว้เสดร็จมารมับ
สภาพของเนมืนั้อหนมัง กร็ไมด่ไดว้เปป็นของพระเจว้า และนบีนึ่คมือวลิญญาณนมันั้นแหด่งปฏลิปปักษร์ตด่อพระครลิสตร์ ซนนึ่งวลิญญาณนมันั้นพวก
ทด่านไดว้ยลินแลว้ววด่ามมันจะมา และกระทมันึ่งบมัดนบีนั้มมันกร็อยผด่ในโลกแลว้ว

“พวกทด่านเปป็นของพระเจว้า ลผกเลร็ก ๆ ทมันั้งหลายเออ๋ย และไดว้ชนะเขาเหลด่านมันั้น เพราะวด่าผผว้ทบีนึ่สถลิตอยผด่ใน
พวกทด่านกร็เปป็นใหญด่กวด่าผผว้ทบีนึ่อยผด่ในโลก เขาเหลด่านมันั้นเปป็นของโลก เหตจุฉะนมันั้นพวกเขาจนงพผดถนงโลก และโลกกร็ฟปัง
พวกเขา พวกเราเปป็นของพระเจว้า ผผว้ทบีนึ่รผว้จมักพระเจว้ากร็ฟปังพวกเรา ผผว้ทบีนึ่ไมด่ไดว้เปป็นของพระเจว้ากร็ไมด่ฟปังพวกเรา โดยการ
นบีนั้แหละพวกเราจนงรผว้จมักวลิญญาณแหด่งความจรลิงและวลิญญาณแหด่งความเทร็จ” (1 ยอหร์น 4:1-6)

บางคนอาจกลด่าววด่า “ฉมันจะแยกแยะผผว้พยากรณร์เทร็จจากผผว้พยากรณร์แทว้ไดว้อยด่างไร?” ผมชบีนั้ใหว้เหร็นไปแลว้ว
วด่าหลายครมันั้งพวกครผสอนเทร็จเหลด่านบีนั้ดผเหมมือน, ทพาตมัวเหมมือน, และพผดเหมมือนเหลด่าผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงแหด่งขด่าว
ประเสรลิฐ พวกเขาเขว้าเรบียนในโรงเรบียนศาสนศาสตรร์แหด่งเดบียวกมันและรมับปรลิญญาจากโรงเรบียนเหลด่านบีนั้ พวกเขาไดว้
รมับมอบอพานาจและถผกสด่งออกไปโดยนลิกายของพวกเขา แตด่ภายในนมันั้นพวกเขาเปป็น “สจุนมัขปฝ่าทบีนึ่ตะกละตะกลาม” 
แตด่ถนงแมว้มมันอาจจะยากในบางกรณบีทบีนึ่จะแยกแยะระหวด่างของจรลิงกมับของปลอม ขอใหว้ผมไดว้กลด่าวโดยไมด่ลมังเลย
และไมด่เกร็บงพาไวว้เลย: หลมังจากฟปังชายคนหนนนึ่งเทศนาหรมือสมันึ่งสอนหลายครมันั้งพอสมควรแลว้ว ถว้าคจุณบอกไมด่ไดว้วด่าเขา
เปป็นผผว้พยากรณร์เทร็จหรมือผผว้พยากรณร์แทว้ งมันั้นคงมบีอะไรบางอยด่างทบีนึ่ผลิดปกตลิในใจของคจุณเอง

ถว้าคจุณเปป็นครลิสเตบียนคนหนนนึ่งทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว คจุณกร็มบีพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ และผมรมับประกมันคจุณไดว้วด่า
ถว้าคนของพระเจว้าอยผด่บนธรรมาสนร์เทศนาพระวจนะของพระเจว้า ถผกนพาโดยพระวลิญญาณ วลิญญาณของเขากร็จะ
เปป็นพยานรด่วมกมับวลิญญาณของคจุณวด่าเขาเปป็นคนของพระเจว้า และถว้าไมด่มบีพยานเลยระหวด่างคจุณกมับชายคนนมันั้นบน
ธรรมาสนร์ ผมกร็ขอกลด่าวโดยไมด่ลมังเลหรมือเกรงกลมัววด่า ชายคนนมันั้นเปป็นผผว้พยากรณร์เทร็จ! จพาไวว้วด่า-พระวลิญญาณของ
พระเจว้าทรงนพาลผกของพระเจว้าเขว้าในวลิถบีทมันั้งหลายแหด่งการดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ถผกตว้อง พระองคร์ทรงเปปิดเผยความจรลิงแกด่
เรา และพระองคร์จะทรงเตมือนเราเกบีนึ่ยวกมับคพาสอนผลิด

ถว้าคจุณแยกแยะไมด่ออกวด่าใครเปป็นผผว้รมับใชว้ปลอม ใครเปป็นผผว้รมับใชว้แทว้ ผมกร็ขอแนะนพาคจุณใหว้ใชว้เวลาตาม



ลพาพมังกมับพระเจว้าและดผวด่าคจุณตกเปป็นเหยมืนึ่อของผผว้รมับใชว้ปลอมคนหนนนึ่งหรมือไมด่ ผผว้ซนนึ่งเทศนาขด่าวประเสรลิฐแบบ
เสรบีนลิยม และคจุณมบีศาสนาแทนทบีนึ่จะมบีการไถด่ ลองคลิดดผใหว้ดบีอยด่างจรลิงจมัง เพราะวด่าคจุณจะไมด่ตกนรกแคด่เพบียงหน
เดบียว ถว้าคจุณไปทบีนึ่นมันึ่น มมันจะเปป็นเวลานานชมันึ่วนลิรมันดรร์ ดมังนมันั้นสลินึ่งสพาคมัญทบีนึ่สจุดในโลกทมันั้งหมดกร็คมือ ทบีนึ่คจุณและผมจะตว้อง
ทราบแนด่นอนวด่าเราบมังเกลิดใหมด่แลว้ว

คนทบีนึ่ละทลินั้งความจรลิง ครผสอนเทร็จ จะไมด่ยอมรมับความเปป็นพระเจว้าของพระครลิสตร์เหมมือน ๆ กมัน อยด่างไร
กร็ตาม เขาอาจทพาเชด่นนบีนั้ในแบบทบีนึ่แยบยลมาก ๆ ดมังนมันั้นเราจนงตว้องระวมังใหว้ดบี:

“ลผกเลร็ก ๆ ทมันั้งหลายเออ๋ย เวลานบีนั้เปป็นวาระสจุดทว้ายแลว้ว และตามทบีนึ่พวกทด่านไดว้ยลินแลว้ววด่า ปฏลิปปักษร์ตด่อ
พระครลิสตร์จะมา แมว้แตด่ตอนนบีนั้กร็มบีปฏลิปปักษร์ตด่อพระครลิสตร์อยผด่หลายคนแลว้ว เพราะฉะนมันั้นพวกเราจนงทราบวด่าเวลานบีนั้
เปป็นวาระสจุดทว้ายแลว้ว…

“แตด่พวกทด่านไดว้รมับการทรงเจลิมจากพระองคร์ผผว้บรลิสจุทธลิธแลว้ว และพวกทด่านกร็ทราบทจุกสลินึ่ง ขว้าพเจว้ามลิไดว้
เขบียนมายมังพวกทด่านเพราะวด่าพวกทด่านไมด่รผว้ความจรลิง แตด่เพราะวด่าพวกทด่านรผว้ความจรลิงแลว้ว และรผว้วด่าไมด่มบีคพามจุสา
ใด ๆ ทบีนึ่มาจากความจรลิง ใครเลด่าเปป็นผผว้ทบีนึ่พผดมจุสา นอกจากผผว้ทบีนึ่ปฏลิเสธวด่าพระเยซผเปป็นพระครลิสตร์องคร์นมันั้น ผผว้นมันั้น
แหละเปป็นปฏลิปปักษร์ตด่อพระครลิสตร์ ผผว้ทบีนึ่ปฏลิเสธทมันั้งพระบลิดาและพระบจุตร ผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่ปฏลิเสธพระบจุตร ผผว้นมันั้นเองกร็ไมด่มบี
พระบลิดา แตด่ผผว้ทบีนึ่ยอมรมับพระบจุตร กร็มบีพระบลิดาดว้วย…

“ขว้าพเจว้าไดว้เขบียนสลินึ่งเหลด่านบีนั้ถนงพวกทด่าน เกบีนึ่ยวกมับคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ลด่อลวงพวกทด่าน แตด่การเจลิมซนนึ่งพวกทด่าน
ไดว้รมับจากพระองคร์นมันั้นดพารงอยผด่ในพวกทด่าน และพวกทด่านไมด่จพาเปป็นตว้องใหว้มนจุษยร์คนใดมาสอนพวกทด่าน แตด่
เพราะวด่าการเจลิมนมันั้นเองสอนพวกทด่านใหว้ทราบทจุกสลินึ่ง และเปป็นความจรลิง และไมด่ไดว้เปป็นความเทร็จ และตามทบีนึ่การ
เจลิมนมันั้นไดว้สอนพวกทด่านมาแลว้วอยด่างไร พวกทด่านกร็จะดพารงอยผด่ในพระองคร์อยด่างนมันั้น และบมัดนบีนั้ ลผกเลร็ก ๆ ทมันั้งหลาย
เออ๋ย จงดพารงอยผด่ในพระองคร์ เพมืนึ่อวด่าเมมืนึ่อพระองคร์จะทรงปรากฏ พวกเราจะไดว้มบีความมมันึ่นใจ และไมด่มบีความละอาย
ตด่อพระพมักตรร์พระองคร์เมมืนึ่อพระองคร์เสดร็จมา” (1 ยอหร์น 2:18-28)

กด่อนไปจากเนมืนั้อหาสด่วนนบีนั้ทบีนึ่เตมือนเราเกบีนึ่ยวกมับพวกผผว้รมับใชว้ของพญามาร ขอใหว้ผมถามคจุณ: คจุณเปป็นสมา
ชลิกของครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นแหด่งหนนนึ่งทบีนึ่เปป็นของพระเจว้าหรมือของพญามาร? คจุณกพาลมังสนมับสนจุนศลิษยาภลิบาลคนหนนนึ่ง
ทบีนึ่ถผกสด่งมาโดยพระเจว้า หรมือคนหนนนึ่งทบีนึ่ไดว้รมับพลมังจากพญามาร? คจุณกพาลมังถวายเงลินของคจุณเพมืนึ่อจด่ายเงลินเดมือนของ
ชายคนหนนนึ่งทบีนึ่เทศนาความจรลิง หรมือคนหนนนึ่งทบีนึ่เทศนาคพาโกหก? คจุณกพาลมังสนมับสนจุนความชอบธรรมหรมือความ
อธรรม? ถว้าคจุณไมด่ทราบ คจุณกร็ควรหาคพาตอบใหว้ไดว้-เพราะวด่าถว้าคจุณบมังเกลิดใหมด่แลว้วและอยผด่ในครลิสตจมักรแหด่งหนนนึ่ง
ทบีนึ่เปป็นแบบเสรบีนลิยมและสมมัยใหมด่นลิยม คจุณกร็จะสผญเสบียบพาเหนร็จของคจุณ คจุณกพาลมังสนมับสนจุนศมัตรผของขด่าวประเสรลิฐ
แทว้ของพระเยซผครลิสตร์เจว้า

ดมังนมันั้นจงทดสอบศาสนาของคจุณ ประการแรก จงแนด่ใจวด่าคจุณบมังเกลิดใหมด่แลว้ว-และคจุณสามารถแนด่ใจไดว้ 
คจุณสามารถทราบไดว้วด่าคจุณบมังเกลิดใหมด่แลว้วอยด่างแทว้จรลิงและอยด่างแนด่นอนพอ ๆกมับทบีนึ่คจุณทราบไดว้วด่าคจุณกพาลมัง
หายใจอยผด่ และถว้าคจุณไมด่ทราบอยด่างแนด่นอนเชด่นนมันั้นเลยวด่าคจุณเปป็นลผกคนหนนนึ่งของพระเจว้า ผมกร็เกลบียดแทบตาย
กมับยบีนึ่หว้อแหด่งศาสนาของคจุณอยด่างแนด่นอน! คจุณบมังเกลิดใหมด่แลว้วใชด่ไหม? ถว้าใชด่ กร็จงถามคพาถามนบีนั้กมับตมัวคจุณเอง: ค
รลิสตจมักรของฉมันเปป็นครลิสตจมักรตามพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่แทว้จรลิงไหม ซนนึ่งสนมับสนจุนนมักเทศนร์ตามพระคมัมภบีรร์ทบีนึ่แทว้จรลิง 



สนมับสนจุนแผนการแหด่งการเผยแพรด่ขด่าวประเสรลิฐตามภาคพมันธสมัญญาใหมด่? ถว้าคจุณไมด่อยผด่ในครลิสตจมักรทบีนึ่เปป็นแบบ
นมันั้น จงทผลขอพระเจว้าใหว้นพาพาคจุณไปสผด่ครลิสตจมักรหนนนึ่งทบีนึ่เปป็นครลิสตจมักรทว้องถลินึ่นทบีนึ่แทว้จรลิง เทศนาพระคมัมภบีรร์และ
ถวายเกบียรตลิพระเจว้า ตามทบีนึ่ผมชบีนั้ใหว้เหร็นไปแลว้ว มมันเปป็นเรมืนึ่องอมันตรายทบีนึ่จะสนมับสนจุนผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งทบีนึ่เทศนาคพา
สอนผลิด คนหนนนึ่งทบีนึ่ไมด่เทศนาหลมักคพาสอนเหลด่านมันั้นทบีนึ่พระเยซผทรงกพาหนดไวว้แลว้ว- “เพราะวด่าผผว้ทบีนึ่ขอพระเจว้าอวยพร
ใหว้เขา กร็เปป็นผผว้เขว้าสด่วนในบรรดาการกระทพาชมันึ่วรว้ายของเขานมันั้น” (อด่าน 2 ยอหร์น 7-11)

การอวดซถึที่งถทูกเสรริมกนาลบังของเปาโล
ขว้อ 16: ขว้าพเจว้าขอกลด่าวอบีกวด่า อยด่าใหว้ผผว้ใดคลิดวด่าขว้าพเจว้าเปป็นคนเขลา หากคลิดวด่าเปป็น ถนงอยด่างนมันั้นกร็ขอ

ตว้อนรมับขว้าพเจว้าไวว้เหมมือนอยด่างคนเขลาคนหนนนึ่งเถลิด เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้อวดตมัวเองไดว้บว้าง
“ขว้าพเจว้าขอกลด่าวอบีก…” นมันึ่นคมือ “ขว้าพเจว้ากลด่าวเรมืนึ่องนบีนั้ไปแลว้ว ขว้าพเจว้าจะกลด่าวมมันซนั้พาอบีกเพมืนึ่อเปป็นการ

เนว้นยนั้พา”
“อยด่าใหว้ผผว้ใดคลิดวด่าขว้าพเจว้าเปป็นคนเขลา…” เหร็นไดว้ชมัดวด่าเปาโลตระหนมักดบีถนงความไมด่อาจเขว้ากมันไดว้ของ

การอวดเชด่นนมันั้นกมับอจุปนลิสมัยแบบครลิสเตบียน และเขาเปป็นกมังวลมาก ๆ เกรงวด่าผผว้ใดจะคลิดวด่าเขาอวดโดยทบีนึ่ไมด่จพาเปป็น
จรลิง ๆ มมันเปป็นเหตจุจพาเปป็นสพาหรมับเขา

“...หากคลิดวด่าเปป็น ถนงอยด่างนมันั้นกร็ขอตว้อนรมับขว้าพเจว้าไวว้เหมมือนอยด่างคนเขลาคนหนนนึ่งเถลิด…” กลด่าวอบีกนมัย
หนนนึ่ง “ถว้าผผว้ใดในพวกทด่านคลิดจรลิง ๆ วด่าขว้าพเจว้าเปป็นคนโงด่ กร็ขออดทนกมับความโงด่ของขว้าพเจว้าเถลิด จงอดทนกมับ
ขว้าพเจว้าตด่อไปอบีกสมักนลิดเถลิดและพวกทด่านจะเขว้าใจ” 

นบีนึ่ถมือวด่าเปป็นครมันั้งทบีนึ่สบีนึ่แลว้วทบีนึ่เปาโลพยายามทบีนึ่จะเรลินึ่มตว้นการอวดของตน (ดผ บททบีนึ่ 10 ขว้อ 7 และ 8) ตอน
แรกเขาถผกขมัดจมังหวะโดยการระลนกถนงการอวดอมันวด่างเปลด่าของพวกครผสอนเทร็จในเมมืองโครลินธร์ (บททบีนึ่ 10 ขว้อ 9) 
เขาถผกยมับยมันั้งอบีกครมันั้งโดยความยจุด่งยากของการตว้องอวดตด่อคนทมันั้งหลายทบีนึ่ถผกบลิดเบมือนเชด่นนมันั้นโดยอลิทธลิพลของพวก
ครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้น (บททบีนึ่ 11 ขว้อ 2) การอวดของเขาถผกขมัดจมังหวะอบีกครมันั้งเมมืนึ่อเขาหยจุดเพมืนึ่อตอบขว้อกลด่าวหาทบีนึ่
เกลิดขนนั้นเพราะการทบีนึ่เขาปฏลิเสธทบีนึ่จะรมับเงลินจากชาวโครลินธร์ (บททบีนึ่ 11 ขว้อ 7) บมัดนบีนั้เขาวกกลมับมายมังประเดร็นนบีนั้-และ
เปป็นครมันั้งแรกเลยทบีนึ่เขาเสรร็จสลินั้นสลินึ่งทบีนึ่เขาพยายามทบีนึ่จะกลด่าวมาโดยตลอด

เปาโลกพาลมังกลด่าวแกด่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่า “ขว้าพเจว้ากพาลมังพผดซนั้พา ขว้าพเจว้าทราบดบี ขว้าพเจว้าพผดไปเยอะ
แลว้วเกบีนึ่ยวกมับตมัวขว้าพเจว้าเอง ซนนึ่งในสายตาของพวกทด่านอาจดผเหมมือนโงด่เขลามาก ๆ มมันอาจดผเหมมือนเปป็นการอวด
ทบีนึ่ไรว้สาระ ขว้าพเจว้าพรว้อมใจยอมรมับวด่าการอวดในลมักษณะนบีนั้เกบีนึ่ยวกมับตมัวเองปกตลิแลว้วยด่อมถผกมองวด่าเปป็นความโงด่
เขลา แตด่ในกรณบีของขว้าพเจว้ามมันเปป็นเหตจุจพาเปป็นจรลิง ๆ เพราะวด่าขว้าพเจว้ากพาลมังถผกโจมตบีโดยพวกศมัตรผทบีนึ่ประกาศวด่า
ขว้าพเจว้าไมด่ใชด่อมัครทผตของพระเจว้า ดมังนมันั้นขว้าพเจว้าจนงตว้องพผดปกปฟ้องตมัวเอง ขว้าพเจว้าตว้องปกปฟ้องอจุปนลิสมัยของ
ขว้าพเจว้าและการทรงเรบียกของขว้าพเจว้า ถว้าพวกทด่านคลิดวด่าขว้าพเจว้าเปป็นคนโงด่ กร็จงรมับขว้าพเจว้าดจุจคนโงด่คนหนนนึ่งเถลิด 
ขอเพบียงอดทนกมับขว้าพเจว้าอยด่างทบีนึ่พวกทด่านไดว้กระทพาแลว้วในอดบีต อยด่าปฏลิเสธขว้าพเจว้าเลย อยด่ารมังเกบียจขว้าพเจว้า
เพราะขว้าพเจว้ารผว้สนกจพาใจตว้องพผดในลมักษณะนบีนั้”

“...เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้อวดตมัวเองไดว้บว้าง” ดผเหมมือนจะมบีการประชดในคพาวด่า “บว้าง” (คมือ “สมักเลร็กนว้อย”)
นมัยสพาคมัญกร็คมือวด่าเนมืนึ่องจากคนอมืนึ่นไดว้รมับอนจุญาตใหว้อวดไดว้เยอะแยะ แนด่นอนวด่าพวกเขาคงจะอนจุญาตใหว้เปาโล



อวดไดว้ “สมักเลร็กนว้อย”
ขว้อ 17:  สลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้าพผดนมันั้น ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้พผดตามอยด่างองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า แตด่เหมมือนพผดอยด่างโงด่เขลา 

ในความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจนบีนั้แหด่งการอวด
เปาโลกลด่าววด่า “สลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้าพผดนมันั้น ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้พผดตามอยด่างองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า…” วลบี “ไมด่ไดว้พผด

ตามอยด่างองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” อาจหมายความวด่า “ไมด่ไดว้รมับการดลใจจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” (ดผ 1 คร. 7:12) 
หรมือมมันอาจหมายความวด่า “ไมด่ใชด่เปป็นแบบอยด่างหนนนึ่งขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” (ดผ 1 โครลินธร์ 15:32 และ 2 โครลินธร์
1:17) ไมด่วด่าจะดว้วยการตบีความแบบใด ดผเหมมือนเปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “การอวดของขว้าพเจว้า ซนนึ่งพลิจารณาเพบียง
ลพาพมัง ไมด่ใชด่ตามแบบองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า แตด่มมันกลายเปป็นเชด่นนมันั้นโดยเจตนาของขว้าพเจว้า เพราะวด่ามมันถผกทพาลงไป
เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าและเพมืนึ่อเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐ”

“...แตด่เหมมือนพผดอยด่างโงด่เขลา ในความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจนบีนั้แหด่งการอวด” มบีคนเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่ยก
คพาคมัดคว้านหลายประการเกบีนึ่ยวกมับวลิธบีการรมับใชว้ของเปาโล อยด่างไรกร็ตาม เปาโลยกมผลเหตจุของพวกเขาเองขนนั้นมา
โจมตบีและแสดงใหว้เหร็นวด่ามผลเหตจุนมันั้นตนึ่พาชว้าและไมด่ควรคด่า พวกเขาไมด่มบีมผลเหตจุอมันเพบียงพอเลยสพาหรมับการประพฤตลิ
แบบไมด่เปป็นครลิสเตบียนของพวกเขาทบีนึ่กระทพาตด่อเขา เปาโลตมันั้งใจแนด่วแนด่ทบีนึ่จะประกาศขด่าวประเสรลิฐและ “โดยทจุก
วลิถบีทาง” ทบีนึ่จะชด่วยบางคนใหว้รอด ตามทบีนึ่เขากลด่าวใน 1 โครลินธร์ 9:22: “ตด่อคนอด่อนแอ ขว้าพเจว้ากร็กลายเปป็นเหมมือน
คนอด่อนแอ เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้คนอด่อนแอ ขว้าพเจว้ายอมเปป็นคนทจุกชนลิดตด่อคนทมันั้งปวง เพมืนึ่อโดยทจุกวลิถบีทางขว้าพเจว้า
จะชด่วยบางคนใหว้รอด”

เราตว้องกระทพากลิจกมับมนจุษยชาตลิตามอยด่างทบีนึ่พวกเขาเปป็น พรว้อมกมับความหวมังทบีนึ่วด่าในวลิธบีนบีนั้เราอาจนพาพวก
เขาใหว้กลายเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ตอนนบีนั้พวกเขาไมด่ไดว้เปป็น มนจุษยร์ธรรมดาไมด่อยผด่ฝฝ่ายวลิญญาณ เขาอยผด่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง เขาไมด่เปป็น
คนชอบธรรม เขาเปป็นคนอธรรม เขาไมด่เปป็นผผว้ใหญด่ เขายมังเปป็นเดร็กอยผด่ ดมังนมันั้นเราจนงตว้องกระทพากลิจกมับเขาในฐานะ
คนทบีนึ่เสมืนึ่อมทรามอยด่างทบีนึ่สจุด โดยใหว้ขด่าวประเสรลิฐแทว้แกด่เขา ไวว้วางใจวด่าดวงตาแหด่งความเขว้าใจของเขาจะถผกเปปิด
ผด่านทางการกระทพากลิจของพระวลิญญาณและความสวด่างแหด่งพระวจนะ เราไมด่สามารถออมชอมกมับมนจุษยร์เพมืนึ่อจะ
ชนะพวกเขาไดว้ ถว้าเราชนะผผว้คนมาเพมืนึ่อพระครลิสตร์และถว้าเราทพาใหว้อจุดมการณร์ของพระครลิสตร์รจุดหนว้าไปอยด่างทบีนึ่เรา
ควร เรากร็ตว้องมบีจจุดยมืนทบีนึ่หนมักแนด่นไมด่วด่าจะตว้องแลกดว้วยอะไร เราจะตว้องดพาเนลิน “ตามองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” เราจะ
ตว้อง “ตามรอยพระบาทของพระองคร์” และเมมืนึ่อเรามอบทางของเราไวว้กมับพระองคร์ พระองคร์กร็จะทรงนพาวลิถบีทาง
ทมันั้งหลายของเรา

ขว้อ 18: โดยเหร็นวด่าหลายคนอวดตามเนมืนั้อหนมัง ขว้าพเจว้ากร็จะอวดเชด่นกมัน
การ “อวดตามเนมืนั้อหนมัง” คมือการอวดในสลินึ่งทบีนึ่อยผด่ภายนอกทมันั้งหลาย-การไขวด่ควว้า การเสาะหา และการ

เชบีนึ่ยวชาญในสลินึ่งทบีนึ่อยผด่ภายนอกทมันั้งหลาย พระคพาขว้อนบีนั้กลด่าวชมัดเจนถนงขว้อแกว้ตมัวทบีนึ่ถผกบอกเปป็นนมัยตอนแรกนมันั้น
“...ขว้าพเจว้ากร็จะอวดเชด่นกมัน” มมันเปป็นเพราะวด่าพวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นอวด “ตามเนมืนั้อหนมัง” เปาโลจนง

รผว้สนกวด่าตนจพาเปป็นตว้องอวดเชด่นกมัน การเนว้นในทบีนึ่นบีนั้อยผด่ตรงทบีนึ่เหตจุผลสพาหรมับการอวดของเขา คพาวด่า “ตามเนมืนั้อหนมัง” 
แสดงใหว้เหร็นวด่าการอวดเชด่นนมันั้นไมด่มบีทางเปป็น “ตามนนั้พาพระทมัยขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” ไดว้ ดมังนมันั้นเปาโลจนงรผว้สนกวด่า
ตนตว้องกลด่าวขออภมัยบว้างสพาหรมับการหมันไปพนนึ่งการอวดและการยกยด่องตมัวเอง ผมไมด่อาจเนว้นยนั้พาอยด่างหนมักแนด่น



เกลินไปวด่าการอวดนบีนั้เปป็นสลินึ่งจพาเปป็นในกรณบีของอมัครทผตเปาโล ถนงแมว้เขาไมด่ชอบอวดเลยกร็ตาม
คพากลด่าวในพระคพาขว้อนบีนั้มบีไวว้เพมืนึ่อเตรบียมเหลด่าผผว้อด่านของเปาโลในเมมืองโครลินธร์ใหว้พรว้อมสพาหรมับการอวด 

“ฝฝ่ายเนมืนั้อหนมัง” ซนนึ่งเขากพาลมังจะกระทพา-ฝฝ่ายเนมืนั้อหนมังเพราะวด่าสลินึ่งเหลด่านมันั้นซนนึ่งเขาอวดเปป็นสลินึ่งภายนอกและ
เกบีนึ่ยวขว้องกมับสภาพการณร์แวดลว้อม เชด่น การมบีเชมืนั้อสายคนฮบีบรผ, การงานหนมัก, และการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ (ดผ ขว้อ 22 
และ 23 ของบทนบีนั้)

ขว้อ 19: เพราะวด่าพวกทด่านทนเหลด่าคนเขลาดว้วยความยลินดบี โดยเหร็นวด่าพวกทด่านเองมบีปปัญญา
ในพระคพาขว้อนบีนั้ เรามบีถว้อยคพาทบีนึ่ประชดประชมันมากทบีนึ่สจุดทบีนึ่เคยถผกเขบียนโดยอมัครทผตเปาโล เขากพาลมังกลด่าว

วด่า “พวกทด่านยอมทนและสผว้ทนคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เปป็นคนโงด่จรลิง ๆ พวกทด่านประกาศตมัววด่ามบีสตลิปปัญญายลินึ่งใหญด่ แตด่
แลว้วพวกทด่านทบีนึ่เปป็นคนมบีปปัญญาขนาดนมันั้นกร็มบีอลิสระและสจุขใจยอมทนพวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นทบีนึ่โงด่เขลาเหลมือเกลิน
ในการอวดของพวกเขา โดยปฝ่าวประกาศคจุณความดบีและความสพาเรร็จของตน บมัดนบีนั้เนมืนึ่องจากพวกทด่านอนจุญาต
พวกเขามากขนาดนมันั้น จงอนจุญาตใหว้ขว้าพเจว้าอวดไดว้สมักเลร็กนว้อยเถลิด”

เมมืนึ่อกลด่าวปกปฟ้องการอวดของเขาเองดว้วยความขมขมืนึ่นและการประชดประชมัน เปาโลกร็สนมับสนจุนทมันทบีใน
พระคพาขว้อถมัดไป

ขว้อ 20: เพราะพวกทด่านทนเอา ถว้าผผว้ใดนพาพวกทด่านเขว้าสผด่การเปป็นทาส ถว้าผผว้ใดลว้างผลาญพวกทด่าน ถว้าผผว้
ใดมายนดของของพวกทด่านไป ถว้าผผว้ใดยกยด่องตมัวเอง ถว้าผผว้ใดตบหนว้าพวกทด่าน

“เพราะพวกทด่านทนเอา (หรมือสผว้ทน) ถว้าผผว้ใดนพาพวกทด่านเขว้าสผด่การเปป็นทาส…” นมันึ่นคมือ “พวกทด่านอดทน
กมับคนทมันั้งหลายทบีนึ่เอาเปรบียบพวกทด่านในทจุกทาง-ถว้าผผว้ใดทพาใหว้พวกทด่านเปป็นทาส ถว้าเขาอวดเบด่งเหนมือพวกทด่านใน
แบบและลมักษณะทบีนึ่ตามใจชอบทบีนึ่สจุด” มมันนด่าอมัศจรรยร์ใจจรลิง ๆ ทบีนึ่ไดว้เหร็นวด่าพวกผผว้พยากรณร์เทร็จเหลด่านบีนั้สามารถ
ทพาใหว้เหลด่าสาวกของตนตกตนึ่พาจนกลายเปป็นทาสไดว้ แนวคลิดนบีนั้นด่าจะเปป็นวด่าพวกครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นจมัดตมันั้งความ
เปป็นเจว้านายเหนมือชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นจนคนเหลด่านมันั้นทพาลายอลิสรภาพในความคลิดเหร็นของพวกเขาและทพาใหว้พวก
เขาตกเปป็นทาสตด่อความประสงคร์ตด่าง ๆ ของคนเหลด่านมันั้นเอง

“...ถว้าผผว้ใดลว้างผลาญพวกทด่าน”-นมันึ่นคมือ โดยขว้อเรบียกรว้องตด่าง ๆ ทบีนึ่ไมด่สมเหตจุสมผลของคนผผว้นมันั้น โดยเอา
เงลินจากพวกเขาขณะทบีนึ่อวดวด่าตนไมด่ไดว้เปป็นภาระแกด่พวกเขา

“...ถว้าผผว้ใดมายนดของของพวกทด่านไป”- “ถว้าผผว้นมันั้นมาพรากไปจากพวกทด่านซนั้พาแลว้วซนั้พาอบีกโดยการใชว้ความ
รจุนแรงแบบเปปิดเผย”- “ถว้าผผว้ใดยกยด่องตมัวเอง”-นมันึ่นคมือ ยกชผตมัวเองโดยการชมเชยตมัวเองแบบไมด่สมเหตจุสมผล
ทบีนึ่สจุด

“...ถว้าผผว้ใดตบหนว้าพวกทด่าน” เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “แมว้หากวด่าผผว้นมันั้นตบหนว้าพวกทด่านภายใตว้การเสแสรว้ง
วด่ามบีความกระตมือรมือรว้นแบบพระเจว้า พวกทด่านกร็ทนการตบนมันั้น พวกทด่านรมับการตบนมันั้น พวกทด่านไมด่อว้าปากพผด
เลย” นบีนึ่อาจหมายถนงพฤตลิกรรมทบีนึ่โอหมังและดผถผก หรมือมมันอาจหมายถนงการตบหนว้าจรลิง ๆ กร็ไดว้ ในความคลิดของเรา
การตบหนว้าคนจรลิง ๆ กร็เปป็นสลินึ่งทบีนึ่เกลินธรรมดาและเกลินจะคลิดไดว้อยด่างสลินั้นเชลิง แตด่เราตว้องตระหนมักวด่าความเชมืนึ่อแบบ
ครลิสเตบียนไดว้เปลบีนึ่ยนแปลงนลิสมัยมากมายในศาสนาไปแลว้ว ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนไดว้เรลินึ่มตว้นกมับพระครลิสตร์ ชาวนา
ซาเรร็ธผผว้นมันั้นทบีนึ่ตนึ่พาตว้อย ถด่อมใจ และอดกลมันั้นพระทมัย กด่อนสมมัยของพระองคร์ หลายศาสนามบีความโหดรว้ายทารจุณ



มาก ๆ ในการนมมัสการของพวกเขา (ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีนั้ โปรดศนกษาคว้นควว้า 1 พงศร์กษมัตรลิยร์ 22:24; 
มมัทธลิว 5:39; ลผกา 22:64; กลิจการ 23:2; 1 ทลิโมธบี 3:3; และทลิตมัส 1:7) 

ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไมด่ไดว้แสดงสตลิปปัญญาเลยโดยความทจุด่มเทแบบสลินั้นสจุดใจและความเคารพทบีนึ่มบีตด่อพวก
ครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้น ซนนึ่งพวกเขาไดว้สผว้ทนการปฏลิบมัตลิอมันหยาบชว้าจากคนเหลด่านมันั้น พวกเขาไดว้อนจุญาตใหว้ครผเหลด่านบีนั้
มาทพาใหว้พวกเขาสมับสน ใหว้กมัดกลินทรมัพยร์สลินึ่งของของพวกเขา และปฏลิบมัตลิกมับพวกเขาดว้วยความเหยบียดหยามและ
การดผหมลินึ่น เมมืนึ่อเหร็นวด่าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น-หรมือบางคนในทด่ามกลางพวกเขาเปป็นอยด่างนว้อย-สามารถอดทนไดว้
อยด่างสบาย ๆ มากขนาดนมันั้นจากครผสอนเทร็จเหลด่านบีนั้และเหลด่าศมัตรผของอมัครทผตเปาโล มมันจนงดผเหมมือนสมเหตจุสม
ผลสพาหรมับเปาโลทบีนึ่จะปรารถนาและคาดหวมังวด่าพวกเขาควรอดทนกมับเขาสมักเลร็กนว้อย

ขว้อ 21: ขว้าพเจว้าพผดเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องการเหยบียดหยาม ราวกมับวด่าพวกเราเคยอด่อนแอ อยด่างไรกร็ตาม ในแหด่ง
หนใดกร็ตามทบีนึ่ผผว้ใดมบีใจกลว้า (ขว้าพเจว้าพผดอยด่างโงด่เขลา) ขว้าพเจว้ากร็มบีใจกลว้าเชด่นกมัน

“ขว้าพเจว้าพผดเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องการเหยบียดหยาม ราวกมับวด่าพวกเราเคยอด่อนแอ”-นมันึ่นคมือ “ราวกมับวด่าขว้าพเจว้า
ไมด่มบีสลิทธลิธกลด่าวอว้างอะไรเลยทบีนึ่จะเสนอเกบีนึ่ยวกมับตพาแหนด่งอมัครทผตของขว้าพเจว้า ราวกมับวด่าขว้าพเจว้าไมด่มบีเหตจุอมันสมควร
ทบีนึ่จะอวด แตด่กลมับตว้องยอมจพานนตด่อคพาเหยบียดหยามนบีนั้ทบีนึ่เหลด่าศมัตรผของขว้าพเจว้าโยนเขว้าใสด่ขว้าพเจว้า” เหลด่าศมัตรผของ
เปาโลไดว้กลด่าววด่าเขาแขร็งแกรด่งและมบีฤทธลิธมากในจดหมายหลายฉบมับของเขา แตด่อด่อนแอยามอยผด่ตด่อหนว้า (บททบีนึ่
10 ขว้อ 10) ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลขอรว้องชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นใหว้อดทนกมับเขาแมว้กระทมันึ่งในเรมืนึ่องการถผกมองวด่าอด่อนแอซนนึ่ง
เขาถผกกลด่าวหาวด่าเปป็นจรลิง

“ราวกมับวด่า” บอกเปป็นนมัยวด่าเปาโลไมด่ยอมรมับความยจุตลิธรรมของคพากลด่าวหานมันั้นเลย เขาปลด่อยมมันผด่านไป
และแสดงใหว้เหร็นตด่อไปวด่าเขาเองกร็สามารถแสดงความกลว้าเมมืนึ่อถนงคราวจพาเปป็นไดว้เชด่นกมัน เปาโลวางทจุกสลินึ่งบนแทด่น
บผชาแลว้ว-ทมันั้งชบีวลิตของเขา ตมัวตนของเขา และทมันั้งหมดทบีนึ่เขามบี-และโดยการทพาสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่พระครลิสตร์ไดว้ทรงเรบียก
เขาใหว้กระทพา ไปทบีนึ่ ๆ พระองคร์ทรงเรบียกเขาใหว้ไป เขาไดว้กลายเปป็นผผว้ทบีนึ่ชด่วยเหลมือตมัวเองไมด่ไดว้ โดยพนนึ่งพาพระครลิสตร์
อยด่างสลินั้นสจุดใจ ถว้อยคพาเหลด่านบีนั้อยผด่ตรงนบีนั้เพมืนึ่อทพาใหว้การเปรบียบเทบียบความตรงขว้ามกมันซนนึ่งจะตามมาปรากฏเดด่นชมัด 
(โปรดหมายเหตจุถว้อยคพาของเปาโลในฟปีลลิปปปี 3:8: “ใชด่แลว้ว อยด่างไมด่มบีขว้อสงสมัย และขว้าพเจว้าถมือวด่าสลินึ่งสารพมัดกร็ไรว้
ประโยชนร์เพราะเหร็นแกด่ความประเสรลิฐแหด่งความรผว้ของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของขว้าพเจว้า เพราะเหตจุ
พระองคร์ ขว้าพเจว้าจนงไดว้ยอมเสบียสลินึ่งสารพมัด และถมือวด่าสลินึ่งเหลด่านมันั้นเปป็นเหมมือนมผลสมัตวร์ เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้พระ
ครลิสตร์”)

“อยด่างไรกร็ตาม ในแหด่งหนใดกร็ตามทบีนึ่ผผว้ใดมบีใจกลว้า…” เหลด่าคผด่ปรมับของเปาโลมบีความกลว้าสจุดขบีด แตด่เปาโล
ประกาศวด่า “ขว้าพเจว้ากร็มบีใจกลว้าเชด่นกมัน” และนบีนึ่ชด่วยใหว้เราเหร็น (เหมมือนในขว้อ 16 และ 18) การเปรบียบเทบียบกมัน
ระหวด่างเปาโลกมับเหลด่าศมัตรผของเขา ในลมักษณะใดกร็ตามทบีนึ่พวกเขากระทพาการอยด่างไรว้ความกลมัว โดยไมด่สนใจผล
ทบีนึ่ตามมาทมันั้งหลาย เปาโลกร็ไมด่กลมัวและมบีใจกลว้าพอ ๆ กมัน-ถนงแมว้เขาพรว้อมมาก ๆ ทบีนึ่จะรมับรผว้ความอด่อนแอของเขา
เอง เหลด่าศมัตรผของเขาไมด่กลมัวทบีนึ่จะใชว้อพานาจบาตรใหญด่เหนมือครลิสตจมักรของพระครลิสตร์ และเปาโลกร็ไมด่กลมัวทบีนึ่จะ
ลงโทษพวกเขาทบีนึ่ทพาแบบนมันั้น

แนวคลิดของเปาโลในทบีนึ่นบีนั้ดผเหมมือนจะเปป็นเชด่นนบีนั้:



“ขว้าพเจว้าพผดถนงความอมัปยศ หรมือการเหยบียดหยาม ราวกมับวด่าขว้าพเจว้าอด่อนแอ ราวกมับวด่าขว้าพเจว้าพรว้อมทบีนึ่
จะยอมรมับวด่าทจุกสลินึ่งทบีนึ่พวกศมัตรผของขว้าพเจว้าไดว้พผดเกบีนึ่ยวกมับขว้าพเจว้านมันั้นเปป็นความจรลิง เกบีนึ่ยวกมับทจุกสลินึ่งทบีนึ่พวกเขาไดว้
กลด่าวนมันั้นซนนึ่งเปป็นการดด่าวด่าหรมือนด่าอมัปยศอดสผ ทจุกสลินึ่งทบีนึ่ถผกกลด่าวเกบีนึ่ยวกมับการทบีนึ่ขว้าพเจว้าขาดคจุณสมบมัตลิสพาหรมับ
ตพาแหนด่งอมัครทผต ทจุกสลินึ่งทบีนึ่ถผกกลด่าวเกบีนึ่ยวกมับการทบีนึ่ขว้าพเจว้าไมด่มบีอจุปนลิสมัย การพผดไมด่เกด่งของขว้าพเจว้า การขาดยศถา
บรรดาศมักดลิธอมันสผงสด่งเทด่าทบีนึ่เกบีนึ่ยวขว้องกมับชนชาตลิอลิสราเอล ขว้าพเจว้ากร็ไมด่ไดว้ยมืนยมันสลิทธลิธของขว้าพเจว้าอยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้า
จะทพากร็ไดว้ แตด่ขว้าพเจว้าไดว้ใชว้เหตจุผลกมับพวกทด่านราวกมับวด่าสลินึ่งเหลด่านบีนั้ทมันั้งหมดเปป็นความจรลิง-ราวกมับวด่าทจุกสลินึ่งทบีนึ่มบี
เกบียรตลิในเรมืนึ่องชาตลิกพาเนลิดและในยศถาบรรดาศมักดลิธเปป็นของเหลด่าศมัตรผของขว้าพเจว้า และราวกมับวด่าทจุกสลินึ่งทบีนึ่ตนึ่พาทราม
และไมด่คผด่ควรเปป็นของขว้าพเจว้า แตด่มมันไมด่ไดว้เปป็นแบบนมันั้นเลย! คพากลด่าวหาเหลด่านมันั้นของพวกเขาไมด่เปป็นความจรลิงเลย
ขว้าพเจว้ากลด่าวไดว้อยด่างสมัตยร์จรลิงวด่าสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่พวกเขามบี ขว้าพเจว้ากร็มบี สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่พวกเขาสามารถอวดไดว้ 
ขว้าพเจว้ากร็อวดไดว้ในแบบทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่กวด่าและในระดมับทบีนึ่มากกวด่า ขว้อไดว้เปรบียบใดกร็ตามทบีนึ่มบีอยผด่ในชาตลิกพาเนลิดของพวก
เขา ชาตลิกพาเนลิดของขว้าพเจว้ากร็มบีขว้อไดว้เปรบียบทบีนึ่มากกวด่า และขว้าพเจว้าพลิสผจนร์ไดว้วด่าขว้าพเจว้าไดว้ประสบกมับการทพางาน
เหนมืนึ่อยยาก ความลพาบากและการทนทจุกขร์หลายอยด่างในตพาแหนด่งอมัครทผตซนนึ่งมากเกลินกวด่าสลินึ่งใดทบีนึ่พวกเขาเคย
รผว้จมัก”

“(ขว้าพเจว้าพผดอยด่างโงด่เขลา)” เปาโลกพาลมังกลด่าวแกด่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่า “บมัดนบีนั้จงจพาไวว้วด่าขว้าพเจว้ากพาลมัง
พผดในฐานะคนโงด่ เพราะวด่าขว้าพเจว้าถผกกลด่าวหาวด่าเปป็นคนโงด่ ดมังนมันั้นจงจพาเรมืนึ่องนบีนั้ใหว้ขนนั้นใจขณะทบีนึ่ขว้าพเจว้าพผดตด่อไป 
จงจพาใหว้ขนนั้นใจวด่าตามทบีนึ่พวกศมัตรผของขว้าพเจว้ากลด่าว ขว้าพเจว้าไมด่มบีสลิทธลิธอว้างเกบียรตลิยศในหมผด่ผผว้คนเลย ขว้าพเจว้าไมด่อาจ
อวดอว้างตพาแหนด่งอมัครทผตไดว้ และขว้าพเจว้ากพาลมังอวดในเรมืนึ่องเกบียรตลิยศทบีนึ่ไมด่ไดว้เปป็นของขว้าพเจว้าเลย และเมมืนึ่อพวก
ทด่านจดจพาเรมืนึ่องนบีนั้ไวว้ กร็ขอใหว้ขว้าพเจว้าเลด่าเรมืนึ่องราวของขว้าพเจว้าเถลิด”

พระคพาตอนนบีนั้มบีลมักษณะเสบียดสบีในระดมับสผงทบีนึ่สจุด นมัยสพาคมัญตรงนบีนั้กร็คมือวด่า- “มมันเปป็นเรมืนึ่องไรว้สาระและโงด่
เขลาอยด่างไมด่ตว้องสงสมัยทบีนึ่ผผว้ใดจะอวด ผผว้ซนนึ่งมบีแคด่คจุณสมบมัตลิเหลด่านมันั้นซนนึ่งขว้าพเจว้ามบี แตด่พวกทด่านกลด่าววด่ามบีสตลิปปัญญา
มากมายจรลิง ๆ ในการอวดของพวกเขา ผผว้ซนนึ่งมบีของประทานอมันสผงสด่งมากมายยลินึ่งกวด่าสพาหรมับตพาแหนด่งอมัครทผต”

บมัดนบีนั้เปาโลเรลินึ่มกลด่าวตด่อไปอยด่างเตร็มทบีนึ่เกบีนึ่ยวกมับขว้อไดว้เปรบียบแหด่งชาตลิกพาเนลิดของตนและเกบีนึ่ยวกมับการงาน
หนมักของตนในงานขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า โดยปฏลิบมัตลิตามพมันธกลิจทบีนึ่ใหว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของ
พระเจว้าแกด่ทจุกคนในทจุกหนแหด่ง

ขว้อ 22: พวกเขาเปป็นชาตลิฮบีบรผหรมือ ขว้าพเจว้ากร็เปป็นเหมมือนกมัน พวกเขาเปป็นคนอลิสราเอลหรมือ ขว้าพเจว้ากร็
เปป็นเหมมือนกมัน พวกเขาเปป็นเชมืนั้อสายของอมับราฮมัมหรมือ ขว้าพเจว้ากร็เปป็นเหมมือนกมัน

“พวกเขาเปป็นชาตลิฮบีบรผหรมือ” คพาวด่า “ชาตลิฮบีบรผ” ถผกใชว้เปป็นพลิเศษกมับพวกยลิวทบีนึ่ยมังจพาไดว้และยมังพผดภาษา
ฮบีบรผสมมัยโบราณของตนอยผด่เหมมือนเดลิม มบียลิวบางคนทบีนึ่กระจมัดกระจายไปทมันึ่วโลกทบีนึ่ลมืมภาษาแมด่ของตนไปแลว้วและ
พผดภาษากรบีก

คพากลด่าวตรงนบีนั้พลิสผจนร์วด่าบจุคคลเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์ทบีนึ่กพาลมังกด่อความยจุด่งยากเปป็นชนชาตลิฮบีบรผ อาจเปป็น
ไดว้วด่าพวกเขาเกลิดและศนกษาเรบียนรผว้ในประเทศกรบีซ และเชบีนึ่ยวชาญในหลมักปรมัชญาและศลิลปะการพผดแบบชาวกรบีก
มมันเหร็นไดว้ชมัดเชด่นกมันวด่าพวกเขามบีความภาคภผมลิใจยลินึ่งนมักในการเปป็นยลิว โดยมบีความเชมืนึ่อมโยงกมับผผว้คนและแผด่นดลินทบีนึ่



เปป็นทบีนึ่มาของศาสนานมันั้นซนนึ่งครลิสตจมักรชาวโครลินธร์ประกาศตมัววด่านมับถมืออยผด่ตอนนบีนั้ มบีการบด่งบอกในภาคพมันธสมัญญา
ใหมด่วด่าทมันึ่วทจุกหนแหด่งเหลด่าครลิสเตบียนชาวยลิวรผว้สนกวด่าตนมบีความเหนมือกวด่าพวกคนตด่างชาตลิหรมือคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่กลมับใจ
เชมืนึ่อมาจากทด่ามกลางพวกนอกศาสนา การอวดของพวกเขานด่าจะเปป็นวด่าพวกเขาเปป็นลผกหลานของเหลด่าอมัครปปิตา
ในแผด่นดลินของพวกผผว้พยากรณร์ นอกจากนบีนั้ พวกเขาพผดภาษาซนนึ่งพระดพารมัสของพระเจว้าถผกประทานใหว้

แตด่คพาตอบของเปาโลสพาหรมับเรมืนึ่องนบีนั้กร็คมือวด่า “ขว้าพเจว้ากร็เปป็น (ชาตลิฮบีบรผ) เหมมือนกมัน” ในฟปีลลิปปปี 3:5 
เปาโลกลด่าววด่าเขา “ไดว้เขว้าสจุหนมัตในวมันทบีนึ่แปด เปป็นเชมืนั้อสายของคนอลิสราเอล เปป็นเผด่าเบนยามลิน เปป็นชนชาตลิฮบีบรผ
เกลิดจากชาวฮบีบรผ ในดว้านพระราชบมัญญมัตลิกร็อยผด่ในคณะฟารลิสบี” สลินึ่งทบีนึ่เปาโลหมายความอยด่างชมัดเจนกร็คมือวด่าพด่อแมด่
ของเขาเปป็นพวกยลิวแหด่งดลินแดนปาเลสไตนร์ เราทราบวด่าเขาเกลิดในเมมืองทารร์ซมัส แตด่นบีนึ่ไมด่ไดว้ยกเลลิกคพากลด่าวอว้างของ
เขาในเรมืนึ่องการถมือสมัญชาตลิอลิสราเอลหรมือภาษาฮบีบรผแตด่อยด่างใด เปาโลจนงมบีขว้อไดว้เปรบียบเหนมือเหลด่าศมัตรผของเขาใน
ดว้านนบีนั้

“พวกเขาเปป็นคนอลิสราเอลหรมือ ขว้าพเจว้ากร็เปป็นเหมมือนกมัน” เปาโลมบีขว้อไดว้เปรบียบของพวกเขาในเรมืนึ่องชาตลิ
กพาเนลิด เขาเปป็นคนอลิสราเอลแหด่งเผด่าเบนยามลิน เปป็นฟารลิสบี เขว้าสจุหนมัตตามเวลาทบีนึ่กพาหนดตามบทบมัญญมัตลิของ
ชนชาตลิอลิสราเอล ศนกษาเลด่าเรบียนทบีนึ่เทว้าของกามาลลิเอล ในคพาแกว้ตด่างของเขาตด่อหนว้าฝผงชนในกรจุงเยรผซาเลร็ม เขา
กลด่าววด่า “แทว้จรลิง ขว้าพเจว้าเปป็นคน ๆ หนนนึ่งซนนึ่งเปป็นยลิวคนหนนนึ่ง เกลิดในเมมืองทารร์ซมัส เมมืองหนนนึ่งในแควว้นซบีลบีเซบีย แตด่ไดว้
เตลิบโตขนนั้นในกรจุงนบีนั้ทบีนึ่เทว้าของกามาลลิเอล และไดว้รมับการสมันึ่งสอนตามลมักษณะอมันสมบผรณร์แบบแหด่งพระราชบมัญญมัตลิ
ของบรรพบจุรจุษ และไดว้มบีความกระตมือรมือรว้นตด่อพระเจว้า เหมมือนอยด่างพวกทด่านทจุกคนในวมันนบีนั้” (กลิจการ 22:3) เขา
เขบียนถนงผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในกรจุงโรมวด่า “...ขว้าพเจว้าเองกร็เปป็นคนอลิสราเอล เปป็นเชมืนั้อสายของอมับราฮมัม เปป็นเผด่าเบนยา
มลิน” (รม. 11:1)

“พวกเขาเปป็นเชมืนั้อสายของอมับราฮมัมหรมือ”-นมันึ่นคมือ “พวกศมัตรผของขว้าพเจว้าอวดวด่าพวกเขาเปป็นเชมืนั้อสาย
ของอมับราฮมัมหรมือ?” สพาหรมับยลิวทจุกคน นบีนึ่ถผกถมือวด่าเปป็นเกบียรตลิอมันโดดเดด่นและสผงสด่ง ในยอหร์น 8:39 เราอด่านวด่า: 
“เขาทมันั้งหลายจนงตอบและทผลพระองคร์วด่า “อมับราฮมัมเปป็นบลิดาของพวกเรา” พระเยซผตรมัสกมับเขาทมันั้งหลายวด่า “ถว้า
ทด่านทมันั้งหลายเปป็นบรรดาบจุตรของอมับราฮมัมแลว้ว ทด่านทมันั้งหลายกร็จะทพาการงานเหลด่านมันั้นของอมับราฮมัม” และยอหร์น
ผผว้ใหว้บมัพตลิศมากลด่าวแกด่ผผว้นพายลิวบางคนเหลด่านมันั้นวด่า “อยด่าคลิดทบีนึ่จะกลด่าวภายในพวกเจว้าเองวด่า พวกเรามบีอมับราฮมัม
เปป็นบลิดาของพวกเรา เพราะเรากลด่าวแกด่เจว้าทมันั้งหลายวด่า พระเจว้าทรงฤทธลิธสามารถจะใหว้บจุตรทมันั้งหลายเกลิดขนนั้นแกด่
อมับราฮมัมจากกว้อนหลินเหลด่านบีนั้ไดว้” (มธ. 3:9)

เหร็นไดว้ชมัดวด่าพวกครผสอนเทร็จในเมมืองโครลินธร์อวดวด่าพวกเขาเปป็นเชมืนั้อสายของอมับราฮมัม ซนนึ่งทพาใหว้พวกเขามบี
คจุณสมบมัตลิในการเปป็นอมัครทผต เปาโลกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้ากร็เปป็นเหมมือนกมัน”

ขว้อ 23: พวกเขาเปป็นผผว้รมับใชว้ทมันั้งหลายของพระครลิสตร์หรมือ (ขว้าพเจว้าพผดเหมมือนคนโงด่) ขว้าพเจว้ากร็เปป็น
มากกวด่า ในบรรดาการทพางานหนมักกร็บรลิบผรณร์มากกวด่า ในบรรดารอยเฆบีนึ่ยนกร็เกลินขนาด ในการถผกจพาคจุกกร็ถบีนึ่กวด่า 
ในการหวลิดตายกร็บด่อย ๆ

ในพระคพาขว้อนบีนั้เปาโลประกาศอบีกครมันั้งวด่า “ขว้าพเจว้าพผดเหมมือนคนโงด่” ภาษากรบีกมบีความหมายตรงตมัววด่า 
“เหมมือนคนบว้า” คพาทบีนึ่แปลเปป็น “คนโงด่” ตรงนบีนั้มบีความรจุนแรงมากกวด่าคพาทบีนึ่ถผกใชว้ในขว้อ 16 และ 19 เปาโลไมด่ไดว้



กพาลมังคลิดตรงนบีนั้มากขนาดนมันั้นวด่าคพากลด่าวทมันั้งหลายของเขาจะทพาใหว้ชาวโครลินธร์ประทมับใจอยด่างไร แทนทบีนึ่จะทพาแบบ
นมันั้น เขาคลิดถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่า ในสายพระเนตรของพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ การอวดทมันั้งสลินั้นกร็ถผกตมัดออกไป: 
“แลว้วการโอว้อวดอยผด่ทบีนึ่ไหนเลด่า มมันถผกตมัดออกไปเสบียแลว้ว โดยบมัญญมัตลิใดเลด่า แหด่งการกระทพาหรมือ ไมด่ใชด่ แตด่โดย
บมัญญมัตลิแหด่งความเชมืนึ่อ” (รม. 3:27) 

จงเปรบียบเทบียบถว้อยคพาเหลด่านบีนั้กมับลผกา 17:10: “ดมังนมันั้นเชด่นกมันพวกทด่าน เมมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้กระทพาสลินึ่ง
สารพมัดเหลด่านมันั้นซนนึ่งทรงบมัญชาไวว้แกด่พวกทด่านนมันั้น กร็จงกลด่าววด่า ‘พวกขว้าพเจว้าเปป็นผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ไมด่มบีผลประโยชนร์ตด่อ
นาย พวกขว้าพเจว้าไดว้กระทพาสลินึ่งซนนึ่งเปป็นหนว้าทบีนึ่ของพวกขว้าพเจว้าทบีนึ่จะกระทพา’”

มมันเปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่โงด่เขลาและบว้าสลินั้นดบีทบีนึ่ใครจะโอว้อวดถนงสลินึ่งใดเพมืนึ่อเปป็นเหตจุใหว้เขาทวงบพาเหนร็จจากพระเจว้าไดว้
เราไมด่ทวงบพาเหนร็จจากพระเจว้า เรารมับบพาเหนร็จทมันั้งหลายเพราะพระคจุณและความดบีงามของพระเจว้า เราไมด่เรบียก
รว้องใหว้พระเจว้าลจุกขนนั้นมานมันึ่งและสมังเกตสลินึ่งทบีนึ่เราไดว้กระทพา เราขอบคจุณพระเจว้าสพาหรมับอภลิสลิทธลิธในการทพาสลินึ่งนมันั้น ๆ 
ดมังนมันั้นในสายพระเนตรของพระเจว้า การอวดทมันั้งปวงจนงถผกตมัดออกไป

อยด่างไรกร็ตาม ขว้อเทร็จจรลิงกร็ยมังเปป็นขว้อเทร็จจรลิง-และในทบีนึ่นบีนั้เปาโลยกขว้อเทร็จจรลิงเหลด่านมันั้น ไมด่ใชด่เพมืนึ่อทบีนึ่จะ
ยกยด่องตมัวเขาเอง แตด่เพมืนึ่อหมักลว้างคพากลด่าวอว้างทมันั้งหลายซนนึ่งไมด่ควรถผกยกขนนั้นมาเลย ใหว้เราดผถว้อยคพาของเขาในขว้อ 11
ของบททบีนึ่ 12: “ขว้าพเจว้ากลายเปป็นคนเขลาเสบียแลว้วในการอวด พวกทด่านไดว้บมังคมับขว้าพเจว้า เพราะวด่าขว้าพเจว้าควร
ไดว้รมับการยกยด่องจากพวกทด่านแลว้ว เหตจุวด่าขว้าพเจว้าไมด่ดว้อยกวด่าอมัครทผตชมันั้นผผว้ใหญด่เหลด่านมันั้นแตด่ประการใดเลย ถนง
แมว้วด่าขว้าพเจว้าไมด่เปป็นอะไรเลยกร็ตาม” 

เมมืนึ่อนพาเสนอความนด่าเชมืนึ่อถมือตด่าง ๆ ของเขาในฐานะอมัครทผตแลว้ว-และความนด่าเชมืนึ่อถมือตด่าง ๆ ของเขาคมือ
รอยแผลเปป็นของเขา-เปาโลจนงถาม (ตรงนบีนั้ในขว้อ 23 ของการศนกษานบีนั้ของเรา) วด่า “พวกเขาเปป็นผผว้รมับใชว้ทมันั้งหลาย
ของพระครลิสตร์หรมือ” จากนมันั้นเขากร็ตอบวด่า “ขว้าพเจว้ากร็เปป็นมากกวด่า”-ในทจุกทาง

“...ในบรรดาการทพางานหนมักกร็บรลิบผรณร์มากกวด่า…” เปาโลบอกชาวโครลินธร์ในจดหมายฝากฉบมับแรกของ
ตนวด่า “แตด่โดยพระคจุณของพระเจว้า ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่อยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่นบีนั้ และพระคจุณของพระองคร์ซนนึ่งไดว้
ประทานแกด่ขว้าพเจว้านมันั้นมลิไดว้ไรว้ประโยชนร์ แตด่ขว้าพเจว้าไดว้ทพางานหนมักมากกวด่าพวกเขาเสบียอบีก แตด่มลิใชด่ตมัวขว้าพเจว้า 
แตด่พระคจุณของพระเจว้าซนนึ่งไดว้ดพารงอยผด่กมับขว้าพเจว้า” (1 คร. 15:10) บมัดนบีนั้เขาเรลินึ่มใหว้ขว้อพลิสผจนร์แหด่งคพากลด่าวอว้างของ
เขาทบีนึ่วด่าเขาทพางานหนมักมากกวด่าคนใดในพวกเขา และขว้อพลิสผจนร์ของเขากร็ปรากฏมลิใชด่ในคพาพผดแตด่ในการกระทพา 
เขายกสลินึ่งทบีนึ่อรรถาธลิบายเลด่มหนนนึ่งพรรณนาวด่าเปป็น “ชบีวลิตหนนนึ่งซนนึ่งจนถนงบมัดนบีนั้ไมด่เคยมบีมากด่อนในประวมัตลิศาสตรร์ของ
โลก” (คพาพรรณนานบีนั้ แนด่นอนวด่าไมด่รวมถนงชบีวลิตของพระเยซผครลิสตร์เจว้า ซนนึ่งไมด่มบีผผว้ใดเปรบียบไดว้) โลกไมด่เคยพบเหร็นใน
มนจุษยร์ธรรมดา ความทจุด่มเทหนนนึ่งซนนึ่งเกบีนึ่ยวขว้องกมับการเสบียสละหลายอยด่างแบบทบีนึ่เปาโลพรรณนาในขว้อพระคพาตอน
ทบีนึ่เรากพาลมังศนกษากมันอยผด่ การเสบียสละเหลด่านบีนั้ครอบคลจุมชด่วงเวลาอยด่างนว้อยสลิบสบีนึ่ปปี และเปป็นการเสบียสละเพมืนึ่อ
ประโยชนร์สจุขของมนจุษยชาตลิโดยรวมลว้วน ๆ โดยไมด่เกบีนึ่ยวขว้องกมับผลประโยชนร์อมันเหร็นแกด่ตมัวเลย และเพมืนึ่อถวาย
เกบียรตลิแดด่พระเจว้าผผว้ซนนึ่งเขารมับใชว้

“...ในบรรดารอยเฆบีนึ่ยนกร็เกลินขนาด…” นมันึ่นคมือ “ขว้าพเจว้าถผกเฆบีนึ่ยนบด่อยครมันั้งมากกวด่าคนใดในพวกเขา”
“...ในการถผกจพาคจุกกร็ถบีนึ่กวด่า…” เปาโลเคยตลิดคจุกหลายครมันั้งมากกวด่าทบีนึ่ถผกบมันทนกไวว้ มบีการจพาคจุกเพบียงครมันั้ง



เดบียวทบีนึ่ถผกกลด่าวถนงเรมืนึ่อยมาจนถนงเวลานบีนั้ในบมันทนกทบีนึ่ถผกเขบียนโดยลผกาในหนมังสมือกลิจการ กด่อนทบีนึ่จดหมายฝากฉบมับนบีนั้
ถนงชาวโครลินธร์ถผกเขบียนขนนั้น การจพาคจุกครมันั้งนมันั้นคมือทบีนึ่เมมืองฟปีลลิปปปีกมับสลิลาส (กลิจการ 16:23-40) แตด่เราตว้องจพาไวว้วด่า
หลายเหตจุการณร์ถผกละไวว้โดยลผกาอยด่างไมด่ตว้องสงสมัย เพราะวด่าเขาไมด่ไดว้พยายามทบีนึ่จะใหว้บมันทนกอมันครบถว้วนของ
การงานหนมักและการทนทจุกขร์ทมันั้งหมดของเปาโล

“...ในการหวลิดตายกร็บด่อย ๆ” ในบททบีนึ่ 1 ของจดหมายฉบมับนบีนั้ เปาโลกลด่าววด่า “แตด่พวกเรามบีคพาตมัดสลิน
แหด่งความตายในพวกเราเองแลว้ว เพมืนึ่อพวกเราจะไมด่วางใจในตนเอง แตด่ในพระเจว้าผผว้ซนนึ่งทรงบมันดาลใหว้คนตายเปป็น
ขนนั้นมา ผผว้ไดว้ทรงชด่วยพวกเราใหว้พว้นจากความตายอมันใหญด่หลวงแลว้ว และกพาลมังทรงชด่วยใหว้พว้น ในพระองคร์นมันั้นพวก
เราวางใจวด่า พระองคร์จะยมังทรงชด่วยพวกเราใหว้พว้นอบีก” (2 คร. 1:9,10)

เราอด่านอบีกวด่า “เพราะวด่าพวกเราซนนึ่งมบีชบีวลิตอยผด่นมันั้นถผกมอบไวว้แกด่ความตายอยผด่เสมอเพราะเหร็นแกด่พระเยซผ 
เพมืนึ่อพระชนมร์ชบีพของพระเยซผดว้วยจะถผกทพาใหว้ปรากฏในเนมืนั้อหนมังทบีนึ่ตว้องตายของพวกเรา” (2 คร. 4:11) และใน 1
โครลินธร์ 15:31 เปาโลกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าขอยมืนยมันโดยอว้างความปปีตลิยลินดบีของพวกทด่าน ซนนึ่งขว้าพเจว้ามบีอยผด่ในพระเยซผ
ครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเราวด่า ขว้าพเจว้าตายทจุกวมัน”

ขว้อ 24: จากพวกยลิวขว้าพเจว้าไดว้รมับรอยเฆบีนึ่ยนหว้าครมันั้ง ๆ ละสามสลิบเกว้าทบี
เปาโลถผกพวกยลิวเฆบีนึ่ยนหว้าครมันั้ง และแตด่ละครมันั้งเขาโดนเฆบีนึ่ยนสามสลิบเกว้าทบี เราไมด่มบีบมันทนกเกบีนึ่ยวกมับการ

เฆบีนึ่ยนเหลด่านบีนั้เลยในหนมังสมือกลิจการ มมันนด่าจะเกลิดขนนั้นในระหวด่างชด่วงแรกแหด่งงานของเขาในแควว้นซบีลบีเซบีย
การเฆบีนึ่ยนสบีนึ่สลิบทบีคมือจพานวนสผงสจุดทบีนึ่บมัญญมัตลิของพวกยลิวอนจุญาต ตามกฎหนนนึ่งซนนึ่งถผกกพาหนดไวว้โดยพระราช

บมัญญมัตลิ 25:2,3: “และตด่อมาถว้าคนชมันึ่วนมันั้นสมควรถผกโบย ผผว้พลิพากษาตว้องสมันึ่งใหว้เขานอนลง และกพาหนดใหว้ถผกโบย
ตด่อหนว้าผผว้พลิพากษา ตามความผลิดของผผว้นมันั้น โดยจพานวนทบีนึ่กพาหนดไวว้ ผผว้พลิพากษาสามารถโบยเขาถนงสบีนึ่สลิบทบีกร็ไดว้ และ
อยด่าใหว้เกลินนมันั้น เกรงวด่าถว้าผผว้พลิพากษาทพาเกลินนมันั้น และโบยเขาเกลินสบีนึ่สลิบทบี แลว้วพบีนึ่นว้องของทด่านจะดผเหมมือนเปป็นคน
ตนึ่พาชว้าแกด่ทด่าน” การลงโทษนบีนั้ใชว้แสว้หนมังอมันหนนนึ่งซนนึ่งมบีเชมือกสามเสว้นผผกตลิดกมัน

บางครมันั้งเปาโลกร็ใชว้อภลิสลิทธลิธของตนในฐานะพลเมมืองสมัญชาตลิโรม (ดผ กลิจการ 22:24-29) แตด่จากพวกยลิว
เขาทนทจุกขร์สลินึ่งสารพมัด มมันนด่าสนใจเปป็นทบีนึ่สจุดทบีนึ่ไดว้สมังเกตเหร็นตรงนบีนั้วด่าแมว้กระทมันึ่งในการปฏลิบมัตลิอมันโหดรว้ายทารจุณ
ของพวกเขาทบีนึ่กระทพาตด่อผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่งของพระเจว้า พวกยลิวกร็เปป็นพวกยนดมมันึ่นในพระราชบมัญญมัตลิ โดยระมมัดระวมัง
เปป็นพลิเศษทบีนึ่จะเชมืนึ่อฟปังรายละเอบียดทบีนึ่ไมด่สพาคมัญอยด่างการไมด่โบยเกลินสบีนึ่สลิบทบี จงสมังเกตคพาตรมัสของพระเยซผในมมัทธลิว
23:23: “วลิบมัตลิแกด่พวกเจว้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี พวกหนว้าซมืนึ่อใจคด ดว้วยวด่าพวกเจว้าถวายสลิบชมักหนนนึ่ง
ของสะระแหนด่ และยบีนึ่หรด่าและขมลินั้น และไดว้ละเวว้นสลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่มบีนนั้พาหนมักมากกวด่าแหด่งพระราชบมัญญมัตลิ คมือการ
พลิพากษา ความเมตตาและความเชมืนึ่อ สลินึ่งเหลด่านบีนั้พวกเจว้าควรไดว้กระทพาอยผด่แลว้ว และไมด่ควรละเวว้นสลินึ่งอมืนึ่นเหลด่านมันั้น
ดว้วย”

ขว้อ 25: ขว้าพเจว้าถผกทจุบตบีดว้วยไมว้เรบียวสามครมันั้ง ขว้าพเจว้าถผกเอากว้อนหลินขวว้างครมันั้งหนนนึ่ง ขว้าพเจว้าเผชลิญภมัย
เรมือแตกสามครมันั้ง คมืนหนนนึ่งกมับวมันหนนนึ่งขว้าพเจว้าลอยอยผด่ในทะเล

ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลระบจุวด่าเขา “ถผกทจุบตบีดว้วยไมว้เรบียว” สามครมันั้ง บมันทนกเดบียวทบีนึ่เรามบีเกบีนึ่ยวกมับการทจุบตบีเชด่นนมันั้นอยผด่
ในกลิจการ 16 ทบีนึ่เราถผกบอกวด่าเปาโลและสลิลาสถผกทจุบตบีในเมมืองฟปีลลิปปปี จากนมันั้นพวกเขาถผกจมับใสด่ขมืนึ่อแนด่นในหว้องขมัง



ชมันั้นในของคจุกนมันั้น แผด่นหลมังของพวกเขามบีเลมือดออกและฉบีกขาดเพราะการถผกทจุบตบีอมันทารจุณทบีนึ่พวกเขาไดว้รมับ การ
ทจุบตบีแสนโหดเหลด่านบีนั้ปกตลิแลว้วถผกกระทพาโดยพวกโรมตด่อคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไมด่ใชด่พลเมมืองสมัญชาตลิโรม (ดผ กลิจการ 
22:25) กลด่าวกมันวด่าการลงโทษแบบนบีนั้โดยเฉพาะมมักทพาใหว้เหยมืนึ่อเสบียชบีวลิต

“...ขว้าพเจว้าถผกเอากว้อนหลินขวว้างครมันั้งหนนนึ่ง…” การเอาหลินขวว้างเปป็นวลิธบีลงโทษปกตลิในทด่ามกลางพวกยลิว 
เหตจุการณร์ทบีนึ่ถผกพผดถนงตรงนบีนั้คมือทบีนึ่เมมืองลลิสตรา (กลิจการ 14:19) 

“...ขว้าพเจว้าเผชลิญภมัยเรมือแตกสามครมันั้ง…” ไมด่มบีบมันทนกเกบีนึ่ยวกมับทมันั้งสามเหตจุการณร์นบีนั้ ภมัยเรมือแตกทบีนึ่ถผกเลด่าใน
กลิจการ 27 ไมด่ใชด่หนนนึ่งในสามเหตจุการณร์นมันั้นทบีนึ่เปาโลกลด่าวถนงตรงนบีนั้ เพราะวด่ามมันเกลิดขนนั้นในชด่วงเวลาตด่อมา หลมังจาก
การเขบียนจดหมายฝากทมันั้งสองฉบมับนบีนั้ถนงชาวโครลินธร์ เขา “ลอยอยผด่ในทะเล…คมืนหนนนึ่งกมับวมันหนนนึ่ง” โดยนด่าจะลอย
อยผด่บนชลินั้นสด่วนของเรมือลพาหนนนึ่งทบีนึ่แตกเปป็นเสบีนึ่ยง ๆ แลว้วหลมังจากเรมือลด่ม “คมืนหนนนึ่งกมับวมันหนนนึ่งในทะเล” กลด่าวถนง
ประสบการณร์อมันเลวรว้ายและนด่ากลมัวทบีนึ่เกลิดขนนั้นนด่าจะตอนทบีนึ่เผชลิญกมับพายจุรจุนแรงลผกหนนนึ่งในทะเล เหร็นไดว้ชมัดวด่าเรมือ
ลพานมันั้นแตกและจม และชบีวลิตของเปาโลกร็เกมือบจบลงแลว้วเปป็นเวลาหนนนึ่งวมันกมับหนนนึ่งคมืนเตร็ม ๆ แตด่พระเจว้าทรงรมับ
ประกมันวด่าเขาไปถนงฝปัปี่ง

เปาโลไมด่ไดว้ลงลนกรายละเอบียดโดยอธลิบายเหตจุการณร์เหลด่านบีนั้ในชบีวลิตของตน เขาแคด่กลด่าวถนงพวกมมันเพมืนึ่อ
พลิสผจนร์วด่าเขาไดว้ทนทจุกขร์เพราะเหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐ เมมืนึ่อเขากลมับใจรมับเชมืนึ่อ พระเยซผทรงประกาศวด่า “เราจะ
สพาแดงใหว้เขาเหร็นวด่า เขาจะตว้องทนทจุกขร์ลพาบากมากเทด่าใดเพราะเหร็นแกด่นามของเรา” (กลิจการ 9:16)-และผม
สงสมัยอยด่างจรลิงใจวด่าจะมบีผผว้ใดนอกจากพระเยซผเองเคยทนทจุกขร์มากเทด่ากมับเปาโล

ขว้อ 26: ในการเดลินทางบด่อย ๆ ในการเผชลิญภมัยของนนั้พาทมันั้งหลาย ในการเผชลิญภมัยของพวกโจร ในการ
เผชลิญภมัยดว้วยนนั้พามมือชนชาตลิของขว้าพเจว้าเอง ในการเผชลิญภมัยดว้วยนนั้พามมือพวกคนตด่างชาตลิ ในการเผชลิญภมัยในนคร 
ในการเผชลิญภมัยในถลินึ่นทจุรกมันดาร ในการเผชลิญภมัยในทะเล ในการเผชลิญภมัยทด่ามกลางพวกพบีนึ่นว้องเทบียมเทร็จ

เมมืนึ่อเราอด่านรายการทมันั้งหมดทบีนึ่เปาโลไดว้ทนทจุกขร์ สลินึ่งหนนนึ่งกร็โดดเดด่น-และนมันึ่นคมือเราทราบเกบีนึ่ยวกมับชายผผว้นบีนั้
นว้อยจรลิง ๆ เราคว้นพบวด่าเปาโลเปป็นชายทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่มากกวด่าทบีนึ่เราเคยคลิดเสบียอบีก เพราะวด่าบมันทนกเหตจุการณร์ใน
หนมังสมือกลิจการแคด่ใหว้ดผผด่าน ๆ สลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้กระทพาและสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้ทนทจุกขร์

ตรงนบีนั้ในพระคพาขว้อนบีนั้เขากลด่าววด่าเขาอยผด่ “ในการเดลินทางบด่อย ๆ”-และเขาทนทจุกขร์ความเหนมืนึ่อยลว้า 
ความเหนมืนึ่อยยากและภยมันตรายซนนึ่งเกบีนึ่ยวขว้องกมับการใชว้ชบีวลิตแบบนมันั้น โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งในชด่วงเวลานมันั้น พวกเขา
ไมด่มบีความสบายของโรงแรม และไมด่มบีการคมนาคมและทางหลวงซนนึ่งถผกปรมับปรจุงอยด่างมหาศาลแบบทบีนึ่เรามบีวมันนบีนั้ 

“...ในการเผชลิญภมัยของนนั้พาทมันั้งหลาย…” เปาโลตกอยผด่ในอมันตรายของการเสบียชบีวลิตของตนทบีนึ่ทะเลหรมือโดย
นนั้พาทด่วมหรมือโดยการขว้ามแมด่นนั้พาทมันั้งหลาย อบีกครมันั้งทบีนึ่พวกเขาไมด่ไดว้มบีเรมือแบบทบีนึ่เรามบีวมันนบีนั้ พวกเขาไมด่ไดว้มบีสะพาน 
หรมือเรมือขว้ามฟากทบีนึ่จะพาพวกเขาขว้ามแมด่นนั้พาทมันั้งหลายทบีนึ่ไมด่มบีสะพาน หลายครมันั้งชบีวลิตของเปาโลตกอยผด่ในภยมันตราย
รว้ายแรงขณะทบีนึ่เขาเดลินทางจากเมมืองหนนนึ่งไปอบีกเมมืองหนนนึ่งและจากชจุมชนหนนนึ่งไปอบีกชจุมชนหนนนึ่ง

“...ในการเผชลิญภมัยของพวกโจร…” พมืนั้นทบีนึ่หลายแหด่งเหลด่านบีนั้ทบีนึ่เปาโลเดลินทางไปมบีโจรอยผด่ชจุกชจุม มมันเปป็นไป
ไดว้จรลิง ๆ ทบีนึ่เขาถผกโจมตบีและชบีวลิตของเขาตกอยผด่ในอมันตรายหลายครมันั้งหลายหน เขาไมด่ไดว้ใหว้บมันทนกเกบีนึ่ยวกมับการ
โจมตบีทจุกครมันั้งเพราะวด่าสพาหรมับเขาแลว้วมมันไมด่ใชด่เรมืนึ่องสพาคมัญขนาดนมันั้น เขาเพลินึ่งกลด่าวไปวด่าเขาเผชลิญกมับพวกโจร และ



นมันึ่นกร็เพบียงพอแลว้ว มมันยมังไมด่ปลอดภมัยเหมมือนเดลิมทบีนึ่จะเดลินทางในสถานทบีนึ่หลายแหด่งทบีนึ่เปาโลเคยเดลินทางไป เรา
เรบียนรผว้ในพระคมัมภบีรร์วด่าถนนไปเมมืองเยรบีโคเปป็นถนนเสว้นทบีนึ่มบีโจรชจุกชจุม (ดผ ลผกา 10:30-37)

“...ในการเผชลิญภมัยดว้วยนนั้พามมือชนชาตลิของขว้าพเจว้าเอง”-นมันึ่นคมือ พบีนึ่นว้องของเปาโลเอง, พวกยลิวเหลด่านมันั้น 
พวกเขาเกลบียดชมังเขา โดยมองเขาวด่าเปป็นผผว้ละทลินั้งความจรลิง และเขาตกอยผด่ในภยมันตรายอยผด่เสมอของการถผกฆด่า
ตายโดยชนชาตลิของเขาเอง พวกเขาเฆบีนึ่ยนตบีเขาบด่อย ๆ พวกเขาดมักซจุด่มคอยเขาและพยายามทบีนึ่จะฆด่าเขา

“...ในการเผชลิญภมัยดว้วยนนั้พามมือพวกคนตด่างชาตลิ”-นมันึ่นคมือ คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เปป็นคนตด่างชาตลิทบีนึ่ไมด่รผว้จมักพระ
ครลิสตร์ เหตจุการณร์หลายตอนทบีนึ่เปป็นภยมันตรายจากพวกคนตด่างชาตลิถผกกลด่าวถนงในหนมังสมือกลิจการ

“...ในการเผชลิญภมัยในนคร”-ในนครตด่าง ๆ อยด่างเมมืองลลิสตรา ซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ ๆ เขาถผกหลินขวว้างและถผกทลินั้งไวว้
นอกเมมืองเพราะคลิดวด่าตายเสบียแลว้ว นอกจากนบีนั้ในเมมืองเดอรร์บบี เมมืองฟปีลลิปปปี กรจุงเยรผซาเลร็ม เมมืองเอเฟซมัส และ
เมมืองอมืนึ่น ๆ อบีกหลายเมมือง เมมืนึ่อเขาเขว้าไปในเมมืองใด เขากร็ตกอยผด่ในอมันตรายของการถผกฆด่าตาย

“...ในการเผชลิญภมัยในถลินึ่นทจุรกมันดาร”-นด่นคมือ ในสถานทบีนึ่รกรว้างทมันั้งหลายทบีนึ่เขาอาจเจอกมับพวกดมักซจุด่ม
โจมตบี ฝผงสมัตวร์ปฝ่า ความหลิว ความกระหาย และความขาดแคลน แนวคลิดทบีนึ่ถผกนพาเสนอตรงนบีนั้กร็คมือวด่าเปาโลเผชลิญ
หนว้าภยมันตรายอยผด่ตลอดไมด่วด่าเขาจะอยผด่ในนคร ในชนบท บนทางหลวง ในทะเล หรมือในความเปลด่าเปลบีนึ่ยวและ
ความโดดเดบีนึ่ยวอว้างวว้างแหด่งทะเลทราย

“...ในการเผชลิญภมัยในทะเล…” นบีนึ่ไมด่ใชด่แคด่การทวนซนั้พาขว้อ 25 ผมแนด่ใจวด่ามบีภมัยหลายอยด่างแหด่งทว้องทะเล
นอกจากภมัยเรมือแตก

“...ในการเผชลิญภมัยทด่ามกลางพวกพบีนึ่นว้องเทบียมเทร็จ” นบีนึ่คมือภยมันตรายหลมักทบีนึ่เปาโลตว้องเจอ คนเรา
สามารถเผชลิญหนว้ากมับภยมันตรายตด่าง ๆ ทางบก ทางทะเล โดยพวกโจร และในทะเลทรายไดว้ดบีกวด่าทบีนึ่เขาสามารถ
เผชลิญภยมันตรายจากคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยากทพาลายอจุปนลิสมัยของเขาและเปป็นเหตจุใหว้ผผว้คนหมดความนมับถมือในตมัวเขา 
โดยบด่อนทพาลายความมมันึ่นใจของพวกเขาในตมัวเขา บางทบีเปาโลอาจกพาลมังคลิดถนงภยมันตรายนมันั้นทบีนึ่เขาเผชลิญจากพวก
ครผสอนเทร็จเหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ แตด่คพากลด่าวนบีนั้ไมด่จพาเปป็นตว้องถผกจพากมัดเฉพาะคนเหลด่านมันั้น

ขว้อ 27: ในความเหนร็ดเหนมืนึ่อยและความแสนเจร็บปวด ในการเฝฟ้าระวมังบด่อย ๆ ในความหลิวและความ
กระหาย ในการอดอาหารบด่อย ๆ ในความหนาวเหนร็บและความเปลมือยเปลด่า

เมมืนึ่อนนกยว้อนกลมับไปยมังวมันวานและปปีเหลด่านมันั้นตมันั้งแตด่เขาถผกฟาดลงบนถนนไปเมมืองดามมัสกมัส เปาโลกร็ระลนก
ถนง “ความเหนร็ดเหนมืนึ่อย” ของตน-ซนนึ่งเปป็นผลมาจากการเดลินทางไกลของเขา จากการเผชลิญภมัยตด่าง ๆ จากการ
ทพางานหนมัก และจากความขาดแคลนบด่อย ๆ- “และความแสนเจร็บปวด” คพานบีนั้บอกเปป็นนมัยถนงความอจุตสาหะอมัน
แสนเจร็บปวด การทพางานหนมักซนนึ่งกด่อใหว้เกลิดความเสบียใจ คพากรบีกเดบียวกมันนบีนั้ถผกแปลเปป็น “การตรากตรพาทพางาน” 
ใน 1 เธสะโลนลิกา 2:9 และ 2 เธสะโลนลิกา 3:8

“...ในการเฝฟ้าระวมังบด่อย ๆ…” เปาโลอดหลมับอดนอนบด่อย ๆ เพราะการทพางานหนมักของเขาและเพราะ
ภมัยอมันตราย เขารผว้วด่าการเฝฟ้าระวมังและการอธลิษฐานนมันั้นเปป็นยมังไง ในบททบีนึ่ 6 ของจดหมายฝากฉบมับนบีนั้ เขากลด่าววด่า:
“แตด่ในสลินึ่งทมันั้งปวง ไดว้กระทพาพวกเราเองใหว้เปป็นทบีนึ่ชอบ ในฐานะผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า ในความอดทนเปป็นอมันมาก ใน
บรรดาความทจุกขร์รว้อน ในความขมัดสนตด่าง ๆ ในความทจุกขร์ใจทมันั้งหลาย ในบรรดารอยเฆบีนึ่ยน ในการถผกจพาคจุกหลาย



ครมันั้ง ในเหตจุการณร์วจุด่นวายทมันั้งหลาย ในการทพางานหนมักตด่าง ๆ ในการเฝฟ้าระวมัง ในการอดอาหารทมันั้งหลาย” (2 คร.
6:4,5)

“...ในความหลิวและความกระหาย…” เปาโลไมด่ไดว้หมายถนงการสมมัครใจอดอาหารในวาระพลิเศษทมันั้งหลาย
แหด่งการทจุด่มเท แตด่หมายถนงความหลิวจรลิง ๆ เพราะขาดอาหาร และเขากพาลมังพผดถนงความกระหายจรลิง ๆ เชด่นกมัน 
โดยกลด่าวถนงวาระเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาเดลินทางในทะเลทราย ในถลินึ่นทจุรกมันดาร และทบีนึ่ทะเลซนนึ่งไมด่มบีนนั้พาจมืด หรมืออาจเปป็น
ตอนทบีนึ่เขาเรมือแตกและไมด่สามารถหานนั้พาจมืดไดว้

“...ในการอดอาหารบด่อย ๆ…” ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่านบีนึ่หมายถนงวาระทมันั้งหลายเมมืนึ่อเปาโลเลมือกทบีนึ่จะไมด่กลิน 
เพมืนึ่อทบีนึ่จะใชว้เวลาในการทพางานหนมักของเขาเพมืนึ่อองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เหร็นไดว้ชมัดวด่าเขาแยกแยะการอดอาหารจาก
ความหลิวและความกระหายแบบปกตลิ

“...ในความหนาวเหนร็บและความเปลมือยเปลด่า” ในจดหมายฉบมับแรกของเขาถนงชาวโครลินธร์ เปาโล
กลด่าววด่า: “เพราะขว้าพเจว้าคลิดวด่าพระเจว้าไดว้ทรงนพาตมัวพวกเราผผว้เปป็นเหลด่าอมัครทผตใหว้ออกมาเปป็นลพาดมับสจุดทว้าย 
เหมมือนกมับวด่าถผกกพาหนดไวว้แกด่ความตาย เพราะวด่าพวกเราถผกทพาใหว้เปป็นภาพทบีนึ่นด่าตมืนึ่นตาแกด่โลก และแกด่พวกทผต
สวรรคร์ และแกด่มนจุษยร์ทมันั้งหลาย พวกเราเปป็นพวกคนโงด่เขลาเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ แตด่พวกทด่านมบีสตลิปปัญญาใน
พระครลิสตร์ พวกเราอด่อนกพาลมัง แตด่พวกทด่านเขว้มแขร็ง พวกทด่านมบีเกบียรตลิยศ แตด่พวกเราถผกเหยบียดหยาม คมือจนถนง
เวลานบีนั้พวกเรากร็ทมันั้งหลิว และกระหาย และเปลมือยเปลด่า และถผกโบยตบี และไมด่มบีทบีนึ่อยผด่อาศมัยทบีนึ่แนด่นอน และทพาการ
หนมัก โดยทพางานดว้วยมมือของพวกเราเอง เมมืนึ่อถผกดด่าวด่า พวกเรากร็อวยพร เมมืนึ่อถผกขด่มเหง พวกเรากร็ทนเอาการ
ขด่มเหงนมันั้น เมมืนึ่อถผกใสด่รว้าย พวกเรากร็อว้อนวอน พวกเราถผกทพาใหว้เปป็นเหมมือนสลินึ่งโสโครกแหด่งแผด่นดลินโลก และ
เหมมือนสลินึ่งสกปรกของสลินึ่งสารพมัดจนถนงวมันนบีนั้” (1 คร. 4:9-13)

ตามขว้อพระคพานบีนั้ เปาโลไมด่มบีบว้านเปป็นหลมักแหลด่ง และเขาขาดแคลนเครมืนึ่องนจุด่งหด่มทบีนึ่เพบียงพอ สลินึ่งเหลด่านบีนั้
และสลินึ่งอมืนึ่น ๆ นมันั้นทบีนึ่เขาทนทจุกขร์ไดว้สด่งผลเสบียตด่อรด่างกายของเขา แตด่พวกมมันไมด่ไดว้ทพาใหว้เขาหมดกพาลมังใจหรมือลด
ทอนความรว้อนรนของเขาเลย ทมันั้ง ๆ ทบีนึ่สวมใสด่เสมืนั้อผว้าเกด่า ๆ ขาด ๆ เขากร็สามารถยมืนแบบไมด่ละอายอยผด่ตด่อหนว้า
บรรดากษมัตรลิยร์และผผว้วด่าราชการ เพราะวด่าเขาเปป็นราชทผตคนหนนนึ่งทบีนึ่ถผกสด่งมาโดยพระองคร์ผผว้ทรงเปป็นใหญด่กวด่าผผว้ใด
ในคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาปรากฏตมัวตด่อหนว้า

ขว้อ 28: นอกจากสลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยผด่ภายนอกแลว้ว สลินึ่งซนนึ่งมายมังขว้าพเจว้าทจุกวมัน ๆ คมือความหด่วงพะวงทบีนึ่มบีตด่อค
รลิสตจมักรทมันั้งปวง

เปาโลไมด่เพบียงทนทจุกขร์ความยากลพาบากและความทจุกขร์ระทมภายนอกเทด่านมันั้น- “สลินึ่งเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยผด่
ภายนอก” เขายมังมบีการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ภายในเชด่นกมัน การลองใจทมันั้งหลาย และความปวดรว้าว อมันเปป็นผลมาจาก
“ความหด่วงพะวงทบีนึ่มบีตด่อครลิสตจมักรทมันั้งปวง” ซนนึ่งพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธไดว้ทรงใชว้เขาไปกด่อตมันั้ง เขารมักครลิสตจมักรเหลด่า
นมันั้นเหมมือนอยด่างทบีนึ่เขารมักชบีวลิตของตมัวเอง เขารมักผผว้กลมับใจเชมืนึ่อเหลด่านมันั้นดจุจลผก ๆ ทบีนึ่เกลิดจากตมัวเขาเอง และเขา
หวงแหนพวกเขาดว้วยความหวงแหนตามแบบพระเจว้า เปาโลกพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้วด่า “นอกจากสลินึ่งทมันั้งหลายทบีนึ่อยผด่
ภายนอกแลว้ว ขว้าพเจว้ามบีภาระอมันลนั้พาลนกมากกวด่าซนนึ่งเกลิดขนนั้นจากความรมับผลิดชอบของขว้าพเจว้าในการดผแลครลิสตจมักร
เหลด่านมันั้น โดยกบีดกมัน ‘พวกสจุนมัขปฝ่า’ และคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยากกมัดกลินลผกแกะไมด่ใหว้เขว้ามา



พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธไดว้ทรงใชว้เปาโลในการกด่อตมันั้งครลิสตจมักรหลายแหด่ง ซนนึ่งตว้องการการกพากมับดผแลของ
เขาอยด่างตด่อเนมืนึ่อง หลมังจากครลิสตจมักรหนนนึ่งถผกกด่อตมันั้ง เปาโลกร็ไมด่ไดว้ทลินั้งมมันใหว้สผว้ศนกของมมันเองและทพาสจุดความ
สามารถของมมัน ครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นยมังอายจุนว้อย บางแหด่งกร็อด่อนกพาลมัง บางแหด่งกร็ประกอบไปดว้วยผผว้คนทบีนึ่ไมด่ไดว้ตมันั้ง
มมันึ่นคงเตร็มทบีนึ่ในพระคจุณของพระเจว้า

ภายในครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นมบีพวกยลิวและพวกคนตด่างชาตลิปะปนกมันพรว้อมกมับอคตลิและนลิสมัยทางศาสนา
หลายอยด่างของพวกเขาทบีนึ่ขมัดแยว้งกมัน หลายคพาถามเกลิดขนนั้นอยผด่ตลอดเกบีนึ่ยวกมับเครมืนึ่องแตด่งกาย อาหาร ระเบบียบวลินมัย 
และเรมืนึ่องอมืนึ่น ๆ ทบีนึ่เปป็นขว้อพลิพาท ซนนึ่งเปป็นธรรมดาทบีนึ่ถผกสด่งมาใหว้เปาโลเพมืนึ่อขอการตมัดสลินใจ นอกจากนบีนั้แลว้ว ผผว้คนในค
รลิสตจมักรเหลด่านมันั้นกร็มบีความยากลพาบากหลายอยด่างใหว้ตว้องเผชลิญ พวกเขาถผกขด่มเหง พวกเขาถผกเมลินเฉย และใน
หลายกรณบีพวกเขาถผกตมัดขาดโดยครอบครมัวและเพมืนึ่อนฝผง พวกเขาทนทจุกขร์-และเปาโลรมับรผว้การทนทจุกขร์ของพวก
เขาอยด่างลนั้พาลนก คจุณคงนนกภาพออกวด่านบีนึ่เปป็นภาระหนมักบนอมัครทผตทด่านนบีนั้มากขนาดไหน นอกเหนมือจากการทน
ทจุกขร์ฝฝ่ายรด่างกายและความกระวนกระวายใจทมันั้งหมดนมันั้นทบีนึ่เขาสผว้ทน

ขว้อ 29: ผผว้ใดเปป็นคนอด่อนกพาลมังและขว้าพเจว้าไมด่อด่อนกพาลมัง ผผว้ใดถผกทพาใหว้สะดจุดและขว้าพเจว้าไมด่เปป็นทจุกขร์เปป็น
รว้อน

ในพระคพาขว้อนบีนั้เปาโลอธลิบายตด่อไปวด่าความหด่วงพะวงตด่อครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นประกอบดว้วยอะไรบว้าง 
นอกจากความหด่วงใยของเขาทบีนึ่มบีตด่อครลิสตจมักรแตด่ละแหด่งแลว้ว เขายมังรมับความกระวนกระวายใจหลายอยด่างของ
ทจุกคนในครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นมาแบกเองดว้วย เขารผว้สนกวด่าเขาตว้องเปป็นผผว้กพากมับดผแลของพวกเขา เหมมือนคนเลบีนั้ยงแกะ
คนหนนนึ่งคอยเฝฟ้าดผแกะของตน เขาถามวด่า “ผผว้ใดเปป็นคนอด่อนกพาลมังและขว้าพเจว้าไมด่อด่อนกพาลมัง” นมันึ่นคมือ เปาโลรผว้สนก
ถนงความอด่อนแอของครลิสเตบียนทบีนึ่อด่อนแอทจุกคน

“ผผว้ใดถผกทพาใหว้สะดจุด”-คพานบีนั้หมายถนง “เปป็นเหตจุใหว้สะดจุดหรมือลว้ม”- “และขว้าพเจว้าไมด่เปป็นทจุกขร์เปป็นรว้อน” 
แนวคลิดตรงนบีนั้ดผเหมมือนจะเปป็น “ผผว้ใดมบีโอกาสถผกทพาใหว้หลงเจลินึ่นไป หรมือผผว้ใดมบีการทดลองตด่าง ๆ และความทจุกขร์
ลพาบากตด่าง ๆ ทบีนึ่อาจนพาเขาไปสผด่ความบาปหรมือเปป็นเหตจุใหว้เขาลว้ม และขว้าพเจว้าไมด่เปป็นทจุกขร์รว้อนพรว้อมกมับความ
ปรารถนาทบีนึ่จะทพาใหว้เขากลมับยมืนขนนั้นใหมด่?”

เรามบีแบบอยด่างหลายตอนทบีนึ่ถผกบมันทนกไวว้เกบีนึ่ยวกมับความกระวนกระวายใจนบีนั้และผลกระทบทบีนึ่มมันมบีตด่อ
เปาโล คนทบีนึ่อด่อนแอในความเชมืนึ่อและในชบีวลิตครลิสเตบียนมบีทบีนึ่วด่างอมันอบอจุด่นในหมัวใจของอมัครทผตเปาโล และเขาไมด่
อยากใหว้ผผว้ใดมาทพาใหว้บจุคคลเชด่นนมันั้นสะดจุดเลย จงสมังเกตถว้อยคพาของเขาใน 1 โครลินธร์ 8 ขว้อ 9 และ 13: “แตด่จง
ระวมังใหว้ดบี เกรงวด่าโดยวลิธบีหนนนึ่งวลิธบีใด เสรบีภาพนบีนั้ของพวกทด่านจะกลายเปป็นหลินสะดจุดแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่อด่อนแอ…เหตจุ
ฉะนมันั้น ถว้าอาหารทพาใหว้พบีนึ่นว้องของขว้าพเจว้าหลงผลิดไป ขว้าพเจว้าจะไมด่กลินเนมืนั้อสมัตวร์ในขณะทบีนึ่โลกยมังคงอยผด่ เกรงวด่า
ขว้าพเจว้าจะทพาใหว้พบีนึ่นว้องของขว้าพเจว้าหลงผลิดไป”

เปาโลมบีความเหร็นอกเหร็นใจใหว้คนทมันั้งปวง เขารผว้สนกแทนคนทมันั้งปวง ความเสบียใจของพวกเขาเปป็นความ
เสบียใจของเขา ความทจุกขร์ใจของพวกเขาเปป็นความทจุกขร์ใจของเขา เขาสามารถกลด่าวอยด่างสมัตยร์จรลิงไดว้วด่า “เมมืนึ่อพบีนึ่
นว้องคนใดของขว้าพเจว้าอด่อนแอ ขว้าพเจว้ากร็อด่อนแอ ขว้าพเจว้ารด่วมแบด่งปปันความรผว้สนกตด่าง ๆ ของเขา ขว้าพเจว้าเหร็นอก
เหร็นใจเขา เมมืนึ่อเขาทนทจุกขร์ ขว้าพเจว้ากร็ทนทจุกขร์” เปาโลหมายความเชด่นนบีนั้ตรงทบีนึ่วด่าในกรณบีของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่



อด่อนแอในความเชมืนึ่อนมันั้น เขากร็ปรมับตมัวใหว้รมับรผว้ความอด่อนแอทมันั้งหลายของพวกเขาและดมังนมันั้นจนงกลายเปป็น “คนทจุก
ชนลิดตด่อคนทมันั้งปวง” (1 คร. 9:22)

ขว้อ 30: ถว้าขว้าพเจว้าจพาเปป็นตว้องอวด ขว้าพเจว้ากร็จะอวดเรมืนึ่องสลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งเกบีนึ่ยวกมับบรรดาความอด่อนกพาลมัง
ของขว้าพเจว้า

เปาโลกพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้วด่า “มมันไมด่นด่าอภลิรมยร์สพาหรมับขว้าพเจว้าทบีนึ่จะอวด ขว้าพเจว้าไมด่ชอบมมันเลย อยด่างไร
กร็ตาม สภาพการณร์แวดลว้อมหลายอยด่างไดว้บมังคมับขว้าพเจว้าใหว้ตว้องอวดเพมืนึ่อกลด่าวปฟ้องกมันการทรงเรบียกและตพาแหนด่ง
อมัครทผตของขว้าพเจว้า-และเนมืนึ่องจากขว้าพเจว้าตว้องจพาใจอวดแลว้ว ขว้าพเจว้ากร็จะไมด่อวดเรมืนึ่องยศถาบรรดาศมักดลิธของ
ขว้าพเจว้า ความรผว้ของขว้าพเจว้า หรมือพรสวรรคร์ตด่าง ๆ ของขว้าพเจว้า แตด่ขว้าพเจว้าจะอวดเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งซนนึ่งถผกบางคนมอง
วด่าเปป็นความอด่อนแออยด่างหนนนึ่ง”

“บรรดาความอด่อนกพาลมังของขว้าพเจว้า” หมายถนง “สลินึ่งเหลด่านมันั้นแหด่งความอด่อนแอของขว้าพเจว้า” คพาทบีนึ่ถผก
ใชว้ตรงนบีนั้มาจากคพากรบีกเดบียวกมันทบีนึ่แปลเปป็น “อด่อนแอ” ในขว้อ 29 เปาโลตมันั้งใจทบีนึ่จะอว้างอลิงตรงนบีนั้ถนงสลินึ่งทบีนึ่มากด่อนหนว้า
นมันั้น-นมันึ่นคมือ การทบีนึ่เขาใหว้รายการของความทจุกขร์ลพาบากมากมายเหลด่านมันั้นซนนึ่งเขาไดว้สผว้ทน เปาโลอวดวด่าตนไดว้ทน
ทจุกขร์มากมายขนาดนมันั้น เพราะวด่าเขาไดว้ทนทจุกขร์ในพระนามของพระเยซผเจว้า ผผว้ไดว้ทรงทนทจุกขร์แบบทบีนึ่ไมด่มบีมนจุษยร์
ธรรมดาคนใดสามารถสผว้ทนไดว้ เปาโลไดว้พผดถนงความรผว้สนกอมันนจุด่มนวลซนนึ่งกระตจุว้นเขาใหว้เหร็นอกเหร็นใจคนอมืนึ่นทบีนึ่ทน
ทจุกขร์เชด่นกมัน เขาอวดในการทบีนึ่เขาสามารถรผว้สนกถนงความเสบียใจและความทจุกขร์ลพาบากของผผว้อมืนึ่น และรด่วมแบด่งปปันกมับ
พวกเขาในความเสบียใจและความทจุกขร์ลพาบากของพวกเขา แนวคลิดปฏลิเสธการมบีอยผด่จรลิงของพระเจว้าและแนวคลิด
ชอบตมันั้งคพาถามการมบีอยผด่จรลิงของพระเจว้านมันั้นเยร็นชา ไรว้ชบีวลิตชบีวา และไมด่เหร็นอกเหร็นใจ และอาจสอนคนเราใหว้มอง
ดผโลกทบีนึ่ทนทจุกขร์โดยปราศจากความหด่วงใย แตด่ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนนมันั้นแตกตด่าง ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียนคมือ
พระครลิสตร์-และพระครลิสตร์ทรงเหร็นอกเหร็นใจ อดกลมันั้นพระทมัย และกรจุณา

ขว้อ 31: พระเจว้าและพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา ผผว้ซนนึ่งทรงไดว้รมับการถวาย
สาธจุการเปป็นนลิตยร์ ทรงทราบวด่า ขว้าพเจว้าไมด่มจุสา

อมัครทผตเปาโลมมักอว้างพระเจว้าสพาหรมับความจรลิงของสลินึ่งทบีนึ่เขากลด่าว โดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งเมมืนึ่อสลินึ่งทบีนึ่เขากลด่าว
นมันั้นอาจถผกตมันั้งคพาถามโดยเหลด่าศมัตรผของเขา จงสมังเกตขว้อ 10 ของบทนบีนั้ นอกจากนบีนั้ในโรม 9:1,2 เขากร็ขอใหว้
พระเจว้าทรงเปป็นพยานรมับรองความจรลิงของสลินึ่งทบีนึ่เขากพาลมังกลด่าว: “ขว้าพเจว้ากลด่าวความจรลิงในพระครลิสตร์ ขว้าพเจว้า
ไมด่ไดว้มจุสา ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของขว้าพเจว้าเปป็นพยานฝฝ่ายขว้าพเจว้าในพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธดว้วย วด่า ขว้าพเจว้ามบี
ความทจุกขร์หนมักและความโศกเศรว้าในใจของขว้าพเจว้าเสมอ”

การทบีนึ่เปาโลอว้างพระเจว้าในทบีนึ่นบีนั้ในจดหมายฝากถนงชาวโครลินธร์มบีขนนั้นเพราะสลินึ่งทบีนึ่เขาเพลินึ่งกลด่าวไปเกบีนึ่ยวกมับ
การทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ของเขา และสลินึ่งทบีนึ่เขากพาลมังจะกลด่าว แนด่นอนวด่าเหตจุผลกร็คมือวด่าเหตจุการณร์เหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาพผดถนง
เปป็นทบีนึ่ทราบโดยคนไมด่กบีนึ่คนเทด่านมันั้น และบางทบีคนเหลด่านมันั้นกร็ไมด่ใชด่เพมืนึ่อนแทว้ของเขา ความทจุกขร์ยาก ความลพาบาก 
ความปวดรว้าวใจ และความผลิดหวมังของเขามบีมากมายและไมด่ธรรมดาเหลมือเกลินจนเหลด่าศมัตรผของเขานด่าจะกลด่าว
วด่าสลินึ่งเหลด่านมันั้นเปป็นเพบียงผลของการพผดเกลินจรลิงของเปาโลเทด่านมันั้น ดมังนมันั้นเขาจนงอว้างพระเจว้าผผว้ทรงพระสตลิปปัญญาทจุก
อยด่างและทรงฤทธลิธทจุกประการ “พระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” ผผว้ซนนึ่งเขารมักและเขา



อวดในพระองคร์
ขว้อพระคพาทบีนึ่เรามบีตรงนบีนั้พลิสผจนร์จนหมดขว้อสงสมัยวด่าการอว้างพระเจว้าโดยตรงในวาระทบีนึ่สพาคมัญจรลิง ๆ กร็

เปป็นการกระทพาทบีนึ่เหมาะสม มมันพลิสผจนร์ดว้วยวด่าการอว้างเชด่นนมันั้นควรถผกกระทพาดว้วยความถด่อมใจและในความเคารพ
ยพาเกรง เปาโลกพาลมังกลด่าวแกด่คนทมันั้งปวงวด่า “พระเจว้าแหด่งสวรรคร์ พระเจว้าแหด่งนลิรมันดรร์กาลทจุกอยด่าง พระเจว้าของ
บรรพบจุรจุษของเรา พระเจว้าของพวกศาสดาพยากรณร์ ทรงทราบวด่าขว้าพเจว้าพผดความจรลิงแลว้ว ขว้าพเจว้ามลิไดว้โกหก”

ขว้อ 32, 33: ในเมมืองดามมัสกมัสผผว้วด่าราชการเมมืองใตว้อพานาจของกษมัตรลิยร์อาเรทมัส ไดว้เฝฟ้าเมมืองดามมัสกมัสไวว้
ดว้วยกองทหารรมักษาการณร์ โดยปรารถนาทบีนึ่จะจมับตมัวขว้าพเจว้า และขว้าพเจว้าถผกหยด่อนลงขว้างกพาแพงในกระบจุงใหญด่
ออกมาทางหนว้าตด่าง และไดว้พว้นจากมมือของเขา

เหตจุการณร์นบีนั้ซนนึ่งเกลิดขนนั้น “ในเมมืองดามมัสกมัส” เปป็นการลองใจเพลินึ่มเตลิมทบีนึ่อมัครทผตเปาโลเผชลิญมา อมันทบีนึ่จรลิง 
มมันเปป็นภยมันตรายและความยจุด่งยากใหญด่ครมันั้งแรกแหด่งชบีวลิตครลิสเตบียนของเขา เหร็นไดว้ชมัดวด่าเขาลมืมกลด่าวเรมืนึ่องนบีนั้ไปใน
การรด่ายยาวแบบเรร็ว ๆ เกบีนึ่ยวกมับภยมันตรายเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาใหว้ไวว้ในขว้อพระคพากด่อนหนว้าเหลด่านมันั้น เขาเลด่ายว้อนเรมืนึ่องนบีนั้
ตรงนบีนั้เพมืนึ่อแสดงใหว้เหร็นวด่าเขาตกอยผด่ในอมันตรายใดในคราวนมันั้น และเขาเกมือบเอาชบีวลิตไมด่รอดจรลิง ๆ-พระเจว้าทรง
ชด่วยเขาใหว้รอดพว้นจากความตายจรลิง ๆ เราพบบมันทนกเรมืนึ่องการพยายามเอาชบีวลิตเปาโลครมันั้งนบีนั้ในกลิจการ 9:23-25:

“และหลมังจากหลายวมันผด่านไปแลว้ว พวกยลิวกร็ปรนกษากมันวด่าจะฆด่าทด่านเสบีย แตด่การปองรว้ายของพวกเขา
ไดว้ถผกเปปิดเผยแกด่เซาโล และเขาทมันั้งหลายไดว้เฝฟ้าประตผเมมือง ทมันั้งกลางวมันและกลางคมืน เพมืนึ่อจะฆด่าทด่าน แลว้วพวก
สาวกไดว้พาทด่านไปในเวลากลางคมืน และหยด่อนทด่านลงขว้างกพาแพงในกระบจุงใหญด่”

เราเรบียนรผว้ในบมันทนกเหตจุการณร์ตอนนบีนั้ในหนมังสมือกลิจการวด่าพวกยลิวเหลด่านมันั้น “ปรนกษากมัน” ตด่อสผว้อมัครทผต
เปาโลและตมัดสลินใจทบีนึ่จะฆด่าเขา พวกเขาเฝฟ้าประตผเมมืองนมันั้นทมันั้งวมันทมันั้งคมืน โดยปรารถนาทบีนึ่จะจมับกจุมเขาและประหาร
ชบีวลิตเขาเพราะพวกเขามองวด่าเขาเปป็นอาชญากร ผผว้ละทลินั้งความจรลิง และเชมืนึ่อวด่าเขาอยผด่ทบีนึ่นมันึ่นเพมืนึ่อโคด่นลว้มศาสนาของ
พวกเขา ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าพวกเขาบอกเจว้าหนว้าทบีนึ่ทางการวด่าชายผผว้นบีนั้ไดว้มายมังเมมืองดามมัสกมัสพรว้อมกมับจดหมาย
หลายฉบมับ (เราคงเรบียกจดหมายเหลด่านมันั้นวด่าหมายจมับ) เพมืนึ่อดพาเนลินการจมับกจุมคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถมือ “ทางพระเยซผ
นมันั้น” แตด่เขากลมับไมด่ปฏลิบมัตลิตามนมันั้น (กลิจการ 9:1,2) แทนทบีนึ่จะทพาเชด่นนมันั้น เขากลมับกลายเปป็นมลิตรคนหนนนึ่งของคน
เหลด่านมันั้นทบีนึ่เขามาเพมืนึ่อจะทพาลาย ดมังนมันั้นพวกยลิวเหลด่านมันั้นจนงนด่าจะบอกเหลด่าผผว้มบีอพานาจประจพาเมมืองดามมัสกมัสวด่า
เปาโลควรถผกจมับกจุมและถผกสด่งตมัวกลมับไปยมังกรจุงเยรผซาเลร็มเพมืนึ่อรมับการไตด่สวน ปกตลิแลว้วมมันคงไมด่ใชด่เรมืนึ่องยากมาก 
ๆ เลยทบีนึ่พวกเขาจะไดว้รมับความรด่วมมมือของผผว้วด่าราชการและเหลด่าผผว้มบีอพานาจฝฝ่ายพลเรมือนในเมมืองดามมัสกมัส

ดมังนมันั้นเราจนงอด่านเจอตรงนบีนั้ในการศนกษาคว้นควว้าหนมังสมือโครลินธร์ของเราวด่า “ผผว้วด่าราชการเมมืองใตว้อพานาจ
ของกษมัตรลิยร์อาเรทมัส” (กษมัตรลิยร์แหด่งประเทศอาระเบบียและประเทศซบีเรบีย ซนนึ่งมบีเมมืองดามมัสกมัสเปป็นเมมืองเอก) โดย
เตร็มใจทบีนึ่จะเอาใจพวกยลิวเหลด่านมันั้น “ไดว้เฝฟ้าเมมืองดามมัสกมัส” โดยวางพวกยามใหว้ประจพาทบีนึ่ประตผเมมืองทจุกบานทมันั้งวมัน
ทมันั้งคมืน พวกยามเหลด่านมันั้นเฝฟ้าอยผด่ทบีนึ่ทจุกประตผในกพาแพงใหญด่โตนมันั้นทบีนึ่ลว้อมรอบเมมืองดามมัสกมัส พวกเขานนกไมด่ถนงเลยวด่า
เปาโลจะพยายามหลบหนบีโดยขว้ามกพาแพง แตด่พระเจว้าทรงมบีทางหนนนึ่งเสมอทบีนึ่จะดผแลคนของพระองคร์เอง พญา
มารไมด่สามารถทพาลายผผว้รมับใชว้คนใดของพระเจว้าไดว้จนกวด่าเขาทพางานรมับใชว้ของตนเสรร็จสลินั้นแลว้วและพระเจว้าทรง
อนจุญาตใหว้ผผว้รมับใชว้คนนมันั้นถผกตมัดออกเสบีย



ในบมันทนกเหตจุการณร์ในหนมังสมือกลิจการ ชมืนึ่อของกษมัตรลิยร์องคร์นบีนั้ไมด่ถผกกลด่าวถนง รวมถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าผผว้วด่า
ราชการไดว้เฝฟ้าเมมืองนมันั้นดว้วย “กองทหารรมักษาการณร์” ผผว้วด่าราชการเปป็นผผว้ปกครองคนหนนนึ่งของประชาชน เปป็นคน
สพาคมัญ และชมืนึ่อของเขาไมด่ใชด่เรมืนึ่องสพาคมัญ ไมด่วด่าชายผผว้นบีนั้เปป็นใครกร็ตาม เขากร็ไดว้รมับอลิทธลิพลจากพวกยลิวเหลด่านมันั้น พวก
เขาคะยมันั้นคะยอเขาใหว้เอายามเฝฟ้าเมมืองนมันั้นอยด่างใกลว้ชลิด และหากเปป็นไดว้ ใหว้จมับกจุมอมัครทผตเปาโลในฐานะ
อาชญากรคนหนนนึ่ง

“และขว้าพเจว้าถผกหยด่อนลงขว้างกพาแพงในกระบจุงใหญด่ออกมาทางหนว้าตด่าง…” ในกลิจการ 9:25 เราถผก
บอกแคด่วด่าพวกสาวกหยด่อนเปาโลลง “ขว้างกพาแพง” โดยไมด่ไดว้พผดถนงหนว้าตด่าง ไมด่มบีความคลาดเคลมืนึ่อนตรงนบีนั้เลย 
พวกเขาคงจะใหว้เปาโลลอดผด่านชด่องเปปิดในกพาแพงกด่อน ซนนึ่งคงอยผด่ใกลว้สด่วนบนสจุดของกพาแพง เพราะชด่องเปปิดนมันั้นไมด่
นด่าจะอยผด่ใกลว้สด่วนลด่างสจุดของกพาแพง จากนมันั้นพวกเขากร็คด่อย ๆ หยด่อนเขาลงทางดว้านขว้างของกพาแพงนมันั้น ลผกาไมด่ไดว้
กลด่าววด่าเปป็นการขว้ามสด่วนบนสจุด แตด่วด่าเปาโลลงมา “ขว้างกพาแพง”

คพาตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “กระบจุงใหญด่” หมายถนงภาชนะใดกร็ไดว้ซนนึ่งถผกถมักหรมือบลิดเกลบียว มมันอาจหมายถนง
ตะกรว้าใบใหญด่ซนนึ่งทพาจากเชมือกหลายเสว้น หรมือตะกรว้าหวาย มมันอาจเปป็นอมันทบีนึ่ถผกใชว้สพาหรมับจมับปลา หรมือมมันอาจ
เปป็นตะกรว้าซนนึ่งถผกทพาขนนั้นสพาหรมับวาระนมันั้นโดยเฉพาะ

“...และไดว้พว้นจากมมือของเขา” เปาโลไปทบีนึ่ไหนทมันทบีหลมังจากเขาถผกหยด่อนลงทางขว้างกพาแพงและหลบ
หนบีพวกศมัตรผของเขาไปนมันั้น พระวจนะของพระเจว้าไมด่เหร็นสมควรทบีนึ่จะบอกเรา จากกาลาเทบีย 1:17 ดผเหมมือนวด่า
เขาเขว้าไปในประเทศอาระเบบียซนนึ่งเขาใชว้เวลาอยผด่ทบีนึ่นมันึ่นสมักพมัก และจากนมันั้นเขากร็กลมับไปทบีนึ่เมมืองดามมัสกมัส จากนมันั้น
หลมังผด่านไปสามปปี เขากร็เดลินทางไปยมังกรจุงเยรผซาเลร็ม มมันคงจะไมด่ปลอดภมัยสพาหรมับเขาทบีนึ่จะเขว้าไปในกรจุงเยรผซาเลร็ม
ทมันทบีหลมังจากหลบหนบีไปจากเมมืองดามมัสกมัส ดมังนมันั้นเขาจนงรอใหว้ความโกรธของพวกยลิวเหลด่านมันั้นซาลงกด่อนทบีนึ่จะ
เสบีนึ่ยงเปปิดเผยตมัวแกด่พวกเขาอบีกครมันั้ง

ดมังนมันั้นเราจนงเหร็นวด่าชายผผว้นบีนั้ซนนึ่งเปป็นผผว้รมับใชว้ทบีนึ่พลิเศษคนหนนนึ่งของพระเจว้า-ผผว้รมับการทรงเรบียกและถผกเจลิมตมันั้ง
เพมืนึ่อจจุดประสงคร์ทบีนึ่พลิเศษ นมันึ่นคมือ เพมืนึ่อนพาขด่าวประเสรลิฐอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีแหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้าไปสผด่
พวกคนตด่างชาตลิและถนงทบีนึ่สจุดปลายแผด่นดลินโลก-ตกอยผด่ในอมันตรายอยผด่เสมอ ไมด่วด่าเขาไปทบีนึ่ใด เขากร็เจอกมับภมัย

การขด่มเหงเหลด่านมันั้นและการทนทจุกขร์ซนนึ่งเปาโลประสบทจุกแหด่งหนนมันั้นสะทว้อนใหว้เหร็นความโงด่เขลาและ
ความชมันึ่วของมนจุษยชาตลิทมันั้งปวง เมมืนึ่อเปรบียบเทบียบกมับความขยมันขมันแขร็งและการรมับใชว้ของเขา แมว้แตด่ทบีนึ่ดบีทบีนึ่สจุดของ
เรากร็ดผเหมมือนไมด่ควรคด่าเกลินกวด่าจะกลด่าวถนง

ผมแนด่ใจวด่าพวกเราบางคนควรถามอยด่างจรลิงใจวด่า ฉมันเปป็นผผว้ตลิดตามของพระเยซผครลิสตร์เจว้าจรลิง ๆ หรมือ? 
พวกเราสด่วนใหญด่ตว้องศนกษาคว้นควว้าความอดทน ความกลว้าหาญ และความเชมืนึ่อทบีนึ่หนมักแนด่นในพระเจว้าอยด่างตมันั้งใจ
และดว้วยใจอธลิษฐาน โดยการทพาเชด่นนมันั้นเรากร็จะเรลินึ่มคลิดถนงตมัวเราเองนว้อยลง และคลิดถนงมากยลินึ่งขนนั้นเกบีนึ่ยวกมับความ
สพาคมัญของความเปป็นแบบพระเจว้า โดยพลิจารณาวด่าความทจุกขร์ลพาบากทมันั้งหมดของเราไมด่สพาคมัญเลยเมมืนึ่อเราสผว้ทน
พวกมมันเพมืนึ่อเหร็นแกด่พระครลิสตร์

บทททที่ 12
12:1 แนด่นอนวด่าไมด่เปป็นประโยชนร์อมันใดสพาหรมับขว้าพเจว้าเลยทบีนึ่จะตว้องอวด ขว้าพเจว้าจะกลด่าวถนงบรรดานลิมลิตและการ



เปปิดเผยตด่าง ๆ ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า
12:2 ขว้าพเจว้าไดว้รผว้จมักชายคนหนนนึ่งในพระครลิสตร์เมมืนึ่อกวด่าสลิบสบีนึ่ปปีมาแลว้ว (ไมด่วด่าในรด่างกาย ขว้าพเจว้าไมด่สามารถบอกไดว้
หรมือไมด่วด่านอกรด่างกาย ขว้าพเจว้าไมด่สามารถบอกไดว้ พระเจว้าทรงทราบ) คนเชด่นนมันั้นไดว้ถผกรมับขนนั้นไปยมังสวรรคร์ชมันั้นทบีนึ่
สาม
12:3 และขว้าพเจว้าไดว้รผว้จมักชายเชด่นนมันั้น (ไมด่วด่าในรด่างกายหรมือนอกรด่างกาย ขว้าพเจว้าไมด่สามารถบอกไดว้ พระเจว้าทรง
ทราบ)
12:4 วด่าเขาไดว้ถผกรมับขนนั้นไปยมังเมมืองบรมสจุขเกษมอยด่างไร และไดว้ยลินบรรดาถว้อยคพาทบีนึ่ไมด่สามารถบรรยายไดว้ ซนนึ่งการ
ทบีนึ่มนจุษยร์คนใดจะเอด่ยนมันั้นกร็ทรงหว้ามไวว้
12:5 เกบีนึ่ยวกมับคนเชด่นนมันั้นขว้าพเจว้าจะอวด แตด่เกบีนึ่ยวกมับตมัวขว้าพเจว้าเอง ขว้าพเจว้าจะไมด่อวดเลย แตด่ในบรรดาความ
อด่อนกพาลมังของขว้าพเจว้า
12:6 เพราะถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าปรารถนาทบีนึ่จะอวด ขว้าพเจว้ากร็จะไมด่เปป็นคนเขลา เพราะขว้าพเจว้าจะพผดความจรลิง แตด่
บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้าระงมับไวว้ เกรงวด่าผผว้ใดจะคลิดเกบีนึ่ยวกมับขว้าพเจว้าเกลินกวด่าซนนึ่งเขาเหร็นวด่าขว้าพเจว้าเปป็น หรมือทบีนึ่เขาไดว้ยลินเกบีนึ่ยว
กมับขว้าพเจว้า
12:7 และเกรงวด่าขว้าพเจว้าจะถผกยกชผจนเกลินขนาดโดยทางการเปปิดเผยอมันมากมายนมันั้น ขว้าพเจว้ากร็ไดว้รมับหนามอมัน
หนนนึ่งในเนมืนั้อหนมัง เปป็นทผตของซาตานเพมืนึ่อคอยทจุบตบีขว้าพเจว้า เกรงวด่าขว้าพเจว้าจะถผกยกชผจนเกลินขนาด
12:8 เพราะสลินึ่งนบีนั้ ขว้าพเจว้าจนงไดว้วลิงวอนองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าถนงสามครมันั้ง เพมืนึ่อขอใหว้มมันไปเสบียจากขว้าพเจว้า
12:9 และพระองคร์ไดว้ตรมัสกมับขว้าพเจว้าวด่า “พระคจุณของเรากร็มบีพอสพาหรมับเจว้าเสมอ เพราะฤทธลิธเดชของเรากร็ถผก
ทพาใหว้สพาเรร็จครบถว้วนในความอด่อนแอ” เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงยลินดบีมากทบีนึ่สจุดทบีนึ่จะอวดในบรรดาความอด่อนแอของ
ขว้าพเจว้า เพมืนึ่อฤทธลิธเดชของพระครลิสตร์จะไดว้สถลิตอยผด่บนขว้าพเจว้า
12:10 เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงปปีตลิยลินดบีในบรรดาความอด่อนแอ ในการถผกดด่าวด่าทมันั้งหลาย ในบรรดาความขมัดสน ใน
การถผกขด่มเหงตด่าง ๆ ในบรรดาความกมังวลใจเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ เพราะวด่าขว้าพเจว้าอด่อนแอเมมืนึ่อใด ขว้าพเจว้ากร็
แขร็งแรงเมมืนึ่อนมันั้น
12:11 ขว้าพเจว้ากลายเปป็นคนเขลาเสบียแลว้วในการอวด พวกทด่านไดว้บมังคมับขว้าพเจว้า เพราะวด่าขว้าพเจว้าควรไดว้รมับการ
ยกยด่องจากพวกทด่านแลว้ว เหตจุวด่าขว้าพเจว้าไมด่ดว้อยกวด่าอมัครทผตชมันั้นผผว้ใหญด่เหลด่านมันั้นแตด่ประการใดเลย ถนงแมว้วด่า
ขว้าพเจว้าไมด่เปป็นอะไรเลยกร็ตาม
12:12 แทว้จรลิงหมายสพาคมัญตด่าง ๆ ของอมัครทผตกร็ไดว้ถผกกระทพาในทด่ามกลางพวกทด่านแลว้ว ในบรรดาความอดทน 
ในหมายสพาคมัญทมันั้งหลาย และการมหมัศจรรยร์ตด่าง ๆ และบรรดากลิจการอมันทรงฤทธลิธ
12:13 เพราะวด่าพวกทด่านดว้อยกวด่าครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ ในขว้อใดเลด่า เวว้นไวว้ทบีนึ่ขว้าพเจว้าเองไมด่ไดว้เปป็นภาระแกด่พวกทด่าน 
ขอใหว้อภมัยความผลิดนบีนั้แกด่ขว้าพเจว้าเถลิด
12:14 ดผเถลิด ขว้าพเจว้าพรว้อมแลว้วทบีนึ่จะมาหาพวกทด่านเปป็นครมันั้งทบีนึ่สาม และขว้าพเจว้าจะไมด่เปป็นภาระแกด่พวกทด่าน 
ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าไมด่แสวงหาสลินึ่งทบีนึ่เปป็นของพวกทด่าน แตด่แสวงหาตมัวพวกทด่าน เพราะวด่าลผก ๆ ไมด่ควรสะสมไวว้สพาหรมับ
พด่อแมด่ แตด่พด่อแมด่ควรสะสมไวว้สพาหรมับลผก ๆ



12:15 และขว้าพเจว้ามบีความยลินดบีเปป็นอมันมากทบีนึ่จะเสบียและสละแรงจนหมดเพมืนึ่อพวกทด่าน ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้ายลินึ่งรมัก
พวกทด่านมากขนนั้นเทด่าไร ขว้าพเจว้ากร็ยลินึ่งไดว้รมับความรมักนว้อยลงเทด่านมันั้น
12:16 ถนงแมว้เปป็นเชด่นนมันั้น ขว้าพเจว้ากร็มลิไดว้เปป็นภาระแกด่พวกทด่าน แตด่อยด่างไรกร็ตาม โดยเปป็นผผว้ชาญฉลาด ขว้าพเจว้าไดว้
ดมักจมับพวกทด่านโดยใชว้อจุบาย
12:17 ขว้าพเจว้าไดว้ผลประโยชนร์อะไรจากพวกทด่านโดยคนหนนนึ่งคนใดในพวกเขาทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้สด่งไปยมังพวกทด่านหรมือ
12:18 ขว้าพเจว้าไดว้สด่งทลิตมัสไป และพรว้อมกมับเขาขว้าพเจว้าไดว้สด่งพบีนึ่นว้องอบีกคนหนนนึ่งไปดว้วย ทลิตมัสไดว้ผลประโยชนร์จาก
พวกทด่านบว้างหรมือ เราทมันั้งหลายมลิไดว้ดพาเนลินในจลิตวลิญญาณเดบียวกมันหรมือ เราทมันั้งหลายมลิไดว้เดลินตามรอยเดบียวกมัน
หรมือ
12:19 อบีกครมันั้ง พวกทด่านยมังคลิดวด่าพวกเรากพาลมังแกว้ตมัวตด่อพวกทด่านหรมือ พวกเราพผดตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าในพระ
ครลิสตร์ แตด่พวกเรากระทพาสลินึ่งสารพมัด พวกทบีนึ่รมักอยด่างยลินึ่งเออ๋ย เพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างพวกทด่านใหว้จพาเรลิญขนนั้น
12:20 เพราะวด่าขว้าพเจว้ากลมัววด่าเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามาถนง ขว้าพเจว้าจะไมด่พบพวกทด่านเปป็นเหมมือนอยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าอยากพบ
และขว้าพเจว้าจะถผกพบแกด่พวกทด่านเหมมือนอยด่างทบีนึ่พวกทด่านไมด่อยากพบ เกรงวด่าจะมบีบรรดาการโตว้แยว้งกมัน การ
รลิษยากมัน การโกรธกมัน การวลิวาทกมัน การนลินทาลมับหลมังกมัน การซจุบซลิบกมัน การพองตมัวกมัน การวจุด่นวายกมัน
12:21 และเกรงวด่า เมมืนึ่อขว้าพเจว้ามาอบีกครมันั้ง พระเจว้าของขว้าพเจว้าจะทรงใหว้ขว้าพเจว้าตนึ่พาตว้อยในทด่ามกลางพวกทด่าน 
และขว้าพเจว้าจะเศรว้าใจเรมืนึ่องหลายคนซนนึ่งไดว้ทพาบาปมาแลว้ว และมลิไดว้กลมับใจจากการโสโครก และการผลิดประเวณบี 
และการลามก ซนนึ่งพวกเขาไดว้กระทพานมันั้น

บททบีนึ่ 12 เปป็นเนมืนั้อหาตด่อเนมืนึ่องของหมัวขว้อเดบียวกมันทบีนึ่ถผกอภลิปรายในบททบีนึ่ 10 และ 11 เปฟ้าหมายของเปาโล
คมือ เพมืนึ่อปกปฟ้องตมัวเองในเรมืนึ่องขว้อกลด่าวหาหลายประการทบีนึ่ถผกนพามาปรมักปรพาเขาโดยเหลด่าศมัตรผของเขาในเมมืองโค
รลินธร์-โดยเฉพาะขว้อกลด่าวหาทบีนึ่วด่าเขาไมด่มบีสลิทธลิธอว้างตพาแหนด่งอมัครทผต ในบททบีนึ่ 10 และ 11 เปาโลเผชลิญหนว้าขว้อ
กลด่าวหาเหลด่านบีนั้ โดยแสดงใหว้เหร็นวด่าเขามบีเหตจุผลทจุกประการและเหตจุอมันควรทบีนึ่จะมบีใจกลว้า และเขาใหว้หลมักฐาน
ผด่านทางหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของเขา ความสพาเรร็จหลายอยด่างและการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ของเขาวด่าเขาไดว้รมับการทรง
เรบียกจากพระเจว้าอยด่างแทว้จรลิงมาสผด่งานนบีนั้และตพาแหนด่งอมัครทผต

ในบทปปัจจจุบมันของเรา เปาโลใหว้หลมักฐานอมืนึ่นวด่าเขาไดว้รมับการทรงเรบียกและมบีคจุณสมบมัตลิทบีนึ่จะเปป็นอมัครทผต-
หลมักฐานซนนึ่งเหลด่าศมัตรผของเขาไมด่อาจทว้าทายไดว้ นมันึ่นคมือ ทบีนึ่เขาถผกรมับขนนั้นไปในเมมืองบรมสจุขเกษม เขว้าไปในโลกแหด่ง
สงด่าราศบี เขากลด่าววด่าเนมืนึ่องจากพวกเขาบมังคมับเขาใหว้ตว้องอวด บมัดนบีนั้เขาจนงจะกลด่าวถนงการเปปิดเผยนมันั้นซนนึ่งเขาไดว้รมับ
จากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า ดมังนมันั้นเขาจนงเลด่าถนงประสบการณร์อมันโดดเดด่นนมันั้นทบีนึ่เขามบีเมมืนึ่อหลายปปีกด่อน ตอนทบีนึ่เขาถผกรมับ
ขนนั้นไป “ยมังสวรรคร์ชมันั้นทบีนึ่สาม” และไดว้รมับอนจุญาตใหว้เหร็นสลินึ่งมหมัศจรรยร์เหลด่านมันั้นแหด่งเมมืองบรมสจุขเกษม (ขว้อ 1-4)

อยด่างไรกร็ตาม เขากลด่าววด่า เกรงวด่าการสพาแดงใหว้ประจมักษร์ทบีนึ่เหนมือธรรมดาเชด่นนมันั้นจะทพาใหว้เขายกตมัวเกลิน
ขนาด เขาจนงไดว้รมับการลองใจบางอยด่าง, “หนามในเนมืนั้อ”, ซนนึ่งเขาอธลิษฐานอยด่างจรลิงจมังขอใหว้ตนไดว้รมับการชด่วยใหว้
พว้นจากมมัน-แตด่พระเจว้าไมด่ทรงเหร็นสมควรทบีนึ่จะชด่วยเขาใหว้พว้น อยด่างไรกร็ตาม พระเจว้าประทานพระคจุณอมันเพบียงพอ
ใหว้แกด่เขาเพมืนึ่อชด่วยเขาใหว้ฟปันฝฝ่าการลองใจนบีนั้ไดว้ (ขว้อ 5-9)

เมมืนึ่อเหร็นเชด่นนบีนั้ เปาโลกลด่าววด่าเขามบีความยลินดบีในความอด่อนกพาลมังและการทนทจุกขร์ทมันั้งหลายเพมืนึ่อเหร็นแกด่



พระครลิสตร์ การเผยแพรด่ขด่าวประเสรลิฐ ซนนึ่งเปปิดเผยทางแหด่งความรอด (ขว้อ 10)
ในขว้อ 11 และ 12 เปาโลสรจุปยด่อสลินึ่งทบีนึ่เขากลด่าวไปแลว้ว เขาใหว้ขว้อสรจุปวด่าเขาไดว้ใหว้หมายสพาคมัญทบีนึ่ตว้องการ

ทจุกอยด่าง หลมักฐานทมันั้งหมด วด่าเขาเปป็นอมัครทผตทบีนึ่แทว้จรลิงคนหนนนึ่ง ในทจุกสลินึ่งเกบีนึ่ยวขว้องกมับการงานหนมัก ความอดทน 
และการอมัศจรรยร์ทมันั้งหลาย เขาไดว้แสดงใหว้เหร็นวด่าเขาไดว้รมับมอบพมันธกลิจจากพระเยซผครลิสตร์เจว้าอยด่างแทว้จรลิงและ
อยด่างแนด่นอน แตด่ในความถด่อมใจและความอด่อนสจุภาพอมันจรลิงใจ เขากลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าไมด่เปป็นคนสพาคมัญ”

ในขว้อ 13 ถนง 15 เปาโลแสดงออกถนงความปรารถนาและแผนการตด่าง ๆ ของตนทบีนึ่จะไปเยบีนึ่ยมชาวโครลิน
ธร์อบีกครมันั้ง และความตมันั้งใจของเขาคมือจะไมด่เปป็นภาระแกด่พวกเขาในทางใดเลย เขาเตร็มใจทบีนึ่จะทพางานหนมักและใชว้
แรงทมันั้งหมดของตนในการรมับใชว้เพมืนึ่อสด่งเสรลิมสวมัสดลิภาพของพวกเขาโดยไมด่รมับการสนมับสนจุนดว้านการเงลินจากพวก
เขา

ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีนั้ เปาโลตอบขว้อกลด่าวหาอบีกประการซนนึ่งเหลด่าศมัตรผของเขานพามาปรมักปรพาเขา มบี
บางคนทบีนึ่กลด่าวหาเขาวด่า “ชาญฉลาด” โดยกลด่าววด่าถนงแมว้เขาไมด่ไดว้เปป็นภาระแกด่พวกเขา แตด่เขากร็ทราบดบีวด่าจะ
ตว้องจมัดการอยด่างไรเพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้สลินึ่งทบีนึ่เขาตว้องการโดยไมด่เปป็นภาระแกด่พวกเขาหรมือดผเหมมือนวด่ารมับสลินึ่งใดจากพวกเขา 
(ขว้อ 16)

ตด่อขว้อกลด่าวหานบีนั้ เปาโลตอบโดยอว้างขว้อเทร็จจรลิง เขาอว้างเรมืนึ่องแนวทางประพฤตลิของทลิตมัสกมับพวกเขาใน
ขว้อพลิสผจนร์อมันเตร็มเปปีปี่ยมวด่าเขาไมด่มบีความปรารถนาหรมือแผนการเชด่นนมันั้นเลย (ขว้อ 17-19)

ในขว้อพระคพาปปิดทว้ายเหลด่านมันั้นของบทนบีนั้ เปาโลแสดงออกถนงความกลมัวของเขาวด่าเมมืนึ่อเขาจะมาถนงชาวโค
รลินธร์เหลด่านมันั้น เขาจะพบหลายสลินึ่งทบีนึ่จะถด่อมเขาลงและใหว้โอกาสเขาสพาหรมับการวลินมัยแบบเฉบียบขาด (ขว้อ 20 และ 
21) ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าเปาโลกลด่าวคพาประกาศนบีนั้เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะไดว้รผว้สนกถนงความจพาเปป็นทบีนึ่จะตรวจสอบตมัวเอง
และขจมัดบาปใดทบีนึ่อาจมบีอยผด่ในชบีวลิตของพวกเขา 

ในบทกด่อน ๆ เราไดว้หมายเหตจุประสบการณร์บางอยด่างทบีนึ่เปาโลเผชลิญมาขณะทบีนึ่เขาประกาศขด่าวประเสรลิฐ
แหด่งพระคจุณทบีนึ่ชด่วยใหว้รอดของพระเจว้าและการทนทจุกขร์ทบีนึ่เขาไดว้สผว้ทนขณะทพาแบบนมันั้น โดยการดลใจของพระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธ เปาโลเขบียนถนงบจุตรชายของตนในงานรมับใชว้นมันั้น คมือทลิโมธบีคนหนจุด่ม วด่า “ใชด่แลว้ว และทจุกคนทบีนึ่จะ
ดพาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจว้าในพระเยซผครลิสตร์จะถผกขด่มเหง” (2 ทธ. 3:12) มมันเปป็นจรลิงในสมมัยของเปาโล 
และมมันเปป็นจรลิงวมันนบีนั้ คน ๆ หนนนึ่งอาจดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่ดบีงามและนด่านมับถมือ แตด่ถว้าเขาไมด่รผว้จมักบางสลินึ่งเกบีนึ่ยวกมับการถผก
ขด่มเหงจากโลกทบีนึ่เกลบียดชมังพระเจว้าและพระเยซผครลิสตร์พระบจุตรของพระองคร์และไดว้ตรนงพระบจุตรของพระเจว้าทบีนึ่
กางเขนอมันทารจุณนมันั้น คน ๆ นมันั้นกร็ยมังไมด่ไดว้ใหว้พระเจว้าอยผด่ในตพาแหนด่งทบีนึ่สผงทบีนึ่สจุดในใจของเขา!

อมัครทผตเปาโลถมือวด่าตมัวเองเปป็นพวกเดบียวกมับกางเขนของพระครลิสตร์ทมันทบีทบีนึ่เขารมับการบมังเกลิดใหมด่ และเขา
เขบียนถนงผผว้เชมืนึ่อชาวแควว้นกาลาเทบียวด่า “แตด่ขอพระเจว้าอยด่ายอมใหว้ขว้าพเจว้าอวดเลย นอกจากในกางเขนของพระ
เยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา ซนนึ่งโดยพระองคร์นมันั้นโลกถผกตรนงไวว้แลว้วแกด่ขว้าพเจว้า และขว้าพเจว้ากร็ถผกตรนง
ไวว้แลว้วแกด่โลก” (กท. 6:14) มมันเปป็นธรรมดาทบีนึ่โลกจะเกลบียดชมังขด่าวสารแหด่งกางเขนนมันั้น, ขด่าวประเสรลิฐแหด่ง
พระคจุณของพระเจว้า, เพราะวด่าขด่าวประเสรลิฐปรมับโทษโลก ขด่าวประเสรลิฐเปป็น “ฤทธลิธเดชของพระเจว้าไปสผด่ความ
รอด” แกด่ทจุกคนทบีนึ่ยอมเชมืนึ่อ (รม. 1:16) แตด่ขด่าวประเสรลิฐกลด่าวการปรมับโทษแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไมด่ยอมเชมืนึ่อ ดมังนมันั้น



โลกจนงเกลบียดชมังมนจุษยร์คนใดทบีนึ่ยกชผธงทบีนึ่เปฟฟื้อนพระโลหลิตและประกาศวด่าหนทางเดบียวแหด่งความรอดคมือทางพระ
โลหลิตนมันั้น ซนนึ่งถผกซมืนั้อโดยพระเยซผบนกางเขนนมันั้น

เปาโลมบีชบีวลิต รมับใชว้ ทพางานเหนร็ดเหนมืนึ่อย และทนทจุกขร์เพราะเหร็นแกด่พระผผว้ชด่วยใหว้รอดของเขา, พระเยซผ
ครลิสตร์เจว้า; แตด่มมันไมด่ใชด่การทนทจุกขร์ทมันั้งหมดสพาหรมับเขา มบีวาระแหด่งความชมืนึ่นบานในชบีวลิตของเขาเชด่นกมัน และตรงนบีนั้
ในขว้อพระคพาตว้น ๆ ของบททบีนึ่ 12 เขาเปปิดเผยวาระชมืนึ่นบานหนนนึ่ง ประสบการณร์หนนนึ่งทบีนึ่มหมัศจรรยร์และโดดเดด่นเปป็น
พลิเศษ

การอวดตส่อไปของเปาโล
บรรดานริมริตและการเปปิดเผยของเขา

ขว้อ 1: แนด่นอนวด่าไมด่เปป็นประโยชนร์อมันใดสพาหรมับขว้าพเจว้าเลยทบีนึ่จะตว้องอวด ขว้าพเจว้าจะกลด่าวถนงบรรดา
นลิมลิตและการเปปิดเผยตด่าง ๆ ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า

“แนด่นอนวด่าไมด่เปป็นประโยชนร์อมันใดสพาหรมับขว้าพเจว้าเลยทบีนึ่จะตว้องอวด” เปาโลกพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้วด่า “มมัน
ไมด่ดบี มมันไมด่เหมาะสมสพาหรมับขว้าพเจว้าในฐานะอมัครทผตคนหนนนึ่งของพระเยซผครลิสตร์ ทบีนึ่จะอวดในลมักษณะนมันั้นทบีนึ่
ขว้าพเจว้าไดว้อวด แตด่ขว้าพเจว้าตว้องจพาใจอวด” (อด่านบททบีนึ่ 10 ขว้อ 8 ถนง 18 และบททบีนึ่ 11 ขว้อ 10 อบีกครมันั้ง) หนนนึ่งใน
ขว้อกลด่าวหาทบีนึ่พวกศมัตรผของเปาโลไดว้นพามาปรมักปรพาเขากร็คมือวด่า เขาชอบอวดเมมืนึ่อเขาไมด่มบีเหตจุผลใด ๆ เลยทบีนึ่จะอวด
อยด่างไรกร็ตาม ในบททบีนึ่แลว้วเปาโลเอด่ยถนงสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้กระทพา การทบีนึ่เขาไดว้ทนทจุกขร์-และเขาไมด่ไดว้กลด่าวเกลินจรลิงเลย
แมว้แตด่นลิดเดบียว เขาใหว้บมันทนกอมันสมัตยร์จรลิงเกบีนึ่ยวกมับงานรมับใชว้ของเขาและการทนทจุกขร์หลายสลินึ่งเพมืนึ่อองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้า แตด่ตามทบีนึ่พวกศมัตรผของเขากลด่าว คนแบบเปาโลไมด่มบีอะไรใหว้อวดเลย

“ขว้าพเจว้าจะกลด่าวถนงบรรดานลิมลิตและการเปปิดเผยตด่าง ๆ ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” เปาโลกพาลมังกลด่าวแกด่
พวกศมัตรผของเขาวด่า “เนมืนึ่องจากมมันไมด่เหมาะสมสพาหรมับคนแบบขว้าพเจว้าเลยทบีนึ่จะอวด ขว้าพเจว้าจะบอกพวกทด่าน
เกบีนึ่ยวกมับบรรดานลิมลิตและการเปปิดเผยทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้รมับและประสบมาแลว้ว” “บรรดานลิมลิต” คมือ การเหร็นสลินึ่งตด่าง ๆ 
ซนนึ่งปกตลิแลว้วเกลินความเขว้าใจแบบมนจุษยร์ คพานบีนั้ถผกใชว้ในพระวจนะของพระเจว้าหลายครมันั้งเพมืนึ่อบด่งบอกถนงลมักษณะทบีนึ่
พระเจว้าทรงสมืนึ่อสารกมับมนจุษยร์ สลินึ่งนบีนั้ถผกกระทพาในความฝปันตด่าง ๆ หรมือโดยการทพาใหว้ภาพเหตจุการณร์บางอยด่าง (เชด่น
ภาพภผมลิประเทศ) ปรากฏขนนั้นตด่อหนว้าความคลิดของคน ๆ หนนนึ่ง เพมืนึ่อใหว้เขาไดว้เหร็นภาพแทนของเหตจุการณร์ทบีนึ่จะเกลิด
ขนนั้นจรลิงในอนาคตในสถานทบีนึ่ทบีนึ่เฉพาะเจาะจงแหด่งหนนนึ่ง นลิมลิตมมักเกบีนึ่ยวขว้องกมับคพาพยากรณร์ และการสมืนึ่อสารลมักษณะ
นบีนั้มมักถผกใชว้ในพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม

ในกลิจการ บททบีนึ่ 9 เปาโลมบีประสบการณร์อมันยลินึ่งใหญด่เมมืนึ่อแสงจว้าฟาดเขาลงถนงดลินและพระเยซผตรมัสกมับเขา
และสมันึ่งเขาวด่าจะตว้องทพาสลินึ่งใด จากนมันั้นในขว้อ 10 ของบทนมันั้น พระเจว้ากร็ประทานนลิมลิตหนนนึ่งแกด่อานาเนบีย- “และองคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าตรมัสกมับเขาในนลิมลิตวด่า “อานาเนบียเออ๋ย” และอานาเนบียทผลวด่า “ดผเถลิด ขว้าพระองคร์อยผด่ทบีนึ่นบีนึ่ พระองคร์
เจว้าขว้า” และตามทบีนึ่ขว้อ 12 กลด่าว เปาโลกร็ไดว้รมับนลิมลิตหนนนึ่งเชด่นกมัน ซนนึ่งในนลิมลิตนมันั้นเขาเหร็น “ชายคนหนนนึ่งชมืนึ่อ อานา
เนบีย กพาลมังเขว้ามา และวางมมือของเขาบนเขา เพมืนึ่อเขาจะไดว้รมับการมองเหร็นของเขา”

นลิมลิตนมันั้นทบีนึ่เปาโลพผดถนงตรงนบีนั้ในจดหมายฝากถนงชาวโครลินธร์กลด่าวถนงเมมืองบรมสจุขเกษม และเราจะศนกษา



เรมืนึ่องนบีนั้อยด่างเตร็มทบีนึ่มากขนนั้นเมมืนึ่อเราไปถนงขว้อ 4
“การเปปิดเผยตด่าง ๆ ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” คมือการเปปิดเผยตด่าง ๆ ซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้เปปิดเผยหรมือ

ประทานใหว้แกด่เปาโล คพากรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “การเปปิดเผยตด่าง ๆ” มบีความหมายตรงตมัววด่า “การเอาสลินึ่งทบีนึ่ปกปปิด
ออก” ซนนึ่งหมายถนง “การเอาผว้าคลจุมออกไปจากบางสลินึ่ง” ในกรณบีนบีนั้ กลด่าวในแงด่ฝฝ่ายวลิญญาณ มมันบด่งบอกถนงการ
เอาผว้าคลจุมแหด่งความไมด่รผว้ ผว้าคลจุมแหด่งความมมืดออกไป เพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้เหร็นความจรลิงนมันั้นอยด่างชมัดเจน ดมังนมันั้นคพานบีนั้จนงใชว้
กมับความจรลิงทบีนึ่ถผกเปปิดเผย ความคลจุมเครมือถผกขจมัดออกไปอยด่างสลินั้นเชลิง และความจรลิงทบีนึ่เรบียบงด่ายและเขว้าใจไดว้เรลินึ่ม
ประจมักษร์แจว้ง

ผผว้รผว้และผผว้อธลิบายพระคมัมภบีรร์บางทด่านเชมืนึ่อวด่าเปาโลกพาลมังพผดแบบเสบียดสบีในพระคพาขว้อนบีนั้และกพาลมังกลด่าววด่า: 
“คนอยด่างขว้าพเจว้าไมด่ควรอวดอยด่างแนด่นอน เพราะพวกทด่านกลด่าววด่าขว้าพเจว้าไมด่มบีอะไรจะอวดเลย พวกทด่านกลด่าว
วด่าขว้าพเจว้าไมด่ไดว้ทพาอะไรเลย ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้ทนทจุกขร์อะไรเลย ขว้าพเจว้าเอาแตด่เกบียจครว้าน ใชว้ชบีวลิตอยด่างสบาย ดมังนมันั้น
ขว้าพเจว้าจนงไมด่ควรอวดอยด่างแนด่นอน และเนมืนึ่องจากมบีความไมด่เหมาะสมอยด่างชมัดเจนขนาดนมันั้นในการอวดของ
ขว้าพเจว้า ขว้าพเจว้าจนงจะหมันไปพผดเรมืนึ่องอมืนึ่น และขว้าพเจว้าจะดผวด่าพวกทด่านจะกลด่าวเหมมือนเดลิมไดว้หรมือไมด่เกบีนึ่ยวกมับ
บรรดานลิมลิตและการเปปิดเผยซนนึ่งพระเจว้าไดว้ประทานใหว้แกด่ขว้าพเจว้า”

ขว้อ 2: ขว้าพเจว้าไดว้รผว้จมักชายคนหนนนึ่งในพระครลิสตร์เมมืนึ่อกวด่าสลิบสบีนึ่ปปีมาแลว้ว (ไมด่วด่าในรด่างกาย ขว้าพเจว้าไมด่
สามารถบอกไดว้ หรมือไมด่วด่านอกรด่างกาย ขว้าพเจว้าไมด่สามารถบอกไดว้ พระเจว้าทรงทราบ) คนเชด่นนมันั้นไดว้ถผกรมับขนนั้นไป
ยมังสวรรคร์ชมันั้นทบีนึ่สาม

“ขว้าพเจว้าไดว้รผว้จมักชายคนหนนนึ่งในพระครลิสตร์…” ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าเปาโลกพาลมังพผดถนงตมัวเอง ชด่างเปป็นเรมืนึ่อง
วลิเศษจรลิง ๆ ทบีนึ่สามารถกลด่าวไดว้วด่า “ขว้าพเจว้าไดว้รผว้จมักชายคนหนนนึ่งในพระครลิสตร์” เปาโลอยผด่ “ในพระครลิสตร์” ผผว้เชมืนึ่อ
ทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วอยผด่ในพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์ทรงอยผด่ในผผว้เชมืนึ่อคนนมันั้น (ดผ โคโลสบี 1:27 และ 3:3) เมมืนึ่อ
เขบียนถนงชาวโรม โดยพผดถนงพบีนึ่นว้องรด่วมชาตลิของเขาเอง เปาโลใชว้สพานวนวด่า “ผผว้ทบีนึ่ไดว้อยผด่ในพระครลิสตร์กด่อนขว้าพเจว้า
ดว้วย” (รม. 16:7)

ผผว้คนไมด่อยผด่ในพระครลิสตร์โดยการถมือกพาเนลิดตามธรรมชาตลิ เราอยผด่ในพระครลิสตร์ผด่านทางการอมัศจรรยร์แหด่ง
การบมังเกลิดใหมด่ นลิโคเดมมัส นมักศาสนาทบีนึ่โดดเดด่นคนหนนนึ่ง อาจารยร์คนหนนนึ่งในอลิสราเอล ถผกพระเยซผแจว้งใหว้ทราบวด่า
เขาตว้องบมังเกลิดใหมด่-บมังเกลิดจากเบมืนั้องบน บมังเกลิดจากพระวลิญญาณ-หากเขาอยากเหร็นอาณาจมักรของพระเจว้า:

“มบีชายคนหนนนึ่งในพวกฟารลิสบีชมืนึ่อ นลิโคเดมมัส เปป็นขจุนนางของพวกยลิว ชายคนเดบียวกมันนบีนั้ไดว้มาหาพระเยซผ
ในเวลากลางคมืน และทผลพระองคร์วด่า “รมับบบี พวกขว้าพเจว้าทราบอยผด่วด่าทด่านเปป็นอาจารยร์ทบีนึ่มาจากพระเจว้า เพราะ
ไมด่มบีผผว้ใดสามารถกระทพาการอมัศจรรยร์เหลด่านบีนั้ทบีนึ่ทด่านกระทพานมันั้นไดว้ ยกเวว้นพระเจว้าทรงสถลิตอยผด่กมับเขาดว้วย”

“พระเยซผทรงตอบและตรมัสแกด่เขาวด่า “แทว้จรลิงแลว้วเรากลด่าวแกด่ทด่านวด่า ยกเวว้นผผว้หนนนึ่งผผว้ใดไดว้บมังเกลิดใหมด่ 
ผผว้นมันั้นไมด่สามารถเหร็นอาณาจมักรของพระเจว้าไดว้” นลิโคเดมมัสทผลพระองคร์วด่า “ผผว้หนนนึ่งผผว้ใดจะบมังเกลิดใหมด่ไดว้อยด่างไร
เมมืนึ่อเขาเปป็นคนชราแลว้ว ผผว้นมันั้นจะเขว้าไปในครรภร์มารดาของตนครมันั้งทบีนึ่สองและบมังเกลิดไดว้หรมือ” พระเยซผตรมัสตอบวด่า
“แทว้จรลิงแลว้วเรากลด่าวแกด่ทด่านวด่า ยกเวว้นผผว้หนนนึ่งผผว้ใดไดว้บมังเกลิดจากนนั้พาและจากพระวลิญญาณ ผผว้นมันั้นไมด่สามารถเขว้าใน
อาณาจมักรของพระเจว้าไดว้ สลินึ่งซนนึ่งบมังเกลิดจากเนมืนั้อหนมังกร็เปป็นเนมืนั้อหนมัง และสลินึ่งซนนึ่งบมังเกลิดจากพระวลิญญาณกร็เปป็นจลิต



วลิญญาณ อยด่าประหลาดใจทบีนึ่เรากลด่าวแกด่ทด่านวด่า ทด่านทมันั้งหลายตว้องบมังเกลิดใหมด่” (ยอหร์น 3:1-7)
หากคจุณยมังไมด่ไดว้ถผกสรว้างใหมด่ รมับความรอดโดยพระคจุณ บมังเกลิดจากพระวลิญญาณ คจุณกร็ไมด่อยผด่ “ในพระ

ครลิสตร์” มมันไมด่สพาคมัญวด่าเนมืนั้อหนมังคจุณจะดบีขนาดไหน นด่าดนงดผดขนาดไหนหรมือมบีสตลิปปัญญาขนาดไหน มมันยมังเปป็นเนมืนั้อ
หนมังเหมมือนเดลิม เพราะวด่า “สลินึ่งซนนึ่งบมังเกลิดจากเนมืนั้อหนมังกร็เปป็นเนมืนั้อหนมัง” (ยอหร์น 3:6) แตด่ “สลินึ่งซนนึ่งบมังเกลิดจากพระ
วลิญญาณกร็เปป็นจลิตวลิญญาณ” และถว้าคจุณยมังไมด่ไดว้บมังเกลิดจากพระวลิญญาณ คจุณกร็เปป็นผผว้หลงหาย

“...เมมืนึ่อกวด่าสลิบสบีนึ่ปปีมาแลว้ว…” นบีนึ่เปป็นคพากลด่าวทบีนึ่นด่าสนใจมากทบีนึ่สจุด “ชาย” ผผว้นบีนั้มบีประสบการณร์อมันนด่าทนนึ่ง 
และเทด่าทบีนึ่พระวจนะของพระเจว้าเปปิดเผยแกด่เรา เขาไดว้เกร็บเรมืนึ่องนบีนั้เปป็นความลมับระหวด่างตมัวเองกมับพระเจว้ามากวด่า
สลิบสบีนึ่ปปีแลว้ว

“...ไมด่วด่าในรด่างกาย ขว้าพเจว้าไมด่สามารถบอกไดว้ หรมือไมด่วด่านอกรด่างกาย ขว้าพเจว้าไมด่สามารถบอกไดว้…” 
“ไมด่วด่าชายผผว้นบีนั้อยผด่ในรด่างกายของเขาหรมือออกจากรด่างกายของเขา” เปาโลกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าไมด่ทราบ ขว้าพเจว้า
อธลิบายไมด่ไดว้วด่ามมันเกลิดขนนั้นอยด่างไร แตด่ขว้าพเจว้าทราบวด่ามมันเกลิดขนนั้นจรลิง ๆ ขว้าพเจว้าทราบขว้อเทร็จจรลิงของเหตจุการณร์
ครมันั้งนมันั้น แตด่วด่ามมันเกลิดขนนั้นอยด่างไรนมันั้นขว้าพเจว้าอธลิบายไมด่ไดว้ รด่างกายนมันั้นถผกรมับขนนั้นไปสผด่สวรรคร์หรมือไมด่ ขว้าพเจว้าไมด่
ทราบ มมันเปป็นแคด่จลิตวลิญญาณทบีนึ่ถผกรมับขนนั้นไปหรมือไมด่ ขว้าพเจว้าบอกไมด่ไดว้ จลิตและวลิญญาณถผกแยกออกจากรด่างกาย
นมันั้นหรมือไมด่ ขว้าพเจว้าอธลิบายไมด่ไดว้” สลินึ่งเดบียวทบีนึ่เปาโลทราบแนด่นอนเกบีนึ่ยวกมับประสบการณร์นบีนั้กร็คมือวด่า เขาหมดสตลิรมับรผว้
เกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งตด่าง ๆ ทบีนึ่เกลิดขนนั้นรอบตมัวเขาบนแผด่นดลินโลกนบีนั้ในระหวด่างชด่วงเวลานมันั้นและเขาเหร็นแตด่สลินึ่งเหลด่านมันั้นใน
เมมืองบรมสจุขเกษม

ทพาไมผผว้ใดจนงควรสงสมัยวด่าพระเจว้าทรงมบีอพานาจทบีนึ่จะยว้ายรด่างกายไปสผด่สวรรคร์และทลินั้งมมันไวว้ทบีนึ่นมันึ่นชมันึ่วระยะ
เวลาหนนนึ่งหากพระองคร์ทรงปรารถนาเชด่นนมันั้น? ทพาไมเราจนงควรสงสมัยฤทธลิธอพานาจของพระเจว้าทบีนึ่จะแยกวลิญญาณ
ออกจากรด่างกาย, พาวลิญญาณนมันั้นไปสวรรคร์, และจากนมันั้นกร็คมืนวลิญญาณนมันั้นแกด่รด่างกาย? นมันึ่นไมด่ควรเปป็นเรมืนึ่องยาก
สพาหรมับผผว้ใดทบีนึ่จะเชมืนึ่อเลยหากเขาเชมืนึ่อในพระเจว้า เพราะวด่าไมด่มบีสลินึ่งใดทบีนึ่เปป็นไปไมด่ไดว้กมับพระเจว้า!

“...พระเจว้าทรงทราบ” เปาโลรมับสภารพวด่า “ขว้าพเจว้าไมด่ทราบ ขว้าพเจว้าอธลิบายไมด่ไดว้ แตด่พระเจว้าทรง
ทราบ พระเจว้าทรงเปป็นผผว้กระทพาสลินึ่งนมันั้น วลิธบีการทบีนึ่พระองคร์ทรงกระทพาเชด่นนมันั้น พระองคร์ผผว้เดบียวทรงอธลิบายไดว้ ดมังนมันั้น
ขว้อเทร็จจรลิงเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องนบีนั้จนงเปป็นทมันั้งหมดทบีนึ่ขว้าพเจว้าประกาศไดว้” ถว้าเหตจุการณร์นบีนั้เกลิดขนนั้นกมับ “พวกทพาการ
อมัศจรรยร์” บางคนแหด่งสมมัยปปัจจจุบมันของเรา พวกเขากร็คงใชว้เวลาหลายชมันึ่วโมงคาดเดาวด่ามมันเกลิดขนนั้นไดว้อยด่างไร แตด่
เปาโลพอใจแลว้วกมับขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเขารผว้วด่ามมันเกลิดขนนั้นจรลิง พระเจว้าทรงทราบวด่ามมันเกลิดขนนั้นไดว้อยด่างไร และนมันึ่นคมือ
ทมันั้งหมดทบีนึ่เขาสนใจ

“...คนเชด่นนมันั้น…” มมันไมด่ใชด่เรมืนึ่องผลิดธรรมดาทบีนึ่คน ๆ หนนนึ่งจะพผดถนงตมัวเองโดยใชว้คพาสรรพนามบจุรจุษทบีนึ่สาม 
ยอหร์นสาวกผผว้เปป็นทบีนึ่รมักนมันั้น พผดถนงตมัวเองในลมักษณะเดบียวกมันกมับทบีนึ่เปาโลพผดตรงนบีนั้ (ดผ ยอหร์น 13:23-25 และ
21:20) 

“...ไดว้ถผกรมับขนนั้นไปยมังสวรรคร์ชมันั้นทบีนึ่สาม” “ถผกรมับขนนั้นไป” หมายถนง “ถผกควว้าไปหรมือฉวยไป” ดมันึ่งฝผงสจุนมัขปฝ่า
ควว้าพวกลผกแกะไปจากคอกแกะ คพาเดบียวกมันนบีนั้ถผกใชว้ในยอหร์น 10:12: “แตด่ผผว้ทบีนึ่เปป็นผผว้รมับจว้าง และไมด่ไดว้เปป็นผผว้เลบีนั้ยง
แกะนมันั้น ผผว้ซนนึ่งแกะทมันั้งหลายไมด่เปป็นของเขาเอง พอเหร็นสจุนมัขปฝ่ากพาลมังมา และละทลินั้งแกะทมันั้งหลายและหนบีไป และ



สจุนมัขปฝ่ากร็จมับแกะเหลด่านมันั้น และทพาใหว้แกะทมันั้งหลายกระจมัดกระจายไป” ตามทบีนึ่กลด่าวไวว้ใน Vine’s Dictionary 
“คพากรลิยานบีนั้สมืนึ่อถนงแนวคลิดเรมืนึ่องการใชว้แรงแบบฉมับพลมัน” มมันแสดงออกถนงความฉมับพลมัน ความรวดเรร็ว เชด่นใน 1 
เธสะโลนลิกา 4:13-17 ทบีนึ่เปาโลใหว้บมันทนกอมันนด่าตมืนึ่นเตว้นเกบีนึ่ยวกมับครลิสเตบียนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกควว้าตมัวขนนั้นไปในการรมับขนนั้น
ไปนมันั้น เปาโลกพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้วด่าชายผผว้นบีนั้ซนนึ่งถผกควว้าขนนั้นเขว้าไปในเมมืองบรมสจุขเกษมนมันั้นถผกหลินั้วไปจากแผด่นดลินโลก
โดยแรงหนนนึ่งซนนึ่งเหนมือกวด่าแรงของมนจุษยร์

เปาโลไมด่รมังเกบียจการบอกเลด่าเกบีนึ่ยวกมับความยากลพาบากและการทนทจุกขร์เหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาไดว้เผชลิญมาเพราะ
เหร็นแกด่ขด่าวประเสรลิฐ แตด่ประสบการณร์แสนวลิเศษอยด่างการถผกรมับขนนั้นเขว้าไปในสวรรคร์ชมันั้นทบีนึ่สามเขว้าในเมมืองบรมสจุข
เกษม เขาไดว้เกร็บไวว้กมับตมัวเองจนถนงเวลาทบีนึ่เหมาะสม และนบีนึ่เปป็นเวลาทบีนึ่เหมาะสมแลว้วทบีนึ่จะเปปิดเผยเรมืนึ่องนบีนั้ ถว้าคนอมืนึ่น
ๆ กพาลมังอวดเกบีนึ่ยวกมับประสบการณร์ของพวกเขา เขากร็จะเลด่าประสบการณร์ทบีนึ่ไมด่อาจพรรณนาไดว้ของตนบว้าง

ถว้าคจุณจะศนกษาชบีวลิตของเปาโลอยด่างตมันั้งใจมาก ๆ คจุณกร็จะเรบียนรผว้วด่าเวลากวด่าสลิบสบีนึ่ปปีกด่อนทบีนึ่เขาเขบียน
จดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองนบีนั้ถนงชาวโครลินธร์ เขากพาลมังรมับใชว้อยผด่ในแควว้นกาลาเทบียและไปเยมือนเมมืองอลิโคนบียผม เมมืองเด
อรร์บบี และเมมืองลลิสตรา (กลิจการ 14) ผผว้คนในพมืนั้นทบีนึ่นมันั้นประทมับใจมากกมับการเทศนาของเขาเรมืนึ่องพระคจุณมหมัศจรรยร์
ของพระเจว้า จนมบีอยผด่คราวหนนนึ่งพวกเขาอยากนมมัสการเขาในฐานะพระองคร์หนนนึ่งเลย อยด่างไรกร็ตาม ตด่อมาพวก
เขากร็หมันมาเลด่นงานเขาและหาชด่องทบีนึ่จะเอาหลินขวว้างเขาใหว้ตายจรลิง ๆ รด่างกายทบีนึ่บอบชนั้พา เปป็นแผล และเลมือดออก
ของเขารด่วงลงสผด่พมืนั้นดลิน และเทด่าทบีนึ่พวกเขาจะบอกไดว้ เขาตายไปแลว้ว พวกเขาลากตมัวเขาออกไปนอกเมมืองและ
โยนรด่างของเขาทลินั้งขว้างทางเหมมือนขยะทบีนึ่ไมด่มบีชบีวลิตและไรว้คด่า นมันึ่นคมือจจุดจบของอมัครทผตเปาโล เทด่าทบีนึ่พวกเขาทราบ 
อยด่างไรกร็ตาม หลมังจากทบีนึ่พวกคนทบีนึ่ขด่มเหงเขากลมับเขว้าเมมืองไปแลว้ว สาวกกลจุด่มเลร็กของเขา เหลด่าสาวกทบีนึ่แทว้จรลิง 
เหลด่าผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว ไดว้มารวมตมัวกมันรอบกายของเขา ขณะทบีนึ่พวกเขายมืนอยผด่ตรงนมันั้น ในทมันใดนมันั้นเปาโลกร็
ลจุกขนนั้น และใจของพวกเขาเปปีปี่ยมลว้นดว้วยความชมืนึ่นชมยลินดบีอยด่างแนด่นอน

ไมด่มบีทางทบีนึ่จะทราบแนด่นอนไดว้ แตด่ผมเชมืนึ่อวด่ามมันเปป็นขณะทบีนึ่เขาดผเหมมือนตายไปแลว้วทบีนึ่เมมืองลลิสตราทบีนึ่เปาโล
ไดว้รมับประสบการณร์อมันยลินึ่งใหญด่นบีนั้ซนนึ่งเขาเขบียนถนงชาวโครลินธร์ในทบีนึ่นบีนั้ เปป็นไปไดว้ไหมวด่าองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าตรมัส
วด่า “เปาโลเออ๋ย เราจะใหว้การหยจุดพมักสมักเลร็กนว้อยแกด่เจว้า จงขนนั้นมาบนนบีนั้และมองไปรอบ ๆ บว้านนลิรมันดรร์ของเจว้า
เถลิด”? ถนงอยด่างไรแลว้ว เขาไดว้ “ถผกรมับขนนั้นไปยมังสวรรคร์ชมันั้นทบีนึ่สาม” และเขาบอกเรา (ในขว้อ 4) วด่าเขาไดว้ยลินหลาย
สลินึ่งทบีนึ่จะพผดถนงบนแผด่นดลินโลกนบีนั้กร็ไมด่ไดว้

พระวจนะของพระเจว้ากลด่าวถนงสวรรคร์สามชมันั้น ชมันั้นแรกคมือฟฟ้าทบีนึ่อยผด่เหนมือเรา-หมผด่เมฆ ชมันั้นบรรยากาศ 
สวรรคร์ชมันั้นทบีนึ่สองคมือ สวรรคร์ชมันั้นทบีนึ่มบีดวงดาว สวรรคร์ทบีนึ่มบีดวงอาทลิตยร์ ดวงจมันทรร์ ดวงดาว และดาวเคราะหร์ทมันั้งหลาย 
สวรรคร์ชมันั้นทบีนึ่สามคมือ พระนลิเวศของพระเจว้า หรมือเมมืองบรมสจุขเกษม ซนนึ่งอยผด่พว้นดวงดาวเหลด่านมันั้นไปไกล เมมืนึ่อพระ
คมัมภบีรร์พผดถนงฟฟ้าสวรรคร์ทบีนึ่ “ลด่วงไปเสบียดว้วยเสบียงดมังสนมันึ่น” (2 ปต. 3:10) มมันกร็กพาลมังพผดถนงสวรรคร์ชมันั้นแรกและชมันั้นทบีนึ่
สอง-สวรรคร์ชมันั้นบรรยากาศและชมันั้นดวงดาว พระนลิเวศของพระเจว้า, สวรรคร์ชมันั้นทบีนึ่สาม, จะไมด่มบีวมันคลอนแคลนหรมือ
ถผกทพาลายเลย มมันอยผด่พว้นสวรรคร์ชมันั้นแรกและชมันั้นทบีนึ่สองไปไกล นบีนึ่คมือสถานทบีนึ่ทบีนึ่พระครลิสตร์ประทมับอยผด่ ณ เบมืนั้องขวา
พระหมัตถร์ของพระเจว้าพระบลิดา และเปป็นทบีนึ่ ๆ วลิญญาณของเหลด่าผผว้ชอบธรรมทบีนึ่ตายไปแลว้วกพาลมังพมักผด่อนอยผด่ตอนนบีนั้ 

เมมืนึ่อสเทเฟน มรณะสมักขบีครลิสเตบียนคนแรก ถผกหลินขวว้างตาย พระเจว้ากร็ทรงมว้วนกลมับฟฟ้าสวรรคร์ชมันั้นแรก



และชมันั้นทบีนึ่สองและทรงอนจุญาตใหว้สเทเฟนมองตรงเขว้าไปในเมมืองบรมสจุขเกษม บมันทนกเหตจุการณร์นบีนั้อยผด่ในกลิจการ
7:54-56: “เมมืนึ่อเขาทมันั้งหลายไดว้ยลินสลินึ่งเหลด่านบีนั้ พวกเขากร็รผว้สนกแทงใจ และพวกเขาไดว้ขบเขบีนั้ยวเคบีนั้ยวฟปันของพวกเขา
เขว้าใสด่สเทเฟน แตด่ทด่านซนนึ่งเตร็มเปปีปี่ยมดว้วยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ ไดว้เขมว้นดผสวรรคร์ และเหร็นสงด่าราศบีของพระเจว้า 
และพระเยซผทรงยมืนอยผด่เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้า และกลด่าววด่า “ดผเถลิด ขว้าพเจว้าเหร็นทว้องฟฟ้าทมันั้งหลายแหวก
ออกเปป็นชด่อง และบจุตรมนจุษยร์ยมืนอยผด่เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้า”

เมมืนึ่อพระเยซผทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขน พระองคร์กร็เสดร็จลงไปในใจกลางของแผด่นดลินโลกและประกาศ
ความมรณาของพระองคร์ จากนมันั้นเมมืนึ่อพระองคร์ทรงเปป็นขนนั้นอบีก พระองคร์กร็ทรงนพาวลิสจุทธลิชนเหลด่านมันั้นออกมาจาก
ใจกลางแผด่นดลินโลกและหอบพวกเขาขนนั้นไปเหนมือฟฟ้าสวรรคร์ทมันั้งปวง (ซนนึ่งหมายถนงสวรรคร์ชมันั้นแรกและชมันั้นทบีนึ่สอง) 
เขว้าสผด่สวรรคร์ชมันั้นทบีนึ่สาม ตามทบีนึ่เราอด่านในเอเฟซมัส 4:8-10: “เหตจุฉะนมันั้นพระองคร์จนงตรมัสวด่า ‘เมมืนึ่อพระองคร์ไดว้เสดร็จขนนั้น
สผด่เบมืนั้องสผง พระองคร์ไดว้ทรงนพาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอบีก และไดว้ประทานของประทานทมันั้งหลายแกด่มนจุษยร์’ (บมัดนบีนั้ 
ทบีนึ่พระองคร์ไดว้เสดร็จขนนั้นไปนมันั้น จะหมายความวด่าอะไรเลด่า นอกจากวด่าพระองคร์ไดว้เสดร็จลงไปสผด่บรรดาเบมืนั้องตนึ่พาของ
แผด่นดลินโลกกด่อนดว้วย พระองคร์ผผว้ไดว้เสดร็จลงไปนมันั้น กร็เปป็นองคร์เดบียวกมันกมับทบีนึ่ไดว้เสดร็จขนนั้นไปเหนมือฟฟ้าสวรรคร์ทมันั้งปวง
ดว้วย เพมืนึ่อพระองคร์จะไดว้เตร็มอยผด่ทมันึ่วสลินึ่งสารพมัด)

ขว้อ 3 และ 4: และขว้าพเจว้าไดว้รผว้จมักชายเชด่นนมันั้น (ไมด่วด่าในรด่างกายหรมือนอกรด่างกาย ขว้าพเจว้าไมด่สามารถ
บอกไดว้ พระเจว้าทรงทราบ) วด่าเขาไดว้ถผกรมับขนนั้นไปยมังเมมืองบรมสจุขเกษมอยด่างไร และไดว้ยลินบรรดาถว้อยคพาทบีนึ่ไมด่
สามารถบรรยายไดว้ ซนนึ่งการทบีนึ่มนจุษยร์คนใดจะเอด่ยนมันั้นกร็ทรงหว้ามไวว้

ในขว้อ 3 เปาโลทวนซนั้พาคพากลด่าวทบีนึ่เขากลด่าวในขว้อ 2 เขาเนว้นยนั้พาขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเขาคจุว้นเคย-และรผว้จมักอยด่าง
ใกลว้ชลิด-กมับ “ชายเชด่นนมันั้น” และวด่าเขาไมด่ทราบวด่าชายผผว้นบีนั้อยผด่ “ในรด่างกายหรมือนอกรด่างกาย” พระเจว้าเพบียงผผว้เดบียว
ทรงทราบเรมืนึ่องนมันั้น

“...วด่าเขาไดว้ถผกรมับขนนั้นไปยมังเมมืองบรมสจุขเกษมอยด่างไร…” คพาวด่า “เมมืองบรมสจุขเกษม” ปรากฏแคด่สาม
ครมันั้งในภาคพมันธสมัญญาใหมด่ทมันั้งหมด เราพบคพานบีนั้ครมันั้งแรกในลผกา 23:43 ทบีนึ่พระเยซผขณะถผกตรนงอยผด่บนกางเขนตรมัส
แกด่โจรคนนมันั้นทบีนึ่ทผลขอใหว้พระองคร์ระลนกถนงเขาวด่า “เรากลด่าวความจรลิงแกด่เจว้าวด่า วมันนบีนั้เจว้าจะอยผด่กมับเราในเมมืองบรม
สจุขเกษม” แหด่งทบีนึ่สองทบีนึ่เราพบคพานบีนั้คมือตรงนบีนั้ใน 2 โครลินธร์ 12:4 และแหด่งทบีนึ่สามอยผด่ในวลิวรณร์ 2:7 ในขว้อนมันั้น ซนนึ่งอยผด่
ในขด่าวสารถนงครลิสตจมักรทบีนึ่เมมืองเอเฟซมัส เราอด่านวด่า “ผผว้ใดทบีนึ่มบีหผ กร็ใหว้ผผว้นมันั้นฟปังสลินึ่งซนนึ่งพระวลิญญาณตรมัสแกด่ครลิสตจมักร
ทมันั้งหลาย ผผว้ใดทบีนึ่มบีชมัยชนะ เราจะใหว้ผผว้นมันั้นกลินจากตว้นไมว้แหด่งชบีวลิต ซนนึ่งอยผด่ในทด่ามกลางอจุทยานสวรรคร์ของพระเจว้า’” 
คพาเดบียวกมันบีนั้ (ในภาษาฮบีบรผ) ถผกพบบด่อยในพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม และหลายครมันั้งมมันถผกแปลเปป็น “สวน” 
เชด่นในปฐมกาลบททบีนึ่ 2 และ 3 ซนนึ่งกลด่าวถนงสวนเอเดน ความหมายของคพานบีนั้คมือ “อจุทยานแหด่งความเพลลิดเพลลิน”

ทจุกคนทบีนึ่ตายในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในระหวด่างยจุคปปัจจจุบมันนบีนั้กร็ไปยมังเมมืองบรมสจุขเกษมทมันทบีเพมืนึ่อพมักผด่อน 
โดยรอคอยการเปป็นขนนั้นจากตายครมันั้งแรกนมันั้น ในวลิวรณร์ 14:13 เราอด่านวด่า: “และขว้าพเจว้าไดว้ยลินพระสจุรเสบียงจาก
สวรรคร์ ซนนึ่งกลด่าวแกด่ขว้าพเจว้าวด่า “จงเขบียนไวว้เถลิดวด่า ตมันั้งแตด่นบีนั้สมืบไปคนทมันั้งหลายซนนึ่งตายในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าจะไดว้รมับ
พร” “ใชด่แลว้ว” พระวลิญญาณตรมัสวด่า “เพมืนึ่อพวกเขาจะไดว้หยจุดพมักจากบรรดาการทพางานหนมักของพวกเขา และ
การงานทมันั้งหลายของพวกเขากร็ตลิดตามพวกเขาไปแนด่นอน”



“...และไดว้ยลินบรรดาถว้อยคพาทบีนึ่ไมด่สามารถบรรยายไดว้…” “ทบีนึ่ไมด่สามารถบรรยายไดว้” อาจหมายความวด่า
ถว้อยคพาเหลด่านมันั้นไมด่สามารถถผกเอด่ยไดว้หรมือวด่าถว้อยคพาเหลด่านมันั้นไมด่ไดว้ถผกพผดออกมา-ซนนึ่งอาจเปป็นความหมายในทบีนึ่นบีนั้จรลิง
ๆ แนด่นอนวด่าถว้าเปาโล “ออกไปนอกรด่างกาย” อยด่างทบีนึ่ตมัวเขาเองบอกเราวด่ามมันอาจเปป็นเชด่นนมันั้น ถว้อยคพาเหลด่านมันั้นกร็
ไมด่อาจถผกพผดไดว้ในความหมายแหด่งคพาของเรา ในทางกลมับกมัน เปาโลไดว้ยลินถว้อยคพาทบีนึ่เปป็นคพาสรรเสรลิญและไดว้เหร็น
สงด่าราศบีตด่าง ๆ แหด่งสวรรคร์ทบีนึ่คงเปป็นไปไมด่ไดว้เลยทบีนึ่มนจุษยร์ธรรมดาจะเอด่ย

“...ซนนึ่งการทบีนึ่มนจุษยร์คนใดจะเอด่ยนมันั้นกร็ทรงหว้ามไวว้” ผมเชมืนึ่อวด่าความหมายในทบีนึ่นบีนั้กร็คมือวด่า มมันไมด่เหมาะสม
สพาหรมับเปาโลทบีนึ่จะเอด่ยสลินึ่งทบีนึ่เขาเหร็นและไดว้ยลิน มมันคงไมด่ถผกตว้องทบีนึ่จะพยายามเอด่ยมมัน ผมแนด่ใจวด่ามมันคงเปป็นไปไมด่ไดว้
เลยสพาหรมับภาษาของมนจุษยร์ทบีนึ่จะสมืนึ่อถนงสงด่าราศบีอมันเตร็มเปปีปี่ยมและความงดงามของเมมืองบรมสจุขเกษม สลินึ่งเหลด่านมันั้น
ทบีนึ่เปาโลเหร็นและไดว้ยลิน สงด่าราศบีของพระเจว้าทบีนึ่เปป็นของพระเยซผ ไมด่อาจถผกอธลิบายไดว้หรมือถผกประกาศอยด่างเตร็มทบีนึ่
ไดว้โดยมนจุษยร์ธรรมดา มบีแตด่ภาษาแบบสวรรคร์เทด่านมันั้นทบีนึ่สามารถพรรณนาถนงสงด่าราศบีของสถานทบีนึ่แหด่งนมันั้นทบีนึ่เปาโล
เหร็นไดว้

ประสบการณร์ทบีนึ่ถผกพรรณนาตรงนบีนั้นด่าโดดเดด่นมากทบีนึ่สจุด นบีนึ่เปป็นทบีนึ่เดบียวในพระวจนะของพระเจว้าทบีนึ่เรามบี
บมันทนกเกบีนึ่ยวกมับผผว้ใดทบีนึ่ไปเยมือนเมมืองบรมสจุขเกษมและกลมับมายมังแผด่นดลินโลกนบีนั้เพมืนึ่อบอกเลด่าเกบีนึ่ยวกมับมมัน ซนนึ่งเปป็น
เหตจุการณร์ทบีนึ่เกลิดขนนั้นจรลิงหรมือไมด่กร็ในนลิมลิตหนนนึ่ง เอโนคและเอลบียาหร์ถผกพาไปสวรรคร์โดยทบีนึ่ไมด่ตาย แตด่พวกเขาไมด่ไดว้
รมับอนจุญาตใหว้กลมับมาและพผดคจุยกมับมนจุษยร์บนแผด่นดลินโลกเกบีนึ่ยวกมับการทบีนึ่พวกเขาไปเยมือนสวรรคร์ เอลบียาหร์และ
โมเสสปรากฏตมัวกมับพระเยซผบนภผเขาแหด่งการจพาแลงพระกายนมันั้น แตด่พวกเขาพผดคจุยกมับพระเยซผเกบีนึ่ยวกมับ “การม
รณาของพระองคร์”, ความมรณาทบีนึ่พระองคร์จะทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนมันั้น (ลผกา 9:31) ไมด่ใชด่เกบีนึ่ยวกมับสงด่าราศบี
เหลด่านมันั้นแหด่งสวรรคร์

พระเยซผทรงทพาใหว้ลาซารมัสเปป็นขนนั้นจากตาย (ยอหร์น 11) แตด่ไมด่มบีบมันทนกเลยวด่าเขากลด่าวอะไรเกบีนึ่ยวกมับ
เมมืองบรมสจุขเกษมหลมังจากการเปป็นขนนั้นจากตายของเขา วลิสจุทธลิชนหลายคนไดว้เปป็นขนนั้นตอนทบีนึ่พระเยซผทรงเปป็นขนนั้น
จากตาย (มธ. 27:52) แตด่ไมด่มบีการบอกเปป็นนมัยเลยวด่าวลิสจุทธลิชนเหลด่านบีนั้สมืนึ่อสารกมับคนเปป็นเกบีนึ่ยวกมับเมมืองบรมสจุข
เกษมทบีนึ่พวกเขาไปอยผด่มาขณะทบีนึ่รอคอยการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผ และในหลายลว้านคนทบีนึ่จากชบีวลิตนบีนั้ไปแลว้ว
และตอนนบีนั้อยผด่กมับพระเยซผ ไมด่มบีสมักคนเดบียวไดว้รมับอนจุญาตใหว้กลมับมาและใหว้คพาพยานเกบีนึ่ยวกมับสงด่าราศบีแหด่งสวรรคร์ 
พระเจว้าไดว้ประทานใหว้แกด่เราในพระวจนะของพระองคร์ทจุกอยด่างทบีนึ่เราตว้องรผว้เกบีนึ่ยวกมับสวรรคร์และสงด่าราศบีเหลด่านมันั้น
แหด่งเมมืองสวรรคร์นมันั้น

ดมังนมันั้นเปาโลจนงใหว้ในทบีนึ่นบีนั้บมันทนกเหตจุการณร์ทบีนึ่เกลิดขนนั้นกมับตมัวเองของชายคนหนนนึ่งทบีนึ่ถผกรมับขนนั้นไปในเมมืองบรม
สจุขเกษมและกลมับมายมังแผด่นดลินโลก-แตด่เขาไมด่ไดว้รมับอนจุญาตใหว้บอกเลด่าสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้เหร็นหรมือสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้ยลิน

ขว้อ 5: เกบีนึ่ยวกมับคนเชด่นนมันั้นขว้าพเจว้าจะอวด แตด่เกบีนึ่ยวกมับตมัวขว้าพเจว้าเอง ขว้าพเจว้าจะไมด่อวดเลย แตด่ใน
บรรดาความอด่อนกพาลมังของขว้าพเจว้า

เปาโลกลด่าวคพาพยานของตนตด่อไปเกบีนึ่ยวกมับ “ชายผผว้นบีนั้” และประสบการณร์ของเขาในเมมืองบรมสจุขเกษม 
เขากพาลมังกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าจะอวดเกบีนึ่ยวกมับชายผผว้นบีนั้ซนนึ่งไดว้รมับเกบียรตลิมากเปป็นพลิเศษจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า” ชาย
เชด่นนมันั้นตว้องเปป็นคนชอบธรรม ดพาเนลินตามแบบพระเจว้า ผผว้ซนนึ่งพระเจว้าทรงใหว้เกบียรตลิอยด่างสผงมาก ดมังนมันั้นการอวด



เกบีนึ่ยวกมับคนเชด่นนมันั้นคงจะเปป็นการถผก จงสมังเกตวด่าอมัครทผตทด่านนบีนั้กลด่าวตด่อไปโดยใชว้คพาสรรพนามบจุรจุษทบีนึ่สาม โดย
เลมือกทบีนึ่จะใหว้ตมัวเองอยผด่ในฉากหลมังตด่อไป (ถนงแมว้เราทราบวด่าเขากพาลมังพผดถนงตมัวเองกร็ตาม) แทนทบีนึ่จะกลด่าวโดยตรง
วด่าเขาคมือผผว้นมันั้นทบีนึ่ไปยมังเมมืองบรมสจุขเกษม เขากลมับกลด่าววด่า “คนเชด่นนมันั้น” เปป็นผผว้ทบีนึ่เหลด่าผผว้อด่านของเขาคงจะยอมรมับ
วด่าเหมาะสมทบีนึ่สจุดทบีนึ่จะอวดไดว้

“...แตด่เกบีนึ่ยวกมับตมัวขว้าพเจว้าเอง ขว้าพเจว้าจะไมด่อวดเลย…” นมันึ่นคมือ “มมันไมด่สมควร มมันไมด่ถผกตว้อง มมันไมด่
เหมาะสมเลยทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะอวดเกบีนึ่ยวกมับตมัวเอง” เหร็นไดว้ชมัดวด่าเปาโลประสงคร์ทบีนึ่จะไมด่ใหว้ความสพาคมัญตด่อขว้อเทร็จจรลิง
ทบีนึ่วด่าเขากพาลมังพผดถนงตมัวเอง (ดผ ขว้อ 6) เขาถผกบมังคมับโดยความโงด่เขลาของเหลด่าศมัตรผของขด่าวประเสรลิฐในทด่ามกลาง
ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นทบีนึ่ทพาใหว้เขาตว้องกลด่าวเพลินึ่มเตลิมเกบีนึ่ยวกมับความจรลิงเหลด่านมันั้นแหด่งการทรงเรบียกจากพระเจว้าของ
เขาใหว้เปป็นอมัครทผตคนหนนนึ่ง (บททบีนึ่ 10 และ 11) แตด่เขาแคด่ชพาเลมืองไปทบีนึ่ประสบการณร์อมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีนบีนั้ (ตรงนบีนั้ใน
บททบีนึ่ 12) และมองผด่านมมันไป อมันทบีนึ่จรลิง ดผเหมมือนวด่าเขาจะแยกแยะระหวด่างตมัวเองกมับ “ชาย” ผผว้นมันั้นทบีนึ่ไดว้รมับ
เกบียรตลิอยด่างสผงขนาดนมันั้นจากพระเจว้า โดยตอนนบีนั้วกกลมับมาสผด่ลมักษณะของการอวดทบีนึ่เขว้ากมันกมับแนวคลิดเรมืนึ่องความ
เหมาะสมของตมัวเขาเองมากกวด่า

“...แตด่ในบรรดาความอด่อนกพาลมังของขว้าพเจว้า” นมันึ่นคมือ “ขว้าพเจว้าทราบวด่ามมันไมด่เหมาะสมสพาหรมับ
ขว้าพเจว้าทบีนึ่จะอวดเรมืนึ่องประสบการณร์เชด่นนมันั้นอยด่างการถผกรมับขนนั้นไปในเมมืองบรมสจุขเกษมและไดว้ยลินและไดว้เหร็นสลินึ่งทบีนึ่
อยผด่ทบีนึ่นมันึ่น แตด่ขว้าพเจว้าจะอวดในบรรดาความอด่อนกพาลมังของขว้าพเจว้า-ความอด่อนแอตด่าง ๆ ของขว้าพเจว้า, การลองใจ
ตด่าง ๆ ของขว้าพเจว้า, การทนทจุกขร์หลายอยด่างของขว้าพเจว้า, ความเจร็บปวดทมันั้งหลายของขว้าพเจว้า”

ขว้อ 6: เพราะถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าปรารถนาทบีนึ่จะอวด ขว้าพเจว้ากร็จะไมด่เปป็นคนเขลา เพราะขว้าพเจว้าจะพผด
ความจรลิง แตด่บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้าระงมับไวว้ เกรงวด่าผผว้ใดจะคลิดเกบีนึ่ยวกมับขว้าพเจว้าเกลินกวด่าซนนึ่งเขาเหร็นวด่าขว้าพเจว้าเปป็น หรมือทบีนึ่
เขาไดว้ยลินเกบีนึ่ยวกมับขว้าพเจว้า

เปาโลกพาลมังกลด่าววด่าถว้าเขามบี “ความปรารถนาทบีนึ่จะอวด” อยด่างทบีนึ่คนอมืนึ่น ๆ ไดว้อวดในตมัวพวกเขาเอง ถว้า
เขาเลมือกทบีนึ่จะคจุยโวเยอะแยะเกบีนึ่ยวกมับการงานหนมัก ประสบการณร์ และอภลิสลิทธลิธทมันั้งหลายของตนในฐานะอมัครทผต
คนหนนนึ่ง เขากร็มบีเยอะพออยด่างแนด่นอนทบีนึ่เขาจะกลด่าวถนงไดว้-และมมันคงไมด่ใชด่การอวดทบีนึ่วด่างเปลด่าและไรว้สาระและไรว้
มผลเหตจุ เขามบีหลายเรมืนึ่องทบีนึ่จะกลด่าวเกบีนึ่ยวกมับความสพาเรร็จและการงานหนมักของเขาในฐานะอมัครทผตคนหนนนึ่งและ
หลมักฐานของเขาเรมืนึ่องการถผกแตด่งตมันั้งโดยพระเจว้า อยด่างทบีนึ่จะถผกประกาศไดว้โดยผผว้ใดทบีนึ่มบีชบีวลิตอยผด่-และมากยลินึ่งกวด่านมันั้น
เสบียอบีก! เปาโลกพาลมังกลด่าวในถว้อยคพามากมายขนาดนมันั้นวด่า “ขว้าพเจว้าเลด่าตด่อไปไดว้มากกวด่าทบีนึ่ขว้าพเจว้ามบีอยผด่ เพราะ
ขว้าพเจว้ามบีประสบการณร์มากมายและขว้าพเจว้าไดว้ทพาสพาเรร็จหลายสลินึ่งในงานรมับใชว้ของขว้าพเจว้าในฐานะอมัครทผตคน
หนนนึ่ง ซนนึ่งเกบีนึ่ยวกมับมมันขว้าพเจว้าเลด่าไดว้-และสลินึ่งเหลด่านมันั้นสามารถถผกพลิสผจนร์ไดว้”

“...ขว้าพเจว้ากร็จะไมด่เปป็นคนเขลา”-หมายความวด่า “ขว้าพเจว้าจะไมด่เปป็นคนเขลาเลย แมว้หากวด่าขว้าพเจว้า
อวดจรลิง ๆ กร็ตาม”- “เพราะขว้าพเจว้าจะพผดความจรลิง” (หรมือ “ขว้าพเจว้ากพาลมังจะกลด่าวความจรลิง”)

“...แตด่บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้าระงมับไวว้ (หรมือ งดเวว้นการอวด) เกรงวด่าผผว้ใดจะคลิดเกบีนึ่ยวกมับขว้าพเจว้าเกลินกวด่าซนนึ่งเขา
เหร็นวด่าขว้าพเจว้าเปป็น หรมือทบีนึ่เขาไดว้ยลินเกบีนึ่ยวกมับขว้าพเจว้า” เปาโลกพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้วด่า “ขว้าพเจว้าปรารถนา และ
ขว้าพเจว้าคาดหวมัง วด่าจะถผกตมัดสลินโดยทางประพฤตลิของขว้าพเจว้า การงานหนมักของขว้าพเจว้า และขด่าวสารทบีนึ่ขว้าพเจว้า



ประกาศ ขว้าพเจว้าอยากใหว้ชมืนึ่อเสบียงของขว้าพเจว้าตมันั้งอยผด่บนสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้ทพาสพาเรร็จผด่านทางการประกาศขด่าว
ประเสรลิฐ-ไมด่ใชด่ตมันั้งอยผด่บนนลิมลิตและการเปปิดเผยทมันั้งหลาย”

ความจรลิงทบีนึ่ถผกนพาเสนอตรงนบีนั้สพาหรมับผผว้เชมืนึ่อทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วกร็คมือวด่า ไมด่วด่าพระเจว้าอาจประทาน
ความโปรดปรานมากมายขนาดไหนแกด่เราหรมือเรามบีประสบการณร์อมันยลินึ่งใหญด่มากมายขนาดไหนกมับองคร์พระผผว้
เปป็นเจว้า สลินึ่งเหลด่านบีนั้กร็ไมด่ควรเปป็นรากฐานแหด่งความคลิดเหร็นของผผว้คนเกบีนึ่ยวกมับเราในฐานะผผว้เชมืนึ่อ การงานหนมักของ
เรา หนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนของเรา การดพาเนลินชบีวลิตประจพาวมันของเรา ควรเปป็นคพาพยานของเราตด่อหนว้ามนจุษยร์

อมัครทผตเปาโลไดว้เกร็บประสบการณร์อมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีนบีนั้ไวว้เปป็นความลมับนานถนงสลิบสบีนึ่ปปี ชด่างเปป็นแบบอยด่าง
สพาหรมับคจุณและผมจรลิง ๆ! ขอพระเจว้าทรงโปรดหว้ามเราทบีนึ่จะไมด่ปฝ่าวรว้องออกมาตลอดถนงสลินึ่งซนนึ่งพระเจว้าทรงกระทพา
เพมืนึ่อเราในทบีนึ่ลมับอยด่างเปปีปี่ยมสงด่าราศบี แนด่นอนวด่าเมมืนึ่อเราสามารถถวายเกบียรตลิพระเจว้าไดว้ในการใหว้คพาพยาน เรากร็ไมด่
ควรเวว้นเสบียจากการทพาเชด่นนมันั้น แตด่ขด่าวประเสรลิฐเปป็นฤทธลิธเดชของพระเจว้าทบีนึ่นพาความรอดมาใหว้ ไมด่ใชด่
ประสบการณร์เปปีปี่ยมสงด่าราศบีเหลด่านมันั้นทบีนึ่เรามบีกมับองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า เราตว้องยกชผพระเยซผ ไมด่ใชด่ประสบการณร์ตด่าง ๆ
ของเรา

ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าเปาโลสามารถเลด่าไดว้เกบีนึ่ยวกมับนลิมลิตและประสบการณร์หลายอยด่างทบีนึ่มหมัศจรรยร์มากกวด่า
นบีนั้ทบีนึ่เขามบีกมับพระเจว้า แตด่เขากร็ไมด่เลด่า เขาปลด่อยใหว้ชบีวลิตของเขาและการเทศนาของเขาบอกผผว้คนวด่าเขาเปป็นใคร 
และผผว้ใดไดว้สด่งเขามา และเพมืนึ่อจจุดประสงคร์อะไร

ขว้อ 7: และเกรงวด่าขว้าพเจว้าจะถผกยกชผจนเกลินขนาดโดยทางการเปปิดเผยอมันมากมายนมันั้น ขว้าพเจว้ากร็ไดว้รมับ
หนามอมันหนนนึ่งในเนมืนั้อหนมัง เปป็นทผตของซาตานเพมืนึ่อคอยทจุบตบีขว้าพเจว้า เกรงวด่าขว้าพเจว้าจะถผกยกชผจนเกลินขนาด

เปาโลตระหนมักดบีถนงภยมันตรายของการเรลินึ่ม “ถผกยกชผจนเกลินขนาด”-เยด่อหยลินึ่งในฝฝ่ายวลิญญาณ มมันึ่นใจใน
ตมัวเอง และผยอง โดยคลิดวด่าตนเปป็นคนโปรดพลิเศษของพระเจว้า- “โดยทางการเปปิดเผยอมันมากมายนมันั้น…” 
ถว้อยคพาเหลด่านบีนั้บด่งบอกวด่ามบีการเปปิดเผยหลายอยด่าง พระเจว้าไดว้ทรงกระทพาหลายสลินึ่งเพมืนึ่อเปาโล ซนนึ่งเขาสามารถอวด
เกบีนึ่ยวกมับมมันไดว้อยด่างสมัตยร์จรลิง

แตด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าพระเจว้าไมด่ไดว้อยากใหว้เขากลายเปป็นคนเยด่อหยลินึ่งและมมันึ่นใจตมัวเอง ดมังนมันั้นเปาโลจนง
กลด่าววด่า “ขว้าพเจว้ากร็ไดว้รมับหนามอมันหนนนึ่งในเนมืนั้อหนมัง…” บมัดนบีนั้ถว้าเปาโลตกอยผด่ในอมันตรายของความเยด่อหยลินึ่งและ
ความมมันึ่นใจตมัวเอง เราจะยลินึ่งตกอยผด่ในอมันตรายมากกวด่าสมักเพบียงใด ดมังนมันั้นเราจนงควรอธลิษฐานอยผด่เสมอเพมืนึ่อทบีนึ่
พระเจว้าจะทรงทพาใหว้เราถด่อมใจตด่อไปในวลิธบีของพระองคร์เอง-และพระองคร์เพบียงผผว้เดบียวทรงทราบวด่าจะทพาใหว้ลผก ๆ 
ของพระองคร์ถด่อมใจตด่อไปโดยวลิธบีใด

ผมไมด่คลิดวด่ามบีบาปใดทบีนึ่เจว้าเลด่หร์ แยบยล และหลอกลวงมากกวด่าความเยด่อหยลินึ่ง มมันปฟ้วนเปปีฟื้ยนอยผด่รอบใจ
ของผผว้เชมืนึ่ออยผด่เสมอ และเมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อคนใดเรลินึ่มเยด่อหยลินึ่ง เขากร็กลายเปป็นคนไรว้ประโยชนร์ พระเจว้าไมด่สามารถใชว้การ
ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่เยด่อหยลินึ่ง “พระเจว้าทรงตด่อตว้านคนทบีนึ่หยลินึ่งทะนง แตด่ประทานพระคจุณแกด่คนทบีนึ่ถด่อมตมัวลง” (ยากอบ 4:6) 
ไมด่มบีลผกของพระเจว้าคนใดรอดพว้นจากการทดลองของความเยด่อหยลินึ่งไดว้ และบาปนบีนั้โจมตบีคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ดพาเนลินชบีวลิต
ใกลว้ชลิดกมับพระเจว้ามากกวด่าคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไมด่ มมันเปป็นอมันตรายพลิเศษตด่อผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่ยอมจพานนตด่อพระเจว้าอยด่างสลินั้นเชลิง
และอยด่างสลินั้นสจุดใจ



เปาโลประกาศวด่า “หนามในเนมืนั้อ” นบีนั้ ไมด่วด่ามมันจะเปป็นอะไรกร็ตาม ถผกประทานใหว้แกด่เขาโดยพระเจว้า 
โดยบอกเปป็นนมัยวด่าพระเจว้าทรงโปรดปรานเขาแลว้ว จงสมังเกตวด่า เขาไมด่ไดว้บด่นเกบีนึ่ยวกมับหนามนมันั้น เขาไมด่ไดว้กลด่าววด่า
มมันเปป็นความทารจุณในสด่วนของพระเจว้า เขาไมด่ไดว้พผดถนงมมันวด่าเปป็นความเจร็บปวดหนนนึ่งดว้วยซนั้พา เขาพผดถนงมมันวด่าเปป็น
ของประทานหนนนึ่ง เปาโลทราบผลลมัพธร์เหลด่านมันั้นของหนามนมันั้นในชบีวลิตของเขาและดว้วยเหตจุนบีนั้จนงถมือวด่ามมันเปป็นความ
โปรดปรานอยด่างหนนนึ่ง

คพาวด่า “หนาม” บด่งบอกถนง “สลินึ่งใดทบีนึ่ทลินึ่มแทงหรมือแหลมคม” คพาเดบียวกมันนบีนั้ (ในภาษาฮบีบรผ) ถผกพบในภาค
พมันธสมัญญาเดลิม ในโฮเชยา 2:6 เราอด่านวด่า: “เราจะกมันั้นทางของเจว้าไวว้ดว้วยหนามทมันั้งหลาย…” มมันถผกพบเชด่นกมันใน
เอเสเคบียล 28:24: “และจะไมด่มบีหนามยด่อยทบีนึ่ทลินึ่มแทงแกด่วงศร์วานแหด่งอลิสราเอลอบีกตด่อไป หรมือหนามทบีนึ่ทพาใหว้ทจุกขร์ใจ
ใด ๆ แหด่งบรรดาคนทบีนึ่อยผด่รอบพวกเขา ทบีนึ่ไดว้เหยบียดหยามพวกเขา และพวกเขาจะทราบวด่าเราคมือองคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าพระเจว้า” และในกมันดารวลิถบี 33:55 เราพบถว้อยคพาเหลด่านบีนั้: “แตด่ถว้าพวกเจว้าไมด่ยอมขมับไลด่ชาวเมมืองทมันั้งหลาย
แหด่งแผด่นดลินนมันั้นออกไปเสบียจากตด่อหนว้าพวกเจว้า แลว้วจะเปป็นไปอยด่างนบีนั้คมือ คนเหลด่านมันั้นซนนึ่งพวกเจว้าปลด่อยใหว้เหลมือ
อยผด่ของพวกเขานมันั้นจะเปป็นประตมักทมันั้งหลายทลินึ่มตาของพวกเจว้า และเปป็นหนามทมันั้งหลายในสบีขว้างของพวกเจว้า…”

ในกรณบีของ “หนามในเนมืนั้อ” ของเปาโล ไมด่วด่ามมันจะหมายถนงความอด่อนกพาลมังหรมือความเจร็บปวดบาง
อยด่างในรด่างกายของเขา มมันกร็เปป็นคพาถามหนนนึ่งซนนึ่งเราตอบอยด่างฟปันธงแนด่ชมัดไมด่ไดว้ หลายคนไดว้เสนอแนะเรมืนึ่อง
ความเจร็บปฝ่วยบางอยด่างฝฝ่ายรด่างกาย อยด่างไรกร็ตาม เราไมด่ควรใชว้เวลามากเกลินไปนมักในการพยายามทบีนึ่จะทราบใหว้
ไดว้วด่าหนามนมันั้นคมืออะไร แตด่เราควรศนกษาคว้นควว้าสลินึ่งทบีนึ่มมันทพาใหว้เกลิดขนนั้นและขว้อดบีทบีนึ่เกลิดจากมมัน ทมันั้งหมดทบีนึ่เราทราบ
แนด่นอนไดว้อยด่างหมดขว้อสงสมัย กร็คมือวด่าหนามนมันั้นไดว้ถผกประทานใหว้แกด่เปาโลเพมืนึ่อปฟ้องกมันไมด่ใหว้เกลิดความเยด่อหยลินึ่ง
ฝฝ่ายวลิญญาณ เขาบอกผผว้เชมืนึ่อชาวแควว้นกาลาเทบียเหลด่านมันั้นวด่า “พวกทด่านทราบวด่า โดยความอด่อนกพาลมังแหด่งเนมืนั้อ
หนมัง ขว้าพเจว้าไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่พวกทด่านในตอนแรก” (กท. 4:13) ดมังนมันั้นเราจนงเหร็นวด่ามมันอาจเปป็นบาง
สลินึ่งซนนึ่งคนอมืนึ่นมองเหร็นไดว้ และเพราะเหตจุนบีนั้ เมมืนึ่อเปาโลปรากฏตมัวในทบีนึ่สาธารณชน เขาจนงถผกทพาใหว้ถด่อมใจ

“...ทผตของซาตาน…” ในทบีนึ่นบีนั้เปาโลกลด่าววด่าซาตานไดว้รมับอนจุญาตใหว้นพาภมัยพลิบมัตลินบีนั้มาสผด่เขา แตด่จงเปรบียบ
เทบียบโยบ 1:6 จนถนง 2:7 ซนนึ่งจากเรมืนึ่องนมันั้นเราเรบียนรผว้วด่าพญามารไมด่สามารถทพาสมักสลินึ่งตด่อสผว้ผผว้เชมืนึ่อไดว้เลยโดยทบีนึ่องคร์
พระผผว้เปป็นเจว้าไมด่ทรงอนจุญาต นอกจากนบีนั้ ในโยบ 2:10 เราอด่านวด่าโยบถามวด่า “พวกเราจะรมับสลินึ่งดบีจากพระหมัตถร์
ของพระเจว้า และพวกเราจะไมด่รมับสลินึ่งชมันึ่วรว้ายบว้างหรมือ” ดมังนมันั้นโยบจนงถมือวด่าทจุกสลินึ่งทบีนึ่มาสผด่เขาเปป็นมาจากพระเจว้า-
และเปาโลกร็คลิดอยด่างนมันั้นเชด่นกมัน ผผว้ซนนึ่งกลด่าววด่าหนามนบีนั้ไดว้ถผกประทานใหว้แกด่เขาเกรงวด่าเขาจะถผกยกเกลินขนาด 
เปาโลเชมืนึ่อโรม 8:28: “และพวกเราทราบวด่า ทจุกสลินึ่งทพางานดว้วยกมันเพมืนึ่อใหว้เกลิดผลดบีแกด่คนทมันั้งหลายทบีนึ่รมักพระเจว้า คมือ
แกด่คนทมันั้งหลายทบีนึ่เปป็นผผว้รมับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์”-และเขาบอกเราตรงนบีนั้ในจดหมายฝากถนง
ชาวโครลินธร์วด่าซาตานไดว้รมับอนจุญาตใหว้นพาหนามนบีนั้มาสผด่เขา

“...เพมืนึ่อคอยทจุบตบีขว้าพเจว้า” คพาวด่า “ทจุบตบี” หมายถนง “ฟาดดว้วยมมือ, ปฏลิบมัตลิหยาบชว้าในทางใด” ความ
จรลิงโดยทมันึ่วไปทบีนึ่ถผกนพาเสนอในพระคพาขว้อนบีนั้กร็คมือวด่าพระเจว้าจะทรงดผแลวด่าเหลด่าผผว้รมับใชว้ของพระองคร์จะไมด่ยกตมัวเกลิน
ควรเพราะประสบการณร์ การสพาแดงใหว้ประจมักษร์ นลิมลิต และพระพรฝฝ่ายวลิญญาณทมันั้งหลายซนนึ่งพระองคร์ประทาน
แกด่พวกเขา พระเจว้าจะทรงใชว้มาตรการหลายอยด่างเพมืนึ่อทพาใหว้ลผกของพระองคร์ถด่อมใจ



เราตว้องยอมรมับวด่าพระเจว้าไมด่ทรงกระทพากลิจกมับผผว้เชมืนึ่อทจุกคนในลมักษณะเดบียวกมัน พระเจว้าทรงทราบดบีทบีนึ่สจุด
และพระองคร์ทรงใชว้วลิธบีการทบีนึ่ดบีทบีนึ่สจุดเกบีนึ่ยวกมับคน ๆ นมันั้นทบีนึ่พระองคร์กพาลมังกระทพากลิจดว้วย พระเจว้าทรงทราบทจุกสลินึ่ง 
พระองคร์ทรงสมัพพมัญญผ-และพระองคร์ทรงกระทพาทจุกสลินึ่งดบีทมันั้งนมันั้น เราไมด่มบีสลิทธลิธตมันั้งคพาถามพระเจว้า เราไมด่มบีสลิทธลิธถามวด่า
ทพาไมสลินึ่ง ๆ หนนนึ่งถนงเกลิดขนนั้นกมับเรา ถว้าพระเจว้าทรงอนจุญาตใหว้สลินึ่งนมันั้นเกลิดขนนั้น มมันกร็เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระองคร์และ
เพมืนึ่อประโยชนร์สจุขของเรา และเมมืนึ่อเราคลิดถนงหนามจรลิง ๆ ทบีนึ่พระครลิสตร์ทรงสวมเปป็นมงกจุฎ ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ยอมทน
เพมืนึ่อเราเมมืนึ่อพระองคร์ถผกตรนงบนกางเขน เมมืนึ่อนมันั้น “หนามในเนมืนั้อ” ทมันั้งปวงทบีนึ่อาจมาสผด่เราและซนนึ่งอาจทพาใหว้เราไดว้รมับ
ความเจร็บปวด กร็ถผกชพาระใหว้บรลิสจุทธลิธและถผกทพาใหว้งด่ายขนนั้นทบีนึ่จะแบก เนมืนึ่องจากพระครลิสตร์ทรงทนทจุกขร์ โดยถผก
ทดลอง “พระองคร์จนงทรงสามารถทบีนึ่จะชด่วยเหลมือคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกทดลองไดว้” (ฮบ. 2:18) พระองคร์ทรง “ถผก
สมัมผมัสดว้วยความรผว้สนกแหด่งความเจร็บปฝ่วยทมันั้งหลายของพวกเรา” เพราะวด่าพระองคร์ “ทรงถผกทดลองเหมมือนอยด่าง
พวกเราในทจุกประการ ถนงกระนมันั้นกร็ยมังปราศจากบาป” (ฮบ. 4:15)

เหร็นไดว้ชมัดวด่าพระเจว้าประทานหนามนมันั้นแกด่เปาโลเพมืนึ่อผลดบีของเขาเอง พระองคร์ทรงมบีอพานาจเหนมือมมัน
ทมันั้งหมดและทพาใหว้มมันทพางานไมด่เพบียงเพมืนึ่อใหว้เกลิดผลดบีแกด่เปาโลแตด่เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าเชด่นกมัน ผผว้เชมืนึ่อแทว้ไมด่
ควรรผว้สนกวด่าตนถผกรมังแกเมมืนึ่อการทดลอง การลองใจ ความยากลพาบาก ความปวดรว้าวใจ ความใจสลาย และความ
ผลิดหวมังเขว้ามา ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่มบีปปัญญาและอจุทลิศตนจะขอบคจุณพระเจว้าสพาหรมับสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เขว้ามา ไมด่วด่ามมันแสนเจร็บปวด
ขนาดไหนกร็ตาม-เพราะเรารผว้วด่าทจุกสลินึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงอนจุญาตลว้วนเปป็นไปเพมืนึ่อใหว้เกลิดผลดบีแกด่เราและเพมืนึ่อถวาย
เกบียรตลิแดด่พระองคร์

ขว้อ 8: เพราะสลินึ่งนบีนั้ ขว้าพเจว้าจนงไดว้วลิงวอนองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าถนงสามครมันั้ง เพมืนึ่อขอใหว้มมันไปเสบียจากขว้าพเจว้า
กลด่าวในฝฝ่ายวลิญญาณ การอธลิษฐานเปป็นยาทาสพาหรมับทจุกบาดแผล ทางเยบียวยาสพาหรมับทจุกความเจร็บปฝ่วย

และในทบีนึ่นบีนั้เราเหร็นวด่าเปาโลอธลิษฐาน-เขา “ไดว้วลิงวอนองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าถนงสามครมันั้ง” เกบีนึ่ยวกมับหนามในเนมืนั้อหนมัง
ของเขา “เพมืนึ่อขอใหว้มมันไปเสบีย” จากเขา ถว้าเราถผกรบกวนดว้วยหนามในเนมืนั้อหนมัง เรากร็ควรอจุทลิศตมัวใหว้แกด่การ
อธลิษฐานเชด่นกมัน บางครมันั้งแมว้แตด่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่อจุทลิศตนมากทบีนึ่สจุดกร็ถผกทดลอง และหลายครมันั้งพระเจว้าทรงอนจุญาตใหว้มมัน
เกลิดขนนั้นเพมืนึ่อสอนพวกเขาใหว้อธลิษฐาน

ความเจร็บปวดอาจเปป็นพระพรฝฝ่ายวลิญญาณอยด่างหนนนึ่ง เพราะผด่านทางความเจร็บปวดหลายครมันั้งผผว้เชมืนึ่อกร็
เตลิบโตในฝฝ่ายวลิญญาณมากขนนั้น กลายเปป็นผผว้ทบีนึ่อจุทลิศตมัวมากขนนั้น อยด่างไรกร็ตาม มมันไมด่ผลิดทบีนึ่จะอธลิษฐานขอใหว้พระเจว้า
เอาความเจร็บปวดทมันั้งหลายไปเสบีย แตด่เราควรปรารถนาใหว้นนั้พาพระทมัยของพระเจว้าสพาเรร็จจรลิงในสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เกลิด
ขนนั้นกมับเรา จพาไวว้วด่าไมด่มบีสมักสลินึ่งเดบียวเกลิดขนนั้นกมับผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วไดว้โดยทบีนึ่พระเจว้าไมด่ทรงอนจุญาต ดมังนมันั้นไมด่วด่าสลินึ่ง
ใดจะมาสผด่เราหรมือเกลิดอะไรขนนั้นกมับเรากร็ตาม เราจนงควรอธลิษฐานขอใหว้นนั้พาพระทมัยของพระเจว้าสพาเรร็จจรลิงในสลินึ่งนมันั้น 
เพราะวด่าสจุดทว้ายแลว้วสลินึ่งนมันั้นจะถวายเกบียรตลิพระเจว้าและเปป็นประโยชนร์แกด่เรา

จงสมังเกตอบีกครมันั้งวด่าเปาโลอธลิษฐานอยด่างจรลิงจมังสามครมันั้งขอใหว้พระเจว้าเอาหนามนมันั้นออกไปเสบีย นบีนึ่ควร
สอนเราใหว้พากเพบียรในการอธลิษฐาน-อธลิษฐานตด่อไปจนกวด่าพระเจว้าจะตอบ ถนงแมว้วด่าคพาตอบของพระองคร์อาจ
ไมด่ใชด่สลินึ่งทบีนึ่เราคาดหวมังหรมือประสงคร์กร็ตาม

ขว้อ 9: และพระองคร์ไดว้ตรมัสกมับขว้าพเจว้าวด่า “พระคจุณของเรากร็มบีพอสพาหรมับเจว้าเสมอ เพราะฤทธลิธเดชของ



เรากร็ถผกทพาใหว้สพาเรร็จครบถว้วนในความอด่อนแอ” เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงยลินดบีมากทบีนึ่สจุดทบีนึ่จะอวดในบรรดาความ
อด่อนแอของขว้าพเจว้า เพมืนึ่อฤทธลิธเดชของพระครลิสตร์จะไดว้สถลิตอยผด่บนขว้าพเจว้า

เปาโลอธลิษฐานสามครมันั้งขอใหว้หนามนมันั้นถผกเอาออกไปเสบีย และครมันั้งทบีนึ่สามองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงตอบ-แตด่
ไมด่ใชด่ตามทบีนึ่เปาโลทผลขอ องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงตอบตามสตลิปปัญญาแบบพระเจว้าของพระองคร์ โดยทรงทราบสลินึ่งทบีนึ่
ดบีทบีนึ่สจุดสพาหรมับลผกของพระองคร์ พระองคร์ตรมัสแกด่เปาโลวด่า “พระคจุณของเรากร็มบีพอสพาหรมับเจว้า” นบีนึ่เกลิดขนนั้นทมันทบีทบีนึ่
เขาอธลิษฐานครมันั้งทบีนึ่สามหรมือไมด่นมันั้น เปาโลไมด่ไดว้บอกเรา และมมันเปป็นไปไมด่ไดว้ทบีนึ่จะชบีนั้ขาดวลิธบีทบีนึ่พระเจว้าทรงแจว้งใหว้
เปาโลทราบวด่าพระคจุณของพระองคร์นมันั้นเพบียงพอ-ไมด่วด่าผด่านเสบียงทบีนึ่ไดว้ยลิน นลิมลิต หรมือการเปปิดเผย-แตด่นมันึ่นไมด่ใชด่เรมืนึ่อง
สพาคมัญ ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าพระเจว้าทรงตอบแลว้วคมือสลินึ่งทบีนึ่สพาคมัญ มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าพระองคร์ไมด่ทรงเหร็นสมควรทบีนึ่จะ
เอาหนามนมันั้นออกไปเสบีย แตด่พระองคร์ทรงทพาบางสลินึ่งทบีนึ่มหมัศจรรยร์พอ ๆ กมัน หากไมด่มหมัศจรรยร์มากกวด่า พระองคร์
ประทานการรมับประกมันอมันเปปีปี่ยมสจุขแกด่เปาโลเรมืนึ่องพระคจุณทบีนึ่เพบียงพอเพมืนึ่อจะทนหนามของเขาทจุกชมันึ่วขณะของทจุก
ชมันึ่วโมงของทจุกวมัน

เรามบีบทเรบียนอมันยลินึ่งใหญด่ตรงนบีนั้ในการอธลิษฐาน และเราควรศนกษาคว้นควว้าเรมืนึ่องนบีนั้และเรบียนรผว้สลินึ่งทบีนึ่พระเจว้า
ทรงอยากใหว้เราทราบจากมมัน บทเรบียนกร็คมือนบีนึ่: ถนงแมว้เราอาจอยผด่ฝฝ่ายวลิญญาณและตามแบบพระเจว้ามาก ๆ และ
ถนงแมว้เราอาจอธลิษฐานอยด่างรว้อนรนในความเชมืนึ่อ โดยเชมืนึ่อวด่าพระเจว้าทรงฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะทพาบางสลินึ่งเพมืนึ่อเราไดว้ 
พระองคร์อาจไมด่เหร็นวด่าเหมาะสมทบีนึ่จะตอบตามทบีนึ่เราคลิดวด่าพระองคร์ควรตอบ แตด่เราตว้องจดจพาไวว้เสมอวด่าพระเจว้า
ทรงรผว้ดบีทบีนึ่สจุด แนด่นอนวด่าเราควรเสนอคพาทผลขอตด่าง ๆ ของเราตด่อพระเจว้าในการอธลิษฐาน แตด่เราควรอธลิษฐานใน
การนบนอบตด่อนนั้พาพระทมัยของพระบลิดาเสมอ พระเยซผเองทรงอธลิษฐานวด่า “อยด่าใหว้เปป็นไปตามความประสงคร์
ของขว้าพระองคร์ แตด่ใหว้นนั้พาพระทมัยของพระองคร์สพาเรร็จเถลิด” (ลผกา 22:42)

บางคนทบีนึ่อด่านถว้อยคพาเหลด่านบีนั้อาจอธลิษฐานอยด่างจรลิงจมังมานานแลว้วสพาหรมับภาระหรมือคพาทผลขอบางอยด่าง 
และคพาขอนมันั้นยมังไมด่ไดว้รมับคพาตอบ ขอใหว้ผมเตมือนความจพาคจุณอบีกครมันั้งวด่าพระเจว้าทรงกระทพาสลินึ่งสารพมัดดบี- “และ
พวกเราทราบวด่า ทจุกสลินึ่งทพางานดว้วยกมันเพมืนึ่อใหว้เกลิดผลดบีแกด่คนทมันั้งหลายทบีนึ่รมักพระเจว้า คมือแกด่คนทมันั้งหลายทบีนึ่เปป็นผผว้รมับ
การทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (รม. 8:28) ถว้าคจุณหรมือผมมบีสลินึ่งทบีนึ่เรบียกไดว้วด่าเปป็น “หนามในเนมืนั้อ”
(ถนงแมว้อาจเทบียบไมด่ไดว้กมับหนามของเปาโล) และเราไดว้อธลิษฐานขอใหว้พระเจว้าเอามมันออกไปเสบียแตด่พระองคร์ยมังไมด่
เอามมันออกไป เรากร็แนด่ใจไดว้วด่าพระองคร์จะประทานพระคจุณแกด่เราเพมืนึ่อจะทนหนามนมันั้นไดว้ นบีนึ่จะพลิสผจนร์วด่าเปป็น
พระพรทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่กวด่าเยอะหากเทบียบกมับการทบีนึ่พระเจว้าทรงขจมัดสลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่เรารผว้สนกวด่าเปป็นหนามในเนมืนั้อของเรา นบีนึ่
เปป็นกรณบีของเปาโล และไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่านบีนึ่เปป็นกรณบีของครลิสเตบียนจพานวนมากวมันนบีนั้เชด่นกมัน

เราควรเตร็มใจทบีนึ่จะดพาเนลินโดยความเชมืนึ่อ มบีชบีวลิตโดยความเชมืนึ่อ และอธลิษฐานในความเชมืนึ่อ จากนมันั้นถว้า
พระเจว้าไมด่ทรงตอบคพาอธลิษฐานของเราตามทบีนึ่เราคลิดวด่าพระองคร์ควรตอบ พระองคร์กร็อาจมบีบางสลินึ่งทบีนึ่ดบีกวด่าสพาหรมับ
เรา หากเพบียงเรามบีความเชมืนึ่อทบีนึ่จะรอคอยพระองคร์ ผมไมด่รผว้วด่าสลินึ่งใดดบีทบีนึ่สจุดสพาหรมับผม แตด่พระเจว้าทรงทราบ เพราะ
วด่าพระเจว้าทรงทราบทจุกสลินึ่งของวมันพรจุด่งนบีนั้เหลด่านมันั้น

“...เพราะฤทธลิธเดชของเรากร็ถผกทพาใหว้สพาเรร็จครบถว้วนในความอด่อนแอ”-ซนนึ่งหมายความวด่าพละกพาลมังทบีนึ่
พระเยซผทรงถด่ายทอดใหว้นมันั้นถผกเผยใหว้ประจมักษร์อยด่างสมบผรณร์มากขนนั้นเมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อรผว้สนกอยด่างจรลิงใจวด่าตนอด่อนแอ ถว้า



เรารผว้สนกวด่าเราแขร็งแกรด่งพอทบีนึ่จะสผว้ศนกนมันั้นและไดว้รมับชมัยชนะ เรากร็ไมด่ไดว้พนนึ่งพาพระเจว้า และพระองคร์จะไมด่ทรงชด่วย
เหลมือเรา แตด่ถว้าเรารผว้สนกในใจของเราวด่าปราศจากพระองคร์เรากร็สผว้ศนกนมันั้นไมด่ไดว้ เรามบีชมัยชนะไมด่ไดว้ และปราศจาก
พระคจุณของพระองคร์เราเอาชนะไมด่ไดว้ พระองคร์กร็จะประทานพละกพาลมังและพระคจุณทบีนึ่เราตว้องการสพาหรมับทจุกชมันึ่ว
ขณะของทจุกวมัน

“เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงยลินดบีมากทบีนึ่สจุดทบีนึ่จะอวดในบรรดาความอด่อนแอของขว้าพเจว้า…” เปาโลกพาลมังกลด่าว
วด่า “ขว้าพเจว้าถมือวด่ามมันเปป็นสลิทธลิพลิเศษทบีนึ่ไดว้รมับความเจร็บปวด หากการลองใจทมันั้งหลายของขว้าพเจว้าจะเปป็นชด่องทาง
ทบีนึ่ทพาใหว้ขว้าพเจว้าเปป็นผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ดบีขนนั้นของพระเจว้า” ถว้อยคพาเชด่นนบีนั้สามารถออกมาจากรลิมฝปีปากของผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่งทบีนึ่
อจุทลิศตมัวอยด่างเตร็มทบีนึ่ตด่อพระเจว้าเทด่านมันั้น เปาโลถมือวด่าการไดว้รมับความเจร็บปวดนมันั้น, การมบีหนามอมันหนนนึ่ง, เปป็นสลิทธลิ
พลิเศษจรลิง ๆ หากเขาสามารถถวายเกบียรตลิพระครลิสตร์ไดว้มากขนนั้นในความอด่อนแอของตน เขากร็มบีความสจุขทบีนึ่ไดว้รมับ
ความเจร็บปวดเพมืนึ่อเหร็นแกด่พระครลิสตร์ ผมเชมืนึ่อวด่าเปาโลเตร็มใจทบีนึ่จะทพาอะไรกร็ไดว้ ไปทบีนึ่ไหนกร็ไดว้ และทนทจุกขร์สลินึ่งใด
กร็ไดว้เพมืนึ่อพระเยซผครลิสตร์

“...เพมืนึ่อฤทธลิธเดชของพระครลิสตร์จะไดว้สถลิตอยผด่บนขว้าพเจว้า” ฤทธลิธเดชของพระครลิสตร์หมายถนงพละกพาลมังนมันั้น
ซนนึ่งพระเยซผครลิสตร์เจว้าทรงถด่ายทอดใหว้แกด่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่ยอมวางใจและเชมืนึ่อฟปัง โดยทางฤทธลิธเดชนบีนั้เทด่านมันั้นเราจนงสามารถ
ดพาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนและเอาชนะการทดลองและการลองใจทมันั้งหลายของชบีวลิตนบีนั้ไดว้ เปาโลเตร็มใจทบีนึ่จะทนทจุกขร์สลินึ่ง
ใดกร็ไดว้เพมืนึ่อทบีนึ่ฤทธลิธเดชของพระครลิสตร์จะสถลิตอยผด่บนเขา

คพาวด่า “สถลิตอยผด่บน” ในทบีนึ่นบีนั้ถผกใชว้ในความหมายของ “การคงอยผด่บน” หรมือ “การอยผด่ตด่อไปกมับ” อมันทบีนึ่จรลิง
ในภาษากรบีกคพาเหลด่านบีนั้มบีควาามหมายจรลิง ๆ วด่า “ปกคลจุมขว้าพเจว้าหมดทมันั้งตมัวเหมมือนเตร็นทร์หลมังหนนนึ่ง” นบีนึ่เปป็นความ
จรลิงทบีนึ่แสนวลิเศษ! ฤทธลิธเดชของพระเยซผครลิสตร์ทบีนึ่ถผกเผยใหว้ประจมักษร์แกด่ผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายสถลิตอยผด่บนพวกเขาและ
ประทมับอยผด่กมับพวกเขาจรลิง ๆ ในการลองใจ ความทจุกขร์ลพาบาก ความยจุด่งยาก ความผลิดหวมัง ความปวดรว้าวใจ และ
ความใจสลายของพวกเขา ดมังนมันั้นเปาโลจนงกพาลมังกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าชมืนึ่นชมยลินดบีในความเจร็บปวดของขว้าพเจว้าเพมืนึ่อ
ทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะไดว้เขว้าสด่วนในฤทธลิธเดชและการปลอบโยนนมันั้นทบีนึ่พระเยซผเพบียงผผว้เดบียวสามารถถด่ายทอดใหว้แกด่ขว้าพเจว้า
ไดว้” ถว้อยคพาของเขาในฟปีลลิปปปี 3:7-10 แสดงออกถนงความคลิดเดบียวกมัน:

“แตด่สลินึ่งใดทบีนึ่เคยเปป็นคจุณประโยชนร์แกด่ขว้าพเจว้า สลินึ่งเหลด่านมันั้นขว้าพเจว้ากร็ถมือวด่าไรว้ประโยชนร์แลว้วเพมืนึ่อเหร็นแกด่
พระครลิสตร์ ใชด่แลว้ว อยด่างไมด่มบีขว้อสงสมัย และขว้าพเจว้าถมือวด่าสลินึ่งสารพมัดกร็ไรว้ประโยชนร์เพราะเหร็นแกด่ความประเสรลิฐ
แหด่งความรผว้ของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของขว้าพเจว้า เพราะเหตจุพระองคร์ ขว้าพเจว้าจนงไดว้ยอมเสบียสลินึ่ง
สารพมัด และถมือวด่าสลินึ่งเหลด่านมันั้นเปป็นเหมมือนมผลสมัตวร์ เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้พระครลิสตร์ และจะไดว้ปรากฏอยผด่ในพระองคร์ 
ไมด่มบีความชอบธรรมของขว้าพเจว้าเองซนนึ่งไดว้มาโดยพระราชบมัญญมัตลิ แตด่มบีความชอบธรรมซนนึ่งมาโดยความเชมืนึ่อนมันั้น
แหด่งพระครลิสตร์ เปป็นความชอบธรรมซนนึ่งมาจากพระเจว้าโดยความเชมืนึ่อ เพมืนึ่อขว้าพเจว้าจะไดว้รผว้จมักพระองคร์ และฤทธลิธ
เดชแหด่งการเปป็นขนนั้นมาจากความตายของพระองคร์ และการรด่วมสามมัคคบีธรรมแหด่งการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ ของ
พระองคร์…”

เปาโลเขบียนถนงผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นทบีนึ่กรจุงโรมวด่า “...พวกเราทนทจุกขร์ดว้วยกมันกมับพระองคร์ (พระครลิสตร์) พวกเรา
กร็จะไดว้สงด่าราศบีดว้วยกมันกมับพระองคร์ดว้วย เพราะขว้าพเจว้านมับวด่า บรรดาความทจุกขร์ลพาบากแหด่งสมมัยปปัจจจุบมันนบีนั้ ไมด่



สมควรทบีนึ่จะเอาไปเปรบียบกมับสงด่าราศบีซนนึ่งจะถผกเปปิดเผยในเราทมันั้งหลาย” (รม. 8:17,18)
เมมืนึ่อเขบียนถนงทลิโมธบี บจุตรชายของเขาในความเชมืนึ่อนมันั้นและในการรมับใชว้นมันั้น เปาโลกลด่าววด่า: “จงระลนกวด่า

พระเยซผครลิสตร์ ผผว้ทรงสมืบเชมืนั้อสายของดาวลิด ไดว้ทรงถผกชจุบใหว้เปป็นขนนั้นมาจากความตายแลว้ว ตามขด่าวประเสรลิฐของ
ขว้าพเจว้านมันั้น เพราะเหตจุขด่าวประเสรลิฐนมันั้น ขว้าพเจว้าจนงทนความทจุกขร์ยาก เหมมือนอยด่างผผว้กระทพาความชมันึ่วรว้าย จน
กระทมันึ่งถผกลด่ามโซด่ แตด่พระวจนะของพระเจว้านมันั้นไมด่ถผกลด่ามโซด่ เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงสผว้ทนทจุกอยด่าง เพราะเหร็นแกด่ผผว้
ทบีนึ่ทรงเลมือกสรรไวว้นมันั้น เพมืนึ่อพวกเขาจะไดว้รมับความรอดดว้วย ซนนึ่งมบีอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์ พรว้อมกมับสงด่าราศบีนลิรมันดรร์ นบีนึ่
เปป็นถว้อยคพาสมัตยร์ซมืนึ่อ ดว้วยวด่าถว้าพวกเราตายกมับพระองคร์ พวกเรากร็จะมบีชบีวลิตอยผด่กมับพระองคร์เชด่นกมัน ถว้าพวกเราทน
ความทจุกขร์ยาก พวกเรากร็จะครอบครองรด่วมกมับพระองคร์ดว้วย…” (2 ทธ. 2:8-12)

พระเจว้ากพาลมังตรมัสแกด่ผผว้เชมืนึ่อทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทจุกคน ไมด่วด่าผผว้เชมืนึ่อคนนมันั้นอาจกพาลมังทนทจุกขร์หรมือเผชลิญกมับสลินึ่ง
ใดอยผด่กร็ตามวด่า “จงวางใจเรา จงมอบทจุกสลินึ่งไวว้กมับเรา จงวางใจเราไปจนสจุดทาง เราจะไมด่ละเจว้าหรมือทอดทลินั้งเจว้า
เลย เราจะไมด่ทพาใหว้เจว้าผลิดหวมังเลย เราสมัญญา แมว้แตด่สลินึ่งซนนึ่งเจว้าทนทจุกขร์อยผด่และอาจรผว้สนกวด่าเปป็นเครมืนึ่องกบีดขวางกร็จะ
ถผกเปลบีนึ่ยนเปป็นแหลด่งทบีนึ่มาแหด่งพระพร พละกพาลมัง และบพาเหนร็จ” นบีนึ่เปป็นวลิธบีทบีนึ่พระเจว้าทรงตอบเปาโล และคพาเตมือน
สตลิของพระองคร์มาถนงผผว้เชมืนึ่อคนใดกร็ตามทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วทบีนึ่ยอมวางใจพระองคร์อยด่างสลินั้นสจุดใจ

ขว้อ 10: เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงปปีตลิยลินดบีในบรรดาความอด่อนแอ ในการถผกดด่าวด่าทมันั้งหลาย ในบรรดาความ
ขมัดสน ในการถผกขด่มเหงตด่าง ๆ ในบรรดาความกมังวลใจเพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ เพราะวด่าขว้าพเจว้าอด่อนแอเมมืนึ่อใด 
ขว้าพเจว้ากร็แขร็งแรงเมมืนึ่อนมันั้น

“เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงปปีตลิยลินดบีในบรรดาความอด่อนแอ…” เหมมือนในขว้อ 9 ตรงนบีนั้ “บรรดาความ
อด่อนแอ” กลด่าวถนง ความอด่อนแอทมันั้งหลาย ในบททบีนึ่ 11 ขว้อ 30 เปาโลกลด่าววด่า “ถว้าขว้าพเจว้าจพาเปป็นตว้องอวด 
ขว้าพเจว้ากร็จะอวดเรมืนึ่องสลินึ่งทมันั้งหลายซนนึ่งเกบีนึ่ยวกมับบรรดาความอด่อนกพาลมังของขว้าพเจว้า” เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า 
“ขว้าพเจว้าชมืนึ่นชมยลินดบีทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้รมับอภลิสลิทธลิธในการทนทจุกขร์ มมันเปป็นความเพลลิดเพลลินยลินึ่งนมัก เปป็นความชมืนึ่นบาน
ใหญด่ยลินึ่งสพาหรมับขว้าพเจว้า”

ครลิสเตบียนบางคนทบีนึ่มบีความสจุขมากทบีนึ่สจุดทบีนึ่ผมเคยรผว้จมักในระหวด่างการรมับใชว้ทมันั้งหมดของผมคมือ ผผว้เชมืนึ่อทมันั้ง
หลายทบีนึ่ไดว้รมับความเจร็บปวดอยด่างมหาศาล (ในอดบีตและบางคนกร็ตอนนบีนั้) ความชมืนึ่นบานทบีนึ่บรลิสจุทธลิธทบีนึ่สจุดทบีนึ่ผมเคย
เหร็นอยผด่ในชบีวลิตของผผว้คนทบีนึ่ทนทจุกขร์มากทบีนึ่สจุด หลายครมันั้งผมไดว้ไปเยบีนึ่ยมคนทบีนึ่ออกไปนอกบว้านไมด่ไดว้เพมืนึ่อพยายามนพา
แสงแดดสมักเลร็กนว้อยเขว้าไปสผด่ชบีวลิตของพวกเขา แตด่กด่อนทบีนึ่ผมไดว้จากมา พวกเขาไดว้นพาแสงแดดและความชมืนึ่นบาน
มาใหว้แกด่ผมมากกวด่าทบีนึ่ผมไดว้นพามาใหว้แกด่พวกเขา พระคจุณของพระเจว้าชด่วยใหว้ผผว้เชมืนึ่อไมด่เพบียงสามารถทนความทจุกขร์
ยากเทด่านมันั้น แตด่สามารถชมืนึ่นบานและยลินดบีเหลมือลว้นในการทนทจุกขร์ดว้วย

หลมักปรมัชญาไมด่สามารถนพาความชมืนึ่นบานมาสผด่คน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่อยผด่บนเตบียงโรงพยาบาลหรมือเปป็นอมัมพาตอยผด่ใน
รถเขร็นไดว้ ความไมด่เชมืนึ่อไมด่มบีอะไรจะเสนอใหว้แกด่คน ๆ หนนนึ่งทบีนึ่รด่างกายบลิดเบบีนั้ยวเพราะโรคไขขว้ออมักเสบหรมือเปป็น
อมัมพาตในลมักษณะหนนนึ่ง ความสนจุกสนานของโลกนบีนั้ไมด่สามารถนพาความชมืนึ่นบานทบีนึ่แทว้จรลิงมาใหว้ไดว้ในยามถผกขด่มเหง
ความมมันึ่งคมันึ่ง-ถนงแมว้คน ๆ หนนนึ่งอาจเปป็นเศรษฐบีเงลินลว้าน-กร็ไมด่มบีอพานาจทบีนึ่จะสนมับสนจุนและหนจุนใจคน ๆ หนนนึ่งในความ
ทจุกขร์ใจ ความทจุกขร์ระทม และการทนทจุกขร์ไดว้ แตด่ความเชมืนึ่อแบบครลิสเตบียน-พระครลิสตร์ในตมัวคจุณ-ใหว้ความชมืนึ่นบานทบีนึ่



ไมด่อาจเอด่ยเปป็นคพาพผดไดว้และเปปีปี่ยมดว้วยสงด่าราศบีในการลองใจ ในความทจุกขร์ลพาบาก ในความเจร็บปฝ่วย ในความ
เสบียใจ และในภมัยพลิบมัตลิ มบีแตด่ลผกของพระเจว้าทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว ทบีนึ่ถผกลว้างชพาระโดยพระโลหลิต และทบีนึ่อจุทลิศตมัว
สามารถยลินั้มไดว้ทมันั้งนนั้พาตาในความทจุกขร์ใจและความปวดรว้าว

“...ในการถผกดด่าวด่าทมันั้งหลาย…” นบีนึ่กลด่าวถนงการเหยบียดหยาม การเยาะเยว้ย การดผถผกซนนึ่งเปาโลไดว้ประสบ
ในฐานะเปป็นผผว้รมับใชว้ทบีนึ่อจุทลิศตมัวของขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า เปาโลประกาศพระครลิสตร์-ผผว้ทรงถผกตรนง
กางเขน ถผกฝปัง ทรงเปป็นขนนั้น เสดร็จขนนั้นสผด่สวรรคร์แลว้ว และจะเสดร็จมาอบีกทบี เขาเทศนาความรอดโดยพระคจุณ ไมด่รวม
การประพฤตลิ เขาถผกเยาะเยว้ย เขาถผกเหยบียดหยาม เขาถผกใสด่รว้าย เพราะเขายกชผพระครลิสตร์ในฐานะเปป็นทางเดบียว
แหด่งความรอด ในบททบีนึ่ 11 เปาโลกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าพผดเกบีนึ่ยวกมับเรมืนึ่องการเหยบียดหยาม ราวกมับวด่าพวกเราเคย
อด่อนแอ…” (2 คร. 11:21) และเขาเขบียนถนงทลิโมธบีวด่า “ดว้วยเหตจุนบีนั้เองพวกเราจนงทพางานหนมักและทนคพาตพาหนลิ 
เพราะพวกเราวางใจในพระเจว้าผผว้ทรงพระชนมร์อยผด่ ผผว้ทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของคนทมันั้งปวง โดยเฉพาะของคน
เหลด่านมันั้นทบีนึ่เชมืนึ่อ” (1 ทธ. 4:10)

“...ในบรรดาความขมัดสน…” เปาโลไมด่ไดว้ทจุกขร์รว้อนและวลิตกกมังวลเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งจพาเปป็นตด่าง ๆ ของชบีวลิต เขา
ชมืนึ่นชมยลินดบีเพราะเขามมันึ่นใจวด่าพระเจว้าผผว้ไดว้ทรงชด่วยเขาใหว้รอดโดยพระคจุณของพระองคร์จะทรงจมัดหาสพาหรมับทจุก
ความจพาเปป็นทบีนึ่เขามบี (ฟป. 4:19)

“...ในการถผกขด่มเหงตด่าง ๆ…” กด่อนการกลมับใจเชมืนึ่อของเขา เปาโลไดว้ขด่มเหงครลิสตจมักรอยด่างรจุนแรง บมัดนบีนั้
ตมัวเขาเองถผกขด่มเหง แตด่เขามบีความยลินดบีในการถผกขด่มเหงทมันั้งหลายของตน

“...ในบรรดาความกมังวลใจ…” “ความกมังวลใจ” ในทบีนึ่นบีนั้หมายถนงความยจุด่งยากทมันั้งหลายทบีนึ่เปาโลตว้องพบ
เจอเพราะการประกาศขด่าวประเสรลิฐของพระเยซผครลิสตร์ ในบททบีนึ่ 6 ของจดหมายฝากฉบมับนบีนั้ เปาโลกลด่าววด่า: 
“โดยไมด่ใหว้มบีเหตจุทบีนึ่จะสะดจุดในสลินึ่งหนนนึ่งสลินึ่งใดเลย เพมืนึ่อการรมับใชว้นบีนั้จะไมด่ถผกตพาหนลิไดว้ แตด่ในสลินึ่งทมันั้งปวง ไดว้กระทพาพวก
เราเองใหว้เปป็นทบีนึ่ชอบ ในฐานะผผว้รมับใชว้ของพระเจว้า ในความอดทนเปป็นอมันมาก ในบรรดาความทจุกขร์รว้อน ในความ
ขมัดสนตด่าง ๆ ในความทจุกขร์ใจทมันั้งหลาย ในบรรดารอยเฆบีนึ่ยน ในการถผกจพาคจุกหลายครมันั้ง ในเหตจุการณร์วจุด่นวายทมันั้ง
หลาย ในการทพางานหนมักตด่าง ๆ ในการเฝฟ้าระวมัง ในการอดอาหารทมันั้งหลาย โดยความบรลิสจุทธลิธ โดยความรผว้ โดย
ความอดกลมันั้นไวว้นาน โดยความกรจุณา โดยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ โดยความรมักทบีนึ่ไรว้มารยา โดยพระวจนะแหด่ง
ความจรลิง โดยฤทธลิธเดชของพระเจว้า โดยยจุทธภมัณฑร์แหด่งความชอบธรรมทบีนึ่อยผด่ดว้านมมือขวาและมมือซว้าย โดยมบี
เกบียรตลิยศและไรว้เกบียรตลิยศ โดยคพารายงานวด่าชมันึ่วและคพารายงานวด่าดบี เหมมือนเปป็นคนหลอกลวง แตด่ยมังสมัตยร์จรลิง 
เหมมือนเปป็นคนทบีนึ่ไมด่มบีใครรผว้จมัก แตด่ยมังเปป็นทบีนึ่รผว้จมักดบี เหมมือนใกลว้ตาย และดผเถลิด พวกเรายมังมบีชบีวลิตอยผด่ เหมมือนถผกตบีสอน
และไมด่ถผกฆด่า เหมมือนเศรว้าโศก แตด่มบีความปปีตลิยลินดบีอยผด่เสมอ เหมมือนยากจน แตด่ทพาใหว้คนเปป็นอมันมากมมันึ่งมบี เหมมือน
ไมด่มบีอะไรเลย และยมังถมือครองสลินึ่งสารพมัดอยผด่” (2 คร. 6:3-10) 

“...เพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์” เปาโลสามารถยลินดบีอยด่างแทว้จรลิงไดว้ในสลินึ่งเหลด่านบีนั้ทมันั้งหมดเพราะเขาสผว้ทน
พวกมมันเพราะเหร็นแกด่องคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พระเยซผเองตรมัสวด่า “ทด่านทมันั้งหลายยด่อมไดว้รมับพรเมมืนึ่อคนทมันั้งหลายจะ
เกลบียดชมังพวกทด่าน และเมมืนึ่อพวกเขาจะแยกทด่านทมันั้งหลายใหว้ออกจากพวกเขา และจะตพาหนลิพวกทด่าน และวด่า
กลด่าวชมืนึ่อของพวกทด่านวด่าชมันึ่วรว้าย เพราะเหร็นแกด่บจุตรมนจุษยร์ ในวมันนมันั้นทด่านทมันั้งหลายจงปปีตลิยลินดบี และเตว้นโลดดว้วย



ความชมืนึ่นบาน เพราะดผเถลิด บพาเหนร็จของทด่านทมันั้งหลายในสวรรคร์กร็ใหญด่ยลินึ่ง…” (ลผกา 6:22,23) และเปโตรกลด่าววด่า 
“ถว้าพวกทด่านถผกดด่าวด่าเพราะพระนามของพระครลิสตร์ พวกทด่านกร็เปป็นสจุข…” (1 ปต. 4:14)

“...เพราะวด่าขว้าพเจว้าอด่อนแอเมมืนึ่อใด ขว้าพเจว้ากร็แขร็งแรงเมมืนึ่อนมันั้น” เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อรผว้สนกวด่าตนแขร็งแรง เขากร็
อด่อนแอ แตด่เมมืนึ่อเราเผชลิญหนว้าขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเราอด่อนแอแคด่ไหนและเราตว้องพนนึ่งพาพระครลิสตร์อยด่างสลินั้นสจุดใจขนาด
ไหน พละกพาลมังของพระองคร์กร็ถผกถด่ายทอดมาสผด่เรา ยลินึ่งการลองใจหนมักหนด่วงมากเทด่าไรและยลินึ่งเรารผว้สนกวด่าตว้องการ
ฤทธลิธเดชและพระคจุณของพระเจว้ามากเทด่าไร เรากร็จะไดว้รมับพระคจุณจากองคร์พระผผว้เปป็นเจว้ามากเทด่านมันั้นและเราจะ
วางใจในพระคจุณและพละกพาลมังของพระองคร์แทนความสามารถของเราเองมากเทด่านมันั้น

ผผว้เชมืนึ่ออยผด่บนแดนอมันตรายเมมืนึ่อตนรผว้สนกวด่าตนสามารถสผว้ศนกนมันั้นในพละกพาลมังของตมัวเอง วด่าตนแขร็งแรงพอทบีนึ่
จะดพาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนไดว้ เราไมด่แขร็งแรงพอ เราตว้องพนนึ่งพาพละกพาลมังของพระเยซผเจว้า เราตว้องวางใจในฤทธลิธเดช
ของพระเจว้า เราตว้องดพาเนลินโดยความเชมืนึ่อ

ขว้อ 11: ขว้าพเจว้ากลายเปป็นคนเขลาเสบียแลว้วในการอวด พวกทด่านไดว้บมังคมับขว้าพเจว้า เพราะวด่าขว้าพเจว้าควร
ไดว้รมับการยกยด่องจากพวกทด่านแลว้ว เหตจุวด่าขว้าพเจว้าไมด่ดว้อยกวด่าอมัครทผตชมันั้นผผว้ใหญด่เหลด่านมันั้นแตด่ประการใดเลย ถนง
แมว้วด่าขว้าพเจว้าไมด่เปป็นอะไรเลยกร็ตาม

“ขว้าพเจว้ากลายเปป็นคนเขลาเสบียแลว้วในการอวด…” เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้ากลายเปป็นคนโงด่ใน
สายตาของชาวโครลินธร์บางคนไปแลว้วหรมือเพราะการอวดของขว้าพเจว้า?” เขาระมมัดระวมังมาก ๆทบีนึ่จะใหว้พวกเขารผว้
วด่าเขาถมือวด่าการอวดอยด่างทบีนึ่เขาไดว้กระทพานมันั้นเปป็นการโงด่เขลาและไรว้สาระ-ลมักษณะเฉพาะตมัวของคนโงด่

“...พวกทด่านไดว้บมังคมับขว้าพเจว้า” คพาวด่า “พวกทด่าน” มบีการเนว้นหนมักมาก ๆ มมันไมด่ใชด่ความปรารถนาของ
อมัครทผตเปาโล แตด่เปป็นทางประพฤตลิของชาวโครลินธร์ทบีนึ่นพาเขาใหว้อวดในการปกปฟ้องตพาแหนด่งอมัครทผตของเขา เปาโล
ไมด่อยากอวด แตด่พวกเขาบมังคมับเขาใหว้ตว้องอวดเพมืนึ่อเปป็นการปฟ้องกมันตมัวเอง เขาคงไมด่อวดเลยหากสภาพการณร์
แวดลว้อมของกรณบีนบีนั้ไมด่ไดว้เรบียกรว้องเขาใหว้อวดเพมืนึ่อปกปฟ้องอจุปนลิสมัยของเขา พมันธกลิจของเขา และตพาแหนด่งของเขา 
ถว้าผผว้เชมืนึ่อคนใดรผว้สนกวด่าตนตว้องอวด กร็จงใหว้เขาแนด่ใจวด่าจะทพาเชด่นนมันั้นกร็ตด่อเมมืนึ่อสภาพการณร์แวดลว้อมตด่าง ๆ เปป็น
เหมมือนกมับกรณบีของอมัครทผตเปาโลตรงนบีนั้ เมมืนึ่อเกบียรตลิของเขาในฐานะอมัครทผตและอจุปนลิสมัยของเขากพาลมังตกเปป็นเดลิม
พมันอยด่างแนด่นอน

“...เพราะวด่าขว้าพเจว้าควรไดว้รมับการยกยด่องจากพวกทด่านแลว้ว” นบีนึ่เปป็นคพาตมักเตมือนเบา ๆ ในสด่วนของ
เปาโล ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นควรยกยด่องเขา และเมมืนึ่อนมันั้นการอวดทมันั้งหมดของเขากร็คงไมด่จพาเปป็นเลย เพราะพวกเขา
ลว้มเหลวในการยกยด่องเขา โดยรผว้วด่าเขาไดว้ทพาสลินึ่งใดสพาเรร็จไปแลว้ว พวกเขาจนงบมังคมับเขาใหว้ตว้องกลด่าวปกปฟ้องงานรมับ
ใชว้และอจุปนลิสมัยของเขาโดยการทบีนึ่เขาตว้องจพาใจอวด

“...เหตจุวด่าขว้าพเจว้าไมด่ดว้อยกวด่าอมัครทผตชมันั้นผผว้ใหญด่เหลด่านมันั้นแตด่ประการใดเลย…” เปาโลกลด่าวคพาพผดคลว้าย 
ๆ กมันในบททบีนึ่ 11 ขว้อ 5 ทบีนึ่เขากลด่าววด่า “เพราะขว้าพเจว้าคาดวด่า ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้ดว้อยกวด่าอมัครทผตชมันั้นผผว้ใหญด่เหลด่านมันั้น
แมว้แตด่นว้อยเลย” ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าเขาเทด่าเทบียมกมับอมัครทผตทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ทบีนึ่สจุดบางคนเหลด่านมันั้น แตด่เขารบีบเสรลิมในทบีนึ่นบีนั้
วด่า “ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้าไมด่เปป็นอะไรเลยกร็ตาม (นมันึ่นคมือ โดยตมัวขว้าพเจว้าเอง)” นบีนึ่เปป็นคพากลด่าวทบีนึ่แสดงถนงความถด่อมใจ
แบบจรลิงใจ ในจดหมายฉบมับแรกของเขาถนงชาวโครลินธร์ เปาโลกลด่าววด่า “ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าเปป็นผผว้นว้อยทบีนึ่สจุดในพวก



อมัครทผต ทบีนึ่ไมด่สมควรจะถผกเรบียกวด่าเปป็นอมัครทผต เพราะวด่าขว้าพเจว้าไดว้ขด่มเหงครลิสตจมักรของพระเจว้า แตด่โดยพระคจุณ
ของพระเจว้า ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่อยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าเปป็นอยผด่นบีนั้…” (1 คร. 15:9,10) เปาโลเผยใหว้ประจมักษร์ถนงจลิตใจทบีนึ่ถด่อม
ใจนบีนั้เชด่นกมันใน 1 โครลินธร์ 3:5-8 และในเอเฟซมัส 3:8 เขาพผดถนงตมัวเองวด่าเปป็น “คนเลร็กนว้อยกวด่าคนเลร็กนว้อยทบีนึ่สจุดใน
พวกวลิสจุทธลิชนทมันั้งหมด”

เหลด่าผผว้นพาฝฝ่ายวลิญญาณทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ทบีนึ่สจุดตลอดกาลคมือชายทมันั้งหลายทบีนึ่รผว้สนกอยด่างลนกซนนั้งทบีนึ่สจุดถนงความไรว้คด่า
และความไมด่ควรคด่าของตน เมมืนึ่อเราเหร็นพระเยซผและระลนกถนงสลินึ่งทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงสผว้ทนเพมืนึ่อทบีนึ่เราจะไดว้มบีชบีวลิตทบีนึ่นลิ
รมันดรร์และบรลิบผรณร์ เมมืนึ่อเราตระหนมักวด่าพระเจว้าทรงรมักเรามากขนาดไหนเมมืนึ่อพระองคร์ทรงยอมใหว้พระเยซผ
สลินั้นพระชนมร์เพมืนึ่อเรา เมมืนึ่อเราพลิจารณาวด่าทจุกสลินึ่งทบีนึ่เรามบี ทจุกอยด่างทบีนึ่เราเปป็น และทมันั้งหมดทบีนึ่เราเคยหวมังวด่าจะเปป็นหรมือ
มบีในกาลเวลาหรมือนลิรมันดรร์กาลนมันั้นเปป็นเพราะพระคจุณของพระเจว้า เรากร็จะกลด่าวรด่วมกมับเปาโลวด่า “ขว้าพเจว้าไมด่ใชด่
คนสพาคมัญเลย” ขอใหว้ผมกลด่าวดว้วยความจรลิงใจทมันั้งสลินั้นวด่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นทจุกอยด่าง และผมไมด่ใชด่คนสพาคมัญเลย 
สลินึ่งทบีนึ่ผมเปป็น ผมกร็เปป็นเพราะความรมักและพระคจุณของพระเจว้า

ขว้อ 12: แทว้จรลิงหมายสพาคมัญตด่าง ๆ ของอมัครทผตกร็ไดว้ถผกกระทพาในทด่ามกลางพวกทด่านแลว้ว ในบรรดา
ความอดทน ในหมายสพาคมัญทมันั้งหลาย และการมหมัศจรรยร์ตด่าง ๆ และบรรดากลิจการอมันทรงฤทธลิธ

“แทว้จรลิงหมายสพาคมัญตด่าง ๆ ของอมัครทผต (หรมือ ของอมัครทผตผผว้นมันั้น)...”-นมันึ่นคมือ ของชายผผว้นมันั้นทบีนึ่เปป็นอมัครทผต
คนหนนนึ่ง ถผกเรบียกและถผกแตด่งตมันั้งโดยพระเจว้า หมายสพาคมัญเหลด่านบีนั้มบีสองชนลิด: ชนลิดแรกคมือ หมายสพาคมัญภายใน อมัน
ประกอบดว้วยการสผว้ทนเพมืนึ่อเหร็นแกด่พระครลิสตร์ นมันึ่นคมือ การทนทจุกขร์ การลองใจ ความทจุกขร์ลพาบากทมันั้งหลาย ชนลิดทบีนึ่
สองคมือ หมายสพาคมัญภายนอก การอมัศจรรยร์ตด่าง ๆ ทบีนึ่มบีแตด่ฤทธลิธเดชของพระเจว้าเทด่านมันั้นสามารถกระทพาไดว้ ถนงแมว้วด่า
เครมืนึ่องมมือทบีนึ่เปป็นมนจุษยร์อยด่างอมัครทผตเปาโลถผกใชว้การกร็ตาม หมายสพาคมัญเหลด่านมันั้นเปป็นหลมักฐานทบีนึ่แสดงวด่าพวกอมัคร
ทผตไดว้รมับการทรงเรบียกและไดว้รมับมอบพมันธกลิจจากพระเจว้า 

เมมืนึ่อพระเยซผประทานพมันธกลิจสจุดทว้ายแกด่พวกอมัครทผต (กด่อนทบีนึ่พระองคร์เสดร็จกลมับไปสผด่สวรรคร์) พระองคร์
ตรมัสแกด่พวกเขาวด่า: “ทด่านทมันั้งหลายจงออกไปทมันึ่วโลก และประกาศขด่าวประเสรลิฐแกด่มนจุษยร์ทจุกคน ผผว้ทบีนึ่เชมืนึ่อและรมับ
บมัพตลิศมากร็จะรอด แตด่ผผว้ทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อจะถผกลงพระอาชญา และบรรดาหมายสพาคมัญเหลด่านบีนั้จะตลิดตามคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เชมืนึ่อ
คมือในนามของเรา พวกเขาจะขมับผบีออกหลายตน พวกเขาจะพผดดว้วยภาษาใหมด่หลายภาษา พวกเขาจะจมับงผ
หลายตมัวไดว้ และถว้าพวกเขาดมืนึ่มสลินึ่งใดทบีนึ่มบีพลิษ สลินึ่งนมันั้นจะไมด่ทพาอมันตรายแกด่พวกเขา พวกเขาจะวางมมือบนคนเจร็บปฝ่วย
และคนเหลด่านมันั้นจะหายเปป็นปกตลิ” (มาระโก 16:15-18) พวกอมัครทผตเปป็นกลจุด่มคนพลิเศษ ไดว้รมับการทรงเรบียกจาก
พระเจว้า ถผกแตด่งตมันั้งโดยพระเจว้า ไดว้รมับมอบพมันธกลิจจากพระเจว้า ไดว้รมับฤทธลิธเดชจากพระเจว้าเพมืนึ่อกระทพาการ
อมัศจรรยร์ตด่าง ๆ ในระหวด่างชด่วงเปลบีนึ่ยนผด่านนมันั้น (จากพระบมัญญมัตลิไปสผด่พระคจุณ)

เปาโลมบีฤทธลิธเดชทบีนึ่จะทพาใหว้คนตายเปป็นขนนั้นอยด่างแนด่นอน กลิจการ 20:7-12 บมันทนกการอมัศจรรยร์เชด่นนมันั้นไวว้:
“และในวมันตว้นสมัปดาหร์ เมมืนึ่อพวกสาวกมารด่วมประชจุมกมันเพมืนึ่อหมักขนมปปัง เปาโลกร็เทศนาแกด่พวกเขา โดย

พรว้อมทบีนึ่จะจากไปในวมันรจุด่งขนนั้น และทพาการกลด่าวของทด่านตด่อไปจนถนงเทบีนึ่ยงคมืน และมบีตะเกบียงหลายดวงในหว้องชมันั้น
บน ซนนึ่งเปป็นทบีนึ่ทบีนึ่พวกเขาประชจุมกมันนมันั้น

“และชายหนจุด่มคนหนนนึ่งนมันึ่งอยผด่ในหนว้าตด่างชมืนึ่อ ยจุทลิกมัส ซนนึ่งหลมับสนลิท และขณะทบีนึ่เปาโลกพาลมังเทศนาเปป็น



เวลานานอยผด่ เขากร็ผลร็อยหลมับ และรด่วงลงมาจากชมันั้นทบีนึ่สาม และเมมืนึ่อถผกนพาตมัวขนนั้นกร็ตายเสบียแลว้ว และเปาโลไดว้ลง
ไป และทรจุดลงบนตมัวเขา และเมมืนึ่อกอดเขาแลว้วกร็กลด่าววด่า “พวกทด่านอยด่าตกใจเลย ดว้วยวด่าชบีวลิตของเขายมังอยผด่ใน
ตมัวเขา”... และคนทมันั้งหลายไดว้พาคนหนจุด่มผผว้ยมังเปป็นอยผด่มา และไดว้รมับการปลอบประโลมใจไมด่นว้อย”

ในอบีกคราวหนนนึ่ง เปาโลถผกงผพลิษตมัวหนนนึ่งกมัด และพวกชาวปฝ่าทบีนึ่เหร็นเหตจุการณร์นมันั้นคาดวด่าเขาจะลว้มลงตาย
ทมันทบี แตด่แทนทบีนึ่จะเปป็นเชด่นนมันั้นเขาสะบมัดงผนมันั้นตกในกองไฟและไมด่รผว้สนกอมันตรายใด ๆ เลย บนเกาะเดบียวกมันนมันั้นของ
พวกชาวปฝ่าทบีนึ่เขาถผกงผพลิษตมัวนมันั้นกมัด เปาโลวางมมือบนคนปฝ่วยและพวกเขากร็หายปฝ่วยในทมันทบี (อด่านกลิจการ 28:1-9)
เปาโลเปป็นอมัครทผตทบีนึ่พระเจว้าทรงเรบียก ทบีนึ่พระเจว้าประทานฤทธลิธเดช ทบีนึ่พระเจว้าทรงแตด่งตมันั้ง และเขามบีหมายสพาคมัญ
เหลด่านบีนั้ทมันั้งหมด-ซนนึ่งรวมถนงการทพาการอมัศจรรยร์ทมันั้งหลาย-เพมืนึ่อพลิสผจนร์มมัน

“...ไดว้ถผกกระทพาในทด่ามกลางพวกทด่านแลว้ว ในบรรดาความอดทน…” การงานทจุกอยด่างของเขาถผก
กระทพาในความอดทน แมว้เขาตว้องเผชลิญการตด่อตว้านและการขด่มเหงอยด่างรจุนแรงกร็ตาม เขากพาลมังกลด่าววด่า
 “ขว้าพเจว้าอดทนพากเพบียรในสลินึ่งเหลด่านบีนั้ทมันั้งหมด ซนนึ่งเปป็นหลมักฐานทบีนึ่แสดงถนงการไดว้รมับมอบพมันธกลิจจากพระเจว้า
ของขว้าพเจว้า”

“...ในหมายสพาคมัญทมันั้งหลาย และการมหมัศจรรยร์ตด่าง ๆ และบรรดากลิจการอมันทรงฤทธลิธ” โดยทางเปาโล 
พระเจว้าทรงกระทพาการอมัศจรรยร์มากมาย แตด่การอมัศจรรยร์เหลด่านบีนั้ทบีนึ่เมมืองโครลินธร์คมืออะไรบว้างนมันั้น เราไมด่ทราบ

ขว้อ 13: เพราะวด่าพวกทด่านดว้อยกวด่าครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ ในขว้อใดเลด่า เวว้นไวว้ทบีนึ่ขว้าพเจว้าเองไมด่ไดว้เปป็นภาระแกด่
พวกทด่าน ขอใหว้อภมัยความผลิดนบีนั้แกด่ขว้าพเจว้าเถลิด

เรามบีการเสบียดสบีตรงนบีนั้ในแบบทบีนึ่อด่อนโยนทบีนึ่สจุด สลินึ่งทบีนึ่เปาโลกพาลมังกลด่าวแกด่ชาวโครลินธร์กร็คมือนบีนึ่: “ขว้าพเจว้าไดว้
ใหว้ขว้อพลิสผจนร์ทบีนึ่แนด่ชมัดในทด่ามกลางพวกทด่านแลว้ว-ผด่านทางบรรดาหมายสพาคมัญ การมหมัศจรรยร์ และกลิจการอมันทรง
ฤทธลิธ-วด่าขว้าพเจว้าเปป็นอมัครทผตคนหนนนึ่ง ซนนึ่งไดว้รมับมอบพมันธกลิจจากพระเจว้า และขว้าพเจว้าไดว้แสดงความโปรดปราน
สผงสจุดแหด่งตพาแหนด่งอมัครทผตแกด่พวกทด่านแลว้ว ในดว้านเดบียวเทด่านมันั้นทบีนึ่จะกลด่าวไดว้วด่าพวกทด่านดว้อยกวด่าครลิสตจมักรอมืนึ่น 
ๆ ดว้านเดบียวนมันั้นกร็คมือวด่าพวกทด่านไมด่ไดว้รมับแบกภาระในเรมืนึ่องการชด่วยเหลมือขว้าพเจว้า-และเหลด่าปฏลิปปักษร์ของขว้าพเจว้า
กร็มองวด่าการชด่วยเหลมือเชด่นนมันั้นเปป็นหนนนึ่งในหมายสพาคมัญของตพาแหนด่งอมัครทผต ถว้าพวกทด่านไดว้ชด่วยเหลมือขว้าพเจว้า 
พวกทด่านกร็คงไมด่ดว้อยกวด่าครลิสตจมักรอมืนึ่นเลยบนแผด่นดลินโลก แตด่นบีนึ่เปป็นความผลิดของขว้าพเจว้า เพราะขว้าพเจว้าไดว้
ทพางานหนมักดว้วยมมือของขว้าพเจว้าและขว้าพเจว้าไดว้ยอมใหว้ครลิสตจมักรอมืนึ่น ๆ ชด่วยเหลมือขว้าพเจว้า ดมังนมันั้นมมันจนงเปป็นความ
ผลิดของขว้าพเจว้า ไมด่ใชด่ของพวกทด่าน และขว้าพเจว้าขอรว้องทบีนึ่พวกทด่านจะยกโทษใหว้ขว้าพเจว้าสพาหรมับเรมืนึ่องนบีนั้”

ผมอยากรผว้วด่าคจุณเคยคลิดจรลิง ๆ หรมือไมด่เกบีนึ่ยวกมับวด่ามมันชด่างเปป็นอภลิสลิทธลิธยลินึ่งใหญด่จรลิง ๆ ทบีนึ่ไดว้ถวายเพมืนึ่อ
สนมับสนจุนการประกาศขด่าวประเสรลิฐ พระเจว้าสามารถทพาใหว้ขด่าวประเสรลิฐแพรด่ไปทมันึ่วโลกไดว้โดยไมด่ตว้องพนนึ่งเงลินของ
คจุณหรมือเงลินของผม ไมด่ตว้องพนนึ่งพลมังงานของคจุณ ไมด่ตว้องพนนึ่งพลมังงานของผม พระองคร์จะสด่งเหลด่าทผตสวรรคร์ไป
ประกาศขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้ากร็ไดว้-แตด่พระองคร์ไดว้ทรงเลมือกเหลด่าผผว้รมับใชว้ ผผว้ประกาศขด่าว
ประเสรลิฐ พวกมลิชชมันนารบี เพมืนึ่อทพางานรมับใชว้นบีนั้ และพระเจว้าไดว้ทรงกพาหนดใหว้ผผว้รมับใชว้ไดว้รมับสลินึ่งเลบีนั้ยงชบีพของตนจาก
คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาปรนนลิบมัตลิ (1 คร. 9:14) อยด่างไรกร็ตาม มมันเปป็นหนว้าทบีนึ่ของศลิษยาภลิบาล ผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐ 
และมลิชชมันนารบีทบีนึ่จะสอนและฝฝึกฝนผผว้คนในเรมืนึ่องหนว้าทบีนึ่คนตว้นเรมือนและในการถวายเงลินของพวกเขา ครลิสเตบียนทมันั้ง



หลายทบีนึ่ไมด่ถวายกร็กพาลมังพลาดพระพรทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ พวกเขาไมด่เพบียงกพาลมังพลาดพระพรหนนนึ่งบนโลกนบีนั้ แตด่พวกเขาจะ
สผญเสบียบพาเหนร็จบางสด่วนของตนในนลิรมันดรร์กาล ถว้าเราถวายในพระนามของพระเยซผ เรากร็จะไดว้รมับบพาเหนร็จในนลิ
รมันดรร์กาลสพาหรมับการถวาย แตด่ถว้าเราถวายเพบียงเพมืนึ่อจะใหว้มนจุษยร์เหร็น เรากร็ไดว้รมับบพาเหนร็จของเราตอนนบีนั้แลว้ว ถว้า
เราใหว้เงลินของเรา พลมังงานของเรา เวลาของเราและทจุกสลินึ่งทบีนึ่เรามบีเพมืนึ่อถวายเกบียรตลิพระเจว้าและเพมืนึ่อนพาผผว้คนมาถนง
พระครลิสตร์ เรากร็จะไดว้รมับบพาเหนร็จ-แมว้กระทมันึ่งสพาหรมับนนั้พาเยร็นถว้วยหนนนึ่งทบีนึ่ใหว้ในพระนามของพระเยซผ (มธ. 10:42)

ความหส่วงใยของเปาโลสนาหรบับชาวโครรินธธ
ขว้อ 14: ดผเถลิด ขว้าพเจว้าพรว้อมแลว้วทบีนึ่จะมาหาพวกทด่านเปป็นครมันั้งทบีนึ่สาม และขว้าพเจว้าจะไมด่เปป็นภาระแกด่

พวกทด่าน ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าไมด่แสวงหาสลินึ่งทบีนึ่เปป็นของพวกทด่าน แตด่แสวงหาตมัวพวกทด่าน เพราะวด่าลผก ๆ ไมด่ควรสะสม
ไวว้สพาหรมับพด่อแมด่ แตด่พด่อแมด่ควรสะสมไวว้สพาหรมับลผก ๆ

เปาโลเตมือนความจพาชาวโครลินธร์ตรงนบีนั้วด่านบีนึ่เปป็น “ครมันั้งทบีนึ่สาม” แลว้วทบีนึ่เขาไดว้ตมันั้งใจจะมาเยบีนึ่ยมพวกเขาและ
ไดว้ทพาการจมัดเตรบียมตด่าง ๆ สพาหรมับการไปเยมือนนมันั้น เขาไมด่ไดว้หมายความวด่าเขาไดว้อยผด่กมับพวกเขามาสองครมันั้งแลว้ว
กด่อนหนว้านมันั้นและกพาลมังจะมาเปป็นครมันั้งทบีนึ่สาม แตด่วด่าเขาไดว้วางแผนไวว้สองครมันั้งแลว้วกด่อนหนว้านมันั้นวด่าจะไปยมังเมมืองโค
รลินธร์และถผกขมัดขวาง (ดผ 1 โครลินธร์ 16:5 และ 2 โครลินธร์ 1:15,16) เจตนาของเปาโลกร็คมือ การไปเยบีนึ่ยมพวกเขาใน
การเดลินทางของเขาไปยมังแควว้นมาซลิโดเนบียและอบีกครมันั้งตอนขากลมับจากแควว้นมาซลิโดเนบีย แตด่ทมันั้งสองครมันั้งนมันั้น
แผนการของเขาไดว้ลว้มเหลว บมัดนบีนั้เขาตมันั้งใจแนด่วแนด่เปป็นครมันั้งทบีนึ่สามวด่าจะไปยมังเมมืองโครลินธร์และเยบีนึ่ยมเยบียนพวกเขา

“...และขว้าพเจว้าจะไมด่เปป็นภาระแกด่พวกทด่าน” นมันึ่นคมือ “ขว้าพเจว้าไมด่อยากใหว้พวกทด่านคลิดวด่าขว้าพเจว้าจะมา
หาพวกทด่านเพมืนึ่อรมับของฝากและของถวายและเงลินชด่วยเหลมือ ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้เปป็นภาระแกด่พวกทด่านกด่อนหนว้านบีนั้ 
และขว้าพเจว้าไมด่ไดว้กพาลมังคาดหวมังวด่าจะรมับการชดเชยใด ๆ เมมืนึ่อขว้าพเจว้ามาอบีก”

ผมรมักคพากลด่าวถมัดไปในพระคพาขว้อนบีนั้- “ดว้วยวด่าขว้าพเจว้าไมด่แสวงหาสลินึ่งทบีนึ่เปป็นของพวกทด่าน แตด่แสวงหาตมัว
พวกทด่าน” ดว้วยถว้อยคพาเหลด่านบีนั้เปาโลเตมือนความจพาชาวโครลินธร์วด่าเขาไมด่ไดว้เทศนาเพราะเหร็นแกด่ “ทรมัพยร์โสโครก” 
เขาสนใจในพวกเขา ในจลิตวลิญญาณของพวกเขา กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่งกร็คมือ เขากพาลมังกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าจะมาหาพวก
ทด่านมลิใชด่เพมืนึ่อรมับจากพวกทด่าน ขว้าพเจว้าจะไมด่มาเพมืนึ่อเอาสลินึ่งทบีนึ่พวกทด่านมบี แตด่เพมืนึ่อสด่งมอบขด่าวสารแหด่งความรอดแกด่
พวกทด่าน เพมืนึ่อหนจุนใจทด่านทมันั้งหลายทบีนึ่รมับความรอดแลว้ว และโดยพระคจุณของพระเจว้าทบีนึ่จะพยายามแสดงใหว้พวก
ทด่านเหร็นวด่าขว้าพเจว้ารมักพวกทด่านและขว้าพเจว้าไมด่ไดว้สนใจเกบีนึ่ยวกมับสลินึ่งทบีนึ่พวกทด่านมบีในรผปของทรมัพยร์สลินหรมือเงลินทอง”

“...เพราะวด่าลผก ๆ ไมด่ควรสะสมไวว้สพาหรมับพด่อแมด่ แตด่พด่อแมด่ควรสะสมไวว้สพาหรมับลผก ๆ” มบีความอด่อนโยน
ทบีนึ่สมังเกตเหร็นไดว้ชมัดเจนมาก ๆ ในคพากลด่าวนบีนั้ เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “มมันไมด่ใชด่สลินึ่งปกตลิเลยสพาหรมับลผก ๆ ทบีนึ่จะทพาการ
จมัดเตรบียมไวว้สพาหรมับพด่อแมด่ของตน เหตจุการณร์และหนว้าทบีนึ่ตามปกตลิกร็คมือ พด่อแมด่ตว้องสะสมไวว้สพาหรมับลผก ๆ ของตน 
ดมังนมันั้น เนมืนึ่องจากขว้าพเจว้าเปป็นบลิดาฝฝ่ายวลิญญาณของพวกทด่านและพวกทด่านเปป็นลผก ๆ ของขว้าพเจว้าในความเชมืนึ่อนมันั้น
ผด่านทางขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า ขว้าพเจว้าจนงเลมือกทบีนึ่จะปฏลิบมัตลิในลมักษณะเดบียวกมัน ขว้าพเจว้าจะ
ทพาการจมัดเตรบียมไวว้สพาหรมับความตว้องการฝฝ่ายวลิญญาณของพวกทด่าน ขว้าพเจว้าจะทพางานหนมักและตรากตรพาอยด่าง
ไมด่รผว้จมักเหนร็ดเหนมืนึ่อยเพมืนึ่อพวกทด่านในฐานะพด่อฝฝ่ายวลิญญาณของพวกทด่าน ขว้าพเจว้าเปป็นหด่วงเกบีนึ่ยวกมับสวมัสดลิภาพฝฝ่าย
วลิญญาณของพวกทด่าน และขว้าพเจว้ามบีความสจุขและเตร็มใจมาก ๆ ทบีนึ่จะทพาการเสบียสละหรมือปฏลิเสธตนเองเพมืนึ่อพวก



ทด่าน โดยไมด่คาดหวมังสลินึ่งใดเปป็นการตอบแทน ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้กพาลมังขอรว้องพวกทด่านใหว้จมัดเตรบียมเพมืนึ่อขว้าพเจว้า 
เหมมือนกมับทบีนึ่พด่อฝฝ่ายโลกยด่อมไมด่คาดหวมังลผก ๆ ของเขาใหว้จมัดเตรบียมเพมืนึ่อเขา ขว้าพเจว้าเตร็มใจมาก ๆ ทบีนึ่จะทพางาน
หนมักดว้วยมมือของขว้าพเจว้า-และสจุขใจในการทพาเชด่นนมันั้น-หากเพบียงขว้าพเจว้าสามารถเสรลิมสรว้างพวกทด่านในความเชมืนึ่อ
นมันั้นและชนะคนหลงหายมาถนงพระครลิสตร์”

ขอใหว้ผมกลด่าวตรงนบีนั้วด่าคพาพผดทบีนึ่วด่า “ลผก ๆ ไมด่ควรสะสมไวว้สพาหรมับพด่อแมด่” ถผกใชว้ในความหมายเชลิง
เปรบียบเทบียบ เปาโลไมด่ไดว้กพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้วด่าลผกคนหนนนึ่งไมด่ควรจมัดหาสลินึ่งใดสพาหรมับพด่อแมด่ของตนเลย เพราะวด่านมันึ่น
ไมด่ใชด่ความจรลิง อาจมบีหลายคราวเมมืนึ่อลผก ๆ ควรจมัดหาสพาหรมับและดผแลพด่อแมด่ของตน-และนบีนึ่คงจะถผกตว้องอยด่าง
แนด่นอน เมมืนึ่อพด่อแมด่ลว้มปฝ่วย ยากจน แกด่ชรา หรมือออกไปนอกบว้านไมด่ไดว้ ลผก ๆ กร็ควรทพาทจุกสลินึ่งทบีนึ่ตนทพาไดว้เพมืนึ่อพด่อ
แมด่ของตน มมันเปป็นพมันธะหนว้าทบีนึ่อมันศมักดลิธสลิทธลิธ แตด่ในพระคพาขว้อนบีนั้เปาโลกพาลมังเปรบียบเทบียบตมัวเอง (พด่อฝฝ่ายวลิญญาณ)
กมับพด่อแมด่ฝฝ่ายโลก-และภายใตว้สภาพการณร์ธรรมดา เมมืนึ่อสลินึ่งตด่าง ๆ ปกตลิดบี ลผก ๆ กร็ไมด่จมัดหาสพาหรมับพด่อแมด่ พด่อแมด่
ยด่อมจมัดหาสพาหรมับลผก ๆ

ขว้อ 15: และขว้าพเจว้ามบีความยลินดบีเปป็นอมันมากทบีนึ่จะเสบียและสละแรงจนหมดเพมืนึ่อพวกทด่าน ถนงแมว้วด่า
ขว้าพเจว้ายลินึ่งรมักพวกทด่านมากขนนั้นเทด่าไร ขว้าพเจว้ากร็ยลินึ่งไดว้รมับความรมักนว้อยลงเทด่านมันั้น

พรว้อมกมับถว้อยคพาแหด่งความรมักอมันจรลิงใจสพาหรมับชาวโครลินธร์ เปาโลนพาการอวดแบบจพาใจของตนมาสผด่บท
สรจุป เขาบอกพวกเขาตรงนบีนั้วด่า “ขว้าพเจว้ามบีความยลินดบีเปป็นอมันมากทบีนึ่จะเสบียและสละแรงจนหมดเพมืนึ่อพวกทด่าน” คพา
กรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “สละแรงจนหมด” มบีความหมายวด่า “ถผกใชว้จนหมดเกลบีนั้ยง หมดสลินั้นเรบีนึ่ยวแรง”

เปาโลถมือวด่าตมัวเองเปป็นเพบียงของประทานอยด่างหนนนึ่งแหด่งความรมักของพระครลิสตร์  ในการทบีนึ่เขาไดว้ถผก
ทพาใหว้เปป็นชด่องทางแหด่งพระคจุณของพระเจว้า และดว้วยเหตจุนบีนั้เขาจนงเปป็นเพบียงชด่องทางหนนนึ่งซนนึ่งพระครลิสตร์กพาลมังทพาใหว้
ชาวโครลินธร์มมันึ่งมบีผด่านทางตมัวเขาเอง เขาเตร็มใจทบีนึ่จะไมด่เพบียงใชว้จด่ายตมัวเขาเอง แตด่ทบีนึ่จะถผกใชว้จด่ายโดยผผว้อมืนึ่น-เหมมือน
อยด่างเงลินถผกใชว้จด่าย ซนนึ่งไรว้คด่าในตมัวมมันเองและมบีคด่าเฉพาะสพาหรมับสลินึ่งทบีนึ่มมันชด่วยใหว้คน ๆ หนนนึ่งสามารถทบีนึ่จะไดว้มา เขา
เตร็มใจทบีนึ่จะเปป็นเหมมือนเทบียนเลด่มหนนนึ่ง ซนนึ่งเผาไหมว้ตมัวมมันเองจนหมดเพมืนึ่อทบีนึ่จะใหว้ความสวด่างแกด่ผผว้อมืนึ่น

นบีนึ่เปป็นจรลิงเชด่นกมันในชบีวลิตของผผว้รมับใชว้ทบีนึ่แทว้จรลิงคนใดของพระเจว้า เขาถมือวด่าเปป็นความชมืนึ่นบานทบีนึ่ไดว้ทพางาน
หนมักเพมืนึ่อผผว้คนทบีนึ่เขารมับใชว้ และเขาไมด่เสบียดายเวลาทบีนึ่พวกเขาเรบียกรว้อง

“...ถนงแมว้วด่าขว้าพเจว้ายลินึ่งรมักพวกทด่านมากขนนั้นเทด่าไร ขว้าพเจว้ากร็ยลินึ่งไดว้รมับความรมักนว้อยลงเทด่านมันั้น” ในทบีนึ่นบีนั้
เปาโลกลด่าวถนงขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่า แมว้เขามบีความหด่วงหาอาทรและความผผกพมันกมับชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น พวกเขากร็ไมด่
ไดว้แสดงออกถนงความรมักเปป็นการตอบแทน พระคพาตอนนบีนั้แสดงใหว้เราเหร็นวด่าเปาโลผผว้เปป็นมนจุษยร์ใหว้คจุณคด่าและ
ปรารถนาความรมัก ถนงแมว้เปาโลผผว้เปป็นอมัครทผตทราบวด่าการทพาหนว้าทบีนึ่ของตนเปป็นสลินึ่งทบีนึ่ถผกตว้อง โดยไมด่คาดหวมังสลินึ่ง
ตอบแทนใด ๆ เลย

เหลด่าศลิษยาภลิบาลของพระเจว้า ผผว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐ พวกมลิชชมันนารบีและผผว้เชมืนึ่อทมันึ่วไปควรพรว้อมและ
เตร็มใจเสมอทบีนึ่จะทพางานหนมัก ทบีนึ่จะใชว้จด่ายและถผกใชว้จด่ายเพมืนึ่อประโยชนร์สจุขของผผว้อมืนึ่น โดยไมด่คาดหวมังสลินึ่งใดเปป็นการ
ตอบแทน นมันึ่นคมือสลินึ่งทบีนึ่พระครลิสตร์ไดว้ทรงกระทพาเพมืนึ่อเรา และเราควรเตร็มใจทบีนึ่จะดพาเนลินตามแบบอยด่างของ
พระองคร์-ไมด่ใชด่เพมืนึ่อรมับคพาสรรเสรลิญหรมือคพาขอบคจุณ แตด่เพราะเหร็นแกด่พระเยซผ เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิและสงด่าราศบีแดด่



พระนามของพระองคร์
เปาโลกพาลมังกลด่าวในพระคพาขว้อนบีนั้วด่า “ถนงแมว้ขว้าพเจว้ารมักพวกทด่านมากขนนั้นเทด่าไร พวกทด่านกลมับรมักขว้าพเจว้า

นว้อยลงเทด่านมันั้น นบีนึ่จะไมด่เปลบีนึ่ยนแปลงความรผว้สนกของขว้าพเจว้าทบีนึ่มบีตด่อพวกทด่านเลย ขว้าพเจว้าเตร็มใจทบีนึ่จะวางตมัวขว้าพเจว้า
เองแทบเทว้าของพวกทด่านในฐานะผผว้รมับใชว้ของพวกทด่านและรมับใชว้พวกทด่าน โดยทพาทจุกสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าทพาไดว้เพมืนึ่อชด่วย
เหลมือพวกทด่าน”

ขว้อ 16: ถนงแมว้เปป็นเชด่นนมันั้น ขว้าพเจว้ากร็มลิไดว้เปป็นภาระแกด่พวกทด่าน แตด่อยด่างไรกร็ตาม โดยเปป็นผผว้ชาญฉลาด 
ขว้าพเจว้าไดว้ดมักจมับพวกทด่านโดยใชว้อจุบาย

เปาโลกพาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีนั้หรมือไมด่วด่า ถนงแมว้เขาไมด่ไดว้เปป็นภาระแกด่พวกเขา เขากร็จมับพวกเขาดว้วยการหลอก
ลวงและการฉว้อโกง? ไมด่ใชด่เลยครมับ เปาโลไมด่อาจกลด่าวอยด่างสมัตยร์จรลิงไดว้วด่าเขาทพาแบบนบีนั้ อมันทบีนึ่จรลิง เขาปฏลิเสธการ
ตบีความเชด่นนมันั้นในขว้อพระคพาถมัดไป เหร็นไดว้ชมัดวด่าเขากพาลมังยกคพาพผดของชาวโครลินธร์บางคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่พผดถนงเขา 
เพราะวด่า “เปป็นผผว้ชาญฉลาด…ไดว้ดมักจมับพวกทด่านโดยใชว้อจุบาย” จะตว้องถผกถมือวด่าเปป็นภาษาของคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ตด่อ
ตว้านเขาอยด่างแนด่นอน เมมืนึ่อเราทราบเชด่นนบีนั้ ความหมายกร็คงจะเปป็น: “พวกเราชาวโครลินธร์ขอสารภาพวด่าทด่านไมด่ไดว้
ปรนนลิบมัตลิเราโดยไมด่ไดว้เปป็นภาระหนมักแกด่เรา พวกเราขอสารภาพวด่าทด่านไมด่ไดว้รมับเงลินจากเราสพาหรมับการรมับใชว้ตด่าง 
ๆ ของทด่านในฐานะอมัครทผตคนหนนนึ่ง แตด่นบีนึ่เปป็นเพบียงลผกเลด่นของทด่าน ทด่านทพาใหว้สลินึ่งนบีนั้สพาเรร็จแบบเดบียวกมันโดยใชว้วลิธบี
อมืนึ่น ทด่านประกาศตมัววด่าตอนทบีนึ่ทด่านอยผด่กมับพวกเรา ทด่านไมด่ไดว้แสวงหาทรมัพยร์สลินึ่งของของเราหรมือเงลินทองของเรา แตด่
จลิตวลิญญาณของเรา แตด่ในหลาย ๆ ดว้านทด่านไดว้ใชว้กลโกงและอจุบายเพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้เงลินของเราและหากพาไรเขว้าตมัวเอง
ทด่านไดว้ทพาใหว้คนอมืนึ่นเปป็นตมัวแทนในการทพาสลินึ่งนบีนั้ ทด่านไดว้สด่งคนอมืนึ่น ๆ มาหาพวกเราภายใตว้ฉากหนว้าหลายแบบเพมืนึ่อทบีนึ่
จะไดว้เงลินจากพวกเรา”

ขว้อ 17: ขว้าพเจว้าไดว้ผลประโยชนร์อะไรจากพวกทด่านโดยคนหนนนึ่งคนใดในพวกเขาทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้สด่งไปยมัง
พวกทด่านหรมือ

เราไดว้เรบียนรผว้ไปกด่อนหนว้านบีนั้ในการศนกษาคว้นควว้าของเรา (บททบีนึ่ 8) วด่าเปาโลสด่งทลิตมัสไปหาชาวโครลินธร์เพมืนึ่อ
รมับเงลินเรบีนึ่ยไรสพาหรมับเหลด่าวลิสจุทธลิชนทบีนึ่ยากจนในแควว้นยผเดบีย เปป็นไปไดว้อยด่างยลินึ่งวด่าชาวโครลินธร์บางคนนมันั้นกลด่าวหา
เปาโลวด่าใชว้วลิธบีนบีนั้บมังหนว้าเพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้เงลินไวว้สพาหรมับตมัวเขาเอง

ในการปฏลิเสธขว้อกลด่าวหาทบีนึ่ใสด่รว้ายนบีนั้ เปาโลอว้างขว้อเทร็จจรลิงเหลด่านมันั้น เขากพาลมังกลด่าวในทบีนึ่นบีนั้วด่า “ขว้าพเจว้าไดว้
ผลกพาไรจากพวกทด่านโดยทลิตมัสหรมือผผว้สด่งสารคนอมืนึ่นใดหรมือ? พวกทด่านยด่อมทราบวด่านบีนึ่ไมด่เปป็นความจรลิง” เปาโลคาด
หมายลด่วงหนว้าแลว้วเรมืนึ่องขว้อโตว้แยว้งทจุกประการทบีนึ่วด่าเขากพาลมังใชว้ประโยชนร์จากเงลินนบีนั้ทบีนึ่ถผกเรบีนึ่ยไรจากพวกเขาเพมืนึ่อจจุด
ประสงคร์ตด่าง ๆ ของตมัวเอง โดยจมัดแจงใหว้เงลินนมันั้นถผกสด่งไปยมังกรจุงเยรผซาเลร็มภายใตว้การดผแลของพวกพบีนึ่นว้องทบีนึ่ถผกคมัด
เลมือกโดยครลิสตจมักรชาวโครลินธร์เอง (ในการเชมืนึ่อมโยงนบีนั้ อด่านทวน 1 โครลินธร์ 16:3 และ 2 โครลินธร์ 8:18-21) เราจนง
ตว้องเขว้าใจพระคพาขว้อนบีนั้วด่าเปป็นการปฏลิเสธขว้อกลด่าวหาซนนึ่งเปาโลคลิดวด่าอาจถผกหยลิบยกขนนั้นมา นมันึ่นคมือ ทบีนึ่วด่าเขาไดว้ใชว้วลิธบี
การหลอกลวงเพมืนึ่อทบีนึ่จะไดว้เงลินจากเมมืองโครลินธร์ผด่านทางทลิตมัสและเหลด่าเพมืนึ่อนรด่วมเดลินทางของเขา

ขว้อ 18: ขว้าพเจว้าไดว้สด่งทลิตมัสไป และพรว้อมกมับเขาขว้าพเจว้าไดว้สด่งพบีนึ่นว้องอบีกคนหนนนึ่งไปดว้วย ทลิตมัสไดว้ผล
ประโยชนร์จากพวกทด่านบว้างหรมือ เราทมันั้งหลายมลิไดว้ดพาเนลินในจลิตวลิญญาณเดบียวกมันหรมือ เราทมันั้งหลายมลิไดว้เดลินตาม



รอยเดบียวกมันหรมือ
เชด่นในขว้อ 6 ของบททบีนึ่ 8 เปาโลกลด่าวอบีกครมันั้งวด่าเขา “ไดว้สด่งทลิตมัสไป” ซนนึ่งเปป็นผผว้ทบีนึ่เขาไดว้สด่งไปเพมืนึ่อทพาใหว้การ

ถวายทรมัพยร์นมันั้นสพาเรร็จครบถว้วนซนนึ่งชาวโครลินธร์ไดว้เรลินึ่มตว้นแลว้วเมมืนึ่อปปีกด่อน จากนมันั้นเขาเตมือนความจพาพวกเขาวด่า “และ
พรว้อมกมับเขาขว้าพเจว้าไดว้สด่งพบีนึ่นว้องอบีกคนหนนนึ่งไปดว้วย” ถนงแมว้วด่า “พบีนึ่นว้อง” คนนบีนั้ไมด่ถผกเอด่ยชมืนึ่อเหมมือนเดลิมกร็ตาม (ดผ 
บททบีนึ่ 8 ขว้อ 18)

มมันไมด่เปป็นการดบีเลยภายใตว้สภาพการณร์แวดลว้อมใด ๆ ทบีนึ่จะใหว้หนว้าทบีนึ่รมับผลิดชอบเรมืนึ่องเงลินในครลิสตจมักรตก
อยผด่กมับบจุคคลเพบียงผผว้เดบียว มมันไมด่ยจุตลิธรรมแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถวาย และมมันไมด่ยจุตลิธรรมแกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่จมัดการเงลิน
นมันั้น กมับการทบีนึ่บจุคคลเพบียงคนเดบียวทบีนึ่จะอยผด่ตามลพาพมังกมับเงลินนมันั้น นบีนึ่ไมด่ใชด่การกลด่าวหาครลิสเตบียนทมันั้งหลายวด่าเปป็นคน
ไมด่ซมืนึ่อสมัตยร์ มมันแคด่เปป็นการใชว้ความระมมัดระวมังเทด่านมันั้น

“ทลิตมัสไดว้ผลประโยชนร์จากพวกทด่านบว้างหรมือ” เปาโลถามตรง ๆ วด่า “ทลิตมัสเรบียกเกร็บเงลินจากทด่านหรมือ
สพาหรมับการรมับใชว้ตด่าง ๆ ของเขา? เขาไดว้รมับเงลินจากพวกทด่านบว้างไหม?” ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นไดว้ตว้อนรมับทลิตมัสอยด่าง
กรจุณา ปฏลิบมัตลิกมับเขาดว้วยความรมักและสด่งเขาไปพรว้อมดว้วยขว้อพลิสผจนร์ทจุกประการแหด่งความมมันึ่นใจและความเคารพ
แบบครลิสเตบียนทบีนึ่มบีตด่อเขา (ดผ บททบีนึ่ 7 ขว้อ 7) เนมืนึ่องจากนบีนึ่เปป็นความจรลิง บมัดนบีนั้พวกเขาจะกลด่าวหาเขาไดว้อยด่างไรวด่า
ขโมยเงลินของพวกเขาไปภายใตว้ฉากบมังหนว้าหลายอยด่างและเอาเงลินนมันั้นมาใหว้เปาโล?

“เราทมันั้งหลายมลิไดว้ดพาเนลินในจลิตวลิญญาณเดบียวกมันหรมือ” นมันึ่นคมือ “การกระทพาเหลด่านมันั้นของทลิตมัสไมด่ไดว้
เหมมือนกมับการกระทพาตด่าง ๆ ของขว้าพเจว้าเองหรมือ? มบีสมัญญาณบอกเหตจุหรมือขว้อพลิสผจนร์ใดบว้างหรมือเกบีนึ่ยวกมับความ
ไมด่ซมืนึ่อสมัตยร์?” ทมันั้งทลิตมัสและเปาโลไดว้ถผกนพาโดยพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธและดมังนมันั้นจนงไดว้กระทพาการในจลิตใจแบบ
เดบียวกมัน ในความคลิดแบบเดบียวกมัน ในฐานะเหลด่าผผว้ตลิดตามของพระครลิสตร์ พวกเขาไดว้ “เดลินตามรอยเดบียวกมัน”

ขว้อ 19: อบีกครมันั้ง พวกทด่านยมังคลิดวด่าพวกเรากพาลมังแกว้ตมัวตด่อพวกทด่านหรมือ พวกเราพผดตด่อพระพมักตรร์
พระเจว้าในพระครลิสตร์ แตด่พวกเรากระทพาสลินึ่งสารพมัด พวกทบีนึ่รมักอยด่างยลินึ่งเออ๋ย เพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างพวกทด่านใหว้จพาเรลิญ
ขนนั้น

เปาโลถามตรงนบีนั้วด่า “พวกทด่านยมังคลิดวด่าพวกเรากพาลมังแกว้ตมัว (หรมือ แกว้ตด่าง) ตด่อพวกทด่านหรมือ?” เขา
อยากใหว้พวกเขาทราบแนด่นอนวด่าเขาไมด่ไดว้กพาลมังทพาเชด่นนบีนั้เพมืนึ่อไดว้รมับความโปรดปรานของพวกเขา เขาไดว้ดพาเนลิน
ชบีวลิตแบบไรว้คพาตลิเตบียนตด่อหนว้าพวกเขา และกด่อนหนว้านบีนั้ในจดหมายฝากฉบมับนบีนั้เขาไดว้ปกปฟ้องอจุปนลิสมัยของตน โดย
พลิสผจนร์จนหมดขว้อสงสมัยวด่าเขาเปป็นอมัครทผตคนหนนนึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงเจลิมตมันั้งและพระเจว้าทรงแตด่งตมันั้ง เขาประกาศตรงนบีนั้
วด่าความปรารถนาของเขาไมด่ใชด่แคด่การพลิสผจนร์ใหว้พวกเขาเหร็นวด่าทางประพฤตลิของเขานมันั้นถผกตว้อง แตด่เขากพาลมังพผด
เพราะเหร็นแกด่พวกเขาและจากความปรารถนาในใจของเขาทบีนึ่จะถวายเกบียรตลิพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์แตด่เพบียงผผว้
เดบียว

“พวกเราพผดตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าในพระครลิสตร์” ผมชบีนั้ใหว้เหร็นแลว้วกด่อนหนว้านบีนั้วด่ามากกวด่าหนนนึ่งครมันั้งเปาโล
รว้องทผลพระเจว้าใหว้ทรงเปป็นพยานเพมืนึ่อเขาเกบีนึ่ยวกมับอจุปนลิสมัยและความสจุจรลิตของเขา ในทบีนึ่นบีนั้เขากพาลมังกลด่าววด่า
 “ขว้าพเจว้าพผดตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าในพระครลิสตร์ ขว้าพเจว้าพผดความจรลิงทบีนึ่เรบียบงด่าย ไมด่ถผกเจมือปน ไมด่ปปิดอพาพราง
ดมันึ่งอยผด่ตด่อพระพมักตรร์พระเจว้า ขว้าพเจว้าไมด่มบีความปรารถนาใด ๆ เลยทบีนึ่จะอพาพรางสลินึ่งใดหรมือปกปปิดสลินึ่งใดโดยมบีจจุด



ประสงคร์เพมืนึ่อปกปฟ้องตมัวเอง ขว้าพเจว้าอว้างพระองคร์ผผว้ทรงตรวจคว้นใจมนจุษยร์ทจุกคนสพาหรมับความจรลิงอมันแนด่ชมัดของ
ทจุกสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้กลด่าวและกระทพา”

วลบี “ตด่อพระพมักตรร์พระเจว้าในพระครลิสตร์” หมายความวด่า “ขว้าพเจว้าพผดสลินึ่งทบีนึ่ขว้าพเจว้าพผดตด่อพระพมักตรร์
พระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธและในฐานะผผว้ตลิดตามคนหนนนึ่งของพระครลิสตร์-ผผว้เชมืนึ่อคนหนนนึ่ง ผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่ง ซนนึ่งถผกแตด่งตมันั้ง
โดยพระเจว้าเพมืนึ่อสด่งมอบขด่าวประเสรลิฐแหด่งพระคจุณของพระเจว้า”

จากนมันั้นเปาโลแถลงชมัดเจนวด่าทพาไมเขาถนงกพาลมังพผดเชด่นนบีนั้กมับชาวโครลินธร์ เขากลด่าววด่า “แตด่พวกเรากระทพา
สลินึ่งสารพมัด พวกทบีนึ่รมักอยด่างยลินึ่งเออ๋ย เพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างพวกทด่านใหว้จพาเรลิญขนนั้น” ทมันั้งหมดทบีนึ่เปาโลไดว้กลด่าวและกระทพา
นมันั้นกร็เพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างของพวกเขา เพมืนึ่อประโยชนร์สจุขของพวกเขา เพมืนึ่อสวมัสดลิภาพของพวกเขา แมว้กระทมันึ่งการ
ปกปฟ้องอจุปนลิสมัยของเขาและการทรงเรบียกของเขาใหว้รมับตพาแหนด่งอมัครทผตกร็ไมด่ใชด่เพมืนึ่อเหร็นแกด่เขาแตด่ผผว้เดบียว แตด่เพมืนึ่อทบีนึ่
พวกเขาจะมบีความมมันึ่นใจและความเชมืนึ่ออมันไมด่สมันึ่นคลอนในขด่าวประเสรลิฐทบีนึ่เขาประกาศและเพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะถผกกด่อ
ขนนั้นในความเชมืนึ่อนมันั้น ถผกเสรลิมสรว้างในมนจุษยร์ภายใน นบีนึ่คมือจจุดประสงคร์ของการรมับใชว้ของเปาโล จจุดประสงคร์ของทจุก
สลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้กลด่าวและกระทพาตด่อหนว้าพวกเขา (โปรดศนกษาโรม 14:19, 1 โครลินธร์ 8:1, และ 1 โครลินธร์ 10:23)

ขว้อ 20: เพราะวด่าขว้าพเจว้ากลมัววด่าเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามาถนง ขว้าพเจว้าจะไมด่พบพวกทด่านเปป็นเหมมือนอยด่างทบีนึ่
ขว้าพเจว้าอยากพบ และขว้าพเจว้าจะถผกพบแกด่พวกทด่านเหมมือนอยด่างทบีนึ่พวกทด่านไมด่อยากพบ เกรงวด่าจะมบีบรรดาการ
โตว้แยว้งกมัน การรลิษยากมัน การโกรธกมัน การวลิวาทกมัน การนลินทาลมับหลมังกมัน การซจุบซลิบกมัน การพองตมัวกมัน การ
วจุด่นวายกมัน

การเชมืนึ่อมโยงของความคลิดตรงนบีนั้กร็คมือ: “ขว้าพเจว้าทพาสลินึ่งนบีนั้เพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างของพวกทด่าน ซนนึ่งมบีความ
ตว้องการในเรมืนึ่องนบีนั้มากจรลิง ๆ เพราะวด่าขว้าพเจว้ากลมัววด่าเมมืนึ่อขว้าพเจว้ามาถนง ขว้าพเจว้าจะไมด่พบพวกทด่านเปป็นเหมมือน
อยด่างทบีนึ่ขว้าพเจว้าอยากพบ…” เปาโลกลมัววด่าพวกครผสอนเทร็จและพวกนมักเทศนร์เทบียมจะนพาชาวโครลินธร์เหลด่านบีนั้ใหว้
หลงเจลินึ่นไปจากความจรลิงอมันบรลิสจุทธลิธนมันั้น ขด่าวประเสรลิฐบรลิสจุทธลิธนมันั้น เขากลมัววด่าความไมด่เปป็นระเบบียบตด่าง ๆ ในค
รลิสตจมักรนมันั้นจะไมด่ถผกขจมัดออกไปเมมืนึ่อเขาไปถนงในเมมืองของพวกเขา เขากลมัววด่าพวกเขาจะยมังไมด่แกว้ไขขว้อผลิดพลาด
เหลด่านมันั้นซนนึ่งเปป็นเหตจุใหว้เขาตพาหนลิพวกเขา เปาโลอยากใหว้ความไมด่เปป็นระเบบียบทมันั้งหมดนมันั้นถผกขจมัดออกไปกด่อนเขา
ไปถนง เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะไดว้ไมด่ตว้องใชว้มาตรการตด่าง ๆ ทบีนึ่รจุนแรงเมมืนึ่อเขาไปเยบีนึ่ยมพวกเขา

“...และขว้าพเจว้าจะถผกพบแกด่พวกทด่านเหมมือนอยด่างทบีนึ่พวกทด่านไมด่อยากพบ”-หมายความวด่า “เกรงวด่า
ขว้าพเจว้าจะตว้องจพาใจใชว้การลงวลินมัยอมันเขว้มงวดและการไปเยมือนของขว้าพเจว้าจะไมด่นด่าอภลิรมยร์และนด่าชมืนึ่นบานแกด่
พวกทด่าน อยด่างทบีนึ่การไปเยมือนนมันั้นควรจะเปป็น” เปาโลอยากปกครองโดยความรมักแทนทบีนึ่จะโดยความกลมัว หาก
เปป็นไดว้ แตด่หากเขาทพาแบบนมันั้นไมด่ไดว้ เขากร็ตว้องใชว้สลิทธลิอพานาจแบบอมัครทผตของตนเปป็นทบีนึ่พนนึ่งสจุดทว้ายและทพาการลง
วลินมัยแบบเขว้มงวด ดมังนมันั้นเขาจนงปรารถนาใหว้ความไมด่เปป็นระเบบียบทจุกอยด่างถผกแกว้ไขและการทพาผลิดทจุกอยด่างถผกขจมัด
ออกไป เพมืนึ่อทบีนึ่ทจุกสลินึ่งจะนด่าอภลิรมยร์เมมืนึ่อเขาไปถนง (โปรดสมังเกต 1 โครลินธร์ 4:21)

“...เกรงวด่าจะมบีบรรดาการโตว้แยว้งกมัน…” คพาตรงนบีนั้ทบีนึ่แปลเปป็น “บรรดาการโตว้แยว้งกมัน” มบีความหมายทบีนึ่
แรงกวด่าคพาของเราวมันนบีนั้ มมันหมายถนง “การวลิวาท การแกด่งแยด่งชลิงดบี และเปป็นสพานวนทบีนึ่แสดงถนงความเปป็นศมัตรผ”
(Vine’s New Testament Greek Dictionary) เปาโลอยากใหว้การโตว้แยว้งทางศาสนาทจุกอยด่างสลินั้นสจุดลงกด่อน



เขาไปถนง เขาไดว้ประณามการวลิวาทและการแกด่งแยด่งชลิงดบีของพวกเขาในจดหมายฝากฉบมับแรกของเขา เขากลด่าว
วด่า “คนหนนนึ่งกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าเปป็นของเปาโล” และอบีกคนหนนนึ่งกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าเปป็นของอปอลโล”” (1 คร. 
3:3,4) เปาโลอยากใหว้สลินึ่งนบีนั้ยจุตลิ เขาอยากใหว้พวกเขารมักกมันและรด่วมสามมัคคบีธรรมกมันอยด่างทบีนึ่พบีนึ่นว้องครลิสเตบียนควร
กระทพา

“...การรลิษยากมัน การโกรธกมัน การวลิวาทกมัน การนลินทาลมับหลมังกมัน การซจุบซลิบกมัน…” เปาโลไมด่อยากใหว้
พวกเขาอลิจฉากมันและกมัน เขาไมด่อยากใหว้เกลิดโทสะหรมือการวลิวาทใดระหวด่างเหลด่าสมาชลิกของครลิสตจมักรนมันั้น-
เพราะทจุกคนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วกร็เปป็นของกายเดบียวกมันนมันั้น (ดผ 1 โครลินธร์ 12:12-27) ดมังนมันั้นการอลิจฉาทจุกอยด่าง 
โทสะ การวลิวาท การนลินทาลมับหลมัง และการซจุบซลิบกมันทจุกอยด่างจนงควรถผกขจมัดออกไปจากทบีนึ่ประชจุมนมันั้นกด่อนเปาโล
ไปถนง

“การพองตมัวกมัน” หมายถนงความเยด่อหยลินึ่งหรมือความโอหมัง การยกตมัวอมันไมด่เหมาะสม การผยองขนนั้น 
จลิตใจทบีนึ่เกลิดจากความมมันึ่นใจตมัวเองแบบไรว้สาระ

“การวจุด่นวายกมัน” หมายถนงความไมด่เปป็นระเบบียบและความสมับสนทบีนึ่เกลิดขนนั้นเพราะการมบีอยผด่ของหลายกก๊ก
หลายเหลด่าในครลิสตจมักรนมันั้น

ขว้อ 21: และเกรงวด่า เมมืนึ่อขว้าพเจว้ามาอบีกครมันั้ง พระเจว้าของขว้าพเจว้าจะทรงใหว้ขว้าพเจว้าตนึ่พาตว้อยในทด่ามกลาง
พวกทด่าน และขว้าพเจว้าจะเศรว้าใจเรมืนึ่องหลายคนซนนึ่งไดว้ทพาบาปมาแลว้ว และมลิไดว้กลมับใจจากการโสโครก และการผลิด
ประเวณบี และการลามก ซนนึ่งพวกเขาไดว้กระทพานมันั้น

เปาโลอยากใหว้ครลิสตจมักรนมันั้นจมัดการใหว้เรบียบรว้อย และขจมัดบาปและความคดโกงทจุกอยด่างออกไปจาก
ทด่ามกลางสมาชลิกเหลด่านมันั้น เมมืนึ่อเขา “มาอบีกครมันั้ง” เขากร็ไมด่อยากพบวด่าจพาเปป็นตว้องใชว้การลงวลินมัยอมันรจุนแรงตด่อคน
เหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาไดว้ประกาศขด่าวประเสรลิฐแลว้วและเปป็นผผว้ทบีนึ่ควรกลมับใจเชมืนึ่อแลว้วภายใตว้งานรมับใชว้ของเขา เขาไดว้ปปีตลิ
ยลินดบีในพวกเขาในฐานะลผกทมันั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วอยด่างแทว้จรลิงของพระเจว้า โดยถมือวด่าพวกเขาเปป็นผผว้เชมืนึ่อผด่าน
ทางการประกาศขด่าวประเสรลิฐ บมัดนบีนั้เมมืนึ่อเขาไปถนง ถว้าเขาตว้องจพาใจใชว้วลิธบีการทบีนึ่รจุนแรงตด่อพวกเขา มมันกร็จะทพาใหว้
เขาตนึ่พาตว้อยยลินึ่งนมัก

“...และขว้าพเจว้าจะเศรว้าใจเรมืนึ่องหลายคนซนนึ่งไดว้ทพาบาปมาแลว้ว…” เหร็นไดว้ชมัดจากคพาวด่า “หลายคน” วด่า
ความไมด่เปป็นระเบบียบเหลด่านมันั้นในครลิสตจมักรขยายออกไปไกลมาก ๆ คพากลด่าวทบีนึ่วด่า “ไดว้ทพาบาปมาแลว้ว” หมายถนง
คนทมันั้งหลายในครลิสตจมักรนมันั้นทบีนึ่ไดว้ทพาบาปกด่อนหนว้านมันั้นแลว้ว ซนนึ่งหมายความวด่าพวกเขาเปป็นผผว้กระทพาผลิดคนเกด่า

“...และมลิไดว้กลมับใจจากการโสโครก และการผลิดประเวณบี และการลามก ซนนึ่งพวกเขาไดว้กระทพานมันั้น” 
พวกเขาไดว้ทพาบาปมาเปป็นเวลานานแลว้ว และพวกเขาไมด่ไดว้กลมับใจเลยสมักนลิดจากบาปเหลด่านบีนั้ซนนึ่งพวกเขามบีความ
ผลิด (อด่าน 1 โครลินธร์ 5:1 และ 6:18 ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่องนบีนั้) หากพวกเขาจะเพบียงกลมับใจใหมด่ เปาโลกร็จะ
ชมืนึ่นชมยลินดบีไดว้อยผด่เมมืนึ่อเขาไปถนงในชจุมชนนมันั้น แตด่ถว้าพวกเขายมังทพาบาปตด่อไปจนกระทมันึ่งเขาไปถนง เขากร็ไมด่มบีทางเลมือก
อมืนึ่นนอกจากลงวลินมัยพวกเขาอยด่างเขว้มงวด และนมันึ่นจะทพาใหว้เขาใจสลาย

เมมืองโครลินธร์ขนนั้นชมืนึ่อในทด่ามกลางเมมืองใหญด่อมืนึ่น ๆ ในเรมืนึ่องความเสมืนึ่อมทรามของมมัน-หลมัก ๆ แลว้วคมือการ
ลด่วงประเวณบี ความมมักมากในกาม ฯลฯ ดมังนมันั้นเราจนงเหร็นวด่าครลิสตจมักรนมันั้นอยผด่ใน “เมมืองแหด่งบาป” อยด่างแทว้จรลิง 



และชาวเมมืองนมันั้นกร็เจอกมับการทดลองทจุกรผปแบบ ดว้วยเหตจุนบีนั้เปาโลจนงกลมัวแทนผผว้คนเหลด่านมันั้น เพราะเขาทราบถนง
พลมังของการทดลอง นอกจากนบีนั้ เขาทราบวด่าผผว้เชมืนึ่อหลายคนเหลด่านมันั้นไดว้ทพาบาปแลว้ว และเขากพาลมังวลิงวอนพวกเขา
ใหว้กลมับใจใหมด่กด่อนเขาไปถนงเพมืนึ่อลงวลินมัยพวกเขา

ในบทนบีนั้เราไดว้เหร็นความลมังเลของเปาโลทบีนึ่จะพผดเกบีนึ่ยวกมับตมัวเอง การนบนอบแบบถด่อมใจของเขาตด่อ
พระเจว้าในทด่ามกลางการลองใจและการทนทจุกขร์ตด่าง ๆ และความหด่วงใยของเขาทบีนึ่มบีตด่อผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์ เราไดว้
เหร็นการตพาหนลิบาปในครลิสตจมักรนมันั้นโดยไมด่เกรงกลมัวของเขาเชด่นกมัน ขณะเดบียวกมันเขากร็ขอรว้องใหว้มบีการกลมับใจใหมด่
และเปป็นทจุกขร์ใจเพราะคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ไมด่ยอมกลมับใจใหมด่ ขอใหว้เราทมันั้งหลายทบีนึ่รมักพระเจว้าวมันนบีนั้ถผกทว้าชวนใหว้ดพาเนลิน
ตามแบบอยด่างทบีนึ่ถผกวางไวว้ใหว้เราตรงนบีนั้โดยอมัครทผตผผว้ยลินึ่งใหญด่ทด่านนบีนั้

บทททที่ 13
13:1 นบีนึ่เปป็นครมันั้งทบีนึ่สามทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะมาหาพวกทด่าน ‘ในปากของพยานสองหรมือสามคน ทจุกคพาจนงจะเปป็นทบีนึ่เชมืนึ่อถมือ
ไดว้’
13:2 ขว้าพเจว้าไดว้บอกพวกทด่านแตด่กด่อนแลว้ว และขว้าพเจว้าขอบอกพวกทด่านลด่วงหนว้า ราวกมับวด่าขว้าพเจว้าอยผด่ดว้วย 
เปป็นครมันั้งทบีนึ่สอง และบมัดนบีนั้โดยทบีนึ่ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้อยผด่ดว้วย ขว้าพเจว้าจนงเขบียนถนงเขาเหลด่านมันั้นซนนึ่งไดว้กระทพาบาปมาจนถนง



บมัดนบีนั้ และถนงคนอมืนึ่นทจุกคนวด่า ถว้าขว้าพเจว้ามาอบีก ขว้าพเจว้าจะไมด่ละเวว้นเลย
13:3 เพราะวด่าพวกทด่านแสวงหาขว้อพลิสผจนร์ของพระครลิสตร์ทบีนึ่ตรมัสในขว้าพเจว้า ซนนึ่งตด่อพวกทด่านไมด่ทรงอด่อนกพาลมัง แตด่
ทรงฤทธลิธมากในพวกทด่าน
13:4 เพราะถนงแมว้วด่าพระองคร์ไดว้ทรงถผกตรนงโดยความอด่อนกพาลมัง ถนงอยด่างนมันั้นพระองคร์ยมังทรงพระชนมร์อยผด่โดยฤทธลิธ
เดชของพระเจว้า เพราะวด่าพวกเราเชด่นกมันกร็อด่อนกพาลมังในพระองคร์ แตด่พวกเราจะมบีชบีวลิตเปป็นอยผด่กมับพระองคร์โดย
ฤทธลิธเดชของพระเจว้าทบีนึ่มบีตด่อพวกทด่าน
13:5 จงตรวจสอบพวกทด่านเองเถลิดวด่า พวกทด่านอยผด่ในความเชมืนึ่อนมันั้นหรมือไมด่ จงพลิสผจนร์พวกทด่านเองเถลิด พวกทด่าน
ไมด่รผว้จมักตมัวพวกทด่านเองหรมือ วด่าพระเยซผครลิสตร์ทรงสถลิตอยผด่ในพวกทด่าน ยกเวว้นพวกทด่านเปป็นผผว้ถผกทอดทลินั้ง
13:6 แตด่ขว้าพเจว้าวางใจวด่าพวกทด่านจะทราบวด่า พวกเรามลิไดว้เปป็นผผว้ถผกทอดทลินั้ง
13:7 บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้าอธลิษฐานตด่อพระเจว้าวด่า พวกทด่านจะไมด่กระทพาความชมันึ่วรว้ายใด ๆ เลย มลิใชด่วด่าพวกเราจะไดว้
ปรากฏวด่าเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัย แตด่เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้กระทพาสลินึ่งทบีนึ่ซมืนึ่อสมัตยร์ ถนงแมว้วด่าพวกเราดผเหมมือนเปป็นผผว้ถผกทอด
ทลินั้งกร็ตาม
13:8 เพราะวด่าพวกเราจะกระทพาสลินึ่งใดขมัดแยว้งกมับความจรลิงไมด่ไดว้ แตด่กระทพาเพมืนึ่อความจรลิง
13:9 เพราะวด่าพวกเรากร็ยลินดบี เมมืนึ่อพวกเราอด่อนแอ และพวกทด่านเขว้มแขร็ง และพวกเราปรารถนาสลินึ่งนบีนั้ดว้วย นมันึ่นคมือ
ความบรลิบผรณร์ของพวกทด่าน
13:10 เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงเขบียนสลินึ่งเหลด่านบีนั้โดยทบีนึ่ไมด่ไดว้อยผด่ดว้วย เกรงวด่าเมมืนึ่ออยผด่ดว้วยแลว้ว ขว้าพเจว้าจะใชว้ความเฉบียบ
ขาด ตามอพานาจซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าโปรดประทานใหว้แกด่ขว้าพเจว้า เพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างใหว้จพาเรลิญขนนั้น และมลิใชด่เพมืนึ่อ
การทพาลายลง
13:11 สจุดทว้ายนบีนั้ พบีนึ่นว้องทมันั้งหลายเออ๋ย ขอลากด่อน จงเปป็นผผว้ทบีนึ่ดบีพรว้อม จงไดว้รมับการปลอบประโลมใจอมันดบี จงเปป็นนนั้พา
หนนนึ่งใจเดบียวกมัน จงอยผด่อยด่างสมันตลิ และพระเจว้าแหด่งความรมักและสมันตลิสจุขจะทรงสถลิตอยผด่กมับพวกทด่าน
13:12 จงทมักทายปราศรมัยกมันและกมันดว้วยการจจุบอมันบรลิสจุทธลิธ
13:13 วลิสจุทธลิชนทจุกคนฝากความคลิดถนงมายมังพวกทด่าน
13:14 ขอใหว้พระคจุณของพระเยซผครลิสตร์เจว้า และความรมักของพระเจว้า และความสนลิทสนมของพระวลิญญาณ
บรลิสจุทธลิธ จงดพารงอยผด่กมับพวกทด่านทจุกคนเถลิด เอเมน

ในบทปปิดทว้ายนบีนั้ของ 2 โครลินธร์ เปาโลรมับประกมันชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่าเขาจะไปเยบีนึ่ยมพวกเขาและพวก
เขาเชมืนึ่อใจไดว้เลยวด่าการลงวลินมัยอมันเขว้มงวดจะถผกกระทพาตด่อคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่สมควรโดนลงวลินมัย เขาจะไมด่ละเวว้นโทษผผว้
ใดเลยทบีนึ่มบีความผลิดในบาปทบีนึ่ไมด่ถผกสารภาพ และเนมืนึ่องจากพวกเขาอยากไดว้ขว้อพลิสผจนร์วด่าเขาเปป็นอมัครทผตคนหนนนึ่ง
ของพระเยซผครลิสตร์จรลิง ๆ พวกเขากร็จะไดว้เหร็นขว้อพลิสผจนร์นมันั้นในการลงวลินมัยทบีนึ่เขาจะกระทพาเมมืนึ่อเขาไปถนง จากนมันั้น
เปาโลเตมือนความจพาพวกเขาวด่าแมว้พระเยซผทรงถผกตรนงกางเขนเพราะความอด่อนแอ แตด่พระองคร์กร็ทรงมบีชบีวลิตอยผด่วมัน
นบีนั้ ณ เบมืนั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจว้าพรว้อมกมับฤทธลิธเดชอมันยลินึ่งใหญด่ และเปาโล แมว้อด่อนแอ กร็จะ “จะมบีชบีวลิตเปป็นอยผด่
กมับพระองคร์โดยฤทธลิธเดชของพระเจว้า” เขาจะปฏลิบมัตลิตามหนว้าทบีนึ่ของตนในฐานะผผว้แทนของพระเจว้า (ขว้อ 1-4)

เปาโลเตมือนสตลิชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเพลินึ่มเตลิมใหว้ตรวจสอบตมัวพวกเขาเองและดผวด่าพวกเขาบมังเกลิดใหมด่แลว้ว



อยด่างแทว้จรลิงหรมือไมด่ วด่าพวกเขาอยผด่ “ในความเชมืนึ่อนมันั้น” หรมือไมด่ จากนมันั้นเขาแสดงออกถนงความหวมังอมันจรลิงใจวด่า
หลมังจากพวกเขาตรวจสอบตมัวเองแลว้ว มมันจะปรากฏวด่าพวกเขาไมด่ใชด่ผผว้ถผกทอดทลินั้ง และเขากร็ไมด่ใชด่ผผว้ถผกทอดทลินั้ง 
(ขว้อ 5,6)

ในขว้อ 7 และ 8 เปาโลกลด่าววด่าเขาอธลิษฐานอยด่างจรลิงจมังตด่อพระเจว้าทบีนึ่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นจะไมด่ทพาความ
ชมันึ่ว เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะถผกพบวด่าซมืนึ่อตรงและบรลิสจุทธลิธ ไมด่วด่าพวกเขาจะคลิดเกบีนึ่ยวกมับเขาอยด่างไรกร็ตาม ถว้าพวกเขาจะ
เพบียงกลมับใจใหมด่ มมันกร็จะชด่วยเขาใหว้ไมด่ตว้องใชว้อพานาจแบบอมัครทผตของตนในการลงโทษพวกเขา-อพานาจซนนึ่งเขาไมด่
อาจใชว้ไดว้ยกเวว้นเพมืนึ่อปกปฟ้องความจรลิงนมันั้น

ในขว้อ 9 และ 10 เขาประกาศวด่าเขาปรารถนาอยด่างจรลิงจมังใหว้พวกเขามบีความบรลิบผรณร์ในพระครลิสตร์ นมันึ่น
คมือ ทบีนึ่พวกเขาจะเตลิบโตขนนั้นฝฝ่ายวลิญญาณและหยจุดทพาตมัวเหมมือนเหลด่าทารกในพระครลิสตร์ และถนงแมว้วด่าจดหมาย
หลายฉบมับของเขาดผเหมมือนรจุนแรง พวกมมันกร็ถผกเขบียนเพมืนึ่อประโยชนร์สจุขของพวกเขา เพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างพวกเขา
ใหว้เจรลิญขนนั้น

จากนมันั้นในการปปิดทว้าย เปาโลอพาลาชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นดว้วยความรมักและความนจุด่มนวล และปปิดทว้ายดว้วย
คพาคพานมับและการอวยพรตามปกตลิของเขา (ขว้อ 11-14)

เจตนาของเปาโลเมมืที่อเขาไปถถึงในเมมืองโครรินธธ
ขว้อ 1: นบีนึ่เปป็นครมันั้งทบีนึ่สามทบีนึ่ขว้าพเจว้าจะมาหาพวกทด่าน ‘ในปากของพยานสองหรมือสามคน ทจุกคพาจนงจะเปป็น

ทบีนึ่เชมืนึ่อถมือไดว้’
ตามทบีนึ่เราไดว้หมายเหตจุในขว้อ 14 ของบททบีนึ่ 12 เปาโลเคยไปทบีนึ่เมมืองโครลินธร์แคด่ครมันั้งเดบียวกด่อนการไปเยมือน

ทบีนึ่ตมันั้งใจไวว้คราวนบีนั้ สองครมันั้งกด่อนหนว้านมันั้นเขาไดว้ตมันั้งใจแนด่วแนด่วด่าจะไป แตด่ถผกขมัดขวางและถผกทพาใหว้ผลิดหวมัง บมัดนบีนั้ นบีนึ่
เปป็น “ครมันั้งทบีนึ่สามแลว้ว” ทบีนึ่เขาวางแผนวด่าจะไปทบีนึ่เมมืองโครลินธร์

“ในปากของพยานสองหรมือสามคน ทจุกคพาจนงจะเปป็นทบีนึ่เชมืนึ่อถมือไดว้” นบีนึ่คมือสลินึ่งทบีนึ่พระราชบมัญญมัตลิของโมเสส
บมัญชา เปาโลยกคพาพผดตรงนบีนั้มาจากพระราชบมัญญมัตลิ 19:15 ทบีนึ่เราอด่านวด่า: “พยานคนเดบียวตว้องไมด่ลจุกขนนั้นกลด่าว
โทษผผว้หนนนึ่งผผว้ใด ในเรมืนึ่องความชมันึ่วชว้าใด ๆ หรมือในเรมืนึ่องบาปใด ๆ ทบีนึ่เขากระทพาบาปนมันั้น ในปากของพยานสองคน 
หรมือในปากของพยานสามคน เรมืนึ่องนมันั้นจนงจะถผกเชมืนึ่อวด่าเปป็นจรลิง”

ความหมายตรงนบีนั้ดผเหมมือนจะเปป็นวด่า เมมืนึ่อเปาโลไปถนง จะตว้องมบีการลงวลินมัยทบีนึ่จพาเปป็นอยด่างชอบธรรม นมันึ่น
คมือ เมมืนึ่อมบีหลมักฐานอมันเพบียงพอจากพยานสองหรมือสามคน ไมด่มบีขว้อสงสมัยในหมัวของผมเลยวด่านบีนึ่เปป็นการบอกเปป็น
นมัยทบีนึ่ชมัดเจนถนงเจตนาของเปาโลทบีนึ่จะเรลินึ่มทพาการไตด่สวนสภาพของครลิสตจมักรชาวโครลินธร์อยด่างเตร็มทบีนึ่ หากเขา
จพาเปป็นตว้องใชว้ขมันั้นตอนดมังกลด่าวเพราะทางประพฤตลิของพวกเขา เขาจะไมด่สมันนลิษฐานสลินึ่งใด และเขาจะไมด่คลิดเอง
เออเองดว้วยกมับสลินึ่งทบีนึ่เขาไดว้ยลินมา เขาจะทพาการไตด่สวนของเขาโดยอาศมัยหลมักการเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกกพาหนดโดยโมเสส 
(นอกจากนบีนั้ดผ มมัทธลิว 18:16)

ขว้อ 2: ขว้าพเจว้าไดว้บอกพวกทด่านแตด่กด่อนแลว้ว และขว้าพเจว้าขอบอกพวกทด่านลด่วงหนว้า ราวกมับวด่าขว้าพเจว้า
อยผด่ดว้วย เปป็นครมันั้งทบีนึ่สอง และบมัดนบีนั้โดยทบีนึ่ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้อยผด่ดว้วย ขว้าพเจว้าจนงเขบียนถนงเขาเหลด่านมันั้นซนนึ่งไดว้กระทพาบาปมา
จนถนงบมัดนบีนั้ และถนงคนอมืนึ่นทจุกคนวด่า ถว้าขว้าพเจว้ามาอบีก ขว้าพเจว้าจะไมด่ละเวว้นเลย



เปาโลไดว้เตมือนครลิสตจมักรนมันั้นแลว้ววด่าถว้าคนทบีนึ่ทพาผลิดเหลด่านมันั้นไมด่กลมับใจ เขากร็จะตว้องใชว้การลงวลินมัยนมันั้นและ
พวกเขากร็จะถผกลงโทษ เขาพผดถนงเรมืนึ่องนบีนั้อยด่างชมัดเจนแลว้วในจดหมายฝากฉบมับแรกของเขา: “พวกทด่านจะเอา
อะไร จะใหว้ขว้าพเจว้ามาหาพวกทด่านดว้วยไมว้เรบียว หรมือในความรมัก และในจลิตวลิญญาณแหด่งความอด่อนสจุภาพ” (1 
คร. 4:21)

ในทบีนึ่นบีนั้เขากลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าไดว้บอกพวกทด่านแตด่กด่อนแลว้ว และขว้าพเจว้าขอบอกพวกทด่านลด่วงหนว้า 
ราวกมับวด่าขว้าพเจว้าอยผด่ดว้วย เปป็นครมันั้งทบีนึ่สอง…” ขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเปาโลกลด่าววด่า “ราวกมับวด่าขว้าพเจว้าอยผด่ดว้วย เปป็นครมันั้ง
ทบีนึ่สอง” พลิสผจนร์จนหมดขว้อสงสมัยวด่าเขาเคยอยผด่กมับพวกเขามากด่อนเพบียงครมันั้งเดบียว เขาอยากจะไปและตมันั้งใจแนด่วแนด่
แลว้ววด่าจะไป แตด่เขาถผกขมัดขวาง

เวลานมันั้นทบีนึ่เปาโลอยผด่กมับชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นถผกบมันทนกไวว้ในกลิจการ 18:1-11:
“และหลมังจากสลินึ่งเหลด่านบีนั้ เปาโลไดว้ออกจากกรจุงเอเธนสร์ และมายมังเมมืองโครลินธร์ และไดว้พบยลิวคนหนนนึ่งชมืนึ่อ 

อาควลิลลา ซนนึ่งเกลิดในแควว้นปอนทมัส เมมืนึ่อเรร็ว ๆ นบีนั้ไดว้มาจากประเทศอลิตาลบี พรว้อมกมับภรรยาของเขาชมืนึ่อ ปรลิสสลิลลา
(เพราะวด่าคลาวดลิอมัสไดว้มบีรมับสมันึ่งใหว้พวกยลิวทจุกคนออกไปจากกรจุงโรม) และไดว้มาหาคนทมันั้งสองนมันั้น และเพราะวด่า
ทด่านมบีอาชบีพอยด่างเดบียวกมันกมับเขาทมันั้งสอง ทด่านจนงไดว้อาศมัยอยผด่กมับเขาทมันั้งสอง และทพางาน เพราะโดยอาชบีพของ
พวกเขา พวกเขาเปป็นชด่างทพาเตร็นทร์ดว้วยกมัน และทด่านไดว้ใหว้เหตจุผลในธรรมศาลาทจุกวมันสะบาโต และไดว้โนว้มนว้าวทมันั้ง
พวกยลิวและพวกกรบีก…และครลิสปปัส ผผว้เปป็นหมัวหนว้านายธรรมศาลาไดว้เชมืนึ่อในองคร์พระผผว้เปป็นเจว้า พรว้อมกมับทมันั้งครมัว
เรมือนของทด่าน และชาวโครลินธร์หลายคนเมมืนึ่อไดว้ฟปังแลว้วกร็ไดว้เชมืนึ่อและรมับบมัพตลิศมา

“แลว้วองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าไดว้ตรมัสกมับเปาโลในเวลากลางคมืนโดยทางนลิมลิตวด่า “อยด่ากลมัวเลย แตด่จงกลด่าวตด่อ
ไป และเจว้าอยด่านลินึ่งเสบีย เพราะวด่าเราอยผด่กมับเจว้า และจะไมด่มบีผผว้หนนนึ่งผผว้ใดตด่อสผว้กมับเจว้าเพมืนึ่อทพารว้ายเจว้า เพราะวด่าเรามบีคน
จพานวนมากในเมมืองนบีนั้” และทด่านอยผด่ทบีนึ่นมันึ่นตด่อไปเปป็นเวลาหนนนึ่งปปีกมับหกเดมือน โดยสมันึ่งสอนพระวจนะของพระเจว้าใน
ทด่ามกลางพวกเขา”

“...และบมัดนบีนั้โดยทบีนึ่ขว้าพเจว้าไมด่ไดว้อยผด่ดว้วย ขว้าพเจว้าจนงเขบียนถนงเขาเหลด่านมันั้นซนนึ่งไดว้กระทพาบาปมาจนถนงบมัดนบีนั้ 
และถนงคนอมืนึ่นทจุกคนวด่า ถว้าขว้าพเจว้ามาอบีก ขว้าพเจว้าจะไมด่ละเวว้นเลย” เปาโลพผดตรงนบีนั้ถนงผผว้กระทพาผลิดทจุกคนในค
รลิสตจมักรชาวโครลินธร์ เหลด่าศมัตรผของเขาไดว้ดด่าวด่าเขาและวลิจารณร์เขา พวกเขาไดว้ประกาศวด่าเขามบีใจกลว้าตอนไมด่อยผด่
ตด่อหนว้าแตด่เหนบียมอายเมมืนึ่ออยผด่ตด่อหนว้าพวกเขา เปป็นไปไดว้อยด่างมากวด่าพวกเขาเรลินึ่มมบีใจกลว้ามากขนนั้นแลว้วในการกลด่า
วหานบีนั้ เนมืนึ่องจากสองครมันั้งกด่อนหนว้านมันั้นเปาโลไดว้ประกาศวด่าเขาจะมาเยบีนึ่ยมพวกเขาแตด่กร็ไมด่ไดว้มา เหร็นไดว้ชมัดวด่าพวก
เขาคลิดเอาเองวด่าเขาคงจะไมด่มาหาพวกเขาอบีก เพราะวด่าในจดหมายฝากฉบมับแรกของเขา เขากลด่าววด่า “บมัดนบีนั้
บางคนผยองขนนั้น ราวกมับวด่าขว้าพเจว้าจะไมด่มาหาพวกทด่าน” (1 คร. 4:18) ไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าบางคนในพวกเขาคลิด
วด่าเขากลมัวทบีนึ่จะมา และวด่าถว้าเขามา เขากร็คงไมด่กลว้าทพาการลงวลินมัยตามทบีนึ่เขากลด่าววด่าจะทพา คพาตอบกลมับของ
เปาโลตด่อเรมืนึ่องนบีนั้กร็คมือวด่าเขาตมันั้งใจแลว้ววด่าจะมา และพวกเขาเชมืนึ่อใจไดว้เลยวด่าการทพาผลิดทจุกกรณบีจะถผกจมัดการอยด่าง
เหมาะสม เขาจะไมด่ละเวว้นเลยสมักคน

ขว้อ 3: เพราะวด่าพวกทด่านแสวงหาขว้อพลิสผจนร์ของพระครลิสตร์ทบีนึ่ตรมัสในขว้าพเจว้า ซนนึ่งตด่อพวกทด่านไมด่ทรงอด่อน
กพาลมัง แตด่ทรงฤทธลิธมากในพวกทด่าน 



ตามทบีนึ่เราไดว้หมายเหตจุไปกด่อนหนว้านบีนั้แลว้ว พวกศมัตรผของอมัครทผตเปาโลไดว้ตมันั้งคพาถามสลิทธลิอพานาจแบบอมัคร
ทผตของเขา พวกเขากลด่าววด่าเขาเปป็นคนลวงโลกและไมด่ใชด่อมัครทผตคนหนนนึ่งทบีนึ่พระเจว้าทรงมอบพมันธกลิจ และพวก
เขาเรบียกรว้องหลมักฐานแหด่งการทรงเรบียกและการมอบพมันธกลิจจากพระเจว้าของเขา เปาโลกลด่าวตรงนบีนั้วด่า “เพราะ
วด่าพวกทด่านแสวงหาขว้อพลิสผจนร์ของพระครลิสตร์ทบีนึ่ตรมัสในขว้าพเจว้า บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้าจะใหว้หลมักฐานนมันั้น” เขาจะทพาการ
ลงโทษอมันยจุตลิธรรมและชอบธรรมตด่อผผว้กระทพาผลิดทจุกคนในครลิสตจมักรชาวโครลินธร์ และพวกเขาจะมบีขว้อพลิสผจนร์อมัน
บรลิบผรณร์วด่าพระเยซผครลิสตร์เจว้าทรงพผดในเขาและผด่านทางเขา

“...ซนนึ่ง”-แปลไดว้ดบีขนนั้นวด่า “ผผว้ซนนึ่ง” เพราะวด่านบีนึ่พผดถนงพระครลิสตร์- “ตด่อพวกทด่านไมด่ทรงอด่อนกพาลมัง แตด่ทรง
ฤทธลิธมากในพวกทด่าน” กลด่าวอบีกนมัยหนนนึ่ง “พระครลิสตร์ไมด่ทรงอด่อนแอ พระองคร์ไดว้ทรงเผยใหว้ประจมักษร์ถนงฤทธลิธเดช
ของพระองคร์ในวลิธบีทบีนึ่แสนอมัศจรรยร์ตด่อพวกทด่านแลว้ว พวกทด่านไดว้เหร็นฤทธลิธเดชของพระเจว้าตามทบีนึ่ขว้าพเจว้าไดว้พผดใน
พระนามของพระครลิสตร์ ปรนนลิบมัตลิในพระนามของพระองคร์และกระทพาการอมัศจรรยร์หลายอยด่างในพระนามของ
พระองคร์ พวกทด่านเหร็นมมันแลว้วดว้วยตาของพวกทด่านเอง พวกทด่านไดว้ยลินมมันแลว้วดว้วยหผของพวกทด่านเอง” ชาวโค
รลินธร์เหลด่านมันั้นมบีการสพาแดงใหว้ประจมักษร์อมันเพบียงพอแลว้วเชด่นกมันแหด่งฤทธลิธเดชของพระเจว้าทบีนึ่จะทพาการลงโทษ และ
ถว้าพวกเขาไมด่กลมับใจ พวกเขากร็จะมบีโอกาสไดว้เหร็นพระเจว้าสพาแดงฤทธลิธเดชของพระองคร์อบีกครมันั้งเมมืนึ่อเปาโลกลมับมา

ขว้อ 4: เพราะถนงแมว้วด่าพระองคร์ไดว้ทรงถผกตรนงโดยความอด่อนกพาลมัง ถนงอยด่างนมันั้นพระองคร์ยมังทรงพระชนมร์
อยผด่โดยฤทธลิธเดชของพระเจว้า เพราะวด่าพวกเราเชด่นกมันกร็อด่อนกพาลมังในพระองคร์ แตด่พวกเราจะมบีชบีวลิตเปป็นอยผด่กมับ
พระองคร์โดยฤทธลิธเดชของพระเจว้าทบีนึ่มบีตด่อพวกทด่าน

“พระองคร์ไดว้ทรงถผกตรนงโดยความอด่อนกพาลมัง” นมันึ่นคมือ พระครลิสตร์ทรงถผกตรนงกางเขน เพราะความ
อด่อนแอแบบมนจุษยร์ ความอด่อนแอแหด่งรด่างกายนมันั้นทบีนึ่พระองคร์ไดว้ทรงรมับอนจุญาตพระองคร์ใหว้สลินั้นพระชนมร์ พระเยซผ
ทรงเปป็นพระเจว้าในเนมืนั้อหนมัง และพระเจว้าทรงตายไมด่ไดว้ ดมังนมันั้นมมันจนงจพาเปป็น-เปป็นความจพาเปป็นของพระเจว้า-ทบีนึ่พระ
ครลิสตร์ตว้องรมับรด่างกายหนนนึ่งทบีนึ่ตนึ่พาตว้อย รด่างกายหนนนึ่งทบีนึ่มบีธรรมชาตลิแบบมนจุษยร์ เพมืนึ่อทบีนึ่พระองคร์จะตายไดว้ ขว้อเทร็จจรลิงนบีนั้
ถผกประกาศในขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้:

ฟปีลลิปปปี 2:7,8: “(พระครลิสตร์) ไดว้ทรงกระทพาพระองคร์เองใหว้ไมด่มบีชมืนึ่อเสบียงใด ๆ และไดว้ทรงรมับสภาพของ
ผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่ง และไดว้ทรงถมือกพาเนลิดในลมักษณะของมนจุษยร์ และเมมืนึ่อทรงปรากฏในสภาพของมนจุษยร์คนหนนนึ่งแลว้ว 
พระองคร์ไดว้ทรงถด่อมพระองคร์ลง และยอมเชมืนึ่อฟปังจนถนงความมรณา กระทมันึ่งความมรณาแหด่งกางเขนนมันั้น”

1 เปโตร 3:18: “ดว้วยวด่า พระครลิสตร์กร็ไดว้ทรงทนทจุกขร์ทรมานครมันั้งเดบียวเพมืนึ่อบาปทมันั้งหลายเชด่นกมัน ผผว้ชอบ
ธรรมเพมืนึ่อผผว้ไมด่ชอบธรรม เพมืนึ่อพระองคร์จะไดว้ทรงนพาพวกเราไปถนงพระเจว้า โดยทรงถผกทพาใหว้ถนงแกด่ความตายในเนมืนั้อ
หนมัง แตด่ทรงถผกทพาใหว้มบีชบีวลิตขนนั้นโดยพระวลิญญาณ”

ฮบีบรผ 2:9,16,17: “แตด่พวกเรากร็เหร็นพระเยซผ ผผว้ซนนึ่งถผกทพาใหว้ตนึ่พากวด่าพวกทผตสวรรคร์แตด่หนด่อยเดบียว เนมืนึ่อง
ดว้วยความทจุกขร์ทรมานแหด่งการสลินั้นพระชนมร์ ทรงไดว้รมับสงด่าราศบีและพระเกบียรตลิเปป็นมงกจุฎ เพมืนึ่อพระองคร์ โดย
พระคจุณของพระเจว้า จะไดว้ทรงชลิมความตายเพมืนึ่อมนจุษยร์ทจุกคน…ดว้วยวด่าแทว้จรลิงแลว้ว พระองคร์มลิไดว้ทรงรมับสภาพ
ของพวกทผตสวรรคร์ แตด่พระองคร์ไดว้ทรงรมับสภาพแหด่งเชมืนั้อสายของอมับราฮมัม เหตจุฉะนมันั้นพระองคร์จนงทรงตว้องเปป็น
เหมมือนอยด่างพบีนึ่นว้องของพระองคร์ในทจุกประการ เพมืนึ่อวด่าพระองคร์จะไดว้ทรงเปป็นมหาปจุโรหลิตเปปีปี่ยมดว้วยพระเมตตา



และความสมัตยร์ซมืนึ่อในสลินึ่งตด่าง ๆ ซนนึ่งเกบีนึ่ยวขว้องกมับพระเจว้า เพมืนึ่อกระทพาใหว้เกลิดการคมืนดบีกมันเพราะเหตจุบาปทมันั้งหลาย
ของประชาชน”

พระเยซผไดว้เสดร็จมาเปป็นทารกนว้อยในรางหญว้า ชาวนาซาเรร็ธผผว้ตนึ่พาตว้อยคนนมันั้น พระองคร์ไดว้เสดร็จมาเปป็น
เหมมือนลผกแกะตมัวหนนนึ่ง (อสย. 53:7) มมันเปป็นความจรลิงทบีนึ่วด่าพระองคร์ไดว้ทรงสพาแดงฤทธลิธเดชของพระองคร์เปป็นครมันั้ง
คราว แตด่กฎทมันึ่วไปของการสมัญจรของพระองคร์บนแผด่นดลินโลกกร็เปป็นเหมมือนลผกแกะตมัวหนนนึ่ง-อด่อนสจุภาพ ตนึ่พาตว้อย 
ถด่อมใจ ในสายตาของเหลด่าศมัตรผของพระองคร์ พระองคร์กร็ดผเหมมือนอด่อนแอมาก พระองคร์จะทรงชด่วยพระองคร์เอง
ใหว้รอดพว้นจากพวกเขากร็ทพาไดว้ แตด่แทนทบีนึ่จะทพาอยด่างนมันั้น พระองคร์ทรงยอมจพานนอยด่างอด่อนสจุภาพตด่อพวกเขา 
และพวกเขาจมับพระองคร์มมัดและนพาตมัวพระองคร์ไปเสบีย พระองคร์ทรงอนจุญาตใหว้พวกเขาตรนงพระองคร์ทบีนึ่กางเขนนมันั้น
และขณะทบีนึ่พระองคร์ทรงถผกตรนงอยผด่ทบีนึ่นมันึ่น พวกเขากร็เยาะเยว้ยและเหยบียดหยามพระองคร์ โดยกลด่าววด่า “เขาเคยชด่วย
คนอมืนึ่นใหว้รอดไดว้ เขาชด่วยตมัวเองใหว้รอดไมด่ไดว้” (มมัทธลิว 27:42) ดมังนมันั้นพระองคร์ผผว้ทรงฤทธลิธมากทบีนึ่สจุดนบีนั้จนงไดว้เสดร็จมา
ในความถด่อมใจและในความอด่อนแอและทรงยอมจพานนตด่อคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่ประหารชบีวลิตพระองคร์

“...ถนงอยด่างนมันั้นพระองคร์ยมังทรงพระชนมร์อยผด่โดยฤทธลิธเดชของพระเจว้า” พระครลิสตร์ไดว้สลินั้นพระชนมร์-แตด่
พระองคร์ไมด่ทรงตายอบีกตด่อไปแลว้ว เพราะวด่าความตายไมด่อาจรมันั้งพระองคร์ไวว้ไดว้ พระองคร์ทรงเปป็นขนนั้นแลว้ว พระองคร์
ไดว้ถผกตรนงกางเขน-แตด่บมัดนบีนั้โดยฤทธลิธเดชของพระเจว้าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยผด่ และพระองคร์ประทมับ ณ เบมืนั้องขวา
พระหมัตถร์ของพระเจว้าพระบลิดาในฤทธานจุภาพและในสงด่าราศบียลินึ่งใหญด่ (ดผ ฮบีบรผ 1:3; 4:14; 7:25; และ 9:24) มบี
พระเยซผผผว้หนนนึ่งทบีนึ่ทรงพระชนมร์อยผด่ในสวรรคร์ตอนนบีนั้ พระผผว้ไถด่องคร์หนนนึ่งผผว้ทรงฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะชด่วยใหว้รอดไดว้จนถนง
ทบีนึ่สจุดทจุกคนทบีนึ่ยอมมาหาพระองคร์ในความเชมืนึ่อ พระผผว้ไถด่องคร์หนนนึ่งผผว้ทรงฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะไมด่เพบียงชด่วยจลิตวลิญญาณ
ใหว้รอดแตด่ทพาใหว้เปป็นขนนั้นจากตายดว้วย พระองคร์ทรงฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะลงโทษเหลด่าศมัตรผของพระองคร์เชด่นกมัน และ
พระองคร์จะลงโทษพวกเขา พระองคร์จะจมัดการกมับพวกเขาในความชอบธรรม ทมันั้งหมดนบีนั้ลว้วนสพาเรร็จจรลิง “โดย
ฤทธลิธเดชของพระเจว้า” 

ในเอเฟซมัส 1:19-21 เปาโลพผดถนง “ความยลินึ่งใหญด่อมันเหลมือลว้นแหด่งฤทธานจุภาพของพระองคร์ตด่อเราทมันั้ง
หลายทบีนึ่เชมืนึ่อ ตามการกระทพาแหด่งฤทธานจุภาพอมันใหญด่ยลินึ่งของพระองคร์ ซนนึ่งพระองคร์ไดว้ทรงกระทพาในพระครลิสตร์ 
เมมืนึ่อพระองคร์ทรงบมันดาลใหว้พระครลิสตร์เปป็นขนนั้นมาจากความตาย และทรงตมันั้งพระองคร์ใหว้สถลิตเบมืนั้องขวาพระหมัตถร์
ของพระองคร์เองในสวรรคสถาน สผงยลินึ่งเหนมือบรรดาเทพผผว้ครอบครอง และศมักดลิเทพ และอลิทธลิเทพ และเทพ
อาณาจมักร และทจุกนามทบีนึ่ถผกเอด่ยขนนั้น มลิใชด่ในโลกนบีนั้เทด่านมันั้น แตด่ในโลกทบีนึ่จะมาถนงดว้วย”

“เพราะวด่าพวกเราเชด่นกมันกร็อด่อนกพาลมังในพระองคร์ (หรมือ กมับพระองคร์)...” ในทบีนึ่นบีนั้เรามบีหนนนึ่งในหลาย
ตมัวอยด่างทบีนึ่อมัครทผตเปาโลยกภาพประกอบกรณบีทบีนึ่เขากพาลมังพผดถนงอยผด่โดยอว้างอลิงไปยมังแบบอยด่างและอจุปนลิสมัยของ
พระเยซผครลิสตร์เจว้า แนวคลิดกร็คมือวด่า เหมมือนกมับทบีนึ่พระครลิสตร์ไมด่ไดว้ทรงแสดงฤทธลิธเดชของพระองคร์ แตด่ทรงดผเหมมือน
อด่อนแอเพมืนึ่อทบีนึ่พระองคร์จะทรงถผกประหารชบีวลิตบนกางเขนนมันั้นไดว้ ดมังนมันั้นเปาโลจนงไดว้มาหาชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นดว้วย
จลิตวลิญญาณแบบเดบียวกมัน-ถด่อมใจและอด่อนสจุภาพ ทางประพฤตลิของเขาในทด่ามกลางพวกเขาไมด่ใชด่ทางแหด่งความ
เยด่อหยลินึ่งและความจองหอง แตด่เปป็นทางแหด่งความถด่อมใจ ความรมัก และการอดกลมันั้นใจตด่อพวกเขา

ในชบีวลิตปปัจจจุบมันนบีนั้พวกอมัครทผตของพระครลิสตร์เปป็นเหมมือนพระผผว้ชด่วยใหว้รอดของพวกเขา-นมันึ่นคมือ แมว้ถผก



คนั้พาชผโดยฤทธลิธเดชของพระเจว้าทบีนึ่อยผด่ภายใน พวกเขากร็ตว้องแบกรมับภาระความอด่อนกพาลมังตด่าง ๆ แบบมนจุษยร์อยผด่ดบี 
เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “ถนงแมว้วด่าพวกเราถผกเจลิมตมันั้งโดยพระเจว้า พวกเรากร็อด่อนกพาลมัง พวกเราตว้องเจอกมับการลองใจ
ความทจุกขร์ลพาบาก และความอด่อนกพาลมังทมันั้งหลาย พวกเราถผกใสด่รว้าย ถผกดผถผก ถผกพผดถนงอยด่างเหยบียดหยาม ใน
สายตาของเหลด่าศมัตรผของเรา เราดผเหมมือนขมัดสนพละกพาลมัง”

“...แตด่พวกเราจะมบีชบีวลิตเปป็นอยผด่กมับพระองคร์โดยฤทธลิธเดชของพระเจว้าทบีนึ่มบีตด่อพวกทด่าน” นมันึ่นคมือ “พระ
ครลิสตร์ทรงพระชนมร์อยผด่-และโดยทางฤทธลิธเดชของพระเจว้า พวกเราจะแสดงใหว้พวกทด่านเหร็นวด่าพวกเรามบีชบีวลิตอยผด่-มบี
ชบีวลิตอยผด่แนด่นอนทบีเดบียว-และวด่าพวกเราไมด่ไดว้อด่อนแอ แตด่เขว้มแขร็ง และถนงแมว้พวกเราดผเหมมือนจะอด่อนแอ พวกเรากร็
จะใชว้อพานาจนมันั้นในทด่ามกลางพวกทด่านและตด่อพวกทด่านซนนึ่งเปป็นอพานาจทบีนึ่พระเจว้าไดว้ประทานแกด่พวกเราโดยทพาการ
ลงโทษและการลงวลินมัยตามความจพาเปป็นนมันั้น ตามทบีนึ่เราไดว้ประกาศไวว้กด่อนหนว้านบีนั้แลว้ว”

ขว้อ 5: จงตรวจสอบพวกทด่านเองเถลิดวด่า พวกทด่านอยผด่ในความเชมืนึ่อนมันั้นหรมือไมด่ จงพลิสผจนร์พวกทด่านเองเถลิด 
พวกทด่านไมด่รผว้จมักตมัวพวกทด่านเองหรมือ วด่าพระเยซผครลิสตร์ทรงสถลิตอยผด่ในพวกทด่าน ยกเวว้นพวกทด่านเปป็นผผว้ถผกทอดทลินั้ง

ในทบีนึ่นบีนั้เรามบีคพาบมัญชาโดยตรงของอมัครทผตเปาโล เขากลด่าววด่า “จงตรวจสอบ (หรมือ ทดสอบ) พวกทด่าน
เองเถลิดวด่า พวกทด่านอยผด่ในความเชมืนึ่อนมันั้นหรมือไมด่”-นมันึ่นคมือ “พวกทด่านไดว้ใชว้ความเชมืนึ่ออยด่างแทว้จรลิงหรมือไมด่ในพระราช
กลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วของพระเมษโปดกของพระเจว้าเพมืนึ่อรมับความรอด หรมือแคด่เปปิดรมับหลมักคพาสอนหรมือประเพณบีทาง
ศาสนาบางอยด่างเทด่านมันั้น พวกทด่านมบีความเชมืนึ่อทบีนึ่แทว้จรลิงในขด่าวประเสรลิฐนมันั้นหรมือไมด่ หรมือแคด่ออกปากวด่ามบีความเชมืนึ่อ
แทว้ ความเชมืนึ่อของพวกทด่านอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์และในพระสมัญญาเหลด่านมันั้นของพระเจว้าพระบลิดาโดยทาง
พระองคร์หรมือไมด่ หรมือในระบบศาสนาบางอยด่าง จงตรวจสอบตมัวพวกทด่านเองเถลิด จงคว้นดผทจุกซอกทจุกมจุมเพมืนึ่อทบีนึ่จะ
แนด่ใจวด่าพวกทด่านบมังเกลิดใหมด่แลว้วอยด่างแทว้จรลิง”

นมันึ่นแหละคมือความไรว้ระเบบียบในครลิสตจมักรชาวโครลินธร์จนเปาโลมบีเหตจุผลทจุกประการทบีนึ่จะเชมืนึ่อวด่าสมาชลิก
หลายคนของครลิสตจมักรนมันั้นไดว้ถผกหลอกลวงและยมังไมด่ไดว้บมังเกลิดใหมด่อยด่างแทว้จรลิง พวกเขาบางคนไมด่ไดว้เกลิดผลอมัน
ใดเลยสมักนลิดทบีนึ่จะประกาศวด่าพวกเขาเปป็นผผว้ทบีนึ่รอดแลว้ว พระเยซผตรมัสวด่า “โดยผลของพวกเขา พวกทด่านจะรผว้จมัก
พวกเขา”-และวลิธบีทบีนึ่ชาวโครลินธร์หลายคนเหลด่านบีนั้กพาลมังกระทพากลิจและปฏลิบมัตลิตน เปาโลกร็กลมัววด่าพวกเขายมังไมด่เคย
รมับความรอดเลย

ขอใหว้ผมกลด่าววด่ามมันเหมาะสมทบีนึ่ผผว้เชมืนึ่อทจุกคนทบีนึ่ประกาศตมัวแลว้วจะตรวจสอบตมัวเองและยอมใหว้พระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธตรวจคว้นใจ เพมืนึ่อดผวด่าประสบการณร์นมันั้นเปป็นของแทว้หรมือไมด่ จพาไวว้วด่าพญามารสามารถลอบเอาของ
ปลอมมาใหว้คจุณไดว้ มมันไมด่สนวด่าคจุณเครด่งศาสนาขนาดไหนหรมือวด่าคจุณสมัตยร์ซมืนึ่อตด่อครลิสตจมักรขนาดไหน ตราบใดทบีนึ่
คจุณไมด่ไดว้บมังเกลิดใหมด่แลว้วอยด่างแทว้จรลิงโดยทางความเชมืนึ่อในพระราชกลิจทบีนึ่เสรร็จสลินั้นแลว้วและพระโลหลิตทบีนึ่หลมันึ่งรลินของ
พระเมษโปดกของพระเจว้า

“...จงพลิสผจนร์พวกทด่านเองเถลิด” คพากรบีกสพาหรมับคพาวด่า “พลิสผจนร์” มบีพลมังมากกวด่าคพาทบีนึ่ถผกแปลเปป็น “ตรวจ
สอบ” คพาวด่า “พลิสผจนร์” นบีนั้มมักถผกใชว้เพมืนึ่อหมายถนงการทดสอบหรมือทดลองโลหะตด่าง ๆ โดยการกระทพาทบีนึ่มบีพลมังมาก
ของไฟ นมันึ่นคมือ พวกมมันถผก “ทดลองในไฟ” แนวคลิดตรงนบีนั้กร็คมือวด่าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นควรทพาการทดสอบแบบ
ถบีนึ่ถว้วนทบีนึ่สจุดเทด่าทบีนึ่ทพาไดว้กมับประสบการณร์ของตน เพมืนึ่อดผวด่ามมันจะผด่านการทดสอบนมันั้นหรมือไมด่ เปาโลบอกพวกเขาไป



แลว้วในจดหมายฉบมับแรกของเขาวด่า “การงานของทจุกคนจะถผกสพาแดงใหว้เหร็นชมัดเจน เพราะวมันนมันั้นจะใหว้เหร็นการ
งานนมันั้นไดว้ชมัดเจน เพราะวด่าการงานนมันั้นจะถผกเปปิดเผยดว้วยไฟ และไฟนมันั้นจะทดสอบการงานของทจุกคนวด่าเปป็นชนลิด
อะไรบว้าง” (1 คร. 3:13)

ขว้อพลิสผจนร์ทบีนึ่วด่าประสบการณร์ของพวกเขาเปป็นของแทว้นมันั้น สามารถทราบไดว้โดยทางพระวจนะของ
พระเจว้าเทด่านมันั้น พระวจนะของพระเจว้าเปป็นเหมมือนคว้อนและเหมมือนไฟ (ยรม. 23:29) และพระวจนะของพระเจว้า
จะพลิพากษาเรา พระเยซผตรมัสวด่า: “เราเขว้ามาเปป็นความสวด่างในโลกแลว้ว เพมืนึ่อผผว้ใดกร็ตามทบีนึ่เชมืนึ่อในเราจะมลิไดว้อาศมัย
อยผด่ในความมมืด และถว้าผผว้ใดไดว้ยลินบรรดาถว้อยคพาของเราและไมด่เชมืนึ่อ เรากร็ไมด่พลิพากษาผผว้นมันั้น เพราะวด่าเราไดว้มามลิใชด่
เพมืนึ่อจะพลิพากษาโลก แตด่เพมืนึ่อจะชด่วยโลกใหว้รอด ผผว้ใดทบีนึ่ปฏลิเสธเราและไมด่รมับคพาทมันั้งหลายของเรา กร็มบีสลินึ่งหนนนึ่งทบีนึ่
พลิพากษาเขา คมือคพาทบีนึ่เราไดว้กลด่าวไวว้แลว้ว คพานมันั้นเองจะพลิพากษาเขาในวมันสจุดทว้าย” (ยอหร์น 12:46-48)

“พวกทด่านไมด่รผว้จมักตมัวพวกทด่านเองหรมือ…” นบีนึ่เปป็นคพาถามหนนนึ่งทบีนึ่เหมาะสมและถผกเวลา-คพาถามหนนนึ่งซนนึ่งควร
ถผกถามกมับทจุกคนทบีนึ่ประกาศตมัววด่าเปป็นครลิสเตบียนทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้ว เปาโลถามชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นวด่า “พวกทด่าน
ไมด่รผว้จมักตมัวเองหรมือ?” ผมขอถามวด่า “ผมไมด่รผว้จมักตมัวเองหรมือ?” ผมขอถามคจุณวด่า “คจุณไมด่รผว้จมักตมัวเองหรมือ?” ถว้าคจุณ
ไมด่ทราบในใจของคจุณอยด่างแนด่นอนวด่าคจุณรอดแลว้วจรลิง ๆ หรมือไมด่ งมันั้นตามพระวจนะของพระเจว้า คจุณกร็ยมังไมด่รอด
เลย ถว้าเราบมังเกลิดใหมด่แลว้ว เรากร็ทราบวด่าเราบมังเกลิดใหมด่แลว้ว ไมด่มบีขว้อสงสมัยเกบีนึ่ยวกมับมมันเลย

คจุณรผว้วด่าคจุณรมักภรรยาของคจุณหรมือไมด่ คจุณรผว้วด่าเธอเปป็นภรรยาของคจุณหรมือไมด่ พด่อแมด่เออ๋ย พวกคจุณรผว้วด่า
พวกคจุณรมักลผกของพวกคจุณหรมือไมด่ และพวกคจุณรผว้วด่าเขาเปป็นลผกของพวกคจุณหรมือไมด่ งมันั้นคจุณไมด่สามารถทราบไดว้
หรมือวด่าคจุณเปป็นลผกคนหนนนึ่งของพระเจว้า? คจุณทราบไดว้อยด่างแนด่นอน และถว้าคจุณเปป็น คจุณกร็ทราบเรมืนึ่องนบีนั้! คจุณทราบ
เรมืนึ่องนบีนั้อยด่างแทว้จรลิงและอยด่างแนด่นอนพอ ๆ กมับทบีนึ่คจุณทราบวด่าคจุณกพาลมังหายใจอยผด่และวด่าหมัวใจของคจุณกพาลมังเตว้น
อยผด่ อยด่างแนด่นอนพอ ๆ กมับทบีนึ่คจุณทราบชมืนึ่อของตมัวเอง เปาโลบอกทลิโมธบีวด่า “...ขว้าพเจว้ารผว้จมักพระองคร์ทบีนึ่ขว้าพเจว้าเชมืนึ่อ
แลว้ว และขว้าพเจว้าเชมืนึ่อมมันึ่นคงวด่าพระองคร์ทรงสามารถทบีนึ่จะรมักษาสลินึ่งซนนึ่งขว้าพเจว้าไดว้มอบไวว้กมับพระองคร์จนถนงวมันนมันั้น”
(2 ทธ. 1:12) และความมมันึ่นใจอมันแนด่นอนและไมด่ตมันั้งคพาถามนบีนั้ตมันั้งอยผด่บนพระวจนะของพระเจว้าทบีนึ่ชมัดเจนและไมด่อาจ
ถผกทพาลายไดว้ ซนนึ่ง “มมันึ่นคงอยผด่ในสวรรคร์เปป็นนลิตยร์” (เพลงสดจุดบี 119:89) จงสมังเกตขว้อพระคพาตด่อไปนบีนั้เปป็นพลิเศษ:

1 ยอหร์น 3:14: “พวกเราทราบวด่า พวกเราไดว้ผด่านพว้นจากความตายไปสผด่ชบีวลิตแลว้ว เพราะวด่าพวกเรารมักพบีนึ่
นว้อง ผผว้ใดทบีนึ่ไมด่รมักพบีนึ่นว้องของตน กร็ยมังดพารงอยผด่ในความตาย”

1 ยอหร์น 3:19-21: “และโดยสลินึ่งนบีนั้พวกเราจนงทราบวด่าพวกเราอยผด่ฝฝ่ายความจรลิง และจะมบีความมมันึ่นใจตด่อ
พระพมักตรร์พระองคร์ เพราะวด่าถว้าใจของพวกเรากลด่าวโทษพวกเรา พระเจว้ากร็ทรงเปป็นใหญด่กวด่าใจของพวกเรา 
และทรงทราบทจุกสลินึ่ง พวกทด่านทบีนึ่รมัก ถว้าใจของพวกเราไมด่กลด่าวโทษพวกเรา พวกเรากร็มบีความไวว้เนมืนั้อเชมืนึ่อใจ
จพาเพาะพระเจว้า”

1 ยอหร์น 4:13: “โดยการนบีนั้แหละพวกเราจนงทราบวด่า พวกเราดพารงอยผด่ในพระองคร์และพระองคร์ทรงสถลิต
อยผด่ในพวกเรา เพราะพระองคร์ไดว้โปรดประทานพระวลิญญาณของพระองคร์แกด่พวกเรา”

1 ยอหร์น 5:2: “โดยสลินึ่งนบีนั้ พวกเราจนงทราบวด่าพวกเรารมักลผกทมันั้งหลายของพระเจว้า เมมืนึ่อพวกเรารมักพระเจว้า
และรมักษาพระบมัญญมัตลิทมันั้งหลายของพระองคร์”



1 ยอหร์น 5:11-13: “และนบีนึ่แหละเปป็นพยานหลมักฐานนมันั้นวด่า พระเจว้าไดว้โปรดประทานชบีวลิตนลิรมันดรร์แกด่
พวกเรา และชบีวลิตนบีนั้มบีอยผด่ในพระบจุตรของพระองคร์ ผผว้ทบีนึ่มบีพระบจุตรกร็มบีชบีวลิต และผผว้ทบีนึ่ไมด่มบีพระบจุตรของพระเจว้ากร็ไมด่มบี
ชบีวลิต สลินึ่งเหลด่านบีนั้ขว้าพเจว้าไดว้เขบียนมาถนงพวกทด่านทบีนึ่เชมืนึ่อบนพระนามของพระบจุตรของพระเจว้า เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้
ทราบวด่าพวกทด่านมบีชบีวลิตนลิรมันดรร์…”

1 ยอหร์น 5:19,20: “และพวกเราทราบวด่า พวกเราเปป็นของพระเจว้า และโลกทมันั้งสลินั้นทอดตมัวอยผด่ในความ
ชมันึ่ว และพวกเราทราบวด่า พระบจุตรของพระเจว้าไดว้เสดร็จมาแลว้ว และไดว้ประทานความเขว้าใจแกด่พวกเรา เพมืนึ่อใหว้
พวกเรารผว้จมักพระองคร์ผผว้เทบีนึ่ยงแทว้ และพวกเราดพารงอยผด่ในพระองคร์ผผว้เทบีนึ่ยงแทว้นมันั้น คมืออยผด่ในพระเยซผครลิสตร์พระบจุตร
ของพระองคร์ นบีนึ่แหละคมือพระเจว้าเทบีนึ่ยงแทว้ และชบีวลิตนลิรมันดรร์”

โยบในสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิม กลด่าวไวว้วด่า “ขว้าทราบวด่า พระผผว้ไถด่ของขว้าทรงพระชนมร์อยผด่ และในวาระ
ขว้างหนว้าพระองคร์จะประทมับยมืนบนแผด่นดลินโลก” (โยบ 19:25)

เปาโลกพาลมังถามชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น ตรงนบีนั้ในขว้อ 5 ของการศนกษาคว้นควว้าตอนนบีนั้ของเรา วด่า “พวกทด่าน
ไมด่ทราบหรมือวด่าพระเยซผครลิสตร์ทรงอยผด่ในพวกทด่าน?” เปาโลสอน ตามทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธประทานถว้อยคพา
เหลด่านมันั้นแกด่เขา วด่าคนทบีนึ่เปป็นครลิสเตบียนกร็อยผด่ในพระครลิสตร์และพระครลิสตร์ทรงอยผด่ในใจของคน ๆ นมันั้น การอยผด่ “ใน
พระครลิสตร์” คมือการรมับความรอดแลว้ว ผผว้ทบีนึ่อยผด่นอกพระครลิสตร์กร็หลงหาย จงสมังเกตถว้อยคพาของเปาโลในจดหมาย
ฝากฉบมับอมืนึ่น ๆ:

“เหตจุฉะนมันั้นบมัดนบีนั้จนงไมด่มบีการปรมับโทษแกด่คนทมันั้งหลายซนนึ่งอยผด่ในพระเยซผครลิสตร์ ผผว้ซนนึ่งไมด่ดพาเนลินตามเนมืนั้อหนมัง 
แตด่ตามพระวลิญญาณ” (รม. 8:1) 

“ผผว้ซนนึ่งพระเจว้าจะโปรดใหว้ทราบวด่า อะไรเปป็นความมมันึ่งคมันึ่งแหด่งสงด่าราศบีของขว้อลนกลมับนบีนั้ในทด่ามกลางคนตด่าง
ชาตลิ ซนนึ่งกร็คมือพระครลิสตร์ผผว้ทรงสถลิตอยผด่ในพวกทด่าน อมันเปป็นทบีนึ่หวมังแหด่งสงด่าราศบี” (คส. 1:27)

“เพราะวด่าพวกทด่านไดว้ตายแลว้ว และชบีวลิตของพวกทด่านถผกซด่อนไวว้กมับพระครลิสตร์ในพระเจว้า” (คส. 3:3)
“...ยกเวว้นพวกทด่านเปป็นผผว้ถผกทอดทลินั้ง” คพาทบีนึ่แปลเปป็น “ผผว้ถผกทอดทลินั้ง” มบีความหมายวด่า “ถผกปฏลิเสธ, ไมด่

ถผกอนจุมมัตลิ; ถผกทดสอบแลว้วและถผกพบวด่าขาดอยผด่” ความหมายในทบีนึ่นบีนั้กร็คมือวด่าชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นควรทราบวด่าตน
รมับความรอดแลว้วอยด่างแทว้จรลิงโดยพระคจุณของพระเจว้าหรมือไมด่ พวกเขาจะตว้องตรวจสอบตมัวเอง ตว้องยอมใหว้
พระเจว้าตรวจคว้นใจของพวกเขาและทพาการทดสอบทจุกอยด่าง ทจุกซอกทจุกมจุมเพมืนึ่อทบีนึ่จะแนด่ใจวด่าพวกเขาบมังเกลิดใหมด่
แลว้วและไมด่ใชด่แคด่เครด่งศาสนา วด่าพวกเขารมับความรอดแลว้วอยด่างแทว้จรลิงและไมด่ใชด่แคด่สมาชลิกคนหนนนึ่งของทบีนึ่ประชจุม
ชาวโครลินธร์นมันั้น

ขว้อ 6: แตด่ขว้าพเจว้าวางใจวด่าพวกทด่านจะทราบวด่า พวกเรามลิไดว้เปป็นผผว้ถผกทอดทลินั้ง
ความหมายของเปาโลนมันั้นชมัดเจนมาก เขากพาลมังกลด่าววด่า “เมมืนึ่อพวกทด่านตรวจสอบตมัวเองเพมืนึ่อดผวด่า

ประสบการณร์ของพวกทด่านเปป็นของแทว้หรมือไมด่ ไมด่วด่าพวกทด่านจะคว้นพบอะไรกร็ตาม ไมด่วด่าผลลมัพธร์ของการตรวจ
สอบของพวกทด่านจะเปป็นอะไรกร็ตาม ขว้าพเจว้าวางใจ (ขว้าพเจว้าหวมัง) วด่าพวกทด่านจะไมด่พบขว้าพเจว้าวด่าเปป็นของ
ปลอม ผผว้ถผกทอดทลินั้ง ซนนึ่งจะถผกปฏลิเสธ เมมืนึ่อขว้าพเจว้ามาหาพวกทด่าน ขว้าพเจว้าวางใจวด่าพวกทด่านจะเหร็นหลมักฐานวด่า
ขว้าพเจว้าเปป็นอมัครทผตของพระเจว้าจรลิง ๆ ซนนึ่งไดว้รมับมอบพมันธกลิจจากพระเยซผเจว้า ถผกเจลิมตมันั้งโดยพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิ



ฤทธลิธ ไดว้รมับฤทธลิธเดชจากพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ เมมืนึ่อขว้าพเจว้าไปเยบีนึ่ยมพวกทด่าน ขว้าพเจว้าวางใจวด่าพวกทด่านจะเหร็น
ชมัดเจนวด่าขว้าพเจว้ามบีคจุณสมบมัตลิเหลด่านมันั้นทบีนึ่ตว้องมบีเพมืนึ่อเปป็นผผว้แทนขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าในตพาแหนด่งอมัครทผต”

ขว้อ 7: บมัดนบีนั้ขว้าพเจว้าอธลิษฐานตด่อพระเจว้าวด่า พวกทด่านจะไมด่กระทพาความชมันึ่วรว้ายใด ๆ เลย มลิใชด่วด่าพวกเรา
จะไดว้ปรากฏวด่าเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัย แตด่เพมืนึ่อพวกทด่านจะไดว้กระทพาสลินึ่งทบีนึ่ซมืนึ่อสมัตยร์ ถนงแมว้วด่าพวกเราดผเหมมือนเปป็นผผว้ถผก
ทอดทลินั้งกร็ตาม

เปาโลไดว้เตมือนสตลิชาวเธสะโลนลิกาวด่า “จงอธลิษฐานอยด่างไมด่หยจุดหยด่อน” (1 ธส. 5:17)- และเขาปฏลิบมัตลิ
สลินึ่งทบีนึ่เขาเทศนา เขาอธลิษฐานอยด่างจรลิงจมังและอยด่างรว้อนรนเพมืนึ่อครลิสตจมักรเหลด่านมันั้นทมันั้งหมด และเขาบอกชาวโครลิน
ธร์ในทบีนึ่นบีนั้วด่า “ขว้าพเจว้าอธลิษฐานตด่อพระเจว้าวด่า พวกทด่านจะไมด่กระทพาความชมันึ่วรว้ายใด ๆ เลย…” สลินึ่งใดกร็ตามทบีนึ่อาจ
ถผกคลิดซนนึ่งเกบีนึ่ยวขว้องกมับตมัวเขาเองและตพาแหนด่งอมัครทผตของเขา เขากร็อยากเหนมือสลินึ่งอมืนึ่นใดทบีนึ่จะใหว้พวกเขาทพาสลินึ่งทบีนึ่ถผก
ตว้องและเปป็นคนทบีนึ่ถผกตว้องกมับพระเจว้า เหร็นไดว้ชมัดวด่ามมันอยผด่ในใจของเขาเสมอทบีนึ่เขาตว้องลงวลินมัยพวกเขาอยด่างรจุนแรง
ถว้าพวกเขาไมด่กลมับใจและกลมับมามบีความสมัมพมันธร์ทบีนึ่ถผกตว้องกมับพระเจว้า แตด่พระคพาขว้อนบีนั้ดผเหมมือนจะบด่งบอกวด่า
เปาโลอยากมากกวด่าเปป็นพมันเทด่า-ใชด่แลว้วครมับ อยากมากกวด่าเปป็นหมมืนึ่นเทด่า-ใหว้พวกเขากลมับใจ กลมับมามบีความ
สมัมพมันธร์ทบีนึ่ถผกตว้องกมับพระเจว้า และไมด่ทพาความชมันึ่วรว้าย เพมืนึ่อทบีนึ่เขาจะไดว้ไมด่ตว้องพลิสผจนร์โดยใชว้การพลิพากษาอมันเขว้มงวด
วด่าเขามบีสลิทธลิอพานาจของอมัครทผตคนหนนนึ่ง ผมคลิดวด่ามมันปรากฏชมัดเจนวด่าเปาโลเลมือกทบีนึ่จะถผกมองวด่าเปป็นคนลวงโลก
และทนแบกรมับคพาดด่าวด่าของเหลด่าศมัตรผของเขา มากกวด่าทบีนึ่จะตว้องจพาใจหมันไปใชว้ความเขว้มงวดเชด่นนมันั้น

“...มลิใชด่วด่าพวกเราจะไดว้ปรากฏวด่าเปป็นทบีนึ่ชอบพระทมัย…” อบีกครมันั้งทบีนึ่เปาโลอยากใหว้ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น
เขว้าใจวด่ามมันไมด่ใชด่เปฟ้าหมายหลมักของเขาหรมือความปรารถนาของเขา ณ เวลานบีนั้ทบีนึ่จะแกว้ตด่างคพากลด่าวอว้างของเขา
เรมืนึ่องตพาแหนด่งอมัครทผต แตด่เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขา “จะไดว้กระทพาสลินึ่งทบีนึ่ซมืนึ่อสมัตยร์” เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเขาจะดพาเนลินชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ
ตามแบบพระเจว้า

“...ถนงแมว้วด่าพวกเราดผเหมมือนเปป็นผผว้ถผกทอดทลินั้งกร็ตาม” เปาโลกพาลมังกลด่าวแกด่ชาวโครลินธร์วด่า “ขว้าพเจว้า
เตร็มใจทบีนึ่จะถผกมองวด่าเปป็นผผว้ถผกทอดทลินั้ง-ถผกปฏลิเสธ ไมด่ไดว้รมับอนจุมมัตลิ ไรว้คด่า เหมมือนโลหะทบีนึ่ปนดว้วยโลหะผสมทบีนึ่จะไมด่
ผด่านการทดสอบของไฟ-หากพวกทด่านจะกลมับใจจากบาปของตน คมืนดบีกมับพระเจว้า และดพาเนลินชบีวลิตทบีนึ่บรลิสจุทธลิธและ
ชอบธรรม”

ดผเหมมือนวด่าใจทมันั้งหมดของเปาโลจดจด่ออยผด่ทบีนึ่ความปรารถนาใหว้ฤทธลิธเดชของพระครลิสตร์ปรากฏชมัดเจนใน
ชมัยชนะของชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเหนมือความชมันึ่วรว้าย แตด่เขาประกาศวด่านบีนึ่ไมด่ใชด่เพมืนึ่อความมมักใหญด่ใฝฝ่สผงสด่วนตมัวใด ๆ 
ของเขาเอง-ไมด่แมว้แตด่เพมืนึ่อทบีนึ่คพากลด่าวอว้างของเขาเรมืนึ่องตพาแหนด่งอมัครทผตจะถผกเผยใหว้ประจมักษร์และไดว้รมับชมัยชนะ 
ความปรารถนานบีนั้ใหว้เกลิดความบรลิสจุทธลิธในชบีวลิตของชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นกร็เพราะเหร็นแกด่พระครลิสตร์ และเพราะเหร็น
แกด่คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เขาปรนนลิบมัตลิ

ความปรารถนาแรกของผผว้รมับใชว้แหด่งขด่าวประเสรลิฐควรจะเปป็นทบีนึ่ผผว้คนทบีนึ่เขาปรนนลิบมัตลิจะดพาเนลินชบีวลิตถผกตว้อง
มบีชบีวลิตถผกตว้อง และถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้าแทนทบีนึ่จะนพาความอมับอายและคพาดด่าวด่ามาสผด่พระนามของพระเยซผ มมัน
เปป็นเรมืนึ่องทบีนึ่แยด่จรลิง ๆ ทบีนึ่ผผว้ใด-และโดยเฉพาะอยด่างยลินึ่งผผว้รมับใชว้คนหนนนึ่ง-จะฉวยโอกาสจากสภาวะแหด่งความสมับสน
และการมบีใจหมันกลมับในครลิสตจมักร เพมืนึ่อสถาปนาจจุดยมืนของตมัวเอง เพมืนึ่อปกปฟ้องอจุปนลิสมัยและคพาพยานของตมัวเอง 



เพมืนึ่อทบีนึ่จะมบีชมืนึ่อเสบียงอมันดบี อมัครทผตเปาโลรมังเกบียจและปปัดทลินั้งความคลิดเชด่นนมันั้น กระนมันั้นผมเกรงวด่าบางครมันั้งมบีการทพา
แบบนบีนั้ในครลิสตจมักรทมันั้งหลายวมันนบีนั้

ขว้อ 8: เพราะวด่าพวกเราจะกระทพาสลินึ่งใดขมัดแยว้งกมับความจรลิงไมด่ไดว้ แตด่กระทพาเพมืนึ่อความจรลิง
เปาโลกพาลมังกลด่าวตรงนบีนั้วด่า “ถว้าพวกเราไดว้รมับฤทธลิธเดชใด ๆ จากเบมืนั้องบน มมันกร็ไมด่ใชด่เพมืนึ่อทบีนึ่พวกเราจะใชว้

มมันเพมืนึ่อตมัวเราเองและขมัดแยว้งกมับความจรลิงของพระเจว้า เพราะพวกเราทพาอะไรขมัดกมับความจรลิงไมด่ไดว้เลย พวกเรา
สามารถใชว้มมันเพมืนึ่อจจุดประสงคร์ทบีนึ่มมันถผกประทานใหว้แกด่เราเทด่านมันั้น-นมันึ่นคมือ เพมืนึ่อถวายเกบียรตลิแดด่พระเจว้า เพมืนึ่อความ
จรลิงนมันั้น”

พระคพาขว้อนบีนั้ยมืนยมันสลินึ่งทบีนึ่เปาโลประกาศในพระคพาขว้อกด่อนหนว้า เขาอยากทพาสลินึ่งทบีนึ่ถผกตว้องกมับครลิสตจมักรนมันั้น
ไมด่วด่าเขาจะตว้องเสบียอะไรเปป็นการสด่วนตมัวหรมือพวกเขาจะคลิดอยด่างไรกมับเขาเปป็นการสด่วนตมัวกร็ตาม กมับอมัครทผต
เปาโลนมันั้น มมันเปป็นหลมักการอมันตายตมัวอยด่างแนด่นอนทบีนึ่จะเทศนาแตด่ความจรลิงและปฏลิบมัตลิใหว้สอดคลว้องกมับความจรลิง
เทด่านมันั้น เขาตมันั้งใจแนด่วแนด่ทบีนึ่จะไมด่ทพาสลินึ่งใดเวว้นแตด่สลินึ่งซนนึ่งถผกตว้องในสายพระเนตรของพระเจว้า

ขว้อ 9: เพราะวด่าพวกเรากร็ยลินดบี เมมืนึ่อพวกเราอด่อนแอ และพวกทด่านเขว้มแขร็ง และพวกเราปรารถนาสลินึ่งนบีนั้
ดว้วย นมันึ่นคมือความบรลิบผรณร์ของพวกทด่าน

ผมเชมืนึ่อวด่าถว้อยคพาเหลด่านบีนั้ ซนนึ่งสามารถออกมาจากใจของผผว้หนนนึ่งทบีนึ่ยอมจพานนและอจุทลิศตนอยด่างเตร็มทบีนึ่ตด่อ
พระเจว้าเทด่านมันั้น ไดว้รมับการดลใจจากพระเจว้า ผมไมด่เชมืนึ่อวด่ามบีชายคนใดทบีนึ่อจุทลิศตนอยด่างเตร็มทบีนึ่มากกวด่าอมัครทผตเปาโล 
และเขาสามารถกลด่าวอยด่างจรลิงใจไดว้วด่า “พวกเรากร็ยลินดบี เมมืนึ่อพวกเราอด่อนแอ และพวกทด่านเขว้มแขร็ง…” เขา
เตร็มใจทบีนึ่จะนบนอบตด่อการปฏลิเสธตนเอง ตด่อความอด่อนกพาลมัง ตด่อการลองใจและความทจุกขร์ลพาบากตด่าง ๆ หากนบีนึ่
จะสด่งเสรลิมการเจรลิญเตลิบโตและพละกพาลมังฝฝ่ายวลิญญาณของผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์ ในการเชมืนึ่อมโยงกมับเรมืนึ่อง
นบีนั้ ดผเหมมือนเปาโลกพาลมังกลด่าววด่าเขาพอใจทบีนึ่จะปรากฏวด่าอด่อนแอหากพวกเขาจะยอมทพาแตด่สลินึ่งทบีนึ่ถผกตว้องและเวว้น
เสบียจากสลินึ่งทบีนึ่ผลิด เขาเลมือกทบีนึ่จะใชว้ชบีวลิตอยผด่ภายใตว้เงาแหด่งการถผกเหยบียดหยามมากกวด่าทบีนึ่จะตว้องจพาใจลงโทษพวก
เขาเพมืนึ่อทบีนึ่จะพลิสผจนร์วด่าเขาเปป็นอมัครทผตทบีนึ่แทว้จรลิงคนหนนนึ่ง

“...และพวกเราปรารถนาสลินึ่งนบีนั้ดว้วย นมันึ่นคมือความบรลิบผรณร์ของพวกทด่าน” เปาโลกพาลมังกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้า
ปรารถนาความสมบผรณร์แบบนบีนั้นอกเหนมือจากการทบีนึ่พวกทด่านไมด่ทพาความชมันึ่วรว้ายแลว้ว” เขาไมด่ไดว้กพาลมังพผดตรงนบีนั้ถนง
ความสมบผรณร์แบบทบีนึ่ไรว้บาปเหมมือนอยด่างทบีนึ่พระเยซผทรงไรว้บาปในความคลิด คพาพผด และการกระทพา คพากรบีกตรงนบีนั้
บอกเปป็นนมัยถนงแนวคลิดของการฟฟฟื้นฟผสผด่สภาพเดลิม การทพาใหว้เปป็นระเบบียบ การซด่อมแซม การทพาใหว้สมบผรณร์แบบ 
นมันึ่นคมือ บางสลินึ่งทบีนึ่ถผกฟฟฟื้นฟผอยด่างสมบผรณร์ใหว้คมืนสผด่สถานทบีนึ่อมันเหมาะสมของมมัน ดมังนมันั้นเปาโลจนงกพาลมังปรารถนาใหว้ชาว
โครลินธร์เหลด่านมันั้นเตลิบโตในพระคจุณและในความรผว้ขององคร์พระผผว้เปป็นเจว้าและพระผผว้ชด่วยใหว้รอดพระเยซผครลิสตร์ ใน
จดหมายฝากฉบมับแรกของเขา เขากลด่าววด่าพวกเขาเปป็นทารกและยมังกลินนมอยผด่ ในเมมืนึ่อพวกเขาควรกพาลมังกลิน
อาหารแขร็งแลว้ว (1 คร. 3:1,2) ผมเชมืนึ่อวด่านบีนึ่คมือสลินึ่งทบีนึ่เขาคลิดตรงนบีนั้ หลายคนในพวกเขายมังเปป็นทารกอยผด่ พวกเขาควร
กพาลมังเตลิบโตไดว้แลว้ว พวกเขาควรกพาลมังกว้าวหนว้าในฝฝ่ายวลิญญาณแลว้ว-แตด่พวกเขากพาลมังยมืนอยผด่เฉย ๆ ดมังนมันั้นคพาวด่า 
“ความบรลิบผรณร์” ในทบีนึ่นบีนั้จนงไมด่ไดว้หมายความวด่าเขาอยากใหว้พวกเขากลายเปป็นผผว้ทบีนึ่สมบผรณร์แบบไรว้บาป

พระเจว้านด่าจะใหว้สภาวะแหด่งความสมบผรณร์แบบเชด่นนมันั้นเปป็นจรลิงไดว้ในชบีวลิตของเรา แตด่ตราบใดทบีนึ่เราอาศมัย



อยผด่ในรด่างกายแหด่งเนมืนั้อหนมัง เรากร็จะเจอกมับการทดลองและบาป พระวจนะของพระเจว้าบอกเราวด่า “คนใดทบีนึ่
ทราบวด่าจะตว้องกระทพาการดบี และไมด่ไดว้กระทพา สพาหรมับคนนมันั้นกร็เปป็นบาป” (ยากอบ 4:17) เมมืนึ่อเราทพาทจุกสลินึ่งทบีนึ่เรา
ถผกบมัญชาแลว้ว เรากร็จะตว้องสารภาพวด่าเราเปป็น “ผผว้รมับใชว้ทบีนึ่ไรว้ประโยชนร์” เพราะเราแคด่ทพาหนว้าทบีนึ่ของเราเทด่านมันั้น 
(ลผกา 17:10) ดมังนมันั้นมมันจนงปรากฏชมัดเจนวด่าตราบใดทบีนึ่เราอาศมัยอยผด่ในกายนบีนั้ เรากร็จะไปไมด่ถนงความสมบผรณร์แบบ
ของพระเยซผเจว้า แตด่เราสามารถเตลิบโตในพระคจุณและกลายเปป็นผผว้ใหญด่ฝฝ่ายวลิญญาณไดว้

โปรดอยด่าเขว้าใจผลิดสลินึ่งทบีนึ่ผมกพาลมังกลด่าว เราไมด่เตลิบโต-และเราไมด่สามารถเตลิบโต-ไปสผด่ความรอดไดว้ แตด่เรา
สามารถเตลิบโตในพระคจุณหลมังจากทบีนึ่เรารมับความรอดแลว้วไดว้ ใน 1 เปโตร 2:2 เราถผกบอกวด่า “ดจุจพวกเดร็กทารก
แรกเกลิด จงปรารถนานนั้พานมอมันบรลิสจุทธลิธแหด่งพระวจนะ เพมืนึ่อพวกทด่านจะเตลิบโตขนนั้นโดยพระวจนะนมันั้น” มมันคมือการ
เจรลิญเตลิบโตฝฝ่ายวลิญญาณนบีนั้ทบีนึ่เปาโลถวลิลหาเกบีนึ่ยวกมับผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น

ขว้อ 10: เหตจุฉะนมันั้นขว้าพเจว้าจนงเขบียนสลินึ่งเหลด่านบีนั้โดยทบีนึ่ไมด่ไดว้อยผด่ดว้วย เกรงวด่าเมมืนึ่ออยผด่ดว้วยแลว้ว ขว้าพเจว้าจะใชว้
ความเฉบียบขาด ตามอพานาจซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าโปรดประทานใหว้แกด่ขว้าพเจว้า เพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างใหว้จพาเรลิญขนนั้น 
และมลิใชด่เพมืนึ่อการทพาลายลง

อบีกครมันั้งเปาโลอธลิบายวด่าทพาไมเขาถนงเขบียนถนงชาวโครลินธร์อยด่างทบีนึ่เขาไดว้เขบียน เขาไดว้ตมักเตมือน เตมือนสตลิ และ
ขผด่วด่าจะลงวลินมัยหากพวกเขาไมด่กลมับใจ ดมังนมันั้นเขาจนงกลด่าววด่า “ขว้าพเจว้าจนงเขบียนสลินึ่งเหลด่านบีนั้โดยทบีนึ่ไมด่ไดว้อยผด่ดว้วย เกรง
วด่าเมมืนึ่ออยผด่ดว้วยแลว้ว ขว้าพเจว้าจะใชว้ความเฉบียบขาด…” นมันึ่นคมือ “ขว้าพเจว้าไดว้เขบียนถนงพวกทด่านเพมืนึ่อทบีนึ่วด่าเมมืนึ่อขว้าพเจว้า
มายมังเมมืองโครลินธร์ ขว้าพเจว้าจะไมด่ตว้องจพาใจเปป็นคนทบีนึ่โหดและเฉบียบขาด ขว้าพเจว้าจะไมด่พบวด่าจพาเปป็นตว้องเอด่ยคพา
ตพาหนลิสด่วนตมัวแบบเขว้มงวด”

“...ตามอพานาจซนนึ่งองคร์พระผผว้เปป็นเจว้าโปรดประทานใหว้แกด่ขว้าพเจว้า เพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างใหว้จพาเรลิญขนนั้น และ
มลิใชด่เพมืนึ่อการทพาลายลง” ดว้วยถว้อยคพาเหลด่านบีนั้เปาโลแสดงใหว้เหร็นความปรารถนาของตนทบีนึ่จะใชว้อพานาจและสลิทธลิ
อพานาจแบบอมัครทผตทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงโปรดประทานใหว้แกด่เขาเพมืนึ่อการเสรลิมสรว้างชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้น-เพมืนึ่อกด่อพวก
เขาขนนั้น และไมด่ใชด่เพมืนึ่อรมืนั้อทพาลายพวกเขา (ดผ บททบีนึ่ 10 ขว้อ 8 และบททบีนึ่ 12 ขว้อ 19 เชด่นกมัน)

บทสรสุป
ขว้อ 11: สจุดทว้ายนบีนั้ พบีนึ่นว้องทมันั้งหลายเออ๋ย ขอลากด่อน จงเปป็นผผว้ทบีนึ่ดบีพรว้อม จงไดว้รมับการปลอบประโลมใจอมันดบี

จงเปป็นนนั้พาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน จงอยผด่อยด่างสมันตลิ และพระเจว้าแหด่งความรมักและสมันตลิสจุขจะทรงสถลิตอยผด่กมับพวกทด่าน
เปาโลไดว้กลด่าวทจุกสลินึ่งทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธไดว้ประทานใหว้เขากลด่าว เขาไดว้กลด่าวทจุกสลินึ่งทบีนึ่จพาเปป็นตว้อง

กลด่าวเพมืนึ่อแสดงใหว้ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นเหร็นวด่าพวกเขาควรกลมับใจจากความอธรรมของตน ทจุกสลินึ่งทบีนึ่เหลมือใหว้กลด่าว
กร็คมือ การกลด่าวอพาลาพวกเขาดว้วยความรมัก ดมังนมันั้นเขาจนงกลด่าววด่า “สจุดทว้ายนบีนั้ พบีนึ่นว้องทมันั้งหลายเออ๋ย ขอลากด่อน” คพา
กรบีกทบีนึ่แปลเปป็น “ขอลากด่อน” มบีความหมายวด่า “ความสจุข ความชมืนึ่นบาน; ชมืนึ่นชมยลินดบี ดบีใจ” เราพบวด่ามมันถผกแปล
เปป็น “ความชมืนึ่นบาน” หรมือ “ชมืนึ่นชมยลินดบี” ในลผกา 1:14 และในยอหร์น 16:20,22 คพานบีนั้บด่อยครมันั้งถผกใชว้ในความ
หมายของการกลด่าวแกด่ใครสมักคนวด่า “ความชมืนึ่นบานจงมบีแกด่ทด่าน” หรมือ “ความสจุขจงมบีแกด่ทด่าน” หรมือ “สวมัสดบี” 
ตามทบีนึ่เราพบคพาทมักทายนบีนั้ในมมัทธลิว 26:49 และ 27:29

“จงเปป็นผผว้ทบีนึ่ดบีพรว้อม” อบีกครมันั้ง เหมมือนในขว้อ 9 เปาโลเตมือนสตลิพวกเขาใหว้กลมับใจ ใหว้เตลิบโตขนนั้นและเขว้ม



แขร็งฝฝ่ายวลิญญาณ เพมืนึ่อทบีนึ่เขากมับครลิสตจมักรนมันั้นจะไดว้ชมืนึ่นชมยลินดบีและเตลิบโตฝฝ่ายวลิญญาณ
“จงไดว้รมับการปลอบประโลมใจอมันดบี” ลผกของพระเจว้าควรไดว้รมับการปลอบโยนโดยพระสมัญญาเหลด่านมันั้น

ทบีนึ่พระเจว้าไดว้ทรงกระทพาไวว้กมับคนของพระองคร์เอง ในทบีนึ่นบีนั้เรามบีความปรารถนาอมันลนกซนนั้งในสด่วนของเปาโลทบีนึ่ชาวโค
รลินธร์เหลด่านมันั้นจะไดว้รมับการปลอบประโลมใจและการหนจุนใจ ถนงแมว้มบีความไมด่เปป็นระเบบียบในครลิสตจมักรนมันั้นและค
รลิสตจมักรนมันั้นไมด่ไดว้เปป็นอยด่างทบีนึ่มมันควรเปป็นเลยกร็ตาม นอกจากนบีนั้ เขาไดว้เตมือนสตลิคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่มบีความผลิดใหว้กลมับใจ-
แตด่แมว้หากวด่าพวกเขาไมด่ไดว้ทพาเชด่นนมันั้น คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่กพาลมังดพาเนลินชบีวลิตแบบชอบธรรมและกพาลมังดพาเนลินกมับพระเยซผ
กร็ควรไดว้รมับการหนจุนใจ รมับการปลอบประโลมใจและชมืนึ่นชมยลินดบี เพราะพระวจนะของพระเจว้าสมัญญาวด่าไมด่วด่าคน
อมืนึ่นจะทพาอะไร หากเราวางใจและเชมืนึ่อฟปัง พระเจว้าจะไมด่มบีวมันละทลินั้งเราหรมือทอดทลินั้งเราเลย- “เพมืนึ่อวด่าพวกเราจะ
กลด่าวอยด่างกลว้าหาญวด่า ‘องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าทรงเปป็นพระผผว้ชด่วยของขว้าพเจว้า และขว้าพเจว้าจะไมด่กลมัววด่ามนจุษยร์จะทพา
อะไรแกด่ขว้าพเจว้า’” (ฮบ. 13:5,6)

“จงเปป็นนนั้พาหนนนึ่งใจเดบียวกมัน” เปาโลปรารถนาใหว้ความแตกแยกทจุกอยด่างในครลิสตจมักรนมันั้นถผกขจมัดออกไป
เสบียกด่อนทบีนึ่เขาไปถนง และอยากใหว้ความเปป็นนนั้พาหนนนึ่งใจเดบียวกมันบรลิบผรณร์เมมืนึ่อเขาไปเยบีนึ่ยมพวกเขา เขาไดว้กลด่าวคพา
เตมือนสตลิเพมืนึ่อความเปป็นนนั้พาหนนนึ่งใจเดบียวกมันแหด่งจจุดประสงคร์แลว้วในจดหมายฝากฉบมับแรกของเขาเชด่นกมัน เมมืนึ่อเขา
กลด่าววด่า: “บมัดนบีนั้ ขว้าพเจว้าขอวลิงวอนพวกทด่าน พบีนึ่นว้องทมันั้งหลาย โดยพระนามของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็น
เจว้าของพวกเรา ขอใหว้พวกทด่านทจุกคนกลด่าวสลินึ่งเดบียวกมัน และไมด่มบีการแตกแยกกมันในทด่ามกลางพวกทด่าน แตด่ขอ
ใหว้พวกทด่านถผกเชมืนึ่อมตด่อกมันสนลิทอยด่างเตร็มทบีนึ่ในความคลิดอยด่างเดบียวกมันและในการตมัดสลินอยด่างเดบียวกมัน” (1 คร. 
1:10) (ดผ ฟปีลลิปปปี 1:27 และ 2:2 เชด่นกมัน)

“จงอยผด่อยด่างสมันตลิ” นมันึ่นคมือ “จงอยผด่อยด่างสมันตลิกมับกมันและกมัน จงใหว้การวลิวาทและการแกด่งแยด่งชลิงดบีใน
ทด่ามกลางพวกทด่านสลินั้นสจุดลงเถลิด จงเอาทมันั้งหมดนมันั้นออกไปไกลเสบียจากพวกทด่าน”

“...และพระเจว้าแหด่งความรมัก” “...พระเจว้าทรงเปป็นความรมัก” (1 ยอหร์น 4:8) ดมังนมันั้น พระเจว้าในใจของ
เราจนงทรงเปป็นความรมักในใจของเรา โคโลสบี 1:27 กลด่าววด่า “พระครลิสตร์ผผว้ทรงสถลิตอยผด่ในพวกทด่าน” ทรงเปป็น “ทบีนึ่
หวมังแหด่งสงด่าราศบี” และถว้าพระครลิสตร์ไมด่ทรงอยผด่ในคจุณ คจุณกร็ไมด่มบีความหวมังใด ๆ ทมันั้งนมันั้น พระครลิสตร์ทรงเปป็น
พระเจว้าในเนมืนั้อหนมัง ดมังนมันั้นถว้าพระครลิสตร์ทรงอยผด่ในคจุณ ความรมักของพระเจว้ากร็อยผด่ในคจุณ พระเจว้าทรงพอพระทมัย
และมบีความยลินดบีอยด่างมากในการแสดงออกความรมักของพระองคร์ในเราและผด่านทางเรา และพระองคร์ทรงพอ
พระทมัยเชด่นกมันในความรมักนมันั้นซนนึ่งผผว้คนของพระองคร์แสดงออกตด่อกมันและกมัน

“...และสมันตลิสจุข…” พระเจว้าทรงเปป็นผผว้ใหว้กพาเนลิดสมันตลิสจุข พระเยซผตรมัสวด่า “เรามอบสมันตลิสจุขไวว้ใหว้แกด่ทด่าน
ทมันั้งหลายแลว้ว สมันตลิสจุขของเรา เราใหว้แกด่ทด่านทมันั้งหลาย เราใหว้แกด่ทด่านทมันั้งหลายไมด่เหมมือนทบีนึ่โลกใหว้ อยด่าใหว้ใจของ
ทด่านทมันั้งหลายวลิตกเลย และอยด่าใหว้ใจของทด่านทมันั้งหลายกลมัว” (ยอหร์น 14:27)

“...จะทรงสถลิตอยผด่กมับพวกทด่าน” เปาโลกพาลมังกลด่าวในพระคพาขว้อนบีนั้วด่า “พระเจว้าผผว้ทรงเปป็นความรมักทมันั้งสลินั้น
และผผว้ทรงเปป็นผผว้ใหว้กพาเนลิดสมันตลิสจุขทมันั้งปวงจะทรงสถลิตอยผด่กมับพวกทด่าน” พระเจว้าทรงใหว้เกบียรตลิความรมัก พระองคร์
ทรงรมังเกบียจความเกลบียดชมัง ความอลิจฉา และการวลิวาท เมมืนึ่อผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายทบีนึ่บมังเกลิดใหมด่แลว้วรมักกมันอยด่างแทว้จรลิง 
ความรมักและสมันตลิสจุขของพระเจว้าจะสถลิตอยผด่กมับพวกเขาและพระเจว้าเองจะทรงอยผด่ทด่ามกลางพวกเขาและอวยพร



พวกเขา
ขว้อ 12 และ 13: จงทมักทายปราศรมัยกมันและกมันดว้วยการจจุบอมันบรลิสจุทธลิธ วลิสจุทธลิชนทจุกคนฝากความคลิดถนง

มายมังพวกทด่าน
ถว้อยคพาของเปาโลตรงนบีนั้มบีความคลว้ายคลนงกมับถว้อยคพาทบีนึ่ถผกพบในจดหมายฉบมับแรกของเขาถนงชาวโครลินธร์ 

ในขว้อ 20 ของบททบีนึ่ 16 เขายมังสด่งเสรลิมผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นทบีนึ่กรจุงโรมและทบีนึ่เมมืองเธสะโลนลิกาใหว้ “ทมักทายปราศรมัยกมัน
และกมันดว้วยการจจุบอมันบรลิสจุทธลิธ” (ดผ โรม 16:16 และ 1 เธสะโลนลิกา 5:26) เปโตรเรบียกการทมักทายนบีนั้วด่า “การจจุบ
แหด่งความรมัก” (1 ปต. 5:14)

ในสมมัยตว้น ๆ ของครลิสตจมักร การจจุบเปป็นสมัญญาณทมันึ่วไปแหด่งความรมักในทด่ามกลางพวกพบีนึ่นว้องและมลิตร
สหายทบีนึ่สนลิท พวกเขาจจุบเมมืนึ่อเจอกมันและจจุบอบีกครมันั้งเมมืนึ่อจากกมัน วลิธบีปฏลิบมัตลินบีนั้มบีความเปป็นสากลในทบีนึ่ประชจุมเหลด่านมันั้น
ของครลิสเตบียนในสมมัยของเปาโล และมมันยมังถผกใชว้อยผด่ในครลิสตจมักรทมันั้งหลายของชาวกรบีกและชาวตะวมันออก-โดย
เฉพาะอยด่างยลินึ่งเมมืนึ่อมบีการถมือพลิธบีศบีลมหาสนลิท ในโลกตะวมันตก “การจจุบอมันบรลิสจุทธลิธ” ไดว้สผญหายไปหมดแลว้ว หาก
ธรรมเนบียมปฏลิบมัตลินบีนั้ยมังสมืบตด่อมาจนถนงชมันึ่วโมงนบีนั้ มมันกร็คงถผกใชว้แบบผลิด ๆ และคงกด่อใหว้เกลิดความระแวงสงสมัย
มากมาย แตด่ในระหวด่างสมมัยครลิสเตบียนยจุคตว้น การจจุบอมันบรลิสจุทธลิธไมด่ไดว้ถผกใชว้แบบผลิด ๆ และชบีวลิตอมันเรบียบงด่ายแหด่ง
ความเชมืนึ่อซนนึ่งถผกดพาเนลินโดยเหลด่าครลิสเตบียนยจุคตว้นกร็พลิสผจนร์วด่าหมัวใจของพวกเขาบรลิสจุทธลิธและการจจุบนมันั้นทบีนึ่ถผกประทมับ
บนแกว้มของพวกพบีนึ่นว้องกร็เปป็น “จจุบทบีนึ่บรลิสจุทธลิธ” อยด่างแทว้จรลิง

“วลิสจุทธลิชน” ทบีนึ่เปาโลพผดถนงในขว้อ 13 คมือ คนเหลด่านมันั้นทบีนึ่เดลินทางไปกมับเขา หรมือคนเหลด่านมันั้นทบีนึ่อยผด่กมับเขา 
ณ เวลานมันั้น

ขว้อ 14: ขอใหว้พระคจุณของพระเยซผครลิสตร์เจว้า และความรมักของพระเจว้า และความสนลิทสนมของพระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธ จงดพารงอยผด่กมับพวกทด่านทจุกคนเถลิด เอเมน

ถว้อยคพาอมันเปปีปี่ยมความกรจุณาของเปาโลในพระคพาขว้อนบีนั้ปกตลิแลว้วถผกเรบียกวด่าเปป็นคพาอวยพรของอมัครทผต นบีนึ่
คมือรผปแบบซนนึ่งถผกใชว้มาตลอดเกมือบเปป็นสากลในการปปิดการประชจุมนมมัสการของครลิสเตบียน จดหมายฝากทจุกฉบมับ
ของเปาโลปปิดทว้ายดว้วยคพาอวยพรทบีนึ่คลว้ายกมัน แตด่นบีนึ่เปป็นรผปแบบทบีนึ่ครบถว้วนทบีนึ่สจุดในคพาอวยพรทมันั้งหมดของเขา และ
มมันมาในตอนทว้ายของหนนนึ่งในจดหมายฝากฉบมับทบีนึ่รจุนแรงมากทบีนึ่สจุดของเขา

“พระคจุณของพระเยซผครลิสตร์เจว้า” (หรมือ “ขอใหว้พระคจุณ…”) เปป็นสพานวนหนนนึ่งทบีนึ่นพาเสนอความปรารถนา
ใหว้ความโปรดปรานทมันั้งหลายของพระเยซผครลิสตร์ลงมาสผด่ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นทจุกคน มมันหมายความวด่า “ขอใหว้
พระเจว้าทรงกระทพากลิจกมับพวกทด่านในพระคจุณทจุกเวลา และไมด่ใชด่ในความยจุตลิธรรม”

“...และความรมักของพระเจว้า…” ความรมักของพระเจว้าในเรลินึ่มแรกนมันั้นไดว้คลิดความรอด, ไดว้วางแผนความ
รอด และในความครบบรลิบผรณร์แหด่งกาลเวลาไดว้ทรงจมัดหาความรอดมาใหว้โดยพระบจุตรทบีนึ่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระองคร์พระเยซผครลิสตร์ พระเจว้าไดว้ทรงสพาแดงความรมักของพระองคร์แกด่เราทมันั้งหลาย “คมือขณะทบีนึ่พวกเรายมังเปป็น
คนบาปอยผด่นมันั้น พระครลิสตร์ไดว้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพมืนึ่อพวกเรา” (รม. 5:8) ความรมักของพระเจว้านพาความรอดและการ
ปลอบประโลมใจมาใหว้ อภมัยโทษบาปทมันั้งหลายของเรา ชพาระจลิตวลิญญาณของเราใหว้บรลิสจุทธลิธ เตลิมใจเราใหว้เตร็มลว้น
ดว้วยความชมืนึ่นบานอมันเหลมือจะกลาวไดว้และเปปีปี่ยมดว้วยสงด่าราศบี ดมังนมันั้นถว้อยคพาของเปาโลในทบีนึ่นบีนั้จนงบรรจจุคพาอธลิษฐาน



ขอพระพรและผลประโยชนร์ทบีนึ่สผงสด่งทบีนึ่สจุดทมันั้งหลายซนนึ่งชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นจะถผกทพาใหว้เปป็นผผว้มบีสด่วนไดว้
“...และความสนลิทสนมของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ…” คพาวด่า “การสนลิทสนม” หมายถนง “การรด่วมสามมัคคบี

ธรรม การมบีสด่วนรด่วม” มบีการตบีความทบีนึ่เปป็นไปไดว้สองแบบในทบีนึ่นบีนั้ ความปรารถนานบีนั้ของอมัครทผตเปาโลกร็คมือ ขอใหว้
พวกเขามบีการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ-หรมือไมด่กร็ขอใหว้พวกเขาทจุกคนมบีสด่วนไดว้รมับของประทาน
และพระคจุณเหลด่านมันั้นซนนึ่งพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงถด่ายทอดใหว้ พระองคร์ประทาน “ความรมัก ความปลาบปลมืนั้มใจ 
สมันตลิสจุข ความอดกลมันั้นใจ ความอด่อนโยน ความดบี ความเชมืนึ่อ ความสจุภาพอด่อนนว้อม การรผว้จมักบมังคมับตน” (กท. 
5:22,23) เปาโลอธลิษฐานขอใหว้สลินึ่งเหลด่านบีนั้ถผกถด่ายทอดใหว้แกด่ครลิสตจมักรนมันั้นโดยไมด่มบีอะไรขมัดขวาง ไมด่วด่าจะดว้วยการ
ตบีความแบบใดในทมันั้งสองแบบนบีนั้ ชาวโครลินธร์เหลด่านมันั้นกร็จะดพาเนลินชบีวลิตในการรด่วมสนลิทและการรด่วมสามมัคคบีธรรมอมัน
หอมหวานกมับกมันและกมัน พวกเขาไมด่ไดว้กพาลมังทพาแบบนบีนั้อยผด่ในครลิสตจมักรนมันั้นทบีนึ่เมมืองโครลินธร์ แตด่เปาโลอยากเหร็นสลินึ่ง
นมันั้นเกลิดขนนั้น ถว้าพวกเขามบีการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ พวกเขากร็จะมบีการรด่วมสามมัคคบีธรรมกมับกมัน
และกมัน

“...จงดพารงอยผด่กมับพวกทด่านทจุกคนเถลิด” ดว้วยถว้อยคพาทบีนึ่เนว้นหนมักมาก ๆ เหลด่านบีนั้ เปาโลรวมชาวโครลินธร์
เหลด่านมันั้นทจุกคนไวว้ในคพาอวยพรของตนแลว้ว-พวกทบีนึ่ยมังไมด่กลมับใจ พวกชอบใสด่รว้าย พวกไมด่เชมืนึ่อฟปัง รวมถนงคนเหลด่า
นมันั้นทบีนึ่สมัตยร์ซมืนึ่อและเชมืนึ่อฟปัง

พระคพาขว้อสจุดทว้ายของ 2 โครลินธร์ คพากลด่าวปปิดทว้ายของเปาโล จรลิง ๆ แลว้วเปป็นคพาอธลิษฐานหนนนึ่ง มมันควร
คด่าแกด่การสมังเกตของเราตรงทบีนึ่วด่ามมันถผกกลด่าวแกด่พระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ แกด่พระบจุตร และแกด่พระวลิญญาณ
บรลิสจุทธลิธอยด่างเทด่าเทบียมกมัน เปาโลเชมืนึ่อในและเทศนาพระเจว้าองคร์เดบียวผผว้ทรงถผกเผยใหว้ประจมักษร์ในสามพระภาค-
พระบลิดา, พระบจุตร, และพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ พระเจว้าทรงมาจากสวรรคร์ พระเยซผเจว้าทรงมาจากสวรรคร์ และ
พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงมาจากสวรรคร์

พระเยซผทรงเปป็นมนจุษยร์ ทวด่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจว้า (ในตอนนมันั้นและตอนนบีนั้) พระองคร์ทรงเปป็นมนจุษยร์
พระเจว้า พระเยซผทรงเปป็นพระคจุณของพระเจว้าทบีนึ่ถผกหด่อหจุว้มในเนมืนั้อหนมังและถผกนพาลงมาสผด่มนจุษยร์ พระองคร์ไดว้เสดร็จ
มาเพมืนึ่อประกาศพระเจว้า (ยอหร์น 1:17,18)

พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธทรงเปป็นบจุคคลหนนนึ่ง มบีความเปป็นบจุคคลทบีนึ่เดด่นชมัด พระองคร์ไมด่ทรงเปป็นเพบียง
คจุณลมักษณะหนนนึ่งของพระเจว้า และไมด่ทรงเปป็นเพบียงอลิทธลิพลหนนนึ่งของพระเจว้า เปาโลอธลิษฐานขอ “ความสนลิทสนม
ของพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ” ไมด่มบีสลินึ่งใดชมัดแจว้งไปกวด่าการทบีนึ่พระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธในฐานะเปป็นตมัวแทนทบีนึ่เฉลบียวฉลาด
และมบีสตลิสมัมปชมัญญะทรงฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะประทานและถผกคาดหวมังใหว้ประทานแกด่ผผว้เชมืนึ่อเหลด่านมันั้นในเมมืองโครลินธร์ 
ความโปรดปรานและพระพรทมันั้งหลายซนนึ่งแตกตด่างจากความโปรดปรานและพระพรเหลด่านมันั้นทบีนึ่ถผกประทานใหว้แกด่
ลผก ๆ ของพระเจว้าโดยพระบลิดาและพระบจุตร

ใชด่แลว้วครมับ มบีพระเจว้าองคร์เดบียวผผว้ทรงถผกเผยใหว้ประจมักษร์ในสามพระภาค ผผว้ทรงรวมเปป็นหนนนึ่งเดบียวกมันใน
การชด่วยเราใหว้รอด และความพอเพบียงทมันั้งหมดถผกจมัดหาใหว้โดยพระเจว้าของเราผผว้ทรงเปป็นตรบีเอกภาพ-ความพอ
เพบียงทมันั้งหมดสพาหรมับกาลเวลาและสพาหรมับนลิรมันดรร์กาล: “มลิใชด่วด่าพวกเรามบีความพอเพบียงในพวกเราเองทบีนึ่จะคลิดสลินึ่ง
หนนนึ่งสลินึ่งใดวด่ามาจากพวกเราเอง แตด่ความพอเพบียงของพวกเรานมันั้นเปป็นมาจากพระเจว้า” (2 คร. 3:5) “และ



พระเจว้าทรงฤทธลิธสามารถทบีนึ่จะกระทพาใหว้พระคจุณทมันั้งสลินั้นบรลิบผรณร์แกด่พวกทด่าน เพมืนึ่อวด่าพวกทด่าน ซนนึ่งมบีความพอเพบียง
ในสลินึ่งทมันั้งปวงอยผด่เสมอ จะบรลิบผรณร์แกด่การงานทบีนึ่ดบีทจุกอยด่าง” (2 คร. 9:8) 

ไมด่มบีทางทบีนึ่เปาโลจะปปิดทว้ายจดหมายฝากฉบมับนบีนั้ไดว้ซนนึ่งจะเหมาะสมมากไปกวด่าวลิธบีทบีนึ่เขาปปิดทว้ายมมันแลว้ว 
เขาอธลิษฐานตด่อพระเจว้าผผว้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธขอใหว้พระพรอมันบรลิบผรณร์ทจุกประการเหลด่านมันั้นซนนึ่งพระองคร์ทรงฤทธลิธ
สามารถทบีนึ่จะประทานแกด่ลผก ๆ ของพระองคร์ในฐานะพระบลิดาของพวกเขา จะถผกประทานใหว้แกด่ผผว้เชมืนึ่อชาวโครลินธร์
เหลด่านมันั้น

คพาอธลิษฐานอมันจรลิงใจของผมกร็คมือ ขอใหว้พระพรเหลด่านมันั้นทบีนึ่เปาโลทผลขอใหว้แกด่ชาวโครลินธร์ผด่านทางพระ
เยซผครลิสตร์เจว้า พระเจว้าพระบลิดา และพระวลิญญาณบรลิสจุทธลิธ จะมบีแกด่พวกเราแตด่ละคนวมันนบีนั้เชด่นกมัน และขอใหว้พระ
วลิญญาณบรลิสจุทธลิธของพระเจว้าทรงนพาทางเราไปสผด่บว้านอมันเปปีปี่ยมสงด่าราศบีเดบียวกมันนมันั้นทบีนึ่เปาโลไดว้เขว้าไปอยผด่แลว้วเมมืนึ่อ
เขาประทมับตราคพาพยานของตนดว้วยโลหลิตแหด่งชบีวลิตของเขา เอเมน-ขอใหว้เปป็นเชด่นนมันั้นเถลิด!

ทบทวน
ดมังนมันั้นเราจนงมาถนงตอนจบแหด่งการศนกษาคว้นควว้าของเราแลว้วเกบีนึ่ยวกมับจดหมายฝากฉบมับทบีนึ่สองของเปาโล

ถนงชาวโครลินธร์ ผมรผว้สนกวด่าเรารผว้จมักอมัครทผตผผว้ยลินึ่งใหญด่ทด่านนบีนั้ดบีขนนั้นเยอะแลว้วตอนนบีนั้ เพราะไมด่ตว้องสงสมัยเลยวด่าจดหมาย
ฉบมับนบีนั้เปปิดเผยธรรมชาตลิแบบมนจุษยร์ของเขาและความปวดรว้าวใจของเขาในงานรมับใชว้นมันั้นไดว้อยด่างแทว้จรลิงมากกวด่า
จดหมายฝากฉบมับอมืนึ่นใดของเขา แงด่มจุมทบีนึ่เปป็นแบบมนจุษยร์มาก ๆ สองประการแหด่งชบีวลิตของเปาโลถผกนพาเสนอในทบีนึ่
นบีนั้ ในดว้านหนนนึ่งเราไดว้เหร็นวด่าเขาสามารถเปป็นคนทบีนึ่เอาจรลิงเอาจมังและเขว้มงวดไดว้ขนาดไหนเมมืนึ่อถนงคราวจพาเปป็น และ
ในอบีกดว้านเขากร็สามารถเปป็นคนทบีนึ่นจุด่มนวลและเมตตากรจุณาไดว้อยด่างแทว้จรลิงขนาดไหน

เมมืนึ่อคลิดยว้อนกลมับไปยมังจดหมายฝากฉบมับนบีนั้ ขว้อพระคพาหลายตอนกร็มบีความโดดเดด่น:
บททบีนึ่ 5 มบีคพาสอนทบีนึ่สพาคมัญเกบีนึ่ยวกมับความตายของผผว้เชมืนึ่อ (ขว้อ 1-8) และขว้อ 17 ทบีนึ่ถผกยกบด่อยมากเชด่นกมัน 

ซนนึ่งเนว้นยนั้พาขว้อเทร็จจรลิงทบีนึ่วด่าเราเปป็น “ผผว้ถผกสรว้างใหมด่แลว้ว” เมมืนึ่อเราอยผด่ในพระครลิสตร์ 
บททบีนึ่ 6 เตมือนเราวด่า “บมัดนบีนั้เปป็นวมันแหด่งความรอด” (ขว้อ 2) และวด่าผผว้เชมืนึ่อทมันั้งหลายจะตว้องไมด่ “เขว้าเทบียม

แอกอยด่างไมด่เทด่าเทบียมกมันกมับพวกคนทบีนึ่ไมด่เชมืนึ่อ” (ขว้อ 14-17)
บททบีนึ่ 8 ขว้อ 9 เตมือนความจพาเราถนง “พระคจุณของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผว้เปป็นเจว้าของพวกเรา” ผผว้ซนนึ่ง 

“ถนงแมว้วด่าพระองคร์เคยเปป็นผผว้มมันึ่งมบี …พระองคร์ไดว้ทรงกลายเปป็นคนยากจน” เพราะเหร็นแกด่พวกเรา
บททบีนึ่ 9 ใหว้คพาสอนทบีนึ่สพาคมัญเกบีนึ่ยวกมับการใหว้ตามภาคพมันธสมัญญาใหมด่ (ขว้อ 6,7) โดยปปิดทว้ายดว้วยขว้อพระ

คพาทบีนึ่ยลินึ่งใหญด่ “ขอบพระคจุณพระเจว้าเพราะเหตจุของประทานทบีนึ่เหลมือจะพรรณนาไดว้ของพระองคร์” (ขว้อ 15)
บททบีนึ่ 11 นพาเสนอคพาเตมือนทบีนึ่เรารผว้จมักดบีของเปาโลเกบีนึ่ยวกมับพวกครผสอนเทร็จ (ขว้อ 13-15) และปปิดทว้ายดว้วย

การเลด่ายว้อนถนงการทนทจุกขร์หลายประการของเขา (ขว้อ 23-33)
บททบีนึ่ 12 บอกเราเรมืนึ่องการไปเยมือนของเปาโลยมัง “สวรรคร์ชมันั้นทบีนึ่สาม” (ขว้อ 1-4) เรมืนึ่อง “หนามในเนมืนั้อ” 

ของเขา และเรมืนึ่องพระคจุณอมันพอเพบียงสพาหรมับทจุกอยด่างของพระเจว้า (ขว้อ 7-10)
จดหมายฝากฉบมับนบีนั้ปปิดทว้ายดว้วยคพาอวยพรทบีนึ่ถผกใชว้แพรด่หลายของเปาโล (บททบีนึ่ 13 ขว้อ 14) ซนนึ่งผมอยาก

ใชว้เพมืนึ่อปปิดทว้ายการศนกษาคว้นควว้านบีนั้:



“ขอใหว้พระคจุณของพระเยซผครลิสตร์เจว้า และความรมักของพระเจว้า และความสนลิทสนมของพระวลิญญาณ
บรลิสจุทธลิธ จงดพารงอยผด่กมับพวกทด่านทจุกคนเถลิด เอเมน”


